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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

وسيئات أعمالنـا ،   ،ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، ونستعينه ونستغفره  حنمده، إن احلمد هللا 
من يهده اهللا فال مضل له ، ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن ال إلـه إال اهللا وحـده ال   

 ، وأدى األمانـة ، ، بلغ الرسالة وخليله وصفيه ، شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله 
إحسان على صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ب.وجاهد يف اهللا حق اجلهاد 

  . يوم الدين
  :أما بعد

فإن من نعم اهللا عز وجل على هذه األمة إنزال القرآن الكرمي ، والصراط املستقيم والكتـاب  
واذْكُروا نِعمت اللَّه علَيكُم وما أَنزلَ علَيكُم من الْكتابِ والْحكْمـة   : العظيم ، قال تعاىل 

 بِه ظُكُمعي  ]وأعلم سبحانه هذه األمة أنه مستحق للحمد والثناء إلنزاله هذا ] ٢٣١:بقرةال
 الْحمد للَّه الَّذي أَنزلَ علَى عبده الْكتاب ولَم يجعلْ لَـه عوجـا    : الكتاب العظيم فقال 

  ] .١:الكهف[
ذكر واالتعاظ أعظم مقصـود  ودعا سبحانه عباده إىل تدبر كتابه وتفكره ، وبني تعاىل أن الت 

  كتاب أَنزلْناه إِلَيك مبارك ليدبروا آياتـه وليتـذَكَّر أُولُـو الْأَلْبـابِ      : من إنزاله فقال 
]٢٩:ص  .[  

 ، وتفسرياً ، وحبثاً ، وتفقهاً وقد عرف العلماء قدر هذا الكتاب العظيم ، فعكفوا عليه تعلماً
، فاستنبطوا بعض فوائده ، واستخرجوا نزرا من درره ، هذا مع انكبام عليـه ،   وبياناً، 

وإفناء أعمارهم فيه ، وما ذلك إال لسعة كالم ربنا عز وجل ، وعـدم اسـتطاعة البشـر    
  . اإلحاطة مبا فيه من فوائد ، فهو املعني الذي ال ينضب

كتاب اهللا تعاىل من العلوم هو وملا كان شرف العلم مستمد من شرف املعلوم كان ما تعلق ب
أعالها شرفا، وأعظمها قدرا، وهذا السبب كاف يف طلب العبد علم ما يفهم به كتاب اهللا 

  .تعاىل، ويعلم به تأويله



 

يتحقق فيه ما ذكرت،  -أقدمه لنيل درجة الدكتوراه-ومن ههنا وقع اختياري على موضوع 
راته التفسريية ما حيقق هذا اهلدف بإذن اهللا حبث أراء ابن قتيبة والكتابة يف اختيا فوجدت يف

  .تعاىل
 : فكرة املوضوع

يقوم هذا املوضوع على مجع إختيارات اإلمام ابن قتيبة يف تفسري اآليات القرآنية، وحصرها 
من سائر كتبه، ومن مث ترتيب اآليات وكالمه املتعلق ا على حسب ترتيب اآليات القرآنية 

التعليق على أقواله وإيضاح ما استدل به، ومقارنته بأقوال أهل : ذايف القرآن الكرمي، ويلي ه
  .العلم، مث بيان الراجح يف تفسري اآلية الكرمية

وملا كان البن قتيبة رمحه اهللا تعاىل كالم كثري يف تفسري اآليات القرآنية ال تستوعبه رسـالة  
كما هو النصـاب   واحدة، قمت جبمع كالمه حول ثالث ومخسني ومائيت مسألة تفسريية،

احملدد للباحث يف مرحلة الدكتوراه، فكان ما مجعته من أول القرآن الكرمي إىل اية سـورة  
بعد السـؤال والنظـر يف    -هذا وقد وجدت لإلمام ابن قتيبة من الكتب املطبوعة . األنبياء

  : ما يلي -املكاتب العامة اليت هلا عناية جبمع الكتب واقتنائها
 .آنتأويل مشكل القر -
 .تفسري غريب القرآن -
  .االختالف يف اللفظ والرد على اجلهمية واملشبهة -
 . تأويل خمتلف احلديث  -
 .غريب احلديث -
 .إصالح غلط احملدثني -
 .املسائل واألجوبة يف احلديث واللغة -
 .األشربة -
 :عيون األخبار، وفيه الكتب اآلتية -
 .كتاب السلطان -
 .كتاب احلرب -
 .كتاب السؤدد -
 .خالقكتاب الطبائع واأل -



 

 .كتاب العلم -
 .كتاب الزهد -
 .كتاب اإلخوان -
 .كتاب احلوائج -
 .كتاب الطعام -
 .كتاب النساء -
 :أدب الكاتب، وفيه الكتب اآلتية -
 .كتاب املعرفة -
 .كتاب تقومي اللسان -
 .كتاب تقومي اليد -
 كتاب تقومي األبينة -
 .الشعر والشعراء -
 .املعاين الكبري -
 .األنواء -
 .امليسر والقداح -
 .املعارف -
 .لعرب والتنبيه على علومهافضل ا -
  .  تعبري الرؤيا -

   :أمهية املوضوع واألسباب الداعية إىل الكتابة فيه
ال خيفى على طالب علم فضال عن عامل أمهية مجع أقوال العلماء، وحصر أرائهم يف تفسـري  

مـع   كتاب اهللا، وتزداد أمهية هذا األمر إذا كان العامل ممن له عناية بالغة بكتاب اهللا تعاىل،
علو كعبه يف هذا الفن، مث تزداد األمهية إذا كان كالم ذاك العامل مفرقا يف بطون كتبه، ممـا  

وهذه األمـور  . جيعل الوصول إىل كالمه يف اآلية ومعرفة رأيه فيها فيه نوع تعسر وصعوبة
. سائرها يف اإلمام ابن قتيبة، فهو عامل جهبذ رأس ليس يف فن واحد، بل يف فنون متعـددة 

كتاب اهللا عز وجل وسنة -وم متباينة، مع عنايته باألصلني األصيلني، والوحيني الشريفنيوعل
وال أدل على هذا من تصنيفه يف مشكل القرآن وغريبه وهكذا يف السنة املطهرة،  - النيب 



 

فهو من األئمة الذين يستحقون دراسة أقاويلهم، واسـتخراج مـا   . فله فيها عدة مصنفات
هو من املنتسبني إىل وابن قتيبة  :"~ير، يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية تضمنته من علم غز

قال فيه . وله يف ذلك مصنفات متعددة  ،واملنتصرين ملذاهب السنة املشهورةأمحد وإسحاق 
وهو أحد أعالم األئمة والعلماء والفضالء ": التحديث مبناقب أهل احلديثكتاب " صاحب

أمحـد  وكان مييل إىل مذهب  ،له زهاء ثالمثائة مصنف ،وأحسنهم ترصيفا ،أجودهم تصنيفا
املغـرب  أهـل  وكان  ،إلبراهيم احلريب وحممد بن نصر املروزيوكان معاصرا  ،وإسحاق
كـل بيـت   : ويقولون ،يتهم بالزندقةابن قتيبة من استجاز الوقيعة يف : ويقولون  ،يعظمونه

اجلـاحظ  مثـل  هل السـنة  ألهو  :ويقال: قلت. فال خري فيه  ،ليس فيه شيء من تصنيفه
    . (١)"املعتزلةخطيب اجلاحظ فإنه خطيب السنة كما أن  ،للمعتزلة
فمن املعلوم أن ابن قتيبة رمحه اهللا تعاىل مل يصـنف يف  . متفرق يف بطون كتبه ~وكالمه 

التفسري مصنفا مستقال، فهذا األمور متضافرة تؤكد احلاجة إىل مجع كالمـه يف التفسـري   
  . وترتيبه

إثراء للمكتبة اإلسالمية، وباألخص علم التفسري  -إن شاء اهللا تعاىل -هذا العمل املباركويف 
  .، وعلم التأويل لكتاب ربنا تبارك وتعاىل

ويف دراسة أقوال العلماء وقوف على اجلهد الذي بذلوه، واملشقة اليت ركبوهـا يف سـبيل   
ىل خدمة كتاب اهللا تعاىل، وحماولـة  تأويل القرآن الكرمي، األمر الذي حيفز اهلمم وحيدو ا إ
  .اإلقتداء باألسالف الكرام واجلري معهم يف هذا املضمار

كما أن يف دراسة أقوال العلماء وفحص مذاهبهم إطالع على القواعد اليت فسروا ا كتاب 
اهللا تعاىل، واملنهج الذي ساروا عليه يف تأويل الكتاب العزيز، وكيفية تعاملهم مع األقاويـل  

  .  يت قيلت يف التفسريال
  :املنهج املختار 

 .املنهج الذي اختاره هو املنهج االستقرائي القائم على التتبع واالستقراء واالستيعاب
  : الدراسات السابقة

                                  
 ). ١٧/٣٩١"(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم) "١(



 

مل أجد بعد البحث والتحري وسؤال أهل اخلربة دراسة سابقة تبحث يف آراء واختيـارات  
  .يف تفسري القرآن الكرمي ~اإلمام ابن قتيبة 

 :خطة الدراسة للموضوع 
دراسة حول ابن قتيبة، ودراسة آلرائـه  : تتكون هذه الدراسة من مقدمة وقسمني اثنني مها

  .واختياراته التفسريية، وخامتة، وفهارس علمية
  .وتشمل أمهية املوضوع ، وسبب اختياره ، وخطة البحث ومنهجه  : املقدمة 

  :اته ، وفيه فصالنعصر اإلمام ابن قتيبة وحي  :القسم األول 
  :وفيه ثالثة مباحث. عصر ابن قتيبة بإجياز ، ومدى تأثره به:  الفصل األول
  .احلالة السياسية : املبحث األول 
  .احلالة االجتماعية : املبحث الثاين 

  .احلالة العلمية : املبحث الثالث 
  :ية مباحث وفيه مثان. حياة ابن قتيبة الشخصية والعلمية باختصار :  الفصل الثاين

  .امسه ونسبه : املبحث األول 
  .مولده ونشأته : املبحث الثاين 

  .طلبه للعلم ورحالته فيه : املبحث الثالث 
  .شيوخه:  املبحث الرابع 

  . تالميذه :  املبحث اخلامس 
  .مكانته العلمية وثناء العلماء عليه : املبحث السادس 
  .آثاره العلمية ومؤلفاته : املبحث السابع 
   .عقيدة اإلمام ابن قتيبة :املبحث الثامن 
  .وفاته: املبحث التاسع
  : مجع ودراسة آراء ابن قتيبة يف التفسري من املوضوع املقرر، وكان منهجي فيه:القسم الثاين 

  .من كتب ابن قتيبة املطبوعة –يف املقدار احملدد –استخرجت كل ما يتعلق بالتفسري •
  .سور واآليات ترتيب املادة العلمية حسب ال  •
 . أذكر نص اآلية القرآنية اليت فسرها وتكلم عليها ابن قتيبة  •



 

أذكر مبشيئة اهللا تعاىل رأي ابن قتيبة وتفسريه لآلية الكرمية ، ملخصاً رأيه ، ومتقيداً  •
 .بنص عبارته ما أمكن 

 اتبع رأي ابن قتيبة بأبرز األدلة اليت تؤيد ما ذهب إليه، مع تدوين أبرز من ذهب إىل •
 . رأي ابن قتيبة من السابقني والالحقني

يف حال إيراد اإلمام ابن قتيبة حلديث أو أثر يستدل به، فإين حبول اهللا تعاىل وقوتـه   •
أقوم بالتخريج لتلك األحاديث واآلثار ، فما كان منـها يف الصـحيحني ، أو يف   

خرجته يف واحد منهما  -احلديث أو األثر -وإن مل يكن . أحدمها اكتفيت بذلك 
من مصادره املعتمدة، وذكرت احلكم عليه من خالل أقوال العلماء إن وجـدت،  
وإال فأقوم بدراسة أسانيد األحاديث واحلكم عليها مبا يظهر يل حسـب الصـناعة   

 . وأما اآلثار فأكتفي بعزوها ملصادرها اليت خرجتها. احلديثية
الل عرضها على أقوال بدراسة اختيارات ابن قتيبة من خ -حبول ريب وقوته-أقوم  •

 .املفسرين يف املسألة مع بيان الراجح وحجة الترجيح 
 .توثيق القراءات من مصادرها األصلية  -إن شاء اهللا تعاىل-ومن عملي أيضاً  •
عزو اآليات الواردة يف البحث إىل أماكنها من كتاب اهللا عـز وجـل ،   : وكذلك •

 .  معتمدا يف نسخ نص اآلية مصحف املدينة 
اء اجلمع رأيت ابن قتيبة حيتج باللغة العربية كثريا ويرجع اللفظة إىل معناهـا  يف أثن •

احلقيقي يف اللغة العربية ، فأقوم مبعونة اهللا تعاىل بالنظر يف كتب اللغة ومقارنة مـا  
 .كتبه أهلها مبا كتبه العالمة ابن قتيبة، وذلك بالرجوع إىل مصادرها املختصة 

واوين قائليها إن وجدت ، وإال فمن املعاجم ، مع عزو ختريج األبيات الشعرية من د •
 .البيت لقائله 

الترمجة لألعالم الذين يردون يف البحث من غري الصحابة واملشهورين من األئمـة   •
 .والتابعني

  .وفيها ذكر أهم النتائج اليت توصلت إليها من خالل البحث    :اخلامتة 
  :وتشمل اآليت :  الفهارس
  .آنية فهرس اآليات القر •



 

 .فهرس القراءات •
 .فهرس األحاديث واآلثار  •
 .فهرس األعالم  •
 .فهرس األبيات الشعرية  •
 .فهرس املصادر واملراجع  •
 .فهرس املوضوعات •

ويف ختام هذه املقدمة أتوجه بعد شكر اهللا تعاىل والثناء عليه مبا هو أهله بشـكر أسـتاذي   
حفظـه اهللا   -الصادق الـبرية سليمان : صاحب الفضيلة سعادة الدكتور: ومعلمي وشيخي

على ما منحين من توجيهات مفيدة ، وتنبيهـات دقيقـة ،    -تعاىل من كل سوء ومكروه 
وفوائد غزيرة ، كل ذلك خبلق مجيل ، وتواضع رفيع ، غري شحيح علي بوقت ، أو ضـنني  

  . بفائدة ، فأعظم اهللا له األجر ، وأجزل له الثواب ، وكساه لباس الصحة والعافية 
وملا كان كل عمل ال خيلو من صعوبات تواجه عامل وتقابل صانعه، كان حبثي كذلك،  هذا

فقد واجهت فيه بعض الصعوبات اليت استوقفتين كثرياً، وجعلتين متردداً بعـض الوقـت،   
أن بعض األقوال اليت يذكرها ابن قتيبـة  : وباحثاً يف حلها، وكان من أبرز هذه الصعوبات

لناظر فيها هل هي رأي مستقل البن قتيبة خالف فيه غريه من العلمـاء،  متبنياً هلا رمبا تردد ا
يذكر املعىن بعبارة مغايرة مما جيعل الباحث يتردد يف كون العبارة هـل   ~وذلك لكونه 

فمضـيت يف   -حتمل معناً جديداً-تدل على معىن جديد أم ال؟ ورب مسألة ظننتها كذلك
  .اء زمن ليس باليسري، وال باهلنيحبثها مث تبني يل خالف هذا، لكن بعد إمض

كذلك، مما واجهين يف بعض املسائل املبحوثة تداخل بعض األقوال يف معىن اآلية الكرميـة،  
فيحتاج الباحث إىل إمعان نظر، وإدامة فكر، يف متييز األقوال، وإثبات حقيقة القول املخالف 

ن بذكر األقوال مـن دون  مما ليس كذلك، خاصة وحنن جند بعض املؤلفني يف التفسري يعنو
  .متييز للخالف احلقيقي من غريه

أننا عنـد النظـر يف األقـوال     -وكانت يف احلقيقة من أشدها-ومما وجدته من املصاعب 
فالناظر جيد أقواالً  -وهذا يف أحايني كثرية-املذكورة يف كتب التفسري ال جند ذكرا للحجج

أمل وإعمال ذهن وزيادة حبث حـىت  تذكر فحسب، األمر الذي حيوج الباحث إىل تطول ت



 

خيرج بدليل لقول، أو تعقب على قول، أو استدراك على عامل، وهذا من الصعوبة مبكـان  
على مزجي البضاعة مثلي، غري أن العبد الضعيف قد استعان خبالقه وطلب الفتح من سيده، 

 .  املضايق فله احلمد على ما فتح وأهلم، فلوال رمحته ومنته ملا استطعت اخلوض يف هذه
واستفرغت طاقيت يف هذا البحث ، فما  -وهو جهد املقل  -وأخريا ، فلقد بذلت جهدي 

كان فيه من صواب فهو حمض فضل اهللا تعاىل وحده، وما كان فيه من خطأ، فمن نفسي 
والشيطان، واهللا أسأل أن جيعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكرمي ، ال رياء فيه وال مسعة ، 

  .إنه هو السميع العليم. مين ، وأن يتجاوز عين  ما كان فيه من خطأ ، أو تقصري وأن يتقبله 
 

  
  الطالب/ مقدمه 

  علي بن جريد بن هالل العرتي
  ٤٢٥٧٠٠٦٧:الرقم اجلامعي
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  احلياة السياسية: املبحث األول
علوم أنَّ اإلنسان ابن بيئته، تؤثر فيه األحداث، اليت متر به ومبجتمعه سلباً وإجياباً، ومن من امل

أشد ما يؤثر يف بناء علمية املرء وتكوين عقليته احلالة السياسية اليت تعيشها بالده، وتقلبها 
وأمنٍ، واجتماعٍ وفرقة ها األمن يف فترة زمنية يسود~ ولقد عاش اإلمام ابن قتيبة . يف خوف

واالستقرار الداخلي، وإن كانت ال ختلو من قالقل وخماوف، وهذا هو شأن الدول، بله 
  . احلياة الدنيا

للهجرة النبوية املباركة، ويف ) ٢٧٦(وسنة ) ٢١٣(لقد عاش ابن قتيبة يف الفترة ما بني سنة 
واخلالفة عدد من مدينة اخلالفة وعاصمة الدولة العباسية، ويف هذه السنني تواىل على احلكم 

  .األمراء واحلكام، بدءاً من اخلليفة املأمون وانتهاء بعهد املعتمد
ويف هذه احلقبة الزمنية جند عدداً من الوقائع العظيمة اليت كان هلا أثرها على حياة الناس، 

  :)١(فمنها
أنه يف سنة ثالث عشرة ومائتني قام رجالن فخلعا املأمون، واستحوذا على  -

صرية،  فوىل املأمون أخاه أبا إسحاق نيابة الشام وأعطاه ماالً كثرياً الديار امل
  .للقضاء عليهما، فدخلها أبو إسحاق وانتزعها من أيديهما، وقتلهما

ويف سنة ست عشرة ومائتني عدا ملك الروم على مجاعة من املسلمني، فقتلهم  -
مر الذي يف أرض طرسوس، بلغ عدد من قتل حنواً من ألف وستمائة إنسان، األ

استدعى املأمون للركوب بنفسه، واستصحب معه أخاه، أبا إسحاق بن 
ومل . الرشيد، فافتتح بلداناً كثرية صلحاً وعنوة وأسر خلقاً وحرق حصونا عدة

 .تكن هذه الوقعة الوحيدة بني اخلليفة العباسي والروم
وعة واستيالؤه على جمم )٢(ويف سنة عشرين ومائتني حدثت فتنة بابك اخلرمي -

من الزط قد نفاهم املعتصم باهللا إىل عني رومة، فكان من أمر بابك أن استوىل 

                                  
البن "املنتظم"، )وما بعدها - ٦/٣"(كامل يف التاريخال"،)٣٨٧ص(البن قتيبة "املعارف: "انظر هذه الوقائع يف)  ١(

 -٣/٣٢٠"(تاريخ ابن خلدون"، )١/٢٠٢"(تاريخ ابن الوردي"، )٢١م-١٥م"(تاريخ اإلسالم"،)١٠/٢٦٢(اجلوزي
 ).وما بعدها

سري "، )وما بعدها -١١/٥٣(البن اجلوزي"املنتظم"، )٥٩٠ص(أليب حنيفة الدينوري"األخبار الطويلة:" انظر) ٢(
 ). ١٠/٢٩٤"(م النبالءأعال



 

عليهم مجيعهم، فلم يغادر منهم أحداً، وكان بابك رجالً فاسقاً وشيطاناً مريداً، 
فعقد املعتصم لألفشني وامسه حيدر بن كاوس على جيش عظيم، لقتال بابك، 

من جيش بابك خلق كثري، فهرب إىل  فالتقيا، فاقتتال اقتتاالً شديداً، وقتل
مدينته مكسوراً، مث جهز املعتصم جيشاً عظيماً، جعله مددا لألفشني، لقتال 

، فالتقيا على أبواا، ودار بينهم قتال شديد، "البذ"بابك يف مدينته، وهي
وحرب عظيمة، كانت الدائرة فيها على بابك أخزاه اهللا، وافتتح املسلمون 

ع ما فيها من أموال مما قدروا عليه، وكان هذا يف سنة اثنتني البلدة وأخذوا مجي
وفر بابك ومعه أمه وولده وزوجه، مث أمسك به حيلة، ونقل . وعشرين ومائتني

إىل املعتصم، وكانت أخباره تصل إىل املعتصم يف كل يوم من شدة اعتناءه به، 
أسه إىل فأمر املعتصم بقطع يديه ورجليه وحز رأسه، وشق بطنه، وإرسال ر

خراسان، وصلب جثته على خشبة بسامراء، وكان هذا يف أول سنة ثالث 
 .     وعشرين ومائتني

أنه ملا انشغل  -وكان فيها خرياً هلم - ومن الوقائع اليت ابتلي ا أهل اإلسالم -
اخلليفة يف القضاء على بابك، وقطع شره، غار ملك الروم على أهل ملطية وما 

ني، فقتل وأسر خلقاً ال حيصون كثرة، حىت بلغ من أسر واالها من ديار املسلم
من املسلمات ألف امرأة، فانزعج لذلك املعتصم انزعاجاً عظيماً، وجهز جيشاً 
كبريا لالنتقام ألهل اإلسالم، وفك أسر من أسر منهم، لكن ملك الروم مل 

أي : لناسيلبث أن فر هارباً إىل بلده، فقرر املعتصم غزوهم يف ديارهم، فسأل ا
عمورية، وكانت مدينة منيعة، فقرر غزوها، فسار : بالد الروم أمنع؟ فقالوا

وكان هذا الفتح يف سنة ثالث وعشرين . إليها، وحاصرها، حىت أمكنه اهللا منها
 .   )١(ومائتني

ومل يكن يف هذا اية أمر الروم، بل مل يزالوا حياولون انتهاز الفرصة، واالنتقام  -
ما وجدوا إىل ذلك سبيالً، وكان هذا هلم يف سنة اثنتني  من أهل اإلسالم

وأربعني ومائتني، حيث أغاروا على املسلمني يف بالد اجلزيرة، فانتهبوا أمواال 

                                  
 ). ١/٢١٣"(تاريخ ابن الوردي : "انظر) ١(



 

كثرية، وأسروا حنو من عشرة آالف من الذراري، وهكذا يف سنة تسع وأربعني 
ظيماً، وقتل ومائتني حيث التقى جيش املسلمني وجيش الروم، فاقتتلوا اقتتاال ع

أمري جيشهم عمر بن عبد اهللا : من الفريقني خلق، وكان ممن قتل من املسلمني
  . األقطع

قتل اخلليفة املتوكل على اهللا : ومن الوقائع اليت حدثت وكان هلا أثرها البالغ -
 .  )١(على يد ولده املنتصر

املنتصر،  ويف سنة مثان وأربعني ومائتني بويع املستعني باهللا باخلالفة بعد موت -
فقام خلق من الترك معارضني له، فنصره اجليش، واقتتلوا مع الترك اقتتاال 
شديدا، وقتل من الفريقني خلق، وجرت فنت كثرية، حىت استقر األمر 

وهذا اخلروج على الوايل ومناهضته من قبل الترك، كان بسبب . للمستعني
، فكانت هلم يف الدولة اخلليفة املعتصم، حيث مكَّن للترك، بسبب أن أمه منهم

والتمكني لألتراك من أكرب ما أضر على اخلالفة، حىت إن قتل . قوة ومنعة
 . املنتصر لوالده املتوكل كان مبعونة منهم عليه 

فتنة : ومما وقع يف هذه احلقبة الزمنية، وهو مما ينيب عن ضعف يف اخلالفة آنذاك -
وذلك أن العامة كرهوا ":عظيمة ببغداد كانت يف سنة تسع وأربعني ومائتني

مجاعة من األمراء الذين قد تغلبوا على أمر اخلالفة، وقتلوا املتوكل، واستضعفوا 
املنتصر واملستعني بعده، فنهضوا إىل السجن، فأخرجوا من كان فيه، وجاؤا إىل 
أحد اجلسرين، فقطعوه وضربوا اآلخر بالنار، وأحرقوا ونادوا بالنفري، فاجتمع 

فري، وبوا أماكن متعددة، وذلك باجلانب الشرقي من بغداد، خلق كثري وجم غ
مث مجع أهل اليسار أمواالً كثريةً من أهل بغداد؛ لتصرف إىل من ينهض إىل 
ثغور املسلمني لقتال العدو عوضاً عن من قتل من املسلمني هناك، فأقبل 

روم وقتال لغزو الروم، وذلك أن اخلليفة واجليش مل ينهضوا إىل بالد ال... الناس
أعداء اإلسالم، وقد ضعف جانب اخلالفة، واشتغلوا بالقيان واملالهي، فعند 
ذلك غضبت العوام من ذلك، وفعلوا ما ذكرنا، ولتسع بقني من ربيع األول 

                                  
 ).١٠/٣٤٩"(البداية والنهاية"انظر سبب هذا يف ) ١(



 

ض عامة أهل سامرا إىل السجن، فأخرجوا من فيه أيضاً، كما فعل أهل 
 .)١("بغداد

خلالفة، وانتزاع مهابتها من صدور العامة، وحسبك ذا الصنيع داللة على ضعف ا   
فال عجب إذاً أن تلي العامة بعض شئوون السلطان من محاية الثغور ودفع النفقات من 

  . أجل ذلك
مث يزداد األمر سوءاً، والكرب شدة على املسلمني عامة، وعلى أهل العراق  -

باهللا، فكان مع  املستعني باهللا واملعتز: خاصة، عندما تنازع أمر اخلالفة األخوان
األول أهل بغداد، ومع الثاين أهل سامراء، ودارت بينهم أمور مهولة وفنت 
عظيمة وحروب شديدة، انتهى فيها أمر اخلالفة للمعتز، وذلك يف أول سنة 

 .اثنتني ومخسني ومائتني
ومما الشك فيه أن هذه احلروب وتلك الرتاعات هلا أثرها على حياة، بل وعلى اخلالفة 

، بل وعلى عالقة الناس جتاه خليفتهم، ونظرم إليه، إذ هي سبب إلضعاف أيضاً
 . اخلالفة، وطمع الناس فيها، ولقد حدث هذا فعالً

ففي سنة مخس ومخسني ومائتني أجرب املعتز باهللا على خلع نفسه، وذلك من  -
قبل اجلند، وكانت طريقة إجبارة غاية يف املهانة واهلوان، وهكذا صنع باخلليفة 

 : عده املهتدي باهللا، وقتل شر قتلة رمحه اهللا، قال ابن كثري عنهب
وكان حيب االقتداء مبا سلكه عمر بن عبد العزيز األموي يف خالفته من " 

الورع والتقشف وكثرة العبادة وشدة االحتياط، ولو عاش ووجد ناصراً، لسار 
اخللفاء، وأذلوهم سريته ما أمكنه، وكان من عزمه أن يبيد األتراك الذين أهانوا 

  . )٢("وانتهكوا منصب اخلالفة
ما حدث سنة سبع وستني ومائتني من االقتتال بني : ومن الوقائع اليت ذكرت -

اخلليفة العباسي املعتمد على اهللا والزنج، وكان الزنج قد استوىل على بالد 
واسط، وأراضي دجلة، فدار بينهم قتال شديد، آل األمر فيها إىل أن استحوذ 

                                  
 ). ١١/٣"(البداية والنهاية"قاله ابن كثري يف ) ١(
 ). ١١/٢٣"(البداية والنهاية"قاله ابن كثري يف ) ٢(



 

د اخلليفة على تلك احملالِّ، مث ركبوا إىل بالد الزنج، واستلبوها من أيدهم، قائ
 . بعد جهد جهيد، وقتال وبالء عظيم

فهذه الوقائع تنبيك عن احلال السياسية لتلك احلقبة الزمنية، فقد كان فيها عدد من 
يف  الوقائع الكبار، وكانت بني داخلية وخارجية، غري أن هذا ال يعين ضعف اخلالفة

مجيع تلك الفترة، بل كانت قوية، سيما يف أيام املأمون واملعتصم، مث ناهلا الضعف، غري 
  .أنه مل يكن شديداً، بل كانت متماسكة إىل حد ال بأس به

  
  
  

  احلياة االجتماعية: املبحث الثاين
  

عند النظر يف اجملتمع الذي تظله الدولة العباسية وحتكمه، جنده عبارة عن أخالط من 
لشعوب والقبائل، ومكون من أمم خمتلفة، وفرق متباينة، ففيه العنصر الفارسي والعنصر ا

العريب والعنصر التركي، وهم أشهر وأقوى من كان يقطن تلك البقاع، وإن كان يوجد 
غريمها من األمم، كالزنوج مثالً، وبني هؤالء مجيعاً من االختالف يف طبيعة البيئة،وافتراق 

الثقافات، الشيء الواضح البني، بل إن العرب أنفسهم بينهم تفاوت واسع، العادات، وتباين 
فالعراقيون هلم عادام وتقاليدهم وطبائعهم وميوهلم، وقل هذا يف املصريني والشاميني 

  .   واحلجازيني
وهذا، البد وأن يترك أثراً ملموساً على أفراد ذاك اجملتمع، فاإلنسان ابن بيئته، وهو قابل 

  . والتأثر من اآلخرين، ويف اآلخرين للتأثري
وكان بني العرب والترك تناحر وتنازع، وكان كل منهما متعصب جلنسه، بل كان األتراك 
يريدون االستيالء على السلطة، واالستبداد بالثروة، ولذا، فلقد كان هلم أثر بالغ يف اختيار 

  .يدون عزلهاخلليفة، فهم الذين قتلوا املتوكل، وقاموا على املستعني ير
  .)١(كما كان لكل أمة من هؤالء حرفة جييدوا، ومهنة ميتهنوا 

                                  
 ). ١/٢٠"(ضحى اإلسالم:"انظر بيان هذا يف) ١(



 

كذلك نلحظ يف قراءة للتاريخ هذه احلقبة الزمنية، اختالف الديانات، فاجملتمع العباسي يضم 
بني جنباته أهل اإلسالم، وهم الكثرة الكاثرة، وكانت الغلبة والعزة واحلكم هلم ، بأمر اهللا 

  . أيضاً اليهود والنصارى، وهلم ديانام اليت يعتنقواتعاىل، وجند 
ونتيجة للحروب اليت قادها اخللفاء كثرت اإلماء، وأصبح يف أسواق املسلمني تباع  

وكان اخللفاء يتباهون بكثرن . وتشترى، وما من خليفة، بل ورجل ثرى إال واإلماء يف بيته
  . وبأصوانيف املنازل، وكانوا جيلبون لإلستمتاع ن 

ونتيجة لتسري اإلماء كثر املولَّدون يف اجملتمع العباسي، بل ويف اخللفاء أيضاً، فنجد املأمون 
مراجل، واملعتصم أمه أمة، يقال هلا ماردة، والواثق أمه قراطيس أمة، : أمه أمة، تسمى

  . )١(واملتوكل أمه أمة، تسمى شجاع
ا توليد عقلي، فعقول الناس من األمم بني األجسام، كان هن" توليد"وكما كان هناك"

املختلفة، كان يتناوا اللقاح، فالفارسي، حيمل عقالً فارسياً، مث يعتنق اإلسالم، ويتعلم اللغة 
  .)٢("العربية، فينشأ مزيج من العقلني، تتولد منه أفكار جديدة، ومعان جديدة

  .ذي يعيشه أهل بغدادوكثرة اجلواري والتسري ن، ينبيك عن حالة الترف والغىن ال
وكان بعض خلفاء بين العباس لسعة املال يف أيديهم يتباهون يف التوسع يف الدنيا، والناس 
على دين ملوكهم، فلما دخل املأمون بزوجته بوران، أشعلت بني يديه مشوع العنرب، ونثر 

ألف على رأسه الدر واجلوهر، فوق حصر منسوجة بالذهب األمحر، وكان عدد اجلوهر منه 
يا أمري املؤمنني إنا نثرناه : درة، فأمر به فجمع يف صينية من ذهب كان اجلوهر فيها، فقالوا

ال، أنا أعوضهن من ذلك، فجمع كله، فلما جاءت العروس ومعها : لتتلقطه اجلواري، فقال
هذا حنلة مين إليك، : جدا، أجلست إىل جانبه، فصب يف حجرها ذلك اجلوهر، وقال

  . )٣(وسلي حاجتك

                                  
  ).  ٣٩٣،ص٣٩٢،ص٣٨٧ص(البن قتيبة "املعارف"  انظر) ١(
  ).١/٢٦"(ضحى اإلسالم"قاله حممد أمني يف) ٢(
 . بتصرف يسري) ١٠/٢٦٥"(البداية والنهاية) "٣(



 

أولعوا بالغناء وتفننوا فيه، وأبدعوا يف جمالسه من " أم : ومما يالحظ أيضاً يف اجملتمع العباسي
ملح وتنادر وشراب، وغري ذلك، وذهبوا فيه مذهبني جديد وقدمي، وتعصب كل فريق 

  .ملذهب
رشوا ولعبوا بالنرد والشطرنج وغلوا فيهما، وعنوا بتربية احلمام، وتغالوا يف أمثانه، وا

  .)١("بالديوك والكالب
غري أن التمسك بالدين وبتعاليمه الرشيدة كانت مسة ظاهرة عند كثري من حكام هذه الفترة 

الزمنية اليت عاشها اإلمام ابن قتيبة، فقد أمر املتوكل أهل الذمة بالتميز عن املسلمني يف 
من دواوين  لباسهم وعمائمهم وثيام، وال يركبوا خيالً، وال يستعملوا يف شيء

  .)٢(املسلمني
وأمر اخلليفة املهتدي باهللا بنفي القيان واملغنون من سامراء وقتل السباع والنمور اليت يف دار 

فهذا . السلطان، وقتل الكالب املعدة للصيد، وما كان اخلليفة ليأمر ذا، ويذرها يف بغداد
  . )٣(منها - بغداد-دليل على خلو دار اخلالفة 

  . احلياة العلمية ما يبني انتشار العلم، وتوافر أهل اخلري والصالحويف الكالم عن 
  
  
  
  
  
 
  
 
 

                                  
 ). ١/١٠٤"(ضحى اإلسالم"قاله حممد أمني يف) ١(
 ).١٠/٣١٣"(النهايةالبداية و"، )٢٢/٢٠٣"(اية األرب يف فنون األدب"، )٦/١٠٦"(الكامل يف التاريخ:"انظر) ٢(
 ). ١١/١٨"(البداية والنهاية:"انظر) ٣(



 

  احلياة العلمية: املبحث الثالث
  

يعد االعتناء بالعلم، واالهتمام به، من أعظم ما جاء به الدين اإلسالمي، فال عجب إذاً أن 
نواعه، وتنوع أقسامه، يكون اجملتمع املسلم زمن اخلالفة العباسية ذا عناية بالعلم على تشعب أ

وقد كانت بغداد عاصمة اخلالفة العباسية تعج بأنواع الثقافات، وتزدحم بأنواع العلوم، 
وكانت موئل العلماء، ومقصد الفضالء، ومزار الصلحاء، ألا أس احلضارة، ومعقد العلم، 

  .ففيها علماء احلديث ، وفقهاء الدين، وفيها الشعراء، وعلماء العربية
إا وسط الدنيا، وسرة األرض،واملدينة العظمى اليت ليس هلا نظري يف :" لوا يف بغدادولذا قا

سعة وكرباً وعمارة، سكنها أصناف الناس، وانتقلوا إليها من مجيع : مشارق األرض ومغارا
وباعتدال هوائها، وعذوبة . وهي مدينة بين هاشم، ودار ملكهم، وحمل سلطام.. البلدان

خالق أهلها، ونضرت وجوههم، وانفتقت أذهام، حىت فضلوا الناس يف مائها، حسنت أ
فليس عامل أعلم من عاملهم، وال أروى من ... العلم والفهم واألدب والنظر والتمييز

راويتهم، وال أجدل من متكلمهم، وال أعرب من حنويهم، وال أصح من قارئهم، وال أمهر 
  . )١("ف من صانعهممن متطببهم، وال أحذق من مغنيهم، وال ألط

أن اخلطيب البغدادي ملا ترجم ألهلها، وملن وردها مستفيدا ومفيداً، بلغت : وينبيك عن هذا
  .ترمجة) ٧٨٣١(عدد ترامجه 

وقد كان للمأمون عناية بالغة بالعلم، وترغيب به، كيف، وقد كان من أهله، ومن محلته، 
  .)٢("اًوكان املأمون عاملاً فصيحاً مفوه: " حىت قال الذهيب

  . وكان حمباً للمناظرات داعياً إليها
  . والشك أن حب اخلليفة للعلم أحد أسباب ثراء املعرفة يف ذاك العصر

ويف هذا العصر وجد أهل الكالم، ونشطت املبتدعة لنشر بدعهم والدعوة إليها، سيما 
عليهم، والتصنيف املعتزلة، الذين استغلوا اعتناق املأمون ملعتقدهم، فهب علماء السلف للرد 
–ويف هذا . يف دفع باطلهم، ودعوة الناس للمعتقد الصحيح، والذب عن حياض دينهم

                                  
  ). ٢/٦٥"(ضحى اإلسالم:"انظر) ١(
 ).  ٣٠٦ص(للسيوطي"تاريخ اخللفاء: "، وانظر)١٠/٢٧٤"(سري أعالم النبالء) "٢(



 

الرد " كتاب : فنجد مما صنف يف الرد على أهل البدع. إثراء للعلم، ودفع لعجلته - بالشك
 )٣(للكناين )٢("احليدة"كتاب : لإلمام أمحد بن حنبل، وجند أيضاً )١("على الزنادقة واجلهمية 

خلق أفعال "وهو يف خصوص الرد على من قال خبلق القرآن، وكتاب اإلمام البخاري
نقض اإلمام أيب سعيد عثمان : "، ومها)٥(، وكتايب اإلمام الدارمي عثمان بن سعيد)٤("العباد

  .)٦("الرد على اجلهمية"، و"بن سعيد
يتضح لنا وفرة العلم وسعته، وعند النظر إىل أمساء العلماء الذين عاشوا يف هذه احلقبة الزمنية 

، ويأيت يف طليعة أولئك إنه أشد العصور ازدهارا بعد عصر النيب : بل ال نبعد لو قلنا
إمام أهل السنة واجلماعة أمحد بن حنبل وحيىي بن معني وأبو عبيد القاسم بن سالم : العلماء

ؤالء أثرهم يف والبخاري ومسلم والترمذي وأبو داود، وغري هؤالء كثري، ومعلوم أن هل
تدوين العلم، بل وحفظ أصوله، فاإلمام أمحد صنف كتابه املسند والبخاري صنفه كتابه 

الصحيح وكذا مسلم، وابن معني كان له أثره يف جرح وتعديلهم، وأبو عبيد صنف غريب 
  .احلديث واملصنف الغريب، وهذه الكتب تعد من أهم أصول العلم، وال غىن للناس عنها

                                  
  . حتقيق حممد حسن راشد، وطبع يف املطبعة السلفية يف القاهرة: له عدة حتقيقات منها) ١(
  .كتاب حمققاً الدكتور علي الفقيهي، وهو ضمن مطبوعات اجلامعة اإلسالميةأخرج هذا ال) ٢(
عبد العزيز بن حيىي بن عبد العزيز بن مسلم الكناين، املكي، كان يلقب بالغول؛ لدمامة منظره، أحد أتباع اإلمام ) ٣(

يف حدود األربعني تويف . الشافعي، وقد طالت صحبته له، وخرج معه إىل اليمن، وكان من أهل الفضل والعلم
  .ومائتني

  ).١٨/٣٤٨(للصفدي"الوايف بالوفيات"، )١١/٦٧"(املنتظم"، )١٠/٤٤٩"(تاريخ بغداد: "انظر ترمجته يف
  .  فهد الفهيد يف جملدين، وأصل الكتاب جميليد، طبع يف دار أطلس اخلضراء: حقق الكتاب الدكتور) ٤(
ن بن سعيد بن خالد السجستاين، حمدث هراة وتلك البالد، كان الدارمي احلافظ اإلمام احلجة، أبو سعيد، عثما) ٥(

  . يف ذي احلجة سنة مثانني ومائتني: جذعاً يف أعني املبتدعة، ولد قبل املائتني بيسري، وكانت وفاته
  ).٢/٣٠٢"(طبقات الشافعية الكربى"، )١٣/٣١٩"(سري أعالم النبالء"، )٢/٦٢٢"(تذكرة احلفاظ: "انظر ترمجته يف

ا الكتاب األول، فقد حقق يف رسائل علمية أشرف عليها الشيخ الدكتور عبد العزيز الراجحي، وطبع يف مكتبة أم) ٦(
  . هـ١٤١٨الرشد بالرياض، وطبعته األوىل سنة 

  .فقد حققه الشيخ بدر البدر، وطبع يف دار ابن األثري يف الكويت: وأما الكتاب الثاين



 

لم العربية له صيته وشأنه، وعلماءها هلم باعهم الطويل يف التقعيد لفنهم كذلك جند ع
 )٢(وابن السكيت )١(ابن األعرايب: فنجد من هؤالء األكابر والعلماء األماجد. والتصنيف فيه

  .، وغريهم كثري)٤(واملربد )٣(وثعلب
زمنية مليئة بالعلم وعلى كلٍ، فهذه الفترة الزمنية اليت عاشها اإلمام ابن قتيبة كانت فترة 

والعلماء على تنوع شعبه وتشعب أقسامه، والشك أنَّ بيئة تزدحم ؤالء البد أن خيرج منها 
األكابر، ويتخرج منها األماجد، فال عجب أن خيرج لنا أمثال ابن قتيبة رمحه اهللا تعاىل ممن 

  . حيوون علوماً شىت، ويشاركون يف فنون عدة
أن سكان : ائر األمصار يف اختراع العلوم وتدوينها، وعلة ذلكويف احلق إن العراق بز س"

العراق بقايا أمم قدمية متحضرة كان ا علم وتدوين، فلما دخل أهله يف اإلسالم، فعلوا يف 
العلوم العربية على قياس أممهم السابقة،  فما كان منهم إال أن طبقوا ما عرض يف اإلسالم 

العلوم عامة، وأما يف علم النحو والصرف واللغة خاصة،  على ما جرى عليه آباؤهم، هذا يف
 .  )٥("فإن حاجة البالد األعجمية إليها أشد من حاجة البالد العربية

  
  

                                  
ابن : قال األزهري. عرايب، اهلامشي موالهم، األحول، النسابة، إمام اللغةأبو عبد اهللا، حممد بن زياد بن األ) ١(

األعرايب صاحل زاهد ورع صدوق، حفظ ما مل حيفظه غريه، ومسع من بين أسد، وبين عقيل، فاستكثر، وصحب 
  . كان صاحب سنة واتباع، مات بسامراء، سنة إحدى وثالثني ومائتني. الكسائي يف النحو
  ). ١٠/٦٨٧"(سري أعالم النبالء:"صادرها يفانظر ترمجته وم

دين، " إصالح املنطق"أبو يوسف، يعقوب بن إسحاق بن السكيت، البغدادي، النحوي، املؤدب، مؤلف كتاب ) ٢(
  . مات سنة أربع وأربعني ومائتني. خري، شيخ العربية، واحلجة فيها

  ). ١٢/١٦"(سري أعالم النبالء: "انظر ترمجته ومصادرها يف
  أبو العباس أمحد بن حيىي بن زيد بن سيار النحوي الشيباين بالوالء املعروف بثعلب، إمام الكوفيني يف النحو واللغة ) ٣(

  .ولد يف سنة مائتني، وتويف سنة إحدى وتسعني ومائتني ببغداد
  ).٦٥ص(للفريوزآبادي"البلغة"، )١/١٠٢(البن خلكان"وفيات األعيان"انظر 

أخذ عن أيب عثمان " الكامل"يزيد بن عبد األكرب، األزدي، النحوي، األخباري، صاحب  أبو العباس، حممد بن)٤(
  .املازين، وأيب حامت السجستاين، وكان آية يف النحو، مات يف أول سنة ست ومثانني ومائتني

  ). ١٣/٥٧٦"(سري أعالم النبالء"ترمجته ومصادرها يف: انظر
  ).٢٠٩-٢/٢٠٨"(ضحى اإلسالم"قاله أمحد أمني يف) ٥(



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . حياة ابن قتيبة  الشخصية والعلمية باختصار :  الفصل الثاين
  :وفيه مثانية مباحث  

  .امسه ونسبه: املبحث األول 
  .ونشأته مولده: املبحث الثاين 

  .طلبه للعلم ورحالته فيه: املبحث الثالث 
  .شيوخه:  املبحث الرابع 

  . تالميذه :  املبحث اخلامس 
  .مكانته العلمية وثناء العلماء عليه : املبحث السادس 
  .آثاره العلمية ومؤلفاته : املبحث السابع 
    .عقيدة اإلمام ابن قتيبة: املبحث الثامن 
  .وفاته: املبحث التاسع

 
  
  
  
  



 

  :)١(حياة اإلمام ابن قتيبة
  

  . امسه ونسبه: املبحث األول 
عبد اهللا بن مسلم بن قتيبـة بـن مسـلم املـروزي     : هو اإلمام احلجة الثبت املتفنن البارع

  .الدينوري
  .أبو حممد: وكنيته

من أسرة فارسية، كانت تقطن مرو، وأما  ~وجتمع كتب التراجم على أنَّ ابن قتيبة 
  .)٢(دينور، فألنه عمل فيها قاضياً مدةنسبته إىل 

 ،بضم القاف،يبِتالقُ: "وكثرياً ما ينسب إىل جده، وهي نسبة مشتهرة عند العلماء، فيقال
   .)٣("وكسر الباء املنقوطة بواحدة ،وفتح التاء املنقوطة من فوقها باثنتني

  :~القتييب، قال النووي : ورمبا قالوا
لتاء بعدها موحدة، وقد يزيدون فيه ياء مثناة من حتت بني بضم القاف وفتح ا: ...القتيب "

   .)٤("التاء والياء، واألول هو الفصيح املشهور اجلارى على القواعد
  .)١(أما املروزي، فنسبة إىل مدينة مرو اليت كانت تسكنها أسرته

                                  
تاريخ "، )٢/٦٢٧(للخليلي"اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث"، )١١٥ص"(الفهرست" :انظر ترمجته يف )١(

، )٣/١٥(للجزري" اللباب يف ذيب األنساب" ،)١٢/٢٧٦"(املنتظم"، )٤/٤٥١"(األنساب"، )١٠/١٧٠"(بغداد
تذكرة " ،)٣/٤٢(البن خلكان"ت األعيانوفيا" ،)٢/٥٥٥"(ذيب األمساء واللغات" ،)٦/٣٥٩"(الكامل يف التاريخ"

سري " ،)٢/٦٢"(العرب يف خرب من غرب" ،)٤/١٩٨"(ميزان االعتدال" ،)١/٣٥٧"(املغين يف الضعفاء" ،)٢/٦٣١"(احلفاظ
، )٢/١٩١"(مرآة اجلنان" ،)١٧/٣٢٦"(الوايف بالوفيات" ،)٢٠/٣٨٢"(تاريخ اإلسالم" ،)١٣/٢٩٧"(أعالم النبالء

، )٢٨ص(لعبد اللطيف زادة"أمساء الكتب" ،)٢/٦٣"(بغية الوعاة" ،)٣/٧٥"(النجوم الزاهرة"،)٣/٣٥٧"(لسان امليزان"
وي نه دلأل "طبقات املفسرين"، )٥/٤٤١"(هدية العارفني أمساء املؤلفني وآثار املصنفني" ،)٢/١٦٩"(شذرات الذهب"
للدكتور حممد زغلول سالم ، " يبةابن قت"لألستاذ السيد أمحد صقر، " تأويل مشكل القرآن"مقدمة حتقيق"، )٤٥ص(
  ).٥٢٤(مقال ضمن جملة املنهل العدد-حممد بن عبد الرمحن آل إمساعيل" اإلمام ابن قتيبة"
   ).٣/٤٣" (وفيات األعيان" ،)٦/٣٥٩"(الكامل يف التاريخ" ،)١٢/٢٧٦"(املنتظم" ،)٤/٤٥١"(األنساب: "انظر )٢(
 ).٤/٤٥١"(األنساب"قاله السمعاين يف ) ٣(
   ).٢/٥٥٥"(ذيب األمساء واللغات" )٤(



 

  .مولده ونشأته: املبحث الثاين 
  : مولده    

  : ، فقيل~الذي ولد فيه اإلمام ابن قتيبة  ختتلف املصادر يف حتديد البلد        
  . )٣(أنه ولد يف ببغداد: ، بينما يذكر آخرون كاخلطيب البغدادي والسمعاين)٢(ولد يف الكوفة

  .بأنه ولد يف الكوفة، مث رحل إىل بغداد فسكنها: وقد يقال
  : ، فقيل)٤(وهكذا جند املؤرخني خيتلفون يف حتديد تاريخ والدته

  . )٥(اثنيت عشرة ومائتنيكان مولده سنة 
  .)٦(ده سنة ثالث عشرة ومائتنيلومكان : وقيل

  .)٧("ومولده يف مستهل رجب: "وينفرد ابن الندمي، فيقول
  : نشأته   

يف بغداد دار احلضارة اإلسالمية، ومقر العلم والعلماء، فغدا فيهـا وراح   ~نشأ ابن قتيبة 
قد اجتمع فيها ثلة مباركة من العلمـاء،   يف سبيل حتصيل العلم وأخذه عن أهله، وكما سبق

  .فأخذ منهم، ول من علمهم، وسيأيت ذكر مشاخيه الذين ترىب على أيديهم، وتأثر م
بعض رجـال   -كغريه-فجل إقامة اإلمام ابن قتيبة كانت يف دار السالم بغداد، وقد خالط 
حيىي بن خاقان، وأهـدى  الدولة، فعرف منهم يف ذلك الوقت الوزير أبا احلسن عبيد اهللا بن 

  .)١("أدب الكاتب:"إليه كتابه

                                                                                                   
 ،)٣/٤٢"(وفيات األعيان"،)٢/١٩١"(مرآة اجلنان"، )١٢/٢٧٦"(املنتظم"، )١٠/١٧٠"(تاريخ بغداد: "انظر) ١(
      ).١٧/٣٢٦" (الوايف بالوفيات" ،)٢٠/٣٨٢"(تاريخ اإلسالم"
إىل الكوفة، فلعله أراد موطن ) ٦/٣٦٠"(الكامل"، ونسبه ابن األثري يف )١١٥ص"(الفهرست"ذكره ابن الندمي يف  )٢(

  .مولده
  ).٤/٤٥١"(األنساب"، )١٠/١٧٠"(تاريخ بغداد: "انظر )٣(
من أن مولده كان يف سنة ) ص د"(املعاين الكبري"أما ما ذكره الشيخ عبد الرمحن املعلمي يف مقدمة حتقيقه لكتاب) ٤(

  .أثبتناهثالث عشرة ومائة بال خالف، فغري صحيح، بل فيه خالف، كما 
    ).٦/٣٥٩"(الكامل يف التاريخ"وهذا ما ذكره ابن األثري يف  )٥(
العرب يف خـرب  "، وكذا يف )٢٠/٣٨٢"(تاريخ اإلسالم"والذهيب يف ) ٣/٤٣"(وفيات األعيان"قاله ابن خلكان يف )  ٦(

      .سنة) ٦٣(وعمره) ٢٧٦(فإنه نص على أن وفاته يف سنة ) ٢/٦٢"(من غرب
     ).١١٥ص"(الفهرست")٧(



 

  . كما اشتغل رمحه اهللا بالتدريس وكان هذا منه يف بغداد
  :يقول ابن خلكان

  .  )٢("وحدث ا ،سكن بغداد ثقةً كان فاضالً"
–غري أن ابن قتيبة رمحه اهللا خرج منها إىل دينور؛ لتويل القضاء فيها، وألجل ذا نسب إليها 

  .-كما تقدم
  

  . طلبه للعلم ورحالته فيه: املبحث الثالث 
ال جند فيما بني أيدينا من املصادر العلمية، ما يسعفنا عن رحالت ابن قتيبة، فال جنـد مـن   

 -عنـده -يذكر رحالته عند الترمجة له، ولعل هذا يرجع إىل إقالله منها، رمبا لعدم احلاجة
تعج بالعلماء الذين يرحل  -آنذاك-بغداد إليها، فاكتفى باألخذ عن علماء بغداد؛ فقد كانت

إليهم، ويطلب العلم عندهم، وحيرص على األخذ منهم، ولعل أيضاً من األسـباب الـيت مل   
تدفع بابن قتيبة إىل الرحلة، إقالله يف جانب الرواية، فقد كان رمحـه اهللا مقـالً يف روايـة    

   :قاسم بن أصبغ ولقي األحاديث، ومن املعلوم أن طالب احلديث البد له من الرحلة،
حـدثنا   :مث قالوا ،فقعدوا ،اللهم سلمنا منهم :فقال ،فأتوه بأيديهم احملابر ،كنا عند ابن قتيبة

ما حيل لـك   :قالوا له ،فمن أحب ،إمنا هذه األوضاع ،ليس أنا ممن حيدث :قال ،رمحك اهللا
وأنـت عنـدنا    ،تكفإنا ال جند فيه إال طبق ،فحدثنا مبا عندك عن إسحاق بن راهويه ،هذا
كلهم  ،وببغداد مثان مئة حمدث ،تسألوين أن أحدث :مث قال هلم ،لست أحدث :قال ،أوثق

  .)٣("فلم حيدثهم بشيء ،لست أفعل ،مثل مشاخيي
فظاهر هذا اخلرب، أن ابن قتيبة مل يكن من أصحاب الرواية، ولكنه مجع أخباراً، كما نتلمس 

  .  هل احلديث يف بغدادمنه، السبب يف قلة الرحلة، وهو وفرة أ
  

  .شيوخه:  املبحث الرابع 

                                                                                                   
   ). ٥ص"(أدب الكاتب"، ومقدمة )٢١ص(بقلم الدكتور حممد زغلول" ابن قتيبة: "انظر) ١(
  ).٢/١٩١"(مرآة اجلنان"،)١٢/٢٧٦"(املنتظم" :، وانظر)٣/٤٢"(وفيات األعيان") ٢(
  ). ٣٠٢-١٣/٣٠١"(سري أعالم النبالء) "٣(



 

عن مجع من العلماء، وعدد من األفاضل، حىت تكونت شخصيته  ~أخذ اإلمام ابن قتيبة 
  :العلمية، فمن هؤالء

  .  )١(صاحب أيب عبيد القاسم بن سالم: أمحد بن سعيد اللحياين -١
  : أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان الزيادي  -٢

  .  )٢(مات سنة تسع وأربعني ومائتني وكان شاعراً، راويةً لغوياً كان حنوياً
  :راهويهإبراهيم بن إسحاق بن أبو يعقوب  -٣

وهداة املؤمنني اجلامع بـني الفقـه    ،وأعالم املسلمني ،أحد أئمة الديناإلمام اجلليل الثقة، 
  .)٣( ومائتنيمثان وثالثني ، تويف سنة نزيل نيسابور وعاملها ،واحلديث والورع والتقوى

   .حممد بن زياد بن عبيد اهللا بن زياد الزيادي -٤
أورده . مات يف حدود سنة مخسني ومئـتني روى له البخاري يف صحيحه كاملقرون بغريه، 

  .)٤(رمبا أخطأ: وقال" الثقات"ابن حبان يف 
  :حامت السجستاين وأب -٥

، مات سنة مخس البصري ،املقري ،النحوي ،سهل بن حممد بن عثمان أبو حامت السجستاين
  .)٥(ومخسون ومائتني

  : اخلطاب زياد بن حيىي احلساين وأب -٦
  .)٦(مات سنة أربع ومخسني ومائتنيمن رجال الكتب الستة، 

  .حممد بن سالم اجلمحي البصري -٧
  :وفنه الذي برع فيه األخبار واألدب، يقول الذهيب" طبقات فحول الشعراء:"صاحب كتاب

                                  
    ).٢٢٢ص"(حلديثتأويل خمتلف ا" ،)١/١٦٢"(غريب احلديث "يفابن قتيبة ذكره  )١(
    ).٥/٢٣٣"(الوايف بالوفيات" ،) ١/١٠٠"(معجم األدباء:"انظر ترمجته يف )٢(
  ). ١١/٣٥٨"(سري أعالم النبالء" ،)٣/١٤٠٦"(بغية الطلب يف تاريخ حلب" :انظر ترمجته يف) ٣(
  ).٢٥/٢١٧"(ذيب الكمال" ،)٩/١٤٨"(ذيب التهذيب"، )٩/١١٤"(الثقات: "انظر ترمجته يف )٤(
   ).٤/٢٢٦"(ذيب التهذيب" ،)١١/٣( "البداية والنهاية"،)١/٢١٩"(معرفة القراء الكبار" :انظر ترمجته يف )٥(
، )٩/٥٢٣"(ذيب الكمال" ،)١١٤ص( "تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم"، )٨/٢٤٩"(الثقات" :انظر )٦(
  ).٣/٣٣٥"(ذيب التهذيب"



 

خذوا منـه   :قال أبو خيثمة ،مسع محاد بن سلمة ،أخباري موثق :محيحممد بن سالم اجل"
  .)١("كان قدرياً ،فأما احلديث فال ،الشعر
   :الطائي النبهاين زيد بن أخزم -٨

بعـد  الثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة عدا مسلم، مـات   أبو طالب البصري احلافظ
  .)٢(ومخسني ومائتني ذحبه الزنج سنة سبع ،وذبح ذحباً ،دخول الزنج البصرة

  :حيىي بن أكثم أبو حممد التميمي املروزي القاضي -٩
سـنة اثنـتني   ، مات واله املأمون قضاء القضاة ببغداد ،باألحكام بصرياً ،بالفقه كان عاملاً

  .)٣(وأربعني ومائتني
: هوغري هؤالء من العلماء، وقد مجع عددا منهم الشيخ الدكتور علي بن نفيع العلياين يف كتاب

  .)٤("عقيدة اإلمام ابن قتيبة"
  
  
  

  . تالميذه:  املبحث اخلامس 
إن من بركة العلم نشره، وبثه بني الناس، ومن إرادة اهللا تعاىل بعبده اخلري أن يهيأ لـه مـن   
حيفظ له علمه، وينشر له فضله، وقد وفق اهللا ابن قتيبة فهيأ له طالباً حيفظون علمه، وينقلونه 

  :من مجلة هؤالءإىل من بعدهم، فكان 
  :ابنه أمحد - ١

من أهل العلـم واحلفـظ   وهو  ،كان مالكي املذهب ،بغدادي النشأة ،صلدينوري األ
ويرد فيها من حفظـه النقطـة    ،وكان حيفظها كما حيفظ القرآن ،تفان لكتب أبيهواإل

                                  
لسان "،)٥/٣٤٥"(معجم األدباء" ،)٧/٢٧٨"(اجلرح والتعديل" :، وانظر)٢/٥٨٧"(املغين يف الضعفاء" )١(

  ). ٥/١٨٢"(امليزان
  ].٢١١٤"[تقريب التهذيب" ،)١٠/٥"(ذيب الكمال"، )٨/٤٤٦"(تاريخ بغداد" )٢(
، )٦٤/٦٢"(تـاريخ مدينـة دمشـق   "، )١٤/١٩١"(تـاريخ بغـداد  " ،)١/٤١١"(طبقـات احلنابلـة  " :انظر )٣(
    ).٢/٣٦١"(الكاشف"
   ).٦٣-٥٠ص( انظره يف) ٤(



 

، تويف مبصر سـنة  كان أبوه أبو حممد حفظه إياها يف اللوح ،وما معه نسخة ،والشكلة
  .)١( وثالمثائة عشرينني وتثنا
  .السكريبن حممد بن عيسى عبيد اهللا بن عبد الرمحن  - ٢

سـنة ثـالث   تويف  ،شيخ نبيل :الدارقطين، وقال كان ثقة: قال اخلطيب البغدادي عنه
 .)٢(وعشرين وثالمثائة

  .الصائغبن بشري أبو القاسم إبراهيم بن حممد بن أيوب  - ٣
يف مجادى مـن سـنة ثـالث عشـرة      مات، وكان ثقة، بن قتيبة مصنفاتهاروى عن 
 .)٣(وثالمثائة

صاحب يعقـوب   ،أبو حممد ،النحوي، عبد اهللا بن جعفر بن درستويه الفارسي - ٤
والزم ابـن   ،سكن بغداد إىل حني وفاته كان فسوياًصاحب التاريخ،  الفسوي
وتصانيفه يف غاية اجلودة  ،فاضالً كان عاملاً ، ومحل عنه من علوم األدبقتيبة، 
  .)٤(سنة سبع وأربعني وثالث مائة ،مات يف صفر. نواإلتقا

 .)٥(عبيد اهللا بن أمحد بن عبد اهللا بن بكري أبو القاسم التميمي - ٥
    .مات يف ذي احلجة من سنة أربع وثالثني وثالمثائة، كان ثقة

  :أبو سعيد اهليثم بن كليب بن شريح بن معقل الشاشي - ٦
 ،أصله من مرو، ومؤلف املسند الكبري ،النهراحلافظ احملدث الثقة األديب حمدث ما وراء 

 .)٦(تويف سنة مخس وثالثني وثالث مائة

                                  
، )٣٥ص(البن فرحـون "الديباج املذهب"، )٧/٥٢"(الوايف بالوفيات" ،)١/٣٩٤"(معجم األدباء: "انظر ترمجته يف )١(
  ). ٥٤ص"(رفع اإلصر عن قضاة مصر"
أليب حممد عبد اهللا  "واألجوبة املسائل "، وهو ممن أخذ عن ابن قتيبة، فهو راوي كتاب)١٠/٣٥١"(تاريخ بغداد"  )٢(

فقد ذكر له حديثاً يرويـه  ) ٣٦٣ص"(تلبيس إبليس: "، وانظر)١٥٩ص"(املعجم املفهرس: "انظر". لم ابن قتيبةبن مس
    ).٢/١٥٦"(الفقيه واملتفقه"عن ابن قتيبة، وهكذا اخلطيب يف 

    ).٦/١٥٧"(تاريخ بغداد:"انظر ترمجته يف  )٣(
   ). ٣/٢٦٧"(لسان امليزان"،)٧٤ص(للداودي "طبقات املفسرين" ،)٩/٤٢٨"(تاريخ بغداد: "انظر ترمجته يف) ٤(
  ).١٠/٣٥٣"(تاريخ بغداد") ٥(
    ). ٢٧/٢٣٩"(الوفياتبالوايف "،)٣/٨٤٩"(تذكرة احلفاظ"، )٤٧٩ص(أليب بكر البغدادي"التقييد: "انظر ترمجته يف )٦(
    ). ٢٧/٢٣٩"(الوفياتب



 

بن حممد بن يوسف بن ناصح بن عطاء موىل الوليد بـن عبـد    قاسم بن أصبغ - ٧
 : امللك بن مروان

يف النحو  نبيالً ،باحلديث والرجال بصرياً مأموناً حليماً صادقاً كان ثبتاًمن علماء األندلس، 
وكانت الرحلة  ،وشارك اآلباء فيه األبناء ،فلحق األصاغر فيه األكابر ،طال عمره ،والغريب

وكان قد تغري ذهنـه   ،تويف سنة أربعني وثالمثائة، معدود يف علماء املالكية،  إليه باألندلس
 . )١(آخر عمره
 ،من أهل مصر املـالكي  ،أبو بكر ،أمحد بن مروان بن حممد املعروف باملالكي - ٨

" لـه   ،بن قتيبةامن أروى الناس عن  ،ومشاه غريه ،مه الدارقطينا ،الدينوري
مات سنة ثالث ، )٣(، وقد نقل فيها أشياء عن شيخه)٢("اجملالسة وجواهر العلم

 .)٤(ومائتني سنه مثان وتسعني :، وقيلوثالثني وثالمثائة
ندلسي ، نزيـل  إبراهيم بن موسى بن مجيل األموي، موالهم، أبو إسحاق األ - ٩

   .)٥(سنة ثالث مئة مبصر ،كان ثقة، مات يف مجادى األوىل، مصر
  

  .)٦(~هذه بعض أمساء من أخذ عن ابن قتيبة 
  .مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: املبحث السادس

نال إمامنا ابن قتيبة ثناء عاطراً من األئمة، وحظي مبرتلة رفيعة عندهم، إال أن هذا مل يكـن  
نالته ألسنة القدح، ووجهت إليه سهام النقد، إال أنـه   -العلماءكغريه من -عند اجلميع، بل 

                                  
، )١/٣٥٤"(احلفـاظ طبقات " ،)١/٤٠٥"(تاريخ العلماء باألندلس" ،)٤/٥٨١"(معجم األدباء: "انظر ترمجته يف)  ١(
  ). ٢٢٢ص"(الديباج املذهب"
  .هـ١٤٢٣لبنان، عام - وقد طبعته دار ابن حزم) ٢(
  ).٥٥٧ص،٥٤٠،ص٤٦٨،ص٤٢٩،ص٤١٧،ص٣٥٦ص: (انظر) ٣(
    ).٣٢ص "(الديباج املذهب"،)١/٣٠٩"(لسان امليزان"،)١/٣٠٢"(ميزان االعتدال: "انظر ترمجته )٤(
  ).٢/٢١٨"(ذيب الكمال: "انظر ترمجته يف) ٥(
علـي  : ، والدكتور)٣٥ص"(السيد أمحد صقر يف مقدمة حتقيقه ملشكل القرآن: وقد استقصاهم الشيخان الدكتور )٦(

  ).٩٧ص"(عقيدة اإلمام ابن قتيبة:"العلياين يف



 

عند النظر يف حجة املادح، وحجة القادح يتبني لنا أي احلجج أقوى، وهل هـو مسـتحق   
  .للمدح أو الذم

 ،كتب عنهأفلم  ،هلُّحومل يتبني يل م، رأيته يف أول رحليت ببغداد :)١(قال أبو احلسن القطان
فكتبتها عـن أيب بكـر املفسـر     ،ندمت على ذلك ،ورأيت كتبه ،فلما رجعت من اليمن

   .)٢("عنه
  :قال اخلطيب البغدادي 
   .)٣("والكتب املعروفة ،وهو صاحب التصانيف املشهورة ،فاضالً ديناً وكان ثقةً"

  :             يقول ابن اجلوزي
  .)٤("وله التصانيف املشهورة وكان عاملا ، ثقة ، دينا ، فاضالً"

  : ابن الندميقال 
 ،باللغة والنحو وغريب القرآن ومعانيه والشعر والفقـه  وكان صادقاً فيما يرويه، عاملاً"

  .)٥("وكتبه باجلبل مرغوب فيها ،كثري التصنيف والتأليف
  .)٦("كان ثقة يف دينه وعلمه" :بن حزماوقال 

  :قال ابن خلكان
  . )٧("وتصانيفه كلها مفيدة"
  :قال الذهيب 
   .)٨("يف اللغة العربية واألخبار وأيام الناس وكان عاملاً"

                                  
احلديث والرواية، وارحتل يف شأن ، حمدث قزوين وعاملها ،علي بن إبراهيم بن سلمة بن حبر القزويين :أبو احلسن)  ١(
  .تويف سنة مخس وأربعني وثالمثائة، تب الكثريفك

     ).٢٠/٥"(الوايف بالوفيات"، )٣/٨٥٧"(تذكرة احلفاظ: "انظر ترمجته يف
  ). ٢/٦٢٧"(اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث"ذكره اخلليلي يف ) ٢(
    ).١٠/١٧٠"(تاريخ بغداد" )٣(
    ).١٢/٢٧٦"(املنتظم" )٤(
    ).١١٥ص"(الفهرست" )٥(
    ).٣/٣٥٧"(لسان امليزان:"عنه ابن حجر يف نقله )٦(
    ).٢/١٩١"(مرآة اجلنان"، )٤/٤٥٢"(األنساب: "، وانظر)٣/٤٢"(وفيات األعيان" )٧(
    ).٢٠/٣٨٢"(تاريخ اإلسالم" )٨(



 

  .)١("قليل الرواية ،صدوق ،صاحب التصانيف" :وقال
  :قال ابن العماد

   .)٢("سكن بغداد وحدث ا عن ابن راهويه وطبقته ،ثقةً وكان فاضالً"
ووصفه بالصدق واألمانة واإلحاطة يف اللغة وأخبـار   ~فهذه بعض أقوال من أثىن عليه 

  :وأما املنتقدون، فخالصة انتقادهم يرجع إىل أمور ثالثة، هي الناس،
أمجعت األمـة علـى أن   ": لاقأنه احلاكم الكذب يف اخلرب، فقد نقل الذهيب عن : أوهلا -

  . )٣("القتييب كذاب
  .وهذه نقلها يغين عن نقدها، فما أقوال املثنني إال تزكية ودفع لدعوى اإلمجاع

  :قال الذهيب
مع أن أبـا بكـر    ،هم ابن قتيبة يف نقلتا وما علمت أحداً ،شعة من احلاكموهذه جمازفة ب"

  . اخلطيب قد وثقه
غري أن ابن قتيبة كثري النقل  ،اجتمعت األمة على كذبه إال مسيلمة والدجال وما أعلم أحداً

  . )٤("وقل ما روى من احلديث ،من الصحف كدأب اإلخباريني
  : سابقوقال أيضاً ملا ذكر قول احلاكم ال

   .)٥("وكالم من مل خيف اهللا ،هذه جمازفة قبيحة :قلت"
  :هذا، على فرض صحة نسبة هذا القول إىل احلاكم، يقول الدكتور حممود املرية

وأما التهمة الثالثة املتعلقة بالقتييب، هذه اللفظة وردت يف سـؤاالت مسـعود السـجزي    "
: وقد قال ابن اجلـزري " القتيب:"ال، وال ميكن أن تقرأ بشكل من األشك"القيقي:"للحاكم،

                                  
   ).٤/١٩٨"(ميزان االعتدال" )١(
    ).٤٤ص(للداودي  "طبقات املفسرين" :، وانظر)٢/١٦٩"(شذرات الذهب" )٢(
   ).١٣/٢٩٩"(ري أعالم النبالءس: "انظر) ٣(
    ).٢٠/٣٨٣"(تاريخ اإلسالم" )٤(
   ).٤/١٩٨"(ميزان االعتدال" )٥(



 

بالعني، وهو " العتيب"وإمنا هو " القتييب"مل يرد احلاكم: عن هذه اللفظة، فقال )١(سألت شيخنا
  .)٢("جممع على ضعفه

  .تشبيه صفات الباري بصفات عبيده: أنه كان يرى رأي الكرامية، وهو التشبيه: والثاين -
  .كان يرى الكرامية: قال البيهقي 

  .)٣(كان ابن قتيبة مييل إىل التشبيه: عن الدارقطين أنه قال  "مرآة الزمان"صاحب  ونقل
االختالف "لكن هذا القول غري صحيح، كيف واإلمام له رد على املشبهة، فقد صنف كتابه 

إنه يعتقد هذا املذهب : يف الرد عليهم، وكيف نقول" يف اللفظ والرد على اجلهمية واملشبهة
  : ناً عن املعتقد احلقوهو القائل مبي

أن نؤمن مبا صح منها بنقل الثقات هلا، فنـؤمن بالرؤيـة   : وعدل القول يف هذه األخبار" 
والتجلي وإنه يعجب ويرتل إىل السماء الدنيا، وأنه على العرش استوى وبالنفس واليـدين،  

رجـو أن  من غري أن نقول يف ذلك بكيفية، أو حبد، أو أن نقيس على ما جاء ما مل يأت، فن
  .  )٤("نكون يف ذلك القول والعقد على سبيل النجاة غداً إن شاء اهللا تعاىل

وقوله هذا سائر على طريق أهل السنة واجلماعة، ماض على دستورهم، موافـق ملعتقـدهم   
  . احلق

  :وقال أيضاً
   ؟كيف ذلك النظر واملنظور إليه :-يعين املعطلة-لنا فإن قالوا"
وال ندفع ما صـح   إال إىل حيث انتهى إليه رسول اهللا  فاته حنن ال ننتهي يف ص :قلنا
بل نؤمن بذلك من غري أن نقول فيه  ،وال يستقيم على نظرنا ،ألنه ال يقوم يف أوهامنا ؛عنه

ونرجو أن يكون يف ذلك من القـول   ،أو أن نقيس على ما جاء ما مل يأت ،أو حد ،بكيفية
  .)٥("-إن شاء اهللا تعاىل -ء كلها غداًوالعقد سبيل النجاة والتخلص من األهوا

                                  
    . يعين ابن كثري )١(
-٢٢ص(للشيخ اهلـاليل "تأويل خمتلف احلديث"مقدمة حتقيق: ، وانظر)٢٣ص"(احلاكم النيسابوري ومستدركه" )٢(

٢٣.(    
   .)٢٠/٣٨٣"(تاريخ اإلسالم"قاله الذهيب يف ) ٣(
    ).٥٣ص"(االختالف يف اللفظ" )٤(
   ). ٢٠٨ص( "تأويل خمتلف احلديث" )٥(



 

  :وقال أيضاً
ال  كل شيء منه  ألنَّ ؛وال قبضة كقبضاتنا ،وال يد كأيدينا ،أصبع كأصابعنا :وال نقول"

  . )١("يشبه شيئا منا
  .وهذا نص واضح، وكالم بني على رد هذه الفرية عن معتقد هذا اإلمام اجلبل

  : وقد عاب على املشبهة فقال
ى قوم من الناس إفراط هؤالء يف النفي عارضوهم بـاإلفراط يف التمثيـل، فقـالوا    وملا رأ"

بالتشبيه احملض، وباألقطار واحلدود، ومحلوا األلفاظ اجلائية يف احلديث على ظاهرها، وقالوا 
  .)٢("بالكيفية فيها

علـى   والذين رموه ذا مل يأتوا. فكيف يصدر هذا القول من مشبه، أم كيف يتفوه به ممثلٌ
دعواهم ببينة، ومل يسوقوا حجة، وما كان كذلك، فال يلتفت إليه، وال يأبه به، سيما مـع  

  .   وجود ما يدفع، وإثبات ما يرد
  :يقول الذهيب

  .)٣("فما يف الدين حماباة. ه مل يصح، وإن صح فالنار أوىل بهيوالذي قيل عنه يف التشب" 
   :هلوق )٤(السلفيوقد نقل ابن حجر عن 

   ".ولكن احلاكم بضده من أجل املذهب ،بن قتيبة من الثقات وأهل السنةاكان "
  :مث قال ابن حجر

أنه كـان   :ما نقل عن البيهقي ،كالم السلفي أنه أراد باملذهب )١(وفسر الصالح العالئي"
وليس يف كالمه  ،وهذا ال يصح عنه :قال العالئي ،وما نقل عن الدارقطين مما تقدم ،كرامياً

  . )٢("ولكنه جار على طريقة أهل احلديث يف عدم التأويل ،هما يدل علي

                                  
   ). ٢١٠ص( "تأويل خمتلف احلديث" )١(
    ).٥٢ص"(االختالف يف اللفظ" )٢(
   ).٢٠/٣٨٣"(تاريخ اإلسالم")٣(
السلفي جلده  :قيل لهوإمنا  ،أبو طاهر السلفي األصبهاين ،احلافظ الكبري املعمر ،سلفة ،أمحد بن حممد بن إبراهيم) ٤(

وكان شافعي ، فسمته األعاجم لذلك ،وكان له ثالث شفاه ،ألنه كان مشقوق إحدى الشفتني ؛إبراهيم سلفة
  . بثغر اإلسكندرية ،ست وسبعني ومخسمائة :تويف سنة ،املذهب

  ).١٢/٣٠٨"(البداية والنهاية"، )٢١/٥"( أعالم النبالءسري:"انظر ترمجته يف



 

   .ورد ملا نسب إليه ~فهذه تربئة البن قتيبة 
  . إن فيه نصباً: فهو قول بعضهم: وأما األمر الثالث -

  .وهذا القول ينسب للدارقطين
ى، ال يثبت قول عامل يف عامل إال بإحضار البينة، وإثبات احلجة على الـدعو : ولردها، نقول

وإال، فقلَّ من العلماء من سلم من غائلة اجلرح، وبرئ من وصمة الطعن، وعليه؛ فلن يسلم 
لنا من علمائنا أحد، وما كان هذا سبيل املؤمنني، وال طريق املتقني، إمنا طـريقهم طلـب   

وإذا ما عرضنا ما قيل يف ابن قتيبة مل جند من أطلق تلك السبة قـد ذكـر   . احلجة والربهان
يصدق زعمه، ويقوي إدعاءه، فسقط قوله، واألصل يف أهل اإلسالم السالمة، فكيف  دليالً

  !!.بعلمائهم واألخيار منهم، بل وكيف إذا جئنا مبا ينقض ذاك القول، ويثبت بطالنه؟
  :يقول ابن قتيبة عائباً على النواصب

دمه رسول وقد رأيت هؤالء أيضاً حني رأوا غلو الرافضة يف حب علي وتقدميه على ما ق "
 ،وعلم الغيب لألئمة من ولده، يف نبوته وادعاءهم له شركة النيب  ،وصحابته عليه اهللا 

، إفراط اجلهل والغباوة ،اليت مجعت إىل الكذب والكفر ،وتلك األقاويل واألمور السرية
بالغلو يف تأخري علي  قابلوا ذلك أيضاً، ، وبغضهم وتربأهم منهمورأوا شتمهم خيار السلف

واعتدوا عليه ، وإن مل يعرضوا إىل ظلمه ،وحلنوا يف القول، وخبسه حقه ،م اهللا وجههكر
وأخرجوه جبهلهم من أئمة ، ونسبوه إىل املماألة على قتل عثمان  ،بسفك الدماء بغري حق

وأوجبوها ، ؛ الختالف الناس عليهومل يوجبوا له اسم اخلالفة ،اهلدى إىل مجلة أئمة الفنت
  .خري )٣(]بغري[واموا من ذكره  ،إلمجاع الناس عليه ؛ةليزيد بن معاوي

                                                                                                   
 ،اإلمام البارع احملقق ،مث املقدسي ،الدمشقي ،العالئي ،أبو سعيد ،صالح الدين ،ي بن عبد اهللاخليل بن كيكلد) ١(

ومصنفاته  ،يف علم احلديثوكان إماما يف الفقه والنحو واألصول ، فاق أهل عصره يف احلفظ واإلتقان ،بقية احلفاظ
  .سنة إحدى وستني وسبعمائة، عن إمامته تنبئ

    ).١٠/٣٥"(طبقات الشافعية الكربى" ،)٣/٩٢(قاضي شهبة"الشافعيةطبقات :"انظر ترمجته يف
    ).٣/٣٥٨"(لسان امليزان" )٢(
  . لعل الصواب حذفها) ٣(



 

وكل ، وحتامى كثري من احملدثني أن حيدثوا بفضائله كرم اهللا وجهه أو أن يظهروا ما جيب له
وجعلوا ابنه احلسني عليه السالم خارجياً شاقاً لعصا ، تلك األحاديث هلا خمارج صحاح

    ... الدماملسلمني حالل 
 ،وأن ال حتتمل ضغناً عليه جبناية غريه، وال لك ببغضه ،ال لك مبحبتهوالسالمة لك أن 

بالتربية  وأن تعرف له مكانه من رسول اهللا ، فأنت جاهل مفرط يف بغضه ،فإن فعلت
مع مكانه  ،وبذل مهجته يف احلروب بني يديه ،والصرب يف جماهدة أعدائه، واألخوة والصهر

من غري أن تتجاوز به املوضع الذي وصفه به خيار  ،يف العلم والدين والبأس والفضل
وألن ما أمجعوا عليه هو ، فهم كانوا أعلم به وبغريه ،ملا تسمعه من كثري من فضائله ،السلف

  .)١("يشك فيه العيان الذي ال
، فحسبك ذا، لينبيك ويدلك على اعتدال الرجل، وسلوكه الصراط السوي يف علـي  

فرقة غلـت، وأخـرى جفـت،    : ا أخطأت وجه الصواب فيهفهو ينقم على فرقتني كالمه
وطريق احلق بينها، فيحب بال غلو، ويرتل مرتلته اليت أنزله اهللا إياها بال جفاء، وتذكر حماسنه 
  . وفضائله، ويشهد هلا ا، ويتقرب إىل اهللا يف حبه ويدان هللا ذا، من غري إفراط وال تفريط

ئمة يف إلقاء هذه املفتريات على ابن قتيبة على أيب بكـر  وقد ألقى األستاذ السيد صقر بالال
حممد بن القاسم بن األنباري، فإنه كان شديد العداوة البن قتيبة، وهو أستاذ الـدارقطين،  

  .)٢(وكان الدارقطين أستاذاً للحاكم، واحلاكم أستاذاً للبيهقي
التهم يف كـالم األنبـاري،    وهذا حتليل منطقي، إال أننا ال منلك البينة عليه، إذ ال جند هذه

وال . )٣(وأظنها لو جدت لنقلت، كما نقل لنا اامه البن قتيبة بالغباوة والغفلة وقلة املعرفـة 
إن صـح عنـه    -جند هذه التهمة أيضاً، يف كالم احلاكم، فإن احلاكم قد نسبه إىل الكذب

  .ومل ينسب إليه ما يوجب الطعن يف عقيدته -هذا

                                  
  ).٥٦-٥٤ص"(االختالف يف اللفظ) "١(
  ).٧٠ص( "تأويل مشكل القرآن" انظر مقدمة حتقيق ) ٢(
   ).١/٢٧"(ذيب اللغة" :نقله عنه األزهري يف  )٣(



 

أخذون هذا القول إال ببينة، هذا هو الظن م، هب أا انطلت علـى  واملذكورون أئمة ال ي
أين عقل البيهقي : الدارقطين، فكيف تنطلي على احلاكم؟ مث بعده البيهقي؟ أال يرد أن يقال

  !!.وهو من أئمة االعتدال عن نقدها، وطلب البينة عليها؟ وقبله احلاكم أينه عن نقدها؟
ظن أنه ال يصح ما نسب عنهم من رميهم ابن قتيبة، فأول من إذاً، فما وجه ما نقل؟ أغلب ال

ومل يسندها هلم، ومل يذكر مصدرها الذي أخذها منه،  )١("مرآة الزمان:"نقلها عنهم صاحب
كما أنه متهم يف النقـل، يقـول اإلمـام    . مما جيعل الظن وارداً يف عدم صحة ما نقل إليهم

  :الذهيب عنه
ه يأيت فيه مبناكري احلكايات، وما أظنه بثقة فيما ينقله، بـل  وألف كتاب مرآة الزمان، فترا"

  .)٢("جينف وجيازف، مث إنه ترفض
  .)٣(والعجب من احلافظ ابن حجر، حيث أثبت هذا الطعن، ومل يسق حجة على قوله

   
  . آثاره العلمية ومؤلفاته: املبحث السابع
 يف التـأليف، اجملـودين يف   من األئمة املكثرين يف التصنيف، املتفنـيني  ~يعد ابن قتيبة 

  :التدوين، له مؤلفات عدة، كثري منها، بل أكثرها مفقود، يقول ابن الندمي
  .)٤( "كثري التصنيف والتأليف"

                                  
اإلمـام املـؤرخ    ،ابن عبد اهللا ،بالقاف والزاي والغني املعجمة والالم ،يوسف بن قزغلي: اجلوزي هو سبط ابن) ١(

 ،سبط اإلمام مجال الدين أيب الفرج بن اجلوزي ،احلنفي ،العوين ،مث البغدادي ،أبو املظفر التركي ،مشس الدين ،الواعظ
ثالث ومخسني وستمائة  تويف سنةمتهم بالرفض،  ،خ والسرييف الوعظ عالمة يف التاري وحيداً واعظاً فقيهاً وكان إماماً
  .بدمشق

لصـديق حسـن   ) ٣/٩٤"(أجبد العلوم"، )٧/٣٠٤( "ميزان االعتدال"، )٢٩/١٢١"(الوايف بالوفيات"انظر ترمجته يف 
  .خان

  ):٢٩/١٢٢"(الوايف بالوفيات: "، وقال الصفدي أيضاً يف)٧/٣٠٤( "ميزان االعتدال")  ٢(
  ". صدأ اجملازفة منه رمحه اهللا تعاىل يف أماكن معروفة -يعين كتابه-رآةإال أن يف امل"
    ).٣/٣٥٨"(لسان امليزان: "انظر )٣(
    ).١١٥ص"(الفهرست" )٤(



 

  :قوله" التحديث مبناقب أهل احلديث" :صاحب كتابوقد نقل شيخ اإلسالم ابن تيمية عن 
له زهـاء   ،وأحسنهم ترصيفاً ،اًأجودهم تصنيف ،وهو أحد أعالم األئمة والعلماء والفضالء"

  .)١("ثالمثائة مصنف 
ولعل هذا العدد مبالغ فيه، ويف مقابل هذا من حدها بواحد وعشرين مصنفاً، فلمـا ذكـر   

مبصر بكتب أبيه، ذكروا أن عددها واحـد   -ولد ابن قتيبة-بعض أهل العلم حتديث أمحد 
  :-رمحه اهللا تعاىل-وعشرون كتاباً، يقول الذهيب

حدث بكتب أبيه كلها مـن   :مصر أبو جعفر أمحد بن عبد اهللا بن مسلم بن قتيبةقاضي  "
  . )٢("وهي أحد وعشرون مصنفاً ،ومل يكن معه كتاب ،حفظه مبصر

اإلمام النووي، فقد ذكر أا تزيد على ستني كتاباً، لكنه قال هذا ظناً، ومل يكن عـن  وأما 
   :~يقني، يقول 

ونسيت عددها، أظنها تزيد على ستني مصـنفًا   ،فهرستهاوله مصنفات كثرية جدا، رأيت "
  .)٣("أنواع العلوم يف

وقد قام األستاذ السيد صقر بدراسة وافية هلذه الكتب، وإعطاء نبذة خمتصرة عنها، فأنا أذكر 
  .مضيفاً إليها ما تلزم إضافته -على وجه االختصار -ما ذكر

  
 :كتاب الوزراء - ١

  ".اللسان"ذكره ابن منظور يف مل يذكره أحد ممن ترجم له، وقد 
 .كتاب آلة الكاتب - ٢
 .كتاب صناعة الكتابة - ٣
 :كتاب الوحش - ٤

 ".األنواء"ذكره ابن قتيبة يف كتاب
 :الصيام"كتاب  - ٥

                                  
    ).١٧/٣٤"(جمموع الفتاوى" )١(
    ).٢/١٩٩"(العرب يف خرب من غرب" )٢(
  ).٢/٥٥٥"(ذيب األمساء" )٣(



 

 ".األنواء"ذكره ابن قتيبة يف كتاب
 :غريب احلديث - ٦

 .)١(وهو من أعظم ما صنف
 .إصالح غلط أيب عبيد يف غريب احلديث - ٧

 . )٢(عبيد يف نيف ومخسني موضعاً استدرك فيه ابن قتيبة على أيب
 :غريب القرآن - ٨
 .)٣("تأويل مشكل القرآن"وهو كتاب مستقل عن  
 :كتاب األنواء - ٩

 .)٤(وقد صنف هذا الكتاب يف علوم النجوم
 :كتاب فضل العرب والتنبيه على علومها -١٠

 .)٥(ذكره ابن قتيبة يف كتاب الشعر والشعراء
 :)٦(كتاب امليسر والقداح -١١
 .)٧(كتاب املعارف -١٢
 .)٨(الشعر والشعراء -١٣
 .)٩(عيون األخبار -١٤
 .)١٠(أدب الكاتب -١٥

                                  
    .عبد اهللا اجلبوري. د: تحقيق باألوىل، : ، الطبعة١٣٩٧ -بغداد  - مطبعة العاين  وقد طبع يف )١(
  .هـ١٤٠٣طبع بتحقيق عبد اهللا اجلبوري، الطبعة األوىل، )  ٢(
بعناية إبراهيم رمضان، ونشرته دار اهلالل ببريوت، وهي النسخة اليت اعتمدا، وطبع  "تفسري غريب القرآن" طبع )٣(

   .بتحقيق السيد أمحد صقر
      ).١٧/٣٢٦"(الوايف بالوفيات "وساق سنده إىل مؤلفه، وذكره الصفدي يف ) ٣٣٦ص(خري يف فهرسه  ذكره ابن )٤(
)١/٦٥() ٥.(   
   ).١١٥ص"(الفهرست"ذكره ابن الندمي يف   )٦(
     .دكتور ثروت عكاشة: القاهرة ، حتقيق  -دار املعارف وقد طبع يف  )٧(
   .القاهرة  -طبعته دار احلديث طبع بتحقيق الشيخ األستاذ أمحد شاكر، وقد) ٨(
  .طبع بتحقيق الدكتور حممد اإلسكندراين، نشر دار الكتاب العريب، يف جملدين) ٩(
   .هـ١٤٢٠: طبع بتحقيق حممد الدايل، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية )١٠(



 

 :)١(املسائل واألجوبة يف احلديث والتفسري -١٦
 :)٢(كتاب اختالف يف اللفظ والرد على اجلهمية واملشبهة -١٧
 :)٣(تأويل خمتلف احلديث -١٨
 :)٤(األشربة وذكر اختالف الناس فيها  -١٩
 :)٥(املعاين الكبري يف أبيات املعاين -٢٠
 )٦(عيون الشعر -٢١
 )٧(تاب التقفيةك -٢٢
 كتاب العلم -٢٣

 .)٨("حنو مخسني ورقة:"قال ابن الندمي
 .)٩(كتاب جامع النحو الكبري -٢٤
 .)١٠(جامع النحو الصغري -٢٥
 .)١١(احلكاية واحملكي -٢٦
 .)١٢(اخليل -٢٧
 .)١(كتاب إعراب القرآن -٢٨

                                  
    .هـ١٤١٠طبع بتحقيق مروان العطية وحمسن خرابة، دار ابن كثري، الطبعة األوىل،  )١(
    . هـ١٤١٢الرياض،  -عمر بن حممود، دار الراية: طبع بتحقيق )٢(
    .هـ١٤٢٧القاهرة،  -طبع بتحقيق سليم اهلاليل، دار ابن عفان )٣(
    . القاهرة -طبع بتحقيق الدكتور حسام البهنساوي، مكتبة زهراء الشرق )٤(
-املعلمي، ونشرته دار الكتـب العلميـة   كرنكو، وقدم له العالمة عبد الرمحن: طبع بتحقيق املستشرق الدكتور )٥(

    .هـ١٤٠٥.لبنان
     ).٤/١٣٤"(إيضاح املكنون يف الذيل على كشف الظنون"وباشا يف ) ١١٥ص"(الفهرست"ذكره ابن الندمي يف   )٦(
". حنو ستمائة ،هذا كتاب رأيت منه ثالثة أجزاء :ةيفكتاب التق: "، وقال)١١٥ص(ذكره ابن الندمي يف الفهرست )٧(
    ).٣/٤٢"(وفيات األعيان"كره ابن خلكان وذ
     ).١١٥ص"(الفهرست" )٨(
    ).١١٥ص(ذكره ابن الندمي يف الفهرست )٩(
        ).١٧/٣٢٦"(الوايف بالوفيات :"ذكره الصفدي يف )١٠(
    ).١١٥ص(ذكره ابن الندمي يف الفهرست )١١(
  ).٣/٤٢"(وفيات األعيان"ذكره ابن خلكان ) ١٢(



 

 .)٢(ديوان الكتاب -٢٩
 .)٣(فرائد الدر -٣٠
 .)٤(خلق اإلنسان -٣١
 .القراءات -٣٢

 .)٦(، وذكره ابن الندمي)٥("تأويل مشكل القرآن"وقد أشار إليه يف 
 . )٧(كتاب دالئل النبوة -٣٣
 .)٨(جامع الفقه -٣٤
 .)٩(حكم األمثال -٣٥
 .)١٠(آداب العشرة -٣٦
 .كتاب التفسري -٣٧
 .معجزات النيب  -٣٨

                                                                                                   
   .باسم إعراب القراءات) ٣/٤٢"(وفيات األعيان"وذكره ابن خلكان  ،)١١٥ص(يف الفهرست ذكره ابن الندمي)١(
    ).١١٥ص(ذكره ابن الندمي يف الفهرست )٢(
    ).١١٥ص(ذكره ابن الندمي يف الفهرست )٣(
     ).١٧/٣٢٦"(الوايف بالوفيات "، )١١٥ص(ذكره ابن الندمي يف الفهرست )٤(
  ).٤٥ص) (٥(
   ).٥٣ص"(الفهرست"يف  )٦(
وذكر سنده إىل مؤلفه، وكذا ذكره احلافظ ابن "كتاب أعالم النبوة"، باسم )١٢٨ص(ذكره ابن خري يف فهرسته )٧(

وذكره ابن الندمي يف ). ١١٣ص"(املعجم املفهرس"حجر ضمن الكتب املروية له، وساق إسناد إليه يف 
       ).١/٨١("التدوين يف أخبار قزوين"، ونقل منه القزويين يف )١١٥ص(الفهرست

، قال )٣/٣٥٦"(إيضاح املكنون يف الذيل على كشف الظنون"، وباشا يف )١١٥ص(ذكره ابن الندمي يف الفهرست )٨(
وله عن ابن راهويه  ،وله يف الفقه كتاب -ابن أصبغ: يعين-قال قاسم): "١٣/٣٠١"(سري أعالم النبالء"الذهيب يف 
وكانا  ،لقد ذاكرت الطربي وابن سريج ،ال واهللا :قال ؟كان ينفق عنه ،فكتابه يف الفقه :قيل البن اصبغ .شيء كثري

أما ترى  ،وال كتاب أيب عبيد يف الفقه ،ليس بشيء :فقاال ؟كيف كتاب ابن قتيبة يف الفقه :وقلت ،من أهل النظر
 ي،ذا باحلرليس هؤالء هل :مث قاال ،واحتج بغري صحيح ،كيف بين على غري أصل ،وهو أحسن كتبه ،كتابه يف األموال
   ".فكتب الشافعي وداود ونظرائهما ،فإذا أردت الفقه ،أن تصح هلما اللغة

    ).١١٥ص(ذكره ابن الندمي يف الفهرست )٩(
    ).١١٥ص(ذكره ابن الندمي يف الفهرست )١٠(



 

 : )١(تعبري الرؤيا -٣٩
 .ذكره ابن قتيبة يف مقدمة عيون األخبار

 .استماع الغناء باألحلان  -٤٠
 .الرد على القائل خبلق القرآن  -٤١
 .آداب القراءة  -٤٢
 .وابات احلاضرة اجل -٤٣
 . )٢(تأويل مشكل القرآن -٤٤
 .كتاب اجلراثيم  -٤٥
 . )٣(كتاب معاين القرآن -٤٦
  .)٤(كتاب التسوية بني العرب والعجم -٤٧
  

  
  :عقيدة اإلمام ابن قتيبة: املبحث الثامن

احلكم على شخص من جهة عقيدته، واجلزم بأنـه  : إن من أعظم األمور شأناً، وأشد خطراً
ألن هذا يلزم منه أمور عظيمة، وخطوب جليلة، ولوال أن احلاجة  سلفي املعتقد، أو بدعيه؛

تستدعي هذا، ملا خضته، بل وال خاضه أسالفنا قبلنا، ذلك؛ ألن العباد مصريهم إىل اهللا جل 
شأنه، ومل نأمر باحلكم على العباد، لكن، ملا كان هذا العلم دين، وينبغي لآلخذ أن يعرف 

موافق والبيان املخالف، مما متس إليه احلاجة، وتسـتدعيه  عمن يأخذ دينه، كان التمحيص لل
الضرورة، فمن هنا أحببت أن أبني عقيدة اإلمام ابن قتيبة، وإن كان فيما سبق بيان لعقيدته 

  : رمحه اهللا تعاىل، فأقول

                                  
هــ، وذكـره ابـن خـري يف     ١٤٢٢الكويـت،   -طبع بتقدمي مشهور حسن وعمر بن إبراهيم، دار غـراس  )١(

      .وذكر سنده إىل مؤلفه"عبارة الرؤياكتاب "، باسم )٢٣٣ص(فهرسته
  .وقد قام األستاذ السيد صقر بتحقيقه، وإخراجه إخراجاً علمياً يشكر عليه) ٢(
  ).١١٣ص"(املعجم املفهرس"ذكره احلافظ ابن حجر ضمن الكتب املروية له، وساق إسناد إليه يف ) ٣(
     ).١٧/٣٢٦"(الوايف بالوفيات :"فدي يف، والص)١١٥ص(ذكره ابن الندمي يف الفهرست )٤(



 

من األئمة الذين ساروا على املعتقد الصحيح، وبالدليل نصـروه،   ~إن اإلمام ابن قتيبة 
  :، وبالربهان بني أوساط الناس بثوه، يقول شيخ اإلسالم ابن تيميةوباحلجة أوضحه

. بن قتيبة وأبو سليمان الدمشقي وغريمهـا امنهم  ،ختيار كثري من أهل السنةاوهذا القول  "
وله يف  ،واملنتصرين ملذاهب السنة املشهورة ،هو من املنتسبني إىل أمحد وإسحاق ،بن قتيبةاو

  ":التحديث مبناقب أهل احلديث" :ه صاحب كتابقال في ،ذلك مصنفات متعددة
له زهـاء   ،وأحسنهم ترصيفاً ،أجودهم تصنيفاً ،وهو أحد أعالم األئمة والعلماء والفضالء"

إلبـراهيم احلـريب    وكان معاصراً ،وكان مييل إىل مذهب أمحد وإسحاق ،ثالمثائة مصنف
بـن  ا ستجاز الوقيعة يفان ويقولون م ،وكان أهل املغرب يعظمونه ،وحممد بن نصر املروزي

   ".فال خري فيه ،كل بيت ليس فيه شيء من تصنيفه :ويقولون ،قتيبة يتهم بالزندقة
كما أن اجلـاحظ   ،فإنه خطيب السنة ،مثل اجلاحظ للمعتزلة ،هو ألهل السنة :ويقال: قلت

  .)١("خطيب املعتزلة
بن قتيبة، ووصفه له بأنـه  وحسبك حكماً من هذا اإلمام البصري، والناقد اخلبري، وتزكيته ال

وحنن نعلم أن ابن تيمية من أعلم الناس مبقاالت الناس، ومن أكثر . من أهل السنة واجلماعة
  .العلماء إحاطة بكتب العلماء

وامتدحه ملوافقته قول أهل السنة، يف مسألة هي  ~وقد ساق شيخ اإلسالم كالم ابن قتيبة 
  .)٢(من أدق املسائل، وهي مسألة اللفظ

  :-وقد سبق نقله-عن عقيدته بقوله  ~د أوضح ابن قتيبة وق
   ؟كيف ذلك النظر واملنظور إليه :لنا فإن قالوا" 
وال ندفع ما صـح   إال إىل حيث انتهى إليه رسول اهللا  حنن ال ننتهي يف صفاته  :قلنا
ل فيه بل نؤمن بذلك من غري أن نقو ،وال يستقيم على نظرنا ،ألنه ال يقوم يف أوهامنا ؛عنه

ونرجو أن يكون يف ذلك من القـول   ،أو أن نقيس على ما جاء ما مل يأت ،أو حد ،بكيفية
  .)٣("-إن شاء اهللا تعاىل -والعقد سبيل النجاة والتخلص من األهواء كلها غداً

                                  
    ).١٧/٣٤"(جمموع الفتاوى" )١(
    ).١٧/٣٤(،)١٢/٤١٠"(جمموع الفتاوى:"انظر )٢(
   ). ٢٠٨ص( "تأويل خمتلف احلديث" )٣(



 

  :وقال أيضاً
أن ننتهي يف صفات اهللا إىل حيث انتهى يف صفاته، أو حيـث انتـهى   : إن الواجب علينا" 

  .)١("ذلك وال نزيل اللفظ عما تعرفه العرب، ونضعه عليه، ومنسك عما سوى رسوله 
  .وهذه قاعدة السلف اليت ساروا عليها يف التعامل مع صفات اهللا تعاىل

عقيدة اإلمام "وقد قام الشيخ علي العلياين بدراسة مفصلة العتقاد اإلمام ابن قتيبة، يف كتابه
املبحـث  "وقد جعل " يدة السلف ورده على املخالفنيتوضيحه لعق"وعقد باباً يف " ابن قتيبة
وذكر فيه سبع قواعد، كلها على عقيـدة السـلف   " منهجه يف توضيح العقيدة"يف " األول
  . الصاحل

  . وختم حبثه بعد دراسة فاحصة بأن ابن قتيبة سلفي املعتقد
  
  

  .وفاته: املبحث التاسع
  .صيالً ونشراً وتأليفاً، وفاه األجل احملتومبعد عمر مأله اإلمام ابن قتيبة بالعلم طلباً وحت

وقد اختلف العلماء يف حتديد تلك السنة اليت مات فيها، وأكثر من ترجم له على أا سـنة  
  .، وله ثالث وستون سنة)٢(أول ليلة من رجبست وسبعني بعد املائتني، وكان هذا يف 

، وذكـره غـري واحـد ومل    )٣(تويف سنة سبعني ومائتنيذهب ابن الندمي إىل أنه رمحه اهللا و
  .)٤(يرتضوه

فما زال يتشهد  ،مث هدأ ،مث أغمي عليه ،مسعت من بعدوقد كان موته فجأة، صاح صيحة 
  .، مث مات عليه رمحة اهللاإىل وقت السحر

                                  
   ). ٤٤ص( "اختالف اللفظ" )١(
العرب "،   )٦/٣٥٩"(التاريخ الكامل يف"، )١٢/٢٧٦"(املنتظم" ،)٤٥٢/ ٤"(األنساب"، )١٠/١٧٠("اريخ بغدادت: "انظر )٢(

أنه مات  -الصفدي–، وذكر األخري )٣/٤٣"(وفيات األعيان"،)٤/١٩٨"(ميزان االعتدال"، )٢/٦٢"(يف خرب من غرب
    .يف منتصف رجب

   ).١١٥ص"(الفهرست" )٣(
  ).٣/٤٣"(وفيات األعيان"،   )٦/٣٥٩"(الكامل يف التاريخ"، )١٢/٢٧٦"(املنتظم" ،)٤٥٢/ ٤"(األنساب:"انظر) ٤(



 

القاسم إبراهيم بـن   وأبأنه رمحه اهللا أكل هريسة حارة، حدث تلميذه : وكان سبب موته
قتيبة أكل هريسة، فأصابه حرارة، فصاح صيحة شـديدة، مث  حممد بن أيوب الصائغ أن ابن 

أغمي عليه إىل وقت صالة الظهر، مث اضطرب ساعة مث هدأ ، فما زال يتشـهد إىل وقـت   
  .)١(السحر، مث مات

   .)٢(تويف سنة اثنتني ومثانني ومائتني: وقد قيل وهذا بعيد
   

  
  
  
 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

                                  
   ).٤٣ /٣"(وفيات األعيان" ،)١٢/٢٧٦"(املنتظم: "انظر )١(
  ). ٢/٦٢٧"(اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث"ذكره اخلليلي يف ) ٢(



 

  

  الدراسة :القسم الثاين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  .إثبات كون الفاحتة من القرآن الكرمي، وحتقيق ما روي عن ابن مسعود من إنكارها] ١[
  :~قال اإلمام ابن قتيبة 

وأما فاحتة الكتاب، فإين أشك فيما روي عن عبد اهللا من تركه إثباا يف مصحفه، فإن كان "
وكيف يظن بـه ذلـك،   هذا حمفوظاً، فليس جيوز ملسلم أن يظن به اجلهل بأا من القرآن، 

يقـول   وهو أشد الصحابة عناية بالقرآن، وأحد الستة الذين انتهى إليهم العلم، والـنيب  
  .)١("من أحب أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل، فليقرأه على قراءة ابن أم عبد:"

  .)٣("ملئ علماً )٢(كنيف:"وعمر يقول فيه
ال صالة إال : "يؤم ا، وقال اهللا وهو مع هذا متقدم اإلسالم بدري مل يزل يسمع رسول 

أي أعظمه، وأقدم ما نزل منه، كمـا  : ، وأم الكتاب)٥(، وهي السبع املثاين)٤("بسورة احلمد

k j i h g f        } :مسيت مكة أم القرى؛ ألا أقدمها، قال اهللا عـز وجـل  
 m   lz  )٩٦:آل عمران(.  

منا كتب ومجع بني اللوحني، خمافة الشـك  ولكنه ذهب فيما يظن أهل النظر إىل أن القرآن إ
والنسيان والزيادة والنقصان، ورأى ذلك ال جيوز على سورة احلمد لقصرها، وألا تثين يف 
كل صالة وكل ركعة، وألنه ال جيوز ألحد من املسلمني ترك تعلمها وحفظها، كما جيـوز  

  .ترك تعلم غريها وحفظه، إذ كانت ال صالة إال ا
  .ها العلة اليت من أجلها كتب املصحف، ترك كتابتها، وهو يعلم أا من القرآنفلما أمن علي

                                  
) ١٥/٥٤٢(وابن حبان ) ١٣٨(وابن ماجة )٢/٨٤٤(ويف فضائل الصحابة) ١/٧(أخرجه أمحد يف مسنده) ١(

  .نهمامن حديث أيب بكر وعمر رضي اهللا ع)٩/٧١(والطرباين
  ):٩/٣١٠"(العرب لسان"قال ابن منظور يف ) ٢(
 تعظيم تصغري وهو له، املدح جهة على وتصغريه أداته، فيه الرجل يضع الذي الوعاء مبرتلة ،للعلم وعاء أنه :أي"

  ".للكنف
  ).٣٣/١٤٤"(دمشق مدينة تاريخ"، وابن عساكر يف )٩/٣٤٩"(الكبري املعجم"أخرجه الطرباين يف ) ٣(
  . من حديث عبادة بن الصامت ) ٣٩٤(، ومسلم )٧٢٣( البخاري  أخرجه) ٤(

  .)٨٧:احلجر(z ® ¯ ° ± ² ³  ´   } :كما يف قوله تعاىل)٥(



 

 )١(ولو أن رجالً كتب يف املصحف سوراً، وترك سوراً مل يكتبها، مل نر عليه يف ذلك وكفاً
  .  )٢("إن شاء اهللا تعاىل

  : الدراسة
مبا يروى عن ابـن  ذكر اإلمام ابن قتيبة عن بعض الطاعنني يف كتاب اهللا تعاىل احتجاجهم 

مسعود من أنه ترك كتابة الفاحتة يف مصحفه، يف حني أا مثبتة يف مصحف أيب بن كعـب  
؛ لينطلقوا من خالل هذا إىل الطعن يف كتاب اهللا تعـاىل،    وغريه من مصاحف الصحابة

  .وكربت كلمة خترج من أفواههم إن يقولون إال كذباً
  : ومن النص السابق يفهم ما يلي

  .مام ال يرى ثبوته عن ابن مسعودأن اإل
. وفرق بني األمـرين . أن ابن مسعود ال ينكر كون الفاحتة من القرآن، ولكنه ينكر كتابتها

ولذلك فلو أراد شخص أن يكتب املصحف، فكتب بعض السور وترك بعضها مل يكن عليه 
  . إمث

أن ابن مسعود نظر إىل أنَّ هذا الوارد عن ابن مسعود على فرض ثبوته، حيمله ابن قتيبة على 
املقصود من كتابة القرآن الكرمي، وهو خشية ضياعه، وهذه العلة منتفية يف فاحتة الكتاب؛ إذ 

  .جيب على كل مسلم تعلمها وحفظها
  :وللعلماء عما ذكر عن ابن مسعود أجوبة عدة، منها

مام ابـن  أن هذا باطل وال يصح عن ابن مسعود، ومن أقدم من صرح ذا من أهل العلم اإل
  : حزم الظاهري حيث قال

من أن املعوذتني، وأم القرآن مل تكن يف مصحفه، فكـذب  : وكل ما روي عن ابن مسعود"
موضوع ال يصح، وإمنا صحت عنه قراءة عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود، وفيها أم 

  .)٣("القرآن واملعوذتان
  :قال اإلمام النووي

                                  
  ).٩/٣٦٣"(لسان العرب"،)٥/٢١٩"(النهاية:"يطلق الوكف على اإلمث والعيب، ولعل األول هو املراد ههنا، انظر)١(
  ).٤٩-٤٧ص"(تأويل مشكل القرآن)"٢(
  ).١/٣٢"(احمللى) "٣(



 

وأن من ، كتوبة يف املصحف قرآنوالفاحتة وسائر السور املأمجع املسلمون على أن املعوذتني "
وما نقل عن ابن مسعود يف الفاحتة واملعوذتني باطل لـيس بصـحيح    ،منه كفر جحد شيئاً

  .) ١("عنه
  . )٢(وهكذا قال الرازي يف تفسريه

لكن احلافظ ابن حجر مل يرتض هذا التضعيف، ورآه من الطعن يف الروايات الصحيحة بغري 
  :، فقالمستند

 ،أمجع املسلمون على أن املعوذتني والفاحتة من القـرآن  :وأما قول النووي يف شرح املهذب"
ففيـه   ،بن مسعود باطـل لـيس بصـحيح   اوما نقل عن  ،وأن من جحد منهما شيئا كفر

والطعن يف الروايات الصحيحة بغري مستند ال يقبل بل الرواية صـحيحة والتأويـل   ...نظر
  .)٣("حمتمل
  . )٤("وإسقاطه الفاحتة من مصحفه أخرجه أبو عبيد بسند صحيح :قلت :"سيوطيوقال ال

وعلى القول بصحته، فقد أجاب علماء اإلسالم، وردوا كيد الطاعنني بكتاب اهللا تعاىل من 
  :خالل الرواية املذكورة، فمن ذلك

اإلمام ابـن  إن ابن مسعود مل ينكر كوا من القرآن إمنا أنكر كتابتها، وقد أشار : قالوا -
، وقد أبان يف الروايـة عـن علـة    قتيبة إىل هذا الوجه، كما أنه مروي عن ابن مسعود 

مل  مل :قيل لعبد اهللا بن مسـعود : عن إبراهيم النخعيأبو بكر األنباري اإلنكار، فقد روى 
   .لكتبتها مع كل سورة ،لو كتبتها :قال ؟تكتب فاحتة الكتاب يف مصحفك

 ،كل ركعة سبيلها أن تفتتح بأم القرآن قبل السورة املتلـوة بعـدها   يعين أن :قال أبو بكر
بإسقاطها ووثقت حبفظ املسلمني هلا ومل أثبتها يف موضع فيلزمين أن أكتبها  اختصرت :فقال

  .)٥("مع كل سورة إذ كانت تتقدمها يف الصالة

                                  
  ).٣/٣٦٣"(اجملموع)"١(
  ).١/١٧٨"(تفسري الرازي: "انظر) ٢(
  ).   ٨/٧٤٣" (فتح الباري) "٣(
  ).١/١٥"(فتح القدير"،)١/١٠"(الدر املنثور: "،وانظر)١/٢١٤"(اإلتقان يف علوم القرآن)"٤(
  ).١/٨١"(تفسري القرطيب:" انظر) ٥(



 

: الدافع له، لقـال فهذا النص بني الداللة على أنه مل ينكر كوا قرآناً، إذ لو كان هذا هو 
لكنه علل بعلة أخرى، ال تدل البتة على أنه ينفـي  ! وكيف أكتب يف القرآن ما ليس منه؟

 . سورة الفاحتة من القرآن
 .القرآن ولكن مل يكتبها لشهرامل ينكر كوا من : وقيل

  .)١(ذكر هذا الوجه اإلمام السمعاين
أنكر كتابتها؛ ألنه كانت السنة عنده  هالقرآن ولكنمل ينكر ابن مسعود كوا من : وقيل -

شيئا فيه  بكتابته، وهو مل ير ومل يسمع من النيب  أال يكتب يف القرآن إال ما أمر النيب 
  .دا لكوا قرآناًحوهذا تأويل منه وليس جاألمر بكتابتها، 

  . )٢( ~وهذا الوجه قد ذكره اإلمام الباقالين 
  

  :الترجيح
أدىن شك يف بطالن ما ينسب إىل  -عند منصف-لتحقيق ال يبقى وبعد النظر يف كالم أهل ا

ابن مسعود من إنكاره الفاحتة، وكيف يسوغ عاقل لنفسه أن ينسب هذا إىل ابن مسـعود،  
وقد ثبت كون الفاحتة من كتاب اهللا تعاىل من وجوه عديدة ال خيفى بعضها عمن هو دون 

ال  كثريا يقرأ ا، والنيب  النيب  وابن مسعود ممن مسع. ابن مسعود، فكيف بابن مسعود
ال تصلح إضافته إىل أدىن املؤمنني " يقرأ يف الصالة إال مما هو من كالم اهللا تعاىل، فهذا الظن

بل من أكابرهم، ومن املعـدودين  .  )٣("عن أضافته إىل رجل من الصحابة فضالً ،يف عصرنا
  .من القراء على لسان النيب 
نه إنكار كون الفاحتة من القرآن العزيز، ولكنه أنكر كتابتها، وفرق وما روي عنه ال يفهم م

. وجائز أن يكون سبب ذلك راجع جلميع ما ذكره أهل العلـم  -كما سبق-بني األمرين 
  .والعلم عنده سبحانه وتعاىل

  

                                  
  ).٦/٣١٠"(تفسري السمعاين:"انظر) ١(
  ).  ٢/١٢٨"(الربهان يف علوم القرآن"، و)١/٣١٨"(تصار للقرآناالن:"انظر) ٢(
  ).٢/١٢٧"(الربهان يف علوم القرآن"من كالم اإلمام الباقالين، نقله عنه الزركشي يف ) ٣(



 

  
  
  
  
  
  
  

 { X W P   O Nz )٤:الفاحتة.(  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــ
  . املراد بالدين يف اآلية الكرمية: يها مسألة واحدة، وهيوف] ٢[

  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 

يـوم اجلـزاء   : ، أي)٤:الفاحتـة (  P   O Nz   }: ومنه قوله تعاىل. اجلزاء: الدين "
  . )١("دنته مبا صنع، أي جزيته مبا صنع ،وكما تدين تدان: والقصاص، ومنه يقال 

  
  الدراسة

  . الدين يف آية الفاحتة باجلزاء، وهو شامل للجزاء على اخلري والشر ~يبة فسر اإلمام ابن قت
) ٢(وابـن جـريج  وقد ذهب إىل هذا التأويل أكثر املفسرين، فقد جاء عن ابـن عبـاس   

   ).٣(وقتادة
  : قال ابن عباس 

يوم احلساب للخالئق، وهو يوم القيامة يدينهم بأعماهلم إن خريا فخـري، وإن  " يوم الدين"
  .)١("فشر، إال من عفا عنه شراً

                                  
  ).٤٥٣ص" (تأويل مشكل القرآن)"١(
    ).١/٦٨(أخرجه الطربي ) ٢(
    ).١/٦٨(أخرجه الطربي ) ٣(



 

  :واختاره ابن جرير وقال
  .)٢("ومبا قلنا يف تأويل قوله يوم الدين جاءت اآلثار عن السلف من املفسرين"

  :وملا ذكر اإلمام ابن كثري ما روي عن ابن عباس من تفسريه للدين باجلزاء، قال
  .)٣("وهو ظاهر ،وكذلك قال غريه من الصحابة والتابعني والسلف "

  .)٤(وذا التفسري صدر كثري من املفسرين تفسريهم لآلية الكرمية
  : ويف معىن الدين أقوال أخرى مفرقة يف كتب التفسري

احلساب، حكاه اإلمام ابن اجلوزي يف تفسريه قوالً مغايراً للقـول  : معىن الدين ههنا: فقيل
  :   السابق، حيث قال

   :الدين هاهنا قوالن ويف"
  قاله ابن مسعود  .سابنه احلأ :أحدمها
  .)٥("قاله ابن عباس .اجلزاء :والثاين

   . )٦(إىل اإلمام جماهد رمحه اهللا تعاىل: منسوب أيضا -تفسري الدين باحلساب -وهذا القول
  .القضاء: وقيل

  . )٧( وينسب هذا القول إىل ابن عباس 
  .الشريعة: معىن الدين ههنا: وقيل
  . )٨(الطاعة: وقيل
  .)١(فذل ،قهرته :أي ،فدان ،يقال دنته ،القهر: الدين: وقيل 

                                                                                                   
  ).١/٦٨(أخرجه ابن جرير يف تفسريه) ١(
  ).١/٦٨"(تفسري الطربي) "٢(
  ).١/٢٦"(تفسري ابن كثري) "٣(
 فتح" ،)١/١٥"(السعود أيب تفسري" ،)١/٢٦"(كثري ابن تفسري" ،)١/٥٧"(البيضاوي تفسري: "انظر) ٤(

  ).١/٢٢"(القدير
  ).  ١/١٣"(زاد املسري) "٥(
  )١/٧١(نسبه إليه اإلمام ابن عطية يف تفسريه) ٦(
  ) .  ١/٣٨"(البحر احمليط"،و)١/١٠١"(يبتفسري القرط:"انظر) ٧(
حاشية "، و)١/٤٠"(تفسري البغوي: "وانظر). ٥٩ص/١ج(اإلمام البيضاوي يف تفسريه : حكى هذين القولني) ٨(

  ).١/٨٥"(روح املعاين"،)١/١٠٤"(الشهاب



 

  
  

  :الترجيح
من األقوال السابقة هو ما ذهب إليه مجهور أهل التفسري،  -إن شاء اهللا تعاىل–لعل الراجح 

  :قال اإلمام ابن عطية

يوم  :أي  P   O Nz   } :هو الذي يصلح لتفسري قوله تعاىل ،وهذا النحو من املعىن "
  .)٢("واحلساب ااجلزاء على األعمال 
أنه قد جاء يف القرآن الكرمي ما يدل على تأويل الدين باجلزاء، كمـا يف  : ويؤيد هذا التفسري

  : قوله تعاىل

{   m l k     jz  )باجلزاء: أي )٩:االنفطار .  

z y  x w v u t s r q p o n m }   }: وكذا يف قوله سبحانه
 ¤ £ ¢ ¡� ~ } |z  )١٩-١٧:االنفطار(.  

  .جملزيون بأعمالنا: ، أي)٥٣:الصافات(  L  Kz   } :تعاىل وقال

  .غري جمزيني بأعمالكم: أي )٨٦:الواقعة(  r q         p o nz    } :وقال تعاىل
فهما قريبان من اجلزاء، وال ينبغي جعلهما قولني متغـايرين، وال  : وأما القول الثاين والثالث

اب والقضاء ألفاظ متقاربـة، فـاالختالف بينـها    أن نعدمها رأيني متباينني، فاجلزاء واحلس
  :اختالف لفظي، ولذا قال اإلمام القرطيب رمحه اهللا تعاىل

  .   )٣("ومعاين هذه الثالثة متقاربة" 
  :وقال اإلمام ابن عطية ملا ذكر قول جماهد

  .)٤("وهذا عندي يرجع إىل معىن اجلزاء "

                                                                                                   
  ) .  ١/٣٨"(البحر احمليط"، )١/٤٠"(تفسري البغوي:"انظر) ١(
  ).١/٧١"(احملرر الوجيز) "٢(
  ).١/١٠١"(تفسري القرطيب) "٣(
  ).١/٧١"(احملرر الوجيز)"٤(



 

  .)١(يوم ال ينفع فيه إال الدين: ، وهووأما الرابع وهو الشريعة، فيحتاج معه إىل تقدير
وال شك أن التقدير ال يصار إليه إال عند احلاجة إليه، وال حاجة ههنا، وعليه؛ فاملعىن األول 

  .أوىل من هذا املعىن ملا ذكرت
  :وأما تفسري الدين بالطاعة، فاملعىن على هذا يكون

  . مالك يوم الطاعة، واالنقياد املطلق هللا تعاىل
ن يوم القيامة تكون الطاعة هللا واالنقياد ألمره، فليس لغريه سبحانه طاعة، فهـو  وال شك أ

معناً حق، لكن مل جند يف القرآن الكرمي وصف يوم القيامة بيوم الطاعة، فحمل ألفاظ القرآن 
وليس كل معىن جاء يف العربية يصح تفسري ألفاظ القرآن الكرمي . على املعهود املألوف أوىل

  . به
يف تفسري الدين باجلزاء معىن ليس يف تفسريه بالطاعة، أال وهو أن اجلزاء يفيد رجوع كما أن 

  .  الناس، وأم جمزيون على أعماهلم، وحماسبون عليها، فيلحق سامعه رهب من هذا اليوم
وبالقاعدة اليت ذكرت نرد تفسري من فسر يوم الدين بيوم القهر والذلة، كما أن يوم الـدين  

ذلة، فقط، بل هو أيضا يوم عزٍ ألهل اإلميان، وليس وصفه بـالقهر والذلـة   ليس يوم قهر و
  .    بأوىل من وصفه بالعز وإظهار شرف أهل اإلميان

   . والعلم عنده سبحانه وتعاىل
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                  
  ).١/٤٠( هتفسريكما حكاه اإلمام البغوي يف )١(



 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 { X W B Az )١:البقرة.(  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــ
  :، وهيوفيها مسألة واحدة

  .ما املراد باألحرف املقطعة الواردة يف أول بعض السور املكية] ٣[
  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 

  :قد اختلف املفسرون يف احلروف املقطعة "
 .فكان بعضهم  جيعلها أمساء للسور، تعرف كل سورة مبا افتتحت به منها

 .وكان بعضهم جيعلها أقساماً
من صفات اهللا تعاىل، جيتمع ا يف املفتـتح الواحـد    وكان بعضهم جيعلها حروفا مأخوذة

من كاف، "الكاف"إن :)١:مرمي(  Az      }صفات كثرية، كقول ابن عباس يف 
 .من صادق "الصاد"من عليم ،و"العني"من حكيم ،و" الياء"من هاد، و" اهلاء"و



 

 .)١(كتاب كاف ،هاد، حكيم ،عامل ، صادق: وقال الكليب هو
املذاهب وجه حسن ، ونرجوا أال يكون ما أريد باحلروف خارجـا   ولكل مذهب من هذه

 .منها، إن شاء اهللا
فإن كانت أمساء للسور، فهي أعالم تدل على ما تدل عليه األمساء من أعيان  األشياء وتفرق 

   ).١:ص(  A z  }، أو قرأت  )١:األعراف(  Az   }قرأت : فإذا قال القائل . بينها 

  ..دل بذاك على ما قرأ)  ١:القلم(  y z  }أو 
وإن كانت أقساماً، فيجوز أن يكون اهللا عز وجل أقسم باحلروف املقطعة كلها، واقتصـر  

وهو يريد مجيع احلـروف   )١:البقرة(  Az   }: على ذكر بعضها من ذكر مجيعها ،فقال
وهو ال يريد تعلم هذه األربعة األحرف، " ا ب ت ث:"تعلمت: املقطعة، كما يقول القائل

  ..دون غريها من الثمانية  والعشرين
وإمنا أقسم اهللا حبروف املعجم؛ لشرفها، وألا مباين كتبه املرتلة باأللسنة  املختلفة، ومبـاين  
  .أمسائه احلسىن وصفاته العلى، وأصول كالم األمم، ا يتعارفون، ويذكرون اهللا ويوحدون

  A H GF  E D C B z  } :ووقع القسم ا يف أكثر سور على القـرآن، فقـال  
  ..وحروف املعجم هلو الكتاب ال ريب فيه:كأنه قال  )٢-١:البقرة(

وإن كانت حروفاً مأخوذة من صفات اهللا، فهذا فن من اختصار العرب، وقلما تفعل العرب 
  ...شيئاً يف الكالم املتصل الكثري، إال فعلت مثله يف احلرف الواحد املنقطع

  ..أراه أراد أيضاً إال القسم بصفات اهللاومن ذهب إىل هذا املذهب فال 
  :وقد كان قوم من املفسرين يفسرون بعض هذه احلروف، فيقولون

  .احلوت: الدواة، وقال آخر"ونون"يا إنسان، " ويس"يا رجل، " طه"
بكسر الدال مـن  " وصاد. "جبل حميط باألرض": وقاف"قضي واهللا ما هو كائن، " وحم"

  .املصاداة، وهي املعارضة
ومـا  "صـاد "ذا ما ال نعرض فيه؛ ألنا ال ندري كيف هو، وال من أي شيء أخذ، خال وه

  .)١("ذهب إليه فيها

                                  
    ).١٦/٤١(الطربيأخرجه ) ١(



 

  
  :الدراسة

من خالل النص السابق يظهر أن اإلمام ابن قتيبة ذكر ثالثة أقـوال يف تفسـري احلـروف    
جـائز أن  ف. املقطعة، ورأى رمحه اهللا أا كلها صواباً، وأن احلق ال يعدوها، وال خيرج عنها

  . تكون أعالما للسور، وأن تكون أحرفا للقسم، وأن تكون حروفا مأخوذة من صفات اهللا
وكأن اإلمام رمحه اهللا تعاىل يذهب إىل أن هذا األقوال ليست خمتلفة اختالف تباين، فقـد  

. يقال ا مجيعها، ويدل على هذا إيراده هلا دون غريها، مع أن مثة أقوال أخرى يف تأويلـها 
إن احلق ال يعدوها، يف حني أنه رد : أنه مل يردها، بل كان يعرب لبعضها باجلواز، وقال كما

على أن من أراد ا الداللة على  -رمحه اهللا تعاىل-كما نص . القول األخري الذي مل يرتضه
فهذا نقوله لكن اجلزم بـه  . كما أن هذه األقوال غري متناقضة. الصفات قد أراد ا القسم

  . صعب
يـا  " طه:"وقد رد اإلمام قول من فسر هذه األحرف وعني هلا معناً ال دليل عليه، كمن قال

  . يا إنسان" ويس"رجل، 
إا تدل على : ويفهم من هذا أيضاً أن اإلمام يرى أن هلا معىن، ولذلك صوب قول من قال

  .صفات اهللا تعاىل
ن قتيبة وأن اجلمع ممكن، فهي أمساء وقد ذهب اإلمام ابن أيب حامت إىل ما ذهب إليه اإلمام اب

  . )٢(للسور وهي من أمساء اهللا تعاىل يفتتح ا السورة
  : ، منها )٣(وقد اختلف العلماء يف احلروف املقطعة على أقوال

، ومن املعلوم أن املتشابه ال يطلب تأويله ؛ لنـهي اهللا  ال اهللاإأا من املتشابه الذي ال يعلمه 
  .عن ذلك

عن أيب بكر الصديق وعمر وعثمان وعلـي و ابـن   : طيب وغريه هذا القولوقد حكى القر
  . )١(مسعود

                                                                                                   
  .، بتصرف يسري٣١٠- ٣٠١ص" تأويل مشكل القرآن) "١(
  .، ومل أجده يف املطبوع)١/٣٧(ذكره عنه اإلمام ابن كثري يف تفسريه) ٢(
  ).١/٢٠"(زاد املسري: "انظر) ٣(



 

  .)٢(وإليه ذهب ابن حزم والشوكاين والشنقيطي يف أحد قوليه،ولعله األول منهما
  .أن احلروف املقطعة يف القرآن اسم اهللا األعظم إال أنا ال نعرف تأليفه منها: الثاين

  . )٤(وابن عباس )٣(ويروى هذا القول عن ابن مسعود
إا من أمساء اهللا تعاىل وصفاته، بل إن بعض أهل العلم : وقريب من هذا القول قول من قال

  . )٥(جيعلهما قوالً واحداً، كما صنع ابن جرير الطربي وابن أيب حامت وابن كثري
ال أنه ملا كانت احلروف أصـو : أنه أشار مبا ذكر من احلروف إىل سائرها، واملعىن: الثالث

للكالم املؤلف أخرب أن هذا القرآن إمنا هو مؤلف من هذه احلروف، فهي حـروف هجـاء   
  .موضوع

  ). ٦(وهذا القول مروي عن اإلمام جماهد
  . أا أمساء للسور: الرابع

  
  . )٧(جماهد وقتادة وابن جريج وعبد الرمحن بن زيد بن أسلم: وينسب هذا القول إىل

  .ونقل عن سيبويه أنه نص عليه )٨("كثروعليه إطباق األ :"قال الزخمشري
  .)٩(وذهب إليه من املعاصرين حممد عبده

حروف دالة على أمساء أخذت منها، وحذفت بقيتها، فاأللف من اهللا، والـالم   أا: اخلامس
  ).١٠(من جربيل، وامليم من حممد

                                                                                                   
  ).١/٣٨"(تفسري ابن كثري"، و)١/٢٠"(زاد املسري"،)١/١٠٨"(تفسري القرطيب"،)١/٤٧(تفسري السمرقندي  :انظر) ١(
  ).  ١/٢٧٠"(أضواء البيان"،و)١/٣٢"(فتح القدير" ،)١/٥٥"(النبذة الكافية: "انظر) ٢(
  ).١/٨٧(رواه ابن جرير يف تفسريه) ٣(
  ).١/٣٢( متحا أيب ابنو )١/٨٧(الطربيأخرجه ) ٤(
  ).١/٣٨(، وتفسري ابن كثري)١/٣٢(،وابن أيب حامت)١/٨٧"(تفسري ابن جرير: "انظر) ٥(
  ).١/٣٨(تفسري ابن كثري: ،وانظر)١/٨٨(رواه عنه اإلمام ابن جرير يف تفسريه ) ٦(
  ).٢/١٦٥"(أضواء البيان"،و)١/٣٨(، وتفسري ابن كثري)١/٨٧" (تفسري ابن جرير: "انظر) ٧(
، )٤/١١٥(السعود  وأب، و)١/٨٩(ونقله اإلمام ابن كثري ومل يتعقبه، وهكذا قال البيضاوي ). ١/١٣("الكشاف) "٨(

  ).١/٢٤٢(والقامسي  يف تفسريه
  ).  ١/١٢٢"(تفسري املنار:"انظر) ٩(
  .إىل مجاعة منهم ابن عباس )١/١٥٥(ومل ينسبه ألحد، ونسبه القرطيب) ١/٤٧(هتفسرييف السمرقندي حكاه ) ١٠(



 

  .أا قسم أقسم اهللا جل وعال ا : السادس
  ).١(ليبويذكر هذا القول عن ابن عباس والك

  . أنه شامل جلميع املعاين املذكورة عدا القول الثالث املنسوب إىل جماهد رمحه اهللا: السابع
قـال ابـن    -وقد سبق ذكره-وهذا ما ذهب إليه ابن جرير رمحه اهللا تعاىل، وابن أيب حامت 

  :جرير
 أن اهللا جـل : والصواب من القول عندي يف تأويل مفاتح السور اليت هي حروف املعجم"

ثناؤه جعلها حروفا مقطعة، ومل يصل بعضها ببعض، فيجعلها كسـائر الكـالم املتصـل    
احلروف؛ ألنه عز ذكره أراد بلفظه الداللة بكل حرف منه على معان كثرية ال على معـىن  
واحد، كما قال الربيع بن أنس، وإن كان الربيع قد اقتصر به على معان ثالثة دون مـا زاد  

  .استثناء القول املشار إليهمث نص على ). ٢"(عليها
  

  :الترجيح
إن هذه أحرف ليس هلا : من األقوال السابقة قول من قال -إن شاء اهللا تعاىل-لعل الراجح 

معىن، فهي حروف هجائية، ولكن هلا حكمة بالغة، فليس يف القرآن شيء ال فائدة فيه، وال 
  . طائل من وراءه

وذهب إليه من املعاصرين الشيخ . أهل العربية وهذا قول جماهد رمحه اهللا تعاىل، وقطرب من
  .)٣(-رمحة اهللا تعاىل عليهم أمجعني-رشيد رضا والشنقيطي وابن عثيمني

ودليل هذا القول أن اهللا سبحانه أنزل كتابه العزيز باللسان العريب، وحنن جنـد يف اللسـان   
  . األحرف املقطعة العريب أن األحرف اهلجائية ليس هلا معىن يف ذاا، فكذلك فلتكن هذه

  :~قال الشيخ ابن عثيمني 

                                  
" زاد املسري"، )١/١١٠"(تفسري القرطيب"،)١/٤٦"(تفسري السمرقندي" ،)١/٨٧(تفسري ابن جرير : رانظ) ١(
  ).   ١/٣٧"(فتح القدير"،)١/٢٠(
  ).١/٩٣"(تفسري ابن جرير) "٢(
أضواء "، )٨/٢٩٦، ١/١٢٢"(تفسري املنار"،)١/١٥٧"(احمليط البحر"، )٥٦-١/٥٥(للزجاج"معاين القرآن": انظر) ٣(
البن "تفسري سورة البقرة"، )١١ص(للشيخ ابن عثيمني)" ص(تفسري سورة " ،)٢/١٦٦"(أضواء البيان"

  ).١/٢٢(عثيمني



 

أا حروف هجائية ليس هلا معىن على اإلطـالق؛  : وأصح األقوال فيها القول الثاين، وهو "
أن القرآن نزل بلغة العرب؛ وهذه احلروف ليس : وهذا مروي عن جماهد؛ وحجة هذا القول
؛ فهـي كـذلك   ...؛ ثاء؛ جيم؛ حاءألف؛ باء؛ تاء: هلا معىن يف اللغة العربية، مثل ما تقول

  .)١("حروف هجائية
وأما احلكمة منها على هذا القول، فهي بيان إعجاز القرآن الكرمي وأن هذا القرآن الـذي  
أعجز الفصحاء، إمنا هو مركب من األحرف اليت تستعملوا يف النطق والبيان، فإن كنـتم  

ال تبدأ السورة ذه األحـرف وإال   -لبيف الغا-ويؤيد هذا أنه . صادقني بتحديه،فأتوا مبثله
  .يأيت بعدها ذكر القرآن الكرمي

  :يقول الشيخ الشنقيطي
فهو أن احلروف املقطعـة ذكـرت يف    ،أما القول الذي يدل استقراء القرآن على رجحانه"

 ،وأن اخللق عاجزون عن معارضته مبثله ،إلعجاز القرآن بياناً ؛أوائل السور اليت ذكرت فيها
وحكى هذا القول الـرازي يف   ،مركب من هذه احلروف املقطعة اليت يتخاطبون امع أنه 

ونصره الزخمشري  ،وحكاه القرطيب عن الفراء وقطرب ،تفسريه عن املربد ومجع من احملققني
بن تيمية وشـيخنا  اوإليه ذهب الشيخ اإلمام العالمة أبو العباس  :قال ابن كثري، يف الكشاف

  .ةحلجاج املزي وحكاه يل عن ابن تيمياحلافظ اجملتهد أبو ا
أن السور اليت افتتحت باحلروف املقطعة يذكر فيها  :ووجه شهادة استقراء القرآن هلذا القول

 ،وأنه احلق الذي ال شك فيـه  ،عقب احلروف املقطعة االنتصار للقرآن وبيان إعجازه دائماً
طعة قصد ا إظهـار إعجـاز   دليل استقرائي على أن احلروف املق وذكر ذلك بعدها دائماً

  .  )٢("وأنه حق ،القرآن

 { X W q p   o  n m l k j i hz 
  ).٩:البقرة(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــ

                                  
  ).٨ص"(تفسري سورة يس:" ، وانظر)١/٢٢"(تفسري سورة البقرة)"١(
  ).٢/١٦٨"(أضواء البيان) "٢(



 

  :وفيها مسألة واحدة وهي
  .بيان معىن خمادعة املنافقني هللا تعاىل] ٤[

  :~قال اإلمام ابن قتيبة 

"  {   o  n m l k j i hz م خيادعون املـؤمنني  : يريدإ
باهللا، فإذا خادعوا املؤمنني، فكأم خـادعوا اهللا، وخـداعهم إيـاهم، قـوهلم هلـم إذا      

  .(١)"آمنا:لقوهم
  

  الدراسة
  :اختلف أهل العلم يف معىن خمادعة املنافقني هللا تبارك وتعاىل على أقوال

عون اهللا مبخادعتـهم ألهـل   املراد أم خيادعون املؤمنني، فصاروا كأم خياد: القول األول
  . اإلميان

  .(٢)كرم زيد: أعجبين زيد وكرمه، أي: من قوهلم وعلى هذا فاسم اهللا ههنا مقحم،
: املـراد :(٤)، وقال به مجع من العلماء(٣)ما روي عن احلسن البصري: وقريب من هذا القول
  .وعلى هذا ففي اآلية حمذوف. خيادعون رسول اهللا
، ألنه دعاهم برسالتهجعل اهللا سبحانه خداعهم لرسوله خداعا له؛ فقد : وعلى كال القولني

  ).١٠:الفتح( F E D C   B Az }  :وهذا كقوله سبحانه
وألهل اإلميـان   ، ويف هذا بيان ملكانة نبيه فقد خادعوا اهللا ،وكذلك إذا خادعوا املؤمنني

و ال خيدع لكن؛ ألا وشدة صلتهم برم تبارك وتعاىل، ولذا نسب سبحانه املخادعة له، وه
  .وقعت على رسول اهللا وعلى أهل اإلميان

                                  
  ). ٤٢ص"(تفسري غريب القرآن) "١(
  .خمشري حكاه وجهاً يف معىن اآلية مع وجوه أخرىإىل الزخمشري، لكن الز) ١/٩٥"(اللباب"ونسبه ابن عادل يف) ٢(
  ).١/١٩٥"(تفسري القرطيب:"، وانظر)١/٤٨(، والسمعاين)١/٩٠"(احملرر الوجيز"ذكره عن احلسن ابن عطية يف) ٣(
، واخلازن يف )١/١٧(والنسفي يف تفسريه ،)اختصار النكت-١/١٠٣( هتفسريمنهم العز بن عبد السالم يف ) ٤(

  ).١/١٨٤( "البحر احمليط"، )١/١٩٥"(تفسري القرطيب"، )١/٩٦"(الكشاف:"انظر، و)١/٣٣(تفسريه 



 

أن املعىن خيادعون اهللا بظنهم الباطل وبزعمهم الفاسد، فيفعلون ما يفعلون مـن  :القول الثاين
إظهار اإلميان وإبطان الكفر، ظانني أم خدعوا اهللا وعباده املؤمنني، وهذا كمـا يف قولـه   

  .بزعمك الباطل: أي)٩٧:طه( Å Ä Ãz } : تعاىل
، واختاره ابن جرير الطربي والواحدي وابن كثري وابن جزي الكليب (١)وهو قول ابن زيد

  : ، قال القرطيب(٢)والشوكاين

  .(٣)"وعلى ظنهم ،خيادعونه عند أنفسهم :أي i h z}  :معىن" :قال علماؤنا"
  : قال ابن جرير

وهو ال يظهر بلسانه خالف مـا   ،عاًوكيف يكون املنافق هللا وللمؤمنني خماد :فإن قال قائل"
غري الذي هو يف  ،ال متتنع العرب أن تسمي من أعطى بلسانه :قيل !!؟هو له معتقد إال تقية

ملن ختلص منـه بالـذي    خمادعاً ،فنجا بذلك مما خافه ،لينجو مما هو له خائف ؛ضمريه تقية
ما أظهر بلسانه تقية مما  ظهارهبإفكذلك املنافق مسي خمادعا هللا وللمؤمنني  ،أظهر له من التقية

  .  (٤)"ختلص به من القتل والسباء والعذاب العاجل وهو لغري ما أظهر مستبطن
صورة حاهلم مع اهللا حيث يظهرون اإلميان وهم كافرون صـورة  أن : املعىن:(٥)القول الثالث
حيث  فمخادعة املنافقني اهللا هو من، فاآلية وصفت صورة فعلهم الصادر عنهم، من خيادع
  . املعىن ال من حيث ،الصورة

  .)٦("يظهرون غري ما يف أنفسهم: "قال الزجاج يف معىن هذه اجلملة
  .)٧(وهذا قول مقاتل بن سليمان وابن عزيز السجستاين واملاوردي وابن عادل والسيوطي

                                  
  ).١/١١٨( الطربي أخرجه) ١(
تفسري ابن  "،)١/٩٢"(لواحديل "الوجيز" ،)١/٣٧"(التسهيل لعلوم الترتيل" ،)١/١١٨"(تفسري الطربي: "انظر) ٢(

  .)١/٤٨"(تفسري السمعاين:"، وانظر)١/٤١"(فتح القدير" ،)١/٤٨"(كثري
  ).١/١٩٥( "تفسري القرطيب) "٣(
  ).١/٨٩(للنحاس"معاين القرآن" ،)١/٨٥(للزجاج"معاين القرآن: "، وانظر)١/١١٨"(تفسري الطربي)"٤(
  ).١/٩٥("اللباب" ،)١/١٨٤( "البحر احمليط"،)٢/٥٧"(تفسري الرازي"، )١/١٩٥"(تفسري القرطيب: "انظر) ٥(
  ). ١/٨٥(للزجاج"معاين القرآن) "٦(
 ،)١/٧٣"(النكت والعيون"، )٥٢٨ص(البن عزيز "نغريب القرآ"،)١/٣٢"(تفسري مقاتل بن سليمان" :انظر) ٧(
  ).٤ص"(تفسري اجلاللني" ،)١/٣٣٧( "اللباب يف علوم الكتاب"



 

  .ينتهي إىل القول السابق: وهذا يف احلقيقة
  خيالفون اهللا ويكذبونه :أي:القول الرابع

  . (١)السمرقندي والثعليب والبغوي : ذهب مجع من املفسرين، منهم وإليه
وهذا يكاد يلتقي مع القول الثالث؛ ألن جمرد املخالفة والتكذيب ال يطلق عليهـا خمادعـة،   
فهاهم الكفار اجملاهرون بتكذيب اهللا وأنبيائه ال يطلق عليهم منافقون، لكنها تطلق على من 

  . ة بإظهار اإلميان املزعوم، وإبطان الكفر املستقر يف القلبخالف وكذب مث جلأ إىل املخادع
  :وأنشدوا ،داسفال :ع عند العربااخلدأصل أن :(٢)القول اخلامس

  . (٣)طيب الريق إذا الريق خدع                     أبيض اللون لذيذ طعمه   
  .من الكفرميان مبا يضمرون يفسدون ما يظهرون من اإل :تأويلالفوعلى هذا،  .أي فسد

  
  الترجيح

ما ذهب إليه الطربي ومن وافقه من أن املراد، هـو أـم    -إن شاء اهللا تعاىل-لعل الراجح
لكي  ،ويبطن خالفه ،أن يظهر املخادع ملن خيادعه شيئاً :خيادعون اهللا ظناً منهم، فاملخادعة
اً، ففعلهم ، فهذا هو معىن املخادعة، فهي تتضمن فعالً وقصديتمكن من مقصوده ممن خيادع

هو إظهار اإلميان وإبطان الكفر، ولنقص معرفة املنافقني باهللا، وعدم تقديرهم لرم وتعظيمه 
  .ظنوا أم خيدعونه ذا الصنيع القبيح، فهذا هو قصدهم قاتلهم اهللا أىن يؤفكون

  
  
  
  
  

                                  
  ).١/٤٩"(تفسري البغوي"، )١/١٥٢"(تفسري الثعليب"،)١/٥٢"(تفسري السمرقندي" :انظر) ١(
  ).١/٣٠"(زاد املسري:"انظر) ٢(
، )٢/٣٢١(للقايل"األمايل"و ،)١/١٩٠"(املفضليات"كما يفسويد بن أيب كاهل اليشكري بيت لال) ٣(

  ).٨/٦٥"(اللسان"ويف



 

 { X W  º ¹       ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®  ¬ «
 Ä Ã Â  Á À ¿ ¾ ½ ¼ »z )١٥-١٤:البقرة(.  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــ

  .  بيان املراد باالستهزاء من اهللا : وفيها مسألة واحدة، وهي] ٥[
  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 

  :اجلزاء عن الفعل مبثل لفظه، واملعنيان خمتلفان: )١(ومن ذلك"

ـ  : أي À ¿ ¾ ½ ¼ »  ºz  }: حنو قول اهللا تعاىل  زاء جيـازيهم ج
  .)٢("االستهزاء

  
  :الدراسة

يظهر من كالم اإلمام السابق أن لفظة االستهزاء ال يثبت معناها املتبادر منها، بل املعىن مغاير 
مـا  : بـاب "لظاهر اللفظ، كما صرح رمحه اهللا تعاىل ذا بإدراج هذه اآلية الكرمية حتت 

الفعل الصادر من املنافقني  فلفظ االستهزاء جيء به من أجل أنَّ". خيالف ظاهر اللفظ معناه
هو االستهزاء، وفعل اهللا الذي هو عقاب هؤالء وقع يف مقابلة هذا االستهزاء، فمـن هـذا   

  . الباب أطلق عليه استهزاء، ومفاد هذا عدم إثبات هذا الوصف هللا تبارك وتعاىل
  :، فقد قال يف تفسريه~وقد ذهب إىل هذا القول اإلمام البغوي 

  }: تعاىل اهللا قال كما ،مقابلته يف ألنه ؛بامسه اجلزاء مسي ،استهزائهم زاءج جيازيهم :يأ" 
� ~ } | z  )٣(")٤٠:الشورى(.  

  . )٤(وذهب إليه من املتأخرين ابن عاشور

                                  
  .  أي مما خيالف ظاهر اللفظ معناه، فقد أدرجها ضمن هذا الباب)١(
  ).٢٧٧ص" (تأويل مشكل القرآن)"٢(
  ).٣٧ /١"(البغوي تفسري) "٣(
  ).١/٢٩٣"(والتنوير التحرير) "٤(



 

  .)١(وعزى اإلمام ابن عطية والقرطيب هذا القول إىل مجهور العلماء
  :قال ابن منظور: كما أنه املختار عند أهل اللغة

 علـى يجازِيهم "¿ À :"معىن يكون أَن اللغة، أَهل عند املختار الوجه وهو وجيوز،" 
  .)٢("بامسه الذَّنب جزاُء فسمي بالعذاب، هزئهم

ويف معىن االستهزاء من اهللا تبارك وتعاىل، اختلف املفسرون على أقوال عدة، وحاصها يدور 
  : على األقوال اآلتية

 جيازيهم هأن املراديبة والبغوي وغريمها من أهل العلم من أن ما ذهب إليه ابن قت: القول األول
  .معىن خالفه وإن ،لفظاً مبثله اللفظ فقوبلويرتل م احلقارة واهلوان،  ،استهزائهم على

 والكفر اهللا معاصي من ركبوا ما على هلم ولومه ،إياهم توبيخه :م استهزاؤه: القول الثاين
 ولومهم، إياه الناس توبيخ :به يراد ،منه ويسخر اليوم منذ منه أليهز فالناً إن:  يقال كما ،به
  .)٣(مهل وتدمريه إياهم إهالكه أو ،له

 النـار  أن يروى حسبما هزو البشر تأمل يف هي أفعاال م يفعل تعاىل اهللا نأ :القول الثالث
 أبواب أن يروى وما ،م فتخسف ،منجاة ويظنوا ،عليها فيمشون اإلهالة جتمد كما جتمد
  .)٤(اخلروج إىل فيذهبون،  هلم تفتح النار

 نعـم  بدرور أم وذلك يعلمون ال حيث من استدراجهم هو م استهزاؤهأن : القول الرابع
 البشر تأمل على فهذا ،عذام حتم قد تعاىل وهو ،عنهم راض أنه يظنون عليهم الدنيوية اهللا
  . )٥(استهزاء كأنه

                                  
 تفسري"،)١/١٢٣"(تفسري ابن أيب زمنني"،)١/٢٠٧"(اجلامع ألحكام القرآن"،)١/٩٧"(الوجيز احملرر:"نظرا) ١(

  ).١/٤٤"(فتح القدير"،)١/٥١" (السمعاين
  .  )١/٩٠"(معاين القرآن"، وكذا عزاه هلم الزجاج يف )١٨٣ /١"(العرب لسان)"٢(
  ).١/٥٢( كثري ابنو ،)١/٣٦(بن اجلوزيوا) ١/١٣٣(ابن جرير الطربي يف تفسريه: ذكر هذا القول) ٣(
اجلامع ألحكام "،)١/٩٧"(الوجيز احملرر) " ١/٧٩" (الدر املنثور"،)١/٩١(للواحدي"الوسيط:"انظر) ٤(

  ).  ١/١٠٥"(تفسري العز بن عبد السالم"،)١/١٧٩"(البيضاوي تفسري" ،)١/٢٠٨"(القرآن
، )١/٣٦(وابن اجلوزي) ١/١٣٣(الطربي يف تفسريه ، وابن جرير)١/٩٧"(الوجيز احملرر" ابن عطية يف:ذكره) ٥(

  ).١/٥٢(يف تفسريه كثري ابنو ،)١/٢٠٨"(اجلامع ألحكام القرآن"والقرطيب يف



 

y   }: الـذل  غاية يف وهو ،النار يف ألحدهم يقال أن ،م االستهزاء أن: القول اخلامس
 }   | {       zz  )١()٤٩:الدخان( .  

 الـدنيا  يف أحكامه من هلم يظهرأن استهزاء اهللا تعاىل م، هو أن اهللا تعاىل : القول السادس
 علـى  هـم  ما االدين يف واملؤمنني  للنيب أظهروا كما اآلخرة، يف عنده هلم الذي خالف
  .)٢(سرائرهم يف خالفه

  : لكن اإلمام الرازي مل يرتض هذا الوجه وضعفه، فقال
 مبـا  الواضحة األدلة أظهر فقد ،الدنيا أحكام هلم أظهر ملا تعاىل ألنه ؛ضعيف التأويل وهذا"

 أظهره ملا خمالفة ذلك يف فليس ،العظيم والعقاب املنقلب سوء من اآلخرة الدار يف به يعاملون
  .  )٣("الدنيا يف

لكن هذا االعتراض فيه نظر، إذ إن القائلني ذا ال يعنون خفاء األحكام، ولكن يعنون نزول 
  .هذه األحكام مبستحقها، وهم املنافقون، وهذا مما أخفاه اهللا تعاىل عن أهل النفاق

  :وجتتمع هذه األقوال على نفي هذه الصفة عن اهللا تعاىل، قال األلوسي
 بـه  زأهاملسـت  تقرير من فيه ملا ؛حقيقة وعال جل به يوصف ال أنه إىل الناس أكثر وذهب "

 ليس أنه عنده كان فإن ،الصواب يريه أن :والرمحة احلكمة ومقتضى ،فيه الذي اجلهل على
    .)٤("مؤولة هذا على فاآلية ،تعاىل بكربيائه يليق ال لعب فهو ،به باملستهزأ متصفاً

  .مث ذكر بعض األقوال السابقة
  .النص بيانٌ لوجه من قال بتأويل صفة االستهزاء، وليس ما ذكروه الزماًويف هذا 

  :القول السابع

                                  
  ).١/١٠٥"(تفسري العز بن عبد السالم"، )١/٣٦(تفسري ابن اجلوزي: انظر) ١(
، وابن )٢/٦٤(والرازي ،)١/٣١"( القرآن أحكام"يف  صاص، واجل)١/١٣٣(ذكره ابن جرير الطربي) ٢(

  ).١/٥٢( كثري ابن، و)١/٣٦(اجلوزي
  ).٢/٦٤"(تفسري الرازي) "٣(
  ).١/١٥٨"(املعاين روح) "٤(



 

 مـا  ،والفعـل  القول من به أللمستهز املستهزئ إظهار :العرب كالم يف االستهزاء معىن أن
 معـىن  وكـذلك  ،باطناً مساءة مورثه ،به وفعله قيله من بذلك وهو ،ظاهراً ويوافقه يرضيه
   .واملكر والسخرية اخلداع

 :، قال األلوسي)١(وهذا مذهب أهل احلديث، منهم الطربي
 يكـن  مل وإن ،حقيقته على تعاىل منه االستهزاء التأويل أهل من وطائفة احلديث أهل محل"

 عليـه  طلـع ا من أن شأنه من وجه على التحقري إنه :وقالوا ،سبحانه أمسائه من املستهزئ
  . )٢("شأنه عز منه ذلك وعوق يف ستحالةا وال ،ويضحك ،منه يتعجب

  :فاهللا تعاىل يسخر منهم ويستهزئ م، ومن ذلك
أحكـام    -مع علمه سبحانه بكذم-أن املنافقني ملا أظهروا اإلسالم جعل اهللا هلم يف الدنيا

املسلمني حىت ظنوا أم يف اآلخرة يف عداد أهل اإلميان، فسكنوا هلذه احلال ورضوا ا، لكن 
ىل قد أعد هلم من أليم عقابه، ونكال عذابه، ما أعده ألعدا أعدائـه، وشـر   اهللا تبارك وتعا

  .عباده، عدال منه سبحانه
  . فهذا من استهزاء اهللا م جزاء أفعاهلم، وال يظلم ربك أحداً

  .وهذا هو مذهب أهل السنة واجلماعة
  :رمحه اهللا تعاىل الطربيقال 

 عباس بنا عن ،الضحاك عنمث ساق بإسناده " عباس بنا عن اخلرب روي فيه ،قلنا ما وبنحو"

  .)٣("منهم للنقمة م يسخر :"قال )١٥: البقرة(  À ¿ ¾z   } :قوله يف
  

  :الترجيح
الراجح إن شاء اهللا تعاىل هو ما ذهب إليه أهل السنة واجلماعة، من إثبات االستهزاء كصفة 

يستهزأ اهللا تعاىل مبن اسـتهزأ  : لونهللا تعاىل، لكنهم يثبتوا على وجه املقابلة واجملازاة، فيقو
أن أهل السنة واجلماعة يثبتون هللا ما أثبته لنفسـه، إذ إن  : والدافع هلذا اإلثبات. به وبأوليائه

                                  
  ).١/٢٥٣"(تفسري القامسي"،)١/١٠٠(للقصاب"نكت القرآن"، و)١/١٣٣"(الطربي تفسري:"انظر) ١(
  ).١/١٥٨"(املعاين روح) "٢(
  ).١/١٣٤"(الطربي تفسري) "٣(



 

على تلـك   -صفة االستهزاء-اهللا أحسن حديثاً، وأصدق قيالً، فلما أثبت لنفسه هذه الصفة
كما ذكر -يب، ولو قال لنا قائلانتفى أن يكون فيها نقص أو ع -على وجه املقابلة-الصفة

µ ¶   }: إن هذا يستلزم النقص، وهذا منتف عن ربنا تبارك وتعاىل، قلنا له: -ياأللوس
º ¹ ¸ z  )فلو كان الزمه نقصاً ملا أضافه اهللا جـل وعـال إىل ذاتـه    ، )١٤٠:البقرة
ه الصفة دال مث إن االستهزاء ؤالء على هذفتوهم النقص جاء من الفهوم السقيمة، ، املقدسة

على العلم واحلكمة والقدرة، فهو صفة كمال، أما لو كان اإلثبات هلذه الصفة إثباتاً مطلقاً، 
فال شك أنه من النقائص اليت يرته موالنا عنها، ولذلك خطَّأ العلماء من عد من أمسـاء اهللا  

  :تعاىل املستهزئ، واملاكر، واخلادع، قال العالمة ابن القيم
املاكر املخـادع   هال املصنفني يف شرح األمساء احلسىن أن من أمسائه تعاىلومن ظن من اجل"

 ،وتكاد األمساع تصم عند مساعه ،تقشعر منه اجللود ،فقد فاه بأمر عظيمٍ ،املستهزئ الكائد
هذا اجلاهل أنه  وغر وأمساؤه تعـاىل   ،فاشتق له منها أمساء ،أطلق على نفسه هذه األفعال

وهذا جهل  ،وقرا بالرحيم الودود احلكيم الكرمي ،ا يف األمساء احلسىنفأدخله ،كلها حسىن
فـال   ،وتذم يف موضع ،بل متدح يف موضع ،ليست ممدوحة مطلقاً فإن هذه األفعال ،عظيم

 ،إنه تعاىل ميكر وخيادع ويستهزئ ويكيد :فال يقال ،اهللا تعاىل مطلقاً ىجيوز إطالق أفعاهلا عل
  .)١("يشتق له منها أمساء يسمى اال  ،فكذلك بطريق األوىل

. وهلذا مل يأت يف القرآن إثبات هذه الصفة إال على وجه املقابلة؛ألا ذه احلالة تعد كماالً
ولعل منشأ اخلطأ عند من أنكرها هو ظنه أا ثابتة هللا على وجه اإلطالق كصـفة العلـم   

  .  ، فنفاها ألجل هذا)٢(واحلكمة
  :~ثيمني قال الشيخ العالمة ابن ع

واالستهزاء هنا يف اآلية على حقيقته؛ ألن استهزاء اهللا ؤالء املستهزئني دال على كمالـه  "
وقوته، وعدم عجزه عن مقابلتهم، فهو صفة كمال هنا يف مقابل املستهزئني، مثـل قولـه   

أي أعظـم منـه كيـداً؛    ) ١٦-١٥:الطارق(  h g f           e d  cz         } :تعاىل

                                  
  ).  ٢/٧٤٥"(سلةخمتصر الصواعق املر) "١(
  ).٢/٧٤٠"(خمتصر الصواعق املرسلة:"انظر) ٢(



 

زاء من اهللا تعاىل حق على حقيقته، وال جيوز أن يفسر بغري ظاهره؛ فتفسـريه بغـري   فاالسته
ظاهره حمرم؛ وكل من فسر شيئاً من القرآن على غري ظاهره بال دليل صحيح، فقد قال على 

s r   q p   }: اهللا ما مل يعلم؛ والقول على اهللا بال علم حرام، كمـا قـال تعـاىل   
    | { z y  x w   v  u  t   e      d c   b a ` _ ~ }

 l    k j i h g fz  )؛ فكل قول على اهللا بال علم يف شـرعه،   )٣٣:ألعرافا
أو يف فعله، أو يف وصفه غري جائز؛ بل حنن نؤمن بأن اهللا جل وعال يسـتهزئ باملنـافقني   
  . ءاستهزاًء حقيقياً؛ لكن ليس كاستهزائنا؛ بل أعظم من استهزائنا، وأكرب، وليس كمثله شي

وهذه القاعدة جيب أن يسار عليها يف كل ما وصف اهللا به نفسه؛ فكما أنـك ال تتجـاوز   
إن هذا ليس : ، فكذلك ال تقول ملا وصف به نفسه"إنه حالل: "حكم اهللا فال تقول ملا حرم

املراد؛ فكل ما وصف اهللا به نفسه جيب عليك أن تبقيه على ظاهره، لكن تعلم أن ظـاهره  
لك؛ فاستهزاء اهللا ليس كاستهزائنا؛ وقرب اهللا ليس كقربنا؛ واستواء اهللا ليس كالذي ينسب 

على عرشه ليس كاستوائنا على السرير؛ وهكذا بقية الصفات جنريها علـى ظاهرهـا، وال   
نقول على اهللا ما ال نعلم؛ ولكن نرته ربنا عما نزه نفسه عنه من مماثلة املخلـوقني؛ ألن اهللا  

  .)١(")١١:الشورى( R Q    W V    U  TSz    } : تعاىل يقول
بلى، هناك فرق، وهو أم : إنه ال فرق بني هذا القول وبني قول اجلمهور، فنقول: وقد يقال

إن استهزاء اهللا تعاىل م، هو :وهكذا من قال. هي مؤولة: مل يثبتوا هذه الصفة، ولذا يقولون
، وقول مـن  اآلخرة يف عنده هلم ذيال خالف الدنيا يف أحكامه من هلم يظهرأن اهللا تعاىل 

إن : إن اهللا تعاىل يفعل م أفعاالً هي يف تأمل البشر هزو، والقول الذي قال أصـحابه  :قال
استهزاؤه م هو استدراجهم، هي من استهزاء اهللا تعاىل م، لكن مـن دون نفـي هلـذا    

 ءراد من االسـتهزا أنَّ هذا هو امل: الوصف، فإن قصد أصحاا هذا فهو صحيح، وإن أرادوا
  .  من دون أن يثبت هللا هذا الوصف، فغري مقبول منهم

  
  

                                  
  ).  ١١٨-١/١١٧"(معارج القبول:"،وانظر)٥٨- ١/٥٧"(تفسري سورة البقرة - تفسري القرآن الكرمي) "١(



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 { X W L K J  I H G F E D C    B A
 Q  P O N Mz )١٧:البقرة.(  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــ

  :وفيها مسألتان اثنتان، ومها
  الكرمية؟ما معىن الذي يف اآلية : املسألة األوىل] ٦[
  ما معىن املثل الذي ضربه اهللا تعاىل؟ : املسألة الثانية] ٧[

  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 

"  { N M L K J  I H G F E D C    B A
Q  P Oz   



 

"C "١(قال الشاعر. الذين استوقدوا ناراً، ورمبا جاءت مؤدية عن مجيع: ههنا مبعين( :  
   القوم يا أم خالد هم القوم كل    وإن الذي حانت بفلج دماؤهم 

مثل املنافقني كمثل قوم كانوا يف ظلمة، فأوقدوا ناراً ،فلما أضاءت النار ما حـوهلم،  : أراد
  .أطفأها اهللا وتركهم يف ظلمات ال يبصرون

  .الكفر: فالظلمة األوىل اليت كانوا فيها 
  ".ال إله إال اهللا، وإن حممداً رسول اهللا: " واستيقادهم النار قوهلم

º    } :خلوا إىل شياطينهم، فنافقوا ، وقالوا : ضاءت هلم ما حوهلم، واهتدوا، وآمنوافلما أ
¼ »z  )فسلبهم نور اإلميان ، وتـركهم يف ظلمـات الكفـر ال     )١٤:البقرة

  . )٢("يبصرون
     
  
    
  
  

  :الدراسة
  :يف هذا الفصل من كالم ابن قتيبة مسألتان، مها

  ة؟ما معىن الذي يف اآلية الكرمي: األوىل
  ما معىن املثل الذي ضربه اهللا تعاىل؟ : الثانية

الذين، لتكون اآلية الكرمية تتحدث عن : إن معىن الذي: أما األوىل، فقد قال رمحه اهللا تعاىل

B A      }: مجلة من املنافقني، ويؤيد هذا سياق اآلية الكرمية، فإن اهللا تعـاىل قـال  

                                  
وكذا نسبه ابن سيده يف ).١/١٨٦(له"كتابال"، كما يف رميلة بن شهبالبيت من شواهد سيبويه، ونسبه أل) ١(
 احملرر"،وابن عطية يف)١/٣٥"(القايل أمايل شرح يف الآليل"، وكذا البكري يف )١٠/١٠٨"(األعظم واحمليط احملكم"

  ). ٦/١٥٥"(العروس تاج"والزبيدي يف ) ٢/٣٤٩"(العرب لسان"، وابن منظور يف)١/١٠٠"(الوجيز
  ).٣٦١ص" (تأويل مشكل القرآن)"٢(



 

E D Cz        ــال ــرد، مث ق ــذا مف K J  P O N M L   } :وه
Qz  ًمما يدل على أن املراد بالذي اجلمع، وليس رجالً واحدا ،وهذا مجع .  

  .فحمل أول اآلية على اللفظ، فأفرد، وآخرها على املعىن، فجمع
  .  شاهداً من لسام على هذا -رمحه اهللا تعاىل-وهذا أسلوب معهود عند العرب، وقد أورد 
البغوي والزخمشري والقرطيب : إليه ابن قتيبة، منهم وقد ذهب مجع من املفسرين إىل ما ذهب

  .)٣(من أهل العربية )٢(، وبه قال األخفش)١("تفسري املنار"والبيضاوي والشوكاين وصاحب 
 الـذين  موضع الذي وضع :قلت ؟بالواحد اجلماعة مثلت كيف :قلت فإن: "قال الزخمشري

   .)٤( " )٦٩:التوبة(  W V  U z}:  كقوله
  : ~قال البغوي 

XW V U T  S   }:" ونظـريه  ،اآليـة  سياق بدليل ،الذين يعين :الذي"
 [ Z Yz  )٥( ")٣٣:الزمر(.    
التفنن يف إرجاع الضمائر متفرعة، ضرب من استعمال البلغـاء،  "ويف هذا وجه بالغي، فـ

يقرر املعىن يف الذهن، ويهبه فضل متكن وتأكيد، مبا حيدث فيه مـن الرويـة والتوجـه إىل    
       .)٦("طة مبعاين املختلفاتاإلحا

                                  
، )١/٤٦"(القدير فتح" ،)١/٢١"(النسفي تفسري"،)١/٢١٢"(القرطيب تفسري" ،)١/١٨٦"(البيضاوي تفسري :"انظر) ١(
  ).١/١٦٩"(تفسري املنار"
،  منه أسن وكان ،سيبويه على النحو قرأأحد أئمة البصريني النحاة،  موالهم، اجملاشعي مسعدة بن سعيد: األخفش) ٢(

، تويف سنة مخس عشرة بأمر من سيبويه" معاين القرآن"ة، صنف كتابعتزلامل وهو أعلم من أخذ عنه، يذهب إىل رأي
  .ومائتني
  ).١٠٥ص"(البلغة"، )٣/٣٨٥"(األدباء معجم: "انظر

  ).  ١/١٠١"(القرآن معاين" ،حكاه عنه النحاس يف)١٧٧ص(خفشلأل"معاين القرآن": انظر) ٣(
  ).١/١٠٩"(الكشاف) "٤(
  ).٥٢ /١"(البغوي تفسري) "٥(
  ). ١/١٦٩"(تفسري املنار: "قاله حممد عبده كما يف) ٦(



 

إن املراد تشبيه حال هؤالء حبال من استوقد، فاملراد ضرب املثل للفعل، ال لألعيـان،  : وقيل
 :"، وإمنا مجع يف قولـه نارا استوقد الذي كإيقاد :وهذا سائغ يف اللغة العربية، فيكون املعىن

L"؛ ألنه عائد على املنافقني، ال على املستوقد.  
الفراء وظاهر صنيع ابن اجلوزي : هب اإلمام الطربي وابن عاشور، ومن أهل العربيةوإليه ذ 

  . )٢(، وعزاه اإلمام العز بن عبد السالم إىل اجلمهور)١(وابن القيم واأللوسي اختياره
  : قال اإلمام الطربي

 هلمألفعـا  جعله الذي بالواحد املنافقني من مجاعة ثناؤه جل ربنا مثل الذي املوضع يف أما"

g       f e   }:ذلك نظري يف ثناؤه جل قال كما :نظائره ويف ،حسن فجائز ،مثال
k j i h z  )املـوت  من عليه يغشى الذي عني كدوران :يعين )١٩:األحزاب، 

 إال :مبعـىن ) ٢٨: لقمـان (   â á à ß Þ  Ý Ü z  }: وكقوله
  .  )٣("واحدة نفس كبعث

ناها األصلي أوىل من نقلها إىل معىن آخر فرعـي،  أن بقاء الكلمة على مع: ويؤيد هذا القول
تستعمل استعماال أصليا يف املفرد، فال ننقلها إىل اجلمع " الذي"إال بدليل يسوغ هذا، فكلمة 

من غري حاجة تقتضي هذا النقل، كما يف اآلية الكرمية، وقد وجدت اإلمام الطربي يـذكر  
   .     )٤(هذه احلجة ويعتمد عليها يف ترجيح قوله

  : ، واملستضيئون مجاعة، قال الشيخ ابن عاشورواحدللنار  املستوقد أن: يؤيده أيضاًو

 معىن وال ،واحد النار مستوقد ألن ؛واحد مشبه به مراد ،مفرداً  E D Cz    }و"
 كـأن ، املنافقني مجاعة حالة املشبه احلالة كون يريبك وال ،نار استيقاد على مجاعة الجتماع
 فإن ،املشبهة اهليئة وزن على بكوا ال ،ا املشبهة اهليئة بتصوير يتعلق إمنا هليئةبا اهليئة تشبيه

                                  
 "زاد املسري"،)١/١٠١(للنحاس"القرآن معاين"، )١/١٤٠"(الطربي تفسري" ،)١/١٥(للفراء"معاين القرآن":انظر) ١(
  ).١/١٦٣"(املعاين روح"، )١/٣٠٢"(التحرير والتنوير"، )١/٢٧٠"(بدائع التفسري"، )١/٣٩(
  ).  ١/١٠٦" (اختصار النكت للماوردي -تفسري القرآن:" انظر) ٢(
  ).١/١٤٠("الطربي تفسري")٣(
  ).  ١/١٤١"(تفسري الطربي: :"انظر) ٤(



 

 من حبال ودوامه ،بالضاللة تعقبه مع ،ونوره اإلميان أثر ظهور يف املنافقني حال تشبيه :املراد
  . )١("ناراً استوقد

  . ضربه اهللا تعاىل معىن املثل الذي: وأما املسألة الثانية اليت تضمنها كالم إمامنا، فهي
هذا املثل الذي ضربه اهللا تعاىل، هو للمنافقني، كما نص على هذا اإلمام ابن قتيبـة، وهـو   

 نزلتمذهب مجهور  املفسرين، وسياق اآليات كله يف املنافقني؛ لكن البعض ذهب إىل أا 
 )٢(ىل عنهما، وينسب هذا إىل ابن عباس رضي اهللا تعااملدينة حوايل هم الذين اليهود شأن يف
 .  

واملشهور عن ابن عباس أا يف املنافقني،كما يف صحيفة علي بن أيب طلحة، وكما أخرجـه  
وهذا هو املشهور عند أهل التأويل، ولذا مل يذكر ابن . )٣(عنه الطربي وابن أيب حامت وغريهم

. الف إن وجداجلوزي رمحه اهللا تعاىل يف تفسريه خالفاً يف املراد ذه اآلية، وعادته ذكر اخل
  . مث إن سياق اآليات إمنا هو يف املنافقني، وليس يف اليهود

أا يف قوم من املنافقني آمنوا، مث كفروا، أي دخلـوا يف اإلميـان، فهـذا    : ويرى ابن قتيبة

النار،  تفلما أضاء له هذه النار، وانتفع بضوئها، كفر بعد إميانه،فانطفأ" E D:"معىن

P O N M L K J    :"ذا معىن قوله جل شـأنه ومخد ضوؤها املشتعل، وه
Q."  

 :فهي يف قوم ثبت هلم اإلميان وانتفعوا به، كما يدل على هذا قول اهللا تعاىل يف طائفة منهم
{   ¬    « ª    © ¨ §        ¦ ¥ ¤    £ ¢z  )٣:املنافقون(.  

تسبوا نوراً مث بنفـاقهم  والتشبيه ههنا يف اية الصحة؛ ألم بإميام أوالً، اك"  :قال الرازي
  . )٤("ثانياً، أبطلوا ذلك النور، ووقعوا يف حرية عظيمة، فإنه ال حرية أعظم من حرية الدين

                                  
  ).١/٣٠٧"(والتنوير التحرير) "١(
وكأن الشيخ حممد عبده يذهب إىل أن املثل .، ومل أره لغريه عن ابن عباس)١/٥٧(ه تفسرييف السمرقندي نقله ) ٢(

  ).١/١٧٠"(تفسري املنار:"يشمل اليهود، انظر
 الدر"، )١/٥٠"(حامت أيب ابن تفسري"، )١/١٤٢( "تفسري الطربي"، و)٧٩ص"(صحيفة علي بن أيب طلحة:"انظر) ٣(

  ).١/٨١" (املنثور
  ).٢/٦٧"(تفسري الرازي)"٤(



 

، وهو اختيار شيخ اإلسالم ابـن  )٢(وابن عباس يف رواية )١(ابن مسعود: وقد قال ذا القول
  . )٣(تيمية واإلمام ابن كثري

ثل يف قوم مل يدخلوا يف اإلسالم أصالً، فـأظهروه،  وذهب مجع من أهل العلم إىل أن هذا امل
وأبطنوا الكفر، ومل يدخل اإلميان يف قلوم، وأرباب هذا القول يؤيدون هذا التفسري بـأن  

\ [       }: املثل لقوم ذكر اهللا صفام يف أول السورة، فكان منها، عدم اإلميان، فقـال 
 f e d    c b a ` _ ^z  )٨:البقرة(.  

  :ذا يكون معىن اآلية، كما قال ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهماوعلى ه
 ،مويوارثـو  ،املسلمون مهفيناكح ،باإلسالم يعتزون كانوا ،للمنافقني اهللا ضربهمثل  هذا "

    . )٤("ضوءه النار صاحب سلب كما ،العز اهللا مهسلب ماتوا فلما،  الفيء ويقامسوم
  :لقيامة، قال اإلمام الواحديوعلى هذا يكون حمل سلب النور يوم ا

أن اهللا تعاىل يسلب املنافقني ما أعطوا مـن النـور مـع    : ، وهو"ومعىن ذهب اهللا بنورهم"

_ ` d  c b a    }:املؤمنني يف اآلخرة، وذلك قوله تعاىل فيما أخرب عنـهم 
     g f ez  )٥(")١٣:احلديد(.  

، وهو اختيار اإلمام )٦(حلسن وقتادةابن عباس يف رواية وجماهد وا: وقد ذهب إىل هذا القول
  .)٧(ابن جرير الطربي والواحدي والشوكاين

  

                                  
  ).١/١٤٢(الطربي أخرجه) ١(
  ).١/١٤٢(الطربي أخرجه) ٢(
  ).١/٥٤"(كثري ابن تفسري"، و)١٣/٥٣"(جمموع الفتاوى: "انظر) ٣(
  ).  ٧٩ص(وهو يف صحيفة علي بن أيب طلحة). ١/٥٠(ريه وابن أيب حامت يف تفس) ١/١٤٢(أخرجه الطربي) ٤(
  ).١/٤٦"(فتح القدير"،)١/٢١٣"(تفسري القرطيب:"، وانظر )١/٩٤(للواحدي "الوجيز") ٥(
 تفسري" ،)١/٥٠"(تفسري ابن أيب حامت"، )١/٨١" (املنثور الدر"، )١/١٤٢(تفسري الطربي:" انظر أقواهلم يف )٦(

  .)١/٣٥"(عاليبالث تفسري" ،)١/٣٩( "الصنعاين
  ). ١/٢١٣"(تفسري القرطيب"، )١/٤٦"(فتح القدير"، )١/٩٤(للواحدي "الوجيز"، )١/١٤٣"(تفسري الطربي:"انظر)٧(

  ). ١/٢١٣"(القرطيب



 

  
  

  :الترجيح
من قولـه  " الذي"من خالل الدراسة السابقة يتبني يل أن ما اختاره اإلمام ابن قتيبة من أن 

مبعىن الذين، فيه نظر؛ ألن األصل يف األلفاظ محلـها   E D C    Bz }: تعاىل
ية، فيحمل معىن الذي على املفرد؛ ألنه معناه األصلي، واجلمع على هذا؛ على معانيها األصل

واخلالف يف هذا ال يترتـب  . إلرادة بيان اهليئة، فحال هؤالء املنافقني، كحال من أوقد ناراً
  . عليه خالف يف معىن اآلية

وذلـك ألن   أنه ال تنايف بني القولني، وأن اآلية الكرمية حتتمل كال القولني؛: والذي يظهر يل
الوصف جاء مبيناً حلال قوم ادعوا اإلميان، وهم خبالفه، وأظهروا اإلسالم وهم منه براء، ومل 
تأت لتصف من أسلم، مث كفر وأبطن كفره فحسب، وتترك الطائفة األخرى اليت أبطنـت  
كفرها، ومل تدخل يف اإلسالم، أو العكس، مع استواء كلتا الطائفتني يف النتيجـة السـيئة   

  . مرة املرةوالث
وما ذكره ابن جرير الطربي من أن اآليات تتحدث عن طائفة مل تدخل يف اإلميان أصـالً،  

\ [     ^ _ ` e d    c b a  }: : كما يدل عليه قولـه سـبحانه  
 fz )بأن اآلية الكرمية تتحدث عن حال هذه الفرقة وقـت  : ، فيجاب عنه)٨:البقرة

لوقت، وال تنفيه عنها يف زمن مضى، كما أفاد هذا املعىن نزوهلا، فتنفي عنها اإلميان يف هذا ا
   . (١)~اإلمام ابن كثري 

  فلماذا ال يرجح قول ابن كثري إذاً؟ : فإن قيل
ألن من املنافقني من ثبت له اإلميان، مث ارتد على عقبيه، وأخفى هذا الكفر، ومنهم من :قيل

  . ظهر اإلسالممل يدخل فيه أصالً، وكتم هذا الكفر، ومل يظهره، بل أ
  . وعلى هذا يكون الوصف القرآين، واملثل الرباين شامالً لكال الطائفتني

                                  
  ).١/٥٤"(كثري ابن تفسري:"انظر )١(
 



 

مث إن الوصف املذكور يف اآلية الكرمية صادق على كال طائفيت النفاق، من آمن منـهم، مث  
كفر وأبطن كفره، فقد أضاء له نور انتفع به، مث ذهب بسبب كفره، وهكذا من آمن ظاهرا 

  . العلم عند اهللا تعاىلوكفر باطناً، و
  
  
  

 { X W     f e d c b a ` _    ^ ] \  [ Z
 v u t sr  q p o n m l k ji h    g

                h g f e dc b a ` _   ~  }| { z y x w
 k j iz )٢٠-١٩:البقرة.(  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــ

  :وفيها مسألة واحدة، وهي
  .بيان املراد باملثل املضروب يف اآلية الكرمية: سابعةاملسألة ال] ٨[

  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 

Z ]  \ [ ^    _ ` } :مث ضرب هلم مثال آخر شبيها ذا املثل، فقـال "
 az.   

دليل على شدة ظلمـة  : ظلمة الليل، وظلمة السحابة، والرعد: املطر، والظلمات:فالصيب 
  .الصيب وهوله

 ظلمات ليل ومطر، فضرب الظلمات لكفرهم مثال، والربق لتوحيـدهم  أو مثل قوم يف: أراد
  .ال إله إال اهللا اهتدوا، كما يهتدي هؤالء القوم بالربق إذا ملع فيمشون: إذا قالوا: مثال، فقال

  .وجعله يكاد خيطف األبصار لشدة ضوئه



 

لم على هؤالء وإذا نافقوا، فاستهزءوا وخلوا بشياطينهم، فتابعوهم، عموا وصموا ، كما يظ
  . )١("إذا سكن ملعان الربق، فيقومون

  
  
  
  
  
  
  
  

  الدراسة
هذا مثل آخر ضربه اهللا تعاىل حلال أولئك القوم املنافقني، وهو مثل مائي، كما أن األول مثل 

 هوو. املطر: قال ابن قتيبة: والصيب. ناري، ففي هذا املثل شبه اهللا حاهلم حبال أهل الصيب
  .)٢(نزل من علو إىل سفل إذا صاب يصوب،: مأخوذ من قوهلم ،فيعل

  :قال اإلمام الطربي
 كمـا  ،مشددةً ياًء مجيعاً صريتا ،ساكنة ياء سبقتها ملا الواو ولكن ،بوِيص :األصل يف وهو"
 كانـت  إذا بـالواو  العرب تفعل وكذلك. جيود جاد من وجيد ،يسود ساد من سيد :قيل

  .  )٣("مشددةً ياًء اًمجيع تصريمها ،ساكنة ياء وقبلها ،متحركة
  :وهذا قول مجهور املفسرين، قال ابن كثري

                                  
  .٣٦٢ص" تأويل مشكل القرآن) "١(
" ، )١/٤٩٢(للخطايب "احلديث غريب"، )١/٦٦٨"(تاج العروس"، )١/٥٣٤"(العرب لسان :"انظر) ٢(

  ).٢/٣١٩"(الفائق
 فتح"، )١/٢١٦"(القرطيب تفسري" ،)١/١٠١"(الوجيز احملرر" :،، وانظر)١/١٤٨"(الطربي تفسري) "٣(

  ).١/٤٨"(القدير



 

 وسعيد وجماهد العالية وأبو الصحابة من وناس عباس بناو مسعود بنا قاله املطر،:والصيب" 
 بن والربيع والسدي اخلرساين وعطاء العويف وعطية وقتادة البصري واحلسن وعطاء جبري بن
  . )١("أنس

  . )٢(بهو السحا: وقال الضحاك
  .)٣(وجعله ابن عبد العز والبيضاوي احتماالً يف معىن اآلية

  . )٤(األول، كما قال ابن كثري رمحه اهللا تعاىل: واألشهر
  :واستبعد األلوسي محل الصيب على السحاب فقال

  .  )٥("الغمام بعد بعيد أنه غري حمتمال كان وإن ،السحاب على هنا الصيب محل مث"
  :لكن، قال أبو السعود

  .)٦("الثاين الستلزامه ،ههنا املراد هو ولاأل ولعل"
فهذه . بأا مجع ظلمة، وهي ظلمة الليل، وظلمة السحاب، وظلمة املطر: وقد فسر الظلمات

  :الثالثة هي الظلمات املراد ا يف املثل، قال اإلمام الواحدي رمحه اهللا تعاىل
يت من السحاب، والسـحاب يغشـى   مجع ظلمة، واملطر ال خيلو من ظلمة؛ألنه يأ" ظلمات"

  .)٧("الشمس بالنهار، والنجوم بالليل فيظلم اجلو
معـه ظلمـات ، قالـه الشـهاب وكـذا      : أي"فيـه ظلمـات  "وعلى هذا فيكون معىن 

أن ظلمة الليل ليست يف املطر، ويف تأيت مبعـىن  : والعالمة ابن عثيمني، يوضح هذا)٨(األلوسي

                                  
  ).١/٥٤(، وهكذا قال ابن أيب حامت يف تفسريه )١/٥٥"(كثري ابن تفسري) "١(
  ).  ١/٨١(لماورديل"والعيون النكت: "، وانظر)١/٥٤(أخرجه ابن أيب حامت يف تفسريه ) ٢(
  ).١/٢٠٠"(تفسري البيضاوي"،)١/١٠٧"(اختصار النكت للماوردي -تفسري العز:"انظر) ٣(
    ).١/٥٥"(كثري ابن تفسري) "٤(
  ).١/١٧٢"(املعاين روح) "٥(
  ).١/٥٢( "السعود أيب تفسري)"٦(
  ).١/٩٤"(الوسيط) "٧(
سورة  -تفسري القرآن الكرمي"، و)١/١٧٢"(ايناملع روح"، و)١/٣٩٤"(حاشية الشهاب على البيضاوي:"انظر)٨(

  ).١/٦٦(البن عثيمني " البقرة



 

وهذا وجه حسن . )٣٨: ألعرافا(  A   D C Bz } :كما يف قوله تعاىل: مع ، قالوا
  . يف معىن اآلية الكرمية

  :لكن قال األلوسي -الظرفية-وجيوز أن تكون يف على باا
 املالبسة محل إىل احتيج ،املفسرين كالم يف الشائع هو كما ،الظرفية على "يف" محلت وإذا"
 ،املعىن بذلك ففيه ،وغريمها اجملاورةو للسببية الشاملة املالبسة مطلق على الظرفية تقتضيها اليت

 الـذوق  يستشعرها اليت الليل ظلمة مع ،غمامه وظلمة ،بتتابعه تكاثفه ظلمة :ثالث ظلمات

 وحمـل  منشئه يف ألما؛"` a  " فيه وكذا "x w v u t: "تعاىل قوله من
  . )١("منه ينصب

جعل املطر ظرفاً لتلك الظلمات،  ويظهر اإلمام أبو السعود وجها بالغياً رائعاً، وسراً بديعاً يف
 وـويالً  شدته يف مبالغة "، كظلميت الغمام والليل، وذلك-املطر-بعض الظلمة لغريهمع أن 
 يف السر وهو، والغمام الليل ظلمات ظلمته تغمر حبيث واهلول الشدة من بأنه وإيذاناً، ألمره
 وأ: قيـل  لـو  ذ، إللكل هاظرفيت ظهور مع، للبواقي املستتبعاألصل  هو الظلمات جعل عدم

 علـى  غالبة كوا عن فضالً، به خاصة ظلمة للصيب نأ فادأ ملا، اخل صيب فيها كظلمات
  . )٢("غريها

فهذا الوجه البالغي الرائع ال يظهر عند تفسرينا لفي مبع، مع أن القرآن جاء ليؤكـد شـدة   
  .الظلمات اليت فيها املنافقون

  . فهي كفر هؤالء املنافقني: وأما املراد ا يف حال املنافقني
ال إله إال اهللا، جبامع أن الربق فيه إضاءة للسالك، وكذا شهادة : وفسر الربق، بإميام وقوهلم

  . التوحيد، فيها إضاءة ونور لقائلها
أن اإلمام ابن قتيبة جيعل هذه األمور كلها وصف يف حال أهل النفـاق،  : ويالحظ من هذا

كأصحاب صيب، ويدل املعـىن  : وحينئذ حنتاج إىل تقدير، فنقولوبيان شأم مع اإلميان، 
  . على هذا املقدر

                                  
  ) .    ١/١٧٢"(املعاين روح)"١(
  ).١/٥٣"(السعود أيب تفسري) "٢(



 

وما قاله اإلمام قد وافقه عليه مجع من أهل العلم بكتاب اهللا تعاىل، منهم شيخ املفسرين اإلمام 
  :الطربي رمحه اهللا تعاىل، حيث قال يف تفسريه

 هي اليت والظلمات ،والتصديق إلقرارا من بألسنتهم املنافقون أظهر ما لظاهر مثل :فالصيب "
  .)١("القلوب ومرض والتكذيب الشك من مستبطنون هم ما لظلمات ،فيه

  .)٢(وهكذا قال اإلمام السمعاين والقرطيب
أن هذا املثل مضروب ابتداء لبيان إميان املنـافقني، ولكشـف حقيقـة    : ويؤيد هذا الوجه

عائد على الصيب، فتفسـريه  " فيه:"يف قولهأن الضمري : وأيضاً. إسالمهم، فضرب املثل هلذا
  .بإسالمهم هم ال إشكال فيه

القرآن الكرمي وقد عزى اإلمام ابن عطية : وذهب آخرون من أهل العلم إىل أن املراد بالصيب
، واختاره اإلمام الواحـدي والزخمشـري وابـن القـيم     )٣(هذا القول إىل مجهور املفسرين

  . )٤(والشوكاين والشنقيطي
أن املطر فيه حياة األرض، وكذا القرآن فيه حياة القلوب،فبينـهما شـبه   : هذا الوجهويؤيد 

  }: واضح، ولذا قال تعاىل ملا حث أهل اإلميان على أن ختشع قلوم للقرآن الكرمي، قـال 
 Í Ì      Ë Ê É È ÇÆ Å Ä Ã Â Á Àz  )١٧:احلديد(.  

آن ويف السنة كما يف قوله عليـه الصـالة   وكثريا ما يأيت تشبيه القرآن باملطر النافع، يف القر
 ،أَرضا أَصاب غَيث كَمثَلِ ،والْعلْمِ الْهدى من وجلَّ عز بِه اللَّه بعثَنِي ما مثَلَ إِنَّ:   "والسالم
تا فَكَانهنفَةٌ مةٌ طَائبطَي اَء قَبِلَتالْم، تتبالْكَلَأَ فَأَن بشالْعو ريكَانَ ،الْكَثـا  وهنم  بـادأَج 
كَتساَء أَمالْم، فَعفَن ا اللَّهبِه اسوا ،النرِبا فَشهنا ،مقَوسا ووعرو، ابأَصفَةً وا طَائهنى مرأُخ 

 بِمـا  ونفَعه ،اللَّه دينِ في فَقُه من مثَلُ فَذَلك ،كَلَأً تنبِت ولَا ،ماًء تمِسك لَا ،قيعانٌ هي إِنما

                                  
  ).١/١٥٦"(الطربي تفسري ) "١(
  ).١/٢١٩" (القرطيب تفسري"، )١/٥٥"(السمعاين تفسري:"انظر) ٢(
  ).   ١/١٠٢"(احملرر الوجيز:"انظر) ٣(
، )١٢٨ص"(الوابل الصيب" ،)١/٥٨"(السمرقندي تفسري"، )١/١١٤"(الكشاف" ، )١/٩٦"(الوسيط:"نظرا) ٤(
  ).١/١٣"(البيان أضواء"، )١/٤٩"(القدير فتح"



 

ثَنِيعب اللَّه بِه، ملفَع لَّمعثَلُ، ومو نم لَم فَعري كا بِذَلأْسر، لَملْ وقْبى يده ي اللَّهالَّذ لْتسأُر 
١("بِه( .  

 القرءان يف والشكوك بهالش من واملنافقني الكفار يعتريما  :وعلى هذا يكون معىن الظلمات
  . الكرمي

  .ما يف القرآن من الزواجر اليت تقرع اآلذان، وتزعج القلوبفهو : وأما الرعد
  . )٢(الساطعة والرباهني، القاطعة األدلة نور من نآالقر يف ملافهو مثل : الربقوأما 

هنا مـا رآه  إال أنه مما ينبغي أن يورد ه. وللسلف عبارات متقاربة تدور يف معىن ما ذكرناه
العالمة ابن القيم رمحه اهللا تعاىل حيث جعل الصيب، وهو القرآن يشمل الظلمات والرعـد  

  :والربق، فقال
 ،بـاملطر  األرض حيـاة  ،به حتيا القلوب ألن ؛بالصيب ،عباده به هدى الذي اهلدى فشبه "

ـ  إال ،الصيب من نصيب له حيصل مل من بنصيب ى،اهلد هذا من املنافقني ونصيب  اتظلم
 والعبـاد  البالد حياة من بالصيب املقصود هو مما ذلك وراء فيما له نصيب وال ،وبرق ورعد

 وهـو  ،لغـريه  مقصود والربق الرعد وذلك ،فيه اليت الظلمات تلك وإن،والدواب والشجر
  .)٣("الصيب بذلك االنتفاع كمال إىل وسيلة

عائـد علـى   "^    _ :"ه تعاىلوهذا يف احلقيقة أوجه مما ذكرته آنفاً؛ ألن الضمري يف قول
أن يف : وال يستوحش القارئ من هذا، فإن ابن القيم رمحه اهللا تعاىل مل يرد بقولـه . الصيب

القرآن ظلمات مطْلقاً هلذه الكلمة، معاذ اهللا، وإمنا أراد بالنسبة للمنافقني، فاألوامر اليت فيها 
ة، وكذا اإلخبار بالغيبيات اليت ال مشقة على النفوس كاجلهاد واإلنفاق واملداومة على الصال

 :تقبلها تلك النفوس اخلاطئة، هي ظلمة عليها، ويشبه هذا قول اهللا تعاىل رادا على املنافقني 
{   q p o n  m l k j i h g

                                  
  . من حديث أيب موسى األشعري ) ٢٢٨٢(ومسلم) ٧٩(أخرجه البخاري) ١(
  ).١/١٣"(البيان أضواء"،)١/١٥٣"(تفسري القرطيب"،)١/١٠٢"(احملرر الوجيز"، )١/٩٦"(الوسيط: "انظر) ٢(
  ).   ٦٨ص"(اجتماع اجليوش اإلسالمية) "٣(



 

 rz   )١٢٥:التوبة(.  
  
  
  

  : الترجيح
يف اآلية  أن الصيب يراد به:من خالل ما سبق ذكره وبعد النظر يف أقوال أهل العلم نستخلص

واملثل مضروب لبيان حال املنافقني، وإليضاح حقيقة ما يدعون، ولذا جـاء  . املطر: الكرمية
 :"معطوفاً  على املثل السابق، واملثل السابق له فيه التصريح بصفتهم وبيان حاهلم، فقال تعاىل

 E D C    B A")١٧: البقرة( .  
أو كمثل أصحاب صيب، وقـد  : ذا املثلالتقدير، فتقول مفسرا ه: يلزم على هذا: فإن قيل

تقرر عند أهل العلم أن عدم التقدير أوىل، فإذا دار املعىن بني معنيني أحدمها البد فيـه مـن   
تقدير واآلخر خبالفه، قدم املعىن الذي ال حيتاج إىل تقدير، وعلى هذا؛ فيقدم مـا اختـاره   

القاعدة صحيحة، ولوال أنه قد هذه : أن يقال: فاجلواب.-كما نسبه هلم ابن عطية -اجلمهور
السابقة هلذه –أن اآليات الكرمية : عارضها معارض لرجحنا قول اجلمهور، وهذا املعارض هو

كلها تتحدث عن حال املنافقني، فكان من املستحسن أن خنتار قوالً يكون فيه احلديث -اآلية
أدى إليـه نظـري    فهذا ما. العطف، وقد أشرت إليه آنفاً: ابتداء عن حاهلم، ويرجح هذا

  .القاصر، واهللا املسئول أال يؤاخذنا مبا زل فيه الفهم، وشط به القلم، إنه جواد كرمي
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 g f e dc b a `  _^z )٢٥:البقرة.(  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     ـــــ
  : مسألة واحدة، وهي وفيها

  ".\ [ ^ :"تفسري قوله تعاىل] ٩[
  : ~قال اإلمام ابن قتيبة  
قال اهللا جل وعـز يف و  . أن يشبه اللفظ اللفظ يف الظاهر، واملعنيان خمتلفان: وأصل التشابه"

اشـتبه  : ومنه يقال... متفق املناظر، خمتلف الطعوم: أي "\ [ ^ "صف مثر اجلنة 
  .)١("غريه، فلم تكد تفرق بينها علي األمر، إذا أشتبه

  
  :الدراسة

أن معىن التشابه الوارد يف اآلية الكرمية، هو أن مثار اجلنة يشبه بعضـها   ~يرى ابن قتيبة 
أن مثار اجلنة تتشابه يف الشكل واهليئة، : بعضاً يف املنظر، غري أا خمتلفة الطعم واملذاق، فاملعىن

وهذا القول الذي ذهب إليه اإلمام مـبين علـى   . متباينةلكنها يف الطعم خمتلفة، ويف املذاق 

Q P O N  :"تأويل اجلملة السابقة هلذه اجلملة يف اآلية الكرمية، وهي قوله تعاىل

                                  
  ).٤٥ص"(تفسري غريب القرآن:"وانظر). ١٠١ص"(تأويل مشكل القرآن) "١(



 

Z Y X W V U TS  R "فهـذه اجلملـة    "\ [ ^ " :مث قال
  . )١(اعتراضية مقررة للجملة السابقة هلا، ومؤكدة هلا

  :على قولني اثنني" Z Y:"ه تعاىلوقد اختلف أهل العلم يف معىن قول
  :واملعىن على هذا القول. يف الدنيا أيمن قبل :قيل

  .قد رزقنا هذا قبل يف الدنيا: كلما رزق أهل اجلنة رزقا قالوا
  .)٢(قتادةوابن عباس و قال به ابن مسعود،

  .)٣(السعود وأبواختاره ابن جرير الطربي،وابن جزي الكليب والزخمشري والبيضاوي و
  . أي يف اجلنة: من قبل: لوقي

، واختاره اإلمام الواحدي، والسمرقندي، وهـو ظـاهر   )٤(وبه قال عكرمة والربيع بن أنس
  . )٥(كالم ابن القيم

، وأنا أوردها على وجه  )٦(حجج الفريقني، ومجع فأوعى ~ولقد ساق العالمة ابن القيم 
  : االختصار، مع إضافة ما ميكن إضافته من أقوال أهل العلم

  :فقد أبان ابن جرير عن حجته، فقال ما حاصله:أما أصحاب القول األول

                                  
  ).  ١/٢٠٤"(املعاين روح" ،)١/٢٥٠"(البيضاوي تفسري" ،)١/٧٠"(السعود أيب تفسري:"انظر) ١(
  ) ١/١٧١(ه عنهما اإلمام الطربي فقد أخرج: أما أثر ابن مسعود وابن عباس ) ٢(
 من ناس وعن ،مسعود بنا عن ،مرة وعن ،عباس بنا عن ،صاحل أيب وعن ،مالك أيب عن ذكره خرب يف السدي عن

 :قالوا ،إليها نظروا فلما ،اجلنة يف بالثمرة أتوا إم :قال "قَبلُ من رزِقْنا الَّذي هـذَا قَالُواْ " :قالوا   النيب أصحاب
  .الدنيا يف قبل من رزقنا الذي اهذ

 كتاب يف األنباري وابن محيد بن عبدإىل ) ١/٩٦" (املنثور الدر"، وعزاه يف )١/١٧١(فأخرجه الطربي: وأما أثر قتادة
  .األضداد

 تفسري" ،)١/٧٠"(السعود أيب تفسري"، )١/٢٤٩"(البيضاوي تفسري"، )١/١٣٧"(الكشاف" :انظر) ٣(
  ).١/٤٢"(الترتيل لعلوم التسهيل" ،)١/٣١"(النسفي

  ،)١/٦٦( هتفسرييف  حامت أيب ابنأخرجه :وأثر الربيع ). ١/٦٤(نسبه إليهم ابن كثري رمحه اهللا تعاىل يف تفسريه) ٤(
  .إىل عبد بن محيد) ١/٩٦"(املنثور الدر"وأما أثر عكرمة، فقد عزاه يف 

  ).   ١١٦ص"(ححادي األروا"،)١/٦٣"(السمرقندي تفسري"،)١/١٠٤"(الوسيط:"انظر) ٥(
  ).   ١١٧-١١٦ص"(حادي األرواح:"انظر) ٦(



 

قـوهلم  : إن هذا إخبار من اهللا جل شأنه عن قيل أهل اجلنة كلما رزقوا مثرة، فيدخل يف هذا
: هذا القول عند أول مثرة يطعموا، ومل يتقدم ذلك أن طعموا من مثار اجلنة، فيتعني حينئـذ 

  .)١(يف الدنيا: أي" Z Y": أن يكون املراد بقوهلم
 فـإن  ،يرى ما أول إليهالنفس  يلأن يف كونه من مثار الدنيا ادعى مل: ومن حجة هذا القول

   .غريه عن فرةان ،املألوف إىل مائلة الطباع
يف كونه من جنس مثار الدنيا بيان ملزيته وإظهار لفضله، إذ كانوا يعرفونه يف الدنيا، : وأيضاً

  . فضل وتلك املزية، فتظهر هلم عظمة نعمة اهللا تعاىل عليهمإال أنه ليس ذا ال
 يكون ال أنه ظن ،يعهد مل جنساً كان لو إذ ،فيه النعمة وكنه مزيته هلا ويتبني:"قال البيضاوي

  .(٢)"كذلك إال
  :فمن حجته: وأما القول الثاين

 املشـاة  ولشدة ،الدنيا رمثا وبني بينها اليت ةاملشا من أعظم ،اجلنة مثار بني اليت املشاةأن 
  .هذا قالوا
    .مثله آخر مكانه عاد ،شيء منها نزع كلما اجلنة مثار نأ :الثانية حلجةا

V  ": لقـوهلم  املوجب والسبب كالتعليل وهذا "\ [ ^ : "قوله :الثالثة احلجة
Z Y X W."   

 وكثري ،الدنيا يف وهرزق قد الثمار من اجلنة يف ما كل ليس أنه ،املعلوم من أن :الرابعة احلجة
  . رأوها وال الدنيا مثار يعرفون ال أهلها من

  .  (٣) أن غالب أهل اجلنة الفقراء، كما صح اخلرب ذا عن النيب : ويؤيد هذا الوجه

                                  
  ).  ١/١٧١"(تفسري الطربي:"انظر) ١(
  ).١/٧٠( "السعود أيب تفسري"، )١/٢٤٩( "البيضاوي تفسري) "٢(
 النيب قال :قال  هريرة أيبمن حديث ) ٢٨٤٦(ومسلم ) ٤٥٦٩( البخاريكما يف اخلرب الذي أخرجه ) ٣(
":الناس ضعفاء إال يدخلين ال يل ما :اجلنة وقالت ،واملتجربين باملتكربين أوثرت :النار فقالت ،والنار اجلنة حتاجت 

  ".وسقطهم
    ".وسقطهم الناس فقراء الإ يدخلين ال مايل ،رب يا :اجلنة فقالت :"بلفظ) ٢/٢٧٦(وأخرجه أمحد



 

بأن الفقراء يف الدنيا، وإن مل يكونوا تناولوها وطعموها، إال أـم  : لكن يناقش هذا الوجه
  .يعرفوا

  :قاله أبو حيانما : احلجة اخلامسة
ظاهر الكالم يقتضي أن يكون الضمري عائدا على مرزوقهم يف اآلخرة فقط؛ألنه هو احملدث "
  .(١)"عنه

Y X W V  "وهذا القول هو الراجح إن شاء اهللا تعاىل، ويكون قول أهـل اجلنـة  
Z " عاماً عند كل مثرة عدا الرزق األول، ودليل هذا التخصيص ما ذكر من أن كثرياً من
فهذا دليل بني على التخصيص؛ . اجلنة مل يرزق، مجيع مثرات الدنيا اليت هلا نظري يف اجلنة أهل

وال يستغرب التخصيص ؛ ألن التخصيص الزم أيضاً على القول األول، إذ يلـزم أن هـذا   
  . ال يقوله إال من طعم من مثار اجلنة ما مياثله من مثار الدنيا -قول أصحاب اجلنة-القول

أن كثرياً من مثار اجلنة، وهي اليت ال نظري هلا يف الـدنيا، ال يقـال هلـا    : يصويؤيد التخص
  .(٢)ذلك

أي يف املنظر، مع اختالفه يف : قال ابن قتيبة "\ [ ^ : "فما معىن: وإذا تقرر ذلك
  . الطعم

  :والظاهر من عبارة ابن قتيبة أنه يرى القول الثاين،فإنه قال

متفق املنـاظر، خمتلـف   : أي "\ [ ^ "نة قال اهللا جل وعز يف و صف مثر اجل" 
فكالمه رمحه اهللا تعاىل منصب على مثر اآلخرة، وال ذكر لثمر الدنيا عنده، ولـو  ". الطعوم

كان يرى القول األول لذكر أن التشابه بني مثر الدنيا واآلخرة كـان يف الشـكل واهليئـة    
  .فحسب

  :والعلى ثالثة أق "\ [ ^ "-وقد اختلف يف معىن هذه اجلملة
 والضـحاك  العاليـة  بـو أو جماهدما ذكره اإلمام ابن قتيبة، وهو قول اإلمام : القول األول
  .(٣)واختاره ابن جرير والواحدي  (٢)والثوري (١)ومقاتل والسدي

                                  
  ).١/٢٥٨"(البحر احمليط) "١(
  . وأجاد، فقد أفاد فيه )١١٧ص"(حادي األرواح:"وانظر) ٢(



 

، واختـاره  )٤(جـريج  وابن احلسن قاله .وحسنه ولذته جودته يف متشابه نهأ :الثاينالقول 
  :السعدي وقال الشيخ (٥)العالمة الشينقيطي

  .(٦)"الصحيح هو هذا ولعل"
  . أنه يشبه مثار الدنيا يف اخللقة واالسم، غري أنه أحسن يف املنظر والطعم :القول الثالث
  . )٨(وابن زيد) ٧(قاله قتادة

W V  " :وهذا القول مبين على القول األول من اخلالف السابق يف معىن قوله تعـاىل 
Z Y X "وهو قول مرجوح كما سبق .  

  
  
  

  الترجيح
: أن اآلية الكرمية تشمل كال القولني السابقني، فيكون املراد بقوله سبحانه: الذي يترجح يل

بعضه يشبه بعضاً يف الكمال واجلمال واحلسن واملنظر، غـري أن  : أي "\ [ ^ "
طعمه خمتلف، فليس بني القولني تضاد، فتحمل اآلية عليهما، ملا تقرر عند أهـل العلـم أن   

                                                                                                   
 تفسري" ،)١/٤١( "الصنعاين تفسري" :وانظر). ١/٦٤"(كثري ابنو ،)١/٥٣"(زاد املسري"عزاه هلم ابن اجلوزي يف ) ١(

  ).١/٩٦"(املنثور الدر"، )١/٧١( "جماهد
 ).٤٢ص( "الثوري تفسري:"انظر) ٢(
 "الوجيز"،)١/١٠٥"(الوسيط"، ،)١/٦٠( "السمعاين تفسري"، )١/١٧٤( "الطربي تفسري" :انظر )٣(

  ).١/٩٦(للواحدي
، )١/١٧٣"(تفسري الطربي"،)١/٤٠"(الصنعاين تفسري":، وانظر)١/٥٣"(زاد املسري"ابن اجلوزي يف : عزاه هلما) ٤(
  ).١/٩٦"(املنثور الدر"،)١/٦٠"(السمعاين تفسري"
  ).٧/٢٥٤"(البيان أضواء")٥(
  ).٤٦ص( "السعدي تفسري) "٦(
  ).١/١٧٢( الطربيأخرجه ) ٧(
  ).١/١٧٢( الطربيجه أخر) ٨(



 

مل يكن بينها تضاد، وليس مثة مرجح لبعضها، كان األوىل محل اآلية على مجيـع   املعاين إذا
  .املعاين، فليس بعض املعاين أوىل بالترجيح من بعض
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  :وفيها مسألة واحدة، وهي
 يف اآلية الكرمية؟" فوق"ما املراد بـ] ١٠[

  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 

p o n m l k j  } :يف قول اهللا عز وجل " دون: "فوق مبعىن"وجعلت"
t  s r q z ا؛ ألن : أيعند ما هو فوقهـا،  " دون"قد تكون " فوق"فما دو

  .(١)"عند ما هو دوا" فوق"قد تكون " دون"و
  

  الدراسة
على قولني اثنني، وقبل أن أذكر هذا اخلالف، البد مـن  " فوق"اختلف أهل العلم يف معىن 

مما انتقد عليه، ومل يوافقه عليه مجع من أهل العلم، ولعل مـن   ~بيان أن كالم ابن قتيبة 
  :أوهلم اإلمام ابن عطية األندلسي حيث قال

مث بني سبب هذا الـوهم،   "بني خطأ وهذا ،دون مبعىن اآلية هذه يف فوق :قتيبة ناب وقال" 
  :فقال

   . دوا فما :أي  t  s r qz  } :تعاىل قوله من اللبس عليه دخل وإمنا"
 ،والصغر القلة يف فوقها فما :املراد وإمنا ،دون مبعىن هنا فوق وليست :حممد أبو القاضي قال
  .(٢)"دون املعىن فأشبه

  .(٣)"وليس فوق من األضداد، كما توهم بعض املصنفني: "وقال الفريوزآبادي
أنَّ املراد مبا فوقها يف الصغر، أي، دوا يف احلجم، فاملعىن واحد، لكن ليست : وإيضاح هذا

  .(٤)" فما فوقها يف الصغر"فوق مبعىن دون، وإمنا جاء هذا من معىن اجلملة، 
  .بة تكون من األضدادعلى قول ابن قتي" فوق"والشك أن 

                                  
 ). ٢١١ص"(أدب الكاتب:"، وانظر)١٩٠ص" (تأويل مشكل القرآن) "١(
 ).٢/٥٠٨"(الوجيز احملرر) "٢(
 ).٤/٢٢٠"(بصائر ذوي التمييز) "٣(
 ).٣/٢٥٨"(عمدة احلفاظ" ،)٣٨٨ ص"(القرآن غريب يف املفردات" :انظر) ٤(



 

إال أن عبارة ابن قتيبة هذه قد قاهلا مجع من العلماء، منهم أبو عبيدة والسمعاين والقـرطيب  
(١) .  

  :(٢)وقد اختلف أهل العلم يف معىن اجلملة الكرمية من اآلية على قولني اثنني
أهل العلـم  دون، وهو ما يعرب عنه بعض : ما ذكره ابن قتيبة من أن معىن فوق: القول األول

  ما فوقها يف املعىن : بـ
  . واحلقارة الصغر عينأ بالتمثيل ريدأ الذي

  .  (٣)والسمعاين  عبيدة وأبو الكسائي: ونسبه الرازي وابن كثري إىل احملققني، وبه قال
  : وهلذا القول من احلجة

 كان حقارة أشد به املشبه كان وكلما ،األوثان حتقري التمثيل هذا من املقصدأن : أوالً
   .(٤)حصوالً أكمل الباب هذا يف املقصود
 هذا مثل ويف ،احلقري بالشيء التمثيل من ميتنع ال تعاىل اهللا أن بيان ههنا الغرض أن :وثانيها
  .(٥)األول من حقارة أشد ثانياً املذكور يكون أن جيب املوضع

 الـذين  لـم الع أهـل  تأويل خالف قول وهذا:"ومل يرتض ابن جرير هذا القول بل إنه قال
  .(٦)"القرآن بتأويل معرفتهم ترتضى

وهذا القول من اإلمام ابن جرير غري مقبول، فقد قال به علماء فضالء شهد هلم مبعرفة معاين 
. كالم اهللا جل وعال، ومبعرفة اللسان العريب، وعلى رأسهم اإلمام أبو عبيـدة والكسـائي  

  .رة، واآلية النريةواألقوال ال ترد مبثل هذه الدعاوى، بل باحلجة الظاه

                                  
، )١/٦٥"(كثري ابن تفسري" ،)١/٢٤٣"(القرطيب تفسري" ،)١/٦١"(السمعاين تفسري"،)١/٣٥"(جماز القرآن:"انظر) ١(
 ).٢١٥ص"(الصحاح خمتار"، )١٠/٣١٥( "العرب لسان"
التفسري " ، )١/١٤٤"(الكشاف"، )١/٥٥"(زاد املسري"، )١/١١١" (احملرر الوجيز: "انظرمها يف) ٢(

تفسري " ،)١/٢٥٨"(لبيضاويتفسري ا"، ) ١/٦٣"(تفسري السمرقندي"، )١/٢٤٣"(تفسري القرطيب). "٢/١٢٥"(الرازي
، روح )١/٥٧" (فتح القدير"، )٢/٢٤٦"(أضواء البيان"، )١/٦٥" (تفسري ابن كثري"، )١/٧٣"(أيب السعود

  ).١/٢٠٧"(املعاين
 ).  ١/٦٥( "كثري ابن تفسري" ،)١/١١١"(الوجيز احملرر: "انظر) ٣(
  ).١/١٠٤(للزجاج"معاين القرآن:"انظر) ٤(
  ).٢/١٢٥"(يالراز التفسري:" انظر) ٥(
  ) .١/١٨٠"(تفسري الطربي)"٦(



 

  .وهلذا ضرب املثل بالذباب والعنكبوت: املراد مبا فوقها يف احلجم قالوا: القول الثاين
  : واختار هذا القول مجاعة من أهل العلم منهم

  .(١)الفراء والطربي والبغوي والواحدي والسيوطي، بل عزاه ابن اجلوزي إىل أهل التفسري
 شك فال ،كذلك كانت وإذ ،والضعف القلة يف اية هيف ،اهللا خلق أضعفالبعوضة : قالوا
  . ذكرناه ما على املعىن يكون أن جبوف ،منه أقوى إال يكون ال األشياء أضعف فوق ما أن
  

  : الترجيح
هو القول األول، وهو ما ذهب إليه اإلمام ابـن قتيبـة   : الذي يظهر يل رجحانه من القولني

  : به أصحاب القول الثاين بأن يقالرمحه اهللا تعاىل، وجياب على ما احتج 
ال حتقيـق القـول يف    -ضرب املثل مبا حقر وصغر:  -والعلم عند اهللا تعاىل –املراد باآلية 

وأنـه ال   -الصغر واحلقارة، وهل يوجد ما هو أصغر من البعوضة أم ال؟ فاآلية مل تسق هلذا
  . شاءحجة للكفار يف هذا اإلنكار، فلله جل شأنه أن يضرب املثل مبا 

إن هناك ما هو أضعف وأحقر من البعوضة، وكم من خملوقات اهللا ما هو أصغر :وأيضاً يقال
بل جاء يف السنة ضرب املثل مبا . مبراحل وأضعف من البعوضة، كما يثبت هذا علماء العصر

  .(٢)للدنيا مثالً  اهللا رسول ضربه هو أقل من البعوضة، وهو جناحها، فقد
  

                                  
 "الوجيز"، )١/٥٨"(تفسري البغوي"،)١/١٨٠"(تفسري الطربي"، )١/٢٠(للفراء"معاين القرآن: انظر) ١(

 ).٧ص"(تفسري اجلاللني"،  )٤٧٣ص" (نزهة األعني النواظر"، )١/٩٧(للواحدي
من حديث سهل بن  )٦/١٥٧(لطرباينوا ، )٤/٣٤١(احلاكمو) ٤١١٠(ماجه ابنو )٢٣٢٠(الترمذي  أخرجه) ٢(

  "لو كانت الدنيا تعدل عند اهللا جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء:"سعد بلفظ
  ".الوجه هذا من غريب صحيح حديث هذا" :الترمذي قال

  .خيرجاه ومل ،اإلسناد صحيح حديث هذا: وقال احلاكم
  ).٩٤٣)(٦٨٦:(السلسلة الصحيحة حديث رقم وصححه العالمة األلباين يف صحيح الترمذي وابن ماجة ويف



 

 { X WG F E D C B A  M L K  JI H
 ] \ [ Z Y XW V U T  S R Q P O N

^z )٣٠:البقرة.(  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــ
  :وفيها مسألتان اثنتان،مها

  .يف اآلية الكرمية" إذ"بيان معىن : املسألة األوىل] ١١[
  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 

  .(٢)) "٣٠:البقرة"(D C B A : "، كقوله)١(وإذ قد تزاد"
 :الدراسة

B A ": قد تأيت زائدة، ومثل هلا بقول سبحانه يف سورة البقـرة " إذ"رأى ابن قتيبة أن
 D C" وقال ربك للمالئكة: أي .  

 : { Ã Â Á Àوعلى هذا تكون الواو عاطفة على اجلملة السابقة هلا، وهي قوله 
Å Äz )٢٩:البقرة.(    

، ووافقه اإلمام )٣("جماز القرآن:"ملثىن يف كتابهوقد سبقه إىل هذا اإلمام أبو عبيدة معمر بن ا
البغوي والسمعاين يف تفسرييهما، وقدمه العز ابن عبد السالم، ومال إليه ابن عاشور، وإليه 

  .(٤)أشار اخلازن والزركشي يف الربهان بصيغة التمريض

                                  
ملا يشعره هذا اللفظ من عدم وجود الفائدة فيما  يف تفسري كالم اهللا " الزائد"األوىل أن جيتنب التعبري بلفظ ) ١(

  . هذا احلرف صلة: ، فيقال"صلة"ادعي يف حقه الزيادة، فيستعمل التعبري بـ
  ).٢٥٢ص"(تأويل مشكل القرآن) "٢(
  ).١/٣٦"(القرآنجماز ) "٣(
تفسري "، )١/١١٣"(اختصار النكت-العز تفسري "،)١/٦٣"(تفسري السمعاين"، )١/٦٠"(تفسري البغوي:"انظر) ٤(

  ). ١/٣٩٧"(والتنوير التحرير" ،)٤/٢٠٨"(الربهان"، )١/٤٤" (اخلازن



 

ذا املوضع من وخالفهم مجهور املفسرين، ورأوا أا ال تأيت زائدة، وردوا على ابن قتيبة يف ه
وكان من هؤالء الذين ردوا عليهم اإلمام أبو حيان حيث . كتب التفسري، وبينوا معناها ههنا

  :قال
فذهب أبو عبيدة وابن قتيبة إىل زيادا، وهذا ليس بشيء، وكان أبو عبيدة وابـن قتيبـة   "

  .(١)"ضعيفني يف علم النحو
رآن العزيز ينبغي أن ال يتكلم فيه إال بغاية هذا إقدام من أيب عبيدة؛ ألنَّ الق : "وقال الزجاج
  .(٢)"جتري إىل احلق
وهـذا  : وأنكر هذا القول الزجاج والنحاس ومجيع املفسرين، قال النحاس: "وقال القرطيب

هـذا اجتـرام مـن أيب    : خطأ؛ ألن إذ اسم وهي ظرف زمان ليس مما تزاد، وقال الزجاج
  .(٣)"عبيدة

أن : ما، فلم تعتد العرب زيادة االسم، ويرد دعوى الزيادةففي هذا بيان لسبب اإلنكار عليه
  .  األصل عدم الزيادة، ولذا ال يلجأ لذكرها احملققون من أهل العلم

  :ويقول الطربي موضحا سبب رد هذا القول
أن إذ حرف يأيت مبعـىن اجلـزاء،   : واألمر يف ذلك خبالف ما قال، وذلك: قال أبو جعفر "

  .(٤)"ت، وغري جائز إبطال حرف كان دليال على معىن يف الكالمويدل على جمهول من الوق
  :وأما الزجاج ، فقال

أن " إذ"واحلجة يف ! الوقت؟: الوقت، وهي اسم، فكيف يكون لغواً ومعناها: وإذ معناها "

E D C B "إذ :ابتداء خلقكـم : اهللا تعاىل خلق الناس وغريهم، فكأنه قال
 I H G F"(٥).  

  :يف معناها على أقوالمث اختلف أهل العلم 

                                  
 ).١/٢٨٦"(البحر احمليط) "١(
 ).  ١/١٠٨(للزجاج"معاين القرآن) "٢(
 ).١/٢٦٢"(تفسري القرطيب) "٣(
 ).١/١٩٦(تفسري الطربي ) "٤(
 ).   ١/١٠٨(للزجاج"معاين القرآن)"٥(



 

اذكر إذ قال : اذكر، فيكون املعىن: فذهب كثري من العلماء إىل أا منصوبة بفعل مقدر، هو
  :، مث قال"إذ"وهذا وجه معروف يف العربية، وقد عده ابن هشام من وجوه معاين . ربك

: اذكر حنو:روالغالب على املذكورة يف أوائل القصص يف الترتيل، أن تكون مفعوالً به بتقدي "

"D C B A"(١).  
 فهذا ،النحو هذا من القرآن يف ورد ما وكل ،ربك قال إذ حممد يا واذكر :أي:"قال اخلازن

  .)٢("سبيله
  :وحجة هذا القول ما أوضحه اإلمام الرازي، حيث قال

أن اهللا تعاىل قـد  : أن املعىن معروف، والثاين: أحدمها: ألمرين -اذكر:الفعل-فأضمر هذا"

  }: ، وقال)٢١:األحقاف"(  D  C  Bz  }: يف كثري من املواضع، كقوله كشف ذلك
G F Ez  )١٧:ص( ، { H G F E D C B A

 M L K J  Iz  )والقرآن كله كالكلمة الواحدة، وال يبعد ) ١٤ -١٣: يس
أن تكون هذه املواضع املصرحة نزلت قبل هذه السورة، فال جرم ترك ذلك ههنـا اكتفـاء   

  .(٣)"بذلك املصرح
وزاد ابن جرير وجهاً، وهو أن اآلية جاءت معطوفة على ما سبقها من اآليات اليت يذكٍّر اهللا 

® ¯ ° ± ²   }: جل وعال فيها الكفـار بنعمـه، فيقـول   
¼ » º ¹ ¸ ¶ µ  ´³z  )ففيها معـىن ) ٢٨:البقرة :

اذكروا نعميت عليكم، إذ خلقتكم،ومل تكونوا شيئا،وخلقت لكم ما يف األرض، مث عطـف  

  ."D C B A " :قولهب

                                  
 ).١١١ص"(مغين اللبيب)"١(
  ). ١/١٧٤"(الثعليب تفسري:"، وانظر)١/٤٤"(تفسري اخلازن) "٢(
 ).٢/١٤٧"(تفسري الرازي) "٣(



 

ابن جرير والزخمشري وابن عطية وابن كثري والعكربي : ورجح هذا مجع من أهل العلم منهم
  .(١)وأبو السعود والشوكاين

ابتداء خلقكم وإذ قال ربك للمالئكة إين جاعـل يف  : وذهب الزجاج إىل أا ظرف واملعىن
  . (٢)"األرض خليفة

H G F E D  :"قول ربنا للمالئكةوفيه نظر بني، إذ مل يكن خلقنا وقت 
I."  

  :وذهب اإلمام أبو حيان إىل مذهب لعله مل يسبق إليه فقال

E  : "وقت قول اهللا للمالئكـة : أي" L K : "والذي تقتضيه العربية نصبه بقوله" 
I H G F   L K "إذ جئتين أكرمتك، أي وقت : كما تقول يف الكالم

فانظر إىل حسن هذا الوجـه السـهل   . كذا جميئك أكرمتك، وإذ قلت يل كذا، قلت لك
الواضح، وكيف مل يوفَّق أكثر الناس إىل القول به، وارتكبوا يف دهيـاء، وخبطـوا خـبط    

  .  (٣)"عشواء
   .)٤("األوجه أسهل وهذا :"عن هذا الوجه: واختاره ابن عادل احلنبلي، وقال

الئكة، ووقع قول املالئكـة  ويف هذا القول نظر، ذلك؛ ألن قول اهللا تعاىل كان قبل قول امل
  .  استغراباً ملا أعلمهم اهللا تعاىل به، فهذا غريب من هذا اإلمام، ولكن الكمال عزيز

  :مل يرتضها أهل العلم (٥)ويف اآلية أقوال أخرى
  .وقد قال ربك:أا مبعىن قد، أي

  .(١)هو متعلق خبلق لكم: وقيل

                                  
التبيان يف إعراب "،)١/٧٩"(تفسري أيب السعود" ، )١/٧٠"(تفسري ابن كثري"، )١/١٩٦"(تفسري الطربي: "انظر) ١(

 ).١/٦٢"(فتح القدير" ،)١/٤٦" (القرآن
 ).   ١/١٠٨(للزجاج"معاين القرآن)"٢(
 ).١/٢٨٧"(البحر احمليط) "٣(
  ).١/٤٩٤"(الكتاب علوم يف اللباب) "٤(
تفسري أيب "، )١/٦٧"(تفسري السمرقندي"، )١/٤٢"(تفسري الثعاليب"، )١/٦٢"(فتح القدير:"انظرها يف) ٥(

 ).١/٧٩"(السعود



 

، اذكر احلادث فيه، حبـذف املظـروف،   ليس انتصابه على املفعولية، بل على تأويل: وقيل
  .(٢)وإقامة الظرف مقامه

  الترجيح
: منصوبة بفعل تقديره" إذ"الراجح إن شاء اهللا تعاىل ما ذهب إليه الكثري من العلماء من أن 

اذكر، وهذا معىن واضح وسهل، ولذا ذهب إليه الكثري من العلماء، مع أنه وجه مألوف يف 
كما أنه منسجم مع سياق اآلية الكرمية،وال يلزم منه لـوازم   العربية كما ذكر ذلك أهلها،

ورود هـذا  :ليست صحيحة كما هو احلال يف األقوال املذكورة يف قسم الدراسة، وأيضـاً 
وقد بينا مراراً أن الـدليل  :" ~الوجه كثرياً يف القرآن الكرمي، حىت قال العالمة الشنقيطي 

أنه مفهوم من استقراء القرآن؛ لكثرة إعمال " إذ"يف " اذكر"على عمل هذا العامل الذي هو 

A } )٢١:األحقاف( H G   F E D  C  Bz} " إذ"يف " اذكر"
 G F E D C Bz )٢٦:األنفال(  { ~ } | {

�  z)٣(")٨٦:األعراف(.  
  ما املراد بتقديس املالئكة لرا تبارك وتعاىل؟: املسألة الثانية] ١٢[

  :   ~قال اإلمام ابن قتيبة 
األرض : ، وهو حرف مبين على فعول، من القدس، وهو الطهارة، ومنه قيل"قدوس:"صفاته ومن" 

V U T  S  "املطهرة بالتربيك، ومنه قوله حكاية عن املالئكة، : املقدسة، يراد
W"٤("مبعىن واحد"نسبح لك، ونسبحك"و" ونقدسك ونقدس لك"ننسبك إىل الطهارة، : أي( .  

  
  الدراسة

                                                                                                   
 ".وليس بظاهر:")١/٦٢"(تفسريه"الشوكاين يف قال ) ١(
وهذا وهم فاحش؛ القتضائه حينئذ األمر يف ذلك الوقت، مع أن :" وقال ) ١١١ص"(املغين"رده ابن هشام يف ) ٢(

 " .ذكر فيهاألمر لالستقبال، وذلك الوقت قد مضى قبل تعلق اخلطاب باملكلفني منا، وإمنا املراد ذكر الوقت نفسه ال ال
  ).٨٩-١/٨٨"(العذب النمري) "٣(
  ). ١٤ص"(تفسري غريب القرآن) "٤(



 

  . نسبته تعاىل إىل الطهارة: أن معىن تقديس املالئكة هللا تبارك وتعاىل ~ة يرى اإلمام ابن قتيب
  .)٢(والضحاك )١(وهذا قول ابن عباس

يف أحد قوليه  - واختاره الطربي والواحدي والسمعاين والبغوي والزخمشري واخلازن والسمني احلليب 
  .)٣(والسيوطي وأبو  السعود والشوكاين وابن عاشور - 

  :أن التقديس مبعىن التطهري، يقول ابن عطية: لووجه هذا القو
 القَدس :ومنه املقدس بيت :ومنه املطهرة، :أي املقدسة، األرض ومنه خالف، بال التطهري :والتقديس"

  . )٤("به يتطهر الذي
  :قال ابن فارس

 على يدل وهو اإلسالمي، الشرعي الكالم من وأظنه صحيح، أصل :والسني والدال القاف" 
   .)٥("الطهر

  : قال ابن القيم
 املرته عيب، كل من الطاهر هو :التفسري أهل قال كما وعيب، ونقص شر كل من املرته :فالقدوس"

   .)٦("والرتاهة الطهارة من الكلمة وأصل اللغة، أهل قول وهذا به، يليق ال عما
اىل عن كل ما نسبه فهذا معىن التقديس، لكن أرباب هذا القول ربطوه بتقديس اهللا، أي بترتيه اهللا تع

  .إليه امللحدون، بل وعن كل ما ال يليق به 
  .  )٧("وجل عز اهللا ترتيه: التقديس:"يقول ابن منظور

                                  
  ).١/٧٩( حامت أيب أخرجه ابن) ١(
  ).١/٢١٢(أخرجه الطربي) ٢(
" البغوي تفسري" ،)١/٦٤"(السمعاين تفسري" ،)١/٩٩"(الواحدي تفسري" ،)١/٢١٢"(الطربي تفسري:"انظر )٣(
 ،)٨ص"(اجلاللني تفسري" ،)٣/٢٨١"(عمدة احلفاظ"،)١/٤٥"(ازنتفسري اخل" ،)١/١٥٤"(الكشاف" ،)١/٦١(
  ). ١/٤٠٦"(والتنوير التحرير"، )١/٦٣"(القدير فتح" ،)١/٨٣"(السعود أيب تفسري"
  ).١/١١٨"(الوجيز احملرر) "٤(
 القاموس"،)٣/٢٨١"(عمدة احلفاظ" ،)٦/١٦٨"(العرب لسان: "، وانظر)٥/٦٣"(اللغة مقاييس) "٥(

  ).٧٢٨ص"(احمليط
  ).١٧٩ ص"(العليل شفاء) "٦(
   ).١٦/٣٥٨"(العروس تاج" ،)٥/٧٣(للخليل"العني" :، وانظر)٦/١٦٨"(العرب لسان) "٧(



 

أن يكون : ، وعليه؛ فاألوىل"W V :"أن املالئكة أضافت التقديس هللا، فقالت: ولعل وجه هذا
  .تطهري اهللا عما نسبه إليه اجلاحدون: املراد

  .نقدسك، ونقدس لك واحد: صلة، فيكون معىن": لك"وعلى هذا؛ فالالم من
  :بأن إدعاء الزيادة غري وارد، قال السمني احلليب: لكن يعارض هذا القول ويناقش

  .)١("وهو ضعيف إذ ال تزاد إال مع تقدمي املعمول، أو يكون العامل فرعاً"
محل املعاين على التأسيس  أنه على هذا القول يكون التسبيح والتقديس مبعىن واحد، والشك أن: وأيضاً

أوىل من محلها على التأكيد، وهلذا بعض من ذهب إىل هذا القول ختلص من هذا اإليراد بأن 
 فال العلية، للذات املناسبة الكمال صفات والتقديس باعتقاد والعمل، بالقول وترتيه التسبيح تعظيم:قال

  . )٢("نقدس"و" نسبح "بني التكرار يتوهم
  :بوجه حسن من التفريق بني الكلمتني، فقال ~عثيمني وجاء الشيخ ابن 

أمر " التطهري"تربئة، وختلية؛ و" الترتيه"؛ ألن "التنزيه"معناه التطهري، وهو أمر زائد على : التقديس"
أنه ال أثر إطالقاً ملا : فيجمع اإلنسان بني تنزيه اهللا عز وجلّ عن كل عيب ونقص، وتطهريه... زائد

  .)٣("الذهن من نقصميكن أن يعلق ب
   .املعصية عن الشرك وعن من أجلك أنفسنا نطهر :يعين لك، أنفسنا نقدس: املراد :بعضهم وقال

الزجاج واألزهري والثعليب واحلميدي والراغب األصفهاين والبيضاوي والسمني : واختاره هذا املذهب
  .)٤(والنسفي والفريوزآبادي - يف أحد قوليه  -احلليب 

  . )٥(ديوقدمه السمرقن
  :ووجه هذا القول

                                  
  ).١/٢٥٧"(الدر املصون) "١(
  ).١/٤٩" (القدير فتح"، ومل جيب الشوكاين جبواب شاف يف )١/٤٠٦"(والتنوير التحرير"قال هذا ابن عاشور يف  )٢(
  ).١/١١٥"(تفسري سورة البقرة) "٣(
 مـا  غريب تفسري" ،)١/١٧٦"(الثعليب تفسري" ،)٨/٣٠٣"(اللغة ذيب"، )١/١١٠(للزجاج"معاين القرآن:"انظر) ٤(
الـدر  "، )١/٢٨٤"(البيضـاوي  تفسـري "، )٣٩٦ص"(القـرآن  غريـب  يف املفردات"، )٥٣٩ص"(الصحيحني يف

   ).٤/٢٤٧"(بصائر ذوي التمييز"، )١/٣٦"(النسفي تفسري"، )١/٢٥٧"(املصون
  ).١/٦٧"(السمرقندي تفسري:"انظر )٥(



 

 الذي الدماء وسفك بالتسبيح، - قوم عند بالشرك املفسر - الفساد كأم قابلوا" أن املالئكة  - 
 .)١("اآلثام عن النفوس بتطهري الذميمة، األفعال أعظم هو

أن املالئكة مجعت بني التسبيح والتقديس، وكالمها يشتركان يف التطهري، فدفعاً للتكرار،  - 
 .)٢(يح ترتيه اهللا، والتقديس تطهري الذات هللايكون التسب

 .نقدسك: نقدس أنفسنا لك، ومل يقل: أي"W V : "أن اهللا تعاىل قال عنهم - 

 "W V : "هذين القولني كمعىن حمتمل لآلية الكرمية، فقال ~وقد ذكر الشيخ السعدي 
 ونقدس: يكون أن وحيتمل واإلخالص، للتخصيص مفيدة الالم فتكون ونقدسك،: معناها أن حيتمل
 األخالق من ونطهرها وتعظيمه، وخشيته اهللا كمحبة اجلميلة، باألخالق نطهرها: أي أنفسنا لك

   .)٣("الرذيلة 
  .فهذان قوالن يف معىن اآلية الكرمية

   .ونكربك نعظمك": W V ":أن معىن :القول الثالث
  .)٥(والثوري )٤(جماهد قاله

  .يمه اهللا وتكبريه داخل يف تطهريه عن النقائصوهذا القول ال ينايف القول األول، فتعظ
   .لك ونصلي: املعىن: القول الرابع
  .)٦(قتادة وذا قال

، وكأنه ألجل أنَّ الصالة )٧(وضعف ابن عطية قول قتادة هذا، ومل يبني رمحه اهللا وجه تضعيفه له
  : لقرطيب، فقالليست مبعىن الطهارة اليت هي معىن التقديس، ومل يرتض هذا التضعيف اإلمام ا

                                  
  ).١/٢٨٤(قاله البيضاوي يف تفسريه ) ١(
  ).٢/١٢٣(قلت هذا، مث وجدت الشهاب قد نص عليه يف حاشيته على البيضاوي) ٢(
   ).٤٨ص"(السعدي تفسري) "٣(
  ).١/٢١١"(تفسري الطربي"و) ١/٧٢"(جماهد تفسري:"انظر) ٤(
  ).٤٤ص"(الثوري تفسري: "انظر) ٥(
  ). ١/٧٩( حامت أيب وابن) ١/٢١١(والطربي) ١/٤٢(أخرجه الصنعاين يف تفسريه) ٦(
  ).١/١١٨"(الوجيز  احملرر" )٧(



 

  اهللا رسول وكان والتسبيح، والتقديس التعظيم على تشتمل الصالة فإن صحيح، معناه بل: قلت"
  . )٢(")١("والروح املالئكة رب قدوس سبوح":وسجوده ركوعه يف يقول

  .وصدق القرطيب، فالصالة مما يتطهر به العبد، وهي ال تنايف القول الثاين؛ فهي طهارة لفاعلها
  : أنَّ اخلالف يرجع إىل قولني اثنني، مها: قة أننا نستطيع القولواحلقي

  .  نتطهر لك من الذنوب واملعاصي: نطهرك، وتكون الالم صلة، والثاين
   

  الترجيح
أنا نطهر أنفسنا من أجلك، نطهرها من : املراد: قول من قال -واهللا تعاىل أعلم -الذي يترجح يل

نطهر : نطهر لك، أي: أي"W V " :أم قالوا: على هذا الشرك ومن الوقوع يف اآلثام، ويدل

T  :"قد دلَّ عليه قوهلم  أن ترتيه اهللا : ذواتنا لك، وعلى هذا، فالالم ليست زائدة، وأيضاً
U " ما يشتركان يفوالتسبيح هو الترتيه والتربئه، وهو وإن كان بينه وبني التقديس فرق، إال أ

على ما "W V "أغىن عن اآلخر، وهذا خبالف ما إذا ما محلنا أصل املعىن، ورمبا أنَّ أحدمها
أن : ذكرنا، فقد حصلنا معىن جديداً، وال شك أن محل املعاين على التأسيس أوىل، ويؤيده أيضاً

املالئكة ذكرت أن هذا املستخلف يفسد يف األرض، وذلك بفعل أنواع املعاصي، فناسب حينما تثين 
واهللا . ه األنفس، وبعدها عن الوقوع يف الفساد، وهو معصية اهللا على أنفسها أن تذكر طهارة هذ

  .      تعاىل أعلم
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 Î     Í Ì Ë Ê É Èz )٣٦:البقرة.(  

                                  
  .من حديث عائشة رضي اهللا عنها )٨٧٢(داود  وأبو) ٦/٩٤،٢٦٥( وأمحد) ٤٨٧( أخرجه مسلم) ١(
  .)١/٢١١( تفسريه، وهكذا قال الطربي يف )١/٢٧٧"(القرطيب تفسري" )٢(



 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــ

  :وفيها مسألة واحدة، وهي
  .رميةتفسري املتاع يف اآلية الك] ١٣[

  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 

¬  }: وقال تعاىل Î     Í Ì Ë Ê É Èz  } :املدة، قال اهللا تعاىل: املتاع"
 ´     ³ ²   ±  ° ¯ ®z )١١١:األنبياء .(  

  . (١)" أمتع اهللا بك: متع النهار، ويقال: ومنه يقال
  
  

  :الدراسة
ولكـم يف األرض  : ا؛ فيكون املعىناملتاع باملدة، وعلى هذ -رمحه اهللا تعاىل-فسر ابن قتيبة 

  . مستقر ومدة حىت يأيت احلني الذي تنتهي به هذه املدة
، إال أن (٢)وما ذكره رمحه اهللا من أن املتاع يأيت مبعىن املدة، مذكور ومعروف عند أهل العلم

األرض  لكم يف: يف اآلية الكرمية -إن شاء اهللا تعاىل -هذا املعىن غري مراد ههنا، فاملعىن املراد
  :   قال اإلمام األزهري: هذا هو األصل يف معىن املتعة. متعة تستمتعون ا وتنتفعون

  .(٣)"ويتزود ،به ويتبلغ ،به ينتفع شيء فكل :األصل يف املتاعفأما " 
  :قال اإلمام ابن قتيبة

  . (٤)"متعته فقد ،أرفقته أو نفعته من وكل"
  :قال اإلمام الطربي

                                  
  ).٥١٢ص"(يل مشكل القرآنتأو) "١(
  ).  ٣/٣٤٣"(الفائق"،)١/٥٥٣٦"(تاج العروس"،)٤/٢٩٣"(النهاية :"انظر) ٢(
  ).  ١/٥٥٣٦"(تاج العروس:"، وانظر)٢/١٧٣"(اللغة ذيب) "٣(
  ).١/٢١٣"(احلديث غريب) "٤(



 

 أو ،رياش أو ،به استمتع معاش من :شيء من به استمتع ما كل :ربالع كالم يف واملتاع "
  .(١)"ذلك غري أو ،لذة أو ،زينة

  .(٢)وهكذا قال القرطيب
وهو التمتع باملرأة إىل أجل حمدد، ومسيت متعة احلجة بذا؛ ألن املرء يستمتع مدة : ومنه املتعة

  .مبا أباح اهللا تعاىل له
  .(٣)من مال وحنوه تنتفع وتستمتع به ومنه متعة املطلقة، وهو ما تعطاه 

فهي دائرة على االنتفاع واالستمتاع، ومواطن ورود هذه الكلمة يف القرآن الكرمي جـاءت  

 }: وقولـه ). ٩٨:يـونس (  U T  Sz   } :على هذا املعىن، كما يف قوله تعـاىل 
£ ¢ ¡ � ~ } |z  )وقولـه )٢٤:لقمان ، :{   £ ¢
¬ « ª        ©  ¨ § ¦ ¥ ¤ z  )٣:وده.(  

من معاين هذه اللفظة، هي يف حقيقتها راجعة " علم الوجوه والنظائر"وما ذكره املصنفون يف 
  . (٤)إىل هذا املعىن

وقد فسر هذه اللفظة من اآلية الكرمية مبا ذكرت مجع من أهل العلم منهم اإلمـام الطـربي   
  :ومنهم الزخمشري حيث قال. رمحه اهللا تعاىل، وقد سبق نقل كالمه

" واعتنيٍ إِلَى م(٥)"آجالكم انقضاء إىل بعيش وانتفاع ":ح.  
  .(٦)"ومستمتع بلغة ":ومتاع:"وقال البغوي

وهكذا فسرها اإلمام الواحدي والسمرقندي والنسفي وابن اجلوزي والبيضاوي والشوكاين 
  .(١)وغريهم

                                  
  )٨/١٤٥( "الطربي تفسري" :، وانظر)١/٢٤٢"(الطربي تفسري) "١(
   ).١/٣٢١"(القرطيب تفسري) "٢(
  ).٤/٢٩٢"(النهاية" ،)٥٥٨ص"(نزهة األعني النواظر:"انظر) ٣(
نزهة األعني "، حيث عقد باباً هلذا النوع من علوم القرآن، و)٥١٢ص"(تأويل مشكل القرآن:"انظر) ٤(

  ).  ٥٥٨ص"(النواظر
  ). ٢/٩٣"(الكشاف) "٥(
  ،)١/٢٩٩"(البيضاوي تفسري:"، وانظر)١/٦٥"(البغوي تفسري) "٦(



 

ى أنه أراد أنَّ وميكن أن يكون مراد ابن قتيبة رمحه اهللا ما ذكرت، وذلك بأن حيمل كالمه عل
املدة زمن لالنتفاع، فكل شيء تنتفع فيه، فهو يف مدة معينة، وزمن مؤقت، والعلم عند اهللا 

  :تعاىل، وهلذا قال البعض يف تفسري هذه اللفظة
  . )٢("املوت آجالكم منتهى إىل بالغاً يعين"

  : وهلذا قال الراغب األصفهاين

 مدة متتعاً الدنيا يف إنسان لكل أنَّ :تنبيهاً  Î     Í Ì Ë Ê É Èz   }  :وقوله"
   .)٣("معلومة

 . »Î     Í  «: لكن يشكل على هذا الفهم، أن الزمن واملدة لالنتفاع مفهوم من قوله
 . )٤(ومل يذكر املاوردي وال ابن اجلوزي خالفاً

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                   
زاد "، )١/٣٩"(تفسري النسفي"، )١/٥٢٤" (تفسري السمرقندي"، )١/١٠٠(للواحدي "الوجيز": انظر) ١(

 ،)١/٦٩"(املسري
  ).١/٦٨"(فتح القدير"، )٦/٨٩"(السعود أيب تفسري"، )١/٢٩٩" (البيضاوي تفسري" 
  ).   ١/٤٣(ه تفسري، كما يف سليمان بن مقاتلقاله )  ٢(
  ). ٤٦١ص"(القرآن غريب يف املفردات) "٣(
  ).١/٦٩"(املسري زاد" ،)٢/٢١٢"(والعيون النكت) "٤(
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 S R Q  P O N ML Kz )٤٩:البقرة.(  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــ
  :وفيها مسألة واحدة، وهي

  ما املراد بالبالء يف اآلية الكرمية؟] ١٤[
  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 

  ".نعمة عظيمة: أي S R Q  P O Nz  } :قال اهللا عز وجل " 

 {  « ª © ¨ § ¦ ¥z )(١)" نعم بينة عظام: أي) ٣٣:الدخان.  
  

  الدراسة
  :يف  املراد بالبالء يف اآلية الكرمية، على أقوال ثالثة، هي اختلف أهل العلم

. ويف ذلكم نعمة من ربكم عظيمـة : النعمة واملنة، وعليه فيكون املعىن: البالء: القول األول
  . إجناؤهم من فرعون: واملشار إليه حينئذ هو

جريـر  وابـن   (٣)، وجماهد والسـدي (٢)ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما: وذهب إىل هذا
  .(٤)والزجاج وابن أيب زمنني والثعليب والقاضي عياض وابن اجلوزي وابن سعدي

                                  
  ). ٤٧٠ص"(تأويل مشكل القرآن) "١(
  ). ١/٢٧٤"(ابن أيب حامت"، و)١/٢٧٤(أخرجه اإلمام الطربي) ٢(
  .، وحكاه عنهما ابن أيب حامت ومل يذكر سنده)١/٢٧٤(أخرجه عنهما اإلمام الطربي ) ٣(
 تفسـري " ،)١/١٣٩"(زمننيأيب  ابن تفسري"، )١/١٣٢(للزجاج"القرآنمعاين " ،)١/٢٧٤"(الطربي تفسري" :انظر) ٤(

  ).٥٢ص"(السعدي تفسري"،)١٩٠ص"(النواظر األعني نزهة"، )١/٨٩"(األنوار مشارق"، )١/١٩٢"(الثعليب



 

أن البالء يطلق على اخلري، كما يطلق على الشر، قال اإلمـام الطـربي   : وحجة هذا القول
~ :  

 ألن ؛والشـر  اخلـري  يف يسـتعمل  مث ،واالمتحان االختبار :العرب كالم يف البالء وأصل"

  } :ثنـاؤه  جـل  اهللا قـال  كما ،بالشر يكون كما ،باخلري يكون قد ،واالختبار االمتحان
{ z y  x wz  )١٦٨:األعراف.(  

   .اختربناهم :يقول

  ).٣٥:األنبياء(  Ô Ó Ò Ñ z  }: ذكره جل قال وكما
 ،أبلـوه  ،بلوتـه  :يقـال  أن الشر يف األكثر أن غري ،بالء والشر بالء اخلري العرب تسمي مث
   :(١)سلمى أيب بن زهري قول :ذلك ومن .وبالًء إبالًء ،أبليه ،أبليته :اخلري ويف،بالء
   يبلو الذي البالء خري وأبالمها             بكم فعال ما باإلحسان اهللا جزى
  .(٢)"عباده ا خيترب اليت النعم خري ،عليهما اهللا فأنعم :أراد ألنه ؛اللغتني بني فجمع

الكرمية، كان يف نسق تعداد نعم اهللا على بـين  وإذا كان ذلك كذلك، فذكر البالء يف اآلية 
  .   إسرائيل، فاألوىل حينئذ، محل معىن البالء على النعمة والفضل واإلحسان

وذحبهم أبنـاءكم   العذاب سوء إياكم سومهم يف :أيالشر، : املراد البالء ههنا: القول الثاين
  .عظيمة حمنةواستحيائهم نساءكم 

  .(٣)الشوكاين هذا القول إىل اجلمهوروقد عزى ابن عطية والقرطيب و
  .(٥)والراغب األصفهاين (٤)وممن قال به مقاتل بن سليمان

عود الضمري إىل أقرب مذكور، فإذا نظرنا : القاعدة املشهورة، وهي : ولعل دليل هذا القول
إىل اآلية جند أقرب ما ذكر هو العذاب الذي نزل ببين إسرائيل على يد فرعون، كما أن يف 

                                  
  ).١/٩١"(كثري ابن تفسري" ،)١٤/٨٤"(العرب لسان" ،)١٥/٢٨٠"(اللغة ذيب:"البيت معزو لزهري، انظر) ١(
  ). ٧٩-١/٧٨"(العذب النمري"،)١/٨٩"(األنوار مشارق: "، وانظر)١/٢٧٥"(طربيال تفسري) "٢(
 فتح" ،)١/١٠٤(للواحدي "الوجيز"، )١/٣٨٧( "القرطيب تفسري" ،)١/١٤١"(الوجيز احملرر:"انظر) ٣(

  ). ١/٨٣"(القدير
  ).١/٤١٣"(سليمان بن مقاتل تفسري:"انظر)  ٤(
  ).٦١ص"(القرآن غريب يف املفردات:"انظر )٥(



 

ار العذاب وإبرازه ووصفه ذا الوصف بيان لعظم نعمة اهللا تعاىل عليهم، فكـأن هـذا   إظه
  . القول مشتمالً على القول األول وزيادة

بعد أن ذكر القولني  ~أن اآلية حتتمل كال املعنيني السابقني، قال ابن كثري : القول الثالث

w   } :تعـاىل  كقولـه  ،أعلم واهللا ،وهذا هذا املراد يكون أن وحيتمل: "السابقني
{ z y  xz  )(١))"١٦٨:األعراف.  

  .(٢)رمحه اهللا تعاىل، وحنوه للشنقيطي األلوسيوهكذا قال 

القدر املشترك : إىل اجلملة، ويراد بالبالء "O "ـجيوز أن يشار ب: وقيل :"قال أبو السعود
  . (٣)"الشامل هلما

واختاره الشيخ حممـد  . (٤)غريهموقد أشار إىل هذا القول السمعاين والبيضاوي والنسفي و
  : عبده، حيث قال

بالء وامتحان عظيم لكم مـن   -يف كل منهما -ويف ذلكم العذاب ويف التنجية منه : أي"

  z y  x wz }   } :ربكم، كما قال يف آيـة أخـرى  
  .(٥) )"١٦٨:األعراف(

ال مـع اإلمكـان   أن اجلمع بني األقو: القاعدة التفسريية النافعة: ولعل دليل هذا القول، هو
  . وعدم املرجح أوىل

  
  الترجيح

لعل الراجح من األقوال السابقة هو القول الثالث؛ إذ فيه مجع بني القولني السابقني، مع عدم 
  .   التعارض بينهما، فاملشار إليه متعدد، فيكون املشار إليه مجيع ما سبق من ذكر املنحة واحملنة

                                  
  ).٢/٥٢٤"(كثري ابن تفسري) "١(
  ). ٧٩-١/٧٨"(العذب النمري"، )١/٢٥٤"(املعاين روح: "انظر) ٢(
  ).١/١٠٠"(تفسري أيب السعود)"٣(
، )٣/٥٦"(تفسري البيضاوي"، )٣/٥١٧( لنحاسل" القرآن معاين"، )٣/١٠٥، ١/٧٨( "السمعاين تفسري" :انظر) ٤(
   ).١/٤٣"(النسفي تفسري"
  ). ١/٣٠٩"(نارتفسري امل:"انظر) ٥(
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 Ç Æ      Å Ä Ã Â ÁÀz )٥٧:البقرة.(  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــ
  :وفيها مسألة واحدة، وهي

  ).٥٧:البقرة( Ç Æ      Å Ä Ã Âz  }: تفسري قوله تعاىل] ١٥[
  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 

 Ç Æ      Å Ä Ã Âz  } :النقصان، قال اهللا تعاىل: ويكون الظلم"
  .(١)"نقصوناما : أي
  

  :الدراسة
يرد الظلم يف القرآن الكرمي على معان، ومن هذه املعاين ما ذكره اإلمام ابن قتيبـة مـن أن   

وما ذكره رمحه اهللا هـو قـول عامـة    . الظلم يأيت مبعىن النقص، كما يف آية سورة البقرة
  .املفسرين، وإن اختلفت ألفاظهم

                                  
  ). ٤٦٨- ٤٦٧ص" (تأويل مشكل القرآن) "١(



 

Ä Ã Â Á   }:اىل، قال اهللا تعاىلوالظلم مبعىن النقص قد جاء يف كتاب اهللا تع
È Ç  Æ  Åz  )٣٣:الكهف.(  

، بل إن بعض علماء اللغة يرى أن الظلـم يف أصـل   (١)ومل تنقص منه شيئاً: قال أهل العلم
  . (٢)النقص، مث استعمل يف كالم الشارع ملعان عدة: اللغة

  .وعلى هذا؛ فتفسري ابن قتيبة جار على أصل معىن اللفظة يف اللغة
  :أنه قال يف تفسري اآلية عباس ابنبن اجلوزي رمحه اهللا تعاىل يف تفسريه عن ونقل ا

  .(٣)"أنفسهم ضروا بل ،وضرونا ،نقصونا ما"
  :~وقريب من هذا املعىن ما قاله اإلمام البغوي 

"{  Ç Æ      Å Ä Ã Âz (٤)"حبقنا خبسوا وما :أي.  
  .(٥)"والنقص البخس مبعىن ،فالظلم:"وقال اإلمام السمعاين

وضـع  :وبعض أهل العلم عرب مبعىن مقارب، وفسر الظلم يف اآلية الكرمية على معناه املشهور
  :الشيء يف غري موضعه، منهم اإلمام الطربي حيث قال

 ،علينـا  مضرة موضع ،إيانا وعصيام ذلك فعلهم وضعوا وما "Ã Â  :"بقوله ويعين"
  ". هلا ومنقصة ،اعليه مضرة موضع ،أنفسهم من وضعوه ولكنهم ،لنا ومنقصة

  Ç Æ      Å Ä Ã Âz  } :أنه قـال  عباس بنا عنمث ساق بإسناده 
   .(٦)"يضرون :قال

  :قال ابن عطية

                                  
  ).١/٣١٦"(القرآن غريب يف املفردات"، )١٢/٣٧٥"(العرب لسان :"انظر) ١(
  ).١/٧٨٠٣"(تاج العروس:"انظر) ٢(
  ).٩ص"(عباس ابن تفسري من املقباس تنوير :"، وتفسري ابن عباس هذا موجود يف )١/٨٤"(املسري زاد: "انظر) ٣(
  ).١/٧٥"(البغوي سريتف) "٤(
  ).١/٨٣"(السمعاين تفسري" )٥(
  ).١/٢٩٨( "الطربي تفسري) "٦(



 

 حيث ،هلم مضرة موضع يف وضعوه ولكن ،لنا مضرة موضع يف فعلهم وضعوا وما :واملعىن "
   .جيب ال

  .(١)"اهخلصن ما إىل يرجع واملعىن نقصونا ما ظلمونا ما :املفسرين بعض وقال
وعندي أن تأويل اآلية مبعىن واضح أوىل، وهو مقدم على معىن آخر يعتريـه شـيء مـن    
الغموض أو التطويل يف العبارة، وعلى هذا؛ فما ذكره ابن قتيبة رمحه اهللا تعاىل من املعىن هو 

  .-إن شاء اهللا تعاىل–املعتمد 
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 Í Ì Ë     Ê É ÈÇ  Æ Åz )٦١:البقرة.(  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــ
  : وفيها مسألة واحدة، وهي

  .يف اآلية الكرمية" ~ "بيان املراد بـ] ١٦[ 

                                  
  ).١/١٤٩"(الوجيز احملرر" )١(



 

  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 
: هي لغة قدمية، يقول أهلها: هو احلنطة واخلبز مجيعاً، قال الفراء: والفوم فيه أقاويل، يقال"

  .احلبوب: الفوم: اختبزوا، ويقال:فوموا، أي
جدث وجدف، واملغـاثري واملغـافري،   :هو الثوم، والعرب تبدل الثاء بالفاء، فيقولون: ويقال

  .(١)"وثومها:"هللاوهذا أعجب األقوال إيلَّ؛ ألا يف مصحف عبد ا
  :الدراسة

ثالثـة أقـوال يف    ~اختلف أهل العلم يف املراد بالفوم يف اآلية الكرمية، فذكر ابن قتيبة 
  :معناه،وهكذا ذكر غريه من أهل العلم

  . الثوم: املراد بالفوم: القول األول
 )٤(ومقاتل بـن سـليمان   (٣)والربيع (٢)وذهب إىل هذا مجع من أهل العلم، وهو قول جماهد

  .(٦)والكسائي والفراء وابن جزي الكليب والسعدي) ٥(النضر بن مشيل: واختاره
  :-كما ذكر ابن قتيبة، وغريه من املفسرين–وحجة هذا القول 

  . (٧)جدث وجدف للقرب، واملغاثري واملغافري:أن العرب تبدل الثاء بالفاء، فيقولون -
 .(٨)"وثومها:"مصحفه أن هذا التفسري موافق لقراءة عبد اهللا بن مسعود، ففي -

                                  
  ). ٥١-٥٠ص"(تفسري غريب القرآن) "١(
  ).١/٣١٢(الطربيأخرجه ) ٢(
  ).١/٣١٢(الطربيأخرجه ) ٣(
  ).١/٥٣"(تفسري مقاتل بن سليمان) "٤(
، عامل ثقة إمام صاحب سنة، شيخ مرو وحمدثهاالنحوي البصري،  ن كلثومالنضر بن مشيل بن خرشة بن زيد ب) ٥(

ذيب "انظر ترمجته يف .مات سنة ثالث ومائتني، روى له اجلماعة ،وكان أروى الناس عن شعبة باللغة،
  ).٢/٣٢٠"(الكاشف" ،)٢٩/٣٨٣"(الكمال

التسهيل لعلوم "، )١/٤٢٥"( القرطيبتفسري"،)١/٢٠٥"(تفسري الثعليب"، )١/٤١(للفراء"معاين القرآن: "انظر) ٦(
  ).٥٣ص"(تفسري السعدي" ،)١/٩١"(فتح القدير"، )١/٤٩( "الترتيل

يقع على الشجر  ،يرتل من السماء حلواً ،يشبه بالعسل ،واملغافري شبيه بالشيء احللو):"١/٣١٢(الطربي قال) ٧(
  ".وحنوها

  ). ١٦٨ص(كتاب املصاحف أخرجه ابن أيب داود يف ) ٨(
) ١/٨٦(والسمعاين يف تفسريه ) ١/١٢٩"(النكت والعيون"ه القراءة غري واحد البن مسعود منهم املاوردي يفعزى هذ
  ".وهي قراءة ابن عباس): "٣/٩٣(هتفسري، وعزاها السمعاين أيضاً إىل أيب بن كعب، وقال الرازي يف )٣/٩٣(والرازي



 

¤ ¥ ¦ §  ¨ } : أن موسى قال كما حكى اهللا عنـه  -
ª © z واحلنطة أشرف األطعمة، فال ميكن أن تكون هي الفوم. 

 .(١)أن الثوم أوفق للعدس والبصل من احلنطة -
  .)٢("وهذا ما ال يعرف أن الفوم الثوم:"لكن قال الزجاج عن هذا القول

، وهم مقدمون على النايف؛ ألن املثبت معه زيادة علم، إن املثبت من أئمة العربية: ويقال
 .نعم يدل على أنه معىن غري مشهور، وإال ما خفي على عامل كبري كالزجاج

   .احلنطة: املراد بالفوم: القول الثاين
 (٧)وعزاه ابن عطية والسمعاين والقرطيب ،(٦)وقتادة (٥)واحلسن (٤)والسدي  (٣)قاله ابن عباس

ابن هشام صاحب السرية واألخفـش والزجـاج   واختاره  ،رينأكثر املفس إىل (٧)والقرطيب
والواحدي والراغب األصفهاين وابن عطية والزخمشـري والبيضـاوي واجلـالل     النحاسو

  .(٨)السيوطي وحممد عبده
  .هي احلنطة وسائر احلبوب اليت ختتبز: وعرب بعضهم بقوله

  .(٩)الفوم احلنطة بلسان بين هاشم: ابن عباسقال 
  .)١("وهو احلنطة بال اختالف بني أهل اللغة:"قال الواحدي

                                  
) ١/٣٩٥(، وابن حيان )١/٤١" (معاين القرآن"ء يف، وذكر الفرا)٣/٩٣(ذكر هذين الوجهني الرازي يف تفسريه ) ١(

  .الوجه الثاين) ٣/٢٥٩"(عمدة احلفاظ"والسمني احلليب يف
  ).١/١٤٣(للزجاج"معاين القرآن)"٢(
  ).١/٣١١(الطربيأخرجه ) ٣(
  ).١/٣١١(الطربيأخرجه ) ٤(
  ).١/٣١١(الطربيأخرجه ) ٥(
  ).١/٣١١(الطربيأخرجه ) ٦(
  ).١/٩١"(فتح القدير"،)١/٤٢٥"(تفسري القرطيب"،)١/٨٦"(تفسري السمعاين" ،)١/١٥٣( "احملرر الوجيز" :انظر) ٧(
، )٣٨٨ص"(املفردات يف غريب القرآن"، )١/١٠٩"(لواحديل "الوجيز"، )١/١٤٣(للزجاج"معاين القرآن:"انظر) ٨(
تفسري "،)١/١٣( "تفسري اجلاللني" ،)١/٣٣١( "تفسري البيضاوي"،)١/١٧٤" (الكشاف" ،)١/١٥٣( "احملرر الوجيز"

  ).٣٣/٢٢٢( "تاج العروس"، )١٥/٤١٢"(ذيب اللغة" ،)٣/٧٢( البن هشام"السرية النبوية" ،)١/٣٣٠"(املنار
) ١٦٨ص(كتاب املصاحف ، وتفسريه للفوم باحلنطة، أخرجه أيضاً ابن أيب داود يف )١/٣١١(الطربي  أخرجه) ٩(

  ).١/١٢٣(وابن أيب حامت



 

  .وهكذا قال الزجاج، وسيأيت نقل كالمه
وهي احلنطة واخلبز مجيعاً قد ذكـرا، قـال    ،لغة قدمية -فيما ذكر -فإن الفوم " :قال الفراء
 :، بالتشديد ال غـري، يريـدون  فوموا لنا :ونيقولمسعنا العرب من أهل هذه اللغة : بعضهم

  .(٢)"اختبزوا لنا
القوم حمال أن يطلب  -يعين القول بأنه الثوم-ههنا ما يقطع هذاو :قال أبو إسحاق الزجاج

  .(٣)"وال خالف عند أهل اللغة أن الفوم احلنطة..والرب أصل الغذاء ،ال بر فيه طعاماً
  .هو احلبوب كلها: (٤)القول الثالث
  .يف لغة أهل الشام احلمصأنه : (٥)القول الرابع

  
  

  الترجيح
هو ما ذهب إليه أكثر املفسرين من أن الفوم هو احلنطـة؛   -إن شاء اهللا تعاىل-ل الراجح لع

أن هـذا هـو    -كما سلف-ألنه هكذا معناه يف لغة العرب، ولذا نقل الزجاج والواحدي 
وأما ما ذكر من أن العرب تبدل الثاء فاء، فإنه وإن . معناه عند أهل العربية دون نزاع بينهم

ال أنه خالف األصل، وأما قراءة ابن مسعود، فلعلها من قبيل التفسـري، إذ  كان صحيحاً، إ
جل قراءة ابن مسعود كذلك، فال تعدو أن تكون قوالً البن مسعود، وقد خولف فيه، واهللا 

  .تعاىل أعلم
  

                                                                                                   
  ).١/١٤٦"(الوسيط) "١(
  ).١٢/٤٦٠"(لسان العرب"ره عنه ابن منظور يف ذك) ٢(
  ).   ١/١٤٣(للزجاج"معاين القرآن) "٣(
تفسري "، )١/٨٩" (زاد املسري" ،)١/١٠٢" (تفسري ابن كثري: "، وانظر)٤/١٦٢٥(ذكره البخاري يف صحيحه ) ٤(

  ).١/٧٠"(الثعاليب
  ).١/٣٩٥(،وابن حيان يف تفسريه )١/٤٢٥(ه تفسرييف القرطيب  ذكره) ٥(



 

 { X W J I H  G F E D C B A
 X W V U T  S R Q   P O N M   L K

z )٦٢:البقرة.(  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــ
  :وفيها مسألة واحدة، وهي

  ما املراد بالذين آمنوا يف املوضعني الواردين يف اآلية الكرمية؟] ١٧[
  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 

: مث قال G F E D C B Az   } :وأما قوله تعاىل"

{ L K J I H z فإن هؤالء قوم آمنوا بألسنتهم، فقال تعاىل: { I H 
z بهمنهم بقل: { L K J z (١)" إن املنافقني والذين هادوا:كأنه قال.  

  :  الدراسة
هذه اآلية قد استشكلها كثري من أهل العلم، وألجل هذا؛ أوردها اإلمام شيخ اإلسالم ابـن  

  .(٢)" تفسري آيات أشكلت على كثري من العلماء: " تيمية يف كتابه

وقد ذكـر   J I H L K z } :قوله يف آخر اآليةوسبب هذا اإلشكال، هو 

   .(٣) C B A z } :يف ابتداء اآلية

  :يف اآلية الكرمية على أقوال" C B" وبناء على هذا؛ فقد اختلف املفسرون يف معىن 

                                  
  ). ٢٥٦ص"(املسائل واألجوبة:"، وانظر)٤٨٢ص"(تأويل مشكل القرآن) "١(
  . )١/٢٣٩"(تفسري آيات أشكلت على كثري من العلماء:"انظر) ٢(
 ،)١/٢٧٨"(املعاين وحر"،)٣/٩٧"(تفسري الرازي"، )١/٨٨"(السمعاين تفسري"، )١/٧٩( "البغوي تفسري" :انظر) ٣(
  ).٢١٥ص"(جواهر األفكار"



 

املنافقون، وذهب إليه اإلمـام  : من أن املراد م ~ما ذهب إليه ابن قتيبة : القول األول
وأبو السعود، واستدل  (٢)شري والنسفي، ومال إليه األلوسي، واختاره الزخم(١)سفيان الثوري

  :له بقوله

{ C B A z  سـلك  يف انتظـامهم  بقرينـه  ،املنافقون وهم ،فقط بألسنتهم :أي 
 عنـها  عرب وإن ،املرتبة تلك بأن للتصريح ؛النفاق عنوان دون بذلك عنهم والتعبري ،الكفرة
  .(٣)"عاًقط الكفر ورطة من تنقذهم وال ،أصالً نفعاً جتديهم ال ،باإلميان

إن الذين آمنوا بألسنتهم، والـذين هـادوا، والنصـارى،    : ويكون املعىن على هذا القول
من آمن من هؤالء الكفرة، إميانا خالصاً، ودخل يف ملة اإلسالم دخوال أصـيالً،   والصابئني

  . وعمل صاحلاً، فلهم أجرهم عند رم جل وعال وال خوف عليهم وال هم حيزنون
  . من آمن منهم، يعود على من تقدم: ذوف تقديرهويكون يف اآلية حم

  .أن اآلية نازلة يف طوائف الكفرة الذين بعث فيهم النيب : وواضح أن هذا القول يعين
  .  أم قوم كانوا مؤمنني بعيسى قبل أن يبعث حممد : القول الثاين

اهللا تعـاىل  وقد عزى ابن اجلوزي والسمرقندي وابن حيان هذا القول إىل ابن عباس رضي 
  . (٤)عنهما
أم الذين آمنوا مبوسى، وعملوا بشريعته، إىل أن جاء عيسى، فآمنوا به، وعملـوا  : الثالث

  .  بشريعته، إىل أن جاء حممد 
  .(٥)وهذا قول السدي عن أشياخه

                                  
، )١/٩١"(زاد املسري:"، وابن اجلوزي يف)١/١٥٦"(احملرر الوجيز"اإلمام ابن عطية يف : اإلمام الثوري نسبه إىل) ١(

  ). ٢١٥ص"(جواهر األفكار"وابن بدران يف 
  ). ١/٤٨"(النسفي تفسري" ،)١/١٧٥"(الكشاف"، )١/٢٧٨"(املعاين وحر: "انظر) ٢(
 احملرر: "، وانظر)٢٥٦ص"(املسائل واألجوبة"بن قتيبة يف، وهذه احلجة قد ذكرها ا)١/١٠٨"(السعود أيب تفسري) "٣(

  ).١/٩٣"(القدير فتح" ،)١/١٥٦"(الوجيز
، ومل أجده فيما بني يدي من )١/٣٨٩"(البحر احمليط"،)١/٨٥" (تفسري السمرقندي"، )١/٩١"(زاد املسري:"انظر) ٤(

  .املصادر املسندة
  ).١/٣٨٩"(البحر احمليط" وابن حيان يف ،)١/٩١"(زاد املسري"نسبه إليه ابن اجلوزي يف تفسريه) ٥(



 

أم الذين كانوا يطلبون اإلسالم كقس بن سـاعدة وحبـريا وورقـة بـن نوفـل      : الرابع
  . (١)وسلمان
  . أم املؤمنون من هذه األمة: اخلامس

واختار هذا اإلمام الطربي والقرطيب وشيخ اإلسالم ابن تيمية والشوكاين والسعدي والشيخ 
  :، قال الشوكاين(٢)حممد رشيد رضا وابن عثيمني

وصاروا من مجلة أتباعه، وكأنه سـبحانه   إن املراد الذين صدقوا النيب : واألوىل أن يقال"
ن حال هذه امللة اإلسالمية، وحال من قبلها من سائر امللل، يرجع إىل شـيء  أ: أراد أن يبني
أن من آمن منهم باهللا واليوم اآلخر، وعمل صاحلاً، استحق ما ذكره اهللا مـن  : واحد، وهو

  .(٣)"األجر، ومن فاته ذلك، فاته اخلري كله، واألجر دقه وجله

  .(٤)ى إميانهداوم وثبت عل: أي L K J I H z } :ويكون حينئذ معىن
من آمن ظاهراً وباطنا، ومن آمن ظاهراً فحسب، فيشمل املـؤمن  : املراد مبن آمن: السادس

  . حقيقة واملنافق
  . (٥)وقد ذهب إىل هذا القول البيضاوي يف تفسريه، وابن بدران
  :وقد بني ابن بدران وجه هذا القول، فقال بعد أن اختياره له

آلية، فأخرب أن من آمن منهم إمياناً حقيقياً، له أجر إميانـه  مث إنه تعاىل فصل يف آخر هذه ا" 
الدالة على التبعـيض، وهـذا    (٦)"منهم:"عند رم، ومن ال، فال ، ويشهد هلذا التأويل قوله

  . (١)"التأويل يضم إليه مجيع األقوال اليت مضت عن املفسرين

                                  
  ) .١/٣٢١" (الطربي تفسري :"ومل يعزه ألحد، وانظر ) ١/٩١"(زاد املسري"ذكره ابن اجلوزي يف ) ١(
تفسري آيات أشكلت على كثري من "، )١/٤٣٢"(القرطيب تفسري" )١/٣١٧"(الطربي تفسري:"انظر) ٢(

البن " تفسري القرآن الكرمي"، )٣٣٦-١/٣٣٥"(فسري املنارت"، )٥٤ص"(تفسري السعدي" ،)١/٢٣٩"(العلماء
  .)١/٢٢١(عثيمني

  .، وانظر ما قاله حممد رشيد رضا يف بيان وجه هذا القول فهو نافع ماتع)١/٩٣"(القدير فتح) "٣(
، )١/٣٨٩"(البحر احمليط"،)١/٧٢( "الثعاليب تفسري"، )١/١٥٦"(الوجيز احملرر"، )١/٣٢٠"(الطربي تفسري: "انظر) ٤(
  ).١/١٠٨( "السعود أيب تفسري"
  ).  ٢١٥ص"(جواهر األفكار"، )١/٣٣٣"(البيضاوي تفسري :"انظر) ٥(
  .ليست يف اآلية، ولكنها مقدرة) ٦(



 

  
  :الترجيح

املفسرين ومن وافقه من أن املـراد   الذي يظهر يل رجحانه من األقوال ما ذهب إليه شيخ  
دليـل   -وقد سبق-املؤمنون من هذه األمة على احلقيقة، وما ذكره الشوكاين : بالذين آمنوا

  . بني وبرهان واضح يف ترجيح هذا القول على غريه
ويؤيد هذا أن لفظ اإلميان إذا أطلق مل يشمل إال من يستحقه على احلقيقة، فال يدخل فيه   

أن اهللا سبحانه قرم مع أهل الكتاب مـن  : ويؤيده أيضاً. ألم ليسوا من أهله أهل النفاق؛
وهي أديان مساوية  -(٢)هم من النصارى: على قول من قال -اليهود والنصارى، والصابئني

أهل اإلميان من هـذه األمـة؛ ألن    -والعلم عنده -أصلها صحيح، مما يدل على أنه أراد 
لتغاير، أي أن أهل اإلميان غري اليهود، وغري النصارى، وغـري  االقتران والعطف يدل على ا

  .  الصابئني، فتعني أن يكون املراد م أهل اإلميان من هذه األمة
أن اهللا تعاىل أراد بيان وصف أهل السعادة والنجاة من األولـني  : ويؤيد هذا الوجه أيضاً  

ألمة داخلون فيه دخوالً أوليـاً،  واآلخرين، وال شك أن أهل اإلميان على احلقيقة من هذه ا

N M L K }  : قـال ولذا ملا ذكر اهللا سبحانه األديان الستة يف سورة احلـج،  
 Y   X W V U T S R    Q P O

Zz )١٧:احلج.(  
فأخرب أنه يفصل بينهم، ومل جيعل يف املشركني واجملوس من هو من أهل السعادة يف اآلخرة، 

ن هادوا والنصارى والصابئني، يف هذه اآلية، مما يبني أن كما جعل ذلك يف الذين آمنوا والذي
اآلية سيقت لبيان حال أهل السعادة؛ وحينئذ يدخل فيه املؤمنون الصادقون، ولـذا جـاء   

  .  (٣)تقدميهم على غريهم

                                                                                                   
  ).  ١/١٧٢"(حاشية الشهاب على البيضاوي: "، وانظر)٢١٥ص"(جواهر األفكار)"١(
  .لعلم، وغريه من أهل ا)٥٤ص(كما هو قول الشيخ ابن سعدي يف تفسريه) ٢(
تفسري آيات أشكلت على كثري "أشار إىل هذا الوجه أبو العباس ابن تيمية شيخ اإلسالم رمحه اهللا رمحة واسعة يف ) ٣(

  .)٢٤٠-١/٢٣٩"(من العلماء



 

، وأن -تقدمت أو تأخرت -أن اآلية بيان لسنة اهللا تعاىل يف معاملة األمم: ويؤيد هذا القول

P O N M   L K J I H    } :مبيزان عدلاجلميع حمكومون 
X W V U T  S R Qz    فحسن أن يكون شامالً للطوائف الـيت

أن يبني هلم أن الفوز هو ملن أتى ـذا   -والعلم عنده -هي مظنة للفوز، وأراد اهللا سبحانه
  .الوصف، وهو اإلميان باهللا واليوم اآلخر مع العمل الصاحل

فغري صحيح؛  -كما هو مذهب أصحاب القول األول -نافقنيإن املراد امل: وأما قول من قال
ألن املنافقني ليسوا من أهل اإلميان، وقد أطلق اهللا ههنا وصف اإلميان، ومل يقيده يف الظاهر، 

مث كيف خيرج أهله واملتصفون به على احلقيقـة،   -وذا نرد على أرباب القول السادس -
  .ال خيفىويقصر على من ليسوا كذلك، هذا فيه بعد 

: وما ذكروه من احلجة، فهي حجة ضعيفة، إذ إم فهموا أن املراد باليهود ومن ذكر معهم
  . من وجد حال نزول القرآن، أي، أم فهموا أن اآلية خاصة مبن بعث إليهم رسول اهللا 

كما هو  -أن لفظ اآلية عام، فاألمساء املوصولة واملعارف من ألفاظ العموم: ويرد هذا الفهم
فكل من كان من الذين هادوا والنصارى والصابئني، فقد دخل  -مقرر يف علم أصول الفقه

  .يف لفظ اآلية
  :قال اإلمام ابن عطية

 ا حصر اآلية ألفاظ فكأن ،امللل من غريها ومن ،حممد ملة من :مؤمن لكل عام لفظ الذين"
  .(١)"فسرينامل مجهور تأويل وهذا ،اختالفها على الطوائف وبينت ،كلهم الناس

  :سبب نزول اآلية الكرمية، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: أيضاً -دعوى اخلصوص-كما يرده
والصواب هو القول اآلخر، وأن اآلية عامة تتناول من اتصف مبا ذكر فيها قبـل مبعـث    "

، وهو الذي يدل عليه لفظ اآلية، ويعرف به معناها من غري تناقض، ويعرف - –الرسول 
 السـلف  عـن  املعروفالقول  هوهذا و .بعدها وما قبلهاويظهر به مناسبتها ملا  به قدرها،

 وغـريه  (٢)فقد روى أبـو حـامت  . اآلية نزول سبب من ذكروه ما يدلعليه وومجهورهم، 

                                  
   ).٢/٢١٩"(الوجيز احملرر" )١(
 عمر أيب ابن ىلإ) ١/١٧٩"(املنثور الدر"يف  السيوطيوعزاه  ،العدين عمر أيب ابنمن طريق ) ١/١٢٦(يف تفسريه ) ٢(

  .سندهم يف العدين



 

 :سـلمان  قال: قال ،جماهد عن (١)جنيح أيب ابن عنبن عيينة،  سفيان عن ،الثابتة باألسانيد
  .(٢)"اآلية فرتلت عبادمصالم و من فذكر معهم كنت دين أهل عن   النيب سألت

وما أشار إليه رمحه اهللا تعاىل من أن مناسبة اآلية تؤيد عدم قصر اآلية على اليهود والنصارى 
املوجودين زمن اخلطاب، قد ذكره غري واحد، وهو مؤيد للعموم، يقول العالمة ابن سعدي 

  :رمحه اهللا تعاىل رمحة واسعة
 مبحمـد  اإلميان إىل بالنسبة ال ،هم حيث من الطوائف هذه بني احلكم ذاه أن :والصحيح"
 حممد بعثة قبل عنهم إخبار هذا فإن  القرآن طريقة وهذه ،أحواهلم مضمون هذا وأن 
 ذلـك  يزيـل  ما جتد أن بد فال ،األوهام بعض اآليات سياق عند النفوس بعض يف وقع إذا

- وذلـك  ،شيء كل وسعت رمحته ومن ،وجودها لقب األشياء يعلم من ترتيل ألنه ؛الوهم
 بعض يف وقع رمبا وقبائحهم ،معاصيهم وذكر ،وذمهم ،إسرائيل بين ذكر ملا أنه -أعلم واهللا

 ،بوصفه منهم الذم يلحقه مل من يبني أن تعاىل الباري فأراد، الذم يشملهم كلهم أم النفوس
 يشمل عاماً حكماً تعاىل ذكر م االختصاص يوهم خاصة إسرائيل بين ذكر أيضا كان وملا

 يبهر ما كتابه يف أودع من فسبحان ،واإلشكال التوهم ويزول ،احلق ليتضح ؛كلها الطوائف
  .(٣)"العاملني عقول

أن لفظ اإلميان إذا أطلق، انصرف إىل أهل اإلميان : فريده: وأما القول الثاين والثالث والرابع
ليهود والنصارى قـد دخلـوا يف الـذين هـادوا     كما أن املؤمنني من ا. من أمة حممد 

أن محل اللفـظ علـى   : والنصارى، فينبغي إذاً محل لفظ اإلميان على معىن جديد، ملا تقرر
  .التأسيس، أوىل من محله على التأكيد

  .والعلم عند اهللا تعاىل. وأما القول السادس فقد سبق ذكر سبب رده
  
  

                                  
 مات ،السادسة من ،دلس ورمبا ،بالقدر رمي ثقة ،موالهم الثقفي يسار أبو ،املكي يسار جنيح أيب بن اهللا عبدهو ) ١(

  ].٣٦٦٢"[تقريبال:"، أخرج له اجلماعة انظربعدها أو وثالثني إحدى سنة
  .)٢٤٤-١/٢٤٢"(تفسري آيات أشكلت على كثري من العلماء)"٢(
  ).٥٤ص"(السعدي تفسري) "٣(
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــ
  :وفيها مسألتان اثنتان، ومها

  ".f:"بيان عود الضمري يف قوله: املسألة األوىل] ١٨[

  ".l k j i     h  :"معىن قوله سبحانه: املسألة الثانية] ١٩[
  :قال اإلمام ابن قتيبة

" { g f z ،أي قرية أصحاب السبت { g z عربة ملا بني يديها من : أي
  .القرى، وما خلفها ليتعظوا ا



 

وهـو قـول   . من صيدهم احليتان يف السبت: ملا بني يديها من ذنوم، وما خلفها: ويقال
  .  (٢)"، واألول أعجب إيلَّ(١)قتادة

  
  :الدراسة

جملعول نكـاالً  بيان ا: يف كالمه السابق مسألتني، أما األوىل منهما، فهي ~ذكر ابن قتيبة 

، واختـار رمحـه اهللا أن   g f z } :ما هو؟ وإيضاح مرجع الضمري يف الكلمة
واملراد أهل القرية  الضمري عائد على القرية اليت نزل ا ما نزل من عقاب اهللا وشديد عذابه،

أن احلديث هو عن أصحاب القرية، فاملتبادر إىل الذهن : وأصحاا، ولعل احلجة هلذا القول
  .(٣)"إذ معىن الكالم يقتضيها" :قال اإلمام القرطيب. لضمري إليهاعود ا

وقد اختار هذا القول ابن عزيز السجستاين والسمرقندي وابن أيب زمنني وابن كثري حيـث  
  : قال

واملراد أهلها بسـبب   ،فجعل اهللا هذه القرية :أي ،أن الضمري عائد على القرية :والصحيح"
  .(٤)"اعتدائهم يف سبتهم

  .آخرون من أهل العلم إىل أن الضمري عائد على العقوبة وذهب
  . (٥)ويروى هذا القول عن ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما

الفراء والواحدي يف قول والسمعاين والبغوي والزخمشري : واختاره مجع من املفسرين منهم
والشوكاين  والبيضاوي والنسفي وابن جزي الكليب واخلازن واجلالل السيوطي وأبو السعود

  . (٦)وحممد عبده والسعدي

                                  
  ). ١/٣٣٤(الطربي  أخرجه) ١(
  ). ٥٢-٥١ص"(تفسري غريب القرآن)"٢(
  .)٣٦٣/ ١(البن عادل  "اللباب" :، وانظر)١/٤٤٣" (تفسري القرطيب) "٣(
تفسري " ،)١/٨٨"(تفسري السمرقندي"، )٤٥٨ص(البن عزيز"غريب القرآن: "، وانظر)١/١٠٨"(تفسري ابن كثري) "٤(

  ).١/١٤٨"(زمنني أيبابن 
  ).١/٣٣٣(الطربيأخرجه ) ٥(
تفسـري  "،)١/٩٠" (تفسـري السـمعاين  " ،)١/١١١(لواحـدي ل"الوجيز"، )١/٤٣(للفراء "معاين القرآن:"انظر) ٦(

التسـهيل لعلـوم   " ،)١/٤٩"(تفسري النسفي"،)١/٣٣٨"(تفسري البيضاوي"، )١/١٧٦"(الكشاف" ،)١/٨١"(البغوي



 

  .(١)وذهب آخرون إىل أن الضمري عائد على القردة، واختارها الثعليب والواحدي 
ألنه إذا أمكن رد الكنايـة إىل  :"ورأى الرازي أن هذا القول وسابقه مها أوىل األقوال، قال

ذكـرهم وذكـر   فليس يف اآليـة املتقدمـة إال    ،فال وجه لردها إىل غريه ،مذكور متقدم
  . (٢)"عقوبتهم

  . (٣)فلذلك أنثت: وهذا اختيار األخفش، قال
  . أن الضمري عائد على احليتان: ويف اآلية قول رابع، وهو 

  . (٤)ويروى عن ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما
،وهو كما قالوا؛ إذ ال تعلـق  (٥)وقد استبعد هذا القول اإلمام الطربي وابن عطية والقرطيب

 ا، فكيف جتعل نكاالًللعذاب.  
قوالً خامساً يف اآلية، وهو أن الضمري عائد على تلك األمة الـيت   (٦)وحكى اإلمام ابن جرير
  .فجعلنا األمة اليت اعتدت يف السبت نكاالً: أهلكت، فيكون املعىن 

  
  .(٧)وعزاه ابن اجلوزي إىل الكسائي والزجاج

  :قال الرازي مبيناً وجه هذا القول

يدل على  )٦٥:البقرة ( z yz } | { ~ _   } : عاىلألن قوله ت"
  .(٨)"األمة واجلماعة أو حنوها

                                                                                                   
فـتح  " ،)١/١١٠" (تفسـري أيب السـعود  "،)١٤ص"(تفسري اجلاللـني "،)١/٦٩"(نتفسري اخلاز"، )١/٥٠"(الترتيل
  ). ٥٤ص" (تفسري السعدي"، )١/٣٤٥"(تفسري املنار"،)١/٩٦"(القدير

  ).١/١٥٣(للواحدي "الوسيط"،)١/٢١٣"(تفسري الثعليب" :انظر) ١(
  ).٣/١٠٤"(ازيتفسري الر) "٢(
  ).٢٣٥ص(لألخفش"معاين القرآن) "٣(
  ).١/٣٣٣(يالطربأخرجه ) ٤(
  ).١/٤٤٣" (تفسري القرطيب"، )١/١٦١"(احملرر الوجيز"، )١/٣٣٥"(تفسري الطربي" :انظر) ٥(
ه تفسرييف  ابن كثري، و)٣/١٠٤(والرازي يف تفسريه) ١/٤٤٣(هتفسرييف القرطيب ، وذكره )١/٣٣٤( هفسرييف ت) ٦(
)١/١٠٨ (  
  ).١/٩٥( "زاد املسري) "٧(
  ). ٣/١٠٤"(ازيتفسري الر)"٨(



 

  .وهذا القول يف احلقيقة يرجع إىل قول اإلمام ابن قتيبة
  

   . l k j i     hz }  :معىن قوله سبحانه: أما املسألة الثانية، وهي
يرجـع   -ختلفت عباراموإن ا-فقد اختلف املفسرون يف املراد ذه اآلية الكرمية وحاصها 

  :إىل ثالثة أقوال،هي
  .  من القرى: ما بني يديها من القرى، وما خلفها أي: أن املراد: القول األول

القرى اليت حضرت تلك القرية املعذبة وشاهدت أو مسعـت  : واملراد بالقرى اليت بني يديها
  . ال ينتفع خبرب أتى بعدهخبربها وشأا، وليس املراد ا تلك القرى السابقة؛ ألن السابق 

وهذا هو اختيار اإلمام ابن قتيبة رمحه اهللا تعاىل، وسبقه إليه ابن عبـاس رضـي اهللا تعـاىل    
  .   (١)عنهما

وذهب إليه كثري من أهل العلم بالتأويل منهم ابن عزيز والسـمرقندي وابـن أيب زمـنني    
  .(٢)لسعديوالواحدي والنحاس والسمعاين والزخمشري وابن كثري والنسفي وا

ويؤيد هذا القول أن اهللا تبارك وتعاىل ذكر يف كتابه العزيز أن من حكم إهالكـه لألمـم   
والقرى الكافرة اتعاظ اخللق، وانتفاعهم خبرب املعذبني، وزجرهم عن أفعاهلم، فهـذه اآليـة   

Ã Â Á  À }  :جاءت موافقة هلذه احلكمة املنصوص عليها، كما يف قوله تعاىل
  É È  Ç Æ Å Ä z )وهلذا ختم اهللا تعاىل اآلية الـيت  ). ٢٧:األحقاف

  .(٣) n mz }  :حنن بصدد احلديث عنها بقوله
إا : أنه ال يقال يف حق القرى اليت حول تلك القرية املعذبة: إال أنه يشكل على هذا القول

  .بني يديها، بل يقال حوهلا، كما يف آية األحقاف
  .نوب وما خلفها ما عملوا بعدهاملا بني يديها من الذ :الثاينل والق

                                  
  ).١/١٣٣(ابن أيب حامت أخرجه )١(
ــز"غريــب القــرآن: "انظــر) ٢( ــن عزي ــن "، )١/٨٨"(تفســري الســمرقندي"،)٤٥٨ص(الب أيب تفســري اب

تفسـري  "، )١/١٧٦"(الكشـاف "،) ١/٩٠"(تفسـري السـمعاين  "،)١/١١١(للواحدي" الوجيز"،)١/١٤٨"(زمنني
  ). ٥٤ص" (تفسري السعدي"، )١/١٠٨"(تفسري ابن كثري"، )١/٤٩"(النسفي

  .كحجة للقول الذي اختاره)١/١٠٨(وهذا ما ذكره ابن كثري يف تفسريه) ٣(



 

  .ويكون الضمري عائد على املسخة، أي ما بني يدي املسخة وما خلفها
واختـاره البخـاري   (٥)والسدي (٤)وأبو العالية (٣)وقتادة (٢)وجماهد (١)ابن عباسوهو قول 

  .(٦)والطربي وابن جزي الكليب
  .    (٧)"هذا قول جيد:"قال اإلمام ابن عطية
أنه كيف تكون العقوبة نكاالً ملا خلفها من ذنوم، وهل هلم : هذا القوللكن يشكل على 

ـ   ~ذنوب بعد أن ذهبوا، لكن اإلمام الطربي  k  "أدرك هذا االعتراض، فـذهب بـ
 l "إىل معىن غري ما ذكرناه مع أنه املتبادر من هذا القول، فقال:  

وملا خلف  ،ن ذنوم السالفة منهمفجعلنا عقوبتنا هلم عقوبة ملا بني يديها م :فتأويل الكالم"
وأن حيل م مثل  ،فيمسخوا مثل ما مسخوا ،عقوبتنا هلم من أمثال ذنوم أن يعمل ا عامل

  . (٨)"الذي حل م
حسن وهو توجيه  .  

فجعلناها وما خلفها مما أعد هلـم مـن    :تقديرالو ،يف اآلية تقدمي وتأخريأن : القول الثالث
أي ملا تقدم من ذنوم يف اعتـدائهم يـوم    ،وجزاءا ملا بني يديها االًالعذاب يف اآلخرة نك

  . (٩)السبت
لكن ادعاء التقدمي والتأخري يف الكالم ، مث التقدير مما ال يصار إليه إال بدليل، وال دليل على 

                      .                                                                                  ما ذكر
  الترجيح

                                  
  ).١/٣٣٥(أخرجه الطربي) ١(
  ).١/٧٦"(تفسري جماهد: "، وانظر)١/١٣٤(ابن أيب حامتو) ١/٣٣٥(أخرجه الطربي) ٢(
  ).١/٤٨(أخرجه الصنعاين ) ٣(
  ).١/١٣٤(ابن أيب حامت أخرجه) ٤(
  ).١/١٣٤(ابن أيب حامت وذكره عنه) ١/٣٣٥(أخرجه الطربي) ٥(
  ).١٨/٨٤"(عمدة القاري" ،)١/٥٠"(التسهيل لعلوم الترتيل"، )١/٣٣٥"(تفسري الطربي: "انظر) ٦(
  ).١/١٦١"(احملرر الوجيز)"٧(
  ).١٨/٨٤"(عمدة القاري"، )٨/١٦٢"(فتح الباري" :بتصرف يسريٍ، وانظر) ١/٣٣٥"(تفسري الطربي) "٨(
  ).١/٧٦(هتفسرييف يب الثعالو ،)١/٨١(البغوي ذكره ) ٩(



 

": f : "الذي يظهر يل رجحانه يف املسألة األوىل وهي عود الضمري يف قوله سبحانه 
: كلها صحيحة وهي متالزمة، فإننا إن قلنـا  -عدا القول الرابع –هو أن األقوال املذكورة 

االً إال ملا نزل ـا مـن   املراد بالقرية فاملراد أهلها وهم األمة اليت مسخها اهللا، ومل جتعل نك
العذاب الشديد والنكال العظيم، وهو مسخهم على هيئة قردة، فأيها قيل أدى إىل اآلخـر،  

  :ولذا قال اإلمام ابن عطية

وحيتمل علـى األمـة الـيت     ،حيتمل العود على املسخة والعقوبة" f "والضمري يف "
  .(١)"وحيتمل على القرية ،وحيتمل على القردة ،مسخت
من أن املراد  ~ما ذهب إليه ابن جرير  -إن شاء اهللا تعاىل -فالراجح : ملسألة الثانيةوأما ا

بني يديها من الذنوب، لكون هذا املعىن أوضح، فالذنوب اليت سبقت العقوبة يقال يف حقها 
  .  والعلم عند اهللا تعاىل. بني يديها، وال يقال هذا يف حق القرى اليت حوهلا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                  
  ). ١/١٦١"(احملرر الوجيز)"١(
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــ

  : وفيها مسألة واحدة، وهي

  .يف اآلية الكرمية" _ "بيان املراد بـ] ٢٠[
  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 

  .(١)"من العمل" _ "
  

  الدراسة
  : م يف معىن مسلمة على أربعة أقوال، هياختلف أهل العل

   .لممسلمة من الع :ولاألل والق
  .وعلى هذا يكون هذا الوصف مؤكداً ملا سبقه ،وابن قتيبة (٢)قاله احلسن

واستشكل هذا القول بعض العلماء؛ ألن محل املعاين على التأسيس أوىل من محلـها علـى   
  .التوكيد

  :قال اإلمام الشوكاين
إلفادة أوىل او ،والتأسيس خري من التأكيد ،اهللا سبحانه قد نفى ذلك عنها ألن ؛وهو ضعيف"

  . (٣)"من اإلعادة

   .مسلمة من الشية": _ "معىن :ينالثال والق
   .(١)وابن زيد (٤)قاله جماهد

                                  
  ).  ٥٢ص"(تفسري غريب القرآن) "١(
  ). ١/٩٩"(زاد املسري:"وابن اجلوزي يف) ١/١٥٦"(الوسيط"نسبه إليه الواحدي يف ) ٢(
  ). ١/٢٩١"(روح املعاين"، )١/٤٥٤"(تفسري القرطيب:"، وانظر)١/٩٨"(فتح القدير)"٣(
  ).١/١٤٢(ابن أيب حامت، و)١/٣٥١(الطربي أخرجه ) ٤(



 

` a  :"ويؤخذ على هذا القول ما يؤخذ على سابقه؛ إذ إن هذا املعىن قد نفـي بقولـه  
b."  

 "` b a : "وإال لكـان قولـه   ،ضعيف -يعين هذا القول-بعوهذا الرا: "قال الرازي
  .(٢)"غري مفيد تكراراً
  . (٦)والربيع (٥)وقتادة (٤)و أبوالعالية (٣)مسلمة من العيوب قاله ابن عباس: ثالثالل والق

واختاره الطربي واجلصاص والثعليب والسمعاين والبغوي وابن كثري واأللوسي والشـوكاين  
  .(٧)وابن عاشور

مل يذكر يف األوصاف السابقة،  -السالمة من العيوب -أن هذا املعىن: احلجة هلذا القولومن 
وال الالحقة مع داللة اللفظ عليه، ومحل املعاين على التأسـيس أوىل مـن محلـها علـى     

  . (٨)التأكيد

   .مسلمة القوائم واخللق": _ "معىن :ل الرابعوالق
  .(٩)قاله عطاء اخلراساين
إىل القول السابق؛ ألا إذ كانت مسلمة القوائم واخللق، فقد سلمت من وهذا القول راجع 

  .العيوب

                                                                                                   
  ).١/٩٩"(زاد املسري:"نسبه إليه ابن اجلوزي يف) ١(
  ).٣/١١٢"(رازيتفسري ال) "٢(
  ).١/٣٥٢(الطربي  أخرجه) ٣(
  ).١/٣٥٢(الطربي  أخرجه) ٤(
  ).١/١٤٢(ابن أيب حامتو ،)١/٣٥٢(الطربي ، و)١/٤٩( هتفسرييف الصنعاين  أخرجه) ٥(
  ).١/٣٥٢(الطربي  أخرجه) ٦(
تفسـري  "، )١/٢١٨"(تفسري الـثعليب " ،)١/٤٢(للجصاص  "أحكام القرآن"، )١/٣٥٢"(تفسري الطربي: "انظر) ٧(

روح "،)١/٧٧"(تفسـري الثعـاليب  "، )١/١١٢"(تفسري ابـن كـثري  "، )١/٩٣"(تفسري السمعاين" ،)١/٨٤"(البغوي
  ).١/٥٥٥"(تنويرالتحرير وال) "١/١٤٤"(تفسري املراغي" ،)١/٩٨"(فتح القدير"، )١/٢٩١"(املعاين

  ). ١/٩٨"(فتح القدير"، )١/٢٩١"(روح املعاين"،)٣/١١٢"(تفسري الرازي"، )١/٣٥٢"(تفسري الطربي: "انظر) ٨(
  ).١/١٤٢(ابن أيب حامتأخرجه ) ٩(



 

مسلمة من العيوب وآثار العمل، فجمعوا بـني  ": _ "ورأى بعض أهل العلم أن معىن 
قولني قيال يف اآلية الكرمية، وهذا اختيار اإلمام الواحدي والنسفي والسيوطي وحممـد بـن   

  . (١)عبده
  
  
  
  

  الترجيح

مسلمة من العيوب؛ إذ إن املعـاين  ": _ "يترجح يل من األقوال السالفة أن معىن الذي 
األخرى من نفي العمل، والشية عن البقرة قد ذكرت يف اآلية نفسها، فتحمل اللفظة علـى  
معىن السالمة من العيوب، لكونه معىن مل ينص عليه، فاحلمل عليه أوىل، ملا تقرر من أن محل 

  . خري من محلها على التأكيد املعاين على التأسيس
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                  
  ).١/٣٤٨"(تفسر املنار""،)١٥ص"(تفسري اجلاللني"،)١/٥٠"(تفسري النسفي" ،)١/١١٢"(تفسري الواحدي:"انظر) ١(

  ).١/٣٤٨"(املنار



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 { X W U T  S R Q P O N M L Kz 
  ).٧٨:البقرة(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــ

  :وفيها مسألة واحدة، وهي
  .بيان املراد باألماين املذكورة يف اآلية الكرمية] ٢١[ 
  : ~قال اإلمام ابن قتيبة  

ال يعرفون الكتاب إال تـالوة،  : أي" Q P O N M  :"فقول اهللا تعاىل" 
  . ال يعملون به، وال حيرمون حرامه، وال ينتهون إىل أمره وزاجره: يريد

  :يف عثمان بن عفان (١)قال الشاعر: والشاهد من الشعر
  .(٢)"متىن كتاب اهللا أول ليله               وآخرها القى محام املقادر

  

                                  
البن "اللغة مقاييس"، )٢/١٥٠(لألزهري"الناس كلمات معاين يف الزاهر: "يعز يف عدد من املصادر، انظرالبيت مل ) ١(

  ).١٥/٢٩٥"(العرب لسان" ،)٣/٣٩٢(للزخمشري"الفائق"، )١٠/٥١١" (األعظم واحمليط احملكم" ،)٥/٢٧٧(فارس 
  ).٢/٧٣"(احلديث غريب" ، )٥٣ص"(تفسري غريب القرآن:"، وانظر)٢٣٤ص"(املسائل واألجوبة) "٢(



 

  
  :الدراسة

عن صفة من صفات أهل الكتاب، حيث أثبت اهللا فيها أم ال يعلمـون   هذه اآلية تتحدث
  . الكتاب املرتل إليهم، إال أماين

ما يقـدره يف  : أمنوية، أفعولة، من مىن إذا قدر، وهي يف األصل: أصلها وأماين مجع أمنية،
  . نفسه

  :واختلف  أهل العلم يف معناها على ثالثة أقوال 
  :(١)الأقو ثالثة الكالم معىن ويف
 يسـمعونه  ما على يقتصرون إمنا ،الكتاب فقه يعلمون ال :فمعناه ،التالوة األماين أن :األول
ج والراغب األصفهاين وابن تيمية والزجا الكسائيو ~، وهو اختيار البغوي عليهم يتلى

  . (٣)، بل نسبه النحاس والرازي إىل األكثرين(٢)يف أحدي قوليه، والسعدي

z y x } | { ~    _ `      c  b     a   }:عـاىل وأيدوا هذا بقولـه ت 
 f e dz  )تالوته: أمنيته: قالوا  )٥٢:احلج .  

  :  ~قال ابن القيم 
  .(٤)"إذا تلى ألقى الشيطان يف تالوته: والسلف كلهم على أن املعىن"

  :وبني األزهري وجه كون التالوة أمنية، فقال

                                  
، )٤/١٢٨"(الوجيز احملرر" ،)١/٨١"(الثعاليب تفسري"، )١/٩٣"(السمرقندي تفسري:" انظر هذه األقوال يف ) ١(
 أيب تفسري" ،)١/١١٧"(كثري ابن تفسري"، )٣/١٢٧"(الرازي تفسري" ،)١/٥١"(الترتيل لعلوم التسهيل"

 "النسفي تفسري"،)٢/٦"(القرطيب تفسري"، )١/٩٩"(ينالسمعا تفسري"،)١/٨٨( "البغوي تفسري" ،)١/١١٩"(السعود
  ).١/٣٠٢"(املعاين روح" ،)١/٥٣(
 ابن فتاوىجمموع "،)١/١٠٥"(املسري زاد" ،)١/٢٣"(القرآن غريب يف املفردات" ،)١/٨٨"(البغوي تفسري) "٢(

  .)١/٥٦"(السعدي تفسري" ، )١/٨١"(الثعاليب تفسري" ،)١٧/٤٤١"(تيمية
  ).٣/١٢٨"(رازيال تفسري"، )١/٥٧٤( لنحاسل"ملنسوخوا الناسخ: "انظر) ٣(
زاد "، ) ٣/٢٧٦(للواحدي " الوسيط"، )٣/٢٩٣( تفسري البغوي: وانظر). ١/٩٣"(إغاثة اللهفان" )٤(

 . ، ونسبوه لألكثرين من أهل العلم) ٥/٢٨٤" (أضواء البيان"، ) ٥/٤٤٣"(املسري



 

 بآيـة  مـر  وإذا ، متناها رمحة بآية مر إذا لقرآنا تايل ألن ، أمنية:  مسيت والتالوة:  قلت "
 . )١("يوقاه أن متىن عذاب

؛ ألن األمـي ال  "L K  " :ال يتناسب مع قولـه لكن اعترض على هذا القول بأنه 
  ". يقرأ

  .(٢)وممن اعترض ذا البيضاوي والشنقيطي
ـ  ري هـؤالء  إال أن هذا االعتراض مردود بأن املراد هو حصول التالوة، وهي حاصلة من غ

األميني، بأن يسمعونه من غريهم، كما فسره ذا مجع من أهل العلم، بل، إن هذا االعتراض 
أيضاً مردود، حىت على القول بأم هم الذين يقرأون؛ ألن معرفة القراءة ال ترفـع وصـف   
األمي، فنحن نرى بعض كبار السن، وبعض األعاجم ال يعرف من القراءة، إال قراءة القرآن 

يعين -غريه وقال :"ولذا، يقول الراغب األصفهاين. رمي، وهذا ال يرفع وصف األمية عنهالك
ـ  املعىن معرفة بال التالوة إن حيث من ،املعرفة عن جمردة تالوة إال -غري جماهد  عنـد  يرجت
 .)٣("التخمني على متنيتها أمنية جمرى صاحبها

  .األكاذيب اإ: قالوا :القول الثاين
   .(٤)كذباً بأفواههم يقولونه قوالً إال :يريد "أماين إال :"عباس ابن قال
  . (٦)والطربي والواحدي وابن كثري الفراء واختيار (٥)جماهد قولو وه

  : قال ابن منظور
 وهـو  ،املـني  من مقلوب وهو ،يفتعلها :أي ،األحاديث يتمىن وفالن ،الكذب :والتمين"

ىن احلديث اخترعه، وقال رجل البن ومتىن كذب، ووضع حديثاً ال أصل له، ومت ...الكذب

                                  
  ).١٥/٣٨٣"(اللغة ذيب) "١(
  ).١/١٥٣"(العذب النمري"، )١/٣٩"(البيان أضواء" ،)١/٣٤٩"(ويالبيضا تفسري:"انظر) ٢(
  ).٤٧٦ص"(القرآن غريب يف املفردات) "٣(
  ). ١/١٥٢( حامت أيب ابن ، وبنحوه أخرجه)١/٣٧٥:(أخرجه ابن جرير يف تفسريه) ٤(
  ).  ١/١٥٢( حامت أيب ابن، و)١/٣٧٥:(، وأخرجه ابن جرير يف تفسريه)١/٨١"(جماهد تفسري)"٥(
 ابـن  تفسـري "، )١/١١٤(للواحـدي  "الوجيز" ،)١/٣٧٥"(تفسري الطربي"،)١/٥٠(للفراء"معاين القرآن: "انظر) ٦(

  ). ١/١١٨"(كثري



 

. افتعلته واختلقته، وال أصل له: أهذا شيء رويته؟ أم شيء متنيته؟ معناه: دأب، وهو حيدث
  .(١)"واهللا ما متنيت هذا الكالم، وال اختلقته: ويقول الرجل

  . أا أمانيهم على اهللا: والثالث
  .(٣)الشنقيطي، واختاره الزخمشري والشوكاين واإلمام (٢)قاله قتادة

u t s r      } :ويؤيد هذا القول ما ذكره اهللا تعاىل من أمانيهم يف كتابه، كقوهلم
w vz  )٨٠:البقرة.(  

{  Å Ä  ÃÂ Á À     ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹z  
  ).١١١:البقرة(

d c b a ` _^ ] \ [      Z Y     }: وقال تعـاىل 
 n m l k j i h g f ez  )١٢٣:النساء.(  

  .ما يتمناه اإلنسان وحيدث ا نفسه: يؤيد هذا أن األماين يف األصلفهذه أمانيهم، و
وعندي أن هذا الوجه ال خيالف الوجه السابق، وذلك؛ ألن أمانيهم على اهللا تعاىل هي مـن  

v    u t s r   } -كمـا حكـى اهللا عنـهم   -باب الكـذب، فقـوهلم  
wz  )هو من باب األماين الكاذبة، وكذا ملـا قـالوا  ). ٨٠:البقرة: {   » º

Â Á À     ¿ ¾ ½ ¼z .  
  الترجيح

من أن املراد باألماين الـتالوة،   ~لعل الراجح من األقوال السابقة ما ذهب إليه ابن قتيبة 
 مل ،متصـالً  كان فإن ،منقطعاً أو ،متصالً يكون أن إما -إال أماين-االستثناء "أن: يؤيد هذا

 إمنا املنقطع فاالستثناء ،منقطعاً كان إنو ،الكتاب من القلب أماين وال ،الكذب استثناء جيز
 يذكر مل الذي جنسه من فهو ،الوجوه بعض من له وشبيهاً ،املذكور نظري كان فيما يكون

                                  
  ).١٥/٢٩٥"(العرب لسان) "١(
  ). ١/١٥٢( حامت أيب ابن، و)١/٣٧٥:(أخرجه ابن جرير يف تفسريه) ٢(
  ) .١/١٥٣"(العذب النمري"،)١/٣٩("البيان أضواء"، )١/١٠٤"(القدير فتح"،)١/١٨٥"(الكشاف: "انظر) ٣(



 

 ،(١)املفرغ االستثناء يصلح حيث ،املنقطع يصلح ال وهلذا ،املذكور جنس من ليس ،اللفظ يف

  z ¦ § ¨  } :قـال  مث  z¢ £ ¤ ¥       } :"كقوله ذلكو
 قولـه  وكذلك،األوىل املوتة إال قونويذ ال :يقال أن حيسن ألنه ؛منقطع فهذا )٥٦:دخانال(

b a ` _ ^ ] \ [    Z Y   } :تعـــــاىل
g f e d c z   )أموالكم تأكلوا ال :يقال أن حيسن ألنه )٢٩:النساء 

 )١٥٧:النسـاء (  z yz } | { ~ _ `   }:وقوله ،جتارة تكون أن إال ،بينكم

Q P O N M   } :قال ملا فهنا ،الظن إتباع إال هلم وما :يقال أن يصلح
z  م ،أماين إال يعلمونه ال :يقال أن حيسنـا  تالوة يعلمونه فإا  ،يقرأووال ،ويسـمعو 

 كـانوا  فـإم  .الكذب إال يعلمون ال أو ،قلوم تتمناه ما إال ،يعلمون ال :يقال أن حيسن
 ال الـذي  خبالف ،كذباً كان علمائهم من وهعلم ما كل فليس ،أيضاً صدق هو ما يعلمون
   . تالوة إال يعلم ال فإنه ،الكتاب معىن يعقل

Ä    }: تعاىل كقوله،بألسنتهم وقالوها ،بقلوم متنوها اليت الباطلة األماين فهذه ،أيضاً و
Åz  )وليس ،منهم األميون بالذم خيص فال ،كلهم فيها شتركواا قد )١١١:البقرة 
 الذم بل ،ذه الذم يف مدخل بالكتاب العلم لنفي وال ،ذه الذم يف دخلم أميني لكوم
 ومل ،عمم ا اهللا ذم ملا وهلذا ،باطل أا يعلم ال من ذم من أعظم باطل أا يعلم مما ذه

Ä  ÃÂ Á À     ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹   }:  تعاىل فقال ،خيص
Å z )١١١:البقرة.(  

 أنه وعلى ،العلم نفى على ذمهم أنه على فدل   U T  S Rz  }:قال فإنه ،أيضاً و
 فظهر ،يكذب أنه يعلم من حال ال ،الكتاب مبعاين اجلاهل حال وهذا ،الظن إال معهم ليس
 ال :لقيل ذلك أريد ولو ،والباطل الكذب بأفواههم يقولون الذين هم ليس الصنف هذا أن

 حيرفون الذين هم الصنف ذلك بل ،أماين إال الكتاب يعلمون ال يقل مل ،أماين إال يقولون

                                  
 ).١/١١٩(، وأبو السعود يف تفسريه)٣/١٢٨(وقد ذكر هذا الوجه اإلمام الرازي يف تفسريه) ١(



 

K J I H    G F E D   } و ،مواضعه عن الكلم
 W V U T S R Q P  O N M Lz  )(١))"٧٨:آل عمران.  

  .فهذه ثالثة أوجه من كالم اإلمام احلرب شيخ اإلسالم تؤيد وترجح القول األول 
  
  
  

 { X W K J I  H G F E  D C B A
  W V U T S R Q  P O N M L

 [ Z  Y X b a ` _  ^ ] \
 n ml  k j i h gf  e d   c
 ~  } | { z yx w v  u     t s r q p o

 e d   c b a  `_z )٨٥- ٨٤:البقرة.(  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــ
  :وفيها مسألتان، مها

  ؟":" F E  Dما املراد بقوله ] ٢٢[
  ما املراد باخلزي الذي توعدهم اهللا به؟] ٢٣[

  : مام ابن قتيبة بعد أن ساق اآليتني الكرميتنيقال اإل
أال تسفكوا دماءكم، أي : أخذ اهللا عليكم يف الكتاب: يقول. نزلت يف بين قريضة والنضري"

ال تقتتلوا، فيقتل بعضكم بعضاً، وال تتركوا أسرياً يف أيدي اآلسرين، فيقتلوه، وال خترجـوا  
ه، وخترجوه، فقبلتم ذلك وأقررمت به، وهو أنفسكم من دياركم، أي ال تغلبوا أحدا على دار

                                  
 ).٤٤٢-١٧/٤٤٠"(جمموع فتاوى ابن تيمية) "١(



 

ــاق ــذلك"  O N "أخــذ امليث : أي" U T S R Q  "ب

Z  Y X  W V ] \ [  "تقتتلون، فيقتل بعضكم بعضاً
_ ` e d   c b a  :" أي تتعـــــاونون"  ^

f " من ديارهم"j i h "   يف فـك األسـري"   k
l " يف إخراجكم من أخرجتم من ديارهم"     t s r q p o n

  ux w v ."  
عن ديارهم ألول احلشر، وجـوزي بنـو    فجوزي بنو النضري بأن أخرجهم رسول اهللا 

  .(١)"قريضة بقتل املقاتلة وسيب الذرية
  
  
  

  : الدراسة
يف هذا املقطع من كالم ابن قتيبة تفسري وبيان لآليتني الكرميتني، فبني رمحه اهللا مجالً منهما، 

بيه إىل أن ابن قتيبة رمحـه اهللا تعـاىل رأى أن اآليـتني    وقبل البدء بذكر املسألتني أحب التن
الكرميتني كلتيهما نزلت يف بين قريضة والنضري، وقد وقع خالف بني أهـل العلـم يف أول   

" U T S R Q :"خبالف اآلية اليت تليها"C B A  ":اآلية
  .فلم نر خالفاً بني أهل العلم يف أن املراد هم اليهود املعاصرين لرتول الوحي

  :قال اإلمام الرازي

  : ففيه وجوه" C B A  : "وأما قوله" 
  . أنه خطاب لعلماء اليهود يف عصر النيب : أحدها
  . وإذ أخذنا ميثاق آبائكم: أنه خطاب مع أسالفهم، وتقديره: وثانيها
  .(١)"أنه خطاب لألسالف، وتقريع لألخالف: وثالثها

                                  
  ).٣٧٢- ٣٧١ص"(تأويل مشكل القرآن) "١(



 

إنـه خطـاب   : من قال من أهـل العلـم  ولعل الوجه الثاين داخل يف الوجه الثالث؛ ألن 
لألسالف، مل يرد قصره على هذا املعىن قطعاً، وإال، فما فائدة توجيه اخلطـاب إىل أهـل   

  . تقريع األخالف، وإقامة احلجة عليهم مبا أخذ على أبائهم: العصر، ولكنهم أرادوا
لـيب والشـيخ   ابن أيب زمـنني والك : وقد اختار ما اختاره ابن قتيبة مجع من العلماء منهم

  .(٢)السعدي
   :القرطيبقال اإلمام 

  .(٣)"بعدهم من باملعىن فيه ودخل ،إسرائيل بنو :املراد"

، "O N M L K :"وإىل هذا ذهب اإلمام الطربي، لكن يف قوله تعـاىل 
  . (٤)وهكذا الواحدي وغريهم من أهل العلم

مل أر خالفاً  -فكما أسلفت-" U T S R Q : "وأما قوله جل وعال
  . أن املعين فيها اليهود املعاصرون لزمن الوحييف 

  :وكان قد خالف يف اآلية اليت قبلها ~قال اإلمام القرطيب 
وهذه اآلية خطاب للمواجهني، ال حيتمل رده إىل األسالف، نزلت يف بين قينقاع وقريظة  "

  .(٦)، وهكذا قال الواحدي والطربي(٥)"والنضري من اليهود

  ."F E  D " :سألتني، وهي، تفسري قوله تعاىلولنبدأ بذكر أوىل امل
أال يقتل بعضكم بعضاً، وأال تتركوا األسري : وقد فسرها اإلمام بأا تتضمن معنيني اثنني، مها

  . يف أيدي اآلسرين، فيقتلوه

                                                                                                   
  .إال وجهني فقط) ١/٤٦٥"(ابن حيان"، و)١/٣٩٥(، ومل يذكر الطربي)٣/١٥٥" (تفسري الرازي) "١(
  ).٥٨ص"(تفسري ابن سعدي"، )١/٥٢( "الترتيل لعلوم التسهيل، )١/١٥٦" (تفسري ابن أيب زمنني: "انظر) ٢(
  ). ٢/١٨"(القرطيب تفسري) "٣(
  ).٢٤٩ص"(جواهر األفكار"، )١/١٦٧"(الوسيط"، )١/٣٩٥"(تفسري الطربي:"انظر) ٤(
  ). ٢/٢٠"(تفسري القرطيب) "٥(
 احملرر"، )١/١٠٥"(تفسري السمعاين: "، وانظر)١/١٦٧"(الوسيط"، )١/٣٩٥"(ري الطربيتفس:"انظر)٦(

البحر "، )١٥٨-٣/١٥٧" (تفسري الرازي" ،)١/٩٧"(السمرقندي تفسري"، )١/١٧٤"(الوجيز
  ). ١/٨٤"(حاشية الصاوي على اجلاللني"،)١/٤٦٨"(احمليط



 

واملعىن األخري الذي ذكره معىن صحيح، مل أر من ذكره سواه، وجل املفسـرين يـذكرون   
نه ملا كانت ملتهم ملة واحدة، وأمرهم واحـد، وكـانوا يف األمـم    أل: قالوا. املعىن األول

   }كالشخص الواحد جعل قتل بعضهم بعضاً،كقتل املرء نفسه، وهذا كقول اهللا سـبحانه 
k j i z  )٢٩:النساء  .(  

وال شك أن ترك األسري يف يدي قاتليه، مع القدرة على أخذه منهم، وانتزاعـه مـن بـني    
ه قتل األسري، فينهى عنه؛ ألن كل سبب أدى إىل القتل فهو منـهي  أيديهم، سبب يتأتى من

  .  عنه
وهو اإلمام ابن جرير الطربي رمحـه اهللا   -وقد جعله احتماالً يف معىن اآلية -وزاد بعضهم

  : تعاىل

 الرجـل  منكم الرجل يقتل ال :أي"F E  D " :قوله معىن يكون أن جيوز وقد"
 مـا  لنفسـه  سـبب  الذي كان ألنه ؛نفسه قاتالً كبذل فيكون ،قصاصاً به فيقاد،  منكم

 للرجل يقال كما ،بوليه قصاصاً إياه املقتول ويل قتل إليه بذلك فأضيف ،القتل به استحقت
 علـى  هـذا  جنيـت  أنـت  :العقوبة فيعاقب ،العقوبة به يستحق األفعال من فعالً يركب
  .(١)"نفسك

حملصن، قاله القرطيب رمحه اهللا، إال أن ينهى عما يوجب القتل كالزىن من ا: وقريب من هذا
  . (٢)"وهذا تأويل فيه بعد، وإن كان صحيح املعىن:" أنه عقب على هذا بقوله

  .(٣)"تكلف فيه تأويل وهذا: "وقال اإلمام ابن عطية عن هذا الوجه والذي قبله
  .أنه ي عن أن يقتل اإلنسان نفسه: وذكروا معنيني آخرين، مها

 (٤)ي عن مقاتلة من يقتلكم، ويقدر على سفك دمائكمواملعىن اآلخر أنه.  

                                  
  ).١/٣٩٤"(الطربي تفسري) "١(
  ). ٢/١٨"(تفسري القرطيب)"٢(
  ).١/١٧٣"(الوجيز احملرر) "٣(
  ).  ٢/١٨(القرطيب: ، وذكر األول)١٥٦-٣/١٥٥(ذكرمها الرازي يف تفسريه) ٤(



 

p o n  }: تفسري قوله جل وعال: وأما املسألة الثانية يف كالمه رمحه اهللا تعاىل، وهي
x w v  u     t s r q z   ففسر اخلزي بأنه ما حل ببين النضري

ل املقاتلة عن ديارهم ألول احلشر، وما جوزي به بنو قريضة بقت بأن أخرجهم رسول اهللا 
  .وسيب الذرية

 ،الزخمشـري واإلمام البغوي، : وما ذهب إليه رمحه اهللا قد وافقه عليه مجع من العلماء منهم
  .(٢)، كما أنه قول مقاتل(١)وأبو السعود
أن اآلية نازلة يف قوم معينني، وهم بنو قريضة وبنو النضري، وهؤالء قد علمنا ما : ويؤيد هذا

  .واجلالءحل م من القتل والسيب 
  .ويعترض عليه، بأن لفظ اخلزي أعم، فهو يشمل هذا وغريه

d c   }:اجلزية، فهي خزي ملن أخذت منه، قال تعاىل: وذهب آخرون إىل أن املراد
i h g f ez   )٢٩:التوبة.(  

  .(٣)قتل فيمن القصاصوذهب آخرون إىل تفسري اخلزي بأنه 
من أنواع اخلزي واهلوان، ولـذا جنـد   وذهب آخرون إىل أن اآلية عامة، فال ختصص بنوع 

بعضهم عند تفسريه اآلية ال يقيدها بشيء مما ذكره أصحاب األقوال،كالبيضاوي مثال ملـا  
  :عرض لتفسري اآلية قال

" {  x w v  u     t z وضـرب  ،النضـري  بين وإجالء ،وسبيهم ،قريظة كقتل 
  .(٤)"غريهم على اجلزية

فهو صادق على مجيع ما ذكر، فاألوىل محله  واهلوان، ذلال اخلزي أصلووجه هذا القول أن 
  . على العموم

                                  
  ).١/١٢٦"(السعود أيب تفسري" ،)١/٩٧"(السمرقندي تفسري" ،)١/٩١"(البغوي تفسري" ،)١/١٨٨"(الكشاف) "١(
  ). ١/١١٢"(زاد املسري"جلوزي يف ، وعزاه إليه اإلمام ابن ا)١/٦١"(سليمان بن مقاتل تفسري:"انظر) ٢(
يف  الرازي :، وذكر األول منهما)١/١٧٣(، وابن عطية)١/٤٠١(اإلمام الطربي يف تفسريه : ذكر هذين القولني) ٣(

  ).١/١١٢(، وابن اجلوزي)٣/١٥٨(تفسريه 
  .)١/١٠٩"(القدير فتح: "، انظرالشوكاينوهكذا صنع ، )١/٣٥٦"(البيضاوي تفسري) "٤(



 

  :قال الرازي
 ذلـك  ختصـيص  غري من ،البالغ والتحقري العظيم الذم منه املراد أن :األوىل وهو :وثالثها" 

 النهايـة  يف واقـع  الـذم  أنَّ على يدل"u:"قوله يف والتنكري ،بعض دون ،الوجوه ببعض
  .(١)"العظمى

  
  :الترجيح

أن الراجح من أقوال أهل العلـم يف   -والعلم عنده سبحانه –د الدراسة السابقة يتبني يل بع

ألن  اليهود الذين كانوا يف زمـن الـنيب     C B Az   } :املعين بقوله تعاىل
قد وجه اخلطاب هلم، مث إن : خماطبة األسالف ال فائدة فيها، فهم قوم قد أرموا فكيف نقول

كانوا على علم مبا يف التوراة، ومبا أوجب اهللا وحرم، وهذا  -امبين قريضة وإخو–اليهود 
  .  عهد اهللا هلم وميثاقه إليهم

ال : ، أي~ما قاله ابـن قتيبـة     F E  D z  } :والراجح يف معىن قوله تعاىل
تقتتلوا بينكم فيقتل بعضكم بعضا، وال تتركوا األسري يف أيدي آسريه ليقتلوه؛ وما ذكرنـاه  

العلم يف معىن اآلية، فإنه وإن كان صحيحاً، إال أن فيه بعـداً، والسـياق ال   عن بعض أهل 

A  } :حيتمله، ذلك؛ ألن اهللا تعاىل اهم عن قتل أنفسهم، وإخراجهم من ديارها، فقـال 
K J I  H G F E  D C B z   ــور وال يتصـ

اً، وينسحب إخراج املرء نفسه من داره، فتعني أن يكون املراد النهي عن إخراج بعضهم بعض
  . هذا على النهي عن القتل، إذ النهي واحد

   :كثري ابنقال 

" {  K J I  H G z مرتله من خيرجه وال ،بعضاً بعضكم يقتل ال :أي، 

p o n  m l k j  i h   }: تعـاىل  قال كما ،عليه يظاهر وال

 qz  ) (١) )"٥٤:البقرة.   
                                  

  ). ٣/١٥٩"(ازيلرا تفسري) "١(



 

  :قال أبو السعود
 سفك يبيح ما أو ،قصاصاً أنفسكم قتل إىل يؤدى ما اشرواتب ال :املعىن أن من قيل ما ماأو"

 فإنه ،األبدية احلياة عن ويصرفكم ،يرديكم ما تفعلوا ال وأ ،دياركم من خراجكمإو دمائكم
 ،احلقيقـي  اجلالء فإنه ،داركم هي اليت اجلنة عن به حترمون ما تقترفوا وال ،احلقيقة يف القتل
  .(٢)"الكرمي النظم سياق يساعده ال فمما

أنـه    x w v  u     t z  } :كما يترجح يل يف تفسري اخلزي الوارد يف قوله تعاىل
أعم مما ذكره ابن قتيبة، فهو يشمل املعاين اليت ذكرها أهل العلم يف تفسريه، بل وكـل مـا   

 . والعلم عند اهللا تعاىل. صدق عليه أنه خزي
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 µ ´       ³ ²z )٨٧:البقرة.(  

                                                                                                   
  .)١٣٠-١/١٢٩"(نكت القرآن" :، وانظر)١/١٢٢(ه تفسرييف ) ١(
  ). ١/١٢٤"(السعود أيب تفسري) "٢(



 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــ

  :    وفيها مسألة واحدة، وهي
  .بيان املراد بروح القدس يف اآلية الكرمية] ٢٤[

  : يقول اإلمام ابن قتيبة

 n m l k    j    i hz }  :والروح جربيل عليه السالم، قـال الـه تعـاىل   "
  .(١)"جبربيل: أي {§ ¦  ¥  z:يعين جربيل، وقال) ١٩٤-١٩٣:الشعراء(

          
  الدراسة

، وبيان مواردهـا يف  "الروح:" ذكر اإلمام ابن قتيبة معىن روح القدس عند كالمه على لفظة
،كما يف آية البقرة  الكتاب العزيز، فبني رمحه اهللا تعاىل أا تأيت، ويراد ا جربيل عليه

  . نااليت مع
  :(٢)ويف معىن هذه الكلمة يف اآلية الشريفة قد اختلف العلماء على أربعة أقوال،هي

  . جربيل  املراد به: أوهلا
  .(٦)ومقاتل بن سليمان (٥)والسدي (٤)وقتادة (٣)وهذا قول ابن عباس

  : املفسرين، منهم أكثرواختاره 

                                  
  ).  ٤٨٦ص"(تأويل مشكل القرآن) "١(
 "الكشاف" ،)١١٣ /١( "زاد املسري"،)١/٩٢( "تفسري البغوي"،)١/٤٠٤"(تفسري الطربي" :انظرها يف) ٢(
 "تفسري البيضاوي"، )٣/١٦١( "ازيتفسري الر"،)٢/٢٤"(تفسري القرطيب"، )١/١٠٦"(تفسري السمعاين" ،)١/١٨٩(
 "تفسري الثعاليب"، )١/٤٦٧( "البحر احمليط" ،)١/١٢٣"(تفسري ابن كثري"،)١/٥٦" (تفسري النسفي"،)١/٣٥٧(
  ).١/١١٠"(فتح القدير"،)١/٣١٧( "روح املعاين" ،)١/١٢٧" (تفسري أيب السعود"، )١/٨٦(
  ).١/٤٠٤(ربي الط أخرجه) ٣(
  ).١/٤٠٤(الطربي  أخرجه) ٤(
  ).١/٤٠٤(الطربي  أخرجه) ٥(
  ).١/٦٢"(تفسري مقاتل بن سليمان: "انظر) ٦(



 

وابـن عطيـة والقـرطيب    الطربي والسمرقندي والواحدي واملاوردي والراغب األصفهاين 
  .(١)والبيضاوي وابن جزي الكليب وابن كثري واأللوسي وابن عاشور والشنقيطي

  : ويؤيد هذا القول

وهو ) ١٠٢:النحل ( È Ç Æ Å Ä Ã Âz } : قوله تعاىل -
 . جربيل 

 قـال  و  حلسان بن ثابـت  دعا أن رسول اهللا  ما رواه البخاري ومسلم -
 .(٢)"حسان بروح القدس هاللهم أيد:"

وجربيـل   ،أو هاجهم ،أهجهم:"قال حلسان أن رسول اهللا  :ويف بعض الروايات   
  .(٣)"معك
   .نه االسم الذي كان حييي به املوتىأ :هاوثاني

   .(٤)يف رواية ابن عباس وهو قول

B A } : يف قوله تعاىل كما مسي القرآن روحاً ،روحاًاهللا مساه  ،نه اإلجنيلأ :الثالث
F E D  C z ) ٥٢:لشورىا.(  
  .(٥)ابن زيد وإىل هذا ذهب

W V U T } : وذكر ابن جرير أن هذا القول يرده قول اهللا سبحانه يف سورة املائدة
 e d  c b  a `  _ ^ ] \ [ Z   Y X

                                  
النكت "، )١/١١٧(الواحدي"الوجيز"،)١/٩٨"(تفسري السمرقندي"، )١/٤٠٤"(تفسري الطربي: "انظر) ١(

 "زمننيأيب تفسري ابن " ،)١/١٧٦"(يزاحملرر الوج"، )٢٠٥ص"(املفردات يف غريب القرآن" ،)١/١٥٦"(والعيون
تفسري ابن "،)١/٣٥٧( "تفسري البيضاوي"، )١/٥٣( "التسهيل لعلوم الترتيل"، )٢/٢٤"(تفسري القرطيب"، )١/١٥٧(

 "أضواء البيان" ،)١/٥٩٦"(التحرير والتنوير" ،)١/٣١٧( "روح املعاين"، )١/٤٦٧"(البحر احمليط"،)١/١٢٣"(كثري
)١/٤٠.(  
  .من حديث أيب هريرة ) ٢٤٨٥(ومسلم )٤٤٢(خاري أخرجه الب) ٢(
  ).٢٤٨٦(ومسلم) ٣٠٤١(البخاري أخرجها ) ٣(
  .، وسنده ضعيف من أجل الضحاك)١/١٦٩(ه تفسرييف ابن أيب حامت و) ١/٤٠٤(الطربي أخرجه ) ٤(
  ).١/٤٠٤(الطربي  أخرجه) ٥(



 

n m l k  j i hg f  z
  ). ١١٠:املائدة(

اآليـة  ال حيمل على أنه اإلجنيل؛ ألن اهللا قد ذكر منتـه يف   -روح القدس-فاملؤيد به ههنا
على اإلجنيل، لكان هذا من بـاب   -روح القدس-نفسها تعليمه لعيسى اإلجنيل، فلو محلناه 

  .(١)التكرار
أو لكرامته على اهللا  ،ووصفها به لطهارته عن مس الشيطان،  أنه روح عيسى : الرابع

  .(٢)واختاره أبو السعود. سبحانه وتعاىل
  الترجيح

ا ذهب إليه اجلمهور من أن املراد بـروح القـدس يف   الذي يترجح يل من األقوال السابقة م
اآلية الكرمية هو جربيل عليه السالم؛ ألنه قد عهد يف القرآن الكرمي إطالق روح القدس عليه 

 كما يف قوله تعاىل:  { È Ç Æ Å Ä Ã Âz ) ١٠٢:النحل .(
ال ميكننا القول  وأما تفسريه باالسم األعظم فهذا مما. وكذا يف السنة املطهرة، وقد سبق نقله

به إال بدليل؛ ألننا مل نر هلذا اإلطالق مثاالً ولو واحداً، كما أنه ال ميكن إدراكه من جهـة  
  . العربية، بل ال ميكن إدراكه إال من قبل الوحي، وال وحي

أن املؤيـد  : فاهللا ذكر أنه قد أيده بروح القدس، فاملتبادر من املعىن وأما تأويله بعيسى 
د، وأنه شيء آخربه غري املؤي.  
  .مذهب اجلمهور كما ذكرنا والعلم عند اهللا تعاىل -إن شاء اهللا تعاىل-فالراجح 

  

 { X W L K  J I HG F E D C B A
 W V U T S R Q  P O N     M
 h g f  ed c b a ` _ ^ ] \ [ Z  YX

                                  
  ). ١/٤٠٥"(تفسري الطربي: "انظر) ١(
  ).١/١٢٧"(تفسري أيب السعود:"انظر) ٢(



 

 xw v u t s r q p o  nm l k j i
 f e d c  b a ` _ ~} | { z  y

 k j ih gr q p on  m lz)١٠٢:البقرة.( 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــ 
  :وفيها مسألتان

F E D C B A } : بيان معىن قوله تعاىل: املسألة األوىل] ٢٥[
 R Q  P O N  M L K  J I HG
 a ` _ ^ ] \ [ Z  YX W V U T S

  ed c bz.  
  : ~قال اإلمام ابن قتيبة

   .نا مبني مبعرفة اخلرب املروي فيهوتأويل هذا عند "
 ،وخلفه الشيطان يف ملكه ،ملا عوقب  أن سليمان -بن عباساعلى ما ذكر -ومجلته 

ما مات سليمان لف ،)١(ونريجنات وأخذاً وموضع مصاله سحراً ،دفنت الشياطني يف خزانته
 سليمان أال ندلكم على األمر الذي سخرت به ل :فقالوا ،الشياطني إىل الناس جاءت

فاستخرجوا  ،وموضع كرسيه ،فأتوا مصاله ،بلى :قالوا ؟اإلنس ودانت له به ،الريح واجلن

                                  
  ): ٤٢١ص"(القاموس"األخذ مجع أخذة، قال الفريوزبادي يف ) ١(
يؤخذ ا عن زوجته، فال يستطيع مجاعها، وهي ما تسميه : أي "أو خرزة يؤخذ ا ،رقية كالسحر: واألخذة بالضم "

  ):٣/٤٧٣( قال يف اللسان. العامة الربط
لفالنة أخذة تؤخذ ا : يقال. غريها، وذلك نوع من السحر أن حتتال املرأة حبيل يف منع زوجها من مجاع: والتأخيذ"

  ".الرجال عن النساء، وقد أخذته الساحرة تأخيذاً
  . "وهي النريجنيات) "٦/٢٣٦"(تاج العروس"والنريج كذلك، قال الزبيدي يف 

  ."ه وتلبيسأخذ تشبه السحر، وليست حبقيقته، وال كالسحر، إمنا هو تشبي: والنريج):"٢/٣٧٦"(لسانال"قال يف 
  ).٢/٩٦٧"(املعجم الوسيط"،)٧/٨٦"(احمليط يف اللغة" :وانظر



 

 ،وما كان سليمان ساحراً ،ما هذا من دين اهللا :فقال العلماء من بين إسرائيل ،ذلك منه

 } :فقال اهللا تعاىل ،فسنعمل ذا كما عمل ،سليمان كان أعلم منا :وقال سفلة الناس
 E D C B AG F z اتبعت اليهود ما ترويه الشياطني :أي.   
  . والتالوة والرواية شيء واحد

Q  P O N  M L K  J I  } : مث قال
U T S Rz ؛ومها ملكان أهبطا إىل األرض حني عمل بنو آدم باملعاصي 

وال يشربا  ،وال يقتال ،وأمرا أن ال يزنيا ،ليقضيا بني الناس وألقي يف قلوما شهوة النساء
حىت يعلماها  ،فأبت عليهما ،فأراداها ،فأعجبتهما ،فجاءما الزهرة ختاصم إليهما ،اًمخر

 ،فشرباها ،فأبت حىت يشربا اخلمر ،مث أراداها ،فعلماها ،االسم الذي يصعدان به إىل السماء
وتكلمت الزهرة  ،فقتاله ،فظنا أنه قد ظهر عليهما ،فرأيا رجالً ،مث خرجا ،وقضيا حاجتهما

 ،وغضب اهللا تعاىل على امللكني ،وجعلها اهللا شهاباً ،فخنست ،فصعدت ،سمبذلك اال
فاختارا عذاب  ،وعذاب اآلخرة ،وخريمها بني عذاب الدنيا ،هاروت وماروت :فسمامها
   .فهما يعلمان الناس ما يفرقون به بني املرء وزوجه ،الدنيا

هو االسم األعظم  -اهللا أعلمو - فيما يرى أهل النظر ،والذي أنزل اهللا عز وجل على امللكني
فعلمته  ،وقبل السخط عليهما يصعدان إىل السماء ،وكانا به قبلها ،الذي صعدت به الزهرة

  .(١)"وتعلمهم السحر ،فهي تعلمه أولياءها ،الشياطني
  :الدراسة

يف مطلع كالمه إىل أن سليمان عليه السالم قد عوقب، وأن  ~أشار اإلمام ابن قتيبة 
إشارة إىل قصة يذكرها املفسرون  عند  ~يف ملكه، وهذا من اإلمام الشيطان خلفه 

 y x w v u t s  r qz }  :تفسري قول اهللا جل شأنه
وهي قصة باطلة ليس هلا مستند صحيح تقوم عليه، وإمنا هي من نسج أخبار بين ). ٣٤:ص(

                                  
  ). ١٨٤-١٨٣ص"(تأويل خمتلف احلديث) "١(



 

وأنكرت وطعن  إسرائيل اليت إن احتوت على ما يتضمن طعناً بأنبياء اهللا تعاىل ردت عليهم،
  :ا، قال العالمة الشنقيطي

من قصة   w v u t z } :فما يذكره املفسرون يف تفسري قوله تعاىل"
حىت  ،وجلس على كرسي سليمان، وطرد سليمان عن ملكه ،الشيطان الذي أخذ اخلامت

وجد اخلامت يف بطن السمكة اليت أعطاها له من كان يعمل عنده بأجر مطروداً عن ملكه، إىل 
فهي من اإلسرائيليات  ،ال خيفى أنه باطل ال أصل له، وأنه ال يليق مبقام النبوة ،آخر القصة

  .(١)"اليت ال خيفى أا باطلة
: وأما قصة امللكني اليت ساقها ابن قتيبة، فقد جاءت مروية عن مجع من السلف، منهم

  . (١)وابن عباس (٤)وابن عمر (٣)وابـن مسعـود  (٢)علي

                                  
 ): ٤/٣٧(يف تفسريه  ، وقد قال ابن كثري)٤/٧٧"(أضواء البيان) ١(
لها وك ،كسعيد بن املسيب وزيد بن أسلم ومجاعة آخرين  وقد رويت هذه القصة مطولة عن مجاعة من السلف "

، وأنكرها ابن حزم وقال عن هذه القصص املروية "واهللا سبحانه وتعاىل أعلم بالصواب ،متلقاة من قصص أهل الكتاب
  ".خرافات ولدها زنادقة اليهود وأشباههم" ):٤/١٥" (الفصل"يف 

  .ونسب اإلنكار ألهل التحقيق) ٢٦/١٨٢(والرازي يف ) ٤/٩٦"(الكشاف"وكذا أنكرها الزخمشري يف 
، وممن ذهب إليه ابـن عبـاس،   )١٥/١٩٩(هتفسرين الكثري من املفسرين رأى صحتها، كما حكاه القرطيب يف على أ

ومقاتـل بـن سـليمان كمـا يف     ) ٢/٥٤٦(هتفسـري وجماهد كمـا يف  ) ٢٣/١٥٧(هتفسريأخرجه عنه الطربي يف 
فـتح  :"لشـوكاين يف وا) ٤/٥٠٥"(احملرر الـوجيز "وابن عطية يف )٢٣/١٥٦(هتفسريوالطربي يف ) ٣/١١٩(هتفسري
  ).٧١٣ص(السعدي، و)٤/٤٣٣"(القدير

، )١/٤٠"(احتـاف املهـرة  "، )٣٨٩٢(املطالب العالية:"كما يف-، وإسحاق بن راهوية)١/٤٥٦(أخرجه الطربي) ٢(
  . وصحح احلاكم إسناده على شرطهما. ، والسياق فيه اختالف)٢/٢٩١( همستدركواحلاكم يف 

  ). ١/٤٥٦(أخرجه الطربي ) ٣(
، وابـن أيب  )١/٤٥٦(، والطـربي )٧/٦٢(، وابـن أيب شـيبة يف مصـنفه   )١/٥٣(جه الصنعاين يف تفسريهأخر) ٤(

  . عن كعب األحبار -ابن عمر-سامل بن عبد اهللا عن أبيه : من طريق)  ١/١٩٠(حامت
يف  لكـن قـال ابـن كـثري    . أيضا من قول ابن عمر، ال من روايته عن كعب -الطربي وابن أيب حامت–وأخرجاه 
  :بعد أن ذكر رواية من رواه عن ابن عمر عن كعب، قال) ١/١٣٩(هتفسري

فـدار احلـديث    ،وسامل أثبت يف أبيه من مواله نافع ،فهذا أصح وأثبت إىل عبد اهللا بن عمر من اإلسنادين املتقدمني"
  ". واهللا أعلم .ورجع إىل نقل كعب األحبار عن كتب بين إسرائيل

  :بعد أن نقل األخبار عن ابن عمر وفيه لعن الزهرة) ١/١٨٧( "احملرر الوجيز"وقال ابن عطية يف 
   ".وبعيد على ابن عمر رضي اهللا عنهما ،وهذا كله ضعيف "



 

ن املفسرين وشراح احلديث كالطربي والبغوي والسمعاين وابن حجر والعيين وذكرها كثري م
  .(٢)واملناوي

نه أ {ويشهد هلذه القصة حديث تنازع العلماء يف صحته وضعفه، وهو حديث ابن عمر 
 :قالت املالئكة ،ملا أهبطه اهللا تعاىل إىل األرضعليه السالم، ن آدم إ :"يقول  مسع نيب اهللا

N M L V U T  S R Q P O } أي رب
W  z)هلموا  :قال اهللا تعاىل للمالئكة .ربنا حنن أطوع لك من بين آدم :قالوا )٣٠:البقرة

ربنا هاروت :قالوا ،فننظر كيف يعمالن ،ما إىل األرضحىت يهبط  ،ملكني من املالئكة
، فجاءما ،امرأة من أحسن البشر ،ومثلت هلما الزهرة ،فاهبطا إىل األرض ،وماروت

واهللا ال نشرك  :فقاال ،ال واهللا حىت تكلما ذه الكلمة من اإلشراك :فقالت ،سأالها نفسهاف
ال واهللا حىت  :فقالت ،فسأالها نفسها ،مث رجعت بصيب حتمله ،فذهبت عنهما ،باهللا أبداً

مث رجعت بقدح مخر حتمله فسأالها  ،فذهبت ،واهللا ال نقتله أبداً :فقاال ،تقتال هذا الصيب
ملا  ،وقتال الصيب ،فوقعا عليها ،فسكرا ،فشربا ،ال واهللا حىت تشربا هذا اخلمر :قالت ،نفسها
فخريا بني  ،واهللا ما تركتما شيئا مما أبيتماه علي إال قد فعلتما حني سكرمتا :قالت املرأة ،أفاقا

  .(٣)"فاختارا عذاب الدنيا ،عذاب الدنيا واآلخرة

                                                                                                   
  )   ٢/٤٨٠(، واحلاكم)١/١٨٩(، وابن أيب حامت)١/٤٥٦(أخرجه الطربي)١(
تفسـري  "، و)١/١٠٠"(تفسري البغـوي "، و)١/١٨٩"(تفسري ابن أيب حامت"، و)١/٤٥٦"(تفسري الطربي: "انظر) ٢(

  ).١/١٤٠"(فيض القدير"، )١٤/٧٣٧"(عمدة القاري"، )١٠/٢٢٥"(فتح الباري"، )١/١١٦" (السمعاين
  :من طريق )١٠/٤(، والبيهقي)١٤/٦٣(ابن حبان، و)٢/١٣٤(أخرجه أمحد) ٣(

  . بن عمراعن  ،عن نافع ،موسى بن جبري
  ".ثقة وهو ،جبري بن موسى خال ،الصحيح الرج ورجاله والبزار أمحد رواه ): "٥/١٠٥"(جممع الزوائد"قال يف 

ذيب "انظر. حاله يعرف ال :القطان بنا وقال ،وخيالف خيطئ كان: وموسى بن جبري ذكره ابن حبان يف الثقات وقال
  ) ١٠/٣٠٢"(التهذيب

  ".السادسة من مستور]:"٦٩٥٤[وقال ابن حجر يف التقريب
  . ثقة:فمثل هذا، ال يقبل حديثه، وال يقال يف حقه

  )   ١٩٤حديث رقم (-البن قدامة" منتخب العلل"كما يف -أمحد بن حنبل: وقد أنكر احلديث عاملان جليالن، مها
  ). ٢/٣١٨(كما يف العلل البنه -وأبو حامت الرازي 

  ).١/٢٠٦"(السلسلة الضعيفة:"وانظر



 

  :يث قالوقد صحح هذا احلديث احلافظ ابن حجر، ح
 هذه وقوعب يقطع أن ،عليه الواقف يكاد ،مفرد جزء يف مجعتها كثرية طرق وله"

  .(١)"أكثرها خمارج وقوة ،فيها الواردة الطرق لكثرة؛القصة
  :قال املناوي

 فزعم ،حسن بعضها طريقاً عشرين حنو من وردت ،املشهورة وماروت هاروت وقصة"
  .(٣)، مث ذكر مقولة احلافظ السابقة(٢)" جرح ابن احلافظ بينه كما ،صواب غري بطالا

  :وقد ضعف هذا احلديث مجع من احلفاظ، منهم
وابن  - وناهيك ما جاللة وعلما وفضال ونبالً-اإلمام أمحد بن حنبل وأبو حامت الرازي 

 . (٤) اجلوزي حيث أورده يف موضوعاته، والشيخ األلباين
فضال عن كوا حديثاً يصح رفعه إىل -وأنكر القصة من أصلها، وحكم بردها وبطالا 

مجع من أهل العلم والتحقيق منهم ابن حزم والقاضي عياض والرازي وابن عطية  - النيب 

                                                                                                   
                                    ):                                   ١/٤٨"(البداية والنهاية"وقال ابن كثري يف 

  ".األحبار كعب عن تلقاه مما ويكون ،عمر بن عبداهللا على موقوف أنه واألشبه ،نظر عندي صحته ويف "
  .عن كعب، وقد مضى خترجيه -ابن عمر-وهذا هو الظاهر، وقد رواه سامل عن أبيه : قلت

  ):٩/٣٢(قال الشيخ أمحد شاكر يف حتقيقه للمسند
الذي جزم به احلافظ، بصحة وقوع هذه القصة، صحة قريبة من القطع؛ لكثرة طرقها، وقوة خمارج أكثرها،  أما هذا"

فال؛فإا كلها طرق معلولة أو واهية، إىل خمالفتها الواضحة للعقل، ال من جهة عصمة املالئكة القطعية فقط، بل مـن  
جمه أضعاف حجم الكرة األرضية باآلآلف املؤلفة من ناحية أن الكوكب الذي نراه صغريا يف عني الناظر قد يكون ح

  ".    األضعاف، فأىن يكون جسم املرأة الصغري إىل هذه األجرام الفلكية اهلائلة
  .وعليه؛ فال يفرح ذا احلديث؛ لضعفه

 الفوائد"،)١/٣٣١"(العجاب يف بيان األسباب"، )١٠/٢٢٥"(فتح الباري: "، وانظر)٦٤-٦٣ص"( القول املسدد) "١(
  ).٢٨٢رقم احلديث -١/٣٢٣"(نظم املتناثر"،)٢٨٧٠رقم احلديث -٢/١٨٧٠"(كشف اخلفاء"،)١/٤٩٢" (اجملموعة

  ). ١/١٤٠"(فيض القدير) "٢(
  . املرفوعة واملوقوفة: أن املرفوع ليس له إال طريق واحد، وقد عىن احلافظ بالطرق: انظر التخريج يتبني لك) ٣(
  ).٩١٣، ٩١٢(قمحديث ر" السلسة الضعيفة:"انظر) ٤(



 

وابن العريب والقرطيب وابن اجلوزي والبيضاوي واخلازن وأبو حيان وابن كثري وأبو السعود 
  .(١)وابن عرفة والقامسي واأللباين وابن عاشور

  :ن عاشورقال العالمة اب
وألهل القصص هنا قصة خرافية من موضوعات اليهود يف خرافام احلديثة، اعتاد بعض "

ابن عطية والبيضاوي، وأشار احملققون مثل البيضاوي والفخر وابن : املفسرين ذكرها منهم
كثري والقرطيب وابن عرفة إىل كذا، وأا من مرويات كعب األحبار، وقد وهم فيها بعض 

أو عن بعض الصحابة بأسانيد واهية،  ني يف احلديث، فنسبوا روايتها عن النيب املتساهل
ولعلها  كيف أخرجها مسندة للنيب  -رمحه اهللا تعاىل- والعجب لإلمام أمحد ابن حنبل 

، مع أن فيهم موسى بن (٢)مدسوسة على اإلمام أمحد، أو أنه غره فيها ظاهر حال رواا
ر عبد احلكيم بأن الرواية صحيحة، إال أن املروي راجع إىل جبري، وهو متكلم فيه، واعتذ

أخبار اليهود، فهو باطل يف نفسه ورواته صادقون، فيما رووا، وهذا عذر قبيح؛ ألن الرواية 
وقد كان الشيوخ خيطئون ابن عطية يف : )٤(يف تفسريه )٣(قال ابن عرفة أسندت إىل النيب 

  .(٥)"هذا املوضع؛ ألجل ذكره القصة

                                  
أحكـام  "، )١/١٨٧( "احملرر الـوجيز "، ) ٢/٥٢"(تفسري القرطيب"، )٢/١٧٥"(الشفا"،)٤/١٢٦"(الفصل:"انظر) ١(

، )١/١٤٢"(تفسري ابـن كـثري  "، ) ١/٤٩٨"(البحر احمليط"،) ٣/١٩٩"(تفسري الرازي"، )١/٤٦(البن العريب"القرآن
التحريــر "، )١/٣٦٥"(تفسـري القـامسي  "، )١/١٣٨" (تفسـري أيب السـعود  "، )١/٣٧٣" (تفسـري البيضـاوي  "

  ) .٩١٢:حديث رقم" (السلسلة الضعيفة"، )٢/٣٦٩"(والتنوير
ليت الشيخ استعمل مع اإلمام عبارة غري هذه العبارة الفظة اليت ال تليق بإمام جبل من جبال أهل السنة، واإلمـام  ) ٢(

  .يث، ومن أسندك، فقد أحالكأمحد مل يشترط الصحة فيما روى يف مسنده، مث إنه أسند احلد
، اإلمام العالمة املقرىء األصـويل  ،اهللا عبد وأب املالكي، بن عرفة الورغمي التونسيبن حممد حممد بن حممد : هو) ٣(

 ،لقواعـده  ضـابطاً  مالك، ملذهب حافظاً ،ليه الرحلة يف الفتوى واالشتغال بالعلم والروايةإف ،وغرباً انتشر علمه شرقاً
وله يف ذلك تـآليف   ،والفرائض واحلساب وعلم املنطق وغري ذلك ،يف العربية واألصلني جميداً ،وم القرآنيف عل إماماً
املوسوعة امليسرة يف تـراجم  "،)٣٣٨ص"(الديباج املذهب" :انظر ترمجته يف. تويف سنة مثان وأربعني وسبعمائة ،مفيدة

  ).٣/٢٣٩٩"(أئمة التفسري
  ).١/٣٨٦"(تفسري ابن عرفة:"انظر) ٤(
  ).٢/٣٦٩"(التحرير والتنوير) "٥(



 

واعلم أن هذه الرواية فاسدة مردودة غري مبقولة؛ ألنه ليس يف كتاب اهللا ما :" ل الرازيقا
  .(١)"يدل على ذلك بل فيه ما يبطلها من وجوه

أا تتناىف مع عصمة املالئكة، ومكانتهم املقدسة، وقد برأهم اهللا جل : فمن أبرز هذه الوجوه
  .وعال من أن يعصونه وخيافون أمره

 تعاىل خريهم بني عذاب الدنيا واآلخرة، مع أم قد جاءوا نادمني وأتوا لرم أن اهللا: ومنها
  . تائبني، فرمحته وسعة مغفرته تأىب تعذيبهم

  :{حيث قال بعد أن أورد األثر الوارد عن ابن عمر  ~وما أمجل ما قال القرطيب 
قول تدفعه فإنه  ،ال يصح منه شيء ،بن عمر وغريهاهذا كله ضعيف وبعيد عن  :قلنا "

« ¼ ½ ¾ }  وسفراؤه إىل رسله ،األصول يف املالئكة الذين هم أمناء اهللا على وحيه
 Â Á À ¿z )٦:التحرمي(  { ] \ [ Z Y X

 a `  _ ^z )٢٧-٢٦:األنبياء( { ¤  £ ¢ ¡
 ¥z )ويوجد منهم  ،فال ينكر وقوع املعصية من املالئكة ،وأما العقل ).٢٠:األنبياء

ومن هذا خوف  ،إذ يف قدرة اهللا تعاىل كل موهوم ،ق فيهم الشهواتوخيل ،خالف ما كلفوه
  .(٢)"ومل يصح ،لكن وقوع هذا اجلائز ال يدرك إال بالسمع ،األنبياء واألولياء الفضالء العلماء

يرى صحة هذه القصة، فقد فسر ما أنزل على امللكني بأنه  ~وملا كان اإلمام ابن قتيبة 
وقبل السخط عليهما يصعدان إىل  ،وكانا به قبلها ،لزهرةالذي صعدت به ااالسم األعظم 

  . وتعلمهم السحر ،فهي تعلمه أولياءها ،فعلمته الشياطني ،السماء
  . وإذا علمنا انتقاد مجع من أهل العلم هلذه القصة، علمنا انتقادهم هلذا التأويل املبين عليها

أقوال عدة، وكان هلذا هذا، ولنعلم أن أهل العلم اختلفوا يف هاروت وماروت على 

فاختلفوا أيضاً يف   U T S R z} :من قوله" ما"االختالف أثره يف معىن 
بناء على ما " ما"ما قيل يف هاروت وماروت مع بيان  - إن شاء اهللا تعاىل-معناها، وسأذكر 

  :قيل فيهما، فإليك هذا االختالف
                                  

 ).٣/١٩٩"(تفسري الرازي) "١(
  ). ٢/٥٢"(تفسري القرطيب) "٢(



 

احلكم بني الناس، وحصل هلما  ما ذكره ابن قتيبة من أما ملكان نزال ألجل: القول األول
  .أن ما موصولة، أي الذي أنزل على امللكني ~من القصة مع الزهرة ما حصل، واختار 

. أما ملكان من املالئكة نزال لتعليم السحر، ابتالء من اهللا سبحانه وتعاىل: القول الثاين

: موصولة، أي  U T S R z} :يف قوله" ما"فمعىن : وعلى هذا القول

بدل من امللكني، واملرتل  X W z } :أنزل على امللكني، ويكون قوله تعاىلالذي 
  .عليهما هو السحر

وهذا مذهب مقاتل بن سليمان والطربي والرازي والبيضاوي والنسفي والشيخ السعدي 
  .(٢)، وعزاه الزجاج إىل أكثر أهل اللغة والنظر(١)وابن عثيمني، وقدمه أبو السعود

  :تفسريه مبيناً وجه هذا القول قال اإلمام الطربي يف
وكيف جيوز ملالئكة اهللا أن تعلم الناس التفريق بني  :فقال ،فإن التبس على ذي غباء ما قلنا"

   !؟أم كيف جيوز أن يضاف إىل اهللا تبارك وتعاىل إنزال ذلك على املالئكة !؟املرء وزوجه
مث أمرهم  ،ع ما اهم عنهومجي ،إن اهللا جل ثناؤه عرف عباده مجيع ما أمرهم به :قيل له

   .وينهون عنه ،واهم بعد العلم منهم مبا يؤمرون به
فالسحر مما قد ى عباده  ،ملا كان لألمر والنهي معىن مفهوم ،ولو كان األمر على غري ذلك

 ،فغري منكر أن يكون جل ثناؤه علمه امللكني اللذين مسامها يف ترتيله ،من بين آدم عنه

}  :كما أخرب عنهما أما يقوالن ملن يتعلم ذلك منهما ،اده من بين آدموجعلهما فتنة لعب
d c b a `z  اهم عن التفريق بني املرء وزوجه ما عباده الذين ليخترب

وخيزي الكافر بتعلمه السحر والكفر  ،فيمحص املؤمن بتركه التعلم منهما ،وعن السحر
إذ كانا عن إذن اهللا هلما  ،هللا مطيعني ،ويكون امللكان يف تعليمهما من علما ذلك ،منهما

لَّبتعليم ذلك من ع(٣)"مانعلِّماه ي  .  
                                  

تفسـري  "،)٣/٢٠٠(تفسـري الـرازي   "، )١/٤٥٥"(تفسري الطربي"، )١/٦٨"(تفسري مقاتل بن سليمان: "انظر) ١(
تفسري "، )٦١ص"(لسعديتفسري ا"، )١/١٣٨" (تفسري أيب السعود"، )١/٦١"(تفسري النسفي"، )١/٣٧٣"(البيضاوي

  ).١/٣٢٩"(القرآن الكرمي
  ).٢/٥٣"(تفسري القرطيب:"، وانظر)١/١٨٤(للزجاج"معاين القرآن) "٢(
  ).١/٤٥٥"(تفسري الطربي) "٣(



 

  :وقد استغرب احلافظ ابن كثري هذا من ابن جرير، فقال
  .(١)"وهذا الذي سلكه غريب جداً" 

فلله تعاىل أن يبتلي عباده  ~وال أرى يف احلقيقة وجهاً الستغراب ما ذهب إليه ابن جرير 

، واهللا جل وعال قد ابتلى )٢٣:األنبياء( Á À    Å Ä Ã Âz}مبا شاء 
  .عباده بالشيطان

  :قال الشوكاين، ملا ذكر قوالً وأن موجِبه ترتيه اهللا عن إنزال السحر، قال

}  :وهلذا يقول امللكان ،كما امتحن بنهر طالوت ،فإن هللا سبحانه أن ميتحن عباده مبا شاء" 
d c b a `z "(٢).  

واختاره  )٣(ما رجالن ساحران، وليسا مبلكني، وإىل هذا ذهب ابن عباسأ: القول الثاين
  . (٤)السيوطي والقامسي وعزاه إىل احملققني، وقدمه العز يف اختصاره لتفسري املاوردي

  :وبناء على هذا؛ ففي اآلية تقدمي وتأخري، يتضح لنا من كالم ابن جرير حيث يقول
عوا ما تتلو بوات :قيل وجه تقدميه أن يقال ؟لكوكيف وجه تقدمي ذ :فإن قال لنا قائل"

يعلمون الناس  ،ولكن الشياطني كفروا ،الشياطني على ملك سليمان وما أنزل على امللكني
 .)٥("السحر ببابل هاروت وماروت

ال يرى تقدميا وتأخرياً يف السياق،  -وهو ممن ذهب إىل هذا القول - غري أن اإلمام القامسي
  :فيقول

هنا نافية على أصح األقوال،  -  U T S R z} :ما يف قولهيعين –فما "
  . (١)"ولفظ امللكني هنا وارد على حسب العرف اجلاري بني الناس يف ذلك الوقت

                                  
  ). ١/١٣٨"(تفسري ابن كثري ) "١(
  ).١/١٢٠"(فتح القدير) "٢(
   ).١/٤٥٢(الطربيه أخرج) ٣(
ــوجيز" ،)١/١١٦"(تفســري الســمعاين"، )١/٩٩" (تفســري البغــوي )"٤( تفســري أيب "، )١/١٨٦"(احملــرر ال

تفسري اجلاللني، مـع  "،)١/١٤٨" (اختصار النكت -تفسري القرآن"، )٣/١٩٨"(تفسري الرازي"، )١/١٣٨"(السعود
  ).١/٣٦٥"(تفسري القامسي"،)١/٩٥"(حاشية الصاوي

  ).١/٤٥٢"(تفسري الطربي) "٥(



 

  .أما من الشياطني: القول الثالث
فهاروت وماروت بدل من الشياطني  - رمحه اهللا تعاىل- واختار هذا القول اإلمام القرطيب 

  :قال N  M Lz}  :يف قوله 
، وال يلتفت إىل سواه ،صح ما قيل فيهاأو ،هذا أوىل ما محلت عليه اآلية من التأويل "

  .(٢)"ودقة أفهامهم ،فالسحر من استخراج الشياطني للطافة جوهرهم
وقريب من هذا االختيار اختيار اإلمام ابن حزم، حيث اختار أما قبيالن من اجلن، حكاه 

  . (٣)عنه ابن كثري واستغربه جداً
  .(٤)وقد عزى ابن حزم هذا القول إىل خالد بن أيب عمران

  :ويكون املعىن على هذا القول،كما بينه ابن حزم حيث قال 
 ولكن :قال كأنه ،الشياطني من بدل ،ونحال يف حينئذ -هاروت وماروت- وموضعهما"

نعتاً  U T S R z}: قوله ويكون ،وماروت هاروت كفروا الشياطني
  .(٥)"هنا الكالم ويتمعلى امللكني ببابل، مل يرتل : مبعىن

  .املراد بامللكني جربيل وميكائيل: القول الرابع

نافية، أي ما كفر سليمان وما  U T S R z}:" وتكون ما يف قوله تعاىل
  . أنزل اهللا على امللكني سحراً
  .(٢)والربيع بن أنس(١)وهذا معىن ما قاله ابن عباس

                                                                                                   
  ).١/٣٦٥"(تفسري القامسي)"١(
  ). ٢/٥٠"(تفسري القرطيب) "٢(
أنه جعل أمرمها حمتمال بني هذا القول وبني كومـا  :، والذي رأيته له يف الفصل)١/١٣٨(انظر تفسري ابن كثري ) ٣(

  ).٣/١٤٥"(الفصل:" انظر. ملكني أنزل اهللا عليهما شريعة مث نسخها، فصارت كفراً، ورجح هذا الوجه
  ). ٣/١٤٦(البن حزم" الفصل" انظر قول خالد يف ) ٤(
قاضـي   ،اإلمام القـدوة ، أبو حممد التونسي :وقيل ،أبو عمر ،التجييب موىل عمرو بن حارثةهو  الد بن أيب عمرانخو
وقيل سنة سـبع   ،مخس وعشرين، تويف سنة كان جماب الدعوة :يقال ،ثقة ثبت صاحل رباين ،فقيه أهل املغرب ،فريقيةأ

  .ئةاوم ، وقيل تسع وعشرينوعشرين
  ).١/٣٦٧"(الكاشف" ،)٥/٣٧٨"(سري أعالم النبالء" ،)٨/١٤٢"(ذيب الكمال" :انظر ترمجته يف 

  ).٣/١٤٦"(الفصل)" ٥(



 

  .داود وسليمان عليهما السالم - روتهاروت وما–مها : القول اخلامس
  .وتكون ما نافية، كالقول السابق
  .(٤)  (٣)ويروى عن عبد الرمحن بن أبزى

  :الترجيح
بعد هذه اجلولة يف أقوال أهل العلم يظهر يل أن هاروت وماروت من املالئكة كما يدل عليه 

. اآلية الكرميةسياق اآلية الكرمية، فهاروت وماروت بدل من امللكني، وهذا هو ظاهر 
فهما اثنان، مث " وما يعلمان:"فامللكني مثىن، مث ذكر هاروت وماروت، ومها اثنان، مث قال

، وضمري التثنية عائد على هذين امللكني املذكورين، والبد؛ ألن عود "حىت يقوال:" قال
ترد  فهذه القاعدة. الضمائر البد أن يكون واحداً، إال لدليل يدل على التباين، وال دليل

  . مجيع األقوال السابقة
واملرتل عليهما هو السحر، واهللا جل وعال ال يضل عباده، فلما أنزله بني هلم النهي عنه، 

` a } : وأقام على خلقه احلجة، وجعل املعلم للسحر، هو الذي ينهى عنه، ويقول
d c bz .  

 مبعىن U T S R z} :يف اآلية الكرمية" ما"ويكون على هذا القول معىن 
  .الذي

مها جربيل وميكال، أو داود وسليمان، فقول فيه نظر بني، ذلك، ألن؛ : وأما قول من قال
ولو كان . مها جربيل وميكال أو داود وسليمان: هؤالء ال ذكر هلم، فمن أين لنا أن نقول

  .؛ ألنه معىن خفيهذا املعىن هو املراد، لبينه النيب 
أن : بعيد ال يقال به إال بدليل، فمن أين لنامها رجالن، هو قول : وهكذا قول من قال

  . له ملك: العرف آنذاك كان جاريا على أن الرجل الصاحل يقال

                                                                                                   
  ).١/١٨٨(يف تفسريه" ابن أيب حامت"رواه عنه)١(
  ).١/١٨٨(يف تفسريه" ابن أيب حامت"رواه عنه)٢(
 عهد يف وكان ،صغري صحايب ،موالهم اخلزاعي زاي بعدها ،املوحدة وسكون اهلمزة بفتح ،أبزى بن الرمحن عبد )٣(

  .[٣٧٩٤] "التقريب:"انظر. لعلي خراسان على وكان ،رجالً عمر
  ). ١/١٨٨(يف تفسريه" ابن أيب حامت"رواه عنه) ٤(



 

ومن أين لنا أما تظاهرا بالصالح حىت كانا ينهيان عن اتباعهما، وأما فعاله هذا النهي 
  .  تلبيساً وتضليالً

ده النظم القرآين، ويرفضه حال مها شيطانان، فقول يأباه السياق، وير: أما قول من قال
الشياطني، وهل ينتظر من الشياطني النصح لعباد اهللا تعاىل، والنهي عن الكفر باهللا تعاىل، 

  .  (١)فحق البن كثري أن يستغرب هذا القول
وإذا علمنا كوما من املالئكة، فما ذكره اجللة من العلماء الفضالء من قصتهما مع الزهرة، 

كر من منافاته لعصمة املالئكة، وألن ما ذكر هو من أخبار بين إسرائيل فغري صحيح؛ ملا ذ
  . اليت ال يفسر ا كتاب اهللا تعاىل

  :حيث قال ~وهللا در ابن كثري 
وحاصلها راجع يف تفصيلها إىل أخبار  ،وقصها خلق من املفسرين من املتقدمني واملتأخرين "

ل اإلسناد إىل الصادق املصدوق إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متص ،بين إسرائيل
وال  ،من غري بسط ،وظاهر سياق القرآن إمجال القصة ،املعصوم الذي ال ينطق عن اهلوى

واهللا أعلم حبقيقة  .على ما أراده اهللا تعاىل ،فنحن نؤمن مبا ورد يف القرآن ،إطناب
  .(٢)"احلال

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                  
  ).١/١٣٩"(تفسري أيب السعود:" وانظر) ١/١٣٨(هتفسرييف ) ١(
  ).١/٣٩٩"(ارتفسري املن"، وأشار إىل هذا يف هذا املوضع حممد عبده يف )١/١٤٢"(تفسري ابن كثري) "٢(



 

  
  
  
  :تعاىل بيان املراد بالعلم يف قوله:املسألة الثانية] ٢٦[

 {  m l k j ih g f e d c  b a ` _
 r q p onz )١٠٢:البقرة.(   

  : ~قال ابن قتيبة 

_ ` f e d c  b a } : سألين سائل عن قول اهللا عز وجـل "
h gz مث قال { r q p on  m l k jz   

  فجعلهم عاملني يف اآلية، وغري عاملني يف اآلية األخرى؟: قال
التمييز واالختيار لو كانوا خيتارون ومييزون، والناس : علم الثاينأنه أراد بال: والذي عندي فيه

الرشد واحلق خري هلـم لـو كـانوا    : قد يعلمون طريق احلق والرشد، ويعدلون عنه، فيقال
 . (١)"يعلمون، وكذلك لو كانوا يعقلون، يراد لو كانوا خيتارون، ومييزون

  
  :الدراسة

_ }  :هو أن اهللا جل شأنه أثبت علماً،فقـال يذكر أهل العلم يف هذه اآلية تساؤالً، و
h g f e d c  b a `z  ــال ــاً، مث ق ــت اهللا علم  } فأثب

r q p on  m l k jz    فنفى علماً، فمـا وجـه
  اجلمع بني النفي واإلثبات؟ 

  .       وأهل العلم يبحثون هذا قاطعني أال تناقض بني النفي واإلثبات، فجهتهما متغايرة

                                  
  ).٤٠٨ص"(املسائل واألجوبة) "١(



 

ة أن العلم الذي أثبت غري العلم الذي نفي، فهم يعلمون أن ترك السحر فرأى اإلمام ابن قتيب
خري من الولوج فيه، لكنهم اختاروا الدخول فيه، ورغبوا تعلمه، فنفى عنهم العلم أي العلم 

  .  النافع، لكوم اختاروا الضار على النافع
القوم الذين نفاه عنـهم  ويؤخذ من هذا أنه يرى أن القوم املثبت هلم العلم يف أول اآلية، هم 

  .يف آخرها
وهذا موطن اختلفت فيه عبارات أهل العلم، ونستطيع أن حنصر اخلالف، فنرجعه إىل قولني 

  .العلم املثبت خمالف للعلم املنفي: قول من قال: اثنني، أحدمها
  . من أثبت هلم العلم ليسوا هم الذين نفي عنهم، فهم قوم آخرون: قول من قال: والثاين
  . كال القولني ال تعارض وعلى

  :أما من ذهب إىل القول األول، فقد تباينت عبارات أربابه، يف بيان العلْمني، وإليك هي
فأقامهم  ،لو كانوا يعملون بعلمهم :معناه: فذهب البعض إىل ما ذهب إليه ابن قتيبة، فقالوا

  . ، مقام اجلهلحني مل يعملوا به
الزجاج والزخمشري واخلازن وابن كثري وابن سـعدي  اختار هذا مجع من املفسرين، منهم 

  .(١)وحممد عبده، وقدمه السمرقندي والنسفي وأبو السعود
إنه خالف وقد اعترض اإلمام الطربي على هذا القول بأنه وإن كان له خمرج يف العربية إال 

q p    } : وقولـه  z_ ` }  :عين قولـه يالظاهر املفهوم بنفس اخلطاب 
rz "(٢).  

  :ذا االعتراض العالمة األلوسي من عدة وجوه، منهاورد ه
وال منافـاة   ،نفي العلم عنهم ترتيالً ،واملستفاد من اخلرب امللقى هلم ،ثبوت العلم هلم حقيقة

كان عاملا بأنه مبرتلة اجلاهل يف عدم ترتب مثـرة   ،وبأن العامل إذا عمل خبالف علمه .بينهما
  .ذلك العملومقتضى هذا العلم أن ميتنع عن  ،علمه

                                  
تفسـري ابـن   "،)١/٩١"(تفسـري اخلـازن  " ،)١/١٩٩"(الكشـاف "، )١/١٨٦(للزجـاج "معاين القرآن:"انظر) ١(

تفسـري  "،) ١/١٤٠"(تفسري أيب السعود"، )١/٦٢"(تفسري النسفي"،)١/١٠٧"(تفسري السمرقندي"، )١/١٤٥"(كثري
 ).١/٤٠٨"(تفسري املنار"،)٦١ص" (السعدي

 ).١/٤٦٧"(تفسري الطربي) "٢(



 

  ".  وال خيفى ما فيه من شدة التكلف:"لكنه علق على هذا بقوله
ال  -وهو املثبـت  -العلم بأنه ال نصيب هلم يف اآلخرةمث ذكر وجهاً آخر وارتضاه، وهو أن 

  .(١)ينايف نفي العلم مبذمومية الشراء بأن يعتقدوا إباحته، وهذا ما صدر به تفسريه لآلية
وجهلوا شـيئا   ،ولكنهم علموا شيئاً ا،القوم واحد إىل كون: لموذهب آخرون من أهل الع

علموا أم ليس ملن تعلم السحر يف اآلخرة من خالق، ولكنهم جهلوا مقدار ما فام ، آخر
  .من منافع اآلخرة، وما حصل هلم من مضارها وعقوباا

  . (٢)اختار هذا اإلمام الطربي والواحدي وابن اجلوزي
هـو العلـم    :والثـاين  ،هو العلم باجلملة :األول: -القول السابق وهو قريب من –وقيل

فكأم علمـوا أن   ،مث ال يعلم أن فعله قبيح ،قبح الشيء فقد يعلم اإلنسان مثالً ،بالتفصيل
  .(٣)لكن مل يتفكروا يف أن ما يفعلونه هو من مجلة ذلك القبيح ،شراء النفس بالسحر مذموم

الذي علموه هو أن مكتسب  أن:" مل أره لغريه، حيث اختار واختار ابن عاشور وجهاً غريباً
وفيه جتهيـل   ،والذي جهلوه هنا هو أن السحر شيء مذموم ،السحر ماله خالق يف اآلخرة

 ،يستلزم اخلسـران  ،نفي اخلالق ومل يهتدوا إىل أنَّ ،هلم حيث علموا أن صاحبه ال خالق له

ذيل بـه   r q pz }ن أل ؛وهذا هو الوجه ،إذ ما بعد احلق إال الضالل

  .)٤("فدل على أنه دليل مفعوله n  m l k jz } :قوله

m l k j   } :لكن هذا غري الزم؛ فيجوز أن يكـون التعقيـب بقولـه   
r q p nz علماً حقيقياً نافعاً، فهو غري متعني فيما ذكره. 

