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In the Name of Allah Most Precious , Most Mersiful 

Thesis Summary 
Thesis title : the Choices of Abo Ja'afar Al-Nnhhas in the Holly ٣ 

Qura'an interpretation, from the first of " surat Al-Hejr to surat Al-
Naml, collection and comparative analysis .  
Presented by researcher :Abdulhadi Ali Al-Zahrani , for gaining the Doctorate ٦ 
Degree . 
It is obvious from the thesis title, as mentioned above, that it is dealing with a 
very important topic in " the Interpretation of Holly Qura'an " , which is the ٩ 
Comparative Interpretation; thus, to deal with and search verses of the Qura'an, 
about which the Interpretation Scholars have argued to illustrate what they have 
sayed and explain their most acceptable sayings with evidence . ١٢ 
The nature of the thesis have required me to categorize it two section : 
The first section illustrates Abo Ja'afar Al-Nnhhas , life and his aspects and 
views of the most acceptable sayings of scholars and his choices of these sayings. ١٥ 
The second section exposes and discusses the related problems in detail . 
In the first section I began with an introduction about Abo Ja'afar Al-Nnhhas, 
through which I talked about his name, ancestry, surname, his seeking for ١٨ 
knowledge, travels and wanders, his scholars and pupils, the most important 
books and dissertatious, his ideological creed, and finally his death. 
Thin, I mentioned to the general and conventional meaning of "choice" and "the ٢١ 
most acceptable sayings" and the difference between them In the second section, 
which is the core of the thesis, I dealt with the problems that Abo Ja'afar Al-
Nnhhas had an apparent viewpoint and a clear choice in, from the first of surat ٢٤ 
Al-Hejr to surat Al-Naml . 
From the thesis I discovered that Al-Nnahhas, may Allah bless his soul, was one 
of the best in every kind of knowledge and Arts, He was a leader in Arabic ٢٧ 
language, Syntax and Morphology. In adolition, he was well-knowr in 
"Interpretation of Qura'an" and well-knowr in the Muslime scholars, sayings of 
various meanings and interpretations of the holly Qura'an . Al-Nnahhas was ٣٠ 
brelliant in Islamic legislation "Sharea" and an excellant narrator of the prophet's 
sayings.He had also a lot of books and dissertations . 
His distinction had a positive influence on his interpretation of Qura'an .  In ٣٣ 
addition, he stablired many interprative and linguistic rules and using them as 
tools in "choice" and "most acceptabie saying of muslim scholars" .  He was not 
just an imitator in his analytic choices nor was taking one side with a particular ٣٦ 
person or ideology . He was usualy delgent and depended on evidence and 
analysis . 



 

א
سـيئات أعمالنـا، مـن    مـن  ، و�عـوذ بـا مـن شـرور أ�فسـنا و      و�ستغفرهستعينه �و إن احلمد  حنمده 

يهده ا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أال إلــه إال ا وحـده ال شـريك لـه ، وأشـهد       ٣ 

چ  ]١٠٢/عمـران  آل[ چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ أن حممداً عبـده ورسـوله   

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ      ٿٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺ
ــاء[ چڤ  ڤ  ڤ        ڤڦ  ٹٹ ے   ے  ۓ  ۓ  * ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه  ه  هچ  ،  ]١/النسـ ٦ 

 .]٧٠،٧١/األحزاب[ چڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٷ  ڭڭ    ڭ

 : أما بعد 

إن طلب العلم  أكرم  ما امتدت  إليه  أعناقُ اهلمم ، وأعظـم مـا تنافسـت فيـه األمـم  ، إذ      ف  ٩ 

ة  ، عيهـا علـوم  الشـر   به حياة القلوب ، وصحة األلباب ، وأجل أصنافه وأرفعها ، وأكمل معامله وأ�فع
وأساسه القـرآن    ذلكصلُ ومعارف الدين ، إذ هبا ا�تظام صالحِ العباد ، واغتنام الفالحِ يف املعاد ، وأ

وأكملها الذي جعله ا  آخر الكتب السماوية رسالة ، وأعالها مكا�ة ، وأجلَّها معجزة ،   )١(العظيم  ١٢ 

بـذلك  �ظاماً ومنهجاً ، وفضْلُه علـى سـائر الكـالم معـروف غـري جمهـول ، ظـاهر غـري خفـي ،  يشـهد           
دود ، وعهـده املعهـود ، وصـراطه املسـتقيم ،     عجز املتعاطني ، ووهن املـتكلفني ، فهـو حبـل ا املمـ    

وحجته الكربى ، وحمجته الواضحة ، هو الواضح سبيلُه ، الراشـد دليلـه ، هـو املبلـغ الـذي ال ميـل ،        ١٥ 

************************** 
ــل   )١( ــدين القــامسي ، تعل   ) ٥، ١/٤(حماســن التأوي ــة الشــام حممــد مجــال ال ــق لعالم ــاقي ،   / ي ــؤاد عبــد  الب حممــد ف
 ) .باختصار وتصرف . (هـ دار الفكر بريوت ٢/١٣٩٨ط 



 

هو احلق الصادع ، والنور الساطع، من استضاء مبصابيحه أبصر وجنا ، ومن أعـرض عنـها زل وهـوى    
 .)١(اح لبه ، فطوبى ملن جعل القرآن مصباح قلبه ، ومفت

 ٣  چژ  ڇ  ڇ     ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈچه من الكتب و�اسخاً مصدقاً ملا قبلأ�زله ا تعاىل 

ــدة [ ــن البــدن     ،  ]٤٨/املائ ــروح م ــة ال ــورا وهــدى مبنزل ــه �      پ  پ  پٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پچ   وجعل

 چٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ   ٹڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ
ڳ  ڳ  چ ، فقال تعـاىل ه من الكتب السابقة فتكفل حبفظه وخصه ا  مبا مل يكن لغري] ٥٢/الشورى[ ٦ 

وصــا�ه مــن عبــث العــابثني ، وا�تحــال املــبطلني ، وحتريــف    ] ٩/احلجــر[ چڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ
ــالني ، قــــــــال ســــــــبحا�ه    چڻ ڱ     ں  ں  ڱگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱچالغــــــ

 ٩ ] .٤٢/فصلت[

وا وطلـب علومـه ومعارفـه ، قضـ    مـن ا�ـربى  حلفظـه    لكتابه العظيم أن سخَّر لـه  ظ ا تعاىل حفومن  
ــام ــه يف      هم  يف أي ــه ومعارف ــدوا علوم ــه  ، حتــى حفظــوه  يف صــدورهم ، وقي ــة يف طلب مجعــه  والرحل

دواوينهم  وكتبهم  ، فما تركوا من ذلك شيئا ميكن الوصول إليه إال  وحفظوه ، حتى بلغ مـن حرصـهم     ١٢ 

 ،،، له اهتمامهم به أن  أحصوا  حروفه وكلماته  وخدموه  خدمة مل  تكن لكتاب قبو

 أحكامه أدركوا منه شيئا من بغيتهم  و�الوا حظاً من طلبتهم  ، عكفوا عليه يستخرجون وملا  

 ١٥ ة وحكَمه ، ويستنبطون  مسائله ولطائفه ، ويؤلفون  الكتب واملتون ، يف شتى العلوم والفنون  املرتبط

************************** 
الكتب هـ ، دار ١/١٤٠٥عبد السالم احلويف ، ط/ ثعاليب، ت أ ألبي منصور ال) ١١(سحر البالغة وسر الرباعة  )١(
 ).باختصار وتصرف ( طبع دار الفكر، بريوت  للسيد أمحد اهلامشي،) ١/٣٥٧(العلمية ، وجواهر األدب  



 

أن  أوىل مــا تصــرف فيــه " بكتــاب ا العظــيم ؛ فعلــوا كــل ذلــك  وبــذلوا  كــل غــال و�فــيس  ليقينــهم  
 )١("االشتغال بالعلوم الشرعية ، املتلقاة عن خري الربية : �فائس األيام ، وأعلى ما خيص مبزيد االهتمام 

 ٣ :  اته الثالثةعلم تفسري القرآن ؛ أل�ه قد اكتسب الشرف من جه: ، وأجلها وأفضلها  )١("

ملا كان القرآن العزيز أشرف العلوم ، كان الفهم (( فموضوعه كالم ا تعاىل ؛ أل�ه : من جهة موضوعه 
 . )٢( ))ملعا�يه أوفى الفهوم ؛ ألن شرف العلم بشرف املعلوم 

ى، إذ فغرضه االعتصام بالعروة الوثقى ، والوصول إىل السعادة احلقيقية اليت ال تفنـ : ومن جهة غرضه  ٦ 

 . )٣(ال طريق إىل ا سواه ، وال جناة بغريه 

فكــل كمــال ديــين أو د�يــوي ، عــاجلي أو آجلــي ، مفتقــر إىل العلــوم    : ومــن جهــة شــدة احلاجــة إليــه   
 ٩ . )٤(الشرعية، واملعارف الدينية ، وهي متوقفة على العلم بكتاب ا تعاىل

************************** 
ــدين  حمب / للحافظ أمحد بن علي بن حجر العسقال�ي ، تصحيح )  ٣( هدي الساري مقدمة فتح الباري  )١( الــــــ
 . اخلطيب ، �شر دار الفكر  
 .اإلسالمي  املكتبهـ ، ١٤٠٤ / ٣عبد الرمحن بن علي ابن اجلوزي ، طل) ١/٣(يف علم التفسري زاد املسري  )٢(
 ) .٥، ١/٤(حماسن التأويل : ينظر  )٣(
أمحـد  / ت د ) ٩١،  ٩٠(التفاسـري   هذه اجلهات ذكرها احلسـني بـن حممـد الراغـب األصـفها�ي يف مقدمـة جـامع         )٤(

ان هـ ، دار الدعوة ، الكويت ، وعنه جالل الدين عبد الـرمحن السـيوطي يف اإلتقـ   ١٤١٥/ ١حسني فرحات ، ط 
هــ، وذكـرت   ١٤٠٨/ حممد أبو الفضل إبراهيم ، املكتبة العصرية للنشر و التوزيع / ، ت) ٤/١٧١(يف علوم القرآن  
 .السيوطي رمحهم ا مجيعاً التفسري ملا ذكره الراغب والسابقة موافقةَ بعضِ أهل التعليقات يف  



 

ه شـرفاً وفضـال  أن يكـون املـرء مـع كتـاب       وعلم هذا حاله وفضله جدير بكل عناية  واهتمام ، يكفيـ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ غايات إ�زالـه  كمـا قـال احلـق جـل وعـال        النظر والتفكر ، وذلك من  أَجلِّ ا يديم

أهـل العلـم     معرفـةَ تفسـريه  وأقاويـلِ     هوإن مما يسـاعد علـى تـدبر   ] ٢٩/ص [ چڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ ٣ 

 فيه  ،،،،،،  

، وإ�ــي ألرجــو أن يكــون مــن فضــله   لطريــق يلــتمس فيــه العلــم وفــق املــرء أن يوإن مــن فضــل ا تعــاىل 
فا�تظمـت يف سـلك  الدراسـة الشـرعية  ، فلـه      أن  وفقين لسلوك هذا السبيل  ه بي علي َّ ولطفِتعاىل  ٦ 

وعلـوم  لدراسـة اجلامعيـة  متخصصـاً  يف التفسـري     ، وكنـت مـن بـدايات  ا   وله الشـكر كلـه    كله  احلمد
عجز  اللسـان عـن شـكره  ،    ، حتى إذا بلغت هذه املرحلة  هيأ ا يل من الفضل ما ي القرآن الكريم 
طــالب الدراســات العليــا بكليــة الــدعوة وأصــول  الــدين جبامعــة أم  القــرى بقســم الكتــاب  فكنــت مــن ٩ 

 . والسنة  ، فاحلمد  أوالً وآخراً 

ر موضـوع للبحـث فيـه ، واخلـوض يف     من متطلبات هـذه املرحلـة اختيـا   وبعد إمتام السنة املنهجية كان 
غماره ، فكنت أتطلع إىل موضوع  يرتبط ارتباطاً وثيقـاً بعلـم التفسـري ، ويتسـم بالفائـدة اجلمـة والعلـم         ١٢ 

الغزير ، ويثري املكتبة التفسريية ، وأزداد به علما و�فعاً ، فكـان السـؤال  والبحـث والطلـب ، حتـى      
يتسـم بكـل مـا يطمـح إليـه الباحـث  ، تقـدم بـه          موضـوع   شودة وبغييت املطلوبـة  يف وجدت ضاليت املن

ــزمالء ، وكــان موضــوعا طــويال  يقبــل املشــاركة ووجــدهتا فرصــة ســاحنة للمشــاركة فيــه ،        بعــض ال ١٥ 

ي  اإلجــالء  علــي مــن أعــرف �صــحه  ومودتــه مــن مشــاخي  فاســتخرت ا تعــاىل يف ذلــك  ، وأشــار  
 :م الكتاب والسنة  ، وكان عنوا�ه  وزمالئي الفضالء  بتسجيله ، فتقدمت  به  إىل  قس

 ١٨ 



 

א א א א א

א( ، א)א

א :א ٣ 

 :أما األسباب اليت دفعتين الختيار هذا املوضوع  فكثرية ، ومن أبرزها 

 :اليت تكمن يف  قيمته العلمية ، ويظهر ذلك من  خالل  اجلوا�ب التالية  و: أمهية املوضوع : أوالً 

ــه لقضــية مهمــة مــن قضــايا التفســري  ، وهــي     :   اجلا�ــب  األول   ٦ و معرفــة الصــحيح : تناول

يف علـم التفسـري كـثري  كمـا هـو يف غـريه  مـن        التنـوع  الف املفسـرين ، فـاخت  الراجح  واألظهر من أقوال 
ال ختلوا من  األقوال املرجوحـة والضـعيفة، بـل  والباطلـة الـيت ال دليـل عليهـا ، وعليـه         العلوم  ، وكتبه  

لصـحيح مـن  الضـعيف ، والـراجح  مـن املرجـوح  ، واحلـق مـن الباطـل  ، واألصـيل مـن            معرفة افإن  ٩ 

 .وسعوا يف حبثه ودرسه  هل العلمأأَولَى ما اشتغل  به العزيز من اب ا كت تفسري يف الدخيل  

مــن أعــالم املفســرين بحــث مســتقاة مــن أقــوال إمــام  كــبري  أن مــادة  هــذا ال: اجلا�ــب الثــا�ي  
 ١٢ .)٢(، وأقواله  هلا قيمتها واعتبارها عند أهل العلم  )١(أبو جعفر النحاس رمحه ا : واللغويني  ، هو

************************** 
 .العلمية والعملية سريته وحياته  كما يتبني ذلك إن شاء ا من خالل معرفة  )١(

)٢( فقد �قل عنه كثرياً يف تفسريه  ومن أكثر املفسرين اعتماداً على أقوال النحاس  القرطيب رمحه ا . 



 

 لكـلٍ من كتـب  أبـي جعفـر النحـاس     أن هذه  األقوال مبثوثة يف  أربعة كتب :  اجلا�ب الثالث 
معـا�ي القـرآن ، وإعـراب القـرآن ،     : منها موضوعه وأسلوبه وقيمتـه عنـد أهـل االختصـاص ، وهـي       

 ٣ .والناسخ واملنسوخ ، والقطع واالئتناف 

فكل كتاب من هـذه الكتـب األربعـة خيتلـف يف موضـوعه ، وأسـلوبه عـن اآلخـر ، وال شـك أن هـذا           
عنـاء وفائـدة ، وخباصـة  مـع  تعـدد األقـوال يف        التنوع يعطي املوضوع  قـوة  وأمهيـة ً، ويزيـد الباحـث    

 ٦ .متقدم  ومتأخربني املسألة  الواحدة 

الـذي  )   التفسـري املقـارن  (  مـن ألـوان التفسـري، وهـو املسـمى بــ         لـون هذا املوضوع يعنى ب أن: ثا�ياً 
واحلاجـة  ضـوع   ، وال خيفى أثر هـذا املو  املرجوحمن ، ويوازن بينها، ويبني الراجح العلماء  يعرض آراء

 ٩ .لطالب علم التفسري إليه 

عنايــة أبــي جعفــر النحــاس رمحــه ا بــذكر أقــوال املفســرين ، و�ســبة األقــوال إىل قائليهــا ، مــع : ثالثــاً 
ة من كتبه األربعة ، ومل يكن جمرد جامع ألقوال مـن سـبقه ، بـل كـان     املناقشة والرتجيح يف مواضع كثري

 ١٢ .�اقداً وحمققاً 

هـا  ها  ، وفهمذا املوضوع  حيتم  على الدارس والباحث  مجع أقوال أهل التفسري و سـرب أن ه: رابعاً 
بينها ، ولن يتم لـه ذلـك إال بطـول النظـر  والتمـرس ، وامـتالك  األدوات        ها ، ومن ثم الرتجيحومناقشتَ

 ١٥ كتاب ا تعاىلإليه من العلم باملعينة على ذلك ، فإذا متكن منها ظفر ببغيته  وأصاب شيئاً مما يصبو 



 

  مؤلفـات   احلاجة امللحة لطالب العلم قبل غريهم  أن  يعرفوا قواعد هذا العلم ، وقد كُتبت: خامساً 
 ، وال يتسنى فهمها فهما دقيقا إال مبثل هذه الدراسات )١(يف تأصيل قواعد الرتجيح واالختيار

 ٣ .املتخصصة ،  اليت تعد تطبيقا لتلك القواعد 

، والفقـه  ، واحلـديث  ، على كثري من كتب التفسري  تتيح للباحث الوقوفه الدراسة أن هذ:  سادساً
، مما يكسـب الطالـب توسـعاً يف املعـارف     النحاس واللغة تبعاً لتنوع املسائل اليت يعرض هلا ، واألصول 
 ٦ . ، والعلوم املتنوعة  اإلسالمية

 

:א

 ٩ :أربعةُ حدود ، وهي  أما حدود البحث فيظهر من خالل العنوان أهنا

 ـ  اختيارات:  احلد األول

فيـه  مـا صـرح النحـاس    فيـدخل يف هـذا البحـث     إن شاء ا ، وسيأتي تعريف االختيار والرتجيح  
 ١٢ . والرتجيح باختياره ، إما بلفظ صريح  ، أو بإشارة يفهم منها االختيار

************************** 
مقدمة يف أصول التفسري لشيخ اإلسالم ابن تيمية ، وشرحه الشيخ ابن عثيمني رمحه ا، والقواعد : من ذلك  )١(
حسني بن / لرمحن بن �اصر السعدي رمحه ا، وقواعد الرتجيح للدكتوراحلسان لتفسري القرآن للشيخ  عبد ا 
 .وسيأتي التعريف هبا . خالد بن عثمان السبت  / علي احلربي ، وقواعد التفسري للدكتور  
 .املفسرين ليت تعنى بالرتجيح بني أقوا ل وتظهر االستفادة من هذه الكتب  يف مثل هذه الدراسة  ا  



 

 :  جعفر النحاس أبو: احلد الثا�ي 

إال إذا ال يدخل يف البحث ترجيحات واختيارات غـريه ،  ه رمحه ا ، ومدار البحث على اختياراتف
 ٣ .هبذا االعتبارالنحاس موافقاً من تقدمه ، فعند ذلك تكون ضمن شرط البحث اختارها 

 :  يف التفسري: احلد الثالث 

، ريها وتفسـ  معنـى اآليـة  ا له أثـر يف  مم وتعددت األقوال فيه  ما اختلف فيه أهل العلمفمجال الدراسة 
،  )١(إن رجـح فيـه ؛ كـاخلالف يف القـراءات     أما ما ليس له أثر يف املعنى  فال يدخل ضمن الدراسـة و و ٦ 

 .وحنو ذلك .. اللغة واإلعراب مما ال تأثري له  يف املعنى و

 :  من سورة احلجر إىل سورة النمل  :احلد الرابع 

 ٩ . فال يدخل فيه غريه مما قبله أو بعده 

:א

 :  خامتةو  قسمنيو  مقدمة ت طبيعة املوضوع أن يكون يفاقتض
************************** 

 :أن للقراءات حالتني العلماء  ذكر )١(
املــــــــد،  كمقادير وجوه النطق باحلروف واحلركات  يفالقراء ختالف ال تعلق هلا بالتفسري حبال ؛ كا:  الة األوىلاحل 
 .وحنو ذلك .. والتحقيق ، واهلمس واإلماالت ، والتخفيف ، والتسهيل ،  
ــه مـــن جهـــات متفاوتـــة ؛ كـــاختالف القـــر   : الثا�يـــة احلالـــة و  ــا تعلـــق بـ ء يف حـــروف الكلمـــات ، واخـــتالف   اهلـ
بـن  للشـيخ حممـد الطـاهر    )  ٥٥ـ   ١/٥١( والتنـوير  التحريـر : ينظـر  .  وحنو ذلك مما يـؤثر يف املعنـى   ، ..احلركات 
 .م ، �شر دار سحنون ، تو�س ١٩٧٩/عاشور ـ طبع دار مصر للطباعة  



 

 وما جيب على طالب العلم من العناية  بتفسريه  لميحا إىل فضل القرآن ، توقد تضمنت :  المقدمة

ــذلك   ــه ، وك ــار املوضــوع  أســبابوفهم ــهج البحــث خطــةَ، و اختي ــه ، و ، ومن ــفكتابت ــبعض  التعري ب
 ٣ .دعاء الو تقديرالشكر وختمت بالأخرياً ، و املصطلحات الواردة يف الرسالة

 :وفيه بابان ،  منهجه يف الرتجيحأبو جعفر النحاس ، و:  القسم األول

 :ترمجة موجزة للنحاس ، وتتضمن : الباب األول 

 ٦ .امسه و�سبه وكنيته    

 .مولده و�شأته    

 .رحالته، وطلبه للعلم    

 ٩ .مكا�ته العلمية    

 .أشهر شيوخه    

 .أشهر تالميذه    

 ١٢ .منهجه العقدي    

 .أشهر آثاره ومؤلفاته            

 .وفاته    



 

 : منهج أبي جعفر النحاس يف االختيار والرتجيح ، وفيه متهيد وفصالن: الباب الثا�ي 

 .وفيه معنى االختيار والرتجيح ، والفرق بينهما :  التمهيد

 ٣ :باحث مخسة مالنحاس ، وفيه صيغ الرتجيح عند أبي جعفر :  الفصل األول

 .الرتجيح بلفظ صريح : املبحث األول    

 .الرتجيح بأفعل التفضيل : املبحث الثا�ي    

 ٦ .الرتجيح بتضعيف املقابل : املبحث الثالث    

 .ترجيح قول بالنص على أن الدليل يدل عليه : املبحث الرابع    

 واالختيار بعبارة أخرى تشعر بذلك غري ما تقدم الرتجيح : املبحث اخلامس                     

 ٩ :وجوه الرتجيح عند أبي جعفر النحاس ، وفيه سبعة مباحث : الفصل الثا�ي 

 :الرتجيح بالقرآن الكريم ، وفيه مطالب :  املبحث األول   

 .الرتجيح بداللة عموم النص القرآ�ي : املطلب األول   

 ١٢ .نظائر القرآ�ية الرتجيح بداللة ال: املطلب الثا�ي   

 .الرتجيح بداللة ظاهر اآلية القرآ�ية : املطلب الثالث   

 .الرتجيح بداللة قراءة قرآ�ية : املطلب الرابع   



 

 .الرتجيح بداللة سياق اآلية القرآ�ية : املطلب اخلامس   

 .الرتجيح بالسنة النبوية : املبحث الثا�ي    

 ٣ :لف ، وفيه ثالثة مطالب الرتجيح بأقوال الس: املبحث الثالث    

 .قول الصحابي مقدم على قول من عداه : املطلب األول   

 .قول مجهور السلف مقدم على من عداهم : املطلب الثا�ي   

 ٦ .الرتجيح بداللة أسباب النزول ، وتأريخ النزول : املطلب الثالث   

 :فيه مطالب الرتجيح بداللة اللغة العربية وشواهدها ،  و  :املبحث الرابع    

 .الرتجيح بداللة القواعد اللغوية : املطلب األول   

 ٩ . الرتجيح بداللة املشهور واملعروف من كالم العرب: املطلب الثا�ي   

 . الرتجيح بداللة األصل املستعمل أوالً يف لسان العرب: املطلب الثالث   

 .الرتجيح بداللة الناسخ واملنسوخ : املبحث اخلامس    

عرض املسائل اليت فيها اختيار صريح ألبي جعفر النحـاس يف التفسـري، مرتبـة    :  الثانيالقسم  ١٢ 

 .حسب سور القرآن الكريم ، من أول سورة احلجر ، إىل آخر سورة النمل 

 .وفيها  أهم ما توصلت إليه من النتائج  يف هذا  البحث : اخلامتة 



 

 :فهارس، وهي تويات الرسالة وضعت عدة ، ولتسهيل االستفادة من حموإمتاماً للفائدة: الفهارس 

 .فهرس لآليات القرآ�ية  -

 ٣ .فهرس لألحاديث النبوية  -

 .فهرس آثار السلف من الصحابة والتابعني  -

 .فهرس األعالم املرتجم هلم يف الرسالة  -

 ٦ .فهرس األماكن والبلدان  -

 .فهرس األشعار  -

 .فهرس الغريب  -

 ٩ .فهرس املصادر واملراجع  -

 .فهرس املوضوعات  -

 :منهج البحث 

 ١٢ :وقد سرت فيه  على املنهج التايل  الرتمجة وصيغ الرتجيح ، : سم األول الق:  أوالً

 ما يتعلق برتمجته من ، مع ذكر أهم ألبي جعفر النحاس رمحه ا  ترمجة خمتصرة موجزة أترجم   )١(

 ول ، كمن وقفت عليه من مشائخه  يف خالل اجلزء الذي أقوم بدراسته مما مل  يتعرض له الباحث األ



 

 . )١(التفسري أو احلديث أو اللغة  

 .أذكر يف أول ترمجته املصادر واملراجع اليت وقفت عليها يف ترمجته   )٢(

من أول سـورة احلجـر  إىل آخـر     )٢(أقوم باستقراء كتب أبي جعفر النحاس األربعة جمال البحث   )٣( ٣ 

 .من صيغ وأوجه الرتجيح ستخرج ما أورده سورة  النمل وأ

أذكر مثاالً واحداً يف املنت على املسـألة املدروسـة مـن كـالم      عند دراسة صيغ الرتجيح وأوجهه  )٤(
أبي جعفر النحاس رمحه ا بتمامه ،  ثم أشري يف احلاشية إىل  أمثلـة  أخـرى  مـن كتـب أبـي جعفـر        ٦ 

 . )٣( األربعة

************************** 
ن علـي مهـارش وفقـه ا وبـارك فيـه بدراسـة       زيـد بـ  / قام الباحث األول يف هذا املوضوع الزميل الفاضل الشيخ    )١(

 .فيها وأجاد ، فجزاه ا خرياً ، وقد أفدت منها يف هذه الدراسة وافية مستفيضة عن اإلمام النحاس ، فأفاد 

اكتفيــت يف هــذا اجلــرد بنســخة واحــدة مــن هــذه الكتــب األربعــة ، ويف حــال  وجــود زيــادة أو توضــيح يف �ســخ    )١(
 :وهذا قليل ، بل �ادر ، والنسخ اليت اعتمدهتا هي ،  أخرى فأبني ذلك 

 . جبامعة أم القرى  ةالعلمي حممد بن علي الصابو�ي، �شرمعهد البحوث: الشيخ حتقيق : معا�ي القرآن   
 .بغدادألوقاف العراقية ومكتبة العا�ي ، زهري غازي زاهد ، �شر وزارة ا/ الدكتور حتقيق : إعراب القرآن         

  العالمــةومصـححة علـى   بروايـة أبـي بكـر األدفـوي عــن النحـاس ، وهـذه  النسـخة مقـروءة         :  خ واملنسـوخ الناسـ   
 .الكتب الثقافية  ةأمحد بن حممد األمني ، �شر مؤسس/ الشيخ  

 . أمحد فريد املزيدي، �شر دار الكتب العلمية: األستاذ حتقيق ) : أو الوقف واالبتداء ( القطع واالئتناف   

فإن مل يكن فيه ، ) من أول سورة احلجر إىل آخر سورة النمل : ( الذي أدرسه والشواهد من القسم كر األمثلة أذ   )٢(
ودلت الدراسات السابقة على اعتبار النحاس له حبثـت عنـه يف مظا�ـه مـن كتبـه حتـى ولـو كا�ـت خـارج �طـاق            
 .فائدة دراسيت واستفدت مما كتبه غريي يف ذلك ، بيا�اً ملنهجه وإمتاما لل 



 

 :فعملي فيه على النحو التايل  -دراسة املسائل وهو   -ما يتعلق بالقسم الثا�ي :  ثا�ياً

أقرأ  كتب النحاس األربعة قراءة متأ�ية ، وأستعرض ما ذكره  إمجاالً من أول سـورة احلجـر  إىل     )١(
آخـر ســورة  النمــل  ، ثــم  أســتخرج املســائل الــيت يكـون فيهــا رأي ظــاهر واختيــار جلــي ألبــي جعفــر    ٣ 

 النحاس رمحه ا. 