م وأما أصحاب القول الثاين، وهم الذين قالوا باختالف القوم، فكذلك وجـد يف عبـارا  
  .اختالف يف بيان هؤالء القوم

                                  
 .بتصرف يسري) ١/٣٤٦"(روح املعاين) "١(
 ).١/١٢٥"(زاد املسري"، )١/١٢٣(واحديلل "الوجيز"،)١/٤٦٦"(تفسري الطربي )"٢(
" روح املعـاين "،)١/١٤٠"(تفسـري أيب السـعود  " ،)١/٥٠٣"(البحر احمليط"،)١/٣٧٤"(تفسري البيضاوي" :انظر) ٣(
)١/٣٤٦ .( 
  ).١/٦٤٧"(حرير والتنويرالت" )٤(



 

بل القوم الذين نفى اهللا عنهم العلم ليسوا هم القوم الذين أثبته هلم، وعليـه؛  : وقال آخرون
، أما املثبت هلم العلم، ففيـه  )١(فال تعارض، فمن نفي عنهم العلم هم اليهود، وهذا باتفاق

  :خالف
  . هم الشياطني: قيل

  .(٢)وممن ذهب إىل هذا البغوي
  .(٣)هم امللكني، بفتح الالم: قيلو

، أن الذين علموا غري الذين مل يعلموا :-األخفش وقطربوهو ما حكاه الرازي عن –وقيل 
   .ودعوا الناس إىل تعلمه ،فالذين علموا هم الذين علموا السحر

  .(٤)فهم الذين ال يعلمون ،وأما اجلهال الذين يرغبون يف تعلم السحر
  

  :الترجيح
رجحانه، هو أن اهللا جل وعز عىن بإثبات العلم ونفيه اليهـود، ألن سـياق    الذي يظهر يل

اآليات فيهم، أما ملاذا نفى اهللا عنهم العلم وأثبته، فعندي أن الوجوه اليت ذكرها أهل العلـم  
وذلك؛ ألن  -يف نظري -كلها حمتملة، إذ ال تعارض بينها، وإن كان الوجه األول هو أقواها

م وبيان أفعاهلم القبيحة وأعماهلم املشينة، وهذا القول يتمشى مـع هـذا   اهللا تعاىل أراد ذمه
أن هؤالء لو علموا مـا  : املراد، خبالف ما اختاره ابن جرير، إذ فيه نوع اعتذار هلم، فمعناه

يفوم من حظوظ اآلخرة ملا أقدموا على ذاك الفعل املشني، وهذا مل يرد قطعاً من سـوق  
إيثار  -قبحهم اهللا-نه ال يعرف من حاهلم، بل املعروف من حاهلم أفعال بين إسرائيل، كما أ

العلم املثبت هو : وهذا ما يؤخذ أيضاً على القول الذي قال أصحابه فيه. العاجل على اآلجل
  .فالوجه األول هو األوىل،و اهللا تعاىل أعلم. العلم اإلمجايل واملنفي التفصيلي

                                  
، "شـروا، ويعلمـون، باتفـاق لليهـود    : والضـمري يف ):"١/٥٠٣"(البحـر احملـيط  "قال ابـن حيـان يف   ) ١(

   ).١/١٢٥"(زاد املسري" ،)١/١٩٩"(الكشاف"، )١/٩٧"(تفسري البغوي"، )١/١٨٦(للواحدي "الوسيط:"وانظر
) ٢/٥٦" (تفسـريه " ، والقـرطيب يف )١/٤٦٧"(هتفسـري "، وذكره اإلمام الطربي يف )١/١٠٢"(تفسري البغوي) "٢(

 ).١/١٢١"(فتح القدير"والشوكاين يف 
 ).١/١٢١"(فتح القدي" ،)١/٣٤٦"(روح املعاين" ،)١/٥٠٣"(البحر احمليط:"انظر) ٣(
 ).٣/٢٠١"(تفسري الرازي) "٤(



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 { X W K J I H G F E D C B R Q P O N  ML
 U T    Sz )١٠٦:البقرة.(  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : وفيها مسألة واحدة، وهي ـــــــــــــ

  " J I:"تفسري قوله تعاىل] ٢٧[
  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 

فإنه أراد، خبـري    J I H G F E D C Bz} :-عز وجل-وأما قوله "
  .(١)"كم، وإذا كانت أخف علينا، فهي خري لناأسهل وأخف علي: منها لكم، أي

  
  :الدراسة

  .يف اآلية الكرمية، أي بأسهل منها"  J I"ذهب ابن قتيبة إىل أن املراد 

                                  
  ).١٩٥ص("تأويل خمتلف احلديث"، )٥٨ص"(تفسري غريب القرآن:"، وانظر)٢٧٥ص"(املسائل واألجوبة)"١(



 

أي مثلها يف سـهولة العمـل   ":  ":L Kوبناء على هذا القول ؛ يكون معىن قوله 
  .وعدم مشقة التكليف

  .)١(قتادة :وقد سبق ابن قتيبة إىل هذا القول، فممن قال به
  .)٢(واختاره السمرقندي

وقد قيل يف معناها أقوالٌ أخرى، فمنها، وهو " J I: "وهذا هو أحد األقوال يف معىن
  :القول الثاين

"J I "أكثر أجراً، وبناء على هذا القول ؛ يكون معىن قوله : أي ":L K :"
  .أي مثلها يف األجر

  .(٣)ذهب إىل هذا الزخمشري والنسفي 

سب احلـال يف النفـع   حبهو خري للعباد  ،نوع آخرنأت ب :أي" J I" :ثالثالقول ال
  .والثواب من الذاهبة

وهذا القول أوسع من القولني السابقني، فاملراد باخلريية، األنفع لكم سواء كان هذا اخلري يف 
  . أم يف األجر -كأن يكون أسهل -النفع 

، وذهب إليه مجع من أهل العلـم  )٤(ماويروى هذا القول عن ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنه
الطربي والسمعاين والواحدي والبغوي والقرطيب والبيضاوي واخلازن والسيوطي وأبو : منهم

   .(٥)السعود والسيوطي والشوكاين والشنقيطي

  . (٦)أصلح: أي" J I"ويقرب منه ما قاله الرازي، حيث رجح أن املراد 

                                  
  ). ١/١٧١"(النكت والعيون: "، وانظر)١/٥٥(يف تفسريه الصنعاينأخرجه ) ١(
  ). ١/١٠٨"(تفسري السمرقندي:"انظر) ٢(
  ).١/٦٣"(تفسري النسفي"، )١/٢٠١"(الكشاف) "٣(
  ).١/٢٥٥"(الدر املنثور" ،)٨٥ص"(صحيفة علي بن أيب طلحة:"انظر) ٤(
" تفسري البيضـاوي "،)١/١٠٤"(تفسري البغوي"،)١/١٢٤"( الواحديتفسري" ،)١/١٢٣"(تفسري السمعاين:"انظر) ٥(
فــتح " ،)١/١٤٣"(تفســري أيب الســعود"، )١/٢٣"(تفســري اجلاللــني"، )١/٩٥"(تفســري اخلــازن"،)١/٣٧٨(

  ).١/١٢٧"(القدير
  ).٣/٢١٠"(تفسري الرازي) "٦(



 

  :مما ذكر، فقالوقد ذهب األلوسي إىل أن اخلريية أعم 
  .(١)"أو يف كليهما ،أو يف الثواب فقط ،أعم من أن تكون يف النفع فقط ،واخلريية"

: ويالحظ أن األقوال السابقة مجيعها تشترك يف أن يف اآلية مقدراً، هو لكم ليكون املعـىن 
  . نأت خبري لكم مما نسخ

، وال دليل عليه، ومعناه وقد عارض هذا بعض أهل العلم، فرأوا أن هذا التقدير ال حاجة له
على هذا التقدير، أن هذه اخلريية ليست راجعة إىل ذات املرتل، بل إىل املرتل عليهم، ولذا، 

  .(٢)فكثري من أرباب هذا القول ال يرى تفاضل بعض آيات القرآن الكرمي على بعض
مـن   وذهب من اعترض إىل أن املعىن نأت خبري، أي بأفضل مما نسخ، فيكون الناسخ أفضل

وقد نصر هذا القول من ذهب إىل أن السنة ال تنسخ القرآن، ومنهم اإلمام ابـن  . املنسوخ
  :  حيث قال (٣)عقيل احلنبلي

لقـال   ،أراد ذلكلو ألنه  ؛ال يصح ،اخلري يرجع إىل ما خيصنا من سهولة أو ثواب :قوهلم"
من جهـة   رياًوهو كون الناسخ خ ،فلما حذف ذلك دل على ما يقتضيه اإلطالق   "لكم:"

  . (٤)"به يف العاجل اآلجل االنتفاعومن جهة  ،نفسه وذاته
  . )٢(وابن اجلوزي والرازي )١(وهو قول مقاتل بن سليمان

                                  
  ). ١/٣٥٣( "روح املعاين) "١(
والواحدي، كما ) ١/٢٥٦(، والثعليب كما يف تفسريه )٢٧٥ص"(واألجوبةاملسائل : "منهم اإلمام ابن قتيبة، انظر) ٢(

  ).١/٩٥(واخلازن يف تفسريه )١/١٠٤(هتفسري، والبغوي يف )١/١٩٠"(الوسيط"يف 
  ):١٧/٧٦" (جمموع الفتاوى"ولكنه قول مردود، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف

أئمـة    وأئمة السنة الذين كانوا ،أحد من سلف األمة فهذا القول مل ينقل عن ،أما كونه ال يفضل بعضه على بعض "
  ".و ال عن أحد قبلهم ،احملنة كأمحد بن حنبل و أمثاله

  ):١٧/٧٦" (جمموع الفتاوى"وقال أيضاً يف 
فداللة الكتاب والسنة واألحكام الشرعية  ،بل تفضيل بعض صفاته على بعض ،وأما تفضيل بعض كالم اهللا على بعض"

  ". كثرية على ذلكواآلثار السلفية 
له  ذكاًء ، ومل يكن أبو الوفاء علي بن عقيل بن  حممد البغدادي احلنبلي ، شيخ احلنابلة اإلمام العالمة ، كان يتوقد )٣(

   .)هـ٥١٣( ، وتويف سنة)هـ٤٣١(ولد سنة ،قاله الذهيب، على بدعة ،يف زمانه نظري
  ). ٤٤٣ / ١٩(  "سري أعالم النبالء" :انظر ترمجته ومصادرها يف

، وأيده شيخ اإلسـالم ابـن   )٣/٧٩٠"(العدة يف أصول الفقه:"، وانظر)٤/٢٦١"(الواضح يف أصول الفقه:" انظر) ٤(
  ). ١٧/٤٨" (جمموع الفتاوى"كما يف  -رمحه اهللا تعاىل-تيمية 



 

واحلق أن هذا القول ال يعارض ما ذكره أصحاب القول الثالث، فإن كون اآلية الناسـخة  
الص فضلها وثـواب تالوـا؛   أكثر ثواباً، إمنا هو ملعىن راجع إىل ذاا، فمثالً، سورة اإلخ

. راجع إىل ذات السورة، وما احتوت عليه من معاين فاضلة، فنجـد أن القـولني متفقـان   
ومـن   ،من جهة نفسه وذاتـه  خرياً ويوضح هذا أن اإلمام ابن عقيل ذكر أن الناسخ يكون

  .  ، وهذا هو يف احلقيقة ما يفهم من القول الثالثبه يف العاجل اآلجل االنتفاعجهة 
  

  :الترجيح
تفسري خري مبعىن أفضل، وعليه؛ فال حنتاج إىل ما ذكر من  -إن شاء اهللا تعاىل-لعل الراجح 

التقدير يف اآلية الكرمية؛ ألن األصل عدم التقدير، ويؤيده أن املعىن تام بدون هذا املقـدر،  
ا يعـود  كما أن هذا القول يشمل ما ذكر من وجوه اخلريية، فتكون اآلية أفضل لذاا، وهذ

  . علينا بكوا أكثر يف األجر، وقد تكون أفضل بسبب ما ينالنا من التخفيف
، لكنه "لكم:"واحلاصل أن كوا أفضل من غريها بذاا ال يعارض ما ذكره من قدر يف اآلية

  . أكثر متشيا مع القواعد التفسريية
ه قصر للخريية على بعـض  وأما من فسر اخلريية بأا أسهل، أو أكثر ثواباً، فغري مقبول؛ألن

أو يف  ،أو يف الثواب فقط ،من أن تكون يف النفع فقطأفرادها من غري مسوغ، فاخلريية أعم 
، فال يستطيع العبد الضعيف القاصر أن حيصر هذه اخلريية، فإن اهللا سبحانه وتعـاىل  كليهما

واب، فلعل هناك أوجه وعد بأنه يأيت خبري مما ينسخ، فال نستطيع إذاً أن حنصرها بالنفع أو الث
أخرى من اخلرية غابت عن أذهاننا، أو قصرت عنها أفهامنا، ولكن الشك أن من اخلـرية  
كوا أنفع أو أسهل أو أكثر أجراً مما نسخ، وقد بني أهل العلم وجه كون الناسخ خريا لنـا  

  : من املنسوخ إذا كان أسهل أو أشق من املنسوخ، فقال
 ،جـداً  وذلك فيما إذا كان األجـر كـثرياً   ،لكثرة األجر ؛ثقلاخلريية تارة تكون يف األ" 

فـإن يف   ،بإجياب الصوم ،كنسخ التخيري بني اإلطعام والصوم ،ال غري شديد الصعوبةثواالمت

                                                                                                   
  ). ١/٧٠"(تفسري مقاتل بن سليمان) "١(
  ). ٣/٢١٠"(ازيالر تفسري" ،)١/٢٨٦"(نزهة األعني النواظر" ،)١/٢٧"(املدهش) "٢(



 

 (١)"فإنـه يل وأنـا أجـزي بـه     ،إال الصوم:"كما يف احلديث القدسي، كثرياً الصوم أجراً
: واهللا يقـول  ،هللا عن شهوة بطوم وفروجهمألم صربوا ؛ والصائمون من خيار الصابرين

 { ê é è ç  æ  åz )لـيس فيهـا    ،ومشقة الصوم عادية )١٠:الزمر
  .تكون مظنة لعدم القدرة على االمتثال ،صعوبة شديدة

حبيث  ،شديد الصعوبة ،وذلك فيما إذا كان األثقل املنسوخ ،وتارة تكون اخلريية يف األخف
ألن مظنة عدم االمتثال تعـرض املكلـف    ؛منه يكون خرياً فإن األخف ،يعسر فيه االمتثال

u   t s  r q p o  }  :ال يرضى اهللا وذلـك كقولـه   فيما ،للوقوع
 e d    c b a  `_ ~ } | { z yx   w vz 

علـى   شاقاً جداً لكان االمتثال صعباً ،فلو مل تنسخ احملاسبة خبطرات القلوب) ٢٨٤:البقرة(
فالشك أن نسـخ ذلـك    ،من سلمه اهللا تعاىل إال ،إلخالل بهال يكاد يسلم من ا ،النفوس

خري للمكلف من بقاء ذلك  )٢٨٦:البقرة(ª ©  ¨ §  z » ¬} : بقوله
  .(٢)"احلكم الشاق

  
  
  

 { X W q p o n ml k j i h  gf e dz 
  ).١١٥:البقرة(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــ
  : وفيها مسألة واحدة، وهي

  .املراد بوجه اهللا يف اآلية الكرمية] ٢٨[

                                  
  . من حديث أيب هريرة ) ١١٥١(، ومسلم )٥٩٢٧(أخرجه البخاري ) ١(
البـن  "تفسري القرآن الكـرمي :"بتصرف يسري، وانظر) ٤٥٠-٢/٤٤٩"(أضواء البيان :"قاله العالمة الشنقيطي يف) ٢(

  ). ١/٣٤٧(عثيمني



 

  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 
  "..الوجه:"ومما زاد يف الكالم" 

  . (١)"فثم اهللا: أي  l k j i h z} و
  

  :الدراسة
  :اختلف املفسرون يف معىن الوجه يف هذه اآلية الكرمية على أقوال

ثم اهللا، وأرباب هذا القول يـرون  فأينما تولوا ف: أن كلمة الوجه صلة، واملعىن: القول األول
  .أنه من باب إطالق اجلزء وإرادة الكل

مقاتـل  : ، وسبقهم إىل هذا القول(٢)وقد ذهب إىل هذا اإلمام ابن قتيبة، والبغوي وابن حزم
  .)٣(بن سليمان
  :قال ابن حزم

 ملن وقبوله ،بعلمه تعاىل اهللا مث :معناه إمنا l k j i h z}: وجل عز وقوله"
  .(٤)"ليهإ توجه

بأن هذا خالف األصل، فاألصل عدم إدعاء الزيـادة، إال لـدليل، وال   : ويناقش هذا القول
  .دليل

هناك جهته اليت  :أي، القبلة : مبعىنوالوجه والوجهة واجلهة الوجه مبعىن القبلة، : القول الثاين
  .فهناك قبلتكم: ، وهي القبلة، أيأمر ا
  .(٣)واإلمام الشافعي (٢)والضحاك )١(ةوقتاد )٦(وجماهد )٥(احلسن وبه قال

                                  
  ).٢٥٤ص"(تأويل مشكل القرآن) "١(
  ).١/١٤٢"(أقاويل الثقات:" ظر، وان)١/١٠٨"(تفسري البغوي) "٢(
  ).١/٧٤"(تفسري مقاتل بن سليمان" :انظر) ٣(
عن بعض أهل  )١٩٨-١/١٩٧(للزجاج"معاين القرآن"وقد حكى الزجاج يف، )٢/٣٤٨"(الفصل يف امللل والنحل) "٤(

ي يف ابن اجلوز: ، وحكاه أيضاً)٤:احلديد(  : {b a ` _ ^ zاللغة مثل هذا، وأن هذه اآلية مبعىن قوله 
  ).٦١٨ص"(نزهة األعني النواظر"
  ).١/٢١٢"(ابن أيب حامتتفسري : "انظر) ٥(
  ).١/٢١٢(ابن أيب حامتو )١/٢٩٠(ابن أيب شيبةأخرجه ) ٦(



 

الواحدي والثعاليب : وممن اختاره (٤)واختاره مجع من املفسرين، بل هو مذهب مجهور السلف
  .(٥)والبيضاوي والنسفي وأبو السعود والشوكاين

وانتصر شيخ اإلسالم ابن تيمية هلذا املذهب، ومل ير اآلية من آيات الصفات، وغَلَّـط مـن   
  :الصفات، قال رمحه اهللا تعاىل رآها من آيات

  .          (٦)"طائفة فعل كما غلط فقد ،الصفات يف عدها ومن" 
  :وقال أيضاً

 تـؤول  ال :يقول من قول عموم يف تندرج وال ،أصالً الصفات آيات من ليست اآلية هذه"
 .الصفات آيات

 آيات من هذه أليست :لقا ،اهللا قبلة ا املراد :قلت فلما ؟الوجه ذكر فيها أليس :(٧)قال" 
 فان ،القبلة هنا بالوجه املراد نأ أسلم مناإ ينإف ،الرتاع موارد من ليست ،ال :قلت ؟الصفات
 ىلإ :يأ ،الوجه هذا ىلإ وسافرت ،الوجه هذا قصدت :يقال ،العرب لغة يف اجلهة هو الوجه

Z }  :تعاىل قوله يف كما ،الوجه وهو ،اجلهة هو فالوجه ،مشهور كثري وهذا ،اجلهة هذه

] \ [  z)تعـاىل  فقوله ،متوليها :يأ )١٤٨:البقرة:  {] \ [ Z  z
 وكالمهـا  ،متقاربتان واملعىن اللفظ يف اآليتني كال l k j i h z}: كقوله
 .نستقبله :نوليه أنا :اآليتني يف ذكر يالذ هو ،واجلهة والوجه ،القبلة شأن يف

                                                                                                   
  .-إن شاء اهللا تعاىل-سيأيت ختريج هذا األثر عن قتادة) ١(
  . أيت ختريج بعضها، وسي)١/١٠٨(ه تفسري، عزاه هلم اإلمام البغوي يف )١/٢٩٠(ابن أيب شيبةأخرجه ) ٢(
  ).٦٤ص(لشافعيل"أحكام القرآن:"انظر) ٣(
  ).٢/٤٢٩"(جمموع الفتاوى"عزاه هلم شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل، كما يف ) ٤(
" تفسري الثعاليب"، )١/١٥٠"(تفسري أيب السعود"،)١/٣٨٧"(تفسري البيضاوي"، )١/١٢٧"(تفسري الواحدي: "انظر) ٥(
  ).١/١٣١"(قديرفتح ال"، )١/١٠١(
  ).٣/١٩٣"(جمموع الفتاوى)"٦(
، وكان الشيخ رمحه اهللا قـد  "العقيدة الواسطية"أي املعترض على شيخ اإلسالم، وكان هذا يف جملس املناظرة على) ٧(

أمهل خصومه ثالث سنوات على أن يأتوا مبا خيالف ما يقول، فجاء له أحدهم ذه اآلية، وأا من آيات الصـفات،  
  .ا جماهد والشافعيوقد تأوهل



 

 يأ ":تولُّـواْ "و ،الظروف من وأين i hz  } : قال ألنه ؛عليه يدل والسياق :قلت
 املكـان  يف اهللا وجـه  جعل فقد ،اهللا وجه فهنالك ،استقبلتموه موضع أي :فاملعىن تستقبلوا

 اآلية يف كما ،كلها اجلهات وهى f e d z } :قوله بعد هذاو ،يستقبله يالذ

) ١٤٢:البقـرة ( X  W  V U T S RQ P O Nz }  األخرى
 جهـة  :قـال  كأنه ،وتشريف ختصيص ضافةإ اإلضافة نأ على فدل ،له اجلهات أن فأخرب
  .  (١)"اهللا وقبلة،اهللا

  وعلى هذا القول، فقد اختلف السلف يف اآلية هل هي ناسخة أم منسوخة؟ 
فذهب البعض إىل أن اآلية منسوخة، وأا يف التوجه إىل بيت املقدس، وقد نسخت باألدلة 

  .الدالة على وجوب التوجه إىل الكعبة
  : ابن عباس قال

d } : شأن القبلة قال اهللا تعـاىل  -واهللا أعلم-فيما ذكر لنا  ،أول ما نسخ لنا من القرآن
l k j i h  gf ez )فاستقبل رسول اهللا  )١١٥:البقرة  فصلى

e } : فقـال  ،ونسخها ،مث صرفه إىل بيته العتيق ،وترك البيت العتيق ،حنو بيت املقدس

      p o n ml k  j  i h g f   s  r qz 
  .(٢) )"١٥٠:البقرة(

  .(٤)وابن زيد(٣)وهكذا قال قتادة
                                  

  ).٢/٤٦١"(بيان تلبيس اجلهمية)"٤/٤١٤"(اجلواب الصحيح"، )٢/٤٢٨: (، وانظر)٦/١٦"(جمموع الفتاوى)"١(
) ٢/٢٩٤(، واحلـاكم )١/٢١٢( هتفسـري يف ابن أيب حـامت  و ،)١٨ص"(الناسخ واملنسوخ"أخرجه أبو عبيد يف ) ٢(

  ". السياقة ذه خيرجاه ومل ،الشيخني شرط على صحيح حديث هذا":وقال
إىل عبد بـن  ) ١/٢٦٧"(الدر املنثور"، وعزاه يف )١/٥٠٢(، والطربي)٥/٢٠٥(أخرجه عن قتادة اإلمام الترمذي) ٣(

  .محيد
الناسـخ  "، )١/٢٠٠"(احملرر الـوجيز "، )١/٢١٢( "تفسري ابن أيب حامت"،)٣٢ص(قتادةل "الناسخ واملنسوخ: "وانظر

  ). ٧٦ص(البن النحاس "واملنسوخ
اإليضاح لناسـخ  "ومكي يف ) ٧٦ص"(الناسخ واملنسوخ:"، وذكره عنه ابن النحاس يف)١/٥٠٢(ه الطربيأخرج) ٤(

  ".القرآن ومنسوخه



 

  :حيث قاال(١)بل هي ناسخة، روي هذا عن جماهد والضحاك: وقيل
فأنتم قادرون على التوجه إىل  ،أي حيث كنتم من املشرق واملغرب ،إشارة إىل الكعبة: معناه

   . الكعبة اليت هي وجه اهللا الذي وجهكم إليه
  .(٢)"فهي ناسخة لبيت املقدس ،وعلى هذا" :ابن عطيةقال 
بل هي حمكمة، وهي فيمن صلى الفرض، ومل يصـب القبلـة بعـد أن اجتهـد يف     : وقيل
  .(٣)طلبها

يف سـفر يف   كنا مع النيب : قال ما رواه عامر بن ربيعة الصحايب اجلليل : ويؤيد هذا
 ،رأوا أم قد أخطؤوهـا  ،افلما أصبحو ،وأعلموا عالمات ،فتحرى قوم القبلة ،ليلة مظلمة

  .(٤)فرتلت هذه اآلية ،بذلك فعرفوا رسول اهللا 
  .)٥(وهو مذهب عطاء

هي حمكمة، ولكنها يف صالة النفل على الراحلة يف السفر، فتجوز إىل القبلة وإىل غري : وقيل
  .  (١)القبلة

                                  
، )١/٢٩٦(همصـنف يف  ابـن أيب شـيبة  أخرجه : ، وأثر جماهد)١/٢٠٠"(احملرر الوجيز:"قاله اإلمام ابن عطية يف) ١(

ــربي ــامت ، و)١/٥٠٥(والط ــن أيب ح ــننه، وال)١/٢١٢( هتفســرييف اب ــي يف س ــاء "، ويف )٢/١٣(بيهق األمس
  ). ٢/٣٥"(والصفات

عنـه يف تفسـري قولـه    ) ١/٢٩٦(همصـنف يف  ابـن أيب شـيبة  وأما أثر الضحاك فلم أجد من خرجه، لكن أخرج 
  .قبلة، وقد سبق: قال" ولكل وجهه:"سبحانه

الناسخ :"النحاس يف: سخ، منهموهكذا فهم غري واحد من العلماء، أن قوهلما مفيد للن). ١/٢٠٠"(احملرر الوجيز) "٢(
  ).٧٧ص"(واملنسوخ

 ،)١/١٠١(هتفسـري يف  الثعـاليب ، و)١/٢٠٠"(احملرر الوجيز"وابن عطية يف ). ١/٥٠٣(الطربي : ذكر هذا القول) ٣(
  ).١/١٣٤( "زاد املسري"، وابن اجلوزي يف)٢/٧٩(ه تفسرييف القرطيب ، و)١/١٢٩(السمعاين و
وعبـد بـن   ) ١/٢٧١(، والـدارقطين )٢/١١(، والبيهقي)١٠٢٠(ابن ماجة، و)٣٤٥،٢٩٥٧(أخرجه الترمذي) ٤(

  )١/١٣٠(محيد
  :مجيعهم من طريق) ١/١٤٥"(املعجم األوسط"والطرباين يف 

  .فذكره: عن أبيه قال ،عن عبد اهللا بن عامر بن ربيعة ،عن عاصم بن عبيد اهللا بن عاصم ،الربيع السمان أيب
ال نعرفـه إال   ،هذا حديث غريب :"الترمذي، فقد ضعفه أهل احلديث، قال وهذا إسناد ضعيف، من أجل أيب الربيع،
  ". وأشعث يضعف يف احلديث ،عن عاصم بن عبيد اهللا ،من حديث أشعث السمان أيب الربيع

  ).قسم التفسري-٢/٦٠١(سعيد بن منصور أخرجه ) ٥(



 

حلته، أنه كان يصلي حيث توجهت به را -رضي اهللا تعاىل عنهما-عن ابن عمر  وقد جاء

j i h } :فيه نزلت هذه اآلية: كان يفعل ذلك، ويقول ويذكر أن رسول اهللا 
l kz "(٢).  

  .(٣)ملك اهللا :املراد بوجه اهللا: ل الثالثوالق
  .هي حمكمة لكنها يف التوجه يف الدعاء: وقيل
وحيتمل فأينما تولوا وجوهكم يف دعائكم يل فهنالك وجهي أستجيب لكم  :بن جريراال ق

  .(٤)دعاءكم

إىل  :قـالوا  )٦٠:غافر ( Q P O N M z}  :ملا نزلت :قال جماهد

  .(٥) f e d z} :فأنزل اهللا عز وجل ؛نيأ
  .(٦)وحكاه ابن عطية عن ابن جبري، والبغوي عن احلسن

  .هو مبعىن القصد: القول الرابع

 } :لهكقو ،اقصدوا وجه اهللا بنيتكم القبلة :عىنامل عن بعضهم أن الزجاج وهذا القول حكاه
 s  r q        p o nz )(٧))١٥٠:البقرة.  

  .املراد وجه اهللا سبحانه على احلقيقة: القول السادس 
 (٢)، واإلمام عثمان بن سعيد الدارمي(١)ابن خزمية: ذهب إىل هذا مجع من أهل العلم، منهم

  .(٥)وابن عثيمني (٤)وابن سعدي (٣)وابن القيم

                                                                                                   
السـمعاين  و ،)١/١٠١(هتفسرييف  يبالثعال، و)١/١٠٨(هتفسرييف البغوي و ،)١/٥٠٣(الطربي  :ذكر هذا القول) ١(
ــرطيب ، و)١/١٢٩( ــرييف الق ــوزي يف)٢/٧٩(ه تفس ــن اجل ــري"، واب ــمرقندي ، و)١/١٣٤( "زاد املس يف الس

  ).١/٣٦٥"(روح املعاين"يف  األلوسي، و)١/١٥٩(ابن كثري و ،)١/١١٣(هتفسري
  ).٧٠٠(أخرجه مسلم ) ٢(
  ).١/١١٣"(تفسري السمرقندي: "انظر) ٣(
  ).١/٥٠٥"(طربيتفسري ال) "٤(
 .إىل ابن املنذر) ١/٢٦٧"(الدر املنثور"، وعزاه يف )١/٥٠٥"(أخرجه الطربي) ٥(
  ).١/١٠٨"(تفسري البغوي"، و)١/٢٠٠"(احملرر الوجيز:"انظر) ٦(
  ).١/١١٤"(تفسري السمرقندي"، )١/١٩٧(للزجاج"معاين القرآن: "انظر) ٧(



 

  .)٦( حيتج ا على اجلهميةوأوردها اإلمام أمحد ضمن اآليات اليت
أوجهاً عديدة لترجيحـه، ومـن    -كعادته-هلذا القول وحشد ~ولقد انتصر ابن القيم 

  :أوضحها
أنه قد اطرد جميء الوجه يف القرآن والسنة مضافاً إىل الرب على طريقة واحـدة، ومعـىن   

علـى مـوارده   واحد، فليس فيه معنيان خمتلفان يف مجيع املواضع، غري هذا املوضع، فحمله 
  . ونظائره كلها أوىل

محل معاين كـالم اهللا  : "وهذا الوجه جارٍ على قاعدة تفسريية معلومة عند أهل العلم، وهي
  . )٧("على الغالب من أسلوب القرآن ومعهود استعماله أوىل من اخلروج به عن ذلك

لقبلـة هلـا اسـم    بل ا ،وال عرفاً على القبلة لغة وال شرعاً "وجه اهللا:"أنه ال يعرف إطالق
نعم القبلة  .وال يستعار امسه له ،فال يدخل أحدمها على اآلخر ،والوجه له اسم خيصه، خيصها

فكيف إذا  ،فال عهد به ،وأما تسميتها وجهاً، وجهة تسمى وجهة وقد تسمى جهة وأصلها
أـا  مع  ،مع أنه ال يعرف تسمية القبلة وجهة اهللا يف شيء من الكالم ،ىل اهللا تعاىلإأضيف 

  .وال يعرف تسميتها وجهاً ،فكيف يطلق عليها وجه اهللا ،تسمى وجهة
وهي القبلة اليت أمـر اهللا   ،اليت نصبها لعباده هي قبلة واحدة فمن املعلوم أن قبلة اهللا ،يضاًأو

ىل إنه يـويل وجهـه   إف ،ليهاإكل جهة يويل وجهه  ال ،ليها حيث كانواإعباده أن يتوجهوا 
أي  :فكيف يقـال  ،وليست تلك اجلهات قبلة اهللا ،مال وما بني ذلكاملشرق واملغرب والش

   .فهي قبلة اهللا ،وجهة وجهتموها واستقبلتموها
   ؟وعند صالته النافلة يف السفر ،هذا عند اشتباه القبلة على املصلي :ن قيلإف

                                                                                                   
  ).٢/٢٥"(التوحيد:" يف كتابه) ١(
  ).٢/٧١٠(ملريسي العنيديف رده على ا) ٢(
  ).٢/٣٠٣(البن عيسى "شرح القصيدة النونية:"، وانظر)٣/١٠١١"(خمتصر الصواعق:"انظر) ٣(
  ).٦٤ص"(تفسري السعدي) "٤(
  ).٢/١٣(البن عثيمني"تفسري القرآن الكرمي) "٥(
  ). ٢/٥١١(لعبد اهللا بن أمحد "السنة" :انظر) ٦(
  ). ١/١٧٢"(قواعد الترجيح عند املفسرين":انظر هذه القاعدة مع الكالم عليها يف) ٧(



 

وحـال العلـم    ،يف احلضر والسفر :بل هو عام مطلق ،شعار له بذلك البتةإاللفظ ال  :قيل
  .والقدرة والعجز ،االشتباهو

وهو بيـان   ،بل سياقها ملعىن آخر ،وال حلكم االستقبال ،آلية ال تعرض فيها للقبلةا: وأيضاً
وأنه حميط بالعامل العلـوي   ،وأعظم منه ،وأنه أكرب من كل شيء ،عظمة الرب تعاىل وسعته

بذلك  اًمنبه f e d  z}     :فذكر يف أول اآلية إحاطة ملكه يف قوله ،والسفلي
فأينمـا وىل   يء،وأنه أكرب وأعظم من كل ش ،مث ذكر عظمته سبحانه ،على ملكه ملا بينهما

o n }  :فقال ،حاطةمث ختم بامسني دالني على السعة واإل ،فثم وجه اهللا ،العبد وجهه
 q pz ه جل شأنهفذكر امسه الواسع عقيب قول  {l k j i h  z

فهذا السياق مل يقصـد بـه االسـتقبال يف الصـالة      ،هفتأمل ،كالتفسري والبيان والتقرير له
والقـدرة   ،ىل الفرض والنفلإبالنسبة  وسفراً وإن دخل يف عموم اخلطاب حضراً ،خبصوصه
  .والعجز
أن اآلية لو احتملت كل واحد من األمرين لكان األوىل ا إرادة وجهه الكرمي ذي : وأيضاً

ه إىل ربه، فكان من املناسب أن يذكر أنـه إىل  اجلالل واإلكرام؛ ألن املصلي مقصوده التوج
أي اجلهات صليت، فأنت متوجه إىل ربك، ليس يف اختالف اجلهات ما مينع التوجـه إىل  

  . (١)ربك، فجاءت اآلية وافية باملقصود
  :الترجيح

املراد بالوجه يف : قول من قال: عند النظر يف األقوال السابقة جند أن أقواها قوالن اثنان، مها
بل املراد وجه اهللا تعاىل على احلقيقة، وما سـواه مـن   : القبلة، وقول من قال: آلية الكرميةا

األقوال ففيه نظر ظاهر، أما قول ابن قتيبة ومن وافقه، فإن سبب رده، أن األصـل عـدم   
الزيادة، وأن اللفظة املوجودة، ذات داللة ومعىن، فال خنرج عن هـذا األصـل إال بـيقني،    

  . ادة االسم غري معهودة يف اللغة العربية، والذي عهد هو زيادة احلرفوكذلك، فإن زي
  .   امللك: املراد به امللك، فريده أنا مل جند من معاين الوجه: وأما قول من قال

                                  
 ).١٠٢٠-٣/١٠١١"(خمتصر الصواعق:" انظر) ١(



 

  . )١(وأما القصد، فمعىن بعيد عن سياق اآلية الكرمية ومحله عليه غري ظاهر
من أن  ~ذهب إليه العالمة ابن القيم  ما -والعلم عنده سبحانه-والذي يظهر يل رجحانه

الوجه مراد به ههنا وجه اهللا سبحانه وتعاىل، إذ أن هذا هو األصل، ومل يعهد أن يقـال يف  
وجه اهللا، ولو كان حمتمالً، فاجلري على األصل املعهود ومحل الشيء على نظـائره،  : القبلة

مل ملا ذكر من األوجـه، لكـن   املراد القبلة قريب وحمت: وإن كان قول من قال. هو األوىل
األقرب منه ما ذكرت؛ ألنه هو األصل، كما أن هناك مرجحات ترجحه وتؤيده، كما نص 

  .وذكرت أشهرها يف قسم الدراسة، والعلم عند اهللا تعاىل عليها ابن القيم 
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  :  وفيها مسألة واحدة، وهي ـــــــــــــــ

  .  تفسري العهد الوارد يف اآلية الكرمية] ٢٩[ 
  :~قال اإلمام ابن قتيبة 

                                  
  .معاين الوجه يف القرآن الكرمي، مل يذكر هذا املعىن) ٦١٨ص"(نزهة األعني النواظر"وملَّا ذكر ابن اجلوزي يف ) ١(



 

| {   ~ � ¡¢ £ ¤  } :امليثاق، ومنه قوله تعـاىل إلبـراهيم   : والعهد"
 « ª ©      ¨ § ¦¥z إلمامة، الظاملني مـن  ال ينال ما وعدتك من ا: أي

  .(١)"ميثاق: والوعد من اهللا. ذريتك
  

  :الدراسة
  :يف هذه اجلملة من كالم ابن قتيبة مبحثان، مها

  .تفسري العهد، وبيان معناه: األول
  .بيان معىن عهد اهللا الوارد يف اآلية الكرمية: الثاين

اق، فالعهد يفيـد اإللـزام،   امليث: أما األول، وهو بيان معىن العهد، فقد فسره ابن قتيبة بأنه
عهد علي أن أفعل كذا، فهو إذاً، شيء مؤكد مغلظ، ولذا عرب عنه : والوفاء مبا التزِم، تقول

  .بامليثاق، وعهد اهللا إلبراهيم موثق وال شك؛ فهو عهد من اهللا تعاىل، وعهد اهللا نافذ
، واستعهد منه، ثقه عليهوو، ذا وصاه بهإ: يه يف كذاإلوعهد ،والعهد املوثق:" الزخمشريقال 

  . (٢)"إذا اشترط عليه واستوثق منه
  : قال الراغب األصفهاين

حفظ الشيء، ومراعاته حاالً بعد حال، ومسي املوثق الـذي يلـزم مراعاتـه    : العهد" 
  .(٣)"عهدا

  :وقد ذكر أهل العلم أن العهد يأيت لعدة معاين، منها
  . (٤)والزمان الوصية، واألمان، والضمان، واليمني، واحلفاظ،

                                  
  ). ٤٤٨ص"(تأويل مشكل القرآن)"١(
روح :"، واأللوسـي يف )١/٢٦٣"(البحـر احملـيط  : "يف، وهكـذا قـال ابـن حيـان     )١/١٤٩"(كشافال) "٢(

لسـان  "، )١/١١٢"(احملـرر الـوجيز  :"، وانظـر )١٣٥ص"(جواهر األفكـار "، وابن بدران يف )١/٢١١"(املعاين
  ).١/٢١٤٥"(تاج العروس"، و)٤/١١٤"(بصائر ذوي التمييز"، )٣٨٧ص"(القاموس احمليط"، )٣/٣١١"(العرب

  ).١/٣٥٠"(املفردات يف غريب القرآن) "٣(
بصائر "، )١/٢٦٣"(البحر احمليط"،)٤٤٦ص"(نزهة األعني النواظر"، )١/٣٥٠"(املفردات يف غريب القرآن: "انظر) ٤(

  ).٤/١١٤"(ذوي التمييز



 

: بيان معىن عهد اهللا الوارد يف اآلية الكرمية، فقد اختار ابن قتيبة أنه: وأما املبحث الثاين، فهو
وعد اهللا تعاىل إلبراهيم عليه السالم باإلمامة، وهذا موطن قد اختلف أهل العلم فيه علـى  

  :(١)أقوال
   .أنه اإلمامة: القول األول

  .(٢)وجماهدابن عباس  ى هذا القول عنرووي
البغوي والواحدي والسمرقندي والزخمشري وابن اجلوزي، : ورجحه أكثر املفسرين، منهم

  .(٣)والبيضاوي والنسفي وابن القيم وأبو السعود واجلالل السيوطي والسعدي والشنقيطي
  .ال ينال النبوة من كان ظاملاً: أي. نبوةأنه ال :الثاينل والق

  . )٥(زن، وإليه ذهب اخلا(٤)قاله السدي
  .، أنه ليس للظاملني عهد، وإن عاهدته، فانقضه(٦)ابن عباسوهو قول : القول الثالث

  . وهذا محل للعهد على معناه املعلوم لغة، مع أنه يف اآلية مفسر
  . الطاعة: القول الرابع

  :وهذا مروي عن الضحاك، حيث قال
  .(٧)"يطيعين يل وال أحنلها إال ولياً ،عدو يل يعصيين طاعيتقال ال ينال  "

  .)١(وهكذا قال مقاتل بن سليمان

                                  
 "تفسري السمعاين"،)١/٢٠٦( "احملرر الوجيز"،)١/١١٢"(تفسري البغوي"،)١/٥٣٠( "تفسري الطربي" :انظرها يف ) ١(
" تفسري ابن كـثري " ،)٤/٣٨"(تفسري الرازي"، )١٤١-١/١٤٠"(زاد املسري"،)٢/١٠٨( "تفسري القرطيب"، )١/١٣٦(
)١/١٦٨.(  
  .عبد بن محيدإىل وكيع و) ١/٢٨٨"(الدر املنثور"، وعزاه يف )١/٥٣٠(أخرجه الطربي) ٢(
تفسـري  " ،)١/١١٨"(تفسـري السـمرقندي   "، )١/١٣٠"(تفسري الواحدي"، )١/١١٢"(تفسري البغوي" :انظر) ٣(

 "تفسري النسفي"، )١/٣٩٨( "تفسري البيضاوي"، )١/١٤١"(زاد املسري"، )١/٢١١"(الكشاف"، )١/١٣٦( "اينالسمع
روح "، )١/٢٦"(تفسـري اجلاللـني  "، )١/١٥٦"(تفسـري أيب السـعود  "،)٣/٤٨١"(مدارج السـالكني " ،)١/٦٩(

  ).٤/١٦٧"(أضواء البيان"، )٦٥ص"(تفسري السعدي"، )١/١٣٨" (فتح القدير"،)١/٣٧٧"(املعاين
  ).١/٢٢٣(، وابن أيب حامت)١/٥٣٠(أخرجه الطربي) ٤(
  ).١/١٠٤" (تفسري اخلازن) "٥(
  ).١/٢٢٤(، وابن أيب حامت)١/٥٣١(أخرجه الطربي) ٦(
  .وسنده ضعيف إذ فيه جويرب).١/٢٢٣(، وابن أيب حامت)١/٥٣١(أخرجه الطربي) ٧(



 

   .ال ينال رمحيت القوم الظاملني: أي.الرمحةأنه : اخلامسل والق
   .)٢(قاله عطاء وعكرمة

وعلى هذا، فمحل اآلية يوم القيامة؛ ألنه يف الدنيا قد مشلت رمحة اهللا الكافر.  
  .الدين املراد به  :دساسالل والق
  .ليس كل ذريتك يا إبراهيم على احلقلظاملون، فال ينال دين اهللا ا: أي

  . (٤)، وأبو العالية(٣)وذا قال الربيع بن أنس
ويشبه هذا القول قول من فسره بالطاعة، وينبغي أن يذكر كقولٍ واحد..  

   .األمان :والسادس
  :وبه قال قتادة، فروي عنه أنه قال

فوارثوا  ،فقد نالوا عهد اهللا ،أما يف الدنياف ،ال ينال عهده ظامل ،ذلكم عند اهللا يوم القيامة "
قصر اهللا عهده وكرامته على  ،فلما كان يوم القيامة ،وناكحوهم به ،وعادوهم ،به املسلمني

    .(٥)"أوليائه
  .(٨)"واحلسن وعكرمة (٧)وعطاء (٦)وكذا قال إبراهيم النخعي :"قال ابن كثري

  .)٩(وظاهر صنيع أيب عبيد اختياره
ال أومنهم من  :أي ،أي ال ينال أماين الظاملني ،وهذا قول حسن :قال الزجاج": القرطيبقال 
  .(١)"عذايب

                                                                                                   
  ). ١/٧٦"(تفسري مقاتل بن سليمان: "انظر) ١(
والقرطيب يف ) ١/١٨٥"(النكت والعيون"، وحكاه املاوردي يف )١/١٤٠"(زاد املسري" ابن اجلوزي يف حكاه عنهما) ٢(

  .عطاءعن ) ١/٥٤٨"(البحر احمليط"وكذا ابن حيان يف ) ٢/١٠٨(ه تفسري
  ) ١/٥٣١(أخرجه الطربي) ٣(
 ).١/٢٢٣(أخرجه ابن أيب حامت) ٤(
الـدر  "وعـزاه يف  ).١/٢٢٤(، وابـن أيب حـامت  )١/٥٣١(، والطـربي )١/٥٨(أخرجه عبد الرزاق يف تفسريه ) ٥(

  .عبد بن محيدإىل ) ١/٢٨٨"(املنثور
  ،  )١/٥٣١(أخرجه الطربي) ٦(
 ).١/٢٢٣(أخرجه ابن أيب حامت) ٧(
  ).١/١٦٨" (تفسري ابن كثري)"٨(
  ). ٣/٣١٢"(لسان العرب" :، وانظر)٣/١٣٨( "غريب احلديث) "٩(



 

  .املراد به الرمحة، فمها يشتركان يف كوما يف اآلخرة، : وهذا القول مبعىن قول من قال
  :تنبيه

  :"عد ابن اجلوزي قول ابن قتيبة قوالً سابعاً يف تفسري العهد، فقال
  ". قاله ابن قتيبة ،امليثاق :والسابع"

   .وهذا ال يقبل، فإن ابن قتيبة نص على أن العهد ههنا هو الوعد باإلمامة
  

  الترجيح
الذي يترجح يل أن املراد بالعهد هو العهد باإلمامة، كما يدل عليه السياق، والسياق مـن  

كان عنها، فال أقوى املرجحات يف حتديد املعىن املراد، وإننا جند يف اآلية الكرمية أن احلديث 

| {   } ينبغي أن يصرف إىل ما سواها، فإن اهللا جل شأنه قال إلبراهيم عليـه السـالم،  
¡ � ~  z  ،فتطلع إبراهيم لئن يكون من ذريته من هو كذلك، فسأل ربه ذلك

فاحلديث كان عن اإلمامة، ولـيس  . ال ينال هذا الوعد والعهد من كان ظاملاً: فقال له ربه
  :مرجحاً هلذا الشوكاينال ولذا ق. عن غريه

  .(٢)"كما يفيده السياق ،واألول أظهر"
على أن بعض األقوال تعود إىل هذا القول، كالقول الثاين الذي فسر العهد بـالنبوة، فهـذا   
القول قد فسرت به اإلمامة، فالعهد الذي ال يناله الظامل هو اإلمامة، وهو النبوة، أما األقوال 

السياق، فالرمحة واألمان والطاعة مل جير هلا ذكر، فكيف نفسـر  األخرى فغري متالئمة مع 
  .   واهللا تعاىل أعلم. العهد ا

   
  
  
  

                                                                                                   
، ورأى ابـن حيـان   )٤/٣٥٧(للزجـاج  "معاين القرآن"ه يف موطنه من، ومل أجد)١٠٨/ ٢" (تفسري القرطيب) "١(

  ).١/١٣٨"(فتح القدير"، )١/٥٤٨"(البحر احمليط" :والشوكاين أن هذا من الزجاج اختيار هلذا القول، انظر
 ).١/٣٧٧"(روح املعاين" ،)١/١٣٦"(تفسري السمعاين" :، وانظر)١/١٣٨"(فتح القدير) "٢(



 

  
  

  { X W  ^] \ [ Z Y X W V U T  S R Q
 b a ` _z )١٢٨:البقرة.(  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــ

  :وفيها مسألة واحدة، وهي

  ".Z ]  :"ه تعاىلتفسري الرؤية يف قول] ٣٠[
  :قال اإلمام ابن قتيبة

  ...املعاينة، كقول اهللا: الرؤية"

  . (١)"أعلمنا: ، أي" [ Z:"قال... علم: والرؤية
  : الدراسة

  :على ثالثة أقوال"  Z "اختلف املفسرون يف معىن 
  فالرؤية ههما قلبية، مبعىن العلم،. أعلمنا، وعرفنا: أرنا مبعىن:القول األول
ذا ابن قتيبة، ومقاتل بن سليمان وأبو عبيدة والزجاج والواحدي وابن عطيـة  وذهب إىل ه

والسمرقندي وابن أيب زمنني والثعليب وابن اجلوزي وابن جزي الكلـيب واأللوسـي وابـن    
  .(٢)عاشور وابن عثيمني

  .)٤(،ومل يذكر املاوردي سواه(٣) ~وبه قال عطاء 

                                  
 ).٦١ص"(تفسري غريب القرآن:"، وانظر)٤٩٩ص"(تأويل مشكل القرآن) "١(
 "الـوجيز "، )١/٢٠٩(للزجـاج "معاين القرآن"، )١/٥٥"(جماز القرآن"،)١/٧٨"(تفسري مقاتل بن سليمان" :انظر) ٢(
، )١/١٢٠" (تفسري السـمرقندي "، )١/٢١١"(احملرر الوجيز" ،)١/٢١٢(للواحدي " الوسيط"، )١/١٣٢(لواحديل
نزهـة األعـني   " ،)١/٢٧٥"(تفسـري الـثعليب  " ،)١/١٧٨"(زمـنني  أيب تفسري ابن" ،)١٠/٣٠٢"(احمليط يف اللغة"

 ).٢/٦٤"(تفسري القرآن الكرمي"، )١/٧٢١"(التحرير والتنوير"،)١/٦٠"(التسهيل لعلوم الترتيل"،)١/٣٢٠"(النواظر
 .ى الرأي الثاينعن عطاء ما يفيد أنه عل) ١/٥٥٤(، وروى ابن جرير )١/١٨٤(هتفسرييف ابن كثري نسبه إليه ) ٣(
  ). ١/١٩١"(النكت والعيون:"انظر) ٤(



 

  . أا مبعىن الرؤية البصرية: القول الثاين
ورجحـه ابـن حيـان     (١)وهذا ما ذهب إليه مجع من املفسرين منهم جماهـد وقتـادة   

  .(٢)والشوكاين
إن رأى إذا كانت بصرية تعدت إىل مفعول واحد، فإذا دخلت عليها اهلمزة تعـدت  : قالوا

إىل مفعولني، وإذا كانت رأى قلبية تعدت إىل مفعولني، فإذا دخلت عليها اهلمزة تعدت إىل 
  .ل، وليس هنا إال اثنني، فوجب أن يعتقد أا من رؤية العنيثالثة مفاعي

فتكـون   -اكتفاء أرى مبفعولني-وقد رد أصحاب القول األول بأنه قد مسع هذا من العرب
  .(٣)أرنا مبعىن أعلمنا، وممن أثبت هذا اإلمام ابن عطية والزخمشري والنسفي ابن عاشور

ثبوت رأى مبعـىن عـرف، وذكـره    : حيان وأنكر ابن احلاجب، وتبعه أبو: "قال األلوسي
  .  (٤)"الزخمشري يف املفصل والراغب يف مفرداته، ومها من الثقات، فال عربة بإنكارمها

  .كما أن املثبت معه زيادة علم، فريجح قوله
 ،بعضها يعلم وال يرى ،يتم إال بأمور ألن احلج ال ؛أن املراد العلم والرؤية معاً: القول الثالث
 ،وبعضها ال يتم الغرض منـه إال بالرؤيـة  م املواقيت مثالً، وزمن أفعال احلج، وهذا كأحكا

   .فوجب محل اللفظ على األمرين مجيعاً
 :أي "وأرنا مناسـكنا : "حيث قال ~، والشيخ العالمة السعدي )٥(وهذا اختيار اخلازن

    .(٦)"ليكون أبلغ ؛واملشاهدة ،مناها على وجه اإلراءةعلِّ
ألنه يقتضي محل اللفظ على احلقيقة واجملـاز   ؛وهذا ضعيف: "ابن حيان قال الرازي وتبعه

  .(٧)"معاً

                                  
  .  ما يفيد هذا)١/٢٣٥(وابن أيب حامت) قسم التفسري -٢/٦١٥(فقد روى عنه سعيد بن منصور: أما جماهد) ١(

 .وعزاه إىل عبد بن محيد) ١/٣٣٤(فقد ذكره يف الدر املنثور: وأما أثر قتادة
 ). ١/١٤٢"(قديرفتح ال"، )١/٥٦٠"(البحر احمليط:"انظر) ٢(
 ).١/٧٢١"(التحرير والتنوير"، )١/٧٠"(تفسري النسفي"، )١/٢١٤"(الكشاف"، )١/٢١١"(احملرر الوجيز: "انظر) ٣(
 .، وقد حبثت عما نسبه إىل الراغب يف املفردات فلم أجده)١/٣٨٦"(روح املعاين) "٤(
  ).١/١١٠"(تفسري اخلازن) "٥(
 ).٦٦ص"(تفسري السعدي) "٦(
 ). ١/٥٦١"(البحر احمليط: "، وانظر)٤/٥٧"(لرازيتفسري ا) "٧(



 

  الترجيح  
رؤية بصـرية، أو قلبيـة،   : الذي يظهر يل أنه ال خالف يف احلقيقة بني القولني، فسواء قلنا

فاملراد حدوث العلم، وهذا حيصل بكال األمرين؛ فمن شاهد فقد حصل له العلم، ومن علِّم 
 -رمحـه اهللا تعـاىل  -له العلم، فالنتيجة واحدة، ولعله هلذا، مل ير اإلمام الطربي  فقد حصل

وال معىن لفرق من فرق بني : "معىن للتفريق بني الرؤية البصري والقلبية، حيث قال رمحه اهللا
  .(١)"ورؤية القلب ،رؤية العني يف ذلك

  

 { X W u     t s rq p o n m lk jz  
  ).١٣٨:البقرة(

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :وفيها مسألة واحدة،وهي

  .  بيان املراد بالصبغة يف اآلية الكرمية  ] ٣١[
  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 

يريـد اخلتـان،    q p o n m lk j z } :قوله تعاىل: (٢)ومن ذلك
اخلتان هذا طهرة هلم ك: فسماه صبغة؛ ألن النصارى كانوا يصبغون أوالدهم يف ماء ويقولون

الزموا صبغة اهللا، ال صبغة النصارى أوالدهـم،  : أي" k j: "للحنفاء، فقال اهللا تعاىل
  .(٣)"وأراد ا ملة إبراهيم عليه السالم

  :الدراسة
أما . وهي احلالة اليت يقع عليها الصبغ ،كاجللسة من جلس ،صبغ من، الصبغة بالكسر فعلة

: أن املراد بالصبغة اخلتان، مث قـال  -رمحه اهللا تعاىل-املراد ا على ما يراه اإلمام ابن قتيبة 
أن الصبغة بدل من ملة إبـراهيم  : ذا -رمحه اهللا تعاىل-وأراد ا ملة إبراهيم؛ ولعل مراده 

                                  
 ).١/٥٥٥"(تفسري الطربي) "١(
  .االستعارة: أي) ٢(
  ).٦١ص"(تفسري غريب القرآن:"، وانظر)١٤٩ص"(تأويل مشكل القرآن) "٣(



 

  يف قوله تعـاىل :        { ML        K J I H GF E D C B A
  Q P      O Nz )ن؛ إذ هي مـن  ويكون حينئذ أراد بالصبغة اخلتا ) ١٣٥:البقرة

  . ملة إبراهيم 
  :ابن اجلوزي، قال (٢)، والفراء من أهل اللغة(١)وهذا املذهب هو مذهب أيب العالية

صبغوه يف ماء  ،فأتى عليه سبعة أيام ،أن النصارى كانوا إذا ولد ألحدهم ولد :سبب نزوهلا"
ـ  ،تانمكان اخل ،هذا طهور :ويقولون ،ليطهروه بذلك ؛املعمودية :يقال له ،هلم ذا فعلـوا  إف
  .(٤)"(٣)قاله ابن عباس .فرتلت هذه اآلية ،حقاً صار نصرانياً :قالوا ،ذلك

  .غري خمتص بالنصارى والنصارى أن الكالم عام لليهود: لكن يشكل على هذا القول
  :وهذا أحد األقوال يف معىن اآلية، وفيها أقوال أخرى، منها، وهو القول الثاين

  .أي دينه: اهللا أا مبعىن الدين، فصبغة
  : وذهب إىل هذا مجع من املفسرين، قال ابن كثري

وكـذا روي عـن    ،(٥)ديـن اهللا  :بن عباساقال الضحاك عن  k j z}: وقوله"
والضحاك وعبد اهللا بن كـثري   (٨)وعكرمة وإبراهيم واحلسن وقتادة (٧)وأيب العالية ،(٦)جماهد

  .(٣)"لكوالسدي حنو ذ (٢)والربيع بن أنس (١)وعطية العويف

                                  
) ١/٢٤٥(هتفسرييف  ابن أيب حامتو )١/٥٧١(الطربي  ، وفيه نظر، فقد روى)٤/٧٨(نسبه إليه الرازي يف تفسريه) ١(

  .، وعزى إليه ابن أيب حامت وابن كثري تفسري الصبغة بالدينعن أيب العالية تفسري الصبغة بالدين
 ). ٨/٤٣٨"(لسان العرب"،)٢/١٤٥"(تفسري القرطيب"، )١/٨٣(للفراء"معاين القرآن" :انظر) ٢(
ه، وذكره الطـربي  ومل يسند) ٧٦ص"(أسباب الرتول"مل أجده عن ابن عباس مسنداً، وقد ذكره الواحدي عنه يف) ٣(

، ومل يعزه ألحد بل قاله متبنيا له، ومل جيعله سببا لـرتول اآليـة، وهكـذا صـنع الواحـدي      )١/٥٧٠(يف تفسريه
:" وانظر. ، لكنه مل جيعله سببا لرتول اآلية)١/٥٧٠(وقاله قبلهما قتادة، كما رواه الطربي عنه). ١/٢٢٢"(الوسيط"يف

  ).١/٣٨٢"(العجاب يف بيان األسباب
 ). ١/١٥١"(زاد املسري") ٤(
  ).١/٢٤٥(هتفسرييف  ابن أيب حامتو) ١/٥٧١(أخرجه الطربي) ٥(
  ).١/٥٧١(أخرجه الطربي) ٦(
  .سبق خترجيه) ٧(
إىل عبد بن محيـد وابـن   ) ١/٣٤٠"(الدر املنثور"يف  السيوطيوعزاه ) ١/٥٧٠،٥٧١(أخرجه الطربي يف تفسريه) ٨(

  .املنذر



 

، واختاره أبو عبيدة والطربي والواحدي وابن أيب زمـنني والـرازي   (٤)وذهب إليه الثوري
  .(٥) والنسفي وابن جزي الكليب واجلالل السيوطي والسعدي وابن عثيمني

أن اليهود والنصارى زعموا كاذبني أن من كان يهودياً أو نصرانياً، فقد : ووجه هذا القول
دعواهم، وبني أن ملة إبراهيم احلنيفية هي اهلدى والدين احلق الذي  اهتدى، فرد اهللا عليهم

m lk j }:ارتضاه اهللا للناس، مث أثىن على ملة إبراهيم، وأضـافها إىل نفسـه،فقال  
q p o nz .   فالسياق إذاً يف احلديث عن امللة والدين، ولـيس يف شـيء

  .)٦(ذا القولآخر، وهذا الوجه قد استدل به مقاتل بن سليمان يف اعتماده هل
  :(٧)وجوهاً يف بيان سبب تسمية الدين صبغة، فمنها -أصحاب هذا القول-وقد ذكروا 

هـو   :ويقولون ،أن بعض النصارى كانوا يغمسون أوالدهم يف ماء أصفر يسمونه املعمودية
اطلبـوا   :فقال اهللا تعاىل ،اآلن صار نصرانياً :قال ،وإذا فعل الواحد بولده ذلك ،تطهري هلم

 ،والسبب يف إطالق لفظ الصبغة على الـدين  ،ال صبغتهم ،وهي الدين واإلسالم ،ة اهللاصبغ
  . طريقة املشاكلة

ـ مبعـىن يلق  ،والنصارى تصبغ أوالدها نصارى ،اليهود تصبغ أوالدها يهوداً :وثانيها  ،ومن
   .ملا يشربون يف قلوم ،فيصبغوم بذلك

                                                                                                   
  ). ١/٥٧١(أخرجه الطربي)١(
  ). ١/٥٧١(جه الطربيأخر)٢(
تفسـري  " :، وانظـر )١/٢٤٥(هتفسـري يف  ابـن أيب حـامت  ، وهكـذا قـال   )١/١٨٩"(تفسري ابن كـثري   ) "٣(

 ). ١/١٤٦"(السمعاين
 ).١/٤٩"(تفسري الثوري: "انظر) ٤(
، )٤/٧٩"(لرازياتفسري "، )١/١٣٤(لواحديل"الوجيز"، )١/٥٧٠"(تفسري الطربي"،)١/٥٩"(جماز القرآن: "انظر) ٥(
تفسـري  "، )١/١٦٥"(اختصـار النكـت  -تفسري القـرآن للعـز  "، )١/١٨٢(البن أيب زمنني"تفسري القرآن العزيز"

تفسـري  "،)٦٨ص"(تفسري السـعدي " ،)١/٢٨"(تفسري اجلاللني"،  )١/٦١"(التسهيل لعلوم الترتيل"،)١/٧٣"(النسفي
 ).٢/٩٦"(القرآن الكرمي

  .ممن اختار هذا القول ، ومقاتل)١/٨١"(تفسري مقاتل بن سليمان:"انظر) ٦(
التبيـان يف تفسـري غريـب    "، )١/٢١٦"(احملـرر الـوجيز  " ،)٤/٧٨"(لـرازي اتفسري : "انظر هذه الوجوه يف) ٧(

حاشــية الصــاوي علــى "، )١/١٦٨"(تفســري أيب الســعود"،)١/٥٨٣"(البحــر احملــيط"، )١/١١٢"(القــرآن
 ). ٢/٩٦"(رميتفسري القرآن الك"، )١/٤٠٩"(تفسري القامسي"،)١/١١٩"(اجلاللني



 

كما جيعل  ،يدخله فيه ويلزمه إياه :أي ، الشيءيف يقال فالن يصبغ فالناً :قال ابن األنباري
  . (١)للثواب الصبغ الزماً

قـال اهللا   ،ألن هيئته تظهر باملشاهدة من أثر الطهارة والصـالة  ؛مسي الدين صبغة :وثالثها

    ).٢٩:الفتح(Z Y X W  V  z   ]}  :تعاىل

 )١٣٦:البقـرة ( U T Sz }  :متعلق بقولـه  k j z} :قوله أن :ورابعها
ليبني أن املباينة بني هذا الدين الذي اختـاره   ؛صف هذا اإلميان منهم بأنه صبغة اهللا تعاىلفو
وبني الدين الذي اختاره املبطل ظاهرة جلية كما تظهر املباينة بني األلوان واألصـباغ   ،اهللا

  .لذي احلس السليم
   .(٣)، واختاره البيضاوي(٢)قاله جماهد. فطرته: صبغة اهللا: القول الثالث

  . (٤)وهذا القول قريب من القول السابق
 ،ألن الفطرة ابتداء اخللق ؛قول جماهد هذا يرجع إىل اإلسالمإن  :قال أبو إسحاق الزجاجبل 

  .(٥)وابتداء ما خلقوا عليه اإلسالم
  

مـن معموديـة    بـدالً  ،ملن أراد الدخول يف اإلسـالم  االغتسال :ن الصبغةأ: القول الرابع
  .(٦)النصارى
  . (٧)"وعلى هذا التأويل يكون غسل الكافر واجبا تعبداً :قلت:"قرطيبقال ال

  .(١)األصمقال به  .حجة اهللا: املراد بصبغة اهللا :مساالقول اخل

                                  
 ).٤/٧٨(ه تفسرييف  لرازيذكره عنه ا) ١(
 ).١/٥٧١(، ورواه عنه الطربي)١/٨٩"(تفسري جماهد) "٢(
 ).١/٤١٢"(تفسري البيضاوي) "٣(
  ).٤/٧٨ "(تفسري الرازي"، )١/١٢١"(تفسري البغوي:"انظر) ٤(
ذا الـنص،  ) ٢١٦-١/٢١٥(زجاجلل"معاين القرآن"، ومل أجده يف موطنه من )٢/١٤٤( "تفسري القرطيب:"انظر) ٥(

   . لكن معناه
ـ : "يف الشوكاين، و)١/٥٨٣"(البحر احمليط"، وابن حيان يف )٢/١٤٥(هتفسري، والقرطيب يف ذكره املاوردي) ٦( تح ف

  ).١/١٤٨( "القدير
  ).٢/١٤٥"(تفسري القرطيب) "٧(



 

وهذا قول غريب، وحيتاج إىل إثبات كون الصبغة تأيت مبعىن احلجة، كمـا أنَّ السـياق ال   
  .حيتملها

  . سنة اهللا :املراد:السادسول الق
  . (٢)عبيدة وأبقال به 

وهذا القول يرجع إىل القول األول؛ ألن ما سنه اهللا خللق وشرعه هو دينه، فهذا يف احلقيقة 
  . ال يستحق أن يذكر قوال مستقالً، ولوال أنه ذكر كقول مستقل ما ذكرته

  
  الترجيح

ذا بأا مبعىن الدين، ويدل على ه  -الصبغة -تأويل من تأوهلا: الذي يترجح يل يف معىن اآلية
أنَّ احلديث كان عن الدين وما جيب اعتقاده، فهذه اآلية الكرمية قد سبقها ذكر دعوى أهل 

K J I H        } : الكتاب أن من كان منهم، فقد اهتدى، فرد اهللا تعاىل عليهم، بقولـه 
  Q P      O N MLz )مث أوضح ما جيب اإلميان بـه، مث جـاء   )١٣٥:البقرة ،

هللا الذي ال أحسن منه وال أفضل، وال يرتضي غريه لعبيده، فنالحظ البيان بأن هذا هو دين ا
أن السياق إذاً يف الدين، فوجب أن يكون معىن الصبغة كذلك، على أن املعـاين األخـرى   
كالفطرة واخلتان، مقاربة هلذا املعىن، أما ما ذكر عن األصم فهو قول بعيد؛ ألنه ال تناسـب  

  .واهللا تعاىل أعلم. يذكره أهل العربية كمعىن للصبغة بني الصبغة واحلجة فيما يظهر، ومل
  
  

 { X W c b a ` _   ^ ] \ [ Z

 s r    q p o n m l      k j i h  g fe d

                                                                                                   
  ).١/٥٨٣"(البحر احمليط"، وابن حيان يف )٤/٧٩(ه تفسرينسبه إليه الرازي يف ) ١(
بأن الصـبغة مبعـىن   " جماز القرآن"ويف عزو هذا القول إىل أيب عبيدة نظر ظاهر إذ صرح يف كتابه. املصدر السابق) ٢(

  .الدين، لكين ذكرته كقول يف اآلية



 

 f ed c b     a ` _~ }   | { z y   x w vu t

 j i  h gz )١٤٣:البقرة.(  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــ
  :ة وهيوفيها مسألة واحد

  .Z z ] \ [}  :تفسري الوسط يف قوله تعاىل] ٣٢[
  :  ~قال اإلمام ابن قتيبة 

خريهـم،  : أي) ٢٨:القلم( d cz  }  :وسط كل شيء خريه، قال اهللا تبارك وتعاىل"

  .  (١)." {] \ [ Z z:"أوسط قريش حسباً، وقال ورسول اهللا 
  

  الدراسة
يار، أي جعلناكم خيارا عدوالً، فجمـع يف  تفسري الوسط بالعدل واخل ~اختار ابن قتيبة 

فجمع بني وصفني اثنني، الفضل والعدالـة،  . تفسري هذه اللفظة بني كوم خياراً، وعدوالً
الواحدي والبغوي والسمرقندي واجلالل السيوطي : وقد اختار هذا مجع من املفسرين، منهم

  .(٢) والشنقيطي والسعدي وابن عاشور
  . بيان وجه هذا القولوسيأيت بإذن اهللا تعاىل

  . خياراً: وذهب آخرون من أهل العلم إىل أن معىن وسطاً
  .أخري األمم وأفضلها: وكأم يرونه مبعىن التفضيل، أي 

                                  
  ).١/٢٥٧"(غريب احلديث"،)٦١ص"(تفسري غريب القرآن:"، وانظر)١١٨-١١٧ص"(املسائل واألجوبة) "١(
" تفسـري اجلاللـني  "،)١/١٤٨"(تفسري السمعاين"،)١/١٢٢"(تفسري البغوي"،)١/١٣٥(يواحدلل "الوجيز: "انظر) ٢(
التحريــر "،)١/١٢٦"(تفســري الســمرقندي"،)١/٤٥"(أضــواء البيــان"،)١/٧٠"(تفســري الســعدي"، )١/٣٠(

 ).٢/١٨"(والتنوير



 

 ،وداراً قريش أوسط العرب نسباً :كما يقال ،اخليار واألجود :والوسط ههنا: "قال ابن كثري
ومنه الصالة الوسطى  ،أشرفهم نسباً :أي ،يف قومه وسطاً خريها وكان رسول اهللا  :أي

  .  (١)"وهي العصر ،اليت هي أفضل الصلوات

} : أن هذا املعىن مناسب ألفضلية هذه األمة على غريها، كما قال تعاىل: ووجه هذا القول
 R Q P O Nz )١١٠:آل عمران.(  

  . عدوالً: أي: ومن أهل العلم من اختار تفسريها بالعدالة، فمعىن وسطا
  .)٥(والسمرقندي )٤(ومقاتل بن سليمان )٣(وقتادة )٢(هب جماهدوهذا مذ

  .من تأويل هلذه اللفظة بأا العدل وأيدوا هذا املعىن مبا جاء عن النيب 
كما سيأيت فوجـب  ،(٦)تفسري الوسط هنا بالعدل وقد ثبت عن النيب :" قال الشوكاين 
  .(٧)"الرجوع إىل ذلك
أنه دال على الوصف : ال يلغي القول اآلخر، غايته  بأن حديث النيب: ويناقش هذا القول

  .املذكور، ال أنه ال يدل إال عليه
وآخرون من أهل العلم رأوا أنَّ اآلية حمتملة ألحد املعنيني، ولذا ملا ذكروا تفسريها سـاقوا  

  :قال البيضاوي: املعنيني من دون ترجيح، فمثالً

 " {] \ [ z (٨)"أو عدوالً ،خياراً :أي .  

                                  
 ).١/١٩١"(تفسري ابن كثري) "١(
  ). ١/٩٠"(تفسري جماهد: "انظر) ٢(
  ).١/٦١(هتفسرييف  الصنعاينأخرجه ) ٣(
  ).١/٨٣"(تفسري مقاتل بن سليمان:"انظر)٤(
  ).١/١٢٦"(تفسري السمرقندي) "٥(
  ". عدالً:"وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال :" قال رسول اهللا : ولفظه) ٦(

 .  من حديث أيب سعيد اخلدري ) ٣/٩(وأمحد) ٢٩٦١(والترمذي) ٦٩١٧(أخرجه البخاري
 ).١/١٥٠"(فتح القدير) "٧(
، )١/٧٥(والنسـفي يف تفسـريه   ) ١/٢٢٤"(الكشاف"، وهكذا قال الزخمشري يف )١/٤١٥"(فسري البيضاويت) "٨(

 .، وجعلهما الرازي قولني يف اآلية)١/١٥٠" (فتح القدير"يف: والشوكاين



 

 ،أم متوسطون يف الدين بني املفرط واملفرط :وهو هب بعض أهل العلم إىل معىن آخر،وذ
  :، منهم اإلمام الطربي حيث قالوالغايل واملقصر يف األشياء

فال هم أهل غلـو   ،لتوسطهم يف الدين ؛وأرى أن اهللا تعاىل ذكره إمنا وصفهم بأم وسط "
وال هم أهل تقصري  ،هم يف عيسى ما قالوا فيهوقيل ،غلو النصارى الذين غلوا بالترهب ،فيه
 ،وكفروا بـه  ،وكذبوا على رم ،وقتلوا أنبياءهم ،تقصري اليهود الذين بدلوا كتاب اهللا ،فيه

إذ كـان أحـب األمـور إىل اهللا     ،فوصفهم اهللا بذلك ،ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه
  .(١)"أوسطها

ة، وليس بيانا ملعىن كوا وسطاً، فاحلقيقـة  وهذا يف احلقيقة هو بيان لسبب توسط هذه األم
  .  أنه ال خيالف ما سبق

  :الترجيح 
اخليار، وكوم عدوالً، وبيان وجـه  : الذي يترجح يل أن الوسط يفسر باملعنيني املذكورين

  :قال ابن عاشور. أن اللفظة حتتمل املعنيني، وال تضاد بينهما، فيحمل عليهما مجيعاً: هذا
  .(٢)"كما قدمناه يف املقدمة التاسعة ،فسريين هو الوجهواجلمع يف الت "

  :بل إن اإلمام الطربي رأى أن اللفظني مبعىن واحد، فقال
 :ألن اخليار مـن النـاس   ؛وذلك معىن اخليار ،فإنه جاء بأن الوسط العدل ،التأويل وأما "

  .(٣)"عدوهلم
  .(٤)"، واخلري عدلواللفظان خمتلفان، واملعىن واحد؛ ألن العدل خري: "وقال الزجاج

  .)٥(وهكذا قال اجلصاص
فعمـر  . لكن الشك أن بني املعنيني تفاوت بني، فكوم عدوالً، ال يعين أم أخري، وأفضل

  عدل، ولكنه ليس بأفضل هذه األمة، والغالب أنه ليس رجل أخري، إال وهو عدل، وقد

                                  
 ).٢/١٥٤"(تفسري القرطيب"،)١/١٥٤"(زاد املسري"،)٤/٨٩"(تفسري الرازي :"، وانظر)٢/٧"(تفسري الطربي) "١(
 ).٢/١٨"(تحرير والتنويرال)"٢(
 .، وهذا ما يفهم من صنيع ابن عطية والقرطيب)٢/٧"(تفسري الطربي)"٣(
 .)١/٢١٩(للزجاج"معاين القرآن") ٤(
  ).١/١٠٨(للجصاص "أحكام القرآن) "٥(



 

هم، وهكذا يف األمم، مع يكون الرجل أخري املوجودين، لكنه غري عدل، لنقص من فضل علي
  . أنَّ النص على الصفة اليت ترشد إليها اللفظة، وتدل عليها الكلمة أوىل

كما أن الوصف باخلريية يدل على معان ال تدل عليها العدالة، فالعدالة وصف حيصل بأداء 
 الواجبات وترك الكبائر، أما اخلرية فتدل على التكثر من اخلريات، وقد رأى مجع من أهـل 

 . العلم التفاوت بينهما، كما سبق نقله

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 { X W r q  p on m l k j iz 
  ). ١٥٧:البقرة(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــ
  : وفيها مسألة واحدة، وهي



 

  .تفسري الصالة من اهللا تعاىل] ٣٤[

l k j i } : وقال.. ةالرمحة واملغفر: والصالة من اهللا: "قال اإلمام ابن قتيبة
n m z   مغفرة: أي.  

  .(٢)"ارمحهم واغفر هلم: يريد(١)"اللهم صل على آل أيب أوىف:"وقال النيب 
  : الدراسة

  : اختلف أهل العلم يف معىن صالة اهللا تعاىل على عبده على أقوال عدة، هي
  .مغفرة اهللا تعاىل: املراد بصالة اهللا: القول األول

واإلمام الطربي وابن  (٤)سليمانمقاتل بن و(٣)ن قتيبة، هو قول الضحاك وهو ما ذهب إليه اب
  .(٥)أيب زمنني والواحدي وأيب السعود

  ". اللهم صل على آل أيب أوىف:"وأيدوا قوهلم هذا باحلديث
  .     (٦)اغفر هلماللهم : معناه: وقالوا

  . صالة اهللا، أي رمحته، فالصالة مبعىن الرمحة: القول الثاين
  . (٨)والضحاك (٧)مروي عن سعيد بن جبري وهذا

 
وذهب إىل هذا اإلمام الثوري وأبو عبيدة وأبو عبيد وابن عزيـز السجسـتاين والبغـوي    

  .(١)والسمعاين والقاضي عياض والعز بن عبد السالم 

                                  
  .من حديث عبد اهللا بن أيب أوىف) ١٥٩٠(وأبو داود) ١٠٧٨(ومسلم)  ٣٩٣٣)(١٤٢٦(أخرجه البخاري ) ١(
 ).٦٣ص"(تفسري غريب القرآن:"وانظر) ٤٦١-٤٦٠ص"(شكل القرآنتأويل م) "٢(
  ).٨١ص"( فضل الصالة على النيب "أخرجه إمساعيل القاضي يف) ٣(
  ).١/٨٨: (انظر تفسريه) ٤(
تفسـري  "، )١/١٩٠"(زمـنني أيب تفسـري ابـن   "،)١/١٤٠"(تفسري الواحدي"، )٢/٤٢( "تفسري الطربي:"انظر) ٥(

  ).٨/١٠٠"(عمدة القاري" ،)١١/١٥٦"(فتح الباري" ،)١/١٨١" (أيب السعودتفسري "، )١/٤٣١" (البيضاوي
  ). ٢/٤٢(كما قال هذا ابن قتيبة والطربي يف تفسريه) ٦(
  ).١/٢٦٥(ه تفسرييف ابن أيب حامت أخرجه ) ٧(
  ).٨٠ص"( فضل الصالة على النيب "أخرجه إمساعيل القاضي يف) ٨(



 

صـالة   :قـالوا  ،وروى عن سفيان الثوري وغري واحد من أهل العلم: "قال اإلمام الترمذي
  .(٢)"الرب الرمحة

الدعاء والرمحة واالستغفار وحسن الثناء من اهللا عز وجل على  :والصالة:"وقال الفريوزبادي
  .(٣)"رسوله 

اللهم صل على آل  :"ومن ذلك احلديث ،فأما الصالة من اهللا تعاىل فالرمحة:"قال ابن فارس
  .(٤)"يريد بذلك الرمحة "أيب أوىف

  .(٥)"ةالرمح :والصالة من اهللا تعاىل:"وقال ابن منظور
  .(٦)"وهذا القول هو املعروف عند كثري من املتأخرين:"قال ابن القيم

  . )٧(ومجع الزجاج بني الثناء والرمحة كمعىن للصالة من اهللا 
  :قال احلافظ ابن حجر -تفسري الصالة من اهللا بالرمحة-وقد انتقد هذا القول

m l k j i } : يف قولـه  ،اهللا غاير بني الصالة والرمحة بأنَّ :وتعقب"
n z وكذلك فهم الصحابة املغايرة من قوله تعاىل:  { o n m l

z )حىت سألوا عن كيفية الصالة مع تقدم ذكر الرمحة يف تعليم السـالم  )٥٦:األحزاب، 
فلـو   وأقرهم الـنيب   (٨)"السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته :"حيث جاء بلفظ

  .(٩)"قد علمتم ذلك يف السالم :ملقال هل ،كانت الصالة مبعىن الرمحة

                                                                                                   
، )٢٩٧ص(للسجسـتاين "غريب القـرآن "،)١/٦١"(جماز القرآن" ،)١/١٨٠(البن سالم  "غريب احلديث:"انظر) ١(
مشـارق  "، )١/١٧٣"(اختصـار النكـت  -تفسري العـز "، )١/١٥٧"(تفسري السمعاين" ،)١/١٣١"(تفسري البغوي"

  ).١١/١٥٦( "فتح الباري" ،)٣/٣٠١"(مقاييس اللغة" ،)٢/٤٥"(األنوار
 ).٢/٤٨٥"(سنن الترمذي) "٢(
  ).١٦٨١ص"(القاموس احمليط) "٣(
  )٣/٣٠١"(مقاييس اللغة)"٤(
  ).١٤/٤٦٤"(لسان العرب) "٥(
 ).١٥٨ص"(جالء األفهام) "٦(
   ).١/٢٣١(للزجاج"معاين القرآن": انظر) ٧(
  .من حديث عبد اهللا بن مسعود ) ٤٠٢(ومسلم) ٥٨٧٦)(٨٠٠( البخاريأخرجه ) ٨(
 ).١/٤٧٢"(شرح الزرقاين:"، وانظر)١١/١٥٦"(فتح الباري) "٩(



 

لآلية الكرمية، حيث فهم أن الصالة والرمحـة شـيئان    ويؤيد هذا االعتراض فهم عمر 

}  ونعـم العـالوة   ،نعم العدالن: أنه قال متغايران، فقد روى سعيد بن منصور عنه 
n m l k j i z     نعم العـدالن{  r q  pz 

  .(١)نعم العالوة
، (٢)هذا القول والذي قبله، ورده من عدة وجـوه  -رمحه اهللا تعاىل-وقد ضعف ابن القيم 

  :-إضافة إىل ما ذكره ابن حجر-منها
أن صالة اهللا سبحانه خاصة بأنبيائه ورسله وعباده املؤمنني، وأما رمحته، فوسـعت   -

كل شيء، فليست الصالة مرادفة للرمحة، لكن الرمحة من لوازم الصالة، وموجباا، 
  .فسرها بالرمحة، فقد فسرها ببعض مثرا ومقصودها ومثراا، فمن

إنه صلى عليـه،  : أنه ال يقال ملن رحم غريه ورق عليه، فأطعمه، أو سقاه، أو كساه -
  .إنه قد رمحه: ويقال

 رمحه اهللا بدل رسول اهللا  :أو قال ،رمحه اهللا :لو قال عن رسول اهللا  أن أحداً -
 غري موقر للـنيب   ،وه مبتدعاًومس ،لبادرت األمة إىل اإلنكار عليه   وال مصـل
 ،وال يستحق أن يصلي اهللا عليه بذلك عشر صلوات ،وال مثن عليه مبا يستحقه ،عليه

  .ولو كانت الصالة من اهللا الرمحة مل ميتنع شيء من ذلك
رسول اهللا غفـر اهللا لـه،   : وهذا الوجه يرد به على أصحاب القول األول، فال يقال: قلت

  .إذاً مبعىن املغفرة أيضاًفليست الصالة 
أن هذه اللفظة ال تعرف يف اللغة مبعىن الرمحة أصالً، واملعروف عند العـرب مـن    -

  . الدعاء والتربيك والثناء :إمنا هو معناها
أنه يسوغ بل يستحب لكل أحد أن يسأل اهللا تعاىل أن يرمحه ويغفر له، ومعلوم أنه  -

لداعي ذا معتد يف دعائه، فعلم أنه اللهم صل علي، بل ا: ال يسوغ ألحد أن يقول
  . ليس املعىن واحداً

                                  
وكيع وعبد بن محيد وابن أيب الـدنيا يف  إىل ) ١/٣٧٨"(الدر املنثور"وعزاه يف ) ٢/٦٣٤(سعيد بن منصورأخرجه ) ١(

  . كتاب العزاء وابن املنذر واحلاكم وصححه والبيهقي يف شعب اإلميان
 ).١٧٠-١٥٨ص"(جالء األفهام:"انظر) ٢(



 

  .الصالة من اهللا الثناء على عبده: القول الثالث
ثنـاؤه عليـه عنـد    : صالة اهللا على نبيـه : وهذا التأويل مشهور عن أيب العالية حيث قال

  .(١)مالئكته
ابن القيم وابن أبو بكر اجلصاص والرازي و: وذهب إليه مجع من أهل العلم والفضل، منهم

  . (٢) كثري والسعدي واألزهري من أئمة اللغة
  .(٣)الثناء، وهذا ما قاله العالمة ابن القيم: أن معىن الصالة يف اللغة:ووجه هذا القول

d c b }:يف تفسري قوله تعـاىل : وجاء عن ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما
g f  ez )(٤)يباركون عليه: قال). ٥٦:األحزاب.  

  :يب من هذا القول، قال ابن القيموهو قر
 ،فإن التربيك من اهللا يتضمن ذلـك  ،وهذا ال ينايف تفسريها بالثناء وإرادة التكرمي والتعظيم"

W  V U } : وقالت املالئكة إلبراهيم ،وهلذا قرن بني الصالة عليه والتربيك عليه
Z Y X  z)(٥))"٧٣:هود.  

لكنـه أخـص    ،فيوافق قول أيب العاليـة  ،كةأي يدعون له بالرب : "وقال احلافظ ابن حجر
  .(٦)"منه

ومجع بينها وبني  ،فوضعت موضع الرأفة ،احلنو والعطف :من اهللا الصالةمعىن : القول الرابع

ــة ــاىل، الرمح ــه تع ــد( b az }  :كقول  Æ Åz }  ) ٢٧:احلدي
  ).١١٧:التوبة(

                                  
  ).٨٠ص"(الصالة على النيب  فضل"، ورواه إمساعيل القاضي يف )٤/١٨٠٢(علقه البخاري يف صحيحه ) ١(
جـالء  "،)٤/١٤١" (تفسري الـرازي "، )١٢/١٦٦"(ذيب اللغة"،)١/١١٦(للجصاص  "أحكام القرآن: "انظر) ٢(

  ).١٤/٤٦٥( "لسان العرب"، )١/١٩٨"(تفسري ابن كثري"،)١٦١ص"(األفهام
 ).١٦٥ص"(جالء األفهام"يف ) ٣(
، وهـو يف صـحيفة علـى بـن أيب     )٢٢/٤٣(هتفسرييف ربي الط، ورواه )٤/١٨٠٢(علقه البخاري جازما به ) ٤(

  ).٤٠٦ص(طلحة
 ).١٦٨ص"(جالء األفهام) "٥(
 ).٨/٥٣٣"(فتح الباري) "٦(



 

  .رمحة بعدورمحة  ،عليهم رأفة بعد رأفة :واملعىن
   .(١)لنسفيقاله الزخمشري وا
رمحه اهللا  -أن اآلية حتمل على مجيع ما ذكر، ذهب إىل هذا اإلمام ابن عطية: القول اخلامس

عفوه ورمحته وبركته وتشريفه إياه يف الـدنيا  : وصلوات اهللا على عبده: " حيث قال-تعاىل
  .(٢)"واآلخرة

   .(٣)"وحسن ثنائه عليه ،رمحته له:  صالة اهللا على رسوله :"وقال ابن منظور
  الترجيح

لعل الراجح من أقوال أهل العلم ما ذهب إليه ابن عطية من محـل اللفـظ علـى املعـاين     
املذكورة، وذلك؛ ألا ال تعارض بينها، وكلها قد وردت كمعىن للصالة، كما أثبته علماء 
ون العربية، وأما نفي ابن القيم، فمما ال يوافق عليه، إذ أن أساطني العربية وأهلها واملتخصص

 ~وهو املعىن الذي شن عليه ابـن القـيم    -فيها قد أثبتوا بعض معاين ما ذكر كالرمحة
غارته، واملثبت مقدم على النايف كما تقرر عند أهل العلم؛ إذ أن مع املثبت زيادة علم، لكن 
تفسريها بالرمحة وقصرها عليه غري صحيح؛ ألن الرمحة جاءت معطوفـة علـى الصـالة،    

اير، كما أن األصل محل املعاين على التأسيس، فهو وإن كانت الصالة والعطف يقتضي التغ
ولعل هذا مـا أراده  -من اهللا مبعىن الرمحة، إال إنه ال ينبغي محلها عليها على وجه اخلصوص

ابن القيم؛ ألن الرمحة قد ذكرت، فيلزم التكرار، واألصل عدمه، فينبغي محلها على معـىن  
اهللا تعاىل على سائر املعاين، وأدخلنا الرمحة فيها، كان هذا من  أما إذا محلنا الصالة من. آخر

باب عطف اخلاص على العام، وهذا أسلوب عريب قرآين، فال تثريب وال لوم حينئذ، والعلم 
  .عند اهللا تعاىل

  
  
  

                                  
  ).١/٨٠"(تفسري النسفي"، )١/٢٣٤"(الكشاف: "انظر) ١(
  ).١/٢٢٨"(احملرر الوجيز) "٢(
  ).١٤/٤٦٥"(لسان العرب) "٣(



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 { X W g f ed c b a ` _  ^ ]      \ [ Z Y
  k j i hz )١٧١:البقرة.(  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــ

  :                                       وفيها مسألة واحدة
  .بيان املراد باملثل يف اآلية الكرمية] ٣٥[

  :~قال اإلمام ابن قتيبة 

Z Y ] \      [ }  :كان بعض أصحاب اللغة يذهب يف قول اهللا تعاىل" 
d c b a ` _  ^z  وقع التشبيه بالراعي يف : ويقول، بإىل مثل هذا يف القل

  ...واملعىن للمنعوق به وهو الغنم، ظاهر الكالم
وهذا  ما ال جيوز ألحد أن حيكم به على كتاب اهللا عز وجل لو مل جيـد لـه مـذهبا؛ألن    

أو الستقامة ، أو على طريق الضرورة للقافية،وتزيل الكالم على الغلط،الشعراء تقلب اللفظ
  ...وزن البيت



 

ومثل الذين كفروا ومثلنا يف وعظهم، كمثـل  : تعاىل ال يغلط، وال يضطر، وإمنا أراد واهللا

وحذف مثلنـا؛ ألن    Z Yz ]}  :الناعق مبا ال يسمع، فاقتصر على قوله
  .(١)"الكالم يدل عليه، ومثل هذا يف االختصار كثري

  :وقال أيضاً

{  ^ ]      \ z ا، إ ذا صاحوهو الراعي، يقال نعق بالغنم، ينعق. 

{  a ` _z يعين الغنم. 

{ d c bz ً٢("حسب، وال يفهم قوال(. 
  
  
  
  

  الدراسة
نرى أنه قد ذكر قوالً يف معىن اآلية  ~يف النص الذي سبق نقله من كالم إمامنا ابن قتيبة 

ورده، مث بني الصواب يف معىن اآلية، والذي يظهر أن القولني مؤدامها واحد، إال أما اختلفا 
وجه املعىن املذكور، فكال القولني متفقان على أنَّ املثل مضروب لبيان حال الكفار يف بيان 

مع الدعوة إىل الدين اإلسالمي، مع أن املشبه به يف اآلية الشريفة هو حال الذي ينعق مبا ال 
الذي ينعق بالبهائم، واملعهود : الكفار، واملشبه به: يسمع، فاختلف املشبه واملشبه به، فاملشبه

يف بيان  -بعد اتفاقهما على املعىن -ومن ههنا اختلف القوالن . البهائم: ن يكون املشبه بهأ
  .  الوجه الذي كان املشبه به مغايراً للمشبه

  : واعلم أن ألهل العلم يف بيان معىن املثل قولني اثنني، مها
ـم  وأ لى عليهم،يف قلة فهمهم ملا يت اهللا تعاىل ألهل الكفر هضربأن هذا مثل : القول األول

  .سوى ما يسمعون من النداء مثل البهائم ال يعقلون شيئاً

                                  
  ).٢٠٣-١٩٩ص"(تأويل مشكل القرآن) ١(
  ).٦٥ص"(غريب القرآن تفسري) "٢(



 

 (٣)وعكرمـة  (٢)وأيب العاليـة وجماهـد   (١)هكذا روى عن ابن عباس:"قال اإلمام ابن كثري
  .(٩)"حنو هذا (٨)والربيع بن أنس )٧(وعطاء اخلراساين (٦)وقتادة )٥(واحلسن  (٤)وعطاء

  .)١١(عزاه الثعليب إىل أكثر املفسرين، و)١٠(وبه قال مقاتل بن سليمان
   : (١٢)وتقدير اآلية ،وجه هذا القول مث اختلف العلماء يف

مثـل  : يف اآلية حمذوف يقدر يف أوهلا، وهو داعي الذين كفروا، فيكون املعىن :فقال بعضهم
 داع الذين كفروا كمثل الراعي الذي يصوت يف ائمه، فداعي الكفار مبرتلة راعي البهائم،

وترك ذكـر الـوعظ    ،أضيف املثل إىل الذين كفروا، فار الكفار مبرتلة الغنم املنعوق اصف
  .يهلداللة الكالم عل ؛والواعظ

الطربي والسمرقندي والبغـوي وابـن عطيـة    : وإىل هذا ذهب مجع من أهل العلم منهم
ي والقرطيب والنسفي واخلازن والشوكاين واألخفش والزجاج، وذكره الزخمشري والبيضـاو 

  . (١٣)مقدمني له على غريه

                                  
  ).١/٢٨٢( هتفسري، وابن أيب حامت يف )٢/٨٠(الطربي أخرجه ) ١(
  ).٢/٨٠(الطربي أخرجه )٢(
  .إىل وكيع) ١/٤٠٦"(الدر املنثور"، وعزاه يف )٢/٧٩(الطربي أخرجه ) ٣(
  ).٢/٨٠(الطربي أخرجه )٤(
  ).١/٢٨٢" (ابن أيب حامت تفسري"انظر) ٥(
  ).٢/٨٠(الطربي ، و)١/٦٥( هتفسرييف الصنعاين أخرجه )٦(
  ).١/٢٨٢" (ابن أيب حامت تفسري"انظر) ٧(
  ).٢/٨٠(الطربي أخرجه )٨(
  ).١/٢٨٢( هتفسري، وهكذا قال ابن أيب حامت يف )١/٢٠٥"(تفسري ابن كثري) "٩(
  ).١/٩٢"(تفسري مقاتل بن سليمان: "انظر) ١٠(
  ).٢/٤١(تفسري الثعليب :"انظر) ١١(
 "البحـر احملـيط  " ،)٢/٢١٥"(تفسري القرطيب" ،)٥/٨"(رازيتفسري ال" ،)١/٦٨"(الترتيل التسهيل لعلوم: "انظر) ١٢(
  ).٢/٤١" (روح املعاين"،)١/١٢٨"(تفسري الثعاليب"، )١/٦٥٦(
 "تفسـري البغـوي  "، )١/٢٣٨"(احملرر الوجيز"، )١/١٣٦"(تفسري السمرقندي" ،)٢/٨١"(تفسري الطربي:"انظر) ١٣(
تفســري " ،)١/٤٤٨"(تفســري البيضــاوي"، )٢/٢١٤"(فســري القــرطيبت"،)١/٢٤٠"(الكشــاف"، ) ١/١٣٩(

  ). ١/١٦٨"(فتح القدير" ،)١/١٣٩" (تفسري اخلازن"،)١/٨٤"(النسفي



 

 :واملعـىن  ،إمنا شبهوا باملنعوق به ،مل يشبهوا بالناعق :قال سيبويه ،وهذه اية اإلجياز: "قالوا
 ،كمثل الناعق واملنعوق به من البهائم الـيت ال تفهـم   ،ومثلك يا حممد ومثل الذين كفروا

  .(١)"فحذف لداللة املعىن
ومثل الذين كفروا ومثلنا يف وعظهم : ، ليكون املعىنومثلنا: بل احملذوف هو: وقال بعضهم

  . (٢)وهذا ما ذهب إليه ابن قتيبة والسمعاين. ودعائهم إىل اهللا عز وجل
أن يف هذا املثل تقديرين البد منهما قد دل عليهما لفظ اآليـة   ~واختار الشيخ القامسي 

مثـل  : واحد، فكأن وفاء اللفظوقد أفهم هذا اإلجياز البليغ متثيلني يف مثال :"الكرمية، فقال
الذين كفروا ومثل داعيهم، كمثل الراعي، ومثل ما يرعى من البهائم، وهـو مـن أعلـى    
خطاب فصحاء العرب، ومن ال يصل فهمه إىل مجع املثلني، يقتصر على تأويله مبثل واحد، 

  .(٣)"ومثل داعي الذين كفروا: فيقدر يف الكالم
كمثـل   وفهمهم عن اهللا وعن رسـوله   ،قلة عقلهم ومثل الذين كفروا يف :وقيل معناه

 ،فيكون املعىن للمنعوق بـه  ،املنعوق به من البهائم اليت ال تفقه من األمر والنهي إال الصوت
ـ يقل ،يفعلون ذلـك  ،وهو فاش يف كالم العرب ،والكالم خارج عن الناعق  ،ون الكـالم ب

¤ ¥  ¦ } : وقال تعـاىل  ،فالن خيافك كخوفه األسد :يقولون ،إليضاح املعىن عندهم
 ª ©   ¨  §z )(٤)وإمنا العصبة لتنوء باملفاتيح )٧٦:القصص.  

                                  
،ونقل القرطيب قولة سيبويه، ونقلها أيضـا  )١/٢٣٨"(احملرر الوجيز"، وابن عطية)٢/٢١٤"(قاله القرطيب يف تفسريه) ١(

فـتح  "، والشـوكاين يف  )١/٦٥٧( "البحـر احملـيط  "وابـن حيـان يف   ،)١/١٨٢"(إعالم املـوقعني "ابن القيم يف
  ). ١/١٦٨"(القدير

  ).١/١٦٨"(تفسري السمعاين) "٢(
  ).١/٤٧١"(تفسري القامسي) "٣(
ـذيب  "واألزهري يف ) ٢/٩٤٣"(مجهرة اللغة"وهذا هو الوجه الذي ذكره ابن قتيبة ورده، وذكره ابن دريد يف) ٤(

احتماالً ) ٢/٨١(، وجعله اإلمام الطربي )١/٦٥٧(وابن حيان) ١/١٣٩" (تفسريه"وي يف وأيضاً البغ) ١/١٧٠" (اللغة
  .يف اآلية



 

وينبغـي أن يـرته    ،ومجاعة (٢)والفراء (١)وذهب إىل هذا التفسري أبو عبيدة: "قال ابن حيان
فهو مـن   ،أو إن جاء يف الكالم ،ألن الصحيح أن القلب ال يكون إال يف الشعر ؛القرآن عنه

  .    )٣("ال يقاس عليهالقلة حبيث 
، وليس )٤(ورده ابن قتيبة بأنه مل يذهب له أحد من العلماء، مع كونه وجها جائزاً يف العربية

  .                             كل ما جاز يف العربية صح محل القرآن عليه
  :القول الثاين يف معىن اآلية

   .ل الذي ينعقاليت يعبدون كمث آهلتهمومثل الذين كفروا يف دعائهم 
واختار ابن عاشـور أن  . (٦)، ونسبه ابن كثري خطأ إىل ابن جرير(٥)ابن زيد مروي عنهذا و

  .)٧(اآلية حتتمله، كما حتتمل الوجه األول، وأن الصحيح اجلمع بينهما
وقد رد هذا بأن األصنام ال تسمع وال تبصر شيئا، وهنا قد أثبت اهللا للمدعو مسعاً وبصـراً،  

فإن األصنام مبعزل مـن   d c b az} :لكن ال يساعده قوله :"عودقال أبو الس
  . (٨)"وقد عرفت أن حسن التمثيل فيما إذا تشابه أفراد الطرفني ،ذلك

  .(٩)البيضاويوهكذا قال السمعاين والزخمشري والرازي وابن كثري و
  :لكن أجاب ابن حيان عن هذا اإليراد بقوله

فشـبه الكـافر يف    ،ال يف خصوصيات املدعو ،لدعاءالتشبيه وقع يف مطلق ا :وحنن نقول" 
  .(١٠)"ال يف خصوصيات املنعوق به ،بالناعق بالبهيمة ،دعائه الصنم

                                  
  .، )١/٦٣"(جماز القرآن"انظر) ١(
  . )١/١٠٠(للفراء"معاين القرآن") ٢(
  ).١/٦٥٧"(البحر احمليط )"٣(
  ).٢/٥٢(البن قتيبة"غريب احلديث: "انظر) ٤(
  ).٢/٨٢(هتفسرييف الطربي أخرجه ) ٥(
  ).٢/٨١"(تفسريه"، وانظر اختيار ابن جرير يف )١/٢٠٥"(تفسري ابن كثري" :انظر) ٦(
  ). ٢/١١٢"(التحرير والتنوير:"أتظر) ٧(
  ).١/١٩٠"(تفسري أيب السعود) "٨(
، )١/٤٤٨"(تفسري البيضاوي"،)٥/٨"(تفسري الرازي"، )١/٢٤٠"(الكشاف"، )١/١٦٨"(تفسري السمعاين: "انظر) ٩(
  ).١/٢٠٥"(تفسري ابن كثري"
  ).  ١/٦٥٦"(البحر احمليط" )١٠(



 

ومل يصنع ابن حيان شيئاً، فال يزال اإليراد قائما؛ ألن اهللا ذكر أن من خصوصـيات هـذا   
  .املنعوق به أنه يسمع الصوت، ولكن ال يعقله، وليس كذلك األصنام

  :لقيم يف اجلواب وجهني آخرين، مهاوزاد ابن ا
  .يف اآلية الكرمية زائدة" إال"أن 

  : وهذا الوجه ضعيف؛ قال العالمة ابن القيم
  .، كما أن األصل عدم الزيادة(١)"ال تزاد يف الكالم "إال"فإن  ؛وهذا جواب فاسد"

عائد على الناعق، وليس على املنعوق به،  d c b az} :أن قوله: اجلواب الثاين
أَنَّ مثَلَ هؤلَاِء يف دعائهِم آلهتهم اليت لَا تفْقَه دعاَءهم، كَمثَلِ الناعقِ بِغنمـه، فَلَـا   " :واملعىن

   ـهائعليس له مـن د ،رِكشالْم ككَذَلاٍء، ونِداٍء وعهو يف د هٍء، غري أَنيبِش هيقعمن ن عفتني
هتادبعاُءون(٢)"، إلَّا الْع.  

  .وهذا أيضاً مردود؛ ألن األصل احتاد الضمائر وعودها على شيء واحد
بأن عادة عباد األصنام مع أصنامهم ليست النعق الذي هو : -قول ابن زيد-ويرد هذا القول

شدة رفع الصوت، بل هو اخلضوع والتذلل عندها، والقرآن دقيق يف وصفه، أمني يف نقله، 
  .   والعلم عند اهللا تعاىل. تفسري اآلية ذا املعىن فال حيسن

  
  
  
  
  
  

  :الترجيح

                                  
  ).١/١٨٢"(إعالم املوقعني)"١(
  ).١/١٨٢"(إعالم املوقعني:"انظر) ٢(



 

الذي يظهر يل أن الراجح ما ذهب إليه أكثر املفسرين من أن املثل مضروب لبيان حال أهل 
، وأي التقديرين األوليني قدرت، فال تثريب عليـك، إذ أن  الكفر مع داعيهم، وهو النيب 

  .مؤدامها واحد
  :كالم نفيس على هذا املثل أحببت إيراده، قال رمحه اهللا تعاىل ~القيم وللعالمة ابن 

فـإن جعلتـه مـن     ،وأن جتعله من التشبيه املفرق ،ولك أن جتعل هذا من التشبيه املركب"
فال تفقه  ،كان تشبيها للكفار يف عدم فقههم وانتفاعهم بالغنم اليت ينعق ا الراعي :املركب

 ،وإن جعلته من التشبيه املفـرق  ،اجملرد الذي هو الدعاء والنداء غري الصوت ،من قوله شيئاً
 ،مبرتلة الـذي ينعـق ـا    ،ودعاء داعيهم إىل الطريق واهلدى ،فالذين كفروا مبرتلة البهائم

كإدراك البـهائم جمـرد    ،وإدراكهم جمرد الدعاء والنداء ،مبرتلة النعق ،ودعاؤهم إىل اهلدى
     .(١)"واهللا أعلم ،صوت الناعق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                  
  .املصدر السابق) ١(
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  ـــــــــــــ
  :وفيه مسألتان، مها

  l k j i n m z } :معىن العفو يف قوله تعاىل: املسألة األوىل] ٣٦[
  : ~قال ابن قتيبة 

ال يرهق  ،يطالب مطالبة مجيلة :أي ،باملعروف فليتبع بالدية اتباعاً ،فمن عفا عن الدم :يريد "
  .(١)"وال دفاع عن الوقت ،وليؤد املطالب املطلوب أداء بإحسان ال مطل فيه ،املطلوب

  
  :الدراسة

ترك وصفح، وعليه؛ فيكون  :يف اآلية الكرمية" عفي"أن معىن  ~يرى اإلمام ابن قتيبة 

عائد عليه " k"،" m :"موجها للقاتل، والضمري يف قوله"j i :"اخلطاب يف قوله
فمن عفا وترك له ويل الدم، ومل : أيضاً، واملراد باألخ ويل املقتول، فيكون معىن اآلية الكرمية

وب البذل والدفع خيتر قتله، واختار الدية، فعلى الطالب املطالبة باليت هي أحسن، وعلى املطل
  .بإحسان من غري إضرار وال مماطلة

  :~وعلى هذا أكثر املفسرين، قال اإلمام البغوي 
 ،ورضي بالديـة  ،وهو القصاص يف قتل العمد ،ترك له وصفح عنه من الواجب عليه :أي "

  .   (٢)" العفو أن يقبل الدية يف قتل العمد :قالوا ،هذا قول أكثر املفسرين
  .(١)"وأصل العفو الترك : "قال السمعاين

                                  
  ).٦٦ص"(تفسري غريب القرآن: "، وانظر)٥٥ص"(تأويل خمتلف احلديث) "١(
احملرر " ،)١/١٤٤( "السمرقندي تفسري: "، وهكذا قال غري البغوي من أهل العلم، انظر)١/١٤٥"(تفسري البغوي) "٢(

  ).١/١٣٤"(تفسري الثعاليب"، )٢/٢٥٣"(تفسري القرطيب" ،)١/٢٤٥"(الوجيز



 

  : قال القرطيب
والعفو يف هذا القول على  ،ومجاعة من العلماء (٤)وجماهد (٣)وقتادة (٢)هذا قول بن عباس "

وأسـقط   ،أن القاتل إذا عفا عنه ويل املقتول عن دم مقتولـه : واملعىن ،بابه الذي هو الترك
  .(٥)"القاتل بإحسانويؤدي إليه  ،ويتبع باملعروف ،فإنه يأخذ الدية ،القصاص

واختاره شيخ املفسرين اإلمام ابن جرير الطربي وأبـو عبيـدة والسـمرقندي والـثعليب     
  .(٦)والواحدي

ونازع بعض أهل العلم يف التعبري عن الفعل عفا بالفعل ترك، مع أـم موافقـون للمعـىن    
  : الزخمشري والبيضاوي وأبو السعود، قال الزخمشري: املذكور، ومن هؤالء

ألن عفا  :قلت ؟يف معىن املفعول به "شيء"حىت يكون  ،هال فسرت عفى بترك :إن قلتف" 
واعفـوا  :"ومنه قوله عليه الصـالة والسـالم   ،عفاهأولكن  ،ليس يثبت ،الشيء مبعىن تركه

   .(٨)"(٧)اللحى

                                                                                                   
  ).١/١٧٣"(تفسري السمعاين) "١(
  :، ولفظه) ٤/١٦٣٦(أخرجه البخاري) ٢(

}  :ألمـة  فقال اهللا تعاىل هلذه ا ،ومل تكن فيهم الدية ،كان يف بين إسرائيل القصاص :بن عباس رضي اهللا عنهمااقال 
 n m l k j i hg  f e d c   b a` _ ~ }          |z ــالعفو أن  :فـ

  ".يقبل الدية يف العمد
  ).٢/١٠٨(الطربي أخرجه ) ٣(
  ).٢/١٠٧"(الطربيأخرجه ) ٤(
   ). ٢/٢٥٣"(تفسري القرطيب)"٥(
، )٢/٥٤"( الثعليبتفسري" ،)١/١٤٤(تفسري السمرقندي " ،)١/٦٦"(جماز القرآن"،)٢/١٠٩"(تفسري الطربي:"انظر) ٦(
  ).١/٢٦٥(للواحدي"الوسيط"
 :"من حديث ابن عمر، وسنده صـحيح،ولفظه ) ١٠/١٠٥(وأبو يعلى) ٢/٥٢(وأمحد) ٥٠٤٦(أخرجه النسائي) ٧(

أيضاً من حديث ابن عمر بلفظ قريب من ) ٣٨٠(ومسلم) ٥٤٤٣(، وأخرجه البخاري"أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب
  .اللفظ املذكور

  ).١/١٩٥"(تفسري أيب السعود"، )١/٤٥٧"(تفسري البيضاوي" :،وانظر)١/٢٤٧( "الكشاف) "٨(



 

ألن هـذا  :، قـالوا (١)تفسري اللفظة باحملو؛ مع أا واردة يف اللسان العريب: ومل يرتضوا أيضاً
صرف للعبارة املتداولة يف الكتاب والسنة عن معناها املشهور املعهود، إىل ما ليس مبعهـود  

    .فيهما
وعلى كلٍ، فاخلالف لفظي بني الفريقني، بدليل أما اتفقا على معىن اآلية، وأا دالة علـى  

  . إثبات الدية
 العربيـة، كمـا   ولعل الصواب مع من قال بأن عفا مبعىن ترك، فالقائل به هم من أساطني

  .(٢)ذكرته آنفاً وعزوته إىل قائله، ويضاف إليهم الزجاج واألزهري، فقد فسرا عفا بترك
فإن العفو يف اللغة العربية، هو مبعىن الترك والتجاوز والصفح، تقول عفـوت  : كذلك أيضاً

 ،عـز عـن خلقـه   ووعفو اهللا جل  :العفو :"عنك، أي تركت معاقبتك، قال الفريوزبادي
  .(٣)"وترك عقوبة املستحق  ،حوالصف

الترك، والثاين الطلب، : أحدمها: إن مدار هذه اللفظة على معنيني اثنيني: بل قال ابن فارس
  .(٤)مث ساق ما كان على الوجه األول، وأثبت أن مداره على معىن الترك

  . (٥)يف أن العفو مبعىن الترك -إن شاء اهللا تعاىل-وهذا هو الصحيح 
ونقله أئمة اللغـة   ،بأنه ورد :ورد :"سي بعد أن ذكر كالم الزخمشري السابقولذا قال األلو

وهو وإن مل يشتهر إال أن إسناد املبين للمجهول إىل املفعـول   ،املعول عليهم يف هذا الشأن
 ،ملا أن فيه إسناد اجملهول للمصدر ،وجيعله أوىل من املشهور اعتباره،يرجح  ،الذي هو األصل

  .(٦)"وهو خالف األصل
  .(٧)ألن العفو ال يكون مع أخذ الديةيدفعه؛ ظاهر اآلية بأن : وقد اعترض على هذا القول

                                  
  ).٣٩/٧١"(تاج العروس"، )٣/١٤١"(ذيب اللغة "، )١٥/٧٢"(لسان العرب :"انظر) ١(
  ).٣/١٤٣"(ذيب اللغة "، )١/٢٤٨(للزجاج"معاين القرآن: "انظر) ٢(
  ). ١٦٩٣ص"(القاموس احمليط) "٣(
  ).١٥/٧٢"(لسان العرب :"، وانظر)٦٠-٤/٥٦"(ةمقاييس اللغ :"انظر) ٤(
  . ، فانظره غري مأمور)٣٩/٦٨"(تاج العروس"رأي آخر، وافقه عليه الزبيدي يف ) ٣٤٠ص"(املفردات"وللراغب يف ) ٥(

  . مأمور
  ). ٢/٥٠"(روح املعاين) "٦(
  ).١/١٨٦(للجصاص "أحكام القرآن:"انظر) ٧(



 

ويرد هذا، بأن املراد يف اآلية العفو عن القصاص، وهذا يطلق عليه عفو، بدليل أنه بعـد أن  
 املطالبة تكون باملعروف، واملراد املطالبـة بالديـة،  :ذكر العفو، أمر باإلتباع باملعروف، أي 
  . العفو عن القصاص: فهذا ظاهر يف أن املراد بالعفو. وأمر املطلوب أن يؤدي إليه بإحسان

  :وفيه قول ثان، وهو. فهذا هو القول األول يف معىن العفو يف اآلية الكرمية

 ،ما سهل: أي )١٩٩:األعراف( f ez   }  :سهلَ ويسر، ومنه قوله تعاىل: أن عفا مبعىن
  .(١)قمن األخال وما تيسر

فاقبل ذلـك   ،إن أعطاك أخوك القاتل الدية املعروفة :قيل له ،للويلاخلطاب "وعلى هذا، فـ
  .(٢)"واتبعه ،منه

، على باا يف العفـو  ليست -عند أرباب هذا القول -اعفإن : وإليضاح هذا القول، نقول
   .هو الديةأما شيء فو ،القاتل :يف اآلية األخاملراد بو ،يسر :بل هي مبعىن

فإن القاتـل   ،أخذ الديةأن يلى عالويل إذا جنح إىل العفو عن القصاص ف: وعلى هذا: قالوا
  .ومرة ال تيسر ،فمرة تيسر ،أو يسلم نفسه ،خمري بني أن يعطيها

  .  (٣)وإىل هذا ذهب اإلمام أبو حنيفة والثوري ومالك رمحهم اهللا تعاىل 
تيسر من املال؛ فيدفعه القاتـل لـويل   أم فسروا العفو مبا سهل و: ويشكل على هذا القول

الدم، فأي تناسب بني هذا وأمره سبحانه بعد للويل أن يتبع باملعروف، والقاتل قد أوصـل  
  :إليه املال، لكونه سهل عليه وتيسر، قال الرازي

ـ  ،لو كان املراد بالعفو ما ذكرمت " s r  q p o  z} : هلكان قول
وال  ،ال حاجة به إىل اتباعه ،ال إليه بالسهولة واليسرألن بعد وصول امل ؛عبثاً )١٧٨:البقرة(

    .(٤)"حاجة بذلك املعطي إىل أن يؤمر بأداء ذلك املال باإلحسان

                                  
أحكـام  "، )٢/٢٥٤"(تفسري القـرطيب " ،)١/٢٤٦"(الوجيز احملرر"، )١/١٨٦(للجصاص "أحكام القرآن: "انظر) ١(

  ).١٨٦ص( "خمتار الصحاح "،)٢/١٦"(البحر احمليط" ،)١/٩٦(البن العريب  "القرآن
  ).١/١٨٦(للجصاص "أحكام القرآن: "، وانظر)١/٩٦( "أحكام القرآن"يف ابن العريب قاله ) ٢(
تفسـري  "، )١/٩٦"(أحكـام القـرآن  "، )١/٢٤٦"(احملـرر الـوجيز  "، )١/١٨٧(للجصـاص  "أحكام القرآن) "٣(

  .، وستأيت دراسة هذه املسألة)٢/١٦"(البحر احمليط" ، )٢/٢٥٤"(القرطيب
  ).٦/١٧٤"(معرفة السنن واآلثار :"، وأشار إىل هذا اإلمام البيهقي يف)٥/٤٦"(ازيتفسري الر) "٤(



 

 :، ومنه قوله سبحانه(٢)الفضل: أن العفو مبعىن الفضل، فإن من معاين العفو: (١)القول الثالث
{É È Ç Æ Å  z)٢١٩:البقرة   .(  

  . (٥)واألزهري من أئمة اللغة )٤(ان بن حسنيوسفي (٣)وإىل هذا ذهب السدي
قال كان بني حيني من العرب قتال فقتل : وقد أيد أصحاب هذا القول قوهلم مبا قاله الشعيب

من هؤالء ومن هؤالء فقال أحد احليني ال نرضى حىت نقتل الرجل باملرأة وبالرجل الرجلني 
فاصـطلحوا علـى    ،سـواء  :أي "واءالقتل ب: "  فقال رسول اهللا  وارتفعوا إىل النيب 

إىل  z|          { ~ } : فهو قوله تعاىل ،ففضل ألحد احليني على اآلخر ،الديات

  .(٦)" n m l k j iz } :قوله
ويكون عفي  ،فمن فضل له من الطائفتني على األخرى شيء من تلك الديات :فمعىن اآلية

  .  أو احلساب أو القدر ،ت احلال لهأفضل :أي ،عفا الشيء إذا كثر :من قوهلم ،فضل :مبعىن

                                  
النكـت  " ،)١/١٨٧(صللجصـا  "القـرآن  أحكـام "، )٢/١٠٩"(تفسـري الطـربي  : "انظر هذا القـول يف ) ١(

اختصـار  -تفسري العز بن عبد السـالم " ،)٢/٢٥٤"(تفسري القرطيب"، )١/٢٤٦"(احملرر الوجيز"،)١/٢٢٩"(والعيون
  .،)١/١٨٥"(النكت

لسـان   "، )١/٢٢٩"(النكت والعيون" ،)٣/١٤٣"(ذيب اللغة "، )٣٣٠ص(للسجستاين"غريب القرآن: "انظر) ٢(
  ).  ١٨٦ص( "خمتار الصحاح"، )١٥/٧٥" (العرب

  ). ٢/١٠٩( "تفسري الطربي:"انظر) ٣(
مـات   ،من السابعة ،ثقة يف غري الزهري باتفاقهم ،أو أبو احلسن الواسطي ،أبو حممد ،سفيان بن حسني بن حسن) ٤(

  .وقيل يف أول خالفة الرشيد ،بالري مع املهدي
  ].٢٤٣٧"[تقريب التهذيب"، )١١/١٣٩"(ذيب الكمال: "انظر ترمجته يف

  ). ١/١٨٧(للجصاص  "أحكام القرآن: "نظرا) ٥(
  ).١/١٨٧( "أحكام القرآن"يف  جلصاصذكره ذا اللفظ ا) ٦(

 :فقـالوا  ،قال نزلت يف قبيلتني من قبائل العرب اقتتلتا قتال عمية: ولفظهعن الشعيب ) ٢/١٠٣(واألثر أخرجه الطربي 

  . g  f e d c   bz } فأنزل اهللا ،وبفالنة فالن بن فالن ،نقتل بعبدنا فالن بن فالن
  .وهو ضعيف النقطاعه

، )٨٤ص(للنحـاس " الناسخ واملنسـوخ "، )٨٢ص"(أسباب الرتول للواحدي"،)١/١٠٩(للفراء"معاين القرآن: "وانظر
  ).١/٤١٨"(الدر املنثور" ،)١/٤٢٣"(العجاب يف بيان األسباب"



 

لكن هذا القول يعود إىل القولني السابقني، فسفيان يرى ما يراه أهل القول الثـاين مـن أن   
  .الدية يرجع فيها إىل رضا التخيري

فهو يرى الرأي األول، لكنه يرى أن العفو من اهللا، فهاهو يقول مبينـاً   ~وأما األزهري 
  :اً لهومتبني وجه قول ابن عباس 

 :أن العفو يف موضوع اللغـة  :األصل فيه ،العفو أن يقبل الدية يف العمد :فقول ابن عباس"
وليس العفو ، وعفا له عما عليه إذا تركه ،إذا أفضل له ،عفا فالن لفالن مباله :يقال، الفضل

وذلك أن سائر  ،ولكنه عفو من اهللا جل وعز ،من ويل الدم عفواً k j iz }  :يف قوله
 ،منـه  فجعله اهللا هلذه األمة عفواً ،مل يكن هلم أخذ الدية إذا قتل قتيل ،م قبل هذه األمةاألم

l k j i }  :وهو قول اهللا جـل وعـز   ،مع اختيار ويل الدم ذلك يف العمد ،وفضالً
 p o n mz من عفا اهللا جل وعز امسه له بالدية حـني أبـاح لـه     :أي

o }  إياهـا علـى الـدم    مع اختياره ،بعدما كانت حمظورة على سائر األمم ،أخذها
 pz(١)"وعلى القاتل أداء الدية إليه بإحسان ،مطالبة للدية مبعروف :أي.  

العفو ليس من ويل الدم، ولكنه من اهللا، أن اهللا جل وعال نـص يف  : لكن يشكل على قوله
بني أخذ  اآلية الكرمية على أن العفو منشأه من ويل املقتول،ومرجعه إليه، وجعل له االختيار

وعلى كـلٍ، فـاخلالف    n m l k j iz }  :الدية والقصاص، فقال سبحانه
  .قريب

  
  

  الترجيح
اعلم أن هذه املسألة اليت حنن بصدد القول فيها، متعلقة تعلقاً وثيقاً مبسألة فقهية،وهي 

موجب القتل العمد،إذ أن هذه اآلية يذكرها أهل كل مذهب مبا يؤيد مذهبهم، وينصر 
سروا على ما يعتقدون، ولذا رأيت من املهم النظر يف األدلة األخرى ألهل قوهلم، ويف

                                  
  ). ١/٣٥٩"(الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي:"، وانظر)٣/١٤٣"(ذيب اللغة) "١(



 

املذاهب وإفراد هذه املسألة الفقهية بالدراسة، لنرى مدى صحة األدلة اليت يستدل ا أهل 
إال أن الذي يترجح يل من األقوال السالفة من خالل النظر يف . املذاهب لتأويل اآلية الكرمية

األول، وذلك بدليل السياق، فإن هذا املعىن منتظم مع سياق اآلية الكرمية  األدلة هو القول
ومل نر من خالفه من الصحابة  {أمت انتظام، كما أنه قول الصحايب اجلليل ابن عباس 

  . ، فقوله مقدم على قول من سواه الكرام 
ـ " عفي"أن :ووجه ثالث ا، خبالف القول الثاين، فإا ال تكـون  على هذا التأويل على با

. أن األخذ باملعىن املتبادر أوىل من غريه، إال إذا كان مثت دليل، وال دليل: كذلك، وال شك
  .وهناك أدلة أخرى من السنة تؤيد هذا القول، وسيأيت ذكرها إن شاء اهللا تعاىل

أما القول الرابع، فهو ممـا مل يتصـل   . وأما القول الثالث، فهو راجع ألحد القولني األولني
  .ناده، فال يقبلإس
 
  
  
  
  
  
  
  هل لويل الدم اختيار الدية يف قتل العمد؟: املسألة الثانية] ٣٧[

  :~قال ابن قتيبة 
وليس له أن يأخـذ   ،أو يقتص ،إال أن يعفو ،وكان أبو حنيفة ال يدي لويل املقتول عمداً" 

z y } |          { ~ _ `b a   }  :واهللا تبارك وتعاىل يقـول  ،الدية
 f e d c  r  q p o n m l k j i hg

y x w v u ts  z فليتبع بالدية اتباعـاً  ،فمن عفا عن الدم:يريد 
وليـؤد املطالـب املطلـوب أداء     ،ال يرهق املطلوب ،يطالب مطالبة مجيلة :أي ،باملعروف



 

y x w v u  z}  :مث قال ،وال دفاع عن الوقت ،بإحسان ال مطل فيه
أو  ،فإنه مل يكن لويل إال أن يقـتص  ،بنو إسرائيل ألزموه عن املسلمني مما كان ختفيفاً :يعين
  . يعفو

 :قالوا �z ¡ ¢ }  فقتل ،بعد أخذ الدية :أي z} |   { ~ }  :مث قال
وقال رسول اهللا  .وال تؤخذ منه الدية ،قتلي ":ً(١)"قتل بعد أخذ الدية ال أعايف أحدا .  

  .(٢)"بعد العلم ر يف خمالفة رسول اهللا وال عذ ،هذا وأشباهه من خمالفة القرآن ال عذر فيه
  
  
  
  
  
  
  

  :الدراسة
أن اآلية دالة على أن لويل الدم أخذ الدية من اجلـاين، بـل رأى    ~يرى اإلمام ابن قتيبة 

أا ظاهرة الداللة على هذا، فقد شنع على أيب حنيفة رمحه اهللا وعد خمالفته ال جتوز إذ  ~
  . هي خمالفة للقرآن الكرمي

                                  
  . من حديث جابر ) ٨/٥٤(ومن طريقه البيهقي) ٤٥٠٧(وأبو داود) ٣/٣٦٣(أخرجه أمحد : حديث ضعيف) ١(

ويف سـنده  ): "١٢/٢٠٩"(فـتح البـاري  "وهو من رواية احلسن البصري عنه، ومل يسمع منه، ولذا قال احلافظ يف 
  ".انقطاع

ولعله ألجل هذا . صدوق كثري اخلطأ]: ٦٦٩٩"[لتهذيبتقريب ا"الوراق قال احلافظ يف  بن طهمانويف إسناده مطر 
  ).٢٤٣ص(رواه مرة عن رجل عن جابر، كما عند الطيالسي

   .مث ذكره  كان يروى عن النيب: عن قتادة قال) ١/٦٧( هتفسريويف ) ١٠/١٥(وأخرجه عبد الرزاق يف مصنفه
  .وهذا إسناد مرسل

  .أيب داود ويف ضعيف) ٤٧٦٧(واحلديث ضعفه األلباين يف الضعيفة
  .،)٥٦-١/٥٥"(تأويل خمتلف احلديث) "٢(



 

كغريه من األئمة الذين عرف عنهم تعظيمهم للكتاب والسنة، وعدم تعمد  ~فة وأبو حني
املخالفة هلما أو اإلعراض عنهما، حاشاه ذلك، وخمالفته هذه مل تأت عن تعمد وقصد، بـل  
كانت عن تأويل واجتهاد، وإذا اجتهد العامل فأصاب كان له أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله 

  . أجر واحد
إذا قتل املسلم مسـلماً عـن   : ر األقوال، أعرف باملراد ذه املسألة، فأقولوقبل البدء بذك

عمد، فماذا جيب لويل املقتول، هل له القصاص، أو يعفو، وليس له أخذ الديـة إال بـإذن   
فهذه هي مسـألتنا الـيت   . أم هو خمري بني القصاص والدية، وال يشترط إذن القاتل. القاتل

وقد اختلف أهـل  . مبوجب القتل العمد: وهي اليت يعرب عنها -إن شاء اهللا تعاىل-سنناقشها
  :العلم يف هذه املسألة على قولني اثنني، مها

  :القول األول
  . اخليار بني القصاص والدية: أن موجب قتل العمد

وهذا ما ذهب إليه ابن قتيبة، وهو مذهب مجهور العلماء ومنهم اإلمام الشافعي، ورواية عن 
  . (١)وعليها استقر مذهبه، وإليه ذهب ابن حزم واختاره الشوكايناإلمام أمحد ، 

  :واستدل أهل هذا املذهب مبا يلي
اآلية الكرمية اليت حنن بصدد الكالم عليها، حيث أثبت اهللا فيها الدية، وأن ويل الدم له : أوالً

  .أن يأخذ الدية، فأرجع األمر إليه، مما يدل على أنه باخليار بني القصاص والدية
األحاديث اليت فيها النص على أن ويل الدم خمري بني القصاص والدية دون الرجوع إىل : ثانياً

  :اجلاين، فمنها
إمـا   :من قتل له قتيل فهو خبري النظرينو : "قال رسول اهللا : قال حديث أيب هريرة 

   .(٢)"وإما يقاد ،يودى

                                  
فـتح  "،) ٩/١٢٩"(شرح النووي على صحيح مسلم"، )٣/٩٦"(أضواء البيان"، )٢/٢٥٢"(تفسري القرطيب: "انظر) ١(

التحقيــق يف أحاديــث " ،)٣/٣٨٧"(كشــف املشــكل"، )٢٤/٤٣"(عمــدة القــاري"، )١٢/٢٠٨( "البــاري
شـرح  "، )٥/٥٤٣"(كشـاف القنـاع  " ،)١/١٣٣"(عمـدة الفقـه  " ،)٨/٢٩٧( "املبـدع "، )٢/٣١٤"(اخلالف

بدايــة " ،)٧/١٤٩"(نيــل األوطــار" ،)١٠/٣٦٠( "احمللــى" ،)٧/٣٠٩"(ايــة احملتــاج"، )٣/٣"(الزركشــي
  ).٤/٣٩٩"(السيل اجلرار" ،)٢/٣٠١"(اجملتهد

  ).٢٤١٤(، ومسلم)٦٣٧٢(أخرجه البخاري) ٢(



 

فأهله بني  ،له قتيل بعد اليوم فمن قتل:"قال أيب شريح الكعيب أن رسول اهللا ويف حديث 
  :أخرجه الترمذي، وهو عند أيب داود بلفظ ".أو يأخذوا العقل ،إما أن يقتلوا :خريتني

  . (١)"اوبني أن يقتلول، بني أن يأخذوا العق :فأهله بني خريتني"
 فهذان احلديثان ظاهرا الداللة على أنَّ األمر مرجعه إىل الويل، فإن شاء اقتص، وإن شاء عفا

  .   إىل الدية، ولو مل يشأ القاتل
  :قال اإلمام الطربي

حتقيق قول القائلني بإجياب اخليار لويل قتيل العمد بني القود  ،ويف ذلك من قوله عليه السالم"
  .(٢)"والدية أحب ذلك القاتل أو كرهه

  :وقال ابن حزم
ال إىل  ،ويل املقتـول  إىل ،بأن اخليار يف الدية أو القـود  ،فهذا نص جلي ال حيتمل تأويالً "

  .(٣)"القاتل
األدلة اليت نصت على حترمي قتل اإلنسان نفسه، والشك أن امتناع اجلاين عـن بـذل   : ثالثاً

  :~قال الشيخ الشنقيطي . الدية واختياره للقتل، هو قتل للنفس ينهى عنه العبد

u                t  v} : ويقول )٢٩:النساء(  k j i z}  :وألن اهللا يقول "
x     w z  )ملاله للوارث  ومن األمر الواضح أنه إذا أراد إهالك نفسه صوناً). ١٩٥:البقرة

وجيربه علـى صـون دمـه     ،أن الشارع مينعه من هذا التصرف الزائغ عن طريق الصواب
  .(٤)"مباله

  : القول الثاين

                                  
) ٣/٩٥(والدارقطين ) ٦/٣٨٤(وأمحد) ٤/٢١(والترمذي ) ٨/٥٧(يومن طريقه البيهق) ٤٥٠٤(أخرجه أبو داود ) ١(

  :من طريق) ٣/١٧٤"(شرح معاين اآلثار"والطحاوي يف 
  .فذكره  مسعت أبا شريح الكعيب :قال ،حدثين سعيد بن أيب سعيد :بن أيب ذئب قالا

  ".حيح الترمذيص"وصححه العالمة األلباين يف". هذا حديث حسن صحيح:"الترمذي وهذا إسناد صحيح، قال 
  ).١/٢٥() مسند ابن عباس( "ذيب اآلثار) "٢(
اإلعـالم بفوائـد عمـدة    " ،)٩/١٢٩"(شرح النووي علـى صـحيح مسـلم    :"، وانظر)١٠/٣٦١"(احمللى) "٣(

  ).١٢/٢٠٧"(فتح الباري"، )٩٣-٩/٩٢"(األحكام
  )٣/٩٩( "أضواء البيان) "٤(



 

ا القاتل، فإن رضي أن لويل الدم القصاص والعفو جماناً، وأما الدية فليس له اختيارها إال برض
  .القاتل ببذهلا بذلت للويل
  .    (٢)والثوري ومالك يف املشهور عنه (١)وإىل هذا ذهب أبو حنيفة

  : واستدل أصحاب هذا القول مبا يلي
االستدالل باآلية الكرمية ، وقد سبق بيان قوهلم، وما يشكل عليه يف دراسة املسـألة  : أوالً

  .السابقة
فطلبوا  ،كسرت ثنية جارية ،ن الربيع وهي ابنة النضرإ: قال لك حديث أنس بن ما: ثانياً

أتكسر  :فقال أنس بن النضر ،فأمرهم بالقصاص فأتوا النيب  ،فأبوا ،وطلبوا العفو، األرش
كتاب اهللا  ،يا أنس:"فقال ،ال والذي بعثك باحلق ال تكسر ثنيتها !؟ثنية الربيع يا رسول اهللا

إن من عباد اهللا من لـو أقسـم علـى اهللا    :"فقال النيب  "وعفوا ،فرضي القوم ،القصاص
  .(٣)"ألبره

  :قال الطحاوي مبينا احلجة من هذا احلديث
 ؛يف العمد هو القصـاص  ثبت بذلك أن الذي جيب بكتاب اهللا عز وجل وسنة رسوله "

 إذاً ،مما يأخذ بـه اجلـاين   ،ألنه لو كان جيب للمجين عليه اخليار بني القصاص وبني العفو
  .(٤)"وألعلمها مبا هلا أن ختتاره من ذلك خلريها رسول اهللا  

  .ويف هذا مجع بني األحاديث: قالوا

                                  
نفية، ولعل هذا مراد ابن قتيبة، فاإلمام أبو حنيفـة مل ينفـي   هذا هو مذهب أيب حنيفة، كما تنص عليه كتب احل) ١(

الدية، وكيف ينفيها، واألدلة متضافرة على إثباا، لكنه رمحه اهللا يرى تقييدها برضا القاتل، فهو ال جيعلها لويل الـدم  
  . إال برضا القاتل، وذا التقييد يصح ما عزاه ابن قتيبة أليب حنيفة

أحكـام  " ،)١/١٨٥(للجصـاص  "أحكام القـرآن "، )٣/٩٧"(أضواء البيان"، )٢/٢٥٣"(رطيبتفسري الق" :انظر) ٢(
، )١/٣٨٨"(إيثـار اإلنصـاف  " ،)٦/٩٨"(تبيني احلقـائق " ،)٢٤/٤٣"(عمدة القاري"، )١/٩٦(البن العريب "القرآن

  ).٥/١٦٩"(خمتصر اختالف العلماء"،)١٢/٤١٣"(الذخرية" ،)١/٥٩٠(البن عبدالرب  "الكايف"
  .  لكن جعل احلالف أم الربيع، فخالف البخاري) ٣١٧٤(، ومسلم)٢٥٠٤،٤١٤٠(جه البخاريأخر) ٣(
  ). ٣/١٧٧"(شرح معاين اآلثار) "٤(



 

ذكر القصاص، ومل يذكر الدية، ألن هؤالء جاءوا طالبني للقصاص  ورد هذا، بأن النيب 
ال ثبـت  ال الدية، فأراد النيب إمضاء حكم اهللا تعاىل، مث ال يلزمه البيان أن هلم خياراً آخرا، إ

  .جهلهم، فال يسلم ما ذكر إال بإثبات جهلهم، وأىن ذلك
أن هذا استدالل مبفهوم الدليل، واألولون استدلوا مبنطوق اآليـة واحلـديث،   : ويقال أيضاً

واملنطوق مقدم على املفهوم، هذا عند التعارض، فكيف وال تعارض، كما سيأيت إن شاء اهللا 
  .تعاىل

  :قال احلافظ ابن حجر
منا وقع عند طلب أولياء اجملين عليه يف العمد إ" القصاص ،كتاب اهللا:"  بأن قوله وتعقب "

وليس فيه ما  ،أجيب إليه ،فأعلم أن كتاب اهللا نزل على أن اجملين عليه إذا طلب القود ،القود
  .(١)"ادعاه من تأخري البيان

  :وأجاب الصنعاين جبواب آخر، فقال
ال يدل على أنه ال جيب  ،ض األحاديث على بعض ما جيبويف بع ،االقتصار يف اآلية :قلنا"

  .(٢)"قام الدليل على وجوبهمما  ،غريه
، واحلق أنه ال حجة (٣)جعل احلديث دليالً ألصحاب القول األول ~بل إن اإلمام النووي 

  . هلم فيه
ه ومن حال بين ،فهو قود ،ومن قتل عمداً :"حديث ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما : ثالثاً
  .(٤)"وال عدالً ال يقبل اهللا منه صرفاً ،فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني ،وبينه

                                  
  ). ١٢/٢٠٩"(فتح الباري) "١(
  ).٤/٣٤٦"(خمتصر خالفيات البيهقي :"، وانظر)٣/٢٤١"(سبل السالم) "٢(
  ).١١/١٦٣"(شرح النووي على صحيح مسلم: "انظر) ٣(
  :من طريق) ٢٦٣٥(وابن ماجة) ٤٧٩٠(والنسائي) ٤٥٣٩(أبو داود أخرجه) ٤(

  ).فذكره:(، قال بن عباس يرفعهاعن  ،عن طاوس ،عن عمرو بن دينار ،سليمان بن كثري
  ]: ٢٦٠٢"[التقريب"وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات سوى سليمان بن كثري فقد قال فيه ابن حجر يف 

  ".ال بأس به يف غري الزهري"
وإسحاق بن راهوية، كما يف ) ٣/٩٤(والدراقطين ) ٥/٤٣٦(تابعه إمساعيل بن مسلم كما عند ابن أيب شيبةوقد توبع، 

  ).٤/٣٢٧"(نصب الراية"



 

فدل مفهومه على أن موجب العمد هو القود عيناً ال غري،ولو كان موجبه غريه لبينه : قالوا
  .النيب 

ديث بأن النص على بعض الواجب ال يعين إلغاء ما عدا املنصوص عليه، واألحا: وتعقب هذا
جيمع بينها، وال يضرب بعضها ببعض، فما نص عليه ههنا ليس بأحق باألخذ مما نص عليه 

وجب قبوله، إذ  -كما هو احلال ههنا- يف موطن آخر، فاجلميع إذا صح مع عدم التعارض 
  . (١)كله خرج من مشكاة النبوة

تل العمد، وهـو  قالبيان ما جيب يف : املراد" فهو قود: "وجواب آخر، وهو أن املراد بقوله
هذا هـو مـراد   : ال أنه هو الواجب، وغريه ال جيوز، إذ لو قلنا -حمل وفاق ذاوه -القود

  .(٢)احلديث، ملنعنا العفو
  
  

  الترجيح
الذي يتضح يل رجحانه من القولني السابقني ما ذهب إليه ابن قتيبة من أن ويل الدم باخليار 

الفريقني، ويزول التعارض، وتكون األحاديـث  إما أن يقتل، أو يأخذ الدية، فبه جتتمع أدلة 
اليت نصت على القصاص، قد نصت على بعض احلق، وال يعين ها إلغاء ما مل ينص عليـه،  
وتكون األحاديث اليت فيها الزيادة، قد نصت على ما مل ينص عليه، قال العالمة ابن القيم ملا 

   : ذكر أدلة الفريق الثاين وقوهلم بالتعارض، قال
فهـو   :"وقوله ،فإن هذا يدل على وجوب القود بقتل العمد ،ال تعارض بينهما بوجه :قيل"

فأي  ،وهو الدية ،وبني أخذ بدله ،يدل على ختيريه بني استيفاء هذا الواجب له "خبري النظرين
  .(٣)"تعارض

  
  

                                  
  ).٥٨ص"(أحكام اجلناية على النفس وما دوا عند ابن القيم"، )٣/٢٤١"(سبل السالم" :انظر) ١(
  ).٨/٢٩٩"(املبدع"، )٨/٢٨٥"(املغين: "انظر) ٢(
  ). ٣/٤٥٦"(عادزاد امل) "٣(
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  ).١٧٩:البقرة(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :وفيها مسألة واحدة،وهي ــــــــــ

  .بيان معىن كون القصاص حياة للناس] ٣٧[
  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 

يريد أن سافك الدم  z ¤ ¥ ¦ §  ¨ © }: ويف قوله جلَّ ذكره"
  . (١)"إذا أقيد منه ارتدع من كان يهم بالقتل، فكان يف القصاص له حياة، وهو قتل

  

                                  
  ).٦ص"(تأويل مشكل القرآن) "١(



 

  الدراسة
ليمثل ا على عظم " تأويل مشكل القرآن"بن قتيبة هذه اآلية يف أول كتابهساق اإلمام ا

: كتاب ربنا جل وعال، وأوردها ليربز جانباً من جوانب سعة هذا الكتاب املبارك، أال وهي 
أن اهللا جل شأنه قد مجع يف القرآن الكرمي الكثري من املعاين يف القليل من اللفظ،فذكر اإلمام 

إىل تأملها، وكيف أا مشلت معناً عظيماً، وراح رمحه اهللا يبني معناها، وأن هذه اآلية ودعا 
القصاص ذاته سبب للحياة، وذلك أن يف سفك دم القاتل إبقاء للحياة اآلخرين، فإذا رأى 
الناس ما حل ذا القاتل، كفوا عن القتل، فكان يف هذا إبقاء حليام وحياة غريهم، فانظر 

وهذا الوجه الذي ذكره اإلمام ابن قتيبة . املعىن العظيم بكلمتني اثنتني كيف مجعت اآلية هذا
يف معىن اآلية، وافقه عليه مجع من أهل املفسرين، منهم اإلمام الواحدي والسمرقندي وابن 

  :والقرطيب حيث قال(١)عطية وحممد عبده والقامسي 
 ازدجر ،وحتقق احلكم فيه ،مأن القصاص إذا أقي :واملعىن ...هذا من الكالم البليغ الوجيز"

وكانت العرب إذا قتل الرجل  ،فحييا بذلك معاً ،خمافة أن يقتص منه ،من يريد قتل آخر
فلما شرع اهللا  ،وكان ذلك داعيا إىل قتل العدد الكثري ،وتقاتلوا اآلخر محى قبيالمها

  .(٢)"فلهم يف ذلك حياة ،وتركوا االقتتال ،قنع الكل به ،القصاص
أن شرع القصاص من : املعىن: ا الوجه الذي ذكره ابن قتيبة، قول من قالوقريب من هذ

ألنه إذا  ؛حكمة عظيمة وهي بقاء املهج وصواالقاتل أو من اجلاين على ما دون النفس، 
ه، وحياة ملن هم بقتله، قال ابن فكان يف ذلك حياة ل ،علم القاتل أنه يقتل انكف عن صنيعه

  :كثري
فتمنعه خمافة أن  ،فكم من رجل يريد أن يقتل ،جعل اهللا القصاص حياة :قال أبو العالية "

والربيع  (٢)وأيب مالك واحلسن وقتادة (١)وسعيد بن جبري (٤)عن جماهد يوكذا رو ،(٣)يقتل
  .(٦)، واإلمام الشافعي(٥)وكذا ابن زيد. (٤)"نومقاتل بن حيا (٣)بن أنس

                                  
تفسـري  "،)١٤٥ /١( "تفسـري السـمرقندي  " ،)١/٢٤٧"(احملـرر الـوجيز  " ،)١/١٤٨( لواحـدي ل "الوجيز) "١(

  ).٩-٢/٨"(تفسري القامسي"، )٢/١٣٠"(املنار
  ).٢/٢٥٦"(تفسري القرطيب) "٢(
  ).١/٢٩٧( هتفسرييف ابن أيب حامت أخرجه ) ٣(
  ).٩٥ص(، وهو يف تفسري جماهد)٢/١١٤(ي الطرب أخرجه) ٤(



 

  .(٧)أكثر املفسرين ونسبه الثعليب إىل
وإزالة الشيء ميتنع أن تكون نفس ذلك  ،أن القصاص إزالة للحياة :(٨)ا الوجهويؤيد هذ
  .ما ذكر بل املراد ،أن نفس القصاص حياةإذاً ليس املراد ف ،الشيء

  :قال العالمة الشوكاين
فإنه جعل القصاص الذي هو موت  ،وجنس من الفصاحة رفيع ،وهذا نوع من البالغة بليغ"

 ،إبقاء على أنفسهم ؛يه من ارتداع الناس عن قتل بعضهم بعضاباعتبار ما يؤول إل ،حياة
  .(٩)"واستدامة حليام

¤ ¥  } :وهذه هي املنفعة اليت عناها أبو عبيدة يف تفسري للحياة، فقد قال يف قوله تعاىل
§ ¦z ١٠("منفعة :أي(.  

  : ويف اآلية وجهان آخران من املعاين،سوى الوجهني املذكورين، مها
أن يف إجياب التسوية  :فيكون املراد ،أن املراد من القصاص إجياب التسوية :(١)الوجه الثالث

 ،ألنه ال يقتل غري القاتل ، وصون لألنفس الربيئة، ومحاية للدماء املعصومة؛حياة لغري القاتل
   .، ففيه سفك للدماء، وإزهاق لألنفسخبالف ما يفعله أهل اجلاهلية

                                                                                                   
  ).١/٢٩٨( هتفسرييف ابن أيب حامت أخرجه ) ١(
  .إىل عبد بن محيد) ١/٤٢١( "الدر املنثور"، وعزاه يف )٢/١١٤(الطربي ، و)١/٦٨(ه تفسري يف الصنعاين أخرجه ) ٢(
  ). ٢/١١٤(الطربي  أخرجه) ٣(
  ).١/٢٩٧(ابن أيب حامت  تفسريذا القول، هو بلفظه يف ، وذكر من روي عنه ه)١/٢١٢"(تفسري ابن كثري) "٤(
  ).٢/١١٥(الطربي  أخرجه) ٥(
  ).٢٧٧ص(للشافعي  "أحكام القرآن:"انظر) ٦(
معـاين  "، )٢/١١٤( "الطـربي تفسـري  "،)١/١١٠(للفـراء "معـاين القـرآن  " :، انظر)٢/٥٦"(تفسري الثعليب) "٧(

تفسـري ابـن   "،)٢٧٧ص(للشـافعي  "أحكام القـرآن " ،)١/١٧٤( "تفسري السمعاين"، )١/٢٤٩(للزجاج "القرآن
تفسـري  "،)١/١٨١( "زاد املسـري "، )١/٧٠"(التسهيل لعلوم الترتيل" ،)١/١٤٦"(تفسري البغوي"، )١/١٩٨"(زمنني

  ).١/١٧٦"(فتح القدير"، )٢/٥٢"(روح املعاين"، )١/٨٨"(تفسري النسفي" ،)١/٤٥٨"(البيضاوي
  ).٥/٤٨"(ازيتفسري الر :"انظر) ٨(
  ). ١/١٧٦"(فتح القدير") ٩(
  ".جماز القرآن"، ومل أجده يف موطنه من)٥/١٨٥"(ذيب اللغة"ذكره عنه األزهري يف ) ١٠(



 

فلما قصروا بالواحد على  ،االثنني والعشرة واملائةكانوا يقتلون بالواحد : قال السدي
  . (٢)كان يف ذلك حياة ،الواحد

وإذا مل  ،حىي يف اآلخرة ،ألن من أقيد منه يف الدنيا ؛أراد يف اآلخرة: قيل: الوجه الرابع
   .(٣)سالمته من قصاص اآلخرة :احلياةبويعين  ،يقتص منه يف الدنيا اقتص منه يف اآلخرة

   .نيلَبالقات يكون اخلطاب خاصاً :لالقو وعلى هذا
، مث إنَّ كون املقتص منه ينجو من قصاص اآلخرة، فيه نظر؛ فإن حق املقتول والظاهر أنه عام

  . مل يؤخذ له من قاتله بعد، وقصاص الدنيا هو حق ويل الدم
  : يؤيد هذا الوجهوالقصص، : املراد بالقصاص: الوجه اخلامس

واملراد من املقصوص هذا ، وهو مصدر مبعىن املفعول ،(٥)"القصصيف " :(٤)اجلوزاء أيب اءةقر
    .(٦)ال حياة األجساد ،حياة القلوب :وحينئذ يراد باحلياة ،أو القرآن مطلقاً ،احلكم خبصوصه

  :الترجيح
. الذي يترجح يل أن مجيع هذه األوجه مقبولة وال تعارض بينها، وحتمل اآلية على مجيعها

ملن هم بالقتل، إذا علم حكم القتل، أو رأى حكم القتل نفذ يف ففي القصاص ردع وزجر 
كما يفعله -وهو القاتل، فال يتعداه إىل غريه- قاتل، كما أن يف قصر القصاص على مستحقه

                                                                                                   
 ،)١/٢٤٧"(احملــرر الــوجيز" ،)٢/١١٥( "تفســري الطــربي: "ذكـره مجــع مــن املفســرين، فــانظره يف ) ١(
تفسـري  "،)١/٨٨"(النسـفي  تفسـري "، )١/٤٥٨"(تفسري البيضاوي"،)٥/٤٨"(ازيتفسري الر"،)١/٢٤٨"(الكشاف"

  ).١/١٣٥"(الثعاليب
  ).٢/١١٥(ه تفسرييف الطربي أخرجه ابن جرير ) ٢(
تفسـري  "، )٢/١٨( "البحر احملـيط "، ) ٥/٤٨"(ازيتفسري الر "، )١/١٤٦"(تفسري البغوي: "انظر هذا الوجه يف) ٣(

 ). ٢/٥٢( "روح املعاين" ،)١/١٩٦"(تفسري أيب السعود" ،)١/٤٥٩"(البيضاوي
، قاله ابـن  مات سنة ثالث ومثانني ،ثقة من الثالثة، بصري يرسل كثرياً ،أوس بن عبد اهللا الربعي بفتح املوحدةهو  )٤(

 ]. ٥٧٧[حجر يف التقريب
  ".قراءة أيب اجلوزاء شاذة :النحاسقال ): "٢/٢٥٧( هتفسرييف القرطيب قال ) ٥(

 "الـدر املنثـور  "، وعزاه يف القران :القصاص :قالأنه  يب اجلوزاءأعن ، )١/٢٩٧(ه تفسرييف ابن أيب حامت أخرج  وقد
 .إىل عبد بن محيد) ١/٤٢١(
البحـر  " ،)١/٤٥٩"(تفسري البيضـاوي "، )٥/٤٨"(تفسري الرازي" ،)٢/٥٦"(تفسري الثعليب: "انظر هذا الوجه يف) ٦(

 ). ١/١٧٦( "فتح القدير" ،)٢/٥٢" (روح املعاين" ،)١/١٩٦"(تفسري أيب السعود"، )٢/١٨( "احمليط



 

حياة، فال يقتل إال القاتل، ففي هذا مقنع ألهل املقتول، فال خيتارون إال  -أهل اجلاهلية
ن هلم صلة بالقاتل، وكذا املقتول، فكم نشبت بني القاتل، ويف هذا إبقاء على الناس مم

القبائل العربية حروب تطلب بثأر مقتوهلا، فال ترضى إال بقتل ما يكافئه، فيذهب ألجل 
ويف القصاص حياة للقلوب، اتقاء وللقتل، وبعد عنه، بل وعن . ذلك الفئام من اخللق

مة له من خطيئة القتل، فال األسباب املؤدية إليه، كما أن فيه حياة للمقتص منه، وسال
تعارض بني هذه األقوال، ويؤيد العموم أن احلياة يف اآلية الكرمية جاءت منكرة، والتنكري من 

  .  أسباب العموم، كما هو معلوم عند أهل األصول
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  :وفيها مسألة واحدة، وهي
  هل اآلية الكرمية املذكورة منسوخة؟] ٣٨[

  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 
والوالدان  : واهللا تعاىل يقول (٢)"ال وصية لوارث :قال:"  رويتم أن رسول اهللا :(١)قالوا"

خالف كتـاب اهللا عـز    وهذه الرواية ،ال حيجبهما أحد عن املرياث وارثان على كل حالٍ
   .وجل

وما يف  :فإن قال ،نسختها آية املواريث ،إن هذه اآلية منسوخة :وحنن نقول :قال أبو حممد
ويعطيا أيضا  ،فإنه قد جيوز أن يعطى األبوان حظهما من املرياث !!آية املواريث من نسخها

جعل حظهما من ذلك  ألن اهللا تعاىل ؛ال جيوز ذلك :قلنا له! ؟ الوصية اليت يوصى ا هلما

¦ § }  :وقال عز وجل بعد آية املواريث ،املقدار الذي ناهلما بالوراثة :املرياث
    ´ ³ ² ± ° ¯  ® ¬ « ª ©¨
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وأوعد على معصيته فيما حد  ،فوعد على طاعته فيما حد من املواريث أعظم الثواب )١٤
فليس ألحد أن يوصل إىل وارث من املال أكثر مما حد اهللا تعاىل  ،ملواريث بأشد العقابمن ا
  .(٣)"ال وصية لوارث:"  إا منسوخة بقول رسول اهللا  :وقد يقال ،وفرض

  

                                  
  ".تأويل خمتلف احلديث"الرد عليهم يف كتابه ~أي أهل الكالم الذين أراد ابن قتيبة ) ١(
والطـرباين يف معجمـه   ) ٦/٢٤٤(والبيهقـي ) ٥/٢٦٧(وأمحد) ٢٧١٣( ابن ماجهو) ٢٨٧٠( داود وأب أخرجه) ٢(

: با أمامـة البـاهلي يقـول   مسعت أ ،ثنا شرحبيل بن مسلم اخلوالين ،إمساعيل بن عياش: من طريق)  ٨/١١٤(الكبري
  ). فذكره(

  . وهذا إسناد حسن
  . من أصحاب النيب  وقد جاء من رواية غري أيب أمامة 

  ).٥/٨٧"(إرواء الغليل:"وانظر
  ). ٦٧ص"(تفسري غريب القرآن:"وانظر:" ، وانظر)١٩٤-١/١٩٣"(تأويل خمتلف احلديث) "٣(



 

  
  الدراسة

يرى اإلمام ابن قتيبة أن هذه اآلية اليت فرض اهللا تعاىل فيها الوصية للوالدين واألقربني علـى  
وت، يراها منسوخة، ويرى الناسخ هلا آيات املواريث، ومل يستثن جزءاً منـها  من حضره امل

مما يفيد أنه يرى أن اآلية بتمامها منسوخة، وبالتايل، فاألمر بالوصية لألقربني على هذا القول 
  . منسوخ أيضاً

  وقد اختلف العلماء يف هذه اآلية، هل هي منسوخة أم ال؟
منسوخة، مث انقسموا إىل فريقني، فريق قالوا بالنسخ لآليـة   فذهب فريق من العلماء إىل أا

بل املنسوخ منها األمر بالوصية للوالـدين واألقـربني الـوارثني    : بكاملها، وآخرون قالوا
  .منسوخة، وأما األقربون غري الوارثني، فحكمهم يف الوصية باقٍ مل ينسخ

مـن   -صل من هذا، أن يف اآليةفتح. وفريق من العلماء رأى أن اآلية حمكمة وغري منسوخة
  :هي(١)ثالثة أقوال -جهة إحكامها ونسخها

، ولكـن  وال بعيد ،فال وصية جتب ألحد على أحد قريبأن اآلية منسوخة، : القول األول
  . يستحب ملن كان ذا مالٍ كثري الوصية لقريب غري وارث

بن املسـيب   شعري وسعيديب موسى األأوروى عن ابن عمر و"، (٢)وذهب إليه ابن عباس
نـس  أسلم والربيع بن أواحلسن وجماهد وعطاء وسعيد بن جبري وحممد بن سريين وزيد بن 

ية ن هذه اآلأيح والضحاك والزهري ربراهيم النخعي وشإومقاتل بن حيان و يوقتادة والسد
  .(٣)"ية املرياثآنسختها  ،منسوخة

  .(٤)وهكذا عزى الشافعي القول بالنسخ لقول العامة
، ومن (١)ذهب أكثر أهل العلم، كما عزاه هلم البغوي والرازي والنووي وابن كثريوإىل هذا 
  .(٢)الواحدي والبيضاوي وابن كثري رمحهم اهللا تعاىل: هؤالء

                                  
  ).١/١٨٢"(زاد املسري:"انظرها يف) ١(
  ).٦/٢٦٥(والبيهقي) ٢/٣٠٠(، واحلاكم)١/٢٩٩( هتفسري يفأيب حامت  ابنأخرجه ) ٢(
  .، وجل هذه اآلثار خمرجة عند الطربي)١/٢٩٩( هتفسري يفابن أيب حامت قاله ) ٣(
  ).٦/٢٦٥(سنن البيهقي: انظر) ٤(



 

  .(٣)وبنحوه قال اإلمام مالك
  .(٤)"وهذه اآلية منسوخة عند اجلمهور : "قال اإلمام النووي

الوصـية للوالـدين   -هو ظاهر اآلية كما–أن اهللا أوجب وفرض : وحجة أهل هذا املذهب
واألقربني، وهذا لفظ عام يدخل فيه الوارث وغريه، وقد استقر يف الشريعة أنـه ال وصـية   
لوارث، كما أن للوارث مقدارا معيناً ال ينقص عنه، فال ميكن أن يبقى حكم هذه اآلية مع 

بن كثريقال اإلمام ا. هذا املستقر شرعاً، فيتعني القول بنسخ اآلية حينئذ :  
فيتعني أن تكون منسوخة  ،وهو الظاهر من سياق اآلية ،إا كانت واجبة :فأما من يقول "

وجوب الوصية للوالـدين  إن ف ،كما قاله أكثر املفسرين واملعتربين من الفقهاء ،بآية املرياث
كل إن اهللا قد أعطى  :"بل منهي عنه للحديث املتقدم ،واألقربني الوارثني منسوخ باإلمجاع

ووجوب من عند اهللا ألهل  ،فآية املرياث حكم مستقل (٥)"فال وصية لوارث ،ذي حق حقه
  .(٦)"رفع ا حكم هذه بالكلية ،الفروض والعصبات

أن النسخ ال يكون لبعض الـدليل، بـل   : ولعل هذا القول يستند إىل حجة أصولية، وهي
  . جلميعه

ـ الوصية ل: لذي نسخ منها، وابآية املواريث تنسخأن اآلية :  القول الثاين وأقـر   رث،وال
  .من الوالدين واألقربني رثوا غريفرض الوصية ملن كان 

  :يف تفسري اآلية وإليه ذهب ابن عباس يف رواية، حيث قال 

                                                                                                   
سري تف "،)١١/٨٨"(شرح النووي على صحيح مسلم) "٥/٥٤"(ازيتفسري الر"،)١/١٤٧"(تفسري البغوي: "انظر) ١(

  ).١/٢١٢"(ابن كثري
  ).٢١٣-١/٢١٢"(تفسري ابن كثري "،)١/٤٥٩"(تفسري البيضاوي"،)١/١٤٩"(تفسري الواحدي: "انظر) ٢(
  ). ٢/٢٦٣"(تفسري القرطيب" ،)١/٢٤٨"(احملرر الوجيز"، )٢/٧٦٥( "موطأ مالك" :انظر) ٣(
  ).١١/٨٨"(شرح النووي على صحيح مسلم) "٤(
  . سبق خترجيه )٥(
  ). ٢١٣-١/٢١٢"(ابن كثريتفسري  )"٦(



 

فجعل للذكر مثل  ،فنسخ اهللا من ذلك ما أحب ،وكانت الوصية للوالدين ،كان املال للولد"
 ،وجعل للمـرأة الـثمن والربـع    ،منهما السدسوجعل لألبوين لكل واحد  ،حظ األنثيني

  .(١)"وللزوج الشطر والربع
  

وهو مذهب  (٦)والربيع (٥)وطاوس (٤)واحلسن (٣)وقتادة (٢)وذهب إليه من التابعني أبو العالية
  .(٧)وابن حزم والشنقيطيمذهب الشافعي وأكثر املالكيني 

  :قال اإلمام الرازي موضحاً حجة هؤالء
  :وحجة هؤالء من وجهني"

ترك العمل به يف حق الوارث  ،أن هذه اآلية دالة على وجوب الوصية للقريب :احلجة األوىل
أو  ،"أال ال وصـية لـوارث   :"وإما بقوله عليه الصالة والسالم ،إما بآية املواريث ،القريب

مع ظهور اخلالف فيـه   ،اإلمجاع غري موجود :وههنا ،باإلمجاع على أنه ال وصية للوارث
   .فوجب أن تبقى اآلية دالة على وجوب الوصية للقريب الذي ال يكون وارثاً ،وحديثاً قدمياً

مسلم له مال أن يبيت ليلـتني إال   ئمراما حق :" قوله عليه الصالة والسالم :احلجة الثانية
     .(٨)"ووصيته مكتوبة عنده

                                  
   º    ¹ ¸ ¶ µ ´ z} :بلفـظ ) ٢٨٦٩(وأخرجه أبو داود ) ٢٥٩٦(البخاري  أخرجه) ١(

   ".حىت نسختها آية املرياث ،فكانت الوصية كذلك
  ).١/٣٠٠"(تفسري ابن أيب حامت) "٢(
  .فله روايتان )٢/٥١١(والدارمي) ٢/١١٧(الطربي، و)١/٦٨(هتفسرييف الصنعاين أخرجه ) ٣(
فقد روى عنه القـول بالنسـخ    ،)٢/٥١١(سنن الدارمي "وانظر).٦/٢٦٥(، والبيهقي)٢/١١٧(الطربي أخرجه) ٤(

من أوصى لغـري ذي قرابتـه،   ":مطلقاً، كما قال ابن أيب حامت، لكن لعل ما ههنا أوىل، فقد روى عنه البيهقي أنه قال
يرى وجوب الوصية للقرابة اليت ال تـرث، وأنـه مل    وهذا يدل أنه" فللذين أوصى هلم ثلث الثلث ولقرابته ثلثا الثلث

  .ينسخ
  ).٦/٢٦٥(، والبيهقي)٢/١١٧(الطربي أخرجه) ٥(
  ).٢/١١٨(الطربي أخرجه) ٦(
البن  "نواسخ القرآن" ،)١/٢١٢" (تفسري ابن كثري"، )١/١٤٧"(تفسري البغوي" ،)٢/٢٦٣"(تفسري القرطيب:"انظر) ٧(

  ).٣٦ص" (دفع إيهام االضطراب"،)٩/٣١٤"(احمللى"،)٤/٥١١(البن حزم"اإلحكام "،)١/٥٩(البن اجلوزي
  .من حديث ابن عمر رضي اهللا تعاىل عنهما) ١٦٢٧(ومسلم ) ٢٥٨٧(البخاري  أخرجه) ٨(



 

 ،اجبـة فوجب أن تكون هذه الوصية الو ،وأمجعنا على أن الوصية لغري األقارب غري واجبة
  .(١)"وصارت السنة مؤكدة للقرآن يف وجوب هذه الوصية ،خمتصة باألقارب

  : باعتراضني اثنني، مها وقد اعترض على هذا االستدالل
، وليس اإللزام والوجـوب،  احلزم واالحتياط ":ما حق امرئ:"  قولهبأن املراد : األول -

  .(٢)عن الشافعيمذكور وهذا 
واحلكم الثابت أعـم   ،على ما ثبت به احلكم ويطلق شرعاً ،تالشيء الثاب :لغة ،احلق أن -

وهـو تفـويض    ،اقترن هذا احلق مبا يدل على الندب وقد ،أو مندوباً من أن يكون واجباً
 "له شيء يريد أن يوصي فيه" :جاء يف بعض ألفاظ احلديث حيث ،الوصية إىل إرادة املوصي

  .(٣)"فلو كانت واجبة ملا علقها بإرادته
  .(٤)رض ابن كثري يف تسمية هذا نسخاً، بل هو ختصيص على االصطالح املتأخروقد عا

  .رأى تسميته نسخاً هو الصحيح -كالشيخ الشنقيطي -إال أن غريه من العلماء
أن اآلية حمكمة وليست مبنسوخة، فهي عامة، وظاهرها اخلصـوص،أو هـي   : القول الثالث

  .عامة خمصوصة بآيات املواريث
اإلمام الطربي وأبو جعفر النحاس وابـن بـدران   : ع من العلماء، منهموإىل هذا ذهب مج

  . (٥)وحممد عبده ورشيد رضا والقامسي 
وكالمها مفتقـد   -أن النسخ ال يصار إليه إال يف حال توفر شرطني اثنني: وحجة هذا القول

  : -ههنا
  . العلم باملتأخر من الدليلني: األول

                                  
  ).٥/٥٤"(ازيتفسري الر) "١(
حتفة " ،)٨/٤٥( "عون املعبود" ،)٥/٣٥٨"(فتح الباري" ،)١١/٧٥(لنووي ل "شرح صحيح مسلم: "انظر) ٢(

  .)٤/٤٢" (األحوذي
  ).٥/٣٥٨"(فتح الباري:"، وانظر)٤/٤٤٠"(املفهم"وذا أجاب أبو العباس القرطيب يف ) ٣(
  ). ١/٢١٢"(تفسري ابن كثري) "٤(
جـواهر  "،)١٣٩-٢/١٣٥"(تفسري املنار"،)١/٩٠(للنحاس" الناسخ واملنسوخ"، )٢/١١٧"(تفسري الطربي:"انظر) ٥(

  ).١٦-٢/١٥"(تفسري القامسي"، )٤٨٦ص"(األفكار



 

يات املواريث عن هذه اآلية، وإذا كان األمر على هذا، وحنن ال جند دليالً يدل على تأخر آ
  .فكيف نقول بالنسخ، وندعي أمراً ال حجة عندنا تؤدينا إليه، وال بينة لنا عليه

واجلمع ههنا ممكن، وذلك حبمل اآلية اليت فيها األمر بالوصية على . أال ميكن اجلمع: والثاين
  .مبن يستحقه من ورثة امليت من مل يكن وارثاً للموصي، ليكون املرياث خاصاً

ومىت أمكن اجلمع حتتم القول به والذهاب إليه، وتقدميه على دعوى النسخ، إذ أن يف اجلمع 
أن : إعماال لألدلة، وأما النسخ ففيه إلغاء لبعض األدلة، ومن القواعد املقررة عند أهل العلم

  . إعمال األدلة أوىل من إلغاء بعضها
  .يلتقي مع القول السابق يف الثمرة،وإن كان خيالفه يف التسميةوهذا القول يف احلقيقة 

وهو وإن كان قـد   -رمحه اهللا تعاىل رمحة واسعة-ويقرب من هذا اختيار الشيخ السعدي 
  :خالف يف التسمية إال أنه موافق هلم يف املعىن، حيث قال

مث إن اهللا تعـاىل   ،اريردها اهللا تعاىل إىل العرف اجل ،هذه الوصية للوالدين واألقربني جمملة"
بعد أن  ،قدر للوالدين الوارثني وغريمها من األقارب الوارثني هذا املعروف يف آيات املواريث

ممـن   ،من الوالدين املمنوعني من اإلرث وغريمهـا  ،وبقي احلكم فيمن مل يرثوا ،كان جممالً
، بـربه   وهم أحق النـاس  ،فإن اإلنسان مأمور بالوصية هلؤالء ،حجب بشخص أو وصف
ألن كال من القائلني  ؛(١)وحيصل به اجلمع بني القولني املتقدمني ،وهذا القول تتفق عليه األمة

واجلمـع بـني    ،فبهذا اجلمع حيصل االتفاق ،واختلف املورد ،كل منهم حلظ ملحظاً ،ما
كان أحسن من ادعاء النسخ الذي مل يدل عليـه دليـل    ،ألنه مهما أمكن اجلمع ؛اآليات
  .(٢)"صحيح

  
  الترجيح

ما ذهب إليه أصحاب القول الثالث من أن اآليـة  : -والعلم عند اهللا تعاىل -الذي يترجح يل
. ظاهرها العموم واملراد اخلصوص: حمكمة وغري منسوخة، بل هي عامة خمصوصة، أو نقول

                                  
  .عين القول بالنسخ والقول بالتخصيصي) ١(
  ). ١/٨٥"(تفسري السعدي) "٢(



 

فلفظ اآلية عام، فالوالدان واألقربون يشمل الوارث وغري الوارث، كلهم قد كتب اهللا هلـم  
  .لوصي على قريبهم احملتضر، مث خص من هذا العموم الوارث، فال يشمله احلكما

فقد يكون الوالد غري وارث لكونه كافراً، أو رقيقاً، فال يرث، فيجب على االبن الوصية له، 
  .فهذا وجه كون اآلية عامة خمصوصة، وليست منسوخة

مع أن العلم  -كما سبق-كن وعليه؛ فال تعارض بني هذه اآلية وآيات املواريث، فاجلمع مم
  :بالتأريخ متعذر، فكيف نقول بالنسخ، وما أمجل ما قال الشيخ رشيد رضا

وال تكن من اجملازفني الذين خياطرون بدعوى النسخ، فتنبذ ما كتبه اهللا عليك بغري عـذر،  "

 . (١)"z½ ¾ ¿ } : والسيما ما أكده اهللا بقوله
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  ـــــــ      

  :وفيها مسألة واحدة، وهي
  .يف اآلية الكرمية" خاف"بيان معىن ] ٣٩[

                                  
  ).٢/١٤١"(تفسري املنار)"١(



 

  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 
  ...علمت: وخشيت مبعىن"

  ).٢٢٩:البقرة(ª © ¨  z » ¬ ®  ¯} : ومثله

  . (١)"علم :أي G F E D C B Az }  :وقوله
  :الدراسة

  :يف اآلية الكرمية على قولني اثنني، مها" خاف"اختلف أهل العلم يف معىن 
فمن علم من موص جنفاً أو إمثاً، وعلـى  : ويكون املعىن أن خاف مبعىن علم،: القول األول

  .من املوصي يكون اجلور قد وجد: هذا

 ª ©z » ¬ ®  ¯ ¨     } : تعـاىل  قولـه ويأيت اخلوف مبعىن العلم، كمـا يف  
     ).٢٢٩:البقرة(

   : الثقفي نبو حمجأ :وقال
  .(٢)إذا مامت أن ال أذوقها أخاف                نين إفال تدعين بالفالة ف                

، وإليه ذهب مجع من أهـل  (٦)والربيع (٥)وقتادة (٤)وسعيد بن جبري (٣)وهذا قول ابن عباس
  : العلم، منهم

  
  
  

  . (١)السعود وأبقندي والسمعاين وابن عطية والزخمشري واخلازن والنسفي ووالسمر الواحدي

                                  
  ). ٦٨ص"(تفسري غريب القرآن: "وانظر)١٩١ص"(تأويل مشكل القرآن) "١(
تاريخ " ،)٣/٢١"(أخبار القضاة"، )١٢٤ص"(من امسه عمرو من الشعراء: "البيت منسوب أليب حمجن، انظر) ٢(

 ).٨/٢٥٧"(لسان العرب" ،)٤/١٧٤٩"(االستيعاب" ،)١٨/٣٨٤"(األغاين"، )٢/٤١٦" (الطربي
 ).٥/٥٧(نسبه إليه الرازي يف تفسريه) ٣(
 ).١/٣٠١(ابن أيب حامت أخرجه ) ٤(
 .إىل عبد بن محيد) ١/٤٢٦"(الدر املنثور"، وعزاه يف )٢/١٢٤(الطربي أخرجه ) ٥(
 ).٢/١٢٤(الطربي أخرجه )٦(



 

  :قال السمعاين
فإنه إمنا خياف الوقوع يف الشيء  ،ألن اخلوف طرف إىل العلم ؛وإمنا عرب باخلوف عن العلم"

  .(٢)"للعلم به
  :قال الرازي

حالة خمصوصـة  واخلوف واخلشية يستعمالن مبعىن العلم، وذلك؛ ألن اخلوف عبارة عن " 
متولدة من ظن خمصوص، وبني العلم وبني الظن مشاة يف أمور كثرية، فلهذا صح إطـالق  

  . (٣)"اسم كل واحد منهما على اآلخر
  .(٤)"ويريدون الظن الغالب اجلاري جمرى العلم:"قال النسفي
  .خشي: أن اخلوف على بابه، فهو مبعىن اخلشية، فخاف، أي: القول الثاين
  .اإلمث ووقوعه يف الوصية من املوصي خشى وجودفمن : ملعىنفا وعلى هذا

  : واختار هذا القول ابن حيان، حيث قال
فيكون املعىن بتوقـع   ،على أصل اللغة يف اخلوف جرياً ،هو اخلشية هنا ،الظاهر أن اخلوف"

  .(٥)"اجلنف أو اإلمث من املوصي
قول حيث أجرى اخلـوف علـى   ويفهم من كالم اإلمام الطربي يف تفسريه اختياره هلذا ال

  . (٦)بابه
فكيف ميكن  ،والوصية وقعت ،اخلوف إمنا يصح يف أمر منتظروقد استشكل هذا القول، بأن 

  . (٧)تعلقها باخلوف

                                                                                                   
تفسري "،)١/٢٤٩"(احملرر الوجيز"،)١/٢٧٠(للواحدي"الوسيط"، )١/١٤٩(واحديلل" الوجيز:"انظر) ١(

 "زاد املسري"، )١/١٤٦"(تفسري السمرقندي"،)٥/٥٧"(التفسري الرازي"، )١/٢٥٠" (الكشاف"، )١/١٧٦"(السمعاين
" روح املعاين"، )١/١٩٨"(تفسري أيب السعود"،)١/٨٩" (تفسري النسفي"،)١/١٥٠"(تفسرياخلازن"، )١/١٨٣(
)٢/٥٥.( 
 ). ١/٢٧٠" (الوسيط"، وبنحوه قال الواحدي يف )١/١٧٦"(تفسري السمعاين)"٢(
 ).٥/٥٧"(تفسري الرازي) "٣(
 ).١/٨٩"(تفسري النسفي) "٤(
 ).٢/٢٦"(البحر احمليط" )٥(
 ).٢/١٢٦"(تفسري الطربي: "انظر) ٦(
 ).٥/٥٧"(تفسري الرازي"، )٢/٥٥"(روح املعاين" :انظر) ٧(



 

املوصي يطلق أيضاً على من أراد الوصية، فيسـمع  : وميكن دفع هذا االستشكال، بأن يقال
اعد، دون األقـارب، وعليـه؛ فـال    أريد أن أوصي لألب: احلاضر من يريد أن يوصي يقول

  .(١)إشكال
  

  الترجيح
  :الذي يظهر يل رجحانه من القولني أن اخلوف مبعىن اخلشية، وذلك لسببني اثنني

أن هذا هو الظاهر من معىن اخلوف يف اللغة، وهو املتبادر منه، بل جعل بعضهم معىن : أوهلما
  . (٢)العلم هلذه اللفظة من باب اجملاز

أننا إذا قلنـا  : ذا محلنا اخلوف على بابه كان شامالً للعلم من باب األولوية، مبعىنأنا إ: الثاين
إن خشيت اخلطأ واإلمث من املوصي، فأصلحت فال إمث عليك، فمن باب : ملن حضر الوصية

  .  إذا حتققت اخلطأ، فلك أن تصلح: أن نقول له: أوىل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                  
 ).٣/٢٤٥"(لباب يف علوم الكتابال: "انظر) ١(
 ).٢/٥٥"(روح املعاين:"انظر) ٢(
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   ـــــــــــــ
  : وفيها مسألة واحدة، وهي

  .رأة لباساً لآلخربيان معىن كون كل من الرجل وامل] ٤٠[
  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 

ألن املرأة والرجـل يتجـردان    N M L K  J I z }: قوله تعاىل (١)ومنه"
  . (٢)"وجيتمعان يف ثوب واحد، ويتضامان، فيكون كل واحد منهما لآلخر مبرتلة اللباس

  
  الدراسة

املرأة لباس للرجل وكذا أن معىن هذه اجلملة من اآلية الكرمية أن  ~يرى اإلمام ابن قتيبة 
الرجل؛ ألن كال منهما يستر بدنه بدن صاحبه، فكانا مبرتلة اللباس الساتر لبدن البسه، قال 

  :اإلمام ابن عطية
وامتزاجهما وتالزمهما بذلك كما  ،مث شبه التباس الرجل باملرأة ،أصله يف الثياب :واللباس"

   :يعداجلنابغة القال 
 .  (١)هتداعت فكانت عليه لباس              عطفها إذا ما الضجيع ثىن        

                                  
  .أي من االستعارة) ١(
  ). ١٤١ص"(تأويل مشكل القرآن) "٢(



 

  :وقال النابغة أيضاً
   (٢)وأفنيت بعد أناس أناساً                   فأفنيتهم لبست أناساً       

  .(٣)"باللباس ،فشبه خلطته هلم
 فسمي كل ،الشعار الذي يلي اجلهار من الثياب :اللباس :وقال أصحاب املعاين:"قال الثعليب

وانضمام جسد  ،واجتماعهما يف ثوب واحد ،لتجردمها عند النوم ؛واحد من الزوجني لباساً
كالثوب الـذي   ،حىت يصري كل واحد منهما لصاحبه ،كل واحد منهما إىل جسد صاحبه

  .(٤)"يليه
  .(٥)ن حلاف لكم وأنتم حلاف هلنهل: وذا كان يقول الربيع بن أنس

الواحدي والزخمشري والنسفي وابن جـزي  : لم، منهمواختار هذا الوجه مجع من أهل الع
  .(٦)الكليب والشوكاين وابن عاشور

فيجوز أن يكون كل واحـد   ويستره، اللباس اسم ملا يواري الشيءإن  :قيل: (٧)ل الثاينوالق
  ".ومنعة له من الفجور لصاحبه عما ال حيل منهما ستراً
كما قال جـل  ، وأنتم سكن هلن ،مهن سكن لكف أي سكن،: أن معىن لباس: القول الثالث

سكنا تسكنون  :يعين بذلك )٤٧:الفرقان ( o n m   l k jz }  :ثناؤه
  .فيه

                                                                                                   
  ،)٢/٣١٦"(تفسري القرطيب" ،)٥/٢٣٠"(مقاييس اللغة" ،)٢/١٦٢"(تفسري الطربي:"نسبه إليه غري واحد، انظر)١(
البحر " ،)٦/١٧"(لسان العرب"، )١٢/٣٠٧"(ذيب اللغة" ،)٤/١٠"(ايناألغ: "وهذا أيضاً منسوب إليه، انظر) ٢(

  ).١٥/٤٢٧"(تاج العروس" ،)٣/١٥٩"(خزانة األدب" ،)٤/١٥٦" (احمليط
  ).١/٢٥٧( "احملرر الوجيز) "٣(
  ). ٢/٧٧"(تفسري الثعليب) "٤(
  ). ١/٣١٦(ابن أيب حامت ، )٢/١٦٣"(الطربي أخرجه) ٥(
 ،)١/٩١"(تفسري النسفي"، )١/٢٥٧"(الكشاف"، )١/٧٢"(ل لعلوم الترتيلالتسهي"، )١/١٥٢"(تفسري الواحدي) "٦(
  ). ١/١٨٦" (فتح القدير"
، )١/٤٦٨(، والبيضاوي يف تفسريه)٢/٧٧( هتفسرييف الثعليب و ،)١/١٥٧(البغوي يف تفسريه : ذكر هذا القول) ٧(
   ).١/٢٠١(ود ، وأبو السع)٥/٩٠"(لتفسري الكبريا"، والرازي يف )١/٩١( هتفسرييف النسفي و



 

i h g } : كما قال تعاىل ذكره ،يسكن إليها ،وكذلك زوجة الرجل سكنه
k j z)١٨٩:األعراف( سـكونه   :مبعىن ،لصاحبه فيكون كل واحد منهما لباس

  . (١)"إليه
  .(٢)القول إىل أكثر املفسرين وقد عزى الثعليب هذا
وسعيـد بن جبـــري  (٥)وجمـاهد (٤)إىل  ابـن عباس (٣)وعــزاه ابن كثري

ومقاتل بن حيان، واختاره اإلمام البغوي  (٧)والسدي (٦)واحلســـــــن وقتادة
  .(٨)وابن أيب زمنني
 صاحبهيستر  زوجنيال كل واحد منأن اللباس اسم ملا يستر املرء، وملا كان : (٩)الوجه الرابع

، مسي كل منهما لباسا لآلخـر ـذا   عن أبصار سائر الناسويواريه  ،اجلماع حال صاحبه
  .االعتبار

  .(١٠)ويروى هذا القول عن ابن زيد
  

  الترجيح

                                  
 "زاد املسري" ،)١/١٥٧"(تفسري البغوي"، )٢/٧٧"(تفسري الثعليب: "، وانظر)٢/١٦٣(قاله الطربي يف تفسريه) ١(
)١/١٩١.(  
  ).٢/٧٧"(تفسري الثعليب: "انظر) ٢(
  ) . ١/٣١٦( هتفسرييف ابن أيب حامت  ، وهكذا قال)١/٢٢١( هتفسرييف ) ٣(
إىل ) ١/٤٧٨"(الدر املنثور"، وعزاه يف )١/٣١٦( هتفسرييف ابن أيب حامت و  ،)٢/١٦٣(أخرجه الطربي يف تفسريه) ٤(

  . الدر املنثور: انظر. وهي من مسائل نافع بن األزرق. الفريايب واحلاكم وصححهإىل 
  ).٢/١٦٣(أخرجه الطربي يف تفسريه) ٥(
  ).   ٢/١٦٣(أخرجه الطربي يف تفسريه)٦(
  ).  ٢/١٦٣(أخرجه الطربي يف تفسريه)٧(
  ).١/٢٠٢"(زمننيأيب تفسري ابن "، )١/١٥٧"(تفسري البغوي: "انظر) ٨(
، و )١/١٨٦"(فتح القدير" ، والشوكاين يف)٥/٩٠"(لتفسري الكبريا"والرازي يف ،)٢/٧٧( هتفسريذكره الثعليب يف ) ٩(

  .  قوالً جائزاً يف معىن اآلية)٢/١٦٣(ذكره الطربي يف تفسريه 
: عبد الرمحن بن زيد يف قولهعن ) ٢/١٦٣(، وقد أخرج الطربي يف تفسريه)٥/٩٠(نسبه إليه الرازي يف تفسريه ) ١٠(

{ N M L K  J I z وهذا اللفظ قد يرجع إىل القول األول. املواقعة :قال .  



 

الذي يظهر يل رجحانه من الوجوه السالفة ما ذهب إليه اإلمام ابن قتيبة من أن الرجل لباس 
حال التجرد يكون كل منهما ساترا لصـاحبه، فهـو   لزوجته وكذا زوجته لباس له؛ ألما 

أن هذا الوصف جاء بعد إباحة اجلماع، فاملناسب له مـن  : ويؤيد هذا الوجه. كالثوب له
  .  إن مجيع الوجوه واردة ملا كان بعيداً: ولو قيل. هو هذا الوجه -فيما أرى-الوجوه
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  ـــــــــــــ
  :وفيها مسألة واحدة، هي

s r q           }  :بيان السبب الذي ألجلـه قـال ربنـا تبـارك وتعـاىل     ] ٤١[
w v u t  z.  

  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 



 

كان : بأحسن أفعاهلم، فيقول أحدهم كانوا يف اجلاهلية إذا فرغوا من حجهم ذكروا آبائهم"
فـاذكروين  :"أيب يقري الضيف، ويصل الرحم، ويفعل كذا، ويفعل كذا، قال اهللا عز وجل

  .(١)"كذكركم آبائكم أو أشد ذكراً، فأنا فعلت ذلك بكم وم
  
  

  : الدراسة
اختلف أهل العلم يف سبب ذكر اآلباء يف هذا املوضع، وملا جاء طلب ذكـر اهللا كـذكر   

  :باء، وكان اخلالف على أقوال عدة، هي كاآليتاآل
من أن العرب كانت إذا  -وهو مذهب ابن قتيبة- (٢)ما قاله مجهور املفسرين: القول األول

  .(٣)فرغت من حجها ذكرت آبائها بأحسن أفعاهلم، فأمرهم أن يلزموا ذكره سبحانه 
 :أي ،وأمهـام أبـه أمـه    واذكروا اهللا كذكر األطفال آباءهم :معىن اآلية: القول الثاين

  .كما كنتم تفعلون يف حال صغركم بآبائكم ،فاستغيثوا به واجلئوا إليه
   .(٧)والربيع (٦)والضحاك (٥)عطاءو (٤)وبه قال ابن عباس

أن  :واملعـىن  ، فاالبن ال ينسى ذكر أبيه،لدوام الذكر جرى ذكر اآلباء مثالً: القول الثالث
  .ذلك جيب أن ال يغفل عن ذكر اهللافك ،الرجل كما ال ينسى ذكر أبيه

  .(٨)وبه قال ابن جزي الكليب

                                  
  ).  ٧٣ص"(تفسري غريب القرآن) "١(
، )٥/١٥٨(تفسـريه  ، والرازي يف )١/٢٧٦"(احملرر الوجيز"وابن عطية يف ) ٢/١١٤(هتفسرييف الثعليب عزاه هلم ) ٢(

  .ألهل التفسري) ١/١٨٣(، وعزاه اخلازن يف تفسريه )٢/٤٣١(هتفسريوالقرطيب يف 
تفسري " ،)١/١٧٦"(تفسري البغوي"، )١/١٦٠"(تفسري السمرقندي" ،)١/١٠٦"(تفسري مقاتل بن سليمان" :انظر) ٣(

فـتح  " ،)١/٢٠٩"(أيب السـعود تفسري " ،)٤٢ص"(تفسري اجلاللني"، )١/٩٨"(تفسري النسفي"، )١/٤٨٨"(البيضاوي
  ). ٢/٨٩"(روح املعاين" ،)١/٢٠٤"(القدير

  ).٢/٢٩٧(الطربي أخرجه ) ٤(
  ).١/٤٥٢"(شعب اإلميان" ،)٤/١٤٨"(أخبار مكة"يفلفاكهي وا) ٢/٢٩٧(الطربي أخرجه ) ٥(
  ).٢/٢٩٧(الطربي أخرجه ) ٦(
  ).٢/٢٩٧(الطربي أخرجه ) ٧(
  ).٥/١٥٨"(ازيتفسري الر" :وانظر، )١/٧٥"(التسهيل لعلوم الترتيل"يف) ٨(



 

فدعوا رم مل يذكروا  ،ألم كانوا إذا قضوا مناسكهم ذلك؛ قيل هلم :املعىن :ل الرابعوالق
  . فأمروا من ذكر اهللا بنظري ذكر آبائهم ،غري آبائهم

 ،فيسـأل اهللا  ،جـل يقوم الر ،وأقاموا مبىن ،كانت العرب إذا قضت مناسكها :السديقال 
فأعطين مثل مـا أعطيـت    ،كثري املال ،عظيم القبة ،اللهم إن أيب كان عظيم اجلفنة :ويقول
   .(١)أيب

وادفعوا من أراد الشرك  ،وذبوا عن حرمه ،اذكروا اهللا وعظموه :معىن اآلية: القول اخلامس
نبهم وتذبون يف دينه ومشاعره كما تذكرون آباءكم باخلري إذا غض أحد منهم وحتمون جوا

   .عنهم
لـيس   :قـال  ؟فما معىن اآلية ،إن الرجل اليوم ال يذكر أباه :عباس البن )٢(قال أبو اجلوزاء

  .(٣)أشد من غضبك لوالديك إذا شتما يصإذا ع ولكن أن تغضب هللا تعاىل ،كذلك
  
  

  الترجيح 
د انقضاء لعل الراجح من القول ما ذهب إليه مجهور املفسرين من أن العرب كانت تقف بع

مناسك حجها، فتذكر مفاخر آبائها، وجتتهد يف سرد مناقبها، فأمرهم اهللا تعاىل أن يلزمـوا  
ذكر اهللا تعاىل، ويذكروه وجيتهدوا يف ذلك، أكثر من ذكر اآلباء؛ فاهللا تعاىل هو املتفضـل  

ودليـل  . املنعم عليكم وعلى آبائكم، فحقه أن تشكروه وال تكفروه، وتذكروه وال تنسوه
وابـن   (٤)ا الترجيح أن هذه العادة عادة معروفة عند العرب، وقد نقلها أنس بن مالـك هذ

يف ثبوا، وعلى هـذا القـول،    -إن شاء اهللا تعاىل -، فال شك (١)وكبار التابعني (٥)عباس

                                  
  ).٢/٢٩٨(الطربي  أخرجه) ١(
، مات سنة ثالث ومثانني ،ثقة من الثالثة اً،بصري يرسل كثري ،بفتح املوحدة ،أوس بن عبد اهللا الربعي :أبو اجلوزاء)٢(

  ].٥٧٧[قاله ابن حجر يف التقريب
  .إىل ابن املنذر) ١/٥٥٨"(الدر املنثور"، وعزاه يف )٢/٣٥٥(ابن أيب حامتأخرجه ) ٣(
  ).١/٥١٤"(العجاب يف بيان األسباب:"، وانظر)٤/١٤٧"(أخبار مكة"يفلفاكهي ، وا)٢/٢٩٦(الطربي أخرجه) ٤(
  .ابن مردويه والضياء يف املختارةإىل ) ١/٥٥٧"(الدر املنثور"، وعزاه يف )٢/٣٥٥(ابن أيب حامتأخرجه ) ٥(



 

فوجه االرتباط بني األمر بذكر اهللا تعاىل كذكر اآلباء أو أشد وهذا املوطن مـن احلـج ال   
  . ح بني ال يعتريه غموضخيفى، بل هو واض
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  ـ
  :وفيها مسألتان، مها

  .مة يف اآلية الكرميةبيان معىن األ: املسألة األوىل]٤٢[
  بيان ما كان الناس عليه، وعلى أي شيء اجتمعوا ؟ : املسألة الثانية] ٤٣[

  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 

                                                                                                   
الطربي تفسري  ،)١/٧٩( "تفسري الصنعاين: "بري وقتادة، انظركمجاهد وأبو بكر بن عياش وعكرمة وسعيد بن ج) ١(
  ).١/٥٥٧"(الدر املنثور"، )٢/٣٥٥(ابن أيب حامتتفسري  ،) ٢/٢٩٥(



 

 q p o n z} : الصنف من الناس واجلماعـة، كقولـه تعـاىل   : أصل األمة"
  .     (١)"صنفاً واحداً يف الضالل:أي
  
  

  :الدراسة
معىن األمة، فقد اختلف املفسرون يف  ~فيها بني ابن قتيبة أما دراسة املسألة األوىل واليت 

اجلماعة من الناس، وكذا : معىن األمة يف اآلية الكرمية، بعد اتفاقهم على أن من معاين األمة
  .فتكاد ترجع إىل االجتماع. اإلمام، وامللة كلها تطلق عليه األمة، ومعانيها متقاربة

  :قال الراغب األصفهاين
سـواء   ،أو مكان واحد ،أو زمان واحد ،إما دين واحد :اعة جيمعهم أمر ماكل مج:واألمة"

  .(٢)"أو اختياراً كان ذلك األمر اجلامع تسخرياً
  :وقد اختلفوا يف معىن األمة يف اآلية الكرمية على قولني اثنني، مها

أكثـر  اجلماعة من الناس، وهذا ما ذهب إليه ابن قتيبة، ووافقه عليـه  : األمة: القول األول
  : ، كما قال ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما(٣)املفسرين

فبعث اهللا النبيني  ،فاختلفوا ،كلهم على شريعة من احلق ،عشرة قرون :كان بني نوح وآدم "
  .(٤)"مبشرين ومنذرين

وهذا األثر، واضح الداللة على أن املراد باألمة اجلماعة، كما أنه ال يعارض تفسري من فسر 
بالدين وامللة، ويوضح لنا ابن جرير هذا عند كالمه على أثر ابن عباس وداللتـه   األمة ههنا

  :على املعىن، فيقول

                                  
  ). ٤٤٥ص"(تأويل مشكل القرآن) "١(
بصائر ذوي "،)١٤٢ص"(نزهة األعني النواظر" :، وانظر)١/٢٣"(املفردات يف غريب القرآن) "٢(

  ).١/٢١"(مقاييس اللغة"، )١٥/٤٥٥"(لغةذيب ال"،)٢/١١١"(التمييز
زاد "،)١/٢٣"(املفردات يف غريب القرآن"،)٢/١٣٣"(تفسري الثعليب"، )٢/٣٧٦"(تفسري ابن أيب حامت: "انظر) ٣(

   ).١/٢٥١"(تفسري ابن كثري"، )١/٤٩٦"(تفسري البيضاوي"،)٣/٣٠"(تفسري القرطيب"، )١/٢٢٩"(املسري
  ).٢/٣٣٤( الطربيأخرجه ) ٤(



 

من اخلـرب عـن    ،مث يكتفى باخلرب عن األمة ،اجلماعة جتتمع على دين واحد :وأصل األمة"

 ( u t s r q pz }   :كما قال جل ثنـاؤه  ،لداللتها عليه ؛الدين
   .وملة واحدة ،دين واحدأهل  :يراد به )٤٨:املائدة

هبن عباس يف تأويله قولَاه فوج : {q p o n z    إىل أن الناس كانوا أهل ديـن
  .(١)"حىت اختلفوا ،واحد

  : قال الزجاج

على دين واحد، واألمة يف اللغة أشـياء،  : أي  q p o n z} : قوله عز وجل"
  .(٢)"أن األمة الدين، وهو هذا : فمنها

اإلمام، وإىل هذا ذهب جماهد،حيث فسر الناس ههنا بآدم عليه : راد باألمةأن امل: القول الثاين
كان آدم عليه السالم أمة، أي إماماً وحده، يقتدى به يف : ، فيكون املعىن على هذا(٣)السالم
  .(٤)اخلري

  . (٥)ومل نر هذا القول لغري جماهد، ونسبه ابن أيب حامت إىل اإلمام الثوري بصيغة التمريض
ناساً، كمـا أن املعهـود يف    أنه مل جتر العادة بتسمية آدم : على هذا القول ويعترض

إطالق لفظ الناس مشلوه جملموعة كبرية منهم، ال فرداً واحداً منهم، فال يصار عن هذا، وال 
  .ينتقل إىل غريه إال بدليل
  : أما املسألة الثانية، وهي 

ما اجتمع الناس عليه، حىت صـاروا أمـة   بيان : بيان ما كان الناس عليه، أو بعبارة أخرى
  :فهذا مما اختلف الناس فيه على قولني اثنني،مها. واحدة

  . أم كانوا على ملة الكفر: القول األول

                                  
  ).٢/٣٣٥"(فسري الطربيت) "١(
أحكام " ،)١٥/٤٥٥"(ذيب اللغة" ،)١/٧٢(أليب عبيدة"جماز القرآن: "، وانظر)١/٢٨٢(للزجاج"معاين القرآن) "٢(

  ).١/٢٠٠"(تفسري اخلازن" ،)٣/٣١(البن العريب "القرآن
  ).١٠٤ص"(تفسري جماهد" ، وهو يف)٢/٣٧٥"(ابن أيب حامت، و)٢/٣٣٥( الطربيأخرجه ) ٣(
  ).١/٢٢٩"(زاد املسري"، )٢/٣٣٦"(تفسري الطربي:"رانظ) ٤(
  ).٢/٣٧٥"(تفسري ابن أيب حامت: "انظر) ٥(



 

  . -يف رواية-وهذا ما ذهب إليه ابن قتيبة رمحه اهللا تعاىل، وهو قول ابن عباس
  .(١) واختاره الواحدي والراغب األصفهاين

  :قبة اليت كان الناس فيها على الكفر، خالف بني أهل العلم، فقيلويف بيان هذه احل
مبعث إبـراهيم   يه قبلكان الناس علما  بل: ،وقيل هي املدة اليت كانت فيها بعثة نوح 

 فبعث اهللا تعاىل إبراهيم  ،وولد إبراهيم يف جاهلية اً،كلهم كفار فقد كانوا وغريه
   . من النبيني

  .(٢)ه الصالة والسالم إىل أن بعث هود عليه الصالة والسالمبعد موت نوح علي: وقيل
كان الناس جمتمعني على الكفر، : وعلى هذا القول، حنتاج إىل تقدير يف اآلية الكرمية، فاملعىن

  . فبعث اهللا هلم النبيني
  . أم كانوا على التوحيد: القول الثاين 

واختاره مجع من املفسرين، . (٥)السديو (٤)وقتادة (٣)-يف رواية -وإليه هذا ذهب ابن عباس
ابن جرير الطربي والزخمشري وابن القـيم  : منهم (٦)"وهذا قول أكثر احملققني:"قال الرازي

  .(٧)وابن كثري والنسفي وأبو السعود وابن عاشور وابن سعدي
 كان النـاس : فيكون املعىن" اختلفوا: "وبناء على هذا القول، فالبد من تقدير يف اآلية، وهو

  .على ملة واحدة، وهي ملة التوحيد، فاختلفوا، فبعث اهللا النبيني
  :ويؤيد هذا الوجه ويرجحه ما يلي

                                  
    ).١/٢٣"(املفردات يف غريب القرآن"، )١/١٦١"(تفسري الواحدي: "انظر) ١(
، )١/١٦١(لواحديل "الوجيز" ،)٢/١٣٣"(تفسري الثعليب" ،)١/١٦٦"(تفسري السمرقندي: "انظر) ٢(
زاد "، )٣/٣١"(تفسري القرطيب"، )١/٢٨٦"(احملرر الوجيز" ،)١/١٨٦"(تفسري البغوي"، )١/٣١٤(للواحدي "الوسيط"

  ).٢/١٠١"(روح املعاين"،)١/٢٢٩"(املسري
  ).٢/٢٠٤"(إغاثة اللهفان"، وحكم عليها ابن القيم باالنقطاع، كما يف )٢/٣٧٦"(ابن أيب حامتأخرجها ) ٣(
  ).٢/٣٧٧("ابن أيب حامت، و)٢/٣٣٤( الطربيأخرجه ) ٤(
  .،)٢/٣٣٦( الطربيأخرجه )٥(
  ).٦/١١"(ازيتفسري الر) "٦(
تفسري "، )٢٥١/ ١"(تفسري ابن كثري"، )٢٨٣/ ١" (الكشاف"، )٢/٣٣٦"(تفسري الطربي: "انظر) ٧(

إغاثة "،)٩٥ص"(تفسري السعدي"، )٢/٣٠١"(التحرير والتنوير" ،)١/٢١٤"(تفسري أيب السعود" ،)١/١٠٢"(النسفي
  ).٢/٢٠٤"(اللهفان



 

كَانَ الناس أُمةً واحدةً فَـاختلَفُواْ فَبعـثَ اللَّـه    " :حيث قرأ قراءة ابن مسعود  -
نيبِي(٢)وهكذا قراءة أيب بن كعب.(١)"الن.  

ويؤيد املعىن املذكور يف آية أخرى، وهي، قوله جـل   جاء ما يدل على هذا التقدير، -

    ). ١٩:يونس(º ¹  ¸ ¶            µ ´  z «}: وعال

ولو  االختالف،تقتضي أن يكون بعثهم بعد  t s rz }  :الفاء يف قوله -
لكانت بعثة الرسـل قبـل هـذا     ،قبل ذلك أمة واحدة يف الكفر -الناس–كانوا 
فألن يبعثوا  ،وبعضهم مبطالً ا عندما كان بعضهم حمقاًألم ملا بعثو ؛ختالف أوىلاال

 .(٣)كلهم مبطلني مصرين على الكفر أوىل لناسا حني كان
  :واختلفوا يف احلقبة اليت كان فيها هذا االجتماع، فقيل

حـني  : وأقروا بالعبودية، وقيـل  حني عرضوا على آدم : كانت بني آدم ونوح، وقيل
  .(٤) يف عهد آدم : على احلق، وقيل كانوا ركبوا السفينة مع نوح 

عتـراف  وهـي اال  ،أن الناس كانوا أمة واحدة يف التمسك بالشرائع العقلية: القول الثالث
  .جتناب عن القبائح العقليةاالو ،وشكر نعمته ،خبدمته واالشتغالبوجود الصانع وصفاته 

  .(٥)الينذكره الرازي وغريه عن أيب مسلم األصفهاين والقاضي أيب بكر الباق
ولكن هذا القول يفتقر إىل دليل، فمن أين لنا أنَّ الناس كانوا قروناً على التمسك بالشرائع 

  . بل هذا مما أفرزته املسائل العقلية والبحوث الكالمية -كما يقولون-العقلية
  الترجيح

                                  
  ).٢/٣٣٤(ذكرها الطربي يف تفسريه ) ١(
  ).٢/٣٧٧(أخرجها ابن أيب حامت) ٢(
/ ١"(تفسري ابن كثري"،)١١ /٦" (رازيتفسري ال"، )٢٨٣ /١( "الكشاف"، )٢/٣٣٦"(تفسري الطربي: "انظر) ٣(

  ).٢/٣٠٠"(التحرير والتنوير" ،)٢/١٤٤"(البحر احمليط" ،)١/١٠٢"(تفسري النسفي" ،)٢٥١
احملرر "،)١/١٨٦"(تفسري البغوي" ،)٢/١٣٣"(تفسري الثعليب"، )١/١٦٦"(تفسري السمرقندي": انظر) ٤(

/ ١"(تفسري ابن كثري"،)٦/١١"(ازيتفسري الر" ،)١/٢٢٩"(زاد املسري"، )٣/٣١"(تفسري القرطيب"،)١/٢٨٦"(الوجيز
٢٥١.(  

  ).٢/٢٧٨"(تفسري املنار"، )١٢ /٦" (رازيتفسري ال: "انظر) ٥(



 

ماعة؛ اجل: اما ذهب إليه اجلمهور من أن املراد باألمة ههن -إن شاء اهللا تعاىل–لعل الراجح 
إذ أن تأويل الناس بآدم غري ظاهر، فلفظ الناس عند اإلطالق ينصرف إىل اجلماعة والفئام من 

وتعني . الناس، فمن فسره بآدم طولب بالبينة، وبالتايل، فما بين عليه من تأويل كان مردوداً
  .  محل معىن األمة على اجلماعة اليت اجتمعت على شيء واحد

وا جمتمعني على التوحيد وعلى الدين احلق، ملا ذكر من الوجـوه  أن الناس كان: ويترجح يل
القوية يف قسم الدراسة، وألجل تلك احلجج قطع ابن القيم رمحه اهللا بصواب هذا القـول،  

  :~ وضعف سابقه جدا، فقال 

وهذا هو القول  ،كانوا على اإلسالم كلهم q p o nz } : وقال ابن عباس "
كانوا أمة واحدة كانوا : عطية عن ابن عباس رضي اهللا عنهما وقد روى ،الصحيح يف اآلية

  . (١)"والصحيح عنه خالفه ،وهو منقطع عن ابن عباس ،جداً هذا القول ضعيف، وكفاراً
  
  

 { X W Ð Ï Î  Í Ì Ë Ê É È Ç
 Õ Ô Ó ÒÑz )٢٢٤:البقرة.(  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـ

  :وفيها مسألة واحدة، وهي
  .بيان املراد باآلية الكرمية] ٤٤[

  :~قال اإلمام ابن قتيبة 

Ï Î  Í Ì Ë Ê É È Ç }  :واهللا تعاىل يقول"
Ñ Ð  z لكم من اخلري إذا حلفتم أن ال تـأتوه  ال جتعلوا احللف باهللا مانعاً :يريد، 

                                  
  ).٢/٢٠٤"(اثة اللهفانإغ: "انظر) ١(



 

 ،من حلف على شـيء :" وكذلك قول رسول اهللا  ،وائتوا الذي هو خري ،روافِّولكن كَ
  .(٢)"(١)"وليأت الذي هو خري ،فليكفر ،منه رياًفرأى غريه خ

  
  الدراسة 

   :(٣)أقوالاختلف املفسرون يف معىن اآلية الكرمية على عدة 
ال جتعلوا أميانكم باهللا تعاىل مانعة لكم من الرب وصلة الرحم إذا حلفتم علـى  : القول األول

جتعلوا ذكر اهللا وال : للتعليل، أي" Ë "تكون الالم يف : وعلى هذا القول. تركها

بيان لألميـان، وجيـوز أن تكـون    "Í Ì  :" ومجلة. مانعاً بسبب أميانكم من أن تربوا
لداللة الكـالم   ها؛ترك ذكرقد و" أن"بعد " ال: "لعرضة، وهذا يلزم إثبات حمذوف تقديره

  .عليها

ــىن ــربوا" Í Ì  : " فمع ــاىل ،أن ال ت ــه تع  s r q p o}  :كقول

z)لوالئال تض :أي)١٧٦:النساء .  
، بل ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه (٤)وهذا املعىن املذكور لآلية الكرمية هو قول اجلمهور

  .  (٥)على هذا املعىنن السلف جممعون أو كاجملمعني اهللا تعاىل أ

                                  
، ومن حديث عدي بن حامت )١٦٥٠(برقم  من حديث أيب هريرة  أخرجه مسلم بلفظ قريب من هذا اللفظ) ١(

وإذا :" ، ولفظهمن حديث عبد الرمحن بن مسرة )١٦٥٢(ومسلم  )٦٢٤٨(، وأخرجه البخاري )١٦٥١(برقم 
  ". وائت الذي هو خري ،فكفر عن ميينك ،منها فرأيت غريها خرياً ،حلفت على ميني

  ).٧٨ص"(تفسري غريب القرآن"،)١/٣٤"(تأويل خمتلف احلديث) "٢(
النكت "،)١/٢٢٧"(تفسري السمعاين"، )٢/١٦٣"(تفسري الثعليب"، )١/١٧٤( "تفسري السمرقندي: "انظرها يف) ٣(

البن العريب  "قرآنأحكام ال" ،)٢/٤٢( للجصاص "أحكام القرآن" ،)١/٣٠٠"(احملرر الوجيز"، )١/٢٨٥" (والعيون
، )١/٢١٧" (اختصار النكت-تفسري العز بن عبد السالم"، )١/٢٩٥"(الكشاف"، )١/٢٥٤" (زاد املسري"، )١/٢٣٩(
  ).٢/٣٦٦"(تفسري املنار"، )١/٢٣٠"(فتح القدير"، )٣/٥٣(للسمني"عمدة احلفاظ"،)٣/٩٧" (تفسري القرطيب"
 هتفسري، وعزاه الثعليب يف )١/٢٣٠"(فتح القدير"وكاين يف والش ،)١/٢٦٦(نسبه إليهم ابن كثري يف تفسريه ) ٤(
  ).٢/١٧٣" (الثعاليب تفسري: "، وانظرنياملفسرإىل  ،)٢/١٦٣(
على تواترت عن الصحابة والتابعني وغريهم قد اآلثار  أن) ٣٥/٣٣٧(، وذكر يف )٣٥/٢٧٧"(جمموع الفتاوى)"٥(

  .هذا املعىن لآلية الكرمية



 

 (٦)والضـحاك  (٥)إبراهيمو (٤)عطاءو (٣)وابن جبري(٢)و جماهد (١)ابن عباس :وممن ذهب إليه
  .(٩)وابن كثري وابن سعديلواحدي واختاره ابن جرير والزجاج وا ،(٨)والسدي (٧)وقتادة

  : ويؤيد هذا القول ما ذكر من سبب نزول لآلية الكرمية، فقد قيل
وذلـك أن ابـن    ،تنهاه عن قطيعة ختنه بشري بن النعمان نزلت يف عبد اهللا بن رواحة 

قـد   :ويقول ،ني امرأتهوال يصلح بينه وب ،وال يكلمه ،رواحة حلف أن ال يدخل عليه أبداً
  . (١٠)اآلية فأنزل اهللا تعاىل ،يف مييين وال حيل يل إال أن أبر ،حلفت باهللا أن ال أفعل

   .(١١)نزلت يف أيب بكر حني حلف أن ال ينفق على مسطح حني خاض مع أهل اإلفك: وقيل

ـ  فيكون امساً ،كالقبضة والغرفة ،لة مبعىن املفعولعفُ "Ê "أن : ويؤيده أيضاً ا جيعـل  مل
 ،يل أمـر كـذا   اعترض وأفعرض  ،أردت أفعل كذا :يقال، منه دون الشيء ومانعاً معرضاً

للنـاس مـن    فيصري مانعاً ،واشتقاقها من الشيء الذي يوضع يف عرض الطريق ،فمنعين منه
 ،لكالم آخر وجعل كالمه معارضاً ،اعترض فالن على كالم فالن :ويقال ،السلوك واملرور

  .(١٢)فثبت أن العرضة عبارة عن املانع  .عه من تثبيت كالمهذكر ما مين :أي

                                  
  ).١/٦٤٢"(الدر املنثور: "، وانظر)١٠/٣٣(البيهقي ، و)٢/٤٠٧(ابن أيب حامت، و)٢/٤٠٠(أخرجه ابن جرير) ١(
  ).١٠٧ص(تفسري جماهد ، وهو يف )٢/٤٠٠(أخرجه ابن جرير) ٢(
  ).٢/٤٠٧(ابن أيب حامت، و)٢/٤٠٠(أخرجه ابن جرير) ٣(
  ).٢/٤٠٠(أخرجه ابن جرير) ٤(
  ). ٢/٤٠١(وابن جرير )٣/٨٦٨( )قسم التفسري(يف سننه سعيد بن منصورأخرجه ) ٥(
  ).٢/٤٠٠(أخرجه ابن جرير) ٦(
  ).٢/٤٠٠(وابن جرير) ١/٩٠( هتفسرييف الصنعاين أخرجه ) ٧(
  ).٢/٤٠٧(ابن أيب حامتو) ٢/٤٠٠(أخرجه ابن جرير) ٨(
تفسري ابن "  ،)١/١٦٨(لواحديل"الوجيز"،)١/٢٩٩(للزجاج"معاين القرآن"،)٢/٤٠٣( "تفسري الطربي:"انظر) ٩(

  ). ١٠٠ص"(تفسري السعدي" ،)١/٢٦٦"(كثري
وذكره ابن ). ١١٠ص"(أسباب الرتول"عن الكليب ومل يسنده ، وكذا يف) ١/٣٣٠"(الوسيط"ذكره الواحدي يف) ١٠(

  ).    ١/٥٧٦"(العجاب يف بيان األسباب" حجر يف
      ).  ١/٥٧٦"(العجاب" عن ابن جريج مرسالً، وذكره ابن حجر يف) ٢/٤٠٢(يف تفسريه الطربي أخرجه ) ١١(
تفسري " ،)٢/١٨٧"(البحر احمليط" ،)١/٢٣٩(البن العريب  "أحكام القرآن" ،) ٦/٦٥"(تفسري الرازي: "انظر) ١٢(

  ).١/٥١١( "البيضاوي



 

ال حتلفوا باهللا على أن ال تربوا وعلى أال تتقـوا  : املراد: وقريب من هذا القول، قول من قال
ومنـه قـوهلم   الشدة والقوة،: وتصلحوا بني الناس، ألن من معاين العرضة يف كالم العرب

، فاحلـالف  (١)قوة :أي ،ولفالن عرضة ،يت عليهإذا صلحت له وقو ،عرضة للنكاح :للمرأة
  .يريد قوة اليمني وشدا عندها، ليمنع نفسه ويقصرها عن أعمال اخلري

وهذان القوالن متقاربان جداً، بل القول األول متضمن هلذا القول األخري، فإذا منع احلالف 
ع من ابتداء احللف عن فألن مين -مع كون الدوام أقوى من االبتداء-من االستمرار يف ميينه؛ 

  .  الرب أوىل
فالذي جيعل اهللا عرضة ليمينه، يكون كـثري   ،ال تكثروا احللف باهللا :أن معناها :الثاينل والق

  .احللف ممتهنا ليمينه، غري معظم هلا، وهذا الفعل مؤد لقلة التقوى وانعدام الرب
فالن عرضة للناس، : يقالما يعرض للشيء وينصب له، كاهلدف للسهام، : فالعرضة يف اللغة

من أكثر ذكر شـيء يف  نصبته له، ف: جعلته عرضة لكذا، أي: إذا كانوا يقعون فيه، ويقال
أن يكثـروا مـن   : فنهوا أن جيعلوا عرضة ألميام أي ،فقد جعله عرضة له ،معىن من املعاين

  .   (٢)اليمني

وقال ، )١٠:القلم( z±  ¬ ® ¯           °}  :وقد ذم اهللا تعاىل من أكثر احللف بقوله

دح اإلنسان بـاإلقالل  متالعرب قد كانت و ).٨٩:املائدة(Î  Í  z} :تعاىل
   .من احللف

يـتم عـن    :أي ،فهو مفعول من أجله ،علة للنهي" Í Ì  " وعلى هذا القول تكون 
  .فيكون اإلقالل من احللف سبب من أسباب حتصيل الرب والتقوى ،كي تربوا ،كثرة احللف

                                  
تفسري العز بن عبد "،)١/٢٠٠"(تفسري البغوي"، )٢/١٦٣"(تفسري الثعليب" ،)٢/٤٠٢"(تفسري الطربي: "انظر) ١(

 "ذيب اللغة" ،)١/٢٢٩"(فتح القدير"، )٢/١٨٥"(ر احمليطالبح"، )١/٢١٧( "اختصار النكت- السالم
  ).  ١٨/٤٠٧( "تاج العروس)"١/٢٨٩(
" فتح الباري"،)٢/٣٦٦"(تفسري املنار"، )٦/٦٥"(رازيتفسري ال"، )٣٣٠ص( "املفردات يف غريب القرآن: "انظر) ٢(
  ).٧/١٧٨( "لسان العرب"،)٤/٢٧٦"(مقاييس اللغة" ،)١/٢٨٨( "ذيب اللغة"  ،)١١/٥٥٨(



 

وعلى  ،وافعلوا الرب والتقوى دون ميني ،ال حتلفوا على أن تربوا وتتقوا :املعىن :(١)لثالثاالقول 

   . هو احمللوف عليه" Í Ì  " ـف:هذا
  .  (٣)واختاره ابن جزي الكليب (٢)قول ابن زيداملذهب يف معىن اآلية، هو هذا و

  .(٤)"هو األحسنو: "وقال الرازي عن هذا القول ملا ذكره وذكر القول األول، قال عنه
  .(٥)"وهذا تأويل حسن: "وقال القرطيب 

وهذا الوجه أظهر من الذي سبقه، والعرضة ذا املعـىن أكثـر   : "وقال الشيخ حممد عبده
  .(٦)"استعماالً

وتربوهم وتصـلحوا بينـهم    ،لتتقوا املخلوقني ؛ال حتلفوا باهللا كاذبني: املعىن :ل الرابعوالق
  . ة عن ابن عباسروى هذا املعىن عطي .بالكذب

الكذب، لكن : لكن ال جند يف اآلية الكرمية ذكراً للكذب، وليس من معاين العرضة يف اللغة
أن اإلكثار من اليمني يؤدي إىل التهاون ـا واسـتخفافها،   : لعل من قال ذا القول أراد

  . وبالتايل يقوده هذا إىل الكذب، فيلتقي هذا القول مع القول السابق
  
  

  الترجيح
الذي يترجح يل أن اآلية الكرمية حتمل على مجيع املعاين، إذ ال تعارض بينها، واملرجحـات  
حقيقة متساوية، فمعاين اللفظة كلها واردة ومناسبة للسياق، مث إنه ال تعارض بينـها، فـال   

  .مانع من احلمل على مجيع ما ذكر، والعلم عند اهللا تعاىل
  
  

                                  
  ). ٦/٦٥"(رازيتفسري ال" ،)١/٢٩٥"(الكشاف" ،)١/٨٠"(التسهيل لعلوم الترتيل:"انظر) ١(
  ). ٢/٤٠٧( هتفسريأخرجه ابن أيب حامت يف ) ٢(
  ).١/٨٠"(التسهيل لعلوم الترتيل)"٣(
  ).٦/٦٥"(رازيتفسري ال)"٤(
  ).٣/٩٧"(تفسري القرطيب) "٥(
  ).٢/٣٦٦"(تفسري املنار) "٦(
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  :وفيها مسألة واحدة، وهي ـــــــــــــ
  .بيان املراد بالسر الوارد يف اآلية الكرمية] ٤٥[

  :  ~قال اإلمام ابن قتيبة 

نكاحاً؛ ألن النكاح يكون : أي r q p oz }  :قوله تعاىل: (١)ن ذلكوم"
  :)٢(سرا، وال يظهر، فاستعري له السر، قال رؤبة

  ".فعف عن أسرارها بعد العسق" 
  . (٣):املالزمة: والعسق

  
  الدراسة

: يرى اإلمام ابن قتيبة أن املراد بالسر ههنا النكاح، ويفهم من كالمـه أنـه أراد بالنكـاح   
النكاح ال يكون إال سراً، وهذا هو اجلماع، أما الزواج، فالبد من : ع، بدليل أنه قالاجلما

  . (٤)كف عن مجاعها بعد مالزمته لذلك :أي :إظهاره، مث استشهاده بقول رؤبة، ومعناه

                                  
  .ستعارةاال: يعين) ١(
  ).٢/٣١٢"(الزاهر يف معاين كلمات الناس" ،)٢١ص"(إصالح املنطق: "نسبه لرؤبة غري واحد، انظر) ٢(
  ). ٢/١٧٢"(غريب احلديث:"، وانظر)١٤١ص"(تأويل مشكل القرآن) "٣(
  ).٣/١٩١(والقرطيب يف تفسريه ) ٢/٥٢٥(قاله الطربي) ٤(



 

تفسري :"قد جاء ما يدفعه، فقد صرح رمحه اهللا يف -على وروده القوي-لكن هذا االحتمال 
  .تصرحياً بذلك -وهن يف العدة -ال تواعدوهن بالتزويج : ن املراد باآليةبأ (١)"غريب القرآن

  .وأياً كان، فهما قوالن قيال يف معىن اآلية الكرمية. ولعل للشيخ يف معىن اآلية قوالن
  : أما تفسري السر بالوطء، فهو مما تعرفه العرب ذا املعىن ، قال أبو بكر ابن األنباري

: فمعناه  r q p oz } : قال اهللا عز وجل  ،اعاجلم: والسر عند العرب"
  .)٢("مجاعا

  .(٣)"رسألنه مما ي ؛والسر وقع كناية عن النكاح الذي هو الوطء: "قال الزخمشري
  .(٤)ترغيبا هلن يف النكاح ؛أي ال تصفوا أنفسكم هلن بكثرة اجلماع: ويكون معىن اآلية

  .(٥)اىل رمحه اهللا تع الشافعيوقد ذهب إىل هذا املعىن 
  .)٦("وهذا القول عندي صحيح: " وقال الزجاج

رمبا يوهم الرخصة يف احملظور الذي هـو  " أنه:-محله على الوطء -ويشكل على هذا القول
واألعم، وهو النكـاح  . ؛ألن النهي عن األخص يلزم منه إثبات األعم(٧)"التصريح بالنكاح

  . منهي عنه بنص كتاب اهللا تعاىل
النكاح، فنهوا عن التصـريح بـالزواج   : املراد بالسر يف اآلية الكرمية وذهب آخرون إىل أن

سبب تسمية النكاح سـراً،   -وهو من أصحاب هذا القول–حال العدة، ويبني أبو السعود 
  : فيقول

                                  
  ).٥٠٠ص"(دب الكاتبأ"، وكذا يف )٨١ص) (١(
  ).٢/٣١١"(زاهر يف معاين كلمات الناسال) "٢(
  .،)١/٢١٦( "تفسري البغوي: "، وانظر)١/٣١١"(الكشاف) "٣(
تفسري " ،)٣/١٩١" (تفسري القرطيب"،)١/٢١٦( "تفسري البغوي"، )١/٢٤٠"(تفسري السمعاين: "انظر) ٤(

  ).١/٢٥٠"(فتح القدير"،)١/١١٥"(النسفي
 "تفسري البغوي"،)١/٢٤٠"(تفسري السمعاين"، )٥/٣٧( "األم" ،)١٩٠ص(للشافعي  "أحكام القرآن: "انظر) ٥(
  ).٣/١٩١" (تفسري القرطيب"، )١/٢١٦(
  ). ١/٣١٨(للزجاج"معاين القرآن) "٦(
  ).١/٢٣٢(ه تفسرييف السعود  وأب قاله) ٧(



 

 ؛وإيثاره علـى امسـه   ،مسببه الذي هو الوطء مما يسر به ألنَّ ؛والتعبري عن النكاح بالسر"
  .(١)"ن يسر به ويكتملإليذان بأنه مما ينبغي أ
  . مجهور العلماءهذا القول إىل  (٤)وعزى الشوكاين (٣)وجماهد (٢)وإليه ذهب ابن عباس

اإلمام أبو عبيد وأبـو عبيـدة والواحـدي    : وقد اختار هذا القول مجع من العلماء، منهم
  .(٥)والسمعاين وابن سعدي

  :-وهو القول الثالث -وقيل
كاح سراً واملرأة يف عدا، فيأخذ عليها املواثيق سراً أال تـنكح  النهي عن املواعدة بالن: املراد

  . ونصب سراً على أنه حال. غريه إذا طهرت، فنهوا عن هذا
  .(٧)، واختاره ابن جزي الكليب(٦)وعزى اإلمام ابن عطية هذا القول إىل مجهور أهل العلم 

بينهما خالف لفظي؛ إذ  وقد يظن ظان أن هذا القول هو مبعىن القول السابق، وأن اخلالف
لكن عند التأمل جند أن بينـهما  . املراد باآلية عند كال الفريقني النهي عن املواعدة بالنكاح
بأا النكاح، ورأوا تسـمية  " السر"فرقا واضحاً، إذ أن أصحاب القول السابق فسروا لفظة 

أن لفـظ النكـاح   النكاح سراً من باب االستعارة، أما هؤالء، فلم يروها كذلك، بل رأوا 
نعم، هم متفقون . املنهي عن املواعدة به  حمذوف، وأن لفظة السر على باا، وأعربوها حاالً

أما يف تفسري لفظة السر، فهم خمتلفون، والعلم عند اهللا . فيما دلت عليه اآلية وأرشدت إليه
  . تعاىل
وقد جاء يف لسان العرب مـا   .الزنا: املراد بالسر يف اآلية الكرمية:-وهو القول الرابع-وقيل

  .  يدل على أن الزنا من معاين السر، وذلك؛ ألن الزىن يتم سراً، فيقال فيه ما يقال يف الوطء
                                  

  ).٦/١١٤( "ازيرلتفسري ا" :، وانظر)١/٢٣٢"(تفسري أيب السعود) "١(
وابن أيب ) ٢/٥٢٣(، وأخرجه ابن جرير)١١٢ص"(بن أيب طلحة صحيفة علي-تفسري ابن عباس:"انظر) ٢(

  . إىل ابن املنذر) ١/٦٩٦(وعزاه يف الدر ) ٢/٤٣٩(حامت
  ).٧/١٧٨(البيهقي و )٧/٥٥(ويف مصنفه) ١/٩٥(أخرجه عبد الرزاق يف تفسريه) ٣(
  ).١/٢٥٠"(فتح القدير: "انظر) ٤(
تفسري " ،)١/١٧٤( لواحديل"الوجيز"،)١/٧٥"(رآنجماز الق"، )١/٢٣٨(البن سالم"غريب احلديث: "انظر) ٥(

  ).١٠٥ص"(تفسري السعدي"،)١/٢٤٠"(السمعاين
  ). ١/٣١٦"(احملرر الوجيز) "٦(
  ).١/٨٥"(التسهيل لعلوم الترتيل" :انظر) ٧(



 

و ـــــوأب(٣) (٢)جابر بن زيدو (١) -يف رواية-ابــن عباس :وإىل هذا القول ذهب
   (٥) (٤)جملز

  .(١٠)جرير الطربيواختاره ابن  ،(٩)والنخعي (٨)والضحاك (٧)وقتادة (٦)واحلسن
أن الزنا حمرم مطلقاً، مع املعتدة وغريها،فال وجه لتقييده إذاً، مث : لكن، يعكر على هذا القول

وما الذي جاء به ههنا، !! إن اآلية تتحدث عن موضوع اخلطبة للمرأة املعتدة، فما بال الزنا؟
  .(١١)"عندي نظرويف ذلك  :"ولذا؛ قال ابن عطية. فموضوع اآلية يرد هذا القول ويأباه

  .أظهر ذلك ،ذا حلتإف ،هو أن يتزوجها يف العدة سراً: املراد: -وهو القول اخلامس-وقيل
  .(١٢)وهذا مذهب ابن زيد يف اآلية الكرمية

q p o }  :أن الكالم يف املواعدة، واآلية مبتدأة ذا : ويشكل على هذا القول
 rz (١)زم والفعل احملققوعقد النكاح ليس من هذا الباب، بل هو من باب اجل.  

                                  
  ).٢/٥٢٣(الطربي أخرجه ) ١(
وكان من اجملتهدين عباس، من كبار تالمذة ابن ، أبو الشعثاء، جابر بن زيد األزدي اليحمدي موالهم البصري) ٢(

  ).٤/٤٨١"(سري أعالم النبالء:"انظر ترمجته ومصادرها يف. يف العبادة، تويف سنة ثالث وتسعني
  ).٢/٥٢٢(الطربي و) ٣/٥٣٥(ابن أيب شيبة أخرجه ) ٣(
 ابن عمر وابن عباس الصحابة منهم نم ،مسع مجعاالسدوسي أبو جملز البصري األعور الحق بن محيد بن سعيد) ٤(

  ،  وأنس 
  .  تويف يف خالفة عمر بن عبد العزيز".واتفقوا على توثيقه):"٢/٣٧٩"(ذيب االمساء :"قال النووي يف

  ).٦٤/٢٠"(تاريخ دمشق" ،)٣/٢٣٦"(األنساب" ،)٣١/١٧٦"(ذيب الكمال" :انظر ترمجته ومصادرها يف
  .)٧/١٧٩(البيهقي و) ٢/٤٤٠(ابن أيب حامت و) ٢/٥٢٢(الطربي أخرجه ) ٥(
، )٧/١٧٩(البيهقي و) ٢/٤٤٠(ابن أيب حامت و) ٢/٥٢٢(الطربي ، و)١/٩٥(أخرجه عبد الرزاق يف تفسريه) ٦(

  ).٥/١٩٦٩(ه بصيغة اجلزمصحيحيف البخاري وعلقه 
  ).٢/٥٢٢(الطربي أخرجه ) ٧(
  ).٢/٥٢٢(الطربي أخرجه ) ٨(
  ).٢/٥٢٢(الطربي و) ٣/٥٣٥(ابن أيب شيبة  أخرجه) ٩(
  ).٢/٥٢٤"(الطربي تفسري: "انظر) ١٠(
فتح " ،)٢/١٣٢(للجصاص  "أحكام القرآن" ،)٣/١٩١" (تفسري القرطيب:"، وانظر)١/٣١٦"(احملرر الوجيز) "١١(

  ).٩/١٨٠( "الباري
  ). ٣/١٩١" (تفسري القرطيب"، )١/٣١٦"(احملرر الوجيز"، )١/٢٨٨"(تفسري ابن كثري :"انظر) ١٢(



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الترجيح
أن املراد بالسر النكاح؛ أو يكون املراد بالسر : الذي يترجح يل والعلم عنده سبحانه وتعاىل

بيان  حال املواعد للمرأة، وأنه يكون سراً، ألن اآلية تتحدث عن موضوع اخلطبة للمـرأة  

[ ^ _ ` b a }  :اىلاملعتدة، فبني اهللا تعاىل أنه جيوز التعريض بقوله تع
    e d cz   مث جاء بيان حكم التصريح باخلطبة وإيضاح شأنه وأنه منهي عنه بقولـه

إن حترمي التصريح يؤخـذ مـن نفـي    : وال يقال r q p oz }  :سبحانه
يكون حينئذ من قبيـل   -حترمي التصريح-عمن عرض يف اخلطبة؛ ألنه -وهو اإلمث -اجلناح

للمعتدة،  -سيما-األفهام، وتتقابل فيه األلباب، وموضوع النكاح املفهوم الذي تتنازع فيه 
موضوع جديد حتتاج البشرية بيانه وإيضاحه؛ مبا ال يدع جماال للتنازع، وقد كانت العـرب  
يف اجلاهلية ال ترعى شأن العدة بل لعلها ال تعرفه، وحنن نعلم أن األمر إذا كان على هـذه  

ا شافياً ويؤكده، وتفسرينا للسر مبا ذكرناه موافق هلـذه  احليثية، فإن القرآن يوضحه إيضاح
  . القاعدة

وال تواعدوهن مجاعـاً، يـوهم جـواز التصـريح     : وتفسري النكاح بالوطء، ليكون املعىن
  . أن نفي األخص يستلزم إثبات األعم:باخلطبة؛ألنه من املتقرر عند أهل العلم

                                                                                                   
  ).٣/١٩١" (لقرطيبتفسري ا"، )١/٣١٦"(احملرر الوجيز: "انظر) ١(



 

  .  ذكر، والعلم عند اهللا تعاىل وأما تفسري النكاح بالزنا ففيه بعد ال خيفى، كما
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  ـــــــــــــ
  :وفيها مسألة واحدة، وهي

  من الذي بيده عقدة النكاح؟] ٤٦[
  :ل ابن قتيبةقا

" {Å Ä  Ã Â   Á À  z الزوج، وهذا يف املرأة تطلق من قبـل أن  : يعين
يدخل ا، وقد فرض هلا املهر، فلها نصف ما فرض هلا، إال أن به، أو يتمم هلـا الـزوج   

  .الصداق كامالً



 

إال أن يعفو النساء عما جيب هلن مـن  : األب، يراد: إن الذي بيده عقدة النكاح: وقد قيل
  . (١)"صف املهر، أو يعفو األب عن ذلك، فيكون عفوه جائزا عن ابنتهن

  :الدراسة
اختلف أهل العلم يف الذي بيده عقدة النكاح، فيحق له العفو، وكان خالفهم على ثالثـة  

  :أقوال
  . هو الزوج: القول األول

 (٥)وجماهـد  (٤)وطـاووس  (٣)-يف رواية-وابن عباس  (٢)وإىل هذا ذهب علي بن أيب طالب
  . (٧)وسعيد بن املسيب (٦)وسعيد بن جبري

  .(٨)والسمرقندي والواحدي وأبو السعود ابن جريرواختاره 
ومذهب أيب حنيفـة وأصـحابه    ،وهذا هو اجلديد من قويل الشافعي :قلت: "قال ابن كثري

  .(٩) "وابن حزم والثوري وابن شربمة واألوزاعي
  .)١(وهو مذهب احلنابلة

                                  
  ).٨٢ص"(تفسري غريب القرآن) "١(
 ،هو الويل :فقال نعن الذي بيده عقدة النكاح سأل شرحياً  أن علياً)  ٢/٥٤٣( هتفسرييف   الطربيأخرج ) ٢(

  . بلفظ قريب من هذا اللفظ ) ٢/٤٤٥( هتفسرييف ابن أيب حامت ، وأخرجه ولكنه الزوج ،ال :فقال علي
وكيع وسفيان والفريايب وابن إىل ) ١/٦٩٩( "الدر املنثور"يده عقدة النكاح بالزوج، قد عزاه يفملن ب وتفسري علي 

  .أيب شيبة وعبد بن محيد وابن املنذر وابن جرير وابن أيب حامت والدارقطين والبيهقي
  ).٢/٤٤٥(تفسري ابن أيب حامت : ، وانظر)٢/٥٤٦(والطربي) ٣/٥٤٥(ابن أيب شيبة أخرجه ) ٣(
  ).٣/٢٨٠(الدارقطين، و)٢/٥٤٣(جه الطربي أخر) ٤(
  ،)٢/٥٤٣،٥٤٧(والطربي ) ٣/٥٤٤(ابن أيب شيبة و) ٦/٢٨٤(ه مصنفيف عبد الرزاق أخرجه ) ٥(
) ٣/٥٤٤(ابن أيب شيبة و) ٦/٢٨٤(ه مصنفيف عبد الرزاق و) قسم التفسري-٣/٨٨٧(سعيد بن منصور  أخرجه) ٦(

  ).٢/٥٤٧(والطربي 
  ).٣/٢٨١(الدارقطين، و)٢/٥٤٧(والطربي ) ٣/٥٤٤(ابن أيب شيبة و) ٦/٢٨٤(ه صنفميف عبد الرزاق أخرجه ) ٧(
تفسري أيب "، )١/١٧٥"(تفسري الواحدي"  ،)١/١٨٢"(تفسري السمرقندي"، )٢/٥٤٩"(تفسري الطربي: "انظر) ٨(

  ).١/٢٣٥" (السعود
الزاهر يف " ،)٢/١٥١(للجصاص "أحكام القرآن"، )١/١٨٣"(خمتصر املزين" :، وانظر)١/٢٩٠"(تفسري ابن كثري) "٩(

، )١/١١٦"(تفسري النسفي" ،)١/٥٣٥"(تفسري البيضاوي" ،)١/٣١٣( "الكشاف"، )٣٢٠ص"(غريب ألفاظ الشافعي
  ).٩/٥١٣"(احمللى" ،)٧/٢٥٢(البيهقي وسنن 



 

   :(٢)ومأخذ هذا القول
ن بيده عقدها وإبرامها ونقضـها  إف ،الزوج هو أن الذي بيده عقدة النكاح حقيقة -

  .وادامها
فكذلك  قبل الطالق، تهمن مال مولي أن يهب شيئاًكائنا من كان أنه ال جيوز للويل  -

بعده، كما أنه ال جيوز ألحد اهلبة من مال الغري، فال جيوز لألخ واالبن أن يهـب أو  
 .(٣)ونقل غري واحد اإلمجاع على هذا يعفو من مال موليته،

ألن بناء الفعلة يـدل   ؛فإذا عقد حصلت العقدة ،أن الذي بيد الويل هو عقد النكاح -
ففرق بـني   ،كاألكل واللقم ،فالعقد ،وأما املصدر ،كاألكلة واللقمة ،على املفعول

لعقد يف يد مث من املعلوم أن العقدة احلاصلة بعد االعقدة والعقد، فالعقد فعل العاقد، 
 .(٤)الزوج ال يف يد الويل

على هذا القول تصبح القسمة حاصرة يف أصحاب احلق، فإما أن تعفـو املـرأة، أو    -
  . يعفو الزوج، وأما إن قلنا هو الويل، فقد خرج الزوج، مع قدرته على العفو

إمـا أن  : أن العفو غري معقول من الزوج، ألن الزوج بني حالني: ويشكل على هذا القول
يعطي الواجب عليه، وهو بذل نصف املهر املسمى، وهذا هو احلق والواجب للمرأة، أو أنه 

يبذل النصف الواجب ويزيد عليه النصف اآلخر فضـالً منـه،   : يبذل هلا مجيع ما مسى، أي
  . (٥)فهذه الزيادة ال تسمى عفواً؛ ألن العفو ال يطلق على الزيادة

لكن ملا كان الغالب أم يسوقون  -خالف الظاهروإن كان -تسمية الزيادة عفوأجيب أن و
  .ومل يسترجع النصف منه ،ألنه تركه هلا ؛كان العفو معقوالً ،املهر كامال عند العقد

                                                                                                   
شرح منتهى " ،)٢/٤٣٧"(شرح الزركشي" ،)٧/١٩٤"(املغين"، )٣/١٠٣"(الكايف يف فقه ابن حنبل) "١(

  ).٣/١٩"(اإلرادات
فتح "، )١/٢٩٠"(تفسري ابن كثري"، )٦/١٢٢( "ازيتفسري الر"، )١/٣٢١"(احملرر الوجيز: "انظرها يف) ٢(

  ).٣/١٩"(شرح منتهى اإلرادات"، )١٠٥ص"(تفسري السعدي" ،)١/٢٥٤"(القدير
فتح "، )٢/١٩٣("تفسري الثعليب:"، وانظر)٣/٢٠٧( هتفسريوالقرطيب يف  ،)٢/٥٤٩(منهم اإلمام الطربي يف تفسريه) ٣(

  ).١/٢٥٤"(القدير
  ). ٢/٣١٨(للخطايب  "غريب احلديث" :انظر) ٤(
  ).١/٢٥٤"(فتح القدير"، )١/٣١٣( "الكشاف"،)١/٣٢١"(احملرر الوجيز: "انظر) ٥(



 

  .أنه الويل: القول الثاين
، (٢)، وكان يقول به شريح، فأنكر عليه الشعيب فتركـه (١)وينسب هذا القول إىل ابن عباس

مذهب مالـك وقـول    أنه ا، كم(٤)واحلسن (٣)سعود بن م أصحاب عبد اهللا وهو قول 
  .(٥)، واختاره السمعاين والزخمشريالشافعي يف القدمي
  : (٦)ومأخذ هذا القول

. أن الويل هو الذي أكسبها املهر بأن عقد هلا، فله التصرف فيه خبالف سائر ماهلـا  -
  .وهذا يقتضي صحة عفو الويل وإن كانت شديدة

والزوج ليس بيده  ،يف احلال: يعين Ä  Ã Â   Á ÀÅ z }  :أن قوله -
 .، فتعني أن يكون الويلبعد الطالق عقدة النكاح

فـإن   ،تعفـو  امرأةومعلوم أنه ليس كل  z½     ¾ ¿ }  :ن اهللا تعاىل قالأ -

½     ¾ }  :فقـال  ،فـبني اهللا القسـمني   ،الصغرية واحملجور عليها ال عفو هلمـا 
 ¿z إن كن لذلك أهـالً  :أي  { Ã Â   Á À Å Ä z 
 . ألن األمر فيه إليه ؛وهو الويل

¯ ° ± ² ³ } : أن اهللا تعاىل خاطب األزواج خبطاب املواجهة بقوله -
 ¼ » º ¹ ¸  ¶ µ ´z مث خاطب النساء بقوله:  {

                                  
 )٧/٢٥٢(البيهقي و ،)٢/٤٤٥(ابن أيب حامت ، ورواه عنه )١/٢١٩(نسبه البغوي يف تفسريه) ١(
  ). ٣/٢٨٠(الدارقطينو
  ).  ٢/٥٤٣( هتفسرييف   الطربي أخرجه) ٢(
  ).٢/٥٤٣(تفسري الطربي: انظر) ٣(
  ).٧/٢٥٢(البيهقي ، و)٢/٥٤٤(وابن جرير) ٣/٥٤٥(ابن أيب شيبة أخرجه )٤(
 "أحكام القرآن"، )١/٣١٣( "الكشاف"،)١/٢٤٢"(تفسري السمعاين"، )١/٣٢٠"(احملرر الوجيز: "انظر) ٥(

  ). ٢/١٥١(للجصاص
البن  "أحكام القرآن"، )١/٢٩٠"(تفسري ابن كثري"، )١/٨٦"(ل لعلوم الترتيلالتسهي: "انظرها يف) ٦(

  ).٣/١٠٣"(الكايف يف فقه ابن حنبل"، )١/٢٥٤"(فتح القدير" ،)٣/٢٠٧"(تفسري القرطيب"،)١/٢٩٥(العريب



 

 ¿ ¾     ½z ــال ــذا  Å Ä  Ã Â   Á À z} :مث ق وه
 . خطاب لغائب، فلزم أن يكون غري الزوج؛ ألنه خوطب قبل خبطاب احلاضر

  :على هذا القول أمران اثنان، مها ويشكل
   .الويل كون عقدة النكاح بيد الزوج ال بيد -
  .، وهو ال ميلك من مال موليته شيئاًأنه ليس للويل أن يعفو عن الزوج مما ال ميلكه -

  .أنه أبو البكر: القول الثالث
  .(٤)"يف آخرين (٣)والسدي (٢)والزهري (١)روي عن ابن عباس" :قال ابن اجلوزي

  .(٥)الذي نص عليه مالك يف املوطأ، وبه قال الليث بن سعدوهو 
وكلهم بيده  ،ما الذي خيصص بعض األولياء دون بعض :يقال نأ: ويشكل على هذا القول

  .، ومعلوم أن التخصيص بدون دليل ال يقبلعقدة النكاح
  

  الترجيح 
نكـاح هـو   الذي يترجح يل ما ذهب إليه أصحاب القول األول من أن الذي بيده عقد ال

الزوج؛ ألن هذا املعىن فيه حقيقة، وليس جمازاً، فهو الذي بيده عقدها وإبرامهـا ونقضـها   
ويؤيده، أنا مل جند دلـيالً  . واستمرارها، ومحل املعاين على احلقيقة أوىل من محلها على اجملاز

ل جنـد  يدل على أن للويل أن يعفو من مال موليته، ب -غري هذا الدليل املتنازع فيه–واحدا 
األدلة تنص على املنع، وأنَّ أحداً ال ميلك هذا، فوجب رد املتشابه إىل احملكـم، وهـذا يف   

  . احلقيقة هو أقوى األدلة

                                  
هو أبو  Å Ä  Ã Â   Á À z} : بن عباساعن ) ٧/٢٥٢(البيهقي و) ٢/٥٤٣(أخرج ابن جرير) ١(

وهو يف صحيفة علي بن ". ما كانت يف حجره ،جعل اهللا سبحانه العفو إليه ليس هلا معه أمر إذا طلقت ،اجلارية البكر
  ).١١٤ص(أيب طلحة

  ).٢/٥٤٤(وابن جرير) ٣/٥٤٦(ابن أيب شيبة و) ٦/٢٨٣(ه مصنفيف عبد الرزاق أخرجه ) ٢(
  ).٢/٥٤٥(أخرجه ابن جرير)٣(
احملرر "،)٢/٤٤٥( "تفسري ابن أيب حامت"، )٢/٥٤٣( "يتفسري الطرب: "، وانظر)١/٢٨١"(زاد املسري) "٤(

  ). ١/٢٤٢"(تفسري السمعاين"، )١/٨٦"(التسهيل لعلوم الترتيل" ،)١/٣٢٠"(الوجيز
  ).٣/١٧١( "شرح الزرقاين"، )١/٢٥٤(الرب البن عبد "الكايف" ،)٢/٥٢٧( "موطأ مالك" :انظر) ٥(



 

وهو أن الويل هو الـذي  : وجياب عن أدلة من قال بالقول الثاين، بأن يقال أما دليلهم األول
لعقدة، فهو ال يسـتطيع أن  أكسبها املهر بعقده هلا، فهذا صحيح، فهو  ميلك العقد، دون ا

يطلقها من زوجها، وال أن خيلعها من زوجها على شيء من ماهلا، بل ال يستطيع أن يضـع  
شيئاً من املهر، وال أن يزوجها مبهرٍ أقل مما تريده هي، فهو ال ميلك إذا شـيئاً مـن عقـدة    

  .النكاح، وفرق بني عقد النكاح، وعقدة النكاح، كما سبق
  : الزوج ال ميلك بعد الطالق عقدة النكاح، فعنه جوابان: وأما دليلهم الثاين

وإمنا أدخلت األلف والالم  ،أو يعفو الذي بيده عقدة نكاحه :أن معىن ذلك :أوهلما -

È Ç Æ } : كما قال اهللا تعاىل ذكـره  ،من اإلضافة إىل اهلاء يف النكاح بدالً
    Éz )(١)فإن اجلنة مأواه :مبعىن )٤١:النازعات.  

 Ø  × Öz }  :أن هذا باعتبار ما كان، كمـا يف قولـه  : ثانيهما -
 ).١٢٠:األعراف(

  :وأما دليلهم الثالث، فيجاب عنه جبوابني اثنني
أن اآلية تتحدث عن النساء، ولفظ النساء يطلق على املرأة البالغة ال على الصـغرية،   -

  . (٢)فموضوع احلديث النساء، وليس الصبايا
ن تكون بالغة، هذا هو الغالب، وقلَّ وندر العقد على أن الغالب يف  املعقود عليها أ -

صبية صغرية، ال تعقل، ومحل األلفاظ على الغالب هو األوىل، ال محلها على القليل 
  . النادر، إذ النادر ال حكم له

وأما دليلهم الرابع، فال يسلم هلم؛ ألن العدول عن خطاب احلاضر إىل الغائب أسلوب قرآين 
ن جذب انتباه السامع وقطع السآمة عليه، وغري ذلك، كمـا يف قولـه   معروف له فوائده م

  .(٣))٢٢:يونس ( i h g f      e d       c b az } : تعاىل
  

                                  
  ).٣/٢٠٧( "القرطيب تفسري:"، وانظر)٢/٥٥٠(وهذا ما أجاب به اإلمام الطربي يف تفسريه ) ١(
  ).٢/٥٥٠(وهذا جواب اإلمام الطربي رمحه اهللا تعاىل يف تفسريه) ٢(
  ).٧/١٥٧( "املبدع"،)٧/١٩٥"(املغين:" انظر) ٣(



 

  
  
  
  

 { X WH  G F E D C B Az 
  ).٢٣٨:البقرة(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــ

                        :                        وفيها مسألة واحدة، وهي
  .بيان املراد بالصالة الوسطى] ٤٧[

  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 

"אا بني صالتني يف النهار، وصالتني يف الليل" א(١)"صالة العصر؛أل.  

  
  :الدراسة

 اختلف العلماء يف املراد بالصالة الوسطى، وكان هذا االختالف من عصـر الصـحابة   
 ،فيها هكـذا يف االخـتالف   كان أصحاب رسول اهللا :" ~ بن املسيبسعيد يقول 

  :ومل يزل االختالف قائما بني أهل العلم، يقول العالمة ابن كثري. (٢)"وشبك من أصابعه
من زمان الصحابة وإىل  ،بل مل يزل الرتاع فيها موجوداً ،ومل يقع اإلمجاع على قول واحد"

  . (٣)"اآلن
، أقواها حيصر يف (١)هل العلم يف تعيني الصالة الوسطى على عشرين قوالًوكان اخلالف بني أ

  :، هي(٢)عشرة أقوال

                                  
  ). ١/٢٢"(غريب احلديث: "وانظر)٨٣-٨٢ص"(تفسري غريب القرآن) "١(
  ).٢/٥٦٦(الطربي  أخرجه) ٢(
  ).١/٢٩٢"(سري ابن كثريتف)"٣(



 

   .أا العصر:وهلاأ
  :، قال اإلمام الترمذي يف سننه(٣)وإىل هذا ذهب اجلمهور

  .(٤)"وغريهم وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النيب "
  .(٥)"وذهب األكثرون إىل أا صالة العصر: "قال البغوي

  .(٦)"وهو قول الشافعي وأيب حنيفة وأصحام وأكثر أهل األثر: "وقال ابن عبد الرب
  .(٧)"وبه أقول ،مجهور الناس :وعلى هذا القول" :ابن عطية قال القاضي أبو حممد

  : وممن قال به من الصحابة 
 (٢)صةوحف (١)اخلدري وأيب سعيد (١١)وأيب هريرة (١٠)وأيب بن كعب (٩)وابن مسعود (٨)علي
   . (٦)وعائشة (٥)وابن عباس (٤)ابن عمرو (٣)وأم سلمة (٢)صةوحف

                                                                                                   
 :"ومجع الدمياطي يف ذلك جزءا مشهورا مساه:"، وقال)١٩٧- ٨/١٩٦(كما أحصاها احلافظ ابن حجر يف الفتح) ١(

 كشف املغطى"باسم) ٢/٢٥٠(وذكره ابن حيان يف تفسريه".فبلغ تسعة عشر قوالً "كشف الغطا عن الصالة الوسطى
  ".الوسطىيف تبيني الصالة 

 "تفسري القرطيب" ،)١/٥٣٦"(تفسري البيضاوي"، )١/٣٢٢"(احملرر الوجيز" ،)٢/٥٥٤"(تفسري الطربي: "انظرها يف) ٢(
" ازيتفسري الر" ،)١/٣١٥"(الكشاف" ،)١/٢٤٢"(تفسري السمعاين"، )١/٨٦"(التسهيل لعلوم الترتيل" ،)٣/٢٠٩(
تفسري "، )١/٢٩٩(البن العريب "أحكام القرآن "،)١/٢٩٢"(سري ابن كثريتف"،)٦/١٢٥(

روح " ،)١/٢٣٥"(تفسري أيب السعود"،)٢/٢٤٩"(لبحر احمليطا" ،)١/١١٧"(تفسري النسفي"،)١/١٨٢"(السمرقندي
  ).١/٣٩٣"(يل األوطارن"، )٨/١٩٦( "فتح الباري" ،)٢/١٨٩( "االستذكار" ،)٢/١٥٦( "املعاين

  ).١/١١٧"(تفسري النسفي"، والنسفي يف)١/٢٥٦"(فتح القدير" الشوكاين يف: نسبه إليهم غري واحد منهم) ٣(
  ).١/٣٤٢"(سنن الترمذي) "٤(
  ).١/٢٢٠"(تفسري البغوي) "٥(
  ).٤/٢٨٩"(التمهيد:"، وانظر)٢/١٩١"(االستذكار) "٦(
  ).١/٣٢٣"(احملرر الوجيز) "٧(
ابن أيب شيبة و) ١/٥٧٦(يف مصنفه عبد الرزاقو) قسم التفسري -٣/٨٩٩(يف سننهسعيد بن منصور  أخرجه) ٨(
والصحيح عن ): "٣/٢١١(تفسري يف  القرطيب، قال الصحيح عن علي وهذا هو  ).٢/٥٥٤"(الطربيو) ٢/٢٤٤(

  ).١/٤٦٠(يف سننه وهكذا قال البيهقي".وروى عنه ذلك من وجه معروف صحيح ،علي أا العصر
  ).٢/٢٤٤(ابن أيب شيبة أخرجه ) ٩(
  ).٢/٢٤٥(ابن أيب شيبة أخرجه ) ١٠(
ابن أيب شيبة و)١/٥٧٦(يف مصنفه عبد الرزاقو )قسم التفسري -٣/٩٠٢(يف سننهسعيد بن منصور  أخرجه) ١١(
  ). ٢/٥٥٤"(الطربيو) ٢/٢٤٤(



 

  .(٧)واختاره الطربي والبيضاوي وأبو السعود وابن سعدي ،وهو مذهب أمحد بن حنبل
 :"يقول يـوم األحـزاب   مسعت رسول اهللا   علي ما رواه : ويدل هلذا القول -

   .(٨)"م ناراًمأل اهللا قبورهم وبيو ،صالة العصر :شغلونا عن الصالة الوسطى
 .(٩)"أا صالة العصر :" وروى ابن مسعود عن النيب  -
حافظوا علـى  :"قال نزلت هذه اآلية  حديث الرباء بن عازب منوروى مسلم  -

A } : فرتلـت  ،مث نسخها اهللا ،ناها ما شاء اهللاأفقر "صالة العصرالصلوات و
 E D C Bz "(١٠).  

واضحة احلجة على أن الصالة الوسطى هي صالة بينة الداللة  فهذه نصوص يف املسألة:قالوا
  .العصر

                                                                                                   
  ،)٢/٥٥٥"(الطربي أخرجه) ١(
  ). ٢/٢٤٤(ابن أيب شيبة  أخرجه) ٢(
  ).٢/٥٥٥"(الطربي أخرجه) ٣(
قاله ابن كثري يف تفسريه . ، وهذا هو الصحيح عنه)٢/٥٥٥"(الطربيو) ١/٥٧٦(يف مصنفه عبد الرزاق أخرجه) ٤(
)١/٢٩٢.(  
، وهذا )٢/٥٥٤"(الطربيو) ٢/٢٤٤(ابن أيب شيبة  و )قسم التفسري - ٣/٩١٦(يف سننهسعيد بن منصور  أخرجه) ٥(

  ).١/٢٩٢(هو الصحيح عنه قاله ابن كثري يف تفسريه 
  ).١/٢٩٢(، وهي الرواية الصحيحة عنها كما قال ابن كثري)٢/٢٤٤،٢٤٦(ابن أيب شيبة  أخرجه) ٦(
تفسري " ،)١/٢٣٥"(تفسري أيب السعود"، )١/٥٣٦"(تفسري البيضاوي" ،)٢/٥٦٦"(تفسري الطربي) "٧(

  ).١٠٦ص"(السعدي
بدون ذكر صالة العصر، لكن ) ٦٢٧(ومسلم) ٦٠٣٣(، وأخرجه البخاري)٦٢٧(مسلم أخرجه ذا اللفظ ) ٨(

  .السياق دال عليها
 بن شراحيل عن مرة رث،بن احلا عن زبيد ،حممد بن طلحة بن مصرف: من طريق) ١٨١(رواه الترمذي ) ٩(

  . هذا حديث حسن صحيح: وهذا إسناد صحيح رجاله رجال مسلم، وقال الترمذي. به اهللا عن عبد ،اهلمداين
حبس املشركون رسول اهللا  :"حديث ابن مسعود بلفظ) ٦٢٨(وذا اإلسناد أخرج مسلم رمحه اهللا تعاىل يف صحيحه

 ال رسول اهللا عن صالة العصر حىت امحرت الشمس أو اصفرت فق ":شغلونا عن الصالة الوسطى صالة العصر، 
  ".أو قال حشا اهللا أجوافهم وقبورهم ناراً ،مأل اهللا أجوافهم وقبورهم ناراً

  .بإسناد آخر) ٥/٤١(ورواه ابن حبان 
  ).٦٣٠(مسلم أخرجه ) ١٠(



 

   . ا الفجرأ :الثاينل والق 
وابن عبـاس يف   (٤)وابن عمر (٣)يب أمامةأو (٢)اهللا وجابر بن عبد (١)روي عن علي يف رواية

  . (٥)يف رواية
واختـاره اإلمـام    .(٧)وهو الذي نص عليه الشافعي رمحه اهللا ،(٦)مالك إليه ذهب اإلمامو

  .(٨)ديالواح
  :استدل أرباب هذا القولو

أميا  :فقلت هلم ،الغداة: صليت مع أصحاب رسول اهللا  :قال ،العالية أبو اهرومبا  -
   .)٩(اليت صليت قبل :فقالوا ،الصالة الوسطى

هـي صـالة    :قال :ابن عباس ، قالبني صاليت ليل وصاليت ار صالة الفجر وألن -
  .وألا بني صالتني جتمعان. (١٠)فكانت بني الليل والنهار ،الصبح وسطت

                                  
لصالة الوسطى عن علي إال من وال يوجد هذا القول يف ا:"، وقال)٢/١٨٩"(االستذكار"أخرجها ابن عبد الرب يف) ١(

متروك  ،وحسني هذا طريق حسني بن عبد اهللا بن ضمرية عن أبيه عن جده ضمرية بن أيب ضمرية عن علي  
  ".واحملفوظ املعروف عن علي أا صالة العصر ...جممع على ضعفه ،احلديث

  ).٢/٥٦٥(الطربي  أخرجه) ٢(
  ).٢/٤٤٨( ابن أيب حامتو) ٢/٢٤٤(ابن أيب شيبة أخرجه ) ٣(
  ).١/٤٦١(البيهقي و) ٢/٢٤٥(ابن أيب شيبة و )قسم التفسري -٣/٩٠٩(يف سننهسعيد بن منصور أخرجه ) ٤(
البيهقي و) ٢/٥٦٤(الطربي و) ٢/٢٤٤(ابن أيب شيبة و )قسم التفسري - ٣/٩١٤(يف سننهسعيد بن منصور  أخرجه) ٥(
بن عباس من وجوه صحاح احيح عن وهذا ص):"٢/١٨٩"(االستذكار"، وقال ابن عبد الرب يف)١/٤٦١(البيهقي و

  ".ثابتة عنه
  ).٢/١٩٠"(االستذكار: "انظر ) ٦(
ومع نصه رمحه اهللا، فقد اعترب بعض الشافعية مذهبه هو القول ) ٦٠-٥٩ص(للشافعي "أحكام القرآن:"انظر) ٧(

سري ابن تف"، )٢/٨"(احلاوي الكبري" :انظر. إذا صح احلديث فهو مذهيب: األول، وليس هذا القول؛ ألنه قال
  ).١/٢٩٥"(كثري

  ).١/١٧٦"(تفسري الواحدي) "٨(
  ).٢/٥٦٥(الطربي  أخرجه) ٩(
  ).٢/٥٦٥(الطربي أخرج مبعناه ) ١٠(



 

} : قوله تعاىل -دل على التخصيص والتفضيلما ي-التأويل من الترتيل ويؤيد هذا  -
 k       j   i h  g fe dz )تشـهده   :يعـين  )٧٨:اإلسراء

 .مالئكة الليل ومالئكة النهار

والقنـوت   ) ٢٣٨:البقرة( H  G Fz }  :واستدل الشافعي بقوله تعاىل -
 .(١)جرعنده يف الف

وهذان القوالن مها أقوى األقوال يف املسألة، وبينهما معترك الرتال، كما قال غري واحد من 
  .(٢)أهل العلم

   .أا الظهر :الثالثل والق
وعائشة يف  (٦)وأيب سعيد اخلدري (٥)وأسامة بن زيد (٤)يد بن ثابتزو (٣)روي عن ابن عمر

  :واستدل أصحاب هذا القول  (٧)يف رواية
فسـألوه   ،فأرسلوا إىل أسامة ،كنا جلوسا عند زيد بن ثابت :قال )٨(زهرة  مبا رواه -

   .(٩)يصليها باهلجري كان رسول اهللا ، هي الظهر :فقال ،عن الصالة الوسطى

                                  
  ).١/٢٩٢"(تفسري ابن كثري"،)١/٢٢٠"(تفسري البغوي" ،)٣/٢١١( "تفسري القرطيب: "انظر) ١(
  ).١/٢٩٥( ، وابن كثري يف تفسريه)٢/١٩٢( "االستذكار"منهم ابن عبد الرب يف) ٢(
  ).١/٤٥٨(يف سننه البيهقي ، و)٢/٥٦١،٥٦٢(الطربي أخرجه ) ٣(
، )٢/٤٤٨(ابن أيب حامت و) ٢/٥٦١(الطربي و) ٢/٢٤٤(ابن أيب شيبة و) ١/٥٧٧(يف مصنفه عبد الرزاقأخرجه ) ٤(
وهو أثبت ما روي عنه يف ):"٢/١٩٠"(االستذكار" قال ابن عبد الرب يف).٤/٩٨"(املختارة"، والضياء يف )٢/٤٤٨(
  ".لكذ
  .من هذه الصفحة) ١٠(سيأيت خترجيه يف حاشية) ٥(
  ).١/٤٥٨(يف سننه البيهقي أخرجه )٦(
  ).١/٥٧٧(يف مصنفه عبد الرزاقأخرجها ) ٧(
". زهرة عن زيد بن ثابت جمهول من الثالثة:" ]٢٠٤١"[تقريب التهذيب"هكذا غري منسوب، قال ابن حجر يف ) ٨(

   ).٩/٤٠١"(ذيب الكمال" :وانظر
) ١/٤٥٨(يف سننه البيهقي و )١/١٥٢(الكربى يف النسائي و) ٢/٢٤٤(ابن أيب شيبة و) ١/٨٧(الطيالسي أخرجه ) ٩(
  ).٤/٩٨"(املختارة"والضياء يف ) ١/٤٥٨(



 

ومل يكـن   ،يصلي الظهر باهلـاجرة  كان رسول اهللا  :قال عن زيد بن ثابت  -

B A } : فرتلـت  ،منـها  يصلي صالة أشد على أصحاب رسـول اهللا  
 H  G F E D Cz إن قبلـها صـالتني   :وقال، 

 . (١)وبعدها صالتني
، فال تعـارض بـه   ولكن يناقش هذا احلديث بأنه فهم صحايب، وليس من قوله 

  :السنة الصحيحة، قال املال علي قاري
والظاهر أن هذا اجتهاد من الصحايب نشأ من ظنه أن اآلية نزلت يف الظهر ، فـال   "

   .)٢("الة والسالم إا العصريعارض نصه عليه الص
  ".وبعدها صالتني ألن قبلها صالتني،" -وقد أشرنا إليها -ويؤيده رواية الطحاوي

  : قال الشوكاين
وأنت خبري بأن جمرد  ،واألثران استدل ما من قال إن الصالة الوسطى هي الظهر "

 ،ازلة فيهاكون صالة الظهر كانت شديدة على الصحابة ال يستلزم أن تكون اآلية ن
ومثل هذا ال يعارض به  ،أن املناسب أن تكون الوسطى هي الظهر :غاية ما يف ذلك

تلك النصوص الصحيحة الصرحية الثابتة يف الصحيحني وغريمها من طرق متعددة قد 
وعلى فرض أن قول هذين الصحابيني تصريح ببيان سبب  ،قدمنا لك منها مجلة نافعة

                                  
) ٢/٥٦١( والطربي يف تفسريه) ١/١٥٢(الكربى يف النسائي و) ٤١١(داود  وأبو) ٥/١٨٣(أمحد أخرجه ) ١(
شرح "والبغوي يف ) ٥/١٢٥(والطرباين ) ١/١٦٧"(ح معاين اآلثارشر"والطحاوي يف) ١/٤٥٨(يف سننه البيهقي و

   :مجيعهم من طريق) ٢/٢٣٦( "السنة
عن زيد بن ثابت  ،حيدث عن عروة بن الزبري ،قال مسعت الزبرقان ،حدثين عمرو بن أيب حكيم: قال ،شعبة
  ).فذكره(قال

  :وهذا إسناد صحيح، رواته كلهم ثقات
، قاله ابن حجر ويقال بن عبد اهللا بن عمرو بن أمية ثقة من السادسة بن عمرو بن أميةهو االزبرقان 

  ].١٩٨٧"[التقريب"يف
 :ثقة من السادسة، وانظر]: ٥٠١٣"[التقريب"هو الواسطي وثقه النسائي، وقال ابن حجر يف عمرو بن أيب حكيم

  ). ٢١/٥٨٩"(ذيب الكمال"
  .وصححه األلباين يف صحيح أيب داود

  ). ٢/٣٠٩"(حمرقاة املفاتي) "٢(



 

يشك من له أدىن إملام بعلوم االسـتدالل أن ذلـك ال    ال إبداء مناسبة فال ،الرتول
 .)١("ينتهض ملعارضة ما سلف

  .(٢)روي عن ابن عباس .أا املغرب :الرابعل والق
أن املراد بالوسطى املتوسطة يف املقدار، وهذا يصدق علـى صـالة املغـرب     :واحلجة هلم

ي متوسطة من جهة ، وهمتوسطة يف عدد الركعات ليست بأقلها وال أكثرها فحسب، فهي
  .بعدها صالتا جهر وقبلها صالتا سرف السر واجلهر،

  .أا العشاء األخرية :اخلامسل والق
  .(٣)"وإمنا ذكرها بعض املتأخرين ،ومل ينقل عن السلف فيها شيء:"قال اإلمام البغوي 

ويسـتحب   ،وجتيء يف وقـت نـوم   ،تقصران ا بني صالتني الأ: وحجة أهل هذا القول
  .فوقع التأكيد يف احملافظة عليها ،وذلك شاق تأخريها
     .وجعلت عيداً،ألا خصت باجلمع هلا واخلطبة فيها ؛صالة اجلمعة هي: السادسالقول 
  .  أا الصبح والعصر معاً :السابعالقول 
بفضل هاتني الصالتني، وكـأم رأوا أن   رسول اهللا ا ورد عن مب أهل هذا القول واحتج

  : لفضلى، ورأوا أن أفضلها هاتان الصالتان، فمن األحاديث املشار إليهاالوسطى مبعىن ا
يتعـاقبون فـيكم مالئكـة بالليـل ومالئكـة      :"مرفوعـاً  ما رواه أبو هريرة  -

  .(٤)احلديث"بالنهار
إذ نظر إىل القمر ليلـة   وروى جرير بن عبد اهللا قال كنا جلوسا عند رسول اهللا  -

 ،ال تضامون يف رؤيتـه  ،كما ترون هذا القمر ،مأما إنكم سترون ربك :"البدر فقال
يعـين  (٥) "وصالة قبل غروا ،فإن استطعتم أال تغلبوا على صالة قبل طلوع الشمس

  .الفجر والعصر

                                  
  ).١/٤٥٧"(حتفة األحوذي"، )٢/٥٩"(عون املعبود: "، وانظر)١/٤٠١"(نيل األوطار) "١(
  ).٨/١٩٦"(فتح الباري"، وحسن إسناده احلافظ ابن حجر يف)٢/٤٤٨(ابن أيب حامت أخرجه ) ٢(
  ).١/٢٢١"(تفسري البغوي)"٣(
  ).٦٣٢(ومسلم) ٥٣٠(أخرجه البخاري) ٤(
  ).٦٣٣(مسلمو) ٥٢٩(أخرجه البخاري) ٥(



 

من صلى الـربدين دخـل   :"قال أن رسول اهللا   أيب موسى األشعري  وعن -
    .(١)"اجلنة

   .والصبح شاءأا الع :الثامنالقول 
ذا القول نزعوا إىل ما نزع إليه أصحاب القول السابق، فرأوا أن أفضـل  وكأن أصحاب ه

ولو يعلمون ما :" الصلوات هاتان الصالتان، ولذلك مها أثقل الصالة على املنافقني، وقال 
   .(٢)"ألتومها ولو حبوا همافي

   .أا الصلوات اخلمس جبملتها :التاسعالقول 
  .(٣)ويروى هذا القول عن ابن عمر

مث خص  ،يعم الفرض والنفل C B Az }  :أن قوله تعاىل :هذا القول ووجه
  . (٤)الفرض بالذكر

  :، واستغرب هذا منه ابن كثري رمحه اهللا تعاىل، فقال(٥)بن عبد الربواختار هذا القول اإلمام ا
  :فقال

حدى وإا إل ،وراء البحر والعجب أن هذا القول اختاره الشيخ أبو عمرو النمري إمام ما " 
  .(٦)"إذ اختار مع اطالعه وحفظه ما مل يقم عليه دليل من كتاب وال سنة وال أثر ؛الكرب

   :النوويقال اإلمام 
مث  ،ألن العرب ال تذكر الشـيء مفصـالً   ؛فضعيف أو غلط ،هي مجيع اخلمس :ومن قال"

  .(٧)"واهللا أعلم ،على فضيلته أو تفصل بعضه تنبيهاً ،مث تفصله ،وإمنا تذكره جممالً ،جتمله

                                  
  ).٦٣٥(ومسلم) ٥٤٨(أخرجه البخاري) ١(
  . من حديث أيب هريرة ) ٦٥١(ومسلم) ٦٢٦(أخرجه البخاري) ٢(
". نظر ويف صحته أيضاً):"١/٢٩٥( هتفسري، قال ابن كثري يف )٢/٤٤٨(ابن أيب حامت و) ٢/٥٦٥(الطربي  أخرجه) ٣(

  ).٨/١٩٦(فتح وحسن إسناده  احلافظ يف ال
  ).٣/٢١٢"( القرطيبتفسري: "انظر) ٤(
  ).٢/١٩٣"(االستذكار: "انظر) ٥(
  ).١/٢٩٥" (ابن كثري تفسري) "٦(
  ).٥/١٢٩"(شرح النووي على صحيح مسلم) "٧(



 

كما خبأ ليلة القـدر يف   ،خبأها يف الصلواتوأن اهللا تعاىل  ،أا غري معينة :العاشرالقول  
ليقوموا بالليل  ؛وساعات الليل املستجاب فيها الدعاء ،رمضان وكما خبأ ساعة يوم اجلمعة
  .يف الظلمات ملناجاة عامل اخلفيات

  :ابن كثريقال اإلمام 
ب وشريح القاضي ونافع موىل ابن عمر والربيع بـن  وحيكى هذا القول عن سعيد بن املسي"
   . (١)"واختاره إمام احلرمني اجلويين يف ايته ،ونقل أيضا عن زيد بن ثابت، ميخث

  .(٣)، ونسبه لإلمام مسلم(٢)واختاره ابن أيب زمنني والقرطيب يف تفسريه
  : واستدل من ذهب إىل هذا القول

نزلت هذه اآلية  :قال اب عن الرباء بن عازب ا رواه مسلم يف صحيحه يف آخر البمب  -

} : فرتلـت  ،فقرأناها ما شـاء اهللا مث نسـخها اهللا   ،حافظوا على الصلوات وصالة العصر
 E D C B Az قـال   ،هي إذا صالة العصـر : فقال رجل

فلزم من هذا أا بعد أن عينـت   ،وكيف نسخها اهللا تعاىل ،قد أخربتك كيف نزلت :الرباء
   .فارتفع التعيني واهللا أعلم ،وأمت ،نسخ تعيينها

فلم يبق إال احملافظة على مجيعها وأدائها  ،عدم الترجيحمع  ةتعارضماألدلة وجدنا : وقالوا -
  .(٤)يف أوقاا واهللا أعلم

  
  

  الترجيح
الذي يترجح يل من األقوال السالفة ما ذهب إليه أصحاب القول األول مـن أن الصـالة   

هلا بذلك، فقوله مقدم على  تفسري النيب : ر، وسبب هذا الترجيحالوسطى هي صالة العص
قول كل أحد، ولذا؛ فقد ذهب إليه اجلمهور من العلماء، ومن مل يذهب إليه من أهل العلم، 

                                  
  ).١/٢٩٥"(تفسري ابن كثري) "١(
  ).٣/٢١٢"(تفسري القرطيب"، )١/٢٤٠"(زمننيأيب تفسري ابن ) "٢(
  .لبابيف آخر ا -حديث الرباء-ذا احلديثألنه أتى : قال) ٣(
  ).٣/٢١٢(وهذا من أدلة القرطيب يف تفسريه ) ٤(



 

، أو لغري ذلك من األسباب اليت ألجلها مل يأخذ (١)فلعله مل يبلغه احلديث، أو مل يصح عنده
  .عده إىل غريه، ومل خيالفه لقول أحد من الناسباحلديث، لكن من صح عنده مل ي

والناظر يف حجج األقوال األخرى يرى جلها تستدل ملا ذهبت إليه مبا ثبت من فضائل لتلك 
الصالة املعينة، وهذا يف احلقيقة خارج عن موطن الرتاع، فليس اخلالف يف ثبوت فضل تلك 

مرين، فثبوت الفضل لصالة معينة، الصالة، بل يف كوا هي الصالة الوسطى، وفرق بني األ
ال يلزم منه أا هي الصالة الوسطى، فما ثبت مثالً من فضل لصالة الفجر، ال يعين أا هي 
الصالة الوسطى، وهكذا القول يف باقي الصلوات، وما من صالة إال وقد جاء ما يدل على 

 أنه جـاء تفسـري   ولوال. فضلها ومرتلتها على وجه اخلصوص، مع دخوهلا يف الفضل العام
الصالة الوسطى صرحياً بأا العصر، ملا كان الفضل الوارد فيها دليالً على أا هي الصـالة  

  .وذا حتصل اإلجابة عن كثري من األدلة اليت استدل ا أرباب املذاهب. الوسطى
تعيينها  أا بعد أن عينت نسخ :لزم منهيفوأما من استدل بأن التعيني نسخ، كما رواه الرباء، 

بأن رفع التالوة ال يلزم منه نسخ احلكم، كما هو معلوم : فريد هذا. فارتفع التعيني ،وأمت
  . ما جاء من األحاديث الصرحية يف تفسريها -بقاء احلكم-عند أهل العلم، ويؤيد هذا 

  !!وأما دعوى تعارض األدلة فما أبعدها من دعوى، فأين هي األدلة املتعارضة يف التعيني؟
والعلم عنـد اهللا  . أن املترجح من األدلة هو أن الصالة الوسطى هي العصر: خالصة القولو

  .    تعاىل
  
  
  
  
  
  
  
  

                                  
  .~كما هو حال اإلمام الشافعي ) ١(
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  :وفيها مسألة واحدة، وهي

  . : { R Q P zبيان معىن قول إبراهيم ] ٤٨[
  :~قال اإلمام ابن قتيبة 

 ،يطمئن بـيقني النظـر   :أي.R Q P z }وتأويل قول إبراهيم عليه السالم "
 ،ويقني البصر أعلـى اليقيـنني   ،يقني البصر واآلخر ،يقني السمع :أحدمها :واليقني جنسان

حني ذكر قوم موسى وعكوفهم على  (١)"ليس املخرب كاملعاين: "رسول اهللا ولذلك قال 

                                  
 والقضاعي) ١/١٢(والطرباين يف األوسط) ٢/٣٥١(واحلاكم )١٤/٩٦(ابن حبانو) ١/٢١٥،٢٧١(أخرجه أمحد) ١(

  :من طريق) ٢/٢٠١(الشهاب  مسنديف 
  ). فذكره( قال رسول اهللا : قال، بن عباساعن  ،عن سعيد بن جبري ،أيب بشرهشيم، عن 

  .كثري التدليس واإلرسال اخلفي ]:٧٣١٢"[التقريب:"وهشيم هو ابن بشري قال عنه ابن حجر يف
   . الناس يف سعيد بن جبري ثقة من أثبت ]:٩٣٠"[تقريبال"وأبو بشر هو جعفر بن إياس قال ابن حجر يف 



 

 ،عاينهم عاكفني فلما ،فلم يلق األلواح ،أعلمه اهللا تعاىل أن قومه عبدوا العجل :قال ،العجل
وكذلك املؤمنون بالقيامة والبعث واجلنـة والنـار    ،حىت انكسرت ،غضب وألقى األلواح

فأراد إبـراهيم   ،م يف القيامة عند النظر والعيان أعلى يقيناًوه ،مستيقنون أن ذلك كله حق
  .(١)"عليه السالم أن يطمئن قلبه بالنظر الذي هو أعلى اليقينني

بالنظر، كأن قلبه كان معلقاً بأن يرى ذلك، فـإذا  : أي R Q P z }: وقال
  . (٢)"رآه، اطمأن وسكن، وذهبت عنه حمبة الرؤية

  
  الدراسة

طلـب    يف اآلية الكرمية، هو أنه  أن معىن قول إبراهيم ~بة يرى اإلمام ابن قتي
من ربه أن يريه كيفية إحياء املوتى، وذلك من أجل زيادة اليقني احلاصل بالنظر، ومل يكـن  

   شاكاً يف قدرة اهللا تبارك وتعاىل، فسؤاله إمنا كان ملزيد من اليقني، وملا جبلت عليـه
به، ومل يكن ناجتا عن شـك، وهـذا هـو مـذهب     النفوس البشرية من رؤية ما أخربت 

  . (٣)اجلمهور
 )٢(والربيع بن أنـس  )١(وقتادة )٤(وهذا هو معىن ما روي عن بعض السلف كسعيد بن جبري

ليزداد يقيين، إذ أن اليقني يـزداد بالبصـر    R Q P z }: من معىن قوله تعاىل

                                                                                                   
  .رجاههذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خي :وقال احلاكم

  ).٢/٤١٢(واحلاكم) ١٤/٩٧(لكن هشيما قد توبع، تابعه أبو عوانة كما عند ابن حبان 
  ).٣٧٧ص(واحلديث صححه األلباين يف خترجيه للطحاوية

البن قتيبة  "غريب احلديث"،)١١٥-١١٤ص"(املسائل واألجوبة:"، وانظر)٩٨-٩٧ص( "تأويل خمتلف احلديث) "١(
)١/٢٦٠.(  
  ).٩٧ص"(تأويل خمتلف احلديث" ،)١/٥٨٠(البن قتيبة "غريب احلديث:"، وانظر)٨٦ص"(تفسري غريب القرآن) "٢(
االنتصار " ،)١/١٠٣"(الفصل يف امللل"، )١/٢٨٣(للنحاس"معاين القرآن: "، وانظر"فتح القدير"قاله الشوكاين يف ) ٣(

تفسري "،)١/١٨٦"(فسري الواحديت" ،)١/٢٥٦"(تفسري أيب السعود"، )٣/٧٦٧( "يف الرد على املعتزلة القدرية األشرار
تفسري " ،)١/٣٣٧"(الكشاف"،)١/٩١"(التسهيل لعلوم الترتيل" ،)١/١٢٨( "تفسري النسفي" ،)١/٢٤٧"(البغوي
  ).٢/١٨٤"(شرح النووي على صحيح مسلم" ،)١/٢٦٦"(السمعاين

  . ليوقن: قال R Q P z } :عنه قوله)٢/٥١٠(وابن أيب حامت ) ٣/٥٠(فقد أخرج الطربي) ٤(



 

قرره ابـن قتيبـة رمحـه اهللا     والرؤية؛ ليصبح عني اليقني بعد أن كان علم اليقني، وهذا ما
  . (٣)تعاىل

  :ويؤيد هذا
 :أن األنبياء ال جيوز عليهم الشك، قال اإلمام القرطيب -
واألنبياء متفقون  ،فإنه كفر ؛وال جيوز على األنبياء صلوات اهللا عليهم مثل هذا الشك "

 ،يهم سبيلوقد أخرب اهللا تعاىل أن أنبياءه وأولياءه ليس للشيطان عل ،على اإلميان بالبعث

_   }  :وقـال اللعـني   )٤٢:احلجر ( o n m l k jz }  :فقال
 b a `z )فكيـف   ،وإذا مل يكن علـيهم سـلطنة   )٤٠:احلجر

 .(٤)"يشككهم

 ( o  n m lz } : ومما ينفي عنه الشك عليه السالم، أنه هو القائل -
 ).٢٥٨:البقرة

أن الشـك   فأثبت اإلميان، ومعلوم O N ML   K Jz }  :ويؤيده قوله تعاىل -
 .مناف لإلميان

حال شـيء موجـود متقـرر    سأل بكيف، وكيف يسأل ا عن  أن إبراهيم  -
 ،وكيف نسج الثـوب  ،كيف علم زيد :حنو قولك ،الوجود عند السائل واملسؤول

 ،فإمنا السؤال عن حال من أحواله ،وكيف زيد ،كيف ثوبك :ومىت قلت ،وحنو هذا

                                                                                                   
  ".ألزداد يقيناً" R Q P z } :عنه أنه قال) ٣/٥٠(والطربي) ١/١٠٧(هتفسري يفالصنعاين أخرج ) ١(
   .أراد إبراهيم أن يزداد يقيناً: عنه أنه قال) ٣/٥٠(أخرج الطربي) ٢(
قني وهذا أوىل من محل عبارام على أم يرون إبراهيم شاكاً، فطلب زيادة اليقني يدل على وجود اليقني، والي) ٣(

ضد الشك، فهم أثبتوا اليقني املنايف للشك، فحمل عبارام على ما ذكر هو املتعني، فاليقني قابل للزيادة، وتوافر األدلة 
ليس املخرب :"وكثرا يؤدي إىل زيادته يف قلب العبد، ويدل على هذا ما ذكره ابن قتيبة من قصة موسى وحديث

". واليقني يف القلب له مراتب):"١٥/١٧٧"(جمموع الفتاوى"ية يفوهلذا قال أبو العباس ابن تيم". كاملعاين
  ).٢/٦٩٨"(تعظيم قدر الصالة:"وانظر

  ).٣/٢٩٩( "تفسري القرطيب) "٤(



 

K   } : ،مث أكد هذا بقولهواإلحياء متقرر ،اءعن هيئة اإلحيههنا بكيف ستفهام فاال
 O N MLz "(١). 

يف هذا، فرأى أن هذا من إبراهيم عارض شك قد عـرض   ~وقد خالف اإلمام الطربي 
على حنو ما  له، فسأل ربه عز وجل أن يريه كيف حيىي املوتى؛ طلباً إلزالة ما خاجل قلبه 

  :جاء عن ابن زيد حيث قال
فـدواب البحـر    ،فما كان منه يف البحر ،ه يف الرب ونصفه يف البحرمر إبراهيم حبوت نصف

يا إبراهيم مـىت   :فقال له اخلبيث ،فالسباع ودواب الرب تأكله ،وما كان منه يف الرب ،تأكله
يا رب أرين كيف حتيي املوتى قال أومل تؤمن قال بلى  :فقال ؟جيمع اهللا هذا من بطون هؤالء

  .(٢)ولكن ليطمئن قليب
  .(٣)"حنن أحق بالشك من إبراهيم:"من قوله ى قوله هذا مبا جاء عن النيب وقد قو

   :قالرضي اهللا تعاىل عنهما حيث بن عباس واستدل أيضاً مبا جاء عن ا
    .(٤)ما يف القرآن آية أرجى عندي منها

    .)٥(عطاء بن أيب رباحوهو مذهب 
  : ا يف معىن اآلية، أما احلديثوقد نوقش اإلمام الطربي فيما ساق من أدلة على مذهبه هذ

بل هو ترتيـه وتربيـة    ليس يف هذا إثبات للشك من قبل إبراهيم : فقد قال أهل العلم
   :اخلطايباإلمام قال للخليل من أن يقع منه أو يصدر عنه، 

حنن أحق بالشك مـن  :"وليس يف قوله ،التواضع واهلضم من النفس :مذهب هذا احلديث"
لكن فيه نفي الشك عن كـل    وال على إبراهيم ،ك على نفسهاعتراف بالش "إبراهيم

                                  
، وقد نقله مقرا له اإلمام القرطيب يف تفسريه )١/٣٥٣"(احملرر الوجيز"هذا حاصل ما ذكره اإلمام ابن عطية يف ) ١(
)٣/٢٩٩ .(  
  ).٣/٤٨"(تفسري الطربي) "٢(
  . من حديث أيب هريرة ) ١٥١(ومسلم) ٣١٩٢(أخرجه البخاري ) ٣(
  ).١/١٢١(واحلاكم) ٢/٥٠٩(ابن أيب حامت و) ٣/٤٩(، والطربي)١/١٠٦( هتفسرييف الصنعاين أخرجه ) ٤(

E D }  :دخل قلب إبراهيم بعض ما يدخل قلوب الناس فقال :عنه أنه قال) ٣/٤٩(الطربي فقد أخرج ) ٥(
 K J IH G F   O N MLz .     



 

 ،يف قدرة اهللا تعاىل علـى إحيـاء املـوتى    بترومل أَ ،إذا مل أشك أنا :يقول ،واحد منهما
وفيه اإلعالم أن املسألة من قبل إبراهيم مل تعرض  ،فإبراهيم أوىل بأن ال يشك فيه وال يرتاب

والنفس جتد  ،ة العلم واستفادة معرفة كيفية اإلحياءلكن من قبل طلب زياد ،من جهة الشك
والشـك   ،والعلم يف الوجهني حاصل ،(١)ما مل جتده بعلم األمنية ،بعلم الكيفية ةمن الطمأنين

  .(٢)"مرفوع
كان يرى  {وأما ما جاء عن ابن عباس، فلم يسلم أهل العلم للطربي تفسريه له، وأنه 

أن اإلميان يكفي فيه إقرار العبد، فلما قال إبراهيم : رصدور الشك من إبراهيم، بل معىن األث
 :بلى اكتفى اهللا منه بذلك، يدل على هذا قول ابن عباس يف األثر نفسه:  

، ولذا (٣)ويوسوس به الشيطان ،فهذا ملا يعترض يف الصدور "O:"فرضي من إبراهيم بقوله
من حيث فيها اإلدالل على اهللا ف ،هي أرجى آية :فأما قول ابن عباس: "قال اإلمام ابن عطية

 ؛هي أرجـى آيـة   :وجيوز أن يقول ،وليست مظنة ذلك ،وسؤال اإلحياء يف الدنيا ،تعاىل

  .(٤)"إن اإلميان كاف ال حيتاج بعده إىل تنقري وحبث :أي   L   Kz} :لقوله
يدل على ما ذهب إليه " ويوسوس به الشيطان ،فهذا ملا يعترض يف الصدور:" {لكن قوله 

  . ربي، والعلم عند اهللا تعاىلالط
علم يل ربه عز وجل هذا السؤال إمنا سأل إبراهيم : ويف اآلية أيضاً قوالن متقاربان، فقيل

   .(٥)قاله ابن عباس اه،إذا دعه يباهللا جين أ
: ملا أخرب وبشر أن اهللا تعاىل اختذه خليالً، طلب بينة، فسأل هـذا السـؤال، فقولـه   : وقيل

  .(١)خللةليطمأن قليب أي با

                                  
  ".األمنية:"وقد نقل هذا النص) ١٠/٣٧٥" (مرقاة املفاتيح"يف) ١(
شرح النووي "، )١/١١٦"(شرح السنة: "وانظر. ، ويف توجيه احلديث أقوال أخرى)٣/١٥٤٦"(أعالم احلديث) "٢(

، )١٠/٣٧٥"(مرقاة املفاتيح" ،)١٥/٢٦٧" (عمدة القاري"،)٦/٤١٠"(فتح الباري" ،)٢/١٨٣"(على صحيح مسلم
  ).١/٤٧٢"(مدارج السالكني"، )٢٣/١١"(فتاوى ابن تيمية" ،)٤/٦"(الفصل يف امللل"
  ).٢/٥٠٩(ابن أيب حامت كما هي رواية ) ٣(
  ).١/٣٥٢"(احملرر الوجيز) "٤(
  .من طريق الضحاك) ٢/٥٠٩(ابن أيب حامت أخرجه ) ٥(



 

  الترجيح
مل يكن عن شك، بل  الذي يترجح يل هو ما ذهب إليه اجلمهور من أن سؤال إبراهيم 

كان طلباً لعلو اليقني وزيادة درجته يف قلبه، إذ أن العيان يزيد يف اليقني، كما هو معلوم بل 
حـاً،  وحمسوس، وما سبق ذكره ومناقشته من رأي ابن جرير رمحه اهللا يبني كونه رأيا مرجو

طلب ذاك الطلب ملـا   وأما القوالن األخريان فهما عاريان عن الدليل، فمن أين لنا أن 
أخرب بكونه خليل الرمحن، مث إن إبراهيم يرته عن أنه ال يقبل خربا جاءه عن ربه عن واسطة 

: والذي فيه -وهو ضعيف-وهكذا القول املروي عن ابن عباس.  ملك مرسل إليه إال ببينة
أجبتين، فمن أين لنا أن هذا هو مقصوده، وليس يف اآلية وال يف السنة ما يـدل   ألعلم أنك

ملا طلب هذا الطلب بعينـه،  : فما يزال اإلشكال واردا مث إذا كان هذا مقصوده . عليه
  وهل كان شاكاً، أم غري شاك؟ 

  .  ما اختاره اجلمهور، والعلم عند اهللا تعاىل -إن شاء اهللا تعاىل-فالراجح 
  
   
  
  
  

     
  
  
  
  
  
  

                                                                                                   
 )قسم التفسري- ٣/٩٧١(سعيد بن منصور  وأخرجه .عن السدي) ٢/٥٠٨(وابن أيب حامت) ٣/٤٨(رواه الطربي) ١(
  ).١/٣١٣"(زاد املسري:"وانظر.عن سعيد بن جبري) ٢/٥٠٩(ابن أيب حامت و
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  ـــــــــــ 
  :وفيها مسألة واحدة، وهي

  .بيان من ضرب له املثل القرآين] ٤٩[
  : ~ابن قتيبة  قال اإلمام

  :هذا مثل ضربه اهللا تبارك وتعاىل، للمنافقني واملرائني بأعماهلم ال يريدونه بشيء منها، يقول"
يردون يوم القيامة على أعمال قد حمقها اهللا وأبطلها، ووكلهم يف ثواا إىل من علموا لـه،  

الثمـرات،   كمثل رجل كانت له جنة فيها من كـل : أحوج ما كانوا إىل أعماهلم، فمثلهم
وأصابه الكرب فضعف عن الكسب، وله أطفال ال جيدون عليه وال ينفعونه، فأصاا إعصـار  
فيه نار فاحترقت، ففقدها أحوج ما كان إليها، عند كرب السن، وضعف احليلـة، وكثـرة   

  . (١)"العيال، وطفولة الولد، وهو معىن قول ابن عباس وغريه
  

  الدراسة
ليلته سهران مل ينم؛ يتفكـر   األمثلة القرآنية حىت بات عمر هذا املثل القرآين من أعجب 

  .(٣)هذا مثل قل من يعقله من الناس: ، وقال احلسن البصري فيه(٢)فيه

                                  
  ).٣٢٤ص"(تأويل مشكل القرآن) "١(
  . عبد بن محيد وابن املنذرإىل ) ٢/٤٧"(الدر املنثور"عزاه يف ) ٢(
  ).١/٥٥٠"(طريق اهلجرتني"ذكره عنه ابن القيم رمحه اهللا تعاىل يف ) ٣(



 

وقد اختلف أهل العلم يف أهل هذا املثل املضروب هلم من هم؟ وما خلتهم وفعلتـهم الـيت   
  :على األقوال اآلتيةأوجبت هلم هذا الوصف الرهيب واملثل العظيم؟ وكان اختالفهم 

بأعماله، املتزلف بأفعاله لغري اهللا تعاىل، فال يرجو من اهللا لمرائي آخر لأنه مثل : القول األول
  .ينقطع عنه نفعها أحوج ما يكون إليهثواا، وال يطلب نفعها، وال يريد برها، ف

دي والبغـوي  وكثري من املفسرين، كالطربي والثعليب والواح ~وهذا ما اختاره ابن قتيبة 
   :السدي يف اآلية، قال (١)والزخمشري وابن عاشور
فـال   ،وهو يرائي ،فيذهب ماله منه ،أنه ينفق ماله يرائي به الناس :هذا مثل آخر لنفقة الرياء

 ،فذهبت ،وجدها قد أحرقها الرياء ،واحتاج إىل نفقته ،فإذا كان يوم القيامة ،يأجره اهللا فيه
جاءت ريح  ،واحتاج إىل جنته ،وكثر عياله ،حىت إذا بلغت ،تهكما أنفق هذا الرجل على جن

  .(٢)فلم جيد منها شيئاً ،فأحرقت جنته ،فيها مسوم
وهو -أن اآليات جاءت يف ذم الرياء والتنفري منه، واحلث على ضده : ولعل وجه هذا القول

  .(٣)والصدور عنه والتمسك به–اإلخالص
  .ثل آخر للمرائيأا مثلٌ مستقل، وليست مب:القول الثاين

  : واختلف أهل هذا املذهب يف بيان صاحب هذا املثل على أقوال
  . أن اآلية فيمن عمل عمال صاحلاً، مث أعقبه بأعماله سيئة، فختم له ا: القول األول

واختاره اإلمـام   (٤)وتلميذ ابن عباس عكرمة وهذا هو قول ابن عباس ووافقه عليه عمر 
  . رحم اهللا تعاىل اجلميع (٥)بن سعديابن القيم وابن كثري وا

  : يف صحيحه ~وقد روى البخاري 

                                  
تفسري "، )١/١٨٩"(لواحديل "الوجيز"، )٢/٢٦٦"(تفسري الثعليب" ،)٣/٧٤"(تفسري الطربي: "انظر) ١(

  ،)١/٢٥٣"(البغوي
  ).٣/٥٣( "التحرير والتنوير" ،)١/١٣٠"(تفسري النسفي"، )١/٥٦٨"(تفسري البيضاوي"، )١/٣٤١"(الكشاف"
  ).٢/٥٢٣(ابن أيب حامت و) ٣/٧٥(الطربي  أخرجه) ٢(
  ).٣/٧٧( يف تفسريه الطربيما قاله : ظروان) ٣(
  ).٢/٥٢٣(ابن أيب حامت أخرجه ) ٤(
  ).١١٤ص"(تفسري السعدي"،)٥٥٢-١/٥٥٠"(طريق اهلجرتني"، )١/٣٢٠"(تفسري ابن كثري" :انظر) ٥(



 

^ }  :فيمن ترون هذه اآلية نزلت: ألصحاب النيب  قال يوماً عمر بن اخلطاب أن 
 f e d c   b    a ` _z فقال ،فغضب عمر ،اهللا أعلم :قالوا: 

يا  :فقال عمر ،ري املؤمننييف نفسي منها شيء يا أم :فقال ابن عباس ،أوال نعلم ،قولوا نعلم
قـال   ،بعمل ضربت مثالً :فقال ابن عباس رضي اهللا عنهما ،وال حتقر نفسك ،ابن أخي قل

فعمل  ،مث بعث اهللا له الشيطان ،لرجل غين يعمل بطاعة اهللا :قال ابن عباس ؟أي عمل :عمر
  .(١)باملعاصي حىت أغرق أعماله

   :وجاء عن ابن عباس أنه قال يف هذه اآلية
 ،مث يسيء يف آخر عمـره  ،للجنة فيكون مثالً ،صاحلاً يبدأ فيعمل عمالً ،ربت مثال للعملض

فيكون اإلعصار الذي فيه نار الـيت أحرقـت    ،حىت ميوت على ذلك ،فيتمادى يف اإلساءة
  .(٢)إلساءته اليت مات وهو عليها  مثالً ،اجلنة

  :معلقاً على األثر السابق ~قال ابن كثري 
ما فيها من املثل بعمل من أحسن العمل  نِيبوت ،ث كفاية يف تفسري هذه اآليةويف هذا احلدي"

فأبطـل   -عياذا باهللا من ذلك -فبدل احلسنات بالسيئات ،مث بعد ذلك انعكس سريه ،أوالً
 ،واحتاج إىل شيء من األول يف أضيق األحوال ،بعمله الثاين ما أسلفه فيما تقدم من الصاحل

  .(٣)"هليإوخانه أحوج ما كان  ،فلم حيصل منه شيء
  :مبيناً وجه هذا القول ~قال العالمة ابن القيم 

بالصفوان  :وتأمل كيف ضرب سبحانه املثل للمنفق املرائي الذي مل يصدر إنفاقه عن اإلميان"
مث  ،لعدم إميانه وإخالصه ؛بل ذهب بذره ضائعاً ،أصالً فإنه مل ينبت شيئاً ،الذي عليه التراب

مث عرض له ما أبطل ثوابه باجلنة اليت هي من  ،بنيته هللا ملن عمل بطاعة اهللا خملصاًضرب املثل 
فإن هذا نبت له  ،فأحرقها ،سلط عليها اإلعصار الناري مث ،أحسن اجلنان وأطيبها وأزهرها

                                  
  ).٤٢٦٤(برقمالبخاري  أخرجه) ١(
  )٣/٧٦(الطربي أخرجه ) ٢(
  ).١/٣٢٠"(تفسري ابن كثري) "٣(



 

فتبارك من جعل  ،واألول مل حيصل له شيء يدركه احلريق ،مث احترق ،وأمثر له عمله ،شيء
  .(١)"وشفاء للصدور وهدى ورمحة ،وبكالمه حياة للقل
 فلو فكر العاقل يف هذا املثل، وجعله قبلة قلبه، لكفـاه وشـفاه،   :"~وكان قد قال 

كانـت   ،مث أتبعها مبا يبطلها ويفرقها مـن معاصـي اهللا   ،فهكذا العبد إذا عمل بطاعة اهللا
  .(٢)"كاإلعصار ذي النار احملرق للجنة اليت غرسها بطاعته وعمله الصاحل

إا فيمن أنفق، مث أتبع نفقتـه بـاملن   : )٣(ويقرب من هذا قول الرازي واخلازن وابن عادل
  .واألذى، فهو رجل عمل صاحلاً، مث اتبعه مبا يبطله

  .غري أن القول بالعموم أوىل
أن هذا املثل مضروب لكل منافق وكافر، عمل وهو حيسب أنه حيسن صـنعاً،  : القول الثاين

  اجة مل جيد شيئاًفلما جاء إىل وقت احل
  . (٥)، واختاره اإلمام ابن عطية(٤)وبه قال ابن زيد
يف -، وهذا قول ابـن عبـاس   أنه مثل للمفرط يف طاعة اهللا تعاىل حىت ميوت: القول الثالث

  .(٩)رمحهم اهللا تعاىل، واختاره السمرقندي يف تفسريه (٨)والربيع (٧)جماهد مامإلوا (٦)-رواية
  .(٩)تفسريه

أن اآلية تثبت أن لصاحب املثل شيء يرجي نفعـه، ويؤمـل   : لكن يشكل على هذا القول
خريه، لكنه خيذل لبطالن هذا اخلري، وفوات نفعه ،واملفرط خبالف ذلك، ليس له ما يرجوه 

  . أو يؤمله، بل هو عامل أنه ال شيء عنده، وال خري لديه

                                  
  ).٥٥٢- ١/٥٥١"(طريق اهلجرتني) "١(
  ).٥٥١- ١/٥٥٠"(طريق اهلجرتني)"٢(
  ). ٤/٤٠٣"(اللباب يف علوم الكتاب" ،)١/٢٨٦"(تفسري اخلازن"، )٧/٥١"(تفسري الرزاي" :انظر) ٣(
  ).٣/٧٧(الطربي أخرجه ) ٤(
  ).١/٣٦٠"(احملرر الوجيز:"انظر) ٥(
  ).٢/٥٢٤(ابن أيب حامت و) ٣/٧٦،٧٧( أخرجه الطربي) ٦(
  ).١/٢٥٩"(زمننيأيب تفسري ابن : "، وانظر)٢/٥٢٢(ابن أيب حامت و) ٣/٧٥(الطربي أخرجه ) ٧(
  ).٢/٥٢٢(ابن أيب حامت و) ٣/٧٧(الطربي أخرجه ) ٨(
  ).١/٢٠٢"(تفسري السمرقندي:"انظر) ٩(



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الترجيح
أن اآلية مثل آخر ال عالقة له باملرائي، بل : لعل الراجح إن شاء اهللا تعاىل من األقوال السالفة

هو مثل مستقل عنه، ويبني هذا أن الناس من جهة العمل الصاحل، وبقاء نفعه أو ذهابه على 
إما رجل عمل عمال صاحلاً، لكنه يف حال عمله قد ضم إليه ما يفسده، فهـذا  : ثالثة أقسام

ئم ملثل ذاك احلجر األملس الذي عـاله  يف حقيقته مل يعمل شيئاً، ومل يصنع خرياً، فمثله مال
التراب،فما إن جاءه ماء إال وقد ذهب ما عليه، وعاد إىل حقيقته من القسوة، فلم ينتفع مبا 

  .بذل وال مبا أعطى 
رجل عمل صاحلاً، ودام على عمله، وثبت على إحسانه، فهو يرجو نفعـه،  :والقسم الثاين

ة يصيبها الوابل أو الطل، فتجـود بـأنواع   ويطلب خريه، فهذا مثل عمله كمثل جنة بربو
  .اخلريات، وتأيت بأطيب الربكات

رجل عمل صاحلاً، فأمثر عمله، وزكى سعيه، لكنه مل يدم على حالـه بـل   : والقسم الثالث
قارف السيئات املهلكات، وأتى باملنكرات املوبقات، فذهبت أعماله الصاحلات، وبطلـت  

  . ل الشقاوات، فهذا هو مثله املضروب يف اآلية الكرميةأفعاله الطيبات، فختم له خبامتة أه



 

فاآليات الثالث جاءت يف العاملني الباذلني للمال، فهي قسمة حاصرة، أما املفـرط وغـري   
إم زرعوا وعملوا حىت كانت : العامل، فلهم باب آخر، فهم مل يعملوا حىت يقال يف حقهم

  .   هلم جنة من خنيل وأعناب
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  :وفيها مسألة واحدة، وهي

D C  B A  E} : بيان وقت وقوع املثل الوارد يف قوله تعـاىل ] ٥٠[
M L K J   I H  G F z.  

  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 



 

" {M L K J   I H  G F E D C  B A z 
خرجـوا مسـرعني، يقـول اهللا    : هذا يف يوم القيامة، يريد انه إذا بعث الناس من قبورهم

: أي) ٤٣:عـــارجامل( c b a       ` _  ^     ]   \ [z  } : ســـبحانه
يقومون ويسقطون، كما يقوم الـذي يتخبطـه الشـيطان    يسرعون؛ إال أكلة الربا، فإم 

ويسقط؛ ألم أكلوا الربا يف الدنيا، فأرباه اهللا يف بطوم يوم القيامة حىت أثقلـهم، فهـم   
  .(١)"ينهضون ويسقطون، ويريدون اإلسراع فال يقدرون

  : الدراسة
نا تبـارك وتعـاىل   أن اجلزاء املذكور يف اآلية والذي فيه توعد رب ~يرى اإلمام ابن قتيبة 

أكلة الربا بأم ال يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من املس، بأن هذا اجلـزاء  
يكون يوم القيامة، إذا قام الناس من قبورهم، فالناس ميشون سراعاً، وهم يقومون ويسقطون 

. حىت أثقلهم كالذي أصابه املس وذلك بسبب أكلهم الربا، فاهللا أرباه يف بطوم يوم القيامة
  .هكذا قال رمحه اهللا تعاىل

أما كون وقت هذا اجلزاء يف يوم القيامة، فهذا مما ذهب إليه مجهور املفسرين من املتقـدمني  
عنـد  : يوم القيامة، وقال آخرون: واملتأخرين، على اختالف بينهم يف العبارة، فقال بعضهم
  : قيامهم من قبورهم، وهذا اختالف لفظي، قال الرازي

 ،املراد منه القيام من القرب :وقال بعضهم ،القيام يوم القيامة :املراد منه :أكثر املفسرين قالوا "
  .(٢)"فوجب محل اللفظ عليهما  ،واعلم أنه ال منافاة بني الوجهني

ال يقومون مـن قبـورهم يف البعـث إال     :أمجع املفسرون أن املعىن: "كليبالقال ابن جزي 
  .(٣)"كاجملنون

                                  
  ) . ٨٨ص"(تفسري غريب القرآن:"، وانظر)٤٣٥ص"(تأويل مشكل القرآن) "١(
  ).٧/٧٧"(ازيتفسري الر) "٢(
 ،)١/١٨٢(للفراء"معاين القرآن"،)١/١٤٨"(تفسري مقاتل بن سليمان: "، وانظر)١/٩٤"(وم الترتيلالتسهيل لعل) "٣(
 أيب تفسري ابن" ،)١/٣٠٥(للنحاس"معاين القرآن"، )١/٣٥٨(للزجاج" معاين القرآن"،)٣/١٠١"(تفسري الطربي"

تفسري " ،)١/٣٩٤(واحديلل" الوسيط"، )١/٣٤٨"(النكت والعيون"، )٢/٢٨٢"(تفسري الثعليب"، )١/٢٦٣"(زمنني
  ).٢/٢١٩"(تفسري القامسي"،)١/٥٧٤"(تفسري البيضاوي" ،)١/٢٦١"(البغوي



 

كل آو ...إياك والذنوب اليت ال تغفر : "ما رواه عوف بن مالك مرفوعاً: ا التأويلويؤيد هذ

D C  B A } : مث قرأ ،يتخبط كل الربا بعث يوم القيامة جمنوناًأفمن  ،الربا
M L K J   I H  G F E z "(١).  

لكن يف اآلية احتمال آخر، وهو أن هذا متثيل حلاهلم يف الدنيا، وبيـان لشـدة شـرههم    
  . صهم على حتصيل املال ومجعهوحر

فكانت حتتمل تشبيه حال القائم حبرص وجشع إىل : وأما ألفاظ اآلية:"قال اإلمام ابن عطية
وهذا كما تقول  ،ألن الطمع والرغبة تستفزه حىت تضطرب أعضاؤه ؛جتارة الربا بقيام اجملنون

وقـد شـبه    ،هـذا قد جن  ،إما من فزع أو غريه ،خملط يف هيئة حركاته ،ملسرع يف مشيه
أمل ا             وتصبح من غب السرى وكأمنا   :األعشى ناقته يف نشاطها باجلنون يف قوله

  .(٣)"(٢)من طائف اجلن أولق
  :لكن هذا التأويل مل نر من قال به، إمنا هو جمرد احتمال ذكره ابن عطية، مث ضعفه بقوله

قـوال املفسـرين يضـعف هـذا     وتظاهرت به أ ،(٤)لكن ما جاءت به قراءة ابن مسعود"
  .(٥)"التأويل

وال خيفى أنه مصادمة ملا عليه سلف : "وقد أورده األلوسي ونسبه البن عطية، مث رده، بقوله
الذي ال يعترب يف مثل هـذه   االستبعادسوى  ،من غري داع عن رسول اهللا  وروي ،األمة

  .(٦)"املقامات
  .يف معىن اآلية، مث إنه رده ومعلوم أن ابن عطية إمنا أورده كاحتمال قد يرد

                                  
 .ومل يذكر اآلية) ٨/١٧٨"(تاريخ بغداد:"واخلطيب يف )١٨/٦٠(رواه الطرباين) ١(
  ".وهو ضعيف ،ولاأل وفيه احلسني بن عبد): "٤/١١٩( "جممع الزوائد"قال اهليثمي يف  

  ).٣٣١٣:برقم(وصححه يف السلسة الصحيحة).٢/٣٧٨"(يح الترغيب والترهيبصح"وحسنه األلباين يف
  ).١٢٠ص"(ديوان األعشى:"انظر) ٢(
  .معناً حمتمالً لآلية الكرمية )١١٧ص(هتفسري، وقد جعله الشيخ ابن سعدي يف )١/٣٧٢( "احملرر الوجيز) "٣(
الطربي يف :، وذكرها غري واحد منهم)٢/٥٤٤(هتفسرييف  رواها ابن أيب حامت" يقومون يوم القيامة:"وهي) ٤(

  ).٣/١٠٢(تفسريه
  ).١/٣٧٢"(احملرر الوجيز) "٥(
  ).٣/٤٩"(روح املعاين) "٦(



 

الشيخ حممد بـن عبـده   : وقد رجح هذا االحتمال املذكور وجعله املعىن املتبادر من اآلية
ألنه إذا ذكر القيام انصرف إىل النهوض املعهود يف :وتلميذه الشيخ أمحد املراغي، قال أوهلما

هذا القول حبال أولئك الذين  األعمال، وال قرينة تدل على أن املراد به البعث، مث أيدا كالمها
استعبدهم املال، كاملولعني بأعمال البورصة واملغرمني بالقمار، وما يعتريهم من خفة تعقبها 

  . حركات غري منتظمة، فهذا هو وجه الشبه بني حركام وبني ختبط املمسوس
جيمـع  لكن الشيخ حممد عبده بعد هذا ذهب إىل اجلمع بني هذا القول وقول اجلمهور، بأن 

  .(١)هذا للمرايب يف الدنيا واآلخرة
وقد ذكر ابن قتيبة سبب ختبطهم ومشيهم يوم القيامة على تلك اهليئة، فذكر أن ما أكلـوه  
عن طريق الربا أرباه اهللا جل وعال يف بطوم يوم القيامة، حىت أثقلـهم، فهـم ينهضـون    

 املشي بسـبب ثقـل   ال ميكنهم اإلسراع يفف .ويسقطون، ويريدون اإلسراع فال يقدرون
ويتأكد هذا القول مبا روي يف قصة اإلسراء أن النيب  ،وهذا ليس من اجلنون يف شيء ،البطن
 فتميـل بـه    ،انطلق به جربيل إىل رجال كل واحد منهم كالبيت الضخم يقوم أحدهم

E D C  B A }: قـال  ؟من هؤالء ،يا جربيل :فقلت ،فيصرع ،بطنه
M L K J   I H  G F z "(٢).     

  .(٣)وقد وافق ابن قتيبة على هذا غري واحد من املفسرين، منهم القرطيب وأبو السعود
  .(١)وينسب هذا القول إىل ابن منبه

                                  
  ). ٣/٦٣"(تفسري املراغي"،)٩٥-٣/٩٤"(تفسري املنار:"انظر) ١(
 همسند يف احلارثو) ٧/٣٣٥( همصنفيف ابن أيب شيبة ، و)٢/٣٥٣،٣٦٣(وأمحد ) ٢٢٧٣(رواه ابن ماجة ) ٢(
  :من طريق)١/١٦٩() داهليثميزوائ(

   ).فذكره(  قال رسول اهللا :قال عن أيب هريرة  ،عن أيب الصلت ،علي بن زيد
مصباح "وهكذا قال يف ". وفيه كالم والغالب عليه الضعف ،وفيه علي بن زيد):"٤/١١٧"(جممع الزوائد:"قال يف
  ).٣/٣٤( "الزجاجة

  . أيب هريرة وفيه علة أخرى وهي جهالة أيب الصلت الراوي عن
) ١/١٧٠() اهليثمي زوائد( همسند يف احلارثو) ١٥/١٣(رواه الطربي  وله شاهد من حديث أيب سعيد اخلدري 

  .وفيه أبو هارون العبدي وهو ضعيف جداً بل رمي بالكذب، فال يعتد به
  ).١/٢٦٦"(تفسري أيب السعود) "٣(



 

وذهب آخرون من أهل العلم إىل أن السبب هو املس، فهم يقومون يتخبطون بسبب املـس  
يعرفون ـا إذا   والصرع الذي يصيبهم إذا قاموا من قبورهم، ويكون هذا عالمة ألكلة الربا

  . قام األشهاد،كما تكون عالمة الغال يوم القيامة أن يأت مبا غل، حيمله على رقبته
  .(٢)آكل الربا يبعث يوم القيامة جمنونا خينق: قال ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما

  .(٣)تلك عالمة آكل الربا إذا استحله يوم القيامة :وقال سعيد بن جبري
  .(٦)والربيع(٥)وقتادة (٤)سعيد بن جبري: ن التابعني، منهموذهب إىل هذا مجع م

  .(٧) واختاره الواحدي والسمعاين
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الترجيح

                                                                                                   
  . كتب املسندة، ومل أجده يف ال)٧/٧٩(نسبه إليه الرازي يف تفسريه) ١(
  ).٢/٥٤٤(ابن أيب حامت و) ٥/٧٤(يف مسنده يعلى  وأب أخرجه) ٢(
  .ذكره ابن اجلوزي يف تفسريه) ٣(
  ).٣/١٠٢(الطربي رواه ) ٤(
     ).٣/١٠٢(الطربي رواه ) ٥(
  ).٣/١٠٢(الطربي رواه ) ٦(
 ).٢/٢٨٢"(تفسري الثعليب:"،وانظر)١/٢٧٩"(تفسري السمعاين"،)١/١٩٢"(تفسري الواحدي:"انظر) ٧(
  



 

ما ذهب إليه مجهور العلماء، بل مل يعرف املتقدمون غريه،  -إن شاء اهللا تعاىل–لعل الراجح 
يف معىن اآلية فهو ال من أن املراد بالقيام هو قيام الناس من قبورهم، وأما االحتمال املذكور 

يعدو أن يكون وصفاً حلال أكلة الربا، وهذا ما يدرك بالعيان، فأي فائدة جتتىن مـن هـذا   
القول، فما جاء القرآن ليصف حالة الناس، إمنا جاء مبينا احلكم الشرعي فيما يفعلون، وهذا 

طورته علـى  خبالف ما ذهب إليه املفسرون، إذ فيه التخويف والترهيب من الربا، وبيان خ
  . صاحبه

إن : ويترجح يل يف سبب قيام أكلة الربا من قبورهم على تلك احلال املشـينة، أن نقـول  
يصرعون؛ ألن اآلية مل : قيامهم كاجملانني هو عالمة وعقوبه هلم، وال نتجاوز هذا، فال نقول

وال  تدل على هذا، بل شبهت حاهلم حبال املصروع من اجلن، وهذا ال يفيد كوم خينقون،
وما ذكر مـن  . ما قاله ابن قتيبة؛ ألن مثل هذا مما ال يقال إال بدليل وال دليل -أيضاً-نقول 

الدليل ففي إسناده مقال، مع أن فيه ذكر عذام يف الربزخ، فحسب، ومل يتطرق إىل عذام 
  .والعلم عند اهللا تعاىل. يف يوم القيامة
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  :وفيها مسألتان

  ".  ":w v uبيان عود الضمري يف قوله : املسالة األوىل] ٥١[ 
  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 

"w v u "(١)"ويل احلق: أي.  
  
  
  
  

                                  
  ). ٨٨ص"(تفسري غريب القرآن)"١(



 

  
  
  
  
  :الدراسة  

عائد على احلق، أي " w v u: "ن الضمري يف قوله تعاىليرى اإلمام ابن قتيبة أ
إذا كان املدين سفيهاً أو ضـعيفا أوال  : ويل احلق، وهو صاحب احلق، وهو الدائن، واملعىن

ألنـه أعلـم    ؛لل ويل احلق وصاحب الدين بالعدلمي:في هذه احلالة فيستطيع أن ميلل هو، 
   .باحلق

النخعي ، و(٤)ومقاتل (٣)والربيع بن أنس (٢)ن جبريواب (١)وقد ذهب إىل هذا القول ابن عباس
  .)٧(والفراء وهو اختيار اإلمام الطربي )٦(، ومقاتل بن سليمان(٥)ينريوابن س

من أن هؤالء املـذكورين هـم أصـحاء     (٨)~ما ذكره الطربي : ومن حجة هذا القول

" :"مري يفراشدين، والصحيح الرشيد ال والية ألحد عليه، وإذا كان ذلك كذلك، فالض

  .عائد على ويل احلق ال على ويل املدين؛ ألن املدين الصحيح الرشيد ليس عليه والية
فليملـل ويل  :وذهب آخرون من أهل العلم إىل أن الضمري عائد على املدين، فيكون املعـىن 

  .املدين
: ، منـهم وإليه هذا ذهب مجع من أهل العلم (٣)وابن زيد (٢)الضحاكو (١)وهو قول احلسن

من احلنابلة والسمعاين والزخمشـري وابـن    يعلى والقاضي أبوالواحدي والبغوي و الزجاج

                                  
  ).٣/١٢٣(الطربي  أخرجه) ١(
  ).٢/٥٥٩(ابن أيب حامت أخرجه ) ٢(
  ).٣/١٢٣(الطربي أخرجه) ٣(
  ).٢/٥٦٠(ابن أيب حامت أخرجه ) ٤(
  ).١/٣١٧"(معاين القرآن"، والنحاس يف )١/٢٨٤( هتفسرييف السمعاين نسبه هلما ) ٥(
  ). ١/١٥١( "ن سليمانتفسري مقاتل ب:"انظر) ٦(
  ). ٣/١٢٢"(تفسري الطربي" ، )١/١٨٣(للفراء"معاين القرآن: "انظر) ٧(
  ).٢/٢١٣(للجصاص  "أحكام القرآن" ،)٣/١٢٢"(تفسري الطربي:" انظر) ٨(



 

عطية والقرطيب وابن جزي الكليب واخلازن وابن القيم والبيضاوي والنسفي وابن عادل وأبو 
  . (٤)السعود والشوكاين واأللوسي والقامسي والسعدي

يف ذمـة   وتدخل مـاالً  ،البينة على شيء وكيف تشهد : "ما قاله ابن عطية: ومن حجتهم
  .(٥)"هذا شيء ليس يف الشريعة ،بإمالء الذي له الدين ،السفيه
  .(٦)أننا إذا قبلنا قول الدائن، وهو املدعي، فال حاجة إذاً إىل الكتابة واإلشهاد: وأيضاً

  :ولذا وغريه، ضعف القول السابق، حىت قال الشوكاين
  . (٧)"وهو ضعيف جداً"
هؤالء املذكورين اختلف أهل العلم يف املراد : اب عما ذكره الطربي من حجة، بأن يقالوجي

 :م فاألكثر على أم ممن ال حيسن التصرف، فالسفيه هو من خف عقله، والضعيف، قيـل 
  .(٨)هو الصغري :والذى ال يستطيع أن ميل ،هو املدخول العقل الناقص الفطرة
ية عليهم، بل هي واجبة، ففي هذه احلالة يقوم وليه بالتصرف فهؤالء املذكورون جتوز الوال

عنه، وإمالل الكاتب باحلق الذي على موليه، فتصرف ويل املدين ههنا خري مـن تصـرف   
  . الدائن، والشرع جاء مبراعة مصاحل اخللق

  الترجيح

                                                                                                   
  .إىل عبد بن محيد) ٢/١٢٠"(الدر املنثور"وعزاه يف  ،)٢/٥٦٠(ابن أيب حامت أخرجه )١(
  ).٣/١٢٣(الطربي أخرجه) ٢(
  ).٣/١٢٣(الطربي خرجهأ)٣(
تفسري "،)١/٢٨٤"(تفسري السمعاين"،)١/٤٠٣(للواحدي"الوسيط"، )١/٣٦٣(للزجاج"معاين القرآن: "انظر) ٤(

تفسري " ،)١/٣٣٨"(زاد املسري"، )١/٣٨٠"(احملرر الوجيز"، )١/٣٥٢"(الكشاف"، )١/٢٦٨" (البغوي
التسهيل )"١٠٤ص"(الطرق احلكمية"، )١/١٣٦"(تفسري النسفي"،)١/٥٧٩" (تفسري البيضاوي"، )٣/٣٨٨"(القرطيب

فتح "،)١/٢٧٠"(تفسري أيب السعود"، )٤/٤٨٥"(اللباب يف علوم الكتاب "، )١/٩٦"(لعلوم الترتيل
  ).١١٨ص"(تفسري السعدي"،)٣/٥٧"(روح املعاين"،)١/٣٠١"(القدير

  ). ٤/٤٨٥"(اللباب يف علوم الكتاب : "، وانظر)١/٣٨٠"(احملرر الوجيز) "٥(
  .عن الزجاج) ١/٣٣٨"(زاد املسري" وذكره ابن اجلوزي يف) ٧/٩٨( هتفسريله الرازي يف قا) ٦(
هو ):٧/٩٨( هتفسري، وقال الرازي يف )١/٣٨٠"(احملرر الوجيز"، وهكذا قال ابن عطية يف )١/٣٠١"(فتح القدير)"٧(

  .بعيد
" تفسري القرطيب: "انظر.  تدبري شؤونهعلى اختالف بينهم يف حتديدها، لكنهم يرون اجلميع ممن يقوم عليه ويل يف) ٨(
  ).١/٣٠١"(فتح القدير"،)٣/٣٨٨(



 

جـرد  الذي يترجح يل من القولني السابقني هو القول الثاين وذلك؛ ألن قبول قول املدعي مب
   ،الكتابة واإلشهاد عليه ال يقبل ال شرعاً، وال عقالً، إذ أنَّ الكتابة ههنا من طـرف واحـد
وهو الدائن، واملقصود ذه الكتابة وذاك اإلشهاد قطع اخلصومة ورفع الـرتاع، وهـذا ال   

الدائن واملدين، فإن كان أحدمها غـري  : يتحقق إال إذا كانت كتابة احلق عن طريق الطرفني
  .ر على الكتابة أو اإلمالل، أملَّ عنه وليه الذي رضيه هو أن يتوىل شؤونهقاد

يصح، إن أذن له وليه، فيصبح : إن كان هؤالء سفهاء فكيف يصح تعاملهم؟ قيل: فإن قيل
  . مرد األمر إىل الويل، فيأذن له يف التصرف، ويف الكتابة ينوب عنه

  ".¿  ¾  :"معىن قوله تعاىل: املسألة الثانية] ٥٢[
  :قال اإلمام ابن قتيبة

"  À ¿   ¾ "،فيكتب ما مل ميلل عليه"Â Á  "فيشهد مبا مل يستشهد.  
  .هو أن ميتنعا إذا دعيا:ويقال

يأتيه، فيشغله عن سوقه وصنعته، هذا قول : أي" À " ال يضارر: مبعىن ¿   ¾":"ويقال
  . (١)"جماهد والكليب

  
  الدراسة

  :، هي(٢)ية الكرمية على أقوال ثالثةاختلف أهل العلم يف معىن اآل
  :القول األول

وللشاهد أن  ،عليه يلمن يكتب غري ما يأالنهي للكاتب أن يضار من يكتب له ب :عىناملأن 
مث أدغمت الراء وال يضارِر، : وعلى هذا فالفعل مبين للفاعل، أي .يشهد مبا مل يستشهد عليه

                                  
  ). ٨٩ص"(تفسري غريب القرآن)"١(
زاد "،)١/٣٨٤"(احملرر الوجيز" ،)١/٢٧٠"(تفسري البغوي" ،)٣/١٣٤"(تفسري الطربي" :انظر هذه األقوال يف) ٢(

  ).١/٣٠٢"(فتح القدير"،)١/٣٣٧"(تفسري ابن كثري" ،)٣/٤٠٥"(تفسري القرطيب" ،)١/٣٤٠" (املسري



 

ألن الفـتح أخـف    ؛الفتح وموضعها جزموحركت إىل واحد، ألما من جنس  ؛يف الراء
  .(١)احلركات

اختـاره  و ،(٥)وابن زيـد  (٤)وقتادة (٣)وطاووس (٢)احلسنوهذا هو قول ابن قتيبة ، وسبقه 
   .(٧)، ونسبه الرازي إىل أكثر املفسرين(٦)واخلازن الزجاج

  :ويؤيد هذا القول
  .(٨)بكسر الراء "كاتب روال يضار"احلسن وقتادة وعطاء  اءةقر -

ال و "È Ç Æ Å Ä :"ه قد جاء عقب هذا النهي قوله تعـاىل أن -
ف إمنا يسمى من حـر  ،فاسقاً اًوهو مشغول أو شاهد ،ليكتب يسمى من دعا كاتباً

 .(٩)أو كذب يف الشهادة فاسقاً ،الكتاب
وهذا قول عطاء  ،هد أن يشهداأن معىن املضارة امتناع الكاتب أن يكتب والش: القول الثاين
  . لفعل ههنا مبين على الفاعل، وايف آخرين

وبعض أهل العلم اختار القولني مجيعا؛ ألن اآلية حتتملهما، ومنـهم الواحـدي رمحـه اهللا    
  .(١٠)تعاىل
   .مشغول بأن يدعي وهوالكاتب وال الشهيد ال يضار  :عىنامل :الثالثل والق

قاتـل بـن   وم (٤)والربيع بن أنس (٣)والسدي (٢)وعكرمة(١)وجماهد (١١)هذا قول ابن عباس
  . (٦)اختاره الطربي والسمرقندي وابن اجلوزيوالفراء و (٥)سليمان

                                  
  ).٢/٣٧٠"(البحر احمليط"،)١/٣٨٤"(احملرر الوجيز"، )٢/٢٩٦"(تفسري الثعليب"،)٣/١٣٥" (تفسري الطربي: "انظر) ١(
  ).١٠/١٦١(البيهقي و) ٢/٥٦٧(ابن أيب حامت ، و)٣/١٣٤(أخرجه الطربي) ٢(
  ).٣/١٣٤(أخرجه الطربي) ٣(
  ).٢/٥٦٧(ابن أيب حامت و) ٣/١٣٥(والطربي) ١/١١٠( هتفسرييف الصنعاين  أخرجه) ٤(
  ).٣/١٣٥(أخرجه الطربي) ٥(
  ). ١/٣٠٨"(تفسري اخلازن"،)١/٣٦٦(للزجاج"معاين القرآن:"انظر) ٦(
  ).٧/١٠٣"(ازيتفسري الر) "٧(
  ).٢/٢٥٧"(أحكام القرآن"يف جلصاصذكرها ا) ٨(
  ).٣/٤٠٥"(تفسري القرطيب"، )١/٣٤٠"(زاد املسري: "انظر) ٩(
  ).١/٣٨٤"(احملرر الوجيز:"، وهكذا قال ابن عطية، انظر)١/١٩٥(لواحديل"جيزالو) "١٠(
  ).١٠/١٦٠(البيهقي و )٢/٥٦٧(ابن أيب حامت و) ٣/١٣٦(أخرجه الطربي) ١١(



 

حدهم جييء أكان  :قال الربيعلآلية الكرمية، فقد  ما ورد من سبب نزول: ويؤيد هذا القول
 ة،إنك قد أمرت بالكتاب :ويقول ،فيلزمه ،إين مشغول :فيقول ،اكتب يل :إىل الكاتب فيقول

¾   ¿  Á  À: "فرتلـت  ،وكذلك يفعل الشاهد ،د غريهوال يدعه وهو جي ،فيضاره
Â"(٧). 

  .وفتح الراء األوىل ،بالفك، فقد روي عنهما القراءة (٨)قراءة عمر وابن مسعود –
أنا جند اخلطاب يف اآلية الكرمية ألهل احلقوق يكون بصيغة املخاطب احلاضر، بينما  –

N M L  :"كقولـه إذا كان لغريهـم كـان خطابـا للغائـب     
O"قولهوك"   :t s r q p o "  وهذا اخلطاب جنده من النـوع

 :األول، فينبغي محله على نظريه، وأن املراد به املتداينون، ويؤيده هذا الوجه
وإذا كان  ،بكم وإن تفعال فإنه فسوق :لقيل ،طاب للكاتب والشهيدأنه لو كان اخل  –

 .(٩)فاملنهيون عن الضرار هم ،للمداينني خطاباً
 
  :الترجيح

                                                                                                   
  ).٣/١٣٦(أخرجه الطربي) ١(
  ).٣/١٣٦(أخرجه الطربي) ٢(
  ).٣/١٣٦(أخرجه الطربي)٣(
  ).٣/١٣٧(أخرجه الطربي)٤(
  ). ١/١٥١"(ن سليمانتفسري مقاتل ب: "انظر) ٥(
  ).١/٨٥"(تذكرة األريب يف تفسري الغريب" ،)١/٢١٢"(تفسري السمرقندي"،)٣/١٣٧"(تفسري الطربي: "انظر) ٦(
  .، وعزاه البن جرير فقط)١/٦٤٣"(العجاب"، وهو مرسل، وذكره ابن حجر يف)٣/١٣٧(أخرجه الطربي)٧(
يف السمعاين ، و)٢/٢٩٧( هتفسرييف  ليبالثع: ، وذكرمها)٣/١٣٦"(تفسري الطربي :"انظرمها يف ) ٨(

  ).١/٩٧" (التسهيل لعلوم الترتيل:"، والكليب يف)٢/٣٧٠"(البحر احمليط"، وابن حيان يف )١/٢٨٦(هتفسري
البيهقي و) قسم التفسري-٣/٩٩٨(سعيد بن منصور و )١/١١١(ه تفسرييف الصنعاين : وأخرج قراءة عمر 

  .لكن من دون ضبطها) ١٠/١٦١(
  ).٢/٣٧٠"(البحر احمليط:"كسبب الختياره هلذا القول،وانظر) ٣/١٣٧(يف تفسريه الطربياصل ما ذكره هذا ح) ٩(



 

يظهر رجحانه يل، هو أن اآلية حتمل على مجيع املعاين املذكورة، وذلك؛ ألن اللفظـة   الذي

حتتمل أن تكون للفاعل، وحتتمل أن تكون للمفعـول، وال تضـاد بـني     ":"القرآنية

املعنيني، فتحمل عليهما مجيعاً، فيكون ياً للكاتب والشاهد عن أن يضار،ويشمل هذا كل 
يكون يا أيضاً للمتداينني عن مضارة الكاتب والشاهد، ويشمل هذا كـل  صور املضارة، و
  .صور املضارة

  :وقد ذهب إىل هذا مجع من املفسرين، منهم
السمعاين والزخمشري وابن العريب والبيضاوي وابن جزي الكليب والنسفي وابن عرفة وأبـو  

  .(١)السعود والشوكاين وحممد عبده والقامسي وابن عاشور والسعدي
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  ـــــــــــــ
  : وفيها مسألتان ، ومها

  .بيان املراد باملقنطرة يف اآلية الكرمية: املسألة األوىل] ٥٣[
  :~قال اإلمام ابن قتيبة 

" x "رة:املكملة، وهي كما تقولوألف مؤلفة)١(هذه بدرة مبد ،.  

                                  
تفسري "،  )٣٤٣ /١(البن العريب "أحكام القرآن"، )١/٣٥٤"(الكشاف"، )١/٢٨٦" (تفسري السمعاين: "انظر) ١(

، )٢/٧٩٣"(تفسري ابن عرفة"، )١/٩٧"(التسهيل لعلوم الترتيل"، )١/١٣٧"(تفسري النسفي"، )١/٥٨١"(البيضاوي
التحرير " ،)٢/٢٣٦" (تفسري القامسي"،)٣/١٢٧"(تفسري املنار"،)١/٣٠٣"(فتح القدير"،)١/٢٧١"(تفسري أيب السعود"

  ).١١٩ص"(تفسري السعدي" ،)٣/١١٧"(والتنوير
  



 

  .(٣)"تسعة: املضعفة؛ كأن القناطري ثالثة، واملقنطرة": x:"(٢)وقال الفراء
  :الدراسة

  :أقوال على أربعة" x"اختلف أهل العلم يف معىن 
  .ه ابن قتيبةما ذهب إليوهذا  .وألف مؤلفة ،مبدرة :كما تقولاجملموعة، أا املكملة  :اوهلأ

  :البيضاوي آلف مؤلفة قال : أن املقنطرة مؤكدة، كما تقول: ومعىن هذا

" x "(٤)"كقوهلم بدرة مبدرة ،للتأكيد -من القنطار-مأخوذة منه.  

 ؛مبا يشتق منه يءومن عادة العرب أن يصفوا الش ،مأخوذ منه" x : "قال األلوسي
  .(٥)"كظل ظليل وهو كثري ،للمبالغة

أيب عبيدة والسمعاين والراغب األصفهاين والزخمشري والرازي واخلازن وابن وهذا اختيار 
  .(٦)حيان ابن جزي الكليب وابن عادل والقامسي

  . املال الكثري بعضه على بعض: أي ،أا املضعفة: ثانيها
  .)١٠(ومقاتل بن سليمان (٩)وقتادة (٨)والضحاك (٧)وهذا قول الربيع بن أنس
  .(١١)ليب والواحدي والسيوطي وابن عاشورواختاره ابن جرير والثع

                                                                                                   
  ). ١٨ص("خمتار الصحاح" :، وانظر"كيس فيه ألف أو عشرة آالف: والبدرة ):"٤/٤٩"(لسان العرب"يف ) ١(
  ).    ١/١٩٥"(معاين القرآن:"انظر قوله يف) ٢(
  ).٩٢ص"(تفسري غريب القرآن)"٣(
  ).٢/١٥"(تفسري البيضاوي) "٤(
  ).٣/٩٩( "روح املعاين) "٥(
املفردات يف غريب "، )١/٤٥٠"(تفسري الراغب"، )١/٣٠٠"(تفسري السمعاين" ،)١/٨٨"(جماز القرآن: "انظر) ٦(

 "البحر احمليط"،)١/٣٢٧"(تفسري اخلازن" ،)٧/١٧١"(ازيتفسري الر"، )١/٣٧١" (الكشاف"، )١/٤٠٧" (القرآن
  ).٢/٢٩١"(تفسري القامسي"،)٥/٧٥"(اللباب يف علوم الكتاب"، )١/١٠٢" (التسهيل لعلوم الترتيل"، )٢/٤١٥(
  ).٣/٢٠٢(الطربي  أخرجه) ٧(
  ).٣/٢٠٢(الطربي  أخرجه) ٨(
  ).٣/٢٠٢(الطربي  أخرجه) ٩(
  ).١/١٦٠"(فسري مقاتل بن سليمانت:"انظر) ١٠(
تفسري "، )١/٢٠١(للواحدي" الوجيز"،)٣/٢٣"(تفسري الثعليب" ،)٣/٢٠٢( "الطربي تفسري:"انظر) ١١(

  ).٣/١٨٢"(التحرير والتنوير" ،)١/٦٧"(اجلاللني



 

. وهذا القول يف حقيقته ال خيالف القول السابق بل مها متقاربان إن مل نقل مها سواء
، أي؛ لكثرا قد عال بعضها املدفونة املكنوزة: تأويل من تأول اللفظة بأن املراد ا: ويشبهه

  .اله هو مال مكنوزاملال الذي هذا ح: بعضاً، فكأا دفنت، وبطبيعة احلال
  .(١)ويقرب من هذا القول قول اإلمام ابن عطية، حيث فسره بأنه املال احلاضر العتيد

   .أا املضروبة حىت صارت دنانري ودراهم :هاثالث
  .)٢(ل السديوقوهذا 

  .(٣)هذا املعىنلفظة املقنطرة ال تعطي لكن انتقد اإلمام ابن عطية هذا القول بأن 
  .ة احملصنةاحملكمهي : رابعها

  .(٤)وينسب هذا القول إىل الضحاك
  الترجيح

املال الكثري، فتكون : لعل الراجح والعلم عند اهللا تعاىل أن املراد باملقنطرة يف اآلية الكرمية
ألوف مؤلفة؛ فاملال الذي ذا الوصف الشك أنَّ : هذه اللفظة سيقت للتوكيد، كما يقال

  .وتسعى يف طلبه وحتصيله واحلفاظ عليه النفس تتعلق به، وحتبه حباً شديداً،
  
  .بيان املراد باخليل املسمومة يف اآلية الكرمية: املسألة الثانية] ٥٤[

  :~قال اإلمام ابن قتيبة 

"} | :"سامت اخليل، فهي سائمة إذا رعت، وأمستها فهـي  : الراعية، يقال
  .إذا رعيتها: مسامة، وسومتها، فهي مسومة

  .املعلمة يف احلرب بالسومة وبالسيماء، أي بالعالمة: واملسومة يف غري هذا

                                  
  ).١/٤٠٩"(احملرر الوجيز" :انظر) ١(
  ).    ٢/٦٠٩(وابن أيب حامت) ٣/٢٠٢(الطربي  أخرجه) ٢(
  ).١/٤٠٩"(احملرر الوجيز": انظر) ٣(
تفسري أيب :"وانظر.)٣/٤٦٦( "اللباب" يف ابن عادل، و)١/٢٨٤(نسبه له اإلمام البغوي يف تفسريه ) ٤(

  ). ٢/١٥"(السعود



 

، وأحسبه أراد أا ذات سيماء، كما )١(املطهمة احلسان": | {: "وقال جماهد
  .  (٢)"رجل له سيماء، وله شارة حسنة: يقال

  
  الدراسة

  :اختلف املفسرون يف املراد باملسمومة على أربعة أقوال 
   .أا الراعية :اوهلأ

 (٦)وكذا احلسن (٥)وجماهد يف رواية (٤)سعيد بن جبريو (٣)ابن عباس مروي عنوهذا القول 
   . )٨(ومقاتل بن سليمان (٧)والربيع

  . (٩)واختاره السمرقندي والواحدي وابن جزي الكليب وابن عاشور
إذا تركتها  :وأمستها أنا ،سامت الدابة أو الشاة إذا سرحت :مقوهلاملسومة مأخوذة من : قالوا

  ).١٠:النحل( u t s rz }  :قوله عز وجل :ومنه ،لذلك
   . (١٠)احلديث"تهاسائمصدقة الغنم يف يف و:" قول النيب : أيضاًومنه 
   .أا املعلمة :هاوثاني

   .(٢)واختاره الزجاج (١)واحلسن (١٢)قتادةو (١١)ابن عباس وبه قال

                                  
  .سيأيت خترجيه) ١(
  ). ٩٢ص"(تفسري غريب القرآن) "٢(
  .إىل ابن املنذر) ٢/١٦٢"(الدر املنثور"وعزاه يف ) ٢/٦١٠(ابن أيب حامت، و)٣/٢٠٢(لطربي أخرجه ا) ٣(
  ).٢/٦١٠(ابن أيب حامتو ،)٣/٢٠٢(لطربي أخرجه ا) ٤(
  ).٣/٢٠٣(لطربي أخرجه ا) ٥(
  ).٣/٢٠٢(لطربي أخرجه ا) ٦(
  ). ٣/٢٠٢(لطربي أخرجه ا) ٧(
  ).١/١٦٠"(تفسري مقاتل بن سليمان:"انظر) ٨(
التحرير " ،)١/٢٢٤"(ري السمرقنديتفس" ،)١/١٠٢"(التسهيل لعلوم الترتيل" ،)١/٢٠١"(تفسري الواحدي:"انظر) ٩(

  .)٣/٥٠("والتنوير
  .من حديث أنس بن مالك) ١٣٨٦(أخرجه البخاري) ١٠(
  .، ومل أجده فيهابن أيب حامتإىل  )٢/١٦٣"(الدر املنثور"عزاه يف ) ١١(
  ). ٢/٦١١(ابن أيب حامت، و)١/١١٧(يف تفسريه الصنعاينأخرجه ) ١٢(



 

قال  ،هو اهليئة احلسنةو ،ومعناه واحد ،وهو مأخوذ من السيما بالقصر والسيماء باملد: قالوا

     ).٢٩:الفتح( Z Y X W  V z   ]} : اهللا تعاىل
   :(٣)أقوال ثالثةمث القائلون ذا القول قد اختلفوا يف تلك العالمة على 

، ولعله أراد رمحـه اهللا الغـرة   وهو اللون الذي خيالف سائر لوا ،أا معلمة بالشية:أحدها
  .والوضح الذي يكون يف اخليل

  .بالكي أا معلمة: والثاين
  .أا البلق :والثالث

ألن اإلشـارة يف هـذه اآليـة إىل     وذهب الرازي إىل أن أحسن هذه الوجوه الوجه األول؛
فإا  ،، وأما سائر الوجوه اليت ذكروهاشرائف األموال، وذلك أن يكون الفرس أغر حمجالً

  .(٤)ال تفيد شرفاً يف الفرس
   .أا احلسان :هاوثالث
  .(٧)، واختاره الطربي والسيوطي(٦)وجماهد (٥)عكرمةذهب  لوقهذا الوإىل 
  .من قوهلم رجل وسيممأخوذ : قالوا

  .املعدة للجهاد :املسومة أن: ورابعها
  .(٨)وهذا القول مروي عن ابن زيد 

                                                                                                   
  ).٢/٦١٠(ابن أيب حامتأخرجه )١(
  ). ٣٨٤-١/٣٨٣(للزجاج"اين القرآنمع) "٢(
تفسـري  "،)١/٣٠٠"(تفسـري السـمعاين  " ،)١/٤١٩(للواحـدي  "الوسـيط "،)٣/٢٥"(تفسري الـثعليب " :انظر) ٣(

" البحـر احملـيط  "،)١/٣٢٧("تفسري اخلـازن "،)٧/١٧١"(ازيتفسري الر" ،)١/٣٦٠"(زاد املسري"،)١/٢٨٤"(البغوي
  .)٥/٧٧(البن عادل "اللباب"، )٢/٤١٥(
  ).٧/١٧١"(ازيتفسري الر:"رانظ) ٤(
  .عبد بن محيدإىل ) ٢/١٦٣"(الدر املنثور"، وعزاه يف )٣/٢٠٣(الطربيأخرجه ) ٥(
عبد بـن  إىل ) ٢/١٦٣"(الدر املنثور"، وعزاه يف)٣/٢٠٣(الطربيوأخرجه  جازماً به،) ٤/١٦٥٣(علقه البخاري ) ٦(

  ).١٢٣ص( تفسري جماهد، وهو يف محيد
  ).٦٧ص"(تفسري اجلاللني"،)٣/٢٠٤"(تفسري الطربي: "انظر) ٧(
  ).٣/٢٠٣(الطربيأخرجه ) ٨(



 

أن إعداد اخليل للجهاد يف سبيل اهللا تعاىل من قبيل أمور الدين، وليس من : ويشكل على هذا
الدنيا اليت زينت للناس، فهذا القول فيه نظر بني، كما أن اللفظ ال حيتمله، ولعله قبيل أمور 

  :ألجل هذا، قال اإلمام الطربي
  .(١)"فتأويل من معىن املسومة مبعزل ،بن زيد من أا املعدة يف سبيل اهللاوأما الذي قاله "

  :وقال ابن عطية
   .)٢("قوله للجهاد ليس من تفسري اللفظة"
  

  :الترجيح
أن األقوال الثالثة األوىل كلها حمتملة؛ ألن اللفـظ   -والعلم عند اهللا تعاىل -الذي يظهر يل

حيتملها، كما أن كل قول منها يصدق معه كون اخليل مما تتعلق ا النفوس، فاخليل الراعية 
وهـذا مـا   . أو املعلمة بالشية يف وجوهها، أو احلسان مظنة حملبة النفس، وتعلق القلب ا

  :تاره اإلمام القرطيب حيث قال يف تفسريهاخ
  .(٣)"فتكون راعية معدة حسانا معلمة لتعرف من غريها ،كل ما ذكر حيتمله اللفظ :قلت" 
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  ).٣٦:عمران

                                  
  ).٣/٢٠٤"(تفسري الطربي) "١(
 ).١/٤١٠"(احملرر الوجيز) "٢(

  ).٤/٣٤"(تفسري القرطيب) "٣(
  



 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــ

  :واحدة، وهيوفيها مسألة 

  ".® ¯  ° ±  ´ ³ ²:"الكالم على قوله] ٥٥[
  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 

"  ¬ « ª © ¨ §  ¦ " وكان النذر يف مثل هذا يقع للذكور، مث قالـت": 
يف قراءة من قرأ جبزم " ® ¯  ° ±   : "، فقول اهللا عز وجل"² ³ ´
ها أنثى، وليس الـذكر كـاألنثى،   إين وضعت:مقدم، ومعناه التأخري، كأنه: التاء، وفتح العني

  .واهللا أعلم مبا وضعت

، فهو كالم متصل من قول أم مـرمي عليهـا   (١)بضم التاء"א:"ومن قرأه

  .(٢)"السالم
  

  الدراسة

يف قراءة من قرأ " ® ¯  ° ±  :"أن قوله تبارك وتعاىل ~يرى اإلمام ابن قتيبة 
. من قبيل املقدم لفظاً املؤخر معىن، وهذا فن لطيف من فنون القرآن الكـرمي جبزم التاء، أا 

أن أم مرمي ملا وضـعتها رأـا أنثـى    : ويكون املعىن على هذا القول الذي اختاره ابن قتيبة

فيما نذرت، : أي" ´ ³ ²:"وإين وضعتها أنثى، واعتذرت لرا فقالت: فقالت

ففيه إثبات " ® ¯  ° ±  : "ا، مث قال اهللايف العبادة وخدمة بيت املقدس، وغريه

                                  
 .بتسكني التاء "° ±   :"قرأ ابن كثري ونافع وأبو عمرو ومحزة والكسائي) ١(

  .بضم التاء وإسكان العني""وقرأ عاصم يف رواية أيب بكر وابن عامر

حجـة  ) "٨٧ص(أليب عمرو الـداين  "التيسري يف القراءات السبع" ،)٢٠٤ص(البن جماهد"السبعة يف القراءات: "انظر
  ).   ١٦٠ص(البن زجنلة"القراءات

  ).     ٩٣ص"(تفسري غريب القرآن) "٢(



 

التعظيم ملا وضـعته والتفخـيم   كما أن فيه . علم اهللا، وأنه تبارك وتعاىل قد علم ما وضعت
مع أن هذه األنثى اليت وضعتها سيجعلها اهللا  ،التحسر والتحزن أم مرمي وقع منوقد  ،لشأنه

  . خيتص به أحداوابنها آية للعاملني وعربة للمعتربين وخيتصها مبا مل
اللهم إال ما كان من اإلمـام   ~ومل أر من أهل العلم من نص على ما نص عليه ابن قتيبة 

هو من كـالم اهللا عـز    :"النحاس والقرطيب، فقد نصا على ما نص عليه ابن قتيبة، فإنه قال
 عيذها بك وذريتها من الشيطان الـرجيم أ وإين: بعد وتقديره أن يكون مؤخراً ،وجل قدم

  .(١)"واهللا أعلم مبا وضعت
  .)٢(وسبقهم إىل هذا مقاتل بن سليمان

، قـال اإلمـام    تعاىلاهللا من كالم يةمجلة اعتراضأما غريهم، فقد نص على أن هذه اجلملة 
  : األلوسي

بـل   ،كما يتراءى من السـياق  ،إخبارها مبا هو سبحانه أعلم به ليس املراد الرد عليها يف"
 ،والتجهيل هلا بقـدره  ،وتفخيم شأنه ،وضعته يلتعظيم املولود الذ ؛اجلملة اعتراضية سيقت

سـرار وواضـح   وما علق به من عظائم ودقـائق األ  ،وضعته يالذ يءواهللا أعلم بالش :يأ
  .(٣)"وهى غافلة عن ذلك كله ،اآليات

وجتهيال هلـا   ،ملوضوعها استئناف من اهللا تعاىل تعظيماً :"وبعضهم عرب عن هذه اجلملة بأا
  . (٤)"أابش

  .واملعىن واحد

                                  
  ).١/٣٨٧(للنحاس"معاين القرآن:"، وانظر)٤/٦٧"(تفسري القرطيب) "١(
ن امرأة عمران ظنت أن ما إ" :ه أنه قالعن) ٣/٢٣٨(الطربي  وقد يفهم هذا أيضاً من كالم اإلمام السدي، فقد روى 

 ³ ²" رب إين وضعتها أنثـى  :فقالت تعتذر إىل اهللا ،إذا هي جارية ،فلما وضعت ،فوهبته هللا ،يف بطنها غالم
فهـذا الـنص   ".¶ ¸ ¹: "فقالت" ® ¯  ° ±  : "يقول اهللا ،إمنا حيرر الغلمان :تقول" ´

  .يرى أن هذه اللفظة من قبيل املتقدم لفظاً -رمحه اهللا-حمتمل احتماالً كبريا أن اإلمام السدي
  ).١/٢٣٣"(تفسري السمرقندي" ،)١/١٦٦"(تفسري مقاتل بن سليمان: "انظر) ٢(
ــاين" )٣( ــر)٣/١٣٥"(روح املع ــربي:"، وانظ ــري الط ــيط"،)٣/٢٣٧"(تفس ــر احمل ــري " ،)٢/٤٥٧"(البح تفس

  .    )٣/٢٣٣("التحرير والتنوير"،)٢/٣١١"(تفسري القامسي"، )٧٠ص"(تفسري اجلاللني"،)١/٣٤٠"(اخلازن
  ).    ٢/٣١(كما هو استعمال اإلمام البيضاوي) ٤(



 

ذكر أنـه   (١)وعلى كال القولني السابقني، فاجلملة من كالم اهللا تعاىل، لكن بعض أهل العلم
  .حيتمل أن تكون من كالم أم مرمي عليها السالم، ومل أر هذا لغريه

من " ´ ³ ²: "وقد رأى ابن قتيبة أن اجلملة التالية هلذه اجلملة، وهي قوله تعاىل
  . (٣)قتادة وعكرمة: ، فذهب إليه من املتقدمني(٢)مرمي، وهذا ما عليه أكثر املفسرينكالم أم 

وفيه احتمال أن تكون هذه اجلملة أيضاً من كالم اهللا تعاىل، ال من كالم أم مرمي، وقد قال 
  :، بل إن اإلمام الشوكاين مل يذكر غريه، حيث قال(٤)به الزخمشري والبيضاوي والنسفي 

وأمـا   ،(٥)وعلى قراءة ابن عباس ،هذا على قراءة اجلمهور ،واألنثى للعهد الذكروالالم يف  "
 ،من مجلة كالمها "وليس الذكر كاألنثى:"فيكون قوله ،)٧(وابن عامر (٦)على قراءة أيب بكر

ويصلح  ،ليس الذكر الذي أردت أن يكون خادماً :أي ،ومن متام حتسرها وحتزا ،كالمها
  .(٨)"ذلككاألنثى اليت ال تصلح ل ،للنذر

  :وقد تعقب ابن حيان الزخمشري، فقال

                                  
  ).    سورة آل عمران-٥٢٩/ ١(هو الراغب األصفهاين يف تفسريه) ١(
 هتفسـري الـرازي يف  :، وممن اختاره من مشاهري املفسرين )٣/١٣٥"(روح املعاين"كما نسبه إليهم األلوسي يف ) ٢(
، كما أنه ظـاهر كـالم   )٧/٤١٥"(أضواء البيان:" ، والشنقيطي يف)١/٤٢٥" (احملرر الوجيز"وابن عطية يف) ٨/٢٤(

  ).    ١/٢٩٥"(البغوي، و)١/٢٠٨" (الوجيز"يف الواحدي ،و)٣/٢٣٨( هتفسرييف الطربي 
  ).   ٣/٢٣٨"( الطربيتفسري:"انظر األثرين يف ) ٣(
وأرده كاحتمال وارد الكلـيب  ) ١/١٥١"(تفسري النسفي"،)٢/٣١"(تفسري البيضاوي"،)١/٣٨٥"(الكشاف:"انظر) ٤(
  ).      ١/١٠٥"(التسهيل لعلوم الترتيل"يف
" زاحملرر الـوجي "ابن عطية يف: على أا للخطاب، ونسبها إليه مجع من املفسرين منهم" وضعت"وهي بكسر تاء ) ٥(
)١/٤٢٥     .(  
: اختلف يف امسه على عشرة أقوال أصحها قوالن،ابن سامل األسدي الكويف اإلمام أحد األعالم أبو بكر بن عياش) ٦(

  .ئةاسنة ثالث وتسعني وم، تويف منقطع القرين ،كثري العلم والعمل ،حجة إماماً وكان سيداً أنه كنيته، وأنه شعبة،
  ).   ١/١٣٤"(معرفة القراء الكبار" ،)٨/٣٠٣"(ءحلية األوليا" :انظر ترمجته يف

سنة مثان  تويفسبعة وتسعني عاماً، عاش  ،وأحد القراء السبعة،عبد اهللا بن عامر اليحصيب مقرئ الشام :ابن عامر) ٧(
 .عشرة ومائة،ثقة من الثالثة

تقريب "، )١/٥٦٤("الكاشف"، )١/٨٢"(معرفة القراء الكبار"، )١٥/١٤٣"(ذيب الكمال :"انظر ترمجته يف 
   ].٣٤٠٥"[التهذيب

  ).    ١/٣٣٥"(فتح القدير) "٨(



 

" ´ ³ ²"ألنه حيتمل أن يكون  ؛معترضتان نوال يتعني ما ذكر من أما مجلتا"
كما كان من كالمها يف قـراءة   ،ويكون املعترض مجلة واحدة ،يف هذه القراءة من كالمها

نه من كالمها يف هذه لثبوت كو ؛بل ينبغي أن يكون هذا املتعني ،بضم التاء من قرأ وضعت
  . (١)"القراءة

أمـا   -تسكني التاء من وضعت–وليعلم أن هذا االحتمال املذكور هو على قراءة اجلمهور 
  .على قراءة ضم التاء، فهذا االحتمال غري وارد؛ إذ أن اجلميع يكون من كالم أم مرمي

  
  
  

  الترجيح

ة تسكني التاء، مجلة على قراء" ® ¯  ° ±  : "لعل الذي يظهر يل أن قوله تعاىل
اعتراضية، والتعبري ذا أوىل من تعبري ابن قتيبة؛ ألن األصـل يف الكـالم عـدم التقـدمي     
والتأخري،بل كل لفظة وجدت يف موطنها، فهي يف موطنها كذلك، إال أن يكون مثت داعٍ 

جداً، إذ يدعو للتقدمي أو التأخري، فحينئذ يصار إليه، واللفظة القرآنية، هي يف موطن مناسب 

فجاءت " © ª » ¬  :"أن أم مرمي حتسرت وحزنت ملا وضعت محلها أنثى، فقالت
هذه اجلملة يف هذا املوطن معترضة، لتبني أن علم اهللا أحاط بوضعها، ومبا هو أعلى من هذا 

  .وأبعد، من أنَّ هذه األنثى اليت استقلتها أمها سيكون هلا شأن عظيم
ه اجلملة، هي من كالم أم مرمي جرياً على األصل إذ أن األصل ويظهر يل أن اجلملة التالية هلذ

يف الكالم املنقول عن متحدث أن القول قوله، إال ما دل الدليل على خالفه،كما يف اجلملة 
  . والعلم عند اهللا تعاىل. السابقة

  
  
  

                                  
  ).   ٢/٤٥٨"(البحر احمليط ) "١(



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 { X W Q  P O NM L Kz )٥٤:آل عمران.(  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــ
  :وفيها مسألة واحدة، وهي

  .املراد باملكر من اهللا تعاىل الوارد ذكره يف اآلية الكرمية] ٥٦[
  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 

  :اجلزاء عن الفعل مبثل لفظه، واملعنيان خمتلفان: (١)ومن ذلك"

: أي )١٥-١٤:البقرة( À ¿ ¾ ½ ¼ »  ºz } : حنو قول اهللا تعاىل 
  .هزاءجيازيهم جزاء االست

  ). ٧٩:التوبة( Ê É  Èz  }  :وكذلك

 {M L K  z"(٢).  
  

  :الدراسة

                                  
 .  أي مما خيالف ظاهر اللفظ معناه، فقد أدرجها ضمن هذا الباب) ١(
   ).٢٧٧ص" (تأويل مشكل القرآن) "٢(



 

أن املكر الذي أثبته اهللا جل وعال لنفسه املقدسة، هو من قبيـل   ~يرى اإلمام ابن قتيبة 
أن املكر ال يثبت هللا تعاىل؛ ألن اللفظ جاء من باب املشاكلة واجلـزاء،  : اجملازاة، ومعىن هذا

  .  هذا اللفظوهذا ال يفيد ثبوت معىن
   .(١)"عليه ةزااباسم ذلك؛ ألنه جم يفسم ذلك،على ة ازااجمل :اهللامن كر امل" :قال الزجاج

 وهذا اجلزاء الذي جازهم اهللا تعاىل به، هو أن ألقى الشبه على أحد الطالبني لعيسـى  
يف مكان، فأرسلوا أحدهم إىل املكان ليحضر عيسـى   وكانوا يريدون قتله، وقد اختبأ 

فرفع اهللا عيسى، وألقى شبه عيسى على ذاك الداخل، فقتلوه، كما قال اهللا تعاىل ، : {
o n m l k j i z)١٥٧:النساء(.  

فهذا هو تفسري املكر من اهللا تعاىل عند أرباب هذا القول، وإطالق اهللا تعاىل على فعله مكراً، 
   عن عبده، ونصره نبيههو من قبيل مماثلة اللفظ، فأولئك مكروا حقيقة، بينما ربنا رد 

  . وليس هذا من باب املكر
  :قال اإلمام ابن عطية

وهذا مهيـع أن تسـمى   " M L:"يف قوله فهذه العقوبة هي اليت مساها اهللا مكراً "
  .(٢)"وعلى هذا فسر مجهور املفسرين اآلية ،وإن مل تكن يف معناه ،العقوبة باسم الذنب

والشـيخ   -كما مر-عزاه ابن عطية إىل مجهورهموقد ذهب إىل هذا كثري من املفسرين، و
النحاس والسمرقندي وابن أيب زمـنني وابـن عبـد الـرب     : وممن ذهب إليه (٣)رشيد رضا

  .(٤)والواحدي والسمعاين والنسفي والكليب وأبو السعود 
  . استدراجه للعبد: االستدراج، فمكر اهللا: وذهب آخرون إىل أن املراد باملكر ههنا

  : لبغويقال اإلمام ا

                                  
  ).    ١/٤١٩(للزجاج"معاين القرآن) "١(
  ).    ١/١٠٨"(التسهيل لعلوم الترتيل :"نظر، وا)١/٤٤٣"(احملرر الوجيز) "٢(
  ).    ١/٣١٥"(تفسري املنار:"انظر) ٣(
، )١/٢٩١"(زمـنني أيب تفسري ابـن  " ،)١/٢٤٢"(تفسري السمرقندي"، )١/٤٠٨(للنحاس"معاين القرآن: "انظر) ٤(
تفسـري  "،) ١/٣٢٣"(تفسـري السـمعاين  " ،)١/٢١٢"(للواحـدي " الـوجيز "، )١/١٩٥(البن عبد الرب "التمهيد"

  ).     ٢/٤٢"(تفسري أيب السعود"،)١/١٠٨"(التسهيل لعلوم الترتيل"،)١/١٥٦"(النسفي



 

} : كمـا قـال    ،وأخذه بغتة مـن حيـث ال يعلـم    ،استدراج العبد :واملكر من اهللا"
 c b a ` _z )(١))"١٨٢:األعراف.  

  .(٣)، وجعله اإلمام الطربي احتماالً وارداً يف معىن اآلية(٢)وإىل هذا ذهب الفراء 
شبه على مريدي قتـل  والقوالن متقاربان، ولذا فسر استدراج اهللا تعاىل هلم بإلقائه تعاىل ال

  . عيسى 
وذهب آخرون من أهل العلم إىل أن املكر ههنا يثبت هللا كما أثبته لنفسه العلية، وذلك على 
سبيل املقابلة، وعلى ما يليق جبالله تعاىل، وليس مكره كمكر املخلوقني، كما أن ذاته ليست 

 Q  P Oz }  :كذات املخلوقني، ويف اآلية ما يدل على هذا، وهو قولـه تعـاىل  
لنفسه مكراً مغايراً ملكر املخلوقني، بل هو بريء من الظلـم وسـائر    -جل وعال-فأثبت 
  . النقائص

مـن بـاب اجملـازة    : أن األصل يف األلفاظ محلها على حقيقتها، ال أن نقول: ويؤيد هذا
  .واملشاكلة

}  :عـاىل أن اهللا تعاىل قد أثبت لنفسه املكر يف آية أخـرى ،فقـال ت  : ومما يدل على هذا
r q   p o   n   m l kj  i hz )٩٩:األعراف(.  

وهذه اآلية من أصرح اآليات على إثبات صفة املكر هللا تعاىل؛ ألن املكر مل يثبت على سبيل 
  .املقابلة

  . )٤٢:الرعد(Ù    Ø × Ö Õ Ô Ó Ò  z}  :وقال

  ).٥٠:النمل( m l k j i   h gz } : وقال
  .(٤)"وامكر يل وال متكر علي:" قد قال يف دعائه النيب : وأيضاً

                                  
  ).    ١/٣٠٧"(تفسري البغوي) "١(
  ).   ١/٣٤٤"(فتح القدير" :وانظر) ١/٢١٨(للفراء"معاين القرآن:"انظر) ٢(
  ).   ٣/٢٨٩( "تفسري الطربي:"انظر) ٣(
) ١/٧٠١(واحلـاكم ) ٣/٢٢٧(وابـن حبـان  ) ١/٢٢٧(وأمحد ) ٣٨٣٠(وابن ماجة) ٣٥٥١(أخرجه الترمذي) ٤(

  .وصححه األلباين يف حتقيقه للسنن. من حديث ابن عباس) ١/٢٣٢"(األدب املفرد"والبخاري يف



 

  .سيما مع كثرة وروده ولو كان هذا اإلطالق غري مراد لبينه النيب 
  :قال اإلمام األلوسي

  .(١)" باملعىن الالئق جبالله جل جالله ابتداًء،عليه سبحانه  اإلطالقالقول بصحة  :فاألوىل "
ما ذكره اهللا يف هذه اآليـة مـن   : ويكون املكر صفة هللا تليق جبالله، وآثاره متنوعة، ومنها

 مكره مبن أراد أذى نبيه حممد : ، وإلقاء الشبه عليه، ومنهامكره مبن أراد قتل عيسى 

` ji    h g    f  e d  c b  a } :   كما يف قولـه تعـاىل  
 q p o nm  l kz )٣٠:األنفال(.  

  :يف تفسري اآلية اليت حنن بصدد احلديث عنها ~ولذا، قال ابن كثري 
  .(٢)"ورفعه من بني أظهرهم ،فإنه جنى نبيه ،وكان هذا من مكر اهللا م "

  !!أن النقائص ال تنسب هللا تعاىل، واملكر منه؟: يشكل على هذا: فإن قيل
  .(٣)"ال على وجه الظلم ،ذا كان على وجه املقابلةإاملكر واخلداع حسن  : "قيل

  .ر مبن ميكر بأوليائهفهذا الوصف يثبت هللا على وجه املقابلة، فاهللا ميك
تعـاىل   (٤)وال يلزم من هذا الوصف إثبات اسم املاكر هللا تعاىل، خالفاً ملن أثبته امساً هللا تعاىل

ربنا وتقدس؛ فأمساؤه تبارك وتعاىل غاية يف احلسن والكمال، كما أن أمساءه سبحانه وتعاىل 
ما  اهللا وال سنة رسول اهللا  توقيفية، فال نسمي اهللا إال مبا مسى به نفسه، ومل جند يف كتاب

  . (٥)يثبت هذا االسم، غاية ما هناك ثبوت الصفة، والصفة ال يشتق منها امساً هللا تعاىل
  .فهذا القول هو القول الراجح يف معىن مكر اهللا تعاىل

  

                                  
  ).   ٣/١٧٩"(روح املعاين) "١(
  ).    ١/٣٦٦"(تفسري ابن كثري) "٢(
خمتصر الصواعق "المه املاتع يف رد هذا االعتراض يف، وانظر ك)٣/٣٦٨"(إعالم املوقعني :"قاله العالمة ابن القيم يف) ٣(

تفسـري  "وابن عثـيمني يف  ) ١/٣١٥"(تفسري املنار"، وكذا كالم الشيخ رشيد رضا يف)وما بعدها-٢/٧٣٩" (املرسلة
  ).    ١/٣١٩"(سورة آل عمران

يا خري املاكرين أمكر  :دعا به فيقول إذا .بعض العلماء عده يف أمساء اهللا تعاىلأن  )٤/٩٩( هتفسريذكر القرطيب يف ) ٤(
  ).        ٢/٧٤٥"(خمتصر الصواعق املرسلة"وهكذا ذكر ابن القيم يف . يل
  ).    ١/١٦٩"(بدائع الفوائد"،)٢/٧٤٥"(خمتصر الصواعق املرسلة"، )١/٣٠"(احمللى:"انظر) ٥(
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     o n m   q pz )٥٥:آل عمران.(  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــ
  :وفيها مسألة واحدة، وهي

  ". X W:"املراد بقوله تعاىل] ٥٧[



 

  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 

" X W:"(١)"قابضك من األرض من غري موت.  
  

  الدراسة
  :اختلف أهل العلم يف معىن التويف على قولني اثنني، مها

استوفيت وتوفيت حقي من : قابضك، كما تقول: أن املراد بالتويف القبض،أي: لالقول األو
  .أخذ الشيء وافياً تاماً: املوت، فالتويف يف اللغة: قبضته، وال يلزم من ذكر الوفاة: فالن، أي

  :قال اإلمام السمعاين
  .(٢)"قبضت :أي ،توفيت حقي من فالن :فيقال ،وهو صحيح عند أهل اللغة"

  .(٥)وابن زيد (٤)وابن جريج(٣)احلسن: ب هو قولوهذا املذه
  .(٦)وهو اختيار الطربي والواحدي والقرطيب والسيوطي واأللوسي والقامسي

  :وقد ساق اإلمام البغوي ما يصلح دليال هلذا القول، فقال

 ؛وأنا حي ،قبضتين إىل السماء :أي )١١٧:املائدة(z ³ ´} : قوله تعاىل :يدل عليه"
  .(٧)"ال بعد موته ،نصروا بعد رفعهألن قومه إمنا ت

  :قال العالمة الشنقيطي

»   ¬ ® ¯ } : أن مقابلته لذلك التويف بالدميومة فيهم يف قولـه  :وإيضاح ذلك"
´ ³ ²± ° z)ما  :لقال ،ألنه لو كان تويف موت ؛تدل على ذلك )١١٧:املائدة

                                  
  ).      ٩٥ص"(تفسري غريب القرآن)"١(
  ).  ٧/١٣٢"(أضواء البيان"العالمة الشنقيطي يفكالم :، وانظر)١/٣٢٤"(تفسري السمعاين) "٢(
  ).       ٢/٦٦١(ابن أيب حامت ، و)٣/٢٩٠(الطربي، و)١/١٢٢(هتفسرييف الصنعاين أخرجه ) ٣(
       ).٢/٦٦٢(ابن أيب حامت أخرجه ) ٤(
  ).         ٣/٢٩٠(الطربيأخرجه ) ٥(
" تفسري اجلاللني" ،)٤/١٠٠"(تفسري القرطيب" ،)١/٢١٣(لواحديل"الوجيز"، )٣/٢٩١"(تفسري الطربي : :"انظر) ٦(
  ).  ٢/٣٢٤"(تفسري القامسي"،)٣/١٧٩"(روح املعاين"، )١/٧٤(
  ).    ١/٣٠٨"(تفسري البغوي) "٧(



 

h g   } : يف قولهكما  ،الذي يقابل باملوت هو احلياة ألنَّ ؛دمت حيا فلما توفيتين
 l k j iz )٣١:مرمي.(     

   .(١)"فالظاهر أنه تويف انتقال عنهم إىل موضع آخر ،أما التويف املقابل بالدميومة فيهم
يـرتل يف آخـر    أنه أخرب أن عيسـى ابـن مـرمي     ويؤيد هذا ما ثبت عن النيب 

أنه ميوت مرتني، وقد  الزمان،وميكث يف األرض ما شاء اهللا، فلو كان قد أماته، للزم من هذا

¢ } : أخرب ربنا عن أهل اجلنة أنه ال يذوقون إال ميتة واحـدة، كمـا يف قولـه تعـاىل    
¨ § ¦     ¥ ¤ £  z)(٢) )٥٦:الدخان   .  

j i } : األخـرى وقد قال تعاىل يف اآلية :" ويضيف شيخ اإلسالم دليال آخر، فيقول
 _ ~ } | { z y xw v u t s  r q po n m l k

 b  a`i h g f e d c z  )فقوله هنا )١٥٨-١٥٧:النساء: {  g f
i h z   إذ لـو   ،نه يرتل بدنه وروحهأكما ثبت يف الصحيح  ،نه رفع بدنه وروحهأيبني

  .(٣)"وما قتلوه وما صلبوه بل مات :أريد موته لقال

B A } : ،كمـا يف قولـه تعـاىل   نومالوفـاة   :أن املراد بالوفاة ههنـا : القول الثاين
 D Cz )وقوله)٦٠:األنعام ، : { ]  \ [ Z    Y  X W

k j   i h g  f e d c b a` _ ^  z 
  ).٤٢:الزمر (

  . (٥)، وهو قول الربيع بن أنس(٤)نيألكثرونسبه ابن كثري ل

                                  
  ).   ٧/١٣٥"(أضواء البيان) "١(
تفسري "،)١/٤٤٤"(احملرر الوجيز"، )١/٣٤٤"(فتح القدير"، )٢٩٢-٣/٢٩١"(تفسري الطربي :"انظر) ٢(

  ). ٤/٣٢٢( "جمموع الفتاوى" ،)١/٣٢٤"(السمعاين
  ).        ٤/٣٢٣"(جمموع الفتاوى )"٣(
  ".    وبه قال كثريون):"١/٣٤٥"(فتح القدير:"وقال الشوكاين يف ،)١/٣٦٧( :يف تفسريه) ٤(
  ).   ٣/٢٨٩(الطربيأخرجه  ) ٥(



 

  .(١)واختاره من املتأخرين الشيخ ابن عثيمني
  . عليه واألدلة املذكورة يف القول السابق، ال ترد هذا القول، بل هي صاحلة للداللة

إذ قال اهللا يـا عيسـى إين رافعـك إيل    : عىنيف اآلية تقدمي وتأخري، وامل :(٢)القول الثالث 
  .ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك بعد إنزايل إياك إىل الدنيا

  .)٥(الفراء والزجاجوالسمرقندي واخلطايب و )٤(ومقاتل (٣)قتادة قولوهذا 
  .حال رفعه إىل السماء مل ميت وهذه األقوال الثالثة تتفق على أن عيسى 

  .إين متوفيك وفاة موت :عىنامل أن:القول الرابع
  .(٧)، واختاره حممد عبده وابن عاشور(٦)ابن عباسهذا القول عن روى يو

Ð   Ï Î } : يف قولـه تعـاىل   ودليل هذا القول أن الوفاة تطلق على املوت، كما
 Ñz )١١:لسجدةا(وقوله ،:  {     u  t s r q p oz )٤٦:يونس.(  

  .   :  {´ ³zبقوله عيسى: واستدلوا أيضاً
  : قال ابن عاشور

" X W "ألن  ؛إين مميتك، هذا هو معىن هذا الفعل يف مواقع اسـتعماله : ظاهر معناه
: ر موته ، ويقالقد :أي ،توفاه اهللا: فيقال ،واستوفاه أنه قبضه تاماً "توىف الشيء"أصل فعل 

  .فذ إرادة اهللا مبوتهأن :أي ،توفاه ملك املوت

                                  
  ).   ١/٣٣٩(للشيخ " تفسري سورة آل عمران:"انظر) ١(
  ).   ١/٤٢٠"(معاين القرآن"وحكاه الزجاج يف ) ١/٢٤٣(هتفسرييف السمرقندي واختاره ) ٢(
  ).    ٢/٦٦١(ابن أيب حامت أخرجه ) ٣(
  ).١/١٧٢"(تفسري مقاتل بن سليمان:"انظر) ٤(
وأما ). ٣/٨١(تفسري الثعليب" :، وانظر)٢/١٥٧(للخطايب"غريب احلديث" ،)١/٢٤٣"(تفسري السمرقندي: "انظر) ٥(

، ويف هذه النسبة )١/٣٩٧(وابن اجلوزي) ٤/٩٩(القول غري واحد من املفسرين كالقرطيبالفراء فقد نسب إليه هذا 
مث " يقال): "١/٢١٩"(معاين القرآن"مل يتنب هذا القول، بل حكاه بصيغة التمريض، فقال يف ~نظر بني؛ إذ أنه 

ابن اجلوزي،وفيه نظر أيضاً، فقد حكاه، مث ذكر القول األول كمعىن حمتمل لآلية الكرمية، وأما الزجاج، فقد نسبه له 
  .   قولني يف اآلية، ومل يرجح) ١/٤٢٠"(معاين القرآن"ذكر الزجاج يف 

  .         ابن املنذرإىل ) ٢/٢٢٤"(الدر املنثور"وعزاه يف ،)٢/٦٦١(ابن أيب حامت و ،)٣/٢٩٠(الطربيأخرجه ) ٦(
  .    )٣/٢٥٨"(التحرير والتنوير" ،)٣/٣١٦"(تفسري املنار:"انظر) ٧(



 

µ ´ ³  z     ¶ ¸     ¹} : وأصرح مـن هـذه اآليـة آيـة املائـدة      
ألنه دل على أنه قد توىف الوفاة املعروفة اليت حتول بني املرء وبني علم مـا  ؛  )١١٧:املائدة(

يقع يف األرض، ومحلها على النوم بالنسبة لعيسى ال معىن له؛ ألنه إذا أراد رفعه مل يلـزم أن  
م ؛ وألن النوم حينئذ وسيلة للرفع فال ينبغي االهتمام بذكره وترك ذكر املقصد، فـالقول  ينا

   .)١("بأا مبعىن الرفع عن هذا العامل إجياد معىن جديد للوفاة يف اللغة بدون حجة
أن اهللا عنه الصحيح هذه الرواية عن ابن عباس، وأن  -ووافقه األلوسي–وقد ضعف القرطيب 

  . (٢)السماء من غري وفاة وال نوم تعاىل رفعه إىل
  .(٣)"وفيه ضعف: "قال الشوكاين ناقداً هذا القول

ولعل السبب يف تضعيف هذا القول أنه ينايف ما ذكره أصحاب القول األول من أن عيسـى  
 يرتل يف آخر الزمان، وقد سبق  .  

ليس صرحياً فيما ذكروه، بل هـو حمتمـلٌ     :  {´ ³zوأيضاً أن قول عيسى
   أن عيسـى : فلما قبضتين ورفعتين إليك، وهذا ليس مبعىن املوت، وأيضاً: قبض،أيلل

فالشاهد . جعل هذا مقابل كونه فيهم، ورفع ربه له من دون موت يصدق عليه معىن الوفاة
  .  ~أن آية املائدة ليست صرحية يف املعىن الذي ذكره ابن عاشور 

 ،يتك حتف أنفك ال أسلط عليك من يقتلكومم ،إين مستويف أجلك :املراد: القول اخلامس
يلزم  ألنه ؛وما هم بصدده من الفتك به عليه السالم األعداء،فالكالم كناية عن عصمته من 

  .من استيفاء اهللا تعاىل أجله وموته حتف أنفه ذلك
   .(٤)وهو اختيار الزخمشري والنسفي

  . ىل القول السابقمات يف احلال، عاد إ وهذا القول، إن أراد أصحابه أن عيسى 
  
  

                                  
  ).٣/٢٥٨"(التحرير والتنوير) "١(
  ).    ٤/١٠٠"(تفسري القرطيب:"انظر) ٢(
  ).   ١/٣٤٥"(فتح القدير) "٣(
  ).١/١٥٦"(تفسري النسفي" ،)١/٣٩٤"(الكشاف:"انظر) ٤(



 

  الترجيح
الذي يظهر يل يف اآلية الكرمية أن الوفاة حمتملة بني معىن القبض والنوم، وكالمهـا متفقـان   

مل ميت، أما القول بأن يف اآلية تقدمياً وتأخرياً، فهو خالف األصل، إذ  على أن عيسى 
إذ لـو أراد بـذلك   "ية ترده؛ وأما القول بأا الوفاة، فلعل اآل. األصل عدم التقدمي والتأخري

ويعـرج ـا إىل    ،ن اهللا يقبض أرواحهـم إف ،لكان عيسى يف ذلك كسائر املؤمنني ،املوت
ويرده أيضا ما ثبت يف األخبار من نزول عيسى .  (١)"فعلم أن ليس يف ذلك خاصية ،السماء
 فهذا دليل على أنه مل ميت، وإال لزم منه موتتان)٢(آخر الزمان ،  .  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                  
  ).    ٤/٣٢٢"(جمموع الفتاوى :"قاله شيخ اإلسالم ابن تيمية يف) ١(
 { ابر بن عبد اهللامن حديث ج) ١٥٦(مسلم ما أخرجه : ، منهاكثرية  األخبار يف نزول عيسى ابن مرمي ) ٢(

فيرتل عيسى بن  :قال ،ال تزال طائفة من أميت يقاتلون على احلق ظاهرين إىل يوم القيامة" :يقول مسعت النيب  :يقول
   ".ال إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة اهللا هذه األمة :فيقول ،تعال صل لنا :فيقول أمريهم مرمي  

ال تقوم الساعة حىت " :قال عن رسول اهللا  هريرة  أيبعن ) ١٥٥(ومسلم ) ٢٣٤٤(البخاري ما أخرجه : منهاو
  ".ويفيض املال حىت ال يقبله أحد ،ويضع اجلزية ،ويقتل اخلرتير ،فيكسر الصليب ،مقسطاً يرتل فيكم بن مرمي حكماً



 

 { { z  y x w v u t s    r    q p o n m l
 ¯ ® ¬ «      ª © ¨ § ¦  ¥ ¤ £¢ ¡ � ~        } |

 ² ± °z )٧٥:آل عمران.(  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــ
  :وفيها مسألة واحدة واحدة، وهي

  ".{        ~ � ¡ ¢:"بيان معىن قوله تعاىل] ٥٨[
  :~ة قال اإلمام ابن قتيب

" {¢ ¡ � ~        } z أن املطالب بالشيء  :هلوأص ،مواظبا باالقتضاء واملطالبة: أي
   :(١)قال األعشى ،والتارك له يقعد عنه ،ويتصرف ،يقوم فيه

   .فيعفوا إذا شاء أو ينتقم              غم يف قومه  ويقوم على ال                   
   .وال يقعد عنه (٢)لحيطالب بالذ :أي

ـ ماع :أي )١١٣:عمرانآل ( z| {~  � ¡ ¢ £ ¤ } : قال تعاىل ة ل
   .غري تاركة

آخذ هلا مبـا   :أي ).٣٣:الرعد(µ ´  ³  ² ±  z         ¶ ¸ ¹} : وقال تعاىل
  .(٣)" كسبت

  

                                  
 ،)٢/٢٦٨"(األمايل يف لغة العـرب "،)١/٢٦٩"(الناس الزاهر يف معاين كلمات" :نسبه لألعشى غري واحد، انظر) ١(
  ). ١/٢٨٣(لألصفهاين"حماضرات األدباء"، )٢/٣٧(البن عبد الرب"االستذكار"
  ".الغيظ يف الصدر واحلقد: الوغم ): "٦/١٢٧"(مقاييس اللغة"قال ابن فارس يف) ٢(

  ". كه باملواظبةأراد املطالبة بالوغم حىت يدر): "١٩/١٩"(التمهيد"يف  قال ابن عبد الرب
 ).١/٢٦٧(للخطايب "غريب احلديث:"وانظر

   ".يريد أنه ثابت األمر حمكمه ،وهذا مثل):"٢/٩٠٢"(الآليل يف شرح أمايل القايل"قال البكري يف 
  ).     ٣٣٦ص"(تأويل خمتلف احلديث:"، وانظر)١٨٢-١٨١ص"(تأويل مشكل القرآن) "٣(



 

  
  
  
  

  الدراسة

  :(١)على قولني اثنني z {        ~ � ¡ ¢}:  اختلف أهل العلم يف معىن قوله تعاىل
  .ال ما دمت عليه مواضباً، وله مطالباً، وتطالبه حقك بإحلاح ومالزمةإ: القول األول
  :قال األزهري

فالن قائم بكذا وكذا، إذا كان  :وكذلك ،هو القائم باألمر: ومنه قيل يف الكالم للخليفة"
  . (٢)"به له مستمسكاً حافظاً

ظة من قيام املرء علـى  بل اللف ،ال تراعى هيئة هذا الدائم :فعلى هذا التأويل: "قال ابن عطية
  . (٣)"أي اجتهاده فيها ،أشغاله

 .(٤)"ألن القيام جماز على اإلحلاح والترداد ؛"على"حبرف "¢"وعدي "
  . (٨)ومقاتل بن سليمان (٧)وقتادة (٦)وجماهد (٥)وهذا هو قول ابن عباس

                                  
تفسـري  "،)١/٤٠٣"(النكـت والعيـون  "، )٣/٩٦"(تفسـري الـثعليب  "، )٣/٣١٧"(تفسري الطربي: "انظرمها يف) ١(

" ازيتفسري الر" ،)١/٤٠٩"(زاد املسري"، )١/٤٥٨"(احملرر الوجيز" ،)١/٣١٧( "تفسري البغوي"، )١/٣٣٣"(السمعاين
البحـر  " ،)١/٣٦٨"(تفسـري اخلـازن  " ،)١/٢٦٩"(اختصـار النكـت  -تفسري العز بن عبد السـالم "، )٨/٨٩(

  ).    ٣/٢٠٢"(روح املعاين"  ،)٥/٣٣٤(اللباب يف علوم الكتاب " ،)١/٢٨٠"(تفسري الثعاليب"، )٢/٥٢٤"(احمليط
 ،)٦/٥٩(للطالقاين"احمليط يف اللغة" ،)٢/١٣١(البن سالم "غريب احلديث: "، وانظر)٩/٢٦٨"(ذيب اللغة) "٢(
 ).   ١٢/٥٠١( "لسان العرب"
      ).١/٤٥٨"(احملرر الوجيز)"٣(
  ).٣/٢٨٧(تنوير  التحرير وال) "٤(
  ).   ١/٣١٧(نسبه إليه البغوي يف تفسريه) ٥(
  ).    ١٢٩ص"(تفسري جماهد"، وهو يف )٣/٣١٧(الطربي  أخرجه) ٦(
  ).   ٢/٦٨٣(ابن أيب حامت أخرجه ) ٧(
  ).    ١/١٧٧"(تفسري مقاتل بن سليمان:"انظر) ٨(



 

 والنحاس والسمرقندي واخلطـايب  والزجاجوأبو عبيد والطربي والطحاوي  الفراءواختاره 
والراغب األصفهاين وابن اجلوزي والنسفي وابن القيم وابـن كـثري والشـوكاين وابـن     

  . (١)عاشور
بأن املطالبة واإلحلاح هي اليت جتعل املدين يؤدي ما عليـه مـن   : واحتج الطربي هلذا القول

  .(٢) احلق، أما القيام على رأسه، فال يوجب هذا
  . على رأسه اًمعىن ذلك إال ما دمت عليه قائم :وقال آخرون

علـى   يعترف بأمانته ما دمت قائمـاً  :يقول z {        ~ � ¡ ¢} " :السدي قال 
   .(٣)والذي جيحد ،مث جئت تطلبه كافرك الذي يؤدي ،فإذا قمت ،رأسه

فإن الكتايب يعطيك حقك إذا كان الطلب وقت التبايع مثالً، فإن انظرته، : وعلى هذا القول
  . جحدك

  .(٤)اإلمام ابن أيب زمنني والواحدي والسيوطيواختار هذا القول 
السمعاين والزخمشري  :وذهب آخرون من أهل العلم إىل أن اآلية حتتمل كال املعنيني، منهم

  .(٥)السعود وأبو البيضاويو
  

  الترجيح

                                  
شرح "، )٣/٣١٨"(تفسري الطربي"،)٢/١٣١(مالبن سال "غريب احلديث"، )١/٢٢٤(للفراء"معاين القرآن: "انظر) ١(

ــكل  ــارمش ــرآن"،)١/١٩٦"(اآلث ــاين الق ــاج"مع ــرآن" ،)١/٤٣٣(للزج ــاين الق ــري "، )١/٤٢٤"(مع تفس
تـذكرة  "، )٤١٧ص"(املفردات يف غريب القـرآن " ،)١/٢٦٧(للخطايب  "غريب احلديث"، )١/٢٤٩"(السمرقندي

بـدائع  "، )١/١٦١" (تفسـري النسـفي  "،)٥٠٣ص"(ظرنزهة األعـني النـوا  "، )١/٩٥"(األريب يف تفسري الغريب
  ).        ٣/٢٨٧"(التحرير والتنوير" ،)١/٣٥٣( "فتح القدير"،)١/٣٧٥"(تفسري ابن كثري" ،)١/٦٩"(الفوائد

  ).    ٣/٣١٨"(تفسري الطربي) "٢(
  ).       ٢/٦٨٣(ابن أيب حامت و )٣/٣١٧(الطربي  أخرجه) ٣(
  ).    ٧٦ص"(تفسري اجلاللني" ،)١/٢١٨(لواحديل "الوجيز"،)١/٢٩٧"(زمننيأيب تفسري ابن " :انظر) ٤(
تفسـري أيب  "، )١/١١١"(التسـهيل لعلـوم الترتيـل   ) "٢/٥٤"(تفسري البيضاوي"، )١/٤٠١"(الكشاف: "انظر) ٥(

  ).    ٢/٥٠"(السعود



 

الذي يترجح يل أن اآلية حتمل على كال القولني؛ إذ ال تعارض بينهما، بل إن القول الثـاين  
ول األول، فالدائن الواقف على رأس املدين معناه أنه مالزم له، وملح عليـه يف  يؤدي إىل الق

سداد احلق، ودفع الواجب، كما أنه يصح محل املعىن على أن البعض منهم لقلة أمانته أنه ال 
يعطي احلق الذي عليه إال بعد مطالبة وإحلاح، وبعضهم لو أنظرته لفقدت احلق الذي لـك  

  .عليه
  
  
  
  

 { X W l k u t  s r q   p o n m
 ¤ £ ¢ ¡ � ~} |    { z y x w v

 ° ¯ ® ¬ « ª ©¨ §  ¦¥z )٨١:آل عمران.(  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :وفيها مسألتان، مها
  من هم الذين أخذ اهللا ميثاقهم؟: املسألة األوىل] ٥٩[

 w v uz y x  } :املراد بالرسول يف قول تعاىل: املسألة الثانية] ٦٠[
z.  

  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 
وأضمر القول، والقول يضمر كثريا :وإذ أخذ اهللا ميثاق النبيني، فقال هلم :املعىن واهللا أعلم" 

وما يف معىن الذي، يقول ذلك لكل نيب "t  s r q   p  :"مث قال...

}     "من الكتاب واحلكمة؛يعين حممداً،" z y x w v u  "وأمته 
ا كل أمة وأعقاا، كأنه قيل ملوسى ومن معه من بين إسـرائيل يف  يريد بقاي"| {

وإمنا يراد بذلك . سيجيئكم رسول مصدق ملا معكم من الكتاب؛فآمنوا به، وانصروه: ةالتورا



 

من يكون يف زمان حممد املبتعث فيه من اليهود وأهل الكتاب ال يراد به من كان يف زمـان  

عهدي، يريد بـإقرارهم  : يأ"¡ ¢ £ ¤ ¥ : "موسى منهم،  مث قال

 ª » "قبلنا : إي" § ¨ "وفيها ذلك، وهو أخذ العهد عليهم: قبوهلم التوراة

¬ ®  "أي اشهدوا أيها النبيون على بين إسرائيل بأنكم قد بلغتموهم ذلك يف الكتاب "
 ° ¯"(١).  

  
  
  
  
  
  

  الدراسة
  الذين أخذ اهللا ميثاقهم؟ من هم: اشتمل كالم اإلمام ابن قتيبة على مسألتني اثنتني، أوالمها

فقد نص اهللا جل وعال على أن املأخوذ منهم امليثاق هم األنبياء، وجند اإلمام ابن قتيبة، يرى 
وتؤمن به،  أن املراد األنبياء وأممهم، وأن اهللا تعاىل أخذ امليثاق على كل أمة أن تتبع النيب 

قد أخذ عليها العهد وامليثـاق   ا فتلك األمة من اليهود والنصارى اليت أدركت مبعث نبين
  . أن تؤمن به صلوات ريب سالمه عليه، على ما يراه ابن قتيبة ومن وافقه

  . فاألمم مل تذكر اكتفاء بذكر األنبياء، إذ األمم تبع ألنبيائها: وعلى هذا القول
حني أخرج بين آدم ووقت أخذ امليثاق حمتمل أن يكون يف زمن كل نيب، وحمتمل أن يكون 

  .ن ظهر آدم نسماًم
  .(٣)، واختاره ابن عطية(٢) {وهذا القول املذكور يف معىن اآلية مروي عن ابن عباس 

                                  
  ).    ٢٢٣ص"(املسائل واألجوبة) "١(
  )    ٣/٣٣٢(أخرجه الطربي) ٢(
  ).    ١/٤٦٤"(احملرر الوجيز) "٣(



 

  : وخالف آخرون من أهل العلم، فقالوا
امليثاق الذي أخذه اهللا هو من النبيني فحسب، بأن ينصر بعضهم بعضا، ويصدق بعضـهم  

  . بعضاً
  . (٤)والسدي (٣)وطاووس (٢)عباسوابن (١)ويروى هذا القول عن علي بن أيب طالب

واختاره اإلمام الطربي والثعليب والواحدي والقرطيب وابن كثري وابن جزي الكليب والشوكاين 
  . (٥)وابن عاشور والسعدي 

   :الطربي قال اإلمام
ومل يدع أحد ممن صدق املرسـلني أن   ،ألن األنبياء عليهم السالم بذلك أرسلت إىل أممها"
بل كلـها وإن   ،وحججه يف عباده ،أمة بتكذيب أحد من أنبياء اهللا عز وجلأرسل إىل  نبياً

فعليهـا   ،كذب بعض األمم بعض أنبياء اهللا جبحودها نبوته مقر بأن من ثبتت صحة نبوتـه 
  .(٦)"فذلك ميثاق مقر به مجيعهم ،الدينونة بتصديقه
  .(٧)"وهو ظاهر اآلية :"قال اإلمام القرطيب

  : قول ثالث، وهوفهذا قوالن اثنان، ومثت 
   .إمنا أخذ اهللا بذلك ميثاق أهل الكتاب دون أنبيائهم

  .(٤)، وجوزه الكسائي(٣)وطاووس (٢)وعطاء (١)والربيع (٨)وذا القول قال جماهد

                                  
  )      ٣/٣٣٢(أخرجه الطربي) ١(
  ).  ٣/٣٣١(الطربي أخرجه) ٢(
  ).   ٣/٣٣١(أخرجه الطربي) ٣(
  ).        ٣/٣٣٢(أخرجه الطربي)٤(
تفسـري ابـن   "،)٤/١٢٤"(تفسـري القـرطيب  " ،)٣/١٠٥( "تفسري الثعليب"  ،)٣/٣٣٢" (تفسري الطربي:"انظر) ٥(

التحرير " ،)١/٣٥٦"(فتح القدير"،)١/١١٢"(التسهيل لعلوم الترتيل"،)١/٢٢١"(لواحديل "الوجيز"، )١/٣٧٨"(كثري
  ).         ١٣٦ص"(تفسري السعدي" ،)٣/٢٩٨"(والتنوير

  ).      ٣/٣٣٢" (تفسري الطربي) "٦(
  ).            ١/٣٥٦"(فتح القدير"والشوكاين يف) ٣/١٠٥(هتفسري، وهكذا قال الثعليب يف )٤/١٢٤" (تفسري القرطيب)"٧(

s r q   p o n m l k   )"١/١٣٠( "جماهدتفسري "، ويف )٣/٣٣١(الطربي أخرجه) ٨(
t  s "وإذ أخذ اهللا ميثاق الذين أوتوا الكتاب ملا  :"وهي يف قراءة ابن مسعود ،هذا خطأ من الكتاب :قال

 ".آتيتكم



 

  :واحتج أرباب هذا القول
وإذ أخذ اهللا ميثاق الـذين أوتـوا    :بقراءة ابن مسعود وأيب بن كعب لآلية الكرمية -

  .(٥)ني، بدل النبيالكتاب
 هيالرسل ف فهذا خطاب ألتباع األنبياء، "لَتؤمنن بِه ولَتنصرنه :"وبقول اهللا يف اآلية -

 .(٦)، فكيف تطالب بالنصرةاحملتاجة إىل املعونة على من خالفها من كفرة بين آدم
  
  

u  : "املـراد بالرسـول يف قـول تعـاىل    : أما املسألة الثانية اليت يف كالم ابن قتيبة، وهي
 z y x w v " فقد اختار أن املراد بالرسول هو حممد   فيكـون ،

  .لفظ الرسول ههنا لفظاً عاماً مراداً به اخلصوص
   :حيث قاال وهذا القول مروي عن علي بن أيب طالب وابن عباس 

 وهو حي ليؤمنن به  ما بعث اهللا نبيا من األنبياء إال أخذ عليه امليثاق لئن بعث اهللا حممداً
  .(٧)ولينصرنه وأمره أن يأخذ امليثاق على أمته لئن بعث حممد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه

، واختاره اإلمـام   (٣)وحممد بن إسحاق (٢)ومقاتل بن سليمان (١)وعطاء (٨)السديبه قال و
الواحدي والبغوي والسمعاين والقرطيب والرازي والنسفي والعز بن عبد السالم وابن االقـيم  

  .(٤)وطي والشيخ حممد بن عبد الوهابوالسي

                                                                                                   
وسيأيت نقل !! كيف يطعن ا؟ف وهذا غري مقبول من اإلمام جماهد، فالقراءة املذكورة قراءة سبعية متواترة عن النيب 

  .كالم شيخ اإلسالم حول هذه الدعوى العريضة
  ).      ٢/٦٩٤(ابن أيب حامت  أخرجه) ١(
  ).    ٢/٦٩٤(ابن أيب حامت  أخرجه) ٢(
  ).        ٢/٦٩٤(ابن أيب حامت  أخرجه) ٣(
  ).             ١/٣٥٦"(فتح القدير) "٤(
  ).   ٣/٣٣١"(تفسري الطربي :"انظر) ٥(
  ).     ١/٣٢٢"(تفسري البغوي"، )٣/٣٣١"(تفسري الطربي: وهذه معىن ما روي عن الربيع، وانظر) ٦(
  ).        ٢/٢٥٣"(الدر املنثور" :، وانظر)٣/٣٣٢(أخرجه عنهما الطربي يف تفسريه ) ٧(
  ).       ٢/٦٩٤(ابن أيب حامت و) ٣/٣٣٢(أخرجه الطربي) ٨(



 

 ،بن عبـاس رضـي اهللا عنـهما   ايف قول على و الرسول هنا حممد " :القرطيب قال اإلمام
  .(٥)"فاإلشارة إىل معني ،واللفظ وإن كان نكرة

جـاء   بل اآلية عامة، وأن كل نيب بعث أخذ عليه امليثاق أنه لو: وقال آخرون من أهل العلم
به ولينصرنه وال مينعه ما هو فيه من العلم والنبوة من اتباع من بعث  رسول من بعده ليؤمنن

    .بعده ونصرته
، واختاره الثعليب وابن عطية وابن كـثري  (٨)واحلسن (٧)وطاووس (٦)وإىل هذا ذهب الضحاك

  .(٩)والسعدي
ة ويؤيده ظاهر اآلية، فظاهر اآلية يشمل أخذ العهد على أن كل نيب أخذ عليه اإلميان والنصر

  .لكل نيب يأيت بعده مصدقاً ملا معه
  

  الترجيح
أن امليثاق املذكور أخذه اهللا تعاىل على النبـيني،  : الذي يظهر يل رجحانه يف املسألة األوىل

فاآلية صرحية يف هذا، لكن األتباع يدخلون تبعاً، وجيب عليهم اإلميان كما وجـب علـى   
مناسبة اآلية ملا قبلـها،  : ويؤيد هذا. ون أممهاأنبيائهم، إذ اإلميان شيء ال ختتص به األنبياء د

فاآلية اليت سبقت هذه اآلية كان حديثها عن األنبياء، وأنه ال ميكن أن يبعث رسول، فيدعو 

                                                                                                   
        ).  ٢/٦٩٤(ابن أيب حامت  أخرجه) ١(
  ).١/١٧٩"(تفسري مقاتل بن سليمان: "انظر) ٢(
  ).٢/١٠٩"(سرية ابن إسحاق: "انظر) ٣(
تفسـري  " ،)١/٣٢٢"(تفسري البغـوي "،)١/١١٢"(التسهيل لعلوم الترتيل"، )١/٢٢١"(للواحدي" الوجيز: "انظر) ٤(

هدايـة  "، )١/٢٧٢( "تفسـري العـز بـن عبـد السـالم     " ،)٨/١٠٥( "ازيتفسـري الـر  " ،)١/٣٣٧"(السمعاين
  ).٣١٢ص"(الرسائل الشخصية" ،)٧٨ص"(تفسري اجلاللني" ،)١/١٦٣"(تفسري النسفي"، )٥١ص"(احليارى

  ).   ٤/١٢٥"(تفسري القرطيب) "٥(
  ).    ١/٣٣٧(عزاه إليه اإلمام السمعاين يف تفسريه) ٦(
  ).   ٢/٦٩٣(ابن أيب حامت و) ٣/٣٣٢(أخرجه الطربي) ٧(
       ).٣/٣٣٢(أخرجه الطربي)٨(
تفسـري  "، )١/٣٧٨"(تفسـري ابـن كـثري   "، )١/٤٦٦"(احملـرر الـوجيز  "، )٣/١٠٥" (تفسري الثعليب: "انظر) ٩(

  ).  ١٣٦ص"(السعدي



 

إىل عبادته من دون اهللا تعاىل، فجاءت هذه اآلية أيضاً متحدثة عن األنبياء؛ لتؤكد بـراءم  
  :الرازي من كل ما ينسب إليهم من الباطل، قال اإلمام

تعديد تقرير األشياء املعروفة عند أهل الكتاب مما يدل  :اعلم أن املقصود من هذه اآليات "
ما ذكره اهللا تعاىل يف هذه  :ومن مجلتها ،لعنادهم وإظهاراً ،لعذرهم قطعاً على نبوة حممد 

م كلمـا  بـأ  ،وهو أنه تعاىل أخذ امليثاق من األنبياء الذين آتاهم الكتاب واحلكمة ،اآلية
وحكم تعاىل بـأن   ،جاءهم رسول مصدق ملا معهم آمنوا به ونصروه وأخرب أم قبلوا ذلك

  . (١)"فهذا هو املقصود من اآلية ،من رجع عن ذلك كان من الفاسقني
وأما ما ذكره بعض العلماء من أن العهد مأخوذ على أهل الكتاب، وأنه هكذا يقرأ، فقـول  

األنبياء ومل تنص على أهل الكتاب، والقرآن نزل بلسان غري صحيح؛ ألن اآلية نصت على 
عريب مبني، ولو أراد اهللا ذلك لنص عليهم كما نص عليهم يف آيات كثرية، وأما القراءة اليت 

  : استدلوا ا، فهي خمالفة ملا عليه مصحف عثمان، قال اإلمام ابن عطية عن هذه القراءة
  .  (٢)"صحف عثمان وهذا لفظ مردود بإمجاع الصحابة على م"

واألوىل غلط من  ،ن هذه القراءة هي الصوابأوزعم بعضهم :"وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية
 ،فإن ما بني لوحي املصحف متـواتر  ،نه ذكر ملا حكيتهأولوال  ،وهذا قول باطل ،الكتاب

ـ  :فال يلتفت إىل من قال ،خذ امليثاق على النبينيأن اهللا أوالقرآن صريح يف  ذ علـى  إمنا اخ
  .(٣)"ممهمأ

عمـوم الرسـل،   : أن املراد بالرسول -إن شاء اهللا تعاىل-فالراجح فيها : وأما املسألة الثانية
محل العام على عمومه، واملطلق على إطالقه، وإذا كان ذلـك   -كما هو معلوم–فاألصل 

كذلك، فاملراد بالرسول كل رسول، أو أي رسول يأيت، فيجب على السابق لـه تصـديقه   
، وهذا مما يؤيد هذا القول على القول الـذي  صرته، ويدخل يف هذا العموم نبينا حممد ون

  :~قال العالمة ابن سعدي . خصص أصحابه فيه الرسول بنبينا حممد 

                                  
  ).    ٨/١٠١"(ازيتفسري الر) "١(
  ).    ١/٤٦٤"(احملرر الوجيز) "٢(
  ).    ١/٤٥٢"(الرد على املنطقيني) "٣(



 

ويصـدق   ،فاألنبياء عليهم الصالة والسالم قد أوجب اهللا عليهم أن يؤمن بعضهم ببعض "
وكل ما من عند اهللا جيب التصديق به  ،ند اهللاألن مجيع ما عندهم هو من ع ؛بعضهم بعضاً

فكل األنبيـاء   ،هو خامتهم  فعلى هذا قد علم أن حممداً ،فهم كالشيء الواحد ،واإلميان
وكـان هـو    ،واتباعه ونصرته ،لوجب عليهم اإلميان به ،عليهم الصالة والسالم لو أدركوه

وجاللة  ،لدالئل على علو مرتبتهظم اعفهذه اآلية الكرمية من أ ،إمامهم ومقدمهم ومتبوعهم
  .(١)"ملا قررهم تعاىل وسيدهم  ، وأنه أفضل األنبياء ،قدره

أن بني القولني تضاداً، فلما حكى القول الثاين بعد ذكـره   ~ولعله هلذا مل ير ابن كثري 
وهلذا  ،بل يستلزمه ويقتضيه ،وال ينفيه ،وهذا ال يضاد ما قاله علي وابن عباس:" لألول، قال

  .(٣)"عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه مثل قول علي وابن عباس (٢)وى عبد الرزاقر
يتضمن القول األول، وال يرده كما ذكر ابن كثري، فـإذا مـا    -القول الثاين -فهذا القول

  .أخذنا بالقول الثاين، مل نرد القول األول، دون العكس
  
  
  
  
  

 { X W Å Ä      Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »
 È Ç Æz )٨٣:رانآل عم.(  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــ

  :وفيها مسألة واحدة، وهي
  .معىن اإلسالم طوعاً وكرهاً] ٦١[

                                  
  ).    ١٣٦ص"(تفسري السعدي) "١(
  ).  ١/١٢٤(يف تفسريه) ٢(
  ).     ١/٣٧٩"(تفسري ابن كثري) "٣(



 

  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 

{ ~ _` }  : فمن اإلسالم متابعة وانقياد باللسان دون القلب، ومنه قوله تعـاىل "
 f e  d c b a z) ١٤:احلجرات.(  

  .لسيفانقدنا من خوف ا: أي

ــه  ــذلك قول ¿ Ç Æ Å Ä      Ã Â Á À } :وك
 Èz به املؤمن والكافر: أي (١)"انقاد له وأقر.  

  
  الدراسة

أن من منـهم   أن معىن إسالم من يف السموات واألرض هللا  ~ذهب اإلمام ابن قتيبة 
، مؤمناً، فهذا قد حصل اإلسالم منه واالنقياد طوعاً، فال إشكال، وأما من كان منهم كافراً

  .فهذا ينقاد هللا خوفاً من السيف، كحال املنافقني
  . وعلى هذا القول، فال تشمل اآلية من كان منهم غري مقهور بالسيف

  .(٤)واختيار الشوكاين ،(٣)وعكرمة (٢)احلسناملذهب يف اآلية الكرمية هو مذهب هذا و

¿   :{ Ä      Ã Â Á Àعـن الـنيب    ما روي: ويؤيد هذا القول
Æ Åz  فمن ولد علـى   :وأما من يف األرض ،فاملالئكة :يف السمواتأما من

فمن أيت به من سبايا األمم يف السالسل واألغالل يقادون إىل اجلنـة   :وأما كرهاً ،اإلسالم
  .(٥)"وهم كارهون

                                  
  ).     ٤١٨ص:(،وانظر)٤٧٩ص"(تأويل مشكل القرآن) "١(
  ).      ١/٤١٧"(زاد املسري"عزاه له ابن اجلوزي يف ) ٢(
  ).    ٢/٦٩٧(ابن أيب حامتأخرجه ) ٣(
  ).    ١/١٦٤"(تفسري النسفي:"، وانظر)١/٣٥٧"(فتح القدير) "٤(
  . من حديث ابن عباس) ١١/١٩٤(يف املعجم الكبريأحرجه الطرباين ) ٥(

  ".كذبوه:"]٦٢٦٨[" التقريب"وسنده ضعيف جداً من أجل حممد بن حمصن العكاشي ، قال ابن حجر يف 
الطرباين بسـند   هأخرج):" ٢/٢٥٤"(الدر املنثور"، وقال السيوطي يف "فيه غرابة): "١/٣٧٩(ه تفسريقال ابن كثري يف 

  ".  ضعيف



 

بأن اآلية عامة تفيد إسالم الكل هللا، بينما هذا القول خاص بزمن قـوة  : ويناقش هذا القول
ني هلم يف األرض، وبناء على هذا القول، فالكافر غري مستسـلم هللا يف  اإلسالم وأهله والتمك
فهذا القول ال يتناسب مع عموم اآلية، وال مع ما سيقت اآلية مـن  . زمن ضعف املسلمني

  .  أجله، وهو إثبات استسالم اجلميع هللا تبارك وتعاىل
األرض فـإم ملـا    أسلم أهل السموات طوعاً، وأما أهل:"واختار الفراء معىن قريب، فقال

  .)١("كانت السنة فيهم، أن يقاتلوا إن مل يسلموا أسلموا طوعاً وكرهاً
  . يف معىن قول ابن قتيبة ويناقش مبثل ما نوقش به ابن قتيبة -كما ترى-فهذا قول 
أن معىن اإلسالم طوعاً وكرها هو االنقياد هللا واإلقرار به سـبحانه وتعـاىل،   : القول الثاين
قر به، والقلوب قد فطرت على معرفته سبحانه، ويف هذا يقول ابن عباس كما فاجلميع قد أ

 Æ Å Ä      Ã Â Á À ¿z} :عنه (٢)روى ابن أيب حامت
  .املعرفة: قال

  .(٤)وأبو العالية (٣)وإليه ذهب جماهد
أن اجلميع قد أقر باهللا تعاىل واعترف بربوبيته، أما أهل اإلميان، فـال  : ولعل وجه هذا القول

  : ال يف إقرارهم، وأما الكفار، فقد حكى اهللا عنهم إقرارهم ذا يف آيات كثرية، منهاإشك

{  ~ � ¡ ¢ £ ¤        ¥ ¦  § ¨© } : قوله تعاىل
 « ªz )٦١:العنكبوت(.  

  ).٨٧:الزخرف( Ê É ÈÇ Æ  Å Ä Ã Âz } : وقوله
من طواعيـة، وأمـا   ، فاملؤمن آأن إسالم الكل كان يوم امليثاق طوعا وكرهاً :القول الثالث

   .الكافر، فآمن كراهية
  

                                  
  ).   ١/٤٣٨(للزجاج"معاين القرآن: "، وانظر)١/٢٢٥(للفراء"القرآنمعاين ) "١(
  ).    ٢/٦٩٦( هتفسرييف ) ٢(
الـدر  "، وعـزاه صـاحب   )٧٠ص"(تفسـري الثـوري  "ورواه الثوري كمـا يف  ) ٣/٣٣٦(الطربي رواه عنه ) ٣(

  .    إىل عبد بن محيد) ٢/٢٥٥"(املنثور
  ).        ٢/٦٩٦(ابن أيب حامت ، و)٣/٣٣٦(الطربي رواه عنه ) ٤(



 

   .(٢)وبه قال السدي(١)بن عباسوهذا قول آخر ال
بأن اآلية عامة، فكل من يف السموات واألرض قد أسلم هللا جل جالله، : ويناقش هذا القول

  .فيشمل العموم عموم خملوقات اهللا تعاىل، بينما هذا القول خصها ببين آدم
الكَره ال يصدق على فعل ال دخل للعبد فيه، إمنا يصدق على ما بأنَّ وصف : ويعترض عليه

وعليه؛ فال يصدق  ،)٣(ما كان مبشقة وإباء من النفس: الكرهكان له فيه إرادة ومشيئة؛ ألن 
  .)٤(أسلموا كرهاً -الكفار -على أخذ امليثاق أم

   .والكافر يسجد ظله وهو كاره ،أن املؤمن يسجد طائعاً :الرابعل والق
   .(٥)عن جماهد ى هذا القولرووي

_ `    d c b a }  :ولعل من ذهب إىل هذا القول، استدل بقوله تعـاىل 
 i  h g f  ez   )١٥:الرعد.(  

ويعارض هذا القول بأن اإلسالم ههنا أضيف إىل الكافر، ال إىل ظله، فالبقاء على ظاهر اآلية 
ر يسجد وكذا ظله، ففرقت بني الكافر هو املتعني، وآية الرعد تؤيد هذا، فقد أثبتت أن الكاف

وبني ظله، وأن كالمها يسجد هللا تعاىل، وهذا على القول بأن املراد بالسجود وضع اجلبهة، 
  . (٦)وأما على القول بأن املراد بالسجود اخلضوع، فهي مبعىن اآلية اليت حنن بصدد تفسريها

ر طوعاً؛ ألن هذا ممـا ال  سجد الكاف: إن سجود ظل الكافر ال يقال يف حقه: كذلك يقال
  .دخل للعبد فيه

فلم ينفعه يف ذلك  ،والكافر أسلم حني رأى بأس اهللا ،أن املؤمن أسلم طائعاً :اخلامس القول
   .(٧)الوقت هذا قول قتادة

                                  
  ).            ٣/٣٣٦(الطربي رواه عنه ) ١(
  ).   ١/٤١٧"(زاد املسري"عزاه له ابن اجلوزي يف ) ٢(
  ). ٣٦/٤٨٥"(تاج العروس"،)٦/١١"(ذيب اللغة" :انظر) ٣(
  . سيأيت نقل قول شيخ اإلسالم يف تقرير هذا) ٤(
  ).  ١/١٢٦("تفسري جماهد" :، وانظر)٢/٦٩٧(ابن أيب حامت أخرجه ) ٥(
  ).   ٢/٢٣٧"(أضواء البيان" ،)١٩/٢٤"(ازيتفسري الر :"انظر الكالم على آية الرعد يف) ٦(
إىل عبـد بـن   ) ٢/٢٥٥"(الدر املنثور"، وعزاه يف)٢/٦٩٧(ابن أيب حامت و )١/١٢٥(هتفسرييف الصنعاين أخرجه ) ٧(

  .      محيد



 

  .(١)واختاره الواحدي وابن جزي الكليب والسيوطي 
  .(٢)ومجع البيضاوي وأبو السعود بني القولني يف تفسري اآلية الكرمية

ويؤيد هذا القول ما حكاه اهللا عن إميان بعض الكفرة، كإميان فرعون، وإميان أهل القـرى  

¯  ° ± µ ´ ³ ² } : حني حيل م العذاب، كما يف قولـه تعـاىل  
 »  º          ¹ ¸ ¶z )٨٤:غافر.(  

وهذا قول حسن، لكننا حنتاج إىل إثبات أن كل كافر يؤمن باهللا عند نزول العذاب، وغاية 
ا دلت عليه اآلية الكرمية أن البعض يؤمنون، فالتعميم حيتاج إىل دليل، والعلـم عنـد اهللا   م

  . تعاىل
  .(٣)"وهذا غري موجود إال يف أفراد ،أن كل كافر يفعل ذلك :ويلزم على هذا:"قال ابن عطية

  .(٣)"أفراد
أحد أن مينـع   ال يقدرف هم،فيوقدره أن إسالم الكل خضوعهم لنفاذ أمره  :السادسل والق
  .ء اهللا أو يرد أمر اهللا عنهقضا

  . (٤)استقاد كلهم له  :الشعيب أنه فسر اآلية بقوله وهذا هو معىن ما يروى عن
     .(٥)واختاره النحاس وابن اجلوزي واخلازن وابن كثري وابن سعدي والقامسي

  . (٦)احتماالً الزجاجوذكره 
  :~وحجة هذا القول ما قاله النحاس 

   .(٧)"واالنقياد وليس شيء إال وهو خيضع هللا وينقاد له والسجود يف اللغة اخلضوع"

                                  
حاشـية  "، )٧٨:ص"(تفسري اجلاللـني "، )١/١١٢" (ترتيلال لعلوم التسهيل" ،)١/٢٢١"(تفسري الواحدي:"انظر) ١(

  ).    ١/٤٠٧"(الكشاف" ،)١/١٦٤"(تفسري النسفي:"، وانظر)١/٢٩٢"(الصاوي على اجلاللني
  ،     )٢/٥٤"(تفسري أيب السعود"،)٢/٦٠"(تفسري البيضاوي"انظر) ٢(
  ).١/٤٦٧"(احملرر الوجيز) "٣(
  ).    ١/٤١٧"(زاد املسري"املعىن، وهكذا صنع ابن اجلوزي يف ، ومحله على هذا )٣/٣٣٧(الطربي أخرجه ) ٤(
تفسري ابن "، )١/٣٧٥"(تفسري اخلازن"، )١٣٢ص"(نزهة األعني النواظر"، )١/٤٣٣(للنحاس"معاين القرآن" :انظر) ٥(

  ).  ٢/٣٤٤"(تفسري القامسي"،)١/١٣٧"(تفسري السعدي" ،)١/٣٧٩"(ابن كثري
  ).     ١/٤٣٩(للزجاج"معاين القرآن: "انظر) ٦(
  )٣/٤٨٧"(معاين القرآن) "٧(



 

لكن عورض هذا القول بأن ما جيري على اإلنسان بغري اختياره ال يسمى كرهاً، قال شيخ 
فليس املراد بذلك جمرد كوم خملوقني مدبرين مقهورين حتت املشـيئة  : "اإلسالم ابن تيمية

إمنا يكون ملا يفعله الفاعـل   ،إن الطوع والكرهف ،وكرهاً طوعاً :ال يقال فإن هذا ،والقدرة
  .(١)"له ساجد أو قانت بل وال مسلم :فال يقال ،فأما ما ال فعل له فيه ،وكرهاً طوعاً

  
  

  الترجيح
إن الكل قد أقر بـه سـبحانه   : لعل الراجح من األقوال يف معىن اآلية الكرمية، قول من قال

كيـف  : سبحانه للجاحدين بألوهيته، فيقول هلـم واعترف له بالربوبية، وهذا إلزام من اهللا 
تعدلون عن دين اهللا الذي أصله إفراده سبحانه بالعبادة، وقد أقر اجلميع بكونه رباً، واعترف 
اخللق بأنه املتفرد باخللق وامللك والتدبري، فهو من ضمن أدلـة تقريـر توحيـد األلوهيـة     

  . ة مقررة ومسلم اواالستدالل هلذه القضية املتنازع فيها من خالل قضي
  .وبقية األقوال يف اآلية الكرمية قد مضى ذكر ما يعارضها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                  
  ).٤٥-١/٤٤( "جمموع الفتاوى) "١(



 

 { X W        m l k j i h  gf e d c b a
 {     z y x w v u t s r  q  p o n

    d c b a ` _ ~ }|z )١٠٣:آل عمران.(  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــ
  :وهي وفيها مسألة واحدة،

  .املراد حببل اهللا الوارد يف اآلية الكرمية] ٦٢[
  :~قال اإلمام ابن قتيبة 

بعهـد اهللا أو بكتابـه،   : أي"c b a  :"قال اهللا عز وجل: (١)وكذلك احلبل"
  .(٢)"متسكوا به؛ وصلة لكم إليه وإىل جنته: يريد

  .(٣)وفسره مرة بدينه وعهده
   

  الدراسة
دينه وعهده، إذ أن التمسـك حببـل اهللا   : اد حببل اهللا ههناأن املر ~يرى اإلمام ابن قتيبة 

يوصل إليه، وهكذا دينه، وعهده، كما أن يف احلبل معىن القوة، وكذا عهد اهللا ودينه، فهو 

u  } : شيء موثق جيب على الناس أخذه، وقد مسى اهللا العهد حبالً كما يف قوله تعاىل
   a ` _ ~ } | { z y                x w v   z )ــران  :أي  )١١٢:آل عم

  .بعهد وذمة
  :قال ابن عطية

  :ومنه قول األعشى  ،وتسمى العهود واملواثيق حباالً"

                                  
  .    وكما يراد بالسبب، فكذلك يراد باحلبل: يريد أنه مبعىن السبب، فيكون مراده) ١(
  ).     ٤٦٤ص"(تأويل مشكل القرآن) "٢(
  ).     ٩٦ص"(تفسري غريب القرآن) "٣(



 

أخذت من األدىن إليـك                     وإذا جتوزها حبال قبيلة                         
   .(٢)"(١)حباهلا

ومقاتل بـن   (٤)وقتادة يف رواية(٣)جماهد:وقد فسر مجع من العلماء حبل اهللا بأنه العهد،منهم
   .(٥)سليمان

، واختاره الواحدي والسيوطي (٧)وابن زيد (٦)ل ابن عباسوقوآخرون فسروه بالدين، كما 
  .(٨)وابن عثيمني
بني هذين القولني، فدين اهللا هو عهده الذي ألزم العباد بأخذه والتمسك  -عندي-وال فرق

  .لفني يف اآلية الكرميةبه، فال ينبغي أن يذكر هذين كقولني خمت
،وهذا القول ة أقوالوقد اختلف أهل العلم يف املراد حببل اهللا الوارد يف اآلية الكرمية على عد

  .أوهلا
   .أنه كتاب اهللا القرآن :الثاينالقول 

  .كمعىن حمتمل لآلية الكرمية ~وهذا املعىن ذكره ابن قتيبة 
   .(١٢)والسدي (١١)والضحاك (١٠)ةوبه قال قتاد (٩)عن ابن مسعود ويروى هذا القول

                                  
  ).  ١٤٥ص" (ديوان األعشى) "١(
لسان "،)١/٣٠٧"(زمننيأيب تفسري ابن "،)١/٤٥٠(للزجاج"معاين القرآن:"، وانظر)١/٤٨٣"(احملرر الوجيز:"انظر) ٢(

  ).   ٢٨/٢٦٣"(تاج العروس" ،)٤/١٥٨" (تفسري القرطيب"،)١١/١٣٥"(العرب
  ).       ٤/٣١(الطربي  أخرجه) ٣(
  ).   ٣/٧٢٤(ابن أيب حامت ، و)٤/٣١(الطربي و )١/١٢٩(هتفسرييف الصنعاين أخرجه ) ٤(
  ). ١/١٨٤"(تفسري مقاتل بن سليمان" :انظر) ٥(
  ).    ١/٤٣٣"(زاد املسري:"نسبه إليه ابن اجلوزي يف) ٦(
  ).          ٤/٣١(الطربي  أخرجه) ٧(
تفسـري سـورة آل    -تفسري القـرآن الكـرمي  "،)١/٨١"(تفسري اجلاللني" ،)١/٢٢٥(لواحديل "الوجيز:"انظر) ٨(

  ).    ١/٥٩٤"(عمران
): ٤/١٨"(روح املعاين:"، وقال األلوسي يف)٤/٣١(الطربي و) قسم التفسري-٣/١٠٨٣(سعيد بن منصور  أخرجه) ٩(

      ).٢/٢٨٤"(الدر املنثور" وهكذا قال السيوطي يف".بن مسعوداوروى ذلك بسند صحيح عن ): "٤/١٨"(املعاين
  ).    ٤/٣١(الطربيأخرجه ) ١٠(
  ).      ٤/٣١(الطربي  أخرجه) ١١(
  ).       ٤/٣١(الطربي  أخرجه) ١٢(



 

  .(١)واختاره ابن اجلوزي والنسفي وابن جزي الكليب 
هـو   ،كتاب اهللا:" قال رسول اهللا  :قال سعيد اخلدري  وأب اهرويؤيد هذا القول ما و

  .(٢) "حبل اهللا املمدود من السماء إىل األرض
   .أنه اجلماعة :ثالثالل والق

قال رسـول   :قال نس بن مالك ويؤيده ما رواه أ، (٣)  عن ابن مسعود وهذا مروي
ميت سـتفترق علـى اثنـتني    أن إو ،وسبعني فرقة إحدىعلى  إسرائيلافترقت بنو : "اهللا

 ؟ومـن هـذه الواحـدة    ،يا رسـول اهللا  :قالوا "ال واحدةإكلهم يف النار  ،وسبعني فرقة

آل (f e d c b a  z} :مث قال ،قال فقبض يده "اجلماعة:"قال
  .(٤)")١٠٣:عمران

مبعىن اجلملة اليت تليها،  -c b a z}  -وعلى هذا القول تكون هذه اجلملة

  .f e z} :وهي قوله تعاىل
واختار أبو عبيد اجلمع بني ترك االفتراق، يعين لزوم اجلماعة والقرآن، فهذا حبل اهللا تعاىل، 

  .(٥)"هو ترك الفرقة واتباع القرآن :فاالعتصام حببل اهللا:" ~قال 
   .أنه اإلخالص :رابعالل والق

   .(٦)العالية أيبوهذا مروي عن 
   .أنه أمر اهللا وطاعته :امساخلل والق

                                  
  ).    ١/١١٥"(التسهيل لعلوم الترتيل) "١/١٧٠"(تفسري النسفي" ،)٢٤١ص"(نزهة األعني النواظر" :انظر) ١(
  . ، ويف سنده صعف)٣/٧٢٣(يف تفسريه  ابن أيب حامتو )٤/٣١(الطربي و) ٣/١٤(أمحد  أخرجه) ٢(

 :أال وإين تارك فيكم ثقلـني  :"بلفظ) ٢٤٠٨(وله شاهد صحيح من حديث زيد بن أرقم أخرجه مسلم يف صحيحه 
  ".   ومن تركه كان على ضاللة ،من اتبعه كان على اهلدى ،هو حبل اهللا ،كتاب اهللا عز وجل :أحدمها

 وعزاه يف) ٣/٧٢٣(ن أيب حامت، واب)٤/٣٠(لطربي وا) قسم التفسري-٣/١٠٨٣(سعيد بن منصور  أخرجه أخرجه) ٣(
  .   ابن املنذر والطرباينو عبد بن محيد) ٢/٢٨٥"(الدر املنثور" يف
، ويف سنده ضعف من أجل يزيد الرقاشي واحلديث )٣/٧٢٣(ابن أيب حامت و) ٤/٣٢(لطربي أخرجه ذا اللفظ ا) ٤(

  ). ١/٤٠٢"(السلسلة الصحيحة:"صحيح بدون ذكر اآلية الكرمية انظر
  ).       ٤/١٠٢"(غريب احلديث) "٥(
  ).           ٣/٧٢٤(ابن أيب حامت و) ٤/٣١(الطربي  أخرجه) ٦(



 

  .(١)احلسنل وقوهو 
  .وهذا القول يف حقيقته مبعىن القول األول، أي مبعىن دين اهللا

  
  
  
  
  

  الترجيح 
ل إىل الذي يترجح يل أن حبل اهللا يشمل كل ما ذكره السلف، فاحلبل يف اللغة هو ما يوص

، فحبل اهللا ما يوصل إىل رضا اهللا تبارك وتعاىل وجنته، (٢)البغية واحلاجة، هذا أصله يف اللغة 
فالقرآن موصل إىل رضاه واجلماعة كذلك، ولذا جاء األمر ا بعد األمر بالتمسك حببل اهللا 
تعاىل، وهكذا التمسك بعهد اهللا والتمسك بدينه والتمسك بـأمره وطاعتـه والتمسـك    

الص الدين له، كل هذا موصل إىل مرضاته تبارك وتعاىل، فالعبارات املـذكورة كلـها   بإخ
  :~تشترك يف معىن احلبل، فال اختالف بينها، ولذا قال الرازي 

وهو أنواع  ،فكان املراد من احلبل ههنا كل شيء ميكن التوصل به إىل احلق يف طريق الدين" 
  :مث قال "من تلك األشياء فذكر كل واحد من املفسرين واحداً ،كثرية

أنه ملا كان النازل يف البئر يعتصم حببـل   ،والتحقيق ما ذكرنا ،وهذه األقوال كلها متقاربة"
وكان كتاب اهللا وعهده ودينه وطاعته وموافقته جلماعة املـؤمنني   ،من السقوط فيها حترزاً
  .(٣)"عتصام بهوأمروا باال ،هللا لصاحبه من السقوط يف قعر جهنم جعل ذلك حبالً حرزاً

  : وقال القرطيب

                                  
  ).    ٣/٧٢٤(ابن أيب حامت  أخرجه) ١(
للنحاس "معاين القرآن"، )٢/٢٩٤"(الزاهر يف معاين كلمات الناس" ،)٤/١٠٢(البن سالم"غريب احلديث" :انظر) ٢(
  .    )٤/٣١( "التحرير والتنوير"،)١٠٧ص"(املفردات يف غريب القرآن" ،)٣/١٦١"(تفسري الثعليب"، )١/٤٥٣(
  ).     ٨/١٤٢"(ازيتفسري الر) "٣(



 

مث قـال  " السبب الذي يوصل به إىل البغية واحلاجة :وأصله يف اللغة ،لفظ مشترك :واحلبل "
  .(١) "واملعىن كله متقارب متداخل :"بعد ذكره ألقوال السلف

فهو مل يرد حتديد احلبل بالعهد وال بالقرآن، بدليل  ~ولعل هذا هو الذي أراده ابن قتيبة 
فسر احلبل أوالً مبعناه اللغوي، وهو ما يوصل إىل املطلوب، مث إنه فسره مره بالعهـد أو   أنه

القرآن، ومرة فسره بالعهد والدين، مما يدل على أن اإلمام ابن قتيبة مل يرد حصر معىن حبل 
مبا ذكر، ولكنه أراد بيان معناه عن طريق ذكر بعض أنواعه، وهذا أسلوب معروف عنـد  

  .  السلف
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  ــــ
  :وفيها مسالة واحدة، وهي

  . يف اآلية الكرمية" N "بيان معىن ] ٦٣[
  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 

  :م، أو مستقبلأن يأيت الفعل على بنية املاضي، وهو دائ: (٢)ومنه"

  .(٣)"أنتم خري أمة: أي R Q P O N z} : كقوله
     
  الدراسة

                                  
 ،)٤/١٩"(روح املعاين"، )٣/٢٠"(البحر احمليط"، )١/٤٨٤"(احملرر الوجيز: "، وانظر)٤/١٥٨"(تفسري القرطيب) "١(
 .)٤/٢٥٠("تفسري اللباب"

      
  ".    باب خمالفة ظاهر اللفظ معناه"من : أي) ٢(
  ).    ٢٩٥ص"(تأويل مشكل القرآن) "٣(



 

  :يف اآلية الكرمية على أربعة أقوال"  N "اختلف أهل العلم يف معىن 

m l k } : كقوله تعاىل ،نتمأ ":N "أن معىنما ذكره ابن قتيبة من : القول األول
nz )٩٦:النساء.(  

 z} | { ~ } :تعـاىل  قولهوقد جاءت كنتم ذا املعىن، كما يف 
   .(١))٢٦:األنفال( D C B Az } : وقال يف موضع آخر )٨٦:األعراف(

  .(٢)وعلى هذا فكان ههنا زائدة
  .(٤)وابن جرير والثعليب والبغوي  الفراء، واختاره (٣)وهذا مذهب جماهد

  .(٥)"وهي ال تزاد يف أول اجلملة ،يستدعي زيادة كانبأنه "لكن اعترض على هذا القول 
وال عمـل   ،ألن الزائدة ال تكون أول كالم ؛وأبعد من ذهب إىل أا زائدة:"وقال ابن حيان

  .(٦)"هلا
  .(٧)"وقد نقل ابن مالك االتفاق على ذلك:"قال ابن عادل

  .(٨)"أو غلط، وهذا قول مرجوح : "ولذا قال ابن عادل عن هذا القول
وال يفهم من هذا أم كـانوا   ،ا املاضي واملرادأي ناقصة،  ،أا على أصلها: القول الثاين

وال  ،كان عبارة عن وجود الشيء يف زمان ماض على سبيل اإلاميف املاضي فحسب؛ ألن 
  .(١)يدل ذلك على انقطاع طارىء

                                  
  ) .      ١/١١٥"(الثعاليب فسريت: "،وانظر)٣/١٢٦(ه تفسرييف الثعليب أفاده ) ١(
  ) .    ٣/١٢٦"(تفسري الثعليب"، )٤/١٧١( "تفسري القرطيب :"انظر) ٢(
  ).     ١/١٢٦"(تفسري جماهد: "انظر) ٣(
 "تفسـري البغـوي  )"٣/١٢٦"(تفسـري الـثعليب  " ،)٤/٤٥"(تفسري الطربي"،)١/٢٢٩(للفراء"معاين القرآن:"انظر) ٤(
)١/٣٤١       .(  
  ).    ٤/٢٧"(روح املعاين:"قاله األلوسي يف) ٥(
  ).   ٣/٣٠"(البحر احمليط) "٦(
هذا القول :"قوله عن هذا القولابن األنباري عن ) ٨/١٥٦(وقد نقل الرازي ) ٥/٤٦٣"(اللباب يف علوم الكتاب) "٧(

  ".    االختالل القول ظاهر
  ).  ٥/٤٦٣"(اللباب يف علوم الكتاب) "٨(



 

   :أقوالاختلفوا يف املعىن على مث 
  .أن معناه كنتم يف اللوح احملفوظ :أحدها

  .(٢)واختاره الواحدي والسيوطي 
  .(٣)مةأكنتم يف األمم قبلكم مذكورين بأنكم خري  :لثاينا ولالق
  .(٤)نتمآم ذنمكذلك كنتم  :أن املعىن :الثالثل والق

  .(٥)يقال هلم يوم القيامةأن هذا : القول الرابع
  .(٦)"وهذا قول بعيد من سياق الكالم:"قال اإلمام ابن حيان معلقاً على هذا القول

  .ل أنه يف الدنياوصدق رمحه اهللا، فظاهر هذا التفضي

دل على خرييتهم  R Q P O N z} : ما قاله البيضاوي : القول اخلامس
  .(٨)، واختاره أبو السعود(٧)"ومل يدل على انقطاع طرأ ،فيما مضى

وهذا القول يرجع إىل أحد األقوال السابقة، ألن اخلريية اليت كانوا عليها البد هلا من زمـن،  
  .قوال السابقةلكن أصحابه فرقوا بينه وبني األ

  .وجدمت: أا تامة، وتكون مبعىن: القول الثالث

                                                                                                   
تفســري أيب "، )٢/٧٨"(تفســري البيضــاوي"، )٨/١٥٥"(ازيتفســري الــر"،)١/٤٢٩"(الكشــاف: "رانظــ) ١(

  . )٣/١٨٦("التحرير والتنوير" ،)٢/٧١"(السعود
  ).    ٨١ص"(تفسري اجلاللني"، )١/٤٨٩"(احملرر الوجيز" ،)١/٢٢٧(لواحدي ل"الوجيز: "انظر) ٢(
  ).    ١/٤٠٣(واخلازن) ٢/٧٩(هتفسرييف البيضاوي و ،)٨/١٥٥(هتفسري، والرازي يف )٤/١٧٠(القرطيب ذكره ) ٣(
، )١/٤٣٩"(زاد املسـري  "، وابـن اجلـوزي يف  )٤/١٧٠(القرطيب ، و)١/٤٥٦"(معاين القرآن"ذكره الزجاج يف ) ٤(

  ).     ١/٣٧١"(فتح القدير"، والشوكاين يف)١/٤٠٣(، واخلازن)٨/١٥٥(هتفسريوالرازي يف 
، وذكـر القـول أيضـاً السـمعاين يف     )٨/١٥٥(ذكره عنه الرازي يف تفسريه قاله أبو مسلم األصفهاين، كما) ٥(

  ).   ١/٣٤٨(تفسريه
  ).   ٣/٣٠"(البحر احمليط) "٦(
  ).         ٣/٥٥"(حاشية الشهاب:"، وانظر)٢/٧٩"(تفسري البيضاوي) "٧(
  ).   ٢/٧٠( "تفسري أيب السعود) "٨(



 

، ورآه ابن جرير معناً صحيحاً، حيث قـال بعـد أن   (١)واختار هذا الزخمشري وابن عاشور

خلقتم خري  :كان تأويله ،مبعىن التمام "N " :يف ذلك قائل ولو قال أيضاً:" ذكر ما يراه
  .(٢)"اًكان معىن صحيح ،أو وجدمت خري أمة ،أمة

  .(٣)صرمت خري أمة أخرجت للناس  :فعلى هذا يكون املعىن ؛مبعىن صار اأ :الرابع القول
  .(٤)"وهذا أضعف األقوال:" قال الشيخ رشيد رضا
صار زيد عاملاً يعين بعـد أن  : أنَّ صار تدل على عدم سابق، كما تقول: ولعل سبب ضعفه

مل يكونوا خري األمم، مث صاروا بعد  -  أمة حممد -كان جاهالً، وعلى هذا، فهذه األمة 
  .هي خري األمم مذ خرجت خريها، ومن املعلوم أن أمة حممد 

  :قال ابن عاشور منتقدا بعض األقوال يف معىن اآلية
ومن احلرية التجاء مجع من املفسرين إىل جعل اإلخبار عن املخاطبني بكوم فيما مضى من "

أو ثبوت هذا الكـون يف اللـوح    ،علم اهللا تعاىل وقَدرهالزمان أمة مبعىن كوم كذلك يف 
  .(٥)"أو جعل كان مبعىن صار ،احملفوظ

  
  الترجيح

أن كنتم يف اآلية الكرمية مبعىن وجدمت وخلقتم، أي أا تامـة، أو  : الذي يظهر يل رجحانه
وجود ما يسند إليه يف زمن مضى، دون داللـة علـى   إا على باا وهي تدل على : نقول
   .(٦)"كنتم خري األمم اليت وجدت يف عامل الدنيا": واملعىن"، ستمرار، وال على انقطاعا
  .والعلم عند اهللا تعاىل 
  
  

                                  
  ).١/٤٢٩"(الكشاف)"١(
    ). ٤/٤٥"(تفسري الطربي) "٢(
  .    ، وابن عاشور وابن عادل يف اللباب)٨/١٥٦( هتفسريذكر هذا القول الرازي يف ) ٣(
  ).   ٤/٥٨"(تفسري املنار) "٤(
  .      )٤/٥٠("لتحرير والتنويرا)"٥(
  .      )٤/٥٠("لتحرير والتنويرا)"٦(
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  ).١١٧:عمران
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــ
  :، وهيوفيها مسألة واحدة

  .بيان معىن الصر الوارد يف اآلية الكرمية] ٦٤[
  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 



 

" { `   _ ^ ]z ي عن اجلراد: أي(١)"الربد: عما قتله الصر، أي: برد، و.  
  الدراسة

  :اختلف أهل العلم يف معىن الصر الوارد يف اآلية الكرمية على ثالثة أقوال
  .دأن املراد ا الرب: القول األول

كما هو قول ابن قتيبة، وعزاه ابن عطية والبغوي وابن اجلوزي إىل األكثرين، وعزاه اخلازن 
 (٥)والربيع (٤)وعكرمة (٣)ابن عباس: وهو قول (٢)إىل األكثرين من املفسرين وأهل اللغة

  .  (٨)ومقاتل بن سليمان (٧)والسدي (٦)وقتادة
ج وابن أيب زمنني والواحدي وابن عطيـة  واختاره اإلمام سفيان الثوري وابن جرير والزجا

  . (٩)والبيضاوي والسمني احلليب وابن جزي الكليب وأبو السعود وابن عاشور
  .   (١٠)"ن الصر شدة الربدأ :ومعىن صر يف اللغة: "قال النحاس

  :قال ابن عاشور
  .(١١)"ومل يعرف يف كالم العرب إطالق الصر على الريح الشديد الربد وإمنا الصر اسم الربد"
   .أنه النار :الثاين لوالق

                                  
  ).     ٩٧ص"(تفسري غريب القرآن) "١(
ـ "، )١/٤٩٥"(احملرر الوجيز : "انظر) ٢( ـ تفسـري ا "، )١/٤٤٥"(زاد املسـري "،)١/٣٤٤( "ري البغـوي تفس " ازيرل
  .إىل سائر املفسرين) ٣/١٣٣(هتفسرييف الثعليب وعزاه ) ١/٤٠٨"(تفسري اخلازن"، )٨/١٧١(
  )    ٤/٥٩(أخرجه الطربي ) ٣(
  )       ٤/٥٩(أخرجه الطربي ) ٤(
  )        ٤/٥٩(أخرجه الطربي ) ٥(
    )      ٤/٥٩(أخرجه الطربي ) ٦(
  )        ٤/٥٩(أخرجه الطربي ) ٧(
 ).    ١/١٨٨"(تفسري مقاتل بن سليمان:"انظر)٨(
أيب تفسري ابن "، )١/٤٦١(للزجاج"معاين القرآن"، )٤/٥٨"(تفسري الطربي"،)١/٨٠"(تفسري الثوري" :انظر) ٩(

عمدة "،)٢/٨٢"(يتفسري البيضاو" ،)١/٤٩٥"(احملرر الوجيز " ،)١/٢٢٨"(لواحديل"الوجيز"، )١/٤٦٤" (زمنني
  ).    ٤/٦١"(التحرير والتنوير" ،)٢/٧٥"(تفسري أيب السعود"، )١/١١٦"(التسهيل لعلوم الترتيل"،)١/٣٣١"(احلفاظ

  ).٢/٢٩٧(للزخمشري"الفائق" ،)٧/٨٢(للفراهيدي"العني" :، وانظر)١/٤٦٤"(عاين القرآنم) "١٠(
  ).    ٤/٦١"(التحرير والتنوير) "١١(



 

  :، وقالابن األنباريو -يف رواية–قاله ابن عباس 
  .(١)"تصويتها عند االلتهابل ؛إمنا وصفت النار بأا صر"
  .(٢)، وصرير البابومنه صرير النعل ،أن الصر الصوت واحلركة :الثالثل والق

  .الباردة، أو صوت النار وهذا يعود إىل أحد القولني السابقني، فهو إما صوت الريح
وإمنا جعل فيها صـوتاً؛  . صوت، وهذا خيرج يف اللغة: وجعل فيها صر، أي: " قال الزجاج

صوت هليب النـار،  : ألنه جعل فيها نارا، كأا نار أحرقت الزرع، فالصر على هذا القول
   .(٣)"وهذا كله غري ممتنع

  الترجيح
ية حتتمل كال املعنيني السابقني، فاملراد أن هـذه  الذي يظهر يل والعلم عند اهللا تعاىل أن اآل

الريح حمرقة، واإلحراق يكون بالريح الباردة الشديدة، ويكون بالنار، فكالً منهما حمرق، لذا 
  :قال -النار: وهو أن الصر -قال اإلمام ابن كثري ملا ذكر القول الثاين

كما حيرق  ،حيرق الزروع والثماروالسيما اجلليد  ،فإن الربد الشديد ،وهو يرجع إىل األول"
  .(٤)"الشيء بالنار

كمـا   ،سه للحرثبيبفهو برد شديد حمرق  :متالزمة واألقوال الثالثة:"قال العالمة ابن القيم
  .(٥)"وفيه صوت شديد ،حترقه النار

واملقصود منـه   ،فالتشبيه صحيح ،وعلى الوجهني: "وملا ذكر اخلازن الوجهني األولني قال
  .(٦)"فهي مهلكة أيضاً ،أو حر ،سواء كان فيها برد فهي مهلكةألا  ؛حاصل

 { X W u t s r        q p o   n mz )١٢٧:آل عمران (
.  

                                  
  ). ٨/١٧١" (يازرلتفسري ا:"انظر) ١(
  ،    )٤/٤٥١"(لسان العرب"،)١/٤٤٥"(زاد املسري" ،)١/٤١٨"(النكت والعيون" :انظر) ٢(
  ).      ١/٤٦١(للزجاج"معاين القرآن) "٣(
  ).    ١/٣٩٨"(تفسري ابن كثري) "٤(
  ).   ١٨٧-١/١٨٦"(إعالم املوقعني) "٥(
  ).١/٤٠٨"(تفسري اخلازن) "٦(



 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــ

  :وفيها مسألة واحدة، وهي

  ". s r:"بيان معىن قوله] ٦٥[
  :~قال اإلمام ابن قتيبة 

" s r :"م،   : اإلهالك، وقال غريه: الكبت: (١)قال أبو عبيدةهو أن يغـيظهم وحيـز

). ٥:اجملادلة( z ®           ¯  °         ± ² ³}  :"وكذلك قال يف قوله يف سورة اجملادلة
  . كبت اهللا عدوك: ويقال

 ( l k   j i hz }  :قولـه : وهو مبا قال أبو عبيدة أشـبه، واعتبارهـا  
يكبدهم، : لتاء فيه منقلبة عن دال، كأن األصل فيهألن أهل النظر يرون أن ا) ٢٥:األحزاب

فالن قد أحرق احلـزن  : يصيبهم يف أكبادهم باحلزن والغيظ وشدة العداوة، ومنه يقال: أي
  :أسود الكبد، قال األعشى: كبده، وأحرقت العداوة كبده، والعرب تقول

  .(٣)"(٢)األكباد سودهم األعداء و              فما أجشمت من إتيان قوم                 
  

  الدراسة
يهلكهم، مث ذكر : ارتضى اإلمام ابن قتيبة رمحه اهللا تأويل اإلمام أيب عبيدة وأن معىن يكبتهم

أن أهل النظر يرون أن التاء فيه منقلبة عن دال، وهذا يف احلقيقة ال يؤيد ما : كاحملتج ملا رأى
احملزون، ولـذا  : راد حيزم، واملكبوتامل: ذكره اإلمام ابن قتيبة، بل هو مؤيد لقول من قال

املراد بيان أن هذا احلزن سبب : فأصحاب هذا القول يذكرون هذا كحجة هلم، إال أن يقال
  .للهالك، فيحل م من احلزن والغيظ ما تتفطر له أكبادهم، وهذا فيه ما فيه من التكلف

                                  
كبته : تقول العرب": s r):"١/١٠٣"(جماز القرآن"والذي يف ) ٣/١٤٥(هتفسرييف  الثعليبوهكذا نقل عنه ) ١(

  ".      صرعه اهللا: اهللا لوجهه، أي
  ).  ٦٤ص"(ديوان األعشى) "٢(
  ).    ٩٨ص"(تفسري غريب القرآن) "٣(



 

  . ويذهلمخيزيهم  :القول الثاين
  

  .(٤)ومقاتل بن سليمان (٣)والربيع بن أنس (٢)قتادةو (١)جماهدل وقوهو 
  .(٥)واختاره الطربي والواحدي وابن عطية والسمعاين والبيضاوي والسيوطي وأبو السعود 

رضـي اهللا  ابن عباس  وهو مروي عنيهزمهم : يكبتهم: وقريب من هذا القول قول من قال
   .(٧)الزجاجبه قال و (٦)تعاىل عنهما

  .(٨)يظفر عليهم قاله املربد: هميكبت: وقريب منه قول من قال
 ،صل احلـزن إىل أكبـادهم  يوذلك أن حيزم حىت  ،يكبدهمحيزم و:املعىن: القول الثالث

  .أسود الكبد من تأثري احلزن فيه :والعرب تسمي احلزين
  .(٩)وبه قاله القرطيب والشوكاين وابن عاشور

  .(١١)"(١٠)أو يكبدهم:أنه قريء  :ويؤيد هذا القول ،واآلية حممولة على ذلك:"قال األلوسي
ـ مث أبدلت  ،كبده :مبعىن :كبته:قال بعض أهل اللغة يف توجيه هذا القول ن أل ؛تـاءً  لداال

  .(١٢) خمرجهما من موضع واحد

                                  
  .   إىل ابن املنذر) ٢/٣١١"(الدر املنثور"عزاه يف ) ١(
  ).   ٤/٨٦(الطربي  أخرجه) ٢(
  ).   ٣/٧٥٦(هتفسرييف ن أيب حامت ابأخرجه ) ٣(
  ).   ١/١٩٠"(تفسري مقاتل بن سليمان:"انظر) ٤(
تفسـري  "،)٥٠٥ /١"(احملـرر الـوجيز  " ،)١/٢٣١"(تفسـري الواحـدي  " ،)٤/٨٥"(تفسـري الطـربي  : "انظر) ٥(

  ).٢/٨٢"(تفسري أيب السعود"، )٨٤ص" (تفسري اجلاللني"،)٢/٩٠"(تفسري البيضاوي"،)١/٣٥٥"(السمعاين
  ).    ٣/٥٥"(البحر احمليط" ، وأبو حيان يف)١/٤٥٤"(زاد املسري"نسبه إليه ابن اجلوزي يف  )٦(
  ).    ١/٤٦٧(للزجاج"معاين القرآن) "٧(
  ).     ١/٤٥٤"(زاد املسري"نسبه إليه ابن اجلوزي يف ) ٨(
       ). ٤/٧٩"(التحرير والتنوير" ،)١/٣٧٨"(فتح القدير"،)٤/١٩٨"(تفسري القرطيب" :انظر) ٩(
       ).٤/١٩٨"(تفسري القرطيب"كما يف  جملز أيب اءةقرهذه ) ١٠(
  ).    ٤/٤٩"(روح املعاين) "١١(
تفسري "، )١/٤٧٢(للنحاس" معاين القرآن:"، وانظر)١٠/٨٩"(ذيب اللغة:"نقله عن بعضهم اإلمام األزهري يف) ١٢(
  ).٥/٥٣"(تاج العروس" ،)٣/٥٥("البحر احمليط"، )٣/١٤٥"(تفسري الثعليب" ،)١/٣١٧"(زمنني أيب ابن



 

لكن اإلمام الشوكاين وإن وافق على تفسري الكبت باحلزن، إال أنه يأىب ما قاله البعض من أن 
 :معنـاه  :وقال بعض أهـل اللغـة  :"فها هو يقول أصل الكبت الكبد، فأبدلت الدال تاًء،

أحزن  :فإن معىن كبت ؛وهو غري صحيح ،يصيبهم باحلزن والغيظ يف أكبادهم :أي ،دهمبيك
  .(١)"ومعىن كبد أصاب الكبد ،وأغاظ وأذل
   .، فيكبتهم أي يصرعهم على وجوههمرعأن الكبت مبعىن الص: القول الثالث

  : الرازي، قال اإلمام (٢)عبيد ل أيبوقوهو 
  .(٣)"هذا تفسريه ،فانكبت ،كبته :يقال ،صرع الشيء على وجهه :الكبت يف اللغة" 
   .يلعنهم: املراد :رابعالل والق

   .(٤)قاله السدي
  .اللعن: أنه مل يرد يف اللغة أن معىن الكبت: ويشكل على هذا

  الترجيح
خيزيهم :هلذه اللفظة بـ الذي يظهر يل أنَّ يكبتهم مبعىن حيزم، وما ذكر من تفسري بعضهم

ويذهلم أو يهلكهم أو يظفر عليهم، كلها تفسريات متقاربة، والتفسري ببعضها ال يلغى البعض 
أن اهللا تعاىل ذكر أنه : اآلخر، فاخلذالن واهلزمية كلها مؤدية لإلغاضة واإلحزان، ويؤيد هذا

، وهذا معناه إهالكهم، إما أن يقطع طرفاً من الذين كفروا: يفعل بالكفار أحد شيئني اثنني
أن يكبتهم، فريجعوا خائبني، وهذا ال ينبغي أن يفسر بشيء مـن معـاين القطـع    : والثاين

واهلالك؛ ألنَّ محل املعاين على التأسيس أوىل من محلها على التأكيد، وينطبق ما يف هذه اآلية 
طرها اآلخر، على وقعة بدر وما حل بطائفة من الكفرة من القتل، وأما ش -شطرها األول–

  :السعديقال . فعلى ما وقع يوم األحزاب حيث رد ربنا األحزاب بغيظهم مل ينالوا خرياً
غـري خـارج    ،بني هذين األمرين رأيت نصر اهللا لعباده املؤمنني دائراً ،وإذا تأملت الواقع" 

  .(١)"أو خذل هلم ،إما نصر عليهم :عنهما

                                  
  ).    ١/٣٧٨"(فتح القدير) "١(
زاد "ذكره غري واحد عن أيب عبيد ومل أجده يف مظانه من مصنفاته املطبوعة، وممن نسبه إليـه ابـن اجلـوزي يف    ) ٢(

  ).    ١/٤٥٤"(املسري
  ).   ٥/٥٢٧"(تاباللباب يف علوم الك" ،)١/٤١٦"(تفسري اخلازن: "، وانظر)٨/١٨٩"(ازيتفسري الر) "٣(
  ).    ١/٤٥٤"(زاد املسري"نسبه إليه ابن اجلوزي يف ) ٤(
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  ــــ
  :وفيها مسألتان اثنتان مها

  ". | :"بيان معىن: املسألة األوىل] ٦٦[
  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 

"| { "إذا أمعـن يف  : أصـعد يف األرض : تبعدون يف اهلزمية، يقـال  : أي
  .(٢)"والسطحالذهاب، وصعد اجلبل 

         
  الدراسة

  :يف اآلية الكرمية على قولني اثنني" | : "اختلف أهل العلم يف معىن 

مضـموم التـاء   " | "تبعدون يف اهلزمية، فالفعـل  : أن معناها: القول األول
. هو الذهاب واإلبعاد يف األرض: ومكسور العني، فاملصدر منه اإلصعاد، واإلصعاد يف اللغة

  .ذهبوا وأبعدوا يف اهلزمية، وذلك بأن أخذ املسلمون بطن الوادي ملا ازموا: فأصعدوا، أي
  .(٣)"إذا أبعد يف الذهاب :أصعد :قال املربد"

 ،مبعىن السبق واهلرب يف مسـتوى األرض  ،وكسر العني ،بضم التاء :تصعدون:"الطربي قال
  .(١)"أو يف املهابط

                                                                                                   
  ).    ١٤٦ص"(تفسري السعدي) "١(
  ).     ١٠١ص"(تفسري غريب القرآن) "٢(
  ).    ١/٣٦٢"(تفسري البغوي) "٣(



 

ومن بغداد إىل  أصعدنا من مكة :تقول ،ملخارجيف ابتداء األسفار وا :اإلصعاد"  :قال الفراءو
ومل  ،صـعدت  :قلت حنومها،السلم أو الدرجة و علىفإذا صعدت  ،ه ذلكيوشب ،خراسان
  .(٢)"أصعدت :تقل

ففرق بني صعد وأصعد، فأصعد ليست يف الرقي وتكلف املكان املرتفع، بل هي يف مطلـق  
  . الذهاب

  : ويؤيد هذا
  .   (٣)ن يف الواديإذ تصعدو :قراءة أيب بن كعب -
مل يكن على اجلبل إال  ألن النيب  ؛والقراءة الشهرية أقوى:" ~ما قاله ابن عطية  -

  .(٤)"إمنا كانت وهو يدعوهم ،وهذه احلال من إصعادهم ،بعد ما فر الناس عنه
واختاره الطربي والبيضاوي والسيوطي وأبو السعود  (٦)ومقاتل بن سليمان (٥)وهو قول قتادة

  .(٧)اشور وابن عثيمنيوابن ع
  :القول الثاين
إذ تصعدون على اجلبل، فتصعدون بفتح التاء والعني من الصعود، والصعود هـو  : أن املعىن

  : الرقي من األدىن إىل األعلى، فهذا هو معىن الفعل صعد وأصعد، قال ابن منظور
  .(٨)"اًفارتقى مشر :صعدووأصعد  ،وفيه صعوداً ،عد املكانص" 

  . (١)إذ تصعدون، بفتح التاء والعني:قراءة احلسن وغريهويؤيد هذا 

                                                                                                   
  ).   ٤/١٣٣"(تفسري الطربي) "١(
  ).        ١/٥١٤" (املعجم الوسيط" ،)٣/٨٧"(حر احمليطالب"،)٣/١٨٥"(تفسري الثعليب" :، وانظر)١/٢٣٩"(معاين القرآن)"٢(
اللبـاب يف علـوم   "، وابـن عـادل يف   )٤/٢٣٩(، والقرطيب يف تفسريه )٤/١٣٢(يف تفسريه " الطربيذكرها  ) ٣(

  ).   ٥/٦٠٣"(الكتاب
  ).      ٤/١٣٣"(تفسري الطربي: "، وانظر)١/٥٢٦"(احملرر الوجيز) "٤(
  .        إىل ابن املنذر وعبد بن محيد) ٢/٣٥٠"(الدر املنثور" وعزاه يف) ٤/١٣٣(أخرجه الطربي يف تفسريه ) ٥(
  ).١/١٩٧"(تفسري مقاتل بن سليمان" :انظر) ٦(
تفسـري  "، )١/٢٣٨"(تفسـري الواحـدي  " ،)٢/١٠٣"(تفسري البيضـاوي "، )٤/١٣٣"(تفسري الطربي" :انظر) ٧(

سـورة آل  -تفسري القرآن الكـرمي "،)٤/١٣١"(رير والتنويرالتح" ،)٢/١٠٠"(لسعوداتفسري أيب "، )١/٨٨"(اجلاللني
  ).     ٢/٣١٧"(عمران

  ).           ٣/٨٧"(البحر احمليط"، )٣/٢٨٧"(مقاييس اللغة"،)٢/٧"(ذيب اللغة :"، وانظر)٣/٢٥١"(لسان العرب) "٨(



 

  .(٢) صعدوا يف أحد فرارا: قال ابن عباس
  . مل يصعدوا اجلبل: أم صعدوا أحداً، ففيه رد على من قال {فأثبت 

  .(٤)والسدي (٣)وهذا القول مروي عن جماهد
  .(٥)واختاره ابن أيب زمنني وابن كثري
من -كال القراءتني: م إىل التوفيق بني القولني والقراءتني، فقالواوذهب آخرون من أهل العل

  : صحيحة، والتوجيه ال خيرج عن أحد وجهني اثنني -جهة املعىن
كان بعض قوم صاعد إىل اجلبل، وبعضـهم مصـعد، أي أخـذ    : أن يقال: أوهلما -

  .(٦)الوادي
  : قال ابن عادل

ـ كان يومئـذ مـن امل  فقد ، وكلتا القراءتني صواب: قال بعض املفسرين" هزمني مصـعد  ن
  .(٧)"وصاعد
  .(٨)ن صعودهم يف اجلبل بعد إصعادهم يف الوادياك: أن يقال: ثانيهما -

 
   

  الترجيح 
الذي يترجح يل اجلمع بني القولني السابقني؛ ألن األدلة اليت استدل ا الفريقـان حمتملـة،   

  .فاجلمع بينها أخذ جبميع هذه احلجج
  

                                                                                                   
وساق سندها الطـربي يف   ،)١/٥٢٦"(احملرر الوجيز"، وابن عطية يف )١/٢٣٩"(معاين القرآن:"ذكرها الفراء يف) ١(

  ).     ٤/١٣٢(تفسريه
  .            إىل ابن املنذر) ٢/٣٥٠"(الدر املنثور" ، وعزاه يف)٤/١٣٣(أخرجه الطربي يف تفسريه ) ٢(
  ).            ٤/١٣٣(أخرجه الطربي يف تفسريه ) ٣(
  ).           ٤/١٣٣(أخرجه الطربي يف تفسريه ) ٤(
  ،    )١/٤١٥"(تفسري ابن كثري"،)١/٣٢٧"(زمنني أيبتفسري ابن : "انظر) ٥(
  ).٤/٢٣٩(، والقرطيب )١/٣٦٢( البغوي، و)٣/١٨٥(هتفسرييف  الثعليب: ذكر هذا الوجه) ٦(
  ).      ٥/٦٠٣"(اللباب يف علوم الكتاب)"٧(
  ).    ٤/٢٣٩(القرطيب يف تفسريه : ذكر هذا الوجه) ٨(



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .  { ¨ §  ¦z:"بيان املراد بقوله تعاىل: الثانية املسألة] ٦٧[
  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 

" { ¨ §  ¦z جازاكم غما مع غم، أو غماً متصالً بغـم، والغـم   : أي
قـد قتـل، فأنسـاهم الغـم      أم مسعوا بأن النيب : اجلراح والقتل، والغم الثاين: األول
  .(١)"األول

  
   
  الدراسة 

إىل أن اهللا تعاىل أصاب املسلمني يوم أحد بغمني اثنني، ومل تـبني اآليـة    تشري اآلية الكرمية
  :الكرمية هذين الغمني، ومن ههنا اختلف أهل العلم بالتأويل يف املراد ما على أقوال

اجلـراح والقتـل،   : من أن املراد بالغم األول ~ما اختاره اإلمام ابن قتيبة : القول األول
  .قد قتل، فأنساهم الغم األول ا بأن النيب أم مسعو: والغم الثاين

وهـو روايـة عـن     (٢)والربيع (١)عبد الرمحن بن عوفوعمر بن اخلطاب وهذا مروي عن 
  . (٣)قتادة

                                  
  ).         ١٠١ص"(تفسري غريب القرآن)"١(



 

  :~وهو اختيار البغوي، حيث قال 
ما ألقي إليهم من قتـل  : اجلراح والقتل، والغم الثاين: ، فالغم األول متصالً أراد غما بغم"
 . )٤("م الغم األولفأنساه يب الن

مـا   :والثـاين  ، الغم األول مساعهم قتل حممد :(٦)وقتادة (٥)جماهد هقالما : القول الثاين
  .وهو عكس القول السابق. أصام من القتل واجلراح

  .  قتل حممد :وحني قيل ،بسبب اهلزمية :الغم األول: {ابن عباس  هقالما : القول الثالث
   .ركون فوق اجلبلحني عالهم املش :والثاين

  .(٩)ومقاتل بن سليمان (٨)، والسدي(٧)وبنحوه قال جماهد يف رواية
وهذه األقوال تشترك يف تعيني الغمني الذين أصيب ما املؤمنون يف غزوة أحد، واحلق أنـا  

جندها كلها يصدق عليها أسباب توجب اهلم، وجتلب الغم.  
 حممد بـن إسـحاق  واحدا تال غماً، وهو قول  أن املراد تعدد الغم وليس غماً: القول الرابع

 ،قتل من قتل من إخوانكم :بعد كربٍ كرباً :أي z¦  § ¨ } :حيث قال
عليكم  فكان ذلك متتابعاً ،وقع يف أنفسكم من قول قتل نبيكم وما ،وعلوا عدوكم عليكم

  .(١٠)بغم غماً
  .(١٢)إىل القفال (١١)ونسبه الرازي

                                                                                                   
  ).  ١/٤١٨(كما قال ابن كثري  ابن مردويهعنهما رواه )  ١(
 ).            ٤/١٣٥(الطربي  أخرجه)  ٢(
  ) .                ٣/٧٩١(وابن أيب حامت) ٤/١٣٥(الطربي أخرجها ) ٣(
  ).١٣/٤٣٠"(شرح السنة) "٤(
  ).       ٤/١٣٥(الطربي  أخرجه) ٥(
  ).   ٤/١٣٤(الطربي  أخرجه) ٦(
 ) .         ٣/٧٩١(، وابن أيب حامت)٤/١٣٧(طربي ال أخرجه) ٧(
 ) .                  ٣/٧٩١(وابن أيب حامت) ٤/١٣٦(الطربي  أخرجه)٨(
 ).                  ١/١٩٧"(تفسري مقاتل بن سليمان:"انظر) ٩(
          ).       ٢/١٠٠"(تفسري أيب السعود:"، وانظر)٣/٧٩١(، وابن أيب حامت)٤/١٣٧(الطربي  أخرجه)١٠(
 ).       ٩/٣٥"(ازيتفسري الر :"انظر) ١١(
 : القفال يطلق على عاملني جليلني من علماء لشافعية، أوهلما) ١٢(



 

مبعىن  z¦  § ¨ }  :أن الباء يف قوله تعاىلواعلم أن هذه األقوال مبنية على 
  .(١)كما قال ابن عطية من املتأولنيمع، وعلى هذا مجلة كبرية 

أن ما أصابكم من الغم هو : وذهب آخرون من أهل العلم إىل أن الباء سببية، فيكون املعىن
  .  بسبب غمكم رسول اهللا 

  .(٢)وهو قول الواحدي والزجاج والسيوطي
  .)٣(وروجوزه ابن عاش

وذكره مجع آخرون كمعىن حمتمل يف اآلية الكرمية، منهم الزخمشري والبيضاوي وأبو السعود 
  .(٤)والشوكاين

  :يوم بيوم، واملعىن: إن الباء ههنا للمعاوضة، كما تقول: وقال آخرون من أهل العلم
  . أصابكم غم  كما غممتم املشركني يف يوم بدر

  .(٥)وإىل هذا ذهب احلسن البصري 

                                                                                                   
اإلمام اجلليل أحد أئمة ي، حممد بن على بن إمساعيل القفال الكبري الشاش: وهو: القفال الكبري، ولعله هو املراد هنا

  .مات سنة مخس وستني وثالمثائة، اللغةواحلديث والتفسري   علوم عدة منها علمكان إماما يف،الدهر
  ). ١/١٢١(للشريازي"طبقات الفقهاء" ،)٣/٢٠٠(للسبكي"طبقات الشافعية الكربى" :انظر ترمجته يف
 وحيد زمانه فقهاً ،طريقة خراسان شيخبن عبد اهللا أبو بكر املروزي عبد اهللا بن أمحد الصغري،  القفال :وأما الثاين، فهو

فلما كان ابن  ،وبرع يف صناعتها ،ألنه كان يعمل األقفال يف ابتداء أمره ؛القفال :وإمنا قيل له ،وزهداً وورعاً ظاًوحف
تويف مبرو سنة سبع عشرة وأربعمائة وعمره تسعون  .حىت برع فيهفأقبل على الفقه  ،ثالثني سنة أحس من نفسه ذكاء

  .سنة
 ).٣/١٢٦(للذهيب"العرب"، )٣/٢٠٨"(شذرات الذهب" ،)١/١٨٢(هبةلقاضي ش"طبقات الشافعية" :انظر ترمجته يف

 ).       ١/٥٢٦"(احملرر الوجيز:"انظر) ١(
، وذكر هذا القول )١/٨٨"(تفسري اجلاللني"،)١/٢٣٨(لواحديل"الوجيز"، )١/٤٧٩(للزجاج"معاين القرآن: "انظر) ٢(

، )١/٣٦٣"(تفسري البغـوي "، )٤/٢٤٠" (القرطيبتفسري "، )١/١٢١"(التسهيل لعلوم الترتيل:"مجع من العلماء انظر
 ).            ١/٥٢٦" (احملرر الوجيز"، )١/٣٦٨"(تفسري السمعاين"
  ).      ٤/١٣٢"(التحرير والتنوير: "انظر) ٣(
 ).  ١/٣٩٠"(فتح القدير"، )٢/١٠٤"(تفسري البيضاوي"، )١/٤٥٤"(الكشاف: "انظر) ٤(
) ١/٤٣٠"(النكت والعيـون "يفاملاوردي و) ٣/١٨٦(هتفسرييف الثعليب : منسبه غري واحد للحسن البصري، منه) ٥(

) ١/٥٢٦" (احملرر الوجيز"وذكره ابن عطية يف ، )١/٤٧٩"(زاد املسري:"وابن اجلوزي يف ،)٩/٣٥(ه تفسري والرازي يف
 .ومل ينسبه



 

  .تعزية ألهل اإلميان فيما أصام -على هذا القول-يكون يف هذه اآليةف
 
  
  

  الترجيح
الذي يترجح يل أن الباء مبعىن مع وليست للسببية وال للمعاوضة، ألن هذا هو املتالئم مـع  

© } : وقد أفصح اهللا عنه بقوله التعليل هلذا الغم الذي نزل بصحابة رسول اهللا 
± ° ¯  ® ¬ « ª  z  ابن عاشورقال:  

لئال حتزنوا على ما فاتكم من الغنيمة، وما أصابكم مـن القتـل    ؛أهلاكم بذلك الغم :أي "
  .)١("واجلراح، فهو أنساهم مبصيبة صغرية مصيبة كبرية

أنه ليس  يف بيان الغم الذي نزل بالصحابة  -والعلم عند اهللا تعاىل-كما أن الذي يظهر يل
من القتل واجلراح واهلزمية وفوات النصر والظفر على الكفار، غماً واحداً بل غموم متتالية، 

وإشراف العدو عليهم، مث ملا سلم اهللا من هـذين   مث تاله غم آخر، وهو إشاعة قتل النيب 
عادت إىل املؤمنني قواهم، فلم حيزنوا على ما أصام من اجلراح واهلزمية، وال على ما فام 

  . من النصر والغنيمة
يح هذا؛ ألننا مل جند دليالً بيناَ يف حتديد الغم، فحمله إذاً على مجيع ما قيل أوىل، وقلنا بترج

  . (٢)وهذا هو اختيار اإلمام ابن جرير الطربي وابن عاشور وابن سعدي 
 ،وغم بـازامكم  ،وفوات الغنيمة ،بفوات النصر غم ،يتبعه غم غماً: أي :"قال ابن سعدي

  .قد قتل  كم أن حممداًوهو مساع ،وغم أنساكم كل غم
هلم  جعل اجتماع هذه األمور لعباده املؤمنني خرياً -بلطفه وحسن نظره لعباده  -ولكن اهللا 

¯ ° } مـن النصـر والظفـر     ª ©z » ¬ ®  }: فقال
±  z  من اهلزمية والقتل واجلراح إذا حتققتم أن الرسول    مل يقتـل هانـت

                                  
  ).      ٤/١٣٢"(التحرير والتنوير) "١(
 ).      ٤/١٣٢"(والتنوير التحرير" ،)٤/١٣٨"(تفسري الطربي: "انظر) ٢(



 

فلله ما يف ضـمن   ،سلي عن كل مصيبة وحمنةواغتبطتم بوجوده امل ،عليكم تلك املصيبات
  .)١("الباليا واحملن من األسرار واحلكم

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 { X W \       [ Z Y X W   V U   T S Rz ) آل
  ).١٧٥:عمران

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــ

  :وفيها مسألة واحدة، وهي

  .V Uz    } :بيان معىن قوله تعاىل] ٦٨[
  : ~اإلمام ابن قتيبة قال 

                                  
  ).١٣٢ص"(تفسري السعدي) "١(



 

 " {   V U   T S Rz أي خيوفكم بأوليائه، كما قال سبحانه : {   »
¿ ¾ ½ ¼z  )(١)"لينذركم ببأس شديد: ، أي)٢:الكهف .  

  
  الدراسة

على ثالثـة   V U   T S Rz   } : اختلف أهل العلم يف معىن قوله تعاىل
  : أقوال، هي
أوليائه الكافرين، فـاملخوف هـم املؤمنـون،    أن الشيطان خيوف املؤمنني ب: القول األول

  .واملخوف م الكفار
لكن على هذا القول، البد من تقدير يف اآلية، ومن مث، فقد اختلف أصحاب هذا القول يف 

  :املقدر على ثالثة أقوال
أن املقدر هو حرف الباء، إضافة إىل ذكر املخوف، فاحملـذوف شـيئان،   : أحدها -

 .الشيطان خيوفكم بأوليائه إمنا ذلكم: فيكون املعىن 
 . (٣)"(٢)وكذلك هو يف قراءة أيب بن كعب ،خيوفكم بأوليائه :أي: "البغوي قال اإلمام

، واختاره ابن قتيبة والفراء والثعليب والواحدي (٦)وقتادة(٥) وجماهد (٤)وهو قول ابن عباس
(٧) .  

  .(٨)"يائهخيوفكم بأول :ملعىن عند مجيع املفسرينا:"قال العالمة ابن القيم

                                  
 ).        ٤٢١ص"(أدب الكاتب"،)١٠٣ص"(تفسري غريب القرآن:"، وانظر)٢٢٢ص"(تأويل مشكل القرآن) "١(
 ).      ٣/١٢٥"(البحر احمليط"، وابن حيان يف )١/٥٤٤"(احملرر الوجيز"وذكر هذه القراءة اإلمام ابن عطية يف ) ٢(
 ).      ١/٣٧٦"(ري البغويتفس) "٣(
 ).                      ٤/١٨٣(الطربي  أخرجه)٤(
 ).                     ٤/١٨٣(الطربي  ، تفسري)١٣٩ص"(تفسري جماهد:"انظر) ٥(
 ).                     ٤/١٨٣(الطربي  أخرجه) ٦(
 ).       ١/٢٤٤(لواحديل"لوجيزا" ،)٣/٢١٤"(تفسري الثعليب" ،)١/٢٤٨(للفراء"معاين القرآن:"انظر) ٧(
 ).       ١/١١٠"(إغاثة اللهفان) "٨(



 

إمنا ذلكم الشيطان : أن املقدر هو حرف من، فاحملذوف شيئان، فيكون املعىن: ثانيها -
 .خيوفكم من أوليائه

  .(١)وهذا مذهب الزجاج وابن أيب زمنني وابن اجلوزي 
إمنا ذلكم الشـيطان خيـوفكم   : فيكون املعىن : اجلملة فيها حمذوف واحد،: ثالثها -

 .وف، فحسبأولياءه، فيقتصر على ذكر املخ
تقول  ،أن املعىن خيوفكم أولياءه :والذي خنتاره يف اآلية : "واختار هذا ابن األنباري فقال

 ،فيحـذفون القـوم   ،أعطيت القـوم األمـوال   :يريدون ،قد أعطيت األموال :العرب
وال تـدعوا   ،فهذا أشبه من ادعاء باء ما عليها دليل ،ويقتصرون على ذكر املفعول الثاين

  .(٢)"ةليها ضرورإ
ويومهكم أم ذوو بـأس وذوو   ،خيوفكم أولياؤه :أي :"وإليه ذهب ابن كثري حيث قال

  .(٣)"شدة
  .(٤) واختاره الزخمشري وابن جزي الكليب والسيوطي وابن عثيمني

     .(٥)"ولياءهأخيوفكم :وتدل عليه قراءة ابن عباس وابن مسعود: "قال الزخمشري
متحدة يف املعىن، لكنها اختلفت يف املقدر، ولـذا،   وهذه األقوال متقاربة جداً، بل هي

جند من أهل العلم من خيتار مرة قول من قدر الباء، أو من، ومرة قول من مل يقـدر إال  
  .(١) ~وكذا العالمة الشنقيطي  (٦) ~كاف اخلطاب، كشيخ اإلسالم ابن تيمية 

                                  
 ).      ١/١٠٤"(تذكرة األريب" ،)١/٣٣٦"(زمننيأيب تفسري ابن "، )١/٤٩٠(للزجاج"معاين القرآن" :انظر) ١(
 ).       ١/٥٠٦"(زاد املسري:"انظر) ٢(
 ).       ١/٤٣٢"(تفسري ابن كثري) "٣(
تفسـري سـورة آل   "،)٩١ص"(تفسـري اجلاللـني  "،)١/٤٧١"(الكشـاف " ،)١/١٢٥"(ترتيلالتسهيل لعلوم ال) "٤(

 ).      ٢/٤٥٥"(عمران
وابن حيان ) ١/٥٤٤"(احملرر الوجيز"يف  -عن ابن عباس–ابن عطية : ، وهذه القراءة ذكرها)١/٤٧١"(الكشاف)"٥(

  ). ٢/١١٥(هتفسرييف السعود  وأبو ،)٣/١٢٥"(البحر احمليط"يف 
 .    قراءة ابن عباس) ٣/٨٢٠(هتفسرييف ابن أيب حامت م وأخرج اإلما

جممـوع  : "فشيخ اإلسالم مرة اختار تقدير الباء، ومرة اختـار تقـدير كـاف اخلطـاب فحسـب، انظـر      ) ٦(
 ).١/٥٦(، )٢٨/٤٤٩"(فتاوىال



 

   .قتال املشركنيليقعدوا عن  ؛خيوف أولياءه املنافقني :أن معناه :الثاينل والق
  .وعلى هذا القول، فليس يف اآلية حذف، فال تقدير

  .(٤)غري واحد من املفسرينوذكره  (٣)والسدي (٢)ه احلسنب قالوهذا القول 
  .(٥)واختاره الشيخ السعدي

أن عدم التقدير أوىل من التقـدير؛ ألن  : القاعدة املشهورة عند املفسرين: ويؤيد هذا القول
  .دم احلاجة إىل املقدر، وعلى هذا القول، فاآلية ال حنتاج فيها إىل تقديراألصل يف الكالم ع

على " X W :"وعلى هذا القول، فقد اختلف أهل العلم يف مرجع الضمري يف قوله تعاىل
  : قولني اثنني
  .أن الضمري عائد على املؤمنني؛ ألن اخلطاب مع أهل اإلميان: القول األول

 ،وهم أوليـاؤه  ،خيوف املنافقني ومن يف قلبه مرض :املعىن :قوموقال :" قال اإلمام ابن عطية
  .(٦)"إذ لستم بأوليائه ؛ال يعمل فيكم أيها املؤمنون ختويفه ،فإذاً

  .أن الضمري عائد على املنافقني: القول الثاين

   ؟على هذا التفسري"X W : "م رجع الضمري يفالفإ :فإن قلت:"قال الزخمشري

ـ  إ :قلت W  } )١٨٣ :آل عمـران ( Ð Ï Î Í Ìz } : هىل النـاس يف قول
X z  فتقعدوا عن القتال وجتبنوا { Yz ىل ما إوسارعوا  ،فجاهدوا مع رسويل

                                                                                                   
أضـواء  : "اختار العالمة الشنقيطي مرة تقدير من، وأخرى اختار تقـدير كـاف اخلطـاب فحسـب، انظـر     ) ١(
 ).٣/٤٢٦"(أضواء البيان "،)١/١٥٩"(بيانال
 والقـرطيب ) ١/٥٠٦"(زاد املسري"نسبه للحسن غري واحد، ومل أجده مسندا عنه، وممن نسبه إليه ابن اجلوزي يف ) ٢(
)٤/٢٨٢ .( 
 ).       ٤/٢٨٢( والقرطيب) ١/٥٠٦"(زاد املسري"، ونسبه إليه ابن اجلوزي يف )٤/١٨٤(الطربي  أخرجه) ٣(
" التسهيل لعلوم الترتيل"وابن جزي يف ) ١/٤٥٤(واخلازن) ٢/١١٧(والبيضاوي) ٤/٢٨٢( لقرطيبمنهم ا) ٤(
 ).      ١/٥١٣"(معاين القرآن"، وغريهم، وذكر النحاس يف)١/٤٠٠"(فتح القدير"، والشوكاين يف )١/١٢٥(
 ).       ١/١٥٧"(تفسري السعدي :"انظر) ٥(
 ).       ١/٥٤٤"(احملرر الوجيز) "٦(



 

ن تؤثروا خوف اهللا على خوف أن اإلميان يقتضي أ :يعين Zz ]       \ }  يأمركم به
    .(١)"الناس

  . (٢)وهذا ما ذهب إليه الشيخ السعدي
أن اآلية الكرمية جاءت يف مناسبة ديـد   -خوف املنافقونأن امل -ويشكل على هذا القول

املؤمنني بأيب سفيان وحزبه، فجاءت اآلية الكرمية حتذر من الركـون إىل هـذا التخويـف    
واحنازوا عنـه،   والعمل مبقتضاه، مث إن املنافقني آنذاك ال وجود هلم، فهم قد تركوا النيب 

  . (٣)ومعهم ثلث اجليش
  .وذلك يوم بدر ،املسلمني مناملشركني  أن الشيطان خيوف أولياءه: ن املعىنأ: القول الثالث

  .(٤)وهذا القول مروي عن سعيد بن جبري
وهذا القول فيه نظر؛ إذ أن ختويف اهللا تعاىل للمشركني هو من نصر اهللا تعاىل هلم، ولـيس  

d }  : تعـاىل من الشيطان، فالشيطان يعد أولياءه، ومينيهم، ويعدهم النصر، كما قال اهللا
 q p o  n m l k j i h g  f e

r  z )وقال) ٤٨:األنفال : { Á      À ¿ ¾ ½ ¼» ºz 
  ).١٢٠:النساء(

 } :أنه لو أريد أنه خيوف أولياءه، مل يكن للضمري ما يعود عليه، وهو قوله تعاىل: ومما يوهنه
X Wz(٥) .  

  
  الترجيح 

                                  
 ).         ٢/١١٥"(السعود تفسري أيب"،)٩/٨٤"(ازيتفسري الر:"، وانظر)١/٤٧١"(الكشاف)"١(
 ).              ١/١٥٧"(تفسري السعدي :"انظر) ٢(
 ).     ٢/٤٩٤"(السرية احللبية "،)٤/٩(البن هشام"السرية النبوية" :انظر) ٣(
         ).٣/٨٢١(هتفسرييف ابن أيب حامت أخرجه عنه ) ٤(
 ).     ٢٠٥-١٤/٢٠٤:" (فاده شيخ اإلسالم ابن تيمية، وكذا الوجه السابق له، انظرأ) ٥(



 

ل، وهو أن الشيطان خيوف بأوليائه الكفـار  هو القول األو -إن شاء اهللا تعاىل-لعل الراجح 
أهل اإلميان، فينهى اهللا جل وعال أهل اإلميان عن اخلوف منهم، وهلذا ملا قرر اهللا عند أهـل  
اإلميان هذه احلقيقة، وهي إخافة الشيطان املسلمني بأوليائه، رتب عليها حكماً شرعياً، وهو 

  : ملتني بالفاء الدالة على العلية، وأيضاًاألمر بعدم اخلوف منهم، ولذا ربط الةله بني اجل

Ê É È } : كما قـال قبلـها   ،(١)اآلية إمنا نزلت بسبب ختويفهم من الكفارأن " 
 Ó Ò     Ñ Ð Ï Î Í Ì Ëz )مث ،اآليات )١٧٣:آل عمران

منا نزلت فـيمن  إفهي  )١٧٥:آل عمران( Z Y X Wz ]       \ } : قال

 X Wz } :مث قـال  V Uz   }  :وقـد قـال   ،خوف املؤمنني من الناس
     .(٢)"قبلها"  Ñ :"والضمري عائد إىل أولياء الشيطان الذين قال فيهم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                  
 ).       وما بعدها -٢/٧٩٣"(العجاب يف بيان األسباب"، )١/٢٠٥"(تفسري مقاتل بن سليمان" :انظر) ١(
 ).         ١٤/٢٠٤: (يف ~قاله أبو العباس ابن تيمية ) ٢(



 

  
  
  
  

 { X W cb a ` _ ~ } | {   z  y x w v u t

 q p o n ml k j i h   g  f e dz )٣:النساء.(  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــ
  :مها وفيها مسألتان،

: وقوله"   y x w v u t:"بيان التناسب بني قوله تعاىل: املسألة األوىل] ٦٩[

" _ ~ } | {   z."  
  :  ~قال اإلمام ابن قتيبة 

 } | {   z:"من قوله"   y x w v u t:"أين قوله : )١(وأما قوهلم"

_ ~ "فهل شيء أشبه بشيء أليق به من أحد الكالمني باآلخر؟ !  
اهللا تعاىل قصر الرجال على أربعة نسوة، وحرم عليهم أن ينكحوا أكثر منـهن؛  أن : واملعىن

ألنه لو أباح هلم أن ينكحوا من احلرائر ما أباح من ملك اليمني، مل يستطيعوا العدل بالتسوية 
فكما ختافون أال تعدلوا بني اليتامى إذا كلفتموهم، فخافوا أيضاً أال تعدلوا : بينهن، فقال لنا

اء إذا نكحتموهن، فانكحوا اثنتني وثالثا وأربعاً، وال تتجاوزوا ذلك فتعجزوا عـن  بني النس
  .العدل
فإن خفتم أيضاً أال تعدلوا بني الثالث واألربع، فانكحوا واحدة، أو اقتصروا على ما : مث قال

  .أي ال جتوروا، ومتيلوا" q p o n " ملكت أميانكم من اإلماء، 
  . (١)لى أربع من أجل اليتامىقصر الرجال ع: وقال ابن عباس

                                  
  .تعاىل يعين املعترضون على كتاب اهللا) ١(



 

ملا كان النساء مكفوالت مبرتلة اليتامى، وكان العدل على اليتـامى شـديداً علـى    : يقول
كافلهم، قصر الرجال على ما بني الواحدة إىل األربع من النساء، ومل يطلق هلم مـا فـوق   

  .  (٢)"ذلك؛لئال مييلوا 
  
  

  الدراسة

 v u t: "وجواب، فالشرط هو قوله تعاىل مطلع اآلية الكرمية قد احتوى على شرط

  y x w "وأما اجلواب، فهو قوله تعاىل":_ ~ } | {   z " والبد أن
يف هذ اآلية الكرمية -يكون مثت ترابط بني الشرط وجزاءه، وهذا الترابط بني الشرط وجوابه

  :فيه نوع غموض، فيحتاج إىل إبراز وإظهار، حىت قال ابن عاشور

يؤذن مبناسبتها لآلية السابقة، بيد أن األمر بنكـاح  " y   "ية على كلمةاشتمال هذه اآل"
النساء وعددهن يف جواب شرط اخلوف من عدم العدل يف اليتامى مما خفي وجهـه علـى   

  .)٣("كثري من علماء سلف األمة ، إذ ال تظهر مناسبة أي مالزمة بني الشرط وجوابه
يان الرابط بني اجلملتني، وكـان هـذا التبـاين    ومن ههنا، فقد تباينت أنظار العلماء يف ب

  :واالختالف على أربعة أقوال، هي
مـن   النـاس  حترجمن أن الرابط بينهما، هو أنه  ~ما ذهب إليه ابن قتيبة : القول األول

وكان الرجل منهم رمبا كان حتتـه   ة اليتامى، وذلك ملا شدد اهللا جل وعال يف أمواهلم،والي
إن خفتم تـرك   :فقيل هلم ،وال يعدل بينهن ،فال يقوم حبقوقهن ،ثرمن األزواج وأك ةالعشر

 ،فكونوا خائفني من تـرك العـدل مـن النسـاء     ،العدل يف حقوق اليتامى فتحرجتم منها
  .واقتصروا يف النكاح على احلد الذي ال جور فيه

                                                                                                   
، لكنه فهمه على معىن آخر غري ما فهمه ابن )٤/٢٣٣(الطربيو) ٤/٢٢٩"(غريب احلديث"يف أبو عبيد أخرجه) ١(

 .قتيبة وسيأيت ذكره يف القول الرابع
 ).        ٧٣-٧٢ص"(تأويل مشكل القرآن) "٢(
  ).٤/٢٢٢"(التحرير والتنوير) "٣(



 

 (٥)والضـحاك  (٤)وقتـادة  (٣)والسدي (٢)سعيد بن جبريو (١)ابن عباسوهذا القول هو قول 
   .)٦(ومقاتل بن سليمان

  . (٧)واختاره ابن جرير الطربي والواحدي
  :سبب ترجيحه، فقال ما حاصله ~وقد بني اإلمام ابن جرير 

وخلطهـا   ،ن اهللا جل ثناؤه افتتح اآلية اليت قبلها بالنهي عن أكل أموال اليتامى بغري حقهاإ
فالواجب عليهم من  ،فتحرجوا فيه ،مث أعلمهم أم إن اتقوا اهللا يف ذلك، بغريها من األموال

وأعلمهم كيف التخلص  ،مثل الذي عليهم يف أمر اليتامى ،والتحرج يف أمر النساء ،اتقاء اهللا
، بأن ينكحوا ما أبـاح  كما عرفهم املخلص من اجلور يف أموال اليتامى ،هلم من اجلور فيهن

  . (٨)أميانكم إن أمنتم اجلور، وإال فواحدة أو ما ملكت وثالث ورباعهلم مثىن 
 ،إن خفتم يف حق اليتـامى  :هلم فقيل ،أم كانوا يتحرجون من والية اليتامى: القول الثاين

  .فانكحوا ما حل لكم من النساء ،فكونوا خائفني من الزنا
   .(٩)وهذا قول جماهد

ه بأنه ال ذكر للزنا هنا ال تصرحياً وال تلميحاً، فلماذا تفسر ب: ولكن يعترض على هذا القول
  .(١٠)"وهذا أبعد األقوال فيما يظهر: "ولعله هلذا قال الشنقيطي! اآلية؟

                                  
 ).        ٣/٨٥٧(ابن أيب حامت و )٤/٢٣٤(الطربي أخرجه) ١(
 وأبـو عبيـد  ) ٣/١١٤٣"(قسـم التفسـري  -سننه"يف  سعيد بن منصورو) ١/١٤٦( هتفسرييف الصنعاين أخرجه ) ٢(
 ).       ٤/٢٣٣(الطربيو) ٤/٢٢٩" (غريب احلديث"يف
 ).           ١/٤٤٨( "النكت والعيون: "، وانظر)٤/٢٣٣(الطربي أخرجه) ٣(
 ).               ١/٤٤٨( "والعيون النكت: "، وانظر)٤/٢٣٤(الطربي أخرجه) ٤(
 ).                  ١/٤٤٨( "النكت والعيون: "، وانظر)٤/٢٣٤(الطربي أخرجه) ٥(
  ).١/٢١٤"(تفسري مقاتل بن سليمان:"انظر) ٦(
 ).       ١/٢٥٢"(تفسري الواحدي"، )٤/٢٣٥"(تفسري الطربي:"انظر) ٧(
 ).       ٤/٢٣٥"(تفسري الطربي:"انظر) ٨(
 ).        ١٤٤ص"(تفسري جماهد"، وهو يف )٤/٢٣٥(الطربي أخرجه) ٩(
 ).        ١/٢٢٣"(أضواء البيان) "١٠(



 

إذا كان حتت حجر  أنه: أن املعىن املراد من اجلملتني، وبه يتضح الرابط بينهما: القول الثالث
وهذا هو معىن اجلملة -أو ال ينفق عليها  وخاف أن ال يعطيها مهر مثلها ،أحدكم يتيمة

  .عليه ومل يضيق اهللا  ،فإن كثري ،ا سواها من النساءفليعدل إىل م - األوىل
هي اليتيمة يف " :قالتا عن هذه اآلية، فسأهلفقد روى عروة أنه  < وهذا هو قول عائشة

فنهوا عن  ،ويريد أن يتزوجها بأدىن من سنة نسائها ،فريغب يف مجاهلا وماهلا ،حجر وليها
  .(١) "وأمروا بنكاح من سواهن من النساء ،نكاحهن إال أن يقسطوا هلن يف إكمال الصداق

اآلية األوىل اليت قال :الذي ذكر اهللا تعاىل أنه يتلى عليكم يف الكتابو :قالت: )٢(وزاد مسلم

قالت  z  y x w v u tz   } | { ~ _}  :قال اهللا فيها

رغبة أحدكم عن اليتيمة  ºz « ¼}وقول اهللا يف اآلية األخرى  :عائشة
فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا يف ماهلا  ،تكون قليلة املال واجلمال اليت تكون يف حجره حني

  ".ومجاهلا من يتامى النساء إال بالقسط من أجل رغبتهم عنهن
وابن حيان والشوكاين واأللوسـي  القرطيب ، وهو اختيار اإلمام ابن كثري و(٣)وبه قال احلسن

  . (٥)ي والبيضاوي واخلازن، وقدمه الراز(٤)والشنقيطي والسعدي رمحة اهللا تعاىل عليهم 
  .(٦)"القول وأهل النظر على هذا" :النحاسقال 

  : يقول الشيخ الشنقيطي مبيناً دليل هذا القول
: قوله تعاىل :يبينه ويشهد له  <وهذا املعىن الذي ذهبت إليه أم املؤمنني عائشة "

{ ° ¯ ® ¬ « ª ©  ¨ § ¦ ¥¤ £ ¢
    ¼ » º ¹       ¸ ¶ µ ´ ³     ² ±z )١٢٧:النساء( 

                                  
         ). ٣٠١٨(مسلم ، و)٢٦١٢(أخرجه البخاري ) ١(
  ). ٣٣٤٦(النسائي و) ٢٠٦٨(أيب داود   وهي عند) ٢(
 ).        ٩/١٤٠"(ازيتفسري الر" :، وانظر)٤/٢٣٥(الطربي أخرجه)  ٣(
فــتح "،)٣/١٦٩"(البحــر احملــيط" ،)٥/١١"(تفســري القــرطيب"،)١/٤٥٠"(تفســري ابــن كــثري:"انظــر) ٤(

 ).     ١٦٤ص"(تفسري السعدي"،) ١/٢٢١" (أضواء البيان"، )٤/١٨٩"(روح املعاين"،)١/٤١٩"(القدير
         ). ١/٤٧٥"(تفسري اخلازن"،)٢/١٤٢"(تفسري البيضاوي"،)٩/١٣٩"(تفسري الرازي: "انظر) ٥(
 ).       ٢/١٣"(معاين القرآن) "٦(



 

 x w v u t: "إن املراد مبا يتلى عليكم يف الكتاب هو قوله تعاىل :<وقالت 

  y "ا يتامى النساء²     ³ ´  :"بدليل تصرحيه بذلك يف قوله ،فتبني أ ± °
¹       ¸ ¶ µ ."  

وانكحوا ما  ،فدعوهن ،وإن خفتم أال تقسطوا يف زواج اليتيمات :أن املعىن :فظهر من هذا
ألن الـربط بـني    ؛وجواب الشرط دليل واضح على ذلك ،ب لكم من النساء سواهنطا

  .(١)"وهذا هو أظهر األقوال لداللة القرءان عليه ،الشرط واجلزاء يقتضيه
على أموال اليتامى أن يتلفها  حذراً،لنهي عن نكاح ما فوق األربعا: معىن ذلك: القول الرابع
فـإذا  ،واألكثر واألقل،منهم يتزوج العشر من النساءكان الرجل  وذلك أن قريشاً،أولياؤهم

وقيل ، فنهوا عن ذلك، أو تزوج به ،أنفقه، فمال على مال يتيمه الذي يف حجره،صار معدماً
، فال تعدلوا فيها من أجل حاجتكم إليها، خفتم على أموال أيتامكم أن تنفقوها إن أنتم: هلم

وإن خفتم ، تنكحون من عدد النساء على أربعفال جتاوزوا فيما ،ملا يلزمكم من مؤن نسائكم
  .أو على ما ملكت أميانكم،فاقتصروا على الواحدة، من األربع أال تعدلوا يف أمواهلم أيضاً

  
قصر الرجـال  : ، وهو قول ابن عباس يف رواية طاووس، فقد روى عنه(٢)وهذا قول عكرمة

  .(٣) على أربع من أجل اليتامى

                                  
 ).       ١/٢٢١"(أضواء البيان) "١(
 ).    ٤/٢٣٣( الطربيو) ٤/٢٣(ابن أيب شيبة  أخرجه) ٢(
  ). ٤/٢٣٣(الطربي أخرجه) ٣(

وقد سبق ذكر هذا األثر يف كالم ابن قتيبة، ومحله على ما ذهب إليه، ولكن فيما يظهر يل أنه ال ميكن محله على القول 
ذهب إليه، فال ارتباط بني قصر الرجل على نكاح أربع نسوة ألجل اليتامى، وبني اخلوف من اجلور على النساء  الذي

ومن مث إلزامهم باالقتصار على أربع، ولذا فابن جرير فهم قول ابن عباس على معىن ما روى عن عكرمـة، وهكـذا   
إن ابن عباس رضي : على أنه ميكن أن يقال) ٢/٦"(ريزاد املس"، وابن اجلوزي يف )١/٣٩١(اإلمام البغوي يف تفسريه 

 .             اهللا تعاىل عنهما أراد ما أرادته عائشة



 

إن املرء قد حيتاج ولو كانت عنده واحدة، فهل يسوغ : قالويعترض على هذا القول بأن ي
له أكل مال اليتيم، كما أن نكاح األربع فيه ما يف نكاح اخلمس من جهة اخلوف على مال 

  . اليتيم، فاالرتباط بني فعل الشرط وبني جزائه فيه على هذا القول ضعف بني
فـرخص اهللا هلـم    ،ا من أمواهلمكما حترجو ،أم حترجوا من نكاح اليتامى: القول اخلامس

وإن خفتم يا أولياء اليتامى أن ال  :فكأنه قال ،وقصرهم على عدد ميكن العدل فيه ،ذه اآلية
 ،فان خفتم أن ال تعـدلوا فـيهن   ،لتعدلوا ؛وال تزيدوا على أربع ،فانكحوهن ،تعدلوا فيهن
   .فواحدة

    .(١)"وهذا املعىن مروي عن احلسن: "قال ابن اجلوزي
كن، هذا قصر لآلية على بعض أفرادها، فعليه؛ حيرم مجع أكثر من أربع يتيمات، فهل يقال ل

  !!  جبواز نكاح أكثر من أربع إذا مل يكن يتيمات؟
  

  الترجيح 
لعل الراجح إن شاء اهللا تعاىل من األقوال هو القول الثالث، وذلك لظهـور التـرابط بـني    

إن الرابط بني اجلملتني أكثر من معىن، ليحمل على : اجلملتني، على أنه من املمكن أن يقال
ويشهد له قولـه    <القول األول والقول الثالث، ولعل هذا أوىل، وهو ما فهمته الصديقة 

µ ´ ³     ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ¶ ¸        } :تعـــاىل
    ¼ » º ¹z   فالظاهر أن املراد مبا يتلى يف الكتاب هو هذه اآلية والعلـم

  . عند اهللا تعاىل
  

  ". "q pبيان املراد بقوله : املسألة الثانية] ٧٠[
  :~قال اإلمام ابن قتيبة 

"  q p o n"أي: ذلك أقرب إىل أال جتوروا ومتيلوا، يقال: أي ،جرت علي، ومنه: علت علي :
  .)١("العول يف الفريضة

                                  
 .       ، ومل أر هذا القول يف غري كتاب ابن اجلوزي)٢/٧"(زاد املسري) "١(



 

  
  

  الدراسة

  : الكرميةجتوروا، ليكون معىن اآلية " q  : "أن معىن ~يرى اإلمام ابن قتيبة 
  .اجلور وامليل عدم إىل فاالقتصار على الواحدة، أقرب الزوجات، بني العدل عدم خفتم إن

  .)٣("عن مجيع املفسرين:"بل قال الواحدي )٢(املفسرين وهذا مذهب أكثر
  .)٨(ومقاتل بن سليمان )٧(وقتادة )٦(جماهد )٥(وعائشة )٤(ابن عباس: وممن ذهب إليه

قندي وابن أيب زمنني والواحدي والسمعاين والزخمشري والبيضاوي والنسفي السمر: واختار هذا القول
  .)٩(وابن جزي والسيوطي وأبو السعود والشوكاين والسيوطي والسعدي

 إذا عوال امليزان عال :قوهلم من"أن هذه اللفظة معناه يف العربية اجلور وامليل، مأخوذ: ووجه هذا القول
 فقال حاكم، عليه حكم أعرابياً أن وروي جار، إذا حكمه، يف اكماحل وعال عائل، فالن مال، وميزان

  .)١٠("علي أتعول :له

                                                                                                   
البن "تبالكا أدب"، )١/٣٤٣،٢/٤٨٩(قتيبة البن "احلديث غريب: "، وانظر)١٠٦ص"(تفسري غريب القرآن) "١(

  ).  ٢٧٥ص(قتيبة
 غريب"واخلطايب يف  ،)٣٥١ص"(الشافعي ألفاظ غريب يف الزاهر"،ويف )٣/١٢٤( "اللغة ذيب"قاله األزهري يف ) ٢(

، وابن )٩/١٤٤(والرازي يف تفسريه) ١/٣٩٢(يف تفسريه البغوي،و)٣/٢٤٨(والثعليب يف تفسريه) ٢/١٣٨"(احلديث
    ).٣٢/٧٠"(جمموع الفتاوى"، وشيخ اإلسالم يف )١/٤٧٦(ازن يف تفسريه، واخل)١١/٤٨٢" (العرب لسان"منظور يف

  ).٢/٩"(الوسيط)"٣(
  ).٢/٤٢٦" (املنثور الدر"، )قسم التفسري- ٣/١١٤٣"(منصور بن سعيد سنن: "، وانظر)٤/٢٤٠"(أخرجه الطربي) ٤(
  ).٣/٨٦٠(حامت أيب أخرجه ابن) ٥(
  ).٤/٢٣٩"(يالطرب تفسري"، )١/١٤٤"(جماهد تفسري: "انظر) ٦(
  )..٤/٢٤٠"(والطربي) ١/١٤٦(أخرجه الصنعاين يف تفسريه) ٧(
  ).  ١/٢١٤"(سليمان بن مقاتل تفسري:"انظر) ٨(
 تفسري"، )١/٢٥٢(للواحدي  "الوجيز"، )١/٣٤٦"(أيب زمنني ابن تفسري" ،)١/٣٠٦"(السمرقندي تفسري: "انظر) ٩(

 التسهيل"، )١/٢٠٣"(النسفي تفسري" ،)٢/١٤٥"(يالبيضاو تفسري"، )١/٤٩٩"(الكشاف" ،)١/٣٩٦"(السمعاين
 تفسري"، )١/٤٢١"(القدير فتح"، )٢/١٤٣"(السعود أيب تفسري"، )٩٨ص"(اجلاللني تفسري" ،)١/١٣٠"(الترتيل لعلوم

  ).١٦٤ص"(السعدي
  ).١/٤٢١"(القدير فتح"، )٥/٢٠"(القرطيب تفسري: "، وانظر)١/٤٩٩"(الكشاف"قاله الزخمشري يف) ١٠(



 

  . )١("قد عال يعول: أال متيلوا، وهو أيضاً يف كالم العرب": q p o n  :"قال الفراء
  : قال ابن منظور

n  :" العزيز الترتيل ويف احلق، عن ومال جار: عوالً يعول عال اجلور، إىل احلكم يف امليل: العول"

 q p o."  
  :  )٢(وقال

  . )٣("املوازين يف وعالوا الرسول قول           واطرحوا اهللا رسول تبعنا إنا         
  .تكثر عيالكم: أن معىن تعولوا: القول الثاين

  .نكاح الواحدة أقرب لعدم كثرة العيال: فيكون معىن اآلية الكرمية
  .)٦(والشافعي رمحه اهللا تعاىل )٥(وسفيان بن عيينة )٤(وهذا قول ابن زيد

  :وقد انتقد هذا القول من أوجه ثالث،وهي
   .اجلور وامليل: السلف يف أن معىن اللفظة الكرمية بني خالف ال أنه: أحدها - 
 واملعروف: "عال ملن كثر عياله، قال األزهري: أنَّ هذا املعىن يف العربية غري معروف، فال يقال - 

 .)٧("عياله كثر إذا :يعيل وأعال جار، إذا :يعول الرجل عال: العرب كالم يف
 وأمتر، ألنب :مثل عياله، كثر إذا :يعيل الرجل أعال :يقال أفعل، من"وهكذا ذكر ابن القيم أنه

   .)٨("اللغة أهل قول هذا ومتر، لنب ذا صار إذا

                                  
  ). ١/٢٥٥(للفراء" القرآنمعاين) "١(
، وأما قومه، فقد جاروا عليهم، احلارث، ميدح النجاشي، ويذكر له أن الصحابة اتبعوا النيب  بن اهللا عبد هو) ٢(

 اهللا  رسول مغازي من تضمنه مبا اإلكتفاء"، )٣/٢٠٨"(الغابة أسد" ،)٢/١٧٣(البن هشام"النبوية السرية: "انظر
  ).١/١٨٥"(اإلسالم تاريخ"، )١/٢٤١(للكالعي"
  ).٢/٣٥٧"(األعظم واحمليط احملكم"، )٢/٩٥١"(اللغة مجهرة: "، وانظر)١١/٤٨١"(العرب لسان) "٣(
  ).٣/٨٦٠(حامت أيب وابن) ٤/٢٤١"(أخرجه الطربي) ٤(
 أال: "عنه أنه قال يف تفسري هذه اللفظة) ٣/٨٦٠(حامت أيب ويف تفسري ابن) ١/٤٥٢"(كثري ابن تفسري: "انظر) ٥(
  .، وهو مشابه ملا حكى ابن كثري عنه"قرواتفت
  ).٦/١٠٠(للبيهقي"واآلثار السنن معرفة" ،)٢٦٠،٢٦١ص(للشافعي "القرآن أحكام"، )٥/١٠٦"(األم: "انظر) ٦(
  ).١/١٤٠(البن األنباري"الزاهر"، )٢٧٥ص(البن قتيبة"الكاتب أدب" :، وانظر)٣/١٢٤( "اللغة ذيب)"٧(
، )١٤/٤٣١"(اآلثار مشكل شرح"، )٤/٣٨٤(سالم البن "احلديث غريب: "ظر، وان)١٦ص"(املولود حتفة) "٨(



 

عىن املذكور، إذ أنَّ الواحدة أيضاً قد يكثر عياهلا، بل اإلماء مل جيعل هلن حد، فهذا يلغي امل - 
 :تسري اإلماء ينتج عنه كثرة العيال، وهلذا قال الزجاج

 يف أزيد اليمني كل ما ملكت وإباحة تعول، الواحدة ألن خطأ؛ هذا أنَّ اللغة أهل فزعم مجيع"
  .)١("أربع من العيال

رفة لكن أهل العلم أجابوا عن هذين اإليرادين؛ فصاحب القول هو اإلمام الشافعي، وهو صاحب مع
  :باللسان العريب، يقول الزخمشري

 والسداد، الصحة على باحلمل حقيقي اجملتهدين ورؤوس الشرع وأئمة العلم أعالم من مثله وكالم" 
  .)٢("تعولوا إىل تعيلوا حتريف به يظن ال وأن

  .أما اإليراد األول، فقد أجيب بأن هذا التفسري مروي عن زيد بن أسلم، وهو من أجلة التابعني
كثر عياله،  وقد نقل : بأنه ثبت استعمال العرب لعال مبعىن: فقد أجيب عنه: ا اإليراد الثاينوأم

، مث علق على "عياله كثر إذا يعول عال: يقول من الفصحاء العرب ومن: "األزهري عن الكسائي قوله
  : هذا قائالً

 ما إال العرب عن حيكي ال الكسائي ألن اآلية؛ تفسري يف الشافعي إليه ذهب ما يؤيد وهذا: قلت"
 بعض عليه اعترض وقد. اللهجة فصيح اللسان عريب ألنه حجة؛ نفسه الشافعي وقول وضبطه، حفظه

 يعرفه ال ما إنكار إىل يعجل أن للحضري جيوز وال قال، فيما يتثبت ومل عجل وقد فخطأه، املتحذلقني
  . )٣("العرب لغات من

  .)٤(إن هذه لغة محري: ويقال
  .وهو من هو جاللة وعلماً باللسان العريب ~، فال ينبغي توهيم الشافعي وإذا ثبت هذا

                                                                                                   
، )٥/٢١٧(للسرخسي "املبسوط"، )٢/٣٥٠(للجصاص "أحكام القرآن"، )١٣٨ص(للسجستاين"القرآن غريب"
    ).٣٢/٧٠"(فتاوى شيخ اإلسالم جمموع"، )١/٤١١(العريب البن "القرآن أحكام"
، )٢/٣٥٠(للجصاص "أحكام القرآن"، )٢/١٥(للنحاس"القرآن معاين: "ر، وانظ)٢/١١(للزجاج"معاين القرآن) "١(
  . ،)٢/٨"(الوجيز احملرر"، )٥/٢١٧(للسرخسي "املبسوط"
  ).١/٥٠٠"(الكشاف) "٢(
 السنن معرفة"، )٣/٢٤٨" (تفسري الثعليب"، )٢/١٣٨(للخطايب"احلديث غريب: "، وانظر)٣/١٢٤( "اللغة ذيب)"٣(

  ). ٦/١٠٠(للبيهقي"واآلثار
، )٣/١٧٣"(احمليط البحر"، )٣/٥٦٩"(الدر املصون"، )١/٤٧٦"(تفسري اخلازن"، )١/٣٩٢"(البغوي تفسري: "انظر) ٤(
  ).١/٣١٨"(البيان أضواء"



 

مث إن بعض أهل العلم وجه قول الشافعي رمحه اهللا توجيهاً آخر، ال يتعارض مع القول األول، بل 
 كثرياً عياالً تعولوا أال أدىن ذلك: "الشافعي سلك يف هذا مسلك الكنايات، وأراد رمحه اهللا مبا قال

 قوله ومنه وميوم، عليهم ينفق :أي عياله، يعول فالن :قولك من وهو بكفايتهم، القيام عن نتعجزو
: "بدأ وجل عز اهللا الن عليه؛ دليالً الكالم يف ألن الكثري؛ العيال فحذف )١("تعول مبن وابدأ 

p o n ml k j i h   g  f e d :"قال مث"` b a:"بذكر

q"٢("كفايتهن عن تعجزون مجاعة( .  
 لقلة مظنة بأن التسري: وأما اإليراد الثالث، وهو أن التسري مظنة لكثرة األوالد أيضاً، فقد أجيب عنه

  .)٣(أنه جيوز العزل عن األمة بدون إذا، وهذا خبالف احلرة: الولد، ال لكثرته، بدليل
كثرة األوالد  لكن يف هذا اجلواب نظر؛ ألن قضية العزل قد ال تكون سبباً يف تقليل األوالد، فتبقى

أن وطء اإلماء حيتمل احتماالً وارداً وقوياً : مسألة حمتملة ومظنة متوقعة للتسري، واملقصود من هذا
  .  لكثرة األوالد

وجها آخر، فيقول وقد رد كالم الشافعي من جهة اللفظ  ~ويبِني لنا من خالل كالم ابن العريب 
  :واملعىن

 كانت إذا فإنه امليل، :يعين العول، ينتفي أن إىل أقرب" o n :" قال تعاىل اهللا فألن املعىن؛ وأما"
 عدم خافوا إذا اخللق اهللا فأرشد اثنتني، يف وهكذا أقل، فامليل ثالثاً كانت وإذا امليل، عدم واحدة
 إىل أقرب فذلك واحدة، إىل أربعاً األجانب من يأخذوا أن اليتامى مع امليل يف بالوقوع والعدل القسط

                                  
) ١٣٦٠( وأخرجه أيضاً البخاري من حديث حكيم بن حزام  )١٠٣٤(ومسلم ) ١٣٦٠(أخرجه البخاري ) ١(

  . من حديث أيب هريرة 
، )١٣٨ص(للسجستاين"القرآن غريب: "وانظر، )٣٥٢ص"(الشافعي ألفاظ غريب يف الزاهر" قاله األزهري يف) ٢(
 تفسري"،)٩/١٤٥"(الرازي تفسري"،)١/٤٩٩"(الكشاف" ،)٦/١٠٠(للبيهقي"واآلثار السنن معرفة"

  ).٤/١٩٧"(املعاين روح"، )٢/١٤٣"(السعود أيب تفسري"، )٣/٥٦٩"(الدر املصون"، )٢/١٤٥"(البيضاوي
 أيب تفسري"، )٢/١٤٥"(البيضاوي تفسري"،)٩/١٤٥"(الرازي تفسري"،)١/٤٩٩"(الكشاف": انظر) ٣(

  ). ٤/١٩٧"(املعاين روح"، )٢/١٤٣"(السعود



 

 فال العيال، كثرة فأما املراد، هو وذلك .ينتفي أو فيها املأذون األعداد ويف اليتامى، يف امليل يقل أن
  . )١("عيالكم يكثر أال إىل أقرب ذلك :يقال أن يصح

وكأين به مل يرتض هذا اجلواب عن هذا اإليراد، مع جزمي  - وهو شافعي املذهب -وهلذا قال ابن كثري
  : - كورأنه على إطالع باجلواب املذ

 من خيشى كذلك احلرائر، تعداد من العائلة كثرة خيشى كما فإنه نظر، ههنا التفسري هذا يف ولكن"
  .)٢("أيضاً السراري تعداد

  .)٣("تكلف فيه جبواب عنه وأجيب: "وقال ابن عاشور عن هذا اجلواب
فيبقى هذا اإليراد مل جيب عنه جبواب شاف.  

ريعة املطهرة جاءت يف الترغيب يف نكاح الودود الولود، وهذا يرد أن الش: وأورد على هذا القول أيضاً
  .)٤(هذا التفسري

 من"q p"لـ فليس واجلور، بينهن والعدل منهن، حيل وما النساء، ذكر إمنا أنه"وأورد أيضاً عليه 
  . )٥("معىن ههنا العيال

   .أال تضلوا: أن املراد: القول الثالث
   .)٦(جماهد قاله

ينايف القول األول؛ ألن فعل املعصية من الضالل، بل من أعظم الظلم ظلم اآلخرين وهذا القول ال 
  .والتعدي على حقوقهم، فال يعدو أن يكون هذا القول تفسرياً بالالزم

  
  الترجيح   

                                  
  ).١/٤١٢(العريب البن"القرآن أحكام) "١(
  ).١/٤٥٢"(كثري ابن تفسري) "٢(
  ).٤/٢٢٩"(والتنوير التحرير) "٣(
  ).١٦ص"(املولود حتفة:"انظر) ٤(
  ).١٨ص"(املولود حتفة" :، وانظر)٢/١٦"(القرآن معاين" :يف قاله النحاس) ٥(
  ). ٨٧ص"(الثوري تفسري:"انظر) ٦(



 

o n  : "ما ذهب إليه مجهور املفسرين من أن املراد بقوله تعاىل -إن شاء اهللا تعاىل - القول الراجح

 q p "١(لوا وجتوروا، ويؤيد هذا القول أوجه عديدةأال متي(:  
هو األشهر، وهذا ال خالف فيه، ومن املتقرر : أن هذا هو املعروف يف اللغة، وإن شئت فقل - 

أن احلمل على املشهور من املعاين هو الالئق بتأويل كالم اهللا تعاىل، وحسبك : عند أهل العلم
 .ذا دليالً ومرجحاً

لسلف، وبه قال ابن عباس وعائشة ومل يعرف هلم من الصحابة أن هذا هو املعروف عن ا - 
 . خمالف، وقوهلم، أوىل من قول غريهم

 قال فإنه"أن اآلية جاءت يف نقل الناس عن الظلم، فال ينبغي إخراجها عن موضوعها األصلي - 

" b a ` _ ~ } | {   z  y x w v u t: "أوهلا يف
 البوالغ النساء من هلم طاب ما نكاح وهو يتامىال ظلم من به يتخلصون ما على سبحانه فدهلم

d  :"فقال بينهن التسوية عدم يف والظلم اجلور من به يتخلصون ما على دهلم مث منه هلم وأباح

l k j i h   g  f e"إىل أدىن اليمني وملك الواحدة أن سبحانه أخرب مث 
 .  )٢("املقصود يف صريح وهذا واجلور، امليل عدم

  
 
  
  
  
  

 { X W s  ¢ ¡   � ~ } | { z y x wv u tz 
   ).٤:لنساءا(

                                  
  ).١٩-١٧ص"(املولود حتفة"انظر هذه األوجه يف ) ١(
  ).١٨-١٧ص"(املولود حتفة: "قاله ابن القيم يف) ٢(



 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــ

  : وفيها مسألتان، مها

  ؟ v u t  s z} :ملن وجه اخلطاب يف قوله تعاىل: املسألة األوىل] ٧١[
  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 

"{v u t  s z غـة أخـرى  املهور، واحدها صدقة، وفيهـا ل : يعين :
  .(١)صدقَةٌ

" v "عن طيب نفس، يقول ذلك ألولياء النساء، ال ألزواجهن؛ألن األولياء كانوا يف : أي
هنيئا لـك  : اجلاهلية ال يعطون النساء من مهورهن شيئاً، وكانوا يقولون ملن ولدت له بنت

وتكثرهـا،   تعظمهـا : النافجة، يريدون أنه يأخذ مهرا إبالً، فيضمها إىل إبله، فتنفجها،أي
  : ولذلك قالت إحدى النساء يف زوجها

  .(٢)ال يأخذ احللوان من بناتيا                             
  .املهور: ال يفعل ما يفعله غريه، واحللوان هاهنا: تقول

أعطيته عطية حسنة، والنحلة ال تكـون  : حنلته حنلة حسنة، أي: العطية، يقال: وأصل النحلة
  .(٣)"ما ما أخذ باحلكم فال يقال له حنلة إال عن طيب نفس، فأ

  
    
  
  
  
  

                                  
 ).٨/٢٧٧"(ذيب اللغة:"انظر) ١(
 ).     ٥/١٥١"(ذيب اللغة: "وكذا يف. غري منسوب )٢/٢٨٠(للقايل"األمايل"هذا الشطر مذكور يف ) ٢(
 ).        ١٠٦ص"(تفسري غريب القرآن) "٣(



 

  
  الدراسة

أن اخلطاب يف اآلية الكرمية موجه إىل أولياء الزوجة ولـيس إىل   ~يرى اإلمام ابن قتيبة 
األزواج، خالفاً ملا يتبادر للفهم من اآلية الكرمية، وقد سبقه بعض أهل العلم إىل هذا الفهم، 

  : يف  تفسري سبب هذا األمر، على قولني اثنني مث اختلف القائلون ذا القول
   .فنهوا ذه اآلية ،از صداقها دواح موليتهكان الرجل إذا زوج : فقال بعضهم

  .اهدجمل (٣)البغويونسبه  ،(٢)واختاره الفراء وابن قتيبة (١)هذا قول أيب صاحل
فنـهوا   ،ن غري مهرويأخذ أخته مكاا م ،أن الرجل كان يعطي الرجل أخته :الثاينالقول و

   .عن هذا ذه اآلية
  .  (٦) عن رجل حضرمي )٥(أبيهعن  )٤(سليمان التيمي املعتمر بنرواه 

  . إىل أن املخاطب يف هذه اآلية هم األزواج (٧)وذهب اجلمهور
 وابن )١(زيد وابن )١١(قتادةو )١٠(عباس إىل ابن (٩)، وعزاه القرطيب (٨)وبه قال سعيد بن جبري

  . )٢(جريج وابن

                                  
 ).      ٣/٨٦٢(ابن أيب حامت  ،)٤/٢٤١(الطربيرواه عنه ) ١(
 ).       ١/٢٥٦(للفراء"معاين القرآن:"انظر) ٢(
 ).       ١/٣٩٢"(تفسري البغوي:"انظر) ٣(
  .مات أول سنة سبع ومثانني ومائة مات يوم عاشوراء ، ثقة،ن التيمي يكىن أبا حممداملعتمر بن سليمان بن طرخا) ٤(

  ].٦٧٨٥"[تقريب التهذيب"، )٢٢٤ص"(طبقات خليفة:"انظر
مات سنة ثالث  ،من الرابعة ،ثقة عابد ،نزل يف التيم فنسب إليهم ،البصري ،سليمان بن طرخان التيميهو ) ٥(

  ].٢٥٧٥"[تقريب التهذيب: "، انظروهو بن سبع وتسعني ومائة، وأربعني
 ).            ٤/٢٤١(الطربيرواه ) ٦(
) ١/٤٧٧(واخلازن ) ١/٤٥١"(النكت والعيون"، وعزاه املاوردي يف)٢/١٠"(زاد املسري:"عزاه هلم ابن اجلوزي يف) ٧(

ذا القول، قالـه بعـد   يعين ه" واتفق الناس على األول: ،)١/٤١٣( "أحكام القرآن"إىل األكثرين، وقال ابن العريب يف
 . حكايته اخلالف

 ).       ٣/٨٦١(ابن أيب حامت  أخرجه) ٨(
 ).       ٥/٢٣"(تفسري القرطيب:"انظر) ٩(
  ).٤/٢٤١(الطربيرواه عنه )١٠(
  ).٤/٢٤١(الطربيرواه عنه )١١(



 

ختاره الطربي والزجاج والسمعاين وابن العريب والقرطيب والبيضاوي واخلازن وابن جزي وا
  .(٣)الكليب والشوكاين

z   } }  :ويدل هلذا القول أن اخلطاب قبل اآلية الكرمية كان لألزواج،كما يف قوله تعاىل

 _ ~ } |z )٣:النساء( وقوله ،:  {   g  f e dz )فما الذي  ، )٣:النساء
  .  ههنا ينصرف إىل األولياءجيعله 

  : قال الثعليب
ألن اهللا تعاىل خاطب الناكحني فيما قبله، وهـذا   ؛وهذا أصح وأوضح بظاهر اآلية وأشبه"

 .  )٤("أصل خطام
  :مرجحا هذا القولالبغوي  قال

  .(٥)"مع الناكحني ألن اخلطاب فيما قبلُ ؛وهذا أصح"
  

  الترجيح
املة للقولني السالفني، أما مشوهلا لألزواج فإن اخلطـاب  لعل الذي يترجح يل هو أن اآلية ش

موجه هلم أصالة، وهم املأمورون ببذل املهر للمرأة، وأما مشوله لألولياء، فبـأن ال يغلبـوا   
النساء على مهورهن، ويستولوا على صداقهن، فالعادة جارية أن الزوج يبذل مهر امرأتـه  

فنهى اجلميع عن أكل حقها، وإىل هذا ذهـب ابـن   لوليها، ومن مث يسلمه الويل إىل املرأة، 
  :  عطية رمحه اهللا تعاىل حيث قال

  .(١)"(٦)واآلية تتناول هذه الفرق الثالث :قال القاضي أبو حممد"

                                                                                                   
  ).٤/٢٤١(الطربيرواه عنه ) ١(
  ).٤/٢٤١(الطربيرواه عنه ) ٢(
 "أحكام القرآن"، )١/٣٩٧"(تفسري السمعاين"، )٢/١٢(للزجاج"معاين القرآن" ،)٤/٢٤١"(الطربيتفسري " :انظر) ٣(

، )٢/١٤٦" (تفسـري البيضـاوي  " ،)١/٢٥٢" (تفسري الواحدي"، )٥/٢٣"(تفسري القرطيب"، )١/٤١٣(البن العريب
        ).١/٤٢٢" (فتح القدير"، )١/١٣٠"(التسهيل لعلوم الترتيل"،)١/٤٧٧" (تفسري اخلازن"
  ).٣/٢٤٩"(الثعليب تفسري) "٤(
 .       وذه احلجة رجح الطربي وابن العريب والقرطيب والشوكاين هذا القول). ١/٣٩٢"(تفسري البغوي)"٥(
 .       يعين رمحه اهللا القول األول الذي ذكرناه، وفيه قوالن، مث القول الثاين، فهذه ثالثة أقوال) ٦(



 

  
  
  

  ". v "بيان معىن : املسألة الثانية] ٧٢[
  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 

" v "عن طيب نفس: أي...  
أعطيته عطية حسنة، والنحلة ال تكـون  : ه حنلة حسنة، أيحنلت: العطية، يقال: وأصل النحلة

   .(٢)"إال عن طيب نفس، فأما ما أخذ باحلكم، فال يقال له حنلة 
  

  الدراسة

  :أربعة أقوالعلى " v "اختلف أهل العلم يف معىن 
  .أا مبعىن العطية عن طيب نفس: القول األول

عبيدة والزخمشري والبيضـاوي والنسـفي   وهذا ما اختاره اإلمام ابن قتيبة، وإليه ذهب أبو 
  :، قال اإلمام ابن اجلوزي مفسراً هذا القول(٣)والسعدي

   .(٤)"وأنتم كارهون ،ال تعطوهن مهورهن :فكأنه قال"
   .أا اهلبة والعطية: القول الثاين
  .(٥)وابن عطية والراغب األصفهاين والسمني احلليب والشوكاين الفراءوإليه ذهب 
  :ألصفهاينقال الراغب ا

                                                                                                   
 ).      ٢/٨"(احملرر الوجيز) "١(
 ).        ١٠٦ص"(غريب القرآن تفسري) "٢(
تفسري "،)٢/١٤٦"(تفسري البيضاوي"، )١/٥٠٠"(الكشاف" ،)١/١١٧"(جماز القرآن:"انظر) ٣(

 ).       ١٦٤ص"(تفسري السعدي"،)١/٢٠٣"(النسفي
 ).       ٢/٣٥١(للجصاص  "أحكام القرآن: "، وانظر)٢/١٢"(زاد املسري) "٤(
" عمدة احلفاظ"،)سورة النساء-٢/١٠٩٥"(تفسري الراغب"،)١/٢٥٦"(ين القرآنمعا"،)٢/٩"(احملرر الوجيز" :انظر) ٥(
 ).        ١/٤٢٢"(فتح القدير" ،)٤/١٥٢(



 

 ،أعطيته عطية النحـل  :فكأن حنلته ،منه إىل فعله نظراً ؛أنه من النحل :واشتقاقه فيما أرى"

وبني احلكماء أن  ،اآلية )٦٨:النحل ( z     y x wz  } : وذلك ما نبه عليه قوله 
 ،فإنه يعطي ما فيه الشفاء ،وينفع أعظم نفع ،فال يضرها بوجه ،النحل يقع على األشياء كلها

ومسي الصداق ا من حيث إنه ال جيب يف مقابلته أكثر من متتع دون ، كما وصفه اهللا تعاىل
  .(١)"عوض مايل
  . أا مبعىن الفريضة :القول الثالث

ومقاتـل بـن    (٦)وابـن زيـد   (٥)وابن جريج (٤)وقتادة (٣)ابن عباسو (٢)عائشةل وقوهو 
  .  )٧(سليمان

   .(٨)الكليب واختاره ابن جرير والسمرقندي وابن جزي
  :قال الرازي مبيناً وجه هذا القول

 ،الديانة وامللة والشرعة واملذهب :ألن النحلة يف اللغة معناها ؛وإمنا فسروا النحلة بالفريضة"

s  } : فقوله ،دينه ومذهبه :أي ،وحنلته كذا ،إذا كان يتدين به ،فالن ينتحل كذا :يقال

v u t  z)ا حنلةإف ،آتوهن مهورهن :أي )٤:النساء، شريعة وديـن   :أي
  .(٩)"فهو فريضة ،وما هو دين ومذهب ،ومذهب

                                  
عمـدة  "،)سـورة النسـاء  -٢/١٠٩٥"(تفسـري الراغـب  :"، وانظـر )٤٨٥ص"(املفردات يف غريب القرآن) "١(

 ).      ٤/١٥٢"(احلفاظ
 ).       ٣/٨٦١(ابن أيب حامت  أخرجه) ٢(
  ، يعين بالنحلة املهر :عن ابن عباس أنه قال) ٣/٨٦١(ابن أيب حامت ، و)٤/٢٤١(الطربي رج أخ) ٣(

أن املهر فرض واجب، بينما يراه ابن أيب : ففهم اإلمام ابن جرير من هذا أنه يفسرها بالفريضة، ولعل سبب هذا الفهم
 .حامت مغاير لتفسريها بالفريضة

 ).       ٤/٢٤١(الطربي أخرجه ) ٤(
 ).             ٣/٨٦١(ابن أيب حامت و ،)٤/٢٤١(الطربي أخرجه )٥(
 ).             ٤/٢٤١(الطربي أخرجه ) ٦(
  ).١/٢١٥"(تفسري مقاتل بن سليمان) "٧(
 ).١/١٣٠"(التسهيل لعلوم الترتيل"، )١/٣٠٦"(تفسري السمرقندي" ،)٤/٢٤١"(تفسري الطربي: "انظر) ٨(
  ).      ٩/١٤٧"(ازيتفسري الر) "٩(



 

  :وقد اعترض على هذا التأويل، فقال الراغب
الفريضة، فنظر منهم إىل حكم اآلية، ال إىل موضوع اللفظ : النحلة: وقول قتادة وابن زيد" 

  .(١)"واالشتقاق
فالن ينتحل  :يقال ،هن صدقان ديانةوآتو :فتقديره ،الديانة :أن معىن النحلة: ل الرابعوالق
  .أي يدين به :كذا

  .(٢)وبه قال ابن األعرايب من أئمة العربية والسمعاين

  . (٣)"فريضة وتديناً"  v: "واختار الواحدي تفسري النحلة ذا القول وبسابقه، فقال
ذكـر  وال فرق بني هذين القولني؛ ألن كل ما كان فريضة، فهو دين يدان اهللا بـه، وملـا   

  .)٤("ن الفرض متعبد بهأل ؛واملعىن واحد: "النحاس هذين القولني، قال
  

  الترجيح
الذي يظهر يل رجحانه أنه ال تباين بني هذه املعاين، فتحمل على العطية بطيب نفس، وهذه 
العطية فريضة ألزمنا اهللا تعاىل به، فيبذهلا الزوج المرأته راضية به نفسه، منشرح ا صدره، 

  :  قال اإلمام ابن كثري.  ا ويتقرب إليه ايدين اهللا
وأن يكـون طيـب    ،ومضمون كالمهم أن الرجل جيب عليه دفع الصداق إىل املرأة حتماً"

كذلك جيب أن يعطى املرأة صداقها  ،ا ويعطى النحلة طيباً ،كما مينح املنيحة ،النفس بذلك
  .(٥)"بذلك طيباً

العطية عن طيب نفس؛ فاآلية فيهـا األمـر   : ذه اللفظةغري أن أوىل هذه املعاين باشتقاق ه
بإعطاء الزوجة مهراً، فناسب أن تفسر بالعطية عن طيب نفس،  فيطالب الزوج أن يبـذل  
 :املهر بطيب نفس، وأما الفريضة والديانة فهي مستفادة من األمر الشرعي، وهو قوله تعاىل

                                  
 .       ،)٢/١٤٦"(تفسري البيضاوي" :، وانظر)سورة النساء-٢/١٠٩٥"(تفسري الراغب) "١(
 ).      ١/٣٩٧"(تفسري السمعاين"،)٨/٢٧٧"(ذيب اللغة: "انظر) ٢(
 ).      ١/٢٥٢"(تفسري الواحدي) "٣(
  ).٢/١٧"(معاين القرآن) "٤(
 ).       ١/٤٥٢"(تفسري ابن كثري) "٥(



 

 { u t  sz ان اهللا به، فناسـب  فهذا يفيد الوجوب والفريضة، وهو مما يد
  .أن تفسر حنلة بالعطية عن نفس طيبة، ألنه أكمل

   
  
  
  
  

 { X W cb a `     _ ^ ]\ [ Z Y
    h g f e dz  )١٦:النساء.(  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــ
  :وفيها مسألة واحدة، وهي

  .بيان معىن األذى الوارد يف اآلية الكرمية] ٧٣[
  :~ام ابن قتيبة قال اإلم

" [ Z Y "يعين الفاحشة.  

  . حدومها: عزرومها، ويقال: أي" \"

"b a `     _ ^ ]\"ال تعريومها بالفاحشة، وحنو هذا : أي
  .(٢)"(١)فليجلدها احلد، وال يعريها:"قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله يف األمة

  الدراسة

                                  
إذا زنت الْأَمةُ فَتبين زِناها فَلْيجلدها :"بلفظ من حديث أيب هريرة ) ١٧٠٣(ومسلم ) ٢٠٤٥(ي أخرجه البخار) ١(

علٍ من شببِح لَوا وهبِعثَةَ فَلْيالثَّال تنإن ز ثُم بثَرا وال يهدلجفَلْي تنإن ز ثُم بثَررٍوال ي."  
 " .       إذا زنت أَمةُ أَحدكُم فَلْيحدها وال يعيرها :"بلفظ )٤٤٦٨(أبو داود  وأخرجه

 ).       ١٠٨ص"(تفسري غريب القرآن) "٢(



 

ههنا التعزير، وهو التعيري بالفاحشة، بدليل أنـه  أن املراد باألذى  ~يرى اإلمام ابن قتيبة 
فسر اإلعراض بترك التعيري، والشك أن املراد باإلعراض عنهما اإلعراض عن أذامها املـأمور  

 )٣(ومقاتـل بـن سـليمان    (٢)والسـدي  (١)به قبل توبتهما، وهذا ما ذهب إليـه قتـادة  
  .)٤(والسمرقندي

  .  )٥(وهذا معىن ما قاله النحاس وابن أيب زمنني
  :وخالف آخرون من أهل العلم، فقالوا

  . والشتم والتقريع من دون تعيري وذلك بالسبأذى اللسان  :األذىاملراد ب
  .(٧)، واختاره الواحدي والزخمشري والبيضاوي واخلازن وأبو السعود(٦)جماهدوهذا قول 

الً ملا ذهـب  واختار الرازي أن اإليذاء يكون باللسان، فيشمل التعيري والسب، وقال مستد
  :إليه

وال يكون يف النص  ،باللسان اإليذاءوذلك حاصل مبجرد  اإليذاء،ألن مدلول النص إمنا هو "
  . (٨)"ليهإفال جيوز املصري  ،داللة على الضرب

لكن يناقش هذا االستدالل، بأن اهللا أطلق اإليذاء، وهو شامل بال شك لإليذاء بالضـرب،  
  .فيدخل يف مطلق النص

  .باللسان واليد يكون األذىوهو أن : قول ثالثويف املعىن 
وضرب  ،أوذي بالتعيري ،كان الرجل إذا زىن: يف تفسري هذه اآلية {بن عباس قال ا
   .(٩)"بالنعال

                                  
 ).       ٤/٢٩٦(الطربي  أخرجه) ١(
 ).       ٤/٢٩٦(الطربي  أخرجه) ٢(
  ).١/٢٢٠"(تفسري مقاتل بن سليمان) "٣(
  .)١/٣١٤"(تفسري السمرقندي: "انظر) ٤(
  ).١/٣٥٤"(زمننيأيب تفسري ابن "،)٢/٤٠(للنحاس"معاين القرآن" :انظر) ٥(
 ).       ١٤٩ص(، وهو يف تفسري جماهد)٤/٢٩٦(الطربي  أخرجه) ٦(
تفســري "،)٢/١٥٩"(تفســري البيضــاوي"، )١/٥١٩"(الكشــاف"، )١/٢٥٦"(تفســري الواحــدي" :انظــر) ٧(

    ).    ٢/١٥٥"(تفسري أيب السعود"، )١/٤٩٦"(اخلازن
 ).       ٩/١٩٠" (ازيتفسري الر) "٨(
 ).       ١٣٨ص(، وهو يف صحيفة علي بن أيب طلحة)٤/٢٩٦(الطربي  أخرجه)٩(



 

  . (١)واختار هذا اجلالل السيوطي
  . (٢)والسنة يف الثيب ،يف األبكار آية النور تهجممل فسروهو أن األذى :ومثت قول رابع
  .ا، هو احلدواألذى على هذ

بأن هذا احلكم، وهو األذى إمنا يكون بعد ثبوت مقارفتـهما  : لكن يعترض على هذا القول
فإن تابا، حرمت أذيتهما، وعلى هذا  -كما هو ظاهر اآلية الكرمية-للفاحشة، وقبل توبتهما 
فإن تابا فأعرضوا عن أذامها الذي هو حد، فهذا مع عـدم اسـتقامة   : القول، فيكون املعىن

أما إذا تابا سقط عنهما احلد مطلقاً، سواء كان قبل القدرة عليهمـا أو  : عىن، يلزم منهامل
بعدها، وال قائل به على هذا اإلطالق من أهل العلم، ولو صح هذا الفهم هلذه اآلية ملا ساغ 

  .(٣)ألهل العلم خالفه، وقد أمجع أهل العلم على أن التوبة ال تسقط احلد بعد القدرة
  .األذى ال يطلق على احلد؛ ألن احلد من باب التطهري: ضاًويقال أي

  :أن هذه اآلية منسوخة بآية النور، قال اإلمام ابن عطية: واعلم أن التحقيق
   .)٤("وأمجع العلماء على أن هاتني اآليتني منسوختان بآية اجللد يف سورة النور"

أعين احلـبس   ،ني عن الزانينيوال خيتلف العلماء يف نسخ هذين احلكم" :وقال ابن اجلوزي
   .)٥("واألذى

  
  الترجيح

هو محل اللفظ على ما ذكر مـن السـب    -والعلم عنده سبحانه وتعاىل–الذي يترجح يل 
والشتم والتعيري وكذا الضرب، فأيها صنع كان من األذى املأمور به يف اآليـة الكرميـة، إذ   

                                  
 ).       ١٠٢ص"(تفسري اجلاللني) "١(
 ).      ١/٣١٠(يف خمتصره العز بن عبد السالماملاوردي يف تفسريه، و ذكر هذا القول) ٢(
 ،)٥/٣"(البحر الرائق" ،)٣/٨٧٣(البن تيمية"الصارم املسلول:"، وانظر)٣/١٣١"(وقعنيإعالم امل"قاله ابن القيم يف ) ٣(

 ). ٤/٤"(حاشية ابن عابدين" ،)٧/١١٣"(مرقاة املفاتيح" ،)٥/٣"(الرائق
الناسخ " ،)١١/٤٤٤"(ثارشرح مشكل اآل"، )٣٩ص(قتادة ل "الناسخ واملنسوخ:"، وانظر)٢/٢٢"(احملرر الوجيز) "٤(

 ،)٣٢ص(البن حزم  "الناسخ واملنسوخ"،)٦٩ص(للمقري "اسخ واملنسوخالن" ،)٣٠٦ص(للنحاس "واملنسوخ
  ).٤/٢٦٩"(التحرير والتنوير" ،)٢٣/٤١١( البن عبد الرب"التمهيد"
  ).١٢١ص"(نواسخ القرآن) "٥(



 

كر دون بعض قصر للفظ على مجيع ما ذكر يصدق عليه وصف األذى، وتفسريه ببعض ما ذ
  . بعض معانيه من دون مرجح

  .(١)وهذا ما ذهب إليه السمعاين والسعدي
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 p  o      n m l kjz )٢٤:النساء.(  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــ
  :وفيها مسألة واحدة، وهي

  ما املراد باحملصنات الاليت حرم اهللا نكاحهن؟]  ٧٤[
  :~قال اإلمام ابن قتيبة 

                                  
 ).١٧١ص"(تفسري السعدي"،)١/٤٠٧"(تفسري السمعاين:"انظر) ١(



 

" {H G F E D C B z حرم عليكم ذوات األزواج، : أي
  .(١)"إال ما ملكت أميانكم من السبايا اللوايت هلن أزواج يف بالدهن

  
  الدراسة

د باحملصنات الوارد ذكرهن يف اآلية الكرمية، وبناء على هذا، فقـد  اختلف أهل العلم يف املرا
اختلفوا يف بيان معىن ملك اليمني املستثىن من حترمي نكاح احملصنات، وكان اختالفهم علـى  

  :ثالثة أقوال
   .،فيشمل كل ذات زوج سواء كانت حرة أم أمةذوات األزواج: املراد باحملصنات :أحدها

 ،السبايا اللوايت فرق بينهن وبني أزواجهن السـباء  :املراد مبلك اليمنيوبناء على هذا؛ يكون 
  .من غري طالق كان من زوجها احلريب هلا ،فحللن ملن صرن له مبلك اليمني

وطؤها  -على غري زوجها-أن املرأة ذات الزوج حمرمة : ومعىن اآلية الكرمية على هذا القول
يف احلرب ، فيحل وطؤها مبلك اليمني، ولو مل  بأي سبب، إال أن تكون من النساء املسبيات

  .يطلقها زوجها احلريب
  .واالستثناء على هذا القول متصل

  
  

   .(٦)وابن زيد (٥)والنخعي (٤)واحلسن (٣)وسعيد بن املسيب (٢)وهذا قول ابن عباس
  .(٧)"وهو قول عمر وعثمان ومجهور الصحابة والتابعني واألئمة األربعة: "قال األلوسي

                                  
 ).        ١٠٩ص"(تفسري غريب القرآن) "١(
 ).       ٥/١( الطربي أخرجه) ٢(
 ).             ٥/٣(الطربي و) ١/١٥٣(ه تفسرييف الصنعاين  أخرجه) ٣(
 ).                   ٥/٣(الطربي و) ٣/٥٣٧(ه مصنفيف  ابن أيب شيبة أخرجه) ٤(
 ).       ٣/١٢١٨(أخرجه سعيد بن منصور) ٥(
 ).             ٥/١(الطربي  أخرجه) ٦(
أحكـام  " ،)٣/٨١(للجصاص  "أحكام القرآن" ،)١٨٣ص(للشافعي "أحكام القرآن"انظر، و)٥/٢"(روح املعاين) "٧(

 ).       ١/٤٩٠(البن العريب  "القرآن



 

ره ابن أيب زمنني والواحدي والبغوي والزخمشري والرازي والبيضاوي والنسفي وابـن  واختا
  .(١)جزي الكليب وابن كثري والسيوطي والقامسي والسعدي

  .أوطاس اياسب أن هذه اآلية نزلت يفواستدل أصحاب هذا القول ب
 ،لعدوفلقوا ا ،إىل أوطاس يوم حنني جيشاً بعث رسول اهللا : سعيد اخلدري  وأب قال

حترجوا مـن   فكان ناس من أصحاب النيب  ،وأصابوا هلم سبايا ،فقاتلوهم وظهروا عليهم

B } : فأنزل اهللا عزوجل يف ذلـك  ،غشيان من أجل أزواجهن من املشركني
H G F E D C  zن(٢)أي فهن لكم حالل إذا انقضت عد.   

 رج أصحاب الـنيب  وهذا نص صحيح صريح يف أن اآلية نزلت بسبب حت: "قال القرطيب
  .(٣)"فأنزل اهللا تعاىل يف جوام إال ما ملكت أميانكم ،عن وطء املسبيات ذوات األزواج

فسبب ملك اليمني، هو السيب، فإذا سبيت املرأة صارت ملك ميني، وجاز وطؤهـا ـذا   
  . السبب

ململوكـة  وأحلق بعض من ذهب إىل هذا التأويل الشراء بالسيب يف احلكم، فجعل بيع املرأة ا
  .طالق هلا، وبه حتل ملشتريها

أيب بـن كعـب   ابن مسعود وابن عباس و: (٤)وهذا القول مروي عن مجع من السلف منهم
  . واحلسن وابن املسيب وجابر بن عبد اهللا وأنس بن مالك

ألن املشتري نائـب   ؛هلا أن بيع األمة ليس طالقاً افرأو وحديثاً وقد خالفهم اجلمهور قدمياً"
واعتمدوا يف  ،وباعها مسلوبة عنها ،والبائع كان قد أخرج عن ملكه هذه املنفعة ،ععن البائ

 ،فإن عائشة أم املؤمنني اشـترا  ،(٥)ذلك على حديث بريرة املخرج يف الصحيحني وغريمها

                                  
تفسـري  "، )٣٤-٢/٣٣"(الوسـيط "،)١/٢٥٩(لواحـدي ل"الـوجيز "، )١/٣٥٩"(زمننيأيب تفسري ابن " :انظر) ١(

ـ "، )١٠/٣٤" (ازيتفسري الر"،)١/٥٢٩"(الكشاف" ،)١/٤١٣"(البغوي تفسـري  " ،)٢/١٦٩"(ري البيضـاوي تفس
" تفسـري اجلاللـني  "، )١/٤٧٤"(تفسـري ابـن كـثري   "،) ١/١٣٧"(التسهيل لعلوم الترتيـل "، )١/٢١٥"(النسفي

 ) .       ١٧٤ص"(تفسري السعدي"،) ٣/٧٠"(تفسري القامسي"،)١٠٤ص(
 ).       ١٤٥٦(أخرجه مسلم ) ٢(
 ).       ٥/١٢١"(تفسري القرطيب) "٣(
 ).                    ٥/٣(الطربي  اآلثار عنهم يف تفسريانظر هذه ) ٤(
 ).         ١٥٠٤(ومسلم ) ٦٣٧٧(أخرجه البخاري ) ٥(



 

بـني الفسـخ    خريها رسول اهللا حىت  ،ومل ينفسخ نكاحها من زوجها مغيث ،وأعتقتها
كما قال هؤالء ما  ،فلو كان بيع األمة طالقها ،قصتها مشهورةو ،فاختارت الفسخ ،والبقاء

واهللا  ،وأن املراد من اآلية املسبيات فقـط  ،فلما خريها دل على بقاء النكاح خريها النيب 
  .(١)"أعلم
أو ملـك   ،ن حرام على الرجال إال بعقد نكاحإف ،العفائف :املراد باحملصنات :الثاينل والق
   .ميني

  .(٤)وأيب العالية (٣)وطاووس (٢)هدجماوهذا قول 
إال ما ملكت أميانكم منهن بنكـاح   ،عليكم والعفائف من النساء حرام أيضاً :وتأويل اآلية"

  .(٥)"وصداق وسنة وشهود من واحدة إىل أربع
  . (٧)إن هذه اآلية ي عن الزنا: ، ولذا قال بعض السلف(٦)حترمي الزناوهذا القول يرجع إىل 

  . (٧)الزنا
  .(٨)"وهذا قول حسن:"قال القرطيب

أن نكاح املرأة يطلق عليه ملك ميني، وفيه ما فيه، فال يقال للرجل إذا نكح : ويف هذا القول
  .إنه ملكها مكل ميني: املرأة
   . احلرائر :الثالثل والق

ـ  ،إال ما ملكت أميانكم من اإلماء ،احلرائر حرام بعد األربع: هذا القول؛ فاملعىنوعلى  ن إف
   .دمل حيصرن بعد

   .(٥)والسدي(٤)وعطاء (٣)وعبيدة (٢)ابن عباسو (١)عمر بن اخلطابهذا القول عن روي 
                                  

         ).٣/٥٨١"(بدائع الفوائد:"، وانظر)١/٤٧٥(ه تفسرييف ابن كثري  قاله) ١(
 ).      ٥/٥(الطربيأخرجه ) ٢(
 ).              ٥/٤(الطربي أخرجه) ٣(
 ).             ٥/٤(طربيال أخرجه) ٤(
  ).      ٥/٤(ه تفسرييف  الطربيقاله ) ٥(
 ).       ٥/٣"(روح املعاين"،)١٠/٣٤"(ازيتفسري الر" ،)٥/١٢٣"(تفسري القرطيب"،)٢/٣٥( "احملرر الوجيز:"انظر) ٦(
  ).٥/٥(ه تفسريوالطربي يف ) ٣/٥٣٧(ه مصنفيف  ابن أيب شيبةكاإلمام جماهد، رواه عنه ) ٧(

 ).        ٣/٥٣٧( همصنفيف ابن أيب شيبة ابن املسيب، رواه عنه وكذا 
 ).      ٥/١٢٣"(تفسري القرطيب) "٨(



 

  .منقطعالقول  ذاهى االستثناء علو
  الترجيح

الراجح من األقوال السابقة أوهلا، وهو أن املراد باحملصـنات ذوات األزواج، فتحـرم ذات   
أن اآلية نزلـت لسـبب،   : ولالزوج على غري زوجها إال إذا ملكت بالسيب، ويؤيد هذا الق

 ويوضحه، وهو سبايا أوطاس، فتحرج الصحابة  -كما هو معلوم -والسبب يبني املعىن
يف وطء تلك املسبيات، فأنزل هذه اآلية يبني فيها جواز وطء املسبيات، وإن كن حمصنات 

  .بالتزويج؛ألن السيب فرق بينهن وبني أزواجهن
إطالق ملك اليمني إال على األمة، وال يعرف إطالقه  أنه ال يعرف يف الشرع: ويؤيده أيضاً

ملك ميني، واأللفاظ إمنا تفسر مبا عهـد  : على احلرة املزوجة، فال يقال يف حق احلرة املتبعلة
  .   وعرف شرعاً أو لغة

وذا حيصل الرد على أصحاب القول الثاين إذ جعلوا من معاين ملك اليمني ملـك املـرأة   
  .بالنكاح

فهو مستفاد من آية أخرى وهي قوله  -حترمي نكاح أكثر من أربع حرائر–الثالث  وأما القول

ومن أدلة أخرى، ) ٣:النساء(z z   } | { ~ _ ` b a}:  تعاىل
  . وأما هذه اآلية فليس فيها اإلشارة إىل هذا املعىن ال من قريب وال من بعيد

لى التأكيد، فيتـرجح القـول   إذا علمنا هذا؛ فحمل املعاين على التأسيس أوىل من محلها ع
  .األول

أنَّ وصف احملصنات يصدق على الواحدة والثنتني والـثالث  : أيضاً -القول الثالث-ويرده 
ال يراد به ههنا إال احلرائـر إذا  : على األكثر من أربع، وقلنا -فقط–فأكثر، فلماذا حصرناه 
  !! كن أكثر من أربع ؟

                                                                                                   
 ).       ٥/٤(الطربي أخرجه) ١(
 ).      ٣/٩١٦(ابن أيب حامت  أخرجه) ٢(
 ).          ٥/٤(الطربيو) ٣/٥٣٧(ه مصنفيف  ابن أيب شيبةو )١/١٥٣( هتفسرييف الصنعاين أخرجه ) ٣(
 ).             ٥/٥(الطربي أخرجه) ٤(
 ).                    ٥/٥(الطربي أخرجه) ٥(



 

أن هذا : -رمحة اهللا تعاىل عليهم أمجعني-بن القيم ولذا، نقل الشيخ الشنقيطي عن العالمة ا
  .(١)القول مردود لفظاً ومعىن

 { X W { z     y xw v u t s r q p o
 ¬ « ª    © ¨§ ¦ ¥ ¤  £¢ ¡ � ~ }|

 ¯  ®z )٣٢:النساء.(  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــ
  :وفيها مسألة واحدة، وهي

z     y } |{ ~ � ¡  } :د بقولـه تعـاىل  بيان املرا] ٧٥[
¢ z.  

  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 
أي نصيب من الثواب فيما عملوا من أعمال الرب، وللنساء أيضاً نصيب منه، فيما عملن من "
  .(٢)"الرب
  
  

  الدراسة
  : اختلف أهل العلم يف املراد مبا يكتسبه الرجال والنساء على قولني اثنني، مها

كـذلك  على املعصـية و  ةبونصيب من الثواب على الطاعة والعقللرجال : رادأن امل: األول
    .نصيب من ذلك مثل ذلك ، هلنلنساءا

، واختـاره الطـربي   )٢(ومقاتـل  (١)وهذا ما ذهب إليه اإلمام ابن قتيبة، وسبقه إليه قتـادة 
  .(٣)والواحدي والنحاس وابن عطية والبيضاوي وابن جزي الكليب واجلالل السيوطي

                                  
بـدائع  :"، ومل أجد هذا النقل عن ابن القيم، مع أنه تكلم علـى هـذه اآليـة يف   )١/٢٣٤"(أضواء البيان :"انظر) ١(

                ).٢/١٥"(بدائع التفسري:"، وانظر)٣/٥٨١"(الفوائد
 ).       ١١٠ص"(لقرآنتفسري غريب ا) "٢(



 

}  :ملا نزل قوله: قال قتادة والسدىؤيد هذا القول سبب الرتول املروي يف اآلية الكرمية، وي
k j i  h  z)إنا لنرجو أن نفضل على النسـاء  : ال الرجالق )١١:النساء

فيكون أجرنا على الضـعف مـن أجـر     ،حبسناتنا يف اآلخرة كما فضلنا عليهن يف املرياث
صف ما على الرجال يف اآلخرة كما ن أن يكون الوزر عليناإنا لنرجو : النساء، وقالت النساء

s r q p o } : لنا املرياث على النصف من نصيبهم يف الدنيا، فأنزل اهللا تعاىل 
w v u tz (٤).  

، كما وللنساء نصيب منهم ،للرجال نصيب مما اكتسبوا من مرياث موتاهم: أن املراد: الثاين
  .حدده اهللا وقدره
  . (٥)سوهذا قول ابن عبا
  .(٦)"على هذا القول مبعىن اإلصابة واالكتساب: "قال اإلمام القرطيب

وال يغزو النساُء  ،يغزو الرجالُ :أا قالت  <عن أُم سلَمةَ ويؤيد هذا ما رواه اإلمام جماهد 

اثريالْم فا لنا نِصمإِنلَ اهللا  ،وزفَأَن:  {w v u t s r q p oz 

(٧) .  
د اعترض على هذا القول بأن املرياث ليس من كسب اإلنسان، بل هو رزق سيق إليـه،  وق

  . (١)يأخذه العبد من دون اكتساب
                                                                                                   

 ).        ٢/٧٠"(زاد املسري" ،)١/٤٧٧"(النكت والعيون:"، وانظر)٥/٤٨(الطربيأخرجه ) ١(
  ).١/٢٢٦"(تفسري مقاتل بن سليمان:"انظر) ٢(
، )٢/٤٥( "احملرر الوجيز"،) ٢/٧٤"(معاين القرآن" ،)١/٢٦٢"(تفسري الواحدي" ،)٥/٤٩"(تفسري الطربي: "انظر) ٣(
تفسـري  " ،)٢/١٨١"(تفسـري البيضـاوي  "،)١/٤٢١"(تفسـري السـمعاين  " ، )١/١٣٩"(علوم الترتيـل التسهيل ل"

 ).     ١٠٦ص"(اجلاللني
  ). ٥/٤٨(الطربيوأثر قتادة عند ). ١٨١ص"(أسباب الرتول"ذكره الواحدي يف ) ٤(

    .    لكن بغري هذا السياق) ٣/٩٣٦(أيب حامت  وابن) ٥/٤٨(لطربي أما أثر السدي، فهو عند ا
 ).               ٣/٩٣٦(ابن أيب حامت و )٥/٤٨(الطربيأخرجه ) ٥(
 ).     ٢/١٧٢"(تفسري أيب السعود"،)١٠/٦٧"(ازيتفسري الر" :، وانظر)٥/١٦٤"(تفسري القرطيب) "٦(
  ).  ٩/٢١(والبيهقي ) ٢/٣٣٥(واحلاكم ) ١٢/٣٩٣(وأبو يعلى) ٣٠٢٢(والترمذي) ٦/٣٢٢(أخرجه أمحد) ٧(

 .<من أجل أن جماهد مل يدرك أم سلمة : يعين" هذا حديثٌ مرسلٌ:"بعد إخراجه الترمذي قال 



 

فقال  ،كما روي أنّ بعض العرب أصاب كرتاً ،يعرب بالكسب عن اإلصابة"بأنه قد : أجيبو
 :< ومنـه قـول خدجيـة    ،مما أصبت :أي ،باهللا يا أبه أعطين من كسبك نصيباً :له ابنه

   :ومنه قول الشاعر :قالوا ،(٢)وتكسب املعدوم
  .(٣)"كسبتهم محداً يدوم مع الدهر              فإن أكسبوين نزر مال فإنين                

  
  
  

  الترجيح 
لعل الذي يظهر يل رجحانه هو محل اآلية على كال املعنيني، إذ ال تضاد بينهما، وال مـانع  

  :ني، قال الرازي ملا ذكر الوجهني السابقني، قالمن محل اللفظ على كال املعني
وأما االحتمال الثالث فهو أن يكون املراد من اآلية كل هذه الوجوه ألن هذا اللفظ حمتمل "

  .(٤)"وال منافاة
  .)٦(، وجعل ابن عاشور اآلية حتتمل املعنيني)٥(وإىل هذا ذهب السعدي

  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                   
 ).        ٣/٢٤٥"(البحر احمليط"،)١٤٠-١/١٣٩"(التسهيل لعلوم الترتيل"،)٥/٤٩"(تفسري الطربي: "انظر) ١(
  .      <من حديث عائشة ) ١٦٠(ومسلم ) ٣(، واحلديث أخرجه البخاري  قالته يف النيب ) ٢(
 .              ، والبيت مل أجده)٣/٢٤٥"(البحر احمليط:"قاله ابن حيان يف) ٣(
 ).       ١٠/٦٧"(ازيتفسري الر) "٤(
  ).١٧٦ص"(تفسري السعدي: "انظر) ٥(
  ).٥/٣٢"(التحرير والتنوير" :انظر) ٦(



 

  
  
  
  
  
  
  
  

 { X W » º ¹¸    ¶ µ ´ ³ ² ±
½ ¼   Æ Å Ä Ã Â Á À ¿¾z )٣٣:النساء.(  
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  :وفيها مسألة واحدة، هي
  .بيان املراد بالذين عقدت أمياننا، والنصيب الذي يعطونه] ٧٦[
  :~قال اإلمام ابن قتيبة  

"¼ » º "الذين حالفتم: يريد.  

" ¾  ½ "(٢)" ونةواملع (١)من النظر والرفد .  
  
  

  الدراسة

: أيº  z « ¼ ½  ¾} : هذه اآلية يقـول اهللا فيهـا  
  . والذين عقدت أميانكم احللف بينكم وبينهم

                                  
         ".بالعطية اإلعانة):"٨/٢٤٩:(قال ابن حجر يف الفتح) ١(
 ).        ١١١ص"(قرآنتفسري غريب ال) "٢(



 

  :قال اإلمام البغوي
وذلك أم كانوا عنـد   ،والقسم ،مجع ميني من اليد :واألميان .احملالفة واملعاهدة :واملعاقدة"

  .(١)"تمسك بالعهداملخالفة يأخذ بعضهم بيد بعض على الوفاء وال
والذين عاقدت أميانكم وأميام احللف بيـنكم   :مبعىن "والذين عاقدت أميانكم:" يف قراءةو

  .وبينهم
  .(٢)والقراءتان مبعىن واحد

ـ    مث اختلفـوا    ºz « ¼}  وقد اختلف أهل العلـم يف املـراد بـ
  :بالنصيب، وهو احلق الذي ألزمنا بإعطائهم إياه على أقوال، هي

  . أم أهل احللف: ولالقول األ
  :وهؤالء اختلفوا يف املراد بالنصيب على قولني

  . املعونة والنصرة واملشورة والرفادة، ال املرياث: املراد بالنصيب: أوهلما
 (٤)، وتلميـذه جماهـد  (٣)-يف روايـة -وهذا ما ذهب إليه ابن قتيبة، وهو قول ابن عباس 

  .(٦)واختاره ابن جرير الطربي والنحاس. (٥)وعطاء
  . وعلى هذا؛ فاآلية حمكمة، وليست مبنسوخة

ومنه ما كـان   ،كان على املناصرة واملعاونةما  منهاحللف بأن : وقد اعترض على هذا القول
كان املهـاجري   :وكما قال ابن عباس ،(٧)كما حكاه غري واحد من السلف اإلرث،على 

                                  
 ).       ١/٤٢١"(تفسري البغوي) "١(
 ).  ٥/٥١"(تفسري الطربي:"انظر) ٢(
 ).       ٥/٥٣(الطربي أخرجه) ٣(
الفريايب إىل ) ٢/٥١١"(الدر املنثور"وعزاه يف ) ٣٣٤ص"(الناسخ واملنسوخ"يف لنحاس وا )٥/٥٤(الطربي  أخرجه) ٤(

  .      وسعيد بن منصور وعبد بن محيد
 ).              ٥/٥٤(الطربي  أخرجه)٥(
 ).         ٣٣٤ص( لنحاسل" الناسخ واملنسوخ"و) ٥/٥٥"(تفسري الطربي:"انظر) ٦(
 ).      ١٢٧ص(البن اجلوزي"نواسخ القرآن"، )٢/٥٠٩"(الدر املنثور:"انظر) ٧(



 

إن هذه اآلية حمكمة  :لافكيف يق ،وذي رمحه حىت نسخ ذلك ،يرث األنصاري دون قراباته
   .(١)غري منسوخة

  .املراد به حقه من اإلرث: ثانيهما
كان هذا احلكم قد نسخ، فقد  -وهم األكثر -مث اختلف أصحاب هذا القول، فقال بعضهم

 نسخ ذلك بقولهفأبقي هذا يف اإلسالم، مث  ،فأيهما مات ورثه اآلخر ،الرجل حيالف الرجل

     ).٧٥:األنفال(Ñ Ð      Ï Î Í  Ì Ë         Ò  z} : تعاىل
  :قال العالمة ابن كثري

كما وعدمتوهم  ،فآتوهم نصيبهم من املرياث ،والذين حتالفتم باألميان املؤكدة أنتم وهم :أي"
وأمروا أن يوفوا ملن  ،مث نسخ بعد ذلك ،وقد كان هذا يف ابتداء اإلسالم ...ةظيف األميان املغل
  .(٢)"ه اآلية معاقدةوا بعد نزول هذشئعاقدوا وال ين

  
  . (٦)وقتادة (٥)وعكرمة (٤)سعيد بن جبريو (٣)-يف رواية-وهذا قول ابن عباس

  .(٧)واختاره الواحدي والبغوي والسمعاين والسيوطي وأبو السعود والشوكاين
  : قال اإلمام ابن اجلوزي

                                  
 .       بتصرف يسريٍ)١/٤٩٢(هتفسرييف ابن كثري قاله ) ١(
 ).       ١/٤٩٠"(ريتفسري ابن كث) "٢(
، وعندي أنه ال خالف بني قول ابن عباس هذا وقوله السابق، فهو يرى رمحه اهللا أن )٥/٥٢(الطربي أخرجه) ٣(

 -  {النصيب أعم من املرياث، فنسخ املرياث، وبقي ما عداه من النصرة واملعونة حمكما مل ينسخ، يدل عليه قوله 

من النصر    )٣٣:النساء(º  z « ¼ ½  ¾}  : -)٥/٥٣( الطربيكما عند 
 .                 والنصيحة والرفادة ويوصي هلم وقد ذهب املرياث

 ).      ٥٢-٥/٥١(الطربي أخرجه) ٤(
 ).             ٥/٥٢(الطربي أخرجه) ٥(
     .                عبد بن محيد وعبد الرزاقإىل ) ٢/٥١٠"(الدر املنثور"وعزاه يف  )٥/٥٢(الطربي أخرجه) ٦(
تفسـري  "، )١/٤٢٢"(تفسـري السـمعاين  " ،)١/٤٢١"(تفسـري البغـوي  " ،)١/٢٦٢"(تفسري الواحدي" :انظر) ٧(

 ).      ١/٤٦٠"(فتح القدير" ،) ٢/١٧٣"(تفسري أيب السعود"، )١٠٦ص"(اجلاللني



 

ـ   -القول بالنسخ -وإليه" ي ذهب ابن عباس واحلسن وعكرمة وقتادة والثـوري واألوزاع
  .(١)"ومالك وأمحد والشافعي

غري أنه جعل ذوي  ،هذا احلكم باقٍوخالف يف هذا أبو حنيفة، فرأى أن اآلية مل تنسخ، وأن 
، وجعل احملالف ال يـرث إال إذا مل يكـن للميـت وارث    األرحام أوىل من موايل املعاقدة

  .(٢)غريه
  .(٣)واختاره النسفي يف تفسريه

الذين آخى بينهم رسول اهللا أم    ºz « ¼} : القول الثاين يف معىن
 لألخوة  ؛دون ذوي رمحهم ،كان املهاجرون يورثون األنصار ،وهم املهاجرون واألنصار

  .ينهمب اليت عقدها رسول اهللا 
  .(٥)ابن زيدو (٤)-يف رواية-ابن عباس وهذا قول 

ا بالنصيب هلم، وهـو  ، فأمروأم الذين كانوا يتبنون أبناء غريهم يف اجلاهلية :الثالثل والق
  . الوصية؛ ألن املرياث مقصور على ذوي األرحام

    .(٦)هذا قول سعيد ابن املسيب
ويعترض على هذا القول بأن اإلسالم قد ألغى التبين، وأبطل كل ما يتعلق به من أحكـام،  

  .  تبينحىت أصبح املتبنى أجنبياً عن املتبني، فكيف يقال بعد هذا إنه أوصى بالوصية للم
  .مث إن إطالق عقد اليمني على املتبىن فيه بعد ال خيفى

  .املراد األزواج: القول الرابع
  .(٧)حممد رشيد رضا واملراغي: والشيخ حممد عبده وتلميذيه صفهاينأيب مسلم األوهذا قول 
  .(٧)واملراغي

                                  
 ).      ١/١٤٠"(التسهيل لعلوم الترتيل" ،)٥/٢٢"(روح املعاين" :، وانظر)٢/٧٢"(زاد املسري) "١(
 ).       ٩١ص(للكرمي "الناسخ واملنسوخ"و )٣/١٤٦(للجصاص  "أحكام القرآن:"انظر) ٢(
 ).       ١/٢٢٠"(تفسري النسفي) "٣(
 ).     ٥/٥٣(الطربيو) ٤٣٠٤(البخاري  أخرجه) ٤(
 ).           ٥/٥٣(الطربي أخرجه) ٥(
 ).                  ٥/٥٤(الطربي أخرجه)٦(
 ).       ٥/٢٥"(تفسري املراغي"،)٥/٦٤"(تفسري املنار"، )١٠/٧٠"(ازيتفسري الر" :انظر) ٧(



 

عقد ميني، نعم أطلق عليه عقد النكـاح،  : بأن النكاح ال يقال فيه: ويعترض على هذا القول
  .ن اليمني ال شأن هلا ههنالك
  

  الترجيح

  ºz « ¼} : الذي يترجح يل من األقوال يف بيان معىن قوله سبحانه
}  :؛ ألن معىن اآلية يدل على هذا القـول، فقولـه  أم أهل احللفهو القول األول، وهو 

¼ »z     يدل على أن هناك أميانا مؤكدة ومغلظة بني طـرفني، وهـذا ال
لف يف اجلاهلية، إذ بينهم أميان وأقسام وال يوجد هذا يف املؤاخاة بني ينطبق إال على أهل احل

  .     (١)املهاجرين واألنصار، وال يف التبين، وال بني األزواج

فهو نصيبهم من النصـرة واملعونـة    z  ½  ¾}  :وأما الراجح يف تفسري قوله
  :وحنوها ال املرياث، يدل على هذا أمور ثالث، هي

ملراد به املرياث حلدد وبين، كما حددت بقية املواريث، فـاهللا جـل   لو كان ا: أوهلا -
شأنه توىل قسمة املرياث بني عباده، ومل يتركها ألحد، فالقول بأن اإلسالم أقـرهم  

 .على التوارث بالتحالف أخذاً من هذه اآلية غري مسلم
القـول  أن ادعاء النسخ غري مسلم؛ ألنه البد من معرفة التـاريخ؛ ألجـل   : ثانيها -

بالنسخ، وهو ههنا غري معلوم، بل إن الشيخ رشيد رضا يرى أن آية النساء هذه بعد 
إا ناسخة؛ ألن سورة األنفال نزلـت يف سـنة بـدر،    : آية األنفال اليت قيل عنها

واملواريث شرعت بعد ذلك، واآلية اليت نفسرها نزلت بعد آية املواريث، إذ فيهـا  
فهل يعقل أن تكون مع ذلك مقـررة لـإلرث   :" لإشارة إىل أحكام املواريث، قا

 . (٢)"بالتحالف
لكن هذا ال يقبل؛ ألنَّ كون سورة نزلت بعد أخرى، ال يعين أن مجيـع آياـا       

  . نزلت بعد تلك السورة

                                  
 ).      ٢/٤٧"(احملرر الوجيز" ،)٥/٥٥"(تفسري الطربي :"انظر) ١(
 ).       ٥/٦٤"(تفسري املنار)"٢(



 

 .  واحلاصل أن القول بالنسخ له شروطه املعروفة عند أهل العلم، وال نراها متحققة ههنا
من كان له حلف يف اجلاهلية مل يزده اإلسالم " :ث الصحيحيف احلدي قوله : ثالثها -

فهذا يدل على أن اإلسالم يؤكد احللف املاضي، ويزيده قوة، فلو كان . (١)"إال شدة
هناك توارث بينهم، لكان مقتضى هذا احلديث إبقاءه وعدم نسخه، ولو نسخ لكان 

 .  نسخه معلوماً
ره بعض السلف من التـوارث بينـهم، فهـو    وهب أن األمر بينهم يف اجلاهلية على ما ذك

كما ) ٧٥:األنفال(Ò         Ñ Ð      Ï Î Í  Ì Ë  z}  :منسوخ بقوله تعاىل
 -آيـة النسـاء  -وتبقى هذه اآلية. قاله بعض من أثبت التوارث بني أهل اجلاهلية بالتحالف

 .حمكمة غري منسوخة
  ؟ ~ حنيفة كما هو قول أيب-اآلية تدل على املرياث، وال نسخ: فإن قيل
أنا مل جند يف غري هذه اآلية ذكراً ملرياث املتحالفني بسبب التحالف، وهـذه اآليـة   : أجيب

متنازع يف فهمها، فال ميكن أن يثبت حكم التوارث بدليل تنازع أهل العلـم يف داللتـه،   
  . السيما واألصل أال يكون يف مال امليت حق ألجنيب

رعاً، وليس هذا سبيل املواريـث، فاملواريـث حمـددة    أن هذا احلق مل حيدد ش: ويؤيد هذا
  .ومقدرة

إن أبا حنيفة مل يورثه مطلقاً، بل فصل يف املسألة، وتفصيله خالٍ عن الدليل، : ويقال أيضاً 
  . واآلية الكرمية ال تسعف تفصيله

                                  
، وابن )٨/٢٩)(٦/٣٣٥(، والبيهقي )٤/٢٦(وابن خزمية) ٢/١٨٠(أخرجه أمحد : حديث صحيح) ١(

  )   ١/٢٦٣(اجلارود
عام الفتح وهو  مسعت النيب : حممد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: طريقمن 
  .   )فذكره:(يقول

  .وهذا إسناد حسن، وقد صرح ابن إسحاق بالسماع عند البيهقي
  ).    ٢٠٠ص("األدب املفرد"عبد الرمحن بن احلارث، كما عند البخاري يف وقد تابعه 

 ).٢٥٣٦(ن مطعم، أخرجه أبو داودوله شاهد من حديث حبري ب



 

مث مـات وال   ،وعاقده ،ووااله ،من أسلم على يدي رجل-أن قول أيب حنيفة : ونزيد أيضاً
  .(١)"ال حلف يف اإلسالم:" خمالف لقوله  -فمرياثه له  ،غريه رث لهوا

  : ~قال العالمة ابن كثري 
"كما هو مذهب أيب حنيفـة   ،ذهب إىل التوارث باحللف اليوم نيف الرد على م وهذا نص

 . (٢)"وأصحابه ورواية عن أمحد بن حنبل
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                  
من حديث أنس ) ٢٥٢٩(ومسلم) ٢١٧٢(وأخرجه البخاري . من حديث جبري بن مطعم) ٢٥٣٠(أخرجه مسلم) ١(

  :ولفظه
قـد   :فقال أنـس  "ال حلف يف اإلسالم:"الق بلغك أن رسول اهللا  :قيل ألنس بن مالك :قال ،عاصم األحولعن 

 .    يف داره بني قريش واألنصار حالف رسول اهللا 
 ).       ١/٤٩١"(تفسري ابن كثري) "٢(
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  ).     ٣٦:النساء(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــ

  :وفيها ثالث مسائل،هي
  .بيان املراد باجلار ذي القرىب:املسألة األوىل] ٧٧[

  :قال ابن قتيبة

" { v u  tz :(١)"القرابة  .  
  

  الدراسة

  :على ثالثة أقوال، هي" v u  t z} : معىناختلف أهل العلم يف 
  .أنه اجلار الذي بينك وبينه قرابة  :القول األول
وإن كـان   ،وهو من يصح إطالق اسم القرىب عليـه  ،صاحب القرابة :أي:"قال الشوكاين

  .(٢)"بعيداً
ومقاتـل بـن    (٦)وقتـادة  (٥)وجماهـد  (٤)ابن عباس :، وممن ذهب إليه)٣(األكثر لوقوهذا 
  .)٧(سليمان

                                  
 ) .       ١١١ص"(تفسري غريب القرآن)"١(
 ).      ١/٤٦٤"(فتح القدير) "٢(
  ).١٠/٤٤١"(فتح الباري"قاله ابن حجر يف ) ٣(
 ).      ٣/٩٤٨(ابن أيب حامت و )٥/٧٨( الطربيأخرجه ) ٤(
 ).             ٥/٧٨( الطربيأخرجه ) ٥(
 ).             ٥/٧٨( الطربيأخرجه ) ٦(
  ).١/٢٢٩"(تفسري مقاتل بن سليمان) "٧(



 

واختاره أبو عبيدة والبخاري والنحاس والسمرقندي والثعليب والواحدي والبغوي البيضاوي 
  .(١)وأبو السعود وابن عاشور والسعدي

إنـه   :إمنا يعين به ،فالن ذو قرابة :إذا قيل ،أن املتعارف من كالم العرب: "ووجه هذا القول
  .(٢)"قريب الرحم منه

  :يؤيدون به هذا التفسري، فيقولون ويذكر أهل التفسري ههنا حديثاً
وجار لـه   ،وجار له حقان ،جار له ثالثة حقوق :اجلريان ثالثة :"قال هأن روي عن النيب 

وحـق   ،فله حق اجلوار ،جلار القريب املسلماف :فأما اجلار الذي له ثالثة حقوق ،حق واحد
 ،فله حق اإلسالم ،ألجنيبوهو اجلار املسلم ا :واجلار الذي له حقان ،وحق اإلسالم ،القرابة

  .(٣)"هو اجلار الكافر له حق اجلوار :واجلار الذي له حق واحد ،وحق اجلوار
  .املسكن منكاملراد اجلار القريب : القول الثاين

                                  
تفسري " ،)٢/٨٣(للنحاس"معاين القرآن" ،)٢/٨٩٩"(صحيح البخاري"،)١/١٢٦"(جماز القرآن: "انظر) ١(

، )١/٤٢٥" (تفسري البغوي" ،)١/٢٦٤( لواحديل "الوجيز"، )٣/٣٠٤" (تفسري الثعليب"، )١/٣٢٧" (السمرقندي
تفسري "، )٥/٥٠"(التحرير والتنوير" ،)٢/١٧٦" (تفسري أيب السعود"،)٢/١٨٧" (فسري البيضاويت"

 ).      ١٧٨ص"(السعدي
 ).٥/٧٩(قاله ابن جرير الطربي يف تفسريه) ٢(
شـعب  :"ومن طريقه البيهقـي يف ) ٥/١١٧(وابن عدي يف الكامل) ٣/٣٣٩(مسند الشاميني أخرجه الطرباين يف ) ٣(

  ): ٧/٨٣"(اإلميان
  .، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدهعن أبيه ،ثنا عثمان بن عطاء ،سويد بن عبد العزيز: من طريق

  . ضعيف]:٢٦٩٢"[التقريب"وهذا إسناد ضعيف من أجل سويد، قال فيه ابن حجر يف 
  ].٤٥٠٢"[التقريب:"وعثمان بن عطاء، ضعيف أيضاً، انظر

ين، صدوق يهـم كـثريا ويرسـل ويـدلس، قالـه ابـن حجـر يف        ووالده عطاء بن أيب مسلم أبو عثمان اخلرسا
  ]. ٤٦٠٠"[التقريب"

  ):٢/٦٠""(بيان الوهم واإليهام "قال ابن القطان يف 
  . "وهو شديد النكارة"

  )٥/٢٠٧"(حلية األولياء"، وأبو نعيم يف )٣/٣٥٦"(مسند الشاميني"وله شاهد من حديث جابر عند الطرباين يف 
  ).٨/١٦٤"(جممع الزوائد:" وقال اهليثمي يف. وفيه عطاء، فالسند ضعيف

  ".   رواه البزار عن شيخه عبداهللا بن حممد احلارثي وهو وضاع"
  ". وكالمها ضعيف:"عن احلديثني) ١/٥٢٠"(املغين عن محل األسفار"يف وقال العراقي

 ).٣٤٩٣(وضعفه األلباين يف السلسلة الضعيفة 



 

إن يل  ،يا رسـول اهللا  :قالت عائشة :وكأن هذا القول منتزع من احلديث" :قال ابن عطية
  .(٢)"(١)"ما منك باباًإىل أقر:"قال ؟فإىل أيهما أهدي ،جارين

  
  

، ومجع السيوطي بني (٣)واختاره الزجاج والزخمشري والرازي واخلازن والشوكاين واأللوسي
  .(٤)هذا القول والقول السابق

 .فكيف حنملها عليه )٥("القرىب ال تعرف يف القرب املكاين"وقد اعترض على هذا القول بأن 
   .أنه اجلار املسلم :لثالثال والق

  .  ذي القرىب منكم باإلسالم :فيكون املعىن (٧) (٦)وف الشاميقاله ن
وقد اعترض على هذا القول بأنه ال يعرف يف كالم العرب إطالق القرابـة علـى إخـوة    

  .   الدين،وعلى األقل، فالغالب عدم ذلك، والقرآن إمنا يفسر باألغلب من املعاين
  .ةأاملر: باجلار ذي القرىب املراد: القول الرابع

  .(٨)علي وابن مسعود هذا قولو
  .(٩)"وروي عن احلسن وسعيد بن جبري حنو ذلك: "قال ابن أيب حامت

                                  
 .       )٦/١٨٧(أمحد و) ٢١٤٠(أخرجه البخاري ) ١(
  ).٥/١٨٤"(تفسري القرطيب :"وانظر) ٢(
تفسـري  " ،)١٠/٧٨"(ازيتفسـري الـر  " ،)١/٥٤١"(الكشـاف "، )٢/٥٠(للزجـاج "معـاين القـرآن  " :انظر) ٣(

 ).      ١/٤٦٤"(فتح القدير" ،)٥/٢٨"(روح املعاين"، )١/٥٢٢"(اخلازن
 ).     ١٠٧ص"(تفسري اجلاللني" :انظر) ٤(
  ).٥/٥٠"(التحرير والتنوير) "٥(
  : ]٧٢١٣"[تقريبال:"قال ابن حجر يف ) ٦(
بـن  ا ،بكسر املوحدة وختفيف الكـاف  ،البكايل ،بفتح الفاء واملعجمة ،بن فضالةا ،بفتح النون وسكون الواو :نوف"

 ".          مات بعد التسعني ،من الثانية ،بن عباس ما رواه عن أهل الكتاباوإمنا كذب  ،امرأة كعب شامي مستور
 ).       ٣/٩٤٨(ابن أيب حامت و) ٥/٧٩(الطربي  رجهأخ) ٧(
 ). ٢/٥٣٢"(الدر املنثور" :، وانظر)٣/٩٤٨( ابن أيب حامتأخرجه عنهما ) ٨(
 ).٣/٩٤٨"(تفسري ابن أيب حامت) " ٩(



 

وهذا يشكل عليه أن هذا اإلطالق وإن ورد يف اللغة إال أنه استعمال قليل ونادر، فكيـف  
  .نفسر اللفظ مبا قل وندر

  .قرابتك وذ كجار :املراد به: القول اخلامس

  .(٢)الرجل يتوسل إليك جبوار ذي قرابتك :قال "v u   ": (١)ميمون بن مهرانقال 
بـني األلـف والـالم    هذا التأويل مجع  ، بأن(٣)وقد خطَّأ هذا القول ابن جرير وابن عطية

واجلـار ذي القـرىب،   : وجار ذي القرىب، ومل يقـل : ، ولو أريد هذا املعىن، لقالواإلضافة
  .كونه ذا قرىب: فوصف القرابة وقع على اجلار، أي 

   :وقد حاول ابن حيان تصحيح قول مهران فقال
وميكن تصحيح قول ميمون على أن ال يكون مجعاً بني األلف والالم واإلضافة على ما زعم "

 :التقـدير  ،ذي القرىب بدالً من قوله واجلار على حذف مضاف :بأن يكون قوله ،ابن عطية
  .(٤)"لداللة اجلار عليه ؛فحذف جار ،واجلار جار ذي القرىب
األصل عدم التقدير، واملعىن تام دونه، وبالتايل فلسنا حباجة لتصـحيح  : ويقال رداً على هذا

  . هذا القول
  

  الترجيح

" ذو القرىب"بأنه اجلار ذي القرابة؛ ألن لفظ  "v u   : "الراجح من األقوال أن نفسر
به إال ذو القرابة  عند اإلطالق يفيد من بينك وبينهم رحم، ومل يأت يف القرآن الكرمي مراداً

j i h g } : لإلنسان، وقد وقعت الوصية بذي القرىب أوالً يف اآلية الكرمية
q p o  n ml kz   وتكون الوصية بالقرابة جاءت مرتني، وهذا

  .يدل على أمهية القرابة واعتناء اإلسالم ا، واهللا أعلم
                                  

 ،هـ ١١٧ سنة يفوت )اجلزيرة لعمر بن عبد العزيز  ويل( ، أصله كويفي، أبو أيوب الرقيميمون بن مهران اجلزر) ١(
 ].٧٠٤٩ "[التهذيب تقريب: "انظر. وكان يرسل  ،قة فقيهث
 ). ٥/٧٨(الطربي  أخرجه) ٢(
 ).٢/٥٠"(احملرر الوجيز" :انظر) ٣(
 ). ٣/٢٥٥"(البحر احمليط) "٤(



 

  
  
  
  
  
  
  
 
  .بيان املراد باجلار اجلنب : املسألة الثانية] ٧٨[

  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 

" { x wz  (١)"غريب:رجل جنب، أي : البعد، يقال: الغريب، واجلنابة.  
  الدراسة

ملا فسر ابن قتيبة رمحه اهللا تعاىل اجلار ذو القرىب بأنه اجلار القريب، فسر اجلار اجلنب باجلار 
ذا التأويل أن اجلار ن كتابياً، ولعل دليل هاأو ك مسلما أو مشركاًسواًء كان  البعيد النسب،

اجلنب مقابل للجار ذي القرىب، فلما كان اجلار ذو القرىب هو من بينك وبينه صلة قرابـة،  
  . اجلار البعيد عنك نسباً: كان املراد باجلار اجلنب

  .وعلى هذا التأويل، فهما متقابالن يف املعىن كما مها متقابالن يف اللفظ
 ،ومنه فالن أجـنيب  ، وهو البعد،أصله من اجلنابةلفظ بأن هذا ال: ومن قال ذا القول أيده

  :ألعشىل اقاالغريب، : ، واجلنيبرجل جنب إذا كان غريبا متباعداً عن أهلهو
    .(٢)فكان حريث عن عطائي جامداً            عن جنابة   زائراً أتيت حريثاً
  : وقال آخر 

    .(٣)وسط القباب غريب فإين امرؤ                فال حترمين نائال عن جنابة  

                                  
 ) .       ١١١ص"(تفسري غريب القرآن)"١(
 ).٦٢ص(ديوان األعشىالبيت يف ) ٢(
 ).١/٢٧٧"(لسان العرب"، و)٣٩٤ص"(املفضليات"يفكما علقمة بن عبدة بن النعمان بن قيس البيت  ل) ٣(



 

وعن حضور املساجد للصالة ما مل  ،عن الطهارة صاحبها لتباعد ؛اجلنابة من اجلماع :ومنه
  .(١)يغتسل

ــب   ــول ذه ــذا الق ــوإىل ه ـــاب ــ (٢)اسـن عب ـــديو (٣)اهدـوجم  (٤)الس
   (٦)اكـــــوالضح(٥)وقتـادة

  
   .)٨(ومقاتل بن سليمان (٧)وابن زيد

والبخاري وابن جرير الطربي والسمرقندي والواحدي واجلصاص  واختاره الفراء وأبو عبيدة
  .(٩)والبغوي وابن اجلوزي وابن عاشور والسعدي

   .البعيد مرتله عنك اراجلأنه  :الثاينل والق
  . (١١)، واختاره الزخمشري واخلازن واأللوسي(١٠)بن عباسال وينسب هذا القول

مرتله منك، وهذا اللفظ يقابله، فهو إذاً من وهؤالء رأوا أن املراد باجلار ذي القرىب من قرب 
  . بعدت مرتله عنك

                                  
مقـاييس  "، )٢١٢ص"(اإلشتقاق"،)٦/١٤٨"(العني" ،)٢/٤٩(للواحدي"الوسيط"،)٥/٨٠(الطربيتفسري : انظر) ١(

 ،)٣/٦٩(للخطـايب  "غريـب احلـديث  " ،)٢/٢٦٤(للقايل " األمايل"، )١١/٨٤" (ذيب اللغة"، )١/٤٨٣"(اللغة
 ).١/٢٧٧"(لسان العرب" ،)٩٩ص"(املفردات يف غريب القرآن"
 ).٥/٧٩(الطربي أخرجه ) ٢(
 ).٥/٧٩(الطربي أخرجه ) ٣(
 ).٥/٧٩(الطربي أخرجه ) ٤(
 ).٥/٧٩(الطربي أخرجه ) ٥(
 ).٥/٨٠(الطربي أخرجه ) ٦(
 ).٥/٧٩(الطربي أخرجه ) ٧(
  ).١/٢٢٩"(تفسري مقاتل بن سليمان) "٨(
تفسري "،)٢/٨٩٩"(صحيح البخاري"،)١/١٢٦"(القرآن جماز"، )١/٢٦٧(للفراء"معاين القرآن: "انظر) ٩(

أيب تفسري ابن " ،)١/٢٦٤( لواحديل "الوجيز"،)١/٣٢٧" (تفسري السمرقندي" ،)٥/٨٠"(الطربي
تذكرة األريب يف تفسري "، )١/٤٢٥" (تفسري البغوي"، )٣/٣٧٤(للجصاص  "أحكام القرآن"،)١/٣٦٨"(زمنني
 ).١٧٨ص"(تفسري السعدي"،)٥/٥٠"(التحرير والتنوير" ،)١/١١٦"(الغريب

 .، ومل أجده)٢/٧٩"(زاد املسري:"عزاه البن عباس ابن اجلوزي يف ) ١٠(
 ).٥/٢٨"(روح املعاين"، )١/٥٢٣"(تفسري اخلازن"، )١/٥٤١"(الكشاف: "انظر) ١١(



 

من يصدق عليـه مسـمى    :واملراد ،وهو مقابل للجار ذي القرىب :اجملانب:"قال الشوكاين
سـواء   ،ويف ذلك دليل على تعميم اجلريان باإلحسان إلـيهم  ،اجلوار مع كون داره بعيدة

وفيه رد من على  .ا مأمور مرعيةٌ وار حرمةٌوعلى أن اجل ،كانت الديار متقاربة أو متباعدة
  .(١)"أو خمتص بالقريب دون البعيد ،يظن أن اجلار خمتص باملالصق دون من بينه وبينه حائل

   .أنه اليهودي والنصراين :والثالث
  .(٢)قاله نوف الشامي

 مـن  أنه ال ارتباط بني اجلنب، وبني تفسريه باليهودي والنصراين: ويشكل على هذا القول
  .   جهة اللغة
  الترجيح 

الذي يترجح يل أن اجلار اجلنب يشمل القولني األولني، فاجلار اجلنب يشمل اجلار البعيـد  
  . نسباً ومرتالً، فال تنايف بني هذه املعاين، ويشمل هذا ما إذا كان اجلار مسلماً أو غري مسلم

  . بيان املراد بالصاحب باجلنب: املسألة الثالثة] ٧٩[
  :~إلمام ابن قتيبة قال ا

" {    z yz  :(٣)"الرفيق يف السفر .  
  

  الدراسة

  :ثالثة أقوالعلى    {    z yzاختلف أهل العلم بالتفسري يف املراد بـ
   .يف السفر أنه الرفيق: القول األول

 (٥)وجماهـد  (٤)ابن عباس يف روايةوهذا هو مذهب ابن قتيبة يف تأويل اآلية الكرمية، وبه قال 
  .)٥(ومقاتل بن سليمان (٤)والسدي(٣)والضحاك (٢)وعكرمة (١)ادةوقت

                                  
 ).١/٤٦٤"(فتح القدير) "١(
 ).٥/٨٠(الطربي أخرجه ) ٢(
 ) .        ١١١ص"(تفسري غريب القرآن)"٣(
 ).٥/٨٠(الطربي رجهأخ) ٤(
 ).٥/٨٠(الطربيو )١/١٥٩( هتفسريعبد الرزاق يف  أخرجه) ٥(



 

أبو عبيدة والبخاري وابن عزيز والسـمرقندي والـثعليب والواحـدي    : واختار هذا القول
  .(٦)والبغوي والقرطيب

   .أنه الرفيق: القول الثاين
   .(٨)يف رواية ابن عباسو (٧)-يف رواية عنهما -وهو قول علي وابن مسعود

   . مل كل رفيق سواء كان يف احلضر أو السفروهذا يش
  
  .(٩)"ورفيقك يف السفر ،هو جليسك يف احلضر: "سلمأزيد بن  قال
 لَصوح ،كبحه صفإن ،وسفرٍ وصناعة وتصرف كتعلمٍ حسنٍ الرفيق يف أمرٍ" :البيضاوي قال

  .(١٠)"جبنبك
  .(١١)وهكذا قال الفراء والزخمشري والرازي وأبو السعود

مـن أدىن   ،وغري ذلك أو جملسٍ من قعد جبنبك يف مسجد :وعدوا من ذلك:"لوسيقال األ
  .(١٢)"ملا فيه من العموم ؛واستحسن مجاعة هذا القيل .صحبة التأمت بينك وبينه

                                                                                                   
 ).٥/٨٠(الطربي أخرجه) ١(
 ).٣/٩٤٩(هتفسرييف ابن أيب حامت أخرجه ) ٢(
 ).٥/٨٠(الطربي أخرجه) ٣(
 ).٥/٨١(الطربي أخرجه) ٤(
  ).١/٢٢٩"(تفسري مقاتل بن سليمان) "٥(
تفسـري  "، )١/١٧٣"(غريـب القـرآن  " ،)٢/٨٩٩"(ح البخـاري صـحي "،)١/١٢٦"(جمـاز القـرآن  " :انظر) ٦(

تفسري "،)١/٤٢٥"(تفسري البغوي" ،)١/٢٦٤(واحديلل "الوجيز"، )٣/٣٠٤"(تفسري الثعليب"، )١/٣٢٨"(السمرقندي
 ).٥/١٨٨( "القرطيب

 ). ٥/٨١(الطربي أخرجه) ٧(
 ).٣/٩٤٩(هتفسرييف ابن أيب حامت أخرجه ) ٨(
احلكيم الترمذي يف نوادر إىل ) ٢/٥٣١"(الدر املنثور"، وعزاه يف )٣/٩٤٩(هفسريتيف ابن أيب حامت أخرجه ) ٩(

 .األصول وابن املنذر
 ).٢/١٨٧"(تفسري البيضاوي) "١٠(
تفسري أيب "،)١٠/٧٨"(ازيتفسري الر"،)١/٥٤١"(الكشاف"،)١/٢٦٧(للفراء"معاين القرآن:"وانظر) ١١(

 ).٢/١٧٦"(السعود
 ).٥/٢٩"(روح املعاين) "١٢(



 

   .أنه الزوجة :القول الثالث
 (٤)وابن أيب ليلى (٣)وإبراهيم النخعي (٢)واحلسن (١)-رواية عنهما -يف قاله علي وابن مسعود

    .)٥(ابن اجلوزيو (٤)ليلى
  
  
  
  
  
  

  الترجيح
مشول اللفظ للمعاين املذكورة، وذلك؛ ألن لفـظ الصـاحب    -إن شاء اهللا تعاىل-الراجح 

أي يكون مصاحباً " z    "شامل ملن ذكر، فهو كل من صاحبك، مث إنه قيد بوصف 
 لك، وقريب منك، فجنبه إىل جنبك، والشك أن املرأة تدخل يف هذا دخوال أولياً، وكـذا 

  .الصاحب سواء كان يف سفر أو كان يف حضر، أو كان طويل املالزمة أو قليلها
  :وهذا ما ذهب إليه مجع من أهل العلم، قال العالمة السعدي رمحه اهللا تعاىل

ويشـمل   ،فإنه يشمل الصاحب يف احلضر والسـفر  ؛ولعله أوىل ،الصاحب مطلقا :وقيل "
من مساعدته على أمور دينه  ،جمرد إسالمهحق زائد على  ،فعلى الصاحب لصاحبه ،الزوجة

                                  
  ):٢/٥٣٢"(الدر املنثور"، ويف )٥/٨١(الطربي رجهأخ) ١(

 :قـال   z yz    }  :وأخرج عبد بن محيد وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت عن علي يف قوله"
   .املرأة

 ".مثله وأخرج الفريايب وعبد بن محيد وابن املنذر وابن جرير وابن أيب حامت والطرباين عن ابن مسعود
  ).٣/٩٤٩(هتفسرييف حامت ابن أيب عزاه له ) ٢(
 ).٥/٨١(الطربيو) قسم التفسري-٤/١٢٥٠(يف سننهسعيد بن منصور أخرجه ) ٣(
 ).٥/٨١(الطربي أخرجه) ٤(
  ).١/١١٧"(تذكرة األريب يف تفسري الغريب) "٥(



 

وأن حيب له ما حيـب   ،والوفاء معه يف اليسر والعسر واملنشط واملكره ،والنصح له ،ودنياه
  .(١)"وكلما زادت الصحبة تأكد احلق وزاد ،ويكره له ما يكره لنفسه ،لنفسه

  .(٢)بالعموماآلية تتناول اجلميع  وأشار الطربي والقرطيب والشوكاين إىل احتمال كون
والفرق بني هذا القول والقول الثاين الذي محله أصحابه على عموم الرفيق، أم ال يدخلون 
فيه الزوجة، فهم حيكون قوهلم، مث يشريون إىل أن القول اآلخر الذي فسر اللفـظ بـاملرأة،   

  . أما قولنا هذا فالزوجة داخلة فيه، واهللا تعاىل أعلم. حاكينه بصيغة التمريض
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  ـــــــــــــــ
  :وفيها مسألة واحدة، وهي

  :يف اآلية الكرمية" £   ¤       :"ـبيان املراد ب] ٨٠[
                                  

 ).١٧٨ص"(تفسري السعدي) "١(
 ).١/٤٦٥"(فتح القدير"، )٥/١٨٩"(تفسري القرطيب"، )٥/٨٢"(تفسري الطربي: "انظر) ٢(



 

املساجد ال تقربوها، وأنتم جنب، إال جمتـازين غـري   : يعين" � ¡ ¢      £   ¤ "
  .(١)"مقيمني، وال مطمئنني

  
  :الدراسة

وأنتم  ،وهي املساجد، ال تقربوا مواضع الصالة: اختار اإلمام ابن قتيبة أن معىن اآلية الكرمية
وعلى هذا، ففي اآلية حمـذوف دل   مواضعها،: فاملراد بالصالة عابرين، إال جمتازين ،جنب

مواضع  :واملراد بالصلوات، )٤٠:احلج ( b az } :كقوله تعاىلعليه السياق، 
  .الصلوات

  . اجملتاز املريد اخلروج من موضع الصالة وهو املسجد: واملراد بعابر السبيل
  .     از املرور لهي اجلنب عن القعود يف املسجد، وجو: يؤخذ من اآليةو

ابن مسعود وأنس بن مالك واحلسن وسعيد بن املسـيب وعكرمـة   ونسبه ابن اجلوزي إىل 
  .(٢)والزهري وأمحد والشافعي

واختار هذا اإلمام الطربي والواحدي والسمعاين وابن كثري والسمرقندي وحممـد عبـده   
  .(٣)والسعدي

  :ويدل هلذا القول
إمنا عبـور السـبيل يف    ، الصالة عبور سبيلألنه ليس يف " :~ما قاله الشافعي  -

  .   (٤)"موضعها وهو املسجد

                                  
 ) .        ١١٢ص"(تفسري غريب القرآن)"١(
تفسـري  " ،)٣/٩٦٠"(تفسـري ابـن أيب حـامت   " ،)٩٩-٥/٩٨"(تفسري الطربي" :، وانظر)٢/٨٨"(زاد املسري) "٢(

تفسري "،)١/٩٧(البن قدامة"املغين" ،)١/٨٣(للشافعي "أحكام القرآن" ،)١/٤٣١"(تفسري البغوي"،  )٣/٣١٣"(الثعليب
 ).٢/٢٥٠"(خمتصر خالفيات البيهقي"، )١/٥٠٢"(ابن كثري

" تفسري ابن كثري"، ) ١/٤٣٠"(تفسري السمعاين" ،)١/٢٦٥"(تفسري الواحدي"،)٥/١٠٠"(تفسري الطربي" :انظر) ٣(
 ).٥/١١٦"(تفسري املنار"، )١/٣٣١" (تفسري السمرقندي"،)١/٥٠٠،٥٠٣(
 ).      ١/٢٨٧"(نيل األوطار"،)١/٣١٤"(ةالذخري"، )٢/٢٥٠"(خمتصر خالفيات البيهقي" :، وانظر)١/٥٤"(األم) "٤(



 

 ،من األنصار كانت أبـوام يف املسـجد   ن رجاالًأ :(١)يزيد بن أيب حبيبما رواه  -
إال يف  وال جيـدون ممـراً   ،دون املـاء يفري ،عندهم وال ماَء ،فكانت تصيبهم اجلنابة

 . (٢)" �z ¡ ¢      £   ¤ }: فأنزل اهللا ،املسجد
ما ثبت يف صحيح البخاري   ~ويشهد لصحة ما قاله يزيد بن أيب حبيب : "قال ابن كثري

وهذا قاله يف  .(٣)"سدوا كل خوخة يف املسجد إال خوخة أيب بكر" :قال  أن رسول اهللا 
وحيتاج إىل الدخول يف املسـجد   ،سيلي األمر بعده منه أن أبا بكر  علماً آخر حياته 

فأمر بسد األبواب الشارعة إىل املسجد إال بابـه   ،ر املهمة فيما يصح للمسلمنيلألمو كثرياً
"(٤) .  

} } : أن اهللا تعاىل قال بعد يه عن قربان الصالة حال السـكر : لكن يشكل على هذا
~ } |z (٥)النهي عن قربان السكران الصالة حال سكره، ال مواضعها: فظاهره .  

ة يف بيته، فالنهي البد أن يتجه إىل هذا األمر، وهو الصالة قد يؤدي السكران الصال: وأيضاً
  .حال السكر
بأن هذا ي للسكران عن قربان موطن الصالة، فيستفاد منه النهي عن قربـان  : وقد جياب

  .  الصالة بطريق األوىل
 إال أن تكونوا مسافرين غري واجـدين  ،ال تقربوا الصالة وأنتم جنب :أن املعىن :القول الثاين

   .وصلوا ،فتيمموا ،للماء
  .فعلها :وقربان الصالة ،املسافر :عابر السبيلوعلى هذا القول؛ فاملراد ب

                                  
 ،من اخلامسة ،وكان يرسل ،ثقة فقيه ،واختلف يف والئه ،واسم أبيه سويد ،يزيد بن أيب حبيب املصري أبو رجاء) ١(

         ].٧٧٠١[قاله ابن حجر يف التقريب.روى له اجلماعة ،وقد قارب الثمانني ،مات سنة مثان وعشرين
 ).         ٥/٩٩( الطربيأخرجه ) ٢(
من حديث ) ٤٥٥(من حديث أيب سعيد اخلدري،  وأخرجه البخاري) ٢٣٨٢(ومسلم ) ٤٥٤(أخرجه البخاري) ٣(

 .       ابن عباس
 ).       ١/٥٠٢"(تفسري ابن كثري)"٤(
 ).٥/٣٨"(روح املعاين"األلوسي يف: ذكر هذا اإلشكال كرد هلذا القول) ٥(



 

وإليه ذهب . (٤)وابن زيد (٣)وجماهد (٢)-يف رواية-وابن عباس (١)علي :وهذا املعىن مروي عن
 ، بل نسبه اجلصاص والـرازي إىل (٥)وابن حزم والفراء والزجاجالثوري وأبو حنيفة ومالك 

  .(٦)األكثرين
  :قال الشوكاين

وإليه ذهب  ،وبه قال مجاعة من املفسرين ،النهى عن التلبس بالصالة وغشياا :واملراد هنا"
  .(٧)"أبو حنيفة

    . (٨)واختاره الزخمشري والنسفي والسيوطي
  : ودليل هذا القول

يف وخلط  ،صالة من صلى م :سبب نزول اآلية، فقد كان (٩)سبب الرتول الوارد -
 .(١٠)يف الكالم وسبب الرتول جيب أن يكون داخالً ،القراءة

  . الصالة املعروفة، ال موطن الصالة -عند إطالقها-أن األصل يف الصالة  -

                                  
 هالفريايب وابن أيب شيبة يف مصنفإىل ) ٢/٥٤٦"(الدر املنثور"وعزاه يف يب حامت وابن أ، )٥/٩٧(الطربي  أخرجه) ١(

         ).٢/١٣(البن املنذر"األوسط: "، وانظروعبد بن محيد وابن املنذر والبيهقي
وابـن   وعبد بن محيد عبد الرزاق وابن أيب شيبةإىل ) ٢/٥٤٦"(الدر املنثور"، وعزاه يف )٥/٩٧(الطربي  أخرجه) ٢(
 .ملنذر والطرباينا
 ).      ٥/٩٧(الطربي  أخرجه) ٣(
 ).                      ٥/٩٨(الطربي  أخرجه) ٤(
البـن   "أحكـام القـرآن  "، )٢/٥٥(للزجـاج " معـاين القـرآن  "،)١/٢٧٠(للفـراء "معاين القـرآن : "انظر) ٥(

 ).١/١٦٠"(حاشية العدوي"،)٢/١٨٥"(احمللى"،)٣/٢٦٧"(البحر احمليط"،)١/٥٥٦(العريب
 ). ٥/٣٨"(روح املعاين"، )١٠/٨٧"(ازيتفسري الر"،)٨٧ص/١٠التفسري الكبري ج :انظر) ٦(
 .ذهب إىل القول األول) ١/٢٨٧(، والشوكاين يف النيل )١/٤٦٨"(فتح القدير) "٧(
 ).١٠٨ص"(تفسري اجلاللني"، )١/٢٢٣"(تفسري النسفي"،)١/٥٤٥"(الكشاف" :انظر) ٨(
  ): ٥/٩٥(الطربيو) ٤/١٥٨،١٥٩(،)٢/٣٣٦( واحلاكم) ٣٠٢٦(ذيوالترم) ٣٦٧١(أبو داود أخرج) ٩(

A }  :فقرأ ، عبد الرمحن :علي وعند بعضهمفصلى م  ،عن علي أنه كان هو وعبد الرمحن ورجل آخر شربوا اخلمر
 C Bz )فرتلت ،فخلط فيها  )١:الكافرون:  { z y   x w vz  .  

 ).٢/١٨٩"(ةاملختار:"وصححه احلاكم وكذا املقدسي حيث رواه يف
 ).       كتاب الطهارة-١/٣٧٧(شرح العمدة يف  ~قاله أبو العباس ابن تيمية ) ١٠(



 

 ،ويف نسق التالوة ما يدل على أن املراد حقيقة الصـالة : "ماقاله أبو بكر اجلصاص -

 وليس للمسجد قول مشروط مينع مـن  z} | { ~ }  :وهو قوله تعاىل
من أجل العـذر   عنِمفَ ،ويف الصالة قراءة مشروطة .لتعذره عليه عند السكر ؛دخوله

  .(٢)"فعل الصالة (١)عن عن إقامتها
 ،وذلك يكون يف الفعل ،بفتح الراء ،ال تقربوها :قالفإنه تعاىل : "ما قاله ابن العريب -

  .(٣)"ويوصل بغري فعله هذا حمال ،فكيف يضمر املكان ،ال يف املكان
أن املسافر اجلنب إذا كان واجداً للماء مل جيز له قربـان الصـالة   : يشكل على هذا القولو

حىت يغتسل، فنحتاج حينئذ إىل إضمار ما يدل على أن هذا مشروط مبا إذا كـان عادمـاً   
  . (٤)للماء
أن حكم املسافر إذا عدم املاء ذكر بعد هذه اجلملة، فيكون ذكره تكراراً يصان عنه : وأيضاً

  . (٥)لقرآن الكرميا
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                  
 . عند: هكذا، ولعلها) ١(
 ).٣/١٧٠(للجصاص  "أحكام القرآن) "٢(
 ).١/٥٥٦(البن العريب "أحكام القرآن) "٣(
 .       ،)ارةكتاب الطه-١/٣٩٠( البن تيمية"شرح العمدة"، )١٠/٨٨"(ازيتفسري الر: "انظر) ٤(
 البن تيمية"شرح العمدة"، )٥/١١٦"(تفسري املنار"، )١٠/٨٨"(ازيتفسري الر"،)٥/١٠٠"(تفسري الطربي: "انظر) ٥(
 ).        ١/٢٨٧"(نيل األوطار"، )كتاب الطهارة-١/٣٩٠(



 

  
  

  الترجيح
الذي يترجح يل هو محل اآلية على كال املعنيني؛ ألن مجيع احلجج املذكورة متقاربة، واجلمع 
بني القولني ممكن، وبه إعمال للحجج املذكورة، ولذا اختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه 

  . (١)اهللا والعالمة السعدي، وغريمها من أهل العلم
 ،أن تكون اآلية عامة يف قربان الصـالة  :وإمنا الوجه يف ذلك:"شيخ اإلسالم ابن تيمية قال

وهذا إمنا فيـه   ،وإمنا يكون يف موضعها خاصة ،واستثىن من ذلك عبور السبيل ،ومواضعها
فتكون اآلية  ؛وعلى هذا ،وذلك جائز عندنا على الصحيح ،فظ على حقيقته وجمازهلمحل ال

 اسـتثناءً  ":"أو تكون الصالة هي األفعال ويكون قوله ،دالة على منع اللبث

 ،ألن ختصيص العبور بالذكر يوجب اختصاصه باحلكم ؛ويدل ذلك على منع اللبث ،منقطعاً
ال تقربوا الصالة وال مواضعها إال عابري  :كأنه قال ،وألنه مستثىن من كالم يف حكم النفي

  .(٢)"سبيل

  
  
  
  
  
  
  

                                  
ـ "وحكـاه يف   ،)١٧٩ص" (تفسري السـعدي "، )كتاب الطهارة-١/٣٩١( البن تيمية"شرح العمدة :"انظر) ١( تح ف

 ".      فتح البيان"عن صاحب) ٣/١١٨(قوالً ألهل العلم لكنه مل يسمهم، وحكاه القامسي ) ١/٤٦٨"(القدير
 ).      كتاب الطهارة-١/٣٩١( البن تيمية"شرح العمدة )"٢(
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  ـــــــــــــ
  :وفيها مسألة واحدة، وهي

  .بيان معىن الطمس الوارد يف اآلية الكرمية] ٨١[
  :~قال اإلمام ابن قتيبة 

"b a "ن عينني وأنف وحاجب وفممنحو ما فيها م: أي.  

" e d  c "(١)"نصريها كأقفائهم: أي.  
    

  :الدراسة
اختلف أهل العلم يف معىن طمس الوجوه اليت توعد اهللا ا أهل الكتاب إن هم مل يؤمنوا مبا 

  :أنزل اهللا تبارك وتعاىل، وكان خالفهم على أقوال عدة
  .أنه طمس ما فيها من عني وأنف وحاجب: القول األول 

واإلمـام البخـاري والواحـدي والزخمشـري والنسـفي       ~ ابن قتيبة هاختارما وهذا 
  .(٢)والسيوطي

                                  
 ).٢/١٤١"(أدب الكتاب: "، وانظر)١١٣ص"(تفسري غريب القرآن) "١(
تفسـري  "،)١/٥٥٠"(الكشـاف " ،)١/٢٦٧"(لواحـدي تفسـري ا "، )٤/١٦٧٣" (صـحيح البخـاري  " :انظر) ٢(

 ).١٠٩ص( "تفسري اجلاللني"، )١/٢٢٥"(النسفي



 

  .(١)أهل اللغة وعزاه النحاس والقرطيب إىل
  :وبعض أهل هذا القول خالف يف معىن الرد، فقال

  : قال الشوكاين ،والقفا إىل مواضعها ،نه بعد الطمس يردها إىل موضع القفاإ

  .(٢)"  e d  cz } : عىن الذي يفيده قولهوهذا هو ألصق بامل"

  .، ال من معىن الطمسe d  cz } : أن هذا مستفاد من قوله تعاىل: أي
واملـراد   ،لكن خرج اخلرب بذكر الوجـه  ،صري عمياءتف، بصارلألطمس ال أنَّ: القول الثاين

e d  c } : وعلى هذا، فمعىن ، فهو من باب إطالق الكل وإرادة البعض،بصرال
z فنجعل أبصارها من قبل أقفائها: يأ.  
  .(٦)،واختاره الطربي(٥)وعطية (٤)وقتادة (٣)ابن عباس ذاه قال

    .(٧)" العقوبة والنكاليف وهذا أبلغ:" قال ابن كثري
واملراد  ،فعلى هذا القول يكون ذكر الوجه جمازاً، أنه ردها عن طريق اهلدى :الثالثل والق 

  . البصرية والقلوب
 )١(، ومقاتل بن سليمان(١١)والسدي (١٠)والضحاك (٩)وجماهد (٨)عىن ذهب احلسنوإىل هذا امل
   .(٢)السمرقنديواختاره  )١(سليمان

                                  
 ).٥/٢٤٤"(تفسري القرطيب" ،)٢/١٠٦(للنحاس"معاين القرآن:"انظر) ١(
 ).١/٤٧٥"(فتح القدير) "٢(
 ).٣/٩٦٨،٩٦٩( ابن أيب حامتو ،)٥/١٢١(الطربي  أخرجه) ٣(
 ).٥/١٢١(الطربي ، و)١/١٦٣( هتفسرييف الصنعاين  أخرجه) ٤(
 ).٥/١٢١(الطربي  أخرجه) ٥(
 ).٥/١٢٢"(تفسري الطربي: "انظر) ٦(
  ).٥٠٩- ١/٥٠٨"(تفسري ابن كثري) "٧(
 ).١/١٦٣( هتفسرييف الصنعاين  أخرجه) ٨(
عبد بن محيـد وابـن   إىل ) ٢/٥٥٦"(الدر املنثور"وعزاه يف ) ٣/٩٦٩( ابن أيب حامتو) ٥/١٢٢(أخرجه الطربي ) ٩(

 ).١/١٥٩"(تفسري جماهد" :وانظر، املنذر
 .ابن املنذرإىل ) ٢/٥٥٦"(الدر املنثور"عزاه يف ) ١٠(
 ).٣/٩٦٩( ابن أيب حامتو) ٥/١٢٢(أخرجه الطربي ) ١١(



 

 .وهي أذرعات الشأم إىل املكان الذي جاءوا منه،نردهم  من قبل أن: أن املراد: القول الرابع
  . (٣)فاملراد بذلك إجالء بين النضري
  .(٤)وهذا مروي عن زيد بن أسلم

من قبـل أن نغـري    :أيوالطمس مبعىن التغيري،  ،الوجهاء :املراد بالوجوهأن  :القول اخلامس
     .(٥)وذلةً ونكسوهم صغاراً ،فنسلب إقباهلم ووجاهتهم ،أحوال وجهائهم

  
  الترجيح

لعل الراجح من األقوال السالفة يف معىن اآلية الكرمية ما ذهب إليه اإلمام ابن قتيبة رمحه اهللا 
وطَمـس  احملو وذهاب األثر، فطمس العني ذهاب ضـوئها،  : اللغةوذلك؛ ألن الطمس يف 

ديد اهللا تعاىل وختويفه أهل : ، مث هذا الطمس مضاف للوجوه، فيكون املعىن(٦) الكتاب حماه
إن مل يؤمنوا ويصدقوا بكتابه الـذي   -األنف والفم والعينان -الكتاب مبحوه معامل وجههم

فيجعلها على هيئة أدبارهـا، وهـي   وه على أدبارها، مث يرد تلك الوج. أنزله على نبيه 
املراد العينان، فهو خالف األصل، فاألصل أنَّ اإلضافة : وأما قول من قال. األقفاء مطموسة
  . للوجه ال للعينني

وأما القول الثالث، فريده أن هؤالء قوم ضالون أصالً، قد ضل عملهم، وخـاب سـعيهم،   
أهلها، على أن هذا معىن جمازي، وال يصار إىل اجملاز  فكيف يكون ردهم يف الضاللة، وهم

  . إال بدليل

                                                                                                   
  ).١/٢٣٣"(تفسري مقاتل بن سليمان:"انظر) ١(
 ).١/٣٣٣"(السمرقنديتفسري :"انظر) ٢(
 ،)١٠/٩٨"(ازيتفسـري الـر  "،)١/٥٥١"(الكشاف"،) ٢/٦٣" (احملرر الوجيز" ،)٣/٣٢٤"(تفسري الثعليب: "انظر) ٣(
 ).٨/١٧"(أضواء البيان"، )٢/١٨٦"(تفسري أيب السعود"، )١/٣٢٧"(تفسري العز بن عبد السالم"
 ).٣/٩٦٩( ابن أيب حامتو) ٥/١٢٢(أخرجه الطربي ) ٤(
ــر) ٥( ــثعليب" :انظ ــري ال ــاف"،)٣/٣٢٤"(تفس ــر"،)١/٥٥١"(الكش ــري ال ــري "، )١٠/٩٨"(ازيتفس تفس
 ). ٢/١٨٦"(تفسري أيب السعود"،)٢/١٩٨"(لبيضاويا
" لسان العـرب "، )٣/٤٢٤"(ةمعجم مقاييس اللغ"، )٦/٧٣"(ةذيب اللغ"، )٢/٢٩٤(للسعدي"فعالاأل: "انظر) ٦(
 ).٦/٤١٢"(اللباب يف علوم الكتاب" ،)٢/٤١٥"(عمدة احلفاظ"،)٦/١٢٦(



 

، على أن إرجـاعهم ال يسـمى   (١)وأما القول الرابع، فال يناسب التهديد الشديد يف اآلية
وذا الوجه وسابقه يـرد  . طمساً، كما أن الوعيد عام جلميعهم، واإلجالء خاص ببعضهم

  . القول اخلامس
  
  
  
  
  
  

 { X W  [ Z  Y   f e   d c ba ` _ ^ ] \
 k j i h gz )٥٤:النساء.(  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : وفيها ثالث مسائل، هي

  .املراد بالناس يف اآلية الكرمية: املسألة األوىل] ٨٢[
  .بيان الفضل الذي آتاه اهللا للناس وحِسدوا من أجله: املسألة الثانية] ٨٣[

  :~قال اإلمام ابن قتيبة 

"  {a ` _ ^ ] \  [ Z  Y z النيب : يعين بالناس  على كل ما
  .(٢)"أحل اهللا له من النساء

  الدراسة
اختلف أهل العلم يف املراد بالناس الذين حسدهم اليهود على ما آتاهم ربنا تبارك وتعاىل من 

   :، هيأربعة أقوالفضله على 
  . النيب : املراد :القول األول

                                  
 ).٢/١٨٦(قاله أبو السعود يف تفسريه) ١(
 ). ١١٤ص"(القرآنتفسري غريب ) "٢(



 

 )٦(، ومقاتل بن سليمان(٥)والسدي (٤)والضحاك (٣)وجماهد (٢)عكرمةو (١)ابن عباسوبه قال 
  .(٧)وعزاه الرازي لألكثرين

  . (٨)ورجحه الفراء والزجاج والواحدي وابن كثري والسيوطي واأللوسي
  :وهو واحد،فقال قال اإلمام الرازي مبيناً وجه إطالق لفظ الناس وهو مجع على النيب 

ألنه اجتمع عنده من خصال اخلري مـا ال   ؛ه لفظ اجلمع وهو واحدوإمنا جاز أن يقع علي "
 ،يقوم مقام أمـة  :أي ،فالن أمة وحده :يقال ،ومن هذا ،يف اجلمع العظيم حيصل إال متفرقاً

    .(٩))"١٢٠:النحل( Y X        W   V Uz }  :قال تعاىل
: الوا لكفار قـريش أن هذه اآلية جاءت يف بيان سبب قول اليهود حني ق: ووجه هذا القول

 { Ú Ù Ø × Ö Õz )واملراد بالذين أهدى سبيالً النيب ) ٥١:النساء
يعنون النيب -أينا خري : ، حيث أنَّ الكفار سئلوا اليهود، وقالوا هلم فقالوا  -وأنفسهم
النيب : ،  فبني اهللا أن السبب هو احلسد هلؤالء الناس، والناس املتحدث عنهم)١٠(بل أنتم: هلم
ني محل الناس على النيب ، فتع (١١).  

                                  
 ).  ٣/٩٧٨(وابن أيب حامت) ٥/١٣٨(أخرجه الطربي ) ١(
 .  عبد بن محيدإىل ) ٢/٥٦٦"(الدر املنثور"، وعزاه يف )٣/٩٧٨(وابن أيب حامت) ٥/١٣٨(أخرجه الطربي ) ٢(
 ).١٦٢ص"(تفسري جماهد:"، وانظر)٥/١٣٨(أخرجه الطربي ) ٣(
 ).٥/١٣٨(أخرجه الطربي ) ٤(
 ).٥/١٣٨(ي أخرجه الطرب) ٥(
  ).١/٢٣٥"(تفسري مقاتل بن سليمان:"انظر) ٦(
 ).١٠/١٠٦"(ازيتفسري الر) "٧(
تفسري ابن " ،)١/٢٦٩( لواحديل "الوجيز"،)٢/٦٤(للزجاج"معاين القرآن"، )١/٢٧٥(للفراء"معاين القرآن: "انظر) ٨(

 ).٥/٥٧"(روح املعاين" ،)١١٠ص"(تفسري اجلاللني"، )١/٥١٤"(ابن كثري
 ).       ١٠/١٠٦"(ازيتفسري الر) "٩(
، )١٤/٥٣٤"(صحيح ابن حبان"، )٥/١٣٣"(تفسري الطربي"،)٤/١٧١(البن هشام"السرية النبوية: "انظر) ١٠(
  ).٢/٥٦٢"(الدر املنثور"، )٢/٨٨٥"(العجاب يف بيان األسباب"
 .وذا السبب رجح الطربي ما ذهب إليه) ١١(



 

قال أهل الكتاب زعم حممد أنه أويت ما أويت يف  :قال { ابن عباس ما جاء عن: ويؤيده

Y  }  :فرتلت ،فأي ملك أفضل من هذا ،وليس مهه إال النكاح ،وله تسع نسوة ،تواضع
a ` _ ^ ] \  [ Z  z(١) .  

  .   رام وأصحابه الك النيب : املراد بالناس :الثاينل والق
الطربي واجلصاص والزخمشري وابن جزي الكليب : واختاره (٢)-يف رواية-وهو قول عكرمة

  . (٣)وأبو السعود والنسفي

~ _ ` a  } : يف قولـه تعـاىل   وقد جاء حسد اليهود ألصحاب النيب 
 o n m l k j  i   h g f e d c b

r q p  z)١٠٩:البقرة.(  
نيب اخلامت منهم، فلما جاء من العرب، حسدم على هذه وقد كانت اليهود تأمل أن يكون ال

  .النعمة، وكفرت به
   .العرباملراد بالناس : القول الثالث
  .  (٥)واختاره حممد عبده (٤)قاله قتادة

  .املراد بالناس قريش: القول الرابع
  :، قال ابن عطية(٦)الضحاكذكره القرطيب عن 

    .(١)"ريد قريشاًحنن الناس ي :وروي عن ابن عباس أنه قال"

                                  
العجـاب يف بيـان   "، )٢/٦٨"(احملرر الوجيز: "، وانظر)٣/٩٧٩(ابن أيب حامت ، و)٥/١٣٩"(الطربي أخرجه عنه) ١(

  ).٧١ص"(لباب النقول" ،)٢/٨٨٨"(األسباب
 ).       ٣/٩٧٨(أخرجه ابن أيب حامت) ٢(
التسهيل لعلـوم  "،)١/٥٥٤"(الكشاف"، )٣/١٧١(للجصاص "أحكام القرآن" ،)٥/١٣٨"(تفسري الطربي: "انظر) ٣(

 ).١٨٣ص"(تفسري السعدي" ،)١/٢٢٧" (تفسري النسفي"، )٢/١٩٠"(تفسري أيب السعود"،)١/١٤٥"(الترتيل
 ).٥/١٣٨(أخرجه الطربي ) ٤(
 ).٥/١٦٠"(تفسري املنار) "٥(
 ).٥/٢٥١"(تفسري القرطيب:"انظر) ٦(



 

  
  الترجيح

؛ ألن الـنيب  : الذي يترجح يل هو ما ذهب إليه ابن قتيبة ومن وافقه من أن املراد بالناس
أنـتم أهـدى   : وقوهلم لكفار قريش اآليات كانت تتحدث عن موقف اليهود من النيب 

وعليـه؛  وتبني اآلية الكرمية أن حاملهم على ما قالوا هو احلسـد،   - -سبيالً من حممد 
أن اهللا جل شأنه ملا عاب عليهم حسدهم أخرب أنه ال : وأيضاً. فاألوىل تفسري الناس بالنيب 

حق هلم فيه، إذ أنه سبحانه أعطى آخرين من الناس مثل ما أعطى حممد، فسمى اهللا أنبيـاًء  
فحسب، ولو كان املراد بالناس أمة أو أصحاباً لقرن م أشباههم من األمـم أو أصـحاب   

نبياء الذين تفضل اهللا عليهم، إذ أن ضرب املثال بالقريب من احلال أقوى، فعلم ـذا أن  األ
  .   والعلم عند اهللا تعاىل.  املراد بالناس نبينا حممد 

  
بيان الفضل الذي آتاه اهللا للناس وحِسدوا من أجله، فقد اختلف : وأما املسألة الثانية، وهي

أجله احلسد، وكان خالفهم على أقـوال عـدة، هـي    أهل العلم يف الفضل الذي وقع من 
  :كاآليت

  .من النساء ما أباحه اهللا تعاىل لنبيه : املراد: القول األول
  .(٤)والسدي (٣)والضحاك (٢)ابن عباس وهذا هو مذهب ابن قتيبة، وهو مروي عن

  .(٥) -يف قول-واختاره الفراء والواحدي
  . النبوة: املراد: القول الثاين
  . (١) والراغب األصفهاين والكليب -يف قول-لزجاج والواحدياختاره ا

                                                                                                   
، قـال  )٢/٥٦٦"(الـدر املنثـور  "وعزاه يف) ١١/١٤٦(، وأثر ابن عباس أخرجه الطرباين)٢/٦٨"(احملرر الوجيز) "١(
 ".وفيه حيىي احلماين وهو ضعيف): "٧/٦(" جممع الزوائد"يف
 ).٥/١٣٩(الطربي  أخرجه) ٢(
 ).٥/١٣٩(الطربي  أخرجه) ٣(
 ).٥/١٣٩(الطربي  أخرجه) ٤(
 ،)١/٢٦٩"(تفسري الواحدي"، )١/٢٧٥(للفراء"معاين القرآن: "انظر) ٥(



 

ومجع مقاتل بن سليمان وتبعه السمرقندي والسيوطي بني هذا القول وسابقه يف تفسري اآلية 
  .(٢)الكرمية 

  . وهذان القوالن مبنيان على أن املراد بالناس الذين حسدوا النيب 
احملسودون هم : م، وهذا على قول من قالكون النيب منه: املراد بالفضل: القول الثالث

  .منهم العرب، فهم حسدوا العرب على أن النيب 
 .(٤)وابن جريج (٣)وهذا قول قتادة

  :قال ابن جرير الطربي
أن معـىن   :بن جريج الذي ذكرناه قبـل اقول قتادة و :وأوىل التأويلني يف ذلك بالصواب"

منهم  وشرف ا العرب إذ آتاها رجالً ،حممداً الفضل يف هذا املوضع النبوة اليت فضل اهللا ا
وأصحابه   تدل على أا تقريظ للنيب  ،داللة ظاهر هذه اآلية دون غريهم ملا ذكرنا من أنَّ

 وإن كان من فضل اهللا جل ثنـاؤه   ،وتزويج النساء ،وليس النكاح ،على ما قد بينا قبل
  .(٥)"الذي آتاه عباده بتقريظ هلم ومدح

   :املفسرين قوالً آخر غري ما ذكر واختار بعض
زدياد العز والتقدم اوكانوا حيسدوم على ما آتاهم اهللا من النصرة والغلبة و:"قال الزخمشري

  .(٦)"كل يوم
  .وصحابته الكرام وهذا مبين على أن املراد بالناس النيب 

  
  الترجيح

                                                                                                   
تفسـري  "، )١/١٤٥"(يـل التسهيل لعلوم الترت"، )٢/٦٦(للواحدي"الوسيط"،)٢/٦٤(للزجاج"معاين القرآن:"انظر) ١(

 ) .٢/١٢٧٦" (الراغب األصفهاين
، )١١٠ص"(تفسري اجلاللني"،)١/٣٣٦"(تفسري السمرقندي"، )١/٢٣٥"(تفسري مقاتل بن سليمان: "انظر) ٢(

 ).٥/٥٧"(روح املعاين:"وانظر
 ).٥/١٣٩(الطربي  أخرجه) ٣(
 ).٥/١٣٩(الطربي  أخرجه) ٤(
 ). ٥/١٣٩"(تفسري الطربي) "٥(
 ).٣/١٧٤(، والقامسي)١/٢٢٧( هتفسري، وهكذا قال النسفي يف )١/٥٥٤"(افالكش) "٦(



 

فضل من العز والنصـر  الذي يظهر يل رجحانه هو تأويل الفضل على كل ما يشمله معىن ال
من النسـاء؛   والتمكني والغلبة والقوة والنبوة والقرآن واحلكمة وإباحة ما أباحه اهللا لنبيه 

وهذا مـبين  . فحمل اللفظ على مجيع معانيه أوىل من قصره على بعض معانيه بدون موجب
 الـنيب   ، فهم حسدواعلى ما سبق ترجيحه من أن املراد بالناس يف اآلية الكرمية النيب 

  .على مجيع ما أعطي، وهذا شأن احلاسد، يغتاض من كل نعمة يعطاها العباد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .تفسري امللك العظيم املذكور يف اآلية الكرمية: املسألة الثالثة] ٨٤[

  :~قال اإلمام ابن قتيبة 

" { k j i h g   f e   d cz )يعين) ٥٤:النساء :
سليمان وكانت لـه تسـعمائة امـرأة وثلثمائـة     وكانت له مائة امرأة، و داود النيب 

  .(١)"سرية
  الدراسة

اختلف املفسرون يف معىن امللك العظيم الذي أعطاه اهللا تعاىل آل إبراهيم عليهم السالم على 
   :مخسة أقوال

                                  
  ). ١١٤ص"(تفسري غريب القرآن) " ١(



 

ملك داود وسليمان يف النساء كان لداود مائة امرأة ولسليمان سـبعمائة  أنه  :القول األول
  .يةامرأة وثالمثائة سر

   .(٢)السدي (١)يف روايةابن عباس  وبه قال
  .(٣)وهو اختيار الواحدي وابن أيب زمنني

لك العظيم يف حق ، فلذا فسر أصحابه امل الفضل بكثرة النساءريفسمبين على ت وهذا التفسري
  .داود وسليمان عليهما السالم بكثرة النساء

   .ملك سليمانأنه  :الثاينل والق
  . (٥)، واختاره الطربي وابن سعدي(٤)ابن عباس وبه قال

  .أن معىن امللك يف اللسان العريب السلطان: وحجة هذا القول
  .وزاد بعضهم هو ملك يوسف وداود وسليمان

  . (٦)ذهب إىل هذا النسفي وابن جزي الكليب 
   .النبوةأنه  :الثالثل والق

  .(١٠)واختاره السيوطي (٩)والثوري (٨)واحلسن (٧)قال جماهدوبه 
  : األلوسيقال 

  .(١١)"وال خيفى أن إطالق امللك العظيم على النبوة يف غاية البعد واحلمل على املتبادر أوىل"
   .التأييد باملالئكة :الرابعل والق

                                  
  ).٢/١١١"(زاد املسري:"ذكره عنه ابن اجلوزي يف) ١(
  ).٣/٩٨٠(ابن أيب حامت، و)٥/١٤٠(الطربي أخرجه) ٢(
  ).١/٣٨١"(تفسري ابن زمنني" ،)١/٢٦٩"(تفسري الواحدي:"انظر) ٣(
  ).٣/٩٨٠(ابن أيب حامت، و)٥/١٤٠(الطربي أخرجه) ٤(
  ).  ١٨٣ص"(تفسري السعدي"، )٥/١٤١"(تفسري الطربي: "انظر) ٥(
  )١/٢٢٧"(تفسري النسفي" ،)١/١٤٦"(التسهيل لعلوم الترتيل: "انظر) ٦(
  . عبد بن محيدإىل ) ٢/٥٦٧"(الدر:"، وعزاه يف )١٦٢ص"(تفسري جماهد" :، وانظر)٥/١٤٠(الطربي أخرجه) ٧(
  ).٣/٩٨٠(ابن أيب حامتأخرجه ) ٨(
  ).٣/٩٨٠(يف تفسريه  ابن أيب حامتذكره عنه ) ٩(
  )١١٠ص"(تفسري اجلاللني: "انظر) ١٠(
  ). ٥/٥٨"(روح املعاين) "١١(



 

   .(٣) (٢)ومهام بن احلارث (١)قاله ابن زيد
  .(٤)اجلمع بني سياسة الدنيا وشرع الدين :اخلامسل والق

  الترجيح
سرين يف معىن امللك الذي آتاه اهللا تعاىل آلل إبراهيم هـو امللـك   لعل الراجح من أقوال املف

فالن ملـك، أو  : املعروف باللسان العريب؛ ألن هذا هو املعلوم من معىن امللك، فحني يقال
أنه السلطان الذي يلي أمر تلك احمللة، قال العالمة : امللك الفالين، فاملعهود يف اللسان العريب

  :  ابن سعدي

"  {   d c k j i h g   f ez  وذلك ما أنعم اهللا به
على إبراهيم وذريته من النبوة والكتاب وامللك الذي أعطاه من أعطاه من أنبيائـه كـداود   

     .(٥)"وسليمان
وأما ما ذكر من األقوال كالتزوج مبائة أو ألف امرأة، أو التأييد باملالئكة، أو غريمها فهذا ال 

  .علم عند اهللا تعاىليعرف كونه من معاين امللك، وال
  

 { X W g    f e d cb a ` _    ~  } | { z
 u t s  r q po n m l k j  i h

 y x w    vz )٨٣:النساء.(  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :وفيها مسألتان، مهاـــــــــ 
  :املراد بأويل األمر يف اآلية الكرمية: املسألة األوىل] ٨٥[

                                  
  . ، ومل أجده)٢/١١١"(زاد املسري:"ذكره عنه ابن اجلوزي يف)١(
قاله ابن حجر يف . الثانية مات سنة مخس وستنيمهام بن احلارث بن قيس بن عمرو النخعي الكويف ثقة عابد من ) ٢(
  ).٧٣١٦( تقريبال
  ). ٥/١٤٠(أخرجه الطربي) ٣(
  ). ٣/٢٨٥"(البحر احمليط"،)٢/١١١"(زاد املسري:"انظر) ٤(
  ).١٨٣ص"(تفسري السعدي) "٥(



 

  :~قتيبة قال اإلمام ابن 

" { k j  i h g    f e dz (١)"ذوو العلم منهم: أي.  
  

  الدراسة

املطلوب رد األمر إليهم، وحاصل هذا اخلالف يرجـع  " j  i :"اختلف أهل العلم يف 
  :(٢)إىل أقوال ثالثة

   .العلماء: املراد م: أوهلما
  .(٦)وابن جريج (٥)وقتادة (٤)وجماهد (٣)قاله احلسن

أكابر الصحابة مثل أيب بكـر  :عبر عن هذا املعىن بلفظ آخر قريب، فقال وبعض أهل العلم
  . (٧)وعمر

  
  .(٨)واختار هذا القول ابن أيب زمنني والنحاس واأللوسي والسعدي

ويلزم  ،ألم يعرفون أوامر اهللا ونواهيه جائزة؛ أمر والفقهاء أول ةسميت أن: ووجه هذا القول
: كما قال يف آية أخرى ،ن يسموا أويل األمر من هذا الوجهفجائز أ ،غريهم قبول قوهلم فيها

                                  
 ). ١١٥ص"(تفسري غريب القرآن) "١(
تفسري " ،)١/٥٧٢"(الكشاف" ،)٥/٢٩١"(القرطيبتفسري "، )١/٤٥٦" (البغويتفسري : "انظر القولني األولني يف) ٢(
تفسـري  "،)١/٣٣٨"(تفسـري العـز بـن عبـد السـالم     " ، )٢/٢٢٥"(تفسري البيضـاوي "، )١٠/١٥٩"(ازيالر

 ).١/٤٩١"(فتح القدير" ،)٥/٩٤"(روح املعاين"، )١/٢٣٦"(النسفي
 ).١/١٦٦(هتفسرييف  الصنعاينأخرجه ) ٣(
 ).١/١٦٦(هتفسرييف  الصنعاينأخرجه ) ٤(
 ).٣/١٠١٥(ابن أيب حامت ، و)٥/١٨٢(الطربي أخرجه ) ٥(
 ).٥/١٨٢(الطربي أخرجه ) ٦(
ــدي يف ) ٧( ــريكالواح ــيب يف ،)١/٢٧٨(هتفس ــل "والكل ــوم الترتي ــهيل لعل ــيوطي )١/١٥٠"(التس ،والس
 ).  ١١٥ص"(اجلاللني:"يف
روح "،)٢/١٤١( للنحاس"رآنمعاين الق"،) ١/٣٩٠"(زمننيأيب تفسري ابن " ،)١/٢٧٨(للواحدي" الوجيز: "انظر) ٨(

 ).١٩٠ص"(تفسري السعدي"، )٥/٩٤" (املعاين



 

{ Ï  Î  Í Ì Ë Ê É    È Ç Æz 
  .(١))١٢٢:التوبة(
   .مراءاأل: أن املراد م: ثانيهماو

  .(٤)،واختاره الطربي والسمعاين(٣)بن سليمان ومقاتل (٢)قاله ابن زيد
  .(٥)الذين هلم أمر على الناس هم أويل األمر أن : ووجه هذا القول
  .أن اآلية حتمل املعنيني السالفني: القول الثالث

  .   (٦)وإىل هذا ذهب ابن عطية وأبو بكر اجلصاص وابن القيم والثعاليب 
  الترجيح

الراجح يف معىن اآلية الكرمية ما ذهب إليه أصحاب القول الثالث إذ بـه جتتمـع حجـج    
 أمر، وهذا واضح، وأمـا العلمـاء   الفريقني، فاللفظ يشمل العلماء واألمراء ، فاألمراء أويل

  : فتسميتهم أمراء؛ لكوم يطاعون يف تبليغهم شرع اهللا ودينه، بل قال العالمة ابن القيم
فإن  ،والتحقيق أن األمراء إمنا يطاعون إذا أمروا مبقتضى العلم فطاعتهم تبع لطاعة العلماء" 

 ،طاعة العلماء تبع لطاعة الرسـول فكما أن  ،الطاعة إمنا تكون يف املعروف وما أوجبه العلم
    .(٧)"فطاعة األمراء تبع لطاعة العلماء
  .(٨)"واملعىن يقتضيهما معاً:  "وألجل ذا قال اإلمام ابن عطية

x w    v } : الكالم على عود االستثناء يف قوله تعـاىل : املسألة الثانية] ٨٦[
yz.   

                                  
 .بتصرف يسريٍ) ٣/١٨٢" (أحكام القرآن"يف  جلصاصقاله ا) ١(
 ).٥/١٨٢(الطربي أخرجه ) ٢(
 ).١/٢٤٥"(تفسري مقاتل بن سليمان: "انظر) ٣(
 ).١/٤٥٣"(تفسري السمعاين"، )٥/١٨١"(تفسري الطربي: "انظر) ٤(
 ).١٠/١٥٩( هتفسريازي يف الرذكره ) ٥(
تفسـري  "،)٢/٢٤٠"(إعـالم املـوقعني  "، )٣/١٨٢( للجصاص "أحكام القرآن"، )٢/٨٥"(احملرر الوجيز: "انظر) ٦(

 ). ١/٣٨٥"(الثعاليب
 ).١/١٠"(إعالم املوقعني) "٧(
 ). ٢/٨٥"(احملرر الوجيز)"٨(



 

  :~قال اإلمام ابن قتيبة 

m l k j  i h g    f e d } : قولـه سـبحانه   (١)ومنه" 
 y x w    v u t s  r q po nz 

  . )٨٣:النساء(
لعلمه الذين يستنبطونه منهم إال قليالً، ولوال فضل اهللا علـيكم ورمحتـه، التبعـتم    : أراد

  . (٢)"الشيطان
  الدراسة

وقع بني أهل العلم خالف يف االستثناء الوارد يف اآلية الكرمية إىل ماذا يرجع، وسبب هـذا  
  : خلالفا
يوهم أن ذلك القليل وقع ال بفضـل اهللا وال برمحتـه   االستثناء يف اآلية الكرمية ظاهر أن "

  .  (٣)"فعند هذا اختلف املفسرون ،ن ذلك حمالأ :ومعلوم
لعلمـه  : أن االستثناء يف اآلية الكرمية راجع إىل املستنبطني؛ ليكون املعىن ~يرى ابن قتيبة 

    .ليالًالذين يستنبطونه منهم إال ق

  r q:"االستثناء، واملقدم مجلـة  : وعلى هذا القول ففي اآلية تقدمي وتأخري، فاملؤخر
w    v u t s  "حيث قدمت على االستثناء.  

، (٦)حيىي بن سـالم  واختاره ، (٥)وقتادة (٤)وهذا املذهب يف اآلية الكرمية هو مذهب احلسن
   .(٧)ألهل اللغة كلهم الزجاجوعزاه 

  :قول ثان، وهوويف املعىن 

                                  
 .       أي املقدم واملؤخر) ١(
      ).   ٢٠٩ص"(تأويل مشكل القرآن) "٢(
 ). ١/٤٥٦"(تفسري البغوي" :، وانظر)١٠/١٦١(ه تفسريقاله الرازي يف ) ٣(
 ).       ٢/١٤٨"(زاد املسري:"عزاه إليه ابن اجلوزي يف ) ٤(
 ).     ٥/١٨٣( الطربي أخرجه) ٥(
 ). ١/٣٩١"(زمننيأيب تفسري ابن : "انظر) ٦(
 ).      ١/٨٤(للزجاج" معاين القرآن: "انظر) ٧(



 

  . أذاعوا به إال قليالً منهم، وهم أهل اإلميان: راجع إىل اإلذاعة، والتقدير -االستثناء -أنه
ماعة من جل ، وعزاه القرطيب(٣)واختاره ابن جرير والفراء (٢)وابن زيد (١)وهذا قول ابن عباس

  .(٤)الكسائي واألخفش وأبو عبيد: منهم من النحويني
ألن علم السرايا إذا ظهر، علمه املستنبط وغـريه،  : "وجه هذا القولقال الفراء مفصحاً عن 

  .  (٥)"واإلذاعة قد تكون يف بعضهم دون بعض، فلذلك استحسنت االستثناء من اإلذاعة
التبعـتم   :تقـدير الف ، وعلى هذا؛راجع إىل اتباع الشيطان -االستثناء -أنه :الثالثالقول 

  .منكم الشيطان إال قليالً
ف االستثناء إىل ما يليه ويتصل به أوىل من صرفه إىل الشيء البعيد رأن ص: لقولووجه هذا ا

  .(٦)عنه

كال، : مبعىن" :"وأهل هذا القول اختلفوا يف معىن اآلية، فذهب بعضهم إىل أن معىن 

لقول ويروى هذا ا. (٧)أي ال تبعتم الشيطان كلكم، والقلة تأيت مبعىن العدم يف لسان العرب
  .)٩(وبه قال الثعليب (٨)عن قتادة

  :لكن هذا املعىن انتقد؛ ألنه وإن كان وارداً، إال أن يف اآلية ما يرده، قال ابن عطية
  .(١٠)"ألن اقتران القلة باالستثناء يقتضي حصوهلا"

  .(١١)"وهذا الذي ذكره ابن عطية صحيح: "قال أبو حيان

                                  
 .   إىل ابن املنذر) ٢/٦٠٢"(الدر املنثور"وعزاه يف ) ٣/١٠١٧(ابن أيب حامت، و)٥/١٨٣( الطربي أخرجه) ١(
 ،      )٥/١٨٣( الطربي أخرجه) ٢(
 ،)٥/١٨٤" (الطربي تفسري"، )١/٢٧٩(للفراء"معاين القرآن: "انظر) ٣(
 ).       ١/٣٧٨(لألخفش"معاين القرآن:"، وانظر)٥/٢٩٢"(تفسري القرطيب) "٤(
 ).١/٢٨٠(للفراء" معاين القرآن)"٥(
 ).١/٥٦٥"(تفسري اخلازن" ،)١٠/١٦١"(ازيتفسري الر:"انظر) ٦(
 ).٥/٣١٥"(أضواء البيان"،)٣/٣٢٠"(البحر احمليط"، )١/٥٣١"(تفسري ابن كثري"،)٥/١٨٤"(تفسري الطربي:"انظر) ٧(

 ).٥/٣١٥"(البيان
   .الرزاق وابن املنذر عبدإىل ) ٢/٦٠٢"(الدر املنثور"عزاه يف ) ٣/١٠١٧(ابن أيب حامتأخرجه ) ٨(
  ).٣/٣٥١"(تفسري الثعليب:"انظر) ٩(
 ).٢/٨٥"(احملرر الوجيز) "١٠(
 ).٣/٣٢٠"(البحر احمليط)"١١(



 

  . (١)"كل الظهوروهذا القول ليس بظاهر :"قال الشيخ الشنقيطي
  .ويزاد وجها آخر، وهو أنه لغة نادرة، والقرآن ال يفسر بالنوادر من لغة العرب

  : وذهب آخرون إىل محلها على العموم، فقال
كانوا يستدركون بعقـوهلم   ،منكم لضللتم إال قليالً ؛إليكم النيب  بإرساللوال فضل اهللا 

  . ن ساعدةويعرفون ضالل من يعبد غريه كقس ب ،معرفة اهللا
  .(٢)"وهو الذي يقتضيه اللفظ: "قال ابن جزي الكليب

  .(٣)واختار هذا الواحدي وابن عطية والزخمشري والبيضاوي والنسفي والشوكاين والقامسي
  .أن املراد اتباع الشيطان يف قضية خاصة، وهي دون الكفر: وآخرون فهموا

 y x w    v u t s  r qz } : الضحاك يف قولهقال 
  . (٤)كانوا حدثوا أنفسهم بأمور من أمور الشيطان إال طائفة منهم هم أصحاب النيب  :قال
  . (٤)منهم

ومن أهل هذا القول من ذهب على أن املراد بفضل اهللا وبرمحته يف هذه اآلية هـو نصـرته   
التبعـتم   ؛والظفر علـى سـبيل التتـابع    فبني تعاىل أنه لوال حصول النصرتعاىل ومعونته، 

  . (٥)اإلميان وهم أهل ،ال قليل منكمإ ،نوتركتم الدي ،الشيطان
  . (٦)"وهذا أصح الوجوه وأقرا إىل التحقيق  : "قال الرازي

لكن يشكل على هذا القول أن عدم اتباع الشيطان قليله وكثريه هو من رمحة اهللا وفضـله،  
عقله أن البعض قد يهتدي ب: إن االستثناء عائد إىل اتباع الشيطان، إذ معىن هذا: فكيف يقال

                                  
 ).٥/٣١٥"(أضواء البيان) "١(
 ).١/١٥٠"(التسهيل لعلوم الترتيل) "٢(
ــر) ٣( ــوجيز: "انظ ــديل "ال ــوجيز"، )١/٢٧٨(لواح ــرر ال ــاف"،)٢/٨٤" (احمل ــري "،)١/٥٧٣"(الكش تفس
 ).       ٣/٢٣٦"(تفسري القامسي"،)١/٤٩١"(فتح القدير"، )١/٢٣٧"(تفسري النسفي" ،)٢/٢٢٦"(يضاويالب
 ). ٣/١٠١٧(ابن أيب حامت، و)٥/١٨٤( الطربي أخرجه) ٤(
 . عن أيب مسلم األصفهاين) ١٠/١٦٢(حكاه الرازي يف تفسريه) ٥(
 .املصدر السابق) ٦(



 

أنكر هذا القول أكثر العلمـاء إذ لـوال   "وفضله وذكائه، ال بفضل اهللا تعاىل ورمحته، ولذا 
  .(١)"ألتبع الناس كلهم الشيطان ؛فضل اهللا ورمحته

  
  
  
  

  الترجيح
الذي يترجح يل من األقوال السالفة ما ذهب إليه أصحاب القول الثاين من أن االستثناء عائد 

الستثناء ال ميكن عوده على اجلملة اليت يليها، ملـا ذكـر مـن    على اإلذاعة، وذلك؛ ألن ا

S } : اإلشكال، ولذا ملا جاء هذا املعىن لوحده مل يقع فيه استثناء، كما يف قوله تعـاىل 
b a  ` _ ^ ] \ [   Z Y X W V U  T  z ) ٢١:النـور( ،

ما سيقت له فالذي يظهر يل أنه ال يتناسب مع  ~وأما املذهب الذي ذهب إليه ابن قتيبة 
 اآلية، فاآلية سيقت للثناء على الذين يعلمون وحيسنون االستنباط، فهم يعلمون األمر إذا رد

  .{إليهم، فبقي القول الثاين مناسباً، مع أنه مؤيد بأنه قول الصحايب اجلليل ابن عباس
  
  
  
  
  
     
  
  
  

                                  
 ).٥/٣١٥"(أضواء البيان" :، وانظر)٥/٢٩٢( هتفسرييف القرطيب قاله املهدوي، نقله ) ١(
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــ

  :وفيها مسألة واحدة، وهي
  .بيان املراد باملقيت] ٨٧[

  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 

"  { Ï  Î        Í Ì Ë Êz اقتـدر عليـه، قـال    : مقتدراً، أقات على الشيء: أي
  :الشاعر

  . (١)وكنت على إساءته مقيتاً     وذي ضغن كففت النفس عنه  

  :(٢)الشاهد للشيء احلافظ له، قال الشاعر: واملقيت أيضاً

                                  
تفسـري  "، و)٢/٨٦"(احملرر الـوجيز "و ،)٥/١٨٨"(تفسري الطربي" البيت نسب للزبري بن عبد املطلب، كما يف) ١(
  ).٢/٧٦"(لسان العرب"، )٣/٣١٦"(البحر احمليط"و )١٠/١٦٦"(ازيالر

  .وسيأيت ختريج األثر ،ألنصارياحيحة بن ويف مسائل نافع البن عباس نسبه ابن عباس أل
  .ة من شعراء اليهودقيس بن رفاع يبفقد نسب أل) ١/٢٨٨"(طبقات فحول الشعراء:"وأما يف 

البحـر  " ،)١/٥٧٥"(الكشـاف "، وكـذا يف  )٢/٨٦"(احملرر الوجيز:" كما يف لسموأل بن عادياءل البيت نسب) ٢(
  ).٢/٧٥( "لسان العرب" ،)١/٨٦( "األصمعيات"،)١/٢٨٠"(طبقات فحول الشعراء"، )٣/٣١٦"(احمليط



 

  .(١)"أيل الفضل أم علي إذا حو      سبت إين على احلساب مقيت
  

  الدراسة
. املقتدر: أنه يرى أن معىن املقيت: هذا النص السابق من كالم ابن قتيبة يفهم منه فهماً قوياً

  .اإلمام ابن اجلوزي، فعند ذكره األقوال يف معىن اللفظة عزى إليه هذا القولوهذا ما فهمه 
  :وأهل العلم قد اختلفوا يف معىن املقيت على سبعة أقوال

   .أنه املقتدر :القول األول
   .وقد ذكر اإلمام ابن قتيبة ما يدل على أنه يف اللسان العريب يطلق املقيت ويراد به املقتدر

  :قال الزجاج

Í Ì Ë Ê        }  :وقال اهللا عـز ذكـره   ،املقتدر على الشيء :إن املقيت :أهل اللغة قال"
 Ï  Îz  (٢)"مقتدرا :-واهللا أعلم-يريد.  

   .مقتدرا قادراً :قال" Ï :"نافع بن األزرق ابن عباس عن قولهوقد سأل 
  . (٣)، مث ذكر له  البيت الذي ذكره ابن قتيبةنعم :قال ؟وهل تعرف العرب ذلك :قال

هو أن املقيت مبعـىن املقتـدر،   : بل الذي يفهم من كالم ابن جرير أن الذي يف لغة قريش
  .(٤)وألجله رجح هذا القول

وابن أيب ابن جرير و الفراء واختاره ،(٦)وابن زيد (٥)والسدي وإىل هذا املعىن ذهب ابن عباس
  .(١)والواحدي والثعاليب والسيوطي الثعليبوزمنني 

                                  
  ). ١١٦ص"(تفسري غريب القرآن) " ١(
  ). ٤٨ص"(تفسري أمساء اهللا احلسىن) "٢(
  ).١٠/٢٥٢"(املعجم الكبري"أخرجه الطرباين يف ) ٣(

والطرباين يف الكـبري والطسـيت يف    "الوقف واإلبتداء"بكر ابن األنباري يف  أيب إىل): ٢/٦٠٤"(الدر املنثور"وعزاه يف 
  .وهذه أحد مسائل نافع البن عباس، وهي مسائل معروفة مشهورة عند أهل العلم. همسائل

  ، )٥/١٨٨"(تفسري الطربي:"انظر) ٤(
  ).٥/١٨٧(الطربي  أخرجه)٥(
  ).٥/١٨٧(الطربي  أخرجه)٦(



 

   . ه احلفيظأن :الثاينل والق
   .(٣)قتادةو (٢)وبه قال ابن عباس

  .(٤)والنحاس والزخمشري الزجاجواختار هذا أبو عبيدة و
إذا حفظت  ،الرجل أقوته قوتاً قت :يقال ،مشتق من القوت املقيت نأ: (٥)ووجه هذا القول

ـ  .يقوى البدنونفس الاسم الشيء الذي حيفظ  :والقوت ،عليه نفسه مبا يقوته ى واملعىن عل
  : هذا

   .من احلفظ ،الذي يعطي الشيء على قدر احلاجةاحلفيظ 
  .(٦)معطي القوت ولذا فسر بعضهم هذا االسم بأنه

  .(٧)"كفى باملرء إمثا أن يضيع من يقوت:" قوله : ومن هذا املعىن
   :ل الشاعروق: وجاء على هذا املعىن

    .سبت إين على احلساب مقيت    أيل الفضل أم علي إذا حو    
لكن مل يرتض ابن جرير هذا، فقد رأى أن مقيت يف البيت جاء على معىن موقوف، فيكون 

  .(٨)إين على احلساب موقوف: املعىن

                                                                                                   
تفسري " ،)١/٣٩٢" (زمنني أيب تفسري ابن"، )٥/١٨٨"(تفسري الطربي"، )١/٢٨٠(للفراء"معاين القرآن: "انظر) ١(

  ). ١١٥ص"(تفسري اجلاللني"،)١/٣٩٦"(تفسري الثعاليب"، )١/٢٧٩( لواحديل "الوجيز"، )٣/٣٥٣" (الثعليب
  ). ٣/١٠١٩(ابن أيب حامتو )٥/١٨٧(الطربي أخرجه) ٢(
  ). ٢/١٥١" (زاد املسري:"عزاه له ابن اجلوزي يف) ٣(
،  )٢/١٤٧(للنحـاس  " ين القـرآن معـا "، )٢/٨٥(للزجـاج  " معاين القرآن"، )١/١٣٥"(جماز القرآن: "انظر) ٤(
  ). ١/٥٧٤"(الكشاف"
تفسـري  "،)تفسري سورة النساء-٢/١٣٦٤"(تفسري الراغب األصفهاين"، )٢/١٤٧(للنحاس " معاين القرآن" :انظر) ٥(

التحريـر  " ،)٥/٩٨"(روح املعاين"، )٢/٢١٠"(تفسري أيب السعود"، )١/٢٣٧"(النسفي تفسري"،)٢/٢٢٨" (البيضاوي
  ).٥/١٤٤"(والتنوير

معـاين  : "نسبة هذا القول إىل مقاتـل بـن سـليمان واخلطـايب، قـال الفـراء يف      ) ٢/١٥١" (زاد املسري"يف ) ٦(
 ،)١/٣٣٩"(تفسري العز بن عبد السـالم " :، وانظر"املقيت املقتدر، كالذي يعطي كل رجل قوته):"١/٢٨١"(القرآن

  ).    ٥/٥١"(تاج العروس"
من حديث عبد اهللا بـن  ) ١/٥٧٥(واحلاكم ) ١٠/٥١(ابن حبان و) ٢/١٦٠(وأمحد ) ١٦٩٢(داود وأب أخرجه) ٧(

  ".هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه: "قال احلاكم. عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما
  ). ٥/١٨٨" (تفسري الطربي" :انظر) ٨(



 

ومبعىن احلفيظ أو احلافظ جاء التعبري عن بعض السلف وأهل العلم بألفاظ أخرى مقاربـة،  
وهذا اللفظ قد فسر به ، (١)وحقها أال تعد قوالً خمالفاً، فقد جاء عن جماهد تفسريه بالشهيد
  . (٢)املقيت مضموماً إىل احلفيظ، كما صنع غري واحد من املفسرين

  .(٣)"وهو راجع إىل معىن احلفيظ ،الشهيد :املقيت :وقيل:"قال اإلمام النووي
  .  (٤)احلسيبوجاء عن جماهد أيضاً تأويله ب

  .(٥)الرقيب تفسريه ب: عن عطاءو
  . (٦) بالتدبري القائم على كل شيءهو  :وقال بعضهم

  : وهذه معان متقاربة، ولذا مجع بني بعضها اإلمام جماهد، فقال
  
  .(٧)"حفيظاً حسيباً شهيداً ":مقيتا"

فيجازي كـال مـا    ،أي شاهدا حفيظا حسيبا على هذه األعمال: "وقال الشيخ السعدي
  .(٨)"يستحقه

  .(٩)"وهذا كله يتقارب:"قال ابن عطية بعد أن ذكر مجلة مما ذكرنا
  .(١٠)"وهذه أقوال متقاربة الستلزام بعضها معىن بعض: "قال ابن حيان

                                  
  ).١٦٧ص"(تفسري جماهد:"، وانظر)٣/١٠٢٠( ابن أيب حامتو ،)٥/١٨٧(الطربي  أخرجه) ١(
  ). ٢/٢١٠"(تفسري أيب السعود"، )٢/٢٢٨"(تفسري البيضاوي" :ظران) ٢(
  ).١/٢٥٩"(األذكار) "٣(
  ).٣/١٠٢٠( ابن أيب حامتو) ٥/١٨٧(الطربي  أخرجه) ٤(
  ).٢/١٥١" (زاد املسري:"عزاه له ابن اجلوزي يف) ٥(
  ). ٣/٣٢٢"(البحر احمليط"،)٥/١٨٧( "الطربي تفسري:"انظر) ٦(
عبد بن محيـد وابـن   إىل ) ٢/٦٠٤"(الدر املنثور"وعزاه يف) ٣/١٠٢٠( ابن أيب حامتو )٥/١٨٧(الطربي  أخرجه) ٧(

  .املنذر
احلـافظ، والرقيـب ،    :واملقيت): "٥/١٤٤"(التحرير والتنوير"يف ، وقال ابن عاشور)١٩١ص"(تفسري السعدي) "٨(

  ."والشاهد ، واملقتدر
  ).٢/٨٦"(احملرر الوجيز) "٩(
  ).٣/٣٢٢"(البحر احمليط) "١٠(



 

األول والثاين مـن  : بل إن اإلمام الرازي رمحه اهللا مل يذكر يف معىن املقيت، إال قولني اثنني
  .األقوال املذكورة، مما يدل على ما ذكرنا

  
  :الترجيح

عنيان واردان يف اللغة، كما أنه ال الذي يترجح يل هو محل املقيت على كال املعنيني، إذ مها م
  :تنايف بينهما، قال ابن فارس

: أصل صحيح، يدل على إمساك وحفظ وقدرة على الشيء، من ذلك: القاف والواو والتاء"

على مـا   وقادراً ،عليه له شاهداً حافظاً :أي Ï  Î        Í Ì Ë Êz }  :قوله تعاىل
   .(١)"أراد
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  ـــــــــــــــ
  :وفيها مسألة واحدة، وهي

  .بيان املراد خبلق اهللا الوارد يف اآلية الكرمية] ٨٨[

                                  
  ).٥/١٨٤"(مرقاة املفاتيح"، )٢٧٦ص"(إصالح املنطق" :،وانظر)٥/٣٨"(مقاييس اللغة) "١(



 

  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 

اخلصـاء،  تغيري خلقه ب: دينه، ويقال: أي" §  ¨ © ª :"وقال تعاىل"
  .(١)"وبتك اآلذان، وأشباه ذلك

  
  الدراسة

  :اختلف أهل العلم يف املراد بتغيري خلق اهللا وكان خالفهم على أقوال ثالثة
وذلك بالكفر باهللا تعاىل، وكذا بتحليـل احلـرام وحتـرمي    . أنه تغيري دين اهللا: القول األول

  .احلالل
-وجماهد   (٣)-يف رواية-واحلسن(٢) -يةيف روا-كما ذهب إليه ابن قتيبة، وبه قال ابن عباس

  . (٩)وابن زيد (٨)والسدي(٧)والنخعي(٦)وقتادة(٥) -يف رواية-وعكرمة  (٤)-يف رواية
  

  .(١٠)والسيوطي  -يف قول- وهو اختيار الواحدي والبغوي وابن اجلوزي
  : ويشهد هلذا القول

                                  
  ).٥٠٧ص"(تأويل مشكل القرآن) "١(
تفسـري  "، )١/١٧٤"(تفسـري جماهـد  " :، وانظـر )٤/١٠٦٩(ابـن أيب حـامت   و )٥/٢٨٣(الطربي  أخرجه) ٢(

  ). ٩٧ص"(الثوري
  ).٥/٢٨٤(الطربي  أخرجه) ٣(
  ).٥/٢٨٣(الطربي  أخرجه) ٤(
  ).٥/٢٨٢(الطربي  أخرجه) ٥(
  ).٥/٢٨٤(الطربي  أخرجه)٦(
  ).١٧٤ص(تفسري جماهدو) ٩٧ص(تفسري الثوري: وانظر )٥/٢٨٣(الطربي  أخرجه) ٧(
  ).٥/٢٨٤(الطربي  أخرجه) ٨(
  ).٥/٢٨٤(الطربي  أخرجه) ٩(
تفسـري  "، )٢٨٥ص"(نزهة األعـني النـواظر  "، )١/٤٨٢"(تفسري البغوي"،)١/٢٩٠(لواحديل" الوجيز" :انظر) ١٠(

  ).١٢٣ص"(اجلاللني



 

¤ ¥ ¦      §¨ © ª »  ¬ ® }  :قوله سبحانه وتعاىل -
¶ µ´   ³ ² ± °¯  ¹ ¸z )٣٠:الروم.( 

¶ ¸  :"مث قال" ± ² ³   ´ :"فهذا يؤيد أن خلق اهللا مبعىن دينه، حيث قال
 ¹ ."  

  :قال العالمة الشنقيطي
  .(١)"ال تبدلوا فطرة اهللا اليت خلقكم عليها بالكفر :إذ املعىن على التحقيق"

: قال الـنيب  :قال ويشهدا هلذا ما ثبت يف الصحيحني من حديث أيب هريرة  -
كما تولـد   ،أو ميجسانه ،أو ينصرانه ،فأبواه يهودانه :كل مولود يولد على الفطرة"

 . (٢)"هل جتدون فيها من جدعاء ،البهيمة يمة مجعاء
  : ~قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

ومها اللذان  ،وتغيري اخللقة باجلدع،تغيري الفطرة بالتهويد وغريه :بني األمرين فجمع "
  .(٣)"بد أن يغريمها أخرب إبليس أنه ال

إين : " قال رسول اهللا  :ما رواه مسلم يف صحيحه عن عياض بن محار قالأيضاً و -
وحرمت عليهم ما  ،فاجتالتهم عن دينهم ،فجاءم الشياطني ،خلقت عبادي حنفاء

  . (٤)"أحللت هلم
  . وحنوهاوقطع اآلذان أنه تغيري اخللق باخلصاء والوشم وفقء العني : القول الثاين

  
  

-يف رواية -وعن جماهد (٢)وهو مروي عن أنس بن مالك (١)-يف رواية-وبه قال ابن عباس
  .(٦)واحلسن يف رواية (٥)وهو قول ابن مسعود (٤)-يف رواية-وعكرمة (٣)-رواية

                                  
   ).٢/١١٤"(احملرر الوجيز" ،)٥/٢٨٥"(تفسري الطربي" :، وانظر)١/٣٠٩"(أضواء البيان" )١(
  . من حديث أيب هريرة ) ٢٦٥٨(ومسلم ) ١٣١٩(البخاري  أخرجه) ٢(
  ). ٢٨٧ص"(ليلشفاء الع"،)٢/٩٦٨"(أحكام أهل الذمة:"، وانظر)١/٩١"(تفسري آيات من القرآن الكرمي) "٣(
  ).٢٨٦٥(مسلم  أخرجه) ٤(



 

  .(٧) وابن جزي الكليب -يف قول-واختاره الزخمشري وابن اجلوزي
واملتنمصـات واملتفلجـات    ويدل على هذا احلديث الذي لعن فيه الوامشات واملستومشات

  .(٨)"للحسن واملغريات خلق اهللا
   .أنه تغيري أمر اهللا: ثالثالل والق

  .عطاءهذا القول إىل (٩) نسب ابن اجلوزي 

                                                                                                   
" ª © ¨  § : "وقال فيه نزلت ،بن عباس أنه كره اإلخصاءاعن ) ٥/٢٨٢( الطربي أخرج) ١(

: لكن هذا ال يعين أن ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما يرى أن معىن اآلية مقصورا على هذا املعىن، بل معىن هذه اجلملة
خلق اهللا تعاىل، وعليه؛ فال ينبغي أن نعد هذه رواية أخرى البن عباس يف معىن اآليـة   أن اإلخصاء داخل يف معىن تغيري

§  ¨ ©  "يف قوله اهللا تعـاىل  عنه  )١٠/٢٤(البيهقي و) ٤/١٠٦٩(ابن أيب حامت الكرمية، وروى 

ª "وهذا كسابقه" اإلخصاء :قال  .    

  ".ª © ¨  § " :يه نزلتف :وقال ،أنه كره اإلخصاء :عن أنس) ٥/٢٨٢(الطربي  أخرج) ٢(

مصـنف عبـد   " :وانظـر ". ª © ¨  § " :هو اإلخصاء يعين قـول اهللا : وأخرج عنه أنه قال
  ). ٤/٤٥٧"(الرزاق

  ١٧٤ص:١تفسري جماهد ج) ٣(

§   : "أمرين جماهد أن أسأل عكرمـة عـن قولـه    :قال ،عن القاسم بن أيب بزة) ٥/٢٨٢(الطربي أخرج) ٤(

ª © ¨  " و اخلصاءه :فقال :فسألته؟.    
لعـن اهللا   :قـال  ،عن عبد اهللا) ٥/٢٨٥(الطربي وأخرج ). ٢/٢٠٥"(زاد املسري:"هكذا نسبه إليه ابن اجلوزي يف) ٥(

وذا األثر وحده ال ميكن أنا نعـزو  ". للحسن املغريات خلق اهللا ،واملتفلجات ،واملتنمصات ،الواشرات واملستومشات
اهللا تعاىل مبا ذكر، ألن ابن مسعود ذكر قضية تغيري خلق اهللا، وأنه يدخل فيها  البن مسعود القول بأنه يفسر تغيري خلق

ما ذكر، وهذا ال شك فيه، لكن، هل أراد ابن مسعود تفسري اآلية ذا ؟ أم أنه أراد دخوهلا يف معىن التغيري؟ والـذي  
  .يبدو هو الثاين

" ª © ¨  § : " قولهاحلسن يفعن ) ٤/١٠٧٠(ابن أيب حامت و) ٥/٢٨٥(الطربي  أخرج) ٦(
  .الوشم :قال

  . ،)١/١٥٨"(التسهيل لعلوم الترتيل"، )١/١٢٧"(تذكرة األريب يف تفسري الغريب"، )١/٦٠٠"(الكشاف: "انظر) ٧(
  .   من حديث ابن مسعود ) ٤٦٠٤(البخاري  أخرجه) ٨(
  ).٢/٢٠٥"(زاد املسري"يف )٩(



 

وهذا القول راجع إىل القول األول؛ ألن أمر اهللا شرعي وكوين، والكوين ال يستطيع أحـد  
  .اىلأمره الشرعي، وهو دين اهللا تع:تغيريه، فاملراد إذاً

  
  : الترجيح

الراجح هو محل اآلية على مجيع املعاين املذكورة، فال تنايف بينها، ولذا روي عـن بعـض   
السلف كال القولني، وهذا ما ذهب إليه مجع من العلماء منهم الطربي والنحـاس وشـيخ   

وأبو السعود واأللوسي والشوكاين وابـن   البيضاوياإلسالم وتلميذه ابن القيم وابن حيان و
  .   (١)شور والسعديعا

  :قال العالمة ابن سعدي

" ª © ¨  § "  وهذا يتناول اخللقة الظاهرة بالوشم والوشر والـنمص
وذلـك يتضـمن    ،فغريوا خلقة الرمحن ،والتفليج للحسن وحنو ذلك مما أغواهم به الشيطان

واعتقاد أن ما يصنعونه بأيديهم أحسن من خلقـة   ،والقدح يف حكمته ،التسخط من خلقته
فإن اهللا تعاىل خلق  ،تغيري اخللقة الباطنة :ويتناول أيضاً ،وعدم الرضا بتقديره وتدبريه ،الرمحن

فاجتالتهم عن هذا اخللق  ،فجاءم الشياطني ،عباده حنفاء مفطورين على قبول احلق وإيثاره
فإن كل مولود يولد علـى   ،وزينت هلم الشر والشرك والكفر والفسوق والعصيان ،اجلميل
أو ميجسانه وحنو ذلك مما يغريون به ما فطـر اهللا   ،أو ينصرانه ،ولكن أبواه يهودانه ،طرةالف

  .(٢)"عليه العباد من توحيده وحبه ومعرفته
  
  
  
  

                                  
تفسـري  "،)٣/٣٧٠"(البحـر احملـيط  "، )٢/١٩٦(لنحـاس ل"معاين القـرآن "،)٥/٢٨٥"(تفسري الطربي": انظر) ١(

التحريـر  " ،)٥/١٥٠"(روح املعاين"، )١/٥١٧"(فتح القدير"، )٢/٢٣٤"(تفسري أيب السعود"، )٢/٢٥٥"(البيضاوي
  ).٢٨٧ص"(شفاء العليل"، )٨/٣٧٧"(درء التعارض"،)٢٠٤ص"(تفسري السعدي"، )٥/٢٠٥" (والتنوير

  ).٢٠٤ص"(تفسري السعدي)"٢(



 

  
  
  
  

  { X W } | {  z yx w  v u  t s r q p
~z )١٥٩:النساء       .(  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــ

  :احدة، وهيوفيها مسألة و

 ".x"و"v :"بيان عود الضمري يف قوله] ٨٩[
  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 

"  {x w  v u  t s r q pz ليس من أهل الكتاب يف آخـر  : يريد
  .(١)"الزمان عند نزوله أحد إال آمن به حىت تكون امللة واحدة، مث ميوت عيسى بعد ذلك

  الدراسة  

" x: "وكذا يف قوله عائد على عيسى " v " :يرى اإلمام ابن قتيبة أن الضمري يف 
يف  وعليه، فاملعىن ما ذكره رمحه اهللا من أنه ما من كتايب يدرك عيسى . عائد عليه 

  . آخر الزمان إال ليؤمنن به، وذلك قبل أن ميوت عيسى 
  : ووجه هذا القول

ان ، فاآليتان السابقت أن سياق اآليات وموضوعها اليت تتحدث عنه هو عيسى  -
، وأنه مل يقتل، فجاءت هذه اآلية هلذه اآلية الكرمية، حتدثتا عن رفع اهللا لعيسى 

  .مكملة للحديث عن عيسى 
 .)٢(األصل يف الضمري عوده إىل موضوعه األصلي: وأيضاً -

                                  
  ).  ١١٩-١١٨ص"(ري غريب القرآنتفس)" ١(
  ).٢/٦٠٣(للجيزاين"قواعد الترجيح عند املفسرين:"انظر) ٢(



 

ويف هذا القول احتاد الضمائر يف عودها، فيكون مرجعها واحد، وهو أوىل من القول  -
  .الضمائر الذي ينتج عنه اختالف مرجع

والذي نفسي بيده ليوشكن أن يرتل :"قال رسول اهللا  عن هريرة  وأبما رواه  -
ويفيض  ،ويضع اجلزية ،ويقتل اخلرتير ،فيكسر الصليب ،عدالً بن مرمي حكماًافيكم 

مث  "من الدنيا وما فيهـا  حىت تكون السجدة الواحدة خرياً ،املال حىت ال يقبله أحد

yx w  v u  t s r q p }  :إن شئتم واقرؤوا :يقول أبو هريرة
 ~ } | {  zz(١). 

ألنه  ؛وال شك أن هذا الذي قاله ابن جرير هو الصحيح :"ما قاله ابن كثري رمحه اهللا -
وصـلبه   ،املقصود من سياق اآلي يف تقرير بطالن ما ادعته اليهود من قتل عيسـى 

 ،مل يكن األمر كذلكفأخرب اهللا أنه  ،وتسليم من سلم هلم من النصارى اجلهلة ذلك
 ،وإنه باق حـي  ،مث إنه رفعه إليه ،وهم ال يتبينون ذلك ،فقتلوا الشبه ،وإمنا شبه هلم

إن -كما دلت عليه األحاديث املتواترة اليت سـنوردها   ،وإنه سيرتل قبل يوم القيامة
ويضـع   ،ويقتل اخلرتيـر  ،ويكسر الصليب ،فيقتل مسيح الضاللة ،قريباً -شاء اهللا
 ،بل ال يقبل إال اإلسالم أو السيف ،ال يقبلها من أحد من أهل األديان :يعين ،اجلزية

وال يتخلف عـن   ،أنه يؤمن به مجيع أهل الكتاب حينئذ ،فأخربت هذه اآلية الكرمية
 . (٢)"التصديق به واحد منهم

واختاره ابن جرير وابن حيان  (٥)واحلسن (٤)قتادة (٣)وهذا هو مذهب أيب هريرة وابن عباس
، وعـزاه شـيخ اإلسـالم إىل أكثـر     (١)شيخ اإلسالم وابن كثري والشوكاين والشنقيطيو

  .(٢)العلماء

                                  
  ).١٥٥(مسلم و) ٣٢٦٤( البخاريأخرجه ) ١(
  ).١/٥٣٥"(فتح القدير: "، وانظر)١/٥٧٨"(تفسري ابن كثري)"٢(
فتح :"ده احلافظ يفوصحح إسنا).٤/١١١٤(ابن أيب حامت و) ٦/١٨( الطربيو) ٩٨ص(الثوري يف تفسريه أخرجه) ٣(

  ).  ٦/٤٩٢"(الباري
  ). ١/٤١٩"(زمننيأيب تفسري ابن " :، وانظر)٦/١٨( الطربيو) ١/١٧٧(ه تفسري يف الصنعاين أخرجه) ٤(
  ) . ٦/١٨( الطربيو) ١/١٧٧(ه تفسري يف الصنعاين أخرجه) ٥(



 

وقد اعترض على هذا القول، بأن اآلية ظاهرها العموم، وما ذكروه خاص بقلة مـن أهـل   
  :الكتاب، قال الزجاج

سيؤمن بعيسى إذا نزل لقتل املسيح الدجال، وهـذا  : أي" v u  t : "وقال بعضهم"
والذين يبقون إىل ذلك الوقت إمنا " وإن منهم إال ليؤمنن به قبل موته:"د يف اللغة؛ ألنه قالبعي

  .)٣("هم شرذمة منهم

عائد علـى  " v u  t : "وقد وافقهم مجع آخرون من العلماء على أن الضمري يف قوله
 لكنهم خالفوهم يف عود الضمري. يف هذا الضمري (٤)عيسى، كما هو مذهب أكثر املفسرين

  : فذهبوا إىل أن الضمري عائد على الكتايب، ليكون املعىن" x :"يف
وال قبل أن ميوت هذا الكتايب، ولو حني تزهق روحه،  ما من كتايب إال ليؤمنن بعيسى 

  .     ينفعه إميانه
  .(٩)والضحاك (٨)وحممد بن سريين (٧)وعكرمة (٦)وجماهد (٥)وذا القول قال ابن عباس

والزجاج والسمرقندي والواحدي والزخمشري والبيضاوي وأبو السعود وابن الفراء : واختاره
  .(١٠)عاشور وسيد قطب 
     .(١)"قبل مومإال ليؤمنن به "مصحف أيب بن كعب  أنه يف: ووجه هذا القول

                                                                                                   
 ،)١/٥٣٥"(فتح القـدير "،)١/٥٧٨"(تفسري ابن كثري" ،)٣/٤٠٨"(البحر احمليط"،)٦/٢١"(تفسري الطربي:"انظر) ١(
  ). ٢/٣٣٧( "اجلواب الصحيح"، )٧/١٢٩"(أضواء البيان"
  ).٢/٩٥"(دقائق التفسري"، )٤/٣٤( "اجلواب الصحيح" :انظر) ٢(
  ). ٢/١٣٠(للزجاج"معاين القرآن) "٣(
  ). ١/٦١٩(واخلازن يف تفسريه ) ١/٤٩٧(ه تفسرييف البغوي قاله ) ٤(
  ).٤/١١١٣(يب حامت ابن أو )٦/١٩( الطربي أخرجه) ٥(
  ). ١٨٠ص"(تفسري جماهد"، وهو يف )٦/١٩( الطربي أخرجه) ٦(
  ). ٦/٢٠( الطربي أخرجه) ٧(
  ).٦/٢١( الطربي أخرجه) ٨(
  ). ٦/٢١( الطربي أخرجه) ٩(
 ،)١/٣٠١(لواحـدي ل "الـوجيز "،)١/٣٨٠"(تفسـري السـمرقندي  "،)١/٢٩٥(للفـراء "معاين القرآن" :انظر) ١٠(
 ).      ٢/٢٥٢"(تفسري أيب السعود" ،)٢/٢٧٨"(سري البيضاويتف"،)١/٦٢٢"(الكشاف"



 

  . (٢)ففي هذه القراءة تقوية لعود الضمري على الكتايب: قالوا
  . على ما ذهب إليه {وا استدل ابن عباس 

ؤيده أن اآلية عامة، فينبغي محلها على العموم، وهو أن كل كتايب سيؤمن بعيسى عليـه  وي
السالم قبل تزهق روحه، وأما القول األول فهو خاص بأهل الكتاب الذين يعاصرون نزول 

وظـاهر   ،ن األول خيص الكتـايب إف ،وهذا املذهب أظهر:"، قال اإلمام النووي عيسى
  .(٣)"زمن عيسى وقبل نزله يف لكل كتايب ،القرآن عمومه

   ؟ما فائدة اإلخبار بإميام بعيسى قبل موم:"فإن قيل
وليكون علمهم بأم ال بد هلم من اإلميان به عن قريب عند املعاينـة   ،فائدته الوعيد :قلت

وان ذلك ال ينفعهم بعثا هلم وتنبيها على معاجلة اإلميان به يف أوان االنتفاع به وليكون إلزاما 
  .(٤)"جة عليهمللح

عائـد  " v u  t : "وخالف آخرون من أهل العلم فذهبوا إىل أن الضمري يف قوله تعاىل

  .عائد على الكتايب" x w:"على اهللا جل جالله، وعليه؛ فيكون الضمري يف قوله
  . بأنه يلزم منه صرف الضمري عن املوضوع األصلي لآلية الكرمية: لكن هذا القول يرد

:"والضمري يف قوله تعـاىل  بالنيب : أي" v u  t : "إىل أن معىن: وذهب فريق ثالث
x w "(٥)عائد أيضاً على الكتايب.   
واإلميان بعيسـى يتضـمن    ،واملقصود اإلميان به ،أن هذه األقاصيص أنزلت عليه: ووجهه

  .(١)إذ ال جيوز أن يفرق بينهم ؛اإلميان مبحمد عليه الصالة والسالم أيضاً

                                                                                                   
، والزخمشـري يف  )٢/١٣٤"(احملـرر الـوجيز  "ابـن عطيـة يف   : ذكر هذه القراءة مجع من املفسـرين منـهم  ) ١(
سعيد بن منصـور  ، وأخرجها )١/٥٧٨(ه تفسرييف ابن كثري ، و)١١/٨٢( هتفسريرازي يف ال ،)١/٦٢٢"(الكشاف"
  ).سريقسم التف-٤/١٤٢٧(
  .  املصادر السابقة:انظر) ٢(
  ).٢/١٩٢"(شرح صحيح مسلم) "٣(
  ).٢١٤ص"(تفسري السعدي" :، وانظر)١/٦٢٢"(الكشاف) "٤(
تفسـري  "، )٦/١١" (القـرطيب  هتفسـري " :ذكر هذين القولني مجـع مـن املفسـرين وأهـل العلـم، انظـر      ) ٥(

    ).٦/٤٩٢"(تح الباريف"،)١/٥٣٥"(فتح القدير"،)٦/١٣"(روح املعاين"،)١/٢٦١"(النسفي



 

  .(٢)عن عكرمةوهذا القول مروي 
ذكر، فكيف حنمل الضمري عليه، عليه الصالة والسالم،  أنه مل جير للنيب : ويرد هذا القول

  .مع أنه ال ضرورة داعية إىل هذا احلمل
  . (٣)وذا رد أهل العلم هذا القول وضعفوه

  
  
  
  
  

  الترجيح
اآلية اليت سيقت  عند النظر يف األقوال السابقة يتبني ضعف القولني األخريين؛ ألن موضوع

ويف هذين القولني صرف لآلية عن موضوعها األصلي، فيبقى . له وألجله، هو عيسى 

يعود على عيسـى  " v u  t : "القوالن اللذان اتفقا أصحاما يف أن الضمري يف قوله

 ولكنهم اختلفوا يف الضمري يف ،"x w "  على ماذا يعود، هل على عيسـى ؟
  أم على الكتايب؟ 

ملا ذكرنا من احلجج هلذا القـول،   الراجح من القولني هو أنه عائد على عيسى  ولعل
الضمري عائد على الكتايب، فما ذكروه : وهي حجج قوية، وأما ما ذكرنا من احلجج ملن قال

من قراءة أيب، فإا قراءة خمالفة للقراءة السبعية، فال تعدو أن تكون مبثابة رأي صحايب، وقد 
على أن املراد  -أدلة القول األول–أما العموم الذي قالوا به، فقد دلت األدلة خالفه غريه، و

أن اآلية جاءت إلبطال : ومن أوضحها. به خصوص ذاك الزمن الذي يرتل فيه عيسى 

                                                                                                   
  ). ٦/١١(ه تفسرييف  القرطيبقاله ) ١(
  ). ٦/٢١( الطربي أخرجه) ٢(
تفسـري  "، )١/٥٠٠"(تفسـري السـمعاين  "، )٢/١٣٤"(احملـرر الـوجيز  " ،)٦/٢٣"(فسـري الطـربي  ت" :انظر) ٣(

  ). ٦/١٣"(روح املعاين"، )١/٦١٩"(اخلازن



 

، فأخرب اهللا جل شأنه أنه حي اآلن، وسيؤمن به إا قتلت عيسى : ما قالته اليهود زوراً
  . يقتل، والعلم عند اهللا تعاىلأهل الكتاب، ملا يرونه حي مل
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  :وفيها مسألة واحدة، هي

  ؟"f e d  :"ما املراد بقوله تعاىل] ٩٠[
  :~قال اإلمام ابن قتيبة 

يزعم قوم أن التيمم ال جيوز إال للمريض واملسافر؛ ألن الكالم األول انقطع عنـد  : قلت" 

" Z          Y X ]   \ [  : "مث ابتدأ، فقـال " V U          T S : "قوله
  .هو كالم متصل واحد: كالم ثان، وقال آخرونفهذا 
وقد جيوز للمقيم احملبوس ممنوعاً من املاء أن يتيمم ويصلي، كما جيوز للمسافر إذا مل : وقال

  . جيد املاء

 : "مث ابتدأ، فقال" V U          T S: "أن الكالم منقطع عند قوله: والذي عندي

 ] \   [ Z          Y X "املسافر دون املقيم املمنوع، يدلك علـى  فالتيمم للمريض و

 : "مث قال فيما بعد" V U          T S: "ذلك أنه قال بعد ذكر الوضوء والصالة

 j i h g f e d" " e d "هو مثل" : U          T S "
  .)١("فلو كان الكالم واحداً متصالً الستغىن عن التكرار

  
  
  
  
  

  :الدراسة

T S          : "ذكر قضية متام الكالم عند قوله تعـاىل  ~أنه يف كالم ابن قتيبة السابق جند 
V U " وابتداء مجلة جديدة بقوله سـبحانه" :  ] \   [ Z          Y X "

                                  
  ).١٥٨-١٥٧ص"(املسائل واألجوبة) "١(



 

Z          Y X ]    :"عائد على قوله" j i h g  :ليكون متام اجلملة بقوله
يـة  وهذا ظاهر يف سياق اآل"V U          T S: "وال يدخل فيه قوله" \ [ 

i h g : الكرمية، وذكره مجع من املفسرين، بل مل نر من ذكـر أن قولـه تعـاىل   
 j "عائد على قوله" :V U          T S."  

إن كان  "f e d :"وما وجه تكرير قوله :فإن قال قائل:"~قال اإلمام الطربي 

  ؟ " V U          T S: "معىن اللمس اجلماع وقد مضى ذكر الواجب عليه بقوله

U     T S : "أن املعىن الذي ذكره تعاىل من فرضه بقولـه   :وجه تكرير ذلك :قيل
V"  غري املعىن الذي ألزمه بقوله " :f e d." أنه بني حكمـه يف   :وذلك

إذا كان له السبيل إىل املاء الذي يطهره فرض عليـه   "V U          T S: "قوله
وهو مسافر غـري مـريض    ،إليه السبيل فلم جيد ،مث بني حكمه إذا أعوزه املاء ،االغتسال به

  .(١)"فأعلمه أن التيمم بالصعيد له حينئذ الطهور ،مقيم
فهـذا   -وهو ظاهر يف كالمه -من تفسري املالمسة باجلماع ~أما ما ذهب إليه ابن قتيبة 

  :مما وقع فيه بني أهل العلم بكالم اهللا تعاىل خالف على قولني اثنني

  .اجلماع "f e d: " قولهسة يف املراد باملالم: القول األول
  : (٢)قال ابن أيب حامت بعد أن أسند هذا التفسري إىل ابن عباس

وروى عن علي وأيب بن كعب وجماهد وطاوس واحلسن وعبيد بن عمري وسعيد بن جـبري  "
  .(٣)"والشعيب وقتادة ومقاتل بن حيان حنو ذلك

  

                                  
تفسـري  "،)٢/١٦١(احملـرر الـوجيز  "، )٤٨ص(للشـافعي  "أحكام القرآن: "، وانظر)٦/١٣٧"(طربيتفسري ال) "١(

 ).           ٢/١٨"(فتح القدير"،)٦/١٠٣"(القرطيب
  ). ٣/٩٦١"(ابن أيب حامتو) ٥/١٠٣( الطربي أثر ابن عباس أخرجه) ٢(
 ،)١/٣٧٥"(زمننيأيب تفسري ابن "،)١/١١٤(البن املنذر"األوسط" :، وانظر)٣/٩٦١"(تفسري ابن أيب حامت) "٣(
  ) .٢/٣٧"(اجملموع" ،)١/٢٥٣(البن عبد الرب"االستذكار" ،)١/٤٩١" (النكت والعيون"



 

  
أهل العـراق وطائفـة مـن أهـل     سفيان الثوري وأبو حنيفة واألوزاعي وأكثر وذا قال 
  .(١)احلجاز

  .(٢)واختاره الطربي وأبو بكر اجلصاص وأبو السعود
  : واستدل من ذهب إىل هذا التأويل

أن اهللا جل شأنه ذكر حكم احملدث حدثاً أصغر واحملدث حدثاً أكرب، وأنه جيب عليه  -
ى من الغائط، استعمال املاء، مث ذكر حكم احملدث بنوعيه إذا عدم املاء، فذكر من أت

وهو احملدث حدثا أصغر، مث ذكر من المس املرأة، فكان محله على احملدث حـدثا  
  .  (٣)أصغر أوىل لتعم اآلية احلدث بنوعيه

  . املراد املالمسة بالبشرة: القول الثاين
  . أن مس املرأة ينقض الوضوء: وهذا معناه

  : قال اإلمام البغوي
وال حائـل   ،ن بدن املرأةمجل بشيء من بدنه إىل شيء إىل أنه إذا أفضى الر فذهب مجاعةٌ"

وبه قال الزهري واألوزاعي  {وهو قول ابن مسعود وابن عمر  ،ينتقض وضوءمها ،بينهما
  .(٤)" والشافعي

  .  (٥)واختاره ابن حزم الظاهري والواحدي والبيضاوي
اءتني هي قوله ألن إحدى القر ؛وذلك ،واعلم أن هذا القول أرجح من األول: "قال الرازي

 ،فذاك جمـاز  ،فأما ختصيصه باجلماع ،واللمس حقيقته املس باليد" أو ملستم النساء :"تعاىل
   .واألصل محل الكالم على حقيقته

                                  
 ،)٢١/١٧٢(البن عبد الرب "التمهيد"، )٢٠ص(رواية ابنه عبد اهللا  "مسائل أمحد بن حنبل" :انظر) ١(
  ).١/١٢٤"(املغين" ،)١/٦٧(للسرخسي  "املبسوط"
 ).     ٢/١٨٠"(تفسري أيب السعود"، ) ٥/١٠٥"(لطربيتفسري ا:"انظر) ٢(
  ). ٢١/١٧٥(البن عبد الرب  "التمهيد" ،)٤/٧(للجصاص "أحكام القرآن: "انظر هذا الوجه يف) ٣(
للشريازي "املهذب" ،)٤ص"(خمتصر املزين" ،)١/٤٦(للشافعي "أحكام القرآن" :، وانظر)١/٤٣٣"(تفسري البغوي) "٤(
 ).        ٢/٣٧"(اجملموع" ،)١/٥٠٤"(تفسري ابن كثري"، )٢/٣٧"(اجملموع"، )٥/٢٢٤" (تفسري القرطيب"، )١/٢٣(
 ).      ٢/١٩٤"(تفسري البيضاوي"، )١/٢٦٦(لواحديل "الوجيز"، )١/٢٤٥"(احمللى: "انظر) ٥(



 

وذلك ليس حقيقة يف  ،فهو مفاعلة من اللمس "e d: " وأما القراءة الثانية وهي قوله
التناقض بني املفهوم من القـراءتني   أيضا لئال يقع ،بل جيب محله على حقيقته ،اجلماع أيضاً
  .(١)"املتواترتني

إن اجملاز إذا كثر استعماله كان أدل على اجملاز منـه علـى    :"بأن يقال:لكن جياب عن هذا
  .(٢)"احلقيقة
أن مثة صارف صرف املعىن من احلقيقة إىل اجملاز، وهو ما ثبت يف السنة من أن ملس : وأيضاً

  .املرأة غري ناقض للوضوء
 ،اجلماع وما دونه من التقبيل واللمس باليد وغريها :اجلمع بني القولني،فيشمل:ول الثالثالق

 –، لكنـه  (٣)فعلى هذا ينتقض الوضوء باللمس الذي هو دون اجلمـاع  ،وهو قول مالك
  . خمصوص عندهم بالشهوة -اللمس

  .(٤)"كما بيناويفيد احلكمني  ،ال مننع محل اللفظ على اجلماع واللمس :قلنا :"قال القرطيب
  .اجلمع بني أدلة القولني السابقني: ولعل وجه هذا القول

  الترجيح 
الذي يترجح يل هو ما ذهب إليه ابن قتيبة وغريه من العلماء من أن املراد باملالمسة اجلماع 

  :-إضافة إىل ما احتج به أربابه–وليس مس بشرة املرأة، ويدل على هذا القول 
 .  (٥)قبل عائشة، مث خرج وصلى، ومل يتوضأ  ما جاء يف السنة أن النيب -

                                  
  ). ١/٦٦"(سبل السالم" :، وانظر)١٠/٩١"(تفسري الرازي) "١(
  ).١/٢٧"(بداية اجملتهد:"قاله ابن رشد يف ) ٢(
: ، وانظـر )٢/٥٨"(احملرر الـوجيز "وابن عطية يف ) ١/١٤٣"(التسهيل لعلوم الترتيل"نسبه لإلمام مالك الكليب يف) ٣(
 ). ١/٤٧٠"(فتح القدير"،)٥/٢٢٣( "القرطيب تفسري"، )١/١٣"(املدونة الكربى"
               ).١/٥٦٤(البن العريب  "أحكام القرآن" :، وانظر)٥/٢٢٣( "القرطيب تفسري) "٤(
والطـربي  ) ٢/٩٩(وابن راهويه) ٥٠٢(وابن ماجه ) ١٧٩(وأبو داود ) ٨٦(والترمذي) ٦/٢١٠(أخرجه أمحد ) ٥(
  .حبيب، عن عروة، عن عائشة: طريقمن ) ١/١٢٦(والبيهقي ) ٥/١٠٥(

بـل هـو    أن حبيب مل يسمع من عروة، وأن عروة ليس هو عروة بن الزبري: وقد أعل هذا احلديث بعلتني اثنتني، مها
  . عروة املزين، وهو جمهول

  .كالبخاري والترمذي وحيىي القطان وغريهم: وألجل هذا ضعفه بعض أهل احلديث



 

ورجـالي يف   كنت أنام بني يدي رسول اهللا  :قالت  < عائشةوكذا ما روته  -
والبيـوت   :قالت .وإذا قام بسطتهما ثانياً ،فقبضت رجلي ،فإذا سجد غمزين ،قبلته

  .(١)يومئذ ليس فيها مصابيح
ليلـة مـن    رسـول اهللا    فقدت :قالت  <وهو ما روته عائشة  :ودليل آخر -

 .ومها منصوبتان  وهو يف املسجد ،فوقعت يدي على بطن قدميه ،فالتمسته ،الفراش
 . (٢)احلديث

فهذا نص جلي يف أن مس املرأة ال ينقض الوضوء مطلقاً، فال حتمل عليه املالمسة الواردة يف 
 .اآلية الكرمية

انه بياناً شافياً واضحاً، ومل جند يف الكتاب أن النقض باملالمسة مما تدعو احلاجة إىل بي: وأيضاً
  . (١)وال يف السنة ما يدل على هذا، فإذا ثبت هذا، مل يكن تأويل اآلية مبس بشرة املرأة ممكناً

                                                                                                   
" العلل املتناهيـة " ،)١/٢٤٩"(خمتصر خالفيات البيهقي" ،)١/٢١٦"(معرفة السنن واآلثار: "انظر لذكر هاتني العلتني

  ).   ١/٨٠"(تعليقة على العلل"، ) ١/٣٦٣(
  : مبا حاصله) ١٤٢-١/١٣٥(لشيخ أمحد شاكر عن هاتني العلتني يف حتقيقه لسن الترمذيوقد أجاب ا

  .أن عروة هو ابن الزبري، كما جاء مصرحاً به يف الروايات، كما هي رواية اإلمام أمحد وابن ماجه، وإسنادها صحيح
بن مغراء، وقد سبق بتضعيف الزيلعي وأما الرواية اليت فيها ذكر عروة املزين، فقد ضعفها الشيخ من أجل عبد الرمحن 

  ).١/٧٢:(هلا يف نصب الراية
أما كون حبيب مل يسمع من عروة، فقد رده الشيخ بإثبات ذلك، وأنه مسع من عروة، كما يفهم هذا من نص اإلمام 

  : أبو داود يف سننه، حيث قال أبو داود بعد ذكره تلك العلتني
   ".عن عائشة حديثا صحيحاً ،بن الزبريعن عروة  ،عن حبيب ،وقد روى محزة الزيات"

فهذا يدل على أن أبا داود يرى مساع حبيب من عروة، كما أن حبيب بن أيب ثابت مل يعرف بتدليس، ولقاؤه لعـروة  
ومسـع منـهم    يف غاية اإلمكان، إذ أن حبيبا أدرك من هو أقدم وفاة من عروة، فقد أدرك كثرياً من أصحاب النيب 

  ):  ١/٢٥٧"(االستذكار:"قال اإلمام ابن عبد الرب يف . س كابن عمر وابن عبا
وهو إمام مـن أئمـة    ،لروايته عمن هو أكرب من عروة وأجل وأقدم موتاً ؛وحبيب بن أيب ثابت ال ينكر لقاؤه عروة"

   ".العلماء اجللة 
، ونقلـه  )١/٧٢"(نصب الراية"وقد مال اإلمام ابن عبد الرب إىل تصحيح هذا احلديث، كما قال هذا اإلمام الزيلعي يف 

  .  الشيخ أمحد شاكر
  ).١٤٢-١/١٣٥(ومل ينفرد حبيب بن أيب ثابت بل توبع، وقد تتبعها الشيخ أمحد شاكر يف حتقيقه لسنن الترمذي

  ).٥١٢(ومسلم ) ٣٧٥(البخاري  أخرجه) ١(
  ).٤٨٦(مسلم  أخرجه) ٢(



 

إن املالمسة يف اآلية ملس البشرة، قال شيخ اإلسالم ابن : وأضعف هذه األقوال قول من قال
  :    ~تيمية 

وخالف  ،وخالف إمجاع الصحابة ،فهذا خالف األصول ،لمسفأما تعليق النقض مبجرد ال"
  .(٢)"وليس مع قائله نص وال قياس ،اآلثار
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  ــــــــــــ
  :وفيها مسألتان

  ".U T  S R  :"بيان معىن قوله تعاىل] ٩١[
  :~قال اإلمام ابن قتيبة 

" U T  S R "(٣)"يعذب كما يعذب قاتل الناس مجيعاً: أي.  
  الدراسة

من املواطن اليت استشـكلها  " U T  S R :"تعد هذه اللفظة القرآنية
ذكر ، ف(٤)من عقاب من قتل واحداًأكثر  أن عقاب من قتل مجعاًبعض العلماء، وسبب هذا 

اإلشكال أقواالً يف معىن اآلية، وقد اختار اإلمام ابن قتيبة يف تفسري قوله  املفسرون بسبب هذا

                                                                                                   
  ).٢١/٢٣٦"(جمموع فتاوى ابن تيمية:"انظر) ١(
  ). ٢١/٢٣٣"(فتاوىجمموع ال) "٢(
  ). ١٢٥ص"(تفسري غريب القرآن) " ٣(
البن العريب " أحكام القرآن"، )٦/١٤٦"(تفسري القرطيب: "ذكر سبب هذا االستشكال مجع من العلماء، انظر) ٤(
  ).١/١٩٥"(شفاء العليل"،)٢/٣٣" (فتح القدير"، )١١/١٦٧"(تفسري الرازي"، )٢/٨٨(



 

إىل أن املراد به العذاب، فمن قتل نفساً عـذب  " U T  S R :"تعاىل
 جماهد منهم، كعذاب قاتل الناس مجيعاً، وقد وافق ابن قتيبة على هذا املعىن مجع من العلماء،

واسـتظهره   (٤)والطربي والنحاس والسمرقندي (٣)ومقاتل بن سليمان (٢)وعطاء (١)يف رواية
  :ابن جزي الكليب، وقال

وهذا الوجه هو األظهر؛ ألن القصد باآلية تعظيم قتل النفس، والتشديد فيه؛ ليرتجر الناس "
 .(٥)"عنه

عليه إمث أن " U T  S R : "وذهب آخرون من املفسرين إىل أن املراد
   .من قتل الناس مجيعاً

   .(٧)وجماهد يف رواية (٦)احلسنوإىل هذا القول ذهب 
وهذا القول ال خيالف القول السابق، بل هو يف معنـاه؛ ألن الفعلـني إذا اسـتويا يف األمث،    

  .فالظاهر استواؤمها يف العذاب والعقاب
ه جيب عليه من القصاص مثل ما لو أن:، وهو(٨)ابن زيد يف معىن اآلية قول ثالث ذهب إليهو

  .فمن قتل أنفساً، قتل، وكذا من قتل نفساً واحدة. قتل الناس مجيعاً
ينبغي جلميع الناس أن يعينوا ويل املقتول حىت يقيدوه منه  :أن معىن الكالم :(٩)الرابعالقول و

     .كما لو قتل أولياءهم مجيعاً
  :ضهمويقرب من هذا القول ما حكاه ابن عطية عن بع

  . ملا كان املؤمنون كلهم يطلبون القاتل، كان كمن قتل الناس مجيعاً: وقال قوم"

                                  
  ). ٦/٢٠١،٢٠٢(الطربي أخرجه) ١(
  ).٢/٣٤٠"(زاد املسري:"عزاه له ابن اجلوزي يف )٢(
  ).١/٢٩٦"(تفسري مقاتل بن سليمان:"انظر) ٣(
  ).١/٤٠٩"(تفسري السمرقندي" ،)٢/٢٩٩"(معاين القرآن"، )٦/٢٠٤"(تفسري الطربي :"انظر) ٤(
  ). ١/١٧٥"(التسهيل لعلوم الترتيل) "٥(
  .محيد وابن املنذر عبد بن إىل) ٣/٦٥"(الدر املنثور:"عزاه السيوطي يف ) ٦(
  ).٦/٢٠٢(الطربيو) قسم التفسري-٤/١٤٥٣(سعيد بن منصور أخرجه) ٧(
  ).٦/٢٠٢( الطربي أخرجه) ٨(
  ). ١١/١٦٨"(ازيتفسري الر"،)٦/١٤٧"(تفسري القرطيب"، )٢/٣٤١"(زاد املسري: "انظر) ٩(



 

  .(١)"وهذا قول متداع: قال القاضي أبو حممد 

املؤمنـون كلـهم   : أي" U T  S R : "(٢)ويقرب منه ما قاله الزجاج
  . خصماء القاتل، وقد وترهم وتر من قصد لقتلهم مجيعاً

   .فكأمنا قتل الناس مجيعاً ،عادالً أو إماماً من قتل نبياً :أن املعىن :اخلامسل والق
  .(٣)رضي اهللا تعاىل عنهماعن ابن عباس وهذا القول مروي 

  .  لكن لفظ اآلية عام، وما ذكر خاص، وال ينبغي ختصيص العام بال دليل
  .(٤)"وهذا قول ال تعطيه األلفاظ:"ولذا قال ابن عطية

  .(٥)"وال خيفى بعده عن ظاهر القرآن:"القول وقال العالمة الشنقيطي عن هذا
، وقـد  (٧)ويروى حنوه عن ابـن عبـاس   (٦)وبقي يف اآلية قول سادس، قاله سعيد بن جبري
  : ، وهو أن املعىن(٨)استظهره ابن كثري وبه قال الشيخ حممد بن عبده

وى يف فلما كانت النفوس تتسـا  .فكأمنا استحل دماء الناس مجيعاً ،من استحل دم مسلمأن 
فرق عنده بـني نفـس    ألنه ال العصمة، كان من سفك منها واحدة كمن سفكها مجيعاً؛

  .ونفس
  الترجيح 

املراد من هذا التشبيه التنفري عـن قتـل األنفـس،    : الذي يترجح يل يف معىن اآلية أن يقال
 والترهيب من سفكها، وليعرف القاتل خطورة ما سيقدم عليه، وفظاعة ما سيصنع، مث إنه ال

، ولعل من األوجه اليت جعل أن يكون املشبه مبرتلة املشبه به من كل الوجوهيلزم من التشبيه 

                                  
  ). ٢/١٨٢"(احملرر الوجيز) "١(
  ).١٢/١٩٢"(فتح الباري"،)٢/٣٤"(فتح القدير"،)٦/١٤٧"(القرطيب تفسري" :، وانظر)٢/١٦٨"(معاين القرآن:"يف) ٢(

  ).١٢/١٩٢"(الباري
  ).٦/٢٠٠(الطربي  أخرجه) ٣(
  ).  ٢/١٨٢"(احملرر الوجيز) "٤(
  ).١/٣٩٩"(أضواء البيان) "٥(
  ).  ٢/٤٨"(تفسري ابن كثري: "انظر) ٦(
  .املصدر السابق) ٧(
  ). ٢/٣١٩"(تفسري البيضاوي:"ظروان). ٦/٣٤٩"(تفسري املنار"، )٢/٤٨"(تفسري ابن كثري: "انظر) ٨(



 

قاتل نفس واحدة كقاتل سائر الناس، ما ذكر يف بعض األقوال  -والعلم عند اهللا تعاىل -فيها
  :السابقة، ليكون مدار التشبيه على أوجه عدة، هي

   .متعرض لعقوبته ألمرهخمالف  أن كل واحد منهما عاص هللا ورسوله  :األول -
واستحقاق اخللود يف نار  ،ولعنته ،باء بغضب من اهللا قدأن كل واحد منهما : الثاين -

، فهم قـد اسـتويا يف   وإن تفاوتت درجات العذاب ،عظيماً وأعدهلم عذاباً ،جهنم
أصل العذاب ال يف وصفه، فليس عذاب من قتل نفساً واحدة، كمن قتـل أنفسـاً   

نهما اشتركا فيما ذكره اهللا تبارك وتعاىل من العذاب الذي أعده للقاتـل،  كثريةً، لك
وكل منهما قاتل، وهذا كما أن من قتل عاملاً أو أمرياً عادالً ليس كمن قتل رجـالً  

 . من آحاد الناس، مع أما اشتركا يف أصل العذاب
ية، ولـذا  ، واالستخفاف بالنفس البشرهتك حرمة الدماءأما اشتركا يف : الثالث -

 يفأنه جيتر ،وألخذ ماله ،األرض بل جملرد الفساد يف استحقاق،بغري  من قتل نفساً"
 .(١)"فهو معاد للنوع اإلنساين ،وأمكنه قتله ،على قتل كل من ظفر به

أما اشتركا يف جتسري الناس على القتل، ووين أمر الدماء، ولذلك ما مـن  : الرابع -
آدم القاتل كفل من اإلمث كما ورد هذا يف احلـديث  قاتل يقتل إال ويكون على ابن 

 .(٢)الصحيح
 .  اشتراك الفعلني يف القود، فإنه واحد: اخلامس -
أما اشتركا يف إيذاء أهل اإلميان،وإيصال اهلم هلم بسبب القتل، فما مـن  : السادس -

 :مؤمن يصل إليه خرب القتل إال ويصيبه غماً ومهاً، قال العالمة ابن القيم
فقد  ،ن جتعل التشبيه يف األذى والغم الواصل إىل املؤمنني بقتل الواحد منهمولك أ"

 .(٣)"وأوصل إليهم من األذى والغم ما يشبه القتل ،جعلهم كلهم خصماءه

                                  
  ).  ٦/٣٤٩"(تفسري املنار:"، وانظر)١٠٣ص"(اجلواب الكايف: "قاله ابن القيم يف) ١(
ال تقتل نفس ظلما إال كان على  :"، بلفظمن حديث ابن مسعود ) ١٦٧٧(ومسلم) ٣١٥٧(أخرجه البخاري ) ٢(

  " .على ابن آدم األول كفل من دمها ألنه أول من سن القتل
  ١٩٥ص/١"(فاء العليلش) "٣(



 

وقد اختار ما ذكرت من أن اآلية تشمل وجوهاً مجع من احملققني منـهم ابـن عطيـة    
  .  (١)والكليب وابن القيم وأبو السعود واأللوسي

 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
  بيان معىن إحياء النفس: املسألة الثانية] ٩٢[

  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 

" W V "أجر يف إحيائها كما يؤجر من" [  Z Y"أن : وإحياؤه إياها
  .(٢)"يعفو عن الدم إذا وجب له القود

  الدراسة
أن اإلحياء الـذي   ذكر اهللا جل شأنه يف اآلية الكرمية إحياء النفس مرغباً فيه العباد، ومعلوم

هو بث الروح يف اجلسد ال يستطيعه العباد، وال ميكن أن يطالب العباد بأمر لـيس هـو يف   

                                  
" روح املعـاين "، )٣/٣٠"(تفسـري أيب السـعود  "، )١/١٧٥" (التسهيل لعلوم الترتيل" ،)٢/١٨٢"(احملرر الوجيز)"١(
  ).  ١٠٣ص"(اجلواب الكايف"، )١/١٩٥"(شفاء العليل"، )٦/١١٨(
  ). ١٢٥ص"(تفسري غريب القرآن) " ٢(



 

حدود طاقتهم، فاملطلوب شيء آخر، ومن ههنا تعددت عبارات العلماء يف بيـان املـراد   
ال باإلحياء، ونستطيع حصر أقواهلم يف معىن إحياء النفس املذكور يف اآلية الكرمية يف األقـو 

  : اآلتية، وهي
  .من أن املراد باإلحياء العفو عن القود الواجب ~ما ذهب إليه ابن قتيبة : اوهلأ

  .(٣)والفراء (٢)وابن زيد (١)احلسنوقد ذهب إليه من العلماء 
أن من عفا بعد أن متكن من القصاص، فقد تسبب يف إحيائه، وعلى هذا : ووجه هذا القول

  .  )٢٥٨:البقرة(s r q p  z}  :قولهاملعىن كان إدعاء النمرود يف 
   .واجلوع والعطش املهلكنيرق واحلغرق كال لكةاهلذها من ااستنق: املراد أن:وثانيها
واختاره السمرقندي والزجاج والراغب األصفهاين (٥)وجماهد(٤)روي عن ابن مسعودوهذا م

  .(٦)والزخمشري وابن اجلوزي والرازي وابن جزي
فكأمنا أحيا  ،شد عضد نيب أو إمام عادلأن املراد عباس من ابن  ما روي عن :القول الثالث
   .(٧)الناس مجيعاً
   .واالمتناع عن إراقة دمها ترك قتل النفس احملرمة :القول الرابع

، واختاره اإلمـام البخـاري والطـربي    (٩)جماهد يف روايةو (٨)ابن عباسوذا القول قال 
  . (١) السعديوالواحدي والسمعاين والسيوطي و

                                  
  ).٦/٢٠٣(الطربي  أخرجه) ١(
  ). ٦/٢٠٣(الطربي  أخرجه) ٢(
  ).١/٣٠٥"(معاين القرآن"يف ) ٣(
  ).٦/٢٠١(الطربي  أخرجه) ٤(
  ).٦/٢٠٣(الطربي  أخرجه) ٥(
، )١٣٩ص"(املفـردات يف غريـب القـرآن   "، )٢/١٦٩"(معاين القرآن"، )١/٤٠٩"(تفسري السمرقندي" :انظر) ٦(
التسهيل لعلـوم  "،)١١/١٦٨" (ازيتفسري الر"، )١/١٤٠"(تذكرة األريب يف تفسري الغريب" ،)١/٦٦١"(الكشاف"

  ). ١٧٥ /١"(الترتيل
  ).  ٦/٢٠٠(الطربي  أخرجه) ٧(
  ) .١٧٦ص(، وهو يف صحيفة علي بن أيب طلحة)٦/٢٠٢( الطربيأخرجه ) ٨(
  )".١٩٤ص"(تفسري جماهد :"، وانظر)٦/٢٠٢( الطربيأخرجه ) ٩(



 

  :قال الشيخ ابن سعدي
فمنعه خوف  ،فلم يقتله مع دعاء نفسه له إىل قتله ،وكذلك من أحيا نفسا أي استبقى أحداً"

ألن ما معه من اخلوف مينعه من قتل من ال  ؛فهذا كأنه أحيا الناس مجيعاً ،اهللا تعاىل من قتله
   .(٢)"يستحق القتل

   .(٣)ومنع سفك دمها  هازجر عن قتلال املراد باإلحياء :اخلامسل والق
  .(٤)ألن يف القصاص حياة ؛أن يعني الويل على استيفاء القصاص :ل السادسوالق

وقد ذكر اإلمام أبو بكر اجلصاص احتماالً يف معىن اآلية، وجعله حكما دلت عليـه اآليـة   
هلذا  ياًفيكون حمي ،وحيتمل أن يريد بإحيائها أن يقتل القاصد لقتل غريه ظلماً : "الكرمية، فقال
ألن ذلك يردع القاصدين إىل قتل غريهـم   ؛ويكون كمن أحيا الناس مجيعاً ،املقصود بالقتل

  .(٥)"فيكون يف ذلك حياة لسائر الناس من القاصدين للقتل واملقصودين به ،عن مثله
  
  
  

  الترجيح
ميع مـا  الذي يترجح يل من األقوال السابقة يف معىن اآلية الكرمية أن يقال أن اآلية شاملة جل

ذكر؛ ألن معىن اإلحياء شامل هلا، فمن عفا عن القصاص، فقد تسبب يف إحياء تلك النفس 
اليت كان سرتل ا القتل لوال أنه عفا، ومن امتنع عن قتل نفس معصومة، فقد تسـبب يف  
إحيائها، وكذا من استنقذها من هلكة حمققة، فقد أحياها بإذن اهللا تعاىل، فكل مـا كـان   

راً يف بقاء النفس البشرية، مل يبعد أن يطلق عليه إحياًء لتلك النفس، وإضافة الفعل سبباً مباش
وقد ذهب إىل ما ذكرت من تضمن اآلية . إىل السبب ليست مبنكرة يف الشرع وال يف العقل

                                                                                                   
تفسـري  " ،)١/٣١٧(لواحـدي ل "الـوجيز " ،)٦/٢٠٤"(تفسري الطربي" ،)٤/١٦٨٢"(صحيح البخاري" :انظر) ١(

  ). ٢٢٩ص"(السعدي تفسري" ،)١٤٢ص"(تفسري اجلاللني"،)٢/٣٣"(السمعاين
  ).٢٢٩ص"(السعدي تفسري) "٢(
  ).     ٣/٣٠"(تفسري أيب السعود"،)٢/٣١٩"(تفسري البيضاوي"،)٢/٢٤٣"(زاد املسري: "انظر) ٣(
  ).٢/٢٤٣"(زاد املسري"،)٤/٥٠(للجصاص "أحكام القرآن:"انظر) ٤(
  ).٤/٥٠(للجصاص "ام القرآنأحك) "٥(



 

لألقوال السالفة أو بعضها بعض أهل العلم كالقرطيب والبيضاوي وأيب السعود والشـوكاين  
  . (١)والقامسي
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  ـــــــــــــ
  :وفيها مسألة واحدة، وهي

  . معىن النفي من األرض الوارد يف اآلية الكرمية] ٩٣[

                                  
فـتح  "،) ٣/٣٠"(تفسـري أيب السـعود  "، )٢/٣١٩"(تفسـري البيضـاوي  "، )٦/١٤٧"(تفسري القـرطيب :"انظر) ١(

  ). ٤/١١٤"(تفسري القامسي"،)٢/٣٤"(القدير



 

  :~قال اإلمام ابن قتيبة 
  .من لقيه،فليقتله: هو أن يقال: وقد اختلفوا يف نفيه من األرض، فقال بعضهم"

  .هو أن يطلب يف كل أرض يكون ا: وقال آخر
  .هو أن ينفى من بلده: وقال آخر
  .هو أن حيبس: وقال آخر

وال أرى شيئاً من هذه التفاسري أشبه بالنفي يف هذا املوضع من احلبس؛ ألنـه  : قال أبو حممد
س ومنع من التصرف والتقلب يف البالد، فقد نفي منها كلها، وأجلـئ إىل مكـان   إذا حب
  .   (١)"واحد
  الدراسة

  :يف معىن النفي من األرض أربعة أقوال، هي ~ذكر اإلمام ابن قتيبة 
  . أن من لقيه، فليقتله: املعىن: القول األول

  .~فهذا القول مل أجد من ذكره سوى ابن قتيبة 
وهو أن يطلب يف كل أرض يكون ا، يعين يبحث عنه يف كل أرض؛ ليقام : أما القول الثاين

  . عليه احلد
أقيم عليهم أي هذه  ،فإذا ظفر م ،فينفوا من بلد إىل بلد ،أن يطلبوا :ونفيهم" :قال الشافعي

  .(٢)"احلدود كان حدهم
  .(٣)"وقاله الليث بن سعد والزهري أيضاً : "قال القرطيب

  .(٥)والسدي (٤)وهو مذهب ابن عباس
من بلـد  نفيه : ما قاله بعض العلماء من أن املراد -وإن كان خيالفه -ويقرب من هذا القول

  .عإىل بلد حبيث ال يتمكنون من القرار يف موض

                                  
  ).  ٤٠٠ص"(تأويل مشكل القرآن) "١(
، )١٣/٣٥٥"(احلاوي الكـبري " ،)٦/٤٢٧"(معرفة السنن واآلثار" :، وانظر)٣١٥ص(للشافعي  "أحكام القرآن) "٢(
  ).٣/٣٢"(تفسري أيب السعود"، )١١/١٧١" (ازيتفسري الر"
  ).٦/٢١٧"(تفسري الطربي:"، وانظر)٦/١٥٢"(تفسري القرطيب) "٣(
  ).٦/٢١٦(الطربي أخرجه ) ٤(
  ).٦/٢١٦(الطربي أخرجه ) ٥(



 

والفرق بينهما واضح؛ فاألول فيه أن اإلمام مل يتمكن منهم، فهو يطلبهم يف كل بلد علـم  
كن منهم، كما أن القول السابق فيه أن الغاية إقامة ما جيب أم فيه، أما الثاين، فاإلمام قد مت

عليهم من احلد، وأما القول الثاين، فغايته طردهم من البلد إىل بلد آخر، حبيث ال يقرون يف 
  . بلد

  .(١)"وهو قول سعيد بن جبري وعمر بن عبد العزيز:"قال اإلمام البغوي
حلنابلـة يف اآليـة الكرميـة، واختـاره     ، وهو قول ا(٢)ونسبه بعض أهل العلم إىل الزهري

  .(٣)السمرقندي والبيضاوي
  :قال العالمة ابن قدامة مبيناً وجه هذا القول

ومها يتنافيان فأما نفيهم إىل  ،واحلبس إمساك ،الطرد واإلبعاد :فإن النفي ،ولنا ظاهر اآلية" 

 ،هاوهذا يتناول نفيه من مجيع "_ ` b a :"فلقوله سبحانه  ،غري مكان معني
  .(٤)"فإنه ينفى إىل مكان حيتمل أن يوجد منه الزنا فيه ،وما ذكروه يبطل بنفي الزاين

بـن  اعـن  هنا قول آخر يشارك القولني السابقني يف أن معىن النفي الطرد، وهو ما روي و

أو يهربوا حىت خيرجوا من دار اإلسـالم   :يقول "_ ` b a : "أنه قالعباس 
  .(٥)إىل دار احلرب

  
  .(٦)النفي من دار اإلسالم إىل دار الشرك :بن جبري قال سعيد

ويف هذا القول نظر بني؛ إذ فيه تعريض للمؤمن للردة، ووضعه يف مواضع الفتنة، والشـريعة  
  . ال تأيت مبثل هذا
  .أن ينفوا من بلدهم إىل بلد آخر وهو أن املراد: أما القول الثالث

                                  
  ). ٢/٣٣"(تفسري البغوي) "١(
، )٢/٣٠٢"(معاين القـرآن " النحاس يف: أيضا للشافعي، وعزاه له أيضاًوعزاه )٢/٣٤(هتفسريعزاه له السمعاين يف ) ٢(

  . البن قدامة وعزاه للحسن)٩/١٢٩"(املغين:"وانظر
  ). ٢/٣٢٠"(تفسري البيضاوي"، )٢/٣٤٦"(زاد املسري"، )٩/١٢٩"(املغين"،)١/٤١١"(تفسري السمرقندي" :انظر) ٣(
  ).٩/١٥١"(املبدع "،)٣/١٤٠"(شرح الزركشي" :، وانظر)٩/١٢٩"(املغين) "٤(
  ).٦/٢١٧( الطربي أخرجه) ٥(
  ).٦/٢١٧( الطربي أخرجه) ٦(



 

  .(٣)ومها من أقصى اليمن ،(٢)وباضع كان النفي قدميا إىل دهلك :(١)قال أبو الزناد
وأنـه   ~، وسيأيت ذكر مذهب اإلمام مالك(٤)وقد نسب هذا القول لعمر بن عبد العزيز

  .  يرى هذا إال أنه زاد عليه سجن املنفي إذا خيف منه
  . فهذه أربعة أقوال، كلها تشترك يف معىن الطرد واإلبعاد

وهو أنه حيبس، فهو قول أيب حنيفة وأصـحابه،  وأما القول الرابع والذي اختاره ابن قتيبة، 
  . (٦)، وأكثر أهل اللغة(٥)ورواية عن اإلمام أمحد واختاره الواحدي وابن العريب

  :ووجه هذا القول، قالوا
لكونه  إنه عند النظر يف األقوال جند أن أقرا هذا القول، فنفيه من مجيع األرض غري ممكن؛

ملا فيه من الضرر على أهل تلك البلدة؛  ؛ة أخرى غري جائزإىل بلد هإخراجه من بلدو ،حماالً
غري جائز ألن إخراج ف ،ما إخراجه إىل دار الكفرأو ،دفع شره عن املسلمني هالغرض من نفيو

واحملبـوس   :قالوا ،لم يبق إال أن يكون املراد احلبسف ،املسلم إىل دار الكفر تعريض له بالردة
مـن   وال يـرى أحـداً   ، ينتفع بشيء من الدنيا ولذااألنه ال ؛من األرض قد يسمى منفياً

  .(٧)"فكان كاملنفي يف احلقيقة ،عن مجيع اللذات والشهوات والطيبات فصار منفياً ،أحبابه

                                  
مات  ،من اخلامسة ،ثقة فقيه ،املعروف بأيب الزناد ،أبو عبد الرمحن املدين ،عبد اهللا بن ذكوان القرشي: أبو الزناد) ١(

  ]. ٣٣٠٢"[تقريب التهذيب:"قاله ابن حجر يف . سنة ثالثني وقيل بعدها
  ):٢/٤٩٢"(معجم البلدان:"قال احلموي يف :دهلك) ٢(
وهي  ،دهيك أيضاً :ويقال له ،اسم أعجمي معرب ،وآخره كاف ،والم مفتوحة ،وسكون ثانيه ،بفتح أوله :دهلك"

كان بنو أمية إذا سخطوا على  ،بلدة ضيقة حرجة حارة ،وهو مرسى بني بالد اليمن واحلبشة ،جزيرة يف حبر اليمن
  ".أحد نفوه إليها

  ):٢/٤٩٢"(معجم البلدان:"قال احلموي يف: عباض
  ".جزيرة يف حبر اليمن ،والعني مهملة ،الضاد معجمة :باضع"
  ).٣/٤٨٥"(البحر احمليط"، وابن حيان يف )٢/١٨٥"(احملرر الوجيز" :ذكره ابن عطية يف) ٣(
  ).٢/١٨٥(البن عطية"احملرر الوجيز"كما يف ) ٤(
" على خمتصر اخلرقي شرح الزركشي" )٢/٩٩(البن العريب "أحكام القرآن"، )١/٣١٨"(لواحديل" الوجيز:"انظر) ٥(
  ). ٥/٧٣"(البحر الرائق"، )٣/١٤٠(
  ).١١/١٧١(كما قاله الرازي يف تفسريه )٦(
  ).١١/١٧١"(ازيتفسري الر"،)٢/٩٩(البن العريب "أحكام القرآن"، )٤/٥٩(للجصاص "أحكام القرآن:"انظر) ٧(



 

علـى  -منهم اإلمام مالك -النفي واحلبس -ومجع مجع من أهل العلم بني القولني األخريين
  .(١)والطربي والشنقيطي -التفصيل عنده بني من خياف جانبه، فيسجن، ومن ال،ف

ويف هذا القول أخذ بالقول السابق وهو السجن وبقول من قال بنفيه؛ألن معىن النفي الطرد 
  .واإلبعاد، واحملذور يف إخراجه إىل بلد آخر، خيرج عنه بسجنه

  :ولذا قال الشنقيطي
  .(٢)"لظاهر اآلية ؛وهذا أقرب األقوال"

  الترجيح
كالم العرب جندهم ينصون على أن النفي هو الطرد واإلبعـاد،   عند النظر يف معىن النفي يف

    .(٣)فهو منفي ،إذا طردته ،نفيت الرجل وغريه نفياً: يقال
  :قال اإلمام الطربي

   :ومن ذلك قول أوس بن حجر ،فهو الطرد :وأما معىن النفي يف كالم العرب"
  . (٤)فرداينفي املطارق ما يلي ال           ينفون عن طرق الكرام كما 

   .(٥)"النفاية :قيل للدراهم الرديئة وغريها من كل شيء ،ومنه
وهذا املعىن ال ينطبق على السجن، فالسجن إمساك، ال طرد، وال يعرف يف اللسان العـريب  

  :كون النفي سجناً، قال ابن حزم
 ،مى نفياًوخاطبنا ا اهللا تعاىل أن السجن يس ،وما عرف قط أهل اللغة اليت نزل ا القرآن "

 .(٦)"بل مها امسان خمتلفان متغايران ،وال أن النفي يسمى سجناً

                                  
أضـواء  "، )٦/١٥٢"(تفسـري القـرطيب  "، )١/٤٦٠"(تفسـري الثعـاليب  "، )٢/١٨٥("احملرر الـوجيز  " :انظر) ١(

  ). ١/٣٩٦"(البيان
  ).١/٣٩٦"(أضواء البيان)"٢(
  ).١٥/٣٣٧"(لسان العرب"،)١٥/٣٤١"(ذيب اللغة"،)٨/٣٧٥"(العني:"انظر) ٣(
  .إىل أوس بن حجر، ومل أجده يف كتب العربية ) ٤/٥٧(نسبه الثعليب أيضاً يف تفسريه ) ٤(
 ،)١٥/٣٤١"(ذيب اللغة" ،)٨/٣٧٥"(العني:"، وانظر هذا املعىن يف اللسان العريب يف)٦/٢١٩"(تفسري الطربي) "٥(
  ).١٥/٣٣٧"(لسان العرب" ،)١١/١٨٢"(احمللى" ،)٨/٤٢١(البن بطال  "شرح صحيح البخاري"
  ).١١/١٨٢"(احمللى) "٦(



 

قـد سـبق   -إمنا ينطبق على ما قيل من طرده وإبعاده من بلده، وجند يف اإلبعاد ثالثة أقوال
  :-ذكرها

املراد طرده وإبعاده حبيث ال يأوي إىل بلد، كما هو قول احلنابلة، فهـذا  : أما قول من قال
ام اإلمام مبتابعتهم ومطارم من بلد إىل بلد، وهذا فيه من إحلاق املشقة باإلمـام  يلزم منه إلز

هو طردهم من بلد إىل آخر، حىت يتمكن اإلمام من اإلمساك م : وأما قول من قال. ما فيه
وإقامة احلد الواجب عليهم، فقول مردود؛ ألن النفي من األرض هو من احلد الواجب إقامته 

ق وذلك بعد القدرة عليهم ال قبلها، فإذا قدر اإلمام عليهم ومتكن، أقامـه  على قطاع الطري
كما أن يف هذا القول إلغاء للنفي من األرض بعد القـدرة  . على من جيب عليه النفي منهم

  . عليهم
وبقي القول األخري، وهو قول من فسر النفي بالطرد من بلده، أقرا؛ إذ هو موافق للمعـىن  

نإنَّ يف تركه يف البلد اآلخر مضرة على أهل تلك البلدة؟:فإن قيل. كَرمع خلوه مما ي!  
إن خيف منه، نظر السلطان يف أمره، فإن رأى أنَّ شره ال يدرأ إال بالسجن، كان لـه  : قلنا

  :قال ابن عطية. ذلك، وإال، فاألصل عدم سجنه، وهذا هو مذهب اإلمام مالك
وسجنه بعـد حبسـب    ،هو نص اآلية ،و اإلسالمألن نفيه من أرض النازلة أ ؛وهو الراجح"

  .(١)"حرس ،فإذا تاب وفهم حاله ،اخلوف منه
  
  
  
  
  
  
  
  

                                  
  ). ٢/١٨٥"(احملرر الوجيز ) "١(
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  :وفيها مسألة واحدة، وهي
  . بيان املراد باملهيمن]  ٩٤[

  :قال اإلمام ابن قتيبة

"z  y "(١)"أميناً عليه: أي.  
  
  

  الدراسة
وصف اهللا جل وعال كتابه العزيز بأوصاف شريفة ونعوت كرمية، منها كونه على الكتـب  

أربعـة  لعلم يف بيان هذا الوصف الكرمي على السابقة له مهيمناً، وقد تباينت عبارات أهل ا
  :، هي كاآليتأقوال

 اًأمين كونهمعىن من و ما اختاره اإلمام ابن قتيبة، من أنَّ املهيمن، مبعىن األمني،: القول األول
ألن  ؛ينقل إلينا ما يف الكتب املتقدمة على حقيقته من غري حتريف وال زيادة وال نقصـان  أنه

  .(٢)ق عليهاألمني على الشيء مصد
  .(٢)وابن جريج (١)وجماهد (٣)وقد قال مبا قال به ابن قتيبة ابن عباس يف رواية

                                  
  ). ٣/٧٢٩(البن قتيبة "غريب احلديث" :وانظر)١٢٦ص"(آنتفسري غريب القر) " ١(
  ).٤/٩٧"(أحكام القرآن "يف جلصاصقاله مبعناه ا) ٢(
  ).٤/١١٥٠( ابن أيب حامتو) ٦/٢٦٦(الطربي أخرجه) ٣(



 

واألصـل   ،إال أن اهلاء مبدلة من اهلمـزة  ،مؤمين :معناه ،مهيمن :وقال املربد:"قال األزهري
وهذا على قيـاس   :قلت ،أرقت :وأصله ،وهرقت املاء ،هياك وإياك :كما قالوا ،عليه مؤميناً
  .(٣)"ية صحيح إن شاء اهللا تعاىل مع ما جاء يف التفسري أنه مبعىن األمنيالعرب

  :وقد أنكر هذا القول على املربد ومن وافقه يف أن أصل مهيمن مؤمين، قال ابن حجر
وقد أنكر ذلـك   ،قلبت مهزته هاء ،مفيعل من أمين :مهيمناً :وتبعه مجاعة (٤)بن قتيبةاوقال "

وأمساء اهللا تعاىل ال  ،ألن املهيمن من األمساء احلسين ؛إىل الكفرفبالغ حىت نسب قائله  ،ثعلب
  .(٥)"ليس مبدال من شيء ،واحلق أنه أصل بنفسه ،تصغر
  . أنه املصدق على ما أخرب عن الكتب :الثاين لوالق
   .(٧)"وهو قريب من القول األول:"قال ابن اجلوزي وابن حيان .(٦)ل ابن زيداق هبو

اهللا قبل هذا الوصف، قد وصف كتابه بكونه مصدقاً ملا قبله من  لكن يشكل على هذا، أن
الكتب، فيكون الوصف بكونه مهيمناً مكرراً على هذا القول، وال شك أن محل املعاين على 
التأسيس أوىل من محلها على التوكيد، كما أن الوصف بكون القرآن مهيمناً قد عطف على 

  .  العلم أنه يقتضي املغايرةكونه مصدقاً، واألصل يف العطف عند أهل 
   .أنه الشاهد :الثالثل والق

  . (١)ومقاتل بن سليمان (١٠)والسدي (٩)وقتادة (٨)ابن عباس وبه قال

                                                                                                   
  ).١٩٨ص"(تفسري جماهد:"انظر) ١(
  ).٦/٢٦٦(الطربي  أخرجه) ٢(
" معـاين القـرآن  : "، وانظر)٢/١٨٠"(معاين القرآن: "، ومبثل هذا القول قال الزجاج يف)٦/١٧٦"(ذيب اللغة) "٣(

  ،)٦/٢١٠"(تفسري القرطيب"، )١٢/١١"(ازيتفسري الر"، )٢/٣١٨(للنحاس 
  ). ١٣/٤٣٦"(لسان العرب" ،)٦/١٥٢"(روح املعاين"
  .  مل أجد هذا عن ابن قتيبة،فلعله يف بعض الكتب املفقودة) ٤(
  ).٨/٢٦٩"(فتح الباري) "٥(
  ).٦/٢٦٧(الطربي  أخرجه)٦(
  ).٣/٥١٢"(البحر احمليط"، )٢/٣٧١"(زاد املسري) "٧(
  ).٦/٢٦٦(الطربي  أخرجه) ٨(
  ).١/١٩٠(يف تفسريه  الصنعاينأخرجه ) ٩(
  ).٦/٢٦٦(الطربي  أخرجه) ١٠(



 

  
  .ن من أهل التفسرييألكثرل (٣)عزاه اخلطايبو، (٢)واختاره السمرقندي والسيوطي

لناه عنه،ذكر هذا القوا، وهذا القول قريب من القول األول، وملا فسر ابن قتيبة املهيمن مبا نق
  : مث قال

  .(٤)"ومها متقاربان"
فهذا التأويل موافق ملا جـاء يف   ،الشاهد أمني فيها شهد به"ن وهذا التقارب بني املعنيني أل

  .(٥)"التفسري من أنه األمني
   .أنه الرقيب :الرابعل والق

  . (٦)السعود وأبو البيضاويوذا القول قال الزخمشري و
  .(٧)"ألنه يشهد هلا بالصحة والثبات ؛على سائر الكتب رقيباً: "ريقال الزخمش

  .وهذا كما ترى قريب من املعىن األول
  

  الترجيح  
الذي يترجح أن هذه األقوال مجيعها حق وأنه ال تضاد بينها، بل هي متقاربة يف املعىن، كما 

  :ريقال هذا غري واحد من العلماء، فاللفظ يفسر ا مجيعها، قال ابن كث
فهو أمني وشـاهد   ،فإن اسم املهيمن يتضمن هذا كله ،وهذه األقوال كلها متقاربة املعىن"

جعل اهللا هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخامتها  ،وحاكم على كل كتاب قبله

                                                                                                   
  ).١/٣٠٤"(تفسري مقاتل بن سليمان:"انظر) ١(
  ).١٤٦ص"(تفسري اجلاللني"، )١/٤١٩"(تفسري السمرقندي" :انظر) ٢(
  ).٢/٢٠١"(غريب احلديث:"يف) ٣(
  ).٣/٧٢٩(البن قتيبة"غريب احلديث) "٤(
  ).٥/٢٢٩"(املخصص: "قاله ابن سيدة يف) ٥(
  ).٢/٤٧"(فتح القدير"،)٣/٤٥"(تفسري أيب السعود" ،)٢/٣٣١"(تفسري البيضاوي" ،)١/٦٧٣"(الكشاف:"انظر) ٦(
  ).١/٦٧٣"(الكشاف)"٧(



 

 ،ليس يف غـريه  حيث مجع فيه حماسن ما قبله من الكماالت ما ،وأمشلها وأعظمها وأكملها
  .(١)"اهدا وأمينا وحاكما عليها كلهافلهذا جعله ش

  :ويوضح الشيخ حممد رشيد رضا كونه مهيمنا، فيقول

أنه رقيب عليها وشهيد : أي على جنس الكتاب اإلهلي، فمعناه" z  y: "وأما قوله"
مبا بينه من حقيقة حاهلا يف أصل إنزاهلا، وما كان من شأن من خوطبوا ا من نسيان حـظ  

حتريف كثري مما بقي منها وتأويله، واإلعراض عن احلكم والعمل ا، عظيم منها وإضاعته، و
  . (٢)"فهو حيكم عليها؛ألنه جاء بعدها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                  
اإلنصـاف يف مسـائل   "، )٢/٤٣"(تفسري السمعاين"، )٢/٤٣"(ويتفسري البغ:"، وانظر)٢/٦٦"(تفسري ابن كثري)"١(

  ).٢/٤٢٨"(اجلواب الصحيح"، )٤/١٥٦"(تفسري القامسي" ،)٢/٤٨"(فتح القدير"، )١/٢١٦(البن األنباري "اخلالف
  ).٦/٤١١"(تفسري املنار) "٢(



 

  
  
  

 { X W i hg f e d c  b a ` _ ^ ] \
 x w v u t s r q p  o n m l k jz 

  ).٥٢:املائدة(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــ
  : سألتان اثنتان، ومهاوفيها م

  .بيان املراد بالفتح الوارد يف اآلية الكرمية] ٩٥[

  ".q p  o n :"معىن قوله سبحانه] ٩٦[
  : ~قال ابن قتيبة 

" b a "يف رضاهم، : أي" g f e d c "  أي يدور علينا الـدهر

 l k j i : "يعنون اجلدب، فال يبايعوننا، ومنتار منهم، فال ميريوننا، فقـال -مبكروه
m "فتح مكة : أي بالفرج، ويقال" q p  o n "(١)"يعين اخلصب.  

  
  الدراسة

  .يف كالم ابن قتيبة السابق مسألتان اثنتان سيدور حوهلما احلديث مبشيئة اهللا تعاىل
  .بيان املراد بالفتح الوارد يف اآلية الكرمية: أما أول املسألتني،وهي

   :بعة أقوالأرعلى املراد بالفتح فقد اختلف أهل العلم يف 
   .جرالفَاملراد به  :القول األول

                                  
  ). ١٢٦ص"(تفسري غريب القرآن) " ١(



 

 ~وهذا ما اختاره ابن قتيبة، ومل أر من وافق ابن قتيبة على هذا التفسري، وكأن ابن قتيبة 
يرى أن هذه اآلية نزلت يف حال ضيق من أهل اإلسالم، ففسر الفتح بالفرج؛ ألن الضـيق  

ة فتوحام ونصرهم على أعـدائهم،  قوة املسلمني وكثر: والفرج عام يشمل. يناسبه الفرج
  .     وغري ذلك

   .فتح مكة: املراد بالفتح :لثايناالقول 
   .(٢)والسدي (١)قاله ابن عباس

 o e d c b an  :وقد مسى اهللا تعاىل فتح مكة فتحاً، كما يف قوله تعاىل
  ).١:النصر(

   .فتح قرى اليهود :املراد:القول الثالث
  .(٣)قاله الضحاك 

أن اآليات جاءت يف النهي عن مواالة اليهود والنصارى، مث ذكرت حال : القولووجه هذا 
املنافقني يف مواالم، فناسب أن يفسر الفتح بفتح أهل اإلميان قرى اليهود، وحينئـذ ينـدم   

  .املنافقون على فعلهم املشني
   .على من خالفه نصر النيب  املراد: القول الرابع
وابن عطية والكلـيب   الزجاجع من أهل العلم، منهم السمرقندي و، واختاره مج (٤)قاله قتادة

  . (٥)والنسفي واخلازن والسيوطي والرازي والشوكاين البيضاويو
  : قال الشوكاين

وسـيب   ،ومنه ما وقع من قتل مقاتلة بـين قريظـة   ،على الكافرين والفتح ظهور النيب "
  .(١)"ذراريهم وإجالء بين النضري

                                  
  ).٢/٣٧٩"(زاد املسري:"عزاه له ابن اجلوزي يف)١(
  ).٤/١١٥٨(ابن أيب حامت و) ٦/٢٨٠(الطربي  أخرجه) ٢(
  ).٢/٣٧٩"(زاد املسري:"عزاه له ابن اجلوزي يف) ٣(
  ).٤/١١٥٨(ابن أيب حامت و) ٦/٢٨٠(الطربي  أخرجه) ٤(
التسـهيل  "، )٢/٢٠٥" (احملرر الوجيز"، )٢/١٨١(للزجاج"معاين القرآن"، )١/٤٢١"(تفسري السمرقندي" :انظر) ٥(

تفسري "، )٢/٦٣"(تفسري اخلازن"، )٢/٣٣٥" (تفسري البيضاوي"،)١٢/١٦"(ازيتفسري الر"، )١/١٨٠"(يللعلوم الترت
   ).٢/٥٠"(فتح القدير"،)١/٢٨٧"(تفسري النسفي"، )١٤٦ص"(اجلاللني



 

  ".  q p  o n :"معىن قوله سبحانه: ، وهي~ية يف كالمه أما املسألة الثان
فقد اختلف أهل العلم يف معىن األمر الذي توعد به اهللا جل شأنه أهـل النفـاق، وكـان    

   : خالفهم على أربعة أقوال، هي
  . املراد به اخلصب: القول األول

أنه اختار يف معىن الدائرة والسر يف اختيار ابن قتيبة هلذا املعىن  ~وهذا ما اختاره ابن قتيبة 
الذي يأيت به اهللا من عنده، -اليت خيافها أهل النفاق، اختار أا اجلدب، فيكون تفسري األمر 

 -الذي هو ضد اجلدب -باخلصب -ويندم ألجله أهل النفاق على صنيعهم مع أهل الكتاب
  .مناسباً

، وإن كـان  (٢)سـمرقندي ومل أجد من وافق ابن قتيبة على تفسريه هذا ذا اللفظ سوى ال
  .  يوجد من يوافقه من جهة املعىن، كما سيأيت ذكره إن شاء اهللا تعاىل

  . إجالء بين النضري، وأخذ أمواهلم، وقتل قريظة، وسيب ذراريهم: القول الثاين
  .  (٣)واختار هذا القول البيضاوي وأبو السعود

ري الفتح إىل أنه إعـالء  وبعض من ذهب إىل هذا القول كالبيضاوي كان قد ذهب يف تفس
  .الدين، وهذا ليس من باب التكرار، ألن إعالء الكلمة أعم وأوسع من النصر على اليهود

  . هو اجلزية: القول الثالث
  . (٤)وإليه ذهب السدي

   .ظهار أمر املنافقني وقتلهمإب أن يؤمر النيب : القول الرابع
  .(٥)والواحدي والسيوطي والنسفي الزجاج اختاره

                                                                                                   
  ).٢/٥٠"(فتح القدير)"١(
ـ ) ٦/٢١٨(، وقد رأيت اإلمام القرطيب يف تفسريه)١/٤٢١"(تفسري السمرقندي" :انظر)٢( ذا القـول، ومل  قد ذكر ه

  ).٢/٥٠" (فتح القدير" ينسبه ألحد، وكذا فعل الشوكاين يف
  ).٣/٤٩"(تفسري أيب السعود" ،)٢/٣٣٥"(تفسري البيضاوي:"انظر) ٣(
  ).٤/١١٥٩(ابن أيب حامتو) ٦/٢٨٠(الطربي أخرجه ) ٤(
تفسـري  " )١٤٦ص"(تفسـري اجلاللـني  "،)٢/١٨١(للزجاج" معاين القرآن" ،)١/٣٢٤"(تفسري الواحدي:"انظر) ٥(

  ).١/٢٨٧"(النسفي



 

أن األمر املذكور يف اآلية الكرمية شامل لكل ما ذكر ولغريه مما هو من  أمر : قول اخلامسال
 وذلـك اهللا جل شأنه، وبه حتصل للمنافقني الندامة على مشني فعلهم، وقبـيح صـنيعهم،   

، أو األمراض املهلكة ألعداء الدين من أو فضح أهل النفاق كاخلصب والغىن ألهل اإلسالم،
  .اليهود وغريهم

وإىل هذا املذهب يف معىن اآلية ذهب مجع من أهل التحقيق منهم الطـربي وابـن عطيـة    
  .(١)والرازي والشوكاين

  
  
  
  
  

  الترجيح
الظاهر من عبارات أهل العلم يف تفسري الفتح أنه ال تباين بينها، بل هي متحدة، وإن كـان  

ح قرى اليهود، بعضها أدل على املقصود من بعض، وبعضها أعم من بعض، ففتح مكة، وفت
، وإظهار دينه، املراد نصرة النيب : أو إجالء يهود بين النضري، كلها داخلة يف قول من قال

  . وإعالء كلمته
وتفسري ابن قتيبة للفتح بالفرج أعم التفاسري؛ ألنه يشمل فتح مكة وقرى اليهـود وإظهـار   

لكن التعبري بالفصـل  دينه، ويشمل ما هو أعم من ذلك، كالغىن وكثرة املال، وغري ذلك، 
  :والقضاء والنصرة هو املناسب ملعىن الفتح، قال اإلمام الطربي

~ _    o  :ومنه قول اهللا تعـاىل  ،كما قال قتادة ،القضاء :هو ،والفتح يف كالم العرب"
 c b a `n )(٢))"٨٩:األعراف.  

                                  
  ).٢/٥٠"(فتح القدير"، )١٢/١٦"(ازيتفسري الر"،)٢/٢٠٥"(احملرر الوجيز"،)٦/٢٨٠"(تفسري الطربي" :انظر) ١(
  ). ٦/٢٨٠"(تفسري الطربي) "٢(



 

الطربي وغريه  والذي يترجح يل من كالم أهل العلم يف تفسري األمر من اهللا هو ما ذهب إليه
من أن األمر شامل لكل ما ذكر من األقاويل وما مل يذكر مما حيصل به إغاضـة أعـداء اهللا   
  . املنافقني، وندمهم على مسارعتهم يف تويل اليهود، وهو من فتح اهللا تعاىل على أهل اإلسالم

دمها على ملا كان األمر من الفتح، والفتح هو من أمر اهللا جل شأنه فلما عطف أح: فإن قيل
  اآلخر؟ 
إن األمر من اهللا هو أمر يأيت به اهللا سبحانه ال دخل لإلنسان فيه وال تسبب له بكونه، : قيل

كالفقر أو األمراض والباليا اليت ترتل باليهود، أو غىن أهل اإلسالم، وخصب ديارهم وكثرة 
ل اإلسالم تسبب، وإن املؤنة مما ينتج عنه استياء املنافقني، وندمهم، أما الفتح فقد يكون أله

  . (١)كان هو من أمر اهللا تعاىل، وذا اجلواب أجاب اإلمام ابن عطية والرازي
  
  
  
  
  
  

 { X W z yx w v u   t s rq p  o n m l k j
 d c b a ` _ ~} |   {z )٦٧:املائدة.(  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــ
  : وفيها مسألة واحدة، وهي

  ".x w v u   t s :"بيان معىن قوله تعاىل ]٩٧[
  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 

                                  
  ).١٢/١٦"(ازيفسري الرت"،)٢/٢٠٥"(احملرر الوجيز: "انظر) ١(



 

v u   t s rq p  o n m l k j }  :سألت عن قول اهللا جل وعز"
x w z :يـا  : ليس يف هذا الكالم فائدة، وإمنا هو مبرتلة قولك يف الكالم: وقلت

  فالن كل هذا الطعام، وإن مل تفعل فما أكلته؟
أن فيه مضمراً يبينه ما بعده، وهو أن رسول اهللا كان يتوقي بعـض   :والذي عندي يف هذا

التوقي، ويستخفي ببعض ما يؤمر به على حنو ما كان عليه قبل اهلجرة، فلما فتح اهللا عليـه  
مكة، وأفشى اإلسالم أمره أن يبلغ ما أرسل به جماهراً به غري متوق وال هائب وال متـألف،  

لى هذا الوجه مل تكن مبلغاً لرساالت ربك، ويشهد هلـذا  إن أنت مل تفعل ذلك ع: وقيل له

}   :قولـه : مينعك منهم، ومثل هذه اآلية: أي z z }   | { }: قوله بعد
 S R  Q P O N z )(١))"٩٤:احلجر.  

  
  الدراسة

t s   }: نرى إمامنا يف هذا النص جييب اعتراضاً لبعضهم،وسؤاالً عن قوله جـل شـأنه  
x w v u z لوم أن الشرط واجلواب البد من تغايرمهـا، وهنـا   إذ أن من املع

واحداً، وحينئذ، توجه سؤال البن قتيبة عن الفائـدة يف مثـل هـذا     -يف الظاهر-جندمها 
  اخلطاب؟ 

التبليغ على صفة معينة، وهو اجلهر وعـدم  "  u   t s:"بأن املراد بقوله ~فأجاب 
وحاشاه صلوات ريب وسالمه عليه، اخلوف، فإن مل يكن التبليغ على هذه الصفة، فما بلغ، 

  . (٢)فاملراد التبليغ على صفة معينة، وليس التبليغ ذاته
  .(٣)وهذا القول نسبه النحاس إىل أكثر أهل اللغة

                                  
  ).٢٢٢ص"(املسائل واألجوبة) "١(
  .هذا القول ومل ينسباه ألحد) ٦/٢٤٢(وكذا القرطيب يف تفسريه) ٢/٥٢( هتفسرييف  ام البغويوقد ذكر اإلم) ٢(
  ).٢/٣٣٨"(معاين القرآن"يف ) ٣(



 

، وهذا املعىن (١)ويف اآلية معىن آخر قريب من املعىن السابق، قد اختاره مجع كثري من العلماء
بلغ مجيع ما أنزل إليه من ربه، فإن بلـغ بعضـه   بأن ي هو أنه جل شأنه أمر نبيه الكرمي 
كترك بعـض   ،ألن كتمان بعضها يضيع ما أدي منها :"وكتم بعضاً، فما بلغ اجلميع؛ قالوا

} : كقولـه   ،منها أو فكأنك ما بلغت شيئاً ،فإن غرض الدعوة ينتقض به ،أركان الصالة
 U T  S Rz )من حيث أن كتمان البعض والكل سواء )٣٢:املائدة 

  .   (٢)"اعة واستجالب العقابنيف الش

إن كتمت آية مما أنزل إليك من  :يعين x w v u   t s z}: ابن عباس قال
    .(٣)ربك مل تبلغ رسالته

 ،يـارب  :قال q p  o n m l k j z}  :ملا نزلت: يقول اإلمام جماهد

  .(٤) x w v u   t s z}: فرتلت ؛وأنا وحدي جيتمعون علي ،كيف أصنع
إنه ترك  :لو قيل ،وترك البعض ،ألن من أتى بالبعض :"ف الرازي هذا الوجه، قائالًوقد ضع
مثل مقدار اجلرم يف ترك  ،إن مقدار اجلرم يف ترك البعض :ولو قيل أيضاً ،لكان كذباً ،الكل
  .(٥)"فسقط هذا اجلواب ،حمال ممتنع فهو أيضاً ،الكل

  :وتعقبه ابن حيان، فقال
كـان  لنه ترك الكـل  إ :فإن قيل :ألنه قال ؛ر ال يضعف بهوما ضعف به جواب اجلمهو"

فـإن مل تـؤد    ،إن بعضها ليس أوىل باألداء من بعـض  :إمنا قالوا ،ومل يقولوا ذلك ،كاذباً

                                  
" تفسـري الواحـدي  "،)٢/٥٢"(تفسري البغـوي "، )٢/٢١٨"(احملرر الوجيز"، )٦/٣٠٧"(تفسري الطربي: "انظر) ١(
" تفسري البيضاوي"، )١/٦٩٢"(الكشاف"،)٦/٢٤٢"(القرطيبتفسري "، )١/١٨٣"(التسهيل لعلوم الترتيل" ،)١/٣٢٨(
 "().     التحرير والتنوير"، )٦/١٨٩( "روح املعاين"، )٢/٥٩"(فتح القدير"، )٣/٦١"(تفسري أيب السعود"،)٢/٣٤٨(
 "الـوجيز "،)٢/٥٢"(تفسـري البغـوي  "، )٦/٣٠٧"(تفسري الطربي" :وانظر) ٢/٣٤٨(قاله البيضاوي يف تفسريه ) ٢(
روح "،)٣/٦١"(تفسري أيب السعود"، )١/١٨٣"(التسهيل لعلوم الترتيل"، )١/٦٩٢"(الكشاف" ،)١/٣٢٨( يلواحدل

  ).٦/١٨٩( "املعاين
  ).٦/٣٠٧(الطربي  أخرجه) ٣(
  ).١٠٤ص( "تفسري الثوري:"، وانظر)٦/٣٠٧(الطربي  أخرجه) ٤(
  ).١٢/٤٢"(ازيتفسري الر)"٥(



 

كان كمـن ال يـؤمن    ،كما أن من مل يؤمن ببعضها ،فكأنك أغفلت أداها مجيعاً ،بعضها
والشـيء   ،لك يف حكم شيء واحـد وكوا لذ ،ألداء كل منها مبا يديل به غريها ،بكلها

 ،فصار ذلك التبليغ للبعض غري معتد به ،به غري مؤمن مؤمناً ،غري مبلغ الواحد ال يكون مبلغاً
فـال   ،وأما ما ذكر من أن مقدار اجلرم يف ترك البعض مثل اجلرم يف ترك الكل حمال ممتنـع 

وله تعاىل أن يعفو عن  ،يموهللا تعاىل أن يرتب على الذنب اليسري العذاب العظ ،استحالة فيه

ــذنب العظــيم ــري ،ال ــذنب احلق  Å Ä Ã Â   Á Àz}:ويؤاخــذ بال
  .(١))"٢٣:األنبياء(

  .(٢)واختار بعض أهل العلم اجلمع بني الوجهني، كالزخمشري
  :  (٣)ويف اآلية معىن آخر نزعه اإلمام الرازي ووافقه عليه الشيخ حممد عبده، قال الرازي

  .أنا أبو النجم وشعري شعري: ن هذا خرج على قانون قوله إ :واألصح عندي أن يقال"
فقـد   ،إنه شـعري  :أن شعري قد بلغ يف الكمال والفصاحة إىل حيث مىت قيل فيه :ومعناه

فهذا الكالم يفيد املبالغة التامة من هـذا   ،انتهى مدحه إىل الغاية اليت ال ميكن أن يزاد عليها
ه فما بلغت رسالته، يعين أنه ال ميكن أن يوصف ترك رسالتمل تبلغ   فإن ،فكذا ههنا ،الوجه

واهللا  ،على غاية التهديد والوعيـد  تنبيهاًالتبليغ بتهديد أعظم من أنه ترك التبليغ، فكان ذلك 
   ".أعلم

  الترجيح
الذي يترجح يل صحة تلك األوجه مجيعها؛ إذ ال تعارض بينها، وسائرها حيـل اإلشـكال   

  . )٤(ىلوالعلم عند اهللا تعا. الوارد

                                  
  ).     ٦/٤٦٨"(نارتفسري امل:"وانظر) ٣/٥٣٩"(البحر احمليط) "١(
  ).١/٦٩١"(الكشاف) "٢(
 ).     ٦/٤٦٨"(تفسري املنار:"، وانظر)١٢/٤٢"(ازيتفسري الر) "٣(
   :معلقاً على اآلية الكرمية) ٥/١٥٥"(جمموع الفتاوى"يف  ~قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ) ٤(
 كما أنَّ ،أنزله اهللا إليه يناقض موجب الرسالةن كتمان ما إف ،ومل يكتم منها شيئاً ،ومعلوم أنه قد بلغ الرسالة كما أمر"

كما أنه  ،ومن املعلوم من دين املسلمني أنه معصوم من الكتمان لشيء من الرسالة ،الكذب يناقض موجب الرسالة
نه وقد أخرب اهللا بأ ،وبني ما أنزل إليه من ربه ،كما أمره اهللا ،واألمة تشهد له بأنه بلغ الرسالة ،معصوم من الكذب فيها

  ".شرعه اهللا لعباده يفعلم أنه بلغ مجيع الدين الذ ،ال بتبليغهإذ الدين مل يعرف إ ،كمل مبا بلغه مناإقد أكمل الدين و



 

 { e dc b a  `  _ ^  ] \ [ Z Y
 t s   r q p o n m l k j i h g    fz 

  ).٩٧:املائدة(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــ

  .  Z Y z ] \ [  ^ _}  :بيان معىن قوله] ٩٨[
  :~قال اإلمام ابن قتيبة 

a  `  _ ^  ] \ [ Z Y }  :"أيــن قولــه: وقــوهلم"
c b z ن قولـه م: { o n m l k j i h g    f e

 t s   r q pz ؟  
ويسفكون الدماء بغري حقها، ويأخـذون   (١)أن أهل اجلاهلية كانوا يتغاورون: وتأويل هذا

األموال بغري حلها، وخييفون السبل، ويطلب الرجل منهم الثأر، فيقتل غري قاتله، ويصـيب  
كفأ لوليه، ويسميه الثأر املنيم، ورمبا قتـل   غري اجلاين عليه، وال يبايل من كان بعد أن يراه

فجعل اهللا الكعبة البيت احلرام وما حوهلا من احلرم، والشهر احلرام ... أحدهم محيمه حبميمه
أمنا هلم؛ فكان الرجل إذا خاف على نفسه جلأ إىل احلرم، : واهلدي والقالئد قواما للناس، أي

  .فأمن

                                                                                                   
 مل يبلغ الدين، فأمر بالبالغ،وإمنا املراد بأمره باإلبالغ مواصلة اإلبالغ، وتثبيت جنانه  فليس يف اآلية أن النيب 

 :  { ¢ ¡  � ~ } | {zن، على حد قوله على هذا األمر، وهو إبالغ الدي
  ).٢٨:احلديد(

    )..٦/٢٥٥"(التحرير والتنوير" وانظر ما قاله ابن عاشور يف
  . وهذا خارج عن موضوع مسألتنا،لكن أحببنا دفع ما قد يرد

   .أغار بعضهم على بعض :تغاوروا) ١(
 ).       ١٣/٢٨٢"(عروستاج ال" ،)٢/٦٦٥"(املعجم الوسيط"، )١/٥٨٢"(القاموس احمليط:"انظر



 

ل، وتوزعتهم النجع، وانبسطوا يف متاجرهم، وأمنوا وإذا دخل الشهر احلرام تقسمتهم الرح
  .على أمواهلم وأنفسهم

وإذا أهدى الرجل منهم هدياً، أو قلد بعريه من حلاء شجر احلرم، أمـن كيـف تصـرف،    
  .وحيث سلك

ولو ترك الناس على جاهليتهم وتغاروهم يف كل موضع وكل شهر، لفسدت األرض، وفين 
هللا ذلك لعلمه مبا فيه من صالح شئوم، وليعلموا أنه كمـا  الناس، وبطلت املتاجر، ففعل ا

وما يف األرض من مصاحل العباد ومرافقهم،  تعلم ما فيه من اخلري هلم، أنه يعلم ما السماوا
  .(١)"وأنه بكل شيء عليم

  
  
  
  

  الدراسة
لت مث أبـد  ؛أصله قواماختلف أهل العلم يف معىن جعل الكعبة قياماً للناس، وقياما مصدر، 

أهل العلم وجوهاً ذكر  وقد ،وهو ما يستقيم به األمر ويصلحالياء واواً؛ النكسار ما قبلها، 
، وحاصل تلك الوجوه املذكورة يرجع إىل ما لقوام مصاحل الناس يف كون الكعبة سبباًعدة 
  :يلي

لناس، ما ذهب إليه ابن قتيبة من أن اهللا جل وعز جعلها مكانا آمناً يأمن فيه ا: الوجه األول
وكـان   ،ومل يقرب ،مث جلأ إليها مل يتناول ،جريرة كلَّ كان الرجل لو جر :كما قال قتادة

  .(٢)ومل يقربه ،الرجل لو لقي قاتل أبيه يف الشهر احلرام مل يعرض له
  .)٥(والسمرقندي )٤(، ومقاتل بن سليمان(٣)وإليه ذهب ابن عباس يف رواية

                                  
 ).       ١٢٨ص"(تفسري غريب القرآن:"، وانظر)٧٤-٧٣ص"(تأويل مشكل القرآن) "١(
  .عبد بن محيد وابن املنذر وأبو الشيخإىل ) ٣/٢٠٢"(الدر املنثور"وعزاه يف ) ٧٨-٧/٧٧( الطربي أخرجه) ٢(
  ).٧/٧٧( الطربي أخرجه) ٣(
  ).١/٣٢٣"(تفسري مقاتل بن سليمان:"انظر) ٤(
  ).٥٠٤ص"(نزهة األعني النواظر" ،)٢/٤٨"(زمننيأيب تفسري ابن " ،)١/٤٤٢"(تفسري السمرقندي" :انظر) ٥(



 

  .(١)عزاه للعلماء، ومل يذكر وجهاً سواه وهذا الوجه ذكره اإلمام القرطيب وقد

p o n m l }  :وهذا املعىن الذي ذكروه جاء ذكره يف قوله سبحانه وتعـاىل 
u t s  r q z )٦٧:العنكبوت.(  

هم، ففيها املناسك املعظمة واملشاعر املقدسـة،  دينناس يف قيام للأن املعىن أا : الوجه الثاين
وتزكية نفوسهم، وفيه تكفـري اخلطيئـات ورفعـة     ويف هذا صالح دينهم وعمارة قلوم

   .الدرجات
  .(٤)احلسن وبنحوه قال (٣)وسعيد بن جبري (٢)ابن عباسوذا قال 

أن اهللا تبارك وتعاىل جعلها قواماً ملعيشتهم، حيث مل يكن مبكة ضـرع وال  : الوجه الثالث
اق من أماكن شىت، فانتفع زرع، فجعل اهللا مكة مكاناً جتتمع فيه التجارات، وجتىب إليه األرز

  . (٥)أهلها من جهة املعيشة

x w }  :ويؤيد هذا الوجه ما ذكره اهللا جل شأنه من منته على أهل مكة حيث قال
 ¨   § ¦   ¥ ¤   £ ¢ ¡         � ~ } | { z   y

z )٥٧:القصص  .(  
   .اجلمع بني األوجه الثالثة السابقة: بعارالجه وال

والسـمعاين والزخمشـري    البغويو أبو عبيدة: أهل العلم منهم وهذا ما ذهب إليه مجع من
   .(٦)واخلازن والسيوطي وابن عادل وأبو السعود واأللوسي والشوكاين والسعدي

                                  
 ).      ٦/٣٢٦"(تفسري القرطيب:"انظر) ١(
  ).٤/١٢١٤(ابن أيب حامت و) ٧/٧٧( الطربي أخرجه) ٢(
) ٣/٢٠٢"(الدر املنثور"اه يف وعز) ٤/١٢١٤(ابن أيب حامت و) ٧/٧٧( الطربيو )٣/٤٤٣(ابن أيب شيبة  أخرجه) ٣(

  .ابن أيب شيبة وعبد بن محيد وابن املنذر وأبو الشيخإىل 
  . عبد بن محيد وابن املنذرإىل ) ٣/٢٠٢"(الدر املنثور"وعزاه يف ) ٤/١٢١٤(ابن أيب حامت أخرجه ) ٤(
  .ذكره ابن اجلوزي وعزاه لبعض املفسرين، وذكره كذلك الرازي) ٥(
 ،)٢/٩٧"(تفسـري اخلـازن  " ،)١/٧١٤"(الكشاف"،)٢/٦٩"(تفسري السمعاين"، )٢/٦٨"(يتفسري البغو:"انظر) ٦(
روح "،)١٥٦ص"(اجلاللــني تفســري"، )٣/٨٢"(تفســري أيب الســعود"،)٧/٥٣٨"(اللبــاب يف علــوم الكتــاب"

  ).٢٤٥ص"(تفسري السعدي"،)٢/٧٩"(فتح القدير"، )٧/٣٥"(املعاين



 

أن أهل مكة صاروا بسبب الكعبة أهل اهللا وخاصته وسادة اخللـق إىل  : (١)الوجه اخلامس
  .يوم القيامة، وكل أحد يتقرب إليهم ويعظمهم

لى هذا الوجه أن اآلية عامة وليست خاصة بأهل مكة، فالكعبة قيام للنـاس  لكن يشكل ع
  .اآلية خاصة بأهل مكة، وال ينبغي ختصيص العام بدون دليل: أمجع، بينما على هذا القول

l k j i h g    f e }: أما ما ذكره اإلمام من ارتباط أول اآلية بقوله
 t s   r q p o n mz (٢)سرينفقد وافقه عليه جل املف.  