يهـــا تـــرجيح واختيــار للنحـــاس أدون مـــا يتعلـــق هبــا ، مرتبـــاً املســـائل وفـــق ترتيـــب   كــل آيـــة ف   )٢(
 ٦ .املصحف 

 : وفيما يتعلق باملسائل أوردها على النحو التايل   )٣(

[ / ] ني هكذا تأثبت اآلية حمور الدراسة يف أول املسألة وأذكر بعده اسم السورة ورقم اآلية بني معقوف
العبـارة    يشبه هذهأو ما"  ...بيان اختالف املفسرين يف : " كأن أقول  ثم أتبع ذلك بعنوان للمسألة  ٩ 

حبسب اختالف املسائل ، وأذكر من اآلية موضع املسألة فقط إن كا�ت اآلية طويلة ، وإن كا�ـت اآليـةُ   
 .قصرية ذكرهتا كاملة بالرسم العثما�ي ، برواية حفص عن عاصم 

يف املسألة ، وإن كان للنحاس كالم  خارج  عن الرتجـيح   أذكر النص الكامل ألبي جعفر النحاس  )٤( ١٢ 

 .أكتفي مبحل الشاهد فقط جتنباً للحشو واإلطالة 

 . أ�قله من كالم النحاس رمحه ا باإلحالة إىل الكتاب ورقم اجلزء والصفحةأقوم بتوثيق ما   )٥(

وقفـت   اليت أَوردهـا وأذكـر مـا      ج  الرواياتفأُخرأقوم بدراسة  املسألة  كما ذكرها النحاس ،   )٦( ١٥ 

ض هلـا  عـر عليه من روايات أخرى موافقة هلا مما مل يذكره النحاس ، وإن كان هناك روايـات أخـرى مل يت  



 

ــا الرتجــيح يف املســألة ،         ــدة  أو يتوقــف عليه ــادة أو فائ ــت تتضــمن زي ــا يف الدراســة إن كا� أشــري إليه
أستثن من األقوال إال ما شذ أو بعد ، مما �ـص  وأحاول االستقصاء يف ذلك حسب ما يتيسر يل ، ومل 

 ٣ .أهل العلم على شذوذه أو بعده  

فـإن مل توجـد تلـك املصـادر  عزوهتـا      األقوال والنقول اليت أوردها النحاس إىل مصـادرها،   أعزو ) ٧(
خطـأ   قـد يقـع يف �قـل النحـاس مـن     أ�به على ما ، و�قلتها، إال إذا مل أعثر عليها إىل الكتب املتأخرة اليت

 ٦ .الدراسة إن شاء ا  وهم ، وله أمثلة ، وسرتد يفأو 

مبينـاً عنـد    عند دراسة األقوال الواردة يف املسألة  أحافظ على تسلسلها كما ذكرها النحاس ،  )٨(
تسـعف  ، وما قيل فيه من تقويـة أو تضـعيف ، وأذكـر مـا وقفـت عليـه مـن أدلـة          كل قول ما يتعلق به 

) ظـاهر  (أو ) صـحيح  ( ، كقـوهلم   داً ببعض عبارات املفسرين املرجحـة لـه   هذا القول أو ذاك ، مؤي ٩ 

، ثـم أشـري  يف اهلـامش    )  ...باطـل  ( أو ) ضـعيف  (أو الدالة على ضعفه كقـوهلم  ، ) راجح (أو 
علـى    الدراسة بذكر ما ظهر يل أ�ه القول الـراجح أختم  إىل مواضع ذكر املفسرين لذلك يف كتبهم ،  و

العبارات الدالة علـى ذلـك ،    ، وإن كان مجهورهم على قولٍ ما ذكرت بعضالدراسة  ضوء ما ذُكر يف ١٢ 

 .وأشرت إىل بقية  كتبهم يف اهلامش 

ألتزم يف ترتيب املوافقني واملخالفني الرتتيـب الـزمين للوفيـات ، وال أخـالف ذلـك إال ألمـر يقتضـيه        )  ٩(
 ١٥ .املقام

و ،  )    (الدراســة أضــعها بــني قوســني هكــذا      يفألحاديــث الــواردة يف أصــل املســألة أو    ا  )١٠(
 ، وإن   "    " ضمن هذه  اإلشارة   ه عن غريه بوضعهمن �صوص أهل العلم ، ميزتمااقتبسته 



 

 .[   ]معقوفتني احتجت إىل إضافة تعليق، أو تفسري كلمة يف النص املقتبس فأضعه حمصوراً بني 

 : على النحو التايل  اوأما ما يتعلق باحلاشية ، فعملي فيه :ثالثاً 

 ٣ عزوها إىل مواضعها من أأقوم بتخريج األحاديث واآلثار الواردة يف منت النحاس أو يف الدراسة ، و -

ــر مســنداً    كتــب الســنة املســندة ،   ــره مــن املفســرين    وإن مل أجــد مــن أخــرج األث ، أعــزوه إىل مــن ذك
 .وغريهم  أ

للكتاب ) ك ( واجعل كتفي بالعزو إليهما ،  ا أإن كان احلديث أو األثر يف الصحيحني أو يف أحدمه - ٦ 

 . ا فأعزوه إىل كتب السنة األخرى و إن كان يف غريمهللحديث ، ) ح ( و 

، بـل أكتفـي   اً ضـعف يف بيان درجة األحاديث واآلثار اليت أوردها النحاس صحة و مل أستطرد كثرياً -
، إال إن كان احلديث أو األثر يتعلـق   فقط بذكر من صحح احلديث أو ضعفه من املتقدمني واملتأخرين ٩ 

أقوال أئمة بذكر أبني وجه االستشهاد به ، وإن كان يف إسناده من تُكلم فيه بينت ذلك ، بالرتجيح ، ف
 .اجلرح والتعديل فيه 

أوثق النصوص املنقولة عن أهل العلم توثيقاً علميـاً دقيقـاً مـن مصـادرها األصـيلة مـا اسـتطعت إىل         - ١٢ 

 ذلك سبيال. 

، والعمدة  أو الدراسة  ، ترمجة موجزة خمتصرة م يف كالم النحاسأترجم جلميع األعالم الوارد ذكره -
 ١٥ .يف ذلك كتب اجلرح والتعديل ، ألن جل املرتجم هلم من الرواة 

 لشعرية ، وكتب  ين ااوبالنسبة للشواهد الشعرية أقوم بعزوها إىل أصحاهبا ، من خالل الدو -



 

 .عتمدة املالشروح  واملصادر 

 .عرف باألماكن والبلدان من الكتب املعتمدة يف ذلك أُ -

 ٣ ألتزم الرتتيب الزمين للوفيات يف ذكر املفسرين والعلماء يف املنت ، أو يف احلاشية، ومل أستثن ذلك إال  -

 .�ادراً ، ألمر يقتضيه املقام 

اجلــزء ة ؛ بــذكر اســم الكتــاب و د يف الرســالألتــزم ذكــر املرجــع أو املصــدر كــامال يف أول موضــع يــر   -
، واسم املؤلف ، واسم احملقق ، إن وجد، وتاريخ الطبعة وجهتها ءإن كان من عدة أجزا، والصفحة  ٦ 

 .هـ لالختصار ١/١٤٢٣هكذا مثال   ط، 

وإن تكرر اسم املصـدر أو املرجـع ، أكتفـي بـذكر اسـم الكتـاب أو املؤلـف خمتصـراً ، أمـا إن كـان            -
لكن من طبعة أخرى غري الطبعة السابقة فـأبني ذلـك بـذكر اسـم     من املصدر �فسه  لنقل أو االستفادةا ٩ 

 وهكذا .. طبعة دار كذا  ، أو طبعة فالن ـ اسم احملقق ـ : الطبعة أو احملقق، فأقول مثال. 

أخرياً أذيل الرسـالة بعـدة فهـارس فنيـة ، تسـهل للقـارئ الرجـوع إىل املطلـوب ، مـن غـري تكلـف أو             -
زماً يف ترتيبها حروف املعجم ، باعتبار احلرف األول للكلمة ، عـدا فهـرس اآليـات القرآ�يـة     عناء ، ملت ١٢ 

، وفهـرس املوضـوعات   حسـب تسلسـل اآليـات يف السـورة     فعلى حسب ترتيب سـور القـرآن الكـريم     
 .فعلى حسب ترتيبها يف البحث 

 ١٥ :رات املستخدمة يف البحث اختصبعض الرموز واال -

 رات متعلقة باملصادر واملراجع ،اختصاز أستخدم يف الرسالة عدة رموز واجيمن باب االختصار واإل



 

 :وذلك بعد ذكر املصدر واملرجع كامال يف أول ذكر له يف الرسالة ، ومن املختصرات يف الرسالة  

 :املصدر أو املرجع ، فأذكره باسم مؤلفه  أختصر كثرياً اسم: أوالً 

 ٣ .عن تأويل آي القرآن للطربي بيان جامع ال: الطربي ، أي تفسري 

 .اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب : القرطيب ، أي تفسري 

 .حيح البخاري ، للحافظ ابن حجر العسقال�ي فتح الباري شرح ص :أي  الفتح ، 

 ٦ .لسان العرب البن منظور : اللسان ، أي 

تفسـري  : ؤلفـه ، فـأقول مـثال    ، فال أذكر اسم الكتاب كامال ، بل أ�سب التفسـري إىل م ) فالن ( تفسري 
 .وحنو ذلك .. البغوي ، أو تفسري البيضاوي ، أو ابن أبي زمنني 

 ٩ :فأقول مثال وهذا هو األكثر ، أكتفي تارة أخرى بذكر املؤلف دون ذكر كتابه ، : ثا�ياً 

 .يف تفسريه الكشف والبيان : الثعليب أي 

 .يف تفسريه حبر العلوم : السمرقندي أي 

 ١٢ .ية أصحاب كتب التفسري وهكذا بق

يف وابـن قتيبـة   بأمسـائهم ففـي معـا�ي القـرآن هلـم ،      عـزوت هلـم   ما الفراء ، والزجاج ، واألخفش فإذا أ
 .يف مفرداته والراغب القرآن له ، غريب 

 ١٥ .والعكربي يف التبيان يف إعراب القرآن 



 

 تأويــل املشــكل  ، أو يف ابــن قتيبــة يف: كتــب أخــرى هلــم فأمسيهــا ، فــأقول مــثال   وإن كــان العــزو إىل
 . والزخمشري يف أساس البالغة  ، سباب النزولاأل، والواحدي يف  يف غريب احلديث املعارف ، أو 

 ٣ :أذكر أحيا�اً اسم الكتاب دون مؤلفه ، �ظراً الشتهاره به ، فأقول مثال :  ثالثاً 

 .للبغوي : معامل التنزيل ، أي 

 .البن عطية : احملرر الوجيز ، أي 

 ٦ .للزخمشري : الكشاف ، أي 

 .للطاهر ابن عاشور : التحرير والتنوير ، أي 

 .لشيخ اإلسالم ابن تيمية : جمموع الفتاوى ،أو الفتاوى ، أو اموع ، أي 

 ٩ .البن كثري : والبداية والنهاية ، أي 

 .البن منظور : ولسان العرب أو اللسان ، أي 

 .لألزهري : وهتذيب اللغة ، أي 

 ١٢ .وهكذا ، وهذا مما هو ظاهر ال خيفى لدى طلبة العلم... البن فارس : أي : لغة الومقاييس 

 :دراسات سابقة 



 

ــرت دراســات            ــذا ظه ــم ، ول ــل العل ــني أه ــن ذاع صــيته واشــتهر امســه ب ــام النحــاس رمحــه ا مم اإلم
، ويف خـالل حبثـي وجـدت عـدة عنـاوين ورسـائل       متخصصة عن أبي جعفر النحـاس وآثـاره العلميـة    

 ٣ :وث تتعلق هبذا اإلمام العلم ، فكان من أبرزها وأمشلها وحب

وهــي أوســع دراســة وقفــت عليهــا عنيــت بــأبي جعفــر  : أبــو جعفــر النحــاس وأثــره يف التفســري   )١(
ل منصـور، وهـي رسـالة قُـدمت     يـ أمحد حممد هلَ/ أعدها الدكتورالنحاس كعلم من أعالم املفسرين ، 
فضيلة األسـتاذ الـدكتور   : هر ، كلية أصول الدين، وأشرف عليها لنيل درجة الدكتوراه يف جامعة األز ٦ 

هــ ،   ١٣٩٨عـام   بعـت  ، وطُكليـة أصـول الـدين ، يف ذلـك الوقـت      موسى شـاهني الشـني ، عميـد    / 
 .، يف دار املصطفى مبصر  م ١٩٧٨

ــي جعفــر النحــاس يف شــرح الشــعر     )٢( ــهج أب ــدكتور : من ــأليف ال أمحــد مجــال العمــري، األســتاذ   / ت ٩ 

احلجــم ، يف دار  ، وقــد طبــع الكتــاب يف جملــد صــغري     عد بكليــة اآلداب ، جامعــة الزقــازيق  املســا
 .م ١٩٨٢املعارف سنة 

رسالة مقدمة لنيل درجة املاجسـتري  ) معا�ي القرآن ( جهود أبي جعفر النحاس اللغوية يف كتابه   )٣( ١٢ 

سم النحو والصرف وفقه اللغة ، يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ، كلية اللغة العربية ، يف ق
عبـد ا بـن   / علي بن عبد ا الراجحي ، حتت إشـراف فضـيلة الشـيخ الـدكتور    / أعدها األستاذ 

 ١٥ .هـ ١٤١٤محد العويشق ، عام 

 :       شكر وتقدير وعرفان 

 محداً فما كان هلذا العمل أن يصل إىل ما وصل إليه إال بتوفيق ا أوالً وآخر ، فله احلمد : وبعد 



 

 . يليق جبالل وجهه وعظيم سلطا�ه على توفيقه وعو�ه وتيسريه 

ن كا�ا سبباً يف وجـودي ، وربيـا�ي صـغرياً ، وأحاطـا�ي بالرعايـة والعنايـة       ثم أثين بالشكر واالمتنان مل
 ٣ .  وأحسن مثوبتهما يف الدارينامها ا عين خري اجلزاء، جزإىل والدي الكرميني حتى غدوت كبرياً ، 

خوتي الكرام الذين كا�وا بعد ا سندا ومعينا فأثلجوا صدري بدوام سؤاهلم وحثهم واهتمـامهم ،  وإل
 .مما كان له أطيب األثر على عملي ومهيت يف هذا البحث 

هم ، على ما تكبدوه من عناء ا�شغايل عنهم ، وبعدي عن القيام بكثري من واجباتي جتـاه وألهل بييت  ٦ 

 .أسأل أ أن يبارك فيهم وينفعين وإياهم هبذا العمل ومشاركتهم مبا استطاعوا  ،

األستاذ الدكتور شيخ الفاضل اجلليل ، فضيلة شيخنا للمن الثناء أزكاه وأطيبه ، وأَجزله الشكر ومن 
بن عبد احلكيم ، الذي وافق مشكوراً على إمتام اإلشـراف علـى هـذه الرسـالة ،     عزت  د العزيزعب/  ٩ 

ــأل جهــداً يف القــراءة واملناقشــة     مــعلــى فجــزاه ا خــرياً  ــه مــن �صــح وإرشــاد وتوجيــه ، فلــم ي ا بذل
حتاجـه مـن   مـا أ والتصويب والداللة على ما ميكن اإلفادة منه ، بل رمبا قـام حفظـه ا بإعـداد بعـض     

حبوث دون طلب مين أو سؤال ، ومن له تعامل مع الشيخ حفظـه ا يـدرك منـه هـذا اخللـق النبيـل ،        ١٢ 

خوا�ي الطالب يف فضيلته من اجلديـة يف العمـل وتواضـع الـنفس ومساحتـها والبعـد عـن        مع ما ملسته وإ
األثــر الكــبري يف واهتمامــه الظــاهر التكلــف ،،، ، لقــد كــان ملالحظاتــه املفيــدة ، وتوجيهاتــه الســديدة 

إخراج البحث هبذه الصورة ، فكم أعطا�ي من مثني وقته ، وقدمين على كـثري مـن مهامـه ومشـاغله ،      ١٥ 

اجلـزاء، وبـارك لـه يف علمـه      وعـن طالبـه وحمبيـه خـري    مين وافر الشكر والثنـاء ، وجـزاه ا عـين     فله
 وردا�ي عبد الراضي محوده ، الذي / ولفضيلة شيخنا األستاذ الدكتور وعمله ، وأهله وماله  ، 



 

 توىل األشراف على هذه الرسالة  يف أول أمرها ،،، 

ــا  شــكر وال ــدين ، وعلــى    أم القــرى  جامعــةالغــراء موصــول جلامعتن ــدعوة وأصــول ال ــة ال ــة يف كلي ، ممثل
نا األجـالء  ، وأخـص منـهم    ، ورؤساء األقسـام ، ومشـاخي  ه ا املوقر ، ووكالؤعميده فضيلةُ: رأسها  ٣ 

ين ازاجلميع خري اجلزاء ، وجعل ذلـك يف مـو   يف السنة املنهجية ، فجزى اُ يمن قام بتعليمي وتدريس
 .وال بنون إال من أتى ا بقلب سليم  حسناهتم يوم ال ينفع مال

أخـص  والشكر والتقدير والدعاء أيضاً لكل من أعا�ين بقليل أو كثري من الزمالء واملعـارف واألحبـة ،    ٦ 

الذين كـان ملـواقفهم الكرميـة أطيـب األثـر يف أخـراج       منهم الزمالء الذين تقامست معهم هذا البحث ، و
 .جزاهم ا مجيعاً خري اجلزاء ف، هذا البحث ووصوله إىل هذا املكان 

وحسـيب  ’ هذه الرسالة جهد املقل ، وعمل البشـر الـذي يتعـاوره الـنقص مـن كـل جا�ـب        : ويف اخلتام  ٩ 

فيه من خطـأ أو  ، وما كان توفيق ا وكرمه أ�ي قد اجتهدت وبذلت ، فما كان فيه من صواب فمن 
وأن ل صـواهبا ، ويعفـو عـن زللـها وخللـها ،      أن يتقبـ  صريي وقلة حيليت ، فأسأل ا تعـاىل زلل فمن تق

جيعلها خالصة لوجهـه الكـريم ، وأن يـنفعين هبـا يف الـد�يا واآلخـرة إ�ـه مسيـع جميـب ، واحلمـد  أوال            ١٢ 

وآخرا ، وصلى ا وسلم وبارك على عبده ورسوله حممد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم علـى احلـق   
  .واهلدى إىل يوم الدين ،،، 

    ١٥ 

 ا�ا أن احلمد  رب العاملنيعووآخر د

 الباحث          



 

 عبد اهلادي بن علي بن سعيد الزهرا�ي
 
 ٣ 

 
 أبو جعفر النحاس

 ٦ الرتجيحاالختيار وومنهجه يف 

 
 

 ٩ أبو جعفر هذا : قال ياقوت احلموي 

صاحب الفضل الشائع ، والعلم املتعارف 
الذائع ، يسـتغين بشـهرته عـن اإلطنـاب يف     

 ١٢ .صفته

 القسم األول
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 ) ٢٧ ( 

 

 
أبو جعفر النحاس ، : الباب األول 

 وحياته
 :تتضمن ، رمحه ا رمجة موجزة للنحاس ـت

 .امسه و�سبه وكنيته    
 .مولده و�شأته    
 .رحالته، وطلبه للعلم    

 .فيه مكا�ته العلمية ، وأقوال العلماء  
 .أشهر شيوخه    
 .أشهر تالميذه    
 .منهجه العقدي    
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:א
ــو�س    ــأبي ، النحــوي ، املصــري ، يكنــى   )٢(املــرادي )١(هــو أمحــد بــن حممــد بــن إمساعيــل بــن ي ب

 . )٤(ابن النحاس: ، ويقال )٣(جعفرالنحاس
************************** 

 .اتفقت عامة الرتاجم على هذه النسبة   ) ١(
�سبة إىل مراد ، حي من اليمن، وفرع من قبائل كهالن بن سـبأ ، أو تكـون �سـبة إىل قبيلـة مـذحج مسيـت باسـم          ) ٢(

 .أبيهم  مراد بن مالك ، وهذه النسبة تفيد أ�ه ميين األصل ، مصري املولد كما سيأتي  
، )هــ ٤٦٣ت(ألبي عمر يوسـف بـن عبـد ا بـن عبـد الـرب النمـري القـرطيب         )  ١٢٨ص( واة اإل�باه على قبائل الر  

 . هـ ، دار الكتاب العربي ، بريوت١٤٠٥/ ١إبراهيم األبياري ، ط/ ت 

على من  يطلقوهنا  �سبة إىل من يعمل النحاس، وأهل مصر :  _بفتح النون واحلاء املهملة املشددتني  _النحاس   ) ٣(
 .الصفَّار : األوا�ي الصفرية ويبيعها ، ويقال له أيضاً  يعمل 

 ) .٣/٣٠٠(، واللباب ) ١/٩٩(، ووفيات األعيان ) ٧/٢٨٦( اإلكمال   

 :، وينظر يف ترمجته رمحه ا )  ١/٣٦٢( بغية الوعاة   ) ٤(
مدأبو الفضل إبراهيم حم/ ت) هـ٣٧٩ت(ألبي بكر حممد بن احلسن الزبيدي ) ٢٢٠( طبقات النحويني واللغويني _  

 .هـ ، طبع دار املعارف، مصر١٣٩٢/ط 
م ، ١٩٩٨/ ١عبـد ا بـن عمـر البـارودي، ط    / ، ت)٥/٣٦١(ألبـي سـعيد عبـد الكـريم السـمعا�ي       األ�ساب _  

 . طبع دار الفكر، بريوت 
عبـد ا  / ، ت د)هـ٤٦٦ت(ألبي حممد عبد العزيز بن أمحد الكتا�ي ) ٦٩( ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياهتم _  

 .هـ ، طبع دار العاصمة، الرياض ١/١٤٠٩ابن أمحد احلمد ، ط 
لعلــي بــن هبــة ا بــن أبــي �صــر املعــروف بــابن ) ٧/٢٨٦( اإلكمــال يف رفــع االرتيــاب عــن املؤتلــف واملختلــف _  

 .هـ ، طبع دار الكتب العلمية ، بريوت ١/١٤١١، ط)٤٧٥ت(مأكوال  
 )  هـ٥٧٧ت(ألبي الربكات عبد الرمحن بن حممد املشهور بابن األ�باري ) ٢١٧( ألدباء�زهة األلباء يف طبقات ا _  
 . املنار ، عمان ، األردن  مكتبةهـ ، طبع ٣/١٤٠٠إبراهيم السامرائي، ط/ ت  



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

************************** 
ــاء _   ، )  ٦٢٦ت( ألبــــي عبــــد ا يــــاقوت بــــن عبــــد ا الرومــــي احلمــــوي   ) ٦٢١_١/٦١٧( معجــــم األدبــ

 . الكتب العلمية ، بريوت  هـ ، طبع دار١/١٤١١ط 
ألبي احلسن علي بن حممد بن عبد الكريم اجلزري عـز الـدين ابـن األثـري     ) ٣/٣٠٠( اللباب يف هتذيب األ�ساب _  

 .هـ ١٤٠٠/، طبع دار صادر ، بريوت ، سنة )هـ٦٣٠( 
حممد أبو / ت) ٦٤٦ت(با�ي القفطي ألبي احلسن علي بن يوسف الشي) ١/١٠١(إ�باه الرواة على أ�باه النحاة  _   