  الترجيح
الذي يترجح يل أن اللفظ شامل جلميع ما ذكر، ألن القوام اسم ملا تقوم به املصاحل وتستقيم 
، وما ذكر من األمن والدين وغري ذلك فيه قوام مصاحل العباد، وما أمجل ما قالـه اإلمـام   

على مجيع هذه  واعلم أنه ال يبعد محل اآلية: "الرازي يف مشول اللفظ لتلك املعاين املذكورة
ما حبصول اجلـاه  إو ،وإما بدفع املضار ،ألن قوام املعيشة إما بكثرة املنافع ؛وذلك ،الوجوه
وثبت  ،حلصول هذه األقسام األربعة فلما كانت الكعبة سبباً ،وإما حبصول الدين ،والرياسة

    .(٣)"ثبت أن الكعبة سبب لقوام الناس ،أن قوام املعيشة ليس إال ذه األربعة

 { ~  }  | { z y x w  v u  t s r q
 m lk j i  h g f e d c b a ` _
 �  ~  }| { z y x  w v u  t    s r q  p o n

¦ ¥    ¤       £ ¢ ¡z )١٠٦:املائدة.(  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــ

                                  
  ).١٢/٨٣(ذكره الرازي يف تفسريه) ١(
تفســري "، )٢/٢٤٤"(احملــرر الــوجيز" ،)٢/٦٨"(تفســري البغــوي"، )٤/١١٣"(تفســري الــثعليب: "انظــر) ٢(

تفسـري  " ،)٧/٥٩"(التحريـر والتنـوير  " ،)٢/٧٩"(فتح القدير "، )٣/٨٢"(تفسري أيب السعود"، )٦/٣٢٦"(القرطيب
  ).٢٤٥ص"(السعدي

  ).٤/١٤٩(للجصاص  "أحكام القرآن"،)٧/٧٧"(تفسري الطربي:"بتصرف يسري، وانظر)١٢/٨٤"(ازيتفسري الر) "٣(



 

  :وفيها ثالث مسائل، وهي

  .c b a `z} :بيان املراد بقوله] ٩٩[
  : ~ل اإلمام ابن قتيبة قا
قد اختلف الناس قدميا يف تأويل هذه اآلية والسبب الذي نزلت فيه، وأنا خمرب مـن تلـك   "

  .املذاهب والتأويالت، بأشبهها بلفظ الكتاب وأوالها مبعناه

r q } : وأراد اهللا عز وجل أن يعرفنا كيف نشهِد بالوصية عند حضور املوت، قال
| { z y x w  v u  t s  _ ~  } z أي :

  .رجالن عدالن من املسلمني تشهِدونهما على الوصية
وعلم اهللا سبحانه أن من الناس من يسافر، فيصحبه يف سفره أهل الكتاب دون املسـلمني،  
ويرتل القرية اليت ال يسكنها غريهم، وحيضره املوت، فال جيد من يشهده مـن املسـلمني،   

: أي  h g f e dz }. ديـنكم من غري : أي c b a `z}: فقال

فالعدالن من املسلمني للحضر والسـفر  . ومت الكالم  k j iz} سافرمت
  . (١)"خاصة إن أمكن إشهادمها يف السفر، والذميان يف السفر خاصة إذا مل يوجد غريها

  
  
  
  
  
  

  الدراسة

  :على قولني اثنني، مها c b a `z} :اختلف أهل العلم يف معىن قوله تعاىل

                                  
  ). ٣٧٨- ٣٧٧ص"(تأويل مشكل القرآن) "١(



 

אא:"، وهؤالء فسروا قوله تعـاىل غري ملتكم ودينكمأن املراد من : األولالقول 
 "من أهل ملتكم: أي.  

تكون شهادة أهل الكتاب على املسلمني جائزة يف السفر إذا كانت  ،فعلى هذا:"قال القرطيب
ثالثة مـن الصـحابة    وهو قول ،وهو األشبه بسياق اآلية مع ما تقرر من األحاديث ،وصية

وعبـد اهللا بـن    (٢)وعبـد اهللا بـن قـيس     (١)أبو موسى األشعري :الذين شاهدوا الترتيل
  .(٤)"(٣)عباس

سعيد بن املسيب وسعيد بن جبري وشريح وابن سـريين  : ، منهم(٥)اجلمهوروإىل هذا ذهب 
هو قول ووالثعليب وابن حزم والواحدي والسيوطي والشوكاين والسعدي  ، والطربيوالشعيب
  .(٦)احلنابلة

  : ويؤيد هذا القول
خرج رجل من بين سهم مـع   :رضي اهللا عنهما بن عباسا قال :سبب الرتول: أوالً -

فلما قـدموا   ،فمات السهمي بأرض ليس ا مسلم (٧)متيم الداري وعدي بن بداء
مث وجد ، فأحلفهما رسول اهللا  ،بالذهب خموصاً )٨(من فضة فقدوا جاماً ،بتركته

                                  
 ).١٠/١٦٥(البيهقي ، و)٣٦٠٥(أخرجه أبو داود) ١(

الناسـخ  "هكذا، ولعله ابن مسعود بدل ابن قيس، وقد نقل عن ابن مسعود هذا القول كما عنـد أيب عبيـد يف   ) ٢(
     ).١٥٧ص" (واملنسوخ

  ).٧/١٠٩(الطربي أخرجه ) ٣(
  ).٦/٣٤٩"(تفسري القرطيب) "٤(
التسـهيل لعلـوم   " ،)١٥٥ص(أليب عبيـد "الناسـخ واملنسـوخ  :"عزاه للجمهور مجع من املفسـرين، انظـر  ) ٥(

  ).٢/١١٢"(تفسري ابن كثري"،)١٢/٩٥"(ازيتفسري الر"، )٢/٧٣"(تفسري البغوي"، )١/١٩١"(الترتيل
شـرح مشـكل   " ،)وما بعدها-١٥٧ص(أليب عبيد" الناسخ واملنسوخ"، )٨/٣٦٠"(مصنف عبد الرزاق" :انظر) ٦(
تفسري "، )٩/٤٠٦"(احمللى" ،)٤/١١٩"(تفسري الثعليب"، )٧/١٠٧"(تفسري الطربي" آلثار التابعني،) ١١/٤٦٠"(ثاراآل

تفسـري  "،)٢/٤٤٦" (زاد املسري"، )٢/٢٥١"(احملرر الوجيز" ،)٢/٣٧٦(للنحاس"معاين القرآن"، )١/٣٣٩"(الواحدي
" تفسري السعدي" ،)٢/٨٦"(فتح القدير"،)١٥٨ص" (تفسري اجلاللني"،)٢/١١٢"(فسري ابن كثريت"،)٦/٣٤٩"(القرطيب

  ).٢٤٧ص(
  .وكانا نصرانيني وقت القصة) ٧(
  ).١٢/١١٢"(لسانال"كذا يف  .إناء من فضة، عريب صحيح: اجلام ) ٨(



 

فحلفـا   ،فقام رجالن من أوليائه ،ابتعناه من متيم وعدي بن بداء :فقالوا ،مبكة ماجلا

} : وفيهم نزلت هذه اآلية :قال ،لصاحبهم وأن اجلام ،لشهادتنا أحق من شهادما
u  t s r qz (١)رواه البخاري.  

م ذا فعم بوصف اإلميان، أول اآلية ناداهم يفأنه تعاىل : وبيانه النظم القرآين،: ثانياً -

كان املـراد أو     c b a `z}: فلما قال بعده ،اخلطاب مجيع املؤمنني
 . (٢)آخران من مجيع املؤمنني ال حمالة

وهذا يدل    h g f e dc b a `z} :أنه تعاىل قال :ثالثاً -
فلـو   ،د يف السفرشهِتساالستشهاد ذين اآلخرين مشروط بكون املُ على أن جواز

ألن  ؛بالسفر ملا كان جواز االستشهاد ما مشروطاً ،لمنيكان هذان الشاهدان مس
 .استشهاد املسلم جائز يف السفر واحلضر

وأمجـع   ،اآلية دالة على وجوب احللف على هذين الشاهدين من بعد الصالة: رابعاً -
فعلمنا أن هذين الشـاهدين   ،املسلمون على أن الشاهد املسلم ال جيب عليه احللف

  .(٣)ليسا من املسلمني

من غري عشـريتكم وقبيلـتكم وهـم       c b az} :أن املراد بـ: الثاينالقول 
  .مسلمون أيضاً

 ،من عشريتكم وقبيلـتكم  :أي z|  {  ~ _ } : :وهؤالء قد فسروا قوله تعاىل
وأقرب إىل حتري ما هو  ،وأنصح له ،ألم أعلم بأحوال امليت" :، قالواوهم مسلمون أيضاً

  .(٤)"أصلح له

                                                                                                   
  ).٢/٨٧"(ب األثرالنهاية يف غري:"انظر. عليه صفائح الذهب مثل خوص النخل :أي "بذهب خموصاً"ومعىن 

 ). ٣٦٠٦(، وأبو داود)٢٦٢٨(أخرجه البخاري) ١(

، )١٢/٩٥"(ازيتفسري الر"،)٦/٣٤٩"(تفسري القرطيب"،)٤/١٦١(للجصاص "أحكام القرآن" :انظر هذا الوجه يف) ٢(
  ).٢/٨٦"(فتح القدير"
  ).١٦٤ص"(الناسخ واملنسوخ"، وكذا أبو عبيد يف )١٢/٩٥(ذكره الرازي يف تفسريه ) ٣(
  ).١/٧١٩"(الكشاف" :، وانظر)٣/٨٩(ه تفسرييف السعود  وأبقاله ) ٤(



 

  .القول؛ تكون الشهادة يف أهل اإلسالم سفرا وحضراًوعلى هذا 
، ولذا  (١)واإلمام الشافعي والزخمشري احلسن وعكرمة والزهري والسدي: واختار هذا القول

أنه ال تقبل شهادة الذمي ألهل اإلسالم يف الوصـية  : فمذهب أيب حنيفة ومالك والشافعي
)٢(.  

z y | {  z } : واحتجوا على قوهلم هـذا بقولـه تعـاىل    
d }  :وهذه اآلية من آخر ما نزل، وكذا قولـه : أي من املسلمني، قالوا) ٢٨٢:البقرة(

 g f ez )وليس الكافر ممن ترضى شهادته، فدل هذا علـى أن   )٢٨٢:البقرة
الكافر ليس من أهل الشهادة، فينبغي محل اآلية على ما ذكرنا؛ دفعاً للتناقض بني اآليـات  

  . (٣) الكرميات
  

  الترجيح

`  b a} :الراجح ما ذهب إليه أصحاب القول األول من أن املراد بقولـه تعـاىل  
cz   من غري ملتكم، إذ ال يعرف يف الشريعة تعليق حكم على قبيلة دون قبيلـة،  : أي

كما أنه ال ذكر يف اآلية للقبيلة حىت نفسر اآلية به، بينما جند أن اهللا تعاىل ذكـر وصـف   
  :ناداهم به يف أول اآلية، يقول ابن حزماإلميان يف اآلية الكرمية و

ألنـه لـيس يف أول اآليـة     ؛فقول ظاهر الفساد والبطالن ،من غري قبيلتكم :وأما من قال"

وال يشك منصف يف أن غري الذين  s r qz } خطاب لقبيلة دون قبيلة إمنا أوهلا 
  .  (١)"زلة عامل مل يتدبرها (٤)ولكنها من احلسن ،آمنوا هم الذين مل يؤمنوا

                                  
تفسري " ، )٢/٧٥"(تفسري السمعاين"،) ٢/٣٧٦(للنحاس"معاين القرآن"، )٢/١٤٥(للشافعي"أحكام القرآن: "انظر) ١(

  ).١٢/٩٦"(ازيتفسري الر" ،)١/٧١٩"(الكشاف"،)٢/٢٥١"(احملرر الوجيز" ،)٢/٧٤"(البغوي
 ،)٣/٣٣٩"(خمتصر اختالف العلماء" ،)٣٠٨ص"(خمتصر املزين" ،)٢/١٤٥(للشافعي"القرآنأحكام : "انظر) ٢(
  ).٢/٧٨٤(للبهويت "املنح الشافيات بشرح مفردات اإلمام أمحد"،)١٧/٦١"(احلاوي الكبري"
  ). ١٢/٩٦"(ازيتفسري الر:"انظر) ٣(
 .  يعين احلسن البصري) ٤(



 

ال تعارض بني اآليات اليت فيها شرط العدالة : وأما ما استدل به أصحاب القول الثاين، فيقال
يف الشهادة، وهذه اآلية، فاآليات األول من قبيل العام، وهذه اآلية من قبيل اخلـاص، وال  
تعارض بني خاص وعام، فشرط العدالة باق، ويستثىن منه جواز إشهاد الكافر يف الوصية يف 

  . ال السفر،إذا مل جند من املسلمني شاهداًح
  
  
  
  
  
  .بيان املراد بالصالة يف اآلية الكرمية: املسألة الثانية] ١٠٠[

  :~قال اإلمام ابن قتيبة 

حتبسوما من بعد صالة : أراد )١٠٦:املائدة( p o n mz  }  :مث قال"
  .أو بدال وكتما وخاناالعصر إن ارتبتم يف شهادما وشككتم، وخشيتم أن يكونا قد غريا، 

وخص هذا الوقت؛ ألنه قبل وجوب الشمس وأهل األديان يعظمونه ويـذكرون اهللا فيـه،   
  .(٢)"ويتوقون احللف الكاذب وقول الزور، وأهل الكتاب يصلون لطلوع الشمس وغروا

  
  الدراسة

م علـى  اختلف أهل العلم يف معىن الصالة اليت أمر اهللا حببس الشاهدين بعدها من أجل القس
  :أقوال عدة، هي

   .صالة العصر أا: أوهلا
  . (١)"قاله األكثر من العلماء:"القرطيب قال 

                                                                                                   
  ). ٩/٤٠٩( "احمللى) "١(

  ).٣٧٨-٣٧٧ص"(رآنتأويل مشكل الق)"٢(



 

ألن مجيع  ؛هذا قول الشعيب والنخعي وسعيد بن جبري وقتادة وعامة املفسرين" :البغويقال 
  .(٢)"أهل األديان يعظمون ذلك الوقت وجيتنبون فيه احللف الكاذب

    .(٤)يف روايةابن عباس و (٣)أبو موسى األشعري:  به من أصحاب النيب وممن قال
  .(٥)الطربي والواحدي والسمعاين وأبو السعود: واختاره مجع من املفسرين، منهم

وقد ذكروا من التعليل واالحتجاج من هذا القول ما ذكره ابن قتيبة من أن وقـت العصـر   
  .(٦)وقت معظم عند أهل األديان، وألنه أيضاً وقت اجتماع الناس

أن اهللا تعاىل ملا عرفها كان هذا دليالً على أـا  : مفاده ~ومثة دليل آخر أبداه ابن جرير 
، فدل هذا على أا صالة معينة، وليست مجيع (٧)معروفة عند املخاطبني ا، ومعهودة لديهم

الصلوات، كما أا ليست صلوات أهل الكتاب؛ألنه عندهم صلوات كثرية، وصح عن النيب 
  فدل هـذا  (٨)العن بني العجالنيني العن بينهما بعد العصر دون غريها من الصلواتإذ،

يتخريها الستحالف من أراد تغليظ  اليت عنيت هي الصالة اليت كان رسول اهللا  على أن
هذا مع ما عند أهل الكفر باهللا من تعظيم ذلك الوقت وذلك لقربه من غروب  ،اليمني عليه
  .(٩)الشمس

                                                                                                   
، "هي صالة العصـر  :وقال املفسرون):" ٢/١٥٥"(أحكام القرآن"يف  ، قال الشافعي)٦/٣٥٣"(تفسري القرطيب) "١(

فـتح  "،)١/١٩١"(التسـهيل لعلـوم الترتيـل   "، )١٢/٩٧" (ازيتفسـري الـر  "،)٢/٧٥"(تفسري السمعاين: "وانظر
  ).٢/٨٧"(القدير

  ).٢/٧٤"(تفسري البغوي) "٢(
عبيد وعبد بن محيـد وابـن املنـذر     عبد الرزاق وأيبإىل ) ٣/٢٢٤"(الدر"، وعزاه يف )٧/١١٠(لطربياأخرجه ) ٣(

  .والطرباين وابن مردويه واحلاكم وصححه
  .نسبه ابن كثري إليه) ٤(
تفسـري   ،)٢/٧٥"(تفسـري السـمعاين  "، )١/٣٤٠"(تفسـري الواحـدي  " ،)٧/١١١"(تفسري الطـربي :"انظر) ٥(

  ، )٣/٨٩"( أيب السعودتفسري"، )١٥٨ص"(اجلاللني
  ).١/٧١٩"(الكشاف" ،)١/١٩١"(التسهيل لعلوم الترتيل:"انظر) ٦(
كان النـاس باحلجـاز   :" )٢/٢١٦"(معاين القرآن:"يف قال الزجاجبل كانوا يف اجلاهلية يعظمون وقت العصر، ) ٧(

  ".ألنه وقت اجتماع الناس ؛حيلفون بعد صالة العصر
  ٣٩٨ص/٧سنن البيهقي الكربى جمن حديث ) ٢/٢٢٢(ياين يف مسندهوالرو) ٧/٣٩٨(أخرجه البيهقي) ٨(

  وهذا منقطع وإمنا بلغنا موصوال من جهة حممد بن عمر الواقدي وهو ضعيف
  ).٧/١١١"(تفسري الطربي:"انظر) ٩(



 

  .أا صالة الظهر:القول الثاين
  . (١)وبه قال احلسن

   .من بعد صالما يف دينهما:املراد :لثالثال والق
الشاهدين من أهل الذمة ال يعظمون إال  ؛ألن(٣)وإليه ذهب ابن سعدي (٢)ابن عباس وبه قال

  .إال صالم، فكان األوىل تعليق احلكم مبا يعظمون؛ لكونه أدعى لصدقهما
فكان  ،الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكرف ،عد أداء أي صالة كانتأن املراد ب: القول الرابع

  .(٤)احتراز احلالف عن الكذب يف ذلك الوقت أمت وأكمل
   .(٥)"أن يقام هذان الشاهدان بعد صالة اجتمع الناس فيها حبضرم :واملقصود:"قال ابن كثري
   .(٥)"حبضرم

  الترجيح 
ب إليه ابن كثري من أن املراد بعـد  لعل الذي يظهر يل رجحانه والعلم عند اهللا تعاىل ما ذه

صالة اجتمع الناس فيها، وذلك؛ ألن اهللا أطلق ومل يقيد، وما ذكروه من التعظـيم لوقـت   
املراد بعـد صـالة   : العصر، فهذا ليس عند مجيع الكفار، بل لعل األغلب ال يعظمه، فيقال
  .  لعلم عند اهللا تعاىلاجتمع فيها أهل اإلسالم، فهذا يفيد تعظيم املوقف، وإظهار هيبته، وا

  
  
  
  
  
  
  

                                  
  ).٦/٣٥٣"(تفسري القرطيب"، )٢/٧٤"(تفسري البغوي: "انظر) ١(
  ).٧/١١١(الطربيأخرجه ) ٢(
  ).٢٤٧ص"(يتفسري السعد:"انظر) ٣(
  ).٧/٤٨"(روح املعاين"، )٢/٣٧٥"(تفسري البيضاوي"، )١٢/٩٨"(ازيتفسري الر" :انظر هذا القول يف) ٤(
  ).٢/١١٣"(تفسري ابن كثري) "٥(



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  هل احلكم الذي دلت عليه اآلية الكرمية حكم منسوخ، أم هو حمكم؟] ١٠١[

  :قال اإلمام ابن قتيبة
وهذا عندي باب من احلكم حمكم مل تنسخه آي؛ ألن املائدة من آخر ما نزل، وفيها يقول " 

نسخ بعد اإلكمـال، واهللا  وال ي) ٣:املائدة( n m l kz } :اهللا جل ثناؤه
  .(١)"أعلم

 
 
 

  الدراسة

                                  
  ).٣٨١ص"(تأويل مشكل القرآن:"، وانظر)١٦٧ص"(املسائل واألجوبة) ١(



 

اختلف يف احلكم الذي دلت عليه اآلية الكرمية، وهو قبول شهادة الكافرين يف الوصـية يف  
إىل  -فيما نقله بعضـهم –فذهب أكثر العلماء . السفر، هل هو حمكم مل ينسخ، أم أنه نسخ

  . (١)أنه حمكم غري منسوخ
 (٢)هل العلم أبو موسى األشعري وابن مسعود وابن عبـاس وممن ذهب إىل هذا املذهب من أ

  . (٣)وأبو عبيد -وهو من مفردات مذهبه-وذهب إليه اإلمام سفيان الثوري وأمحد
واستدل من ذهب إىل أن هذا احلكم من باب احملكم، بأن النسخ ال يثبت إال بشرطني اثنني، 

مع بني الدليلني، وكالمهـا منتـف   العلم بتأخر الناسخ عن املنسوخ، وعدم إمكانية اجل: مها
  .ههنا

  :قال اإلمام القرطيب
فإن النسخ ال بد فيه من إثبات الناسخ على وجه يتنـاىف   ،وما ادعوه من النسخ ال يصح "

  . (٤)"مع تراخي الناسخ ،اجلمع بينهما
قـرة،  فال جند دليالً على تقدم آية املائدة على آية الب -وهو العلم بالتأريخ-أما األول منهما،

بل إن البعض ذهب إىل أن سورة املائدة ليس فيها حكم منسوخ، وذلك لتأخر نزوهلا، يقول 
نعـم،  : ياجبري، هل تقرأ املائدة؟ قلـت : فقالت يل  {دخلت على عائشة :جبري بن نفري

أما إا من  آخر سورة نزلت، فما وجدمت فيها من حالل، فاستحلوه، وما وجـدمت  : قالت
  .(٥)موهفيها من حرام، فحر

                                  
فيما حكاه عنه ابـن  -وابن جرير يف تفسريه) ٣٨١ص"(تأويل مشكل القرآن:"نسبه إىل أكثر العلماء ابن قتيبة يف) ١(

  ).٢/٨٦" (فتح القدير:"يف لشوكاينو ا -ومل أجده) ٢/١١٢(كثري
  ).٦/٣٥٠"(تفسري القرطيب:"وقد سبق يف املسألة األوىل من مسائل هذه اآلية الكرمية ختريج الوارد عنهم، وانظر) ٢(
املـنح  "، )١٠/١٨٠(البن قدامـة "املغين"، )١٦٤ص(بيدأليب ع"الناسخ واملنسوخ"، )٢/٤٤٦"(زاد املسري:"انظر) ٣(

  ).٢/٧٨٤" (الشافيات بشرح مفردات اإلمام أمحد
  ).٥/٤١٢"(فتح الباري:"، وانظر)٦/٣٥٠"(تفسري القرطيب)"٤(
هذا : ، وقال)٢/٣٤٠( همستدركواحلاكم يف ) ١٦١ص"(الناسخ واملنسوخ:"وأبو عبيد يف) ٦/١٨٨(أمحد  أخرجه) ٥(

  ). ٦/٣٠٦"(ثارشرح مشكل اآل" :وانظر.رط الشيخني ومل خيرجاهحديث صحيح على ش
بن عباس وعائشة وعمرو بن شرحبيل ومجع مـن  احىت صح عن ):"٥/٤١٢"(فتح الباري:"قال احلافظ ابن حجر يف 

  ".السلف أن سورة املائدة حمكمة



 

التفاق  ؛فبعيد ،وأما قول من يقول بأن هذا احلكم صار منسوخاً: "بل إن اإلمام الرازي قال
  .(١)"وليس فيها منسوخ ،أكثر األمة على أن سورة املائدة من آخر ما نزل من القرآن

ويرد هذا اإلدعاء أن الصحايب اجلليل أبا موسى األشعري قد قضى ا، وعمله ا يدل على 
  .(٢)غري منسوخةأا 

وأما ما ذكروه من التعارض بني اآليات اليت فيها اعتبار العدالة يف الشهادة، وهـذه اآليـة،   
فليس مبسلم هلم، وقد سبق بيانه، وهو أن آية املائدة من قبيل اخلاص واآليات األخر من قبيل 

  .العام، وال تعارض بني خاص وعام
  : قال ابن اجلوزي

كما جيوز يف بعض األماكن شهادة نساء ال رجل  ،وضع ضرورةألن هذا م ؛واألول أصح"
  .(٣)"معهن باحليض والنفاس واالستهالل

هذا قول زيد بن أسـلم والنخعـي ومالـك     "وذهب آخرون من العلماء إىل أا منسوخة
جتـوز شـهادة    :فقال ،إال أن أبا حنيفة خالفهم ،والشافعي وأيب حنيفة وغريهم من الفقهاء

  .(٤)"وال جتوز على املسلمني، على بعضالكفار بعضهم 
  .(٥)واختاره من املصنفني يف التفسري البيضاوي وأبو السعود

  : يقول العالمة الشوكاين مبيناً ما استدلوا به
أن اآلية منسـوخة واحتجـوا   إىل وذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وغريهم من الفقهاء "

x  { z y } : وقوله )٢٨٢:البقرة( g f e dz }: بقوله
z )(٦)"والكفار ليسوا مبرضيني وال عدول ).٢:الطالق.  

  .(١)هي من آخر ما نزل، فتكون ناسخة آلية املائدة -آية الدين -أن آية البقرة: ويتمم هذا
                                  

  ).١٢/٩٦"(ازيتفسري الر) "١(
  ).٥/٤١٢"(فتح الباري"،)١٠/١٨٠"(املغين" ،)٢/١١٤"(تفسري ابن كثري:"انظر) ٢(
  ).٢/٤٤٧"(زاد املسري) "٣(
فقد عزى هذا القـول للجمهـور،   ) ١/١٩١"(التسهيل لعلوم الترتيل: "وانظر).٦/٣٥٠(قاله القرطيب يف تفسريه ) ٤(

  ).٢/١١٢"(تفسري ابن كثري"، )٢/٤٤٦"(زاد املسري: "، وانظر)٢/٢٥٢"(احملرر الوجيز: "وكذا ابن عطية يف
  ).٣/٨٩"(تفسري أيب السعود"، )٢/٣٧٦"(ري البيضاويتفس:"انظر) ٥(
  ).٤٠٦ص(للنحاس "الناسخ واملنسوخ"،)٢/٣٧٧(للنحاس"معاين القرآن" ، وانظر)٢/٨٦" (فتح القدير) "٦(



 

لكن هذا الدليل ال يسلم هلم، فكوا من آخر ما نزل معارض بأن سورة املائدة من آخر ما 
: بأوىل من األخرى، فاجلميع كالم اهللا تعاىل، والسـبيل  نزل أيضاً، وليس تقدمي أحد اآليتني

  . اجلمع بني اآليات الكرميات
 
   
  

  :الترجيح
ال خيفى على الناظر يف أدلة الفريقني أن الراجح ما ذهب إليه أصحاب القول األول مـن أن  
 اآلية حمكمة غري منسوخة، إذ أنَّ األصل عدم النسخ، مع أن النسخ ال يصار إال بعد حتقـق 

ومل نرها حتققت، وعليه؛ فشهادة الذمي يف وصـية املسـلم إذا مل    -وقد سبقت -شروطه
  . يوجد غريه مقبولة
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  ).٢:األنعام(

                                                                                                   
  ).٤/١٦١(للجصاص "أحكام القرآن:"انظر)  ١(



 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــ

  : وفيها مسألة واحدة، وهي

  ؟"\ [ Z:"جلني الوارد ذكرمها يف قوله تعاىلبيان معىن األ] ١٠٢[
  :قال اإلمام ابن قتيبة

"X W V "باملوت" .\ [ Z "(١)"للدنيا إذا فنيت .  
  
  

  الدراسة 
يف هذه اآلية الكرمية يذكر ربنا تبارك وتعاىل أنه قضى أجلني، والشك أن لكل أجـل مـا   

ىن كل أجل وكان اخلالف علـى  خيصه من املعىن، وقد اختلف علماء التفسري يف حتديد مع
  : عدة أقوال، هي
أجل : ما اختاره ابن قتيبة من أن املراد باألجل األول أجل كل إنسان، والثاين: القول األول

  . الدنيا
أجل القيامة؛ ألنه بأجل يوم القيامة وجميئها : األجل الثاين:وقريب من هذا القول قول من قال

  .اية أجل الدنيا
 ذهب ابن جرير والراغب األصفهاين والبيضاوي وشيخ اإلسالم ابن تيميـة  وإىل هذا املعىن

  . (٢) وابن جزي الكليب وأبو السعود واأللوسي
واحلقيقة أن هذا القول مقارب ملذهب ابن قتيبة، فيشتركان يف أن األجل األول هو األجـل  

ية اآلخرة، ولـذا روى  اخلاص لكل إنسان، واألجل الثاين هو لنهاية الدنيا وبنهاية الدنيا بدا

                                  
   ).  ١٣١ص"(تفسري غريب القرآن" )١(
تفسري "، )٢/٦"(الكشاف"،)١/١١"(يف غريب القرآناملفردات "، )٧/١٤٧"(تفسري الطربي: "انظر) ٢(

تفسري أيب "،)٢/٢"(التسهيل لعلوم الترتيل"،)١٤/٤٨٩"(بن تيميةال"فتاوىجمموع ال" ،)٢/٣٩٠"(البيضاوي
  ).٧/٨٧"(روح املعاين"،)٣/١٠٦"(السعود



 

... "وكل نفس أجلها املوت ،قضى أجل املوت: أنه قالالضحاك بن مزاحم عن  (١)الطربي
\ [ Z " أجل الساعة ذهاب الدنيا واإلفضاء إىل اهللا :يعين.  

ما بني أن ميوت إىل أن : الثاينو ،ما بني أن خيلق إىل أن ميوت أن األجل األول: القول الثاين
  .الربزخ، أي زمن يبعث

، واختاره السـمرقندي  )٥(ومقاتل بن سليمان (٤)والضحاك (٣)واحلسن (٢)وإليه ذهب قتادة
  .(٦)والزجاج والواحدي وابن اجلوزي والسيوطي وابن سعدي

ومل يعلمكم  ،وأعلمكم أنكم تقيمون إىل املوت ،حكم أجالً :فاملعىن على هذا: "قال القرطيب
  .(٧)"بأجل القيامة

 أجال تعرفون مدته مبوت صاحبه، وأجالً: مث قضى لكم أجلني: فصار املعىن:"قال ابن عاشور
 .معني املدة يف علم اهللا
: عمر كل إنسان ، فإنه يعلمه الناس عند موت صـاحبه، فيقولـون    :فاملراد باألجل األول

فما هو إال علم حاصل  ،عاش كذا وكذا سنة، وهو وإن كان علمه ال يتحقق إال عند انتهائه
 . واألجل املعلوم وإن كان قد انتهى فإنه يف األصل أجل ممتد . من الناس باملقايسة لكثري

ما بني موت كل أحد وبني يوم البعث الذي يبعث فيه مجيع النـاس ،   :واملراد باألجل الثاين
 . )٨("فإنه ال يعلمه يف الدنيا أحد وال يعلمونه يوم القيامة

  :املعىن األول، وملا حكاه ابن كثري، قال قريب من -كما ترى-وهذا املعىن املذكور
  .(١) "وهو قريب من األول"

                                  
  ).٧/١٤٦( يف تفسريه) ١(
  ).    ٧/١٤٦(الطربي  أخرجه) ٢(
  ).  ٧/١٤٦(الطربي  أخرجه) ٣(
  ).  ٧/١٤٦(الطربي  أخرجه) ٤(
  ).١/٣٣٦"(تفسري مقاتل بن سليمان" :انظر) ٥(
تذكرة " ،)١/٣٤٤(للواحدي " الوجيز"، )٢/٢٢٨(للزجاج"معاين القرآن"،)١/٤٥٥"(تفسري السمرقندي: "انظر) ٦(

  ). ٢٥٠ص"(تفسري السعدي"، )١٦٢ص"(تفسري اجلاللني"، )١/١٥٥"(األريب يف تفسري الغريب
  ).٦/٣٨٩"(لقرطيبتفسري ا) "٧(
  ).٧/١٣١"(التحرير والتنوير) "٨(



 

  .مث قضى الدنيا وعنده اآلخرة :عىنامل: القول الثالث
  

  .(٣)وجماهد (٢)وهو قول سعيد بن جبري
وهذا القول إن أريد بالدنيا ما يعيشه اإلنسان من عمر، صار هذا القول كالقول السـابق،  

أجـل   -يف األجـل األول –اء عن ابن عباس بلفظني فمرة قال ويؤيد هذا أن هذا القول ج
  .(٤)أجل موته :قال أخرىو، الدنيا

 ،مث ترجـع يف حـال اليقظـة    ،أن األجل األول النوم الذي تقبض فيه الروح :القول الرابع
   .واألجل املسمى عنده أجل موت اإلنسان

  . (٥)ابن عباس وهذا القول مروي عن
  .(٦)"وهذا قول غريب:"لقولعن هذا ا ~قال ابن كثري 

  .ولعل وجه غرابته أن النوم ال يسمى أجالً
   .(٧)أجل من ميوت بعد :والثاين ،أجل من قد مات من قبل :أن األول: اخلامس القول

  .(٨)وإىل هذا ذهب أبو مسلم األصفهاين
 أما الباقون فهـم بعـد مل   ،صارت آجاهلم معلومة ،أن املاضني ملا ماتوا: ووجه هذا القول

  .فلم تصر آجاهلم معلومة ،ميوتوا
   .أن األول خلق األشياء يف ستة أيام والثاين ما كان بعد ذلك إىل يوم القيامة :ل السادسوالق

  .(٩)قاله عطاء اخلراساين
   .احلياة يف الدنيا :والثاين .قضاه حني أخذ امليثاق على خلقه :أن األول :القول السابع

                                                                                                   
  ).٢/٩٨"(فتح القدير: "، انظر)٢/١٢٤"(تفسري ابن كثري)"١(
  ).٧/١٤٦(الطربي  أخرجه) ٢(
  ).٧/١٤٦(الطربي  أخرجه) ٣(
  ).٣/٢٤٨"(الدر املنثور:"انظر) ٤(
  ).٤/١٢٦١(ابن أيب حامت و) ٧/١٤٧(الطربي  أخرجه) ٥(
  ).٢/١٢٤"(تفسري ابن كثري) "٦(
  ). ٢/٩٨"(فتح القدير" ،)٢/٣٩٠"(تفسري البيضاوي"، )٢/٩٣"(النكت والعيون"انظر هذا القول يف ) ٧(
  ). ٤/٧٦"(البحر احمليط"وابن حيان يف ) ١٢/١٢٧(نقله عنه الرازي يف تفسريه) ٨(
  ).٣/٣"(زاد املسري: "،وانظر)٤/١٢٦١(ابن أيب حامت أخرجه ) ٩(



 

  :وزيقال ابن اجل ،(١)وهبقاله ابن 
  .(٢)"كأنه يشري إىل أجل الذرية حني أحياهم وخاطبهمو"

 Z"مما نعرفه من أوقات األهلة والزرع وما أشبههما " X W: "وقيل: القول الثامن
  .(٣)أجل املوت ال يعلم اإلنسان مىت ميوت "] \

يعين جعل ألعماركم مدة تنتـهون  " X W V" :معناه ،مها واحد :قيل :القول التاسع

  .(٤)وهو أجل مسمى عنده ال يعلمه غريه :يعين  "\ [ Z" إليها
  
  

  الترجيح
الذي يترجح يل من املعاين والعلم عند اهللا تعاىل هو أن املراد باألجل األول أجل كل إنسان، 
واألجل الثاين األجل الذي جعله اهللا للدنيا؛ ألن األجلني ذكرا بعد خلق اإلنسـان، فمـن   

ني مبا يتعلق باإلنسان، كما أن تفسري األجلني ذا يتناسب مع قوله املناسب إذاً تفسري األجل

أي قضاء هذين األجلني ال يتناسب مع شككم وامتـرائكم،  " :"يف آخر اآلية

كما أنا جند أن اهللا تعاىل ذكره كثريا ما يذكِّر عباده باملوت وبالبعث، فتفسري األجلني ـذا  

 "\ [ Z: "أن اهللا تعاىل ذكر األجل الثاين بقولـه : )٥(تناسب، وأيضاًيف غاية ال
املوت فهذا تعرفه أي دون غريه، فيعلمه هو وال يعلمه غريه، وهذا هو علم الساعة، أما أجل 

 . املالئكة الذين يكتبون رزق العبد و أجله و عمله و شقى أو سعيد
 

                                  
  ).٧/١٤٧(الطربي أخرجه) ١(
  ).٣/٣"(زاد املسري) "٢(
  ).٢/٩٨"(فتح القدير"والشوكاين يف ) ٤/٧٦"(البحر احمليط"وابن حيان يف  ،)٦/٣٨٩(ه تفسرييف  القرطيبذكره )  ٣(

  ).٢/٩٨"(القدير
  ). ٢/٨٤(هتفسرييف البغوي ذكره ) ٤(
  ).١٤/٤٨٩" (فتاوىجمموع ال"أفاد هذا الوجه أبو العباس ابن تيمية كما يف ) ٥(



 

    
   
  
  
  

 { X WÊ É È Ç Æ Å  Ä ÃÂ Á  À   ¿ ¾  Ë
z)٨األنعام.(  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــ

  :وفيها مسألة واحدة، وهي

  ". Ë Ê É È Ç Æ Å  Ä:"بيان معىن] ١٠٣[
  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 

" Ë Ê É È Ç Æ Å  Ä"(١)" لو أنزلنا ملكاً، فكذبوه، أهلكناهم: يريد.  
  
  

  الدراسة
أن اهللا جل ثناؤه خيرب أنه لو أجاب سـؤل  : معىن اآلية الكرميةأن  ~يرى اإلمام ابن قتيبة 

املشركني فأنزل ملكاً، مث كذبوه، ألخذهم اهللا بعذاب من عنده، فيكون يف اآلية حمذوف دل 
أن مشركي قريش طلبوا هذه اآليـة،  : فكذبوه، ولعل وجه هذا القول: عليه السياق، وهو

م العذاب، وهذا جار على سنة اهللا يف األمم أم إن  فأخربهم اهللا أم إن مل يؤمنوا ا نزل
طلبوا آية، فأجام اهللا، فلم يؤمنوا نزل م عذاب اهللا وعقابه، كمـا يف قصـة أصـحاب    

  .املائدة

                                  
  ).   ١٣٢ص("تفسري غريب القرآن) "١(



 

، واختاره الطـربي والـثعليب والواحـدي والبغـوي     (٢)وقتادة (١)وإىل هذا ذهب السدي
  .(٣)وكاين وابن عاشوروالبيضاوي واخلازن وابن القيم والسيوطي والش

  .(٤)بل إن اإلمام ابن اجلوزي مل يذكر يف تفسريه غري هذا القول
  .(٥)"وهذا قول حسن :"وملا أورد ابن عطية هذا القول، قال

 :  { r q p  o n m l kوهذا املعىن جاء ذكره يف قوله 

 a   ` _ ~ } | { z             y x w v u t s

 f e d          c bz )٨-٦:جراحل.(  
  .)٦("واحلق ههنا العذاب: "قال العالمة ابن القيم

؛ إذ أن قلـوم ال  اتوا من هول رؤية امللك يف صورتهمل: أي: ويف معىن اآلية قول آخر،وهو
  .حتتمل رؤية امللك يف صورته
  .(٧)مث مل يؤخروا طرفة عني ،لو أتاهم ملك يف صورته ملاتوا :قال ابن عباس يف تفسري اآلية

  .(٨)ار هذا القول األلوسيواخت
  :قال ابن عطية مستدالً هلذا القول

 E D C B Az }  :مـا بعـده مـن قولـه     ،ويؤيد هذا التأويل "
ألم مل يكونوا يطيقون رؤيـة امللـك يف    ؛فإن أهل التأويل جممعون أن ذلك )٩:األنعام(

                                  
  ).٧/١٥١(الطربي  أخرجه) ١(
عبد الرزاق وعبد بـن  إىل ) ٣/٢٥١"(الدر املنثور" وعزاه يف) ٤/١٢٦٥(ابن أيب حامتو) ٧/١٥١(الطربي  أخرجه) ٢(

  .الشيخ محيد وابن املنذر وأيب
تفسري "، )١/٣٤٥"(تفسري الواحدي"، )٤/١٣٦"(تفسري الثعليب"، )٧/١٥١"(تفسري الطربي:"انظر) ٣(
مدارج "، )٢/١٢٠"(تفسري اخلازن" ،)٢/٣٩٣"(تفسري البيضاوي "،) ٣/٨" (زاد املسري"،)٢/٨٦"(بغويال

  ).٧/١٤٤"(التحرير والتنوير"، )٢/١٠١"(فتح القدير"، )١٦٣ص" (تفسري اجلاللني"، )١/٢٤٥"(السالكني
  ).٣/٨"(زاد املسري) "٤(
  ).٢/٢٧٠"(احملرر الوجيز) "٥(
  ).١/٢٤٥"(مدارج السالكني) "٦(
  ).٧/١٥٢(الطربي  أخرجه) ٧(
  ). ٧/٩٧"(روح املعاين) "٨(



 

بـن عبـاس   وقاله ا ...أي ملاتوا من هول رؤيته  "È Ç : "فاألوىل يف قوله ،صورته
  .وجماهد وقتادة وابن زيد
ومما يؤيد هذا املعىن احلديث الوارد عن الرجلني اللذين صعدا علـى   :قال القاضي أبو حممد

 وقـائالً  ،فسمعا حس املالئكة ،للمشركني اجلبل يوم بدر لرييا ما يكون يف حرب النيب 
   .(١)"ملك يف خلقتهفكيف برؤية  ،فمات أحدمها هلول ذلك ،أقدم حيزوم :يقول يف السماء

ال  )٩:األنعام( E D C B Az }  :لكن الدليل األول وهو قوله تعاىل
  .يدل على ما ذكر، إذ هي مجلة أخرى فيها تكملة الرد على ما طلبوه

  .وأما احلديث فليس فيه أن الرجل سقط من رؤية امللك، بل فيه أنه سقط من ضربة امللك له
  

  الترجيح
ولو أنزلنا ملكا : األول منهما ليكون املعىن -والعلم عند اهللا تعاىل -الذي يترجح من املعنيني

وسـبب  . كما طلبوا واقترحوا، مث مل يؤمنوا ألخذهم العذاب، كما هي السنة فيمن خلـوا 
  .أن هذا جار على سنة اهللا تعاىل يف املتعنتني يف طلب اآليات: ترجيح هذا املعىن

مر مناسب ملعىن األخذ بالعذاب، وهو فيه أظهر مـن  أن عدم اإلمهال وكذا متام األ: وأيضاً
  . معىن عدم احتمال أعينهم لرؤية امللك

D C B A }  :أن املعىن الثاين الذي ذكروه هو داخل يف قوله تعاىل: وأيضاً

 Ez )م ال حيتملون رؤيته، وحينئذ، فاألوىل محل املعـىن علـى   : قالوا  )٩:األنعامأل
محل املعاين على التأسيس خري من محلها على التأكيد، : ة املعروفةالتأسيس، للقاعدة التفسريي

  : وحينئذ، فاملعىن
ولو أننا أنزلنا ملكاً، مث مل يؤمنوا به، لرتل م العذاب، مث ال ميهلون، ولو أننا أنزلنا علـيهم  

  .      ملكاً، جلعلنها يف صورة رجل؛ ألم حيتملون رؤية امللك يف صورته احلقيقية 

                                  
بينما رجل من املسلمني يومئذ يشتد يف أثر رجل من  :قال: ولفظهبن عباس من حديث ا) ١٧٦٣(أخرجه مسلم ) ١(

فخـر   ،فنظر إىل املشـرك أمامـه   ،أقدم حيزوم :وصوت الفارس يقول ،إذ مسع ضربة بالسوط فوقه ،املشركني أمامه
  .وشق وجهه كضربة السوط ،فإذا هو قد خطم أنفه ،فنظر إليه ،ياًمستلق
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  ـــــــــــــ
  :وفيها مسألة واحدة، وهي

  z} | { ~ _ `    } :على ماذا يعود قوله] ١٠٥[
  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 



 

" {     v  u t s } | { zy x w z   هذا مـردود

 b  a       ` _ ^ ] \ [ Z Yz } : علـى قولـه  
  .(١)"{    ` _ ~ } | {z)١١:األنعام(
  

  الدراسة
يف هذه اآلية اليت حنن بصدد الكالم على بعضها، نلحظ فيها أن اهللا جل شأنه ذكر دليالً من 

هذا الربهان يقر به املخالفني،  مجلة أدلته على املشركني وبراهاناً من براهينه على الكافرين،

ــو  ــدون، أال وه ــه اجلاح ــذعن ل  l k ji h g f e d  z} : وي
}: مث ذكر رمحته اليت أوجبها على نفسه املقدسة، مث ذكر اخلاسرين بقولـه  )١٢:األنعام(

    ` _ ~ } | {z  وهذه اجلملة البد أن تكون عائدة على ما
ية الكرمية، ومن ههنا اختلف العلمـاء يف هـذه   سبق، أو أنَّ خربها مل يأت بعد يف هذه اآل

اجلملة، فذهب ابن قتيبة إىل أن هذه اجلملة مردودة على املكذبني الوارد ذكرهم يف اآليـة  

Z Y ] \ [ ^ _ } : السابقة هلذه اآلية؛ ليكون نسـق الكـالم  

 b  a       `z {    ` _ ~ } | {z(٢).  
  .)٣(هوقد وافق ابن قتيبة السمرقندي يف تفسري

 :"وذهب آخرون من أهل العلم إىل أن هذه اجلملة مـردودة علـى الكـاف مـن قولـه     
s "ليجمعن الذين خسروا أنفسهم: ليكون املعىن .  

أن  ؛وذلـك  :"، قال ابن جرير(١)وإىل هذا ذهب ابن جرير واألخفش والثعليب وابن عطية 

  .(٢)"s : "الذين خسروا أنفسهم هم الذين خوطبوا بقوله

                                  
  ). ١٣٢ص"(تفسري غريب القرآن) " ١(
  ). ٢/١٠٤"(فتح القدير" :وانظر هذا القول يف) ٢(
  ).١/٤٥٨"(تفسري السمرقندي:"انظر) ٣(



 

وال مـن   ،بألنه ال يبدل من املخاطَر هذا القول املربد، وضعفه ابن جزي الكليب؛ وقد أنك
ال يقالف ،باملخاط: بك زيد مررت، ما يف غاية الوضـوح، فـال   يب زيد وال مررت؛ أل

  .(٣)حيتاج إىل البدل والتفسري
  :لكن ابن عطية أجاب عن هذا اإليراد، حيث قال

ألن الفائـدة يف   ؛خمالف هلذا املثال" s : "اآلية وقوله يف :قال القاضي أبو حممد"
 : "وقولـه  ،فـال فائـدة يف الثـاين    ،مررت بك زيد :وإذا قلت ،البدل مترقبة من الثاين

s" ـم هـم      ،يصلح ملخاطبة الناس كافةفيفيدنا إبدال الذين مـن الضـمري أ
جعلنـا الـالم   ويتضح فيها الوعيد إذا  ،وخصوا على جهة الوعيد ،املختصون باخلطاب هنا

  .(٤)"وجييء هذا بدل البعض من الكل ،وهو القول الصحيح ،للقسم

مجلـة   z} | {} :وفريق ثالث من أهل العلم ذهـب إىل أن قولـه  

ملا يف الكـالم   على اخلرب ل الفاءوودخ ،"~ _ `     :"قوله تعاىل: استئنافية، وخربها
  .من معىن الشرط

س ومكي بن أيب طالب والواحـدي والسـيوطي   وممن ذهب إىل هذا القول الزجاج والنحا
  .(٥)وحسنه ابن عطية والكليب 

  .(٦)"وهو أجود ما قيل فيه: "قال القرطيب

                                                                                                   
احملـرر  "،)٢٤٧ص(ملكـي "مشكل إعراب القرآن"، )٤/١٣٧"(تفسري الثعليب"، )٧/١٥٨"(تفسري الطربي: "انظر) ١(

فـتح  " ،)١/٤٨٣"(التبيان يف إعـراب القـرآن  "، )١/٤٨٣(للعكربي"التبيان يف إعراب القرآن"، )٢/٢٧٢"(الوجيز
  ".معاين القرآن"ومل أجد ما نسبه اإلمام مكي والعكربي وابن حيان والشوكاين لألخفش يف ). ٢/١٠٤"(القدير

  ). ٧/١٥٨"(تفسري الطربي) "٢(
التسهيل لعلوم "، )١/٣١٥"(تفسري النسفي"، )٦/٣٩٦"(تفسري القرطيب"، )٢/٥٨(للنحاس"نإعراب القرآ: "انظر) ٣(

  ).٢/١٠٤"(فتح القدير"، )٧/١٠٦"(روح املعاين"، )٢/٤" (الترتيل
  ).  ٢/٢٧٢"(احملرر الوجيز)"٤(
احملرر "، )١/٣٤٦"(لواحديل "الوجيز"، )٢/٥٨(للنحاس"إعراب القرآن"، )٢/٢٣٢(للزجاج"معاين القرآن" :انظر) ٥(

تفسري " ،)١٦٤ص"(تفسري اجلاللني"،)٢/٤"(التسهيل لعلوم الترتيل"، )٢/٣٩٥"(تفسري البيضاوي"، )٢/٢٧٢"(الوجيز
  ). ٣/١١٥"(أيب السعود

  ). ٦/٣٩٦"(تفسري القرطيب) "٦(



 

ب على ونصم z} | {} :أن : وذهب آخرون إىل مذهب رابع، وهو
   .أريد الذين خسروا أنفسهم :يأ ،الذم

، وجوزا وجهـاً  (١)وهذا الوجه اختاره النسفي وابن عاشور وجوزه الزخمشري والبيضاوي

خرب ملبتدأ حمذوف تقديره أنتم،  z} | {} :آخر يقاربه، وهو أن قوله
  .خسروا أنفسهم أي أنتم الذين

  .وهذا الوجهان يشتركان يف أن يف اآلية مقدراً، واألصل عدم التقدير، فال يصار إليه
ن أ: الوجـه هـو  ويذكر املفسرون ههنا وجهاً سادساً يف معىن اآلية ويقابلونه بالرد، وهذا 

  :، قال ابن عطيةالذين منادى
  .(٢)"تألن حرف النداء ال يسقط مع املبهما ؛وهو فاسد"

  .(٣)"وهو باطل ،منادى :وقيل:"وقال ابن جزي الكليب
  

  الترجيح
الذي يظهر يل رجحانه من األوجه السالفة ما ذهب إليه أصحاب القول الثالث من أن الذين 

هذا الوجه مل حيتج إىل تقدير، ومل يعارض كما عورض ، ف"~ _ `    :" مبتدأ وخربه
  .قول ابن جرير ومن وافقه

  
  
  
  
  
  

                                  
ــر " ،)٢/٣٩٥"(تفســري البيضــاوي" ،)٢/١٠"(الكشــاف"، )١/٣١٥"(تفســري النســفي:"انظــر) ١( التحري

  ).  ٧/١٥٤"(والتنوير
  ).٢/٢٧٢"(احملرر الوجيز) "٢(
  ).  ٢/٤"(التسهيل لعلوم الترتيل) "٣(
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  ـــــــــــــ
  :وفيها مسألة واحدة، وهي

  .z yz } |}  :معىن قوله تعاىل] ١٠٦[
  :~بن قتيبة قال اإلمام ا

... إذا أدخلتها إليها؛ لتعلم جودته من رداءته: فَتنت الذهب يف النار: االختبار، يقال: الفتنة"

جـوام؛ألم  : أي  z yz } | {     ~ � ¡  ¢ £ ¤        ¥ }  :ومنه قوله
   .(١)"حني سئلوا اخترب ما عندهم بالسؤال، فلم يكن اجلواب عن ذلك االختبار إال هذا القول

  الدراسة

مل يكن جـوام  : أي"  | { z y:"أن معىن قوله تعاىل ~يرى اإلمام ابن قتيبة 
  . عاقبتها، وهو جوام: حني فتنوا واختربوا، فيكون املراد بالفتنة على هذا القول

  :قال الطربي
 ،الءاالختبار واالبت :وإمنا الفتنة ،ملعرفة السامعني معىن الكالم ؛فوضعت الفتنة موضع القول"

وضعت الفتنة اليت هـي   ،ولكن ملا كان اجلواب من القوم غري واقع هنالك إال عند االختبار
  .(٢)"االختبار موضع اخلرب عن جوام ومعذرم

  .(٣)"أي قوهلم وجوام :ومعىن فتنتهم: "البغويقال 
والطـربي   (١)والضـحاك  (٤)وإىل هذا املذهب يف معىن اآلية الكرمية ذهـب ابـن عبـاس   

  . (٢)سمرقندي واألزهري والثعليب والقرطيب والبيضاوي واخلازنوال

                                  
  ). ٤٧٢ص"(تأويل مشكل القرآن) "١(
  ).٢/٩٠"(تفسري البغوي: "، وانظر)٧/١٦٧"(تفسري الطربي)"٢(
  ).٢/٩٠"(تفسري البغوي) "٣(
  ).٧/١٦٦(الطربي أخرجه ) ٤(



 

  .فهذا القول األول يف معىن اآلية
   .، أي مل تكن معذرم حني سألواأا املعذرة :القول الثاين

  .(٦)واختاره السيوطي )٥(ومقاتل بن سليمان (٤)قتادةو (٣)ابن عباس يف روايةقال وبه 
أن قوهلم وجـوام خـرج   : معذرم كانت بالقول، أيوهذا ال خيالف القول السابق، ف

  . اعتذاراً، فهذا يف حقيقته كالقول السابق
  .مل تكن حجتهم: أن الفتنة مبعىن احلجة، أي: القول الثالث

  .(٨)، واختاره ابن كثري والشنقيطي(٧)وهذا ما ذهب إليه ابن عباس يف رواية
قتها واحد، وهو أم قالوا ذلـك معتـذرين   وهذه األقوال ليس بينها تباين يف املعىن، فحقي

  .حمتجني جواباً عما ألقي إليهم من املسألة واالختبار
أن الفتنة ههنا مبعىن الكفر، أي مل تكن عاقبة كفرهم الذي أحبوه وافتخروا به : القول الرابع

  .تربؤا منهولزموه إال أن جحدوه و
  .(٩)وإىل هذا ذهب الزجاج والواحدي والزخمشري

  :بو إسحاق الزجاجقال أ
وتصـرف   ،إال من عرف معاين الكـالم  مهال يفه لطيف تأويل هذه اآلية حسن يف اللغةو"

 اليت جرت يف أمر املشركني وهـم  جل وعز ذكر يف هذه األقاصيصاهللا و ،العرب يف ذلك

                                                                                                   
  ).٤/١٢٧٤(ابن أيب حامت و) ٧/١٦٦(الطربي أخرجه ) ١(
تفسـري  " ،)١٤/٢١٢"(ـذيب اللغـة  " ،)١/٤٦١"(تفسـري السـمرقندي  " ،)٧/١٦٧"(تفسري الطربي:"انظر) ٢(

  ).٢/١٢٥"(تفسري اخلازن" ،)٢/٣٩٩"(تفسري البيضاوي"،)٦/٤٠١" (تفسري القرطيب"، )٤/١٤١"(الثعليب
  ).٤/١٢٧٣(ابن أيب حامت أخرجه) ٣(
  ).٣/٩٣٨"(يب احلديثغر"يف حلريب وا) ٧/١٦٦،١٦٧(الطربي أخرجه ) ٤(
  ).١/٣٤١"(تفسري مقاتل بن سليمان: "انظر) ٥(
  ).٤٧٩ص"(نزهة األعني النواظر" ،)٢/٦٢"(زمننيأيب تفسري ابن "،)١٦٥ص"(تفسري اجلاللني:"انظر) ٦(
  ).٤/١٦٩٢( جازماً به البخاريوعلقه ) ٢/١٢٧٣(أخرجه ابن أيب حامت) ٧(
  ).٦/١١٨(،)٤/٧٩"(ء البيانأضوا"،)٢/١٢٨" (ابن كثريتفسري : "انظر) ٨(
التسـهيل لعلـوم   " ،)٢/١٤"(الكشاف"، )١/٣٤٨(لواحديل "الوجيز"، )٢/٢٣٥(للزجاج"معاين القرآن:"انظر) ٩(

  ).٣/١٢٠"(تفسري أيب السعود"، )٢/٥"(الترتيل



 

، أعلم اهللا أنه مل يكن افتتام بشركهم، وإقامتهم عليه إال أن تربأوا منـه  ن بشركهمومفتون
   .  انتفوا منه، فحلفوا أم ما كانوا مشركنيو

مـا   :ل لهوقتف ،تربأ منه هلكةفإذا وقع يف  ،ياًواغحيب  أن ترى إنساناً :ذلك يف اللغة ومثل
   .(١)"كانت حمبتك لفالن إال أن انتفيت منه

 ":"ويتأكد هذا الوجه مبا روى عطاء عن ابن عباس أنه قـال : "قال الرازي

   .(٢)شركهم يف الدنيا :معناه
  .(٣)"ألن املعىن مث مل تكن عاقبة فتنتهم إال الرباءة ؛وهذا القول راجع إىل حذف املضاف

أن الفتنة مبعىن القول واالعتـذار،  : فحاصل اخلالف يف معىن اآلية يرجع إىل قولني اثنني،مها
  .(٤)أا مبعىن الكفر وعاقبته: والثاين

  
  الترجيح

القول األول، وذلك؛ ألن اآليات  -والعلم عند اهللا تعاىل-عل الراجح من القولني السابقني ل
تسوق لنا مسائلة الكفار، وتبكيتهم وتقريعهم بسؤاهلم عن شركائهم، فمن املناسب تفسـري  

والعلم عنـد اهللا  . الفتنة باجلواب والرد عما عرض عليهم وذكروا به، فهي يف مقابل سؤاهلم
  .  تعاىل

  
  
  
  
  

                                  
  ).٢٣٦-٢/٢٣٥(للزجاج"معاين القرآن) "١(
  .مل أجده) ٢(
  ).١٢/١٥١"(ازيتفسري الر) "٣(
تفسـري أيب  " ،)٢/٥"(التسـهيل لعلـوم الترتيـل   " ،)٢/١٤"(الكشـاف " ،)٢/٢٧٨"(الـوجيز  احملرر: "انظر) ٤(

  ).٢/١٠٧"(فتح القدير" ،)٣/١٢٠"(السعود
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  ـــــــــــــ
  :وفيها مسألة واحدة، وهي

  ". Û Ú Ù:"يف قوله تعاىل-اهلاء-بيان عود الضمري ] ١٠٧[
  :~قال اإلمام ابن قتيبة 

" Û Ú Ù"عن حممد : أي"(١) .  
  الدراسة

:"من قوله تعاىل يف اآلية الكرمية" عنه"سرون يف الضمري وهو اهلاء من كلمة اختلف املف
 "   على ماذا يعود على قولني اثنني، وسبب هذا اخلالف أنه قد مضى قبـل هـذه

، فلذا اختلف املفسرون علـى  اآلية، ذكر القرآن الكرمي وطعن الكفار فيه، وذكر حممد 
  :مهاقولني اثنني،
، لكن أهل هذا القول أم ينهون عن النيب : واملعىن أنه عائد على النيب : القول األول

على قولني اثنني، ومل يذكر ابن قتيبـة رأيـه يف هـذه     اختلفوا يف معىن النهي عن النيب 
  . ينهون عن أذاه عليه الصالة والسالم: أن املعىن: أوهلما: املسألة، وهذان القوالن،مها 

صحاب هذا القول رأوا أن املراد باملشركني يف هذه اآلية الكرمية أبو طالب ومن كان وأ
وعلى الدوام يف الكفر، فهـو مـن العـام املـراد بـه       معه على محاية رسول اهللا 

  .(٢)اخلصوص
                                  

  ). ١٣٣ص"(تفسري غريب القرآن) " ١(
زاد "، )٢/٩٦"(تفسـري السـمعاين  "، )٢/٩١"(تفسري البغـوي "،)٢/٢٨٠" (احملرر الوجيز: "انظر هذا القول يف) ٢(

  ).٢/١٠٨"(فتح القدير"،)٢/٤٠١"(تفسري البيضاوي" ،)٣/٢٠"(املسري



 

  :{وإىل هذا ذهب ابن عباس وكان يرى أن اآلية نزلت فيه، قال 
  .(١)"يؤذى، وينأي عما جاء به أن يؤمن بهنزلت يف أيب طالب، كان ينهى عن حممد أن "

وحبيب بن أيب ثابت وعطاء بن دينار ومقاتـل   (٣)القاسم بن خميمرة: (٢)وإليه ذهب أيضاً
  . )٤(بن سليمان

  :ونوقش هذا القول بأمرين اثنني، بل ثالثة 
أن األصل يف األلفاظ العامة أن حتمل على عمومها، ما مل يرد دليل يـدل علـى    -

خلصوص، ومل نر يف اآلية ما يدل على هذا، فحملها على أيب طالـب  محلها على ا
  .  (٥)ومن هو على شاكلته حتكم حمض، ومن أين لنا أن هذا العموم مل يرد

وهذا عائد " وإن يهلكون إال أنفسهم :"أن اهللا تعاىل قال بعد أن ذكر النهي والنأي -
لكان فعال حممـوداً ال   على النهي والنأي، ولو كان النهي ياً عن أذى النيب 

 .يستحقون اهلالك عليه
أن اآليات الكرمية جاءت يف ذم أفعال املشركني، فكان من املستحسن محل النهي  -

  . (٦)على فعل يذمون عليه، ال على فعل حيمدون عليه
  .(٧)"وال يسلم:"وهلذا وغريه قال ابن جزي بعد أن ذكر هذا القول

   .ركني عن اتباع النيب أن املراد ي املش: واملعىن الثاين
  . (١)والسدي (٩)وقتادة (٨)وإىل هذا املعىن ذهب ابن عباس
                                  

  ).١٠٦ص"(تفسري الثوري" :، وانظر)٤/١٢٧٧(ابن أيب حامت و) ٧/١٧٣(الطربيأخرجه ) ١(
تفسـري ابـن   "،)٢/٢٨٠" (احملـرر الـوجيز  :"هذه اآلثار الثالث رواها ابن جرير الطربي يف تفسـريه، وانظـر  ) ٢(

  ).٢/١٢٨"(كثري
 ،ثقة فاضل مـن الثالثـة   ،نزيل الشام ،الكويف ،بالسكون ،أبو عروة اهلمداين ،مصغر ،ملعجمةالقاسم بن خميمرة با) ٣(

  ].٥٤٩٥[ "تقريب التهذيب:"قاله ابن حجر يف . مات سنة مائة
  ).١/٣٤٢"(تفسري مقاتل بن سليمان:"انظر) ٤(
  ).٢/٢٨٠" (جيزاحملرر الو:"، وابن عطية يف)٧/١٧٣(أفاد هذا الوجه ابن حرير الطربي يف تفسريه) ٥(
  ).١٢/١٥٦(أفاد هذين الوجهني الرازي يف تفسريه) ٦(
  ).٢/٦"(التسهيل لعلوم الترتيل) "٧(
  ).٤/١٢٧٧(ابن أيب حامت و) ٧/١٧٢(الطربيأخرجه ) ٨(
  ).٧/١٧٢(الطربيأخرجه ) ٩(



 

الطربي والسمرقندي والواحدي والسمعاين والبغوي وابن جزي : واختار هذا القول
  الكـــليب 

  .(٢)وابن كثري والسيوطي
ع القـرآن  أن الضمري يف عنه عائد على القرآن الكرمي، أي ينهون عن اسـتما : القول الثاين

الكرمي، ويؤيد هذا املعىن ما جاء من آيات فيها ذكر تعاهد املشركني وتواصيهم على عـدم  
  . مساع كالم اهللا تبارك وتعاىل

  
  .(٤)واختاره أبو السعود والشيخ حممد عبده (٣)وإىل هذا ذهب جماهد

  الترجيح
ينهون عن : ن قالالذي يترجح يل من القولني أنه ال تعارض بينهما، فال تعارض بني قول م

ينهون عن مساع القرآن واتباعه، فهما قوالن متالزمـان،  : وبني قول من قال اتباع النيب 
كان ناهيا عن اتباع القرآن الكرمي؛ ألن الذي جاء به هو الـنيب   فمن ى عن ابتاع النيب 

 الضمري بأنه يعود على النيب  ~، وهكذا العكس،ولذا فسر قتادة    وعلـى القـرآن
  .(٥)لكرميا

وعن قتله، فغري صحيح والسياق يرده، وقد  املراد النهي عن أذى حممد : أما قول من قال
  . والعلم عند اهللا تعاىل. سبق مناقشته وما اعترض عليه به

  
  
  

                                                                                                   
  ).٧/١٧٢(الطربيأخرجه ) ١(
تفسـري  "،)٢/٦"(تسهيل لعلـوم الترتيـل  ال"،)١/٣٤٩"(تفسري الواحدي"، )١/٤٦٢"(تفسري السمرقندي" :انظر) ٢(

تفسـري  "،)٢/١٢٨"(تفسري ابـن كـثري  " ،)٦/٤٠٥"(تفسري القرطيب"، )٢/٩٦"(تفسري السمعاين"،)٢/٩١"(البغوي
  ).١٦٥ص" (اجلاللني

  ).٤/١٢٧٧(ابن أيب حامت و) ٧/١٧٢(الطربيو) ٢/٢٠٥(يف تفسريهالصنعاين أخرجه ) ٣(
  ).٧/٣٤٩"(فسري املنارت"،)٣/١٢٢"(تفسري أيب السعود:"انظر) ٤(
  ).٤/١٢٧٧(ابن أيب حامت و) ٧/١٧٢(الطربيأخرجه ) ٥(
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــ

  :وفيها مسألة واحدة،وهي

  ".  n:"بيان معىن] ١٠٨[
  :~قال اإلمام ابن قتيبة 

"n m     l"أصناف، وكل صنف من الدواب والطري مثل بين آدم يف املعرفة باهللا، : أي
  .(١)"وطلب الغذاء، وتوقي املهالك، والتماس الذرء، مع أشباه هلذا كثرية

  
  الدراسة

  : تلف أهل العلم يف معىن مثلية الدواب لبين آدم على أقوال عدة، هياخ

                                  
  ). ١٣٤ص"(تأويل خمتلف احلديث" :، وانظر)٤٤٥ص"(تأويل مشكل القرآن) "١(



 

طلـب  ما ذهب إليه ابن قتيبة من أن املراد أمم أمثالكم يف معرفة اهللا تعاىل، و: القول األول
  . املهالك يوتوق ،الرزق اءبتغاو ،الغذاء

بن عطية، فقـد  وهذا القول من أوسع األقوال، ويقرب منه ما ذهب إليه الزجاج والكليب وا
  :قال ابن عطية

  . (١)"مجاعات مماثلة للناس يف اخللق والرزق واحلياة واملوت واحلشر :أي ،وهي أمم "
وقد وافق بعضهم ابن قتيبة يف بعض قوله، فبعض املفسرين فسرها بأـا مثلنـا يف اخللـق    

، (٣)ب عليه، وزاد ابن جرير والزخمشري كتابة العمل واحلسا(٢)والرزق، وزاد بعضهم األجل
  .(٤)يف املعرفة باهللا تعاىل: وقال بعضهم

يف احلشر، فالدواب والطري حتشر إىل را، كما حيشر بنو  -املثلية-وفسرها أبو هريرة بأا 
  .(٥)آدم، وحيكم بينها، فيقتص للشاة اجلماء من القرناء

ال  يف كوـا أممـاً  ثلة املما: وذهب البعض من أهل العلم إىل أن املراد باملماثلة: القول الثاين
  .(٦)فالكالب أمة ، والطري أمة، وهكذا  ،غري

واختاره النحاس والـثعليب والواحـدي    )٩(ومقاتل بن سليمان (٨)وقتادة  (٧)وبه قال جماهد
  .(١٠)والطحاوي وجعله الثعاليب احتماالً

                                  
  ).٢/٨"(التسهيل لعلوم الترتيل"، )٢/٢٤٥(للزجاج"معاين القرآن: "، وانظر)٢/٢٨٩"(احملرر الوجيز) "١(
" تفسري اجلاللني"،)٣/١٣١"(تفسري أيب السعود" ،)٢/٤٠٦"(تفسري البيضاوي"،)٦/٤١٩"(تفسري القرطيب: "انظر) ٢(
  ). ١٦٧ص(
  ).٢/٢١"(الكشاف"، )٧/١٨٧"(تفسري الطربي:"انظر) ٣(
  ).٢/١٣٢"(لباب التأويل"، وحكاه اخلازن يف تفسريه)٣/٣٥"(زاد املسري:"، انظرقاله عطاء) ٤(
  ).٢/٢٦٨"(الوسيط"واحدي يف وال) ٢/٢٠٦(هتفسرييف  الصنعاينأخرجه ) ٥(
  .ذكره ابن عطية احتماال يف معىن اآلية) ٦(
الفريايب وعبد بن محيد إىل ) ٣/٢٦٦"(الدر املنثور"وعزاه يف ) ٤/١٢٨٥(ابن أيب حامتو) ٧/١٨٧(الطربي  أخرجه) ٧(

  .وابن املنذر وأبو الشيخ
  ).٤/١٢٨٥(حامتابن أيب و) ٧/١٨٧(الطربي و) ٢/٢٠٨(هتفسرييف  الصنعاينأخرجه ) ٨(
  ).١/٣٤٥"(تفسري مقاتل بن سليمان: "انظر) ٩(
خمتصر اخـتالف  " ،)١/٣٥٢(لواحدي ل "الوجيز"، )٤/١٤٦"(تفسري الثعليب"، )٢/٦٥"(إعراب القرآن" :انظر) ١٠(

  ).١/٥١٨"(تفسري الثعاليب" ،)١/٣٨٤"(العلماء



 

قهون ، كما تفأمثالكم يف كون بعضها يفقه عن بعضوذهب آخرون إىل أا : القول الثالث
   .أنتم بعضكم

  .(١)عن ابن عباسوهذا القول مروي 
فمنهم  ،ما من صنف من الدواب والطري إال يف الناس شبه منه أنه: املراد باملثلية: القول الرابع

ومنهم من يزهو  ،ومنهم من يعوي كالكلب ،ومنهم من يشره كاخلرتير ،من يعدو كاألسد
  . سوكالطاو

  .(٢)سفيان بن عيينةوهذا ما قاله 
  
  
  
  
  
  الترجيح 

أن يكون املراد باملثلية مجيع ما ذكر من األقوال السالفة، إذ  -إن شاء اهللا تعاىل-لعل الراجح
ليس بينها تضاد وال تباين، كما أن املثلية يف مجيع ما ذكر متحققة، فليس قصـرها علـى   

 يف املعـىن،  البعض بأوىل من البعض اآلخر، بل كل ما متكن يف املثلية ينبغي أن يكون داخالً
  :~وملثل هذا ذهب اإلمام الشوكاين حيث قال 

  .(٣)"ما كان واألوىل أن حتمل املماثلة على كل ما ميكن وجود شبه فيه كائناً "
  :وكذا اختاره حممد عبده حيث قال

أن اهللا تعاىل أرشدنا إىل أن أنواع احليوان أمم أمثال الناس، ومل يـبني لنـا   : واملختار عندنا"
ماثلة بينهما؛ ألجل أن نستعمل حواسنا وعقولنا يف البحث املوصل إىل ذلك، كمـا  وجه امل

                                  
  ). ٣/٣٥"(زاد املسري: "انظر) ١(
" فتح القـدير "،)١٢/١٧٧"(ازيتفسري الر" ،)٦/٤٢٠"(تفسري القرطيب :"رين، انظرنسبه إليه غري واحد من املفس) ٢(
)٢/١١٤.(  
  ).٢/١١٤"(فتح القدير) "٣(



 

قلنا آنفاً، وللماثلة وجوه كثرية، اهتدى بعض العلماء إىل بعضها، وجيوز أن يهتدي غريهـم  
إىل غري ما اهتدوا إليه، والسيما يف هذا العصر الذي كثر فيه األخصائيون يف كل علم وفن، 

  .(١)"البحث وتيسرت فيه أسباب
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  ـــــــــــــ
  :وفيها مسألة واحدة، وهي

  " .] :"معىنبيان ] ١٠٩[
  :~قال اإلمام ابن قتيبة 

                                  
  ).٧/٣٩٣"(تفسري املنار) "١(



 

" \ [ Z "(١)تسلم للهلكة، قال الشاعر: أي:  
  وإبسايل بين بغري جرم           بعوناه وال بدم مراق             

  . (٣)" (٢) اجلناية: بغري جرم أجرمناه، والبعو: أي
  :الدراسة

  :على أقوال عدة، هي" ]  :"اختلف أهل العلم يف معىن كلمة
  . تسلم للهلكة: من أن معىن هذه اللفظة ~ما ذهب إليه ابن قتيبة : قول األولال

الزجـاج  و (٨)والسـدي  (٧)واحلسن (٦)وعكرمة (٥)وجماهد (٤)ابن عباسوإىل هذا ذهب 
  .(٩)والبغوي وابن اجلوزي والقرطيب والسيوطي

  . (١٠)"هذا هو املعروف يف اللغة ،تسليم املرء للهالك :واإلبسال:"قال القرطيب
: ومـرة فسـرها   (١١)لك: ومثل هذا ما جاء عن ابن عباس من تفسريه هذه اللفظة، بأا

   .(١)واالخفش  قاله الكسائي ،جتزي: ، وهكذا تفسري من فسرها بأا(١٢)بتدفع

                                  
،وابن فارس )٧/١٦( هتفسرييف القرطيب ، وكذا عوف بن األحوص الكاليبإىل ) ٧/٢٣٣(نسبه الطربي يف تفسريه) ١(

  ).١١/٥٦"(لسان العرب: "،وابن منظور يف)١/٢٤٨" (مقاييس اللغة"يف 
  ).١٤/٧٥"(لسان العرب"، )١/٣٣٩"(مجهرة اللغة" ،)٢/٢٦٥(للخليل"العني" :انظر) ٢(
  ). ١٣٥ص"(تفسري غريب القرآن) " ٣(
  .  الشيخ أيبإىل ) ٣/٢٩٤"(الدر املنثور"وعزاه يف ) ٤/١٣١٨(ابن أيب حامت أخرجه ) ٤(
  ). ٤/١٣١٨( هتفسرييف ابن أيب حامت ه إليه ، ونسب)٧/٢٣١(الطربي أخرجه ) ٥(
  ).  ٤/١٣١٨( هتفسرييف ابن أيب حامت ، ونسبه إليه )٧/٢٣١(الطربي أخرجه ) ٦(
  ).   ٤/١٣١٨( هتفسرييف ابن أيب حامت ، ونسبه إليه )٧/٢٣١(الطربي أخرجه ) ٧(
  ). ٤/١٣١٨( هتفسرييف ابن أيب حامت نسبه إليه ) ٨(
تفسـري  "، )٢/١١٦"(تفسري السمعاين"، )٢/٧٧"(زمننيأيب تفسري ابن "، )٢/٢٦١(للزجاج"معاين القرآن:"انظر) ٩(

 ،)٧/١٦"(تفسري القـرطيب "،)١/١٦٠"(تذكرة األريب يف تفسري الغريب" ،)٢/٣٥" (الكشاف"، )٢/١٠٦" (البغوي
  ).١٧٣ص" (تفسري اجلاللني"
 "غريـب احلـديث  " ،)٢/١٢٩"(القـدير  فتح"،)٢/٢٨٦(للواحدي"الوسيط:"، وانظر)٧/١٦"(تفسري القرطيب)"١٠(

  ). ٢/٩٥(للخطايب
  ). ٣/٦٥"(زاد املسري:"انظر) ١١(
هذين قولني مستقلني، ) ٣/٦٥"(زاد املسري:"وقد عد ابن اجلوزي رمحه اهللا يف ). ٤/١٣١٨(ابن أيب حامت أخرجه) ١٢(

  . واحلق أما مبعىن القول األول، واختالف العبارة ال يعين اختالف املعىن



 

   .ترنوحتبس وتؤخذ  :ثاينالل والق
   .(٤)الفراءو ،(٣)وابن زيد (٢)قاله قتادة

  :الزجاج بعد القول السابق، قالوهذا قريب من سابقه، وملا ذكره 
  .)٥("واملعىن واحد"

السجن واالران، وقـد ورد يف  : اإلسالم إىل العذاب، وقيل: واإلبسال: "قال ابن عاشور
 .  )٦("كالمهم باملعنيني ومها صاحلان هنا

   .تفضح :لثالثال والق
  . (٧)عن ابن عباس ويروى

  
  
  
  

  الترجيح

كلها معان صحيحة، وال تباين بينها، كما أـا معـان"   :"ما ذكر من املعاين لكلمة

  :~متقاربة، قال ابن كثري 
واحلبس عـن   ،اإلسالم للهلكة :وحاصلها ،وكل هذه األقوال والعبارات متقاربة يف املعىن "

  .(٨)"عن درك املطلوب واالران ،اخلري

                                                                                                   
معـاين  "، وما ذكروه عن األخفـش مل أجـده يف  )٣/٦٥"(زاد املسري"،)٢/٤٤٣(للنحاس"معاين القرآن: "انظر )١(

  . له"للقرآن
  ).  ٤/١٣١٨(ابن أيب حامتو) ٧/٢٣٢(الطربي أخرجه ) ٢(
  ).  ٧/٢٣٢(الطربي أخرجه ) ٣(
  ).  ١/٣٣٩(للفراء"معاين للقرآن)"٤(
  ).٢/٢٦١(للزجاج"معاين القرآن) "٥(
  ).٧/٢٩٧"(تحرير والتنويرال) "٦(
  ).    ٧/٢٣٢(الطربي أخرجه ) ٧(
  ).٢/١٤٥"(تفسري ابن كثري) "٨(



 

ست وارنت بعملها، فقد ، وإذا أبسلت النفس يعين حب(١)وهكذا قال غري واحد من العلماء
جوزيت بسبب كسبها، وأسلمت للهلكة، وحصل من هذا الفضيحة هلا باخلزي والعـذاب  

  .هي الفضيحة، تفسري بالالزم:املهني، فكأن قول من قال
تتقـارب   ،الباء والسني والالم أصل واحد: "املنع واحلبس، قال ابن فارس: وأصل اإلبسال

  ...فهو بسل ،وكل شىء امتنع. بسل :قول العرب للحراموذلك  ،وهو املنع واحلبس ،فروعه
  .ألا االمتناع على القرن ؛من هذا ،الشجاعة :والبسالة

   .أبسلت الشيء أسلمته للهلكة :قوهلم ،ومن هذا الباب
  .(٢)"أبسلت ولدي رهنته :ومنه

   
  
  
  
  
  

 { X W n m l k j i h g f e d  c b a ` _
} |{ z y x  w v u t s r q p  o 

 ¨ § ¦ ¥  ¤£ ¢ ¡ �   ~z )٧١:األنعام.(  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــ
  :وفيها مسألة واحدة، وهي

  ".z y x  w v } :"بيان فيمن نزل قوله تعاىل] ١١٠[

                                  
  ).٨/٢٩٠"(فتح الباري"،)٢/٣٠٥"(احملرر الوجيز"،)٢/٤٤٤(للنحاس"معاين القرآن: "انظر) ١(
 عمـدة "،)٤/١٥٨"(تفسـري الـثعليب  " ،)٢/٢٦١(للزجـاج "معاين القرآن: "، وانظر)١/٢٤٨"(مقاييس اللغة) "٢(

  ).٨٤-٢٨/٨١"(تاج العروس"، )١١/٥٣" (لسان العرب"،)٢/٢٤٨"(بصائر ذوي التمييز"،)١/١٨٩"(احلفاظ



 

  :~قال اإلمام ابن قتيبة 

"{ z y x  w v u"ائتنا نزلت يف عبد الرمحن بن أيب : يقولون له
.(١)"أبوه وأمه: بهبكر، وأصحا 

  
  

  الدراسة
أن هذه اآلية نزلت يف عبد الرمحن بن أيب بكر ووالديه، فقد كان  ~يرى اإلمام ابن قتيبة 

  .هلم إلينا: ضاالً، وأبواه يدعوانه إىل اهلدى
  .    (٣)، واختاره الرازي(٢) {مذكور عن ابن عباس  ~وما ذكره ابن قتيبة 

لقول، فرأوا أن اآلية الكرمية مثلٌ لفئة معينـة فحسـب،   ومل ير آخرون من أهل العلم هذا ا
جييب الشيطان الذي يستهويه يف  ،مثل من ضل بعد اهلدى :"وليست يف شخص معني، فهي

كذلك من  ،ويعصي من يدعوه إىل احملجة ،يهلك فيها ،فيصبح يف مضلة من األرض ،املفازة
  .رفقته: وعلى هذا فاملراد بأصحابه. (٤)"ضل بعد اهلدى

وبه قال الطربي وابـن أيب زمـنني    (٧)والسدي (٦)وجماهد (٥)وهذا ما روي عن ابن عباس
  .(٨)والواحدي والسمعاين وابن عطية واخلازن وابن جزي الكليب والسيوطي

                                  
  ). ١٣٥ص"(تفسري غريب القرآن)" ١(
يف تفسريه الذي  ، والعز بن عبد السالم)٣/٦٧"(زاد املسري"وابن اجلوزي يف ) ٧/١٨(ه تفسرييف القرطيب نقله عنه ) ٢(

البحـر  "ونقلـه ابـن حيـان يف    . ، ومل أجده مسندا عنه رضي اهللا عنـهما )١/٤٤٣(هو اختصار تفسري املاوردي 
  .  عن مكي) ٤/١٦٢"(احمليط

  ).  ١٣/٢٥(ه تفسرييف ) ٣(
  ).١/٣٦١"(الوجيز"قاله الواحدي يف) ٤(
  ).  . ٤/١٣٢١(ابن أيب حامت و) ٧/٢٣٦،٢٣٧(الطربي  أخرجه) ٥(
  ). ٢١٨ص"(تفسري جماهد:"، وانظر)٧/٢٣٦(الطربي و) ٢/٢١٢(ه تفسرييف الصنعاين  أخرجه) ٦(
  ).  ٤/١٣٢٠(ابن أيب حامت و )٧/٢٣٦(الطربي  أخرجه) ٧(
احملـرر  "،)١/٣٦١( لواحـدي ل "الـوجيز "، )٢/٧٧"(زمننيأيب تفسري ابن " ،)٧/٢٣٥"(تفسري الطربي" :انظر) ٨(

، )٢/١١٧" (سـري السـمعاين  تف" ،)٢/١٣" (التسهيل لعلوم الترتيل"، )٢/١٤٦"(تفسري اخلازن"، )٢/٣٠٧"(الوجيز
  ).١٧٤ص"(تفسري اجلاللني"



 

  :القول السابق فقال ~بل لقد ضعف ابن عطية 
عت قـول  ملا مس  <أن عائشة  (١)يف الصحيح ألنَّ ؛وهذا ضعيف :قال القاضي أبو حممد"

 )١٧:األحقاف( k j i  h gz }  إن قوله تعاىل :قائل نزلت يف عبـد   
  .(٢)"واهللا ما نزل فينا من القرآن شيء إال براءيت ،كذبوا :قالت ،الرمحن بن أيب بكر

  
  الترجيح 

الذي يظهر يل أن اآلية مل ترتل يف عبد الرمحن بن أيب بكر، وغايتها أا حتدثت عـن فئـة   
واتبعت ما زينته هلا، والقول بأن تلك اآلية نزلت يف فالن مما يتوقف فيه استجابت للشيطان 

على النقل، وال نقل ههنا، سوى ما نسب إىل ابن عباس، ومل جنده مسنداً، كما أنا رأينا ما 
ما أنزل اهللا فينا شيئا من القـرآن إال أن اهللا   :يرد هذا من قول عائشة رضي اهللا تعاىل عنها

ما أنزل اهللا فينا شيئاً من الذم، وإال فاملدح ففي غري موضع مـن  : بذلك وتعين. أنزل عذري
 :"نزلت يف عبد الـرمحن، قـال   : القرآن الكرمي، وملا ذكر ابن جزي الكليب، قول من قال

  .(٣)"إال براءيت ،ما نزل يف آل أيب بكر شيء من القرآن :قول عائشة :ويبطل هذا
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  .  وفيه قصة) ٤٥٥٠(أخرجه البخاري) ١(
  ).  ٢/٣٠٧"(احملرر الوجيز) "٢(
  ).٢/١٣"(التسهيل لعلوم الترتيل) "٣(



 

 }|  { z y x w v u  t s r    q
 ¢ ¡ � ~z )٧٩-٧٥:األنعام(.  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــ

  :وفيها مسألة واحدة، وهي
من باب االحتجاج على قومه،أم كانـت   ت هذه احملاورة من إبراهيم هل كان] ١١١[

  ؟طلباً ملعرفة ربه 
  :~قال اإلمام ابن قتيبة 

" ` _ ^ ] \ "فقال"الزهرة":e d "    ،ـذا القـول يريد أن يسـتدرجهم
ويعرفهم خطأهم، وجهلهم يف تعظيمهم شأن النجوم، وقضائهم على األمـور بداللتـها،   

ما عظموا، وملتمس اهلدى من حيث التمسوا، وكل من تابعك على هواك  فأراهم أنه معظم
  . وشايعك على أمرك، كنت به أوثق، وإليه أسكن وأركن، فأنسوا واطمأنوا

"w v " أن يزول، وال أن أراهم النقص الداخل على النجم باألفول؛ ألنه ليس ينبغي إلله

لقمر، حىت تبني للقوم واعترب مثل ذلك يف الشمس وا"  l k j  i"يغيب،فـ
  .ما أراد، من غري جهة العناد واملبادأة بالتنقص والعيب

وما فيهـا  " s r    q p  z y x w v u :"مث قال

~ � ¡  " وما فيها من حبر وجبل وحجر وصـنم "  } "من جنم وقمر ومشس 
 ¢..."  

ل وحرية، ومن الناس من يذهب إىل أن إبراهيم صلى اهللا عليه كان يف تلك احلال على ضال
واهللا سـبحانه  ! وكيف يتوهم ذلك على من عصمه اهللا وطهره يف مسـتقره ومسـتودعه؟  

مل يشرك به قط، كذلك قـال  : أي).٨٤:الصافات( i h g f ez }  :"يقول
  .املفسرون، أو من قال منهم



 

 Y X W V U        T S R:"ويقول يف صدر اآليـة 
 Z "مث قال على أثر ذلك": _ ^ ] \..."  

هـذا ريب علـى احلقيقـة    :فلما أيقن رأى كوكباً فقـال  ، ى اهللا أراه امللكوت ليوقنأفتر
  . (١)"واالعتقاد

  
  الدراسة

 أن هذه القصة اليت حكاها اهللا جل شأنه عن خليله إبراهيم  ~اختار اإلمام ابن قتيبة 
، ومل كانت يف حماجة قومه وخماصمتهم يف تقرير ألوهية اهللا تبارك وتعاىل، وتفرده بـذلك  

  . شاكاً وال طالباً ملعرفة ربه  يكن 
وقد ذهب إىل هذا القول مجع من املفسرين، ولعله قول األكثرين منهم، وهلم أدلـة كـثرية   

آيـات سـورة   -على هذا املذهب،بعضها يرجع إىل اآليات اليت ذكرت قصة إبراهيم هذه
سـتنبط مـن هـذه    وبعضها يرجع إىل أدلة أخرى غريها، أمـا األدلـة الـيت ت    -األنعام

  :(٢)اآليات،فمنها
ألبيه، مما يدل داللة واضحة  أن هذه القصة جاء ذكرها بعد ذكر دعوة إبراهيم  -

وقد كان قوم إبـراهيم  . لقومه  على أن هذه القصة وقعت مناظرة من إبراهيم
ضرب منهم يعبدون األصنام، فدعاهم إبراهيم وبـني  : يف عبادم على ضربني اثنني

ومل يكتف بالبيان القويل حىت أضاف إليه البيان العملي مـن تكسـري   هلم خطأهم، 
األصنام، وحتطيمها، وإيقافهم على أا ال متلك ألنفسها جلب نفع، وال دفه ضـر،  
فكيف بغريها، مث الضرب اآلخر منهم، وهم عبدة الكواكب والنجـوم، فهـؤالء   

 . حاجهم ذه احملاجة
، فبعد أن ذكر اهللا صة وقعت بعد اليقني من إبراهيم أن اهللا تعاىل ذكره ذكر أن هذه الق

أنه أراه ملكوت السموات واألرض ليكون من املوقنني، عطف على ذكر هذه القصة رابطا 

                                  
  ). ٣٣٨-٣٣٦ص"(تأويل مشكل القرآن) "١(
اللبـاب يف  "، وابن عادل يف )٤١-١٣/٣٩(هذه األدلة مفرقة يف كتب التفسري وأبرز من مجعها الرازي يف تفسريه) ٢(

  ).١/٤١٤"(العذب النمري"وكذا الشنقيطي يف ) ٨/٢٤٤"(علوم الكتاب



 

 V U        T S R:"بينهما بالفاء املفيدة للتعقيب، فقال سـبحانه 
 Z Y X W "مث قال بعدها" : _ ^ ] \" 

خيفى على أحد، وداللة ذلك على الـنقص،   أن أفول الكوكب والقمر والشمس ال -
وأن الرب ال يتصف به، مما ال خيفى على من هو دون إبراهيم، فكيـف بـإبراهيم   

  . 
: يف هذه اآليات ما يدل على أا وقعت مناظرة وحماجة، حيـث قـال اهللا تعـاىل    -

{¥ ¤   z) وقال فيها)٨٠:األنعام ،: {    P O N M
R   Q z)٨٣:األنعام.( 

  :دلة األخرى، فمنهاوأما األ
مل يقع منه الشرك يف ماضي الزمن مطلقاً، فمن  أن القرآن دل على أن إبراهيم  -

 : قال العالمة الشنقيطي). ١٣٥:البقرة( Q P      O Nz  }  :ذلك
على أنه مل  -داللة املطابقة-ونفي اإلشراك عنه يف الكون املاضي يدل بداللة القرآن"

 .(١)"يتقدم له كون إشراك البتة
ما ذكره غري واحد من أن األنبياء ال يقع منهم الشرك قبل النبوة، وعلـى رأسـهم    -

 .خليل الرمحن

 u t    s r q p   o n mz } : ويؤيد هذا قوله تعـاىل  -
يعم ما قبل النبوة، فيدل على أنه مل يقـع  " r q  :"، فقوله جل شأنه)٥١:األنبياء(

يكون إبراهيم ناظرا يف هذا املقـام،  وكيف جيوز أن  : "منه شرك، يقول ابن كثري

 { u t    s r q p   o n m:وهو الذي قال اهللا يف حقه
z "(٢) .  

                                  
  ).١/٤١٥"(العذب النمري) "١(
  )٢/١٥٢"(تفسري ابن كثري) "٢(



 

وهـو   ،هداه من قبل البلوغ :أي " r q p:"وقال املفسرون: "البغويقال 
.                                          (١)"هديناه صغرياً :يريد ،حني خرج من السرب وهو صغري

وقد ذهب إىل هذا الزجاج والواحدي وابن جزي الكليب وابن كثري واأللوسي وابن عاشور 
  .(٢)وغريهم

  :  (٤)، وقال بعضهم(٣)هذا ريب كما تزعمون: وعلى هذا، ففي اآلية تقدير، وهو

Ç } : كقولـه  ،فأضمرت ألف االستفهام ،أهذا ريب :تقديره ،قال مستفهماً نه إ
Ê É Èz )أفهم اخلالدون :أي) ٣٤األنبياء.  

ألنه ال جيوز أن حيذف احلرف إال إذا كان مث فارق بني األخبار  وقد انتقد ابن األنباري هذا؛
  .(٥) واالستخبار
  .(٦)إن هذا كان من إبراهيم يف طفولته وصباه: وقال آخرون

نبيـاء  لكن هذا مل يرتضه أهل العلم؛ألنه خالف األصل، فاألصل عند احلـديث عـن األ  
والصاحلني أو غريهم كوم بالغني، فهي احلال اليت يعىن ا، ويتوجه هلا املدح أو الذم، مث إن 

  . (٧)السياق يأىب هذا القول

                                  
 "زمننيأيب تفسري ابن " ،)٢٠٢ص"(تفسري الثوري" ،)٤١١ص"(تفسري جماهد" :، وانظر)٣/٢٤٧"(تفسري البغوي) "١(
  ). ٤٢٥ص"(تفسري اجلاللني" ،)١١/٢٩٦"(فسري القرطيبت"، )٣/١٥٠(

ومسألة كون إبراهيم كان يف سرداب حال صغره، مما ال ينبغي التعويل عليها، إذ هي من أحاديث بين إسرائيل، وانظر 
  ).٧/٥٦١"(تفسري املنار"كالم حممد عبده عليها يف

تفسـري  " ،)٢/١٤"(التسهيل لعلوم الترتيل" ،)١/٣٦٢(لواحديل "الوجيز"،)٢/٢٦٧(للزجاج"معاين القرآن: "انظر) ٢(
  ).٧/٣٢٤"(التحرير والتنوير" ،)٧/١٩٨"(روح املعاين" ،)٢/١٥٢"(ابن كثري

ــاج يف) ٣( ــاره الزج ــرآن"واخت ــاين الق ــر)٢/٢٦٧" (مع ــوجيز: "، وانظ ــرر ال ــري "، )٢/٣١٣"(احمل تفس
  ).٢/١٣٣"(فتح القدير"،)٣/٧٤"(زاد املسري"،)٢/١١٩"(السمعاين

  ).٧/٢٧"(تفسري القرطيب"،)٢/١١٠"(تفسري البغوي"، )٧/٢٥٠"(تفسري الطربي: "نظرا) ٤(
  ).٨/٢٤٢"(اللباب يف علوم الكتاب" ،)٤/١٧١"(البحر احمليط"،)٣/٧٤"(زاد املسري:"انظر) ٥(
 "أحكام القـرآن "،)٢/١٤"(التسهيل لعلوم الترتيل" ،)٢/١١٠"(تفسري البغوي" ،)٧/٢٥٠"(تفسري الطربي" :انظر) ٦(

  ).٢/١٣٣"(فتح القدير"،)٣/١٥٣" (تفسري أيب السعود"،)٤/١٦٧(للجصاص
مـدارج  " ،)٧/١٩٩"(روح املعـاين "، )٢/١٥٢"(تفسـري اخلـازن  "، )٢/١١٩"(تفسـري السـمعاين  " :انظر) ٧(

  ).٣/٦١"(السالكني



 

  وخالف آخرون من أهل العلم منهم شيخ املفسرين اإلمام الطربي، وأسنده عن ابن عباس
  :أن هذا من إبراهيم كان طلباً وحبثاً عن إهله، قال ابن عباس

 {e d c ba ` _ ^ ] \  z فلما غاب ،فعبده حىت غاب  { j  i
t  s r q p o n m l k z فلما غاب ،فعبده حىت غاب 

 { `     _ ~ } | { z y xz.  

 { h g f e d c bz فلما غابت ،فعبدها حىت غابت  { o n
s r    q pz  (١).  

     : { _ ~ } | { z yعلى مذهبه بقول إبراهيم (٢)واحتج الطربي
 `z  

  .(٣)محل اآليات على ظاهرها:كما أن ظاهر اآليات كوا يف النظر واالستدالل، والقاعدة
  
  
  

  الترجيح
ما ذهب إليه ابن قتيبة ومن وافقه من أن إبـراهيم كـان    -إن شاء اهللا تعاىل-لعل الراجح 

ألدلة اليت استدل مناظرا لقومه وجمادالً، ويف األدلة اليت ذكرناها داللة على هذا القول، وأما ا
 ما ذكره ابن جرير من أن إبراهيم: ا أصحاب القول الثاين فيمكن مناقشتها بأن يقال

سأل اهلداية جياب عنه بأن سؤال اهلداية ال يعين أن السائل على ضاللة، ومـا زال األنبيـاء   
  . والصاحلون يسألون اهللا اهلداية

                                  
  ).٧/٢٤٨(الطربي  أخرجه) ١(
  ).١/٣٤١(للفراء"معاين القرآن"، و)٧/٢٥٠"(تفسري الطربي:"انظر) ٢(
" زاد املسـري  :"، وابـن اجلـوزي يف  )٢/١١٠(هتفسرييف البغوي ك: وقد قال بعض العلماء بأن هذا هو الظاهر) ٣(
)٣/٧٤ .(  



 

  :قال الشيخ حممد عبده
عبد األصنام أو الكواكب، بل هذا تعريض آخر بضالل قومـه،  وال يقتضي أن كل ضال ي"

  .يقرب من التصريح وإرشاد إىل توقف هداية الدين على الوحي اإلهلي

:"والتعريض بضالهلم ثانياً أصرح وأقوى من قوله:"(١)"االنتصاف"قال ابن املنري يف 
ليهم باالستدالل األول، فأنسوا بالقدح وإمنا ترقى يف ذلك؛ ألن اخلصوم قد قامت ع" א

يف معتقدهم، ولو قيل هذا يف األول، فلعلهم كانوا يفرون، وال يصغون إىل االستدالل، فما 
عرض صلوات اهللا عليه بأم يف ضاللة، إال بعد أن وثق بإصـغائهم إىل إمتـام املقصـود،    

ثالثة إىل التصريح بالرباءة منهم، أنه ترقى يف النوبة ال: واستماعه إىل آخره، والدليل على ذلك
والتقريع بأم على شرك بني، مث قيام احلجة عليهم، وتبلج احلق، وبلغ من الظهـور غايـة   

  .(٢)"املقصود
بل اآليات حتتمل كال : وأما كون اآليات ظاهرها دال على قوهلم، فهذا مما نوزعوا فيه، فقيل

يف املرجحات من سياق وغريه، ويف األدلـة   القولني، وإذا كانت اآليات حتتمل أقواالً، نظر
  .واهللا تعاىل أعلم. اليت استدل ا أصحاب القول األول ترجيح ملا ذهبوا إليه

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                  
  ).حباشية الكشاف-٢/٢٤) (١(
" تفسري اخلازن"، )٣/٧٤"(زاد املسري"، )٢/٤٥١(للنحاس"معاين القرآن: "، وانظر)٥٦٢-٧/٥٦١"(تفسري املنار) "٢(
  ).٧/٣٢١"(نويرالتحرير والت" ،)٢/١٥٢(



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  

 { X W c b a `  _~ } | { z y x w
 dz )٩٨:األنعام.(  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــ

  :مسألة واحدة، وهيوفيها 
  .تفسري املستقر واملستودع الواردان يف اآلية الكرمية] ١١١[

  :~قال اإلمام ابن قتيبة 

  . (١)"يف الرحم" ~"يف الصلب،" { "
  

  الدراسة
املستقر يف األصالب واملستودع يف يف معىن املستقر واملستودع أن  ~اختار اإلمام ابن قتيبة 

  .األرحام
  . (٢)عبيدة وهذا معىن اختاره أبو

                                  
  ). ١٣٦ص"(تفسري غريب القرآن)" ١(
  ). ٣/٩٢"(زاد املسري"،)١/٣٦٢(البن قتيبة   "غريب احلديث"،)١/٢٠١"(جماز القرآن" :انظر) ٢(   



 

مقـرهم   الصلب ألن ؛ األصالب باالستقراريفالتعبري عن كوم أن  (١)وقد أفاد أبو السعود
مبقـرهم   تليس لكون األرحام ؛كما أن التعبري عن كوم يف األرحام باالستيداع ،الطبيعي
  .الطبيعي

  :  بعبارة مبسوطة، فقال ~وهذا ما أبداه الرازي 
وهي حصلت يف رحـم األم بفعـل    ،ال من قبل الغري ،بألن النطفة حصلت يف صلب األ"

{ "ألن قولـه  ؛مشبه بالوديعـة  ،فحصول تلك النطفة يف الرحم من قبل الرجل ،الغري
وحصول النطفة يف صلب األب مقدم  ،على املستودع يقتضي كون املستقر متقدماً" ~

واملستودع ما يف  ،فوجب أن يكون املستقر ما يف أصالب اآلباء ،على حصوهلا يف رحم األم
  .(٢)"أرحام األمهات
ما كـان يف    واملستودع ،املستقر ما كان يف الرحم: وهو عكس القول السابق :القول الثاين
  .الصلب

  :، قال ابن كثري(٣)أكثر أهل التفسريوعزاه القرطيب إىل 
ـ  )٥(وقيس بن أيب حازم )٤(الرمحن السلمي ديب عبأفعن ابن مسعود وابن عباس و " د وجماه

 :أي "{ " وعطاء وإبراهيم النخعي والضحاك وقتادة والسدي وعطاء اخلراساين وغريهم

  .(١)"يف األصالب  :أي" ~"قالوا أو أكثرهم ،يف األرحام

                                  
  ).٣/١٦٥"(تفسري أيب السعود: "انظر) ١( 
  ). ٢/١٦٤"(تفسري اخلازن: "، وانظر)١٣/٨٤"(ازيتفسري الر) "٢( 
العـذب  "إىل اجلمهور،وكذا الشنقيطي، كما يف) ٢/٣٢٧(، وعزاه ابن عطية يف تفسريه)٧/٤٦"(تفسري القرطيب) "٣(

  ). ٢/٩"(النمري
يف سنة مات  ،بن مسعود  ثقة من أصحاب عبد اهللا ،األعمى ،املقرىء ،عبد اهللا بن حبيب بن ربيعة الكوىفهو ) ٤(

  .ثالث وسبعني
  ].٣٢٧١"[تقريب التهذيب" ،)١/٥٨"(ة احلفاظتذكر"،)٢/٤١٣(للعجلي"معرفة الثقات: "ترمجته يف: انظر

إنه اجتمع  :وهو الذي يقال ،ويقال له رؤية ،ثقة من الثانية خمضرم ،أبو عبد اهللا الكويف ،قيس بن أيب حازم البجلي) ٥(
تقريب "قاله ابن حجر يف . وتغري ،وقد جاز املائة ،أو قبلها ،مات بعد التسعني ،له أن يروي عن العشرة

  ).٢٤/١٠"(ذيب الكمال: "وانظر]. ٥٥٦٦"[التهذيب



 

واستظهره اإلمام ابن كثري واختاره الفـراء والسـمرقندي    )٢(وذهب إليه مقاتل بن سليمان
  .(٣)والواحدي وابن اجلوزي وابن جزي الكليب والسيوطي

 z  y x wz } | { ~ } : واستأنس هـؤالء بقولـه سـبحانه   

H G } : ، وأن اهللا سبحانه وصف الرحم بكونه قراراً مكيناً، كما يف قوله(٤))٥:احلج(

 J Iz )٢١:املرسالت.(  
أن النطفة الواحدة ال تبقى يف صلب األب  :على قوة هذا القول ومما يدل أيضاً:"قال الرازي

وملا كان املكث يف الرحم أكثر مما يف  ،طويالً نني يبقى يف رحم األم زماناًواجل ،طويالً زماناً
  .(٥)"كان محل االستقرار على املكث يف الرحم أوىل ،صلب األب

  :ووجه آخر هلذا القول، يقول األلوسي
وأنا أقول لعل محل املستودع على الصلب باعتبار أن اهللا تعاىل بعد أن أخرج من بـين آدم  "

الم من ظهورهم ذريتهم يوم امليثاق وأشهدهم على أنفسهم وكان ما كان ردهم إىل عليه الس
  .(٦)"ما أخرجهم منه فكأم وديعة هناك خترج حني يشاء اهللا تعاىل ذلك

    :لكن أبا السعود مل يرتض هذا القول، فقال
  .(٧)"وليس بواضح ،وقد محل االستيداع على كوم يف األصالب"

  .يوضح وجه هذا القول لكن ما ذكره الرازي
   .املستقر يف الدنيا واملستودع عند اهللا تعاىل: القول الثالث
  : ، قال البغوي(١)قاله جماهد

                                                                                                   
" تفسـري ابـن أيب حـامت    "،)٢٩١-٧/٢٨٨"(تفسـري الطـربي  :"، وانظـر )٢/١٦٠"(تفسري ابـن كـثري  ) "١(
)٤/١٣٥٥،١٣٥٧.(  
  ).١/٣٦٢"(تفسري مقاتل بن سليمان:"انظر) ٢(
تـذكرة  " ،)١/٣٦٧("لواحديل "الوجيز"،)١/٤٨٩"(تفسري السمرقندي"، )١/٣٤٧(للفراء"معاين القرآن: "انظر) ٣(

  ).١٧٩ص"(تفسري اجلاللني"، )٢/١٧"(التسهيل لعلوم الترتيل"،)١/١٦٤"(األريب يف تفسري الغريب
  ).قسم التفسري-٥/٦٥"(سنن سعيد بن منصور" ،)٧/٢٨٩"(تفسري الطربي:"وذه اآلية استدل ابن عباس انظر) ٤(
   ). ٢/١٦٤"(تفسري اخلازن" :، وانظر)١٣/٨٤"(ازيتفسري الر)"٥(
  ). ١٠-٢/٩"(العذب النمري:"، وانظر)٧/٢٣٦"(روح املعاين) "٦(
  ).٣/١٦٥"(تفسري أيب السعود)"٧(



 

  .(٢))"٣٦:البقرة( Î     Í Ì Ë Ê É Èz }  :ويدل عليه قوله تعاىل"
  .(٣)وبنحوه قال ابن مسعود وابن عباس

جند ذكراً ألدلتها، فتذكر أقوال عاريـة  ومثت أقوال أخرى يف معىن اآلية الكرمية، غري أننا ال 
  :عن األدلة، فمنها، وهو

   .املستقر يف األرحام واملستودع يف القرب: القول الرابع
  .(٥)وإبراهيم النخعي (٤)قاله ابن مسعود

وهذا القول يف حقيقته موافق للقول السابق، فاملستقر يف الدنيا يشمل الرحم واآلخرة تشمل 
املستقر : من قوله (٦)نهما، وقريب من هذا ما نسب إىل احلسن البصريالقرب، فال اختالف بي

  .  فهذا موافق هلذا القول، فال ينبغي أن يعد قوال مغايراً. واملستودع يف القرب ،يف الدنيا
   .املستقر يف األرض واملستودع يف األصالب :امساخلل والق 

   .(٨)ابن جبري، وتلميذه (٧)ابن عباسوبه قال 
واملسـتودع مـن مل    ،أن املستقر من خلـق  :بن عباس أيضاًاروي عن ما : سادسالقول ال
  .(٩)خيلق

   .واملستودع ما كان عند رب العاملني مما هو خالقه ومل خيلق ،املستقر الرحم :القول السابع
  .(١٠)عن ابن عباس وهذا القول مروي

                                                                                                   
  ،)٤/١٣٥٥،١٣٥٧"(ابن أيب حامت، و)٧/٢٨٨(الطربي أخرجه) ١(
  ). ٢/١٤٤"(فتح القدير" :، وانظر)٢/١١٨"(تفسري البغوي) "٢( 
  ).   ٤/١٣٥٥،١٣٥٧"(ابن أيب حامتتفسري :"، وانظر)٧/٢٨٨(الطربي واألثران عنهما يف تفسري) ٣(
الشـق  ) ٤/١٣٥٧(، وأخرج ابن أيب حـامت )٧/٢٨٧(الطربيو) قسم التفسري-٥/٤٨(سعيد بن منصور  أخرجه) ٤(

  .اآلخر منه
  ).٧/٢٨٧(الطربي أخرجه) ٥(
  ). ٢/١٤٩"(النكت والعيون" :، وانظر)٣/٩٢"(زاد املسري:"عزاه إىل احلسن ابن اجلوزي يف ) ٦(
  ). ٧/٢٨٧(طربيال أخرجه) ٧(
  ).   ٧/٢٨٧(الطربي أخرجه) ٨(
  ). ١/٤٥٢"(تفسري العز بن عبد السالم" :، وانظر)٧/٤٧( "تفسري القرطيب"ذكره املاوردي عنه كما يف ) ٩(
  ).٧/٢٨٨(الطربي  أخرجه) ١٠(



 

بن عباس من تفسـريه  وهذان القوالن ال خالف بينهما، كما أما ال خيالفان ما روي عن ا
  .فما مل خيلق، فهو يف صلب الرجل املستودع مبا يف صلب الرجل،

   .واملستودع حيث ميوت ،املستقر حيث يأوي :القول الثامن
   .(١)عن ابن عباسويروى هذا القول 

   .واملستودع يف الدنيا ،املستقر يف القرب :القول التاسع
  . (٢)احلسنوهو مروي عن 

° }لقوله عز وجل يف صفة اجلنة  ؛واملستقر اجلنة والنار ،ستودع القربامل :القول العاشر
 ² ±z )ويف صـفة النـار   )٧٦:الفرقان : { Ç Æ Å Äz 

  .(٣))٦٦:الفرقان(
  
  
  

  الترجيح

بفتح القاف، : قرئت بقراءتني سبعيتني، مها" { "عند النظر يف اآلية الكرمية جند أن كلمة

فلم تقرأ بقراءة سبعية بغري "  ~"، وأما(٤)قافوأخرى بكسرها، واألكثر قرأ بكسر ال
  .(٥)فتح الدال

                                  
تودع ذا وتفسري املس). ٤/١٩٢(أليب حيان"البحر احمليط" :، وانظر)٤/١٣٥٦،١٣٥٧(أخرجه ابن أيب حامت عنه ) ١(

  ). ٧/٤٧(وعن مقسم كما عند الطربي التفسري مروي أيضاً عن ابن مسعود 
عمـدة  "، )٤/١٧٣"(تفسـري الـثعليب  " ،)٢/٤٦٢(للنحـاس "معاين القرآن" :، وانظر)٧/٢٩١(أخرجه الطربي) ٢(

  ). ٣/٢٩٤(للحليب"احلفاظ
  ).٢/١١٨(ه تفسرييف  البغويذكره ) ٣( 
" العنوان يف القـراءات السـبع  " ،)٢٦٣ص( "السبعة يف القراءات" ،)١٤٦ص"(لسبعاحلجة يف القراءات ا :"انظر) ٤(
  ). ١٠٥ص( "التيسري يف القراءات السبع"، )٩٢ص(
  .  املصادر السابقة: انظر) ٥(



 

: فعلى قراءة من قرأ بفتح القاف، يكون املستقر اسم مكان، وال يكون اسم مفعول، قـالوا 
  .(١)مكان استيداع، وفلكم مكان استقرار: ، أيفيبىن منه اسم مفعول ،ألنه ال يتعدى فعله

  .فهو اسم فاعل، أي فمنكم مستقر""وأما على قراءة من قرأ بكسر القاف من

وعلى هذا، فاألوىل يف تفسري اآلية أن تكون شاملة لكل ما يكون حمالً لالستقرار من الرحم 
واألرض والقرب واجلنة والنار، واملستودع ما يقابل ذلك،إذ مها لفظـان متقـابالن باتفـاق    

  .(٢)املفسرين
  :حيث قال ~سرين اإلمام الطربي وهذا القول قد ذهب إليه شيخ املف

{  :"إن اهللا جل ثنـاؤه عـم بقولـه    :أن يقال :وأوىل التأويالت يف ذلك بالصواب "
ومل خيصص من ذلـك   ،ومستودعاً كل خلقه الذي أنشأ من نفس واحدة مستقراً" ~

ومنـهم   ،ومستودعا يف الصلب ،يف الرحم وال شك أن من بين آدم مستقراً ،معىن دون معىن
ومنهم مستقر يف  ،ومستودع يف أصالب الرجال ،مستقر على ظهر األرض أو بطنها من هو

فكل مستقر أو مستودع مبعىن من هذه املعاين فـداخل يف   ،القرب مستودع على ظهر األرض

إال أن يأيت خرب جيب التسليم له بأنه معين به معىن  ،ومراد به~ }?" :عموم قوله

  .(٣)"وخاص دون عام  ،دون معىن
  .(٤)إىل مثل هذا ذهب بعض احملققني كابن عطية وأيب حيان والسعديو
  

 { X W^ ] \ [Z Y X  W  V Uz 
  ).١٠٣:األنعام(

                                  
اللبـاب يف علـوم   " ،)٤/١٩١"(البحـر احملـيط  "،)٢/١٦٤"(تفسري اخلازن" ،)١٣/٨٤"(ازيتفسري الر" :انظر) ١(

  ).٧/٣٩٦"(التحرير والتنوير"،)٢/٨"(عذب النمريال "،)٨/٣١٥"(الكتاب
  ).  ٧/٣٩٦"(التحرير والتنوير:"قاله ابن عاشور يف) ٢(
  ). ٧/٢٩١"(تفسري الطربي) "٣(
  ).٢٦٦ص"(تفسري السعدي"، )٤/١٩٢"(البحر احمليط"،)٢/٣٢٧"(احملرر الوجيز" :انظر) ٤(



 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــ

  :وفيها مسألة واحدة، وهي

  ".  W  V U:"بيان املراد بقوله جل شأنه] ١١٢[
  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 

} :  وقول موسى Z Y X  W  V Uz } :تعاىلوأما قوله "
 ¯ ® ¬ «ª © ¨ §z )لقول رسـول اهللا   فليس ناقضاً )١٤٣:األعراف 

يف   W  V Uz } :ألنه أراد جل وعز بقولـه  ؛(١)"ترون ربكم يوم القيامة:"

ألنه جل وعز احتجب عن مجيـع   ؛يريد يف الدنيا  :{  ¯ ®zالدنيا وقال ملوسى 
فرياه املؤمنون كما يـرون   ،جلى هلم يوم احلساب ويوم اجلزاء والقصاصويت ،خلقه يف الدنيا

  .(٢) "وال خيتلفون فيه كما ال خيتلفون يف القمر ،القمر يف ليلة البدر
  

  الدراسة
ما ادعاه بعضهم من نفي رؤية اهللا تعاىل واستدالهلم على هـذا   ~يذكر اإلمام ابن قتيبة 

لغريهم أن اآلية ال يفهم منها نفي رؤية فبني هلم و   W  V Uz } :بقوله تعاىل
اهللا تبارك وتعاىل، وأا ال تعارض اآليات واألحاديث اليت أثبتت رؤية اهللا جل وعـال، وأن  

أن املراد باآلية نفي رؤية اهللا يف الدنيا، فاآلية وإن كان لفظها : الفهم الصحيح هلذه اآلية هو
ى هذا تلك اآليات واألحاديث اليت فيها إثبات العموم، لكنها خمصوصة يف الدنيا، والدليل عل

  :(٣)رؤية اهللا جل شأنه يف اآلخرة ألهل اإلميان، ومنها

  ).٢٣-٢٢قيامةال(  O N     M  L   K   J Iz       }  :قوله تبارك وتعاىل -

                                  
  .يف قسم الدراسة -إن شاء اهللا تعاىل-سيأيت خترجيه )  ١(
  ).٢٠٥ص"(تأويل خمتلف احلديث) "٢(
  ). ٢٤١-١٩٦ص"(حادي األرواح"ذكر ابن القيم رمحه اهللا قرابة أربعني دليالً على رؤية املؤمنني رم يف اجلنة يف) ٣(



 

ويف السـنة تفسـري   ) ٢٦:يونس( E D C B z} : وقوله تعاىل -
 .(١)احلسىن برؤية اهللا تبارك وتعاىل

 ).١٥:املطففني( y   x w v      u  tz } : تبارك وتعاىل وقوله -
ملا حجبهم يف السخط كان يف هذا دليل على أم يرونـه يف  : "~قال الشافعي 

   .)٢("الرضا
فمـا   ،واملؤمن حيجب عـن اهللا  ،فإذا كان الكافر حيجب عن اهللا: "قال اإلمام أمحد

  .)٣("فضل املؤمن على الكافر
 ،نظر إىل القمر ليلة البـدر ف ا عند النيب كن: ا قاله جرير م: ومن األدلة أيضاً -

 . (٤)"ال تضامون يف رؤيته ،كما ترون هذا القمر ،إنكم سترون ربكم:"فقال
 :قال ؟هل نرى ربنا يوم القيامة ،يا رسول اهللا :قلنا :قال عن أيب سعيد اخلدري و -

فإنكم " :قال ،ال :ناقل !"؟إذا كانت صحواً ،هل تضارون يف رؤية الشمس والقمر"
(٥)"إال كما تضارون يف رؤيتهما ،ال تضارون يف رؤية ربكم يومئذ. 

 .(٦)حنواً من هذا وروى أبو هريرة  -
 .(٧)يسأل ربه لذة النظر إىل وجه اهللا الكرمي وكان نبينا     -
  

                                  
تريدون  :يقول اهللا تبارك وتعاىل :قال ،إذا دخل أهل اجلنة اجلنة:"قال عن صهيب عن النيب ) ١٨١(مسلمأخرج ) ١(

فما أعطـوا   ،فيكشف احلجاب :قال ؟وتنجينا من النار ،أمل تدخلنا اجلنة ؟أمل تبيض وجوهنا :فيقولون ؟أزيدكم شيئاً

   ".אא:"مث تال هذه اآلية ،شيئا أحب إليهم من النظر إىل رم عز وجل

  ).١/٤٠(للشافعي "أحكام القرآن) "٢(
رؤية " ،)١٠٢ص(للدارمي "الرد على اجلهمية" :، وانظر)٣٤ص "(قة واجلهميةالرد على الزناد) "٣(
  ).٧/١٥٤(البن عبد الرب   "التمهيد" ،)٣/٦٠(للعكربي"اإلبانة" ،)١٦٢ص(للدارقطين"اهللا
  ). ٦٣٣(ومسلم ) ٥٢٩(أخرجه البخاري) ٤(
  ).١٨٣(ومسلم) ٧٠٠١(البخاري  أخرجه) ٥(
    ).١٨٢(ومسلم) ٧٧٣(أخرجه البخاري ) ٦(
من حديث عمار بـن  ) ٥/٣٠٥(وابن حبان ) ١/٢٩"(كتاب التوحيد"وابن خزمية يف) ١٣٠٥(كما عند النسائي) ٧(

  .  ياسر



 

  
 .(١)من األحاديث املتواترة -أحاديث الرؤية–وتعد هذه األحاديث 

اهللا تعـاىل يـوم   يرون  نيعلى أن املؤمنواجلماعة أهل السنة ، فقد أمجع وهلذه األدلة وغريها
   .(٢)القيامة

وهذا القول الذي اختاره ابن قتيبة يف معىن اآلية الكرمية من كون اآلية خاصة يف الدنيا قـد  
وذلك أا استدلت ذه اآلية  <ذهب إليه غري واحد من املفسرين تأيت يف مقدمتهم عائشة 

هل رأى  ،يا أمتاه :< قلت لعائشة :قالفقد روى مسروق  لربه، ؤية النيب على نفي ر
من حـدثكهن فقـد    أين أنت من ثالث ،شعري مما قلت لقد قف :فقالت ؟ربه حممد 

W  V U   } :مث قـرأت  ،رأى ربه فقد كذب من حدثك أن حممدا  ،كذب
Z Y Xz (٣).  

  .ل على أا فهمت اآلية يف الدنيافهذا االستدالل منها رمحها اهللا ورضي عنها يد
واختاره ابن راهويه وأمحد بن حنبـل   )٦(ومقاتل بن سليمان (٥)واحلسن (٤)وبه قال ابن عباس

  .(٧)حنبل وابن أيب زمنني والواحدي وابن جزي الكليب والسيوطي

                                  
جممـوع  :"صرح غري واحد من العلماء أن أحاديث رؤية اهللا جل شأنه يف اآلخرة مـن قبيـل املتـواتر، انظـر    ) ١(

فـتح  " ،)٢/١٦"(تفسـري ابـن كـثري   "،)٧/٣٠( "درء التعـارض "، )١٣/٣٥)(٦/٤٨٥(البـن تيميـة   "الفتاوى
  ). ٢٣٩ص"(نظم املتناثر"،)٥/٣٤٠"(القدير

شـرح  "أبو حامت وأبو زرعة الرازيان يف معتقديهما كما يف: نقل اإلمجاع على هذا غري واحد من العلماء، منهم) ٢( 
العـذب  "،والشـنقيطي كمـا يف  )٢/٣٣٠"(احملـرر الـوجيز   :"وابن عطية يف) ٢/١٩٨"(أصول اعتقاد أهل السنة

للـدارمي  " الـرد علـى اجلهميـة   :"، وانظر كتب االعتقاد يف هذه املسألة تنبيك عن هذا، كمثـل )٢/٥٣"(النمري
  ).  ١/٣٠٥"(معارج القبول"،)١٠٢ص(
  ).١٧٧(ومسلم) ٤٥٧٤(البخاري أخرجه ) ٣(
  ).  ٣/٩٨"(زاد املسري:"نسبه إليه ابن اجلوزي يف) ٤(
     .الشيخ والبيهقي يف كتاب الرؤية أيب إىل) ٣/٣٣٥"(الدر املنثور"عزاه يف ) ٥(
  ).١/٣٦٣"(تفسري مقاتل بن سليمان:"انظر) ٦(
 لواحـدي ل "الـوجيز "، )١٣ص"(الرد على الزنادقـة واجلهميـة  "، )٣/٦٧٣"(مسند إسحاق بن راهويه: "انظر) ٧(
تفسـري  "،) ٢/١٦٣"(كثري تفسري ابن" ،)٢/١٨"(التسهيل لعلوم الترتيل"، )٢/٨٩"(تفسري ابن أيب زمنني"،)١/٣٦٨(

  ).١٨٠ص"(اجلاللني



 

لكن انتقد هذا الوجه بعض أهل العلم وضعفوه، منهم ابن عطية وشيخ اإلسالم ابن تيميـة،  
فـإن   ،ال مدح فيه هألن نفي الرؤية عن ؛وهو ضعيف ،هو الرؤية :قال طائفةو:" حيث قال

فال يكون فيـه   ،ثبوتياً مراًأوكل وصف يشترك فيه الوجود والعدم ال يستلزم  ،العدم ال يرى
  .(١)"إذ هو عدم حمض ،مدح

 فاآلية سيقت للمدح والثناء على اهللا تبارك وتعاىل، وتأويلها بـالنفي احملـض   ~وصدق 
  .يضاد ما سيقت له

واختار آخرون من العلماء أن املنفي هو اإلدراك وهو اإلحاطة، فنفى اهللا تعـاىل أن حتـيط   
يعلم، وال حيـاط   األبصار بذاته املقدسه، وفرق بني نفي اإلحاطة، ونفي الرؤية، كما أنه 

  :به علماً، وكما أنا نرى السماء وال حنيط ا، قال اإلمام السمعاين
والرؤيـة هـي    ،ألن اإلدراك هو الوقوف على كنه الشيء وحقيقته ؛اك غري الرؤيةفاإلدر"

C B A } : يف قصة موسـى   تعاىل قال اهللا ،وقد تكون الرؤية بال إدراك ،املعاينة
K  J I H G F E D z )فنفى اإلدراك مع إثبات  )٦٢-٦١:الشعراء

  . (٢)"ولكن ال يدرك كنهه ،أن يرىجيوز  فاهللا تعاىل ،وإذا كان اإلدراك غري الرؤية ،الرؤية
  .(٣)"اإلحاطة  :هو ،اإلدراك عند السلف واألكثرين : "قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

  .(٤)ال حييط بصر أحد باهللا:يف تفسريهاابن عباس قال 
أليس قال : ، فقال له رجل عند ذلكرأى ربه إنَّ النيب : أن ابن عباس قال وروى عكرمة

 :قـال  ،بلى :قال ؟ألست ترى السماء :فقال له عكرمة؟  W  V Uz } :اهللا
  .(٥)!؟فكلها ترى

                                  
  ). ٢٠٨ص"(شرح العقيدة الطحاوية :"،وانظر)١٧/١١١"(جمموع الفتاوى) "١(
تفسـري  " ،)٢/٢٧٩(للزجـاج "، معاين القـرآن )٧/٣٠٠"(تفسري الطربي:"، وانظر)٢/١٣٣"(تفسري السمعاين) "٢(
  ).   ٢/٥٣"(العذب النمري"،)١٣/١٠٤"(ازيالر
  ).  ١٧/١١١"(جمموع الفتاوى) "٣(
  ).  ٧/٢٩٩(الطربيأخرجه ) ٤(
  ). ٤/١٣٦٣(ابن أيب حامت  أخرجه) ٥(



 

وعلى هذا، فاآلية الكرمية تنفي إحاطة البصر باهللا جل شأنه، وذلك لعظيم قدره وكمال ذاته، 
فهي تراه، ولكن ال حتيط به، فاآلية على هذا دليل ألهل السنة واجلماعة على رؤية املـؤمنني  

  :بو العباس ابن تيميةرم يوم القيامة، قال أ
"فريى مـن غـري    ،وال يدرك ،وهو أنه يرى ،فتكون اآلية دالة على إثبات الرؤية ،وحينئذ

وإن  ،فإنه وصف لعظمته أنه ال تدركه أبصار العباد ،وذا حيصل املدح ،وال حصر ،إحاطة
   .(١)"و هو يدرك أبصارهم ،رأته

  .(٢)"نه يف اية من احلسن مع اختصارهإ" :وقد قال النووي عن هذا الوجه يف معىن اآلية
وإىل هذا ذهب اإلمام الطربي وابن خزمية والبغوي والزجاج وشيخ اإلسـالم ابـن تيميـة    

  .(٣)والبيضاوي وغريهم
عكرمة ويف معىن اآلية قول ثالث، وهو ما ذهب إليه ابن عباس فيما رواه احلاكم وغريه، عن 

 } :أليس اهللا يقـول  :فقلت ،)٤(ه تبارك وتعاىلرأى حممد رب :مسعت ابن عباس يقول :يقول
Z Y X  W  V Uz ذلك نوره الذي هو  ،ال أم لك :اآلية فقال يل

  . (٥)ال يقوم له شيء :ويف رواية يء،ال يدركه ش ،إذا جتلى بنوره ،نوره

                                  
  ).٢٠٩-٢٠٨ص"(شرح العقيدة الطحاوية"،)٢/١٢٦"(دقائق التفسري: "، وانظر)١٦/٨٨"(فتاوىجمموع ال) "١(
  ).  ٣/٥"(شرح النووي على صحيح مسلم) "٢(
معـاين  "،)٢/١٢٠"(تفسـري البغـوي  "،)٢/٤٥٩"(كتـاب التوحيـد  "، )٧/٣٠٣"(تفسـري الطـربي  " :انظر) ٣(

  ). ٢/٤٣٨"(تفسري البيضاوي"،)٢/٢٧٩(للزجاج"القرآن
مل  والذي يرجحه مجع من احملققني أن النيب   لربه من املسائل اليت دار فيها خالف بني السلف رؤية النيب ) ٤(

، ويف قول اهللا ن من رؤية الباقي ير ربه رؤية بصرية؛ فحواس البشر ليست خملوقة للبقاء، بل هي للنفاء، فال تتمك

 ملوسى  : { ¯ ®z )جمموع  "قال شيخ اإلسالم ابن تيمية كما يف. دليل على هذا) ١٤٣:األعراف
  : )  ٢/٣٣٥"(الفتاوى

مع  ،خاصة  ال يف النيبإومل يتنازعوا  ،من املؤمنني ال يرى اهللا بعينه يف الدنيا وقد اتفق أئمة املسلمني على أن أحداً"
والصحابة وأئمة   وعلى هذا دلت اآلثار الصحيحة الثابتة عن النيب ،نه مل يره بعينه يف الدنياأئمة على ن مجاهري األأ

بل الثابت  ،رأى ربه بعينه  إن حممداً :بن عباس وال عن اإلمام أمحد وأمثاهلما أم قالوااومل يثبت عن  ،املسلمني
   ".بالفؤادما تقييدها إو ،طالق الرؤيةإما إ :عنهم
  ).١٠/٣٣٣"(مرقاة املفاتيح"، )٨/٦٠٨"(فتح الباري" :وانظر

  ). ٤/١٣٦٣(ابن أيب حامت و )٢/٣٤٦( همستدركأخرجه احلاكم يف ) ٥(



 

 ،ال تدركه أبصار القلـوب : ويف اآلية أقوال أخرى ال تستند إىل دليل، كمثل قول بعضهم
  .(١)"فتتومهه ،كه العقولال تدر :أي

وهذا املعىن يف نفسه حق؛ لكن تفسري اآلية به غري صحيح؛ ألنَّ األصل يف تفسري البصر محله 
  :قال ابن كثري رمحه اهللا تعاىل. على اجلارحة

واهللا  ،نه اعتقد أن اإلدراك يف معـىن الرؤيـة  أوك ،وخالف ظاهر اآلية وهذا غريب جداً "
  .(٢)"أعلم

من اآلية الكرمية نفي رؤية اهللا جل جالله مطلقاً، زاعمني أن اآلية  (٣)املعتزلةهذا، وقد فهمت 
دلت عليه، مع ردهم لألدلة الدالة على رؤية أهل اإلميان لرم يوم القيامة، يقول العالمة ابن 

  :كثري رمحه اهللا تعاىل
 ،وال يف اآلخرة ،اأنه ال يرى يف الدني ،فهموه من اآلية وقال آخرون من املعتزلة مبقتضى ما"

ارتكبوه من اجلهل مبا دل عليه كتاب اهللا وسنة  مع ما ،فخالفوا أهل السنة واجلماعة يف ذلك
  .(٤)"رسوله 

بل إنَّ أهل السنة واجلماعة رأوا أن هذه اآلية دليال هلم، ال عليهم، كما سبق بيانه، وهكـذا  
آيات الكتاب العزيز، وأحاديث هم أهل احلق وأصحاب الدليل وأرباب الربهان، يوفقون بني 

  .، وال يضربون بعضها ببعض،كما فعلت املعتزلةالنيب الكرمي 
  الترجيح

الذي يترجح يل من املعاين املذكورة هو أن اإلدراك مبعىن اإلحاطة، فاآلية تنفـي أن حتـيط   
سبق  األبصار بربنا جل جالله، وكون اإلدراك مبعىن اإلحاطة مما جاء يف اللسان العريب، وقد

يف قسم الدراسة شواهد هذا، وذا جتتمع األدلة، فاهللا جل شأنه يرى، ولكن ال حيـاط بـه   
  فاملنفي هو اإلحاطة، ال مطلق الرؤية، واإلحاطة أخص، ونفي األخص يستلزم إثبـات ،
  .والعلم عند اهللا تعاىل. األعم

                                  
  ).٧/٥٥"(تفسري القرطيب"، )٤/١٣٦٣"(تفسري ابن أيب حامت" :انظر) ١(
  ).  ٢/١٦٢"(تفسري ابن كثري) "٢(
  ). ٢/٥٢(قد نص على هذا يف تفسريه، ف-الزخمشري-"الكشاف"ومنهم صاحب ) ٣(
  ).  ٧/٣٠٣"(تفسري الطربي:"، وانظر)٢/١٦٢"(تفسري ابن كثري) "٤(
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــ

  :وفيها مسألة واحدة، وهي

  ؟"  Ð Ï Î         Í Ì Ë Ê:"يف قوله" ال"ما معىن ] ١١٣[
  : ~قال ابن قتيبة 

  :يريد"  Ð Ï Î         Í Ì Ë Ê:"وقوله سبحانه"
  .يؤمنون إذا جاءت ؛ ألم ال"ال:"وما يشعركم أا إذا جاءت يؤمنون، فزاد

: مث يبتـدئ، فيقـول  "  Ë Ê:"ومن قرأها بكسر إن، فإنه جيعل الكالم تاماً عند قوله
  .(١)" نها إِذَا جاءت الَ يؤمنونَإ"

  الدراسة

  : قرئت بقراءتني سبعيتني، مها" "قبل البدء بدراسة املسألة املذكورة، البد من ذكر أن 

  . (٢)كسر مهزا: األوىل
  .(٣) فتح مهزا: الثانية

واملعىن على القراءة األوىل واضح ال إشكال فيه، وهو ما ذكره ابن قتيبة، من أن الوقف تام 

ما يدريكم ماذا يكون؟ مث بـني  : وحينئذ، فمتعلق اإلشعار حمذوف، أي"Ë Ê :"على
  .(٤)"إنها إِذَا جاءت الَ يؤمنونَ:"ذلك خبرب مؤكد، فقال مبتدءاً

                                  
  ).  ٢٤٤ص"(تأويل مشكل القرآن) "١(
حجـة  "،)٢٦٥ص"(السـبعة يف القـراءات  " :انظـر . خبالف عنهكما هي قراءة ابن كثري وأبو عمرو وأبو بكر ) ٢(

  ).١٠٦ص"(ت السبعالتيسري يف القراءا" ،)٢٦٥ص( "القراءات
  . هي قراءة الباقني، انظر املصادر السابقة) ٣(
" البحر احملـيط "،)١٣/١١٨"(ازيتفسري الر"، )٢/١٨"(التسهيل لعلوم الترتيل"، )٧/٣١٢"(تفسري الطربي" :انظر) ٤(
  ).  ٢/١١٦" (العذب النمري"، )٢/٤٤٢" (تفسري البيضاوي"، )٤/٢٠٤(



 

  : وأما على القراءة الثانية، فقد أشكل معىن اآلية على بعض العلماء، وسببه
وما يدريكم أا إذا جاءت يؤمنون حىت ترغبـوا يف إميـام،   : أن املعىن املتبادر إىل الذهن

يف هذا املقام كأنَّ املتبادر منها أا ال النافيـة؛  " ال:"نزول اآليات، غري أن وتسألوا النيب 
  .(١)وما يدريكم أم ال يؤمنون، فتكون كالعذر للكفار: املعىن ليكون

"   Ð Ï Î         Í Ì Ë Ê: "من قوله تعـاىل " ال"وقد اختلف أهل العلم يف 
  : على ثالثة أقوال
ومـا يشـعركم أن   : صلة، فيكون املعـىن " ال"ما ذهب إليه ابن قتيبة من أن : القول األول

  .فاراآليات إذا جاءت آمن هؤالء الك
  .وعلى هذا؛ فليس يف اآلية حذف وال تقدير

قوله : صلة، وارد يف الكتاب العزيز، وقد ذكر ابن قتيبة وغريه أمثلة هلذا، فمنها" ال"وجميء 

ما منعك أن تسـجد إذ  : ، أي)١٢:األعراف(G F E  D C B A  z} : تعاىل
  .أمرتك

: أي)٩٥:األنبيـاء ( q  p o  n  m l kz } : وقوله تعاىل
  .(٢)ون، فزاد ال؛ ألم ال يرجعونيرجع

  . (٣)واختار هذا الوجه الكسائي والفراء
  :لكن مل يرتض النحاس والزجاج هذا الوجه، قال الزجاج

إـا إذا  :"من قـرأ . غالط؛ألن ما كان لغواً، ال يكون غري لغو (١)لغو" ال"والذي ذكر أنَّ"
أن يكون معىن لفظة مرة بالنفي، غري لغو، فليس جيوز " ال"فاإلمجاع أن -بكسر إن-" جاءت

  .(٢)"ومرة باإلجياب

                                  
  ).٢/١١٩" (العذب النمري:"انظر) ١(
، )١/٣٤٨(للفـراء "معاين القـرآن "،)٧/٣١٣"(تفسري الطربي" ،)٢٥٥-٢٤٤ص"(تأويل مشكل القرآن: "انظر) ٢(
  ).  ٢/١٦٦"(تفسري ابن كثري"
الـوجيز   "،)٧/٦٥"(تفسـري القـرطيب  "،) ٢/٤٧٣(للنحاس"معاين القرآن"،)١/٣٤٨(للفراء"معاين القرآن:"انظر) ٣(
    ).٢/١٢٣( "تفسري البغوي"،)١/٣٧٠"(لواحديل



 

وميكن أن جياب عن هذا بأنه ال مانع من أن تكون على قراءة صلة، وعلى القراءة األخـرى  
  .(٣)ذات معىن، وال بعد يف هذا، فالكالم خيتلف معناه باختالف سياقاته

اليت تقترحوـا إذا جـاءت ال    وما يدريكم أيها املؤمنون أن اآلية :املعىنأن : القول الثاين
وكان املؤمنون  ،وأنتم ال تدرون بذلك ،أنا أعلم أا إذا جاءت ال يؤمنون :يعين ،يؤمنون ا

ومـا يـدريكم أـم ال     :فقال ،ويتمنون جميئها ،يطمعون يف إميام إذا جاءت تلك اآلية
  .نعلى معىن أنكم ال تدرون ما سبق علمي به من أم ال يؤمنو ،يؤمنون

  :وهذا إجراء لآلية على ظاهرها، قال الشنقيطي
   .(٤)"وهذا الوجه من التفسري واضح ال إشكال فيه"

  .(٥)إن قراءة الفتح أحسن: وألجله قال شيخ اإلسالم
والزخمشري والبيضاوي وابن تيمية وابن جزي الكليب وأبـو  : واختاره مجع من العلماء منهم

    . (٦)مد عبدهحيان والسيوطي وأبو السعود والشيخ حم

Ú Ù Ø ×     Ö         Õ Ô Ó Ò   } : وعلى هذا القول، يكون قولـه 
 Þ Ý Ü Ûz )معطوفاً على قوله) ١١٠:األنعام": Ð Ï " فيكون،

وما يشعركم أا إذا جاءت ال يؤمنون، وأنا نقلب أفئدم وأبصارهم، وأنا نذرهم يف : املعىن
  .(٧)طغيام

                                                                                                   
التعبري بلغو عن كلمة قرآنية، غري مستحسن، ولذا مل يرد استعماله ههنا يف كالم ابن قتيبة وال غـريه، فـاألوىل   ) ١(

  .  استعمال كلمة صلة
  ).٢/٤٧٣(للنحاس"معاين القرآن: "، وانظر)٢/٢٨٣(للزجاج"معاين القرآن) "٢(
على أحـد التقـديرين    مل ال جيوز أن يكون لغواً :قال أبو علي الفارسي):" ١٣/١١٩"(هتفسري"قال الرازي يف ) ٣(

     ".على التقدير الثاين ويكون مفيداً
  ).   ١/١٣٧(لشيخ اإلسالم ابن تيمية"تفسري آيات أشكلت:"، وانظر)٢/١١٩" (العذب النمري)"٤(
  ).      ١٧٩ص" (العقيدة األصفهانية "،)١/١٣٥" (تفسري آيات أشكلت: "انظر) ٥(
" تفسـري البيضـاوي  "،)٤/٢٠٤"(البحـر احملـيط  "،)٢/٥٤"(الكشاف"،)٢/١٨"(لعلوم الترتيل التسهيل:"انظر) ٦(
" حاشية الشهاب على تفسـري البيضـاوي  "،)٣/١٧٣" (تفسري أيب السعود"، )١٨١ص"(تفسري اجلاللني"،)٢/٤٤٢(
  ).١٣/٢٤٦"(فتاوى ابن تيميةجمموع  "،)٧/٦٧١"(تفسري املنار"،) ٤/١١٣(
" العقيـدة األصـفهانية   "،)١/١٣٧(لشيخ اإلسالم ابن تيميـة "تفسري آيات أشكلت"،)٢/٥٤"(الكشاف:"انظر) ٧(
  ).   ١٧٩ص(



 

أي شيء يدريكم إميام، فلعل اآليات إذا جاءت : ىن لعل، واملعىنمبع" أن"أن : القول الثالث
  .فحذف املفعول الثاين ليشعركم، والسياق دال عليه. ال يؤمنون ا

  : معروف يف كالم العرب، قال الواحدي" لعل"مبعىن " أن"وجميء 
: ، أيائت السوق أنك تشتري لنا شيئاً: كثري يف كالمهم، تقول العرب" لعل"مبعىن" أن"و"

  .(١)"لعلك، ذكر ذلك اخلليل والفراء
  .(٢)وذكره أيضاً غري واحد، وساق له الطربي رمحه اهللا شواهد من أشعار العرب

  . (٣)"وما أدراكم لعلها إذا جاءت ال يؤمنون" :ويتأيد هذا الوجه بقراءة أيب
  .(٤)وقد اختار هذا الوجه الطربي والواحدي والقرطيب

  :ة مل يرتض هذا الوجه، فقاللكن أبا العباس ابن تيمي

قراءتان، فقراءة النصب أحسن القراءتني، وهي اليت أشكلت على كثري من أهل " :"ويف"

مبعىن لعل، وذكروا ما يشهد لذلك، وإمنا دخل عليهم الغلـط؛  " أن"إن : العربية، حىت قالوا

خيرب اهللا ا، وليس كذلك، ولكنها داخلـة   مجلة مبتدأة" :"ألم ظنوا أن قوله

  "...إذا"يف خرب إن، ومتعلقة بـ

كالماً مبتدءاً، للزم أن كل من جاءته آية قلب اهللا فؤاده وبصـره،  " Ò  :"ولو كان قوله
  .      (٥)"وليس كذلك، بل قد يؤمن كثري منهم

أا إذا جاءت ال عركم وما يش  :أن املعىن: ويف اآلية قول رابع، ذكره النحاس وغريه، وهو
  . يؤمنون أو يؤمنون

                                  
فقد نقل عن شيخه اخلليل هذا القول، أما الفراء، فإنه ذكر ) ٣/١٢٣(سيبويهل "كتابال"، وانظر)٢/٣١١"(الوسيط)"١(

  ). ١/٣٥٠"(معاين القرآن: "ههنا صلة، انظر"ال"هذا الوجه وجوده، لكن مذهبه الذي نص عليه، هو أنَّ
، )٧/٦٤"(تفسري القـرطيب "،)٢/١٣٦"(تفسري السمعاين"،)٢/٥٤"(الكشاف"، )٧/٣١٤"(تفسري الطربي:"انظر) ٢(
  ).٢/١٥٢"(فتح القدير"،) ٦٠ص"(مغين اللبيب"، )٢/١٧٢"(تفسري اخلازن" ،)٣/١٠٥"(زاد املسري"
للنحاس " معاين القرآن"،)٢/٣٣٣"(احملرر الوجيز"، )٣/١٠٤("زاد املسري: "ذكر هذه القراءة مجع من العلماء، انظر) ٣(

  ). ٢/١٥٢"(فتح القدير"،)٢/٤٧٤(للنحاس 
تفسـري  "، )١/٣٧٠( لواحـدي ل" الـوجيز "، )٢/٣١١( لواحديل" الوسيط"،)٧/٣١٤" (الطربي تفسري" :انظر) ٤(

  ).٧/٦٤"(القرطيب
  ).      ١٣٧-١/١٣٥(لشيخ اإلسالم ابن تيمية"تفسري آيات أشكلت)"٥(



 

  .(١)ففي اآلية حمذوف معلوم لدى السامع
  
  

  الترجيح
ومـا  : الذي يترجح يل ما ذكره أصحاب القول الثاين من أن اآلية على ظاهرها، فـاملعىن 

يشعركم ويدريكم أم ال يؤمنون إذا جاءم اآليات من عند اهللا تعاىل، فهو بيان مـن اهللا  
أم ال يؤمنون لو جاءم اآليات، وكأن بعض أهل اإلميان طمع بإميان هؤالء الكفار، تعاىل 

إن نزلت آية، مع أم يرون متاديهم على الكفر، وتعصبهم للشرك، فبني اهللا أنه هو العليم مبا 
تؤول إليه األمور، وأنَّ جميء اآليات ال يوجب اإلميان، ويؤيد هذا الوجه، قراءة مـن قـرأ   

واحتاد القراءات أوىل من اختالفها، كما أن يف هذا الوجه إبقاًء لآليـة علـى   " إنَّ"بكسر 
  .    ظاهرها، مع أنه ال حذف فيه وال تقدير، فكان أوىل، والعلم عند اهللا تعاىل

                      
  
   
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

                                  
   ،)٢/٣٣٤"(احملرر الوجيز"،)٢/٤٧٤(للنحاس"معاين القرآن: "انظر) ١(
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــ

  :وفيها مسألة واحدة، وهي

  ".M : "بيان معىن] ١١٤[
  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 

"{  M L            K J  Iz الكفيل، كقوله : القبيل: أصنافاً، ويقال: مجاعة قبيل، أي

ــاىل ــن : أي) ٩٢:راءاإلســ( q p o n mz }  :"تع ضــمناء، وم
  .(١)"معاينة: أراد" قبالً:"قرأها

  
  

  الدراسة

  :قد قرئت بقراءتني اثنتني،مها" M :"هذه اللفظة
  .(٢)كسر القاف،وفتح الباء : األوىل

  .(١)أا مبعىن املعاينة واملقابلة -ومل أر من خالفه-ومعىن هذه القراءة كما قال ابن قتيبة

                                  
  ).   ١٣٧ص"(تفسري غريب القرآن) "١(
، )١٠٦ص"(التيسري يف القـراءات السـبع  "، )٢٦٦ص"(السبعة يف القراءات" :، انظرنافع وابن عامروهي قراءة ) ٢(
  ).٢٦٧ص" (حجة القراءات"



 

  .(٢)ءضم القاف والبا: الثانية

  :، هيثالثة أقوالعلى  -القراءة األوىل-"M :"وقد اختلف أهل العلم يف معىن
وحشرنا عليهم كل شيء : على هذا املعىنيكون ف، وهو الصنف، أنه مجع قبيل: القول األول

  .، صنفاً صنفاًقبيالً قبيالً
  . (٤)والسيوطي أبو عبيدةاخلليل الفراهيدي وواختاره (٣)قاله جماهد
  : ه متمش مع عموم كل شيء، قال أبو السعودوهذا الوج

 نوعـاً  :حشرنا كل شـيء  :أي ،وهو األوفق لعموم كل شيء ومشوله لألنواع واألصناف"
  .(٥)"فوجاً وفوجاً ،صنفاً وصنفاً ،نوعاً

  : يقول الرازي
مث إا على اختالف طبائعها تكون جمتمعة يف  ،وموضع اإلعجاز فيه هو حشرها بعد موا"

  .(٦)"دموقف واح
وحشرنا علـيهم   :فاملعىن ،الكفيل :مبعىن إال أنهكالقول السابق، أنه مجع قبيل  :اينالقول الث
   .بصحة ما تقولوضمن فكفل  ،كل شيء

  .(٧)والسمرقندي والقرطيب الفراءواختار هذا القول 

  .)٩٢:اإلسراء( q p o n mz }  :بقوله تعاىل (٨)ويستدلون

                                                                                                   
التسهيل لعلـوم  "،) ١٤٨ص"(احلجة يف القراءات السبع" ،)٢/١٢٣"(غويتفسري الب"،)٨/٢"(تفسري الطربي:"انظر) ١(

  ). ٢/١٣٢"(العذب النمري"،)٢/١٥٣" (فتح القدير"، )٢/١٩"(الترتيل
" حجة القراءات"، )١٠٦ص"(التيسري يف القراءات السبع"، )٢٦٦ص"(السبعة يف القراءات: "قرأ ا الباقون، انظر) ٢(
  ).٢٦٧ص(
  ). ٨/٣(الطربي أخرجه ) ٣(
  ).١٨١ص"(تفسري اجلاللني"،)٥/٤٢٩"(احمليط يف اللغة"، )١/٢٠٤"(جماز القرآن"، )٥/١٦٦"(العني: "انظر) ٤(
  ).٣/١٧٤"(تفسري أيب السعود) "٥(
  ). ١٣/١٢٣"(ازيتفسري الر) "٦(
  ). ٧/٦٦"(تفسري القرطيب"، )١/٤٩٤"(تفسري السمرقندي"، )١/٣٥٠(للفراء"معاين القرآن:"انظر) ٧(
  ).٢/١٥٣"(فتح القدير" ،)٣/١٧٤"(تفسري أيب السعود"، )١/٣٥٠(للفراء"معاين القرآن: "رانظ) ٨(



 

فـألن ال   ،املالئكة وتكليم املـوتى  بإنزالإذا مل يؤمنوا  معلى هذا القول بأاعتراض لكن 
   .يؤمنوا بالكفالة اليت هي قول أوىل

،  ينطق كان ذلك آية بينةمل فنطق ما ،أنه لو كفلت األشياء احملشورةلكن أجيب عن هذا ب
  : يقول الرازي

فإذا أنطق اهللا  ،ومنها ما ال ينطق ،أن األشياء احملشورة منها ما ينطق :وموضع اإلعجاز فيه"
  .(١)"كان ذلك من أعظم املعجزات ،وأطبقوا على قبول هذه الكفالة ،الكل
إذا أتاه مـن قبـل    ،ال دبراً أتيتك قبالً :من قوهلم ،واملواجهة ةأنه مبعىن املقابل :الثالثل والق
   :فيكون املعىن، وجه

  .عىن القراءة السابقةوعاينهم، وعلى هذا، فهذه القراءة مبوحشرنا عليهم كل شيء فقابلهم 
  .(٤)الواحديواختاره ابن أيب زمنني و (٣)قتادةو (٢)ابن عباس ويروى هذا القول عن

  
  الترجيح

الذي يترجح يل محل اللفظة على مجيع ما ذكر من املعاين، فليس بينها تعـارض، كمـا أن   
مجع من العلماء  السياق يؤيده، إذ املقصود إظهار عدم إميان من مل يشأ اهللا إميانه، وقد جوز

  :أن يكون املراد ذه اللفظة ما ذكر من تلك املعاين، قال البيضاوي

أو مجع قبيل الـذي   ،وأنذروا به ،كفالء مبا بشروا به :أي ،مبعىن كفيل ،مجع قبيل" M "و
  .(٥)"أو مصدر مبعىن مقابلة كقبال ،مبعىن مجاعات ،هو مجع قبيل

عليهم كل شيء مجاعة مجاعة وصنفاً صنفاً فقابلوهم ولو أننا حشرنا : وعليه؛ فيكون املعىن
وكفلوا هلم صدقه ما كان هؤالء  وعاينوهم، مث ضمنوا هلم صحة ما جاء به النيب الكرمي 

ليؤمنوا إال أن يشاء اهللا تعاىل؛ فهذه املعاين ال تعارض بينها، كما أا إذا مجعت أفادت معىن 

                                  
  ).٣/١٠٧"(زاد املسري:"، وانظر)١٣/١٢٣"(ازيتفسري الر)"١(
  ).٤/١٣٧٠(ابن أيب حامتو ،)٨/٢(الطربي أخرجه ) ٢(
  .الشيخ عبد بن محيد وأيب إىل) ٣/٣٤١"(الدر املنثور"، وعزاه يف )٨/٢(الطربي أخرجه ) ٣(
  ). ١/٣٧١(لواحديل "الوجيز"، )٢/٩١"(زمننيأيب تفسري ابن :"انظر) ٤(
" لسان العـرب "،)٩/١٣٧"(ذيب اللغة"، )٣/١٧٤"(تفسري أيب السعود" :، وانظر)٢/٤٤٣"(تفسري البيضاوي) "٥(
  ).  ٢/٥٥"(الكشاف"، وقال الزخمشري جبواز الوجهني األولني كما يف ) ٥/٧١(



 

على عتو هؤالء الكـافرين، وشـدة    -ع ما ذكراجتما–ال يفيده بعضها على انفراد؛ ليدل 
.  عنادهم حبيث أم ال يؤمنون مع وفرة هذه اآليات ووضوح داللتها على صدق النيب 

  .والعلم عند اهللا تعاىل
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  ــــــــ
  :وفيها مسألة واحدة، وهي

  ما املراد بذي الظفر؟] ١١٥[
  :~قال اإلمام ابن قتيبة 

"»  º  ¹    ¸ "ليس مبشـقوق،  : أي كل ذي خملب من الطري، وكل ذي ظلف
  .(١)"احلافر: يعين

  
  الدراسة

ا كسبت أيديهم، بعض األنواع، وذلك مب -قاتلهم اهللا-حرم ربنا تبارك وتعاىل على اليهود 
  كل ذي ظفر، فما املراد بكل ذي ظفر؟ : وكان من مجلة ما حرم

كل ذي خملب من الطري، وكل ذي ظلف ليس مبشـقوق،  : يرى اإلمام ابن قتيبة أن املراد به
  :احلافر، قال ابن قتيبة: يعين

  .(٢)"ومسي احلافر ظفراً على االستعارة"

                                  
  ).  ١٥٣ص"(تأويل مشكل القرآن:"، وانظر)١٤٠ص"(لقرآنتفسري غريب ا) "١(
  ).   ٢/٤٦١"(تفسري البيضاوي"،)٧/١٢٥"(تفسري القرطيب" :، وانظر)١٥٣ص"(تأويل مشكل القرآن) "٢(



 

فالظفر يشمل املخلب ويشمل احلافر، ومل أر من وهذا من ابن قتيبة محل للفظ على عمومه، 
  :وافقه على هذا التفسري من املتقدمني، وقد وافقه عليه من املتأخرين ابن عاشور حيث قال

العظم الذي حتت اجللد يف منتهى أصابع اإلنسان واحليوان واملخالب ، وهو يقابل : والظفر "
ر واألرنب والوبر وحنوها؛ فهذه حمرمـة  ويكون لإلبل والسبع والكلب واهل ،احلافر والظلف

  . (١)"  على اليهود بنص شريعة موسى
  .   وإن كانت بعض عبارات أهل العلم تعد قريبة من عبارته

  :وقد انتقد اإلمام على هذا القول، قال الرازي
   :فبعيد من وجهني ،محل الظفر على احلافر أما :وأقول"

   .راًأن احلافر ال يكاد يسمى ظف :األول
إنه تعاىل حرم عليهم كل حيـوان لـه    :لوجب أن يقال ،أنه لو كان األمر كذلك :والثاين
اآلية تدل على أن الغنم والبقر مباحان هلم من حصـول احلـافر    ألنَّ ؛وذلك باطل ،حافر
  .(٢)"هلما

 فهذا انتقاد من أجل تسمية احلافر ظفراً، وهكذا انتقد يف تسمية املخلب ظفراً، قال الشـيخ 
  :الشنقيطي

ذات املخالب، أو ذات السـباع مـن الطـري، ال    : املراد بذات الظفر هي: وقول بعضهم"
  . (٣)"يساعده لفظ القرآن

كاإلبـل   ،من البهائم والطـري  ما مل يكن مشقوق األصابع ،ظفرالذي ب املراد: القول الثاين
  ".واألنعام واألوز والبط

ه ابن اجلوزي رمحه اهللا قـوال مغـايراً هلـذا    وقول ابن قتيبة أعم من هذا القول، ولذا عد
  .(٤)القول

                                  
  ).٨/١٤٢"(التحرير والتنوير) "١(
  ).  ٢/١٧٣"(فتح القدير"، )١٣/١٨٣"(ازيتفسري الر) "٢(
  ).٢/٣٨٨"(العذب النمري) "٣(
  . ،وهذا ما يفهم من صنيع البيضاوي وأبو السعود يف تفسرييهما، فقد حكياه قوال آخر)٣/١٤١"(زاد املسري":انظر) ٤(



 

واختاره الطربي والثعليب والواحدي وابن  (٣)وقتادة (٢)وجماهد (١)وذا القول قال ابن عباس
  .(٤)عطية وابن اجلوزي والسيوطي والشنقيطي
لنعامـة  بالبعري وا -مما ينطبق عليه الوصف املذكور-وميثل اإلمام جماهد وغريه ملا حرم عليهم

 -مما مل ينطبق عليه الوصـف املـذكور  -ومحار الوحش والبط والوز، وأما ما مل حيرم عليه 
  .بالدجاج والعصافري

كل ما له أصبع مـن  : املراد بذي الظفر: وعرب آخرون من أهل العلم عن هذا املعىن بقوهلم
  .السباع والطيوربهائم وال

  .(٥)لكليب وأبو السعودكما هو اختيار والزخمشري والبيضاوي وابن جزي ا
  .(٦)اإلبل فقطهي : حيث قالابن زيد ويف اآلية قول آخر، وهو ما ذهب إليه 

  
  الترجيح

الذي يترجح يل من األقوال يف تفسري ذي الظفر، أنه كل حيوان له ظفر، والظفر معروف، 
ؤيد فال يدخل فيه ما كان ذا حافر أو خملب، ألما ال يدخالن يف مسمى الظفر حقيقة، وي

½   : "خروج احلافر، أن اهللا نص على حل الغنم والبقر عليهم بعد ذكره للظفر، فقـال 
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Ì  Ë "   فهذا يدل على حل البقر والغنم إال ما استثىن منها، مع كـون الغـنم ذات

                                  
وهذا بيان بضرب املثال، وقد صنفه " هو البعري والنعامة:"عنه أنه قال يف تفسريه هلذه اللفظة) ٨/٧٢(الطربي روى ) ١(

 :يعـين  األصابع،هو الذي ليس مبنفرد  :عنه أنه قال) ٥/١٤١٠(ابن أيب حامت  وأخرج. ابن جرير ضمن القائلني بقوله
  ).٨/٢٩٥(الفتح"، وحسن إسناده احلافظ يفبل والنعاماإل :منها األصابع،ليس مبشقوق 

  ).    ٨/٧٣(أخرجه الطربي) ٢(
  ).   ٨/٧٣(أخرجه الطربي) ٣(
" احملـرر الـوجيز  "،)١/٣٨٠("تفسـري الواحـدي  "،)٤/٢٠١"(تفسري الثعليب" ،)٨/٧٣"(تفسري الطربي" :انظر) ٤(
  ).  ٢/٣٨٩"(العذب النمري"،)١٨٩ص" (تفسري اجلاللني"، )١/١٧١"(تذكرة األريب يف تفسري الغريب"،)٢/٣٥٧(
" تفسري أيب السـعود "،)٢/٢٤"(التسهيل لعلوم الترتيل"، )٢/٤٦١"(تفسري البيضاوي"،)٢/٧١"(الكشاف: "انظر) ٥(
)٣/١٩٥ .(  
  ).    ٨/٧٣(أخرجه الطربي)٦(



 

التـوراة قـد دخلـها    وما ذكر من كوا حمرمة عليهم كما يف التوراة، فمعلوم أن . حافر
  . التحريف، وعليه؛ فالقرآن ال يفسر ا
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــ
  :وفيها مسألتان، مها

  ".b  :"بيان معىن: املسألة األوىل] ١١٦[

  ".e     d  c :"بيان معىن : سألة الثانيةامل] ١١٧[
  : مفسرا اآلية السابقة ~قال اإلمام ابن قتيبة 

أوصى مبال للذي غزا وحـج،  : آتينا موسى الكتاب متاماً على احملسنني، كما تقول: أراد"
  .متاماً على من أحسن: كأنه قال" من:"يف موضع" الذي:"تريد الغازين احلاجني، ويكون

  . م األنبياء صلوات اهللا عليهم أمجعني واملؤمنونه: واحملسنون
  :(١)قال الراعي. أمت اهللا عليه، وأمت له: يف هذا املوضع مبعىن الم اجلر، كما يقال" على"و

  .رعته أشهر وخال عليها                     فطار الين واستغارا         
  .وخال هلا: أراد

منـا  "f"ا لألنبياء وللمؤمنني الكتـب،  آتينا موسى الكتاب تتميماً من: وتلخيصه

"j  i  h  g ."  

                                  
  ). ٥١٠ص"(أدب الكاتب"، وهذا البيت ذكر ابن قتيبة يف )٦٧ص(ديوان الراعي ) ١(



 

آتينا موسى الكتاب متاماً على ما أحسـن مـن   : أي" ما"مبعىن " الذي"وقد يكون أن جتعل 

  .زيادة على ذلك: على ذلك، أي" b :"العلم واحلكمة وكتب اهللا املتقدمة، وأراد بقوله
ويف هذا  (١)"متاما على الذين أحسنوا:"والتأويل األول أعجب إيل؛ ألنه يف مصحف عبد اهللا

  .ما دل على ذلك التأويل
آتيناه الكتاب إمتاما منا لإلحسان علـى مـن   : وقد يتصرف أيضاً إىل معىن آخر، كأنه قال

  .  (٢)"أحسن
  الدراسة

فاختار رمحـه اهللا أن  " b  : "تأويل قوله: مسألتان، أوالمها ~يف كالم اإلمام ابن قتيبة 
آتينا موسى الكتـاب تتميمـاً   : تتميماً للكتب، وعلى هذا، فمعىن اآلية: للفظةاملراد ذه ا

  .للكتب السابقة، فبهذا الكتاب تتم النعمة على من أحسن

  .(٣)مفعول ألجله، وجيوز أن يكون مصدراً" b  : "وعلى هذا، فقوله
  :وهذا ما اختاره ابن جرير يف معىن هذه الكلمة القرآنية، حيث قال

لنعمنا  مث آتينا موسى الكتاب متاماً :معناه :األقوال عندي بالصواب قول من قال وأوىل هذه"
  .(٤)"عنده

  .(٥)وذا قال الزجاج والبيضاوي والسيوطي وأبو السعود والسعدي

وصف حلال الكتاب بالكمال، فقال " b  "إىل معىن آخر، وهو أن ~وذهب ابن كثري 
~ :  

                                  
احملـرر  :"، وابـن عطيـة يف  )٨/٩٠(ه تفسـري الطـربي يف  : ذكر هذه القراءة غري واحد من املفسرين، منـهم ) ١(

عزاهـا  ) ٣/٣٨٦" (الدر املنثور"، ويف)١٤/٤(والرازي يف تفسريه ) ٢/١٤٢(يف تفسريه البغوي و) ٢/٣٦٤"(الوجيز
  .بن األنباريال
  ).٣٩٨-٣٩٧ص"(تأويل مشكل القرآن) "٢(
  ). ٢/١٨٠"(فتح القدير"، )٧/١٤٢"(تفسري القرطيب" :انظر) ٣(
  ). ٨/٩١"(تفسري الطربي) "٤(
تفسـري أيب  " ،)١٩٠"(تفسري اجلاللـني "، )٢/٤٦٧"(تفسري البيضاوي"،)٢/٣٠٦(للزجاج"معاين القرآن: "انظر) ٥(

  ). ٢٨٠ص" (تفسري السعدي" ،)٣/٢٠١"(السعود



 

: كقولـه  ،ملا حيتاج إليه يف شريعته جامعاً كامالً ليه متاماًآتيناه الكتاب الذي أنزلناه إ :أي" 

{V U T S R Q  Pz  )(١)")١٤٥: األعراف .  
  . (٢)وذا قال ابن عاشور
أن : ، وذكره ابن قتيبة ومل يرتضه، وهو(٣)وهو ما ذهب إليه الواحدي: ويف اآلية قول ثالث

"  b "مبعىن الزيادة.  
  .متاماً على احملسنني: ية، إىل أن املراديذهب يف تفسري اآل ~وكان جماهد 

  :ففهم ابن جرير من هذا أن اإلمام جماهد يرى أن متاماً مبعىن الفضلة والزيادة، فقال
إىل أن اهللا جل ثناؤه أخرب عن موسى أنـه آتـاه    ،وجه تأويل الكالم ومعناه وكأن جماهداً"

    .(٤)"الكتاب فضيلة على ما آتى احملسنني من عباده
هذا، فاإلمام جماهد يرى ما يراه الواحدي يف معىن متاماً، إن سلم لإلمام الطربي فهمه وعلى 

لكالم جماهد، فكالم اإلمام جماهد حمتمل ملا فهمه اإلمام الطربي، وحمتمل ملعىن آخر، وهو أن 
إن شاء -إمتاماً للنعمة على أهل اإلميان، وهذا ما فهمه ابن عطية، وسيأيت نقل كالمه : املعىن

  .ومع هذا االحتمال يصعب اجلزم بأن مراد اإلمام جماهد ما ذكره عنه الطربي -اهللا تعاىل

أن على مبعـىن الم اجلـر،    ~فقد اختار ابن قتيبة " e     d  c :"أما قوله تعاىل
آتينا موسى الكتاب تتميماً للمنة من اهللا على الذين : مبعىن الذين، فيكون معىن اآلية" الذي"و

  .(٥)ألنبياء واملؤمننيأحسنوا من ا
  . واستدل ابن قتيبة بقراءة ابن مسعود

  . (٦)فأنزل اهللا الكتاب متاما على احملسنني ،كان فيهم حمسن وغري حمسن: قال احلسن

                                  
   ).٢/١٩٢"(تفسري ابن كثري) "١(
  ).٨/٧٧"(تفسري املراغي:"، وانظر)٨/١٧٦"(التحرير والتنوير: "انظر) ٢(
  ).٢/١٤٣"(تفسري البغوي"،)١/٣٨٣"(لواحديل "الوجيز:"انظر) ٣(
  ).٨/٩٠"(تفسري الطربي) "٤(
 ،)٢/٢٦" (التسهيل لعلوم الترتيل :"واحد من املفسرين، انظروقد ذكر هذا القول كمعىن قيل يف اآلية الكرمية غري ) ٥(
  ،   )٢/٧٧(، وقدمه الزخمشري يف كشافه)١٤/٤"(ازيتفسري الر" ،)٢/٢٦(
  ). ٧/١٤٣(هتفسرييف القرطيب ذكر هذا عن احلسن ) ٦(



 

يف معىن اآليـة حيتملـه احتمـاال     (٢)، كما أن قول اإلمام جماهد )١(وإىل هذا ذهب الفراء
  .(٣)كبرياً

وخيالفه يف معـىن هـذه   "e     d :"عبيدة يف تفسريويشترك مع هذا القول قول أيب 
أمتمنا فضيلة موسـى بالكتـاب علـى     :أي ،على كل من أحسن :معناه: "اجلملة، فيقول

  .(٤)"واحملسنون هم األنبياء م،أظهرنا فضله عليه :يعين ،احملسنني
  :قال اإلمام ابن كثري

" H G F E D C B A  :"تعــاىل كقولــه:قلــت"
خامت األنبياء واخلليل عليهما السالم ألدلة  يلزم اصطفاؤه على حممد  وال) ١٤٤:األعراف(

  .(٥)"أخر
  :وفهم آخرون معىن اآلية الكرمية فهماً آخر، حيث قالوا

  .فيما امتحنه اهللا به يف الدنيا من أمره ويه ،على الذي أحسن موسى متاماً :معىن ذلك

ــاىل  ــه تع ــذا كقول  ¡z  y  x   w  v u} | {   ~ � :" وه
  ).٦٠:الرمحن"(° ±  ² ³ ´:    "وكقوله) ١٢٤:البقرة("

 W V  U :"مصـدرية، كمـا يف قولـه تعـاىل    : وعلى هـذا، فالـذي  
 : أي)٦٩:التوبة"(

، أي آتيناه الكتاب متامـاً  فعل ماضٍ، والضمري عائد على موسى: وأحسن ،كخوضكم
  . على إحسانه يف طاعة ربه تبارك وتعاىل

                                  
  ). ١/٣٦٥(للفراء"معاين القرآن) "١(
  .الشيخ بن محيد وابن املنذر وأيبعبد إىل ) ٣/٣٨٦"(الدر املنثور"وعزاه يف ) ٨/٩٠(الطربي أخرجه) ٢(
) ٢/٣٦٤" (احملـرر الـوجيز  "حيث قال يف  ~بل هذا االحتمال هو ما فهمه اإلمام ابن عطية من كالم جماهد ) ٣(

وكـأن   ،وأحسن فعل ماض صلة الـذين  ،الذي مبعىن الذين :فقالت فرقة :خمتلف يف معناه "على الذي أحسن:"وقوله
 :، وانظـر "ل جماهديهذا تأو ،وإمتاما للنعمة عندهم ،على احملسنني من أهل ملته فضالًوآتينا موسى الكتاب ت :الكالم

  ). ١/٥٦٩"(تفسري الثعاليب"
  ". جماز القرآن"ومل أجده يف) ٢/١٤٣(والبغوي يف تفسريه ) ٤/٢٠٥(هتفسري يفالثعليب حكاه عنه ) ٤(
  ).٢/١٩٣"(تفسري ابن كثري) "٥(



 

  .(٣)، واختيار الطربي والزجاج(٢)ع بن أنسوالربي (١)وهذا قول قتادة
، بل يف احلقيقة مها قول (٤)مبا أحسن موسى من التبليغ: وقريب من هذا القول قول من قال

واحد، فموسى أحسن يف العمل الصاحل وطاعة ربه، ويدخل يف ذلك تبليغ رساالت اهللا جل 
  .وعز

على الذي  متاماً :ومعناه ،عىن علموأحسن مب ،مبعىن العلمههنا اإلحسان : وهكذا قول من قال
   . زيادة على علمه على وجه التتميم: أي ،أحسن موسى من العلم واحلكمة
  .(٥)وهذا ما ذهب إليه الواحدي
  :ويف معىن اآلية قول آخر، وهو
  .على إحسان اهللا إىل أنبيائه وأياديه عندهم مث آتينا موسى الكتاب متاماً

  .(٦)وبه قال ابن زيد
  : ض ابن جرير على هذا القول، فقاللكن اعتر

مث آتينا موسى الكتاب متامـا علـى    :كان الكالم ،بن زيداولو كان التأويل على ما قاله  "
(٨)"(٧)على الذي أحسن مث آتى اهللا موسى الكتاب متاماً :أو ،االذي أحسن.  

  
  الترجيح

                                  
عبد بن محيد وابـن   إىل) ٣/٣٨٦"(الدر املنثور"، وعزاه يف ) ٥/١٤٢٣( حامت ابن أيبو) ٨/٩١(الطربي  أخرجه) ١(

  . الشيخ املنذر وأيب
  ). ٨/٩١(الطربي  أخرجه) ٢(
  ). ٢/٣٠٦(للزجاج"معاين القرآن"، )٨/٩١"(تفسري الطربي:"انظر) ٣(
تفسـري  "، )٢/٤٦٧"(بيضاويتفسري ال"،)٢/٢٧"(التسهيل لعلوم الترتيل:"ذكر هذا القول مجع من املفسرين، انظر) ٤(

  ). ٣/٢٠١"(أيب السعود
  ).               ٢/٢٠١"(تفسري اخلازن" ،)٢/١٤٣"(تفسري البغوي"، )١/٣٨"(تفسري الواحدي:"انظر) ٥(
  ).٢/٢٧"(التسهيل لعلوم الترتيل :"وانظر) ٨/٩١(أخرجه الطربي) ٦(

: هي"~  _  `  a  :"مبعىن اآلية الكرمية فـ مل يتبني يل وجه اعتراض الطربي يف اجلملة الثانية، إذ هي) ٧(
  .آتى اهللا موسى الكتاب: هي"
  ).٨/٩١"(تفسري الطربي) "٨(



 

موسى الكتاب كامالً جامعاً  مث آتينا: أن معىن اآلية -والعلم عند اهللا تعاىل -الذي يترجح يل
  .نعمة منا ومنة لكل حمسنٍ من األنبياء واملؤمنني

أن اهللا جل شأنه وصف األلواح بأنه كتب فيها كل شيء، أي  -"متاماً"تفسري  - ويؤيد هذا
كاملة جامعة، وهذه من اهللا نعمة كبرية ومنة عظيمة على عباده، فالوصفان صادقان على 

ذه النعمة أهل اإلحسان من النبيني واملؤمنني، فأهل الكتاب كانت وإمنا ينتفع . التوراة

r q  :"تسوسهم األنبياء، فيحكمونا ا، وهكذا العلماء والعباد، كما يف قوله تعاىل
 _ ~  } | { z y x wv u  t s

h g f e  d c b a `)"فهذا نوع  )٤٤:املائدة
ل شأنه كتابه الكرمي بكونه هدى ونورا وكثريا ما يصف اهللا ج. من انتفاع احملسنني بالتوراة

للمتقني، وهذه اآلية من جنس تلك اآليات، وما ذكر من األقوال السابقة هلا وجه، لكن هذا 
  .ما رأيت رجحانه ملا ذكرت، واهللا تعاىل أعلم

  
  
  
  

 { X W P ON M L  K J I H G F E D  C B A
cb   a `        _ ^ ] \ [ Z Y       X W V U T S R Q  d

 g f      ez )١٥٨:األنعام.(  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــ
  :وفيها مسألة واحدة، وهي

  ؟"N  M  L   K  J   :"ما املراد باآلية املذكورة يف قوله] ١١٨[
  :~قال اإلمام ابن قتيبة 



 

" B  A"هل ينتظرون : أي"  F  E  DC " عند املوت" I  H  G " يوم

  .(١)"طلوع الشمس من مغرا" N  M  L   K  J   "القيامة
  

  الدراسة 
اختلف العلماء يف املراد باآلية اليت إن جاءت ال ينفع نفس إمياا مل تكن آمنت من قبل، أو 

  :كسبت يف إمياا خرياً، وكان خالفهم على أربعة أقوال 
  .أنه طلوع الشمس من مغرا: أوهلا

  .(٢)أكثر املفسرينذهب وإليه  ~وهذا اختيار ابن قتيبة 
  . )٧(ومقاتل بن سليمان (٦)والسدي (٥)وقتادة (٤)وجماهد (٣)ابن مسعود: وممن قاله ذا القول

  . )٧(سليمان
  .(٨)الطربي والسمرقندي والواحدي وابن اجلوزي والنووي والسيوطي: واختاره

  : ويؤيد هذا القول
ال تقوم :"  أنه قال عن النيب  البخاري ومسلم من حديث أيب هريرة  اهروما  -

ذا طلعت ورآها الناس، آمن مـن عليهـا،   إالساعة حىت تطلع الشمس من مغرا، ف

                                  
  ).  ١٤١ص"(تفسري غريب القرآن) "١(
فتح :"، وانظر"وإىل ذلك ذهب جلة املفسرين): "٨/٦٣( هتفسري يفاأللوسي ، قال )٢/١٤٤"(تفسري البغوي:"انظر) ٢(

  ). ١١/٣٥٣"(فتح الباري:"وانظر
على أن املراد باآليـة   -)٢/١٥٩( هتفسرييف  وممن ادعاه اإلمام السمعاين–نا خطأ دعوى إمجاع املفسرين وذا يتبني ل

  . طلوع الشمس من مغرا، فاملسألة أكثرية وليست حمل إمجاع، كما سيأيت نقل أقوال املفسرين
نعيم بن و) ٨/١٠١(لطربي او) ٧/٥٠٦(ابن أيب شيبة و) قسم التفسري-٥/١١٧(يف سننهسعيد بن منصور  أخرجه) ٣(

  ).٦٥٣ص" (الفنت"يفبن محاد 
  ).  ٨/٩٦(الطربي و) قسم التفسري-٥/١١٧(يف سننهسعيد بن منصور  أخرجه) ٤(
  ).   ٨/٩٦(الطربي  أخرجه) ٥(
  ).    ٨/٩٦(الطربي  أخرجه) ٦(
  ).١/٣٨٠"(تفسري مقاتل بن سليمان:"انظر) ٧(
" زاد املسـري " ،)١/٣٨٣"(تفسري الواحـدي "، )١/٥١٤"(مرقنديتفسري الس" ،)٨/١٠٣"(تفسري الطربي" :انظر) ٨(
  ). ١٧/٢٥"(شرح النووي على صحيح مسلم"، )١٩١ص" (تفسري اجلاللني"، )٣/١٥٧(



 

   .(١)"فذلك حني ال ينفع نفساً إمياا مل تكن آمنت من قبل أو كسبت يف إمياا خرياً 
تزال التوبة  ال: " أنه قال  عبد اهللا بن عمرو بن العاص عن النيب حديث : وأيضاً -

ذا طلعت، طُبع على كل قلب مبـا فيـه،   إع الشمس من مغرا، فمقبولة حىت تطل
  . (٢)"وكفي الناس العمل 

  .طلوع الشمس والقمر من مغرما :املراد باآلية: الثاين ل والق
  .(٤)عبد اهللا بن عمرو  (٣)ابن مسعود وذا قال

  .شراط الساعةأ: املراد: الثالثل والق
  . (٥) وبه قال البيضاوي وابن جزي الكليب

ـ   أشرف علينا رسول اهللا « :حذيفة بن أسيد قال ما رواه :ويؤيد هذا القول  ة،مـن علي
إا ال تقوم حىت تـروا  ": قال  ،نتذاكر الساعة: قلنا "ما تذاكرون؟": فقال  ،وحنن نتذاكر
 ،والدابـة  ،ويأجوج ومـأجوج  ،وعيسى ابن مرمي ،والدجال ،الدخان: آيات  قبلها عشر

  .(٦)"اوطلوع الشمس من مغر
وقد اعترض على هذا القول، بأن بعض أشراط الساعة ال يغلق معها باب التوبة، بل يظـل  

  .مفتوحاً

                                  
  ).١٥٧(ومسلم) ٤٣٥٩(البخاري أخرجه ) ١(
  :  من طريق) ١٩/٣٨١(والطرباين يف الكبري) ١/١٩٢(أخرجه اإلمام أمحد) ٢(

عن عبد الرمحن بـن  ، عن مالك بن خيامر السكسكي ،عن شريح بن عبيد ،زرعةعن ضمضم بن  ،إمساعيل بن عياش
  .عوف ومعاوية بن أيب سفيان وعبد اهللا بن عمرو بن العاص

، فجعله من مسند ابن السعدي زيادة علـى مـا أسـنده الصـحابة     عن ابن السعدي عن رسول اهللا : وعند أمحد
  .املذكورون

  . وإسناده حسن
وعـزاه يف  ) ٤/١١٩٤"(العظمـة "واألصبهاين يف ) ٨/١٠١(الطربي و) ٢/٦٥٦"(الفنت"يفاد نعيم بن محأخرجه ) ٣(
  .الشيخ والطرباين سعيد بن منصور والفريايب وعبد بن محيد وابن أيب حامت وأيبإىل ) ٣/٣٨٩( "الدر املنثور"
  ).٦/١٢٧١"(السنن الواردة يف الفنت"أخرجه عنه أبو عمرو الداين يف) ٤(
" تفسـري النسـفي  "،)٢/٧٨"(الكشـاف "، )٢/٢٧"(التسهيل لعلوم الترتيل"، )٢/٤٦٩"(ري البيضاويتفس:"انظر) ٥(
  ).٣/٢٠٣" (تفسري أيب السعود"، )١/٣٥٤(
  ).٢٩٠١(مسلم أخرجه) ٦(



 

وإمـا  طلوع الشمس من مغرا، إما : وبعض أهل العلم قيدها خبروج أحد ثالث عالمات
   .فتح يأجوج ومأجوجإما الدابة، و

  .(١)روى هذا املعىن عن ابن مسعودوي
ثالث إذا خرجن ال ينفـع  :"  قال رسول اهللا :قال   هريرةويف صحيح مسلم عن أيب

 ،طلوع الشمس مـن مغرـا   :إمياا مل تكن آمنت من قبل أو كسبت يف إمياا خرياً نفساً
  .(٢)"ودابة األرض ،والدجال

وكأن الشيخ السعدي يذهب إىل هذا، فإنه مل يقيدها بآية معينة، بل قيدها باآليات الدالـة  
 . (٣)اعةعلى قرب الس

  :حيث قال ~ما ذهب إليه الشوكاين : الرابع ل والق

تضطرهم إىل  وهى اليت ،اقترحوها يوم يأيت اآليات اليت" T  S  R  Q  P :"ومعىن "

      .(٤)"فيدخل فيه ما ينتظرونه ،أو ما هو أعم من ذلك"X  W  V  U  :"اإلميان
من ا الناس قبل إميام، بل يطلـب  بأن اآليات املقترحة إذا جاءت، فآ: ويناقش هذا القول

منهم اإلميان ا لزوماً، وإال نزلت م العقوبة، وحلت م املصيبة، ويكفي على هذا شاهداً 

 ":  ^] \   [ Z Yقصة أصحاب املائدة، ملا طلبوها قال اهللا جل وعال لنبيـه  
   j i h g   f e d c b   a  ` _)"١١٥:املائدة .(  

  
  

  الترجيح
القول األول؛ لداللة األحاديث على تعليق قبـول   -والعلم عند اهللا تعاىل-ترجح يل الذي ي

اإلميان على طلوع الشمس من مغرا، واألحاديث واضحة الداللة على هذا، سيما حديث 

                                  
  .عبد بن محيد والطرباينإىل ) ٣/٣٩٣"(الدر املنثور"عزاه يف) ٨/١٠٢(الطربي أخرجه ) ١(
                                                           ).             ١٥٨(مسلم  أخرجه) ٢(
  ).٢٨١ص"(تفسري السعدي :"انظر) ٣(
  ). ٣/٢٠٤"(تفسري أيب السعود" :، وانظر)٤/ ٣("فتح القدير:"ذكر هذا القول الشوكاين يف) ٤(



 

والذي فيه تعليـق قبـول    أيب هريرة املتفق عليه، لكن يبقى النظر يف حديث أيب هريرة 
مات، وليس على غروب الشمس فقـط، والـذي يظهـر يف    التوبة على خروج ثالث عال

اجلواب عن هذا االستدالل، أن احلكم علق على هذه العالمات جمتمعة، ال على سبيل انفراد 
  .(١)كل واحدة منها باحلكم، وهذا ما أجاب به العراقي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 { X W « ª  © ¨ § ¦ ¥ ¤ £z )١٦٢:األنعام .(  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــ
  : وفيها مسألة واحدة، وهي

  .بيان املراد بالنسك املذكور يف اآلية الكرمية] ١١٩[
  :~قال اإلمام ابن قتيبة 

                                  
  ). ٨/٢٤٥"(طرح التثريب يف شرح التقريب) "١(



 

  .(١)"ما تقربت به إىل اهللا: ذبائحي، مجع نسيكة، وأصل النسك" ¦ "
  
  

  الدراسة
  :أقوالاختلف املفسرون يف معىن النسك الوارد يف اآلية الكرمية على أربعة 

  . الذبيحة: املراد بالنسك :القول األول
 (٤)وقتادة(٣)وسعيد بن جبري (٢)قال ابن عباسيف معىن اآلية، وبه  ابن قتيبةوهذا ما اختاره 

واختاره الطربي والنحاس وابن كثري والسعدي، وظاهر صنيع ابن  ،)٥(ومقاتل بن سليمان 
  .(٦)القيم اختياره 

  .(٧)ا باحلج والعمرة، إال أنه قيدهجماهدبه قال و
  . (٨)بأنَّ الغالب يف إطالق النسك هو الذبيحة: ويتأيد هذا القول

  .)٢:الكوثر"(z  }  |  :"أن اهللا مجع بني الصالة والذبح يف قوله: وأيضاً يؤيده
  .وهنا مجع بني النسك والصالة، فتكون آية الكوثر مفسرةً هلذه اآلية

تنصيص على عبادة الذبح اليت كـان املشـركون    يف محل النسك على الذبح: ويقال أيضاً
يفعلوا مع آهلتهم، فنص اهللا على أا ال تكون إال له، والشك أن التنصيص بالذكر علـى  

  .أمرٍ هام، أقوى يف الداللة من دخوله يف لفظ عام

                                  
  ).   ١٤١ص"(تفسري غريب القرآن) "١(
  ).  ٣/١٦١"(زاد املسري"زاه له ابن اجلوزي يف ع) ٢(
  ).٨/١١٢(الطربي و) ٢/٢٢٣(ه تفسرييف الصنعاين  أخرجه) ٣(
  ).  ٨/١١٢(الطربي و) ٢/٢٢٢(هتفسرييف الصنعاين  أخرجه) ٤(
  ).٢/٣٨٩"(تفسري مقاتل بن سليمان:"انظر) ٥(
تفسـري  " ،)٢/١٩٩"(تفسري ابن كـثري "، )٢/٥٢٥(للنحاس "معاين القرآن" ،)٨/١١٢( "تفسري الطربي: "انظر) ٦(

  ). ٢/١٧٤" (إعالم املوقعني"، )٢٨٢ص"(السعدي
 :، وانظـر الذبائح يف احلج والعمـرة  :النسك :عنه أنه قال) ٥/١٤٣٤(ابن أيب حامت و) ٨/١١٢(الطربي  روى) ٧(
  ." احلج والعمرةيعين ذبيحيت يف :قال أهل التفسري):"٤/٢١٢(هتفسري، وقال الثعليب يف )٢٢٩ص"(تفسري جماهد"
  ).١٤/١٠"(ازيتفسري الر"،)٤/١٩٩(للجصاص "أحكام القرآن: "انظر) ٨(



 

  :يقول العالمة الشنقيطي مبيناً وجه هذا القول عند من قال به
فأمر اهللا تعاىل  ،هي النحر ،صنامهم بعبادة من أعظم العباداتكانوا يتقربون أل ألن الكفار"

z  :"ويدل هلذا قولـه تعـاىل   ،إن صالته وحنره كالمها خالص هللا تعاىل :نبيه أن يقول

  .(١) ")٢:الكوثر"(}  |  
  .األضحية: املراد بالنسك: القول الثاين
  .(٢)وبه قال قتادة

  :ال أبو بكر اجلصاصوهذه اآلية من أدلة من رأى وجوب األضحية، ق

£ ¤ ¥ ¦ § }  :وحيتج له بقوله ،حيتج له ذه اآلية ،ومن يوجبها "
° ¯ ® ¬ « ª  © ¨  z)قد اقتضى األمر ) ١٦٣–١٦٢:األنعام

ويدل عليه ما روى سعيد بن جبري  ،ألن النسك يف هذا املوضع املراد به األضحية ؛باألضحية
فإنه يغفر لك بأول  ،اشهدي أضحيتك ،ةيا فاطم:"قال عن عمران بن حصني أن النيب 

¤ ¥ ¦ § ¨ ©  ª  :وقويل ،قطرة من دمها كل ذنب عملتيه
¤ ¥ ¦ § : "كان يقول عند ذبح األضحيةوروى أن عليا  (٣)"» 

                                  
  ).  ١/٥٤٩"(أضواء البيان) "١(
ومل أجده عند عبد الرزاق وال ابن أيب . عبد الرزاق وابن املنذر وابن أيب حامت إىل) ٣/٤١٠"(الدر املنثور"عزاه يف )  ٢(

  .أيب حامت
" معرفـة السـنن واآلثـار   "ويف) ٩/٢٨٣"(سنن الكربىال"والبيهقي يف ) ٤/٢٤٧(همستدركأخرجه احلاكم يف ) ٣(
مـن  ) ١/١٣٤(همسنديف الروياين ، و)٣/٦٩"(املعجم األوسط"و) ١٨/٢٣٩"(املعجم الكبري"والطرباين يف ) ٧/٢١٩(

  : طريق
  .به عن عمران بن احلصني ،عن سعيد بن جبري ،عن أيب محزة الثمايل ،النضر بن إمساعيل البجلي

  ".تفرد به أبو محزة ،إال ذا اإلسناد ،ال يروى هذا احلديث عن عمران بن احلصني: "قال الطرباين
  . هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه: قال احلاكم

   .وليس بالقوي -قد روى هذا النضر بن إمساعيل : فقد قال البيهقي : وقد خولف يف هذا
  ".وفيه أبو محزة الثمايل وهو ضعيف") :٤/١٧"(جممع الزوائد: "وقال اهليثمي يف

  ".أبو محزة الثمايل ضعيف جداً" :قال الذهيب يف تلخيصه معلقاً على قول احلاكم السابق
  ). ٤/٢٤٧(همستدركأخرجه احلاكم يف   أيب سعيد اخلدريوله شاهد من حديث 



 

إين عجلت  ،يا رسول اهللا :وقال أبو بردة بن نيار يوم األضحى .(١)اآلية"¨ ©  
فدل ذلك على أن . (٣)"مث الذبح ،الصالة :إن أول نسكنا يف يومنا هذا:" وقال.(٢)بنسكي

  . (٤)"هذا النسك قد أريد به األضحية
والظاهر، أن هذا القول ال يغاير القول السابق له، فليس مراد من نص على األضحية قصـر  
اآلية عليها فحسب، بل؛ ألن األضحية داخلة يف معىن النسيكة، بدليل استعمال هذا اللفـظ  

  :ذا، قال الشنقيطيمراداً به األضحية، ول
  . (٥)"النحر يف الضحايا واهلدايا: أكثر العلماء على أن النسك هنا معناه"

  .احلج: املراد بالنسك يف هذه اآلية: القول الثالث
  .(٦)ويروى عن مقاتل بن حيان

Z ]  :"احلـج، ومـن قولـه تعـاىل    : أن من معاين النسـك : ووجه هذا القول
  ". كتاب املناسك:"عرب الفقهاء عن كتاب احلج بقوهلموهلذا كثرياً ما ي) ١٢٨:البقرة"(

   .وعبادايت كلها هللا رب العاملني: ،أيالعبادة: املراد بالنسك: الرابع القول
  . (٧)السعود وبواختار هذا السمعاين وابن عطية والزخمشري والكليب والسيوطي وأ

  :احلليبووجه هذا  القول أن النسك يف اللغة مبعىن العبادة، قال السمني 

                                                                                                   
  .مث ذكر علته" قلت هذا الشاهد حيتاج إىل دعائم):"٩/٣١٤"(البدر املنري" قال ابن امللقن يف

  ). ٤/٢١٩"(نصب الراية:"وانظر
  .البن أيب الدنيا)٥/٨٨"(كرت العمال"عزاه يف )  ١(
  ).٤٣٩٤(النسائي و) ١٥٠٨(الترمذي  أخرجه) ٢(
  .  من حديث الرباء ) ٩٣٣(البخاري  أخرجه) ٣(
  ). ٥/٨٦(للجصاص "أحكام القرآن) "٤(
  ).   ٢/٦٢٧"(العذب النمري) "٥(
، واأللوسي )٢/٤٧٢( البيضاويوذكر  ،)٢/١٤٦(هتفسرييف البغوي ونسبه إليه ) ٥/١٤٣٤(حامت  ابن أيبأخرجه ) ٦(
  .هذا القول ومل ينسباه) ٨/٧٠( "روح املعاين:"يف
" تفسـري السـمعاين  "،)٢/٨٠"(الكشـاف " ،)٢/٢٧"(التسهيل لعلوم الترتيل" ،)٢/٣٦٩"(احملرر الوجيز:"انظر) ٧(
  ).  ٣/٢٠٧"(تفسري أيب السعود"، )١٩٢" (تفسري اجلاللني"، )٢/١٦١(



 

تنسك فالن، ونسك، فهـو نسـيك   : العبادة مطلقاً من حج وغريه، ومنه: وأصل النسك"

£ ¤ ¥ ¦  :"يف قولـه تعـاىل   (١)وناسك، مث غلب على احلج، قال األزهـري 
فالن ناسك مـن النسـاك، أي   : ما يتقرب به إىل اهللا تعاىل، وقول الناس: النسك" §

  .(٢)"ليه، وما يتقرب به إليهعابد من العباد يؤدي املناسك، وما فرض ع
   .الدين:املراد بالنسك: القول اخلامس
   .(٣)قاله احلسن

  
  

  الترجيح
محل معىن النسك الوارد يف اآلية علـى العبـادة؛    -والعلم عند اهللا تعاىل–الذي يترجح يل 

العبادة، وألن العبادة تعم، فيدخل فيها الذبح وغـريه،  : األصل يف النسك -كما سبق-ألنه
ل هذا املعىن أوىل من قصره على الذبح، وما ذكروه من أن املشركني يتقربون ألصنامهم ولع

بالذبح، فكذلك يتقربون هلا باالستغاثة واالستعانة والرغبة والرهبة، فكوننا حنمل اللفظة على 
 معىن يشمل هذه املعاين أوىل، وما استدلوا به من قضية االقتران الوارد بني العبادتني، فهذا ال

على معىن  -النسك-يعين أنه ال يقترن بالصالة غري الذبح، كما ال يعين أننا حنمل املعىن العام 
  . ، وقد ذكر علماء األصول أن داللة االقتران من أضعف الدالالت-الذبح-خاص

  
  
  
  
  

                                  
  ). ١٠/٤٥"(ذيب اللغة"انظره يف ) ١(
  ). ٤٩٠ص"(املفردات يف غريب القرآن:"، وانظر)٤/١٧٢"(عمدة احلفاظ) "٢(
  ).٣/١٦١"(زاد املسري" ،)٧/١٥٢"(تفسري القرطيب"، )٤/١٩٩(للجصاص "أحكام القرآن" :انظر) ٣(



 

 { æ å       ä ã â á à ß Þ Ý  Ü Û Ú
 ï  î í ì ë ê é èçz )١٦٥:األنعام.(  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــ

  :وفيها مسألة واحدة، وهي

  "  Þ  Ý   Ü  Û  Ú   :"بيان من خيلف، ومن املخاطب بقوله] ١٢٠[
  :~قال اإلمام ابن قتيبة 

"Þ  Ý "(١)"أي سكان األرض خيلف بعضكم بعضاً، واحدهم خليفة.  
   

  الدراسة
األرض، واخلالئـف مجـع   ذكر اهللا تبارك وتعاىل منته على عباده بأن جعلهم خالئف يف 
خلف فالن فالناً، إذا قام : خليفة، واخلليفة، هو من ينوب عن مستخلفه ويقوم مقامه، يقال

  : بعده، قال القرطيب باألمر عنه إما معه وإما
  .(٢)"فهو خليفة ،وكل من جاء بعد من مضى"

  ألرض؟ فاخلليفة إذاً، ينوب عن سابق متقدم عليه، فمن هو ذاك السابق املخلوف يف ا
  .اخللق خيلف بعضهم بعضاً: يرى اإلمام ابن قتيبة أن املراد مبن يخلَف

Ý   Ü  Û  Ú   :"وعلى هذا، فاخلطاب يف اآلية الكرميـة يف قولـه تعـاىل    
Þ "يف األلفاظ العامة العموم -كما هو معلوم-عام؛ فاألصل.  

  :وإىل هذا ذهب ابن كثري، حيث قال
 (١)قاله ابن زيـد  ،بعد سلف وخلفاً ،بعد قرن وقرناً ،جيلبعد  جعلكم تعمروا جيالً:أي"

ــريه ــه، وغـ ــاىل كقولـ  Õ Ô Ó Ò    Ñ Ð Ï Îz }  : تعـ
                                  

  ). ١٤١ص"(تفسري غريب القرآن) " ١(
  ). ١٥٦ص"(املفردات يف غريب القرآن" :وانظر) ٧/١٥٨"(تفسري القرطيب) "٢(



 

 :وقوله )٦٢:النمل(z  ° ± ²}    : وكقوله تعاىل،)٦٠:الزخرف(

 {I H G F E  z)وقوله )٣٠:البقرة :   { ½ ¼  » º ¹
 Ä Ã  Â  Á À ¿ ¾z 

    .(٢))"١٢٩:األعراف(
  .(٣)السمعاين وابن أيب زمنني وشيخ اإلسالم والسيوطي والسعدي  وذا القول قال

  :املراد: ويشارك هذا القول يف كون اخلطاب عاماً، قول من قال من العلماء
  .(٤)تتصرفون فيها ،جعلكم خلفاء اهللا تعاىل يف أرضه

ف، لكن اعترض على هذا القول، بأن من يخلف إما أن يكون غائباً، أو حمتاجاً لالسـتخال 
اإلنسان خليفة اهللا : واهللا مرته عن هذا كله، تبارك وتعاىل، ولذا؛ منع مجهور العلماء من قول

  .(٥)يف أرضه
  :قال املاوردي

يستخلف مـن   :وقالوا ،ونسبوا قائله إىل الفجور ،(٦)وامتنع مجهور العلماء من جواز ذلك" 
  .(٧)"وال ميوت ،واهللا ال يغيب ،أو ميوت ،يغيب

  :مقال شيخ اإلسال

                                                                                                   
  ).٥/١٤٣٥( ابن أيب حامتأخرجه  )١(
  ).٢٠١-٢/٢٠٠"(تفسري ابن كثري) "٢(
تفسـري  " ،)١٩٢ص"(تفسـري اجلاللـني  "،)٢/١١٠"(تفسري ابن أيب زمنني"، )٢/١٦٢"(تفسري السمعاين: "انظر) ٣(

  ).١/٣٣٠"(تلخيص كتاب االستغاثة"، )١٩٣ص("الرد على البكري" ،)٢٨٣ص"(السعدي
تفسـري  ، )١٤/١٢"(ازيتفسـري الـر  "، )٢/٨٠"(الكشـاف " :ذكر هذا القول مجع مـن العلمـاء، انظـر   ) ٤(

روح "، )٢/١٨٦"(فتح القدير"،)٣/٢٠٨"(تفسري أيب السعود"،)٢/٢٨"(التسهيل لعلوم الترتيل"، )٢/٤٧٢"(البيضاوي
  ). ٨/٧١"(املعاين

يف  عن قول اإلمام علي ) حتقيق علي حسن-١/٤٧٢"(مفتاح دار السعادة"ابن القيم يفوانظر جواب ) ٥(
  ".  خلفاء اهللا يف أرضه:"العلماء

  . خليفة اهللا: أي إطالق قول) ٦(
  ).١٦ص"(األحكام السلطانية) "٧(



 

لست خبليفـة اهللا،  : "يا خليفة اهللا، قال: وهلذا ملا قالوا أليب بكر ،واهللا ال جيوز له خليفة"
قـال   ،بل هو سبحانه يكون خليفة لغريه ،(١)" ، حسيب ذلكولكين خليفة رسول اهللا 

 ،اللهم أصـحبنا يف سـفرنا   ،واخلليفة يف األهل ،اللهم أنت الصاحب يف السفر:" النيب 
، ألن اهللا حي شهيد مهيمن قيوم رقيب حفيظ غين عن العاملني ؛وذلك ،(٢)" أهلناخلفنا يفاو

واخلليفة إمنا يكون عنـد عـدم    ،وال يشفع أحد عنده إال بإذنه ،وال ظهري ،ليس له شريك
ألنـه   ؛ومسي خليفة ،ويكون حلاجة املستخلف إىل االستخالف ،املستخلف مبوت أو غيبة

وهـو مـرته    ،وكل هذه املعاين منتفية يف حق اهللا تعاىل ،وهو قائم خلفه ،خلف عن الغزو
  .(٣)"عنها

   .اجلن الذين كانوا سكان األرض اءخلفجعلكم : املعىن: القول الثالث
   . { ابن عباسويروى عن 

  .واخلطاب على هذا عام، ال خيتص بأمة دون أمة
القليل من الناس، كما  وميكن مناقشة هذا القول، بأن املنة ال تظهر بذكر شيٍء ال يعلمه إال

هو احلال يف سكن اجلن األرض، وكون بين آدم بعدهم، ولكنها تتبني وتتميز بأمر يعرفـه  
  .املخاطب، وهذا على ثبوت كون اجلن سكانا لألرض، ومل يرد فيه شيء من الوحيني

  .سائر األمم ونلفخت أمة حممد جعلكم : املراد: القول الرابع
 ذه األمةوعلى هذا؛ فاخلطاب خاص .  

   .  (٤)واستخلفنا فيها بعدهم ،فأهلك القرون ،أما خالئف األرض :السديقال 

                                  
  ). ٤/١٧١٦"(الشريعة"واآلجري يف ) ٧/٤٣٣(همصنفيف  ابن أيب شيبةو )١/١٠(أمحد أخرجه ) ١(
  . من حديث ابن عمر) ٢/٣٧٣(الدارمي و) ٣٤٤٧(أخرجه ذا اللفظ الترمذي) ٢(

  .من حديث عبد اهللا بن سرجس) ٥/٢٥٠(البيهقي و) ٤/١٣٨(وابن خزمية) ٣٤٣٩(وأخرجه الترمذي
    ". اللهم أنت الصاحب يف السفر:"منه أوله) ١٣٤٢(مسلم وأخرج 

  ). ١/١٥٢"(مفتاح دار السعادة"، )١٩٣-١٩٠ص"(كريالرد على الب: "، وانظر)٢/٥٥٣"(الفتاوى الكربى) "٣(
  ):١/١٥٢"(مفتاح دار السعادة:"ذهب العالمة ابن القيم إىل قول وسط يف املسألة، حيث قال يف: قلت

ن اهللا استخلفه أضافة ريد باإلأن إو ،فالصواب قول الطائفة املانعة منها ،نه خليفة عنهأىل اهللا إضافة ريد باإلأن إ :قلت"
  ".عن غريه خليفة اهللا الذي جعله اهللا خلفاً :وحقيقتها ،ضافةفهذا ال ميتنع فيه اإل ،لهبه ممن كان قعن غري

  ).٨/١١٤(الطربي أخرجه )  ٤(



 

البغـوي  والواحـدي  والنحاس والسمرقندي والثعليب و وبه قال مقاتل بن سليمان والفراء
  . (١)والقرطيب واخلازن والثعاليب

فهم خلفاء األرض  ،فخلفت أمته سائر األمم ،خامت النبيني أن حممدا : (٢)ووجه هذا القول
إىل قيام الساعة، فال يأيت شرع ينسخ شرعكم، وال يأيت دين بعد دينكم، ويؤيده قول احلق 

¬ ® ¯   ° ± µ ´³ ² ¶ ¸ ¹ }  :سبحانه
 Ç  Æ Å Ä  Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼»           º

 Ë   Ê  É Èz )١٤- ١٣:يونس.(  
  
  

  الترجيح
، لكن هل هذه املنـة  بال ريب أمة حممد عند النظر يف اآلية الكرمية جند أن املخاطب ا 

خمصوصة ا؟ أم هي هلم ولغريهم؟ فالذي يترجح يل ما ذهب إليه ابن قتيبة من كوا عامة، 
وأن املخاطب ا جنس النوع اإلنساين الذي مكنه اهللا يف األرض، وجعله خليفة فيها، خيلف 

يقوم بواجب اخلالفة خري قيام،  بعضه بعضاً، ومل جيعل ذلك لغريه، فالواجب عليه حينئذ أن
  :    وأن يرعى حق اهللا فيه، يقول العالمة ابن القيم

باهم خليفة عمـن  أنسان الذي جعل اهللا نوع اإل :واملراد ،مةن هذا اخلطاب لألأوال ريب "
جعل هذا آية من آياته كقوله  ؛وهلذا ،ىل قيام الساعةإ وجعل ذريته خيلف بعضهم بعضاً ،قبله

 ª © z      » ¬    ® ¯ ° ± ² ¨} : تعاىل
  .(٣)")٦٢:النمل(

                                  
، )٢/٥٢٦(للنحاس "معاين القرآن" ،)١/٣٦٧(للفراء"معاين القرآن"، )١/٣٨١"(تفسري مقاتل بن سليمان" :انظر) ١(
ــثعليبتفســري "، )١/٥١٨"(تفســري الســمرقندي" ــوجيز"، )٤/٢١٣"(ال تفســري "، )١/٣٨٥"(لواحــديل "ال

   ).١/٥٧٣"(تفسري الثعاليب" ،)٢/٢٠٨"(تفسري اخلازن"،)٧/١٥٨" (تفسري القرطيب"، )٢/١٤٧"(البغوي
، )٢/٢٠٨"(تفسري اخلازن"، )١٤/١٢"(ازيتفسري الر"، )٢/٨٠"(الكشاف"، )٤/٢١٣"(تفسري الثعليب" :انظر) ٢(
  . ،)٢/٦٣٥"(العذب النمري"، )٨/٥٤٠"(باللباب يف علوم الكتا"
  ).١/٤٧٢"(مفتاح دار السعادة) "٣(



 

I H GF E D C      B A            }  :ويؤيد هذا العموم قول اهللا تبـارك وتعـاىل  
 [   Z Y    X W V UT S R Q           P  O N  M LK J

z )٣٩:فاطر.(   
  
  
  
  
  

 { X W O N M  L  K J I H G F     E D C
z )٢:األعراف.(  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــ

  :وفيها مسألة واحدة، وهي
  بيان املراد باحلرج؟] ١٢١[

  :~قال اإلمام ابن قتيبة 

: ، أي"K  J  I  H  G  F :"الشك، كقوله: أصله الضيق، ومن الضيق: احلرج"
  .(١)"شك؛ ألن الشاك يف الشيء يضيق صدراً به

  
  الدراسة

  :على قولني اثنني احلرج: اختلف أهل العلم يف معىن

                                  
  ).  ١٤٣ص"(تفسري غريب القرآن:"، وانظر)٤٨٤ص"(تأويل مشكل القرآن) "١(



 

ضيق الصدر؛ ألنه ال يعلـم  : أن احلرج مبعىن الشك، فاحلرج الضيق، فالشاك: القول األول
ال تشك يف أنه مرتل  :أي. حقيقة ما شك فيه، فضاق صدره، ومن ههنا مسي الشك حرجاً

   . من عند اهللا
وأكثـرهم إميانـاً،   أسلم الناس قلبـاً   واملراد أمته، فالنيب  وعلى هذا، فاخلطاب للنيب 
  :وأشدهم يقيناً، قال الشوكاين

 ال يشك أحد منهم يف :أي ،من باب التعريض واملراد أمته وعلى هذا يكون النهي له  "
  .(١)"ذلك

  .(٦)والسمرقندي وابن أيب زمنني(٥)والسدي(٤)قتادةو(٣)وجماهد(٢)ابن عباسوإىل هذا ذهب 
  :وجاء على هذا املعىن آيات عدة، منها

  ).١٤٧:البقرة( X W V U TS  R Qz }:تعاىلقوله 

{ ~      � ¡ ¢ £ ¤         ¥ ¦ § ¨ © ª» }:قوله تعاىل
 µ ´ ³ ² ± °  ¯  ® ¬z )٩٤:يونس.(  

خمافـة أن   ؛يكن يف صدرك ضيق منه من إبالغـه إىل النـاس   فال: أن املعىن: القول الثاين
  .فإن اهللا حافظك وناصرك ،ويؤذوك ،يكذبوك

ية ليست يف النهي عن الشك، وكأنَّ هذا القول حلظ أصحابه إىل أن الـنيب  وعلى هذا، فاآل
 حبمل اآلية عليه مرته عن الشك، وال ميكن وقوعه منه، فأي فائدة حينئذ.  

 :الضيق ، قال ابن فارس: أن أصل احلرج يف اللغة: ويؤيد هذا
وذلـك جتمـع    ،هوإليه مرجع فروع ،وهو معظم الباب ،أصل واحد ،احلاء والراء واجليم"

  .الشيء وضيقه

                                  
  ).٢/٣"(أضواء البيان"،)٢/١٦٣"(تفسري السمعاين"،)٢/١٤٨"(تفسري البغوي" :، وانظر)٢/١٨٧"(فتح القدير) "١(
  . عبد بن محيدإىل ) ٣/٤١٣"(الدر املنثور"، وعزاه يف )٨/١١٦(الطربي أخرجه) ٢(
  ).١/٢٣١"(تفسري جماهد:"، وانظر)٥/١٤٣٨(ابن أيب حامت و) ٨/١١٦(الطربي أخرجه)٣(
  ).  ٨/١١٦(الطربيو) ٢/٢٢٥(هتفسري يف الصنعاين أخرجه) ٤(
  ).٨/١١٦(الطربي أخرجه) ٥(
  ).  ٢/١١١"(زمننيتفسري ابن أيب "، )١/٥١٩"(تفسري السمرقندي" :انظر) ٦(



 

  ... حرجات :ويقال يف اجلمع، وهي جمتمع شجر ،مجع حرجة ،احلرج :فمنه
  .(١)"الضيق :واحلرجاإلمث،  :احلرجومن ذلك، 

 -عن الضيق من أجل تكذيب قومه ملا جاء به ي النيب  -ولقد جاء النهي عن هذا املعىن
  : يف آيات كثرية، منها

µ Â Á À ¿ ¾   ½ ¼         » º ¶ ¸ ¹ }:قوله تعاىل
È Ç  Æ Å       Ä Ã  z )١٢:هود.(  

 Z Y X W  V U Tz ] \ [ ^ } : وقوله تعـاىل 
  .)٦:الكهف(

  : وإىل هذا ذهب مجهور العلماء، قال الشنقيطي
ال يكن يف صدرك ضيق عـن   :أي ،ومجهور العلماء على أن املراد باحلرج يف اآلية الضيق"

ألن حتمل عدواة الكفار والتعرض لبطشهم مما يضيق  ؛تكذيبهم لكلشدة  ؛تبليغ ما أمرت به
  . (٢)"به الصدر

الفراء والواحدي والسمعاين واخلـازن وابـن جـزي الكلـيب والسـيوطي      : وممن قال به
  . (٣)والشوكاين

  
  الترجيح

الذي يترجح يل أن احلرج يف اآلية الكرمية حيمل على كل القولني السابقني، بل حيمل علـى  
بتكذيب قومـه هلـذا    ق من أجل القرآن الكرمي، فهو ي عن أن يضيق صدره كل ضي

الكتاب العظيم، مث احلزن ألجل هذا، والتخوف منهم ألجل البالغ، كما أنه ي عـن أن  

                                  
  ).٤/٢٠١(للجصاص "أحكام القرآن" ،)٣/٨(للنحاس"معاين القرآن: "، وانظر)٢/٥٠"(مقاييس اللغة) "١(
  ).٢/٣"(أضواء البيان) "٢(
تفسـري  " ،)١/٣٨٦(لواحـدي ل" الوجيز"، )٣/٨(للنحاس"معاين القرآن"، )١/٣٧٠(للفراء"معاين القرآن" :انظر) ٣(

فتح "، )١٩٢ص"(تفسري اجلاللني"، )٢/٢٨"(التسهيل لعلوم الترتيل"، )٢/٢٠٩"(خلازنتفسري ا"، )٢/١٦٣"(السمعاين
  ).٢/١٨٧"(القدير



 

أن يشك؛ فالنهي له، ي ألمته عن أن يشـكوا   يضيق صدره من جراء الشك، وحاشاه 
  .يف القرآن الكرمي

  :مام الطربي وابن عطية وابن سعدي، قال ابن عطيةوهذا ما ذهب إليه اإل
  .(١)"وكل ما يضيق الصدر ،يعم الشك واخلوف واهلم ،واحلرج ها هنا "

أن األقوال إن مل يكن بينها تعارض وتضاد، وليس مثت ما يرجح بعضاً منها على : واألصل
كتابه لطـائف  بعض أن يقال ا مجيعها، وهذا من سعة القرآن الكرمي، فسبحان من أودع 

  .يهدي إليها عباده املؤمنني
  
  
  
  
  
  

 { X W R Q P  O N M L K J I HG F E  D C B Az 
  ).١٢:األعراف(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــ

  :وفيها مسألة واحدة، وهي

  .؟"E  D C B  :"يف قوله تعاىل" ال"ما معىن ] ١٢٢[
   :~ قال ابن قتيبة

  :، كقول اهللا عز وجليف الكالم أو جحد إلباٍء ؛واملعىن طرحها ،الكالموقد تزاد ال يف "

"  G F E  D C B "؛ ألنـه مل  "ال"ما منعك أن تسجد، فـزاد يف الكـالم   : أي
  .(١)"يسجد

                                  
  ). ٢٨٣ص"(تفسري السعدي" ،)٨/١١٦"(تفسري الطربي:"، وانظر)٢/٣٧٢"(احملرر الوجيز) "١(



 

  
  الدراسة

علـى عـدم    -لعنـه اهللا -من الواضح يف معىن اآلية الكرمية أن اهللا جل شأنه يوبخ إبليس 
ملـا مل  : ه بالسجود، فسجدوا إال إبليس، فخاطبه اهللا ذا اخلطابالسجود، فاهللا أمر مالئكت

B  : "، وهذا معىن متفق عليه بني أهل العلم،لكننا جند يف اآلية الكرمية أن اهللا قـال !!تسجد؟
E  D C "يف اآلية الكرمية؟" ال"فما موقع  

نعك أن تسـجد،  ما م: صلة، وعرب عنها بأا زائدة، أي" ال"ذهب اإلمام ابن قتيبة إىل  أن
  .ما منعك من السجود: واملعىن

  : قال البيضاوي

 ،مؤكدة معىن الفعل الذي دخلت عليه )٢٩:احلديد(  µ  ´z        } :مثلها يف ،صلة "ال"و"
  .(٢)"ومنبهة على أن املوبخ عليه ترك السجود

  .(٣)"ال:"وهذا الوجه هو املشهور يف تفسري
  : وممن اختار هذا القول وذهب إليه

و عبيدة والنحاس والواحدي والسمعاين والبغوي والزخمشري والقرطيب وابن جزي الكليب أب
  .(٤)وغريهم

  z¯ ° ± ² ³ ´  } ):ص(أن اهللا جل شأنه قال يف سـورة : ويؤيد هذا: قالوا
    .(٥)مما يدل على زيادا" ال:"فلم يذكر) ٧٥:ص(

                                                                                                   
  ).  ١٤٣ص"(تفسري غريب القرآن:"، وانظر)٢٤٤- ٢٤٣ص"(تأويل مشكل القرآن) "١(
  ).  ٨/٨٨"(روح املعاين"، )٣/٢١٦"(تفسري أيب السعود"،)٣/١٧٤"(زاد املسري" :، وانظر)٣/٧"(ضاويتفسري البي) "٢(
  ). ٨/٨٨"(روح املعاين"قاله األلوسي يف ) ٣(
تفسـري  " ،)١/٣٨٧( لواحـدي ل "الـوجيز "، )٣/١٥(للنحـاس "القرآن معاين" ،)١/٢١١"(جماز القرآن:"انظر) ٤(

التسهيل لعلـوم  "، )٧/١٧٠"(تفسري القرطيب"،)٢/٨٦" (الكشاف" ،)٢/١٦٨"(تفسري السمعاين" ،)٢/١٥٠"(البغوي
  .إىل بعض حنوي البصرة والكوفة) ٨/١٢٩( هتفسريوعزاه الطربي يف ) ١٩٤ص" (اجلاللني تفسري" ،)٢/٢٩"(الترتيل

فـتح  "،)٨/٨٨"(روح املعاين"، )٤/٢٧٣"(البحر احمليط" ،)٧/١٧٠"(تفسري القرطيب"،)٢/٨٦"(الكشاف: "انظر) ٥(
  ).  ٢/٩"(أضواء البيان"، )٢/١٩١"(القدير



 

  . جحد" أن"و"ما"مع اجلحد، و" ال"أن العرب كثرياً ما تزيد : وأيضاً
  :قال الشنقيطي

 ،لتوكيـده  ؛يف الكالم الذي فيه معىن اجلحد" ال:"قد عرف يف اللغة العربية أن زيادة لفظة"
  .(١)"مطردة

ليست زائدة، بل ذات معىن يف السياق، ففي الكالم حمذوف دل عليه " ال:"أن: القول الثاين
فتـرك ذكـر أحوجـك     ،فأحوجك أن ال تسجد ،ما منعك من السجود: السياق، واملعىن

  .استغناء مبعرفة السامعني
  .(٢)قاله اإلمام الطربي

أن التقدير ال يصار إليه إال حلاجة، وال حاجة،واألصل كما يقول : ويشكل على هذا القول
  .عدم التقدير: العلماء
  .من قال لك أن ال تسجد :والتقدير ،منع مبعىن قالأن : ، وهو(٣)قول ثالث" ال:"ويف معىن
   .(٤)ما دعاك إىل أن ال تسجد :أي ،دعا :مبعىن ،منع:قول من قال: نهويقرب م

كونه فعال، ال قوالً، فال يصار عـن املعـىن   " منع"أن األصل يف : ويشكل على هذا القول
  . املشهور إال لقرينة

ما أحرجـك وألزمـك    :تقديره ،منع ضمن معىن فعل آخرأن  :ويف اآلية قول رابع، وهو
   .إذ أمرتكواضطرك أن ال تسجد 

  . (٥)"وهذا القول قوي حسن: "قال ابن كثري
  . ليست بزائدة، كما ذهب أصحاب القول األول" ال"وهذه األقوال الثالثة تشترك يف أن

                                  
دفـع إيهـام   "، )٢/٢٠٤"(تفسري ابن كـثري " ،)١/٣٧٤(للفراء"معاين القرآن:"، وانظر)٤/٨٩"(أضواء البيان) "١(

  ).  ٢/١٢١"(العذب النمري"،)بكر-٣٥٧ص"(االضطراب
  ).  ٨/١٣٠"(تفسري الطربي:"انظر) ٢(
زاد "، )٧/١٧٠"(تفسـري القـرطيب  "، )٢/٣٧٩( "احملـرر الـوجيز  "، )٨/١٣٠"(تفسـري الطـربي  :"انظره يف) ٣(

) ١/٣٧٤(لـه  " معاين القـرآن "وقد عزاه ابن اجلوزي للفراء، والذي يف) ٥/٢٦٣"(الدر املصون"، )٣/١٧٤"(املسري
  .  اختياره القول األول

  ).٥/٢٦٣" (ر املصونالد"،)١٤/٢٧"(ازيتفسري الر"، )٣/١٧٤"(زاد املسري"، )٧/١٧٠"(تفسري القرطيب: "انظر) ٤(
" الـدر املصـون  "، )٢/٣٧٩( "احملرر الـوجيز )"٨/١٣٠"(تفسري الطربي: "وانظر) ٢/٢٠٤"(تفسري ابن كثري) "٥(
)٥/٢٦٣.(  



 

  
  

  الترجيح
يف اآلية الكرمية أا صلة، وفائدا تأكيد الكالم، ويؤيد هذا ما " ال:"الذي يترجح يل يف معىن

توبيخـه وتقريعـه   ) ص(ول من أن اهللا تعاىل ذكر يف سورةاستدل به من ذهب إىل هذا الق

، فلـم  )٧٥:ص(  z¯ ° ± ² ³ ´  }:إلبليس ملا امتنع عن السجود، فقاله له
يف هذا املوضع مما يدل على كوا صلة يف املوضع الذي ذكرت فيـه، والقـرآن   " ال"يذكر

والعلم عنـد اهللا  . كيديفسر بعضه بعضاً، وكانت عادة العرب زيادا، مع النفي؛ طلبا للتأ
  . تعاىل

   
  
  
  
  
  

 { X W rq p o n ml k j  i h g f e d
 x w v u  t sz )٢٦:األعراف.(  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــ

  : وفيها مسألتان اثنتان، مها

  ".l :"بيان معىن: األوىل] ١٢٣[
  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 

  .(١)"بهما ستره اهللا : لباس، وريش الطائرما ظهر من ال: والريش والرياش"

                                  
  ).   ٢/٨٨( البن قتيبة"غريب احلديث" :، وانظر)١٤٤ص"(تفسري غريب القرآن) "١(



 

  
  
  الدراسة 

  :اختلف أهل العلم يف املراد بالريش يف اآلية الكرمية على أقوال،هي
  . ما ظهر من اللباس: املراد بالريش: القول األول

، وكأنه يريد بـه لبـاس الزينـة    (١)ووافقه عليه أبو عبيدة ~وهذا ما اختاره ابن قتيبة 
ذي يظهر لعني الرائي، وهو مستعار من ريش الطائر، وريش الطائر ستر له واجلمال؛ فهو ال

  .وزينة
أنزلنا  :أي ،ألنه لباسه وزينته ؛استعري من ريش الطري ،لباس الزينة :والريش:"قال الزخمشري
 كما قـال  ،ألن الزينة غرض صحيح ؛يزينكم ولباساً ،يواري سوآتكم لباساً :عليكم لباسني

{  U Tz   )٨:النحل ( ،{  ¶ µ ´z  )(٢)")٦:النحل   .  
. اجلمـال : املراد به:وقد فسره بعض العلماء بتفسري مماثل يف املعىن هلذا التفسري، حيث قالوا

   .يريدون به لباس اجلمال
  : يقول العالمة ابن كثري

وهـي   ،فاللباس سـتر العـورات   ،مينت تعاىل على عباده مبا جعل هلم من اللباس والريش"
   .(٣)"لرياش والريش ما يتجمل به ظاهراًوا ،السوآت

  .(٤)سوءاتكم وزينة: قراءة أيبويؤيد هذا املعىن أنه جاء يف 
وذهب آخرون من العلماء إىل أن الريش مبعىن اللباس، وهذا يشمل لباس الزينة ولباس الستر، 

 .فهو أعم من القول األول
  .(١)"وهو اللباس ،مجع ريش :والرياش: "قال الشوكاين

                                  
  ).  ١/٢١٣"(جماز القرآن:"انظر) ١(
تفسـري  " ،)١٤/٤٣"(ازيتفسـري الـر  "، )٢٠٧ص"(املفردات يف غريب القرآن" :، وانظر)٢/٩٣"(الكشاف) "٢(

  ).  ٢/٢١٩"(اخلازن
تفسـري  " ،)٣/١٤"(تفسـري البيضـاوي  "،)٢/٣٠"(التسهيل لعلوم الترتيل" :، وانظر)٢/٢٠٨"(تفسري ابن كثري) "٣(

  ).  ١/٢٢٧"(إعالم املوقعني"، )٨/١٠٣" (روح املعاين" ،)١٩٦ص"(اجلاللني
  ). ٢/٣٨٨"(الوجيز احملرر) "٤(



 

ل على هذا القول أن الريش معطوف على اللباس مما يدل على مغايرته لـه، فكيـف   ويشك
  . يفسر به، وحيمل عليه، واآلية مسوقة لبيان املنة، مما يدل على أن الريش ليس هو اللباس

  .كان من املال واللباسوذهب آخرون من العلماء إىل أن الريش ما 
  .وهذا القول أعم من سابقه

  : والقرطيب، وقال (٣)واختاره الزجاج وابن أيب زمنني والواحدي (٢)وبه قال ابن عباس
  .(٤)"أو معيشة ،ما ستر من لباس :أن الريش :والذي عليه أكثر أهل اللغة"

  .(٥)متول :أي ،تريش الرجل :أن الريش مبعىن املال، ومنه: ويف معىن الريش قول رابع، وهو
  :)٦(ومنه قول رؤبة

  وجهد أعوام نتفن ريشي         دة املعيش إليك أشكو ش             
  .أذهنب مايل: أي

  .)١٠(ومقاتل بن سليمان (٩)والسدي (٨)وجماهد (٧)وذا قال ابن عباس
، كاللباس واللبس، وهذا (١١)ويف كالم ابن قتيبة السابق يرى أن الريش والرياش مبعىن واحد
  . (١)ينمذهب مجع من أهل العربية، بل نسبه ابن اجلوزي إىل األكثر

                                                                                                   
تفسري العز بن عبد " ،)٢/١٧٤"(تفسري السمعاين"،)٣/٢٣(للنحاس"معاين القرآن:"، وانظر)٢/١٩٧"(فتح القدير) "١(

  ). اختصار النكت-١/٤٨٠"(السالم
     .اللباس والعيش النعيم :الرياش: عنه أنه قال) ٨/١٤٨(الطربي أخرج ) ٢(
  ). ٢/١١٧"(تفسري ابن أيب زمنني" ،)٢/٣٢٨(للزجاج"آنمعاين القر"،)٢/٣٥٨"(الوسيط:"انظر) ٣(
  ). ٤/٢٨٣"(البحر احمليط:"، وانظر)٧/١٨٤"(تفسري القرطيب) "٤(
، )٣/٢٢٢"(تفسري أيب السـعود "، )٢/١٥٥"(تفسري البغوي"، )١/٢٥٠"(الزاهر يف معاين كلمات الناس: "انظر) ٥(
  ).  ٨/١٠٣" (روح املعاين"
النكت " ،)١/٢٥٠"(الزاهر يف معاين كلمات الناس"، )٢/٣٨٠"(تفسري الطربي" :نظرا: نسبه لرؤبة غري واحد) ٦(

  ).٢/١٧٧"(البحر احمليط" ،)١/١٠٦"(أساس البالغة" ،)٢/٢١٤"(والعيون
  ).   ٨/١٤٨(الطربي بصيغة اجلزم، ووصله ) ٤/١٦٩٧(علقه البخاري ) ٧(
  ). ٨/١٤٨(الطربي أخرجه ) ٨(
  ). ٨/١٤٨(الطربي أخرجه ) ٩(
  ).١/٣٨٧"(تفسري مقاتل بن سليمان: "انظر) ١٠(

  ".l ": القراءة املشهورة، وهي قراءة السبعة: األوىل: قرئت ريشا بقرائتني، مها) ١١(
  ).٢٨١ص"(إحتاف فضالء البشر يف القراءات األربعة عشر:"انظر. وعن احلسن رياشا بفتح الياء وألف بعدها



 

  .(٢)رياش مجع ريش، قاله الزخمشري والقرطيب وأبو السعود: وقيل
  .(٣)وجوز الفراء وكذا الزخمشري يف الفائق الوجهني

  .وهذا متفق مع الذي قبله أما مبعىن واحد
  : (٤)بل بينهما فرق يف املعىن: وقيل
   .املال املستفاد :والرياش ،األكل والشرب :الريش: فقيل
   .والرياش ما ظهر ،ما بطنالريش  :وقيل

  :قال الطربي
ى مـن  شحأو ي ،األثاث وما ظهر من الثياب من املتاع مما يلبس :والرياش يف كالم العرب"

  .فراش أو دثار
سـائر   ورمبا استعملوه يف الثياب والكسـوة دون  ،إمنا هو املتاع واألموال عندهم ،والريش
بريشه أي بكسوته وجهازه ويقولون إنه حلسن ورحال  ،بريشه أعطاه سرجاً :يقولون ،املال

  .(٥)"ريش الثياب وقد يستعمل الرياش يف اخلصب ورفاهة العيش
  
  

  الترجيح
خلـق اهللا لكـم   : الذي يظهر يل رجحانه، هو أن الريش مبعىن الزينة الظاهرة، ليكون املعىن
ن اهللا جعل الريش أ: لباساً يستر عوراتكم ويواريها، ولباساً هو زينة لكم ومجال، يؤيد هذا
لباس الزينة، فكـان  : مقابل ما يستر العورة، ووجدنا عند أهل العربية أن من معاين الريش

أن اهللا قـال بعـد ذكـر    : تأويله باملعىن املذكور يف غاية الظهور واملناسبة، ويؤيده أيضـاً 

                                                                                                   
، )١٤/٤٣" (ازيتفسري الر"، )١١/٢٨٠"(ذيب اللغة" ،)ص"(القرآن جماز:"، وانظر)٣/١٨٢"(زاد املسري" :انظر) ١(
  ).١١/٢٨٠"(ذيب اللغة"، )٢/٢٠٨"(تفسري ابن كثري"
" احملكم واحمليط األعظـم " ،)٣/٢٢٢"(تفسري أيب السعود"،)٧/١٨٤"(تفسري القرطيب" ،)٢/٩٣"(الكشاف" :انظر) ٢(
  ).١٧/٢٢٩"(تاج العروس" ،)٨/١٠٣(
  ).٢/٩٨"(الفائق" ،)١/٣٧٥(للفراء"القرآنمعاين : "انظر) ٣(
  ).  ٦/٣٠٩"(لسان العرب"،)١١/٢٨٠"(ذيب اللغة"، )٤/٢٨٣"(البحر احمليط"، )٣/١٨٢"(زاد املسري) "٤(
  ).٨/١٤٧"(تفسري الطربي) "٥(



 

فهذا دال على أن الريش لباس، ولذلك فضـل لبـاس   " q p o n:"الريش
  .لعلم عند اهللا تعاىلوا. التقوى عليه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .بيان املراد بلباس التقوى: املسألة الثانية] ١٢٤[

  :~قال اإلمام ابن قتيبة 

ما ظهر عنه من السكينة واإلخبات والعمـل  : ، أي"o n :"وقال يف موضع آخر" 
  .(١)"الصاحل
  الدراسة

إىل عشرة أقوال،  (٢)اختلف املفسرون يف معىن لباس التقوى على أقوال أوصلها ابن اجلوزي
وغالب هذه األقوال ال يعد من باب اختالف التنوع بل هو من باب اختالف التنوع، إذ أن 
كل مفسر نص على نوع من أنواع التقوى، فالتقوى لفظ شامل لفعل أعمـال حيبـها اهللا   

  : ويرتضيها، وترك أعمال يأباها اهللا وال يرتضيها، وأبدأ بذكر هذه األقوال املتقاربة

                                  
  ).  ١٦٥ص"(تأويل مشكل القرآن) "١(
  ).  ٣/١٨٣"(زاد املسري"يف ) ٢(



 

ما ظهـر عنـه مـن السـكينة     : ما ذهب إليه ابن قتيبة من أن لباس التقوى: القول األول
  .واإلخبات والعمل الصاحل

من السكينة واإلخبات   ~وهذا القول يعد من جوامع األقوال يف بيان املعىن، وما ذكره 
هو من السمت احلسن الذي يظهر على صاحب التقوى، ومبثل هذا القول، قال السـيوطي  

~(١) .  
وتفسري التقوى بالسمت احلسن، هو تفسري باألثر، فالسمت احلسن، هو أثر التقوى علـى  
صاحبها، والتفسري باألثر أو بالالزم منهج معروف عند السلف، لكنه ليس تفسـرياً لفظيـاً   

  .للكلمة القرآنية
بن ، وروي عن االسمت احلسنلباس التقوى بأنه  (٣)وابن عباس(٢)عثمان بن عفانوقد فسر 

  .)٥(، وهكذا فعل مقاتل بن سليمانالعمل الصاحلأنه فسره ب (٤)عباس 
  . فهذه ثالثة أقوال يف معىن اآلية الكرمية

فعلى هذا مسي لباس التقوى  ،(٨)والسدي (٧)وابن جريج (٦)اإلميان قاله قتادةأنه : القول الرابع
  .التقوى ألنه يقي العذاب

   .خشية اهللا تعاىل :القول اخلامس
،واختاره البيضاوي وأبو السعود، والزخمشري والشوكاين وأضافا إليها (٩)ن الزبريقاله عروة ب
  .(١٠)إليها الورع

   .احلياء: القول السادس

                                  
  ).١٩٦ص"(تفسري اجلاللني) "١(
  ).  ٨/١٤٩(الطربي جهأخر) ٢(
  ).  ٨/١٤٩(الطربي  أخرجه) ٣(
  ).٥/١٤٥٧(ابن أيب حامتو )٨/١٤٩(الطربي أخرجه) ٤(
  ).١/٣٨٧"(تفسري مقاتل بن سليمان:"انظر) ٥(
  . عبد بن محيدإىل ) ٣/٤٣٤"(الدر املنثور"وعزاه يف  )٨/١٤٩(الطربي أخرجه) ٦(
  ).   ٨/١٤٩(الطربي أخرجه) ٧(
  ).  ٨/١٤٩(الطربي أخرجه) ٨(
  ).    ٨/١٤٩(الطربي أخرجه)٩(
  ). ٢/١٩٧" (فتح القدير"،)٢/٩٣"(الكشاف" ،)٣/٢٢٢"(تفسري أيب السعود" ،)٣/١٤"(تفسري البيضاوي:"انظر) ١٠(



 

  .)٢(وغالم ثعلب (١)قاله معبد اجلهين
  . (٣)العفاف :بعسال الوالق

  .)٤(واختاره ابن أيب زمنني
  .وعلى هذه األقوال فاللباس شيء معنوي

ألن اللباس الذي يفيد التقوى لـيس إال هـذه    ؛لى هذه اجملازاتلفظ اللباس ع ناوإمنا محل"
  .(٥)"األشياء

وقد عرب .، وهي من التقوى، فكل مفسر مسى نوعاً من أنواع التقوى(٦)وهذه األقوال متقاربة
  : بأنه استشعار التوقى، فقال -وهو اختيار القرطيب -عرب عنها اإلمام الطربي

والعمل  ،اهللا يف االنتهاء عما ى اهللا عنه من معاصيهاستشعار النفوس تقوى  :ولباس التقوى"
وذلك جيمع اإلميان والعمل الصاحل واحليـاء وخشـية اهللا والسـمت     ،مبا أمر به من طاعته

ومن أن  ،وله مراقباً ،ومنه خائفاً ،ومبا أمره به عامالً ،ألن من اتقى اهللا كان به مؤمناً ؛احلسن
   .اًيرى عند ما يكرهه من عباده مستحيي

ورؤيت عليه جة اإلميـان   ،فحسن مسته وهديه ،ظهرت آثار اخلري فيه ،ومن كان كذلك
   .(٧)"ونوره
   .نه الدرع وسائر آالت احلربأ :الثامنل والق

  .(٨)قاله زيد بن علي
  .(١)قاله ابن زيد .ستر العورة للصالة :التاسع القول

                                  
عبيد وعبد بن محيد  أيبإىل ) ٣/٤٣٥"(الدر املنثور"وعزاه يف )٥/١٤٥٧(ابن أيب حامتو )٨/١٤٩(الطربي أخرجه) ١(

  .الشيخ املنذر وأيب واحلكيم الترمذي وابن
  ).١/٢٢٨"(ياقوتة الصراط:"انظر) ٢(
  .   إىل ابن عباس) ٢/٣٨٩"(احملرر الوجيز"عزاه ابن عطية يف ) ٣(
  ).٢/٢٢٨"(زمننيأيب تفسري ابن :"انظر) ٤(
  ).٢٨٦ص"(تفسري السعدي: ، وانظر)١٤/٤٤( هتفسريقاله الرازي يف ) ٥(
  ).٢/٣٨٩"(احملرر الوجيز: "، وهكذا قال غريه، انظر"ها متقاربةوكل): "٢/٢٠٨(يف تفسريه  ابن كثريقال ) ٦(
  ). ٧/١٨٥"(تفسري القرطيب:"، وانظر)٨/١٥١"(تفسري الطربي) "٧(
لبـاس التقـوى   عنه أنه فسره ) ٥/١٤٥٨(ابن أيب حامت وأخرج  )٣/١٨٣"(زاد املسري:"عزاه له ابن اجلوزي يف) ٨(

  .    باإلسالم



 

ان لألقوال السابقة من هذه احليثية، وعلى هذا القول والذي قبله، فاللباس حسي، فهما خمالف
  . وعلى هذا القول، لباس التقوى هو اللباس املذكور يف أول اآلية

  .(٢)وهذا ما اختاره الواحدي وابن األنباري
  :قال الرازي مبيناً وجه هذا القول عند أصحابه

ا يتعبـدون  ألن مجاعة من أهل اجلاهلية كـانو  ؛وإمنا أعاده اهللا ألجل أن خيرب عنه بأنه خري"
قـد   :فجرى هذا يف التكرير جمرى قول القائـل  ،بالتعري وخلع الثياب يف الطواف بالبيت

ليخرب عنـه   ؛فيعيد ذكر الصدق ،والصدق خري لك من غريه ،عرفتك الصدق يف أبواب الرب
  .(٣)"ذا املعىن

اللبـاس  ، فيكون معطوفاً علـى  )٤(بالنصب" ولباس"أنه جاء يف قراءة سبعية : ويؤيده أيضاً
. شـيء يلـبس   :أي ،حقيقة فيكون من اللباس املرتل أي امللهم، فيتعني أنه لباس"احلسي،

لبوس احلـرب ، مـن الـدروع    : والتقوى، على هذه القراءة ، مصدر مبعىن الوقاية، فاملراد
  . )٥("واجلواشن واملغافر

: إذ قـال أوالً  ؛وهذا فيه تكـرار : "لكن هذا التكرار مل يرتضه بعض العلماء، فقال القرطيب

" k j  i h g f"(٦).  
وقراءة النصب ال تدل على ما ذكروه، ألن لباس التقوى مرتل من عند اهللا تعـاىل، علـى   

  .اعتبار ما يسببها، وهو كتاب اهللا ووحيه
ما يلبسه املتقون يف اآلخرة خري مما  :املراد بلباس التقوىأن  :ويف املعىن اآلية قول عاشر، وهو

   .دنيايلبسه أهل ال
  .(١)قاله عكرمة

                                                                                                   
  ).  ٥/١٤٥٨( ابن أيب حامتو )٨/١٥٠( الطربي أخرجه) ١(
  ). ٣/١٨٣"(زاد املسري"،)٢/١٥٥"(تفسري البغوي" ،)١/٣٩٠(لواحدي ل "الوجيز:"انظر) ٢(
  ).١٤/٤٤" (الرازي تفسري) "٣(
التيسري "، )٢٨٠ص"(حجة القراءات" ،)٢٨٠ص"(السبعة يف القراءات:"، انظرنافع وابن عامر والكسائىهي قراءة ) ٤(

  ).١٠٢ص"(يف القراءات السبع
  ).٨/٧٥"(التحرير والتنوير"قاله ابن عاشور يف ) ٥(
  ).٧/١٨٥"(تفسري القرطيب) "٦(



 

وهذا تفسري بالالزم، فمن لبس التقوى يف الدنيا لبسه يف اآلخرة، فهو يف حقيقته ال خيـالف  
  .األقوال السابقة

الصوف والثياب اخلشنة الـيت  : أن املراد بلباس التقوى: وقد ذكرت أقوال مل ترتض، فمنها
  .(٢) يلبسها أهل الورع

كما أنه تعليق للباس بأمر مل يرد احلث عليه شـرعاً، وال  وهذا تفسري للباس بكونه حسياً، 
محده ديناً، فكيف يفسر لباس التقوى به، وما زال املتقون يلبسون ما حسن ومجـل مـن   

  .إم ذا نزعوا لباس التقوى: اللباس، وال يقال
 فهذا أمر مـن األمـور الدنيويـة،   . (٣)إنه ما يتقى به من احلر والربد: وهكذا قول من قول

  .واإلنسان بطبعه يسعى له
  
  

  الترجيح
الذي يترجح يل أن ما ذكر من األقوال السابقة هو من لباس التقوى، فتقوى اهللا هي اإلميان 

اخلشية، واحلياء والعفاف وغري ذلك : باهللا الذي من معانيه العمل الصاحل ومن العمل الصاحل
ونفع هذا اللباس ال يقتصـر   من العبادات الطيبة، ومن آثاره السمت احلسن على صاحبه،
على طريـق   جعل التقوى لباساً"على احلياة الدنيا بل نفعه باق وممتد إىل الدار اآلخرة، فـ

   .)٤("التمثيل والتشبيه
وأما محله على اللباس احلسي، فغري ظاهر؛ ألن اهللا تعاىل قد امنت بذكر اللباس احلسـي، مث  

  .مما يدل على أنه شيء آخر مغاير للباس احلسيأعقبه بلباس التقوى مفضالً للباس التقوى 
  
  

                                                                                                   
  ).٥/١٤٥٧(ابن أيب حامتأخرجه  )١(
فـتح  "،)٨/١٠٤"(روح املعـاين "، )٢/١٧٥"(تفسري السمعاين"، )٢/١٥٥"(تفسري البغوي:"انظر.اختاره اجلبائي )٢(

  ).٢/١٩٧"(القدير
  ).٣/١٨٣"(سريزاد امل:"ذكره ابن اجلوزي يف) ٣(
  ).٨/٧٥"(التحرير والتنوير: "، وانظر)٤٤٧ص"(املفردات يف غريب القرآن"قاله الراغب يف) ٤(



 

  
  
  
  
  
  
  

{ X W   Ø  ×    Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   Í
  ß  Þ    Ý  Ü  Û  Ú  Ùz  )٩٥:األعراف.(  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــ

  : وفيها مسألة واحدة، وهي

  ".Ó  Ò   :"بيان املراد بقوله تعاىل يف اآلية الكرمية] ١٢٥[
  :~قال اإلمام ابن قتيبة 

" Ó  Ò "أن رسول اهللا : كثروا، ومنه احلديث: أي   أمر أن حتف الشوارب، وتعفـى
  .(٢)"أن توفَّر: ، أي(١)"اللحى

  
  الدراسة

  :على قولني اثنني، مها" Ó :"اختلف أهل العلم يف معىن

                                  
اكوا الشوارب :" قال رسول اهللا  :قال {بن عمر من حديث ا) ٢٥٩(ومسلم  )٥٥٥٤(البخاريأخرجه )  ١(

  ".أحفوا الشوارب"ولفظ مسلم" وأعفوا اللحى
كثروا وكثرت  ":عفوا" :مث قال" باب إعفاء اللحى: "بوب هلذا احلديث بقوله ~ ومن عجب أن اإلمام البخاري

  .، فتوارد اإلمامان على املعىن وعلى االستداللأمواهلم
  ).  ١٤٧ص"(تفسري غريب القرآن) "٢(



 

  . املراد حىت كثروا وكثرت أمواهلم وأوالدهم: القول األول
ذا املعىن هو املتبادر كمعىن أصلي هلذه اللفظة، ولذا ذهب إليه جل املفسرين، يقول ابـن  وه

وعفا فهو  ،مثل قلوته وقليته ،يقال من الشعر عفوته وعفيته :وقال أهل اللغة كلهم: "فارس

منـوا   :أي " Ó  Ò : "قـال اهللا تعـاىل  ، وذلك إذا تركته حىت يكثر ويطـول  ،عاف
  .(١)"وكثروا

  
  

  . وغريهم كثري )٥(والسدي)٤(والضحاك )٣(وجماهد )٢(ابن عباس: ب إليهوممن ذه
  : قال اإلمام الطربي

" Ó  Ò "٦("قد عفا :فإنه يقال فيه ،وكذلك كل شيء كثر ،حىت كثروا :يقول(.   

 ،كثروا وكثرت أمواهلم وأوالدهـم  :أي" Ó  Ò : "وقوله:"قال ابن كثري رمحه اهللا تعاىل
  .(٧)"رعفا الشيء إذا كث :يقال

غري  -كابن اجلوزي وغريه-بل مل يذكر جل من صنف يف التفسري ممن يعتين بذكر اخلالف 
  : هذا القول، لكننا جند أن اإلمام ابن جرير حيكي يف معىن هذه اللفظة خالفاً، فيقول

                                  
" الزاهر يف معاين كلمات الناس" ،)١/١٤٨(يب عبيدأل "غريب احلديث" :، وانظر)٤/٦٠"(مقاييس اللغة) "١(
" خمتار الصحاح" ،)١٥/٧٥"(لسان العرب" ،)٣/١٤٣"(ذيب اللغة"،)٣/٥٧(للنحاس"معاين القرآن"، )١/٤٢٩(
  ).١٨٦ص(
  ).٩/٨(الطربي أخرجه ) ٢(
  ).١/٢٤١"(تفسري جماهد:"انظر) ٣(
  ).٩/٨(الطربي أخرجه ) ٤(
  ).٩/٨(الطربي أخرجه ) ٥(
  ).٩/٧"(تفسري الطربي) "٦(
تفسـري  "،)١/٤٠٤( لواحـدي ل "الوجيز" ،)١/٥٤٩"(تفسري السمرقندي" :انظر، و)٢/٢٣٤"(تفسري ابن كثري) "٧(

تفسـري  "، )١٤/١٥٠"(ازيتفسـري الـر  " ،)٢/١٢٥"(الكشـاف " ،)٢/٤٣١"(احملرر الوجيز" ،)٢/١٨٣"(البغوي
 ،)٣/٢٥٣" (تفسري أيب السعود" ،)٢/٣٩"(التسهيل لعلوم الترتيل"،) ٢/٢٦٥"(تفسري اخلازن" ،)٣/٤٢" (البيضاوي

  .وكل هؤالء ذهبوا ملثل هذا املعىن) ٩/١٨"(التحرير والتنوير"، )٢/٢٢٧" (فتح القدير"،)٩/٩"(املعاين روح"



 

  ...(١)فقال بعضهم حنو الذي قلنا فيه"Ó  Ò :"واختلفوا يف تأويل قوله"
  ".سروا، مث ساق بإسناده عن قتادة القول به حىت: معىن ذلك: وقال آخرون

ألنـه ال   ؛تأويل ال وجه له يف كالم العـرب "Ó "وهذا الذي قاله قتادة يف معىن:"مث قال
إال أن يكون أراد حىت سروا بكثرم وكثرة  ،يعرف العفو مبعىن السرور يف شيء من كالمها

  .(٢)"وإن بعد ،فيكون ذلك وجهاً ،أمواهلم
فسري بالالزم، فمن الزم كثرة املال والولد الفرح بذلك، وكثرياً ما تفسر بعض وهذا ت: قلت

  . اآليات به، والتفسري به ال يعد تفسرياً للفظة مبا يقابلها، فال ينبغي حينئذ عد القول به خالفاً

  .أي حىت كثروا وكثرت أمواهلم "Ó  Ò " :أن معىن: واحلاصل

  { X W{ z y x w  v u t s r q  p o  |
  ` _ ~}z )١١٠- ١٠٩:األعراف.(  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــ

  :وفيها مسألة واحدة، وهي

  هل هي من كالم فرعون، أم من كالم ملَئه؟ "_ `  :"قوله] ١٢٦[
  :  ~قال اإلمام ابن قتيبة 

  :أن يتصل الكالم مبا قبله، حىت يكون كأنه قول واحد، وهو قوالن: (٣)ومنه" 

هذا قول املـأل، مث  " z y } | { :"وقوله حكاية عن مأل فرعون:...حنو قوله

  .(٤)"_ ` :"قال فرعون
  

                                  
  . يعين القول السابق) ١(
  ).  ٩/٨"(تفسري الطربي) "٢(
  .  خمالفة ظاهر اللفظ معناه: يعين) ٣(
  ).   ٢٩٥- ٢٩٤ص"(تأويل مشكل القرآن) "٤(



 

  الدراسة

هل من قول فرعون، أم من قـول مـأل   " _ ` :"اختلف العلماء يف قوله تعاىل
  :فرعون؟  وكان خالفهم على ثالثة أقوال

  .أنه من قول فرعون: القول األول
، واختاره ابـن جريـر والنحـاس    )١(قه إليه مقاتل بن سليمانوهذا مذهب ابن قتيبة وسب

والسمرقندي واجلصاص والثعليب والواحدي والبغوي والسمعاين والزخمشري وابن اجلـوزي  
  .(٢)والقرطيب واخلازن وأبو السعود

  :واستدل أرباب هذا القول بوجهني اثنني

  .خطاب للجماعة ال للواحد" _ ` : "أن قوله -

e d c b } :د هذه، دالة على هذا القول، وهي قولهأن اآلية اليت بع -
 h g fz )فهذا اجلواب دال على أن فرعون قال ).  ١١١:األعراف

 :للمأل

" ` _."  
  . أنه من قول املأل لفرعون: (٣)القول الثاين

  . (٤)وظاهر صنيع ابن كثري والشنقيطي اختيارمها له

                                  
  ).١/٤٠٦"(تفسري مقاتل بن سليمان:"انظر) ١(
هذا مـن   ،)٤/٣٨٩(للجصاص"أحكام القرآن" ،)١/٥٥٣"(تفسري السمرقندي" ،)٩/١٦"(تفسري الطربي: "انظر) ٢(
 ،)٢/٢٠٣" (تفسري السـمعاين " ،)٢/١٨٦"(تفسري البغوي" ،)١/٤٠٦(لواحديل"الوجيز"،)٤/٢٦٨"(تفسري الثعليب"
تفسـري أيب  "، )٢/٢٧٠"(اخلـازن  تفسـري "،)٧/٢٥٧"(تفسري القرطيب"،)٣٨ص"(املدهش" ،)٢/٤٥٣"(الكشاف"

  ).٣/٢٥٩"(السعود
التسـهيل لعلـوم   "، )١٤/١٦١" (ازيتفسري الـر " ،)٣/٢٣٨"(زاد املسري"، )٢/٢٠٣"(تفسري السمعاين: "انظر) ٣(

  ). ٢/٢٣١" (فتح القدير"،)٢/٤١"(الترتيل
  ).  ٢/٣٨"(أضواء البيان"، )٢/٢٣٧"(تفسري ابن كثري:"انظر) ٤(



 

للمأل، فاألصل إضـافته إلـيهم، وال    أن هذا القول جاء متصالً منسوباً: ووجه هذا القول
، كمـا أن  ماذا ترون :ألنه قد يقال للرئيس املطاع يستغرب اخلطاب للواحد بصيغة اجلمع؛

  .علو فرعون وطغيانه واستبداده يأىب طلب املشورة من غريه، فالظاهر أنه من خطاب املأل له
  . طاب جلماعةهو من قول املأل لفرعون وخاصته، ليكون اخل: وبعض أهل العلم قال

وكأن من ذهب إىل هذا، أراد التخلص من االعتراض عليه بأن اخلطاب جلماعـة، ولـيس   
  . لواحد

  .  (١)وقد جوز هذا الوجه النحاس والزجاج وغريمها
  .بعضلأنه من كالم املأل بعضهم : القول الثالث

  .  (٢)وهذا ما ذهب إليه ابن عطية  والسعدي
  .ق يف أن الكالم صادر من املأل، لكن، خيالفه يف املوجه إليهوهذا القول يشارك القول الساب

  
  
  

  الترجيح 
الذي يظهر يل واهللا أعلم أن هذه اجلملة بكاملها هي من قول فرعون ومالئه، قالوها 
متشاورين، يدل على هذا أن اهللا مرة نسبها إىل املأل، كما يف هذه اآلية، ومرة نسبها إىل 

´ º ¹ ¸ ¶ µ  « ¼ ½ ¾ ¿ }  :فرعون كما يف آية الشعراء
Ä  Ã Â Á Àz)٣٥-٣٤:الشعراء.(   

  :قال السيوطي
  . (٣) "فكأم قالوه معه على سبيل التشاور ،ويف الشعراء أنه من قول فرعون نفسه"

                                  
تفسـري  "،)٢/٢٠٣"(تفسري السمعاين"، )٢/٣٦٤(للزجاج"معاين القرآن"، )٣/٦٤(للنحاس"رآنمعاين الق: "انظر) ١(

  ).٤/٣٥٩"(البحر احمليط"، )٧/٢٥٧" (تفسري القرطيب" ،)٣/٢٣٨"(زاد املسري" ،)٢/١٨٦"(البغوي
  ).٢٩٩ص"(تفسري السعدي" ،)٢/٤٣٧" (احملرر الوجيز :"انظر) ٢(
  ). ٩/٦٠"(تفسري املنار"،)٢/٢٣٧"(سري ابن كثريتف:"، وانظر)٢٠٨ص"(تفسري اجلاللني)"٣(



 

وهذا يعين أن هذه املقولة قاهلا املأل، كما قاهلا فرعون، وهذا حيصل عندما يعظم اخلطب، 
  .وطلبها من الناسويشتد الكرب، فتكثر االسشارة 
  . )١(وإىل هذا ذهب الشيخ ابن عاشور

وال يشكل على هذا القول أن اخلطاب للجماعة، فمن عادة الناس يف خماطبتهم لرؤسائهم 
منادام بضمري اجلمع، تعظيما هلم وتفخيما لشأم، كما ال يشكل عليه، اآلية بعده، وهي 

مكن فمن امل).  ١١١:األعراف( h g f e d c bz} :قوله
أن املأل بعد أن طلبوا من فرعون الرأي، ومل يبده فرعون جلسوا يتشاورن فيما بينهم، مث 

  .والعلم عند اهللا تعاىل". d c: "قالوا له
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  ).١٤٣:األعراف(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــ
  :وفيها مسألتان، مها

                                  
  ).٩/٤٢"(التحرير والتنوير) "١(



 

  ".ÃÂ   Á :"بيان معىن قوله: األوىل] ١٢٧[ 
  :~قال اإلمام ابن قتيبة 

، وقال )٦٨:الزمر( J I H G F E Dz     }:املوت، قال تعاىل: الصعق"
  :تعاىل

{  ÃÂ   Áz (١)"ميتاً، مث رد اهللا إليه حياته: أي.  
  :~أيضاً وقال 

" {  ÃÂ   Áz (٢)"مغشياً عليه :أي.  
  

  الدراسة
وآخر هذين  ~اختلف العلماء يف  املراد بالصعق على قولني اثنني كالمها قال به ابن قتيبة 

متـأخر عـن   " تفسـري غريـب القـرآن   :" القولني القول الثاين؛ إذ من املعلوم أن كتاب
  : عىن اآلية قوالن اثنان، ومها، فيكون البن قتيبة يف م"تأويل مشكل القرآن"كتاب
اجلبل مـن   ملا اد أن املراد بالصعق ههنا املوت، وعلى هذا، فقد مات موسى : األول

  .جتلى اهللا له، لكن اهللا رد إىل موسى روحه
  .)٤(ومقاتل بن سليمان (٣)قال قتادةوهذا هو مذهب ابن قتيبة األول، وبه 

وكأن ابن قتيبة ال يرى إطالقه إال على هذا املعىن، أن الصعق مبعىن املوت، : ووجه هذا القول
  .ولذا مل يذكر معناً غريه، مع أنه يعتين بذكر الوجوه للفظة القرآنية

   .عليه مغشياً أن املراد به الغشي، أي خر موسى : القول الثاين
  .(١)وابن زيد (٥)قال ابن عباسالثاين، وبه  وهذا هو مذهب ابن قتيبة

                                  
  ).   ٥٠١ص"(تأويل مشكل القرآن) "١(
  ).   ١٤٨ص"(تفسري غريب القرآن) "٢(
عبد بن محيد وابـن  إىل ) ٣/٥٤٧"(الدر املنثور :"، وعزاه يف)٥/١٥٦١(ابن أيب حامت ، و)٩/٥٣(الطربيأخرجه ) ٣(

  .لشيخا املنذر وأيب
  ).١/٤١٤"(تفسري مقاتل بن سليمان:"انظر) ٤(
  ).٥/١٥٦١(ابن أيب حامت ، و)٩/٥٣(الطربيأخرجه  )٥(



 

والواحدي وابن اجلوزي والرازي والبيضاوي واخلازن وابن جزي الكليب  واختاره ابن جرير
  .(٢)والسيوطي وأبو السعود والشوكاين

واحتج من ذهب إىل هذا بأن الصعق يطلق على الغشي من غري موت، كما قرر هذا أهل 
  : ،ويؤيد هذا)٤(وعليه األكثر  (٣) العربية

  .من ذهاب العقل كالنوم والغشي وحنوهواإلفاقة تكون " Æ  Å :"أن اهللا قال بعد هذا
، والذي عليه يولكن للذي غش ،قد أفاق من موته :وال يكاد يقال للميت: "قال الزجاج

ª » ¬  }:قال يف الذين ماتوا جل ثناؤهألن اهللا  ؛هعلتأفاق من  يذهب عقله، قد

¯ ®z )(٥)")٥٦:البقرة.          
  : قال ابن كثري

ال كما فسره قتادة  ،كما فسره ابن عباس وغريه ،شي ها هناأن الصعق هو الغ :واملعروف"

F E D C B A   }:كقوله تعاىل ،يف اللغة وإن كان ذلك صحيحاً ،باملوت
  W V U T S R Q P ON M L K    J I H Gz 

وهـي   ،كما أن هنا قرينة تدل على الغشـي  ،هناك قرينة تدل على املوت فإن )٦٨:الزمر(

  .(٦)"ال تكون إال عن غشيواإلفاقة " Æ  Å :"قوله

                                                                                                   
  ).٩/٥٣(الطربيأخرجه ) ١(
" ازيتفسـري الـر  "، )٣/٢٥٧" (زاد املسـري " ،)١/٤١٢(لواحديل" الوجيز" ،)١/٢٩٠"(تفسري الطربي:"انظر) ٢(
تفسـري  "،)٢/٤٤"(التسهيل لعلوم الترتيـل " ،)٢/٢٨٥"(ازنتفسري اخل"، )٣/٥٨"(تفسري البيضاوي"، )١٤/١٩١(

  ).  ٢/٢٤٤"(فتح القدير" ،)٣/٢٧٠" (تفسري أيب السعود"،)٢١٣ص"(اجلاللني
" تـاج العـروس  " ،)١٠/١٩٨"(لسان العرب"،)١/١٢٢"(ذيب اللغة"،)٣/٣٢"(النهاية يف غريب األثر" :انظر) ٣(
)٢٦/٢٥ .(  
  ).٢/١٢١"(يف معاين كلمات الناس الزاهر"قاله ابن األنباري يف ) ٤(
  ). ٢/٣٧٣(للزجاج"معاين القرآن) "٥(
فسـري  ت"،)٢/٢١٣"(تفسري السمعاين"، )١/١٤٨"(احملكم واحمليط األعظم" :، وانظر)٢/٢٤٦"(تفسري ابن كثري) "٦(
تفسـري غريـب مـا يف    "،)٣/٢٧٠"(تفسـري أيب السـعود  "، )٢/٢٨٥"(تفسـري اخلـازن  "، )١٤/١٩١"(ازيالر

  ).١/١٢٢"(ذيب اللغة"، )٢٩٦ص"(الصحيحني



 

   
    
  الترجيح 

الذي يترجح يل ما ذهب إليه أصحاب القول الثاين من أن الصعق ههنا مبعىن الغشي، ال كما 
بعد أن ذكـر صـعق    من أن معناه املوت؛ لقوله  -يف أحد قوليه-ذهب إليه ابن قتيبة 

تستعمل يف حـق   واإلفاقة تكون عن ذهاب العقل باإلغماء وحنوه، وال" Æ  Å :"موسى
  .      امليت، والعلم عند اهللا تعاىل

  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ": Ë   Ìاملراد باألولية يف قول اهللا حكايـة عـن موسـى    : املسألة الثانية] ١٢٨[
Í  ."  

  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 



 

" ´ " :     ¶ µكقوله سبحانه حكايـة عـن الـنيب    : عام يراد به خاص: (١)ومنه"

ومل يرد كل املسـلمني  "  ": Ë   Ì  Í ، وحكاية عن موسى)١٦٣:األنعام(
  .  (٢)"واملؤمنني؛ ألن األنبياء قبلهما كانوا مؤمنني ومسلمني، وإمنا أراد مؤمين زمانه ومسلميه

  
  الدراسة

  . مؤمين زمانه: أي"  Ë   Ì  Í :"يف معىن قوله سبحانه ~اختار اإلمام ابن قتيبة 
، واختاره الواحدي وابن جزي الكلـيب  (٥)والثوري (٤)وجماهد (٣)ابن عباسوذا القول قال 

  .(٦)والسيوطي والشوكاين
: قولـه : أول من آمن من قومي، وجاء عن ابن عباس: املراد: ومثل هذا القول قول من قال

  .(٧)من مؤمين بين إسرائيل
  :املراد به املبادر، قال: ويقرب منه قول ابن عاشور

 اإلميان، وإطالق األول على املبادر جماز شائع مساو للحقيقـة،  أطلق األول على املبادر إىل"
واملراد به هنا ويف نظائره الكناية عن قوة إميانه، حىت أنه يبادر إليه حني تردد غريه فيه، فهـو  

  .)٨("للمبالغة
 .املبادر من قومه ال غري، فوافق القول الذي حنن بصدده: ومراد الشيخ

                                  
  .   أي من باب خمالفة ظاهر اللفظ معناه) ١(
  ).   ٢٨١ص"(تأويل مشكل القرآن) "٢(
  ).  ٩/٥٦( الطربي أخرجه) ٣(
  ). ٩/٥٦( الطربي أخرجه) ٤(
  ).  ١١٤ص"(تفسري الثوري" :انظر) ٥(
" فتح القـدير "،)١/٢١٣"(تفسري اجلاللني"،)٢/٤٤"(التسهيل لعلوم الترتيل" ،)١/٤١٢(لواحديل "الوجيز" :انظر) ٦(
  ). ٢/٣٩٥( "النهاية يف غريب األثر" ،)٢/٢٤٤(
     ".ومل خيرجاه ،هذا حديث صحيح اإلسناد: "وقال) ٢/٦٣٠(أخرجه احلاكم ) ٧(
  ).٩/٢٨٥"(التحرير والتنوير) "٨(



 

أن اآلية أطلقت اإلميان، فلم تقيده مبسألة الرؤية وال غريها،  ويظهر أن وجه هذا القول، هو
فيحمل املعىن على إطالقه، أي أنا أول املؤمنني بك مطلقاً، وقيد من جهة الزمان؛ لوجود من 

  .هو سابق له باإلميان كاألنبياء، وموسى يعلم بسبق أمم له باإلميان

املؤمنني بك من ا أول أن: يأ"  ": Ë   Ì  Íوذهب آخرون إىل أن املراد بقوله 
أنا أول املؤمنني أنـك ال تـرى يف   : ، وقال بعضهمال يراك يف الدنيا أحد إال هلك، أقومي

  .الدنيا، واملعىن واحد
  . )٤(ومقاتل بن سليمان (٣)وأبو العالية(٢)وقتادة  (١)وذهب إىل هذا القول ابن عباس

بغوي وابن أيب زمنني والسمعاين والرازي واختاره اإلمام أمحد والطربي والزجاج والثعليب وال
  .(٥)واخلازن

  .(٦)"جتاهاوهذا قول حسن له :"قال ابن كثري عن هذا القول
وكأن وجه هذا القول، هو أن اآليات يف موضوع الرؤية، ولذا؛ فسر هؤالء توبة موسى بأا 

  .توبته من مسألة طلب الرؤية
  :قالووجه آخر استدل به الطربي على ما ذهب إليه، ف

معناه  :على قول من قال" Ë   Ì  Í : "وإمنا اخترنا القول الذي اخترناه يف قوله" 
منهم ولد  ،ألنه قد كان قبله يف بين إسرائيل مؤمنون وأنبياء ؛أنا أول املؤمنني من بين إسرائيل

  .(٧)"فلذلك اخترنا القول الذي قلناه قبل ،وكانوا مؤمنني وأنبياء ،إسرائيل لصلبه

                                  
  ).  ٩/٥٥( الطربيو) ١/٢١٢"(السنة"يف  ابن أيب عاصمو أخرجه) ١(
  . الشيخ عبد بن محيد وابن املنذر وابن أيب حامت وأيبإىل ) ٣/٥٤٧"(الدر املنثور" عزاه يف) ٢(
  ). ٩/٥٥( الطربي أخرجه) ٣(
  ).١/٤١٤"(تفسري مقاتل بن سليمان:"انظر) ٤(
، )٢/٣٧٤(للزجـاج " معاين القـرآن "،)٩/٥٥" (الطربيتفسري "،)١/١٤"(الرد على الزنادقة واجلهمية" :انظر ) ٥(
" تفسـري السـمعاين  "،)٢/١٤١"(زمـنني أيب تفسري ابـن  " ،)٢/١٩٨"(تفسري البغوي"، )٤/٢٧٩"(تفسري الثعليب"
  ).  ١٥/٢٩٤(للعيين"عمدة القاري" ،)٢/٢٨٥"(تفسري اخلازن" ،)١٤/١٩١" (ازيتفسري الر" ،)٢/٢١٣(
  ).  ٢/٢٤٦"(تفسري ابن كثري) "٦(
  ). ٩/٥٦" (الطربيتفسري )"٧(



 

إلمام الطربي بقوله السابق أن وصف األولية عام، وال يصدق بعمومه إال على هـذا  ويريد ا
  .املعىن، كما أنا على هذا املعىن ال حنتاج إىل تقييده بأولية خمصوصة

  .(١)بأنه ال جيوز السؤال بغري إذن منكأنا أول املؤمنني : املراد: ومثت قول ثالث، وهو
  .لكن هذا تقييد ال وجه له

  
  حالترجي

: محل أولية اإلميان على كال القولني السابقني، فيكون املراد -إن شاء اهللا تعاىل-لعل الراجح 
وأنا أول من آمن بك من قومي وأهل زماين، وأنا أول من آمن بك أنك ال ترى يف الدنيا، 
وأنه ال يراك شيء يف الدنيا إال هلك؛ لعظمتك وقوتك وقدرت، والذي جعلين أختار اجلمع 

لقولني إمكانية اجلمع بينهما من غري تضاد وال تعارض، وأما ما ذكره ابن جرير من أن بني ا
. ، فهذا صحيح، لكنه مقيد مبـؤمين زمانـه  بين إسرائيل فيهم مؤمنون سابقون ملوسى 

  .والعلم عند اهللا تعاىل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                  
  ). ٣/٢٧٠"(تفسري أيب السعود" ،)١٤/١٩١"(ازيتفسري الر" انظر) ١(
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 pz  )١٥٧:األعراف.(  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــ
  :وفيها مسألة واحدة، وهي

  .بيان املراد باإلصر يف اآلية الكرمية] ١٢٩[
  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 

الثقل : اإلصر z}  |  {  ~  _  ` a }:ومنه قوله سبحانه"
الذي ألزمه اهللا بين إسرائيل يف فرائضهم وأحكامهم، ووضعه عن املسلمني، ولذلك قيل 

  .(١)"إصر: للعهد
  
  

  الدراسة
األمي أنه يضع عن أتباعه اإلصر الذي كان قد  ذكر اهللا جل شأنه أن من صفات النيب 
  : الثقل، قال السمني احلليب: ضرب على األمم السابقة، وأصل اإلصر

  :(٢)وقال النابغة. الثقل والشدة: ألصلواإلصر يف ا"
  .يا مانع الضيم أن يغشى سرام          واحلامل اإلصر عنهم بعد ما عرِقُوا

                                  
  ).   ١٤٨ص"(تأويل مشكل القرآن) "١(
تفسـري  "، )١/١٧"(أسـاس البالغـة  " ،)١/٣٦٤(لمـاوردي ل"النكت والعيون: "نسبه للنابغة غري واحد، انظر) ٢(
  ).٣/٤٣٢( "تفسري القرطيب" ،)٧/١٢٧"(ازيالر



 

  .(١)"مث يطلق على كل ما يثقل... وأطلق على العهد وامليثاق؛ لثقلهما
    .(٢)"كل ما يثقل على اإلنسان من قول أو فعل :واإلصر" :قال البغوي

ذكر غري واحد من املفسرين أن يف تفسري اإلصر الوارد يف هذه اآلية  إذا علم هذا، فقد
  : الكرمية قولني اثنني، مها

ما اختاره ابن قتيبة من أن املراد ههنا باإلصر التكاليف الشاقة اليت كانت يف : القول األول
تعيني القصاص يف العمد و ،وأكل الشحوم والعروق ،من حترمي السبتالشرائع السابقة، 

  . موضع النجاسة وقرض ،عضاء اخلاطئةوقطع األ ،اخلطأو
 :فيكتب على باب داره ،كان أحدهم يذنب الذنب ،التشديد يف العبادة :سعيد بن جبريقال 
فال ترجع حـىت يـأيت املـوت علـى     ،ن توبتك أن خترج أنت وأهلك ومالك إىل العدوأ

  .(٣)آخركم
والراغب السمعاين ابن أيب زمنني واره واخت، (٦)وابن زيد (٥)وجماهد (٤)قال قتادةوذا 

  .(٧)الكليب وأبو السعود واأللوسيابن جزي والزخمشري واألصفهاين 
   .الذي أخذ اهللا على بين إسرائيل أن يعملوا مبا يف التوراةالثقيل أنه العهد : القول الثاين

   .(١١)ازنواختاره السمرقندي والواحدي واخل ،(١٠)وجماهد (٩)واحلسن (٨)قال ابن عباسوبه 

                                  
  ). ٧٠٢-٢/٧٠١"(الدر املصون) "١(
تفسـري  " ،)٢/٣٢٧(البن العريب "أحكام القرآن"، )٢٣٢ص"(ياقوتة الصراط" :، وانظر)٢/٢٠٦"(تفسري البغوي) "٢(

، )١/٩٣"(عمـدة احلفـاظ  "،)١/١٩"(املفردات يف غريب القرآن"، )٣/٦٤"(تفسري البيضاوي" ،)٣/٤٣٢"(القرطيب
  ).٤/٢٣"(لسان العرب"
  ).٣/٥٨٣"(املنثورالدر "،)٩/٨٥( "الطربيتفسري " :، وانظر)٥/١٥٨٣(ابن أيب حامت أخرجه)  ٣(
  ).٩/٨٥(الطربي  أخرجه) ٤(
  ).٩/٨٥(الطربي  أخرجه) ٥(
  ).٩/٨٥(الطربي  أخرجه) ٦(
 ، )١٩ص"(املفردات يف غريب القرآن" ،)٢/٢٢٢"(تفسري السمعاين"،)٢/١٤٦"(زمننيأيب تفسري ابن " :انظر) ٧(
  ).٩/٨١"(روح املعاين"،)٣/٢٧٩"(تفسري أيب السعود"، )٢/٥١"(التسهيل لعلوم الترتيل"،)٢/١٥٧"(الكشاف"
  ).٩/٨٤(الطربي  أخرجه) ٨(
  ).٩/٨٤(الطربي  أخرجه) ٩(
  ).٩/٨٤(الطربي  أخرجه) ١٠(
  ).٢/٢٩٨"(تفسري اخلازن" ،)١/٤١٧(لواحديل"الوجيز"،)١/٥٦٩"(تفسري السمرقندي" :انظر) ١١(



 

ودليل من ذهب إىل هذا هو أن العهد يطلق عليه اإلصر؛ من أجل ثقل العهد ولزومه، فاهللا 
  .أخذ عليهم العهد املؤكد بالقيام بالتوراة واألخذ ا

  :قال السمرقندي
  .)١("ألن حفظ العهد يكون ثقيالً ؛فسمي العهد إصراً ،الثقل :وأصل اإلصر"

  .)٢("الثقيل العهد :واإلصر:"وقال ابن سيدة
 
  

  الترجيح 
الذي يظهر أنه ال تعارض بني القولني، بل مها متقاربان، فاآلية حتمل على كال املعنيني، 

قد وضع اهللا به عنا التكاليف الشاقة الثقيلة، ووضع عنا به امليثاق الغليظ يف القيام  فالنيب 
  : بالتكاليف الشرعية، قال ابن عطية

فإن بين إسرائيل قد كان أخذ عليهم عهد أن يقوموا بأعمال  ،نينيوقد مجعت هذه اآلية املع"
  .(٣)"وثقل تلك األعمال ،ذلك العهد فوضع عنهم مبحمد  ،ثقال

  :وقال النحاس
  .)٤("ما يثقل عليهم :أي ،والقوالن متقاربان"
 
  

    
  
  
  

                                  
  ).٢/٢٩٨"(نتفسري اخلاز"، )٧/١٢٧"(ازيتفسري الر: "، وانظر)١/٥٦٩"(تفسري السمرقندي) "١(
  ).٨/٣٥١"(احملكم واحمليط األعظم) "٢(
  ).٣/٩٠(للنحاس"معاين القرآن: "، وانظر)٢/٤٦٣"(احملرر الوجيز) "٣(
  ).٣/٩٠"(معاين القرآن) "٤(



 

  

 X W{   m lk j i h g f e d  c b a
 | { z y x  w v u ts r q p o n

a  `_ ~ }  k  j ih   g f e d c b
m l z  )١٩٠-١٨٩:األعراف .(  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــ

  : وفيها مسألة واحدة، وهي

  . h   g f e dz }:بيان معىن الشرك يف قوله تعاىل] ١٣٠[
  :  ~قال اإلمام ابن قتيبة 

 d cba e f g h }:وقال املفسرون يف قول اهللا عز وجل"
i tsrqpon mlkj u v w  x y 

z { } |  _ ~z  :  
ما هذا الذي يف بطنك؟ وذلك أول : إن حواء ملا ثقلت، أتاها إبليس يف صورة رجل، فقال هلا

: أرأيت إن دعوت ريب، فولدته إنساناً، أتسميه يب؟ فقالت: ما أدري، فقال هلا: محلها، فقالت

ته بشرا مثلنا، لئن خلق: أي"z } | { ~ _ :"نعم، وقالت هي وآدم
احلارث، : ما امسك؟ قال: ومل جتعله يمة، فلما ولدته، أتاها إبليس؛ ليسأهلا الوفاء، فقالت

فتسمى بغري امسه، ولو تسمى بامسه لعرفته، فسمته عبد احلارث، فعاش أياماً، مث مات، فقال 

وإمنا جعال له الشرك بالتسمية،  "hgfedcba: "اهللا تعاىل
وانتهى الكالم يف قصة آدم وحواء، مث ذكر من أشرك به بالعقد والنية من . )١(ال بالنية والعقد

                                  
  ):٣٢٣-٣٢٢ص"(املسائل واألجوبة"قال اإلمام ابن قتيبة يف) ١(



 

عما يشركون، فهذا : ولو أراد آدم وحواء، لقال "m l k  j: "ذريتهما، فقال
  .(١)"يدلك على العموم

  
  الدراسة

الذي  أن اآلية الكرمية يف آدم وحواء، مث يرى أن معىن الشرك ~يرى اإلمام ابن قتيبة 
وهذا التخريج قائم . ه إمنا هو شرك يف التسمية فحسب، وليس يف النية والقصدوصفا ب

وهذا ". املسائل واألجوبة:"على أن القصة آلدم وزوجه، وقد تبناه ابن قتيبة يف كتابه
حيوجنا إىل دراسة هذه القصة، ملعرفة قوا من ضعفها، فنقول مستعينني باهللا ومستلهمني 

  :منه العون واملدد
 بن جندب مسرة قصة جاءت يف حديث واحد مرفوع يرويه الصحايب اجلليل هذه ال

مسيه  :فقال ،وكان ال يعيش هلا ولد ،طاف ا إبليس ،ملا محلت حواء" :قال عن النيب 
   .)٢("وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره ،فعاش ،فسمته عبد احلارث، عبد احلارث

                                                                                                   
شركاء بالتسمية، وإمنا جعال له ال h   g f e d c b a z  } :وقال يف قصة آدم وحواء"

  ".ال بالنية والعقد
  ).   ٢٥٩-٢٥٨ص"(تأويل مشكل القرآن) "١(
   ). ٧/٢١٥(والطرباين) ٢/٥٩٤(واحلاكم ) ٩/١٤٦(الطربيو) ٣٠٧٧(الترمذي و )٥/١١(أمحد أخرجه  )٢(

  .عن احلسن عن مسرة به عمر بن إبراهيم عن قتادة: مجيعهم من طريق
   .عن قتادة ،إال من حديث عمر بن إبراهيم  نعرفه مرفوعاًهذا حديث حسن غريب ال :قال أبو عيسى
   . هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه: قال احلاكم

  : وقد أعل هذا احلديث بأربعة علل، هي
  .أن احلسن مدلس، وقد عنعن، كما أنه مل يسمع من مسرة إال حديث العقيقة: األوىل
" الكامـل "يف دة، ومع هذا، فقد تفرد به عنه، قـال ابـن عـدي   أن عمر بن إبراهيم ضعف سيما يف قتا: الثانية

  ".وهو مع ضعفه يكتب حديثه ،وحديثه عن قتادة خاصة مضطرب):"٥/٤٣(
  ]. ٤٨٦٣" [تقريب التهذيب"،)٧/٣٧٣"(ذيب التهذيب" :وانظر
  ): ٢/٢٧٥"(هتفسري"ما قاله ابن كثري يف : الثالثة

 :عن مسرة بن جندب قال -مث ساق السند- :كما قال ابن جرير ،ليس مرفوعاً ،أنه قد روي من قول مسرة نفسه"
   .مسى آدم ابنه عبد احلارث



 

، وأيب بن (١)مسرة بن جندب: هم  وجاء هذا املعىن مروياً عن بعض أصحاب النيب
  ، (٢)كعـــب

  
  .(٤)، وقد أخذه عن أيب بن كعب)٣(وابن عباس

  :وقد تلقاه عن ابن عباس مجع من تالمذته، قال ابن كثري
 ،(٦)وسعيد بن جبري ،(٥)وقد تلقى هذا األثر عن ابن عباس من أصحابه كمجاهد"

ومجاعة من  ،وغري واحد من السلف (٩)والسدي (٨)قتادة :ومن الطبقة الثانية ،(٧)وعكرمة
  .(١٠)"ومن املفسرين من املتأخرين مجاعات ال حيصون كثرة ،اخللف

الواحدي والسمعاين والبغوي والنسفي والثعاليب : وممن ذهب إليه من املصنفني يف التفسري
  .  (١)والسيوطي

                                                                                                   
   ):٢/٢٧٥"(هتفسري"وا أعلَّ ابن كثري احلديث حيث قال يف: رابعةال
مث ساق بعـض مـا   (عدل عنه ، ملافلو كان هذا عنده عن مسرة مرفوعاً ،فسر اآلية بغري هذا -نفسه-أن احلسن "

ملا عدل عنه هو وال غـريه وال   ولو كان هذا احلديث عنده حمفوظا عن رسول اهللا   :مث قال) روي عن احلسن
    ".  سيما مع تقواه هللا وورعه

 ).٣٤٢(واحلديث قد ضعفه األلباين يف السلسة الضعيفة
ـ )٣٠٧٧(يف سننه عند احلديث الذي خرجناه آنفاً، وهـو يف سـننه بـرقم    الترمذي أشار إىل هذا   )١( رج ، وأخ

 .رثامسى ابنه عبد احل أن آدم  :أنه حدثعنه ) ٩/١٤٦(الطربي
 ).      ٥/١٦٣٣(ابن أيب حامت أخرجه  )٢(
  ).٩/١٤٦( الطربيو )قسم التفسري-٥/١٧٣( منصور بن سعيدأخرجه ) ٣(
عن أيب بـن   ، وفيها رواية ابن عباس)٥/١٦٣٣(ابن أيب حامت  حمتجاً بالرواية اليت رواها) ٢/٢٧٦(قاله ابن كثري  )٤(

 . ،عن ابن عباس من قوله)٥/١٦٣٤(ابن أيب حامت و) ٩/١٤٦(الطربيكعب، وقد أخرجه 
 ). ٢٥٢ص"(تفسري جماهد:"، و انظر)٩/١٤٧(الطربيأخرجه  )٥(
 ).        ٥/١٦٣٢(ابن أيب حامت و) ٩/١٤٧(الطربيأخرجه  )٦(
 ).   ١٤٧-٩/١٤٦(الطربيأخرجه  )٧(
 ).  ٩/١٤٧(الطربيأخرجه  )٨(
 ).    ٥/١٦٣٢(ابن أيب حامت و) ٩/١٤٧(الطربيو) ٢/٢٤٦(هتفسرييف  الصنعاينأخرجه  )٩(
 ).   ٢/٢٧٦"(تفسري ابن كثري")١٠(



 

له شركاء يف  أم جعال: وهؤالء ذهبوا إىل مثل ما ذهب إليه ابن قتيبة من أن املعىن
التسمية، ال يف العبادة، وأن املراد بالنفس الواحدة آدم، وزوجها حواء، فاآلية تتحدث 

 d e f g:"عن قصة آدم وزوجه، مث انتهى احلديث عنهما عند قوله تعاىل
h" ،وأما قوله:" m l k  j"  فكالم جديد، فيه يرته اهللا نفسه عن

  .شرك املشركني
ممن ذهبوا إىل أن املراد باآلية آدم وزوجه عارضوا على أن ولكن آخرين من أهل العلم 

عن  ~، فقد قال ابن عطية "g h :"الكالم عن آدم وزوجه انتهى عند قوله
  :هذا القول

تعاىل اهللا عن ذلك اليسري املتوهم من  :ويتجه أن يقال ،وهذا حتكم ال يساعده اللفظ "
وجاء  ،وينا آدم وحواء عليهما السالمويبقى الكالم يف جهة أب ،الشرك يف عبودية االسم

  . (٢)"ألن إبليس مدبر معهما تسمية الولد عبد احلارث ؛الضمري يف يشركون ضمري مجع
منهما هو الشرك  فهذا هو القول األول، وهو أن املراد آدم وحواء، وأن الشرك الواقع

  .يف التسمية

cba  : "قوله تعاىل: هنسبة القصة آلدم، مث املعىن املنبين علي- ويؤيد هذا القول
d e f " فاملراد بالنفس الواحدة آدمولذا قال ،":g h i "

  . ، وهذا معىن ظاهروهي حواء، ومعلوم أن الذي خلقت زوجته من نفسه هو آدم 

z } | } : ما حكاه اهللا عنهما أما دعوا اهللا ولدا صاحلاً، فقاال: ويؤيده أيضاً
 _ ~ }z )ال يكون  ،لود يولد بني اجلنسنيفإن كل مو ) "١٨٩:األعراف

                                                                                                   
 تفسـري " ،)٢/٢٢١"(البغـوي  تفسـري " ،)٢/٢٣٩"(تفسري السمعاين"، ) ١/٤٢٥( لواحديل" الوجيز:" انظر )١(

 ).  ٢٢٣ص(" اجلاللني تفسري"، )٢/٧٢"(الثعاليب تفسري"، )٢/٥٠"(النسفي
 ). ٢/٢٢١"(تفسري البغوي :"، وانظر)٢/٤٨٧"(احملرر الوجيز" )٢(



 

مما يدل على أن هذا من معني، واألقرب أنه آدم  (١)"منهما عند مقاربة وضعه هذا الدعاء
  .وزوجه

  :وقد انتقد هذا القول مبا يلي
أن نسبة القصة هذه ووقوعها من آدم وزوجه مما يفتقر إىل دليل صحيح، وال جند : أوالً

  حديث يعضد القول بوقع ما ذكر من آدم  دليالً صحيحاً صرحياً من آية أو
  . وزوجه

وأما استدل به أصحاب هذا القول من حديث مسرة، فهو حديث ضعيف، وعلى ضعفه، 
ولكن الترمذي جعله يف باب تفسري سورة األعراف  لآلية الكرمية، ريفستليس فيه أنه ف

  .(٢)»سننه«من 
  فاآلثار الواردة يف هذا عن الصحابة؟: فإن قيل

  :   قد أجاب ابن كثري عن هذا بقوله: لقي
فإن ابن عباس رواه عن أيب بن  ،أصله مأخوذ من أهل الكتاب - واهللا أعلم-  وكأنه"

 -واهللا أعلم-وهذه اآلثار يظهر عليها  - مث ساقه بإسناده-كعب كما رواه ابن أيب حامت
  .(٣)"ا من آثار أهل الكتابأ

. منه، وأنبياء اهللا معصومون من الشرك أن فيه نسبة الشرك آلدم ووقوعه: ثانياً
  :ويوضحه

أن الشرك إذا أطلق انصرف لألكرب، ولذا جاءت اآليات بعد هذه اآلية يف مناقشة : ثالثاً
الشرك األكرب وأهله، كما أنه ال يعرف شرك التسمية يف القرآن الكرمي إال يف هذا 

  . املوضع املختلف فيه

                                  
 ). ٢/٢٧٥"(فتح القدير:"قاله الشوكاين يف )١(
 ). ٩/٥٢١"(تفسري املنار"وكذا الشيخ حممد عبده كما يف "() أفاده الطاهر ابن عاشور يف التحرير والتنوير )٢(
 ).  ٢/٢٧٦"(تفسري ابن كثري" )٣(



 

وهذا  )١٩١:األعراف( q p o u t s rz}:أنه تعاىل قال بعده: رابعاً
وما  ،يدل على أن املقصود من هذه اآلية الرد على من جعل األصنام شركاء هللا تعاىل

  ذهـجرى إلبليس اللعني يف ه
  

   .(١)اآلية ذكر

q p o  :"ومل يقل ،أيشركون من ال خيلق شيئاً :لقال ،لو كان املراد إبليس :خامساً
 s r" ما"ال بصيغة  :من" ةألن العاقل إمنا يذكر بصيغ."   

وألجل هذه االعتراضات وغريها، فقد ذهب طائفة من العلماء إىل بطالن هذه القصة 

 d e f g :"، وذهبوا إىل أن املراد بقولهوعدم صحة نسبتها إىل آدم 
h " ،فحذف األوالد ،شركاءهللا جعل أوالدمها  :ومعناهذرية آدم وليس آدم، 

لعادة يف القرآن أن يسند فعل اآلباء إىل األوالد،ورمبا وقد جرت ا"، وأقامهما مقامهم
   . (٢)"أسند فعل األوالد إىل اآلباء

وهو كاالستطراد  ،كالتوطئة ملا بعدمها من الوالدين ، وهوذكر آدم وحواءأول اآلية يف ف

 )٥:امللك( z y x z   } |}:كقوله ،من ذكر الشخص إىل اجلنس
هي اليت يرمى ا،  لنجوم اليت زينت ا السماء ليستوهي ا ،ومعلوم أن املصابيح ،اآلية

    . (٣)وإمنا هذا استطراد من شخص املصابيح إىل جنسها، وهلذا نظائر يف القرآن، واهللا أعلم 
  :  وهذا هو مذهب احلسن البصري يف اآلية، فقد روي عنه أنه قال

                                  
التسهيل "  :على هذا القول، وانظر) ٧١-١٥/٧٠(جه والذي يليه من اعتراضات الرازي يف تفسريه هذا الو )١(

" تفسري أيب السعود"،)٣/٨٣"(تفسري البيضاوي"،)٢/٢٧٦"(تفسري ابن كثري"، )٢/٥٧"(الترتيل لعلوم
 ). ٢/٤٧"(أضواء البيان" ،)٣/٣٠٥(
 . ،)٢/٢٢١"(تفسري البغوي ":، وانظر)٤/٤١٩"(العذب النمري:"قاله الشنقيطي يف )٢(
 ).   ٣١٢ص" (تفسري السعدي"، )٢٦٣ص" (العليل شفاء: "بتصرف يسري، وانظر)٢/٢٧٦(قاله ابن كثري يف تفسريه )٣(



 

ومل يكن  ،امللل كان هذا يف بعض أهل:، وقالعين ذا ذرية آدم من أشرك منهم بعده
  . (١)رواونص ،فهودوا ،رزقهم اهللا أوالداً ،هم اليهود والنصارى :، ويقولبآدم

واختار هذا القول الزخمشري والبيضاوي وابن جزي الكليب وابن كثري وأبو السعود 
  .  (٢) وابن سعدي والشنقيطي

 :"ا هللا شريكاًأن اهللا تعاىل، قال بعد أن ذكر اختاذمها فيما آتامه: ووجه هذا القول
 s r q p o "وهذا يدل على أن املتخذين مجاعة.  

أن اآليات حتدثت عن نوعٍ واحد من الشرك، وناقشته بإسهاب، وهو اختاذ : وأيضاً
فهو نيب مكرم من أنبياء اهللا  األصنام شركاء مع اهللا، وهذا أوالً مما يرته عنه آدم 

أنه ال ميكن أن جنعل أول اآليات يتحدث عن  :تعاىل معصوم من الوقيعة يف الشرك، وثانياً
نوع، مث ما يليها يتحدث عن نوع آخر، مع كوننا نعدم الدليل على هذا التفريق، فنجد 

z y x w v  u t s r q p o } }:ربنا جل ثناؤه يقول
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Ý Ü      Ûz  )١٩٥-١٩١:األعراف(.  
فهذه اآليات كما ترى كلها يف الرد على املشركني املتخذين األصنام آهلة من دون اهللا 

  .تعاىل

                                  
، وأخرج بعضها )٢/٢٧٦(، وصحح إسناده احلافظ ابن كثري يف تفسريه)٩/١٤٨(الطربي أخرج هذه اآلثار عنه  )١(

 ) .  ٥/١٦٣٤(ابن أيب حامت 
تفسري ابن "، )٢/٥٧" (الترتيل التسهيل لعلوم"، )٣/٨٣"(تفسري البيضاوي"، )٢/١٧٦"(الكشاف: "نظرا )٢(

العذب "،)٢/٤٧"(أضواء البيان"، )٣١٢ص"(تفسري السعدي"، )٣/٣٠٥"(تفسري أيب السعود"، )٢/٢٧٦"(كثري
 ).     ٤/٤١٩"(النمري



 

 ،قصي بن كالب وزوجتهأن املراد بالنفس الواحدة : ، وهو(١)ويف معىن اآلية قول ثالث
  .وا أوالدمها عبد العزى وعبد الدار وعبد منافمس :أي ،جعال له شركاءف

  .(٢)"فيه وهذا تفسري حسن ال إشكال: "قال الزخمشري
وهذا القول خيالف القولني السابقني يف تفسري النفس الواحدة، ففيه أن املراد ا قصي، 

  .ويف القولني السابقني، آدم 
  :الكليبوقد اعترض ابن جزي وغري ه على هذا القول، فقال ابن جزي 

"لوجهني ؛وهذا القول بعيد:   
والظاهر أن اخلطاب عام  ،أن اخلطاب على هذا خاص بذرية قصي من قريش :أحدمها
   .لبين آدم

ألا خلقت من ضلع  ؛فإن هذا يصح يف حواء "i h g :"أن قوله :واآلخر
   .(٣)"وال يصح يف زوجة قصي ،آدم

عن جنس الذكر وجنس األنثى، وعلى  أن اآلية تتحدث: ، وهو(٤)ويف املعىن قول رابع

 " ،وشكل واحد ،من هيئة واحدة" f e d  c b a: "هذا فاملعىن
i h g" من جنسها :أي ،"n m"وعلى هذا القول ،اجلنسني :يعين، 

كما أراداه  ،سوياً سليماً فإذا آتامها الولد صاحلاً ،ال يكون آلدم وحواء ذكر يف اآلية
  .هذا فعل املشركنيف ،صرفاه عن الفطرة إىل الشرك

، وهذا هو لكن يعترض على هذا القول بأن النفس الواحدة، هي نفس آدم 
  .املعروف املشهور، والقول بأن املراد اهليئة خالف الظاهر

  
                                  

" احمليط البحر"،)٢/٥٧"(التسهيل لعلوم الترتيل"، )١٥/٧١"(ازيتفسري الر" ،)٢/١٧٧"(الكشاف: "انظره يف )١(
)٤/٤٣٦ .( 
  ). ٢/١٧٧"(الكشاف" )٢(
  ).٢/٥٧"(التسهيل لعلوم الترتيل" )٣(
 "فتح القدير"،)٤/٤٣٦"(احمليط البحر"، )١٥/٧١"(ازيتفسري الر"، )٧/٣٣٩"(تفسري القرطيب" :انظره يف )٤(
    . ال، وقد نسب الرازي وأبو حيان هذا القول للقف)٢/٢٧٥(



 

  الترجيح 
الذي يترجح يل يف هذه اآلية هو ما ذهب إليه احلسن البصري واختاره ابن كثري وغريه، 

حواء؛ ألن آدم هو أبو البشر ومنه أوجد اهللا اخللق، فهو من أن املراد بأول اآلية آدم و

، مث "f e d  c b a :"الذي يصدق عليه الوصف املذكور بقوله تعاىل
أتى االستطرد بذكر الذرية، وما يكون بني جنس الذكر واألنثى من اجلماع، مث محل 

، مث ملا رزقهما اهللا ما املرأة، مث دعاؤمها اهللا تعاىل إما بلسان احلال أو املقال ولدا صاحلاً
سأاله جعال له فيه شركاء بأن عبدوه لغري اهللا، أو نذروه خلدمة األصنام، أو غري ذلك من 
  .الشرك، وأدلة هذا القول املذكورة يف قسم الدراسة تبني رجحانه، والعلم عند اهللا تعاىل

  
  
  
  
  
  
  

 X W {  M L  K J IH G F E DC B A
 U     T S R Q P ONz )١:الاألنف.(  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــ

  :وفيها مسألتان،مها
  .بيان سبب نزول اآلية الكرمية: املسألة األوىل] ١٣١[

  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 
رأى يوم بدر قلة املسلمني، وكراهة كثري منهم للقتال، فنفل كل امرئ منهم  النيب " 

قتيالً كذا، وملن أتى بأسري كذا؛ فكـره ذلـك قـوم،     ما أصاب، وجعل لكل من قتل



 

DC B A   }:وجادلوه، فأنزل اهللا سبحانه فتنازعوا واختلفوا وحاجوا النيب 
H G F Ez   جيعلها ملن يشاء{N M L  K Jz   أي

  .(١)"T S Uz  }فيما بعد   R Q Pz  }فرقوها بينكم على السواء 
  

  الدراسة
  : ه اآلية الكرمية على ثالثة أقوال، هياختلف العلماء يف سبب نزول هذ

فلـه   ،من قتل قتيالً:"قال يوم بدر أن رسول اهللا من  ما ذكره ابن قتيبة: القول األول
، فكره ذلك قوم، فتنـازعوا، واختلفـوا،   "فله كذا وكذا ،سر أسرياًأومن  ،كذا وكذا

  .وجادلوه، فأنزل اهللا هذه اآلية وحاجوا النيب 
: السابق اك التنازع توضحه الروايات، فتقول بعد نقْلها لقول النيب وهذه اادلة وذ
فقـال   ،فسارعوا إىل القتل والغنـائم  ،وأما الشبان ،فثبتوا حتت الرايات ،فأما املشيخة

 فاختصموا إىل رسول اهللا  ،فأبوا ،نا كنا لكم ردءاًإف ،أشركونا معكم :املشيخة للشبان
   .(٢)فرتلت سورة األنفال

                                  
 ).   ٢٢٠ص"(تأويل مشكل القرآن" )١(
) ٦/٣١٥(البيهقي و) ١١/٤٩٠(وابن حبان ) ٢/٢٤١(واحلاكم ) ٩/١٧١(الطربيو) ٢٧٣٧( داود وأبأخرجه  )٢(

  ) :وساق إسناده) ٤/٢١٥"(تغليق التعليق"كما يف(وابن مردويه 
  .بن عباساعن عكرمة عن  بن أيب هند داود: من طريق
  .   ، وإخراج ابن حبان له تصحيح لهديث صحيح ومل خيرجاههذا ح: قال احلاكم

 ،عن األنفال سألت عبادة بن الصامت  :قال الباهلي عن أيب أمامة، ف وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت 
ـ  ،فانتزعه اهللا من أيدينا ،فساءت فيه أخالقنا ،حني اختلفنا يف النفل ،فينا أصحاب بدر نزلت :فقال ول وجعله إىل رس
  . عن سواء :يقول ،بني املسلمني عن براءة فقسمه رسول اهللا  اهللا 

  ):٦/٢٩٢( والبيهقي يف سننه )٢/١٤٧(واحلاكم )٩/١٧٢(وابن جرير )٥/٣٢٤(أخرج أمحد
أمامة  عن أيب ،عن مكحول ،عن سليمان بن موسى األشدق ،حدثين عبد الرمحن بن احلارث ،بن إسحاقا: من طريق
  .حسن لغريه:يخ األرنؤوط وقال الش. الباهلي

للواحـدي  " أسـباب الـرتول  : "، وانظـر الشيخ وابن مردويه عبد بن محيد وأيبإىل  )٤/٥"(الدر املنثور"وعزاه يف 
 ) . ٢٦٦ص(



 

  .فيها ملا اختلف الصحابة  يف غنائم بدر، فاآلية الكرمية نزلت إذاً
، وعزاه البغوي ألهل التفسـري،  )١(واختار هذا القول الواحدي والسمعاين والبيضاوي

  .)٢(والشنقيطي جلمهور العلماء
 :فقال ،يوم بدر أصاب سيفاًوذلك أنه  بن أيب وقاص  سعدا نزلت يف أ :الثاينل والق

   .فرتلت هذه اآلية ؛هللا هبه يليا رسول ا
أصـبت   :أربع آيات نزلت يفَّ :قال سعد بن أيب وقاص، مصعب بن سعد عن أبيهيقول 
نفلنيه يا  :فقال ،مث قام ،"ضعه" :فقال ،يا رسول اهللا نفلنيه :فقال فأتى به النيب  ،سيفاً

 ،ه يا رسول اهللانفلني :مث قام فقال ،"ضعه من حيث أخذته:" فقال له النيب  ،رسول اهللا
 فقال له الـنيب   ،أأجعل كمن ال غناء له ،يا رسول اهللا نفلنيه :فقام فقال "ضعه:"فقال

G F E DC B A } :فرتلت هذه اآليـة   :قال "ضعه من حيث أخذته:"
Hz)٣(.   

 . سعد السيف وهذا كسابقه أا نزلت بعد غزوة بدر حني سأل رسولَ اهللا 
ـ  ،ليس ألحد منها شيء كانت خالصة لرسول اهللا أن األنفال  :الثالثل والق لوه أفس

   .فرتلت هذه اآلية ،أن يعطيهم منها شيئاً
  .)٤(عن ابن عباسهذا  ىرووي

                                  
  ).٣/٨٧"(تفسري البيضاوي" ،)٢/٢٤٧"(تفسري السمعاين" ،)١/٤٣٠(لواحديل" الوجيز" :انظر) ١(
 ).٢/٤٩"(البيان أضواء" ،)٢/٢٢٧"(تفسري البغوي:"انظر )٢(
  ).١٧٤٨(أخرجه مسلم ذا اللفظ ) ٣(

 :زيادة، وهي) ٤/٧٣(البزار،و)٩/١٧٣(الطربي و) ٣٨٢ص"(األموال"وعند أيب عبيد يف
  ".اذهب فخذ سيفك:"فقال ،حىت نزلت عليه سورة األنفال ،فما جاوزت إال قريباً :"سعد قال

عده قوالً ثالثاً يف سبب نزول اآلية الكرمية، وكذا سبقه اإلمام و) ٣/٣١٧"(زاد املسري"هكذا أورده ابن اجلوزي يف  )٤(
) ٩/١٧٥(وعند الطربي ) ٢٤٥ص(لكن هذا األثر موجود يف صحيفة على بن أيب طلحة) ٩/١٧٥(الطربي يف تفسريه 

ا خالصة ليس ألحد منـه  كانت لرسول اهللا  ،املغامن ":األنفال: "ابن عباس قال: ولفظه) ٥/١٦٥٣(وابن أيب حامت
أن  فسألوا رسول اهللا  ،فهو غلول ،فمن حبس منه إبرة أو سلكاً ،ما أصاب سرايا املسلمني من شيء أتوه به ،شيء

 ".ليس لكم فيها شيء ،يل جعلتها لرسويل F E DC B Az   } :"قال اهللا ،يعطيهم منها



 

  عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الناس سـألوا الـنيب   )١(الطربي وأخرج

  ".C B A " :فرتلت ،الغنائم يوم بدر
  .)٢(يسألونك األنفال :دبن مسعواقراءة أنه جاء يف : ويؤيد هذا

  .)٣(يسألونك األنفال :كان أصحاب عبد اهللا يقرءوا :قال األعمش
 ؛عن اخلمس بعد األربعة األمخاس أم سألوا النيب  :~ جماهدما قاله : القول الرابع

  . )٤(  C B Az}     :فرتلت
،  هللا ويناقش هذا القول بأنه من قول جماهد، ومل يسنده إىل أحد صـحابة رسـول ا  

  .فيكون له حكم املرسل، واملرسل من أنواع الضعيف
  
  
  
  
  
  
  

  الترجيح
الذي يترجح أن اآلية الكرمية نزلت جلميع األسباب املذكورة، فاآلية أخربت عن سؤال 

  :~مجاعة األنفال، وهذا صادق على األسباب املذكورة، يقول الطربي 
تعاىل أخرب يف هذه اآلية عن قوم سألوا إن اهللا  :وأوىل األقوال يف ذلك بالصواب أن يقال"

وإذا .  فأخربهم اهللا أا هللا وأنه جعلها لرسـوله  ،األنفال أن يعطيهموها  رسول اهللا

                                  
    ). ٩/١٧٥(يف تفسريه) ١(
 والزخمشـري يف  ،)٢/٤٩٦"(احملرر الـوجيز "ابن عطية يف  مسندة، وذكرها) ٩/١٧٤(ذكرها الطربي يف تفسريه ) ٢(

   ). ٢/١٨٤(هكشاف
   ). ٩/١٧٤(الطربي أخرجه  )٣(
   ).٩/١٧٠(الطربيأخرجه  )٤(



 

 جاز أن يكون نزوهلا كان من أجل اختالف أصحاب رسـول اهللا   ،كان ذلك معناه
د أنـه  وجائز أن يكون كان من أجل مسألة من سأله السيف الذي ذكرنا عن سع ،فيها

  .)١("وجائز أن يكون من أجل مسألة من سأله قسم ذلك بني اجليش ،سأله إياه
  . )٢(وهذا اختيار ابن عطية

   
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .بيان املراد بالغنائم: املسألة الثانية] ١٣٢[

  :~قال ابن قتيبة 

" C :٤(، قال لبيد)٣(الغنائم، واحدها نفل( :  

                                  
 ). ٩/١٧٥"(تفسري الطربي" )١(
  ).٢/٤٩٧"(احملرر الوجيز:"انظر )٢(
  .بتحريك الفاء) ٣(
   ).١٢١ص"(ديوان لبيد: "انظر )٤(



 

  .)١("وبإذن اهللا ريثي وعجل          إن تقوى ربنا خري نفل               
  

  الدراسة
  :اختلف أهل العلم يف املراد باألنفال على ستة أقوال

   .أا الغنائم :األول
 )٣(وجماهـد  )٢(ابن عبـاس : ذهب إليه ، وممنهو قول اجلمهوروهذا مذهب ابن قتيبة، و

والبغـوي  والواحدي وابـن عطيـة    أبو عبيدة والزجاجواختاره  )٥(وعكرمة )٤(وعطاء
والبيضاوي وابن جزي الكليب والسـيوطي وأبـو السـعود واأللوسـي والشـوكاين      

  .)٦(والسعدي
الباهلي  عن أيب أمامةكسبب نزول لآلية الكرمية، ف ويشهد له ما قاله عبادة بن الصامت 

حني اختلفنا  ،فينا أصحاب بدر نزلت :فقال ،عن األنفال سألت عبادة بن الصامت:قال
فقسـمه   وجعله إىل رسـول اهللا   ،فانتزعه اهللا من أيدينا ،ساءت فيه أخالقناف ،يف النفل

    .)٧(عن سواء :يقول ،بني املسلمني عن براءة رسول اهللا 
: ومنه ،زدتك :أي ،نفلتك وأنفلتك :يقال ،وأصله الزيادة كما أن األنفال واحدها نفل،

القدمي األنفال على الغنائم يف  وقد أطلق العرب يف"إطالق الزيادة على الواجبات نفالً، 

                                  
   ). ١٥٣ص"(آنتفسري غريب القر" )١(
  ).٤/٨"(الدر املنثور :، وانظر)٩/١٦٩(الطربيو) ٣٨٢ص"(األموال"أخرجه أبو عبيد يف  )٢(
   ).٢٥٧ص"(تفسري جماهد:"، وانظر)٩/١٦٨(الطربي أخرجه )٣(
 ).٩/١٦٩(الطربيأخرجه ) ٤(
  ).٩/١٦٨(الطربي أخرجه )٥(
احملـرر  " ،)١/٤٣٠(لواحدي ل "الوجيز"،)٢/٣٩٩(للزجاج"معاين القرآن"، )١/٢٤١"(جماز القرآن" :انظر )٦(

ــوجيز ــوم "، )٣/٨٧"(تفســري البيضــاوي"، )٢/٢٢٨" (تفســري البغــوي"، )٢/٤٩٨"(ال التســهيل لعل
فـتح  " ،)٩/١٦٠"(روح املعـاين " ،)٤/٢"(تفسري أيب السـعود "، )٢٢٧ص"(تفسري اجلاللني"،)٢/٦٠"(الترتيل
   ).٣١٥"(تفسري السعدي" ،)٢/٢٨٣"(القدير

   .خترجيه يف املسألة السابقةسبق  )٧(



 

ألن املقصود األهم من احلـرب   ؛كأم اعتربوها زيادة على املقصود من احلرب ،احلرب
  :(١)كما قال عنترة ،هو إبادة األعداء، ولذلك رمبا كان صناديدهم يأبون أخذ الغنائم

   .أغشى الوغى وأعف عند املغنم               خيربك من شهد الوقيعة أنين
  .)٢("وأقواهلم يف هذا كثرية ، فإطالق األنفال يف كالمهم على الغنائم مشهور

  : )٣(قال عنترة
   .ونعف عند مقاسم األنفال              إنا إذا امحر الوغى نروى القنا  

  .)٤(ا زيادة من اهللا هلذه األمة على اخلصوصأل ؛مسيت الغنائم أنفاالًو
 ، وهكذا ما يعطيه اإلمام ملنالقاتل من سلب قتيله سول اهللا أا ما نفله ر :الثاينل والق

   .رآه من سيف أو فرس أو حنوه
  .)٥(وبه قال ابن عباس

  .)٦("واهللا أعلم ،وهو املتبادر إىل فهم كثري من الفقهاء من لفظ النفل:"قال ابن كثري
ن قتـل  م:" قال يوم بدر أن النيب  ويؤيد هذا سبب الرتول الذي ذكره ابن عباس 

فوقع بسبب ذلك خصومة بني  )٧("فله كذا وكذا ،سر أسرياًأومن  ،فله كذا وكذا ،قتيالً
  .وحكمه ، فأنزل هذه اآلية يبني فيها نفاذ فعل النيب بني الصحابة 

   .ما شذ من املشركني إىل املسلمني من عبد أو دابة بغري قتال األنفال أن :الثالثل والق
  

  . )٢(عطاءو )١(سوهذا القول مروي عن ابن عبا

                                  
 ). ٢٥ص( هديوانكما يف  )١(
   ).٩/٢٤٩"(التحرير والتنوير:"قاله ابن عاشور يف )٢(
     ).١٩٣ص"(ديوان عنترة:"انظر )٣(
احملرر "،)٢/٣٩٩(للزجاج"معاين القرآن"،)٢/٢٢٨"(تفسري البغوي" :قاله غري واحد من العلماء، انظر )٤(

فتح "، )٤/٢"(تفسري أيب السعود"، )٣/٨٧( "تفسري البيضاوي"،) ١٥/٩٢" (ازيالر تفسري"، )٢/٤٩٦"(الوجيز
    ).٢/٢٨٣"(القدير

   ). ٥/١٦٥١(ابن أيب حامتو ،)٩/١٧٠(الطربيأخرجه  )٥(
  ).٢/٢٨٤" (تفسري ابن كثري" )٦(
  ).٢/٤٩٨"(احملرر الوجيز:"سبق خترجيه يف املسألة السابقة، وانظر )٧(



 

   .)٣(ما أخذ من الكفار من غري قتال :وهو ،الفيءهي األنفال  أنوهذا يقتضي 
  :وقد اعترض ابن عطية على هذا القول، فقال

عن يوم  بل جييء خارجاً ،غري ملتئم مع األسباب املذكورة ،وهذا القول بعيد عن اآلية"
  .)٤("بدر

  :ول يف معىن األنفال، فقد قال الطربيلكن رأى غري واحد من العلماء دخول هذا الق
من أن ذلك ما عاد من املشركني إىل املسلمني مـن عبـد أو    ،ويدخل فيه ما قاله عطاء"

يفعل مـا فيـه    ،إذا مل يكن ما وصلوا إليه لغلبة وقهر ،ألن ذلك أمره إىل اإلمام ؛فرس
  .)٥("صالح أهل اإلسالم

مام، وكذلك األنفال، فتشاركا يف احلكم، واإلمام الطربي الحظ أن الفيء مرجعه إىل اإل
  .لكن ال يتفق وإياه يف سبب الرتول

   .من الغنائم اخلمس الذي أخذه رسول اهللا : املراد باألنفال: الرابعل والق
  .)٧(وهو قول مالك ،)٦(جماهد وإىل هذا ذهب

اءلة للنيب لكن هذا القول ال يتالئم مع املعىن اللغوي للنفل، مث إن اخلمس مل يكن فيه مس
 ٨( "قول قليل التناسب مع اآلية وهذا أيضاً" :وطلب له، ولذا قال ابن عطية(.  
ما ينفله اإلمام لبعض السرايا زيـادة علـى    :، أيأنفال السرايا :املراد :اخلامسل والق

  .قسمهم مع بقية اجليش
  

                                                                                                   
 ).٩/١٦٩(الطربي أخرجه) ١(
 بد بن محيد والنحاس وابن املنذر وأيبإىل ع) ٤/٩"(الدر املنثور" ، وعزاه يف)٩/١٦٩،١٧٠(الطربي أخرجه )٢(

     .الشيخ
 ).٢/٢٨٤"(تفسري ابن كثري: "انظر) ٣(
   ).٢/٤٩٨"(احملرر الوجيز" )٤(
   ).١٥/٩٤"(ازيتفسري الر" :، وانظر)٩/١٧١"(تفسري الطربي" )٥(
   ).٩/١٦٩(ربيالط أخرجه )٦(
 ).٢/٤٨"(أضواء البيان :"انظر )٧(
 ).   ٢/٤٩٨"(احملرر الوجيز) "٨(



 

  
  .)٣( واختاره الطربي  )٢(علي بن صاحل و  )١(وبه قال الشعيب 
 على اجليش مقاتلة من زيد من فكلالزيادة، : أن النفل يف اللغة معناه: لقولوحجة هذا ا

، فقد نفِّلَ، ولذا، فابن جرير يرى أن كلَّ زيادة على الغنيمة، فهي نفل، الغنيمة من سهمه
  .)٤(ومن ذلك الرضخ

 رسـول اهللا   سعد بن أيب وقاص  من سؤالورد يف سبب نزول اآلية  ماه ويشهد ل
   .)٥(د سأل زيادة على قسمه، فقسيفال
  

  الترجيح 
أن األنفال تحمل على كل قول حاملٍ ملعـىن   -والعلم عند اهللا تعاىل-الذي يترجح يل 

الزيادة، وعلى هذا؛ فالغنائم وسلب القتيل، وأنفال السرايا والرضخ كلها داخلة يف معىن 
الً، ألا زيادة مـن اهللا هلـذا   األنفال، ألا حتمل معىن الزيادة، فالغنائم يطلق عليها أنفا

فأحلها اهللا هلـذه األمـة، وسـلب    ، األمة، فقد كانت الغنائم حمرمة على األمم السابقة
القتيل، يعطاه قاتله زيادة على قسمه من الغنيمة، وهكذا أنفال السرايا، فلإلمام أن ينفلها 

وأما ما مل ، )٦(و الرجعةزيادة على قسمها من الغنيمة، فيعطيها الثلث أو الربع يف البدأة أ

                                  
: وانظر ،ابن أيب شيبة وعبد بن محيدإىل ) ٤/٩"(الدر املنثور"، وعزاه يف )٥/١٦٥٣(ابن أيب حامتأخرجه ) ١(
 ).  ٢/٤٨"(أضواء البيان" ، )٣/٣١٨"(زاد املسري"، )٢/٤٩٨"(احملرر الوجيز"
 ). ٩/١٦٩(الطربي أخرجه ) ٢(
 ).   ٩/١٦٩( "الطربيتفسري : "انظر) ٣(
  ) :٢/٢٢٨"(النهاية"قال يف ) ٤(
، واملراد ههنا أن البعض ال يكون له قسم يف الغنيمة، كأن يكون عبدا أو امرأة، فيعطيه "العطية القليلة :الرضخ"

   ).٨/١١٣"(نيل األوطار:"اإلمام من الغنيمة من غري سهم، وانظر
 ).   ٩/١٦٩( "الطربيتفسري : "رانظ) ٥(
    .نفل الربع يف البدأة والثلث يف الرجعة شهدت النيب  :حبيب بن مسلمة الفهري يقولكما يف حديث  )٦(

 ).٦/٣١٣(والبيهقي) ٤/١٦٠(وأمحد) ٢٧٥٠(داود وأبأخرجه 



 

حيمل معىن الزيادة، فليس لنا إدخاله يف معىن األنفال، وعلى هذا؛ فالفيء واخلمس غـري  
  .داخل يف معىن األنفال، والعلم عند اهللا تعاىل

  
  
  

X W{  g  f  e  d  c  b  a   ̀   _  ~  }z 
  ).٥:األنفال(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــ

  :ها مسألة واحدة، وهيوفي

  .:{ b  a   ̀  _  ~  }zبيان متعلق الكاف يف قوله ] ١٣٣[
  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 

t   } :وال من ظلم، كقوله: مبعىن) ١١:النمل"(´ µ ¶  "حيمل " وبعض النحويني" 

 |  { z  y x w   v uz  )على مذهب من تأول ) ١٥٠:البقرة

{  ~  _  ̀   a   } :ألنفال، بعد وصف املؤمنني؛ كقوله يف سورة ا"إال"هذا يف 
bz   ومل يشبه قصة املؤمنني بإخراج اهللا إياه، ولكن الكالم مردود إىل معىن يف أول

رأى يوم بدر قلة املسلمني، وكراهة كثري منهم  السورة وحممول عليه، وذلك أن النيب 
 كذا، وملن أتى بأسري للقتال، فنفل كل امرئ منهم ما أصاب، وجعل لكل من قتل قتيالً

 :وجادلوه، فأنزل اهللا سبحانه كذا؛ فكره ذلك قوم، فتنازعوا واختلفوا وحاجوا النيب 
{  H G F E DC B A z   جيعلها ملن يشاء{  L  K J

N Mz    أي فرقوها بينكم على السواء{  R Q Pz   فيما بعد{  
T S Uz     ووصف املؤمنني، مث قـال: {  a   ̀  _  ~  }   c b



 

f  e  dz   أن كراهتهم ملا فعلته الغنائم ككراهتهم للخروج معك، كأنه : يريد
  .(١)"هذا من كراهيتهم كما أخرجك وإياهم ربك، وهم كارهون: قال

   
  
    
  
  
  
  
  

  الدراسة
تعد هذه اآلية الكرمية من اآليات اليت أشكلت على كثري من أهل العلـم، ولـذا فقـد    

 وهو ،مشبهاً يستدعي )٢(الكاف"ينت وجهام، وذلك ألن اختلفت فيها أنظارهم، وتبا
، )٤(على أقوال عـدة  فاختلفوا يف متعلق الكاف  )٣("خفاء وفيه ،اآلية يف به مصرح غري
  :منها
ما اختاره ابن قتيبة من أا متعلقة مبا سبق من قصة األنفال، وكراهيـة بعـض   : األول

هذه احلـال  : ره، فيقول اهللا لنبيه لقمستها على حنو معني، كما سبق ذك الصحابة 
  .          من كراهية اخلروج للقتال ككراهيتهم لقسمة األنفال
  .وعلى هذا؛ فالكاف يف حمل رفع خرب ملبتدأ مضمر

                                  
 ).   ٢٢٠ص"(تأويل مشكل القرآن" )١(

  . z{  ~  _ }:من قوله تعاىل) ٢(
  ).٩/١٦٩"(املعاين روح"سي يف قاله األلو) ٣(
 روح"، )٩/٤٥٠(البن عادل"اللباب"،)٥٦٣-٥/٥٥٩"(الدر املصون:"بلغت عشرين وجهاً، انظر) ٤(

 .  منها مخسة عشر قوالً) ٤/٤٥٦" (البحر احمليط"، وذكر أبو حيان يف)٩/١٧٠"(املعاين



 

، كما اختـاره السـيوطي   (١)ونقل السمني احلليب عن الزخمشري اختياره له وحتسينه إياه
  . )٣("حسن الوجوه املذكورة هناأ ،وهذا الوجه:"، وقال الرازي)٢(والشنقيطي

  . )٤(وهذا الوجه ذكره الزخمشري والبيضاوي وأبو السعود وابن عاشور مقدمني له
  :وقد ذهب الزجاج إىل معىن مقارب، فقال

"{ b  a   ̀  _  ~  }z باحلق الواجب، ويكون تأويلـه : أي:{   }
b  a   ̀  _  ~ g  f  e  d  cz   كذلك ننفل من رأينـا

   .)٥("وإن كرهوا
  . وهذا الوجه قد ذكره الزخمشري والبيضاوي وأبو السعود كوجه حمتمل يف معىن اآلية

امض ألمر اهللا يف : اختارا قوالً مقارباً، فقد ذهب إىل أن املعىن )٦(وكذا الفراء والواحدي
  .وهم كارهون ،وإن كرهوا كما مضيت يف خروجك من بيتك ،يف الغنائم

ذه اآلية مردودة على قصة األنفال، ومعانيهـا متقاربـة   وهذه األقاويل متفقة على أن ه
   .جداً

m l k j i  }:أن الكاف متعلقة مبا بعد هذه اآلية، وهو قوله: القول الثاين
nz )واملعىن )٦:األنفال  :  

كما أخرجك ربك يا حممد من بيتك باحلق على كره من فريق من املؤمنني، كـذلك هـم   
  .بعد ما تبني هلم يكرهون القتال،فهم جيادلونك فيه

  :واختاره ابن جرير، فقال مفصحاً عن دليله )٢(والنحاس الكسائيو )١(وهذا مذهب جماهد
  :دليله

                                  
 .عله سبق قلم منهفل) ٢/١٨٦(لكن مل أجد هذا يف الكشاف) ٥/٥٦١"(الدر املصون"كما يف  )١(
   ).  ٤/٤٨٢"(العذب النمري"،)١/٥٣٠"(اإلتقان يف علوم القرآن" )٢٢٨ص"(تفسري اجلاللني:"انظر )٢(
   ).١٥/١٠١"(ازيتفسري الر" )٣(
" والتنـوير  التحريـر " ،)٤/٥"(تفسري أيب السـعود "، )٣/٨٩"(تفسري البيضاوي" ،)٢/١٨٦"(الكشاف: "انظر )٤(
)٩/٢٦٣ .(   
  ، )٢/٢٣٠"(تفسري البغوي: "، وانظر)٢/٣٩٩(للزجاج" القرآنمعاين ") ٥(
   ). ١/٤٣١( لواحديل "الوجيز"،)٢/٤٠٣(للفراء " معاين القرآن:"انظر )٦(



 

معناه كما : قول من قال يف ذلك بقول جماهد، وقال: وأوىل هذه األقوال عندي بالصواب "
 أخرجك ربك باحلق على كره من فريق من املؤمنني، كذلك جيادلونك يف احلق بعد ما تبني؛

خروج بعض من خرج من املدينة كارهاً، وجداهلم يف لقاء : ألن كال األمرين قد كان، أعين
العدو عند دنو القوم بعضهم من بعض، فتشبيه بعض ذلك ببعض مع قرب أحـدمها مـن   

  .)٣("اآلخر، أوىل من تشبيهه مبا بعد عنه

  )١:األنفـال (  N M L  K Jz }:أا متعلقة بقوله: القول الثالث
   :عىنوامل

وإن كرهـه   ،لكم خري  كما كان إخراج اهللا نبيه حممداً ،خري لكم واإلصالحالتقوى 
   .بعضكم

  .)٤(هذا قول عكرمة
وهذا وجه بعيد، والقرآن الكرمي واضح العبارة بينها، ال يأيت مبعان أشبه ما تكون باأللغـاز،  

  .مث ما وجه التناسب بني التقوى واإلخراج
  .)٥("ا املعىن وضعه هذا املفسر، وليس من ألفاظ اآلية يف ورد وال صدروهذ: "قال ابن عطية

  .وأصلحوا ذات بينكم إصالحاً، كما أخرجك ربك من بيتك: املعىن: قول من قال: ومثله
طاعة حمققة، كما أن إخراج اهللا إياك  وأطيعوا اهللا ورسوله : املعىن: وهكذا قول من قال

  .ال مرية فيه

هـم  : ليكون املعىن    s r q p z}هي مردودة على : وكذا قول من قال
  .املؤمنون حقاً، كما أخرجك ربك، فهو صفة حلق

                                                                                                   
         ).٩/١٨١(الطربي أخرجه )١(
   ). ٣/٣٢٢"(زاد املسري"، )٣/١٣١(للنحاس "معاين القرآن" ،)٢/٥٠٢"(احملرر الوجيز:"انظر )٢(
  ).٩/١٨٢"(طربيتفسري ال" )٣(
   ).٩/١٨١(الطربي أخرجه  )٤(
 ).  ٢/٥٠٢"(احملرر الوجيز")٥(



 

 z y x  w v u } } هي عائدة على : ومثله قول من قال
z  )واملعىن)٤:األنفال :  

  .)١(استقر أن هلم درجات عند رم، كما استقر وثبت إخراج اهللا لك من بيتك
  . )٢(النحاس والقرطيبواستحسن هذا القول اإلمام 

: مبعىن الواو، وما مبعىن الذي، وجـواب القسـم   ،قسم حرف افكالأن : رابعالل والق
  .جيادلونك  والذي أخرجك من بيتك :عىنوامل.جيادلونك

 : {  Q P ومنه قوله ،واحتج بأن ما يف موضع الذي، )٣( عبيدة أيبوهذا مذهب 

Rz )٥:الشمس(.     
ن الكاف ال تعرف حرف قسم، وكان أبو عبيـدة ضـعيفاً يف   وقد انتقد هذا القول، بأ

  . )٤(النحو
  .)٥(واذكر إذ أخرجك ربك :الكالم تقديرو ،لكاف مبعىن إذأن ا: القول اخلامس
 ،يف لسان العرب "إذ"ألنه مل يثبت أن الكاف تكون مبعىن  ؛وهذا ضعيف:"قال أبو حيان
  .)٦("لك ال تزاد ما ادعى أنه مبعناها وكذ ،تزاد بعد هذا غري الشرطية "ما"ومل يثبت أن 

 ،نصـرك  :هوو ،حمذوف يصح به املعىنويف الكالم أن الكاف للتعليل، : القول السادس
وقد كرهوا خروجك يبـاً   ،وإعزاز شريعته ،بسبب إظهار دين اهللا :كأنه قيل :والتقدير

 .ك مبالئكتـه نصرك اهللا وأمد ،وجادلوك يف احلق بعد وضوحه ،للقتال وخوفاً من املوت

                                  
للنحـاس  "إعراب القـرآن " ،)٣/١٣١(للنحاس "معاين القرآن"، )٢/٥٠٢"(احملرر الوجيز: "انظر هذه األقوال يف  )١(
لتبيان يف إعراب ا" ،)٥/٥٥٩"(الدر املصون"، ) ٧/٣٦٨" (تفسري القرطيب"، )٢/٢٣٠" (تفسري البغوي"، )٢/١٧٦(

  ).٢/٦١٦(للعكربي" القرآن
 ).   ٧/٣٦٨" (تفسري القرطيب"، )٢/١٧٦(للنحاس "إعراب القرآن: "انظر) ٢(
 ).   ١/٢٤٠"(جماز القرآن"يف) ٣(
" زاد املسـري :"، وانظـر )٥/٥٦٠"(الدر املصـون "والسمني احلليب يف ) ٤/٤٥٦" (البحر احمليط"قاله أبو حيان يف) ٤(
        ). ٢/٦١٦(للعكربي" يان يف إعراب القرآنالتب"، )٣/٣٢٢(
  ).٥/٥٦٠"(الدر املصون"، )٢/٢٣٠"(تفسري البغوي: "انظر هذا القول يف )٥(
  ).٤/٤٥٦" (البحر احمليط")٦(



 

 C B Az  }:وهو قوله تعاىل، الكالم الذي بعده ،ودلّ على هذا احملذوف
  ).٩:األنفال(

 .)١(وهذا الوجه قد استحسنه أبو حيان

للتعليـل  الكاف و" j :"تعلق بقوله م z{  ~  _ } أن :)٢(القول السابع
فتقـدير   ،أطعينف ،وأجريت عليك الرزق ،كسوتك اكم :كقول القائل لعبدهواازاة، 

   :اآلية
وأنزل من السماء مـاء   ،منه ةوغشاكم النعاس أمن ،كما أخرجك ربك من بيتك باحلق

m l  k j   } وأنزل عليكم من السماء مالئكة مردفني ،ليطهركم به
p o nz)١٢:األنفال(.  

  .)٣(ىفخيفيه من الفصل والبعد ما ال واعترض على هذا القول بأن 
  
  

  الترجيح
من أن الكاف  ~هو ما ذهب إليه ابن قتيبة  -العلم عند اهللا تعاىلو -الذي يترجح يل

للتشبيه، فشبه كراهيتهم لقسمة األنفال، بكراهيهتم للخروج للقتال، فكان فيه خـرياً  
مسألتان كالمها أراد الصحابة فيها غري األصلح، وكره بعضهم "كثرياً، ونصراً مبيناً،فهما

أم يف املسالتني كرهوا ما هو األصلح هلم، وأن اهللا جل ما هو األصلح هلم، فبني اهللا هلم 
  .  (٤)"وعال فعل م ما هو األصلح

   

                                  
   . ، وكان اإلمام قد رأى هذا القول يف املنام)٤/٤٥٦" (البحر احمليط"يف  )١(
" فـتح القـدير  " ،)٥/٥٦٢"(الدر املصون"، )٤/٤٥٦" (البحر احمليط"، ) ٧/٣٦٨" (تفسري القرطيب: "انظره يف )٢(
  ).٤/٤٨٤"(العذب النمري"، )٢/٢٨٧(
   ).٤/٤٨٤"(العذب النمري" ،)٥/٥٦٢"(الدر املصون"، )٤/٤٥٦" (البحر احمليط" :انظر )٣(
  ).٤/٤٨٤"(العذب النمري"قاله الشنقيطي يف) ٤(



 

  
  
  
  
  
  

 X W{   ̧   ¶µ   ́³  ² ± °  ̄®   ¬ «
 Á      À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹z )٢٤:األنفال.(  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــ

  : وفيها مسألتان

  . µ   ́³  ²z    }:معىن قوله تعاىل :املسألة األوىل] ١٣٤[
  :~قال اإلمام ابن قتيبة 

́   µ   } :وقال تعاىل" ³  ² ± ° ¯z  إىل اجلهاد الذي : أي
   . (١)"محييي دينكم ويعليك

  
  

  الدراسة
املؤمنني والذي من وصفه أنَّ فيه حيام،  اختلف أهل العلم يف الذي يدعو إليه النيب 

  :وكان خالفهم على ستة أقوال) ٢٤:األنفال(  µ   ́³  ²z} :قال تعاىل
استجيبوا هللا ورسوله إذا دعاكم إىل اجلهاد الذي فيه : املراد به اجلهاد، أي: القول األول

  . حياة دينكم وعلوكم

                                  
  ).  ١٥١ص"(تأويل مشكل القرآن) "١(



 

وهو أنه متجه إىل حياة الدين، فاجلهاد سبب لبقاء الدين " µ"ويف هذا بيان ملعىن 
  .وحياته

، قال )٢(وابن إسحاق )١(، ومقاتل بن سليمانن الزبريعروة بويشبه هذا القول قول 

́   µ } :عروة ³  ² ± °  ̄ ®   ¬ «z أي: 
ومنعكم من  ،وقواكم ا بعد الضعف ،للحرب اليت أعزكم اهللا تعاىل ا بعد الذل

  . (٣)عدوكم بعد القهر منهم لكم
  .   (٤)واختاره الواحدي وعزاه الرازي لألكثرين

   .أهل اإلميان إليه حيييكم كل ما يدعو الرسول  أن الذي: القول الثاين
   . (٥)"وهو معىن قول أيب صاحل عن ابن عباس: "قال ابن اجلوزي

وصف كاشف، يقول العالمة ابن سعدي " ´  µ :"وعلى هذا، فالوصف يف قوله
~:  

"µ  ´ "مالزم لكل ما دعا اهللا ورسوله وصف  وبيان لفائدته وحكمته ،إليه، 
على  ولزوم طاعته وطاعة رسوله  ،لب والروح بعبودية اهللا تعاىلفإن حياة الق

  . (٦)"الدوام
كنت أصلي يف  :قال البخاري من حديث أيب سعيد بن املعلى ما رواه : ويؤيد هذا
إين كنت  ،يا رسول اهللا :فقلت ،مث أتيته ،فلم أجبه فدعاين رسول اهللا  ،املسجد

́   µ  ¯ ° ± ² } :أمل يقل اهللا :فقال ،أصلي ³z  قلت: 

                                  
  ).١/١١"(سليمان بن مقاتل تفسري":انظر) ١(
      ).٥/١٦٨٠(ابن أيب حامت و) ٩/٢١٤(الطربي أخرجه)  ٢(
روح "، )٢/٢٤٠"(تفسـري البغـوي  " ،)٢/٢٩٨"(تفسري ابن كـثري :"وانظر) ٥/١٦٧٩(ابن أيب حامت أخرجه ) ٣(

  ). ٥/٢٧٥" (تفسري القامسي"،)٩/١٩٠"(املعاين
  ).   ١٥/١١٨"(ازيري الرتفس"، )١/٤٣٦(لواحديل "الوجيز:"انظر) ٤(
  ).٣/٣٣٩"(زاد املسري)"٥(
  ).٢٣١ص"(تفسري اجلاللني" :، وانظر)٣١٨ص"(تفسري السعدي) "٦(



 

هي أعظم السور يف القرآن  ،ألعلمنك سورة :"مث قال يل ،وال أعود إن شاء اهللا ،بلى
أمل تقل ألعلمنك  :قلت له ،فلما أراد أن خيرج ،مث أخذ بيدي "قبل أن خترج من املسجد

 ،هي السبع املثاين ،احلمد هللا رب العاملني :"قال ؟سورة هي أعظم سورة يف القرآن
  . (١)"العظيم الذي أوتيته والقرآن 

  .  نداءه من أجل التعليم داخالً يف عموم اآلية الكرمية فجعل النيب 
  .ويشبه هذا القول قول من قال املراد به احلق

  . (٣)واختاره الطربي  (٢)وهذا قول جماهد
   .اإلمياناملراد : القول الثالث

  g j i           hz  }:فاإلميان حياة القلب والكفر موته، كما قال تعاىل
  ).١٢٢:األنعام(

  .)٥(السديو )٤(جماهد وذا قال
   .أنه القرآن :الرابعل والق

  .  (٦)فيه احلياة والعفة والعصمة يف الدنيا واآلخرة ،هو هذا القرآن: قال قتادة
  .)٧(وبه قال السمرقندي

 :ويف هذا بيان لسر تسمية القرآن حياة، قال الرازي
فجاز أن يسمى سبب  ،والعلم حياة ،ألن القرآن سبب العلم ؛احلياةوإمنا مسي القرآن ب"

  . (٨)"احلياة باحلياة

                                  
  ). ٤٢٠٤(البخاري  أخرجه) ١(
  ).٥/١٦٧٩(ابن أيب حامت و )٩/٢١٣(الطربي أخرجه) ٢(
  ).٧/٣٨٩"(تفسري القرطيب" ،)٩/٢١٤"(تفسري الطربي" :انظر) ٣(
   ).٢٦٠ص"(دتفسري جماه:"انظر )٤(
  ).٥/١٦٨٠(ابن أيب حامت و) ٩/٢١٣(الطربي أخرجه )٥(
    ).٥/١٦٨٠(ابن أيب حامت و )٩/٢١٤(الطربي أخرجه) ٦(
  ).٢/١٥"(السمرقندي تفسري:"انظر) ٧(
  ). ١٥/١١٨"(ازيتفسري الر) "٨(



 

  . (٢)، واختاره ابن أيب زمنني (١)ابن زيدأيضاً  وإىل هذا ذهب
  . علوم الشريعة، فالعلم حياة، كما أن اجلهل موت: املراد: القول اخلامس

  . (٣)وبه قال الزجاج والزخمشري وأبو السعود
  

  يحالترج
الذي يترجح يل أن اآلية حتمل على العموم، وأعم األقوال السابقة القول الثاين، وهو أن 

هو مما فيه حياتنا يف الدين والدنيا واآلخرة، وهو احلق؛  كل ما يدعو إليه رسول اهللا 
ال يدعو إال إىل احلق، وعلى هذا فاجلهاد والقرآن واإلميان والعلم كلها  ألن النيب 
عموم هذه اآلية الكرمية، فعلى املسلم إذا مسع نداء ربانيا أو طلباً نبويا أن داخلة يف 

يسارع إليه ففيه حياة قلبه ودينه وإميانه بل ودنياه وأخراه، قال ابن اجلوزي مفسراً هلذه 
  :اجلملة

  .)٤("الدارين يف موركمأ يصلح أي"
  
  

  ". º « ¼ ½ ¾" املراد بـ: املسألة الثانية] ١٣٥[
  : ~قتيبة قال ابن 

حيول : بني املؤمنني واملعصية، وبني الكافر والطاعة، ويكون" « ¼ ½ ¾ "
  . (٥)"بني الرجل وهواه

  الدراسة

                                  
    ).٣/٣٣٩"(زاد املسري:"انظر) ١(
  ).  ٢/١٧٢"(زمننيأيب تفسري ابن :"انظر) ٢(
  ). ٤/١٦"(تفسري أيب السعود"، )٢/٢٠٠"(الكشاف"،)٢/٤٠٩(للزجاج"معاين القرآن": انظر) ٣(
  ).١/٢٠١"(الغريب تفسري يف األريب تذكرة) "٤(
  ).  ١٥٤ص"(تفسري غريب القرآن) "٥(



 

¸ º ¹ « ¼ ½  } :اختلف أهل العلم يف املراد بقول اهللا جل ثناؤه
¾z على أقوال عدة، هي:  

ملؤمن واملعصية، أن اهللا حيول بني ا: من أن املعىن ~ما اختاره ابن قتيبة : القول األول
  .وبني الكافر والطاعة
مينع، فيمنع املؤمن من الوقوع يف املعصية، وكذا الكافر من الطاعة، : ومعىن حيول، أي

  . جزاًء وفاقاً
 :أنه قال يف معىن اآلية الكرمية )١(فقد روى عنه الطربي ،بن عباسوإىل مثل هذا ذهب ا

  . وبني اإلميان وحيول بني الكافر ،حيول بني املؤمن وبني الكفر
 )٥(الضحاك بن مزاحمو )٤(والسدي )٣(سعيد بن جبريو )٢(- يف رواية- وكذا قال جماهد
  .)٧(والفراء والواحدي وابن اجلوزي )٦(ومقاتل بن سليمان
أن هذا القول من مجلة األقاويل اليت قيلت يف معىن اآلية، وهي ) ٨(وقد ذكر ابن عطية
  .أجنبية عن معناها

كونه أجنبيا عن معىن اآلية، وكيف يكون كذلك، وقد قال به مجع سبب  ~ومل يوضح 
وهو من هو فضالً وعلماً وتقدماً  {من السلف وعلى رأسهم احلرب البحر ابن عباس 

  .  يف هذا الشأن
وقد أنكر هذا القول الزخمشري من أجل عقيدة االعتزال اليت يعتقدها، وملز أهل هذا 

  .)١(القول بوصف اربة
                                  

 ).٢/١٥٩" (اإلبانة"وابن بطة يف ) ٥/١٦٨٠(ابن أيب حامت، و)٩/٢١٦( هتفسرييف ) ١(
  ).٢٤٩ص"(لقدروا القضاء:"أخرجه البيهقي يف ) ٢(
 ).٢/٢٠٠" (اإلبانة"وابن بطة يف ) ٩/٢١٥( هتفسريكما عند الطربي يف ) ٣(
  ). ٩/٢١٧(أخرجه الطربي ) ٤(
   ).١/٢٧٩" (اإلبانة"، وابن بطة يف )٩/٢١٥( هتفسريكما عند الطربي يف ) ٥(
  ).١/١١"(سليمان بن مقاتل تفسري:"انظر) ٦(
 تـذكرة "،)٢/٤٥٢(للواحـدي "الوسيط" ،)١/٤٣٦(لواحدي ل"الوجيز"،)١/٤٠٧(للفراء"معاين القرآن: "انظر) ٧(

  ).١/٢٠١"(الغريب تفسري يف األريب
 ).٢/٥١٤(يف تفسريه  )٨(



 

  .فال يدري ما يعمل ،حيول بني املرء وعقله :املعىن: ثاينالقول ال
  .وهذا تفسري للقلب بالعقل

  .  )٢( -يف رواية-وبه قال جماهد

 :أي:)٣٧:ق(  X W       V U T S R Qz  }:ويف الترتيل:"قال القرطيب 
  .)٣("عقل

  .ال خيفى عليه شيء أظهره أو أسره ،أنه قريب من قلبه :عىنأن امل: القول الثالث

  ).١٦:ق( O N M       L K Jz } :هي كقوله :يف تأويل هذه اآلية )٤(قال قتادة
  .وعلى هذا املعىن؛ فاآلية حتذر العبد وختوفه بعلم اهللا له واطالعه عليه

  .)٥(وقد قدم هذا املعىن البيضاوي وأبو السعود
  .ل وقوعهفبادروا األعمال قب ،وقلبه باملوت ءحيول بني املر :املعىن: القول الرابع

ويلتئم مع هذا التأويل  ،بالطاعات ةبادرفلما أمر اهللا باالستجابة وحض عليها، أمر بامل"

  .)٦("وتزودوها ليوم احلشر ،فبادروا الطاعات :أي "À Á¿ : "قوله
  .ويظهر أنه قاله هروباً من قول من يصفهم باربة )٧(وذا قال الزخمشري

  .وبني الكافر واألمن ،حيول بني املؤمن واخلوف أن اهللا :املعىن: ) ٨( القول اخلامس
  .كما وقع هذا يف غزوة بدر

  الترجيح

                                                                                                   
 ).٢/٢٠٠"(الكشاف" :انظر )١(
 ). ٥/١٦٨٠(ابن أيب حامتو) ٩/٢١٥(أخرجه الطربي ) ٢(
    ).٧/٣٩١"(تفسري القرطيب" )٣(
  ).٩/٢١٧( الطربيأخرجه  )٤(
   ).٤/١٦"(تفسري أيب السعود" ،)٣/٩٩"(فسري البيضاويت: "انظر )٥(
   ).١٥/١١٩"(ازيتفسري الر:"بتصرف يسري، وانظر) ٢/٥١٤"( احملرر الوجيز"قاله ابن عطية يف )٦(
 ).١٥/١١٩"(ازيتفسري الر"،) ٣/٣٤٠"(زاد املسري" ،)٢/٢٠٠"(الكشاف" :انظر )٧(
تفسـري  "،)٢/٥١٤"(احملـرر الـوجيز  " ،)٣/١٤٥(للنحـاس "معـاين القـرآن  : "انظر هـذا القـول يف  ) ٨(

  ).٢/٢٥٧"(السمعاين



 

أن اآلية تشمل مجيع ما ذكر، وال يقصر على   - والعلم عند اهللا تعاىل-الذي يترجح يل 
معىن دون معىن، فجميعها تعد من احليلولة بني املرء وقلبه، ومنها ما ذهب إليه ابن قتيبة 

أن اهللا حيول بني املؤمن واملعصية، وبني الكافر : علم من أن املرادوغريه من أهل ال
  .والطاعة، وحيول بني الرجل وهواه، فقد يريد املرء اإلميان فال يستطيع، وكذا العكس

وال يستغرب هذا القول، فاهللا جل جالله ال حيول بني املرء وقلبه ظلماً بل عدالً منه، أو 
  : ىن صرحياً يف آيات عديدة،منهافضالً، وقد جاء إثبات هذا املع

{    Ï Î Í Ì Ë  Êz  )٣٠:األعراف.(  

 { Þ Ý Ü Û   Ú Ù Ø ×     Ö         Õ Ô Ó Ò 
z )١١٠:األنعام  (  

{ [ Z Y X W V U z )٢٨:الكهف      .(  

{  Z Y X WV U  T SR Q P O N Mz 
  ).٧:البقرة(

{ b a  ̀_ ~ z )٥٤:سبأ.(  
  .)١("بقلب القلوال وم:" وقد كان قسم النيب 

وكذا ربنا حيول بني املرء وعقله، فال يدري ماذا يعمل، وال يهتدي إىل عمل إال بإذن اهللا 
  .تعاىل

وإىل كون اآلية حتمل على ما ذكر من املعاين ذهب اإلمام الطربي والشوكاين 
  .)٢(والشنقيطي

    
  
  

                                  
  .من حديث ابن عمر) ٦٢٤٣(البخاري أخرجه ) ١(
  ).٤/٥٥٧"(العذب النمري"،)٢/٢٩٩"(فتح القدير"، )٩/٢١٧"(تفسري الطربي:"انظر) ٢(



 

  
  
  
 

 W X    {Å Ä ÃÂ Á    À ¿ ¾ ½     È Ç Æ
  Ê ÉG F E D C B A  K J  I H

 V U T S  R Q P O NM Lz  )٣٣:األنفال 
– ٣٤.(  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــ
  :وفيها مسألة واحدة، وهي

مع " Å Ä     É È Ç Æ :"بيان أنه ال تعارض بني قوله] ١٣٦[

  ". E D C B A: "قوله
  : ~يقول اإلمام ابن قتيبة 

C B A : "مث قال على إثر ذلك"  Å Ä     É È Ç Æ : "وقوله" 
E D "فإن النضر بن احلارث قال: {  ¬            « ª ©  ̈ §     ®

» º ¹  ̧  ¶ µ  ́ ³ ² ± ° ¯z 
Å Ä     Æ : "ومن معه عامة، فأنزل اهللا تعاىل أهلكنا وحممداً : يريد) ٣٢:األنفال(

 É È Ç "وفيهم قوم يستغفرون، يعين املسلمني: أي.  

½ ¾ ¿ Ä ÃÂ Á    À } :قول اهللا تبارك وتعاىل: يدلك على ذلك
Å    É È Ç Æz مث قال:{ E D C B Az  خاصة{ 



 

 R Q P O NM L K J  I H G Fz   
  . (١)"عنهم املسلمني، فعذم اهللا بالسيف بعد خروج النيب : يعين

   
  
  
  
  
  
  

  الدراسة
كي مكة وأخرى عند النظر إىل اآليتني الكرميتني جند أن أحدمها تنفي العذاب عن مشر

تبني إمكانية وقوعه، والشك أن اآليات الكرمية ال تعارض بينها بوجه من الوجوه، ومن 
ههنا فقد ذكر أهل العلم وجوهاً من املعاين يبينون فيها أنه ال تعارض بني اآليتني 

  :الكرميتني، فمن هذه الوجوه 

: يعين" Å Ä    Ç Æ: "من أن املعىن ~ما اختاره ابن قتيبة : الوجه األول

  . يعين املؤمنني": É È"املشركني،
وعلى هذا القول؛ فمرجع الضمائر غري متحد، فاألول عائد على الكفار، والثاين عائد 

قد أسند إىل جمموع أهل مكة الصادق خبصوص  االستغفارأن "على املسلمني، كما 

أن  مع) ٧٧:األعراف( z~ _}:ونظري اآلية عليه قوله تعاىل ،املؤمنني منهم

وقوله  ) ٢٩:القمر(  N M  L Kz}:العاقر واحد منهم بدليل قوله تعاىل

̀  g f         e d c b  a   } :تعاىل _  ̂       ] \ [z  
جعل القمر يف جمموعهن الصادق خبصوص السماء اليت فيها  :يأ )١٦- ١٥:نوح(

                                  
  ).  ٧١ص"(تأويل مشكل القرآن)"١(



 

   © ª » ¬  ®  }:وقوله تعاىل. ألنه مل جيعل يف كل مساء قمراًًًًًً ؛القمر
° ¯z )من جمموعكم الصادق خبصوص اإلنس على األصح  :أي  )١٣٠:األنعام

  .)١( "إذا ليس من اجلن رسل
وخرج أصحابه عذب اهللا القوم الكافرين بالسيف، كما وقع يف  وملا خرج رسول اهللا 

  .                           غزوة بدر، ويف فتح مكة

f e d c k j i  h  g  }:ويدل هلذا القول قوله تعاىل
 { z y xw v u t s   r  qp  o   n m l

 ̀ _     ~ }|z )فقوله). ٢٥:الفتح:" z y "لو متيز الكفار : أي
  . عن املسلمني لعذب اهللا الكافرين

  .)٤(، واختاره الواحدي)٣(والضحاك )٢(وقد روي هذا القول عن ابن عباس
  :لكن رد ابن عطية هذا القول، فقال

  .)٥("أن املؤمنني الذين رد الضمري عليهم مل جير هلم ذكر :القولويدفع يف صدر هذا  "
أن اخلبث إذا عم وانتشر، نزل العذاب، ليعم الصاحل والطاحل، ويدل على : ويدفعه أيضاً

 Ê É  È Ç Æ    Å Ä Ãz  }:هذا قول اهللا تعاىل
  .)٢٥:األنفال(

 ،نعم" :قال !؟نألك وفينا الصاحلو ،يا رسول اهللا: < زينب بنت جحشوقد قالت 
    .)٦("إذا كثر اخلبث

                                  
ف يسريٍ، ومثله ما قاله ابن األنباري، وقد نقله عنه ابن بتصر) ١٥١ص"(دفع إيهام االضطراب"قاله الشنقيطي يف  )١(

    ).١٥/١٢٧"(ازيتفسري الر:"، وانظر)٣/٣٥٠"(زاد املسري:"اجلوزي يف
  ).٩/٢٣٤(الطربي أخرجه ) ٢(
   ).٩/٢٣٤(الطربي أخرجه  )٣(
    ).١/٤٣٩( لواحديل "الوجيز" :انظر )٤(
 ).٢/٥٢١"(احملرر الوجيز")٥(
  ).٢٨٨٠(ومسلم) ٣٤٠٣،٣١٦٨( البخاريأخرجه ) ٦(



 

  . وما كان اهللا معذب املشركني وفيهم من قد سبق له أن يؤمن: الوجه الثاين
  .وعلى هذا فمرجع الضمائر واحد
  .)٢(واختاره الزجاج)١(وهذا القول مروي عن ابن عباس

مجلة حالية، واجلملة احلالية "É È: "أن قوله سبحانه: ويشكل على هذا القول
جاء زيد : بقولك - مثالً- تضي تلبس صاحب احلال باحلال، فتحكي عن جميء زيد تق

  . يف احلال، ال أنه سيأيت بعد حني مسرعاً: مسرعاً، أي
  . وما كان اهللا ليعذم وهم يسلمون: املعىن: الوجه الثالث

  .إسالمهم: فمعىن استغفارهم
  .)٣(وهذا قول جماهد

حكم عليهم بالكفر يف آيات كثرية، لكن لعله ولست أدري معىن إسالمهم، واهللا قد 
مستقبالً، فيكون كالقول السابق، وهكذا فهم غري : وهم يسلمون، أي: أراد بقوله

  .  )٥(أن اإلمام جماهد قد روي عنه مثل هذا القول: هذاويؤيد  ،)٤(من العلماءواحد 
  

لو أسلموا ملا : وهو ،عبارته )٦(اإلمام البغويوحيتمل تأويل جماهد معىن آخر، وعليه محل 
  .عذبوا

    .فيكون مبعىن القول السابع، وسيأيت
  .يصلون: أن معىن يستغفرون: الوجه الرابع
  . )١(ومقاتل بن سليمان )٧(قاله جماهد

                                  
      ).٥/١٦٩٢(ابن أيب حامت و )٩/٢٣٧(الطربي أخرجه ) ١(
  ).٢/٤١٢(للزجاج"معاين القرآن:"انظر) ٢(
 ).٢٦٢ص"(تفسري جماهد:"، وانظر)٩/٢٣٧(الطربي  أخرجه) ٣(
، وقارنه مبا )١٥١ص"(دفع إيهام االضطراب: "، والشنقيطي يف)٣/١٥١" (معاين القرآن"هكذا فهم النحاس يف )٤(
  .قول جماهد هذا قوال مستقالً) ٩/٢٣٧(وقد حكى الطربي  ).١٥/١٢٧"(ازيتفسري الر"يف
 ). ٤/٥٦"(الدر املنثور:"انظر) ٥(
 ).٢/٢٤٦"(تفسري البغوي:"انظر) ٦(
 ).٢٦٢ص"(تفسري جماهد:"، وانظر)٩/٢٣٧(الطربي  أخرجه)٧(



 

  .وما كان العذاب ليرتل م وهم يصلون هللا: فيكون املعىن
ية، وبيان حقيقة هذه وكأن أهل هذا الوجه ملا رأوا ذكر الصالة يف اآلية اليت بعد هذه اآل

  .الصالة، ترشح لديهم أن االستغفار يراد به الصالة، فحملوه عليها، وفسروه ا
 اهللا يكن فلم ، البيت عند نصلى إنا:  قالوا الدار، عبد بىن من نفرا نإ: وقالوا أيضاً

  .  )٢(له نصلى وحنن ،ليعذبنا
ا، وال نفع من ورائها، فكيف تكون لكن، يرده أن اهللا تعاىل بني أن صالم ال فائدة فيه

  .سببا يف دفع العذاب أو منع نزوله
  . وما كان اهللا معذم ويف أصالم من يستغفر اهللا: الوجه اخلامس

  .وعلى هذا، فقد وصفهم بصفة ذراريهم
  .)٣(وذا قال جماهد

  .أن هذا خالف الظاهر، فالظاهر أن الوصف قائم م ال بأبنائهم: ويعترض على هذا
  . غفرانك: أن كفار قريش كانوا يلبون يف احلج، ويقولون: املعىن: الوجه السادس

  .)٥(، واختار هذا الوجه السيوطي)٤(وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً
  .ويف هذا محل االستغفار على معناه املتبادر، وكونه من املشركني

  :لكن انتقد هذا القول، حىت قال ابن اجلوزي
  . )٦("غفار املشرك ال أثر له يف القبولوفيه ضعف؛ ألن است"

  .)٧("وهذا أضعفها وأبعدها:"وقال الشنقيطي
وقد أجيب عن هذا االعتراض بأن عمل الكافر ال ينفعه يف اآلخرة، أما يف الدنيا، فقد 

  .)١(ينفعه

                                                                                                   
  ).٢/١٥"(سليمان بن مقاتل تفسري:"انظر) ١(
  .املصدر السابق: انظر) ٢(
 ).٤/٤٨٤"(البحر احمليط"،)٧/٣٩٩"(تفسري القرطيب" ،)٢/٥٢٢"(احملرر الوجيز" :انظر )٣(
 .الشيخ وابن مردويه والبيهقي ابن املنذر وأيبإىل ) ٤/٥٥"(الدر املنثور"وعزاه يف  )٩/٢٣٥(الطربي أخرجه ) ٤(
    ).٢٣٢ص"(تفسري اجلاللني:"انظر )٥(
  )٣/٣٥٠"(زاد املسري" )٦(
 ).٤/٥٨٧"(العذب النمري" )٧(



 

لكن هذه جمرد دعوى، فما أثر االستغفار وهم مقيمون على الذنب الذي يستغفرون اهللا 
  .هو الشرك، كما أن الشرك البد فيه من التوبةتعاىل منه، و

اآليات على كما أنَّ عمل الكافر قد ينفعه بأن يعطى من متاع الدنيا فحسب، كما دلت 
أما أن مينع عنه العذاب، فال، فعذاب اهللا جل وعال، إمنا يأيت من أجل إعراض  ،)٢(هذا

ب وال يف السنة دليالً على الكافر عن أمر اهللا وشرعه، وهذا معرض، مث ال جند يف الكتا
  . ما ذكره من أن الكافر ينفعه عمله الصاحل يف دفع عذاب اهللا

وما كان اهللا معذم لو استغفروا، ولكنهم مل يستغفروا، فما هلم : أن املعىن: الوجه السابع
ما : ما كنت ألهينك وأنت تكرمين، يريدون: وهذا كما تقول العرب. أال يعذم اهللا
  . لو أكرمتين، فأما إذا مل تكرمين، فإنك مستحق إلهانيت كنت ألهينك

واختاره الطربي وابن أيب زمنني والنحاس  )٤(والسدي )٣(وإىل هذا القول ذهب قتادة
   .)٦(، وعزاه ابن األنباري للغويني)٥(والزخمشري وابن جزي الكليب 

  .أنه يلزم منه وجود مقدر، واألصل عدم التقدير: ويشكل على هذا القول
 ،حكاية عن املشركني أم قالوها ، وهيمتصلة باآلية األوىلأن هذه اجلملة : الوجه الثامن

 ،وال يعذب أمة ونبيها فيها ،وحنن نستغفره ،إن اهللا ال يعذبنا :وذلك أم كانوا يقولون

§̈    } :واستفتاحهم على أنفسهم يذكر جهالتهم وغرم فقال اهللا تعاىل لنبيه 
        « ª ©      ¶ µ  ́ ³ ² ± °  ̄ ®     ¬z 

                                                                                                   
   ).٣/٧٦٣(وهذا ما أجاب به الصاوي يف حاشيته على اجلاللني ) ١(

  ).١٨:اإلسراء( K J I H G F E D C      B Az  } :منها )٢(

  ).٢٠:الشورى( z y x w v u t s r q p  oz  } } :ومنها
     .العذاب من أحكام اآلخرة ال من أحكام الدنيافهذه اآليتان وغريمها تبني أن األمر يف العطاء فقط، مث إن نزول 

  ).٩/٢٣٦(الطربي  أخرجه) ٣(
      ).٥/١٦٩٢(ابن أيب حامت و) ٩/٢٣٦(الطربي  أخرجه) ٤(
، )١/٤٦٧"(للنحاس" الناسخ واملنسوخ" ،)٢/١٧٦"(زمننيأيب تفسري ابن " ،)٩/٢٣٨"(تفسري الطربي:"انظر) ٥(
  ).٢/٢٠٦"(لكشافا"، )٢/٦٥"(التسهيل لعلوم الترتيل"
  ).٣/٣٥١"(زاد املسري:"حكاه عنه ابن اجلوزي يف) ٦(



 

Å Ä ÃÂ Á    À ¿ ¾ ½     Æ }: وقالوا،آليةا) ٣٢:األنفال(
É È Çz   ًعليهم مث قال ردا: {   E D C B Az   وإن كنت

  .  J  I H G Fz } وإن كانوا يستغفرون ،بني أظهرهم
  . )١( بن إسحقوبه قال حممد 

وما كان اهللا : ذكروه، لكان نسق الكالمويعترض على هذا القول، بأنه لو كان املعىن ما 
ليعذبنا وأنت فينا، وما كان معذبنا وحنن نستغفره، يف حني أننا جند الضمري للغائب ال 

اآلية   Â Á    À ¿ ¾ ½z } :للمتكلم، وهذا ظاهره أن قوله تعاىل
  . هو من الرد عليهم ال من حكاية قيلهم

  
    الترجيح

: هو ما ذهب إليه ابن جرير وغريه من أن املعىن - تعاىلوالعلم عند اهللا -الذي يترجح يل 
وما كان اهللا معذم وهم يستغفرون من ذنوم وكفرهم، ولكنهم ال يستغفرون من "

  .)٢("ذلك، بل هم مصرون عليه، فهم للعذاب مستحقون
ما كنت : فالعرب تقول أن هذا املعىن جارٍ على االستعمال العريب،: وسبب الترجيح

ما كنت ألهينك لو أكرمتين، فأما إذا لست تكرمين، : نت تكرمين، يريدونألهينك وأ
كما أنا مل جند ما يعارضه، ويوهنه، وكون األصل عدم التقدير،  .فإنك مستحق إلهانيت

هو حال : فنعم، هذا هو األصل، لكن إن دلَّ دليل على هذا التقدير، فال مانع، والدليل
ار، فال ميكن أن يضاف إليهم، االستغفار، وهم ليسوا الكفار، وهو عدم إتيام باالستغف

وأما األقوال األخرى، . لو استغفروا: من أهله، فينبغي أن يكون يف اآلية تقدير، وهو
فقد وجد ما يعارضها، ومل جيب عنه جبواب شاف.  

                                  
   ).٩/٢٣٦(أخرجه الطربي يف تفسريه )١(
    ). ٩/٢٣٨(ه تفسرييف  الطربيهذه عبارة  )٢(



 

 X W{    b a `_  ̂ ] \ [  Z         Y X
f e               d cz  )٣٥: األنفال.(  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــ
  : وفيها مسألة واحدة، وهي

  .بيان معىن التصدية الوارد ذكرها يف اآلية الكرمية] ١٣٧[
  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 

  :قال الراجز.  صدى، إذا صفق بيده: التصفيق، يقال: والتصدية" 
  . (١)ضنت خبد وثنت خبد     وإين من غرو اهلوى أصدي

  . (٢)"عجبال : ال غرو ممن كذا وكذا، أي: العجب، يقال: الغرو
  

  الدراسة
  :اختلف أهل العلم يف معىن التصدية على ثالثة أقوال، هي

  .أن التصدية التصفيق: القول األول
 )٥(وجماهـد )٤(وابـن عبـاس   )٣(ابن عمر :وهذا ما اختاره ابن قتيبة، وقد سبقه إىل هذا

   .لجمهورل )٧(عزاه ابن اجلوزيو )٦(وقتادة

                                  
  :لكنه على هذا النحو) ٣٠٢-٣٠١ص"(ديوان بشار بن برد"البيت يف )  ١(

  رتد  مث انثنت كالنفس امل           ضنت خبد وجلت عن خد 
  .يا عجبا للعاجز املسدي        ورحت من عرق اهلوى أصدي

  ). ١٥٥ص"(تفسري غريب القرآن) "٢(
    ).٩/٢٤١(الطربي أخرجه )٣(
    ).٩/٢٤٠(الطربي أخرجه )٤(
     ).٢٦٢ص"(تفسري جماهد"، وهو يف)٩/٢٤٢( الطربي أخرجه )٥(
       ).٩/٢٤٢(الطربي أخرجه )٦(
" تفسري ابـن كـثري  :"ألكثر الناس، وانظر) ٢/٥٢٤"(احملرر الوجيز"وعزاه ابن عطية يف ) ٣/٣٥٣"(زاد املسري"يف )٧(
  ).١١/٥٩٥"(شيخ اإلسالم جمموع فتاوى" ،)٢/٣٠٧(



 

الطـربي وابـن عزيـز والسـمرقندي     : وقد اختاره مجع ممن صنف يف التفسري منهم
  .)١(والواحدي وابن جزي الكليب والسيوطي والسعدي

  .)٢( وهذا املعىن هو الذي يذكره أهل اللغة كمعىن هلذه اللفظة
  :ويبني لنا اخلليل الفراهيدي وجه وصف التصفيق بالتصدية، فيقول

 مـن  وهو ،تصدية صدى :يقال ،إنساناً بذلك لتسمع ؛يد على يداً ضربك :ةوالتصدي "

   .)٣("التصفيق وهو "^ _:        "قوله
  .الضجيج والصياح :التصدية أن :الثاينل والق

صياح كانوا يعارضـون   :والتصدية ،التصفيق باأليدي :كنا حندث أن املكاء" :قتادةقال 
  .)٤("به القرآن

   .تصدية صدهم الناس عن البيت احلرامأن ال: القول الثالث
  .)٦(وابن زيد )٥(قال سعيد بن جبريوذا القول 

  . فقلبت إحدى الدالني ياء ،بدالني التصددةفأصل التصدية، : وعلى هذا القول
إمنا يقـال   ،صديت :الصد ال يقال منهبأن  وذا يندفع إيراد من أورد على هذا القول،

  .صددت تصدية :قيل ،دال على معىن تكرير الفعلفإن شددت منها ال ،منه صددت
تظنيـت مـن    :كما يقـال  ،مث قلبت إحدى داليه ياًء ،من صددتهي مأخوذة : فيقال
  .)١(ظننت

                                  
 لواحـدي ل "الوجيز"،)٢/٢٠"(السمرقندي تفسري" ،)٤٣٩ص"(القرآن غريب"،)٩/٢٤٠"(الطربي تفسري: "انظر) ١(
  ).٣٢٠ص"(تفسري السعدي" ،)٢٣٢ص"(تفسري اجلاللني"،)٢/٦٥"(التسهيل لعلوم الترتيل" ،)١/٤٣٩(
، )٨/١٦٩"(اللغة يف احمليط"، )١٢/٧٣"(اللغة ذيب"،)٢٣٧ص"(الصراط ياقوتة"،)١/٢٤٦"(جماز القرآن:"انظر) ٢(
  ).٣/٢٤٦"(العرب لسان"، )٥/٢٧"(املخصص" ،)٣/٣٤١" (اللغة مقاييس"
  ).٣/٢٤٦"(العرب لسان" ،)٣٧٦ص"(الكاتب أدب"، )٩/٢٤٠"(الطربي تفسري:"، وانظر)٧/١٤١"(العني) "٣(
إىل قتادة، لكن قتادة مل يتبناه، إمنـا  ) ٢/٥٢٤"(احملرر الوجيز"، وقد نسبه ابن عطية يف )٩/٢٤٢( الطربي أخرجه )٤(

    . حكاه عن غريه
         ).٥/١٦٩٧(ابن أيب حامت و )٩/٢٤٣( الطربي أخرجه )٥(
         ).٥/١٦٩٧(حامت  ابن أيبو) ٩/٢٤٣( الطربي أخرجه) ٦(



 

  
  الترجيح

الذي يترجح يل أنه ال تعارض بني هذه األقوال املذكورة يف تفسري التصدية، فمن فسرها 
األصلي هلذه اللفظة الكرمية، ومن فسره  بالتصفيق فقد فسر اللفظ مبعناه، فهذا هو املعىن

بالضجيج، فألن التصفيق غالباً يقارنه الضجيج والصياح، ومن فسره بالصد عن دين اهللا 
يلزم منه الصد  وسبيله، فقد فسر اللفظ بالزمه، فإن التصفيق عند صالة رسول اهللا 

  . عن الصالة
  
   

  
  
  
  
  
  
   
   

  
  
  
  
  

                                                                                                   
تفسري "، ) ٢/٥٢٤" (احملرر الوجيز"، )٣/١٥٣( للنحاس" معاين القرآن"، )٩/٢٤٣" (تفسري الطربي:"انظر )١(

ذيب "، ) ٤/٢٠" (تفسري أيب السعود"، )٧/٤٠١" (تفسري القرطيب"، )٢/٢٠٧" (الكشاف"، ) ٢/٢٤٧" (البغوي
  ).١٢/٧٣( "اللغة



 

  
  
  
  
  

 X W{   G  F  E  D  C  B  A  N  M     L  KJ   IH
Oz  )٤٦:األنفال.(   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــ
  : وفيها مسالة واحدة، وهي

  .H  Gz } :بيان معىن قوله] ١٣٨[
  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 

" { H  Gz هبت له ريح النصر، إذا كانت له الدولة، : دولتكم، يقال : أي
  . (١)"الدولةوم، يراد له الريح له الي: ويقال

  
  الدراسة

  :  اختلفت عبارات العلماء يف تفسري الريح املذكورة على النحو اآليت
أن الريح مبعىن الدولة، والذي يظهر يل أن املراد بالدولة يف كـالم ابـن   :  ولاألل والق
   .النصر: كانت الدولة لنا عليه، أي: النصر، أي يذهب نصركم، يقال: قتيبة

  .التعبري بلفظ النصر )١(وقتادة )٢(جماهدواختار 

                                  
  ).  ١٥٦ص("تفسري غريب القرآن) "١(
الدر :"وعزاه يف). ٢٦٤ص"(تفسري جماهد"، وهو يف )٥/١٧١٢( ابن أيب حامتو) ١٠/١٥(الطربي أخرجه   )٢(

  .إىل الفريايب وابن أيب شيبة وابن املنذر وأيب الشيخ) ٤/٧٦"(املنثور



 

واختار آخرون من أهل العلم أن املراد ا حقيقة الدولة، وهذا ما يفهـم مـن كـالم    
  :الزخمشري والبيضاوي وأيب السعود وغريمها، فقد قاال

  
مستعارة للدولة من حيث إا يف متشى أمرها ونفاذه مشبهة ا يف  -الريح: يعين -فإا"

  .)٢("ريااهبوا وج
   .)٣(تنقطع دولتكم: أبو عبيدةقال 

  .وهذا هو القول الثاين يف معىن هذه اللفظة الكرمية
   .تذهب شدتكم: أا مبعىن الشدة، أي: القول الثالث

  .  )٥(حدتكم وجدكم :قريباً من هذا، فقال وقال السدي ،)٤(ابن عباس ولقوهذا 
  . )٦(صولتكم وقوتكم: بالصولة والقوة، فقاالوابن اجلوزي التعبري  اختار الزجاجو

  . )٧(وذا القول قال اخلازن

                                                                                                   
G   } :أنه قالقتادة عن ) ٥/١٧١٢( ابن أيب حامتو) ١٠/١٥(الطربي ووصله ) ٣/١١٠٤(البخاريعلقه  )١(

Hz  :ريح احلرب.   

E  D   } :أخرج ابن املنذر وابن أيب حامت وأبو الشيخ عن قتادة يف قوله): ٤/٧٦"(الدر املنثور"وقال يف 
H  G  Fz وهذا النص مل أجده يف تفسري ابن أيب . ويذهب نصركم ،فتجبنوا ،ال ختتلفوا :يقول :قال

 .حامت
حاشية الشهاب "،)٣/١١٢"(تفسري البيضاوي"،)٢/٢١٥"(افالكش" :، وانظر)٤/٢٥"(تفسري أيب السعود" )٢(

بني هـذا  ) ٢/٣١٥" (فتح القديروقد فرق الشوكاين يف ). ١٠/١٤"(روح املعاين" ،)٤/٢٨٠" (على البيضاوي
  ). ٢/١٠٣"(أضواء البيان"القول وبني قول من قال بأنه النصر، وهذا ما يفهم من صنيع الشنقيطي يف 

تفسـري  "، )٣/١٦٢(للنحـاس  "معاين القرآن"، )١/٤٤٣(لواحدي ل" الوجيز"، )١/٢٤٧"(جماز القرآن: "انظر )٣(
   ).٢٣٥ص" (اجلاللني

   ).٣/٣٦٥"(زاد املسري"نسبه إىل ابن عباس ابن اجلوزي يف ) ٤(
  ). ١٠/١٥(الطربي أخرجه  )٥(
 تفسـري  يف األريـب  تـذكرة " ،)١٠/١٥"(تفسـري الطـربي  "،)٢/٤٢٥(للزجـاج  "معاين القـرآن : "انظر) ٦(

   ).٢/١٠٢" (أضواء البيان" ،)٢/٣١٧"(تفسري ابن كثري"،) ٢/٦٧"(التسهيل لعلوم الترتيل"، )١/٢٠٥"(الغريب
  ).٣/٣٩"(تفسري اخلازن) "٧(



 

وكل هذه األقوال الثالثة متقاربة، وحقها أال تذكر على سبيل التباين والتضاد، فإن من 
 .ذهبت قوته ذهب نصره، ومن ذهب نصره، فقد ذهبت دولته

صر قط إال بريح يبعثهـا اهللا  ومل يكن نوهي ريح الصبا، ة، يأا ريح حقيق: القول الرابع
  : يشهد هلذا القولو ،فتضرب وجوه العدوتعاىل 
  .)١("نصرت بالصبا، وأُهلكت عاد بالدبور": السالمالصالة وعليه النيب  قول

 ،فكان إذا مل يقاتل أول النـهار   شهدت مع رسول اهللا :وعن النعمان بن مقرن قال
   .)٢(ويرتل النصر ،ياحوب الر ،انتظر حىت تزول الشمس

  .)٤(ومقاتل بن سليمان )٣(وهذا قول ابن زيد

  .الرعب من قلوب عدوكم يذهب: أي  H  Gz }  معىن: القول اخلامس
  .)٥( زيد بن عليويذكر هذا القول عن 

مـن قلـوب    -خوف املؤمنني –وعلى هذا؛ فيكون االختالف سبب لذهاب اخلوف 
بالرعب مسرية شهر، كما صح اخلرب بذلك عنـه   نصر الكفار، فمن املعلوم أن النيب 

 فإن اختلفوا نزعت هذه املهابة من قلوب الكفار ،.  
وهذا تفسري بالالزم، فإن من لوازم االختالف ذهاب اهليبة ونزعها من صدور الكفـار،  

  : وقد علق ابن عطية على هذا القول بقوله
 ،وإذا مل يعلـم  ،بالتنـازع  بشرط أن يعلم العـدو  ،وهذا حسن :قال القاضي أبو حممد

  .)٦("فينهزمون ،املتنازعني فالذاهب قوة

                                  
     .من حديث ابن عباس) ٩٠٠(، ومسلم )٩٨٨،٣٠٣٣،٣١٦٥(البخاري  أخرجه )١(
  )٢/١٢٧(واحلاكم ) ١١/٧١(بن حباناو) ١٦١٣(والترمذي) ٢٦٥٥(داود  وأبو) ٥/٤٤٤(أخرجه أمحد  )٢(

  ).فذكره:( ، قالعن معقل بن يسار أن النعمان ،عن علقمة بن عبد اهللا املزين ،عمران اجلوين أيب: من طريق
   ".ومل خيرجاه ،هذا حديث صحيح على شرط مسلم: "قال احلاكم

  .وقد صححه األلباين يف صحيح أيب داود وصحيح الترمذي
  ).٥/١٧١٢( ابن أيب حامتو) ١٠/١٥(الطربي أخرجه ) ٣(
  ).٢/٢٠"(سليمان بن مقاتل تفسري:"تنظر) ٤(
   ). ٤/٤٩٩"(البحر احمليط"، )٢/٥٣٦" (احملرر الوجيز" :انظر )٥(
   ).٥٣٧-٢/٥٣٦" (احملرر الوجيز")٦(



 

  
  الترجيح

الذي يترجح يل ما ذهب إليه ابن قتيبة وغريه من أن املـراد بـالريح ههنـا النصـر،     
فاالختالف سبب لذهاب النصر، وما ذكر من تفسريه بالشدة والقوة والدولة ال خيالف 

معاين هذه األلفاظ وتالزمها، وهكذا مـع مـا    ، مع تقارب)١(هذا، ألن اللفظ يشملها
  .نسب لعلي بن زيد، وقد سبق بيانه

لكن يبدو االختالف ظاهراً بني هذه األقاويل، وبني قول ابن زيد، فقد فسر الريح بأا 
وقد رده الرازي، . ريح حقيقية، وهي ريح الصبا اليت يبعثها اهللا فتضرب وجوه األعداء

  : فقال
ومعلـوم أن   ،يف ذهـاب الـريح   ألنه تعاىل جعل تنازعهم مؤثراً ؛وىوالقول األول أق"

  . )٢("اختالفهم ال يؤثر يف هبوب الصبا
الريح سبب من أسباب النصر، وذهاا ال يعين ذهاب النصر، فقد ينصـر  : ويقال أيضاً

  . أهل اإلسالم بأمر آخر غريها، وعليه؛ فحمل الريح على النصر أوىل؛ ألنه هو األصل
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                  
 املفردات يف غريـب " ،)٦/٤١٤"(تاج العروس" ، )١١٠ص"(خمتار الصحاح" ،)٢/٤٦٤"(مقاييس اللغة: "انظر )١(

   ).٢٠٦ص" (القرآن
 ).١٥/١٣٨"(ازيتفسري الر") ٢(



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 X W{    X  W  V  UT   S  R   Q  P  O  N  M  L  K
Yz   )٢:التوبة.(  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــ
  : وفيها مسألة واحدة، وهي

ومن هـم    :{ O  N  M  L  Kzبيان من املخاطب بقوله ] ١٣٩[
  أهلها؟ 

  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 

"{   N  M  L  KOz  اذهبوا آمنني أربعة أشهر، أو أقل، من كانت : أي
  .)١("مدة عهده إىل أكثر من أربعة أشهر، أو أقل، فإن أجله أربعة أشهر

  
  الدراسة

                                  
  ). ١٥٩ص"(تفسري غريب القرآن") ١(



 

عند النظر يف كالم ابن قتيبة املتقدم جنده، ينص على أن الذين جعل هلم األمـد، وهـو   
ا العهد أكثر مـن أربعـة   أربعة أشهر، هم الذين الكفار الذين هلم عهد، سواء كان هذ

  .أشهر أم أقل، فاجلميع يكون أمدهم أربعة أشهر
وأما من مل يكن له عهد، فإنه يعامـل  . وعلى هذا، فاآلية خاصة بأصحاب العهد واألمان

z y x   }   | { ~  } :باآلية األخرى، وهي قولـه تعـاىل  
�z  )إن شاء اهللا تعاىل-كما نص هو على هذا وسيأيت ). ٥:التوبة-.  

  . ~هذا هو ظاهر كالم ابن قتيبة 
  . (٢)والضحاك)١(ابن عباسوقد سبقه إىل هذا  

بعد أن  قال البغويما يوضح هذا، لكن  ~وأما ابتداء هذا العهد، فلم جند من كالمه 
وانقضاؤه إىل عشر مـن شـهر    ،وابتداء هذا األجل يوم احلج األكرب: "ذكر هذا القول

وذلـك مخسـون    ،عهد فإمنا أجله انسالخ األشهر احلرمفأما من مل يكن له  ،ربيع اآلخر
  .)٣("يوما

  . أا للمشركني كافة من له عهد، ومن ليس له عهد: القول الثاين
  .ويكون ابتداء العهد من عشر ذي احلجة

،وهذا ما يفهم من عبـارة الواحـدي   (٧)والزهري (٦)والسدي (٥)واحلسن (٤)قاله جماهد
  . )١(وكذا الرازي

                                  
 .ابن املنذرإىل ) ٤/١٢٥"(الدر املنثور"وعزاه يف  )٦/١٧٤٦(ابن أيب حامت و) ١٠/٦٠(الطربي  أخرجه) ١(
  ).١٠/٦٠(الطربي  أخرجه) ٢(
تفسـري  "،)٢/٦"(فسري العز بن عبد السـالم ت"،)٣/٣٩٤"(زاد املسري" :، وانظر)٢/٢٦٦"(تفسري البغوي) "٣(

 ).٣/٥٧("اخلازن
وقد عد اإلمام الطـربي  ). ٤/١٢٢"(الدر املنثور" :، وانظر)٦/١٧٤٦(ابن أيب حامت و) ١٠/٦١(الطربي  أخرجه) ٤(

  .جماهداً ممن قال ذا القول، ولكن عند النظر يف األثر الذي رواه عنه جند أنه خيصص هذه املدة مبن هلم عهد
  ).٢/٢٦٦"(تفسري البغوي: "انظر) ٥(
  ).٦/١٧٤٦(ابن أيب حامت و) ١٠/٦١(الطربي  أخرجه) ٦(
 :، هياألربعة األشهر، لكنه خالف يف مدة االبتداء، فرأى أا تبدأ من شوال، وتكون )١٠/٦٢(الطربي  أخرجه) ٧(

 ):٢/٣٣٣( ، وقد رده ابن كثري بقولهشوال وذو القعدة وذو احلجة واحملرم



 

أو كـان   ،قد آمنه أقل من أربعة أشـهر  أا أجل ملن كان رسول اهللا : الثالقول الث
   .فهو حرب ،فأما من ال أمان له ،أمانه غري حمدود
   .)٢(قاله ابن اسحاق
أا أمان ملن مل يكن له أمان وال عهد، أو كان له عهد غـري مؤقـت وال   : القول الرابع

  . حني انقضاء مدم حمدد، فأما أرباب العهود فهم على عهودهم إىل
  . (٣)قاله الكليب
  ". وهذا أحسن األقوال وأقواها": )٤(قال ابن كثري

  .(٥)والشنقيطي واختاره الطربي وابن عطية والسعدي 

` g f e d c b a   }:أن اهللا تعاىل قال: ويؤيد هذا القول
 v u t s rq    p o  n m l k j i hz  

  ).٤:التوبة(
  .ن كان ذا عهد ومل ينقضهفأمر بالوفاء بالعهد مل

عهد، فعهـده   ومن كان بينه وبني رسول اهللا :"ويؤكده ما روي أن علياً نادى يومئذ
  .(٦)"أربعة أشهرفأجله : "ويف بعض األلفاظ" إىل مدته

                                                                                                   
وإمنا ظهر هلم أمرها يوم النحر حني نـادى أصـحاب    ،وكيف حياسبون مبدة مل يبلغهم حكمها ،ا القول غريبوهذ"

  ".ذلكب رسول اهللا 
فإذا انقضت هذه املـدة قتلـوا    ،وهذا تأجيل من اهللا سبحانه للمشركني): "١/٤٥٢"(الوجيز"يف الواحدي قال ) ١(

 .)١٥/١٧٥"(ازيتفسري الر" :وانظر" حيثما أدركوا
   .،)٨/٦٤"(تفسري القرطيب"، )٣/٤"( احملرر الوجيز: "وانظر) ١٠/٥٩(الطربي أخرجه  )٢(
  ).١٠/٦٢(الطربي  أخرجه) ٣(
  ).٢/٣٣٢"(تفسري ابن كثري) "٤(
أضـواء  "،)٢/٦"(تفسري العز بـن عبـد السـالم   "، )٣/٤"( احملرر الوجيز"،)١٠/٦٢( "الطربي تفسري: "انظر) ٥(

  ).١٠/١٥٢" (تفسري املنار"،)٢/٣٣٣"(فتح القدير" ،)٣٢٨ص" (السعدي تفسري" ،)٢/١١٣"(البيان
) ٤/١٩٨(واحلـاكم   )٤٨(واحلميـدي   )٢/٩٤(والـدارمي  ) ٨٧١،٣٠٩٢(والترمذي ) ١/٧٩(أخرجه أمحد) ٦(

   :مجيعهم من طريق)  ٩/٢٠٧(والبيهقي



 

، وهو نص واضح على أن صاحب العهد يتم ذا بأمر من النيب  وقد نادى علي 
  .  له عهده
لعهود واملواثيق ويراعي حرمتها، فيبعد أن تكون هذه اآلية ناقضة أن ديننا حيترم ا: وأيضاً

}  :لعهد قد ضرب ومتَّ، وقد قال اهللا تعاىل يف أول سورة املائدة، وهي من أواخر ما نزل
~ } | { z  z )١:املائدة.(  

جعل هذه املدة ملن كان له عهد، وهذا يقتضي أن  أنَّ اهللا : ويشكل على هذا القول
  .له عهد له حكم آخرمن مل يكن 

  
  
  
  
  
  
  
  

  الترجيح
الذي يترجح يل هو أن اآلية الكرمية يف املشركني الذين هلم عهد مطلق، أو عهد أقل من 

F E D C B A }  :أربعة أشهر، فأمدهم أربعة أشهر؛ ألن اهللا جل شأنه قال
                                                                                                   

مع أيب بكـر    يوم بعثة النيب  بأي شئ بعثت؟ يعين: سألنا علياً : يع رجل من مهدان قالثعن زيد بن أ إسحاقأيب 
 يدخل اجلنة إال نفس مؤمنة وال يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبني النيب  ال: بعثت بأربع: يف احلجة ، قال 

  ."عهد فعهده إىل مدته 
  . "فأجله أربعة أشهر ، ومن مل يكن له عهد: "وعند احلميدي والدارمي والترمذي وكذا البيهقي زيادة 

  . "ثقة خمضرم  ": قال عنه ابن حجر ،ع ثييع أو يثزيد بن أ: إسناد صحيح  وهذا
  .وأبو إسحاق هو السبيعي والراوي عنه سفيان بن عيينة

   .وهو كما قاال ، الذهيب هووافق، حلاكم ااحلديث  حوقد صح "هذا حديث حسن "قال الترمذي



 

 O N M L K  J I H Gz )فهذا نـص  ) ٢-١:التوبة
حاب العهد من املشركني، واهللا تعاىل قد أطلق العهد، هذه املدة ألص واضح وبني يف أنَّ

فيشمل كل من كان له عهد مطلق، أو أقل من أربعة أشهر، وأما من كان له عهد أكثر 
من ذلك؛ فإنه حيفظ له، ويوىف به، فالشريعة اإلسالمية شرعية عاملية تراعـي العهـود،   

عهداً نقض بعدما أبرم، بـل  وتؤكد على وجوب الوفاء ا، ومل جند يف الشريعة الغراء 
حىت أرباب العهود من املشركني الذين تظهر منهم بوادر اإلخالل، وخياف منهم نكـث  
العهد، فإن شريعتنا ال جتيز اإلخالل بالعهد، حىت يرمى هلم بعهدهم، ويشعرون بأنـه ال  

  . وهذا الدليل ينقض قول ابن قتيبة ومن وافقه. عقد وال عهد هلم عند أهل اإلسالم
من وقت إبالغهم، وهو يوم النحر؛ ألن  -واهللا تعاىل أعلم–وابتداء هذه املدة، فما يظهر 

أنه  احلكم ال يلزم قبل العلم، وكيف يؤاخذون حبكم ال يعرفونه، لذا من راعية النيب 
أمر علياً أن ينادي بسورة براءة يف احلج؛ ألنه موقف جيمع سائر العـرب، واخلطـاب   

  .، وهذا يدل على ما ذكرنا)١(على أن قرأها عليهم  يزد علي بلسان عريب مبني، ومل

` : { j i h   g f e d c b aقوله : ويؤيده
q    p o  n m l k  z)فأمر اهللا بالوفاء بالعهـد إىل  ). ٤:التوبة
  .وذا يتضح اجلمع بني اآليتني .مدته، يعين وإن زاد على أكثر من أربعة أشهر

ن املشركني، فهو حرب، فليس بينه وبني املسلمني عهد حيفظ، وأما من مل يكن له عهد م
  .والعلم عند اهللا تعاىل  .وال ميثاق يرعى

  

                                  
 يوم بعثهم مؤذنني يف احلجة تلك يف  بكر أبو بعثين :قال  هريرة أيبمن حديث  )٤٣٧٨( البخاريأخرج ) ١(

الراوي عن أيب -الرمحن عبد بن محيد قال "عريان بالبيت يطوف وال ،مشرك العام بعد حيج ال أن" :مبىن يؤذنون ،النحر
 أهل يف علي معنا فأذن :هريرة أبو قال. برباءة يؤذن أن وأمره  طالب أيب بن بعلي  اهللا رسول أردف مث -هريرة
  .برباءة النحر يوم مىن

  ).١٣٤٧(وأصله عند مسلم



 

̀  g f e d c b a   }: قال اهللا تعاىل _   ̂ ] \ [
 yx w v u  t s r qp o n m l kj  ih

  ~ }          | { zz  )٣:التوبة.(  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــ
  : وفيها مسألة واحدة،وهي

  .املراد باحلج األكرب] ١٤٠[
  :قال اإلمام ابن قتيبة

"  c b "(١)"يوم عرفة: يوم النحر، وقال بعضهم.  
  الدراسة

 :، هيأقوال على أربعةيوم احلج األكرب املراد بيف اختلف العلماء 
   .يوم النحرأنه : ولاألل والق

  . وهذا مذهب اجلمهور
  :يقال ابن اجلوز

قاله أبو موسى األشعري واملغرية بن شعبة وعبد اهللا ابن أيب أوىف وابن املسيب وابن "
 .(٢)"جبري وعكرمة والشعيب والنخعي والزهري وابن زيد والسدي يف آخرين

واختاره مجع من املصنفني، كالطربي وابن كثري والسيوطي وأبو السعود والشوكاين 
  . (٣)وغريهم 

                                  
  ). ١٥٩ص"(تفسري غريب القرآن) "١(
" تفسري السمعاين" ،)٢/٢٦٨"(تفسري البغوي"، )١٠/٦٩"(تفسري الطربي: "، وانظر)٣/٣٩٦"(زاد املسري) "٢(
  ).٨/١٦١(للنووي "اموع"، )٢/٣٣٣" (فتح القدير"، )٢/٣٣٦"(تفسري ابن كثري"، )٢/٢٨٧(
، )٢٤٠ص"(تفسـري اجلاللـني  "، )٢/٤٥٢(البن العريب "أحكام القرآن" ،)١٠/٧٤"(تفسري الطربي: "ظران) ٣(
  ).٣٢٨ص" (تفسري السعدي" ،)٢/٣٣٣" (فتح القدير" ،)٤/٤٢"(تفسري أيب السعود"



 

أال حيج بعد  :بعثين أبو بكر فيمن يؤذن يوم النحر مبىن :قال يرة أن أبا هر: ويؤيد هذا
  .(١)ويوم احلج األكرب يوم النحر ،يطوف بالبيت عريان وال ،العام مشرك

 :وقال أبو السعود مبيناً وجه تسمية يوم النحر باحلج األكرب 
  .(٢)"وألن اإلعالم كان فيه ،ومعظم أفعاله ،ألن فيه متام احلج ؛هو يوم العيد"

   .أنه يوم عرفة: القول الثاين
  :~قال القرطيب 

بن عباس وطاوس وجماهد وهو مذهب أيب حنيفة وبه قال اروي عن عمر وعثمان و"
   .(٣)"الشافعي

 .(٤)واختاره الواحدي والزخمشري
أن عرفة ركن احلج، فال يصح حج من مل يقف بعرفة، واهللا مسى هذا : ووجه هذا القول

  .األكرباليوم ووصفه باحلج 

                                  
فيمن يـؤذن    أبو بكر  ثينبع ":قال  من حديث أيب هريرة ) ١٣٤٧(ومسلم ) ٣٠٠٦(أخرجه البخاري ) ١(

  ". يوم النحر :ويوم احلج األكرب  ...ال حيج بعد العام مشرك :  مبىنحر يوم الن
يوم النحر يـوم  : فكان محيد بن عبد الرمحن يقو ل: عن ابن شهاب ، قال  هوأما مسلم فروا، هكذا رواه البخاري 
   .ل حديث أيب هريرة جاحلج األكرب من أ

يوم النحر بني اجلمرات يف احلجة اليت  وقف النيب ،  )٦٦( ومسلم) ١٦٥٢( وأخرج البخاري معلقاً بصيغة اجلزم
  .احلديث "هذا يوم احلج األكرب  ": وقالحج، ذا، 

عن مـرة  ، عن عمرو بن مرة ، حدثنا شعبة : حدثنا وكيع ، قال : قال ) ٣/٤٧٣(وأخرجه اإلمام أمحد يف مسنده 
هذا يوم النحـر ،   ": له محراء خمضرمة فقال  ةيوم النحر على ناق حدثين رجل من أصحاب النيب : قال ، الطيب 

  . "وهذا يوم احلج األكرب
   ]. ٥١١٢ [التقريب : انظر . عمرو بن مرة ثقة ال يدلس . وإسناد هذا احلديث صحيح 

  .] ٦٥٦٢ [ "التقريب"انظر . بن شراحيل اهلمداين ثقة عابد اومرة الطيب هو 
  ).١٠/٤٦"(عاينروح امل:"، وانظر)٤/٤٢"(تفسري أيب السعود)"٢(
زاد "، )٢/٢٦٨"(تفسـري البغـوي  "، )٦/١٧٤٨"(تفسري ابن أيب حامت:"، وانظر)٨/٦٩"(تفسري القرطيب) "٣(

  ).٢/٣٣٣" (فتح القدير"، )١٠/٤٦"(روح املعاين"، )٤/٤٢"(تفسري أيب السعود"، )٣/٣٩٦"(املسري
علـى األول،  ويف نسبة هذا القـول للشـافعي كمـذهب لـه نظـر، فقـد ذكـر النـووي أن مذهبـه          

  ).٨/١٦١"(اموع:"انظر
  ).٢/٢٣٣"(الكشاف" ،)١/٤٥٢(لواحدي ل "الوجيز:"انظر) ٤(



 

فإن هذا يوم احلج  ،أما بعد" :فقال ،خطب عشية عرفةأنه  عن رسول اهللا ويروى 
  .(١)"األكرب
ويوم  ،يوم بعاث :كما يقال، فعرب عن األيام باليوم ،أنه أيام احلج كلها:الثالثل والق

  .ال نفس اليوم ،فرياد به احلني والزمان ،ويوم صفني ،اجلمل
  

  .(٣)وأبو عبيد  سفيان الثوري، وابن جريج و(٢)يةوإىل هذا ذهب جماهد يف روا
املناداة باآلية الكرمية مل تقع يف يوم واحد، وإمنا وقع يف يوم عرفة أن : ووجه هذا القول

  :والنحر، قال ابن عطية
إثر  ،أذن بتلك اآلية يوم عرفة  علياًوالذي تظاهرت به األحاديث يف هذا املعين أن "

ويف  ،فتتبعهم باألذان ا يوم النحر ،ه مل يعلم الناس باإلمساعمث رأى أن ،خطبة أيب بكر
 وتتبعوا ا أيضاً ،ذلك اليوم بعث معه أبو بكر من يعينه باألذان ا كأيب هريرة وغريه

فمن هنا يترجح قول سفيان إن يوم يف هذه اآلية  ،أسواق العرب كذي ااز وغريها
  .(٤)"مبعىن أيام

نصرف إىل يوم واحد ال جمموع أيام، فهذا التفسري، خالف لكن الظاهر أن اليوم ي
  .الظاهر

  .اليوم الثاين من يوم النحرأنه : القول الرابع
  .(٥)سعيد بن املسيب وهذا مروي عن

   
  الترجيح

                                  
والطرباين ) ٥/١٢٥(والبيهقي )٢/٣٠٤(ويف سنده جمهول، وقد أخرجه احلاكم) ٣/٣٨٧(بن أيب شيبة أخرجه ا) ١(

  . ولكن ليس فيه ذكر أن عرفة هو يوم احلج األكرب) ٢٠/٢٤(يف الكبري
  ).٢٧٣ص"(تفسري جماهد:"انظر) ٢(
تفسـري  "، )٢/٢٦٨"(تفسـري البغـوي  "،) ١٠/٧٤"(تفسري الطـربي " ،)١٢٣ص"(تفسري الثوري" :انظر) ٣(

  ).٢/٣٣٦"(تفسري ابن كثري"  ،)٨/٧٠"(القرطيب
  ). ٣/٥"(احملرر الوجيز) "٤(
  ).  ٢/٣٣٦"(تفسري ابن كثري:"،وانظر)٦/١٧٤٨"(تفسري ابن أيب حامت)"٥(



 

الراجح ما ذهب إليه اجلمهور من أن املراد بيوم احلج األكرب، هو يوم النحر، كما 
  : ~لقيمصرحت السنة بذلك، قال اإلمام ابن ا

والقرآن قد صرح بأن األذان يوم احلج األكرب، وال خالف أن النداء بذلك إمنا وقع  "
  .(١)"يوم النحر: فهذا دليل قاطع على أن يوم احلج األكرب  ،يوم النحر مبىن 

   
  

z y x   }   | { ~ � ¡   }: قال تعاىل
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 µ  ́³  ² ±°z  )٥:التوبة.(  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــ
  :وفيها مسألة واحدة، وهي

  .ما املراد باألشهر احلرم] ١٤١[
  :قال اإلمام ابن قتيبة

"    {   z y x "٢("وآخرها احملرم( .  
  :وقال أيضاً

فإمنا عىن الثالثة منها؛ ألا متوالية، ال أنه جعـل  " z y x   }    :"وأما قوله"
  . )٣("االً وأخرج رجباًفيها شو

  
  الدراسة

                                  
  ).٥/٢٩٣("ذيب السنن) "١(
  ). ١٦٠ص"(تفسري غريب القرآن) "٢(
  ). ١٦١ص"(تفسري غريب القرآن) "٣(



 

  :اختلف العلماء يف األشهر احلرم املذكورة يف هذه اآلية الكرمية على قولني اثنني
   .رجب وذو القعدة وذو احلجة واحملرم: األشهر األربعة وهي اأ: أوهلما

 لكن املراد منها ههنا الثالثة املتتالية، إذ ال ميكن إدخال رجب النفصاله عـن األشـهر  
  .الثالث

   .(١)، كما نسبه إليهم ابن اجلوزياألكثرونوقد ذهب إىل هذا 
  .)٣(والطربي والثعليب واخلازن )٢(مقاتل بن سليمان: وممن ذهب إىل هذا

ولعل وجه هذا القول أن املشهور يف معىن األشهر احلرم أا األشهر املذكورة يف قولـه  

ــاىل z y x w   v u t  } | { ~ � ¡   }:تعـــ
¤  £ ¢ ¦ ¥z )٣٦:التوبة.(  

  :وقد انتقد  هذا القول األلوسي
وهو خمالف للسياق الذي يقتضـي   ،ألنه يأباه الترتيب بالفاء ؛وهو خمل بالنظم الكرمي "

  .)٤("توايل هذه األشهر
أن انسالخ األشهر األربعة جعلَ حداً لقتل الكفار، واألصل : ومعىن هذه اجلملة األخرية
يعها، ال على بعضها، وهي غري متوالية، واألمان الذي أعطـي  أن احلكم معلق عليها مج

  .   للكفار ظاهره التوايل، وهذا غري متناسب مع تفسري األشهر باألشهر احلرم املشهورة
  :ورده ابن العريب رداً قوياً، حيث قال

 على اإلمجاع النعقاد ؛به نشتغل أن ينبغي ال فساقط -يعين هذا القول-األول القول أما"
   .)٥("السورة هذه يف اهللا شاء إن متامه ويأيت ،ادهفس

                                  
  ).٣/٣٩٨"(زاد املسري:"يف ) ١(
  ).٢/٣٥"(سليمان بن مقاتل تفسري:"انظر) ٢(
  ).٣/٦٢"(تفسري اخلازن"، )٥/١٢"(الثعليب تفسري" ،)١٠/٧٨"(تفسري الطربي:"انظر )٣(
   ).١٠/٥٠"(روح املعاين")٤(
  ).٢/٤٥٥(العريب البن "القرآن مأحكا) "٥(



 

وأوهلا مـن عشـر ذي    ،أا األربعة األشهر اليت جعلت هلم فيها السياحة: القول الثاين
ألن دماء املشـركني   ؛مسيت حرماًللعهد، وقد  "األشهر: "يف" فأل"، على هذااحلجة، و

  .حرمت فيها
  : وقد ذهب إىل هذا ابن كثري وقال

وبه قال  )١(ذهب إليه ابن عباس يف رواية العويف عنه حيث السياق ما يظهر منوالذي " 
وعبد الـرمحن   )٦(والسدي )٥(وقتادة )٤(وحممد بن إسحاق )٣(وعمرو بن شعيب )٢(جماهد

K   }:أشهر التسيري األربعة املنصوص عليها بقوله: أن املراد ا )٧(بن زيد بن أسلم
O N M L Kz  )٨(")٢:التوبة(.  

  
تاره السمرقندي واخلطايب والزخمشـري وابـن اجلـوزي والـرازي واأللوسـي      واخ

  .)٩(والشنقيطي
السياق؛ فاآليات يف إمهال الكفار أشهرٍ أربعة، فينبغي احلمل عليها،  : ويؤيد هذا القول
  :   ولذا قال الشنقيطي

                                  
    .مل أجده )١(
   .أليب الشيخ) ٤/١٣١"(الدر املنثور"وعزاه يف ) ٢١٤ص"(األموال"أخرجه أبو عبيد يف  )٢(
 ).١٠/٧٩(يف تفسريه  الطربيأخرجه عن عمرو وجماهد ) ٣(
 ).١٠/١٧( "الكتاب علوم يف اللباب" ،)٣/٦٢"(تفسري اخلازن"،)٥/١٢"(الثعليب تفسري: "انظر )٤(
  ).٥/١٧٥٢"(حامت أيب ابن تفسري: "انظر) ٥(
  ).٦/١٧٥١(ابن أيب حامت و )١٠/٧٩(الطربيأخرجه  )٦(
 ).١٠/٧٩(الطربيأخرجه ) ٧(
تفسري "،)٢/٧١"(التسهيل لعلوم الترتيل" ،)٢/٢٦٩"(تفسري البغوي:"، وانظر)٢/٣٣٧"(تفسري ابن كثري" )٨(

 ).٢/٣٣٧"(فتح القدير"،)٤/٤٣"(تفسري أيب السعود" ،)٨/٧٢"(القرطيب
 تذكرة" ،)٢/٢٣٥"(الكشاف"، )١/٥١٢(للخطايب "احلديث غريب" ،)٢/٣٩"(السمرقندي تفسري" :انظر )٩(

" أضواء البيان" ،)١٠/٥٠" (روح املعاين"، )١٥/١٧٩"(ازيتفسري الر"،)١/٢١٠"(الغريب تفسري يف األريب
   ).٣٢٩ص( "السعدي تفسري"، ) ٢/١١٥(



 

L K } : ولكن السياق يدل على أن املراد ا أشهر اإلمهال املذكورة يف قولـه "
 MO Nz )١(" )٢:التوبة(.     

 
  الترجيح

ما ذهب إليه أصحاب القول الثـاين مـن أن    -والعلم عند اهللا تعاىل-الذي يترجح يل 
األشهر اليت جعلها اهللا فسحة للكفار يسيحون يف األرض، والـيت  : املراد باألشهر احلرم

سياق دال علـى  أوهلا العاشر من ذي احلجة، وتنتهي بانتهاء العاشر من ربيع الثاين، وال
هذا؛ فإن احلديث كان عن إمهال املشركني، وإعطاؤهم مدة أربعة أشهر، مث أعلـم اهللا  

 أنه بعدها حرب، وأنَّ على أهل اإلسالم قتاهلم، وأما الشهر احلرم، فلم جير هلا ذكر .
  .      واهللا تعاىل أعلى وأعلم

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 X W{ f  e  d  cb  a   ̀ _  ~      }  |z  
  ).١٠:توبةال(

                                  
  ).٢/١١٥"(يانأضواء الب" )١(



 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــ
  : وفيها مسألة واحدة، وهي

  .بيان معىن اإلل: األوىل] ١٤٢[
  :قال اإلمام ابن قتيبة

  .)١("اهللا جل ثناؤه: القرابة، ويقال: العهد، ويقال: واإلل"
  :وقال أيضاً

    z|  {      ~  _ ̀   b  a } :"هو اهللا تعاىل، قال جماهد يف قوله سبحانه: اإلل"
  .يف قراءة من قرأه بالتشديد" جرب إلَّ:"اهللا عز وجل، ومنه: يعين

  "...إل:"ويقال للرحم

إىل الرحم، فهـو وجـه      z|  {      ~  _ ̀  }:ومن ذهب باإلل يف قوله تعاىل
  :حسن، كما قال الشاعر

  . )٣(")٢(عن الدمدعوا رمحا فينا وال يرقبوا     وصدت بأيديها النساء 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                  
    ).  ١٦٠ص"(تفسري غريب القرآن" )١(
   .مل أجده) ٢(
    ).٤٤٩ص"(تأويل مشكل القرآن" )٣(



 

  
  الدراسة

جند أنه جزم بأن معـىن اإلل،  -األول من النصني–عند النظر يف كالم ابن قتيبة السابق 
جند أن ظاهر صنيعه اختيار أن اإلل ههنا هو اهللا " املشكل"العهد، ويف النص املنقول من 

 -يف سياق واحـد مع أا مل ترد إال يف موضعني  -عز وجل، حيث صدر تفسري اللفظة
  :ذا املعىن، فيكون البن قتيبة يف معىن اللفظة الكرمية قوالن اثنان، األول منهما

  .أنه مبعىن العهد
   .)٤(واختاره الشوكاين )٣(وأبو عبيدة )٢(وبه قال ابن زيد )١(جماهدوإىل هذا ذهب 

مـع احتـاد    وعلى هذا، فاإلل مبعىن الذمة؛ ألن معنامها واحد، وإمنا جاز اإلتيان مـا 
  .معنامها؛ لتباين لفظيهما

  .ويعترض عليه بأن األصل محل معاين على التأسيس ال على التوكيد
  .ال يرقبون اهللا وال غريه يف مؤمن: أنه اهللا، واملعىن: القول الثاين

  .(٥)"اهللا جل ثناؤه :اإلل :قال املفسرون :"قال ابن فارس
  . )٦(-يف رواية-وهذا ما اختاره جماهد

   .)٨("إسرافيل ،ميكائيل ،جربائيل :مثل قوله: ")٧(بو جملزقال أ
ال  ،عبـد اهللا  :يقـول  ،يضاف جرب وميكا وإسراف إىل إيل :كأنه يقال: "قال ابن جرير

  .)٩( "ال يرقبون اهللا :كأنه يقول ،يرقبون يف مؤمن إالً

                                  
   ).٦/١٧٥٨(وابن أيب حامت ) ١٠/٨٤(الطربيأخرجه  )١(
   ).١٠/٨٤(الطربيأخرجه )٢(
   ).١/٢٥٣"(جماز القرآن:"انظر )٣(
   ).٢/٣٣٩"(فتح القدير" )٤(
   ).١/٢١( "مقاييس اللغة" )٥(
   ).١٢٣ص(والثوري كما يف تفسريه ) ٦/١٧٥٨(وابن أيب حامت ) ١٠/٨٣(رواه عنه الطربي  )٦(
   ) ٢٢٨ص(سبق التعريف به يف )٧(
   ).١٠/٨٣( الطربي أخرجه )٨(
  ).١٠/٨٣" (الطربيتفسري " )٩(



 

مـن    قدموا على أيب بكر أن ناساً :ي اخلربواإلل معروف عند العرب ذا املعىن، فف
 إنَّ: فقال أبو بكر  ،فقرأوا ،فاستقرأهم أبو بكر كتاب مسيلمة ،قوم مسيلمة الكذاب

   .من اهللا عز وجل :أي )١(هذا الكالم مل خيرج من إل
اهللا عـز   :بالياء يعين "ال يرقبون يف مؤمن إيال" :والدليل على هذا التأويل قراءة عكرمة

  .)٢(وجل
  .(٣)اهللا بالعربانيةاسم أنه  :عن بعضهم األزهريوذكر 

  .)٤(اهللا: وأثبت أبو عبيد أن اإلل من معانيه
   :وقال ،وطعن الزجاج يف هذا القول

كمـا مسعـت يف    ،معلومـة جل وعز معروفة أمساء اهللا وهذا عندنا ليس بالوجه؛ ألن "

g f e d c  z}  : ، قال اهللا جـل وعـز  ألخبار، وتليت يف االقرآن
  ).١٨٠:األعراف(

   .يا اهللا، يا رمحن، يا رب، يا مؤمن، يا مهيمن: فالداعي يقول
  .(٥)"يف الدعاء" يا إل"ومل يسمع 

، إال أنَّ اإلطالق باب آخر غري باب األمساء، فالعرب "إل"، فأين احلسن يف~وصدق 
تطلق اإلل وتريد به الرب، وهذا ال يعين أن اإلل من أمساء اهللا تعاىل؛ فأمسـاء اهللا إمنـا   

  . نة، فحسبتؤخذ من الكتاب والس
   .ال يرقبون فيكم قرابة: ، واملعىنأنه القرابة: القول الثالث

                                  
 كلمات معاين يف رالزاه" ،)١/٥٣٢(البن قتيبة " احلديث غريب"، )١/١٠٠( سالم البن"احلديث غريب:"انظر )١(

 "شيخ اإلسالم فتاوىجمموع " ،)٣/٦٤"(تفسري اخلازن" ،)١/٣٦(اجلوزي البن"احلديث غريب" ،)١/٤٨١"(الناس
)١٧/٢٣٩.( 
  ).٢/٢٧١( هتفسريوالبغوي يف ) ٥/١٥(هتفسريذكر هذه القراءة الثعليب يف ) ٢(
والرازي يف  ) ٨/٧٩(هتفسرييف  لقرطيباونسبه غري واحد لألزهري منهم  ،)١٥/٣١٤"(ذيب اللغة" :انظر )٣(

   .، وهذا غري صحيح؛ فاألزهري مل يتبنه، بل نسبه البن السكيت)١٥/١٨٤( هتفسري
، وأبو عايل القايل يف )١/٥٣٢"(احلديث غريب"، وكذا ابن قتيبة يف )١/١٠٠( سالم البن"احلديث غريب:"انظر) ٤(
  ).١/٥٩"(اللغة مجهرة"، وابن دريد يف )١/٤٣"(األمايل"
  ). ٤٣٤-٢/٤٣٣(للزجاج"معاين القرآن") ٥(



 

  
  

      .)٤(ومقاتل بن سليمان )٣(والسدي )٢(الضحاكو )١(ابن عباسوذا قال 
  . )٥(واختاره الواحدي والكليب وشيخ اإلسالم ابن تيمية والسيوطي والسعدي

  .)٦("كثروعليه األ ،والقول األول أظهر وأشهر:"قال ابن كثري
  .(٧)"وهو أوىل األقاويل وأحسنها" :السمعاين وقال

Q P O N   M    L  K   }:-كما تأوله بعضهم-ويأيت على هذا املعىن قوله تعاىل
S Rz  )٢٣:الشورى(.  
   .أنه اجلوار: رابعالالقول 

   .(٨)قاله احلسن
وهذا املعىن يعود إىل القول األول، فالعهد واجلوار مبعىن واحد.  

   .أنه احللف :اخلامسل والق
أم ) اإلل(واشتقاق : بيين وبني فالن إلٌّ، إذا كان بينكما حلف، قالوا: فالعرب تقول"

ألَّ، ::" كانوا إذا حتالفوا ومتاسحوا باأليدي عند احللف رفعوا أصوام، والعرب تقـول 
  .(٩)"إذا صرخ ورفع صوته" يؤل

  .)٢(، واختاره أبو السعود(١)ل قتادةوقوهذا 

                                  
   ).٦/١٧٥٨(وابن أيب حامت ) ١٠/٨٤(الطربيأخرجه ) ١(
  ).١٠/٨٤(الطربيأخرجه  )٢(
   ).١٠/٨٤(الطربيأخرجه  )٣(
  ).٢/٣٧"(سليمان بن مقاتل تفسري: "انظر) ٤(
تفسري "، )٢٤١ص"(تفسري اجلاللني" ،)٢/٧١"(التسهيل لعلوم الترتيل" ،)١/٤٥٤(لواحدي ل "الوجيز: "انظر )٥(

   ).٣٢/١٣"(فتاوى ابن تيمية جمموع "،)٣٣٠ص"(السعدي
    ). ٢/٣٣٩"(تفسري ابن كثري" )٦(
   ).٢/٢٩٠"(تفسري السمعاين" )٧(
   ).٣/٤٠٢"(زاد املسري:"نسبه إليه ابن اجلوزي يف )٨(
  ).٤/٢٩٢"(العذب النمري:"قاله العالمة الشنقيطي يف) ٩(



 

  
  

  الترجيح
الذي يترجح يل أن اإلل يشمل املعاين املذكورة، ذلك؛ ألن اللفظة من جهـة العربيـة   
تشملها مجيعها، كما نص على هذا أئمة اللغة، وقد ذكر ابن فارس أنَّ هلذه اللفظة ثالثة 

وهذا األصل األخري . (٣)والسبب حيافظ عليه ،والصوت ،اللمعان يف اهتزاز :أصول، هي
املعاين املذكورة، فاهللا جل شأنه، مث الرحم والقرابة، والعهد واحللف كلـها   صادق على

  . أسباب تدعو إىل احملافظة عليها، ولكن قريشاً أخلتها ومل ترع حقها، ومل حتفظ واجبها
  . مث إننا مل جند ما يرجح أحد هذه املعاين، والسياق حيتملها كلها

  : اإلمام الطربي وهذا ما ذهب إليه الطربي وأبو عبيد، يقول
 وهو أيضاً ،العهد والعقد واحللف والقرابة :وهي ،ثالثة اسم يشتمل على معان :واإلل"

ومل يكن اهللا خص من ذلك معىن  ،فإذ كانت الكلمة تشمل هذه املعاين الثالثة ،مبعىن اهللا
 ال :فيقـال  ،ا جل ثناؤه معانيها الثالثـة  فالصواب أن يعم ذلك كما عم ،دون معىن

    .(٤)"وال ميثاقاً وال عهداً يرقبون يف مؤمن اهللا وال قرابةً
  :واختار ابن عاشور أا تشمل العهد والقرابة، فقال

 املشـركني  بني كانت وقد ،والقرابة النسب على اإلل ويطلق والعهد؛ احللف:  واإلل"
  .  )٥("معنييه كال هنا يراد أن فيصح وقرابات، أنساب املسلمني وبني

  
  

                                                                                                   
   ).٦/١٧٥٨(وابن أيب حامت ) ١٠/٨٤(الطربيو) ٢/٢٦٨(هتفسرييف  الصنعاينأخرجه  )١(
  ).٤/٤٦"(تفسري أيب السعود" :انظر) ٢(
" املفردات يف غريـب القـرآن  " ،)١/١٠٠(البن سالم  "غريب احلديث:"، وانظر)١/١٨"(مقاييس اللغة" )٣(
  ).١١/٢٥"(لسان العرب"،)١٠/٣٩٤"(احملكم واحمليط األعظم" ،)٢٠ص(
   ).١/١٠٠(البن سالم  "غريب احلديث: "، وانظر)١٠/٨٥"(تفسري الطربي" )٤(
  ).١٠/١٢٤"(والتنوير التحرير) "٥(
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  ــــــــــــ
  :وفيها مسألة واحدة، وهي

  ".¨  ©  ª   :"بيان معىن قوله تعاىل] ١٤٣[
  :~ل اإلمام ابن قتيبة قا

" ª  ©  ¨ "(١)"احلساب الصحيح والعدد املستوي: أي.  
  

  الدراسة

احلساب الصحيح والعدد ": ¨  ©  ": ªأن معىن قوله  ~اختار ابن قتيبة 
  .(٢)ال ما تفعله العرب من النسيء املستوي،

                                  
    ).  ٤٥٤ص"(تأويل مشكل القرآن:"، وانظر)١٦١ص"(تفسري غريب القرآن" )١(
يـان  ، وابـن ح )١٦/٤٣(ه تفسـري والـرازي يف  ) ٣/٣١"(احملرر الوجيز: "حكى هذا القول ابن عطية يف )٢(
عن مقاتل ) ٦/١٧٩٢(ابن أيب حامت ، وأخرجه )١٠/٩١"(روح املعاين"واأللوسي يف ) ٥/٤١"(البحر احمليط:"يف

   .بن حيان



 

بن احلساب، وسبقه إىل هذا مقاتل : يف ذلك إىل أن معىن الدين ههنا ~وقد ذهب 
  . )٢(وتابعه اخلازن )١(سليمان

الكيس من :"احلساب، ويأيت على هذا املعىن قوله : ، منها(٣)والدين يأيت مبعان عدة
  . (٤)"دان نفسه
   .ذلك القضاء املستقيم :أن املعىن: القول الثاين

  .(٥)ويكون الدين ههنا مبعىن القضاء، وهذا هو أشهر معاين هذه اللفظة القرآنية
هذا هو الشرع املستقيم من امتثال أمر اهللا فيما جعل من األشهر احلرم  :عىنفيكون امل

  .، ال على ما يصنعه املشركني من التالعب اعلى ما سبق من كتاب اهللا األول
، واختاره ابن جرير والواحدي وابن (٨)وابن زيد (٧)والسدي (٦)قال ابن عباسوذا 

  . (٩)يوطي وأبو السعودعطية والبغوي والزخمشري والبيضاوي والس
الدائم : القائماحلكم، والقيم مبعىن : الدين ههنا مبعىن: ومثل هذا القول قول من قال

  : واملعىن ،الذي ال يزول
  . ذلك احلكم الذي ال يبدل وال يغري

  .(٢)واختاره األلوسي (١)وذا قال احلسن

                                  
  ).٢/٤٦"(سليمان بن مقاتل تفسري:"انظر) ١(
  ).٣/٨٩"(تفسري اخلازن" :انظر) ٢(
" األعـني النـواظر   نزهـة "، )٤٥٤ص"(تأويل مشكل القـرآن "، )٣/١٣٦(يب عبيدأل"احلديث غريب: "انظر )٣(
   ).٢/٦١٥"(بصائر ذوي التمييز"،)٢/٣٤"(عمدة احلفاظ"،)٢٩٥ص(
مـن  ) ٣/٣٦٩(والبيهقـي ) ١/١٢٥(واحلاكم )٤/١٢٤(وأمحد )٤٢٦٠(وابن ماجة) ٢٤٥٩(الترمذيأخرجه  )٤(

 . حديث شداد بن أوس 
   ). ٨/١٣٤"(تفسري القرطيب"، )٣/٣١"(احملرر الوجيز: "انظر )٥(
   .إىل أيب الشيخ) ٤/١٨٤"(الدر املنثور"وعزاه يف ) ٦/١٧٩٢(أيب حامت ابن أخرجه ) ٦(
 ).٦/١٧٩٢(ابن أيب حامت و) ١٠/١٢٦(الطربي أخرجه  )٧(
   ).١٠/١٢٦(الطربي أخرجه  )٨(
تفسـري  " ،) ٣/٣١"(احملـرر الـوجيز  "، )١/٤٦٣"(لواحـدي ل"الـوجيز " ،)١٠/١٢٦"(تفسري الطربي: "انظر )٩(

تفسـري  "، )٢/٣٠٨"(تفسري السمعاين" ،)٢/٢٥٧"(الكشاف" ،)٢/٧٥"(هيل لعلوم الترتيلالتس" ،)٢/٢٨٩"(البغوي
   ).٤/٦٣"(تفسري أيب السعود"،)٢٤٥ص"(تفسري اجلاللني"، )٣/١٤٤"(البيضاوي



 

  .حكم بكذا وقضى بكذا: والقضاء واحلكم مبعىن واحد، فيقال
إن كان احلكم وكذا القضاء مبعىن احلكم والقضاء القدري، ففيه نظر؛ ألن : يقال لكن

هذا احلكم قد يغري ويبدل من قبل أعداء اهللا تعاىل، وأحكام اهللا القدرية ال تغري وال 
تبدل، وال يستطيع أحد فعل ذلك، مما يدل على أنه ال يراد ا احلكم القدري، وعليه؛ 

  . أو احلكم فإمنا أراد الشرعي منهما، ومها مبعىن واحدفمن فسر الدين بالقضاء 
  
  
  

  الترجيح

: ª  ©  ¨z }: أن معىن قوله تعاىل - والعلم عند اهللا تعاىل -الذي يترجح يل 
ذلك الشرع املستقيم؛ ألنَّ هذا املعىن هو أشهر املعاين للفظة الدين، ومن املعلوم أن محل 

اجلمع بني القولني، فيحمل  (٣)اإلمام الشوكايناللفظ على أشهر املعاين أوىل، وقد رأى 
وهذا قول حسن، لكن ما . ذلك الدين املستقيم واحلساب الصحيح: على أن املراد

  . والعلم عند اهللا تعاىل. ذكرته أوىل؛ألن املعنيني ليسا مستويني يف االشتهار
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                   
   ). ١٦/٤٣(ه تفسرينسبه إليه الرازي يف  )١(
 ). ١٠/٩١"(روح املعاين:"انظر )٢(
  ). ٢/٣٥٨"(فتح القدير:"انظر )٣(
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  ــــــــــــ
  : وفيها مسألة واحدة، وهي

  .ما املراد باخلفاف والثقال يف اآلية املذكورة] ١٤٤[
  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 

" C  B  A"جيوز أن ": املخف"لينفر منكم من كان خمفاً ومثقالً، و: أي
  .اخلفيف الظهر من العيال: ل، ويكوناخلفيف احلا: يكون

جيوز أن يكون الغين، وجيوز أن يكون الكثري العيال، وجيوز أن يكون املعىن ": املثقل"و
  .(١)"شباباً وشيوخاً، واهللا أعلم مبا أراد، وقد ذهب املفسرون إىل حنو مما ذهبنا إليه

  الدراسة

                                  
 ).١٦٣-١٦٢ص"(تفسري غريب القرآن" )١(



 

راد به عدة معان، وهذا يعين أن معىن خفاف وثقال جائز أن ي ~ذكر اإلمام ابن قتيبة 
أن اإلمام يرى أن اللفظ ال يقصر على معناً معنيٍ، بل هو شامل ملعان عدة، وذا موطن 

  : اختلف فيه العلماء، على أقوال عدة، فمنها
  . شيوخاًوشباباً انفروا : املعىن: القول األول

 : "اآلية ههذ قرأ  طلحة أبا نإ :مالك بن أنسوإىل هذا ذهب أبو طلحة يقول 
 C  B  A "١("وشباننا شيوخنا يستنفرنا ريب أرى :فقال(.  

 (٥)وجماهد (٤)وعكرمة (٣)والشعيب (٢)احلسن :ذا قال مجاعة من العلماء، منهمو
 .وغريهم )٦(والواحدي

فالوصف ههنا ظاهر يف هذا . أن الشاب خفيف، وضده الشيخ: ووجه هذا القول
  .القول

 تثقل والشيخ احلركة عليه ختف الشاب ألن حسن حةطل أيب وقول :"قال النحاس
   .)٧("عليه
   .رجالةً وركباناً: الثاين ل والق

  .(٩)والشافعي ، وبه قال األوزاعي(٨)عن ابن عباسويروى هذا القول 
   .نِشاطاً وغري نِشاط: الثالث  لوالق

  .(٤)، واختاره السيوطي)٣(ومقاتل بن سليمان (٢)قتادةو (١)ابن عباسوبه قال 

                                  
 زوائد"كما يف بن أيب أسامة احلارثو )٤/٢٢٥( شيبة أيب ابنو) ٣/٥٠٧"(الكربى الطبقات"أخرجه ابن سعد يف ) ١(

  ).٦/١٣٨(همسندوأبو يعلى يف ) ٢٥٠ص"(الزهد"واإلمام أمحد يف ) ٢/٩٢٨" (اهليثمي
  ).٦/١٨٠٢"(متحا أيب ابن تفسري: "، وانظر)١٠/١٣٧(الطربي أخرجه ) ٢(
  ) ٢/٣٦٠"(تفسري ابن كثري" ،)٦/١٨٠٢"(حامت أيب ابن تفسري" :انظر )٣(
 ).٦/١٨٠٢"(حامت أيب ابن تفسري: "، وانظر)١٠/١٣٧(الطربي أخرجه ) ٤(
 ).١٠/١٣٧(الطربي أخرجه ) ٥(
  ).١/٤٦٥( لواحديل "الوجيز) "٦(
  ).٣/٢١٣"(القرآن معاين) "٧(
   ).٣/٤٤٢"(املسري زاد" :انظر) ٨(
  ).٢/٣٦٠"(تفسري ابن كثري"، )٣/٤٤٢"(املسري زاد"،)٣/٢١٢(للنحاس"القرآن معاين: "انظر )٩(



 

 .والشك أن النفري على النشط خفيف، وغريه عليه ثقيل
   .أغنياء وفقراء: الرابع  لوالق

  .  (٥)أيب صاحلروي عن 
   . )٦("معسرين أو موسرين أي": الزجاج قال
  . عيالذي ذوي عيال ، وغري : اخلامس  لوالق

  .)٧(قاله زيد بن أسلم
  .)٨("ذوو العسرة وقلة العيال: اخلفافذو العيال وامليسرة، فهؤالء الثقال، و: "قال الفراء

واخلفيف الذي  فهو ثقيل يكره أن يدع ضيعته، ة،ضيعالذو هو : الثقيل: السادس  لوالق
  .ال ضيعة له
 .(٩)قاله ابن زيد

   .ذوي أشغال ، وغري ذوي أشغال: السابع  لوالق
 .(١١) )١٠(بن عتيبة قاله احلكم

  .(١٢)أصحاء ، ومرضى: الثامن  لوالق

                                                                                                   
  ).١٠/١٣٩(الطربي أخرجه )١(
  ).٦/١٨٠٣"(حامت أيب ابن تفسري: "، وانظر)١٠/١٣٩(الطربي و) ٢/٢٧٦(هتفسرييف  الصنعاينأخرجه  )٢(
  ).٢/٤٨"(سليمان بن مقاتل تفسري:"انظر) ٣(
   ).٢٤٧ص "(اجلاللني تفسري" :رانظ) ٤(
    ).٥/٤٩"(الثعليب تفسري" :، وانظر)١٠/١٣٩(الطربي أخرجه  )٥(
  ). ٢/٤٤٩(للزجاج"معاين القرآن) "٦(
  ).٣/٤٤٢"(املسري زاد"،)٢/٣٦٥"(والعيون النكت" :انظر) ٧(
  ). ١/٤٣٩(للفراء"معاين القرآن) "٨(
     ).١٠/١٣٩(الطربي أخرجه )٩(
 من ،دلس رمبا أنه إال ،فقيه ثبت ثقة ،الكويف الكندي حممد أبو ،مصغراً املوحدة مث باملثناة تيبةع بن احلكم) ١٠(

  ]. ١٤٥٣"[تقريبال"قاله ابن حجر يف . وستون نيف وله بعدها أو عشرة ثالث سنة مات ،اخلامسة
  ). ١/٣٤٤"(الكاشف" ،)٧/١١٤"(الكمال ذيب" :وانظر

    ).٦/١٨٠٢(حامت أيب ابنو) ١٠/١٣٨(الطربي أخرجه  )١١(
    ).٣/٤٤٣"(زاد املسري"، )٢/٢٩٦"(تفسري البغوي: "انظر .رة اهلمداين ، وجويربواحد هذا القول مل وعزى غري )١٢(



 

 .)١(عزاباً ، ومتأهِّلني: التاسع  لوالق
 . (٢)خفافاً إىل الطاعة ، وثقاالً عن املخالفة: العاشر  لوالق

لكن املعروف أن النفري إذا أطلق انصرف إىل خصوص اجلهاد، فينبغي تفسري القرآن 
الكرمي على املشهور من املعاين، كما أن سياق اآليات يف النفري للجهاد، فهذان وجهان 

  . القول ذا التأويل مينعان
  .(٣)خفافاً من السالح ، وثقاالً باالستكثار منه: احلادي عشر  لوالق
  .)٤(من يسبق إىل احلرب كالطالئع ، ومن يتأخر كاجليش: ل الثاين عشر والق
خفافا مسرعني خارجني ساعة مساع النفري، وثقاال بعد التروي فيه : ل الثالث عشروالق

  .)٥(واالستعداد له
  
  
  
  

  الترجيح
الذي يترجح أن اآلية تشمل األقوال السالفة، فاخلفاف والثقال وصفان شامالن ملا ذكره 

  :املفسرون، فال وجه للتخصيص اآلية ببعضها، يقول ابن عاشور
وهو صفة مشبهة من اخلفّة، وهي حالة للجسم تقتضي قلّة كمية  ،مجع خفيف" خفاف"

والثقال ضد  ،، فيكون سهلَ التنقّل سهل احلملأجزائه بالنسبة إىل أجسام أخرى متعارفة 
  ...ذلك

                                  
 زاد"، )٢/٢٩٦"(تفسري البغوي"، )٥/٤٩"(الثعليب تفسري: "، انظريمان بن ريابذكره غري واحد ل) ١( 

  ).١٠/٩٨("الكتاب علوم يف اللباب"، )٣/٤٤٣"(املسري
 .)٥/٤٧("البحر احمليط" ،)٣/٤٤٣"(املسري زاد"، )٢/٣٦٥"(والعيون النكت: "انظر)  ٢(
 ،)٣/٤٤٣"(املسري زاد"، )٢/٢٦٠"(الكشاف"،)٢/٢٩٦"(تفسري البغوي"، )٥/٤٩"(الثعليب تفسري" :انظر) ٣(
  .)١٠/١٠٤("تفسري األلوسي"، )٥/٤٧("البحر احمليط"، )٢/٩٠" (النسفي تفسري"
  ).٢/٣٦٣"(القدير فتح) "٤(
  ).٣/١٠١"(تفسري اخلازن" ،)٢/٢٩٦"(البغوي تفسري) "٥(



 

واخلفاف والثقال هنا مستعاران ملا يشاهما من أحوال اجليش وعالئقهم ، فاخلفّة تستعار 
لإلسراع إىل احلرب ، وكانوا يتمادحون بذلك لداللتها على الشجاعة والنجدة...  

   ...د اجليشوتستعار اخلفّة لقلّة العدد ، والثقلُ لكثرة عد
  . وتستعار اخلفّة لتكرير اهلجوم على األعداء، والثقل للتثبت يف اهلجوم

  . وتستعار اخلفّة لقلّة األزواد أو قلّة السالح ، والثقل لضد ذلك 
   .وتستعار اخلفّة لقلّة العيال ، والثقل لضد ذلك

وذلك  ،على األرجلألنّ الراكب أخف سرياً ، والثقل للمشي  ؛وتستعار اخلفّة للركوب
 .يف وقت القتال

 .(١)"وكلّ هذه املعاين صاحلة لإلرادة من اآلية
  :~وقال الشوكاين 

انفروا خفت عليكم : وال مانع من محل اآلية على مجيع هذه املعاين ، ألن معىن اآلية  "
  .(٢)"احلركة أو ثقلت

عطية والقرطيب  وقد اختار هذا القول مجع من احملققني، منهم الطربي والنحاس وابن
  .(٣) والرازي واخلازن وابن عادل والسعدي
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــ

  : وفيها مسألتان، مها

                                  
 ).١٠/٢٠٧"(والتنوير التحرير")  ١(
 ).٢/٣٦٣"(القدير فتح" )٢(
 تفسري" ،)٣/٣٧"(الوجيز احملرر"، )٣/٢١٢(للنحاس"القرآن معاين" ،)١٠/١٤٠"(الطربي تفسري" :انظر )٣(
، )١٠/٩٨"(الكتاب علوم يف اللباب"، )٣/١٠١"(تفسري اخلازن" ،)٨/١٥٠"(القرطيب تفسري" ،)١٦/٥٦"(ازيالر
   .)٣٣٨ص ( "تفسري السعدي"



 

  أهل النفاق إيقاع أهل اإلميان فيها؟ ما املراد بالفتنة اليت يريد: املسالة األوىل] ١٤٥[ 
  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 

" µ    ´ "(١)"الشرك: يعين.  
  
  

  الدراسة
الفتنة يف اللغة تطلق ويراد ا االختبار واالبتالء، هذا ما يدور عليه معىن هذه اللفظـة،  

  : يقول األزهري
 :وأصلها مأخوذ مـن قولـك   ،االبتالء واالمتحان :جِماع معىن الفتنة يف كالم العرب"

  .)٢("ليتميز الرديء من اجليد ؛إذا أذبتهما بالنار ،فَتنت الفضة والذهب
  .)٣("لتظهر جودته من رداءته ؛إدخال الذهب النار :أصل الفنت: "قال الراغب األصفهاين
ليتـبني أهـو    ؛وضع الذهب يف النار :ةأصلها يف اللغ :والفتنة: "قال العالمة الشنقيطي

  .)٤("؟أم زائف خالص
أكثـر  ، إال أن هذا املعىن املذكور هـو  )٥(ويف القرآن الكرمي ترد هذه اللفظة ملعان عدة

  .االًماستعمعانيها 
  :ويف معىن الفتنة املذكورة يف اآلية الكرمية اختلف أهل العلم على قولني اثنني

  .الشرك: أن الفتنة ههنا: القول األول

                                  
  ). ١٦٣ص"(تفسري غريب القرآن") ١(
  ).١٤/٢١١"(اللغة ذيب) "٢(
، )٥/١١١" (ازيالـر  تفسري" ،)٤٧٢ص"(تأويل مشكل القرآن:"، وانظر)٣٧١ص"(املفردات يف غريب القرآن) "٣(
  ).٤/٧٨"(أضواء البيان"، )٣/١٩٧"(عمدة احلفاظ"
  ).٤/٧٨"(أضواء البيان)"٤(
اإلتقـان يف علـوم   "، )٤٧٨ص"(نزهة األعني النـواظر "،)٣/٩٣١( للحريب "احلديث غريب" :انظر ملعاين الفتنة) ٥(

  ). ٤/٧٨"(أضواء البيان"، )٤/١٦٧"(بصائر ذوي التمييز"،)١/٤١٣"(القرآن



 

بـن   ومقاتل (٣)الضحاكو  (٢)والسدي (١)ابن زيدقال به وهذا ما ذهب إليه ابن قتيبة، و
 .(٤)سليمان

   .تفريق اجلماعة، وشتات الكلمة: أن الفتنة ههنا: الثاين ل والق
  .ألوضعوا خاللكم بالنميمة إلفساد ذات بينكم: قال احلسن 

واختار هذا الواحدي والزخمشري والرازي والسـيوطي وأبـو السـعود واأللوسـي     
  .(٥)ن عاشور والسعديوالشوكاين واب
لقد جمع لكم كـذا  : يطلبون لكم ما تفتنون به، يقولون: أي: أن املعىن: القول الثالث

  .وكذا، وإنكم مهزومون وسيظهر عليكم عدوكم وحنو ذلك
  : ، قال الطربي(٦)وبه قال الطربي والبغوي واخلازن

   .(٧)"م عنهيطلبون لكم ما تفتنون به، عن خمرجكم يف مغزاكم، بتثبيطهم إياك"
  
  
  
  
  
  

                                  
   ).٦/١٨٠٨"( ابن أيب حامتتفسري" :، وانظر)١٠/١٤٥(أخرجه الطربي )١(
  ).٦/١٨٠٨( ابن أيب حامتأخرجه ) ٢(
روح "، وقد عزى األلوسي يف )٥/٥١"(البحر احمليط"،)٣/٤٤٧"(زاد املسري"،)٢/٢٩٨"(تفسري البغوي:"انظر) ٣(

  .هذا القول للحسن) ١٠/١١٢" (املعاين
  ).٣/٤٤٧"(زاد املسري"،)٢/٥٠"(سليمان بن مقاتل تفسري: "انظر) ٤(
" ازيتفسري الر "،)٤/٣٢٠(لجصاصل"أحكام القرآن" ،)٢/٢٦٤"(الكشاف"،)١/٤٦٦(لواحديل "الوجيز:"انظر )٥(
" تفسري السـعدي "، )٢/٣٦٦"(فتح القدير"، )٤/٧١" (تفسري أيب السعود"،)٢٤٨ص"(تفسري اجلاللني" ،)١٦/٦٦(
   ).٣٣٩ص(
  ).٣/١٠٤"(تفسري اخلازن" ،)٢/٢٩٨"(تفسري البغوي:"انظر )٦(
   ).١٠/١٤٥"(تفسري الطربي" )٧(



 

  
  الترجيح

لعل أوىل ما تفسر به الفتنة ههنا أن حتمل على مجيع ما ذكر من املعاين من الشرك وتفريق 
الصف واملخالفة بني كلمة املسلمني والتثبيط عن اخلروج وإلقاء الرعب يف قلوب أهـل  

ـ   ا مقصـودة  اإلميان، فجميعها داخل يف معىن الفتنة، والسياق حيتملها مجيعاً، كمـا أ
للمنافقني، فهم يسعون إليقاع أهل اإلميان فيها، وأيها ظفروا ا من أهل اإلميان رضـوا  

  . بذلك
  :يقول السمرقندي مفسرا الفتنة ههنا

   .)١("سركم ويفشون وعيوبكم هزميتكم ويطلبون الشرك منكم يطلبون يعين"
  .  والعلم عند اهللا تعاىل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                  
  ).٢/٢٠٩"(زمننيأيب  ابن تفسري" ،)٤/٣٢٠(للجصاص "القرآن أحكام" :، وانظر)٢/٦٣"(السمرقندي تفسري) "١(



 

  
  

  .؟"¶ ̧   ":¹من املراد بقوله : نيةاملسألة الثا] ١٤٦[
  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 

  . (١)"يقولون ويقبلونهاملنافقني، يسمعون ما : يعين" ¶ ̧   ¹"
  

  الدراسة 
وفيكم أيها املؤمنون مساعون ألهل : أنه أراد بقوله السابق ~الظاهر من كالم اإلمام 

تفسري " املنافقني: يعين: "كون قولهالنفاق، يسمعون قوهلم ويقبلونه، هذا هو الظاهر، في

: ال جلميع الضمائر يف اجلملة؛ ألن اإلمـام قـال بعـدها   " ¹ :"للضمري يف قوله تعاىل 
فهناك من يقول، وهناك من يسمع مساع قبول، وهـذا  " يسمعون ما يقولون، ويقبلونه"

ليست يف  مناسب ألهل اإلميان، ال ألهل النفاق، ألن املنافقني قد فرغ منهم، فمصيبتهم
، كما أن هـذا  قبول األخبار عن أهل اإلسالم، بل يف كفرهم وحماربتهم هللا ورسوله 

  . هو قول من فسر السماع بالقبول
وفـيكم منـافقون   : لعل اإلمام أراد أن اآلية مجيعها يف املنافقني، فيكون املعىن: فإن قيل

  يقولون الكذب ويفترون الباطل، مث تصدقه فئة أخرى؟ 
هذا مع احتماله بعيد؛ ألنا مل جند من قال ذا القول، مع أن املنافقني ليسوا مـن   :فنقول

  ". ¶ :"أهل اإلميان، فال يقال يف حقهم
وعلى هذا القول؛ يكون السماعون للمنافقني من أهل اإلميان، محلهم على هذا السماع 

دراك مـا  وقبوله نقص عقوهلم، وضعف إميام، فليس عندهم من العقل والفهـم واإل 
مييزون به بني صحيح اخلرب من مكذوبه، وحقه من باطله، فيكون هؤالء قد ذموا؛ ألجل 

  .   قبول أخبار أهل النفاق

                                  
  ).  ١٦٣ص"(تفسري غريب القرآن) "١(



 

، واختاره الواحدي وشيخ اإلسالم ابن تيمية وابن كـثري  (١)القول قتادة وقد قال ذا 
 مجهـور  بـل هـو قـول    (٢)والسيوطي والشوكاين وحممد عبده والقامسي والسـعدي 

  .(٣)عطية وابن عاشوراملفسرين،كما أضافه إليهم ابن 
ووجه هذا القول مالءمته للسياق، فإن اآلية سيقت لبيان ضرر أهل النفاق على أهـل  
اإلميان، فبني اهللا يف اآلية أن املنافقني لو خرجوا، ألثاروا الرتاع والشقاق بـني أوسـاط   

يف أهل اإلميان مـن يسـمع هلـم،    ، واملؤمنني، ولثبطوا بعضهم عن اجلهاد مع النيب 
  . ويصدق حديثهم

   . (٤)"واملعىن األول أظهر يف املناسبة بالسياق": قال اإلمام ابن كثري مرجحاً هذا القول
وفيكم من يسمع حديثكم، وينقله : وقد خالف آخرون من أهل العلم، فرأوا أن املراد 

  . إليهم، فهم عيون هلم عليكم
وفيكم من يسـمع  : اليت تسمع موالية ألهل النفاق، فيكون وعلى هذا القول؛ فالطائفة

  . حديثكم ويرفعونه إىل أصحام املنافقني
 ،(٩)سفيان بن عيينةو )٨(ومقاتل بن سليمان  (٧)واحلسن  (٦)وابن زيد  (٥)وهذا قول جماهد

،  (١)وابن اجلوزي والقرطيب والنحاس والسمرقندي والزجاج ورجحه الطربي ،(٩)عيينة
  .(٢)وأبو السعود، وقدمه الزخمشري 

                                  
   ).١٠/١٤٥( الطربي أخرجه)١(
ـ  "، )٢/٣٦٢"(تفسري ابن كثري"،)١/٤٦٦( لواحديل"الوجيز": انظر) ٢( فـتح  "، )٢٤٨ص"(نيتفسـري اجلالل

  ). ٣٣٩ص"(تفسري السعدي"،)٥/٤٢٩"(تفسري القامسي"،)١٠/٤٧٣"(تفسري املنار"،)٢/٣٦٦" (القدير
  .)١٠/٢١٨"(والتنوير التحرير" ،)٣/٤١"(الوجيز احملرر:"انظر )٣(
  ).٢/٣٦٢"(تفسري ابن كثري")٤(
الـدر  "،)٦/١٨٠٩"( حـامت تفسري ابن أيب"، )١٠/١٤٥"(تفسري الطربي"، )٢٨١ص"(تفسري جماهد:"انظر) ٥(

  ). ٤/٢١٢"(املنثور
  ).٦/١٨٠٩( ابن أيب حامتو) ١٠/١٤٥( الطربيو) قسم التفسري-٥/٢٥٤(منصور بن سعيد أخرجه) ٦(
  ).٣/٤١"(احملرر:"نسبه إليه ابن عطية يف ) ٧(
  ).٢/٥٠"(سليمان بن مقاتل تفسري:"انظر) ٨(
  ).٣/٤١"(احملرر:"نسبه إليه ابن عطية يف ) ٩(



 

  :ووجه هذا القول، ما قاله اإلمام ابن جرير
وصف من وصف به أنه مساع للكـالم   ،اعمس :ألن األغلب من كالم العرب يف قوهلم "

بذلك  واصفاً  (٣)"B A:"كما قال اهللا جل ثناؤه يف غري موضع من كتابه
   .بسماع الكذب من احلديث قوماً

فإمنـا   ،م الرجل وأمره ويه وقبوله منه وانتهائه إليهوأما إذا وصفوا الرجل بسماع كال
  . (٤)"مساع مطيعهو له  :وال تكاد تقول ،تصفه بأنه له سامع ومطيع

  . (٥)هذا القولوذه احلجة رجح النحاس والقرطيب 
  الترجيح

الذي يظهر يل رجحانه من القولني السالفني هو القول األول؛ ملناسبته السـياق، وقـد   
وما ذكره الطربي فمردود بقوله تعاىل . املعلوم أن السياق يعد من املرجحاتسبق، ومن 

فالمهم على مسـاع الكـذب، أي   ) ٤٢:املائدة(  B Az   }: يف اليهود
قبوله؛ ألن جمرد السماع للكذب قد ال يالم عليه املرء، إمنا يالم عليه إذا قَبِلَه وصـدقه،  

  :~يقول شيخ اإلسالم 
 :فيقال ،ويراد به قبوله ،ويراد به فهم املعىن ،اإلحساس بالصوت ولفظ السميع يراد به"

A   } :قولـه ف ،أو يطيعه ويقبل منـه  ،يصدقه :أي ،فالن مسع ما يقول فالن
 Bz  وفهم كالمـه لـيس    ،وإال جمرد مساع صوت الكاذب ،مصدقون به :أي
  .(٦)"على اإلطالق مذموماً

                                                                                                   
معـاين  "، )٢/٦٣"(السـمرقندي  تفسري"، )٣/٢١٦(لنحاس ل"معاين القرآن"، )١٠/١٤٦"(تفسري الطربي:"ظران) ١(

  ).٨/١٥٧"(تفسري القرطيب"، )١/٢١٦"(الغريب تفسري يف األريب تذكرة" ،)٢/٤٥١(زجاجلل"القرآن
  ).٤/٧١"(تفسري أيب السعود"،)٢/٢٦٤"(الكشاف: "انظر) ٢(
  .٤٢:،وآية٤١:آية:املائدةكالمها يف سورة  يف موضعني من القرآن الكرمي) ٣(
 ياقوتـة " :، وانظـر )٣/٢١٦"(القـرآن  معـاين "، وهكذا قال النحـاس يف  )١٠/١٤٦"(تفسري الطربي) "٤(

  ). ٢٤٣ص"(الصراط
  ). ٨/١٥٧"(تفسري القرطيب"، )٣/٢١٦(لنحاس ل"معاين القرآن" :انظر) ٥(
  ).  ٢٨/١٩٦("الفتاوى جمموع" :وانظر، )٢/٦٠"(دقائق التفسري) "٦(



 

وفيكم من : ع بني القولني، فيكون املعىنورأى الشيخ ابن عاشور رأياً حسنا، وهو اجلم 
فيجوز أن يكون هـؤالء  يسمع هلم مصدقاً ما يقولون قابالً له، وفيكم من هو عني هلم، 

وجيوز أن يكـون السـماعون    ،السماعون مسلمني يصدقون ما يسمعونه من املنافقني
 : قال .منافقني مبثوثني بني املسلمني

 "الدالّ على الظرفية دون حـرف " ¹¶ ̧   ": من قوله  "يف"وجيء حبرف "
لئال يتوهم ختصيص السـماعني   ؛أو ومنهم مساعون ،ومنكم مساعون هلم :فلم يقل "من

ألنّ املقصود أنّ السماعني هلم فريقان فريق مـن   ؛جبماعة من أحد الفريقني دون اآلخر
وهم  ،يف والفتنةإللقاء األراج ؛املؤمنني وفريق من املنافقني أنفسهم مبثوثون بني املؤمنني

وألنّ ذلك هو املالئـم   ،إيفاء حبق هذا اإلجياز البديع "يف "األكثر فكان اجتالب حرف

     . (١)"حصلت به فائدتانفقد  "¸ :"حململي لفظ
فهذا رأي حسن، وفيه مجع بني القولني، لكن السياق يؤيد األول، فقد أخرب اهللا أنه ثبط 

ميان من يسمع، أي يقبـل ألحـاديثهم، فلمـا مل    املنافقني عن اخلروج، ألن من أهل اإل
: خيرجوا، انتفى احملذور، فكان هذا من اهللا نعمة ومنته على أهل اإلميان، ولو كان املعىن

وفيكم من هو عني هلم، ملا زال احملذور، بل هو خارج مع املؤمنني، وخيرب بأخبـارهم إذا  
  : ~له العالمة ابن القيم فدل هذا على ما ذكرت، وفيه وجه آخر، وهو ما قا. رجع

 يف حكمتـه  عن أخرب سبحانه فإنه ؛فضعيف ،وجواسيس هلم عيون:  قال من قول وأما"
 ،بالفتنة العسكر بني والسعي والفساد اخلبال يوجب خروجهم بأن: اخلروج عن تثبيطهم
 ،ورمحـة  م لطفاً عنهم إقعادهم يف فكان ،هلم ويستجيب ،منهم يقبل من العسكر ويف
 فال: هلم وعيون جواسيس على العسكر اشتمال أما ،منهم القبول عنت يف يقعوا ال حىت
 قد سبحانه وهو ،منهم وعيوم جواسيسهم أن ومعلوم ،واإلقعاد التثبيط حبكمة له تعلق
 إمنـا  الفتنة وهذه ،الفتنة يبغوهم ولئال ،العسكر يف بالفساد يسعوا لئال أقعدهم أنه أخرب
   .وعيوم جواسيسهم وإقعاد بإقعادهم تندفع
   .مساعني تسمى ال ،االستعمال يف املعروف هذا عيوناً تسمى إمنا اجلواسيس فإن :وأيضاً

                                  
   ).١٠/٢١٨"(والتنوير التحرير) "١(



 

C B A }  :اليهـود  إخوام يف تعاىل قوله نظري هذا فإن :وأيضاً
D  z)والعلم عند اهللا تعاىل. )١("له قابلون :أي) ٤٢:ةاملائد.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 X W{   W  V  U  T  S  R   _  ^]     \  [  Z  YX
     b  a  `z  )٤٩:التوبة.(  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــ
  :وفيها مسألة واحدة، وهي

  .ما املراد بالفتنة اليت سقط فيها أهل النفاق؟] ١٤٧[
  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 

                                  
  .)٢/٢٨٦(لشيخ اإلسالم"الصحيح اجلواب" :وانظر، )١/٤٨٤"(السالكني مدارج) "١(



 

  j i h g f z    }: اإلشراك والكفر واإلمث، كقوله: والفتنة"
 )١٩٣:البقرة(
  .شرك: أي 

  ).١٩١:البقرة(  L K J      Iz  } :وقال

     . (١))"٤٩:التوبة(  Zz ] \    [  } :وقال
  

  الدراسة
أن الفتنة يف هذه اآلية مبعىن اإلمث، وهو القعود والتخلف عن  ~اختار اإلمام ابن قتيبة 

  . رسول اهللا 
عزيز السجستاين واألزهري من أئمة اللغـة  ، واختاره ابن )٢(وسبقه إىل هذا القول قتادة

وكذا الزجاج والزخمشري أيضاً والقاضي عياض وابـن اجلـوزي والسـيوطي وأبـو     
  . )٣(السعود

 والذي جعلهم حيملون الفتنة على هذا املعىن، هو أن بعض املنافقني كان يستأذن النيب 
يت بنات بين األصـفر ال  ال تفتين، أي ال تعرضين لإلمث، فإين إذا رأ: عن اخلروج ويقول

يف اإلمث الذي : أي  Z z ] \    [  } :أصرب عنهن، فقال اهللا تعاىل له وألمثاله
  .)٤(هربوا منه

  .أا الشرك: ويف معىن الفتنة قول ثان، وهو

                                  
  ).   ٤٧٢ص"(تأويل مشكل القرآن) "١(
    .الشيخ ابن املنذر وأيبإىل ) ٤/٢١٥"(الدر املنثور:"، وعزاه يف )٦/١٨١٠(أخرجه ابن أيب حامت) ٢(
-٢/٤٥١(للزجاج" معاين القرآن"،)١٤/٢١١"(ذيب اللغة"،)١٤١ص(لسجستاينل" ريب القرآنغ" :انظر) ٣(

اإلتقان يف علوم "،)٤٧١ص"(النواظر األعني نزهة"، )٢/١٤٥"(األنوار مشارق"، )٢/٢٦٤" (الكشاف"، )٤٥٢
    ).٤/١٦٧"(بصائر ذوي التمييز"، )٤/٧٢"(تفسري أيب السعود"، )١/٤١٣"(القرآن

" الصنعاين تفسري" ،)٢/٤٠٤( للواقدي "املغازي" ،)٢/٥٠"(سليمان بن مقاتل تفسري: "الرتول يفانظر سبب ) ٤(
" تفسري الطربي"،)٣/٦٥(لإلمام أمحد"العلل" ،)٣/٥٧١(البن سعد"الطبقات" ،)٥/١٩٦"(النبوية السرية"، )٢/٢٧٧(
  ).٤/٢١٣" (الدر املنثور"، )٩/٣٣"(الكربى البيهقي سنن"، )١٠/١٤٨(



 

  .)١(وإليه ذهب مقاتل بن سليمان والسمرقندي والواحدي
  :له، فقال البغوي ومجع الثعليب والبغوي واخلازن بني هذا املعىن والذي قب

  .)٢("  وقعوا بنفاقهم وخالفهم أمر اهللا ورسوله ،يف الشرك واإلمث :أي"
والشك أن اإلمث أعم من الشرك، فيكون داخالً يف اإلمث، فال تعارض بني القولني، لكـن  
إن أريد باإلمث ما دون الشرك، فهناك فرق واضح واختالف بيِّن بني القولني، وهذا مـا  

ف ابن قتيبة، فإنه باين بني الشرك واإلمث يف معاين الفتنة، مث ضرب مـثالً  يفهم من تصر
  . لكال املعنيني

  .أال يف العذاب وقعوا: الفتنة ههنا مبعىن العذاب، أي: وقال آخرون من أهل العلم
  .)٣(وبه قال الراغب والسمني احلليب

 )٥(به قال ابـن عبـاس  أن الفتنة مبعىن احلرج، و: قوالً آخر، وهو )٤(ويذكر ابن اجلوزي
  .  وهذا القول يف احلقيقة مبعىن قول من قال هو اإلمث، فاإلمث مما حيرج به املرء

  الترجيح
أن الفتنة يراد ا اإلمث والشرك؛ ألن هـؤالء   -والعلم عند اهللا تعاىل-الذي يترجح يل 

لفتنة اليت بدعوى اخلوف من الفتنة،، فا املنافقني جاءوا يعتذرون عن اخلروج مع النيب 
والتخلف عن اجلهـاد، وهـذه معصـية وإمث دون     ارتكبوها هي معصية رسول اهللا 

الشرك، إال أن الدافع هلم على االعتذار والتخلف هو النفاق والكفر واالستهزاء برسول 

p o n m l  k j i } :ولذا قال جل شـأنه  اهللا 
v u t  s r qz )٤٥:التوبة.(    

                                  
تفسري "، )١/٤٦٧(لواحديل "الوجيز"،)٢/٦٤"(السمرقندي تفسري" ،)٢/٥١"(سليمان بن مقاتل تفسري: "انظر) ١(

  ). ٣/٤٤٩"(زاد املسري" ،)٢/٣١٦"(السمعاين
  ). ٣/١٠٥"(تفسري اخلازن" ،)٥/٥٢"(الثعليب تفسري" :، وانظر)٢/٢٩٩"(تفسري البغوي) "٢(
 ، )٢/٣١٦"(تفسري السمعاين"، )٣/١٩٧"(احلفاظ عمدة"،)٣٧٢ص"(املفردات يف غريب القرآن:"انظر) ٣(
  ). ٣/٤٤٩" (زاد املسري"
  ).   ٣/٤٤٩"(زاد املسري: "يف ) ٤(
    .إىل ابن املنذر) ٤/٢١٥"(الدر املنثور"، وعزاه يف )٦/١٨١٠(أخرجه ابن أيب حامت) ٥(



 

 ، فهم اعتذروا استهزاًء وسخرية، ال حقيقـة، ة الرسول فهم وقعوا يف الشرك ومعصي
، ونتيجة من وقع يف وهذا كفر والشك، فقد باؤوا برزية الشرك ومعصية رسول اهللا 

هذا، أنه وقع يف العذاب املهني نسأل اهللا السالمة والعافية، وهذا تفسري بـالالزم، فـال   
  . تعارض بني األقوال املذكورة،والعلم عند اهللا تعاىل

 X W{    M  L  K      J  I  H  G  FE  D  C  B  A
  R  Q  P  O  Nz  )٥٥:التوبة.(  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــ
  : وفيها مسألة واحدة، وهي

  .بيان معىن اآلية الكرمية] ١٤٨[
  :  ~قال اإلمام ابن قتيبة 

G   N  M  L  K      J  I  H    } :قولـه سـبحانه  : ومن املقدم واملؤخر" 
R  Q  P  Oz  .  

وال تعجبك أمواهلم وأوالدهم يف الدنيا؛ إمنا يريد : أراد: وقال ابن عباس يف رواية الكليب
  . )١( "اهللا أن يعذم ا يف اآلخرة

  
  الدراسة

يف معىن اآلية الكرمية أن فيها تقدمياً وتأخرياً، فأخر ذكـر احليـاة    ~اختار ابن قتيبة 
  : نيا وقدم ذكر التعذيب، واملعىن على هذا القولالد

، وذلـك  وال تعجبك أمواهلم وأوالدهم يف الدنيا؛ إمنا يريد اهللا أن يعذم ا يف اآلخرة
  .بسبب تضييعهم أمر اهللا فيها، وتركهم القيام حبق اهللا فيها

                                  
    ). ٢٠٨ص"(تأويل مشكل القرآن" )١(



 

 )٢(اســــن عبــــابقد سبقه إليه  )١(وهذا الذي ذهب إليه ابن قتيبة
   )٣(دـــــوجماه

  
  .)٦(، ووافقه عليه السمرقندي)٥(والسدي )٤(وقتادة

الفراء : ، وممن ذهب إليه منهم)٧(، كما حكاه عنهم النحاسأكثر أهل العربيةوذا قال 
  .)٨(والزجاج

أن املال والولد من مجلة النعم، فكيف يكون عذاباً، لكـن إذا  : ولعل الدافع هلذا القول
  .)٩(اإليراد قيل ذا القول اندفع هذا
بأن األصل يف الكالم عدم التقدمي والتأخري إال من ضرورة، وال : وقد نوقش هذا القول

  . ضرورة ههنا
كيـف  : أنه حىت على هذا االدعاء، فما زال اإليراد قائماً: وهو: مبا قاله الرازي: وأيضاً

، فإذا قدرنا هذا مل يعذبون بسببها: فال بد إذاً من تقدير، وهو! يكن الولد واملال عذاباً؟
  .)١(حنتج إىل ادعاء التقدمي والتأخري أصالً

                                  
، وابن حيان يف )٣/٤٥٢"(زاد املسري:"لقول، ولذا نسبه إليه ابن اجلوزي يفمن الواضح جداً اختيار ابن قتيبة هلذا ا )١(
    ).٦/٦٧"(الدر املصون:"، والسمني احلليب يف)٥/٥٥"(احمليط"البحر"

صحيفة علي بن "وهو يف. يف اآلخرة "K      J  I  H  G :"بن عباس قولهاعن ) ١٠/١٥٣(الطربي  أخرج) ٢(
 إغاثة"، وقد حكم عليه ابن القيم يف ابن املنذرإىل ) ٤/٢١٨"(ر املنثورالد"، وعزاه يف )٢٦٦ص"(أيب طلحة
  .باالنقطاع)١/٣٥"(اللهفان

     ).  ٣/٤٥٢"(زاد املسري"،)١٦/٧٤"(تفسري الرازي" :انظر )٣(
وأيب  ابن املنذرإىل ) ٤/٢١٨"(الدر املنثور"، وعزاه يف )٦/١٨١٣(ابن أيب حامت و) ١٠/١٥٣(الطربي أخرجه  )٤(

    .الشيخ
زاد "،)١٦/٧٤"(تفسري الرازي: "إىل ابن أيب حامت، ومل أجده، وانظر) ٤/٢١٨"(الدر املنثور"عزاه يف يف  )٥(

     ).  ٣/٤٥٢"(املسري
  ).٢/٦٥"(السمرقندي تفسري" :انظر) ٦(
    ). ٨/١٦٤"(تفسري القرطيب"، )٣/٢١٨(لنحاس ل"معاين القرآن:"انظر )٧(
   ).٢/٤٥٤(للزجاج"معاين القرآن" ،)١/٤٤٢(للفراء" معاين القرآن: "انظر) ٨(
    ). ١٦/٧٤"(تفسري الرازي"، )١٠/١٥٣"(تفسري الطربي: "انظر )٩(



 

  :  وقد خالف آخرون من العلماء يف هذا، فقالت طائفة، وهي األكثر 
ليعذم ا يف الدنيا باملصائب يف : واملعىن ال تقدمي فيها وال تأخري، على نظمها،  اآلية نإ

يف الدنيا قبل فهي هلم عذاب ق اهللا تعاىل، ومبا جيب عليهم فيها من حاألموال واألوالد، 
   .اآلخرة

  .)٢(يف فهم اآلية الكرمية ابن زيدوهذا مذهب 
واختاره الطربي والواحدي والزخمشري والرازي والبيضاوي والسيوطي وأبو السـعود  

  .)٣(والسعدي وغريهم  يوالشوكاين واأللوس
ا ألزمهم فيها من أداء الزكاة نه مبإ :الوجه يف التعذيبمبيناً  ~وقال احلسن البصري 
  .)٤(والنفقة يف سبيل اهللا

  .)٥( وقد رأى ابن عطية وابن اجلوزي أن هذا من احلسن ختصيص للتعذيب باملال فقط
لكن يف هذا نظر؛ إذ أن من أساليب التفسري عند السلف البيان عن طريق ذكر بعـض  

ن العذاب احلاصـل باملـال   أنواع العام، فلعل احلسن مل يرد التخصيص، ولكنه أراد بيا
فقط، والنص على بعض أفراده، بدليل أن ما ذكره احلسن من العذاب املتعلق باملـال،  
ليس هو مجيع العذاب، بل هو نوع منه، بل هو أشده على النفس، حيث خيرج املنـافق  

  .املال الذي تعب يف حتصيله ومجعه من غري قناعة عقل وال رضا نفس
فرقاً فأوردمها ضمن قول  -قول احلسن وابن زيد-بني القولني ~ولذا مل جيعل الطربي 

  .اآلية على باا، ليس فيها تقدمي وال تأخري: من قال
 .)١( "وهو القول القوي احلسن ،واختار بن جرير قول احلسن: "قال ابن كثري

                                                                                                   
     ). ١٦/٧٥"(تفسري الرازي: "انظر )١(
     ).٦/١٨١٣(ابن أيب حامت أخرجه ) ٢(
، )١/٥٤٣(للقصاب"نكت القرآن"،)١/٤٦٨(لواحديل"الوجيز" ،)١٠/١٥٣"(تفسري الطربي: "انظر )٣(
، )٢٤٩ص" (تفسري اجلاللني"،)٣/١٥١" (تفسري البيضاوي"،) ١٦/٧٥" (تفسري الرازي" ،)٢/٢٦٧"(الكشاف"
تفسري "، )١٠/٤٨٤"(تفسري املنار"،)٢/٣٧٠" (فتح القدير" ،)١٠/١١٧"(روح املعاين"،)٤/٧٤" (تفسري أيب السعود"

   ).٣٤٠ص" (السعدي
       ).١٠/١٥٣(الطربي أخرجه  )٤(
  ).٣/٤٥٣"(زاد املسري"،)٣/٤٥"(ر الوجيزاحملر:"انظر) ٥(



 

  . )٢( "وهو حسن ،وقول احلسن ال تقدمي فيه وال تأخري:"قال القرطيب
األصل عدم التقدمي والتأخري، فال يعدل عن هذا األصل إال ببينـة   أن: ووجه هذا القول

  . وبرهان
 :تعاىل مبيناً سبب اختياره ~يقول اإلمام الطربي 

أوىل من صرفه  ،فصرف تأويله إىل ما دل عليه ظاهره ،ألن ذلك هو الظاهر من الترتيل"
  .)٣("إىل باطن ال داللة على صحته
هذا التعذيب ال خيتص باملنافقني بل النـاس مجـيعهم   بأن : وقد اعترض على هذا القول

 يف عـذيب تال ـذا  املنافقني ختصيص فائدة فمامعرضون للمصائب مؤمنهم وكافرهم، 
   .الدنيا

 أنَّ وهـو  ،العـذاب  هذا من بزيادة خمصوصون املنافقني بأن :اإليراد هذا عن وأجيب"
 يكـن  فلم ،الدنيا يف له احلاصلة باملصائب يثاب نهأو ،لآلخرة خملوق أنه علم قد املؤمن
 وإنـه  ،لـه  اآلخرة كون يعتقد ال فإنه ،املنافق وأما ،الدنيا يف عذاباً حقه يف والولد املال
 املال على واحلزن والغم والشدة التعب من الدنيا يف له حيصل ما فبقي ،ثواب فيها ليس
 يف املنافقني على عذاب لولدوا املال أن االعتبار ذا فثبت ،الدنيا يف عليه عذاباً والولد
  .)٤("املؤمنني دون الدنيا

ولعله هلذا االعتراض، مل يرتض ابن القيم هذا القول على عمومه، بل خصـه بعـذاب   
 املشاهد األمر هو ا تعذيبهم:  يقال أن أعلم واهللا والصواب: "احلرص على الدنيا، فقال

 والتعب ،حتصيلها على باحلرص: اآلخرة على ومؤثريها وحمبيها الدنيا طالب تعذيب من
 وهو ،مهه أكرب الدنيا ممن أتعب جتد فال ،ذلك يف املشاق أنواع ومقاساة ،مجعها يف العظيم
  .)٥("والنصب واملشقة األمل هو هنا والعذاب ،حتصيلها على جبهده حريص

                                                                                                   
   ). ٢/٣٦٤"(تفسري ابن كثري" )١(
   ). ٨/١٦٤"(تفسري القرطيب" )٢(
 ).١٠/١٥٣"(تفسري الطربي") ٣(
  ). ٣/١٠٦(قاله اخلازن يف تفسريه) ٤(
  ).١/٣٦"(اللهفان إغاثة) "٥(



 

لكن، ال وجه هلذا احلصر؛ ألن التعذيب حاصل هلم حبرصهم على الدنيا، وطلبهم إياها، 
كما أنه حاصل هلم باألقدار املؤملة، واملصائب املوجعة اليت ال يرجون فيهـا ثوابـاً، وال   

  . يبتغون هلا أجراً
سـيب أوالدهـم   هو  :أن اآلية على نظمها، لكن املراد بالعذاب يف الدنيا: لثاثالالقول 

  .)١(وغنيمة أمواهلم
 والغنيمة إمنا يكون من مال ، ال املنافقني؛ ألن السيبيف املشركنياآلية تكون  ؛على هذاو

  .املشرك وولده، وليس من مال وولد املنافق
أن اآليات يف املنافقني، وليست يف املشركني، فال ينبغـي صـرف   : ويناقش هذا القول

  .اآليات عن موضوعها األصلي
  
  
  
  

  الترجيح
مي من أن اآلية على نظمها، ال تقـد : الذي يترجح يل ما ذهب إليه أصحاب القول الثاين

فيها وال تأخري، إذ األصل عدمه، ومن ادعاه طولب البينة، وال بينة، والعذاب بـاألوالد  
واألموال يف الدنيا ممكن، وذلك بأن يعذم اهللا يف مجعها واحلرص عليها ولزوم إخـراج  
الواجب منها، واحلذر من ذهاا واخلوف على تلفها، مث يصابون بـذهاا أو ذهـاب   

بالقدر والشرع، وهكذا األوالد هم سبب لتعذيب هؤالء املنافقني، بعضها، فهم يعذبون 
والعياذ باهللا تعاىل، فهم خائفون من نزول األقدار م، لشدة حمبتهم هلم، وتعلق قلـوم  
م، كما يعذبون أيضاً م ملا يؤمرون بالنفري يف اجلهاد يف سبيل اهللا، وغري ذلـك مـن   

   .األوامر الشرعية

                                  
" اختصار النكت-ز ابن عبد السالمتفسري الع)"٣/٤٥٣"(زاد املسري"، )٤/٣٢١(لجصاصل"أحكام القرآن :"انظر) ١(
)٢/٢٦ .(  



 

  .  أمثلة وأنواعاً للعذاب احلاصل للمنافقني بسب األموال واألوالد )١(يوقد ذكر الراز
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                  
   ) .٥/٥٧٨"(العذب النمري"،و)٧٦-١٦/٧٥"(تفسري الرازي:"انظر )١(



 

 X W{     z  y   x  w  v  u  t  s   r  q
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                       ).٦٠:التوبة(
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : مسألتان اثنتان، مهاوفيها 
  . الفرق بني الفقري واملسكني:املسألة األوىل] ١٤٩[

  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 
ال يكاد الناس يفرقون بينهما، وقد فرق اهللا تعاىل بينـهما يف آيـة   " الفقري واملسكني:" )١(ومن ذلك"

فجعل لكل منهما سـهماً،   )٦٠:التوبة(   t s  r qz    }: الصدقة، فقال
  :)٢(الذي ال شيء له، قال الراعي: الذي له البلغة من العيش، واملسكني: لفقريوا

  .أما الفقري الذي كانت حلوبته        وفق العيال فلم يترك له سبد
  .)٣("قوتاً ال فضل فيه: فجعل له حلوبة، وجعلها وفقاً لعياله، أي

  الدراسة
فقري واملسكني، وهل بينهما فرق، أم أما لفظـان  من املسائل اليت اختلف فيها أهل العلم بيان معىن ال

يقول البغوي . متغايران لفظا متفقان معىن؟ هذا مع اتفاقهم على أنَّ اللفظني داالن على احلاجة والفاقة
الفقر واملسكنة، عبارتان عن احلاجة وضعف احلال، فالفقري احملتاج الذي كسـرت  : ويف اجلملة: "~

  .)٤(" الذي ضعفت نفسه، وسكنت عن احلركة يف طلب القوتاحلاجة فقار ظهره، واملسكني
وقد اختار اإلمام ابن قتيبة أن هناك فرقاً بني الفقري واملسكني، وأن املسكني أشد فاقة وأسوأ حاالً مـن  

  . الفقري

                                  
  ".  باب معرفة ما يضعه الناس غري موضعه" أي من) ١(
إصالح " ،)٢/٥١١"(طبقات فحول الشعراء" :وهو منسوب للراعي يف) ٩٠ص"(ديوان الراعي النمريي"البيت يف ) ٢(

  ).٥/٦٠" (لسان العرب"، )٩/٢٥٧"(ذيب اللغة"،)١/١٩١(البن قتيبة  "غريب احلديث"، )٣٢٦ص"(املنطق
  ). ١٦٤ص"(تفسري غريب القرآن: "، وانظر)٣٤ص"(أدب الكاتب) "٣(
  ).  ١٦/٨٥" (تفسري الرازي"،)٩/٣٠٦"(املغين: "، وانظر)٢/٣٠٣"(تفسري البغوي) "٤(



 

وعزاه النحـاس إىل أهـل    )١(وقد ذهب إىل هذا اإلمام أبو حنيفة، والقاضي عبد الوهاب من املالكية 
  . )٢("ال نعلم بينهم اختالفاً:" وقالاللغة، 

  .)٣("وهو كما قال: "وهو ما يفهم من عبارة ابن كثري، فإنه قال بعد أن ذكر قول أيب حنيفة
واستدل ابن قتيبة على هذا بأن العرب تعرف الفقري بأنه من وجد شيئاً من القوت، ودعم حجته هـذه  

  . ببيت الراعي
الذي له ما يأكـل،  : الفقري: وعن أيب عمرو بن العالء أما قاال وقد نقلوا عن األصمعي: "قال الرازي

  .)٤("واملسكني الذي ال شيء له

فوصـف املسـكني    )١٦:البلد"(» ¬ ® ¯  :" وقد أيد أرباب هذا القول مذهبهم بقوله تعاىل
  .بكونه ذا متربة وهذا يدل على اية الضر والشدة

  ). ٢٧٣:البقرة("z y x w v:"وأيضاً استدلوا بقوله تعاىل

يـدل علـى أن   " z y x w v:"قوله تعاىل: "قال أبو بكر اجلصاص
الفقري قد ميلك بعض ما يغنيه؛ ألنه ال حيسبه اجلاهل حباله غنياً إال وله ظاهر مجيل، وبزة حسنة؛ فـدل  

  .)٥("على أن ملكه لبعض ما يغنيه ال يسلبه صفة الفقر
هب أصحابه إىل أن الفقري أمس حاجةً من املسكني، فالفقري وهو مقابل للقول السابق، فذ: القول الثاين

من ال مال له وال كسب يقع موقعاً من حاجته، وأما املسكني فهو من له مال أو كسب ال جيـد بـه   
  .كفايته

                                  
البن العريب " أحكام القرآن " ،)١/٣٦١(للطحاوي" أحكام القرآن" ،)٤/٣٢٢(للجصاص " أحكام القرآن" :انظر) ١(
شـرح فـتح   " ،)١٦/٨٥" (تفسـري الـرازي  "، )٣/٤٥٦"(زاد املسـري "، )٨/١٦٩"(تفسري القـرطيب "،)٢/٥٢٤(

 ).١/٤٢١"(اإلشراف"، )٣/٢٥٧"(حاشية ابن عابدين"،)٣/٥٢٦(للعيين " البناية"، )٢٦٦–٢/٢٦٥"(القدير
  ).٣/٢٢٢"(معاين القرآن) "٢(
  ).٢/٣٦٥"(تفسري ابن كثري) "٣(
تفسـري  "،)٤/٣٢٢(للجصـاص  " أحكام القـرآن "،)٥/٦٠"(لسان العرب: "، وانظر)١٦/٨٨" (تفسري الرازي)"٤(

  ).١٠/١٢١"(روح املعاين"، )٢/٣٢١"(السمعاين
     ).٤/٣٢٣(للجصاص " أحكام القرآن")٥(



 

وهذا مذهب أمحد والشافعي وابن حزم، واختاره من املفسرين البيضاوي ونسبه احلـافظ إىل مجهـور   
  . )١(أهل احلديث والفقه

  :)٢(واستدلوا على هذا املذهب بأدلة عدة، منها
املفقور الذي نزعت فَقرة من فقَرِ ظهره، فكأنه انقطع ظهره من شـدة  : أن الفقري أصله يف اللغة: األول

  .  جمروح وجريح: الفقر؛ فصرف عن مفقور إىل فقري، كما قيل

فوصـفهم   ) ٧٩:الكهف(  i h g f e d  cz             }: قوله تعاىل: الثاين
باملسكنة مع أم ميلكون سفينة تساوي ماالً، وهذا مع األول يدل على أن املسكني أحسن حاال مـن  

  . الفقري
أنه تعاىل إمنا أثبت الصدقات هلؤالء األصناف دفعاً حلاجتهم، وحتصيالً ملصلحتهم وهذا يـدل  : الثالث

  .ر تقدمي األهم على املهمعلى أن الذي وقع االبتداء بذكره يكون أشد حاجة، فالظاه
، ولو كانت )٣(من الفقر، وسأل ربه عز وجل أن حيييه مسكيناً، ومييته مسكيناًتعوذ  أن النيب : الرابع

سأل اهللا حاالً أشد مما تعوذ به منه، وحاشاه ذلك، وقد استجاب اهللا دعاء  املسكنة أشد لكان النيب 
  .الفقر أشد وأسوأ من املسكنةفدل هذا على أن . فكان جيد بعض قوته نبيه 

                                  
ـ  "شــرح صــحيح البخــاري  " ،)٦/١٤٨"(احمللــى:"انظــر) ١( فــتح "، )٣/٥١٧(الالبــن بطـ

زاد "،)٧/٢٠٦(البــن قدامــة"الشــرح الكــبري"،) ٩/٣٠٨"(املغــين"،)٦/١٨٣"(اجملمــوع"،)٣/٣٤٣"(البــاري
  ). ٣/١٥٣"(تفسري البيضاوي"،)٣/٤٥٦"(املسري

تفسـري  " ،)١٦/٨٥" (تفسـري الـرازي  "، )٣/٤٥٦"(زاد املسري"،)٢/٣٠٣"(تفسري البغوي: "انظر هذه األدلة يف) ٢(
فـتح  "، )١٠/١٢١"(روح املعـاين "، )٣/١٥٣"(تفسري البيضاوي"، )٢/٣٦٥"(تفسري ابن كثري"،)٨/١٦٩" (القرطيب
" املبـدع "، )٢/٢٧١"(كشاف القنـاع " ،)٣٠٧-٩/٣٠٦"(املغين" ،)٣٤١ص"(تفسري السعدي"،)٢/٣٧٢" (القدير

)٢/٤١٥.(   
 وذلـك مـن  . ضعيف:  أي  "غريب  "هذا حديث : وقال الترمذي) ٧/١٢(البيهقي و) ٢٣٥٢(أخرجه الترمذي) ٣(

منكر : وقد قال فيه البخاري  ".ضعيف ":]١٠٥٢"[التقريب"، فقد قال فيه احلافظ يف الليثي أجل احلارث بن النعمان 
  ). ٦/١٨٤("اجملموع  "وضعفه النووي يف  ،) ٣٢ص( كما يف الضعفاء الصغري . احلديث 

                                     : من طريق  )١/٤٧٣("بار قزوينأخ"والقزويين يف) ٣/١٠٩(د بن محيد بوع) ٤١٢٦(ورواه ابن ماجة 
  .  عن أيب سعيد اخلدري، عن عطاء بن أيب رباح ، عن ابن املبارك ، ثنا يزيد بن سنان ، أيب خالد األمحر 

  ):                                   ٤/٢١٨("مصباح الزجاجة  "يف قال اإلمام البو صريي .  هذا إسناد ضعيفو
   ".ضعيف : هذا إسناد ضعيف ، أبو املبارك ال يعرف امسه ، وهو جمهول ، ويزيد بن سنان التيمي أبو فروة "

  ،  ]٨٣٣٨"[التقريب  ":انظر . كما قاله البوصريي ، وابن حجر والذهيب وغريهم ، جمهول : أبو املبارك 



 

  . الذي يسأل الناس: املتعفف عن السؤال، واملسكني: أن الفقري: القول الثالث
، واختـاره ابـن   )٦(ومقاتل بن سليمان )٥(والزهري) ٤(وابن زيد )٣(وجماهد )٢(واحلسن )١(قاله ابن عباس

  .)٧(جرير والواحدي والنحاس
ن كالمها فقري وحمتاج ومعطى من الصـدقة بفقـره، لكـن    أ -فيما يراه ابن جرير–ووجه هذا القول 

املسكنة هي الذل واهلوان، فاملسكني هو من أذل نفسه بالسؤال؛ لفقره، كما هي داللة اللفظة، فهـو  
أضاف إىل الفقر ذل السؤال، فلذا مسي مسكينا، وهذا الوصف ال يصدق على الفقري؛ فكلمة الفقري إمنا 

  .تدل على الفقر، فحسب
ليس املسكني بالـذي  :" قال رسول اهللا : قال يد ابن جرير مذهبه هذا حبديث أيب هريرة وقد أ

{ ~ :" ترده اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتان، إمنا املسكني املتعفـف، اقـرؤوا إن شـئتم   
  :قال ابن جرير )١("� ¡

                                                                                                   
 ويشتد ضعف الرواية إذا روى عنـه ابنـه  .  ضعفه مجع من أهل العلم: ويزيد بن سنان) ٧/٤٢٠("ميزان االعتدال "و

ـ    ": كما قال البخاري . حممد  "قـال ابـن حجـر يف   "منـاكري  همقارب احلديث إال أن ابنه حممـداً يـروى عن
  . ضعيف: ]٧٧٢٧"[التقريب

   .عن عطاء بن أيب رباح به، عن أبيه ، د الرمحن الدمشقي خالد بن يزيد بن عب: تابعه ، وقد توبع يزيد 
  ). ٧/١٣(والبيهقي) ٤/٣٥٨(كما عند احلاكم 

  ].  ٧٧٤٨[ ،] ١٦٨٨ "[التقريب  "قاله احلافظ بن حجر يف . رمبا وهم خالد هذا ضعيف ، وأبوه صدوق 
  . فهذه متابعة ضعيفة

 "امت عند البيهقي ، وذكر هذا الشاهد الشيخ األلباين يف له شاهداً من حديث عيادة بن الص وقد ذكر البوصريي أن 
  . ياء املقدسي يف املختارهضوعزاه إىل متام يف فوائده ، وال) ٣/٣٦١("اء واإلر

  .فإنه جمهول ، ألوزاعي  اولكن ضعف احلديث ألجل رواية عبيد بن زياد 
   . تعاىلفهذه الطرق قد ترفع احلديث إىل درجة احلسن لغريه ، والعلم عند اهللا 
  ).٦/١٨٢٠(وابن أيب حامت) ١٠/١٥٨(أخرجه الطربي) ١(
  ).   ٦/١٨١٨(وابن أيب حامت) ١٠/١٥٨(أخرجه الطربي) ٢(
  ). ١٠/١٥٨(أخرجه الطربي) ٣(
  ). ١٠/١٥٨(أخرجه الطربي) ٤(
  .ةإىل ابن أيب شيب) ٤/٢٢١"(الدر املنثور"وعزاه يف) ٦/١٨١٨(وابن أيب حامت) ١٠/١٥٨(أخرجه الطربي) ٥(
  ). ٢/٥٤"(تفسري مقاتل بن سليمان:"انظر) ٦(
  ).  ٣/٢٢١(للنحاس"معاين القرآن) "١/٤٦٩(للواحدي " الوجيز"،)١٠/١٦٠"(تفسري الطربي:"انظر) ٧(



 

اس من تسميتهم أهل الفقر على حنو ما قد جرى به استعمال الن" إمنا املسكني املتعفف: "ومعىن قوله"
انتزاعه لقول اهللا اقرؤوا إن : ومما ينبئ عن أن ذلك كذلك. مساكني ال على تفصيل املسكني من الفقري

وذلك يف صفة من ابتدأ اهللا ذكره ووصفه بالفقر، " { ~ � ¡:"شئتم

u t s r  q  p o n m l k  }:فقال
¡ � ~ }  | { z y x w vz   

  . )٢()"٢٧٣: البقرة(
إن كان فقرياً، أعطي : ناقش هذا القول بأم جعلوا إعطاءه لشيء خارج وهو السؤال، فنحن نقولوي

بوصف الفقر، ودخل فيه املسكني، لكونه فقريا، وإن كان يعطى لغري ذلك كالسؤال، لزم أن يعطـى  
طى للسؤال، واحلاصل أن هذين وصفان متغايران، فقر ومسكنة، وكل منهما يدل على معىن ألجله يع

صاحبه، وحاصل قول ابن جرير أن العمدة على الفقر، لكن املسكني زاد بالسؤال، فما الفائدة حينئـذ  
  . من السؤال، وحنن نعطينه لفقره ال لسؤاله، ففي هذا إلغاء لوصف معترب شرعاً

  .سأل أن حيييه مسكيناً، ومييته مسكيناً، وحاشاه بأيب هو وأمي املسألة أن النيب : وأيضاً
  .احملتاج الذي ال زمانة به: احملتاج الذي به زمانة، واملسكني : أن الفقري: ل الرابعالقو

  .)٣(قاله قتادة
وهذان القوالن متفقان على أن الفقري أسوأ حاالً من املسكني، أما قول قتادة، فواضح، وأما قول ابـن  

ايته، خبالف الفقري، فـال  أن املسكني سيجد مبسألته ما قد يسد رمقه، وقد جيد بعض كف: جرير فبيانه
  .يفطن له

  . الذي مل يهاجر: هو املهاجر، واملسكني: الفقري: القول اخلامس 
  .وعلى هذا؛ فاألعرايب ال يعد فقرياً، ولكنه مسكني

  .)١(وإبراهيم النخعي  (٤)وذا القول قال الضحاك

                                                                                                   
  .من حديث أيب هريرة) ٢٥٧١(والنسائي) ١٦٣١(وأبو داود) ١٠٣٩(ومسلم )٤٢٦٥) (١٤٠٩(أخرجه البخاري) ١(
  ).   ١٠/١٦٠"(تفسري الطربي)"٢(
" الدر املنثور"، وعزاه يف)٦/١٨١٨(وابن أيب حامت) ١٠/١٥٨(والطربي ) ٢/٢٧٨(أخرجه عبد الرزاق يف تفسريه ) ٣(
  .  إىل ابن املنذر) ٤/٢٢١(
  ). ٦/١٨٢٠(، وابن أيب حامت)١٠/١٥٨(أخرجه الطربي) ٤(



 

يس يف األدلة الشرعية مـا  فل. ويناقش هذا القول، بأنه ليس له مستند شرعي وال لغوي،فال يعول عليه
يدل على أن من مل يهاجر ال يسمي فقريا بل يسمى مسكيناً، ومن املعلوم أن اهلجرة مصطلح شرعي، 

  . وعليه؛ فلن جتد هلذا التقسيم مستند من العربية
  .من أهل الكتاب : فقري املسلمني، واملسكني : الفقري : القول السادس
  .)٢(قاله عكرمة

  .ما قيل يف حق سابقه من افتقاره إىل الدليلوهذا يقال يف حقه 
  . ال فرق بني الفقري واملسكني، واهللا تعاىل وصفهم ذين الوصفني، واملقصود شيء واحد: القول السابع

  .)٣(وبه قال أبو يوسف وحممد بن احلسن وابن القاسم وسائر أصحاب مالك 
تباين، فال نلجأ إىل القول خبالف األصـل إال  بأن األصل التغاير بني األلفاظ وال: وقد نوقش هذا القول

ببينة وبرهان، ويف األدلة اليت ذكرها أصحاب األقوال داللة على أن بينهما فرقاً، كما أن اآلية جـاءت  
بيانا وإيضاحاً ألصناف الزكاة، فال ميكن أن نلغي نوعاً وجنعل اآلخر ساداً مكانه وقـائم مقامـه، إال   

  . بدليل وال دليل
  الترجيح 

عند النظر يف األدلة اليت استدل ا كل فريق، جند أننا أمام أدلة حمتملة، وليست قاطعة أو  مرجحـة،  
مل تكن حمل إمجاع بني علمائها بل هم متنازعون خمتلفون، ومن -يف هاتني اللفظتني–فلغة العرب مثالً 

ألصمعي القـول بكـال   أثبت أن الفقري أسوأ حاالً، قابله من يثبت عكس ذلك، كيف وقد نقلوا عن ا
  :وبيت الراعي الذي احتج به ابن قتيبة، قد اعترض عليه، قال ابن قدامة. )٤(القولني

                                                                                                   
تفسـري  : "حد، انظـر ، وحكاه عن إبراهيم النخعي غري وا)٦/١٨١٨(، وابن أيب حامت)١٠/١٥٩(أخرجه الطربي) ١(

تفسـري ابـن   "، )٢/٣٢٠" (تفسـري السـمعاين  " ،)٤/٣٢٣(للجصـاص  " أحكـام القـرآن  " ،)٢/٣٠٣"(البغوي
  ).   ٢/٣٦٥"(كثري

تفسـري ابـن   "، )٢/٣٠٣"(تفسـري البغـوي  : "،وحكاه عن عكرمة غري واحد، انظر)١٠/١٥٩(أخرجه الطربي) ٢(
  ).  ٢/٣٦٥"(كثري

    .)١/٢٠٢"(بداية اجملتهد"،)١٠/١٢١"(روح املعاين" ،)٨/١٦٩" ( القرطيبتفسري" ،)١٦/٨٥" (تفسري الرازي)"٣(
  ).  ١٦/٨٨" (تفسري الرازي"، )٥/٦٠"(لسان العرب: "انظر) ٤(



 

فإنه أخرب أن الذي كانت حلوبته وفْق العيال، مل يترك له سبد، فصار فقرياً ال : والشعر أيضاً حجة لنا" 
  .     )١("شيء له

  .أصبح صفر اليدين ال ميلك شيئاًيعين أنه وصف بالفقر بعد أن ذهبت حلوبته، ف

d  c   } :يعارضه قولـه ) ١٦:البلد(   z» ¬ ® ¯    } :وهكذا االستدالل بقوله تعاىل
            i h g f ez   )م ميلكون سفينة ) ٧٩:الكهففوصفهم باملسكنة مع أ.  

  :أن يقال -يف نظري القاصر-وأحسن ما جتتمع به األدلة 
ان إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا، فإذا ا قلنا ـذا اجتمعـت األدلـة    إن الفقري واملسكني،لفظ

املذكورة، ومل ختتلف، فاهللا وصف املسكني بكونه ذا متربة، واملراد بيان شدة احلاجة، ومل يـرد حـد   
: قولهاملسكني وضبطه بقيد ال ينخرم، فيدخل الفقري يف هذه اآلية، وعليه ؛ فال تعارض بني هذه اآلية و

{              i h g f e d  cz   )؛ألنـه أراد مطلـق احلاجـة     ) ٧٩:الكهف
مل يرد به حده وضبطه، بـل  " ليس املسكني:" وهكذا قوله . والفاقة، فتنتظم اآليتان يف هذا الوصف

بيان الفاقة، أما عند االجتماع فيكون لكل منهما معىن خيصه كما يف هذه اآلية، يقول شيخ اإلسـالم  
  : بن تيميةا
 :إذا أفرد أحدمها، دخل فيه لفظ اآلخر، وقد جيمع بينـهما يف قولـه   : وكذلك لفظ الفقري واملسكني"

{ t s  r qz  )فيكونان هنا صنفني، ويف تلك املواضع صنف  )٦٠:التوبة
  .)٢("واحد

  : ~يقول العالمة الشنقيطي 
أن : من املتأخرين، ويكادون يطبقون عليهـا والقاعدة املقررة عند علماء التفسري كما قاهلا غري واحد "

  .  )٣("الفقري واملسكني إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا 
إذا تقرر هذا؛ فإذا وجدنا دليال أفرد فيه ذكر الفقري أو املسكني، فإن اللفظ األخري يدخل فيـه، لكـن   

أن الفقري أشد : صه، وأرجح ما قيلعند ورود كال اللفظني، كما يف آية التوبة، فإن لكل منهما معىن خي

                                  
  ).     ٥/٦٠"(لسان العرب"، )٨/١٦٩"(تفسري القرطيب"، )١٦/٨٨" (تفسري الرازي: "، وانظر)٩/٣٠٨"(املغين) "١(
  ).  ٢/٦٩"(دقائق التفسري) "٢(
 ).   ٥/٥٨٨"(العذب النمري) "٣(



 

أن اهللا قدمه، وال يبدأ إال باألهم، فالفقري لشدة حاجته قدم؛ ليبدأ املتصدق بسد حاجته : فاقة، والدليل
  .  لشدا، فهذا أوجه األدلة يف نظري، والعلم عند اهللا تعاىل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  آلية الكرمية؟ما املراد بالرقاب يف ا: املسألة الثانية] ١٥٠[ 

  :  ~قال ابن قتيبة 



 

" z  y"(١)"فك الرقاب من الرق: املكاتبني، أراد: أي .  
  

  الدراسة

  : مجع رقبة، قال ابن األثري" z  y : "الرقاب يف قول اهللا تعاىل يف اآلية الكرمية
أعتق  :فإذا قال ،وتسمية للشيء ببعضه ،فجعلت كناية عن مجيع ذات اإلنسان ،وهي يف األصل العنق "

  .)٢("أو أمة أعتق عبداً :فكأنه قال ،رقبة
  : وقد اختلف أهل العلم يف املراد بالرقاب املذكورة يف آية الصدقات على قولني اثنني، مها

  .أم املكاتبون فقط، وال يدخل فيهم العبد: القول األول
 )٥(والنخعي )٤(يد بن جبريسعو )٣(ابن عباس: منهم، قول مجاهري العلماء وهووهذا ما اختاره ابن قتيبة، 

والواحـدي والسـمعاين   واألحناف واحلنابلة واختيار اإلمام الطربي  وهو مذهب الشافعية )٦(والزهري
   .  (٧)والبيضاوي وأبو السعود

   .ابن عباس رضي اهللا عنهما أن هذا هو تفسري الصحايبواحتجوا ب
  . )٨(يف عمومه املكاتب من الرقاب؛ ألنه عبد، واللفظ عام، فيدخل: وقالوا

                                  
  ).   ١٦٤ص"(تفسري غريب القرآن) "١(
    ).٢/٢٤٩"(النهاية يف غريب األثر" )٢(
 ،الرجل من زكاته يف احلج أن يعطي أنه كان ال يرى بأساً:عن ابن عباس ) ٥٩٩ص"(األموال"يف  أخرج أبو عبيد )٣(

  .ابن أيب شيبة وابن املنذر إىل) ٤/٢٢٤"(الدر املنثور"وعزاه يف ،وأن يعتق منها رقبة
  ". أعتق من زكاة مالك :عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال) ٦٠٠ص"(األموال"يف  عبيد أيبعند و
  .ابن أيب شيبة وابن املنذرإىل ) ٤/٢٢٤"(الدر املنثور"وعزاه يف ) ٦٠٠ص"(األموال"أخرجه أبو عبيد يف ) ٤(
  .ملنذرإىل ابن ا) ٤/٢٢٤"(الدر املنثور"عزاه يف  )٥(
    ).١٠/١٦٣(الطربي  أخرجه )٦(
تفسري البغوي " ، ) ٢/٣٢١" (تفسري السمعاين " ،)١/٤٦٩(لواحديل" الوجيز"،)١٠/١٦٤"(تفسري الطربي:" انظر) ٧(

وع ماجمل"، )١٠/١٢٣"(روح املعاين"،)١/١٧٩"(زاد املسري" ،)٤/٣٢٦(لجصاصل"أحكام القرآن"،)٢/٣٠٤" (البغوي 
 "تفســري البيضــاوي"،)١٦/٨٩"(تفســري الــرازي"،)٩/٣١٩"(املغــين"،)٢/٥٠٦"(الوســيط"، )١٨٥–١٨٤(/"
  ).٤/٧٦"(تفسري أيب السعود"،)٣/١٥٣(
  ).٧/٢٣٧(البن قدامة"الشرح الكبري"، )٩/٣٠٩"(املغين:"انظر) ٨(



 

وعندهم أن العبد ال يدخل؛ ألن العبد إذا أعتق كان والؤه ملعتقه، وهذه منفعة، والزكاة عبادة واجبـة  
: ، قال اإلمام أمحدمنها نفع من عرض الدنيا وال عوض  خمرجهاال يرجع إىلينبغي أداؤها وإخراجها وأ

يعني مـن مثنـها، فهـو    : الوالء، وقاليعتق من زكاته، ولكن أهابه اليوم؛ ألنه جير : قد كنت أقول
  .)١(أسلم

وهناك " |  {  ~ :"كقوله تبارك وتعايل ":" z  yأن قوله :  وهلم من احلجة أيضاً
وأما ، مذهبنا ىال علإإليهم  وال يكون دفعاً ،الرقاب ىلإفكذا هنا جيب الدفع  ،اجملاهدين ىلإجيب الدفع 
   .)٢(سادام ىلإوإمنا هو دفع  ،فليس بدفع إليهم ،يشترى به عبيد :من قال

  . أم العبيد ، فيعتقون من الزكاة: القول الثاين
   .  (٣)اإلمام أمحدوهذا مذهب اإلمام مالك واحلسن البصري ورواية عن 
  . (٤)واختاره ابن جزي الكليب والقرطيب والراغب األصفهاين

الرقبة إذا أطلقت انصـرفت إليـه،   واحتجوا بأن العبد داخل يف عموم الرقاب بل هو ظاهر فيه، فإن 

  .)٥() ٣:اجملادلة(  y xz   } :كقوله
  
  
  

  الترجيح

                                  
    ، )٤/٣٢٦(لجصاصل"أحكام القرآن"،)١٠/١٦٤"(تفسري الطربي" ،)٩/٣٢١"(املغين" :انظر )١(
    .  ، )٤/٣٢٦(لجصاصل"أحكام القرآن: "، وانظر)٦/١٨٩"(اجملموع:"وي يفهذه احلجة ذكرها النو )٢(
" اإلشراف"، )١/٨٨(البن العريب"أحكام القرآن"،)٨/١٨٢"(اجلامع ألحكام القرآن"،)٣/٥٠"(احملرر الوجيز:"انظر) ٣(
)٤٢٢-١/٤٢١. (  
" املفـردات يف غريـب القـرآن   "، )٨/١٨٢"(اجلامع ألحكام القـرآن  " ،)٢/٧٨"(التسهيل لعلوم الترتيل:"انظر) ٤(
  ).٢٠١ص(
" شـرح منتـهى اإلرادات  "،)٧/٢٣٧(البن قدامـة  "الشرح الكبري: "، وانظر)٩/٣٢٠"(املغين"قاله ابن قدامة يف  )٥(
)٢/٣١٤(.     



 

الذي يترجح يل أن اآلية تشمل كال النوعني؛ ألن املكاتب يف حقيقته عبد، ولذلك؛ إذا مل يدفع املـال  

 ، وكذا العبـد، بـل الظـاهر   "z  y "املشروط عليه، عاد قناً، فهو داخل يف عموم اآلية الكرمية
  . إطالق الرقبة على العبد، فكيف خيرج منها

وما ذكروه من أن املعتق سينتفع بالوالء، فيجاب عن هذا، باملنع، وأنه ال ينتفع بالوالء؛ ألنه إمنا أعتقه 
  .من مال جيب عليه إخراجه

 وهذا القول املذكور من مشول اللفظ لكال املعنيني، هو ما اختاره ابن حزم ، وهو رواية عـن اإلمـام  
   .  (١)أمحد ، وإليه ذهب أبو عبيد وابن املنذر وشيخ اإلسالم ابن تيمية والشوكاين والسعدي

وأما األسري املسلم، فالذي يظهر، أنه يدخل يف احلكم من باب القياس، ال من باب مشول اللفظ لـه،  
  :قال ابن قدامة

"نا مملسا مريأَس هكَاتز نم رِيتشأَنْ ي وزجيو  كَفَك ورِ ، فَهالْأَس نم ةقَبر فَك هأَن؛ ل نيرِكشي الْمدأَي
مهقُلُوب لَّفَةؤإلَى الْم هفركَص وينِ ، فَهلدا لاززإع يهأَنَّ فلو ، قالر نم دبالْع ةقَب٢("ر(.  

  . ىلدال على ما ذكرت، والعلم عند اهللا تعا ~فقوله 
    
  
  
  
  
  
  

X W{    L  KJ  I   HG  F  E  D  C  B  A
Mz  )٧٣:التوبة(.  

                                  
" اإلقناع"، )٦٠٠ص(أليب عبيد" األموال" ، )٩/٣٢٠"(املغين"،)٥/٤٣٧"(تفسري القامسي"،)٢/٣٧٣"(فتح القدير)" ١(

  ).٣٤١ص"(تفسري السعدي"،)٢٨/٢٧٤"(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم"،)١/١٨٦(نذر البن امل
   ).٣٢٢-٩/٣٢١"(املغين" )٢(



 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : وفيها مسألة واحدة، وهي

  .بيان معىن جهاد املنافقني] ١٥١[
  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 

"D  C " بالسيف"E "١("بالقول الغليظ(.  
  
  

  الدراسة
أما جهاد الكفار فواضح . الكفار واملنافقون:  يف هذه اآلية جبهاد فئتني من اخللق، مهاأمر اهللا جل وعال

أعداءه الكفار وقاتلهم، وهذا  ومعلوم، ويكون بالسيف؛ فالكافر عدو بني العداوة، وقد جاهد النيب 
  . ال إشكال فيه

الكفـار؛ فاملنـافق خمـالط    أما جهاد املنافقني، فالشك أنه لن يكون بالسيف والقتال، كما هو جهاد 
  للمسلمني، مقيم بني أظهرهم، مظهر هلم ما حيقن به دمه وماله، فكيف يكون جهاده؟

 )٢(أن جهاد املنافق يكون باإلغالظ عليه بالقول، وهذا مذهب ابن عبـاس  ~يرى اإلمام ابن قتيبة 
ور بعد جهـادهم،  ، لكن اإلغالظ عليهم بالقول داخل يف أمر آخر مذك)٤(والسمرقندي )٣(والضحاك

وال شـك أن بـني     :  {  G  F  E  D  C  B  Azفقد قـال  
   :اجلهاد والغلظة، ومن ههنا، قال اإلمام الرازي عن هذا القول: األمرين تبايناً

وكـذا   ،يقتضي األمر جبهادمها معاً   E  D  Cz } :ألن ظاهر قوله ؛وهذا بعيد"

  .)٥("راجع إىل الفريقني  G  Fz } :ظاهر قوله

                                  
   ). ١٦٥ص"(تفسري غريب القرآن") ١(
      ).١٠/١٨٣(الطربي أخرجه  )٢(
       ).١٠/١٨٣(الطربي أخرجه  )٣(
  ).٢/٧٣"(تفسري السمرقندي:"انظر) ٤(
    ).   ١٠/١٤٦(البن عادل"اللباب:"ظر، وان)١٦/١٠٧"(تفسري الرازي" )٥(



 

جهـادهم  املراد : وعرب آخرون من أهل العلم عن نوع آخر من أنواع اجلهاد، ومرده إىل اللسان، فقالوا

: أمر جبهادهم، واملعـىن  E  D  C  B  Az  }:وقوله:"باحلجة، قال الزجاج
  .)١("جاهدهم بالقتل واحلجة، فاحلجة على املنافقني جهاد هلم

  .)٢(والشوكاينوهكذا قال الزخمشري 
جهاد املنافقني يكون باللسـان، وهـذا   : آخرون من السلف بتعبري أعم وأوسع وأمشل، فقالوا وقد عرب

عام، فيشمل إقامة البينة وإيضاح احلجة ودحض الشبهة، وكذا الترهيب والوعيد ألهل النفاق، والـذم  
  . له وألهله وبيان خالهلم، كل هذا داخل يف جهاد املنافقني

  .)٦(، واختاره ابن جزي الكليب )٥(والسدي )٤( حلسن يف قولوا )٣( ابن عباسوممن قال به 
، )٨( واحلسن البصري يف قول )٧( إقامة احلدود عليهم، وهو قول قتادة: أن املراد جباهدهم: القول الثاين

  .، وقد كان املنافقون، هم أكثر الناس مواقعة ملا يوجب احلدود)٨(
باملنافق، بل هي شاملة لعصاة املسلمني، كما أن  بأن إقامة احلد ال ختتص: وقد اعترض على هذا القول

احلد على من شهد له باإلميان، كمـا يف قصـة    مواقعة ما يوجب احلد، ليس بنفاق، وقد أقام النيب 
  .)٩(اجلهنية اليت زنت

                                  
    ). ٢/٤٦١(للزجاج"معاين القرآن" )١(
    ).٢/٣٨٢"(فتح القدير"، )٢/٢٧٦"(الكشاف: "انظر )٢(
     .ابن املنذر وابن أيب حامت وابن مردويه والبيهقي يف سننهإىل ) ٤/٢٣٩"(الدر املنثور:"عزاه يف )٣(
  ).١٤/٧٠٥("املطالب العالية"أخرجه مسدد كما يف ) ٤(
    ).٤/٢٤٠"(الدر املنثور"عزاه يف  )٥(
    ).٢/٨٠"(التسهيل:"انظر )٦(
      ).١٠/١٨٤(الطربي أخرجه  )٧(
      ).٦/١٧٥٠(ابن أيب حامت و) ١٠/١٨٣(الطربي أخرجه  )٨(
وهي حبلى من  أن امرأة من جهينة أتت نيب اهللا   عمران بن حصني من حديث) ١٦٩٦(مسلمأخرج اإلمام  )٩(

فائتين  ،فإذا وضعت ،أحسن إليها" :فقال ،وليها فدعا نيب اهللا  ،فأقمه علي ،أصبت حداً ،يا نيب اهللا :فقالت ا،الزنمن 
تصلي عليها يا نيب  :فقال له عمر ،مث صلى عليها ،فرمجت ،مث أمر ا ،فشكت عليها ثياا ففعل فأمر ا نيب اهللا  ،ا

وهل وجدت توبة أفضل مـن   ،توبة لو قسمت بني سبعني من أهل املدينة لوسعتهملقد تابت " :فقال !!؟اهللا وقد زنت
    ".   أن جادت بنفسها هللا تعاىل



 

ألن أكثـر إصـابة    ؛إن جهاد املنافقني بإقامة احلدود فيهم :وأما قول من قال: "قال اإلمام ابن العريب
إمنا املنافق مبا يكون يف قلبـه   ،وليس العاصي مبنافق ،فإنه دعوى ال برهان عليها ،كانت عندهم احلدود

وأخبار احملدودين يشهد مساقها أـم مل يكونـوا    ،ال مبا تتلبس به اجلوارح ظاهراً ،من النفاق كامناً
  . )١("منافقني

  . )٢( وقد اختار البيضاوي وأبو السعود اجلمع بني هذا القول وسابقه
  .باليد واللسان وبكل ما أطاق جهادهم بهيشمل اجلهاد  أن هذا اجلهاد: القول الثالث

 ،فـإن مل يسـتطع   ،بيـده  :قال   E  D  Cz } :يف قوله تعاىلوقال ابن مسعود 
   .)٣(فليكفهر يف وجهه ،فإن مل يستطع ،فبقلبه ،فإن مل يستطع ،فبلسانه

  .)٤(ر الطربي وابن عطية والرازي والسعديابن جري: واختار هذا مجع من العلماء منهم

تدل على بذل الطاقة واستفراغ الوسع، وهذا ال يقتصر على اللسـان، بـل   " C"ألن لفظة: قالوا
  . يشمل اليد واللسان والوجه بأن يعبس يف وجوههم، وغري ذلك

أنه كان يعـرف   مل يقاتلهم مع على دخول قتال املنافقني يف معىن اجلهاد، بأن النيب  )٥(وقد اعترض
  . بعضهم بأعيام، وبأن القتال إمنا يكون ملن صرح بالكفر، وهؤالء خيفونه ويسرون به

قتال املنافقني مما يفهم من عبارات بعض السلف، كما مر يف أثر ابن مسعود، وكذا علي بن أيب : قلت
  :طالب، فقد روي عنه أنه قال

D  C   }: وسيف للمنافقني :،مث قالبأربعة أسياف، سيف للمشركني بعث رسول اهللا 
Ez   )١(.  

                                  
تفسـري  "، )٨/٢٠٤"(تفسري القـرطيب "،)١٦/١٠٧"(تفسري الرازي:"، وانظر)٢/٥٤٤(بن العريبال"أحكام القرآن" )١(

    ). ٢/٣٨٢"(فتح القدير"، )١٠/١٣٧(" روح املعاين"، )١٠/١٤٧(البن عادل"اللباب"، )٣/١٢٢("اخلازن
    ). ٤/٨٤"(تفسري أيب السعود"، )٣/١٥٨"(تفسري البيضاوي: "انظر )٢(
ابن أيب شيبة وابـن  إىل ) ٤/٢٤٠(الدر املنثور ، وعزاه يف )٦/١٧٥٠(ابن أيب حامت و )١٠/١٨٣(الطربي أخرجه  )٣(

    .وابن مردويه الشيخ أيب الدنيا يف كتاب األمر باملعروف وابن املنذر وأيب
، )١٦/١٠٨"(تفسري الرازي"،)٢/١٤٢"(تفسري الثعاليب"،)٣/٥٩"(احملرر الوجيز"،)١٠/١٨٤"(تفسري الطربي:"انظر )٤(

     ).٣٤٤ص"(تفسري السعدي"، )١٦/١٠٨"(الرازي
    ).  ١٦/١٠٧"(تفسري الرازي"،)٣/٥٩"(احملرر الوجيز :"انظر )٥(



 

  .)٢("وهذا يقتضي أم جياهدون بالسيوف إذا أظهروا النفاق: "قال ابن كثري
أنه ال يعترض على هذا الفهم مبا ذكر؛ ألن املنافق إذا جهر بنفاقه وكفره، أقـيم عليـه مـا    : وعندي

يتب، وهذا من جهاده والشك، ويكـون   يستوجبه من حق اهللا فيه من االستتابة، وضرب عنقه إذا مل

  Ø  × Öz    }                  :إطالق وصف النفاق عليه، باعتبار ما كان عليه، كما يف قوله تعاىل
     ).١٢٠:األعراف(

يأيت بالواحد منهم إذا مـا ظهـر منـه     معهم، وكونه مل يقتلهم، فقد كان النيب  وأما فعل النيب 
مبـا   األميان الكاذبة تارة، وبإظهار التوبة والندم تارة أخرى، فيعاملهم النيب النفاق، لكنهم يلوذون ب

  .   يقتل أصحابه أن حممداً : ظهر له من حاهلم، دفعاً لفتنة حتدث الناس
  الترجيح

الذي يترجح يل هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثالث، من أن اجلهاد شامل لليد واللسـان وغـري   
ودليلهم واضح وبني يف الداللة على قوهلم، وأما قول مـن  . مع رعاية املصلحةذلك، حبسب القدرة، 

قال باللسان، فقد قصر اجلهاد على بعض معانيه، فعدم االنبساط للمنافق عند مالقاته،وإظهار السخط 
عليه عند ظهور ما يوجب الريب منه يعد من جهادهم، قال اإلمام ابن كثري رمحه اهللا تعاىل بعد ذكره 

  :قوال السابقةلأل
حبسب األحـوال واهللا   ،وتارة ذا ،ألنه تارة يؤاخذهم ذا ؛منافاة بني هذه األقوال إنه ال :وقد يقال"

  .)٣("أعلم
  

 X W{   i  h  g  f  ed  c  b  a`      _  ^  ]  \
u   t       s  r   q  p  o  nm  l   kjz  )١٠١:التوبة.(  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــ

                                                                                                   
أوله، لكن إسناده ) ٦/١٧٥٢(أخرج ابن أيب حامت يف تفسريه، وقد )٢/٣٧٢(ه تفسرييف  ابن كثري ذكره ذا التمام )١(

  .منقطع
   ).٢/٣٧٢"(تفسري ابن كثري" )٢(
      ).٢/٣٧٢"(تفسري ابن كثري")٣(



 

  :وفيها مسألة واحدة، وهي

  ".p  o :"بيان قوله تعاىل] ١٥٢[
  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 

"p  o "١("عذاب الدنيا، وعذاب القرب: بالقتل واألسر، وقال احلسن(.     
  

  الدراسة
  : وال، منهااختلف أهل العلم يف املراد بالعذاب مرتني والذي توعد اهللا به أهل النفاق على عدة أق

  .القتل واألسر: ما ذهب إليه ابن قتيبة من أن املراد به: القول األول
  .األسر: القتل والثاين: وعلى هذا فالعذاب األول

  .)٢(القتل والسيبويشبه هذا القول قول اإلمام جماهد، حيث فسره بأنه 
وكذا جماهد يريـان هـذا   والشك أن القتل واألسر والسيب هو من العذاب، كما أن اإلمام ابن قتيبة 

  .العذاب يف الدنيا
  .اجلوع والقتل: مها: القول الثاين

  .)٣(أيضاً جماهدوهذا مروي عن اإلمام 
ويناقش هذان القوالن بأن اآلية يف املنافقني، ومل حيصل ألكثر املنافقني قتل وال أسر وال سيب، فهذه من 

رهم اإلسالم، فال يعاملون مبا ذكر، ولذا قال ابـن  أحكام احملاربني من الكفار، أما املنافقون، فظاهر أم
  .)٤("ألن منهم من مل يصبه هذا ؛وهذا بعيد" :عطية عند ذكره لقول جماهد

 .وكذلك اجلوع، فقد كان بعض املنافقني غنياً
   .أم عذِّبِوا باجلوع مرتني: القول الثالث

  .)١(جماهد وهو مروي عن

                                  
    ). ١٦٧ص"(تفسري غريب القرآن" )١(
   ).٨/١٩٩"(عمدة القاري"، :، وانظر)٦/١٨٧١(ابن أيب حامت و) ٢/٢٨٦( هتفسرييف الصنعاين أخرجه  )٢(
ابن أيب شـيبة وابـن   إىل ) ٤/٢٧٤"(الدر املنثور"وعزاه يف ) ٦/١٨٧٠(ابن أيب حامت و) ١١/١٠(ه الطربي أخرج )٣(

  . الشيخ املنذر وأيب
     ).٣/٧٦"(احملرر الوجيز")٤(



 

   .القرباجلوع، وعذاب : أما: القول الرابع
 . )٢(وبه قال جماهد
   .عذاب القرب: أن العذاب األول يف الدنيا، وهو فضيحتهم بالنفاق، والعذاب الثاين :القول اخلامس

قام يـوم مجعـة    ، وروى أن النيب )٣(عنه رضي اهللا عنهما وهو األشهر، بن عباسوهذا مروي عن ا
  .)٤(ففضحهم" خرج ا ،فانك منافق، ويا فالن ؛اخرج ،يا فالن: خطيباً، فقال

، ويتبني لنا صـدق هـذا   )٥(وأما العذاب الثاين، وتفسريه بعذاب القرب، فهذا قد ذهب إليه أكثر الناس
  .اتفاق املفسرين على هذا )٦(بذكر أقوال املفسرين، بل قد نقل اخلازن

إلثبات عذاب  كدليل" اب ما جاء يف عذَابِ الْقَبرِب:"هذه اآلية حتت ~ )٧(وقد أورد اإلمام البخاري
  .القرب

أن العذاب األول إما أن يكون الفضيحة، أو القتل يف الدنيا، وأما العذاب  )٨(وقد اختار اإلمام السيوطي
  .الثاين، فهو عذاب القرب

ولعل وجه من ذهب إىل أن العذاب الثاين هو عذاب القرب؛ أن الدور ثالثة، واملنافق معذب فيها كلها، 
د هذا العذاب، وحينئذ، فيحمل أحد العذابني على الدنيا، واآلخـر علـى   وعذاب اآلخرة قد ذكر بع

  .  عذاب القرب
   .عذاب القرب: والثاين. إقامة احلدود عليهم: أن العذاب األول: سادسالل والق

                                                                                                   
      ).٦/١٨٧١(ابن أيب حامت ، و)١١/١٠(هتفسرييف الطربي و) قسم التفسري-٥/٢٧٣(سعيد بن منصور أخرجه  )١(
   ).٨/١٩٩"(عمدة القاري"، :، وانظر)١١/١٠(هتفسرييف  الطربيأخرجه  )٢(
         ).٣/٤٩٣"(زاد املسري"، )٥/٩٨"(البحر احمليط:"وانظر ،)٣/٧٦"(احملرر الوجيز: "قاله ابن عطية يف )٣(
  ).١/٢٤٢"(املعجم األوسط"والطرباين يف) ٦/١٨٧٠(ابن أيب حامتو ،)١١/١٠(هتفسرييف الطربي أخرجه ) ٤(

  ".هذا احلديث عن السدي إال أسباط بن نصر مل يرو: وقال
    ".صدوق كثري اخلطأ يغرب]:"٣٢١"[تقريب التهذيب"وأسباط هذا قال فيه ابن حجر يف 

    ".وهو ضعيف ،العنقزي وفيه احلسني بن عمرو بن حممد): "٧/٣٤"(جممع الزوائد"قال اهليثمي يف 
         ).٢/١٥١"(تفسري الثعاليب" ،)٥/٩٨"(البحر احمليط" :، وانظر)٣/٧٦"(احملرر الوجيز: "قاله ابن عطية يف )٥(
   ).٣/١٤١(يف تفسريه ) ٦(
شيخ جمموع فتاوى "، )٥٦ص"(إثبات عذاب القرب" ،)٢٤٩ص(لألشعري "اإلبانة:"، وانظر)١/٤٦١( هصحيحيف  )٧(

  ). ٢/٧١٩"(القبول معارج"،)٤/٢٦٦"(اإلسالم
  ). ٢٥٨ص"(تفسري اجلاللني:"انظر )٨(



 

  .)٢(، واختاره ابن جزي الكليب)١(وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً
يأت مبا يوجب احلد، فال يقام عليه، فيكون سـلم مـن   بأن كثرياً من املنافقني مل : ويناقش هذا القول

  .العذاب، والظاهر من اآلية أن العذاب نازل م ال حمالة
اجلهاد الذي يـؤمرون بـه ، قالـه    : الزكاة اليت تؤخذ منهم، واآلخر: أن أحد العذابني: القول السابع

  .)٣(احلسن
  .وال واألوالد ، ويف اآلخرة بالنارأن عذام يف الدنيا باملصائب يف األم: الثامن ل والق

    .)٤( قال ابن زيدوذا 
 :أن اهللا تعاىل ذكر أنه سيعذب املنافقني بأمواهلم وأوالدهم، كما يف قوله تعـاىل : ولعل وجه هذا القول

{  N M L K     J I H G FE D C B Az )ــة   )٥٥:التوب
النار، فيه نظر بني، وهو أن عذاب اآلخـرة   فهذا أحد العذابني، لكن تفسريه العذاب الثاين بأنه عذاب

 u  t      s r  q p oz  } :قد ذكر بعد هذا، حيث قال ربنا جل شـأنه 
  .، وهذا تكرار يرته عنه القرآن) ١٠١:التوبة(

  :  وكأن اإلمام الواحدي أدرك هذا، فوافق على األول دون الثاين، فقال
  

"p o"٥("ربوعذاب الق ،باألمراض واملصائب يف الدنيا(. 
يف القرب مبنكـر  : عند املوت تضرب املالئكة وجوههم وأدبارهم ، والثاين : أن األول : التاسع ل والق

   .ونكري
  .)٦(قاله مقاتل بن سليمان

                                  
    ".بن عباس من وجه غري مرضياذكر ذلك عن ): "١١/١١( هتفسريابن جرير يف قال  )١(
    ).٢/٨٣"(التسهيل لعلوم الترتيل" :انظر )٢(
 :إىل مذهب مقارب فقال) ٢/٢٢٩(ومل يسق إسناده، وقد ذهب ابن أيب زمنني يف تفسريه) ١١/١١(الطربي ذكره ) ٣(

   ".فبعذاب القرب: وأما األخرى أن تؤخذ منهم كرها ،  ،فبالزكاة: أما إحدامها" :فقال
   ).٦/١٨٧١(ابن أيب حامت و) ١١/١١(الطربيأخرجه )٤(
    ).١/٤٧٩"(تفسري الواحدي" )٥(
   ).٣/٤٩٣"(زاد املسري" ،)٢/٦٨"(تفسري مقاتل بن سليمان" :انظر) ٦(



 

ولعل وجه هذا القول أن اهللا تبارك وتعاىل قد توعد املنافقني بساعة االحتضار، كما يف قولـه تبـارك   

 ).٢٧:حممد(  z® ¯     ° ± ² ³  ´  } :وتعاىل
   .عند املوت: بالسيف، والثاين: أن األول : العاشر ل والق

 .)١(قاله مقاتل بن حيان
  .أن املراد عذاباً بعد عذاب، وليس املراد به مرتني فقط، وأنه مجيعه يف الدنيا: القول احلادي عشر

اال وارداً يف معـىن  وإىل هذا ذهب ابن القيم وابن حيان والشوكاين وابن عاشور، وجعله السعدي احتم
  : ، يقول الشوكاين)٢(اآلية

وأم يعذبون مـرة بعـد    ،أن هذا العذاب املكرر هو يف الدنيا مبا يصدق عليه اسم العذاب ،والظاهر"
  .)٣("مث يردون بعد ذلك إىل عذاب اآلخرة ،مرة

: ، وأما الثاينسالمعذام مبا يدخل عليهم من الغيظ يف أمر اإلأن العذاب األول هو : القول الثاين عشر
  .فهو عذاب القرب

  .)٤(وذا قال ابن إسحاق
  
  

  .عذاب القرب وعذاب النار: أن املراد: القول الثالث عشر
  .)٦(وقتادة )٥(ويروى هذا عن جماهد

  الترجيح

                                  
    ).٣/٤٩٣"(زاد املسري" :انظر )١(
، )١١/٢٠"(التحريـر والتنـوير  " ،)٥/٩٨"(البحر احمليط"،)٥/٢٤٤"(زاد املعاد"،)٣/٣٣"(إعالم املوقعني" :انظر )٢(
    ).٣٥٠ص"(تفسري السعدي"
    ).٢/٣٩٩"(فتح القدير" )٣(
   ).٥/٨٧"(تفسري الثعليب" :، وانظر)١١/١١(الطربي أخرجه  )٤(
   .إىل ابن املنذر) ٤/٢٧٤"(الدر"وعزاه يف) ٦/١٨٧٠(أخرجه ابن أيب حامت )٥(
ابـن أيب  إىل ) ٤/٢٧٤"(الدر املنثور"وعزاه يف  )٥٦ص"(عذاب القرب" والبيهقي يف) ٦/١٨٧٠(أخرجه ابن أيب حامت)٦(

  .الشيخ حامت وأيب



 

أن املراد عذاب يف الدنيا وعذاب يف القرب، : -والعلم عند اهللا تبارك وتعاىل -الذي يترجح يل من املعىن
اب الدنيا يشمل مجيع ما ذكر يف األقوال السابقة، وما مل يذكر مما يعلمه اهللا وال يعلمـه العبـاد،   وعذ

أن اهللا تبارك وتعاىل أخرب أنه يعذم مرتني، ولفظ العذاب صادق على ما ذكر، فـال ينبغـي   : والدليل
فسر فذكر نوعـاً مل  ختصيصه بنوع دون آخر من غري دليل يعول عليه، أو برهان يستند إليه، ولعل من 

يرد تقييد اآلية به، بل أراد البيان عن طريق النص على بعض أنواع العام، وهذا أسلوب جـرى عليـه   
  : أما الدليل على أن أحد العذابني يف الدنيا واآلخر يف القرب، فقد قال الرازي. األقدمون من العلماء

o " :فقولـه  ،وحياة القيامة ،حياة القربو ،حياة الدنيا :مراتب احلياة ثالثة :أن يقال واألوىل "
 p" ١("وعذاب القرب ،املراد منه عذاب الدنيا جبميع أقسامه(.  

  : ~ويقول ابن جرير 

داللة على أن العذاب يف املرتني كلتيهما  "u  t      s r  q :"على أن يف قوله جل ثناؤه "
  .)٢("واألغلب من إحدى املرتني أا يف القرب ،قبل دخوهلم النار

مل جيزم بتفسري العذاب مرتني؛ حبجة أن اهللا مل ينص على بيانه، فنبقى على ما  ~على أن ابن جرير 
  . أخربنا اهللا تعاىل من أم يعذبون مرتني

  .)٤(وابن جريج )٣(وهذا املذهب الذي رجحته، هو مذهب قتادة
 

 X W{   F  E   D  C  B  A
  Q   P   ON  M  L  K  J  I     H  Gz  

  ).١١٢:التوبة(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــ

                                  
    ).١٦/١٣٨"(تفسري الرازي" )١(
     ).١١/١١( "الطربيتفسري " )٢(
    ).١١/١١(الطربيأخرجه  )٣(
    ).١١/١١(الطربيأخرجه  )٤(



 

  : وفيها مسألة واحدة، وهي

  ".D :"بيان معىن] ١٥٣[
  :  ~قال اإلمام ابن قتيبة 

"D "ح: الصائمون، وأصل السائحيإذا جرى : الذاهب يف األرض، ومنه يقال ماء سائح وس
ت، فشبه الصائم به؛ إلمساكه يف صـومه عـن املطعـم    وذهب، والسائح يف األرض ممتنع من الشهوا

  .)١( "واملشرب واملنكح
  الدراسة

  :اختلف املفسرون يف معىن السائح على أربعة أقوال أو مخسة،هي
  .املراد بالسائح الصائم: القول األول

 (٤)وعائشة (٣)، وممن ذهب إليه ابن مسعود(٢)وهذا ما اختاره اإلمام ابن قتيبة، وبه قال مجهور املفسرين
  .)٧(ومقاتل بن سليمان (٦)وهو قول جماهد (٥)وابن عباس

  .(٨)ذكر اهللا يف القرآن السياحة هم الصائمون كل ما :ابن عباسقال 
وممن اختاره ابن جرير والثعليب والواحدي وابن عطية والزخمشري وابن العريب والراغب األصفهاين وابن 

   . (٢)بيضاوي، وقدمه ال(١)كثري والسيوطي وأبو السعود

                                  
  ).  ١٦٨-١٦٧ص"(تفسري غريب القرآن) "١(
ـ ) ٢( ، بـل نسـبه الواحـدي    )١١/٣١"(روح املعـاين :"، وانظـر )٢/٤٠٨"(فـتح القـدير  :"وكاين يفقاله الش
): ٢/٤٧٢"(معاين القرآن"، وقال الزجاج يفعامة املفسرينإىل ) ١٦/١٦١(ه تفسريوالرازي يف ) ٢/٥٢٧"(الوسيط:"يف

  .إنه قول أهل اللغة والتفسري مجيعاً 
ابن املنـذر  إىل ) ٤/٢٩٨"(الدر املنثور:"وعزاه يف )٦/١٨٨٩(ه سريتف، وابن أيب حامت يف )١١/٣٧(الطربي أخرجه) ٣(

  .الشيخ والطرباين وأيب
  ).١١/٣٩(الطربي أخرجه) ٤(
  ). ١١/٣٧(الطربي أخرجه) ٥(
  ).٢٨٧ص"(تفسري جماهد:"،وانظره يف)١١/٣٨(الطربي أخرجه)٦(
  ).٢/٧٣"(تفسري مقاتل بن سليمان:"انظر) ٧(
  .ابن املنذرإىل ) ٤/٢٩٨"(الدر املنثور"يفوعزاه  )١١/٣٨(الطربي أخرجه)٨(



 

؛ إال أن هذا املعىن ال يراد يف هذه اآلية هب يف األرض للعبادة والترهباذالالرجل والسائح يف اللغة هو 
، (٣)الكرمية، وال يف غريها من األدلة الشرعية؛ ألن السياحة ذا املعىن من الترهب اليت يت األمة عنـه 

عبادة، فشبه الصائم به؛ لكونه قد انقطع عن مالذه وشهواته، فالسائح إذاً الذاهب يف األرض إنقطاعاً لل
  :قال األزهري

"فحني جيد الـزاد يطعـم   ،يذهب يف األرض ال زاد معه ألن الذي يسيح متعبداً ؛وقيل للصائم سائح، 
  .(٤)"فلشبهه به مسي سائحاً ؛والصائم ال يطعم أيضاً
  .(٥)واملشرب واملنكح ترك اللذات كلها من املطعمألنه ي ؛إمنا قيل للصائم سائح :وقال سفيان بن عيينة

على نفسـه   أن اإلنسان إذا امتنع من األكل والشرب والوقاع وسد :وهووارتضى الرازي وجها آخر، 
فيصري من السـائحني يف   ،وجتلت له أنوار عامل اجلالل ،انفتحت عليه أبواب احلكمة ،أبواب الشهوات
فيحصـل لـه سـياحة يف عـامل      ،ومن درجة إىل درجة ،إىل مقام املنتقلني من مقام ،عامل جالل اهللا
 .(٦)الروحانيات

                                                                                                   
 ،)٣/٨٩"(احملرر الوجيز"،)١/٤٨٣(لواحديل"الوجيز"،)٥/٩٨"(تفسري الثعليب" ،)١١/٣٧"(تفسري الطربي" :انظر) ١(
" تفسري ابن كثري"،)٢٤٦ص"(القرآن املفردات يف غريب"،)٢/٥٩٠(البن العريب "أحكام القرآن"، )٢/٢٩٩"(الكشاف"
  ).٤/١٠٦"(تفسري أيب السعود"، )٢٦١ص"(اجلاللني تفسري"، )٢/٣٩٣(
  ).٣/١٧٥"(تفسري البيضاوي: "انظر) ٢(
  ):٣٣٦ص"(خمتصر الفتاوى املصرية:"قال شيخ اإلسالم كما يف ) ٣(
من  ليست السياحة :قال اإلمام أمحد، عنه يوالسياحة يف البالد لغري مقصد مشروع كما يعانيه بعض النساك أمر منه"

 اقتضـاء الصـراط  " ،)١٠/٦٤٣"(جمموع الفتـاوى :" ، وانظر"وال الصاحلني ،وال من فعل النبيني ،يءاإلسالم يف ش
  ).١٠٥ص"(املستقيم

تفسري "، )٣/٢٥٨(للنحاس"معاين القرآن"،)١/٣٢٦(يب عبيدأل "غريب احلديث": ، وانظر)٥/١١٣"(ذيب اللغة) "٤(
 ،)٨/٢٦٩" (تفسري القـرطيب " ،)٣/١٧٥"(البيضاويتفسري "،)١٦/١٦١" (ازيتفسري الر"،)٢/٢٣٤"(زمننيأيب ابن 

  ).٢/٤٩٣"(لسان العرب"، )٢/٤٠٨" (فتح القدير"،)٤/١٠٦"(تفسري أيب السعود"، )٥/١٠٧"(البحر احمليط"
الـدر  " وقد عزاه يف) ٢/٣٥١"(تفسري السمعاين"،)٢/٣٣٠"(تفسري البغوي"،)٨/٢٦٩"(تفسري القرطيب: "انظره يف )٥(

  .  ابن املنذرإىل ) ٤/٢٩٨"(املنثور
روح " ،)٤/١٠٦"(تفسـري أيب السـعود  "،)٣/١٧٥"(تفسـري البيضـاوي  :"،وانظر)١٦/١٦١" (ازيتفسري الر)"٦(

    .)١١/٣١"(املعاين



 

  .(١)"سياحة أميت الصيام" :قال يف بعض األخبار أن النيب و
  مث ما املراد بالصوم ههنا، هل هو صوم الفرض، أم املراد املداومة على الصوم؟

، إم الذين يدميون الصـيام  :يلوقد ق ،أم الذين يصومون الفرض :(٢)ومذهب احلسن: "قال الزجاج
  .(٣)"وقول احلسن يف هذا أبني

  .والشك أن من صام الفرض دخل يف عموم الثناء، وإن كان املداوم أوىل به وأحق
  
  

   .يف سبيل اهللا أم الغزاة: القول الثاين
  .(٥)، وقدمه اإلمام العز ابن عبد السالم(٤)قال عطاءوبه 

                                  
يف سـننه  البيهقي و) ١١/٣٧(هتفسرييف الطربي  ، )١٤/٦٩٥"(املطالب العالية"أخرجه مسدد يف مسنده كما يف ) ١(
مسعت عبيد ، دينار عمرو بن :قال :قال بن عيينة، سفيان: من طريق) ٣/٤٤٩("معرفة السنن واآلثار" :ويف) ٤/٣٠٥(

   ".هم الصائمون:"فقال ،عن السائحني سئل رسول اهللا : يقول ،بن عمري
  ". وهذا مرسل جيد):"٢/٣٩٣( هتفسريقال ابن كثري يف . وهذا مرسل

. موصوالً من طريق عبيد هذا عن أيب هريرة) ٣/٢٩٣"(شعب اإلميان"ومن طريقه البيهقي يف ) ٢/٣٦٥(ورواه احلاكم 
ومل يذكروا أبا  ،ومل خيرجاه على أنه مما أرسله أكثر أصحاب بن عيينة ،هذا حديث صحيح على شرط الشيخني: وقال

  ".هريرة يف إسناده
  .واألشبه كونه مرسالً، فالراوي عن ابن عيينة ابن املديين، وهو اإلمام الثقة، وكذا مسدد

عن الـنيب    ،عن عبيد بن عمري ،عن عمرو ،بن عيينةاواحملفوظ عن : "هقي يف الشعب بعد إخراجه احلديثولذا قال البي
ًمرسال."  

: مـن طريـق  ) ٤/٢٢٦"(طبقات احملدثني بأصبهان"وأبو الشيخ يف ) ١١/٣٧(هتفسرييف  وله إسناد آخر، رواه الطربي
  .مرفوعاً عن أيب هريرة ،عن أيب صاحل األعمش، سليمان
  .ان هو األعمش مدلس، وقد عنعنوسليم

  . كما عند الطربي. وفيه علة أخرى، وهي أنه قد اختلف فيه على األعمش، فقد رواه عنه موقوفاً إسرائيل
  ).٣٧٢٩"(السلسلة الضعيفة"واحلديث ضعفه العالمة األلباين يف 

  ). ١١/٣٨(يف تفسريه  الطربيمذهب احلسن رواه عنه ) ٢(
  ).٢/٤٧٢(جللزجا"معاين القرآن) "٣(
فتح " ،)٣/٥٠٦"(زاد املسري" ،)٨/٢٧٠"(تفسري القرطيب"،)٢/٣٣٠"(تفسري البغوي" :مل أجده مسنداً، وانظره يف) ٤(

  ).٢/٤٠٨"(القدير
  ). اختصار النكت -٢/٥٢"(تفسري العز بن عبد السالم:"انظر) ٥(



 

ائـذن يل يف   ،يا رسـول اهللا  :قال أن رجالً  من حديث أيب أمامة وغريهأبو داود ما رواه : ووجهه
  .(١)"اجلهاد يف سبيل اهللا ،سياحة أميت:" فقال النيب  ،السياحة

  .كما أن اجملاهد يف سبيل اهللا سائح يف األرض طاعة هللا تبار وتعاىل
   .طالب العلمهم : الثالثل والق

   .(٢)قاله عكرمة
   .ناملهاجرو هم: الرابعل والق

  . (٣)قاله ابن زيد
أن كالً من طالب العلم واملهاجر يف سبيل اهللا تعـاىل ضـارب يف األرض   : ووجه هذا القول وسابقه

  .سائح فيها ألجل الطاعة، فهو يسمى من هذا الوجه سائحاً
اجلائلون بأفكارهم يف توحيد رم وملكوته وما خلق مـن العـرب    :املراد بالسائحون: القول اخلامس

  .(٤)مات الدالة على توحيده وتعظيمهوالعال
  .(٥)"وهي من أفضل العبادات ،وهذا قول حسن:"قال ابن عطية عن هذا القول

  :وابن القيم له مذهب قريب من هذا، حيث قال
ويترتـب عليهـا    ،أا سياحة القلب يف ذكر اهللا وحمبته واإلنابة إليه والشوق إىل لقائه :التحقيق فيهاو"

 ،له ـن بد ،الاليت لو طلق أزواجه ولذلك وصف اهللا سبحانه نساء النيب  ،فعالكل ما ذكر من األ

                                  
) ٦/١٨٨٩(ه تفسريأيب حامت يف  وابن) ٩/١٦١(ومن طريقه البيهقي) ٢/٨٣(واحلاكم ) ٢٤٨٦(داود وأبأخرجه ) ١(

  ).٢/٣٧٢"(مسند الشاميني"ويف ) ٨/١٨٣(والطرباين يف الكبري
  ).فذكره(  عن أيب أمامة ،عن القاسم بن عبد الرمحن ،أخربين العالء بن احلرث ،اهليثم بن محيد: من طريق
  ".هذا حديث صحيح اإلسناد، ومل خيرجاه: "قال احلاكم

  .، وحسنه يف حتقيقه لسنن أيب داود)٢٠٩٣"(جلامعصحيح ا"وصححه األلباين يف 
الرحلة يف طلب "، ويف )٦٠ص"(شرف أصحاب احلديث"واخلطيب يف) ٦/١٨٨٩(ه تفسريأخرجه ابن أيب حامت يف ) ٢(

  ).٨٧ص"(احلديث
إىل أيب مسـلم  ) ١٦/١٦٢"(هتفسـري "وعزا الرازي هذا القـول يف  ) ٦/١٨٨٩(ه تفسريأخرجه ابن أيب حامت يف ) ٣(

  . فهايناألص
بصـائر ذوي  "،)٢/٢٤٤"(عمدة احلفاظ"،)٨/٢٧٠"(تفسري القرطيب"،)٣/٨٩"(احملرر الوجيز: "انظر هذا القول يف) ٤(

  ). ٢/٤٠٨" (فتح القدير"، )١١/٥٤"(روح املعاين"،)٣/٢٧٢"(التمييز
    ).٣/٨٩"(احملرر الوجيز) "٥(



 

وإمنا هي سـياحة   ،وال إدامة صيام ،يف طلب علم وال سفراً وليست سياحتهن جهاداً ،بأن سائحات
  .(١)"قلون يف حمبة اهللا تعاىل وخشيته واإلنابة إليه

  الترجيح
لعموم، فالسياحة شاملة جلميع ما ذكر، كما يفيده معـىن هـذه   الذي يترجح يل هو محل اآلية على ا 

اللفظة، وهي حسية ومعنوية، فإن كانت حسية، فهي الضرب يف األرض ألجل حتصيل منفعـة مـن   
طلب علم وهجرة وجهاد وصلة رحم وبر للوالدين وغري ذلك، وإن كانت معنوية، مشلـت الصـوم   

دل به من ذهب إىل أن السياحة اجلهاد، فالذي يظهـر أن  وأما احلديث الذي است. والتفكر يف خلق اهللا
  . من باب ذكر بعض أفراد العام، ال من باب تفسري اللفظ وقصره على هذا املعىن

: لو طلق نساءه ألبدله خرياً منهن، ومن وصفهن كون يشكل على هذا أن اهللا وعد نبيه : فإن قيل
تنال من هذا الوصف مـا يناسـب   : ألرض، فيقالسائحات، والشك أن املرأة ال متدح بالضرب يف ا
حتصل ما تستطيع حتصيله منه، فيثىن عليهـا   -املرأة-حاهلا، فهو وصف عام شامل ألنواع كثرية، فهي

أا حينئذ سائحة، وليس من شرط وصف العبد بوصف أن يأيت عليه مجيعه، وأجاب الشـيخ حممـد   
ا ساحت ومعها حمرم، والشك حينئذ أن الثناء يتناوهلا؛ عبده أن هذا الثناء يشمل املرأة أيضاً، وذلك إذ

  . ألن احملرم هو سفر املرأة بال حمرم
، (٣)، وقريب من هذا اختيـار السـعدي  (٢)واختاره الشيخ حممد عبده ~وهذا هو مذهب القرطيب 

  .حيث اختار أا السفر يف األرض من أجل الطاعة

  W X   {    n      m  l     k  j    i  h  t  s  r      q  p  o
     ~   }      |  {  zy  x  w  v  uz  )١١٤:التوبة .(  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــ

  :وفيها مسألة واحدة، وهي
  .بيان املراد باألواه]١٥٤[

                                  
  ). ٥٩ص"(حادي األرواح) "١(
  ). ١١/٥٢"(تفسري املنار"،)٨/٢٧٠"(تفسري القرطيب" :انظر) ٢(
  ). ٣٥٣ص"(تفسري السعدي" :انظر) ٣(



 

  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 
  :ناقتهاملتأوه حزنا وخوفاً، قال املثقب العبدي وذكر ": األواه"

            .(٢)"(١)تأوه آهة الرجل احلزين                إذا ما قمت أرحلها بليل     
    

  الدراسة
  :اختلف العلماء يف معىن األواه على عدة أقوال، هي

  .املتأوه خوفاً وحزناً: القول األول
  .؛ ليذهب عنه بعض ما جيدالتوجع أوه عند: وهو قول الرجل ،من التأوهفهو مأخوذ 

، وذلك؛ لفرط حزنه وخوفه ووجله مـن ربـه تبـارك    صيغة املبالغة يهكما تدل عل فأواه كثري التأوه،
 :وتعاىل، يقول الرازي

أن عند احلـزن خيتنـق    :والسبب فيه ،أوه :واعلم أن اشتقاق األواه من قول الرجل عند شدة حزنه"
ليخفـف   ؛لنفس احملترق من القلبفاإلنسان خيرج ذلك ا ،الروح القليب يف داخل القلب ويشتد حرقه

  .(٣)"هذا هو األصل يف اشتقاق هذا اللفظ ،بعض ما به
  .وهذا ما اختاره ابن قتيبة، وهو معىن معروف عند العرب، وقد ساق له شاهداً من شعر املثقب

  .(٥)، ونسبه القاضي عياض لألكثر(٤)وهو قول أيب عبيدة واستدالله
 .(٦)"وهو من الصوت  ،التأوه ألنه من ؛قرب يف املعىنهذا التفسري أ:"قال ابن أيب زمنني

  .(١)"قبل أال تنفع آه ،آه من النار :يقول  وكان إبراهيم:"مث قال ،ذر يبأل ~ونسبه القرطيب 

                                  
مقـاييس  "،)٤/١٠٤"(العـني "، وهـو منسـوب للعبـدي يف    )١٩٤ص"(ديوان املثقـب العبـدي  "البيت يف) ١(

البحـر  "،)٣/٩١"(احملـرر الـوجيز  " ،)١١/٥٢"(تفسـري الطـربي  "،)١١/٢٧٦"(لسـان العـرب  "،)١/٣٢"(اللغة
  ). ٥/٩٢" (أضواء البيان"،  )١٨/٢٥٨(للعيين "عمدة القاري"،)٢/٣٣٩(للخطايب  "غريب احلديث"،)٥/٩٢"(احمليط

  ).  ١٦٨ص"(تفسري غريب القرآن) "٢(
للزجاج " معاين القرآن"،)٨/٢٧٦"(تفسري القرطيب"، )٢/٣٣٢"(تفسري البغوي:"، وانظر)١٦/١٦٧"(ازيتفسري الر)"٣(
  ). ١/١٦٢" (مقاييس اللغة"، )٤/١٠٤"(العني" ،)٦/٢٥٤" (ذيب اللغة"،)٥/٩٢"(البحر احمليط"،)٢/٤٧٤(
  ).   ١/٢٧٠"(جماز القرآن:"انظر) ٤(
  ). ١/٥٢"(مشارق األنوار:"انظر) ٥(
  ).٢/٢٣٥"(تفسري ابن زمنني) "٦(



 

كـان رجـل   : قال ويذكر البعض ههنا حديثاً يف هذا املعىن، وهو ما أخرجه احلاكم عن أيب ذر 
  . (٢)"إنه ألواه:" ه أوه، فقال رسول اهللا أو: يطوف بالبيت، وهو يقول يف دعائه

   .تضرعٍو عٍوشالذي يكثر الدعاء، وقيل الدعاء خباء عأنه الد: القول الثاين
 :األواه قـال  مـا  ،يا رسول اهللا :قال رجل ،جالس عبد اهللا بن شداد بن اهلاد قال بينما النيب  ىرو
  .(٣)"املتضرع"

  .(٤)وقد روي عن ابن مسعود أنه الدعاء
ألن اهللا ذكر ذلك ووصف به إبراهيم خليله صلوات اهللا عليه  "ملناسبته السياق؛ ~ورجحه الطربي 

n       m l    k j             i h }  :فقال ،بعد وصفه إياه بالدعاء واالستغفار ألبيه
y x w v u t s r          q p o z  وترك الدعاء واالستغفار له مث قـال: 

وذلك أنه صلوات اهللا عليه وعد أبـاه   ،حليم عمن سبه وناله باملكروه ،له اكش ،ء ربهن إبراهيم لدعاإ

                                                                                                   
وأبو نعـيم  ) ١١/٥١(ه تفسرييف  الطربي، وقد روى )٢/١٦١"(تفسري الثعاليب:"، وانظر)٨/٢٧٥"(تفسري القرطيب)"١(

الـدر  "وانظـر . إذا ذكر النـار قـال أوه مـن النـار أوه     كان إبراهيم  :عن كعب قال )٥/٣٧٤"(ليةاحل"يف 
  ). ٤/٣٠٥"(املنثور

  .عن أيب اجلوزاء) ٦/٢٣٥"(تاريخ دمشق"ورواه ابن عساكر يف
وأبو يعلـى كمـا   ) ١/٥٢٣(واحلاكم يف مستدركه) ١١/٥٠(هتفسرييف الطربي و) ٣/٣١(أخرجه ابن أيب شيبة ) ٢(
  .وفيه رجل جمهول، فهو ضعيف) ٥/٣٠٥"(عاليةاملطالب ال"يف

  ".رواه ابن جرير ومشاه، هذا حديث غريب):"٢/٣٩٦(ابن كثري قال 
من حديث جابِر بن ) ٤/٥٣(والبيهقي) ٢/٣٧٥(واحلاكم) ٣١٦٤(وقد روي بغري اللفظ املذكور، فقد أخرج أبو داود

فإذا " ناوِلُونِي صاحبكُم:" يف الْقَبرِ، وإذا هو يقول توها فإذا رسول اللَّه رأَى ناس نارا يف الْمقْبرة فَأَ: عبد اللَّه قال
  ".هو الرجلُ الذي كان يرفَع صوته بِالذِّكْرِ

  ".وإذا هو الرجل األواه الذي يرفع صوته بالذكر:" وعند البيهقي
  . صدوق خيطىء من حفظه] :٦٢٩٣"[ريبالتق"ويف سنده حممد بن مسلم الطائفي، قال ابن حجر فيه يف

وليس فيه تفسري األواه، بل فيه وصف الرجل بأنه أواه وأنه يرفع صوته بالذكر، ومعلوم أن رفع الصوت بالذكر مما 
   . ينهى عنه إذا كان فيه إضرار على اآلخرين

ويف سنده شـهر  ) ٦/٢٣٣"(تاريخ دمشق"وابن عساكر يف) ٦/١٨٩٦(ابن أيب حامت ، و)١١/٥١(الطربي  أخرجه) ٣(
  ".صدوق كثري اإلرسال واألوهام]:"٢٨٣٠"[تقريبال"قال ابن حجر يف .بن حوشب

  . الشيخ أيبإىل ) ٤/٣٠٥"(الدر املنثور" وعزاه يف) ٩/٢٠٦(الكبري، والطرباين يف )١١/٤٧( الطربي أخرجه) ٤(



 

ودعاء اهللا له باملغفرة عند وعيد أبيه إياه ودده له بالشتم بعد ما رد عليه نصـيحته يف   ،باالستغفار له
  .(١)"اهللا

  .(٢)واختاره السيوطي والواحدي،وزاد وصف كثرة البكاء
أن اهللا تعاىل ذكره وصف إبراهيم ذا الوصف يف موضع ليس فيه دعـاٌء، وهـو   ب: ويعترض على هذا

` e d c b   a   } :موطن حماجة إبراهيم للمالئكة يف إهالك قوم لـوط، فقـال   
 p o n   m l  k j i h g fz  )٧٥-٧٤:هود.(     

 .وهذا يدل على معىن آخر غري الدعاء
   .بعباد اهللا الرحيمأنه : الثالثل والق
  .(٤)"عن بن مسعود واألول أصح إسناداً:"، لكن قال القرطيب(٣)عن ابن مسعوديروى و
  . (٦)وقتادة (٥)وبه قال احلسن 

   .(٧)"لكثري التأوه وهو كناية عن فرط ترمحه ورقة قلبها: "قال البيضاوي
الرمحـة  ووجه التناسب بني هذا الوصف وبني انتهاء إبراهيم عن الدعاء ألبيه، هو أن إبراهيم شـديد  

عظيم الرأفة، ومع هذا ملا بان له أن والده عدو هللا تربأ منه، وانتهى عن االستغفار ألبيه مع شدة رمحته 
، ولئال حيتج حمتج بشدة رمحته وشفقته علـى والـده أو   وشفقته، فللمؤمن قدوة حسنة بإبراهيم 

  . قريبه بالدعاء له وقد مات مشركاً
  .حلبشةبلسان اأنه املوقن  :الرابعل والق

   .(٢)وعكرمة (١)وعطاء (٩)جماهدو (٨)ابن عباسوبه قال 

                                  
  ). ١١/٥١"(تفسري الطربي) "١(
  ). ٢٦١ص"(لنيتفسري اجلال" ،)١/٤٨٤( الواحدي "الوجيز) "٢(
  ).  ٢/٣٩٣"(املستدرك"واحلاكم يف ) ١١/٤٧( الطربيو )٢/٢٩٠(هتفسرييف الصنعاين  أخرجه) ٣(
  ).٣/٢٦١"(معاين القرآن"وهكذا قال النحاس يف ) ٨/٢٧٥"(تفسري القرطيب) "٤(
  ).٦/١٨٩٦(ابن أيب حامت : ، وانظر)١١/٤٨،٤٩( الطربي أخرجه) ٥(
  ). ٦/١٨٩٦(ابن أيب حامت : وانظر) ١١/٤٨( الطربيو )٢/٢٩٠(هتفسرييف الصنعاين  أخرجه) ٦(
  ). ٤/١٠٨"(تفسري أيب السعود"،)٢/٣٠٢"(الكشاف" :، وانظر)٣/١٧٦"(تفسري البيضاوي) "٧(
  ). ٦/١٨٩٦(ابن أيب حامت و )١١/٤٩( الطربيو )٢/٢٩٠(هتفسرييف الصنعاين  أخرجه) ٨(
  ). ٢٨٧ص"(تفسري جماهد:"، وانظر)٦/١٨٩٦(ابن أيب حامت و) ١١/٤٩( الطربي أخرجه) ٩(



 

بأن القرآن الكرمي نزل باللسان العريب، ال باللسان احلبشي، فاحلمل علـى املعـاين   : ويناقش هذا القول
  . العربية هو املتعني
  :وقريب من هذا

   .أنه املؤمن :اخلامسل والق
 . (٤)، وكذا قال ابن جريج(٣)احلبشيةأنه قال هو املؤمن بلسان  عن ابن عباسويروى 

   .أنه املسبح :السادسل والق
  .(٦)وابن جبري (٥)وبه قال سعيد ابن املسيب

   .أنه الفقيه :الثامنل والق
  .(٧)جماهد وبه قال

  .الذي يكثر تالوة القرآنأنه : ل التاسعوالق
  . ما يقرأ، وهي الصحف اليت أنزهلا عليه : واملراد بالقرآن ههنا

  .(٨)وى عن ابن عباسوير
   .إىل اهللا تعاىلأنه الرجاع : القول العاشر
  .(٩)عن كل ما يكره اهللا تعاىلهو الراجع  :قال عطاء

  .املستغفر؛ألنه يرجع من ذنوبه ومعاصيه: ويدخل يف هذا املعىن
  :واختاره السعدي رمحه اهللا فقال

  .(١٠)"الستغفار واإلنابة إىل ربهاع إىل اهللا يف مجيع األمور كثري الذكر والدعاء وارج :أي"

                                                                                                   
  ).  ١١/٤٩( الطربي أخرجه) ١(
  ).١١/٤٩( الطربي أخرجه) ٢(
  ). ١١/٥٠( الطربي أخرجه) ٣(
  ).  ١١/٥٠( الطربي أخرجه) ٤(
  ).  ٢/٤١١"(فتح القدير"، والشوكاين يف)٨/٢٧٥(، والقرطيب)٣/٥١٠"(زاد املسري:"ذكره عنه ابن اجلوزي يف) ٥(
  .  ابن املنذرإىل ) ٤/٣٠٦"(الدر املنثور"وعزاه يف )١١/٥٠( يالطرب أخرجه) ٦(
  ).  ١١/٥١( الطربي أخرجه) ٧(
  ).    ١١/٥٠( الطربي أخرجه) ٨(
  ).٢/٤١١"(فتح القدير"،)٥/١٠٣"(تفسري الثعليب"،)٨/٢٧٦"(تفسري القرطيب:"انظر) ٩(
  ). ٣٥٣ص"(تفسري السعدي) "١٠(



 

  
  الترجيح

وذلك؛ ألن هذا املعىن أقرب إىل  ~ما ذهب إليه ابن قتيبة  -والعلم عند اهللا تعاىل-الذي يترجح يل 
أصلها اللغوي، فهو كثري التأوه ألسباب كثرية، خشيته من اهللا ووجله من خالقه وخوفه مـن ذنوبـه،   

شدة رمحته وشفقته وكثرة دعائه وتضـرعه  : كثرية، منها ومن النار، وهذا الوصف يدل على أوصاف
لشدة خوفه وحزنه، ويتبع هذا كثرة الذكر واالستغفار واإلنابة إىل اهللا، والقراءة، كما أنه دال علـى  

   :فقه وإميان ويقني، ولذا قال النحاس
 : اللغـة ن أحسـنها يف أإال  ألن هذه كلها من صفات إبـراهيم    ؛وهذه األقوال ليست مبتناقضة"
الد(١)"ألن التأوه إمنا هو صوت ؛اءع.  

فيقول مثال آه من  ،يكثر التأوه من ذنوبه يأن يقال إنه الذ :واملطابق ملعىن األواه لغة: "يقول الشوكاين
  .(٢)"وبه قال الفراء ،ذنويب آه مما أعاقب به بسببها وحنو ذلك

  
  

X W  {  S  R   Q  P  O  N    M  L  K   J   I  H     W  V   U  T
  b  a   `  _  ^  ]  \[  Z  Y  Xz  )٢:يونس.(  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــ

  :وفيها مسألة واحدة، وهي

  ".Z  Y  X  W  V  ]  :"تفسري القدم يف قوله] ١٥٥[
  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 

" Y  X "(٣)"عمالً صاحلاً: يعين .  

                                  
  .  تأوه: دعاء صوت، لكن ال يقال ملن دعاوالشك أن ال) ٣/٢٦٢"(معاين القرآن) "١(
  .  وفيه تفسري األواه بالدعاء) ٢/٢٣(للفراء" معاين القرآن:"، وانظر)٢/٤١١"(فتح القدير) "٢(
  ). ١٦٩ص"(تفسري غريب القرآن") ٣(



 

  
  الدراسة

  :على سبعة أقوال، هي" Y  X "لعلماء يف معىناختلف ا
  .ما اختاره ابن قتيبة من أن املراد به العمل الصاحل: القول األول

  .(١)"وبشر الذين آمنوا أن هلم تقدمة خري من األعمال الصاحلة عند رم :فتأويل الكالم إذاً"
  .(٢)ألكثرينوقد نسبه السمعاين ل

  .(٧)وابن زيد (٦)نسأوالربيع بن  (٥)والضحاك (٤)جماهدو (٣)به ابن عباسقال وممن 
  .(٨)واختاره الطربي وابن عزيز والواحدي وابن أيب زمنني والكليب والسيوطي والسيوطي

  µ ´  ³ ² ± ° ¯z ¶ }:وهذا املعىن يشهد لـه قـول اهللا تعـاىل   
  . )١٢:يس(

لسعي والسبق ال حيصـل إال  أن ا :واعلم أن السبب يف إطالق لفظ القدم على هذه املعاين:"قال الرازي
  .(٩)"ألا تعطى باليد ؛كما مسيت النعمة يداً ،املسبب باسم السبب يفسم ،بالقدم
  .قام صدق ال زوال عنهم: الثاين ل والق

   .(١١)، واختاره الشوكاين(١٠)قاله عطاء

                                  
  ).١١/٨٣(قاله الطربي يف تفسريه) ١(
  ).٢/٣٦٥"(تفسري السمعاين:"انظر )٢(
   ).١١/٨١(الطربي  أخرجه)٣(
 ).٢٩١ص"(تفسري جماهد:"، وانظر)٦/١٩٢٣(ابن أيب حامتو) ١١/٨١(الطربي  أخرجه) ٤(
   ).١١/٨١(الطربي  أخرجه )٥(
  .الشيخ أيبإىل )٤/٣٤١"(الدر املنثور"وعزاه يف ) ١١/٨٢(الطربي  أخرجه)٦(
    ).١١/٨٢(الطربي  أخرجه)٧(
تفسـري  " ،)١/٤٨٩(لواحدي ل"الوجيز"  ،)٣٧٥ص(بن عزيزال"غريب القرآن" ،)١١/٨٣" (تفسري الطربي: "انظر )٨(

   ).٣٥٧ص"(تفسري السعدي" ،)٢٦٥ص"(تفسري اجلاللني" ،)٢/٨٩"(التسهيل لعلوم الترتيل" ،)٢/٢٤٣"(زمننيأيب ابن 
، )٢/٣١٣" (الكشـاف "،)٨/٣٠٧"(تفسري القرطيب"،)١١/٨٢"(تفسري الطربي:"، وانظر)١٧/٧"(ازيتفسري الر" )٩(
   ). ١١/٦٢"(روح املعاين"، )١٠/٢٥٦"(اللباب يف علوم الكتاب" ،)٣/١٧٣"(ازنتفسري اخل"
   ).  ٥/١٢٧"(البحر احمليط"، )٤/٥"(زاد املسري"، )٨/٣٠٦"(تفسري القرطيب: "انظر قول عطاء يف )١٠(
   ). ٢/٤٢٢"(فتح القدير:"انظر )١١(



 

   .املرتلة الرفيعة: أن قدم الصدق : القول الثالث
سـابقة مرتلـة   : "يضاوي وأبو السعود واأللوسي، قال البيضاوي، واختاره الزخمشري والبقاله الزجاج

ألا تعطى باليـد وإضـافتها إىل الصـدق     ؛كما مسيت النعمة يداً ،ألن السبق ا ؛مسيت قدماً ،رفيعة
  .(١)"م إمنا ينالوا بصدق القول والنيةألتحققها والتنبيه على 

ن يف أنَّ ألهل اإلميان دار الكرامة، وهـي املرتلـة   وهذا القول يف حقيقته مطابق لسابقه، فهما جمتمعا

c b  a ` _ ^ ] \    [ Z  } :الرفيعة، ويشهد هلذا املعىن قول اهللا تبارك وتعاىل
 e dz  )٥٥ –٥٤:القمر.(  
   .أنه ما سبق هلم من السعادة يف الذِّكر األول: القول الرابع
  .(٢)عن ابن عباس وهو مروي
 .(٣)"األقوال باآليةوهذا أليق : "قال ابن عطية

   .يشفع هلم يوم القيامة شفيع صدق، وهو حممد : مسااخلل والق
 . (٥)وابن زيد (٤)احلسن وهو مروي عن

   .سلَف صدق تقدموهم باِإلميان: دساسالل والق
  .(٧)وقتادة (٦)قاله جماهد
  :قال القرطيب

                                  
" املعـاين  روح" ،)٤/١١٧"( السـعود تفسـري أيب "،)٢/٣١٣"(الكشاف" :، وانظر)٣/١٨٤"(تفسري البيضاوي")١(
)١١/٦٢.(   
   .الشيخ بن املنذر وأيبإىل ا) ٤/٣٤١"(الدر املنثور:"عزاه يف )٦/١٩٢٣(ابن أيب حامتو) ١١/٨٢(الطربي  أخرجه )٢(
  ).٢/١٦٨"(تفسري الثعاليب:"،وانظر)٣/١٠٣"(احملرر الوجيز" )٣(
 أيبإىل ) ٤/٣٤١"(الدر املنثـور " ، وعزاه يف)١١/٨٢"(لطربيا تفسري: "، وانظر)٦/١٩٢٤(ابن أيب حامت  أخرجه )٤(

   .الشيخ
    ).١١/٨٢(الطربي  ووصله) ٤/١٧٢١( جازما به البخاريعلقه  )٥(
  ).٦/١٩٢٣(ابن أيب حامت  أخرجه )٦(
 أيبإىل ) ٤/٣٤١"(الـدر املنثـور  " ، وعزاه يف)٦/١٩٢٣(ابن أيب حامت تفسري : ، وانظر)١١/٨٢(الطربي  أخرجه )٧(

  .الشيخ



 

لفـالن قـدم يف    :يقال ،رب قدمفهو عند الع ،كل سابق من خري أو شر :وقال أبو عبيدة والكسائي"
 ،قـدم حسـن   :يقال ،وقد يذكر ،وهو مؤنث ،وقدم خري ،وقدم شر ،له عندي قدم صدق ،اإلسالم

  .(١)"وقدم صاحلة
  .(٢)ألولنا يف طاعة اهللا تابع       لنا القدم العليا إليك وخلفنا :حسانومنه قول 

إلميان، أي أا تبشر املؤمن نفسه، فما وجه ويناقش هذا القول بأن اآلية فيها بشارة ملن كان من أهل ا
  بتقدم قوم صاحلني ثبتت هلم النجاة، ومل تثبت ملن بشر؟   -على هذا القول-البشارة 

وما يلحقهم من ثواب اهللا عنـد أسـفهم    مصيبة املسلمني بنبيهم : أن القدم هاهنا : السابع ل والق
  .على فقده وحمبتهم ملشاهدته

  .(٣) ~البصري  وهو مروي عن احلسن
وهذا القول حيتاج إىل دليل، فليس من معاين القدم املصيبة، وليس من العادة البشارة باملصيبة، سـيما  

  . مصيبة أهل اإلميان بنبيهم 
 كما قال ،ويف إدخال اجلنة ،تقدمي اهللا هذه األمة يف احلشر من القرب: ثالثة أقوال،هي (٤)وذكر القرطيب

 ": (٥)"بقون يوم القيامة حنن اآلخرون السا.  
  .ولد صاحل قدموه :وقيل ،دعوة املالئكة :وقيل

وهذه األقوال تفتقر إىل دليل، وقد يشملها معىن القدم، إال أن قصرها على هذه املعاين املذكورة، فيـه  
  . نظر ال خيفى، كما أن بعضها قد ال يتوفر ألهل اإلميان، كتقدمي الولد الصاحل

  
  الترجيح

وبشر الذين : ما ذهب إليه ابن قتيبة ومن وافقه، من أن املراد -والعلم عند اهللا تعاىل- الذي يترجح يل
آمنوا وعملوا الصاحلات أن هلم عند رم ثواباً حمفوظاً وجزاًء باقياً ألعماهلم الصاحلة، فسيجدوا تامـة  

                                  
   ).٢/٣٤٣"(تفسري البغوي:"، وانظر)٨/٣٠٧"(تفسري القرطيب" )١(
وابـن   ، )٤/٢١٠( "أحكام القرآن"يف جلصاصوأبو بكر ا ،)٣/١٠٣"(احملرر الوجيز :"ابن عطية يف:نسبه حلسان  )٢(

 ).  ٢/٤٠٧(ه تفسري،وابن كثري يف )٥/١٢٤"(البحر احمليط"حيان يف
   .الشيخ أيبإىل ) ٤/٣٤٢"(الدر املنثور" وعزاه يف) ٦/١٩٢٣(ابن أيب حامت  أخرجه )٣(
   ).١١/٦٢"(روح املعاين"،)٥/١٢٧"(البحر احمليط" :، وانظر)٨/٣٠٦"(تفسري القرطيب" )٤(
  . من حديث أيب هريرة ) ٨٥٥(ومسلم ) ٨٥٦(البخاري أخرجه  )٥(



 

ويؤيد هذا، ما سبق مـن   موفورة، ال يبخسون منها شيئاً، وهذا اجلزاء هو اجلنة، دار الكرامة والنعيم،
القدم يطلق ويراد به العمل والسعي، مث إن اهللا مجع يف اآلية بني البشارة والنذارة، والنذارة تكون ألهل 

اجلمع بني بشارة املؤمنني –الكفر بالنار، وأما البشارة، فإا البشارة باجلنة، وهذا جاء يف آيات عديدة 
  .-باجلنة ونذارة الكافرين بالنار

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 X W{     e  dc  b  a  `  _     ~  }  |  {  z
  l  k  j  i  h  g     fz  )١١:يونس.(  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــ

  : وفيها مسألة واحدة، وهي

z  }  |  {  ~     _  `  b  a     } :معىن قولـه تعـاىل  ] ١٥٦[
c z   

  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 



 

"{   c  b  a  `  _     ~  }  |  {  zz   لو عجل اهللا : أي
للناس الشر إذا دعوا به على أنفسهم عند الغضب وعلى أهليهم وأوالدهم، واسـتعجلوا بـه كمـا    

  .(١)"ملاتوا: أي  c  b  a  `z  } يستعجلون باخلري، فيسألونه الرزق والرمحة
  

  الدراسة
  :على ثالثة أقوالٍ،هياختلف املفسرون يف معىن اآلية الكرمية 

 ،ولو يعجل اهللا للناس الشر إذا دعوا على أنفسهم عند الغضب وعلى أهلـيهم : أن املعىن: القول األول
   .هللكوا ،كما يعجل هلم اخلري ،واستعجلوا به

  . (٤)وقتادة (٣)وجماهد (٢)سعيد بن جبريهذا قول 
   .(٥)، مث ذكره"قال السلف: "وأضافه ابن القيم للسلف، فقال

واختاره الفراء والطربي والواحدي والنحاس وحيىي بن سالم وابـن عطيـة واخلـازن وابـن كـثري      
  .(٦)والشنقيطي
كون اآلية عامة، وهذا االستعجال على املعىن الذي ذكروه، واقع من املؤمن وغريه، فهـو  : ويؤيد هذا

  .موافق لعموم اآلية
مثل ما يريدون فعله  ،مع الناس يف إجابته إىل املكروه أخرب اهللا تعاىل أنه لو فعلف:"قال اإلمام ابن عطية

 :تقـديرها  ،مث حذف بعد ذلك من القول مجلة يتضمنها الظاهر ،ألهلكهم ،معهم يف إجابته إىل اخلري

                                  
   . )٣٩٣ص"(تأويل مشكل القرآن:"، وانظر)١٦٩ص"(تفسري غريب القرآن" )١(
 .الشيخ يبأل) ٤/٣٤٦"(الدر املنثور"وعزاه يف  ،)٦/١٩٣٢(ابن أيب حامتأخرجه  )٢(
" تفسري جماهد" :، وانظر)٦/١٩٣٢(ابن أيب حامتو) ١١/٩٢( الطربيووصله ) ٤/١٧٢١( جازما به البخاريعلقه  )٣(
   .الشيخ بن أيب شيبة وابن املنذر أيبال) ٤/٣٤٦"(الدر املنثور"وعزاه يف  ،)٢٩٢ص(
  ). ٦/١٩٣٢(ابن أيب حامتو )١١/٩٢( الطربيأخرجه  )٤(
  ).٣/١٠٦"(إعالم املوقعني" )٥(
أيب تفسري ابـن  " ،)١/٤٩١(لواحديل "الوجيز" ،)١١/٩١"(تفسري الطربي"،)١/٤٥٨(للفراء"معاين القرآن:"انظر )٦(

تفسري ابن "، )٣/١٧٧"(اخلازنتفسري "، )٣/١٠٨"(احملرر الوجيز"،)٣/٢٨٠(للنحاس "معاين القرآن"،)٢/٢٤٦"(زمنني
   ).٣/٥٤"(أضواء البيان" ،)٢/٤٠٩"(كثري



 

e   :"وتوصل إىل هذا املعـىن بقولـه   ،فاقتضب القول ،ولكن يذر الذين ال يرجون ،وال يفعل ذلك
  i  h  g     f" (١)"قدير جتده صحيحافتأمل هذا الت.  

علـى    )١١:اإلسـراء (  n m   l k jz    }:وعليه، فاآلية هذه، كقوله جل شأنه
  . (٢)أحد التفاسري املذكورة يف اآلية الكرمية

وذلك أم كانوا يسـتعجلون   إذ استعجلوه،ولو يعجل اهللا للكافرين العذاب : أن املعىن: الثاينالقول 
كما عجل هلم خري الدنيا من أنه سبحانه عجل هلم العذاب الذي طلبوا،  العذاب تكذيبا واستهزاًء، فلو

  . وأميتوا وأهلكوا باملرة وما أمهلوا طرفة عني، لقضي إليهم أجلهم، املال والولد
  .(٣)واختار هذا الزخمشري والرازي والبيضاوي والسيوطي وأبو السعود واأللوسي وابن عاشور

  : (٤)ويؤيد هذا القول أمور ثالثة،هي

k  j  i  h  g     f  e   }:ما ختمت بـه اآليـة، وهـو قولـه تعـاىل     : األول
lz    ا يف الكافرين املستعجلني، فاهللا جل جالله مل يعجـلفهذا اخلتام مناسب جداً لكو

  . للكافرين العذاب إذا استعجلوه، ولكنه ميهلهم، فيزدادون يف طغيام وعتوهم
 :إا نزلت يف النضر بن احلارث حـني قـال   :قيلية الكرمية، فقد ما ذكر من سبب الرتول لآل: الثاين

{ ¸  ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®  ¬            « ª © ¨ §
 » º ¹z  )٣٢:األنفال .(  

على هذا القول يظهر مناسبة هذه اآلية ملا قبلها، فالعذاب الذي توعد اهللا به الكافرين يف قولـه  : وثالثاً

ــاىل I H G F E D C B A  N M L K J   } :تعـ

                                  
 ).٣/١٠٨"(حملرر الوجيزا" )١(
" الكشـاف "، )٣/١٠٧"(تفسري البغـوي " ،)٢/١٦٨"(التسهيل لعلوم الترتيل" ،)١٥/٤٧"(تفسري الطربي:"انظر )٢(
   ).٣/٥٤"(أضواء البيان"، )٢/٤٠٩" (تفسري ابن كثري" ،)٢/٦٠٩(
" تفسـري اجلاللـني  "، )٣/١٨٧"(تفسـري البيضـاوي  "،)١٧/٤٠"(ازيتفسري الر" ،)٢/٣١٧"(الكشاف" :انظر) ٣(
  ).١١/١٠٥"(التحرير والتنوير" ،)١١/٧٨" (روح املعاين" ،)٤/١٢٥"(تفسري أيب السعود"،)٢٦٧ص(
، )٣/١٧٧"(نتفسري اخلـاز "، )٤/١٢"(زاد املسري"، )١٧/٣٩"(ازيتفسري الر" ،)٢/٣٤٦"(تفسري البغوي:"انظر )٤(
   ). ٢/٤٢٨" (فتح القدير"



 

V U T S  R Q P Oz  )يستعجله الكفار، )٨-٧:يونس ،
  .فيبني اهللا تعاىل يف هذه اآلية أن من رمحة اهللا أال يعجل هلم ما استعجلوه

  . ، ألهلكهم اهللاكما يتعجلون بالثواب واخلري ،لعقوبةالو عجل اهللا للناس  :املعىن: القول الثالث 
  .(١)الكليبواختاره مقاتل بن سليمان وابن جزي 

العقوبـة شـر   : بأن العقوبة ال تسمى شراً، وميكن أن خيرج من هذا بأن يقال: لكن يناقش هذا القول
  .بالنسبة للناس

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الترجيح
محل اآلية على العموم، فتشمل األقوال الثالثة مجيعهـا، إذ   -والعلم عند اهللا تعاىل -الذي يترجح لدي 

تعاىل أنه ال يعجل للناس دعائهم على أنفسهم وأوالدهـم وأمـواهلم،    ال تعارض بينها، فمن رمحة اهللا
ومن رمحته أال يعجل هلم العذاب إذا سألوه، ومن رمحته أال يعجل هلم العقوبة مع استحقاقهم إياهـا،  

  :   وهذا ما ذهب إليه العالمة ابن سعدي، حيث قال مفسرا اآلية الكرمية
 ،وبادرهم بالعقوبة على ذلـك  ،و عجل هلم الشر إذا أتوا بأسبابهأنه ل ،وهذا من لطفه وإحسانه بعباده"

 ،أي حملقتهم العقوبة ولكنه تعاىل ميهلـهم " c  b  a  :"كما يعجل هلم اخلري إذا أتوا بأسبابه

                                  
فـتح  "،)٤/١٢"(زاد املسـري "، )٢/٩٠"(التسـهيل لعلـوم الترتيـل   "،)٢/٨٤"(تفسري مقاتل بن سليمان" :انظر )١(

   .، )٢/٤٢٨"(القدير



 

 ،فلو يؤاخذ اهللا الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابـة  ،ويعفو عن كثري من حقوقه ،وال يهملهم
د إذا غضب على أوالده أو أهله أو ماله رمبا دعا عليهم دعوة لو قبلـت منـه   ويدخل يف هذا أن العب

  .  (١)"ولكنه تعاىل حليم حكيم ،وألضره ذلك غاية الضرر ،هللكوا
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   ـــــــــ
  :وفيها مسألة واحدة، وهي

  .بيان املراد بالكلمة اليت سبقت من اهللا جل جالله] ١٥٧[
  :~قال اإلمام ابن قتيبة 

"{ Á À ¿  ¾ ½z  رةٌ إىل يوم القيامة: أيظ(١)"ن.  

                                  
  ).٣٥٩ص"(تفسري السعدي" )١(



 

  
  الدراسة

ت مـن اهللا  السالفة جند أنه يرى أن املراد بالكلمة اليت سبق ~عند النظر والتأمل يف عبارة ابن قتيبة 
هذا هو . تبارك وتعاىل هي إمهاله هلم وإنظاره إياهم إىل يوم القيامة، فال يعذم؛ فاإلمهال يقابل األخذ

  .املتبادر من عبارته
  .(٢)هي تأخري العذاب إىل يوم القيامة: قال البغوي

  . (٣)وقد ذهب إىل هذا ابن جرير والواحدي والسمعاين والرازي والسعدي
ول بأن اهللا قد عذب بعض القرى الكافرة قبل يوم القيامة، فقد أهلك عاداً ومثود وقوم ويناقش هذا الق

  . فرعون، فلو كان ما ذكروه هو الكلمة اليت سبقت من اهللا ملنعت من إنزال العذاب على هذه القرى
  .اجلزاء إىل يوم القيامةتأخري : املراد بالكلمة: وقال آخرون من أهل العلم

  . (٤)واختاره السيوطي
وهذا القول خمالف للقول السابق، فهذا القول يف بيان اجلزاء، فالطائع إىل اجلنة، والعاصـي إىل النـار،   

  .فهذا مؤجل إىل قيام الساعة، ولوال تلك الكلمة، لكان هذا يف الدنيا
  .(٥)وقد نسب القرطيب هذا القول للحسن البصري

  :قال العالمة ابن عاشور

بار بأن احلق واحد، وأن ذلك االختالف مذموم، إخ"½ ¾  ¿ Á À ": ومجلة"
ألراهم وجه الفصل يف اختالفهم باستيصال املُبطـل   ،وأنه لوال أن اهللا أراد إمهال البشر إىل يوم اجلزاء

� ¡         ¢   } :بقوله وأشري إليها يف سورة الشورى ،وهذه الكلمة أمجلت هنا. وإبقاِء احملق
 § ¦   ¥ ¤ £z  )هو أجل بقاء األمم ، وذلك عنـد انقـراض   : واألجل ) ١٤:الشورى

                                                                                                   
  ).  ١٦٩ص"(تفسري غريب القرآن) "١(
  ). ٢/٣٤٨"(تفسري البغوي)"٢(
" تفسـري السـمعاين  " ،)٢/٥٤٢"(الوسـيط "،)١/٤٩٣(لواحديل "الوجيز"، )١٢/١٢٣"(لطربيتفسري ا" :انظر )٣(
   ).٣٦٠ص"(تفسري السعدي"، )٢٧/١١٦"(ازيتفسري الر" ،)٢/٣٧٢(
  ).٢٦٩ص"(تفسري اجلاللني:"انظر )٤(
  ).٢/٢٤٨(ه تفسريوابن أيب زمنني يف ) ٢/٣٤٨(هتفسرييف  البغوي، وكذا )٨/٣٢٢"(تفسري القرطيب" :انظر) ٥(



 

قولُـه يف  ) الكلمة(وأصرح من ذلك يف بيان معىن . العامل، فالقضاء بينهم إذن مؤخر إىل يوم احلساب 

QP O N M L  K J I HG F E D C B  A   }: هــود ســورة
 ] \ [ Z Y X  W         V U TS Rz  )ــود  – ١١٨: هـ

(١))"١١٩.  
بينهم فيما اختلفوا فيه  كمأنه سبحانه ال حي يه: ول الزجاج والزخمشري والشوكاينق: وقريب من هذا
    .(٢)إال يوم القيامة

قـد   -تأخري القضاء بينهم أو تأخري العذاب الفاصل بينهم إىل يوم القيامة -وهذان املعنيان املذكوران 
  .      (٣)أبو السعود واأللوسيذكرمها غري واحد من العلماء كمعىن لآلية الكرمية، منهم البيضاوي و

  .، فلوال ذلك لقضي بينهمللدنيا مدةأن اهللا جعل : إىل أن املراد بالكلمة (٤)وذهب آخرون من املفسرين
.                   وهذا القول ال خيالف ما سبق، فلوال أن اهللا جعل للدنيا أجالً معيناً، وأمداً حمددا، لقضي بني املختلفني

أن اهللا ال يعذب أمة إال بعد قيام احلجة عليهـا،  : (٥)وذهب آخرون من أهل العلم إىل أن املراد بالكلمة

  . )١٥:اإلسراء(  ºz «       ¼ ½ ¾    ¿   }:كما قال تعاىل
  .أن رمحيت سبقت غضيب: (٦)وذهب آخرون إىل أن املراد ذه الكلمة

  .  ال مينع إنزال غضبه على القول الكافرين -تعاىلتبارك و-بأن سبق رمحته : لكن يناقش هذا القول
  
  

  الترجيح
أن املراد بالكلمة اليت سبقت من اهللا جل وعال هي أن الفصـل   -والعلم عند اهللا تعاىل -الذي يترجح 

والقضاء إمنا يكون يف اآلخرة، ولوال هذا لقضى اهللا بينهم يف الدنيا، وأراهم  فضل أهل احلق وثـوام،  

                                  
  ).١١/١٢٩"(التحرير والتنوير") ١(
   ).٢/٤٣٣"(فتح القدير"،)٢/٣٢١"(الكشاف"، )٣/١٢(للزجاج"معاين القرآن:"انظر )٢(
  ).  ١١/٩٠"(روح املعاين"،)٤/١٣٢"(تفسري أيب السعود"،)٣/١٩١"(تفسري البيضاوي" :انظر) ٣(
  ).٤/١٦"(زاد املسري"،)٥/١٢٥"(فسري الثعليبت" :انظر هذا القول يف) ٤(
  ).٢/٤٣٣"(فتح القدير" ،)٨/٣٢٣"(تفسري القرطيب" ،)٤/١٦"(زاد املسري:"انظر هذا القول يف )٥(
  ).٢/٤٣٣"(فتح القدير"،) ٣/١٨١"(تفسري اخلازن"،)١٧/٥٢"(ازيرلتفسري ا" :انظر هذا القول يف )٦(



 

لباطل وعقام، وهذا املعىن متناسب مع سباق اآلية وحلاقها، فاالختالف الكائن من الناس وسوء أهل ا
يناسبه الفصل بينهم، وإظهار احملق من املبطل، كما أن القضاء معناه الفصل واحلكم بني العباد، وقـد  

 الكلمـة  جعل اهللا هذه الكلمة مانعة من القضاء، وعلى هذا القول الذي اخترناه يظهر الـتالئم بـني  

، والعلم عنـد اهللا  "Ã Â :"ومنعها القضاء، كما أنَّ هذا القول مناسب لعموم الضمري يف قوله
  .تعاىل

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 X W{     R  QP  O  N  ML    K   J  I  H  G  FE  D  C  B
  T  Sz  )٢٦:يونس.(  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــ
  :وفيها مسألتان، مها

  .بيان املراد باحلسىن اليت وعدها اهللا الذين أحسنوا: املسألة األوىل] ١٥٨[
  .بيان املراد بالزيادة: املسألة الثانية] ١٥٩[

  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 

"  D  C  B "املثل: أي.  



 

"E " التضعيف حىت تكون عشراً، أو سبعمائة، وما شاء اهللا، يدل على ذلك قولـه  : {   V
 [ Z Y X Wz  )(١)" )٢٧:يونس.  

  
  الدراسة

  :مخسة أقوالعلى املراد باحلسىن اختلف أهل العلم يف 
  . أا املثل: أوهلا

أن هلم جزاؤها باملثل، فمن عمل حسنة، فلها مثلها مـن األجـر   : واملعىن ~وهذا مذهب ابن قتيبة 
  .(٢)شاء اهللاحسنة، ولذا فسر الزيادة بأا املضاعفة إىل عشرة أضعاف أو سبعمائة ضعف وما 

  . (٧)واختاره البخاري )٦(وقتادة (٥)وجماهد (٤)واحلسن (٣)ويروى هذا القول عن ابن عباس

Y X W  V   } :وقد ذكر اإلمام ابن قتيبة دليله على هذا االختيار، وهو قوله سـبحانه 
[ Zz  )وقد أوضح ابن عطية هذا بقوله)٢٧:يونس ،:  

لتـرجح   -يعين تفسري من فسرها باجلنـة -ئلني بالقول األولولوال عظم القا ،وهذا قول يعضده النظر"
 ،بني ذكر عمال احلسـنات وعمـال السـيئات    أن اآلية تتضمن اقتراناً :وطريق ترجيحه ،هذا القول

فتعـادل   ،ن هلم بالسيئة مثلـها أووصف املسيئني ب ،فوصف احملسنني بأن هلم حسىن وزيادة من جنسها
  .(٨)"إذ هي عشرة ،مبالغة ،ىنباحلس وعرب عن احلسنات ،الكالمان

   .أا اجلنة: هاثاني

                                  
   ). ١٧٠ص"(تفسري غريب القرآن" )١(
  ).٤/١٣٨"(تفسري أيب السعود"، )٣/١٩٤"(بيضاويتفسري ال" :وانظر هذا القول يف) ٢(
    ).٦/١٩٤٤(ابن أيب حامتو )١١/١٠٧(الطربي  أخرجه )٣(
  ).١٠٨-١١/١٠٧(الطربي  أخرجه)٤(
  ).٨/٣٣١"(تفسري القرطيب"،)٢٩٣ص"(تفسري جماهد" :انظر) ٥(
  ).٢/٢٩٤(يف تفسريه الصنعاينأخرجه ) ٦(
   ).٤/١٧٢١"(صحيح البخاري" :انظر )٧(
 ).٣/١١٥"(احملرر الوجيز" )٨(



 

   .(١)جمهورونسبه ابن عطية وغري واحد لل
  .(٢)واختاره الواحدي والبغوي والكليب والسيوطي واأللوسي والشنقيطي والسعدي

  .(٣)"وهو الصحيح يف الباب: "قال القرطيب
احلسىن وباجلنة، فإذا فسـرنا احلسـىن   لكن، يعترض على هذا القول بأن اهللا تعاىل وعدهم باآلية هذه ب

  .باجلنة، كان هذا تكراراً

على سبيل املدح والثناء، أي هم أهلها املستحقون " QP  O  N  :"هذا، بأن قوله ينفصل عنو
  . (٤)هكذا قال ابن عطية. هلا

حباجة إىل  وعلى هذا؛ فاجلملة ثناء ومدح ال بيان للجزاء، لكن املتبادر من هذا أنه بيان للجزاء، ولسنا
  .مثل هذا التكلف

   .رةضالن: الثالث ل والق
  

  .(٦) (٥)ويروى هذا القول عن عبد الرمحن بن سابط

فلما كانـت  ) ٢٣ -٢٢:القيامة(  O N     M  L   K   J Iz        }:وهذه اآلية مثل قوله تعاىل

، كانـت  "O N     M           : "يةوهي ما دل عليه قوله تعاىل يف هذه اآلالزيادة هي رؤية اهللا تبارك وتعاىل، 

                                  
التسـهيل لعلـوم   "، )٤/٢٤"(زاد املسـري "،)٣/٢٨٨(للنحـاس "معاين القرآن"،)٣/١١٥"(احملرر الوجيز:"انظر )١(

  ).٥/١٤٩"(البحر احمليط" ،)٢/٩٢"(الترتيل
 تفسـري "، )٢/٩٢"(التسهيل لعلـوم الترتيـل  " ،)٢/٣٥١"(تفسري البغوي" ،)١/٤٩٥(لواحديل "الوجيز" :انظر )٢(

   ).٣٦٢ص"(تفسري السعدي"، )٢/٣٧٠"(أضواء البيان" ،)١١/١٠٣( "روح املعاين" ،)٢٧٠ص"(اجلاللني
  ).٨/٣٣٠"(تفسري القرطيب" )٣(
   ).٣/١١٦"(احملرر الوجيز"يف  )٤(
 :وهو الصحيح ويقال ،بن عبد اهللا بن سابطا :ويقال ،عبد الرمحن بن سابط" ]:٣٨٦٧"[تقريب التهذيب:"قال يف )٥(

   ".مات سنة مثاين عشرة ،من الثالثة ،ثقة كثري اإلرسال ،املكي ،عبد اهللا بن عبد الرمحن اجلمحيبن  :ويقال
، )٤/٢٤"(زاد املسـري : "وانظر هي النضرة،: عنه أنه قال) ٦/١٩٤٤(ابن أيب حامتو) ١١/١٠٧(أخرج الطربي  )٦(

 . أنه فسر احلسىن بالبشرى) ٨/٣٣١( القرطيبونسب إليه 



 

ما اختاره الزخمشري والبيضاوي وابن كثري وأبو السعود والشوكاين : الرابع ل والق. احلسىن هي النضرة
       . (١)املثوبة احلسىنحيث فسروها ب

      .)٦٠:الرمحن(  z° ±  ² ³ ´  }:تعاىلونظري هذه اآلية قوله 
 :ستة أقوال  ل العلم يف معناها على، فقد اختلف أهالزيادةوأما تفسري 
   .مضاعفة احلسنة إىل عشر أمثاهلا: أن الزيادة : القول األول

  .وهذا مذهب ابن قتيبة )٥)(٤(وعقمة بن قيس (٣)، واحلسن (٢)اله ابن عباسق
 .وهذا قائم على تفسري احلسىن بأا املثل، فتكون الزيادة هي التضعيف

  . اهللا عز وجل  أا النظر إِىل :القول الثاين
وحذيفـة   ،وقد روي تفسري الزيادة بالنظر إىل وجهه الكرمي عن أيب بكر الصديق:"~قال ابن كثري 
 ،وعبد الرمحن بن سابط ،وعبد الرمحن بن أيب ليلى ،وسعيد بن املسيب ،وعبد اهللا بن عباس ،بن اليمان
وحممـد بـن    ،والسـدي  ،وقتادة ،واحلسن ،والضحاك ،وعطاء ،وعامر بن سعد ،وعكرمة ،وجماهد
  .(٦)"وغريهم من السلف واخللف ،إسحاق

 .(٧)واختاره الواحدي والبغوي والكليب والسيوطي واأللوسي والشنقيطي
أنه قال  من حديث صهيب عن النيب » صحيحه«مسلم يف واحتج من ذهب إىل هذا القول مبا رواه 

أمل تبـيض   :فيقولون ؟تريدون شيئا أزيدكم :يقول اهللا تبارك وتعاىل :قال ،إذا دخل أهل اجلنة اجلنة": 

                                  
" فـتح القـدير  "، )٤/١٣٨"(تفسري أيب السـعود "، )٣/١٩٤"(تفسري البيضاوي"، )٢/٣٢٦"(فالكشا: "انظر )١(
)٢/٤٣٨.(    
  ).١١/١٠٧(الطربي  أخرجه )٢(
 .ابن املنذرإىل ) ٤/٣٦٠"(الدر املنثور"وعزاه يف  ،)١١/١٠٧(الطربي  أخرجه )٣(
وقيـل بعـد    ،مات بعد السـتني  ،ن الثانيةم ،ثقة ثبت فقيه عابد ،علقمة بن قيس بن عبد اهللا النخعي الكويفهو ) ٤(

   ).٢٠/٣٠٠"(ذيب الكمال" :، وانظر]٤٦٨١"[تقريبال"، قاله ابن حجر يف السبعني
  ).قسم التفسري-٥/٢٩٤(سعيد بن منصور أخرجه )  ٥(
-١١/١٠٥( "تفسري الطـربي " ،)٢/٢٩٤"(تفسري الصنعاين:"، وانظر هذه اآلثار يف)٢/٤١٥"(تفسري ابن كثري" )٦(

 :،وانظر كـذلك )٢/٤٤١"(فتح القدير" ،)٣٥٩-٤/٣٥٧"(الدر املنثور"،)٦/١٩٤٥"(تفسري ابن أيب حامت" ،)١٠٧
  ).٢/١٧٦"(تفسري الثعاليب"، )٨/٣٣٠"(تفسري القرطيب" ،)٢/٣٧٨"(تفسري السمعاين" ،)٢/٣٥١( "تفسري البغوي"
تفسـري  "،)٢/٩٢"(لعلـوم الترتيـل   التسهيل"، )٢/٣٥١"(تفسري البغوي"، )١/٤٩٥(لواحديل "الوجيز: "انظر )٧(

   ). ٢/٣٧٠"(أضواء البيان"، )١١/١٠٣( "روح املعاين"، )٢٧٠ص"(اجلاللني



 

أحب إليهم من  فما أعطوا شيئاً ،فيكشف احلجاب :قال ،وتنجينا من النار ،أمل تدخلنا اجلنة ،وجوهنا

  .(١)" D  C  B  : "مث تال هذه اآلية،النظر إىل رم عز وجل
  .(٢)"وهو الصحيح يف الباب: "قال القرطيب

   .(٣)جمهورونسبه ابن عطية لل
  .غرفة من لؤلؤة واحدة هلا أربعة أبواب: أن الزيادة  :القول الثالث
 .، وال يصح (٤)علي ويروى عن

 . (٦)واختاره البخاري(٥)مغفرة ورضوان ، قاله جماهد: أن الزيادة : الرابع ل والق
   .(٧)يدأن ما أعطاهم يف الدنيا ال حياسبهم به يف القيامة، قاله ابن ز: أن الزيادة: اخلامس ل والق
 

  .(٨)ما يزيد على املثوبة تفضال: ما اختاره البيضاوي وأبو السعود والشوكاين: القول السادس
  .(٩)واختاره الزخمشري؛ لينفي بذلك النظر إىل وجه اهللا تبارك وتعاىل

  
  الترجيح

يدخل فيـه  أن املراد باحلسىن أي املثوبة احلسنة، فهو لفظ عام  -والعلم عند اهللا تعاىل-الذي يترجح يل 
أن لفظ احلسـىن  : اجلنة، ويدخل فيه اجلزاء باملثل، بل ويدخل فيه جمازام يف الدنيا باحلسىن، واحلاصل

لفظ عام يدخل فيه مجيع ما ذكر، كما أنه شامل للدارين، فليس هو خاص باآلخرة، كما قـد يفهـم   
  .البعض

                                  
    ).٦/٣٦١"(الكربى"والنسائي يف ) ٢٥٥٢(والترمذي) ٤/٣٣٢(وأمحد) ١٨١(مسلمأخرجه  )١(
  ).٨/٣٣٠"(تفسري القرطيب" )٢(
  ).٣/١١٥"(احملرر الوجيز:"انظر )٣(
  ".ال يصح): "٤/٢٤"(زاد املسري:"قال ابن اجلوزي يف) ٦/١٩٤٥(ابن أيب حامت، و)١١/١٠٧(الطربي  أخرجه )٤(
  ).٦/١٩٤٥(ابن أيب حامت، و)١١/١٠٨(الطربي  أخرجه )٥(
   ).٤/١٧٢١"(صحيح البخاري" :انظر )٦(
  .الشيخإىل أيب ) ٤/٣٦٠"(الدر املنثور"وعزاه يف  )٦/١٩٤٦(ابن أيب حامتو ،)١١/١٠٨(الطربي  أخرجه )٧(
   ).٢/٤٣٨"(فتح القدير"،)٤/١٣٨"(تفسري أيب السعود" ،)٣/١٩٤"(تفسري البيضاوي: "انظر) ٨(
   ).٢/٣٢٦"(الكشاف:"انظر )٩(



 

هي كل يعطونه زيادة على جمازام على  :والراجح يف تفسري الزيادة أا شاملة جلميع ما ذكر، فالزيادة
النظر إىل وجه اهللا تبارك وتعاىل، وهذا أعظم ما يعطاه أهـل اجلنـة،   : أعماهلم الصاحلة، فيدخل فيها

  .تضعيف أجور األعمال: ويدخل فيها أيضاً
  :، قال الطربي(١)وهذا مذهب الطربي وابن كثري وكذا ابن سعدي يف الزيادة فقط 

إن اهللا تبارك وتعاىل وعد احملسنني من عباده على إحسام  : ذلك بالصواب أن يقالوأوىل األقوال يف"
 ،وأن تبيض وجوههم ووعدهم مع احلسىن الزيادة عليهـا  ،أن جيزيهم على طاعتهم إياه اجلنة ،احلسىن

 غفراناًوأن يزيدهم  ،وأن يعطيهم غرفا من آللئ ،ومن الزيادة على إدخاهلم اجلنة أن يكرمهم بالنظر إليه
وعم ربنا جل ، ذلك من زيادات عطاء اهللا إياهم على احلسىن اليت جعلها اهللا ألهل جناته كلُّ ،ورضواناً

وغري مسـتنكر مـن    ،دون شيء فلم خيصص منها شيئاً ،الزيادات على احلسىن "وزيادة:"ثناؤه بقوله 
 .فضل اهللا أن جيمع ذلك هلم بل ذلك كله جمموع هلم إن شاء اهللا

  .(٢)"األقوال يف ذلك بالصواب أن يعم كما عمه عز ذكرهفأوىل 
  فكيف اإلجابة عن احلديث الذي فيه تفسري الزيادة بأا النظر إىل وجه اهللا تبارك وتعاىل؟: فإن قيل
إنا مل نرده بل صرنا إليه، وزدنا عليه ما حيتمله اللفظ، والتفسري النبوي مل يكن من قبيـل تفسـري   : قلنا

ابله، ولو أنه كان من هذا القبيل ملا خالفناه، وال خالفه أولئك األكابر الذين عرف عنهم احلرف مبا يق
ملا ذكر رؤية املؤمنني لرم  أن النيب : وتقدميه على قول كل أحد، ويوضح هذا تعظيم قول النيب 

  .تدل إال عليه تال هذه اآلية مما يدل على أن اآلية تدل على هذا املعىن، وهذا ال يعين أن اآلية ال
-وملا أورد اإلمام سعيد بن منصور يف سننه أقوال أهل العلم يف تأويل احلسىن وزيادة، سـاق بعـدها  

   :قول اإلمام الثوري -بإسناده
   .)٣("إمنا هو كالم جامع يراد به هذا وهذا ،ليس يف تفسري القرآن اختالف"

تناقضة، بل اللفظ يشملها مجيعها، واهللا تعـاىل  وكأن اإلمام ذا يشري إىل أنَّ األقوال املذكورة ليس م
  . أعلم

  

                                  
  ).٣٦٢ص"(تفسري السعدي" ،)٢/٤١٥"(تفسري ابن كثري"، )١١/١٠٨"(تفسري الطربي: "انظر )١(
   ).١١/١٠٨"(تفسري الطربي" )٢(
  ).قسم التفسري-٥/٢٩٤"(صورسنن سعيد بن من:"انظر) ٣(
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــ
  : وفيها مسألة واحدة، وهي

  ".Z Y X ] \ [  :"بيان املراد بالغمة الواردة يف قوله] ١٦٠[
  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 

" ] \ [ Z Y X "اً عليكم، كما يقال: أيةٌ: غمبوكُر ب(١)"كَر.  
    

  الدراسة

                                  
  ).   ١٧٢ص"(تفسري غريب القرآن) "١(



 

على قولني " Z Y X ] \ [ :"اختلف أهل التأويل يف معىن الغمة املذكورة يف قوله تعاىل
  :اثنني، مها

  .كرب وكربة: غماً عليكم، كما تقولال يكن : أن الغمة مبعىن الغم، أي: ل األولالقو
، (١)واختاره أبو عبيدة والراغب األصفهاين وابن حيان والسمني احللـيب  ~ابن قتيبة وإىل هذا ذهب 

  .(٢)وجوزه الزجاج والعز بن عبد السالم
  :وعلى هذا؛ فيكون املعىن

وختلصتم من ثقل مقـامي   ،إذا أهلكتموين ،ن حالكم عليكم غماًمث ال يكفأمجعوا أمركم وشركاءكم 
  .وتذكريي

وبناء على هذا القـول؛  " Z Y X ] " والثاين" V  U"ونالحظ أن اهللا ذكر أمرين اثنني
فأمجعوا ما تريدون  :يعين  القصد إىل إهالكه: فاألمر األول خمالف لألمر الثاين، فاألمر األول مبعىن

وما كـانوا   ،مصاحبتهم له: ، فهووأما الثاين، وابذلوا وسعكم يف كيدي ،ا فيهواحتشدو ،من إهالكي
  .(٣)املكروهة عندهم ،فيه معه من احلال الشديدة عليهم

   . مكشوفاً واجعلوه ظاهراً ،ال يكن أمركم مكتوماً مستوراً :املعىن : القول الثاين
  . إذا عمي عليهم أمرهم والتبس ،القوم يف غمة :يقال، واهلالل إذا استتر غم: وعلى هذا؛ فهو من قوهلم

  .وعلى هذا القول؛ فاألمرين املذكورين يف اآلية كالمها مبعىن واحد
  .(٤)اري وال ليلي علي بسرمد            لعمرك ما أمري علي بغمة  :قال طرفة

لقرطيب واخلازن الزجاج والنحاس والواحدي والسمعاين والبغوي وابن عطية وا: واختاره األكثر، منهم
  .(٢)، وقدمه البيضاوي(١)وابن جزي الكليب وابن كثري والسيوطي وأبو السعود والشوكاين

                                  
" عمدة احلفاظ"،)٥/١٧٨"(البحر احمليط" ،)٣٦٥ص"(املفردات يف غريب القرآن"، )١/٢٧٩"(جماز القرآن:"انظر) ١(
  ). ١١/١٥٨" (روح املعاين"، )٤/١٤٩"(بصائر ذوي التمييز"،)٣/١٧٥(
  ).   ٢/٧٣"(اختصار النكت-تفسري العز بن عبد السالم" ،)٣/٢٨(للزجاج"معاين القرآن: "انظر) ٢(
" تفسـري أيب السـعود  "، )٣/٢٠٩"(تفسري البيضـاوي "، )٥/١٧٨"(البحر احمليط"، )٢/٣٤٢" (الكشاف:"انظر) ٣(
)٤/١٦٥    .(  
" ـذيب اللغـة  " ،)١٣٤ص(أليب زيد"مجهرة أشعار العرب: "، وانظر)٤٠ص"(ديوان طرفة بن العبد"البيت يف ) ٤(
  ). ٥/١٧٨"(البحر احمليط"،)٨/٣٦٣"(تفسري القرطيب" ،)٥/١٤١" (تفسري الثعليب" ،)٨/٢٨(



 

  .(٣)ال يكرب عليكم أمركم: حيث قال ~ويف اآلية قول ثالث، وهو ما روي عن قتادة 
  .وهذا يف حقيقته يصري إىل القول األول؛ ألن األمر إذا كرب اهتم اإلنسان له واغتم منه

  
  
  
  لترجيحا

الذي يترجح يل محل اآلية على كال املعنيني؛ ألن اللفظ حيتملهما، وليس مثت مرجح، مع عدم التناقض 
يأمر قومه جبمع أمرهم، مث ال يغتمون ألجله، وليكن أمـرهم هـذا ظـاهراً     بني القولني،فكأنه 

والعلم عنـد اهللا  . مكشوفاً غري مستور، مما يدل على صدق يقينه، وشدة توكله على ربه تبارك وتعاىل
  .تعاىل

أن مادة الغني وامليم تدل على التغشية والتغطية، فإذا وردت على القلب، أصابته الغم : يقوي ما ذكرت
واهلم، فهي تغشية العني وتغطيته، وإذا أصابت العني أفادت إعماء األمر على صاحبها، فالقوم أصـام  

  :يقول ابن فارس. سراً حبيث ال يشعر هوفأرادوا صده ومنهم   الغم واهلم من أمر نوح 
  .غطيته :أي ،غممت الشيء أغمه :تقول، الغني وامليم أصل واحد صحيح يدل على تغطية وإطباق"

  .الغمام مجع غمامة :ومن الباب
  .كي ال جتد الريح ؛وهي اخلرقة تشد على أنف الناقة شداً :الغمامة :ومنه
  .إذا مل ير :اهلالل موغُ
    .)٤("وهو شيء يغشى القلب معروف ،ر يغمه غماًه األمموغَ
  

                                                                                                   
تفسـري  "، )١/٥٠٤(لواحديل "الوجيز"،)٣/٣٠٦(للنحاس" معاين القرآن"، )٣/٢٨(للزجاج"معاين القرآن: "انظر) ١(

تفسـري  "، )٨/٣٦٣"(يبتفسري القـرط "، )٣/١٣٢" (احملرر الوجيز"،)٢/٣٦٢"(تفسري البغوي"، )٢/٣٩٦"(السمعاين
تفسري "، )٢٧٧ص"(تفسري اجلاللني"،)٢/٤٢٦"(تفسري ابن كثري"، )٢/٩٦" (التسهيل لعلوم الترتيل"،)٣/٢٠١(اخلازن

  ).  ٢/٤٦٢" (فتح القدير"،) ١١/١٥٨" (روح املعاين" ،)٤/١٦٤" (أيب السعود
  ).  ٣/٢٠٩"(تفسري البيضاوي:"انظر) ٢(
  ).   ١١/١٤٣(الطربيو) ٢/٢٩٦(هتفسرييف الصنعاين أخرجه ) ٣(
  ).٣/٣٠٧(للنحاس"معاين القرآن"،)٨/٢٨" (ذيب اللغة" :بتصرف، وانظر) ٣٧٨-٤/٣٧٧"(مقاييس اللغة) "٤(



 

  
  
  
  
  
  
  
  

 X W{    } | { z  y x w  v u tz )٨٥:يونس.(  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــ
  :وفيها مسألة واحدة، وهي

  ما املراد بالفتنة املذكورة يف اآلية؟] ١٦١[
  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 

      Î   Í     } :ويف موضع آخـر   z  y xz } | {  }:، كقولهالعربة: والفتنة"
           Ñ    Ð Ïz  )٥:املمتحنة(.  

يعتربون أمرهم بأمرنا، فإذا رأونا يف ضر وبالء، ورأوا أنفسهم يف غبطة ورخاء، ظنوا أم علـى  : أي
  .(١)"حق، وحنن على باطل

  الدراسة
موضع عربة وفتنـة  : ال جتعلنا عربة هلم، أي: ليكون املعىن أن معىن الفتنة العربة؛ ~اختار ابن قتيبة 

  .هلم، فإذا رأونا يف ضر وبالء، اعتقدوا أم على حق، وأن أهل اإلميان على باطل
: أم دعوا اهللا تبارك وتعاىل أال يصيبهم بعذاب من عنده، لئال يقول الكـافرون : وهذا النص يفهم منه

  . صاملو هؤالء على حق ملا أصام ما أ

                                  
   ). ٤٧٤-٤٧٣ص"(تأويل مشكل القرآن" )١(



 

 : ~وذهب ابن عباس وجماهد إىل هذا القول، لكنهم زادوا عليه، فقال جماهد 
ومـا   ،لو كانوا على حق ما سلطنا عليهم :ويقولوا ،فيفتتنوا ،وال بأيديهم ،ال تصبنا بعذاب من عندك"

  .(١)"عذبوا

  .)٥:املمتحنة(  Ñ    Ð Ï   Î   Íz             } :يف تفسري قوله تعاىل (٢)ومثله عن ابن عباس
إىل حنو هذا القول، لكنهم مل ينصوا إال على العذاب الذي يأيت من قبـل   (٤)وأبو جملز (٣)وذهب قتادة
     .فريوا أم خري منا ،ال يظهروا علينا: الكفار، فقاال

  .(٦)، وقدمه الزخمشري(٥)واختاره الواحدي والبغوي والكليب والسيوطي
يف أم يزدادون إصراراً على الكفر، ملا رأوا تسلطهم على أهل  -فارالك: أي -وعلى هذا؛ فالفتنة هلم

  .اإلميان، فهو إذاً، دعاء من هؤالء املؤمنني للكفار أال يفتتنوا بسببهم
   .فيفتنونا ،ال تسلطهم علينا: وذهب آخرون من أهل العلم إىل أن املراد

  .(٨)أبو السعودواختاره البيضاوي والنسفي وابن حيان و ،(٧)جماهد وذا قال
كاخللق مبعـىن   ،جائز ،ألن إطالق لفظ املصدر على املفعول ؛املفتون :املراد من الفتنة "وعليه؛ فيكون 

أي ال متكنهم من أن حيملونـا بـالظلم    ،ال جتعلنا مفتونني :واملعىن ،والتكوين مبعىن املكون ،املخلوق
هذا التأويل متأكد مبا ذكره اهللا تعاىل قبـل  و ،والقهر على أن ننصرف عن هذا الدين احلق الذي قبلناه

                                  
   ).٦/١٩٧٦(ابن أيب حامت و) ١١/١٥٢(الطربي و) ٣/٩٣٨"(غريب احلديث"أخرجه احلريب يف  )١(
    .هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه: ، وقال)٢/٥٢٧"(املستدرك"م يف أخرجه احلاك )٢(
  ).٥/٣٢٦(للجصاص "أحكام القرآن" ،)٦/١٩٧٦( "ابن أيب حامتتفسري " :انظر) ٣(
    ).٦/١٩٧٦(ابن أيب حامت و) ١١/١٥٢(الطربي و) ٣/٩٣٨"(غريب احلديث"يف  حلريبأخرجه ا )٤(
 "تفسـري اجلاللـني  "،)٢/٩٨"(التسهيل لعلوم الترتيل" ،)٢/٣٦٥"(تفسري البغوي"، )١/٥٠٦(لواحدي ل"الوجيز" )٥(
   ).٢٧٩ص(
   ).٢/٣٤٦"(الكشاف" )٦(
   ).٣/٩٣٨"(غريب احلديث"يف  حلريبوا) ٢/٢٩٧(هتفسرييف  الصنعاينأخرجه  )٧(
" تفسـري أيب السـعود  "،)٥/١٨٤"(البحر احمليط" ،)٢/١٣٩"(تفسري النسفي"،)٣/٢١٢"(تفسري البيضاوي:"انظر )٨(
)٨/٢٣٧.(  



 

z y x w  v u t s       r q p o }  }: هذه اآلية وهـو قولـه  
 |z  )(١))"٨٣: يونس.  

وعلى هذا القول؛ فهو دعاء من أهل اإلميان ألنفسهم، يسألون اهللا الثبات على دينـه، وهـذا سـبب    
  :لترجيح هذا القول عند من رجحه، يقول ابن حيان

فقدموا مـا كـان    ،وأن خيلصوا من الكفار ،يظهر أم سألوا اهللا تعاىل أنْ ال يفتنوا عن دينهم والذي"
إذ االهتمام مبصاحل الـدين آكـد مـن     ؛وأخروا سالمة أنفسهم ،وهو سالمة دينهم هلم ،عندهم أهم

  .(٢)"االهتمام مبصاحل األبدان
  
  
  

  الترجيح
هؤالء املؤمنون قد دعوا أال يكونوا فتنة يف أنفسـهم  الذي يترجح يل احلمل على مجيع ما ذكر، فيكون 

  : وال فتنة لغريهم، يقول الشيخ السعدي رمحه اهللا تعاىل
 ويفتنـون أيضـاً   ،فيفتنونا ومينعونا مما يقدرون عليه من أمور اإلميـان  ،ال تسلطهم علينا بذنوبنا :أي"

      .(٣)"وطغياناً فازدادوا كفراً ،على الباطل وأنا ،فإم إذا رأوا هلم الغلبة ظنوا أم على احلق ،بأنفسهم
ذهب إىل مشول الفتنة لكل ما يصد به عن دين موسى، فيشمل احملنة الـيت   ~بل إن اإلمام الطربي 

فاستعاذ القوم باهللا من كل معىن يكـون  "ترتل يف أنفس قوم فرعون، فتعاجلهم عن اتباع الدين احلق، 
  .(٤)"بأسبام صادا لقوم فرعون عن اإلميان باهللا

  
  
  

                                  
  ).١٠/٣٩٤"(اللباب يف علوم الكتاب" :، وانظر)١٧/١١٧(ه تفسريازي يف الرقاله  )١(
  ).٥/١٨٤"(البحر احمليط")٢(
   ).٣/٢٠٣(، وبنحوه قال اخلازن يف تفسريه)٨٥٦ص"(تفسري السعدي" )٣(
   ).١١/١٥٣"(تفسري الطربي" )٤(



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 X W{ ³    ² ± ° ¯  ® ¬ « ª  © ¨ § ¦
 ¸         ¶ µ´z  )٨٧:يونس.(  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :وفيها مسألة واحدة،وهي

  . z ° ± ² } :ما املراد بالقبلة يف قوله تعاىل] ١٦٢[
  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 

" { ² ± ° z  (١)"اجعلوها مساجد: لقبلة، ويقالحنو ا: أي   .  
  

  الدراسة
  . واجعلوا بيوتكم حنو القبلة: أن معىن اآلية ~اختار اإلمام ابن قتيبة 

  .حنو، أو إىل: فهو ذا يرى أن اآلية ليست على ظاهرها، بل فيها مقدر، وهو
  .(٢)قتادةو (١)ابن عباسومل ينفرد ابن قتيبة ذا بل سبقه إليه 

                                  
   ). ١٧٢ص"(تفسري غريب القرآن" )١(



 

  : قوال يف معىن اآلية الكرمية، وهو أوهلا، وثانيهافهذا أحد األ
   .، تقيمون فيها صالتكممساجدا بيوتكم اجعلو: أن املعىن
  .(٣)ن يصلوا يف بيومأفأمروا  ،كانوا خائفني: يف تفسري اآلية اهدقال جم

  . (٦)وابن زيد (٥)النخعيو (٤)بن عباسا وذا قال
  .(٧)والسمرقندي والزخمشري والكليب والسيوطي والسعدي واختاره ابن جرير والسمرقندي والواحدي

وعليه؛ فهذا القول ال خيالف القول السابق، بل مها متفقان على أن التوجه يف الصالة يكون حنو القبلة، 
ال إىل البيت، ومتفقان على أن البيت يتخذ مصلى، غري أن القول األول أدق، ففيه إثبـات اسـتقبال   

ول القبلة باملسجد، بل بقيت على معناها األصلي، كما أن فيه اختاذ البيت مصـلى،  القبلة، حيث مل تؤ
اجعلوا بيوتكم حنو القبلة، يعين من أجـل الصـالة،   : وقد فهم هذا املعىن من قول ابن قتيبة ومن وافقه

  .وهذا يدل على أم يصلون فيها، فأمروا أن يتجهوا ا إىل القبلة
رأى أن املراد بالبيوت املساجد، فإن املسـاجد يطلـق    -القول الثاين-وبعض من ذهب إىل هذا القول

، )٣٦:النـور (  Ü Û Ú  Ù Ø × Ö Õ Ôz   } :عليها بيوتاً، كما يف قوله تعاىل
  .(٨)أنه ليس من معاين القبلة املسجد: ويؤيد هذا

                                                                                                   
  ). ٦/١٩٧٧(ابن أيب حامت و) ١١/١٥٤،١٥٥(الطربي  أخرجه)١(
  ).١١/١٥٥(الطربي و) ٢/٢٩٧(ه تفسرييف  الصنعاينأخرجه  )٢(
" الـدر املنثـور  "،)١٢٨ص"(تفسري الثـوري :"، وانظر)٦/١٩٧٧(ابن أيب حامت ، و)١١/١٥٤(الطربي  أخرجه )٣(
)٤/٣٨٣.(  
   ).١٢٨ص"(تفسري الثوري:"، وانظر)٦/١٩٧٧(امت ابن أيب حو) ١١/١٥٤(الطربي  أخرجه) ٤(
  ). ٦/١٩٧٧(ابن أيب حامت و )١١/١٥٤(الطربي  أخرجه )٥(
   ). ١١/١٥٤(الطربي  أخرجه )٦(
تفسـري  " ،)١/٥٠٦( لواحـدي ل "الوجيز" ،)٢/١٢٨"(تفسري السمرقندي" ،)١١/١٥٣"(تفسري الطربي:"انظر )٧(

تفسري "، )٢٧٩ص"(تفسري اجلاللني" ،)٢/٩٨"(لتسهيل لعلوم الترتيلا" ،)٢/٣٤٦"(الكشاف" ،)٢/١٢٨"(يالسمرقند
 ).٣٧٢ص"(السعدي

فـتح  " ، والشـوكاين يف )٨/٣٧١( هتفسـري ، والقـرطيب يف  )١٧/١١٨"(تفسريه:"وقد أشار إىل هذا الرازي يف) ٨(
ـ  " :وانظر) ٣/١١٥(، وكذا الثعليب)٣/٢٠٤(، واخلازن يف تفسريه)٢/٤٦٧"(القدير  -د السـالم تفسري العز بـن عب

  ).  ١/٤٧٧"(معاين القرآن"، وممن ذهب إليه الفراء يف )٢/٧٥"(اختصار النكت



 

 ،ئسهم وبـيعهم كانت بنو إسرائيل ال يصلون إال يف كنا :سرينفقال أكثر امل: "ويف هذا يقول البغوي
فـأمروا أن يتخـذوا    ،ومنعهم من الصالة ،أمر فرعون بتخريبها ،فلما أرسل موسى ة،وكانت ظاهر

  .(١)"من فرعون ويصلوا فيها خوفاً ،مساجد يف بيوم
اختذوا مساجد، واجتهوا ا إىل القبلة، ويكون يف هذا، إجياب اسـتقبال  : وبناء على هذا، فيكون املعىن

  .القبلة عليهم

 :أال ترى أنه يقول ،حنو القبلة " ² "مساجدكم" ± "وجهوا"°: "بن عباسال وقي
{   Ü Û Ú  Ù Ø × Ö Õ Ôz (٢).  

  .)٣(وبنحوه قال مقاتل بن سليمان
كان موافقاً للقول األول يف  -وهو فهم صحيح إن شاء اهللا تعاىل-إذا فهمنا هذا القول على هذا الفهم

  .وخمالفاً له يف معىن البيوت -أو حنوإىل، : فكالمها فيه تقدير -التقدير
   .اجعلوها يقابل بعضها بعضاً: وثالثها

  .(٥)وبه قال سعيد بن جبري ،(٤)وهو مروي عن ابن عباس أيضاً
   .الوجهةمبعىن القبلة على هذا؛ فو
 فهـي قبلـة   ،واجعلوا بيوتكم اليت بالشام قبلة لكم يف الصالة: أن اآلية على ظاهرها، واملعىن: رابعهاو

  .(٦)اليهود إىل اليوم
  

  الترجيح
هو أنَّ املراد بالبيوت بيوم اليت هي مساكنهم، فـالبيوت إذا   -والعلم عند اهللا تعاىل -الذي يترجح يل

اختذوها أمـاكن  : أي حنو القبلة، أي: أطلقت انصرفت إىل املساكن؛ هذا هو املعهود لغة، ومعىن قبلة
                                  

" تفسـري القـرطيب  " ،)٢/٤٠٠"(تفسري السمعاين"، )٥/١٤٤"(تفسري الثعليب:"، وانظر)٢/٣٦٥"(تفسري البغوي) "١(
)٨/٣٧١ .(  
  ).  ١٢٨ص"(تفسري الثوري" :، وانظر)١١/١٥٥(الطربي  أخرجه) ٢(
  ).٢/١٠٢"(تفسري مقاتل بن سليمان:"انظر) ٣(
     ).١١/١٥٥(الطربي أخرجه )  ٤(
 ). ٤/٥٤"(زاد املسري:"نسبه إليه ابن اجلوزي يف )٥(
  ).     ٢/٧٥"(اختصار النكت -تفسري العز بن عبد السالم"،)٤/٥٥"(زاد املسري:"انظر) ٦(



 

كمـا  -ا هذا؛ إبقاء على معىن القبلة على معناها املتبادر منه، وهذاللصالة، واحنرفوا ا حنو القبلة، وقلن
  .يقتضي اختاذ البيوت مساجد يصلى فيها -مر

  .والعلم عند اهللا تعاىل
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 µ ´ ³ ² ± °  ¯z )٩٤:يونس.(  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــ

  :وفيها مسالة واحدة، وهي

{ ~      � ¡ ¢ £ ¤         ¥ ¦ § ¨  } :ما املراد بقوله تعـاىل ] ١٦٣[
ª © z.  

  :~قال اإلمام ابن قتيبة 

 { ~      � ¡ ¢ £ ¤         ¥ ¦ § ¨ © ª } :وأما قوله سـبحانه "
z   

  : ففيه تأويالن
؛ ألن القرآن نزل عليه مبـذاهب  (١)ن الشكاكواملراد غريه م أن تكون املخاطبة لرسول اهللا : أحدمها

إيـاك أعـين   : "العرب كلهم، وهم قد خياطبون الرجل بالشيء، ويريدون غريه، ولذلك يقول متمثلهم
  ". وامسعي يا جارة

                                  
  . مع الشكاكني ليت الشيخ عرب بتعبري آخر؛ حىت ال جيمع النيب ) ١(



 

 N M L  K J IH G F E D C B Az  } :ومثله قولـه 
  . )١:األحزاب(

R Q P   }: أنـه قـال  : واملراد بالوصية والعظه املؤمنون، يدلك على ذلك اخلطاب للنيب 

 \ [ Z        Y X W VU     T Sz  )مبا تعمل خبرياً: ومل يقل )٢:األحزاب .  

º ¹ ¸ ¶   µ ´ ³ ² « ¯ ° ±  }  :قولـه : ومثل هـذه اآليـة  
 ¼z  )٤٥:الزخرف.(  

واملـراد   سل من أرسلنا إليه من قبلك رسالً من رسلنا، يعين أهل الكتاب، فاخلطاب للـنيب  : أي 
  ...   املشركون

  : أصنافاً أن الناس كانوا يف عصر النيب : والتأويل اآلخر
  .  كافر به مكذب ال يرى إال أن ما جاء به الباطل: منهم
  . مؤمن به مصدق، يعلم أ ن ما جاء به احلق : وآخر

  .فهو يقدم رجالً، ويؤخر أخرى، وشاك يف األمر، ال يدرى كيف هو
فإن كنت أيها اإلنسان يف شك مما أنزلنا إليك من اهلدى على : فخاطب اهللا سبحانه هذا الصنف، فقال

عبد اهللا : مثل، لكتاب من قبلكفسل األكابر من أهل الكتاب والعلماء الذين يقرءون ا لسان حممد 
  .ومتيم الداري وأشباههم، وسلمان الفارسى، بن سالم

وخيربونك بنبوته، وما قدمه اهللا يف الكتب من ذكـره،  ، ومل يرد املعاندين منهم، فيشهدون على صدقه

  :، كما قال يف موضوع آخروهو يريد غري النيب  (١) º ¹ ¸z      }:فقال

{  ¸¶ µ ´     ³   ² ± z  )١٠:األنبياء  .(  

  ). ٦:االنفطار(  Z Y X Wz ]  \      } :كما قال، وحد، وهو يريد اجلمع

    ).٦:االنشقاق(  h    g f e    d c b  az   } و

  )٨:الزمر(  u t   s   r q pz   }:وقال

                                  
      ).٢:(آية"الزمر"يف : ،والثاين)١٠٥(:آية" النساء"يف : األول: وردت يف موطنني،مها) ١(



 

  ... إمنا هو جلماعة الناس، ومل يريد يف هذا مجيع إنساناً بعينه

a   }: فإن املذهب األول أعجب إيلَّ؛ ألن الكالم اتصل حىت قال، حسناً  وهذا، وإن كان جائزاً
 f e d c bz  )٩٩:يونس.(  

  .     (١)"وهذا ال جيوز أن يكون إال لرسول اهللا 
  
  
  
  
  
  
  

                            
  الدراسة

كتـاب اهللا تعـاىل،   أن هذه اآلية من اآليات اليت استدل ا الطـاعنون يف   ~ذكر اإلمام ابن قتيبة 
يشك فيما يرتل عليه؟ وكيف يدعون الشـاكني مـن هـو علـى مثـل       هل كان النيب : وقالوا

وكيف يأتيه اليقني خبرب أهل الكتاب عما أنزل عليه أنه احلق، وهم حيرفون ويكذبون ويقولون !سبيلهم؟
  .(٢)! على اهللا ما ال يعلمون؟

وم الظاملني، إال لسوء طويتهم، وخبث مقصدهم وفسـاد  وتاهللا، إن هذه لفرية ما نتجت عن هؤالء الق
بالشك، أو  أن يكون شاكاً، وتقدس ربنا وترته عن أن يصف نبيه  معتقدهم، وحاشا رسول اهللا 

يتهمه بذلك، ولو كان اإلنصاف من سجية القوم والعدل من خلتهم، ملا فاهوا مبثـل هـذا األقاويـل    
لردت عليهم أدىن قصة، وألكذبتهم أقـرب   وا يف سرية النيب العليلة، واألحاديث السقيمة، ولو نظر

  . الذي ال يدانيه يقني قضية، ولبان هلم وبكل وضوح وجالء يقني النيب 

                                  
" املسـائل واألجوبـة  "،)١٧٣ص"(تفسري غريـب القـرآن  : "، وانظر)٢٧٤-٢٦٩ص"(تأويل مشكل القرآن) "١(
  ).    ٢٢٦ص(
  ).  ٣٠-٢٩ص"(تأويل مشكل القرآن: "انظر) ٢(



 

وأما ما ذكروه من اآلية الكرمية، فليس األمر كما فهموا، وال الشأن كما تومهوا، فمـا كـان عليـه    
وهذا فهم أهل العلم قاطبة، قال ابن جرير الطـربي  الصالة والسالم شاكاً، وال دلت اآلية على ذلك، 

  :رمحه اهللا تعاىل

{ ~      �  } :حىت قيل له ،يف شك من خرب اهللا أنه حق يقني أو كان رسول اهللا  :فإن قال قائل"
ª © ¨ § ¦ ¥        ¤ £ ¢ ¡z   ؟  

  .(١)"وكذلك قال مجاعة من أهل العلم ،ال :قيل
   .مل يشك ومل يسأل :أما قاال (٣)واحلسن (٢)بريمث ساق بإسناده  عن سعيد بن ج

  .  (٤)وهكذا قال ابن عباس رضي اهللا عنهما
  :وإمنا اآلية تفهم على أحد األوجه اآلتية

   . فيما أنزل على النيب  من شك، وهذا الغري املراد هو واملراد غريه أن اخلطاب للنيب : أوهلا
  .طاب لشخصٍ، وال تريده باخلطاب، بل تريد غريهوهذا أسلوب معروف عند العرب توجه اخل

  : وهلذا أمثلة ونظائر يف كتاب اهللا تعاىل

   ).١:األحزاب(   : { H G F E D C B Azمثل قولهك

  Z        Y X Wz ] \   } :واملراد به أمته، بدليل قوله بعد هذه اآليـة  فاخلطاب للنيب 
  .ومل يقل مبا تعمل )٢:األحزاب(

  :{   x w v  u t s r q     pقوله تعاىل خماطباً نبيه  أوضح منهاو
 ¡  � ~ } | { z  yz  )ومعلوم أن النيب ) ٢٣:اإلسراء  قد مات أبواه

  .(٥) املراد التشريع لغريه  منذ زمن بعيد، لكن

                                  
  ). ١١/١٦٨"(تفسري الطربي) "١(
  ) ١١/١٦٨(الطربي  أخرجه) ٢(
  )    ١١/١٦٨(الطربي  أخرجه) ٣(
ابن املنذر وابـن مردويـه والضـياء يف    إىل ) ٤/٣٨٩"(الدر املنثور"، وعزاه يف )٦/١٩٨٦(ابن أيب حامتأخرجه ) ٤(

  . املختارة
  ).  ٣/٨٤"(أضواء البيان:"أفاده الشيخ الشنقيطي رمحه اهللا تعاىل يف) ٥(



 

  .(١)"وهذا قول األكثرين: "قال ابن اجلوزي
  . (٢)"مدفوعة صحته غري كان قوالً لو قال قائل ذا القول،: وقال الطربي

وهذا قول ابن قتيبة والطحاوي والزجاج والسمرقندي والواحدي وابن العريب وابن عطية وابن اجلوزي 
  .(٣)والقرطيب والنووي والشنقيطي

اخلطاب الذي يف اآليات اليت تلي هذه اآلية كله قد وجه للـنيب   ويدل على أن اخلطاب وجه للنيب 

 ببعض، بل ويف هذه اآليـة ، فهو خطاب واحد متصل بعضه :{  ª © ¨ §z  
  . )٩٤:يونس(

  ).٩٦:يونس(  Ê É È Ç Æ Å Ä Ãz    }: وقوله

f e d c b a `_  ^ ] \ [ Z Y X W   }:وقوله
z  )٩٩:يونس .(  

¦ § ¨ ©  ª              } :مل يكن يف شك، وأمره أن يتلو عليهم ذلك، فقـال  أعلم اهللا أن نبيه مث 
    ² ± ° ¯ ® ¬ « ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ z   )١٠٤:يونس( 

(٤).  
ألنـه مـن    ؛وإن مل يكن يف شـك  ،خوطب بذلك، وقد وهو املراد به أن اخلطاب للنيب  :هاوثاني

 ؛إن كنـت عبـدي   :ولعبـده  ،فربين ؛إن كنت أبين :املستفيض يف لغة العرب أن يقول الرجل لولده
   .فأطعين

                                  
  ). ٤/٦٣"(زاد املسري) "١(
  ). ١١/١٦٩"(تفسري الطربي)"٢(
 "الوجيز"، )١/٥١٩"(تفسري السمرقندي" ،)١٣/٩"(ثارشرح مشكل اآل" ،)٣/٣٢(للزجاج"معاين القرآن: "انظر) ٣(
أحكـام  "، )٢/٣٥٢" (الكشـاف "، )٢/٣٦٨"(تفسري البغوي"، )٢/٤٠٤"(تفسري السمعاين"، )١/٥٠٨(لواحدي ل

شرح النـووي  " ،)٢٤٢ص(البن اجلوزي "تذكرة األريب" ،)٣/١٤٢"(الوجيزاحملرر "، )٢/٥٧٧(البن العريب "القرآن
تفسـري  "،)٢/٧٧"(اختصـار النكـت   -تفسـري العـز بـن عبـد السـالم     "،)١/٢٠٤"(على صـحيح مسـلم  

  ).      ٧/١٦٥"(أضواء البيان"،)٢/٩٩"(التسهيل لعلوم الترتيل" ،)٣/٢١٤"(تفسري البيضاوي"،)٨/٣٨٢"(القرطيب
  ).  ١/١٠٥(البن القيم"أحكام أهل الذمة"،)٣/٣٢(للزجاج"قرآنمعاين ال:"انظر) ٤(



 

مل يكن يف شك، وبالتايل، فلن يسأل؛ لعدم حاجته لذلك،  وهكذا هذه اآلية، فقد علم اهللا أن نبيه 
  . ؛ الستدامة احلجة على الشاكني من قومهويكون يف هذا طلباً للنفي من النيب 

 :{   t s r q p o n m lومن هذا قول اهللا جـل شـأنه لعيسـى    
z y x w v      u z  )وقد علم جـل ثنـاؤه أن عيسـى مل يقـل     ، )١١٦:املائدة

 : {      a ` _ ~ }من باب إقامة احلجة على النصارى، ولذا قال عيسى  ،ولكنذلك
f e d c bz  )١١٦:املائدة( .  

N M    } :فيتربأون ويقولـون   J    I H Gz  }: للمالئكة ومثله قوله 
 Z Y X WV U        T   S RQ P Oz  )٤١-٤٠:سبأ.(  

   .(١)وابن جرير وحممد عبده الفراءالكسائي ووهذا اختيار 
إذ ليس يف اآلية ما يدل على نفي  ،يف شك أأنت :بأنه يصري تقدير اآلية: لكن اعترض على هذا القول

  .(٢)الشك
  .(٣) ما كنت يف شك :فاملعىن ؛"ما: "مبعىن "إن"إال أن  أن اخلطاب للنيب : وثالثها

 ا ازداد إبـراهيم  كم ،ولكن لتزداد يقيناً ،ألنك شاك ؛ال نأمرك بالسؤال :يعين: "قال الزخمشري
     .(٤)"مبعانيه إحياء املوتى

                                  
تفسـري  "،)١٣/٩"(ثـار شرح مشـكل اآل "، )٢/٤٧٩(للفراء"معاين القرآن"،)١١/١٦٧"(تفسري الطربي: "انظر) ١(

التسـهيل  "،)٢/٧٧"(اختصار النكت -تفسري العز بن عبد السالم"،)٢/٣٦٨"(البغوي تفسري"، )٢/٤٠٤"(السمعاين
  ).      ١١/٤٨٠"(تفسري املنار"،)٥/١٩٠"(البحر احمليط"، )٢/٩٩"(يللعلوم الترت

  . الكرماينوذكره عن ) ٥/١٩٠"(البحر احمليط"انظر هذا االعتراض يف ) ٢(
، )٢/٣٧٢"(إعراب القـرآن "، و)٣/٣١٧"(معاين القرآن"، والنحاس يف )٣/٣٣"(معاين القرآن"ذكره الزجاج يف) ٣(
 ، وابن عطية يف)٢/٣٥٢"(الكشاف"، والزخمشري يف)٢/٤٠٤(ه تفسرييف  السمعاينو، )٥/١٤٩(ه تفسرييف الثعليب و
البحـر  "، وابن حيان يف )٩/٣٨٠(هتفسرييف القرطيب و ،)١٧/١٣٠(والرازي يف تفسريه  ،)٣/١٤٢"(احملرر الوجيز"

ونسب هذا القول ، )١١/١٩٠" (روح املعاين" ، واأللوسي يف)٤/٣٩٠"(الدر املنثور"، والسيوطي يف)٥/١٩٠"(احمليط
  .  للحسن البصري

     ).٣/٣٣(للزجاج " معاين القرآن :"، وانظر)٢/٣٥٢"(الكشاف) "٤(



 

" إن"وهذا القول فيه تكلف ال خيفى، واملعىن فيه بعد ظاهر، كما أنه خالف الظاهر، فإن املتبادر مـن  
  .يف اآلية أنه شرطية، ال نافية

 حممـد إن كنت أيها اإلنسان يف شك مما أنزل إليك على لسان  :أن اخلطاب للشاكني فاملعىن :رابعهاو
  (١)فسل.  

ينبغـي أن يسـارع إىل حلـها     ،وفيه تنبيه على أن كل من خاجلته شبهة يف الدين: " قال البيضاوي
  .(٢)"بالرجوع إىل أهل العلم
  :ولكن يرد هذا أمران

  .أن األصل يف اخلطاب توجهه إىل من وجه إليه: أوهلما
  .كما سبق بيانهلنيب أن اخلطاب يف اآلية ويف اآليات اليت تليها موجه ل: وثانيهما

على هـذا  -على باا للظرفية،فيكون املراد" يف"ويقرب من هذا القول ما اختاره ابن عاشور من كون 
  .فإن كنت يف قوم أهل شك مما أنزلنا إليك:-القول

  . (٣)واخلطاب على هذا للنيب
بـل   ،وال إمكانه ،وعهوال تستلزم حتتم وق ،الشرطية تقتضي تعليق شيء على شيء "إنْ" نَّأ: وخامسها

} |  }:(٤)قوله تعاىلومثَّل ابن حيان لألول ب ،ويف املستحيل عادة، قد يكون ذلك يف املستحيل عقالً

                                  
" الكشـاف "، )٢/٣٦٨"(البغـوي  تفسـري "،)٢/٤٠٤"(تفسري السمعاين"،)٥/١٤٩"(تفسري الثعليب" :انظره يف) ١(
  ).  ١١/١٩٠"(روح املعاين"، )٢/٤٧٣" (فتح القدير"،٣/٢١٠"(تفسري اخلازن" ،)٢/٣٥٢(
    ). ٣/٢١٤"(تفسري البيضاوي) "٢(
    ). ١١/٢٨٤"(التحرير والتنوير:"انظر) ٣(
 ):٧/١٥٧"(أضواء البيان:"انتقد الشيخ الشنقيطي كون هذه اآلية  مثل آية يونس،فقال يف ) ٤(

{ ~   � ¡ ¢ £ ¤   ¥ ¦ § ¨   }: وما يظنه بعض أهل العلم من أن قوله تعـاىل "
ª ©z  )٩٤:يونس(  تعاىلكقوله :{  b     a ` _ ~ } | {z  ) فهـو غلـط    )٨١:الزخـرف
  .ا يف املعىن باطلمفظن استوائه ،والفرق بني معىن اآليتني شاسع ،فاحش

ألنـا   ؛معناه املقصود منه جار على األسلوب العريب ال إـام فيـه  " { ~  � ¡  :"أن قوله تعاىل :وإيضاح ذلك
فهي صادقة ولو كذب طرفاهـا عنـد    ،صحة الربط بني شرطها وجزئهاأوضحنا سابقاً أن مدار صدق الشرطية على 

  .إزالة الربط كما تقدم إيضاحه قريباً



 

 b     a ` _ ~     }z  )فكـذلك هـذا    ،ومستحيل أن يكون له ولـد ، )٨١:الزخرف

وللثاين ،مستحيل أن يكون يف شك: {     Õ Ô Ó Ò Ñ Ð            Ï        Î Í    × Ö
Þ Ý Ü Û Ú   Ù Ø z  )فافعل: ، أي)٣٥:األنعام، وقوع إن للتعليق علـى   لكن

  .وهذه اآلية من ذلك ،املستحيل قليل
  .(١)وإىل هذا ذهب ابن حيان وابن كثري

إن وقع لك شك على سبيل الفرض والتقدير، فسل علماء أهل الكتاب، واملـراد  : أن املعىن: وسادسها
 ى علـم أهـل الكتـاب   د عليأكالت ، أوواالستشهاد مبا يف الكتب املتقدمة ن،صدق أخبار القرآحتقيق 

  .السالمالصالة ووصحة نبوة حممد عليه  ،بصحة القرآن
  .، ألن تعليق شيء على شيء ال يعين وقوعهوهذا ال يعين وقوعه من النيب 

  .وهذا القول ليس ببعيد عن القول السابق
  .(٢)سفي وأبو السعودوإليه ذهب الزخمشري والبيضاوي والن

، وهذا ال جدال فيه، وأن اآلية ال تدل عليه بوجـه،  وهذا القول وسابقه فيهما نفي الشك عن النيب 
، فالشك ليس بواقع، فلماذا أضـيف إىل  مل جييبا عن وجه إضافة الشك إىل النيب  -القولني -لكنهما

  .  ة عليههذا ما ال جند يف هذين القولني اإلجاب! وما وجهه؟ النيب 

                                                                                                   
ربط صحيح ال إشكال فيـه ألن    z¥ ¦ § ¨ }:بقوله z{ ~  � ¡ } :فربط قوله

باطـل   الشاك يف األمر شأنه أن يسأل العامل به عنه كما ال خيفى فهي قضية صادقة مع أن شرطها وجزاءها كالمهـا 

فهي شرطية صادقة لصحة الـربط بـني    )٢٢:األنبياء(µ   ´ ³      ²    ± °  z ¶}  :بانفراده فهي كقوله
  .طرفيها وإن كان الطرفان باطلني عند إزالة الربط

على القول بأن إن شرطية ال متكن صحة  )٨١:الزخرف( z} | {     ~ _ ` b     a }  :أما قوله تعاىل
 ". زائها ألبتة ألن الربط بني املعبود وبني كونه والداً أو ولداً ال يصح حبالالربط بني شرطها وج

  ).٢/١٦٨"(تفسري ابن كثري"، )٥/١٩٠"(البحر احمليط" :انظر )١(
" تفسـري أيب السـعود  "،)٢/١٤١"(تفسري النسـفي "،)٣/٢١٤"(تفسري البيضاوي"،)٢/٣٥٢"(الكشاف:"انظر )٢(
   ). ٢/٢٤٣(للزركشي"الربهان يف علوم القرآن" ،)٤/١٧٥(



 

فإن كنت يف ضـيق  : أن الشك ليس املراد به تردد األمر يف الصدر، بل املراد به الضيق، أي: وسابعها
، فاسأل أهل الكتاب عن الرسل قبلـك، وكيـف   وتعنتهم عليك ،فيما أنزل إليك قومك من اختالف

  . (١)عاملهم أقوامهم بالسخرية واالستهزاء والتكذيب؛ ليكون لك عزاء فيهم
خالف الظاهر؛ فالشك إذا أطلق انصرف إىل معناه املتبادر، وهو التردد وعدم اجلزم، فال يصـار   وهذا

  .إىل معىن غري متبادر إال بدليلٍ، وال دليل
عليهم؟  أما ما ذكروه من أن أهل الكتاب قد حرفوا وقالوا على اهللا ما ال يعلمون فكيف حيال النيب 

ب سهل وميسور، وقد ذكره مجع من املفسرين، وهو أن املراد واجلوا ~فهذا مل جيب عنه ابن قتيبة 
الشهادة إذا أضيفت إىل طائفة أو أهـل مـذهب أو بلـد    ف"بأهل الكتاب أهل الصدق والعدل منهم، 

وقد حصل  ،ألن الشهادة مبنية على العدالة والصدق؛ فإا إمنا تتناول العدول الصادقني منهم ،وحنوهم
  .هم الربانيني كعبد اهللا بن سالم وأصحابهذلك بإميان كثري من أحبار

 ،ظهر ذلكأو ،أن يستشهد بأهل الكتاب على صحة ما جاءه  ومنها أن اهللا تعاىل أمر رسوله: وأيضاً
منهم من أحرص الناس على إبطال دعوة الرسـول   ومن املعلوم أن كثرياً ،شهادوأعلنه على رؤوس األ

 ،فلما مل يكن شيء من ذلك ،وبينوه ،ألبدوه وأظهروه ،هللافلو كان عندهم ما يرد ما ذكره ا حممد 
  .(٢)"وإقرار املستجيب من أدل األدلة على صحة هذا القرآن وصدقه ،كان عدم رد املعادي

تسمية عبد اهللا بن سالم؛ إذ السورة مكية، وعبد اهللا مل يسـلم إال بعـد    (٣)وقد انتقد ابن القيم وغريه
على رجل من أتباعه، وهذا االعتراض يف حمله، ويغين عنـه الوجـه   اهلجرة، مث كيف يستشهد بصدقه 

  . املذكور بعده
  

  الترجيح
هو ما ذهب إليه ابن قتيبة ومن وافقه من أن اخلطاب وجـه   -والعلم عند اهللا تعاىل -الذي يترجح يل 

يف يـدخل  وإن وجه له اخلطاب فهو مل يدخل فيه أصالً، وك ، واملراد غريه، مبعىن أن النيب للنيب 

                                  
   ). ١١/١٩٠( "روح املعاين"،)٢/٤٧٣"(فتح القدير"،)٥/١٩١"(البحر احمليط"، )٨/٣٨٢"(تفسري القرطيب" :انظر )١(
بتصرف يسريٍ، وقد توىل الشيخ رد هذا االعتراض من وجـوه عـدة،   ) ٣٧٣ص(قاله الشيخ السعدي يف تفسريه) ٢(

لواحـدي  ل"الـوجيز "،)١١/١٦٨"(تفسري الطربي"، )٢/١٠٤"(بن سليمانتفسري مقاتل :"فانظره غري مأمور، وانظر
 ). ٢/٤٧٣( "فتح القدير"، )١/٥٠٨(
  ).  ١١/١٩٠"(روح املعاين"، )١/١٠٢(أحكام أهل الذمة : انظر) ٣(



 

صلوات اهللا وسالمه عليه، وقد برأه اهللا وعصمه من الشرك، ومنه الشك، وكيـف يلـج الشـك إىل    
  . صدره، وهو أعلى اخللق يقيناً، وأكثرهم إمياناً

فاخلطاب وجه له، لكن املراد غريه، وال غضاضة يف هذا، فهذا أسلوب عريب معروف، ويف القرآن لـه  
  .   نظائر، وقد سبق ذكر بعضها

  . هذا الوجه خالٍ عن املعارضات، مع وضوحه ومتشيه مع قواعد أهل العلم، والعلم عند اهللا تعاىلو
  
 
  
  
  
  
  
  
  

 X W{   n  m  l  k j i h g          f edz )١:هود.(  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــ
  :وفيها مسألتان، مها

  .رد يف اآلية الكرميةبيان املراد باإلحكام الوا: األوىل] ١٦٤[
  :  ~قال اإلمام ابن قتيبة 

"h g "١(" فلم تنسخ(.  
  

  الدراسة

                                  
  ).    ١٧٥ص"(تفسري غريب القرآن)"١(



 

ال : أن املراد باإلحكام الذي وصفت آيات القرآن به أن عدم النسخ، أي ~اختار اإلمام ابن قتيبة 
  .ينسخها كتاب يليها، إذ القرآن آخر كتاب نزل

تويف " :عباس ويف حديث ابنمعناً مضاد للنسخ،  وعلى هذا، فهو حمكم، ضد املنسوخ، واإلحكام يأيت
  . (١)"وقد قرأت احملكم ،وأنا بن عشر سنني رسول اهللا 

  .ألنه مل ينسخ منه شيء ؛يريد املفصل من القرآن

كما نسخت الكتب والشرائع  ،مل تنسخ بكتاب"h g" :رضي اهللا عنهما قال ابن عباس
  .(٢)ا

  :     (٣)إذا منعته، وهذا معىن معروف، ومنه قول جرير: أحكمته: ولوعلى هذا؛ فاإلحكام مبعىن املنع، تق
  .إني أخاف علَيكُم أنْ أغْضبا                أبنِي حنِيفَةَ أَحكموا سفَهاَءكُم         

  .(٤)حاكم؛ ألنه مينع الظامل من الظلم: ومن هذا، قيل للحاكم بني الناس
  .حمكم فال ينسخ: هذه اآلية الكرميةوهذا القول األول يف معىن
وال يبدو  - كما هو الظاهر منها- أن اآلية جاءت يف الثناء على القرآن الكرمي: ويشكل على هذا القول

الثناء واضحاً على هذا القول؛ ألن كونه ينسخ أو ال ينسخ هو أمر من اهللا ال تعلق له بالكتاب املرتل، 
  .  مبا يدل على الثناء واملدح والتبجيل هلذا الكتاب العظيم وهذا خبالف ما لو فسرنا هذه اللفظة

   .أُحكمت باألمر والنهي: الثاينالقول 
  .(٦)وأبو العالية (٥)قاله احلسن

                                  
  ).   ٤/١٩٢٢(علقه البخاري بصيغة اجلزم) ١(
عن ابن عباس القول ) ٤/٧٣"(زاد املسري:"، وقد حكى ابن اجلوزي يف)٥/١٥٦(هتفسرييف ثعليب المل أجده مسنداً، وقد ذكره ) ٢(

  .بأن أحكمت مبعىن أا مل تنسخ
الزاهر يف معاين كلمات "، )٤/٤٢٧(عبيد يبأل "غريب احلديث"، وهو منسوب جلرير يف)٤٧ص"(ديوان جرير"البيت يف ) ٣(

  ).٣١/٥١٤"(تاج العروس" ،)٩/٢٣٨"(زانة األدبخ" ،)٤/٦٩"(ذيب اللغة"، )١/٣٩٨"(الناس
لسان "، )٢/٩١" (مقاييس اللغة" ،)٤/٦٩"(ذيب اللغة" ،)٤/٤٢٧(عبيد يبأل "غريب احلديث" ،)٣/٦٧"(العني" :انظر) ٤(

  ). ١١/٢٠٣"(روح املعاين" ،)١٢/١٤٤"(العرب
  .الشيخ ابن املنذر وأيبإىل ) ٤/٣٩٩"(نثورالدر امل"وعزاه يف ) ٦/١٩٩٤(ابن أيب حامت و) ١١/١٧٩(الطربي أخرجه ) ٥(
  ).   ٤/٧٣"(زاد املسري:"حكاه عنه ابن اجلوزي يف)٦(



 

أن آياته أحكمت وفصلت جبميع ما حيتاج إليه من الداللة على توحيد اهللا وتثبيت " :ومعىن هذا القول
  .)١("نبوة األنبياء وشرائع اإلسالم

   .والتناقض والنقص منعت عن الباطل: أي  ،أُحكمت: الثالث ل والق
  .(٤)واختاره الطربي والنحاس والقرطيب وابن اجلوزي وابن عاشور (٣)بن سليمان ومقاتل (٢)قاله قتادة

   .)٥("حكمها من اخللل والباطلأ :أي :قول قتادة :ومن أحسنها" :قال النحاس
إحكامها من خلل  ،وإحكام آيات القرآن ،حه وإتقانهوذلك أن إحكام الشيء إصال:"قال الطربي
  .(٦)"أو باطل يقدر ذو زيغ أن يطعن فيها من قبله ،يكون فيها
   .أُحكمت مبعىن جمعت :القول الرابع
   .(٧)قاله ابن زيد

  .ومل يتبني يل وجه هذا القول، فلفظ احملكم ال يدل على ما ذكر، كما يتبني هذا مبراجعة قواميس اللغة
  
  ترجيحال

إذا أتقنته وجودته، وهذا ينفي الباطل : الذي يترجح يل أن اإلحكام مبعىن اإلتقان، تقول أحكمت األمر
  : عن كتاب اهللا تعاىل، كما ينفي عنه النقص، وهذا ما يدل عليه لفظ اإلحكام، قال ابن عاشور

حبيث  ،تقان األشياءإ :وهي. إتقان الصنع، مشتق من احلكْمة بكسر احلاء وسكون الكاف: اإلحكام"
جعلت آياته كاملة يف نوع الكالم حبيث سلمت من  :تكون ساملة من األخالل اليت تعرض لنوعها، أي

  .(٨)"ومن أخالل املعىن واللفظ  ،خمالفة الواقع

                                  
  ).٤/٧٠"(ذيب اللغة"قاله األزهري يف ) ١(
الدر "وعزاه يف ) ٦/١٩٩٥(ابن أيب حامت و) ٢٠٠- ١١/١٧٩(الطربي و) ٢/٣٠١(هتفسرييف الصنعاين أخرجه ) ٢(

  .  الشيخ وأيبابن املنذر إىل ) ٤/٣٩٩"(املنثور
  ) . ٢/١٠٨"(تفسري مقاتل بن سليمان: "انظر) ٣(
تفسري "، )٢٤٤ص(البن اجلوزي "تذكرة األريب"، )٢/٢٧١(للنحاس" إعراب القرآن"،)٣/٣٢٨(للنحاس"معاين القرآن" :انظر) ٤(
  ). ١١/٣١٤"(التحرير والتنوير"، )٩/٢"(تفسري القرطيب"
  ).٣/٣٢٨(للنحاس"معاين القرآن)"٥(
  ).  ٢/٣٥٨"(الكشاف" :، وانظر)١١/١٨٠"(طربيتفسري ال) "٦(
  ).  ٤/٧٣"(زاد املسري:"حكاه عنه ابن اجلوزي يف) ٧(
  ،)٣/١٤٨"(احملرر الوجيز: "، وانظر)١١/٣١٤"(التحرير والتنوير) "٨(



 

ويف هذا القول بيان لعظمة القرآن؛ إذ أن هذا الثناء جاء ألجل داللة اخللق على سالمة القرآن الكرمي 
  . ض واخللل، فهو ثناء على الكتاب العزيز لذاته، ال لشيء خارج عنهمن التناق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ".j i : "بيان املراد بقوله: املسألة الثانية] ١٦٥[
  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 

" j i "(١)"شيئاً بعد شيء، ومل ترتل مجلة: أنزلت: فصلت: باحلالل واحلرام، ويقال.  
  

  الدراسة 

   : ، هيأقوال على عدة" j i : "يف قوله تبارك وتعاىلاختلف أهل العلم 
   .فصلت باحلالل واحلرام :القول األول

                                  
   ). ١٧٥ص"(تفسري غريب القرآن" )١(



 

  .(١)ابن عباسوبه قال 
  :عنه أنه قال (٢)ابن أيب حامتوقريب من هذا القول قول قتادة، فقد روى 

  .وطاعته من معصيته ،فبني حالله من حرامه ،فصلت بعلمه
  .(٣)واختاره الثعليب

   .فصلت بالوعد والوعيد :الثاينل والق
  .(٤)عن احلسن أيضاًوهو مروي 

وليس بني هذا القول والذي قبله خالف، فليس مراد من قال حصر التفصيل على الوعد والوعيد، أو 
  .احلالل واحلرام

   .(٥)أنزلت شيئا بعد شيء ومل ترتل مجلة :الثالثل والق

 o n m l k j i  hz }:ونظريه قوله تعاىل:"قال الرازي
  .(٦)"واملعىن جميء هذه اآليات متفرقة متعاقبة   ).١٣٣:األعراف(

  .(٧)"جعلت متفرقة ليتدبر آياته،" j i :"واختاره النحاس، فقال
  . وهذا؛ ألن من معاين التفصيل القطع، يقال فصلت كذا عن كذا إذا أبنته وقطعته

N M L     } :ىن قوله تعاىلهذا القول وضعفه، وعلى هذا، فاآلية تكون مبع ذكر ابن قتيبةوقد 
T S R Q   P Oz  )١٠٦:اإلسراء.(    

   .وتثبيت نبوة األنبياء وإقامة الشرائع ،فصلت جبميع ما حيتاج إليه من الداللة على التوحيد :الرابعالقول 
   . (٢)ومقاتل بن سليمان والواحدي والسيوطي الزجاجو(١)جماهد وذا قال

                                  
   ).٤/٧٤"(زاد املسري:"ذكره ابن اجلوزي يف  )١(
  ).٦/١٩٩٥(ه تفسرييف  )٢(
  ).٢/٢٧٧"(زمننيأيب تفسري ابن "، )٥/١٥٦"(تفسري الثعليب:"انظر )٣(
   ).٦/١٩٩٥(ابن أيب حامت أخرجه ) ٤(
" ،)٩/٣( "تفسري القرطيب"،)٢/١٠٠"(التسهيل لعلوم الترتيل" ،)٢/٣٥٨"(الكشاف"،)٢/١٣٧"(تفسري السمرقندي" :انظر) ٥(

 ).٢/٤٨٠"(تح القديرف"،)٢/١٤٥"(تفسري النسفي" ،)٣/٢١٩"(تفسري البيضاوي
   ).١٧/١٤٣"(ازيتفسري الر" )٦(
  ).٢/٢٧١"(إعراب القرآن" )٧(



 

  :يت مبعىن البيان واإليضاح،قال ابن عاشورأن التفصيل يأ: ووجه هذا القول
وهو مشتق من الفصل مبعىن التفريق بني الشيء وغريه مبا مييزه، فصار  ،التوضيح والبيان: والتفصيل  "

  .  )٣("ملا فيه من فصل املعاين ؛كناية مشهورة عن البيان
خمتلفني؛ ألن البيان بيان باألمر وهذا القول ال خيالف القول األول وال القول الثاين، بل مها متفقان غري 

  .والنهي والوعد والوعيد
  الترجيح

أن آيات القرآن الكرمي فصلت : الذي يترجح يل هو ما ذهب إليه أرباب القول األخري، وهو أن املعىن
يعين فسرت وبينت، وهذا البيان لكل ما حنتاجه من مسائل التوحيد واألمر والنهي واحلالل واألمر 

  .  د؛ ألنَّ احلمل على العموم أوىلوالوعد والوعي
  

  X W{  d c ba  `        _   ^ ] \ [ Z Y X W V U
 ez  )١٤:هود.(  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــ

  : وفيها مسألة واحدة، وهي

  ؟"Z Y X ] \ [ ^   _        `  W V U  a  :"من املخاطب بقوله ]١٦٦[
  : ~ قال اإلمام ابن قتيبة

اخلطاب " W V U  : "أن خياطب الرجل بشيء مث جيعل اخلطاب لغريه، كقوله: (٤)ومنه"

  "a  `        _   ^ ] \ [ Z Y X :"، مث قال للكفارللنيب 

                                                                                                   
  ).٦/١٩٩٥(ابن أيب حامت و) ١١/١٨٠(الطربي أخرجه ) ١(
تفسري "، )١/٥١٢(لواحديل"الوجيز"، )٣/٣٧(للزجاج"معاين القرآن" ،)٢/١٠٨"(تفسري مقاتل بن سليمان: "انظر )٢(

   ).٢٨٣ص"(اجلاللني
  ).٤/١٩٤" (بصائر ذوي التمييز"،)٣/٢٣٣"(عمدة احلفاظ"، )١١/٥٢٢"(لسان العرب"، )١١/٣١٥"(حرير والتنويرالت) "٣(
   .من باب خمالفة ظاهر اللفظ معناه: أي )٤(



 

  .(١)" e d c :"يدلك على ذلك قوله
  

  الدراسة

W V U   [ Z Y X}:اختلف املفسرون فيمن وجه له اخلطاب يف قوله تعاىل
     _   ^ ] \   e d ca  `z وهلذا االختالف سبب يبينه الرازي، فيقول:  

   :اعلم أن اآلية املتقدمة اشتملت على خطابني" 

  ).١٣:هود(  J I H   G F Ez  }:وهو قوله  خطاب الرسول :أحدمها

  ).١٣:هود(  P O N M L Kz   }:وهو قوله ،خطاب الكفار :والثاين 

يكون املراد أن الكفار مل يستجيبوا يف  احتمل أن   W V Uz }:فلما أتبعه بقوله 
فلهذا السبب اختلف  ،واحتمل أن من يدعونه من دون اهللا مل يستجيبوا ،لتعذرها عليهم ؛املعارضة

  .(٢)"املفسرون على قولني

d c  :"، وكذا"X :"وإليك قوليهما، وما ينبين عليه يف فهم اخلطاب التايل، وهو قوله
e ."  

إىل أن "  W V U : "املفسرين إىل أن اخلطاب يف قوله تعاىل ذهب مجع من: القول األول

وهو  فاملخاطب نيب اهللا  تعظيم،للبلفظ اجلميع جاء  "W :"يف خطاب الواحدو املراد به النيب 
   .أهل ألن يعظم
   .(٣)"هذا قول املفسرين: "قال ابن اجلوزي

  .(٤)وممن ذهب إليه مقاتل بن سليمان، والثعليب
  .(١)"وذلك تأويل بعيد من املفهوم: "ذا القول، فقالوضعف الطربي ه

                                  
  ). ٢٩٠ص"(تأويل مشكل القرآن") ١(
  ).  ٣/٢٢٢"(تفسري اخلازن:"، وانظر)١٧/١٥٧"(ازيتفسري الر) "٢(
 ).٢/١٤١"(تفسري السمرقندي: "ظروان) ٤/٨٣"(زاد املسري" )٣(
  ).  ٥/١٥٩"(تفسري الثعليب"، )٢/١١١"(تفسري مقاتل بن سليمان: "انظر) ٤(



 

  .(٢)وأصحابه ومجع يف الثاين ملخاطبة النيب  ،نه وحد يف األول خلطاب النيب إ: وقيل
  .(٣)واختار هذا القول البغوي والسيوطي، وقدمه الزخمشري

c : "وكذا" X  :"وبناء على هذين القولني، ومها متقاربان، فقد اختلفوا يف املخاطب بقوله
e d "على قولني اثنني،مها:  

  .، ويكون األمر حمموالً على الثبات واملداومة على اإلسالماملخاطب به أصحاب النيب : فقال البعض
  . وعلى هذا فاخلطاب يف اجلمل الثالث ألصحاب النيب 

  .(٥)، واختاره البيضاوي وأبو السعود(٤)وإىل هذا ذهب جماهد
مل جير هلم ذكر، فلما حنمل الضمري عليهم، وجنعل  أن أصحاب النيب  :ويشكل على هذا القول

 !!.اخلطاب هلم، ومل يذكروا ؟
  .بل املخاطب الكفار: وقال بعضهم

ومجع سيأيت ذكر (٦)وممن ذهب إىل هذا القول ابن قتيبة، ومقاتل بن سليمان والسمرقندي والسيوطي 
  .بعضهم عند حكاية القول اآليت

وهذا الئق بالكفار الذين مل " e d c :"أن اهللا قال بعد هذا : ودليل هذا القول
  .يسلموا

  : إن اخلطاب للمشركني يف مجيع اجلمل، قال ابن جرير: قالوا: القول الثاين

                                                                                                   
  ). ١٢/١٠"(تفسري الطربي) "١(
" تفسري القرطيب" ،)١٧/١٥٧"(ازيتفسري الر" ،)٣/١٥٦"(احملرر الوجيز" ،)٢/١٤١"(تفسري السمرقندي" :انظر هذا القول يف) ٢(
       ).١٢/٢٢"(روح املعاين" ،)٥/٢٠٩( "البحر احمليط" ،)٢/١٠٢"(التسهيل لعلوم الترتيل"، )٣/٢٢٥"(لبيضاويتفسري ا" ،)٩/١٣(
  ).٢٨٦ص"(تفسري اجلاللني"،)٢/٣٦٣"(الكشاف" ،)٢/٣٧٦"(تفسري البغوي:"انظر) ٣(
  ).  ٣٠١ص"(تفسري جماهد: "انظر) ٤(
احملرر :"ابن عطية يف: ، وقد ذكر هذا القول)٤/١٩٢"(دتفسري أيب السعو"، )٣/٢٢٥"(تفسري البيضاوي: "انظر) ٥(

) ٢/١٠٢"(التسهيل لعلوم الترتيل"والكليب يف ،)٢/١٤٩(هتفسرييف النسفي ، و)٢/٤١٨(، والسمعاين يف تفسريه)٣/١٥٦"(الوجيز
         ).٥/٢٠٩( "البحر احمليط"وابن حيان يف

" تفسري السمعاين"، )٢/٣٧٦"(تفسري البغوي"، )٢/١٤١"(مرقنديتفسري الس"، )٢/١١١"(تفسري مقاتل بن سليمان" :انظر )٦(
  ).٢٨٦ص"(تفسري اجلاللني"،)٢/٤١٨(



 

فإن مل يستجب لكم من تدعون من دون  :قل يا حممد هلؤالء املشركني :- - يقول تعاىل ذكره لنبيه "
فاعلموا  ،ومل تطيقوا أنتم وهم أن تأتوا بذلك ،هذا القرآن مفتريات اهللا إىل أن يأتوا بعشر سور مثل

وال يقدر أن  ،مل يفتره وأن حممداً ،بعلم اهللا وإذنه وأيقنوا أنه إمنا أنزل من السماء على حممد 
  .(١)"يفتريه

  .(٢)واختاره الواحدي وابن حيان 
  .  (٣)"والوجه األول أظهر وأقوى: "قال حممد عبده عن هذا الوجه
  :(٤)ومن أدلة أرباب هذا القول

  .وأقرب املذكورين يف هذه اآلية هو هذا، إىل أقرب املذكورينيكون عود الضمري أن  - 

" e d ca  `        _   ^ ] \ [ Z Y X  :"يف هذا القول محل قوله - 
هو للمؤمنني، فال بد من محله حينئذ على املداومة والثبات، : على األصل، خبالف ما إذا قلنا

  .وهذا خالف األصل
  
  
  
  
 

  الترجيح

للنيب "   W V U: "اخلطاب يف قوله: عند النظر إىل القولني السابقني جند أن قول من قال

 قوله تعاىل:"يشكل عليه ما بعده، وهو": d ca  `        _   ^ ] \ [ Z Y X
e " وهذا ال ميكن أن يقال يف حق النيبيف قولهإن اخلطاب : ، ومن هنا؛ قال ابن قتيبة: 

                                  
  ).  ١٢/١٠"(تفسري الطربي) "١(
  ).٥/٢٠٩"(البحر احمليط"، )١/٥١٥(لواحديل "الوجيز:"انظر) ٢(
  ).  ١٢/٤٧"(تفسري املنار) "٣(
   ).  ٥/٢٠٩"(البحر احمليط"،)٢/١٠٢"(رتيلالتسهيل لعلوم الت"، )١٧/١٥٧"(ازيتفسري الر: "انظر )٤(



 

" X " وما بعده للكفار، وهذا، وإن كان جائزاً، إال أنه إذا أمكن احتاد الضمائر، فهو أوىل، وهذا
  . اخلطاب يف اجلمل الثالث للكفار: ما جنده يف قول من قال

مل  ، فيعترض عليه بأن أصحاب النيب اخلطاب ألصحاب النيب : وعند النظر يف قول من قال
حيق لنا محل اخلطاب عليهم، مع أن غريهم ذكر، فحمل اخلطاب على من ذكر يذكروا، وعليه؛ فال 

  .أوىل بال شك
اخلطاب للكفار، ملا ذكرنا، وإن كان قول ابن قتيبة ومن وافقه : وعلى هذا؛ فأرجحها قول من قال

  .  والعلم عند اهللا تعاىل. جائزاً
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

X W   {t      s r q p o n m  l k j   i h  u
   ¬ « ª© ¨  § ¦ ¥ ¤£ ¢   ¡ �  ~ } | {z y x wv

   ´ ³ ² ± ° ¯ ®z  )١٧:هود.(  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــ
  :وفيها أربع مسائل

  ".m  l k j              i h :"يف قوله تعاىل" من"بيان املراد بـ: األوىل] ١٦٧[
  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 

{  l k j  i h x wv u t           s r q p o n m
 ° ¯ ®   ¬ « ª© ¨  § ¦ ¥ ¤£ ¢   ¡ �  ~ } | {z y

´ ³ ² ±z      
  ".باب اجملاز"هذا كالم مردود إىل ما قبله، حمذوف منه اجلواب لالختصار، على ما بينا يف

g } :آلخرة، فقالوإمنا ذكر اهللا تعاىل قبل هذا الكالم قوماً ركنوا إىل الدنيا، ورضوا ا عوضاً من ا
  t s r q p o n m l k  j i          hz )١٥:هود.(  

  .نؤتيهم ثواب أعماهلم يف الدنيا؛ إذ كان عملهم هلا وطلبهم ثواا، وليس هلم يف اآلخة إال النار: أي

 {      b a `  _z )م مل يريدوا اهللا بشيء منه: أي) ١٦:هودذهب وبطل؛ أل.  

يعين حممداً صلى " m  l k j  i h :"وصحابته، فقال النيب مث قايس بني هؤالء وبني 

  .(١)"مردودة إىل اهللا تعاىل" اهلاء"من ربه،: أي" p o n "اهللا عليه،
  
  

                                  
  ).  ٣٩٥ص"(تأويل مشكل القرآن) "١(



 

  
  
  

  الدراسة
  . أن املذكور يف اآلية وهو الذي على بينة من ربه تبارك وتعاىل هو نبينا  ~يرى اإلمام ابن قتيبة 

 (٥)وعكرمة (٤)وجماهد (٣)وابن زيد (٢)وقتادة (١)الكرمية ذهب ابن عباسوإىل هذا املذهب يف فهم اآلية 
  .(٧)وإبراهيم النخعي (٦)والضحاك

مقاتل بن سليمان والفراء والسمرقندي والثعليب والبغوي وابن : وهذا ما رآه مجع من املفسرين منهم
  .(٨)اجلوزي

  .(٩)" وعامة أهل التفسري على أن املراد به النيب : "قال السمعاين
دخوالً  أن املراد به كل من آمن باهللا تعاىل، ويدخل يف هذا العموم النيب : ويف اآلية قول ثان، وهو

  .أولياً
  .(١٠)"املؤمن على بينة من ربه: "قال احلسن البصري

وهذا ما اختاره الواحدي والبيضاوي وابن تيمية وابن جزي الكليب وابن كثري والسيوطي واأللوسي 
  .(٢)وقدمه القرطيب، بل ظاهر صنيعه اختياره له (١)والسعدي

                                  
  ).    ٤/٤١٠( "الدر املنثور" :، وانظر)٦/٢٠١٣(يف تفسريهابن أيب حامت  :، وعزاه له أيضاً)١٢/١٦(هتفسرييف  الطربيأخرجه ) ١(
  ). ١٢/١٤(هتفسرييف  الطربيو ،)٢/٣٠٣(يف تفسريه الصنعاينأخرجه ) ٢(
  ).  ١٢/١٤(هتفسرييف  الطربيأخرجه ) ٣(
  .       الشيخ أيبإىل ابن املنذر و) ٤/٤١١"(الدر املنثور" وعزاه يف) ١٢/١٤(هتفسرييف  الطربيأخرجه ) ٤(
  ).  ١٢/١٤(هتفسرييف  الطربيأخرجه ) ٥(
زاد :"بن اجلوزي يف، وقد حكى عنه ا)٣/٣٣٦(للنحاس"معاين القرآن: "، وانظر)١٢/١٦(هتفسرييف  الطربيأخرجه ) ٦(

  .    عنه خالف هذا، وهو وهم) ٤/٨٥"(املسري
  .   الشيخ أيبإىل ) ٤/٤١٠"(الدر املنثور" ، وعزاه يف)١٢/١٤(هتفسرييف  الطربيأخرجه ) ٧(
تفسري ابن "، )٢/١٤٢" (تفسري السمرقندي"، )٢/٦(للفراء"معاين القرآن"،)٢/١١٢،٣/٢٣٦"(تفسري مقاتل بن سليمان:"انظر) ٨(
  ). ٢٤٦ص"(تذكرة األريب يف تفسري الغريب" ،)٢/٣٧٧"(تفسري البغوي"،)٥/١٦١"(تفسري الثعليب" ،)٢/٢٨٣" (زمنني أيب
  ).  ٢/٦٩٢"(التبيان يف إعراب القرآن" ،)٢/٤١٨"(تفسري السمعاين) "٩(
  .       الشيخ أيبإىل ) ٤/٤١١"(الدر املنثور" وعزاه يف) ٦/٢٠١٣(ابن أيب حامت أخرجه ) ١٠(



 

  :(٣)ويدل هلذا القول أدلة، منها
أن لفظ اآلية عام، والعام يبقى على عمومه، إال أن يأيت ما يدل على ختصيصه، وقد جاء هذا  - 

من أبلغ صيغ العموم ال سيما إذا " من"عليه، و" من"العموم من عموم الوصف، ومن داللة 
 .، كما يف هذه اآلية(٤)فهاماًاستكانت شرطا أو 

أن اآلية جاءت للمقارنة بني فريقني، وهم من اتبع احلق، ومن اتبع الباطل وأراد الدنيا، وأم  - 
: وبني غريه، ولذا ذكر مثل الفريقني بعد هذه اآلية بقوله ليسوا سواء، وليست بني النيب 

{  h g f ed c b  a ` _ z   
 .  )٢٤:هود(

بالكتاب  فإا تتناول كل من آمن" z y x: "وم قوله تعاىلويناسب هذا العم - 
 .األول واآلخر

وذهب فريق ثالث من أهل العلم إىل أن املراد به فئة خمصوصة من أهل اإلميان، وهم من آمن من 
  .اليهود

  .(٥)وهذا اختيار الزخمشري والرازي والنسفي
  :وقد أفصح الرازي عن سبب اختياره، فقال

: لقوله تعاىل يف آخر اآلية ؛وهو األظهر ،كعبداهللا بن سالم وغريه ،ه من آمن من اليهوداملراد ب :وقيل"

"z y x "فال جيوز رجوعه إىل حممد  ،وهذا صيغة مجع"(٦) .  

                                                                                                   
التسهيل لعلوم "، )١٣/٦٩"(فتاوى ابن تيميةجمموع "، )٣/٢٢٧"(تفسري البيضاوي"، )٢/١٠٠٢"(تفسري الواحدي:"انظر )١(

  ).     ١٢/٢٧" (روح املعاين"،)٦٧٤ص"(تفسري اجلاللني"،)٢/٤٤١"(تفسري ابن كثري"،)٢/١٠٢"(الترتيل
  ): ٩/١٦( هتفسرييف القرطيب قال ) ٢(

"m  l k j      i h "النيب  إتباعفمن كان على بينة من ربه يف أ :أي ،واخلرب حمذوف ،ابتداء  ومعه من الفضل ما يتبني
  .  ، فهذا ظاهر يف أنه يرجح العموم"كغريه ممن يريد احلياة الدنيا وزينتها ،به
 ،)٢/١٠٢( "ترتيلالتسهيل لعلوم ال" ،)وما بعدها ١٣/٦٩"(ابن تيمية فتاوىجمموع "،)٣/٣٣٧(للنحاس"معاين القرآن: "انظر) ٣(
       ). ١٢/٢٧"(روح املعاين"
     ).١٣/٨٢"(فتاوىجمموع ال: "قاله شيخ اإلسالم يف) ٤(
  ).  ٢/١٤٩"(تفسري النسفي"، )١٧/١٦١"(ازيتفسري الر"، )٢/٣٦٥"(الكشاف" :انظر) ٥(
  ). ١٧/١٦١"(ازيتفسري الر)"٦(



 

وهذا استدالل بالعموم، ولعله رمحه اهللا مل يطلع على القول الذي هو أعم منه، بدليل أنه مل يذكره، 
  .ولعله لو اطلع عليه، لرجحه

  
  الترجيح

كل من آمن، كما  "m  l k j      i h: "يف قوله تعاىل" من"الذي يترجح أن املراد بـ
ومن الوصف، ولألدلة األخرى اليت ذكرت يف القول الثاين، ومل " من"تفيده صيغة العموم املستفادة من 

شاء اهللا تعاىل،  وال بغريه، فكان هذا القول هو الراجح إن نر ما يوجب ختصيص هذا العموم بالنيب 
  .(١)ولعل مراد من نص من السلف على النيب التمثيل،ال التخصيص

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                  
       ).١٣/٨١"(فتاوىموع الجم:"قاله أبو العباس ابن تيمية عليه رمحة اهللا تعاىل يف) ١(



 

  
  
  
  
  
  
  
  .بيان املراد بالشاهد يف اآلية الكرمية: املسألة الثانية] ١٦٨[

  :~قال اإلمام ابن قتيبة 
يده، ويسدده، ، يريد أنه يتبعه، ويؤ" جربيل: "والشاهد من اهللا تعاىل للنيب صلى اهللا عليه"

  ".ويشهده

  .يكون بعده تالياً، شاهداً له" n "القرآن، : الشاهد: ويقال

قبل القرآن، " v u "يعين التوراة "s r q  t : "وهذا أعجب إيل؛ ألنه يقول
  .(١)"يشهد له مبا قدم اهللا فيها من ذكره

   
  الدراسة

  :، هيانية أقوالمثاختلف العلماء يف املراد بالشاهد يف اآلية املذكورة على 
  .أنه القرآن: القول األول

 :"، ويكون على هذا معىنوهذا ما اختاره ابن قتيبة، فالقرآن الكرمي شاهد صدق على نبوة حممد 
n"يكون بعده تالياً شاهداً له، والضمري يف : أي"  p " يعود على اهللا.  

شاهد من : هي القرآن الكرمي، أيوجيوز أن يعود الضمري على البينة، وهذا على القول بأن البينة 
  .(٢)القرآن على صدق القرآن، وذلك إعجازه يف نظمه، ويف غريه من وجوه اإلعجاز

                                  
  ).   ٣٩٥ص"(تأويل مشكل القرآن) "١(
  ). ١٢/٢٧"(روح املعاين" ،)١٧/١٦١"(ازيتفسري الر" :انظر) ٢(



 

  . (١)وإىل هذا ذهب ابن زيد، حيث فسر الشاهد بأنه القرآن
  . (٢)واختاره الرازي وابن جزي الكليب وابن تيمية وابن حيان وابن كثري

  .(٣)وي وقدم هذا املعىن الزخمشري والبيضا

q  :"وقد استدل ابن قتيبة على أن الشاهد، هو القرآن الكرمي بقول اهللا جل شأنه بعد ذكره للشاهد
s r  v u t "فاهلاء يف قوله" :r "ومن قبل القرآن : عائدة على الشاهد، أي
  .  (٤)كتاب موسى

 قالمث   z| { ~  }:مث قال  z y xz  }: أن اهللا تعاىل قال بعد هذا: ويؤيده أيضاً
{ © ¨  § ¦ ¥ z مث قال {   ¯ ®   ¬ «z   ،ا القرآن الكرمي وكل هذه الضمائر يراد

  .(٥)عائدة على الشاهد، وهذا من أوضح الدالئل على هذا القولوهي 
   . أنه جربيل: القول الثاين

هو من عند  يقرأه جربيل، وهو الشاهد على أن الذي يتلوه حممد : أي"n: :"وعلى هذا، فمعىن

  .وأما اهلاء يف يتلوه، فعائد على القرآن، وهو البينة. يعود على اهللا " p  "هللا تعاىل، والضمري يف ا
يسدده " يتلوه"، وهو معىن ما ذكره ابن قتيبة رمحه اهللا من أن معىن وجيوز أن تعود على النيب 

  .وحيفظه
  .(٦)وعلى كلٍ، فاهلاء يف الفعل تعود على البينة

  . (٧)إىل أكثر املفسرين - تفسري الشاهد جبربيل-والبغوي هذا التفسريوقد عزى السمعاين 
   .وغريهم (٤)النخعي وإبراهيم (٣)وعكرمة(٢)وجماهد (١)قال ابن عباسوذا 

                                  
  ).    ٦/٢٠١٥(ابن أيب حامت و) ١٢/١٥(الطربي  أخرجه) ١(
البحر "، )١٣/٦٩"(شيخ اإلسالمفتاوى " ،)٢/١٠٣"(التسهيل لعلوم الترتيل" ،)١٧/١٦١"(ازيتفسري الر:"نظرا) ٢(

  ).  ٢/٤٤١" (تفسري ابن كثري"،)٥/٢١٢"(احمليط
  ). ٣/٢٢٧"(تفسري البيضاوي" ،)٢/٣٦٥"(الكشاف:"انظر) ٣(
  ).  ٥/٢١٢"(البحر احمليط"وذا استدل أيضاً ابن حيان يف ) ٤(
   ).١٥/٧٧"(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم"انظر  )٥(
  ،   )٣/٣٣٧(للنحاس"عاين القرآنم"، )٢/٢٧٦(للنحاس "إعراب القرآن: "انظر) ٦(
  ). ٢/٣٧٧"(تفسري البغوي"، )٢/٤١٨"(تفسري السمعاين:"انظر) ٧(



 

  . (٥)واختاره الطربي والسمرقندي والسيوطي
  :قال ابن جرير مبيناً سبب اختياره

مل يتلُ  ن نيب اهللا وذلك أ ،على صحة ذلك" s r q  v u t " :لداللة قوله"
: أو عىن به لسان حممد : "على صحة قول من قال قبل القرآن كتاب موسى، فيكون ذلك دليالً

وال يعلم أنّ أحدا كان تال ذلك قبل ". عين به علي: "على قول من قال" علي: نفسه، أو حممد 

غري جربيل عليه  p o nz }  :القرآن ، أو جاء به، ممن ذكر أهل التأويل أنه عىن بقوله
  .(٦)"السالم

بأن الشاهد البد أن يرى ويسمع حديثه، ال أن خيرب عنه، فجربيل مل نعرفه إال من : ويناقش هذا القول
  . الكتاب والسنة، فكيف يكون شاهداً على صدق القرآن، وصدق نبينا 

  .(٧)أن تسمية جربيل شاهد ال نظري له يف القرآن: وأيضاً
   .الذي كان يتلو القرآن سان رسول اهللا أنه ل: لثالثال والق

  .يعود على النيب " p  "يقرأه، والضمري يف ": n:"وعلى هذا القول، فمعىن

، لسانه ، وهوشاهد من حممد : أي""p o أي صدق حممد ويتلو حممداً  :والتقدير
  .التالوة: واملراد

كما  ،م جعل اللسان تالياً على سبيل اجملازال جر ،ويتلوه بلسانه ،وملا كان اإلنسان إمنا يقرأ القرآن"
  .(٨)"ولسان ناطق ،وأذن سامعة ،عني باصرة :يقال

    .(٣)وقتادة (٢)واحلسن (١)علي بن أيب طالب ويروى هذا القول عن

                                                                                                   
  ).      ٦/٢٠١٤(ابن أيب حامت و) ١٢/١٦(الطربي  أخرجه) ١(
  ).    ١٢/١٦(الطربي  ، أخرجه١٢٩ص/١تفسري الثوري ج) ٢(
  ).     ١٢/١٦(الطربي  أخرجه)٣(
  ).  ١٢/١٦(الطربي ، و) ٢/٣٠٣( هتفسرييف  الصنعاين أخرجه) ٤(
  ).  ٢٨٧ص"(تفسري اجلاللني" ،)٢/١٤٢"(تفسري السمرقندي"، )١٢/١٧"(تفسري الطربي" :انظر) ٥(
  ).  ١٢/١٧"(تفسري الطربي)"٦(
   ).١٥/٦٦"(جمموع الفتاوى:"قاله شيخ اإلسالم يف )٧(
  ).  ٢/٣٦(للعكربي" إمالء ما من به الرمحن" ،)١٥/٨٤"(شيخ اإلسالمفتاوى جمموع :"، وانظر)١٧/٦١(قاله الرازي يف تفسريه) ٨(



 

  .وهذا القول ضعيف؛ ألن اإلنسان ال يكون شهيداًً لنفسه
  .   أنه علي بن أيب طالب: رابعالل والق

   .يعود على النيب " p  "و" n"، واهلاء يفيتبعه ":n:"عىنوعلى هذا القول، فم
  .النيب الكرمي املراد تشريف هذا الشاهد بأنه بعض من على هذا؛ فو
  

  .(٤)علي بن أيب طالب ويروى هذا القول عن
يف هذا، وأين الدليل على أنه هو املراد، ومل يثبت بدليل صحيح  لكن ما شأن علي بن أيب طالب 

ما خيالفه، كما أن قرابة الرجل ال يصح أن تكون  د ذا الشاهد،بل قد روي عن علي أنه املقصو
  .شاهدة له، ملا هلا من امليل الطبيعي إليه وتصديق أخباره

  :يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية
 ؛فهذا ضعيف ،أو بعلي بن أىب طالب ،وفسره بلسانه ،الشاهد من نفس املذكور :وأما قول من قال "

  .(٥)"اإلنسان لنفسه فإنه مثل شهادة ،ال يقتضى أن يكون الشاهد صادقاً ،شاهد اإلنسان منه ألن كون
   .هو شاهد من اهللا تعاىل أنه رسول اهللا :  ل اخلامسوالق

  .يعود على اهللا " p  "يقرؤه، والضمري يف : وعلى هذا؛ فمعىن يتلوه، أي
  .(٦) {احلسني بن علي  ويروى هذا القول عن

  .(٧)أنه ملَك حيفظه ويسدده ، قاله جماهد:  سادسل الوالق

                                                                                                   
  ). ٦/٢٠١٤(ابن أيب حامت ، و)٢/١٤٢(هتفسرييف السمرقندي و )١٢/١٤(الطربي  أخرجه) ١(
  ).   ٦/٢٠١٤(ابن أيب حامت ، وذكره عنه )١٢/١٤(الطربي  أخرجه) ٢(
  ).٦/٢٠١٤( "بن أيب حامتاوذكره عنه ) ١٢/١٥(الطربي ، و) ٢/٣٠٣( هتفسرييف  الصنعاين أخرجه) ٣(
: ،)٢/٤٤١( هتفسري ، لكنه ضعفه ابن كثري رمحه اهللا تعاىل، فقال يف)٥/١٦٢(ه تفسرييف الثعليب و) ١٢/١٥(الطربي  أخرجه) ٤(
وهذا كذب على ): "١٥/٨٥"(فتاوى جمموع ال"، بل قال شيخ اإلسالم كما يف"وهو ضعيف ال يثبت له قائل ،هو علي :وقيل"

 :احلنفيةحممد بن وال يبعد أن يكون هذا من وضع الرافضة، كما أنه روي عن علي ما خيالفه، بل روي عنه رده، قال  ،"علي قطعاً

  ".     ولكنه لسان حممد  ،وددت أين أنا هو :قال؟ أنك أنت التايل "p o n " :إن الناس يزعمون يف قول اهللا :قلت أليب
  ).  ١٥/٦٤"(فتاوى جمموع ال) "٥(
  ).   ٦/٢٠١٤(ابن أيب حامت و) ١٢/١٥(الطربي  أخرجه) ٦(
  ).         ٦/٢٠١٤(ابن أيب حامت و) ١٢/١٧(الطربي  أخرجه) ٣٠٢ص"(تفسري جماهد)"٧(



 

  .يعود على اهللا عز وجل" p  "، والضمري يف يتبعه ":n:"وعلى هذا، فمعىن
  .وهذا القول من الغيب الذي حنتاج فيه إىل دليل،فال ميكن محل املعىن عليه

بشرت به  ألن النيب  ؛أنه اِإلجنيل يتلو القرآن بالتصديق، وإِن كان قد أُنزل قبله:  ل السابعوالق
   .(١)التوراة
 :"وقد فصل بني حرف العطف واملعطوف بقوله ،يتلوان حممداً يف التصديق واإلجنيلأن التوراة : واملعىن

r q" وكتاب موسى عليه السالم من قبله :أي.  
  . هذه اآليةبأنا مل جند يف كتاب اهللا تسمية اإلجنيل شاهداً، ومل جند له ذكراً يف : ويناقش هذا القول

 ألن كل عاقل نظر إِليه علم أنه رسول اهللا  ؛ووجهه وخمايله أنه صورة رسول اهللا :  ل الثامنوالق
(٢) .  

  .، وقد سبق أن هذا القول مرجوحوهذا القول مبين على أن الذي على بينة هو رسول اهللا 
  
  

  الترجيح
لكرمي، وذلك؛ ألن اهللا أخرب عن هذا النوع الذي يترجح يل من األقوال السالفة أن الشاهد هو القرآن ا

أنه على بينة من ربه، مث أخرب أنه يتلو أي يعقب هذا هلم من اهللا شاهد على أم على اهلدى واحلق، 
وأوىل ما ذكر من األقوال ذا الوصف، كتاب اهللا، فالقرآن الكرمي من اهللا تبارك وتعاىل، وأيضاً، أن 

وهذا واضح أن املراد به   z» ¬   ® ¯   ¥ ¦ §  ¨ © }:هاهللا أخرب عن هذا الشاهد بقول
 . القرآن الكرمي، ال غريه

  :ويؤيده ما عهد من وصف اهللا وكالمه بكونه شاهداً، يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية
وتسمية علي  ،شاهداً وكذلك تسمية لسان الرسول  ،القرآن ال نظري له يف ،فتسمية جربيل شاهداً"

 فإن اهللا أخرب بشهادته لرسـوله   ،خبالف شهادة اهللا ،مثل ذلك يف الكتاب والسنة ال يوجد ،شاهداً

                                  
للعكربي " التبيان يف إعراب القرآن"،)٢/٣٦(للعكربي "إمالء ما من به الرمحن"،)٢/٦(للفراء"معاين القرآن: "انظر) ١(
  ).  ٢/٤٨٨"(فتح القدير"،)٦/٣٠٠"(الدر املصون"،)٩/١٧" (تفسري القرطيب"،)٢/٦٩٢(
  ). ٩/١٦"(تفسري القرطيب"،)١٧/١٦١"(ازيتفسري الر" ،)٥/١٦٢"(تفسري الثعليب:"انظر هذا القول يف) ٢(



 

 ¼ ½ ¾ ¿         Ã Â Á À  } :قوله ومسى ما أنزله شهادة منه يف ،غري موضع يف

z  )(١)"شهادة منه ،فدل على أن كالم اهللا الذي أنزله وأخرب فيه مبا أخرب)  ١٤٠:البقرة  .  
  
  
  

  ؟"z y x  :"منهم املعنيون بقوله تعاىل: لثةاملسألة الثا] ١٦٩[
  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 

  .(٢)"يعين أصحاب حممد صلى اهللا عليه، يؤمنون ذا" z y x  : "وقوله"
  الدراسة

  :على ثالثة أقوال" z y x  : "اختلف العلماء يف املعنيني بقوله تعاىل
  .أصحاب حممد : أوهلا

   .  (٣)ي وهذا اختيار ابن قتيبة والبغو
  .، مع أنَّ اآلية عامةومل يتبني يل وجه تقييده بأصحاب النيب 

  .إشارة إىل أصحاب موسىأنه  :وثانيها
  .  (٤)واختاره مقاتل بن سليمان والسمرقندي والثعليب والقرطيب

ولعل مرادهم من آمن بالقرآن ممن كان على اليهودية، ال أنَّ اآلية تشري إىل أصحاب موسى الذين 
  .نوا يف عهده كا

                                  
   ).  ١٥/٦٤"(فتاوى جمموع ال")١(
  ).   ٣٩٦ص"(تأويل مشكل القرآن) "٢(
  ).  ٢/٣٧٧"(تفسري البغوي" :انظر)  ٣(
" تفسري القرطيب"، )٥/١٦٣"(تفسري الثعليب" ،)٢/١٤٣"(تفسري السمرقندي"، )٢/١١٣"(ري مقاتل بن سليمانتفس: "انظر) ٤(
)٩/١٧.(    



 

حيث فسر الذي  (٢)، وكذا الرازي(١)وذا قال مقاتل والواحدي، ففسراها باملؤمنني من أهل الكتاب
إن املعين ا هم : من أهل الكتاب، مث قال يف هذه اجلملة كان على بينة بأنه من آمن بالنيب 

   . املذكورون يف أول اآلية
  .عليهم صلوات اهللا وسالمه ل احلق من أمة موسى وعيسى وحممدإىل أهأن اآلية الكرمية تشري : وثالثها

  . (٣)وهذا القول ذكره ابن اجلوزي، ومل يسم قائله
 ولعل هذا القول قول من فسر الشاهد، بأنه اإلجنيل، فيكون اإلجنيل والتوراة يشهدان بصدق حممد 

قد ذكروا  ؤمنون أمة حممد يؤمنون به، وم ، وأهل هذين الكتابني مع أهل اإلميان من أمة حممد 
  .يف أول اآلية

ويعترض على هذا القول والذي قبله أنه مل جير ذكر ألهل الكتاب، واسم اإلشارة إمنا يشري إىل 
  . (٤)مذكور، أو معهود ذهين يدركه املخاطب عند اإلشارة إليه، وليس ما ذكروه منهما

  .ون من هذه األمةأم هم املذكورون يف أول اآلية، وهم املؤمن: ورابعها
  .    (٥)شيخ اإلسالم والبيضاوي والسيوطي واأللوسي: وممن اختاره

  
  الترجيح

هم املؤمنون من هذه األمـة، مـن   " z y x  : "الذي يترجح يل أن الذين عناهم اهللا بقوله
: وغريهم؛ ألن اسم اإلشارة عائد على الذين حتدث اهللا عنهم يف أول اآليـة بقولـه   أصحاب النيب 

"m  l k j      i h"  وهؤالء هم املؤمنون من هذه األمة، قال شيخ اإلسالم~:  

                                  
تفسري "،)٢/٤١٩"(تفسري السمعاين"،)١/٥١٦(لواحديل "الوجيز"،)٢/١١٣"(تفسري مقاتل بن سليمان: "انظر) ١(

  ).٤/٨٨( "زاد املسري" ،)٢/٣٧٧"(البغوي
  ).١٧/١٦٢( "ازيرتفسري ال: "انظر) ٢(
  ). ٤/٨٨( "زاد املسري: "انظر) ٣(
  ).  ١٥/٧٦"(فتاوى ابن تيميةجمموع :"انظر) ٤(
تفسري " ،)٣/٢٢٧"(تفسري البيضاوي"، )١٥/٧٥"(فتاوى ابن تيميةجمموع "، )٢/٢٨٣"(زمنني أيب تفسري ابن: "انظر) ٥(

  ). ١٢/٢٩"(روح املعاين"،)٢٨٧ص"(اجلاللني



 

 ،فإنه يؤمن بالشاهد من اهللا ،كل من كان على بينة من ربه :أي"z y x  :"وقوله تعاىل"

من أصحابه   وهم املتبعون حملمد"z y x  : "قال ،واإلميان به إميان مبا جاء به موسى
  .(١)"وغريهم إىل قيام الساعة

  
  
  
  
  
  .املراد باألحزاب املذكورين يف اآلية الكرمية: املسألة الرابعة] ١٧٠[

  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 

  .(٢)"مشركي العرب وغريهم: يعين"| { ~  � ¡   " 
  

  الدراسة
أن اإلمام يرى : أن املراد باألحزاب هم مشركو العرب وغريهم، ويعين هذا ~يرى اإلمام ابن قتيبة 

، فقد روى الطربي وغريه عنه سعيد بن جبريشركني من عرب وغريهم، وهذا ما ذهب إليه أا تعم امل
  :أنه قال

نه أحىت بلغين  ال وجدت مصداقه يف كتاب اهللا إعلى وجهه  حديث عن رسول اهللا  بلغين ما"
دخل ال إرسلت به أيؤمن مبا  مث ال ،ال يهودي وال نصراين، ومةحد من هذه األأ يبال يسمع " :قال
   .(٣)"النار

                                  
اختصار - تفسري العز بن عبد السالم"،)٢/٤٦٠"(النكت والعيون" :، وانظر)١٥/٧٥"(ميةفتاوى ابن تيجمموع )"١(

  ).   ٣/٢٢٤"(تفسري اخلازن"، )٢/٨٤"(النكت
  ).   ٣٩٦ص"(تأويل مشكل القرآن) "٢(
 . من حديث أيب هريرة  )١٥٣(أخرجه مسلم ) ٣(



 

 "| { ~  � ¡   :"يةتيت على هذه اآلأحىت  ؟ين هذا يف كتاب اهللاأفقلت  :قال سعيد
  . (١)"هل امللل كلهاأمن  :قال

  .(٢)وبه قال قتادة
الواحدي وابن عطية والرازي واخلازن وشيخ اإلسالم ابن تيمية وابن كثري :واختار هذا القول

  .(٣)قيطيوالسيوطي وابن عاشور والسعدي والشن
أن األحزاب يطلق على كل من حتزب، فهو ال خيص فئة دون فئة، فاليهود : ووجه هذا القول

متحزبون، والنصارى كذلك، ومشركو العرب أيضاً، فاجلميع أحزاب.  
  :يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية

| {   }:كما قال تعاىل ،وصاروا أحزاباً ،هم أصناف األمم الذين حتزبوا :واألحزاب"
 ~ b a ` _z  )(٤) )"٥:غافر.   

¸   {  Ä Ã Â Á À ¿   ¾ ½ ¼ »    º ¹وهكذا يف قول اهللا 
 È Ç ÆÅz )١٣-١٢:ص.(     

   .اليهود والنصارىهم : األحزاب :الثاينل والق
   .(٥)قال قتادةوذا 
   .قريش هم: الثالثل والق

  .(١)قاله السدي

                                  
هذا " :، وقال)٢/٣٧٢(واحلاكم ) ٦/٢٠١٥(امت ابن أيب حو) ١٢/١٩(الطربي و) ٢/٣٠٣( هتفسري يف الصنعاين أخرجه )١(

  .حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه
  ) .١٢/١٩(الطربي و) ٢/٣٠٣( هتفسري يف الصنعاين أخرجه )٢(
، )٣/٢٢٤" (تفسري اخلازن" ،)١٧/١٦٢"(ازيتفسري الر"،)٣/١٥٨"(احملرر الوجيز" ،)١/٥١٦(لواحديل "الوجيز: "انظر )٣(
التحرير "، )٢٨٧ص"(تفسري اجلاللني" ،)٢/٤٤١"(تفسري ابن كثري" ،)١٥/٧٥"(بن تيميةفتاوى اجمموع "

   ).٢/١٧٥"(أضواء البيان" ،)٣٧٩ص"(تفسري السعدي"،)١٢/٢٩"(والتنوير
 ).١٥/٧٥"(فتاوى ابن تيميةجمموع ")٤(
   ). ٦/٢٠١٦(ابن أيب حامت و) ١٢/٢٠(الطربي أخرجه  )٥(



 

  .(٢)من أهل مكة :أي :قال ابن جزي الكليب
ومن  ،أهل مكةأن املراد : زخمشري والبيضاوي والزخمشري قوالً قريبا من هذا القول،وهوواختار ال

  .(٣) على رسول اهللا  منهم بزحت
   .بنو أمية وبنو املغرية بن عبد اهللا املخزومي وآل أيب طلحة بن العزي هم: األحزاب: الرابعل والق

  .(٤)بن سليمان قاله مقاتل
  .الكفار منهم: واملراد
ا قول غريب، ولعل دافعه التعصب السياسي، وإال فما شأن بين أمية حىت خيصون ذا الوعيد من وهذ

  .بني سائر اخللق
  

  الترجيح
الذي يترجح يل هو القول األول، وذلك؛ لعموم اللفظ، وعدم املخصص، فاألوىل محل اآلية على 

  .وعدهومن يكفر به من أهل امللل كلهم، فالنار م: العموم، ليكون املعىن
  
  
  
  
  
   

    
  

                                                                                                   
 "اختصار النكت- تفسري العز بن عبد السالم"،)٩/١٧"(تفسري القرطيب" :، وانظر)٤/٨٥"(اد املسريز:"ذكره عنه ابن اجلوزي يف )١(
)٢/٨٥.(   
    ).٢/١٠٣"(التسهيل لعلوم الترتيل: "انظر )٢(
   ).٤/١٩٥"(تفسري أيب السعود" ،)٣/٢٢٧"(تفسري البيضاوي"، )٢/٣٦٥"(الكشاف" :انظر )٣(
) ٥/٢١٢" (البحر احمليط"، وابن حيان يف )٢/٤١٩(هتفسري يف السمعاين، وذكره )٢/١١٣"(تفسري مقاتل بن سليمان:"انظر )٤(

  .وغريمها



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 X W{   z  yx w v u t s r  q p o n

 | {z )٢٣:هود.(  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــ
  : وفيها مسألة واحدة، وهي

  .بيان معىن املخبتني] ١٧١[
  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 

" u t s "م، واإلخبات: أي(١)"التواضع والوقار: تواضعوا لر.  
   

  الدراسة
 :ة أقوالتساختلف أهل العلم يف معىن اإلخبات على 

  .تواضعوا لرم: أن املعىن: القول األول
  :من معانيها التواضع" خبت: "، إذ أن لفظة(١)وكذا السمني احلليب ~ ابن قتيبةوهذا ما اختاره 

                                  
   ). ١٧٦ص"(تفسري غريب القرآن" )١(



 

  :قال الراغب األصفهاين
مث استعمل  ،حنو أسهل وأجند ،أو نزله ،بتقصد اخل :وأخبت الرجل ،املطمئن من األرض :اخلبت" 

b   }                             :وقال تعاىل" u t s :"قال اهللا تعاىل ،اإلخبات استعمال اللني والتواضع
 cz )٣٤:احلج  (املتواضعني حنو :أي:{   Ì Ë  Ê    Éz  )(٢))"٢٠٦:األعراف.     
  .خشعوا لرم: املعىن: القول الثاين

  .(٣)لفراءقاله ا
  . (٤)"خشع :وأخبت هللا:"أن اخلبت يطلق ويراد به اخلشوع، قال ابن منظور: ووجه هذا القول

  :قال الرازي
 ،وخبت ذكره ،وهو األرض املطمئنة ،وهو مأخوذ من اخلبت ،اخلشوع واخلضوع :هو ،واإلخبات"
 ،أم :وإىل امة ،دأجن :كما يقال فيمن صار إىل جند ،دخل يف اخلبت :أي ،أخبت :فقوله ،خفي :أي

  .(٥)"اطمأن إليه :أي ،الذي أخبت إىل ربه :ومنه املخبت من الناس
  .بني هذا املعىن وسابقه (٦)ومجع قتادة 
  .أخلصوا: املعىن: القول الثالث

  .(٧)بن سليمان قال مقاتلوذا 
   .خافوا رم:  القول الرابع

 . (٨)ابن عباسوبه قال 
 .(١)وقتادة (٩)رم ، عن ابن عباسأنابوا إىل : امساخلل والق

                                                                                                   
  ).  ١/٤٨٢(للسمني"عمدة احلفاظ: "يف) ١(
   ). ٢/٥٢١"(بصائر ذوي التمييز" ،)١/٤٨٢(للسمني"عمدة احلفاظ"، )١٤١ص"(املفردات يف غريب القرآن" )٢(
  ).  ٢/٩"(معاين القرآن: "يف) ٣(
  ).  ٢/٢٧"(لسان العرب ")٤(
   ).١٧/١٦٧"(ازيرلتفسري ا" )٥(
   .وقد فسره بالتواضع واخلضوع) ٦/٢٠٢٠(ابن أيب حامت وأخرجه ) ٢/٣٠٤(هتفسري يف الصنعاينأخرجه  )٦(
   ).٢/١١٤"(تفسري مقاتل بن سليمان" :انظر )٧(
   ).٦/٢٠١٩( حامت ابن أيبو )١٢/٢٤(الطربي أخرجه )٨(
  ).١٢/٢٤(الطربي أخرجه  )٩(



 

  . (٢)اطمأنوا، قاله جماهد: دساسالل والق
  .(٣)واختاره الواحدي

  .بني معىن اخلشوع والطمأنينة (٤)ومجع البيضاوي واأللوسي 
  
  
  

  الترجيح
األرض ، يعين املكان املنخفض، وعلى املطمئن من األرضخبت جند أا تطلق على : عند النظر يف لفظة

  . (٥)"اخلبت ما اطمأن من األرض واتسع" :قال ابن األعرايب، ة الواسعةاملستوي
  : قال ابن عطية

  .  (٦)"وهو الرباح القفر املستوي من األرض ت،من اخلب :وأصل اللفظ "
  .  وسبق نقل ما قاله الراغب من أن اخلبت هو املطمئن من األرض

اضع، واإلنابة واخلوف والطمأنينة، إذ يف اخلشوع والتو: وهذا الوصف يناسبه من األوصاف املذكورة
  . هذه األوصاف انكسار النفس واخنفاضها وعدم علوها، وذهاب كربيائها

  : وعلى هذا؛ فاألوصاف املذكورة كلها مما يفسر به اللفظ، مع كوا متقاربة، قال الطربي
من خوف اهللا ومن اخلشوع  :ألن اإلنابة إىل اهللا ؛وإن اختلفت ألفاظها ،وهذه األقوال متقاربة املعاين "

غري أن نفس اإلخبات عند العرب اخلشوع  ،والطمأنينة إليه من اخلشوع له ،والتواضع هللا بالطاعة
  .(٧)"والتواضع

  .(١)وهكذا قال ابن عطية

                                                                                                   
     ).٦/٢٠٢٠(ابن أيب حامت و) ١٢/٢٤(الطربي أخرجه )١(
     ).٦/٢٠١٩(ابن أيب حامت و) ١٢/٢٤(الطربي ، واألثر أخرجه )٣٠٢ص"(تفسري جماهد:"انظر )٢(
  ).١/٥١٧(لواحديل" الوجيز" )٣(
   ).١٢/٣٤"(عاينروح امل"، )٣/٢٢٩"(تفسري البيضاوي: "انظر )٤(
  ).  ٢/٢٧"(لسان العرب :"وابن منظور يف) ٧/١٣٦"(ذيب اللغة"حكاه عنه األزهري يف ) ٥(
  ).  ٩/٢١"(تفسري القرطيب" :، وانظر)٣/١٦١"(احملرر الوجيز) "٦(
  ).  ١٢/٢٤"(تفسري الطربي) "٧(



 

  :وقال الشوكاين
فيناسب معىن اخلشوع  ،وهو األرض املستوية الواسعة ت،االستواء يف اخلب:وأصل اإلخبات "

  .، هذا مع أنه اختار معىن اإلنابة، مما يدل على تقارب هذه املعاين عنده(٢)"انواالطمئن
  .(٣)وقد اختار غري واحد من املفسرين محل اآلية على عدة معاين من املعاين املذكورة

l k j  i h   g  f e d c  b  } :وقد بني ربنا معىن بقوله
s r  q p o n mz   )٣٥- ٣٤:احلج.(  

أوصافهم اخلوف والوجل من اهللا تبارك وتعاىل،مث الصرب على املصاب وإقامة الصالة  ففي اآلية أن أول
وإيتاء الزكاة، وهذه العبادات حتمل املعاين اليت ذكرت وزيادة، كالطمأنينة لقدر اهللا املتمثلة بالصرب 
، على ما أصام، واخلشوع واخلضوع واإلنابة، واإلخالص واالستجابة ألمر اهللا تبارك وتعاىل

  . والطمأنينة ملوعود رم تبارك وتعاىل، وذلك يف فعل الصالة والزكاة
ويف هذا دليل بني على سعة ألفاظ القرآن الكرمي، ومشوهلا ملعاين عديدة، مع قرب اللفظ من عرف 

  .املخاطب، وكونه معلوما له معهودا لديه، فتبارك الذي جعل كتابه كتاباً جميداً وقرآناً عظيماً
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  

                                                                                                   
  ).   ٣/١٦١"(احملرر الوجيز: "انظر) ١(
  ). ٢/٤٩١"(فتح القدير) "٢(
  ).   ٤/١٩٨"(تفسري أيب السعود"، )٢/١٥٠"(تفسري النسفي"، )٢/٣٦٦"(الكشاف" :نظرا) ٣(



 

  
  
  
  
  
  
  

 X W{   ³² ± ° ¯ ® ¬ «  ª © ¨ §¦ ¥ ¤ £    ¢ ¡ �
 º ¹   ¸ ¶ µ ´z  )٤٣:هود.(  

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــ
  : وفيها مسألة واحدة، وهي

  ؟ ª ©z  » ¬ ® ¯ ° ± ²  }:ما معىن ] ١٧٢[
  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 

"{ «  ª © ¨z  ²¬ ®  }ال معصوم اليوم ± ° ¯z  ومثله:{  [  Z Yz  
  .(١)"مبعىن مدفوق) ٦:الطارق(
  

  الدراسة

© "من" ° ± ²"استثين: أن يف اآلية استثناًء: يف هذه اآلية سؤال معروف، وإشكال يورد وهو
«  ª " املعصوم من العاصم فكيف حيسن استثناُء ،رمحه اهللا معصومفالذي.  

                                  
  ).    ٢٩٦ص"(تأويل مشكل القرآن:"، وانظر)١٧٧ص"(تفسري غريب القرآن) "١(



 

 ~، وتباينت توجيهام له، فاختار اإلمام ابن قتيبة وقد تعددت أقوال العلماء يف حل هذا اإلشكال
، كمثل قوله (١)أن معىن عاصم، معصوم، فهو فاعل مبعىن مفعول، وهذا له أمثلة كثرية يف القرآن الكرمي

  Z Yz  ]   } : ما مثَّل به ابن قتيبة :مرضية، وأيضاً: أي) ٢١:احلاقة(  z yz } }:تعاىل
  .مبعىن مدفوق) ٦:الطارق(
  :احلطيئة قالو

   (٢)واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي               دع املكارم ال ترحل لبغيتها
  .املكسو أنت املطعوم: أراد

  : يف موضع رفع، واملعىن" من"وعلى هذا القول؛ فعاصم مبعىن معصوم، و
  .(٣)ال معصوم من الغرق إال من رمحه اهللا وكتب له النجاة

  .(٤)أيب زمنني  واختاره الفراء واخلطايب وابن
على هذا القول ووصفه بأنه فاسد؛ ألن كالً من اسم الفاعل واسم  ~ (٥)وقد عنف ابن القيم

  .املفعول موضوع ملعناه اخلاص به، فال يشاركه فيه اآلخر
وهذا فيه نظر؛ ألن اسم الفاعل يستعمل ويراد به اسم املفعول، وذلك لغرض يقتضي هذا االستعمال، 

ت احلطئية كدليل على هذا االستعمال، وقد ذكر هذا بعض أئمة العربية كالفراء وقد سبق ذكر بي
  .، ومل ينكروه(٦)والنحاس 

  .(٧)إال من رمحه اهللا ،ذا عصمة ال :مبعىنال عاصم : أنَّ: واختار بعضهم قوالً مقارباً هلذا القول، وهو

                                  
  ).  ٢/١٠٤"(اإلتقان يف علوم القرآن"، )٢/٢٨٥"(الربهان يف علوم القرآن: "انظر األمثلة على ذلك يف) ١(
  ). ١٠/١٠٨"(لسان العرب"،)١/١١٦"(طبقات فحول الشعراء" ،)١/١٤٣"(العني:"،وانظر)١٥٨ص"(ان احلطيئةديو"البيت يف) ٢(
التسهيل لعلوم " ،)٣/١٧٥"(احملرر الوجيز" ،)١/٣٦٦(ملكي"مشكل إعراب القرآن" ،)٢/٢٨٥( للنحاس"إعراب القرآن: "انظر) ٣(

  ).  ٢/١٠٦"(الترتيل
  .  ،)٢/٢٩١"(زمننيأيب تفسري ابن "، )١/٤٣٠(للخطايب"غريب احلديث"، )٢/١٥(للفراء"معاين القرآن: "انظر) ٤(
   ، )٣/٩٤٠"(بدائع الفوائد: "يف )٥(
  ).٩/٣٩"(تفسري القرطيب" ،)٩/١٦٦"(لسان العرب" ،)٢/٢٨٥( للنحاس"إعراب القرآن"، )٢/١٥(للفراء"معاين القرآن:"انظر )٦(
إمالء ما من به "،)١٧/١٨٦"(ازيتفسري الر"، )٢/٣٧٥"(الكشاف"،)١٢/٤٦"(تفسري الطربي: "انظر هذا القول يف) ٧(

  ). ١٢/٦٠" (روح املعاين" ،)٤/٢١١"(تفسري أيب السعود"،)٥/٢٢٧"(البحر احمليط"، )٢/٣٩(للعكربي "الرمحن



 

  : عل، واملعىنهي على باا مبعىن الفا: أن عاصم مبعىن مانع، أي: القول الثاين
  .ال مطعم من طعام زيد إال زيد: ال مانع مينع اليوم من الغرق إال اهللا تبارك وتعاىل، كما تقول

مقاتل بن سليمان والطربي والسمرقندي والنحاس : واختار هذا القول مجع من أهل العلم، منهم
  وعزاه األزهري للحذاق  ،(٢)، وقدمه الزخمشري والبيضاوي والنسفي(١)واخلازن وابن حيان وابن كثري

  
  .(٣)من النحويني

  .على باا، وكذا االستثناء يبقى على بابه" ª "أنك جتعل كلمة : ووجه هذا القول
  .(٤)"وال إال مبعىن لكن ،فتخرجه من بابه ،وحيسن هذا أنك مل جتعل عاصما مبعىن معصوم:"قال القرطيب

  :عنه وقد اختار الرازي قوالً أراه هو قول الطربي، وقال
  .(٥)"وهذا تأويل يف غاية احلسن" 

  :يف موضع نصب، واملعىن" من"أن عاصم على باا، واالستثناء منقطع، و: القول الثالث
  .موجودوعصمه اهللا  هلكن من رمح ،ال عاصم اليوم موجود

 نأمنا هو معصوم فدل على إو ،ليس من جنس العاصمني ،من رحم مبعىن املرحومأن  :ووجه هذا القول
  . (٦)مبعىن لكن إال

فهو حاصل ، أن نفي العاصم يقتضي نفي املعصوم :وحسن هذا من جهة املعىن: "قال ابن عطية
  .(١)"باملعىن

                                                                                                   
ين، فيعود إىل قول واحلق أن هذا القول يرجع إىل قول ابن قتيبة؛ ألن ذا عصمة، إما أن يكون فاعالً، أو مفعوالً، وهم يريدون الثا

  ).      ٦:الطارق(  Z Yz  ]    } :ابن قتيبة، ولذا، ملا ذكره الزخمشري والرازي مثَّال له بقوله تعاىل
" غريب القرآن"،)٢/١٥٢"(تفسري السمرقندي"، )١٢/٤٥"(تفسري الطربي"،)٢/١١٩"(تفسري مقاتل بن سليمان: "انظر) ١(

تفسري ابن "، )٥/٢٢٧" (البحر احمليط" ،)٣/٢٣٣"(تفسري اخلازن" ،)٢/٢٨٥( للنحاس"إعراب القرآن"، )٣٣٤ص(للسجستاين
  ).  ٢/٤٤٧" (كثري

  ). ٢/١٥٥"(تفسري النسفي" ،)٣/٢٣٦"(تفسري البيضاوي"، )٢/٣٧٥"(الكشاف: "انظر) ٢(
  ).١٢/٤٠٤"(لسان العرب"، )٢/٣٤"(ذيب اللغة:"انظر) ٣(
   ).٢/٢٨٥( للنحاس"إعراب القرآن"، )١٢/٤٦"(لطربيتفسري ا: "، وانظر)٩/٤٠"(تفسري القرطيب" )٤(
  ).١٧/١٨٦"(ازيتفسري الر" )٥(
  ).٣/٩١٤"(حاشية الصاوي على اجلاللني"، )٤/٢٣٨(للزركشي"الربهان يف علوم القرآن: "انظر) ٦(



 

  .(٢)واختار هذا القول الواحدي وابن القيم والسيوطي وحممد عبده

إال مكان من :أي"° ± ² :"ومثت قول أختم به، ذكره الزخمشري وغريه، وهو أن املراد بقوله
ال يعصمك  نوح  قال له ،ملا جعل اجلبل عاصماً من املاء، وهو السفينة؛ ألنَّ ابن نوح حم اهللار

وهو مكان من رمحهم اهللا وجناهم يعين  ،سوى معتصم واحد ،اليوم معتصم قط من جبل وحنوه
  .(٣)السفينة

  
  

  الترجيح
هم، وسبب هذا الترجيح أن ما ذهب إليه الطربي ومن وافق - والعلم عند اهللا تعاىل- الذي يترجح يل 

فيه حمافظة للكلمات على أصوهلا، مع عدم التقدير، يف حني أن األقوال غريه إما أن يكون فيها تقدير، 
أن : ويؤيده أيضاً. أو إحالة للفظ عن معناه األصلي، مع عدم احلاجة إىل هذا، فالراجح ما ذكرنا

ينجو، فابن نوح على نوح السالم، زعم أن اجلبل احملاورة والرد وقعت على الذي ينجي، ال على الذي 
 أنه ال أحد يعصم وينجي إال ربنا الذي رمحنا، وقد قال نوح  يعصم، فأخربه نوح 

      ).٤١:هود( i    h g      f ed c b      a `    _z   }:ألصحاب السفينة
   
  
  
  
  
  
  

                                                                                                   
  ).  ٣/١٧٥""(احملرر الوجيز) "١(
، )٧٩- ١٢/٧٨" (تفسري املنار"،)٢٩١ص"( اجلاللنيتفسري"، )٣/٩٤٠"(بدائع الفوائد"،)١/٥٢١(لواحدي ل"الوجيز: "انظر) ٢(

  ).    ١/٣٦٦(ملكي " مشكل إعراب القرآن"، )٢/٢٨٥( للنحاس"إعراب القرآن"، ) ٣/٣٥٣(للنحاس " معاين القرآن
   ). ٥/٢٢٨"(البحر احمليط" ،)٢/١٥٥"(تفسري النسفي" ،)٣/٢٣٦"(تفسري البيضاوي"،)٢/٣٧٥"(الكشاف: "انظر )٣(
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 ¶z  )٦٩:هود.(  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــ

  :وفيها مسألة واحدة، وهي

  ".¶ :"بيان املراد بـ] ١٧٣[
  :~قال اإلمام ابن قتيبة 

"¶     µ "إذا شويته يف خد من األرض بالرضف، وهي : مشوي، يقال حنذت اجلمل: أي
  .(٢)")١(فأيت بضبٍ حمنوذ كل مع رسول اهللا أن خالد بن الوليد أ: احلجارة احملماة، ويف احلديث

  
  الدراسة

                                  
  .   {من حديث ابن عباس ) ١٩٤٥(ومسلم ) ٥٢١٧) (٥٠٧٦(بخاري ال أخرجه) ١(
  ).  ١٧٨ص"(تفسري غريب القرآن) "٢(



 

مع املالئكة الكرام، واليت فيها إظهار كرمه وحسن  جاءت هذه اآلية الكرمية يف بيان قصة إبراهيم 
" حنيذ"ضيافته، فكان من أول ما بدأهم به أن قدم هلم عجالً؛ ليطعمهم، ومن أوصاف هذا العجل أنه 

طبيخ ويراد به مطبوخ، وقتيل ويراد : ويراد به املفعول، أي حمنوذ، كما قيلعلى وزن فعيل، " حنيذ"و
  به مقتول، لكن ما معىن هذا الوصف؟

أقوال والذي قدمه ألضيافه على  اختلف املفسرون يف معىن احلنيذ املوصوف به عجل إبراهيم 
 :أربعة، هي
   .املشوي باحلجارة احملماة أنه:القول األول

بن سليمان والزجاج والبيضاوي والنسفي وابن حيان وابن  مقاتلو (٢)والضحاك (١)وهو قول جماهد
  .، وابن قتيبة(٣)كثري

  .، وال ينبغي أن خيالف بني القولني، فهما سواء(٤)املشوي: وهذا القول يوافق قول من قال، هو
  .(٦)وقتادة (٥)ل ابن عباسوقكما هو نه النضيج، إ: كذلك أيضاً، هذا القول ال خيالف قول من قال

  :~فما شوي باحلجارة، فهو نضيج، حىت قال ابن كثري 

هذا معىن ما روي عن ابن عباس وقتادة وغري  ،وهي احلجارة احملماة ،مشوي على الرضف"¶""
  .مع أن ابن عباس مل يرو عنه إال تفسريه بالنضيج. (٧)"واحد

  .لهو ما شوي باحلجارة فيه زيادة على هذا القو: غري أن قول من قال
 .(١)هو املشوي النضيج، فجمع بني وصفني: جماهدوقال 

                                  
  ).  ١٢/٧٠(الطربي  أخرجه) ١(
  ).   ٦/٢٠٥٣(وابن أيب حامت ) ١٢/٧٠(الطربي  أخرجه) ٢(
تفسري "، )٣/٢٤٤"(تفسري البيضاوي"،)٣/٦١(للزجاج" معاين القرآن"،)٢/١٢٥"(تفسري مقاتل بن سليمان:"انظر) ٣(

  ). ٤/٢٣٦"(تفسري ابن كثري" ،)٥/٢٣٧" (البحر احمليط"،)٢/١٦٣"(النسفي
عن بعض أهل ) ١٢/٦٩(ه تفسري، وحكاه الطربي يف )٤/١٢٨"(زاد املسري"قال به أبو عبيده، حكاه عنه ابن اجلوزي يف) ٤(

التسهيل " :، وابن جزي الكليب يف)٩/٦٣( هفسريت، والقرطيب يف )١/٥٢٦" (الوجيز"البصرة، ومل يسمه، وبه قال الواحدي كما يف
أيب تفسري ابن :"، وانظر)٢/٥١٠( "فتح القدير"، والشوكاين يف )٢٩٥ص"(تفسري اجلاللني"، والسيوطي يف)٢/١٠٩( "لعلوم الترتيل

  ).  ٢/٢٩٩" (زمنني
  ). ١٢/٦٩(الطربي  أخرجه) ٥(
   ). ١٢/٧٠(الطربي و )٢/٣٠٥(هتفسرييف  الصنعاينأخرجه ) ٦(
   ).٢/٤٥٢"(تفسري ابن كثري" )٧(



 

  :قال الراغب األصفهاين
  .(٢)"لتتصبب عنه اللزوجة اليت فيه؛وإمنا يفعل ذلك  ،أي مشوي بني حجرين: حنيذ"
   .أنه الذي يقْطُر ماؤه ودمسه وقد شوي: الثاين ل والق

  .(٤) (٣)قاله مشر بن عطية

 .(٥))٢٦: الذاريات(  Â Áz   }:ويدل عليه: "قال الزخمشري
  .(٦)أنه ما حفرت األرض مث غممته، وهو من فعل أهل البادية، معروف، هذا قول الفراء: الثالثل والق

  : قال السمرقندي
  .(٧)"وهو أن يتخذ له يف األرض حنذا فيلقى فيه ،احلنيذ املشوي بغري تنور :وقال أهل اللغة بأمجعهم"
   .)٨(السميط: رابعالل والق

  . (٩)ويروى عن ابن عباس
  الترجيح

أن حنيذ يشمل ما ذكر من األوصاف فهو نضيج قد شوي  -والعلم عند اهللا تعاىل–الذي يترجح يل 
  .باحلجارة، وهذا الشك أنه مينع تقاطر دمسه

                                                                                                   
  ).  ١٢/٦٩(الطربي  أخرجه) ١(
 ).٤/٢٦٨"(ذيب اللغة"،)٦٦ص"(خمتار الصحاح "،)٨١ص"(إصالح املنطق" :، وانظر)١٣٣ص"(املفردات يف غريب القرآن" )٢(
مات يف والية : "، وقال)٦/٤٥٠("الثقات"وذكره ابن حبان يف كتاب، النسائي هثقو ،مشر بن عطية األسدي الكاهلي الكويف )٣(

  ".خالد بن عبد اهللا على العراق
 ).١٢/٥٦١"(ذيب الكمال: "وانظر

  ).   ١٢/٧٠(الطربي  أخرجه) ٤(
   ).٢/٣٨٧"(الكشاف" )٥(
  ).٢/٢١(للفراء"معاين القرآن:"انظر) ٦(
  ).٢/١٦١"(تفسري السمرقندي" )٧(
  ):٧/٣٢٢"(اللسان"قال يف ) ٨(
  ".ليشويه؛ ونظفه من الشعر باملاء احلار  ،نتف عنه الصوف :مسيط ،فهو مسموط ،طه مسطاًيسم ،مسط اجلدي واحلمل "
) ٣/٦١" (معاين القرآن:"، وذكره الزجاج يفالشيخ أيبإىل ) ٤/٤٤٦"(الدر املنثور"وعزاه يف  )٦/٢٠٥٣(أخرجه ابن أيب حامت ) ٩(

  .ومل يعزه ألحد



 

إن هذا يكون يف دفن من األرض؟ أما من جهة اإلمكان، فممكن،بأن جتعل : وهل ميكن أن نقول
لنار، ويكون ذلك يف شق من األرض، إال إننا جند من مأكوالت الناس اليوم صنفني، احلجارة فوق ا

ما جيعل يف داخل األرض، ويغطى، وال جيمع بينهما، لكن من : ما يشوى على احلجارة، ومنها: منها
  :الصعب أن تفسر ألفاظ القرآن الكرمي باصطالحات وأعراف حادثة، وقد قال الرازي مبا ذكرنا، قال

وهو من فعل أهل البادية  ،فهو الذي يشوى يف حفرة من األرض باحلجارة احملماة :ا احلنيذأم "
  .(١)"معروف

  . (٢)وهكذا قال السمعاين والزخمشري وأبو السعود وغريهم
هذا، وقد جاء وصف هذا العجل يف آية أخرى بكونه مسيناً، وهذا وصف آخر يضاف إىل كونه 

  . واعتنائه بأضيافه  براهيم حنيذاً، ويف هذا دليل على كرم إ
  

 X W{  Õ  Ô Ó Ò  Ñ Ð Ï  Î Íz  )٧١:هود.(  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــ
  :وفيها مسألة واحدة، وهي

  .Ñ Ð Ïz         }: معىن قوله سبحانه] ١٧٤[
  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 

بشرناها بإسحاق، : أي  Ñ Ð Ïz         }: قوله... ومن املقدم واملؤخر" 
  .(٣)"فضحكت

  
  الدراسة

                                  
   ). ١٨/٢١"(ازيتفسري الر" )١(
، ) ٢٣٦ص( "التبيان يف تفسري غريب القرآن"،)٢/٤٤٢"(تفسري السمعاين"،)١٩١ص(للسجستاين "القرآن غريب:"انظر )٢(
 ). ٤/٢٢٤"(تفسري أيب السعود"، )٢/٣٨٧"(الكشاف"
  ).  ٢٠٦ص"(تأويل مشكل القرآن) "٣(



 

هو الضحك مبعناه املعروف؛ إذ   أن الضحك الصادر من زوجة إبراهيم ~يرى اإلمام ابن قتيبة 
أنَّ األصل يف األلفاظ محلها على أشهر معانيها، وهذا مذهب األكثر من العلماء يف معىن هذه اللفظة 

  .(١) القرآنية
 ل أن الضحك مبعناه املشهور، اختلفوا يف سبب ضحك امرأة إبراهيم وملا رأى أصحاب هذا القو

  :، هي(٢)على أقوال عدة
أن سببه البشارة باالبن، وحينئذ، فهذه اآلية من قبيل املقدم واملؤخر، فالضحك جاء بعد البشارة : أوهلا

  .باالبن، وإن جاء اإلخبار به يف اآلية بعد الضحك
  .(٣)واختاره السمرقندي وابن عاشوروهذا ما ذهب إليه ابن قتيبة 

  
  . (٤)"واهللا أعلم بصوابه ،حيتمله الكالمقد وهو مما :"وقال الفراء

  :وقد انتقد هذا القول النحاس، فقال
  .(٥)"ألن التقدمي والتأخري ال يكون يف الفاء ؛وهذا القول ال يصح"

ولذا، فقد جوزه الفراء كمعىن  ،(٦)ألن الفاء تفيد الترتيب، ونفاه الفراء كما حكاه عنه ابن هشام
  .حمتمل لآلية الكرمية

  . إال أن املشهور إفادا الترتيب، فال تصرف الفاء عن هذا إال بدليل

                                  
" احملرر الوجيز" ،)٢/٣٩٢"(تفسري البغوي"،)٢/٤٤٢"(تفسري السمعاين: "عزاه للجمهور غري واحد من أهل العلم، انظر) ١(
البن عادل " اللباب يف علوم الكتاب"، )٣/٢٤١"(تفسري اخلازن"، )٩/٦٦"(تفسري القرطيب"، )٤/١٣٠"(زاد املسري"، )٣/١٨٩(
      ).٢/٥١٠ "(فتح القدير"، )١٠/٥٢٤(
" سري البغويتف"،)٢/٤٤٣"(تفسري السمعاين"،)٢/١٦١"(تفسري السمرقندي"، )١٢/٧٢"(تفسري الطربي" :انظرها يف) ٢(
تفسري "،)٩/٦٦"(تفسري القرطيب"،)٢٢- ١٨/٢١"(ازيرلتفسري ا"،)٣/١٨٩"(احملرر الوجيز"،)٢/٣٨٨" (الكشاف" ،)٢/٣٩٢(

  ) . ١٢/٩٧"(روح املعاين"،)٤/٢٢٥"(تفسري أيب السعود"،)٢/١٦٣" (تفسري النسفي"،)٣/٢٤٥" (البيضاوي
  ).   ١٢/١١٩"(ويرالتحرير والتن"، )٢/١٦١"(تفسري السمرقندي: "انظر) ٣(
  ).     ٢/٢٢(للفراء"معاين القرآن)"٤(
  ).  ٣/٣٦٤(للنحاس"معاين القرآن) "٥(
  .  وكالم املصنف على الفاء) ٢١٤ص"(مغين اللبيب: "انظر) ٦(



 

يف اآلية، وما ذاك إال ألا فرحت بزوال اخلوف، جرى ذكره أن سببه البد أن يكون  :ثاينالالقول 
د ختوف إبراهيم، وبيان املالئكة له سبب وحصول األمن، ويدل هلذا الوجه، أن اهللا ذكر الضحك بع

   ).٧٠:هود(  Ë  Ê    É È      Ç Æ Å Äz   } :عدم أكلهم
   .هلا، مث بشرت بالولد؛ لتجمع آلل البيت بشارتني كالبشارةهذه  تفكان

   .(٢)"وهذا تأويل يف غاية احلسن: "، وعنه قال الرازي(١)وهذا ما اختاره الفراء والنحاس 
 بني ، وهومن ثالث أنفس ا ضحكت بسبب أا تعجبت من خوف إبراهيم أ: لثالثاالقول 

  . حشمه وخدمه
   .، وفيه ما فيهوهذا يلزم منه انتقادها وازدراؤها لزوجها 

 ملا كانوا عليه من الكفر والعمل اخلبيث، ،كانت عظيمة اإلنكار على قوم لوطحيتمل أا : رابعالالقول 
  .فضحكت ،حلقها السرورهم فرحت، والكإهفلما جاءت املالئكة خبرب 

  :~وقد ذهب ابن كثري إىل قول قريب من هذا، وهو أا ضحكت استبشاراً الكهم، قال 
 ؛فضحكت سارة استبشارا الكهم ،لنهلكهم ؛إنا مالئكة أرسلنا إىل قوم لوط ،ال ختف منا :قالوا "

  .(٣)"بالولد بعد اإلياس فلهذا جوزيت بالبشارة ،وغلظ كفرهم وعنادهم ،لكثرة فسادهم
أن يضم إليه ابن   إبراهيم عليهأمرت  ا فرحت مبوافقة املالئكة هلا، وذلك أاأ :القول اخلامس

 دخل املالئكة على إبراهيم ،عند متام هذا الكالموفإن اهللا تعاىل ال يترك قومه حىت يعذم، أخيه لوطاً، 
 فقة بني كالمها وبني كالم املالئكةلشدة سرورها حبصول املوا ؛فضحكت، أخربوهف .    

أا كانت كثرية اإلنكار عليهم، وأا : وهذا والذي قبله متقاربان، وينقصهما الدليل، فمن أين لنا
  .كانت تأمر إبراهيم ليضم إليه لوطاً، نعم فرحها الك الظاملني ال يستبعد منها؛ فإا امرأة مؤمنة

  .من أن قوماً أتاهم العذاب وهم يف غفلة أا ضحكت تعجباً: القول السادس
  . (٥)واختاره ابن جرير (٤)وهذا قول قتادة

                                  
  ).٣/٣٦٣(للنحاس"معاين القرآن" ،)٢/٢٢(للفراء"معاين القرآن:"انظر) ١(
  ).   ١٨/٢٢"(ازيتفسري الر) "٢(
    ).٢٩٥ص"(تفسري اجلاللني:"، وإليه ذهب السيوطي يف)٢/٤٥٣"(ثريتفسري ابن ك) "٣(
  ).   ١٢/٧٢"(الطربيأخرجه )٤(
  ).  ١٢/٧٤"(تفسري الطربي)"٥(



 

ال نأكل طعاماً إال بالثمن، :قالوا  ،أَال تأْكُلُونَ:هلم قال إبراهيم :(١)السدي هقالما : القول السابع
يكائيل عليهما وحتمدوه على آخره، فقال جربيل مل ،مثنه أن تذكروا اسم اهللا تعاىل على أوله: فقال
  . فضحكت امرأته فرحاً منها ذا الكالم ؛حق ملثل هذا الرجل أن يتخذه ربه خليالً :السالم

وأم إمنا جاؤا  ،ال من البشر ،أم من املالئكة أن املالئكة ملا أخربوا إبراهيم :  القول الثامن
فدعوا رم بإحياء  ،الئكةمنهم معجزة دالة على أم من امل طلب إبراهيم  ،إلهالك قوم لوط
فطفر ذلك العجل املشوي من املوضع الذي كان موضوعاً فيه إىل مرعاه، وكانت  ،العجل املشوي
  .فضحكت ملا رأت ذلك العجل املشوي قد طفر من موضعه  ،قائمة امرأة إبراهيم 

  .وهذا والذي قبله قوالن عاريان عن الدليل، فمثلهما ال يقال إال بوحي، وال وحي
  .تمبعىن تعجب تضحكإن الضحك مبعىن التعجب، ف: وخالف آخرون من أهل العلم، فقالوا

   .(٢)قاله أبو صاحل عن ابن عباس
وهذا القول ال يعدو أن يكون مبعىن القول السابق، وهو أن الضحك مبعناه املعروف، إال إن باعثه 

ولذا يف األقوال السالفة  التعجب، فهي ضحكت متعجبة، فهو ليس من باب تأويل الضحك بالتعجب،
  . نرى أن بعضها يذكر أا ضحكت متعجبة

  . (٣)"فضحكت حني مسعت حباهلم ، وما أرسلوا به ، تعجباً" :قال الشيخ السعدي
حاضت، وحينئذ، فليس يف اآلية : الضحك ههنا مبعىن احليض، فضحكت، أي: وخالف آخرون فقالوا

  .ى محلهاتقدمي وال تأخري، ويكون هذا كالتأكيد عل
  :  قال الشاعر ، احليض يف كالمهم  :والضحك:"قال املاوردي

    .(٥)"(٤)مثل دم اخلوف يوم اللّقاك            وضحك األرانب فوق الصفا 
، وآخرون نقلوه كمعىن، (١)احليض، منهم الفراهيدي: وقد أثبت بعض أئمة اللغة أن من معاين الضحك

  .(٥)وعكرمة (٤)وجماهد (٣)اس، وهو مروي عن ابن عب(٢)كمعىن، ومل ينكروه

                                  
  ).٤/٤٥٠"(الدر املنثور: "عن عمرو بن دينار مثله، كما يف وأخرج ابن املنذر ،)١٢/٧٢"(الطربيأخرجه ) ١(
   .مل ينسبه ألحدهذا القول و) ١٢/٧٣(يف تفسري  الطربيحكى ) ٢(
  ).  ٣٨٦ص"(تفسري السعدي) "٣(
، )٥/٢٣٧( "البحر احمليط"،)٣/١٨٩"(احملرر الوجيز"، وابن عطية يف)١٢/٧٣(يف تفسريهالطربي  ذكر هذا البيت غري معزوٍ ) ٤(

  ).١٠/٤٦٠"(لسان العرب"وابن منظور
  ). ٢/٨٩"(اختصار النكت- تفسري العز بن عبد السالم"، )٢/٤٨٤"(النكت والعيون)"٥(



 

  . (٦)"حاضت، فلم نسمعه من ثقة" Ï: "وأما قوله: "وأنكره النحاس والفراء، وقال
  .(٨)، وضعفه ابن عطية وابن جزي الكليب(٧)"ليس بشيء: "وقال الزجاج

قال  ،وعرفه غريهم ،أنكر الفراء وأبو عبيدة أن يكون ضحكت مبعىن حاضت" :قال ابن األنباري
   .(١٠)"(٩)وترى الذئب هلا يستهل             تضحك الضبع لقتلى هذيل   :الشاعر

لكن، هذا بالنظر إىل أن . وعلى هذا؛ فاحلجة مع من أثبت؛ ألن معه زيادة علم ليست مع املنكر
الضحك يطلق ويراد به احليض، أما أن تفسر به اللفظة هذه، فمحل نظر، ذلك؛ ألن الضحك معىن 

ى هذا إنكار من أنكره، فلو كان معىن مشهوراً، ملا أنكر، والقرآن يفسر غري مشهور، ويدلك عل
باملعاين املعروفة املشهورة، إال أن يدل دليل على إرادة املعىن األقل شهرة، أو تدعو احلاجة إليه، وكل 

 .هذا منتف ههنا
   
  
 

  الترجيح

                                                                                                   
  ).  ٣/٥١"(العني"يف ) ١(
التبيان يف إعراب "،)٤٥٢ص" (القاموس احمليط" ،)١/٢٤(البن سيده "املخصص"،)٣/٢٤"(احملكم واحمليط األعظم:" انظر) ٢(

  ).١٠/٤٥٢"(لسان العرب" ،)٢/٧٠٦(للعكربي " القرآن
  .  الشيخ بن محيد وابن املنذر وأيب عبدإىل ) ٤/٤٥١"(الدر املنثور"وعزاه يف )٦/٢٠٥٣(ابن أيب حامت  أخرجه) ٣(
  ).  ١٢/٧٣( الطربي أخرجه)  ٤(
  .الشيخ أيبإىل ) ٤/٤٥٢"(الدر املنثور"عزاه يف ) ٥(
  ).   ٣/٣٦٤(للنحاس"معاين القرآن"،)٢/٢٢(للفراء"معاين القرآن) "٦(
  ).   ٣/٦٢(للزجاج"معاين القرآن) "٧(
  ).٢/١٠٩"(علوم الترتيلالتسهيل ل" ، )٣/١٨٩"(احملرر الوجيز: "انظر) ٨(
، وكانت هذيل قتلته ، وقيل إنه للشنفري ،خفاف بن نضلة يرثى خاله ،إنه البن أخت تأبط شراً: البيت خمتلف يف قائله فقيل) ٩(

  .تأبط شراًكما أنه منسوب لإنه خللف األمحر،  :وقيل
احملكم واحمليط " ،)٢٦٧ص"(وتة الصراطياق"، )١/٥٤٦"(مجهرة اللغة" ،)٢/٩١٩"(الآليل يف شرح أمايل القايل: "انظر

  ).   ٣/٢٧"(األعظم
  ). ١٨/٢٢(ه تفسري، والرازي يف )٤/١٣٠"(زاد املسري"نقله عن ابن األنباري ابن اجلوزي يف) ١٠(



 

ال يفسر باحليض؛ لكونه معىن أن الضحك على معناه املعروف املشهور، و: الذي يترجح يل من املعاين
غري مشهور، فاألوىل تفسريه بكوا ضحكت حقيقة، وأما سبب ضحكها، فليس يف اآليات ما يدل 
عليه، فجائز ما ذكر من األسباب مما مل يتعلق بأمر غييب، فجائز أن يكون ضحكت لزوال اخلوف 

، وجائز أن يكون ضحكها وحصول األمن، وجائز أن يكون ضحكت استبشارا الك القوم الظاملني
   .     من أجل غفلة القوم عن إهالكهم، والعلم عند اهللا تعاىل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 X W{  r  q  p o nm  l k j i h gz )٨٦:هود.(  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــ
  : وفيها مسألة واحدة، وهي

  ".h g" :بيان معىن قوله تعاىل] ١٧٥[
  :  ~ابن قتيبة قال اإلمام 



 

"j ih g "(١)"ما أبقى اهللا لكم من حالل الرزق خري من التطفيف: أي .  
  

  الدراسة
اختلف العلماء يف املراد بالبقية اليت هي خري ألهم إن كانوا مؤمنني، وكان خالفهم على أقوالٍ مثانية، 

  : هي
  .ن حالل الرزق خري من التطفيفما أبقى اهللا لكم م: ما اختاره ابن قتيبة من أن املراد: القول األول

إن احلالل الذي أحله : يقول لقومه - على هذا القول- وهذا شامل جلميع ما أحله اهللا هلم، فكأن شعيباً 
  .اهللا لكم خري مما حرم عليكم من خبس الناس حقهم

  . (٢)رزق اهللا: وذا فسر ابن عباس اآلية، فقال
  . (٣)والبيضاوي اآليةوبه فسر الفراء والسمعاين وابن جزي الكليب 

  : السابق، قالابن عباس وملَّا ذكر ابن عطية قول 
   .(٤)"وهذا كله ال يعطيه لفظ اآلية"

احلالل بعد من ما أبقي اهللا لكم : وذهب آخرون من أهل العلم إىل تقييد هذا القول، فرأوا أن املراد
  .إِيفاء الكيل والوزن ، خري من البخس

   .(٥)ابن عباس ويروى عن
  .(٦)اختاره الطربي والواحدي والزخمشري والرازي والسيوطي والشوكاين وحممد عبدهو

   .(١)"وهذا تفسري يليق بلفظ اآلية" :ابن عطيةقال 

                                  
  ).   ١٨٠ص"(تفسري غريب القرآن) "١(
  .     عن احلسن مثله) ٦/٢٠٧٢(ابن أيب حامت ، وأخرج )١٢/١٠١(أخرجه الطربي) ٢(
التسهيل لعلوم " ،)٢/٤٥١"(تفسري السمعاين"،)١٢٣ص(للسجستاين"غريب القرآن"،)٢/٢٥(للفراء "معاين القرآن:"انظر) ٣(

  ). ٣/٢٥٢"(تفسري البيضاوي"،)٢/١١١"(الترتيل
  ).   ٣/١٩٩"(احملرر الوجيز)"٤(
  وهذا قول روى عن بن عباس بإسناد غري مرتضى عند أهل النقل )٥(

   ١٠٠ص    ١٢تفسري الطربي  ج 
تفسري "، )١٨/٣٥" (ازيتفسري الر" ،)٢/٣٩٤" (الكشاف"، )١/٥٣٠( لواحديل "الوجيز"، )١٢/١٠٠"(تفسري الطربي) "٦(

  ). ١٢/١٤٢" (تفسري املنار"،)٢/٥١٩"(فتح القدير" ،)٢٩٧"(تفسري اجلاللني"، )٩/٨٦"(القرطيب



 

خصوص ما بقي لكم من جتارتكم من كسبكم : على أن أصحاب هذه األقوال قد ال يريدون بالبقية
  .  م من احلالل، فيكون مبعىن القول األولبالبقية ما بقي لكم بعد احلرا: احلالل، وإمنا يريدون

  . (٣)، والزجاج(٢)طاعة اهللا خري لكم ، قاله جماهد: الثاينالقول 
أن ما يبقى لكم عند اهللا من ثواب األعمال الصاحلة خري من الكسب احملرم، فهي : وعلى هذا، فاملعىن

J I  H G   M L K  } :إذاً وصية بالعمل الصاحل، وعلى هذا املعىن جاء قوله
Nz  )(٤))٤٦:الكهف.  

  .ثواب اهللا يف اآلخرة :إن املراد بالبقية: (٥)وعلى هذا، فهذا القول مبعىن قول مقاتل والنحاس
  .فال ينبغي أن يفرد عن القول السابق

  . حظُّكم من اهللا :املراد بالبقية :القول الثالث
  .(٦)قاله قتادة

فيه خري لكم، فهذا أمر منه : الرزق، هو خري لكم، أي النصيب، ما يقدره اهللا لكم من: واملراد باحلظ
 .له بالقناعة مبا قسم هلم

  .رمحة اهللا خري لكم: ل الرابع والق
 .(٧)قاله ابن زيد

   .وصية اهللا خري لكم: اخلامس القول 
 . (٨)قاله الربيع

  . (١)مراقبة اهللا خري لكم: السادسل والق

                                                                                                   
  ). ٣/١٩٩"(احملرر الوجيز) "١(
: ، وانظر)٦/٢٠٧٢(ابن أيب حامت  ،)١٢/١٠٠(،والطربي)٢/٣١١(اين يف تفسريه، وأخرجه الصنع)٣٠٨ /١"(تفسري جماهد)"٢(
  ).  ١٣٢ص" (تفسري الثوري"
  ).  ٣/٧٢(للزجاج"معاين القرآن) "٣(
  ).   ٥/١١١"(البحر احمليط"، )٢/٥٣٠"(الكشاف:"انظر) ٤(
  ).  ٣/٣٧٣"(معاين القرآن"،)٢/١٢٨"(تفسري مقاتل بن سليمان: "انظر) ٥(
  ).   ٦/٢٠٧٢(ابن أيب حامت و )١٢/١٠١(والطربي) ٢/٣١١(لصنعاين يف تفسريهأخرجه ا) ٦(
  ).      ١٢/١٠١(أخرجه الطربي)٧(
  ). ٦/٢٠٧٢(ابن أيب حامت  أخرجه) ٨(



 

وهي تقواه وهذه يالئمها ما ذكر،  (٢)"تقية اهللا:"سنوكأن قائل هذا القول أراد تفسري قراءة احل
  .ومراقبته اليت تصرف عن املعاصي 

  الترجيح

، إال إن من (٣)جند أن هلا إطالقات عدة قد ذكرها مجع من أهل العلم" g "عند النظر يف لفظة 
  :أحسن من تكلم عليها، وأوضح املراد منها، الشيخ ابن عاشور، فقال

  : عة ملعان يف كالم العرب، منهاكلمة جام"g "ولفظ "
 باقٍ وهو الزوال، فأفادت أن ما يقترفونه متاع زائل ، وما يدعوهم إليه حظٌ ،الدوام، ومؤذنة بضده

  . غري زائل ، وبقاؤه دنيوي وأخروي 
فألن الكسب احلالل ناشىء عن استحقاق شرعي فطري ، فهو حاصل من تراض  ؛فأما كونه دنيوياً

تبقى األمة يف  ،فَبتجنب ذلك ،فيعاديه ويتربص به الدوائر ،حينق املأخوذ منه على آخذهفال  ،بني األمة
إذ قال  ،أمن من توثّب بعضها على بعض، ومن أجل ذلك قَرنَ األموال بالدماء يف خطبة حجة الوداع

   ...(٤)"إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام" :النيب 
يعرض إىل تسليط عقابه بسلبها من  ،كفران هللا ، عن وسائل أخذهافألنّ نوالَها بدون رضى اهللا ؛وأيضاً

   ...أصحاا 
 ،فَألنّ ي اهللا عنها مقارنٌ للوعد باجلزاء على تركها، وذلك اجلزاء من النعيم اخلالد ؛وأما كونه أخروياً

  ).٧٦:مرمي(  Ú   Ù Ø × Ö Õ Ô Óz  } :كما يف قوله تعاىل
ألنه ال ؛ من الفضل يف كالم العرب، وهو معىن اخلري والربكة ،معىن آخر حيتمل"البقية"على أنّ لفظ 

كما  ،على الشيء النفيس املبارك" البقية"يبقى إالّ ما حيتفظ به أصحابه وهو النفائس، ولذلك أطلقت 

 Â Á À ¿ ¾  ½ ¼ » º ¹ ¸z     }:يف قوله تعاىل
                                                                                                   

  :   ذكر هذا القول غري واحد من املفسرين، انظر) ١(
  ).  ٥/٢٥٣"(البحر احمليط"، )١٨/٣٥"(ازيتفسري الر: "انظر هذه القراءة يف) ٢(
بصائر ذوي "، )١/٢١٨(للحليب " عمدة احلفاظ"، )٥٧ص"(املفردات يف غريب القرآن"، )٩/٢٦١"(ذيب اللغة": قال  :انظر) ٣(

  ). ١٦٣١"(القاموس احمليط"، )٢٦٥//٢"(التمييز
من حديث أيب بكرة، )١٦٧٩(ومسلم ) ١٦٥٤(البخاري ، وأخرجه{من حديث ابن عباس) ١٦٥٢(البخاري  أخرجه) ٤(

  .     من حديث جابر )١٢١٨(ومسلم  {من حديث ابن عمر ) ١٦٥٥(لبخاريا وأخرجه



 

  º ¹ ¸ ¶        µ  ´  Á Àz « ¼ ½ ¾ ¿  }:وقوله) ٢٤٨:البقرة(
  ).١١٦:هود(

ابقوا : وهو اإلبقاء عليهم، والعرب يقولون عند طلب الكف عن القتال ،معىن آخر "البقية" :ويف كلمة
  .بالنصب على اإلغراء  ،البقيةَ البقيةَ :علينا، ويقولون

ئة خري لكم من هذه األعراض العاجلة السي ،إبقاء اهللا عليكم وجناتكم من عذاب االستئصال :واملعىن
  . العاقبة، فيكون تعريضاً بوعيد االستئصال

فحكاه القرآن ذه  ،قد اشتمل على مجيعها ولعلّ كالم شعيب ،وكل هذه املعاين صاحلة هنا
  . (١)"الكلمة اجلامعة

فهذا الذي يترجح كمعىن هلذه اللفظة القرآنية الطيبة، على ما توجبه اللغة العربية، وأما ما كان عنها 
  .   ظ والرمحة والوصية، فال ينبغي أن تفسر بهأجنبياً، كاحل

  .واعلم أن إضافة البقية هللا تبارك وتعاىل إضافة تشريف وتكرمي
  
  
  
  
  
  

 X W{  ¡ � ~ } | { z y  x w v u t
 ©   ¨ §    ¦  ¥¤ £ ¢z  )٨٧:هود(  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــ

  :وفيها مسألتان اثنتان، مها
  .املراد بالصلوات املذكورة يف اآلية لكرمية: األوىل ]١٧٦[

                                  
  ).  ١٨/٣٥"(ازيتفسري الر: "، وانظر)١٤٠- ١٢/١٣٩"(التحرير والتنوير) "١(



 

  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 

" w v"(١)"قراءتك: دينك، ويقال: أي.  
  

  الدراسة

  .(٢)قراءة على اإلفراد، وأخرى على اجلمع: بقراءتني اثنتني، مها" v :"قرئت لفظة
   :أقوالعلى أربعة  وقد اختلف أهل العلم يف املراد بصالة شعيب 

   .دينك مينعك: ، أيدينال :املراد ا: القول األول
   .(٤)، والواحدي وابن اجلوزي وأبو مسلم األصفهاين(٣)قاله عطاءوهذا ما اختاره ابن قتيبة، و

  :ووجه هذا القول، كما قال الرازي
 .(٥)"فجعلوا ذكر الصالة كناية عن الدين ،ألن الصالة أظهر شعار الدين"

  .كثري الصالة وكان شعيب  ،الصلوات املعروفة ا املراد: القول الثاين
واختار هذا القول الطربي والزخمشري، والبيضاوي والنسفي وابن حيان وابن جزي الكليب وأبو 

  . (٦)السعود
كثري الصلوات، وكان قومه إذا رأوه يصلي تغامزوا وتضاحكوا،  كان شعيب: "قال الزخمشري

وإن جاز أن تكون آمرة على  ،والصالة ،اهلزءالسخرية و" w v": فقصدوا بقوهلم 

  º    ¹ ¸ ¶ µ ´z  }:طريق اجملاز، كما كانت ناهية يف قوله
                                  

   ). ٤٦١ص"(تأويل مشكل القرآن: "، وانظر)١٨٠ص"(تفسري غريب القرآن" )١(
 .اجلمعبوقرأ الباقون بالتوحيد، قرأ محزة والكسائي وحفص  )٢(

إحتاف فضالء البشر يف القراءات األربعة "، )١١٩ص"(التيسري يف القراءات السبع" ،)٣٤٨ص"(حجة القراءات: "انظر
  ).٣٠٦ص"(عشر

   ).٤/١٤٩"(زاد املسري:"نسبه إليه ابن اجلوزي يف )٣(
  ). ١٢/١١٨"(روح املعاين"، )١/٢٥٤"(تذكرة األريب يف تفسري الغريب" ،)١/٥٣٠"(تفسري الواحدي" :انظر )٤(
روح "،)١٠/٥٤٧"(اللباب يف علوم الكتاب"، )٣/٢٤٨"(تفسري اخلازن" :،وانظر)١٨/٣٦"(ازيتفسري الر" )٥(

   ).١٢/١١٨"(املعاين
البحر " ،)٢/١٦٨" (تفسري النسفي"،)٣/٢٥٣"(تفسري البيضاوي"،)٢/٣٩٦"(الكشاف"، )١٢/١٠١"(تفسري الطربي:"انظر )٦(

 ).٤/٢٣٢"(تفسري أيب السعود" ،)٢/١١١" (وم الترتيلالتسهيل لعل" ،)٥/٢٥٤" (احمليط



 

إال ، تدعو إليه وتبعث عليه: إن الصالة تأمر باجلميل واملعروف، كما يقال: وأن يقال )٤٥:العنكبوت(
  .(١)"صالتهوجعلوا الصالة آمرة على سبيل التهكم ب ،أم ساقوا الكالم مساق الطرت

أن األصل يف األلفاظ محلها على احلقيقة الشرعية؛ لكوا أشهر، واحلقيقة الشرعية : ووجه هذا القول
  :للصالة هي تلك األفعال املتعبد ا هللا تبارك وتعاىل، ويؤيد هذا أيضاً

فرض عليه  إال مل يبعث اهللا نبياً :~البصري  قال احلسنأن الصالة معروفة يف الشرائع السالفة، حىت 
  .(٢)الصالة والزكاة
  .(٣)أدعاواتك: اؤه، واملعىندع:املرد بصالته: القول الثالث

  .وهذا تفسري للصالة مبعناها اللغوي
   .قراءته املراد ا :القول الرابع
  .(٥)، واختاره السمرقندي(٤)قاله األعمش

  .)٦(ا كذلككانوا يفسرو أم بن مسعود  أصحاب عبد اهللالثوري عن  ناسفيونقل 
أن القراءة من أظهر أجزاء الصالة وأركاا، فأطلق عليها صالة، وهذا من باب : ولعل وجه هذا القول

واملراد بالصالة قراءة  )٧("قسمت الصالة بيين وبني عبدي:"إطالق الكل، وإرادة اجلزء، كما يف احلديث
  .قراءة الفاحتة

  . دة الكل، ال اجلزءلكن، ال يصار إىل هذا القول إال بدليل، إذ األصل إرا
   .(١)أمساجدك :أرادوا: أم: القول اخلامس

                                  
 ،)١٨/٣٦" (ازيتفسري الر"، )٣/٢٣(البن العريب"أحكام القرآن"،)٣/٢٠٠"(احملرر الوجيز: "، وانظر)٢/٣٩٦"(الكشاف" )١(
    ).١٢/١١٨"(التحرير والتنوير" ،)٩/٨٧"(تفسري القرطيب"
     ).٥/٢٥٣"(البحر احمليط"، )٩/٨٧"(يبتفسري القرط"، )٣/٢٠٠"(احملرر الوجيز: "انظر )٢(
" روح املعاين"،)٥/٢٥٤"(البحر احمليط"، )٣/٢٠٠"(احملرر الوجيز"، )٢/١٦٦"(تفسري السمرقندي:"انظر هذا القول يف )٣(
)١٢/١١٨( .   
، )٤/٤٦٦"(نثورالدر امل :"، وعزاه يف )٦/٢٠٧٢(ابن أيب حامتو ،)١٢/١٠٢( الطربيو) ٢/٣٠٥(هتفسري يفالصنعاين  أخرجه )٤(
      ).٩/٨٧"(تفسري القرطيب"، )٥/١٨٦"(تفسري الثعليب:"وانظر .ابن املنذر إىل
، وقد فرق بني القراءتني، ففسر قراءة اإلفراد بالقراءة، واجلمع بالدعوات، ومل أر هذا )٢/١٦٦"(تفسري السمرقندي:"انظر )٥(

  .التفريق لغريه
    ).١٣٢ص"(تفسري الثوري:"انظر) ٦(
  .من حديث أيب هريرة ) ٣٩٥(أخرجه مسلم ) ٧(



 

  
  

  الترجيح
هو أن املراد بالصلوات الصلوات املعروفة، ذلك؛ ألن الصالة  - والعلم عند اهللا تعاىل –الذي يترجح يل 

ىن إذا أطلقت انصرفت إىل الصالة املعهودة؛ ألن هذا هو املعىن الشرعي للفظة الصالة، والشك أن املع
الشرعي مقدم على املعىن اللغوي، وهذا املعىن ال يعارض املعاين األخرى، لكنها أوالها حبمل املعىن 
عليه، ومن فسرها بالدين، أو بالقراءة، فهو تفسري مقارب، لكن األوىل ما ذكرنا؛ ملا ذكرنا، والعلم 

  .عند اهللا تعاىل
  
  
  
  
  
  
  
  

  "¦    § ¨   © :" يب معىن قول قوم شعيب لشع: املسألة الثانية]١٧٧[
  :~قال ابن قتيبة 

  ...سليم: أن يوصف الشيء بضده للتطري والتفاؤل، كقوهلم للديغ: ومن املقلوب"
  . أبو اجلون: أبو البيضاء، ولألبيض: ولالستهزاء، كقوهلم للحبشي

  ".¦    § ¨   © :"قول قوم شعيب: ومن هذا
  .(٢)"حليميا : يا عاقل، وتستخفه: كما تقول للرجل تستجهله

                                                                                                   
   ).٥/٢٥٤"(البحر احمليط"، )٣/٢٠٠"(احملرر الوجيز:"انظر )١(
  ). ١٨٥ص"(تأويل مشكل القرآن") ٢(



 

  
  الدراسة

هل هي " ¦    § ¨   © "عند النظر يف أقوال العلماء جند أم اختلفوا يف هذه اجلملة 
  من قول قوم شعيب على شعيب السالم، أم هي من قول ربنا تبارك وتعاىل يف وصف نبيه شعيب

  .وبناء على هذا، فقد اختلفوا يف املراد منها
  . اجلملة من قول قوم شعيب على شعيب السالم فذهب فريق من العلماء إىل أن هذه

. مث اختلف هؤالء يف معىن هذه اجلملة، فذهبت طائفة منهم إىل أم قالوا هذا استهزاء وسخرية
  .، قاتلهم اهللالسفيه الضالإنك ألنت : واملراد

وهو اختيار ، (٤)وابن زيد (٣)وابن جريج (٢)وقتادة (١)وهذا ما اختاره ابن قتيبة، وسبقه إليه احلسن
، وقدمه البيضاوي والنسفي (٥)الطربي والسمرقندي والسيوطي وأبو السعود وابن عاشور والسعدي

  .(٦)والشوكاين
مناسبته ملا قبله، فهم أرادوا االستهزاء به، فحمل كالمهم على هذا أنسب : ووجه هذا القول

  . (٧)للسياق
 :قال ابن كثري

يقولون ذلك أعداء اهللا  :أسلم وابن جريرابن وابن جريج و (٩)بن مهران وميمون (٨)قال ابن عباس"
  . (١٠)"قبحهم اهللا ولعنهم عن رمحته وقد فعل ،على سبيل اإلستهزاء

                                  
  .بصيغة اجلزم) ٣/١٢٥٣(البخاري علقه  )١(
  ).    ٦/٢٠٧٣(ابن أيب حامت  أخرجه)٢(
  ).١٢/١٠٣(الطربي  أخرجه )٣(
  ).١٢/١٠٣(الطربي  أخرجه )٤(
تفسري " ،)٣/٣٤٢(البن العريب  "أحكام القرآن" ،)٢/١٦٦"(تفسري السمرقندي" ،)١٢/١٠٣( "الطربي تفسري:"انظر )٥(

 ).٣٨٧ص" (تفسري السعدي"،)١٢/١٤٢"(التحرير والتنوير" ،)٤/٢٣٣"(تفسري أيب السعود"،)٢٩٨ص"(اجلاللني
   ).٢/٥١٩"(فتح القدير" ،)٢/١٦٨( "تفسري النسفي"، )٣/٢٥٣"(تفسري البيضاوي" :انظر )٦(
 ). ١٢/١١٨"(روح املعاين"، )١/١٦٠(للعز بن عبد السالم" اإلمام يف بيان أدلة األحكام" :انظر )٧(
 ).   ٦/٢٠٧٣(ابن أيب حامت  أخرجه )٨(
 ).     ٦/٢٠٧٣(ابن أيب حامت  أخرجه)٩(
 ).  ٢/٤٥٧"(تفسري ابن كثري" )١٠(



 

  .(١)إنك ألنت احلليم الرشيد عند نفسك: أن املراد: وطائفة ثانية من أهل العلم ذهبوا إىل
أنت حليم : اء وسخرية، فعلى زعمهموهذا يف احلقيقة يلتقي مع القول السابق، يف أم قالوه استهز

  .ورشيد عند نفسك، ولست كذلك يف حقيقة أمرك
حليم  إنكيا شعيب : أم قالوه وأرادوا به حقيقته، واملعىن: وطائفة ثالثة من أهل العلم ذهبوا إىل

Þ Ý   } :له  كقول قوم صاحل ،وال خمالفة دينهم ،فليس جيمل بك شق عصا قومك ،رشيد
          à ßä ã â áz   )(٢) )٦٢:هود  .  