 .هـ،طبعة دار الفكر العربي، القاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافية ، بريوت ١/١٤٠٦، ط الفضل إبراهيم 
ألبــي العبــاس أمحــد بــن حممــد ، املعــروف بــابن خلكــان ) ١٠٠،  ١/٩٩(وفيــات األعيــان وأ�بــاء أبنــاء الزمــان _  

 .م ١٩٦٨/ سنة  إحسان عباس ، طبعة دار الثقافة بلبنان ،/ ت) هـ٦٨١ت( 
) هــ ٧٤٨ت(املعـروف بـابن الـدمياطي    ألمحـد بـن أيبـك بـن عبـد ا احلسـيين        املستفاد من ذيـل تـاريخ بغـداد    _  

 .هـ، دار الكتب العلمية ، بريوت ١/١٤١٧مصطفىعطا، ط/ ت) ١٩/٧٢(مطبوع ضمن تاريخ بغداد،  
شــعيب / ت) ٧٤٨ت (عثمــان الــذهيب  ألبــي عبــد ا حممــد بــن أمحــد بــن ) ١٥/٤٠١( ســري أعــالم النــبالء _  

 .هـ ، طبع مؤسسة الرسالة ، بريوت ٤/١٤٠٦األر�اؤوط ومجاعة ، ط 
م ، طبـع مطبعـة   ١٩٨٤/ ٢صـالح الـدين املنجـد، ط   / لإلمـام الـذهيب، ت د  ) ٢/٢٥٢(العرب يف خـرب مـن غـرب     _  

 .حكومة الكويت  
هـــ دار ١٤٠٧/ ١الســالم تــدمري ، ط  عمــر بــن عبــد  / للــذهيب، ت  د ) ١٥٦، ٢٥/١٥٥( تــاريخ اإلســالم  _  

 .الكتاب العربي ، بريوت  
أمحـد  / ت ) هــ ٧٦٤ت(لصـالح الـدين بـن خليـل الـدين بـن أيبـك الصـفدي         ) ٢٣٨،  ٧/٢٣٧( الوايف بالوفيـات  _  

  .هـ ، دار إحياء الرتاث ، بريوت ١٤٢٠/ تركي مصطفى، ط  األر�اؤوط و 
، ) هــــ٧٦٨ت(ي حممـــد عبـــد ا بـــن أســـعد اليـــافعي ألبـــ) ٢/٢٢٧( مـــرآة اجلنـــان وعـــربة اليقظـــان_   

 .هـ ، دار الكتاب اإلسالمي ، القاهرة ١٤١٣/ط 
 أمحد أبو ملحم / ، ت د)هـ٧٧٤ت(ألبي الفداء ابن كثري الدمشقي ) ١١/٢٣٦( البداية والنهاية_   
 .هـ ، دار الكتب العلمية ، بريوت ١٤٠٥/ ١وآخرين ، ط  
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************************** 
عـادل  / ، ت)هــ ٨١٠ت(طيـب القسـنطيين اجلزائـري   اس أمحـد بـن حسـني ابـن اخل    ألبي العبـ ) ٢١٣ص( الوفيات_   

 .م  طبعة دار اإلقامة اجلديدة ، بريوت ٢/١٩٧٨، ط �ويهض 
حممد املصـري  / ، ت  )هـ٨١٧ت( حملمد بن يعقوب الفريوز آبادي ) ٦٢ص( البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة_    

 .سالمي ، الكويت هـ ، مجعية إحياء الرتاث اإل١/١١٤٠٧ط،  
عبد العزيـز  / ، ت)هـ٨٥٢ت(علي ابن حجر العسقال�ي للحافظ أمحد بن ) ٢/٢١٨( �زهة األلباب يف األلقاب_   

 .هـ ،  مكتبة الرشد ، الرياض ١/١٤٠٩بن حممد بن صاحل السديري ، طا 
بـــن تغـــري بـــردى ألبـــي احملاســـن مجـــال الـــدين يوســـف ) ٣/٣٠٠(النجـــوم الزاهـــرة يف ملـــوك مصـــر والقـــاهرة _   

 .، طبعة وزارة الثقافة واإلرشاد القومي ، مصر ) هـ٨٧٤ت( 
الفضـــــل  حممد أبو  /ت، )هـ٩١١ت(جلالل الدين السيوطي) ١/٣٦٢( بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة_   

 . ، صيدا  هـ ، املكتبة العصرية١٤١٩/إبراهيم ، ط 
الكتـــب العلميـــة ،   ، طبع دار )هـ٩٤٥ت(بن علي الداوودي  للحافظ حممد) ٧٠ـ  ١/٦٨( طبقات املفسرين_   

 .دار الباز ، مكة املكرمة : بريوت ، توزيع  
املعـروف  ن عبد ا  القسطنطيين الرومـي ،  ملصطفى ب) ١/١٢٣( كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون_   

 .هـ ، دار الفكر ، بريوت ١٤١٠/، ط)هـ١٠٦٧ت(حباجي خليفة  
ــ_    أمحـــد ابـــن العمـــاد احلنبلـــي العكـــري  لعبـــد احلـــي بـــن ) ٢/٣٤٦(ذهب يف أخبـــار مـــن ذهـــب شـــذرات الـ

 .، �شر دار إحياء الرتاث العربي ، بريوت  )هـ١٠٨٩ت( 
هـــ  ١٤١٧ /١ســليمان بــن صــاحل اخلــزي، ط /ألمحــد بــن حممــد األد�ــه وي ، ت د  )٧٢ص(طبقــات املفســرين _   

 . لعلوم واحلكم ، املدينة املنوره مكتبة ا 
البغـدادي مطبـوع    إلمساعيل باشا) ٥/٦١) ( أمساء املؤلفني وآثار املصنفني من كشف الظنون ( هدية العارفني_    

  . ضمن كشف الظنون  
 .م ، دار العلم للماليني ١١/١٩٩٥، ط) ١/٢٠٨(خلري الدين لزركلي  األعالم_   
 . بريوت، �شر دار مكتبة احلياة ،  م١٩٧٨/ ٢جلرجي زيدان ، ط)  ٢/٤٩١( تاريخ آداب اللغة العربية _   
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،:
علـى وجـه   زمـان ومكـان والدتـه     ذكرت املصادر اليت ترمجت للنحـاس أ�ـه مصـري مـن غـري أن تـذكر      

بـل وتلقـى العلـم هبـا وعنـه      ، و�شـأ وترعـرع يف مصـر   ا تعـاىل ولـد    أ�ـه رمحـه   ذاهالتحديد ، ومعنى 
أ�ه �شأ يف أسـرة  ليسـت باألسـرة الغنيـة       _النحاس   _أما حالته االجتماعية فيظهر من لقبه أُخذ، 

املوسرة ؛ ألن عمل  األوا�ي النحاسية  وأمثال ذلك من الصناعات كا�ت من أعمال  الطبقـات الفقـرية   
 .)١(يف ذلك العصر

מ ،: 
 بــدأ أبــو جعفــر النحــاس رمحــه ا تلقــى العلــم وطلبــه يف مســقط رأســه مصــر ، وكــان مييــل إىل العلــوم

، وعندما شب  وأصبح قـادراً علـى   )٢( إال أن شهرته  يف العلوم اللغوية كا�ت أغلبالشرعية واللغوية 
 ،  )٤(راأل�بافزار الكوفة و فتنقل فيها )٣(إىل العراقالرحلة رحل 

************************** 
 .العامة املصرية   اهليئة �شر، هـ ١٣٩٠/أمحد خمتارعمر ـ ط/ للدكتور)  ٦٣ص( تاريخ اللغة العربية يف مصر_   
 .، طبعة دار املعارف ، القاهرة  م ٢/١٩٦٨شوقي ضيف ، ط/ للدكتور) ٣٣٤ص(املدارس النحوية _   

 .أمحد حممد هليل / للدكتور) ١٧ص(التفسري أبو جعفر النحاس وأثره يف   ) ١(

 .من شهرته بالعلوم الشرعية األخرى قد اشتهر رمحه ا باللغة أكثر ، فكما يتضح ذلك من خالل مؤلفاته   ) ٢(

  .وابن األ�باري  و�فطويه  الزجاج  : حناهتا وأدبائها أمثال  در رحلته إىل العراق ، ولقائه علمائهااملصاأثبتت    )٣(
 ياقوت ألبي عبد ا ) ٥٦١ـ ٤/٥٥٧(معجم البلدان . بلد معروفة مشهورة بأرض بابل من سواد العراق: الكوفة    )٤(
 .بريوت هـ ، دار الكتب العلمية ، ١/١٤١٠طفريد بن عبد العزيز اجلندي ، / ت  احلموي ،  
 ) .١/٣٠٥(معجم البلدان .  مدينة على الفرات تقع غرب بغداد ، بينهما عشرة فراسخ :  واأل�بار  

ــالتقى   ــى     :  بالكوفــةف ــة ، والتق ــن مساع ــن احلســن ب ــد ب ــارحمم ــا�ي      : باأل�ب ــد املع ــن حمم ــراهيم ب ــن إب إســحاق ب
  )٣/١٦٧ . ( 
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ومشــاخيها، حتــى مجــع علمــاً غزيــراً يف اللغــة  ئهــا عــن علما، فأخــذ )٢(، ثــم زار الشــام )١(وقرقيســيا
ف على دراسـة  ، فعك فاق كثرياً من أقرا�ه يف  وقته  ثم عاد إىل مصر ف،  )٣(واألدب والنحو وغريها

ثـم عـاد إىل مصـر ، ومسـع هبـا      : " العلوم الشرعية كالتفسري واحلديث والفقه وغريها ، يقول الصفدي 
 . )٥("  )٤(أمحد بن حممد بن سالمة  الطحاوي، والنسائي، وبكر بن سهل الدمياطي: مجاعة ، منهم

************************** 
 ) . ١/٢٦٩( فحدث فيها عن سعيد بن موسى ، كما قال يف معا�يه    )١(
سعد بن  افتتحها  قرقيسياء ،: وتسمى أيضاً فرات ، بلد على هنر اخلابور، عند مصب اخلابور يف ال:  وقرقيسيا  

 . هـ صلحاً عندما كان يف املدائن  ١٦سنة  أبي وقاص  
 ) . ٤/٣٧٣( معجم البلدان   
مـدينتان  ، ومهـا   وغـزة  الرملـة صرح النحاس رمحه ا يف أكثر من موضـع مـن كتبـه أ�ـه التقـى بـبعض املشـائخ يف           )٢(

 ) . ٤/٢٢٩و  ٣/٧٩( معجم البلدان . عظيمتان بفلسطني  
وقـــال يف  ، )  ٣/١٠٢(  معا�ي القرآن  ". بالرملةحدثنا عبد ا بن إبراهيم املقرئ البغدادي : " قال أبو جعفر   

 )٣/٥٤٥(املعا�ي  ." بغزةحدثنا احلسن بن فرج " : آخر  موضع  

، واالسـتنباط  وب الفريد ، واحلجـة القويـة   يشهد لذلك كثرة مؤلفاته ومصنفاته ، واليت حتوي العلم الكثري ، واألسل  ) ٣(
 .املتميز  

 .إن شاء ا تعاىل عند ذكر مشايخ أبي جعفر النحاس ترامجهم تأتي   ) ٤(

 ) . ٧/٢٣٧( الوايف بالوفيات   ) ٥(
وصـنف  ، كـان إمامـاً يف اللغـة واألدب ،    خليل بـن أيبـك بـن عبـد ا ، صـالح الـدين الصـفدي         :هو  والصفدي  

 .هـ  ٧٦٤من املؤلفات يف التاريخ واألدب واللغة ، تويف بالطاعون سنة  العديد 
حممــود / ، ت د) هـــ٧٧١ت(دالوهاب الســبكي لتــاج الــدين عبــ) ومــا بعــدها ١٠/٥(طبقــات الشــافعية الكــربى   

ــاحي ود  ــو ، ط / الطن ــدالفتاح احلل ـــ ، دار هجــر ل ٢/١٤١٣عب )  ١/٩١( لطباعــة والنشــر ، ومعجــم احملــدثني   ه
ــذهيب  ـــ٧٧٤ت( لل ــد/، ت د) ه ــة ، طاهل احلبيــب  حمم ــة الصــديق   ١٤٠٨/ ١يل ـــ ، مكتب ــات  الطــائفه ، وطبق
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א א ، :א
ومـن أبـرز   ،  ، ويظهر ذلك من خالل ترمجتـه وآثـاره الـيت تركهـا     شتى  فنون النحاس رمحه ا يف برع 

علم اللغة والنحـو واألدب ، فكـان مـن مشـاهري علمـاء النحـو الـذين يرجـع         :  بغ فيها وبرع العلوم اليت �
الكوفية والبصـرية  : يف االختالف بني املدرستني  ن تأليفه إليهم ، ويستفاد منهم ، وال أدلّ على ذلك م

 . )١( ))املقنع يف اختالف البصريني والكوفيني ((  املسمى  ه، يف كتاب
، فـربز  يف   اللغة فقط ، بـل بـرع يف العلـوم الشـرعية املتعـددة     علوم �فسه على ا مل يقْصر إال أ�ه رمحه 

املؤلفـات  وغريهـا ، فبحـث يف مضـامينها، وألـف      )٤(، والفقـه )٣(، واحلـديث )٢(علوم  القرآن ، والتفسري
يـة ، كـثري التـأليف ،    وكان واسـع العلـم ، غزيـر الروا    : "يف بياهنا ، وتقريبها إىل الناس ، يقول الزبيدي 

 وكان ال يتكرب أن .. ومل يكن له مشاهدة ، فإذا خال بقلمه جود وأحسن، وله كتب يف القرآن مفيدة 

************************** 
هــ  ١/١٤٠٧احلافظ عبد العليم خان ، ط/ ت د) هـ٨٥١ت(محد بن قاضي شهبة ألبي بكر أ )٣/٨٩(الشافعية  
 .، عامل الكتب ، بريوت  

 ) . ٢٠ص(لنحاس وأثره يف التفسري هلليل  ا، وأبو جعفر ) ٣٣٤ص(املدارس النحوية لشوقي ضيف : ينظر   ) ١(

واملنســوخ ، والقطــع  قــرآن ، وإعــراب القــرآن ، والناســخ    معــا�ي ال: القيمــة  هتصــا�يفُوخــري دليــل علــى �بوغــه       )٢(
�قلـه  . راءيف طبقـات القـ  ه  عـد على تقدمه أن أبا عمـرو الـدا�ي   ، ومما يدل  اليت هي جمال هذا البحث واالئتناف  
 ) .١/٣٦٢(بغية الوعاة  السيوطي يف 

احلـديث تلـك   النسـائي رمحـه ا ، وممـا يشـهد لعنايتـه بعلـم        وقد أخذ احلديث عن أحد األئمة الستة وهو اإلمـام    )٣(
 يف موضعه  التعليقات اليت يوردها يف كتبه على ما يذكره من األحاديث ، وسيأتي بيا�ه إن شاء ا . 

احلــداد ليلــة يف كــلِّ  كان حيضر حلقة ابن احلداد الشافعي وكا�ت البن " : ل الزبيدي ويدل على عنايته بالفقه قو  ) ٤(
طبقـات  . "جملسه تلك الليلـة  رائق النحو ، فكان ال يدع حضور مجعة ، يتكلم فيها عنده يف مسائل الفقه على ط 
   ) . ٢٢٠ص( النحويني واللغويني  
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 . )١( .. ." يسأل الفقهاء وأهل النظر ، ويناقشهم عما أشكل عليه من تأليفاته 
 . )٢( " وكان فاضال  ": وقال ابن مأكوال 

الذائع ، الذي يستغنى بشـهرته عـن    فضل الشائع ، والعلم املتعارفصاحب ال ": وقال ياقوت احلموي 
 . )٣( "اإلطناب يف صفته 

************************** 
 ) . ٢٢٠ص( طبقات النحويني    )١(
متفننـا فقيهـاً   أبو بكر األشبيلي القـرطيب ، كـان   حممد بن حسن بن عبد ا بن مذحج الزبيدي ، : و ه والزبيدي  

 .هـ  ٣٧٩أديباً شاعراً ، وكان مع ذلك من أهل احلديث والفقه ، تويف سنة  
 ) .١/١٩٤(للفريوز آبادي ، والبلغة ) ٣٧٤ _٤/٣٧٢(، ووفيات األعيان ) ٥/٣٢٩(معجم األدباء للحموي   

ــو الربكــات األ�بــاري يف �زهــة ا  ) ٧/٣٧٣( اإلكمــال )٢( ــن خلكــان ) ٢١٧ص(أللبــاء ، وبنحــوه قــال أب يف وفيــات ، واب
 ) .١/٩٩( األعيان  
ســـــــــنة  ويف ن لبيباً عارفاً عاملاً خطيباً، تعلي بن هبة ا بن جعفر ، أبو �صر البغدادي ، كا: هو  وابن ماكوال  

 .هـ ، وقيل غري ذلك ٤٨٥ 
علي حممـد  /، ت )هـ٧٦٤ت( لصالح الدين حممد الكتيب )  ٢/١٥٩(، وفوات الوفيات ) ٤/٣٤٣(ألدباء معجم ا  

م ، دار الكتـــب العلميـــة ، بـــريوت ، وطبقـــات احلفـــاظ  ١/٢٠٠٠، وعـــادل أمحـــد عبـــد املوجـــود ، ط  معـــوض 
 .العلمية ، بريوت هـ ، دار الكتب ١/١٤٠٣السيوطي ، طجلالل الدين )  ٤٤٣ص( 

 ) . ١/٦١٨( ألدباء معجم ا   )٣(
أديباً شـاعراً   احلموي البغدادي ، كان مؤرخاً شهاب الدين ياقوت بن عبد ا الرومي أبو عبد ا: هو  واحلموي  

 .هـ ، وقيل غري ذلك ٦٢٦تويف سنة  ، أخبارياً  
ــن خلكــان     ــ ٦/١٢٧(وفيــات األعيــان الب ــاريخ اإلســالم للــذهيب  )١٣٩ـ ــزان ، ولســان ا) ٢٧٠ -٤٥/٢٦٩(، ت ملي

هـ  طبعة مؤسسة األعلمي ١٤٠٦/ ٣لنظامية باهلند ، طدائرة املعارف ا/ البن حجر العسقال�ي ، ت) ٦/٢٣٩( 
 . للمطبوعات ، بريوت  
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ه أحسـن مـن لسـا�ه، وحبـب إىل     وقلمـ .. من أهل الفضل الشائع ، والعلـم الـذائع    ": وقال السيوطي 
 . )١( "األخذ منه ، وا�تفع به خلق الناس 

كـثرية، وتصـا�يفه العديـدة يف شـتى الفنـون والعلـوم        وعليه فإن النحاس عليه رمحة ا قد برع يف علـوم 
خري شاهد على فضله وسعة علمه ، كما أن ثناء العلماء عليه وعلى مؤلفاته يـدل داللـة أكيـدة علـى     

رمحـه ا   )٢( "وكان ينظَّر يف زما�ه بابن األ�باري وبنفطويه للمصريني " ، عظيم منزلته ، ورفعة مكا�ته 
 .رمحة واسعة 

:
مصر أو خارجهـا يف رحالتـه وطلبـه    أخذ النحاس رمحه ا عن كثري من العلماء يف زما�ه ، سواء يف 

جلس إىل علماء إ�ه الناظر يف مصادر ترمجته ، ويف مصنفاته يرى تنوع ثقافته ، وتعدد مشاربه ، ف، و
      اء وتلقـى عنـهم ،  اللغة والنحـو واألدب وأخـذ منـهم ، وشـارك يف جمـالس القـر   لَـقالعلـم يف   وحضـر ح

ه شيوخ وعلماء أخذ عنهم ، وسـأورد هنـا يف هـذا    ، وله يف ذلك كلالتفسري واحلديث والفقه وغريها
 النحاس يف كتبه ادر ترمجته ، ومن خالل ما ذكره مصمن املقام املشاهري منهم على وجه االختصار، 

************************** 
 ) . ١/٣٦٢( بغية الوعاة    )١(
مـؤرخ  ألسـيوطي ، أبـو الفضـل ، إمـام حمـدث      جالل الدين عبد الـرمحن بـن أبـي بكـر بـن حممـد ا      : هو  والسيوطي  

 . هـ�٩١١يف املشهورة ، تويف سنة ، برز يف مجيع الفنون وفاق األقران ، صاحب التصا أديب 
 )٣٣٥ـ٣٢٨ص(حاسن من بعد القرن السابع ، والبدر الطالع مب)٥٢، ٨/٥١(شذرات الذهب البن العماد احلنبلي  
 )٣٠٢،  ٣/٣٠١(ركلي للزرفة ببريوت ، واألعالم  ، طبعة دار املع)هـ١٢٥٠ت(للعالمة حممد بن علي الشوكا�ي   

 .) ١٥/٤٠١(قاله الذهيب يف السري   )٢(
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 : )١(ايلالرواية واألخذ عنهم ، وميكن تقسيم شيوخه على النحو التمن 
א:  :א

، كـان مـن أهـل الفضـل والـدين،       إبراهيم بن السري بن سـهل ، أبـو إسـحاق السـقطي    : الزجاج )  ١(
عاملـاً  أشهر تالميذ املربد ، وكان االعتقاد ، مجيل املذهب ، وكان إماما يف اللغة والنحو ، من حسن 

 . )٢(هـ٣١١، تويف سنة وإعرابه ا�ي القرآن بالتفسري وعلوم القرآن ، صاحب كتاب مع
، وهذا يتضح مـن  )٣(صرح كثري من أصحاب الرتاجم بأخذ النحاس عنه، وأ�ه الزمه طويال، واعتز به

 . )٤(كثرة استشهاد النحاس بأقواله يف كتبه
 عنه علي بن سليمان بن الفضل ، أبو احلسن النحوي، مل يشتهر : األصغر أو الصغري األخفش )  ٢(

************************** 
  . أذكر أمثلة لنقله عن مشائخه من اجلزء الذي أدرسه إال إذا مل أجد ، فأذكرها من األجزاء األخرى   )١(
 طبـع ،  هــ ٤/١٤٠٥ط، )هــ ٤٣٠ت(ي ألبي �عـيم أمحـد بـن عبـد ا األصـفها�     ) ١٠/٣٠٥(حلية األولياء : ينظر    )٢(

، والبلغـة  ) ١٤٩، ١١/١٤٨(، والبدايـة والنهايـة   ) ٩٥ـ    ١/٨٢(ار الكتـاب العربـي ، بـريوت ، ومعجـم األدبـاء      د 
 ) .١٢ـ  ١/٩(، وطبقات املفسرين للداوودي ) ٤٥ص( 

 .وغريها ) ١/١٠١(، وأ�باء الرواة ) ٢١٧ص(، و�زهة األلباء ) ٢٢٠ص(طبقات النحويني واللغويني : ينظر    )٣(

قـال  :" ، أو " مسعـت  :" ، ورمبـا قـال   �قل أقوال الزجاج يف كتبه إما بنصها أو مبعناهـا من النحاس رمحه ا أكثر    )٤(
ومن النادر أن جتد مسألة مل ينقل فيها شيئا عن شـيخه الزجـاج   " يف كتابي عن أبي إسحاق :" أو " أبو إسحاق  
 ، ٣/٢٥٣(، وإعـراب القـرآن   ) ٤/٨٣(و ) ٤٦٧، ٢/٤٣٢(معـا�ي القـرآن   : وينظر على سبيل املثال ال احلصر ،  
٥٠٣،  ٤٤٦،  ٤٣٨،  ٤٢٧،  ٤٢٢،  ٤٢١ ، ٤/٤١٦(و ) وغريها كـثري   ٢٧٦،  ٢٧٢،   ٢٧١، ٢٥٥،٢٦٤ 
ــا  ٥٣٧،  ٥٣٤  ٥٢٠،  ٥١٤،  ٥١١، ٥٠٩،   ــوخ  ،) وغريهـ ــع واالئتنـــاف  )١٦٥ص(والناســـخ واملنسـ ، والقطـ
 .حاسِ به واضح يف كتبه ، وخباصة يف كتاب اإلعراب  وتأثر الن )  ٣٨٠،  ٣٧٠،  ٣٤٥،  ٣٠٩،  ٢٩٣( 
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 زار عندما  تصنيف وال شعر، وكان يف غاية الفقر، إال أ�ه كان إماماً عاملاً من علماء اللغة وأئمتهم، و
 . )١(هـ٣١٥، تويف سنة  النحاس فأكثرأخذ عنه ـ ه٢٨٧صر سنة م

 .)٢(، وذكر ذلك معظم من ترجم له  مساه النحاس بامسه يف كتبه ، وصرح بالسماع منه
 .نحاس أقوالَ املربد وهو ممن أخذ عنه ال

حممد بن الوليد بن والد ، أبو احلسني التميمي النحوي ، أخذ اللغة عن املربد وثعلـب  :  ابن والَّد)  ٣(
 . )٣(هـ٢٩٨، وكان جيد الضبط واحلفظ ، صاحب مصنفات يف النحو واللغة ، تويف سنة 

، وهـو   )٤(قال : وأحيا�ا يقول  مساه النحاس يف مصنفاته بامسه ، وصرح بسماعه منه يف عدة مواضع
 .أيضاً ممن أخذ عنه النحاس أقوال املربد 

 حممد بن أمحد بن إبراهيم ، أبو احلسن النحوي ، إمام عامل يف العربية والنحو ، كان حيفظ :  ابن كيسان) ٤(

************************** 
ــاريخ ) ١٥٣ص( والبلغة  ،) ١٣١_٤/١٢٦(، ومعجم األدباء ) ١١٥ص(طبقات النحويني واللغويني    )١( ، وتـــــــــــــــــــ

ف بـابن  ألبـي القاسـم علـي بـن احلسـن الشـافعي ، املعـرو       ) ٤١/٥١٨(، وتاريخ مدينـة دمشـق   ) ١١/٤٣٣(بغداد 
ب الــدين أبــي ســعيد عمــر بــن غرامــة العمــري ، طبعــة دار الفكــر بــبريوت ، ســنة حمــ/ ، ت)هـــ٥٧١ت(عســاكر  
 .م ١٩٩٥ 