  : ورأى أن السياق مؤيد له، فقال ~واختار هذا القول القرطيب 
فكيف تأمرنا أن  ،إنك أنت احلليم الرشيد حقاً :أي ،ويدل ما قبله على صحته ،وأحسن من هذا كله"

أنكروا ملا رأوا من " z y  x w v } |:"ويدل عليه ،نترك ما يعبد آباؤنا
ما  وبعده أيضاً ،وأنه حليم رشيد بأن يكون يأمرهم بترك ما كان يعبد آباؤهم ،دتهكثرة صالته وعبا

)  ٨٨:هود(  µ ´ ³ ² ± °    ¯ ® ¬ « z ¶ ¸ ¹} :يدل عليه
   .)٣("وهذا كله يدل على أم قالوه على وجه احلقيقة وأنه اعتقادهم فيه ،أفال أاكم عن الضالل :أي

لكفار ال يعلم عنهم تعظيمهم للشعائر الدينية، ولو كانوا معظمني لكن هذا فيه نظر بني، وذلك؛ ألن ا
  :هلا، معتقدين عقل من ميتثلها، لبادروا إىل فعلها، يقول أبو السعود

  .(٤)"اللهم إال أن يراد بالصالة الدين كما قيل ،فيأباه مقام اإلستهزاء ،وأما وصفه ما على احلقيقة"
  .الدين، فال فرقوما يقال يف الصالة، يقال يف : قلت

، فقوم شعيب أن هذه اجلملة من قول اهللا تبارك وليست حكاية عن قوم شعيب : (٥)القول الثاين
  .  وصفوه باحلمق، فكىن اهللا عن هذا ذا الوصف

                                  
تفسري "، )٢/٣٩٨"(تفسري البغوي"،)٢/٤٥٢"(تفسري السمعاين"،)٣/٣٧٤(للنحاس"آنمعاين القر: "انظر هذا القول يف) ١(
        ).٥/٢٥٤"(البحر احمليط"، )٩/٨٧"(تفسري القرطيب" ،)١٨/٣٦"(ازيالر
تفسـري  "، )٤/١٥٠" (زاد املسـري " ،)٣/٢٠١"(احملرر الـوجيز "، )٢/٣٩٨"(تفسري البغوي" ،)٥/١٨٦"(تفسري الثعليب: "انظر )٢(
      ).١٢/١١٨"(روح املعاين" ،)٥/٢٥٤"(البحر احمليط" ،)٢/١٦٨( "تفسري النسفي"،)١٨/٣٦"(ازيالر
   ). ٩/٨٧"(تفسري القرطيب) "٣(
   ). ٤/٢٣٣"(تفسري أيب السعود) "٤(
  ).٢/١٠١" (اختصار النكت - تفسري العز بن عبد السالم"،)٤/١٥٠"(زاد املسري"، )٣/٢٠١"(احملرر الوجيز:"انظره يف )٥(



 

  
  

  الترجيح 
 :؛ ألا جاءت بعد حكاية اهللا عنهم قـوهلم الذي يترجح يل أن هذه اجلملة من كالم قوم شعيب 

{  x w v u t £ ¢ ¡ � ~ } | { z y
¤z  )م قالوه استهزاء ) ٨٧:هودمث جاءت هذه اجلملة، فاألصل اتصال الكالم، كما أن الظاهر أ

وسخرية، فما عرفنا عن األمم الكافرة تعظيمهم ألنبيائهم، ووصفهم هلم بالعقل والرشد، بـل عـرف   

e        h g f   }:عنهم ضد ذلك، وكيف يكون هؤالء معظمني لشعيب، وهم يقولون لـه 
   w v   u t sr q p on  m l k  j iz  )٩١:هود  .(  

  

X W {   g    f e dc b   a ` _ ^  ] \ [    Z
  k j i hz)١٧:يوسف.(  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــ

  : وفيها مسألة واحدة، وهي
  .بيان املراد باستباق إخوة يوسف] ١٧٨[

  :~قال اإلمام ابن قتيبة 

  .)١("سابقته، فسبقته سبقاً: أي ننتضل، يسابق بعضنا بعضاً يف الرمي، يقال"] \ [   "
  

  الدراسة
  :اختلف أهل التأويل يف معىن استباق إخوة يوسف، وكان خالفهم على ثالثة أقوال، هي

                                  
  ). ١٨٤ص"(تفسري غريب القرآن" )١(



 

 ننظركنا نستبق يف الرمي، ل: الرمي، أي: ما اختاره ابن قتيبة من أن مرادهم باالستباق: القول األول
  .سهماً أسبق أينا

  :، وممن ذهب إليه)١(وإىل هذا املذهب ذهب أكثر املفسرين
والثعليب والسمعاين والبغوي والسمني احلليب وابن كثري  - يف أحد قوليه-ابن عزيز السجستاين والنحاس 

  .)٢(والسيوطي والشيخ حممد بن عبد الوهاب
  .)٣(وقدمه ابن حيان

  : والرمي بالسهام، أمر معروف يف اللسان العريب، يقول األزهريوكون املسابقة مبعىن املناضلة 
   :منها خمتلفة، مبعاين مواضع ثالثة يف اهللا كتاب يف االستباق جاء وقد"

  . :{_ ^  ] \ [z قوله
  .)٤("الرمي يف ننتضل ذهبنا: املعىن: املفسرون قال

مع وقوع اخلالف يف -ويعزوه للمفسرينوحسبك ذا اإلمام املربز يف هذا الشأن، ينقل هذا املعىن، بل 
   .وهذا يدل على أن هذا معىن معلوم عند العرب -املعىن
 :يقال بذلك، املتراميان ومسي أيضاً، التناضل وهو بالسهم، الرمي :السبق يف األصل: "اخلازن قال

   .)٥( "سهماً أبعد أيهما ليتبني ذلك؛ فعال إذا واستبقا تسابقا
  .)٦("ننتضل:" ءة ابن مسعودويتأيد هذا الوجه بقرا

  .)٧(هذه اآلية الكرمية أصالً جلواز السبق - على هذا املعىن–وقد جعل كثري من أهل العلم 

                                  
  ).٢/٦٠٣"(الوسيط:"قاله الواحدي يف) ١(
 تفسري"، )٥/٢٠٣"(الثعليب تفسري"، )٣/٤٠٣(للنحاس"القرآن معاين"،)٤٦٤ص"(القرآن غريب: "انظر) ٢(

 تفسري" ،)٢/٤٧٢"(كثري ابن تفسري"، )٢/١٧٠"(عمدة احلفاظ"، )٢/٤١٤"(البغوي تفسري"، )٣/١٤"(السمعاين
  ).١٣٣ص" (الكرمي القرآن من آيات تفسري"، )٣٠٥ص"(نياجلالل

  ).٥/٢٨٩"(احمليط البحر: "انظر) ٣(
  ).١٠/١٥٢"(العرب لسان"، )٦/٢٤٦"(األعظم واحمليط احملكم: "، وانظر)٨/١٥١"( اللغة ذيب) "٤(
  .)١١/٢٠٣"(الكتاب علوم يف اللباب" :، وانظر)٣/٢٦٩"(تفسري اخلازن) "٥(
" املبدع"، )١١/٢٠٣"(الكتاب علوم يف اللباب"،)٩/١٤٥"(القرطيب تفسري"، )٥/٢٠٣"(ثعليبال تفسري: "انظر) ٦(

  ).٣/١١"(القدير فتح" ،)٥/١٣٠( البن مفلح
 حاشية"، )٤/٥٤"(القناع كشاف"، )٤/٣١١"(احملتاج مغين" ،)٥/١٣٠( البن مفلح" املبدع" :انظر) ٧(

  ،)٣/٧١٢"(النهى أويل مطالب"، )٤/٢٦٦"(قليويب



 

  .عدواً أسرع أينا ليتبني نشتد ونعدو :»[   «: أن معىن: القول الثاين
  .)١(السدي قاله

  .)٢(وروالواحدي وابن عطية وابن جزي وابن عاش  -يف أحد قوليه- واختاره النحاس
  .)٣(وقدمه الزخمشري والبيضاوي والنسفي والشوكاين واأللوسي والسعدي

  هو التسابق جرياً باألقدام، : أن املعىن األشهر عند إطالق لفظة االستباق: ووجه هذا القول
   .)٤( "شيء كل ويف اجلري، يف القدمة :السبق:" قال ابن منظور

  ن، فكيف جاز هلم؟أن هذا من فعل الصبيا: وأورد على هذا القول
  : وأجيب بأن هذا جائز، وال مانع منه، وأي عار يلحق عليهم بفعل أمر جائز، قال ابن عاشور

  .)٥( "ولعبهم الشباب مرح من وذلك األرجل، على باجلري االستباق:  واملراد"
   .)٦(وهمأنه ال يبعد أم أرادوا تدريب أنفسهم على العدو؛ ألنه كاآللة هلم يف حماربة عد: وأيضاً

  . واجلواب األول هو املعتمد
   .نتصيد :القول الثالث

  .إنا ذهبنا نستبق للصيد: وعلى هذا؛ فاملعىن
  .)٨(والسمرقندي )٧(مقاتل بن سليمان قاله

كنا نستبق من أجل : لكن هذا التأويل، ليس تفسري لالستباق مبا يقابله، بل هو تعليلٌ لالستباق، أي
  .عاجم أنَّ االستباق مبعىن الصيد، فهو إذاً عائد إىل القول السابقالصيد، فال جند يف كتب امل

                                  
  ).١٨/٨١"(الرازي تفسري" ،)٥/٢٠٣"(الثعليب تفسري: "نظرا) ١(
 التسهيل"، )٣/٢٢٦"(الوجيز احملرر"، )١/٥٤١(للواحدي"الوجيز"، )٢/٣١٧(للنحاس"القرآن إعراب: "انظر) ٢(

  ).١٢/٢٣٦"(والتنوير التحرير"، )٢/١١٥"(الترتيل لعلوم
، )٣/١١" (القدير فتح"، )٢/١٨١"(النسفي تفسري" ،)٣/٢٧٨"(البيضاوي تفسري"،)٢/٤٢٥"(الكشاف: "انظر) ٣(
  ).٣٩٥ص"(السعدي تفسري" ،)١٢/١٩٩" (املعاين روح"
  ).٣/١٨٢"(بصائر ذوي التمييز:"، وانظر)١٠/١٥١"(العرب لسان) "٤(
  ). ١٢/٢٣٦"(والتنوير التحرير)"٥(
  ).١٢/١٩٩"(املعاين روح"، )١١/٢٠٣"(الكتاب علوم يف اللباب"، )١٨/٨١"(الرازي تفسري: "انظر) ٦(
  ).٢/١٤٢"(سليمان بن مقاتل تفسري:"انظر) ٧(
  ). ٢/١٨٤"(السمرقندي تفسري: "انظر) ٨(



 

   .واحتطاب ورعي سقي من نتوزعها أعمال يف نستبق أو: )١( القول الرابع
أيهم يسبق يف عمله، ويعترض عليه : أم كانوا يطلبون املسابقة يف األعمال املذكورة، أي: ومعىن هذا

  . واألصل عدم التقدير، كما هو معلوم أن هذا التفسري حيتاج إىل تقدير،
  الترجيح
املراد اجلري على األقدام؛ ألن هذا هو األشهر من معاين : قول من قال -والعلم عند اهللا تعاىل-الراجح 

  ". سبق:"قدماه يف بيان معىن )٢(املسابقة، ولذا جند أن األزهري وابن منظور وغريمها

  
  
  
  
  

 X W  { e d c b     a ` _^ ] \     k j i h gf
 q p o  n mlz )٢٤:يوسف.(  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــ

  :وفيها مسألتان، مها
  .بيان معىن اهلم الوارد من يوسف : األوىل] ١٧٩[

  :قال اإلمام ابن قتيبة
على ، هللا عليهمصلوات ا، وحيملهم الترتيه هلم،يستوحش كثري من الناس من أن يلحقوا باألنبياء ذنوباً"

خارج البعيدة باحليل املوعلى أن يلتمسوا أللفاظه ، واستكراه التأويل، خمالفة كتاب اهللا جل ذكره

                                  
  ).٥/٢٨٩"(احمليط البحر"، )٣/١٤( والعيون النكت: "انظر) ١(
  ).٣/١٨٢"(بصائر ذوي التمييز"، )١٠/١٥١"(العرب لسان"، )٨/١٥١"( اللغة ذيب: "انظر) ٢(



 

وال لتلك املعاين ،أو على من علم منهم أا ليست لتلك األلفاظ بشكل، الضعيفة اليت ال ختيل عليهم 
  .بلفق

وهم هو بالفرار ،باملعصية) ٢٤:يوسف(  a ` _^ ] \z  } :كتأوهلم يف قوله سبحانه...

) ٢٤:يوسف(   f e d c bz  } :واهللا تعاىل يقول! وهم بضرا: وقال بعضهم! منها
هذا ما ليس !فلما رأى الربهان أقام عندها وأمسك عن ضرا؟،أو الضرب هلا، أفتراه أراد الفرار منها 

مهاً عارضاً بعد  وهم نيب اهللا ، دبه خفاء وال يغلط متأوله، ولكنها مهت منه باملعصية هم نية واعتقا
  .  وعند حدوث الشهوة اليت أيت أكثر األنبياء يف هفوام منها، طول املراودة

أنه ليس من نيب إال وقد أخطأ أو هم خبطيئة غري حيىي بن زكريا،عليهما : )١(وقد روي يف احلديث
  .وال يريدهنالسالم ؛ألنه كان حصوراً ال يأيت النساء 

على أن أكثر زالت األنبياء من هذه، وإن كانوا مل يأتوا يف فاحشة،بنعم اهللا عليهم ومنه، فهذا يدلك 
فإن الصغري منهم كبري، ملا آتاهم اهللا من املعرفة، واصطفاهم له من الرسالة، وأقام عليهم من احلجة، 

يريد  )٥٣:يوسف( I H G F ED C Bz} : ولذلك قال يوسف صلى اهللا عليه
  . به نفسه عند حدوث الشهوةما أضمره وحدث 

  .(٢)"يعملهاوقد وضع اهللا تعاىل احلرج عمن هم خبطيئة ومل 
  

  الدراسة

                                  
) ٤/٤١٧(يعلى  وأبو) ٢/٧١٩"(غريب احلديث"يفحلريب وا) ١/٢٥٤(اإلمام أمحدو) ٦/٣٤٦(ابن أيب شيبةأخرج ) ١(

: من طريق) ٦٤/١٩٣"(تاريخ دمشق"وابن عساكر يف ) ١٠/١٨٣(البيهقي و) ١٢/٢١٤"(املعجم الكبري"والطرباين يف 
آدم إال ما من أحد من ولد " :قال ن رسول اهللا عباس أعن ابن  ،عن يوسف بن مهرانبن جدعان، بن زيد  يعل

   ".ليس حيىي بن زكريا ،أو هم خبطيئة قد أخطأ
  .وهذا إسناد ضعيف من أجل علي بن زيد بن جدعان

  ):٢/٤٤٨"(مساءذيب األ" قال النووي يف
 ".ويوسف بن مهران خمتلف يف جرحه ،ألن علي بن زيد بن جدعان ضعيف ؛هو حديث ضعيف"

  ).٢/١٨٩"(اآلداب الشرعية"وضعفه ابن مفلح يف 
  ).  ٤٠٤- ٤٠٣ص"(تأويل مشكل القرآن") ٢(



 

تعد هذه اآلية من اآليات اليت كثر فيها كالم العلماء وتباينت فيها أنظارهم، وذلك لتعلقها حبدث 
قدح مبكان بتلك املرأة، وما حقيقته؟ وهل خيالف العصمة، أم ال؟ وهل ي جلل، هو هم يوسف 
  نيب اهللا، أو ال يقدح؟

  :والشك أن هذا أمر من األمهية مبكان، ولذا قال الرازي
  .(١)"اعلم أن هذه اآلية من املهمات اليت جيب االعتناء بالبحث عنها"

هم أيضاً، أما هم املرأة، فواضح من سياق القصة  أنَّ املرأة مهت، وأن يوسف  وقد نص اهللا 
شة، وكان طلباً حازماً وأمرا جازماً، وال أدل على هذا من شقها قميصه، أنه كان يف طلب الفاح

 w  v   u t s r q p o nm l  k j iz  } :وقوهلا
  ).٣٢:يوسف(

فقد اختلف العلماء هل كان من جنس هم املرأة؟ أم كان من جنس آخر؟ على  أما هم يوسف 
  : قولني اثنني، مها
  . هم املرأة، أي هم أن يواقعها، لكن اهللا عصمه كان من جنس أن مهه : القول األول

 (٣)وجماهد (٢)ابن عبــــــــــــــــــــــاسإىل هذا املعىن ذهب و
  . (٤)سعيد بن جبريعكرمة وو

  .  (١)"هو املقاربة من الفعل من غري دخول فيه: "وهؤالء محلوا اهلم على معناه املتبادر منه، إذ اهلم

                                  
، وقد عنف الرازي على من نسب )٣/٢٧٤"(لباب التأويل يف معاين الترتيل: "، وانظر)١٨/٩٢"(ازيتفسري الر) "١(

  .  أنه هم مها جازما بإرادة الفاحشة إىل يوسف 
سف عليه السالم ما بلغ ؟ أنه سئل عن هم يو: عن ابن عباس رضي اهللا عنهما  ) ٧/٢١٢٢(ابن أيب حامت أخرج ) ٢(

ال تكن كالطري له ريش، فإذا  ،يا يوسف :وجلس منها جملس اخلاتن، فصيح به ،السراويل :يعين ،حل اهلميان: قال 
  . قعد ليس له ريشاً ا،زن

  ).٤/٥٢٠"(الدر املنثور:"، وانظر)١٢/١٨٣( الطربي وحنوه عند
أو لعل ابن  ،منا هي بال شك عمن دون ابن عباسإتلك الرواية والوهم يف ):" ٤/١٠"(الفصل يف امللل:"قال ابن حزم يف

نه رضي اهللا عنه مل أل ؛عباس مل يقطع بذلك إذ إمنا أخذه عمن ال يدري من هو وال شك يف أنه شيء مسعه فذكره
  حيضر ذلك وال ذكره عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحمال أن يقطع ابن عباس مبا ال علم له به

  .واستلقت له ،حل السراويل حىت التبان: تفسري اهلم، قالعن جماهد يف ) ١٢/١٨٤(لطربي أخرج ا) ٣(
  ).  ٧/٢١٢٣(ابن أيب حامت و) ٢/٣٢١( هتفسرييف  الصنعاينوحنوه عند 

  . وجلس منها جملس اخلاتن ،حل السراويل :قاال ،عن سعيد بن جبري وعكرمة) ١٢/١٨٤(الطربيأخرج ) ٤(



 

  .(٢)"أكثر املتقدمنيوهذا قول : "~البغوي  قال
ابن جرير  :منهم ،خرين مجاعةأواختاره من املت ،عامة املفسرين املتقدمني وهو قول: "قال ابن اجلوزي
  .(٣)"وابن األنباري
  .(٤)مقاتل بن سليمان والطربي والنحاس والثعليب والواحدي والبغوي والشوكاين: واختاره كذلك

يف نيب اهللا تبارك وتعاىل، كما أنه خمالف لعصمة األنبياء قال  أن هذا يلزم منه الطعن: وأورد على هؤالء
  : الرازي

الدالة على وجوب عصمة األنبياء عليهم السالم كثرية، ولقد استقصيناها يف سورة  واعلم أن الدالئل "
 : فال نعيدها إال أنا نزيد ههنا وجوهاً  ،البقرة يف قصة آدم عليه السالم

   .واخليانة يف معرض األمانة أيضاً من منكرات الذنوب ،منكرات الكبائرالزنا من  :فاحلجة األوىل
والعار الشديد أيضاً من منكرات  ،مقابلة اإلحسان العظيم باإلساءة املوجبة للفضيحة التامة :وأيضاً
  .الذنوب
مصون العرض من أول صباه إىل زمان  ،الصيب إذا ترىب يف حجر إنسان وبقي مكفي املؤنة :وأيضاً
فإقدام هذا الصيب على إيصال أقبح أنواع اإلساءة إىل ذلك املنعم املعظم من  ،قوته لبه وكماشبا

  .منكرات األعمال
كانت موصوفة جبميع هذه اجلهات  إن هذه املعصية اليت نسبوها إىل يوسف : إذا ثبت هذا فنقول

كل خري الستنكف منه،  وأبعدهم عن ،ومثل هذه املعصية لو نسبت إىل أفسق خلق اهللا تعاىل ،األربع
  .(٥)"املؤيد باملعجزات القاهرة الباهرة فكيف جيوز إسنادها إىل الرسول عليه الصالة والسالم

                                                                                                   
" الكشاف" ،)٣/٢١"(تفسري السمعاين"، )١٢/١٨٣"(تفسري الطربي" :،وانظر)٢/٤١٨(ريهقاله البغوي يف تفس) ١(
  ،)٣/١٧"(فتح القدير"،)٢/٤٢٩(
أحكام "، )٣/٤١١(للنحاس" معاين القرآن"،)٣/١٠١(للزجاج" معاين القرآن" :، وانظر)٢/٤١٨"(تفسري البغوي) "٢(

اللباب يف علوم " ،)٩/١٦٦"( القرطيبتفسري" ،)٣/٢١"(تفسري السمعاين"، )٤/٣٨٤(للجصاص  "القرآن
  ).  ١١/٦٢"(الكتاب

  ). ٤/٢٠٧"(زاد املسري) "٣(
، ) ٣/٤١٤(للنحاس " معاين القرآن"، )١٢/١٨٣"(تفسري الطربي" ،)٢/١٤٥"(تفسري مقاتل بن سليمان" :انظر) ٤(
-٢/٤١٨"( البغويتفسري"، )٢/٣٢١"(زمننيأيب تفسري ابن "،)٦٠٨-٢/٦٠٧"(الوسيط"، )٥/٢١٠"(تفسري الثعليب"

  ).   ٣/١٧" (فتح القدير"، )٤١٩
  ،   )١٨/٩٣"(ازيتفسري الر)"٥(



 

وهذا إيراد قوي، فليست املسألة أنه فقط هم بالفاحشة، كال، فينبغي النظر إىل الصورة متكاملة، 
  .والبحث يف القضية من مجيع جوانبها

  : اإليراد بأن يقاللكن ميكن االنفصال عن هذا 
، دعك من األقاويل املروية من أنه جلس بني فخذيها، ما ذكر ال يلزم منه الطعن ذا النيب الكرمي 

 ،وحنوها، فهذا الشك يف رداءته وقبحه، ونيب اهللا أجل وأكرم من أن يصنع هذا، لكن الكالم يف اهلم
كبح مجاح نفسه، وانقاد ملراد اهللا جل  وقع منه اهلم بالفاحشة، لكن مل ميضها،بل فحسب، وأنه 

شأنه، وآثره على مراده، وقدم حمبوبه على حمبوبه، فهو إذاً هم قليب، مل يرافقه عمل البتة، وهذا ال إمث 
فلم  ،فمن هم حبسنة :مث بني ذلكإن اهللا كتب احلسنات والسيئات، :"فيه، كما يف احلديث الصحيح

كتبها اهللا له عنده عشر حسنات إىل  ،وعملها ،ا هو هم فإنْ ،لةيعملها كتبها اهللا له عنده حسنة كام
فإن  ،كتبها اهللا له عنده حسنة كاملة ،فلم يعملها ،ومن هم بسيئة ،سبعمائة ضعف إىل أضعاف كثرية

  .(١)"كتبها اهللا له سيئة واحدة ،هو هم ا فعملها
حشة بأهل رجلٍ تفضل عليه، بل غمره هذا الذنب، لكن الشك أن األكمل له أال م نفسه بفعل الفا

جبوده وإحسانه، فإن الكرام من الرجال، متنعهم شيمهم وكرائم أخالقهم من أن ترد واردات السوء يف 
نفوسهم، وحتوم حول قلوم مع احملسنني إليهم، وألنبياء اهللا من هذه املقامات أعالها وأسناها، وهلم 

  .من تلك األحوال أفضلها وأكملها
  . لوجه ال يليق بيوسف فهذا ا

، فال يتناسب هذا القول مع مدح اهللا ثناء اهللا جل شأنه على عبده يوسف : ويضعف هذا القول
  : ومحده لنبيه، ويف هذا يقول الرازي

هب أن هذه اآلية ال تدل على نفي  :وأيضاً فاآلية تدل على قولنا من وجه آخر، وذلك ألنا نقول"
ال شك أا تفيد املدح العظيم والثناء البالغ، فال يليق حبكمة اهللا تعاىل أن هذه املعصية عنه، إال أنه 

عقيب أن  ،مث إنه ميدحه ويثين عليه بأعظم املدائح واألثنية ،حيكى عن إنسان إقدامه على معصية عظيمة
ما إذا حكى السلطان عن بعض عبيده أقبح الذنوب  :فإن مثاله، حكى عنه ذلك الذنب العظيم

                                  
  . من حديث ابن عباس) ١٣١(ومسلم ) ٦١٢٦(البخاري  أخرجه) ١(



 

 ،فكذا ههنا ،مث إنه يذكره باملدح العظيم والثناء البالغ عقيبه، فإن ذلك يستنكر جداً ،ألعمالوأفحش ا
    .(١)"واهللا أعلم

ولوال أن رأى برهان ربه، لفعل ما هم به، وهذا : أن جواب لوال على هذا القول يكون: ويضعفه أيضاً
  واب احملذوف، دليل على اجل" لوال"التقدير ال دليل عليه، واألصل أن ما قبل 

  :قال ابن حيان
ألم قدروا جواب لوال حمذوفاً، وال يدل عليه  ؛والذي روي عن السلف ال يساعد عليه كالم العرب"

وال يدل كالم العرب إال على أن يكون احملذوف من معىن ما قبل . "هلم ا: "ألم مل يقدروا ؛دليل
  .(٢)"لشيء لغري دليل عليهألنّ ما قبل الشرط دليل عليه، وال حيذف ا ؛الشرط

  .وقيل هو من جنس مهها، لكن كانت من يوسف خطرة، ومنها مهاً وعزمية
  : قال ابن جزي الكليب

 ،لكنه مل يعزم على ذلك ،وهم ا كذلك ،أا مهت به من حيث مرادها :- إن شاء اهللا-والصواب "
مل يطعها ومل  ،على قلبه بل كان مهه خطرة خطرت ،ومل يبلغ إىل ما ذكر من حل التكة وغريها

وال  ،حىت حماها من قلبه ملا رأى برهان ربه ،ولكنه بادر بالتوبة واإلقالع عن تلك اخلطرة ،يتابعها
فإنه من هم  ،وال نقص عليه يف ذلك ،ألن اهلم بالذنب ليس بذنب ؛يقدح هذا يف عصمة األنبياء

  .(٣)"مث تركه كتبت له حسنة ،بذنب
كما أنه اختيار أيب العباس ثعلب والقرطيب وابن القيم والبيضاوي والنسفي  وهذا اختيار ابن قتيبة،

  .(٤)والسيوطي 
   .(٥)"هذا قول حسن: قلت : "قال القرطيب

  :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

                                  
  ) .١٢/٢١٥"(روح املعاين" ،)١١/٦٣"(اللباب يف علوم الكتاب:"، وانظر)١٨/٩٣"(ازيتفسري الر) "١(
  ).  ٥/٢٩٥"(البحر احمليط) "٢(
  ).  ٢/١١٧"(تسهيل لعلوم الترتيلال) "٣(
تفسري "، )٣١٩ص(البن القيم "روضة احملبني" ،)٩/١٦٧"(تفسري القرطيب"، )٥/٢٤٨"(ذيب اللغة":فقال : انظر) ٤(

، )٢/٤٧٥" (تفسري ابن كثري" ،)٢/١٨٤" (تفسري النسفي"،)١٢/٦٢٠" (لسان العرب"، )٣/٢٨٢" (البيضاوي
  ).٣٠٦ص" (تفسري اجلاللني"
  ).  ٩/١٦٧"(سري القرطيبتف) "٥(



 

  .(١)"هم خطرات، وهم إصرار: اهلم مهان: كما قال اإلمام أمحد ،فاهلم اسم جنس حتته نوعان"
يصدر عنه ذنب، بدليل أنه لو كان ما صادر عنه ذنب لتاب منه،  مل أن يوسف : ويؤيد هذا

 ،إال ذكر معه توبته ،مل يذكر عن نيب من األنبياء ذنباً -وله احلمد-وهو سبحانه "ولنقل اهللا لنا توبته، 
وعظمت حسناته وقربه إليه مبا  ،وعظمت درجته ،ويبني أنه ارتفعت مرتلته ،ليرتهه عن النقص والعيب

وليكون ذلك أسوة ملن يتبع  ،ستغفار واألعمال الصاحلة اليت فعلها بعد ذلكعليه من التوبة واال أنعم اهللا
   .(٢)"ويقتدي م إىل يوم القيامة ،األنبياء

من املرأة وحنوها من األفعال احملرمة، إال أنه ال يرد اهلم اجلازم؛  وهذا يرد به ما ذكر من قعوده 
ه خوفا من اهللا تعاىل، مل يأمث، هذا يف شريعتنا ولسنا ندري عن شريعة ألن اهلم اجلازم إذا تركه صاحب

 .  
هو امليل الطبيعي والشهوة الغريزية املزمومة بالتقوى، وهذا ال معصية : قوال قريباً من هذا وقال بعضهم

  .(٣)فيه
  .موهو صائ ،ميل الصائم بطبعه إىل املاء البارد، مع أن تقواه متنعه من الشرب :ومثال هذا

هذا ما يهمين، : وتريد به احملبة والشهوة، فيقول اإلنسان فيما ال حيبه وال يشتهيه ،والعرب تطلق اهلم
   .هذا أهم األشياء إيل: ويقول فيما حيبه ويشتهيه

  .ولقد اشتهته واشتهاها لوال أن رأى برهان ربه لدخل ذلك العمل يف الوجود: فمعىن اآلية 
إذ املراد أن هذا جمرد ميل فطري وشهوة جبلية، فحسب، مل تتعد هذا  وهذا قريب من القول السابق،

  .املقدار، فتصل إىل حد العزمية واإلرادة
 : مبينا سبب وصف اخلطرة مهاً السعود وأب قال

 ،كما قيلا، ال لشبهه  ،وإمنا عرب عنه باهلم جملرد وقوعه يف صحبة مهها يف الذكر بطريق املشاكلة"
أو هم كل  ،ولقد مها باملخالطة :بأن قيل ،ينهما حيث مل يلزا يف قرن واحد من التعبريولقد أشري إىل تبا
وعقب الثاين مبا يعفو أثره من قوله  ،ر األول مبا يقرر وجوده من التوكيد القسميدوص ،منهما باآلخر

                                  
  ).   ٢/٤١١"(منهاج السنة النبوية"،)٢/٢٧٢"(دقائق التفسري: "،وانظر)٢/٣٣٩"(الفتاوى الكربى) "١(
  ).     ١٠/٢٩٧"(جمموع الفتاوى: "، وانظر)٢/٤١١"(منهاج السنة النبوية)"٢(
  ).٢/٢٠٨"(بيانأضواء ال"، )١٨/٩٥"(ازيتفسري الر"،)٤/٣٨٤(للجصاص  "أحكام القرآن" :انظر) ٣(



 

وسوء  ناحجته الباهرة الدالة على كمال قبح الز :أي of e d c b  n :عز وجل
  .(١)"سبيله

مل يكن من جنس هم امرأة العزيز، وذكروا أقواالً يف بيان هذا اهلم،  أن هم يوسف : القول الثاين
  :أن يوسف هم بضرا، قال ابن حزم مؤيداً أن الضرب أحد معنيني حتمل عليهما اآلية: من أشهرها

d  f  e  }  :كما قال تعاىل ،ا وضرا باإليقاعنه هم أما إ :ال يعدو أحد وجهني"
h   g z)لكنه عليه السالم امتنع من ذلك  ،مت بكلقد مه :وكما يقول القائل )٥:غافر
ظهر لرباءته على ما ظهر بعد أو ،ن الفرار أجدى عليهأوعلم  ،ياه استغىن به عن ضراإبربهان أراه اهللا 

   .(٢)"ذلك من حكم الشاهد بأمر القد من القميص
  .اختار أيضاً أن هم املرأة هو مهها بضربه ، و(٣)واختار هذا الشيخ حممد عبده

مل أر من اختاره قبل الشيخ، والسياق يرده، كيف وملا أراد - ضربه : اهلم من املرأة–وهذا القول 
  !!اهلروب سابقته إىل الباب، وأمسكت بثوبه، فهل كانت تريد ضربه؟

  .هم أي متىن أن تكون زوجة له: هم بالفرار، وقيل: وقيل

إذ يدل على أن هم  f e d c bz  }:ويردها قوله سبحانه ،(٤)ةبعيداألقاويل  لكن هذه
، وأما الضرب، ومتنيها زوجة، فال يوسف مل يتمثل على أرض الواقع، يف حني أن الفرار وقع منه 

  :ينبين عليه كبري معىن، ولذا قال ابن عطية
   :حممدقال القاضي أبو . كان هم يوسف بضرا وحنو ذلك :وقالت فرقة"

  .(٥)"وهذا ضعيف البتة

                                  
     ،)٤/٢٦٦"(تفسري أيب السعود) "١(
  ). ٤/١٠"(الفصل يف امللل) "٢(
  ).  ١٢/٢٧٨"(تفسري املنار) "٣(
أضواء "، )٢/١١٧"(التسهيل لعلوم الترتيل"، )٣/٢٣٤( "احملرر الوجيز"، )٦٧ص"(تأويل خمتلف احلديث" :انظر) ٤(

  ). ٢/٢٠٩"(البيان
  ). ٣/٢٣٤( "احملرر الوجيز)"٥(



 

ورد الضرب مسألة ال دليل عليها يف العبارة، فهي  ،وتفسري اهلم بأنه هم الضرب: "قال سيد قطب
وفيه تكلف وإبعاد عن   .أو هم امليل إليه يف تلك الواقعة ،جمرد رأي حملاولة البعد بيوسف عن هم الفعل

  . (١)"مدلول النص

\ [  : "عند قولهالكالم مت أن : ، وذلكاهلم من يوسف نفي : ويف اآلية قول آخر، وهو
  .(٢)ملا رأى الربهان مل يهم ا :يعين" a `      f e d c b :"مث قال" ^

  :وهلذا القول وجهان
 . إن جواب لوال حمذوف يدل عليه ما ذكر قبلها: إما أن يقال - 

د املعنيني اللذين حتمل اآلية وهذا ما اختاره العكربي وابن حيان وابن عاشور، وجعله ابن حزم أح
  : ، وقال الشيخ الشنقيطي عن هذا القول(٣)عليهما

أن اجلواب : ألن الغالب يف القرآن ويف كالم العرب ؛هو أجرى األقوال على قواعد اللغة العربية"

إن  :أي )٨٤: يونس( r         q    p o nz  }: يذكر قبله ما يدل عليه،كقوله ،احملذوف
 ،ألن جواب الشروط ؛ال نفس اجلواب ،دليل اجلواب احملذوف: فتوكلوا عليه، فاألول ،كنتم مسلمني

  ...ال يتقدم، ولكن يكون املذكور قبله دليالً عليه "لوال"وجواب 

 "فما قبل ،لوال أن رآه هم ا :أي"a `      f e d c b " :فمعىن اآلية: وعلى هذا القول
 . ما هو الغالب يف القرآن واللغة هو دليل اجلواب احملذوف، ك "لَوالَ 

)  ١٠:القصص(  x w v  u  t s r q   pz  }:ونظري ذلك قوله تعاىل 
  . (٤)"لكادت تبدي به ،لوال أن ربطنا على قلبها :أي ،دليل اجلواب "لَوالَ"فما قبل 

 :أن يف اآلية تقدمياً وتأخرياً، وأصل الكالم: الوجه الثاين - 

                                  
  .  )٤/١٩٨١("يف ظالل القرآن) "١(
  .،)٢/٤٧٥"(تفسري ابن كثري"، )٢/٤١٨"(تفسري البغوي"، )٢/١٨٨"(تفسري السمرقندي:"انظر) ٢(
، )٢/٤٣"(إمالء ما من به الرمحن من وجوه اإلعراب والقراءات" ،)٢/٧٢٩"(التبيان يف إعراب القرآن: "انظر) ٣(
  ). ١٢/٢٥٣"(التحرير والتنوير" ،)٥/٢٩٥"(احمليطالبحر "،)كمبيوتر-١١-٤/١٠"(الفصل يف امللل"
  ).  ٢/٢٠٨"(أضواء البيان)"٤(



 

فقدم جواب لوال  ،مل يقع منه اهلم ،فلما رأى الربهان ،برهان ربه هلم ا ولوال أن رأى ،ولقد مهت به
  .(١)عليها

  :واختار هذا الوجه ابن عاشور، وقال

وليست ، كلها" \ [ ^ " :معطوفة على مجلة" a `   f e d c b :"ومجلة"

`  "لة ألنه ملا أردفت مج ؛املدلول عليه بالالم اليت هي جواب القسم "[" :معطوفة على مجلة
a  "ده "لوال:"جبملة شرطالم وحال من أحوال امرأة  ،املتمحض لكونه من أحوال يوسف عليه الس
تعني أنه ال عالقة بني اجلملتني، فتعني أن الثانية مستقلة الختصاص شرطها حبال املسند إليه  ،العزيز
  .(٢)"فيها

  .لوال عليهاحبجة أن العرب ال تقدم جواب  - من أصله - وقد أنكر هذا القول 
لوال  ،لقد قمت :ال تقول ،أن العرب ال تقدم جواب لوال قبلها :ويفسد هذين القولني:"قال الطربي

  . (٣)"لوال زيد لقد قمت :وهي تريد ،زيد
لكن، يف هذا خالف بني النحويني، وقد ذكر ابن حيان أن الكوفيني وبعض أعالم البصريني على 

  . (٤)جوازه 
واب لوال مقدم عليها، أما على القول بأنه مل يتقدم، وأن ما ذكر دليل على وهذا، على القول بأن ج

  .   اجلواب احملذوف، فهذا اإليراد غري وارد، وقد سبق ما يدل على هذا الوجه يف كتاب اهللا تعاىل
  

  الترجيح
  :أحد وجهني اثنني، ومها - والعلم عند اهللا تعاىل–الذي يترجح يل 

                                  
إىل قطرب من أهل العربية، ونسبه غري واحد إىل أيب عبيدة،منهم القاضي عياض ) ٣/٢٢(نسبه السمعاين يف تفسريه) ١(

  :  ، وانظر)١٢/٦٢٠"(لسان العرب:"وابن منظور يف) ٩/١٦٥( هتفسرييف  والقرطيب) ٢/١٤٠"(كتاب الشفا"يف 
  ).  ١٢/٢٥٣"(التحرير والتنوير) "٢(
احملرر "، )٣/٢٢"(تفسري السمعاين"،)٣/١٠١(للزجاج" معاين القرآن: "، وانظر)١٢/١٨٥"(تفسري الطربي) "٣(

تفسري ابن "،)٣/٢٨٢" (تفسري البيضاوي"، )٤/٢٠٦" (زاد املسري"، )٢/٤١٨" (تفسري البغوي"،)٣/٢٣٤( "الوجيز
  ).  ٢/٤٧٥"(كثري

  ). ٥/٢٩٥"(البحر احمليط:"انظر) ٤(



 

طر العارض، وهذا ال يسلم منه أحد، كما أنه ال إمث فيه، وال نقص أن يكون املراد باهلم اخلا - 
  . على صاحبه

وعلى هذا؛ فالكالم مت عند قوله " لوال"أن يكون جواب لوال حمذوف دل عليه ما قبل - 

a `       e d c b : "مث تبدأ مجلة جديدة، وهي" \ [ ^:"تعاىل
f" ويف هذا دليل على أن اهلم مل يرد على قلبه،ا أكمل حاالً ، وهذه احلال ال شك أ

من حال من ترد على قلبه واردات الشهوة، وخواطر املواقعة، فهذه احلال هي املناسبة لنيب اهللا 
 .، مع موافقتها للسان العريبيوسف 

k j i h    }  :وهذان الوجهان يتفقان اتفاقا واضحاً مع قوله تبارك وتعاىل
q p o  n mlz  )٢٤:يوسف.(  

هذه القصة، من عرض املرأة نفسها هلذا الشاب املؤمن، وترغيبها له عمل الفاحشة معها، مث ويف تأمل 

Y X     W  VU T S   R QP O    } :وقوفه أمامها حبزم، وامتناعه بقوة ال تعرف اللني
Zz  )يضعف أمام اإلغراء واحملاولة، أم أنه يزداد  أفترى من قال هذا القول) ٢٣:يوسف

وإبائه، دعك من اإلمكان العقلي، فالعقل ميدانه رحب، وجماله فسيح، لكن  صالبة على موقفه
استصحب حال هذا النيب الكرمي، وما جبل عليه من مجيل اخلالل وطيب اخلصال، من العفة والطهارة 

والرتاهة وحفظ اإلحسان، ومراقبة اهللا تبارك وتعاىل واخلوف منه، ليتبني لك وبكل جالء أن اهلم مل 
  .ى قلبه الطاهر أصالًيرد عل

وأي األحوال أكمل؟ تلك احلال اليت يرد فيها اخلاطر قوياً مستعصياً، فيهم صاحبه باملواقعة، لكن يأيت 
هي تلك احلال اليت يرد فيها اخلاطر إال : التدخل الرباين، فيصرف هذا العبد، هذه حال، وحال أخرى

هي تلك احلال اليت ترد فيها : فيه، وحال أخرى أنه مير على القلب سريعاً، فيدفعه صاحبه، فال يؤثر
املغريات، وتتدافع فيها الشهوات، فال يعبأ ا، وال يلتفت إليها، ال لعدم قدرته، ولكن خوف اهللا الذي 

وقر يف قلبه، ومقام إحسان اخللق عليه الذي سكن يف فؤاده، فنتج عن هذا إنعدام اهلم، وغياب 
  . اخلواطر

لثة هي أكمل األحوال، فلنحمل اآلية عليها، ترتيها ملقام هذا النيب الكرمي، وإنزاال والشك أن احلال الثا
  .    له باملرتلة الالئقة به



 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .بيان املراد بالربهان الذي رآه يوسف : املسألة الثانية] ١٨٠[

  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 

"f e d c b "(١)"حجته عليه: أي.  
  

  الدراسة
  : على أقوال عديدة، هي ف الناس يف املراد بربهان اهللا تبارك وتعاىل الذي رآه يوسف اختل

                                  
  ).   ١٨٥ص"(تفسري غريب القرآن) "١(



 

  .حجة اهللا عليه: ما اختاره ابن قتيبة أنه احلجة، أي: القول األول
يف منعه من مواقعة املرأة  وعلى هذا؛ فالربهان ال يفسر بشيء معني، بل هو احلجة على يوسف 

  .وفعل الزنا
لربهان يف اللغة هو احلجة، واحلجة تبلغ بصاحبها درجة اليقني، فال يبقى بعدها إال أن ا: ووجه هذا

   .العمل
أم  ،كان مما يعلم ضرورة ،الشيء الذي يعطي القطع واليقني :والربهان يف كالم العرب:"قال ابن عطية
  .(١)"أو بقياس نظري ،خبرب قطعي

   .(٢)"حجة اهللا عليه :والربهان: "وقال ابن اجلوزي
ولوال هذه احلجة الباهرة واآلية الظاهرة الدالة على قبح الزنا وقبح مقدماته، لكان من يوسف اهلم 

  .بفعل الفاحشة
وإىل هذا ذهب مجع من العلماء، فلم يروا تفسري الربهان بشيء معني؛ ألن التعيني يفتقر إىل دليل، وال 

  :دليل، قال الشوكاين رمحه اهللا تعاىل
  .(٣)"يئا حال بينه وبني ما هم بهأنه رأى ش ،واحلاصل"

  . (٤)واختار هذا القول اإلمام الطربي وابن اجلوزي والقرطيب والبيضاوي وأبو السعود
  .(٥)العلم الذي آتاه اهللا يوسف من حترمي الزنا: وفسره بعضهم بالعلم، أي

  .وهذا ال خيالف هذا القول، بل يوافقه؛ إذ احلجة مورثة للعلم
  .  مثّل له يعقوبأنه : القول الثاين

  . (٦)رأى مثال يعقوب يف احلائط عاضاً على شفتيه: ابن عباس قال 
                                  

  ).١٢/٢٥٤"(التحرير والتنوير" ،)٢/١٨٤"(تفسري النسفي" :، وانظر)٣/٢٣٥"(احملرر الوجيز) "١(
  ).  ١/٢٦٢"(تذكرة األريب يف تفسري الغريب)"٢(
  ). ٣/١٨"(فتح القدير) "٣(
، )٩/١٧٠" (تفسري القرطيب" ،)١/٢٦٢"(تذكرة األريب يف تفسري الغريب"، )١٢/١٩١"(تفسري الطربي: "انظر) ٤(
  ). ٤/٢٦٦"(تفسري أيب السعود"، )٣/٢٨٢"(تفسري البيضاوي"
، )٥/٢٩٥"(البحر احمليط:"ابن حيان يف: ، وذهب إليه أيضاًعن حممد بن كعب) ٧/٢١٢٥(ابن أيب حامت رواه ) ٥(

  ).  ١١/٦٧"(اللباب يف علوم الكتاب" :وانظر
ابن أيب و )١٢/١٨٦(الطربي و )قسم التفسري- ٥/٣٨٥(سعيد بن منصور و) ٢/٣٢١(هتفسرييف الصنعاين أخرجه )٦(

  ). ٢/٣٧٧(واحلاكم  )٧/٢١٢٣( حامت



 

  : وهذا القول نسب إىل أكثر املفسرين، قال النحاس
  .  (١)"الذي عليه أهل احلديث واملتقدمون أنه هم ا حىت مثل له يعقوب "

  .(٧)وابن سريين (٦)وقتادة (٥)كرمةوع (٤)وسعيد بن جبري(٣)جماهدو(٢)احلسن وإِىل هذا املعىن ذهب
   .(٨)واختاره مقاتل بن سليمان والواحدي

  .  أنه جربيل: لثالثال والق
! أتزين فتكون مثل الطائر نتف ريشه؟: مثِّل له يعقوب فلم يزدجر، فنودي: عن ابن عباس قال  يرو

  .(٩)فلم يزدجر حىت ركضه جربيل يف ظهره ، فوثب
  .لنهي عن مواقعة اخلطيئةباأن نودي : القول الرابع

عن بن عباس لوال أن رأى برهان ربه قال نودي يا يوسف أتزين فتكون كالطري وقع وهذا مروي 
  .(١٠)ريشه فذهب يطري فال ريش له

أي شيء تصنعني؟ : أا قامت إِىل صنم يف زاوية البيت فسترته بثوب، فقال هلا يوسف:القول اخلامس
أتستحني من صنم ال يعقل وال يسمع، : راين على هذه السوأة، فقالأستحي من إِهلي هذا أن ي: قالت

  وال أستحي من إِهلي القائم على كل نفس مبا كسبت؟ 
   .و الربهان الذي رأى ذا هفه

                                  
  ). ٢/٤٢٠"(تفسري البغوي"، )٣/٢٢"(تفسري السمعاين: "، وانظر)٣/٤١١"(معاين القرآن) "١(
، )١٢/١٨٧،١٨٩(الطربي و) قسم التفسري- ٥/٣٨٥(د بن منصور سعيو) ٢/٣٢١(هتفسرييف الصنعاين أخرجه ) ٢(

       ).٤/٥٢٢"(الدر املنثور: "وانظر
ابن أيب و )١٢/١٨٨(الطربي و) قسم التفسري- ٥/٣٨٥(سعيد بن منصور و) ٢/٣٢١(هتفسرييف الصنعاين أخرجه ) ٣(

  ). ٧/٢١٢٣(حامت
ابن أيب و )١٢/١٨٧(الطربي و )قسم التفسري- ٥/٣٨٥(سعيد بن منصور و) ٢/٣٢١(هتفسرييف الصنعاين أخرجه ) ٤(

  ). ١٤١ص" (تفسري الثوري:"، وانظر)٧/٢١٢٥(أيب حامت 
  ).  ٧/٢١٢٥(ابن أيب حامت و) ١٢/١٨٨(الطربي أخرجه ) ٥(
     ).٤/٥٢٢"(الدر املنثور: "وانظر) ٧/٢١٢٤(ابن أيب حامت و) ١٢/١٨٩(الطربي أخرجه ) ٦(
  ).   ٧/٢١٢٤(مت ابن أيب حا) ١٢/١٨٩(الطربي أخرجه ) ٧(
  ).  ١/٥٤٣(لواحدي ل"الوجيز"، )٢/١٤٥"(تفسري مقاتل بن سليمان" :انظر) ٨(
  ). ٧/٢١٢٦(ابن أيب حامت أخرجه) ٩(
  ).٧/٢١٢٣(ابن أيب حامتو) ١٢/١٨٥(الطربي أخرجه ) ١٠(



 

  .(٣)والضحاك (٢)وعلي بن احلسني (١)قاله علي بن أيب طالب

:  {     _    ~ }| { zأن الربهان هو ما آراه اهللا تبارك وتعاىل من قوله :  القول السادس
 b  a `z )٣٢:اإلسراء.(  

z } :فإذا كتاب يف حائط البيت ،رفع يوسف رأسه إىل سقف البيت :حممد بن كعب القرظي قال
 b  a `     _    ~ }| {z  )(٤))٣٢:اإلسراء.  

  .وهذا قول مردود؛ إذ أن هذه اآلية باللسان العريب، ومل يكن يوسف يتكلمها، بل يتكلم العربية
  . (٥)إِن الربهان خيال سيده ، رآه عند الباب فهرب:  لقول السابعا

  . رؤية بصرية، والربهان شيء حمسوس - عدا األول- والرؤية على هذه األقوال السابقة
إال إن هذه األقوال ال ميكن اجلزم ا، وال تأويل الربهان بواحد منها على سبيل القطع؛ ألن هذا مما 

أو أنه رأي جربيل ! وحي، فمن أين لنا أنه رأى والده يعقوب عليهما السالم؟يتوقف القول به على ال
  ا قائمة على القول بأن اهلم من يوسفأو اآلية اليت فيها النهي عن قربان الزنا، كما أ ، 

  .-كما سبق- هو اهلم بفعل الفاحشة، وهو مردود
   .به اهللا به ما كان هم فصرف ،اإلميان الذي حصل يف قلبه: املراد به: القول الثامن

، وهو قريب من القول األول؛ ألن احلجة تفيد إتباعها (٦)وهذا ما قاله شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
  .إتباعها عند الكمل من العباد، وكذا اإلميان

  :وقد مجع العالمة السعدي بني العلم واإلميان يف تفسري هذه الكلمة، فقال
ما أوجب له  ،من العلم واإلميان، املوجب لترك كل ما حرم اهللا ورأى من برهان ربه وهو ما معه"

 .  (١)"البعد واالنكفاف عن هذه املعصية الكبرية

                                  
    ).٤/٥٢١"(الدر املنثور: "، وانظر)٣/١٨١"(حلية األولياء"أخرجه أبو نعيم يف) ١(
  ).٤/٢٠٨"(د املسريزا:"انظر) ٢(
  ).٤/٢٠٨"(زاد املسري"،)٣/٢٦"(النكت والعيون:"انظر) ٣(
  ).   ١٢/١٩١(الطربي أخرجه )٤(
،وعزى )٢/١١٦"(فسري العز بن عبد السالمت" ،)٤/٢٠٩"(زاد املسري"، )١٢/١٩١"(تفسري الطربي: "انظر) ٥(

   .بن إسحاقهذا القول ال) ٣/٢٦"(النكت والعيون:"يفاملاوردي 
  ). ١٠/٨"(جمموع الفتاوى: "ظران) ٦(



 

أنه النبوة املانعة من ارتكاب الفواحش، والدليل عليه أن األنبياء عليهم السالم بعثوا ملنع : ل التاسعوالق
وأفحش  ،مث أقدموا على أقبح أنواعها ،هافلو أم منعوا الناس عن ،اخللق عن القبائح والفضائح

t  s r q p o    n m l k     }: لدخلوا حتت قوله تعاىل =أقسامها
 | { z y x w v uz  )٣-٢:الصف  .(  

وما  )٤٤:البقرة( x w  v u tz   }:وأيضاً أن اهللا تعاىل عري اليهود بقوله 
  .ملعجزات يكون عيباً يف حق اليهود كيف ينسب إىل الرسول املؤيد با

  .(٢)ذكره الرازي
  .وهذا القول مننبٍ على أن يوسف كان إذ ذاك نبياً، وهي مسألة خالفية

  
  
  
  
  
  

  الترجيح 
أمر أراه اهللا عبده، فبسببه  الذي يترجح يل والعلم عند اهللا تعاىل أن الربهان الذي رآه يوسف 
و قدر زائد عن شيء ميلكه يوسف امتنع عن اهلم بالفاحشة، وعصمه اهللا به عن اخلواطر الرديئة، وه

تذكر؛ إذ هو شيء موجود، لكن صاحبه نسيه، : رآه، ولكن يقال فيه: كاإلميان، ألن هذا ال يقال فيه
أما األمر الذي ليس مبوجود، مث يراه ألول وهله، فهذا يعرب عنه بالرؤية، سواء كانت رؤية قلبية، أم 

لعبد الشك أنه أوقع يف قلبه، وأشد تأثرياً، وال جنزم بصرية، كما أنَّ األمر اجلديد الذي يذكر به ا
بشيء مما ذكره املفسرون؛ألن األمر كما أسلفت حمتمل للجميع، والتعيني مفتقر إىل الدليل، وال دليل، 

  : ويف هذا يقول الطربي رمحه اهللا تعاىل

                                                                                                   
  ).  ٣٩٦ص"(تفسري السعدي) "١(
  ).١٨/٩٦"(ازيتفسري الر) "٢(



 

   :أن يقال :وأوىل األقوال يف ذلك بالصواب" 
لوال أن رأى يوسف  ،كل واحد منهما بصاحبه ،وامرأة العزيز ،فإن اهللا جل ثناؤه أخرب عن هم يوس

وجائز أن . وذلك آية من آيات اهللا زجرته عن ركوب ما هم به يوسف من الفاحشة ،برهان ربه
وجائز أن يكون الوعيد يف اآليات  ،وجائز أن تكون صورة امللك ،صورة يعقوب ،تكون تلك اآلية

والصواب أن يقال يف  ،وال حجة للعذر قاطعة بأي ذلك من أي ا،زناليت ذكرها اهللا يف القرآن على ال
  .(١)"وترك ما عدا ذلك إىل عامله ،واإلميان به ،ما قاله اهللا تبارك وتعاىل ،ذلك

  :وقال القرطيب
  .(٢)"فذلك الربهان آية من آيات اهللا أراها اهللا يوسف حىت قوي إميانه وامتنع عن املعصية: وباجلملة "
  
  
  
  
  

{X W  J  I H G F  E D  C B A  N M L K
a   `    _ ^ ] \ [ Z Y X W V U       T S R QP Oz  

  ).٣١:يوسف(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــ
  : وفيها مسألة واحدة، وهي

  ما املراد باملتكأ يف اآلية الكرمية؟] ١٨١[
  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 

  .طعمنا: اتكأنا عند فالن، أي: طعاماً، يقال: أي" F  H G :"قوله سبحانه (١)ومنه" 

                                  
  ).   ١٢/١٩١"(تفسري الطربي) "١(
  ).  ٩/١٧٠"(تفسري القرطيب) "٢(



 

  :وقال مجيل
  (٢)فظللنا بنعمة واتكأنا     وشربنا احلالل من قلله           
أن من دعوته؛ ليطعم أعددت له التكأة للمقام والطمأنينة، فسمي الطعام متكأ على : واألصل
  .(٣)"االستعارة

  
  الدراسة

باملتكأ الذي أعدته امرأة العزيز، وقد اختار ابن قتيبة رمحه اهللا تعاىل أن املتكأ اختلف العلماء يف املراد 
  :هو الطعام، وإطالق املتكأ على الطعام هو من باب االستعارة، فقال

أن من دعوته؛ ليطعم أعددت له التكأة للمقام والطمأنينة، فسمي الطعام متكأ على : واألصل"
  ".االستعارة

  .(٤)وهكذا قال الزخمشري
  : ومثت وجه آخر يف بيان االستعارة، قال البغوي

ألن  ؛متكـأ  مساه ،أي طعاماً :متكأ )١(وجماهد )٧(وقتادة )٦(واحلسن)٥(وقال ابن عباس وسعيد بن جبري"
اتكأنـا عنـد    :يقال ،فسمى الطعام متكأ على االستعارة ،أهل الطعام إذا جلسوا يتكئون على الوسائد

  .(٢)"أي طعمنا ،فالن

                                                                                                   
  .  أي من باب االستعارة) ١(
أساس " ،)١/١٦١(البن قتيبة "غريب احلديث"كما يف  ميل بثينة، املعروف جبميل بن معمرالبيت منسوب جل)  ٢(

، وهو يف )٣٠/٢٧٦" (تاج العروس"،)١٠/٢٣"(خزانة األدب"، )١١/٥٦٥"(لسان العرب"، )٦٨٧ص"(البالغة
  ).٩٠ص( ديوانه كذلك

تفسري غريب "،)٣١٧ص"(تأويل خمتلف احلديث"، )٤١ص:(، وانظر)١٨١- ١٨٠ص"(تأويل مشكل القرآن) "٣(
  ).   ١٨٦ص"(القرآن

  ).  ٦٨٧ص"(أساس البالغة) "٤(
 ).٧/٢١٣٣"(تفسري ابن أيب حامت: "، وانظر)١٢/٢٠١(الطربي أخرجه ) ٥(
هو اجمللس : أنه قال) ١٢/٢٠٢(وأخرج الطربي عنه ) ٧/٢١٣٣( ابن أيب حامتو) ١٢/٢٠٣( الطربيأخرجه ) ٦(

 . والطعام
 ).٧/٢١٣٣"(تفسري ابن أيب حامت:"، وانظر)١٢/٢٠٣( الطربيأخرجه ) ٧(



 

  .(٣)"هو األترج :قيل ،طعاما يقطع بالسكني: "الوحدي مفسراً للمتكأ قال
  .(٤)واختاره السيوطي

يأكلنه بعد أن  يءفإن ذلك إمنا يكون لش "J  I  M L K " :تعاىل قوله: املعىنويؤيد هذا 
  .يقطعنه

الذي  أن أصل املتكأ، هو املتك، وهو القطع، وهذا ال يكون إال للطعام؛ ألنه هو: ويؤيده أيضاً
  .(٥)يقطَّع

  .وقد فسر بعضهم املتكأ بنوع خاص من الطعام، وهو األترج
  . (٦)وهو مروي عن ابن عباس

  : لكن أنكر هذا القول، وممن أنكره أبو عبيدة معمر بن املثىن، فقال
ولكن عسى أن يكون من املتكاء أترج  ،وزعم قوم أنه األترج، وهذا أبطل باطل يف األرض"

  .(٧)"يأكلونه
  .(٨)"أعلم بالتأويل منهالفقهاء : "اعترض عليه اإلمام أبو عبيد وقال وقد

  :لكن اإلمام الطربي انتصر لقول أيب عبيدة معمر بن املثىن، فقال
غري أن أبا عبيدة  ،كما قال أبو عبيد ال شك فيه ،والقول يف أن الفقهاء أعلم بالتأويل من أيب عبيدة "

ن يهو األترج إمنا ب :من أن من قال للمتكإ ،ل القول كما قالب ،مل يبعد من الصواب يف هذا القول

                                                                                                   
" تفسري ابن أيب حامت"،)١٤١ص"(فسري الثوريت"،)١/٣١٤"(تفسري جماهد:"انظر، و)١٢/٢٠٣( الطربيأخرجه )١(
)٧/٢١٣٣.( 
لسان " ،)٧٤ص"(املفردات يف غريب القرآن"،)١٠/١٨٢"(ذيب اللغة:"، وانظر)٢/٤٢٣"(تفسري البغوي) "٢(

  ). ١/٢٠٠"(العرب
  ). ١/٥٤٥( "الوجيز) "٣(
  ).٦/٣٠٨"(احمليط يف اللغة"، )٣٠٨ص"(تفسري اجلاللني) "٤(
  ). ١٠/٤٨٥"(لسان العرب"،)١٠/٩١"(ذيب اللغة"، )٣١٧ص"(تأويل خمتلف احلديث" :انظر) ٥(
  ).٧٤ص"(املفردات يف غريب القرآن: "، وانظر)٧/٢١٣٢( ابن أيب حامت، و)١٢/٢٠٣(الطربي  أخرجه) ٦(
  ).  ١/٣٠٩"(جماز القرآن) "٧(
  ).  ١٢/٢٠٢(حكاه عنه الطربي يف تفسريه) ٨(



 

ألن السكاكني معلوم أا ال تعد  ؛والذي من أجله أعطني السكاكني ،يف اجمللس الذي فيه املتكأ دعاملُ
  .(١)"ومل يعطني السكاكني لذلك ،إال لتخريقه للمتكأ،
من : ، قال اإلمام جماهد(٢)متكا: قراءة التخفيف ولعل من فسرها ذا أراد القراءة األخرى، وهي: قلت

  .(٣)"فهو األترج ،فخففها ،ومن قرأها متكاً ،من قرأ متكئا فهو الطعام
   .أنه الوسائد الالئي يتكئن عليها :الثاينل والق
 ،فأبدلت الواو تاءاً ،ألنه من توكأت ؛موتكأ :وأصله ،امليل إىل أحد الشقني :وهو من اإلتكاء"

  .(٤)"لهاوأدغمت يف مث
   .(٥)عن ابن عباسوهذا مروي 

  :وهذا هو املعروف يف اللغة،قال النحاس
وهذا هو املعروف عند أهل  ،عليه عند الطعام أو شراب أو حديث يتكأاملتكأ كل ما  :وقيل"

  .(٦)"اللغة
  . (٧)وإىل هذا ذهب السمرقندي والبغوي والبيضاوي واخلازن وابن جزي الكليب والنسفي

   .هيأت هلن جملساً :فاملعىن ،أنه اجمللس: القول الثالث
  . (٨)ابن عباس وبه قال

  .(١)"إنه اجمللس :وأصح ما قيل فيه: "قال الشوكاين

                                  
  . صدر السابقامل) ١(
، )٢/٧٣١(للعكربي "التبيان يف إعراب القرآن" ،)٣/٢٣٩"(احملرر الوجيز: "تعد هذه القراءة من الشواذ، انظر) ٢(
       ).١٢/٢٢٨"(روح املعاين"،)٥/٣٠٢"(البحر احمليط"
جاء عن  ، بل)١/٣١٢"(تفسري جماهد"، وهو يف )٧/٢١٣٣(وابن أيب حامت ) ١٢/٢٠٣(أخرجه الطربي يف تفسريه) ٣(

وأخرج مسدد وابن جرير وابن املنذر وابن ): "٤/٥٢٩"(الدر املنثور"عن ابن عباس أنه كان يقرأها كذلك، قال يف 
  ".   وكان يقرؤها خفيفة ،املتكأ األترنج: أيب حامت وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال 

     ).٩/١٧٩"(تفسري القرطيب" :نظر، وا)١٢/٢٢٨"(روح املعاين"قاله األلوسي يف ) ٤(
  .  ، ومل أجده مسنداً)٤/٢١٦"(زاد املسري"ذكره عنه ابن اجلوزي يف ) ٥(
  ).  ٧٤ص"(املفردات يف غريب القرآن: "، وانظر)٣/٤٢١"(معاين القرآن) "٦(
"  اخلازنتفسري" ،)٣/٢٨٤"(تفسري البيضاوي"، )٢/٤٢٣"(تفسري البغوي"، )٢/١٩٠"(تفسري السمرقندي" :انظر) ٧(
  ).  ٢/١٨٦" (تفسري النسفي" ،)٢/١١٨" (التسهيل لعلوم الترتيل"،)٣/٢٧٩(
  )  ٧/٢١٣٤(، وابن أيب حامت )١٢/٢٠١(الطربي أخرجه ) ٨(



 

وعندي أنه ال تعارض بني هذا القول والذي قبله، فاجمللس والوسائد ال تعارض بينها، إذ الوسائد جزء 
 :بن جريرمن اجمللس، ولذا مجع بينهما ابن جرير والثعليب ، قال ا

  .(٢)"وما يتكئن عليه من النمارق والوسائد ،للطعام جملساً :يعين"
  الترجيح

الذي يترجح يل أن املراد باملتكأ ما يتكأ عليه من الوسائد وحنوها؛ إذ هذا هو املعىن املتبادر من هذه 
ما يتكأ عليه  املتكأ :قال الزجاجاللفظة، وقد سبق النقل عن النحاس أن هذا هو املعىن املعروف لغة، 

  .)٣(لطعام أو شراب
وهذا القول ال ينفي بقية األقوال، فوجود الطعام مستفاد من إعطائها النسوة السكني، فلن تعطيهن 

السكني، إال لوجود ما يقطعنه من الطعام، وكان هذا يف جملس معد ومهيأ، إال إن معىن املتكأ، هو ما 
  .  يتكأ عليه

ومعلوم  ،وعرب بذلك عن جملس أعد لكرامة ،عليه من فرش ووسائدما يتكأ ": H:"يقول ابن عطية
  .)٤("أن هذا النوع من الكرامات ال خيلو من الطعام والشراب

{ X W   à           ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø ×  Ö  Õz  )٥٢:يوسف.(  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــ
  : وفيها مسألة واحدة، وهي

  من كالم يوسف؟ أم من كالم امرأة العزيز؟" Ú Ù Ø ×  Ö  Õ " :هل قوله] ١٨٢[
  :~قال اإلمام ابن قتيبة 

  :...أن يتصل الكالم مبا قبله حىت يكون كأنه قوله واحد، وهو قوالن، حنو قوله: (٥)ومنه" 

                                                                                                   
  ).  ٤/٢٧١"(تفسري أيب السعود:"، وانظر)٣/٢١"(فتح القدير) "١(
تفسري "،)٢/٧٣٠"( إعراب القرآنالتبيان يف"، )٥/٢١٧"(تفسري الثعليب:"وانظر ،)١٢/٢٠١"(تفسري الطربي) "٢(

  ).٣٩٧ص"(السعدي
  ).٣/١٠٥(للزجاج"معاين القرآن) "٣(
  ).٥/٣٠٢"(البحر احمليط" :، وانظر)٣/٢٣٨"(احملرر الوجيز) "٤(
  ".  باب خمالفة ظاهر اللفظ معناه"من ) ٥(



 

هذا قول ) ٥١:يوسف(  Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì   Ë    Êz    }:وقوله

ليعلم امللك أين مل أخن : أي )٥٢:يوسف( Ú Ù Ø ×  Ö  Õ z} :املرأة، مث قال يوسف
  .(١)"بالغيبالعزيز 

 
 

 الدراسة

من قائلها؟ وكان خالفهم على أقوال  Ú Ù Ø ×  Ö  Õz} :اختلف العلماء يف هذه اجلملة
  :ثالثة، هي
  . من أن القائل هو يوسف  ~ما اختاره ابن قتيبة : القول األول

  .(٣)غريهمل حيك ابن جرير وابن أيب حامت  ل ، ب(٢)املفسرينونسب هذا القول إىل أكثر 
  .(٥)وقتادة(٤)وبه قال جماهد

مقاتل بن سليمان والواحدي والبغوي والزخمشري وابن : واختار هذا القول مجع من العلماء منهم
  . (٦)والشوكايناألنباري والبيضاوي والنسفي والسيوطي وأبو السعود 

 :بأن السياق يقتضيه، قال الزخمشري وقد ذكر أرباب هذا القول الدليل على هذا
كفى باملعىن دليالً قائداً : كيف صح أن جيعل من كالم يوسف وال دليل على ذلك ؟ قلت : فإن قلت"

  .(٧)"إىل أن جيعل من كالمه

                                  
  ).   ٢٩٤ص"(تأويل مشكل القرآن) "١(
     ).٣/٣٤"(فتح القدير"، )١٨/١٢٣"(يازتفسري الر" ،)٣/٣٨"(تفسري السمعاين: "انظر) ٢(
  ، )٧/٢١٥٧"(تفسري ابن أيب حامت"، )١٢/٢٣٨"(تفسري الطربي:"انظر)  ٣(
  ).   ١٤٣ص"(تفسري الثوري:"وانظر ،)١٢/٢٣٨(الطربي أخرجه) ٤(
  ).    ١٢/٢٣٨(الطربيو )٢/١٥٢( هتفسري يف الصنعاين أخرجه) ٥(
" الكشاف"، )٢/٤٣١"(تفسري البغوي"، )١/٥٥٠(لواحديل "الوجيز"،)٢/١٥٢"(تفسري مقاتل بن سليمان:"انظر) ٦(
، )٢/١٩٣" (تفسري النسفي"، )٣/٢٩٤" (تفسري البيضاوي"،)٩/٢١٠( "تفسري القرطيب"،)٢/٤٥٢" (الكشاف"
    ).٣/٣٤" (فتح القدير"،)٤/٢٨٥"(تفسري أيب السعود"، )٣١١ص" (تفسري اجلاللني"
  ).٤/٣٨٩(للجصاص" أحكام القرآن" ،)١٢/٢٣٨"(الطربيتفسري " :، وانظر)٢/٤٥٣"(الكشاف)"٧(



 

Ù Ø   }:ألن بعد االعتراف بالذنب ال معىن لقوهلا: "ومن األدلة على هذا ما قاله الثعليب
Úz"(١) . 

  .أي العزيز" Ù"هو امللك، و"Ö   :"أن املشار إليه يف قوله: تيبة بناء على هذاوقد اختار ابن ق
  .أين مل أخن العزيز بالغيب -ملك مصر–ليعلم امللك : واملعىن على هذا

  .(٢)ويروى عن ابن عباس
  .(٣)وجعله النسفي احتماالً وارداً يف معىن اآلية

  .أن املشار إليه هو العزيز:  واختار آخرون ممن رأوا أن املقولة مقولة يوسف 
  .ليعلم العزيز أين مل أخنه يف امرأته بالغيب: واملعىن على هذا

  .(٤)وبه قال الواحدي والبغوي والزخمشري والبيضاوي والسيوطي وأبو السعود والشوكاين
أن يوسف كان يف السجن ملا قال هذا املقولة، كما أن األصل احتاد عود الضمائر، : ويؤيد هذا القول

  .ال تباينها
ليعلم امللك أين مل أخنه يف : إن الضمريين للملك، أي: -  بناء على أن املقولة ليوسف -وقيل

  .(٥)ألن خيانة وزيره خيانة لهالغيب؛ 
ذلك ليعلم  :واملعىن ،هللا تعاىل) مل أخنه(و ) يعلم(إن ضمري : -  بناء على أن املقولة ليوسف -وقيل

  u t s r    q p o nz}:ظري قوله تعاىلفهو ن ،اهللا تعاىل أين مل أعصه
  ). ١٤٣:البقرة(
  .(٦)عن جماهدهذا القول روي و

                                  
  ).٣/٣٧٤"(تفسري الثعليب) "١(
  ).  ٧/٢١٥٧(ابن أيب حامت أخرجه) ٢(
    ).١٢/٢٦١"(روح املعاين"،)١٨/١٢٣"(ازيتفسري الر"، )٢/١٩٣"(تفسري النسفي: "انظر) ٣(
ـ "،)٢/٤٥٢"(الكشـاف " ،)٢/٤٣١"(تفسري البغـوي "،)١/٥٥٠(لواحديل "الوجيز:"انظر) ٤( " ري البيضـاوي تفس
  .  )٣/٣٤"(فتح القدير"،)٤/٢٨٥"(تفسري أيب السعود"، )٣١١ص" (تفسري اجلاللني"، ) ٣/٢٩٤(
" روح املعاين"،)١٨/١٢٣"(ازيتفسري الر"، )٤/٢٣٩"(زاد املسري"،)١٥/١٣٩"(فتاوى ابن تيميةجمموع :"انظر) ٥(
)١٢/٢٦١.(  
  ).٤/٢٤٠"(زاد املسري:"عزاه إليه ابن اجلوزي يف) ٦(



 

 ،إيهامٍ وفيه نوع ،فلم يرد يف الكتاب العزيز ،وأما غريهلكن هذا إخبار من اهللا عن نفسه املقدسه، 
  .(١)التحاشي عنه أحسن

فأنسب إليه ما  سف أين مل أخنه بالغيب،ذلك ليعلم يو: أن القائل هو امرأة العزيز،واملعىن: القول الثاين
  .(٢)مل يكن منه

  : ، وقال القرطيب(٣)وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم وابن كثري
  .(٤)"فالقول به أوىل ،إذا احتمل أن يكون من قول املرأة: قلت "

  .وهو حمتمل جداً: قلت
  : ويتأيد هذا القول مبا يلي

وعدم انقطاعه، ونسبته إىل قائله، وقد نسب أول الكالم إىل املرأة،  أن األصل اتصال الكالم، - 
  !!.؟ فما الذي جيعله ينتقل مباشرة، وبدون دليل إىل قول يوسف 

´  µ } :ما كان حاضراً يف ذلك اجمللس حىت يقال ملا ذكرت املرأة قوهلا  أن يوسف"  - 
  À ¿  ¾ ½¼ » º ¹ ¸ ¶z  )ففي تلك احلالة )  ٥١:يوسف

بل حيتاج فيه إىل أن يرجع الرسول من ذلك   Ú Ù Ø ×  Ö  Õz  }:يوسف يقول

Ø ×  Ö  Õ   }:ويذكر له تلك احلكاية، مث إن يوسف يقول ابتداء ،اجمللس إىل السجن
Ú Ùz   فعلمنا  ،لبتة يف نثر وال نظماومثل هذا الوصل بني الكالمني األجنبيني ما جاء

 .(٥)"أن هذا من متام كالم املرأة

 Å Ä Ã Â Áz  }:وهو قول النسوة ،يدل عليه ،الضمائر كلها يف نسق واحدن أ" - 
                                  

  ).  ١٢/٢٦١"(روح املعاين:"أفاده األلوسي يف) ١(
، )٩/٢٠٩" (تفسري القرطيب"،)١٨/١٢٣"(ازيتفسري الر"،)٤/٢٤٠"(زاد املسري" ،)٣/٢٥٤"(احملرر الوجيز: "انظر) ٢(
  .،)٣/٣٤"(فتح القدير"، )٢/١٢١" (التسهيل لعلوم الترتيل"
البداية " ،)٢/٤٨٢"(تفسري ابن كثري"، )٣٢٠ص"(روضة احملبني"،)١٠/٢٩٨"(شيخ اإلسالمجمموع فتاوى " :انظر) ٣(

  ).  ١/٢١٠"(والنهاية
  ).  ٩/٢٠٩"(تفسري القرطيب) "٤(
 :،وانظر)٣٢٠ص"(روضة احملبني: "،وهذا ما أيضاً ما استدل به ابن القيم يف)١٨/١٢٣(ه تفسرييف  ازيالرقاله ) ٥(
  ). ١١/١٢٨"(اللباب يف علوم الكتاب"



 

 Ó Ò Ñ Ð Ï Î Íz    }:وقول امرأة العزيز )٥١:يوسف(
Ø ×  Ö  Õ   } :مث اتصل ا قوله ،فهذه مخسة ضمائر بني بارز ومستتر) ٥١:يوسف(

Ú Ùz  ًفيه  ويضمر ،فال شيء يفصل الكالم عن نظمه ،بعينه فهذا هو املذكور أوال
  .(١)"قول ال دليل عليه
  : هلذا وغريه، قال ابن كثري

  .(٢)"وهذا القول هو األشهر واألليق واألنسب بسياق القصة ومعاين الكالم"
  : ، واملعىن أن هذا من قول العزيز، واملشار إليه يوسف : القول الثالث

  .(٣)أمانتهفلم أغفل عن جمازاته على  ،ليعلم يوسف أين مل أخنه بالغيب :واملعىن
  .لكن هذا القول بعيد؛ ألنه ال ذكر للعزيز ههنا

K     J I H G F ED C B   } :واعلم أن هذا اخلالف نفسه يف قوله تبارك وتعاىل
 R Q P    O NM   Lz  )هو قول : هو من قول يوسف، ومن قائل: فمن قائل )٥٣:يوسف

 .هو قول العزيز: املرأة، ومن قائل
  
  
  
  
  
  الترجيح

وما يعقبه من   Ú Ù Ø ×  Ö  Õz  } :أن قوله - والعلم عند اهللا تعاىل -رجح يلالذي يت
قول امرأة العزيز، وذلك؛ ألن األصل يف الكالم اتصاله وعدم انقطاعه، فعندما ينسب القول لشخصٍ 

                                  
  ).٣٢٠ص"(وضة احملبنير: "قاله ابن القيم يف) ١(
  ).   ١٢/٢٩٢"(التحرير والتنوير" :، وانظر)٢/٤٨٢"(تفسري ابن كثري)"٢(
  ).  اختصار النكت-٢/١٢٤"(تفسري العز بن عبد السالم" ،)٤/٢٤٠"(زاد املسري"، )٣/٤٨"(النكت والعيون:"انظر) ٣(



 

هذا ليس من قيله، من غري بينة وال دليل، ولذا قال ابن : ما، فمن اخلطأ أن خيتزل جزء منه؛ ليقال
   :زياجلو

  .(١)"مث تصله باحلكاية عن آخر ،وهو من أغمض ما يأيت من الكالم أن حتكي عن شخص شيئاً"
  : وقد عنف شيخ اإلسالم على قول اجلمهور، فقال

  .(٢)"دلة تدل على نقيضهوال دليل عليه بل األ ،وهو قول يف غاية الفساد"
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                  
  ).  ٣/٤٣٧(للنحاس"معاين القرآن" :،وانظر)٤/٢٣٨"(زاد املسري)"١(
  ).١٠/٢٩٨"(موع الفتاوىجم) "٢(



 

 { X W q p on m      l k j i h g      f e
 § ¦  ¥¤ £ ¢ ¡ �~ } | { z y x   w v u t sr

 ª © ¨z  )٧٦:يوسف(.  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــ
  : وفيها مسألة واحدة، وهي

  "z y  :"بيان املراد بقوله تعاىل] ١٨٣[
  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 

" z yx :(١)"أي يف سلطانه.  
  

  الدراسة
أن أخذ آخاه فيه، ولوال  بدين امللك والذي من على عبده ونبيه يوسف اختلف العلماء يف املراد 

  :اهللا ما كان ليقدر على هذا، وكان خالف العلماء يف املعىن على قولني اثنني، مها
  .سلطان امللك: املراد به: القول األول

     .(٣)والضحاك (٢)وهذا القول مروي عن ابن عباس
  .وقضائه حكمه: أن املراد: القول الثاين
ويغرم  السارق، يضربأنه مل يكن يف حكم امللك أن السارق يستعبد، بل احلكم عنده أن :وبيان هذا

، يسترق أن يؤخذ السارق بسرقته عبداً -يعقوب وبنيه-وكان احلكم عند األنبياء ، ضعفي ما سرق
إخوة فأخذ أخاه على حكم يعقوب، وليس على حكم امللك، وذلك بإذن  فكاد اهللا ليوسف 

                                  
  ).   ١٨٩ص"(تفسري غريب القرآن) "١(
    ). ١٣/٢٥(الطربي  أخرجه) ٢(
  ).  ١٣/٢٥(الطربي  أخرجه) ٣(



 

  } :فرد إخوة يوسف قائلني     v            u t s r q  z    }: يوسف حيث قال هلم
_   ~ } | { z  yz  )(١)احلكم على ألسنتهم، فأجرى اهللا )٧٥-٧٤:يوسف.    

  .(٢)بسرقة ما كان ذلك يف قضاء امللك أن يستعبد رجالً: قال قتادة
  .(٦)مقاتل بن سليمانو (٥)والثوري (٤)وابن زيد (٣)وذا قال السدي

  .(٧)واختاره السمرقندي والواحدي والزخمشري والبيضاوي وابن جزي الكليب والنسفي والسيوطي
  الترجيح

  .احلكم والقضاء: السلطان وامللك، ومنها: ، منها(٨)يرد الدين ملعان عدة
فحكم امللك يف  والذي يترجح من املعنيني، هو احلكم والقضاء؛ ألنه أظهر وأوضح من معىن السلطان؛

استرقاقه، ولوال أن  السارق جلده وتغرميه، مث إطالق سراحه، وأما حكم السارق عند بين يعقوب 
  . اهللا تبارك وتعاىل كاد لعبده ملا أخذ أخاه، وملا ضمه إليه

ال يأخذ أخاه يف سلطان : على أن التعبري بالسلطان ال يناقض احلكم والقضاء، فهما متقاربان، فمن قال
إمنا ضم إليه أخاه يف سلطان امللك، ولوال كيد اهللا له ما ضمه إليه يف  مللك مل يبعد؛ فيوسف ا

  :سلطانه وملكه، يقول الطربي

                                  
، )٢/٤٦٣"(الكشاف"، )١/٥٥٥(لواحديل "الوجيز: "هذا حمصلة ما روي عن ابن زيد وقتادة وغريمها، وانظر) ١(
، )٣١٥ص" (تفسري اجلاللني"، )٣/٣٠١" (البيضاوي تفسري"،)١٨/١٤٥"(ازيتفسري الر" ،)٤/٢٦١"(زاد املسري"
  ).٣/٤٣"(فتح القدير"
  ،    )١٣/٢٥(الطربي و) ٢/٣٢٦(هتفسرييف  الصنعاين أخرجه)٢(
  ،    )١٣/٢٥(الطربي  أخرجه)٣(
  ،    )١٣/٢٦(الطربي  أخرجه)٤(
  ). ١٤٥ص"(تفسري الثوري:"انظر) ٥(
   ).٢/١٥٨"(تفسري مقاتل بن سليمان:"انظر) ٦(
" البيضاوي تفسري"،)٢/٤٦٣"(الكشاف"،)١/٥٥٥(لواحديل"الوجيز"،)٢/٢٠٣"(تفسري السمرقندي:"انظر)٧(
  ).   ٣١٥ص" (تفسري اجلاللني"، )٢/١٩٩" (تفسري النسفي"،)٢/١٢٤" (التسهيل لعلوم الترتيل"، )٣/٣٠١(
 "الزاهر يف معاين كلمات الناس" ،)٣٩٨ص(البن دريد"اإلشتقاق" ،)٢/٦٨٨"(مجهرة اللغة: "انظر هذه املعاين يف) ٨(

" نزهة األعني النواظر" ،)٢/٣٢٠"(مقاييس اللغة"،)١٧٥ص"(املفردات يف غريب القرآن"، )١/٢٧٩(البن األنباري
  ).٦١٧-٢/٦١٥"(بصائر ذوي التمييز"،)٣٦-٢/٣٤"(عمد احلفاظ"،)٢٩٨ص(



 

ألن من أخذه يف  ؛فمتقاربة املعاين ،وإن اختلفت ألفاظ قائليها يف معىن دين امللك ،وهذه األقوال"
وحكمه عليه  ،وذلك منه حكم عليه ،ريهغ بال ،اه أخذه إذاًضربف ،سلطان امللك عامله بعمله

  .(١)"قضاؤه
  . غري أن التعبري باحلكم أوضح وأظهر ملا ذكرنا، والعلم عند اهللا تعاىل

{ X W    ¾ ½  ¼ » º ¹ ¸¶  µ ´ ³ ² ±    ° ¯ ®
 É     È Ç Æ ÅÄ Ã Â Á À¿z  )٧٧:يوسف.(  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــ
  : احدة، وهيوفيها مسألة و

  .بيان ما رمي به يوسف من السرقة] ١٨٤[
  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 

"{ ¶  µ ´ ³ ² ±    ° ¯ ®z   ،يعنون يوسف، وكان سرق صنماً يعبد
  .(٢)"وألقاه

  
  الدراسة

® }: لنا أن إخوة يوسف ملا استخرج سويف صواع امللك من رحل أخيهم، قالوا ذكر اهللا 
¶  µ ´ ³ ² ±    ° ¯z  يوسف : بأخيه الذي سرق من قبل ويعنون  وهذا

  ؟ وهل سرق فعالً؟ -على حد زعمهم-موطن وقع االتفاق فيه بني العلماء، لكن ماذا سرق يوسف 
أن  (٣)يرى ابن قتيبة أن يوسف سرق وهو صغري صنماً يعبد من دون اهللا تعاىل، فألقاه، ويذكر غريه

  . (٣)وقتادة (٢)سعيد بن جبري (١)عباسهذا الصنم كان جلده من أمه، كما قاله ابن 

                                  
  ).٣/٢٦٦"(احملرر الوجيز: "، وانظر)١٣/٢٦"(تفسري الطربي)  "١(
  ).   ١٨٩ص"(تفسري غريب القرآن) "٢(
    ،)٣١٥ص"(تفسري اجلاللني"،وذكره السيوطي يف )٢/٤٤١"(تفسري البغوي"عن : ، انظرقتادةوسعيد بن جبري جاء ) ٣(

    ،)٣١٥ص"(اجلاللني



 

  .(٤)كانت مسلمةوخلاله يعبده  كانت أم يوسف أمرت يوسف يسرق صنماً :بن جريجوقال ا
  .(٥)وإىل مثل ما ذهب إليه ابن قتيبة ذهب الثوري والسمرقندي والسيوطي 

ياا، وإليك هذا هو القول األول يف بيان ما نسب ليوسف من السرقة، ومثت أقوال أخرى قيلت يف ب
  :(٦)هي

   .فيطعمه للمساكني ،أنه كان يسرق الطعام من مائدة أبيه يف سين اجملاعة: القول الثاين
  .(٧)ابن عباسوهذا مروي عن 
  .(٨)واختاره الواحدي

   .أنه سرق مكحلة خلالته :الثالثل والق
 .(٩)عن ابن عباس ويروى هذا القول

 ،شديداً وحتبه حباً ،كانت حتضن يوسف - ولد إسحاقوكانت أكرب -يوسف  ةأن عم :الرابعل والق
فعمدت إىل  ،واهللا ما أنا بتاركه :فقال ،ما أقدر أن يغيب عين :فقالت ،طلبه يعقوب ،فلما ترعرع

فانظروا من  ،لقد فقدت منطقة إسحاق :مث قالت ،فربطتها على يوسف حتت ثيابه ،منطقة إسحاق
 :فقال ،أصنع فيه ما شئت ،واهللا إنه يل :وقالت ،ذلكبفأخربت يعقوب  ،فوجدوها مع يوسف ،أخذها

   .فذاك الذي عريه به إخوته ،فما قدر عليه يعقوب حىت ماتت ،أنت وذاك

                                                                                                   
  .إىل ابن مردوية) ٤/٥٦٤"(الدر املنثور"عزاه يف ) ١(
  ).٧/٢١٧٧(ابن أيب حامت و )١٣/٢٨( الطربي أخرجه) ٢(
  ).١٣/٢٩( الطربيو )٢/٣٢٦(ه ريتفسيف  الصنعاينأخرجه ) ٣(
  ).١٣/٢٩( الطربي أخرجه)٤(
تفسري "، )٢/٣٣٥"(زمننيأيب تفسري ابن " ،)٢/٢٠٣"(تفسري السمرقندي"،)١٤٥ص"(تفسري الثوري: "انظر) ٥(

     ).٣١٥ص"(اجلاللني
، )٥/٢٤٢"(يبتفسري الثعل"،)٧/٢١٧٧"(تفسري ابن أيب حامت" ،)١٣/٢٨"(تفسري الطربي: "انظر هذه األوجه يف) ٦(
زاد "، )٣/٢٦٧"(احملرر الوجيز" ،)٢/٤٦٤"(الكشاف" ،)٢/٤٤١"(تفسري البغوي" ،)٣/٦٤"(النكت والعيون"

تفسري "،)اختصار النكت- ٢/١٣٣"(تفسري العز بن عبد السالم" ،)١٨/١٤٦"(ازيتفسري الر" ،)٤/٢٦٣"(املسري
  ).١٣/٣٢"(روح املعاين"، )٣/٣٠٤"(تفسري اخلازن" ،)١٨/١٤٧"(ازيتفسري الر" ،)٩/٢٣٩" (القرطيب

  ).٣/٦٥"(النكت والعيون:"، وانظر)٤/٢٦٣"(زاد املسري:"ذكره عنه ابن اجلوزي يف) ٧(
       ).٣١٥ص"(تفسري اجلاللني"، )١/٥٥٦(لواحديل"الوجيز:"انظر) ٨(
  .ابن املنذرإىل  )٤/٥٦٣"(الدر املنثور"عزاه يف ) ٩(



 

  .(١)عن جماهد وهذا مروي
  .(٢)وعزى ابن عطية هذا الوجه للجمهور

   .كفعريوه بذل ،فأعطاه السائل شيئاً من الطعام،فسرق  ،أنه جاءه سائل يوماً :اخلامسل والق
  .أن بين يعقوب كانوا على طعام فنظر يوسف إىل عرق فخبأه فعريوه بذلك :السادسل والق

  .(٣)وبه قال عطية العويف
  .وجده يف كنيسةمن ذهب  صغرياً متثاالًأنه سرق : القول السابع

  .(٤)وهذا مروي عن زيد بن أسلم
   .أم كذبوا عليه فيما نسبوه إليه: القول الثامن
  : قال الشوكاين.(٥)قاله احلسن

إم قد كانوا أنبياء عند  :وقد قدمنا ما يدفع قول من قال ،فما هذه الكذبة بأول كذبام ،وهذا أوىل"
  .(٦)"صدور هذه األمور منهم

  الترجيح
عند النظر يف األقوال ال جند شيئا منها يدل عليه وحي عن املعصوم صلوات اهللا وسالمه عليه، بل هو 

ائيل، وجائز أن يكون ما ذكره ابن قتيبة وغريه مما ال قدح فيه على يوسف مما مما أخذ عن بين إسر
ظنوه سرقة وليس كذلك، وجائز أن يكون قد توه بنسبته للكذب، وال ضري، فلم يكن إخوة يوسف 

، نعم، ال قدح عليه يف وال ينبغي تفسريها مبا يدل على صدور السرقة من يوسف . أنبياء إذ ذاك
صغرياً، كما يف الروايات اليت تنقل سرقة يوسف، لكن ال ينبغي أن نقول ما ال علم لنا  ذلك، إذ كان

به، وهذا هو األوىل، وإن كان ما ذهب إليه ابن قتيبة وحنوه من األقوال جائزاً ، إال أنه ال ينبغي تفسري 
ديث عن بين اآليات ا، ذلك؛ ألن اآليات ال تفسر بأحاديث بين إسرائيل، وهذا ليس من باب احل

                                  
  ).٤/٥٦٣"(الدر املنثور" :، وانظر)٧/٢١٧٨( ابن أيب حامتو) ١٣/٢٩(الطربي أخرجه ) ١(
  ).٣/٢٦٧"(احملرر الوجيز) "٢(
  ). ٤/٢٦٣"(زاد املسري:"، وانظرإدريس األوديعن ) ١٣/٢٩(الطربي وأخرجه  )٧/٢١٧٨(ابن أيب حامت  أخرجه) ٣(

  ). ٤/٢٦٣"(املسري
  .نذرابن أيب شيبة وابن املإىل ) ٤/٥٦٤"(الدر املنثور"، وعزاه يف )٧/٢١٧٨(ابن أيب حامت أخرجه ) ٤(
  ).٩/٢٣٩"(تفسري القرطيب"، )٣/٦٥"(النكت والعيون: "انظر) ٥(
  ).١٣/٣٢"(روح املعاين" ، )٩/٢٣٩"(تفسري القرطيب" :، وانظر)٣/٤٥"(فتح القدير) "٦(



 

بشيء ال نتيقن صدقه من كذبه، بل حنن  إسرائيل؛ ألن التفسري هو بيان ملراد اهللا، وال يبني مراد اهللا 
وقد أعجبين صنيع اإلمام القامسي يف تفسريه، حيث أعرض عن هذه . مأمورون أال نصدقه وال نكذبه

  .(١)األقاويل، ومل يزد على بيان اللفظ

{ X WX W V U  TS R Q P O  \ [ Z Y
 q p o n m l k  j    i h gf e d c b a ` _ ^   ]

    v u t srz  )٨٠:يوسف.(  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــ
  : وفيها مسألة واحدة، وهي

  ما املراد بكبريهم؟] ١٨٥[
  :  ~قال اإلمام ابن قتيبة 

" V U "فروبيل، : أكربهم يف السن أي أعقلهم، وهو مشعون، وكأنه كان رئيسهم، وأما
  .(٢)"كبريهم يف العقل، وهو يهوذا: وهذا قول جماهد، ويف رواية الكليب

  
  الدراسة

  :على ثالثة أقوال، هي اختلف العلماء يف املراد بكبري بين يعقوب 
  .أعقلهم وأعلمهم: والعلم، أي يف العقل كبريهم: كبريهماملراد ب: القول األول

  .(٥)بن سليمان ومقاتل (٤)وجماهد(٣)وهذا قول ابن عباس
  .أكربهم يف العلم: (٦)السديوقال 

                                  
  ).٦/٢٠٥(تفسري القامسي:" انظر) ١(
  ). ١٨٩ص"(تفسري غريب القرآن) "٢(
  ).٤/٢٦٦"(زاد املسري"،)٢/٤٤٢"(تفسري البغوي"،)٣/٥٥"(تفسري السمعاين" :انظر) ٣(
  ).٧/٢١٨١(ابن أيب حامت و )١٣/٣٤(الطربي  أخرجه) ٤(
  ).٢/١٣٩"(تفسري مقاتل بن سليمان:"انظر ) ٥(
  ).٧/٢١٨١(ابن أيب حامت و) ١٣/٣٤(الطربي  أخرجه) ٦(



 

  .(١)وهو مشعون رئيسهم: املراد: القول الثاين
، لكن، (٢)هو مشعون: وبعضهم ينسبه جملاهد، لكن املروي عن جماهد القول األول، نعم، قد قال جماهد

  .مل أر عنه أنه قال هو رئيسهم
   .سن وهو روبيلأنه كبريهم يف ال :لثالثاالقول 

   .(٣)قاله قتادة
   .  (٤)واختاره ابن جرير والواحدي وابن عطية وابن كثري وابن جزي الكليب

  
  الترجيح

كبريهم بالسن؛ ألن هذا هو املتبادر من إطالق : أن املراد بكبريهم الذي يترجح يل والعلم عنده 
ن املستبعد أن يكون األخ األصغر هو وصف الكبري، والغالب أن األخ الكبري هو الذي له الرياسة، فم

  .الرئيس مع وجود من يعلوه سناً
  
  
  
  
  
  
  
  

                                  
" تفسـري النسـفي  "، )٩/٢٤١"(تفسـري القـرطيب  "،)٢/٤٦٦"(الكشاف" ،)٣/٥٥( "تفسري السمعاين: "انظر) ١(
  ).١٣/٣٥"(روح املعاين"،)٣/٤٦"(فتح القدير"، )٤/٣٠٠" (تفسري أيب السعود"، )٢/٢٠٠(
  ).١/٣١٩"(تفسري جماهد:"انظر) ٢(
الدر " :،وانظر)٧/٢١٨١(ابن أيب حامت و) ١٣/٣٤(الطربي و) ٢/٣٢٧(هتفسري يف الصنعاين أخرجه) ٣(

  ).٤/٥٦٥"(املنثور
" التسهيل لعلوم الترتيل"، )٢/٤٨٨"(تفسري ابن كثري"، )٣/٢٦٩"(زاحملرر الوجي" ،)١/٥٥٦(لواحدي ل"الوجيز) "٤(
)٢/١٢٥.(  



 

  

{ X W   _ ^     ] \ [ Z Yz  )١٠٦:يوسف.(  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : وفيها مسألة واحدة، وهي
  .بيان املراد باإلميان باهللا الصادر من املشركني] ١٨٦[

  :~قال اإلمام ابن قتيبة 

Z Y ] \ [     ^ } :تصديق ببعض، وتكذيب ببعض، قال اهللا تعاىل: ومن اإلميان"
 _z  )اهللا، وهم مع ذلك : إن سألتهم من خلقهم؟ قالوا: مشركي العرب: يعين) ١٠٦:يوسف

  .)١("جيعلون له شركاء
  الدراسة 

جهة، وشركهم باهللا من يرى اإلمام ابن قتيبة أن اآلية الكرمية تتحدث عن املشركني، واصفة إميام يف 
أم يقرون بأن اهللا هو خالقهم ورازقهم، ومع هذا هم يشركون باهللا جل وعال : جهة أخرى، وذلك

   .يف عبادم
 ،هو لك إال شريكاً ،لبيك ال شريك لك ،لبيك اللهم لبيك :تلبيةاليف قوهلم : ومن صور إشراكهم

   .متلكه وما ملك
  .(٢)إا نزلت يف هذا: ابن عباسقال 

   .(٧)وقتادة (٦)طاءوع (٥)وعكرمة (٤)وجماهد (٣)ابن عباسوذا القول قال 

                                  
  ).٤٨٢- ٤٨١ص"(تأويل مشكل القرآن) "١(
) ٩/٢٧٢(هتفسري يف القرطيبو) ٤/٢٩٤"(زاد املسري: "وابن اجلوزي يف) ٢/٤٥٢(هتفسرييف  البغويذكره ) ٢(

  .، ومل أجده مسنداً)١١/٢٢٣"( علوم الكتاباللباب يف"، وابن عادل يف )٣/٣٢٠"(لباب التأويل" :واخلازن يف
  ).٧/٢٢٠٧(ابن أيب حامت و )١٣/٧٧(الطربيأخرجه ) ٣(
  ).٧/٢٢٠٧(ابن أيب حامت و) ١٣/٧٨(الطربيوقد أخرجه ) ١/٣٢٢"(تفسري جماهد:"انظر) ٤(
  ).١٣/٧٧(الطربيوكذا ) ١٠٠ص"(خلق أفعال العباد"بصيغة اجلزم، ووصله يف ) ٦/٢٧٣٤(علقه البخاري) ٥(
  ).١٣/٧٨(الطربيو) قسم التفسري-٥/٤١١(يف سننه سعيد بن منصورأخرجه ) ٦(
  ).١٣/٧٨(الطربيو) ٢/٣٢٥(يف تفسريه الصنعاين أخرجه) ٧(



 

  .(١)واختاره الواحدي والزخمشري والرازي والنسفي واخلازن والكليب والسيوطي والسعدي
  .(٢)أكثر املفسرينإىل القرطيب وعزاه 

أم مقرين ومعترفني بتوحيد  ويؤيد هذا القول تلك اآليات الكثرية اليت احتج اهللا ا على املشركني يف
  .أم يوحدون اهللا يف عبادام: الربوبية، والزم هذا

لكنهم فسروا الشرك بنسبة الولد هللا، تعاىل اهللا عما يقول : وذهب آخرون من العلماء إىل مثل هذا
  .املالئكة بنات اهللا: الظاملني علواً كبرياً، وقد كان املشركون يقولون

  .(٣)وهذا مروي عن عكرمة
  .(٤)ومجع بني هذين الطربي

إميام وقت الشدة،  وأما : ويف اآلية قول ثالث، وهو أن اآلية يف املشركني، لكن املراد بإميام
   .شركهم، فهو الشرك منهم باهللا حال الرخاء

z   y xw v u t } | { ~ _ ` } :قوله تعاىل: ويشهد هلذا القول
 d    c b az )وقوله تعاىل) ٢٢:يونس:{ f e d  c b a

o n  m l k j i h g z  )٣٢:لقمان  .(  
  . واآليات يف هذا املعىن كثرية

   .(٥)اء وهذا املذهب يف اآلية الكرمية مروي عن عط
 :قالوا ،وذلك أنّ أهل مكّة ملّا غشيهم الدخان يف سين القحط ،يف وقعة الدخان اآلية هذه: القول الرابع

{   v   u    t s r qz  )م وشكرهم ) ١٢:نالدخاعودهم إىل و ،وذلك إميا

                                  
تفسري "، )١٨/١٧٩"(ازيتفسري الر"، )٢/٤٧٩"(الكشاف" ،)١/٥٦٢(لواحدي ل "الوجيز:"انظر) ١(

 ،)٣١٩ص" (تفسري اجلاللني" ،)٢/١٢٨"(وم الترتيلالتسهيل لعل" ،)٣/٣٢٠"(تفسري اخلازن" ،)٢/٢٠٧"(النسفي
  ).٤٠٦ص"(تفسري السعدي"
  ). ٢/٢٠٧"(تفسري النسفي"، )٩/٢٧٢"(تفسري القرطيب:"انظر) ٢(
  ).١٣/٧٧(الطربي  أخرجه) ٣(
  ).١٣/٧٧"(تفسري الطربي:"انظر) ٤(
 ،)٥/٣٤٥"(البحر احمليط"، )٩/٢٧٣"(تفسري القرطيب"، )٢/٤٥٢"(تفسري البغوي"،)٥/٢٦٣"(تفسري الثعليب:"انظر) ٥(

  ).١٣/٦٦"(روح املعاين" ،)٥/٣٤٥"(احمليط



 

والعود ال يكون إالّ بعد   )١٥:الدخان(  z®   ¯   } :الكفر بعد كشف العذاب بيانه قوله
  .ابتداء
  .(١)وهب  يذكر هذا القول عنو

كما أن هذا . وهذا القول من جنس القول السابق، فهو داخل يف إخالص املشركني هللا حال الشدة
 خيالفان ما سبق، إذ أن شركهم يف حال الرخاء هو إشراكهم مع اهللا غريه بالعبادة، القول وسابقه ال

  .مع أم مقرون بأن خالقهم ورازقهم، فال تنايف بني هذه األقوال
  .أن اآلية نزلت يف أهل الكتاب، فقد كان معهم شرك وإميان: القول اخلامس

  .(٣)واحلسن البصري (٢)وهذا مروي عن ابن عباس
   .(٤)ومع ذلك يشركون به ،يؤمنون بأنه خالقهم ورازقهم ،م النصارىإ: ن ابن عباس قولهوجاء ع

l k } : كمثل قوله وشرك أهل الكتاب قد جاء ذكر أنواع منه يف كتاب اهللا 
  yx w v ut s r  q p o n  m

� ~ } | { zz   )٣٠:التوبة(.  

¨ ©  ª » ¬ ® ¯ ° ±  ²   }: وقوله
z  )٣١:التوبة.(  
   .(٥)أى الشوكاين أن اآلية شاملة هلؤالءور
  .(٦)وهم يف الباطن كافرون ،منون يف الظاهر رئاء الناسؤأم املنافقون ي :ل السادسوالق
  .(١)قاله احلسن 

                                  
  ).٥/٣٤٥"(البحر احمليط"،)٩/٢٧٣"(تفسري القرطيب"، )٥/٢٦٣"(تفسري الثعليب:"انظر) ١(
  ).٢/٩٥٣"(فضائل الصحابة"أخرجه اإلمام أمحد يف ) ٢(
  ).٢/٤٧٩"(الكشاف" ،)٤/٣٩٥(للجصاص  "أحكام القرآن:"انظر) ٣(
  ).٩/٢٧٢"(تفسري القرطيب: "، وانظر)١٣/٧٨(الطربيأخرجه ) ٤(
  ).٣/٥٩"(فتح القدير" :انظر) ٥(
" تفسري القرطيب"، )٢/١٤٢"(اختصار النكت-تفسري العز بن عبد السالم"،)١٨/١٧٩"(ازيتفسري الر: "انظر) ٦(
  ).١٣/٦٦"(روح املعاين"، )٤/٣٠٩"(تفسري أيب السعود" ،)٣/٣١١"(تفسري البيضاوي" ،)٩/٢٧٣(



 

  .هم الذين يشبهون اهللا خبلقهأم : القول السابع
  

  .(٢)وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما
مؤمنهم وكافرهم، فأهل اإلميان يقع منهم الشرك، فيقعون  أن اآلية تشمل مجيع الناس: القول الثامن

  .  (٣)لوال اهللا وفالن، ما شاء اهللا وشئت: يف الشرك اخلفي، كقول بعضهم
  

  الترجيح
أن املراد ا املشركني من العرب، فالسورة مكية، فهي  - والعلم عند اهللا تعاىل - الذي يترجح يل 

N M } ء ذكر عدم انتفاعهم باآليات اليت يرواختاطب الناس اليت نزلت فيهم، ولذلك جا
W V U  T S R Q P Oz  )ا أهل ) ١٠٥:يوسف واملعين

  .مكة، ال مجيع اخللق
أهل الكتاب واملنافقني، فزمن الرتول ال يسعف هذين القولني، فلم يكن : وأما من ذكر من أن املراد

، وهذا العموم شامل جلميع أفراده، فكل من غري أن لآلية الكرمية عموماً. مبكة أهل كتاب وال منافقني
كان مؤمناً من جهة، مشرك من جهة أخرى، مشله العموم، وعليه؛ فاآلية الكرمية تشمل أهل الكتاب 

الذين يؤمنون باهللا، وينسبون له الولد، وتشمل املنافقني، كما تشمل الشرك األصغر، الواقع من املؤمن، 
  .(٤)على الشرك األصغر حذيفة ولذا، فقد استدل باآلية الكرمية 

أن اآلية نزلت لبيان حال املشركني، غري أن هذا ال مينع تناوهلا لغريهم، ممن شارك : واحلاصل
  .املذكورين يف الوصف الذي عابه اهللا عليهم، فالعربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب

                                                                                                   
تفسري ابن " :، وانظرالشيخ أيب، إىل )٤/٥٩٣"(الدر املنثور:"، وعزاه يف)٧/٢٢٠٧(بن أيب حامت اأخرجه ) ١(

  ).٢/٤٩٥"(كثري
  ).٥/٣٤٥"(البحر احمليط" ،)١٨/١٧٩"(ازيتفسري الر) "٢(
" البحر احمليط"،)٩/٢٧٣"(تفسري القرطيب"،)٣/٨٧"(النكت والعيون" ،)٧/٢٢٠٨( "ابن أيب حامتتفسري : "انظر) ٣(
  ).٢/٤٩٥" (تفسري ابن كثري" ،)٥/٣٤٥(
فقطعه أو  ،ى يف عضده سرياًأفر ،دخل على مريض حذيفة عن عروة أن ) ٧/٢٢٠٨(ابن أيب حامت أخرج ) ٤(

  ."Z Y ] \ [     ^ _  ": انتزعه ، مث قال



 

فاالعتبار مبا يدل عليه  ،صوصنيقوم خم من أن اآلية نزلت يف :ما قيل ،وال ينايف هذا":قال الشوكاين
  .(١)"لرتول احلكم ال مبا يفيده السبب من االختصاص ممن كان سبباً ،اللفظ

{ X W   µ ´³ ² ± °  ¯ ® ¬ « ª © ¨ §  ¦
      » º ¹ ¸ ¶z  )١١٠:يوسف(  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــ

  : وفيها مسألة واحدة، وهي

  ".ª » ¬ ®  :"عن الرسل له بيان معىن قو] ١٨٧[
  : قال اإلمام ابن قتيبة يرمحه اهللا تعاىل

"{   ¸ ¶ µ ´³ ² ± °  ¯ ® ¬ « ª © ¨ §  ¦
      » º ¹z  )١١٠:يوسف.(  

  :يف هذه اآلية مبا فيه مقنع وغناء عن أن يوضح بغري لفضهم" املفسرون"قد تكلم 

علموا : أي"وظنوا "من قوهلم "¨ ©  :"، عن قتادة أنه قال(٣)، عن معمر(٢)فروى عبد الرزاق
  .وكان يقرؤها بالتشديد"أم قد كذَّبوا جاء هم نصرنا" 

اسـتيئس الرسـل ممـن    :عن عروة عن عائشة أا قالت،عن الزهري، عن معمر،(٤)وروى عبد الرزاق
جـاءهم  ،وظنت الرسل أن من قد آمن م من قومهم قد كذبوهم ، كذم من قومهم أن يصدقوهم

، عـن ابـن   (٥)بضم الكاف وتشديد الذال وروى حجـاج ) فكذبوا( عند ذلك، كانت تقرأ نصر اهللا

                                  
  ).٣/٥٩"(فتح القدير) "١(
  ،   )٢/٣٢٩(هتفسرييف ) ٢(
إال أن يف روايته عن ثابت  ،نزيل اليمن ثقة ثبت فاضل ،لبصريموالهم أبو عروة ا ،معمر بن راشد األزدي) ٣(

  ].٦٨٠٩[ "تقريب التهذيب: "انظر. وكذا فيما حدث به بالبصرة ،واألعمش وهشام بن عروة شيئاً
  . مل أجده يف مصنف عبد الرزاق وال تفسريه، وسيأيت ختريج هذا األثر والذي يليه عن عائشة إن شاء اهللا تعاىل) ٤(
 ، األصل ترمذى ، املنصور جعفر أىب موىل جمالد بن سليمان موىل األعور حممد أبو ، املصيصى حممد بن جحجا)  ٥(

  ].١١٣٥"[تقريب التهذيب" ،)٥/٤٥٢"(ذيب الكمال" :انظر .املصيصة إىل حتول مث بغداد سكن



 

مل يزل البالء بالرسل حىت خـافوا  : ، عن عروة ، عن عائشة أا قالت (٢)عن ابن أيب مليكة: (١)جريج
  . أن يكون من معهم من املؤمنني قد كذبوهم

بفتح الكـاف والـذال وختفيـف    ) بوا قد كَذَ(وروى حجاج ،عن ابن جريج ،عن جماهد أنه قرأها 
حىت إذا استيئس الرسل من إميان قومهم فظن قومهم أن الرسل قد كذبوا فيما بلغـوا  :، يريد (٣)الذال

  .عن اهللا عز وجل

بضم الكاف وكسر الذال وختفيفها، "® :"وروى حجاج ،عن أبن أيب مليكه، ابن عباس أنه قرأ
  : وقال

  . (٤)إىل أن الرسل ضعفوا، فظنوا أم قد أخلفواكانوا بشراً يعين الرسل، يذهب 
وهذه مذاهب خمتلفة ،واأللفاظ حتتملها كلها ،وال نعلم ما أراد اهللا عز وجل ، غـري أن أحسـنها يف   

  .   (٥)"<الظاهر ،وأوال ها بأنبياء اهللا صلوات اهللا عليهم ما قالت أم املؤمنني عائشة 
  
  
  
  
  
  

                                  
ثقة فقيـه فاضـل و   ي، الد املكو أبو خ ،موالهم ، أبو الوليد ياألمو يعبد امللك بن عبد العزيز بن جريج القرش) ١(

  ]. ٤١٩٣"[تقريب التهذيب" ،)١٨/٣٣٩"(ذيب الكمال: "انظر.كان يدلس و يرسل
. أدرك ثالثني صحابياً، ثقة فقيه ،يالتيم زهري :فيما قيل امسه وبالتصغري،  ، مليكة أىب بن اهللا عبيد بن اهللا عبد: هو )٢(

  ].٣٤٥٤"[تقريب التهذيب" :انظر
، )٩/٢٧٦"(تفسري القرطيب" ،)٤/٢٩٦"(زاد املسري" ،)٣/٢٨٧"(احملرر الوجيز:"،وانظر)١٣/٨٨(ي الطرب أخرجه) ٣(
  ).  ٨/٣٦٨"(فتح الباري"،)٢/٣٩٤(البن اجلوزي"كشف املشكل"
، وقد صرح ابن عباس مبا ذكره عنه تلميذه ابن أيب مليكة، وليت ابن قتيبة )١٣/٨٧(هتفسرييف  الطربيأخرجه )٤(

عن بن أيب ) ١١/١٢٤"(املعجم الكبري"والطرباين يف ،)١٣/٨٦(هتفسرييف  الطربيأوىل، فقد أخرج ذكرها عنه، فهي 

   ".ويئسوا ،ضعفوا ،كانوا بشراً :فقال "¦  § ¨ © ª » ¬ ® :"قرأ بن عباس :مليكة قال
  ). ٤١٣- ٤١٠ص"(تأويل مشكل القرآن) "٥(



 

  
  
  
  

  الدراسة

، واألخرى - ختفيف الذال - راءتان سبعيتان، أحدمها بالتخفيفق"® ":يف قوله تعاىل
  .(١)بالتشديد

قد  - وهم املرسل إليهم-تفيد أن سامعهم" كذِّبوا: "وقراءة التشديد ال إشكال فيها، إذ أن لفظة
كذَّب القوم رسلهم، فهذا معىن ظاهر ال إشكال فيه، لكن اإلشكال يف قراءة : كذَّم، فتقول

فالن قد كُذب، يتبادر إىل فهمك، أنه قد كُذب من قبل خمربه، ومنه قوله : قولالتخفيف، فحني ت

  ).٩٠:التوبة(  w v              u t s z  }: تعاىل
  :قال اإلمام السمعاين

وال جيوز ! ؟كيف ظن الرسل أم قد كذبوا: واآلية مشكلة إذا قرئت بالتخفيف؛ ألن القائل يقول"
  .(٢)"هذا على األنبياء

، وأن القراءةَ قراءة التشديد، فقد أخرج البخاري من (٣)هذه القراءة <وألجل هذا؛ أنكرت عائشة 
حىت إذا استيأَس الرسلُ وظَنوا أَنهم قد :"أَرأَيت قَولَه :<أَنه سأَلَ عائشةَ حديث عروة بن الزبري 

وما هو  ،واهللا لقد استيقَنوا أَنَّ قَومهم كَذَّبوهم :فقلت ،قَومهم بلْ كَذَّبهم :قالت "كُذِّبوا أو كُذبوا
فقالت !ّ؟بِالظَّن: كوا بِذَلقَنيتةُ لقد اسيرا :قلت ،يا علَّهوا" :فَلَعبقالت "أو كُذ: اذَ اللَّهعكُنِ  ،ممل ت

وطَالَ  ،وصدقُوهم ،هم أَتباع الرسلِ الَّذين آمنوا بِربهِم :الْآيةُ قالتوأَما هذه  ،الرسلُ تظُن ذلك بِربها

                                  
  .بتخفيف الدال وقرأ عاصم ومحزة والكسائى، لادد اليشدبتقرأ ابن كثري ونافع وأبو عمرو وابن عامر )  ١(

إبراز " ،)٣٦٧ص(البن زجنلة"حجة القراءات"، )٣٤٦ص"(السبعة يف القراءات"،)١٣/٨٨"(تفسري الطربي" :انظر
  ).٥/٣٤٧"(البحر احمليط" ،)٥٣٨ /٢"(املعاين من حرز األماين

  ).٣/٣٢١"(تفسري اخلازن"،)١/٣٦٦(البن زجنلة"حجة القراءات:"وانظر ،)٣/٧٣"(تفسري السمعاين) "٢(
  ): ١٥/١٧٥"(فتاوىجمموع ال:"قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف) ٣(
  ".   وتنكر التخفيف ،وكانت عائشة رضي اهللا عنها تقرأ بالتثقيل"



 

وظَنوا أَنَّ أَتباعهم  ،حىت إذا استيأَست ممن كَذَّبهم من قَومهِم ،واستأْخر عنهم النصر ،عليهم الْبلَاُء
موهكَذَّب، ماَءهج اللَّه رص(١)ن.  

  :لآلية الكرمية، وقد قال الرازي <فهذا إنكارها وفهمها 
  .(٢)"وهذا الرد والتأويل يف غاية احلسن من عائشة"

  .وهذه القراءة قراءة سبعية ثابتة، فال وجه لردها وإنكارها، فيبقى فهمها وتوجيهها
فقال ابن  <بت إليه عائشة وقد ذهب ابن حزم وغريه من العلماء يف قراءة التخفيف ملا ذه

وعدوهم  ،أم كذبوا فيما ،أن الرسل عليهم السالم ظنوا مبن وعدهم النصر من قومهم :معناه:"حزم
  .(٣)"من نصرهم

  .(٤)"وعلى هذا أكثر املفسرين" :قال القاضي عياض
ن إميان استيأس الرسل م: قول طائفة من أهل العلم، حيث ذهبت إىل أن املعىن: وقريب من هذا القول

  .قومهم، وظن الرسل أن القوم قد كذبوهم، جاءهم نصر اهللا وفتحه
 .(٥)واختار هذا القول الواحدي 

  .فهذان قواالن متقاربان يف معىن اآلية الكرمية
ابن وقد فهم ابن عباس وكذا ابن مسعود منها ما يدل عليه ظاهر اللفظ، أما ابن عباس ، فقد روى 

قال ابن أيب مليكة مث قال يل ابن  ،خفيفة  ª ® ¬ «z}قرأها  عنه أنهأيب مليكة 

¶ ¸ Ä  Ã   Â  Á  À¿  ¾ ½ ¼ » º ¹ } : مث تال  ،كانوا بشراً :عباس
 Åz )(٦))٢١٤:البقرة.  

أنه خطر يف باهلم ما ال يؤاخذون عليه، : معىن هذا: وقد اختلف الناس يف فهم كالم ابن عباس، فقيل
  .  اسبون عليهووقع يف نفوسهم من الوسوسة ما ال حي

                                  
  ).٧/٢٢١١(ابن أيب حامت و) ١٣/٨٧(الطربي ، و)٣٢٠٩،٤٤١٨( البخاريأخرجه ) ١(
  ).  ١٨/١٨١"(تفسري الرازي) "٢(
  ).٤/٢٠"(ل يف املللالفص) "٣(
  ).٣/٨٩"(النكت والعيون:"، وانظر)٢/١٦٣"(الشفا) "٤(
  ).١/٥٦٣(لواحدي ل "الوجيز:"انظر) ٥(
  ).٢/٤٩٨"(تفسري ابن كثري)  "٦(



 

  :، مث قال"وقد تأوهلا ابن عباس وظاهر الكالم معه:"~قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
ما  إن اهللا جتاوز ألميت " كما قال النىب  ،قد يكون من حديث النفس املعفو عنه :وهذا الباب"

   .(١)"ما مل تكلم أو تعمل ،حدثت به أنفسها
يا  :قالوا   الصحيح أن الصحابة كما ثبت يف ،اإلميان هي صريح وقد يكون من باب الوسوسة اليت

من السماء إىل األرض أحب  رنفسه ما ألن حيرق حىت يصري محمة أو خي ن أحدنا ليجد يفإ ،رسول اهللا
   .(٣)"(٢)"ذلك صريح اإلميان" :قال ،نعم :قالوا "؟أو قد وجدمتوه :"قال ؟إليه من أن يتكلم به

  .(٤) والزخمشريوهكذا فهم األزهري والسمعاين
هذا القول كمعىن لآلية، واختار الزخمشري قوالً  (٥)وقد اختار الشيخ حممد بن عبد الوهاب والسعدي

  : مقارباً،فقال
رجاء صادق، ورجاء : لقوهلم ،كذبتهم أنفسهم حني حدثتهم بأم ينصرون، أو رجاؤهم :أي"

وتأميله قد تطاولت  ،انتظار النصر من اهللاو ،أنّ مدة التكذيب والعداوة من الكفار :واملعىن. كاذب
وتومهوا أن ال نصر هلم يف الدنيا، فجاءهم نصرنا فجأة من غري  ،عليهم ومتادت، حىت استشعروا القنوط

  .(٦)"احتساب
نصر هلم يف أم تومهوا أن ال : وهذا يف حقيقته مماثل لقول ابن عباس، فريى الزخمشري ومن وافقه

  . ابن عباس من تفسري اآلية وهذا ما أراده الدنيا،
البالء مدة ل اوطت عند" كالمه على أماخلطايب فهما آخر، فحمل  - كالم ابن عباس-وقد فهمه
جنز العدة عنهم، وشدة مطالبة القوم إياهم مبا كانوا يعدوم من النصرة، دخلتهم بطاء إو ،عليهم

                                  
  .من حديث أيب هريرة ) ١٢٧(ومسلم) ٤٩٦٨(،)٢٣٩١(أخرجه البخاري) ١(
أمحد وأخرجه . أيب هريرةديث حن م )١/٣٥٩(وابن حبان ) ٥١١١( داود وأبو) ١٣٢(مسلم  أخرجه) ٢(
  .من حديث ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما) ١/٣٦٠(وابن حبان ) ٥١١٢(داود وأبو) ١/٣٤٠(
  ).  ٨/٣٦٨"(فتح الباري:"، وانظر)١٥/١٧٧"(فتاوى ابن تيميةجمموع )  ٣(
" الكشاف"، )٣/٧٣"(تفسري السمعاين"، )١٠/٩٨"(ذيب اللغة"، )٣/٤٦٣(للنحاس"معاين القرآن: "وانظر)  ٤(
)٢/٤٨١.(  
ص (للسعدي" القواعد احلسان" ،)٤٠٧ص"(تفسري السعدي"،)١٨٠ص"(تفسري آيات من القرآن الكرمي" :انظر) ٥(

١٦٥.(  
تفسري أيب "،)٣/٣١٢"(تفسري البيضاوي:"، وهكذا قال البيضاوي وأبو السعود، انظر)٢/٤٨٠"(الكشاف) "٦(

  ).٤/٣١٠" (السعود



 

وظنوا فارتابوا بأنفسهم،  وومهاً، منهم ناًحسبا لعله كانتومهوا أن الذي جاءهم من الوحي الريبة، حىت 
  .(١)"قوللاعليها الغلط يف تلقى ما ورد عليهم من 

بفتح أوله مع  (٢)"وظنوا أم قد كَذَبوا: "قراءة جماهد: ويؤيده: قلت :"قال احلافظ ابن حجر
  .(٣)"الرسل" وظنوا"غلطوا، ويكون فاعل، : التخفيف، أي

: عائد على القوم، واملعىن" وظنوا"أن الضمري يف : آخر، وهووقد رجح احلافظ ابن حجر، فهماً 
  .وظن قومهم أن الرسل قد كذبوهم ،استيأس الرسل من إميان قومهم

  :وأيد احلافظ هذا بأمرين اثنني، مها
استيأس : اآليةيف أنه قال  عنه (٤)النسائيأن هذا قد جاء صرحياً عن ابن عباس، فقد أخرج  - 

 .ظن قومهم أن الرسل قد كذبوهمو ،الرسل من إميان قومهم
  .وإسناده حسن: قال ابن حجر    

وهو من أكابر أصحاب بن عباس أن هذا ما فهمه تلميذه سعيد بن جبري من اآلية الكرمية،  - 
يئس الرسل من قومهم أن  :فقال :سئل عن هذه اآلية هقد روى الطربي أنف ،العارفني بكالمه

لو رحلت  :فقال الضحاك بن مزاحم ملا مسعه ،كذبواوظن املرسل إليهم أن الرسل  ،يصدقوهم
  .(٥)لكان قليالً ،إىل اليمن يف هذه الكلمة

  : مث قال احلافظ ابن حجر بعد تقريره هذا املعىن
   .(٦)"وهو أعلم مبراد نفسه من غريه ،بن عباس يف ذلكا عن فليكن هو املعتمد يف تأويل ما جاء"

أن اجلمع بني أقوال العامل عند تباينها هو : ر عند العلماءواملقر ~هذا ما رآه احلافظ ابن حجر 
املعتمد، شريطة اإلمكان، وإال عد له أكثر من قول، وال ضري، وأخذ منها أقرا للحق، والذي أراه 

ههنا أن ابن عباس له أكثر من قول، وكالمه األول يفهم منه فهماً بيناً أنه أراد به ما خيطر يف النفس، 

                                  
  ). ١٨/١١٦(للعيين"عمدة القاري" :، وانظر)٣/١٨١٣"(أعالم احلديث) "١(
  .سبق خترجيه) ٢(
  ).  ٨/٣٦٨"(فتح الباري) "٣(
 ،)١٣/٨٢( الطربيو )قسم التفسري-٥/٤١٢،٤١٨(يف سننهسعيد بن منصور وأخرجه )٦/٣٧٠(الكربى هسننيف ) ٤(
  ).٧/٢٢١١(ابن أيب حامت و
  ).قسم التفسري- ٥/٤١٣(يف سننهصور سعيد بن منوأخرج التأويل منه ).١٣/٨٤(الطربيأخرجه ) ٥(
  ).  ٨/٣٦٩"(فتح الباري) "٦(



 

واضح الداللة على أنه أراد ذلك، كما أنه ينفي كونه " ضعفوا ويئسوا بشراً: "لب، وقولهويعرض للق
أراد قوم الرسل، ويعني أنه أراد الرسل، وهو ما فهمه ابن تيمية وغريه من العلماء، بل وعائشة، فقد 

  .أنكرت هذا الفهم، ولو أا فهمت ما ذكره احلافظ، ملا عارضته
: عنه أنه قال (١)، فقد جاء عنه مثل ما جاء عن شيخه، فقد أخرج الطربيوما ذكره عن تلميذه سعيد

  .أمل يكونوا بشراً

¦  § ¨ © ª » ¬ } أنه قرأ  همسروق عنقد روى ابن مسعود فأما و
®z   (٢)هو الذي تكره :قال عبد اهللا ،خمففة.  

فيما أخربوهم به  وظن أقوام الرسل أن الرسل قد كذبت: وذهب آخرون من أهل العلم إىل أن املراد
  .عن اهللا من الوعد بالنصر، وإنزال العذاب على الكافرين

  .عائد على األقوام ال على األنبياء" ª :"وعلى هذا، فالضمري يف قوله
وقال به  (٤)وابن عباس يف رواية أيضاً، وكذا تلميذه سعيد بن جبري (٣)وبه قال ابن مسعود يف رواية

  .(٦)وابن زيد (٥)جماهد
  .(٧)هذا الطربي وابن عطية وابن اجلوزي وابن جزي الكليب والسيوطي والشوكاينواختار 

                                  
  ).  ١٣/٨٦(هتفسرييف ) ١(
وهكذا فهم ابن كثري من هذه اجلملة،انظر ) ١٤٩ص"(تفسري الثوري:"، وانظر)١٣/٨٦(هتفسرييف  الطربيأخرجه ) ٢(
  ).٢/٤٩٨"(تفسري ابن كثري"
  ).١٣/٨٥(الطربيأخرجه )  ٣(
  .نهما يف هذاسبق ختريج ما روي ع) ٤(
  ).١/٣٢٢"(تفسري جماهد" :، وانظر)١٣/٨٤(الطربيأخرجه ) ٥(
  ).١٣/٨٤(الطربيأخرجه ) ٦(
،  )١/١٦٣"(تفسري غريب ما يف الصحيحني" ،)٢/٣٤٢"(زمننيأيب تفسري ابن " ،)١٣/٨٢"(تفسري الطربي: "انظر) ٧(

تفسـري  "، )٤/٢٩٦"(زاد املسـري " ،)٣/٢٨٨" (احملـرر الـوجيز  "، )٢/٤٨١"(الكشاف"،  )١/١٦٣"(الصحيحني
  ).٣/٦١" (فتح القدير" ،)٣٢٠ص" (تفسري اجلاللني"،)٢/١٢٩" (التسهيل لعلوم الترتيل" ،)٣/٣١٢"(البيضاوي



 

وأجيب، ! وقد اعترض على هذا القول أن املرسل عليهم مل جير هلم ذكر، فكيف حيمل الضمري عليهم؟

p }:بأن ذكر الرسل يقتضي ذكر املرسل إليهم، كما أن ذكرهم جاء قبل هذه اآلية يف قوله تعـاىل 
 t s   r qz y x w        v   u z)(١))١٠٩:يوسف .  

 :"فمجيء النصر للمذكورين يف قوله" ¯  °:" إال أن هذا القول ال ينسجم مع قوله تعاىل
® ¬ « ª " وهم الرسل، وليس املكذبني، كما أن األصل عود الضمري إىل أقرب

  . خالف األصلمذكور، وأقرب مذكور هو الرسل، كما أنه يلزم منه اختالف عود الضمائر، وهو 
  

  الترجيح

¦  § ¨   }:هو أن الضمائر يف قوله تعاىل -والعلم عنده سبحانه وتعاىل- الذي يترجح يل 
 °  ¯ ® ¬ « ª ©z )حىت إذا : تعود على الرسل، واملعىن) ١١٠:يوسف

أيس الرسل من إميان قومهم، وظن رسل اهللا أم كذبوا من قبل أقوامهم الذين كانوا معهم على 
، وأخلفوهم الوعد، وهذه أشد ما تكون من احلال، وأصعب ما يكون من الظروف، جاءهم اإلميان

أن : أن الضمائر مردها إىل واحد، وهم الرسل؛ إذ هذا هو األصل، وأيضاً: نصر اهللا، ويؤيد هذا
احلديث جاء ألجل بيان ما يرتل بأنبياء اهللا تعاىل من الشدائد، وما يالقون من أقوامهم، مث تصوير 

  . اهلم العصيبة، مث فَتح اهللا عليهم، ومتكينه هلمح
وأما ما ذهب إليه ابن عباس ووافقه عليه الشيخ حممد بن عبد الوهاب وابن سعدي، فال أرى القول به 

متجهاً؛ ألنه إذا كان هذا من باب اخلطرات والوساوس، فالقرآن أجل من أنه يرتل لرصد خاطر 
العوارض، كما أن هذا ال خيدم ما جاءت اآلية من أجله من بيان  عرض، ووسواس مر، فال قيمة هلذه

  .الكُرب اليت مير ا أنبياء اهللا عليهم الصالة والسالم
وإن كان غري ذلك من األشياء اليت ترد على القلب، ويدافعها صاحبها، فأنبياء اهللا أجل من أن يظنوا 

  . برم سوءاً

                                  
تفسري "، )٣/٢٨٨"(احملرر الوجيز"،)١/٣٦٦(البن زجنلة"حجة القراءات"،)١٣/٨٥"(تفسري الطربي: "انظر) ١(
  ).٥/٣٤٧"(البحر احمليط" ،)١٨/١٨٠" (ازيالر



 

  
  
  
  

{ X W  t s    r q p o n m l k j x w v u
  yz  )٨:الرعد.(  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــ

  :وفيها مسألة واحدة، وهي

  ".t s    r q p  "بيان املراد ] ١٨٨[
  :~قال اإلمام ابن قتيبة 

"    r q p "ما تنقص يف احلمل عن تسعة أشهر من السقط وغريه: أي.  
" t s "(١)"يغيض إذا نقص، وغضته غاض املاء فهو: على التسعة، يقال.  
  

  الدراسة

 : على عدة أقوال، هي" t s "و "r q p    : "اختلف املفسرون يف معىن
   .وما تزداد بالوضع ألكثر من تسعة أشهر ،ما تغيض بالوضع ألقل من تسعة أشهر :املراد: القول األول

  .أشهر السقط؛ ألنه يوضع ألقل من تسعة" q p "يف معىن : ويدخل يف هذا القول
 (٣)بن سليمان ومقاتل (٢)وقتادة (١)سعيد بن جبريو (٣)وجماهد (٢)ابن عباسوهذا القول مروي عن 

  .(٤)والواحدي الزجاجالطربي ومل حيك غريه، والسمرقندي وو

                                  
  ). ١٩٤-١٩٣ص"(قرآنتفسري غريب ال) "١(
  ).٧/٢٢٢٦(ابن أيب حامت و )١٣/١٠٩(الطربي أخرجه) ٢(
  ).  ١/٢٤٤(الدارميو )قسم التفسري-٥/٤٢٤(يف سننهسعيد بن منصور أخرجه ) ٣(



 

  ).٤٤:هود(  Ã Âz   } :وغاض، أي نقص، ومنه قوله تعاىل
  .(٥)"قصه غريهحنو نقص ون ،وغاضه غريه ،غاض الشيء: "قال الراغب األصفهاين

 ،إذا أمسكت الدم ":t s " ،بإراقة الدم يف احلمل حىت يتضاءل الولد" q p " :الثاينل والق
   .فيعظم الولد
   .(٦)قاله جماهد

  :~قال البغوي 
ألن  ؛يف الولد فإذا حاضت احلامل كان نقصاناً ،احليض على احلمل :غيض األرحام :قال أهل التفسري"

وإذا مل حتض يزداد  ،فينتقص الولد ،ينقص الغذاء ،فإذا أهرقت الدم ،الرحمدم احليض غذاء الولد يف 
  .(٧)"والزيادة متام خلقته باستمساك الدم ،نقصان خلقة الولد خبروج الدم ،فالنقصان ،ويتم ،الولد

 ،كنقص أصبع ،نقص خلقة احلمل: أي" q p : "املراد: وهذا ما أفصح عنه بعضهم بقوهلم
  .(٨)احلمل، كزيادة أصبع ة خلقةزياد :وزيادته

هو مبعىن القول األول؛ ألن خروج الدم  - ما روي عن جماهد - وقد ذهب ابن عطية إىل أن هذا القول 
 ،مل تضع ،فإذا أكملت احلامل تسعة أشهر الذي يتغذى عليه احلمل يؤدي إىل ضعف الولد يف البطن،

، واحلق أن حته ما نقص مبهراقة الدموبقي الولد يف بطنها زيادة من الزمن يكمل فيها من جسمه وص
؛ (٩)هذا صريح قول جماهد رمحه اهللا كما رواه الطربي، وغريه، إال أن ما ذكره البغوي وكذا السمعاين

                                                                                                   
  ). ١٣/١١٢(الطربي أخرجه) ١(
  ). ١٣/١١٢(الطربيو )٢/٣٣٢(هتفسرييف  الصنعاينأخرجه ) ٢(
  ).٢/١٦٩"(تفسري مقاتل بن سليمان:"انظر) ٣(
 لواحديل" الوجيز"، ()للزجاج"معاين القرآن"،)٢/٢١٨"(تفسري السمرقندي"،)١٣/١٠٩"(تفسري الطربي:"انظر) ٤(
)١/٥٦٦.(  
  ).  ٨٣٨ص"(القاموس احمليط" :، وانظر)٣٦٨ص"(املفردات يف غريب القرآن) "٥(

 :قال" t s "، إراقة املرأة حىت خيس الولد" r q p    " :عن جماهد) ١٣/١١٠ (أخرج الطربي ) ٦(
  ).١/٣٢٨(البن عبد الرب"االستذكار" ،)٣/٤٧٥(للنحاس"معاين القرآن: "وانظر .مت الولد وعظم ،إن مل رق املرأة

    ).٤/٦" (تفسري اخلازن)"٣/٨٠"(تفسري السمعاين"،)٥/٢٧٢"(تفسري الثعليب" :، وانظر)٣/٨"(تفسري البغوي) "٧(
    ).٣/٦٨"(فتح القدير: "انظر) ٨(
     ).٣/٨٠"(تفسري السمعاين" :نقص اجلنني، والزيادة متامه، انظر: اإلغاضة: جعله مبعىن قول من قالفقد ) ٩(



 

داخل يف معىن قول جماهد؛ ألن نزول الدم من احلائض فيه خطر على اجلنني، وهو إما يؤدي إىل موته، 
 أيضاً، بل هذا أظهر من تأديته إىل تأخري زمن والدتهأو نقص يف بدنه، وهذا ما صرح به جماهد .  

  .النقص أو الزيادة يف بدن املولود: وعلى كلٍ، فقد قال بعض العلماء بأن الغيض والزيادة معناها
نه إف ،أو جسد الولد ،ا تشتمل على واحد واثنني وثالثا وأربعةإفأن املراد عدد الولد، :القول الثالث
  .(١)وخمدجاً يكون تاماً

  . (٢)وما تزداد بدم النفاس بعد الوضع  ،انقطاع دم احليض: الغيض  :ل الرابعوالق
  

  الترجيح
أن األقوال السالفة كلها داخلة يف معىن النقص  -والعلم عند اهللا تبارك وتعاىل -الذي يترجح يل

فيشملها اللفظ  والزيادة، وذلك؛ ألا مجيعها فيها معىن الزيادة والنقص، وال مرجح لقول دون قول،
الزخمشري وابن القيم وأبو السعود : مجيعها، وهذا ما ذهب إليه واختاره مجع من العلماء، منهم

  :، حيث قال(٣)والشوكاين والسعدي والشنقيطي
ألن  ؛وما تزيده ،أنه تعاىل عامل مبا تنقصه األرحام :وهو ،مرجع هذه األقوال كلها إىل شيء واحد"

ونقص العضو  ،نقص العدد :فيشمل النقص املذكور ،تأخذه زائداً :أي ،دوتزدا ،تنقص :معىن تغيض
ونقص مدة احلمل بأن تسقطه قبل أمد محله  ،فتقلص ،ونقص جسمه إذا حاضت عليه ،من اجلنني

وزيادة جسم اجلنني إن مل حتض وهي  ،وزيادة العدد ،يشمل زيادة العضو :يادداملعتاد، كما أن االز
  . (٤)"واآلية تشمله كله ،ل عن القدر املعتاد، واهللا جل وعال يعلم ذلك كلهوزيادة أمد احلم ،حامل

  
  
  

                                  
 اللباب يف علوم" ،)٢/٢١١"(تفسري النسفي"،)٣/٣١٩"(تفسري البيضاوي"، )١٩/١٣"(ازيتفسري الر" :انظر) ١(

  ).١١/٢٦٠"(الكتاب
     ).٩/٢٨٦"(تفسري القرطيب:"انظر) ٢(
تفسـري  "، )٣/٦٨"(فتح القدير"،)٥/٧"(تفسري أيب السعود"،)٢٦٨ص"(حتفة املولود" ،)٢/٤٨٥"(افالكش:"انظر) ٣(

  ).٢/٢٢٦" (أضواء البيان"، )٤١٤ص"(السعدي
  ). ٢/٢٢٦" (أضواء البيان)"٤(



 

X W {   £     ¢ ¡ �  ~ }   | {z    y x     w v u t s r q p
 ¸  ¶ µ ´ ³ ² ±° ¯ ® ¬ « ª © ¨  §¦ ¥ ¤z  )١١:الرعد.(  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــ

  :وفيها مسألتان، مها
  .املراد باملعقبات: املسألة األوىل] ١٨٩[

  :~قال اإلمام ابن قتيبة 

" t s r q p "مالئكة يعقب بعضها بعضاً يف الليل والنهار، إذا مضى فريق خلـف  : يعين
  .(١)"بعده فريق

  
  الدراسة

  .املالئكة يعقب بعضهم بعضاً: أن املراد باملعقبات ~اختار اإلمام ابن قتيبة 
م املالئكة، وفيه أن اهللا وصفهم ذا الوصف؛ ألم مجاعات يعقـب بعضـهم   ويف هذا أن املعقبات ه

  .بعضاً
  :أما كوم مالئكة، فهذا مذهب جل املفسرين، قال الرازي

  .(٢)"وهو املشهور الذي عليه اجلمهور"
واختاره السمرقندي وابن أيب زمنني والثعليب والواحدي والسمعاين والبغوي والزخمشري وابن اجلوزي 

  .(٣)لقرطيب والبيضاويوا
  .وأما وصفهم باملعقبات، فلكوم يعقب بعضهم بعضاً
  : ، ويؤيده ما جاء يف احلديث الصحيح(١)هذا ما رآه ابن قتيبة ووافقه عليه آخرون من العلماء

                                  
  ). ١٩٤ص"(تفسري غريب القرآن) "١(
  ).١٩/١٦( "ازيتفسري الر) "٢(
" الوجيز"، )٥/٢٧٤"(تفسري الثعليب" ،)٢/٣٤٨"(زمننيأيب تفسري ابن "،)٢/٢١٩"(تفسري السمرقندي:"انظر) ٣(
تذكرة األريب يف " ،)٢/٤٨٧"(الكشاف" ،)٣/٩"(تفسري البغوي" ،)٣/٨١"(تفسري السمعاين" ،)١/٥٦٧( لواحديل

  ).٢/٢١١" (تفسري النسفي" ،)٣/٣٢١"(تفسري البيضاوي" ،)٩/٢٩١"(تفسري القرطيب" ،)١/٢٧١"(تفسري الغريب



 

   .(٢)احلديث" وصالة العصر ،وجيتمعون يف صالة الفجر ،يتعاقبون فيكم مالئكة بالليل ومالئكة بالنهار"
 ،هم السالطني الذين هلم قوم من بني أيديهم ومن خلفهـم  :قالما جاء عن ابن عباس، (٣):الثاين القول

   .(٤)مل ينفعوا شيئاً ،فإذا جاء أمر اهللا ،حيفظوم من أمر اهللا
  .(٥)وذلك أهل الشرك ،هو السلطان املتحرس من اهللا:الضحاك وقال

  .(٧)ىل، واختاره ابن جرير رمحه اهللا تعا(٦)وهو قول عكرمة
حبرسـه،   بزعمه وتومهه أنه حيمى من أمر اهللا : وعلى هذا، فاآلية تتحدث عن زعم هذا الكافر، أي

  .(٨)ال حيفظونه من أمر اهللا تعاىل: أو يكون هناك حمذوفاً تقديره

c    b a  }: عائد على قوله تعـاىل " p "وقد استدل ابن جرير على ما ذهب إليه بأن اهلاء يف
i h g f e    d n  m l k jz )١٠:الرعد .(  

 أقرب إىل قوله "q p" :التأويلني بالصواب؛ ألنَّ قوله وإمنا قلنا ذلك أوىل" :قال ابن جرير

{i j k l m  n  z  )١٠:الرعد(  منه إىل { | {z )٩:الرعد( 

¨   } :لقرا منه أوىل بأن تكون من ذكره، وأن يكون املعىن بذلك هذا، مع داللة قول اهللا  فهي
¸  ¶ µ ´ ³ ² ±° ¯ ® ¬ « ª ©z  )م املعنيون بذلك )١١:الرعدعلى أ ،

 ،ويظهرون بالنهار ،وأهل ريبة يستخفون بالليل ،أهل معصية له قوماً وذلك أنه جل ثناؤه ذكر

                                                                                                   
والقاضي عياض ) ٣/٩(هتفسريوالبغوي يف ) ٣/٨١(ه تفسريوالسمعاين يف ) ١/٥٦٧"(الوجيز"يف كالواحدي ) ١(
  ).  ٢/٩٨"(مشارق األنوار:"يف
  . من حديث أيب هريرة ) ٦٣٢(، ومسلم)٧٠٤٨ (،)٦٩٩٢ (،)٥٣٠(أخرجه البخاري) ٢(
النكت "،)٣/٨١"(سمعاينتفسري ال"، )٥/٢٧٥"(تفسري الثعليب"للنحاس، ) ٢/٣٥٣"(إعراب القرآن: "انظر) ٣(

" تفسري البيضاوي"، )اختصار النكت-٢/١٤٦"(تفسري العز بن عبد السالم"،)٢/٤٨٧"(الكشاف" ،)٣/٩٨"(والعيون
)٣/٣٢١ .(  
  .   )٧/٢٢٣٠(ابن أيب حامت  وأخرج حنوه) ١٣/١١٨(الطربي أخرجه) ٤(
  ).  ١٣/١١٧(الطربي أخرجه)٥(
  .     )٧/٢٢٣٠(ابن أيب حامت و) ١٣/١١٧(الطربي أخرجه) ٦(
    ).١٣/١١٧"(تفسري الطربي:"انظر) ٧(
  ).٩/٢٩٣"(تفسري القرطيب:"انظر) ٨(



 

أن حيولوا بينهم وبني ما يأتون من  ،ومنعة متنعهم من أهل طاعته ،حبرس حيرسهم وميتنعون عند أنفسهم
 وال يدفع عنهم ،مل ينفعهم حرسهم  أخرب أن اهللا تعاىل ذكره إذا أراد م سوءاًمث ،اهللا معصية
   .)١("حفظهم

ن له حراس وجنود، وبكونه كافراً؛ إذ مبو ،باألمري: تقييد لآلية بأمرين ويناقش هذا القول بأن هذا
  .موال جند دليالً على هذا التقييد، فلفظ اآلية عا. هذا، وال يعتقده املسلم ال يظن

على املستخف والسارب، وأما قول ابن جرير فهو وإن كان " q p" عود اهلاء يف : ويقال أيضاً
صحيحاً، فال داللة فيه على ما ذكر؛ ألنَّ املعقبات عامة، فلماذا ختص باحلرس، يدل على هذا احلديث 

ان ال حيتاج إىل من كان ذا حرس وأعو: الصحيح الذي فيه وصف املالئكة بأم يتعاقبون فينا، وأيضاً
االختفاء من أعني الناس، بل جياهر مبعصية اهللا ال خيشى اهللا وال خيشى عباده، فلماذا خيتبئ؟ ولو وجد 

  .لكان نادراً، وال حتمل اآلية على النادر
 . واهللا املوفق. فيه نظر بني ~واحلاصل، أن ما ذهب إليه ابن جرير 

ني أن مقصود ابن عباس ومن وافقه التشبيه، لكن لفظ مـا  وكأن ابن كثري لغرابة هذا القول أراد أن يب
 :~نقل عنهم ال يسعفه، قال ابن كثري 

أن حرس املالئكة للعبـد يشـبه    :والضحاك ذا أن مراد ابن عباس وعكرمة ،-واهللا أعلم-والظاهر "
  .(٢)"حرس هؤالء مللوكهم وأمرائهم

  .العبداملراد م امللكان الكاتبان لعمل  :(٣)القول الثالث

  ).١٧:ق(  X       W   V U T         S  R Qz   }: فهي مبعىن قوله تعاىل
  . (٤)وهذا القول مروي عن ابن جريج

   . (٥)فيكتبونه ،ألم يعقبون ما يتكلم بهوعلى هذا؛ فقد وصفا بكوما معقبات؛ 
  

                                  
  ).١٣/١١٧"(تفسري الطربي) "١(
  ).٢/٥٠٤"(تفسري ابن كثري) "٢(
  ).١٩/١٦( "ازيتفسري الر"، )٣/٩"(تفسري البغوي"، )٣/٨١"(تفسري السمعاين:"انظر) ٣(
    ).١٣/١١٦( "الطربي تفسري:"انظر) ٤(
  ).  ١٩/١٦"(ازيتفسري الر" ،)٢/٤٨٧"(الكشاف:"انظر) ٥(



 

  .(١)وقد اختار اإلمام ابن كثري وابن سعدي مشول اللفظ هلذا القول وللقول األول
  .أنه ما يتعاقب من أوامر اهللا وقضائه يف عباده: القول الرابع

 .  (٢)قاله عبد الرمحن بن زيد
  

  الترجيح
أن املراد باملعقبات املالئكة اليت تتعاقب على العباد يف الليل والنهار، فـتحفظهم   -واهللا أعلم-الراجح 

 وال يشمل هذا امللكـني  . ذا الوصفبأمر اهللا تبارك وتعاىل،كما دل احلديث الصحيح على وصفهم
اللذين حيصيان علينا أعمالنا، وذلك؛ ألن وصف التعاقب هلما ال نستطيع إثباته وال نفيه؛ ألنه مل يبلغنا 

  :~يف ذلك شيء، يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 
  .(٣)"فهذا مل يبلغنا فيه شيء ،وأما أنه كل يوم تبدل عليه امللكان "

 .لوصف يدل على اجلمعكما أما اثنان، وا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                  
  ).  ٤١٤ص"(تفسري السعدي" ،)٢/٥٠٤"(تفسري ابن كثري: "انظر) ١(
والعز ابن عبد السالم يف اختصار ) ٩/٢٩٣(هتفسرييف  القرطيب، و)٣/٩٨"(النكت والعيون"ذكره املاوردي يف ) ٢(
  ).  ١١/٢٧٠"(علوم الكتاباللباب يف "وابن عادل يف )٢/١٤٧( "للنكت والعيون"
  ). ٤/٢٥٢"(جمموع الفتاوى) "٣(



 

  ؟"":z    y x     wيف قوله " من"ما املراد بـ: املسألة الثانية ]١٩٠[
  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 

""z    y x     w"(١)"بأمر اهللا: أي.  
  

  الدراسة

أن  ~وقد اختار ابن قتيبة " z    y x     w: "يف قوله تعاىل" من"اختلف املفسرون يف معىن 
  .تأخذ معىن الباء، ويكون احملفوظ منه حمذوفاً" من"حيفظونه بأمر اهللا، فـ: مبعىن الباء، أي" من"

، وهو اختيار السمرقندي والواحدي (٤)ومقاتل بن سليمان (٣)وقتادة (٢)وإىل هذا ذهب جماهد
  .(٥)والسمعاين والبغوي وابن اجلوزي وابن حيان 

  .(٦)وعزاه السمعاين لألكثرين
   .مما أمرهم اهللا به: ، أيحفظهم له من أمر اهللا: املراد: قول يف املعىن قول من قالومثل هذا ال

  .(٩)، واختاره النحاس والزجاج(٨)وابن جبري (٧)ابن عباسقاله 
أن احلفظ بأمر اهللا تبارك وتعاىل، وخيتلفان يف تقدير اآلية، فاألول : فهذا القوالن يشتركان يف أن املعىن

  : ناب الباء، والثاين على أنَّ فيها حذفاً، قال الرازينابت م" من"على أن 

                                  
  ).    ٥٧٤ص"(تأويل مشكل القرآن: "، وانظر)١٩٤ص"(تفسري غريب القرآن) "١(
  ). ١/٣٢٦"(تفسري جماهد" :انظر) ٢(
  ). ٢/٣٢٥(هتفسري يفالصنعاين أخرجه )٣(
  ).  ٢/١٧٠"(تفسري مقاتل بن سليمان:"انظر) ٤(
تفسري "، )٢/٣٤٨"(زمننيأيب تفسري ابن " ،)١/٥٦٧(لواحديل"الوجيز" ،)٢/٢١٩"(قنديتفسري السمر:"انظر) ٥(

 ،)٤/٨"(تفسري اخلازن"، )١/٢٧١"(تذكرة األريب يف تفسري الغريب"، )٣/٩"(البغوي تفسري"،)٣/٨١"(السمعاين
  .)٤/٣٠٦(البن عبد الرب"االستذكار" ،)٥٠ص(للزجاجي " حروف املعاين"، )٥/٣٦٤"(البحر احمليط"
  ).٣/٨١"(تفسري السمعاين:"انظر) ٦(
  .   )٧/٢٢٣٠(ابن أيب حامت  وأخرج حنوه) ١٣/١١٧(الطربي  أخرجه)  ٧(
  ).١٣/١١٧(الطربي  أخرجه) ٨(
  ). ٣/٤٧٩"(معاين القرآن" ،)٢/٣٥٣"(إعراب القرآن:"انظر) ٩(



 

كما يكتب على ، وأبقى خربه ،فحذف االسم ،مما أمر اهللا به :أي ،ذلك احلفظ من أمر اهللا :أي"
  .(١)"الذي فيه ألفان :واملراد ،الكيس ألفان

عن أمر اهللا، ال من  أن احلفظ ناتج: أي" عن"مبعىن " من"إن : وقد ال حنتاج إىل هذا التقدير، بل نقول
  .(٢)، وعزى هذا القول للحسن~املالئكة، وهذا ما قاله القرطيب 

وزيد بن علي وجعفر بن   قراءة علي وابن عباس :والدليل عليه:"قال الزخمشري مستدالً هلذا القول
   .(٣)"حيفظونه بأمر اهللا :حممد وعكرمة

   .ىت يسلموه إىل ما قدر لهحيفظونه ألمر اهللا فيه ح: ومثل هذا القول قول من قال
   .(٤)حىت إذا جاء القدر خلوا عنه ،حيفظونه من أمر اهللا :ابن عباس قال

فهذا معناه أم حيفظونه بأمر اهللا تبارك وتعاىل؛ ولذلك إذا نزل القدر خلوا بينه وبينه؛ ألم مل يأمروا 
  .حبفظه

  :فهذا هو القول األول، ويف اآلية أقوالٌ أخرى،هي
   .وال يقدرون ،حيرسونه من أمر اهللا :املراد: (٥)ثاينالقول ال

من أمر م ترس فسر املعقبات بأا احلرس للملك حيهذا على قول من وعلى هذا؛ فمن على باا، و
  .اهللا

  .وقد سبق رد هذا القول، فما بين عليه، فهو مردود
  . تعاىل، فاجلن من أمر اهللا تبارك وحيفظونه من اجلناملراد : القول الثالث

  .(٧)والنخعي (٦)قال جماهدوذا  .وعليه؛ فمن على باا
   .له معقبات من أمر اهللا حيفظونه :واملعىن ،وتأخرياً أن يف الكالم تقدمياً :القول الرابع

                                  
  ).١٩/١٦( "ازيتفسري الر)"١(
  ).٩/٢٩٢"(تفسري القرطيب: "انظر) ٢(
  ).١٣/١١٨"(فسري الطربيت" :،وانظر)٢/٤٨٧"(الكشاف) "٣(
  ).٧/٢٢٣٢(ابن أيب حامت و) ١٣/١١٦(الطربيو )٢/٣٣٢(هتفسري يف الصنعاينأخرجه ) ٤(
" زاد املسـري " ،)٢/٤٨٧"(الكشـاف " ،)٢/٣٥٣(للنحاس"إعراب القرآن"، )١٣/١١٨"(فسري الطربيت: "انظر) ٥(
فتح " ،)٥/٨"(تفسري أيب السعود"، )٣/٣٢١"( البيضاويتفسري"، )٢/١٤٦"(تفسري العز بن عبد السالم" ،)٤/٣١١(

  ).٣/٦٩"(القدير
  .   )٧/٢٢٣٠(ابن أيب حامت و) ١٣/١١٩(الطربي  أخرجه) ٦(
  ).١٣/١١٩(الطربي  أخرجه) ٧(



 

  ".w"متعلق باملعقبات ال بـ" " z    y x     "وعليه؛ فـ
   .(١)قاله الفراء

  .والتأخري، فال يصار إليه إال حلاجة، وال حاجة بأن األصل عدم التقدمي: ويناقش هذا القول
   .(٢)، فحذف املضافاحلسنات والسيئات: عملهحيفظون عليه  :اخلامسل والق

اهلاء اليت وأو حتفظ بأمر اهللا  ،أن احلفظة من أمر اهللا" z    y x     " :وعلى هذا القول يكون معىن قوله

من  ،ألا كناية عن ذكر ؛ات والسيئاتمراد ا احلسن :وهي ،وحدت وذكرت "w"يف قوله 
  .(٣)الذي هو مستخف بالليل وسارب بالنهار

  . (٤)ابن جريجوهذا مذهب 
وهذا على قول من فسر املعقبات بامللكني اللذين عن اليمني وعن الشمال قعيد، وقد سبق مناقشة هذا 

 فيه نظر من هذه اجلهة، ومن التفسري، وأن وصف التعاقب ال يؤيد هذا القول، وبناء عليه؛ فهذا املعىن
  .أنه يلزم منه التقدير، واألصل عند أهل العلم عدم التقدير: جهة أخرى، وهي
ئلتهم رم أن اومس ،بدعائهم له ،ونقمته إذا أذنب ،حيفظونه من بأس اهللا :املراد: (٥)القول السادس

  .ميهله رجاء أن يتوب وينيب

µ ¶ ¸ ¹             }:  يف الكتاب العزيز ذا املعىن، كقولهبأسه ونقمته، وقد جاء أمر اهللا: فأمر اهللا
 Æ Å  Ä Ã Â Á   À ¿ ¾ ½ ¼ » º

Ë   Ê É   È Çz  )٢٤:يونس.(  

    ).٤٠:هود(  f e d c b az    }: وقوله

  ).٥٨:هود(  r      q p o n m l k j iz   }: وقوله

                                  
  ).٤/٣١١" (زاد املسري: "، وانظر)٢/٦٠(للفراء"معاين القرآن) "١(
  ).  ٥/٣٦٤"(البحر احمليط"، )٣/٣٠٢"(احملرر الوجيز" :انظر) ٢(
  ). ١٣/١١٩"(تفسري الطربي" :انظر) ٣(
  ).   ١٣/١١٩(الطربي  أخرجه) ٤(
" تفسـري النسـفي  "، )٣/٣٢١"(تفسري البيضـاوي "، )٩/٢٩٢"(تفسري القرطيب"، )٢/٤٨٧"(الكشاف" :انظر) ٥(
  ).٥/٨"(تفسري أيب السعود"،)٢/٢١١(



 

إم حيفظونه : هللا إذا قضي ال يرد، فال يقالويناقش هذا القول بأن أمر اهللا إذا جاء ال يدفع، وبأس ا
من أمر اهللا، نعم قد يسألون اهللا هلذا املؤمن املذنب، أما الكافر، فال يسألون اهللا له، واآلية عامة، فال 

  .ختصص
وقيل سواء من أسر القول ومن جهر به فله حراس وأعوان يتعاقبون عليه فيحملونه : (١)القول السابع

  .ظونه من أن ينجع فيه وعظعلى املعاصي وحيف
املالئكة هي املعقبات، فكيف : وهذا القول يقابل القول السابق، وهو قول ضعيف، وهو أنا إذا قلنا

  .وعظالفيه فع وحيفظونه من أن ين ،فيحملونه على املعاصي ،يتعاقبون عليه: يقال
  .من الضعف وإن أرادوا احلراس واألعوان من البشر، فقد سبق بيان ما يف هذا القول

  
  

  الترجيح

w     : "الذي يترجح يل والعلم عنده تبارك وتعاىل ما ذهب إليه اجلمهور من أن املراد بقوله تعاىل
z    y x " بأمر اهللا، أو هذا احلفظ من أمر اهللا، وبإذن اهللا  فليس فيها تقدمي وال تأخري؛ يدل على

العباد مجيعهم حمفوظون حبفظ اهللا تعاىل هلم، ويؤيد هذا أن لفظ اآلية عام، فال يقيد مبؤمن وال كافر؛ ف

أن : أي".¨ © ª » ¬ ® ¯ °: "هذا أن اهللا جل شأنه أردف بعد ذكر احلفظ، قوله
  .تلك املعقبات ال حتول بني أمر اهللا تبارك وتعاىل وعبيده
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  ).١٢:الرعد(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــ

                                  
  ). ٩/٢٩٣(هتفسرييف  القرطيبذكره ) ١(



 

  :وفيها مسألة واحدة، وهي

  . : {   ¿ ¾ ½ ¼zما املراد بقوله ] ١٩١[
  :~قال اإلمام ابن قتيبة 

    .)١("للمقيم" ¿  "للمسافر" ¾  "
  

  الدراسة
يري عباده الربق خوفاً وطمعاً، وقـد   أنه : ذكر ربنا تبارك وتعاىل منة من مننه وآية من آياته، وهي

  :املراد ذا على أقوال عدة، هياختلف أهل العلم يف 
   .للمقيم وطمعاً للمسافر خوفاً: املراد: أوهلا

  .منفعته يرجو واملقيم ومشقته، وذلك؛ ألن املسافر خياف أذاه
واختاره الطربي ومل حيـك غـريه والسـمرقندي والنحـاس والواحـدي       )٣(والثوري )٢(قتادة قاله

  .)٤(والسيوطي
، )٧(وبه قال الطـربي  )٦(وقتادة )٥(ق باملاء، كما جاء عن ابن عباسوبعض من ذهب إىل هذا فسر الرب
اخلوف متعلق باملسـافر؛ألنه  : ومن مثَّ، فقد قالوا. غالباً يقارنه ما على فهو جماز من باب إطالق الشيء

  . يلحقه أذى املطر ومشقته
  
  

   .)١(به االنتفاع يرجو ملن وطمعا املطر، ضرر خياف الذي للبلد خوفاً: القول الثاين

                                  
  ). ١٩٤ص"(تفسري غريب القرآن) "١(
  ).٤/٦١٨"(املنثور الدر: "، وانظر)١٣/١٢٣( والطربي )٢/٣٣٣(يف تفسريه  أخرجه الصنعاين) ٢(
    ).١٥٢ص"(الثوري تفسري:"انظر) ٣(
 "الـوجيز "،)٥/٢٥٣(للنحاس"القرآن معاين"، )٢/٢٢٠"(تفسري السمرقندي"، )١٣/١٢٣"(الطربي تفسري: "انظر) ٤(

  ).٣٢٣ص"(اجلاللني تفسري"، )١/٥٦٧( للواحدي
  ). ١٣/١٢٣( أخرجه الطربي) ٥(
  ).١٣/١٢٣( أخرجه الطربي) ٦(
  ).١٣/١٢٣"(الطربي تفسري: "انظر) ٧(



 

 مكانـه  يف كـان  إذا والطمـع  وإبانه، مكانه غري يف املطر من اخلوف :ويشبه هذا القول قول من قال
  .)٢(وإبانه

 .  )٣(الرب ألهل والطمع البحر، ألهل اخلوف: احلسن جاء عنويشبهه أيضاً ما 
   .الثواب يف وطمعاً العقاب، من خوفاً: )٤(القول الثالث

   .)٥(األرض ألهل شديد وعيد هذا إن :يقول الرعد، صوت عمس إذا :الزبري ابن وكان
   .الغيث يف وطمعاً الصواعق واهلدم وسائر أنواع الضرر، من املراد خوفاً:القول الرابع
  .)٧(واحلسن )٦(عباس ابن وبه قال

  .)٨(واختاره ابن عطية وابن جزي الكليب وأبو السعود والسعدي 
  : ~السعدي  قال الشيخ

  .)٩("ونفعه خريه يف ويطمع وحنوها، الثمار بعض على الضرر وأنواع واهلدم، الصواعق منه خياف: أي"
وهذا القول مماثل لسابقه، فما ينتج عن الربق من الصواعق احملرقة، والفيضانات املـدمرة، هـو مـن    

 . العذاب الذي يعذب اهللا به أهل األرض، فهذا القول ال ينبغي أن يذكر كقولٍ مستقلٍ
  
  
  

                                                                                                   
" احملـيط  البحـر "،)٤/٣١٣"(املسـري  زاد"، ()للزجـاج "معاين القـرآن "،)٢/٢٢٠" (تفسري السمرقندي: "انظر) ١(
)٥/٣٦٥.(  
 ،)٤/٩" (تفسري اخلازن"، )١٩/٢٠"(الرازي تفسري"، )٣/١٠"(البغوي تفسري"، )٣/٨٢"(السمعاين تفسري: "انظر) ٢(
  ). ١١/٢٧٣"(الكتاب علوم يف اللباب"
  . هذا األثر إىل أيب الشيخ) ٤/٦١٨"(املنثور الدر:"عزى السيوطي يف) ٣(
  ). ١٣/١١٧"(املعاين روح"، )٤/٣١٣"(املسري زاد"،) ٣/١٠٠"(والعيون النكت: "انظر) ٤(
  ).  ٤/١٢٩١"(مةالعظ"أخرجه أبو الشيخ يف ) ٥(
  ).٤/٣١٣"(املسري زاد"عزاه له ابن اجلوزي يف ) ٦(
    ).٩/٢٩٥"(القرطيب تفسري"،)٤/٣١٣"(املسري زاد: "انظر) ٧(
" القـدير  فـتح "، )٥/٩"(السعود أيب تفسري"، )٢/١٣٢"(الترتيل لعلوم التسهيل"،)٣/٨٢" (السمعاين تفسري:"انظر)٨(
  ).٤١٤ص"(السعدي تفسري"، )٣/٧٢(
  ).٤١٤ص"(السعدي سريتف)"٩(



 

  جيحالتر
القول األخري؛ إذ هو شامل جلميع األقوال، فالربق يـراه املسـافر،    -والعلم عند اهللا-الذي يترجح يل

فيخاف من آثاره، ويراه املقيم، فيطمع يف خرياته، ويراه أهل الرب، وأهل البحر، فيفرحون أو يرهبـون،  

؛ وعليه؛ فال ينبغـي ختصيصـه   "¾ ¿   ¼ ½ :"فهو صادق عليه هذا الوصف
دون بعض من غري دليل، ولعل ما ذكر كقول ابن قتيبة هو من باب ضرب املثال، ال أنه أريـد   ببعض

  .ذا القول ختصيص اآلية به دون ما سواه
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  ـــــــــ

  :وفيها مسألة واحدة، وهي

  ؟" ":  Ö Õما املرد بقوله ] ١٩٢[
  :~قال اإلمام ابن قتيبة 

" Ö Õ  Ô "١(احليلة، قال ذو الرمة: احليلة، واحلول: أي الكيد واملكر، وأصل احملال( :  
  .)٣("واحملاال )٢(ولبس بني أقوام فكل                أعد له الشغازب    

  
  الدراسة

  :على عدة أقوال، هي" Ö Õ  Ô : "التفسري يف معىن قوله تعاىلاختلف أهل 
 . احليلة، فهو شديد املكر والكيد: ما ذهب إليه ابن قتيبة وغريه من أن احملال: القول األول

 إذا لكـذا،  ومتحـل  للـهالك،  وعرضه السلطان، إىل به سعى إذا بفالن، فالن حمل: مأخوذ من قوهلم
  .)٤(فيه دواجته احليلة، استعمال تكلف

   .)١("احليلة :احملالة :معان أربعة على العرب كالم يف واحملالة:" قال أبو علي القايل

                                  
" العـروس  تاج"، )١/٥٠٥"(العرب لسان"، )٢/١١٢٤"(اللغة مجهرة"، وكذا هو يف )٤٤٥ص(البيت يف ديوانه) ١(
)٣/١٥١.(  
 الشغزبية، اعتقله :يقال الصراع، من ضرب الشغزبية ):٢/٢٧٢"(األمايل"القايل يف  علي أبو قال االلتواء،: الشغزبة) ٢(

  ".فيصرعه اآلخر رجلي بني هرجل املصارع يدخل أن وهو الشغزبية،
   ):١/٥٠٥(وقال يف اللسان 

    ".بالشغزبية وأخذته شغزبة، شغزبته: تقول برجلك، رجله تلوي أن :وهي ، الصراع يف احليلة من ضرب:  والشغزبية"
  ).  ١٩٤ص"(تفسري غريب القرآن)"٣(
 ذيب"، )٢/٢٧٢"(العرب لغة يف ايلاألم"، )٢/٢١٣"(النسفي تفسري:"،وانظر)١٩/٢٣( قاله الرازي يف تفسريه) ٤(

     ).١١/٦١٩"(العرب لسان"، )٥/٦٢"(اللغة



 

،وهو ظاهر )٣(، واختاره الزخمشري والبيضاوي والنسفي وأبو السعود والقامسي)٢(وإىل هذا ذهب قتادة
  .)٤(اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل وتلميذه ابن كثري

  .)٥(احليلة وهي احملالة، :مبعىن امليم، بفتح "احملال"قراءة : ذا القولويؤيد ه

 R Q  P O NM L Kz } :وعلى هذا املعىن، فهذه اآلية مبعىن قوله تعاىل
  .)٥٤:آل عمران(

  وعلى هذا؛ فهل امليم أصلية أم زائدة؟
  :قال السمني احلليب

ل، وهو املكر والكيد، ووزنه فعال، كمهـاد،  فاجلمهور على أا أصلية من املَح: واختلفوا يف ميمه" 
متكنـت، وقـد غلطـه    : إنه من احليلة، وميمه مزيدة، كمكان من الكون، مث يقـال : )٦(وقال القتيب

  .)٨("مزود، وحمول، وحمور: ، مثل)٧(لو كان مفْعالً من احليلة، لظهرت: "األزهري، وقال

                                                                                                   
البـن سـيده   "املخصـص "، )٣/١٥٢( للخطـايب  "احلديث غريب: "، وانظر)٢/٢٧٣"(العرب لغة يف األمايل) "١(
 لسـان "، )٩/٢٩٩"(القـرطيب  تفسـري " ،)٣/٣٤٨"(الفـائق "، )١/٥٨٤(للزخمشـري "البالغة أساس"، )١/٢٨٣(

     ).١١/٦١٩("العرب
 "أمحـد  اإلمام مسائل"، )٢/٣٣٣"(الصنعاين تفسري:"، ومل يسنده، وانظر)١٣/١٢٦(ذكره عنه الطربي يف تفسريه) ٢(

    ).٢/٤٦(  صاحل الفضل أيب ابنه رواية
 أيب تفسـري "، )٢/٢١٣"(النسـفي  تفسـري "، )٣/٣٢٣"(البيضاوي تفسري"، )٢/٤٩٠"(الكشاف":  ومنه: انظر) ٣(

    ).٦/٢٧٠"(تفسري القامسي"،)٥/١١( "السعود
  ).١/٣٣١"(شرح العقيدة الواسطية"،)٢/٥٠٨"(كثري ابن تفسري"،)١٢ص"(الواسطية العقيدة: "انظر) ٤(
" البيضـاوي  تفسري" ،)٣/٨٥"(السمعاين تفسري"، )٣/٣٠٤"(الوجيز احملرر:"وهي قراءة األعرج والضحاك، انظر) ٥(
  ).١٣/١٢٢"(املعاين روح"، )٣/٧٢" (القدير تحف"، )٥/١١" (السعود أيب تفسري"، )٣/٣٢٣(
، )١٣/١٢٢"(املعـاين  روح"،واأللوسي يف )١٩/٢٣(يعين ابن قتيبة، ومل أجده عنه، وقد ذكره الرازي يف تفسريه) ٦(

، وسـيأيت نقـل كـالم    "غريب القرآن" عن ابن قتيبة إال ما قاله يف ) ٥/٦٢"(ذيب اللغة"ومل يذكر األزهري يف 
أدب :"يدل أن ابن قتيبة مل يقل هذا، غاية ما هناك أم فهمومـه عنـه، وقـد قـال ابـن قتيبـة يف       األزهري، مما

  ".وفالن أحول منك، وأحيل، من احليلة ):"٥٦٨ص"(الكاتب
  . يعين الواو) ٧(
، وقد قال )٥/٢٢٨"(حاشية الشهاب على البيضاوي"،)١٩/٢٣" (الرازي تفسري: "وانظر) ٧/٣٢"(الدر املصون) "٨(

  .إن امليم أصلية): ٢/١٣٢"(الترتيل لعلوم التسهيل:"جزي يفابن 



 

 مـيم  احملال ميم أن توهم وأحسبه فاحش، غلطٌ احليلةُ املحال أصل القتيب وقول :قلت: "قال األزهري
 بإظهـار  جيـيء  فإنه الثالثة، بنات من كان إذا مفْعالً ألن تومهه؛ كما األمر وليس زائدةٌ، وأا مفْعل،
 علـى  رفاحل رأيت وإذا شاكلها، وما واملعير واملزيلُ واملحور واملجول واملرود املزود مثل والياء الواو
 .  )١("أشبهها وما ومحال ومراس ومالك مهاد ميم مثل أصلية، فهي مكسورةٌ ميم أولُه فعالٍ مثال

 مكـر  إذا بالرجل، الرجل حمل :ويقال زائدة، فتحت وإذا أصلية، كسرت إذا وامليم: "وقال ابن عطية
  . )٢("شديدة بسعاية وأخذه به،

 يف قتـادة  عـن  ذكرناه الذي والقول:"املعىن، قال اإلمام الطربيوقد عورض ابن قتيبة يف اختياره هلذا 
 :"يقـرآن  كانا أما على يدالن )٣(عباس ابن عن جريج ابن ذكره الذي والقول احليلة، أنه احملال تأويل
 علـى  يـأيت  قد ولكن امليم، بكسر محاالً مصدرها يأيت ال احليلةَ ألنَّ امليم؛ بفتح "املَحال شديد وهو
 املوضـع  هـذا  يف واملَحالة محالة، ال يعجز املرء :قوهلم ذلك محالة، ومن فيكون منها، ملَفعلةا تقدير
 واملماحلـة  محاالً، أماحله فالناً ماحلت من مصدراً، إال تكون فال امليم، بكسر فأما احليلة، من املَفعلة
  .)٤("امليم بفتح قرأه أحداً أعلم وال احليلة، من املعىن بعيدة
   .العقوبة، واملعىن واحد شديد األخذ، أو شديد: املراد: لثاينالقول ا
  .احملل سنة :الصعبة السنة تسمى الشدة، ومنه: واحملل

  .القوة شديد :)٧(وجماهد )٦(وقال ابن عباس  )٥(علي وذا قال
  .) ٨(االنتقام شديد:وقال الثوري

 إِذا:  محـاالً  ماحلته: يف اللغة ب، ويقالأي شديد القدرة والعذا": الزجاج وهذه ألفاظ متقاربة، قال
   .)٩("الشدة: اللغة يف واملَحل أشد، أيكما له يتبين حىت قاويته،

                                  
  ).٥/٦٢"(اللغة ذيب) "١(
  ). ٣/٣٠٤"(الوجيز احملرر)"٢(
    ).١٣/١٢٧( الطربي حكى عنه أنه فسرها  بأنه شديد احلول، أخرجه) ٣(
  ).١٣/١٢٧"(الطربي تفسري) "٤(
    ).١٣/١٢٧( الطربي أخرجه) ٥(
  .الشيخ وأيب حامت أيب إىل ابن) ٤/٦٢٧("املنثور الدر"عزاه يف ) ٦(
     ).١٣/١٢٧( الطربي أخرجه) ٧(
    ).١٥٢ص"(الثوري تفسري:"انظر) ٨(
  ). ٣/١٤٣(للزجاج"معاين القرآن) "٩(



 

 وال ، شيء عليه يتعاصى وال ، فعله إال شيئا يريد فال ، والقوة احلول شديد: أي:"قال الشيخ السعدي
 .)١("هارب يفوته

  لطربي والنحاس والواحدي واخلازن وابن جزي الكلـيب ا -شديد العقوبة واألخذ -واختار هذا القول
  
  

  .)٢(والسيوطي
  .)٣("القوة شديد :أي: "قال ابن جزي

 العقوبـة  شـديد :" ، فقال أبو عبيدة)٤(ومجع بني هذا القول وسابقه أبو عبيدة وابن األنباري وغريمها
  :)٦(لألعشى وأنشد ،)٥("والنكال واملكر
ععٍ فربن ن يف يهتزد...  املج غُص دى غزيرالن حال شديدامل. 

   .احلقد شديد: القول الثالث
   .)٧(البصري احلسن قاله

وجل؛ إذ هي صفة  عز اهللا صفات من احلقد صفةً يكون وقد اعترض على هذا القول، بأنه ال جيوز أن
  .نقص يرته اهللا تعاىل عنها

                                  
  ). ٤١٥ص"(السعدي تفسري) "١(
تفسـري  "، )١/٥٦٨(للواحـدي  "الوجيز"، )٣/٤٨٥(للنحاس"القرآن معاين"، )١٣/١٢٦"(الطربي تفسري:"انظر) ٢(
  ).٣٢٣ص"(اجلاللني تفسري"، )٢/١٣٢"(الترتيل لعلوم التسهيل"، )٤/١١"(خلازنا
، تفسـري  )٩/٢٩٩"(القـرطيب  تفسـري "، )٥/٦٢(ـذيب اللغـة  : "، وانظر)٢/١٣٢"(الترتيل لعلوم التسهيل)"٣(

  ).١١/٢٧٧" (الكتاب علوم يف اللباب"، )٤/٣٠٣"(األثر غريب يف النهاية"، )٤/١١"(اخلازن
" الصـحيحني  يف مـا  غريـب  تفسـري " ،)١/٩"(الناس كلمات معاين يف الزاهر"، )١/٣٢٥"(القرآن جماز:"انظر)٤(
  ).١٠/١٤٠(بطال  البن "البخاري صحيح شرح"، )١/٤١٨(
  ).١/٣٢٥"(جماز القرآن)"٥(
" العـرب  أشعار مجهرة"، )٥/٦٠"(اللغة ذيب"، )٢/٢٧٢"(العرب لغة يف األمايل:"البيت منسوب لألعشى يف ) ٦(
  .، ومل أجده يف ديوانه)٣٠/٣٩٤" (العروس تاج"، )١١/٦١٩"(العرب لسان" ،)١٤ص(
  ):٤/٣١٦"(املسري زاد"قال ابن اجلوزي يف ) ٧(
األنبـاري   ابـن  منـهم  املفسـرين،  من مجاعة عنه رواه وقد طرق، من مسنداً عنه مسعناه فيما البصري احلسن قاله"

    .بأنه شديد اهلالك، يعين األخذ أنه فسرها) ١٣/١٢٧( الطربي وقد أخرج". والنقاش



 

  .املراد شديد اجلدال: القول الرابع
   .جادل :أي ،أمره عن ماحل :يقال

  .)١(وبه قال ابن عرفة
  .)٢("مصدق وماحل مشفع، شافع القرآن:"  النيب قول ذلك ومن

   .)٣("مصدق جمادل خصم أي: "قال ابن األثري
ماحـل  "أنَّ : والتقصري، فقد خاب وخسر، ويؤيد هـذا  بالتضييع القرآن عليه شهد من :معناه: وقيل

ما أن يشفع لصاحبه، أو يشهد عليه، فإن شفع له قبلت ، فهو إ"مشفع شافع:" جعل يف مقابل "مصدق
  . )٤(شفاعته، وإن شهد عليه أهلكه؛لكونه مصدقاً يف شهادته، كما أنه مقبول يف شفاعته

 قـال  كـذبات،  ثالث كذبت الذي أنا هناكم، لست" :يقول  إبراهيم أن:الشفاعة حديث ويف
   .)٥("اإلسالم عن ا مياحل وهو إال كذبة فيها ما واهللا:  اهللا رسول
وجيادل، وهذه املدافعة واجملادلة ال تنفي املماكرة واملكايدة، فتفسري هذه اللفظة باملدافعة، هو  يدافع أي

ماحـل  : تفسري هلا بعاقبتها ومثرا، أي صنع ما صنع؛ ألجل الدفاع عن اإلسالم، فنستطيع أن نقـول 
  . مع قومه ومع امللك عه من أجل اإلسالم وأهله، ويدل عليه صني وكايد ومكر 

  
  الترجيح

الذي يترجح يل ما ذهب إليه أبو عبيدة ومن وافقه من احملال يشمل املكر والعقوبة؛ فال تضـاد بـني   
املعنيني، بل مها متقاربان، فعاقبة املكر والكيد األخذ والعقوبة، فمن مكر، فقد أراد العقوبة مبن مكـر  

  .ات أن احملال مبعىن اجلدال، ومل نر من السابقني من ذهب إليهبه، وأما اجلدال، فهذا حيتاج إىل إثب

                                  
  .، ومل أجده يف تفسريه)٢/٢٢٠"(السمرقندي تفسري"، )١٩/٢٣"(الرازي تفسري:"انظر) ١(
  ).٢٠٩١"(السلسلة الصحيحة"وصححه األلباين يف  من حديث جابر ) ١/٣٣١(أخرجه ابن حبان)٢(

  .عليه موقوفاً من قول ابن مسعود ) ٦/١٣١(مصنفه يف شيبة أيب وأخرجه ابن
  ).٤/٣٠٣"(األثر غريب يف النهاية) "٣(
 لغـة  يف األمـايل "، )١/١٠"(النـاس  كلمـات  معاين يف الزاهر"، )٤/١٧٤(سالم البن "احلديث غريب: "انظر) ٤(

  ،)٤/٥٣٥"(القدير فيض"، )٢/٣٤٥( اجلوزي البن "احلديث غريب"، )٢/٢٧٢"(العرب
ولـيس   من حديث أيب هريرة ) ١٩٤(ومسلم ) ٤٤٣٥(واحلديث عند البخاري ) ٢/٣١٠(أخرجه أبو يعلى) ٥(

  .عندمها لفظ املماحلة



 

 الوشـاية  واآلخـر  اخلري، قلة :أحدمها :معنيان له صحيح أصل :والالم واحلاء امليم: "يقول ابن فارس
  ...الكأل من األرض ويبس املطر انقطاع فاحملل. والسعاية
  .ماحل القوم، وزمان ممحل، وأحمل فهي وأحملت،
   .)١("به سعى إذا به حمل :خراآل واملعىن

 فعال فهو أصلية، فيه امليم كانت إن ألنه معنيني؛ هنا حيتمل امليم بكسر:  واملحال: " قال ابن عاشور 
  ...حتيل إذا متحل :قوهلم ومنه محل، وفعله الكيد، :مبعىن
  .  )٢("القوة مبعىن احلول، من مفعل فهو زائدة، امليم كانت وإن

 X W{  DC B A  S  R Q  P      O N  M L K J I H G F E
 ] \ [  Z Y X WV U Tz  )١٤:الرعد.(  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــ

  :وفيها مسألة واحدة، وهي

  ؟"V U T S  R Q  P      O N :"ما معىن املثل املذكور يف قوله تعاىل] ١٩٣[
  :~قال اإلمام ابن قتيبة 

يف أيديهم منه إذا دعوهم، إال ما يصري يف يدي من قبض على املاء ليبلغه فاه، والعـرب   ال يصري: أي"
  :قال الشاعر. هو كالقابض على املاء: تقول ملن طلب ما ال جيد

  قاً إِليكُمواكم وشي وإِيوإِن ... لُهأنام ِسقْه(٤)"(٣)كقابضِ ماٍء مل ت.  
  :وقال

  .(١)"ليقبض عليه، فيبلغه فاه أراد كباسط كفيه إىل املاء،"

                                  
  .  )٥/٣٠٢"(اللغة مقاييس) "١(
  ).١٣/١٠٦"(والتنوير التحرير) "٢(
 ،)١/١٨٤( للعسكري"الصناعتني" ،)٦/١٠٩"(مقاييس اللغة" ،)١٣/١٢٩"(تفسري الطربي"البيت غري منسوبٍ يف) ٣(
، وابـن  )١٠/٣٧٩" (لسان العرب:"وابن منظور يف) ٥/٢٨١(هتفسرييف ثعليب ال، وعزاه )٢/٥٠٨"(تفسري ابن كثري"

  .ضاين بن احلرث املزينل) ٨/٣٧٢"(فتح الباري :"حجر يف
  ) .١٩٤ص"(تفسري غريب القرآن) "٤(



 

           
  الدراسة 

ال يستجيب له هذا املـدعو   هذا مثل ضربه اهللا تعاىل لعبدة األصنام أعلم اهللا فيه أن سائل غري اهللا 
إال كاستجابة املاء لداعيه، واملراد نفي استجابتهم ملـن دعـاهم   : بشيء إال كباسط كفيه إىل املاء، أي

  :قال القرطيب. مطلقاً
 ،وهو املـاء  ،وفاعل املصدر املضاف مراد يف املعىن ،مث حذف املضاف ،فاملصدر مضاف إىل الباسط "

  .(٢)"إال كإجابة باسط كفيه إىل املاء: واملعىن
  :وقد اختلف أهل العلم يف معىن هذا املثل على أقوال عدة، هي

   .ىل فيه، ال يتم له ذلكليقبض على املاء حىت يؤديه إِ ؛أنه الباسط كفَّيه: القول األول
  .ففي اآلية اختصار على هذا، وهو باسط يديه إىل املاء؛ ليقبضه

 .فهو القابض على املاء ،من طلب ماال جيد :والعرب تقول
  .(٣)والبغويأيب عبيدة البخاري وهذا قول 

  .ويناقش هذا القول، بأن األصل عدم التقدير، وهذا القول فيه تقدير
  .وما هو ببالغه ،لريتفع املاء إِليه ؛لعطشان ميد يده إِىل البئرأنه ا: القول الثاين

  .(٤)للماء ألا معدنٌ وأطلق على املاء بئراً؛
  .(٩)واختاره السيوطي (٨)والفراء (٧)ومقاتل بن سليمان والثوري (٦)وعطاء (٥)قال عليوذا 

                                                                                                   
  ). ٢٢٤ص"(تأويل مشكل القرآن) "١(
  ).٩/٣٠١"(تفسري القرطيب) "٢(
" تفسـري السـمعاين  "، )٣/١٢"(تفسري البغوي"،)١/٣٢٧"(جماز القرآن"، )٤/١٧٣٢"(صحيح البخاري" :انظر) ٣(
)٣/٨٥.(  
   ).٩/٣٠١"(تفسري القرطيب" للفراء،"معاين القرآن:"انظر) ٤(
  ).١٣/١٢٩(الطربي  أخرجه) ٥(
  .الشيخ عبيد وابن املنذر وابن أيب حامت وأيب أيبإىل ) ٤/٦٢٩"(الدر املنثور"عزاه يف ) ٦(
  ).١٥٢ص"(تفسري الثوري"، )٢/١٧٢"(تفسري مقاتل بن سليمان:"انظر) ٧(
  ). ٢/٦١(للفراء"معاين القرآن) "٨(
  ).٣٢٤ص"(تفسري اجلاللني:"انظر)  ٩(



 

 أن األصل عند إطالق املاء، إرادة وما ذكروه من إطالق املاء وإرادة البئر، فهو وإن كان صحيحاً، إال
 . املاء، ال البئر، إال أن يدلَّ دليل من سياق وحنوه على إرادة البئر

  .أنه الرجل العطشان قد وضع كفَّيه يف املاء وهو ال يرفعهما:  لثالثاالقول 
فاه ما دام فليس ببالغ  ،كباسط يديه إىل املاء:، وحنوه جاء عن قتادة، حيث قال(١)ابن عباس وهذا قول

  . (٢)باسطا كفيه ال يقبضهما
 .(٣)واختاره الطربي

   .فال يأتيه أبداً ،ويشري إِليه بيده ،أنه الرجل يدعو املاَء بلسانه: الرابع ل والق
  .(٤)قاله جماهدوهذا ما 

واختاره الواحدي والسمرقندي والزجاج والزخمشري وابن عطية والرازي والبيضاوي وابـن جـزي   
  .(٥)السعود والشوكاينوالنسفي وأبو 
كاستجابة املاء من بسط كفيه إليه يطلب منه  :إال استجابة كاستجابة باسط كفيه، أي:"قال الزخمشري

وال بعطشه وحاجته إليه، وال يقدر أن جييـب دعـاءه    ،أن يبلغ فاه، واملاء مجاد ال يشعر ببسط كفيه
  .(٦)"وال يقدر على نفعهم ،تطيع إجابتهموال يس ،ويبلغ فاه، وكذلك ما يدعونه مجاد ال حيس بدعائهم

  .(٦)"نفعهم
وهذه األقوال الثالثة تشترك يف أن طالب املاء ال يبدو منه غري بسط املاء أو اإلشارة إليه، وال يظهر منه 

ولذا فقد عد الطربي هذه األقوال قـوالً  . بعد البسط قبض لتلك الكف، فلذلك ال يأتيه شيء مما طلب
  . واحداً

                                  
  ).٣/١٢"(تفسري البغوي:"، وانظر)١٣/١٣٠(الطربي  أخرجه)١(
  ).١٣/١٣٠(الطربي و) ٢/٣٣٤(هتفسرييف  الصنعاينأخرجه ) ٢(
  ).١٣/١٢٩"(تفسري الطربي) "٣(
  ). ٤/٦٢٨"(الدر املنثور"،)١/٣٢٦"(تفسري جماهد:"، انظر)١٣/١٢٩،١٣٠(الطربي  أخرجه) ٤(
" ازيتفسـري الـر  " ،)٣/٣٠٥"(احملرر الوجيز"  ،)٢/٢٢١"(تفسري السمرقندي" ،)١/٥٦٨(لواحدي ل "الوجيز) "٥(
تفسـري  " ،)٢/٢١٣"(تفسري النسفي" ،)٢/١٣٢"(التسهيل لعلوم الترتيل"، )٣/٣٢٣" (تفسري البيضاوي" ، )١٩/٢٤(

  ).٣/٧٣"(فتح القدير" ، )٥/١١"(لسعودأيب ا
  ).١٣/١٢٤" (روح املعاين"،)٢/٢١٣"(تفسري النسفي"،)١٩/٢٤"(ازيتفسري الر:"،وانظر)٢/٤٩١"(الكشاف) "٦(



 

وهـو   .فال يقدر عليـه  ،ه العطشان يرى خياله يف املاء من بعيد، فهو يريد أن يتناولهأن: مسااخلل والق
  .(١)عن ابن عباس ي ومر

  الترجيح
أنَّ هذا مثلٌ ضربه ربنا تبارك وتعـاىل لبيـان عـدم     -والعلم عنده سبحانه وتعاىل-الذي يترجح يل 

قاويل اليت ذكرت؛ألن املراد ما ذكرنـا  استجابة من دعا غري اهللا ملن دعاه، وهذا املعىن حاصل بتلك األ
  :فبأيها قلنا حصل املقصود، يقول ابن كثري

كما أنه ال ينتفع باملاء  ،دعب نله م وإما متناوالً ،إما قابضاً :أن الذي يبسط يده إىل املاء :ومعىن الكالم"
 بدون مـع اهللا إهلـاً  فكذلك هؤالء املشركون الذين يع ،للشرب الذي مل يصل إىل فيه الذي جعله حمالً

 Z Y Xz  ] \ [ } : وهلـذا قـال   ،وال يف اآلخرة ،يف الدنيا ال ينتفعون م أبداً ،غريه
   .(٢)")١٤:الرعد(

غري أن أوىل هذه األقاويل ما ذهب إليه الطربي وهو رواية عن ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما؛ إذ هو 
  .أشبهها بتأويل اآلية، واهللا تعاىل أعلم

  

{ X W  i  h g f  e d c b a ` _z )١٥:الرعد.(  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــ
  :وفيها مسألة واحدة، وهي

  ما املراد بالسجود هللا كرهاً؟] ١٩٤[
  :~قال اإلمام ابن قتيبة 

  :أي i  h g f  e d c b a    ` _z }  :وقوله" 

                                  
  .ابن املنذر وابن أيب حامتإىل ) ٤/٦٢٩"(الدر املنثور"، وعزاه يف )١٣/١٣٠(الطربي  أخرجه) ١(
  .)٤١٥ص"(عديتفسري الس" ،)٢/٥٠٨"(تفسري ابن كثري) "٢(



 

ألرض من املؤمنني طوعاً، ويستسلم من يف األرض من يستسلم من يف السموات من املالئكة، ومن يف ا
  .)١("الكافرين كرهاً من خوف السيف

  
  الدراسة

  .سجودهم خوفاً من السيف: أنَّ معىن سجود من سجد هللا كرهاً ~يرى اإلمام ابن قتيبة 
ـ    اد، وعلى هذا، فالسجود ال يراد به معناه املعروف املعهود شرعاً، بل املراد بـه االستسـالم واالنقي

فئة معينة، وهي اليت خافت السيف، فاستسلمت كارهة، ولـيس كـل   : واملقصود مبن سجد هللا كرهاً
  .كافر، فاآلية لفظها عام، واملراد ا اخلصوص

فهو قيد انقياد الكافر باخلوف من السيف، وعليه؛ فمن مل خيف  ~هذا ما يفهم من كالم ابن قتيبة 
  .من الكفار، ال يدخل يف اآلية

اخلضـوع،قال  : أن معـىن السـجود لغـة   : تفسري ابن قتيبة للسجود باالنقياد واالستسـالم  ووجه
   .)٢("له وينقاد هللا خيضع وهو إال شيء وليس واالنقياد، اخلضوع :اللغة يف والسجود:"النحاس

  .)٣("واخلضوع الذل :العرب لغة يف السجود وأصل:" قال الشنقيطي
قياد واالستسالم عام من مجيع اخللق، فكلهم عبيد هللا مربوبون له، لكن يشكل على قوله السابق أنَّ االن

  .مستسلمون ألمره القدري الكوين جل ربنا وعال
وقد وافق بعض العلماء ابن قتيبة يف تفسري السجود باالنقياد، وخالفوه فيمن انقاد، فذهب الزخمشـري  

 : لإىل أن االنقياد هو لألوامر الكونية، وهذا عام من اجلميع، فقا

  .)٤("عليه ميتنعوا أن يقدرون ال أبوا، أو شاؤا أفعاله، من فيهم أراده ما إلحداث ينقادون :أي"
مل يستثنوا منه أحداً، بل حكوا االنقياد هللا عاماً )٥(وهكذا، ملا حكى هذا القول غري واحد.  

                                  
  ).  ١٩٥ص"(تفسري غريب القرآن: "، وانظر)٤١٨ص"(تأويل مشكل القرآن) "١(
  ).٣/٤٨٧"(القرآن معاين) "٢(
  ).٢/٢٣٨"(البيان أضواء)"٣(
  ).٢/٤٩١"(الكشاف") ٤(
 تفسري"، )١٩/٢٤"(الرازي تفسري" ،)٣/٣٠٦"(الوجيز احملرر" ،)٢/٢٢١"(السمرقندي تفسري: "انظر) ٥(

 علوم يف اللباب"، )٥/٣٦٩"(احمليط البحر" ،)٢/١٣٣"(الترتيل لعلوم التسهيل"، )٩/٣٠٢"(القرطيب
  ).٢/٢٣٨"(البيان أضواء"، )١١/٢٨١"(الكتاب



 

  :يقول ابن عطية
   :)١(الشاعر قولك اللغة، يف هو ما حسب على والتذلل اخلضوع السجود جعلنا وإن" 

   للحوافر سجدا فيه األكم ترى           
 أنواع اهللا بقدره واإلستكانة التذلل من وتلحقه إال كافر من ليس ألنه ؛"من" يف أمجعون الكفار فيدخل
  . )٢("واعتباراته رزاياه حبسب حتصى أن من أكثر

  .)٤(كثري وأبو السعود واأللوسي يف اآلية الكرمية، واختاره ابن حيان وابن )٣(وهذا مذهب ابن زيد
  .فهذا القوالن يشتركان يف أن املراد بالسجود يف اآلية معناه اللغوي، وليس املعىن الشرعي

  :إن السجود على معناه الشرعي، مث يف توجيه الكالم أربعة مسالك، هي: وقيل
مل يأت بـه هـؤالء    أنه حق هللا وواجب له سبحانه السجود، لكن: أن حيمل الكالم على معىن: األول

  . )٥("واحلصول الوقوع عن بالوجوب فعرب"الكافرون، 
  :قال الشوكاين

 اآليـة  يف املذكور السجود حيمل أن بد فال حقهم، يف ذا السجود تأويل يصح فال الكفار، يف وأما" 
  .)٦("وغريه بالفعل السجود يناول حىت ووجب؛ السجود هللا حق :معىن على

محل السجود على من أكره من الكافرين واملنافقني، فتكون اآليـة  : -ى هذا القولعل-واملسلك الثاين
  .   من قبيل العام املراد به اخلصوص

  :قال الواحدي يف بيان معىن السجود هللا كرهاً

                                  
، )٤/١١٨١(للبكري "استعجم ما معجم"، )٢/٦٨(للعسكري"املعاين ديوان:"اخليل، انظر هذا البيت منسوب لزيد) ١(
  ). ١/٦١("البصرية احلماسة"، )١/١٦٧"(الوجيز احملرر"

  .  إىل النابغة) ٥/٢٥٩(ونسبه الثعليب 
  ).٣/٣٠٦"(الوجيز احملرر")٢(
  ).١٣/١٣١(الطربي أخرجه) ٣(
" املعـاين  روح"، )٥/١١"(السـعود  أيب تفسـري "، )١/٣٧٩"(كثري ابن تفسري"،)٥/٣٦٩"(احمليط البحر: "انظر) ٤(
)١٣/١٢٦.(  
  ).٥/٣٦٩"(احمليط البحر"، وابن حيان يف )٤/١٢(فسريه، وكذا اخلازن يف ت)١٩/٢٤(قاله الرازي يف تفسريه) ٥(

  ).١١/٢٨١"(الكتاب علوم يف اللباب"، )٤/١٢"(تفسري اخلازن: "، وانظر)٣/٧٣"(القدير فتح) "٦(



 

 بـه  واملـراد  عـام  واللفظ السيف، خوف من سبحانه هللا فسجدوا السجود، على أكرهوا من وهم"
  .)١("اخلصوص

  .وغريمها )٤(وقتادة )٣(احلسن قول ، وهذا)٢(ينوعزاه للمفسر
  . )٥(الفراء والطربي والثعليب والبغوي والثعاليب واجلالل السيوطي: واختار هذا القول
هو وضـع  : بأن احلقائق الشرعية مقدمة على احلقائق اللغوية، والسجود يف الشرع: ويتأيد هذا القول

عىن، مثَّ إنا جند أن البعض من الكفار ال يسجد، فكـان  اجلبهة يف األرض، فيحمل السجود على هذا امل
من املناسب أن حتمل اآلية على أا من قبيل العام املراد به اخلصوص، وقد جاء يف الكتاب العزيز، مـا  

  :يدل على أن السجود ذا املعىن خاص ببعض أهل السموات واألرض، قال الشنقيطي
:  احلـج  سورة يف تعاىل قوله املخصوص، العام من رضواأل السموات أهل سجود أن على والدليل" 

{  s r q      p o n m l k j i  h   g  f e d c
| { z y  xw v u tz  )فقولــه ،)١٨:احلــج:{   v u

 wz  ٦("املذكور السجود يف داخل غري الناس بعض أن على دليل(.  
  .أن املراد سجود ظل الكافر: املسلك الثالث

  .)٨( سليمان بن ومقاتل )٧(وإىل هذا ذهب جماهد 
ويناقش هذا القول بأن سجود الظل ذكر بعد ذكر سجود من يف السموات واألرض، فحمـل املعـىن   

  .على سجود الظل يستلزم التكرار، فاألوىل أن حتمل على معىن ال يستلزم التكرار

                                  
  ).١/٥٦٨(للواحدي "الوجيز) "١(
  ).٣/١١(للواحدي"الوسيط:"انظر) ٢(
  ).١٣/١٣١( الطربي أخرجه) ٣(
  ).١٣/١٣١( الطربي أخرجه) ٤(
 تفسري"، )٥/٢٨٢"(الثعليب تفسري"، )١٣/١٣١"(الطربي تفسري"، )٢/٦١(للفراء"معاين القرآن: "ظران) ٥(

    ).٣٢٤ص"(اجلاللني تفسري"،)٢/٢٨٦" (الثعاليب تفسري"، )٣/١٢"(البغوي
  ).٢/٢٣٨"(البيان أضواء)"٦(
  ).١/١٣٠"(جماهد تفسري:"انظر) ٧(
  ).٢/١٧٢"(سليمان بن مقاتل تفسري" :انظر) ٨(



 

ل الضيق والشدة، فإم أن هذا السجود عام، واملراد حدوثه من الكفار واملنافقني يف حا: املسلك الرابع
 يكون أن حيتمل:" يلجأون إىل اهللا تعاىل، فيقعون له ساجدين داعينه كشف املكروب، يقول البيضاوي

 والرخـاء،  الشـدة  حـاليت  طوعاً الثقلني من واملؤمنون املالئكة له يسجد فإنه حقيقته، على السجود
  . )١("والضرورة الشدة حال كرهاً والكفرة

  . )٢(يه النسفيوهذا ما ذهب إل
 بسهولة طوعاً هللا يسجدون املؤمنني أنَّ اآلية مجيعها يف أهل اإلميان، فبعض: ويف اآلية قول ثالث، وهو

 الطاعة تلك أداء على نفسه حيمل أنه مع عليه ذلك لصعوبة كرهاً؛ هللا يسجد من املسلمني ومن وحمبة،
  .)٣(أىب أم شاء

لعموم، فقصرها على املؤمنني، قصر للفظ على بعض معناه، فال من ألفاظ ا" من"أنَّ : ويشكل على هذا
  .يقبل إال بدليل، وال دليل

أنَّ اآلية سيقت لبيان قهر اهللا تعاىل للمخلوقات، وبيان انتظامها حتت ملكه وسلطانه، ومحلـها  : وأيضاً
  .    على خصوص املؤمنني خيالف هذا

    .)٤("باآلية املقصود املعىن جهة من لقق فهو هذا، يقتضي اللفظ كان وإن" :ابن عطية قال
 ملـا  خاضع تعاىل، هللا مقهور كله العامل أن هو إمنا اآلية هذه مساق أنَّ :يظهر والذي: "قال ابن حيان

 داخلون كانوا ما كائنا تعبدوم فالذين .تعاىل قدر ما إال منه يكون ال مشيئته، على مقصور منه، أراد
 منـها  يتصور أشخاصاً ليست والظالل السجود، يف الظالل تشريك املعىن هذا على ويدل القهر، حتت

 العامل، من هي إذ ، أراد ما على يصرفها تعاىل مشيئته حتت داخلة ولكنها املخصوصة، باهليئة السجود

                                  
  ).٣/٣٢٤"(البيضاوي تفسري" )١(
  ).٢/٢١٣"(النسفي تفسري: "انظر) ٢(
املراد بالسجود معناه الشرعي، : نسبه غري واحد للفراء، منهم وهذه النسبة غري صحيحة، بل الفراء يذهب إىل قول من قال) ٣(

الزجاج والنحاس، ونسبته للنحاس، وهم، إىل  )٣/٣٠٦"(الوجيز احملرر"يف ونسبه ابن عطية . واآلية من قبيل العام املراد به اخلصوص
  .كمعىن جائز يف اآلية الكرمية) ٣/١٤٤(للزجاج"معاين القرآن"وأما الزجاج فقد ذكره يف 
 تفسري"، )١٩/٢٤"(الرازي تفسري" ،)٣/٣٠٦"(الوجيز احملرر"، )٣/٢٨٢"(والعيون النكت: "انظر هذا القول يف

  ).٣/٧٣( "القدير فتح"، )١١/٢٨١"(الكتاب علوم يف للبابا"، )٥/٣٦٩"(احمليط البحر"، )٩/٣٠٢"(القرطيب
  ).٣/٣٠٦"(الوجيز احملرر")٤(



 

i h g f e d c b  } :تعـاىل  قـال  كمـا  إرادته، حتت داخلة وأعراضه جواهره فالعامل
p o n m l k jz   )١()"٤٨:النحل(.  

  
  الترجيح

أن املراد بالسجود معناه اللغوي، وهـو الـذل واخلضـوع،     -والعلم عند اهللا تعاىل -الذي يترجح يل
وعليه؛ فاآلية عامة يف مجيع الناس مؤمنهم وكافرهم، وكأن املقصود من هذه اآلية هـو هـذا، بيـان    

 :"هلـذا جـاء بالوصـف   دخول الناس كلهم يف ملك اهللا وقهره، وعدم خروج أحد منهم عن هذا، و
Æ Å "   مث عقب بذكر الظالل، ليدل أن اجلميع منتظم يف هذا املضمار، فال خيـرج عنـه

¿ À   }:أحد، ومثل هذه اآلية آية آل عمران، حيث ذكر اهللا إسالم اخللق طوعاً وكرها، فقال
Æ Å Ä      Ã Â Áz  )٨٣:آل عمران.(  

  :ىن اللغوي؟ قلناالسجود له معىن شرعي، فليقدم على املع: فإن قيل
  .ال مانع من الصريورة إىل املعىن اللغوي، وترك املعىن الشرعي إذا دلت قرينة على هذا، كما ههنا
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 Ï Î Í      Ì ËÊ É È Çz )١٧:الرعد.(  

                                  
  ).٦/٢٧٢"(تفسري القامسي:"، وانظر)٥/٣٦٩"(احمليط البحر)"١(



 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــ

  :وفيها مسألة واحدة، وهي
  .فيمن ضرب له هذا املثل] ١٩٥[

  :~قال اإلمام ابن قتيبة 
الباطل وإن ظهر على احلق يف بعض األحوال وعاله، فـإن  : هذا مثل ضربه اهللا للحق والباطل، يقول"

  .)١("اهللا سيمحقه ويبطله، وجيعل العاقبة للحق وأهله
  

  ةالدراس
  :اختلف أهل التفسري يف هذا املثل املضروب، ملن ضربه اهللا تعاىل له؟ وكان خالفهم على ثالثة أقوال

 بالزبـد  وشـبه الباطـل   الصايف، الباقي باملاء أن املثل ضرب للحق والباطل، فشبه احلق: القول األول
  .الذاهب، فالباطل وإن عال زمناً قليالً، فمصريه إىل الزوال واالضمحالل

  .)٤(وقتادة )٣(وجماهد )٢(ذا مذهب احلسنوه
وهو اختيار الطربي والسمرقندي والواحدي والبغوي وابن عطية والزخمشري والقـرطيب والبيضـاوي   

  .)٥(وابن كثري والسيوطي وأبو السعود والسعدي والشنقيطي

º « ¼   ¹« : أن اهللا جل شأنه قد صرح مبن ضرب له هذا املثل، فقال: وحجة هذا القول
½« .  

                                  
  ). ٣٢٦ص"(تأويل مشكل القرآن) "١(
  ).١٣/١٣٥(الطربي أخرجه) ٢(
  ).١٣/١٣٦(الطربي واألثر أخرجه) ١/٣٢٨"(جماهد تفسري:"انظر) ٣(
  ).١٣/١٣٦(والطربي )٢/٣٣٤(أخرجه الصنعاين يف تفسريه) ٤(
 تفسـري "، )١/٥٧٠(للواحـدي " الوجيز" ،)٢/٢٢٢"(السمرقندي تفسري"، )١٣/١٣٤"(الطربي تفسري: "انظر) ٥(

 ابـن  تفسري"، )٣/٣٢٦" (البيضاوي تفسري"،)٩/٣٠٤"(القرطيب تفسري" ،)٣/٣٠٧"(الوجيز احملرر"، )٣/١٣"(البغوي
 أضـواء "، )٤١٦ص"(السعدي تفسري"، )٥/١٥"(السعود أيب تفسري"، )٣٢٥ص" (اجلاللني فسريت"،)٢/٥٠٩" (كثري
  ).٣/٣٠٨"(البيان



 

 فمثـل " أن هذا مثل مضروب ألهل احلق وهم املؤمنون، وأهل الباطل وهم الكـافرون،  : القول الثاين
  . )١("كالزبد وعمله واعتقاده الكافر ومثل به، املنتفع كاملاء وعمله، واعتقاده املؤمن

  .)٢(وإىل هذا ذهب الزجاج وابن أيب زمنني
علماء مجعوا بني هذا القول وسابقه، كالزخمشري وابـن  ومل يتبني يل وجه هذا القول، لكن مجعاً من ال

  . )٣(جزي الكليب والشوكاين
 .ومنتحليه وللباطل وذويه، للحق اهللا  ضربه هو مثل: فقالوا

  .إنه ال تنايف بني هذا القول وسابقه، فعلو احلق وظهوره وبقائه مرتبط بعلو أهله وبقائهم: وقد نقول
  : ~ أن املثلَ ضرِب يف املؤمنني فحسب، فقال وقد ذهب ابن القيم رمحه اهللا إىل

     .)٤("املؤمنني حق يف ولكن الرعد، سورة يف والناري املائي املثلني سبحانه ذكر وقد"
  . لكن، هذا التقييد بأهل اإلميان يفتقر إىل دليل، فاملثل حيتمل العموم، فاحلمل عليه أوىل

 العباد قلوب وشبه باملاء، السماء من نزوله اهللا  شبه أنه مثل مضروب للقرآن الكرمي،: القول الثالث
   .واجلهل والعقل والشك اليقني قدر على منه فتحمل باألودية،

 لعموم باملطر؛ القرآن فشبه، القلوب يف منه يدخل وما للقرآن تعاىل اهللا ضربه مثل وهذا:"قال املاوردي
 املـاء  مـن  األودية يف يدخل ما مثل القرآن نم فيها يدخل باألودية، القلوب وشبه، نفعه وبقاء خريه
  . )٥("وضيقها سعتها حبسب

 فيهـا  تسـتقر  األودية أن كما القرآن، علوم أنوار فيها تستقر القلوب ألن:"قال الرازي مبينا هذا املثل
 ضـيقه،  أو بسعته يليق ما األمطار مياه من فيه حيصل فإمنا واحد كل أن وكما السماء، من النازلة املياه
 وقوة وخبثه طهارته من القلب بذلك يليق ما القرآن علوم أنوار من فيه حيصل إمنا قلب كل ههنا فكذا
 الزبد ذلك إن مث ، خبث خيالطها املذابة السبعة األجساد زبد يعلوه املاء أنَّ وكما فهمه، وقصور فهمه

 ا ختتلط القرآن ياناتب ههنا كذا السبعة، األجساد وجوهر املاء جوهر ويبقى ويضيع، يذهب واخلبث

                                  
  ).٤/٣٢٢"(املسري زاد: "قاله ابن اجلوزي يف ) ١(
  ).٢/٣٥٢"(أيب زمنني ابن تفسري"، )٣/١٤٥(للزجاج"معاين القرآن: "انظر) ٢(
  ، )٣/٧٤"(القدير فتح"،)٢/١٣٣"(يلالترت لعلوم التسهيل"، )٢/٤٩٣" (الكشاف: "انظر) ٣(

  ).١/١٥٢"(املوقعني إعالم) "٤(
  ).٣/١٠٦"(والعيون  النكت) "٥(



 

 العاقبـة،  يف واملكاشفة واحلكمة والدين العلم ويبقى وتضيع، تزول باآلخرة إا مث وشبهات، شكوك
  .)١("به املمثل على املثل انطباق ووجه املثل هذا تقرير هو فهذا

ز ابـن عبـد   والفراء واملاوردي والسمعاين والرازي والع )٣(وابن عيينة )٢(وهذا قول مقاتل بن سليمان
  .)٤(السالم وابن عاشور، وحنوه اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية

أن القرآن نزل من السماء بأمر اهللا، وكذا املاء، واملاء به حياة البالد، وكذا القـرآن  : ويؤيد هذا القول
  .به حياة القلوب، فوجه بينهما واضح جداً

 مـن  بـه  بعثت ما مثل":  قوله :وهو ل،التأوي هذا يؤيد ما الصحيح احلديث ويف:"قال ابن حيان
 والعشـب  الكأل وأنبتت املاء قبلت طيبة طائفة منها وكانت أرضاً، أصاب غيث كمثل والعلم، اهلدى
 قيعان منها وكانت ورعوا، وسقوا به الناس فانتفع املاء، فأمسكت أجادب، طائفة منها وكانت الكثري،

 اهللا هـدى  يقبل مل من ومثل واهلدى، العلم من به تجئ مثل ما فذلك كأل، تنبت وال ماء، متسك ال
  .)٦(")٥("به أرسلت الذي

  . )٧(ويروى هذا القول عن ابن عباس
  :وقد أنكره ابن عطية، فقال

                                  
  ).١٥٤ص(للعز بن عبد السالم"األحكام أدلة بيان يف اإلمام:"، وانظر)١٩/٢٩(الرازي يف تفسريه  قاله )١(
  ): ٥٥١ص"(النواظر نياألع نزهة"، قال ابن اجلوزي يف )٢/١٧٣"(سليمان بن مقاتل تفسري:"انظر) ٢(
  .واحلق أنه مل ينفرد به بل تابعه عليه غريه". به انفرد إنه:  ويقال"

  ).٧/٢٧٧"(األولياء حلية"أخرجه أبو نعيم يف ) ٣(
، )١٩/٢٩" (الـرازي  تفسـري "، )٣/٨٧"(السمعاين تفسري"،)٣/١٠٦"(والعيون  النكت"، )٢/٦٢(للفراء"معاين القرآن: "انظر) ٤(
، )١٣/١١٧"(والتنـوير  التحرير"، )٧/٤٢٨"(التعارض درء"، )٢/٤١٩"(الفتاوى جمموع"، )١٥٤ص" (األحكام أدلة نبيا يف اإلمام"

  ).٩/٣٠٥"(القرطيب تفسري"، ) ٣/١٣"(البغوي تفسري"، )٥/٢٨٣"(الثعليب تفسري: "وانظر
  . من حديث أيب موسى األشعري ) ٢٢٨٢( ومسلم) ٧٩(البخاري أخرجه) ٥(
 الوابـل " ،)١٠/٧٦٦(لشـيخ اإلسـالم  "الفتـاوى  جمموع"، وانظر هذا االستدالل يف )٥/٣٧١"(طاحملي البحر) "٦(

  ).١٣/١١٧"(والتنوير التحرير"، )١٩٨ص"(الوهاب عبد بن حممد اإلمام خلصها مسائل"، )٨٢ص"(الصيب

 عبـاس  ابن عن لشيخا وأبو حامت أيب وابن املنذر وابن جرير ابن أخرج):" ٤/٦٣٢"(املنثور الدر"قال السيوطي يف ) ٧(

 قدر على القلوب منه احتملت تعاىل اهللا ضربه مثل هذا: قال اآلية"~ �  ¡ ¢  :"قوله يف - عنهما اهللا رضي -
  ". أهله به اهللا فينفع اليقني العمل، وأما معه ينفع فما الشك فأما وشكها، يقينها
  ).٣/١٠٦"(والعيون  النكت:"وانظر



 

 به متسك وقد الرموز، أصحاب أقوال إىل ينحو ألنه عباس؛ ابن عن -أعلم واهللا- يصح ال قول وهذا" 
 ذلـك،  إىل تدعو علة لغري العرب كالم مفهوم عن اللفظ اجإلخر وجه وال الطريق، ذلك وأهل الغزايل

  ¹« : تعـاىل  قوله أن قصد فإمنا عباس، ابن عن القول هذا صح وإن برمحته، للصواب املوفق واهللا
½ ¼ » º« من أيضاً يعتريها الذي والباطل املهدية، القلوب يف يتقرر الذي احلق :معناه 

   .  )١("وجل عز اهللا كتاب يف تنظر حني وشبه وساوس
لكن، ال وجه هلذا اإلنكار، واملعىن املذكور معىن صحيح، وال يبطله أن جاء به أصحاب الرموز، فإم 

  .إن جاء مبا هو حق قبل منهم، مث مل ينفردوا به، فقد وافقهم عليه مجع من العلماء
  

  الترجيح
والباطل؛ ألن اهللا سبحانه أن هذا مثل مضروب للحق  -والعلم عنده سبحانه وتعاىل-الذي يترجح يل 

، مث إن هذا القول ال ينفي »º « ¼ ½  ¹« :صرح ذا، فقال بعد أن ذكر هذا املثل
ما ذكر من األقوال، بل هو مستوعبها، ولعل هذا عذر من قال غري هذا من أهل العلم، فالقرآن مـن  

  . احلق، وأهل احلق تبع للحق، فرفعة احلق وعلوه رفعة وعلو ألهل احلق
  
  
  
  
  
  

                                  
  ).٣/٣٠٨"(الوجيز احملرر) "١(



 

{ X W      y x w vu t  s      r   q p o    n m l k j i  h
 l         k j i h gf   e d c b a `  _ ~ } | {z

 ~ }   | {   z yx w  v u t s r q  p o n mz  )٣١:الرعد.(  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــ
  : وفيها مسألتان، مها

  بيان جواب لو يف اآلية الكرمية؟: املسألة األوىل] ١٩٦[
  :~قال اإلمام ابن قتيبة 

" u t  s      r   q p o    n m l k j i  h "لكان هـذا القـرآن،   : أراد
  .)١("فحذف اختصاراً

  
  

  الدراسة
ذكر اهللا تبارك وتعاىل يف هذه اآلية الكرمية أنه لو كان قرآناً تسري به اجلبال، أو تقطع بـه األرض، أو  

على " لو"به األموات، فهذه أفعال لو، لكن مل يذكر جواا، ومن مث اختلف املفسرون يف جواب  يكلم
  : قولني اثنني، مها
  :حمذوف، ويقدر، مث اختلف القائلون ذا على قولني اثنني" لو"أن جواب : القول األول

  :القرآن، واملعىن هذا لكان: تقديره: أوهلما
  . ، لكان هذا القرآنولو أن قرآناً سريت به اجلبال

ويف هذا بيان لفضل كتاب اهللا تبارك وتعاىل على سائر الكتب، فلو كان اهللا قضى لكتاب أن تسري به 
  . اجلبال، أو تقطع به األرض، أو يكلم به املوتى، لكان أوىل الكتب به كتاب اهللا 

   .)٢("بقرآنكم لفعل قرآنكم، غري بقرآن هذا فعل لو" :قتادة قال

                                  
  ). ١٩٥ص"(تفسري غريب القرآن) "١(
   ).١٣/١٥٢(والطربي) ٢/٣٣٧(يف تفسريه  أخرجه الصنعاين) ٢(



 

  . )١("اآلية فصاحة حيرز حسن، قول وهذا: "عطية قال ابن
وهذا ما اختاره ابن قتيبة، وهو اختيار مقاتل بن سليمان والسمرقندي والسمعاين والزخمشـري وأبـو   

  .)٣(، وعزاه النحاس ألكثر أهل اللغة)٢(الربكات ابن األنباري وابن حيان وابن عاشور والسعدي
  .)٤(وقدمه البيضاوي والنسفي وأبو السعود

 : { ed    c b a ` _ ~ } |  { z yوهذه اآليـة كقولـه  

k j i h g fz )٢١:احلشر.(  
ويف هذا التقدير بيان لشدة عناد هؤالء الكفار الذين مل يؤمنوا ذا الكتاب املرتل على علـو مرتلـة،   

  : وشرف مكانته، يقول ابن عاشور
  .)٥("ودالئله القرآن دي يهتدوا مل إذ م،ضاللته بنهاية عليهم بالنداء تعريضياً معىن ذلك ويفيد" 

  .آمنوا ملا كله هذا كان لو تقديره أن :ثانيهما
  .)٦(واختار هذا القول الواحدي والزجاج والرازي وابن جزي الكليب والسيوطي

 اللغـة  يف والغالـب  -أن اهللا جل شأنه ذكر قبل لو ما يدل على جواا احملـذوف : ويؤيد هذا القول
 علـى  دليالً الشرط قبل ما ليكون الشرط؛ قبل املذكور جنس من احملذوف، اجلواب يكون أن :العربية

 {   T S  R Q P O N M L K J:وهو قولـه   -)٧(احملذوف اجلواب
Z Y X W V Uz  )٣٠:الرعد.(   

                                  
  ).٣/٣١٣"(الوجيز احملرر) "١(
 ،)٣/٩٤"(السمعاين تفسري"، )٢/٢٢٧"(السمرقندي تفسري"،)٢/١٧٢"(سليمان بن مقاتل تفسري:"انظر) ٢(
 التحرير"، )٥/٣٨٢"(احمليط البحر "،) ٢/٥٢(البن األنباري"إعراب غريب القرآن"،)٢/٤٩٨"(الكشاف"

  ).٤١٨ص" (السعدي تفسري"،)١٣/١٤٣"(والتنوير
، )١/١٨٢"(الصناعتني"، )٢/٦٤٧(البن جين"اإلعراب صناعة سر: "، وانظر)٣/٤٩٦(للنحاس"القرآن معاين)"٣(
  ).٢/٤٦٠(البن األنباري"اخلالف مسائل يف اإلنصاف"
    ).٥/٢١"(السعود أيب تفسري"، )٢/٢١٨"(النسفي سريتف" ،)٣/٣٢٩"(البيضاوي تفسري: "انظر) ٤(
  ).١٣/١٤٣"(والتنوير التحرير)"٥(
 لعلـوم  التسـهيل "، )١٩/٤٢"(الـرازي  تفسـري "، )٣/١٤٨(للزجـاج "معاين القـرآن "، )١/٥٧٣(للواحدي "الوجيز: "انظر) ٦(

  ).٢/٢١٨"(النسفي تفسري"، )٣٢٧ص"(اجلاللني تفسري" ،)٢/١٣٥"(الترتيل
  ).٣/٨٤"(القدير فتح:"، وانظر)٢/٢٤٠"(البيان األضواء"شنقيطي يفقاله ال) ٧(



 

للقرآن الكرمي، مث جاء ذه اآلية، ليدل أيضاً أن ما ذكر ال يـنفعهم   فأخرب بكفرهم مع تالوة النيب 
  .يف اإلميان، فقد سبق يف علم اهللا أم ال يؤمنون

أن هذا املعىن جاء إثباته كثرياً يف كتاب اهللا تعاىل، فعندما يتعنت الكفار يف طلـب اآليـات،   : وأيضاً
قولـه جـل   : أن اآليات ال تنفع إال من شاء اهللا هدايته، ومن ذلك ويعلقون عليها إميام، خيرب اهللا 

E  D C B      Q P        O N M L            K J  I  H G F    } :شأنه
 T S Rz  )١١١:األنعام.(  
   :واملعىن مقدم، لو جواب أن: القول الثاين

   .)١(سألوا ما عليهم أنزلنا ولو بالرمحن يكفرون وهم
  .فيكون هذا من باب املقدم واملؤخر
  . وهذا من جهة املعىن، كالوجه السابق

  .)٢(راءهذا الوجه الف وقد جوز
   .ويناقش هذا القول، بأنه خالف األصل، فاألصل عدم التقدمي والتأخري

  

                                  
 :، فقالوا اهللا لرسول قريش كلمت :قال القرظي، كعب بن حممد عن) ٥/٢٥٦(يف سريته  إسحاق روى ابن) ١(
 املاء، منه نشرب حىت ينبوعاً، األرض من لنا واخرج اجلبال، هذه بقرآنك عنا فسير املاء، قليلِ ضيقٍ واد يف إنا حممد، يا

  .وجل هذه اآلية عز اهللا فأنزل لقوا؛ ماذا فنسأهلم نكلمهم، آباءنا، لنا واخرج
  .حنوه من حديث ابن عباس ) ٩/٥٥٧"(املختارة"وأخرج الطرباين ومن طريقه الضياء املقدسي يف 

 وقد ضعيف، وهو بيان،ظ أيب بن قابوس وفيه):"٧/٤٣"(الزوائد جممع"ظبيان، قال اهليثمي يف  أيب بن وفيه قابوس
  ".فيه لني]:"٥٤٤٥"[التهذيب تقريب"قال ابن حجر يف  ".وثق
]: ٣٧٤٢"[التهذيب تقريب: "قال ابن حجر يف األيلي، عمر بن عبد اجلبار: وفيه )٢/٤٠(يعلى يف مسنده أبو ورواه
  .ضعيف
 .انتهى شيء، ال :معني بن حيىي لقا):"٣/٣١٦"(امليزان لسان:"قال ابن حجر يف إبراهيم، بن عطاء بن عبد اهللا :وفيه
  .تضعيفه إىل اجلمهور) ٧/٨٥"(الزوائد جممع"ونسب اهليثمي يف ". شيخ :حامت أبو وقال

  .والعلم عند اهللا تعاىل. أن وجود هذه الشواهد تدل على أن له أصالً: واحلاصل
" البغوي تفسري"، )٣/٤٩٦(اسللنح"القرآن معاين: "وانظر هذا القول يف )٢/٦٣(للفراء"معاين القرآن:"انظر) ٢(
، )٣/٣٣٠" (البيضاوي تفسري"، ) ٩/٣١٩" (القرطيب تفسري"،)٤/٣٣١"(املسري زاد"، )٢/٤٩٨"(الكشاف"،)٣/٢٠(
  ). ٢/١٣٥" (الترتيل لعلوم التسهيل"



 

  
  
  
  

  الترجيح
ما كانوا ليؤمنوا، : حمذوف، وتقديره" لو"أن جواب  -والعلم عنده سبحانه وتعاىل -الذي يترجح يل 

مـا كـانوا    ولو أنا جعلنا قرآنا من خصائصه تسيري اجلبال، وتقطيع األرض وتكليم املـوتى، : واملعىن
أن هذا املقدر مذكور يف اآلية السابقة هلذه، وغالباً مـا حيـذف   : ليؤمنوا، وسبب ترجيح هذا القول

لكـان  : ويكون مدلوالً عليه، وأيضاً، هذا املعىن جاء ذكره يف كتاب اهللا تعاىل، أما تقدير" لو"جواب 
  .ي محل املعىن عليههذا القرآن، فليس يف الكالم ما يدل عليه، وما كان كذلك، فال ينبغ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  

  ".| { : "معىن قوله : املسألة الثانية] ١٩٧[
  :~قال اإلمام ابن قتيبة 

  :)١(هي لغة للنخع، وقال الشاعر: أي أفلم يعلم، ويقال" | { ~ _   "
  أقول هلم بالشعب إذ يأسرونين          أمل تيأسوا أين ابن فارس زهدم 

  .)٢("أمل تعلموا: أي
  
  

  الدراسة

  :على قولني اثنني، مها» | { ~ _   «:اختلف املفسرون يف معىن قوله تعاىل

أفلم يعلـم، وعلـى   » | { «:ما اختاره ابن قتيبة من أن اليأس مبعىن العلم، فمعىن: القول األول
 أن غـري  مـن  مجيعـاً  الناس هلدى اهللا يشاء لو أن آمنوا الذين يعلم أفلم: )٣(هذا؛ فمعىن اآلية الكرمية

أن   فتمىن بعض الصحابة -كما مر ذكره-اآليات؛ ألنَّ كفار مكة قد طلبوا بعض اآليات  يشاهدوا
أنه لو شاء اهللا، آلمن مـن يف األرض كلـهم   : لو استجاب اهللا طلبهم رجاء إسالمهم، فأخرب اهللا تعاىل

  .مجيعاً، وبدون آيات

                                  
  ).٢/٣٥٦"(أيب زمنني ابن تفسري"، )٦/١٥٤"(اللغة مقاييس"، )١٣/٤٢"(اللغة ذيب: "البيت غري منسوب يف) ١(
، وابن )٧١٠ص"(البالغة أساس" ، )٢/٤٩٩"(الكشاف: "والزخمشري يف) ٣/٤٩٧"(القرآن معاين:"نسبه النحاس يفو

  .وثيل الرياحي بن لسحيم) ٦٢ص"(الندى قطر شرح"، وابن هشام يف )٥/٣٨٢"(احمليط البحر"حيان يف 
  ).   ١٩٢ص"(تأويل مشكل القرآن:"، وانظر)١٩٦-١٩٥ص"(تفسري غريب القرآن)"٢(
  ).٣/٨٤"(القدير فتح"، )١٣/١٥٥"(الطربي تفسري:"انظر) ٣(



 

، بل إنه نقل إمجاع أهـل  )١("ويتبني يعلم، أفلم :عىنمب ذلك تأولوا فإم التأويل، أهل وأما:"قال الطربي
  .(٢)التأويل على هذا املعىن

  .)٣("يعلم أفلم :معناه :املفسرين أكثر قال:"~قال اإلمام البغوي 
  .)٧(زيد وابن )٦(وقتادة )٥(وجماهد )٤(عباس ابن: وممن قال به

  .)٨(ي والسعديواختاره أبو عبيدة والواحدي والزخمشري وابن جزي الكليب والسيوط
  : ويدل على هذا. علم حقيقة ال جمازاً: وعلى هذا، فمن معاين يأس

قـول  : وروده يف أشعار العرب ذا املعىن، وقد نقل ابن قتيبة ما يدل علـى هـذا، وأوردوا أيضـاً   
  :)٩(الشاعر
  نائياً العشرية أرض عن كنت وإن               ابنه أنا أين األقوام ييأس أمل

  . ~يأس على العلم من باب احلقيقة، ال اجملاز، وهذا ما يفهم من كالم ابن قتيبة فإطالق ال
النخع، : هوازن، وقيل: علم، يف لغة بعض العرب، قيل: أن يأس يطلق، ويراد به: )١٠(وقد ذكر بعضهم

  .فهي لغة لبعض العرب، وقد حكاه ابن قتيبة بصيغة التمريض
  .مل جندها يف العربية: د اليأس مبعىن العلم، وقالحيث أنكر ورو )١(وذا يرد على الفراء 

                                  
  ).١٣/١٥٤"(الطربي تفسري)"١(
  ).١٣/١٥٥"(تفسري الطربي:"انظر) ٢(
 فتح"،)١٩/٤٣"(الرازي تفسري"،)٣/٤٩٧( للنحاس"القرآن معاين: "، وانظر)٣/٢٠"(البغوي تفسري) "٣(

  ).٣/٨٤"(القدير
  ).١٣/١٥٤(أخرجه الطربي) ٤(
  ).١٣/١٥٥(أخرجه الطربي)٥(
  ).١٣/١٥٥(أخرجه الطربي)٦(
  ).١٣/١٥٥(أخرجه الطربي)٧(
" الترتيل لعلوم التسهيل"،)٢/٤٩٩"(الكشاف"،)١/٥٧٣( للواحدي "الوجيز"، )١/٣٣٢"(جماز القرآن:"انظر) ٨(
  ). ٤١٨ص" (السعدي تفسري"، )٣٢٧ص" (اجلاللني تفسري"،)٢/١٣٥(
  . غري منسوب) ٥/٢٩٣"(الثعليب تفسري) "١٣/١٥٣"(الطربي ريتفس"، )٧/٣٣١(للفراهيدي"العني: "البيت يف) ٩(

   .عدي بن لرباح) ٣٠٧ /١١"(الكتاب علوم يف اللباب"وابن عادل يف ) ٥/٣٨٢"(احمليط البحر: "ونسبه ابن حيان يف
" القدير فتح"،)٥/٢٢( "السعود أيب تفسري"، )٢/١٣٥"(الترتيل لعلوم التسهيل"، )٣/٢٠"(البغوي تفسري:"انظر) ١٠(
  ).٦/٢٦٠"(العرب لسان"، )٣/٨٤(



 

  :وهكذا قال الراغب األصفهاين
 أن يقتضـي  ذلك، من آمنوا الذين يأس أن :قصد وإمنا للعلم، كالمهم يف موضوع اليأس أن يرد ومل"

   .(٢)"علمهم حصول ثبوت يقتضي يأسهم، ثبوت فإذاً، ذلك، بانتفاء العلم بعد حيصل
 علمت، :مبعىن يئست :يقول العرب من أحد يسمع مل أنه وزعمه ذلك، الفراء نكارفإ: "يقول األلوسي

  .)٣("حيفظ مل من على حجة حفظ ومن حمله، يف ليس
  :وذهب آخرون من أهل العلم إىل أن إطالق اليأس على العلم هو من باب اجملاز ال احلقيقة، وبيانه

  :أن من يأس من شيء، فقد علم عدم حصوله، قال البيضاوي
  .)٤("معلوماً إال يكون ال عنه امليئوس فإن العلم، عن مسبب ألنه العلم؛ مبعىن اليأس استعمل وإمنا"

  .)٥(آمنوا الذين يتبني أفلم: قراءة ابن عباس: -علم: أن يأس مبعىن-ويؤيد هذا القول
  .أن اليأس ههنا على بابه، وهو انقطاع الرجاء من املأمول: القول الثاين

 هـؤالء املشـركني،   إميان من" | { ~ _   : "اآلية حمذوف، وتقديره وعلى هذا؛ ففي

  ".` f   e d c b a"ويعلموا 
  .)٦(وهذا ما ذهب إليه الكسائي والزجاج والبيضاوي وابن كثري

                                                                                                   
جمازاً؛ ألنه متسبب عنه، فمن يأس من شيء، : أن اليأس مبعىن العلم: ، ومذهب الفراء)٢/٦٤(للفراء"معاين القرآن) "١(

  . علم يقيناً عدم حصوله، فهو مل خيالف اجلمهور يف هذا املعىن
  ).١٩/٤٣"(الرازي تفسري"، )٣/٤٩٨(للنحاس"القرآن معاين" :الكسائي، انظر: وممن أنكره أيضاً

  ).٥٥٢ص"(القرآن غريب يف املفردات) "٢(
  ). ١٣/١٥٦"(املعاين روح) "٣(
" املسري زاد"،)٢/٤٩٩"(الكشاف"،)٣/١٤٩(للزجاج"معاين القرآن: "، وانظر)٣/٣٣٠"(البيضاوي تفسري) "٤(
  ).١٣/١٥٦"(املعاين روح"، )٥/٢٢( "السعود أيب تفسري"، )٢/٢١٨"(النسفي تفسري"، )٤/٣٣٢(
" املعاين روح"، )٥/٢٢( "السعود أيب تفسري"، )٣/٢٠"(البغوي تفسري"، )٣/٣١٣"(الوجيز احملرر: "انظر)٥(
)١٣/١٥٦.(  

 األخـرى،  الكاتب كتب :قال آمنوا، الذين يتبني أفلم :يقرؤها كان أنه :عباس ابن عن عكرمة، عن): ١٣/١٥٤(وقد أخرج الطربي
قال النسـفي  . ال تصح، وما كان كتاب اهللا عرضة ألخطاء الكتبة، فاهللا تكفل حبفظه، ووعد بصيانتهومثل هذه األقوال . ناعس وهو

  ".مرية فيها ما فرية واهللا وهذه: "عن هذه املقولة) ٢/٢١٨( يف تفسريه
 تفسري"، )٤/٣٣٢"(املسري زاد"، )٣/١٤٩(للزجاج"معاين القرآن"، )٣/٤٩٨(للنحاس"القرآن معاين: "انظر)٦(

  ).٣/٨٤"(القدير فتح"، )٢/٥١٦" (كثري ابن تفسري"، )٣/٣٣٠"(ويالبيضا



 

أن اليأس مبعناه احلقيقي أظهر من كونه مبعىن العلم، واأللفاظ القرآنية حتمـل علـى   : ووجه هذا القول
  . أظهر معانيها

  رجيحالت
الذي يظهر يل رجحانه القول األول؛ ألنه قد جاء يف لغة العرب ما يدل على أنه يطلق اليأس، ويراد 
به معىن العلم، وهو حمتمل ألن يكون معناً حقيقياً، أو جمازياً، أو لغة لبعض العرب، وعلى كلٍ، فيأس 

. ملعروف، األصل عدم التقديرعلم، ويف هذا القول ال حنتاج إىل تقدير، فهو متمش مع األصل ا: مبعىن
  .   والعلم عند اهللا تعاىل

{ X W   ® ¬ « ª© ¨ § ¦ ¥z  )٣٩:الرعد.(  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــ
  : وفيها مسألة واحدة، وهي

  حمل احملو واإلثبات، هل هو القرآن، أم غريه؟] ١٩٨[
  :~قال اإلمام ابن قتيبة 

أي يدعه ثابتاً، فال ينسخه، وهو احملكم " ©"ينسخ من القرآن ما يشاء أي " ¥ ¦ § ¨  "

  .)١("مجلته وأصله: أي"» ¬ ®  "
  

  الدراسة
أن النسخ املقصود به يف هذه اآلية الكرمية، هو النسخ يف اآليات الكرميـات،  ~  يرى اإلمام ابن قتيبة

جل ربنا وعز، وبناء على هذا، فمعـىن أم  فينسخ اهللا من كتابه القرآن الكرمي ما يشاء، ويبقي ما يشاء، 

E D C B   } :القرآن الكرمي، فهذه اآلية كقوله تعاىل: وحمل النسخ إذاً. أصله ومجلته: الكتاب
L K J I H G F z  )١٠٦:البقرة(.  

                                  
  ).  ١٩٦ص"(تفسري غريب القرآن) "١(



 

، )٥(ومقاتل بن سـليمان  )٤(زيد وابن)٣(وقتادة )٢(عكرمة قال وبه )١(عباس ابن قد ذهب إليه املعىن وهذا
  .(٦)ابن جزي الكليب وقدمه

  .املراد به نسخ الشرائع والكتب املرتلة من اهللا تعاىل: القول الثاين

 :يعـين  ) ٣٨:الرعـد ( z¡ ¢ £}  :حيث قال )٧(مزاحم بن وهذا ما ذهب إليه الضحاك

 z¥ ¦ § ¨ } :فلهـذا  معـني،  ومقدار اهللا، عند مضروبة مدة السماء من أنزله كتاب لكل
   ".©" منها

 وسـالمه  اهللا صـلوات  رسوله على اهللا أنزله الذي بالقرآن كلها نسخت حىت :يعين: "ريقال ابن كث
  .)٨("عليه

  .)٩(واختاره السمرقندي وابن حيان والبقاعي والقامسي وظاهر عبارة ابن أيب العز احلنفي 
  :مناسبته لسياق اآلية الكرمية، قال ابن أيب العز: ووجه هذا القول

 هـذا  على أدل والسياق ينسخه، فال يشاء، ما ويثبت وينسخه، الشرائع من ءيشا ما اهللا ميحو :وقيل"

ut s r q p o n m  l  } :تعـاىل  قوله وهو األول، الوجه من الوجه،
 £ ¢ ¡ �~  } | { z y x      w vz )الرسول أن تعاىل فأخرب )٣٨:الرعد 

                                  
، وعزاه يف )٣/٥٠٣"(القرآن معاين:"والنحاس يف) ١٣/١٦٩( والطربي) ٢/٣٣٧(أخرجه الصنعاين يف تفسريه ) ١(
البن اجلوزي "القرآن نواسخ" :ل، وانظراملدخ يف والبيهقي حامت أيب وابن املنذر إىل ابن) ٤/٦٦٣"(املنثور الدر"
  ). ١٨ص(
  .حامت أيب وابن املنذر وابن شيبة أيب ابن إىل) ٤/٦٦٣"(املنثور الدر:"عزاه يف) ٢(
   ). ١٣/١٦٩( أخرجه الطربي)٣(
   ). ١٣/١٦٩( أخرجه الطربي)٤(
  ).  ٢/١٨٠"(سليمان بن مقاتل تفسري:"انظر) ٥(
  ).٢/١٣٦"(الترتيل لعلوم التسهيل:"انظر) ٦(
  . إىل أيب الشيخ) ٤/٦٥٩"(الدر املنثور"،وعزاه يف)٢/٥٢٠"(كثري ابن تفسري:"انظرو) ١٣/١٦٥(أخرجه الطربي )٧(
  ).٢/٥٢٠"(كثري ابن تفسري) "٨(
" تفسري القامسي"،)٤/١٦٠"(الدرر نظم"،)٥/٣٨٧"(احمليط البحر) "٢/٢٣١"(السمرقندي تفسري:"انظر) ٩(
  ).١٥٢ص"(ةالطحاوي العقيدة شرح"، )٦/٢٩٠(



 

¥ ¦ § ¨ ¡ ¢ £ }   :قـال  مث اهللا، عند من بل نفسه، قبل من باآليات يأيت ال
© z يشاء ما اهللا فينسخ األخرى، بالشريعة تنسخ مث إليها، تنتهي وغاية أجل هلا الشرائع أن :أي 

  .)١("يشاء ما ويثبت األجل، عند انقضاء الشرائع من
  .فمناسبة هذا القول مع السياق من أظهر ما يكون ~وصدق 

واملوت، فإـا ال   واحلياة والسعادة الشقاوة ويثبت من األمور،إال يشاء، ما ميحو أنَّ اهللا :القول الثالث
  .تغري وال تبدل

   :، قال ابن اجلوزي)٢(عباس ويروى هذا القول عن ابن
 رسول مسعت :قال  أسيد بن حذيفة حديث من )٣(صحيحه يف مسلم روى ما :القول هذا ودليل"
فيقضـي   أنثى، أم أذكر :املوكل امللك يقول ليلة، وأربعون مخس النطفة على إذا مضت :يقول  اهللا
 وأجلـه،  عمله، :فيقول امللك، ويكتب اهللا، فيقضي سعيد؟ أم أشقي :فيقول امللك، ويكتب تعاىل، اهللا

  .)٤("منها ينقص وال فيها، يزاد فال الصحيفة، تطوى مث امللك، ويكتب اهللا، فيقضي
  .)٦(احلياة واملوت: مرة زادو .)٥(يغريان ال والسعادة الشقاوة إال ويثبت يشاء ما ميحو: وقال جماهد

وعلى هذا، فما ميحى ويثبت هو األقدار اليت قدرها اهللا تعاىل على عباده من فقر وغىن، وصحة وسقم، 
  .وعزة وذلة، إال ما استثناه أرباب هذا القول

                                  
  ). ١٥٢ص"(الطحاوية العقيدة شرح)"١(
) ١٣/١٦٦( يف تفسريه والطربي) ٢/٤١١"(السنة"يف  أمحد بن اهللا وعبد )٢/٣٣٧(الصنعاين يف تفسريه  أخرجه) ٢(

  .الشعب يف والبيهقي حامت أيب وابن املنذر وابن الفريايب إىل) ٤/٦٥٩"(املنثور الدر"وعزاه يف 
 يف تستقر ما بعد النطفة على امللك يدخل :"قال  النيب به يبلغ أسيد، بن حذيفة عن :ولفظه )٢٦٤٤(برقم ) ٣(

 أنثى؟ أو أذكر، رب أي :فيقول فيكتبان، سعيد؟ أو أشقي رب، يا :فيقول ليلة، وأربعني مخسة أو بأربعني الرحم
    ".نقصي وال فيها، يزاد فال الصحف، تطوى مث ورزقه، وأجله، وأثره، عمله، ويكتب فيكتبان،

" تفسري اخلازن"، )٣٠/٢٨٢( للسرخسي "املبسوط" ،)٣/٢٢"(البغوي تفسري" :، وانظر)٤/٣٣٧"(املسري زاد) "٤(
)٤/٢٧ .(  
  ). ١٣/١٦٦(الطربي  أخرجه)٥(
  .املنذر إىل ابن) ٤/٦٦٣"(املنثور الدر" عزاه يفو) ١٣/١٦٦(الطربي  أخرجه) ٦(



 

أنه وقد اعترض عليه، بأن ما استثين حيتاج إىل دليل، والدليل املذكور ال يدل على املدلول، غاية ما فيه 
دون يف صحيفة امللك، ومن املعلوم أنَّ كلَّ شيء مدون ومكتوب، فأين فيه أن هذا ال يقبـل التغـيري   

  :ولعله هلذا قال القرطيب!! والتبديل؟
  .  )١("حتكم نوع القول هذا ويف" 

  .أنَّ ما ميحى هو سائر األقدار حىت الشقاوة والسعادة، واحلياة واملوت: القول الرابع
   .جريج وابن والضحاك وائل وأيب مسعود وابن هذا املذهب عن عمر )٢(اجلوزيوقد حكى ابن 

  . )٣(الواحدي والقرطيب والنووي وأبو السعود والشوكاين والسعدي: واختار هذا املذهب
  .)٥(، وهو ظاهر عبارة الزخمشري والبيضاوي)٤(النسفي: وقدمه

املوصولة من ألفاظ العموم، كما هو معلـوم ،  " ما"أنَّ ظاهر اللفظ يفيد العموم، فـ: ووجه هذا القول
  : فاحلمل عليه هو املتعني، إال إذا دل دليل على التخصيص، قال الشوكاين

 سعادة أو شقاوة من :حموه يشاء ما فيمحو الكتاب، يف مما شيء كل يف العموم :القرآين النظم وظاهر"

Ä Ã Â   Á À   }هـذا   مكان هذا، وجيعل ذا، هذا ويبدل شر، أو خري أو عمر أو رزق أو
 Åz )٦( )" ٢٣:األنبياء(.  

إما صحف املالئك، وإما ما يدون يف الكتب ليلة القدر، وإما ما يدونه : وحمل احملو على هذين القولني
  .(٧)نيامللك عند إرسال اهللا له لنفخ الروح يف اجلن

                                  
  ).٩/٣٢٩"(القرطيب تفسري)"١(
 تفسري"،)١٣/١٦٧( "الطربي تفسري"،)٢١٧ص( فضيل البن "الدعاء" :، وانظر)٤/٣٣٧"(رياملس زاد"يف )٢(

  ).٤/٦٦١،٦٦٤"(املنثور الدر"، )٣٣٠- ٩/٣٢٩" (القرطيب تفسري"،)٣/٢٣"(البغوي
" مسلم صحيح على النووي شرح"، )٩/٣٢٩"(القرطيب تفسري"، )١/٥٧٥( للواحدي"الوجيز:"انظر)٣(
  ).٤٢٠- ٤١٩ص"(تفسري السعدي"، )٣/٨٨" (القدير فتح"،)٥/٢٧"(لسعودا أيب تفسري"، )١٦/١١٤،٢١٣(
  ).٢/٢٢١"(النسفي تفسري:"انظر)٤(
  ).٣/٣٣٤"(البيضاوي تفسري" ،)٢/٥٠٢"(الكشاف: "انظر)٥(
 تفسريه"، والرازي يف )١/٥٧٥( للواحدي"الوجيز"الواحدي رمحه اهللا تعاىل يف : ، وهكذا قال)٣/٨٨"(القدير فتح)"٦(
   ). ١٩/٥٢( تفسريه"
  ،)٣/٣٣٤"(البيضاوي تفسري"،)٣/٣١٧"(الوجيز احملرر"، )٣/٢٣"(البغوي تفسري: "انظر) ٧(



 

عمومه حىت اآليات الشـرعية؛ إذ التغـيري   وقد نص اإلمام ابن عطية على أنَّ هذا التغيري والتبديل ينالُ ب
  :~عام، فيشمل ما عدا ما دون يف اللوح احملفوظ، قال 

 اهللا قدرها اليت األشياء أن :نعتقد أن :مشكلها به يتخلص والذي األلفاظ، هذه معىن يف الناس وختبط"
 ا وسبق الكتاب، أم يف تثبت اليت وهي تبديل، وال حمو فيها يصح ال ما حبال وعلمها األزل، يف تعاىل

 يبدل أنه تعاىل اهللا أخرب قد اليت األشياء وأما .العلم أهل من وغريه عباس ابن عن مروي وهذا القضاء،
 احملـو  يقع ففيها حكمها، واستقرار تالوا، بعد آية وكنسخ تقريرها، بعد الذنوب كعفو وينقل، فيها

 ما وثبت حما، ما اهللا حما فقد والقدر، للقضاء األمر رد إذا وأما ذلك، وحنو احلفظة، يقيده فيما والتثبيت
  . )١("ثبت

 مـا  منـها  ويثبت منها، يشاء ما اهللا ينسخ األقدار أن :األقوال هذه ومعىن:"~قال اإلمام ابن كثري 
 اهللا رسـول  قـال  :قال ثوبان، عن أمحد مث ساق إسناده اإلمام رواه مبا القول هلذا يستأنس وقد يشاء،
" :٢("الرب إال العمر يف يزيد وال الدعاء، إال القدر يرد وال يصيبه، بالذنب الرزق ليحرم الرجل إن(..   
  

   .العمر يف تزيد الرحم صلة أن: )٣(الصحيح يف وثبت
  .)١("واألرض السماء بني ليعتلجان والقضاء الدعاء إن" :)٤(آخر حديث ويف

                                  
، إذ يفهم من عبارة اإلمام الشافعي أنه يرى )٣٣ص(للشافعي "القرآن أحكام: "، وانظر)٣/٣١٧"(الوجيز  احملرر) "١(

    ).١/٢٥٣" (واملتفقه الفقيه"غدادي يف دخول اآليات القرآنية يف هذا العموم، وهكذا ما نقله من مذهبه اخلطيب الب
) ١/٦٧٠(واحلاكم ) ٣/١٥٣(حبان وابن) ١٣٥( ماجه ابن و) ٥/٢٧٧،٥/٢٨٠(اإلمام أمحد يف مسنده  أخرجه) ٢(

  .من حديث ثوبان ) ٢/١٠٠(والطرباين
ام، وحسنه ، وضعفه األلباين ذا التم"خيرجاه ومل اإلسناد، صحيح حديث هذا: "وصححه ابن حبان وقال احلاكم

  ).١٥٤(حديث رقم"السلسلة الصحيحة"كما يف "إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه:"دون قوله
  ). ٢١٣٩(وحسنه األلباين يف حتقيقه جلامع الترمذي من حديث سلمان )٢١٣٩(وأخرجه الترمذي 

أَنْ  أحب من" :يقول  اللَّه رسولَ مسعت :قال من حديث أنس ) ٢٥٥٧(ومسلم ) ٥٦٤٠(أخرج البخاري ) ٣(
  ".رحمه فَلْيصلْ أَثَرِه، يف له وينسأَ رِزقه، يف له أَنْ يبسطَ

  . هريرةَ من حديث أيب) ٥٦٣٩(وأخرجه البخاري 
) ٣/٦٦(والطرباين يف األوسـط ) ٢/٤٨(والقضاعي يف مسند الشهاب) ١/٦٦٩(أخرج احلاكم : حديث ضعيف) ٤(

 : من طريق



 

  :وقد اعترض على هذا القول، فقال ابن جزي
  .)٢("يتغري ال اهللا علم وأنَّ يبدل، ال القضاء أن :املتقررة القاعدة ترده وهذا"

وهذا االعتراض منقوض بأن التغيري والتبديل حاصل بعلم اهللا األزيل، أي أن اهللا علم ما يغـري أزالً، ال  
وفاق بني أهل أن اهللا قد حدث له علم مل يكن من قبل، فغير وبدل، تعاىل عن هذا وتقدس، وهذا حمل 

القبلة، وعليه؛ فال يعارض هذا القول مبا ذكره ابن جزي، يقول أبو العباس شيخ اإلسالم ابـن تيميـة   
 فـال  سبحانه، اهللا علم وأما املالئكة، صحف يف واإلثبات احملو إن :العلماء فلهذا قال:"رمحه اهللا تعاىل

  . إثبات وال فيه، حمو فال به، عاملاً يكن ما مل له يبدو وال خيتلف،
   .)٣("قولني على وإثبات حمو فيه فهل احملفوظ، اللوح وأما

أن التغيري ال يكون يف علم اهللا وال ما كتبه يف  -رداً على هذا االعتراض-وآخرون من أهل العلم ذهبوا
  :اللوح احملفوظ، يقول السعدي

 ألن تغـيري؛  وال تبديل فيه يقع ال هذا فإن قلمه، وكتبه علمه، به سبق ما غري يف والتغيري، احملو وهذا"
 احملفوظ، اللوح: أي"الكتاب أم وعنده":  قال وهلذا خلل، أو نقص علمه يف يقع أن اهللا على حمال ذلك
 الفـروع  يف يقـع  والتبديل، فالتغيري وشعب، فروع وهي أصلها، فهو األشياء، سائر إليه ترجع الذي

                                                                                                   
عطـاف  :وقال الطرباين(بن خالد عطاف حدثين :قال منظور، بن زكريا حدثنا :قال احلجيب، الوهاب عبد بن اهللا عبد

 الـدعاء،  فيتلقاه ليرتل، البالء وإن: "عائشة رضي اهللا تعاىل عنها مرفوعاً عن أبيه، عن عروة، بن هشام عن ،)الشامي
  ".القيامة يوم إىل فيعتلجان

 اهللا عبد: احلجيب، يعين به تفرد زكريا، إال عطاف، عن وال عطاف، إال هشام، عن احلديث هذا يرو مل: قال الطرباين
  .احلجيب الوهاب عبد بن

  ".خيرجاه ومل اإلسناد، صحيح حديث هذا: "قال احلاكم
منظور، فقد ضعفه مجع من العلماء كأمحد وابن املديين وابـن   بن زكريا: ويف هذا نظر بني، فاإلسناد ضعيف من أجل

  ).٩/٣٧٣"(الكمال ذيب:"انظر .متروك:  الدارقُطْين منكر احلديث، وقال: ائي، وقال البخاريمعني والنس
  ".ضعيف]:"٢٠٢٦"[التهذيب تقريب"قال ابن حجر يف 

  .هذا احلديث من ضمن األحاديث اليت تعد منكرة عليه جداً) ٣/٢١٢"(الكامل"وقد ساق ابن عدي يف 
  ).٢/٥٢٠"(كثري ابن تفسري) "١(
  ).٢/١٣٦"(الترتيل لعلوم سهيلالت) "٢(
" الباري فتح" ،)١٥١ص"(الطحاوية العقيدة شرح" :، وانظر)١٤/٤٩٢"(تيمية ابن جمموع فتاوى" )٣(
  ).٣/٨٨"(القدير فتح"،) ٤/١٦٠"(السالم سبل" ،)١٠/٤١٦،١١/٤٨٨(



 

 ال أسـباباً،  وحملوهـا  أسباباً، لثبوا اهللا وجيعل الئكة،امل تكتبها اليت والليلة، اليوم كأعمال والشعب،
  .(١)"احملفوظ اللوح يف رسم ما األسباب تلك تتعدى

هذا القول  روي .يغفرها فال يشاء، ما ويثبت فيغفرها، يشاء، ما عباده ذنوب من ميحو: القول اخلامس
  .)٢(جبري بن سعيد عن

  ).١٢٩:آل عمران(  z °   ± ² ³  ® ¯  }: وعلى هذا؛ فاآلية مبعىن قوله تعاىل
  .كما أن احملو واإلثبات متعلق بصحائف أعمال بين آدم

لكن تقييد احملو بالذنوب وبصحائف األعمال حيتاج إىل دليل؛ إذ اللفظ عام، فال خيصص إال بـدليل،  
  .وال دليل

وعقـاب،   وابث فيه ما ويثبت عقاب، وال ثواب فيه ليس ما احلفظة ديوان من ميحو: القول السادس
 فيـه  لـيس  ما احلفظة ديوان من اهللا فيمحو وأقواهلم، آدم بين أعمال مجيع يكتبون احلفظة أن: وذلك
  .وعقاب ثواب فيه ما عقاب، ويثبت وال ثواب

  .)٦(، واختاره الفراء والزجاج)٥(والكليب )٤(، وبه قال الضحاك)٣(ويروى عن ابن عباس
آلية الكرمية بال دليل، فما الذي جيعلنا حنصر هـذا العمـوم   وهذا القول منقوض بأنه ختصيص لعموم ا

  !!.بأعمال بين آدم؟
 وبـه قـال   .حسنات مكاا ويثبت بالتوبة، يشاء ما ميحو :وذا يرد قول من قال، وهو القول السابع

   .)٧(عكرمة

                                  
  .، وانظر ما نقلته آنفاً عن اإلمام ابن عطية)٤١٩ص"(السعدي تفسري) "١(
    ).١٣/١٧٠( الطربي أخرجه) ٢(
جداً،     ضعيف ولكنه ال يصح عن ابن عباس؛ إذ هو من رواية الكليب، وهو) ١٠/٣٣٠٨(حامت أيب أخرجه ابن) ٣(

  ). ١١/٣٠٩"(الباري فتح:"انظر
  ).٥/٣٨٨"(احمليط البحر" ،)٤/٢٨"(تفسري اخلازن"،)٩/٣٣١"(القرطيب تفسري"، )٣/٢٣"(البغوي تفسري: "رانظ) ٤(
أيب زمنني  ، ومل يذكر ابن)٩/٣٣٠"(القرطيب تفسري"، )٣/٢٣"(البغوي تفسري: "، انظر)١٣/١٦٨(الطربي أخرجه) ٥(

  ). ٤٢٣ص"(القرآن غريب يف املفردات: "غري هذا القول، وانظر أيضاً) ٢/٣٥٩(يف تفسريه
  ).  ٣/١٥٠(للزجاج"معاين القرآن"،)٢/٦٦(للفراء"معاين القرآن:"انظر) ٦(
 احلديث مشكل"،)١٣/١٦٩"(املعاين روح"، )٤/٢٨"(تفسري اخلازن"،)٣/١١٧("والعيون النكت: "انظر) ٧(

  ).٣٠٩ص(البن فورك"وبيانه



 

ـ : ويرد أيضاً ه، قـال اهللا  بأن اهللا تعاىل قضى بأن التوبة جتب ما قبلها، فمن تاب حميت خطاياه وذنوب

ــاىل z y x w v u t } |   { ~� ¡ ¢ £    ¤      ¥¦   } :تع
  ª         ©  ¨    §z  )وهذا وعد حمقق من اهللا جل شأنه أن من تاب حميـت ذنوبـه،   ) ٥٣:الزمر

 .وهلذا مل يعلق اهللا املغفرة منه باملشيئة، تفضال منه وتكرماً
   .أجله جيئ مل من ويثبت أجله، جاء من ميحو :القول الثامن

  .)٢(، واختاره اإلمام الطربي)١(احلسن قاله

Z    Y  X W ] \  [ ^ _ }:وعلى هذا؛ فاآلية الكرمية هذه مبعىن قوله تعاىل
k j   i h g  f e d c b a` z  )٤٢:الزمر.(   

ئه، ومن أمر بفنا: وبناء على هذا القول؛ فاحملو واإلثبات هو يف املخلوقني، فمن جاء أجله، حماه اهللا، أي
  .ال أثبته اهللا

اآليات، فـيعلمهم   تأيد السياق له، فاهللا يتوعد املشركني املتعنتني بسؤال النيب :)٣(ووجه هذا القول
ال يستطيع إحضار آية، فاألمر مرده إىل اهللا، لكل أجـل كتـاب، فـيعلمهم اهللا أن     اهللا أن حممداً 

ب، قضى ذلك فيهم، فذاك حموه، ومن مل يـأت  لقضائه فيهم أجل، فإذا جاء أجل اهللا بإهالك أو عذا
  .أجله، ترك، فذاك، فذاك إثباته

وهذا كسابقه، ختصيص يفتقر إىل دليل، والسياق ليس نصاً فيما ذكروه، بل هو حمتمل لوجوه أخرى، 
هو معىن غريب، إذ ال يعهد إطالق احملو على املوت، : كما سبق ذكره عند ذكر قول الضحاك، وأيضاً

   . لى التثبيتواإلبقاء ع
 فهـو  ضاللة، على فيموت اهللا، ملعصية يعود مث وجل، عز اهللا بطاعة يعمل الرجل: املراد: القول التاسع

 الـذي  فهـو  وجل عز اهللا طاعة يف وهو فيموت، اهللا، بطاعة يعمل الرجل يثبت والذي ميحو، الذي
  . يثبت

                                  
" القرطيب تفسري"، )٣/١٠٠"(السمعاين تفسري"،)٥/٢٩٨"(الثعليب تفسري:"، وانظر)١٣/١٦٩(أخرجه الطربي) ١(
  ).٤/٢٨"(تفسري اخلازن"، )٩/٣٣٢(
    ).١٣/١٧٠"(الطربي تفسري: "انظر) ٢(
     .بتصرف يسريٍ) ١٣/١٧٠"(الطربي تفسري: "انظر) ٣(



 

  .)١(عباس ابن عن وهو مروي

  ".  © "تشديد الباء من )٢(وكأن هذا القول مستمد من قراءة

[ } : لقوله ا؛ قرأ من لكثرة عبيد؛ وأيب حامت أيب واختيار عباس ابن قراءة وهي" :قال القرطيب
 ` _ ^z  )٣( )"٢٧:إبراهيم( .  

  .)٤(ويف اآلية أقوال أخرى ال تستند إىل دليل
  الترجيح 

إن املراد به العمـوم، فهـذا   : ن قالقول م -والعلم عند اهللا تعاىل-الذي يترجح يل من األقوال السابقة

من األلفاظ   z¥ ¦ § ¨ ©  } :من قوله تعاىل" ما"القول هو األنسب،وذلك؛ ألن لفظة 
الدالة على العموم، وعليه؛ فاحملو شامل لكل شيء شاء اهللا حموه، من الشـرائع واألحكـام واألقـدار    

يأيت ما خيصصه، ويدخل فيه ما ذهـب  واآليات، هذا ما يفيده العموم، والعام يبقى على عمومه حىت 
 -السياق -دخوالً أولياً، فمالئمته للسياق ظاهرة، ومل نقل به؛ ألنه -وهو القول الثاين-إليه الضحاك 

حيتمل لغريه، وهو اختيار الطربي، وملَّا كان األمر كذلك من احتمال السياق ألكثر من قول، وكـان  
  .حلمل على العموم هو املتعني، والعلم عند اهللا تعاىلاللفظ حيتمل كال املعنيني وغريمها، كان ا

  
   

                                  
" الثعليب تفسري: "حامت ، وانظر أيب إىل ابن) ٤/٦٥٩"(املنثور الدر"وعزاه يف  ،)١٣/١٦٨(الطربي أخرجه) ١(
)٥/٢٩٨.(  
  .بالتشديد الباقون وقرأ بالتخفيف، وعاصم عمرو وأبو كثري ابن وهي قراءة سبعية، قرأ) ٢(

 حرز من املعاين إبراز"، )١٣٤ص(للداين"السبع القراءات يف التيسري"، )٣٧٤ص(البن زجنلة"القراءات حجة:"انظر
  ). ٣٢٠- ١١/٣١٩"(الكتاب علوم يف اللباب"، )٩/٣٢٩"(القرطيب تفسري"، )٢/٥٤٨"(األماين

  ). ٩/٣٢٩"(القرطيب تفسري) "٣(
 تفسري"، )٣/٢٣"(ويالبغ تفسري"،)٣/١١٧"(والعيون النكت"، )٥/٢٩٨"(الثعليب تفسري:"انظر) ٤(

" القدير فتح"،)٥/٣٨٨"(احمليط البحر"، )٤/٢٨"(تفسري اخلازن"، )٩/٣٣٢"(القرطيب تفسري"، )١٩/٥٢"(الرازي
  ).٣٠٩ص"(وبيانه احلديث مشكل"،)١٣/١٦٩"(املعاين روح"، )٣/٨٨(



 

  X W{    Ï Î ÍÌ Ë Ê É È ÇÆ Å  Ä Ã Â Á À ¿
 Ðz  )٤١:الرعد.(  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــ

  :وفيها مسألة واحدة، هي

  ".Æ Å  Ä :"بيان املراد بقوله تعاىل] ١٩٩[
  :~قال اإلمام ابن قتيبة 

"  Ä Æ Å"بالفتوح على املسلمني، كأنه ينقص املشركني : مبوت العلماء والعباد، ويقال: أي
  .)١("مما يف أيديهم

  :الدراسة
موت العلماء والصلحاء وذهـاب أهـل   : يف معىن نقص األرض: أن املراد ~اختار اإلمام ابن قتيبة 
  .اخلري والفضل منها

 . وعلى هذا؛ فالنقص معنوي وليس حسي

، ونسـبه غـري واحـد    )٣(وجماهـد  )٢(املعىن عن ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنه وعن أبيهويروى هذا 
  .)٥(، واختاره ابن اجلوزي)٤(لعطاء

بالقبول، وقول احلسن  العلم أهل تلقاه جداً، حسن اآلية تأويل يف عطاء قول": الرب عبد ابن قال اإلمام
  .)١("أيضاً حسن املعىن جداً

                                  
  ).  ١٩٦ص"(تفسري غريب القرآن) "١(
وصـححه، والبغـدادي يف    )٢/٣٨١(، واحلاكم)١٣/١٧٤(والطربي) ١/٢٤٣"(الفنت"يف  محاد بن أخرجه نعيم)٢(
  .حامت أيب وابن املنذر وابن شيبة أيب وابن الرزاق إىل عبد) ٤/٦٦٥"(املنثور الدر"وعزاه يف ) ١/١٦٧"(واملتفقه الفقيه"
  ).١٣/١٧٤(والطربي) ٢/٣٣٩(يف تفسريه أخرجه الصنعاين) ٣(
 تفسري"، )٣/٢٤"(البغوي تفسري:"، وانظر)١/٦٠١"(جامع بيان العلم وفضله"أخرجه ابن عبد الرب يف) ٤(

  ).٩/٣٣٣"(القرطيب
  ).١/٢٧٦"(الغريب تفسري يف األريب تذكرة) "٥(



 

: طراف مبعىن األشراف، وأهل العلم هم األحق بوصف الشرف، قال األزهريأن األ: وبيان هذا القول
  .)٢("أيضاً الطرف مجع األشراف، مبعىن واألطراف"

 : الفرزدق بقول اللغة هلذه الواحدي واستدل: "قال اخلازن

  .)٣(يتبع من قبيلة كل أطراف                 مين وردت إذا وبكم بنا واسأل
  .)٤("قبيلة لك أشراف يريد:  قال

كما هو -أن ذهاب الصاحلني واألخيار ال يعين للكفار شيئاً، واملراد من اآلية: ويعترض على هذا القول
تنبيه املشركني وداللتهم على التمعن يف هذا الربهان املذكور، والدليل املبني، ولذا  -واضح من السياق

  .واخلطاب ملشركي مكة أوالً » ¿ À «: قال ربنا
  :طيبقال القر

 العقـاب  تأخري أنَّ ليعلموا أمورهم؛ يف النقصان أريناهم أنا: اآلية مقصود ألن بعيد؛ القول هذا ولكن"
  .)٥(" والنصارى اليهود أحبار موت على عباس ابن قول حيمل أن إال عجز، عن ليس عنهم

 الالئـق  أن إال اللفظ، احتمله وإن القول وهذا:" وغريه قول الواحدي عن هذا القول )٦(ويورد الرازي
  ".األول الوجه هو املوضع ذا

  .)١(وحنوه قال ابن عطية

                                                                                                   
تعليق اإلمام ابن عبد الرب علـى أثـر   ) ٩/٣٣٤(القرطيب يف تفسريه  وقد نقل) ١/٦٠١"(جامع بيان العلم وفضله) "١(

ويف كالم ابن عبد الرب نظر؛ فجل املفسرين . نقل كالمه كامالًعطاء، فأوهم ذهاب ابن عبد الرب إىل قول عطاء، وليته 
  .مل يذهبوا إليه، وقد انتقده غري واحد كالواحدي والقرطيب والرازي

وقد نقل غري واحد عن ) ٢٤/٧٩"(العروس تاج"، )٩/٢١٨"(العرب لسان: "، وانظر)١٣/٢١٩"(اللغة ذيب) "٢(
 فتح"، )٣/٣١٩"(الوجيز احملرر"، )٢/٣٦٠(للنحاس"القرآن إعراب: "انظر "الكرمي الرجل :الطرف" :األعرايب قوله ابن

  ).١٣/١٧٣"(املعاين روح"، )٣/٩٠"(القدير
  .)٢٤/٧٩"(العروس تاج"، )٩/٢١٨"(العرب لسان"، و)١٣/٢١٩"(اللغة ذيب: "البيت منسوب للفرزدق يف) ٣(
، ومل أجده يف )١١/٣٢٣"(الكتاب علوم يف لبابال"، )١٩/٥٤"(الرازي تفسري: "، وانظر)٤/٢٩"(تفسري اخلازن) "٤(
  ". البسيط"فلعله يف " الوسيط"وال "الوجيز"
  ).٩/٣٣٣"(القرطيب تفسري) "٥(
، ومل أجـده يف  )١١/٣٢٣"(الكتـاب  علوم يف اللباب"، )٤/٢٩"(تفسري اخلازن: "، وانظر)١٩/٥٤( يف تفسريه) ٦(
  .القول الثاين من األقوال اليت أوردا :ومراد الواحدي بالوجه األول" الوسيط"وال "الوجيز"

  .وبعد أن ذكر الرازي قول الواحدي زاد وجهاً ميكن أن يضعف به هذا القول



 

األرض، فتنقص دار الكافرين، وتتسـع دار املـؤمنني،    من نبيه  على اهللا يفتح ما أنه: القول الثاين
  .واإلجالء واألسر بالقتل أهلها منها ويذهب

 فقـد  اإلسـالم،  ديار يف زاد ما فإن شرك،ال ديار فتح منه املراد أن على املفسرين أكثر: "قال البغوي
  . )٢("الشرك ديار من نقص

  . )٥(والضحاك )٤(واحلسن )٣(عباس ابن عن ويروى هذا القول
واختار هذا القول الطربي والنحاس والزجاج والسمرقندي والزخمشري وابن عطية والقـرطيب وابـن   

  .)٦(شوكاين واأللوسي والقامسيحيان والبيضاوي وابن جزي والنسفي والسيوطي وأبو السعود وال
  : إىل ختصيص األرض بأرض مكة، ليكون املعىن )٧(وذهب مقاتل بن سليمان والفراء والواحدي

» À ¿ « مكة كفار: يعين »  Ã Â Á« مكة أرض:  يعين » Æ Å  Ä« مـا :  يعين 
  .حممد يا تناهلم أن خيافون حوهلا، أفال

ليس معنوي، فأرض الكافرين تضيق رقعتها بغلبـة  وعلى هذا القول؛ فالنقص لألرض نقص حسي، و
  .أهل اإلميان وسيطرم على البالد، وتوسعهم يف األرض

أفال ترون هـذا  : أن الكفار يسألون اآليات، ويتلمسون الرباهني، فيقال هلم: ويؤيد هذا الوجه السياق
رض، وزيادة أرضه وعمراـا،  ومتكينه له يف األ الربهان البني، والدليل القاطع، وهو نصرة اهللا لنبيه 

  . ونقصان أرض عدوه وخراا

                                                                                                   
  ).٣/٣١٩"(الوجيز  احملرر:"انظر) ١(
" تفسري اخلازن"، )٣/١٠٠"(السمعاين تفسري"،)٥/٣٠٠"(الثعليب تفسري: "، وانظر)٣/٢٤"(البغوي تفسري) "٢(
  ).١١/٣٢٢"(الكتاب علوم يف اللباب"، )٢/٢٧٤"(اليبالثع تفسري"، )٤/٢٩(
  ).١٣/١٧٢(الطربي أخرجه) ٣(
  ).١٣/١٧٣(والطربي) قسم التفسري- ٥/٤٤١(منصور بن وسعيد) ٢/٣٣٩(يف تفسريه أخرجه الصنعاين)٤(
  ).١٣/١٧٣(أخرجه الطربي)٥(
 تفسري"،)٣/١٥١(للزجاج"قرآنمعاين ال" ،)٣/٥٠٥(للنحاس"القرآن معاين" ،)١٣/١٧٤"(الطربي تفسري: "انظر) ٦(

 البحر" ،)١١/٢٩٢"(القرطيب تفسري"، )٣/٣١٩"(الوجيز  احملرر" ،)٢/٥٠٣"(الكشاف"، )٢/٢٣١"(السمرقندي
 )٢/٢٢١" (النسفي تفسري"،)٢/١٣٧" (الترتيل لعلوم التسهيل"، )٣/٣٣٤"(البيضاوي تفسري"،)٥/٣٨٩"(احمليط
تفسري "،)١٣/١٧٣( "املعاين روح"، )٣/٩٠"(القدير فتح"،)٥/٢٨"(دالسعو أيب تفسري"، )٣٢٨ص" (اجلاللني تفسري"،

  ).٦/٢٩٢" (القامسي
  ).١/٥٧٦(للواحدي" الوجيز"،)٢/٦٦(للفراء"معاين القرآن"، )٢/١٧٧"(سليمان بن مقاتل تفسري: "انظر) ٧(



 

À ¿ ¾  ½ ¼ » º    } :أنَّ هذه اجلملة جاءت يف سورة األنبيـاء : ويؤيده أيضاً
Ä Ã ÂÁz )فختمه جل وعال اآليـة بقولـه  )٤٤:األنبياء ،:» Ä Ã «

  :مشعر بأن اهللا ينصر نبيه ويعلي دينه، قال الشنقيطي

 للكفار، املسلمني لغلبة سبب أطرافها، من األرض نقص أن ىعل دليل» Ä Ã «:  فقوله "
   .)١("باملعىن حيصل إمنا وذلك

  .، ومل يكن مثت فتح يراه أهل مكة)٢(أن السورة مكية: ويشكل على هذا القول
إن هذه اآلية مدنية؛ ألن هذا خالف األصل، وما كان خالف األصـل، مل يصـر إليـه،    : وال يقال

  .وطولب مدعيه البينة
  .)٣(بأنه قد ذهب فريق من العلماء إىل أن السورة كلها مدنية: ويرد هذا

وعند النظر يف هذين القولني ال جند دليالً واضحاً يفصل بني الفريقني، وعليه؛ فال يصح االعتراض مبثل 
 .هذا، فليس أحد القولني أوىل بالقبول من القول اآلخر

   .لهاخراب القرية،وهالك أه: املعىن :القول الثالث
 مثل وبأرضهم م نفعل أنا خيافون ال أومل يروا أنا نأيت البلدة، فنهلكها ولك أهلها، أو: فيكون املعىن

  .أرضهم وخنرب فنهلكهم ذلك،
، واختاره ابن عاشور، وهو معـىن حسـن   )١(وجماهد )٥(وعكرمة)٤(عباس ابن وهذا القول مروي عن

  :اشورجاءت اآليات القرآنية بتقريره، قال ابن ع

                                  
  ). ٣/١٥١(للزجاج"معاين القرآن:"، وانظر)٤/١٥٧"(البيان أضواء) "١(
السمعاين وبه قال  زيد بن وجابر وعطاء وعكرمة واحلسن جبري بن عباس وسعيد ابن: اء منهمقاله مجع من العلم)  ٢(

، )٢/٢١٥"(السمرقندي تفسري: "وابن كثري والبيضاوي والنسفي والسمرقندي وقد استثىن منها هذه اآلية، انظر
 ،)٢/٢٠٩"(النسفي تفسري"  ،)٣/٣١٥"(البيضاوي تفسري"، )٢/٤٩٩"(كثري ابن تفسري" ،)٣/٧٥"(السمعاين تفسري"
     .)٣/٦٣"(القدير فتح" ،)٤/٥٩٩( "املنثور الدر"
 تفسري: "منهم ابن عباس وابن الزبري واختاره الطربي والزخمشري والسيوطي وأبو السعود، انظر) ٣(

 أيب تفسري" ،)٤/٥٩٩( "املنثور الدر"،)٩/٢٧٨"(القرطيب تفسري"، )٢/٤٨٢"(الكشاف" ،)١٣/٩١"(الطربي
  ). ٣/٦٣"(القدير فتح"،)٥/٢"(السعود

  ).١٣/١٧٣(أخرجه الطربي) ٤(
  ).١٣/١٧٣(أخرجه الطربي)٥(



 

 على هنا األرض األمم، وأطلقت أرضي من أرض أية نأيت :أي اجلنس، تعريف»¾ «:وتعريف"

 ألن ـا؛  الـنقص  تعلق بقرينة) ٨٢:يوسف(  k jz}:  تعاىل قوله يف كما جمازا، أهلها
 قولـه  باب من وهذا.  عليها فيمن يقع ولكنه فيها، نقص يرى وال األرض، ذات يف يكون ال النقص

 Â  Ó Ò ÑÐ Ï Î ÍÌ Ë Ê É    È  Ç Æ Å Ä Ãn}: تعــاىل
 . )٢(")١٠:حممد(

   .الربكة وقلة الثمار ونقص أنه ذهاب الناس باملوت،: القول الرابع
 جنلـس  مكانا جند مل تنقص األرض كانت لو املوت، هو: ، وقال عكرمة)٣(أهلها موت هو: قال جماهد

  .)٤(فيه
  .)٥(والثمرات األنفس نقص:  الشعيب وقال

  .نقص معنوي لألرضوهذا 
   .والا جبور نقصها: قيل: القول اخلامس

 أهلـها  بقتـل  الـبالد  خيرب والظلم اجلور فإن معىن، صحيح وهذا:  قلت:"ذكر هذا القول القرطيب 
  .)٦("أعلم واهللا الربكة، األرض من وترفع عنها، واجنالئهم

كونه حقاً فهذا ال إشكال فيه، فاجلور وكأن القرطيب بقوله هذا ال يرتضي هذا القول كمعىن لآلية، أما 
:" والظلم سبب خلراب األرض، لكن، صحة املعىن شيء، وتأويل اآلية به شيء آخر، لذا قال القـرطيب 

  .فقط من جهة املعىن، وأما أن حتمل اآلية عليه، فال: أي" معىن صحيح وهذا
  
  
  

                                                                                                   
  ).١٣/١٧٣(أخرجه الطربي)١(
  ). ١٣/١٧٢"(والتنوير التحرير) "٢(
  ).٧/٢١٤"(شيبة أيب ابن مصنف"، )٢٠١ص"(الثوري تفسري"، )١/٣٣٠"(جماهد تفسري: "انظر) ٣(
  . اخل" لو كانت:"التفسري فقط دون قوله) ٢/٣٣٩(يف تفسريه وأخرج الصنعاين) ١٣/١٧٤(أخرجه الطربي)٤(
  .إىل جماهد) ٢/٥٢١(هذا القول يف تفسريه كثري ، وعزى ابن)٤/٣٤٠"(املسري زاد:"انظر) ٥(
  :.، وانظر)٩/٣٣٤"(القرطيب تفسري")٦(



 

  
  
  
  
  

  الترجيح
أن حتمل اآلية على القول الثـاين الـذي    - تعاىلوالعلم عند اهللا -الذي يترجح يل من األقوال السابقة

ذهب إليه أكثر املفسرين، وهو أنَّ املراد بنقصان األرض فتح بالد الكفر، وظهور أهل اإلسالم علـيهم  
ومتكن اهللا لعباده وأوليائه، فتنقص ديار الكفر وتتسع ديار أهل اإلميان وأرضهم، وهذه آيـة ظـاهرة   

  .)١(وأنه رسول اهللا حقاً مد وبرهان بني، على صدق نبوة حم
وأنه كغريه من األنبياء له أزواج وذرية، وأنه  أن سياق اآليات تتحدث عن النيب : ويدل هلذا القول

قدرتـه   ال يستطيع اإلتيان بآية إال بإذن اهللا تعاىل، فاألمر إىل اهللا تعاىل وليس إليه، مث أخرب اهللا نبيه 

° ± µ ´ ³ ²  }: بل بإبالغ بالدين، فقال له على أعدائه، فال يشغل نفسه بذلك
 ½ ¼      »  º ¹ ¸  ¶z  )٤٠:الرعد.(  

ومتكينه له، ولـو مل   مث جاء اهللا بآية هي من أوضح اآليات على صدق النبوة وهي نصرة اهللا لنبيه 
  !!.يكن نيب اهللا حقاً ملا مكَّن اهللا له وهو يكذب عليه، ويقاتل الناس بامسه

  .ورسالته، وهذا الوجه هو أظهرها وأشد مالئمتة للسياق حدث عن نبوة نبينا فنرى اآليات تت

وهذا مشـعر بـأن   » Ä Ã «أن هذه اآلية جاءت يف سورة األنبياء مث ختمت بـ: وأيضاً
وسيطرته ،وظهـوره أم   أفال يرون غلبة حممد : معىن نقص األرض فيه مغالبة وغلبة، فيقول اهللا هلم

  !!.  الغالبون؟ يرون أنفسهم مع هذا هم

                                  
بتمكني اهللا له  وة نبينا وقد جرت لإلمام ابن القيم مناظرة مع أحد علماء أهل الكتاب، استدل ابن القيم على نب) ١(

وتأييده إياه، وأنَّ من مل يقل بنبوته عليه الصالة والسالم، فقد سب اهللا تعاىل، وهذا الزم ال انفكاك عنـه، فـانقطع   
  ).٣٢٩-١/٣٢٧"(الصواعق املرسلة:"انظر. الكتايب



 

وإن كان ما ذكره الشيخ ابن عاشور له وجهه، وهو معىن جاء به القرآن، لكن ارتباط السياق به فيـه  
  .وبيان صدقه يف دعواه عليه الصالة والسالم ضعف؛ ألن اآليات جاءت تتحدث عن نبوة النيب 

، واهللا تعـاىل  )١(~السعدي إن النقص يطلق على كال املعنيني مل يبعد، وقد اختاره الشيخ : ولو قيل
  . أعلم

  
  

{ X W    d c ba ` _ ~ } |  { z y x
        u t s r q p o  n m l kj i h g fe

�  ~ } | { z y x  w vz  )٩:إبراهيم.(  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــ
  : وفيها مسألة واحدة، وهي

  .»r q p o « :بيان معىن قوله سبحانه وتعاىل] ٢٠٠[
  :~قال اإلمام ابن قتيبة 

  :)٢(عضوا عليها حنقاً وغيظاً، كما قال الشاعر: ردوا أيديهم يف أفواههم، أي:واملعىن"
  يردون يف فيه عشر احلسود                        

  : أم يغيظون احلسود حىت يعض على أصابعه العشر، وحنو قول: يعين
ى قَدلَه أفْنأَنام أَزهفأضحى...  م ضعي لَييفا عظ٣( الو(  

                                  
    ).٤٢٠ص"(السعدي تفسري: "انظر) ١(
، وابن )١٤/١٧٠"(اللغة ذيب"، وكذا األزهري )٢/٦٥"(احلديث يبغر: "أورده ابن قتيبة ومل يعزه لقائله يف) ٢(

  ). ٨/٣٧٧"(الباري فتح"، وابن حجر يف)١٥/٤٢٤"(العرب لسان"منظور يف
 والثعليب يف تفسريه) ١٤/١٧٠"(اللغة ذيب"للهذيل، وكذا األزهري ) ٢/٦٥"(احلديث غريب: "عزاه ابن قتيبة يف) ٣(
  ). ١٥/٤٢٤"(العرب لسان"، وابن منظور يف)٤/٣٤٨"(املسري زاد"، وابن اجلوزي يف )٥/٣٠٧(



 

وظيف الذراع، وهكـذا فسـر هـذا     علي قد أكل أصابعه حىت أفناها بالعض، فأضحى يعض: يقول

آل (  : {  £ ¢    ¡ � ~ } | z، واعتبـاره قولـه   )١(احلرف ابن مسـعود 
     .)٢()"١١٩:عمران

  
  
  
  
  

  الدراسة

  :على أقوال عدة،أمهها» :  » r q p oاختلف أهل العلم يف معىن قوله 
ردوا أصابعهم يف أفواههم، فعضـوا عليهـا   : من أن املراد ~ما قاله اإلمام ابن قتيبة : القول األول
  . غيضاً وحنقاً

، واختاره الطربي والنحاس وابن أيب زمنني )٣(وبه قال ابن زيد -كما سبق–وهذا مذهب ابن مسعود 
  .)٤(والشوكاين والواحدي وابن اجلوزي والسيوطي

  .)٦(والبيضاوي  )٥(وقدمه الزخمشري والغزنوي

                                  
 غيظاً :قال: أنه قال يف تفسري هذه اجلملة عنه ) ١٣/١٨٨(والطربي) ٢/٣٤١(الصنعاين يف تفسريه  أخرج) ١(

 عضوا :وصححه أنه قال) ٢/٣٨١(واحلاكم) ٩/٢٢٩"(الكبري املعجم"وأخرج الطرباين يف ". يده وعض هكذا
  ".صحيح وإسناده):"٨/٣٧٧"(الباري فتح"قال ابن حجر يف  .غيظاً أصابعهم

  ). ٢/٦٥(قتيبة البن "احلديث غريب:"، وانظر)١٩٧ص"(تفسري غريب القرآن) "٢(
  ).١٣/١٨٨(أخرجه الطربي)٣(
، )٢/٣٦٣"(أيب زمنني ابن تفسري" ،)٣/٥١٩(للنحاس"القرآن معاين"، )١٣/١٨٩"(الطربي تفسري:"انظر) ٤(
 فتح"، )٣٣٠ص"(اجلاللني تفسري"، )١/٢٧٧"(الغريب تفسري يف األريب تذكرة"، )١/٥٧٩(للواحدي"الوجيز"

  ).٣/٩٧" (القدير
 متفنناً فقيهاً لغوياً مفسراً بارعاً عاملاً كان احلق، ببيان يلقب الغزنوي، احلسني النيسابوري، بن احلسن أيب بن حممود) ٥(

  .فصيحاً
  ).٤٢٥ص( لألدنه وي "سريناملف طبقات"، )٥/٤٨٨"(األدباء معجم: "انظر

  ).٣/٣٤٠" (البيضاوي تفسري"، )٢/٧٥٩"(باهر الربهان يف معاين مشكالت القرآن"،)٢/٥٠٩"(الكشاف: "انظر) ٦(



 

  : أن هذا هو املعىن املعروف من هذه اجلملة، قال الطربي: ووجه هذا القول
  .)١( "الفم إىل اليد رد من املفهوم واملعىن املعروف، الكالم هو فهذا"

  .)٢(»إىل«:مبعىن» يف«: أن تكون -بناء على هذا–وقد اختار ابن قتيبة 
ولكن، ال داعي هلذا، فإن املقصود أم وضعوا بعض أيديهم يف أفواههم، فجاز التعبري عـن الـبعض   

، فلم يرد أم أدخلوا مجيـع  )١٩:البقرة(  e d c bz   }:بالكل، وهذا كقوله تعاىل
 .)٣(أصابعهم يف آذام، بل بعضها، وهذا أسلوب عريب معروف، ففي على باا من الظرفية

أفـواههم،   على أيديهم فوضعوا منه، وسخروا، عجبوا الرسل كالم مسعوا ملا أم :املعىن :اينالقول الث
  . إخفاء لشدة الضحك
 .)٤(»إىل«:مبعىن» يف«: وتكون على هذا

  . )٥(ويروى هذا املذهب عن ابن عباس
  .)٦(وقدمه النسفي واختاره ابن عاشور

  .بأفواههم كذبوهم أم :املراد: القول الثالث
 . )٧( وكذبوهم قوهلم عليهم ردوا: جماهد قال

 علـيهم  وردوا البينـات،  مـن  به جاؤوا ما عليهم وردوا رسلهم، كذبوا قومهم :يقول: وقال قتادة
  . )٨( مريب إليه تدعوننا مما شك لفي إنا وقالوا بأفواههم،

مبيناً وجـه هـذا    وعلى هذا القول؛ فال يراد باليد والفم حقيقتهما، ومها اجلارحتان، يقول ابن جرير
  :القول

                                  
  ).١٣/١٨٩"(الطربي تفسري)"١(
  ).٥٠٩ص"(أدب الكاتب: " انظر) ٢(
  ).٧/٧٣"(الدر املصون:"انظر) ٣(
  ).١٩/٧٠"(الرازي تفسري: "انظر) ٤(
  ). ١٣/١٨٨(يأخرجه الطرب)٥(
  ).١٣/١٩٦"(والتنوير التحرير"، )٢/٢٢٥"(النسفي تفسري:"انظر )٦(
  .)١/٣٣٤"(جماهد تفسري: "وانظر، )١٣/١٨٩(أخرجه الطربي)٧(
  ). ١٣/١٨٩(والطربي) ٢/٣٤١(أخرجه الصنعاين يف تفسريه )٨(



 

 قبلوها لو اليت )١(اهللا أيادي ردوا :معىن إىل» r q p o «  :قوله وجه جماهداً وكأن" 

 :يعـين  بـأفواههم،  :معىن إىل» r q« :قوله ووجه يقبلوها، فلم عندهم، ونعماً أيادي كانت
   .)٢("أفواههم يف اليت بألسنتهم

y x  w v        u t   } الكـالم  بتمام ذلك تفسري جماهد قول ويؤيد :قلت: "قال ابن كثري
 �  ~ } | { zz  )ملعىن تفسري أعلم واهللا هذا فكأن )٩:إبراهيم {   p o

r qz  .  
لكن، اجلملتان معطوفتان على بعض، فكيف جنعل التالية مفسرة لسابقتها، واألصل يف العطف التغاير، 

  :وهلذا قال الشنقيطي
 قبله، ملا بعده ما مغايرة يقتضي بالواو العطف ألن ؛~ كثري ابن تظهرهاس ما خالف عندي الظاهر"

 اهللا عنـد  والعلم باألفواه، بالتكذيب التصريح غري اآلية» p o « : بقوله املراد أن على فيدل
  .)٣("تعاىل

  
  .)٤(أيد على جيمع وال أياد، مبعىن النعمة يد بأنَّ املعروف يف مجع: ويعترض على هذا القول أيضاً

أن هذا خالف األصل، فاألصل أن حتمل األلفاظ على احلقيقة، وما ذكروه معىن جمازي، فـال  : وأيضاً
  .يصار إليه إال بدليل، وال دليل

  .هلم وتكذيباً قوهلم، عليهم رداً الرسل أفواه على أيديهم يضعون كانوا أم :املعىن:القول الرابع

» r q «: شركني، وأما يف قـول عائد على امل»p o« وعلى هذا القول فالضمري يف
  . فهو عائد على الرسل

  .ويناقش هذا القول بأن األصل يف الضمائر احتاد مرجعها

                                  
  . وهي ما جاءت به الرسل من الشرائع) ١(
 تفسري" ،)٢/٢٣٦"(السمرقندي تفسري"، )٢/٧٠(للفراء"اين القرآنمع: "، وانظر)١٣/١٨٩"(الطربي تفسري")٢(

  ).٢/٢٤٢"(البيان أضواء "،)١٣/١٩٣( "املعاين روح) "٣٩٨ /٥" (احمليط البحر"،)٣/٢٧" (البغوي
  ).٢/٢٤٢" (البيان أضواء)"٣(
  ).٣/٣٢٧"(الوجيز احملرر: "انظر) ٤(



 

 ومل بـه  يؤمنـوا  ومل احلـق،  من بقبوله أمروا عما كفوا أم أريد وإمنا مثل، أنَّ هذا: القول اخلامس
  .أمسك إذا مل جيب: فمه،أي يف يده رد :يقال يسلموا،

، ونسبه الشوكاين لألخفش، وقال عـن  )١( عبيدة واإلمام البخاري والراغب األصفهاينوهذا قول أيب
  .)٢("قال ما ونعم: "قول أيب عبيدة هذا
  :قال الشيخ السعدي

¶ ¸  ¹   }:اإلميـان، كقولـه   على يدل مما بشيء يتفوهوا ومل به، جاؤوا مبا يؤمنوا مل: أي"
ºz  )٣()"٧:نوح(.  

أنَّ تكذيبهم نصاً، قد ذكر بعد هذه اجلملـة، واألصـل عـدم    : أوهلما: ثننيوقد رد هذا من وجهني ا
  .)٤( ~وهذا رد الطربي . التكرار
أمسـك عـن    إذا فيه، يف يده رد :وال أعلم أحداً قال:"أن العرب ال تعرف هذا، قال ابن قتيبة: الثاين
  .)٥("الشيء

 األنبيـاء  علـى  إشـارة  أنفسـهم،  فـواههم أ يف أيديهم أنه الكفار ردوا: أن املعىن: القول السادس 
  .)٦(بالسكوت

  .   »إىل«مبعىن » يف«وعلى هذا؛ تكون 
  .)١(وبه قال مقاتل بن سليمان )٧(وهذا مروي عن ابن عباس

                                  
 جممع"، )٥٥١ص"(القرآن غريب يف املفردات"، )٤/١١٨٦"(البخاري صحيح"، )١/٣٣٦"(جماز القرآن:"انظر) ١(

  ).١/٢٩٠(للميداين"األمثال
مذهب أيب ) ٩/٣٤٦( وكذا القرطيب يف تفسريه) ٥/٣٠٧( ، وقد نسب الثعليب يف تفسريه)٣/٩٧" (القدير فتح)"٢(

  . له"معاين القرآن"عبيدة لألخفش أيضاً، ومل أجده يف
  ). ٤٢٢ص"(السعدي تفسري) "٣(
  ).١٣/١٨٩"(الطربي ريتفس:"انظر) ٤(
  ). ١٩٧ص"(تفسري غريب القرآن) "٥(
، )٣/١٢٥"(والعيون النكت"وهكذا قال املاوردي يف "احلسن قاله): "٤/٣٤٩"(املسري زاد:"قال ابن اجلوزي يف) ٦(

 تفسري"، )٢/٥٠٩"(الكشاف"، )٣/٢٧"(البغوي تفسري" ،)٣/١٠٦"(السمعاين تفسري: "وانظر هذا القول يف
 أضواء"،)٣/٩٧" (القدير فتح"، )٢/١٣٨" (الترتيل لعلوم التسهيل"،)٤/٣٤"(تفسري اخلازن"، )٣/٣٤٠" (البيضاوي
  . ، )٢/٢٤٢" (البيان

  ). ٢/٦٩"(معاين القرآن"أخرجه الفراء يف ) ٧(



 

ويتأيد هذا الوجه وكذا الوجهان السابقان له بأن هذا مناسب للتدرج، فالكفار تدرجاً يف رد احلـق،  

z y x  w v   u t   } :، مث أعلنوا وصرحوا، وقالوافبدأوا بالسكوت وبإسكات الرسل
�  ~ } | {z  )٩:إبراهيم.(  

 وحـاولوا  السالم، عليهم األنبياء قول قبول عن سكتوا أم هو األوىل املرتبة أن :واعلم" :قال الرازي
 .)٢(" البعثة بتلك كافرين بكوم صرحوا أم الثانية املرتبة وهذه الدعوى، تلك األنبياء عن إسكات

  :وجوز ابن عطية معىن غري ما ذكر، فقال
 ومدافعتـهم  قـوم  ردوا إـم  :أي األيدي، لفظ يف يتجوز أن :وهو رابعاً، معىن األلفاظ وحتتمل "

 يف :أي أفواههم، يف مدافعتهم مجيع ردوا :املعىن فكأن التكذيب، من بأفواههم قالوه فيما ومكافحتهم
  . )٣("واملرادة املدافعة لشد موضع األيدي إذ باأليدي؛ ةاملدافع مجيع عن وعرب أقواهلم،

ومل أجد من وافقه على هذا القول، وباب االحتمال واسع، وما ذكره خالف األصل، فاألصـل إرادة  
  .احلقيقة ال اجملاز، وما ذكره من باب اجملاز، فال يصار إليه إال بدليل

  
  
  
  

  الترجيح
ه أصحاب القول األول، وهو قول ابن قتيبـة، فهـذا القـول    ما ذهب إلي: الذي يترجح يل من املعاين

أدخل يـده  : موافق للوصف القرآين ومطابق له، فمن عض على يده غيظاً، صح لك أن تقول يف حقه
، وال »إىل«:مبعىن» يف«إن: يف فيه، وهذا ما ال جنده يف غريه من األقوال، وعليه؛ فال حنتاج إىل أن نقول

  .الفم اجلارحتانمل يرد باليد و: أن نقول
أن هذا هو املعروف، واملعىن املفهوم عند إطالق هذا الوصف، كما قـال اإلمـام الطـربي،    : وأيضاً

  . وحسبك به

                                                                                                   
  ).٢/١٨٥"(سليمان بن مقاتل تفسري:"انظر) ١(
  ).٧٢-١٩/٧١"(الرازي تفسري)"٢(
  ). ٣/٣٢٦"(الوجيز احملرر)"٣(



 

  .وأما األقوال السابقة، فقد ذكر ما يعترض هلا، فال نعيده
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

{ X Wq p o n        m l  kj i h gz  
  .)١٤:إبراهيم(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــ

  :وفيها مسألة واحدة، وهي

  .» :» oبيان املراد بقوله ] ٢٠١[



 

  : ~قال اإلمام ابن قتيبة  

_  } :واملقام ههنا ليس هللا تبارك وتعاىل، وإمنا هو مقام العبيد للحساب بني يديه، وكذلك قولـه "

c b a `z  )١("بني يديهفأضاف مقام العبيد إليه إذ كان  )٤٦:الرمحن(.  
  

  الدراسة
خيرب جل وعال يف هذه اآلية الكرمية واليت قبلها أنه يهلك الظاملني وينصر املرسـلني، وميكـن هلـم يف    

o n        m l  «: األرض، مث يبني أن هذا اجلزاء لكل من جاء بوصف معني حمدد، وهـو 
q p «اجلزاء املذكور ملن خاف مقام اهللا، فما املراد مبقام اهللا: أي ؟  

وقبل البدء بذكر األقوال يف بيان معىن املقام، أنبه إىل أن لفظ املقام مضافاً إىل اهللا جل شأنه قد جاء يف 
  .ثالثة مواطن من القرآن الكرمي، أوهلا هو هذا املوضع

  .   c b a ` _z   } :، وهو قوله تعاىل)٤٦(يف سورة الرمحن آية: وثانيها

    ).٤٠:النازعات( Ä Ã   Â Á À ¿n¼ ½ ¾  }: قوله تعاىل: وثالثها
  :وقد اختلف املفسرون يف معىن هذا املقام على أقوال، هي

مقام العبد بني يدي اهللا تعاىل، وإمنا أضيف املقـام هللا،  : ما اختار ابن قتيبة، من أن املراد: القول األول 
، فهو مـن  ائل واحملاسب مع أن املقام للعبد وليس هللا؛ ألن هذا املقام بني يديه جل وعال، وهو الس

  : باب إضافة املصدر إىل املفعول، يقول اإلمام الطربي
 برؤيتـك،  سـررت  قـد  :فتقول عليه، أوقعت ما وإىل أنفسها، إىل أفعاهلا تضيف العرب أن وذلك"

  .)٢("ذلك فكذلك إياك، وبرؤييت
  .على هذا املعىن التفسري إمجاع أهل )٣(وقد نقل السمعاين

                                  
  ). ٢٦٤ص"(سائل واألجوبةامل) "١(
 تفسري"، )٥/٣٠٨"(الثعليب تفسري" ،)٢/٧١(للفراء"معاين القرآن" :، وانظر)١٣/١٩٣"(الطربي تفسري) "٢(

  ).١١/٣٥٥"(الكتاب علوم يف اللباب"، )٤/٣٥٠" (املسري زاد"، )٣/٢٨"(البغوي
  ).٣/١٠٨"(السمعاين تفسري:"انظر) ٣(



 

الفراء وأبو : ألة ليست حمل إمجاع بل فيها خالف، وممن ذهب إىل هذا القول واختارهواحلقيقة أن املس
ومل يذكر سواه على خالف عادته  -عبيدة والطربي والبخاري والسمرقندي وابن أيب زمنني واملاوردي

  .)١(والواحدي والبغوي واخلازن وابن القيم وابن كثري والسيوطي والشوكاين -يف نقل اخلالف
  .     )٢(الزخمشري والبيضاوي والكليب والنسفي وأبو السعود واأللوسي والقامسي وقدمه 

وهذا اخلوف خوف ملا يستقبل العبد من وقوفه بني يدي ربه جل وعال يوم القيامة، وسـؤاله إيـاه،   
  .)٣("اإلقامة مكان :امليم بفتح :واملقام"

  . القدرة والتدبري وامللكبالعلم و عليه قيامي» o «أن املراد بـ : )٤(القول الثاين

± ²   }:تعاىل وقيام اهللا على العبد ليس بالعلم وحده، بل حبميع ما ذكر، وعليه فهذه اآلية،كقوله
¹ ¸ ¶   µ ´  ³z )٣٣:الرعد( . 

ذلك اجلزاء هو ملن خاف إطالعي عليه وعلمي بصنيعه، وقدريت عليه، فخاف واسـتحيا  : فيكون املعىن
  .مين حق احلياء
  .)٥(الفاعل إىل املصدر إضافة القيام، فإضافته مبعىن مصدر، هنا ؛ فاملقاموعلى هذا

  .)٦( ~واختار هذا املعىن الشيخ السعدي 

                                  
" السمرقندي تفسري"،)٤/١١٨٦"(البخاري صحيح"،)١/٣٣٧"(جماز القرآن"،)٢/٧١(للفراء"معاين القرآن:"انظر) ١(
 تفسري" ،)١/٥٧٩" (الواحدي تفسري"، )٣/١٢٦"(والعيون النكت"،)٢/٣٦٤" (أيب زمنني ابن تفسري"، )٢/٢٣٦(

طريق " ،)٤/٣٦"(تفسري اخلازن" ،)٢/١٦١" (اختصار النكت-السالم عبد بن العز تفسري" ،)٣/٢٨"(البغوي
  .)٣/١٠٠" (القدير فتح" ،)٣٣١ص"(اجلاللني تفسري"، ) ٢/٥٢٧" (كثري ابن تفسري"، )٦٢٨ص"(تنياهلجر

 تفسري" ،)٢/١٣٩"(الترتيل لعلوم التسهيل" ،)٣/٣٤٢"(البيضاوي تفسري"،)٢/٥١٢"(الكشاف: "انظر) ٢(
  ).٦/٣٠٦"(تفسري القامسي"، )١٣/٢٠٠"(املعاين روح"، )٥/٣٩"(السعود أيب تفسري"،)٢/٢٢٦"(النسفي

  . وهو معىن واضح بني )٣/١٠٠"(القدير فتح"قاله الشوكاين يف ) ٣(
 تفسري"،)٩/٣٤٨"(تفسري القرطيب"، )٢/٥١٢"(الكشاف"،)٥/٣٠٨"(الثعليب تفسري: "انظر هذا القول يف)٤(

، )٢/٢٢٦"(النسفي تفسري"،)٦٢٨ص"(طريق اهلجرتني"،)٢/١٣٩" (الترتيل لعلوم التسهيل"  ،)٣/٣٤٢"(البيضاوي
  ).١٣/٢٠٠" (املعاين روح"، )٣/١٠٠" (القدير فتح"، )٥/٣٩"(السعود أيب تفسري"، )٨/٣٧٧"(الباري فتح"
  )٣/١٠٠"(القدير فتح"، )٩/٣٤٨"(تفسري القرطيب"، )٣/٣٣٠"(الوجيز احملرر: "انظر) ٥(
  ).٤٢٣ص"(السعدي تفسري: "انظر) ٦(



 

يتنوع يف اآلية الكرميـة، فمـرة يكـون بعلمـه      -على هذا القول -بأن التخويف: ويتأيد هذا القول
  : رة، فقال تعاىلوإطالعه، ومرة بعذابه وعقابه، فاألول يف الدنيا، والثاين يف اآلخ

» q p o n        m l«.  
ذلك ملن خاف مقـامي عليـه،   : ؛ ليكون املعىن"عليه: "ويناقش هذا القول، بأنه البد من تقدير لفظة

  .واألصل استغناء الكالم عن التقدير
  .مقحم أن املقام: )١(القول الثالث

  . ذلك ملن خافين: واملعىن
  .)٢("الذات عن به التعبري على أو ام،املق إقحام على :"قال ابن جزي الكليب

  : واختار هذا املعىن الشيخ الطاهر ابن عاشور، وقال

   :تعاىل كقوله مبفعوله، الفعل تعلق يف للمبالغة مقحم؛ »مقام«فلفظ خافين،» o n «:ومعىن"

{ c b a ` _z  )مطلق بالقيام فيه وأريد القيام، مكان أصله :املقام ألن ؛)٤٦:الرمحن 

» خـافين « يف ليس ما املبالغة من فيه كان»o n «: قيل فإذا قائمة، تعترب األشياء ألن الوجود؛

Ò Ñ   }:تعـاىل  قولـه  ومنـه  جانيب، يف قصر: يقال منه،كما املخوف مبكان يتعلق اخلوف إنَّ حبيث
Ö Õ Ô Óz  )٣("إليه املضاف عن كناية ذلك وكل )٥٦:الزمر(.  

  :اويناقش هذا القول بأمرين اثنني، مه
أن األصل عدم اإلقحام، فعندما تذكر لفظة، فاألصل أا مرادة للمتكلم ـا، إال أن  : أوهلما - 

 .يدل دليل على خالف هذا، فيصار إليه
 .)٤(أن األمساء ال تقحم - 

                                  
 تفسري"، )٢/١٣٩"(الترتيل لعلوم التسهيل"،)٣/٣٤٢"(البيضاوي تفسري"،)٢/٥١٢"(الكشاف: "انظر هذا القول يف)١(

، )١٣/٢٠٠"(املعاين روح"، )٥/٣٩"(السعود أيب تفسري"، )١١/٣٥٦"(الكتاب علوم يف اللباب"، )٢/٢٢٦" (النسفي
  ).٦/٣٠٦"(تفسري القامسي"
  ).٢/١٣٩"(الترتيل لعلوم التسهيل: "انظر) ٢(
  ).٦/٣٠٦"( القامسيتفسري:"، وانظر)١٣/٢٠٨"(والتنوير التحرير) "٣(
، وألجل ذا )١١/٣٥٥" (الكتاب علوم يف اللباب"، وابن عادل يف )٧/٧٧"(الدر املصون:"قاله السمني احلليب يف) ٤(



 

  
  الترجيح

  :، هي)١(من األقوال السالفة القول األول؛ ألمور عدة -والعلم عنده سبحانه وتعاىل –الذي يترجح يل 
 بـه،  اخلوف علق به خوفهم فإذا اآلخر، وباليوم باهللا خيوف أن التخويف يف القرآن ةطريق أن - 

 .عليهم بقيامه ال

° ± º ¹¸ ¶   µ ´ ³ ² « ¼   }: تعـاىل  قولـه  نظري هذا أن - 
Â Á À ¿ ¾ ½z  )مـن  خوفهم هو إليه، حيشروا أن فخوفهم) ٥١:األنعام 

 .بعضاً بعضه يفسر والقرآن يديه، بني مقامهم
 وهلذا العبد، على الرب مبقام التخويف خويف مبقام العبد بني يدي سيده ومواله أبلغ منأن الت - 

 ).٦:املطففني(  Å  Ä  Ã  Â Áz    } :قوله يف تعاىل خوفنا

 مـن  هـذا  وال اهللا، مقـام  به وعلمه عليه واطالعه العبد على اهللا لقدرة يقال ال فإنه :وأيضاً - 
  .الرب على إطالقه املألوف

u t s    }تعـاىل   كقوله :املكان على يطلق إمنا والسنة، القرآن يف املقام فإنَّ :وأيضاً - 
 x w vz  )² } : ، وقوله)٧٩:اإلسراء ± ° ¯®  ¬

z )ــان ــه)٧٦:الفرقـ  v u t s r q p o      n z} :،وقولـ
 .)٢( ) ٧٣:مرمي( z~ �   ¡  ¢ £ ¤  } :، وقوله)٢٦-٢٥:الدخان(

                                                                                                   
  ".وهو بعيد:" قاال

مع بعض االختصار والتصرف ) ٦٢٩-٦٢٨ص"(طريق اهلجرتني:" "مستفادة من كالم العالمة ابن القيم يف) ١(
  .اليسري

):  ٤١٧ص"(املفردات"ن القيم، وهو خمالف يف هذا، ولعل الصواب مع من خالفه، قال الراغب يف كذا قال اب) ٢(
، )٤/٣١٠"(بصائر ذوي التمييز:"، وهكذا قال الفريوزابادي يف"وزمانه القيام، مكان واسم مصدراً، يكون :واملقام"

  .ين بطالن املدلول، وبطالن الدليل املعني ال يع)٣/٣٥٥(للسمني احلليب"عمدة احلفاظ:"وانظر



 

 فُـتح،  وإذا اإلقامة، فعل فهو ضم، إذا أنه بالضم، املقام وبني ح،بالفت املقام بني الفرق:" وأيضاً - 
،والقراءة السبعية هلذه اللفظة هي بفتح امليم، فكان تأويلها باسم املكان، )١("اإلقامة مكان فهو

 .هو األوىل
 

  

{ X W   J  I HG F E D C B Az  )٤٣:إبراهيم.(  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــ
  : وفيها ثالث مسائل، هي

  .»A «: بيان معىن قوله جل شأنه: املسألة األوىل] ٢٠٢[
  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 

"» A «٢("أهطع البعري يف سريه، واستهطع، إذا أسرع: مسرعني، يقال: أي(.  
  

  الدراسة

مأخوذ مـن   مسرعني،: »A «أن اإلهطاع ههنا مبعىن اإلسراع، فمعىن  ~اختار ابن قتيبة 
  .أسرع إذا واستهطع، سريه، يف البعري أهطع :قوهلم

  .هذا القول لألكثرين )٣(وقد عزى السمعاين
  .)٥(وقتادة )٤(جبري بن سعيد قاله

عبيدة والطربي وابن أيب زمنني والواحدي والبغوي وابن عطية والسمني احلليب والنسـفي   واختاره أبو
 .)١( والشنقيطي وابن عاشور والسعديوالعيين والسيوطي والشوكاين والقامسي 

                                  
  ).٣/١٠٠"(القدير فتح"،)٩/٣٤٨"(القرطيب تفسري:"، وانظر)٣/١٢٦"(والعيون النكت"يف   قاله املاوردي) ١(
  ). ١/٤٠٦(قتيبة البن "احلديث غريب: "، وانظر)١٩٩ص"(تفسري غريب القرآن) "٢(
  ).٣/١٢٢(يف تفسريه) ٣(
  ). ١٣/٢٣٧(أخرجه الطربي) ٤(
   .املنذر إىل ابن) ٥/٥٠"(املنثور الدر"، وعزاه يف )١٣/٢٣٧(والطربي) ٢/٣٤٣(تفسريه أخرجه الصنعاين يف) ٥(



 

  .)٢(وقدمه البيضاوي وابن جزي الكليب وأبو السعود واأللوسي 
  

، بل هو املعىن األشهر هلذه اللفظـة، كمـا   )٣(وهذا املعىن املذكور للفظة الكرمية جاء يف اللسان العريب
  . سيأيت

م من قبورهم ألرض احملشـر،  أنه جاء وصف الظلمة ذا الوصف صرحياً حال خروجه: ويؤيده أيضاً

  ).٤٣:املعارج(  c b a       ` _  ^     ]   \ [z    } :كما يف قوله تعاىل

  ).٤٤:ق(  z y xz  } |{ ~ � ¡ ¢   }: وقال
  .وهذا من تفسري القرآن بالقرآن، وهو أعلى درجات التفسري

  :ةومن وصف هذا اإلسراع أنه بذل وخضوع،فليس هو إسراع فحسب، يقول ابن عطي
 اإلبل توصف األقوال، وقد أرجح هو وهذا وحنوه، واخلائف األسري كإسراع واستكانة، بذلة وذلك "

  .)٤("السوط خوف مع إال إسراعها يكون وقلما اإلسراع، معىن على باإلهطاع،
  :وعلى هذا التأويل يظهر شدة احلال اليت فيها هؤالء الظلمة، يقول الرازي

 حاهلم تعاىل أن اهللا فبين واقفاً، يبقى أن اخلوف شدة من شاخصاً بصره يبقى من حال من الغالب فإن"
 .  )٥("البالء ذلك حنو مسرعني :أي مهطعني، يكونون أبصارهم، شخوص مع فإم املعتاد، هذا خبالف

                                                                                                   
 "الوجيز"، )٢/٣٧٣"(أيب زمنني ابن تفسري"،)١٣/٢٣٧"(الطربي تفسري"، )١/٣٤٢"(جماز القرآن: "انظر) ١(

 تفسري" ،)٤/٢٥٣"(عمدة احلفاظ"، )٣/٣٤٤"(الوجيز احملرر"،)١٥/١٢١ "(السنة شرح"، )١/٥٨٥(للواحدي 
تفسري "،)٣/١١٥"(القدير فتح"، )٣٣٦ص" (اجلاللني تفسري"،)١٢/٢٨٤(للعيين"القاري عمدة"، )٢/٢٣٤"(النسفي
  ).٢/٢٥٠"(البيان أضواء" ،)٤٢٧ص"(السعدي تفسري"،)١٣/٢٤٦"(والتنوير التحرير"، )٦/٣٢١"(القامسي

 روح"، )٥/٥٥"(تفسري أيب السعود"، )٢/١٤٢"(الترتيل لعلوم التسهيل" ،)٣/٣٥٤"(البيضاوي تفسري: "انظر) ٢(
    ).١٣/٢٤٥"(املعاين

 تاج"، )٨/٣٧٢"(العرب لسان"، )١/١١٩"(األعظم واحمليط احملكم"، )١/٩٧"(اللغة ذيب: "انظر) ٣(
  ).٢/٢٥٠"(البيان أضواء"،)٢٢/٣٩٨"(العروس

بصائر ذوي :"هذا القول، وانظر بناء على) ٥/٥٥(، وهكذا قال أبو السعود يف تفسريه)٣/٣٤٤"(الوجيز احملرر) "٤(
  ).١٣/٢٤٦"(والتنوير التحرير"، )٢٢/٣٩٨"(العروس تاج" ،)٤/٢٥٣"(عمدة احلفاظ"،)٥/٣٢٩"(التمييز

  ).٤/٥١"(تفسري اخلازن: "، وانظر)١١٢-١٩/١١١"(الرازي تفسري) "٥(



 

 أنـه :األول: ومل يبني ابن قتيبة األمر الذي يسرعون إليه، وقد اختلف العلماء فيه على قولني، اثنني، مها
   .الداعي
  .)٣(، وهو ظاهر صنيع ابن كثري)٢(، واختاره الواحدي والنسفي والسعدي)١(قتادة قاله

 اهللا يـدي  بـني  احلضور إىل يدعوهم حني الداعي إجابة إىل مسرعني: »A «:"قال السعدي
   .)٤("ملجأ وال حميص وال هلم امتناع ال للحساب،

  
  :اب اهللا تعاىل، فيتأيد به، فمن ذلكجاء إثباته يف كت -اإلسراع للداعي–وهذا املعىن 

  ).٨:القمر( R Q P O N ML    K Jz   }: قوله تعاىل

  ).١٠٨:طه( x w v  u t s z}  :قوله تعاىل
ويتأيد أيضاً بالسياق، فاآلية اليت حنن بصدد احلديث عنها تتحدث عن هول مطلع يوم القيامة، وما حيل 

بعد احلديث عن النار وعـذاا، نسـأل اهللا السـالمة     من الفزع والرعب يف قلوب الكافرين، مث جاء
  .والعافية
   .النار أم يسرعون إىل :الثاين
  .)٥(مقاتل بن سليمان قاله

  .الناظر يطرف أن غري من النظر :اإلهطاع: قالوا: »A «القول الثاين يف معىن 
  .)٨(والضحاك )٧(وجماهد )٦(عباس وذا قال ابن

  .(١)"عنه يرفعه ال الشيء على ببصره املقبل :ملهطعا: "قال اخلليل الفراهيدي

                                  
  ).٤/٣٧٠"(زاد املسري:"انظر) ١(
    ).٤٢٧ص"(السعدي تفسري"، )٢/٢٣٤"(النسفي تفسري"، )١/٥٨٥(للواحدي  "الوجيز: "انظر)٢(
  ).٢/٥٤٢"(كثري ابن تفسري) "٣(
    ).٤٢٧ص"(السعدي تفسري) "٤(
  ).٢/١٩٤"(سليمان بن مقاتل تفسري:"انظر) ٥(
  ).١٣/٢٣٧(أخرجه الطربي) ٦(
  ).١/٣٣٦"(جماهد ريتفس:"، وانظر)١٣/٢٣٧(بصيغة اجلزم ووصله الطربي)٢/٨٦١(علقه البخاري ) ٧(
  ). ١٣/٢٣٧(ربيأخرجه الط)٨(



 

  .)٢("عنقه صوب إذا مهطع، وبعري صوبه، إذا ببصره، الرجل هطع:"قال الراغب
ويناقش هذا القول بأن هذا الوصف مستفاد من الوصف السابق هلذا الوصف يف اآلية الكرمية، وهو ما 

  )٤٢:براهيمإ  Õ Ô Ó     Ò Ñ   Ðz    }:جاء ذكره يف قوله تعاىل
 عينـاه  بقيـت  إذا الرجـل،  بصر شخص: فمعىن شخوص البصر تركيزه النظر على شيء معني، يقال

يطرفهما، وعلى هذا؛ فاألوىل أن حنمل وصف اإلهطاع على معىن جديد، إذ من املتقـرر   ال مفتوحتني
  .أن احلمل املعاين على التأسيس أوىل من محلها على التأكيد

   .رأسه يرفع ال ذيال أن املهطع :والثالث
  
  
  .)٣(زيد ابن قاله

  . الساكت أن املهطع: قولني ال خيالفان ما سبق، ومها (٤)وقد ذكر الرازي
  .وذل قر أهطع، إذا: يقال :واآلخر

  .وقد سبق أن اإلسراع يصاحبه الذلة واهلوان، ومن هذا حاله الشك أنه ساكت صامت
  

  الترجيح

أن : سرعني، فاإلهطاع، مبعىن اإلسراع، ووجه هذا القولم: »A «: لعل أوىل األقوال يف معىن

  :، قال اإلمام الطربي»A «هذا املعىن هو األشهر يف معىن 
  .)٥("النظر إدامة مبعىن منه أشهر اإلسراع مبعىن العرب كالم يف واإلهطاع" 

  .(١)"عأسر إذا أهطع، :يقال أن اللغة، يف واملعروف: "وقال النحاس

                                                                                                   
  ).١/١١٩"(األعظم واحمليط احملكم"، )١/٩٧"(اللغة ذيب"، )١/١٠١(للخليل"العني) "١(
  .،)٥/٣٢٩"(بصائر ذوي التمييز"، )٣/٣٥٤"(البيضاوي تفسري:"، وانظر)٥٤٣ص"(القرآن غريب يف املفردات) "٢(
 فتح: "، وانظر هذا القول)٣/٣٤٤"(يزالوج احملرر"، )٣/١٤٠"(والعيون النكت: "انظر).١٣/٢٣٧(أخرجه الطربي)٣(

  )..٣/١١٥"(القدير
  ). ٢٢/٣٩٨"(العروس تاج"، )١٩/١١٢"(الرازي تفسري: "انظر)  ٤(
  ).١٣/٢٣٧"(الطربي تفسري) "٥(



 

جاء إثباته يف القرآن الكرمي، فقد جاء بيان أن الكفرة يقومون من قبورهم وحيشرون  هذا املعىن: وأيضاً
سراعاً قد شخصت أبصارهم، فكان من املستحسن جداً، أن حتمل اآلية على هذا املعىن، لتفسر اآليات 

  .   بعضها ببعض، ولتتفق على هذا الوصف
إدمان النظر، وأنه ال تنايف بينهما، وهذا قول اجلمع بني معىن اإلسراع و إىل (٢)العلم وذهب بعض أهل 

حسن، لكن األول أوىل، ملا ذكرنا من أن إدمان النظر، وإدامته حمصلة من وصف شـخوص البصـر،   
  . فاألوىل أال يعاد هذا الوصف، بل يأيت مبعىن جديد

  
  
  

  .»C B  «: بيان معىن قوله تعاىل:  املسألة الثانية] ٢٠٣[
  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 

"»  C B «الذي رفعه وأقبل بطرفه على ما بني يديه، واإلقناع يف الصالة هو : واملقنع رأسه
  .  )٤(")٣(من إمتامها

  
  الدراسة

  :رفع الرأس، فيكون املعىن: أن املراد باإلقناع ههنا ~اختار اإلمام ابن قتيبة 
 إىل بعضـهم  ينظـر  وال وذل، فـزع  نظـر  إليها ينظرون السماء، إىل رؤوسهم رافعون يومئذ أم"

  .)١("بعض

                                                                                                   
  ).٣/٥٣٨"(القرآن معاين) "١(
قناه، وقد وثقنا قوله هنـاك،  نسبه غري واحد أليب عبيدة، وال يصح، فقد صرح يف جماز القرآن مبذهبه، وهو القول األول الذي س) ٢(

قـال  ). ٧/١٢٠"(الـدر املصـون  "، )٣/٣٤٤"(الوجيز احملرر: "، وانظر)٣/١٢٢(ويفهم هذا املذهب من عبارة السمعاين يف تفسريه
  ".  اإلسراع مع إدامة النظر: ومعىن اإلهطاع):"٣/٣٥"(الوسيط:"الواحدي يف 

ومل يكن من هدي . ع الرأس، واإلقبال بالنظر إىل ما بني اليدينرف: اإلقناع كما عرفه اإلمام، يشمل وصفني اثنني) ٣(
  . يف صالته رفع رأسه، بل كان إذا وقف يف الصالة طأطأ رأسه، ورمى ببصره إىل األرض النيب 
  ).  ٨٩ص"(صفة صالة النيب "، )٢/٢٧٤( سالم البن "احلديث غريب:"انظر

  ). ١٩٩ص"(تفسري غريب القرآن) "٤(



 

: وما اختاره ابن قتيبة يف معىن هذه اللفظة القرآنية الكرمية هو مذهب مجهور املفسرين، فقد ذهب إليه
  . )٧(ومقاتل بن سليمان) ٦(والضحاك )٥(وقتادة )٤(جبري بن وسعيد )٣(جماهد و )٢(عباس ابن

يز السجستاين والواحدي والراغب األصفهاين عبيدة والبخاري والطربي والزجاج وابن عز واختاره أبو
  .)٨(والبغوي والزخمشري والبيضاوي وابن جزي الكليب والنسفي والسيوطي والسعدي

بل إن بعض العلماء مل حيك غري هذا القول، كالطربي والبغوي والرازي والبيضـاوي وابـن كـثري    
  .)٩( والنسفي

إمـام مـن    ~للفظة يف اللسان العريب، وابن قتيبة أن هذا هو املعىن األشهر هلذه ا: ووجه هذا القول
أئمة العربية الذين هلم قدم راسخة يف هذا املضمار، ولذا جند أن البعض من العلمـاء يـوردون قولـه    

، بل يفهم من عبارات البعض أن هذا هو املعىن الوحيد  هلذه اللفظـة،  )١٠(السابق بياناً ملعىن هذه اللفظة
  :قال ابن منظور

                                                                                                   
  ).٣/١١٥"(القدير فتح"اين يف قاله الشوك) ١(
  ).٧/٢٢٥١(وابن أيب حامت) ١٣/٢٣٨( الطربي أخرجه) ٢(
  ).١/٣٣٦"(جماهد تفسري:"، وانظر)١٣/٢٣٩( الطربي أخرجه) ٣(
  ،)١٣/٢٣٩( الطربي أخرجه) ٤(
  .،)١٣/٢٣٩( والطربي) ٢/٣٤٣(يف تفسريه  أخرجه الصنعاين) ٥(
  ). ١٣/٢٣٩( الطربي أخرجه) ٦(
  ).٢/١٩٤"(سليمان بن مقاتل ريتفس:"انظر) ٧(
معاين "، )٢٣٩-١٣/٢٣٨( "الطربي تفسري"، )٢/٨٦١"(البخاري صحيح" ،)١/٣٤٣"(جماز القرآن:"انظر) ٨(

 غريب يف املفردات"، )١/٥٨٥(للواحدي "الوجيز"،)٤٤٢ص(للسجستاين"القرآن غريب"،)٣/١٦٦(للزجاج"القرآن
 لعلوم التسهيل" ،)٣/٣٥٤"(البيضاوي تفسري"،)٢/٥٢٨("الكشاف" ،)٣/٣٩"(البغوي تفسري"، )٤١٣ص"(القرآن
  ).٤٢٧ص"(السعدي تفسري"، )٣٣٦ص"(اجلاللني تفسري"، )٢/٢٣٤"(النسفي تفسري" ،)٢/١٤٢"(الترتيل

 تفسري" ،)١٩/١١٢"(الرازي تفسري"،)٣/٣٩"(البغوي تفسري"،)٢٣٩- ١٣/٢٣٨( "الطربي تفسري: "انظر) ٩(
  ).٢/٢٣٤"(النسفي تفسري"، )٢/٥٤٢"(كثري ابن تفسري" ،)٣/٣٥٤"(البيضاوي

 ، )٤/٣٧٠"(املسري زاد"،)٩/٣٧٦"(القرطيب تفسري"، )٣/٣٩"(البغوي تفسري"،)٥/٣٢٥"(الثعليب تفسري:"انظر) ١٠(
  ).١٣/٢٤٥"(املعاين روح"



 

 فـالن  وأقنـع . وخشوع ذل يف والنظر الرأس رفع: اإلقناع و ذل، يف ينظر رأسه يرفع الذي: املقنع"
   .)١("السماء إىل رأسه الرافع: واملقنع. السماء من رأسه حيال ما إىل ووجهه بصره يرفع أن وهو: رأسه
   .)١("السماء

  .)٢("رفعه الرأس وإقناع:"وقد قال اإلمام الطربي
  .)٣(وهواننكسه بذل : إقناع الرأس: القول الثاين

  .)٤(وقد اختاره ابن عاشور وجعله أبو السعود قوالً حمتمالً يف معىن اآلية الكرمية
  .إن لفظة اإلقناع من األضداد، فهي حتتمل رفع الرأس، وتنكيسه: )٥(وقد قيل

  
  

  الترجيح

رافعي رؤوسهم؛ ألن هـذا  » C B  «: أنَّ معىن - والعلم عند املوىل  -الذي يترجح يل
  : األشهر يف معىن هذه اللفظة الكرمية، قال ابن عطيةاملعىن هو 

  .)٦("أشهر واألول :حممد أبو القاضي قال" 
  .)٧(وهكذا قال النحاس

                                  
البن السكيت "املنطق إصالح"، )٢/٢٧٤(سالم البن"احلديث غريب" :، وانظر)٨/٢٩٩"(العرب لسان) "١(
، )٣/٣٤٢(للسمني "عمدة احلفاظ"،)٢٣١ص"(الصحاح خمتار"،)٢/٩٤٣(البن دريد"اللغة هرةمج"، )٢٣٨ص(
  ).٢٢/٩٥"(العروس تاج"، )٤/٢٩٩"(بصائر ذوي التمييز"
  ).١٣/٢٣٨"(الطربي تفسري) "٢(
 زاد"،)٣/١٢٢"(السمعاين تفسري"، )٣/٣٤٤"(الوجيز احملرر"،)٣/١٤٠"(والعيون النكت: "انظر هذا القول يف) ٣(
، )٢/١٤٢( "الترتيل لعلوم التسهيل"، )٢/١٦٧"(اختصار النكت-السالم عبد بن العز تفسري"، )٤/٣٧١"(سريامل
  ).١٣/٢٤٦"(املعاين روح"، )٣/١١٥"(القدير فتح"،)٢٥٤ص"(القرآن غريب تفسري يف التبيان"
  ).٥/٥٥"(السعود أيب تفسري"، )١٣/٢٤٦"(والتنوير التحرير: "انظر) ٤(
 روح"، )٣/١١٥"(القدير فتح"، )٥٢٥ص(للزخمشري" البالغة أساس"، )٣/٥٣٩(للنحاس "القرآن معاين: "انظر) ٥(

  ).١٣/٢٤٦" (املعاين
  ،)٣/٣٤٤"(الوجيز احملرر)"٦(
  ).٩/٣٧٧(، وقاله املربد أيضاً، كما نقله عنه القرطيب يف تفسريه)٣/٥٣٩"(القرآن معاين:"يف) ٧(



 

بل إن البعض مل يذكر ملعىن هذه اللفظة سوى هذا املعىن، وهذا يدل على أقل أحواله أن هذا املعىن هو 
  .األشهر، وما كان أشهر، فاحلمل عليه أوىل

  :عىن يظهر لنا سر من أسرار هذا الوصف، يقول الرازيوعلى هذا امل

 رؤوسـهم،  رافعـي  أي»C B  «: فقوله وخشوع، ذل يف والنظر الرأس رفع: واإلقناع" 
 خبـالف  حاهلم أن تعاىل فبني يراه، ال لكي عنه، رأسه يطرق أنه البالء يشاهد فيمن املعتاد أن :واملعىن
  . )١("رؤوسهم يرفعون وأم املعتاد، هذا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ؟» :»  J  Iما املراد بقوله : املسألة الثالثة] ٢٠٤[
  :قال اإلمام ابن قتيبة رمحه اهللا تعاىل

أا ال تعي خرياً؛ ألن املكان إذا كان خالياً، فهو هواء حىت يشغله : يريد» J  I  «: )٢(ومنه" 
  .)١("الشيء

                                  
  ).٤/٥١"(خلازنتفسري ا: "،وانظر)١٩/١١٢"(الرازي تفسري)"١(
  .من االستعارة: أي) ٢(



 

  الدراسة 

  :أقوال ى أربعةعل» :»  J  Iاختلف املفسرون يف معىن قوله 
  أن أفئدم ال تعي خرياً، : ما اختاره اإلمام ابن قتيبة رمحه اهللا تعاىل من أن املرد: أوهلا

   .)٢(كاخلربة فهي اخلري، من شيء فيها ليس: وهذا مذهب ابن عباس، فإنه قال
  .)٤(جريج وابن )٣(وهو قول جماهد

  . )٥(واختار هذا القول الطربي والسمرقندي والنسفي
أن هذا الوصف القرآين هو وصف : ، ولعل السبب يف هذا)٦(ن انتقد بأن هذا القول ال يناسب املقاملك

  .للناس يوم القيامة، بينما هذا القول يناسب حال الناس يف الدنيا
الطاعـة، بـل   : أنه ال يقصد باخلري -إن كان ما ذكرته هو السبب يف عدم املناسبة -وجياب عن هذا

  .برا، وطمعها يف رمحته، فالكافر قلبه خاوٍ عن هذه املعاين احلسنةحسن ظنها : املقصود
   .احلناجر، من شدة ما نزل ا يف فصارت مواضعها، من خرجت القلوب أن :القول الثاين

  .)٩(والسدي )٨(وقتادة )٧(وهذا القول مروي عن سعيد
  .)١٠(واختار هذا القول ابن سعدي

: {     T S R Q، ورأى أن هذه اآلية، هي كقوله )١(مقاتل بن سليمان: واختاره أيضاً
X W V     Uz  )١٨:غافر.(  

                                                                                                   
قتيبة  البن "احلديث غريب"، )٢٠٠ص"(تفسري غريب القرآن:"، وانظر)١٣٩ص"(تأويل مشكل القرآن) "١(
)٢/٥٣٢  .(  
    ).٧/٢٢٥١(وابن أيب حامت) ١٣/٢٤٠(الطربي أخرجه) ٢(
  ).١٣/٢٤٠(الطربي أخرجه)٣(
  ).١٢/٢٨٤"(القاري عمدة: "انظر) ٤(
  ).٢/٢٣٤"(النسفي تفسري"، )٢/٢٤٧"(السمرقندي تفسري"، )١٣/٢٤١"(لطربيا تفسري) "٥(
  ).١٣/٢٤٧"(املعاين روح"، واأللوسي يف)٥/٥٦(السعود يف تفسريه قاله أبو)٦(
      .املنذر وابن شيبة أيب إىل ابن) ٥/٥١"(املنثور الدر"، وعزاه يف )١٣/٢٤١(أخرجه الطربي)٧(
     .املنذر إىل ابن) ٥/٥١"(املنثور الدر"وعزاه يف ) ١٣/٢٤١(والطربي) ٢/٣٤٣(أخرجه الصنعاين يف تفسريه) ٨(
  ).٢/٣٧٤(أيب زمنني يف تفسريه  ذكره عنه ابن) ٩(
  ).٤٢٧ص"(السعدي تفسري:"انظر) ١٠(



 

   .شيئاً تعي ال منخرقة أن أفئدم: املعىن :القول الثالث
   .)٢(شراحبيل بن مرة قاله
   .)٣("اخلوف من شيئا تعي ال منحرفة" :الزجاج وقال

  .)٤(واختاره ابن جزي الكليب
   .هلا عقول ال فاءجو أن أفئدم: املعىن :والرابع

   :)٦(حلسان وأنشد )٥(عبيدة أيب وهذا قول
   .هواء نخب جموف فأنت               عين سفيان أبا أبلغ أال
 خـاو  أجوف كل تسمي والعرب اهلول من رأوا ملا العقول عن خلت قلوم أن املعىن يكون هذا فعلى
  .  هواء

  .)٧(ري وابن اجلوزي والبيضاوي والسيوطيالبخاري والواحدي والزخمش: واختار هذا املعىن
  
  
  

  الترجيح 
عند النظر يف األقوال السابقة جند أا ال ختتلف اختالفاً حقيقياً، بل هي إىل اخلالف الصوري أقـرب  
منها إىل اخلالف احلقيقي، إذ مجيعها تشترك يف أن املراد أا ال تعقل وال تعي للفزع الذي نزل ا، غري 

  : تعبري قول من قالأن أوالها بال

                                                                                                   
  ).٢/١٩٤"(سليمان بن مقاتل تفسري:"انظر) ١(
   ).١/٣٣٦" (جماهد تفسري:"وانظر)٧/٢٢٥١(، وابن أيب حامت)١٣/٢٤٠(والطربي) ٧/١٥٠( شيبة أيب ابن أخرجه) ٢(
  ). ٣/١٦٦(للزجاج"معاين القرآن) "٣(
  ).٢/١٤٢"(الترتيل لعلوم التسهيل: "انظر) ٤(
  ).١/٣٤٤"(جماز القرآن:"انظر) ٥(
للزخمشـري  "البالغـة  أسـاس "،)٦/٢٦٠"(اللغة ذيب"، )١٣/٢٤١"(الطربي تفسري"البيت منسوب حلسان يف ) ٦(
  ).٨١ص( ، وهو يف ديوانه )٢٣/١١١" (العروس تاج"، ويف )٩/٣٧٧" (القرطيب تفسري"، ) ١٠٥ص(
 تفسري"، )٣/٤٠٠"(الكشاف"، )١/٥٨٥( للواحدي "الوجيز"،)٢/٨٦١"(البخاري صحيح" :انظر) ٧(

 تفسري أيب"، )٣٣٦ص" (اجلاللني تفسري"، )١/٢٧٩"(الغريب تفسري يف األريب تذكرة"، )٣/٣٥٤"(البيضاوي
  ،)٥/٥٦" (السعود



 

  :فاهلواء هو اخلالء، قال ابن فارس" هواء"هي خاوية خالية ليس فيها شيء؛ ألن هذا هو معىن 
 مسـي؛  والسماء، األرض بني اهلواء :وسقوط، أصله خلو على يدل صحيح أصل:  والياء والواو اهلاء"

   .)١(شيئا تعي ال خالية :أي» J  I  «: تعاىل اهللا قال هواء، خال وكل: قالوا خللوه،
  .)٢("واحد واخلواء واهلواء: "يقول األزهري
  :-رمحه اهللا تعاىل-ويقول الرازي 

 قـوة  ال خالياً كان إذا هواء، فالن قلب: فقيل وصفاً جعل مث األجرام، تشغله مل الذي اخلالء :اهلواء"
 مـن  يناهلم ما لعظم فكار؛واأل اخلواطر مجيع عن القيامة يوم خالية الكفار قلوب أن بيان :واملراد فيه،

  .)٣("احلزن من فيه ما لكثرة سرور؛ كل ومن العقاب، من حتققوه ملا وأمل؛ رجاء كل ومن احلرية،

 يقـال  ومنه والدهشة، احلرية لفرط الفهم؛ عن خالية :أي خالء،» J  I  «:"يقول البيضاوي
  .)٤("قوة وال فيه، رأي ال :أي هواء، قلبه :وللجبان لألمحق
  :~شوكاين قال ال

 :أي )١٠:القصـص (  n m l k  jz }: تعـاىل  قوله :اآلية هذه معىن يقارب ومما"
  .)٥(" موسى هم من إال شيء، كل من خالياً

  :ومن أمجل ما رأيته من كالم للمفسرين كالم ابن عطية يف تأويله هلذه اآلية حيث قال

 يف تكـون  أن حيتمل :التشبيه وجهة حقيقة، واء ليست ألا حمض؛ تشبيه» J  I  « وقوله" 
 األشـياء  مـن  تفرغه يف اهلواء مشبِهةٌ منخرقة فهي الرمحة، يف والطمع والرجاء اخلري من األفئدة فرغ

                                  
  ).٦/٢٦٠"(اللغة اييسمق" )١(
 أساس"، )٤/٤٣٣"(املخصص"، )١/٢٦٩"(والشعر الكتابة الصناعتني: "، وانظر)٦/٢٦٠"(اللغة ذيب) "٢(

  ).١٥/٣٧١"(العرب لسان"، )٥/٢٨٤"(األثر غريب يف النهاية"، )٧٠٩ص(للزخمشري"البالغة
  ).١١/٤٠٩"(الكتاب علوم يف اللباب: "، وانظر)١٩/١١٢"(الرازي تفسري) "٣(
" القرطيب تفسري"، )٥/٣٢٥"(الثعليب تفسري"، )٣/٥٤٠"(القرآن معاين: "، وانظر)٣/٣٥٤"(البيضاوي تفسري) "٤(
 أيب تفسري"،)٥/٩٥"(الباري فتح"، )٤/٢٦٨(للسمني احلليب"عمدة احلفاظ"،)٢/٥٤٣"(كثري ابن تفسري"،)٩/٣٧٧(

  ).٣/١١٥" (القدير فتح"، )٥/٥٦"(السعود
  ).٥٤٨ص"(القرآن غريب يف املفردات: "، وانظر)٣/١١٥" (القدير فتح)"٥(



 

- وتبلـغ  وتذهب جتيء وأا صدورهم، يف وجيشاا أفئدم اضطراب يف يكون أن وحيتمل واخنراقه،
  . اضطراب يف أبداً هو الذي كاهلواء ذلك يف فهي حناجرهم، -روي ما على
 أمـوره  يف املضـطرب  الرجل وقلب اجلبان، قلب يشبه اجلهتني، هاتني وعلى :حممد أبو القاضي قال

  .)١("باهلواء
وهذا الكالم املاتع يؤكد ما ذكرته أوالً من أنه ال خالف بني األقوال، بل هي جمتمعة على أن القلوب 

  .ساعة إذ ال تعي وال تعقل
  :يقول البغوي

  .)٢("اليوم ذلك هول من شاخصة واألبصار أماكنها، عن زائلة القلوب أن :املعىن وحقيقة"
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 { X W £ ¢ ¡  � ~ }z )٤٩:إبراهيم.(  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــ
  :وفيها مسألة واحدة، وهي

  ؟»¡ ¢ £« :ما معىن قوله تعاىل] ٢٠٥[

                                  
  ).٥/٤٢٤"(احمليط البحر: "، وانظر)٣٤٥- ٣/٣٤٤"(الوجيز احملرر) "١(
" والتنوير التحرير"، )٤/٥١"(تفسري اخلازن"، )٣/١٢٣"(السمعاين تفسري: "، وانظر)٣/٣٩"(البغوي تفسري) "٢(
)١٣/٢٤٧.(  



 

  :~قال اإلمام ابن قتيبة 

"  { £ ¢ ¡  � ~ }z قد قرن بعضهم إىل بعض يف األغـالل،  : أي
  .)١("واحدها صفد

  
  الدراسة

يف هذه اآلية الكرمية خيرب ربنا تبارك وتعاىل أن املشركني يوم القيامة يقرنون يف األصفاد، واألصـفاد،  
  . هي األغالل، واحدها صفد

  :والفقد اختلف املفسرون يف معناها على ثالثة أق: »¡ «وأما معىن 
ما ذهب إليه ابن قتيبة رمحه اهللا تعاىل من أنَّ املراد ضمهم إىل بعضـهم الـبعض، ومجعهـم إىل    : أوهلا

أمثاهلم، فالكافر جيعل مع الكافر، ويشدون يف األغالل، فالقرن يشمل على معىن الضم، فيضم املثيل إىل 
  :مثيله والنظري إىل نظريه، يقول ابن فارس

 ينتـأ  شيء واآلخر شيء، إىل شيء مجع على يدل :أحدمها صحيحان، صالنأ :والنون والراء القاف"
   .)٢(وشدة بقوة

    .)٣("ووصلته به شددته إذا بالشيء، الشيء قرنت: يقال: "قال الرازي
، )٤(قرن، ومسي اجلمع بني العمرة واحلج قراناً، وي عن القران: ومنه مسي احلبل الذي يربط به البعريان

  .)٥(رتنيوهو اجلمع بني مت

  :  »¡ «يقول اخلازن مبيناً معىن 
  .  )١("واحد رباط يف معه شددته إذا بالشيء، الشيء قرنت: يقال بعض، إىل بعضهم مشدودين :يعين"

                                  
  ). ٢٠٠ص"(تفسري غريب القرآن) "١(
  ). ٥/٧٦"(اللغة مقاييس معجم) "٢(
  ).١١/٤١٧"(الكتاب علوم يف اللباب" :، وانظر)١٩/١١٦"(الرازي تفسري) "٣(
من حديث ابن عمر رضي اهللا تعاىل  )١٨١٤( والترمذي )٣٨٣٤(وأبو داود ) ٢٣٥٧) (٢٣٢٣(أخرجه البخاري) ٤(

  .عنهما
بصـائر ذوي  "،)٣/٣٠٢(للسـمني  "اظعمدة احلف"،)٤٠١ص(للراغب"املفردات"، )٩/٨٨"(اللغة ذيب: "انظر) ٥(

  ). ٤/٢٦١"(التمييز



 

   :يقول ابن كثري مبيناً وجه هذا القول

 صـنف،  إىل صنف كل منهم، األشكال أو النظراء بني جمع قد بعضٍ، إىل بعضهم :أي »¡ «"

 Z Yz ] }  :وقـال  )٢٢:الصـافات (  Ë Ê É Èz  } :تعاىل قال كما
  .)٢(")١٣:الفرقان( S R Q P O N M L  Kz  }  :وقال )٧:التكوير(

  .)٣( واختاره الثعليب والسمعاين والبغوي واخلازن وابن كثري
  .)٤(وقدمه الزخمشري والبيضاوي والنسفي وابن حيان وأبو السعود والشوكاين واأللوسي

   .الشياطني مع يقرنون أم: »¡ «أن معىن : القول الثاين
  .)٥("شيطان مع كافر كل بشياطينهم موصولني:"قال الواحدي

  .)٦(واختاره السمرقندي وابن أيب زمنني والواحدي وابن عادل والسيوطي
   .رقام إىل قرنت وأرجلهم أيديهم أن: املعىن: القول الثالث

  .)٩(ختاره الطربيوا )٨(ومقاتل بن سليمان )٧(زيد ابن قاله

                                                                                                   
  ).٣/٣٤٧"(الوجيز احملرر"،)٣/٣٧(للواحدي"الوسيط: "، وانظر)٤/٥٤"(تفسري اخلازن) "١(
  ).٢/٥٤٥"(كثري ابن تفسري) "٢(
" كـثري  ابـن  تفسـري "، )٣/٤٢"(البغوي تفسري" ،)٣/١٢٦"(السمعاين تفسري"،)٥/٣٢٩"(الثعليب تفسري: "انظر) ٣(
)٢/٥٤٥.(  
) ٥/٤٢٨" (احمليط البحر"، )٢/٢٣٦"(النسفي تفسري"، )٣/٣٥٧"(البيضاوي تفسري"، )٢/٥٣١"(الكشاف: "انظر) ٤(

  ).١٣/٢٥٦"(املعاين روح"، )٣/١١٨"(القدير فتح"، )٥/٦١"(السعود أيب تفسري"، 
  ). ١/٥٨٧(للواحدي  "الوجيز) "٥(
 اللباب"، )١/٥٨٧(للواحدي  "الوجيز"،)٢/٣٧٨"(زمنني أيب ابن تفسري"، )٢/٢٤٩"(السمرقندي تفسري: "انظر) ٦(
  ). ٣٣٧ص"(اجلاللني تفسري"، )١١/٤١٧"(الكتاب علوم يف
     ).١٣/٢٥٥( أخرجه الطربي) ٧(
  ).٢/١٩٦"(سليمان بن مقاتل تفسري:"انظر) ٨(

  ).١٣/٢٥٤"(الطربي تفسري: "انظر) ٩(



 

وقد جـاء مـا   . وعلى هذا القول، فالقرن معناه ربط اجملرمني بالسالسل، فليس فيه معىن اجلمع والضم

  k j i h g fz } :يؤيد هذا املعـىن يف قـول اهللا تبـارك وتعـاىل    
  ).٧١:غافر(

  الترجيح
مع نظرائهم وأشكاهلم من هو أن اجملرمني يوم القيامة يقرنون  -والعلم عند اهللا تعاىل -الذي يترجح يل

جيمعـون مـع   : فسقة اجلن واإلنس، ومع املردة من هذين النوعني، وهذا القول يتضمن قول من قال
-جيمعون مع نظرائهم من اإلنس، فال تعارض بني هذين القولني،  والقرنُ : شياطينهم، وقول من قال

È }  :ا املعىن كقوله تعـاىل يشمل معىن الضم واجلمع، كما أنه قد جاء ما يفيد هذ -كما سلف
Ë Ê Éz )وقوله )٢٢:الصافات:  { [ Z Yz ًجند يف عـدد مـن   : وأيضا

 }: اآليات أن اهللا جيمع بني شياطني اإلنس واجلن، كما جيمع بني جمرمي اإلنس، كمثل قوله تعـاىل 
 g f e d   c b a` _ ~ } | {  z y x

n m    l k j  i hz )١٢٨:األنعام.(  

Z Y X W ] \   } :بني شـياطني اإلنـس واجلـن، وقولـه     فهذا فيه اجلمع
j i  h g f e d c b a ` _   ^  ] z  ٢١:إبراهيم(اآلية.(    

  .والعلم عند اهللا تعاىل. وهذا فيه اجلمع بني فساق اإلنس

W X  {  l m  n o        p  q r s t     u      v z )٢١:احلجر.(  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : وفيها مسألة واحدة، وهي
  هل هذه اآلية من قبيل العام؟ أم من العام الذي أريد به اخلاص؟] ٢٠٦[

  :~قال اإلمام ابن قتيبة 

                 l m  } :كقولـه ،أنه من العام الذي أريد به اخلاص: )٢١:احلجر(  l m  n o        p  q z  } :والذي عندي يف قوله" 

n o p z  )تدمر الريح كل شيء: أي )٢٥:األحقاف .  

  . أُتيته امللوك )٢٣:النمل( E F G H z } :مثله



 

، والعرب تضمر ما يدل ظاهر الكالم عليـه ، فأضمر الرزق o        p  q z } يريد من الرزق l m  n z } :كذلك قوله

 `        _ ^ [ \ ]     W X Y Z } :وظاهر هذا الكالم يدل على الضمري فيه؛ ألنه قال يف صـدر اآليـة  
a z )يعين )١٩:احلجر :  

فدل برازقني على  )٢٠:احلجر( c d e  f g h i j z } :مث قال، أنبتنا فيها من كل شيء من األرزاق مقدراً

 t     u      v z } مـن اخلـزائن   r s z }: مث قـال  l m  n o        p  q z } :أن املضمر للـرزق يف قولـه  
  . )١("ونضيق على واحد، أي نوسع على واحد، نقسمه على من نرزقه إياه بقدر معلوم: ريدي )٢١:احلجر(
  
  
  
  
  
  
  

  الدراسة
يرى اإلمام بن قتيبة أن قوله تبارك وتعاىل يف آية احلجر السابقة من قبيل العام املراد به اخلاص، وهذا اخلاص هو املطر، فاللفظ وإن 

أن اآليات تتحدث عن املطر، وقد أوضح اإلمام : د بل املراد به شيء خاص، والدليل على هذاكان عاماً، إال أنه هذا العام غري مرا
 :ابن قتيبة وجه هذا الدليل على املدلول، يقول الرازي مبيناً وجه هذا القول

 بين وملعايش لألرزاق السبب هو ألنه وذلك؛ املطر، هو » l  q  p  o n  m«:بقوله املراد أن على املفسرين وعامة"
 يف أي عنده، املعايش سبب هو الذي املطر خزائن أن بني املعايش يعطيهم أنه تعاىل ذكر فلما والوحوش، الطيور من وغريهم آدم
  .)٢("وتدبريه وحكمه أمره

  :~، قال اإلمام الطربي )٣(وهذا املذهب هو مذهب مجهور املفسرين
 ومبلغه، وبنحو حده عندنا معلوم أرضٍ لكل بقدرٍ، إال نرتله وما ائنه،خز عندنا إال األمطار، من شيء من وما :ذكره تعاىل يقول"

  .)٤("التأويل أهل قال ذلك، يف قلنا الذي
  .)٥(وبه قال مقاتل بن سليمان

  .)١(الطربي والسمرقندي وابن أيب زمنني والواحدي والقرطيب والعز ابن عبد السالم: وممن اختاره وقال به

                                  
  ).٢٨٩-٢٨٨ص"(املسائل واألجوبة)"١(
  ).١٩/١٣٨" (الرازي تفسري)"٢(
  .املفسرين إىل عامة) ١٩/١٣٨( ، بل نسبه الرازي يف تفسريه)٣/١٢٦"(القدير فتح: "انظر) ٣(
  ). ١٤/١٨"(الطربي تفسري)"٤(
  ).٢/١٩٨"(سليمان بن مقاتل تفسري:"انظر) ٥(



 

نكرة يف سياق النفي، فتعم،  »n «   ىل أنَّ اآلية حتمل على العموم، كما هو ظاهر لفظها، فـوذهب آخرون من أهل العلم إ
  . كما أنَّ شيء من ألفاظ العموم، ككل، فيعم أيضاً

 لكل املتناول شيء لفظ ومع من، زيادة مع النفي، حيز يف النكرة لوقوع عام؛ التركيب وهذا:"~يقول العالمة الشوكاين 
  . )٢("شيء منها خيرج ال خزائنها اهللا عند األشياء مجيع أن ذلك فأفاد منها، فرد كل على دقالصا املوجودات

ابن عطية والثعليب والبغوي وابن اجلوزي والرازي وابن كثري والشوكاين واأللوسي وابن : وقد اختار هذا القول مجع من العلماء
  .)٤(، وهو ظاهر عبارة ابن جزي)٣(سعدي

  .ذكرنا أن اآلية لفظها عام، والعام يبقى على عمومه، حىت يدل دليل على ختصيصه، وال دليلووجه هذا القول ما 
  

  الترجيح
أن لفظ اآلية عام، والعام يبقى على عمومه، حىت يأيت ما خيصصه، ومل جند ما  - والعلم عند املوىل سبحانه - الذي يترجح يل

يوجب ختصيص العموم به، بل هو داخل يف العموم دخوالً أولياً؛ ألن  خيصصه، وما ذكر من أن اآليات تتحدث عن املطر، فهذا ال
 ما فيها فيدخل: "ولذا قال األلوسي!! هذا املذكور وهو املطر كغريه من األشياء اليت خزائنها عند اهللا تعاىل، فلما خنصص اآلية به؟

  .)٥("قصور عليه واالقتصار أولياً، دخوالً ذكر

l    m«: قوله ألنَّ حمض؛ حتكم باملطر»  l  q  p     o n  m« :تعاىل قوله ختصيص :أيضاً وأقول: "وقال الرازي
 n «٦("الدليل خصه ما إال األشياء مجيع يتناول(.  

كما أنا يف محلنا اآلية على العموم، مل نلغ قول من محلها على خصوص املطر، خبالف ما لو قلنا خبصوص املطر، فقد ألغينا عموم 
  .اخلاص إذا كان موافقاً للعام يف حكمه، مل خيصص به، وهذا كذلك، فاملطر من مجلة األشياء اليت خزائنها عند اهللا: اآلية، وأيضاً

  :يقول الشنقيطي

 A B }:تعاىل كقوله واحد، نص يف ذكرا سواء اجلمهور، عند له خمصصا يكون ال العام حبكم العام أفراد بعض وذكر"
C D Ez )٧("نصني يف ذكرا أو )٢٣٨:البقرة(.  

                                                                                                   
 للواحـدي " الـوجيز "، )٢/٣٨٢"(أيب زمـنني  ابـن  تفسري"، )٢/٢٥٣"(السمرقندي تفسري"،)١٤/١٨"(الطربي تفسري: "انظر) ١(
  ).٢/١٧٣"(اختصار النكت-السالم عبد بن العز تفسري"، )١٠/١٤"(القرطيب تفسري"، )١/٥٩٠(
  ). ٥/٧٢(السعود يف تفسريه  أبو ، وهكذا قال)٣/١٢٦"(القدير فتح) "٢(
" الـرازي  تفسـري "، )٤/٣٩٢"(املسري زاد"،)٣/٤٧"(البغوي تفسري"،)٥/٣٣٥"(الثعليب تفسري"، )٣/٣٥٥"(الوجيز احملرر: "انظر) ٣(
، )١٤/٣٠" (املعـاين  روح"، )٣/١٢٦"(القـدير  فـتح "،)٥/٧٢" (السعود أيب تفسري"، )٢/٥٤٩" (كثري ابن تفسري"،)١٩/١٣٨(
  ).٤٣٠ص" (السعدي تفسري"
  ،)٢/١٤٥"(الترتيل لعلوم التسهيل:"انظر) ٤(
  ".حتكم املعىن، ذا اآلية فتفسري): "١١/٤٤٤"(الكتاب علوم يف اللباب"، وقال ابن عادل يف )١٤/٣٠" (املعاين روح)"٥(
  ). ١٩/١٣٨" (الرازي تفسري)"٦(
  ).٢/٥٨١(للسبت" قواعد التفسري:"، وانظر)١/٣٥٥"(البيان أضواء) "٧(



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

W X {  Í Î Ï Ðz )٩٠:احلجر.(  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :وفيها مسألة واحدة، وهي

  من هم املقتسمون؟] ٢٠٧[
  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 

"» Ð« : قوم ختافوا على عضه النيب ١("هموأن يذيعوا ذلك بكل طريق، وخيربوا به الرتاع إلي(.  

  الدراسة

وأن يذيعوا ذلك بكل طريق، وخيربوا به الرتاع  يرى اإلمام ابن قتيبة أن املراد باملقتسمني قوم تقامسوا وحلفوا على عضه النيب 
إليهم، لكنه مل يبني لنا من هم هؤالء؟ فقط بيلنا سبب تسميتهم باملقتسمني،وأنه جاء من تقامسهم، أي حلفهم على تفريق القول ن 

والسورة مكية كما "  وخيربوا به الرتاع إليهم:  "بالقرآن الكرمي، ويظهر من سياق كالمه أنه يرى أم من كفار مكة، بدليل قوله
  . )٢( ~يراها اإلمام ابن قتيبة 

  :، يقول ابن إسحاق~وهذا ما يقوله من فسر املقتسمني بتفسري ابن قتيبة 

                                  
  ). ٢٠٤ص"(تفسري غريب القرآن) "١(
  ".مكية كلها: سورة احلجر:"قال) ٢٠٥ص"(تفسري غريب القرآن"ففي ) ٢(



 

 جاء وفيما  اهللا رسول يف القول يصنفون معه كانوا الذين النفر ويف تعاىل، اهللا من به ءجا وفيما  رسوله يف تعاىل اهللا وأنزل "

          Í Î Ï Ð Ñ  A B C D E F G  H I J K }: تعاىل اهللا من به

L z )٩٣-٩٠:احلجر(. 

 بأمر املوسم ذلك نم العرب وصدرت الناس من لقوا ملن  اهللا رسول يف ذلك يقولون النفر أولئك فجعل" :إسحاق ابن قال

  .)١("كلها العرب بالد يف ذكره فانتشر  اهللا رسول
ذهب ابن عزيز السجستاين ونسبه املاوردي  -من أن سبب التسمية جاء من القسم، وهو احللف-وإىل مثل ما ذهب إليه ابن قتيبة 

 .)٢(لألخفش
  :يقول الشيخ الشنقيطي

 نقتلهم :أي )٤٩:النمل( x  y z { | z  }:  صاحل قوم عن تعاىل قوله :الوجه هلذا ترشد اليت اآليات ومن"

 a b ̀ _ ^ }: وقوله  )٣٨:النحل( s t u wv x y z { | z } :وقوله ليالً،
c d  e f z )٤٤:إبراهيم ( وقوله :{ � ¡ ¢ £  ¤  ¥ ¦  z)من ذلك غري إىل )٤٩:األعراف 

  .  )٣("مقتسمني وافسم عليه، أقسموا إال بشيء يكذبون ال كانوا فكأم اآليات،
لكن هذه اآليات اليت ساقها الشيخ فيها إثبات كون املشركني يقسمون، وهذا ال حيتاج إىل إثبات، كما أنه ليس فيها إثبات، أو 

  .ذكر لتلك القصة اليت ذكرها من ذهب إىل هذا القول

  . كة، لصد الناس عن اإلميان بالنيب وذهب آخرون من أرباب هذا القول إىل أن سبب التسمية جاء من أم اقتسموا طرق م
وقدمه ، )٤(، وهو مذهب الفراء والسمرقندي والواحدي والراغب األصفهاين والبقاعي~وهذا قريب من مذهب ابن قتيبة 

  .)٥(البيضاوي
ل بالقرآن الكرمي، فهو الذي اقتسموا القو: ذهبوا إىل أنَّ املراد باملقتسمني - أا يف املشركني - وآخرون من أهل العلم ممن رأوا هذا

: أساطري األولني، وقال بعضهم: هو كهانة، وقال بعضهم: هو سحر، وقال بعضهم: من القسمة، وليس من القسم، فقال بعضهم
  .)٦(هو شعر، إىل غري ذلك من األقاويل الباطلة

                                  
 ابـن  تفسـري "، )٣/٥٨" (البغوي تفسري"،)١٤/٦٣"(الطربي تفسري: "، وانظر)٢/١٠٧"(النبوية السرية"ذكره عنه ابن هشام يف ) ١(

  ).٥/٩٨" (املنثور الدر"، )٢/٥٥٩"(كثري
، كما نسـب  )٤/٤٢(للنحاس " القرآن معاين: "، وانظر)٣/١٧٣"(والعيون النكت"، )٤٤٣ص(للسجستاين" القرآن غريب"انظر) ٢(

  . هذا املذهب البن عرفة) ٣/٣٠٧("عمدة احلفاظ:"السمني احلليب يف
  ).٢/٣١٧"(البيان أضواء) "٣(
 غريـب  يف املفـردات "، )١/٥٩٨(للواحدي"الوجيز"،)٢/٢٦٢"(السمرقندي تفسري"،)٩٢-٢/٩١(للفراء"معاين القرآن: "انظر) ٤(

  ). ٤/٢٣٧"(الدرر نظم" ،)٤٠٤ص"(القرآن
  ).٣/٣٨٢"(البيضاوي تفسري) "٥(
 النكـت "، )٥/٣٥٣"(الـثعليب  تفسـري "، )٢/٢٦٢"(السـمرقندي  تفسـري "، )٤/٤٣(للنحـاس "نالقـرآ  معاين: "انظره يف) ٦(

، )٣/٣٧٤" (الـوجيز  احملـرر "، )٢/٥٥١"(الكشاف"، )٣/٥٨"(البغوي تفسري"، )٣/١٥٢"(السمعاين تفسري"، )٣/١٧٢"(والعيون



 

  .)١(وهذا مذهب قتادة
  :)٢(ويؤيد هذا القول أمرين اثنني

أي : عضني فهذا تفسري للمقتسمني، ومعىن) ٩١:احلجر( A B C D z  }: قوله تعاىل بعد هذه اآلية - 
  .أساطري متلى عليه: شعر، وثالثة: سحر، وأخرى: مفرقني القول فيه، وهذا صادق على كفار قريش، فمرة يقولون

 a   b dc e f g h  i     j lk m n ` } :اآليات اليت حكت أقاويل الكفار يف القرآن العزيز، كقوله تعاىل - 

o z )وكقوله سبحانه، )٤٢-٤١:احلاقة: { j k l m n o  p q 

r z )٥:الفرقان(وكقوله ،: { Y Z  [ \     ]  ^ z )٢٤:املدثر.(  
  .إن اآلية ليست يف املشركني بل هي يف اليهود والنصارى: القول الثاين

  .)٧(انومقاتل بن سليم )٦(وجماهد )٥(جبري بن وسعيد )٤(واحلسن )٣(عباس وهذا القول قول ابن
  .)٨(واختاره الزخمشري والنسفي والسيوطي

  :)٩(مث اختلف أهل هذا القول يف سبب تسميتهم باملقتسمني على ثالثة أقوال
  .ببعضه وكفروا القرآن آمنوا ببعض أم :أوهلا

   .قسموا القرآن إىل ما يؤمن به، وما ال يؤمن به - على هذا القول- فكأم 

 :قال )٩٠:احلجر(  Í Î Ï Ðz  }: عنه وعن أبيه اهللا عنه رضي )١٠(البخاريوهذا مذهب ابن عباس، فقد أخرج 
   ".والنصارى اليهود :ببعضٍ وكفروا ببعضٍ، آمنوا"

  .)١(واختار هذا ابن أيب زمنني

                                                                                                   
 لعلـوم  التسـهيل "، )٤/٧٥"(خلـازن تفسـري ا "، )١٠/٥٨"(القرطيب تفسري"، )١٩/١٦٨"(الرازي تفسري" ،)٤/٤١٧"(املسري زاد"

  ). ٣/١٤٣"(القدير فتح"، )١١/٤٩٢" (الكتاب علوم يف اللباب"، )٥/٤٥٣"(احمليط البحر"،) ٢/١٤٩"(الترتيل
  ).١٤/٦٣( والطربي) ٢/٣٥٠( أخرجه الصنعاين يف تفسريه) ١(
  ".أضواء البيان"انظرمها يف ) ٢(
  ).٥/٩٨" (املنثور الدر"، )١٦١"(الثوري تفسري: "، وانظر)١٤/٦١(، والطربي)٤٤٢٩(أخرجه البخاري يف صحيحه) ٣(
  ).١٤/٦٢(أخرجه الطربي)٤(
  ،)١٤/٦٢(أخرجه الطربي) ٥(
  ().تفسري ابن أيب حامت" ،)١/٣٤٣"(جماهد تفسري: "، وانظر)١٤/٦٢(أخرجه الطربي)٦(
  ).٢/٢١٠"(سليمان بن مقاتل تفسري:"انظر) ٧(
  ).٣٤٤ص"(اجلاللني تفسري"،)٢/٢٤٧"(لنسفيا تفسري" ،)٢/٥٥١"(الكشاف: "انظر) ٨(
 زاد"، )٣/٣٧٤" (الـوجيز  احملـرر "، )٢/٥٥١"(الكشـاف "، )٣/١٧٢"(والعيـون  النكت"،)١٤/٦٢"(الطربي تفسري:"انظر) ٩(

، )٤/٧٥"(تفسري اخلـازن "،)٢/٢٤٨" (النسفي تفسري"، )١٠/٥٨"(القرطيب تفسري"، )١٩/١٦٨"(الرازي تفسري" ،)٤/٤١٧"(املسري
  ). ٣/١٤٣"(القدير فتح"، )١١/٤٩٢"(الكتاب علوم يف اللباب"، )٢/٣٠١"(الثعاليب تفسري"، )٥/٤٥٣"(احمليط البحر"
  . ، واألثر سبق خترجيه)٤٤٢٩(يف صحيحه ) ١٠(



 

   .به استهزاء يل السورة هذه :آخر وقال يل، السورة هذه :بعضهم فقال القرآن، اقتسموا أم :وثانيها
   .)٢(عكرمةعن  ويروى هذا القول

  . أن هذا حيتاج إىل إثبات، إذ أننا مل جند ملثل هذا ذكراً: لكن يشكل على هذا القول
   .غريهم به كفر مبا آخرون وآمن ببعضها، وكفر ببعضها، بعضهم فآمن كتبهم، اقتسموا أم :والثالث
   .)٣(جماهد قاله

  :لكن يرد على هذا القول إيرادان اثنان، مها
  .وليست مدنية، فاخلطاب مع املشركني، ال مع أهل الكتابأن السورة مكية،  - 

لكن هذا ، )٩١:احلجر( A B C Dz  } :أن اهللا ذكر بعد املقتسمني، القرآن الكرمي، فقال يف املقتسمني - 
هم اليهود والنصارى الذين جعلوا كتبهم عضني، فاآلية ذكرت القرآن، ومل تذكر كتب : اإليراد يتأتى على قول من قال

املراد بالقرآن ما يقرؤونه، إال أن هذا محل للفظ على غري معناه : )٤(إال إنه ميكن رد هذا االعتراض بأن يقال. لكتابأهل ا
الشرعي، فالقرآن اسم لكتابنا أهل اإلسالم، فاحلمل عليه يف النصوص الشرعية، هو الواجب، إال أن يدل دليل على أنَّ 

  .املراد به غري معناه الشرعي

   .شرهم اهللا فكفاه )٤٩:النمل( z | } } باهللا تقامسوا الذين صاحل قوم أم :لثالقول الثا
   .)٥(زيد بن الرمحن عبد قاله
  .القسمة من ال القسم من هذا؛ فاملقتسمني، وعلى

 :ة، بدليل ذكر القرآن، فكيف حنملها على قوم صاحل؛ لذا قال ابن عطيلكن هذه اآلية يف املشركني الذين بعث م النيب 

  .)٦(")٩١:احلجر(  A B C Dz  }:قوله مع التأويل هذا ويقلق"
  .)٧("صاحل بيات يف تقامسوا الذين أم يظن لئال عضني؛ القرآن جعلوا بالذين املقتسمني وصف مث:"قال البقاعي

احل تقامسوا، واليهود إىل أن اآلية تشمل مجيع من ذكر؛ ألن وصف االقتسام صادق عليه، فقوم ص )٨(وقد ذهب ابن جرير وابن كثري
  . دليل على تعيني أحدها، فتكون اآلية شاملة للجميع - عندهم - والنصارى كذلك، وهكذا املشركون، ومل يوجد

  . وهذا فيه نظر عندي، ويغين عن مناقشته، ما ذكرناه من املناقشة واالعتراض عند كل قول
  

                                                                                                   
  ).٢/٣٩٢"(أيب زمنني ابن تفسري:"انظر) ١(
  ).٢/٥٥٩"(كثري ابن تفسري: "، وانظر)١٤/٦٢(أخرجه الطربي ) ٢(
  ). ١١/٤٩٢"(الكتاب علوم يف اللباب"، )٢/٣٠١"(الثعاليب تفسري: "، وانظر)١٤/٦٣(أخرجه الطربي ) ٣(
  ).٥/٤٥٣"(احمليط حربال"، )٢/٢٤٨"(النسفي تفسري"،)٢/٥٥١"(الكشاف: "انظر) ٤(
 يف اللبـاب "،  )٥/٤٥٣" (احمليط البحر"، )٤/٤١٧"(املسري زاد"،)٣/١٧٢"(العيون النكت:"، وانظر)١٤/٦٣( الطربي أخرجه) ٥(

  ).١١/٤٩٢" (الكتاب معلو
  ).٣/٣٧٤"(الوجيز احملرر)"٦(
  ).١٩/١٣"(القاري عمدة: "، وانظر)١٣-٤/١٢"(الدرر نظم) "٧(
  ).٢/٥٥٩"(كثري ابن تفسري"،)١٤/٦٣"(الطربي تفسري: "انظر) ٨(



 

  
  
  
  
  
  
  

  الترجيح
إن  - إن اآلية يف املشركني، فهذا هو األظهر: هو قول من قال -والعلم عند اهللا تعاىل- الراجح من األقوال السالفة فيما يظهر يل 

أن السورة مكية، والغالب يف السورة أن اخلطاب يكون موجهاً للمشركني، ال ألهل الكتاب، إذ مل يكن مبكة : والسبب - شاء اهللا

 Í Î Ï Ð Ñ  A  } :هؤالء املقتسمني، فقال أحد منهم حىت يوجه إليه اخلطاب، وأيضاً أن اهللا تعاىل جاء ببيان
B C Dz  )فقوله جل شأنه، )٩١-٩٠:احلجر:   {  A B C Dz   هو وصف للمقتسمني، وهذا

هم أهل الكتاب الذين اقتسموا كتبهم؛ ألن : هم قوم صاحل، وال على قول من قال: الوصف ال جنده يصدق على قول من قال
  . ، فحمل املعىن عليه، هو األصلالقرآن اسم شرعي ملا نزل على حممد 

  .فإذا ما ضممنا هذا الوصف إىل كون السورة مكية ظهر لنا املراد باملقتسمني
، وجائز أن فجائز أن يكون من القسم، وهو احللف، لكوم حتالفوا على الصد عن دين اهللا وكتابه ورسوله : وأما سبب التسمية

-، يشيعون فيها الباطل، ويذيعون املنكر، طعناً يف كتاب اهللا تعاىل، غري أنَّ أظهرهايكون من القسمة؛ لكوم اقتسموا طرق مكة
أساطري األولني، : هو كهانة، ومن قائل: هو شعر، ومن قائل: اقتسموا القول فيه، فمن قائل: قول من قال - والعلم عند اهللا تعاىل

  .والعلم عند اهللا تعاىل. القول يشهد له القرآن وغري ذلك من األقاويل اليت سجلها القرآن، وفندها عليهم، فهذا
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 

  : وفيها مسألة واحدة، وهي
  .بيان املراد بأمر اهللا تعاىل] ٢٠٨[

  :~قال اإلمام ابن قتيبة 

" x y z { | " ،أتاك اخلري، : يأيت، وهذا كما يقال: هي قريب، فال تستعجلوا، وأتى مبعىن: أييعين القيامة

  .)١("سيأتيك: فأبشر، أي
  

  الدراسة
الساعة، ومن املعلوم أن الساعة وقوعها : أن املراد بأمر اهللا تعاىل الساعة، وأن األمر يأيت ملعان عدة، منها ~اختار اإلمام ابن قتيبة 

وهلذا . نها بصيغة املاضي؟ يرى ابن قتيبة أن أتى مبعىن يأيت، واملاضي يأيت مستعمالً مبعىن املضارعيف املستقبل، فكيف عرب ع
  :أنه يفيد حتقق الوقوع وتأكده، يقول الشنقيطي: االستعمال فائدة، وهي

  A B C D E F Gz  }:  كقوله القرآن، يف كثري وقوعه، لتحقق املاضي؛ بصيغة املستقبل عن والتعبري"
   _ ̂ [ \ ] Y Z} :وقوله ،)٤٤:األعراف( A B C D E  z }:وقوله )٦٨:مرالز(

` a b c d e f g  h i j            k l m n o p q r  s t u 
z  )٧١- ٦٩:الزمر.(  

  .)٢("الوقوع مرتلة وقوعها حتقق نزل االستقبال، مبعىن املاضية األفعال هذه فكل
  .)٣(احلسن: بوإىل هذا املذهب يف فهم اآلية الكرمية ذه

 إىل مجهور )٥(، وعزاه ابن عطية وابن حيان )٤(وهو اختيار الزجاج والسمرقندي والثعليب وابن اجلوزي والسيوطي والسعدي
  .املفسرين

  A B   C D E F Gz  }: ويؤيد هذا القول اآليات اليت فيها قرب جميء الساعة، كقوله تعاىل
  ).١:مرالق(  z � ~ { |  }: وكقوله )١:األنبياء(

مىت الساعة؟ يقول : عنها سؤال كم واستهزاء واستبعاد كان املشركون يستعجلون ا، وكانوا كثرياً ما يسألون النيب : وأيضاً

  ).١٨- ١٧:الشورى(s [ \  ] ^ _  ̀a b c d  e  f  r: اهللا تعاىل

                                  
  ).  ٥١٤، ص٢٩٥ص"(تأويل مشكل القرآن: "، وانظر)٢٠٥ص"(تفسري غريب القرآن) "١(
   ).١٤/٩٦"(والتنوير التحرير" ،)٢/٥٦٢"(كثري ابن تفسري" :، وانظر)٢/٣٢٦"(البيان أضواء) "٢(
: اهللا، ولقـوهلم  بعذاب ائتنا :  للنيب املشركني اهللا لقول من جواب هذا: أنه قال) ٢/٢٠٨(أيب زمنني يف تفسريه نقل عنه ابن) ٣(

   .قريب آت العذاب أن:  أي(  تستعجلوه فال اهللا أمر أتى: )  اهللا فقال ؛ ذلك وأشباه(  قطنا لنا عجل
، )٢٠٨ص(البن خالويـة  "السبع القراءات يف احلجة"، )٢/٢٦٥"(السمرقندي تفسري"، )٣/١٨٩(للزجاج"معاين القرآن: "انظر) ٤(
  ).٤٣٥ص"(السعدي تفسري"، )٣٤٥ص"(اجلاللني تفسري"،)١٧٤ص"(النواظر األعني نزهة"، )٦-٦/٥" (الثعليب تفسري"
  ).٥/٤٥٨"(احمليط البحر"، )٣/٣٧٧"(الوجيز احملرر:" انظر)  ٥(



 

  : واحلاصل أن هذا القول يشهد له القرآن الكرمي، ويؤيده أيضاً

 F G  H z}:قال ملا تعاىل أنه: "وهو - سورة احلجر- بني فاحتة هذه السورة وخامتة سابقتها  االرتباط وجه
  .)١(")١:النحل(  x y z z  } :فقيل الدنيا، يف فعلوه عما وسؤاهلم القيامة، يوم حشرهم على تنبيهاً ذلك كان )٩٢:احلجر(

  .فإنه قريبيأيت، : اهللا، وأتى مبعىن عذاب: املراد بأمر اهللا: القول الثاين
  .)٣(، وعزاه السمعاين إىل األكثرين)٢(واختار هذا القول الطربي والنحاس والواحدي والقرطيب والشوكاين

أنه يراه يف  جريج لكن مل جند أرباب هذا القول يبينون لنا زمن هذا العذاب، هل هو يف الدنيا؟ أم يف اآلخرة؟ نعم قد ذكر عن ابن

 وب والسيب بالقتل منهم واالنتقام األعداء على والظفر النصر من  نبيه تعاىل اهللا وعد ما هنا رباألم املراد: الدنيا، حيث قال
  .، وهذا عند ابن جريج، وال يعين كونه عند اجلميع)٤(والديار املنازل على واإلستيالء األموال

́   ³ ² ±  }:األخروي، قال اهللا تعاىلواستعجال الكفار لعذاب اهللا جاء ذكره يف آيات عديدة، سواء العذاب الدنيوي، أم 

µ ¶ ̧ ¹ º » ¼   ½z )٥٠:يونس.(    

 À Á    Â Ã Ä Å    Æ Ç   È É Ê  Ë  Ì Í Î Ï ¿   ¾ ½ ¼ }: وقال
Ð z  )٢٠٤-٢٠١:الشعراء .(  

 A CB D E F G H  I J K L M N O P  Q R  }: وقال
S Tz )٥٤-٥٣:العنكبوت.(  
  . )٥(، ألن جميء العذاب يلزم منه جميء الساعة، فالقوالن متالزمانإنه ال اختالف بني القولني: وقد يقال

  .وهذا إذا محلنا العذاب على العذاب األخروي
  . )٦(النسفي: وقد مجع بني القولني

و خروج أمر اهللا ه: أشراطها، فقال بعضهم: إتيان مقدماته، ومقدمات الساعة: املراد بأمر اهللا الساعة، واألمر بإتيانه: القول الثالث

     .)٧(عباس ، وينسب هذا البن رسول اهللا 

  .  »} | «: بأن أشراط قد جاءت ورأوها هؤالء، فكيف يقال: ويناقش هذا القول

                                  
  ).٥/٤٥٨"(احمليط البحر)"١(
 ،)١٠/٦٥"(القـرطيب  تفسري"، ) ١/٦٠٠(للواحدي"الوجيز"،)٤/٥٢(للنحاس"القرآن معاين"، )١٤/٧٦"(الطربي تفسري:" انظر) ٢(
  ). ٣/١٤٦" (القدير فتح"
  ).٣/١٥٨"(السمعاين تفسري: "انظر) ٣(
واخلـازن أيضـاً يف   ) ٦/٦(، وقـد حكـى الـثعليب يف تفسـريه     )١٤/٩٠"(املعـاين  روح"، )٥/٤٥٨"(احمليط البحر: "انظر) ٤(

  . هذا القول، ومل ينسبه ألحد) ٤/٧٩(تفسريه
  ).٢/٥٦٢"(كثري ابن تفسري" )٥(
  ).٣/٣٨٤"(البيضاوي تفسري"، )٢/٢٤٩"(النسفي تفسري:"انظر )٦(
  ).١٠/٦٦"(القرطيب تفسري"،)٤/٤٢٧"(املسري زاد" ،)٣/٦١"(البغوي تفسري"، )٦/٦" (تفسري الثعليب : "انظر) ٧(



 

   .والفرائض األحكام أنه: القول الرابع
  .)١(ويروى هذا القول عن الضحاك

  : فال تستعجلوها، يقول الطربيأتى أمر اهللا من أحكام وفرائض، : وهذا قول غريب؛ ألن املعىن على هذا يكون

 قد :ذلك أجل من هلم فيقال عليهم، تفرض أن قبل فرائض استعجل  اهللا رسول أصحاب من أحداً أن يبلغنا مل فإنه وبعد،"
   .)٢("تستعجلوها فال اهللا، فرائض جاءتكم

 العذاب، ويف القيامة، يف وهي للكفار، امنه اثنان :ثالثة إال استعجاالً نعرف ال أنأ» } | «: قوله ويضعفه: "قال ابن عطية
  .)٣("اإلسالم وظهور النصر يف للمؤمنني والثالث

  .)٤(لذا ضعفه السمعاين، ووصفه ابن كثري بأنه قول عجيب
  
  

  الترجيح
اب، فإن جميء وهذا ال ينايف القول اآلخر، وهو أن املراد به العذ. الساعة: أنَّ املراد بأمر اهللا ههنا - واهللا أعلم - الذي يترجح يل

  .  الساعة، يلزم منه جميء العذاب للكافرين
وقد سلف أنَّ الكفار كانوا يستعجلون جميء الساعة، فلذا جاء النهي عن استعجاهلا، كما أن التعبري عن قرب جميئها، وارد يف كتاب 

  . اهللا تعاىل
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :وفيها مسألة واحدة، وهي

                                  
  ).١٤/٧٥( أخرجه الطربي) ١(
  ).١٤/٧٦"(الطربي تفسري) "٢(
  ).٥/٤٥٨" (احمليط البحر" ،)١٠/٦٥"(القرطيب تفسري"، )٦/٦" (تفسري الثعليب" :، وانظر)٣/٣٧٧"(الوجيز احملرر) "٣(
  ).٢/٥٦٢"(كثري ابن تفسري"، )٣/١٥٨"(السمعاين تفسري:"انظر) ٤(



 

  .بيان معىن التخوف الوارد يف اآلية الكرمية] ٢٠٩[
  :~قال اإلمام ابن قتيبة 

"| {  z y "١(" أو جسمه ماله من وأخذت نقصته، إذا :وختونته الدهور، ختوفته: على تنقص، مثله التخون، يقال: أي( .  
  

  الدراسة
أن  ~يأخذهم شيئاً فشيئاً، ويذكر لنا ابن قتيبة : على تنقص، أي: التنقص، فمعىن: قتيبة أن التخوف ههنا مبعىن يرى اإلمام ابن

  . هذا هو معىن هذه اللفظة
 فاألول، األول يأخذ منهم ونواحيهم، أطرافهم من تنقص :يعين مبوت، أو بقتل، إما تنقص، على :املفسرين عامة قال:"قال الواحدي

   .مجيعهم على ألخذا يأيت حىت
  .)٢("أطرافه من ويأخذ يتنقصه، :أي ،املال يتخوف هو :يقال التنقص، :والتخوف

  .)٥(وابن زيد )٤(وجماهد )٣(وهذا القول يف معىن اآلية الكرمية، هو قول ابن عباس
  : وممن ذهب إىل هذا املعىن واختاره

  .)٦(البخاري والسمرقندي والواحدي والبغوي وابن عطية والسيوطي
  .)٧(واختار هذا القول من أئمة العربية أبو عبيدة واخلليل الفراهيدي والكسائي

  : )٨(الشعر، فقد قال زهري: ديوان العرب - كون التخوف مبعىن التنقص–ويشهد هلذا 
  .السفن النبعة عود ختوف كما             قرداً تامكاً منها الرحل ختوف

  :فيقولون لعمر بن اخلطاب ههنا قصة وقعت  )٩(ويذكر بعض املفسرين

                                  
  ).٢٠٦ص"(تفسري غريب القرآن)"١(
  .إىل سائر املفسرين) ٦/١٩(، وعزاه الثعليب يف تفسريه )٣/٦٤"(الوسيط) "٢(
  ،)١٤/١١٣(أخرجه الطربي) ٣(
 وابـن  شـيبة  أيب ابن إىل) ٥/١٣٠"(املنثور الدر"، وعزاه يف)٢/٨٣٥"(احلديث غريب"، واحلريب يف)١٤/١١٣(أخرجه الطربي) ٤(

  .املنذر
  ، )١٤/١١٤(خرجه الطربيأ) ٥(
، )٣/٧٠"(البغوي تفسري"، )١/٦٠٨(للواحدي" الوجيز"، )٢/٢٧٥"(السمرقندي تفسري"، )٤/١٧٤٠"(البخاري صحيح: "انظر)٦(

  ).٣٥٢ص"(اجلاللني تفسري"، )١٠/١١٠( "تفسري القرطيب" ،)٣/٣٩٦" (الوجيز احملرر"، )٣/٧٠"(البغوي
  .عن الكسائي) ٢/٨٣٥"(احلديث غريب"ريب يف ، ونقله احل)٤/٣١٣"(العني"،)١/٣٦٠"(جماز القرآن:"انظر)٧(
 تفسـري : "اخلشـب، انظـر   بـه  ينجـر  مـا  واملسـفن  والسـفن  تامـك،  فهو وارتفع، طال :أي متكاً، يتمك السنام، متك) ٨(

  ).١٠/١١١"(القرطيب
" يـل الترت لعلـوم  التسـهيل "،)٣/٤٠٠"(البيضـاوي  تفسـري "، )٢/٥٦٨"(الكشاف"  ،)٢/٢٧٥"(السمرقندي تفسري" :انظر) ٩(
  ).١٤/١٦٧(  "والتنوير التحرير"، )١٤/١٥٢"(املعاين روح"،)٣/١٦٥"(القدير فتح"،)٢/٣١٢" (تفسري الثعاليب"، )٢/١٥٤(



 

 فهل: قال التنقص، :التخوف لغتنا، هذه: فقال هذيل من شيخ فقام فسكتوا، ؟ يف هذه اآلية تقولون ما: املنرب على قال  عمر إن
: واقال يضل، ال بديوانكم عليكم الناس، أيها: عمر فقال بيت زهري، وأنشد :شاعرنا قال نعم،: قال أشعارها؟ يف ذلك العرب تعرف
  .كتابكم تفسري فيه فإن اجلاهلية، شعر: قال ؟ ديواننا وما
  . )١(شنوءة أزد بلغة التنقص :التخوف :بعضهم وقال

  واختلف أهل العلم يف هذا التنقص ومن أي شيء يكون؟ 
  :~قال ابن اجلوزي 

   :أقوال ثالثة التنقص هذا يف مث" 
   .أعماهلم من تنقص أنه :أحدها
   .)٢(اسعب ابن عن الضحاك رواه
   .واحد بعد واحد أخذ :والثاين
   .)٣(أيضاً عباس ابن عن روي

  .)٥(")٤(الزجاج قاله يهلكهم، حىت ومثارهم أمواهلم تنقص :والثالث
  :وزاد الرازي وجهاً حيتمله معىن التنقص، فقال

  º » ¼ ½  ¾ ¿ À}: تعاىل قال كما بالدهم، أطراف يف يقع ما :منه املراد يكون أن حيتمل التنقص هذا" 

Á z )حىت جتاورهم، اليت القرى إىل بالدهم أطراف من ينقص ولكن بالعذاب، يعاجلهم ال تعاىل أنه :واملعىن )٤٤:األنبياء 
 .)٦("يهلكهم فحينئذ إليهم، األمر خيلص

  .نفسه، فيعذم باخلوف قبل أخذهم بالعذاب التخوف: املراد بالتخوف يف اآلية الكرمية :القول الثاين
 اخلوف مع يتوقع ما حصول فإن وأشد، أبلغ يكون فإنه هلم، أخذه من خوفهم حال يف اهللا يأخذهم أو :أي: "~ول ابن كثري يق

٧("شديد(.  
  .)٨(واختار هذا القول مقاتل بن سليمان والزجاج والزخمشري وابن كثري وأبو السعود والشوكاين واأللوسي والسعدي

                                  
 البحـر "، )١٠/١١٠"(تفسري القـرطيب "، )٤/٤٥١"(املسري زاد"، )٦/١٩" (تفسري الثعليب"، )١٤/١١٣"(الطربي تفسري: "انظر)١(

  .عدي بن اهليثم: هو ، وصاحب هذا القول، )٥/٤٧٩" (احمليط
  ).٢/٣٤٤( "القرآن علوم يف اإلتقان: "، ومل أجده يف املطبوع، وانظر)٥/١٣٠"(املنثور الدر"حامت، كما يف  أيب أخرجه ابن) ٢(
  .مل أجده) ٣(
  .األعرايب إىل ابن عباس وجماهد وابن) ١٠/١١٠( ، وعزاه القرطيب يف تفسريه) ٣/٢٠١(للزجاج"معاين القرآن: "انظر) ٤(

  .  ،)٢/١٥٤"(الترتيل لعلوم التسهيل"، )٢٠/٣٢"(الرازي تفسري: "وذكر هذا الوجه غري واحد، انظر
  ).٥/٤٨٠" (احمليط البحر: "، وانظر)٤/٤٥١"(املسري زاد)"٥(
 تـنقص،  علـى : "أنه قال) ٢/٣٥٦(، وهذا قريب مما قاله الكليب، فقد أخرج عنه الصنعاين يف تفسريه)٢٠/٣٢"(الرازي تفسري)"٦(

  ).١٤/١١٢( ، كذا ما قاله الطربي يف تفسريه "عليهم ذلك يأيت حىت بالشيء، قراهم أطراف يف يصابون :يقول
  ،)٢/٥٧٢"(كثري ابن تفسري")٧(
 ابـن  تفسـري "، )٢/٥٦٨"(الكشـاف "، )٣/٢٠١(للزجـاج "معـاين القـرآن  "، )٢/٢٢٤"(سليمان بن مقاتل تفسري" :انظر) ٨(



 

  .)١(وقدمه الرازي والبيضاوي
  . )٢(والكليب ه البغوي للضحاكونسب

  : ويذكر لنا ابن اجلوزي يف معىن هذا التخوف قولني
   .يتجاوز أو يعاقب أن خوف على يأخذهم :أحدمها"

   .)٣(قتادة قاله
   .األخرى القرية لتخاف قرية؛ يأخذ أنه :والثاين
   .)٥(")٤(الضحاك قاله

 فيأخذهم فيتخوفوا، والزالزل، والصواعق الشديدة كالرياح منها حاالت خياف أن حيدث: معىن آخر، وهو )٦(وأضاف األلوسي
   .متخوفون وهم بالعذاب

من محل التخوف على هذه الوجوه، بل وعلى كل ما حيتمله معىن التخوف، مما نعلمه، وما ال نعلمه؛  - على هذا القول -وال مانع 
  .إذ اجلميع صادق عليه وصف التخوف

  .)٧(عجل على أنه مسعت: قال أنه قل عن الليث بن سعدويف اآلية قول ثالث، وهو ما ن
  .لكن هذا املعىن حيتاج إىل إثبات، ومل جند من ذكر له يف اللسان العريب شاهداً

  
  
  

                                                                                                   
ــثري ــري"، )٢/٥٧٢"(ك ــعود أيب تفس ــتح" ،)٥/١١٧"(الس ــدير ف ــاين روح"، )٣/١٦٥" (الق ــري"، )١٤/١٥١"(املع  تفس
  . )٤٤١ص"(السعدي

  ).٣/٤٠٠"(البيضاوي تفسري" ،)٢٠/٣٢"(الرازي تفسري":انظر) ١(
، ويف نسبة هذا القـول للكلـيب   )١٢/٦٥"(الكتاب علوم يف اللباب"، )٤/٩٣" (تفسري اخلازن"، )٣/٧٠"(البغوي تفسري: "انظر) ٢(

فنسب إليـه القـول   ) ٢/٤٠٤(زمنني  على تنقص، وقد أصاب  ابن أيب: أنه قال) ٢/٣٥٦(أخرج عنه الصنعاين يف تفسريه نظر، فقد
   .الذي رواه عنه الصنعاين

  ).١٤/١١٤(أخرجه الطربي) ٣(
  ).١٤/١١٤(أخرجه الطربي) ٤(
، وكـذا هـو يف   )٥/١٣٠"(املنثور الدر"يف  حامت ، كما عزاه له السيوطي أيب وابن) ١٤/١١٤"(الطربي تفسري" هذا األثر يف ) ٥(
  ). ١٦٥ص"(الثوري تفسري"

، )٣/٤٠٠" (البيضـاوي  تفسـري "، )٢/٥٦٨"(الكشـاف "، )٢/٢٢٤"(سليمان بن مقاتل تفسري: "وهذا الوجه هو املشهور، انظر
  ).٢/٢٥٨"(النسفي تفسري"، )٢/١٥٤" (الترتيل لعلوم التسهيل"
" القـدير  فـتح : "وحنـوه يف ) ١٤/١٦٧"(والتنوير التحرير) "٤/٩٣" (تفسري اخلازن: "وانظر ،)١٥٢-١٤/١٥١"(املعاين روح)"٦(
)٣/١٦٥.(  
، )٥/٤٨٠" (احملـيط  البحـر "، )١٠/١١١"(القرطيب تفسري"، )٣/١٧٥"(السمعاين تفسري"، )٣/١٩٠"(والعيون النكت: "انظر) ٧(
  ).٣/١٦٥"(القدير فتح"



 

  
  

  الترجيح
التنقص، واخلوف نفسه، بل مها متقاربان، فاخلوف ناتج عن : أنه ال تعارض بني املعنيني - والعلم عند اهللا تعاىل - الذي يترجح يل

للقرى اجملاورة تنقص، ينتج عنه خوف من مل يرتل م العذاب، بل إن اإلمام ابن جرير رمحه اهللا تعاىل مل  لتنقص، فأخذ اهللا ا
يفرق بني القولني، فنجد أنه ذكر التنقص كمعىن لآلية الكرمية، مث ساق حتته من أقوال أهل العلم من يرى أن التخوف مبعىن اخلوف، 

 لغة الثاين وهذا تنقص، مبعىن املتعدي ختوف ومصدر خاف، :مبعىن القاصر، ختوف مصدر يأيت :اللغة يف لتخوفا:" ويؤيد هذا أنَّ 
  . )١("القرآن ا جاء اليت الفصيحة اللغات من وهي هذيل،

هو الثاين، وهو  - يظهر فيما - فالذي أراه أن اآلية حتمل على كال املعنيني؛ لتقارما، وعدم تعارضهما، غري أن أوىل املعنيني بالتأويل
  .أن حيمل التخوف على اخلوف؛ ألنه أظهر املعنيني وأشهرمها، والعلم عند اهللا تعاىل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

W X { ¿ À Á Â  Ã Ä  Å ÇÆ È É Êz  )٥٢:النحل.(  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : وفيها مسألة واحدة، وهي

  . »Æ «بيان معىن ] ٢١٠[

  :  ~اإلمام ابن قتيبة  قال

                                  
  ).١٤/١٦٧"(والتنوير التحرير"قاله ابن عاشور يف) ١(



 

" Ä  Å Æ"يدان له ويطاع، إال انقطع ذلك عنه بزوال أو هلكة، غري : دائماً، والدين الطاعة، يريد: أي أنه ليس من أحد

  . )١("اهللا، فإن الطاعة تدوم له
  

                      
  الدراسة

 الدائم، وقد ذهب اجلمهور يف معىن الدين إىل أنه مبعىن أن الدين ههنا مبعىن الطاعة والواصب مبعىن ~يرى اإلمام ابن قتيبة 
  . الطاعة، وما ذكر من معاين، فهي عائدة إىل معىن الطاعة، لذا فالبعض مل يذكر سوى هذا املعىن

  :أنه مبعىن الدائم، ويف هذا يقول النحاس - كما سلف–وأما الواصب، فاختيار ابن قتيبة 
 .)٢("دام إذا وصوباً، يصب وصب :يقال اللغة، يف املعروف هو الدائم، وهذا والواصب"

  :قال السمني احلليب

 "» Æ Å  Ä «أي: الثابت الدائم الالزم، ومنه قيل للعليل: ثابتاً دائماً، والواصب: أي ،بصمالزمه السقم، وثابت به، : و
الزمه : يوصب، فهو واصب، أيواصب على األمر وواظب عليه، ووالب عليه، وداوم عليه، كله مبعىن، وقد وصب : ويقال
  .  )٣("الوجع

  : ~قال اإلمام القرطيب 
  .)٤("عليه واظب إذا األمر، على الرجل ووصب دام، :أي وصوباً، يصب الشيء، وصب" 

  :)٥(ويف اللسان العريب ما يشهد هلذا املعىن، قال أمية بن أيب الصلت
  الح كل على له ومحد ك             املل وله واصبا الدين له

  : )٦(أيب األسود الدؤيل قول ومنه
  .واصباً أمجع الدهر بذم يوما          بقاؤه القليل احلمد أبتغي ال

  :~وقد ذهب إىل هذا املعىن مجع من السلف، يقول ابن كثري 
 .)١("دائماً :أي :واحد وغري وقتادة والسدي مهران بن وميمون وعكرمة عباس ابن قال"

                                  
  ).  ٢٠٧ص"(تفسري غريب القرآن) "١(
، )١٢/١٧٨" (اللغـة  ـذيب "، )١/٣٥١"(اللغة مجهرة:"، وانظر)٧/١٦٨(للفراهيدي"العني:"، وانظر)٤/٣٥١"(القرآن معاين) "٢(
  ).١/٧٩٧"(العرب لسان" ،)٨/٣٨٨"(األعظم واحمليط احملكم"
  ).٥/٢٢١"(بصائر ذوي التمييز"،)٥٢٤ص"(آنالقر غريب يف املفردات: "، وانظر)٤/٣١٦"(عمدة احلفاظ) "٣(
  ). ١٠/١١٤"(القرطيب تفسري) "٤(
  ): ٥/١٣٧"(املنثور الدر"هذا البيت مما استشهد به ابن عباس يف مسائل ابن األزرق له، قال السيوطي ) ٥(

 مـا » Æ Å  Ä « :قولـه  عن أخربين:  له قال األزرق، بن نافع أن عباس، ابن عن "واالبتداء الوقف" يف األنباري ابن وأخرج"
  ).٢/٣٨٤"(البيان أضواء"، )١٤/١٦٤"(املعاين روح: "وانظر". الدائم: قال الواصب؟

 البحر"، )٣/٤٠٠" (الوجيز احملرر"، )٦/٢٢"(الثعليب تفسري"، )٢٣/٤٠"(الطربي تفسري: "الدؤيل يف األسود البيت منسوب أليب) ٦(
  ).٥/٤٨٣"(احمليط



 

، واختاره أبو عبيدة والفراء وابن أيب زمنني والثعليب والبغوي واخلازن وابن القيم والبقاعي )٢(ن والثوريوبه قال مقاتل بن سليما
  .)٣(والفريوزآبادي والسيوطي وابن عاشور والشنقيطي

  .)٤(وعزاه ابن اجلوزي ألهل اللغة
  . )٥(وبناء على هذا القول، تكون اآلية من باب اإلخبار

  .الواجب :مبعىنأن الواصب : القول الثاين
  : وله الطاعة الواجبة، قال النسفي: واملعىن

"» Å  Ä« الطاعة :أي » Æ« ًمٍ كل على له واجبة فالطاعة منه، نعمة كل ألن ثابتاً؛ واجباعن٦("عليه م(.  
  .)٧(وإىل هذا ذهب البيضاوي

  . )٨(وقدمه الزخمشري
  .)٩(الطربي والقرطيب وأبو السعود والشوكاين: ومجع بينهما
  .خالص: أنه مبعىن: القول الثالث

  .)١١(والربيع بن أنس )١٠(وإىل القول ذهب جماهد

                                                                                                   
  ).٥/١٣٧" (املنثور الدر"، )٥/٤٨٦"(احمليط البحر"، )١٤/١١٩"(الطربي تفسري: "، وانظر)٢/٥٧٣"(كثري ابن تفسري)  "١(
  )..٥/٤٨٦"(احمليط البحر"، )١٦٥ص"(الثوري تفسري"،)٢/٢٢٥"(سليمان بن مقاتل تفسري: "انظر)  ٢(
، )٦/٢٢"(الـثعليب  تفسـري " ،)٢/٤٠٦"(أيب زمـنني  ابن تفسري"،)٢/١٠٤(للفراء"معاين القرآن"،)١/٣٦١"(جماز القرآن: "انظر) ٣(
لشـهاب الـدين   "القـرآن  غريب تفسري يف التبيان"، )٣٧ص"(احملبني روضة"، )٤/٩٥" (تفسري اخلازن"، )٣/٧٢"(البغوي تفسري"

 التحريـر "، )٣٥٢ص" (اجلاللـني  تفسـري "، )٥/٢٢١"(بصـائر ذوي التمييـز  "، )٤/٢٧٧"(الـدرر  نظـم "،)٢٦٠ص(املصري
  ).٢/٣٨٣" (انالبي أضواء"،)١٤/١٧٦"(والتنوير

  .يف الصفحة السابقة، فقد ذكرت مصادر أهل العربية يف بيان اللفظة) ١(، وانظر احلاشية رقم)٤/٤٥٥"(املسري زاد:"انظر) ٤(
  ).٢/٥٧٣"(كثري ابن تفسري:"انظر) ٥(
  ).٢/٢٥٩"(النسفي تفسري) "٦(
  ).٣/٤٠٣"(البيضاوي تفسري:"انظر) ٧(
  ".دائم واجب :واصب وأمر): "٦٧٧ص"(البالغة أساس"، وقال يف )٢/٥٧٠"(الكشاف:"انظر) ٨(
  ). ٣/١٦٩( "القدير فتح"، )٥/١١٩"(السعود أيب تفسري"،)١٠/١١٤"(القرطيب تفسري"، )١٤/١١٨"(الطربي تفسري: "انظر) ٩(
  ).٢/٣٨٤"(البيان أضواء"، )٢/٥٧٣"(كثري ابن تفسري:  "نسبه له ابن كثري والشنقيطي، انظر) ١٠(

 تفسـري "قول لإلمام جماهد نظر بني، فإن جماهداً فسر الدين باإلخالص، وللم يفسر الواصـب بـاإلخالص، ففـي    ويف عزو هذا ال

  ). ٥/١٣٠"(املنثور الدر: "دائماً، وانظر :يعين واصباً، اإلخالص :قال» Æ Å  Ä «) ١/٣٤٨"(جماهد
النكـت  "، )٢/١٠٤(للفـراء "معـاين القـرآن  : "، وانظر القوق غري معـزوٍ يف )٤/٤٥٦"(املسري زاد"عزاه له ابن اجلوزي يف) ١١(

 تفسـري "، )٢/١٩٤" (اختصـار النكـت  -السـالم  عبـد  بـن  العـز  تفسري"، )٣/١٧٨"(السمعاين تفسري"، )٣/١٩٣"(والعيون
  ).١٠/١١٤"(القرطيب



 

 v  w x  } :تعاىل كقوله الطاعة، يل وأخلصوا شيئاً، يب تشركوا أن ارهبوا :أي وعلى هذا القول؛ تكون اآلية من باب الطلب،
yz  )٣:الزمر( ،وكقوله:{h i j k l m  n o z  )١()٥:البينة(.  

 من باب الطلب بعد أن بني ربنا » Æ Å  Ä «:ذا القول باحتمال السياق له، فمن املناسب جداً أن يكون قولهويتأيد ه
وكثرياً ما يأيت يف القرآن الكرمي وجوب . أن له ما يف السموات وما يف األرض؛ ليبني أن من كان كذلك، فهو املستحق للعبادة

اهللا باخللق وامللك والتدبري، ويف سورة الفاحتة اليت افتتح ا القرآن الكرمي شاهد على هذا، توحيد اهللا وإفراده بالعبادة مقروناً بتفرد 

§ ¨    © µ´      ³ ²    ± ° ¯ ®¬ «  ª ¶ ¸  } :وكما يف قوله
¼      »   º     ¹z )واآليات يف هذا املعىن كثرية جداً). ٣٧:فصلت.      

 هم :العرب تقول كما وهو ثقيل، احلق ألن متعب؛ :أي موصب،: عياء، فواصب مبعىنواإل مبعىن التعب الوصب أن: القول الرابع
  .منصب أي ناصب،

 به، أو مل يرض، وسهل يؤمر مبا العبد رضي والطاعة، الدين له: أي »Æ Å  Ä «يكون أن - واهللا أعلم- وجيوز" :الزجاج قال
  .)٢("لتعبا شدة والوصب الوصب، فيه كان وإن الدين، فله يسهل، مل أو عليه
  .)٣("وصب ذا :أي النسب، على جارٍ هذا، على فواصب" :ابن عطية قال

  : وقد اعترض على هذا القول، فقال الشوكاين
  .)٤("اآلية يف ملا مناسب غري وهو"

ال يناسب هذا  ولعل ما أراداه الشوكاين، هو أن اآلية جاءت ثناًء على اهللا تعاىل، وإظهاراً الستحقاقه العبودية، وما ذكر من املعىن
  .املقام، وهو كما قال

  
  الترجيح

جند أنَّ كلها حمتملة، من جهة معناها يف العربية، ومن جهة احتمال السياق هلا،  -األقوال الثالثة -عند النظر يف األقوال السالفة
إذا : تعارض بينها، والقاعدة يف التفسريله الدين دائماً، أو واجباً، أو خالصاً، ومل جند ما نرجح به بينها، مع أنه ال : فجائز أن يكون

اً وله الدين دائماً واجب: ، فيقالكان يف اآلية أكثر من قول، واملعىن حيتمل اجلميع، وليس مثة مرجح، فاحلمل عليها مجيعها هو األوىل
  .حق الئقة باهللا تبارك وتعاىلها عاين كلامل ذههف. خالصاً

  
  

                                  
  ). ٢/٣٨٤"(البيان أضواء"، )٢/٥٧٣"(كثري ابن تفسري: "انظر) ١(
  ). ٣/٢٠٣(للزجاج"معاين القرآن) "٢(
  ).٣/٤٠٠"(الوجيز رراحمل) "٣(
  ).٣/١٦٩"(القدير فتح) "٤(



 

W X {  f g h i j k l m  on p      q r s t     u z  
  ).٦٧:النحل(

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : وفيها مسألة واحدة، وهي

  ؟ »  :» lما املراد بقوله ] ٢١١[

  :~قال اإلمام ابن قتيبة 

 "j k l "مخراً، ونزل هذا قبل حترمي اخلمر : أي"m  n "١(التمر والزبيب، وقال أبو عبيدة: يعين( :

  .)٢("الطُعم، ولست أعرف هذا يف التفسري: السكر
  الدراسة

 من حرم ما :السكر :عباس ، قال ابن)٣(يرى اإلمام ابن قتيبة رمحه اهللا أن السكر ههنا يراد به اخلمر، وهذا مذهب أكثر أهل العلم
  .)٤(مثرها

  .)١٠(النخعيوإبراهيم  )٩(وجماهد )٨(جبري بن وسعيد )٧(واحلسن )٦(عمر وابن )٥(وهو مذهب ابن مسعود
الفراء والواحدي وابن العريب والراغب األصفهاين والزخمشري والبيضاوي وابن كثري وابن جزي الكليب والنسفي : واختار هذا القول

  .)١١(والسيوطي ومرعي الكرمي احلنبلي والشوكاين والسعدي

                                  
  ،)١/٣٦٣"(جماز القرآن)"١(
  ).  ٢٠٨ص"(تفسري غريب القرآن) "٢(
  ). ١٠/٧٩"(الباري فتح"قاله احلافظ يف ) ٣(
 السـنن  معرفـة "، ويف )٨/٢٩٧"(الكـربى  السنن: "والبيهقي يف) ٢/٣٨٧(واحلاكم يف مستدركه) ١٤/١٣٤( أخرجه الطربي)٤(

  ).٥/١٤٢"(املنثور الدر: "، وانظر)٦/٤٤٩(" واآلثار
إىل ) ٥/١٤٢"(املنثـور  الـدر "وعـزاه يف  )١٤/١٣٧(والطربي) ٢٦ص"(األشربة"واإلمام أمحد يف) ٥/٧٠(شيبة أيب أخرجه ابن) ٥(

  )٤/٤٦٤"(زاد املسري"، )٢/١٧٦( سالم البن "احلديث غريب: "وانظر املنذر، وابن الفريايب
  ).٤/٤٦٤"(زاد املسري:"، وانظر)٢٦،٢٧ص"(األشربة"واإلمام أمحد يف) ٥/٧٠(شيبة أيب أخرجه ابن) ٦(
  ).٢٧ص"(األشربة"واإلمام أمحد يف) ٥/٧٠(شيبة أيب أخرجه ابن) ٧(
 السـنن  معرفـة :"، والبيهقـي يف )٥٥٧٥(والنسـائي ) ٢٦ص"(األشـربة "واإلمـام أمحـد يف  ) ٥/٧٠(شـيبة  أيب أخرجه ابن)٨(

  ).١٦٥ص"(وريالث تفسري:"، وانظر)٦/٤٤٩"(واآلثار
  ).١/٣٤٦"(جماهد تفسري"، وهو يف )١٨٦ص" (القرآن نواسخ"وابن اجلوزي يف ) ١٤/١٣٦( أخرجه الطربي) ٩(
، )٨/٢٩٧"(الكـربى  السنن: "والبيهقي يف) ٥٥٧٤(والنسائي) ٢٦ص"(األشربة"واإلمام أمحد يف) ٥/٧٠(شيبة أيب أخرجه ابن) ١٠(

  ).  ١٨٦ص" (القرآن نواسخ"وابن اجلوزي يف 
 يف املفـردات "، )٣/١٣٣(العـريب   البن"القرآن أحكام" ،)١/٦١١( للواحدي "الوجيز"،)٢/١٠٩(للفراء"معاين القرآن: "انظر) ١١(



 

  .)١("اللغة يف املشهور هو هذا يسكر، ما :والسكر:"قالوا
   .)٢("ورشدا رشدا رشد حنو  وسكْراً، سكُراً سكَر من باملصدر، مسيت اخلمر،:  والسكر: "قال الزخمشري

  !!.من املعلوم، أن اخلمر حمرمة، فكيف مينت اهللا ا على عباده؟: فإن قيل
  :يف اإلجابة عن هذا االعتراض وجهان: قيل

  .ة املائدة، وهي مدنيةأن سورة النحل مكية، وآية التحرمي يف سور: أن اآلية منسوخة، بدليل: أوهلما
   .)٣("مدين اخلمر وحترمي العلماء، من باتفاق مكية اآلية هذه فإن اخلمر؛ حترمي قبل كان ذلك أن :والصحيح: "قال ابن العريب

:" قال السمعاين )٤(وهذا الوجه اختاره ابن قتيبة والفراء والنحاس وابن حزم والسمعاين واخلازن والشوكاين والسعدي والشنقيطي
  . )٥("حرمت مث اخلمر حترمي قبل وهذا منسوخة، اآلية أن: والشعيب النخعي وإبراهيم وقتادة جماهد عنو

  : وقد اعترض على هذا القول، فقال ابن عطية
  .)٦("مشروع مستقر حكم يف يكون إمنا النسخ، ألن درك؛ املقالة هذه ويف" 

إن الدليل احملرم ناسخ، بل كانت على الرباءة األصلية، وهي : لأن اخلمر مل يدل دليل شرعي على إباحتها، حىت نقو ~ويعين 
  . دليل عقلي

بأن النسخ يف اصطالح السلف أعم منه يف اصطالح األصوليني، فعندهم إطالق النسخ على ما رفع ظاهره : وجياب عن هذا
  .)٧(بتخصيص أو تقييد أو شرط أو مانع
 من آية إباحته على دلت وما الكرمية، اآلية هذه عليها دلت التحرمي، قبل راخلم إباحة أن: "وأجاب الشنقيطي جبواب آخر، وهو

   .)٨("نسخ فرفعها ، اهللا كتاب يف منصوصة شرعية إباحة هي بل ، عقلية إباحته إن: يقال أن يصح ال اهللا كتاب

                                                                                                   
 لعلـوم  التسـهيل "، )٢/٥٧٥" (كـثري  ابن تفسري" ،)٣/٤٠٨"(البيضاوي تفسري"،)٢/٥٧٦"(الكشاف"،)٢٣٦ ص"(القرآن غريب
 فـتح "، )١٣٠ص( للكرمـي  "واملنسـوخ  الناسخ"، )٣٥٤ص" (اجلاللني فسريت"، )٢/٢٦٢" (النسفي تفسري" ،)٢/١٥٧"(الترتيل
    ،)٤٤٤ص"(السعدي تفسري" ،)٣/١٧٥"(القدير

  ).٥/٤٩٤(البن حيان "احمليط البحر"، )١٠/١٢٨"(القرطيب تفسري: "، وانظر)٣/٤٠٥"(الوجيز احملرر:"قاله ابن عطية يف ) ١(
  ). ٥/١٢٥"(السعود أيب تفسري"، )٢٠/٥٥"(الرازي تفسري" :، وانظر)٢/٥٧٥"(الكشاف) "٢(
  ).١٠/١٢٨"(القرطيب تفسري"، )٢٠/٥٥"(الرازي تفسري" :، وانظر)٣/١٣٣(العريب  البن"القرآن أحكام) "٣(
 تفسـري "، )٣٥ص(حـزم  البـن "واملنسـوخ  الناسخ"، )٤/٨٢(للنحاس"القرآن معاين"، )٢/١٠٩(للفراء"معاين القرآن: "انظر) ٤(

، )٢/٤٠٦"(البيـان  أضواء"، )٤٤٤ص" (السعدي تفسري" ،)٣/١٧٥"(القدير فتح"،)٤/١٠٠"(سري اخلازنتف"، )٣/١٨٤"(السمعاين
  ).٢/٢٦٢" (النسفي تفسري، ) ٢٠/٥٥"(الرازي تفسري"،)٢/٥٧٦"(الكشاف" :وانظر هذا الوجه يف

 السـنن  معرفـة "، )١٣/٣٧٧(للمـاوردي  "الكـبري  احلاوي"،)١٤/١٣٦( تفسري الطربي: "، انظر)٣/١٨٤"(السمعاين تفسري) "٥(
" املسـري  زاد"،)١٨٦ص(البن اجلوزي "القرآن نواسخ"، )٢/٥٧٥"(الكشاف"، )٣/٧٥"(البغوي تفسري"، )٦/٤٤٩(للبيهقي "واآلثار

)٤/٤٦٤.(  
  ).٣/٤٠٥"(الوجيز احملرر)"٦(
  ).٣/٣٤٤"(تاملوافقا"، )حتقيق مشهور-٤/١٠٥"(إعالم املوقعني"، )٣٠-١٣/٢٩"(شيخ اإلسالم جموع فتاوى: "انظر) ٧(
  .بتصرف يسريٍ) ٢/٤٠٦"(البيان أضواء) "٨(



 

 املشركني وخاطب  النافع، من األشياء هذه يف ما ذكر تعاىل ألنه وذلك؛ النسخ، هذا التزام إىل حاجة ال : "أن يقال: الوجه الثاين
 الرزق وبني بينها ميز ألنه وذلك؛ حترميها، على أيضاً اآلية هذه يف نبه تعاىل إنه مث ، حقهم يف منفعة فهي أشربتهم، من واخلمر ا،

 كونه عن رجوعال :يقال أن فوجب الشهوة، حبسب حسن أنه شك وال حسناً، رزقاً السكر يكون ال أن فوجب يف الذكر، احلسن
    . ومل تكن حمرمة وقتئذ: ، يعين)١("حمرمة كانت إذا كذلك يكون إمنا وهذا الشريعة، حبسب حسناً

   .احلبشة بلغة اخلل السكر أن: القول الثاين يف معىن السكر
   .)٢(عباس ابن ويروى هذا القول عن

  .)٣(اليمن بلغة اخلل هو :الضحاك وقال
  : ت أا لفظة عربية، ذات معىن معلوم عندهم، بل قال ابن منظوروفيه نظر، فابن عباس ممن أثب

   .)٤("اللغة أهل يعرفه ال شيء وهذا اخلل، إنه :الترتيل يف الذي السكر يف املفسرون وقال"
  !!.فكيف نفسر القرآن بشيء ال يعرف يف اللغة؟

   .)٥(النبيذ :السكر: القول الثالث
  .)٦("النبيذ شرب يبيح ومن عيوالنخ الضحاك قول وهو:" ~قال البغوي 

عني اخلمر، وعليه؛ : والنبيذ حالل عند أيب حنيفة، ما مل يصل بشاربه إىل حد السكر، فيحرم، فاحملرم هو السكر، ال العني، يعين
  :فاآلية حمكمة غري منسوخة، قال الزخمشري

  . )٧("اآلية ذه وحيتج السكر، حد إىل حنيفة أيب عند حالل وهو"
  .  )٨("النبيذ إباحة على دليالً العراق أهل وجعلها: "دي عن هذه اآلية الكرميةقال املاور

  : ووجه احتجاجهم باآلية الكرمية

                                  
" القـرآن  نواسخ"، )٢/٥٧٦" (الكشاف"، )٤٨ ص(للمقري"واملنسوخ الناسخ: "، وانظر)٥٦-٢٠/٥٥(الرازي يف تفسريهقاله ) ١(

 تفسـري "، )١٢/١٠٨"(الكتـاب  علوم يف اللباب"، )٢/٢٦٢" (النسفي تفسري"،)٤/١٠٠"(تفسري اخلازن" ،)١٨٦ص(البن اجلوزي 
  ).٥/١٢٥"(السعود أيب
  ).٥/٤٩٥"(احمليط البحر"، )٤/٤٦٤"(زاد املسري"، )١٤/١٣٦( "تفسري الطربي": انظر) ٢(
  ).٤/٤٦٤"(زاد املسري:"انظر)٣(
  ).١٢/٦٠"(العروس تاج"، )٣/٢٣٤"(بصائر ذوي التمييز:"، وانظر)٤/٣٧٤"(العرب لسان) "٤(
والنبيذ شراب يتخذ من التمر أو الزبيب أو العسل أو الرب أو غـريه، بـأن   ): "٢/١٨٩"(لبابال"قال الشيخ عبد الغين امليداين يف ) ٥(

  ". يلقى يف املاء، ويترك حىت يستخرج منه، مشتق من النبذ، وهو اإللقاء
) ٤/١٢٢(للجصـاص   "القـرآن  أحكـام "كما يف اللبـاب، و . عصري العنب إذا على واشتد وقذف بالزبد: اخلمر: وعند األحناف

  . ريمها من كتب األحنافوغ
، )٣/١٩٨" (والعيـون  النكـت "، )٦/٢٧"(الـثعليب  تفسري" ،)١٤/١٣٧( "تفسري الطربي" :، وانظر)٣/٧٥"(البغوي تفسري) "٦(
  ).٢/٣١٥" (الثعاليب تفسري"
 ئعبـدا " ،)٢٤/٤( للسرخسي "املبسوط"، )٤/١٢٢(للجصاص "القرآن أحكام: "وانظر ملذهب األحناف، )٢/٥٧٦"(الكشاف")٧(

  ).٨/٢٤٨"(الرائق البحر"، )٣٤٦-١/٣٤٥"(اجملتهد بداية"، )١١٢-٤/١١١"(البداية شرح اهلداية"، )١١٦-٥/١١٥"(الصنائع
  ).٣/١٩٨"(والعيون النكت) "٨(



 

 فوجب النبيذ، حترمي يثبت ومل اخلمر، هو إمنا ذلك، من نسخه ثبت والذي والنبيذ، اخلمر وهو السكر، إباحة اقتضت اآلية أن"
   .)١("نسخه يثبت مل إذ اآلية، بظاهر حتليله
 دون ما جواز على دليالً ذلك فيكون مبحرم، ال مبحلل، إال االمتنان يقع وال ذلك، من هلم خلق مبا عباده على امنت اهللا أن: "وأيضاً
  .)٢( "جيز مل السكر، إىل انتهى فإذا النبيذ، من املسكر

ن السنة  قضت بتحرمي قليل اخلمر وكثريه، والنبيذ بأنه ال ميكن محل اآلية على النبيذ، وال على أا حمكمة؛ أل: ويناقش هذا القول
من اخلمر، ولذا، فأبو حنيفة يرى أنه إذا أوصل شاربه إىل حد اإلسكار، حرم، يعين ما يوصل إىل اإلسكار، ال قليله، وهذا معارض 

   .)٣("ما أسكر كثريه، فقليله حرام:"  بقوله 
  .فالعرب تطلق السكر على ما يسكر، كما مضى!! ىت نفسر اللفظ به؟أين جند قصر السكر على النبيذ، ح: ويقال أيضاً
أنَّ هذا االمتنان كان وقت حلها، قبل أن حترمي، فصح االمتنان  بيد فصحيح؛ أحل مبا إال امتنانه يكون وال امنت، اهللا إن: وأما قوهلم

  .به
  : يقول الشيخ ابن عاشور

باملدينة،  نزل اخلمر وحترمي مكية، اآلية هذه اخلمر؛ألن حترمي قبل وذلك فيهم، املتفشيةو لديهم، املرغوبة لذم فيه مبا امتنان وهذا"
    .)٤("مبباح حينئذ فاالمتنان
 النيب منرب وهو على النبيذ من اخلمر، وقد ثبت ما يدل على أن شراب النبيذ يسمى مخراً، فقد قال عمر بن اخلطاب : وأيضاً

 ":٥("العقل خامر ما واخلمر والشعري، واحلنطة والعسل والتمر العنب من :مخسة من وهي اخلمر، حترمي نزل إنه الناس، أيها(.   
  : وحينئذ، فالنبيذ املسكر، داخل يف معىن السكر، والسكر قد جاء النهي عنه يف قوله تعاىل

{  A B C D E      F G H I  J K L M N Oz  )وحترمي النبيذ مذهب  ).٩٠:املائدة
  .)١(ماء، وقد أطالوا يف الرد على األحناف يف هذه املسألةمجهور العل

                                  
  ).٥/٤( للجصاص "القرآن أحكام) "١(
  ).٤/٢٩"(لكتابا علوم يف اللباب"، )١/٣٤٦"(اجملتهد بداية: "، وانظر)٣/١٣٤(العريب  البن"القرآن أحكام)"٢(
 والبيهقـي ) ٣٣٩٣(ماجه  وابن) ١٨٦٥(والترمذي) ٣/٣٤٣( أخرجه اإلمام أمحد: روي من حديث جابر : حديث صحيح) ٣(

   .جابر حديث من غريب حسن حديث هذا: قال الترمذي). ٨/٢٩٦( والبيهقي
 املعجـم "اين يف والطـرب ) ٨/٢٩٦( والبيهقـي ) ٢/٩١( أمحـد  أخرجـه اإلمـام  : وروي من حديث ابن عمر رضي اهللا عنـهما 

  ).١٢/٣٨١"(الكبري
  ".حرام منه الْكَف فَملُْء الْفَرق، منه أَسكَر وما حرام، مسكرٍ كُلُّ :"ولفظه: وروي من حديث عائشة

 والـدارقطين ) ٢١٩ص"(املنتقـى "وابـن اجلـارود يف   ) ١٨٦٦(والترمذي) ٣٦٨٧(داود  وأبو) ٦/٧١،٧٢( أخرجه اإلمام أمحد
  ).٨/٢٩٦( البيهقيو) ٤/٢٥٤(

 وقـد : "بعد أن ذكر هذه األحاديـث ) ١٠/٤٣"(الباري فتح"، وقال ابن حجر يف )٢٣٧٥(برقم" إرواء الغليل:"وصححه األلباين يف
    ".األحاديث هذه بصحة الطحاوي اعترف

  ).٣/١٣٤(العريب  البن"القرآن أحكام: "، وانظر)١٤/٢٠٣"(والتنوير التحرير) "٤(
    ).٣٠٣٢( ومسلم) ٤٣٤٣( أخرجه البخاري) ٥(



 

  .طعم :أي سكر، له هذا :يقال الطعم، :السكر: القول الرابع
  :)٣(، وقد استشهد له، بقول الشاعر)٢(وهذا قول أيب عبيدة وحده

  .جعلت عيب األكرمني سكراً           
  .كلمة السكر، وألن هذا القول ال يلزم منه القول بنسخ اآلية الكرمية ؛ ألنه أحد معاين)٤(واختاره اإلمام الطربي والسجستاين

  .وعليه؛ فاآلية حمكمة، وليست مبنسوخة
  ".ولست أعرف هذا يف التفسري:"- كما مر- وقد اعترض ابن قتيبة على أيب عبيدة، فقال

  .يف علم تفسري القرآن الكرمي، أو يف اللسان العريب: أي" يف التفسري:"وحيتمل قوله
  .)٥(جعلت تتخمر بأعراض الكرام: وأياً كان، فهو موجب لرد ما قال، وال حجة له يف البيت؛ ألنه معناه األشبه به

أن كل لفظة مستقلة ويناقش هذا القول بأنه يلزم منه بأن يكون معىن السكر والرزق احلسن واحداً، وهذا خالف األصل، فاألصل 
  .مبعناها، كما أنَّ محل املعاين على التأسيس أوىل من محلها على التأكيد

  
  الترجيح

أن السكر ما يسكر؛ ألن هذا هو معناه املشهور يف اللغة، ومعاين القرآن الكرمي حتمل  - والعلم عند ريب سبحانه - الذي يترجح يل
رها، ولذا مل يتنازع أهل العلم فيه، فاجلميع له مثبت، خبالف غريه، كما هو على أشهر معانيها، وأوضحها، وهذا أوضحها وأشه

نازع يف إثبات هذا املعىن، وهذا دالٌ على أن ما ذهب إليه اجلمهور هو األوىل؛  - كما سبق–احلال يف قول أيب عبيدة، فإن البعض 
  .فمعىن يتنازع العلماء يف صحته، ال ينبغي تأويل اللفظ القرآين به

                                                                                                   
" الكـبري  احلـاوي "،)١٥٤ص( للنحـاس  "واملنسـوخ  الناسـخ "، )٦/٤١(بطـال   البـن  "البخـاري  صحيح شرح: "انظر) ١(

 خالفيـات  خمتصـر "، )٢/٣٧١(البن اجلـوزي "اخلالف أحاديث يف التحقيق"، )٤/١١٥(للقرايف "الذخرية"، )١٣/٣٧٧(للماوردي
 سـبل " ،)٤/٢٩"(الكتـاب  علـوم  يف اللبـاب "،)١٠/٤٣"(الباري فتح"، )١٤٧-٣/١٤٦" (الزركشي شرح"، )٥/١٧"(البيهقي
  ).٦٤-٩/٦٠"(األوطار نيل "،)٣٥-٤/٢٩،٣٣"(السالم

، وهذا من هذا اإلمـام يـدل   )٢/٢٠٧"(عمدة احلفاظ"وأقره السمني احلليب، كما يف) ١٠/٣٥"(اللغة ذيب"قاله األزهري يف ) ٢(
الطعم، فهذا يدل على أنه ال يعرف عنـدهم  : وملا نقل عن ابن األعرايب معاين السكر، مل يعد من بينها على أنَّ أبا عبيدة مل يسبق إليه،

جمـاز  "، وانظـر قـول أيب عبيـدة يف   "عبيـدة  أبو إال ذلك يف خيالف ومل" ) :٣/١٧٥"(القدير فتح" قال الشوكاين يف. ذا املعىن
   ).١/٣٦٣"(القرآن

  .له "معاين القرآن"هذا املذهب عن األخفش، ومل أجده يف ) ٢/٢٨٠( وقد نقل السمرقندي يف تفسريه
، )٢٦٣ص(للسجستاين " القرآن غريب"، )١٤/١٣٨"(الطربي تفسري: "ذكر هذا الشطر مجع من العلماء ومل يعزوه لقائله، انظر) ٣(
  ). ١٠/١٢٩"(القرطيب تفسري"، )٤/٤٦٤"(املسري زاد"، )٦/٢٨"(الثعليب تفسري"، )٤/٨٣(للنحاس "القرآن معاين"
  ).٢٦٣ص(للسجستاين"القرآن غريب" )١٤/١٣٨( "تفسري الطربي: "انظر )٤(
 البحـر "وابن حيان يف ) ٤/٨٣"(القرآن معاين:"، وقد ساق غري واحد منهم النحاس يف)٣/٢٠٩"(معاين القرآن: "قاله الزجاج يف) ٥(

 أنشـده؛  الذي البيت يف له حجة وال خالفه، على التفسري هلوأ يعرف، ال هذا عبيدة أيب وقول: "أن الزجاج قال) ٥/٤٩٤" (احمليط
  ".الناس بعيوب تتخمر أا يصف أنه غريه، عند معناه ألن

   ".معاين القرآن"ومل جند هذا النقل عن الزجاج يف 



 

دخل يف معىن السكر،  - وهذه هي حاله- ف من هذا مذهب األحناف ومحلهم السكر على النبيذ، فإن النبيذ إن كان مسكراًوأضع
  .وكان حمرماً بالكتاب والسنة، وإن كان غري مسكر، دخل يف الرزق احلسن، وآل إىل قول أيب عبيدة ومن وافقه

فيجوز . ناف يشترطون يف إباحة شربه أال يغلب على ظن شاربه اإلسكارأن النبيذ داخل يف عموم املسكر؛ بدليل أن األح: واحلال

  ".ما أسكر كثريه فقليله حرام:"أن يشرب ما ال يوصله إىل حد اإلسكار، وقد قال النيب 
  .)١("للخمر اسم السكر بأن اللغة أهل صرح وقد اجلمهور، وعليه أوىل، األول والقول:" قال الشوكاين

    
  
  
  
  
  

W X { Ó Ô Õ Ö × Ø  Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à  
âá ã ä å æ ç èz  )٧٢:النحل.(  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : وفيها مسألة واحدة، وهي

  :بيان املراد باحلفدة يف اآلية الكرمية] ٢١٢[
  :~قال اإلمام ابن قتيبة 

   .وخدم بنون هم :واألعوان، ويقال اخلدم :احلفدة" 
  .األصهار :احلفدة: ويقال

   :وأصل احلفد
 دعاء يف يقال ومنه حافد، مثل كافر وكفرة،: حفدة، واحدهم :هلم فقيل هذا اخلدم، يفعل وإمنا املشي، يف واإلسراع اخلطو مداركة
  : الوتر

   .)١(")٢("وحنفد نسعى وإليك"

                                  
  ).٣/١٧٥"(القدير فتح) "١(
 الرمحن عبد بن سعيد:من طريق) ٢/٢١١(يف صالة الصبح قبل الركوع، كما عند البيهقي  هذا الدعاء كان يدعو به عمر ) ٢(
 نعبد، إياك اللهم :الركوع قبل القراءة بعد يقول فسمعته الصبح، صالة  اخلطاب بن عمر خلف صليت :قال أبيه، عن أبزي بن
 نستعينك إنا اللهم ملحق، بالكافرين عذابك إن عذابك، وخنشى رمحتك، نرجو وحنفد، نسعى وإليك ونسجد، نصلى ولك

  ".يكفرك من وخنلع لك، وخنضع بك، ونؤمن نكفرك، وال اخلري، عليك ونثين ونستغفرك
أيب بن ) ٣/١١٢(وهكذا عنده عنده ".وإليك نسعى وحنفد:"كان يقنت بنحوه، ومنه أن علياً ) ٣/١١٤(ويف مصنف عبد الرزاق

  .  كعب 



 

   
   
  
  
  

  الدراسة
  :اختلف املفسرون يف معىن حفدة، وكان خالفهم على أقوال مخسة، هي

وجعل لكم من أزواجكم بنني وخدما خيدمونكم، : اخلدم، ليكون املعىن: أن املراد باحلفدة ~ما اختاره اإلمام ابن قتيبة : هلاأو
  .)٢(ختدمها بنوها العرب كانت إمنا :فهم بنون، وهم خدم، إذ الولد خادم ألبيه، قال الضحاك

 املشي، يف واإلسراع اخلطو مداركة :أن أصل احلفد: فقد ذكر ابن قتيبة يدل عليه اللسان العريب، - احلفدة مبعىن اخلدم–وهذا املعىن 
  .حفدة :هلم فقيل هذا اخلدم، يفعل وإمنا

  :، ويقول اخلليل الفراهيدي)٣(وهذا مذكور عن األصمعي أيضاً
  .)٤("اخلدم :احلفدة :العرب وعند" 

  : )٥(األخطل وقال فداً،ح حيفد، حفد،: يقال والعمل، اخلدمة :احلفد أصل:" قال حيىي بن سالم
  األمجال أزمة بأكفهن                 وأسلمت حوهلن الوالئد حفد
  .)٦("الوالئد خدمهن أراد

  .)٧(وهذا  املعىن ال خالف فيه كما قال ابن عطية
 بنون، هم يقول: " ~وابن قتيبة خيتار أن احلفدة معطوف على البنني، فيكون األبناء موصوفني بكوم حفدة، يعين خدماً، قال 

    .)٨("خدم وهم
  

  .)٩(وإىل هذا القول يف معىن اآلية الكرمية ذهب البغوي والسعدي

                                                                                                   
   ).٤٧٥-٤٧٤، ١٧١-١/١٧٠(قتيبة البن :احلديث غريب:"، وانظر)٢٠٩ص"(تفسري غريب القرآن) "١(
  ).٢/٥٧٨"(كثري ابن تفسري: "وانظر ،)١٤/١٤٦( أخرجه الطربي) ٢(
  ).١٢٣ص"(القرآن غريب يف املفردات" ،)١/٤٧٤(قتيبة البن "احلديث غريب:"انظر) ٣(
  ).٣/١٨٥"(العني) "٤(
 ـذيب : "مل يعـز يف  جلميـل، والبيـت  ) ٢/٥٧٨(وابن كـثري يف تفسـريه   ) ٣/٤٠٨"(الوجيز احملرر:"، عزاه ابن عطية يف ) ٥(

  ).١٢/١١٩"(الكتاب علوم يف اللباب"، )٣/١٨٨" (تفسري السمعاين" ،)١٢٣ص"(القرآن غريب يف املفردات"، )٤/٢٤٧"(اللغة
 ،)٢/١٥٨"(الترتيل لعلوم التسهيل"، )٤/٢٤٧"(اللغة ذيب: "، وانظر)٣/٣٧٤( سالم البن "احلديث غريب) "٦(
  ).٣/١٥٣"(العرب لسان" 
  ).٣/٤٠٨"(الوجيز حملررا:"انظر) ٧(
  ،)٢/٢٦٣"(النسفي تفسري: "، وانظر)١/٤٧٤(قتيبة البن "احلديث غريب)"٨(
  ).١٢/١١٩"(الكتاب علوم يف اللباب"، )٤٤٤ص"(السعدي تفسري"، )١٣/٢٦٨(للبغوي "السنة شرح: "انظر) ٩(



 

 جعل :أي » Ø × Ö Õ Ô Ó   «: قوله على معطوف أنه فعنده اخلدم، :احلفدة جعل من:"~قال ابن كثري 
  .)١("خدماً واألوالد األزواج لكم

معطوف » حفدة«وإال فإن بعض من قال به، مل ير ما ذكره ابن كثري، بل رأى أن  ولعل ابن كثري أراد البعض ممن قال ذا القول،
 .ففي كالم ابن قتيبة السابق مل يتعرض لألزواج بذكر، بل كان الكالم خمصوصاً باألوالد. على البنني

 جامعون :أي حافدون، وهم ن،بنو هم أوالداً منهن لكم وجعل: قيل كأنه أنفسهم؛ البنون: باحلفدة يراد أن وجيوز:"قال الزخمشري
  .)٢("األمرين بني

 .ولعل اإلمام ابن كثري، أراد البعض، ال الكل
  .أم اخلدم واألعوان: القول الثاين

للحسن البصري، وإليه ذهب ابن فارس من أهل العربية، حيث  )٦(وعزاه السمعاين )٥(وعكرمة )٤(، وجماهد)٣(وهذا قول ابن عباس
  :حيث قال

  .والتجمع العمل، يف اخلفة على يدل أصل :دالوال والفاء احلاء"
  .حافد واحدهم والتخفف، التجمع فيهم جيتمع ألنه األعوان؛ :فاحلفدة
  ...حفد الطاعة، إىل والسرعة

  .)٧("الصحيح األعوان، وهو إم »Þ Ý Ü Û Ú Ù «:تعاىل قوله يف ويقال
يعين ما أقربه . )٨("ذلك من هذا أقرب وما: "بن قتيبة عن هذا القولوهذا القول ال خيالف القول السابق بل هو شبيه به، لذا قال ا

من القول الذي اختاره، وهو أم اخلدم، ولعل بعض هؤالء أراد تفسري اللفظة من الناحية اللغوية، ال ما يراد ا يف السياق القرآين؛ 
  .بدليل أن البعض جاء عنهم تأويلها بولد الولد

   .لولدا ولد أم: القول الثالث
  .حفدة البنني ومن بنني، أزواجكم من لكم وجعل: ويكون املعىن على هذا القول

   .)٩("زيد وابن والضحاك واحلسن وعكرمة عباس ابن قاله :"قال ابن كثري

                                  
  ).٤/٩٠"(القرآن معاين:"وهكذا قال النحاس يف) ١(
  ).١٢/١١٩"(الكتاب علوم يف اللباب"، )٣/٤١١"(البيضاوي تفسري: "، وانظر)٢/٥٧٩"(الكشاف) "٢(
  ).١٠/١٤٣"(القرطيب تفسري: "، وانظر)١٠/٢٤٩"(الكبري املعجم"والطرباين يف) ١٤/١٤٤(الطربي  أخرجه)٣(
  ).١/٣٤٦"(جماهد تفسري:"وهو يف)١٤/١٤٥(الطربي  أخرجه)٤(
  ).٧/٢٢٩٢(وابن أيب حامت) ١٤/١٤٤،١٤٥( الطربي أخرجه) ٥(
  ).٧/٢٢٩٢(وابن أيب حامت) ١٤/١٤٥"(الطربي تفسري"واألثر عن احلسن خمرج يف ) ٣/١٨٨(يف تفسريه ) ٦(
" البالغـة  أسـاس "، )٣/٢٦٣"(األعظـم  واحملـيط  احملكم"، )٢/٢٨٢"(السمرقندي تفسري: "، وانظر)٢/٢٤٧"(اللغة مقاييس) "٧(
  . )٣/١٥٣"(العرب لسان" ،)٣٥٤ص"(احمليط القاموس"،)١٣٢ص(
  ).١/٤٧٤(قتيبة البن "احلديث غريب")٨(
، )٣/٧٧" (البغـوي  تفسـري "، )٣/١٨٨"(السـمعاين  تفسري"، )١٤/١٤٤"(الطربي تفسري:"،وانظر)٢/٥٧٨"(كثري ابن تفسري) "٩(
  ).٨/٤٩٩"(الباري فتح"، )٥/٤٩٩"(احمليط البحر"



 

  .)١(واختاره السمرقندي والواحدي وابن العريب والقرطيب والسيوطي وابن عاشور والشنقيطي
  .)٢(وقدمه البيضاوي وأبو السعود

 من كوم يف واحلفدة البنني اشتراك على ظاهر دليل »Þ Ý Ü Û Ú Ù « :قوله أن: "ووجه هذا القول
  .)٣("أزواجهم أوالد من كلهم أم على دليل وذلك أزواجهم،

  .)٤("هذا من أكثر اللفظ قوة يف وليس" :قال ابن العريب
  :لكن اعترض على هذا الدليل، فقال الشوكاين

  .)٥("حفدة البنني ومن بنني، أزواجكم من لكم وجعل :اآلية تقدير كان إذا إال األوالد، الدأو أم يفيد وال"
 - بإذن اهللا تعاىل- لألزواج؛ألم نتجوا عنهم، وكانوا بسببهم - ولد األب- وهذا االعتراض يف غري حمله، فإنه ال مانع من نسبة احلفيد

  .مفال مانع أن ينسبوا إىل اجلد، باعتباره سبب إلجياده
  .البنات: احلفدة: القول الرابع

  .فالبنات يقمن خبدمة البيت أمت خدمة، وهن خادمات ألبويهن
ن، ألن الرجل كما يرزق  - حفدة- بأن اهللا ذكر البنني، ولفظ البنني غري شامل هلن، فناسب أن يؤول اللفظ: وقد يؤيد هذا القول
  .)٦(بنني، يرزق بنات

التغاير، وعليه؛ فاحلفدة غري البنني، وأنسب ما تفسر به البنات؛لكون من األزواج كما البنني،  أن األصل يف العطف: ويؤيده أيضاً
  :قال اخلازن

  .)٧("مغايرة بينهما فجعل »Þ Ý «: قال وتعاىل سبحانه اهللا ألن البنني؛ غري هم احلفدة فإن وباجلملة،"
  .البنات أزواج وهم األختان، احلفدة: القول اخلامس

  .)٨("واألصهار األختان بسببهم فيحصل تزوجوم، وبنات، بنني أزواجكم من لكم وجعل :القول هذا على اآلية معىن فيكون"
   .)٣(، واختاره الفراء)٢(والنخعي )١(جبري بن وسعيد )١٠(رواية يف عباس وابن )٩(مسعود ابن قاله

                                  
 تفســري" ، )١٠/١٤٤"(يبالقــرط تفســري"، )١/٦١٣(للواحــدي" الــوجيز"، )٢/٢٨٢"(الســمرقندي تفســري: "انظــر) ١(

  . )٢/٤١٣" (البيان أضواء"،)١٤/٢١٨"(والتنوير التحرير"، )٣٥٦ص"(اجلاللني
  ).٥/١٢٨"(السعود أيب تفسري"، )٣/٤١١"(البيضاوي تفسري: "انظر) ٢(
  . )٢/٤١٣" (البيان أضواء": قاله الشنقيطي يف ) ٣(
  ).٣/١٤٢(العريب البن "القرآن أحكام) "٤(
  ).٣/١٧٩"(القدير فتح) "٥(
  ).٣/١٧٩"(القدير فتح"، )٥/١٢٨"(السعود أيب تفسري"،)٢/١٥٨"(الترتيل لعلوم التسهيل"، )٣/٤٠٨"(الوجيز احملرر:"انظر)٦(
  ).٤/١٠٥"(تفسري اخلازن) "٧(
  ).٤/١٠٥"(تفسري اخلازن"،)٣/٧٧"(البغوي تفسري:"، وانظر)٣/١٨٨(قاله  السمعاين يف تفسريه ) ٨(
والطـرباين يف   ،)١٢/١٨٩"(اآلثـار  مشكل شرح:"والطحاوي يف) ١٤/١٤٣( والطربي) ٢/٣٥٥(تفسريهأخرجه الصنعاين يف ) ٩(
  ).٨/٤٩٩(، وصحح إسناده احلافظ يف الفتح )٢/٣٨٧( واحلاكم يف املستدرك )٩/٢٢٤"(الكبري املعجم"
  ).٧/٢٢٩١(وابن أيب حامت) ١٤/١٤٤( الطربي أخرجه) ١٠(



 

   .غريه من الرجل امرأة بنو أم: القول السادس
  

  .)٤(عباس ابن ويروى عن
  .وفيه نظر بني، إذ أن أوالد املرأة ليسوا خبدم للزوج، وليس من املنة أن يكون أبناء الغري خدماً للرجل

   .صغارهم والبنون األوالد، كبار أم: القول السابع
   .)٥("أوالدهم دمهمخي اجلاهلية يف كانوا أم وذلك باخلدمة، أباهم حيفدون الكبار :واحلفدة الصغار، :بالبنني يعىن: "قال مقاتل

  . وهذا يف احلقيقة مماثل للقول األول، فهم يشتركان يف تسمية األوالد خدماً، فحقه أال يذكر قوال مستقالً
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الترجيح
قيدة عند النظر إىل لفظة حفدة، جند أا تدل على اإلسراع يف اخلدمة، وقد سبق نقل كالم أهل العلم يف هذا، كما جند أن احلفدة م

كل ما من شأنه : أن معىن احلفدة: إذا ما تبينا هذا، ظهر لنا. بكوامن األزواج، وهذا هو الظاهر املتبادر من اللفظ القرآين الكرمي
  :خدمة األب، ليشمل األوالد، وأوالد األوالد، واألصهار، يقول اإلمام الرازي

                                                                                                   
  ).  ١٤/١٤٤( الطربي أخرجه)١(
  ). ١٤/١٤٤( الطربي هأخرج)٢(
  ).  ٢/١١٠(للفراء"معاين القرآن) "٣(
  ).٧/٢٢٩٢(، وابن أيب حامت)١٤/١٤٦( أخرجه الطربي)٤(
 تفسـري "، )٣/١٨٨" (تفسـري السـمعاين  "، )٦/٣٠"(الـثعليب  تفسـري " :، وانظـر )٢/٣٤٦"(سـليمان  بـن  مقاتل تفسري) "٥(

  ).٤/١٠٥"(تفسري اخلازن"، )٣/٧٧"(البغوي



 

Û Ú Ù  «:قال تعاىل ألنه املرأة؛ قبل من للرجل حصلوا الذين واناألع :اآلية هذه يف احلفدة من املراد يكون أن جيب مث"
Þ Ý Ü« اآلية هذه حتت يدخلون ال املرأة قبل من يكونون ال الذين فاألعوان .  

 حمتمل اللفظ أن بينا ملا ، فيه الكل دخول واألوىل الولد، ولد: وقيل األصهار، هم: وقيل األختان، هم قيل:فنقول هذا عرفت إذا
  .)١("ذكرناه الذي املشترك املعىن سبحب للكل

  . )٢(وهكذا قال الطحاوي
  :، فذهبا إىل أن اآلية شاملة لكل من خيدم، وهكذا الراغب األصفهاين حيث قال)٣(ووسع القول اإلمام الطربي وابن حجر

  .)٤("أجانب أو كانوا أقارب باخلدمة، املتربع املتحرك وهو"

مينت على عبيده بأن جعل هلم من أنفسهم أزواجاً، ومن هذه األزواج بنني  فإن اهللا  لكن ظاهر اللفظ ال يسعف هذا القول،
  . وحفدة، فظاهر اللفظ أن احلفدة من الزوجات، كما أن البنني من الزوجات، وعليه؛ فال يدخل فيه إال من كان من الزوجة

  
  
  

 { ts r qp o n m l  k j i h g f e  d   c b  a ` _ ^
  z y x  wv u   i h  g f e    d c b a  ` _ ~ } | {

{ z y  x wv u  t  s r q po n m l k jz)٧٦- ٧٥:النحل.( 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :وفيها مسألتان اثنتان، مها
  بيان املراد باملثلني املضروبني يف اآلية الكرمية] ٢١٤، ٢١٣[

  : ~ابن قتيبة قال اإلمام 

"{ ^ _ ` a  b c   d  e f g h i j k  l m n o p  z)٧٥: النحل ( .  

فهذا مثل من جعل إهلاً دونه أو  a  b c   d  e fz ` _ ^ }: فقال، هذا مثل ضربه اهللا لنفسه وملن عبد دونه
  .مملوك ال يقدر على نفع وال ضر، ألنه عاجز مدبر" معه

{ g h i j k  l m n o qp r s z.  
  .وسرا من حيث ال يعلمون، الرازق عباده جهرا من حيث يعلمون، ل وعز؛ ألنه الواسع اجلواد القادرفهذا  مَثلُه ج

  .هو املؤمن: واملرزوق، هو الكافر: فالعبد. والكافر ، هو مثل للمؤمن : وقال بعض املفسرين 

                                  
  ).٤/١٠٥"(تفسري اخلازن"، )٥/٥( للجصاص "القرآن أحكام: "، وانظر)٢٠/٦٦"(زيالرا تفسري) "١(
  ).١٢/١٩٢"(اآلثار مشكل شرح: "انظر) ٢(
  ).٨/٤٩٩"(الباري فتح"، )١/٣٩٤:عباس ابن مسند"(اآلثار ذيب" ،)١٤٧-١٤/١٤٦"(الطربي تفسري: "انظر) ٣(
   ).١/٤٣٠"(فاظعمدة احل:"، وانظر)١٢٣ص"(القرآن غريب يف املفردات) "٤(



 

 A B C D E F G H }: فقوله "األول " والتفسري األول أعجب إيلَ ؛ ألنّ املثل توسط كالمني،  مها هللا تعاىل، أما
I J K  L M N O z )٧٣ :النحل.(  

  .فهذا هللا ومن عبد من دونه

  ٧٤: النحل Q R S UT  V   W X  Y Z  [ z }: فقوله بعد انقضاء املثل" اآلخر " وأما
 a b z  ̀ _ ~ { }: فقال "ضرب هلذا املعىن مثال آخر بعقب هذا الكالم"وألنه 
 k }عيال وثقل على قرابته ووليه : أي  c d    e f g  h i  j z }أخرس :أي  ٧٦: النحل

l m n o  z .  
وهي ال تأتيه ، يف خدمتها والتعبد هلا، ثقل على من عبدها، فهذا مثل آهلتهم؛ ألنها صم بكم عمي

  .خبري
  .)١("فجعل هذا املثل لنفسه q r s  t  u wv x  y z { z }: مث قال 

  

  الدراسة 
  : الله يف هاتني اآليتني مثلني اثنني، أما أول هذين املثلني املضروبني فهوذكر اهللا جل ج

 اهللا رزقه قد غين حر :والثاين شيئاً، والدنيا املال من ميلك وال نفسه، ميلك ال رقيق: أي مملوك، عبد"
 له وجهراً، سراً منه ينفق فهو لإلحسان، حمب كرمي وهو املال، أصناف مجيع من حسناً، رزقاً منه

  .)٢("يستويان ال ؟ وذاك هذا يستوي
  :   وقد اختلف أهل العلم فيمن ضرب له املثل على أقوال، هي

ولألوثان، فاهللا ملك كل شيء، وهو على كل شيء قدير،  لنفسه تعاىل اهللا ضربه مثل أنه: القول األول
  . واألصنام ال متلك شيئاً

  . )٣(التأويل أهل من وقد عزى القرطيب هذا القول للجمهور
  .)٥(واحلسن )٤(وممن قال به جماهد

                                  
  ). ٣٨٥- ٣٨٤ص"(تأويل مشكل القرآن) "١(
  ).٤٤٥ص"(تفسريه "قاله ابن سعدي يف )٢(
  ).١٠/١٤٧"(القرطيب تفسري:"انظر )٣(
  ). ٥/١٥١"(املنثور الدر"، )٧/٢٢٩٣(وتفسري ابن أيب حامت) ١٤/١٤٩( "تفسري الطربي:"انظر) ٤(
  ).٧/٢٢٩٣(أخرجه ابن أيب حامت) ٥(



 

واختاره الفراء والزجاج واجلصاص والواحدي وابن عطية والزخمشري والقرطيب والرازي والبيضاوي 
واخلازن وشيخ اإلسالم ابن تيمية وابن جزي والنسفي والسيوطي وأبو السعود والشوكاين واأللوسي 

  .  )١(وابن عاشور والقامسي والسعدي
  {Aأن اآلية قبلها واآلية بعدها كلها يف احلديث عن اهللا تعاىل، فقبلها قوله : القولووجه هذا 

B C D E F G H I J K  L M N O P Q R S UT  V   W X  Y Z  [ z  
  ).٧٤-٧٣:النحل(

 a b c d    e f g  h i  j k l m n po q  ̀ _ ~ {} :وبعدها
r s  t  u wv x  y z { | } ~  � ¢¡ £ ¤   ¥ ¦ §     ¨  ©  ª 

¬« ®     ̄° ± ² ³ z  )٧٧- ٧٦:النحل(.  
     .فكان من املستحسن جداً أن تكون اآلية متحدثة عن اهللا تعاىل

  :يقول ابن عطية
 أمر على والرد اهللا، أمر تبني يف وبعدها قبلها ما معىن من تكون اآلية ألن أصوب؛ التأويل وهذا"

  .)٢("األصنام
  :وقال الرازي

 ويف التوحيد، إثبات يف ورد إمنا بعدها، وما اآلية، هذه قبل ما ألن أقرب؛ األول لقولا أن واعلم" 
  .)٣("أوىل املعىن هذا على اآلية هذه فحمل بالشرك، القائلني على الرد

أن هذا مثل للمؤمن والكافر، أما املؤمن، فيعمل خرياً، وينفق مما آتاه اهللا، وأما الكافر، : القول الثاين
 .خرياً، وال ينفق مما آتاه اهللا تعاىلفال يعمل 
   .)٢(وقتادة )١(عباس ذهب ابن وإىل هذا

                                  
 للواحـدي "الوجيز"،)٥/٦(للجصاص "القرآن أحكام"،  )٣/٢١٣(للزجاج"معاين القرآن"،)٢/١١١(للفراء"القرآنمعاين : "انظر )١(
 تفسـري "، )٢٠/٦٨"(الـرازي  تفسري"،)١٠/١٤٧"(القرطيب تفسري"،)٢/٥٨٠" (الكشاف"، )٣/٤١٠"(الوجيز احملرر"، )١/٦١٣(

 دار مفتـاح " ،)٢/١٥٨" (الترتيـل  لعلوم التسهيل"، )١٠/٨٠"(الفتاوى جمموع"، )٤/١٠٥"(تفسري اخلازن"، )٣/٤١٢"(البيضاوي
 أيب تفسـري "، )٣٥٦ص" (اجلاللـني  تفسـري "،)٢/٢٦٤" (النسـفي  تفسري"، )٣/١٠٣٥"(املرسلة الصواعق"، )٢/٧٧" (السعادة
" تفسـري القـامسي  "، )١٤/٢٢٣"(والتنـوير  التحريـر "، )١٤/١٩٥"(املعـاين  روح"، )٣/١٨١"(القدير فتح"، )٥/١٣٠"(السعود

    ). ٤٤٥ص"(السعدي تفسري"، )٦/٣٩١(
  ). ٣/٤١٠"(الوجيز احملرر)"٢(
  ).٣/١٨٩"(السمعاين تفسري"، )٤/٩٢(للنحاس"القرآن معاين: "، وانظر)٢٠/٦٨"(الرازي تفسري")٣(



 

 الكافر مثل هذا:"، قال البغوي)٣(واختاره الطربي والثعليب والبغوي والعز بن عبد السالم وابن عادل
    .)٤("خرياً فيه يقدم فلم ماالً، اهللا رزقه

  : ووجه هذا القول
 اهللا"وهذا املثل ال ميكن أن يكون هللا تعاىل، فـ» i  h  g k  j  «:أن اهللا تعاىل قال - 

 املرزوق بإنفاق وجوده، إفضاله يمثَِّل أن جائز فغري املرزوق، غري الرازق هو - ذكره تعاىل- 
  .)٥("احلسن الرزق

  .  )٦(والصنم ال يسمى عبداً» b   a  «:قال أن اهللا  - 
لمثال، ووصف وتشبيه حلال هذا املعبود وهذا الوجه ضعيف؛ ألا ليست تسمية، بل هي ضرب ل

  .زوراً وتاناً
 بكر أبو حسناً، فهو اهللا رزقاً رزقه وأما من هشام ابن جهل أبو :اململوك العبد أن: القول الثالث

  . الصديق
  .)٧(عطاء ذكر هذا القول عن

صيصه بأيب بكر ويظهر أن هذا القول كالقول السابق؛ إال أن صاحبه عمد إىل ضرب املثال، ومل يرد خت
 وال بأيب جهل لعنه اهللا.  

 .  فهذا القول، ال ينبغي أن يذكر قوال مستقالً
 ومواله وجهراً، سراً من ماله ينفق الذي وهو عمرو، بن هشام يف أن هذه اآلية نزلت: القول الرابع

  .ينهاه كان الذي

                                                                                                   
  ).٧/٢٢٩٢(وابن أيب حامت) ١٤/١٤٩( أخرجه الطربي) ١(
 ).٧/٢٢٩٢(بن أيب حامتوا) ١٤/١٤٩( والطربي) ٢/٣٥٩(يف تفسريه  أخرجه الصنعاين)  ٢(

 ص"(األحكـام  أدلـة  بيـان  يف اإلمام" ،)٣/٧٨"(البغوي تفسري"، )٦/٣٢"(الثعليب تفسري"، )١٤/١٤٨"(الطربي تفسري:"انظر)  ٣(
 ،)١٢/١٢٢"(الكتاب علوم يف اللباب"، )١٤٩

 ).٣/٧٨"(البغوي تفسري" )٤(
  ).١٤/١٥١(قاله الطربي يف تفسريه ) ٥(
  ). ٣/١٨٩" (تفسري السمعاين"، )٤/٩٤(للنحاس"القرآن معاين: "انظر) ٦(
 ).١٤/١٩٦"(املعاين روح"،)٤/١٠٥"(تفسري اخلازن"، )٣/٧٨"(البغوي تفسري"،)٦/٣٢"(الثعليب تفسري: "انظر) ٧(
  .ذلك إسناد يصح ال إنه قال حيان أبا أن ، على)١٢/١٢٣"(الكتاب علوم يف اللباب"



 

  
 .)٢(وبه قال مقاتل بن سليمان والنحاس )١(ويروى هذا القول عن ابن عباس

 .)٣("غريه به يشبه أن ينبغي ال وأنه واحد، إله أنه ليعلم األمثال؛ هذه اهللا وضرب: "لكن قال النحاس
أن املراد بالعبد اململوك رجلٌ معني، غري أن هذا ال مينع أن يكون وراء هذا مقصد  ~فهو يرى 

  .آخر، وهذا يف احلقيقة، إما ينتهي إىل القول أو إىل القول الثاين
 والتصرف؛ القدرة ىف يستويان ال أما واملراد الصنم عابد والثاىن الصنم، هو العبد قيل: ول اخلامسالق
  .)٤(إنسان :والثاين مجاد، األول ألن

وهذا قول ضعيف، يرده سياق اآلية، إذ اآلية يراد منها الثناء على هذا العبد الذي رزقه اهللا رزقاً 
  .ابد الصنم ليس كذلك، وليس هو حمالً للثناءحسناً، فهو يبذله يف وجوه اخلري، وع

  :وأما اآلية الثانية
رجل أبكم عاجز عن كل شيء، ال يأيت منه خري البتة، بل : فقد ضرب اهللا فيها املثل برجلني، أوهلما

  !!   هو عبء على سيده، واآلخر على ضده يف الكمال والقدرة واإلفصاح، فهل يستويان؟
  :ضرب اهللا ألجله هذا املثل، على عدة أقوالوقد اختلف أهل العلم فيمن 

   .ولألوثان لنفسه تعاىل اهللا ضربه مثل أنه: األول
  .)٦(وقتادة )٥(جماهد قول هذا

واختاره الفراء والزجاج والطربي والبغوي وابن عطية والزخمشري والقرطيب والبيضاوي واخلازن وابن 
سعود والشوكاين واأللوسي وابن عاشور والقامسي تيمية وابن القيم وابن جزي الكليب والنسفي وأبو ال

  .)٧(والسعدي
                                  

  ).٥/١٥١" (املنثور الدر: "، وانظر)٣٩/٢١٨"(دمشق مدينة تاريخ"ر يف وابن عساك) ٧/٢٢٩٣(أخرجه ابن أيب حامت) ١(
  ).٤/٩٣(للنحاس"القرآن معاين"،)٢/٢٣٠"(سليمان بن مقاتل تفسري: "انظر) ٢(
  ).٤/٩٤(للنحاس"القرآن معاين)"٣(
  ).٣/١٨١"(القدير فتح"،)١٢/١٢٣"(الكتاب علوم يف اللباب" :انظر )٤(
   ).١٤/١٥٠( أخرجه الطربي) ٥(
    ).١٤/١٥٠( والطربي) ٢/٣٥٩(أخرجه الصنعاين يف تفسريه) ٦(
 ،)٣/٧٨"(البغـوي  تفسري"،)١٤/١٥٠"(الطربي تفسري"، )٣/٢١٣(للزجاج"معاين القرآن"،)٢/١١١(للفراء"معاين القرآن" :انظر )٧(

ــوي ــوجيز احملــرر" ،)٣/٧٨"(البغ ــرطيب تفســري"،)٥٨٢-٢/٥٨١" (الكشــاف"، )٣/٤١٠"(ال  تفســري"،)١٠/١٤٧" (الق
 ،)٤/١٠٦"(تفسـري اخلـازن  "، )١/١٦١"(املوقعني إعالم"، )٦/٨٠،١٠/٨٠" (جمموع فتاوى شيخ اإلسالم" ،)٣/٤١٢"(البيضاوي



 

أن مفردات األوصاف املذكورة يف املثل تدل على هذا القول، إذ اآلية تثبت أن : ووجه هذا القول
املضروب له املثل من الرجلني، ال ميلك شيئاً، وال يقدر على شيء، وهذا يناسبه الصنم، ال الكافر؛ ألن 

  .)١(أمواالًبعض الكفار ميلك 
   .والكافر للمؤمن مثل أنه: القول الثاين

  .)٢(عباس قول هذا
 .)٣(واختاره الواحدي والسيوطي

 اإلسالم، يكره كان له موىل ويف بالعدل، يأمر الذي هو عفان بن عثمان يف نزلت أا :)٤(القول الثالث
   .األبكم وهو اهللا، سبيل يف النفقة عن عثمان وينهى

  . )٥(عباس ابن عن لويروى هذا القو
 بن وعثمان عفان بن وعثمان محزة بالعدل يأمر وبالذي خلف، بن أيب باألبكم املراد أن :والرابع
   .مظعون

  .)٦(لعطاء وينسب هذا القول
ضرب املثال، فهو يرى أن اآلية يف املؤمن والكافر، مث أخذ هذا اإلمام يسمي بعض  ~ولعل مراده 

  .املثل للمؤمن والكافر:  قول من قالالصنفني، فريجع هذا القول إىل
  .)٧("أحد تعيني إىل حيتاج ال واملثل : "يقول ابن عطية

                                                                                                   
 روح" ،)٣/١٨١"(القـدير  فتح"، )٥/١٣٠" (السعود أيب تفسري"، )٢/٢٦٥" (النسفي تفسري"، ) ٢/١٥٨" (الترتيل لعلوم التسهيل"

     ).٤٤٥ص"(السعدي تفسري"،)٦/٣٩١" (سري القامسيتف"،)١٤/٢٢٧"(والتنوير التحرير"، )١٤/١٩٦"(املعاين
  ).١٤/١٥١(ذكره ابن جرير يف تفسريه) ١(
  ).٧/٢٢٩٣(ابن أيب حامت) ١٤/١٥١( أخرجه الطربي) ٢(
  ، )٣٥٦ص"(اجلاللني تفسري" ،)١/٦١٤( للواحدي"الوجيز" )٣(
، )٥/٥٠٤"(احملـيط  البحـر " ،)٤/١٠٦"(سري اخلازنتف" ،)٤/٤٧٣"(املسري زاد"، )٣/٧٨"(البغوي تفسري: "انظر هذا القول يف)  ٤(
    .ال يصح إسناده: ،قال ابن حيان)١٢/١٢٦"(الكتاب علوم يف اللباب"
  ).١٥٢-٥/١٥١"(املنثور الدر: "وانظر) ١٤/١٥١( أخرجه الطربي) ٥(
تفسـري  " ،)١٠/١٤٩" (يبالقـرط  تفسري"، )٤/٤٧٣"(املسري زاد"، )٣/٧٨"(البغوي تفسري"، )٣/٢٠٢"(والعيون النكت: "انظر )٦(

    .ال يصح إسناده): ٥/٥٠٤"(احمليط البحر"، قال ابن حيان يف )١٢/١٢٦"(الكتاب علوم يف اللباب"، )٤/١٠٦"(اخلازن
  ).٥/٥٠٤"(احمليط البحر"،)٢/١٥٩"(الترتيل لعلوم التسهيل: "، وانظر)٣/٤١٠"(الوجيز احملرر) "٧(



 

 كل :منه املقصود أن": وذهب الرازي إىل قول غريب، مل أجد من سبقه إليه، وال من وافقه عليه، وهو
 أوىل القول وهذا احلميدة، الصفات بتلك موصوف حر وكل املذمومة، الصفات ذه موصوف عبد
 وكذلك الوثن، على ذلك محل من مينع رجلني بكوما إيامها تعاىل وصفه ألن األول؛ القول من

 من مينع مستقيم، صراط على بأنه اآلخر وصف وكذلك .املنافع جهات يف والتوجه وبالكَلِّ، بالبكم،
 إال يتم ال التشبيه كوذل األمور، من أمر يف بصورة صورة تشبيه فاملقصود وأيضاً، تعاىل، اهللا على محله
  .)١("لألخرى مغايرة الصورتني أحد كون عند

ال يسلم له، فالوصف بالرجل ال مينع من محل املعىن على الوثن؛ ألن املراد التمثيل،  ~وما ذكره 
والتمثيل ينظر فيه إىل تطابق األوصاف، وال ينظر فيه إىل أن املمثل البد أن يكون من جنس املمثل به، 

  .لكن فالناً إنساناً، وعجب هذا من هذا اإلمام: فالن كاألسد، ال أحد يعترض، فيقول: لفعندما نقو
وما ذكره أيضاً من البكم والكل ال مينع؛ ألن الصنم كذلك، وأما وصف الرجل اآلخر بأنه على 

o n m l   k      }:وهو أعرف بربه  صراط مستقيم، فقد قال اهللا حاكياً عن نبيه هود
z  )٥٦:هود(.  

 يأمر والذي.  مستقيم صراط على وهو  اهللا رسول هو بالعدل يأمر فالذي :)٢(القول السادس
  .جهل أبو أبكم وهو بالظلم

  
  
  
  
  

  الترجيح
هو أن املثلني كليهما يف اهللا تعاىل ويف األصنام املعبودة من  -والعلم عند اهللا تعاىل- الذي يترجح يل 

  : وسببهدونه ظلماً وزوراً، ووجه هذا الترجيح 

                                  
  .،)١٢/١٢٦"(الكتاب علوم يف باللبا" :، وانظر)٢٠/٧٠"(الرازي تفسري) "١(
  ) . ١٢/١٢٦"(الكتاب علوم يف اللباب"، )٤/١٠٦" (تفسري اخلازن"، )٣/٧٨"(البغوي تفسري"، )٦/٣٢"(الثعليب تفسري: "انظر) ٢(



 

أن اآليات مجيعها تنتظم يف سلك واحد، وجتتمع يف مضمار واحد، وهو إقامة احلجة على املشركني، 

J I H G F E D C B A   } :وبيان بطالن معبودام، ولنلحظ قوله تعاىل
 O N M L  Kz  )م ). ٧٣:النحلفقد عاب اهللا تعاىل املشركني؛ لكو

رزقاً، مث ضرب اهللا مثالً بينا واضحاً هلذه األصنام، فمثلها بالعبد عبدوا من دون اهللا ما ال ميلك هلم 
أمره وال ميلكه غريه، مع الغىن   الذي ال شيء عنده وال يقدر علي شيء، فهل يستوي مع من ميلك

  !!.والسعة، فهو ينفق ويبذل ويعطي، فأيهما خري؟
عطاء، وأما املثل الثاين، فلبيان عجزها عن فهذا املثل ضربه اهللا لبيان عجز األصنام عن امللك فضالً عن ال

    .احلديث والتوجيه واألمر والنهي
ومن الزم هذا القول أال يستوي من عبد اهللا وهو املؤمن ، مع من عبد غري اهللا، ويف هذا يقول ابن 

 يف وأعظم املخاطب، عند وأوضح الشرك، بطالن يف أظهر فإنه باملراد، أشبه األول والقول: " القيم

L  K J I H G F E D C B A   } :بقوله نسباً وأقرب احلجة، قامةإ
 [  Z Y  X W   V  UT S R Q P O N Mz  )مث)٧٤-٧٣:النحل 

  : مث قال"    f  e   d    c  b   a  `  _  ^z } :قال
 ،املشرك والكافر حسناً، رزقاً منه رزقه كمن املوحد، املؤمن يكون أن :وأحكامه املثل هذا لوازم ومن"

 منبهاً عباس بن فذكره إليه، وأرشد املثل عليه نبه مما فهذا شيء، على يقدر ال الذي اململوك كالعبد
 يف السلف من وغريه عباس ابن كالم يف كثرياً جتده فإنك فتأمله، به، اختصت اآلية أن ال إرادته، على
   .)١("قوله فيحكيه ه،غري هلا معىن ال اليت اآلية معىن هو ذلك أن الظان فيظن القرآن، فهم

  
  

{X W ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £  ¢z )١٠٠:النحل.(  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــ

                                  
  ).١/١٦١"(املوقعني إعالم) "١(



 

  : وفيها مسألة واحدة، وهي

  .»§ ¨ ©  : »  ªبيان معىن قوله ] ٢١٥[
  :~قال اإلمام ابن قتيبة 

 "{ ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £  ¢z مل يرد :  
  : هذا كذا، كانوا مؤمنني، وإمنا أراد أم بإبليس كافرون، ولو كان
  . الذين هم أجله مشركون باهللا

  . )١("سار من أجلك: سار فالن بك عاملا، أي: وهذا كما يقال
  

  الدراسة

، وسبب اخلالف يرجع إىل »§ ¨ © ª  « اختلف أهل التأويل يف معىن قوله تعاىل 
 .  اختالفهم يف مرجع اهلاء يف هذه اجلملة من اآلية الكرمية

 :وكان اخلالف بينهم يف مرجع الضمري املذكور على قولني اثنني، مها
  : ما اختاره ابن قتيبة من أن اهلاء يرجع إىل الشيطان، واملعىن: القول األول

  .باهللا وبسببه مشركون أجله من هم الذين
 أجلها من :أي الكلمة، ذه كفر: أجلك، ويقال من :أي عاملاً، بك فالن صار :يقال كما وهذا

  . وبسببها، فصار كافراً
  .وعلى هذا؛ فالباء سببية، واملشرك به حمذوف،وقد دلَّ السياق عليه

  .)٢("سببية والباء إلبليس، الضمري: " قال ابن جزي
أنَّ سياق هذه اآلية واليت تليها يف الشيطان الرجيم، واحلديث عنه، فينبغي عود : ويؤيد هذا القول

  :ائر، قال األلوسيالضمري إليه؛ لتتحد الضم
  .)١("الذهن إىل تبادره مع فيه، الضمائر باحتاد األول ورجح"

                                  
  ). ٢١٠ص"(تفسري غريب القرآن) "١(
 تفسـري "،)٢/٥٩١" (الكشاف"، )٣/٤٢٠"(الوجيز احملرر"،)٦/٤٢"(عليبالث تفسري: "، وانظر)٢/١٦١"(الترتيل لعلوم التسهيل) "٢(

" القـدير  فـتح "، )٢/٢٧٠" (النسـفي  تفسـري "، )٢/٥٨٧"(كـثري  ابن تفسري"، )٣/٤١٩"(البيضاوي تفسري"،)٢٠/٩٣"(الرازي
)٣/١٩٤( ،.  



 

وهذا اختيار السمرقندي وابن أيب زمنني والواحدي وابن عطية وابن اجلوزي وابن جزي الكليب وابن 
  .)٢(حيان والبقاعي وابن عادل واأللوسي وابن عاشور واملراغي

  .)٣(ثعلب: وإليه ذهب من أهل العربية
وبعضهم ذهب إىل معىن قريب من هذا، يتفق معه يف أن الضمري يعود إىل الشيطان الرجيم، وهذا 

  .تعاىل مع اهللا العبادة مشركون له يف بإبليس هم والذين:املعىن، هو
  .عن ابن األنباري )٥(، وذكره ابن اجلوزي)٤(وهذا قول الربيع بن أنس

  : ما ذكر، لقالوقد اعترض على هذا القول بأنه لو كان املعىن 
 مشركوه هم والذين :كذلك الترتيل كان لو يكون فكان به، الكالم يف يكن ومل مشركوه، هم الذين"
  .)٦("أعماهلم يف

  :واملعىن عائد على اهللا » § ¨ © ª  « : أن اهلاء يف قوله تعاىل: القول الثاين
  .الذين هم باهللا تعاىل مشركون
واختاره الطربي والثعليب والبغوي والزخمشري واخلازن  )٨(حاكوالض )٧(وإىل هذا القول ذهب جماهد

  . )٩(وابن كثري والسيوطي والشوكاين
                                                                                                   

ــاب"، )٥/٥١٨" (احملــيط البحــر: "، وانظــر)١٤/٢٣٠"(املعــاين روح)"١( ــوم يف اللب ــاب عل تفســري "،)١٢/١٥٦"(الكت
  ).٦/٤٠٨"(القامسي

 احملـرر " ،)١/٦١٩( للواحـدي  "الـوجيز "، )٢/٤١٨"(أيب زمـنني  ابـن  تفسـري "، )٢/٢٩١"(السـمرقندي  تفسري: "انظر) ٢(
 نظـم "، )٥/٥١٨" (احملـيط  البحـر "، )٢/١٦١"(الترتيـل  لعلـوم  التسهيل"،)٢١١ص"(النواظر األعني نزهة"، )٣/٤٢٠"(الوجيز
  ).١٤/١٤٠"(تفسري املراغي"،)١٤/٢٧٩"(والتنوير التحرير"، )١٤/٢٣٠" (عاينامل روح"،)٤/٣١١"(الدرر

 تـاج "، )١٠/٤٤٩"(العـرب  لسـان "، )١٠/١٤"(اللغـة  ـذيب "، )٣٠١ص(لغـالم ثعلـب  "الصـراط  ياقوتـة : "انظر) ٣(
  ).٢٧/٢٢٤"(العروس

  ، )١٤/١٧٥( أخرجه الطربي) ٤(
ــري زاد"يف ) ٥( ــر)٤/٤٩١"(املس ــر: "، وانظ ــيط البح ــاب"، )٥/٥١٨(" احمل ــوم يف اللب ــاب عل  روح"،)١٢/١٥٦"(الكت

  ،)١٤/٢٣٠"(املعاين
  ). ١٤/١٧٥(يف تفسريه قاله الطربي) ٦(
  ).١/٣٥١"(جماهد تفسري:"، وانظر)١٤/١٧٥( أخرجه الطربي)٧(
  ،)١٤/١٧٥( أخرجه الطربي)٨(
تفسـري  "، )٢/٥٩١"(الكشـاف " ،)٣/٨٤"(البغـوي  تفسـري "،)٦/٤٢"(الـثعليب  تفسري"، )١٤/١٧٤"(الطربي تفسري:"انظر) ٩(

    ).٣/١٩٤" (القدير فتح"، )٣٦٠ص" (اجلاللني تفسري" ،)٢/٥٨٧" (كثري ابن تفسري"، )٤/١١٤"(اخلازن



 

  .)١(وقدمه الرازي والبيضاوي والنسفي
  .وعلى هذا، تكون الباء للتعدية

  
  

  الترجيح
عائداً على الشيطان، وذلك؛ ألن احلديث عن  -اهلاء -هو أن يكون الضمري - واهللا أعلم -الذي يترجح

¢  :"الشيطان، فاحلمل عليه هلذا أوىل، كما أن مرجع الضمائر يصبح واحداً، فانظر اآلية الكرمية
فينبغي أن يكون "§ ¨ © ª "الشيطان "¤ ¥ ¦ "الشيطان "£

  .عائداً إىل الشيطان؛ ألن إحتاد الضمائر هو األوىل
ج الكالم إىل ما ذكره ابن جرير، وأما ما ذكره ابن جرير، فال يسلم؛ فإن الباء للسببية، وعليه؛ فال حيتا

Õ Ô   }: والذين هم بسببه مشركون باهللا تعاىل، والباء تأيت للسببية، كما يف قوله تعاىل: إذ املعىن
 Û                Ú Ù Ø × Öz  )٤٣:األعراف.(  

  ).٣٢:النحل(  z® ¯ °    ± ²   }: وقوله
  .بسبب أعمالكم الصاحلة ادخلوا اجلنة: أي
  
  
  

{ X W    _ ^ ] \ [ Z Y X        W   V Uz  )١٢٠:النحل.(  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــ
  :وفيها مسألة واحدة، وهي

  .بيان معىن األمة يف اآلية الكرمية ]٢١٦[

                                  
    ) .٢/٢٧٠"(النسفي تفسري"، )٣/٤١٩"(البيضاوي تفسري"، )٢٠/٩٣"(الرازي تفسري: "انظر) ١(



 

  :~قال اإلمام ابن قتيبة 

إماماً : أي "Z Y X        W   V U ]  :"اإلمام والرباين، كقوله تعاىل: مث تصري األمة"
  .يقتدي به الناس؛ ألنه ومن اتبعه أمة، فسمى أمة؛ ألنه سبب االجتماع

: ومن هذا يقال. وقد جيوز أن يكون سمي أمة؛ ألنه اجتمع عنده من خالل اخلري ما يكون مثله يف أمة
  . )١("هو يقوم مقام أمة: فالن أمة وحده، أي

  
  الدراسة

  . اإلمام الرباين الذي يقتدى به يف اخلري: األمة ههناأن معىن  ~اختار اإلمام ابن قتيبة 
  .األول القول معىن يف وهو )٥(عبيدة وأبو )٤(ومقاتل بن سليمان )٣(قتادة )٢(وهذا مذهب ابن عباس

  . )٦(وابن القيم وابن كثري - يف أحد أقواله -واختاره السمرقندي وابن اجلوزي وابن تيمية
  .)٧(األنباريابن دريد وابن : ومن أهل العربية
  :مؤمت به، يقول الزخمشري: املأموم، أي يؤم، ويقصد، أو مبعىن: إما أن يكون مبعىن: وعلى هذا، فاألمة

 كالرحلة به مؤمت مبعىن أو اخلري، منه ليأخذوا الناس يؤمه: أي مأموم، مبعىن أمة يكون أن: الثاين"
 للناس جاعلك إىن قال)  :قوله مثل نفيكو مفعول، مبعىن فعلة من جاء مما ذلك أشبه وما والنخبة،
  .)٨(إماما

                                  
 ). ٤٤٥ص"(تأويل مشكل القرآن") ١(

  ".اخلري يف إماماً: قال"X        W   V U ":قوله يف عباس ابن عن املنذر ابن وأخرج): " ٥/١٧٦"(املنثور الدر"قال يف  )٢(
 ).٧/٢٣٠٦(وابن أيب حامت) ١٤/١٩٢( أخرجه الطربي )٣(
  ).٢/٢٤٣"(سليمان بن مقاتل تفسري" :انظر )٤(
  ).١/٣٦٩"(جماز القرآن" )٥(
، )١٤١ص" (النـواظر  األعـني  نزهـة "، )١/٢٩٩"(الغريب تفسري يف ريباأل تذكرة"، )٢/٢٩٦"(السمرقندي تفسري: "انظر) ٦(
" كـثري  ابـن  تفسـري "، ) ٩٦ص"(الصـابرين  عـدة "، )١٥٣ص"(األخنائي على الرد"،)١٧/٤٨٣"(شيخ اإلسالم جمموع فتاوى"
)٢/٥٩١.( 
   ). ٢٣٤ص"(املعاين وافتراق يناملبا اتفاق"، )١/١٥٠"(الناس كلمات معاين يف الزاهر" ،)٢٣٦ص(البن دريد"اإلشتقاق" :انظر )٧(
، )٥/١٤٨" (السـعود  أيب تفسـري "، )٣/٤٢٥"(البيضـاوي  تفسري"، )٢٠/١٠٨"(الرازي تفسري: "، انظر)٢/٥٩٩"(الكشاف")٨(
 ). ١٤/٢٥٠"(املعاين روح"، )٤/١٢٢" (تفسري اخلازن"



 

  .)١٢٤:البقرة( :  {¡ � ~   } |  zقوله : ويؤيد هذا
أن : واختار السجستاين والقرطيب والفريوزآبادي والسيوطي والسعدي قوالً قريباً من هذا القول، وهو

  :األمة مبعىن
  .)١(اخلري خلصال اجلامع القدوة اإلمام

من القول املذكور أعاله، فإن الرجل ال يكون إماماً يقتدى به، إال إذا مجع  فهذا القول قريب جداً
  .خصاالً كثرية من خصال اخلري

  .)٢("للخري اجلامع الرجل :واألمة أمة، :العامل للرجل يقال" :األعرايب ابن قال
مة من الناس، الرجل اجلامع خلالل أ: أنه جيوز أن يكون معىن هذه اللفظة: وقد ذكر اإلمام ابن قتيبة

هو : فالن أمة وحده، أي: ومن هذا يقال. من اجتمع فيه من خالل اخلري ما يكون مثله يف أمة: أي
  .يقوم مقام أمة
  .)٣(" أمة :السالم عليه إبراهيم مسي :الوجه هذا وعلى:"قال ابن عطية

  .)٤(وبنحوه قال الراغب واملراغي
  .)٥(لنسفي وأبو السعودوقدم هذا القول الزخمشري والرازي والبيضاوي وا

  . فهذا أقوال متقاربة
   .اخلري يعلم الذي األمة أن": أمة:"القول الثاين يف معىن

 .)٦("للخري معلما :أي التفسري أهل أكثر قال: "قال الواحدي
  .)١(والفراء )٧(مسعود ابن وذا قال

                                  
 تفسـري "، )٢/٧٩"(مييـز بصـائر ذوي الت "،)٩/١٠"(القـرطيب  تفسـري "، )٨٩ص(للسجسـتاين "القـرآن  غريـب " :انظر) ١(

 ).٤٥١ص"(السعدي تفسري"، )٣٦٣ص"(اجلاللني

   ).٣/٢٠٢"(القدير فتح"، )٣/٩٠(للواحدي"الوسيط" :انظر )٢(
  ).٣/٤٣٠"(الوجيز احملرر" )٣(
  ).١٤/١٥٧"(تفسري املراغي"، )٢٣ص"(القرآن غريب يف املفردات:"انظر )٤(
 تفسـري "، )٢/٢٧٥"(النسفي تفسري"، )٣/٤٢٥"(البيضاوي تفسري"، )٢٠/١٠٧"(الرازي تفسري"، )٢/٥٩٩"(الكشاف: "انظر )٥(
    ).٥/١٤٨" (السعود أيب
 ).٣/٢٢٢"(معاين القرآن"، وهكذا قال الزجاج يف )٣/٩٠(للواحدي"الوسيط") ٦(
 وابـن  املنـذر  بنوا منصور بن وسعيد والفريايب الرزاق إىل عبد) ٥/١٧٦"(املنثور الدر"، وعزاه يف )١٤/١٩٠( الطربي أخرجه ) ٧(



 

  .)٢(واختاره اإلمام الشافعي
  : سعود يف تفسري هذه اللفظةقال أبو جعفر النحاس بعد أن ذكر قول ابن م

 أيب مذهب وهذا به، يؤمت فهو اخلري، الناس يعلم كان إذا ألنه هذا؛ من أحسن اآلية هذه يف يقل مل"
 .)٣("والكسائي عبيدة

 أهل به يأمت خري، معلم كان اهللا، خليل إبراهيم إن :ذكره تعاىل يقول:"ومبثل هذا قال الطربي 
    .)٤("اهلدى

  .زمانه يف وحده املؤمن هأن :القول الثالث
، واختاره الواحدي وابن األثري وشيخ اإلسالم يف أحد )٦(جماهد قال وبه )٥(عباس ابن عن روى
  .)٧(أقواله

 .)٨("العدم مبرتلة الكفرة ألن العصر؛ ذلك مجيع كأنه جيعله جماز، أنه :والظاهر: "قال األلوسي
  .)٩(وغريك غريي مؤمن ماليو األرض على ليس:  لسارة قال أنه البخاري ويف

ويف هذا القول نظر؛ ألنه يف زمانه مل يكن هو املؤمن وحده، بل آمن له لوط، واحلديث نص على تلك 
  .البلدة اليت كان حيكمها ذاك امللك الظامل

  
  الترجيح 

                                                                                                   
   .وصححه واحلاكم مردويه وابن والطرباين حامت أيب
  ).٢/١١٤(للفراء"معاين القرآن:"انظر )١(
   ).٤٢ص( للشافعي "القرآن أحكام" )٢(
  ).٤/١٢٢(، واخلازن يف تفسريه()، وهكذا قال السمعاين يف تفسريه )٤/١١١"(القرآن معاين") ٣(
  ).١٤/١٩٠"(الطربي تفسري" )٤(
 ).٧/٢٣٠٦(وابن أيب حامت أخرجه )٥(
وابـن أيب  ) ١٤/١٩٢( وأخرجـه الطـربي  " حـدة  علـى  هـم  الـذين  :األمة :-جماهد-قال): "١/٣٥٤"(جماهد تفسري"يف  )٦(

 . املنذر ابن إىل): ٥/١٧٦"(املنثور الدر"، وعزاه يف)٧/٢٣٠٦(حامت
 ).١١/٤٣٦" (شيخ اإلسالم فتاوى جمموع" ،)١/٦٨"(األثر غريب يف النهاية"،)١/٦٢٣( للواحدي "الوجيز" :انظر) ٧(
  ).١٤/٢٤٩"(املعاين روح" )٨(
 .من حديث أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه) ٢١٠٤( البخاري أخرجه )٩(



 

الرجل اجلامع خلالل : ههنا: إن معىن أمة: أن نقول -والعلم عنده سبحانه وتعاىل-الذي يترجح يل 
، كما أنه ذا "أمة"، فال جتتمع هذه اخلالل إال يف األمة من الناس، فهذا ما يستوحى من لفظة اخلري

أن يكون معلماً للخري، : القول جتتمع األقوال األخرى، فإن من أول أوصاف من أثين عليه ذا الثناء
، فالدعوة إىل هذا اخلري فمن احملال أن يكون ذا الوصف من مجعه خلالل اخلري، مث ال يدعو الناس إليها

نص على صفة هي من أعظم  وتعليمه وبثه بني الناس من أعظم أوصافه، فيكون ابن مسعود 
صفاته، ومن كان ذا املثابة، وعلى هذه الدرجة من الفضل، فإنه بال شك يكون إمام هدى يهتدى 

  . به، فال تعارض بني ما ذكر من كونه معلماً للخري، وإماما يقتدى به
  :~قول العالمة ابن القيم ي
 االئتمام، من فعلة وهي للخري، املعلم واألمة :مسعود ابن قال به، يؤمت الذي القدوة هو :واألمة"

   :وجهني من واألمام األمة بني والفرق به، يقتدي الذي وهو كقدوة
 كقوله ماماً،إ الطريق مسي ومنه أو ال، وشعوره بقصده كان سواء به، يؤمت ما كل اإلمام أن :أحدمها

 v u t s r q  p o n m   l kz }  :تعاىل
   .أمة الطريق يسمى وال السالك، على خيفى ال واضح بطريق :أي )٧٩-٧٨:احلجر(

 فرداً فيها بقي حبيث والعمل، العلم من الكمال صفات مجع الذي وهو معىن، زيادة فيه األمة أن :الثاين
 يف عدمها أو وتفرقها فيه، باجتماعها غريه باين كأنهف غريه، يف تفرقت خلصال اجلامع فهو وحده،
 وتكريرها، مبخرجها الضم على الدالة املضعفة امليم من فيه ملا املعىن ذا يشعر األمة ولفظ غريه،

 الوحدة على الدالة بالتاء وأتى ا، النطق عند ينضم وخمرجها الواو، من الضمة فإنَّ أوله، ضم وكذلك
   .)١("وحده أمة القيامة يوم يبعث نفيل بن عمرو بن زيد إن" :احلديث منهو واللقمة، كالغرفة

                                  
من حديث ) ١٩/٥٠٩"(دمشق مدينة تاريخ"وابن عساكر يف) ٢/٧٨"(واملثاين اآلحاد"والطرباين يف ) ٢/٢٦٠(أخرجه أبو يعلى  )١(

  ..عن زيد، فذكره عمرو، أما سأال النيب  بن زيد بن عيدحديث عمر بن اخلطاب وس
من حديث سعيد بـن  )٣/٣٠٨( "املختارة"والضياء املقدسي يف ) ١/١٥١"(الكبري املعجم"والطرباين يف) ١/٣٢( وأخرجه الطيالسي

  .زيد
 مسـلم  شرط على صحيح: اكممن حديث زيد بن حارثة، وقال احل) ٣/٢٣٢(واحلاكم) ٥/٨٦"(الكبري املعجم"وأخرجه الطرباين يف 

  . خيرجاه ومل
، من حديث أمسـاء بنـت   )٢/٧٦"(واملثاين اآلحاد"و) ٢٤/٨٢"(الكبري املعجم"والطرباين يف ) ٥/٥٤"(الكربى"يف  وأخرجه النسائي

   .  أيب بكر



 

 على اجملتمعون الناس ألم األمم؛ آحاد هي اليت األمة مسيت ومنه األمة، ملعىن الزم واالجتماع فالضم
  .)١("واحد عصر يف أو واحد دين

 { X W | { z y   x w v u t s r   q pz 
  ).٤:اإلسراء(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــ

  : وفيها مسألة واحدة، وهي

  ؟» :» pما املراد بقوله ] ٢١٧[
  :~قال اإلمام ابن قتيبة 

  ...حتم: أصل قضى"
  ...مث يصري احلتم مبعان

أعلمناهم؛ ألنه ملَّا خربهم أم يفسدون يف : أي u t s r   q pz  }: وكقوله
   . )٢("األرض، حتم بوقوع اخلرب

  
  الدراسة

  :اختلف املفسرون يف معىن القضاء على قولني اثنني، مها
ما ذهب إليه ابن قتيبة من أن القضاء مبعىن اإلعالم واإلخبار، أي أعلمنا وأخربنا بين : القول األول

 - على هذا القول–واملراد بالكتاب   إسرائيل، وهذا اإلعالم يكون عن طريق نبيهم، وهو موسى
؛ ألنه  عليهم، وهو التوراة، وأضيف اإلخبار إليهم، رغم أن اإلخبار كان ملوسى كتام املرتل 

  . نبيهم

                                                                                                   
 ).٩٤ص"(صحيح السرية النبوية"وصححه األلباين يف

  ).١/١٧٤"(السعادة دار مفتاح" )١(
  ).  ٢١٣ص"(تفسري غريب القرآن: "، وانظر)٤٤١ص"(القرآنتأويل مشكل ) "٢(



 

، وقال بعض )١(؛ألن الفعل ضمن معىن اإلحياء  q pz  } :يف قوله تعاىل" إىل"وعدي الفعل ب
  .)٢(إا صلة: من ذهب إىل هذا القول

وابن  )٣(قال به ابن عباس هو مذهب مجهور املفسرين، وممن  pz  }وهذا املذهب يف معىن 
الفراء وأبو عبيدة والبخاري والطربي والزجاج والسمرقندي : ، واختاره)٥(ومقاتل بن سليمان )٤(زيد

وابن أيب زمنني وابن حزم والواحدي والسمعاين والراغب األصفهاين والزخمشري والقاضي عياض وابن 
  .)٦(سعود والشنقيطياجلوزي والبيضاوي وابن كثري والنسفي والسيوطي وأبو ال

  º ¹ ¸  ¶ µ ´ ³ ²z «  }: ونظري هذه اآلية قوله تعاىل
  ).٦٦:احلجر(

  : وذهب الشوكاين إىل أن معىن قضى هنا مبعىن أوحى، فقال

 قضينا :لقال واإلخبار، اإلعالم مبعىن كان ولو  s r   qz  } قوله عليه ويدل أوحينا، :وقيل"
  .)٧("إسرائيل بين

هذا اإلعالم وحي من اهللا تعاىل، فعاد األمر : فالقائلون بأنه إعالم وإخبار، يقولونوهذا خالف لفظي، 
  . إىل كونه وحياً

                                  
  ).٦/٨"(احمليط البحر) "١(
  )٢٠/١٢٤(ممن ذهب إىل هذا الرازي يف تفسريه) ٢(
  ).٧/٢٣١٧(وابن أيب حامت) ١٥/٢١(الطربي أخرجه) ٣(
  ).١٥/٢١(الطربي أخرجه) ٤(

  ). ٢/٢٤٩"(سليمان بن مقاتل تفسري: "انظر) ٥(
 ،)١٥/٢٠"(الطـربي  تفسـري "،)٤/١٧٤٢"(البخاري صحيح"،)١/٣٧٠"(جماز القرآن"، )٢/١١٦(للفراء"رآنمعاين الق: "انظر) ٦(
" امللـل  يف الفصـل "، )٣/١٢"(زمـنني  ابـن أيب  تفسـري "،)٢/٣٠١"(السـمرقندي  تفسـري "،)٣/٢٢٧(للزجاج"معاين القرآن"
ــوجيز"،)٣/٣١( ــدي"ال ــري"، )٢/٦٢٨(للواح ــمعاين تفس ــردات"، )٣/٢١٨"(الس ــبغر يف املف ــرآن ي ، )٤٠٦ص"(الق
 ابـن  تفسري"، )٣/٤٣٢" (البيضاوي تفسري"،)٥٠٦ص( "النواظر األعني نزهة"، )٢/١٩٠" (األنوار مشارق"،)٢/٦٠٧"(الكشاف"

 أضـواء " ،)٥/١٥٦" (السـعود  أيب تفسـري "، )٣٦٦ص" (اجلاللـني  تفسـري " ،)٢/٢٧٨" (النسـفي  تفسـري "، )٣/٢٦" (كثري
  ).٣/١٤"(البيان

  ).٣/٢٠٩"(القدير فتح) "٧(



 

  .حكمنا: أي   pz  }أن معىن : )١( القول الثاين
   )٢(عبــــــــــــــــــــــــــــــاس وهذا مروي عن ابن

  .)٤(، واختاره القامسي)٣(وقتادة
هو اللوح احملفوظ، : والكتاب" على"مبعىن " إىل"وين قدري أزيل، وحكم ك -على هذا القول–واحلكم 
  .حكمنا حكماً أزلياً على بين إسرائيل يف اللوح احملفوظ: واملعىن

  :أن هذه اللفظة حتمل على املعنيني مجيعاً، فقال ~واختار ابن عطية 
 وألزمهم إسرائيل بين على ابالكت أم يف تعاىل اهللا قضاه مما هو األمر هذا أنَّ :عندي املعىن وتلخيص"

 إجياز يف مجيعا باألمرين لنا اإلعالم هنا أراد موسى، فلما لسان على التوراة يف به أخربهم مث إياه،

 بين إىل بذلك اخلرب إنزال على دالة" إىل" ا وقرن الكتاب، أم يف النفوذ على دالة" قَضَيْنَا"جعل

p   } :قال بأن مرة، عباس ابن فسر وهلذا األلفاظ، هذه خالل مفهوم املقصود واملعىن إسرائيل،
s r   qz ٥("عليهم قضينا :معناه :مرة وقال أعلمناهم، :معناه( .   

  .وهذا فيه نظر؛ ألن الكتاب ال ميكن أن يراد به اللوح احملفوظ والتوراة؛ فهما حقيقتان متغايرتان
  
  

                                  
 لعلوم التسهيل"، )١٠/٢١٤"(القرطيب تفسري" ،)٣/٢١٨"(السمعاين تفسري"، )٣/٢٢٨" (والعيون النكت" :انظر) ١(

  ).٣/٢٠٩"(القدير فتح"، )٢/١٦٧"(الترتيل
  ).١٥/١٦"(املعاين روح"، )١٠/٢١٤"(القرطيب تفسري: "انظر) ٢(

) ٢٠٦ص"(القدر"والفريايب يف ) ٢/٤٢٠"(كتاب السنة"أمحد يف  اإلمام بن اهللا ، وروى عبد)١٥/٢١(ورواه الطربي يف تفسريه
 مع جالساً كنت:  قال ، طاوس عن) ٢/١٦٢"(الناجية الفرقة شريعة عن اإلبانة"وابن بطة يف ) ٢/١٧٤٢"(الشريعة"واآلجري يف 

p  t s r   q}  :إليه فأقرأ ، برأسه فآخذ ؟ أحد هنا ها منهم: القدر، فقال أهل فذكروا حلقة، يف عباس ابن
 | { z y   x w v uz )يف آيات -  كذا وآية وكذا كذا آية عليه أقرأ مث )٤:اإلسراء 

   .وهذا واضح الداللة على أنَّ ابن عباس أراد أنَّ اآلية يف القضاء السابق، ولذا احتج ا على القدرية النفاة .القرآن
  ).١٥/٢١(رواه الطربي يف تفسريه) ٣(

  ).٤٤٢-٦/٤٤١"(يتفسري القامس:"انظر) ٤(
  ).٣/٤٣٧"(الوجيز احملرر) "٥(



 

  
  
  
  
  

  الترجيح
اب القول األول من أن القضاء مبعىن اإلعالم واإلخبار، ما ذهب إليه أصح -إن شاء اهللا-لعل الراجح 

وهذا من وحي اهللا تعاىل لبين إسرائيل أنزله عليهم يف كتام التوراة؛ ألنه على هذا القول يكون القضاء 
  : على بابه، كما أنَّ إىل على باا، مل تعط معىن آخر، كما هو مذهب أصحاب القول الثاين، وأيضاً

أريد القضاء السابق،  ولو بالتاء دون الياء،» x w v«عد ذكره للقضاء أن اهللا قال ب"
 التاء كانت هلم، وقلنا وأخربناهم أعلمناهم :كان معناه ملا ولكن بالتاء، منها أوىل بالياء القراءة لكانت
  . والعلم عند اهللا تعاىل. وإن كان القول الثاين وارداً، لكن هذا أظهر .)١("للمخاطبة وأوىل أشبه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                  
  .بتصرف) ١٥/٢١(قاله الطربي يف تفسريه ) ١(



 

  
  
  
  

{ X W   r   q p on m   l k jz  )١١:اإلسراء.(  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــ
  : وفيها مسألة واحدة، وهي

  من هو اإلنسان املوصوف بالعجل يف اآلية الكرمية؟] ٢١٨[
  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 

"»n m   l k j «وعلى ماله مبا لو استجيب له يدعو على نفسه وعلى خادمه : أي
  .فيه، هلك

»  r   q p «١("يعجل عند الغضب، واهللا ال يعجل بإجابته: أي( .  
  

  الدراسة
اختلف أهل التأويل يف املراد باإلنسان، وبالشأن الذي أصبح به مستحقاً لوصف العجلة، وكان 

  :اخلالف يدور على أقوالٍ ثالثة، هي
  .نساناملراد به جنس اإل: القول األول

وبناًء على هذا القول، فدعاء ابن آدم وعجلته تكون يف دعائه على ولده وأهله وماله بالشر إذا غضب، 
  .وإرادته حتقق ذلك

  :~قال الشيخ السعدي 
 بذلك ويبادر الغضب، عند بالشر وأوالده نفسه على يدعو حيث وعجلته، اإلنسان جهل من وهذا"

 له يستجيب وال اخلري، يف له يستجيب لطفه، من اهللا ولكن اخلري، يف بالدعاء يبادر كما الدعاء،

                                  
  ).  ٢١٤ص"(تفسري غريب القرآن) "١(



 

 )١١:يونس(  zz } | { ~    _ ` c b a  }بالشر
")١( .  

   )٣(واحلســــــــــــــن )٢(، وسبق إليه ابن عباس~وهذا ما اختاره ابن قتيبة 
  .)٦(والثوري )٥(وقتادة )٤(وجماهد

لزجاج وابن أيب زمنني والثعليب والواحدي والبغوي الفراء والطربي وا: كما اختاره مجع من املفسرين
  .)٧(والبيضاوي واخلازن وابن جزي وابن حيان وابن كثري والبقاعي والسيوطي والسعدي والشنقيطي

  .)٨( النسفي وأبو السعود: وقدم هذا القول 
 الرجل اءدع وهو أفراده، بعض من الدعاء هذا لوقوع اجلنس؛ :هنا باإلنسان املراد: "قال الشوكاين

  .)٩("له يستجاب أن حيب ال مبا الضجر عند وولده نفسه على
أن اإلنسان قد يدعو بأمر يراه خرياً، وهو له : ويف معىن االستعجال قول آخر، ال يعارض ما ذكر، وهو

  .)١٠(شر، ويلح يف سؤال أمر يظنه صاحلاً، وهو له بالء،فهذا من جهل اإلنسان واستعجاله
  :ذكره ابن عطية حيث قال وهو ما: وفيه قول آخر

                                  
  ).٤٥٤ص"(السعدي تفسري) "١(
  ، )١٥/٤٧( الطربي أخرجه) ٢(
  .نذرامل وابن محيد بن إىل عبد) ٥/٢٤٦"(املنثور الدر"وعزاه يف ) ٧/٢٣١٩(أخرجه ابن أيب حامت) ٣(
  ).١٥/٤٨( أخرجه الطربي) ٤(
  ).١٥/٤٨( والطربي) ٢/٣٧٣(أخرجه الصنعاين يف تفسريه) ٥(
  ).١٦٩ص"(الثوري تفسري:"انظر) ٦(
أيب  ابـن  تفسـري "، )٣/٢٢٩(للزجـاج "معـاين القـرآن  "، )١٥/٤٧"(الطربي تفسري"،)٢/١١٨(للفراء"معاين القرآن: "انظر) ٧(

 تفسـري "، )٣/١٠٧" (البغـوي  تفسري" ،)٢/٦٢٩( للواحدي"الوجيز"،)٣/٩٨"(الوسيط"،)٦/٨٦"(الثعليب تفسري"،)٣/١٤"(زمنني
 ابـن  تفسـري "،)٦/١٢"(احملـيط  البحـر " ،)٢/١٦٨"(الترتيـل  لعلوم التسهيل"، )٤/١٥١"(تفسري اخلازن"، )٣/٤٣٤" (البيضاوي

  ). ٣/٥٥"(البيان أضواء" ،)٤٥٤ص"(السعدي تفسري"، )٣٦٧ص" (اجلاللني تفسري"، )٤/٣٦٦"(الدرر نظم"، )٣/٢٧"(كثري
  ).٥/١٥٨"(السعود أيب تفسري" ،)٢/٢٨٠"(النسفي تفسري: "انظر )٨(
  ). ١٥/٢٣"(املعاين روح: "، وانظر)٣/٢١١"(القدير فتح) "٩(
، )٢/٢١٤" (اختصـار النكـت  -السالم عبد بن العز تفسري"، )٣/٢٣٢"(والعيون النكت"، )٢٠/١٣٠"(الرازي تفسري: "انظر) ١٠(
" تفسـري املراغـي  "،)٦/٤٤٧" (تفسري القـامسي "،،)١٢/٢٢٠"(الكتاب علوم يف اللباب"، )١٤/٣٤"(وى شيخ اإلسالمفتا جمموع"
)١٥/١٨.(  



 

 الذي الدعاء يف وأحلوا وضر، دعوا شر ناهلم إذا أم على الناس معاتبة :اآلية هذه معىن :فرقة وقالت"
 فإذا حينئذ، يقصر لكنه إليه، والرغبة ومحده اهللا ذكر من ويلتزمه اخلري، حالة يف يدعوه أن جيب كان

r q p  o n }:تعاىل قوله حنو من ذا،ه على فاآلية الفرج، واستعجل أحلَّ ضر مسه
£ ¢   ¡ �  ~ } | { z                y x w v u t s z 

  .)١( )"١٢:يونس(
إذ ما ذكر دعاء برفع البالء، !! ويف هذا القول نظر ال خيفى، فأين دعاء اإلنسان بالشر، كدعائه باخلري؟

  .  يف حال البالءوهذا ال يالم عليه أحد، بل حيمد العبد بلجوئه إىل اهللا تعاىل
 اجلنة، اهللا فيسأل باخلري، يدعو كما اإلنسان أن: وغريمها وهو )٢(وقول آخر حكاه القرطيب والشنقيطي

 الزنا له ييسر أن اهللا فيسأل بالشر، يدعو قد كذلك القرب، عذاب ومن النار، من والسالمة اجلنة،
  .ذلك وحنو له عدو هو مسلم قتل أو مبعشوقته،

ليل، واآلية الكرمية حتكي واقعاً حمسوساً، وأمراً مشهوداً لإلنسان، فينبغي محل وهذا قد يقع، لكنه ق
  .اآلية الكرمية على ما هو له مشاهد ومعلوم

   .ولده ذكر من بذكره فاكتفى  هو آدم : قالوا: القول الثاين يف املراد باإلنسان
 ذهب؛ سرته إىل الروح انتهى ملا  وهو أنه   سبب عجلة آدم )٣(وقد ذكر مجع من املفسرين

  .  فسقط لينهض،
  .)٥(وابن عباس )٤(ويروى هذا القول عن سلمان الفارسي

  :قال ابن عطية
  .)٦("أبيكم من موروثة عجلة ذوو فأنتم :واملعىن هذا، إىل اآلية هذه ألفاظ وأشارت"

                                  
  ،  )٣/٤٤١"(الوجيز احملرر)"١(
  ).٣/٥٥"(البيان أضواء" ،)١٠/٢٢٥"(القرطيب تفسري: "انظر) ٢(
 ،)٣/٢٢٣"(السـمعاين  تفسري"،)٦/٨٦"(الثعليب تفسري" ،)٢/٣٠٣"(السمرقندي تفسري"، )٤/١٢٧(للنحاس"القرآن معاين" :انظر) ٣(

  ).٢/٣٣٣"(الثعاليب تفسري"، )٣/٤٣٤"(البيضاوي تفسري"،)١٠/٢٢٦"(القرطيب تفسري" ،)٣/٢٢٣"(السمعاين
  ).٥/٢٤٦"(املنثور الدر:"وانظر) ٧/٢٣٢٠(وابن أيب حامت) ١٥/٤٨(الطربي أخرجه) ٤(
  ).١٥/٤٨(الطربي أخرجه) ٥(
  ).  ٣/٤٤١"(الوجيز احملرر)"٦(



 

إىل هذا القول،  فاللفظ الذي نراه ليس فيه أي إشارة!! ولست أدري، أين إشارة اآلية إىل هذا املعىن؟
، بل يف القرآن الكرمي ذكر اإلنسان بأوصاف كما أنَّ ذكر جنس اإلنسان ال يلزم منه ذكر آدم 

  c   b     a `z     } :غري مقصود فيها، كمثل قوله تعاىل مذمومة، مع القطع واجلزم أنَّ آدم 
  .)١٧:عبس(

  .)١( "بعيد وهو آدم، هنا يعين :وقيل:"قال ابن جزي
 يدعو كما به، واستعجاالً استهزاء بالعذاب يدعوه وأنه الكافر، :باإلنسان يف املوطنني املراد: لثوالثا
  .)٢(الشدة مسته إذا باخلري

  .)٣("عنهما تعاىل اهللا رضي عباس ابن كالم يشري وإليه:"قال األلوسي
  .)٤(الزخمشري: وجوز هذا الوجه

  : قال الشيخ الشنقيطي

§ ¨ © ª »             }:العبدري احلارث بن النضر قول :الشرب اإلنسان دعاء يف ويدخل"
 » º ¹ ¸  ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®  ¬z  

  .)٥(" )٣٢:األنفال(
  .)٦(وقد نص بعضهم على أنه النضر بن احلارث

الكافر، ويف الثاين جنس اإلنسان؛ ألن : واختار الشيخ ابن عاشور أنَّ املراد باإلنسان يف املوطن األول
  :يف مناسبة هذه اآلية ملا قبله، قال رمحه اهللاهذا أظهر 

                                  
  ، )٢/١٦٨"(الترتيل لعلوم لتسهيلا)"١(
 ،)٢/٢٨٠"(النسـفي  تفسري"، )١٧٩ص"(النواظر األعني نزهة"،)٣/٤٤١"(الوجيز احملرر"، )٢/٣٠٣"(السمرقندي تفسري: "انظر) ٢(
  ).١٥/٢٣" (املعاين روح"، )٣/٢١١" (القدير فتح"
  .ذ كالم ابن عباس عام، مل خيص به نوع من اإلنسان، ومل أجد يف كالم ابن عباس ما يشري إىل هذا، إ)١٥/٢٣"(املعاين روح) "٣(
    ). ٢/٦٠٩"(الكشاف) "٤(
  ).٣/٥٥"(البيان أضواء)"٥(
، )١٠/٢٢٥" (القـرطيب  تفسـري "، )٥/١٣"(املسري زاد"، )٣/٤٤١"(الوجيز احملرر"، )٢/٢٥١"(سليمان بن مقاتل تفسري" :انظر) ٦(
  ).٢/٢٨٠"(النسفي تفسري"، )٣/٤٣٤"(البيضاوي تفسري"



 

 ينثلج مبا املفسرون فيها يأت ومل أيضاً، وألفاظها نظمها من املعىن وانتزاع غامض، هنا اآلية هذه موقع"
 إذا املنذرون وكان وإنذار، بشارة على اشتملت ملا قبلها اليت اآلية أن :يل يظهر والذي الصدر، له

 ) ٤٨:يونس( s              r q p o n mz  } به يستهزئون واإلنذار الوعيد مسعوا
 اإلنسان :باإلنسان فاملراد مسمى، أجالً الوعد لذلك أن على تنبيهاً سبق، ما على الكالم هذا عطف
   .)١("باآلخرة يؤمن ال الذي

يان حالة لكن هذا التفريق ال دليل عليه، بل السياق يرده، فالظاهر، أن صفة العجل إمنا ذكرت بعد ب
اإلنسان يف بعض األحيان من دعائه بالشر كدعائه باخلري، الظاهر أا ذكرت كالتعليل هلذا، فال ينبغي 

  .حينئذ محلها على معىن مغاير، كما أنا مل جند من سبق ابن عاشور إىل هذا التفريق
  

  الترجيح
يراد به اجلنس؛ إذ أن  هو محل اللفظ على ظاهره فاإلنسان -إن شاء اهللا تعاىل-لعل الذي يترجح

حتديده ال دليل عليه، وما ذكر من الرواية عن سلمان وابن عباس، فالظاهر أنه من أحاديث بين 
املؤمن، : إسرائيل، ولذا جند أن البن عباس قوالً آخر، حيمل فيه اللفظ على عمومه، ويدخل يف هذا

وهذا "سائال حتقق املكروه فيهم، فإنه رمبا دعا يف حال تضجر وسخط على بعض ولده، وأهله وماله، 
أنه رمبا سأل أمراً يظنه خرياً، وهو له خبالف ذلك، فيلح، ويصر، : من تعجله: وكذا) ٢("مل يعر منه بشر

  .لكن اهللا بلطفه بعبده يصرفه عنه
وكذا الكافر، يدعو بالشر من نزول العذاب، وحلول العقاب، كما يدعو برتول اخلري عليه، بل 

  .ذلكويستعجل يف 
تفيد العموم، كما هو معلوم، فمن قصرها على فرد، » أل«لفظ عام؛ ألن » اإلنسان«فالشاهد أن لفظ 

  . أو نوع طولب البينة
  
   

     

                                  
  ).٤٢-١٥/٤١"(والتنوير التحرير) "١(
  ).٣/٢٢٩" (معاين القرآن:"قاله الزجاج يف) ٢(



 

  
  
  
  

{ X W  É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á Î Í Ì Ë Ê z 
  ).١٦:اإلسراء(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــ

  : وفيها مسألة واحدة، وهي

  .»Ç Æ «:بيان معىن األمر من قوله تعاىل ]٢١٩[
  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 

" Ç Æ Å Ä Ã Â Á "رت الشيء، وأمرته، أي: أكثرنا مترفيها، يقال: أيكثرته، : أم
أمر بنو فالن يأمرون : كثرية النتاج، ويقال: مهرة مأمورة، أي: فعلت،وأفعلت، ومنه قوهلم: تقدير

  .أمرا، إذا كثروا
نأمرهم بالطاعة، ونفرض عليهم الفرائض،فإذا فسقوا : فسرين يذهب إىل أنه من األمر، يقولوبعض امل

  .  )١("وجب: حق عليهم القول، أي
  الدراسة

كثرنا مترفيها، فانشروا فيها الفساد، فحق عليها القول، : أن معىن أمرنا ~اختار اإلمام ابن قتيبة 
  .فدمرناهم تدمرياً

 :قال أكثرنا، :قال»  É È Ç Æ  «:"البصري احلسن لعرب، قالوهذا املعىن معروف عند ا
  .)٢("فالن بنو كثر :أي فالن، بنو أمر :تقول العرب وكانت

  :  وقد أورد البخاري بعد أن بوب هلذه اآلية الكرمية قول ابن مسعود 

                                  
  ).  ٢١٥ص"(تفسري غريب القرآن) "١(
  ).١٦٨ص(البن أيب الدنيا "األشراف منازل يف اإلشراف"، )١٥/٥٦"(تفسري الطربي"، )١/٣٥٩"(جماهد تفسري:"انظر) ٢(



 

    .)١("فالن بنو أمر :اجلاهلية يف كثروا إذا للحي نقول كنا "
  .)٢("كثروا إذا القوم، أمر "عربال تقول: "قال ابن عطية

  .)٣(أكثره أي ، وآمره مالك اهللا يأمر، وأمر أمرك أرى ما ومثله
 النماء :واألمر النهي، ضد واألمر األمور، من األمر :مخسةٌ أصولٌ والراء، وامليم اهلمزة:"قال ابن فارس

   .)٤("امليم بفتح والربكة،
 )٨(واحلسن واألعمش) ٧(وقتادة )٦(وجماهد )٥(ن عباسمنهم اب: وإىل هذا املعىن ذهب مجع من السلف

  .)١٠(ومقاتل بن سليمان )٩(وعكرمة
  .)١١(واختاره أبو عبيدة والسمرقندي ومكي بن أيب طالب

 -مث ساق إسـناده - :قال حيث أمحد اإلمام رواه الذي باحلديث بعضهم استشهد وقد:"قال ابن كثري
  .)١( ")١٢("مأبورة سكة أو مأمورة، مهرة له :امرئ الم خري" :قال  النيب عن هبرية، بن سويد عن 

                                  
  ).٤٤٣٤(أخرجه البخاري ) ١(
  ، )٣/٢١٤"(القدير فتح"،)٣/١٠١"(الوسيط: "، وانظر)٣/٤٤٤"(جيزالو احملرر) "٢(
، )١/١٠٤"(العـرب  لغة يف األمايل"، )١/٤٠٤(البن األنباري"الناس كلمات معاين يف الزاهر"، )٣/١٢٦٠"(اللغة مجهرة: "انظر) ٣(
  ).١٠/٣٠٠"(األعظم واحمليط احملكم"، )١/١٣٨"(اللغة مقاييس"، )١٥/٢٠٩"(اللغة ذيب"
  ). ٢٣٢ص(للدقيقي"املعاين وافتراق املباين اتفاق:"، وانظر)١/١٣٧"(اللغة مقاييس") ٤(
 األمسـاء  يف والبيهقـي  املنـذر  ابن إىل) ٥/٢٥٤"(املنثور الدر"وعزاه يف ) ٧/٢٣٢١(حامت أيب وابن ،)١٥/٥٦( أخرجه الطربي )٥(

  .والصفات
  ).١٧٠ص"(الثوري تفسري"، )١/٣٥٩"(جماهد تفسري:"انظر) ٦(
  .)١٥/٥٦( والطربي )٢/٣٧٥(أخرجه الصنعاين يف تفسريه ) ٧(
  ). ١٦٩ص"(الثوري تفسري:"انظر) ٨(
  .املنذر وابن منصور بن سعيد إىل) ٥/٢٥٥"(املنثور الدر"وعزاه يف ،)١٥/٥٦( أخرجه الطربي)٩(
  ). ٢/٢٥٣"(سليمان بن مقاتل تفسري: "انظر) ١٠(
  ). ٢٦٨ص"(القرآن إعراب مشكل"، )٢/٣٠٥"(رقنديالسم تفسري"،)٣٧٣-١/٣٧٢"(جماز القرآن:"انظر) ١١(
 معجـم "، وابـن قـانع يف   )١/٤٨٨"(زوائـد اهليثمـي  "واحلـارث يف مسـنده كمـا يف    ) ٣/٤٦٨(أخرجه اإلمام أمحد) ١٢(

، وأبـو نعـيم يف   )٢/٤٢٥" (واملثـاين  اآلحاد"ويف) ٧/٩١" (الكبري املعجم"والطرباين يف ) ١٠/٦٤( والبيهقي) ١/٢٩٥"(الصحابة
  ).٢/٢٣١"(الشهاب مسند"والقضاعي يف ) ٣/١٤٠٠"(الصحابة ةمعرف"

   ).٢٩٢٦(: برقم فانظره" اجلامع ضعيف"وضعفه األلباين يف 
  ".النتاج الكثرية :املأمورة واملهرة امللقح، النخل :املأبورة والسكة"

 غريـب "، )٢٤٩ص" (املنطق الحإص"، )١/٣٤٩( سالم البن "احلديث غريب: "، وانظر)٤/١٣٥" (القرآن معاين"قاله النحاس يف 



 

   

  .)٢(آمرنا: باملد، أي» Æ «ويشهد هلذا القول قراءة من قرأ 
   .)٣("أكثرنا إال معناها فليس فمدها،»  آمرنا«:  قرأها ومن:"قال اإلمام أبو عبيد

  .)٤("كثَّرنا :مبعىن فهو اهلمزة، مبد "آمرنا" :قراءة على وأما: "قال ابن جزي
  :وقد أُنكر هذا القول؛ يقول الشنقيطي

    .)٥("املفعول إىل اإلكثار مبعىن الثالثي، أمر تعدى :واحد غري وأنكر"
 هو وهذا أكثرنا، مبعىن آمرنا هو: وقال أكثرنا، مبعىن أمرنا يكون أن الكسائي وأنكر: "قال السمعاين

  .  )٦("الغالبة اللغة

                                                                                                   
  ).١/٨٩( للحريب "احلديث

  ).٣/٣٤"(كثري ابن تفسري) "١(
كالم ماتع مجع فيـه  ) ١/٨٧"(احلديث غريب"، لإلمام إبراهيم احلريب يف  ونافع كثري ابن عن الروايتني وإحدى هي قراءة يعقوب) ٢(

  :ه اهللا تعاىلالقراءات يف هذا احلرف، أورده حلاجتنا إليه مع االختصار، قال رمح
  :  أوجه أربعة على احلرف هذا القراء قرأت"

   .أمراء جعلناهم :وأمرنا األمر، طريق من أمرنا :وجيوز أكثرنا،:  يقول وآمرنا أمرنا
 جعفر، وأبو وشيبة ونافع ومحزة وعاصم واألعمش وطلحة كثري وابن وأيوب واألعرج وجماهد احلسن ا قرأ :أمرنا العامة قراءة وأما
  . أكثرنا: التفسري أكثر عليهاو

  .  إسحاق أيب وابن وقتادة رجاء وأبو العالية وأبو عثمان أبو ا قرأ:  امليم بتشديد الثانية القراءة
  . سلطنا:  أمرنا:  قال الكسائى

  . إسحاق أيب وابن وقتادة احلسن قراءة:  األلف مبد آمرنا الثالث والوجه
  .  ثرناأك - باملد - آمرنا:  قال الكسائى

    ".– امليم بكسر - أمرنا:  قرأ يعمر بن حيىي عن معلى أيب عن هارون عن اخلفاف عن خلف حدثنا : الرابع والوجه
البـن  "النـاس  كلمـات  معـاين  يف الزاهـر "، )٣٧٩ص(البن جماهد"القراءات يف السبعة"، )٢/٣٠٥"(السمرقندي تفسري: "انظر

 ـذيب " ،)٢١٤ص(البـن خالويـة   " السـبع  القـراءات  يف احلجـة "، )٤/١٣٣(للنحـاس "القرآن معاين"، )١/٤٠٤(األنباري
 تفسـري "، )٣/١٨٢( العـريب  البن "القرآن أحكام"، )٦/٩٠" (الثعليب تفسري"، )٣/١٦"(أيب زمنني ابن تفسري"، )١٥/٢٠٨"(اللغة

  ). ١٢/٢٣٧"(الكتاب علوم يف اللباب"، )٢/٢٨١( "النسفي تفسري"، )١٠/٢٣٣"(القرطيب
  ).١/٣٥١" (احلديث غريب) "٣(
  ، )٢/١٦٩"(الترتيل لعلوم التسهيل) "٤(
  ، )٣/٧٦"(البيان أضواء) "٥(
 غريـب  يف املفـردات "، )٤/١٣٤(للنحـاس "القرآن معاين"، )١٥/٥٥"(الطربي تفسري: "، وانظر)٣/٢٢٧"(السمعاين تفسري) "٦(



 

  
  .)١(وممن أنكره الفراء

 .)٣(على من مل يعلم حجة علم ، ومن)٢(، بإثبات من أثبت من أئمة العربيةورد هذا
 عدى كما فعدى العمارة، إىل شيء أقرب الكثرة، كانت حيث من بعمر شبهه أنه :أمر تعدية ووجه"

مر٤("الباقون ع(.  
  .)٥("اللغة أهل ينكره - الكسائي قول :أعين -الثالث القول وهذا :"بل قال أبو جعفر النحاس

 على يوما اهللا  رسول فقد دخل - كثرة اخلبث سبب للهالك -وقد جاءت السنة شاهدة هلذا املعىن
 يأجوج ردم من اليوم فتح اقترب، قد شر من للعرب ويل اهللا، إال إله ال" :يقول وهو زينب،

   ".تليها واليت إامه بني وحلق هذا، مثل ومأجوج،
   .)٦("اخلبث كثر إذا نعم، :"قال حلون؟الصا وفينا ألك اهللا، رسول يا :قالت

  .إال أن صحة املعىن، ال تعين صحة التفسري
بأن تفسري اآلية الكرمية مبعىن متنازع فيه مع وجود معىن آخر متفق عليه مع : ويناقش هذا القول

 -حوالعلى أقل األ- إمكانية محل اآلية عليه، فيه نظر؛ ألن تنازع العلماء يف هذا املعىن دليل على خفائه
أن األلفاظ حتمل على مشهور املعاين : وإال ملا أنكره بعض األكابر كالكسائي والفراء، والقاعدة

  .وجليها، ال خفيها ودقيقها
خرجوا : ففسقوا، أي بالطاعة، مترفيها أمرنا :تقديره إضمار، الكالم ويف األمر، من أنه: القول الثاين
   .عن الطاعة

   :الزجاج الطاعة، لكونه معلوماً، قالوإمنا حذف من الكالم األمر ب

                                                                                                   
  ).١٠/٢٣٣"(القرطيب تفسري"، )٢٥ص"(القرآن

  ). ٢/١١٩(ءللفرا"معاين القرآن: "انظر) ١(
  ".اللغويني جلة عن مروي وهو):"٤٢ص"(التنبيه على أوهام أيب علي يف أماليه"بل قال أبو عبيد اهللا البكري يف ) ٢(
 يف وغفـل  كثـر،  :مبعىن » أمر« يف امليم فتح التني ابن وأنكر): "٨/٣٩٤"(الباري فتح"قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا تعاىل يف) ٣(

  ".يهعل حجة حفظه ومن ذلك،
  .عن املهدوي) ١٠/٢٣٤(ذكره القرطيب يف تفسريه) ٤(
  ).٤/١٣٥(للنحاس"القرآن معاين)"٥(
  ).٢٨٨٠(ومسلم ) ٣٤٠٣( البخاري أخرجه) ٦(



 

 خمالفة املعصية أن علم فقد فعصيتين، أمرتك، :الكالم من»  É È Ç Æ  «: ومثل قوله"
   .)١("األمر، وكذلك الفسق خمالفة أمر اهللا جل ثناؤه

  :يقول البيضاوي
 فيدل عصيان،ال يف والتمرد الطاعة، عن اخلروج هو الفسق فإن بعده، وما قبله ما ذلك، على ويدل"

 .)٢("املقابلة طريق من الطاعة على
. األمر الشرعي، لكن املأمور به، وهو الطاعة حمذوف دلَّ عليه السياق: وعلى هذا، فاألمر مراد به ههنا

ففيه إبقاء ملعىن األمر على معناه املعلوم املشهور، وهذا أليق بالتأويل، وأجدر بالتفسري، يقول ابن جرير 
  :اختياره هلذا القولمفصحاً عن سبب 

 جل اهللا كالم معاين وتوجيه غريه، دون النهي، خالف هو الذي األمر :أمرنا معىن من ألن األغلب"
   .)٣("غريه من سبيل إليه وجد ما أوىل معانيه، من األعرف األشهر إىل ثناؤه
  : منهم) ٤(األكثر مذهب وهذا

س والواحدي والراغب األصفهاين وابن العريب واختاره الطربي والنحا )٦(جبري بن سعيد )٥(ابن عباس
  .)٧(وابن اجلوزي والقرطيب والبيضاوي والسيوطي وأبو السعود وابن عاشور والشنقيطي

بأن التقدير ال حاجة إليه مع استقامة الكالم بدونه، وهذا إذا ما محلنا اآلية على : ويناقش هذا القول
  .قول ال حيتاج إىل تقدير، كما سيأيت

                                  
  ).  ٣/٢٣٢(للزجاج"معاين القرآن) "١(
    ،)٥/١٦٣"(السعود أيب تفسري: "، وانظر)٣/٤٣٦"(البيضاوي تفسري) "٢(
  ).١٥/٥٧"(الطربي تفسري) "٣(
، )٦/١٥(  "احملـيط  البحـر "وابن حيـان يف  ) ٤/١٥٣"(التأويل لباب:"واخلازن يف) ٢٠/١٣٩( اه لألكثر الرازي يف تفسريهعز) ٤(

  ).٣/٢١٤"(القدير فتح"والشوكاين يف 
   ،)١٥/٥٥( ه الطربيأخرج) ٥(
  ،)١٥/٥٥( ه الطربيأخرج) ٦(
 غريـب  يف املفـردات "،)٢/٦٣٠( للواحـدي  "الوجيز"، )٤/١٣٣(للنحاس"القرآن معاين"، )١٥/٥٤"(الطربي تفسري: "انظر) ٧(

 تفسـري "، )١/٣٠٣"(الغريـب  تفسـري  يف األريـب  تـذكرة "، )٣/١٨٢( العـريب  البـن  "القـرآن  أحكام"، )٢٥ص"(القرآن
 التحريـر " ،)٥/١٦٣" (السـعود  أيب تفسـري "، ) ٣٦٨ص" (اجلاللني تفسري"،)٣/٤٣٦"(البيضاوي تفسري"، )١٠/٢٣٤"(القرطيب
    ).٣/٧٥"(البيان أضواء"،)١٥/٥٣"(والتنوير



 

االرتباط بني إرادة اهلالك وبني األمر بالطاعة فيه ضعف ال خيفى، فإن اهللا يأمر بالطاعة ويرسل  :وأيضاً
  .الرسل إقامة للحجة، ال إلرادة اهلالك

أمرنا مترفيها أمرا قدرياً كونياً، ففسقوا فيها، : املراد باألمر األمر الكوين القدري، أي: القول الثالث
  .يها، ففسقوا فيها، فأخذناهم بالعذاب األليم، والعقاب الشديدقدرنا فسق مترف: وبعبارة أخرى

وعلى هذا القول، فليس يف اآلية تقدير، كما أن األمر حممول على معناه املعلوم، إال أنه أمر كوين، مع 
أن االرتباط بني جزئي الشرط واضح، فإذا أراد اهللا إهالك قرية، قدر ظهور الفساد فيها عن طريق 

  . م الشر، ومن مث استوجبوا اهلالك، فأهلكهم اهللاملترفني، فع
  .)١(وإىل هذا ذهب ابن القيم وابن أيب العز احلنفي والسعدي

  .أمرنا وسلطنا: »Æ «أن معىن : القول الرابع
  .)٢("أمراء جعلناهم :معناه يكون أن حيتمل" :جرير ابن وقال

  .)٤(، واختاره البيهقي)٣(وجوزه الكسائي وابن العريب
   :نَّ اإلمام ابن كثري مل يرتض هذا، فقال معلقاً على قول ابن جرير املذكور آنفاًوكأ

 «: قوله عباس ابن عن أيب طلحة بن علي قال» مترفيها أمرنا« :قرأ من قراءة على جييء إمنا :قلت"
 É È Ç Æ  «٥(بالعذاب اهللا أهلكهم ذلك فعلوا فإذا فيها، فعصوا أشرارها، سلَّطْنا :يقول(، 

 اآلية، )١٢٣:األنعام( z¢ £   ¤ ¥        ¦ § ¨ }  : قوله وهو ،)٥(بالعذاب
  .)٩(")٨(أنس بن والربيع )٧(وجماهد )٦(العالية أبو قال وكذا اآلية،

                                  
  ).٤٦ص"(العراقية التحفة"، )٤٥٥ص"(السعدي تفسري"،)٥٠٦ص"(الطحاوية العقيدة شرح"، )٤٨ص"(العليل شفاء: "انظر) ١(
    ).١٥/٥٥"(الطربي تفسري) "٢(
  ،)٣/١٨٢( العريب البن "القرآن أحكام"، )١/٣١٨"(القايل أمايل شرح يف الآليل" :انظر) ٣(
  ). ١٦٠ص(للبيهقي"العتقادا:"انظر) ٤(
  ).٥/٢٥٤"(املنثور الدر:"، وانظر)٧/٢٣٢١(أخرجه ابن أيب حامت) ٥(
  ).٧/٢٣٢٢(وابن أيب حامت ،)١٥/٥٥( أخرجه الطربي )٦(
  ).١٥/٥٥( أخرجه الطربي )٧(
  ).١٥/٥٥( ه الطربيأخرج) ٨(
  ).٣/٣٤"(كثري ابن تفسري) "٩(



 

  .)١("فعصوا شرارها، سلطنا أي بالتشديد،» Æ « جماهد قرأ:" قال البغوي
  .  وما قيل يف حق القول األول من االعتراض يقال أيضاً يف حق هذا القول

فإن الزخمشري له قولٌ غريب مل يوافق عليه، فقد ذهب إىل أن األمر ههنا على حقيقته أمرناهم وبعد، 
 افسقوا،: هلم يقول أن بالفسق أمرهم حقيقة بالفسق، ففسقوا، لكن حيمل هذا األمر على اجملاز؛ ألن

 إىل ذريعة وهافجعل صباً، النعمة عليهم صب أنه :اجملاز ووجه جمازاً، يكون أن فبقي يكون، ال وهذا
  .فيه النعمة إيالء لتسبب بذلك، مأمورون فكأم الشهوات، واتباع املعاصي

وقد رد عليه أهل العلم وبينوا أن ادعاء اجملاز ال وجه له؛ ألن األصل محل األلفاظ على احلقيقة، وال 
  .)٢(نطيل يف الرد عليه، ففي كالم أهل العلم ما يشفي يف رده

  
  

  :الترجيح
املراد باألمر ههنا األمر الكوين القدري، : جح يل والعلم عنده سبحانه وتعاىل قول من قالالذي يتر

فهذا القول، فيه محل معىن األمر على معناه املعلوم املشهور، كما أنه ال حيتاج إىل تقدير يف السياق، 
  .األصل يف الكالم عدم احلاجة إىل التقدير: وهذا متمشٍ مع قاعدة

  : وجوها عديدة لرجحانه، فإليك هي بتصرف يسري ~ )٣(ابن القيم وقد ذكر العالمة
 .بدونه الكالم تصحيح ميكن مل إذا إال إليه، يصار فال األصل، خالف على اإلضمار أن - 
 وأمرته، ففعل، أمرته، :كقولك نفسه، به املأمور هو التركيب هذا مثل يف الفاء بعد ما أن - 

 .هذا غري املخاطب يفهم ال فركب، وأمرته، فقام،
 ال والتوحيد بالطاعة أمره أن املعلوم ومن املذكور، أمره القرية هالك سبب جعل سبحانه أنه - 

  .والفوز للنجاة سبب هو بل اهلالك، سبب يكون أن يصلح
 :بالوجه اآليت، وهو يبطل هذا :قيل اهلالك، سبب هو الفسق، مع بالطاعة أمره :قيل فإن

                                  
  .يج هذه القراءةوقد سبق ختر) ٣/١٠٩"(البغوي تفسري:"انظر) ١(
  ).٣/٢١٤"(القدير فتح"،)١٢/٢٣٦"(الكتاب علوم يف اللباب"، )١/٢٣٢(البن الوزير"احلق إيثار"، )٦/١٦"(احمليط البحر) "٢(
  ).٢٨١، ص٤٩-٤٨ص"(العليل شفاء"انظرها يف ) ٣(



 

 وغريهم، املترفني رسله واتباع بطاعته، يأمر سبحانه هو بل ،باملترفني خيتص ال األمر هذا أن - 
 : يوضحه باملترفني، بالطاعة األمر ختصيص يصح فال

 :يقال أن حيسن ال أنه ومعلوم إليهم، رسله إرسال نفس هو لكان بالطاعة، كان لو األمر أن - 
 :عداهم من لقال ،املترفني إىل كان لو اإلرسال فإن فيها، ففسقوا مترفيها، إىل رسلنا أرسلنا
 .)١(إلينا يرسل مل حنن

 فقبل وإال وتكذيبهم، إليهم الرسل إرسال بعد يكون إمنا القرية، إلهالك سبحانه اهللا إرادة أن - 
 :تعاىل قال إليهم، الرسالة بلوغ وعدم بغفلتهم، معذورون ألم إهالكهم؛ يريد ال هو ذلك

{  Ø × Ö Õ   Ô Ó  Ò Ñz  )أرسل فإذا )١١٧:هود 
 دينياً شرعياً ال قدرياً كونياً أمراً ومترفيها رؤسائها فأمر إهالكها، أراد فكذبوهم، لرسل،ا

 اهللا، أمر جاءها فحينئذ رؤسائهم، وفسق تكذيبهم، على أهلها فاجتمع القرية، يف بالفسق
  .باإلهالك قوله عليها وحق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

{ X W    y  x w v u t s     r q p o    n mz  )٤٢:اءاإلسر.(  

                                  
  ).٣٨:الذاريات(   {   x  w v   u t s r qzوهذا الوجه يرده قوله ) ١(



 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــ

  :وفيها مسألة واحدة، وهي

  .» :»   y  x w v u tبيان املراد بقوله ] ٢٢٠[
  :~قال اإلمام ابن قتيبة 

البتغى من تدعونه إهلاً، التقرب إىل اهللا؛ ألنه رب كل مدعو، : لو كان األمر كما تقولون: يقول"
  .   )١("طريقاً للوصول إليه:ا سبيالً، أيالبتغو: ويقال
  الدراسة

لو كان األمر كما يقول أهل : يف معىن هذه اآلية الكرمية، أن املراد ~اختار اإلمام ابن قتيبة 
من أن هللا شركاء؛ إذاً لسعوا يف طلب رضا اهللا  -تعاىل اهللا وتقدس عما يقولون علواً كبرياً - الشرك

  : ، فقد قال يف تفسري هذه اآلية الكرمية~من عبيده، وذا قال قتادة  تبارك وتعاىل، فأضحوا عبيداً
   .)٢("إليه يقرم ما فابتغوا عليهم، ومرتلته ومرتبته فضله لعرفوا إذن، آهلة معه كان لو"

والثعليب وشيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم  - ونسبه للمفسرين- ابن جرير والزجاج: واختار هذا املعىن
  .، ومل يذكر ابن جرير وابن كثري غريه)٣(ري وابن أيب العز احلنفيوابن كث

أم : والذي قاله الكفار، هو» s     r q p o    n m  «: أنَّ اهللا تعاىل قال يف اآلية: )٤(ووجهه
لو كان معه آهلة، لبادرت هي بطلب الوسيلة، : يتخذون اآلهلة لتقرم عند اهللا زلفى، قال اهللا هلم

  .  إن اهللا معه إله ينازعه ويغالبه: ، ومل يقل املشركونرضات اهللا وابتغاء م

                                  
  ). ٢١٧-٢١٦ص"(رآنتفسري غريب الق) "١(
  ).٥/٢٨٨"(املنثور الدر: "، وانظر)٢/٣٧٨(وبنحوه أخرجه  الصنعاين يف تفسريه ،)١٥/٩١( أخرجه الطربي) ٢(
شيخ اإلسـالم   جمموع فتاوى"، )٦/١٠١"(الثعليب تفسري"، )٣/٢٤٢(للزجاج"معاين القرآن"، )١٥/٩١"(الطربي تفسري: "انظر) ٣(
 شـرح "، )٣/٤٢"(كثري ابن تفسري"، )٢/٤٦٢"(املرسلة الصواعق"، )١/٢٣(لشيخ اإلسالم"ائلالرس جامع"، )١٦/١٢٤" (تيمية ابن

    ).٨٧ص"(الطحاوية العقيدة
، انظر ترتيبـها وإيضـاحها   )٩/٣٥٠"(العقل والنقل تعارض درء"يف  -رمحه اهللا تعاىل-هذه األوجه أفادها أبو العباس ابن تيمية ) ٤(

  ).١٢/٢٩٥"(الكتاب علوم يف اللباب: "، وانظر أيضاً)١٤٤ص(البن القيم"الكايف اجلواب"يف 



 

أن ابتغاء السبيل إىل اهللا قد ورد يف القرآن الكرمي مراداً به طلب القربة من اهللا تعاىل، كما يف : وأيضاً

[   }: وقوله ).١٩:املزمل(  Ð Ï   Î Í Ì Ë ÊÉ È Çz   } :قوله تعاىل
 f  e  d c b a `_ ^z  )٢٩:نساناإل.(   

  ).٥٧:الفرقان(  T  S   R Q P O N M L K  J I H Gz   }:وقوله
البتغوا :مع اختاذ السبيل، كما يف هذه اآلية، وهذا يفيد القرب، ولو أراد املغالبة، لقال» إىل«فعرب بـ

   ).٣٤:النساء( f e d c b a z  } :على ذي العرش، كما قال

� ¡ ¢  £ ¤ ¥   } :، كما يف قوله تعاىلأنه أمر باختاذ السبيل إليه: وأيضاً
§  ¦z  )٣٥:املائدة.(  

§ ¨ © ª » ¬ ®  ¯ °           ±   }:وعليه؛ فاآلية الكرمية مبعىن قوله تعاىل
 Á  À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹    ¸ ¶ µ ´ ³ ²

 É         È Ç Æ  Å ÄÃ Âz  )٥٧- ٥٦:اإلسراء.(     
نزلت يف أناس خمصوصني، عبدهم بعض املشركني مع اهللا  بني اآليتني فرق، فاآلية الثانية: لكن قد يقال
  مقوم صاحلون، يعبدون اهللا، ويبتغون رضاه، فمن  - املعبودون مع اهللا–فأخرب ربنا عنهم أ

إن من عبدم يعبدون اهللا، ويلتمسون رضاه، فالتمس أنت رضاه، : املناسب حينئذ أن يقال ملن عبدهم
  . الذين أنت تعبدهم من دون اهللا تبارك وتعاىل وابتغ ما عنده، كما يفعل هؤالء

  . وهذا خبالف اآلهلة عند اإلطالق، فبعضهم فجرة، قد رضوا بعبادة الناس هلم
اآلية سيقت كدليلٍ على املشركني، ومحلها على هذا املعىن، قد ال يسلم به املشرك، بل قد مينع : وأيضاً

  .نبغي محلها على معىن ال يستطيعون له دفعاًهذا الوجه، وهذا فيه إبطال للحجة القرآنية، في
  .ملكه وإزالة ممانعته، إىل سبيالً البتغوا :ويف اآلية قول آخر، ذهب فيه أهله إىل أنَّ املعىن

  بالربوبية واأللوهية، إذ لو كان معه آهلة، حلاولت تلك إزالة ملك اهللا ويف هذا إثبات لتفرد اهللا 
اىل، وألحس اخللق، باختالف نظام العامل، فلم مل يكن شيء من ذلك، والتغلب عليه، تبارك ربنا وتع

  .باأللوهية كما يراه اخللق، دلَّ هذا على تفرد اهللا 



 

  .)٣(ومقاتل بن سليمان )٢(جبري بن وسعيد )١(وإىل هذا املعىن ذهب احلسن
سيوطي وأبو واختاره السمعاين والبغوي والواحدي والزخمشري واخلازن وابن حيان وابن عادل وال

  .)٤(السعود والشوكاين ومجع من املتكلمني
  .)٥(وقدمه البيضاوي والنسفي والبقاعي وابن عاشور

° ±    µ   ´ ³      ² ¶¸ ¹   } :وعلى هذا القول تكون اآلية الكرمية مبعىن قوله تعاىل
 ¾ ½            ¼ » ºz  )٢٢:األنبياء.(   

 له، مشاركة اهللا مع آهلة وجود هو الذي املفروض واحملال ال،احمل فرض اآلية يف أن: "ووجه هذا القول
 والعلم. الوجود مستحيلة معدومة ولكنها موجودة، كانت لو تنازعه بل إليه، تتقرب أا معه يظهر ال
  .)٦("تعاىل اهللا عند

  .)٧("األنسب األظهر هو واألول:"لذا قال أبو السعود
  
  
  
  
  

  الترجيح

                                  
  ).٥/٣٨"(املسري زاد"، )٣/١٠٨(للواحدي"الوسيط:"انظر) ١(
  ).٢٣٣٢(أخرجه ابن أيب حامت) ٢(
  ).٢/٢٥٨"(سليمان بن مقاتل تفسري: "انظر) ٣(
 البحـر "، )٤/١٦١" (اخلـازن  تفسري"،)٢/٦٢٦"(الكشاف" ،)٢/٦٣٥(للواحدي "الوجيز" ، )٣/١١٦"(البغوي تفسري: "انظر) ٤(

 "القـدير  فتح"، )٥/١٧٤"(السعود أيب تفسري"، )٣٧٠ص" (اجلاللني تفسري"،) ١٢/٢٩٥"(الكتاب علوم يف اللباب"، )٦/٣٧"(احمليط
)٣/٢٣٠.(     
  .)١٥/١١١"(والتنوير التحرير"، )٤/٣٨٤" (الدرر نظم"، )٢/٢٨٨"(النسفي تفسري" ،)٣/٤٤٨"( البيضاوي تفسري: "انظر) ٥(
، )٤٠ص(للغـزايل " املستصفى"، )٥٠ص(للباقالين"اإلنصاف"، )٢٠ص(أليب منصور"التوحيد: "، وانظر)٣/١٥٩"(البيان أضواء) "٦(
  ).٤٥٨ص( "السعدي تفسري"، )١٥/١١١"(والتنوير التحرير"، )١٢ص(أليب الفضائل الرازي"القرآن حجج"
  ). ٥/١٧٤"(السعود أيب تفسري)"٧(



 

هو القول الثاين، وذلك؛ ألن اآلية سيقت إلبطال حجة املشركني،  الذي يترجح يل من القولني،
ودحض شبهتهم، وهذا يكون أظهر يف القول الثاين، ال يف القول األول، بل رمبا قال لنا قائل من 

إن اآلهلة اليت نعبدها، قد استغنت عن عبادة اهللا، فال تطلب القربة من اهللا تعاىل، ولقد بعض : املشركني
غالني، حيث أتباعه على سؤاله من دون اهللا تعاىل ولو كان يف القرب، فحمل اآلية على املعىن الصوفية ال

الثاين أظهر يف دحض حجة أهل اإلشراك، وأقوى يف قطع بينتهم، وأبني يف إقامة الدليل عليهم، وما 
نقول ذا  إن آهلتهم تنازع اهللا، حىت: من أن املشركني مل يقولوا ~ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية 

إن املشركني اختذوا األصنام آهلة يصرفون : أن يقال: القول، فغري مانع؛ ألن هذا هو الزم قوهلم، وبيانه
أم اختذوهم أرباباً من دون اهللا تبارك وتعاىل، : إليهم أنواعا من الطاعات والقربات، والزم هذا

لو كان هؤالء آهلة، كما : هلاً، فيقال هلموأهلوهم، إذ أن من صرف نوعاً من العبادة لشيء، فقد اختذه إ
  .هو الزم قولكم، لطلبوا منازعة اهللا تعاىل

  :وهذا يفيد طلب القرب، فغري مسلم، وبيانه» إىل«وأما أن ابتغاء السبيل استعمل معه 
لطلبت إىل املنازعة والغلبة سبيالً، فهي مل تعلو، بل  -لو كانت آهلة حقيقية - أن هذه اآلهلة املزعومة

ال تبغي على فالن : ستطلب املنازعة وحتاول الغلبة، وهذا خبالف من هو عالٍ، فهذا يقال يف حقه
سبيالً؛ ألنه عالٍ عليه، أما اآلهلة، فليست بعالية وال غالبة، بل هي ستحاول الغلبة، وتبتغي امللك، 

  . ابتغت إىل ذي العرش سبيالً، وعلى هذا: -لوحاولت -فيصح أن يقال يف حقها
ما أنَّ طلب الوسيلة إىل اهللا مطلوب، فكذلك، غري مانعٍ من محل اآلية على املعىن املذكور؛ ألنا ال وأ

  .هو مطلوب، لكن اآلية ال حتمل عليه: مننع منه إذا قلنا ذا القول، بل نقول
هو ما ذهب إليه أصحاب القول : -والعلم عند اهللا جل شأنه -أن املعىن الذي أرى رجحانه: واحلاصل
  .الثاين

   
  
  
  

 { X W O N M L  KJ I H G F E D C B A
 W  V   U T S RQ Pz )٥٩:اإلسراء.(  



 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــ

  :وفيها مسألة واحدة، وهي
  ما املراد باآليات اليت يرسلها اهللا جل شأنه ختويفاً للعباد؟] ٢٢١[

  :~قال اإلمام ابن قتيبة 

" {   T S Uz  ١("وما نرسل الرسل باآليات: أي(.  
  

  الدراسة
أن املراد باآليات اليت يرسلها اهللا تبارك وتعاىل ختويفا للعباد هي اآليات اليت  ~يرى اإلمام ابن قتيبة 

  .يعطيها اهللا عباده املرسلني
  .)٢(واختاره هذا القول يف معىن اآلية السيوطي

دثت عن آيات الرسل، حيث ابتدأها اهللا جل شأنه، بأن أن اآلية الكرمية حت: ولعل وجه هذا القول
املانع من إرسال الرسل باآليات هو تكذيب أقوامهم، مث ضرب اهللا مثالً على هذا بتكذيب مثود وقتلهم 

، مث جاء بيان املقصد من إرسال اآليات، وهو ختويف  الناقة، مع كوا آية بينة على صدق صاحل 
  .املكذبني

اآليات اليت يقترحها الكفار على األنبياء، مثل ناقة صاحل، واآليات اليت : القول يشملوليعلم أن هذا 
  .  يعطيها األنبياء بغري اقتراح، كعصا موسى 

وهذا القول من أعم األقوال، إال أنه على عمومه خاص بالرسل، فاآليات اليت تكون يف غري عهد 
  .-على هذا التأويل - الرسل ال تدخل
إن اآليات اليت جاءت بطلب من الكفار، يظهر فيها جانب : ى هذا القول، فيقالوقد يعترض عل

التخويف والتهديد من اهللا جل شأنه، وكذا ما حيدث من عقوبات لألمم الكافرة، كاجلراد والدم 
والضفادع والقمل الاليت أرسلها اهللا تبارك شأنه على بين إسرائيل، والقحط الذي أرسله اهللا على 

                                  
  ). ٢١٨ص"(تفسري غريب القرآن) "١(
  ).٤٦١ص" (السعدي تفسري"، )٣٧٢ص"(اجلاللني تفسري: "انظر) ٢(



 

فهذه اآليات فيها جانب التخويف والتهديد . )١(، فدعا عليهماستعصت على رسول اهللا قريش ملا 
  !!.بني وجلي، لكن كيف يظهر التخويف يف اآليات اليت يرسل ا النيب من أجل تصديقه؟

إنه ما من آية إال وفيها التخويف والتهديد، فالنيب كما يرسل ذه : قيل يف اجلواب عن هذا اإليراد
  . )٢(مصدقة له، فهي خموفة من كذب ا أن يرتل به عذاب اهللا، وحيل بساحته عقابهاآلية 

  .فهذا القول األول يف املراد باآليات يف اآلية الكرمية
  : أا اآليات غري املقترحة، وهذا ما ذهب إليه ابن عطية حيث قال: القول الثاين

 معاجلة، ال إمهال معها آيات وهي للعباد، رحة ختويفاًاملقت غري باآليات يرسل إمنا أنه تعاىل اهللا أخرب مث"
  .)٣("ذلك وغري قزح وقوس والزلزلة والرعد الكسوف :ذلك فمن

  .وكذا اآليات اليت تأيت مع النيب
وهذا القول أعم من سابقه؛ إذ أن اآليات مل حتصر يف عهد األنبياء، بل هي عامة، فكل ما كان أمراً 

  .معىن اآلية الكرمية خميفاً للعباد، فهو داخل يف
  .املقترحة اآليات: أن املراد باآليات يف هذا املوضع: القول الثالث

  .)٤(واختاره اخلازن وأبو السعود والشوكاين والقامسي
  .)٥(وقدمه البيضاوي واأللوسي

 اآليات نرسل ال :أى املقترحة، باآليات املذكورة اآليات تفسر أن :للمقام واملناسب: "يقول الشوكاين
  .)٦("عليهم وقع خيافوا مل فإن العذاب، نزول من ختويفاً إال املقترحة

                                  
 :قال إدباراً، الناس  من رأى ملا  النيب إن :قال بن مسعود  اهللا من حديث عبد) ٢٧٩٨( ومسلم )٩٦٢( أخرج البخاري) ١(
 فريى السماء، إىل أحدهم وينظر يف،واجل وامليتة اجللود أكلوا حىت شيء، كلَ حصت سنة فأخذم "يوسف كسبع سبع اللهم"

" هلم اهللا فادع هلكوا، قد قومك وإن الرحم، وبصلة اهللا بطاعة تأمر إنك حممد يا :فقال سفيان، أبو فأتاه اجلوع، من الدخان
  .احلديث

  ).١٢/٢٥٢"(الكتاب علوم يف اللباب"، )٢٠/١٨٧"(الرازي تفسري: "انظر) ٢(
  ).٣/٤٦٧"(الوجيز احملرر) "٣(
  ).٦/٤٧١"(تفسري القامسي"، )٣/٢٣٨"(القدير فتح"، )٥/١٨١"(السعود أيب تفسري"، )٤/٢٥٢"(تفسري اخلازن:"نظرا) ٤(
  ).١٥/١٠٤"(املعاين روح"، )٣/٤٥٣"(البيضاوي تفسري:"انظر) ٥(
  ).٣/٢٣٨"(القدير فتح) "٦(



 

إن اآليات اليت تأيت مع النيب ال يراد ا التخويف، بل لتصديق النيب، وأنه : يقول ~وكأن الشوكاين 
  .مرسل من عند ربه حقاً، وعليه؛ فال تدخل يف هذا النوع؛ ألن املراد به التخويف

ما كان منها بطلب من : السابقني؛ ألنه جعلها خاصة يف عصر النيب، وأيضاًوهذا أخص من القولني 
  . املشركني

ويعترض عليه، بأن الظاهر التباين بني اآليات املذكورة يف أول اآلية، وهي املقترحة، وهي اليت منع من 
آخر اآلية، وهي  إرساهلا تكذيب العباد؛ لئال تبادرهم العقوبة إن مل يؤمنوا، وبني اآليات اليت ذكرت يف

  .اليت يرسلها اهللا 
  .املوت: أنَّ املراد ذه اآليات املخوفة: القول الرابع

، وهذا الشك أنه أكثر )٣(، وفسره احلسن باملوت الذريع )٢(وقتادة )١(وهذا مروي عن ابن عباس
   .ختويفاً، وهو آية من آيات اهللا تبارك وتعاىل

 .دوا حصر اآليات باملوتوهؤالء لعلهم أرادوا املثال، ومل يري
  .املعاصي من ختويفاً االنتقام املراد ا آيات: )٤(القول اخلامس
  . إهالك قوم عاد ومثود، فيذكرها اهللا تبارك وتعاىل ختويفاً من مغبة العصيان: وهذا مثل

 ؛مشيب إىل مث كهولة، إىل مث شباب، إىل صغر، من :اإلنسان أحوال تقلب: املراد :)٥(القول السادس
  .أمره عاقبة فيخاف أحواله، بتقلب ليعترب

ولعل أصحاب هذا القول أرادوا التنبيه على هذا األمر، وكونه آية ختيف الرجل اللبيب، ال أم 
  .يقصرون اآليات عليه

  الترجيح

                                  
  .املنذر نإىل اب) ٥/٣٠٨"(املنثور الدر"وعزاه يف  )٣/٩٢٦"(العظمة"أخرجه أبو الشيخ يف) ١(
  .إىل أيب داود يف البعث) ٥/٣٠٨"(املنثور الدر"عزاه يف  )٢(
  ).١٥/١٠٩( أخرجه الطربي) ٣(
  ).٣/٢٣٨"(القدير فتح"، )١٠/٢٨١"(القرطيب تفسري"، )٥/٥٢"(املسري زاد"، )٣/٢٥٢"(والعيون النكت: "انظر هذا القول يف) ٤(

  ).٣/٢٣٨"(القدير
  ).٣/٢٣٨"(القدير فتح"، )١٠/٢٨١"(القرطيب تفسري"، )٥/٥٢"(املسري ادز"، )٣/٢٥٢"(والعيون النكت: "انظر هذا القول يف) ٥(

  ).٣/٢٣٨"(القدير



 

أنَّ اآليات تشمل مجيع ما ذكر، فاآليات املقترحة على األنبياء، وغري  - واهللا تعاىل أعلم -لعل الراجح
قترحة، وما كان بعدهم من آيات اهللا الدالة على ختويف اهللا للعباد، وتذكريهم بالرجوع واإلنابة إليه امل
 . ووجه هذا االختيار أن اآليات عامة، فال ينبغي أن ختصص بعصر األنبياء عليهم صلوات اهللا

اس وعادم، أن هذا املقصد، وهو التخويف حاصل بكل أمرٍ خارجٍ عن مألوف الن: وسالمه، وأيضاً
كالزلزلة والفيضانات والكسوف وغريها، فال ينبغي حينئذ قصر اآليات على املقترحة أو غري املقترحة؛ 
ألن اجلميع داخل يف هذا املقصد العظيم، وهو التخويف والترهيب للعباد، ولذا ملا كسفت الشمس يف 

 ولكنهما حلياته، وال أحد تملو ينكسفان ال والقمر الشمس إن: " خطب الناس وقال عهد النيب 
  .  )١("ينجليا حىت اهللا فاذكروا كسوفاً، رأيتم فإذا عباده، ما اهللا خيوف اهللا، آيات من

  :~يقول العالمة ابن القيم 
 حيدث ال يزال سبحانه فإنه زمان، كل يف بعدهم تقع واليت الرسل، مع تكون اليت آياته يعم وهذا" 

  .)٢( "ا ويذكرهم ا، خيوفهم ما اآليات من لعباده
  . )٣(وهذا ما يفهم من كالم الطربي وابن خزمية والثعليب والواحدي والبغوي وابن بطال

   
  
  
  
  
  
  

                                  
  .من حديث أيب بكرة ) ٩٠١(ومسلم) ٩٩٣(أخرجه البخاري ) ١(
  ).١٩٧ص"(العليل شفاء) "٢(
 شـرح "، )٣/١١٤" (الوسـيط " ،)٦/١٠٨"(الثعليب تفسري"،)٢/٣٠٩"(خزمية ابن صحيح"، )١٥/١٠٩"(الطربي تفسري: "انظر) ٣(

    ).٣/١٢٢" (البغوي تفسري"،)٣/٣٧(بطال البن "بخاريال صحيح



 

{ X W h g f e d c b  a `_ ^ ] \ [ Z Y
 s r q p o n ml k  j iz  )٦٠:اإلسراء.(  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــ

  : ومها وفيها مسألتان اثنتان،
  ؟نبيه  ما املراد بالرؤيا اليت أراها اهللا ] ٢٢٢[

  :~قال اإلمام ابن قتيبة 

" e d c b  a "ما رآه ليلة اإلسراء: يعين.  

" h g f "ا، فقالوا: يقول كيف يكون يذهب هذا إىل بيت املقدس، ويرجع يف : فنت أقوام
  .   )١("رمحه اهللا، وبه مسي صديقاًليلة؟ فارتدوا، وزاد اهللا يف بصائر قوم، منهم أبو بكر 

  
  الدراسة

أن املراد ا ما رآه ليلة أسري  ~، فاختار ابن قتيبة اختلف املفسرون يف الرؤيا اليت أوريها النيب 
  . واآليات، والرؤية ههنا رؤية بصرية العجائب به من

اس رضي اهللا تعاىل عنهما، ابن عب: ، وممن ذهب إليه)٢(وهذا املذهب يف اآلية الكرمية مذهب األكثرين
  .)٣(به أسري ليلة رآها عني رؤيا هي :فقد روى البخاري عنه أنه قال

  
  

                                  
  ). ٢١٧ص"(احلديث خمتلف تأويل" ،)٧٠ص"(تأويل مشكل القرآن: "، وانظر)٢١٨ص"(تفسري غريب القرآن) "١(
 تفسـري "، )٣/١٢١"(البغـوي  تفسري"، )٣/٢٥٤"(السمعاين تفسري:"قاله السمعاين والبغوي والرازي واخلازن والسعدي، انظر) ٢(
إىل ) ٣/٤٦٧"(الـوجيز  احملـرر "، وعزاه ابن عطية يف )٤٦١ص"(السعدي تفسري"، )٤/١٦٦"(تفسري اخلازن"،)٢٠/١٨٩"(ازيالر

  . اجلمهور
  ).١٥/١١٠( والطربي) ٣٦٧٥(والبخاري) ١/٢٢١( ، وأمحد)٢/٣٨٠( أخرجه الصنعاين يف تفسريه)٣(



 

 )٦(والنخعي )٥(ومسروق )٤(وعكرمة )٣(وجماهد )٢(جبري بن وسعيد )١(احلسن املعىن هذا وممن ذهب إىل
  .)٩(ومقاتل بن سليمان )٨(زيد وابن )٧(وقتادة

ربي وابن أيب زمنني والواحدي وابن اجلوزي والرازي والسيوطي والط )١٠(واختار هذا القول البخاري
  .)١١(والشنقيطي

  .)١٢(وقدمه البيضاوي
  .)١٣(ومل يذكر ابن كثري غريه

  .كفروا وقوماً قال، مبا آمنوا قوماً فإن االختبار واالبتالء، الفتنة :هذا؛ فمعىن الفتنة وعلى

: {   { z y xا يف موطن آخر، فقالأن اهللا تعاىل ذكر الرؤيا مصرحاً : ويؤيد هذا القول

 n m   l k   j  i h g f e d c b a ` _   ~ } |

 { z y x  w v u t   s    r q p oz )١٨- ١٢:النجم.(   
وهذه الرؤية كما أسلفنا رؤية عني، ال رؤية منام، كما يذهب إليه البعض من أن اإلسراء وقع مناماً، 

  :~يقول القرطيب 

                                  
  ).١/٤٥٧)(عباس ابن مسند "(اآلثار ذيب"، )٢/٢٤٥(هشامالبن "النبوية السرية: "، وانظر)١٥/١١٠،١١١( أخرجه الطربي) ١(
  ).١/٤٥٨)(عباس ابن مسند "(اآلثار ذيب:"ويف) ١٥/١١٠(أخرجه الطربي يف تفسريه) ٢(
  ).١٥/١١٢"(الطربي تفسري"، )١/٣٦٥"(جماهد تفسري:"انظر) ٣(
 أمحـد  رواه): " ١/٧٩"(الزوائـد  جممع"هليثمي يف، قال ا)٤/١٦٦"(تفسري اخلازن"، )١٤/١٩١(الرب عبد البن "التمهيد: "انظر) ٤(

  ". مدلس وهو إسحاق ابن وفيه عكرمة، على موقوفاً
  ،  )١٥/١١١( أخرجه الطربي) ٥(
  ).١٥/١١١(أخرجه الطربي يف تفسريه) ٦(
  ). ١/٤٥٨)(عباس ابن مسند "(اآلثار ذيب:"ويف) ١٥/١١١( ، والطربي يف تفسريه)٢/٣٨٠( أخرجه الصنعاين يف تفسريه) ٧(
  ).١/٤٦١)(عباس ابن مسند "(اآلثار ذيب:"ويف) ١٥/١١١(أخرجه الطربي يف تفسريه) ٨(
  ، )٢/٢٦٣"(سليمان بن مقاتل تفسري:"انظر) ٩(
  ).٦/٢٤٣٩(، )٤/١٧٤٨(كما هو ظاهر صنيعه، فإنه بوب هلذه اآلية، مث أسند قول ابن عباس السابق، انظر صحيحه ) ١٠(
 تفسـري  يف األريب تذكرة" ،)٢/٦٣٩( للواحدي"الوجيز" ،)٣/٢٨"(أيب زمنني ابن تفسري"، )١٥/١١٣"(الطربي تفسري: "انظر) ١١(

  ). ٣/١٦٥"(البيان أضواء"، )٣٧٢ص"(اجلاللني تفسري"،)٢٠/١٨٩"(الرازي تفسري"، )١/٣٠٦"(الغريب
  ، )٣/٤٥٣"(البيضاوي تفسري) "١٢(
    ). ٣/٤٩"(كثري ابن تفسري:"انظر) ١٣(



 

 أحد كان وما فيها، فتنة ال املنام رؤيا أن :وذلك بفساده، تقضي اآلية وهذه نوم، رؤيا كانت: وقيل" 
 .)١("لينكرها

  : ويف اللغة العربية إطالق لفظ الرؤيا على ما يراه اإلنسان ببصره، قال ابن األنباري
 رؤيا، يتهورأ رؤية، فالنا رأيت :القائل يقول أن بني فرق وال يقظة، تكون أن :الرؤية هذه يف املختار"
 يف منهما واحد كل وجيوز املنام، يف استعماهلا يكثر والرؤيا املنام، يف استعماهلا يقل الرؤية أن إال

   .)٢("املعنيني
  : قال ابن حجر

 ورؤيا ، )١١:النجم(  v u   t          s rz   } :فقال القرآن، يف القلب رؤيا تعاىل اهللا أثبت وقد"

 .)٣(" )١٨-١٧:النجم(  s    r q p    w v u tz   } :فقال العني
  : قال الشنقيطي

 بل مردود، املنام، رؤيا على إال لغة اللفظ ذا تطلق ال الرؤيا أن من العلم أهل بعض زعمه وما"
 وهو )٤(الراعي قول أيضاً، ومنه يقظة العني رؤية على العرب لغة يف يطلق الرؤيا لفظ أن: التحقيق
عريب قح  :  

  يلومها قبل كان نفساً فؤاده                   وبشر وهش للرؤيا كربف           
  : )٥(الطيب أيب قول :أيضاً ومنه بعينه، صائد رؤية :يعين فإنه

  .)٦("الغمض من العيون يف أحلى ورؤياك

                                  
 البـن  "القـرآن  أحكـام "، )١٠/٥١٣(بطال البن "البخاري صحيح شرح:"، وانظر هلذه املسألة)١٠/٢٨٢"(القرطيب تفسري) "١(

  ، )٣/٣" (البيان أضواء"، )٣/٤"(كثري ابن تفسري"، )٢/١٩١"(األنف الروض"، )١/١٤٧(للقاضي عياض"الشفا"، )٣/١٨١(العريب
  ).٢/٤٢٢"(شكلامل كشف"، ويف)٥/٥٣"(ذكره عنه ابن اجلوزي يف زاد املسري) ٢(
  ).٧/٢١٨"(الباري فتح) "٣(
، )١١/١٨٧( "القـرطيب  تفسري"، و)٢/٢٧٢"(األنوار مشارق: "، ويف)٥/٢٢٨"(اللغة ذيب: "البيت أيضاً منسوب للراعي يف) ٤(
  ).٢٤٣ص"(النمريي الراعي ديوان"، وهو يف )١٤/٢٩٨"(العرب لسان"
، )٨/٣٩٨"(البـاري  فـتح "،)١٤/٢٩٨"(العرب لسان"، )١/٤٩٦(ن سيدة الب" املخصص: "وهكذا نسبه إليه غري واحد، انظر) ٥(

  ).١١٦ص"(املتنيب ديوان"وهو يف
 لسـان " ،)٢٠/١٨٩" (الـرازي  تفسري"، )٢/١٩١"(األنف الروض"، )٦/١٠٩"(الثعليب تفسري: "، وانظر)٣/٤"(البيان أضواء) "٦(

  ).١٢/٣٢١"(الكتاب علوم يف اللباب"، )١٤/٢٩٨"(العرب



 

 وقتلهم الكفار، هزمية منامه يف  النيب هي رؤيا: )١(وذهب آخرون من أهل العلم إىل أن الرؤية ههنا
  .بذلك قريش تكذيب :هذا على والفتنة بدر،ب

  .)٢(ويفهم من كالم الزخمشري والنسفي اختيارهم هلذا القول

  q p o n m lz}:تعاىل لقوله بدر؛ وقعة يف رآها رؤيا ولعله:"قال البيضاوي
 فالن، مصرع هذا القوم، مصارع إىل انظر لكأين: "قال ماءه ورد ملا أنه :روي وملا )٤٣:األنفال(

  .)٤("منه واستسخروا قريش، به فتسامعت )٣("فالن مصرع اوهذ
بأن هذه الرؤية حتتاج إىل دليل، وما ذكروه ال يصلح دليال إلثباا، فآية األنفال : ويناقش هذا القول

مدنية، وكانت قبيل غزوة بدر، بينما آية اإلسراء، آية مكية، فكيف حنملها على آية مدنية، مل ترتل، 
كانت فتنة للناس، والرؤيا املشار  لنبيه   اآلية إخبار أنَّ الرؤية اليت أراها اهللا ومل تقع بعد، ويف

إليها يف سورة األنفال، مل يرها بعد، فال تكون فتنة، فحمل اآليتني على بعضهما فيه بعد.  
 إال قبيل وقوع الغزوة، كما تنص الروايات على هذا، ومل واحلديث الذي ذكروه، مل يقله النيب 

  .يقله يف مكة
 يومئذ وهو وأصحابه، هو مكة يدخل أنه أري قد كان أن النيب : وهو: )٥(ويف اآلية قول ثالث

 فكان سيدخلها، أنه حدثنا وكان رد، قد :أناس فقال املشركون، فرده األجل، قبل فعجل باملدينة،
  .فتنتهم رجوعهم

   .)١(عباس ابن عن ويروى هذا القول

                                  
    ).  ٢٠/١٨٨"(الرازي تفسري"، )٢/١٧٤"(الترتيل لعلوم لتسهيلا:"انظر) ١(
  ).٢/٢٩٢"(النسفي تفسري"، )٢/٦٣١"(الكشاف:"انظر) ٢(
) ٢/٢٣٣(والطـرباين يف الصـغري   )١/٦٦٥(والنسـائي يف الكـربى    ، )١/٢٦( وأمحـد ) ٧/٣٦٢( شـيبة  أيب ابـن  أخرجه)٣(

  .عن عمر بن اخلطاب  من حديث أنس ) ٨/٢١٩(واألوسط
  . من حديث أنس ) ٦/٦٩(يعلى وأبو ،)١٤/٤٢٣(حبان أخرجه ابنو
  ).٢/٦٣١"(الكشاف:"، وانظر)٣/٤٥٤"(البيضاوي تفسري) "٤(
 النكــت"،)٦/١١١"(الــثعليب تفســري"، )٥/٣٠(للجصــاص "القــرآن أحكــام"، )١٥/١١٢(تفســري الطــربي: "انظــر) ٥(

 تفســري" ،)٣/٤٦٨"(الــوجيز احملــرر"، )٣/١٢٢("البغــوي تفســري"، )٣/٢٥٥"(الســمعاين تفســري"، )٣/٢٥٣"(والعيــون
تفسـري  " ،)٢/٢٢٣"(اختصـار النكـت  -السـالم  عبـد  بـن  العـز  تفسري" ،)١٠/٢٨٢"(القرطيب تفسري"، )٢٠/١٨٨"(الرازي
 فـتح "، )٥/١٨٢" (السـعود  أيب تفسـري " ،)١٢/٣٢١"(الكتـاب  علـوم  يف اللباب"،)٦/٥٣"(احمليط البحر" ،)٤/١٦٦"(اخلازن
  ).٣/٢٣٨"(القدير



 

كان يف املدنية، واآلية خترب عن شيء وقع،  بأن آية اإلسراء مكية، ومنع النيب : لويعارض هذا القو
  .)٢(من دخول مكة حمرماً على ما رآه النيب  -آية اإلسراء- وعليه؛ فال حتمل اآلية

 إا :له فقيل ذلك، فساءه املنابر، على أمية بين أري أنه: ، وهو)٣(وقول رابع يف معىن اآلية الكرمية
  .النيب : البالء، ويراد بالناس :هاهنا فالفتنة عنه، فسري يعطوا، االدني

  .)٤(ويذكر هذا القول عن ابن عباس
  :ومثل هذا حيتاج إىل دليل، والوارد يف هذا ضعيف،  قال ابن اجلوزي

 ذكره قد ولكن يصح، ال هذا مثل كان وإن ،)٥(املسيب بن سعيد عن جدعان، بن زيد بن علي رواه"
   .)٦("فسرينامل عامة
  .وذكر املفسرين له، ال يعين صحته، وال يفيد ثبوته: قلت

  اهللا رسول بالناس يراد أن إال الرؤيا، هذه يف للناس فتنة ال فإنه ضعف، وفيه:"قال الشوكاين
  .)٧("اهللا لرسول املساءة من حصل ما بالفتنة ويراد وحده،

  .)٨("نظر التأويل هذا ويف: "قال ابن عطية
هذا التأويل فيه تعسف ظاهر؛ إذ فيه تأويل الفتنة باملساءة، وهذه ال يعرف من معاين الفتنة، مث : وأيضاً

  !!؟ هي فتنة يف حق النيب : هل يصح أن يقال

                                                                                                   
  ).١٥/١١٢(الطربي أخرجه) ١(
  ).٣/٤٥٤"(البيضاوي تفسري"، )١٠/٢٨٢"(القرطيب تفسري: "انظر) ٢(
، )٣/٢٥٥"(السـمعاين  تفسـري " ،)٣/٢٥٣"(والعيـون  النكت"، )٦/١١١"(الثعليب تفسري" ،)١٥/١١٢(تفسري الطربي" :انظر )٣(
اختصـار  -السـالم  عبـد  بـن  العز تفسري" ،)١٠/٢٨٢"(القرطيب تفسري"، )٢٠/١٨٨"(الرازي تفسري" ،)٣/٤٦٨"(الوجيز احملرر"

 علـوم  يف اللبـاب "، )٦/٥٣"(احملـيط  البحـر " ،)٤/١٦٦"(تفسـري اخلـازن  " ،)٣/٤٥٤"(البيضاوي تفسري"، )٢/٢٢٣"(النكت
  ).٣/٢٣٨"(القدير فتح"، )٥/١٨٢"(السعود أيب تفسري"، )١٢/٣٢١"(الكتاب

 بـن  احلسن بن حممد فإن جداً، ضعيف السند وهذا):"٣/٥٠(  يف تفسريه، وقال ابن كثري)١٥/١١٢(أخرجه الطربي يف تفسريه) ٤(
  . "بالكلية ضعيف أيضاً وشيخه متروك، زبالة

قـال احلـافظ يف الفـتح    ). ٥٧/٣٤١"(دمشـق  مدينـة  تاريخ"وابن عساكر يف ) ٦/٥٠٩"(النبوة دالئل"أخرجه البيهقي يف ) ٥(
 وأسـانيد  حنوه، املسيب بن مرسل ومن مرة، بن يعلى حديث ومن لعاص،ا بن عمرو حديث من حامت أيب بن وأخرجه): "٨/٣٩٨(

  ".ضعيفة الكل
  ، )٣/١٦٦"(البيان أضواء: "وانظر ، )٥/٥٤"(املسري زاد) "٦(
  ، )٣/٢٣٨"(القدير فتح) "٧(
  ).٣/١٦٦"(البيان أضواء: "وانظر ،)٣/٤٦٨"(الوجيز احملرر)"٨(



 

  الترجيح
: أن أرجح األقوال يف الرؤيا قول من قال - من خالل ما أوردناه يف قسم الدراسة -الذي يترجح يل

-موضوع السورة، فالسورة: لة اإلسراء من العجائب واآليات، ويؤيد هذالي املراد ا ما رآه النيب 
، وحينئذ، فحمل الرؤيا موضوعها األصلي الذي نزلت لتقريره، هو اإلسراء بالنيب  - سورة اإلسراء

عدم مناسبة األقوال األخرى : على ما ذكرنا أقرب إىل موضوع السورة ومقصودها، ويؤيده أيضاً
على أنَّ الرؤيا كانت فتنة للناس، وهذا إطالق فيفهم منه، حىت من كان داخالً يف  لآلية، فاآلية نصت

بإسرائه، افتنت بعض املسلمني، وهذا ال نراه واقعاً فيما ذكر من  اإلسالم، ولذا ملا أخرب النيب 
  : ~الرؤى، يقول العالمة ابن كثري 

 ذلك، وعقوهلم قلوم حتمل مل ألنه ق؛احل على كانوا ما بعد دينهم عن رجعوا ناساً أنَّ وتقدم" 

 اختبارا :أي" g f: "قال وهلذا آلخرين، ويقينا ثباتاً ذلك اهللا وجعل بعلمه، حييطوا مل مبا فكذبوا
  .)١("وامتحاناً
 حتتاج إىل دليل صحيح، وهذا غري متحقق فيها، خبالف ما رآه النيب  -الرؤى املذكورة- كما أا

  . يف الكتاب والسنة ليلة أسري به فهو مما ثبت
  
  
  
  
  
  
  ما املراد بالشجرة امللعونة؟: املسألة الثانية] ٢٢٣[

  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 

 "l k  j i"٢("شجرة الزقوم: يعين(.  

                                  
  ). ٣/٤٩"(كثري ابن تفسري) "١(
  ).  ٢١٨ص"(ب القرآنتفسري غري) "٢(



 

  
  الدراسة

  :أن الشجرة امللعونة يف القرآن هي شجرة الزقوم، يقول ابن اجلوزي ~اختار اإلمام ابن قتيبة 
 )٥(ومسروق )٤( وعكرمة )٣(جبري بن وسعيد )٢(قال جماهد وبه )١(عباس ابن عن عكرمة رواه" 

  .)٧( " واجلمهور )٦(والنخعي
  .)١٠(ومقاتل بن سليمان )٩( وقتادة أيضاً )٨(وبه قال احلسن

الطربي والواحدي والسمعاين والبغوي والبيضاوي واخلازن : واختاره مجع غفري من أهل التفسري، منهم
  . )١١(طي والسعديوابن كثري والنسفي والسيو

  
  .)١٢("الزقوم بشجرة كذلك فسره اإلسراء، ليلة إا :قال من وكل:"قال ابن كثري

أن اهللا تعاىل أفصح عن هذه الشجرة، مع ذكره تبارك وتعاىل ملوضوع الفتنة فيها، : ووجه هذا القول

| {  ~ _ `  h g f e d c b a }:فقال ربنا تبارك وتعاىل
 m l k j  iz )٦٤-٦٢:الصافات.(  

                                  
         ). ١٥/١١٣(، والطربي يف تفسريه)٢/٣٨١(يف تفسريه  والصنعاين)٦٢٣٩) (٤٤٣٩)(٣٦٧٥(أخرجه البخاري)١(
       ، )١/٣٦٥"(جماهد تفسري: "انظر) ٢(
      ،)١٥/١١٤(، والطربي يف تفسريه)٢/٣٨١(يف تفسريه  أخرجه الصنعاين) ٣(
  .    مل أجده مسنداً) ٤(
  .       جده مسنداًمل أ)٥(
  ،    )١٥/١١٤(أخرجه الطربي يف تفسريه) ٦(
  ).   ٣/٤٦٨( "الوجيز احملرر"،)٣/٢٥٤"(السمعاين تفسري: "، وانظر)٥/٥٥"(املسري زاد) "٧(
  ،    )١٥/١١٤(أخرجه الطربي يف تفسريه) ٨(
  ،    )١٥/١١٤(أخرجه الطربي يف تفسريه) ٩(
  ،   )٢/٢٦٣"(سليمان بن مقاتل تفسري:"انظر) ١٠(
،  )٣/١٢٢"(البغـوي  تفسري" ،)٣/٢٥٤"(السمعاين تفسري"، )٢/٦٤٠( للواحدي "الوجيز"، )١٥/١١٥"(الطربي تفسري: "انظر) ١١(
 تفسـري " ، )٢/٢٩٢" (النسـفي  تفسـري "،)٣/٤٩"(كـثري  ابـن  تفسري"،)٤/١٦٧"(تفسري اخلازن"، )٣/٤٥٤"(البيضاوي تفسري"

      ). ٤٦١ص"(السعدي تفسري"، )٣٧٢ص"(اجلاللني
  ).    ٣/٤٩"(كثري ابن تفسري)"١٢(



 

مع علمه باخلالف يف املراد  ~إمجاع أهل التأويل عليها، وهذا دليل الطربي : وله من الدليل أيضاً
 ا عىن :قال من قول :عندنا بالصواب ذلك يف القولني وأوىل: "بالشجرة، فكأنه مل يعتربه، فقال

   .)١("ذلك على التأويل أهل من احلجة إلمجاع الزقوم؛ شجرة
 أريناك اليت الرؤيا جعلنا وما: والتقدير والتأخري، التقدمي على وهذا"لشجرة فتنة،واهللا قد جعل ا

  . )٢("كذلك القرآن يف امللعونة والشجرة: املعىن وقيل للناس، فتنة إال القرآن يف امللعونة والشجرة
  : - وهذا مل يبينه ابن قتيبة –ومعىن كوا فتنة 

  .تنبته؟ فكيف الشجر حترق النار :ة وأا تنبت يف النار قالواأن املشركني ملا ذكر اهللا ذكر هذه الشجر

 حممد خيربنا :قالوا املشركني، أن وذلك :قال الزقوم، :قال» l k  j i«: يقول قتادة
  .)٣( "هلم فتنة فذلك شيئاً، منه تدع وال الشجر، تأكل والنار شجرة، النار يف أنَّ

بل مل يذكر موطن لعنها يف القرآن الكرمي، إال أن  سبب لعن هذه الشجرة، ~ومل يذكر ابن قتيبة 
  : أهل العلم عند كالمهم على هذه اآلية تطرقوا هلذا امللحظ، يقول البيضاوي

 فإنه اجلحيم، أصل يف بأا وصفها أو للمبالغة، اجملاز على به وصفت طاعميها، لعن القرآن يف ولعنها"
  . )٤( "ضاراً كان ملا ملعون طعام :قوهلم من ،مؤذية مكروهة بأا أو الرمحة، من مكان أبعد
   .الكشوثى :يعين الشجر، على تلتوي اليت هي امللعونة الشجرة أن :)٥(الثاين القول

                                  
  ).   ١٥/١١٥"(الطربي تفسري) "١(
  ،  )١٢/٣٢٢"(الكتاب علوم يف اللباب"، )١٠/٢٨٣"(القرطيب تفسري: "، وانظر)٢٠/١٨٩"(الرازي تفسري) "٢(
 تفسـري "،  )٤/١٦٩( للنحـاس "القـرآن  معاين: "، انظر)١٥/١١٤(والطربي يف تفسريه) ٢/٣٨١(يف تفسريه  أخرجه الصنعاين) ٣(

" النسـفي  تفسري"،)٤/١٦٧"(تفسري اخلازن"، )١٠/٢٨٣"(القرطيب تفسري"، )٢/٦٤٠( للواحدي "الوجيز" ،)٢/٣١٨"(السمرقندي
  ).        ٣٧٢ص"(اجلاللني تفسري"، )٢/٢٩٢(
" ومسـلم  خـاري الب الصـحيحني  يف مـا  غريـب  تفسري"، )٦/١١٢"(الثعليب تفسري: "، وانظر)٣/٤٥٤"(البيضاوي تفسري) "٤(

ــدي ــرح"، )١/٢٨٨(للحمي ــحيح ش ــاري ص ــن "البخ ــال الب ــرر).  "١٠/٣١٣(بط ــوجيز احمل ــري"،)٣/٤٦٨"(ال  تفس
 تفسـري "، )٥٦٧ص"(البالغـة  أسـاس "،)٥/٣٠(للجصـاص  "القرآن أحكام"، ) ٣/١٢٢" (البغوي تفسري"،)٣/٢٥٥"(السمعاين
" النسـفي  تفسـري "، ) ٦/٥٣"(احمليط البحر"، )٢/١٧٤"(يلالترت لعلوم التسهيل"، )٤/١٦٧"(تفسري اخلازن"، )٢٠/١٨٩"(الرازي

  ). ١٥/١٠٥" (املعاين روح"، )٢/٢٩٢(
، )٥/٤٦٨"(املسـري  زاد"، )٢/٦٣٢"(الكشـاف "، )٣/١٢٢"(البغوي تفسري"،)٣/٢٥٤"(والعيون النكت: "انظر هذا القول يف ) ٥(
 علـوم  يف اللبـاب "، )٦/٥٣"(احمليط البحر"، )١٠/٢٨٦"(القرطيب تفسري"، )٢/٢٢٣"(اختصار النكت-السالم عبد بن العز تفسري"

  ) .   ١٢/٣٢٢"(الكتاب



 

   .)١(أيضاً عباس ابن عن مروي وهذا
وهذا قولٌ مردود، فهذه الشجرة مل جير هلا ذكر يف كتاب اهللا تعاىل، ومل تعرف يف السنة كذلك، 

  .ية عليهافكيف حنمل اآل
 بن سعيد عن ذكرنا يف املسألة السابقة ما على الرجال عن كناية الشجرة أن :)٢(القول الثالث

  .)٣(املسيب
  .أن مثل هذا ال يقال إال بتوقيف، وال توقيف: وهذا قولٌ ضعيف، وسبب ضعفه

   .)٤("حمدث ضعيف قول وهذا: "ابن عطية قال
  .)٥(وقد أشار إىل هذا ابن تيمية فال يبعد أن يكون من وضع الرافضة، ~وصدق 

 : تعاىل لقوله اليهود هي القرآن، يف امللعونة الشجرة أن: ويف املعىن قول رابع ذكره الرازي وهو
{ ^ ] \ [     Z Yz  )٦()٧٨:املائدة( .  

وهذا القول ضعيف؛ألن الشجرة عند إطالقها ال ينصرف إىل الشجر الذي هو النبات ال غري، إال أن 
  .ل على خالف هذا، ومل نر ما يدل على خالف هذايدل دلي

  
  

  الترجيح

                                  
 البحـر "، )٤/١٦٧"(تفسـري اخلـازن  "، )١٠/٢٨٦"(القـرطيب  تفسري"، )٥/٤٦٨"(املسري زاد"، )٢/٦٣٢"(الكشاف: "انظر) ١(

  ).      ٦/٥٣"(احمليط
 تفسـري "، )٢٠/١٨٩"(الـرازي  تفسـري "، )٣/٤٦٨"(الـوجيز  احملـرر "، )٣/٢٥٤"(والعيـون  النكت: "انظر هذا القول يف) ٢(

  ).       ١٠/٢٨٦"(القرطيب
عن ابـن عبـاس وقـد    ) ٣/٣١٣"(بغداد تاريخ"سبق خترجيه عن ابن املسيب يف املسألة السابقة، وقد رواه اخلطيب البغدادي يف) ٣(

  .    ضعفه ابن كثري وقد مضى نقل كالمه
  ).    ١٠/٢٨٦"(لقرطيبا تفسري: "، وانظر)٣/٤٦٨"(الوجيز احملرر) "٤(
  ).    ٥/٣٨٣"(التعارض درء"، )٧/٢٤٦"(النبوية السنة منهاج"، )٧/٢٤٦"(النبوية السنة منهاج:"انظر) ٥(
  ،  )١٢/٣٢٢"(الكتاب علوم يف اللباب"، )٢٠/١٨٩"(الرازي تفسري: "انظر) ٦(

      



 

هو أن الشجرة امللعونة شجرة الزقوم، وسبب هذا  -والعلم عنده سبحانه وتعاىل -الذي يترجح يل
هو أنَّ اهللا تعاىل ذكرها يف سورة الصافات، وذكر أنه سبحانه جعلها فتنة للكافرين، وهذا : الترجيح

| {  ~ _ `  f e d c b a  } :ية، قال تعاىليلتقى متاماً مع هذه اآل
 m l k j  i h gz  )٦٤-٦٢:الصافات.(  

، وهذا القول أقوى األقوال، وأسلمها من املعارضة، تفسري القرآن بالقرآن: وأرفع درجات التفسري
د فالقول الثاين، ال ميكن القول به؛ ألا شجرة غري معروفة، فكيف نفسر القرآن مبا ال يعرف، نعم ق

يكون تفسرياً لشجرة الزقوم، يعىن أنَّ شجرة الزقوم معروفة عند البعض ذا االسم الذي مساه ابن 
  . عباس، أما أنا نفسر الشجرة به، فال؛ ألنه تفسري بأمر غري معلوم صحته

والعلم . فال ميكن القول بأحدمها إال ببينة وبرهان، ومل جند ما يؤيدمها: وأبعد منه القول الثالث والرابع
  .عند اهللا تعاىل

  

  

  

  

  

  

  

  

{ X W   ©   ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢     ¡  �  ~
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــ

  :وفيها مسألتان، مها
  ما املراد مبشاركة الشيطان للناس يف أمواهلم؟] ٢٢٤[



 

  : ~تيبة قال اإلمام ابن ق

 "ª  ©   ¨ "١("بالزنا "» "بالنفقة يف املعاصي(.  
  
  

  الدراسة
اختار اإلمام ابن قتيبة أنَّ مشاركة الشيطان لبين آدم يف املال هي إنفاقهم للمال يف معاصي اهللا، وهذا 

  .اإلنفاق للمال يف املعصية، إمنا هو طاعة للشيطان، فهذا وجه مشاركته هلم
  . حتصيله بل يف إخراجهلكنها مشاركة، ليست يف 

  : وحنو هذا املذهب جاء عن اإلمام جماهد، فقد قال
  .)٢("اهللا طاعة بغري فأكلها :األموال يف شركته أما"

  .)٣(وإليه ذهب احلسن البصري
  .)٤(- فيما يظهر-واختاره القرطيب

   .أنعامهم من حيرمونه كانوا ما أا: ويف اآلية قول ثان، وهو
   .)٦("اهللا لغري والوصيلة والسائبة البحرية جعلوا أن :األموال يف مشاركته: "قال أيضاً، و)٥(عباس قاله ابن

   .)٦("اهللا
  .)٨(، واختاره الزجاج) ٧(ومبثله قال قتادة

                                  
  ).    ٢١٩ص"(تفسري غريب القرآن)  "١(
  ).       ١٥/١١٩(ه الطربي، وأخرج)١/٣٦٦"(جماهد تفسري)"٢(
 يف وينفقوهـا  خبيـث  من يكسبوها مرهم أن: عنه أنه قال) ١٥/١١٩(، وأخرج الطربي)٢/٣٨٢(أخرجه الصنعاين يف تفسريه) ٣(

  . حرام
  .     أنس  أصحاب من رجل وهو حممد، أيب عن):٢/٣١٩(يف تفسريه وقد أسنده السمرقندي 
      ).١٠/٢٨٩"(القرطيب تفسري:"انظر) ٤(
  "().زاد املسري:"مردويه، وانظر إىل ابن) ٥/٣١٢"(املنثور الدر"وعزاه يف ) ١٥/١٢٠(أخرجه الطربي) ٥(
  .مردويه إىل ابن) ٥/٣١٢"(املنثور الدر"وعزاه يف ) ١٥/١٢٠(أخرجه الطربي) ٦(
  ).         ١٥/١٢١( والطربي) ٢/٣٨١(يف تفسريه  أخرجه الصنعاين) ٧(
  ).    ٣/٢٥٠(زجاجلل"معاين القرآن:"انظر) ٨(



 

   .ألهلتهم يذحبون كانوا ما: مشاركته لبين آدم: ويقارب هذا القول قول من قال
  .)١(الضحاك قاله

ا متفقان على أن املشاركة يف إنفاق املال يف احلرام، غري وهذان القوالن ال خيالفان القول األول بل مه 
  .أن هذين القولني نصا على نوع من اإلنفاق احملرم

   .حرام من أصيبت اليت املراد مشاركتهم يف األموال: القول الرابع
واختاره الفراء والسمرقندي والواحدي وابن اجلوزي  )٢(- يف رواية- جماهد وإىل هذا ذهب

  .)٣(والسيوطي
إذ أنَّ املال احملرم من أعظم املخالفات اليت يؤز  -بناء على هذا القول واضحة–ووجه املشاركة 

الشيطان إليها بين آدم، وما ذلك إال للضرر العظيم والشؤم القبيح الذي جيره الكسب احملرم على دين 
  . املرء

  
  
  
  
  

  الترجيح
شمل سائر ما ذكر؛ إذ اجلميع صادق عليه الذي يترجح يل أنَّ مشاركة الشيطان لإلنسان يف ماله ت

وصف املشاركة، فالكسب احملرم مما حيبه الشيطان ويرتضيه، ويدفع إليه بين آدم، فال ينبغي حصره على 
  :نوعٍ واحد، قال ابن عطية

                                  
  ).    ٣/١٢٣"(البغوي تفسري: "، وانظر)١٥/١٢٠(أخرجه الطربي) ١(
  ).   ١/٣٦٦"(جماهد تفسري: "انظر) ٢(
" الوسـيط "، )٢/٦٤٠( للواحـدي "الـوجيز "، )٢/٣١٩"(السـمرقندي  تفسـري "،)٢/١٢٧(للفـراء "معاين القـرآن : "انظر) ٣(
  ).   ٣٧٣ص"(اجلاللني تفسري"، )١/٣٠٧" (الغريب تفسري يف األريب تذكرة"،)٣/١١٦(



 

 "»   «  ª  ©   ¨  «يف املصرف ذلك فإن باملال، الناس يصنعها معصية لكل عام 
 الكاهن وحلوان اخلمر ومثن البغي، مهر ذلك ومن وشبهها، البحائر كذل فمن إبليس، خط هو املعصية
  .)١("دأبا الناس يف يوجد مما ذلك وغري والربا،

  :قال الشوكاين
 حق، غري من أخذاً كان سواٌء الشرع، وجه خيالف فيها تصرف كل فهي :األموال يف املشاركة أما" 
 حبرية وجعلها األنعام، آذان تبتيك ذلك ومن والربا، والسرقة كالغصب حق، غري يف وضعاً أو

  .)٢("وسائبة
وإىل ذهب مجع من املفسرين كالطربي والزجاج والسمعاين والبغوي والرازي والبيضاوي واخلازن 
وابن جزي الكليب وابن حيان والنسفي وأبو السعود والشوكاين والقامسي وابن عاشور والشنقيطي 

  .)٣(واملراغي
  
  
  
  
  .بيان مشاركة الشيطان لبين آدم يف األوالد: يةاملسألة الثان] ٢٢٥[

  :~قال اإلمام ابن قتيبة 

"ª  ©   ¨ "٤("بالزنا "» "بالنفقة يف املعاصي(  .  
  

  الدراسة
                                  

  ).    ٣/٤٧٠"(الوجيز احملرر) "١(
  ).   ٣/٢٤٢"(القدير فتح) "٢(
، )٢٠/٦( "الـرازي  تفسـري "، )٣/١٢٣"(البغـوي  تفسري"، )٣/٢٥٩"(السمعاين تفسري"، )١٥/١٢٠"(الطربي تفسري: "انظر) ٣(
 أيب تفسـري "، )٦/٥٦"(احملـيط  البحر"، )٢/١٧٥"(الترتيل لعلوم التسهيل"،)٤/١٦٨"(تفسري اخلازن"،)٣/٤٥٦( "البيضاوي تفسري"

، )٣/١٦٩"(البيـان  أضواء"، )١٥/١٥٤"(والتنوير التحرير"،)٦/٤٧٤"(تفسري القامسي"، )٣/٢٤٢"(القدير فتح"،)٥/١٨٤"(السعود
  ).     ١٥/٧١"(تفسري املراغي"
  ).    ٢١٩ص"(تفسري غريب القرآن)  "٤(



 

  :اختلف املفسرون يف معىن مشاركة الشيطان لإلنسان على أربعة أقوال
   .الزنا أوالد أم :القول األول

  .)٣(ضحاكوال )٢(وجماهد )١(عباس ابن قال وذا
  .)٤(واختاره السمرقندي والواحدي وابن اجلوزي والسيوطي

بأن ولد الزنا ال ذنب له، ومشاركة الشيطان هي فعل الفاحشة ال يف االبن نفسه، : ويناقش هذا القول
  !!.شاركهم الشيطان يف ابن الزنا؟: فكيف نقول

ي كان به هذا االبن، وملا إنه شاركهم يف السبب الذ:وميكن التخلص من هذا اإليراد بأن يقال
  . شاركهم يف السبب، كان كأنه شاركهم يف املسبب

   .البنات ما أطاعوه من وأد :والثاين
   .)٥(عباس ابن عن ويروى هذا

  .واضح، إذ أم أطاعوا يف شأن وأد بنام: ووجه املشاركة
  وهذا القول  مناف، وعبد ى،العز وعبد مشس، كعبد ألوثام، عبيداً أوالدهم تسمية أا :القول الثالث

  
  .)٧(، واختاره الزجاج)٦(عباس ابن مروي عن

  .وهذا أيضاً املشاركة فيه ظاهرة، فهو شاركهم يف شأن من شئون أبنائهم
  .اإلسالم صبغة غري أوالدهم من وصبغوا ونصروا وهودوا جمسوا ما :والرابع
  .)٩(وقتادة )٨(احلسن قاله

                                  
  ،    )٢/٢٦٤"(سليمان بن مقاتل:"، وانظر)٧/٢٣٣٧(حامت  يبأ وابن) ١٥/١٢٠(أخرجه الطربي) ١(
  ).   ٧/٢٣٣٧" (حامت أيب تفسري ابن"ويف )١٥/١٢٠،١٢١(، واألثر قد أخرجه الطربي)١/٣٦٦"(جماهد تفسري: "انظر) ٢(
  ).    ١٥/١٢١(أخرجه الطربي) ٣(
" الغريـب  تفسري يف األريب تذكرة"، )٣/١١٦("الوسيط"، )٢/٦٤٠(للواحدي "الوجيز"، )٢/٣٢٠"(السمرقندي تفسري:"انظر) ٤(
  ).      ٣٧٣ص"(اجلاللني تفسري"، )١/٣٠٧(
  .    املنذر إىل ابن) ٥/٣١٢"(املنثور الدر"، وعزاه يف )٧/٢٣٣٧(حامت  أيب وابن) ١٥/١٢١( أخرجه الطربي) ٥(
  ).    ١٥/١٢١( الطربي أخرجه) ٦(
  ).    ٣/٢٥٠(للزجاج"معاين القرآن:"انظر) ٧(
  ).    ١٥/١٢١( الطربي أخرجه )٨(
  ).         ١٥/١٢١( والطربي) ٢/٣٨١(يف تفسريه  أخرجه الصنعاين) ٩(



 

  .معه فيجامع إحليله على ينطوي فاجلان اجلماعة عند يسم إذا مل وذكر غري واحد أن املشاركة تكون
  .)١(ويذكر هذا القول عن جماهد

وهذا ضعيف؛ ألنَّ مثل هذا ال يقال بالرأي، بل حيتاج إىل بينة، كما أن اجملامع ذا مل يسم، مل يفعل 
ن عطية هذا شاركه الشيطان يف مجاع أهله، ولعله هلذا أو غريه ضعف اب: معصية، فكيف يقال

  .)٢(القول
 اخلسيسة واحلرف الفحش على املشتمل الشعر وحفظ القتال يف يرغبوهم أن على محلهم :وقيل 

    .)٣(اخلبيثة
  
  
  
  
  
  
  الترجيح  

هو أن مجيع ما ذكر يدخل يف املشاركة، فال تقصر على نوع  -والعلم عند اهللا تعاىل- الذي يترجح 
األبناء من تسمية وتربية أو غري ذلك، فهو من مشاركة منها، فكل ما كان من املعاصي يف شأن 

  :الشيطان لبين آدم، قال اإلمام الطربي
 أو اهللا، يكرهه ما بتسميته اهللا عصى أنثى ولدته ولد كل :يقال أن بالصواب ذلك يف األقوال وأوىل"

 اليت األمور من ذلك غري أو ووأده، قتله أو بأمه، بالزنا أو اهللا، ارتضاه الذي الدين غري يف بإدخاله
 ألن منه؛ أو له املولود ذلك ولد من فيه إبليس مشاركة يف دخل فقد فيه، أو به، بفعله ا اهللا يعصى

                                  
، )٤/٢٧٥" (البغـوي  تفسـري "،)٩/١٩١"(الثعليب تفسري"، )٢/٣٢٠"(السمرقندي تفسري: "، وانظر)٢٧/١٥١(أخرجه الطربي) ١(
  ). ١٥/١١٢"(املعاين روح"،)٧/٧١١"(املنثور الدر"، )١٠/٢٨٩"(القرطيب تفسري"
  ).    ٣/٦٤٠"(الوجيز احملرر:"انظر) ٢(
  ).    ١٥/١١٢"(املعاين روح"، )٦/٥٦"(احمليط البحر:"انظر) ٣(



 

 ما فكل معىن، دون مبعىن فيه الشركة معىن» ¨   ©  ª  »   «: بقوله خيصص مل اهللا
  .)١("فيه إبليس به أو فيه، اهللا عصى من مشاركة فهو فيه، أو الشيطان به وأطيع به، أو فيه اهللا عصى

  :قال ابن كثري بعد أن نقل كالم ابن جرير
 مسلم صحيح يف ثبت فقد املشاركة، بعض فسر اهللا رمحهم السلف من وكل متجه، قاله الذي وهذا"
 حنفاء، عبادي خلقت إين :وجل عز اهللا يقول: "قال  اهللا رسول أن محار  بن عياض عن

 رسول أن الصحيحني ويف )٢("هلم أحللت ما عليهم وحرمت دينهم، عن مفاجتالته الشياطني، فجاءم
 ما الشيطان وجنب الشيطان، جنبنا اهللا بسم :قال أهله يأيت أن أراد إذا أحدهم أن لو:"قال  اهللا

  .)٤(")٣("أبدا الشيطان يضره مل ذلك، يف ولد بينهما يقدر إن فإنه رزقتنا،
، كابن عطية والبيضاوي وابن جزي وابن حيان والنسفي وهكذا قال غري واحد من احملققني

  .)٥(وأبوالسعود والشوكاين واأللوسي والقامسي وابن عاشور والشنقيطي واملراغي

   

{ X W   |  {    z  y  x  w  vu   t  s  r  q
¡  �  ~  }z )٧١:اإلسراء.(  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــ
  :حدة، وهيوفيها مسألة وا

  ما املراد باإلمام يف اآلية الكرمية؟]٢٢٦[
  :~قال اإلمام ابن قتيبة 

                                  
  ).       ١٥/١٢١"(الطربي تفسري) "١(
  ).٢٨٦٥( أخرجه مسلم) ٢(
  . من حديث ابن عباس)  ١٤٣٤(ومسلم )٤٨٧٠)(٣٠٩٨)(١٤١( البخاري أخرجه) ٣(
  ).    ٣/٥١"(كثري ابن تفسري) "٤(
، )٦/٥٦"(احملـيط  البحـر "، )٢/١٧٥"(الترتيل لعلوم التسهيل"،)٣/٤٥٦( "البيضاوي تفسري"، )٣/٦٤٠"(الوجيز احملرر: "انظر) ٥(
 تفسـري "، )١٥/١٥٤"(والتنـوير  التحريـر "،)٦/٤٧٤"(تفسري القامسي"، )١٥/١١٢"(املعاين روح"، )٥/١٨٤"(السعود أيب تفسري"

  ).     ١٥/٧١"(تفسري املراغي"،)١٧٠/ ٣"(بيانال أضواء"، )٤٦٢ ص"(السعدي



 

: أي" u   t  s  r  q : "مث جيعل الكتاب إماماً يؤمت مبا أحصاه، قال اهللا عز وجل"
  .)١("بكتام الذي مجعت فيه أعماهلم يف الدنيا

  
  

  الدراسة
 ~أقوال، وقد اختار اإلمام ابن قتيبة  أربعة ة علىاختلف أهل التأويل باملراد باإلمام يف اآلية الكرمي

فالكتاب جيتمع فيه وصفان  - فيما أحصاه ومجعه- الكتاب؛ ألن الكتاب يؤمت به أي: أن املراد باإلمام
اإلحصاء، وعدم الظلم، فال يفوته شيء، وال يدون فيه غري ما عمله العامل، فهو إذاً إمام يؤمت به : اثنان

  .)٢("أعماهلم تعرف يف إليه يرجع ألنه إماماً؛ يسمى والكتاب:"يف هذا، قال القرطيب

¯ ° ± ² } :كتاب األعمال بأنه إمام، كما يف قوله تعاىل وقد وصف اهللا 
 ¾     ½ ¼ » º ¹ ¸¶ µ ´  ³z )١٢:يس(.  

º ¹ « ¼ ½      «: وجل عز قال كما إماماً، الكتاب ويسمي: "قال اإلمام البغوي
¾«" )٣(.  

    .)٤("كتام ومعهم أناس كل ندعو :أي مع، مبعىن فالباء :"وعلى هذا
 )٨(، واختاره ابن كثري)٧(ومقاتل بن سليمان)٦(، وهو قول احلسن)٥(وعزاه ابن كثري إىل ابن عباس

  .)٩(وذكره السيوطي احتماالً يف معىن اآلية الكرمية

                                  
  ).   ٢١٩ص"(تفسري غريب القرآن"، )٤٥٩ص"(تأويل مشكل القرآن) "١(
  ). ١٠/٢٩٦"(القرطيب تفسري) "٢(
  ).٢١/١٥"(الرازي تفسري"، )٦/١١٦"(الثعليب تفسري: "، وانظر)٣/١٢٦"(البغوي تفسري) "٣(
  . سريٍبتصرف ي) ٢١/١٥(قاله الرازي يف تفسريه) ٤(
  ، )٣/٥٣"(كثري ابن تفسري: "انظر) ٥(
    ). ١٥/١٢٧(والطربي )٢/٣٨٢(يف تفسريه أخرجه الصنعاين) ٦(
  ).  ٢/٢٦٦"(سليمان بن مقاتل تفسري:"انظر) ٧(
  ،)٣/٥٣"(كثري ابن تفسري: "انظر)٨(
    ). ٣٧٤ص"(اجلاللني تفسري) "٩(



 

  :وأدلة هذا القول ثالثة
 ).يس(ذا آية أن الكتاب يسمى إماماً، وأصدق دليلٍ على ه - 

} : أن يف السياق ما يدل عليه، ويرجحه، أال وهو أن اهللا تعاىل قال  بعد أن ذكر هذا اإلمام - 
 £ ¢ ¡ � ~ }  | {   z y x w

 ®   ¬ « ª © ¨ §  ¦ ¥     ¤z  )فبعد أن ذكر ). ٧٢- ٧١:اإلسراء
 على كتاب اإلمام ذكر ما ينبين عليه، وهو األخذ باليمني أو بالشمال، وهذا ال يصدق إال

 .األعمال
  :يقول ابن كثري        

vu t s r q }:تعاىل قال وهلذا األعمال، كتاب هو :باإلمام ههنا املراد"        
}  | {   z y x wz  )١( )"٧١:اإلسراء(. 

أن اهللا تعاىل أخرب أن الناس يدعون يوم القيامة إىل كتاب أعماهلم، كما يف : ويؤيد هذا القول - 

¤ ¥  ¦ §¨ ©   µ ´ ³          ² ± °    ¯         ® ¬ « ª ¶        }:قوله تعاىل
 Á            À ¿  ¾         ½ ¼ »º ¹  ¸z  )٢٩-٢٨:اجلاثية.( 

  .فتلتقي هذه اآلية مع اآلية اليت حنن بصدد احلديث عنها، والعلم عند اهللا تعاىل   

 وقال  ºz « ¼ ½ ¾ ¹ }:تعاىل لقوله األرجح؛ هو القول وهذا:"يقول ابن كثري

  .)٢("اآلية) ٤٩:الكهف(  t s r    q p   o nz}:تعاىل
   .على األمم أنزل الذي اختار أصحابه أن املراد باإلمام الكتاب :القول الثاين
  .)٤(، وظاهر صنيع السمرقندي اختياره) ٣(زيد قاله ابن

                                  
، )٣/١٢٦"(البغـوي  تفسري"، )٦/١١٦"(الثعليب تفسري"، )٤/١٧٧( نحاسلل"القرآن معاين: "، وانظر)٣/٥٣"(كثري ابن تفسري) "١(
  ).  ٣/١٧٦( "البيان أضواء"،)١٢/٣٤٤"(الكتاب علوم يف اللباب"،)١٠/٢٩٨"(القرطيب تفسري"
  ).  ٣/٥٣"(كثري ابن تفسري) "٢(
  ،  )١٥/١٢٧(الطربي أخرجه) ٣(
  ).٢/٣٢١"(السمرقندي تفسري:"انظر) ٤(



 

  .)١(جرير، وتابعه الشنقيطي، فومها  ونسبه ابن كثري إىل ابن
 اإلجنيل وأهل بالتوراة، التوراة الناس مبا أنزل عليهم من كتاب، فيدعى أهل هذا القول؛ فيدعىوعلى  

  .القرآن أهل يا اإلجنيل، أهل يا التوراة، أهل يا :فيقال بالقرآن، القرآن وأهل باإلجنيل،
  .اماًووجه تسمية الكتاب املرتل إماماً ظاهر، فإن الكتاب املرتل يقصد، ويعمل به، فهو يتخذ إم

كتاب : تأويل اإلمام بالكتاب، فيحتمل أما أرادا )٣(والضحاك )٢(رواية يف وقد جاء عن جماهد
   .األعمال، أو الكتاب املرتل

  .رئيسهم، وقدوم، وهذا شاملٌ لرئيس اهلداية، ورئيس الضاللة أنه :القول الثالث
، قال )٥(صفهاين وابن عاشورتعاىل والراغب األ ~، واختاره ابن جرير )٤(عباس وهذا مذهب ابن

 أناس كل ندعو يوم :ذلك معىن :قال من قول :بالصواب عندنا األقوال هذه وأوىل:" ابن جرير
 فيما اإلمام، العرب استعمال من األغلب ألن الدنيا؛ يف به ويأمتون به، يقتدون كانوا الذي بإمامهم
 التسليم جيب خبالفه حجة تثبت مل ما ،أوىل األشهر إىل اهللا كالم معاين وتوجيه به، واقتدي ائتم
  .)٦("هلا

يفهم منه إرادة اإلمام من الرجال؛ ألن االقتداء يكاد " به يقتدون كانوا الذي بإمامهم:" ~فقوله 
  .نقتدي ذا اإلمام: خيتص م، ال بالكتب، فال يقال نقتدي ذا الكتاب، ولكن يقال

   .عملهم: املراد :القول الرابع
  .)٨( أبوالعالية قال وبه )٧(عباس عن ابن روي

  :وعلى هذا، فالنداء باألعمال، أي مبا غلب على أصحاا منها، قال الشوكاين
  .)٩("ذلك وحنو املصلون؟ أين الصائمون؟ أين الصابرون؟ أين اجملاهدون؟ أين :مثالً فيقال"

                                  
  .    ، وسيأيت نقل كالم ابن جرير يف القول الثالث )٣/١٧٦"(البيان أضواء"، )٣/٥٣"(كثري ابن تفسري: "انظر) ١(
    ).١٥/١٢٧"(الطربي تفسري"، )١/٣٦٧"(جماهد تفسري:"انظر) ٢(
  ). ١٥/١٢٧(الطربي أخرجه) ٣(
    ). ١٧٤ص"(الثوري تفسري: "انظر) ٤(
  ).  ١٥/١٦٨"(لتنويروا التحرير"، )٢٤ص"(القرآن غريب يف املفردات: "انظر) ٥(
    ).١٥/١٢٧"(الطربي تفسري) "٦(
  ). ١٥/١٢٦(الطربي أخرجه)٧(
  ، )١٥/١٢٧(الطربي أخرجه) ٨(
  ). ٣/٢٤٦"(القدير فتح) "٩(



 

األعمال الصاحلة، ال  بأنَّ العمل يتبع صاحبه، ال العكس، وكون الناس ينادون ببعض: ويناقش هذا
أنا ال جند دليالً على : يعين أم ينادون بكل عمل صاحل، وال أم ينادون بسائر األعمال السيئة، مبعىن

مناداة من وصل رمحه، ويف املقابل، ال جند دليالً على مناداة السراق، وال الزناة، وال العاق لوالديه، 
على هذا املعىن، لقلنا قوالً ال دليل عليه، وهذه من املسائل الغيبية اليت ولفظ اآلية عام، فلو أنَّ محلناها 

  .ال نقول فيها إال ببينة
  !!  وهل املناداة تسوغ تسميته إماماً؟!! أين تسمية العمل إماماً؟: وأيضاً

   .نبيهم :املراد: القول اخلامس
   .)٢(رواية يف وجماهد )١(قتادة قاله

  .)٣(والسعدي -يف أحد قوليه- ابن اجلوزيواختاره الواحدي والبغوي و

 متبعي ، هاتوا إبراهيم متبعي هاتوا :يقال:"وعلى هذا، فتكون املناداة يوم القيامة بأمساء األنبياء
 متبعي هاتوا :يقال مث بأميام، كتبهم فيأخذون احلق، أهل فيقوم  حممد متبعي ، هاتوا موسى

  .)٥("ضاللة وإمام هدى، إمام :)٤(عباس ابن قول معىن وهذا الضاللة، رؤساء متبعي هاتوا الشيطان،
وعلى هذا، فهذا القول ال خيالف القول السابق، ويكون من نص على النيب، نص على بعض أفراد هذا 
اللفظ العام، ومل يرد تفسريه به، وقصره عليه، وحينئذ، فال ينبغي عد هذا القول قوالً مغايراً للقول 

  .السالف

_  ` e d c ba }  ": تعاىل قوله القول هلذا ويدل:"عالمة الشنقيطيقال ال
k j   i h g fz )وقوله )٤٧:يونس: {  |          { z y   x w

b a ` _ ~     }z  )وقوله )٤١:النساء:{ T S  R Q P O

                                  
    . ،)١٥/١٢٦(والطربي) ٢/٣٨٢(يف تفسريه أخرجه الصنعاين) ١(
    ، )١٥/١٢٦(الطربي أخرجه) ٢(
 نزهـة "، )١/٣٠٧" (الغريب تفسري يف األريب تذكرة"، )١/٢٣١(للبغوي"السنة شرح":  ،)٢/٦٤٢( للواحدي "الوجيز: "انظر) ٣(
  ).٤٦٣ص"(السعدي تفسري"، )١٢٦ص"(النواظر األعني نزهة"
    ، )١٧٤ص"(الثوري تفسري: "انظر) ٤(
  ،  )٢/٦٤٢( للواحدي "الوجيز"قاله الواحدي يف ) ٥(



 

]  \ [ Z Y XW V U z )وقوله )٨٩:النحل: {   Z Y
a `   _ ^ ] \ [z  )٦٩:الزمر.( 

 . )١(" النيب  إمامهم ألن احلديث؛ ألصحاب شرف أكرب هذا ويف:  فالسل بعض قال

  .لكن هذه اآليات تثبت جميء الرسول للشهادة على قومه، وليس أن األمم تدعى م
  : ويف اآلية قولٌ آخر ضعيف، ذكره الزخمشري مضعفاً له، قال الزخمشري

 الدعاء يف احلكمة وأن بأمهام، القيامة يوم يدعون الناس وأن أم، مجع اإلمام أن: التفاسري بدع ومن"
 يفتضح ال وأن ، واحلسني احلسن شرف وإظهار السالم، عليه عيسى حق رعاية اآلباء دون باألمهات
  .)٢("؟ حكمته اء أم لفظه، أصحة أبدع؟ أيهما شعري وليت الزنا، أوالد

  
  الترجيح

فة؛ ألن اإلمام هو ما ائتم به غريه، ودله إىل عند النظر إىل لفظ اإلمام جند أنه يسع األقوال السال
 كل :اللغة يف اإلمام"الطريق، وهذا صادق على النيب والكتاب املرتل والرأس بل وكتاب األعمال،إذ 

 إمام والقرآن رعيته، إمام واخلليفة أمته، إمام فالنيب ضاللة، أو هدى على كانوا قوم، به ائتم من
  .)٣("الصالة يف به يقتدى الذي هو القوم املسلمني، وإمام

  .  )٤("به واهتديت ، به ائتممت ما كل واإلمام: "قال الراغب األصفهاين
  : وهلذا رجح ابن عطية هذا القول، فإنه قال بعد أن ذكر األقوال

  .)٥("املقصد يف به ويهتدى به يؤمت ما هو اإلمام ألن كله؛ هذا تعم اإلمام، ولفظة"
كتاب األعمال، وعلى : اختياراً مقارباً هلذا، لكنهم أخرجوا قول من قال وفريق من أهل العلم اختاروا

  :رأس هؤالء الزخمشري، وتابعه البيضاوي والنسفي وأبو السعود، يقول الزخمشري
                                  

  ). ٣/١٧٦"(البيان أضواء) "١(
 روح"،)٥/١٨٧( "السـعود  أيب تفسـري "،)٦/٦٠"(احملـيط  البحـر "،)٢١/١٤"(الرازي ريتفس: "، وانظر)٢/٦٣٧"(الكشاف) "٢(

  ).  ١٥/١٢١"(املعاين
  ). ٢١/١٤"(الرازي تفسري) "٣(
 فـتح "، )١٢/٢٥" (العرب لسان"، )١٠/٤٦٠"(اللغة يف احمليط"، )١٥/٤٥٧"(اللغة ذيب: "وانظر ،)٩٩ص"(القرآن غريب" )٤(

   .)٣/٢٤٦"(القدير
  ).  ٣/٤٧٣"(الوجيز احملرر) "٥(



 

" u "أهل يا ، فالن أتباع يا:  فيقال دين، أو كتاب، أو الدين، يف مقدم أو نيب من به ائتموا مبن 
  .)١("كذا وكتاب كذا، دين

من أن املراد باإلمام يف  ~وهذا قول له وجاهته، غري أن األقوى واألظهر، ما ذهب إليه ابن قتيبة 
كتاب األعمال، ويؤيد هذا السياق، وهو من أقوى املرجحات، كما هو معلوم، ولذا، ملا : اآلية الكرمية

ثنني، فآخذ كتابه بيمينه، ذكر اهللا أنه يدعو الناس بإمامهم أخرب أن الناس بعد هذه الدعوة على صنفني ا
وآخذ كتابه بشماله، فهذا دليل بني على أنَّ املراد به كتاب األعمال، أما إن قلنا ما يقتدى به وما يتبع 

مث تعرض تلك : من الرسل والكتب والرؤساء، فنحتاج حينئذ إىل تقدير يف اآلية الكرمية؛ لنقول
الرسل، أو مناقضتها هلم وهلا، مث يأخذون صحائف األعمال اليت عملها الناس لريى موافقتها للكتب و

  . كتاب األعمال، مل حنتج هلذا: تلك األعمال، لكنا إن قلنا بأن املراد
. على أن هذا التأويل ال ينفي جميء الرسول، بل هو ثابت، لكن تأويل اإلمام بالكتاب هو الراجح ههنا

 أمته على شاهداً يكون أن البد فإنه أمته، بني اهللا حكم إذا بالنيب جياء أن ينايف ال وهذا: "قال ابن كثري

  a `   _ ^ ] \ [ Z Yz } :تعاىل كقوله بأعماهلا،
z y   x w }          | {     ~ _ ` a   } :تعاىل وقوله ).٦٩:الزمر(

bz  )٢( " )٤١:النساء(  .  

{ X W         j   i h  g fe d c b a ` _ ^  ]
 kz  )٧٨:اإلسراء.(  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــ

  :وفيها مسألة واحدة، وهي
  .بيان املراد بدلوك الشمس] ٢٢٧[

  :~قال اإلمام ابن قتيبة 

                                  
  ،  )٥/١٨٧" (السعود أيب تفسري"، )٢/٢٩٥"(النسفي تفسري"،)٣/٤٥٨"(البيضاوي تفسري: "، وانظر)٢/٦٣٧"(الكشاف) "١(
  ).٣/٥٣"(كثري ابن تفسري) "٢(



 

دلك النجم، : زواهلا، واألول أحب إيلَّ؛ ألن العرب تقول: غروا، ويقال" ^ _ ` "
  :)١(إذا غاب، قال ذو الرمة

  جنوم وال باآلفالت الدوالك مصابيح ليست باللوايت تقودها  
دلكت، براح يريدون غربت، والناظر قد وضع كفه على حاجبه ينظر إليها، قال : وتقول يف الشمس

  :)٢(الشاعر
  تزحلفا كي بالراح أدفعها           دنفا تكون كادت قد والشمس
 من إليها ينظر اوإمن املوت، الدنف قارب كما بالغروب، مهت قد ألا الدنف؛ يف باملريض فشبهها
  .)٣("بكفه الشعاع ويتوقى تغيب، أن إىل هلا بقي كم ليعلم الكف؛ حتت

  
  
  
  

  الدراسة
  . غربت: اختار اإلمام العريب اللغوي أن الدلوك الوارد يف آية اإلسراء مبعىن الغروب، فمعىن دلكت، أي

ألنَّ : "و الغروب، ولذا قاله: وقد أيد ابن قتيبة قوله هذا، بأن املشهور عند العرب من معىن الدلوك
  ".دلك النجم، إذا غاب: العرب تقول
  .)٤("الشمس غيبوبة إىل الدلوك يف تذهب العرب ورأيت: "يقول الفراء

  .)١("املغرب صالة الشمس، غروب :يعين: "وإىل هذا ذهب جماهد، حيث قال

                                  
، )٢/١٣٧"(والعيـون  النكـت "، )٦/١٢٠"(الثعليب تفسري"، )٧/٢٥١"(الطربي تفسري:"البيت نسبه غري واحد لذي الرمة، انظر) ١(
 تـاج "، )٢/١٥٢"(كـثري  ابـن  تفسـري "، )٤/١٦٧"(احملـيط  البحـر "، )١٠/٤٢٨"(العرب لسان"، )٢/٣١٣" (الوجيز احملرر"

  ).٢٧٤ص"(الرمة ذي ديوان"، والبيت يف )٢٧/١٥٥"(العروس
 مجهـرة "، )١٥/١٣٧"(الطـربي  تفسـري "، )٤/٤٣٩(سـالم  البـن  "احلديث غريب:"البيت نسبه غري واحد للعجاج، انظر) ٢(

  ).٩/١٠٧"(العرب لسان"، )١٩٧ص"(البالغة أساس"، )٢/٣٠٤"(اللغة مقاييس"، )٥/٢١٢"(اللغة ذيب"، )٢/٦٧٩"(اللغة
  ).  ٢٢٠ص"(تفسري غريب القرآن) "٣(
" العـروس  تـاج "، )١٠/٤٢٧"(العـرب  لسـان "، )١/٤٣٦(للزخمشـري "الفـائق : "، وانظر)٢/١٢٩(للفراء"معاين القرآن) "٤(
)٢٧/١٥٥  .(  



 

  .)٦(وعكرمة )٥(زيد وابن)٤(وابن عباس يف رواية )٣(مسعود وابن )٢(علي: وإليه ذهب أيضاً
  .)٧("والسدي والضحاك حيان بن ومقاتل النخعي إبراهيم قول وهو: "قال البغوي

  .)٨(واختاره الزخمشري
  .والعصر صالة الظهر صالة املغرب، وخترج: وعلى هذا القول تكون الصالة املطلوبة

  : يقول اجلصاص
 أن علمنا وقد للغروب، وتارة زوال،لل تارة متيل وقد ميلها، الشمس فدلوك امليل، :اللغة يف والدلوك"

 ومعلوم غاية، وإىل» c b a« : قال ألنه وغايته؛ ايته الليل وغسق الوقت، أول هو دلوكها
 ههنا بالدلوك املراد يكون أن فاألظهر العصر، وقت بينهما ألن الليل؛ بغسق يتصل ال الظهر وقت أن
  .)٩("الغروب هو

: للغاية اتصال املذكورين، وكوما متتاليني، فيصح أن نقول مثالًبأنه ال يشترط : ويناقش هذا الدليل
صلِّ من الظهر إىل العشاء، كما أن املراد باآلية احملافظة على الصلوات، ومداومة فعلها، ويصح على 

 .     أقم الصالة من وقت الظهر إىل وقت العشاء: أن نقول: هذا

  .الزوال، زوال الشمس: دوذهب فريق آخرون إىل أن املرا: القول الثاين
  .)١٠("والتابعني الصحابة من األكثرين اختيار وهو:"قال الرازي

                                                                                                   
  ). ١/٣٦٨"(جماهد ريتفس")١(
  ).٢/٤٥(شيبة أيب ابن أخرجه) ٢(
  ).٢/٣٩٥(واحلاكم) ٩/٢٣٠(والطرباين) ١٥/١٣٤(والطربي) ٢/٤٥(شيبة أيب وابن) ١/٥٦٩(الرزاق يف مصنفه  عبد أخرجه) ٣(
  ).١٥/١٣٤(الطربي أخرجه)٤(
  ).١٥/١٣٥(الطربي أخرجه)٥(
  ،)٢/٣٨٤(الصنعاين يف تفسريه أخرجه) ٦(
 البـن  "القـرآن  أحكـام "،)٣/٢٦٢"(والعيـون  النكـت "، )٦/١٢٠"(الـثعليب  تفسري: "، وانظر)٣/١٢٨"(بغويال تفسري) "٧(

  ). ٤/١٧٣"(تفسري اخلازن"، )٣/٢٠٩(العريب
  ).٢/٦٤١"(الكشاف: "انظر) ٨(
  ). ٣/٢٤٨(للجصاص "القرآن أحكام) "٩(
 احملـرر "،)٨/٧١(الـرب  عبـد  البـن "تمهيـد ال"، )٤/١٨٢(للنحـاس "القـرآن  معاين: "، وانظر)٢١/٢١"(الرازي تفسري)  "١٠(

 علـوم  يف اللبـاب "، )٦/٦٨"(احملـيط  البحـر "، )٣/١٢٨" (البغـوي  تفسـري "،)٣/٢٦٨"(السمعاين تفسري"، )٣/٤٧٧"(الوجيز
  ).١٢/٣٥٥"(الكتاب



 

 )٥(وقتادة )٤(وعطاء )٣(عمر وابن )٢(- يف رواية-عباس وابن )١(- يف رواية- وممن ذهب إليه ابن مسعود
  .)٨(ومقاتل بن سليمان )٧(واحلسن )٦(وجماهد )٥(وقتادة
رقندي والواحدي وابن عطية والبغوي وابن اجلوزي اإلمام مالك والشافعي والطربي والسم: واختاره

 . )٩(والبيضاوي وابن جزي والسيوطي وأبو السعود والسعدي والشنقيطي

  
  .)١٠(وقدمه النسفي

  :واحتج أرباب هذا القول مبا يلي
 :يقول األزهري، وهو من أئمة اللغة: أن الدلوك يطلق ويراد به الزوال - 

: أفلت إذا هلا وقيل دالكة،: النهار نصف زالت إذا للشمس قيل ولذلك الزوال،:  الدلوك"
 . )١١(زائلة احلالتني يف ألا دالكة؛

                                  
  ).١٥/١٣٥(أخرجه الطربي) ١(
) ٢/٩٧( الطـرباين يف األوسـط  و) ١٥/١٣٥،١٣٦(والطـربي ) ٢/٤٣(شـيبة  أيب وابن) ٢/٣٨٤(الصنعاين يف تفسريه أخرجه) ٢(

  ).١/٣٦٤(والبيهقي
  ).١/٣٦٤(، والبيهقي)١٥/١٣٥(والطربي) ٢/٤٣(شيبة أيب وابن) ٢/٣٨٤(الصنعاين يف تفسريه أخرجه) ٣(
  ). ١/٥٤٧"(الرزاق عبد مصنف: "انظر) ٤(
  ).١٥/١٣٦(، والطربي)٢/٣٨٤(الصنعاين يف تفسريه أخرجه) ٥(
  ).١٥/١٣٦(أخرجه الطربي) ٦(
  ).١٥/١٣٥(رجه الطربيأخ) ٧(
  ).٢/٢٦٩"(سليمان بن مقاتل تفسري:"انظر) ٨(
 النكـت "، )٢/٣٢٤"(السـمرقندي  تفسـري "، )١٥/١٣٦"(الطـربي  تفسـري "، )٥٦ص(للشـافعي  "القـرآن  أحكام: "انظر) ٩(

ــوجيز"،)٣/٢٦٢"(والعيــون ــوجيز احملــرر"،)٢/٦٤٤(للواحــدي"ال  شــرح" ،)٣/١٢٨" (البغــوي تفســري"، )٣/٤٧٧"(ال
 ،)٢/١٧٧" (الترتيـل  لعلوم التسهيل"،)٣/٤٦١"(البيضاوي تفسري" ،)١/٣٠٨"(الغريب تفسري يف األريب تذكرة"،)٢/١٨١"(السنة

 أضـواء "، )٤٦٤ص"(السـعدي  تفسـري "، ) ٥/١٨٩" (السـعود  أيب تفسري" ،)٣٧٤ص"(اجلاللني تفسري"،)٣/١٥"(الباري فتح"
    ).٣/١٧٩"(البيان

  ).٢/٢٩٧" (النسفي تفسري:"انظر) ١٠(
 املعجـم "، )٦/٧٥٤" (األعظـم  واحمليط احملكم"، )٧٤ص"(الشافعي ألفاظ غريب يف الزاهر" :، وانظر)١٠/٦٩"(اللغة ذيب) "١١(

  ).١/٢٩٤"(الوسيط



 

الظهر والعصر، وغسق الليل : أن هذا القول يشمل مجيع الصلوات، فوقت الزوال يشمل - 

 ، »e d«: املغرب والعشاء، وصالة الفجر، هي املشار إليها بقوله: يشمل
 القائلني لكثرة الزوال؛ على حيمل أن :القولني وأوىل: "سمعاينكثرة القائلني به، يقول اإلمام ال - 

 الصلوات مجيع اآلية تناولت عليه، محلنا إذا وألنا عليه، محلوه التابعني أكثر فإن به،
  .)١("اخلمس

 زالت، حني الشمس لدلوك جربيل أتاين :"قوله  عليه ويدل: "ما ذكره البيضاوي حيث قال - 
 .)٣(")٢(الظهر يب فصلى

  
  
  

  الترجيح
أنَّ هذا القول : غروا، وسبب الترجيح: أنَّ املراد بدلوك الشمس - والعلم عند اهللا تعاىل - لعل األرجح

يشمل مجيع أوقات الصالة، خبالف القول اآلخر، فإنه خيرج الظهر والعصر، وحيصر املعىن على 
ا على بعض، مع أن الدلوك العشائني، والشك أنَّ مشول اآلية جلميع أوقات الصلوات أوىل من حصره

يف لغة العرب يطلق على الزوال، وعلى الغروب على حد االستواء، كما يفهم من كالم أهل العلم، 
  :وهذا الدليل هو أقوى األدلة، يقول األزهري

                                  
 تفسـري "،) ٢/٣٥٤" (الثعاليب تفسري"،)٣/١٢٨" (البغوي تفسري"، )٣/٤٧٧"(الوجيز احملرر:"، وانظر)٣/٢٦٨"(السمعاين تفسري)"١(
  ).٣/١٧٩"(البيان أضواء"، )٤٦٤ص"(السعدي تفسري" ،)٢/٢٩٧" (النسفي تفسري"،
كمـا قـال الزيلعـي يف    –وابن مردويه ) ١/٣٦١(والبيهقي  -)٣/١٤٦"(املطالب العالية"كما يف -أخرجه إسحاق بن راهويه) ٢(
 يـل جرب جـاء  :قال  من حديث أيب بكر بن عمرو بن حزم عن أيب مسعود األنصاري:  -)٢/٢٨١"(واآلثار األحاديث ختريج"

 .أربعـاً  الظهـر  فصـلى   اهللا رسول فقام مالت، حني الشمس لدلوك وذلك فصل، قم :"فقال  النيب إىل والسالم الصالة عليه
  .احلديث

 هـو  وإمنا األنصاري مسعود أيب من يسمعه مل حزم بن عمرو بن حممد بن بكر أبو: "وهذا إسناد منقطع، قال البيهقي بعد إخراجه له
   ".بلغه بالغ
  .  وليس فيه ذكر دلوك الشمس) ٦٠٩،٦١٠(ومسلم) ٣٠٤٩(صحيح البخاري:"ديث أصله يف الصحيحني،انظرواحل

  ). ٣/٤٦١"(البيضاوي تفسري) "٣(



 

 زواهلا:  دلوكها أن» [  ^ _ ` «: وعز جل اهللا قول يف باحلق أشبه هو والذي" 
   :املعىن اخلمس، للصلوات ظمةمنت اآلية تكون حىت النهار، نصف
 صالتا فيها فيدخل الليل، غسق إىل الشمس زوال وقت يف أدمها أي حممد، يا الصالة أقم: أعلم واهللا

 جل قوله واخلامسة صلوات، أربع فهذه الليل، غسق يف العشاء وصالتا والعصر، الظهر ومها العشي،

. وأمته  حممد على فرضت صلوات مخس فهذه الفجر، صالة وأقم :أي » e d « :وعز
 . )١("صلوات ثالث على مقصوراً اآلية هذه يف األمر كان الشمس غروب الدلوك جعلت وإذا

  : ~وقد اختار شيخ اإلسالم أن الدلوك يشمل كال القولني املذكورين، فال خالف بينهما، يقول 
 امليل، هو الدلوك فإن معاً، يتناوهلما اللفظ بل بقولني، وليس بالغروب، وفسر بالزوال، الدلوك فسر" 

 هلما متناول واللفظ الغروب، ومنتهاه الزوال، فمبتداه ومنتهى، مبتدأ امليل ميلها، وهلذا الشمس ودلوك
   .)٢("االعتبار ذا
  
   
  
  
  
  

{ X Wq p o n m       l k j  i h g fz 
    ).٩٢:اإلسراء(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــ

  :ها مسألة واحدة، وهيوفي
  ما املراد بالقبيل يف اآلية الكرمية؟] ٢٢٨[

                                  
  ). ١٠/٢٤٨"(اللغة ذيب) "١(
  ).١٥/١٨٢"(والتنوير التحرير: "، وانظر)١٥/١١"(جمموع الفتاوى) "٢(



 

  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 

" q p o n m "كفلت به، وقال أبو عبيدة، : قبلت به، أي: ضميناً، يقال: أي
  .)١( "معاينة، ذهب إىل املقابلة

  
  الدراسة

حىت تأيت باهللا واملالئكة؛ : ىنمبعىن كفيالً وضميناً، واملع»q «أن  ~اختار اإلمام ابن قتيبة 
  .ليضمنوا لنا صحة ما جئت به، ويصدقك اهللا ومالئكته

 لفالن مبا فالن قبيل هو :قوهلم وكون القبيل مبعىن الكفيل والضامن مما تعرفه العرب، فهو مأخوذ من
  .وزعيمه عليه

 والضامن والقبالة، الزعامةو واحلمالة الضمان هي الكفالة إن :قولنا أما:" قال اإلمام ابن حزم الظاهري
   .)٢("ذلك يف فيهما خالف ال والديانة فاللغة واحلميل، والزعيم والكفيل القبيل هو

  :قال الراغب األصفهاين
  .)٣("به تكفلت :أي به، وتقبلت فالناً، قبلت :قوهلم من كفيالً، :معناه :وقيل"

   .)٤("الضمان :اللغة يف والقبالة: "قال ابن جزي الكليب

  z  yz } }:تعاىل كقوله اجلمع، به أريد واحد"فالقبيل  هذا؛ ىوعل
  . )٥()"٦٩:النساء(

  . )٧( والضحاك )٦(وهو قول ابن عباس يف رواية

                                  
  ). ٢٢١ص"(تفسري غريب القرآن) "١(
  ). ٥/٢"(الصنائع بدائع: "، وانظر) ٨/١١١"(احمللى) "٢(
  ،)٣٩٢ص"(القرآن غريب يف املفردات) "٣(
  ، )٢/١٧٩"(الترتيل لعلوم التسهيل) "٤(
   ).١٢/٣٨٧"(الكتاب علوم يف اللباب" :، وانظر)٢١/٦٤٨(قاله الرازي يف تفسريه  )٥(
تفسـري  "، )١٠/٣٣١" (القـرطيب  تفسـري "، )٥/٨٧"(املسري زاد"، )٣/١٣٧"(البغوي تفسري"، )٦/١٣٥"(الثعليب تفسري: "انظر) ٦(

  ).٤/١٨٥"(اخلازن
  . ، )٣/١٣٧"(البغوي تفسري"، )٣/١٢٧"(الوسيط"، )٦/١٣٥"(الثعليب تفسري: "انظر)٧(



 

  .)١(واختاره الفراء وابن عزيز السجستاين والسمرقندي
  .)٢(وقدمه الزخمشري والبيضاوي والنسفي

   .عياناً املراد:القول الثاين
، واإلمام )٧( عبيدة وأبو )٦(ومقاتل بن سليمان)٥(جريج وابن)٤(وقتادة)٣(عباس وهذا قول ابن

  .)٨(البخاري
  .ذهبوا إىل أنه مأخوذ من املقابلةف

  :قال الطربي
 فالناً قابلت :قوهلم من املعاينة، مبعىن أنه من قتادة قاله الذي القول :بالصواب ذلك يف األقوال وأشبه"

   :)٩(الشاعر قال كما الته،قب مبعىن فالن، قبيل وفالن مقابلة،
   قبيلها يسرا حبلى كصرخة          مبثلها تبوءوا حىت نصاحلكم

  .)١٠("قابلتها :يعين
 . )١١(الطربي والواحدي والبقاعي والسيوطي: واختار هذا القول

  M L  K   J I H G F E  D C Bz } :ويشهد هلذا املعىن قوله تعاىل
  ).٢١:الفرقان(

  .)١("األول التفسري يؤيد وهذا املقابلة، من "قبالً" :األعرج أوقر: "قال األلوسي

                                  
  ). ٢/٣٢٩"(السمرقندي تفسري"، )٣٧٦ص(للسجستاين"القرآن غريب) "١(
  ).٢/٣٠٠"(نسفيال تفسري"،)٣/٤٦٧"(البيضاوي تفسري"، )٢/٦٤٨"(الكشاف: "انظر) ٢(
  .حامت، ومل أجده يف املطبوع منه أيب ابن إىل) ٥/٣٤٠"(املنثور الدر"، وعزاه يف )٥/٨٧"(املسري زاد: "انظر) ٣(
  ).٣/٤٠"(زمنني ابن تفسري:"، وانظر)١٥/١٦٢( ، والطربي)٢/٣٨٩(يف تفسريه  أخرجه الصنعاين) ٤(
  ).١٥/١٦٢( أخرجه الطربي) ٥(
  ).٢/٨٧"(سليمان بن مقاتل تفسري:"انظر) ٦(
  ).١/٣٩٠"(جماز القرآن) "٧(
  ).٤/١٢٠١"(البخاري صحيح:"انظر) ٨(
 فـتح "، )٥/٧٢"(العـرب  لسـان "، )٥/٨٧"(املسـري  زاد"، )٢/١٥١(البـن هشـام  "النبويـة  السرية: "وهو األعشى، انظر) ٩(

  ). ١٥٠ص(، والبيت يف ديوان األعشى)٣٠/٢٠٨"(العروس تاج"، )٨/٣٩٣"(الباري
  ).٣٩٢ص"(القرآن غريب يف املفردات"،)٦/١٣٥"(الثعليب تفسري: "، وانظر)١٥/١٦٢"(الطربي تفسري) "١٠(
  ). ٣٧٦ص" (اجلاللني تفسري"،)٤/٤٢٥" (الدرر نظم"،)٢/٦٤٧( للواحدي"الوجيز"،)١٥/١٦٢"(الطربي تفسري: "انظر) ١١(



 

وعندي أن هذا القول ال خيالف القول السابق، فهم مل يطلبوا رؤية اهللا جل وعال فحسب، بل ليشهد 
  .وأنه مبعوث من قبله، وحينئذ، يأتلف القوالن وال خيتلفان، وهذا أوىل على صدق النيب 
   .حدا على قبيلة كل قبيلة، لةقبي :املراد: القول الثالث

  . )٣(وجماهد )٢(وإىل هذا ذهب احلسن
  .)٤(واختاره الراغب األصفهاين والفريوزآبادي وابن عاشور

  :حال من املالئكة، قال ابن عادل» q «وعلى هذا املذهب فـ 
 .  )٥(" املالئكة من حاال كان "مجاعة " مبعىن جعلناه وإن"

أن يأتيهم اهللا واملالئكة قبيل قبيل،  -على وجه التعنت-، فهم  طلبوا وهذا القول ال خيالف ما سبق
  .وصحة ما جاء به من عند ربه فيشهدوا بصدق النيب 

  
  
  
  
  

  الترجيح
هو أن اآلية حتمل على املعاين املذكورة مجيعها؛ ألن  -والعلم عنده سبحانه وتعاىل -الذي يترجح يل

ما يرجح أحدها، كما أنه ال تناقض بينها، مع أن القول ا  اللغة وردت ا مجيعها، وليس يف السياق
كلها، يظهر تعنت هؤالء، إذ أم مل يريدوا إال التعنت يف طلب اآليات، ومل يريدوا اإلميان لو أا 

  : فنقول. وقعت هلم

                                                                                                   
  ).١٢/٣٨٧"(الكتاب علوم يف اللباب"، )٦/٧٨"(احمليط البحر"، )٣/٤٨٥"(الوجيز احملرر: "، وانظر)١٥/١٦٩"(املعاين روح) "١(
  ،)٥/٨٧"(املسري زاد"، )٣/٢٦٩"(والعيون النكت: "انظر) ٢(
  ).١٥/١٦٢( وأخرجه الطربي)١/٣٧٠"(جماهد تفسري) "٣(
  ).١٥/٢١٠"(والتنوير التحرير"، )٤/٢٣٦"(بصائر ذوي التمييز"، )٣٩٢ص"(القرآن غريب يف املفردات: "انظر) ٤(
 التحرير"، )٧/٤١١"(الدر املصون"،)٦/٧٨"(احمليط البحر": ، وانظر)١٢/٣٨٧"(الكتاب علوم يف اللباب) "٥(

  ).٣/١٨٤"(البيان أضواء" ،)١٥/٢١٠"(والتنوير
   



 

مبالئكته أن يأيت باهللا تعاىل و إن هؤالء الكفار قد تعنتوا وتشددوا يف طلب اآليات، فطلبوا من النيب 
ويشهدوا بصحة ما جاء به، وهذا من  الكرام مجاعة مجاعة، فريوم عياناً، ويكفلوا هلم صدق النيب 

  .   أشد ما يكون من الطلب

{ X W   s| { z   y x w v u  tz )٩:الكهف.(  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــ
  : وفيها مسألة واحدة، وهي

  بالرقيم؟ ما املراد] ٢٢٩[
  :~قال اإلمام ابن قتيبة 

" x "الكتاب، وهو : لوح كتب فيه خرب أصحاب الكهف، ونصب على باب الكهف، والرقيم

  . )١("مكتوب: أي ) ٩:املطففني( N     Mz    } :فعيل مبعىن مفعول، ومنه
  

  الدراسة
قيم إذاً فعيل، مبعىن أن الرقيم لوح كتب فيه أمساء أصحاب الكهف، فالر ~اختار اإلمام ابن قتيبة 

  :املفعول وهو الكتاب الذي دون عليه أمساؤهم، قال الطربي
 قتيل، :وللمقتول جريح، :للمجروح قيل كما فعيل، إىل صرف مث مرقوم، فعيل أصله الرقيم، وإمنا" 
 به يعرف الذي اخلط ألنه رقم؛ :الثوب يف للرقم قيل ومنه كتبته، إذا وكذا، كذا رقمت :منه يقال
  .)٢("همثن

M     }   :تعاىل قوله ومنه كتبته، إذا الكتاب رقمت :أن الرقم مبعىن الكتب، تقول: وحجة هذا القول
Nz )٩:املطففني(.  

  . )٣("الكتابة:  والرقم ، والعالمة اخلط:  والرقم: "قال الثعليب

                                  
  ).  ٢٢٤ص"(تفسري غريب القرآن) "١(
  ).١٥/١٩٩"(الطربي تفسري) "٢(
  ). ١٠٦ ص"(الصحاح خمتار: "، وانظر)٦/١٤٧"(الثعليب تفسري) "٣(



 

   .)٢(، ومقاتل بن سليمان)١(مجع من املفسرين، كسعيد بن جبري ~وقد سبق ابن قتيبة 
واختاره ابن هشام والفراء والطربي والواحدي والبغوي واخلازن وابن كثري والسيوطي والسعدي 

  .)٣(واملراغي وابن عثيمني
  .)٤(وعزاه ابن منظور إىل أهل اللغة

لعدم -ومل يبني ابن قتيبة ماهية هذا اللوح، هل هو من صخرة، أو رصاص، وهذا ال يعنينا، ولعله هلذا
  .له ابن قتيبةمل يتعرض  -الفائدة

أن الرقم مبعىن الكتابة، هو معىن معلوم يف العربية، لكن كون هذا الكتاب مما : ويناقش هذا القول
  .دونت فيه أمساؤهم ال يسعفه املعىن العريب، بل هو مما حيتاج إىل دليل منفصل، وبرهان مستقل

  .ودينهم شرعهم فيه كتاب أنه :)٥(القول الثاين
  .الكتاب، فهم أصحاب كتاب، أي كتاب فيه دينهم: أن الرقيم: قول السابقووجه هذا القول، كال

ويناقش هذا القول مبا نوقش به القول السابق، ولذا ذهب بعض أهل العلم، إىل أن الرقيم، مبعىن 
  .الكتاب، مث انتهوا إىل هذا احلد، ومل يفسروا ما دون وخط فيه

  . )٦(فيه وعما الكتاب، ذلك عن اهللا خيرب فلم خرب، الكتاب ولذلك كتاب، الرقيم :زيد قال ابن

   .)٧("الرقم من مكتوب " N        " الكتاب "والرقيم: "قال اإلمام البخاري
: معناه الرقيم أن: القرآن آيات وبعض العربية اللغة حبسب عندي األقوال وأظهر:"قال الشنقيطي

  N     Mz   } :تعاىل قوله ومنه بته،كت إذا الكتاب رقمت من مفعول، مبعىن فعيل فهو املرقوم،
 ذهب من لوح أو به، متسكوا الذي شرعهم فيه عندهم كان كتاب الرقيم إن: قلنا سواء) ٩:املطففني(

                                  
  .  حامت أيب وابن املنذر وابن شيبة أيب إىل ابن) ٥/٣٦٢"(املنثور الدر"، وعزاه يف )١٥/١٩٩"(لطربيا أخرجه) ١(
  ). ٢/٢٨٠"(سليمان بن مقاتل تفسري:"انظر) ٢(
، )٣/١٤٥"(البغـوي  تفسـري "،)٢/٦٥٤( للواحدي"الوجيز"، )١٥/١٩٩"(الطربي تفسري"،)٢/١٣٤(للفراء"معاين القرآن:"انظر) ٣(
 تفسـري "، )٣٨١ص"(اجلاللـني  تفسـري "، )٣/٧٤"(كـثري  ابن تفسري"، )٤/١٩٢"(تفسري اخلازن"، )١٠/٣٤٩"(القرطيب تفسري"

  ).٢١ص(البن عثيمني"تفسري سورة الكهف"،)١٥/١٢١"(تفسري املراغي"،)٤٧١ص"(السعدي
  ). ١٢/٢٥٠"(العرب لسان) "٤(
  ).١٥/٢٦٠" (والتنوير التحرير"، )٦/٩٨"(احمليط البحر" ،)١٠/٣٥٧"(القرطيب تفسري"، )٣/٤٩٧"(الوجيز احملرر: "انظر) ٥(
  ).١٥/١٩٩(أخرجه الطربي ) ٦(
  ).٣/١٥٢"(البخاري صحيح) "٧(



 

 عند والعلم. أمساؤهم فيها نقشت صخرة أو ، خروجهم وسبب وقصتهم وأنسام أمساؤهم فيه كتبت
  .)١("تعاىل اهللا

   .منها خرجوا اليت لقريةل اسم :أن الرقيم: القول الثالث
   .)٢(كعب وذا قال

   .اجلبل أنه اسم :القول الرابع
  .)٤(احلسن وبه قال )٣(ويروى عن ابن عباس

  . )٥(وقدمه البيضاوي
   .الكلب اسم :الرقيم: القول اخلامس

   .)٧(جبري بن سعيد )٦(ويروى هذا القول عن أنس بن مالك
  .)٨(السعودواختاره الزخمشري وابن جزي الكليب وأبو 

  .)٩(وقدمه النسفي
  .وهذا القول مع القوالن السابقان له حيتاجان إىل دليلٍ، إذ أنَّ اللسان العريب ال يسعفهما

   .الروم بلسان الدواة الرقيم أن :القول السادس
   .)١١(رواية يف وجماهد )١٠(عكرمة قاله

                                  
  ). ٣/٢٠٦"(البيان أضواء) "١(
  ). ٩/١٢٢" (اللغة ذيب" ،)١٥/١٩٨"(الطربي تفسري"، )٢/٣٩٧"(الصنعاين تفسري"، )١٧٧ص"(الثوري تفسري:"انظر) ٢(
  ،)١٥/١٩٩(الطربي أخرجه) ٣(
  ).   ٦/٩٨"(احمليط البحر"، )٥/١٠٨"(املسري زاد"، )٣/٢٨٦"(والعيون النكت" :انظر) ٤(
  ).٣/٤٧٩"(البيضاوي تفسري:"انظر)٥(
 البحـر "، )١٠/٣٥٧" (القـرطيب  تفسري" ،)٣/٤٩٨"(الوجيز احملرر: "حامت، وانظر أيب إىل ابن) ٥/٣٦٢"(املنثور الدر"عزاه يف ) ٦(

  ).١٥/٢٠٩"(املعاين روح" ،)٦/٩٨"(احمليط
  ).٦/٩٨"(احمليط البحر"، )٥/١٠٨"(املسري زاد"،)٣/٢٨٧"(والعيون النكت: "انظر) ٧(
  ).  ٥/٢٠٦"(السعود أيب تفسري"، )٢/١٨٢"(الترتيل لعلوم التسهيل"، )٢/٦٥٩"(الكشاف:"انظر) ٨(
  ).٣/٤"(النسفي تفسري: "انظر) ٩(
  .  )٦/٩٨"(احمليط البحر"، )٥/١٠٨"(املسري زاد:"انظر) ١٠(
  ).٥/١٠٨"(املسري زاد:"انظر) ١١(



 

هو األصل فال خيرج عنه، بغري بينة، ويناقش هذا القول بأن القرآن الكرمي نزل بلسان عريب مبني، فهذا 
  .وحنن نرى أهل العلم يفسرون هذا اللفظ بتفسري عريب واضح، مما يدل على عربية هذا اللفظ

   .الكهف فيه الذي الوادي أنه اسم: القول السابع
  .)٣(والضحاك )٢(قتادة ، كما ينسب هذا القول إىل)١(ويروى عن ابن عباس

  .)٤(زمننيواختاره أبو عبيدة وابن أيب 
 ودع ، بالرقمة عليك:  العرب تقول منه، املاء موضع وهو الوادي، رقمة مأخوذ من :هذا على وهو

  .)٥(الوادي جانبا:  والضفتان الضفة،
  .)٦(الغار هو قيل :القول الثامن

وعلى هذا فالرقيم مبعىن الكهف، والعطف ال يقتضي التغاير، ومسوغ العطف تغاير اللفظ،وهذا مردود 
  .ه خالف األصل، فاألصل يف العطف التغايربأن

  الترجيح
الكتاب، فهو فعيل مبعىن مفعول، ألن هذا : أن املراد بالرقيم -والعلم عند اهللا تعاىل-الذي يترجح يل 

هو األشهر من معاين الرقيم يف اللغة العربية، وقد ورد استعماله ذا املعىن يف كتاب اهللا تعاىل، كما يف 

، وعليه؛ فهذا املعىن هو األرجح، غري أنَّ هذا هو أعلى ما )٩:املطففني( : {    M     Nzقوله 
ميكننا إثباته، فال ميكننا القول بأنه لوح كتب فيه أمساؤهم، وال أنه كتاب فيه شرعهم، ألن املعىن 

سبيل  حيتملها، وال جند ما يرجح أحدها، فاألوىل واحلالة هذه أال نقدم أحد املعنيني، بل يذكرا على
  . االحتمال، والعلم عند اهللا 

                                  
  .حامت أيب إىل ابن) ٥/٣٦٢"(املنثور الدر"،وعزاه يف )١٥/١٩٨(الطربي أخرجه) ١(
  عنه أنه ) ١٥/١٩٨( ، ويف هذه النسبة نظر، فقد أخرج الطربي)٥/١٠٨"(زاد املسري"نسبه إليه ابن اجلوزي يف) ٢(

  . تبنيه للقول، فهو إمنا عزاه لغريه–كما ترى -الكهف، وهذا ال يعين أصحاب فيه الذي الوادي الرقيم أن حندث كنا :قال
  ).١٥/١٩٨(الطربي أخرجه) ٣(
  ).٣/٤٩"(زمنني ابن تفسري"، )١/٣٩٤"(جماز القرآن:"انظر) ٤(
 تفســري"، )٢/٢٥٤"(األثــر غريــب يف النهايــة"، )٦/١٤٧"(الــثعليب تفســري"، )١٥/١٩٩"(الطــربي تفســري: "انظــر) ٥(

  ). ١٥/٢١٠"(املعاين روح"،)٢/١٨٢"(الترتيل لعلوم التسهيل"، )١٢/٢٥٠"(العرب لسان"، )١٠/٣٥٧"(القرطيب
  ).١٦/٥٠"(القاري عمدة:"والعيين يف  ،)٦/٥٠٤"(الباري فتح"، وابن حجر يف )١٠/٣٥٧(ذكره القرطيب يف تفسريه ) ٦(



 

{ X W h  g fe d c b a `_ ~  } |
t s r q   p o n m l kj iz  )١٨:الكهف.(  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــ

  :وفيها مسألة واحدة، وهي
  .بيان املراد بالوصيد] ٢٣٠[

  :~قال اإلمام ابن قتيبة 
أغلقه، ومنه : أوصد بابك،أي: بة الباب، وهذا أعجب إيل؛ ألم يقولونعت: الفناء، ويقال: الوصيد" 

{    w v uz  )مطبقة مغلقة، وأصله أن تلصق الباب بالعتبة إذا أغلقته، : أي   ).٨:اهلمزة
أنك إذا جعلت الكلب بالفناء، كان خارجاً من الكهف، وإن جعلته بعتبة الباب : ومما يوضح هذا

هف، والكهف وإن مل يكن له باب وعتبة، فإمنا أراد أنَّ الكلب منه مبوضع أمكن أن يكون داخل الك
  .)١(""املشكل:"العتبة من البيت، فاستعري على ما أعلمتك من مذاهب العرب يف كتاب

  
  الدراسة

وكلبهم بعتبة الباب قد بسط ذراعيه، : أن الوصيد مبعىن عتبة الباب، واملعىن ~اختار اإلمام ابن قتيبة 
  .موضع العتبة؛ ألنَّ الكهف ال عتبة له واملراد

  .)٢(ونسبه القرطيب لعطاء
  .)٣(واختاره ابن عطية

  .الكهف فناء الفناء، يعين :املراد بالوصيد :القول الثاين
وعلى هذا، فالكلب خارج الكهف، وليس هو معهم داخل الكهف؛ ألن املالئكة ال تدخل بيتاً فيه 

  . )٤(كلب
                                  

  ). ٢٢٥ص"(تفسري غريب القرآن) "١(
  ). ١٠/٣٧٣"(القرطيب تفسري: "انظر) ٢(
  ، )٣/٥٠٤"(الوجيز احملرر: "انظر) ٣(
  .سيأيت خترجيه إن شاء اهللا تعاىل) ٤(



 

  :قال ابن كثري
  .)٥("الفناء :الوصيد :)٤(وقتادة )٣(جبري بن وسعيد )٢(وجماهد )١(باسع ابن قال"

  .)٦(وأخذ به مقاتل بن سليمان
  .)٧(وعزاه الشوكاين للمفسرين

واختاره الزجاج والسمرقندي وابن أيب زمنني والواحدي والزخمشري والرازي والبيضاوي واخلازن 
  .)٨(وابن كثري والسيوطي وأبو السعود

  . )٩(وقدمه النسفي
 الكتاب وأرخت والوكاف، اإلكاف مثل لغتان واألصيد والوصيد الفناء،: الوصيد" :الفراء قال

  .)١٠("وأكدته األمر، ووكَّدت وورخته،

i h  g fe  « :وجل عز اهللا قال والبيت، الدار فناء:  الوصيد: "قال ابن منظور
j«")١١( .  

   .الباب أنه :القول الثالث
                                  

  ).  ٧/٢٣٥٣(حامت أيب وابن) ١٥/٢١٤(الطربي أخرجه) ١(
    ).   ١٥/٢١٤(الطربي ، وأخرجه)١/٣٧٥"(جماهد تفسري) "٢(
  ).  ١٥/٢١٤(الطربي أخرجه) ٣(
  ).  ١٥/٢١٤(والطربي) ٢/٤٠٠(يف تفسريه أخرجه الصنعاين) ٤(
  ).  ٣/٧٧"(كثري ابن تفسري) "٥(
  ).٢/٢٨٣"(سليمان بن مقاتل تفسري:"انظر) ٦(
  ) ٣/٢٧٥"(القدير فتح) "٧(
للواحـدي  "الـوجيز "،)٣/٥٢"(أيب زمنني ابن تفسري"، )٢/٣٤١"(السمرقندي تفسري"، )٣/٢٧٤(للزجاج"معاين القرآن: "انظر) ٨(
" البيضـاوي  تفسـري " ، )٢١/٨٦"(الـرازي  تفسـري "، )٦٧٨ص(للزخمشري"البالغة أساس"، )٢/٦٦٢" (الكشاف"، )٢/٦٥٦(
، )٥/٢١٣"(السـعود  أيب تفسـري "، )٣٨٢ص" (اجلاللني تفسري" )٣/٧٧"(كثري ابن تفسري"،)٤/٢٠٥"(تفسري اخلازن"، )٣/٤٨٤(
  ). ٣/٢٧٥"(القدير فتح"
  ). ٣/٧"(النسفي تفسري:"انظر) ٩(
ـ  : "، وانظـر )٢/١٣٧(للفراء"معاين القرآن) "١٠(  تفسـري "، )١٢/١٥٦"(اللغـة  ـذيب "، )٣/٢٧٤(للزجـاج "رآنمعـاين الق

 املعجـم "، )٣٩/٢٤١"(العـروس  تـاج " ،)١٢/٤٤٥"(الكتـاب  علوم يف اللباب"، )٣/٤٦٠( "العرب لسان"، )٢١/٨٦"(الرازي
  ). ٢/١٠٣٦"(الوسيط

  ).٣/٤٦٠( "العرب لسان)"١١(



 

  .بالباب ذارعيه باسط وكلبهم :املعىن فيكون
 .)٢(والسدي )١(عباس ابن وبه قال

   .)٣(وابن جزي الكليب والشنقيطي -صاحب السرية- واختاره ابن هشام 
حجرة : أوصدت الباب أغلقته، وتقول: وحجة هذا القول أن اإليصاد من خصائص الباب، فتقول

  .مغلق أبواا: مؤصدة، أي
  .)٤("ويغلق يوصد ألنه الوصيد؛ هو الذي بالباب شبه الكهف، مدخل: والوصيد: "قال ابن عاشور

v u   }:يقول اهللا ألن ...الباب هو الوصيد أن :القرآن له يشهد والذي:"يقول العالمة الشنقيطي
wz )من الباب وهو ، أصيد أو وصيد كل بإغالق وذلك مطبقة، مغلقة:أي).٨:اهلمزة 
  .)٥("أبواا
  .الباب، حيرس على أصحابه وهو الوصيدب يكون جرت العادة أن الكلب: وأيضاً

  : الفناء، قال: الوصيد: وقد رأى األلوسي رمحه اهللا تعاىل أن هذا املعىن هو مراد من قال
   :)٦(وأنشدوا الكهف، من العبور وحمل الباب، مبوضع"

  منكر غري ا ومعرويف علي            وصيدها يسد ال فضاء بأرض
  .)٨(")٧(وعطية وجماهد عباس ابن عن املروي التفسري يف بالفناء املراد وهو

  : قال ابن كثري

                                  
  .  املنذر إىل ابن) ٥/٣٧٤"(املنثور الدر"وعزاه يف ) ١٥/٢١٥(الطربي أخرجه) ١(
  ،)٥/١١٩"(املسري زاد: "انظر) ٢(
  ).٣/٢٢٤"(البيان أضواء"، )٢/١٨٤"(الترتيل لعلوم التسهيل"، )٢/١٤٦"(النبوية السرية: "انظر) ٣(
  ).١٥/٢٨١"(والتنوير التحرير) "٤(
  ).١٥/٢١٥"(الطربي تفسري"، )١٤ص"(العرب أشعار مجهرة: "،وانظر)٣/٢٢٤"(البيان أضواء) "٥(
   .وهب بن عبيد أو عبد قائله العبسي: يف نسبة هذا البيت، فقيل اختلف) ٦(

  ).١٦/١٥٧(للنويري"األدب فنون يف األرب اية"، )١٠/٣٥١"(القرطيب تفسري"، )٢/١٤٦"(النبوية السرية:"انظر
  .قائله زهري: وقيل
  ).٢/٢٤"(األرب وغاية األدب خزانة"، )١٤ص(أليب زيد القرشي"العرب أشعار مجهرة: "انظر
  ).١/١٧٧"(الناس كلمات معاين يف الزاهر"األخطل، قاله ابن األنباري يف  هو :وقيل

  ).٧/٢٣٥٣(حامت أيب أخرجه ابن) ٧(
  ).١٥/٢٢٦"(املعاين روح) "٨(



 

 ألن الباب؛ خارج جلوسه وكان حيرسهم، كأنه ببام، يربض حيث وطبيعته، سجيته من وهذا"
  .)٢(")١(الصحيح يف ورد كما كلب فيه بيتا تدخل ال املالئكة

ليه، ولعله هلذا فسر من فسر بأنه ال باب للكهف، فكيف حنمل الوصيد ع: وقد اعترض على هذا القول
  .)٣(بأن املراد موضع الباب: الوصيد بالفناء، وجياب عن هذا

   .التراب وهو الصعيد أنه: القول الرابع
  .)٦( عنهما رواية يف وجماهد )٥(جبري بن وسعيد )٤(عباس ابن عن وهذا القول مروي

فهو معىن غريب، ويقل استعماله يف ويف هذا القول نظر؛ ألن الوصيد ال يأيت مبعىن الصعيد، وإن كان 
اللسان العريب، وما كان كذلك من املعاين، فال ينبغي محل األلفاظ القرآنية عليه، ومبراجعة كتب 

  .املعاجم ال جند ذكراً هلذا املعىن
  
  
  
  
  
  
  
  

  الترجيح

                                  
  ).٢١٠٦(ومسلم) ٣٧٨٠)(٣١٤٤)(٣٠٥٣(كما عند البخاري جاء هذا احلديث من رواية أيب طلحة ) ١(

  ).٣٠٥٥(خرجه البخاريومن حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما، أ
  ).٣/٧٧"(كثري ابن تفسري) "٢(
  ).٣/٢٧٥"(القدير فتح"، )٥/٢١٣"(السعود أيب تفسري"، )٣/١٥٤"(البغوي تفسري: "انظر) ٣(
  .  وسنده ضعيف) ١٥/٢١٤(الطربي أخرجه)٤(
 .  نذرامل إىل ابن) ٥/٣٧٤"(املنثور الدر"وعزاه يف ) ٧/٢٣٥٣(حامت أيب وابن) ١٥/٢١٤(الطربي أخرجه) ٥(
  ، )٥/١١٩"(املسري زاد: "انظر) ٦(



 

فناء الكهف،  الفناء،وهذا حيتمل فناء الباب، أو: أن املراد بالوصيد - واهللا تعاىل أعلم–الذي يترجح يل 
املراد بالوصيد الباب، أو الفناء الذي حول باب الكهف، فاملكان قريب : واألمر قريب؛ ألنا إذا قلنا

هو  - كما هو مذهب ابن قتيبة- هو عتبة الباب : بعضه من بعض، وكذا عتبة الباب، بل قول من قال
. وضع الباب، هو موضع العتبةالباب؛ ألن املراد على كال القولني املوضع، وم: الوصيد: قول من قال

  . والعلم عند اهللا تعاىل
ولذا، جند بعض املصنفني يف التفسري يذكر يف التفسري اآلية هذين املعنيني على حد االستواء، وكأنه 

أن محل اآلية على أحدمها ال يعين نفي اآلخر، لتقارب املكانني، فالكلب إذا كان على الباب أو : يريد
  : بالوصيد؛ لقرب املكان، يقول الطربي: أ الواصف له إذا قالقريباً منه، مل خيط

  . )١("الباب يغلق حيث الباب فناء أو الباب، الوصيد :قال من قول :بالصواب ذلك يف األقوال وأوىل"
  .)٢("فنائه أو ، الباب:  أي: "وقال السعدي

  :ثىن، بل قال أبو عبيدة معمر بن امل)٣(وهكذا قال تلميذه الشيخ ابن عثيمني

 "»  j «ً٤("على الباب وبفناء الباب مجيعا(  .  
  .فهذا يؤكد ما ذكرت من أن الكلب كان يف مكان يصدق عليه أنه بالفناء، أو أنه بالباب

  .واهللا تعاىل أعلم

  
  
  

{ X W  r q p o    n ml k  j i h g fe d c b
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  ).٢٩:الكهف(

                                  
  ). ١٥/٢١٥"(الطربي تفسري) "١(
  ).٤٧٢ص"(السعدي تفسري) "٢(
  ).٣٥ص(البن عثيمني"تفسري سورة الكهف:""انظر) ٣(
  ). ١/٣٩٧"(جماز القرآن) "٤(



 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــ

  :وفيها مسألتان اثنتان،مها
  ما املراد بالسرادق؟: املسألة األوىل] ٢٣١[

  :~قال اإلمام ابن قتيبة 
اليت تكون حول الفسطاط، وهو دخان حييط بالكفار يوم القيامة، وهو الظل  )١(احلجزة: والسرادق" 

  .)٣("اًالذي ذكره يف سورة املرسالت عرف )٢(ذو الثالث شعب
  

  الدراسة
قد أحاط سرادقها  -نسأل اهللا أن يعافينا منها وسائر إخواننا املسلمني-ذكر ربنا تبارك وتعاىل أن النار

احلجزة اليت تكون حول الفسطاط، قال : بأهلها، وهم الكفار، والسرادق يف اللغة كما عرفة ابن قتيبة
  : ابن عطية

 الفسطاط نوع من تكون وقد الفسطاط، وحتيط تدور ليتا كاحلجرة احمليط، اجلدار وهو والسرادق،"
  .)٤("حنوه أو ثوباً أو أدمياً
  .)٥("بشيء حميط شيء كل :اللغة يف السرادق:"هو أعم من ذلك، قال النحاس: وقيل،

  . أنه دخان حييط بالكفار يوم القيامة ~فقد اختار ابن قتيبة : وأما املراد به يف اآلية الكرمية

                                  
 باخليمـة  حميطاً يكون الذي جزاحلا :أي الزاي، وسكون احلاء بضم احلجزة): "١٥/٣٠٨"(والتنوير التحرير"قال ابن عاشور  يف ) ١(

  ".إليها الوصول مينع

   ).٣١-٣٠:املرسالت(  z y x  w v u  t sz } | { ~ _    } :يعين قوله تعاىل) ٢(
  ). ٢٢٧ص"(تفسري غريب القرآن) "٣(
 لتسـهيل ا"، )٤/٢١٠" (تفسري اخلـازن "،)٢١/١٠٢"(الرازي تفسري"، )٢/٦٧٢"(الكشاف: "، وانظر)٣/٥١٣"(الوجيز احملرر) "٤(

  ).٣/٢٦٧( "البيان أضواء"،)٦٣ص"(النار من التخويف"، )٢/١٨٧"(الترتيل لعلوم
  ).٣/٣٨٣"(الباري فتح" ،)١٠/١٥٧"(العرب لسان"، )٩/٢٩٣"(اللغة ذيب: "،وانظر)٤/٢٣٢"(القرآن معاين) "٥(



 

دخان حييط م قبل دخوهلم النار، بدليل قول ابن قتيبة يوم القيامة، ومل يقل يف النار، وعلى هذا، فال

w v u  t s  } :على أن قوله تعاىل )١("تأويل مشكل القرآن"نص يف كتابه  ~كما أنه 

 xz  )يوم القيامة قبل دخول الكافرين النار) ٣٠:املرسالت.  
  :اء، يقول الرازيوهذا ما فهمه من هذا القول مجع من العلم

w v u  t s    }:  قوله يف اهللا وصفه الذي الدخان :السرادق هذا من املراد: بعضهم وقال"

 xz  )م اإلحاطة هذه: وقالوا )٣٠:املرسالت هذا فيغشاهم النار، دخوهلم قبل تكون إمنا 
  .)٢("الفسطاط حول كالسرادق م، وحييط الدخان،

  . )٥(، واختيار السمرقندي والثعليب والواحدي)٤(اآلية الكرمية يف والكليب )٣(وهذا تأول قتادة
  .)٦(دخاا: الدخان، فسرادق النار: أن من معاين السرادق: ولعل وجه هذا القول

فينبغي أن يكون »  q p o    n «أن اآلية تتحدث عن النار،: لكن يعترض على هذا القول
  .ملهل، وهو شراب معد ألهل النار يف النارالسرادق فيها، ال خارجها، ولذلك، ذكر اهللا ا

أن النار قد أحاطت م من كل جانب، فشبهت : أنه سورها احمليط ا، وهو من نار، أي: القول الثاين
  .بالفسطاط

  .)٧(وإىل هذا ذهب ابن عباس
  
  

  . )١(ابن أيب زمنني والبيضاوي وابن كثري والسيوطي والسعدي: وإىل هذا ذهب

                                  
  ).٣١٩ص(يف ) ١(
" والعيـون  النكـت : "عبد السالم والنسـفي، انظـر   ، وهكذا قال املاوردي والزخمشري والعز بن)٢١/١٠٢"(الرازي تفسري) "٢(
  ).٣/١٢" (النسفي تفسري"، )٢/٢٤٦"(اختصار النكت-السالم عبد بن العز تفسري"، )٢/٦٧٢"(الكشاف"،)٣/٣٠٣(
  ).١٠/٣٩٣"(القرطيب تفسري: "انظر) ٣(
  ).٢/٤٠٢( الصنعاين يف تفسريه أخرجه عنه) ٤(
    ).٢/٣٧٩( "تفسري الثعاليب"، )٢/٦٦٠( للواحدي "الوجيز) "٦/١٦٧" ( الثعليبتفسري"،)٢/٣٤٥"(السمرقندي تفسري: "انظر) ٥(
  ). ٢٥/٤٤٢" (العروس تاج"، )١٠/١٥٨"(العرب لسان"، )٣٠/٢٤١"(الرازي تفسري"،)١١١ص"(بري ابن حاشية: "انظر) ٦(
    .نار من حائط هي :عنه أنه قال) ١٥/٢٣٩( الطربي أخرج) ٧(



 

  .تفسري السرادق وأنه يف النار، ال خارجاً عنهاوهذا القول فيه 
 بالكفار، فيحيط النار خيرج، من عنق أن السرادق: وحنو هذا القول ما قاله مقاتل بن سليمان

  .)٢(كاحلظرية
   .الدنيا يف البحر، واإلحاطة :السرادق: )٣(القول الثالث
 :~قال الطربي 

 م أحاط» t s r   «: قوله معىن أن على يدل خرب ذلك يف  النيب عن روي وقد"
  .البحر هو السرادق ذلك وأن الدنيا، يف ذلك

 كيف :له فقيل :قال "جهنم هو البحر"  اهللا رسول قال :قال  أمية بن يعلى مث ساق بإسناده عن

 وال حياً، دمت ما أو أبداً، أدخلها ال واهللا :قال مث» t s r   « اآلية، هذه فتال ذلك؟
  .)٥(")٤(قطرة منها تصيبين

  
  
  

  الترجيح 

                                                                                                   
 تفســري"، )٣٨٥ص"(اجلاللــني تفســري"، )٣/٤٩٤"(البيضــاوي تفســري"، )٣/٥٩"(زمــننيأيب  ابــن تفســري: "انظــر) ١(

  ).٤٧٦ص"(السعدي
  . عن الكليب) ٦/١٦٧(والثعليب ) ٢/٣٤٥(، وحكاه السمرقندي يف تفسريه )٢/٢٨٧"(سليمان بن مقاتل تفسري:"انظر) ٢(
  ).  ١٠/٣٩٣"(قرطيبال تفسري"، )٣/٥١٣"(الوجيز احملرر"، )١٥/٢٣٩"(الطربي تفسري: "انظر) ٣(
والفسـوي يف  ) ١٢٠ ص"(النـار  صفة"وابن أيب الدنيا يف) ١/٧٠"(الكبري التاريخ"والبخاري يف ) ٤/٢٢٣(أخرجه اإلمام أمحد) ٤(
  ).٤/٣٣٤( والبيهقي) ٤/٦٣٨(واحلاكم يف املستدرك ) ٣/٢١٧" (الصحابة معجم"وابن قانع يف ) ١/١٣٩"(والتاريخ املعرفة"

  ".جهنم كأنه صعب البحر أن :ومعناه اإلسناد، صحيح ديثح هذا: "قال احلاكم
  . "نظر فيه بإسناد أمحد اإلمام روى): " ٤٦ص"(النار من التخويف"قال ابن رجب يف 

ألجل حممد بن حيي بن يعلى بن أمية، ومدار احلديث عليه، وقد ذكره البخاري وابن أيب حامت، فلم يذكرا فيـه   -واهللا أعلم-ولعله 
حيكم عليه جبهالة العني، وقد ضعف احلـديث العالمـة   : تعديالً، ومل يذكرا يف الرواة عنه غري عبد اهللا بن أمية، ومثل هذاجرحاً وال 
  ).١٠٢٣(حديث رقم" السلسلة الضعيفة:"األلباين يف

  ).١٥/٢٣٩"(الطربي تفسري)"٥(



 

ما حييط بالنار من سورها وجدراا، وهذا السرادق : أن املراد بالسرادق - إن شاء اهللا تعاىل-الراجح 
من النار، وذلك؛ ألن احلديث يف اآلية الكرمية عن النار وما أعد اهللا فيها للعصاة، ومل يكن احلديث 

فاألوىل تأويل اللفظة مبا يناسب موضوع اآلية، كما أنَّ عن أهوال يوم القيامة، وما يلقى الظاملون فيه، 
  :هذا املعىن املذكور جاء إثباته يف مواضع من القرآن الكرمي، قال الشنقيطي

v u }: تعاىل قال كما جانب، كل من م حميطة النار أن: الكرمية اآلية فمعىن حال، كل وعلى"
{ z y x wz  )وقال )٤١:األعراف: {  } |  { z y x  _ ~

` z )وقال)١٦:الزمر: {  p   o n m l k j  i        h g f e
t s      r qz   )١("اآليات من ذلك غري إىل )٣٩:األنبياء(.  

كما أنَّ يف هذا القول استهزاء بالكفار وسخرية م، إذ أن السرادق ألهل الترف، يقول ابن عاشور 
 أهل بيوت يف يكون السرادق وشأن م، العذاب دار إحاطة يف مبالغة سرادق هلا وأثبت:"~
  . )٢("كمية استعارة العذاب لدار فإثباته الترف،

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  ما املراد باملهل يف اآلية الكرمية؟: املسألة الثانية] ٢٣٢[

                                  
  ).٣/٢٦٨(البيان أضواء) "١(
  ).٦/٩٨"(حاشية الشهاب على البيضاوي"،)٢١/١٠٣"(الرازي تفسري: "، وانظر)١٥/٣٠٨"(والتنوير التحرير) "٢(



 

  :قال اإلمام ابن قتيبة
  .)١("ما أذيب من النحاس والرصاص: دردي الزيت، ويقال: واملهل" 
  

  الدراسة
عباس يف فهم اآلية، فقد روي عنه أنه  أن املهل دردي الزيت، وهذا مذهب ابن ~يرى ابن قتيبة 

  .)٢( الزيت كدردي غليظ هو ماء: قال
 : قال السمرقندي

 عباس ابن عن عكرمة وروى جبري وابن والسدي الكليب قول وهذا الزيت، كرديء غليظاً، أسود :أي"
  . )٣("مثله

لسمرقندي واخلطايب وابن جزي الكليب واجلالل احمللي وابن مقاتل بن سليمان وا: واختار هذا القول
  .  )٤(عادل وابن عاشور
  .)٥(وقدمه النسفي

 ما وأكثر: "، بل قال النحاس)٦(عكره وهو الزيت، دردي على أن املهل يطلق: ووجه هذا القول
   .)٧("عباس ابن قال كما الزيت، لدردي يستعمل

 كعكر :قال»z «: قوله يف  النيب عن  سعيد أيب يؤيده ما رواه الترمذي عن: وأيضاً
   .)٨("فيه وجهه فروة سقطت وجهه، إىل قربه فإذا الزيت،

                                  
  ). ٢٢٧ص"(تفسري غريب القرآن) "١(
   ).٥/٣٨٥"(املنثور الدر: "وانظر) ١٥/٢٤٠(الطربي أخرجه) ٢(
، )٦/١١٥"(احملـيط  البحـر "،)٣/١٦٠"(البغـوي  تفسري"،)٣/١٤٦(للواحدي"الوسيط: "وانظر) ٢/٣٤٥"(السمرقندي تفسري) "٣(
  ). ٥/٣٨٥"(املنثور الدر"،)٣/٨٢" (ثريك ابن تفسري"
 ، التسـهيل )١/٢٨٦(للخطـايب   "احلديث غريب"، )٢/٣٤٥"(السمرقندي تفسري"،)٢/٢٨٧"(سليمان بن مقاتل تفسري: "انظر) ٤(

  .، )١٥/٣٠٨"(والتنوير التحرير"، )١٢/٤٧٧" (الكتاب علوم يف اللباب"، ) ٣٨٥ص" (اجلاللني تفسري"، )٢/١٨٧"(الترتيل لعلوم
  ،  )٣/١٢"(النسفي تفسري: "انظر) ٥(
  ).٣/٢٦٩"(البيان أضواء"،)٢٦٦ ص"(الصحاح خمتار"، )١١/٦٣٣"(العرب لسان: "انظر) ٦(
  ).٤/٢٣٤(للنحاس"القرآن معاين) "٧(
وابن املبـارك يف  ) ١٥/٢٣٩( والطربي) ١/٢٩٠(محيد بن وعبد) ٢/٥٤٤(واحلاكم ) ٢٥٨١(والترمذي) ٣/٧٠(أمحد أخرجه) ٨(
  ). ٣/٢٧٧(والطرباين يف األوسط) ١٦/٥١٤(وابن حبان) ٢/٥٢٠(يعلى وأبو) ١/٧٨،٢/٩٠"(الزهد"



 

   .امناع حىت أذيب من احلديد أو الرصاص أو الفضة ما أنه :القول الثاين
   .)١(مسعود ابن قاله

  .)٢(واختاره الواحدي والزخمشري وأبو السعود والشوكاين
  :ل يطلق على كل فلز أذيب، قال أبو عبيدأن امله: ووجه هذا القول

 وأشباه والنحاس والفضة الذهب من األرض جواهر والفلز:  أذيب،قال فلز كل هذا غري يف واملهل"
 من هذا: فقال وتلون متيع فجعلت فأذاا بفضة فدعا املهل عن سئل أنه مسعود ابن حديث ومنه ذلك،
   .باملهل راؤن أنتم ما أشبه

  .)٣("»z y x w v } | «: اآلية هذه تأويل أراد: عبيد أبو قال
  .)٤(مهل فهو ذلك حنو أو رصاص أو حناس من أذبته شيء كل :والزجاج عبيدة أبو وقال
 أهل عند فهو أشبه، ذلك وما والرصاص والصفر ، والفضة الذهب من أذيب ما: "ابن أيب زمنني  قال
    .)٥("مهل:  اللغة

  .األسود أنه القيح والدم :القول الثالث
  

 .)٧(، وقد فسره الزخمشري بالصديد)٦(وذا قال جماهد
   .حره انتهى الذي أنه :القول الرابع

    .)٨(جبري بن سعيد قاله

                                                                                                   
  . وسنده ضعيف؛ ألن مدار احلديث على دراج عن أيب اهليثم عن أيب سعيد 

  ، ]١٨٢٤"[التهذيب تقريب"، ]١٤٧٣[للذهيب"الكاشف: "ودراج ضعيف يف أيب اهليثم، انظر
  ). ٢١٥٤(حديث رقم"ضعيف الترغيب والترهيب"لسنن الترمذي، ويفوقد ضعفه العالمة األلباين يف خترجيه 

  ).١٥/٢٣٩( أخرجه الطربي) ١(
  ،)٣/٢٨٢" (القدير فتح"، )٥/٢٢٠"(السعود أيب تفسري"، )٢/٦٧٢"(الكشاف"،)٢/٦٦٠"(الواحدي تفسري:"انظر) ٢(
  ).٤/٢٣٣"(القرآن معاين"، )٢/٤٠٢"(اينالصنع تفسري"يف  ، وانظر أثر ابن مسعود )٣/٢١٧( سالم البن "احلديث غريب) "٣(
  ،)٣/٢٨٢(للزجاج"معاين القرآن"،)١/٤٠٠"(جماز القرآن:"انظر) ٤(
  ).٣/٢٨٢( "القدير فتح"، )٣٠/٤٣٠"(العروس تاج"، ) ١١/٦٣٣"(العرب لسان: "، وانظر)٣/٢٨٦"(زمنني ابن تفسري) "٥(
  ).١٥/٢٤٠"(الطربي تفسري: "وانظر) ١/٣٧٦"(جماهد تفسري) "٦(
  ). ٦/١١٥"(احمليط البحر"، )٥/١٣٥"(زاد املسري:"، وانظر)٦٠٩ص"(البالغة أساس: "انظر) ٧(
  ).١٥/٢٤٠(الطربي أخرجه)٨(



 

   .التنور من خرجت إذا اخلبزة عن ينفض الذي الرماد أنه :القول اخلامس
، ال أنه تفسري هلا  )٢(»املهل«، وال يعد أن يكون معىن من معاين لفظة )١(وهذا القول ذكره ابن اجلوزي

  .هلا يف هذا املوضع، فاآلية تثبت أنه شراب، فال يناسبه القول بأنه رماد
  

  الترجيح
هذه األقوال السالفة ال تعارض بينها، فاملهل ما أذيب من النحاس والذهب والفضة وحنوها، فهو 

  :شراب حار كعكرِ الزيت، قال ابن كثري بعد نقله لألقوال يف اآلية
  :ل ابن كثريقا
 أسود فهو كلها، الرذيلة األوصاف هذه جيمع املهل فإن اآلخر، ينفي منها شيء ليس األقوال وهذه"

 وجهه من وقربه يشربه أن الكافر أراد إذا حره من :أي"} | :"قال وهلذا حار، غليظ مننت
  .)٣("فيه وجهه جلدة تسقط حىت شواه

  . )٤(وهكذا قال الطربي والقرطيب

  
{ X W Ç Æ   Ï Î Í Ì  Ë ÊÉ Èz  )٤٤:الكهف.(  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــ

  :وفيها مسألة واحدة، وهي
  .بيان معىن الوالية وحمل زمنها] ٢٣٣[

  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 

                                  
  ).٥/١٣٥"(زاد املسري:"انظر) ١(
 مـن  اخلبـزة  عـن  يتحات شيء كل :هذا غري يف أيضاً واملهل": ،)٣/٢١٨( "احلديث غريب"يف عبيد القاسم بن سالم أبو قال) ٢(

  ".اخلبزة فيها تملُّ اليت احلفرة وامللة: قال املَلَّة، من أخرجت إذا ريه،وغ الرماد
  ).٣/٨٣"(كثري ابن تفسري) "٣(
  ).١٥/١٤٤"(تفسري املراغي"،)١٠/٣٩٤"(القرطيب تفسري"، )١٥/٢٤٠"(الطربي تفسري: "انظر) ٤(



 

" È   Ç Æ "يتولون اهللا ويؤمنون ويتربءون مما كانوا يعبدون: يريد ١("يومئذ( .  
  

  الدراسة

  .)٢(بكسرها: بفتح الواو، والثانية: على قراءتني، األوىل» Ç «القراء يف قراءة لفظة  اختلف

كلُّ أحد  مبعىن التويل، أي يتوىل اَهللا  » Ç «يرى أن  ~يف كالم ابن قتيبة السابق نلحظ أنه 
أن ، وزمن هذا التويل حيتمل )٣(مؤمن وكافر، ومبثل هذا القول قال ابن عزيز السجستاين والنحاس

يكون عند نزول العذاب بأهله، فيؤمن الكفرة، ويتولون اهللا ويؤمنون به، كما حيتمل أن يكون يوم 
ما يرجح أحد االحتمالني، وقد محله ابن  ~القيامه، فيؤمن كل أحد، وال جند يف كالم ابن قتيبة 

  .يوم القيامة: على الثاين، أي أن زمن هذا التويل )٤(اجلوزي
  :ففي اآلية تقدمي وتأخري، أي - الوالية مبعىن التويل من الكفار هللا - وعلى هذا املعىن 

  .)٥(القيامة، أو عند نزول العذاب يف :أي هنالك احلق هللا الوالية
  :االحتمال األول كمعىن لقراءة الفتح، ومل يذكر غريه، فقال ~وقد ذكر ابن كثري 

 :أي هللا، املواالة هنالك :املعىن فيكون ية،الوال من الواو فتح من فمنهم »Ç « قراءة يف اختلفوا مث" 
: العذاب،كقوله وقع إذا له واخلضوع مواالته وإىل اهللا إىل يرجع كافر، أو مؤمن أحد كل هنالك

{»  º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °  ¯z )٨٤:غافر(  

e d c    b a  ` _ ^ ] \ [  Z Y X }:فرعون عن إخباراً وكقوله
q p  o n m l k j i h g  fz )٩٠:نسيو-

١()"٩١(.  

                                  
  ). ٢٢٨ص"(تفسري غريب القرآن) "١(
  .ون قرأوا بالفتحوالكسائي، والباق وقراءة الكسر حلمزة) ٢(

  ،)٤١٨ص(البن زجنلة"القراءات حجة"،)١٥/٢٥١"(الطربي تفسري: "انظر
  ).٤/٢٤٧(للنحاس"القرآن معاين"، )٤٨٠ص"(القرآن غريب:"انظر)٣(
  ).٥/١٤٧"(املسري زاد: "انظر) ٤(
  ).٣/٢٨٨"(القدير فتح"، )١٠/٤١١"(القرطيب تفسري:"انظر) ٥(



 

 :أن اهللا تعاىل ذكر هذه اآلية بعد أن ذكر لنا ندم هذا الكافر على كفره، وقوله: ويؤيد هذا الوجه
{ ¸     ¶ µ  ´ ³ ²z  )٤٢:الكهف( .  

أن تكون مبعىن النصرة، أي الوالية والنصرة من  -أا يف الدنيا - وحيتمل معىن الوالية على هذا القول
  : حيث قال ~ لغريهم، وهذا ما قدمه الزخمشري اهللا ألهل اإلميان، ال

 أحد يستطيعها وال غريه، ميلكها ال وحده، هللا النصرة احلال وتلك املقام، ذلك يف: أي هنالك، واملعىن"

  .)٢( )"٤٣:الكهف(  Á À ¿ ¾ ½  ¼ » ºz   } :لقوله تقريراً سواه،
  .)٣(وهكذا صنع البيضاوي والنسفي وأبو السعود

  .)٤(اغي وابن عثيمنيواختاره املر
  .)٥(مل يذكر سوى هذا املعىن لقراءة الفتح ~بل إن اإلمام الطربي 

  :أن زمن الوالية يوم القيامة، وممن اختار هذا: وقد اختار بعض أهل العلم
  .)٦(الواحدي والبغوي واخلازن واجلالل احمللي

أن الكفار : من أن املعىن -ابن قتيبة ما اختاره -فاختار الواحدي واخلازن : إال أم اختلفوا يف معناها
 فينصر اخلالئق، أمر يتوىل أنَّ اهللا : يتولون اهللا ويؤمنون به، واختار احمللي أا مبعىن النصرة، أي

  . الكافرين وخيذل املؤمنني،
  .أن الوالية مبعىن السلطان واحلكم هللا تعاىل: ويف اآلية قول آخر، وهو

 يومئذ واألمر :كقوله وهذا يومئذ، ملكه يف أحد ينازعه ال احلق، هللا واحلكم السلطان :ذلك عند أي
  . هللا

  .)٧(وإىل هذا ذهب السمرقندي مفسراً اسم اإلشارة بأن املراد به يوم القيامة

                                                                                                   
  ).٣/٢٧٩"(البيان أضواء" :، وانظر)٣/٨٥"(كثري ابن تفسري) "١(
  ).٢/٦٧٦"(الكشاف) "٢(
  )٥/٢٢٤"(السعود أيب تفسري"، )٣/١٦"(النسفي تفسري"، )٣/٤٩٩"(البيضاوي تفسري:"انظر) ٣(
  ).٧٦ص"(تفسري سورة الكهف"، )١٥/١٥٣"(تفسري املراغي:"انظر) ٤(
  ).١٥/٢٥١"(الطربي تفسري:"انظر) ٥(
  ).٣٨٧ص" (اجلاللني تفسري"،)٤/٢١٤"(تفسري اخلازن" ،)٣/١٦٣"(البغوي سريتف"، )٢/٦٦٢"(الواحدي تفسري: "انظر) ٦(
  ).٢/٣٤٨"(السمرقندي تفسري: "انظر) ٧(



 

احتماالً وارداً يف معىن اآلية الكرمية، غري أم مل  )١(وجعله الزخمشري والبيضاوي والنسفي وأبو السعود
  .سمرقندييقيدوه كتقييد ال

  

  الترجيح

يشري إىل احلالة الشديدة اليت مر ا ذاك الرجل الكافر من نزول »  Æ «الذي يترجح أن قوله 
العذاب وهالك مثره، فهذا هو األوىل، وأال يصرف اسم اإلشارة إىل يوم القيامة؛ ألنه ال ذكر ليوم 

اهللا لعبده املؤمن ونصرته له، وهلذا أعقب  القيامة، وأما معىن املواالة فالظاهر أا حتمل على معىن تويل

وهذا مشعر مبا ذكرت، إذ هو ثناء على اهللا جل » Ï Î Í Ì  Ë  «: اهللا ذكر الوالية بقوله
  .  جالله، فمن املناسب أن تكون الوالية من أفعال اهللا تعاىل لتتالئم مع الثناء عليه سبحانه وتعاىل

  

  

  

  

{ X W  j           i h g f e d  c p o n m    l k
 s r      qz )٧٩:الكهف.(  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــ

  :وفيها مسألة واحدة، وهي
  .بيان معىن الوارء يف اآلية الكرمية] ٢٣٤[

  :~قال اإلمام ابن قتيبة 

"  o n m "٢("أمامهم(.  

                                  
 تفسـري "، )٦/١٢٤" (احملـيط  البحـر "، )٣/٤٩٩"(البيضـاوي  تفسري"،)٥/١٤٧"(املسري زاد"، )٢/٦٧٦"(الكشاف: "انظر) ١(

  ).٥/٢٢٤" (السعود أيب تفسري"، )٣/١٦"(النسفي
  ). ٢٢٩ص"(سري غريب القرآنتف) "٢(



 

  
  الدراسة

أمامهم : أمام، أي: أن وراء ههنا مبعىن: هلماعلى قولني اثنني، أو» n «اختلف املفسرون يف معىن 
  . ملك يأخذ كل سفينة غصباً

  .)٢(، بل نسبه الواحدي والشوكاين للمفسرين)١(وذا قال األكثر، كما قال القرطيب
  .)٣(قتادة: وممن قال ذا القول
  والراغب عبيدة والكسائي والطربي والنحاس والسمرقندي وابن فارس والثعليب واختاره الفراء وأبو

 .)٤(األصفهاين والواحدي والبغوي والزخمشري واخلازن وابن عادل والشنقيطي
  . )٥(وقدمه البيضاوي والنسفي وأبو السعود

  .  )٦("وكان أمامهم: "وأيد بعض من ذهب إىل هذا القول هذا القول بقراءة ابن عباس
  :قال الطربي مبيناً وجه إطالق الوراء مع إرادة األمام، فقال

 كان إذ فصار مالقيك، هو كما مالقيه، فأنت ورائه، من ألنك ورائي؛ هو :يديه بني ملا قيل وإمنا"
  .)٧("أمامه وأنت ورائك، من كأنه مالقيك،

  :مبعىن أمام يف مواطن من كتاب اهللا تعاىل، منها" وراء"وقد جاءت 

   .)١٠٠:املؤمنون(  µ   ´ ³ ²   ± °z  } :تعاىل قوله

                                  
  ).١١/٣٤"(القرطيب تفسري: "انظر) ١(
  ).٣/٣٠٤"(القدير فتح"، )١٦١-٣/١٦٠(للواحدي"الوسيط: "انظر) ٢(
  ).٢/٧٦٠"(احلديث غريب"واحلريب يف) ٤٠٧ /٢( أخرجه الصنعاين يف تفسريه) ٣(
، )١٦/١"(الطـربي  تفسري)."٢/٧٦٠(للحريب "ديثاحل غريب"، )١/٤١٢"(جماز القرآن"، )٢/١٥٧(للفراء"معاين القرآن:"انظر) ٤(
، )٦/١٨٦"(الـثعليب  تفسـري "، )٦/١٠٤"(اللغـة  مقـاييس "، )٢/٣٥٧" (السمرقندي تفسري"،)٤/٢٧٧(للنحاس "القرآن معاين"
تفسـري  "، )٢/٦٩١" (الكشاف"، )٣/١٧٦"(البغوي تفسري"، )٢/٦٦٩"(الواحدي تفسري"،)٥٢٠ص"(القرآن غريب يف املفردات"

  ).٣/٣٤٠"(البيان أضواء"، )١٢/٥٤٥"(الكتاب علوم يف اللباب"،)٤/٢٢٦("اخلازن
  ).٥/٢٣٧"(السعود أيب تفسري"، )٣/٢٣"(النسفي تفسري"، )٣/٥١٥"(البيضاوي تفسري: "انظر) ٥(
، )٣/٥٣٥" (الـوجيز  احملـرر "،)٦/١٨٧"(الثعليب تفسري"، )٤/٢٧٧(للنحاس"القرآن معاين"، )٢/٤١٠"(الصنعاين تفسري: "انظر) ٦(
  ). ٥/٢٣٧"(السعود أيب تفسري"، )٢/١٩٤"(الترتيل لعلوم التسهيل"، )١١/٣٤"(القرطيب تفسري" ،)٣/١٧٦"(البغوي تفسري"
  ).١/٤٨٧"(العروس تاج"، )٢١/١٣٧"(الرازي تفسري"، )٢/١٥٧(للفراء"معاين القرآن: "، وانظر)١٦/٢"(الطربي تفسري)"٧(



 

  ).٢٧:اإلنسان( P O N Mz   } :تعاىل قوله وكذلك
   .خلف هي مبعىن: أن وراء على باا، أي: القول الثاين

  :واختاره ابن عطية، وقال

 أنَّ وذلك الزمن، ا مراعاً جتيء إمنا األلفاظ هذه أن وذلك بابه، على عندي هو» n « وقوله" 
 وهو الوراء هو بعد يأيت والذي لزمن،ا يف بعده يأيت ملا :اليد وبني اإلمام، هو الوجود، املقدم احلادث

 جتدها وردت، حيث مواضعها يف األلفاظ هذه وتأمل الرأي، ببادي يظهر ما خبالف وذلك ما خلف،
 قرأ ومن امللك، هذا غصب الزمن، يف بعده يأيت وسعيهم وعملهم هؤالء أن :معناها اآلية فهذه تطرد،

  .)١("بلده إىل نيسريو كانوا أم :أي املكان، يف أراد "أمامهم"
  .)٢(وقدمه اجلالل احمللي

  
  
  
  

  الترجيح
ما ذهب إليه مجهور املفسرين من أن وراء مبعىن أمام،  -والعلم عند اهللا تعاىل- الذي يترجح لدي 

وذلك؛ ألنَّ وراء تأيت مبعىن أمام، وقد سبق يف قسم الدراسة ذكر مثالني على هذا،كما أنَّ أهل العربية 
، مث إنَّ هذا امللك سيكون يف وجه أهل السفينة، فهم سيمرون به، )٣(» وراء«لكلمة مثبتون هذا املعىن 

إن هذا يف طريق الذهاب أو يف طريق عودم، ففي كال احلالتني يكون : فهو إذاً أمامهم، وسواء قلنا
  . أمام: ههنا، مبعىن» وراء«إن : أمامهم، وهذا واضح، وألجل هذا، قال اجلمهور

  
  

                                  
  ).٣/٥٣٥"(الوجيز احملرر) "١(
  ).٣٩٢ص"(اجلاللني فسريت:"انظر) ٢(
، )٥٢٠ص"(القـرآن  غريب يف املفردات"، )٦/١٠٤"(اللغة مقاييس"، )١٥/٢١٩"(اللغة ذيب"، )١/٢٣٦"(اللغة مجهرة: "انظر) ٣(

  ).١/٤٨٧"(العروس تاج"، )٢٩٩ص"(الصحاح خمتار" ،)١/١٩٤"(العرب لسان"، )٥٢٠ص"(القرآن



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

{ X W    ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ  ´ ³ ²z  )١١:مرمي.(  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــ
  :وفيها مسألة واحدة، وهي

  ما املراد باإلحياء؟] ٢٣٥[
  : ~قال اإلمام ابن قتيبة 

  .أشار إليهم وأومأ: أي  º ¹ ¸z « ¼ ½    } :وقال" 
  .كتب إليهم: وقال بعض املفسرين

e d c b   }: والتفسري األول أعجب إيلَّ؛ ألنه قال يف موضع آخر: حممد قال أبو
i    h g fz  )٤١:آل عمران.(  



 

  .)١("حتريك الشفتني أو احلاجبني أو العينني، وال يكون كتاباً: والرمز
  

  الدراسة
و يديه، ومل كان إمياًء إما برأسه أ أنَّ اإلحياء الصادر من نيب اهللا زكريا  ~يرى اإلمام ابن قتيبة 

  .يكن منه كتابة
  . )٣(وقتادة )٢(اإلمام جماهد: وهذا مذهب مجهور املفسرين، وممن ذهب إليه

واختاره البخاري والسمرقندي والثعليب والواحدي والسمعاين والبيضاوي وابن كثري واخلازن والكليب 
  .)٤(والنسفي واجلالل احمللي وأبو السعود والسعدي والشنقيطي

e d c b a   }:هذا القول، بقوله تعاىل - ومنهم ابن قتيبة- واحد وقد رجح غري 
i    h g f z   )٤١:آل عمران.(  

آل (واإلحياء، وال يكون كتابة، وعلى هذا، فآية  واحلاجب بالشفتني واإلمياء اإلشارة  :والرمز: قالوا
  ).مرمي(تعد مفسرة آلية ) عمران

h g f      } :عمران آل سورة يف تعاىل لقوله إلشارة؛ا :هو باآلية، األشبه أن وأعلم:"قال الرازي
iz    )٥( "للكالم كناية يكون ال والرمز، )٤١:آل عمران(.  

   .كتاب، أو على األرض يف إليهم أنه كتب: )٦(القول الثاين

                                  
  ). ٤٨٩ص"(تأويل مشكل القرآن) "١(
  ).١٦/٥٣"(الطربي تفسري"، )١/٣٨٤"(جماهد تفسري: "انظر) ٢(
  ).١٦/٥٤(والطربي) ٣/٤(أخرجه الصنعاين يف تفسريه) ٣(
ــر) ٤( ــحيح: "انظ ــاري ص ــري"، )٣/١٢٦٢"(البخ ــمرقندي تفس ــري"، )٢/٣٧٠"(الس ــثعليب تفس ، )٦/٢٠٧"(ال
تفسـري  " ،)٣/١١٤" (كـثري  ابـن  تفسري" ،)٤/٧"(البيضاوي تفسري"، )٣/٢٨١"(السمعاين تفسري"، )٢/٦٧٧(للواحدي"الوجيز"

 أيب تفسـري "، )٣٩٧ص" (اجلاللـني  تفسـري " ،)٣/٣٢"(النسـفي  تفسـري "، )٣/٣"(الترتيـل  لعلوم التسهيل"، )٤/٢٤٠"(اخلازن
  ).٣/٣٧٢"(البيان أضواء"،)٤٩٠ص" (السعدي تفسري"، )١٦/٧٤"(والتنوير التحرير"، )٥/٢٥٨"(السعود

 أضـواء "، )١٦/٧١" (املعـاين  روح"، )٥/٢٥٨"(السعود أيب سريتف"، )٣/٩"(الكشاف: "، وانظر)٢١/١٦٢"(الرازي تفسري) "٥(
  ).٣/٣٧٢"(البيان

ــر) ٦( ــري: "انظ ــمرقندي تفس ــري"، )٢/٣٧٠"(الس ــثعليب تفس ــري"، )٦/٢٠٧"(ال ــمعاين تفس ــري" ،)٣/٢٨١"(الس  تفس
  ).٣/٣٧٢"(البيان أضواء"،)٥/٢٥٨"(السعود أيب تفسري" ،)٣/٣"(الترتيل لعلوم التسهيل"،)٤/٧"(البيضاوي



 

ومقاتل بن  )٤(واحلكم بن عتيبة )٣(، وهو قول السدي)٢(، ونسبه غري واحد إىل جماهد)١(عباس ابن قاله
   .)٥(مانسلي

: أن الكتابة أحد معاين الوحي، وملا ساق ابن عطية القولني يف معىن اآلية، قال: وحجة هذا القول
  .)٦("وحي الوجهني وكال"

   :)٧(الرمة ذي قول ومنه الكتابة، على الوحي يطلق وقد:"قال الشوكاين
   حائفالص بطون يف وحي بقية                   كأا اللوايت الدهم األربع سوى
   :)٨(عنترة وقال
  .)٩("طمطمى ألعجم فأهداها                كسرى عهد من صحائف كوحي

  
  الترجيح

: ما ذهب إليه اجلمهور من أنَّ اإلحياء مبعىن اإلشارة، فاملعىن -والعلم عند اهللا تعاىل -الذي يترجح يل

b a  e d c  }أشار إليهم، وسبب هذا الترجيح ما ذكره اهللا يف آية آل عمران 

                                  
  .،)١٦/٧١"(املعاين روح"، )٣/٩"(الكشاف:"انظر) ١(
  ).٣/٣٢٤"(القدير فتح"، )٣/١٩٠"(البغوي تفسري" ،)٤/٧"(الوجيز احملرر: "وانظر) ١٦/٥٤(أخرجه الطربي) ٢(
  ).١٦/٥٤( أخرجه الطربي) ٣(
  ).١٨٥ص"(الثوري تفسري: "، وانظر)١٦/٥٤( والطربي )٣/٥(أخرجه الصنعاين يف تفسريه) ٤(
  ).٢/٣٠٨"(سليمان بن مقاتل تفسري:"ظران) ٥(
  ).٤/٧"(الوجيز احملرر) "٦(
" العـرب  لسان"، )١١/٨٥"(القرطيب تفسري"، )٦/١٢٦"(اللغة ذيب: "، ونسبه إليه غري واحد،انظر)٣٧٥ص(البيت يف ديوانه) ٧(
  ).٢١/٢٣"(العروس تاج"، )٦/١٦٧"(احمليط البحر"، )١٢/٢١٢(
  .الكتابة مبعىن "وحي"
 البحـر "، )١١/٨٥"(القـرطيب  تفسـري : "، وقد نسـبه إىل عنتـرة غـري واحـد، انظـر     )٢٣٥ص"(عنترة ديوان"ت يف البي) ٨(

  ).١٦/٧١"(املعاين روح"، )٦/١٦٧"(احمليط
 مشـارق "، )٢/٣٤١"(النـاس  كلمـات  معـاين  يف الزاهـر "، )١/٢٣١"(اللغـة  مجهـرة : "، وانظر)٣/٣٢٤"(القدير فتح) "٩(

، )١٦/٧١"(املعـاين  روح"،)٢/٤٧٤"(احملـيط  البحر"، )١٥/٣٨٠"(العرب لسان"، )١١/٨٥"(رطيبالق تفسري"، )٢/٢٨٢"(األنوار
  ).٢/١٠١٨"(الوسيط املعجم"، )٣/٣٧٢"(البيان أضواء"



 

i    h g f z   )بالشفتني واإلمياء ال يكون كتابة، إمنا هو اإلشارة :والرمز). ٤١:آل عمران 
  . واحلاجب

  :قال ابن منظور
  .)١("بعنيٍ أو بيد :إليه أشرت شيء بأي بلفظ، يبان مما إليه أشرت ما كل :اللغة يف والرمز"
  
  
  
  
  
  
  
  

{ X W   P O NM L K Jz  )١٣:مرمي.(  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :وفيها مسألة واحدة، وهي

  ؟»  :» Jما املراد بقوله ] ٢٣٦[
  :~قال اإلمام ابن قتيبة 

"» J «وأصله من حنني الناقة على ولدها: رمحة، ومنه يقال: أي ،٢("حتنن علي( .  
  

  الدراسة
  : فيكون املعىنأن احلَنان ههنا مبعىن الرمحة، ~ اختار اإلمام ابن قتيبة 

                                  
، )١٣/١٤١"(اللغـة  ذيب"،)٢٣٥ص(للسجستاين"القرآن غريب"، )٢/٧٠٩"(اللغة مجهرة: "، وانظر)٥/٣٥٦"(العرب لسان) "١(
  ).١٥/٣٥٦"(العروس تاج"،)٢٥١ص"(البالغة أساس" ،)٢٠٣ص"(آنالقر غريب يف املفردات"
  ).  ٢٣٢ص"(تفسري غريب القرآن) "٢(



 

هل املراد أنه أعطي رمحة، أو كان هو رمحة : ورمحة منا، لكن ابن قتيبة مل يبني جهة هذه الرمحة، مبعىن
للناس؟ وال يبدو بني املعنيني خالفاً، فمن كان رحيماً على العباد، فقد أويت رمحة يف نفسه،  قال 

 :البغوي
  .)١("العباد على نناًوحت عندنا، من رمحة وآتيناه :اآلية ومعىن"

 )٤(وعكرمة احلسن قال وبه )٣(وقتادة) ٢(عباس ذهب ابن: وإىل مثل هذا املذهب يف اآلية الكرمية
  .)٧(عبيدة وأبو)٦(ومقاتل بن سليمان )٥(والضحاك

واختاره الفراء والزجاج والسمرقندي وابن أيب زمنني والثعليب والواحدي والسمعاين والبغوي 
  .)٨(وي واخلازن والنسفي واجلالل احمللي وأبو السعودوالزخمشري والبيضا
  :الرمحة، قال اخلليل الفراهيدي: أن احلنان يف اللغة: ووجه هذا القول

 عندنا، من رمحة أي :لدنا من وحنانا بعباده، الرحيم املنان احلنان واهللا التحنن، والفعل الرمحة، واحلنان"
  . )٩("والرب الرمحة تذكره ،كذا تفعل وال كذا، افعل فالن، يا وحنانيك

   :)١٠(طرفة قال ولدها، على الناقة حنني من وأصله اللغة، أهل عند هو وكذلك: "قال النحاس

                                  
  ).٥/٢٥٩"(السعود أيب تفسري"، )٤/٨"(البيضاوي تفسري: "، وانظر)٣/١٩٠"(البغوي تفسري)"١(
  ). ١٨٢ص"(الثوري تفسري:"، وانظر)١٦/٥٥(أخرجه الطربي) ٢(
  ).١٦/٥٥(والطربي ،)٣/٤(يف تفسريه  أخرجه الصنعاين )٣(
  ).٤/٤٠١( سالم البن "احلديث غريب: "، وانظر)١٦/٥٥(أخرجه الطربي) ٤(
  ).١٦/٥٥(أخرجه الطربي) ٥(
  ). ٢/٣٠٨"(سليمان بن مقاتل تفسري: "انظر) ٦(
  ). ٢/٢"(جماز القرآن: "انظر) ٧(
 ابـن أيب  تفسـري "، )٢/٣٧٠"(السـمرقندي  تفسـري "، )٣/٣٢٢(للزجاج"معاين القرآن"، )٢/١٦٣(للفراء"معاين القرآن:"انظر) ٨(

، )٣/١٩٠"(البغـوي  تفسري"،)٣/٢٨٢" (السمعاين تفسري"،)٦/٢٠٧"(الثعليب تفسري"، )٢/٦٧٧"(الواحدي تفسري"،) ٣/٨٩"(زمنني
" اجلاللـني  تفسـري "، )٣/٣٢"(النسـفي  تفسـري "، )٤/٢٤٠" (تفسري اخلـازن " ،)٤/٨"(البيضاوي تفسري"، )٣/١٠" (الكشاف"
  ).٥/٢٥٩" (السعود أيب تفسري"، )٣٩٧ص(
 ــذيب"، )١/١٠٣"(النــاس كلمــات معــاين يف الزاهــر" ،)١٦/٥٧"(الطــربي تفســري: "، وانظــر)٣/٢٩"(العــني) "٩(

  ).١٣/١٢٢" (العرب لسان"، )١٣٣ص"(القرآن غريب يف املفردات"، )٣/٢٨٢"(السمعاين تفسري"،)٣/٢٨٦"(اللغة
 غريـب "، )١٧ص(أليب زيد القرشـي  "العرب أشعار مجهرة: "ما أنه منسوب له يفك) ٦٦ص(العبد البيت يف ديوان طرفة بن) ١٠(

" العـرب  لسـان "، )٢/٢٥"(اللغة مقاييس"، )٣/٢٨٦"(اللغة ذيب"، )١٦/٥٦"(الطربي تفسري"، )٤/٤٠١( سالم البن "احلديث
)١٣/١٣٠ .(  



 

   .)١("بعض من أهون الشر بعض حنانيك        بعضنا فاستبق أفنيت منذر أبا
  .)٢("والرقة اإلشفاق وهو واحد، أصل والنون احلاء:"قال ابن فارس

 وتزكية ألبويه رمحة ذلك فعلنا :واملعىن الرمحة، احلنان أن اللغويون خيتلف مل" :ياألنبار ابن وقال
  .)٣(له

   .)٤(اللني هو :جبري بن وحنو هذا القول قول سعيد
  . )٥("واللني الرمحة: واحلنان: "قال ابن عادل

  . )٦(أن احلنان هو التعطف من اهللا: وحنوه قول جماهد
لدنا، فال يراه أحد إال ويعظمه  من تعظيما: نان مبعىن العظمة، واملعىنويف اآلية قول ثان، وهو أن احل

  .ويهابه
  .)٧(رباح أيب بن وذا قال عطاء

  :يطلق ويراد به ما عظم من األمور، يقول ابن عطية العرب كالم يف أن احلنان: ووجهه
   .)٨( "تعاىل اهللا ذات يف األمور من عظم ما :أيضاً العرب كالم يف واحلنان"

  .أن احلنان مبعىن الربكة: وقول ثالث يف معىن احلنان، وهو
  .)٩(أيضاً جبري ابن عن وروي

   .واملعىن على هذا؛ جعلناه مباركاً
   .احملبة املراد به: القول الرابع

  .)٢(زيد وابن) ١(عكرمة قاله

                                  
  ).٤/٣١٦"(القرآن معاين) "١(
  ).٢/٢٤"(اللغة مقاييس) "٢(
  ). ٥/٢١٢"(سريامل زاد:"انظر) ٣(
  ).٦/١٦٨"(احمليط البحر"، وابن حيان يف )٥/٢١٤"(املسري زاد"ذكره عنه ابن اجلوزي يف ) ٤(
  ).١٣/٢٤"(الكتاب علوم يف اللباب) "٥(
  ).١/٣٨٥"(جماهد تفسري: "،وانظر)١٦/٥٦(أخرجه الطربي) ٦(
  ).١٦/٥٦(أخرجه الطربي) ٧(
نقل كالم املفضل يف إثبـات هـذا   -إن شاء اهللا–، وسيأيت )١٩٣ص(للسجستاين"نالقرآ غريب" :، وانظر)٤/٧"(الوجيز احملرر) "٨(

  .املعىن
  .،)٥/٢١٤"(املسري زاد"، )٣/٣٦٠"(والعيون النكت: "انظر) ٩(



 

Y  X   }: تعاىل قوله نظري أحبه، رآه من فكل الناس، عند حمبباً جعلناه: "واملعىن على هذا
 [ Zz  )٣(" )٣٩:طه( .  

  :لكنا نرى فرق بينهما، فاحلنني أثر عن احملبة، فال حتن إال ملن حتب، قال العالمة ابن القيم
   .)٤("ولدها إىل نزاعها يف صوا الناقة وحنني وموجباته، احلب آثار من احلنني :احلقيقة ويف"
  

  الترجيح

كما أن اللسان العريب حيتملها، » J «ا قيلت كمعىن يفعند النظر يف األقوال السابقة جند أا كله
 واحلنان الربكة،: أيضاً واحلنان ،)٦(الرزق: أيضاً واحلنان الرمحة،: احلنان" :)٥(قال املفضل

قد أويت   فاملعىن حيتملها مجيعها، وليس يف السياق ما مينعها أو مينع بعضها، فيكون .)٧("اهليبة:أيضاً
بة وحمبة، غري أنَّ املعىن املقدم هو الرمحة؛ ألن أصل هذه اللفظة يرجع إىل رمحة وشفقة وبركة وهي

 فالن حن :القائل قول من احلَنان،: أعين ذلك، وأصل:" الرمحة والشفقة، قال الطربي رمحه اهللا تعاىل
 لرقةوا عليه بالتعطف وصف إذا فالن، على فالن حتنن :يقال مث واشتاق، إليه ارتاح إذا وذلك كذا، إىل
   :)٨(الشاعر قال كما له، والرمحة به

   مقاالً مقام لكل فإن                 املليك هداك علي حتنن              
   .علي تعطف :مبعىن

                                                                                                   
  ).٦/١٦٨"(احمليط البحر"، )٥/٢١٤"(املسري زاد"، )٣/٣٦٠"(والعيون النكت: "، وانظر)١٦/٥٦(أخرجه الطربي) ١(
  ).٦/١٦٨"(احمليط البحر"، )٥/٢١٤"(املسري زاد: "وانظر ،)١٦/٥٦(أخرجه الطربي) ٢(
  ).١٦/٧٣"(املعاين روح"قاله األلوسي يف ) ٣(
  ).٤٠ص"(احملبني روضة) "٤(
 باألخبـار  عاملاً الكوفة، علماء أكابر من كان اللغوي، النحوي األديب الراوية الضيب، الرمحن عبد يعلى، أبو بن حممد بن املفضل) ٥(

  . األعرايب بن اهللا عبد أبو عنه أخذ ة،والعربي والشعر
  ).٢٢٥ص"(البلغة"، )٥/٥١٥"(األدباء معجم" ،)١٣/١٢١"(بغداد تاريخ: "ترمجته يف: انظر

  .مل أجد من قال به) ٦(
  ).٣/٢٨٦"(اللغة ذيب"، واألزهري يف )٣١٦ص"(الصراط ياقوتة:"حكاه عنه غالم ثعلب يف) ٧(
 أمثـال  يف املستقصـى "، )٣/١٩٠"(البغـوي  تفسري"، )٦/٢٠٧"(الثعليب تفسري"، )٢/١٧٩"(األغاين"البيت للحطيئة، كما يف ) ٨(

  ).٣٠/٢٩٤"(العروس تاج"، )١١/٥٧٣"(العرب لسان" ،)٢/٢٩٣(للزخمشري"العرب



 

 حنيناً عليه أحن فأنا عليه، حننت :يقال منه فالن، على فالن حن :القائل قول من مصدر، فاحلنان
   :)١(الراجز قال كما وتعطفه، عليها لتحننه حنته؛ :رجلال لزوجة قيل :ذلك ومن وحناناً،

   .)٢("وبيت حنة تضرين ومل               سريت دجى ذات وليلة              
  .)٣("ولدها على الناقة حنني من مأخوذٌ النفس، توقان وأصله:"قال الشوكاين

يلغي األقوال السالفة، كما قلنا،  فكأن هذا املعىن أشهر، ولذا فهو مذهب مجهور املفسرين، بيد أنه ال
  .والعلم عند اهللا تعاىل

{ X W   Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ãz  )٢٤:مرمي.(  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــ
  :وفيها مسألة واحدة، وهي

  ما املراد بالسري؟] ٢٣٧[
  :قال اإلمام ابن قتيبة

  .)٤("النهر" السري"و" 
  

  الدراسة
أن السري الذي جعله اهللا تعاىل حتت مرمي عليها السالم، هو النهر، وهذا ما  ~ابن قتيبة  يرى اإلمام

  .)٥("واللغويني املفسرين مجهور قاله"
  . )٢(ومقاتل بن سليمان )١(ابن عباس )٦(وممن قال به الرباء بن عازب

                                  
  ).٣٤/٤٦٢" (العروس تاج"، وكذا الزبيدي يف  الفقعسي حممد أليب) ١٣/١٣١"(العرب لسان"نسبه ابن منظور يف) ١(
  .)٣/٣٧٩"(البيان أضواء"، )٣/١١٤"(كثري ابن تفسري:"، انظر)١٦/٥٧"(لطربيا تفسري) "٢(
  ). ٣/٣٢٥"(القدير فتح) "٣(
  ).٣/٧٣٠( قتيبة البن "احلديث غريب: "، وانظر)٢٣٢ص"(تفسري غريب القرآن) "٤(
 احملـرر "، )٣/٢٨٦"(السـمعاين  تفسـري "،)١٣/٣٩"(اللغـة  ـذيب : "، وانظـر )٥/٢٢٢"(املسري زاد:" قاله ابن اجلوزي يف) ٥(

 فـتح "، )٣/٧"(الثعاليب تفسري"، )٣/٣٤"(النسفي تفسري"، )٦/١٧٣"(احمليط البحر"، )٢١/١٧٥"(الرازي تفسري" ،)٤/١١"(الوجيز
  ).٣/٣٢٩"(القدير

، )١/٣٨٥"(جماهـد  تفسـري : "، وانظر)١٦/٦٩( والطربي) ٣١٢ص(اجلعد يف مسنده ، وابن)٣/٦(يف تفسريه  أخرجه الصنعاين) ٦(



 

زي وابن كثري واختاره الفراء والطربي والسمرقندي وابن أيب زمنني والواحدي واخلازن وابن ج
  .)٣(والنسفي واجلالل احمللي وابن عاشور والسعدي والشنقيطي

 وابن )٤(السري، هو النهر الصغري بالسريانية، وممن ذهب إليه جماهد: وقد ذهب بعض املفسرين إىل أنَّ
  .)٥(جريج والضحاك

إال بدليل، هذا ويف هذا نظر؛ ألن األصل كون ألفاظ القرآن الكرمي عربية، فال خيرج عن هذا األصل 
إن يف القرآن ما ليس بعريب، أما على القول بأن القرآن ليس فيه إال كالم عريب، فيعد هذا : إذا قلنا

  . اإلدعاء مردوداً من أصله
  .)٦(احلجاز أهل بلغة اجلدول هو :قتادة على أنَّ من ذهب إىل هذا املذهب قد خولف، فقد قال

  :اجلدول، بل ال خالف بني أهل اللغة يف هذا، قال الزجاجوقد جاء استعمال العرب للسري مبعىن 
"٧(النهر مبرتلة اجلدول، قال لبيد: وال اختالف بني أهل اللغة أن السري(:  

  . )٨("فتوسطا عرض السري فغادرا         مسجورة متجاورا قالمها         
  .)٩("اللغة أهل مجيع قول وهو:"قال األزهري
  .)١٠("الصغري النهر أنه العرب كالم من معروف والسري:"قال الطربي

                                                                                                   
    ).١٨٤ص"(الثوري ريتفس"
  .الوقف يف األنباري إىل ابن) ٥/٥٠٣"(املنثور الدر"عزاه يف ) ١(
  ).٢/٣١٠"(سليمان بن مقاتل تفسري:"انظر) ٢(
أيب  ابـن  تفسـري "، )٢/٣٧٢"(السـمرقندي  تفسـري "، )١٦/٧١"(الطـربي  تفسـري "، )٢/١٦٥(للفراء"معاين القرآن: "انظر) ٣(

 ابـن  تفسـري "، )٣/٤"(الترتيـل  لعلـوم  التسـهيل "،)٤/٢٤٣"(تفسري اخلـازن "، )٢/٦٧٩"(الواحدي تفسري"، )٣/٩٣"(زمنني
ــثري ــني تفســري"، )٣/٣٤"(النســفي تفســري"، )٣/١١٨"(ك ــر"، )٣٩٨ص"(اجلالل ــوير التحري  تفســري"، )١٦/٨٧"(والتن
  ).٣/٣٩٥"(البيان أضواء"، )٤٩٢ص"(السعدي

  ).١٦/٦٩( "تفسري الطربي"، )١/٣٨٥"(جماهد تفسري:"انظر) ٤(
    ).١٦/٧٠(الطربي أخرجه) ٥(
  ). ١٦/٧٠( أخرجه الطربي) ٦(
  ).١/٢٧٦"(العني"، )١٠٩ص(أليب زيد"العرب أشعار مجهرة"، )٢١٦ص"(لبيد ديوان: "البيت من معلقة لبيد بن ربيعة، انظر) ٧(
  ).٣/٣٢٥(للزجاج"معاين القرآن) "٨(
  ).١٣/٣٩"(اللغة ذيب) "٩(
ـ )١٦/٧١"(الطـربي  تفسري) "١٠(  لسـان "، )٣/٢٨٦"(السـمعاين  تفسـري "، )٤/٣٢٥(للنحـاس "القـرآن  معـاين : "ر، وانظ

  ).٣/٣٩٥"(البيان أضواء"، )١٤/٣٨٠"(العرب



 

  .)١( جارياً فيه مير :أي فيه، يسري املاء النهر سرياً؛ ألن ومسي
  :دليالن اثنان، مها - أن السري مبعىن النهر - ويدل على هذا القول

  ).٢٦:مرمي(  D C B Az  }  :قوله تعاىل: األول

، فكان من )٢٥:مرمي( Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Îz   } :واألكل قد ذكر بقوله
 .املناسب أن يفسر السري بالنهر؛ ليجمع هلا بني الشرب واألكل املذكور يف اآلية

 فتأكل الرطب، إىل املاء ينضاف حىت ر، أنه على يدل  B Az   } :قوله:"قال الرازي
  .)٢("وتشرب

  : قال ابن كثري مرجحاً هذا القول

 . )٣(" Ð Ï ÎÑz   } :بعده قال وهلذا أظهر، األول والقول"

 :ملرمي اهللا قال الذي السري إن" :يقول اهللا  رسول مسعت :قال { عمر ما رواه ابن: الثاين األمر
{ Ì Ë Ê É Èz  ر ٤("منه لتشرب اهللا أخرجه(.  

  .  أن السري مبعىن الشريف السيد من الرجال، وهو عيسى: القول الثاين
  .)٦(زيد وابن )٥(احلسن قاله

                                  
  ).١/١٣١"(الباري فتح مقدمة"، )١١/٩٤"(القرطيب تفسري: "انظر) ١(
  ).٢١/١٧٥"(الرازي تفسري)"٢(
  ،)٣/٣٩٦"(البيان أضواء"،)٢/٣٧٢"(السمرقندي تفسري" ،)١٦/٧١"(الطربي تفسري: "، وانظر)٣/١١٨"(كثري ابن تفسري"   )٣(
  ).٣/٣٤٦"(األولياء حلية"وأبو نعيم يف ) ١٢/٣٤٦"(الكبري املعجم"أخرجه الطرباين يف ) ٤(

قال ابن كـثري  ". حيىي إال أعلم فيما عنه وال يك، بن أيوب إال عنه يروه مل عكرمة، حديث من غريب: "قال أبو نعيم عقب إخراجه
 ".الوجه هذا من جداً غريب حديث اوهذ):"٣/١١٨(

 تـاريخ "، )١/٤٩٠"(امليـزان  لسـان "، )٢/٢٥٩"(والتعـديل  اجلـرح : "انظر. يك، ضعفه أبو حامت وأبو زرعة بن أيوب: وفيه
 ).١٠/٨٦"(اإلسالم

  ".ضعيف وهو البابليت، عبداهللا بن حيىي وفيه): "٧/٥٥"(الزوائد جممع"قال اهليثمي يف 
وجـود  ) ٣/١٨٨" (السلسـلة الصـحيحة  "ء بن عازب مرفوعاً، أخرجه حممد بن العباس البزار، كما يف وقد روي من حديث الربا

  .إسناده األلباين
    ).١٦/٧٠(الطربي أخرجه) ٥(
    ).٧١-١٦/٧٠(الطربي أخرجه) ٦(



 

إن : ، وهلذا قال من قال من العلماء)١(سان العريب مبعىن الرجل السيد الشريفوالسري يأيت يف الل
  :،وهلم أيضاً من الدليل ما ذكره الرازي بقوله السري املراد به عيسى

  : بوجهني  عيسى على محله من واحتج"
   .)٢(جانبها إىل بل حتتها يكون ال النهر أن: األول

  e   o n m   l k j i h g fz } :تعاىل لقوله موافق أنه: الثاين
   .)٣()"٥٠:املؤمنون(

  : وقد أجيب عن الدليل الذي استدلوا به، يقول الرازي
 كان منه، أقرب كان من فكل معني، مبدأ فيه كان إذا املستوي املكان أن :تقدم ما عنه واجلواب"

  .)٤("حتت من كان منه، أبعد كان من وكل فوق،
فال يسلم هلم؛ بل هي على قول اجلمهور أكثر مالئمة » املؤمنون«ة وأما ما ذكروه من املوافقة آلي

  .وموافقة؛ ألن املعني هو النهر اجلاري
 نبياً، :سرياً :فقال هذه اآلية عن ~ وقد ذكر أن احلسن تراجع عن قوله إىل قول اجلمهور، فقد سئل

  .)٦(األمراء عليك تغلبنا :احلسن فقال اجلدول، هو إمنا سعيد، أبا يا :)٥(محيد بن عبد الرمحن فقال
  

  الترجيح

                                  
ـ  لسان"، )٢٣١ص"(القرآن غريب يف املفردات"،)٤/١١"(الوجيز احملرر"، )١٣/٣٩"(اللغة ذيب: "انظر) ١( ، )١٤/٣٧٨"(ربالع
  ).٣٨/٢٧٢"(العروس تاج"
 إمنـا  لكان النهر، كان لو النهر كذلك، ليس النهر، هو السري :يقولون والذين: عن ابن زيد أنه قال) ١٦/٧١( أخرج الطربي) ٢(

  .حتتها النهر يكون وال جنبها، إىل يكون
  ).٢١/١٧٥"(الرازي تفسري)"٣(
  ).٢١/١٧٥"(الرازي تفسري)"٤(
 ـذيب : "، وانظـر ]١٥٥٤"[التقريـب "الثالثة، قاله ابـن حجـر يف    من فقيه، ثقة البصري، احلمريي الرمحن دعب بن محيد) ٥(

  ).٧/٣٨١"(الكمال
 إىل عبد بن محيـد، ) ٥/٥٠٣"(املنثور الدر"، وعزاه يف )٢/٤١" (والتاريخ املعرفة"والفسوي) ١٦/٧٠( أخرجه هذا األثر الطربي) ٦(

 علـوم  يف اللبـاب "، )٣/٣٤"(النسـفي  تفسري"، )٦/١٧٣"(احمليط البحر"،)٨/١٣٥(للنويري"ألدبا فنون يف األرب اية: "وانظر
  ).١٣/٤٤" (الكتاب



 

ما ذهب إليه مجهور املفسرين من املراد بالسري يف اآلية  - إن شاء اهللا تعاىل -الراجح من القولني 
  .   النهر، ملا ذكرنا من األدلة: الكرمية

  
  
  
  
  
  

{X W   k j          i h g  f e           d c b az  )٢٨:مرمي.(  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :وفيها مسألة واحدة، وهي
  ما معىن األخوة؟ ومن هارون املذكور يف اآلية الكرمية؟] ٢٣٨[

  :~قال ابن قتيبة 

 " b a "م قالوا: كان يف بين إسرائيل رجل يسمىيا أخت : هارون، فشبهوها به، كأ
  .)١("هارون، يا شبه هارون يف الصالح

  
  الدراسة

ليس هو نيب اهللا هارون، » b a  «: قتيبة أن هارون املذكر به يف قوله تعاىليرى اإلمام ابن 
ولكنه رجل صاحل من بين إسرائيل، شبهوا مرمي عليها السالم به جبامع الصالح بينهما، وعلى هذا؛ 

وعلى هذا؛ فليس املراد باألخوة ههنا أخوة النسب، ولكنها املشاة . فاملراد يا شبه هارون يف الصالح
فالنٌ أخ فالن، أي شبيه به، : بينها، فتقول»األخوة«املماثلة، واملشاة بني األشياء جتوز إطالق لفظ و

  ).٤٨:الزخرف(  B A  I H G F E D C z  }:كما يف قول اهللا جل شأنه

                                  
  ). ٢٠٥ص"(املسائل واألجوبة:"، وهكذا قال يف)٢٣٣ص"(تفسري غريب القرآن) "١(



 

  ).٢٧:اإلسراء(   :{ Ï   Î Í   Ì Ë zوقوله 
  .)١("وأخاه أخته :الشيء شبه تسمي والعرب: "قال الثعليب

  . )٣(وقتادة )٢(ذا القول مروي عن ابن عباسوه
  واختاره الفراء والطربي والسمرقندي والسمعاين والراغب األصفهاين والبغوي وابن جزي واجلالل 

  
  .)٤(احمللي

أن بني هارون وعيسى عليهما السالم دهر بعيد، وأمد طويل، فال ميكن القول بأن : ووجه هذا القول
اهللا املعروف، فإذا كان هذا ممتنعاً، كان محل اإلخاء على املشاة، هو  هارون املذكور ههنا، هو نيب

  .املتعني
  .)٥(كثرية أمم األمم؟ من وبينهما هارون بني كم امساً، واطأ اسم :زيد ابن يقول

 :تقرؤون إنكم :فقالوا سألوين، جنران، قدمت ملا :قال  شعبة بن املغرية ما رواه: ويؤيده أيضاً

»b a «اهللا رسول على قدمت فلما وكذا، بكذا عيسى قبل وموسى  ذلك، عن سألته 
  .)٦("قبلهم والصاحلني بأنبيائهم يسمون كانوا إم" :فقال

، مث رد فهذا احلديث نص بين على أن هارون ليس هو النيب املعروف، ولو كان هو، لقاله النيب 
  . اعتراض النصارى

   :املعىن: )٧(قول من قال" األخوة"ومثل هذا القول يف معىن 
  !!.هذا؟ مبثل تأيت كيف العبادة، يف  هارون مثل نظنها كانت من أن

                                  
  ).٦/٢١٣"(الثعليب تفسري) "١(
  ).١٦/٧٧( أخرجه الطربي) ٢(
  ). ١٦/٧٧( والطربي) ٣/٧( أخرجه الصنعاين يف تفسريه) ٣(
 تفســري"، )٢/٣٧٣"(الســمرقندي تفســري" ،)١٦/٧٨"(الطــربي تفســري"،)٢/١٦٧(للفــراء"معــاين القــرآن: "انظــر) ٤(

 تفسـري "، )٣/٤" (الترتيـل  لعلـوم  التسهيل"، )٣/١٩٣"(البغوي تفسري"، )٥ص"(القرآن غريب يف املفردات"،)٣/٢٨٨"(السمعاين
  ).٣٩٩ص"(اجلاللني

  ).١٦/٧٧(الطربي أخرجه) ٥(
  ).٣١٥٥(والترمذي ) ٤/٢٥٢(وأمحد ) ٢١٣٥(أخرجه مسلم) ٦(
  ).٣/٣٣١"(القدير فتح:"ذكره الشوكاين يف) ٧(



 

  .موسى عليهما السالم أخو هارون هو :فمرادهم ارون املذكور ههنا
 من وكان أن هارون رجل صاحل، وكان أخاً هلا على احلقيقة، وأخوته من جهة أمها،: القول الثالث

  .إسرائيل بين يف فىت أمثل
   .)١(عباس ابن قاله
  .)٢(وأمها أبيها من كان :الضحاك وقال

، وكذا اختاره ابن حيان وابن )٣(أبيها جهة من أخوها: واختار هذا القول الواحدي، إال أنه قال
  . )٥( ، وظاهر صنيع الزجاج اختياره)٤(عاشور

  .)٦(النسفي: وقدم هذا
أخوة » األخت«ا على أشهر معانيها، وأشهر معاين لفظة أن األصل يف األلفاظ محله: ويؤيد هذا القول

 .النسب، فيكون هارون أخوها حقيقة، وليس هو نيب اهللا املعروف، ملا بينهما من الزمن البعيد
   .من نسله: هارون، أي بين من كانت أا :القول الرابع

   .)٧(ولده من األ إليه؛ فنسبت السالم، عليهما موسى أخي هارون بين من كانت :السدي قال
  .يا أخا العرب: وكما يقال ملن كان من العربمتيم،  أخا يا :للتميمي يقال وهذا كما

  .)٨(عباس ابن ويروى هذا القول عن
   .)٩(وبه قال مقاتل بن سليمان

  : وقد جعله ابن عاشور معىن حمتمالً يف اآلية الكرمية، فقال

                                  
  ).٥/٢٢٧"(املسري زاد" :انظر) ١(
  ).٥/٢٢٧"(املسري زاد"،)٣/٣٦٩"(والعيون النكت" :انظر) ٢(
  ).٢/٦٧٩( للواحدي "الوجيز:"انظر) ٣(
  ).١٦/٩٥"(والتنوير التحرير"، )٦/١٧٦"(احمليط البحر: "انظر) ٤(
  ). ٣/٣٢٧(للزجاج"معاين القرآن:"انظر) ٥(
  ).٣/٣٥"(النسفي تفسري:"انظر) ٦(
  ).١٦/٧٨(، وحنوه عن الطربي)٧/٢٤٠٧(حامت أيب ابن أخرجه)٧(
  ).٥/٢٢٧"(املسري زاد" :انظر)٨(
  ).٢/٣١١"(سليمان بن مقاتل تفسري:"انظر) ٩(



 

 امسه كاهن كان "لوقا إجنيل" ففي. الوي سبط من موسى أخي هارون ذرية من مرمي كانت وقد"
 نسيبة زكرياء زوجة وإليصابات إليصابات، وامسها هارون، بنات من وامرأته أبيا، فرقة من زكرياء
 .خطأ داود بن سليمان نسل من أا مرمي نسب يف للمفسرين وقع وما عمها، ابنة :أي مرمي،
 االحتمال هذا يف وليس اإلجياز، وجه على هلما لحيص مبا القرآن فحكاه باللفظني، تكلموا قومها ولعل
 .  )١("شعبة بن املغرية حديث ينايف ما

لكن االعتماد على كتب بين إسرائيل غري صحيح، إذ هو داخل يف تصديقهم، وقد ينا عن 
، فكوا من ذرية هارون حنتاج فيها إىل إثبات صحيح، وطريق قومي، وليس كتب بين )٢(تصديقهم
  .ذلك، ملا دخلها من التحريفإسرائيل ك

  .به شبهوها اسرائيل بين فساق من رجل أنه :)٣(القول اخلامس
كما - ويف هذا القول نظر؛ ألن ظاهر السياق أم يلوموا مذكرين هلا بأصوهلا الطاهرة، ولذلك قالوا

  . »k j          i h g  f e           d c  «: - حكى اهللا عنهم
  . )٤("ضعيف هوو: "قال الشوكاين عنه

  
  
  
  

                                  
  ).١٦/٩٥"(والتنوير التحرير) "١(
 ألهل بالعربية ويفسروا بالعربانية التوراة يقرؤون الكتاب أهل كان :قال  هريرة أيب عن) ٧١٠٣) (٦٩٢٨(البخاري أخرج) ٢(

  ".تكذبوهم وال الكتاب أهل تصدقوا ال:"  اهللا رسول فقال اإلسالم، ألهل
من حـديث أيب منلـة   ) ٢٢/٣٤٩(والطرباين) ٢/١٠(والبيهقي )١٤/١٥٢(وابن حبان ) ٣٦٤٤(داود وأبو )٤/١٣٦(وأخرج أمحد 

  ".تكذبوهم وال تصدقوهم فال الكتاب، أهل حدثكم ما:"مرفوعاً  األنصاري 
" السـمعاين  تفسـري "، )٣/٣٦٩"(والعيـون  النكت" ،)٤/١٤"(الوجيز احملرر"،)١٦/٧٨"(الطربي تفسري: "انظر هذا القول يف) ٣(
 فـتح "، )٥/٢٦٣" (السـعود  أيب تفسـري "،)٣/٨"(الثعاليب فسريت" ،)٥/٢٢٧"(املسري زاد"، )٣/١٩٣" (البغوي تفسري"،)٣/٢٨٨(

، )١١/١٠١"(القـرطيب  تفسـري : "، وانظر)٧/٢٤٠٧(حامت  أيب جبري، وأخرجه عنه ابن ابن ، ونسبه املاوردي إىل)٣/٣٣١" (القدير
   .ونسبه ابن اجلوزي إىل وهب بن منبه

  ).٣/٣٣١" (القدير فتح)"٤(



 

  
  
  
  
  

  الترجيح
أن املراد بلفظ األخوة، أخوة النسب؛ ألن  - والعلم عنده  - الذي يترجح يل من األقوال السالفة

األشهر يف لفظ األخوة، أخوة النسب، فاحلمل عليه أوىل، وهارون أخ ملرمي صاحل، وليس هو نيب اهللا 
ن األمد البعد، والزمن الطويل، فهذا هو القول أخو موسى عليهما السالم؛ ملا بني مرمي وهارون م

وأما الشبه، فهو وإن كان معناً صحيحاً، إال أنَّ األشهر من معاين اللفظة ما  -إن شاء اهللا -الراجح
  . ذكرناه

وأما احلديث الذي استدل به من ذهب إىل القول بأن املراد باألخوة املشاة، ال أخوة النسب، فال 
حته، كما أنه ال يرجح ما ذهبوا إليه؛ ألن احلديث فيه الداللة على أنَّ هارون ينفي القول الذي رج

ليس هو النيب املعروف، وليس فيه إثبات ما ذكروه من أنَّ أخت مبعىن شبيهة بالرجل الصاحل، ويف 
اله إا من ذرية هارون، فنسبوها إليه هلذا، إذ لو كان هذا هو املراد لق: احلديث رد على قول من قال

  :إنه من تواطأ األمساء، بل يف احلديث ما يدل على القول الذي رجحناه، وبيانه: ، ومل يقلالنيب 
أن مرمي أخت هارون، وأن هارون هو نيب اهللا، : أن النصارى اعترضوا على هذه اآلية ألمرين اثنني،مها

رون، ونفى االعتراض فهمهم األول، وهو كون مرمي أخت هلا فهذا اعتراض النصارى، فأبقى النيب 
: أي" قبلهم والصاحلني بأنبيائهم يسمون كانوا إم": الثاين، وهو أن هارون هو النيب املعروف، فقال

فكان أخو : أي:" أن هذا من قبيل تشابه األمساء، فحسب،ولذا، قال الزجاج بعد أن أورد احلديث
  .)١("مرمي يسمى هارون

؛ ألنه يف معرض دفع شبهة، ورد حجة احتج ا ه النيب ولو كان اعتراضهم األول غري صحيح، لرد
أعداء اهللا تعاىل، كما أنه من البيان الذي دعت احلاجة إىل إظهاره وإيضاحه، ومثل هذا ال يغفل، 

  .والعلم عند اهللا تعاىل

                                  
  ). ٨/٤٧٧"(األحوذي حتفة: "، وانظر)٣/٣٢٧(للزجاج"معاين القرآن:"انظر) ١(



 

 

{ X W   q       p o n  m   l kz  )٧:طه.(  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــ
  :وفيها مسألة واحدة، وهي

  ما املراد مبا أخفى من السر؟] ٢٣٩[
  :~قال اإلمام ابن قتيبة 

"        p o "ما أسررته، ومل تظهره.  

 "q "به نفسك: أي ثْتد١("ما ح(.  
  الدراسة

حديث : أن السر ما احتفظت به، ومل تظهره، والذي أخفى منه، هو ~اختار اإلمام ابن قتيبة 
  .النفس
ق بني األمرين، أن ما كان من حديث النفس، فليس هو من السر بل، هو أخفى منه، أما السر، والفر

يكون له وجود لكن يسره صاحبه، كمن سرق، فأخفى أمر سرقته، : فهو الذي تسره، وال تظهره، أي
  .فهذا من قبيل السر

  .هذا ما اختاره ابن قتيبة يف معىن السر، والذي أخفى منه
   .به الصوت رفع هو :بالقول اجلهر:"قد اختار هذا القوليقول الشوكاين و

   .إليه وأسره غريه، اإلنسان به حدث ما :والسر
  .)٢("بباله وأخطره نفسه، اإلنسان به حدث ما هو :السر من واألخفى

  .)١(، وكذا الفراء)٤(وعكرمة )٣(وحنوه عن احلسن

                                  
  ). ٢٣٥ص"(تفسري غريب القرآن) "١(
  ).٣/٣٥٧"(فتح القدير) "٢(
  . إىل عبد بن محيد وابن املنذر) ٥/٥٥٣"(الدر املنثور"عزاه يف ) ٣(

: ، وانظر"نفسك به تكلمت ما "q " أهله، به الرجل حدث االسر م: قال عكرمة): "٢/٣٩٠(قال السمرقندي يف تفسريه ) ٤(
  .املنذر وابن محيد بن إىل عبد) ٥/٥٥٣"(املنثور الدر"، وعزاه يف )١٦/١٤٠"(الطربي تفسري"



 

  .)٢( واختاره البيضاوي وابن جزي
  .)٣(وأبو السعود وقدمه الزخمشري والنسفي

  .)٤(الوسوسة :الناس، والذي أخفى منه من ما تستره وحنو هذا جاء عن جماهد، حيث فسر السر بأنه
هو ما يسره اإلنسان إىل غريه، وحيدث به على  - عند أرباب هذا القول- أن السر : ووجه هذا القول

   . حديث النفس: وجه الكتم له، فيكون األخفى منه

  .ل يف معىن اآلية الكرميةهذا هو القول األو
   .حتدث به نفسك مل ما :وأخفى نفسك، به حدثت ما السر أن :القول الثاين

   .)٥(جبري بن سعيد قاله
 حتدث ومل خطر وما النفس، به حدثت ما :أي :منه" q       p o n : "وبنحوه قال اجلالل احمللي

  .)٦("به
  :عاىل عنهما حيث قالوهكذا يف معناه ما روي عن ابن عباس رضي اهللا ت

   .)٧("تعلمه مل مما قلبك يف اهللا قذفه ما :وأخفى أنت، علمته ما السر"

  :وعلى هذا املعىن نقل احلريب إمجاع املفسرين، حيث قال
  .نفسك به حتدث ما مل: ذلك من وأخفى نفسك، يف أسررته ما: السر أن :املفسرون فأمجع"

  .  )٨("اإلظهار ال ،الكتمان إىل ترجع كلها أقواالً وقالوا
  .)٩(ويف دعوى اإلمجاع نظر، وقد حكى اخلالف غري واحد، وعلى رأسهم اإلمام الطربي

  .وسيكون بعد يكن مل فما: وأما ما هو أخفى نفسه، يف اإلنسان أسره ما السر أنَّ: القول الثالث

                                                                                                   
  ).  ٢/١٧٤(للفراء"معاين القرآن) "١(
  ).٣/١١"(الترتيل لعلوم التسهيل"، )٤/٤١"(البيضاوي تفسري: "انظر) ٢(
  ).٦/٥"(ودالسع أيب تفسري"، )٣/٥١"(النسفي تفسري"،)٣/٥٤"(الكشاف: "انظر) ٣(
  ).٧/٢٤١٦"(تفسري ابن أيب حامت"،) ١٦/١٣٩"(الطربي تفسري"، )١/٣٩٣"(جماهد تفسري:"انظر) ٤(
  ).١٦/١٤٠(الطربي  أخرجه) ٥(
  ).٤٠٦ص"(اجلاللني تفسري) "٦(
  ".خيرجاه ومل اإلسناد، صحيح حديث هذا:"وقال) ٢/٤١٠"(املستدرك"أخرجه احلاكم يف  )٧(
  ).٢/٨٤٧(للحريب "احلديث غريب) "٨(
  ). ٦/٢١٤" (احمليط البحر"،)٥/٢٧١"(املسري زاد"، )٣/٣٩٤"(والعيون النكت"، )١٦/١٣٩"(الطربي تفسري: "انظر) ٩(



 

وبه قال الزجاج  )٤(- يف رواية- وسعيد بن جبري )٣(والضحاك )٢(وقتادة )١(عباس ابن عن وهذا مروي
   .)٥(الزجاج وابن حزم وابن القيم

لكل ما جيهله اإلنسان مما سيقع له، ومنه حديث النفس : ويف هذا القول أن الذي أخفى من السر عام
  :الذي سيكون مستقبالً، يقول الواحدي

" p o n"     نفسك يف أسررت ما :وهو  "q "٦("بعد يكن مل مما نفسك به ما ستحدث وهو(.  
  :الطربي خمتاراً هذا القوليقول 

 ومل العباد، عن أخفى مما اهللا، علم ما هو :يقال أن :السر من أخفى معىن يف القول من فالصواب"
 فال كائن، غري وهو يكن مل ما وأنَّ سر، فغري وكان، ظهر ما ألن يكن؛ وملا كائن، هو مما يعلموه
 ذلك أعلمه من مث اهللا، إال يعلمه ال ذلك ألن السر؛ من أخفى فهو كائن، وهو يكن مل ما وأنَّ شيء،
  .)٧("عباده من

  .ما استسررته يف نفسك: وكان قد اختار يف معىن السر
   .يعلم فال عنهم سره أخفى وقد عباده، إسرار يعلم :الكالم معىن أن :القول الرابع

  .)٩(، وابنه)٨(أسلم بن زيد قاله
  .اسم تفضيل: الفةوعلى هذا، فأخفى فعل ماضٍ، وعلى األقوال الس

  : قال ابن عطية

                                  
، )٧/٢٤١٦(وابن أيب حامت) ٢/١٦٥"(اإلبانة"والعكربي يف ) ١٦/١٣٩( والطربي) ٢/٥١٦"(العظمة"أخرجه األصبهاين يف ) ١(

  ). ٥/٥٥٣"(املنثور الدر: "وانظر
أيب  ابن تفسري:"، وانظر)٢/٢٢٦"(اإلبانة"والعكربي يف )١٦/١٤٠(الطربي  )٣/١٥(جه الصنعاين يف تفسريهأخر) ٢(

  ).٣/١١٠"(زمنني
  ).١٦/١٤٠(الطربي  أخرجه)٣(
 نفسك، يف تسر ما السر:  قال اآلية، يف جبري بن سعيد عن املنذر وابن محيد بن عبد وأخرج): "٥/٥٥٣":(املنثور الدر"قال يف ) ٤(

  ".كائن وهو بعد، يكن مل ما :السر من خفىوأ نفسك،
  ).٨٨ص"(الصيب الوابل"، )١/٣٢"(احمللى"، )٣/٣٥٠(للزجاج"معاين القرآن: "انظر) ٥(
  ). ٢/٦٩٢(للواحدي "الوجيز) "٦(
  ).١٦/١٤١"(الطربي تفسري) "٧(
  ).٢/٢٢٦"(اإلبانة"والعكربي يف ) ٢/٥١٦"(العظمة"أخرجه األصبهاين يف ) ٨(
  ). ٥/٢٧١"(املسري زاد"، )٣/٣٩٤"(والعيون كتالن: "انظر) ٩(



 

  .)١("ضعيف وهذا ماضياً، فعالً" q" جعل أنه السلف بعض على تؤول وقد"
  .)٢("بذاك وليس: "وقال عنه الزخمشري

l k   «: أن اآلية سيقت لبيان سعة علم اهللا تعاىل، ولذا ابتدأها اهللا بقوله -والعلم عند اهللا –ولعله 

m   «راد تقريره على هذا القولوال يظهر هذا املعىن امل.  
  