 ٣٢٤،  ٢٩٩،  ٢٩١،  ٢٨١ ، ٢٦١، ٣/٢٠٤(إعـراب القـرآن   ) ٥/٥٠(معـا�ي القـرآن   : ينظر على سبيل املثال    )٢(
،  )٥١٥،  ٥٠٣،  ٤٨٥، ٤٦٣،  ٤٥٢،  ٤/٤٤٠(و )  ٣٨١،  ٣٦٢،  ٣٥٨،  ٣٤٤،  ٣٣٦،  ٣٣٥،  ٣٣٤، 
 .وأكثر أقوال املربد يرويها النحاس عنه )٣٦٩،  ٣٣٩(، والقطع والئتناف )١٢٢ص( والناسخ واملنسوخ  

، ) ١/٢٥٩(، وبغيـة الوعـاة   ) ٥/٤٧٦(األدبـاء  ، ومعجـم  ) ٢١٧ص(طبقات النحويني واللغويني : ينظر ترمجته يف    )٣(
 ) .٦/٢١(وهدية العارفني  

  .) ٥٣٢،  ٤٩٥،  ٣٢٧،  ١٩٦،  ٣/١٩٠(، وإعراب القرآن ) ٤/٤٦٥(ا�ي القرآن مع: ينظر على سبيل املثال    )٤(
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يف النحـو ،   كتـاب املهـذب  : املذهبني الكويف والبصري يف النحو ، له عدة مصنفات يف اللغة وغريهـا ، منـها   
ــويف ســنة        ــدة ، ت ــرآن يف مصــنفات أخــرى عدي ــا�ي الق ــداء ، ومع ــاب الوقــف واالبت ـــ ،  ٢٩٩وكت ــل ه : وقي

 . )١(هـ٣٢٠
، وصـرح يف مواضـع   " سـألت  :" ، وأحيا�ـاً   "قـال ابـن كيسـان     ": يف مصـنفاته بقولـه   ذكـره النحـاس   

 . )٢(سماعه منهبمتعددة 
العتكي األزدي ، أبو عبد ا الواسـطي ، املشـهور بنفطويـه     إبراهيم بن حممد بن عرفة: �فطويه )  ٥(

لدمامته وسواده ، شبهوه بالنفط ، كان مقرئاً متقنناً ، فقيهاً ظاهرياً، حمدثاً ومؤرخاً ، وكـان إمامـاً يف   
 . )٣(هـ ٣٢٣اللغة والنحو واألدب ، تويف سنة 

 . )٤( منه ، وكذا صرح النحاس بسماعه صرح من ترجم للنحاس بسماعه منه 
 حممد بن القاسم بن حممد بن بشار ، أبو بكر األ�باري ، صاحب كتاب الوقف : ابن األ�باري )  ٦(

************************** 
، ) ٥/٩٣(، ومعجـم األدبـاء  ) ١٧٨ص(األلبـاء   ، و�زهـة ) ١٥٣ص(طبقـات النحـويني واللغـويني    : ينظر ترمجتـه يف     )١(

 ) .٢/٥٨(وطبقات املفسرين للداوودي  

 . )٣١٥(والقطع والئتناف ) ٤/٥٢٣(و )  ٣٤٦،  ٣٣١،  ٣/٣١٧(إعراب القرآن : ينظر على سبيل املثال    )٢(

/ ت) هـــ ٤٦٣ت(كــر اخلطيــب البغــدادي   ألبــي ب ) ١٦١-٦/١٥٩(، وتــاريخ بغــداد  ) ١/١٥٩(معجــم األدبــاء    ) ٣(
، ومعرفـة  )١/١٠٩(، لسـان امليـزان   هـ ،دار الكتب العلميـة ، بـريوت   ١٤١٧/  ١عبدالقادر عطا ، ط مصطفى  
الكتــب للنشــر ، عــامل ١/١٤٢٤طيــار ألــيت قــوالج ، ط/ ألبــي عبــد ا الــذهيب ، ت د) ٢/٥٤٤(القــراء الكبــار  
للداوودي ، وطبقات املفسرين ) ٤٦ص(البلغة البحوث اإلسالمية التابع لوقف الديا�ة الرتكي ، وبالتعاون مع مركز  
 )١/٢١(. 

 ) .٦/٧١٥(رآن ، إعراب الق) ٦/٦٤(و ) ٤/٢٨٦(معا�ي القرآن : ينظر على سبيل املثال    )٤(
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واالبتــداء وغــريه مــن الكتــب النافعــة ، واملصــنفات الكــثرية ، كــان مــن حبــور العلــم يف اللغــة والتفســري  
ما�ـه بـاألدب والنحـو، وأكثـرهم     واحلديث، وكان ثقة أديباً ديناً فاضال من أهل السنة، من أعلم أهـل ز 

أخذ عنـه النحـاس النحـو الكـويف ، كمـا قـال أصـحاب        ، )١(هـ٣٢٨حفظاً للشعر واألخبار، تويف سنة 
 .الرتاجم 

ي ، أبو العبـاس البصـري ، املشـهور    حممد بن يزيد بن عبد األكرب الثمايل األزد:  أبو العباس املربد) ٧(
العربيـة ، وإليـه ا�تـهى علمهمـا يف بغـداد، صـاحب تـأليف        باملربد ، حنوي مـؤرخ ، شـيخ أهـل النحـو و    

 . )٢(هـ٢٨٦: هـ، وقيل٢٨٥، تويف سنة  وتصنيف
ني مـا يزيـد   ، وهذا كالم فيه �ظر ؛ ألن بني الرجل)٣( أخذ عنه مباشرةه أ�ذكر بعض من ترجم للنحاس 

ع النحاس ، واملعـول  وال يعول على هذا االعرتاض لنفي مسا، )٤(اللقاء بينهماكر أ�ُعلى �صف قرن ، ف
لو مسع منه لبني ذلك ، وخباصة أ�ه كان يعتد بأقواله ويعول عليهـا  ، وعليه عدم التصريح  بالسماع منه 

 ، وأكثر ما يذكره النحاس عنه أخذه )٥(غالب كتب الرتاجم ذكرت أ�ه أخذ عن أصحاب املربد، و

************************** 
حممـد حامـد   / ، ت)هــ ٥٢٦ت(الفـراء ، ابـن أبـي يعلـى     ألبي احلسـني حممـد بـن حممـد     )  ٢/٦٩(طبقات احلنابلة    )١(

 .) ٢/٢٣٠(، وغاية النهاية )  ٢١٢ص(، والبلغة )١١/١٩٦(، والبداية والنهاية  ، بريوت الفقي، دار املعرفة 

) ٢/٢٨٠(، وغايـة النهايـة يف طبقـات القـراء     )٤٨٦ـ    ٥/٤٧٩(اء ، ومعجـم األدبـ   )٣٨٧ــ ٣/٣٨٠(تـاريخ بغـداد      )٢(
هـــ، دار ١٤٠٢/ ٣ج برجسرتاســر ، ط: عتنــى بنشــره ، ا)هـــ٨٣٣ت(اخلــري حممــد بــن حممــد ابــن اجلــزري  ألبــي  
 ) .٨/١٥(، واألعالم ) ٥٧٧،  ١٣/٥٧٦(، والسري ) ٤٣١، ٥/٤٣٠(ولسان امليزان .بريوت الكتب العلمية ،  

 ) .١/٣٦٢(يف بغية الوعاء  طي ، والسيو) ١/٦١٧(، ومعجم األدباء ) ٢١٧ص(باري يف �زهة األلباء ابن األ�ك   )٣(

 ) .٢٥/١٥٥(، ويف تاريخ اإلسالم ) ١٥/٤٠١(، والذهيب يف السري ) ١/١٠١(كالقفطي يف إ�باه الرواة    )٤(

 .)  ١١/٢٢٢( ، والبداية والنهاية )  ٧/٢٣٧( الوايف بالوفيات : ينظر    )٥(
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 . فش األصغر  عن حممد بن الوليد التميمي ، وعلي بن سليمان بن الفضل  األخ
א: א :א

بن إمساعيل اهلامشي موالهم ، أبو حممد الدمياطي ، له مصـنف يف تفسـري القـرآن     بكر بن سهل ) ١(
، وكان من أئمة القراء املشهورين ، قرأ على عبد الصمد صاحب ورش، وكان مـن كبـار أصـحابه ،    

 . )١(هـ٢٨٩تويف سنة 
 .)٢(اجم أن النحاس اتصل به يف مصر ، وروى عنه احلروف والتفسري واحلديثذكر أصحاب الرت

 .)٣( علي بن أبي طلحةال ابن عباس يف التفسري من صحيفة أقوو عنه روى النحاس مجلة من  
)٢ (ة ، تـويف مبصـر     عبيد ابن إبراهيم البغدادي ، أبو القاسم ، اإلمام املقرئ ، يعرف مبقرئ أبي قُـر

 . )٥(، التقاه أبو جعفر النحاس يف الرملة ، وأخذ عنه )٤(هـ٣٠٧سنة 

************************** 
عبـد ا  ألبـي  ) ١/٣٤٥(تـدال يف �قـد الرجـال    ، وميـزان االع ) ١٣/٤٢٥(، والسـري  )  ١٠/٣٧٩(تاريخ دمشـق     )١(

القـراء البـن اجلـزري    ، وغايـة النهايـة يف طبقـات     علي بن حممد البجاوي، �شر دار الفكـر ، بـريوت  / تالذهيب ،  
 ) .١/١١٩(، وطبقات املفسرين للداوودي  )١/١٧٨( 

 ) .١/٦٨(، وطبقات الداوودي ) ١/٣٦٢(، وبغية الوعاة )١٥/٤٠١(السري : ر ينظ   )٢(

،  ١٩٧،  ١٩٤،  ١٩١(، والناسـخ  )٥/٥٨(و )  ٥٥٨،  ٥٤٨،  ٤/٢١٣(معـا�ي القـرآن   : ينظر يف روايته عنـه    )٣(
 ).٢٧،  ٢٠(، والقطع واالئتناف ) ٢٠٧،  ٢٠٣ 
ــاريخ دمشــق     )٤( ــذهيب ، ت د    )١/٤٥٧(، وطبقــات القــراء  ) ٣٧/٤٠٣(ت أمحــد خــان ،  /ألبــي عبــد ا حممــد ال

للــذهيب  ســالمية ، ومعرفــة القــراء الكبــار  هـــ ، طبعــة مركــز امللــك فيصــل للبحــوث والدراســات اإل  ١/١٤١٨ط 
 ) .١/٤٨٤(، وغاية النهاية ) ٢/٦٨٦( 

)٥(   املعا�ي .بالرملة  ح  النحاس أ�ه أخذ منهذكر ذلك أهل الرتاجم ، وصر  )٤٢(القطع واالئنتاف ، و) ٣/١٠٢( 
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)٣ ( بن يوسف التجييب ، أبو بكر املصـري ، شـيخ الـديار املصـرية يف      عبد ا بن مالك بن عبد ا
زما�ــه ، وإليــه ا�تــهت اإلمامــة يف قــراءة ورش عــن �ــافع ، وكــان مــع ذلــك إمــام حمــدثاً ثقــة ، تــويف ســنة 

 . )٢(  ه أبو جعفر النحاس القراءة، أخذ عن )١(هـ٣٠٧
حممد بن أمحد بن عمر الرملي الضـرير ، اإلمـام املقـرئ املشـهور، وكـان ثقـة       :  أبو بكر الداجو�ي)  ٤(

 . )٤(لقيه النحاس ، وأخذ القراءة عنه ،)٣(هـ٣٢٤مأمو�اً حافظاً ضابطاً ، كثري الرتحال ، تويف سنة 
ث، شـيخ اإلقـراء   بـن الصـلت ، أبـو احلسـن املقـرئ احملـد       حممد بن أمحـد بـن أيـوب   :  ابن شنبوذ)  ٥(

القراءات ، واختار حروفاً يف القراءات أ�كرت عليـه، وصـنف أبـو بكـر      بالعراق ، وأحد الذين مجعوا
أن أبا جعفـر النحـاس    )٦(�قل السيوطي عن الدا�ي،  )٥(هـ٣٢٧األ�باري كتاباً يف الرد عليه ، تويف سنة 

 . )٧(لنحاس بالسماع منه ه ، وصرح االنحاس روى احلروف عن
************************** 

 ) .٢/٢٥١(، وشذرات الذهب ) ١/٢٧٧(، وطبقات القراء ) ١/٤٤٥(غاية النهاية    )١(

 ) .١/٣٦٢(، والسيوطي يف البغية ) ١/٤٤٥(�ص عليه ابن اجلزري يف الغاية    )٢(

 ) .١/٢٦٨(، ومعرفة القراء ) ٣٣٨،  ١/٣٣٧(، وطبقات القراء ) ٢/٧٧(غاية النهاية    )٣(

 ) .١/٣٦٢(، والسيوطي يف البغية ) ٢/٧٧(�ص عليه ابن اجلزري يف الغاية    )٤(

عبـد الغفـور البلوشـي ،    / ت د) هــ ٣٦٩ت(بها�ي لعبـد ا بـن حممـد األصـ    ) ٤/١٥٩(طبقات احملدثني بأصـبهان     )٥(
ــاريخ    ٢/١٤١٢ط  ــريوت ، وت ـــداد هـــ، مؤسســة الرســالة، ب ـــاء  )١/٢٨٠(بغ ــة ، والب)٥/١١٤(، ومعجــم األدب داي
 ).٢/٢٨(بالوفيات ، والوايف )١/٢٧٦(، ومعرفة القراء الكبار )١١/١٩٥(والنهاية  

اإلمام هم األ�دلسي القرطيب ، أبو عمرو الدا�ي ، عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر األموي موال: هو    )٦(
 .ـ ه٤٤٤احلافظ اود ، املقرئ احلاذق ، عامل األ�دلس ومقرئها ، تويف سنة  

 ) .١/٤٠٦(، ومعرفة القراء الكبار ) ٨٣ـ  ١٨/٧٧(، والسري ) ٥٠٥ـ  ١/٥٠٣(غاية النهاية   

 ) . ٢٦،  ٢١(، وتصرحيه بالسماع منه يف القطع واالئتناف ) ١/٣٦٢( بغية الوعاة    )٧(
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א: :א
بن غُليب بن سعيد  األزدي مـوالهم ،  أبـو علـي  املصـري ، إمـام حمـدث مقـرئ ، تـويف          احلسن)  ١(

 . )٣( ، وصرح به يف كتبه)٢(  ، مسع النحاس منه احلديث ، وأخذ عنه القراءة )١(ـه٢٩٠سنة 
ــو بكــر البــزار )  ٢( ري ، إمــام حــافظ حمــدث صــدوق،   بــن عمــرو بــن عبــد اخلــالق البصــ  أمحــد :  أب

 . )٤(هـ٢٩٢املسند ، وحدث به يف مصر ، تويف سنة صاحب 
 . )٥( الناسخ واملنسوخ: صرح النحاس بالرواية عنه يف  مواضع من كتابه 

)٣  (حملـدث ،  بن أمحد بن عبد السـالم اخلفَّـاف ، أبـو حممـد النيسـابوري ، اإلمـام احلـافظ ا        عبد ا
 . )٦(هـ�٢٩٤زيل مصر ، تويف سنة 

 . )٧( منه يف كتابيه  املعا�ي والناسخ�ص على مساعه صرح النحاس يف إعرابه بأ�ه  لقيه ، و
************************** 

هـ ٥/١٤١٥بشار عواد معروف ، ط/ ، ت د) هـ٧٤٢ت(ألبي احلجاج يوسف املزي )  ٦/٣٠٠(هتذيب الكمال    )١(
الكتـاب اإلسـالمي   البن حجر العسـقال�ي ، �شـر دار   ) ٢/٣١٥(، بريوت ، وهتذيب التهذيب ، مؤسسة الرسالة  
أبـي األشـبال صـغري    / ، ت  البـن حجـر العسـقال�ي   ) ٢٤٢(إلحياء و�شـر الـرتاث ، القـاهرة ، وتقريـب التهـذيب       
 .ه،  �شر دار العاصمة ، الرياض ١/١٤١٦أمحد الباكستا�ي ، ط 

 ) .١/٣٦٢(، وبغية الوعاة ) ١٥/٤٠١(، والسري ) ٦/٣٠٠(هتذيب الكمال    )٢(

 ).٤/٤٧٥(واإلعراب ) ٥/٤٨(و  )٤/١٥٢(املعا�ي  : ينظر   )٣(
، وتـاريخ اإلسـالم   ) ١/٢٦٧(، وميـزان االعتـدال   )١/٢٣٧( ، ولسان امليزان)٣/٣٨٦(طبقات احملدثني بأصبهان    )٤(

 )٥٩،  ٢٢/٥٨. ( 

 ) . ٦١،  ٤٧،  ٤٥(صفحات ينظر ال   )٥(

 ) . ٢٢/١٧٥( ، وتاريخ اإلسالم )  ٨٩،  ١٤/٨٨( السري    )٦(

 ، والناسخ ) ٥/٨٧(و ) ٣/٣٤٤(، وإعراب القرآن )٤/٣٥٥(و ) ٢/٣٦٠(و )  ١/٢٥١(معا�ي القرآن : نظر ي   )٧(
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أمحـد بـن شـعيب بـن علـي اخلراسـا�ي ، أبـو عبـد الـرمحن النسـائي ، اإلمـام اجلليـل             : النسائي )  ٤( 
د�يا يف احلديث ، صاحب السنن وغـريه مـن املصـنفات    احملدث احلافظ الثبت العالمة ، وأحد أئمة ال

 . )١(هـ ٣٠٣، تويف سنة 
وهـو  رح النحاس يف كتبـه بسـماعه منـه ،    ذكر كثري من أصحاب الرتاجم مساع النحاس منه ، وقد ص

 . )٢(أكثر من روى عنه من احملدثني
فيريـاب ، اإلمـام احلـافظ     جعفر بن حممد بن احلسن بن املستفاض ، أبو بكر ، قاضـي : الفريابي )  ٥(

ن أوعيتــه ، كا�ــت وفاتــه ســنة    الثبــت ، شــيخ الوقــت ، لقــي األعــالم ، ومتيــز يف العلــم ، وكــان مــ       
 .)٤(لقيه النحاس وأخذ عنه النحاس ، )٣(هـ٣٠١

بن الفرج الغزي ، أبو علي ، إمام حمدث ثقـة ، راوي املوطـأ عـن حييـى بـن بكـري، كا�ـت        احلسن )  ٦(
 .  )٥(ائةوفاته بعد الثالمث

************************** 
 ) .١٩٩،  ٦٩، ٥٩،  ٢٩(ص  واملنسوخ   

، واملقصد األرشد يف ذكر أصحاب اإلمـام  )١٦ -٣/١٤(ية الكربى الشافع، وطبقات )١/٣٢٨(هتذيب الكمال    )١(
عبـد الـرمحن بـن سـليمان العثـيمني ،      / ت د) هــ ٨٠٣ت(بن مفلـح احلنبلـي   لربهان الدين إبراهيم ) ١/١١٥(أمحد  
 )  .١/٣٢(، وهتذيب التهذيب ) ١/٨٨(، مكتبة الرشد بالرياض، وطبقات الشافعية  هـ١/١٤١٠ط 

) ٤/٨٧(و )  ٣/٣٧١(و ) ٢/٢٤٣(و) ١/٢٦١(، وإعراب القرآن ) ٥/١٠١(و ) ٤/٢٤٠(القرآن معا�ي : نظر ي  )٢(
 ) .وغريها  ١٩٨،  ١٩١،  ١٨٨،  ١٠٧،  ١٨(، والناسخ واملنسوخ ص ) ٥/٨٥(و  

 .وغريها ) ٢/٢٣٨(، مرآة اجلنان )١٤/٩٦(، سري أعالم النبالء )٧/١٩٩(تاريخ بغداد   )٣(

 ) . ٣٧(، والقطع واالئتناف )  ٥٤٣،  ٣٠١،  ٢٤٩،  ٤/١٤٢: ( ينظر املعا�ي  )٤(
 ) ٣٤٥،  ١٣/٣٤٤(، وتاريخ دمشق ) ٢/٢٤٤(، ولسان امليزان ) ٥٦،  ١٤/٥٥(السري    )٥(
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 . )١(لقيه أبو جعفر النحاس يف غزة ، وروى عنه
عمر بن إمساعيل بن سالمة الثقفي ،  أبو حفـص احملـدث املـتقن ، ثقـة ، تـويف      :  ابن أبي غيالن)  ٧(

 . )٣(، ذكر غري واحد ممن ترجم للنحاس أ�ه مسع منه ببغداد )٢(هـ٣٠٩سنة 
مكثــر ،  ث ثقـة ن عبـد العزيـز البغـدادي ، إمـام حمـد     عبـد ا بـن حممـد بــ   :  أبـو القاسـم البغـوي   )  ٨(

،  ذكـر  )٤(  هــ، وعمـر طـويال   ٣١٧عارف ، تُكلم فيه ، وهو من أهل بيـت علـم باحلـديث ، تـويف سـنة      
غري واحد من أهل الرتاجم والتـاريخ أن النحـاس مسـع منـه ببغـداد ، وصـرح النحـاس يف مواضـع مـن          

 . )٥(كتبه بسماعه منه
لطحـاوي ، اإلمـام الفقيـه احلنفـي ،     أمحد بن حممد بن سـالمة األزدي ، أبـو جعفـر ا    :الطحاوي )  ٩(

صاحب املصنفات املفيدة ، والفوائد الغزيرة ، وأحد الثقـات األثبـات واحلفـاظ اجلهابـذة ، تـويف سـنة       
 . )٦(هـ عن عمر يناهز الثما�ني٣٢١

************************** 
 .)٣/٣٣٤(واإلعراب )  ٣/٥٤٥( ينظر املعا�ي    )١(

 ) .٢/٢٥٨(، شذرات الذهب )٢/١٤٤(، العرب )١٤/١٨٦(، السري ) ١١/٢٢٤(تاريخ بغداد    )٢(

 ) .١/٦٨(، وطبقات الداوودي ) ٧/٢٣٧(، والوايف ) ١/٩٩(وفيات األعيان : ا�ظر    )٣(

حييـى خمتـار   / ، ت)هــ ٣٦٥ت(ألبـي أمحـد عبـد ا بـن عـدي اجلرجـا�ي       ) ٤/٢٦٧(الكامل يف ضـعفاء الرجـال      )٤(
 ) .٣/٣٣٨(، ولسان امليزان )١١٦ـ١٠/١١١(، وتاريخ بغداد  هـ، دار الفكر، بريوت٣/١٤٠٩ط غزاوي ،  

 . )٢٤(والقطع ) ٤٥(، والناسخ واملنسوخ ) ٥/٨٥(، وإعراب القرآن ) ٣/٢٠٢(معا�ي القرآن : ينظر    )٥(

ألبـي حممـد عبـد    ) ١٠٥ـ   ١/١٠٢(، وطبقـات احلنفيـة   ) ١١/١٧٤(، والبدايـة والنهايـة   ) ١/٢٧٤(لسان امليزان    )٦(
ــ طب) هـــ٧٧٥ت(حممــد القرشــي، املعــروف بــابن أبــي الوفــاء  القــادر بــن   عــة مــري حممــد كتــب خا�ــة بكراتشــي ،  ـ
 ) .٧٦ـ  ١/٧٤(للداوودي وطبقات املفسرين  
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مصـر ، وصـرح النحـاس بالسـماع منـه يف      ذكر كثري ممن ترجم للنحاس أ�ه مسع من الطحاوي بعد عودتـه إىل  
 . )١(مصنفاته

حممد بن أمحد بن حممد بن جعفر الكنا�ي ، أبو بكر املصري ، اإلمام الفقيه الشافعي ، :  ابن احلداد)  ١٠(
العالمة العابد الزاهـد احلـافظ ، شـيخ عصـره ، كـان مـن أوعيـة العلـم ، ذا فصـاحة وعلـم باحلـديث والفقـه             

 . )٢(هـ٣٤٤والنحو ، تويف سنة 
كل مجعـة  يـتكلم فيهـا عنـده يف مسـائل الفقـه علـى طرائـق          إىل حلقاته اليت يعقدها كان النحاس يرتدد

 . )٣(النحو
، حـدث   )٤(بن إبراهيم بن حممد الكتا�ي ، أبو القاسم األ�بـاري املـؤدب ، إمـام حمـدث ثقـة       إسحاق)  ١١(

 . )٥(عنه النحاس يف األ�بار
 من أبرز علماء  حتى غدى ، الذين روى  وتلقى عنهم  العلم  )٦(جعفر النحاسهؤالء أبرز شيوخ أبي 

 علماء 
************************** 

، والناسـخ  ) ٢/٢٤١(، وإعـراب القـرآن   ) ٣٨٣،  ٣/٩٧( و )٢/١١٢(معـا�ي القـرآن   : ينظر على سـبيل املثـال      )١(
 .، وغريها ) ٢٨،  ٢٤،  ٢٢(والقطع واالئتناف ) ٢٢٢، ١٨٤،  ١٠٣،  ٥٠(واملنسوخ  

 ). ٨٩_٣/٧٩(وطبقات الشافعية الكربى ، بريوتدار الكتب العلمية ،/ ١ط، للذهيب) ٣/٨٩٩( تذكرة احلفاظ   )٢(

 ) .١/١٠٢(، والقفطي يف إ�باه الرواة ) ٢٢٠ص(كما قال الزبيدي يف طبقاته    )٣(

 .، ومل أجده عند غريه )  ٦/٣٩١( تاريخ بغداد : ا�ظر ترمجته يف    )٤(

 .ه يف رحالته تقدم ذكر   )٥(

 :وهناك آخرون كثر ، ذكرهم النحاس يف ثنايا كتبه ، أمثال    )٦(
 بـن احلجـاج بـن رشـدين ، أبـو جعفـر املصـري ، كـان مـن حفـاظ احلـديث وأهـل الصـنعة ،               أمحد بن حممد  )١(  

 .هـ ٢٩٢إال أن أهل اجلرح والتعديل كذبوه يف الرواية ، تويف سنة مقرئاً متقنا ،   
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 .الشريعة واللغة  يف زما�ه 
:

مـن حمبـة   كان  ألبي جعفر رمحه ا مكا�ة عظيمة يف �فوس طلبة العلم يف مصر ، ملـا حبـاه ا تعـاىل    
يف  ، فـذاع صـيته   )١(" ، وا�تفـع بـه خلـق    وحبب إىل النـاس األخـذ منـه    " :ه ، قال السيوطي الناس ل

 "يف قلـوب طلبـة العلـم     و�ال منزلة عالية،  بان ، وأصبح ممن يرحل إليه اآلفاق ، وتناقلت أخباره الرك
ويشـهد لـذلك    ، )٢( "فكان للناس رغبة كبرية يف األخذ عنـه ، فنفـع وأفـاد، وأخـذ عنـه خلـق كـثري        

 .كثرة طالبة وشهرهتم  
 :، ومنهم الرتاجم والسري برتامجهم حفلت كتب من  وسأذكر هنا أشهر 

************************** 
 العلمية ،هـ ، دار الكتب ١٤٠٦/ ١عبدا القاضي ، ط/ وزي ، تالبن اجل) ١/٨٤(واملرتوكني  الضعفاء  
ــاريخ دمشــق    ــ ٥/٢٣٣(وت ــزان ) ٢٣٤ـ ــدال  )١/٢٥٧( ، ولســان املي ــزان االعت ــاريخ اإلســالم  )١/٢٧٨(، ومي ، وت

 )٦٤،  ٢٢/٦٣. ( 
، ) ٣/٥٢٣(معـا�ي القـرآن   : املثـال  علـى سـبيل   صرح النحاس بسماعه منه ، فروى عنه عدة أحاديث ، وا�ظر   

 ) .١٧٧و ٥/١٥(إعراب القرآن  
 .هـ ٣٠٠ضعيف ليس بالقوي ، تويف سنة : بن مساعة احلضرمي ، قال عنه الدارقطين  حممد بن احلسن ) ٢(  
 ) .٦/١١٦(، وميزان االعتدال ) ٢٢/٢٦٠(، وتاريخ اإلسالم ) ١٣/٥٦٨(السري   
قــرآن معــا�ي ال: يف كتبــه ، وا�ظــر علــى ســبيل املثــال     كمــا صــرح بــذلك   أخــذ عنــه أبــو جعفــر وروى عنــه ،       

 ) .٥٦ص(، والناسخ واملنسوخ ) ٥٣٦و ٣/١٥٧و٢/٤٣٦( 
 .، أخذ عنه أبو جعفر بقرقيسيا ، كما تقدم ذكره ، ومل يتبني يل  سعيد بن موسى)  ٣(  

 ) . ١/٣٦٢( بغية الوعاة    )١(

 ) . ١/١٠٠( وفيات األعيان البن خلكان    )٢(



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

)١(  بن عبد الرمحن الكز�ي القرطيب ، تويف سنة  فضل ا هـ ، رحل مـع ٣٣٥بن سعيد بن عبد ا 
 . )١(أخيه إىل املشرق ، ولقي ابن والَّد والنحاس مبصر

اجلماعـة ، كـان فقيهـاً    منذر بن سعيد بن عبد ا ، أبـو احلكـم األ�دلسـي ، قاضـي     :  البلوطي  )٢(
هـ ، دخل مصر حاجاً فأخذ عـن ابـن   ٣٥٥ذهب الظاهري ، وكان لغوياً حنوياً ، تويف سنة املمييل إىل 

 . )٢(علوم القرآن والتفسرييف  والَّد والنحاس ، وله كتب مفيدة 
ة يف بن حييى بن عبـد السـالم األزدي ، أبـو عبـد ا الريـاحي ، مـن مشـاهري علمـاء اللغـ         حممد   )٣(

القيــاس ، رحــل إىل املشــرق فســمع مــن األ�ــدلس ، وكــان جيــد النظــر ، دقيــق االســتنباط ، حاذقــاً ب
 . )٣(هـ٣٥٨اس مبصر ، وروى عنه كتاب سيبويه ، وتويف سنة حالن
بن حممد بن عفري بن سعيد اجلزري ، أبو حممد احلكمي املقرئ ، كان الغالب عليـه  عبد الكبري )  ٤(

ــا  ــراءات وحفظه ــم الق ــويف ســنة   عل ــاس     ٣٦٠وإتقاهنــا ، ت ــرأ الن ـــ ، ومســع مــن النحــاس مبصــر ، وأق ه
 . )٤(بقرطبة

************************** 
عزت العطار احلسـيين  /، ت )هـ٤٠٣ت(ألبي الوليد عبد ا بن حممد األزدي ) ١/٣٩٦(تاريخ العلماء باأل�دلس    )١(

 .القاهرة هـ ، مطبعة املد�ي ، ٢/١٤٠٨، ط 

، وتاريخ ابن )١٧٨ ـ  ١٦/١٧٣(، والسري ) ٥٢٧ـ  ٥/٥٢١(، ومعجم األدباء ) ٢/١٤٢(تاريخ العلماء باأل�دلس    )٢(
، طبعة  م٥/١٩٨٤ط ،)هـ٨٠٨ت(للعالمة عبدالرمحن بن حممد بن خلدون احلضرمي املغربي ) ٦/١٣٨(خلدون  
ألبـــي العبـــاس أمحـــد بـــن حممـــد ) ٢/١٦(و ) ١/٣٧٢(، و�فـــح الطيـــب )١/٢٢٦(، والبلغـــة  دارالقلـــم، بـــريوت 
 .هـ ١٣٨٨بريوت ، سنة ، صادر  إحسان عباس ، طبعة دار/ ت د) هـ١٠٤١ت(لمسا�ي ـتـلا 

 ).١/٢٦٢(الوعاة ، وبغية ) ٧٢، ٢/٧١(، وتاريخ العلماء باأل�دلس ) ٣١٠ص(النحويني واللغويني طبقات   )٣(

 ) .١/٣٣٩(، وتاريخ العلماء باأل�دلس ) ٢٧/١٢٢(تاريخ اإلسالم    )٤(
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، كـان حافظـاً للفقـه،     بن إسحاق بن منذر بن إبراهيم األ�دلسي، قاضي اجلماعة بقرطبةحممد )  ٥(
 بصرياً باالختالف ، عاملاً باحلديث ، متصرفاً يف علم النحـو واللغـة ، حسـن اخلطابـة والبالغـة ، تـويف      

 . )١(هـ ، رحل كثرياً ، ومسع النحاس يف مصر٣٦٧سنة 
بــن مفــرج بــن عبــد ا املعــافري ، أبــو عبــد ا القــرطيب ، كــان قليــل العلــم ، وتــويف ســنة  حممــد )٦(

 .هـ ٣٧١
لقي النحاس مبصر فروى عنه تأليفه يف إعـراب القـرآن ، واملعـا�ي ، والناسـخ واملنسـوخ وغـري ذلـك ،        

 . )٢(الكتب األ�دلس وهو أول من أدخل هذه
بن مسلمة بن حممد اإليادي ، أبو املغرية القرمو�ي ، كان عاملـاً فاضـال جمـاب الـدعوة ،      ابخطَّ )  ٧(

 .هـ ٣٧٢بصرياً بالنحو والغريب ، تويف سنة 
 . )٣(مسع من النحاس يف مصر

يف العربيـة ، تـويف    بن خراسان املصري ، أبو عبد ا املصري ، عمر طويال ، وكان بارعاًحممد )  ٨(
 . )٤( هـ ، ومسع من أبي جعفر النحاس مصنفاته٣٨٦سنة 

بن السمح بن �ابل ، أبو سليمان اهلواري ، اإلمام املقرئ ، الفقيه الشافعي ، الزاهد  عبد السالم)  ٩(
 .هـ  ٣٨٧العابد الصاحل ، تويف سنة 

************************** 
 ) . ٢/٨٠( تاريخ العلماء باأل�دلس    )١(

 ) . ٢/٨٤( تاريخ العلماء باأل�دلس    )٢(

 ) . ١/١٥٨( العلماء  تاريخ   )٣(

 ) . ١/٩٩(، وبغية الوعاة ) ٢٧/١٢٦( تاريخ اإلسالم    )٤(
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يف   ، وكتاب الكايف  ألبيات لسيبويهقرأ عليه يف مصر كتاب اأخذ عنه ، ومسع أبا جعفر النحاس ، و
  .)١(وغريمها  النحو

بـن حممـد بـن عـراك احلضـرمي ، أبـو حفـص املصـري ، اإلمـام املقـرئ ، كـان متبحـراً يف             عمر )   ١٠(
 .هـ ٣٨٨قراءة ورش ، تويف سنة 

 .)٢( "أ�ا كنت السبب يف تأليف أبي جعفر بن النحاس كتاب الالمات مبصر  : "  كان يقول 
بن علي بن أمحد بن حممد األدفوي ، أبو بكر املصري ، اإلمام املقـرئ النحـوي املفسـر ،    حممد  ) ١١(

ــويف ســنة         ــداً ، ت ــة وعشــرين جمل ــرآن يف مائ ــاب يف تفســري الق ــه كت كــان ســيد أهــل عصــره مبصــر ، ول
 .هـ ٣٨٨

 . )٣( عنه له وأخذاً يعد األدفوي من أكثر تالميذ أبي جعفر النحاس مالزمةً
 .أدب الكاتب : بن حممد الزهراوي ، شرح كتاب  انسليم) ١٢(

 . )٤(ذكر السيوطي أ�ه رحل إىل املشرق فلقي فيها أبا جعفر النحاس وغريه
 فهؤالء أشهر تالميذ أبي جعفر النحاس رمحه ا تعاىل ، والذين هلم الفضل بعد ا تعاىل يف : وبعد 

************************** 
 ) . ١/٣٣٢(، وتاريخ العلماء )  ٢٧/١٤٢( تاريخ اإلسالم   )١(

 ) . ١/٥٩٧(، وغاية النهاية )  ٢/٦٧٦( معرفة القراء الكبار    )٢(

) ١١٢( املفسـرين ، وطبقـات  )١/١٨٩(غيـة الوعـاة   ، وب)٢/١٩٨(، وغايـة النهايـة   )٣/٤٣(العرب يف خرب مـن غـرب      )٣(
وطبقات املفسـرين للـداوودي    هـ، طبعة مكتبة وهبة بالقاهرة ، ١٣٩/ ١علي بن حممد عمر، ط/ للسيوطي، ت 
 ) .٢٤٩ص(، وطبقات املفسرين لألد�ه وي ) ١٩٨،  ٢/١٩٧( 

 ) . ١/٦٠٢( بغية الوعاة    )٤(
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 .محة واسعة �شر كتبه وتراثه يف اآلفاق ، فرحم ا اجلميع ر
:)١(א

كتب الرتاجم والدراسات اليت عنيت بأبي جعفر النحاس مل تبني معتقده ، وحتى يتضح هذا  
األمر كان البد من أخذه من كالمه املنثور يف  كتبه ، وبتتبع شيء من تلك املسائل العقدية ظهـر يل أن  

واجلماعـة  فيهـا خـالف بـني أهـل السـنة      وقـع   الـيت أبا جعفر النحاس كان يف كـثري مـن القضـايا العقديـة     
وألمهية هذا املبحث سأورد أهم القضـايا العقديـة الـيت    ،  عتقد أهل السنة واجلماعةموافقاً مل وغريهم

 .خالف فيها ، وسلك مسلك التأويل وكذا تلك اليت سار فيها على منهج أهل السنة واجلماعة ، 
 : ف اليت سار فيها على منهج السل املسائلفمن 
ذهب النحاس رمحه ا إىل ما ذهب إليه أهل السنة واجلماعة ؛ فاإلميان عنـد  : معنى اإلميان  :أوالً 

 ، وهذا ما )٢( قول باللسان ، وتصديق باجلنان ، وعمل باجلوارح واألركان: أهل السنة واجلماعة هو 

************************** 
مبحثـا موسـعاً عـن عقيـدة أبـي جعفـر       زيد بـن علـي مهـارش     /األخ الدكتوركتب الباحث األول يف هذا املوضوع    )١(

 . رسالته ، وهو أوسع ما وقفت عليه ، وقد أفدت منه وأضفت إليه ما كان ضمن دراسيت ةيف مقدم النحاس 
اختيــارات أبــي جعفــر النحــاس يف التفســري مــن أول ســورة الفاحتــة إىل آخــر ســورة املائــدة مجعــا ودراســة   :ينظــر   

 .)  ٥٨ـ  ٤٦ص( ار�ةمق 

) هــ ٤٦٣ت(، بـل قـد �قـل اإلمـام أبـو عمـر يوسـف بـن عبـد الـرب النمـري             السنة واجلماعـة عامة أهل هذا تعريف    )٢(
وال عمـل إال بنيـة ، واإلميـان    قولٌ وعمل : ث على أن اإلميان أمجع أهل الفقه واحلدي" : اإلمجاع على ذلك ، فقال  
ــنقص باملعنــدهم يزيــد بالطاعــة    التميهــد ملــا يف املوطــأ مــن املعــا�ي   " والطاعــات كلــها عنــدهم إميــان  عصــية ، وي
ــن    مصــ/ ت) ٩/٢٣٨(واملســا�يد   ــوي ، وحممــد ب ــن أمحــد العل ــوم   طفى ب ــع وزارة عم ــد الكــبري البكــري ، طب   عب
 عن الشافعي رمحه ) هـ١٣٧٧ت(هـ، وذكر  الشيخ حافظ حكمي ١٣٨٧/األوقاف والشؤون اإلسالمية باملغرب 
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قابـلٌ لـه ،   عنـد ا  ،   جـاء مـن  مصـدقٌ مبـا   : ومعنـى مـؤمن   : "�ص عليه النحاس رمحه ا إذ يقول 
 .فأدخل العمل يف مسمى اإلميان ، وهذا مذهب أهل السنة واجلماعة  )١("عاملٌ به يف كل األوقات 

************************** 
  الوصول  معارج القبول بشرح سلم . ممن أدركهم على ذلك  بعدهموالتابعني ومن  أ�ه حكى إمجاع الصحابة ا 
 .، دار ابن القيم ، الدمام  هـ١٤١٠/ ١أبو عمر ، ط عمر بن حممود /ت ) ٢/٦٠٠(  
املز�ــي ى إمساعيــل بــن حييــ  لإلمــام أبــي إبــراهيم   ) ٧٨ ،٧٧ص( شــرح الســنة : وللمزيــد يف هــذه املســألة ينظــر      

 ٤٤٧ص( وكتـاب السـنة  املدينة املنـورة ،  األثرية ، مكتبة الغرباء ،  هـ١/١٤١٥، ط مجال عزون/ ت )هـ٢٦٤ت( 
األلبــا�ي، حممــد �اصــر الــدين / ت) هـــ٢٨٧ت(للحــافظ أبــي بكــر عمــرو بــن أبــي عاصــم الشــيبا�ي ) ومــا بعــدها 
ــريوت ،   ٣/١٤١٣ط  ــاب الســنة هـــ، املكتــب اإلســالمي ، ب ــي بكــر اخلــالل   ) ا بعــدهامــو ٣/٥٧٠( وكت ــام أب لإلم
ــي ، ط / ، ت د)هـــ٣١١ت(  ــة الزهرا� ــاض  ١/١٤١٠عطي ــة بالري ـــ ، دار الراي ــاب الشــريعة ، ه ــا  ٢/٥٥٢( وكت وم
هـ ١/١٤١٨طعبد ا بن عمر الدميجي، / ت د ) هـ٣٦٠ت(لإلمام أبي بكر حممد بن احلسني اآلجري ) بعدها 
بن إسـحاق ابـن   حممداا  للحافظ أبي عبد) وما بعدها ١/٣٣١( انكتاب اإلميو،  ، دار الوطن للنشر ، الرياض 
الرســـالة، بـــريوت ، سســـة مؤ هـ طبعة ٢/١٤٠٦علي بن حممد بن �اصر الفقيهي ، ط/ ، ت د)هـ٣٩٥ت(منده  
) هــ ٤١٨ت(احلسن الاللكائي ألبي القاسم هبة ا بن ) وما بعدها ٤/٨٣٠( وشرح اعتقاد أهل السنة واجلماعة 
للحافظ أبي بكـر  ) ١٨٠ص( واهلدايةاالعتقاد وهـ ، ١٤٠٢سنة / أمحد سعد محدان، دار طيبة بالرياض/ ت د 
هـ، دار اآلفاق اجلديدة ، بريوت ، ١/١٤٠١عصام الكاتب ، طأمحد / ت) هـ٤٥٨ ت(أمحد بن احلسني البيهقي  
ــدر ،  ا در بن عبد ب/ ت )هـ٦٢٠ت(ألبي حممد عبد ا ابن قدامة املقدسي ) ٢٣ص( وملعة االعتقاد  البـ
يخ اإلســـالم ابـــن تيميـــة لشـــ) ومـــا بعـــدها ٦٣ص( وكتـــاب اإلميـــانالســـلفية بالكويـــت ، الـــدار هــــ، ١/١٤٠٦ط 
ــةالقــاهرة ، الشــاذيل ، دار احلــديث ، هاشــم حممــد / ت، ) هـــ٧٢٨ت(  ومــا  ٣٣١ص( وشــرح العقيــدة الطحاوي
وشـرح  اإلسالمي بـبريوت،  ، املكتب هـ ٩/١٤٠٨طي الشيخ األلبا�/ ت) هـ٧٩٢ت(البن أبي العز احلنفي )بعدها 
زهري الشاويش / إبراهيم بن عيسى، ت أمحد بن  للشيخ ) ٢/١٤٢() املقاصد  توضيح ( قصيدة ابن القيم  
 .هـ ، املكتب اإلسالمي ، بريوت ٣/١٤٠٦، ط 

 ) .١/٣٤١(إعراب القرآن  )١(
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مذهب النحاس يف هذه املسألة مـذهب أهـل السـنة واجلماعـة ، مـن      : حكم مرتكب الكبرية  :ثا�ياً 
وال خيـرج عـن اإلسـالم ، وحكمـه إن      أن مرتكب الكبرية ، إن مل يكن مسـتحال لفعلـها فإ�ـه ال يكفـر ،    

حتت مشيئة ا تعاىل ، إن شـاء عاقبـه علـى قـدر معصـيته وذ�بـه ، وال       ها أ�ه ومل يتب منعليها مات 
وأدخلـه اجلنـة تفضـال منـه وكرمـاً ، هـذا مـا قـرره أهـل السـنة            �ار جهنم ، وإن شاء غفـر لـه  خيلد يف 

مذهب النحـاس رمحـه ا فإ�ـه قـرر هـذا املعتقـد        ، وهو )١(واجلماعة يف كتبهم، بل أمجعوا على ذلك
  ےه  ه   ه  ه  ےچ  واعتمــده يف تفســريه لــبعض آيــات القــرآن الكــريم  يف كتبــه ففــي قولــه تعــاىل 

شرط وجمـازاة ، وهـو يف   : " يقول ] ٢٣/اجلن[  چۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ   ۆ  ۆ  ۈ
اسـتُثين بآيـة مـن القـرآن ، أو توقيـف مـن الرسـول        كالم العرب عام لكل من عصى ا جل وعز إال من 

  مــن تــاب وآمــن ، ومــن عمــل صــغرية ، : ، أو بإمجــاع مــن املســلمني ، والــذي جــاء مســتثنى منــه
 من خروج  واجتنب الكبائر ، وسائر ذلك داخلون يف اآلية إال ما صح عن النيب 

************************** 
كلـهم علـى أن مرتكـب الكـبرية ال يكفـر كفـراً ينقـل عـن امللـة          إن أهـل السـنة متفقـون    :" قال ابن أبي العـز احلنفـي     )١(

وأما صـاحب الكـبرية فسـلف األمـة وأئمتـها ، وسـائر       : " ، وقال ابن تيمية  )٣٢١ص(شرح الطحاوية "  بالكلية 
ــه، كمــا قــال تعــاىل     أهــل الســنة واجلم  ــل جيــوزون أن ا يغفــر ل ــه بالنــار، ب ٹ  ٹ  ۀ  ۀ   ہ  چ : اعــة ال يشــهدون ل

جممــــــوع الفتــــــاوى   ] .٤٨/ النساء["  چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ےہ    ہ  ه  ه   ه  ه ے ہ  
 . التقوى بالرياض  ن قاسم النجدي وابنه حممد ،�شر مكتبة عبد الرمحن بن حممد ب: مجع وترتيب ) ٤/٤٧٥(

ألبــــــــــي  ) ٦٤ص( واعتقاد أئمة احلديث، ) ٣١٢، ٣١١ص(البن منده  اإلميان: املسألة ينظر هذه وللمزيد حول   
ــراهيم اإلمســاعيلي      ــن إب ــن /، ت)هـــ٣٧١ت(بكــر أمحــد ب ــرمحن اخلمــيس ط  حممــد ب هـــ، دار  ١٤١٢/ ١عبــد ال
حممد السـعيد  / ت) ٤٥٨ت(ألبي بكر البيقهي ) وما بعدها ١/٢٧٣(واجلامع لشعب اإلميان العاصمة بالرياض ،  
 ) .وما بعدها ٣/١٠١٧(للحكمي  لومعارج القبوهـ، دار الكتب العلمية ، ١/١٤١٠بسيو�ي زغلول ، ط 



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 . )١(ا�تهى كالمه رمحه ا " املوحدين من النار

املسـلمني ،  سلف األمة من الصحابة والتـابعني ، ومجيـع أئمـة    سائر : قيدته يف رؤية ا تعاىل ع :ثالثاً 
 )٢( سبحا�ه وتعاىل يوم القيامة ة اتفقوا على رؤية املؤمنني اَطوائف أهل الكالم املنسوبني ألهل السنو
 لـرهبم سـبحا�ه وتعـاىل يـوم     ، وإثبـات رؤيـة املـؤمنني    أطال النحاس رمحه ا يف تقرير هذه املسألةقد و

 .]٢٣، ٢٢/القيامة[ چڀ      ٺ  ٺ     *پ  ڀ    ڀ    چ القيامة ، وذلك عند قوله تعاىل
، وقد وردت الالزمة لذات ا سبحا�ه وتعاىلهذه الصفة من الصفات  :صفة الكالم قوله يف :  رابعاً
  �  � �  ��  � � � ېېچ ، قال سبحا�ه تعاىلالصفة يف عدة مواضع من كتاب اهذه 

  ].٦/ التوبة[ چ�  � � � �  ��  �  �
ٹ  ٹ    ٹٿ  ٿ  ٿڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  پٻ پ  پ  پ ٱ  ٻ   ٻ ٻچ  وقال تعـاىل 

 .  ]٢٣/سبأ [ چٹ
ه ويف هـذ   ]١٦٤/نسـاء ال[ چچچچڃچ تعـاىل قولـه  عـاىل يـتكلم حقيقـة    أقوى األدلة على أن ا تومن 

كلَّمـت  : أل�ـك إذا قلـت   د يـدل علـى معنـى الكـالم املعـروف ؛      مؤكـ : " ه ا اآلية يقول النحـاس رمحـ  
كلمتـه تكليمـاً ، مل تكـن إال مـن الكـالم الـذي       : فال�اً ، جاز أن يكون أوصلت إليه كالمك ، وإذا قلـت 

 .)٣("يعرف

************************** 
 . )٥/٥٢٨( إعراب القرآن  )١(
، واالعتقــاد )بعــدها ومــا ٢/٧٧٩(، واإلميــان البــن منــده ) ٦٤٥ص(الســنة البــن أبــي عاصــم : ينظــر يف املســألة   )٢(

  ). وما بعدها ١/٣٦٠(، ومعارج القبول ) ٣/٣٩٠(، وجمموع فتاوى ابن تيمية ) وما بعدها ٢٠ص(للبيهقي  
 ) . ٢/٢٤٠( معا�ي القرآن    )٣(
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ابتة ألبي بكـر  اتفق أهل السنة واجلماعة على أن اإلمامة ث: إمامة اخللفاء الراشدين قوله يف  : خامساً
يف الفضـل  أمجعـني ، وهـم يف ترتيبـهم     ق ، وعثمـان ، وعلـي رضـي ا عنـهم    الصديق ، وعمـر الفـارو  

، حيـث يـرى أن القـرآن قـد      وهذا هو ما ذهب إليـه النحـاس رمحـه ا تعـاىل    ، )١(كرتتيبهم يف اخلالفة
الفضــل كرتتيبــهم يف ، وأن تــرتيبيهم يف  وعثمــان، وعلــي بكــر وعمــر أشــار إىل تثبيــت إمامــة أبــي  
 ۆۓ  ڭ ڭ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۓ ےهههےهڱں ںڻڻ ٹٹ ۀۀہہہ  ہڱ  چاإلمامــة ، فعنــد قولــه تعــاىل 

فـدل هبـذا علـى تثبيـت إمامـة أبـي بكـر        : "يقول ] : ٥٤/املائدة[ چۅ  ۉ  ۉ    ۅۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ
  .)٢("ته،وبعد مو؛ ألهنم الذين جاهدوا يف ا يف حياة رسول ا وعمر وعثمان وعلي

    يؤكــد فضــل صــحابة رســول ا وجتــده رمحــه ا   ــه تعــاىل ] ٧٨/احلــج[ چہہچ مجيعــا فعنــد قول
، وعلـى الـرد علـى مـن ينتقصـهم ، أل�ـه جـل          فدل هبذا على فضل أصحاب رسـول ا  :" يقول 

 .)٣("وعز اختارهم لنصرة �بيه عليه السالم 
  �چ وقــال ســبحا�ه  ]٥٤/عمــرانآل [چٺ  ٺٺٺڀڀڀچ مذهبــه يف حنــو قــول ا تعــاىل : سادســاً 

�  �  �  � � �     ��   �   �  �  �          ��  �   �    � � 
وأهــل الســنة فــأخرب ا جــل وعــز  يف هــذه اآليــات وغريهــا بأ�ــه ميكــر باملــاكرين، ] ٤٢/الرعــد[چ�

************************** 
، واعتقاد أهـل السـنة   )وما بعدها ٢/٣٠١(،والسنة للخالل )وما بعدها ٢/٥٣٤(السنة البن أبي عاصم : نظر ي  )١(

ومـا   ٤٧١(، وشـرح العقيـدة الطحاويـة    )وما بعدها ٣٣٣ص(، واالعتقاد للبيهقي )وما بعدها٨/١٣٦٣(لاللكائي  
 ) .وما بعدها ٣/١١٢٦(بول ، ومعارج الق ) بعدها 