  الترجيح
ما أسره اإلنسان يف نفسه، وهذا شامل حلديث النفس، : أنَّ املراد بالسر - واهللا أعلم -الذي يترجح يل

فإنه يطلق عليه سراً، وكذا ما حادث املرء به صاحبه سراً، يطلق عليه سراً، فاملعىن حيمل على كل ما 
  : ببعضِ ما يشمله بال دليل، حتكم حمض، يقول الراغب األصفهاينيطلق عليه سراً؛ ألن ختصيص اللفظ 

  .  )٣("النفس يف املكتم احلديث هو والسر" 
وهم أهل علم باللسان العريب، بل نقل اإلمام احلريب  -كما مر–وذا فسره ابن عباس وجماهد وقتادة 

  . إمجاع املفسرين على هذا املعىن
   :إليه، ومنه قوله تعاىل وأسره غريه، اإلنسان به دثح ما :كما أنَّ السر يطلق على

{    f e d c b        a `z  )٣:التحرمي(.  

 مث فبكت، بشيء، فسارها فيها، قبض الذي شكواه يف ابنته فاطمة  النيب ومنه قول عائشة دعا 
  .)٤(فضحكت فسارها، دعاها،

إلنسان سواء كان من األمور املستقبلة، أو هو مجيع ما جيهله ا: وإذا كان كذلك، فما أخفى من السر
من األمور اليت تدور يف ذهنه، وجتول يف خاطره من غري إدراك هلا، وهذا جيده اإلنسان يف نفسه، فكم 

لست أدري، لكن اهللا يعلم منه ما ال : من إنسان مأل احلزن قلبه، وحينما تسأله عن السبب، يقول لك
  .يعلمه هو من نفسه

                                  
  ).٤/٣٧"(الوجيز احملرر) "١(
  ).٣/٥٥"(الكشاف)"٢(
  ).٣/٢٠٦"(بصائر ذوي التمييز"،)٢/١٨٩"(عمدة احلفاظ:"، وانظر)٢٢٨ص"(القرآن غريب يف املفردات) "٣(
  ).٢٤٥٠(ومسلم)٣٥١١)(٣٤٢٧(أخرجه البخاري) ٤(



 

ي إىل أنَّ ما هو أخفى من السر يشمل ما ذكر، وذلك؛ ألنه فسر السر مبا يتناجى به وقد ذهب البقاع
  :~االثنان، فقال 

" p o n"     خمافتة االثنان به يناجي ما وهو:  "q "األفكار، ختيلته مما الضمائر يف ما وهو، ذلك من 
 سيكون ما ومنه، الوجوه من هبوج تعاىل غريه يعلمه مل الذي الغيب من وغريه اخلارج، إىل يربز ومل
  .)١("الضمائر من

وهذا مذهب حسن، لكنه قائم على تفسري السر بالنجوى، وهذا غري صحيح، بل السر كما أسلفت 
يطلق على ما يتناجى به االثنان، ويسرانه عن غريمها، وكذا يطلق على حديث النفس، فيكون الذي 

   .أخفى منه ما عدا هذين
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  :وفيها مسألة واحدة، وهي

                                  
  ).٥/٨٨"(الدرر نظم) "١(



 

  ". V  W :"بيان معىن قوله سبحانه  ]٢٤٠[
  :~قال اإلمام ابن قتيبة 

" V  W  "١("أكاد أخفيها من نفسي:" أسترها من نفسي، وكذلك هي يف قراءة أيب:أي(.  
  
  

  الدراسة
، فتنازع العلماء يف فهمها، وقد بني ابن عاشور )٢(تعد هذه اآلية مما أشكل فهمها على بعض أهل العلم

 :قوله كان الوقت، خمفية أي الوقوع، خمفية الساعة كانت وملا: "سبب إشكال هذه اآلية الكرمية، فقال
» W  V  «على تفسريه يف فاختلفوا املقصود، واضح غري ٣("كثرية وجوه(.   

  .أكاد أخفيها من نفسي: أي»  W  V «:أن معىن قوله تعاىل ~وقد اختار اإلمام ابن قتيبة 
 :أي نفسي، من سرك كتمت :يقولون الشيء، كتمان يف بالغوا إذا العرب عادة على وهذا جارٍ
  .شيء عليه خيفى ال تعاىل واهللا اإلخفاء، غاية أخفيته

  .)٤("العرب تعرفه ما بأبلغ فذكره الساعة، إخفاء يف بالغ اهللا أن :اآلية ومعىن: "قال الشوكاين
  .)٥(املفسرين، كما قاله الطربي والثعليب والواحدي والبغوي واخلازن وهذا قول أكثر
  .)٦("احملققني اختيار هو املعىن وهذا: "قال ابن جزي
ومقاتل بن  )٤(وسفيان الثوري )٣(وجماهد )٢(جبري بن وسعيد )١(واحلسن )٧(عباس ابن: وممن ذهب إليه
  .)٦(والسعدي والثعاليب وشيخ اإلسالم والسمرقندي  )٥(بن سليمان

                                  
  ).  ٢٣٥ص"(غريب القرآنتفسري ) "١(
  ).١١/١٨٢"(القرطيب تفسري"، )٣/٣٥"(القرآن إعراب:"، انظر"مشكلة آية: "قال النحاس وكذا القرطيب عن هذه اآلية) ٢(
  ).١٦/٢٠١"(والتنوير التحرير) "٣(
 تفسري"، )٥/٢٧٦" (املسري زاد"، )٣/٢١٤"(البغوي تفسري"،)١٦/١٥١"(الطربي تفسري: "انظر،و)٣/٣٥٩"(القدير فتح) "٤(

  ). ٢٢/١٩"(الرازي
تفسري "، )٣/٢١٤"(البغوي تفسري"،)٣/٢٠٣"(الوسيط"،)٦/٢٤١"(الثعليب تفسري" ،)١٦/١٤٩"(الطربي تفسري: "انظر) ٥(

   ).٣/٣٥٩"(القدير فتح"، )٤/٢٦٥"(اخلازن
  ).٣/١٢"(الترتيل لعلوم التسهيل) "٦(
  ).١٦/١٤٩(الطربي أخرجه) ٧(



 

  .»نفسي من أخفيها أكاد« :)٧(كعب بن وأيب مسعود قراءة ابن: ويؤيده
 وإمنا:"حيث قال ~والتابعني هلم، وذا احتج الطربي  كما أنه قول من مسينا من أصحاب النيب 

 ال كنا إذ والتابعني، الصحابة من العلم أهل أقوال ملوافقة ؛األقوال من غريه على القول هذا اخترنا
  .)٨("العذر يقطع جميئاً عنهم وجاء منهم، به القول استفاض فيما عليهم اخلالف نستجيز

  :ومل يرتض الزخمشري وال ابن عطية هذا القول، فقال الزخمشري
  .)٩("حمطر عليه دليل ال وحمذوف احملذوف، هذا على الكالم يف دليل وال" 

  .لكن هذا مردود، بل هو آت على عادة العرب يف املبالغة بالكتمان، واهللا خاطبهم مبا يعقلون
إخفاءها،  إراديت لفرط آتية؛ هي أقول فال أخفيها، أكاد: "ويف اآلية قول ثان، اختاره الزخمشري، وهو

  .)١٠("به أخربت ملا اللطف من وقتها تعمية مع اإلخبار بإتياا يف ما ولوال
  

  .)١١("عندي األقوى وهو:"قال ابن عطية
مث  ا؛ لقرا، آيت أكاد :تقديره مضمر وبعده» »   Vقوله عند مت أنَّ الكالم: )١٢(القول الثالث
  . »W «:ابتدأ، فقال

   :)١(الربمجي ضابئ ويوردون هلذا القول شاهداً، وهو قول
                                                                                                   

  ).٢/٣٢٦"(ليمانس بن مقاتل تفسري:"انظر) ١(
  ).١/٣٩٥"(جماهد تفسري"وهو يف) ١٦/١٥٠( أخرجه الطربي) ٢(
  ).١٦/١٤٩"(الطربي تفسري"، )١/٣٩٥"(جماهد تفسري:"انظر) ٣(
  ).١٩٣ص"(الثوري تفسري:"انظر) ٤(
  ).٢/٣٢٦"(سليمان بن مقاتل تفسري:"انظر) ٥(
  ).٥٠٣ص"(السعدي تفسري" ،)٣/٢٦"(ري الثعاليبتفس"،)١٠/٧٩"(التعارض درء"، )٢/٣٩٢"(السمرقندي تفسري:"انظر) ٦(
  ).٣/١٤٥"(كثري ابن تفسري"، )٣/٢١٤"(البغوي تفسري"،)٦/٢٤١"(الثعليب تفسري" ،)٣/١١٢"(زمنني ابن تفسري: "انظر) ٧(
  ).١٦/١٥١"(الطربي تفسري) "٨(
ن فيه قلقاً، ومل يظهر وجه هذا ، وقد وصف ابن عطية هذا القول بأ)٤/٤٠"(الوجيز احملرر" :، وانظر)٣/٥٨"(الكشاف" )٩(

   .الوصف
   ).٣/٥٧"(الكشاف")١٠(
  ) .٣/٥٢"(النسفي تفسري"، )٤/٤٤"(البيضاوي تفسري" :، وانظر)٤/٤٠"(الوجيز احملرر)"١١(
 زاد"، )٤/٤٠"(الوجيز احملرر"، )٣/٢١٤"(البغوي تفسري"،)٣/٣٢٤"(السمعاين تفسري"،)١٦/١٥٢"(الطربي تفسري: "انظر) ١٢(

  ). ٣/١١"(الترتيل لعلوم التسهيل"،)١١/١٨٢"(القرطيب تفسري"، )٥/٢٧٦" (املسري



 

   .حالئله يتبك عثمان على تركت         وليتين وكدت أفعل ومل مهمت
   .أفعل كدت أراد

  : قال النحاس
 على »W« :وعز جل قال مث ا، آيت على آتية ودلَّ ا، آيت أكاد آتية الساعة أنَّ :التقدير ويكون"

   .)٢("القيامة يوم هي اليت الساعة أخفى قد وعز جل اهللا ألن صحيح؛ معىن وهذا االبتداء،
ليل عليه، ومثل هذا ال يأيت القرآن حبذفه، مث فيه االبتداء بأن احملذوف ههنا ال د: ويناقش هذا القول

والظاهر ارتباطها بأكاد، وال خنرج عن هذا الظاهر إال مبسوغ، وال مسوغ، ولعله هلذا، " أخفيها"جبملة
  .)٣("قلق وهذا:" مل يرتضه ابن عطية، فقال

   .)٤("أعلم واهللا بعيد، الوجه وهذا: "قال الرازي
  .أريد :أكاد معىن أنَّ: القول الرابع

  .)٦(، وعزاه الرازي أليب مسلم األصفهاين)٥(ونسبه غري واحد لألخفش
  .)٧(وقدمه البيضاوي

من أفعال املقاربة، والقاعدة : ، إال أن املشهور من معناها أا)٨(بأن كاد وإن أتت مبعىن أراد: ويناقش
  .اأن القرآن حيمل على مشاهري املعاين ال على خفيه: التفسريية

  : يقول ابن عاشور
 يف بعدها فالفعل عنها، به املخرب الفعل وقوع مقاربة على تدل "كاد" :أن االستعمال يف واملشهور"

  . )٩("االنتفاء حيز

                                                                                                   
 تاريخ"،  )١٦/١٥٢"(الطربي تفسري"، )٢/١٣٦"(املدينة أخبار"، )١/١٧٤"(الشعراء فحول طبقات: "انظر) ١(

  ).١١/١٨٣"(القرطيب تفسري"، )٢/٦٧٩"(الطربي
  ).٣/٣٥"(القرآن إعراب) "٢(
  ). ٤/٤٠"(الوجيز احملرر)"٣(
  ). ٢٢/٢٠"(الرازي تفسري") ٤(
  ). ٦/٢٠٥"(احمليط البحر"، )٣/٣٨٣"(العرب لسان"،)٣/٣٢٤"(السمعاين تفسري: "انظر) ٥(
  ).٢٢/١٩"(الرازي تفسري) "٦(
  ).٤/٤٤"(البيضاوي تفسري:"انظر )٧(
   ).٤٠٣ص"(احمليط القاموس"،)٢٤٢ص" (الصحاح خمتار"،)٣/٣٨٣"(العرب لسان: "انظر) ٨(
  ).١٦/٢٠١"(تنويروال التحرير) "٩(



 

  .إنَّ الساعة آتية أخفيها: صلة، واملعىن" أكاد"أن : القول اخلامس
  .)٢(، واختاره الثعليب والواحدي)١(ونسبه غري واحد لألخفش

  .بأن األصل عدم ادعاء الزيادة، كما أن املعروف زيادة احلروف، أما األفعال، فال: القول ويرد هذا
   .خفاءه سلب إذا أخفاه أظهرها، من: أن معىن أخفيها :)٣(القول السادس

  . )٤(اهلمزة بفتح :قراءة من قرأ: ويؤيده
  :  )٥(الشاعر واستدلوا على أنَّ اإلخفاء يطلق على اإلظهار بقول

   نقعد ال حبرب تأذنوا وإن        خنفه مل الداء فنواتد فإن
  .  نظهره مل:  خنفه ال ومعىن

  .وعلى هذا، فالفعل من األضداد
  . زال أي :اخلفاء وبرح أخفيت، ما ظهر إذا اخلفاء، برح: قوهلم من اخلفاء: "قال ابن دريد
  .)٦("سترته اإذ وأخفيته ، أظهرته إذا ، الشيء خفيت:  ويقال إخفاء، الشيء وأخفيت

  :قال اخلليل الفراهيدي
   .)١("وإظهاركه اخلفي الشيء إخراجك :واخلفا"

                                  
، )٣/٣٢٤"(السمعاين تفسري:"، وانظر هذا القول غري منسوب يف)٣/٣٥٩"(القدير فتح"،)٣/٥٢"(النسفي تفسري: "انظر) ١(
  ).٣/٢١٤"(البغوي تفسري"
   ).٣/٢٦"(الثعاليب تفسري" ،)٢/٦٩٢( للواحدي"الوجيز"، )٦/٢٤١"(الثعليب تفسري: "انظر )٢(
 تفسري"،)٤/٤٠"(الوجيز احملرر"، )٣/٣٢٥"(السمعاين تفسري"، )١٢ص(أليب زيد"بالعر أشعار مجهرة: "انظر) ٣(

  ).٣/٥٢"(النسفي تفسري"، )٣/١١( "الترتيل لعلوم التسهيل"،)٤/٤٤"(البيضاوي
  ): ١/٦٠"(احلديث غريب"قال اإلمام القاسم بن سالم يف ) ٤(
 "احلديث غريب: "وانظر ."أظهرها :يعين "خفيهاأ أكاد آتية الساعة إن" :يقرأ جبري بن سعيد كان: الكسائي وقال"

 تفسري" ،)٢/٣٩٢" (السمرقندي تفسري"، )٣/٣٥(للنحاس"القرآن إعراب"،)١٦/١٥٠"(الطربي تفسري"، )٢/٨٤١(للحريب
 تفسري"، )١١/١٨٢"(القرطيب تفسري"، )١١/٣٤٧( للبغوي"السنة شرح"، )١٣/١٣٩(الرب عبد البن "التمهيد" ،)٦/٢٤١"(الثعليب
  ). ٣/١٤٥"(كثري ابن

 زاد" ،)٣/٥٨"(الكشاف"، )١٦/١٥٠"(الطربي تفسري"، )٥/٣٠٥(للجاحظ" احليوان: "البيت المرئ القيس، انظر) ٥(
  ).١٦/١٧٢"(املعاين روح"، )٥/٢٧٦"(املسري

   :الفراء عن الثقة أنشدين وقد): "١٦/١٥٠(قال الطربي يف تفسريه
  ". العرب كالم من املعروف ألنه بالصواب؛ أوىل وهو أخفيه، خفيته من فهخن من النون بفتح "نخفه ال الداء تدفنوا فإن

  ). ٢/١٠٥٥"(اللغة مجهرة)"٦(



 

 يستخرج ألنه املختفي؛ :النباش مسي ومنه: أخرجته، قال الشيء اختفيت: ويقال:"قال أبو عبيد
   .)٢("أخرجته :الشيء خفيت: وكذلك األكفان،

  :وقد اعترض على هذا القول من وجهني
خفيت، بدون ألف، قال :  تأيت مبعىن أظهرت، وإمنا اليت تأيت ذا املعىنأن أخفيت ال: أوهلما - 

 : ابن فارس
   .)٣("أظهرته إذا ألف، بغري الشيء خفيت :ويقال"

  . أظهرته: أي أخفيه، الشيء خفيت:  يقال أن:  اجليد العرب وكالم: "وقال األزهري
  :  )٤(القيس امرؤ وقال

   مركب سحاب من ودق خفاهن             كأمنا أنفاقهن من خفاهن
  . سترته:  أي الشيء، وأخفيت

   ).٢٨٤:البقرة(  o p q r  s t   u  z  }:  وعز جل اهللا قال
  . تسروه أو: معناه

  . تواريت:  أي منه، واستخفيت أظهرته،:  أي الشيء، واختفيت
  . )٥("العرب كالم يف املعروف هو هذا

  :وهلذا قال النحاس عن هذا
  .)٦("روفباملع وليس"

                                                                                                   
  ). ٤/٣١٤"(العني) "١(
، )٤/٤٢٥( "اللغة يف احمليط"، )٧/٣٩٢"(اللغة ذيب"، )١/٢١٤"(العرب لغة يف األمايل: "، وانظر)١/٦٠"(احلديث غريب)"٢(
، )١١/١٨٢"(القرطيب تفسري"، )٢/٥٦"(األثر غريب يف النهاية"، )١١/٣٤٧( للبغوي"لسنةا شرح"، )٢/٢٠٢"(اللغة مقاييس"
  ).٧٧ص"(الصحاح خمتار"
  ).٢/٢٠٢"(اللغة مقاييس) "٣(
، )١/٦٠(سالم البن "احلديث غريب"، )١٣ص(أليب زيد"العرب أشعار مجهرة: "انظر) ٧٧ص"(القيس امرؤ ديوان"البيت يف ) ٤(
  ).١٠/٣٥٨"(العرب لسان"، )٢/٢٠٢"(اللغة مقاييس"، )٧/٢٤٣"(اللغة ذيب"
  ).١٤/٢٣٤"(العرب لسان: "، وانظر)٧/٢٤٢"(اللغة ذيب) "٥(
  ).٣/٣٥"(القرآن إعراب)"٦(



 

وعلى فرض صحة املعىن الذي ذكروه، فاألوىل عدم احلمل عليه؛ ألنه معىن غري مشهور، بل خمتلف يف 
  : قال الطربي. ثبوته

  .)١("سترته إذا الشيء، أخفيت قد :الستر، يقال :العرب كالم يف اإلخفاء معىن من املعروف"
  .)٢("خمتل قول وهذا: "هلذا وغريه قال ابن عطية

  
  
  
  
  
  
  
  

  الترجيح
إن شاء اهللا تعاىل هو القول األول،وذلك؛ ألن ما ذكروه هو املعىن املعروف املشهور من -الراجح

، وما ذكره أصحاب األقوال األخرى فغري مشهور، والقاعدة يف التفسري "كاد"اإلخفاء، وكذا من لفظة
  .هذا املعىن املشهور محل كتاب اهللا تعاىل على أشهر املعاين؛ ألنه عند اإلطالق ينصرف الذهن إىل

  :يقول اإلمام الطربي
 من يعرفونه ما على العرب بالقرآن خاطب ذكره تعاىل اهللا أن فهو :ذلك يف القول صحة وجه وأما" 

 يف املبالغة أراد إذا أحدهم يقول أن كالمهم يف معروفاً كان فلما بينهم، خطام به وجرى كالمهم
 به، استسراري شدة من نفسي، عن األمر هذا أخفي أن كدت دق :مسر له هو شيئاً إخفائه عن اخلرب
 من ذلك يف استعماهلم به جرى قد ما حسب على خاطبهم أخفيته، نفسي عن أخفيه قدرت ولو

  ...منطقهم يف عرفوه قد وما بينهم، الكالم

                                  
  ).١٦/١٥٠"(الطربي تفسري) "١(
  ). ٤/٤٠"(الوجيز احملرر) "٢(



 

 جائز وغري املعروف، وجهه غري إىل للكالم منهم توجيه ذكرنا، عمن ذكرنا اليت األقوال هذه وكل
 تأويل خالفهم مع ذلك ففي به، املخاطبني عند وجوهه من عليه األغلب غري إىل اهللا كالم معاين توجيه
   .)١("فيه إليه ذهبوا ما خطأ على عدل شاهد فيه العلم أهل

  
  
  
  
  
  
  
  
  

W X {  u v w x y z          {  |  z )٥٩:طه.(  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :وفيها مسألة واحدة، وهي
  ما املراد بيوم الزينة؟ ]٢٤١[

  .)٢("يوم العيد: يعين"x w v u:"~قال ابن قتيبة 
  

  الدراسة
على هذا، فلم ~أن املراد بيوم الزينة، يوم العيد عند آل فرعون، ومل يزد  ~يرى اإلمام ابن قتيبة 
  .يبني زمن هذا العيد

  .)٣(عيد هلمهو يوم : وإىل هذا ذهب جماهد، حيث قال

                                  
  ). ١٦/١٥٠"(الطربي تفسري)"١(
  ).  ٢٣٧ص"(تفسري غريب القرآن) "٢(
  ).١/٣٩٨"(جماهد تفسري:"انظر) ٣(



 

  .)٦(ومقاتل بن سليمان )٥(وابن إسحاق )٤(وابن زيد) ٣(والسدي )٢(وقتادة )١(وهكذا قال ابن جريج
  . )٧(وإليه ذهب السجستاين وابن أيب زمنني والواحدي وابن جزي واجلالل احمللي واأللوسي والسعدي

  . )٨(وقدمه الطربي والنسفي
  . الذي هو يوم عيد يأخذون زينتهم، فلذلك مسي يوم الزينةومن البديهي أن يكون الناس يف هذا اليوم 

   .عاشوراء أنه يوم: )٩( القول الثاين
   .)١٠(عباس ابن عن ويروى هذا القول

أنَّ يوم عاشوراء، إمنا اختذه بنو إسرائيل يوم عيد وفرح وكانوا يصومونه؛ : ويشكل على هذا القول
عون، فعرف فضله ملا وقعت هذه الواقعة، وقبل مل يكن ألنه يوم جنا اهللا فيه موسى وقومه، وأغرق فر

معروفاً، كما تشري إليه الروايات، وعلى أقل األحوال، فإنَّ يوم عاشوراء إمنا عرف بإغراق اهللا فرعون 
 .فيه، وأما قبل ذلك، فنحتاج إىل دليل إىل أنه كان زمن عيد وفرح

   .النريوز أنه يوم: )١١(القول الثالث
   .)١٢(عباس ابن عن وهو مروي

  .)١(النريوز يوم وهو هلم، عيد وذهب السمرقندي إىل أنه يوم

                                  
  ).١٦/١٧٧(الطربيأخرجه ) ١(
  .محيد بن إىل عبد) ٥/٥٨٥"(املنثور الدر"، وعزاه يف )٣/١٧(أخرجه الصنعاين يف تفسريه) ٢(
  ).١٦/١٧٧(الطربيأخرجه ) ٣(
  ).٧/٢٤٢٧(وابن أيب حامت) ١٦/١٧٧(الطربيأخرجه ) ٤(
  ).١٦/١٧٧(الطربيأخرجه ) ٥(
  ).٢/٣٣٢"(انسليم بن مقاتل تفسري:"انظر) ٦(
 لعلوم التسهيل"، )٢/٦٩٨( للواحدي"الوجيز"، )٣/١١٨"(أيب زمنني ابن تفسري"، )٢٥٧ص"(القرآن غريب: "انظر )٧(

  ).٥٠٨ص"(السعدي تفسري"،)١٦/٢١٨" (املعاين روح"، )٤١١ص"(اجلاللني تفسري"، )٣/١٥"(الترتيل
  ).٣/٥٨"(النسفي تفسري" ،)١٦/١٧٧"(الطربي تفسري: "انظر) ٨(
" املسري زاد"، ،)٣/٧٣"(الكشاف"، )٣/٢٢١"(البغوي تفسري"،)٣/٤٠٩"(والعيون النكت"، )٦/٢٤٩"(الثعليب تفسري:"انظر) ٩(
  ).٣/٣٧١"(القدير فتح"، )٣/٥٨"(النسفي تفسري"، )٣/١٥" (الترتيل لعلوم التسهيل"،)٢٢/٦٣" (الرازي تفسري"، )٥/٢٩٥(
  .املنذر وابن محيد بن وعبد منصور بن سعيد إىل) ٥/٥٨٤"(املنثور الدر"ه يف وعزا) ٧٠ص"(واسط تاريخ"أخرجه الواسطي يف) ١٠(
" املسري زاد" ،)٣/٧٣" (الكشاف"، )٣/٢٢١"(البغوي تفسري"، )٣/٤٠٩"(والعيون النكت"، )٦/٢٤٩"(الثعليب تفسري: "انظر) ١١(
  .)٣/٣٧١" (القدير فتح"،  )٣/٥٨"(النسفي تفسري"،)٦/٢٣٧"(احمليط البحر"، )٢٢/٦٣" (الرازي تفسري"، )٥/٢٩٥(
  ).  ٥/٢٩٥" (املسري زاد"نسبه له ابن اجلوزي يف ) ١٢(



 

  .هلم سوق يوم أنه: القول الرابع
  .)٢(جبري بن سعيد وبه قال

  .)٣(وذكره الطربي قوالً حمتمالً يف معىن يوم الزينة
   .السبت هو يوم: القول اخلامس

  
  

  .)٤(الضحاك وذا قال
ليهود وفرعون ليس منهم، والغلبة كانت له على بين إسرائيل، مث إنه وفيه نظر؛ ألن يوم السبت، عيد ا

إال أنه ليس من أعيادهم الكبار اليت حيتفلون ا، ويأخذون فيه زينتهم،  - عند اليهود-وإن كان عيداً 
  .وغايته أنه يوم عيد يدعون فيه أعماهلم

  :يج، فقاليوم كسر اخلل: أن املراد بيوم الزينة~ واختار الشيخ ابن عاشور 
 والترع املنافذ وهي أواخللجان، اخلليج كسر يوم وهو القبط، عند عظيم عيد يوم كان الزينة ويوم"

 مجيع يف املياه فتنطلق للسقي، جمراه عن البعيدة األرضني إىل مياهه من الزائد إلرسال النيل؛ على اجملعولة
  . عليها ويزرعون إليها وصوهلا ميكن اليت النواحي
 أيلول وهو القبطي، توت شهر من يوم أول هو وذلك القبطية، السنة توقيت هو النيل يف ملياها وزيادة
   .)٥("اإلسكندري التاريخ حبسب

                                                                                                   
  ). ٢/٤٠٣"(السمرقندي تفسري:"انظر )١(
وانظر  املنذر، وابن محيد بن إىل عبد) ٥/٥٨٥"(املنثور الدر"وعزاه يف ) ٧/٢٤٢٦(، وابن أيب حامت)١٦/١٧٧(الطربيأخرجه ) ٢(

 البحر" ،)٢٢/٦٣" (الرازي تفسري"، )٥/٢٩٥" (املسري زاد"، )٦/٢٤٩"(الثعليب تفسري"، )٢٥٧ص"(القرآن غريب" :هذا القول يف
   ).١٦/٢١٨" (املعاين روح" ،)٦/٢٣٧"(احمليط

  ).١٦/١٧٧"(الطربي تفسري: "انظر) ٣(
 لبحرا"وذكره ابن حيان يف  ،)٣/٣٧١( "القدير فتح"،)١١/٢١٣"(القرطيب تفسري"،)٣/٤٠٩"(والعيون النكت: "انظر) ٤(

  .ومل يعزواه ألحد  )١٦/٢١٨"(املعاين روح"واأللوسي يف  ،)٦/٢٣٧"(احمليط
 :، وقد ذكر غري واحد من املفسرين هذا القول الذي اختاره ابن عاشور، ومل يعزوه لقائله، انظر)١٦/٢٤٦"(والتنوير التحرير) "٥(
 روح" ،)٣/٣٧١( "القدير فتح"،)١٥٥٤ص"(احمليط القاموس" ،)٦/٢٣٧"(احمليط البحر"، )٤/٤٩"(الوجيز احملرر"

  .)١٦/٢١٨"(املعاين
  ): ٣٥/١٦٢"(العروس تاج"قال الزبيدي يف



 

لكن هذا يفتقر إىل دليل، فمن أين لنا أن يوم الزينة عند األقباط هو هذا اليوم الذي ذكره ابن 
  !!.عاشور؟

  
  
  

  الترجيح
يوم له شأنه، فهم  قومهإن يوم الزينة عند فرعون و: أن يقال - واهللا تعاىل أعلم -الذي يترجح يل

يدعون فيه أعماهلم، وجيتمعون فيه يف مكان معني ومعلوم عندهم، وقد أخذوا كامل زينتهم، وهذا ال 
يصدق إال على أنه يوم عيد عندهم، وال نستطيع إثبات أكثر من ذلك؛ ألن ال جند دليالً يسعفنا يف 

مي مل يذكر أكثر من هذا الوصف، والسنة املطهرة، مل تأت ببيانه، بل تركنا إىل حتديده، والقرآن الكر
ما نعلمه ونفهمه من ظاهر اللفظ، فال ينبغي لنا أن نتعدى أكثر من هذا، سيما أن البحث فيما هو 

  : وقد ذهب بعض املفسرين إىل اجلمع بني األقوال، فقال ابن حيان. أكثر من هذا يعد من فضول العلم
 . )١( "سبت يوم وكان عاشوراء، يوم وصادف مشهوداً، ويوماً هلم، عيداً انك"

  :"وقال ابن عطية
  . )٢("سبت يوم وكان عاشوراء، يوم وصادف مشهوراً، ويوماً هلم، عيداً كان"x w"أن وروي"

  .وهذا ليس ببعيد، وهو أوىل من حتديد بعضها بدون مسوغ

  
  
  
  

                                                                                                   
 العقول تستحيله ما الفاطميني أيام يف ذلك من كان ولقد الزمان، قدمي من وسروراً جة وأعظمها مصر أيام أكرب من اليوم وهذا"

  ."فوقها فما ذراعا عشر ستة النيل بلغ إذا يكسر مصر وسط يف اجلاري باخلليج واملراد ؛ للمقريزي اخلطط يف مذكور هو ما على
 عدويف هذا بيان شأن يوم كسر اخلليج عند أهل مصر، وهذا ال شك فيه، إمنا حديثنا ونقاشنا يف تفسري يوم الزينة، فلعلَّ هناك يوم ي

  .جند القائل به من السلف أعظم منه عند األقباط، فمع هذا االحتمال ال ميكن القول به، وأيضاً، مل
  ).٣/١٥٧(كثري يف تفسريه ، وبنحوه قال ابن)٦/٢٣٧"(احمليط البحر") ١(
  ).٤/٤٩"(الوجيز احملرر" )٢(



 

  
  
  
  
  
  

W X{  l m n o p q z  )١٠٧:طه.(  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :وفيها مسألة واحدة، وهي
  .بيان املراد باألمت يف اآلية الكرمية] ٢٤٢[

  :~قال اإلمام ابن قتيبة 
  .)١("النبك: واألمت"
  

  الدراسة
 حمددة أكمة: "النبك، والنبك يف العربية: أن املراد باألمت يف اآلية الكرمية ~اختار اإلمام ابن قتيبة 

  ".احلجارة من ختلو وال محراء، كانت ورمبا الرأس،
   .)٢(هكذا عرفها الفراهيدي وابن منظور

  . "نبكة: واحدا طني، من رواب هي: "وقال األزهري
  . "األرض من ارتفع ما: النبك": مث ذكر عن األصمعي قوله

: الواحدة اللينة، اجلرعاوات يف الرمال روايب أا: »النباك« يف عليه العرب شاهدت والذي: " مث قال
  .)٣("نبكة

  : ومبثل تعبري ابن قتيبة عبر ثعلب والفراء، يقول الزبيدي

                                  
  ). ٢٤٠ص"(تفسري غريب القرآن) "١(
  .،)١٠/٤٩٧"(العرب لسان" ،)٥/٣٨٦"(العني) "٢(
  ).١٠/١٥٩"(اللغة ذيب) "٣(



 

  . )١("ارتفع ما: األرض من النبك: األمت: الفراء وقال. ثعلب عنه عرب وكذالك النبك،: واألمت"
  .هاوكأنَّ أمامنا مل يرد قصر اللفظ على النبك، وإمنا أراد ما ارتفع من

  .)٢(وقد ذهب كثري من العلماء إىل أن املراد باألمت االرتفاع، بل مل يذكر ابن كثري غريه
  .)٥(والثوري )٤(جماهد )٣(ابن عباس: وممن ذهب إليه

  .)٦(الزخمشري والبيضاوي وابن جزي الكليب والنسفي واجلالل احمللي وأبو السعودوواختاره الواحدي 
  .هو موافق هلذا القولباألكمة، و )٧(وقد فسرها قتادة

 يكن مل االخنفاض االرتفاع واالخنفاض؛ ألن: واختار اإلمام الطربي وكذا السمعاين أن املراد باألمت
  .)٨(ارتفاع عن إال

  :أن األمت يف اللغة مبعىن النتوء اليسري، قال السمني احلليب: ووجه هذا القول
  .)٩("املكان املرتفع: واألمت يف األصل"

  :باديقال الفريوزآ
   .)١٠("واالرتفاع واالخنفاض الصغار والتالل املرتفع املكان:  واألمت"

  .الشراك مثل األثر واألمت امليل العوج أن :القول الثاين
   .)١١(عباس ابن عن ويروى هذا القول

                                  
  ).٢/٥"(العرب لسان"،)٢/١٩١(للفراء"  القرآنمعاين: "، وانظر)٤/٤٢٥"(العروس تاج) "١(
  ).٣/١٦٦"(كثري ابن تفسري) "٢(
  ).١٦/٢١٢( الطربي أخرجه) ٣(
  ). ١/٤٠٢"(جماهد تفسري:"انظر) ٤(
  ).١٩٦ص"(الثوري تفسري:"انظر) ٥(
 التسهيل"، )٤/٧١" (البيضاوي تفسري"،)٢٢/١٠٢"(الرازي تفسري"، )٣/٨٩"(الكشاف" ،)٢/٧٠٥( للواحدي"الوجيز: "انظر) ٦(

 أيب تفسري"، )٤١٦ص" (اجلاللني تفسري"، )٣/٦٨"(النسفي تفسري"،)٤/٢٨٠"(تفسري اخلازن"، )٣/١٩"(الترتيل لعلوم
  ). ٦/٤٢"(السعود

  ).١٦/٢١٣( والطربي) ٣/١٩(أخرجه الصنعاين يف تفسريه) ٧(
  ). ٤/٦٤"(زالوجي احملرر"، )٣/٣٥٥"(السمعاين تفسري"، )١٦/٢١٣"(الطربي تفسري:"انظر) ٨(
  ).١/١١٣"(عمدة احلفاظ) "٩(
  ).١٨٨ص"(احمليط القاموس) "١٠(
  ).١٦/٢١٣( أخرجه الطربي) ١١(



 

 يف الشقوق: أن املراد باألمت :وذكر أهل العلم يف املعىن قوالً ثالثاً، من غري نسبة إىل قائله، وهو
  .)١(رضاأل

  الترجيح
أن األمت مبعى االرتفاع؛ ألن املراد من اآلية بيان كون  - والعلم عند اهللا تعاىل -الذي يترجح يل

  h i jz} :األرض اليت حيشر الناس عليها أرضاً مستوية، ولذا قال اهللا تعاىل قبل هذه اآلية
  . )١٠٦:طه(

 :تعاىلوالقاع هو املستوي من األرض، يقول ابن كثري رمحه اهللا 
     .)٢("ذلك ملعىن تأكيداً والصفصف األرض، من املستوى هو :والقاع"

  . q p o n m lz  } :مث قال اهللا مؤكدا هلذا املعىن
  .كما أنَّ هذا هو معىن األمت وقد سبق

على أن هذا املعىن ال ينفي املعاين األخرى، فهي أرض مستوية قد بدلت معاملها، واستوت قيعاا، ومل 
ليها خطيئة، وال سفك عليها دم، لكن املعىن الذي به هذه اللفظة أوىل، هو املعىن الذي يعمل ع

  .رجحته، والعلم عند اهللا تعاىل
  
  
  
  
  
  
  
  

                                  
" الكتاب علوم يف اللباب"، )٦/٢٥٩"(احمليط البحر"، )١١/٢٤٦"(القرطيب تفسري"، )٦/٢٦٠"(الثعليب تفسري:"انظر) ١(
  ).  ١٦/٢٦٣"(املعاين روح"، )٣/٣٨٦"(القدير فتح"،)١٣/٣٩٠(
، )٣/٣٥٥"(السمعاين تفسري"، )٢/٧٠٥(للواحدي"الوجيز: "وهكذا قال غري واحد من العلماء، انظر) ٣/١٦"(كثري ابن تفسري") ٢(

  ). ٣/١٩"(الترتيل لعلوم التسهيل"، )٤/٧٠"(البيضاوي تفسري"  ،)٤/٦٤"(الوجيز احملرر"، )٣/٣٥٥"(السمعاين



 

  
  
  

W X { A B C ED F G H I J K  L M ON P Q 
R S z )١١٤:طه.(  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :وفيها مسألة واحدة، وهي
  عن العجلة بالقرآن قبل انقضاء وحيه؟ ا املراد بنهي اهللا جل شأنه نبيه م] ٢٤٣[

  :~قال اإلمام ابن قتيبة 
"  {N M L  K J I H G Fz ال تعجل بتالوته قبل أن يفرغ من وحيه إليك، : أي

  .)١("يبادر بقراءته قبل أن يتمم جربيل، خوفاً من النسيان وكان رسول اهللا 
  

  الدراسة
عن االستعجال بالقرآن قبل انقضاء  أنَّ هذه اآلية اليت فيها ي اهللا نبيه  ~بن قتيبة يرى اإلمام ا

  ).١٦:القيامة(  Ê  Ë Ì Í Î    Ï z  }:الوحي هي مبعىن قوله تعاىل
بقراءته وحتريك : بالقرآن أن يستعجل به، أي  أن اهللا تعاىل ينهى نبيه عند نزول جربيل: واملعىن

فعل هذا خمافة النسيان ملا يلقى عليه صلوات وسالمه وبركاته عليه،وأمر بالصرب لسانه به، وقد كان ي
  . من قراءته، واهللا جل وعال قد ضمن له حفظه يف صدره  حىت يفرغ جربيل
الفراء والسمرقندي وابن أيب زمنني : ، واختاره)٣(، بل عزاه الشوكاين للمفسرين)٢(وهذا أشهر األقوال

خمشري والقرطيب والبيضاوي والنسفي واخلازن وابن تيمية وابن حيان وابن والواحدي والبغوي والز
  .)١(كثري واجلالل احمللي وأبو السعود واأللوسي والقامسي والسعدي والشنقيطي

                                  
  ). ٢٤٠ص"(تفسري غريب القرآن) "١(
  ). ٣/٢٠"(الترتيل لعلوم التسهيل"وابن جزي الكليب يف  ،)٣/٣٥٧(قاله السمعاين يف تفسريه) ٢(
   ).٣/٣٨٩"(القدير فتح": انظر) ٣(



 

أن آية سورة القيامة جاءت بالنهي صرحياً عن االستعجال يف تالوة : لكن يشكل على هذا القول
عليه القرآن، فينبغي حينئذ محلُ هذه اآلية على معىن آخر، ملا   القرآن الكرمي حال قراءة جربيل

أسرع  النيب : من أن محل املعاين على التأسيس أوىل من محلها على التوكيد، وأيضاًً: تقرر
  .املستجيبني لربه، فال ميكن أن يعاد عليه األمر مرتني

   .معاينة لك نبني حىت أصحابك تقرئ ال: أن املعىن :القول الثاين
 . )٣(وقتادة )٢(جماهد قاله

  :، يقول ابن جرير)٤(وهذا مذهب ابن جرير والرازي
 معانيه، بيان إليك يوحى أن قبل من عليهم تقرأه أو أصحابك، فتقرئه بالقرآن، حممد يا تعجل وال"

 له يبني أن قبل من ذلك يكتبه، كان من كتابه من عليه يرتله اهللا كان ما وإمالئه إكتابه على فعوتب
  .)٥("معانيه

ومل يذكر الطربي غري هذا القول، بل إنه نسبه ألهل التأويل، مع أن أكثر أهل التأويل على خالفه، 
وال : أي  :{   H G Fzأنَّ البيان واإليضاح داخل يف معىن قوله : ولعل وجه هذا القول

  .تعجل بالقرآن من قبل بيان معانيه، فاللفظ مشتمل هلذا املعىن
 ما أخرجه مجاعة عن احلسن: سبب نزولٍ يؤيد هذا القول، وهو )٦( عض املفسرينوههنا يذكر ب
   هذه فرتلت "القصاص بينكما": هلا فقال لطمها، زوجها أن  النيب إىل شكت امرأة البصري أن

  

                                                                                                   
للواحدي "الوجيز"، )٣/١٣٠"(أيب زمنني ابن تفسري"، )٢/٤١٣"(السمرقندي تفسري"،)٢/١٩٣(للفراء"معاين القرآن: "انظر) ١(
 تفسري"،)٤/٧٢" (البيضاوي تفسري"، )١١/٢٥٠"(القرطيب تفسري"، )٣/٩٠" (الكشاف"، )٣/٢٣٣"(البغوي تفسري" ،)٢/٧٠٧(

 ،)٣/١٦٨"(كثري ابن تفسري"، )٦/٢٦١"(احمليط البحر"، )٥/٣٨١"(السنة منهاج"، )٤/٢٨٢"(تفسري اخلازن"،)٣/٦٩"(النسفي
 تفسري"،) ٧/١٥٠"(تفسري القامسي"، )١٦/٢٦٨" (املعاين روح"، )٦/٤٤" (السعود أيب تفسري"، )٤١٧ص" (اجلاللني تفسري"

  ).٤/١٠٣" (البيان أضواء"، )٥١٤ص" (السعدي
  ).١٦/٢٢٠"(الطربي تفسري"، )١/٤٠٣"(جماهد تفسري: "انظر) ٢(
 :قال " وحيه إليك يقضى أن قبل من :"تعاىل قوله يف قتادة عن) ١٦/٢٢٠(والطربي ) ٣/٢٠(أخرج عبد الرزاق يف تفسريه) ٣(

  .تبيانه
  ).٢٢/١٠٦"(لرازيا تفسري"،)١٦/٢١٩"(الطربي تفسري" :انظر) ٤(
  ).١٦/٢١٩"(الطربي تفسري" )٥(
  )١٦/٢٦٨"(املعاين روح) "٦(



 

  
  .)١()٣٤:النساء(  A B C Dz  } :نزل قوله سبحانه حىت فوقف اآلية،

 اهللا يرتله مبا جربيل يأتيك حىت واصرب تعاىل، اهللا الوحي من زالإن تطلب ال: أن املعىن: القول الثالث
  .تعاىل

، كما أننا جند أن  يستعجل نزول بعض الوحي، كما يف قصة أصحاب الكهف وقد كان النيب 
  . نزول شيء من الوحي عليه الوحي حلكمة يعلمها اهللا تبارك وتعاىل يتأخر نزوله، فرمبا متىن النيب 

  :طحاوي وابن عاشور اختياره، يقول ابن عاشوروظاهر صنيع ال
 الشريف بقلبه خطرت جرم ال بنجام، االهتمام شديد األمة صالح على حريصاً  النيب كان فلما"

 الناس بعظة إسراعاً به التعجيل ويف القرآن، نزول من اإلكثار يف طلبةٌ أو رغبةٌ اآليات تلك مساع عقب
  . )٢("العام األمة حال يناسب حبيث أعلم فإنه إليه، األمر يكل أن اهللا فعلَّمه وصالحهم،
  الترجيح

أن : مشكلٌ، وسبب هذا اإلشكال - وإن ذهب به األكثر - عند النظر يف القول األول جند أن األخذ به
، فإذا محلنا هذه "القيامة"النهي عن االستعجال بقراءة القرآن قد جاء النهي عنه صرحياً يف آية سورة 

عليها، كنا قد ألغينا ما حتتمله من معان، وقصرناها على معىن قرر يف سورة -"طه"ة سورة آي- اآلية 
، وهو ال حيتاج صلوات اهللا وسالمه عليه إىل تأكيد األمر عليه،  اهللا أخرى، مث هو أمر متعلق بين

ية اليت حنن بصددها فهو أسرع الناس استجابة إىل أمر اهللا، وأشدهم امتثاالً ملا طلب منه، مث إن هذه اآل
، وفهم منها عليه الصالة والسالم النهي عن االستعجال "القيامة"إن كانت نزلت قبل آية سورة 

بالقراءة، فقطعاً سيبادر إىل االمتثال، فما فائدة تكرار النهي عليه مرة أخرى، وهكذا إن كانت نزلت 
النهي عن إلقاءه : ولني اآلخرينأن حتمل على الق - واهللا تعاىل أعلم -بعدها، فلعل الذي يترجح

  .للصحابة حىت يفرغ من بيانه، والنهي عن استعجال نزول القرآن الكرمي

                                  
) ١٨٣ص"(أسباب الرتول"والواحدي يف ) ٣/٩٤٠(وابن أيب حامت) ٥/٥٨(والطربي ) ٥/٤١١(يف مصنفه شيبة أيب أخرجه ابن) ١(

  .وهذا أثر مرسل، ومراسيل احلسن ضعيفة
: وانظر هذا القول يف ،)٤/١٣٥"(اآلثار مشكل شرح" :ول الطحاوي، فانظره يف، وحنو هذا ق)١٦/٣١٦"(والتنوير التحرير) "٢(
اختصار - السالم عبد بن العز تفسري"،)٥/٣٢٦"(املسري زاد"، )٣/٣٥٨"(السمعاين تفسري"،)٣/٤٢٩"(والعيون النكت"

  ).٢/٣١٤"(النكت



 

 W X {  ± ²   ³     ´ µ ¸¶ ¹ º z )١٠:األنبياء.(  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :وفيها مسألة واحدة، وهي
  ما معىن  الذكر يف اآلية الكرمية؟] ٢٤٤[
  :~ل اإلمام ابن قتيبة قا

" { ¶ µ z  شرفكم، وكذلك قوله: أي: {  © ¨   § ¦ z  )٤٤:الزخرف"( 

)١(.  
  الدراسة

  .لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه شرفكم: أن املراد بالذكر ههنا الشرف، واملعىن ~اختار اإلمام ابن قتيبة 
  .شرف وصيت حسن :لفالن ذكر يف قومه، أي: والذكر يأيت مبعىن الشرف والصيت، ومنه
   .)٤(ومقاتل بن سليمان) ٣(والثوري )٢(وقد سبق ابن قتيبة إىل هذا القول ابن عباس

واختاره الفراء وابن أيب زمنني والثعليب والواحدي والبغوي وابن اجلوزي والقرطيب وابن جزي الكليب 
  .)٥(والزركشي والفريوزآبادي وابن عادل وأبو السعود والسعدي

  .)٦(ام الطربيومال إليه اإلم
  .)٧(وقدمه الزخمشري والبيضاوي والنسفي

  : قال األلوسي مبيناً وجه كونه شرفاً هلم

                                  
  ).  ١٤٧ص"(تأويل مشكل القرآن"، )٢٤٢ص"(تفسري غريب القرآن) "١(
  ).٢/٢٣٢"(اإلميان شعب"و ) ٧/٦٤"(النبوة دالئل"والبيهقي يف ) ٢/٦٣٣"(السنة"يف  عاصم أيب بنأخرجه ا) ٢(
  ). ١٩٩ص"(الثوري تفسري: "انظر) ٣(
  ). ٢/٣٥٣"(سليمان بن مقاتل تفسري:"انظر) ٤(
للواحدي " الوجيز"، )٨/٣٣٦"(الثعليب تفسري"، )٣/١٤١"(أيب زمنني ابن تفسري"، )٢/٢٠٠(للفراء"معاين القرآن: "انظر) ٥(
، )٣٠٤ص"(النواظر األعني نزهة"، )٢٩ص" (املدهش"، )٣/٢٣٩"(البغوي تفسري"، )٣/٢٣١(للواحدي"الوسيط"،)٢/٧١٢(
، )١/٢٧٩" (القرآن علوم يف الربهان"، )٣/٢٣"(الترتيل لعلوم التسهيل"، )٤/٢٩٠"(تفسري اخلازن"، )١١/٢٧٣" (القرطيب تفسري"
 تفسري"، )٣/٤٠٠"(القدير فتح"، )٦/٥٨" (السعود أيب تفسري"، )١٣/٤٥٥"(الكتاب علوم يف اللباب"،)٣/٩"(بصائر ذوي التمييز"

  ).٥١٩ص"(السعدي
   ).١٧/٧"(الطربي تفسري) "٦(
  ).٣/٧٥"(النسفي تفسري" ،)٤/٨٥"(البيضاوي تفسري"، )٣/١٠٥"(الكشاف: "انظر) ٧(



 

 بشرفه، وتشتهرون تتشرفون منكم، نيب على ومرتل بلسانكم ألنه لكم؛ الشرف يوجب ما فيه"
  .)١( "له سببيته يف مبالغة فيه ذلك وجعل معاقده، حل يف واملرجع محلته، ألنكم بشهرته؛

ن هذا يف احلقيقة ال يعد من أسباب ترجيح هذا القول، ولكنه بيان لكون القرآن شرفاً هلذه األمة، لك
  مل حنن فسرنا الذكر ههنا بالشرف؟: وهذا خارج عن موطن البحث، فالبحث الذي نريده

هو وليعلم أنَّ هذا الشرف مقيد باألخذ به، أما من تركه وكفر به والعياذ به، فليس هو شرف له، بل 
   :{  ³ ́ µ ¶ ̧ º¹ »  ¼ ½ ¾ ¿ À  Á Â  Ã zبال عليه، كما قال 

  ).٤٤:فصلت(

   .دينكم أمر من إليه حتتاجون ما فيه :دينكم،يعين فيه: املراد بالذكر ههنا الدين، أي :القول الثاين 
  :{  P، كقوله )٢(وقد جاء يف القرآن الكرمي ما يفيد إطالق الذكر مبعىن الدين، أو بعض أموره

Q   R S T     U V W X Y  z  )٢٣٩:البقرة(.  

     .)١٢٤:طه(  Å Æ  Ç  È z  }:وقوله تعاىل
  ).٣٧:النور(  A B C D E F     G H I z  }: وقوله

   .)٤(، وإليه ذهب السمرقندي)٣(احلسن وذا قال
  .تذكريكم، ووعظ قلوبكم املراد فيه :القول الثالث

  .)٣- ٢:طه( g h i j k l m n  o     p z  }:وهذا كقوله تعاىل

  .)٥(الزجاج قاله
  :قال األلوسي

"حجتعاىل قوله فإن وسياقه، الكرمي النظم بسياق األنسب بأنه ذلك ور: {  º ¹z  إنكار 
 والزواجر املواعظ فنون من تضاعيفه يف فيما والتدبر الكتاب، أمر يف التدبر على هلم بعثٌ فيه توبيخي،

  .)٦("والالحقة السابقة رعالقوا مجلتها من اليت

                                  
   ).٣/٢٣١(للواحدي"الوسيط: "انظر، و)١٥- ١٧/١٤"(املعاين روح) "١(
  ).٣/١٣"(بصائر ذوي التمييز"، )٤٥٥ص"(النواظر األعني نزهة: "انظر) ٢(
  .املنذر وابن محيد بن وعبد شيبة أيب إىل ابن) ٥/٦١٧"(املنثور الدر"عزاه يف ) ٣(
  ). ٢/٤٢١"(السمرقندي تفسري: "انظر) ٤(
  ). ٣/٣٨٥(للزجاج"معاين القرآن) "٥(
  ).١٧/١٥"(املعاين روح"  )٦(



 

وينازع يف كون هذا القول أنسب للسياق، فالقول األول مناسب للسياق أيضاً، وملا ذكر ابن عاشور 
  : القول األول وهذا القول، قال

 لنفي اإلنكاري االستفهام ألن موقع؛ أحسن º ¹z } :تعال قوله لتفريع يكون :املعنيني وعلى"
 جاءه ومن عقله، سوء عليه ينكر يهتد فلم هديه، به ما جاءه من فإنَّ ،املعنيني كال على متجه عقلهم
 مثله يف الفضل يكون كما قدرها، حق لألمور قدره سوء عليه ينكر به يعبأ فلم ومسعته، جمده به ما

  .)١("مضاعفاً
  

  الترجيح
أن األقوال : هو محل اللفظ على املعاين املذكورة، وسبب هذا -والعلم عند اهللا تعاىل–لعل الراجح 

متكافئة، وال ميكن تقدمي قول منها على آخر؛ ألن اللفظ حيتملها، فالذكر يطلق ويراد به الشرف 
  .ويطلق يراد به أمور الدين، ويطلق ويراد به التذكري، وقد سبق ما يدل على هذه املعاين

هذه األقوال، ومن وكذا السياق، فالسياق أيضاً حيتملها، وهي متناسبة معه، مث إنه ال تعارض بني 
أن اآلية إن قيل يف اآلية أكثر من قول، وال تضاد بينها، وال مرجح، : القواعد التفسريية املعروفة

  .فالصواب محل اآلية على اجلميع

  
  
  
  

W X { § ¨ © «ª ¬ ®  ¯ ° z )٣٢:األنبياء.( 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :وفيها مسألة واحدة، وهي 
  عن أي شيء حفظت السماء؟] ٢٤٥[ 

  :~قال اإلمام ابن قتيبة 
                                  

  ).١٧/٤٥٥"(والتنوير حريرالت" )١(



 

" {  ª © z  ١("من الشيطان بالنجوم(.  
  

  الدراسة
أن السماء حفظت من الشيطان : أي   : { ª © zأن معىن قوله  ~يرى اإلمام ابن قتيبة 

يطان استراق فال يسترقون السمع، وهذا احلفظ كائن بأمر اهللا تعاىل بالنجوم، فإذا ما أرادت الش
  .السمع، أرسل عليه الشهاب، فأحرقه بأمر اهللا تعاىل

وهذا املعىن الذي ذكره ابن قتيبة جاء ذكره يف آيات كثرية، بل وبالنص على أنه حفظ للسماء، كما 
   ).٧- ٦:الصافات( :{a `   _ ^  ] \ [ Z Y X W Vz يف قوله 

  ).١٢:فصلت(  :{  P O N M Lzوقال 

  . )٢(اسعب ابن قال وذا
   .)٣(واختاره الطربي وابن أيب زمنني والواحدي

مرفوعاً، وعده الطربي مبعىن احلفظ من : حمفوظاً: معىن )٤(وقد قال بعض أهل العلم كمجاهد
 .)٥(الشيطان

  :وقد اعترض على هذا القول، فقال األلوسي
 أن :وجهه يف وذكر جاز،اإلع عن فضال البالغة، يناسب ال لغواً السقف ذكر يكون أنه:  عليه وقيل"

  .)٦("هذه خبالف سقوفها من تسلقت رمبا السراق فإن األرض، دور كحفظ ليس حفظها أنَّ املراد
   .اهللا بإذن إال الوقوع من حمفوظاً :القول الثاين

الزجاج والسمرقندي والثعليب والسمعاين والبغوي والقرطيب واخلازن وابن عادل : واختار هذا املعىن
  .)١(احمللي والشوكاين والسعديواجلالل 

                                  
  ). ٢٤٣ص"(تفسري غريب القرآن) "١(
  ).  ٥/٣٤٩"(املسري زاد: "انظر) ٢(
  ).٢/٧١٥( للواحدي "الوجيز"،)٣/١٤٦"(زمنني ابن تفسري"، )١٧/٢١"(الطربي تفسري: "انظر) ٣(
  ).٣/١٠٣٨"(العظمة"، )١/٤٠٦"(جماهد تفسري:"انظر) ٤(
  ).١٧/٢٢"(الطربي تفسري)"٥(
  ).١٧/٣٩"(املعاين روح) "٦(



 

  .)٢(وقدمه البيضاوي والنسفي وأبو السعود
  :{  a   b c d  e f g zوهذا املعىن جاء ذكره يف مواضع من الكتاب العزيز، كقوله 

  ). ٢٥:الروم(   :{  A B C D E F G z، وقوله  )٤١:فاطر(

   ).٦٥:احلج(   :{  O P Q R  S T U  V zوقوله 

أن اآلية جاءت يف بيان منة اهللا وإظهار نعمته على عبيده، وهذا القول متالئم : هلذا القولومن الوجه 
يقول الرازي » ¬ ®  ¯ °  «: جدا مع هذا املقصد، ولذا ذم اهللا من غفل عن هذا وغريه،فقال

  : مرجحا هلذا القول
 حبفظه كاملتكفل سبحانه نهأل عظماً؛ النعمة هذه يزيد مما عليه اآليات محل ألن أقوى؛ األول والقول" 

  . )٣("اجلن مسع استراق من السماء على خياف ال ألنه الثاين؛ القول خبالف املكلفني، على وسقوطه
  .)٤(حمفوظة السماء من الشرك واملعاصي: أنَّ املعىن: وذكر بعضهم

  .لكن وجه االمتنان على هذا القول غري ظاهر
  
  

  الترجيح
أن حفظ السماء شامل حلفظها من الشياطني، وكذا من  -  تعاىلوالعلم عند اهللا -الذي يترجح يل

السقوط، بل وكذا حفظها من التغيري والتبديل على مدى الدهور ومرور الزمان؛ ألن معىن احلفظ 
  . شاملٌ لكل هذه املعاين، فال يقتصر على نوع منها

  :وإىل هذا ذهب ابن عطية، حيث قال
  .)٥("اآلفات من ذلك وغري الرمي ومن اطنيالشي من احلفظ يف عام هنا واحلفظ" 

                                                                                                   
" السمعاين تفسري"،)٦/٢٧٤"(الثعليب تفسري"، )٢/٤٢٥"(السمرقندي تفسري"،)٣/٣٩٠(للزجاج"معاين القرآن: "انظر) ١(
" الكتاب علوم يف اللباب"،)٤/٢٩٣"(تفسري اخلازن"، )١١/٢٨٥"(القرطيب تفسري"، )٣/٢٤٣"(البغوي تفسري"، )٣/٣٧٨(
  ).٥٢٢ص"(السعدي تفسري"، )٣/٤٠٥"(القدير فتح"، )٤٢٣ص"(اجلاللني تفسري"، )١٣/٤٩٠(
  ).٦/٦٥"(السعود أيب تفسري"، )٣/٧٩"(النسفي تفسري" ،)٤/٩٢"(البيضاوي تفسري: "انظر) ٢(
  ).٢٢/١٤٣"(الرازي تفسري) "٣(
  .)٣/٤٠٥" (القدير فتح"،)٦/٢٨٧"(احمليط البحر"،)١١/٢٨٥"(القرطيب تفسري"، )٣/٢٧٤"(والعيون النكت: "انظر) ٤(
  ).٤/٨٠"(الوجيز احملرر) "٥(



 

  .)١(والشنقيطيوالثعاليب  وهكذا ابن جزي والبقاعي 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : وفيها مسألة واحدة، وهي

   ª     « ¬ ® z  } :ما املراد بقوله] ٢٤٦[
  : ~قال ابن قتيبة 

" ® ¬ «     ª "ا أحد؛ ألن اجملري صاحب جلاره٢("أي ال جيريهم من(.  
  

                                  
  ).٤/٥٢٢"(البيان أضواء"، )٣/٥٣"(تفسري الثعاليب"، )٥/٨١"(الدرر نظم"، )٣/٢٥"(الترتيل لعلوم التسهيل: "انظر) ١(
  ). ٢٤٤ص"(تفسري غريب القرآن) "٢(



 

  الدراسة
  : ال جيريهم أحد منا، قال الفراء: جيارون، أي: أن معىن يصحبون ~يرى اإلمام ابن قتيبة 

 جيريك :ومعناه لنا جاراً، كان:  تقول عربال أنَّ ترى أال منا ال جتار،: الكفار، وهي أي :جيارون يعين"
  .)١("باإلجارة "يصحبون": فقال ومينعك،

    :  وقال الزخمشري
 مسلماً :مبعىن ومصاحباً مصحوباً وامض صحابتك، تعاىل اهللا وأحسن وصاحبك، تعاىل، اهللا وصحبك"

  . )٢("ª     » ¬ ® : "ومنه معاىف
  :وقال الشوكاين

  . )٣("وأجارك حفظك :أي اهللا، صحبك :تقول والعرب" 
واختيار الطربي والواحدي والسمعاين واجلالل احمللي والشوكاين )٤(-يف رواية- وهذا مذهب ابن عباس

  .  )٥(والشنقيطي
  .وال هم منا حيفظون: وقريب من هذا القول قول من فسر هذه اللفظة باحلفظ، فقال

  . ينصرون: أن املعىن :القول الثاين
   .)٨(وسفيان )٧(جماهد)٦(-  روايةيف- ابن عباس وبذا قال
  .)٩(واملعونة، إذ هي أحد معانيها النصرة مبعىن ههنا فالصحبة

                                  
  ).٢/٢٠٥"(معاين القرآن) "١(
  ).٣٤٨ص"(البالغة أساس) "٢(
" الوسيط"، )١/٣٥٩"(الصحيحني يف ما غريب تفسري"، )٤/٢٨٠"(اللغة يبذ: "، انظر)٣/٤٠٩"(القدير فتح) "٣(

 ص"(البالغة أساس"، )٣/٤٢٧"(املخصص"، )٣/١٦٧"(األعظم واحمليط احملكم) "٣/٣٨٢"(السمعاين تفسري"، )٣/٢٣٨(للواحدي
  ).١٣/٥٠٧"(الكتاب علوم يف اللباب"، ) ١/٥٢٠"(العرب لسان"، )٣٤٨

  ).٨/٢٤٥٣(ابن أيب حامتو) ١٧/٣١( أخرجه الطربي) ٤(
، )٤٢٤ص"(اجلاللني تفسري"،)٣/٣٨٢"(السمعاين تفسري"، )٢/٧١٦( للواحدي "الوجيز"، )١٧/٣١"(الطربي تفسري: "انظر) ٥(
  ).٤/١٥٦"(البيان أضواء"، )٣/٤٠٩"(القدير فتح"
  .املنذر  ابنإىل )٥/٦٣١( "املنثور الدر"، وعزاه يف )٨/٢٤٥٣(، وابن أيب حامت)١٧/٣٠( أخرجه الطربي) ٦(
  ).  ١٧/٣٠(والطربي) ٣/٢٤(أخرجه الصنعاين يف تفسريه ) ٧(
  ).٢٠١ص"(الثوري تفسري:"انظر ) ٨(
  ).٦/٥٢٠"(احمليط البحر: "انظر) ٩(



 

   .خبريٍ يصحبون ال: املعىن: القول الثالث
  .)٢(وابن جزي الكليب )١(وإىل هذا حنا قتادة

  :قال الراغب األصفهاين يف بيان هذه اللفظة
" ® ¬ «     ª"مما ذلك وحنو وترفيق وروح سكينة من صحبهمي ما جهتنا من هلم يكون ال :أي 

   .)٣("أولياءه يصحبه
  
  
  
  

  الترجيح
جيارون ومينعون، واألقوال الباقية ترجع إىل ": ® "أنّ معىن  -والعلم عند اهللا تعاىل-لعل الراجح

هذا القول، فإن من مل مينعه اهللا، فال مانع له، وليس هو مبنصور، ومل يصحب خبري، يقول اإلمام 
  :يالطرب

 خبري يصحبوا فلم عليهم اهللا سخط مع اهللا عذاب من مانع هلم يكن ومل باجلوار يصحبوا مل إذا وهم" 
  .)٤("ينصروا ومل

  :وقال الشنقيطي
 وقول مينعون،": ® : "بعضهم كقول ذكرنا، ما إىل راجعة اآلية يف العلماء أقوال وأغلب" 

 الرمحة جيعل وال ، خبري اهللا يصحبهم ال :أي" ª     » ¬ ® " :بعضهم وقول ينصرون، :بعضهم
  .)٥("تعاىل اهللا عند والعلم.  هلم صاحباً

  

                                  
  ).٨/٢٤٥٣(وابن أيب حامت) ١٧/٣٠(أخرجه الطربي) ١(
  ). ٣/٢٧"(الترتيل لعلوم التسهيل:"انظر) ٢(
  ).٦/٥٢٠"(احمليط البحر: "، وانظر)٢٧٥ص"(القرآن غريب يف املفردات) "٣(
  ).١٧/٣١"(الطربي تفسري) "٤(
  ).٤/١٥٦"(البيان أضواء) "٥(



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

W X {k l m n  o p q r sz  )٦٣:األنبياء.(  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :وفيها مسألة واحدة، وهي

  ؟ "   ": l m n  oما وجه قول خليل الرمحن ] ٢٤٧[
  :~مام ابن قتيبة قال اإل

   .)١(إخوة املؤمنني أنَّ :يريد "أخيت إا" :امرأته يف  اخلليل إبراهيم قول املعاريض فمن" 

   :أراد"  s r q p o  n m l " :وقوله
   .)٢("يفعل وال ينطق ال وهو للفعل، شرطاً النطق فجعل ينطقون، كانوا إن هذا كبريهم فعله بل
  

  الدراسة
  قصة تكسريه : عوته لقومه دروس عظيمة وفوائد جليلة، وكان منهاود  يف قصة إبراهيم

ألصنامهم، مث سؤاهلم له عمن كسر األصنام اليت يعبدوا؟ وقد كان القوم يسمعون من إبراهيم بيان 

                                  
  .-إن شاء اهللا تعاىل- سيأيت خترجيه) ١(
  ).  ٢٦٨ص"(تأويل مشكل القرآن: "، وانظر)٣٥ص"(احلديث خمتلف تأويل) "٢(



 

عمن جترأ على آهلتهم، وصنع معها هذا الصنيع املشني   بطالا، وإنكار عبادا، فلذا سألوه
  ".   :" s r q p o  n m lهيمبزعمهم؟ فقال إبرا
أن الكبري مل يكن ليصنع هذا، فهذا من إبراهيم خالف الواقع، فما وجهه؟ وهل هو : ومن املقطوع به

  ؟    كذب جاز إلبراهيم 
مل يرد ظاهر اللفظ، وأن الفاعل لذاك الفعل كبري األصنام،   أنَّ إبراهيم ~يرى اإلمام ابن قتيبة 

هذا، فلما مل ينطقوا مل يفعله  كبريهم ينطقون، فقد فعله كانوا إن: ط، أيبل خرج هذا خمرج الشر
   .مطابقاً للواقع، ومل يقع يف الكذب  كبريهم هذا، فيكون قول إبراهيم

  :قال ابن عطية شارحاً هذا القول ومبيناً له
^  لهقو يف التأويل هذا على تقدمي الكالم ويف ذلك، فعل الكبري أن على اخلرب خيرج ومل" 

  .)١("فأسألوهم
  .)٢(وإىل مثل هذا املذهب يف اآلية الكرمية ذهب اجلالل احمللي

  :غري أن هذا املذهب مل يرتضه مجع من العلماء، منهم اإلمام الطربي، حيث قال
 أن :العوام من النقل به استفاض ما إال األخبار من يقبل وال باآلثار، يصدق ال من بعض زعم وقد" 

 إن :أي فاسألوهم، ينطقون كانوا إن هذا كبريهم فعله بل :هو إمنا" lo  n m  " :قوله معىن
   .كسرهم الذي هو كبريهم فإن تنطق، املكسورة اآلهلة كانت
 كذبات ثالث إال يكذب مل إبراهيم أن:"  اهللا رسول عن األخبار به تظاهرت ما خالف قول وهذا
  .)٤(")٣(اهللا يف كلها

  .)٥("الثابتة لألخبار خمالف وهو ، بعد تأويلال هذا ويف:" وقال النحاس
  : وقريب من قول ابن قتيبة يف املعىن قول من قال

                                  
  ).٢٢/١٦٠"(الرازي تفسري: "، وانظر)٤/٨٧"(الوجيز احملرر) "١(
  ). ٤/١٣٠٦"(، واقرا حباشية الصاوي)٤٢٦ص"(اجلاللني تفسري: "انظر) ٢(
  ). ٢٣٧١(ومسلم ) ٣١٧٩( أخرجه البخاري) ٣(
  ). ١٧/٤١( "الطربي تفسري) "٤(
" معاين القرآن"ليست ضمن كتاب " األنبياء"، ومل أجده يف املعاين، علماً أن سورة )٣/٣٨٩(ذكره عنه السمعاين يف تفسريه) ٥(

  .املطبوع



 

إن هذا من إبراهيم على سبيل السخرية واالستهزاء م، وهذا ال يعد كذباً، فهو مل يرد اخلرب احملض، 
  . بل أراد التبكيت واإللزام

  : يقول الزخمشري
 الصنم، إىل عنه الصادر الفعل ينسب أن إىل يكن مل عليه اهللا صلوات إبراهيم قصد أنَّ :فيه والقول"

 وتبكيتهم، احلجة إلزامهم من غرضه فيه يبلغ تعريضي أسلوب على هلا وإثباته لنفسه، تقريره قصد وإمنا
 كتبت أأنت: اخلط حبسن شهري وأنت رشيقٍ خبط كتاباً كتبت وقد صاحبك، لك قال لو كما وهذا
 كان أنت، كتبته بل: له فقلت فاسدة، خرمشة على إال يقدر وال اخلط حيسن ال ي،أم وصاحبك هذا؟
 إثباته ألن املخرمش؛ أو لألمي، وإثباته عنك، نفيه ال به، االستهزاء مع لك تقريره اجلواب ذا قصدك
  .)١( "للقادر وإثبات به، استهزاء منكما للعاجز بينكما دائر واألمر

  . )٢(ابن جزي الكليب والنسفيوإىل هذا ذهب السمرقندي و
 وقد كان مرتبة، مصطفة أبصرها حني األصنام تلك غاظته  أن إبراهيم: ومثت وجه ثالث، وهو

 هو ألنه إليه ذا االعتبار؛ الفعل فأسند له، تعظيمهم زيادة من رأى امل وأشد؛ أكرب كبريها غيظه من
  .عليه احلامل إىل يسند مباشره إىل ديسن كما والفعل هلا، وحطمه ا الستهانته تسبب الذي

  .)٣(وهذا الوجه ذكره الزخمشري والرازي والنسفي وقدمه البيضاوي
أغاظه أكربها، ومن مثَّ نسب الفعل إليه   لكن هذا الوجه فيه بعد، فنحتاج إىل إثبات أن إبراهيم

  :~على هذا الوجه، يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 فاسد، تأويل للتكسري، سبب اإلله األكرب أن" o  n m l " :قوله يف املذكوران والتأويالن"
 يفعله مل أنه يقتضي"n m l   " :قوله سيما ال التصوير، من به قام ما صنم كل يف السبب فإن
 بكل القائم التصوير فإن قطعاً، باطل وهذا به، قام الذي التصوير أنه السبب يكون فال كبريهم، إال
  .)٤("منه أكرب صنم تصوير إىل حيتاج ال لكسره، موجب صنم

                                  
  ).٢٢/١٦٠"(الرازي تفسري" :، وانظر)٣/١٢٥"(الكشاف") ١(
 النكت: "، وانظر أيضاً)٣/٨٥"(النسفي تفسري"، )٣/٢٨"(الترتيل لعلوم التسهيل"، )٢/٤٣١"(السمرقندي تفسري: "انظر) ٢(

     ).  ٣/٤٥٢"(والعيون
  ).٣/٨٥" (النسفي سريتف"، )٤/٩٩"(البيضاوي تفسري"،)٢٢/١٦٠"(الرازي تفسري"، )٣/١٢٥"(الكشاف: "انظر) ٣(
  ).٦٢٨- ٢/٦٢٧"(البكري على الرد يف اإلستغاثة) "٤(



 

 معناه :ويقول "m l " :تعاىل قوله عند يقف كان من أنه )١(ما ذكر عن الكسائي: ووجه رابع،وهو
  ".o  n :"يبتدىء مث فعله، من فعله

  . )٢(وهذا فيه تكلف ظاهر
 .   فهذه األوجه األربع كلها تشترك يف نفي الكذب عن إبراهيم

على ظاهره، وأنه نسب إىل كبري اآلهلة تكسري   هذا الكالم من إبراهيم أنَّ: الوجه اخلامس
  .بل فعل التكسري كبري األصنام، فإن أردمت التأكد، فاسألوها جتبكم: األصنام، وأن املعىن

إا ال تنطق، فتقوم عليهم احلجة، وتبني : وقد أراد صلوات اهللا وسالمه عليه، أن يردوا عليه، فيقولوا
  .  ة، وهذا ما حصل إلبراهيمهلم احملج

 نفسه، ذات من احلق إىل يرجع حىت اخلصم، مع الباطل فرض األئمة عند جيوز وهلذا: "يقول ابن العريب
  .)٣("للشبهة وأقطع احلجة، يف أقرب فإنه

 اهللا ذات يف كذبة ؛ ألا إبراهيم قاله الكالم هذا إنَّ :األكثر هي فرقة وقالت:" قال ابن عطية
 إبراهيم يكذب مل: "النيب  قول وهو ذلك، يقتضي الصحيح واحلديث كافرين، قوم خزي ىلإ تؤدي
  .)٤("كذبات ثالث إال

والطربي والثعليب وابن حزم والبغوي وابن  )٦(وابن إسحاق )٥(وهذا ما ذهب إليه مقاتل بن سليمان
  .)٧(عطية وابن كثري والشوكاين والسعدي

 إال يكذب مل إبراهيم إن:"  باحلديث الصحيح، الذي فيه قوله وأيد أرباب هذا القول قوهلم هذا 
  .وذكر منها هذه املقولة" اهللا يف كلها كذبات ثالث

                                  
البن اجلوزي "املشكل كشف"، )٥/٣٦٠"(املسري زاد"، )٣/٢٤٩"(البغوي تفسري"، )٦/٢٨٠" (تفسري الثعليب: "انظر) ١(
  ).٦/٣٩٢"(الباري فتح"، )١٥/١٢٥"(مسلم صحيح على النووي شرح"،)٢٢/١٦٠"(الرازي تفسري" ،)٣/٤٨٢(
  ).٦/٣٩٢"(الباري فتح"، )٤/٨٧"(الوجيز احملرر: "قاله ابن عطية وابن حجر، انظر) ٢(
  ).٣/٢٦٣(العريب البن"القرآن أحكام) "٣(
  ).٤/٨٧"(الوجيز احملرر)"٤(
  ).٢/٣٦٣"(سليمان بن مقاتل تفسري:"انظر) ٥(
  ).٦/٢٨٠(يف تفسريه حكاه عنه الثعليب) ٦(
 ابن تفسري"، )٣/٢٤٩"(البغوي تفسري"، )٤/٥"(امللل يف الفصل"، )٦/٢٨٠" (تفسري الثعليب" ،)١٧/٤٠"(الطربي تفسري: "انظر) ٧(
  ).٥٢٦ص"(السعدي تفسري"، )٣/٤١٤" (القدير فتح"، )٣/١٨٤" (كثري ابن



 

بأنه يلزم منه جواز الكذب على األنبياء، حيث وصف اخلليل بالكذب، : وقد اعترض على هذا القول
 هذا أن واعلم:"ت، وقالولقد بالغ الرازي وشنع على أهل هذا القول، ووصفهم بأم أهل حكايا

 أن من أوىل رواته إىل الكذب يضاف فألن رووه، الذي وهو األول، اخلرب أما عنه، مرغوب القول
 ويأذن ملصلحة، يكذبوا أن جاز لو أنه عليه القاطع والدليل والسالم، الصالة عليهم األنبياء إىل يضاف
 وذلك عنه، تعاىل اهللا أخرب ما كل ويف نه،ع أخربوا ما كل يف االحتمال هذا فلنجوز فيه، تعاىل اهللا
 على حممول فهو صح لو اخلرب ذلك إن مث ، كلها إىل التهمة وتطرق بالشرائع، الوثوق يبطل

  . )١("املعاريض
  :وقد أجاب أصحاب هذا القول عن هذا اإليراد من وجهني اثنني، مها

 ليقرع ذلك؛ يف خلليله نأذ - ذكره تعاىل-  اهللا يكون أن مستحيل وغري: " ما قاله الطربي - 
 مؤذن قال كما ألنفسهم، نظرهم وسوء خطئهم، موضع ويعرفهم عليهم، به وحيتج به، قومه

 .)٢("شيئا سرقوا يكونوا ومل )٧٠:يوسف(  L M N O z  } :إلخوته يوسف
 وجل، عز هللا طاعة يكون ما منه بل معصية، كذب كل ليس"أنه: ما أجاب به ابن حزم - 

 بني يصلح الذي الكذاب ليس :"قال  اهللا رسول أن تركه، صح من ىيعص واجباً وفرضاً
  .)٣("خرياً فينمي الناس،
 بغري ليقتله وطلبه سلطان، ظلمه قد مظلوماً مسع لو إنسانا أنَّ على اإلسالم أهل )٤(أمجع وقد
 أو موضعه يعرف يكون أن وأنكر مسع، ما كتم إن فإنه عنده، فاستتر غصباً، ماله ويأخذ حق،
 هللا عاصياً فاسقاً كان فأخربه، صدقَه، إن ، وأنه هللا مطيع مأجور حمسن فإنه ماله، موضع
 متاماً مذموماً كبرية فاعل.  
 الكذب يف ال احملمودة الصفة يف داخل فهو الكذبات تلك يف   إبراهيم عن روى ما وكل
  .)٥("عنه ى الذي

                                  
  ).٢٢/١٦١"(الرازي تفسري) "١(
  ).٣/٢٤٩"(البغوي تفسري: "، وانظر)١٧/٤١"(الطربي تفسري) "٢(
  .من حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أيب معيط) ٢٦٠٥(م ومسل) ٢٥٤٦(أخرجه البخاري) ٣(
 دار مفتاح"تقريره هلذا يف  - غري مأمور–ينكر ابن القيم هذا الوجوب، ويرى أن اجلائز، هي املعاريض، فانظر ) ٤(

  ). ٢/٣٦"(السعادة
  ).٦/٣٩٢"(باريال فتح"، و)١٦/٢٥١(الرب عبد البن "التمهيد: "بتصرف يسري، وانظر) ٤/٥"(امللل يف الفصل) "٥(



 

  . تعاىل وأجازه لهوعلى هذا؛ فال يالم النيب على شيء أباحه اهللا
وأما احلديث، فهو حديث صحيح متفق على صحته، فال جيوز الطعن برواته، بل الطعن    يف مثله، يوجب الطعن يف سائر  

 . وهذا طعن بالشريعة، والعياذ باهللا أحاديث النيب 

  .والواجب أن نتلمس معاين احلديث، ال أنَّ نطعن جملرد توهم املخالفة
  

  الترجيح
مل يقل كذباً، ملا قال هذا اجلواب   إن إبراهيم: أن يقال - واهللا تعاىل أعلم -رجح يلالذي يت

قد نسب الفعل إىل فاعلٍ ال ميكن   لقومه، بل أراد تبكيتهم وبيان عجز آهلتهم، ولذلك، فهو
يقة قد أراد نسبة الفعل حق  نسبة الفعل إليه، واملخاطب عامل ذا متام العلم، فهذا ينفي أن يكون 

 :إىل الصنم، وتربءة نفسه، كيف ويف جوابه ما يتضمن إدالله على نفسه، ولذا، فما إن عاتبهم بقوله
{s t u v w x zy {  |z  )إال وقالوا). ٦٧:األنبياء :{  � ¡ ¢ £ ¤  

¥ z  )٦٨:األنبياء.(  

ه إن: كان من باب التورية واملعاريض، ال من باب الكذب، وكيف نقول  فأسلوب إبراهيم
  .حقيقة، ويف ذات اهللا، وهو ينسب الفعل إىل ما ال ميكن نسبته إليه  كذب
من   أن األمر إن دار بني تربءته من الكذب، ووصفه به، كان القول املقتضي لتربءته: وأيضاً

  .الكذب أوىل
  :بالكذب، فاجلواب ما قاله العالمة ابن القيم يف احلديث إطالق الوصف عليه : فإن قيل

 عنه، باجلواب الكرمي اهللا فتح وقد...إليه القلب يسكن شافياً جواباً للناس املقام هذا يف أجد ومل" 
 إياه املتكلم وإفهام السامع إىل ونسبة وإرادته، وقصده املتكلم إىل نسبة نسبتان له الكالم :فنقول

 وأنَّ اجلهتني، نم صدق فهو املخاطب، إفهام وقصد للواقع، مطابق خبرب املتكلم أخرب فإذا مضمونه،
 وال الواقع، هو ال ثالثاً، معىن بل قصد، ما خالف املخاطب إفهام ذلك مع وقصد الواقع، خالف قصد
 ذلك مع وقصد صحيحاً، مطابقاً معىن قصد وإن معاً، بالنسبتني اجلهتني من كذب فهو املراد، هو

 إىل بالنسبة كذب قصده، إىل بالنسبة صدق فهو قصده، ما خالف وإفهامه املخاطب، على التعمية



 

 أنه مع الكذب، اسم  اخلليل إبراهيم عليها أطلق وذا واملعاريض، التورية الباب هذا ومن إفهامه،
  . )١("الناس على أشكل الذي املوضع هذا فتأمل صدقاً، إال خيرب ومل خربه، يف الصادق

W X {  À  Á Â    Ã ÅÄ Æ Ç Èz  )٧٢:األنبياء.(  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :وفيها مسألة واحدة، وهي

  ما املراد بالنافلة يف اآلية الكرمية؟ ]٢٤٨[
  :~قال اإلمام ابن قتيبة 

" À  Á Â    Ã Ä " دعا بإسحاق، فاستجيب له، وزيد يعقوب نافلة، كأنه تطوع من
  .)٢("، وإن كان كلٌ بفضلهءاهللا وتفضل بال دعا

  
  الدراسة
: ، فاملعىنأن النافلة مبعىن الزيادة، فالوصف خاص بيعقوب  - رمحه اهللا تعاىل -مام ابن قتيبةيرى اإل

  . وهبنا له إسحاق، وأما يعقوب فنافلة منا، أي زيادة وفضل، ومل يسأله إبراهيم 
  . )٧(ومقاتل بن سليمان )٦(زيد وابن )٥(وقتادة)٤(وجماهد )٣(عباس ابن مذهب وهذا

  .)٨(دي والسمعاين وابن اجلوزي والقرطيب والبقاعي والشوكاينواختاره السمرقن
  .)٩(وقدمه اجلالل احمللي

                                  
" ، و)٣/١٩٢"(الكربى الفتاوى: "، وبنحو هذا قال أبو العباس ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل يف)٢/٢٢٣"(السعادة دار مفتاح) "١(

  ).٢٨/٢٢٣"(الفتاوى جمموع
  ).٢٤٤ص"(تفسري غريب القرآن) "٢(
  ).١٧/٤٨( الطربي أخرجه) ٣(
  ).١/٢٠٠"(العلم وجواهر اجملالسة:"رواه الدينوري يف ) ٤(
  ). ١٧/٤٨( الطربي أخرجه)٥(
  ).١٧/٤٨( الطربي أخرجه)٦(
  ).٢/٢٦٩"(سليمان بن مقاتل تفسري: "انظر) ٧(
 تفسري"، )١/٣٤٨" (الغريب تفسري يف األريب تذكرة"، )٣/٣٩٢"(السمعاين تفسري"، )٢/٤٣٢"(السمرقندي تفسري:"انظر) ٨(

  .،)٣/٤١٦"(رالقدي فتح"،) ٥/٩٧( "الدرر نظم"، )١١/٣٠٥"(القرطيب
  ).٤٢٧ص"(اجلاللني تفسري) "٩(



 

  :الزيادة، ومنه النوافل؛ ألا زيادة على الفرائض، قال األزهري: أن النفل يف اللغة: ووجه هذا القول
 املسلمني ألنَّ أنفاالً؛ الغنائم مسيت األصل، على زيادة كان ما: والنافلة النفل معىن ومجاع: قلت"

  . الغنائم هلم حتل مل الذين األمم سائر على فضلوا
  .)١("عليهم فرض ما ثواب من كتب ما على هلم أجر زيادة ألا نافلة؛: التطوع صالة ومسيت
  . إمنا سأل اهللا الولد، فرزقه اهللا إياه بسؤاله، وزاده، ولد ولده هذه اآلية، فإن إبراهيم : ومنه

إمنا   ؛ ألن إبراهيم-على هذا القول-أن وصف النافلة شامل إلسحاق ويعقوب واختار ابن عاشور
  .)٢(سأل اهللا تعاىل ابناً واحداً، رزقه اهللا إياه، وهو إمساعيل، مث رزقه إسحاق ويعقوب من غري سؤال

  .الولد املراد به ولد: القول الثاين
        .)٣(لسمني احلليبوذا قال الزجاج والواحدي والزخمشري والراغب األصفهاين وا

األصل، ولذا، فمن إطالقات النافلة يف  على زيادة الولد ولد فصار الولد، كان أنَّ األصل: ووجه
  :اللسان العريب، إطالقه على ولد الولد، يقول اخلطايب

  . )٤("األصل على زيادة أنه معىن على نافلة، يسمى الولد وولد"
  :الشنقيطي يقول

 الذي األصل على زيادات ألا العبادات؛ يف النوافل ومنه األصل، على الزيادة: غةالل يف النافلة أصل"
  .)٥("الصلب ولد هو الذي ألصل، على زيادة الولد وولد الفرض، هو

                                  
، )١٠٤ص( "الشافعي ألفاظ غريب يف الزاهر"، )٢٢٩/ ١(قتيبة البن "احلديث غريب: "، وانظر)١٥/٢٥٦"(اللغة ذيب) "١(
بصائر ذوي " ،)٤/٥٢٩"(العرب لسان"،)٥٠٣ص"(القرآن غريب يف املفردات"، )٢/١٥(للخطايب "احلديث غريب"

  ).٤/١٦٦"(البيان أضواء" ،)٣١/١٩"(العروس تاج" ،)٥/١٠٩"(التمييز
      ).١٧/٩٧"(والتنوير التحرير:"انظر) ٢(
 غريب يف املفردات"، )٣/١٢٨"(الكشاف"، )٢/٧٢٠(للواحدي"الوجيز"، )٣/٣٩٨(للزجاج"معاين القرآن:"انظر) ٣(

  ).٤/٢٠٩"(عمدة احلفاظ"،)٥٠٣ص"(القرآن
 ذيب"، )١٠/٣٧٩" (األعظم واحمليط احملكم" ،)٦١ص(للسجستاين"القرآن غريب" :، انظر)٢/١٥(للخطايب "احلديث غريب)"٤(

 ،)١١/٦٧٢"(العرب لسان"، )٥٠٣ص" (القرآن غريب يف املفردات"، )٢/١٥(للخطايب "احلديث غريب"، )١٥/٢٥٦"(اللغة
  ).  ٣١/١٩"(العروس تاج"، )١٣٧٤ص"(احمليط القاموس"،)٥/١٠٩"(بصائر ذوي التمييز"
  ).٤/١٦٦"(البيان أضواء) "٥(



 

وصف -أنه على القول األول يعد هذا الوصف: وهذا القول مغاير للقول السابق له، ووجه هذه املغايرة
 وهبه بدون سؤال، أما على هذا القول، فكل ولد ولد، يسمى نفالً؛ خاص بيعقوب؛ ألن اهللا -النافلة

  . للمعىن املذكور
   .)١( وهلذا وغريه، فجمع من العلماء يذكر القولني مجيعاً

   .ويعقوب إسحاق :ا واملراد العطية، مبعىن النافلة أن: القول الثالث
  . تعاىلوعلى هذا؛ فإسحاق ويعقوب كالمها نافلة، أي عطية من اهللا

  .)٣(وعطاء )٢( جماهد مذهب وهذا
  .)٤(واختاره ابن عطية والرازي وابن جزي والنسفي

  .)٥(وقدمه البيضاوي وأبو السعود
  . )٦( "وإعطاء عطاء على يدل صحيح أصلٌ :والالم والفاء النون":يقول ابن فارس

 :يقول الرازي ذاكراً وجه الترجيح هلذا القول
 فهو هلماً وصفا يكون أن صلح فإذا نافلة،: قوله ذكر مث بينهما، مجع تعاىل نهأل أقرب؛: األول والوجه"

  .  )٧("أوىل
  
  
  
  

  الترجيح

                                  
 فتح"، )٦/٣٠٥"(احمليط البحر"، )٢/٣٢٩"(اختصار النكت- السالم عبد بن العز تفسري"، )٣/١٢٨"(الكشاف:"انظر) ١(

  ). ٣/٤١٦"(القدير
  ).١٧/٤٨( "الطربي تفسري"، )١/٤١٣"(جماهد تفسري:"انظر) ٢(
  ).١٧/٤٨( الطربي أخرجه)٣(
  ).٣/٨٦"(النسفي تفسري"،)٣/٢٩"(الترتيل لعلوم التسهيل"  ،)٢٢/١٦٥"(الرازي تفسري"، )٤/٩٠"(الوجيز احملرر: "انظر) ٤(
  ).٦/٧٧( "السعود أيب تفسري"، )٤/١٠١"(البيضاوي تفسري:"انظر) ٥(
  ).٥/٤٥٥"(اللغة مقاييس" )٦(
  ).٢٢/١٦٥"(الرازي تفسري) "٧(



 

ما ذهب إليه أرباب القول الثالث من أن الوصف شامل إلسحاق  - واهللا تعاىل أعلم-الذي يترجح يل
  !ويعقوب؛ ألنَّ وصف النافلة صاحل هلما مجيعاً، فلم نقصره على أحدمها؟

أو عطية، فال فرق بني القولني،  -كما قال ابن عاشور-هو هبة بدون مسألة: تنايف بني أن نقول وال
  .فهذا ما ترجح، واهللا تعاىل أعلم. فإسحاق ويعقوب عطية وهبة من اهللا تعاىل، وبدون مسألة
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  :وفيها مسألتان، مها
  مغاضباً؟  ما وجه ذهاب يونس : املسألة األوىل] ٢٤٩[

  : ~يقول اإلمام ابن قتيبة 
إذا غضب : نا مغاضبة وتغاضبنا غاضبت فال: تقول ، واملُفَاعلة تكون من اثنني ، املُفَاعلَة يف الغضب : والقول يف هذا أنّ املغاضبة " 

  .وتضاربنا وتقاتلنا ، وقاتلته مقاتلةً ، ضاربته مضاربةً : كما تقول ، كل واحد منكما على صاحبه 
، وعاطيت الرجلَ ، سافرت وناولت : كما تقول ، أي غَضبت : غاضبت من كذا : فتقول ، وقد تكون املفاعلة من واحد 

  .وعاقبت، وظاهرت ، وضاعفْت ، وجاوزت ، ع وشارفْت املوض
والغضب أنفةً ؛ إذا كان كل واحد بسببٍ من ، فتسمى األنفة غضباً ، األنفة ؛ ألنّ األنِف من الشيء يغضب : ومعىن املُغاضبة ههنا 

  :)١(قال الشاعر، وأنت تريد أنفت ، تقول غضبت لك من كذا ، اآلخر 
  تساموا اللّفاء          بِشجناَء من رحمٍ توصلُ  غَضبت لَكُم أنْ

  ...؛ ألنّ املَعنني متقاربان "غضبت لكم:" ومرة ، " أنفت لكم: " يروى مرة 

أنْ  مث بلغه بعد مضي األجل أنه مل يأم ما وعدهم، خشي، ملّا أخربهم عن اهللا أنه مرتل العذاب عليهم ألجلٍ فكأنّ نيب اهللا 
فدخلته األنفة ، السيما ومل تكن قرية آمنت عند حضور العذاب فَنفعها إميانها غري قومه، وحيقق عليه، ينسب إىل الكذب ويعير به

هذا إىل . مشتهِياً ألن يرتل بأس اهللا م، وكان مغيظاً بطول ما عاناه من تكذيبهم وهزئهم وأذاهم واستخفافهم بأمر اهللا، واحلمية
  .)٢("وقلة صربه على ما صرب على مثله أولو العزم من الرسل، ضيقِ صدرِه 

  الدراسة 

أَنِف من عدم نزول العذاب على قومه،   أن املغاضبة مبعىن األنفة، فكأنه ~يرى اإلمام ابن قتيبة 
نه وكره العفو عنهم، ومل يرتض قبول إنابتهم ورجوعهم اهللا، وكان قد خشي أن يرمى بالكذب؛ أل

. لربه   أوعدهم عذاب اهللا، وهددهم بقرب نزوله، وحاصل هذا القول أن املغاضبة من يونس
، ألنا )٣(هذا هو املتبادر من قول اإلمام، وإن حاول رمحه اهللا التخلص من هذا، فمؤدى كالمه هو هذا

  ؟- بناء على هذا القول-ألنا وإن فسرنا املغاضبة باألنفة، فمن أي شيء أنف
  ! ؟أخر العذاب، فمن الذي أخره إال اهللا إنه أنف من ت

  :قال - الغضب مبعىن األنفة- وملا ذكر اإلمام القرطيب هذا القول

                                  
  . خلداش بن زهري) ١/٥٢٨"(املعاين الكبري"نسبه ابن قتيبة يف) ١(
  ). ٦٩ص"(احلديث خمتلف تأويل: "، وانظر)٤٠٩- ٤٠٦ص"(ل مشكل القرآنتأوي) "٢(
 تفسري"  ،)٢٢/١٨٥"(الرازي تفسري: "وقد نسب الرازي والقرطيب والشوكاين والشنقيطي إليه هذا القول، فانظر) ٣(

  ).٤/٢٤١"(البيان أضواء" ،)٣/٤٢٠"(القدير فتح" ،)١١/٣٢٩"(القرطيب



 

 بد ال فاألنفة األنفة، من كانت وإن املغاضبة، تلك إن: القول هذا لصاحب يقال فإنه نظر، فيه وهذا"
 وال ربه، على ضبيغ مل :تقول وأنت كان؟ من على دق وإن الغضب وذلك الغضب، خيالطها أن
  .)١("قومه على

  .فحاصل هذا القول يرجع إىل ما ذكرت
هو : ، وقالوامغاضبته لربه : باملغاضبة  وقد صرح مجع من العلماء بأن املراد من وصف يونس

  :، يقول البغوي~أنفة، أي كقول ابن قتيبة 
 قومه عن كشف إذ لربه؛ اًمغاضب قومه عن ذهب :ومجاعة )٣(جبري بن وسعيد )٢(الزبري بن عروة وقال"

 منهم، واستحيا أوعدهم، فيما اخللف عليه جربوا قد قوم بني يكون أن وكره أوعدهم، بعدما العذاب
 كذاباً، يسمى وأنه وعده، خلف ظهور من أنفة غضبه رفع العذاب، وكان به الذي السبب يعلم ومل
  .)٤("تعاىل اهللا حلكم كراهية ال

  .)٦(ربي وابن سيدة اللغويورجحه الط )٥(وبه قال احلسن
  :يقول ابن سيدة مرجحا هذا القول

 .  )٧("ربه ملغاضبته إال به، حتل مل العقوبة ألن أصح؛ واألول"
 من كثري كرهه فقد: "وقد انتقد هذا القول بأنه يلزم منه الطعن يف نيب كرمي من أنبياء اهللا تعاىل، وهلذا

  .)٨("عظيمة ةكبري ارتكب فقد ربه، غضب من ألنَّ العلماء؛
  :يقول ابن حزم

 من نيب ذلك يفعل أن فكيف تعاىل، ربه يغاضب أنه عقل من مسكة أدىن له مبن يظن أن جيوز وال" 
  .)٩("االنبياء

                                  
  ).١١/٣٣١"(القرطيب تفسري) "١(
  .مل أجده) ٢(
  ).١٧/٧٧( "الطربي تفسري"، )٢٠٤ص"(الثوري تفسري:"انظر) ٣(
  ).٥/٣٨٢"(املسري زاد" ،)٣/٤٠٢"(السمعاين تفسري: "، انظر)٣/٢٦٥"(البغوي تفسري" )٤(
    ).٣/٢٦٥"(البغوي تفسري:"انظر) ٥(
  ). ٥/٤١١"(األعظم واحمليط احملكم"، )١٧/٧٧"(الطربي تفسري: "انظر) ٦(
  ).٥/٤١١"(األعظم واحمليط احملكم)"٧(
  ).٣/٤٠٢(قاله اإلمام السمعاين يف تفسريه) ٨(
  .)٤/١٣"(امللل يف الفصل)"٩(



 

  .)١( "نيب به يتصف ال مما به، خفاء ال ما الضعف من القول هذا ويف:"يقول ابن عطية
مغاضباً قومه ألجل ربه، : -مغاضباً لربه - قولوألجل هذا، فقد رأى مجع من الفضالء أنَّ معىن هذا ال

 ال من هذا أنكر: "وليس غضب من ربه، فهذا ال يليق بنيب اصطفاه اهللا جل شأنه لنبوته، يقول النحاس
 من :أي لك، غضبت :تقول كما ربه، أجل من مغاضباً :واملعىن صحيح، قول وهذا اللغة، يعرف
  .  )٢("عصي إذا وعز جل هللا يغضب واملؤمن أجلك،

وأما ما استدل به ابن سيدة، فمما ينازع فيه، بل هي جمرد دعوى حتتاج إىل إثبات، وأين جند يف كتاب 
  !!.أنه خرج مغاضباً لربه تبارك وتعاىل، فعاقبه اهللا مبا عاقبه به؟  ناربنا أو سنة نبي

  .كانت لقومه، ومل تكن لربه   وذهب آخرون من العلماء إىل أن مغاضبته
 اهللا إىل دعاهم حني وأغضبوه م، العذاب حلول وختوفهم مبفارقته أغضبهم أنه: ضبة مفاعلة، أيواملغا
 أن قبل العذاب نزول عند األنبياء عادة على بينهم من خرج مث بالعذاب، فأوعدهم جييبوه، فلم مدة
  .اخلروج يف له اهللا يأذن

  .)٥(ومقاتل بن سليمان )٤(والضحاك )٣(وذا قال ابن عباس
مكي بن أيب طالب وابن حزم والسمعاين والزخمشري : واختار هذا القول مجع من العلماء، منهم

والقاضي عياض والبيضاوي وابن كثري وابن جزي والنسفي والبقاعي واجلالل احمللي وأبو السعود 
  .)٦(واأللوسي والشنقيطي

                                  
   .)١٧/٨٣"(املعاين روح" ،)٦/٣١٠"(احمليط البحر: "، وانظر)٤/٩٧"(الوجيز احملرر) "١(
 روح" ،)٣/٤٢٠" (القدير تحف"،)٦/٣١٠"(احمليط البحر"، )١١/٣٢٩"(القرطيب تفسري: "،وانظر)٣/٧٧"(القرآن إعراب) "٢(

   ).٤/٢٤١" (البيان أضواء"،)١٧/٨٣"(املعاين
وقد ذكر بعضهم ههنا عن ابن عباس أثراً مطوالً، فأعرضت عن ذكره، لكونه من أحاديث بين ). ١٧/٧٦(الطربي أخرجه) ٣(

  .إسرائيل، وهي ال تفيدنا يف تفسري كالم اهللا تعاىل وبيان معانيه شيئاً
  .)٢/٩٢(للقاضي عياض"الشفا "، )٦/٣٠١"(الثعليب تفسري: "، انظر)١٧/٧٦(الطربي أخرجه) ٤(
  ).٢/٣٦٧"(سليمان بن مقاتل تفسري:"انظر) ٥(
 " ،)٣/١٣٢" (الكشاف" ،)٣/٤٠٣"(السمعاين تفسري"، )٤/١٣"(امللل يف الفصل" ،)٢/٤٨١"(القرآن إعراب مشكل: "انظر) ٦(

 ،)٣/٣١"(الترتيل لعلوم التسهيل"، )٣/١٩٢"(كثري ابن تفسري" ،)٤/١٠٥"(البيضاوي تفسري"، )٢/٩٢(للقاضي عياض"الشفا
 روح"، )٦/٨٢"(السعود أيب تفسري" ،)٤٢٩ص"(اجلاللني تفسري"، )٥/١٠٥"(الدرر نظم" ،)٣/٨٩"(النسفي تفسري"

  ).٤/٢٤١"(البيان أضواء"، )١٧/٨٣"(املعاين



 

 هلم مغاضباً قومه عن ذهابه أن:" وأنه يلزم منه ما يلزم من القول األول، وه: وقد أورد على هذا القول
 به اإلميان تركهم على وعقوبته بأسه وحيذرهم رسالته ليبلغهم أظهرهم بني باملقام تعاىل اهللا أمره وقد

  .)١("فيه ما فيه أن شك ال بطاعته والعمل
قبل أن يؤذن له، مستعجالً العذاب، الشك أنه أهون من   أنَّ خروجه: وميكن اجلواب عن هذا

فعل ما   ، إذ هو دائر بني فعل صغرية، أو ترك األوىل، وقد أخرب اهللا تعاىل أنهعلى ربه  غضبه
  .)١٤٢:الصافات( k l m nيالم عليه، فعاقبه اهللا تعاىل ببطن احلوت،

  :يقول الرازي
 جائز، ذلك أن فظن ذلك، قبل عنه منهياً يكن مل ملا ألنه وذلك؛ معصية، أنه نسلم فال الغضب وأما" 
 يصابر، أن له األوىل كان بل وأهله، للكفر وبغضا لدينه وأنفة تعاىل هللا غضباً إال يفعله مل إنه حيث من

 اهللا كأن  )٤٨:القلم(  r s t         uz }: تعاىل قال وهلذا عنهم، املهاجرة يف تعاىل اهللا من اإلذن وينتظر
  . )٢("وأعالها املنازل أفضل  حملمد أراد تعاىل

  :حزميقول ابن 
 من نيب ذلك يفعل أن فكيف تعاىل، ربه يغاضب أنه عقل من مسكة أدىن له مبن يظن أن جيوز وال"

 وإن بذلك، فعوقب وجل، عز اهللا مراد ذلك يوافق ومل قومه، غاضب إمنا أنه :يقيناً فعلمنا األنبياء،
 .)٣("وجل عز اهللا رضا إال بذلك يقصد مل  يونس كان

  
  الترجيح

أي لقومه، ال لربه تبارك وتعاىل، ومعىن : أنَّ معىن مغاضباً - والعلم عند اهللا تعاىل -الذي يترجح يل
أنه خرج من قومه غضباً هللا عليهم، وبراءة مما صنعوا، وجائز أن يكون يف هذا إغاضباً لقومه، : ذلك

طرفني،  وال نستطيع اجلزم ذا، غري أن هذا هو األصل يف ما جاء على صيغة املفاعلة، أن تكون بني
إن نيب اهللا تعاىل أخطأ يف هذا؛ ألنه ال دليل عندنا على هذا من كتاب أو سنة، فالقول : وال نقول

                                  
  ).١٧/٧٨(يف تفسريهقاله الطربي ) ١(
  ).٢٢/١٨٦"(الرازي تفسري) "٢(
  ).٤/١٣"(امللل يف الفصل) "٣(



 

واحلالة هذه ضرب من القول بغري علم، وقد ذكر اهللا تعاىل أنه مالم، وهذا اللوم ال ندري أهو على 
  .ذنب، أم على ترك األوىل، واألمر حمتمل، والعلم عند اهللا تعاىل

  
  
  
  
  
  
  
  
  .أن اهللا لن يقدر عليه معىن ظن يونس : املسألة الثانية] ٢٥٠[

  :~قال اإلمام ابن قتيبة 

"{  c d e f g z  فالن مقدر عليه، ومقتر عليه يف رزقه، وقال: نضيق عليه، يقال: أي: 
{o  p q r s t uz  )١("ضيق عليه يف رزقه:أي )١٦:الفجر(.  
  

  الدراسة
  : ل معناها على بعض أهل العلم، حىت قال السمعاينتعد هذه اآلية مما أشك

  .)٢("القرآن مشكالت من يعد معروفاً، سؤاالً اآلية يف أن واعلم"
ظن أنَّ ربه تبارك وتعاىل  أن نيب اهللا تعاىل يونس : أن املعىن - رمحه اهللا تعاىل-خيتار فيها ابن قتيبة 
  .مبعىن نضيق" f :"لن يضيق عليه، فقوله

  .)٣(العلماء مجهور قول ذهبوإىل هذا ال
   .)١(عطاء وذا قال

                                  
  ). ٤٠٩ص"(تأويل مشكل القرآن: "، وانظر)٢٤٥ص"(تفسري غريب القرآن) "١(
  ).٣/٤٠٣"(السمعاين تفسري) "٢(
  ).٣/٤٢١"(القدير فتح"قاله الشوكاين يف) ٣(



 

واختاره ابن أيب زمنني وابن حزم والراغب األصفهاين والغزنوي والقاضي عياض وابن كثري وابن جزي 
  .)٢(الكليب والنسفي

   .)٣(وقدمه البيضاوي وأبو السعود والسعدي
  .قوبة، فقدر من التقديرظن لن نقدر عليه الع: مبعىن التقدير، أي" أن نقدر: القول الثاين

  .  )٨(ومقاتل بن سليمان )٧(والضحاك )٦(وقتادة )٥(وجماهد )٤(عباس ابن عن
  .)٩( واختاره الفراء السمرقندي والزجاج

، تقديراً قدر اهللا لك اخلري يقدره، ويقدره: التقدير، وليس هو من القدرة، يقال: هو من : "قال ثعلب
    . )١٠("قدره: مبعىن

 وتشديد النون بضم نقدر أن فظن :والزهري العزيز عبد بن عمر القول قوهلم بقراءة وأيد أهل هذا
  .)١١(التقدير من الدال

وعندي أن هذين القولني غري خمتلفني، فإن معىن ظنه أن اهللا لن يقدر عليه العقوبة، معناه ظنه أن اهللا لن 
  .  يضيق عليه

يف معىن اآلية الكرمية، جعل هذين القولني قوال  خالف العلماء - رمحه اهللا-)١(ولذا، ملا ذكر الطربي
  . واحداً، فذكر قول األول، مث ذكر القائلني به، فأورد قول من فسره بالتقدير، كابن عباس والضحاك

                                                                                                   
  ).  ٦/٣٠٢" (تفسري الثعليب: "انظر)١(
باهر "، )٣٩٦ ص"(القرآن غريب يف املفردات" ،)٤/١٣"(امللل يف الفصل"، )٣/١٥٧"(أيب زمنني ابن تفسري" :انظر) ٢(

" النسفي تفسري"، )٣/٣١"(الترتيل لعلوم التسهيل"، )٣/١٩٣"(كثري ابن تفسري"،)٢/٩٢(لعياض"الشفا" ، )٢/٩٣٣(الربهان
)٣/٨٩.(  
  ).٦/٨٢"(السعود أيب تفسري"،)٤/١٠٥"(البيضاوي تفسري: "انظر) ٣(
  ). ١٧/٧٨( الطربي أخرجه) ٤(
  ).٣/٢٨٤(وأبو نعيم يف احللية) ١٧/٧٨( الطربي أخرجه)٥(
  ). ١٧/٧٨( والطربي) ٣/٢٧(أخرجه الصنعاين يف تفسريه) ٦(
  ).١٧/٧٨( الطربي أخرجه) ٧(
  ).٢/٣٦٧"(سليمان بن مقاتل تفسري:"انظر) ٨(
  ).٣/٤٠٢(جاجللز" معاين القرآن"، )٢/٤٣٩"(السمرقندي تفسري"،)٢/٢٠٩(للفراء" معاين القرآن: "انظر) ٩(
  ). ٣٦٤ص(لغالم ثعلب"ياقوتة الصراط) "١٠(
، )٦/٣١١" (احمليط البحر"، )٤/١٠٥"(البيضاوي تفسري"، )٢٢/١٨٦"(الرازي تفسري"، )٦/٣٠٢" (تفسري الثعليب: "انظر) ١١(
  ).٣/٤٢١" (القدير فتح"، )٦/٨٢"(السعود أيب تفسري"،)١٣/٥٧٨"(الكتاب علوم يف اللباب"، )٣/٦٣"(الثعاليب تفسري"



 

  : وقال الشنقيطي رمحه اهللا تعاىل عن هذين القولني
  .)٢("اآلخر أحدمها يكذب ال التفسري من وجهان فيه"

   .عليه يقدر فال ربه، يعجز أنه فظن :عىنامل أنَّ: القول الثالث
  . وعلى هذا القول، فالظن مبعىن التوهم

  
   .)٣(احلسن عن ويروى هذا القول

  .)٤(وجوزه كمعىن لآلية الكرمية الزخمشري والبيضاوي والسعدي
  :قال الزخمشري

 احملقق املؤمن يفعل كما بالربهان، ويرده يردعه مث الشيطان، بوسوسة ومهه إىل ذلك يسبق أن وجيوز"
 )١٠:األحزاب(  b c d z  } :تعاىل قوله وقت، ومنه كل يف إليه يوسوس وما الشيطان، برتغات

  .)٥("للمؤمنني واخلطاب
وقد رده مجع من العلماء؛ ألنَّ مثل هذا الظن كفر، ال يصدر من نيب، وجهل باهللا تبارك وتعاىل ال 

فكيف بين من أنبياء اهللا تعاىل، ويف هذا يقول ينمكن أن يصدر من قليل اإلميان، فضالً عن ويل، 
  : الشوكاين

  . )٦("والسالم الصالة عليهم األنبياء من يقع ال ذلك ومثل كفر، باهللا الظن هذا فإن مردود، قول وهو" 

                                                                                                   
  ). ١٧/٧٨"(الطربي تفسري:"انظر) ١(
  ).٤/٢٤٠"(البيان أضواء) "٢(
، )٧/١١" (الفتاوى جمموع"وشيخ اإلسالم يف ) ٦/٣٠٣(نسب غري واحد للحسن هذا القول، منهم الثعليب يف تفسريه) ٣(

 احلسن هلذا، بل قال احلسن، كما ، ويف نسبته نظر؛ ألن األثر املروي عن احلسن، ليس فيه تبين)٣/٤٢١"(القدير فتح"والشوكاين يف
  ): ١٧/٧٩"(الطربي تفسري"يف
   ".عليه نقدر لن أن ظن حىت الشيطان واستزله لربه، مغاضبا انطلق الذنب أصاب ملا يونس بلغين أن"
  ).٥٢٩ص"(السعدي تفسري"، )٤/١٠٥"(البيضاوي تفسري"، )٣/١٣٢"(الكشاف:"انظر) ٤(
  ).٣/١٣٢"(الكشاف)"٥(
 مشكل"، )٩/٣٩" (اللغة ذيب" ،)١٧/٧٩"(الطربي تفسري: "، وانظر إنكار العلماء هلذا املعىن يف)٣/٤٢١"(رالقدي فتح" )٦(

 مشارق"، )٣/٤٠٣"(السمعاين تفسري"، )٤/١٣"(امللل يف الفصل"، )٣/٤٦٦"(والعيون النكت"، )٢٩٩ص"(احلديث وبيانه
 أضواء"، )٣/٣١"(الترتيل لعلوم التسهيل"، )١١/٣٣١"(القرطيب تفسري"، )٤/٩٧"(الوجيز احملرر"،)٢/١٧٢"(األنوار
  ). ٤/٢٤١"(البيان



 

  . عليه نقدر لن أن أفظن: القول الرابع
  : قال ابن اجلوزي ألفه، حذفت قد استفهاماً يكون الوجه هذا فعلى

 أن إال وجها له أعلم وال االستفهام، تقدير مع إال يتصور وال القدرة، من أنه على يدل لوجها وهذا"
  ".منا يهرب فأين عجزنا، ظن ما :تقديره إنكار، اسفهام يكون

  .)١(زيد ابن وذا قال
بأن احملذوف البد أن يكون هناك دليل قام على حذفه، ليدل القارئ : ويعترض على هذا القول

  .)٢(على هذا احملذوف، فأين الدليل على هذا احملذوفوالسامع 
  
  

  الترجيح
ظن بربه ظناً حسناً، فظن أنه  أن يونس : أن املراد باآلية الكرمية - واهللا تعاىل أعلم - الذي يترجح

، ورجحان لن يضيق عليه، فيقدر عليه بالًء، أو عقوبة، وهذا من مجيل ظنه، وحسن معتقده خبالقه 
ظن أن اهللا ال يقدر عليه، ظن ال يليق بنيب، وال يالئم : ى غريه ظاهر، إذ قول من قالهذا القول عل

حال هذا العبد الصاحل، وليس من داعٍ يدعو إىل هذا القول، وال بينة حتوجنا إىل األخذ به، فلما نتقوله 
  !!.؟ على نيب من أنبياء اهللا 

أين الدليل على : فنقول. ة االستفهام حمذوفةهو على باب االستفهام، فتكون أدا: وأما قول من قال
هذا احلذف، فالعرب يف كالمها ال حتذف ما ال دليل على حذفه، وحنن ال جند ما يدلنا على هذا 

  . احملذوف، فهذا سبب ضعف هذا القول
  
  
  
  
  

                                  
  ).١٧/٧٩( الطربي أخرجه) ١(
  ). ١٧/٧٩"(الطربي تفسري:"انظر) ٢(



 

  
  
  
  

W X { k l m  n  o p  qz  )٩٥:األنبياء.(  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :وفيها مسألة واحدة، وهي
  ما معىن اآلية الكرمية؟] ٢٥١[

  :~قال اإلمام ابن قتيبة 
؛ ألم "ال: "أم يرجعون، فزاد: يريد  q  p o  n  m l kz} : "وقوله سبحانه"

  .)١("ال يرجعون
  .)٢("حرام عليهم أن يرجعوا:أي"
  

  الدراسة
  :والاختلف املفسرون يف تأويل هذه اآلية الكرمية على أق

  . وميتنع على قرية أهلكها اهللا أن ترجع إىل الدنيا: ما ذهب إليه ابن قتيبة من أن معىن اآلية: القول األول
  . صلة" ال"مبعىن املمتنع، و" حرام:"وعلى هذا؛ فـ

واختار هذا القول أبو عبيد والسمرقندي والطحاوي والواحدي وابن اجلوزي واجلالل احمللي 
  . )٣(والسعدي
  :إجراء احلرام على معناه املشهور، يقول ابن فارس: القول ويف هذا

   .)١("احلالل ضد والتشديد، فاحلرام املنع وهو واحد، أصل وامليم والراء احلاء"

                                  
  ). ٢٤٥ص"(تأويل مشكل القرآن) "١(
  ). ٢٤٥ص"(تفسري غريب القرآن) "٢(
 يف األريب تذكرة"، )٢/٧٢٣"(لواحديا تفسري"، )١٠/٩٠"(اآلثار مشكل شرح"، )٢/٤٤١"(السمرقندي تفسري: "انظر) ٣(

  ).٥٣١ص" (السعدي تفسري"، )٤٣٠ص"(اجلاللني تفسري"، )٦/٣١٣"(احمليط البحر"، )١/٣٥١"(الغريب تفسري



 

  .)٢("منه املمنوع :احلرام: "قال الراغب األصفهاين
نَّ لفظة صلة؛ أل" ال"الرجوع إىل الدنيا، وتكون على هذا - على هذا القول-وأما الرجوع فاملراد

وممنوع على أهل قرية عدم : كذلك، ونفي النفي إثبات، فيكون املعىن" ال"تفيد النفي، و" حرام"
وممنوع على أهل قرية : صلة، ليكون املعىن" ال"رجوعهم إىل الدنيا، وليس هذا املعىن مراداً، ولذا جتعل 

  . )٣(رجوعهم إىل الدنيا
  ).٣١:يس(  f g h            i j k l   m n o    p z  }:وتصبح اآلية مبعىن قوله تعاىل

  :وقد اعترض على هذا القول، فقال النحاس
 يقع فيما وال املوضع، هذا مثل يف تزاد ال ألا مجاعة؛ عليه رده فقد زائدة، "ال" إن عبيد أيب قول فأما"
 أم أهلكناها قرية على حرام أراد إن ألنه أيضاً؛ بعيداً التأويل لكان زائدة، كانت ولو إشكال، فيه

   .)٤("حترم ال فالتوبة التوبة، أراد وإن فيه، فائدة ال ما فهذا الدنيا، إىل يرجعون
تزاد يف الكالم، " ال"أساطني العربية، ومنهم ابن هشام، فقد نص على أنَّ " ال"لكن، قد أثبت زيادة 
  .)٥(ومثل لزيادا ذه اآلية

أن من مات مل : ذا القول ال حميد عنه، إذ هي حقيقة معلومةويبقى ما ذكره من قلة الفائدة على ه
يرجع، وهذا مل ينازع فيه أحد، ولذا، ملا ذكر اهللا تعاىل هذه احلقيقة يف سورة يس أردفها بذكر 

  .  )٣٢:يس(  r s        t u v w  z  } :الرجوع إليه واملصري إليه، فقال
 )٧(، وهو مذهب وابن عباس)٦(معىن حرم مبعىن وجب واختار ابن كثري هذا القول، غري أنه اختار أن

  .)٨(وقتادة
  . للجزاء إلينا رجوعهم وممتنع على أهل قرية عدم:  أن املعىن: القول الثاين

                                                                                                   
  ).٢/١٦٣"(اللغة مقاييس) "١(
  ). ١١٤ص"(القرآن غريب يف املفردات) "٢(
  .- إن شاء اهللا تعاىل- كالمه  استفدت هذا من ابن عاشور، لكنه ذكره لغري هذا القول، وسيأيت نقل)  ٣(
  ). ٣/٨٠"(القرآن إعراب) "٤(
  ) .٢/١٦٥(البن األنباري"البيان يف غريب إعراب القرآن"، )٢٧٢ص"(الذهب شذور شرح: "انظر) ٥(
  ).٣/١٩٥"(كثري ابن تفسري:"انظر) ٦(
  .الشعب يف والبيهقي حامت أيب وابن الفريايب إىل) ٥/٦٧٢"(املنثور الدر"عزاه يف ) ٧(
  .حامت أيب وابن املنذر إىل ابن) ٥/٦٧٣"(املنثور الدر"عزاه يف ) ٨(



 

  .)١(واختار هذا القول الشوكاين
  .ويف هذا القول رد على أولئك املنكرين للبعث

لنشور واجلزاء ومصري الناس إىل اجلنة أن اآلية وما بعدها تتحدث عن البعث وا: ويتأيد هذا القول
  . والنار، فمن املناسب أن يكون معىن اآلية هذه يف منع عدم رجوعهم إىل اهللا تعاىل

  .يتوبون ال أم أهلكناها وحرام على قرية: أن معىن اآلية: القول الثالث
  .)٣(وعكرمة) ٢(وهو قول ابن عباس

  .)٤(القاضي عياض والغزنويوي والراغب األصفهاين وإليه ذهب البخاري والطربي والزجاج والزخمشر
  .)٤(والغزنوي

 وجماز"اإلسالم، ومن املعصية إىل الطاعة،  إىل الكفر من الرجوع: الرجوع: وعلى هذا القول؛ فمعىن
 فحينئذ القيامة، تقوم أن إىل وينيبوا، يرجعوا أن متصور غري إهالكهم على اهللا عزم قوماً أن: اآلية

  .)٥(" )٩٧:األنبياء( g h i j k l m n  o  p z }:ويقولون يرجعون
، أو املراد الطبع على قلوم ومسعهم )٦(أردنا إهالكها: أي -على هذا القول-"أهلكناها"ومعىن 

  : وأبصارهم، وال تنايف بني املوضعني، قال الطربي
 ارهم،وأبص أمساعهم على وختمنا قلوم، على بطبعنا أهلكناهم قرية أهل على حرام :الكالم فتأويل"
   .)٧("بطاعتنا والعمل أمرنا واتباع بنا اإلميان ويراجعوا يتوبوا أن بآياتنا وكفروا سبيلنا، عن صدوا إذ

  .إنه مبعىن الواجب، أو مبعىن املمتنع: فقد قيل" حرام"وأما 
وإىل الثاين ذهب .نافية، وليست بصلة" ال:"، وعليه تكون)٨(وذهب إىل األول القاضي عياض والغزنوي

  :صلة، قال ابن عاشور" ال"، وعليه؛ تكون)١(غب األصفهاين والزخمشريذهب الرا
                                  

  ).٣/٣٢"(الترتيل لعلوم التسهيل"، )٢٢/١٩١"(الرازي تفسري: "، وانظر)٣/٤٢٦"(القدير فتح) "١(
  .الشعب يف والبيهقي حامت أيب وابن الفريايب إىل) ٥/٦٧٢"(املنثور الدر"، وعزاه يف )٢/١٦٣"(اإلبانة"أخرجه ابن بطة يف ) ٢(
  ).٢/١٦٣"(اإلبانة"وابن بطة يف ) ١٧/٨٦( أخرجه الطربي) ٣(
" األنوار مشارق"، )١٨٩ص"(القرآن غريب يف املفردات"،)١٧/٨٧"(الطربي تفسري"، )٦/٢٤٣٨"(البخاري صحيح:"انظر) ٤(
  ).٩٣٥- ٢/٩٣٤"(باهر الربهان" ،)١/١٩٥(
  ). ٣/١٣٥"(الكشاف"قاله الزخمشري يف ) ٥(
  ).٦/٣١٣"(احمليط البحر"، )١٠/٣١١( بطال البن "البخاري صحيح رحش: "انظر) ٦(
  ). ٤/٩٩"(الوجيز احملرر: "، وانظر)١٧/٨٧"(الطربي تفسري) "٧(
  ).٩٣٥- ٢/٩٣٤"(باهر الربهان" ،)١/١٩٥"(األنوار مشارق: "انظر) ٨(



 

 "ال"و النفي، معىن يف حرام للتوكيد؛ ألن زائدة»q  p « :تعاىل قوله يف "ال"تكون  أن فيتعني"
 إىل راجعون أم إىل فيؤول اإلميان، إىل رجوعهم عدم منع :املعىن فيصري إثبات، النفي ونفي نافية،
 قد ألنه ضالهلم؛ عن يرجعوا أن هالكها قدرنا قرية على منع: املعىن أن فتعني مبراد، هذا سولي. اإلميان
 التعريض منه مقصود اخلالية، األمم يف تصرفه يف تعاىل اهللا بسنة إعالم وهذا. هالكها تقدير سبق

 هالكهم اهللا درق الذين هم وهؤالء باهلالك، وديدهم اإلميان إىل املصري من املشركني من فريق بتأييس
  . )٢("املؤمنني بسيوف بدر يوم

  . )٣(نافية، مع أن حرم على باا" ال"إال أن اإلمام الطربي رأى أنَّ 
  a b c d è      _ ^  } :قبلها اليت اآلية يف قال قد أن اهللا: ودليل هذا القول

fz  )٤(عمله يتقبل ال كافرال أن وبني اآلية، هذه عقبه ذكر مث عمله، يتقبل:  أي )٩٤:األنبياء(.  
  الترجيح

أن حرام مبعىن ممنوع؛ ألن هذا هو املعىن املشهور هلذه اللفظة،  - والعلم عند اهللا تعاىل -الذي يترجح يل
غري زائدة؛ ألن املعىن قائم دون ادعاء " ال"كما نص أئمة العربية على هذا، وقد سبق نقل كالمهم، و

يفسر بالرجوع إىل اهللا تعاىل ليجازيهم على أعماهلم؛ بدليل أنَّ  الزيادة، واألوىل يف تفسري الرجوع أن
اهللا تعاىل ذكره، ذكر قبل هذه اآلية العمل الصاحل، وأن اهللا تعاىل لن يضيع أجره على عماله، بل هو 
حمفوظ عليه، فناسب أن يذكر بعد هذا رجوع الناس إىل اهللا تعاىل للجزاء، كما أن هذا معىن ظاهر 

عدم توبة من أراد اهللا إهالكهم، ففيه بعد، والشك أن محل : املعىن: ف قول من قالوقريب، خبال
املعاين على املعىن القريب الواضح أوىل وأحرى بكالم اهللا تعاىل، فيكون ما رآه الشوكاين يف معىن اآلية 

لك، الكرمية هو الراجح، أي أن اآلية يف إثبات البعث، وأن اهللا تبارك وتعاىل يقرر فيها أ ما من قرية
  .  إال وترجع إىل اهللا تعاىل، وأن عدم رجوعها إليها حمرم وممنوع واهللا تعاىل أعلم

                                                                                                   
  ).٤/٩٩"(الوجيز احملرر"، )٣/١٣٥"(الكشاف"،)١٨٩ص"(القرآن غريب يف املفردات: "انظر) ١(
  ).١٧/١٤٥"(والتنوير التحرير) "٢(
  ).١٧/٨٧"(الطربي تفسري: "انظر) ٣(
 تفسري"، )٥/٣٢" (اللغة ذيب"، )٣/٤٠٥(للزجاج"معاين القرآن"،)١٧/٨٧"(الطربي تفسري: "انظر هذا الدليل يف) ٤(

  ).٦/٣١٣"(احمليط البحر"، )١٢/١٢٧"(العرب لسان"، )٣/٢٦٨"(البغوي تفسري"، )٣/٤٠٨"(السمعاين



 

W X { X Y Z [         \ ^] _            ` a b dc e gf h 
i            j  z )١٠٤:األنبياء.(  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : وفيها مسألة واحدة، وهي
  .ما املراد بالسجل يف اآلية الكرمية؟] ٢٥٢[

  :~قال ابن قتيبة 

  .)١("الصحيفة" \ "
  

  الدراسة 
  :اختلف املفسرون يف معىن السجل على أربعة أقوال، هي

   .الصحيفة :أن السجل :القول األول
   .)٢(وهذا قول األكثرين من املفسرين

  .)٥(ل بن سليمانومقات )٤(وجماهد )٣(عباس يف رواية وممن قال به ابن
واختاره الفراء والطربي وابن عزيز السجستاين والسمعاين والزخمشري وابن جزي وابن القيم والنسفي 

  .)٦(وأبو السعود والشوكاين والسعدي
  :الكتاب الذي يكتب فيه ويدون، يقول الطربي: أن السجل يف اللغة: ووجه هذا القول

  .)٧("العرب كالم يف املعروف هو ذلك ألن" 

                                  
  ). ٢٤٦ص"(تفسري غريب القرآن) "١(
  ).٢٢/١٩٧"(الرازي تفسري"، )٣/٢٧١"(البغوي تفسري: "انظر) ٢(
  ).٧/٢٤٧٠(وابن أيب حامت) ١٧/١٠٠(وأخرجه الطربي) ٣/٢٠١( يف تفسري وهو الصحيح عنه كما قال ابن كثري) ٣(
  ).١٧/١٠٠(الطربي  أخرجه) ٤(
  ).٢/٣٧٢"(سليمان بن مقاتل تفسري:"انظر) ٥(
 ،)٣/٤١٢"(السمعاين تفسري"، )٢٨١ص"(القرآن غريب"، )١٧/١٠٠"(الطربي تفسري"، )٢/٢١٣(للفراء"معاين القرآن: "انظر) ٦(
" النسفي تفسري"، )٨/١١٠"(داود أيب سنن على القيم ابن حاشية" ،)٣/٣٣"(الترتيل لعلوم التسهيل" ،)٣/١٣٨" (الكشاف"
    ).٥٣١ص" (السعدي تفسري"، )٣/٤٢٩" (القدير حفت" ،)٦/٨٨"(السعود أيب تفسري"، )٣/٩٢(
  ).٣/٢٠١"(كثري ابن تفسري: "، وانظر)١٧/١٠٠"(الطربي تفسري) "٧(



 

: يقال الدلو، وهو السجل، من وأصلها املكاتبة، وهي املساجلة من مشتق اسم والسجل: "قال الثعليب
  .)١("مساجلة واملراجعة املكاتبة فسميت استعريت، مث دلواً، ونزع دلواً، نزعت إذا الرجل سجلت

  .)٢(الًسج فيه يكتب ما كل مسي مث فيه، يكتب كان حجر أن السجل: وذكر الراغب قوالً لبعضهم
يوم نطوي السماء، كما تطوي الصحيفة ما فيها من مكتوب، فالكتب، : إذا تبني هذا، فمعىن اآلية

    ).٣:البينة(   :{  x y           z   zمبعىن املكتوب، كما يف قوله 

 ألن هلا؛ وخمفياً الكتابة، لتلك ساتراً السجل كون :للكتاب السجل طي معىن فيكون: "قال الرازي
  . )٣("فيه يكتب الذي الطومار يطوى كما السماء نطوي:واملعىن يكشف، الذي النشر ضد الطي

 على :أي للكتاب، السجل كطي السماء نطوي يوم :الكالم معىن يكون هذا، فعلى:" قال ابن كثري
 يف نظائر وله اجلبني، على :أي )١٠٣:الصافات(  A B C D    z  } :كقوله املكتوب، مبعىن الكتاب،

  .)٤("أعلم واهللا غة،الل
 الطاوي كطي :والتقدير حمذوف، والفاعل املفعول، إىل مضاف الطي وهو املصدر"وحينئذ؛ فيكون 

  .)٥("السجل
  :  )٦(معنيني حيتمل اآلية هذه يف والطي
النشر، وهذا ظاهر اختيار الراغب األصفهاين والرازي وابن القيم  ضد هو الذي الدرج:  أحدمها
  .)٧(واخلازن

                                  
  ).٣/٤٢٩"(القدير فتح"، )٦/٣١٧"(احمليط البحر"،)١١/٣٤٧"(القرطيب تفسري: "، وانظر)٦/٣١١"(الثعليب تفسري) "١(
  ).٣١١ص"(القرآن غريب يف املفردات) "٢(
  ).٢٢/١٩٧"(لرازيا تفسري) "٣(
، )٣/٢٧١"(البغوي تفسري"، )٣/٤١٢"(السمعاين تفسري"،)٦/٣١١"(الثعليب تفسري": ، وانظر)٣/٢٠١"(كثري ابن تفسري) "٤(
، )٨/١١٠" (داود أيب سنن على القيم ابن حاشية"، )١/١٤٨"املوقعني إعالم" ،)٥/٣٩٥"(املسري زاد"، )٤/١٠٢( "الوجيز احملرر"
  ).٣/٤٢٩"(القدير فتح"، )٣/٩٢" (النسفي تفسري"
" احمليط البحر"، )٤/١٠٢"(الوجيز احملرر"،)٣/٢٥٤(للواحدي"الوسيط: "، وانظر)٢٢/١٩٧"(الرازي تفسري"قاله الرازي يف ) ٥(
  ).٥٣١ص"(السعدي تفسري"، )٦/٣١٧(
  ).٣/٤٢٩"(يرالقد فتح"، )٣/٩٢"(النسفي تفسري"،)١١/٣٤٧"(القرطيب تفسري"،)٦/٣١١"(الثعليب تفسري": انظر) ٦(
 إعالم" ،)٤/٣٢٥"(تفسري اخلازن" ،)٢٢/١٩٧"(الرازي تفسري"، )٣١١ص"(القرآن غريب يف املفردات: "انظر) ٧(

  ).١/١٤٨"املوقعني



 

 Â  Ã } :كال املعنيني جاءا يف الكتاب العزيز، فعلى املعىن األوىل جاء قوله تعاىل لكن

Ä z  )٦٧:الزمر.(   

  ).٢- ١:التكوير(  A B C      D E F G z  }: وعلى الثاين، جاء قوله تعاىل

  .كما أنَّ السياق ال مينع من أحدمها فكال املعنيني حق،
  .ةملك من املالئك أن السجل: القول الثاين

  .)٣(والسدي )٢( عمر وابن )١( طالب أيب بن علي ويروى هذا عن
  :وقدمه اجلالل احمللي، وقال )٤(واختاره الواحدي

 .)٥("زائدة والالم موته، عند آدم بن صحيفة "للكتاب" ملك اسم: السجل"
 .كطي امللك الكتاب، فالالم على هذا زائدة: ألن املعىن

   .  اهللا وللرس كان كاتب أنه: القول الثالث
  .)٦(عباس ابن ويروى هذا القول عن

  .وعلى هذا القول وسابقه أيضاً، فاملصدر ، وهو الطي، مضاف إىل فاعله
 يقال كاتب  للنيب كان: وذكر غري واحد حديثاً مرفوعاً من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما، قال

  .)٧("Z Y X ]         \ [" :اهللا فأنزل :السجل له

                                  
  .محيد بن إىل عبد) ٥/٦٨٣"(املنثور الدر"عزاه يف ) ١(
  ).١٧/٩٩( الطربي أخرجه) ٢(
  ).٢٠٦ص"(الثوري تفسري:"، انظر)١٧/١٠٠( الطربي أخرجه) ٣(
  .كالمها للواحدي) ٣/٢٥٤" (الوسيط"، )٢/٧٢٥( "الوجيز:"انظر) ٤(
  ).٢٢/١٩٧" (الرازي تفسري"، )٣/٢٧١"(البغوي تفسري"،)٣/٢٥٤(للواحدي"الوسيط: "، وانظر)٤٣١ص"(اجلاللني تفسري) "٥(
 املعجم"والطرباين يف ) ١٧/١٠٠( والطربي) ٦/٤٠٨"(السنن الكربى"يف  والنسائي) ٢٩٣٥(داود أخرجه أبو) ٦(

ضمن ما أنكر على حيىي بن عمرو بن مالك، وضعفه ابن كثري، فقال يف ) ٧/٢٠٥"(الكامل"، وابن عدي يف )١٢/١٧٠"(الكبري
 بوضعه، احلفاظ من مجاعة صرح وقد أيضاً، يصح ال وغريه داود أيب رواية من عباس ابن عن تقدم ما وكذلك): "٣/٢٠١(تفسريه 
 عمله، بصاحل له وختم أجله، يف ونسأ عمره، يف اهللا فسح املزي، احلجاج أبو الكبري احلافظ شيخنا منهم داود، أيب سنن يف كان وإن
  ".احلمد وهللا حدته على جزءاً احلديث هلذا أفردت وقد

 تاريخ"وابن عساكر يف ) ٨/١٧٥"(بغداد تاريخ"واخلطيب يف ) ٣/١٤٥٣"(الصحابة معرفة"أخرجه أبو نعيم يف ) ٧(
  .نافع عن ابن عمر عن اهللا، عبيد عن منري، ابن ثنا سعيد، بن محدان: طريق من ) ٤/٣٣٢"(دمشق

 .ابن مندة محدان بن علي، ووهم: قال: غري أنَّ أبا نعيم



 

  : أهل العلم هذين القولني، وملا ذكرمها ابن عطية، ضعفهما، فقالومل يرتض 
  .  )١("ضعيف شاكله وما كله وهذا"

أن هذا حيتاج إىل دليل يعتمد عليه ويركن إليه؛ ألن مثل ال : - وهو القول الثاين- وسبب ضعف أوهلما
  .ميكن أخذه إال بوحي، وال وحي

كاتب ذا االسم، وذا رده  ه ال يعرف للنيب أن: - وهو القول الثالث- وأما سبب ضعف ثانيهما 
  :- رمحة اهللا عليهما-مجع من العلماء، قال العالمة ابن القيم عن شيخه شيخ اإلسالم

 النيب وكتاب .السجل امسه من الصحابة يف قط، وليس السجل امسه كاتب  اهللا لرسول يعرف وال"
 ،٢("السجل :له يقال من فيهم يكن مل معروفون(.  

  .)٣(وهكذا قال الطربي والثعليب والرازي والقرطيب وابن كثري
  :وأما حديث ابن عمر، فقد قال اإلمام ابن كثري بعد إيراده

                                                                                                   
 بن محدان): "٢/٣٧٤" (االعتدال يف ميزان"وهذا احلديث قد ضعفه مجع من العلماء، منهم الذهيب رمحه اهللا تعاىل، حيث قال كما 

  ".سجل امسه  النيب كاتب كان عمر، ابن عن نافع، عن اهللا، عبيد عن كذب خبرب أتى منري، بن اهللا عبد عن سعيد،
  ).١/١٩١"(الضعفاء يف املغين"وكذب هذا اخلرب أيضاً يف 

   ".منكر جداً):"٣/٢٠١( وقال ابن كثري عنه يف تفسريه
راداً على الذهيب قوله ) ٢/٣٥٦"(اللسان:"، وقال يف )٣/٣٤"(الصحابة متييز اإلصابة يف"ومل يرتض ابن حجر هذا، فقد صححه يف 

 :السابق
 وأما عباس، ابن عن أخرى طريق من السنن يف داود وأبو التفسري، يف النسائي رواه فقد الكذب، عليه يطلق أن جيوز ال املنت وهذا"

  ".املؤلف قبل ضعفه من أر مل لكن محدان، ا فتفرد الطريق هذه
  .إن الراوي حىت تعتمد روايته البد من توثيقهفمن وثقه؟ ف: لكن يقال

أنه موقوف على ابن عباس، وحديث ابن عمر مرفوع، فال يكون املوقوف : وأما الشاهد الذي ذكره، فهو تفسري من ابن عباس،أي
ديث ابن ما جاء عن ابن عباس قد ضعفه أهل العلم، بل حكموا عليه بالوضع، فكيف يكون شاهداً حل: شاهداً للمرفوع، وأيضاً

  !!.عمر؟
ملا خالفه، فقد جاء عنه تفسري السجل بالصحيفة، وهو الصحيح عنه،  أنه لو كان عند ابن عباس شيء عن النيب : زد على ذلك

  .كما قال ابن كثري
  . لو صح هذا احلديث عن ابن عمر ملا خالفه، فقد جاء عنه تفسريه بأن السجل ملك من املالئكة: وأيضاً

    ).٤/١٠٢"(جيزالو احملرر" )١(
  ). ٨/١١٠" (داود أيب سنن على القيم ابن حاشية)"٢(
، )١١/٣٤٧" (القرطيب تفسري"، )٢٢/١٩٧"(الرازي تفسري"، )٦/٣١١"(الثعليب تفسري"،)١٧/١٠٠"(الطربي تفسري: "انظر) ٣(
  ).٣/٢٠١"(كثري ابن تفسري"



 

 .)١("أصالً يصح ال عمر، ابن عن نافع حديث من جداً منكر وهذا"
   .الرجل مبعىن السجل أن: القول الرابع
   .)٢(عباس ابن عن وهذا مروي

  .)٣( شيةباحلب الرجل هو: وعنه
  .لكن ال جند هلذا املعىن ذكرا يف قواميس العربية

   
  الترجيح
أن السجل مبعىن الصحيفة اليت يكتب فيها، كما هو مذهب اجلمهور؛  - إن شاء اهللا تعاىل -الراجح 

، أو ألنَّ املعروف يف اللسان العريب أن السجل مبعىن الصحيفة، وأما كونه امللك، أو كاتب للرسول 
  . والعلم عند اهللا تعاىل. حتاج هذا إىل دليل بني وحجة قاطعة، وال دليل صحيح نعلمهالرجل، في
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  ).١٠٩:األنبياء(
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :وفيها مسألة واحدة، وهي
  ؟ ما املقصود باإلعالم يف اآلية املذكورة] ٢٥٣[

  :~قال ابن قتيبة 

                                  
  ).٣/٢٠١( "كثري ابن تفسري) "١(
  ).٧/٢٤٧٠(وابن أيب حامت) ١٧/١٠٠( والطربي) ٦/٤٠٨"(ربىالسنن الك"يف  أخرجه النسائي) ٢(
  .مردويه فقد عزاه البن) ٣/٣٤"(الصحابة متييز يف اإلصابة: "انظر) ٣(



 

" x w  v "نابذتكم وعاديتكم : أعلمتكم وصرت أنا وأنتم على سواء، وإمنا يريد: أي
  .)١("وأعلمتكم ذلك، فاستوينا يف العلم، وهذا من املختصر

  
  الدراسة

  أن يؤذن الكافرين، أي يعلمهم، لكن مبا يعلمهم؟ نبيه  يف هذه اآلية يأمر اهللا 
: إعالم الكفار بالقتال واحلرب، أي: أنَّ املقصود باإلعالم - رمحه اهللا تعاىل- يرى اإلمام ابن قتيبة

  .بذلك العلم يف استوينا قد سواء على وأنتم أنا فصرت
  .)٢("بيننا ال صلح وأن باحلرب، أعلمتكم :أي:" ~قال البغوي 
  :قال الزخمشري

 عن وترتيهه اهللا توحيد جوبو من عليكم عرض ما قبول عن وإعراضكم توليكم بعد أين: واملعىن" 
 النبذ وشهر العهد، إليهم فنبذ بغدرة، منهم فأحس هدنة، أعدائه وبني بينه كرجل والشركاء، األنداد
 كلهم وكاشف منهم، أحد عن يطوه مل به، اإلعالم يف مستوين :أي"x "بذلك مجيعاً وآذم وأشاعه

  .)٣("حلائها عن العصا وقشر ،
والسمعاين والبغوي والقرطيب واخلازن وابن كثري  -يف قول- والثعليب والواحدي وهذا ما اختاره الطربي

  . )٤(والبقاعي واجلالل احمللي والشوكاين والشنقيطي
  :وعلى معىن هذه اآلية جاء قوله تبارك وتعاىل
إعالمهم بالوحي الذي نزل عليه صلوات اهللا وسالمه عليه، : وذهب آخرون من أهل العلم إىل أن املراد

  .وأن اجلميع مستوٍ باإلبالغ، وأنه مل يكتم منه شيء
 :يقول النسفي

                                  
  ). ٢٤٦ص"(تفسري غريب القرآن) "١(
  ). ٣/٢٧٢"(البغوي تفسري) "٢(
  ).٣/١٤٠"(الكشاف) "٣(
 تفسري"، )٣/٤١٤" (السمعاين تفسري"، )٣/٢٥٥"(لوسيطا"،)٦/٣١٤"(الثعليب تفسري"،)١٧/١٠٧"(الطربي تفسري: "انظر) ٤(

 نظم"،)٣/٢٠٣" (كثري ابن تفسري"، )٤/٣٢٦"(تفسري اخلازن" ،)١١/٣٥٠"(القرطيب تفسري"، )٣/٢٧٢"(البغوي
  ). ٤/٢٥١"(البيان أضواء"، )٣/٤٣١" (القدير فتح"، )٤٣٢ص"(اجلاللني تفسري"، )٥/١٢٦"(الدرر



 

"t s " اإلسالم عن" v u   "أمرت ما أعلمتكم"x w"،به، اإلعالم يف مستوين :أي حال 
  .)١("الباطنية مذهب بطالن دليل وفيه بعضكم، أخصص ومل
  .)٢(الزجاج والواحدي وابن جزي والنسفي قول وهو

  .)٣(السعود واأللوسيوقدمه البيضاوي وأبو 
أنه ال فائدة من هذا اإلعالم، فالقوم قد تولوا وأعرضوا، فماذا ينفعهم بعد هذا : لكن يشكل على هذا

قد أعلمتكم بالوحي، وأخربتكم مبا أُنزل علي، فهذا ال يزيدهم إال : بأن يقول هلم أن يأمر نبينا 
  .عتواً كبرياً

راد إنذارهم وختويفهم بالعذاب، وأم على حد سواٍء يف هذا وذهب آخرون من أهل العلم إىل أن امل
  .اإلعالم

 أدري ال ولكين اإلسالم، وغلبة العقاب من توىل مبن حيل مبا إعالم هو :اإليذان وهذا:" يقول ابن حيان
    .)٤("ذلك يكون مىت

  .)٥(وهذا اختيار ابن عطية وابن حيان والسعدي
ومل يفرض اجلهاد بعد، فاألوىل أن حيمل هذا اإلعالم على التهديد أن السورة مكية، : ووجه هذا القول

  .    بالعذاب، فاإلعالم مشوب بالتخويف
  

  الترجيح
إعالم هؤالء الكفار وإنذارهم وختويفهم من نزول : أن املعىن - واهللا تعاىل أعلم -الذي يترجح يل

م جمرد، ويف هذا يقول العذاب، ألن اإلعالم يتضمن معىن التخويف والترهيب، فليس هو إعال
  : الزخمشري

  .)١("اإلنذار جمرى اجلري يف استعماله كثر ولكنه علم، إذا أذن، من منقول آذن"

                                  
  ).٣/٩٣"(النسفي تفسري) "١(
" النسفي تفسري"، )٣/٣٤"(الترتيل لعلوم التسهيل"، )٢/٧٢٥(للواحدي"الوجيز"،)٣/٤٠٨(للزجاج"معاين القرآن:"انظر )٢(
)٣/٩٣.(  
  ).١٧/١٠٧"(املعاين روح"، )٦/٨٩"(السعود أيب تفسري"، )٤/١١١"(البيضاوي تفسري: "انظر) ٣(
  ).٦/٣١٨"(احمليط البحر) "٤(
  ).٥٣٢ص"(السعدي تفسري)."٦/٣١٨"(احمليط البحر"، )٤/١٠٣"(الوجيز احملرر:"انظر) ٥(



 

  .ومل يكن اجلهاد قد فرض، حىت نقول هذا ديد بقتاهلم وجالدهم، فاآلية يف سورة مكية
    
   
  
  
   
  

  اخلـــامتــــة
  

، فهذه خامتة هذا البحث الذي أسأل اهللا لهمبا هو أه بعد محد اهللا جل شأنه والثناء عليه
أن يبارك يل فيه، وأن جيعله خالصاً لوجهه الكرمي، ولقد عشت معه ليايل وأياماً، كانت 

إن شاء -رغم ما واجهين يف هذا البحث املباركمملوءة بالفوائد العلمية والعوائد اإلميانية، 
 -جـل ثنـاؤه  -املوىل  من صعوبات وإشكاالت ومعوقات، كللت بفضل -اهللا تعاىل

فاحلمد هللا كثرياً على إعانته وتوفيقه وتسهيله وتيسريه كتابـة هـذا   وتوفيقه بالنجاح، 
  : يف هذه اخلامتة ما يليولعل مما يذكر . البحث
من أئمة التفسري وعلماء التأويل، بل هو من املتفنني يف  ~أن اإلمام ابن قتيبة  -

ذا لوال فضل اهللا تعاىل عليه أوالً، مث ما هذا الباب ومن املربزين فيه، ومل يكن ه
 .متيز به ابن قتيبة من علم وافر، وفهم ثاقب، وإدراك واسع

كان اإلمام ابن قتيبة من األئمة الغيورين على كتاب اهللا، والذابني عنه حتريـف   -
الغالني وانتحال املبطلني وتأويل اجلاهلني، وله يف هذا امليدان القـدح املعلـى،   

يعد أصال يف بابه وسابقا يف مضماره، وأوالً يف " يل مشكل القرآنتأو"وكتابه 
  .ميدانه، وجزالً يف سبكه، وأصيالً يف أسلوبه 

                                                                                                   
  ).٣/١٤٠"(الكشاف) "١(



 

إمام سلفي، وعامل أثري، فقد سـار علـى منـهج     ~يعد اإلمام ابن قتيبة  -
. السلف، وأخذ مبعتقدهم، وقال بقوهلم، ونافح عنهم وذب، وجادل عنهم ورد

 .هو منها بريء، وكالمه شاهد عيان على رد هذا عنهفما ألصق به من البدع 
يعد اإلمام ابن قتيبة من أئمة الصدق، فهو صادق اللهجة، أمني يف النقل، فمـن   -

املستغرب جداً ما فاه به البعض من رميه بالكذب، بل ونقل االتفاق على ذلك، 
 .وهذه فرية بينة تنادى على نفسها بالرمي وعدم القبول

من األئمة الذين يعتنون بإيصال املعلومة مباشـرة، بعبـارة    ~كان ابن قتيبة  -
وجيزة، وكلمات قليلة، فهو من أهل العلم الذين ميتازون باالختصار، وتـرك  
اإلسهاب واإلطالة، والناظر يف كالم ابن قتيبة املنقول يف طيات هذا البحث جيد 

 ا، يشكر عليها، هذا واضحا جلياً، وهذه فضيلة تذكر هلذا اإلمام، وميزه متيز
 .وهكذا كان احملققون من أهل العلم

يف بيانه وإيضاحه للمعىن القرآين طريقة ضرب املثال وذكر  ~يستخدم اإلمام  -
 ½ ¼ « º } :بعض أفراد العام، وهذا ما جنده يف تأويله قول اهللا تعاىل

¾ ¿  z )١٢:الرعد.(    
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 النتائج
  

بحث وسريي فيه، ظهر يل بعض النتائج اليت ينبغـي أن تسـطر   أثناء جوليت يف هذا ال
  : مما وجدته واستنتجته واستخلصته من هذا البحث أموراً عدة، منهاوتدون، فمما 

من األئمة املتابعني ملن سلفه، اآلخذين بـأقوال مـن    ~أن اإلمام ابن قتيبة  -
 قول واحد ال سبقه، فلم أظفر له بقول شذ فيه، أو قال بقول مل يسبق إليه، غري

  .يعد من باب تفسري األلفاظ مبا يقابلها
يظهر للقاريء يف هذا البحث اعتناء اإلمام ابن قتيبة يف تفسريه لأللفاظ القرآنية  -

 .بالقرآن الكرمي 
بالسنة النبوية يف تفسري القرآن الكرمي، فما إن جيـد   ~ومما جنده أيضاً عنايته  -

 .داً به حديثاً إال يورده قائالً به أو مستشه
يف تفسري كالم ربنا جل وعال، غـري   ونلحظ أيضاً اعتناءه بأقوال الصحابة   -

ال  ~أننا ال نستطيع إثبات أكثر من هذا، فما بني من نصوص تفسريية لـه  
جيعلنا نتبني هل كان اإلمام ابن قتيبة من األئمة الذين يرون وجوب األخذ بقول 



 

ن جيوز خمالفة الصـحايب يف تفسـري   الصحايب وعدم تعديه إىل غريه؟ أم كان مم
كالم اهللا جل وعال؟ فهذا مما ال نستطيع اجلزم بشيء فيـه، فلعـل اهللا ييسـر    

 .الوقوف على ما يدل على إثبات شيء من هذا
مل يكن ممن له عناية بالغة بالسند فيما ينسبه للصحابة الكرام من  ~كما أنه  -

الباً، ومن غري بيان لصحة ما أقوال، بل كان يضيف القول من غري ذكر للسند غ
 . نقل عنهم أو ضعفه

اعتناء اإلمام بالشواهد الشعرية ملا يذكره من  -وبكل وضوح–ويظهر كذلك  -
من خمزون أديب واسع،  ~معىن للفظة القرآنية املباركة، وهذا ملا كان ميتلكه 

والذي أظهر فيه شخصـيته  " الشعر والشعراء"وكيف ال، وهو صاحب كتاب
لميته القوية، واطالعه الواسع، فهو مـن أربـاب األدب وأسـاطني    الفذة، وع

 .الرواية، مع ما حباه اهللا من فهم ملا قوله الشعراء، وتسطره األدباء
مبعرفة واسعة للسان العريب، ومصنفاته تـدل علـى    ~ميتاز اإلمام ابن قتيبة  -

ائـه  تقدمه يف هذا املضمار، وهذا الشك أنه يضفي على كتابته قوة، وعلى آر
 . قبوالً  

غري معنتٍ بالقراءات، فإيراده هلا قليل جـداً، وال   ~وجدت اإلمام ابن قتيبة  -
 .     خيفى ما للقراءات من أمهية عظمى، ومرتلة كربى يف علم التفسري

من مدرسة أهل اللغة يف تفسـري القـرآن الكـرمي،     -يف نظري-يعد ابن قتيبة  -
من أئمة اللغة الذين كانت هلم عناية  كأمثال الفراء والزجاج واألزهري وغريهم
 .   واضحة وجهد بارز يف تفسري كالم اهللا

من أولئك املصنفني املعتمدين يف تفسريهم على روايات  ~مل يكن ابن قتيبة  -
يف القـدر  -بين إسرائيل مع كون كتب التفسري طافحة ا، ومع هذا مل جنـده  

ى علميته الواسعة وتأصيله يف وهذا يدل عل. يذكرها أو يعرج عليها -احملدد يل
هذا العلم، كما أن هذا شأن أهل التحقيق والتدقيق العاملني بوصية رسـول اهللا  

 يف هذا الباب . 



 

هذا ما تيسر تدوينه من النتائج اليت توصلت إليها من خالل حبثي، واهللا أسـأل أن  
  .يوفقين إلصابة احلق، وقول ما يرضي اهللا 

  
  
  
  
  
  

  
  التوصيات

ر أختم ا خامتيت هذا موصياً إخواين طالب العلم بالنظر والكتابة فيهـا؛ إذ  مثة أمو
هي على درجة عالية من األمهية، كما أا خدمة جليلة لكتاب اهللا تعاىل، وملن لـه  

  :عناية يف تأويله وتفسريه، فمن ذلك
 ومل يصنفوا يف مجع أقوال أهل العلم الذين عرفوا بالعناية يف تفسري كالم اهللا  -

التفسري، فكثري من أهل العلم مل جتمع أقواهلم ومل تدرس آراؤهم، وهم جديرون 
  .ذا،كأمثال القاضي عياض املالكي وغريه

مجع أقوال أهل العربية يف التفسري، ومقارنتها بأقوال املفسرين، فمن املعلـوم أن   -
أقوال أهل  اللغة العربية وحدها ال تكفي لتفسري القرآن الكرمي، فإذا ما حنن مجعنا

.       التفسري وقارناها بأقوال أهل العربية أنتج هذا لنا تأصـيال يف فـن التفسـري   
اإلمام األزهري وابن سيدة وابن فارس وغريهم، : ومن هؤالء األئمة املشار إليهم

 .واألول منهم خاصة له متكنه املعروف يف فنه وتقدمه فيه
ألقوال املقبولة وبني األقوال املـردودة  أننا حباجة إىل كتابة تفسري منيز فيه بني ا -

الضعيفة املخالفة لألصول العلمية والقواعد الشرعية، فإننا جنـد كتبـا كـثرية    
صنفت يف التفسري تدون لنا األقوال الضعيفة، بل والشاذة، وذلك من غري رد هلا 



 

أو تعقيب عليها، فما أمجل أن تتضافر اجلهود لنبذ الشواذ من األقوال وإبعـاد  
 .ستهجن من اآلراءامل

التمييز بني ما يصدق عليه خالفاً وما : مما ظهر يل أثناء حبثي ضرورة الكتابة فيه -
ليس كذلك، فنجد أن بعض من صنف ي التفسري كاملاوردي وابن اجلـوزي  
يذكرون يف اللفظة القرآنية أقواالً عديدة خياهلا الناظر مـن بـاب االخـتالف    

وري شكلي، ال حقيقي، ورمبا ذكـرت  احلقيقي، وهي يف حقيقتها خالف ص
!!                   أقوال مرجعها إىل قول واحد، ومردها رأي واحد، فلما تكثر األقوال إذاً؟

  .واهللا املسئول أن حيقق لنا وإلخواننا ما فيه نفعنا ونفع إخواننا يف ديننا ودنيانا وأخرانا
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  فهرس اآليات القرآنية 
  فهرس القراءات 
  فهرس األحاديث واآلثار 
  فهرس األعالم 
  فهرس الشواهد الشعرية 
  فهرس األماكن 
 فهرس املصادر واملراجع  
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 { ¯ ® ¬ «ª © ¨ §z                                  ٥٢٧، ٤٨٢   ١٤٣  

{ H G F E D C B Az                           ٥٠٢   ١٤٤  

{ V U T S R Q  Pz                           ٤٩١   ١٤٥  

 {h g f  e dz                    ٥٣٣   ١٥٧  

 {g f e d c  z                                        ٥٨٧   ١٨٠  

 { c b a ` _z                             ٢٧٦   ١٨٢  

{  { z y  x wz                 ١٠٠   ١٦٨  

{ d cba e f g h i kj z        ٥٣٦، ٢١٢  ١٨٩  

{ m l k  j ih   g f e d c b a z      ٥٣٦   ١٩٠  

{u t s r q p oz                                         ٥٣٩   ١٩١  

{ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ٥٤١                     ١٩٣  

{ ¶ µ  ´ ³ ² ± ° ¯z  ¸                                                                                                                                                                              ٥٤١           ١٩٤  

{  ÊÉ È  Ç Æ Å ÄÃ Â Á Àz                                  ٥٤١   ١٩٥  

{   Ì Ë  Ê    Éz                                                             ٦٩٩   ٢٠٦         

  سورة األنفال

{   B AH G F E DCz                          ٥٥١،٥٥٣، ٥٤٣     ١ 

{ { z y x  w v u z                     ٥٥٤     ٤    

{ b  a  `   _  ~  }z                                       ٥٥١     ٥  

{ n m l k j iz                                             ٥٥٣     ٦  

{  C B Az                                               ٥٥٤     ٩  

{  p o n m l  k jz               ٥٥٥    ١٢  

{  ³  ² ± ° ¯ ®   ¬ «z           ٥٥٦    ٢٤  

{  Ê É  È Ç Æ    Å Ä Ãz                ٥٦٤    ٢٥  

 { G F E D C B Az              ٩٢،٣٠٢    ٢٦  

 {i    h g    f  e d  c b  a `z            ٢٧٧    ٣٠  



 

{     « ª © ¨ §         ¬    ² ± ° ¯ ®z              ٣٢  
٥٦٢،٥٦٧ ،
٦٤٧،٩٠٨  

{Â Á    À ¿ ¾ ½z                               ٥٦٢    ٣٣  

{ J  I H G F E D C B Az         ٥٦٢    ٣٤  

{   `_ ^ ] \ [  Z         Y Xz               ٥٦٨    ٣٥         

{q p o n m lz                                                              ٩٢٩     ٤٣  

{    IH  G  F  E  D  C  B  Az                    ٥٧١    ٤٦  

 {Ò         Ñ Ð      Ï Î Í  Ì Ë z                            ٣٥٣،  ٣٥٠    ٧٥  

  سورة التوبة

 {I H G F E D C B Az                              ٥٧٨     ١  

{    O  N  M  L  Kz                                                                                                                                                                                       ٥٨٣، ٥٧٨، ٥٧٥     ٢ 

{  c b a ` _  ^ ] \ [z            ٥٧٩     ٣  

{ ` l k j i h   g f e d c b a
 mz  

٥٧٨، ٥٧٦  ٤  

{ � ~ } |   {   z y xz                     ٥٧٥،٥٨٢     ٥  

{   cb  a  `  _  ~      }  |z                               ٥٨٥    ١٠  

{  i h g f e d cz                        ١٣٠    ٢٩  

 {t s r  q p o n  m l kz    ٧٦٢    ٣٠  

{  ¯ ® ¬ « ª  © ¨z                                                                                    ٧٦٢    ٣١  

{    v u t  {  z y x wz                    ٥٨٢    ٣٦  

{    C  B  Az                                               ٥٩٣    ٤١  

{p o n m l  k j iz                     ٦٠٥    ٤٥         

{   º¹  ¸  ¶  µ    ´  ³  ²z                     ٦٠٠، ٥٩٧    ٤٧  

{  ]     \  [  Z  YX  W  V  U  T  S  Rz                ٦٠٤    ٤٩  

{  N M L K     J I H G FE D C B A      I  H  G
  N  M  L  K      Jz                             

٦٢٨،  ٦٠٦  ٥٥  



 

{    v  u  t  s   r  qz                              ٦١١    ٦٠  

{ W V  Uz                                                                       ٤٩٣    ٦٩  

{    E  D  C  B  Az                   ٦٢٢     ٧٣          

 {  Ê É  Èz                                                     ٢٧٥    ٧٩  

{  w v              u t s z                                               ٧٦٦    ٩٠  

{ u   t       s  r   q  p  oz                     ٦٢٦   ١٠١  

{    D  C  B  Az            ٦٣١   ١١٢  

{      ~   }      |  {z                                                ٦٣٦    ١١٤  

 { Æ Åz                                                   ١٧٨   ١١٧  

{ Ï  Î  Í Ì Ë Ê É    È Ç Æz    ٣٨٠   ١٢٢  

{   m l k j i h g   o nz    ٧٩   ١٢٥  

  سورة يونس

{ [  Z  Y  X  W  V   U  T   Sz                                        ٦٤١  ٢  

{  J  I H G F E D C B Az                                                                                                                             ٦٤٧                                     ٧  

{ V U T S  R Qz                               ٦٤٧      ٨  

{    z  b  a  `  _     ~  }  |  {z          ٩٠٥، ٦٤٥     ١١  

{ w v u t s r q p  o nz                                     ٩٠٧     ١٢  

 {´³ ² ± °   ¯ ® ¬z                             ٥٠٦    ١٣  

{ Æ Å Ä  Ã Âz                                                                   ٥٠٦    ١٤  

{» º ¹  ¸ ¶            µ ´   ¿  ¾ ½z     ٦٤٩، ٢٢٠    ١٩  

 { i h g f      e d       c b az                           ٧٦١، ٢٣٥    ٢٢  

{  À ¿ ¾ ½ ¼ » º           ¹ ¸ ¶ µ z                                 ٧٨١    ٢٤  

 {E D C B z                          ٦٥٢، ٤٧٤    ٢٦  

  {  [ Z Y X W  Vz                              ٦٥٣، ٦٥٢    ٢٧  

 {     u  t s r q p oz                                                  ٢٨١  ٤٦  

 {k j   i h g f e d c ba `  _z        ٩٤٦     ٤٧  



 

{  s              r q p o n mz                                 ٩٠٨     ٤٨  

{  ½   ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´  ³ ² ±z          ٨٦٠     ٥٠  

{  b a   `    _ ^ ] \ [ Z Y Xz    ٦٥٨     ٧١  

{  | { z y x w  v u t s       r q p oz                ٦٦٢     ٨٣  

{    } | { z  y x w  v u tz            ٦٦١     ٨٥  

{  r         q    p o nz                                                        ٧٣٥    ٨٤  

{    ² ± ° ¯  ® ¬ « ª  © ¨ § ¦z                ٦٦٤     ٨٧  

{ h g  f e d c    b a  ` _ ^ ] \ [  Z Y X
iz                   

٩٧٤  ٩٠  

 {q p  o n m l kz                                                                                                                            ٩٧٤     ٩١           

{         ¤ £ ¢ ¡ �      ~ }z                                 ٦٦٧،٦٧٣، ٥٠٨    ٩٤  

       {   f e d c b az                     ٦٦٨     ٩٩  

{   U T  Sz                                                 ٩٨    ٩٨  

{  ¶ µ ´ ³     ² ± ° ¯ ® ¬ «             ª  © ¨ § ¦z               ٦٧١   ١٠٤  

  سورة هود 

{   n  m  l  k j i h g          f edz               ٦٧٦     ١  

{   § ¦ ¥ ¤ £ ¢z                                                                            ٩٨     ٣  

{¾   ½ ¼         » º ¹ ¸ ¶ µz                   ٥٠٨    ١٢  

{  J I H   G F Ez                                         ٦٨١    ١٣  

{  X W V Uz                             ٦٨٣، ٦٨١     ١٤  

 {  t s r q p o n m l k  j i          h gz     ٦٨٥     ١٥  

{p o n m  l k j   i h z        ٦٨٥    ١٧  

{   u t s r  q p o nz               ٦٩٩     ٢٣  

{  h g f ed c b  a ` _ z     ٦٨٧     ٢٤  

{    f e d c b az                                                ٧٨١     ٤٠  

{   i    h g      f ed c b      a `    _z                            ٧٠٦    ٤٧  



 

{  ¯ ® ¬ «  ª © ¨ §¦ ¥ ¤ £    ¢ ¡ � z          ٧٠٣    ٤٣  

{   Ã Âz                                                                   ٧٧٢     ٤٤  

{      o n m l   kz                                                                 ٨٩١     ٥٦  

{   r      q p o n m l k j iz                               ٧٨١     ٥٨  

{  ä ã â á          à ß Þ Ýz                                                 ٧٢٣     ٦٢  

{  «   ª © ¨ § ¦ ¥ z                                                                                                                                    ٧٠٧    ٦٩  

 {   Ë  Ê    É È      Ç Æ Å Äz                                       ٧١١    ٧٠  

{  Ð Ï  Î Í z                                                                                                                                                                                                                                     ٧١٠    ٧١  

 {Z Y X W  V U  z                            ١٧٨    ٧٣  

  سورة يوسف

{       a ` _ ^  ] \ [    Zz                          ٧٢٥     ١٧  

{   Z Y X     W  VU T S   R QP Oz                                      ٧٣٧  ٢٣  

{ f e d c b     a ` _^ ] \ i h   z                           ٧٢٨،٧٣٧    ٢٤  

{  H G F  E D  C B A z                                          ٧٤٤    ٣١  

{  w  v   u t s r q p o nm l  k j iz          ٧٢٩    ٣٢  

{    Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì   Ë    Êz                                    ٧٥١،  ٧٥٠، ٧٤٨  ٥١ 

{        ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø ×  Ö  Õ      àz                                       ٧٤٨     ٥٢  

 {I H G F ED C Bz                                                  ٧٥١،  ٧٢٩    ٥٣  

{   O N M Lz                                                              ١٠٣٠     ٧٠  

{  _   ~ } | { z  yz                                                          ٧٥٣  ٧٥  - ٧٤  

 {on m      l k j i h g      f e z                                                     ٧٥٣  ٧٦  

{   ¹ ¸¶  µ ´ ³ ² ±    ° ¯ ® z                                                                                    ٧٥٥    ٧٧  

{V U  TS R Q P O z                        ٧٥٨    ٨٠  

{k jz                                                                 ٨٢١     ٨٢  

{W V U  T S R Q P O N Mz                 ٧٦٣   ١٠٥  

{   _ ^     ] \ [ Z Yz                               ٧٦٠   ١٠٦  



 

{z y x w        v   u t s   r q p z                 ٧٧٠    ١٠٩  

{  ® ¬ « ª © ¨ §  ¦ z                      ٧٧١، ٧٦٤   ١١٠  

  سورة الرعد

{  ut s    r q p o n m l k j z       ٧٧٢     ٨  

 { | {z                                                                       ٧٧٦      ٩  

{ n  m l k j i h g f e    d c    b az             ٧٧٦     ١٠  

{  s r q p {z    y x     w v u t z                    ٧٧٦، ٧٧٥    ١١  

{   Â Á À  ¿ ¾ ½ ¼ » ºz     ٧٨٣     ١٢  

{   É  È Ç     Æ Å Äz                                   ٧٨٦     ١٣  

{     O N  M L K J I H G F E DC B A z            ٧٩١،٧٩٣     ١٤  

 { i  h g f  e d c b a    ` _z     ٢٩٥،٧٩٤    ١٥  

 {  ª© ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡  � ~z           ٧٩٩    ١٧  

{   Y X W V U T S  R Q P O N M L K J
Zz    

٨٠٤  ٣٠  

{  s      r   q p o    n m l k j i  h  vu t z                   ٨٠٣    ٣١  

 {¹ ¸ ¶         µ ´  ³  ² ±  z                        ٢٨٤،٨٣١    ٣٣  

 {£ ¢ ¡z                                                  ٨١٠،٨١١     ٣٨  

{   ® ¬ « ª© ¨ § ¦ ¥z             ٨١٠     ٣٩  

{  ½ ¼      »  º ¹ ¸  ¶ µ ´ ³ ² ± °z           ٨٢٣     ٤٠  

{  ÍÌ Ë Ê É È ÇÆ Å  Ä Ã Â Á À ¿z          ٨١٨     ٤١  

 {Ô Ó Ò Ù    Ø × Ö Õ  z                   ٢٧٧    ٤٢    

  سورة إبراهيم

{   ba ` _ ~ } |  { z y xz           ٨٢٦،٨٢٨، ٨٢٤     ٩ 

{q p o n        m l  kj i h gz      ٨٣٠     ١٤  

{ a ` _   ^  ]  \ [ Z Y X Wz                                                                                                        ٨٤٧                                ٢١  

{ ` _ ^ ]z                                      ٨١٧     ٢٧  



 

{    Õ Ô Ó     Ò Ñ   Ðz                            ٨٣٦     ٤٢  

{   J  I HG F E D C B Az          ٨٣٤     ٤٣    

 {f e  d c b a ` _ ^ z                               ٨٥٣     ٤٤  

 { £ ¢ ¡  � ~ }z                          ٨٤٥     ٤٩          

  سورة احلجر

 {r q p  o n m l kz         ٤٤٤     ٦  

{ { z             y x w v u tz               ٤٤٤     ٧  

{ e d          c b a   ` _ ~ }z                 ٤٤٤     ٨  

 { a `        _ ^ ] \ [     Z Y X Wz           ٨٤٨     ١٩  

 {j i h g f  e d c z                                    ٨٤٨     ٢٠  

{   v      u     t s r q  p        o n  m lz                ٨٤٨     ٢١  

 { o n m l k jz                       ٢٤٦    ٤٢  

 { b a `   _z                          ٢٤٦    ٤٠  

{  » º ¹ ¸  ¶ µ ´ ³ ²z              ٩٠٢     ٦٦  

 { o n m   l k z                                                                                                                                                                                                                                                                  ٨٩٩     ٧٨           

{   u t s r qz                                         ٨٩٩    ٧٩  

{   ´  ³ ² ± ° ¯ ® z               ٤٧    ٨٧  

{   ÍÐ Ï Îz                               ٨٥٥، ٨٥٢     ٩٠  

  { D C B Az                                                                                                                                                                                                                                                                     ٨٥٢                                                                  ٩١         ،
٨٥٤،٨٥٥،٨٥٦ 

{ H  G Fz                                        ٨٥٩، ٨٥٢    ٩٢  

{ L          K Jz                                                                         ٨٥٢    ٩٣  

  سورة النحل

{    a ` _ ~ }| { z y xz            ٨٥٩، ٨٥٨      ١  

{  ¶ µ ´z                                                 ٥٢٣     ٦  

{  U T z                                             ٥٢٣     ٨  



 

 { u t s rz                                ٢٦٨    ١٠  

{   ² ±    ° ¯ ®z                                          ٨٩٥     ٣٢  

 {wv u t s | { z y x z                  ٨٥٣     ٣٨  

{   ` _ ~  } | {  z yz                         ٨٦٢     ٤٧  

{p o n m l k j  i h g f e d c bz      ٧٩٨     ٤٨  

{ Ä Ã  Â Á À ¿  Ê É È ÇÆ Åz                         ٨٦٧     ٥٢  

{   on  m l k j i h g fz                       ٨٧١     ٦٧  

 {  z     y x wz                                            ٣٣٦    ٦٨  

{ Ü Û Ú Ù  Ø × Ö Õ Ô Óz        ٨٧٨     ٧٢  

 { O N M L  K J I H G F E D C B Az        ٨٩٢،  ٨٨٥     ٧٣  

 { [  Z Y  X W   V  UT S R Qz                                               ٨٨٥،٨٩٢     ٧٤  

 {  k j i h g f e  d   c b  a ` _ ^z               ٨٨٥    ٧٥  

{  j  i h  g f e    d c b a  ` _ ~ }z    ٨٨٥    ٧٦  

{]  \ [ Z Y XW V U T S  R Q P O z            ٩٤٦     ٨٩  

{ ¨ § ¦ ¥ ¤ £  ¢ ª ©z                  ٨٩٣                       ١٠٠  

 { È Ç Æ Å Ä Ã Âz                ١٣٤،١٣٥   ١٠٢  

 { Y X        W   V Uz     ٨٩٦، ٣٧٣   ١٢٠  

  اإلسراءسورة

 { y   x w v u t s r   q pz              ٩٠١      ٤           

{    n m   l k jz                                       ٩٠٥، ٦٤٦     ١١  

{   ¿    ¾ ½ ¼       » ºz                                      ٦٥٠     ١٥  

{  É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á Î Í Ì Ë Ê z             ٩١٠    ١٦  

 oK J I H G F E D C      B An               ٥٦٦    ١٨  

{ Ï   Î Í   Ì Ë z                                                                                                                                                                                                                    ٩٩٠     ٢٧  

{ b  a `     _    ~ }| { zz                       ٧٤١     ٣٢          

{  w v u t s     r q p o    n m   y  xz           ٩١٨     ٤٢    



 

{´ ³ ²   ±           ° ¯  ® ¬ « ª © ¨ § z                                                       ٩١٩                                ٥٦  

 { ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹    ¸ ¶z                                                                                                                                      ٩١٩     ٥٧  

 {  KJ I H G F E D C B Az                 ٩٢٢     ٥٩  

{ c b  a `_ ^ ] \ [ Z Yz                        ٩٢٦     ٦٠  

{ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢     ¡  �  ~ z                                                                                                                                                ٩٣٦     ٦٤  

{  z  y  x  w  vu   t  s  r  qz                                                                              ٩٤٢                             ٧١  

{   c b a ` _ ^  ]z        ٩٤٨، ٢٣٩    ٧٨  

{   x w v  u t sz                                                   ٨٣٣     ٧٩  

{l k j  i h g f m  q p o nz       ٩٢  
٤٨٤،٤٨٥، ٤٩٣ 
،٩٥٣       

{  T S R Q   P O   N M Lz                          ٦٨٠    ١٠٦     

  سورة الكهف   

 {[ Z Y X W  V U Tz                ٥٠٨     ٦  

{   s y x w v u  t  | { zz        ٩٥٧      ٩  

{c b a `_ ~  } |z                   ٩٦١     ١٨  

{ [ Z Y X W V U z                               ٥٦١    ٢٨  

{ l k  j i h g fe d c b z                                       ٩٦٦  ٢٩  

{  È Ç  Æ  Å Ä Ã Â Áz                      ١٠٣    ٣٣  

{ ¸     ¶ µ  ´ ³ ²z                                                   ٩٧٤     ٤٢  

{   Á À ¿ ¾ ½  ¼ » ºz                                                      ٩٧٤     ٤٣  

{ Ï Î Í Ì  Ë ÊÉ È   Ç Æz                                  ٩٧٣     ٤٤  

{  N M L K  J I  H Gz                                             ٧١٦  ٤٦  

{t s r    q p   o nz                                                ٩٤٣    ٤٩  

{             i h g f e d  cz                                                  ٩٧٦، ٦١٧، ٦١٣  ٧٩  

  سورة مرمي

{      Az                                                ٥٥     ١  



 

{    ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ  ´ ³ ²z       ٩٧٩     ١١  

{   P O NM L K Jz                                   ٩٨٢     ١٣  

{   Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ãz                    ٩٨٦                            ٢٤  

{   Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Îz                                                                                                             ٩٨٧     ٢٥  

{  D C B Az                                                                                                                                                                                                                                                        ٩٨٧     ٢٦  

{   k j          i h g  f e           d c b az       ٩٩٠     ٢٨  

 { l k j i   h gz                                              ٢٨٠    ٣١  

{  ¤ £ ¢  ¡   � ~z                                                    ٨٣٣     ٧٣  

{  Ú   Ù Ø × Ö Õ Ô Óz                      ٧١٨    ٧٦  

  سورة طه

{   p     o  n m l k j i h gz                                    ١٠١٨  ٣- ٢  

{   q       p o n  m   l kz                              ٩٩٥      ٧  

{ X   \ [ Z    Y X W  V  U T Sz      ١٠٠٠     ١٥  

{   [ Z Y  Xz                                                                  ٩٨٤     ٣٩  

{    |  {          z y x w v uz                                                         ١٠٠٧     ٥٩  

 { Å Ä Ãz                                             ٦١    ٩٧  

{j i hz                                                                  ١٠١٣    ١٠٦  

{   q p o n m lz                                     ١٠١١    ١٠٧  

 {x w v  u t s z                                   ٨٣٦    ١٠٨  

 {N M L  K J I H G F ED C B A z    ١٠١٤   ١١٤  

{   È  Ç  Æ Åz                                                                ١٠١٨  ١٢٤  

  سورة األنبياء 

{  G F E D C   B Az                  ٨٥٩      ١  

{  ¸¶ µ ´     ³   ² ± z                                                             ٦٦٨،١٠١٧  ١٠  

{ ¥ ¤  £ ¢ ¡z                               ١٤١    ٢٠  

 {¶ µ   ´ ³      ²    ± °  z                                        ٦٧٣،٩٢٠    ٢٢  



 

{Å Ä Ã Â   Á Àz                                 ٤٢٥،٨١٣    ٢٣  

 { a `  _ ^ ] \ [ Z Y Xz   ١٤١ ٢٧- ٢٦  

{  ° ¯  ® ¬ «ª © ¨ §z                      ١٠٢٠     ٣٢  

 {Ê É È Çz           ٤٦٦    ٣٤  

{  s      r q p   o n m l k j  i        h g f e
tz      

٩٦٩  ٣٩  

{      ©  ¨ § ¦ ¥¤ £ ¢ ¡ �  ~z                                                       ١٠٢٣     ٤٣  

{  Ä Ã ÂÁ  À ¿ ¾  ½ ¼ » ºz                    ٨٦٤، ٨٢٠     ٤٤  

 { u t    s r q p   o n mz                                  ٤٦٥  ٥١            

{s r q p o  n m l kz                                                                                                                      ١٠٢٦  ٦٣  

{|  { zy x w v u t sz                      ١٠٣١     ٦٧  

{   ¥  ¤ £ ¢ ¡ �z                                ١٠٣١     ٦٨  
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  فهرس القراءات
  

  الصفــــــحة  القراءة
  ١٠٦  وثومها



 

  ٢٠٠  في القصص
وْا َفَبَعَث اللَُّه َآاَن النَّاُس ُأمًَّة واِحَدًة َفاْخَتَلُف

  النَِّبّييَن
٢٢٠  

  ٢٥٦  "يقومون يوم القيامة"
  ٢٦٤  وال يضاِرر
  ٢٦٥  وال يضاَرر

  ٢٧١  َوالّلُه َأْعَلُم ِبَما َوَضَعُت
  ٢٨٩  وإذ أخذ اهللا ميثاق الذين أوتوا الكتاب

  ٣٠٩  أو يكبدهم
  ٣١٢  إذ تصعدون في الوادي

  ٣٩٥  قبل موتهمإال ليؤمنن به "
  ٣٤٩  عاقدت أيمانكموالذين 

  ٤٠٠  أو لمستم النساء
  ٤٧٢  َفُمْسَتَقرٌّ

  ٤٧٩  إنََّها ِإَذا َجاءْت َال ُيْؤِمُنوَن
  ٤٨٤  ِقَبال

  ٥١٤  سوءاتكم وزينة
  ٥٢٠  ولباَس النقوى

  ٤٨٢  وما أدراآم لعلها إذا جاءت ال يؤمنون
  ٤٩٠  تماما على الذين أحسنوا

  ٥١٥  رياشا
  ٥٤٥  يسألونك األنفال

  ٥٨٥  إّلجبر 
  ٥٨٧  ال يرقبون في مؤمن إيال

  ٧١٧  تقية اهللا
  ٧١٩  أصلواتك

  ٧٦٦  آذِّبوا
  ٧٢٦  ننتضل
  ٧٤٦  متكا

  ٧٦٩  وظنوا أنهم قد َآَذبوا
  ٧٨٠  يحفظونه بأمر اهللا

  ٧٨٧  الُمحال
  ٨٠٩  آمنوا الذين يتبين أفلم

  ٨١٧  ويثبِّت
  ٩١٢  مترفيها آمرنا

  ٩١٥، ٩١٢  أمَّرنا مترفيها
  ٩١٢  ترفيهاأِمرنا م
  ٩٧٣  الِوالية

  ٩٧٧  وآان أمامهم
  ١٠٠١، ١٠٠٠  أآاد أخفيها من نفسي

  ١٠٠٣  أآاد َأخفيها
  ١٠٤٢  فظن أن لن ُنقدِّر



 

  
        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فهرس األحاديث واآلثار
 

 الصفـــحة  الــراوي  احلديــث



 

خالصة ليس  املغامن، كانت لرسول اهللا ": األنفال"
  األحد منه

  ٥٤٥  ابن عباس

  ١٧٣  أبو سعيد  ".عدالً:"وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال "
  ٣٨٦  ابن عباس  قادراً مقتدرا

  ٦٢٣  عمران بن حصني  أحسن إليها، فإذا وضعت، فائتين ا
  ٦٥٥  صهيب  يقول اهللا تبارك وتعاىل: إذا دخل أهل اجلنة اجلنة، قال
 ٤٧٤ صهيب :ك وتعاىليقول اهللا تبار: إذا دخل أهل اجلنة اجلنة، قال

بثَرا وال يهدلجا فَلْياهزِن نيبةُ فَتالْأَم تن٣٣٩  أيب هريرة  إذا ز  
  ٨١١  حذيفة بن أسيد  إذا مضت على النطفة مخس وأربعون ليلة

  ٧٧٣  جماهد  إراقة املرأة حىت خيس الولد
  ٥٩٣  أبو طلحة  أرى ريب يستنفرنا شيوخنا وشباننا

  ٤٧٤  عمار بن ياسر  النظر إىل وجهك الكرميأسألك لذة 
استيأس الرسل من إميان قومهم، وظن قومهم أن الرسل 

  قد كذبوهم
  ٧٦٩  ابن عباس

  ٤٩٧    من عليه حذيفة بن أسيد أشرف علينا رسول اهللا 
  ٣٠٠  ابن مسعود  افترقت بنو إسرائيل على إحدى وسبعني فرقة

  ٢٥٨  ابن عباس  آكل الربا يبعث يوم القيامة جمنونا خينق
  ١٢٤  ابن عباس  إال قوالً يقولونه بأفواههم كذباً

  ٢٩٩  زيد بن أرقم كتاب اهللا عز وجل: أحدمها: أال وإين تارك فيكم ثقلني
  ٣٥٦  عائشة  إىل أقرما منك باباً

  ٢٤١  جرير  أما إنكم سترون ربكم، كما ترون هذا القمر
  ٥٨٠  س بن خمرمةحممد بن قي  أما بعد، فإن هذا يوم احلج األكرب

  ٢٩٣  ابن عباس  فاملالئكة،: أما من يف السموات
 ١٠٢٧ أبو هريرة أن إبراهيم مل يكذب إال ثالث كذبات كلها يف اهللا
  ١٣٨  ابن عمر  إن آدم عليه السالم، ملا أهبطه اهللا تعاىل إىل األرض
  ٨١٤  عائشة  إن الدعاء والقضاء ليعتلجان بني السماء واألرض



 

  ٨١٣  ثوبان  م الرزق بالذنب يصيبهإن الرجل ليحر
  ٩٨٨  ابن عمر  إن السري الذي قال اهللا ملرمي 

  ٩٢٥  أبو بكرة  إن الشمس والقمر ال يكسفان ملوت أحد وال حلياته
  ٤٧٦  ابن عباس  رأى ربهصلى اهللا عليه وسلم إنَّ النيب 

فأيت بضبٍ  أن خالد بن الوليد أكل مع رسول اهللا 
حمنوذ  

  ٧٠٧  ابن عباس

ابن عباس، ابن عمر،   ن دماءكم وأموالكم عليكم حرامإ
  جابر، أبو بكرة

٧١٧  

  ٩٠٠  عمر، سعيد بن زيد  إن زيد بن عمرو بن نفيل يبعث يوم القيامة أمة وحده
  ٥٧٨،٥٧٩  أبو هريرة  أن ال حيج بعد العام مشرك، وال يطوف بالبيت عريان

جو زع بِه اللَّه ثَنِيعا بثَلَ ملْمِإِنَّ مالْعى ودالْه ن٧٨  أبو موسى  لَّ م  
  ٤٧٤  جرير  إنكم سترون ربكم، كما ترون هذا القمر

  ٦٣٧  أبو ذر  إنه ألواه
  ٢٣٨  ابن مسعود  أا صالة العصر

  ٥٢٢  ابن عمر  اكوا الشوارب وأعفوا اللحى
  ٩٩١  املغرية بن شعبة  إم كانوا يسمون بأنبيائهم والصاحلني قبلهم

عبادي حنفاء، فجاءم الشياطني، فاجتالتهم  إين خلقت
  عن دينهم

  ٣٩٠  عياض بن محار

  ٧٦٨  ابن عباس، أبو هريرة  أو قد وجدمتوه؟
  ٢٥٦  عوف بن مالك  إياك والذنوب اليت ال تغفر

  ٨٧٥  عمر  أيها الناس، إنه نزل حترمي اخلمر، وهي من مخسة
  ٩٦٨  يعلى بن أمية  البحر هو جهنم
واهللا لقد استيقَنوا أَنَّ قَومهم : ومهم، فقلتبلْ كَذَّبهم قَ
موهكَذَّب  

  ٧٦٦  عائشة

  ١٠١٥  احلسن  بينكما القصاص
  ٤٤٤  ابن عباس  بينما رجل من املسلمني يومئذ يشتد يف أثر رجل



 

 ٨٣ أبو هريرة حتاجت اجلنة والنار
  ٢٥٨  سعيد بن جبري  تلك عالمة آكل الربا إذا استحله يوم القيامة

ثالث إذا خرجن ال ينفع نفساً إمياا مل تكن آمنت من 
  قبل أو

  ٤٩٧  أبو هريرة

  ٣٥٦  عبد اهللا بن عمرو  :اجلريان ثالثة
  ٤٣٠  ابن عباس  خرج رجل من بين سهم مع متيم

  ٩١١  سويد بن هبرية  له مهرة مأمورة، أو سكة مأبورة: خري مال امرئ
  ٤٧٧  ابن عباس  رأى حممد ربه تبارك وتعاىل

  ١١٢  سلمان  عن أهل دين كنت معهم  سألت النيب 
  ٣٦٥  ابن عباس- أبو سعيد  سدوا كل خوخة يف املسجد إال خوخة أيب بكر

ما قذفه اهللا يف قلبك مما مل : السر ما علمته أنت، وأخفى
 تعلمه

  ٩٩٦ ابن عباس
 

  ٦٣٣  عبيد بن عمري  سياحة أميت الصيام
  ٦٣٤  أمامة أبو  سياحة أميت، اجلهاد يف سبيل اهللا

  ٢٣٧  علي بن أيب طالب  صالة العصر: شغلونا عن الصالة الوسطى
فكان إذا مل يقاتل أول  شهدت مع رسول اهللا 

  النهار،
  ٥٧٢  النعمان بن مقرن

  ١٧٨  أبو العالية  ثناؤه عليه عند مالئكته: صالة اهللا على نبيه
 ٩٩٨ عائشة فسارها بشيء، فبكت، مث دعاها، فسارها، فضحكت

  ٤٠٢  عائشة  ليلة من الفراش فقدت رسول اهللا  
  ١٩٤  أبو شريح  فمن قتل له قتيل بعد اليوم

  ١٠٧  ابن عباس  الفوم احلنطة بلسان بين هاشم
  ٢٥١  عمر  فيمن ترون هذه اآلية نزلت

  ٥٤٧  عبادة  فينا أصحاب بدر نزلت، حني اختلفنا يف النفل،
  ٤٠١  عائشة  قبل عائشة، مث خرج وصلى، ومل يتوضأ

  ١٩٠  الشعيب  القتل بواء



 

  ٧٨٩  ابن مسعود  القرآن شافع مشفع، وماحل مصدق
 ٣٢٢ ابن عباس قصر الرجال على أربع من أجل اليتامى

  ٩٥١  أبو مسعود األنصاري  قم فصل، وذلك لدلوك الشمس حني مالت
  ٦٣٧  أبو ذر  آه من النار: يقول  كان إبراهيم

 ٢٦٤ بن أنسالربيع  كان أحدهم جييء إىل الكاتب
  ٥٤٥  :األعمش  يسألونك األنفال: كان أصحاب عبد اهللا يقرءوا

  ٢٠٤  ابن عباس  كان املال للولد، وكانت الوصية للوالدين،
  ١٨٧  ابن عباس  كان يف بين إسرائيل القصاص، ومل تكن فيهم الدية

  ١٠٥٢  ابن عمر  فأنزل اهللا: كاتب يقال له السجل كان للنيب 
  ٥٠٠  علي بن أيب طالب  :ح األضحيةكان يقول عند ذب

  ٧٦٥  ابن عباس  "كانوا بشراً، ضعفوا، ويئسوا
  ٢٩٩  أبو سعيد  كتاب اهللا، هو حبل اهللا

  ٩٧١  أبو سعيد  كعكر الزيت، فإذا قربه إىل وجهه، سقطت فروة وجهه فيه
  ٣٨٧  عبد اهللا بن عمرو  كفى باملرء إمثا أن يضيع من يقوت

  ١٥٨  عامر بن ربيعة  يلة مظلمةيف سفر يف ل كنا مع النيب 
  ٩٦٠  قتادة  كنا حندث أن الرقيم الوادي الذي فيه أصحاب الكهف

  ٩١٠  ابن مسعود  أمر بنو فالن: كنا نقول للحي إذا كثروا يف اجلاهلية
فلم  كنت أصلي يف املسجد، فدعاين رسول اهللا 

  أجبه،
  ٥٥٧  أبو سعيد بن املعلى

  ٤٠٢  عائشة  جالي يف قبلتهور كنت أنام بني يدي رسول اهللا 
كنت جالساً مع ابن عباس يف حلقة، فذكروا أهل 

  القدر،
  ٩٠٣  طاووس

  ٤٧  عمر  ملئ علماً كنيف
  ٥٩٠  شداد بن أوس  الكيس من دان نفسه

  ١٩٢  جابر  ال أعايف أحداً قتل بعد أخذ الدية
  ٩١٣  زينب بنت جحش  ال إله إال اهللا، ويل للعرب من شر قد اقترب



 

 ٩٦٤ أبو طلحة، ابن عمر ملالئكة بيتا فيه كلبال تدخل ا
  ٢٨٣  جابر  ال تزال طائفة من أميت يقاتلون على احلق ظاهرين

أبو هريرة ، أبو منلة   ال تصدقوا أهل الكتاب وال تكذبوهم
  األنصاري

٩٩٣  

  ٤٠٦  ابن مسعود  ال تقتل نفس ظلما إال كان على ابن آدم األول
  ٤٩٦  أبو هريرة  من مغرا،ال تقوم الساعة حىت تطلع الشمس 

 ٣٩٢، ٢٨٣  أبو هريرة  ال تقوم الساعة حىت يرتل فيكم بن مرمي حكماً مقسطاً
  ٣٥٤  أنس بن مالك  ال حلف يف اإلسالم

  ٤٧  عبادة بن الصامت  ال صالة إال بسورة احلمد
  ٢٠٢  أبو أمامة الباهلي  ال وصية لوارث

  ٥٦١  ابن عمر  ال ومقلب القلوب
  ٤٧٦  ابن عباس  باهللا ال حييط بصر أحد

  ٥٠٤  أبو بكر  لست خبليفة اهللا، ولكين خليفة رسول اهللا
  ٧٩٠  أبو هريرة  لست هناكم، أنا الذي كذبت ثالث كذبات

 ٣٩١ ابن مسعود لعن الوامشة واملستومشة
شعري مما قلت، أين أنت من ثالث ٤٧٥  عائشة  لقد قف  

  ٥٣٧  مسرة بن جندب  ملا محلت حواء، طاف ا إبليس،
 ٦١٣ أبو سعيد اللهم أحيين مسكيناً

  ٥٠٤  ابن عمر  اللهم أنت الصاحب يف السفر
  ٩٢٣  عبد اهللا بن مسعود  اللهم سبع كسبع يوسف

  ١٧٥  عبد اهللا بن أيب أوىف  اللهم صل على آل أيب أوىف
 ٦١٣  اللهم ين أعوذ بك من الكفر والفقر
 ٩٤١ سابن عبا لو أن أحدهم إذا أراد أن يأيت أهله قال

  ٨٨  سهل بن سعد  لو كانت الدنيا تعدل عند اهللا جناح بعوضة
أم كلثوم بنت عقبة بن أيب  ليس الكذاب الذي يصلح بني الناس، فينمي خرياً

 معيط
١٠٣٠ 



 

  ٢٤٥  ابن عباس  ليس املخرب كاملعاين
  ٦١٥  أبو هريرة  ليس املسكني بالذي ترده اللقمة واللقمتان، 

  ٨٩٩  أبو هريرة  ن غريي وغريكليس على األرض اليوم مؤم
  ٧٢٨  ابن عباس  ليس من نيب إال وقد أخطأ أو هم خبطيئة غري حيىي

  ٨٧٥  جابر، ابن عمر، عائشة  ما أسكر كثريه، فقليله حرام
  ٢٠٥  ابن عمر  ما حق امرئ مسلم له مال أن يبيت ليلتني

 ٢٤٧ ابن عباس ما يف القرآن آية أرجى عندي منها
  ٤٦٢  عائشة  كر شيء من القرآن، إال براءيتما نزل يف آل أيب ب

مثل ما بعثت به من اهلدى والعلم، كمثل غيث أصاب 
  أرضاً،

  ٨٠١  أبو موسى

  ٣٨٨  جماهد  شهيداً حسيباً حفيظاً": مقيتا
أَ له يف أَثَرِهسنوي ،هقطَ له يف رِزسب٨١٤  أنس  من أحب أَنْ ي  

  ٤٧  عمرأبو بكر و  من أحب أن يقرأ غضاً كما أنزل
  ٢٢٢  أبو هريرة  من حلف على شيء، فرأى غريه خرياً منه

  ٢٤١  أبو موسى  من صلى الربدين دخل اجلنة
  ٥٤٣  ابن عباس  من قتل قتيالً، فله كذا وكذا،

  ٣٥٣  عبد اهللا بن عمرو  من كان له حلف يف اجلاهلية مل يزده اإلسالم إال شدة
  ٢٤٧  أبو هريرة  حنن أحق بالشك من إبراهيم

  ٦٤٣  أبو هريرة  اآلخرون السابقون يوم القيامة حنن
  ٥٤٤  سعد بن أيب وقاص  نزلت يفَّ أربع آيات
  ٢٣٨،٢٤٣  الرباء بن عازب "حافظوا على الصلوات وصالة العصر:"نزلت هذه اآلية

 ٥٧٢ ابن عباس نصرت بالصبا، وأُهلكت عاد بالدبور
  ٥٦٤  زينب بنت جحش  نعم، إذا كثر اخلبث

مثل ضربه اهللا تعاىل احتملت منه القلوب على قدر  هذا
  يقينها وشكها

  ٨٠١  ابن عباس

  ٤٧٤  أبو سعيد  هل تضارون يف رؤية الشمس والقمر



 

  ٢٣٤  ابن عباس  هو أبو اجلارية البكر
  ٣٦٢  زيد بن أسلم  هو جليسك يف احلضر، ورفيقك يف السفر

  ٢٣٩  بتزيد بن ثا  يصليها باهلجري هي الظهر، كان رسول اهللا 
  ٣٢٤  عائشة  هي اليتيمة يف حجر وليها، فريغب يف مجاهلا وماهلا

  ٩٢٦  ابن عباس  هي رؤيا عني رآها ليلة أسري به
  ٢٣٩  ابن عباس  هي صالة الصبح وسطت، فكانت بني الليل والنهار
  ٢٢٢  عبد الرمحن بن مسرة  وإذا حلفت على ميني، فرأيت غريها خرياً منها،

  ٨٧٨  رعم  وإليك نسعى وحنفد
  ٢٧٧  ابن عباس  وامكر يل وال متكر علي

وفيما جاء به من اهللا  وأنزل اهللا تعاىل يف رسوله 
  تعاىل،

  ٨٥٢  ابن إسحاق

  ٩٦  عائشة  يقول يف ركوعه وسجوده وكان رسول اهللا 
  ٦٠٦  ابن عباس  وال تعجبك أمواهلم وأوالدهم يف الدنيا
  ٢٤١  يرةأبو هر  ولو يعلمون ما فيهما ألتومها ولو حبوا

  ١٩٣  أبو هريرة  ومن قتل له قتيل فهو خبري النظرين
عهد، فعهده إىل  ومن كان بينه وبني رسول اهللا 

  مدته
  ٥٧٧  علي بن أيب طالب

  ٢٥٧  أبو هريرة  يا جربيل، من هؤالء
  ٦٣٧  شداد بن اهلاد  يا رسول اهللا، ما األواه

  ٥٠٠  عمران بن حصني  يا فاطمة، اشهدي أضحيتك
  ٤٣٧  عائشة  ل تقرأ املائدة؟ياجبري، ه

  ٢٤١  أبو هريرة  يتعاقبون فيكم مالئكة بالليل ومالئكة بالنهار
  ٧٧٦  أبو هريرة  يتعاقبون فيكم مالئكة بالليل ومالئكة بالنهار

  ٩٤١  عياض بن محار  إين خلقت عبادي حنفاء: يقول اهللا عز وجل
  ٥١  ابن عباس  يوم احلساب للخالئق" يوم الدين

 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فهرس األعالم
  

  الصفحـــة العلم



 

  ٢٦ إبراهيم بن سفيان الزيادي
  ٢٨ إبراهيم بن حممد الصائغ

  ٣٠ إبراهيم بن موسى بن مجيل
  ١٤١ ابن عرفة
  ٢٠٠ أبو اجلوزاء
  ٤١٢ أبو الزناد

  ٢٧٣ أبو بكر بن عياش
  ٢٦ حامت السجستاينوأب

  ٢٧٣ أبو عامر
  ٤٦٩ الرمحن السلميدعبوبأ

  ٢٦ أمحد بن سعيد اللحياين
  ٢٨ أمحد بن عبد اهللا بن مسلم
  ٢٩ أمحد بن مروان بن حممد

  ٧٠ األخفش
  ٢٦ راهويهإبراهيم بنإسحاق بن
 ٧٦٤املصيصىحممدبنحجاج
  ٥٩٥  عتيبةبناحلكم

  ٩٨٩ البصرياحلمرييالرمحنعبدبنمحيد
  ٢٧ زياد بن حيىي احلساين

  ٢٧ الطائيزيد بن أخزم
  ١٨٩ سفيان بن حسني

  ٣٤ السلفي
  ٣٣٤ سليمان بن طرخان
  ١٤٥ عبد الرمحن بن أبزى

  ١١٢ جنيحأيببناهللاعبد
  ٢٨ عبد اهللا بن جعفر بن درستويه

  ٧٦٤ مليكةأىببناهللاعبيدبناهللاعبد
 ٧٦٤عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج

  ٢٩ عبيد اهللا بن أمحد بن عبد اهللا بن بكري
  ٢٨ بن حممدعبيد اهللا بن عبد الرمحن

  ٣٤ العالئي
  ٦٥٤ علقمة بن قيس
  ٢٩ بن حممدقاسم بن أصبغ



 

  ٤٥٢ لقاسم بن خميمرةا
 ٣١٥القفال

 ٤٦٩قيس بن أيب حازم البجلي
  ٢٦ حممد بن زياد بن عبيد اهللا
  ٢٧ حممد بن سالم اجلمحي

  ٨٢٥ احلسني النيسابوريبناحلسنأيببنحممود
 ٣٣٤تمر بن سليماناملع

 ٧٦٤معمر بن راشد األزدي
  ٩٨٥ يعلىبنحممدبناملفضل

  ٣٥٧ يميمون بن مهران اجلزر
  ١٠٥ النضر بن مشيل
  ٣٥٧ نوف البكايل

  ٢٩ اهليثم بن كليب بن شريح
  ٢٢٨ و جملزـــــوأب
 ٢٢٨جابر بن زيدو
  ١٤٤ خالد بن أيب عمرانو

  ٢٧ حيىي بن أكثم
  ٣٦٥ ب املصرييزيد بن أيب حبي

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فهرس األبيات الشعرية
  



 

  الصفـــــحة  البيت
  ٦٢  طيب الريق إذا الريق خدع                  أبيض اللون لذيذ طعمه

  ٦٩  هم القوم كل القوم يا أم خالد وإن الذي حانت بفلج دماؤهم
  ١٠١  يبلويالذالبالءخريوأبالمها       بكمفعالما باإلحسان اهللا جزى

  ١٢٢  وآخرها القى محام املقادر               متىن كتاب اهللا أول ليله    
  ٢٠٨  إذا مامت أن ال أذوقهاأخاف              نينإفال تدعين بالفالة ف

 ٢١١هتداعت فكانت عليه لباس               إذا ما الضجيع ثىن عطفها

  ٢١١  وأفنيت بعد أناس أناساً                       فأفنيتهملبست أناساً
  ٢٢٦ فعف عن أسرارها بعد العسق

  ٢٥٦  أمل ا من طائف اجلن أولق     وتصبح من غب السرى وكأمنا 
  ٢٨٤ فيعفوا إذا شاء أو ينتقم                 غم يف قومه ويقوم على ال

  ٢٩٨  من األدىن إليك حباهلاأخذت             وإذا جتوزها حبال قبيلة
 ٣٠٨ هم األعداء واألكباد سود            فما أجشمت من إتيان قوم 
  ٣٣٣ ال يأخذ احللوان من بناتيا
  ٣٤٧  كسبتهم محداً يدوم مع الدهر         فإن أكسبوين نزر مال فإنين
  ٣٥٩ فكان حريث عن عطائي جامداً       عن جنابة زائراًأتيت حريثاً
  ٣٥٩  فإين امرؤ وسط القباب غريب        فال حترمين نائال عن جنابة 

 ٣٨٥ وكنت على إساءته مقيتاً     وذي ضغن كففت النفس عنه      
  ٣٨٥  سبت إين على احلساب مقيت   أيل الفضل أم علي إذا حو       

  ٣٢٨ املوازينيفوعالواالرسولقول    واطرحوا اهللا رسول تبعنا إنا
  ٤١٣ ينفي املطارق ما يلي الفردا        ينفون عن طرق الكرام كما
  ٤٥٨ بعوناه وال بدم مراق                 وإبسايل بين بغري جرم     
  ٤٩٠ فطار الين واستغارا                رعته أشهر وخال عليها    
  ٥١٤ وجهد أعوام نتفن ريشي               إليك أشكو شدة املعيش

  ٥٣٣  يا مانع الضيم أن يغشى سرام     واحلامل اإلصر عنهم بعد ما عرِقُوا
  ٥٤٧  وبإذن اهللا ريثي وعجل              إن تقوى ربنا خري نفل         

  ٥٤٨أغشى الوغى وأعف عند املغنم            خيربك من شهد الوقيعة أنين
  
 

  صفـــــحةال  األبيات
  ٥٤٨ .ونعف عند مقاسم األنفال          إنا إذا امحر الوغى نروى القنا 

  ٥٦٨ وإين من غرو اهلوى أصدي            ضنت خبد وثنت خبد   
  ٥٨٥ وصدت بأيديها النساء عن الدم  دعوا رمحا فينا وال يرقبوا    



 

  ٦١١  وفق العيال فلم يترك له سبد          أما الفقري الذي كانت حلوبته       
 ٦٣٦تأوه آهة الرجل احلزين                         إذا ما قمت أرحلها بليل

  ٦٤٣ ألولنا يف طاعة اهللا تابع                      لنا القدم العليا إليك وخلفنا
  ٦٥٩ بسرمداري وال ليلي علي                لعمرك ما أمري علي بغمة

  ٦٧٦ إني أخاف علَيكُم أنْ أغْضبا              أبنِي حنِيفَةَ أَحكموا سفَهاَءكُم
  ٧٠٣  واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي              دع املكارم ال ترحل لبغيتها
  ٧١٣ مثل دم اخلوف يوم اللّقاك               وضحك األرانب فوق الصفا
  ٧١٣ وترى الذئب هلا يستهل                  تضحك الضبع لقتلى هذيل 

  ٧٤٤ وشربنا احلالل من قلله                        فظللنا بنعمة واتكأنا    
  ٧٨٦  واحملاال أعد له الشغازب              ولبس بني أقوام فكل        

ععٍ فربن ن يف يهتزاجملد غُص                 دىغزيرالنحالشديد٧٨٩ امل  
قاً إِليكُمواكم وشي وإِيوإِن                لُهأنام ِسقْه٧٩١ كقابضِ ماٍء مل ت  

  ٧٩٥ للحوافر سجدا فيه األكم ترى
  ٨٠٧  أمل تيأسوا أين ابن فارس زهدم أقول هلم بالشعب إذ يأسرونين    

  ٨٠٨  نائياً العشرية أرضعنكنتوإن       ابنهأناأينقواماألييأسأمل
  ٨١٨  يتبع من قبيلةكلأطراف       مينوردتإذاوبكمبناواسأل

  ٨٢٤ يردون يف فيه عشر احلسود
ىقَدلَهأفْنأَنام    همفأضحى               أَزلَيع ضعيفا يظ٨٢٤  الو  

  ٨٤٢  .هواء نخب جموففأنت                   عينسفيانأباأبلغأال
  ٧٦٣  السفن النبعةعودختوفكما    قرداًتامكاًمنهاالرحلختوف

  ٨٦٨  حال كل علىلهومحد                 امللكولهواصباالدينله
  ٨٦٨  واصباً عأمج الدهربذميوما         بقاؤهالقليلاحلمدأبتغيال

  ٨٧٦ جعلت عيب األكرمني سكراً
  ٨٧٩  األمجال أزمةبأكفهن               وأسلمتحوهلنالوالئدحفد
  ٩٢٨  يلومها قبل كاننفساًوبشر      فؤاده        وهشللرؤيافكرب

  ٩٢٨ الغمضمنالعيونيفأحلىورؤياك
  ٩٤٨  تزحلفا كي بالراحأدفعها       دنفاتكونكادتقدوالشمس
  ٩٥٤  قبيلها يسراحبلىكصرخة         مبثلهاتبوءواحىتنصاحلكم
  ٩٦٣  منكر غري ا ومعرويفعلي         وصيدهايسدالفضاءبأرض
  ٩٨٠  الصحائف بطونيفوحيبقية      كأااللوايتالدهماألربعسوى
  ٩٨١  طمطمى ألعجمفأهداها     كسرىعهدمنصحائفكوحي
  ١٠٠٢  حالئله تبكي عثمانعلىتركت   وليتينوكدتأفعلوملمهمت
  ١٠٠٤  نقعد ال حبربتأذنواوإن                  خنفهملالداءتدفنوافإن



 

  ١٠٠٥ مركبسحابمنودقخفاهن          كأمنا أنفاقهن من خفاهن
سأنْ ت لَكُم تبوا اللّفاء     غَضلُ          اموصمٍ تحر ناَء منج١٠٣٦ بِش  

  
  
  
   

  
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  فهرس األماكن
  
  
  

 ٤١٢                                        باضع               
 ٤١٢                                       دهلك               

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  فهرس املصادر واملراجع

  
فوقية حسني . علي بن إمساعيل بن أيب بشر األشعري، حتقيق د ،إلبانة عن أصول الديانةا

  .، الطبعة األوىل١٣٩٧دار األنصار، القاهرة،  ،حممود
اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية وجمانبة الفرق املذمومة، أبو عبد اهللا عبيد اهللا بن حممد بـن  

دار الرايـة للنشـر،   وآخـرون،   حتقيق عثمان عبد اهللا آدم األثيويب احلنبلي، بطة العكربي
  .هـ، الطبعة الثانية١٤١٨السعودية، 

حتقيـق    عبد الرمحن بن إمساعيل بـن إبـراهيم،   ،إبراز املعاين من حرز األماين يف القراءات
  .مصطفى البايب احلليب، مصر شركة مكتبة، إبراهيم عطوة عوض

شهاب الدين أمحد بن حممد بن عبد الغـين   ،بشر يف القراءات األربعة عشرحتاف فضالء الإ
 .هـ،الطبعة األوىل١٤١٩دار الكتب العلمية،لبنان،، حتقيق أنس مهرة الدمياطي،

حتقيق حيىي عبـد الـرؤوف    سليمان بن بنني الدقيقي النحوي، ،اتفاق املباين وافتراق املعاين
  . ، الطبعة األوىلم١٩٨٥هـ١٤٠٥دار عمار، األردن،  ،جرب

دار  ،حتقيق سـعيد املنـدوب   ،جالل الدين عبد الرمحن السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن
 .هـ، الطبعة األوىل١٤١٦الفكر،لبنان، 

دار الفرقان،  ،شرف حممود القضاة. حتقيق د أمحد بن احلسني البيهقي، ،إثبات عذاب القرب
  .، الطبعة الثانيةهـ١٤٠٥األردن، /عمان
اإلمام بدر الدين الزركشي، حتقيق سعيد ،ابة إليراد ما استدركته عائشة على الصحابةاإلج

 .الثانية هـ، الطبعة١٣٩٠املكتب اإلسالمي،بريوت، ،األفغاين
 ،فؤاد عبد املنعم أمحـد . حتقيق د حممد بن إبراهيم بن  املنذر النيسابوري أبو بكر،،اإلمجاع

  .عة الثالثة، الطبهـ١٤٠٢دار الدعوة، اإلسكندرية، 
 ،باسم فيصل أمحد اجلوابرة. حتقيق د أمحد بن عمرو بن الضحاك الشيباين، ،اآلحاد واملثاين

  .الطبعة األوىل هـ،١٤١١ ،الرياض، دار الراية
حتقيق عبد امللك بـن   ،حممد بن عبد الواحد بن أمحد احلنبلي املقدسي ،األحاديث املختارة
 .،الطبعة األوىلهـ١٤١٠ ،مكة املكرمة ،يثةمكتبة النهضة احلد ،شعبد اهللا بن دهي



 

ـ ١٤٠٨ ،مكة املكرمـة  ،مكتبة املنارة ،عبد املهيمن طحان. حتقيق د ،عمرو الداين أيب ،األحرف السبعة للقرآن ، هـ
 .ألوىلاالطبعة 

  .تقي الدين أيب الفتح، دار الكتب العلمية، بريوت ،إحكام األحكام شرح عمدة األحكام
أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب البصري البغدادي ، لواليات الدينيةاألحكام السلطانية وا

  .هـ١٤٠٥ ،بريوت ،ار الكتب العلميةداملاوردي، 
حتقيق أبو عبد اهللا حسـني بـن    األحكام الشرعية الكربى، أبو حممد عبد احلق اإلشبيلي،

  . هـ، الطبعة األوىل١٤٢٢الرياض،/مكتبة الرشد،السعودية ،عكاشة
دار  ،حتقيق حممد عبد القادر عطـا  حممد بن عبد اهللا ابن العريب، البن العريب، نأحكام القرآ

 .الفكر للطباعة والنشر، لبنان
، أمحد بن علي الرازي اجلصاص، حتقيق حممد الصادق قمحـاوي  للجصاص، أحكام القرآن

  . هـ١٤٠٥دار إحياء التراث العريب، بريوت،
دار الكتب  ،عبد الغين عبد اخلالق حتقيق شافعي،، حممد بن إدريس الللشافعيأحكام القرآن 

  .هـ١٤٠٠العلمية،بريوت، 
أحكام أهل الذمة، أبو عبد اهللا مشس الدين حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سـعد الزرعـي   

، الـدمام  ،رمادى للنشـر  ،الدمشقي، حتقيق يوسف أمحد البكري، شاكر توفيق العاروري
  . ، الطبعة األوىلهـ١٤١٨

أصول األحكام،  علي بن أمحد بن حزم األندلسي، دار احلـديث، القـاهرة،   اإلحكام يف 
  .، الطبعة األوىل١٤٠٤

دار ، عصام حممد احلاج علـي .حتقيق د أبو حنيفة أمحد بن داود الدينوري، األخبار الطوال،
  . األوىل هـ، الطبعة١٤٢١ ،لبنان/بريوت،الكتب العلمية
  .مل الكتب، بريوتعا حممد بن خلف بن حيان، أخبار القضاة،

دار ،حتقيق جمدي فتحي السيد أخبار النحويني، عبد الواحد بن عمر بن حممد بن أيب هاشم،
  .، الطبعة األوىلهـ ١٤١٠،طنطا ،الصحابة للتراث

حتقيق  أخبار مكة يف قدمي الدهر وحديثه حممد بن إسحاق بن العباس الفاكهي أبو عبد اهللا،
  . ، الطبعة الثانية١٤١٤،بريوت،ر خضردا ،عبد امللك عبد اهللا دهيش. د



 

حتقيـق    ،ثار،  أبو الوليد حممد بن عبد اهللا بن أمحد األزرقيأخبار مكة وما جاء فيها من اآل
  .هـ١٤١٦بريوت،  ،دار األندلس للنشر، رشدي الصاحل ملحس

ـ   األئمة العلماء، الوزير أيب املظفر حيىي بن حممد بن هبرية الشيباين، اختالف يد حتقيـق الس
  .هـ، الطبعة األوىل١٤٢٣بريوت،/دار الكتب العلمية،لبنان، يوسف أمحد

حتقيق عامر أمحد حيدر، مؤسسـة   ،اختالف احلديث حممد بن إدريس أبو عبداهللا الشافعي
  . ، الطبعة األوىل١٤٠٥الكتب الثقافية، بريوت، 

ب، بـريوت،  عامل الكت،اختالف العلماء، حممد بن نصر املروزي، حتقيق صبحي السامرائي
  .، الطبعة الثانية١٤٠٦

عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة،حتقيق عمر بن  االختالف يف اللفظ والرد على اجلهمية واملشبهة،
 .الطبعة األوىل هـ،١٤١٢حممود أبو عمر، دار الراية، 

اختارها علي بن حممد بن عباس البعلي، مكتبة  ،لشيخ اإلسالم ابن تيمية،االختيارات الفقهية
  .اض احلديثة، الرياضالري

حتقيق شـعيب   عبد اهللا حممد بن مفلح املقدسي، واآلداب الشرعية واملنح املرعية، اإلمام أب
  . هـ، الطبعة الثانية١٤١٧مؤسسة الرسالة، بريوت، ،عمر القيام/ األرنؤوط 

، حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميـد  أدب الكاتب،  أبو حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة،
  .، الطبعة الرابعةهـ١٩٦٣كتبة السعادة،مصر،م

، حممد فؤاد عبدالباقي اهللا البخاري اجلعفي، حتقيق حممد بن إمساعيل أبو عبد األدب املفرد،
  .، الطبعة الثالثةهـ١٤٠٩دار البشائر اإلسالمية، بريوت، 

ت، ، اإلمام النـووي، دار الكتـب العـريب، بـريو    راألذكار املنتخبة من كالم سيد األبرا
   . هـ١٤٠٤

املكتـب  ،حممد ناصـر الـدين األلباين  ،إرواء الغليل يف ختريج أحاديـث منـار السـبيل   
  .الثانيةالطبعة  هـ،١٤٠٥،بريوت،اإلسالمي

أساس البالغة، أبو القاسم حممود بن عمر بن حممد بن عمر اخلـوارزمي الزخمشـري،دار   
  .هـ١٣٩٩الفكر، 

حتقيق السيد أمحـد صـقر، دار    د الواحدي،أسباب الرتول، اإلمام أبو احلسن علي بن أمح
  .الطبعة الثالثة هـ،١٤٠٧القبلة، جدة، 



 

حتقيـق حيـىي    ،أسباب ورود احلديث أو اللمع يف أسباب احلديث، جالل الدين السيوطي
  .هـ، الطبعة األوىل١٤٠٤ ،إمساعيل أمحد، دار املكتبة العلمية، بريوت

د بن رجب احلنبلي، دار الكتب العلميـة،  االستخراج ألحكام اخلراج،عبد الرمحن بن أمح
  .، الطبعة األوىل١٤٠٥بريوت، 

االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار، أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبد الرب النمري 
م، ٢٠٠٠حتقيق سامل حممد عطا،حممد علي معوض،دار الكتب العلمية، بـريوت،   القرطيب،

  .الطبعة األوىل
اهللا بن حممد  حتقيق عبد ،على البكري،أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين اإلستغاثة يف الرد

  .األوىل ، الطبعة١٤١٧دار الوطن، الرياض، ، السهلي
جامعة اإلمام ، حممد رشاد سامل. أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين، حتقيق د االستقامة،

  .األوىل ، الطبعة١٤٠٣حممد بن سعود، املدينة املنورة، 
حتقيق علي حممد  ،االستيعاب يف معرفة األصحاب، يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب

  .، الطبعة األوىل١٤١٢البجاوي، دار اجليل، بريوت،
حتقيـق   أسد الغابة يف معرفة الصحابة عز الدين بن األثري أيب احلسن علي بن حممد اجلزري،

  . هـ، الطبعة األوىل ١٤١٧لبنان، /بريوتدار إحياء التراث العريب، ،عادل أمحد الرفاعي
حتقيـق   ،أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي ،اإلصابة يف متييز الصحابة

  .، الطبعة األوىل١٤١٢علي حممد البجاوي، دار اجليل، بريوت، 
حتقيق أمحد حممد شاكر وعبـد   ،أبو يوسف يعقوب بن إسحق بن السكيت ،إصالح املنطق

  .، دار املعارف، القاهرة، الطبعة الرابعةهارون السالم
عبـد اهللا  : إصالح غلط أيب عبيد يف غريب احلديث، عبد اهللا بن مسلم بـن قتيبـة،حتقيق  

  .هـ١٤٠٣اجلبوري، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، الطبعة األوىل، 
ي عبـد  حممد عل. حتقيق د إصالح غلط احملدثني، محد بن حممد بن إبراهيم اخلطايب البسيت،

  .، الطبعة األوىل١٤٠٧دار املأمون للتراث، دمشق، ، الكرمي الرديين
محـد  أاختيار األصمعي،أيب سعيد عبد امللك بن قريب بن عبد امللك، حتقيق  ،األصمعيات
  .ةم، الطبعة السابع١٩٩٣ ،دار املعارف، مصر ،عبد السالم هارونوحممد شاكر 



 

 ،مد األمني بن حممد بن املختار اجلكين الشنقيطيضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن حمأ
  .هـ١٤١٥ ،بريوت ،الفكر ارد ،حتقيق مكتب البحوث والدراسات

دار  ،بكر حممد بن الطيب البـاقالين، حتقيـق السـيد أمحـد صـقر      أيب ،إعجاز القرآن
  .م،الطبعة اخلامسة١٩٩٧املعارف،مصر، 
 ،زهري غازي زاهـد .حتقيق د النحاس،جعفر أمحد بن حممد بن إمساعيل  أيب ،إعراب القرآن

 . الطبعة الثالثةهـ، ١٤٠٩عامل الكتب،بريوت،
أبو عبد اهللا مشس الدين حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد  ،إعالم املوقعني عن رب العاملني

  .١٩٧٣حتقيق طه عبد الرؤوف سعد، دار اجليل، بريوت،  ،الزرعي الدمشقي
حتقيق حممـد حامـد    حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي،إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، 

  .الثانية  ، الطبعة١٣٩٥دار املعرفة، بريوت،  ،الفقي
دار الفكر للطباعـة والنشـر،   ، حتقيق علي مهنا ومسري جابر أبو الفرج األصبهاين، األغاين،
  .لبنان

 ،احلـراين  اقتضاء الصراط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم، أمحد بن عبد احلليم بن تيميـة 
  . ، الطبعة الثانية١٣٦٩حتقيق حممد حامد الفقي، مطبعة السنة احملمدية، القاهرة، 

  . ، الطبعة الثانية١٣٩٣األم،  حممد بن إدريس الشافعي، دار املعرفة، بريوت، 
األمايل يف لغة العرب،أبو علي إمساعيل بن القاسم القايل البغدادي،دار الكتـب العلميـة،   

  .هـ١٣٩٨بريوت، 
حتقيق خليل املنصور دار  اإلمامة والسياسة، أبو حممد عبد اهللا بن مسلم ابن قتيبة الدينوري،

  .م١٩٩٧هـ، ١٤١٨الكتب العلمية، بريوت، 
حتقيق إبراهيم  ،عبد اهللا مشس الدين حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي أيب،األمثال يف القرآن الكرمي

  .األوىل ، الطبعةهـ١٤٠٦طا،مصر،مكتبة الصحابة،طن ،حممد
حتقيـق   ،البقاء عبد اهللا بن احلسني بن عبد اهللا العكـربي  وأب، والقراءات إمالء ما من به الرمحن من وجوه اإلعراب

 .املكتبة العلمية، الهور، باكستان ،إبراهيم عطوه عوض

ـ  إنباء الغمر بأبناء العمر يف التاريخ، ي بـن حجـر   شهاب الدين أيب الفضل أمحد بن عل
هـ، ١٤٠٦لبنان، / ، دار الكتب العلمية، بريوت نحممد عبد املعيد خا.حتقيق د ،العسقالين

  .الطبعة الثانية



 

حتقيق حممد بن حسني بن حسـن   منصور بن حممد السمعاين،،االنتصار ألصحاب احلديث
  .هـ، الطبعة األوىل١٤١٧مكتبة أضواء املنار، السعودية،  ،اجليزاين

حتقيق حممد عصام القضاة، دار ابن  آن، للقاضي أيب بكر ابن الطيب الباقالين،االنتصار للقر
   .حزم، بريوت
حتقيق عبد اهللا عمر  ،سعيد عبد الكرمي بن حممد ابن منصور التميمي السمعاين وأب األنساب،

  .م، الطبعة األوىل١٩٩٨البارودي، دار الفكر، بريوت، 
البصريني والكوفيني، أبو الربكات عبد الرمحن بن اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني 

حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميـد، دار الفكـر،    ،حممد بن أيب سعيد األنباري النحوي
  .دمشق 

اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، علي بن سليمان 
  .راث العريب، بريوتحتقيق حممد حامد الفقي، دار إحياء الت ،املرداوي

بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري،  واألوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف،  أب
  .م،الطبعة األوىل١٩٨٥دار طيبة، الرياض،  ،أبو محاد صغري أمحد بن حممد. حتقيق د 
حممد  لناسخ القرآن ومنسوخة ومعرفة أصول واختالف الناس فيه، لألمام العالم أيب حاإليضا

أمحد حسن فرحات،دار املنـارة، جـدة، الطبعـة األوىل،    . حتقيق د مكي بن أيب طالب،
  . هـ١٤٠٦

 ،علي بن حممد بن ناصـر الفقيهـي  . اإلميان،  حممد بن إسحاق بن حيىي بن منده، حتقيق د
  .،الطبعة الثانية١٤٠٦مؤسسة الرسالة، بريوت، 

مـود بـن أيب احلسـن بـن احلسـني      باهر الربهان يف معاين مشكالت القرآن، لإلمام حم
  . هـ١٤١٨دراسة وحتقيق سعاد بنت صاحل، جامعة أم القرى، مكة املكرمة،  النيسابوري،

زين الدين ابن جنيم احلنفي، دار املعرفة، بـريوت، الطبعـة    ،البحر الرائق شرح كرت الدقائق
  .الثانية

حمفوظ الرمحن زيـن  . حتقيق د بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق البزار، أيب ،البحر الزخار
  .،الطبعة األوىلهـ١٤٠٩املدينة، ، مكتبة العلوم واحلكم، بريوت ، اهللا،مؤسسة علوم القرآن



 

ضبط نصوصه  البحر احمليط يف أصول الفقه، بدر الدين حممد بن ادر بن عبد اهللا الزركشي،
بـريوت،  / بنـان دار الكتـب العلميـة، ل   ،حممد حممد تامر. وخرج أحاديثه وعلق عليه د

   .هـ، الطبعة األوىل١٤٢١
حتقيق الشيخ عادل أمحد عبـد   ،حممد بن يوسف الشهري بأيب حيان األندلسي،البحر احمليط

 .هـ١٤٢٢ريوت،باملوجود، الشيخ علي حممد معوض، دار الكتب العلمية،
  .ريوتبداية اجملتهد واية املقتصد  حممد بن أمحد بن حممد بن رشد القرطيب،دار الفكر، ب

بدائع التفسري اجلامع لتفسري اإلمام ابن القيم اجلوزية، مجع، يسري السيد حممـد، دار ابـن   
  .هـ١٤١٤اجلوزي، الطبعة األوىل، 

بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، عالء الدين الكاساين، دار الكتـاب العـريب، بـريوت،    
  .  ،الطبعة الثانية١٩٨٢

حتقيق هشام عبد العزيز عطا، عادل عبـد   وب الزرعي،بدائع الفوائد، حممد بن أيب بكر أي
، الطبعـة  ١٤١٦مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة املكرمـة،   احلميد العدوي، أشرف أمحد،

   .األوىل
الواقعة يف الشرح الكبري، سراج الدين أيب حفـص   واآلثارالبدر املنري يف ختريج األحاديث 

حتقيق مصطفى أبو الغيط و  ،وف بابن امللقنعمر بن علي بن أمحد األنصاري الشافعي املعر
اهللا بن سليمان وياسر بن كمال، دار اهلجرة للنشـر والتوزيـع، الرياض،السـعودية،     عبد

  .وىلالطبعة األ،هـ١٤٢٥
حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم،دار املعرفة، بـريوت،   ،حممد بن ادر بن عبد اهللا الزركشي ،الربهان يف علوم القرآن

 . هـ١٣٩١

بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز، تأليف، جمد الـدين حممـد بـن يعقـوب     
  .الفريوزابادي، املكتبة العليمة، بريوت، بدون سنة طبع

. حتقيـق د  احلافظ نور الدين اهليثمي، ،بن أيب أسامة بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث
ـ ١٤١٣لنبوية،املدينة املنورة، حسني أمحد صاحل الباكري،مركز خدمة السنة والسرية ا ، هـ

  .الطبعة األوىل
سـهيل  . د حتقيـق  ،أمحد بن أيب جرادة كمال الدين عمر بن ،بغية الطلب يف تاريخ حلب

  .، دار الفكرزكار



 

 أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين، ،بغية املرتاد يف الرد على املتفلسفة والقرامطة والباطنية
  .األوىل ،الطبعة١٤٠٨مكتبة العلوم واحلكم، ، دويشموسى سليمان ال. حتقيق د

حممد أبو  حتقيق جالل الدين عبد الرمحن السيوطي، ،بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة
  .صيدا / املكتبة العصرية، لبنان ، الفضل إبراهيم

 ،بلغة السالك ألقرب املسالك، أمحد الصاوي، ضبطه وصححه، حممد عبد السالم شـاهني 
  .  هـ، الطبعة األوىل١٤١٥بريوت، /ر الكتب العلمية،لبناندا

، حتقيق حممد املصـري  حممد بن يعقوب الفريوزأبادي، البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة،
  .، الطبعة األوىل١٤٠٧مجعية إحياء التراث اإلسالمي، الكويت، 

أبو احلسن علي بـن   بيان الوهم واإليهام يف كتاب األحكام،  للحافظ ابن القطان الفاسي
هـ، الطبعـة  ١٤١٨دار طيبة، الرياض، ، احلسني آيت سعيد.د حممد بن عبد امللك، حتقيق

  . األوىل
حتقيـق  ، أمحد عبد احلليم بن تيمية احلراين ،بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية

   .األوىل ، الطبعة١٣٩٢احلكومة، مكة املكرمة،  مطبعة ،حممد بن عبد الرمحن بن قاسم
البيان يف غريب إعراب القرآن، أبو الربكات ابن األنباري، مراجعة مصطفى السقا، بـدون  

  .سنة طبع
حتقيق  سيف  ،البيان والتعريف يف أسباب ورود احلديث الشريف، إبراهيم بن حممد احلسيين

  .  هـ١٤٠١دار الكتاب العريب، بريوت،  ،الدين الكاتب
جمموعـة مـن    حتقيـق  س، حممد مرتضى احلسيين الزبيدي،تاج العروس من جواهر القامو

    .دار اهلداية ،احملققني
التاج واإلكليل ملختصر خليل،  حممـد بـن يوسـف بـن أيب القاسـم العبـدري، دار       

  . ، الطبعة الثانيةهـ١٣٩٨الفكر،بريوت، 
، لبنان دار الكتب العلمية زين الدين عمر بن مظفر الشهري بابن الوردي، تاريخ ابن الوردي،

  .األوىل هـ الطبعة١٤١٧بريوت، / 
حتقيق سيد كسروي  أبو نعيم أمحد بن عبد اهللا بن مهران املهراين األصبهاين،، تاريخ أصبهان

  .هـ، الطبعة األوىل ١٤١٠دار الكتب العلمية، بريوت،  ،حسن



 

حتقيق  تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم،مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب
  .هـ، الطبعة األوىل١٤٠٧بريوت، / دار الكتاب العريب، لبنان ،عمر عبد السالم تدمرى. د

مطبعة ، حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، تاريخ اخللفاء،
  .األوىل هـ  الطبعة١٣٧١السعادة، مصر، 

  . دار الكتب العلمية، بريوتتاريخ الطربي،  أليب جعفر حممد بن جرير الطربي، 
حتقيق السيد هاشم  ،التاريخ الكبري حممد بن إمساعيل بن إبراهيم أبو عبداهللا البخاري اجلعفي

  .الندوي، دار الفكر
  .أمحد بن علي أبو بكر اخلطيب البغدادي، دار الكتب العلمية، بريوت،  ،تاريخ بغداد

حممد عبد املعيد خان، عامل . حتقيق د ،محزة بن يوسف أبو القاسم اجلرجاين ،تاريخ جرجان
  .، الطبعة الثالثة١٩٨١، ١٤٠١الكتب، بريوت، 

أكرم ضياء العمري، دار . حتقيق د ،تاريخ خليفة بن خياط،خليفة بن خياط الليثي العصفري
  .، الطبعة الثانية١٣٩٧بريوت، ، مؤسسة الرسالة، دمشق ، القلم 

حلها من األماثل أيب القاسم علي بن احلسـن   تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من
دار  ،حتقيق حمب الدين أيب سعيد عمر بن غرامة العمـري  ،الشافعي إبن هبة اهللا بن عبد اهللا

  .١٩٩٥الفكر، بريوت، 
عامل الكتب، بريوت،  ،حتقيق كوركيس عواد تاريخ واسط، أسلم بن سهل الرزاز الواسطي،

  .، الطبعة األوىل١٤٠٦
حتقيق حممد زهري  اهللا بن مسلم بن قتيبة أبو حممد الدينوري، احلديث،  عبدتأويل خمتلف 

  .١٩٧٢، ١٣٩٣دار اجليل، بريوت،  ،النجار
السيد أمحد صقر، املكتبة : تأويل مشكل القرآن، عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة، شرحه ونشره

  .العلمية،بدون طبعة، بدون سنة طبع
عيسى البايب  ،حتقيق علي حممد البجاوي اء عبد اهللا بن احلسني بن عبد اهللا العكربي،البق أيب ،التبيان يف إعراب القرآن

 .  وشركاه احلليب
عبد اهللا مشس الدين حممد بن أيب بكر بن أيوب بـن سـعد الزرعـي الدمشـقي، دار      أيب ،لتبيان يف أقسام القرآنا

 .،بدون سنة طبعالفكر



 

حتقيق فتحـي   أمحد بن حممد اهلائم املصري،شهاب الدين  التبيان يف تفسري غريب القرآن،
  .هـ، الطبعة األوىل١٤١٢دار الصحابة للتراث بطنطا، مصر،  ،أنور الدابلوي

أمحد حممد مفلح .مشس الدين حممد بن حممد بن علي بن يوسف ابن اجلزري، حتقيق د ،حتبري التيسري يف القراءات العشر
  لطبعة األوىلهـ،ا١٤٢١عمان،/ ألردناالفرقان،  دار .القضاة

 . م١٩٩٧دار سحنون للنشر والتوزيع، تونس،  حممد الطاهر بن عاشور، ،التحرير والتنوير

حتفة األحوذي بشرح جامع الترمذي حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املبـاركفوري، دار  
  .الكتب العلمية، بريوت

ثري الدمشقي أبـو  إمساعيل بن عمر بن ك ،حتفة الطالب مبعرفة أحاديث خمتصر ابن احلاجب
الطبعة   ١٤٠٦الفداء،حتقيق عبد الغين بن محيد بن حممود الكبيسي،دار حراء، مكة املكرمة، 

   .األوىل
ـ ١٤٠٥عالء الدين السمرقندي،دار الكتب العلمية، بريوت، ،حتفة الفقهاء ، الطبعـة  هـ

  . األوىل
ـ   ق عبـد القـادر   حتفة املودود بأحكام املولود،  حممد بن أيب بكر أيوب الزرعـي، حتقي

  .، الطبعة األوىل١٣٩١مكتبة دار البيان، دمشق،  ،األرناؤوط
حتقيق   التحقيق يف أحاديث اخلالف،  عبد الرمحن بن علي بن حممد بن اجلوزي أبو الفرج،

   .، الطبعة األوىل١٤١٥دار الكتب العلمية، بريوت،  ،مسعد عبد احلميد حممد السعدين
مجال الدين عبـد اهللا بـن    ،عة يف تفسري الكشاف للزخمشريختريج األحاديث واآلثار الواق

دار ابـن   ،األوىل، حتقيق عبد اهللا بـن عبـد الـرمحن السـعد     ،يوسف بن حممد الزيلعي
   .هـ، الطبعة١٤١٤خزمية،الرياض،

  ،حتقيق عزيز اهللا العطـاري  ،التدوين يف أخبار قزوين عبد الكرمي بن حممد الرافعي القزويين
  . م١٩٨٧مية، بريوت، دار الكتب العل

تذكرة احلفاظ أبو عبد اهللا مشس الدين حممد الذهيب، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعـة  
  .األوىل

ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك، أبو الفضل عياض بن موسـى  
ـ / دار الكتـب العلميـة، بـريوت    ، حتقيق حممد سامل هاشم اليحصيب األندلسي، ان، لبن

   .هـ، الطبعة االوىل١٤١٨



 

حممد بن أمحد بن حممد الغرناطي الكلـيب، دار الكتـاب العـريب،     ،التسهيل لعلوم الترتيل
  .الطبعة الرابعة،هـ١٤٠٣لبنان،

 ،تعجيل املنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسـقالين 
  .ي، دار الكتاب العريب، بريوت، الطبعة األوىلالشافع ،إكرام اهللا إمداد احلق. حتقيق د

دار الكتـاب  ، حتقيـق إبـراهيم األبيـاري    التعريفات، علي بن حممد بن علي اجلرجاين،
  .، الطبعة األوىلـ١٤٠٥العريب،بريوت،

أيب السعود حممد بن حممـد  ، إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكرميتفسري أيب السعود،
  .العريب، بريوت ء التراثالعمادي، دار إحيا

حتقيق أمحد يوسـف   ،تفسري أمساء اهللا احلسىن، إسحاق إبراهيم بن حممد بن سهل الزجاج
  . دار الثقافة العربية ،الدقاق

مركز البحوث بالكلية  ،حسن املناعي. حتقيق د ،أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن عرفة الورغمي ،تفسري اإلمام ابن عرفة
   .م، الطبعة األوىل١٩٨٦تونس،،الزيتونية

حتقيق خالد عبد الـرمحن   معامل الترتيل، أيب حممد احلسني بن مسعود البغوي،تفسري البغوي،
   .دار املعرفة، بريوت ،العك

البيضاوي  أنوار الترتيل وأسرار التأويل، أيب اخلري عبد اهللا بن عمر بن حممد تفسري البيضاوي،
  .دار الفكر، بريوت

عبد الرمحن بن حممد بن خملوف الثعاليب، ، اجلواهر احلسان يف تفسري القرآنتفسري الثعاليب، 
  .مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت

حتقيق اإلمام أيب حممد بـن   ،إسحاق أمحد بن حممد بن إبراهيم الثعليب النيسابوري أيب ،الكشف والبيان، تفسري الثعليب
 . هـ،١٤٢٢إحياء التراث العريب، بريوت، ردا ،تدقيق األستاذ نظري الساعديو عاشور، مراجعة

السيوطي، دار احلـديث،القاهرة،  واجلالل  ،الرمحن بن أيب بكر احمللي عبد ،تفسري اجلاللني
  .الطبعة األوىل

 ،تفسري اخلازن املسمى لباب التأويل يف معاين الترتيل  عالء الدين علي بن حممد بن إبراهيم البغدادي الشهري باخلـازن 
 .هـ١٣٩٩،بريوت، دار الفكر

دار  ،فخر الدين حممد بن عمر التميمي الـرازي الشـافعي  ، مفاتيح الغيبتفسري الرازي، 
  .هـ، الطبعة األوىل١٤٢١،بريوت ،الكتب العلمية



 

من سـورة  ) ١١٣(من أول سورة آل عمران، وحىت اية اآلية (تفسري الراغب األصفهاين
  .عادل الشدي. هـ، دراسة د١٤٢٤األوىل،، مدار الوطن للنشر، الرياض، الطبعة )النساء

نصر بن حممد بن أمحد أبو الليث السـمرقند،حتقيق   ،تفسري السمرقندي املسمى حبر العلوم
  .دار الفكر،بريوت حممود مطرجي،.د

حممد بن جرير الطربي أبو جعفـر، دار   ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنتفسري الطربي، 
  .هـ١٤٠٥الفكر،بريوت، 

لقرآن احلكيم الشهري بتفسري املنار، لإلمام حممد رشيد رضا، دار الفكر، بدون سـنة  تفسري ا
  .طبع

أيب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن أيب زمنني، حتقيق أبو عبد اهللا حسني بن عكاشة، حممـد بـن    ،تفسري القرآن العزيز
  هـ، الطبعة األوىل١٤٢٣الفاروق احلديثة، القاهرة،  ،مصطفى الكرت

إمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي أبو الفداء، دار الفكر، بـريوت،   ،القرآن العظيمفسري ت
  .هـ١٤٠١

، حتقيق املعروف بابن أيب حامتعبد الرمحن بن حممد بن إدريس الرازي  العظيم، تفسري القرآن
  .حممد الطيب،املكتبة العصرية، صيدا أسعد

العالمة حممد بن صاحل العثيمني، دار  ، لفضيلة الشيخ)سورة آل عمران(تفسري القرآن الكرمي
إشراف مؤسسة الشـيخ ابـن عثـيمني    . هـ١٤٢٣ابن اجلوزي، الدمام،  الطبعة األوىل، 

  .اخلريية
، لفضيلة الشيخ العالمة حممد بن صاحل العثيمني، دار ابن )سورة البقرة(تفسري القرآن الكرمي

  .الشيخ ابن عثيمني اخلرييةإشراف مؤسسة . هـ١٤٢٦اجلوزي، الدمام،  الطبعة األوىل، 
، لفضيلة الشيخ العالمة حممد بن صاحل العثيمني، دار الثريا، )سورة ص(تفسري القرآن الكرمي

  .إشراف مؤسسة الشيخ ابن عثيمني اخلريية. هـ١٤٢٥الرياض، الطبعة األوىل، 
ق ياسر بن املظفر منصور بن حممد بن عبد اجلبار السمعاين، حتقي أيبسمعاين، لالقرآن لتفسري 

  .هـ،الطبعة األوىل١٤١٨دار الوطن، الرياض،السعودية،، إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم
 ،مصطفى مسلم حممـد . ،  عبد الرزاق بن مهام الصنعاين، حتقيق دللصنعاين تفسري القرآن

  .، الطبعة األوىلهـ١٤١٠مكتبة الرشد، الرياض، 



 

مام عز الدين عبد العزيز بن عبد السـالم السـلمي الدمشـقي    إلا،تأليف اختصار النكت للماوردي ،تفسري القرآن
  .هـ، الطبعة األوىل١٤١٦دار ابن حزم،بريوت،  ،حتقيق الدكتور عبد اهللا بن إبراهيم الوهيب الشافعي،

عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري القـرطيب، دار   أيب ،اجلامع ألحكام القرآنتفسري القرطيب،
  .الشعب، القاهرة

  .راغي، تأليف أمحد مصطفى املراغي، دار الفكر، بدون سنة طبعتفسري امل
، عبد اهللا بن أمحد حممود النسفي، اعتىن به عبد اجمليد طعمة حليب، دار املعرفة، تفسري النسفي

  .بريوت
حممد بن عبد الوهاب، مطابع الرياض، الريـاض، الطبعـة    ،تفسري آيات من القرآن الكرمي
 .ووضع هوامشه وأعده للطبع الدكتور حممد بلتاجي األوىل، راجع أصوله وصححه

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد اهللا، دار الكتب العلمية،  ،تفسري سفيان الثوري
  .الطبعة األوىل هـ،١٤٠٣بريوت،

تفسري غريب القرآن،لإلمام حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة، دار مكتب اهلالل، بـريوت،  
  . هـ، مراجعة الشيخ إبراهيم حممد رمضان١٤١٤الطبعة األوىل، 

تفسري غريب ما يف الصحيحني البخاري ومسلم،  حممد بن أيب نصر فتوح بن عبد اهللا بـن  
فتوح بن محيد بن بن يصل األزدي احلميدي، حتقيق الدكتورة زبيدة حممـد سـعيد عبـد    

  .، الطبعة األوىلهـ١٤١٥مكتبة السنة، القاهرة،  ،العزيز
املنشـورات   ،الرمحن الطاهر حممـد السـوريت   حتقيق عبد ،بن جرب املخزومي تفسري جماهد

  .العلمية، بريوت 
هـ، ١٤٢٤بريوت، ،حتقيق أمحد فريد دار الكتب العلمية ،تفسري مقاتل بن سليمان األزدي

 .الطبعة األوىل
حتقيـق حممـد    ،تقريب التهذيب، أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشـافعي 

  .، الطبعة األوىل ١٤٠٦، دار الرشيد، سوريا، عوامة
دار ، السـيد اجلميلـي  . حتقيق د ،بن اجلوزيتلبيس إبليس، عبد الرمحن بن علي بن حممد 

  .، الطبعة األوىلهـ١٤٠٥الكتاب العريب، بريوت، 
أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسـقالين،   ،تلخيص احلبري يف أحاديث الرافعي الكبري

  .١٣٨٤عبداهللا هاشم اليماين املدين، املدينة املنورة،  حتقيق السيد



 

، التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبد الرب النمـري 
وزارة عموم األوقاف والشؤون  ،حممد عبد الكبري البكري ،حتقيق مصطفى بن أمحد العلوي 

   .هـ١٣٨٧اإلسالمية، املغرب، 
، يف الفقه الشافعي،  إبراهيم بن علي بن يوسف الفريوزأبادي الشريازي أبو إسـحاق  التنبيه

  .، الطبعة األوىلهـ١٤٠٣حتقيق عماد الدين أمحد حيدر، عامل الكتب، بريوت، 
حتقيق أمين  تنقيح حتقيق أحاديث التعليق، مشس الدين حممد بن أمحد بن عبد اهلادي احلنبلي،

  .م، الطبعة األوىل١٩٩٨مية، بريوت، صاحل شعبان،دار الكتب العل
حتقيق، مصـطفى   ،تنقيح يف أحاديث التعليق،  مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب

  . هـ ١٤٢١أبو الغيط عبد احلي عجيب، دار الوطن، الرياض،
تنوير احلوالك شرح موطأ مالك عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي، املكتبة التجارية الكربى، 

  . ١٣٨٩مصر، 
جعفر حممد بن جرير بن يزيد  وذيب اآلثار وتفصيل الثابت عن رسول اهللا من األخبار، أب

 .مطبعة املدين، القاهرةر، حتقيق حممود حممد شاك ،الطربي
حتقيـق مكتـب البحـوث     ذيب األمساء واللغات، حمي الدين بـن شـرف النـووي،   

  .، الطبعة األوىل١٩٩٦دار الفكر، بريوت، ،والدراسات
دار الفكـر،   ،ذيب التهذيب أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسـقالين الشـافعي  

  .، الطبعة األوىل١٤٠٤بريوت،
بشـار عـواد   . حتقيـق د  ،ذيب الكمال يوسف بن الزكي عبدالرمحن أبو احلجاج املزي

  . ، الطبعة األوىل١٤٠٠معروف، مؤسسة الرسالة، بريوت، 
دار إحيـاء  ، حتقيق حممد عوض مرعب أمحد األزهري،أبو منصور حممد بن  ،ذيب اللغة

  .م، الطبعة األوىل٢٠٠١التراث العريب،بريوت،
توضيح املقاصد وتصحيح القواعد يف شرح قصيدة اإلمام ابن القيم،  أمحد بن إبراهيم بـن  

  .، الطبعة الثالثة١٤٠٦املكتب اإلسالمي، بريوت، ، حتقيق زهري الشاويش ،عيسى
يد يف شرح كتاب التوحيد،سليمان بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب، تيسري العزيز احلم

  .مكتبة الرياض احلديثة، الرياض



 

عبـد   حتقيـق  تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، عبد الرمحن بن ناصر السعدي،
   .هـ١٤٢١مؤسسة الرسالة، بريوت، الرمحن اللوحيق،

افظ زين الدين عبد الرؤوف املناوي، مكتبة اإلمـام  التيسري بشرح اجلامع الصغرياإلمام احل
  .م، الطبعة الثالثة١٩٨٨هـ، ١٤٠٨الشافعي، الرياض، 

عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمرو  مام أيباإل ،التيسري يف القراءات السبع
 .الطبعة الثانية ،هـ١٤٠٤وتو تريزل،دار الكتاب العريب، بريوت، أحتقيق  ،الداين
 ،حتقيق السيد شرف الدين أمحـد  ،ات حممد بن حبان بن أمحد أبو حامت التميمي البسيتالثق

  .، الطبعة األوىل١٣٩٥دار الفكر، 
الثمر الداين يف تقريب املعاين شرح رسالة ابن أيب زيد القريواين، صاحل عبد السـميع اآليب  

  .األزهري، املكتبة الثقافية، بريوت
يل أبو سعيد بن خليل بن كيكلدي العالئي، حتقيق  محدي جامع التحصيل يف أحكام املراس

  .الطبعة الثانية هـ،١٤٠٧عامل الكتب، بريوت،  ،اجمليد السلفي عبد
جامع الرسائل، أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العباس، مصر، حتقيق حممد رشـاد  

  .رفيق سامل
حممد بن احلسن الشيباين، عامل الكتـب،  اجلامع الصغري وشرحه النافع الكبري،  أبو عبد اهللا 

  . ، الطبعة األوىل١٤٠٦بريوت، 
جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثا من جوامع الكلم، زين الدين أيب الفرج عبـد  

مؤسسـة   إبراهيم باجس،/ حتقيق، شعيب األرناؤوط  ،البغدادي الرمحن بن شهاب الدين
  .هـ، الطبعة السابعة١٤١٧الرسالة، بريوت، 

دار الكتـب العلميـة، بـريوت،     ،جامع بيان العلم وفضله،  يوسف بن عبد الرب النمري
  .هـ١٣٩٨

  .، الطبعة األوىلهـ١٤٠٥جامعة أم القرى،مكة املكرمة،
اجلرح والتعديل عبد الرمحن بن أيب حامت حممد بن إدريس أبو حممد الرازي التميمـي، دار  

  . الطبعة األوىل، ١٩٥٢، ١٢٧١إحياء التراث العريب، بريوت، 



 

حتقيق  ،جالء األفهام يف فضل الصالة على حممد خري األنام، حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي
ـ ١٤٠٧دار العروبة، الكويت، ، شعيب األرناؤوط، عبد القادر األرناؤوط  ، الطبعـة هـ

  .الثانية
  .تدار األرقم، بريو،حتقيق عمر فاروق الطباع مجهرة أشعار العرب، أبو زيد القرشي،

  .الطبعة األوىل ،رمزي منري بعلبكي حتقيق،أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد ،مجهرة اللغة
حتقيـق    ،اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح، أمحد عبد احلليم بن عبد السالم ابن تيمية

  . مطبعة املدين، مصر ،علي سيد صبح املدين
 بكر أيوب الزرعـي،دار الكتـب   اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف،حممد بن أيب

  .العلمية، بريوت
جواهر األفكر ومعادن األسرار املستخرجني من كالم العزيز اجلبار، تأليف العالمة الشـيخ،  

حتقيق زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي، بـريوت، الطبعـة    عبد القادر بن أمحد بدران،
  .هـ١٤٢٠األوىل، 

بن أيب بكر أيوب الزرعي، دار الكتـب العلميـة،   حادي األرواح إىل بالد األفراح، حممد 
  .بريوت

حاشية ابن القيم على سنن أيب داود أبو عبد اهللا مشس الدين حممد بن أيب بكر بن أيوب بن 
  .، الطبعة  الثانية١٩٩٥، ١٤١٥سعد الزرعي الدمشقي، دار الكتب العلمية، بريوت، 

دار الفكر،  ،حتقيق حممد عليش ي،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، حممد عرفه الدسوق
  .بريوت

حاشية السندي على النسائي انور الدين بن عبداهلادي أبو احلسن السندي حتقيق  عبدالفتاح 
   .، الطبعة  الثانية١٩٨٦، ١٤٠٦مكتب املطبوعات اإلسالمية، حلب،  ،أبو غدة

  .هـ١٤٢١دار الفكر،  حاشية الصاوي على تفسري اجلاللني،
 على شرح كفاية الطالب الرباين، علي الصعيدي العدوي املالكي، حتقيـق حاشية العدوي 

  .١٤١٢دار الفكر، بريوت،  ،يوسف الشيخ حممد البقاعي
حاشية رد املختار على الدر املختار، ابن عابدين، دار الفكر للطباعة والنشـر، بـريوت،   

   . م٢٠٠٠هـ، ١٤٢١



 

رح خمتصر املزين،  علي بن حممد بـن  احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو ش
حممد معوض، الشيخ عادل أمحد عبد  حتقيق، الشيخ علي ،حبيب املاوردي البصري الشافعي

  . هـ، الطبعة األوىل١٤١٩املوجود، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 
 .  بدون سنة طبع.ابن زجنلة،حجة القراءات

دار الشـروق،بريوت،   ،عبد العال سـامل مكـرم  . حتقيق د ،بن خالويهاحلسني بن أمحد  ،احلجة يف القراءات السبع
 .، الطبعة الرابعةهـ١٤٠١

احلجة يف بيان احملجة وشرح عقيدة أهل السنة،  أبو القاسم امساعيل ابن حممد بن الفضـل  
ملـدخلي،دار الرايـة،   ا حتقيق حممد بـن ربيـع بـن هـادي عمـري      ،التيمي األصبهاين

  .، الطبعة الثانيةهـ١٤١٩الرياض،/السعودية
، دار الرائـد  حتقيق أمحد عمـر احملمصـاين   ،الفضائل أمحد بن حممد بن املظفر بن املختار الرازي أيب ،حجج القرآن
 .هـ،الطبعة الثانية١٤٠٢العريب،لبنان،

حسان بن ثابت األنصاري شاعر النبوة واإلسالم، الدكتور رحاب عكـاوي، دار الفكـر   
  . م١٩٩٦ىل،العريب،بريوت، الطبعة األو

  ،حممد مجيل غازي. أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين، حتقيق د، احلسنة والسيئة
حلية األولياء وطبقات األصفياء أبو نعيم أمحد بن عبد اهللا األصبهاين، دار الكتاب العـريب،  

  .، الطبعة الرابعة١٤٠٥بريوت، 
 ،ر حممد بن أمحد الشاشي القفالحلية العلماء يف معرفة مذاهب الفقهاء،سيف الدين أيب بك

م، الطبعة ١٩٨٠عمان، / الرسالة، بريوت  مؤسسة، ياسني أمحد إبراهيم درادكة. د  قحتقي
   .األوىل

خزانة األدب وغاية األرب، تقي الدين أيب بكرعلي املعروف بابن حجة احلموي، حتقيـق   
  .م، الطبعة األوىل١٩٨٧دار ومكتبة اهلالل، بريوت، ، عصام شقيو

خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، عبد القادر بن عمر البغدادي،حتقيق حممـد نبيـل   
  .م، الطبعة األوىل١٩٩٨دار الكتب العلمية، بريوت،  ،اميل بديع اليعقوب/طريفي

دار الكتـب   أبو الفضل جالل الدين عبد الرمحن أيب بكر السـيوطي،  اخلصائص الكربى،
  . م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥العلمية، بريوت، 



 

يف مهمات السنن وقواعد االسالم،  حيىي بن مري بن حسن بن حسني أبو  األحكامخالصة 
 ،زكريا، حميي الدين الدمشقي الشافعي، حققه وخرج أحاديثه حسـني إمساعيـل اجلمـل   

   .وىلهـ، الطبعة األ١٤١٨مؤسسة الرسالة،لبنان،بريوت، 
عمر بـن علـي بـن امللقـن     خالصة البدر املنري يف ختريج كتاب الشرح الكبري للرافعي، 

، الطبعة ١٤١٠مكتبة الرشد، الرياض، ،حتقيق محدي عبد اجمليد إمساعيل السلفي ،األنصاري
   .األوىل

. خلق أفعال العباد،حممد بن إبراهيم بن إمساعيل أبو عبداهللا البخـاري اجلعفـي، حتقيـق د   
  . ١٣٩٨دار املعارف السعودية، الرياض،  ،عبدالرمحن عمرية

  .ة،لبناندار املعرف
  .الثانية ، الطبعةهـ١٣٨٦الدر املختار،دار الفكر، بريوت، 

  .١٩٩٣،بريوت، الدر املنثور،  عبد الرمحن بن الكمال جالل الدين السيوطي، دار الفكر
درء تعارض العقل والنقل،  تقي الدين أمحد بن عبد السالم بن عبد احلليم بن عبد السـالم  

  .هـ١٤١٧لرمحن، دار الكتب العلمية، بريوت، بن تيمية،حتقيق عبد اللطيف عبد ا
الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية،  أمحد بن علي بن حجر العسقالين أبو الفضـل، حتقيـق    

  .دار املعرفة، بريوت ،السيد عبد اهللا هاشم اليماين املدين
 .نة طبعبدون س.لإلمام العالمة حممد بن حممد ابن اجلزري ،الدرة املضية يف القراءات الثالث

احلافظ شهاب الدين أيب الفضل أمحد بن علي بن حممد  الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة،
/ صيدر اباد جملس دائرة املعارف العثمانية،، املعيد ضان حممد عبد/ حتقيق مراقبة  ،العسقالين

  .الطبعة الثانية/  هـ١٣٩٢اهلند، 
حممد . د ، مجع،د بن عبد احلليم بن تيمية احلرايندقائق التفسري اجلامع لتفسري ابن تيمية أمح

  .، الطبعة الثانيةهـ١٤٠٤مؤسسة علوم القرآن، دمشق،  ،السيد اجلليند
بريوت، ،دار الكتاب العريب ،التنجي. د  قحتقي اإلمام عبد القاهر اجلرجاين، ،دالئل اإلعجاز

 .األوىل لطبعةاهـ، ١٤١٥
محد بن حنبل،مرعي بن يوسف احلنبلي، املكتـب  دليل الطالب على مذهب اإلمام املبجل أ

  .، الطبعة الثانية١٣٨٩اإلسالمي، بريوت، 



 

إبراهيم بن علي بن حممـد بـن فرحـون     الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب،
  دار الكتب العلمية، بريوت اليعمري املالكي،

قيق أبو إسحاق احلـويين  الديباج على مسلم عبدالرمحن بن أيب بكر أبو الفضل السيوطي،حت
  .١٩٩٦، ١٤١٦األثري، دار ابن عفان، اخلرب،السعودية، 

شرحه مهدي حممد ناصر الدين،دار الكتب العلمية،  الكبري ميمون بن قيس،ديوان األعشى 
    .هـ١٤١٣بريوت،الطبعة الثانية، 

  .طبعديوان احلطيئة، شرح أيب سعيد السكري، دار صادر، بريوت، بدون الطبعة، وسنة ال
نوري محودي القيسي وهالل ناجي، مطبعة اجملمع العلمـي  .ديوان الراعي، دراسة وحتقيق د

  .  هـ١٤٠٠العراقي،
 يوسف الشيخ حممد البقاعي، دار الكتاب العريب، بـريوت، .ديوان املتنيب،راجعه وفهرسه د

  .هـ١٤٢٧بدون طبعة، 
، معهـد املخطوطـات   ديوان املثقب العبدي، حتقيق وشرح وتعليق حسن كامل الصـرييف 

  .هـ١٣٩١العربية، 
ديوان املعاين، اإلمام اللغوي األديب أبو هالل احلسن بن عبد اهللا بن مهران العسكري،  دار 

  . اجليل،بريوت
ديوان امرؤ القيس، اعتىن به وشرحه عبد الرمحن املصطاوي، دار املعرفة، بريوت، الطبعـة  

  .هـ١٤٢٣األوىل، 
  .م١٩٩١ت، بدون طبعة،ديوان جرير،دار صادر، بريو

  . ديوان ذي الرمة،عين بتصحيحه وتنقيحه كارليل هنري،عامل الكتب
     .، دار صادر، بريوت، بدون طبعة، بدون سنة الطبعديوان طرفة بن العبد

  . ديوان عنترة، كرم البستاين،دار صادر بريوت، بدون طبعة
الطبعـة   ب العلمية، بريوت،ديوان لبيد بن بشار، شرحه مهدي حممد ناصر الدين،دار الكت

  .هـ١٤١٣األوىل، 
 بريوت،.ديوان لبيد بن ربيعه، شرح الطوسي، حتقيق الدكتور حنا احليت، دار الكتاب العريب

   .هـ١٤١٧الطبعة الثانية، 



 

دار الغرب، بـريوت،   ،حممد حجي الذخرية، شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، حتقيق
  .م ١٩٩٤

حتقيق  ،أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين حباب زيارة خري الربية،الرد على األخنائي واست
  .عبد الرمحن بن حيىي املعلمي اليماين، املطبعة السلفية، القاهرة

حتقيق بدر بن عبد اهللا البدر، دار ابن األثري،  ي،الرد على اجلهمية،  عثمان بن سعيد الدارم
  .هـ، الطبعة الثانية١٤١٦الكويت، 
  .حتقيق علي حممد ناصر الفقيهي املكتبة األثرية، باكستان، ابن منده، اجلهمية،الرد على 

املطبعـة   ،حتقيق حممد حسن راشـد  الرد على الزنادقة واجلهمية،  أمحد بن حنبل الشيباين،
  .١٣٩٣السلفية، القاهرة،

   .رسالة ابن أيب زيد القريواين،  عبد اهللا بن أيب زيد القريواين، دار الفكر، بريوت
الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املصنفة، حممد بن جعفر الكتاين، حتقيق حممـد  

  .، الطبعة الرابعةهـ١٤٠٦دار البشائر اإلسالمية، بريوت، ،املنتصر حممد الزمزمي الكتاين
علي .حتقيق  د ،رفع اإلصر عن قضاة مصر، شهاب الدين أمحد بن علي بن حممد العسقالين

  .هـ، الطبعة األوىل١٤١٨مصر، /كتبة اخلاجني، القاهرة م ،حممد عمر
الرواة الثقات املتكلم فيهم مبا ال يوجب ردهم اإلمام احلافظ أيب عبد اهللا حممد بن أمحد بن 

حتقيق حممد إبراهيم املوصلي، دار البشائر اإلسـالمية، بـريوت، لبنـان،     ،عثمان الذهيب
  .الطبعة األوىل ،هـ١٤١٢

أيب الفضل شهاب الدين السيد حممـود   ،فسري القرآن العظيم والسبع املثاينروح املعاين يف ت
  .األلوسي البغدادي، دار إحياء التراث العريب، بريوت

الروح يف الكالم على أرواح األموات واألحياء بالدالئل من الكتاب والسنة، مشس الـدين  
لعلميـة،بريوت،  حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعـي الدمشـقي، دار الكتـب ا   

  .هـ١٣٩٥
سليمان بن أمحد بن أيوب أبو القاسم الطرباين، حتقيق حممد ،)املعجم الصغري(الروض الداين 

 هــ، ١٤٠٥عمـان،  ، دار عمار،بريوت ، اإلسالمي املكتب، شكور حممود احلاج أمرير
 .الطبعة األوىل



 

مكتبـة الريـاض   الروض املربع شرح زاد املستقنع، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، 
  .هـ١٣٩٠احلديثة، الرياض،  

  . ، الطبعة الثانية١٤٠٥روضة الطالبني وعمدة املفتني، النووي، املكتب اإلسالمي، بريوت، 
حتقيق حممد حمي الدين عبد  ،روضة العقالء ونزهة الفضالء،  حممد بن حبان البسيت أبو حامت

  .١٣٩٧دار الكتب العلمية، بريوت،  ،احلميد
بني ونزهة املشتاقني، حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي، دار الكتب العلمية، بريوت، روضة احمل
  .هـ١٤١٢

رة، هدار ابن عفـان، القـا   ،حتقيق علي حسني احلليب الروضة الندية، صديق حسن خان،
  .م، الطبعة األوىل١٩٩٩
لقـرآن،  مكتبة ا ،علي بن عمر بن أمحد الدارقطين، حتقيق مربوك إمساعيل مربوك رؤية اهللا،
  .القاهرة 

زاد املستقنع، موسى بن أمحد بن سامل املقدسي احلنبلي أبو النجا، حتقيق علي حممـد عبـد   
  .مكتبة النهضة احلديثة، مكة املكرمة ،العزيز اهلندي

عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي، املكتـب اإلسـالمي،    ،زاد املسري يف علم التفسري
  .، الطبعة الثالثةهـ١٤٠٤بريوت، 

حممد . حتقيق د ،الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي، حممد بن أمحد بن األزهر األزهري اهلروي
  .، الطبعة األوىلهـ١٣٩٩جرب األلفي، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية،الكويت،

حامت صـاحل  . الزاهر يف معاين كلمات الناس، أبو بكر حممد بن القاسم األنباري، حتقيق د
  .هـ، الطبعة األوىل ١٤١٢سالة، بريوت، مؤسسة الر، الضامن
 .حتقيق حبيب الرمحن األعظمي ،عبد اهللا بن املبارك بن واضح املرزوي أبو عبد اهللا الزهد،

   .دار الكتب العلمية، بريوت
سبل السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام، حممد بن إمساعيل الصنعاين األمري، حتقيـق   

  .الرابعة ، الطبعة١٣٧٩دار إحياء التراث العريب، بريوت،  ،حممد عبد العزيز اخلويل
السراج الوهاج على منت املنهاج، العالمة حممد الزهري الغمراوي، دار املعرفـة للطباعـة   

  .والنشر، بريوت



 

دار  ،عطيـة الزهـراين  .حتقيق د السنة،  أبو بكر أمحد بن حممد بن هارون بن يزيد اخلالل،
  .لطبعة األوىلهـ، ا١٤١٠الراية، الرياض، 

دار ابن  ،حممد سعيد سامل القحطاين. حتقيق د ،السنة،  عبد اهللا بن أمحد بن حنبل الشيباين
  . ، الطبعة األوىل١٤٠٦القيم، الدمام، 

املكتـب   ،حتقيق حممد ناصر الدين األلباين ،السنة،  عمرو بن أيب عاصم الضحاك الشيباين
  .، الطبعة األوىل١٤٠٠اإلسالمي، بريوت، 

دار  ي،حممد فؤاد عبـد البـاق   اهللا القزويين، حتقيق حممد بن يزيد أبو عبد ،نن ابن ماجهس
  .الفكر،بريوت

حممد حميي الـدين   ، حتقيقيسنن أيب داود، سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين األزد
  .دار الفكر ،دعبد احلمي

حتقيق حممد عبد  لبيهقي،أمحد بن احلسني بن علي بن موسى أبو بكر ا ،سنن البيهقي الكربى
  .هـ١٤١٤املكرمة،  مكتبة دار الباز،مكة ،القادر عطا

دار  ،حتقيق أمحد حممد شاكر وآخرون ،حممد بن عيسى أبو عيسى الترمذي ،سنن الترمذي
  .بريوت،،إحياء التراث العريب

 ،املدينحتقيق السيد عبد اهللا هاشم مياين  ،علي بن عمر أبو احلسن الدارقطين ،سنن الدارقطين
  .هـ١٣٨٦دار املعرفة، بريوت، 

خالـد  ، الرمحن أبو حممد الدارمي، حتقيق فواز أمحد زمريل  اهللا بن عبد عبد ،سنن الدارمي
  .الطبعة األوىل ،هـ١٤٠٧دار الكتاب العريب، بريوت،  ي،السبع العلم

ان عبد الغفـار سـليم  .حتقيق د ،يأمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائ ،السنن الكربى
  .الطبعة األوىل هـ،١٤١١دار الكتب العلمية، بريوت،  ،سيد كسروي حسن، البنداري

مكتـب   ،الفتاح أبو غدة حتقيق عبد أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائيسنن النسائي، 
 .ة، الطبعة الثانيهـ١٤٠٦ ،املطبوعات اإلسالمية، حلب

أبو عمرو عثمان بن سـعيد املقـرئ    السنن الواردة يف الفنت وغوائلها والساعة وأشراطها،
، ١٤١٦العاصمة، الريـاض،   دار ،ضاء اهللا بن حممد إدريس املباركفوري. الداين، حتقيق د
  .الطبعة األوىل

  ، الطبعة األوىلهـ١٤١٤دار العصيمي، الرياض،  ،سنن سعيد بن منصور



 

 ،آل محيـد  سعد بن عبد اهللا. حتقيق د سعيد بن منصور اخلراساين، ،سنن سعيد بن منصور
 .الطبعة األوىل ،هـ١٤٠٣الدار السلفية، اهلند،  ،حتقيق حبيب الرمحن األعظمي

السياسة الشرعية يف اصالح الراعي والرعية،أمحد بن عبد احلليم بـن تيميـة احلـراين، دار    
  .املعرفة

حتقيـق شـعيب    حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب أبو عبد اهللا، سري أعالم النبالء،
  .التاسعة الطبعة ،١٤١٣مؤسسة الرسالة، بريوت،، حممد نعيم العرقسوسي، ألرناؤوط ا

حتقيق حممد محيـد اهللا،معهـد الدراسـات     ،حممد بن إسحاق بن يسار سرية ابن إسحاق،
  .واألحباث للتعريف

السرية النبوية البن هشام،  عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافري، حتقيق طه عبد 
  . ، الطبعة األوىل١٤١١دار اجليل، بريوت،  ،ف سعدالرءو

حتقيق حممود  ،السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار،  حممد بن علي بن حممد الشوكاين
  .، الطبعة األوىل١٤٠٥دار الكتب العلمية، بريوت،  ،إبراهيم زايد

حتقيـق   ،نبليشذرات الذهب يف أخبار من ذهب،  عبد احلي بن أمحد بن حممد العكري احل
   .األوىلهـ الطبعة ١٤٠٦عبد القادر األرنؤوط، حممود األرناؤوط،  دار بن كثري ، دمشق، 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة من الكتاب والسنة وإمجاع الصحابة،  هبة اهللا بن 
دار طيبة، الريـاض،   ،أمحد سعد محدان. احلسن بن منصور الاللكائي أبو القاسم، حتقيق د

١٤٠٢.  
حممد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاين، دار الكتب  شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك

  .، الطبعة األوىل١٤١١العلمية، بريوت، 
شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك،  حممد بن عبد الباقي بـن يوسـف الزرقـاين، دار    

  . ، الطبعة األوىل١٤١١الكتب العلمية، بريوت، 
على خمتصر اخلرقي،  مشس الدين أيب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الزركشـي  شرح الزركشي 
دار الكتـب   ،قدم له ووضع حواشيه عبد املنعم خليـل إبـراهيم    حتقيق املصري احلنبلي،
  . هـ، الطبعة األوىل١٤٢٣بريوت، / العلمية، لبنان

حتقيـق شـعيب األرنـاؤوط، حممـد زهـري      ،شرح السنة احلسني بن مسـعود البغوي 
  . هـ، الطبعة الثانية١٤٠٣بريوت،،الشاويش،املكتب اإلسالمي



 

مكتـب املطبوعـات    ،الفتاح أبو غدة شرح السيوطي لسنن النسائي السيوطي، حتقيق عبد
  .، الطبعة الثانيةهـ١٤٠٦اإلسالمية، حلب،

حتقيـق إبـراهيم    ،شرح العقيدة األصفهانية، أمحد بن عبد احلليم بـن تيميـة احلـراين   
  . ، الطبعة األوىل١٤١٥الرشد، الرياض،  سعيداي،مكتبة

، الطبعة هـ١٣٩١املكتب اإلسالمي،بريوت، شرح العقيدة الطحاوية، ابن أيب العز احلنفي،
  .الرابعة

سـعود  . شرح العمدة يف الفقه،  أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العباس، حتقيق د
  .لطبعة األوىل، ا١٤١٣صاحل العطيشان،مكتبة العبيكان، الرياض، 

   .دار الفكر، بريوت ،الشرح الكبري،  سيدي أمحد الدردير أبو الربكات، حتقيق حممد عليش
  .شرح سنن ابن ماجه السيوطي وآخرون 

شرح صحيح البخاري أبو احلسن علي بن خلف بن عبد امللك بن بطال البكري القـرطيب  
  يةهـ، الطبعة الثان١٤٢٣الرياض، / السعودية  ،مكتبة الرشد

حتقيق أبو متيم ياسر بـن   ،شرح فتح القدير،  كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي
  . لثانيةادار الفكر، بريوت، الطبعة  .إبراهيم

 ،شرح مشكل اآلثار،أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي، حتقيق شعيب األرنؤوط
  .هـ، الطبعة األوىل١٤٠٨بريوت، / مؤسسة الرسالة، لبنان

امللك بن سلمة الطحاوي، حتقيق حممد  شرح معاين اآلثار، أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد
  . ، الطبعة األوىل١٣٩٩زهري النجار، دار الكتب العلمية، بريوت، 

شرح منتهى اإلرادات املسمى دقائق أويل النهى لشرح املنتهى،  منصور بـن يـونس بـن    
  .  الطبعة الثانية ،١٩٩٦إدريس البهويت، عامل الكتب، بريوت، 

حتقيق الدكتور عبد اهللا بن عمر بن سـليمان   بكر حممد بن احلسني اآلجري، والشريعة، أب
   .هـ، الطبعة الثانية ١٤٢٠السعودية،/دار الوطن، الرياض ،الدميجي

دار  ،شعب اإلميان، أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي، حتقيق حممد السعيد بسيوين زغلـول 
  . الطبعة األوىل  ١٤١٠بريوت،  الكتب العلمية،



 

شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل،  أبو عبد اهللا مشس الدين حممد بن 
أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، حتقيق حممد بدر الدين أبو فـراس النعسـاين   

  .١٣٩٨، دار الفكر، بريوت، احلليب
فوية،  حممد بن عيسى بن سورة الترمذي، حتقيق سـيد  الشمائل احملمدية واخلصائل املصط

  .، الطبعة األوىل١٤١٢مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت،  ،عباس اجلليمي
السعد زين الدين منصور بن أيب النصر بن  أيب ،الشمعة املضية بنشر قراءات السبعة املرضية

هـ الطبعة ١٤٢٣،يةمكتبة الرشد،السعود، جعفر علي سيد أمحد. حتقيق د حممد الطبالوي،
   .األوىل

الصارم املسلول على شامت الرسول،  أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين، حتقيق حممد عبد 
   .، الطبعة األوىل١٤١٧دار ابن حزم، بريوت،  ،حممد كبري أمحد شودري، اهللا عمر احللواين 

حتقيـق عبـد    زاري،، القلقشندي أمحد بن علي بن أمحد الفاصبح األعشى يف كتابة اإلنش
  . ١٩٨١القادر زكار،وزارة الثقافة، دمشق، 
حتقيق  ،حممد بن حبان بن أمحد أبو حامت التميمي البسيت، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان

  .، الطبعة الثانيةهـ١٤١٤مؤسسة الرسالة، بريوت،  ،طشعيب األرنؤو
املكتب  ،صطفى األعظميحممد م. حتقيق د ،حممد بن إسحاق بن خزمية ،صحيح ابن خزمية
  .هـ١٣٩٠اإلسالم،بريوت،
مصطفى ديب . اهللا البخاري اجلعفي، حتقيق د حممد بن إمساعيل أبو عبد صحيح البخاري،

  .الثالثة ، الطبعةهـ١٤٠٧بريوت،،،دار ابن كثري، البغا
وىل األالطبعة  ، دار املعارف، الرياض،حممد ناصر الدين األلباين، صحيح الترغيب والترهيب

  .هـ١٤٢١
الثانيـة،   الطبعـة  ، دار املعارف، الرياض،حممد ناصر الدين األلباينصحيح سنن أيب داود، 

  .هـ١٤٢١
األوىل،  الطبعـة  ، دار املعارف، الريـاض، حممد ناصر الدين األلباينصحيح سنن الترمذي، 

  .هـ١٤٢٠
التراث صحيح مسلم بشرح النووي، أبو زكريا حيىي بن شرف بن مري النووي، دار إحياء 

  .، الطبعة الثانية١٣٩٢العريب، بريوت، 



 

دار  ،البـاقي  مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد، صحيح مسلم
  .بريوت إحياء التراث العريب،

املكتـب  ،حممـد ناصـر الـدين األلباين    ،صحيح وضعيف اجلـامع الصـغري وزيادتـه   
  .،بدون سنة طبعبريوت،اإلسالمي

مكتبة الدار، املدينة املنـورة،   ،ي بن عمر الدارقطين، حتقيق عبد اهللا الغنيمانالصفات،  عل
   .، الطبعة األوىل١٤٠٢

أبو عبد اهللا مشس الدين حممد بن أيب بكر بن أيوب  ،الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة
ض، علي بن حممد الدخيل اهللا،دار العاصـمة، الريـا  . حتقيق د ،الدمشقي بن سعد الزرعي

  .، الطبعة الثالثة١٤١٨
حممد بن إمساعيل أبو عبداهللا البخاري اجلعفي، حتقيق حممود إبراهيم زايد،  ،الضعفاء الصغري

  .، الطبعة األوىل١٣٩٦دار الوعي، حلب، 
  ي،حتقيق عبد املعطي أمني قلعج ،أبو جعفر حممد بن عمر بن موسى العقيلي، الضعفاء الكبري

  .هـ، الطبعة األوىل١٤٠٤وت، دار املكتبة العلمية، بري
  ،أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي، حتقيق حممود إبراهيم زايـد  ،الضعفاء واملتروكني
  . هـ، الطبعة األوىل١٣٩٦دار الوعي، حلب، 

وىل األالطبعة  ، دار املعارف، الرياض،حممد ناصر الدين األلباين ،الترغيب والترهيب ضعيف
  .هـ١٤٢١

الثانيـة،   الطبعـة  ، دار املعارف، الرياض،حممد ناصر الدين األلباينداود، ضعيف سنن أيب 
  .هـ١٤٢١

األوىل،  الطبعـة  ، دار املعارف، الريـاض، حممد ناصر الدين األلباينضعيف سنن الترمذي، 
 .هـ١٤٢٠

منشـورات   ،مشس الدين حممد بن عبد الرمحن السخاوي الضوء الالمع ألهل القرن التاسع،
  .ياة، بريوتدار مكتبة احل

دار  ،أكرم ضـياء العمـري  . حتقيق د ي،الطبقات اخليفة بن خياط أبو عمر الليثي العصفر
   .، الطبعة الثانية١٤٠٢طيبة،الرياض،



 

عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي أبـو الفضـل، دار الكتـب العلميـة،      ،طبقات احلفاظ
  .، الطبعة األوىل١٤٠٣بريوت،

دار ، لى أبـو احلسـني، حتقيـق حممـد حامـد الفقـي      حممد بن أيب يع طبقات احلنابلة،
  .املعرفة،بريوت

حممود حممد . تاج الدين بن علي بن عبد الكايف السبكي،حتقيق د طبقات الشافعية الكربى،
 هـ، الطبعـة ١٤١٣هجر للطباعة والنشر والتوزيع، ، عبد الفتاح حممد احللو.دوالطناحي 
   .الثانية

احلافظ عبد . د بن حممد بن عمر بن قاضي شهبة، حتقيق دطبقات الشافعية،  أبو بكر بن أمح
  .، الطبعةاألوىل١٤٠٧عامل الكتب، بريوت، ، العليم خان

دار  تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرمحن ابـن الصـالح،   طبقات الفقهاء الشافعية،
  . م١٩٩٢البشائر اإلسالمية ، بريوت ، 

عبداهللا بن حممد بن جعفر بن حيان أبو حممـد   ،طبقات احملدثني بأصبهان والواردين عليها
، ١٤١٢مؤسسة الرسالة، بريوت،  ،احلق حسني البلوشي الغفور عبد حتقيق عبد األنصاري،
   .الطبعة الثانية

عاصم بن . طبقات املدلسني أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي، حتقيق د
  . ، الطبعة األوىل١٤٠٣مكتبة املنار، عمان، ،عبداهللا القريويت

طبقات املفسرين،  عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، حتقيق علي حممد عمر، مكتبة وهبة، 
  .، الطبعة األوىل١٣٩٦القاهرة، 

ي، حتقيق سليمان بن صاحل اخلزي، مكتبة العلوم ه وأمحد بن حممد األدن طبقات املفسرين،
  .هـ، الطبعة األوىل١٤١٧واحلكم، السعودية، 

 ،دار املـدين  حممود حممد شـاكر، ق حممد بن سالم اجلمحي، حتقي ات فحول الشعراء،طبق
  .جدة

 ،زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن احلسيين العراقـي  ،طرح التثريب يف شرح التقريب
  .م ، الطبعة األوىل٢٠٠٠دار الكتب العلمية ، بريوت ،  ،حتقيق، عبد القادر حممد علي

وشعره،للدكتور حممد علي اهلامشي، دار البشائر اإلسالمية، بـريوت،  طرفه بن العبد حياته 
  .هـ١٤٠٧الطبعة الثانية، 



 

الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية، أبو عبد اهللا مشس الدين حممد بن أيب بكر بن أيوب بن 
  . مطبعة املدين، القاهرة ،حممد مجيل غازي. سعد الزرعي الدمشقي، حتقيق د

ب السعادتني، حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي، حتقيق عمر بن حممود أبو طريق اهلجرتني وبا
  .ة، الطبعة الثاني١٤١٤دار ابن القيم، الدمام،  ،عمر

حتقيـق    ،طلبة الطلبة يف اإلصطالحات الفقهية،  جنم الدين أيب حفص عمر بن حممد النسفي
  . هـ١٤١٦خالد عبد الرمحن العك،دار النفائس، عمان، 

صالح الـدين  .  من غرب،مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، حتقيق دالعرب يف خرب
  .الثانية ، الطبعة١٩٨٤مطبعة حكومة الكويت، الكويت،  املنجد،

شهاب الدين أبو الفضل أمحد بن علي، حتقيق عبد احلكيم حممد  ،العجاب يف بيان األسباب
 . وىلهـ، الطبعة األ١٤١٨دار ابن اجلوزي،السعودية، ،األنيس

عدة الصابرين وذخرية الشاكرين، حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي، حتقيق زكريـا علـي   
  .يوسف،دار الكتب العلمية، بريوت

العذب النمري من جمالس الشنقيطي يف التفسري، للشيخ العمة حممد األمني بن حممد املختـار  
  .هـ١٤٢٦نية، خالد السبت، دار عامل الفوائد، الطبعة الثا. الشنقيطي، حتقيق د

العظمة،  عبد اهللا بن حممد بن جعفر بن حيان األصبهاين، حتقيق رضاء اهللا بن حممد إدريس 
  .، الطبعة األوىل١٤٠٨املباركفوري،دار العاصمة، الرياض، 

ـ    نالعقيدة الواسطية،  أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين، حتقيق حممد بن عبد العزيـز ب
  .الثانية هـ، الطبعة١٤١٢دارات البحوث واإلفتاء، الرياض، مانع،الرئاسة العامة إل
أبـو املعـاطي   ، طالب القاضي، حتقيق صبحي السامرائي  أيب ترتيبعلل الترمذي الكبري، 

، ١٤٠٩مكتبة النهضة العربيـة، بـريوت،    ،حممود حممد الصعيدي،عامل الكتب ، النوري 
  .الطبعة األوىل
ن بن إدريس بن مهران الرازي أبو حممد، حتقيق  حمب عبد الرمحن بن حممد ب ،علل احلديث
  .١٤٠٥،دار املعرفة، بريوت، بالدين اخلطي

العلل املتناهية يف األحاديث الواهية،  عبد الرمحن بن علي بن اجلوزي، حتقيق خليل املـيس،  
  .، الطبعة األوىل١٤٠٣دار الكتب العلمية، بريوت، 



 

و عبداهللا الشيباين،حتقيق وصي اهللا بن حممد عباس، العلل ومعرفة الرجال،  أمحد بن حنبل أب
  .، الطبعة األوىلهـ١٤٠٨الرياض، ، دار اخلاين، بريوت ، املكتب اإلسالمي 

عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، أمحد بن يوسف بن عبد االئم املعروف بالسـمني  
  .  هـ١٤١٧ احلليب، حتقيق حممد باسل، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبة اوىل،

دار إحياء التـراث    عمدة القاري شرح صحيح البخاري بدر الدين حممود بن أمحد العيين،
  .العريب، بريوت

م، ١٩٩٥عون املعبود شرح سنن أيب داودحممد مشس احلق العظيم آبادي، العلمية، بريوت، 
  . الثانية ةالطبع

  ،براهيم حممد العايدسليمان إ. إبراهيم بن إسحاق احلريب، حتقيق د غريب احلديث،
دار  ،حممد عبد املعيـد خـان  . حتقيق د،أبو عبيد القاسم بن سالم اهلروي غريب احلديث،

  .، الطبعة األوىل١٣٩٦الكتاب العريب،بريوت، 
غريب احلديث، أمحد بن حممد بن إبراهيم اخلطايب البسيت أبو سليمان، حتقيق عبد الكـرمي  

  .١٤٠٢ة املكرمة، إبراهيم العزباوي،جامعة أم القرى، مك
عبد اهللا اجلبوري مطبعـة  . غريب احلديث، عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري، حتقيق د

  .،الطبعة األوىل١٣٩٧العاين،بغداد،
حتقيق الدكتور  أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد بن علي بن اجلوزي،ث،غريب احلدي

  .، الطبعة األوىل١٤٠٥ريوت، لبنان، دار الكتب العلمية، ب ،عبد املعطي أمني القلعجي
الفائق يف غريب احلديث، حممود بن عمر الزخمشري،حتقيق علي حممد البجاوي،حممد أبـو  

  .دار املعرفة، لبنان، الطبعة الثانية ،الفضل إبراهيم
  .بدون طبعة،بدون سنة طبعابن حجر اهليتمي، دار الفكر، ،الفتاوى الكربى الفقهية
اإلسالم ابن تيمية،  شيخ اإلسالم أيب العباس تقي الدين أمحد بن عبد  الفتاوى الكربى لشيخ

  .احلليم بن تيمية احلراين، دار املعرفة، بريوت
 فتح الباري شرح صحيح البخاري،أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشـافعي 

  .بريوت ،دار املعرفة حتقيق حمب الدين اخلطيب،



 

زين الدين أيب الفرج عبد الرمحن ابن شهاب الدين  ،خاريفتح الباري يف شرح صحيح الب
دار  ،بابن رجب، حتقيق أبو معاذ طارق بن عوض اهللا بن حممد البغدادي مث الدمشقي الشهري

  . الطبعة الثانية ،هـ١٤٢٢الدمام،/ابن اجلوزي،السعودية
  . دار العاصمة، الرياض ،الفتح السماوي، املناوي، حتقيق أمحد جمتىب

حممد بـن علـي بـن حممـد     ،قدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسريفتح ال
  .الفكر،بريوت الشوكاين، دار

فتح الوهاب بشرح منهج الطالب،  زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري أبو حيىي، 
  . ، الطبعة األوىل١٤١٨العلمية، بريوت،  دار الكتب

  . طبعة زكريا األنصاري، دار الفكر، بريوت، بالفتح الوهاب شرح منهج الطالب،  
دار الكتب العلميـة،   ي،الفروع،  حممد بن مفلح املقدسي، حتقيق أبو الزهراء حازم القاض

  .، الطبعة األوىل١٤١٨بريوت، 
الفروق، أبو العباس أمحد بن إدريس الصنهاجي القرايف، حتقيق خليل املنصور، دار الكتـب  

  . ـ، الطبعة األوىله١٤١٨العلمية، بريوت، 
اخلاجني،  علي بن أمحد بن سعيد بن حزم الطاهري، مكتبة الفصل يف امللل واألهواء والنحل،

  .القاهرة
، وصي اهللا حممد عبـاس . فضائل الصحابة،  أمحد بن حنبل أبو عبد اهللا الشيباين، حتقيق د

  . ، الطبعة األوىل١٤٠٣مؤسسة الرسالة، بريوت، 
بو بكر أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب البغدادي، حتقيق أبو عبد الرمحن الفقيه و املتفقه،  أ

  .هـ، الطبعة الثانية١٤٢١دار ابن اجلوزي، السعودية،  ،عادل بن يوسف الغرازي
. فهرس الفهارس واالثبات ومعجم املعاجم، عبد احلي بن عبد الكبري الكتـاين، حتقيـق د  

   .هـ، الطبعة الثانية١٤٠٢نان، لب/ ، بريوتاإلسالميإحسان عباس،دار العريب 
فهرسة ابن خري االشبيلي، أبو بكر حممد بن خري بن عمر بن خليفة األموي، حتقيق حممـد  

  .هـ،الطبعة األوىل١٤١٩لبنان، / دار الكتب العلمية،بريوت ،فؤاد منصور
دار  ،حتقيـق حسـني القـوتلي    احلارث بن أسد بن عبد اهللا احملاسيب، ،فهم القرآن ومعانيه

 .، الطبعة الثانيةهـ١٣٩٨لفكر،بريوت، ا



 

 الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين، أمحد بن غنيم بن سامل النفراوي املالكي،
  .هـ١٤١٥دار الفكر، بريوت، 

الفوائد اجملموعة يف األحاديث املوضوعة،  حممد بن علي بن حممد الشوكاين، حتقيق عبـد  
  .هـ، الطبعة الثالثة١٤٠٧ب اإلسالمي،بريوت، الرمحن حيىي املعلمي، املكت

الفوائد،  أبو عبد اهللا مشس الدين حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشـقي،   
  .الطبعة الثانية، ١٣٩٣العلمية، بريوت،  دار الكتب

  .هـ١٤٠٨يف ظالل القرآن، سيد قطب، دار الشروق، بريوت، الطبعة اخلامسة عشرة، 
املكتبة التجارية الكـربى، مصـر،    ،رح اجلامع الصغريعبد الرؤوف املناويفيض القدير ش

  .هـ، الطبعة األوىل١٣٥٦
حتقيـق زهـري    قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة، أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلـراين، 

  . هـ١٣٩٠بريوت،  ،املكتب اإلسالمي ،الشاويش
  .سسة الرسالة، بريوتالقاموس احمليط، حممد بن يعقوب الفريوزآبادي،مؤ

قواعد الترجيح عند املفسرين، تأليف، حسني علي اجليزاين، دار القاسم، الرياض، الطبعـة  
  .هـ١٤١٧األوىل، 

قواعد التفسري، مجع ودراسة خالد السبت، دار ابـن عفـان، القـاهرة، الطبعـة األوىل،     
  .هـ١٤٢١

 . ، دار البصرية ، مصرعبد الرمحن بن ناصر السعدي ،القواعد احلسان لتفسري القرآن
أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين، حتقيق حممد حامد الفقي،دار  ة،القواعد النوارنية الفقهي

  .١٣٩٩املعرفة،بريوت، 
   . بدون سنة طبع القوانني الفقهية،  حممد بن أمحد بن جزي الكليب الغرناطي،
ين أبو الفضل، حتقيق مكتبة ابـن  القول املسدد يف الذب عن املسند،  أمحد بن علي العسقال

  . ، الطبعة األوىل١٤٠١، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ةتيمي
تيميـة، القـاهرة،   مكتبة ابن  ،أمحد بن علي العسقالين ،القول املسدد يف الذب عن املسند

  .األوىل ، الطبعة١٤٠١



 

 الـذهيب  أبـو عبـداهللا   عثمانمحد بن أالكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة،  
، ١٤١٣مؤسسة علو، جـدة،  ، دار القبلة للثقافة اإلسالمية ،حتقيق حممد عوامة الدمشقي،

  .الطبعة األوىل
الكايف يف فقه اإلمام املبجل أمحد بن حنبل،  عبد اهللا بن قدامة املقدسي، املكتب االسالمي، 

  .بريوت
د الرب القـرطيب،دار الكتـب   الكايف يف فقه أهل املدينة،  أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن عب

  .، الطبعة األوىل١٤٠٧العلمية، بريوت، 
الكامل يف التاريخ،أبو احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكـرمي الشـيباين،   

  .الثانيةهـ، الطبعة ١٤١٥دار الكتب العلمية، بريوت،  ،حتقيق عبد اهللا القاضي
اهللا بن حممد أبو أمحد اجلرجاين، حتقيق   بن عبد اهللا بن عدي عبد ،الكامل يف ضعفاء الرجال

  . الطبعة الثالثة ،١٤٠٩حيىي خمتار غزاوي، دار الفكر، بريوت، 
دار الفكـر،بريوت،  ،كتاب األموال، أبو عبيد القاسم بن سالم، حتقيق خليل حممد هـراس 

  . هـ١٤٠٨
حتقيق أألب  لعزيز البكري،كتاب التنبيه على أوهام أيب علي يف أماليه، أبو عبيد اهللا بن عبد ا

  .الثانيةة م،الطبع٢٠٠٠دار الكتب املصرية،القاهرة، ،أنطوان صاحلاين اليسوعي
كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل،  أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية، حتقيق 

هــ، الطبعـة   ١٤١٤عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان، مكتبة الرشد،السعودية، الرياض، 
  .ةاخلامس

بكر أمحد بن موسى بن العباس بن جماهد البغدادي، حتقيـق   أيب ،كتاب السبعة يف القراءات
 .  هـ، الطبعة الثانية١٤٠٠دار املعارف،مصر، ،شوقي ضيف
  .)م(،  القاضي عياض)م(كتاب الشفا

هـ، حتقيـق  ١٤٢١كتاب الصفدية،  أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، دار الفضيلة،الرياض،
  .املحممد رشاد س

كتاب الصناعتني الكتابة والشعر،  أبو هالل احلسن بن عبد اهللا بن سهل العسكري، حتقيق 
  .هـ١٤٠٦بريوت،  ،علي حممد البجاوي وحممد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة العصرية



 

د / مهدي املخزومي  .كتاب العني، اخلليل بن أمحد الفراهيدي،دار ومكتبة اهلالل،حتقيق د
  .ائيإبراهيم السامر

مكتبة التوحيـد، القـاهرة،   ،حتقيق مسري أمني الزهريي كتاب الفنت، نعيم بن محاد املروزي،
  .، الطبعة األوىل١٤١٢

كتاب القدر،  أبو بكر جعفر بن حممد بن احلسن بن املستفاض الفريايب، حتقيق عمرو عبد 
  .هـ، الطبعة األوىل١٤٢١املنعم سليم، دار ابن حزم، بريوت، 

/ الفـاروق احلديثـة، مصـر   ، حتقيـق حممـد بـن عبـده     ،بكر بن أيب داود السجسـتاين  أيب ،كتاب املصاحف
  .هـ، الطبعة األوىل١٤٢٣القاهرة،

بكر عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة الكويف، حتقيق كمال يوسف احلـوت،   وأب ،الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار
 .، الطبعة األوىلهـ١٤٠٩مكتبة الرشد،الرياض، 

دار املعـارف،   ريب يف تفسري الغريب، عبد الرمحن بن علي بن اجلوزي،تذكرة األ كتاب
   .الرياض

 حتقيق علـي توفيـق   أبو القاسم عبد الرمحن بن إسحاق الزجاجي كتاب حروف املعاين،
  .م ، الطبعة األوىل١٩٨٤،مؤسسة الرسالة، بريوت، احلمد

قيق حممد أديب عبـد الواحـد   كتاب غريب القرآن،أبو بكر حممد بن عزيز السجستاين،حت
  .هـ١٤١٦مجران،دار قتيبة،

دار  ،حتقيق عبد السالم حممد هـارون  البشر عمرو بن عثمان بن قنرب سيبويه، وأب ،كتابال
  .اجليل، بريوت، الطبعة األوىل

دمشـق،   . سهيل زكار. حتقيق د،الكسب، حممد بن احلسن الشيباين، عبد اهلادي حرصوين
  .، الطبعة األوىل١٤٠٠

حتقيـق هـالل    ،كشاف القناع عن منت اإلقناع،  منصور بن يونس بن إدريس البـهويت 
  .١٤٠٢دار الفكر، بريوت،  ،مصيلحي مصطفى هالل

أبو القاسم حممود بن عمـر   ،الكشاف عن حقائق الترتيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل
  .ث العريب، بريوتدار إحياء الترا ،الزخمشري اخلوارزمي، حتقيق عبد الرزاق املهدي

كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس،  إمساعيل بن حممد 
   .، الطبعة الرابعة١٤٠٥مؤسسة الرسالة، بريوت،  ،حتقيق أمحد القالش ،العجلوين اجلراحي



 

، مصطفى بن عبداهللا القسطنطيين الرومي احلنفي كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،
  .هـ١٤١٣دار الكتب العلمية، بريوت، 

كشف املشكل من حديث الصحيحني،  أبو الفرج عبد الرمحن ابن اجلوزي،حتقيـق علـي   
  .هـ١٤١٨دار الوطن ، الرياض،  ،حسني البواب

املكتبة العلمية،  ،الكفاية يف علم الرواية،  أمحد بن علي بن ثابت أبو بكر اخلطيب البغدادي
  .املدينة املنورة

بو بشر حممد بن أمحد بن محاد الدواليب، حتقيق أبو قتيبة نظر حممد الفاريايب، اىن واألمساء الك
  .األوىل م، الطبعة٢٠٠٠هـ،  ١٤٢١لبنان/ دار ابن حزم، بريوت

الكواكب النريات حممد بن أمحد بن يوسف أبو الربكات الذهيب الشافعي، حتقيق محدي عبد 
  .دار العلم، الكويت ،اجمليد السلفي

الآلىلء املصنوعة يف األحاديث املوضوعة، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السـيوطي،  
هـ،  ١٤١٧دار الكتب العلمية،بريوت، ،حتقيق أبو عبد الرمحن صالح بن حممد بن عويضة

   .الطبعة األوىل
  ،)التذكرة يف األحاديـث املشـتهرة   ( الآللئ املنثورة يف األحاديث املشهورة املعروف بـ 
دار  ،حتقيق مصطفى عبد القادر عطـا  بدر الدين أيب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الزركشي،

  .هـ، الطبعة األوىل ١٤٠٦الكتب العلمية، بريوت، 
الآليل يف شرح أمايل القايل،  عبد اهللا بن عبد العزيز بن حممد البكري، حتقيق عبد العزيـز  

  .هـ، الطبعة األوىل١٤١٧لبنان،/دار الكتب العلمية، بريوت، امليمين
 . دار إحياء العلوم، بريوت ،عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد السيوطي، لباب النقول يف أسباب الرتول

اللباب يف اجلمع بني السنة والكتاب،  االمام مجال الدين أبو حممد علي بن أيب حيىي زكريـا  
العزيـز املـراد،دار    حممد فضـل عبـد  . حتقيق د ،بن مسعود األنصاري اخلزرجي املنبجي

  .هـ، الطبعة الثانية١٤١٤،قدمش،القلم
حتقيق الشيخ  ،حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي احلنبلي أيب ،اللباب يف علوم الكتاب

العلميـة،بريوت،   عادل أمحد عبد املوجود والشيخ علـي حممـد معـوض، دار الكتـب    
 .هـ، الطبعة األوىل١٤١٩



 

 دار صـادر، بـريوت، الطبعـة   ،ظور األفريقي املصريلسان العرب، حممد بن مكرم بن من
  .األوىل

لسان امليزان أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي، حتقيق دائـرة املعـرف   
  .، الطبعة الثالثة١٤٠٦مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت،  ،النظامية، اهلند

املكتب  ،مفلح احلنبلي أبو إسحاق املبدع يف شرح املقنع،  إبراهيم بن حممد بن عبد اهللا بن
  .هـ١٤٠٠اإلسالمي، بريوت، 

  . املبسوط،  مشس الدين السرخسي، دار املعرفة، بريوت
اجملالسة هـ، ١٤٠١جماز القرآن، صنفه، أبو عبيدة معمر بن املثىن، مؤسسة الرسالة،بريوت،

حممد .حتقيق د يوجواهر العلم،  أبو بكر أمحد بن مروان بن حممد الدينوري القاضي املالك
   .هـ، الطبعة األوىل١٤٢٣بريوت، / ، دار ابن حزم، لبنانفؤاد سزكني

اجملروحني من احملدثني والضعفاء واملتروكني اإلمام حممد بن حيان بن أمحد بـن أيب حـامت   
  .هـ، الطبعة  األوىل١٣٩٦التميمي البسيت، حتقيق حممود إبراهيم زايد، دار الوعي، حلب، 

 دار الكتاب العريب، /علي بن أيب بكر اهليثمي، دار الريان للتراث،منبع الفوائدجممع الزوائد و
 .هـ١٤٠٧بريوت، ، القاهرة 
مكتبة ابن تيمية، الطبعة  ،مجع، عبد الرمحن بن قاسم،فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيميةجمموع 
  .الثانية

،الرياض، حتقيق حممد بن عبد الوهاب، جامعة اإلمام حممد بن سعودالشيخ مؤلفات جمموع 
  .سيد حجاب. د، حممد بلتاجي . د، عبد العزيز زيد الرومي

  . م١٩٩٧اجملموع،  النووي، دار الفكر، بريوت، 
حماضرات األدباء وحماورات الشعرء والبلغاء،أبو القاسم احلسني بن حممـد بـن املفضـل    

  .هـ١٤٢٠األصفهاين، حتقيق عمر الطباع، دار القلم، بريوت، 
حممـد  . حتقيق د ،ل بني الراوي والواعي،  احلسن بن عبد الرمحن الرامهرمزياحملدث الفاص
  .    ، الطبعة الثالثة١٤٠٤دار الفكر، بريوت،  ،عجاج اخلطيب

أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عطية األندلسـي،   ،احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز
   .وىلهـ، الطبعة األ١٤١٣مية، لبنان، العل دار الكتب ،حتقيق عبد السالم عبد الشايف حممد



 

احملرر يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل،  عبد السالم بن عبد اهللا بن أيب القاسم بن 
  .، الطبعة الثانية١٤٠٤تيمية احلراين، مكتبة املعارف، الرياض، 

احلميـد  احملكم واحمليط األعظم،أبو احلسن علي بن إمساعيل بن سيده املرسي، حتقيق عبـد  
  .م، الطبعة األوىل٢٠٠٠هنداوي،دار الكتب العلمية، بريوت، 

احمللى،  علي بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو حممد، حتقيق جلنـة إحيـاء التـراث    
  .العريب، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت

حتقيق  ،القاسم إمساعيل ابن عباد بن العباس بن أمحد بن إدريس الطالقاين وأب احمليط يف اللغة،
  .هـ، الطبعة األوىل١٤١٤لبنان،/الشيخ حممد حسن آل ياسني، عامل الكتب، بريوت

مكتبـة لبنـان    ،خمتار الصحاح،حممد بن أيب بكر بن عبدالقادر الرازي،حتقيق حممود خاطر
  . هـ١٤١٥ ناشرون، بريوت،

شـائر  عبد اهللا نـذير أمحـد،دار الب  . اجلصاص، حتقيق د أبو بكرخمتصر اختالف العلماء، 
  .  ، الطبعة الثانية١٤١٧اإلسالمية، بريوت، 

خمتصر اخلرقي من مسائل اإلمام أمحد بن حنبل،  أبو القاسم عمر بـن احلسـني اخلرقـي،    
  .، الطبعة الثالثة، حتقيق زهري الشاويش١٤٠٣اإلسالمي، بريوت،  املكتب

علي احلنبلي البعلـي،    خمتصر الفتاوى املصرية البن تيمية،  بدر الدين أبو عبد اهللا حممد بن 
  .، الطبعة الثانية، حتقيق حممد حامد الفقي١٤٠٦دار ابن القيم، الدمام، السعودية، 

ذياب عبـد  . حتقيق د خمتصر خالفيات البيهقي،  أمحد بن فرج اللخمي اإلشبيلي الشافعي
  .هـ، الطبعة األوىل١٤١٧الرياض،/الكرمي،مكتبة الرشد، السعودية

حتقيق خليـل إبـراهم    ،لي بن إمساعيل النحوي اللغوي األندلسياحلسن ع واملخصص، أب
  .هـ، الطبعة األوىل١٤١٧دار إحياء التراث العريب، بريوت،  ،جفال

 ،مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني، حممد بن أيب بكر أيـوب الزرعـي  
  .الثانية ، الطبعة١٣٩٣دار الكتاب العريب، بريوت،  حتقيق حممد حامد الفقي،

دار  ،حتقيق الدكتور مروان قباين ،املدهش،أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي
  .هـ، الطبعة الثانية١٤٠٥الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 

  . املدونة الكربى،  مالك بن أنس، دار صادر، بريوت



 

سليمان اليـافعي، دار  أبو حممد عبد اهللا بن أسعد بن علي بن  مرآة اجلنان وعربة اليقظان،
  هـ ١٤١٣الكتاب اإلسالمي ، القاهرة، 

مراتب اإلمجاع يف العبادات واملعامالت واالعتقادات،  علي بن أمحد بن سعيد بـن حـزم   
  .الظاهري، دار الكتب العلمية، بريوت

املراسيل،  عبد الرمحن بن حممد بن إدريس الرازي، حتقيق شكر اهللا نعمـة اهللا قوجـاين،   
  . ، الطبعة األوىل١٣٩٧رسالة، بريوت، مؤسسة ال

  ١٤٠٨مؤسسة الرسـالة، بـريوت،    املراسيل، سليمان بن األشعث السجستاين أبو داود،
  .الطبعة األوىل، حتقيق شعيب األرناؤوط

دار  ،مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح علي بن سلطان حممد القاري، حتقيق مجال عيتاين
  .م، الطبعة األوىل٢٠٠١هـ، ١٤٢٢وت، ريب/ الكتب العلمية، لبنان

حتقيق فؤاد علي منصور،دار الكتـب   ،املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، جالل الدين السيوطي
  . هـ، الطبعة األوىل١٤١٨العلمية، بريوت، 

مسائل أمحد بن حنبل رواية ابنه عبد اهللا،  عبد اهللا بن أمحد بـن حنبـل، حتقيـق زهـري     
  .م، الطبعة األوىل١٩٨١هـ ١٤٠١مي، بريوت، الشاويش، املكتب اإلسال

  .هـ١٤٠٨مسائل اإلمام أمحد بن حنبل رواية ابن أيب الفضل صاحل، الدار العلمية،اهلند، 
املسائل واألجوبة يف احلديث والتفسري، تأليف، أبو حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة، حتقيق 

  .هـ١٤١٠عة األوىل، مروان عطية، وحمسن خرابة، دار ابن كثري، دمشق، الطب
 دار الكتب العلمية، ،حتقيق مصطفى عبد القادر عطا ،اهللا احلاكم النيسابوري حممد بن عبد ،املستدرك على الصحيحني

  .األوىل ، الطبعةهـ١٤١١بريوت، 
 ،ملزيديحتقيق عادل بن يوسف العزازي و أمحد بن فريد ا أيب بكر عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة،  ،مسند ابن أيب شيبة

 .م،الطبعة األوىل١٩٩٧دار الوطن، الرياض، 
 .سليمان بن داود الطيالسي،دار املعرفة،بريوت،،مسند أيب داود الطيالسي

 .اإلمام أيب عوانة يعقوب بن إسحاق االسفرائين، دار املعرفة، بريوت ،مسند أيب عوانة
سني سليم أسد، دار املـأمون للتـراث، دمشـق،    أمحد بن علي بن املثىن املوصلي التميمي، حتقيق ح، مسند أيب يعلى

 .، الطبعة األوىلهـ١٤٠٤
عبد الغفور بـن عبـد احلـق    . د قإسحاق بن إبراهيم بن خملد بن راهويه احلنظلي، حتقي ،مسند إسحاق بن راهويه

 .، الطبعة األوىلهـ١٤١٢املنورة،  مكتبة اإلميان،املدينة ،البلوشي
 .قرطبة، مصرمؤسسة  ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل



 

 .، الطبعة األوىلهـ١٤٠٧مكتبة املعارف،الرياض،  ،حتقيق صبحي البدري السامرائي ،مسند اإلمام عبد اهللا بن املبارك
 .، الطبعة األوىلهـ١٤١٦مؤسسة قرطبة، القاهرة، ،حتقيق أمين علي أبو مياين،حممد بن هارون الروياين ،مسند الروياين
مؤسسة الرسالة، بـريوت،   ،اجمليد السلفي بن أيوب الطرباين، حتقيق محدي بن عبد سليمان بن أمحد ،مسند الشاميني

 .، الطبعة األوىلهـ١٤٠٥
مؤسسة الرسالة، بـريوت،   ،حتقيق محدي بن عبد اجمليد السلفي حممد بن سالمة بن جعفر القضاعي، ،مسند الشهاب

 .، الطبعة الثانيةهـ١٤٠٧
  .القاهرة ،بريوت،دار الكتب العلمية ي،حلميدي، حتقيق حبيب الرمحن األعظماهللا بن الزبري أبو بكر ا عبد ،املسند

مشارق األنوار على صحاح اآلثار،القاضي أيب الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصيب 
  .السبيت املالكي، املكتبة العتيقة ودار التراث

. ،حتقيق ممشاهري علماء األمصار،  حممد بن حبان بن أمحد أبو حـامت التميمـي البسـيت   
  .١٩٥٩فاليشهمر، دار الكتب العلمية، بريوت،

 ،، حتقيق حممد ناصر الـدين األلبـاين  يحممد بن عبد اهللا اخلطيب التربيز، مشكاة املصابيح
  .،الطبعة الثالثةهـ١٩٨٥املكتب اإلسالمي،بريوت، 

مؤسسة  ،حامت صاحل الضامن. حتقيق د ي،مكي بن أيب طالب القيس ،مشكل إعراب القرآن
 .  ،الطبعة الثانيةهـ١٤٠٥الرسالة،بريوت، 

حتقيق موسى حممـد   ،أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك األصبهاين ،مشكل احلديث وبيانه
  .م، الطبعة الثانية١٩٨٥عامل الكتب، بريوت،  ي،عل

، حتقيق حممد البوصرييأمحد بن أيب بكر بن إمساعيل ، مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه
 .الثانية ،الطبعةهـ١٤٠٣دار العربية،بريوت، ،شناوياملنتقى الك

 املكتبة املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي،أمحد بن حممد بن علي املقري الفيومي،
  .العلمية، بريوت

عبد الرمحن بن اجلوزي أبو الفـرج،  ،املصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ واملنسوخ
  .، الطبعة األوىلهـ١٤١٥الرسالة، بريوت،  ةمؤسس صاحل الضامن،. حتقيق د
بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين، حتقيق حبيب الرمحن األعظمـي، املكتـب    أيب،املصنف

  .، الطبعة الثانيةهـ١٤٠٣اإلسالمي،بريوت، 
سعد . أمحد بن علي بن حجر العسقالين، حتقيق  د، املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية

 .هـ، الطبعة األوىل١٤١٩دار العاصمة، السعودية، ،عبد العزيز الشتريبن ناصر بن 



 

مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى،  مصطفى السيوطي الرحيباين،املكتب اإلسالمي، 
  . م١٩٦١دمشق، 

   .مطبعة املدين، القاهرة
 ،األدلـيب  املطلع على أبواب املقنع، حممد بن أيب الفتح البعلي احلنبلي، حتقيق حممد بشـري 

  .هـ١٤٠١املكتب اإلسالمي،بريوت، 
معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول،حافظ بن أمحد حكمي، حتقيق عمـر  

  .الطبعة األوىل، ١٤١٠دار ابن القيم، الدمام،  ،بن حممود أبو عمر
رف، دار املعا، ابن قتيبة أبو حممد عبد اهللا بن مسلم، حتقيق  دكتور ثروت عكاشة املعارف،
   .القاهرة

النحاس، حتقيق، حممد علي الصابوين، جامعة أم القـرى،   ، أليب جعفرمعاين القرآن الكرمي
  .، الطبعة األوىلهـ١٤٠٩مكة املرمة، 

معاين القرآن، لألخفش سعيد بن مسعد البلخي اجملاشعي،حتقيق الدكتور عبد األمني حممـد  
  . دراسة هـ،١٤٢٤أمني عامل الكتب، بريوت، الطبعة األوىل، 

  .هـ١٤٠٣معاين القرآن،لإلمام أيب زكريا حيىي بن زياد الفراء، عامل الكتب، الطبعة الثالثة، 
أبو عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا الرومـي   معجم األدباء أو إرشاد األريب إىل معرفة األديب،

  .هـ، الطبعة األوىل ١٤١١دار الكتب العلمية، بريوت،  احلموي،
حتقيق طارق بن عوض اهللا بن حممد  القاسم سليمان بن أمحد الطرباين، أيب ،املعجم األوسط

 .هـ١٤١٥دار احلرمني، القاهرة،  ،عبد احملسن بن إبراهيم احلسيين ،
  . معجم البلدان، ياقوت بن عبد اهللا احلموي أبو عبد اهللا، دار الفكر، بريوت

مكتبـة الزهـراء، املوصـل،     ،اجمليد السلفي دي بن عبدسليمان بن أمحد بن أيوب الطرباين، حتقيق مح ،املعجم الكبري
 .الطبعة الثانية هـ،١٤٠٤

مؤسسـة  ،حتقيـق حممـد شـكور املياديين    رس، أمحد بن علي العسـقالين، هاملعجم املف
  .، الطبعة األوىلـه١٤١٨الرسالة،بريوت،

يـق   حتق ،حممد النجارو حامد عبد القادرو أمحد الزياتو املعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى
  .دار الدعوة جممع اللغة العربية،



 

، حتقيق عبد السالم حممد هارون ،احلسني أمحد بن فارس بن زكريا ومعجم مقاييس اللغة، أب
  .الثانية هـ، الطبعة١٤٢٠دار اجليل، بريوت، لبنان،

ـ  ،معرفة الثقات من رجال أهل العلم واحلديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم  وأب
 ،البسـتوي  صاحل العجلي الكويف، حتقيق عبد العليم عبد العظيم ن عبد اهللا بناحلسن أمحد ب

  .، الطبعة األوىل١٤٠٥مكتبة الدار، املدينة املنورة، السعودية، 
مام أمحد احلافظ اإل،مام أيب عبد اهللا حممد بن أدريس الشافعي، حتقيق، سيد كسروي حسنمعرفة السنن واآلثار عن اإل

 .دار الكتب العلمية،بريوت، ،بن احلسني البيهقي

  .بدون سنة طبعمعرفة الصحابة أليب نعيم األصبهاين، 
، حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الـذهيب  ،معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار

مؤسسـة الرسـالة،    صاحل مهدي عباس،، شعيب األرناؤوط ، بشار عواد معروف  حتقيق
  .األوىل ، الطبعة١٤٠٤بريوت، 

دار الكتب  ر،أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي، حتقيق خليل املنصو ،املعرفة والتاريخ
  .هـ،١٤١٩العلمية، بريوت، 

مازن املبارك . حتقيق د  مجال الدين ابن هشام األنصاري،،مغين اللبيب عن كتب األعاريب
  .، الطبعة السادسة١٩٨٥دار الفكر، دمشق،  ،حممد علي محد اهللا/ 

  .تاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج،  حممد اخلطيب الشربيين، دار الفكر، بريوتمغين احمل
،مكتبة داملغين عن محل األسفار، أبو الفضل العراقـي، حتقيـق أشـرف عبـد املقصـو     

  .هـ، الطبعة األوىل١٤١٥طربية،الرياض،
 لدكتور نـور حتقيق ا ،املغين يف الضعفاء اإلمام مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب

  .الدين عتر
دار الفكر،  ،عبد اهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي،املغين يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين

  . ، الطبعة األوىل١٤٠٥بريوت، 
  .حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي، دار الكتب العلمية، بريوت ،مفتاح دار السعادة

  ،بن حممد، حتقيق حممد سيد كياليناملفردات يف غريب القرآن،أبو القاسم احلسني 
املفضليات، املفضل بن حممد بن يعلى الضيب، حتقيق أمحد حممد شاكر و عبد السالم حممـد  

  .بريوت، هارون



 

املقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة على األلسنة، أبو اخلري حممد بن عبـد  
، دار الكتاب العـريب، بـريوت،   الرمحن بن حممد السخاوي، حتقيق حممد عثمان اخلشت

  .هـ، الطبعة األوىل ١٤٠٥
املقصد األسىن يف شرح معاين أمساء اهللا احلسىن، حممد بن حممد الغزايل،حتقيق بسـام عبـد   

  .، الطبعة األوىلهـ١٤٠٧اجلفان واجلايب، قربص، ،مكتبة الوهاب اجلايب
ين، دار املعرفـة، بـريوت،   امللل والنحل، حممد بن عبد الكرمي بن أيب بكر أمحد الشهرستا

  . ، حتقيق حممد سيد كيالين١٤٠٤
من كالم أمحد بن حنبل يف علل احلديث ومعرفة الرجال، أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين، 

  .، الطبعة األوىل١٤٠٩مكتبة املعارف،الرياض، ،حتقيق صبحي البدري السامرائي
هــ،  ١٤١٦اين،دار الفكر،لبنـان،  مناهل العرفان يف علوم القرآن حممد عبد العظيم الزرق

  .الطبعة األوىل
حممود حممـد خليـل   ، حتقيق صبحي البدري السامرائي  ،املنتخب من مسند عبد بن محيد

 .، الطبعة األوىلهـ١٤٠٨مكتبة السنة،القاهرة، ،الصعيدي
املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم، عبد الرمحن بن علي بن حممد بن اجلـوزي، دار صـادر،   

  . ، الطبعة األوىل١٣٥٨ بريوت،
مؤسسـة   ،عبد اهللا بن علي بن اجلارود أبو حممد النيسابوري، حتقيق  عبداهللا عمر البارودي ة،املنتقى من السنن املسند

 .، الطبعة  األوىل١٩٨٨، ١٤٠٨بريوت،  ،الكتاب الثقافية

، شـاد سـامل  حممد ر. حتقيق د منهاج السنة النبوية،أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين،
  .، الطبعة األوىل١٤٠٦مؤسسة قرطبة، 

حممـد رشـاد   . حتقيق د ،منهاج الطالبني وعمدة املفتني،حيىي بن شرف النووي أبو زكريا
  .سامل،دار املعرفة، بريوت

منهج الطالب، زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري أبو حيىي، دار الكتب العلمية، 
   .، الطبعة األوىل١٤١٨ ،بريوت

دار  ،املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي أبـو إسـحاق  
  .الفكر، بريوت

 .الكتب العلمية، بريوت ،حتقيق حممد عبد الرزاق محزة ،علي بن أيب بكر اهليثمي ،موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان



 

دار ابن  يق مشهور بن حسن،املوافقات، لإلمام أيب إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطيب، حتق
  .هـ١٤١٧عفان، السعودية، البعة األوىل، 

مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل،  حممد بن عبد الرمحن املغريب، دار الفكـر، بـريوت،   
  .، الطبعة الثانية١٣٩٨

املوسوعة امليسرة يف تراجم أئمة التفسري واإلقراء والنحو واللغة، مجع وإعداد وليد الـزبريي  
  . هـ١٤٢٤سلسلة إصدارات احلكمة، الطبعة األوىل،  وآخرون،

عبـد  . موضح أوهام اجلمع والتفريق، أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب البغدادي، حتقيق  د
  . ، الطبعة األوىل١٤٠٧ ،املعطي أمني قلعجي،دار املعرفة، بريوت

دار  ،نحتقيق توفيق محـدا  ،أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد القرشي ،املوضوعات
  . م، الطبعة األوىل١٩٩٥هـ، ١٤١٥الكتب العلمية، بريوت، 

دار إحيـاء التـراث    ،حتقيق حممد فؤاد عبد البـاقي  ،بن أنس األصبحي موطأ اإلمام مالك
 .العريب،مصر

ميزان االعتدال يف نقد الرجال مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب، حتقيق الشيخ علي حممـد  
  . ، الطبعة األوىل١٩٩٥العلمية،بريوت،  ،املوجود معوض والشيخ عادل أمحد عبد

ناسخ احلديث ومنسوخه،  أبو حفص عمر بن أمحد بن عثمان بن شاهني، حتقيق مسري بـن  
  .هـ، الطبعة األوىل١٤٠٨مكتبة املنار، الزرقاء،  ،أمني الزهريي

ـ  ،الناسخ واملنسوخ يف القرآن الكرمي . ق دعلي بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري، حتقي
 .،الطبعة األوىلهـ١٤٠٦دار الكتب العلمية،بريوت، ،عبد الغفار سليمان البنداري

حممد عبد السـالم  . أمحد بن حممد بن إمساعيل املرادي النحاس، حتقيق د، الناسخ واملنسوخ
  .، الطبعة األوىلهـ١٤٠٨مكتبة الفالح، الكويت، ، حممد

 ،حممد كنعان، قري، حتقيق زهري الشاويش هبة اهللا بن سالمة بن نصر امل ،الناسخ واملنسوخ
  . ، الطبعة األوىلهـ١٤٠٤املكتب اإلسالمي، بريوت، 

، حـامت صـاحل الضـامن   . حتقيق د ،قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي ،الناسخ والنسوخ
 . ىل، الطبعة األوهـ١٤٠٤مؤسسة الرسالة، بريوت،



 

،  علي بن أمحد بن سعيد بن )ول الفقه النبذ يف أص( النبذة الكافية يف أحكام أصول الدين 
دار الكتـب العلميـة، بـريوت،    ، حممد أمحد عبد العزيز قحزم الظاهري أبو حممد، حتقي

  .الطبعة األوىل ،١٤٠٥
   ١٣٨٦ ،املطبعة السلفية، القاهرة  ، النبوات،  أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين
د املشهور بابن حجر العسقالين، حتقيق  عبد نزهة األلباب يف األلقاب امحد بن علي بن حمم

م، الطبعـة  ١٩٨٩هــ، ١٤٠٩مكتبة الرشد، الرياض،  ،العزيز حممد بن صاحل السديري
  .األوىل

نصب الراية ألحاديث اهلداية،عبداهللا بن يوسف أبو حممد احلنفي الزيلعي، حتقيـق حممـد   
  .١٣٥٧دار احلديث،مصر،  ،يوسف البنوري

حتقيق عبد الـرزاق غالـب    ،برهان الدين أيب احلسن إبراهيم بن عمر البقاعي ،يات والسورنظم الدرر يف تناسب اآل
 .هـ١٤١٥دار الكتب العلمية، بريوت،  ،املهدي

نظم املتناثر من احلديث املتواتر، حممد بن جعفر الكتاين أبـو عبـد اهللا، حتقيـق شـرف     
  . دار الكتب السلفية، مصر،حجازي

الدارمي على املريسي اجلهمي العنيد، أبو سعيد عثمـان بـن    نقض اإلمام عثمان بن سعيد
هـ، الطبعة ١٤١٨مكتبة الرشد،السعودية،، سعيد الدارمي، حتقيق رشيد بن حسن األملعي

  .األوىل
نكت القرآن الدالة على البيان يف نواع العلوم واألحكام، لإلمم احلافظ حممـد بـن علـي    

دار ابـن القـيم، الـدمام، الطبعـة األوىل،     حتقيق إبراهيم اجلنيدل وآخـرون،   القصاب،
  .هـ١٤٢٤

احلسن علي بن حممد بن حبيب املاوردي البصري، حتقيق  السيد ابـن   أيب ،النكت والعيون
 .الكتب العلمية،بريوت دار، عبد املقصود بن عبد الرحيم

اية األرب يف فنون األدب، شهاب الدين أمحد بن عبد الوهاب النويري، حتقيـق مفيـد   
  .  هـ، الطبعة األوىل١٤٢٤لبنان،/دار الكتب العلمية،بريوت، حية ومجاعةقم

مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة ابن شـهاب   ،اية احملتاج إىل شرح املنهاج
  . هـ،١٤٠٤الدين الرملي الشهري بالشافعي الصغري، دار الفكر للطباعة، بريوت، 



 

حتقيق طاهر أمحـد   ،السعادات املبارك بن حممد اجلزريالنهاية يف غريب احلديث واألثر،أبو 
  .هـ١٣٩٩املكتبة العلمية،بريوت، ، الزاوى، حممود حممد الطناحي

عبد الرمحن بن علي بن حممـد بـن اجلـوزي، دار الكتـب العلميـة،       ،نواسخ القرآن
  .، الطبعة األوىل١٤٠٥بريوت،

حممد بن علـي بـن حممـد     ،نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار
  ١٩٧٣الشوكاين، دار اجليل، بريوت، 
احلسن علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الرشداين املرغيـاين،     واهلداية شرح بداية املبتدي، أب

  .اإلسالمية املكتبة
إمساعيـل باشـا البغـدادي، دار الكتـب      هدية العارفني أمساء املؤلفني وآثار املصـنفني، 

  .١٩٩٢، ١٤١٣العلمية،بريوت، 
الوابل الصيب من الكلم الطيب، مشس الدين حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعـي  

، الطبعـة  ١٤٠٥دار الكتاب العريب، بريوت،  ،حتقيق حممد عبد الرمحن عوض الدمشقي،
   .األوىل

صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي،حتقيق أمحد األرنـاؤوط وتركـي    الوايف بالوفيات،
  . هـ١٤٢٠إحياء التراث، بريوت،  دار،مصطفى

علي بن أمحد الواحدي أبو احلسن، حتقيق صفوان عـدنان   ،الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز
  .، الطبعة األوىلهـ١٤١٥، دمشق  ،داوودي، دار القلم

، الوسيط يف املذهب، حممد بن حممد بن حممد الغزايل أبو حامد، حتقيق أمحد حممود إبراهيم 
  . ، الطبعة األوىل١٤١٧مر،دار السالم، القاهرة، حممد حممد تا

الوسيط يف تفسري القرآن اجمليد، تأليف اإلمام أبو احلسن علي بن أمحد الواحـدي، حتقيـق   
  .هـ١٤١٥الشيخ عادل عبد املوجود وآخرون، دار الكتب العلمية،بريوت، الطبعة األوىل، 

الدين أمحد بن حممد بن أيب بكـر بـن   أبو العباس مشس  نباء أبناء الزمان،إوفيات األعيان و
  .دار الثقافة، لبنان، خلكان، حتقيق احسان عباس

ياقوتة الصراط يف تفسري غريب القرآن، أبو عمر حممد بن عبد الواحـد البغـداي الزاهـد    
حققه وقدم له حممد بن يعقوب التركستاين،مكتبة العلوم واحلكـم،   ،املعروف بغالم الثعلب

  . وىلهـ، الطبعة األ١٤٢٣ملنورة، املدينة ا/ السعودية
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  :عصر اإلمام ابن قتيبة وحياته ، وفيه فصالن  
  . به  عصر ابن قتيبة بإجياز ، ومدى تأثره:  الفصل األول
   ١١.................................................   احلالة السياسية : املبحث األول 
                ١٦...............................................    احلالة االجتماعية : املبحث الثاين 

   ١٩.................................................    ة العلمية احلال: املبحث الثالث 
  . حياة ابن قتيبة  الشخصية والعلمية باختصار :  الفصل الثاين



 

  ٢٣.................................................      امسه ونسبه  : املبحث األول 
  ٢٤................................      ................مولده ونشأته : املبحث الثاين 

   ٢٥......................................      طلبه للعلم ورحالته فيه : املبحث الثالث 
  ٢٦......................................................      شيوخه:  املبحث الرابع 

   ٢٨.................................      ..................تالميذه :  املبحث اخلامس 
  ٣٠............................      مكانته العلمية وثناء العلماء عليه : املبحث السادس 
   ٣٣.......................................      آثاره العلمية ومؤلفاته : املبحث السابع 
     ٤٢.......................................        عقيدة اإلمام ابن قتيبة: املبحث الثامن 
     ٤٤.......................................................       وفاته : املبحث التاسع
  :الدراسة: القسم الثاين
إثبات كون الفاحتة من القرآن الكرمي، وحتقيق ما روي عن ابن مسـعود مـن   ]١: [سورة الفاحتة

  ٤٧.......................    ................................................  إنكارها

 { X W P   O Nz )وهي وفيها مسألة واحدة، ).٤:الفاحتة:  
  ٥١.............   ....................................املراد بالدين يف اآلية الكرمية] ٢[

  :وفيها مسألة واحدة، وهي، )١:البقرة( X W B Az }  :سورة البقرة
  ٥٥.....    .............ما املراد باألحرف املقطعة الواردة يف أول بعض السور املكية] ٣[

 { X W q p   o  n m l k j i hz )وفيهـا مسـألة   ، )٩:البقرة
  :واحدة وهي

  ٦٠....    ......................................بيان معىن خمادعة املنافقني هللا تعاىل] ٤[
{ X W ¾ ½ ¼ »  º ¹       ̧  ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®  ¬ «

 Ä Ã Â  Á À ¿z )وفيها مسألة واحدة، وهي .)١٥-١٤:البقرة :  
  ٦٣........................................     . املراد باالستهزاء من اهللا  بيان] ٥[

 { X WQ  P O N M L K J  I H G F E D C    B Az 
  :وفيها مسألتان اثنتان، ومها، )١٧:البقرة(
   ٦٩...........................         ما معىن الذي يف اآلية الكرمية؟: املسألة األوىل] ٦[



 

 ٦٩.......................         ما معىن املثل الذي ضربه اهللا تعاىل؟: املسألة الثانية] ٧[
 { X Wg     f e d c b a ` _    ^ ] \  [ Z     k ji h

 a ` _   ~  }| { z y x w v u t sr  q p o n m l
 k j i                h g f e dc bz )وفيها مسألة واحدة، وهي، )٢٠-١٩:البقرة:  

   ٧٥..............          .بيان املراد باملثل املضروب يف اآلية الكرمية] ٨[
 { X W Q P O N ML K J I  H G F E D C B A

U TS  R  g f e dc b a `  _^ ] \ [Z Y X W Vz 
  : وفيها مسألة واحدة، وهي ).٢٥:البقرة(
  ٨١.....................................               ".\ [ ^ ":تفسري قوله تعاىل] ٩[

 { X W { z y x w v ut  s r q p o n m l k j
  on m l k j i hg f  e d c b a ` _ ~}  |

 t s r q pz )وفيها مسألة واحدة، وهي ،)٢٦:لبقرةا:  
  ٨٦.............           ....................يف اآلية الكرمية؟" فوق"ما املراد بـ] ١٠[

 { X W Q P O N M L K  JI H G F E D C B A
^ ] \ [ Z Y XW V U T  S Rz )وفيها مسألتان اثنتان،مها،)٣٠:البقرة:  

  ٨٩            .......................يف اآلية الكرمية" إذ" بيان معىن: املسألة األوىل] ١١[
  ٩٣...................             ما املراد بتقديس املالئكة لرا تبارك وتعاىل؟: املسألة الثانية] ١٢[

 { X W Ë Ê É È ÇÆ Å Ä   Ã Â ÁÀ   ¿ ¾ ½ ¼ » º
 Î     Í Ìz )وفيها مسألة واحدة، وهي، )٣٦:البقرة:  

  ٩٧.........................................          تفسري املتاع يف اآلية الكرمية] ١٣[
 { X W N ML K J I   H G F E D C B A

 S R Q  P Oz )وفيها مسألة واحدة، وهي، )٤٩:البقرة:  
  ١٠٠  ....................................       ما املراد بالبالء يف اآلية الكرمية؟] ١٤[

 { X W Ä Ã Â ÁÀ  ¿ ¾ ½    ¼ »º ¹ ¸ ¶ µ  ´ ³

 Ç Æ      Åz )وفيها مسألة واحدة، وهي، )٥٧:البقرة:  



 

  ١٠٣............           Ç Æ      Å Ä Ã Âz  }: تفسري قوله تعاىل] ١٥[
 { X W   | { z y x w v   u t s r q p o n m l k

 ¯ ® ¬ «ª © ¨  § ¦ ¥ ¤ £ ¢¡ �  ~ }
 ³² ± °  Â Á   À ¿ ¾ ½¼  »  º ¹ ¸  ¶ µ ´

 Í Ì Ë     Ê É ÈÇ  Æ Å  Ä Ãz )وفيها مسألة واحدة، وهي،)٦١:البقرة :  

       ١٠٥...................................             .يف اآلية الكرمية" ~ "بيان املراد بـ] ١٦[ 

 { X W N M   L K J I H  G F E D C B A
 W V U T  S R Q   P O Xz )٦٢:البقرة.(  

  :وفيها مسألة واحدة، وهي
  ١٠٧..........          ما املراد بالذين آمنوا يف املوضعني الواردين يف اآلية الكرمية؟] ١٧[

 { X W n m l k j i     h g fz )٦٦:البقرة( ،  

  :وفيها مسألتان اثنتان، ومها
  ١١٤............           ...".f:"بيان عود الضمري يف قوله: املسألة األوىل] ١٨[
  ١١٤...........           ". l k j i     h :"معىن قوله سبحانه: املسألة الثانية] ١٩[

 { X W f e  d cb a ` _ ^ ] \ [  Z  Y  X W  V U    T S
 l k j i hgz )وفيها مسألة واحدة، وهي).٧١:البقرة :  

  ١١٩     ..................................يف اآلية الكرمية" _ "بيان املراد بـ] ٢٠[
 { X W U T  S R Q P O N M L Kz )وفيها مسألة ، )٧٨:البقرة

  :واحدة، وهي
     ١٢٢........................         .بيان املراد باألماين املذكورة يف اآلية الكرمية] ٢١[

 { X W O N M L K J I  H G F E  D C B A
  W V U T S R Q  P _  ^ ] \ [ Z  Y X

 n ml  k j i h gf  e d   c b a `
 d   c b a  `_ ~  } | { z yx w v  u     t s r q p o

 ez )وفيها مسألتان، مها ).٨٥-٨٤:البقرة:  



 

  ١٢٧.............................          ؟":" F E  Dما املراد بقوله ] ٢٢[
  ١٢٧         ..............................به؟ما املراد باخلزي الذي توعدهم اهللا ] ٢٣[

 { X W ¦  ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~} |   { z y x w v
 µ ´       ³ ² ±    ° ¯ ® ¬ « ª © ¨§z )٨٧:البقرة.(  

  :    وفيها مسألة واحدة، وهي
  ١٣٣             ..........................بيان املراد بروح القدس يف اآلية الكرمية] ٢٤[

 X W { N     M L K  J I HG F E D C B A
 a ` _ ^ ] \ [ Z  YX W V U T S R Q  P O
 v u t s r q p o  nm l k j i h g f  ed c b
 k j ih g f e d c  b a ` _ ~} | { z  y xw

r q p on  m lz)وفيها مسألتان ).١٠٢:البقرة:  
F E D C B A  J I HG }  :بيان معىن قوله تعاىل: املسألة األوىل] ٢٥[

N  M L Kz.................................... ....        ١٣٦  

  :بيان املراد بالعلم يف قوله تعاىل:املسألة الثانية] ٢٦[
 { q p on  m l k j ih g f e d c  b a ` _

 rz ..........................................................           ١٤٧  

 { X W E D C B U T    S R Q P O N  ML K J I H G Fz 
 :وفيها مسألة واحدة، وهي ).١٠٦:البقرة(

  ١٥١......................................        "I J:"قوله تعاىلتفسري  ]٢٧[
 { X W q p o n ml k j i h  gf e dz )١١٥:البقرة.(  

  : وفيها مسألة واحدة، وهي
    ١٥٥.....................................          ة الكرميةاملراد بوجه اهللا يف اآلي] ٢٨[

 { X W ª ©      ¨ § ¦¥ ¤ £ ¢¡ � ~   } | {z  y  x   w  v u
 «z )وفيها مسألة واحدة، وهي، )١٢٤:البقرة  :  

     ١٦٢..............................            تفسري العهد الوارد يف اآلية الكرمية] ٢٩[



 

 X W { a ` _  ^] \ [ Z Y X W V U T  S R Q
bz )وفيها مسألة واحدة، وهي)١٢٨:البقرة:  

               ١٦٦.                ......................" ] Z :"تفسري الرؤية يف قوله تعاىل] ٣٠[

 { X W u     t s rq p o n m lk jz  )١٣٨:البقرة.(  

  :وفيها مسألة واحدة،وهي
  ١٦٨...............................            راد بالصبغة يف اآلية الكرميةبيان امل ] ٣١[

 { X W h  g fe d c b a ` _   ^ ] \ [ Z

 _~ }   | { z y   x w vu t s r    q p o n m l      k j i

 j i  h g f ed c b     a `z )١٤٣:البقرة(  

  :وفيها مسألة واحدة وهي

  ١٧٢....            Z [ \ ] z } :له تعاىلتفسري الوسط يف قو] ٣٢[
 { X W r q  p on m l k j iz )١٥٧:البقرة( ،  

  :وفيها مسألة واحدة، وهي

  ١٧٥..........................................            .تفسري الصالة من اهللا تعاىل] ٣٣[

 { X W  k j i h g f ed c b a ` _  ^ ]      \ [ Z Yz 
  :                                       وفيها مسألة واحدة، )١٧١:ةالبقر(
  ١٨٠....................................          بيان املراد باملثل يف اآلية الكرمية] ٣٤[

 { X W k j i hg  f e d c   b a` _ ~ }          | { z y
 ¡ � ~ }   | { zy x w v u ts r  q p o n m l

 ¢z )وفيه مسألتان، مها، )١٧٨:البقرة:  

  ١٨٦........       i j k l m n z } :معىن العفو يف قوله تعاىل: املسألة األوىل] ٣٥[
  ١٩٢.......................     هل لويل الدم اختيار الدية يف قتل العمد؟: املسألة الثانية] ٣٦[

 { X W « ª © ¨  § ¦ ¥ ¤z )١٧٩:البقرة.(  

  :لة واحدة،وهيوفيها مسأ
  ١٩٨..................................      بيان معىن كون القصاص حياة للناس] ٣٧[



 

 { X W ½ ¼» º    ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²  ± °  ¯ ®
 ¿ ¾z )وفيها مسألة واحدة، وهي، )١٨٠:البقرة:  

  ٢٠٢ .................................       هل اآلية الكرمية املذكورة منسوخة؟] ٣٨[
 { X WQ P O N ML K J I H G F E D C B Az  )١٨٢:البقرة.(  

  :وفيها مسألة واحدة، وهي
   ٢٠٨......................................         .يف اآلية الكرمية" خاف"بيان معىن ] ٣٩[

 { X W S R Q P ON M L K  J I HG   F E D C B A
 e d c ba ` _ ^ ]   \ [ ZY X W V U  T f

  |{ z y x w v ut s  r q    p on m    l k j i h  g
 i  h g  f e d     c ba ` _ ~ }z )١٨٧:البقرة.( 

  : وفيها مسألة واحدة، وهي
  ٢١١...............             .لآلخر اًبيان معىن كون كل من الرجل واملرأة لباس] ٤٠[

 { X W y xw v u t  s r q p o n
¢ ¡ � ~ } |   {  z  §  ¦ ¥ ¤ £z )٢٠٠:البقرة.(  

  :وفيها مسألة واحدة، هي
 q r s           t u v } :بيان السبب الذي ألجله قال ربنا تبارك وتعاىل] ٤١[

w  z             ............................................................٢١٤  
 { X W | { z y x w v  u t s r q p o n

 b a` _ ~   }  r q p on m l k j  i h g f e d c
 ¢ ¡     � ~ } | { zy x w v u t  sz  )٢١٣:البقرة.(  

  :وفيها مسألتان، مها
  ٢١٧.......................         .بيان معىن األمة يف اآلية الكرمية :املسألة األوىل]٤٢[
   ٢١٧....          وا ؟بيان ما كان الناس عليه، وعلى أي شيء اجتمع :املسألة الثانية] ٤٣[

 { X W Õ Ô Ó ÒÑ Ð Ï Î  Í Ì Ë Ê É È Çz 
  :وفيها مسألة واحدة، وهي ).٢٢٤:البقرة(
  ٢٢٢.........................................            بيان املراد باآلية الكرمية] ٤٤[



 

 { X W m l k ji h g f    e d c b a ` _ ^ ]
 y  xw v u t   s r q p o  n  ~ } | { z

    o   n m l  k ji h  g f e d c b  a` _z )٢٣٥:البقرة.(  

  :وفيها مسألة واحدة، وهي
  ٢٢٦          .............................بيان املراد بالسر الوارد يف اآلية الكرمية] ٤٥[

 { X W À ¿ ¾     ½ ¼ » º ¹ ¸  ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯
Ï Î Í Ì  ËÊ É È Ç ÆÅ Ä  Ã Â   Á Õ Ô Ó Ò   Ñ Ðz 

  :وفيها مسألة واحدة، وهي، )٢٣٧:البقرة(
  ٢٣١.....................................           من الذي بيده عقدة النكاح؟] ٤٦[

 { X WH  G F E D C B Az )٢٣٨:البقرة.(  

  :                                              وفيها مسألة واحدة، وهي
   ٢٣٦.......................................           راد بالصالة الوسطىبيان امل] ٤٧[

 { X W U T SR Q P O N ML   K J IH G F E D   C B A
  j i h g fe d c b  a ` _        ^ ]   \ [ Z Y X  W V

kz )وفيها مسألة واحدة، وهي، )٢٦٠:البقرة:  
  ٢٤٥.................           : { R Q P zبيان معىن قول إبراهيم ] ٤٨[

 { X W n m l   k   j i h g f e d c   b    a ` _ ^
 _ ~  } |         { zy   x w       v u  t s r    q p o

 a `z )مسألة واحدة، وهيوفيها ، )٢٦٦:البقرة:  
  ٢٥٠   ....................................        بيان من ضرب له املثل القرآين ]٤٩[

 { X W Q P O NM L K J   I H  G F E D C  B A
 j ih  g f e d c b a `  _ ^ ] \[ Z Y X W VU T    S   R

r  q p on m l  kz )وفيها مسألة واحدة، وهي،)٢٧٥:البقرة:  
H  G F E D C  B A }  :بيان وقت وقوع املثل الوارد يف قوله تعاىل] ٥٠[

M L K J   I z.................           ..........................٢٥٥  



 

 { X W PO N M L KJ  I H G F E D C B A
 d c b a ` _ ^ ] \   [ Z YX W V U T S R Q

  z y xw v u t s r  q   p  o n m l k j i   h g  fe
  k j i h g f e d  c b a ` _ ~ }| {
 £     ¢ ¡ �~  } |  { z y x  w  v ut s r q p o nm l

¤    ¶  µ ´ ³ ² ± ° ¯  ® ¬ « ª© ¨ § ¦ ¥
 ÌË  Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä ÃÂ Á  À ¿   ¾ ½¼ » º ¹¸

 Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Íz )لتانأوفيها مس، )٢٨٢:البقرة:  
   ٢٦٠      ......" ":w v u بيان عود الضمري يف قوله :املسالة األوىل] ٥١[

  ٢٦٣...............       ".............¾   ¿ :"معىن قوله تعاىل: املسألة الثانية] ٥٢[
 { X W   { z y  x w v    u t s r q p

 ª © ¨ § ¦¥   ¤  £ ¢ ¡� ~ } |z)١٤آل عمران( 
  :وفيها مسألتان 

   ٢٦٦........................   .بيان املراد باملقنطرة يف اآلية الكرمية: املسألة األوىل] ٥٣[
  ٢٦٨.................    .سمومة يف اآلية الكرميةبيان املراد باخليل امل: املسألة الثانية] ٥٤[

 { X W º ¹ ¸ ¶ µ´ ³ ²  ± °  ¯ ® ¬ « ª © ¨ §  ¦
 À ¿ ¾ ½     ¼ »z )وفيها مسألة واحدة ).٣٦:آل عمران:  

  ٢٧١..................      ".® ¯  ° ±  ´ ³ ²:"الكالم على قوله] ٥٥[
 { X W Q  P O NM L Kz )مسألة واحدة وفيها )٥٤:آل عمران:  

  ٢٧٥....................     يف اآلية الكرميةاملراد باملكر من اهللا تعاىل الوارد ذكره ] ٥٦[
 { X W b     a ` _ ^ ] \ [ Z  Y X W V U T S

 q p       o n m l  k j i hg f e    d cz )٥٥:آل عمران.( 
  :وفيها مسألة واحدة، وهي

  ٢٧٩.................................        ".W X:"املراد بقوله تعاىل] ٥٧[



 

 { X W � ~        } | { z  y x w v u t s    r    q p o n m l
 ² ± ° ¯ ® ¬ «      ª © ¨ § ¦  ¥ ¤ £¢ ¡z ) آل

  :وفيها مسألة واحدة واحدة، وهي). ٧٥:عمران

  ٢٨٤.....       "..................{        ~ � ¡ ¢:"بيان معىن قوله تعاىل] ٥٨[
 { X W z y x w v u t  s r q   p o n m l k

 ° ¯ ® ¬ « ª ©¨ §  ¦¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~} |    {z 
  :وفيها مسألتان، مها ).٨١:آل عمران(
  ٢٨٧..........................     من هم الذين أخذ اهللا ميثاقهم؟: املسألة األوىل] ٥٩[
  ٢٨٧...     u v w x y z z } :يف قول تعاىل املراد بالرسول: املسألة الثانية] ٦٠[

 { X W Ç Æ Å Ä      Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »
 Èz )وفيها مسألة واحدة، وهي ).٨٣:آل عمران:  

  ٢٩٣.........................................        .معىن اإلسالم طوعاً وكرهاً] ٦١[
 { X W  q  p o n        m l k j i h  gf e d c b a

r     d c b a ` _ ~ }| {     z y x w v u t sz 

  :وفيها مسألة واحدة، وهي ).١٠٣:آل عمران(
  ٢٩٨................................         املراد حببل اهللا الوارد يف اآلية الكرمية] ٦٢[

 { X W [ ZY X  W V U     T S R Q P O N
 f e   d c ba ` _ ^ ]  \z )١١٠:آل عمــــران.( 

  :فيها مسالة واحدة، وهيو
  ٣٠٢..................................         يف اآلية الكرمية" N "بيان معىن ] ٦٣[

 { X W e d c b a `   _ ^ ] \ [ Z Y X W V
 m l k j i  h gfz )١١٧:آل عمران.(  

  :وفيها مسألة واحدة، وهي
  ٣٠٦.......................        .........بيان معىن الصر الوارد يف اآلية الكرمية] ٦٤[

 { X W u t s r   q p o   n mz )١٢٧:آل عمران(  



 

  :وفيها مسألة واحدة، وهي
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 X W{  Y  X  W  V  UT   S  R   Q  P  O  N  M  L  Kz   )ــة  ).٢:التوب
  : وفيها مسألة واحدة، وهي

  ٥٧٥   ......ومن هم أهلها؟  :{ N  M  L  K  Ozبيان من املخاطب بقوله ] ١٣٩[
X W {   m l kj  ih g f e d c b a ` _  ^ ] \ [

  ~ }          | { z yx w v u  t s r qp o nz  )٣:التوبة.( 
  : وفيها مسألة واحدة،وهي

  ٥٧٩..................................................    .املراد باحلج األكرب] ١٤٠[
X W {   z y x   ¥ ¤ £  ¢ ¡ � ~ } |   {

 µ ´ ³  ² ±° ¯ ® ¬    « ª © ¨ §¦z  )٥:التوبة .(  
  :وفيها مسألة واحدة، وهي

  ٥٨٢...............................................    .ما املراد باألشهر احلرم] ١٤١[

 X W{ f  e  d  cb  a  `  _  ~      }  |z  )وفيها مسألة ، )١٠:التوبة
  : وهيواحدة، 

   ٥٨٥..............................................    .بيان معىن اإلل: األوىل] ١٤٢[
X W {    £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {   z  y  x  w    v  u  t

²  ±°    ¯  ®  ¬  «ª  ©  ¨  §¦  ¥  ¤     µ ´³
  ¾  ½  ¼  »  º  ¹¸  ¶z  )وفيها مسألة واحدة، وهي )٣٦:التوبة:  



 

  ٥٩٠............................      ".¨  ©  ª   :"بيان معىن قوله تعاىل ]١٤٣[
 X W{       O  N  M  L  K  JI  H  G    F  E  D  C  B  A

 Q  Pz )وفيها مسألة واحدة، وهي ).٤١:التوبة :  
  ٥٩٣............................   .ما املراد باخلفاف والثقال يف اآلية املذكورة] ١٤٤[

 X W{    ¸  ¶  µ    ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®     ¬  «  ª
  ½  ¼  »  º¹z  )وفيها مسألتان، مها، )٤٧:التوبة :  

ما املراد بالفتنة اليت يريد أهـل النفـاق إيقـاع أهـل اإلميـان      : املسالة األوىل] ١٤٥[
  ٥٩٧             ................................................................فيها؟

  ٦٠٠            ...........؟"¶  ¸  ":¹من املراد بقوله : املسألة الثانية] ١٤٦[
 X W{    a  `  _  ^]     \  [  Z  YX  W  V  U  T  S  R

     bz  )وفيها مسألة واحدة، وهي ).٤٩:التوبة:  
  ٦٠٤......          .................ما املراد بالفتنة اليت سقط فيها أهل النفاق؟] ١٤٧[

 X W{    Q  P  O  N  M  L  K      J  I  H  G  FE  D  C  B  A
  Rz  )وفيها مسألة واحدة، وهي). ٥٥:التوبة :  

  ٦٠٦.........................................          .بيان معىن اآلية الكرمية] ١٤٨[
 X W{   }  |  {  z  y   x  w  v  u  t  s   r  q    ~

  ©    ¨  §  ¦¥  ¤  £   ¢¡  �z  )وفيها مسألتان اثنتان، مها ).٦٠:التوبة :  

  ٦١١.....................................      .الفرق بني الفقري واملسكني:املسألة األوىل] ١٤٩[
  ٦١٩...    ..........................ما املراد بالرقاب يف اآلية الكرمية؟: املسألة الثانية] ١٥٠[

X W{  M  L  KJ  I   HG  F  E  D  C  B  Az  )وفيها  .)٧٣:التوبة
  : مسألة واحدة، وهي

  ٦٢٢...............................................     .بيان معىن جهاد املنافقني] ١٥١[
 X W{  o  nm  l   kj   i  h  g  f  ed  c  b  a`      _  ^  ]  \

   s  r   q  p    u   tz  )وفيها مسألة واحدة، وهي ،)١٠١:التوبة:  

  ٦٢٦............................................        ".p  o :"بيان قوله تعاىل] ١٥٢[



 

 X W{      H  G  F  E   D  C  B  A
  Q   P   ON  M  L  K  J  Iz  )١١٢:التوبة( ،  

  : وفيها مسألة واحدة، وهي

  ٦٣١...............................................     ".D ":بيان معىن] ١٥٣[
 W X   {    {  zy  x  w  v  u  t  s  r      q  p  o  n      m  l     k  j    i  h

     ~   }      |z  )وفيها مسألة واحدة، وهي ).١١٤:التوبة:  
  ٦٣٦......................      ................................بيان املراد باألواه]١٥٤[

X W  {    ]  \[  Z  Y  X  W  V   U  T   S  R   Q  P  O  N    M  L  K   J   I  H
  b  a   `  _  ^z  )وفيها مسألة واحدة، وهي ).٢:يونس:  

  ٦٤١...............................        ".Z  Y  X  W  V  ]  :"تفسري القدم يف قوله] ١٥٥[

 W X{     j  i  h  g     f  e  dc  b  a  `  _     ~  }  |  {  z
  l  kz  )وفيها مسألة واحدة، وهي ).١١:يونس :  

z  }  |  {  ~     _  `  b  a     } :معىن قوله تعاىل] ١٥٦[

cz    ............................................................................    ٦٤٥  

X W {   Å Ä  Ã Â Á À ¿  ¾ ½ ¼» º ¹  ¸ ¶            µ ´

     Æz  )وفيها مسألة واحدة، وهي )١٩:يونس:  
  ٦٤٩  ................................   .بيان املراد بالكلمة اليت سبقت من اهللا جل جالله] ١٥٧[

 X W{     T  S  R  QP  O  N  ML    K   J  I  H  G  FE  D  C  Bz  )٢٦:نسيو .(

  :وفيها مسألتان، مها
  ٦٥٢..................     .بيان املراد باحلسىن اليت وعدها اهللا الذين أحسنوا: املسألة األوىل] ١٥٨[
  ٦٥٢ ..............................................    .بيان املراد بالزيادة: املسألة الثانية] ١٥٩[

 X W{     J I H G F E     D C B T S R Q P O N  M        L            K
 b a   `    _ ^ ] \ [ Z Y X W V  Uz  )ــونس ــألة  ، )٧١:ي ــا مس وفيه

  : واحدة،وهي
  ٦٥٨......................     ". Z Y X ] \ [ :"بيان املراد بالغمة الواردة يف قوله] ١٦٠[



 

 X W{ z  y x w  v u t } | {   z )حدة، وهيفيها مسألة واو، )٨٥:يونس:  
  ٦٦١..................................................  ما املراد بالفتنة املذكورة يف اآلية؟] ١٦١[

 X W{         ¶ µ´ ³    ² ± ° ¯  ® ¬ « ª  © ¨ § ¦
 ¸z  )وفيها مسألة واحدة،وهي). ٨٧:يونس:  

  ٦٦٤..............     ............z ° ± ² } :ما املراد بالقبلة يف قوله تعاىل] ١٦٢[

 X W{  ³ ² ± °  ¯  ® ¬ «ª © ¨ § ¦ ¥         ¤ £ ¢ ¡ �      ~ }
 µ ´z )وفيها مسالة واحدة، وهي ).٩٤:يونس:  

  ٦٦٧  ..z { ~      � ¡ ¢ £ ¤         ¥ ¦ § ¨ © ª } :ما املراد بقوله تعاىل] ١٦٣[
 X W{   n  m  l  k j i h g          f edz )وفيها مسألتان، مها ).١:هود:  

  ٦٧٦..............................     .بيان املراد باإلحكام الوارد يف اآلية الكرمية: األوىل] ١٦٤[
   ٦٧٩.....................................     ".j i : "بيان املراد بقوله: املسألة الثانية] ١٦٥[

 X W{ ba  `        _   ^ ] \ [ Z Y X W V U  e d cz  )١٤:هود .(  
  : وفيها مسألة واحدة، وهي

  ٦٨١......         ؟"Z Y X ] \ [ ^   _        `  W V U  a  :"من املخاطب بقوله ]١٦٦[
X W   { | {z y x wv u t      s r q p o n m  l k j   i h

   ´ ³ ² ± ° ¯ ®   ¬ « ª© ¨  § ¦ ¥ ¤£ ¢   ¡ �  ~ }z  )١٧:هود.( 
  :مسائلع أربوفيها 

  ٦٨٥..............      ".m  l k j              i h :"يف قوله تعاىل" من"بيان املراد بـ: األوىل] ١٦٧[
  ٦٨٩.................................   .بيان املراد بالشاهد يف اآلية الكرمية: املسألة الثانية] ١٦٨[
  ٦٩٤.....................      ؟" z y x :"ىلمنهم املعنيون بقوله تعا: املسألة الثالثة] ١٦٩[
  ٦٩٦.......................     .املراد باألحزاب املذكورين يف اآلية الكرمية: املسألة الرابعة] ١٧٠[

 X W{   | { z  yx w v u t s r  q p o nz )٢٣:هود.( 
  : وفيها مسألة واحدة، وهي

  ٦٩٩..........................................         ...............بيان معىن املخبتني] ١٧١[



 

 X W{     ¸ ¶ µ ´ ³² ± ° ¯ ® ¬ «  ª © ¨ §¦ ¥ ¤ £    ¢ ¡ �
 º ¹z  )وفيها مسألة واحدة، وهي ).٤٣:هود :  

  ٧٠٣...............................        ؟ ª ©z  » ¬ ® ¯ ° ± ²  }:ما معىن ] ١٧٢[
 X W{    ª © ¨ § ¦ ¥  ¶     µ ´ ³ ² ± °¯ ® ¬«z  )وفيها  ).٦٩:هود

  :مسألة واحدة، وهي

  ٧٠٧...................................................        ".¶ :"بيان املراد بـ] ١٧٣[
 X W{  Õ  Ô Ó Ò  Ñ Ð Ï  Î Íz  )وفيها مسألة واحدة، وهي).٧١:هود:  

  ٧١٠ ..........     ....................... Ñ Ð Ï     z    } :معىن قوله سبحانه] ١٧٤[

 X W{  r  q  p o nm  l k j i h gz )٨٦:هود.(  

  : وفيها مسألة واحدة، وهي
  ٧١٥............................................       ".g h" :بيان معىن قوله تعاىل] ١٧٥[

 X W{  §    ¦  ¥¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y  x w v u t
 ©   ¨z  )وفيها مسألتان اثنتان، مها )٨٧:هود:  

  ٧١٩.............................        .املراد بالصلوات املذكورة يف اآلية لكرمية: األوىل] ١٧٦[
  ٧٢٢.....       "¦    § ¨   © :" معىن قول قوم شعيب لشعيب : املسألة الثانية]١٧٧[

X W {   g    f e dc b   a ` _ ^  ] \ [    Zk j i hz 
  : وفيها مسألة واحدة، وهي ).١٧:يوسف(
  ٧٢٥..............................................     .بيان املراد باستباق إخوة يوسف] ١٧٨[

X W  {  p o  n ml    k j i h gf e d c b     a ` _^ ] \
 qz )وفيها مسألتان، مها ).٢٤:يوسف:  

  ٧٢٨..................................    .وارد من يوسف بيان معىن اهلم ال: األوىل] ١٧٩[
  ٧٣٩.......................      .بيان املراد بالربهان الذي رآه يوسف : املسألة الثانية] ١٨٠[

{X W  J  I H G F  E D  C B A        T S R QP O N M L K
a   `    _ ^ ] \ [ Z Y X W V Uz  )ألة واحدة، وهيوفيها مس، )٣١:يوسف :  

  ٧٤٤...............................................      ما املراد باملتكأ يف اآلية الكرمية؟] ١٨١[



 

{ X W   à           ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø ×  Ö  Õz  )وفيها مسألة واحدة، وهي، )٥٢:يوسف :  
  ٧٤٨..       رأة العزيز؟من كالم يوسف؟ أم من كالم ام"  Õ  Ö  × Ø Ù Ú: "هل قوله] ١٨٢[

 { X W x   w v u t sr q p on m      l k j i h g      f e
 ª © ¨ § ¦  ¥¤ £ ¢ ¡ �~ } | { z yz  )٧٦:يوسف(.   

  : وفيها مسألة واحدة، وهي
  ٧٥٣............................................       " y z :"بيان املراد بقوله تعاىل] ١٨٣[

{ X W   ¯ ®  Ã Â Á À¿ ¾ ½  ¼ » º ¹ ¸¶  µ ´ ³ ² ±    °
 É     È Ç Æ ÅÄz  )وفيها مسألة واحدة، وهي ).٧٧:يوسف :  

  ٧٥٥...........................................       .بيان ما رمي به يوسف من السرقة] ١٨٤[
{ X W b a ` _ ^   ] \ [ Z Y X W V U  TS R Q P O

 l k  j    i h gf e d c    v u t sr q p o n mz  )٨٠:يوسف.(   
  : وفيها مسألة واحدة، وهي

  ٧٥٨............................................................     ما املراد بكبريهم؟] ١٨٥[
{ X W   _ ^     ] \ [ Z Yz  )وفيها مسألة واحدة، وهي ).١٠٦:يوسف :  

  ٧٦٠.................................        .ادر من املشركنيبيان املراد باإلميان باهللا الص] ١٨٦[
{ X W   º ¹ ¸ ¶ µ ´³ ² ± °  ¯ ® ¬ « ª © ¨ §  ¦

»z  )وفيها مسألة واحدة، وهي )١١٠:يوسف :  
  ٧٦٤.......................         ". ª » ¬ ® :"عن الرسل بيان معىن قوله ] ١٨٧[

{ X W  s    r q p o n m l k j   y x w v utz  )٨:الرعد(   
  :وفيها مسألة واحدة، وهي

  ٧٧٢.......................................        ". t s    r q p "بيان املراد ] ١٨٨[
X W {   ª © ¨  §¦ ¥ ¤ £     ¢ ¡ �  ~ }   | {z    y x     w v u t s r q p

 ¸  ¶ µ ´ ³ ² ±° ¯ ® ¬ «z  )ألتان، مهاوفيها مس ).١١:الرعد:  
  ٧٧٥................................................     .املراد باملعقبات: املسألة األوىل] ١٨٩[

  ٧٧٩...............     ؟"":w     x y    zيف قوله " من"ما املراد بـ: املسألة الثانية ]١٩٠[



 

 X W{   Â Á À  ¿ ¾ ½ ¼ » ºz )١٢:الرعد.(  
  :، وهيوفيها مسألة واحدة

  ٧٨٣.......................         . : {   ¿ ¾ ½ ¼zما املراد بقوله ] ١٩١[
{ X W   Ó Ò Ñ Ð Ï Î   Í Ì Ë Ê É  È Ç     Æ Å Ä

 Ö Õ  Ôz  )وفيها مسألة واحدة، وهي ).١٣:الرعد:  

  ٧٨٦...............................................  ؟"  ": Ö Õما املرد بقوله ] ١٩٢[
 X W{    Z Y X WV U T S  R Q  P      O N  M L K J I H G F E DC B A

 ] \ [z  )وفيها مسألة واحدة، وهي ).١٤:الرعد:  

  ٧٩١.......        ؟"V U T S  R Q  P      O N :"ما معىن املثل املذكور يف قوله تعاىل] ١٩٣[
 { X W i  h g f  e d c b a ` _z )١٥:الرعد.(   
  :ألة واحدة، وهيوفيها مس

  ٧٩٤...............................................          ما املراد بالسجود هللا كرهاً؟] ١٩٤[
 { X W   µ ´  ³ ²   ± ° ¯ ® ¬ «  ª© ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡  � ~

¹ ¸¶   Ï Î Í      Ì ËÊ É È Ç Æ  Å Ä ÃÂ Á À ¿ ¾½ ¼ » ºz 
  :وفيها مسألة واحدة، وهي ).١٧:الرعد(

  ٧٩٩.....................................................      .فيمن ضرب له هذا املثل] ١٩٥[
{ X W    _ ~ } | {z    y x w vu t  s      r   q p o    n m l k j i  h

   z yx w  v u t s r q  p o n m l         k j i h gf   e d c b a `
 ~ }   | {z  )ها مسألتان، مهاوفي ).٣١:الرعد :  

  ٨٠٣................................       بيان جواب لو يف اآلية الكرمية؟: املسألة األوىل] ١٩٦[

  ٨٠٧..................................       ".{ | : "معىن قوله : املسألة الثانية] ١٩٧[

W X {  ¥ ¦ § ¨ ª© « ¬ ® z  )ة، وهيوفيها مسألة واحد ).٣٩:الرعد :  

  ٨١٠...................................      حمل احملو واإلثبات، هل هو القرآن، أم غريه؟] ١٩٨[
 X W{   Ð  Ï Î ÍÌ Ë Ê É È ÇÆ Å  Ä Ã Â Á À ¿z  )٤١:الرعـــد.( 

  :وفيها مسألة واحدة، هي



 

  ٨١٨....        .................................".Ä  Å Æ :"بيان املراد بقوله تعاىل] ١٩٩[
{ X W   kj i h g fe  d c ba ` _ ~ } |  { z y x

  ~ } | { z y x  w v        u t s r q p o  n m l
�z  )وفيها مسألة واحدة، وهي ).٩:إبراهيم :  

  ٨٢٤.....................       .» o p q r« :بيان معىن قوله سبحانه وتعاىل] ٢٠٠[
{ X W       m l  kj i h g q p o nz  )١٤:إبراهيم(.  

  :وفيها مسألة واحدة، وهي

  ٨٣٠...............................................      .» :» oبيان املراد بقوله ] ٢٠١[
{ X W   J  I HG F E D C B Az  )٤٣:إبراهيم( ،  

  : وفيها ثالث مسائل، هي

  ٨٣٤.........................      .»A «: بيان معىن قوله جل شأنه: املسألة األوىل] ٢٠٢[
  ٨٣٨.........................       .» C B «: بيان معىن قوله تعاىل:  املسألة الثانية] ٢٠٣[
  ٨٤١..............................      ؟»  :» J  Iما املراد بقوله : املسألة الثالثة] ٢٠٤[

 { X W £ ¢ ¡  � ~ }z )ا مسألة واحدة، وهيوفيه ).٤٩:إبراهيم:  

  ٨٤٥.....................................      ؟»£ ¢ ¡« :ما معىن قوله تعاىل] ٢٠٥[
 X W {   v      u     t s r q  p        o n  m lz )٢١:احلجر.(  

  : وفيها مسألة واحدة، وهي
  ٨٤٨...............      ...هل هذه اآلية من قبيل العام؟ أم من العام الذي أريد به اخلاص؟] ٢٠٦[

{ X W  Ð Ï Î Íz )وفيها مسألة واحدة، وهي ).٩٠:احلجر:  

  ٨٥٢...........................................................     من هم املقتسمون؟] ٢٠٧[
{ X W    a ` _ ~ }| { z y xz  )وفيها مسألة واحدة، وهي، )١:النحل :  

  ٨٥٨.....................................................      .اهللا تعاىلبيان املراد بأمر ] ٢٠٨[
{ X W   ` _ ~  } | {  z yz  )٤٧: النحل( ،  

  :وفيها مسألة واحدة، وهي
  ٨٦٢......................................     .بيان معىن التخوف الوارد يف اآلية الكرمية] ٢٠٩[



 

{ X W  Å  Ä Ã  Â Á À ¿Ê É È ÇÆz  )٥٢:النحل.(   

  : وفيها مسألة واحدة، وهي

  ٨٦٧............................................................  .»Æ «بيان معىن ] ٢١٠[
{ X W   u     t s r q      p on  m l k j i h g fz  )وفيها ). ٦٧:النحل

  : مسألة واحدة، وهي

  ٨٧١...............................................    .؟»  :» lما املراد بقوله ] ٢١١[
{ X W  ã âá  à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù  Ø × Ö Õ Ô Ó

è ç æ å äz  )وفيها مسألة واحدة، وهي ).٧٢:النحل :  

  ٨٧٨..............................................     املراد باحلفدة يف اآلية الكرميةبيان ] ٢١٢[
 X W { a ` _ ^  r qp o n m l  k j i h g f e  d   c b

  g f e    d c b a  ` _ ~ } | {   z y x  wv u ts
{ z y  x wv u  t  s r q po n m l k j  i hz)٧٦- ٧٥:النحل.(  

  :وفيها مسألتان اثنتان، مها
  ٨٨٥....    ............................بيان املراد باملثلني املضروبني يف اآلية الكرمية] ٢١٤، ٢١٣[

{X W ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £  ¢z )١٠٠:النحل.(  
  : وفيها مسألة واحدة، وهي

  ٨٩٣...................................    .»  § ¨ ©  : »ªبيان معىن قوله ] ٢١٥[
{ X W    _ ^ ] \ [ Z Y X        W   V Uz  )١٢٠:النحل.(  

  :وفيها مسألة واحدة، وهي
  ٨٩٦................................................     .يف اآلية الكرميةبيان معىن األمة  ]٢١٦[

W X { p q   r s t u v w x   y z { | z )٤:اإلسراء(.   
  : وفيها مسألة واحدة، وهي

  ٩٠١.................................................    ؟» :» pما املراد بقوله ] ٢١٧[
{ X W  n m   l k j r   q p oz  )وفيها مسألة واحدة، وهي ).١١:اإلسراء :  

  ٩٠٥..............................     من هو اإلنسان املوصوف بالعجل يف اآلية الكرمية؟] ٢١٨[
W X {  É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á Î Í Ì Ë Ê z )١٦:اإلسراء.(  



 

  : وفيها مسألة واحدة، وهي 

  ٩١٠....................................     .»Ç Æ «:بيان معىن األمر من قوله تعاىل] ٢١٩[
{ X W    y  x w v u t s     r q p o    n mz  )٤٢:اإلسراء( ،  

  :وفيها مسألة واحدة، وهي

  ٩١٨..............................        .»   :» y  x w v u tبيان املراد بقوله ] ٢٢٠[
 { X WN M L  KJ I H G F E D C B A   V   U T S RQ P O

 Wz )وفيها مسألة واحدة، وهي ).٥٩:اإلسراء:  

  ٩٢٢.........................     ما املراد باآليات الين يرسلها اهللا جل شأنه ختويفاً للعباد؟] ٢٢١[
{ X W ml k  j i h g f e d c b  a `_ ^ ] \ [ Z Y

 s r q p o nz  )ومها وفيها مسألتان اثنتان، ).٦٠:اإلسراء :  

  ٩٢٦.....................................      ؟نبيه  ما املراد بالرؤيا اليت أراها اهللا ] ٢٢٢[
  ٩٣٢.......................................      ما املراد بالشجرة امللعونة؟: املسألة الثانية] ٢٢٣[

{ X W   ®¬  «  ª  ©   ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢     ¡  �  ~  ¯
  ³       ²  ±  °z )وفيها مسألتان، مها ).٦٤:اإلسراء:  

  ٩٣٦...................................      ما املراد مبشاركة الشيطان للناس يف أمواهلم؟] ٢٢٤[
  ٩٣٩.......................      .بيان مشاركة الشيطان لبين آدم يف األوالد: املسألة الثانية] ٢٢٥[

{ X W r  q   �  ~  }   |  {    z  y  x  w  vu   t  s
¡z )وفيها مسألة واحدة، وهي .)٧١:اإلسراء:  

  ٩٤٢................................................     ما املراد باإلمام يف اآلية الكرمية؟]٢٢٦[
{ X W   k       j   i h  g fe d c b a ` _ ^  ]z  )٧٨:اإلسراء.(   
  :واحدة، وهيوفيها مسألة 

  ٩٤٨..................................................        .بيان املراد بدلوك الشمس] ٢٢٧[
{ X Wq p o n m       l k j  i h g fz )٩٢:اإلسراء.(  

  :وفيها مسألة واحدة، وهي

  ٩٥٣...........     ....................................ما املراد بالقبيل يف اآلية الكرمية؟] ٢٢٨[
{ X W   s| { z   y x w v u  tz )٩:الكهف.(  

  : وفيها مسألة واحدة، وهي



 

  ٩٥٧...........................................................        ما املراد بالرقيم؟] ٢٢٩[
{ X W m l kj i h  g fe d c b a `_ ~  } |

t s r q   p o nz  )١٨:الكهف.(  
  :ا مسألة واحدة، وهيوفيه

  ٩٦١......................................................          .بيان املراد بالوصيد] ٢٣٠[
{ X W  w v  ut s r q p o    n ml k  j i h g fe d c b

` _ ~ }| { z y x  az )وفيها مسألتان اثنتان،مها ).٢٩:الكهف:  

  ٩٦٦............................................       بالسرادق؟ ما املراد: املسألة األوىل] ٢٣١[
  ٩٧٠.................................       ما املراد باملهل يف اآلية الكرمية؟: املسألة الثانية] ٢٣٢[

 X W{ Ï Î Í Ì  Ë ÊÉ È   Ç Æz  )وفيها مسألة واحدة، وهي ).٤٤:الكهف:  

  ٩٧٣................................................      .وحمل زمنهابيان معىن الوالية ] ٢٣٣[
{ X W  s r      q p o n m    l k j           i h g f e d  cz 

  :وفيها مسألة واحدة، وهي ).٧٩:الكهف(

  ٩٧٦  .............................................     .بيان معىن الوارء يف اآلية الكرمية] ٢٣٤[
{ X W    ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ  ´ ³ ²z  )١١:مرمي.(  

  :وفيها مسألة واحدة، وهي

  ٩٧٩............................................................      ما املراد باإلحياء؟] ٢٣٥[
{ X W   P O NM L K Jz  )وفيها مسألة واحدة، وهي ).١٣:مرمي:  

  ٩٨٢.............................................       ؟»  :» Jما املراد بقوله ] ٢٣٦[
{ X W   Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ãz  )وفيها مسألة واحدة، وهي ).٢٤:مرمي:  

  ٩٨٦.........................................................         ما املراد بالسري؟] ٢٣٧[
{X W       i h g  f e           d c b a      k jz  )وفيها مسألة واحدة، وهي ).٢٨:مرمي:  

  ٩٩٠.........................       ما معىن األخوة؟ ومن هارون املذكور يف اآلية الكرمية؟] ٢٣٨[
{ X W   q       p o n  m   l kz  )وفيها مسألة واحدة، وهي ).٧:طه:  

  ٩٩٥...............................        ..................ما املراد مبا أخفى من السر؟] ٢٣٩[
{ X W   \ [ Z    Y X W  V  U T Sz  )وفيها مسألة واحدة، وهي، )١٥:طه:  



 

  ١٠٠٠......................................        ". W  V :"بيان معىن قوله سبحانه  ]٢٤٠[
{ X W    |  {          z y x w v uz )واحدة، وهي وفيها مسألة ).٥٩:طه:  

  ١٠٠٧......................................................         ما املراد بيوم الزينة؟ ]٢٤١[
{X W   q p o n m lz  )وفيها مسألة واحدة، وهي ).١٠٧:طه:  

  ١٠١١.........................................       .بيان املراد باألمت يف اآلية الكرمية] ٢٤٢[
 { X W S R Q P ON M L  K J I H G F ED C B Az )١١٤:طه.( 

  :وفيها مسألة واحدة، وهي
  ١٠١٤.......     عن العجلة بالقرآن قبل انقضاء وحيه؟ ما املراد بنهي اهللا جل شأنه نبيه ] ٢٤٣[

{ X W   º ¹ ¸¶ µ ´     ³   ² ±z )وفيها مسألة واحدة، وهي ).١٠:األنبياء:  
  ١٠١٧...........................................        ىن  الذكر يف اآلية الكرمية؟ما مع] ٢٤٤[

{ X W  ° ¯  ® ¬ «ª © ¨ §z )٣٢:األنبياء.(  

  :وفيها مسألة واحدة، وهي
  ١٠٢٠............................................        عن أي شيء حفظت السماء؟] ٢٤٥[ 

{ X W  ¦ ¥¤ £ ¢ ¡ �  ~ ® ¬ «     ª ©  ¨ §z  )٤٣:األنبياء.( 
  : وفيها مسألة واحدة، وهي

   ١٠٢٣.....................................         ª     « ¬ ® z  } :ما املراد بقوله] ٢٤٦[
{ X Ws r q p o  n m l kz  )٦٣:األنبياء.(  

  :وفيها مسألة واحدة، وهي

  ١٠٢٦.............       ؟"   ": l m n  oما وجه قول خليل الرمحن ] ٢٤٧[
{ X W  È Ç Æ ÅÄ Ã    Â Á  Àz  )٧٢:األنبياء.(  

  :وفيها مسألة واحدة، وهي

  ١٠٣٢.............................................       ما املراد بالنافلة يف اآلية الكرمية؟ ]٢٤٨[
 { X W     q p o    n m l k j i h  g f e d c b a `  _ ~ 

 t s rz )وفيها مسألتان، مها ).٨٧:األنبياء:  
  ١٠٣٦..........................      مغاضباً؟  ما وجه ذهاب يونس : املسألة األوىل] ٢٤٩[



 

  ١٠٤١.....................      .أن اهللا لن يقدر عليه معىن ظن يونس : املسألة الثانية] ٢٥٠[
 { X Wq  p o  n  m l kz  )٩٥:األنبياء.(   

  :وفيها مسألة واحدة، وهي
  ١٠٤٥.....................................................        ما معىن اآلية الكرمية؟] ٢٥١[

 { X W  j            i h gf e dc b a `            _ ^] \         [ Z Y Xz 
   : وفيها مسألة واحدة، وهي ).١٠٤:األنبياء(
  ١٠٤٩..........................................       بالسجل يف اآلية الكرمية؟ ما املراد] ٢٥٢[

 { X W¡ �    ~   } | { z yx w  v u  t sz  )١٠٩:األنبياء.(   
  :وفيها مسألة واحدة، وهي

  ١٠٥٤.....................................        ما املقصود باإلعالم يف اآلية املذكورة؟] ٢٥٣[
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