 ) .٢/٥٠٥(، وإعراب القرآن ) ٤/٤٥١(معا�ي القرآن  )٢(
 ) .٣/٤١١(إعراب القرآن  )٣(
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ى �فسه علـى سـبيل   إهنا أفعال أطلقها ا جل وعز عل:  )١(يف هذه الصفة وأشباههاواجلماعة يقولون 
 منـها أمسـاء   ل ، لكـن ال جيـوز أن يشـتق    اجلزاء العدل واملقابلة ، وهي فيما سيقت فيه مـدح وكمـا  

ن ا عـ تعـاىل  ا تعـاىل مـاكر ـ    : ، وال تطلق عليه يف غري ما سيقت فيه من اآليات ، فال يقـال  تعاىل 
 . )٢( تعاىل ا عن ذلك علواً كبرياًا تعاىل ميكر على سبيل اإلطالق ، : ذلك ـ ، وال يقال 

، فقال يف تفسري اآلية وهذا ما ذهب إليه النحاس رمحه ا تعاىل عند تفسريه لآليات الثالث املتقدمة
كـر مـن ا جـل وعـز جمـازاة      وامل: "، وقـال   )٣(" املكر من اخلالئق خب ، ومن ا جمازاة : " األوىل 
ة مبـن يسـتحقها   ومعنى املكر من ا عـز وجـل أن ينـزل العقوبـ    " : ا�ية قال وعند اآلية الث،  )٤("وعدل
 )٥("يعلميث ال من ح

************************** 
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ           ڍ       ڇ    ڇڇ  ڇ ڃ ڃ چ  چچ چچ ، كما يف قوله تعاىل  كاملخادعة  )١(

 ] . ١٤٢/النساء[  چژ 
 ]. ٦٧/التوبة[چۆۆ ۇ    ۇ   ڭڭ  ڭ  ڭ چكما يف قوله تعاىل  النسيانو  
 .] ١٥/البقرة[  چ  �  �  �   �  �  �  �چ ، كما يف قوله تعاىل  االستهزاءو  
عبــد ا لإلمــام أبــي ) ٣/٤١٥(ومــدارج الســالكني ، )٧/١١١( جممــوع فتــاوى شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة: ينظــر   ) ٢(

هــ ،  ٢/١٣٩٣، طلفقـي  حممـد حامـد ا   /، ت)هــ ٧٥١ت(حممد بن أبي بكر الزرعي ، املشهور بابن قـيم اجلوزيـة    
 ) .١/١١٨( ومعارج القبولالعربي ، بريوت ، كتاب دار ال 

 ) . ١/٤٠٨( معا�ي القرآن    )٣(

 ) . ١/٣٣٦( إعراب القرآن    )٤(

 ) .٣/١٧٥( إعراب القرآن    )٥(
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 : )١( الصفات اليت خالف فيها منهج السلف ، وسلك فيها مسلك أهل التأويلأما 
 فقد أوهلا رمحه ا بأن املراد بالوجه ااز ال احلقيقة ، فعنـد تفسـريه لقولـه تعـاىل    : صفة الوجه ) ١(

 .)٢("وهذا جماز : "قال ]  ٢٠/الليل [ چٹ   ڤ    ڤ  ڤ    ڤ  چ 
 ، فقـال  فقد أوهلا إىل لوازمهـا ؛ مـن العلـم ، أو احلفـظ واإلحاطـة ومـا شـاكل ذلـك        :  صفة العني) ٢(

،عنـد قولـه    " ..بعلمنا: ، وقيلمعناه حبفظنا: قيل  "] ٣٧/هود[ چ� �� �چعند قوله تعاىل 
 .)٣("ي على علمي بك أ: "  ]٣٩/طه[چڦڤڤچ تعاىل

 ، فحملها  تعرض رمحه ا تعاىل إىل بعض اآليات اليت حتدثت عن هذه الصفة:  صفة اليدين) ٣(

************************** 
إىل إثبـات صـفات ا    تأويل صفات ا سبحا�ه وتعاىل هو خالف معتقد أهـل السـنة واجلماعـة ، الـذين ذهبـوا       )١(

الصـححية ، كمـا أثبتـها ا    السـنة  فيمـا ثبـت يف    وردت يف كتابه سبحا�ه، أو علـى لسـان رسـوله     تعاىل اليت  
ٿ     ٹ     ٿٿٿ ٺ  چتعاىل لنفسه إثباتاً بال متثيل ، وتنزيهاً بال تعطيل، إثباتاً يليق جبالل ا وعظمته وكربيائه  

 ] . ١١/الشورى[   چٹ
ـ ، هـــــــ١/١٤٠٦ط بدر بن عبد ا البدر ، / البن قدامة املقدسي ، ت) وما بعدها ١١ص( ذم التأويل: نظر ي  

حممد رشاد سامل ، / ت لشيخ اإلسالم ابن تيمية ) بعدها وما ٢/٣١٠( والصفديةالدار السلفية بالكويت ، طبع  
، وشـرح قصـيدة ابـن القـيم     ) وما بعدها ١/٢٩٤( ومعارج القبولهـ ،  ١٤٢١دار الفيصلية ، الرياض، سنة  طبع 
للشيخ سليمان بن عبد ا بن عبد ) ٦٦٠ص( العزيز احلميد شرح كتاب التوحيد وتيسري ، ) ٢٥٥، ٢٤٥ص( 
ـــهية يف الكتــاب والســنة يف  ، الريــاض ،  الريــاض احلديثــة ، مكتبة )هـ١٢٣٣ت(الوهاب النجدي   والصــفات اإلل
هـــ ، الــس العلمــي باجلامعــة اإلســالمية ١/١٤٠٨، ط مــان بــن علــي اجلــاميحممــد أ/ د ضــوء اإلثبــات والتنزيــه 
 .، إحياء الرتاث اإلسالمي   املنورةباملدينة  

 .)٦/٧٢٠(إعراب القرآن  )٢(
 .، وينظر مذهب السلف يف هاتني الصفتني ة فيما تقدم من املراجع ) ٣/٣٣٨(طه وآية ) ٢/٨٩(إعراب القرآن   ) ٣(
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 ": قـال  ] ٧١/يـس  [ چڀ   پ پ پ  ڀ ڀ پ ٻٻ ٻٻ ٱچ لى غري ظاهرها ، فعنـد قولـه تعـاىل    ع
 .)١("وضع القوة ، وا أعلم مبا أرادالعرب تستعمل اليد يف م

  �   �  �  �  �  �  �  � �  �ې  ېچ ند تفسري قولـه سـبحا�ه وتعـاىل   وقال أيضاً ع

 . )٢( "هذا يف قبضيت : أي ميلكها، كما تقول  ":  ]٦٧/الزمر[ چ�  �  �  � ��
چ    ڃڃ ڦ  ڦ ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڦچ قـال عنـد تفسـري قولـه تعـاىل     : صفة احملبة ) ٤(

 . )٣("املغفرة والرمحة والثناء عليهم: لعباده  احملبة من ا: " ] ٣١/آل عمران[ چچ  چ  
يف  فهـذه مجلـة مـن املسـائل الـيت تناوهلـا النحـاس  يف كتبـه  ميكـن مـن خالهلـا معرفـة  منهجــه            : وبعـد  

كــان يف الغالــب ال خيــرج عــن  ا جعفــر النحــاس رمحــه ا تعــاىل  ، ويتضــح مــن خالهلــا أن أبــ العقيــدة 

************************** 
 ) . ٥١٨/ ٥( ن معا�ي القرآ  ) ١(

 ) . ٦/١٩١( معا�ي القرآن   ) ٢(
 ) . ١/٣٨٤( معا�ي القرآن   ) ٣(
ومـن  تدلوا علـى ذلـك بالكتـاب والسـنة ،     أثبت السلف رمحهم ا تعاىل صفة احملبة مـن ا تعـاىل لعبـاده ، واسـ      

ــاىل،  سبحا�ه ويحب  ، فا تعاىل يحب ]٥٤/ املائدة[  چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  چ  تعاىل ذلك قوله   وتعـ
يريــــــد ،  املستحق أن يكون له كمال احملبة دون ما سواه ، وهو سبحا�ه يحب لكنه ال حيب إال مبعنى أن  فهو(( 

ــرح  كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف ))  املعرفة وهذا قول سلف األمة وأئمتها ، وهذا قول أئمة شيوخ  شــــــ
 .، الرياض كتبة الرشد، م هـ١٤١٥/ ١سعيداي ، طإبراهيم  /ت )  ٢٧ص( األصفها�ية العقيدة 

 .وقد أ�كر املعتزلة واجلهمية ، ومجاعة من األشاعرة هذه الصفة   
ألبـي القاسـم   ) ٢٦١،  ١/٢٦٠( احلجـة يف بيـان احملجـة   : نظر يف إثبات هذه الصفة ، والـرد علـى مـن أ�كرهـا     وي 
هــ ، دار الرايـة   ٢/١٤١٩ط،  بن ربيـع بـن هـادي املـدخلي     حممد/ ت) هـ٥٣٥ت(إمساعيل بن الفضل األصبها�ي  
 ) .١٠٧ص( وتيسري العزيز احلميد ، ) ٢/٢٦٣( والصفديةبالرياض ،  



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

ض الصفات اليت تقدم ذكرها وبياهنا ، بل  قد ذكر رمحـه ا   مذهب أهل السنة واجلماعة ، إال يف بع
، تلحظ ذلك وأ�ت تقـرأ مـا �قلـه عـن  السـلف       وبعده عنه االبتداع ما يدل على  حرصه على االتباع 
، فعندما حتدث عن رؤيـة املـؤمنني   ذا هو منهج املتمسكني بالسنة هيف  أحاديث العقيدة ، وتقريره أن 

:  )١(قـال حممـد بـن حييـى    : " األمة يف ذلك ، قال رمحه ا  ، و�قل أقوال سلف لرهبم سبحا�ه وتعاىل
 وأن اإلميان هبذه األحاديث املأثورة عن رسول ا القيامة ، والقـدر ، والشـفاعة   يف رؤية الرب يف 

د وعذاب القرب ، واحلوض، وامليزان ، والدجال ، والرجم ، و�زول الرب تبـارك وتعـاىل يف كـل ليلـة بعـ     
النصف أو الثلث الباقي ، واحلساب ، والنار واجلنة ، وأهنما خملوقتان غري فا�يتني ، وأ�ـه لـيس أحـد    

، والتصديق هبـا   سيكلمه ا يوم القيامة ليس بينه وبينه ترمجان يرتجم له ، وحنوها من األحاديثإال 
، والتسليم بال هباها ، فعليهم اإلميان الزم للعباد أن يؤمنوا هبا ، وإن مل تبلغه عقوهلم ، ومل يعرفوا تفسري

مؤكداً هلذا النقـل  ، ثم قال مقررا و"وال قياس ؛ ألن أفعال ا ال تُشبه بأفعال العباد  وال تنفريكيف 
 . )٢(ا�تهى كالمه "فهذا كالم العلماء يف كل عصر ، املعروفني بالسنة " : العظيم 

:

************************** 
فني، واحلفــاظ املتقــنني، والثقــات ابــن عبــد ا بــن خالــد الــذهلي، أبــو عبــد ا النيســابوري، أحــد األئمــة العــار    )١(
 . هـ، وقيل غري ذلك٢٥٨، تويف سنة  احلديث، إمام أهل زما�ه بال مدافعةاملأمو�ني، كان يلقب بأمري املؤمنني يف  
ــداد   ــاريخ بغـ ــ٣/٤١٥(تـ ــتة   والكاشـــف ، ) ٤٢٠ــ ــة يف الكتـــب السـ ــه روايـ ــن لـ ــة مـ للـــذهيب ،  )٣/٩٤(يف معرفـ
 ) .٤٥٥ـ  ٩/٤٥٢(، وهتذيب التهذيب  ، �شر دار الكتب العلمية ١/١٤٠٣ط 

 ) .٥٦٣/  ٦( إعراب القرآن   ) ٢(
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أن أبا جعفـر النحـاس كـان كـثري التـأليف ، حتـى ذكـر بعضـهم أن مصـنفاته          اتفق أهل الرتاجم والسري 
تـاريخ اللغـة   : ، يف علـوم متعـددة ، وفنـون خمتلفـة ، يقـول صـاحب كتـاب         )١(تربو على مخسني مصنفاً

وأمــا أبــو جعفــر فكــان �ســيج وحــده ، مل يــرتك بابــاً مــن أبــواب العلــوم  الشــرعية     " : العربيــة يف مصــر 
، ويف الناسخ واملنسـوخ  يف التفسري، ويف احلديث، و، وألف فيه كتباً ؛ يف القراءات رقه واللغوية إال  ط

 .)٢("، ودوائر املعارف، وكان يف كل ما يكتب موفقاًالنحو ، وفقه اللغة ، ويف األدب  ، ويف
 ت م ، فحققـوا بعـض كتبـه ، وال زالـ    لـَ وقد اهتم أهل التحقيق يف الوقت احلاضر بكتب هذا اإلمـام الع

 .، وبعضها اآلخر مفقود  بعد ، مل خترج مجلة منها حبيسة أرفف دور املخطوطات
 :مصنفاته املطبوعة : أوالً 
 .وهو شرح وبيان ملعا�ي اآليات القرآ�ية :  معا�ي القرآن الكريم/  ١

حممد بـن علـي الصـابو�ي يف سـتة جملـدات، حتـت إشـراف معهـد         :  وطبع هبذا االسم بتحقيق الشيخ
 .لعلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي، يف جامعة أم القرى مبكة املكرمةالبحوث ا

من العنوان أن النحـاس اعتنـى فيـه بـإعراب آيـات القـرآن الكـريم ، وهـو          ويتضح: إعراب القرآن /  ٢
 . ، فجمع فيه التفسري واإلعراب  ا�ي اليت حتتاج إىل توضيح وبيان جبا�ب ذلك يهتم  ببيان املع

زهري غازي زاهد ، طباعة علمية �ال هبا احملقق درجة الـدكتوراه ، وهـو   / الدكتوروقد طُبع بتحقيق 
 .جملدات متوسطة احلجم  ةمطبوع يف مخس

 م ، وهي طبعة منقحة مرتبة ، جاءت ٢٠٠٤حممد أمحد قاسم عام / وطبع أيضاً بتحقيق الدكتور

************************** 
 ) .١٩/٧٣(، واملستفاد البن الدمياطي )  ١/٦٢٠( معجم األدباء   ) ١(

 ) . ٦٣ص( أمحد خمتار عمر / تاريخ اللغة العربية يف مصر للدكتور   ) ٢(
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 .جملدات متوسطة احلجم  ةأيضاً يف مخس
اآليــات الناســخة واملنســوخة يف القــرآن فيــه النحــاس ذكــر :  آن الكــريمالناســخ واملنســوخ يف القــر/  ٣

 .ىل آخره ، على حسب ترتيب املصحف ، على ما ظهر له من ذلك الكريم من أوله إ
ثـم  حممـد أمـني اخلـاجني    : رة بعنايـة  هــ يف القـاه  ١٣٢٣وقد طبع عدة مرات ، فطبع يف املرة األوىل عام 

ثــم قــام بتحقيقــه شــعبان حممــد إمساعيــل ، / ق الــدكتور بتحقيــ هـــ يف القــاهرة أيضــا١٤٠٧ًطبــع عــام 
 .هـ يف الكويت ١٤٠٨حممد عبد السالم حممد ، عام / األستاذ 

سليمان بـن إبـراهيم الالحـم ، حتقيقـاً علميـاً �ـال       / هـ يف جملدتني ، بتحقيق الدكتور١٤١٢ثم طبع عام 
 .د اإلسالمية به احملقق درجة الدكتوراه من جامعة اإلمام حممد بن سعو

ــة    ــع بعناي ــام   : وأخــرياً طب ــى     ١٤٢٤جنيــب املاجــدي ، ع ــروءة عل ـــ ، وهــي �ســخة مصــححة ومق ه
 .أمحد بن األمني الشنقيطي : العالمة 

خصصـــه النحـــاس لبيـــان مواضـــع الوقـــف واالبتـــداء ، ورءوس آي القـــرآن  :  القطـــع واالئتنـــاف/  ٤
ثـم  أمحـد خطـاب العمـر يف بغـداد ،     / توردكهــ ، بتحقيـق الـ   ١٣٩٨طبع يف جملدة كبرية عـام  . الكريم 

هــ طبـع   ١٤٢٣ويف عـام  . عبـد الـرمحن املطـرودي    / هــ بتحقيـق الـدكتور    ١٤١٣طبع يف الرياض سنة 
 . أمحد فريد املزيدي يف القاهرة: الكتاب بتحقيق 

 .وهو كتاب خمتصر يف علم النحو للمبتدئني :  التفاحة يف النحو/  ٥
 .م يف بغداد ١٩٦٥س عواد ، عام كوركي/ طبع بتحقيق الدكتور 

 شرح :  ، وهو مطبوع بعنوان )١( هكذا أورده مجاعة من أهل التأريخ:  تفسري أبيات سيبويه/  ٦

************************** 
 ) .١/٩٩(، ووفيات األعيان البن خلكان ) ١/١٠١(إ�باه الرواة للقفطي : ا�ظر    )١(
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م ، ثـم طبـع مـرة    ١٩٧٤أمحـد خطـاب العمـر يف حلـب ، سـنة      / أبيات سيبويه ، قام بتحقيقـه الـدكتور  
 .زهري غازي زاهد / أخرى يف العراق ، بتحقيق الدكتور

لسيبويه ، وهو كتـاب مل يسـبق إىل مثلـه ،    ) الكتاب ( الكتاب شرح فيه النحاس شواهد كتاب وهذا 
 . )١(وكل من جاء بعده استمد منه

، وهـي رسـالة اقتصـر فيهـا النحـاس علـى الالمـات املوجـودة يف القـرآن الكـريم           :  كتاب الالمـات /  ٧
 .م ١٩٧١املورد العراقية سنة  لةحققه طه حمسن، و�شره يف جموبيان استخداماهتا ، ومعا�يها ، 

، الـذي قـام بتحقيقـه    أمحـد خطـاب العمـر   / حمققـه الـدكتور   هكـذا مسـاه   :  شرح القصائد التسع/  ٨
وهــو كتــاب شــرح فيــه ،  )٢(شــرح املعلقــات الســبع: ومســاه بعــض أهــل الســري . م ١٩٧٣و�شــره عــام 

 .النحاس القصائد التسع الطوال اجلاهليات 
 .هو يدور حول أدب الكتاب ، وكيفية الكتابة و:  صناعة الكتاب/  ٩

 .هـ ١٤١٠بدر أمحد ضيف يف بريوت ، سنة / طبع بتحقيقه الدكتور 
 : )٣( مصنفاته املخطوطة ، أو املفقودة: ثا�ياً 

 .أخبار الشعراء   -

 .اختصار هتذيب اآلثار للطربي   -

************************** 
 ) .١/٣٦٢(، وبغية الوعاة ) ١/٩٩(وفيات األعيان : كما قال أهل الرتاجم ، ا�ظر   ) ١(

 ) . ١/٩٩( وفيات األعيان : ا�ظر    )٢(

 املراجع  اليت أوردت سرية النحاس رمحه ا ، وقد تقدم ذكر والرتاجم ريخ هذه املصنفات مأخوذة من كتب التا   )٣(
حـروف  تبـة حسـب   واملصادر عامة ، ممـا يغـين عـن إعـادة ذكرهـا مـرة أخـرى ، لـذا سـأورد عنـاوين الكتـب مر             

 .تعليق ، إال ما يتطلبه املقام املعجم دون  
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 . )١(أدب الكُتَّاب -

 .أدب امللوك  -

- ٢(عز وجل االشتقاق ألمساء ا(. 

 .األ�وار  -

 . )٣(تفسري عشرة دواوين -

 .تفسري القرآن الكريم  -

 .شرح املفضليات  -

 .شرح مقامات احلريري  -

 .طبقات الشعراء  -

 .الكايف يف النحو  -
 .معا�ي الشعراء  -
 .املقنع يف اختالف البصريني والكوفيني  -
 .�اسخ احلديث ومنسوخه  -

يف  أبـواب  ىل ، والـيت تـدل علـى غـزارة علمـه وبراعتـه       العلم رمحه ا تعـا  هذه بعض كتب هذا اإلمام
 .مفقودة  هذه الكتب  خمطوطة  أو أغلب  و كثرية من العلم ، ومشاركته  يف فنون خمتلفة ،

:
************************** 

 ) . ١/٦٢٠(صناعة الكتاب ، وقد ذكرمها ياقوت احلموي يف معجم األدباء : غري الكتاب املتقدم ذكره  وهو   )١(

 .تفسري أمساء ا : االشتقاق ، وأطلق عليه آخرون : ومساه بعضهم   ) ٢(

 .أن النحاس فسر عشر دواوين وأمالها )  ١/١٠٠( ت ذكر ابن خلكان يف الوفيا   )٣(
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، ومعه كتاب العـروض ، فأخـذ    جلس على شاطئ النيل مبصرريخ أن النحاس التاالرتاجم وأهل ذكر 
مـاؤه ،   ، فظن أ�ه يسحر النيل حتى يـنقص فسمعه بعض العوام ، فلم يفهم مما يقول شيئاً  حبوره ،يقطع 
 .مل يوقف له على خربفغرق ، وبرجله ، فذهب يف املد ، ألسعار ، فرفسه فتغلو ا

يف طلـب العلـم   ، عمـر حافـل بالعطـاء    بعـد  هكذا كا�ت هناية هذا العلَـم الفـذ أبـي جعفـر النحـاس ،      
ذهب أبو جعفر وبقيـت كتبـه وآثـاره شـاهدة لـه حبسـن الـبالء يف ديـن ا         ، تصنيفه ومجعه وتعليمه و

سـنة  : هــ ، وقيـل  ٣٣٨إىل جـوار ربـه الكـريم سـنة     ا�تقل وكتابه وسنة رسوله صلى ا عليه وسلم ، 
                              . اجلزاء ، فرمحه ا رمحة واسعة وجزاه عن العلم وأهله وعن املسلمني خري )١( هـ٣٣٧

 

************************** 
، )١/٣٦٢(، وبغيـة الوعـاة   )٧/٢٣٨(، والوايف بالوفيات ) ١٥/٤٠٢(، والسري ) ١/١٠٠(وفيات األعيان : ا�ظر    )١(

 ) .١/٧٠(الداوودي  وطبقات  
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منهج أبي جعفر : الباب الثاني 
 .النحاس يف االختيار والرتجيح 

 :وفيه فصالن 

صــيغ الرتجــيح واالختيــار عنــد أبــي : الفصــل األول 
 .جعفر النحاس 
واالختيـار عنـد أبـي     وجوه الرتجـيح : الفصل الثا�ي 

 .جعفر النحاس 
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 ٣ صيغ الرتجيح واالختيار عند : الفصل األول 

 أبي جعفر النحاس
،

אWא،אאK ٦ 

אאWאאK
אאWאאאK
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אאאWאא

אK ١٢ 

אאWאא
K

١٥ 
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 تـمــهـيـد
א ، א א

:א ٣ 

تـدور حـول االصـطفاء ،    ) اخلـاء واليـاء والـراء    ( مشتق من اخلَير ، وهـذه املـادة    )١( االختيار يف اللغة
 .والعطف وامليل، واال�تقاء ، والتفضيل ، واجلودة 

ل علـى  ا�تقـاه ومـال إليـه ، وخـار الرجـ     : صار ذا خـري ، واختـاره وختيـره    : خار الشيء خيري : يقال  ٦ 

: واجلمع فاضلة يف صالحها، : رة ، أي ، وامرأة خيررجل خي: ، ويقال فضله : غريه  خرية  وخرياً 
 طه[ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ   وله تعاىلقاالصطفاء، ومنه : خيار وأخيار،  واالختيار

************************** 
دار إحيـاء الـرتاث العربـي ، بـريوت  ،     طبع )  هـ١٧٥ت(للخليل بن أمحد الفراهيدي ) ٢٧٥( كتاب العني: ينظر  )١(
م ، طبع دار ١/٢٠٠١حممد عوض مرعب ، ط/ ت) هـ٣٧٠ت(ألبي منصور ألزهري ) ٧/٢٢٤( اللغة وهتذيب  
/ عنايـة د ) هــ ٣٩٥ت(ألبـي احلسـني أمحـد بـن فـارس      ) ٣١٨ص( ومقـاييس اللغـة  إحياء الرتاث العربي، بريوت ،  
هـــ ، طبــع دار إحيــاء الــرتاث العربــي، بــريوت ،  ١٤٢٢/ ١حممــد عــوض مرعــب  و فاطمــة  حممــد أصــالن ، ط  
/ ت ) هـــ٥٠٢ت(ألبــي القاســم احلســني بــن حممــد، الراغــب األصــفها�ي   ) ١/١٦٠(واملفــردات يف غريــب القــرآن 
ألبـي الفضـل حممـد بـن مكـرم  بـن       ) ٣/١٢٩٨(  ولسـان العـرب  حممد سيد كيال�ي ، �شر دار املعرفة ، بريوت ،  
    وخمتـار الصـحاح  املعارف ، �شـر دار املعـارف ، القـاهرة  ،     بة من العاملني  يف دار خن/ ت) هـ٧١١ت(منظور  
ـــ ، �شـــر مكتبـــة لبنـــان ،    ١٤١٥/ ١خـــاطر، ط حممود / ت ) هـ٧٢١ت(حملمد بن أبي بكر الرازي )  ٨١ص(   هـ
ة ، بــــــريوت ، طبـــــع املكتبــــــة العلميـــــ  ، )  هـ٧٧٠ت(ألمحد بن حممد املقري الفيومي ) ١/١٨٥(واملصباح املنري 
مؤسســة   مكتب حتقيق الرتاث يف / ت ) هـ٨١٧ت(حملمد بن  يعقوب  الفريوز آبادي ) ٤٩٨ص(والقاموس احمليط  
الزبيـــــــــــــــدي ملرتضـــــــــــــــى  ) ١١/٢٤١( وتاج العروسهـ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ،  ٢/١٤٠٧الرسالة، ط 
 .يع جمموعة من احملققني ، طبع  دار اهلداية للنشر والتوز/ت ) هـ١٢٠٥ت( 
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 .فضلتك واصطفيتك : أي ] ١٣/ 
 .)١(طلب ما فعلُه خري: فاالختيار 

 ٣  .)٢(ترجيح الشيء وختصيصه وتقدميه على غريه: االصطالح  فيطلق على وأما االختيار يف 

 .)٣(هو القصد إىل مرتدد بني الوجود والعدم ، برتجيح أحد جا�بيه على اآلخر: وقيل 
تقديم أحـد األقـوال يف تفسـري اآليـة وترجيحـه بـدليل ،       : ومما تقدم ميكن القول إن االختيار يف التفسري 

 ٦ .)٤(ال ، وهذا عندما يكون االختالف من باب التنوع ال التضاد مع تصحيح بقية األقو

:א
 تدور ) الراء ، واجليم ، واحلاء ( مصدر رجح يرجح ترجيحاً ، وهذه املادة  )٥(الرتجيح يف اللغة

************************** 
ــر   )١( ــاريف  : ينظــ ــات التعــ ــى مهمــ ــف علــ ــد ا ) ٤٢ص( التوقيــ ــن عبــ ــد بــ ــاوي  حملمــ ــرؤوف املنــ ـــ١٠٣١ت(لــ ) هــ
الكفـوي  ألبـي البقـاء   ) ٦٢ص( والكليـات ، طبـع دار الفكـر ، بـريوت ،     هــ ١/١٤١٠رضوان الداية ، طحممد /ت 
 .بريوت   الرسالة ،مؤسسة  هـ، طبعة١٤١٩/ ٢، وحممد املصري ، طعد�ان درويش / ت) هـ١٠٩٤ت( 

 .هـ، �شر دار الصدف ، كراتشي ١/١٤٠٧حملمد عميم اإلحسان اددي ط) ١٦٤ص(قواعد الفقه   )٢(

زكريا عمريات  / ت ـ ) هـ٧٩٢ت(لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازا�ي )  ٢/٤١٤( شرح التلويح على التوضيح   )٣(
 .هـ  ١٤١٦، طبع دار الكتب العلمية ، بريوت ، سنة  

تنـوع  وتضـاد   : على ضربني يف التفسري شيخ اإلسالم يف مقدمته يف أصول التفسري أن االختالف بني السلف  ذكر )٤(
الشـيخ حممـدابن   شـرح  ) ٢٨ص. (إمنـا هـو مـن بـاب التنـوع ال التضـاد      ، وأن غالب ما ورد عن السلف مـن ذلـك    
 .هـ ، دار الوطن ، الرياض ١٤٠٥/  ١صاحل بن عثيمني ، ط 
ـــ٢٨٥ت( ألبي إسحاق إبراهيم احلربي ) ٢٤٦،  ٢٤٥ص( وغريب احلديث، ) ٣٣٧(اهيدي للفر العني ) ٥( ت ) هـــــــ
العلميـة وإحيـاء الـرتاث اإلسـالمي،     هـ ، طبع معهد البحـوث  ١/١٤٠٥سليمان بن إبراهيم بن حممد العايد ، ط/د 
 إمساعيل بن سيده ألبي احلسن علي بن)  ٣/٧٥( واحملكم واحمليط األعظممكة املكرمة ، ،  جامعة أم القرى 
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 .، والرزا�ة ، والزيادة وامليل الثقل ، : حول 
رجـح  : ل واحـد ، يـدل علـى رزا�ـة وزيـادة ، يقـال       أصـ : الراء واجليم واحلاء (( :  )١(قال ابن فارس 

 ٣ . )٢()) الشيء وهو راجح إذا رزن ، وهو من الرجحان 

 . وخنلٌ مراجيح، أي ثقال األمحال ، مال: ، أي  رجحا�اً _بتثليث اجليم  _ ح امليزان يرجحرجو
ح الشيءجزَن ، وهو راجح ورلْ:  ، ومنه قوهلم ؛ إذا رمقوم مراجيح يف احل  . 

 ٦ . أرجحه وفَضَّله وقواه:  ورجحه

 . مطلق الزيادة والفضل؛ بأي شيء كان حسيا أو معنوياوعليه فإن الرتجيح يف اللغة يطلق على 
 .)٣(، ليعلم األقوى فيعمل به ، ويطرح اآلخرتقوية أحد الطريقني على اآلخر:  فهواالصطالح يف وأما 
 ٩ . )٤(نني على اآلخرهو عبارة عن وفاء أحد الظ: وقيل 

 
************************** 

البـن   ولسـان العـرب  طبـع دار الكتـب العلميـة، بـريوت ،     هـ، ١/١٤٢١احلميد هنداوي، طعبد / ت) هـ٤٥٨ت(  
 ) .٣٨٦ـ  ٦/٣٨٣(للزبيدي  وتاج العروس، ) ٢٧٩ص(للفريوز آبادي والقاموس ، ) ٣/١٥٨٦(منظور  

لغة والنحو واألدب ، وكـان مـع ذلـك   إمام من أئمة ال أمحد بن فارس بن زكريا القزويين ، أبو احلسن الرازي ،: هو   )١(
 ) .هـ ٣٩٥( فقيهاً شافعياً ، مفسراً ، صاحب مصنفات كثرية جليلة ، تويف سنة  
 ).١/٦٠(، وطبقات املفسرين للداوودي ) ٦١ص(، والبلغة ) ٥٤٥ـ  ١/٥٣٣(معجم األدباء  

 ) . ٤٢١ص( مقاييس اللغة   )٢(

فيـــاض العلـــوا�ي ،   طه جابر / ت) هـ٦٠٤ت(للفخر الرازي حممد بن عمر )  ٥/٥٢٩( احملصول يف علم األصول   )٣(
 .هـ ، طبع جامعة اإلمام حممد ابن سعود اإلسالمية بالرياض   ١٤٠٠/ ١ط 

حســني / ت) هـــ٥٤٣ت( ابــن العربــي للقاضــي أبــي بكــر حممــد بــن عبــد ا) ١٤٩ص(احملصــول يف أصــول الفقــه   )٤(
 .هـ  طبعة دار البيارق ، عمان ، األردن ١/١٤٢٠، طعلي البدري وسعيد فودة  
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 . )١(هو إثبات الفضل يف أحد جا�يب املتقابلني: وقيل 
 . )٢(بيان القوة ألحد املتعارضني على اآلخر، أو تغليب أحد املتقابلني: وقيل 
تقويـة إحـدى األمـارتني علـى األخـرى      : ، أو )٣(هو إثبـات مرتبـة يف أحـد الـدليلني علـى اآلخـر      : وقيل  ٣ 

 . )٤(لدليل
؛ ملا فيـه   اآلية على غريه تفسريبني املسائل هو تقديم أحد األقوال احملتملة يف فإن الرتجيح عليه بناء و

مـن  (( ، وال يكون ذلك إال يف حال التقابل والتعارض ؛ ألن  من مزية معتربة جتعل تقدميه أوىل من غريه ٦ 

فصـل اخلصـومة إىل مـرجح    املعلوم أ�ه عند تنازع اخلصمني تتخالف مزاعمهما �فياً وإثباتاً ، فيحتـاج يف  
ي٥()) .. أحدمها على زعم اآلخر  رجح به يف مبدأ األمر زعم( . 

************************** 
حممـد بـن سـعيد    / ت )هــ ١٢٥٠ت(حممـد بـن علـي لشـوكا�ي     ) ٤٥٥ص(إرشاد الفحول إىل حتقيق علم األصـول    )١(
 . هـ ، طبع دار الفكر ببريوت١٤١٢/ ١البدري ، ط 

 ) .٣١٥ص(ي ، والكليات للكفو) ١٧٠ص(التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي : ينظر   )٢(

، طبـع   هــ  ١/١٤٠٥اهيم األبيـاري  ، ط إبـر  /ت) هــ ٨١٦ت(لعلي بن حممد اجلرجا�ي ) ٧٨ص(التعريفات: ينظر    )٣(
ــة والتعريفــات الدقيقــة        ــاب العربــي، بــريوت ، واحلــدود األ�يق ــى زكريــا بــن حممــد     )  ٨٣ص( دار الكت ألبــي حيي
 .املعاصر ، بريوت فكر بع دار الهـ، ط١/١٤١١مازن املبارك ، ط/ ت د ) ٩٢٦ت( األ�صاري  

حممـد الزحيلـي و�زيـه    / البن النجار حممد بن أمحد الفتوحي احلنبلي ، ت ) ٤/٦١٦(شرح الكوكب املنري : ينظر  )٤(
ـــ ، �شــر جامعــة أم القــرى ، وأصــول السرخســي    ١/١٤٠٠محــاد ، ط  ــن أمحــد    ) ٢/٢٤٩(ه ــي بكــر حممــد ب ألب
هـــ ، �شــر دار الكتــب العلميــة ، والتعــارض والرتجــيح بــني ١/١٤١٤طأبــو الوفــاء األفغــا�ي ، / السرخســي ، ت  
 .هـ  ، �شر دار الكتب العلمية ١٤١٣/ لعبد اللطيف الربزجني ، ط) ١/١١٢٦(األدلة الشرعية  
ــة    )٥( ــا ، تصــحيح  ) ١٠٥ص(شــرح القواعــد الفقهي ــا ، ط / ألمحــد الزرق ــع ١/١٤٠٩مصــطفى أمحــد الزرق ـــ ، طب  ه
 /١ط) هـ٤٧٦ت (ألبي إسحاق الشريازي  )١١٨ص(اللمع يف أصول الفقه : نظر دمشق ، ويدار القلم ،  
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א א :א
، فـيمكن أن يعـرب بأحـدمها عـن     بني االختيـار والرتجـيح عمـوم وخصـوص      أن والذي يظهر يل مما تقدم

كـرا يف موضـع واحـد دل كـل منـهما علـى       إهنما إذا اجتمعا افرتقا ، يعـين إذا ذ : ، وميكن القول اآلخر  ٣ 

يعين أ�ه ميكن أن يقوم  أحدمها مقـام  اآلخـر يف الداللـة علـى     ، معنى غري اآلخر ، وإذا افرتقا اجتمعا 
املقصود ، ويفهم مما سبق أيضاً أ�ه ميكن التعبري باالختيـار يف األقـوال احملتملـة الـيت يكـون بعضـها أقـوى        

الرتجـيح بـني   ار النـاظر أحسـنها أو أقواهـا لظهـور دليلـه ، ويكـون       من بعض مع وجاهتـها مجيعـاً فيختـ    ٦ 

وأوســع مــن  يكــون االختيــار مــن هــذا البــاب أعــمّ املتعارضــني ، أو األقــوال املتعارضــة ، وبــذاالقــولني 
 . الرتجيح ملا تقدم من أن جلَّ االختالف يف التفسري  كان من باب التنوع ال التضاد 

حيتاجـان إىل الـدليل لبيـان    يتفقـان يف أهنمـا   االختيـار والرتجـيح   يه ، وهو أن هنا أمر جيدر التنبيه علو ٩ 

ـرد اإلرادة فقـط مـردود ، يقـول     وإمنا ؛ ألن االختيار أو الرتجيح دون دليل  القول املختار أو الراجح
ه وأمـا الرتجـيح مبجـرد االختيـار ، حبيـث إذا تكافـأت عنـد       : "  رمحـه ا  )١( شيخ اإلسالم ابن تيميـة 

فـالرتجيح مبجـرد   .. األدلة يرجح مبجرد إرادتـه واختيـاره ، فهـذا لـيس قـول أحـد مـن أئمـة اإلسـالم           ١٢ 

 . )٢( "قول به أحد من أئمة العلم والزهداإلرادة اليت ال تستند إىل أمر علمي باطن وال ظاهر ال ي
************************** 

 .بريوت تب العلمية ، ، طبعة دار الك هـ١٤٠٥   

إمـام جمـدد ، وعـامل حنريـر، بـرع يف شـتى الفنـون        ،  أمحد بن عبد احلليم بن عبـد السـالم احلرا�ـي    أبو العباس :هو   )١(
 .هـ ٧٢٨ع اإلدراك ، تويف سنة والعلوم ، كان ذكيا ، قوي احلفظ ، سري 
  ) ٨/١٤٢ ( وشذرات الذهب،  ) ٥١٦ص (للسيوطي  ، وطبقات احلفاظ ) ٤/١٩٢ (للذهيب  تذكرة احلفاظ 

 ) . ١٠/٤٧٢( موع الفتاوى جم )٢(
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 :الرتجيح واالختيار بلفظ صريح : املبحث األول 
 بعبـارة صـرحية يف الرتجـيح   أو الراجح عنده على املعنى املختار حيا�اً أ النحاس رمحه ا تعاىل نصي

مـردود  أو أن مـا سـوى ذلـك القـول باطـل      لصيغة من أقوى صيغ الرتجـيح ؛ ألهنـا تـدل علـى     ، وهذه ا ٣ 

 .عنده 
 :وله يف ذلك عدة عبارات وصيغ ، منها 

ال �علـم بـني   : ، أو  التفسـري  لـذي عليـه أهـل    وهذا القول هو ا: واالختيار على ذلك، أو : قوله)   ١( ٦ 

 .  )١(أهل التفسري خالفاً  إال من شذ منهم  ، وحنوها 
 . )٢(والصواب: قوله )   ٢(
 ٩ . )٣( صحيحقول : ، ورمبا قال  والصحيح: قوله )   ٣(

 . )٤(بين ، وهذه القراءة البينة  ، وحنوها  والَبِّني ، وقولٌ: القول البين ، أو : قوله )  ٤(

************************** 
و ) ٤٥٨،  ٤٢٧،  ٤٠٢  ٣٨٧،  ٣٣٥، ٢٥٠،  ١٧١،  ١٥٩،  ٩٢،  ٦١،  ٤/١٢(معا�ي القرآن : ينظر  )١(
ــراب  ،) ١٥١،  ٥/٢١(  ــاف  )٤٩٨،  ٤/٤٢٤(و )  ٢٨٩،  ٣/٢٨٨(واإلعـ ــع واالئتنـ ،   ٣٣٥،  ٢٩٥( ، والقطـ
 ٣٨٢،  ٣٦٧،  ٣٣٨ .( 

 . ، ومواضع أخرى خارج دراسيت) ٢٩٨(والقطع  واالئتناف ،  ) ٤٩/ ٥(و )   ٤٦٣/ ٤(معا�ي القرآن : ينظر   )٢(

،  ٣٣٥ ،  ٣٠٧،  ٢٤٨،  ٢٣٢،  ٣/١٩٤(واإلعراب ) ٥٦٣،  ٣٤٥،  ٢٩٢،  ٤/٢٤٥(معا�ي القرآن : ينظر   )٣(
 ٢٩٣( واالئتنـاف   ، والقطع )  ٢٢٤( ، والناسخ واملنسوخ ) ٤٥١،  ٤٤٩،  ٤٤٢،  ٤٤٠،  ٤/٤٣٥(و ) ٣٧٩ 
  ،٥١٥،  ٤٨٤،  ٣٨٢،  ٣٤٢. ( 

،  ٣/٢٣٢(، واإلعـــــــــــراب ) ٥/١٢١( و  ) ٥٥٨،  ٤٢٥،  ٤٢٤،  ٢٥٠،  ٨٥،  ٤/٦٥(معا�ي القرآن : ينظر   )٤(
 ) .٥٢٨،  ٣٣٩،  ٣٣٤(واالئتناف  والقطع ) . ٤٧٤،  ٤٧٣،  ٤/٤١٦(و )  ٣٨٢،  ٢٦٠ 
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 . )١(، أو كما قال  ما قالوالقول : قوله    )٥(
 . )٢(واحلق ،  وهو الذي ال جيوز غريه: قوله ) ٦(

 ٣ . )٣(من العبارات اليت هي �ص يف الرتجيحها وحنو

************************** 
 ) .٤٦٣،  ٣٨٣،  ٣٣٨،  ٣٣٦،  ٣١٦،  ٣٠١ (القطع واالئتناف : ينظر   )١(

 . ) ٢٢١(الناسخ واملنسوخ ،  )٤١١،  ٣/٣٥١(، ، واإلعراب ) ٣٤٧، ٣/٢٩٠(اإلعراب   )٢(

 .استعماهلا يف كتبه للتعبري هبا عن اختياره أو ترجيحه  وهذه العبارات كثرياً ما درج النحاس على  )٣(
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 .الرتجيح واالختيار بأفعل التفضيل :  املبحث الثا�ي
ى بيـان أفضـلية قـول ،    هذه الصـيغة ظـاهرة الداللـة علـى االختيـار والرتجـيح ؛ ألهنـا تـنص قطعـاً علـ          

 ٣ .وتقدميه على غريه 

وهــذه الصــيغة مــن أكثــر الصــيغ الــيت اســتخدمها النحــاس رمحــه ا يف مصــنفاته ، ولــه يف ذلــك عــدة  
 : عبارات وصيغ ، منها

أصح ما قيل يف : أصح هذه األقوال ، أو : أصح قول ، أو : أصحها ، أو : أصح األقوال ، أو)   ١( ٦ 

 .)١( وحنوها من العبارات املرادفة.. يف هذا ، أو أصح األجوبة  أصح ما روي: هذا ، أو 

 القـول األول أوىل : أوىل األقوال بالصـواب ، أو  : وهذا أوىل ، أو : وأوالها ، أو : األَولَى ، أو )   ٢(
 ٩ . )٢(وحنوها من العبارات املرادفة والقريبة.. قول  فالن أوىل : ، أو 

وهــذا القـول عنــدي  : أحسـن مــا قيـل هــذه اآليـة ، أو    : وال ، أو أحسـن األقــ : األحسـن ، أو  )   ٣(
 . )٣(وحنوها.. فمن أحسنها بظاهر التنزيل : أحسنها ، أو 

************************** 
ــر   )١( ــرآن  : ينظـــ ــا�ي القـــ ــع ) ٨٧،  ٨٥،  ٥/٥١(و ، ) ٥٤٢،  ٤٤٧،  ٣٥٨،  ٣٣٨،  ٢٥٨،  ٤/٩(معـــ ، والقطـــ
 ) .٥٦٨(واالئتناف  

ــر ي  )٢( ــرآن  : نظــــ ــا�ي القــــ  ٤٠٨،  ٣٠٩،  ٢٨١،  ٢٠٤،  ٢٠١،  ١٦٠،  ١٣٦،  ١١٣،  ٩٤،  ٨٢،  ٤/١٨(معــــ
 ٥/١٢(و ) ٥٦٤، ٥٦٣،  ٥٥٢،  ٥٣١،  ٥١٣،  ٥١٢ ، ٥٠٤،  ٥٠٣، ٤٩٩،  ٤٧٤، ٤٤٩،  ٤٢١، ٤١١،  
 ٢٨٤،  ٢٧٥،  ٢٦٨،  ٢٥٣،  ٢٤٠،   ٢٢٢/ ٣(  واإلعراب)  ١٢٧،  ٨٣،  ٦٨،  ٤٥،  ٤٠،  ٣٣،  ٣١،  
، ) ٥٢٩،  ٤٧٨،  ٤٦٠،  ٤٥٧،  ٤٤٨/ ٤(و ) ٣٣٤،  ٣٣٣،  ٣٢٨،  ٣١٢،  ٣٠٣،  ٢٩٧،  ٢٩٣،  
 ) . ٣٤٨،  ٣٣٨،  ٣٠٩،  ٣٠٧،  ٢٩٤،  ٢٩٣( والقطع واالئتناف  

 ،  ٣٦٦،  ٢٧٧ ،  ٢٢٧  ،  ٢٢٦،  ٢١٩،  ١١١،  ٦٥،  ٥٢،  ٤٠،  ٣٣،   ٤/١٥(معا�ي القرآن :  نظري  )٣(



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 . )١(وحنوها.. أبني ما قيل فيه : األبني ، أو أبينها ، أو : أبني األقوال ، أو)   ٤(
 . )٢(وحنوها.. أشهرها : األشهر ، أو : أشهر ، أو )   ٥(
 ٣ . )٣(وحنوها.. ما روي يف هذا املعنى  أجلّ: األقوال ، أو  أجلّ)   ٦(

.. أجـــود ممـــا قـــال: وهـــو أجـــود ، أو: أجودهـــا ، أو : أجـــود األقـــوال ، أو : األجـــود ، أو )   ٧(
 . )٤(وحنوها

ــاملعنى ، أو : األشــبه ، أو )   ٨( ــاملعنى ، أو  : األشــبه ب : وهــذا القــول أشــبهها،أو  : وهــذا أشــبه ب ٦ 

 . )٥(وحنوها.. أ�سب باملعنى: التنزيل أو أشبهها بظاهر 

************************** 
،  ٢٠٠،  ١٩٥،  ٣/١٩٤(واإلعـــــــــــــــراب )  ٧٣،  ٧١،  ٦٦،  ٦٣،  ٥٦،  ٥/٤٨(و )  ٥١٥،  ٤١٣،  ٤٠٠ 
 ٣٨٦،  ٣٨٢،  ٣٨١،  ٣٥٤،  ٣٤٦،  ٣٢٤،  ٢٨٧،  ٢٧٩،  ٢٦٧،  ٢٥٧،  ٢٥١ ، ٢٤٨،  ٢٠٥  ،
،  ٤٩٦،  ٤٧٥،  ٤٣٧،  ٤٣٦،  ٤٢٨،  ٤٢٢،  ٤٢٠،  ٤/٤١٣(و   ) ٤١١،  ٤٠٩،  ٤٠١،  ٣٩٣،  ٣٩٢ 
 ) .٥٤٣،  ٣٠٧(، والقطع واالئتناف ) ٢٣٢و ٢١٠ص(الناسخ واملنسوخ ، )٥٣٥،  ٥٢٧،  ٥١٠ 
 .دم النحاس هذه العبارة يف الرتجيح بني القراءات وتصحيحها كثرياً ما يستخ: تنبيه  

 ٣٥١،  ٣/٢٣٧(واإلعـــراب ، )  ٥٢٠،  ٣٩٤،  ٣٥٠،  ١٥٨،  ١٥٧ ، ١٥١،  ٤/٢٣(معـــا�ي القـــرآن : ينظـــر   )١(
 ) .٢٢٢ص(الناسخ واملنسوخ ) . ٤٥٩،  ٤٢٨/ ٤(و )  ٤٠٤،  

 ) .٤٧٥،  ٤/٤٣٤(واإلعراب )  ٧٩/ ٤(معا�ي القرآن : ينظر   )٢(

 . )  ٤/٤١٧(إعراب القرآن ، ) ٤/٣٤٥(معا�ي القرآن : ينظر   )٣(
 .أكثر ما يستخدم هذه العبارة يف األحاديث واآلثار : تنبيه  

 ) .٣٣٤و ٣/٢٩٢(، وإعراب القرآن ) ٤٢٦و ٦/١٠(، )  ٥/٤٤(معا�ي القرآن : ينظر  )٤(

ــر   )٥( ــا�ي : ينظـ ــراب ، )  ١٣٢،  ٥/٣١(و   )٥٢٢،  ٤٩٧،  ٣٤١،  ٢٤٠،  ٢١٥، ٤/١٦١(معـ ،  ٣/٢٢٢(اإلعـ
 ) .٥٧٢(القطع  واالئتناف ، )  ٣٤٠،  ٣٠٥ 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 . )١(من أمجع األقوال: أمجع ما قيل، أو )   ٩(
 .)٢(وأعرف هذه القراءات : أعرف ، أو والقول األول : أو  وهذا القول أعرف  ،)   ١٠(

 ٣ وحنو هذه األلفاظ والعبارات الدالة على الرتجيح بأفعل التفضيل ، وال خيفى أن هـذه األلفـاظ بعضـها   

 .أقوى من األخرى يف الداللة  على الرتجيح 

************************** 
 األشبه بنسق  ": هذه العبارة كثرياً ما يستخدمها النحاس رمحه ا يف بيان �سق اآلية، فيقول: تنبيه 
 . "أشبه بسياق الكالم  ": ، أو يقول  .."اآلية 

 .) ٢٢٢(املنسوخ الناسخ و ،) ٥/٣٣(و )  ٤/٥٢٩(ينظر املعا�ي   )١(

 ) .٣/٤٠٩(اإلعراب  ،  ) ٥/٩٧(و )  ١٦١،  ١٤٧،  ٤/١٤٠(معا�ي القرآن  )٢(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .الرتجيح واالختيار بتضعيف القول اآلخر :  املبحث الثالث
يورد النحاس رمحه ا  يف بعض املسائل قولني ، أو عدة أقوال يف معنى اآلية الكرمية ، ثم يعقب علـى  

، ومـرة بـالنص علـى     تـوهني دليلـه  ؛ تـارة ب مبا  يدل على تضعيفه لـه    بعض تلك األقوال أو أحد القولني ٣ 

، وحنوهـا مـن العبـارات الدالـة علـى التـوهني         ، أو يصـفه بالبعـد    ، وأخرى بـاجلمع بـني األمـرين    ضعفه
 .والتضعيف 

 ٦ .يدل على ترجيح مقابله ة تضعيف أحد القولني يف املسألو

كثر من موضع من كتبـه  وقد استعمل النحاس رمحه ا تعاىل هذه الطريقة والصيغة ، ورجح هبا  يف أ
 :ومصنفاته ، وله يف ذلك عدة عبارات وصيغ ، منها 

 ٩ . )١(خمالف لقول العلماء : أهل التفسري على خالف قوله ، أو )   ١(

 . )٢(مردود ، أو أشدها تعسفاً : وهذا القول بعيد ، أو )   ٢(
 . )٣(وقوله ليس جبيد)   ٣(
وهـذا  : وهـذا خطـأ بـين ، أو   : خطـأ ، أو  ) أو الثـا�ي  ( القول األول : وهذا القول خطأ ، أو )   ٤( ١٢ 

 . )٤(خطأ
************************** 

 .) ٥٠٣،  ٤٤٢،  ٤١٦،  ٤/٤١٣(واإلعراب )  ١٣٨،  ٨٣/ ٤(معا�ي القرآن : ينظر   )١(

 ٣٠٢، ٢٧٨،  ٢٧٢، ٢٤١،  ٣/٢١٧(، واإلعــــراب  ) ٥٣٠،  ٥٢٥،  ٣٩٥، ٤/٢٠(معــــا�ي القــــرآن  : ينظــــر   )٢(
 ) .٢٣٤(والناسخ واملنسوخ )  ٥١٨،  ٤٣٧،  ٤٢٢،  ٤/٤١٥(و )  ٣٣٧،  

 ) .٥/١١٧(معا�ي القرآن : ينظر   )٣(

 ) .٤٨٥(والقطع واالئتناف ، ) ٣٢٦،  ٢٧٩،  ١٩٩،  ٣/١٩٣(اإلعراب : ينظر   )٤(
 .اللغة التعقيب على أقوال أهل هذه الصيغة أكثر ما استعملها النحاس يف و 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 . )١(وهذا غلطٌ بين: غلط قبيح، أو : هذا غلط يف التأويل ، أو )   ٥(
: ال يعرفــه أهــل التفســري، أو : ال يعرفــه أحــد مــن أهــل اللغــة ، أو : هــذا القــول ال يعــرف ، أو )   ٦(

 ٣  )٢( أكثر أهل اللغة ال يعرفه

ال : وهـذا القـول عنـد أهـل النظـر ال يصـح، أو       : ال يصح وال جيـوز ، أو  : ذا ال يصح ، أو وه)   ٧(
ــة كــذا وكــذا    .. ينكــره أهــل اللغــة  :  ال يصــح يف اللغــة ، أو : ، أو .. يصــح أن يقــال يف معنــى اآلي

 ٦ . )٣( وحنوها من العبارات

 .)٤(والقول الثا�ي قول ضعيف: هذا ضعيف ، أو )   ٨(
 .)٥(، أو مرغوب عنه  لقول فاسدوهذا ا)    ٩(
 ٩ . )٦( حمال أن يكون فيها �اسخ وال منسوخ)   ١٠( 

 .وحنوها من العبارات اليت يفهم منها تضعيف القول اآلخر 

************************** 
ــال     )١( ــى ســبيل املث ــرآن  : ينظــر عل واملنســوخ  والناســخ ، )٣/٣٥٢(واإلعــراب ) ٥٦٧،  ٤٨٦،  ٤/٦٥(معــا�ي الق
 ) . ٣٥٢،  ٣٠٩،  ٢٩٠(، القطع واالئتناف ) ٢٥٣، ٢٣٩،  ٢٢٨( 
 .هذه الصيغة يرجح هبا يف التفسري لكنه يستعملها أكثر يف مسائل اللغة والقراءات : تنبيه  

،  ٣/٢٠٢ (، واإلعـراب  ) ٥/١٠٠(و )   ٢٣٧،  ١٤٨، ١٣٨،  ٤/٣٦(معا�ي القـرآن  : بيل املثال ينظر على س  )٢(
 ) . ٤/٤٩٨(و )  ٣٣٤،  ٣٢٧، ٢٢٧ 

 ) . ٢٩٢(، والقطع واالئتناف )٥/١٠٠(و )  ٤/١٣٥(معا�ي القرآن : ينظر   )٣(

 ) . ٣/٣٩٠(، وإعراب القرآن ) ٦/١٥٧(، ) ٥/٣١٩(معا�ي القرآن : ينظر   )٤(

 ) .٣٣٨(، القطع واالئتناف )٤/١٢٩(إعراب القرآن : نظر ي  )٥(

 ) .٢٢٤(والناسخ واملنسوخ  ،) ٣/٤١١(إعراب القرآن : ينظر   )٦(



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ]٢٢/احلجـر [ چڈ  ڈ    ژچما ذكره النحاس رمحه ا عند قوله جل وعز : ومن األمثلة على ذلك 
أي مالقـح ، يـذهب إىل أ�ـه مجـع ملقحـة وملقـح ، ثـم         چژچ: أ�ه قال  )١(فقد حكى عن أبي عبيدة 

، وإمنـا جيـوز حـذف الزوائـد مـن مثـل هـذا يف        وهـذا بعيـد   :  -ثم تعقبه بقولـه   -حذفت منه الزوائد ٣ 

 . )٢( الشعر، ولكنه مجع القحة
: على ترجيح قول ، وتضعيف آخر يف موضع واحد، كما يف قوله تعـاىل  رمحه ا النحاس ورمبا �ص 

عبـد بعينـه ، وذكـر    ، فقد ذكر عن ابن عباس أهنـا �زلـت يف    ]٧٥/النحل[ چڦ   ڄ   ڦ  ڦ  ڦ چ ٦ 

، ....يف هـذا قـول ابـن عبـاس     وأوىل األقوال : الصنم ، وقال : عن احلسن أن املراد بالعبد اململوك 
ــح  ــال  وال يصــــ ــن قــــ ــول مــــ ــد   : قــــ ــم عبــــ ــه اســــ ــع عليــــ ــنم ال يقــــ ــنم ، ألن الصــــ ــه الصــــ .)٣(إ�ــــ

************************** 
معمر بن املثنى البصري ، أول من ألف يف غريب القرآن ، له مؤلفـات عديـدة جتـاوزت املائـة مؤلـف ، تـويف       : هو   )١(
 .هـ  ٢١١: هـ ، وقيل ٢١٠سنة  
ثـروت عكاشـة ،    /ت دــ  ) هــ ٢٧٦ت(ألبي حممـد عبـد ا بـن مسـلم املعـروف بـابن قتيبـة        ) ٥٤٣ص( رفاملعا 
ألبــي الفــرج حممــد بــن إســحاق البغــدادي ، الشــهري   )٧٧،  ٧٦ص(، والفهرســت  دار املعارف ، القاهرة /  ٤ط 
املعرفـة ، بـريوت   ار دطبـع  ،  هــ  ١/١٤١٥إبـراهيم رمضـان ، ط  الشـيخ  / ، عنايـة وتعليـق   ) ٤٣٨ت(بابن النديم  
 ) .١٣/٢٥٢(وتاريخ بغداد ،  

 . وسيأتي حبثها يف سورة احلجر إن شاء ا ) .  ٤/١٩( معا�ي القرآن   )٢(

 .وستأتي هذه املسألة يف سورة النحل إن شاء ا   ) .٤/٩٤(معا�ي القرآن  )٣(
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على قولٍ على أن الدليل يدل االختيار بالنص الرتجيح و: املبحث الرابع 
 .أو يبينه  ما

أن يذكر املفسر عـدة أقـوال يف تفسـري اآليـة الكرميـة ، ثـم يـنص علـى أحـد هـذه           : معنى هذه الصيغة  ٣ 

 .تدل عليه ، أو يشهد له قول من أقوال املفسرين تبينه أو أو األدلة  )١(األقوال بأن الدليل
 :لها النحاس رمحه ا يف عدة مواضع من كتبه ، ومن األمثلة على ذلك وهذه الصيغة قد استعم

 ٦ چڍ  ڌ  ڌ  ڇ ڇ  ڍچ   مـــن قولـــه تعـــاىل  ) ون ملســـتُ(ذكـــر النحـــاس خـــالف العلمـــاء يف معنـــى     

 .)٢(، ورد القول الثا�ي بضعف إسناده " وظاهر القرآن يدل على اإلسالم" : ثم قال ] ٨١/النحل[

 .بعبارة أخرى غري ما تقدم ح واالختيار الرتجي: املبحث اخلامس 
************************** 

إىل ذلــك  أو ما .. حاديث النبوية ، أو أقوال الصحابة داللة السياق ، أو النظائر القرآ�ية ، أو األ: يراد بالدليل   )١(
من أدلة تدل على صحة هـذا القـول ، وسـيأتي ذكـر هـذه األدلـة بشـيء مـن التفصـيل عنـد احلـديث عـن أوجـه               
 .الرتجيح عند أبي جعفر النحاس إن شاء ا تعاىل  

،  ٣٨٣،  ٣٧٧  ، ٣٢٧،  ٣١٨،  ٣١٣،  ٢٨٣،  ٢٦٧،  ٢٥٩،  ٤/١٧٧: (وينظر )  ٤/٩٩( معا�ي القرآن   )٢(
ــراب ) ٥٦٦،  ٥٢٤،  ٤٤٥،  ٤٠٩،  ٣٩٦،  ٣٩٣   ٢٨٦،  ٢٦٢،  ٢٣٩،  ٢٣٢،  ٢١٨،  ٣/٢٠٣(واإلعـــــــــــ
،   )٥٠٤،  ٤٩٥،  ٤٧٨،  ٤٥٥،  ٤٢٩،  ٤/٤٢٠(و )  ٤٠٧،  ٣٩٩،  ٣٨١،  ٣٦٦،  ٣١٢،  ٣٠٨،  
 ) .  ٣٦٢،  ٣١٠، ٢٩٠(واالئتناف القطع  
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هــذا : هــذا قــول حســن ، أ و ( ومــن األلفــاظ والعبــارات الــيت اســتعملها  النحــاس للرتجــيح عبــارة   
: وإن كان أكثرها استعماال لفظ وما يقارهبا من العبارات ، ) هذه القراءة حسنة : حسن جداً ، أو 

 ٣ .  )١(ه ، فيقويه هبذه العبارة وهي تشعر مبيله إىل قول أكثر من غري) حسن ( 

 . )٢(، فهي قليلة وظاهره  كذا : ، أو الظاهر :  أما عبارة 
ــاء          ــإن بعــض العلم ــه املؤلــف ، ف ــذي ســار علي ــل هــذه الصــيغ املصــطلح ال وينبغــي أن يعــرف يف مث

آية  يستحسن قوالً ما وال يريد بذلك ترجيحه على غريه ، وإمنا يريد ذكره كوجه من الوجوه السائغة يف ٦ 

أو مسألة ما ، وأما عبارة الظاهر فأكثر ذكر العلماء هلا ليس على وجه الرتجيح أو االختيـار ، وإمنـا   
يريدون هبا ما دل عليه ظاهر الكالم ، وقد ال يكون هو املقصود ، بل له وجه من التأويل غـريه ،وإمنـا   

 ٩ .هذا القول  ذكرهتا هنا من باب االستيعاب ملا ذكره النحاس مع التنبيه على مأخذ

فهذه هي الصيغ اليت درج النحاس على استعماهلا  يف الرتجـيح واالختيـار يف كتبـه ومصـنفاته     : وبعد 
ــا          ــا ، وقمــت بتتبعه ــذه الرســالة عليه ــت مســائل ه ينــذه الدراســة ، وب ــدهتا يف ه ــيت اعتم ، وهــي ال

 ١٢ َ أسأل أن يوفقين ويسدد�ي اإال ما زاغ  عنه  البصر ، و، وذكر أماكنها حصراً أو مثاالً ، وحصرها 

 .ملا حيبه ويرضاه إ�ه مسيع جميب 

 
************************** 

،  ٤٦٤،  ٤٤٢ ،  ٤٢٣،  ٣٨٦،  ٣١٨، ١٦٣، ٩٩،  ٩٠،  ٨٤،  ٥٤،  ٥٣،  ٤٣، ٤/٢٥(معا�ي القرآن  )١(
 ٤٢٣،  ٤١٦،  ٤١٥/ ٤(و  )٣٨٤ ،  ٣٤١،  ٢٦٦،  ٢٤٩،  ٢٣٨،  ٣/١٩٢(واإلعراب )  ٥٦٥،  ٥٣٠ 
 ) .٣٧٩(، والقطع واالئتناف ) ٤٧٨،  ٤٧٧،  ٤٥٨،  ٤٥٤،  

، والناســـــخ )  ٥/٢٣٥( و )  ٤/١٧٨( و )  ٣/٣٨٧( إعـــــراب القـــــرآن   )٤/٥٧(قـــــرآن معـــــا�ي ال: ينظـــــر   )٢(
 ) .٢٥٥،  ٢٣١(واملنسوخ  
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 الرتجيح واالختيار عند  أوجه:  الثانيالفصل 
 أبي جعفر النحاس

 ٣ وفيه مباحث

 . الرتجيح بداللة القرآن الكريم ، وفيه مطالب: املبحث األول 
 .الرتجيح بداللة السنة : املبحث الثا�ي 

 ٦ . اللة أقوال السلف ، وفيه مطالبالرتجيح بد: املبحث الثالث 

 .الرتجيح بداللة اللغة العربية وشواهدها ، وفيه مطالب: املبحث الرابع 
 . أوجه الرتجيح يف الناسخ واملنسوخ: املبحث اخلامس 

 ٩ 

 
 

١٢ 

א מ:א א א א
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 وفيه مطالب

  الرتجيح بداللة عموم النص القرآ�ي: املطلب األول 
 ٣ فإ�ه جيب محله عليه يف املعنى، وال  )١(على العمومأهل العلم أن النص إذا كان داال  تقرر عند

************************** 
 .هو اللفظ املستغرق جلميع ما يصلح له حبسب وضعٍ واحد : العام  )١(
وللعمــوم صــيغ كــثرية ذكرهــا أهــل العلــم ، بعضــها متفــق عليــه ، وبعضــها خمتلــف فيــه ، تكلــم عنــها عامــة علمــاء   
 : األصول وغريهم ، ومن أشهر صيغ العموم 
، ) قاطبـــــة ( و )  كافة (و ) عامة (و) مجيع ( و) ما ( ، و  املوصولة واالستفهامية والشرطية) من ( و) كل (  
، واجلمع املعرف بالم اجلنس، واسم اجلنس احمللى بالم اجلنس ، واألمساء املوصولة ، والنكرة ) إذا الشرطية ( و  
 . ، وغريها ...ستفهام يف سياق النفي ، أو النهي ، أو الشرط ، أو اال 
 .وليس هذا مقام االستطراد يف بيان هذه األلفاظ وداللتها ، وخالف العلماء فيها  
علــي بــن ألبــي حممــد ) ٣٩٠ـــ١/٣٦٢( اإلحكــام يف أصــول األحكــام: وللمزيــد حــول تعريــف العــام وصــيغه ينظــر  
علــى �ســخة أمحــد شــاكر ،  زكريــا علــي يوســف ، �ســخة مقابلــة/ ، �شــر)هـــ٤٥٦ت(حــزم األ�دلســي الظــاهري  
املعــايل عبــد امللــك بــن عبــد ألبــي ) ومــا بعــدها١/٢٤٣( والربهــان يف أصــول الفقــهمكتبــة العاصــمة، بالقــاهرة ،  
واإلحكـام  هــ ، دار الوفـاء باملنصـورة ،    ٤/١٤١٨طيم حممود الـديب ،  عبدالعظ/ ، ت د) هـ٤٧٨ت(ا اجلويين  
ــام  ــول األحكـ ـــ٦٣١ت(بـــن حممـــد اآلمـــدي   ألبـــي احلســـن علـــي ) ٢/٢١٧( يف أصـ ســـيد اجلميلـــي ، / ت د) هـ
لشـيخ اإلسـالم  ابـن  تيميـة     ) ٩١ص( يف أصـول الفقـه   واملسـودة هـ ، دار الكتـاب العربـي ، بـريوت ،    ١/١٤٠٤ط 
حممـد  / ت) هــ ٧٤٥ت(شهاب الدين أبو العباس أمحـد بـن حممـد احلرا�ـي احلنبلـي       / وأبيه وجده، مجعها وبيضها  
أصول ، واللباب يف ) ٢١٣ - ٢٠٤ص( وإرشاد الفحول، دار الكتاب العربي ، بريوت ، د حمي الدين عبد احلمي 
   ملفسرينوقواعد الرتجيح عند اهـ، دار القلم بدمشق، ١٤٢٠/ ١لصفوان بن عد�ان داوودي ، طالفقه  
 .هـ ، دار القاسم ، الرياض ١٤١٧/ ١حلسني بن علي احلربي، ط) ٥٤٢ -٢/٥٢٧( 
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أو إذا مل يثبت ختصيص اللفظ العام ، ف )١(على ختصيصهدليل صحيح جيوز أن خيصص إال إذا ورد 
 .على عمومه بقاؤه  تقييده فإن األصل

 منهما وال يقال خباص يف ك: " يقول الشافعي رمحه ا إال بداللة فيهما أو يف واحد وال سنة تاب ا ٣ 

، وال يقال خباص حتى تكون اآلية حتتمل أن يكون أريد هبذا ذلك اخلاص ،  فأما ما مل تكن حمتملة له 
 . )٢( "ال يقال فيها مبا مل حتتمل اآلية ف

************************** 
 املستصــفى مــن علــم األصــول   : يف  _ إضــافة إىل املراجــع الســابقة    _ القاعــدة وتأكيــدها   ر تقريــر هــذه  ينظــ )١(
ــزايل     ) ٢٤٤ص(  ــن حممــد الغ ــد حممــد ب ــي حام ــد الشــايف ،     / ت) هـــ٥٠٥ت(ألب ــن عب ــد الســالم ب ــن عب حممــد ب
 ألبـــي حممـــد) ٢٨٠ص( علـــى األصـــول التمهيد يف ختريج الفروع هـ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، ١/١١٤١٣ط 
هــ ، مؤسسـة الرسـالة    ١٤٠٠/ ١حممـد حسـن هيتـو ، ط   / ت د ) هــ ٧٧٢ت(عبد الرحيم بـن احلسـن األسـنوي     
ــريوت ،   ــه ، ب ــذكرة يف أصــول الفق ، طبعــة )هـــ١٣٩٣ت(للشــيخ حممــد األمــني الشــنقيطي   ) ٢١٨،  ٢١٧ص( وم
فصـــول يف أصـــول و، ) ومـــا بعـــدها ٢/٥٢٧(للحربـــي  وقواعـــد الرتجـــيحاملكتبـــة الســـلفية ، املدينـــة املنـــورة ،  
 وقواعد التفسريهـ ، دار النشر الدويل بالرياض ، ١٤١٣/ ١مساعد بن سليمان الطيار، ط/ د)  ٩٩ص(التفسري 
 . هـ، دار ابن عفان ، اخلرب ١/١٤١٧خالد بن عثمان السبت ، ط/ د) ٢/٥٩٩( 

 .  دار الكتب العلمية  أمحد حممد شاكر، /ت) هـ٢٠٤ت(لشافعي حممد بن إدريس لإلمام ا)  ٢٠٧ص( الرسالة  )٢(
اإلمــام الكــبري حممــد بــن إدريــس بــن العبــاس املطلــيب القرشــي ، أبــو عبــد ا الشــافعي املكــي    : هــو والشــافعي  
 .هـ ٢٠٤، اإلمام العلم ، الفقيه احملدث األصويل ادد ، صاحب املناقب والفضائل ، تويف سنة  
دائـرة املعـارف   هــ ، طبـع جملـس    ١/١٣٩٣ط)  هــ ٣٥٤ت (ألبي حامت حممد بـن حبـان التميمـي    ) ٩/٣٠(الثقات  
، ) ٣٨٠ـ     ٢٤/٣٥٥(للمـزي   العثما�ية حبيدر آباد الدكن ، اهلند ، وعنها دار الفكر، بريوت ، وهتذيب الكمال  
 ) .٨٢٣(وتقريب التهذيب البن حجر العسقال�ي  
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ظهوره وعمومه ، حتى فهو على  فكل كالم كان عاماً ظاهراً يف سنة رسول ا  : "ويقول أيضاً 
 علم حديث ثابت عن رسول اي  ،مة يف الظاهر بعض اجلملة يدلُّ على أ�ه إمنا أريد باجلملة العا

 ٣ . )١(ا�تهى "دون بعض 

على هـذا األصـل موافقـا ألهـل العلـم يف ذلـك ، وقـرره يف كتبـه  ،         النحاس رمحه ا تعاىل سار وقد 
ٹ  ٹ  چ   مثال ما أورده عنـد قـول ا تعـاىل    جيح ، فمن ذلكالرتوعمل به باعتباره وجها من أوجه 

ثم ذكر القـول اآلخـر ، ، وأوضـح منـه مـا ذكـره عنـد         )٢(" وظاهره عام:" فقال ] ٨/النحل[  چٹ  ڤ ٦ 

مـن خـالف بـني    ] ٢٢/ق[ چڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  چ  قوله تعـاىل 
قيـل يف   وأوىل مـا  ": عموم بناء على هـذا األصـل ، فقـال    املفسرين يف املخاطب هبذه اآلية ، فرجح ال

ــة أهنــ  ــدل علــى ذلــك    علــى ا ااآلي  ٩       ڀ  ڀ  ڀ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچلعمــوم للــرب والفــاجر ي

 . )٣("وفاجرهم فهذا عام جلميع الناس برهم]  ١٦/ق[چٺ ڀ  ٺ

************************** 
ــة  ، ) ٢٩٥ص( الرســالة: ، وينظــر أيضــاً  ) ٣٤١ص( الرســالة )١( ــر  ) ١/١٩٤(يف األصــول وقواطــع األدل ــي املظف ألب
العلميـة بـبريوت ،   سـن إمساعيـل الشـافعي ، دار الكتـب     حممـد ح / ت) هــ ٤٨٩ت(منصـور بـن حممـد السـمعا�ي      
للشيخ للشـنقيطي ، املكتبـة السـلفية      )٢١٧ص(الناظر البن قدامة هـ ، مذكرة يف أصول الفقه على روضة١٤١٨ 
 هـ١٣٩١/املنورة ، سنة  املدينة ،  

 ) .٤/٥٦(عا�ي القرآن م )٢(
 ) .٥/٢١٩(إعراب القرآن  )٣(
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 الرتجيح  بداللة  النظائر القرآ�ية: املطلب الثا�ي 
أي تفســري آيــة بــأخرى تبينــها وتكشــف معناهــا ،  ، بــالقرآن تــرجيح القــرآن : ر القرآ�يــة  يــراد بالنظــائ

الم مـن  ، إذ ال أحد أعلم مبعنى الكعلى اإلطالق تفسري القرآن بالقرآن أشرف  وأَجلُّ  أ�واع التفسري و ٣ 

يبسـط يف   صـر يف مكـان فقـد   تُاخسر يف موضع آخـر ، ومـا   مجل يف مكان فإ�ه قد فُفما أُ(( املتكلم ، 
 . )١()) موضع آخر 

وقد تقرر عند أهل العلم أ�ه متى ما تنازع العلماء يف تفسري آية من كتـاب ا جـل وعـز، وكـان أحـد       ٦ 

األقوال تؤيده آية ، أو آيات أخرى فهو أوىل حبمـل اآليـة عليـه ؛ ألن تأييـد القـرآن لـه يـدل علـى صـحته          
، أو وقـع عليـه    الذي فسر اآلية باآليـة رسـول ا   ، لكن ال يقطع بصحته إال إن كان  )٢(واستقامته

 ٩ . )٣( اإلمجاع ، أو صدر عن أحد الصحابة وال يعلم له خمالف

  يف بيـان الـراجح   درج علـى اسـتعماله  وهذا الوجه من أوجـه الرتجـيح اعتمـده النحـاس يف تفسـريه ، و     
 :من األقوال ، ومن األمثلة على ذلك 

يـراد باإل�سـان هـا هنـا     : قيـل  :" فقـال  ] ٥٤/الكهف[ چڀ   ڀ  ڀ  ٺ ٺچ      ما ذكره عند قوله تعاىل ١٢ 

  چٻ ٻ  ٻ  پچ  وهو يف معنى مجاعة كما قال تعاىل، الكفار 
************************** 

للشـيخ حممـد   ) ٦، ١/٥( أضواء البيـان يف إيضـاح القـرآن بـالقرآن      ، )١٢٧(البن تيمية  مقدمة يف أصول التفسري  )١(
 ) . ١/١٠٩(خالد السبت لدكتور ل وقواعد التفسريالشنقيطي، عامل الكتب ، بريوت ، األمني  

حممـد بـن   / للـدكتور ، )  ١٢٨ص(  ومنهج ابن تيمية يف الرتجيح يف التفسـري ،  للحربي) ١/٣١٢( قواعد الرتجيح  )٢(
، كليـة أصـول    الريـاض اإلسـالمية ،  رسـالة دكتـوراه مـن جامعـة اإلمـام حممـد بـن سـعود         ده هندي ، زيلعي بن عب 
 .الدين ، قسم القرآن وعلومه  

 ) . ١/١٠٩( قواعد التفسري : ينظر   )٣(
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 . )١(] ٢/العصر[
بـني اإلحكـام والنسـخ،    يذكر خالف العلمـاء    ]٤/حممد[ چڑککککگگگگچ قوله تعاىلوعند 

ا ليسـت مبنسـوخة وال   يف اآليـة أهنـ   ينبـِ الَ:"  ليقـو ف،  رجح اإلحكام حمتجاً بداللة آية قرآ�ية أخـرى يثم  ٣ 

، وذكـر القتـل يف آيـة أخـرى ،      قد قتل وفـادى  باحة، وكذلك القتل ، ألن النيبإ�اسخة ، وإمناهذا 
 .)٢("فاجتزأ بذلك] ٥/التوبة[ چههےےچ وهو

************************** 
 ) .٤/٢٥٩(القرآن  معا�ي )١(
 ) . ٦/٤٦٣( معا�ي القرآن   )٢(
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 الرتجيح بداللة ظاهر اآلية القرآ�ية: املطلب الثالث 
 . )١(يتبادر إىل الذهن من املعا�يهو ما : املراد بالظاهر هنا 

  أ�ـه   وهذه القاعدة من القواعد اليت اعتمدها أهل العلم يف الرتجيح ، فقد �ُقل عن الشـافعي رمحـه ا ٣ 

الوضوء مرة ، فوافق ذلك  ظاهر القرآن، وذلك  أقل ما يقع عليـه  اسـم     فسن رسول ا : " قال 
 . )٢(" الغسل 

ى حسـب مـا يقتضـيه ظـاهر     ريم أن حتمـل علـى ظواهرهـا ، وتفسـر علـ     فاألصل يف �صوص القرآن الك ٦ 

، فمـن خـالف    )٣(عن ظـاهر القـرآن إال بـدليل جيـب الرجـوع إليـه       عدلَفإ�ه ال جيوز أن ياللفظ ، وعليه 
  عنـد بيا�ـه ملرجـع الضـمري يف قولـه تعـاىل       )٤(ظاهر القرآن فقوله مرجوح ، يقول اإلمام الطـربي رمحـه ا 

م ، إىل بـاطن ال  تـرك الظـاهر املفهـوم مـن الكـال     وغري جـائز  :"قال] ٤٥/لبقرةا[ چڭڭۇۇۆڭۓۓڭچ ٩ 

 .)٥(" داللة على صحته 
************************** 

للطباعـة والنشـر   ، دار الفكر  )ـه٧٤١ت(البن جزي الكليب املالكي ) ١/٩(مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل : ينظر  )١(
 ) .١/١٣٧(، بريوت ، ، وقواعد الرتجيح للحربي  

الدين حممد لبدر ) ٢/١١٨(يط يف أصول الفقه ة ، والبحر احملمن الرسال)  ٣٤١ص( و ) ١٦٤ص(كتاب الرسالة  )٢(
 .العلمية ، بريوت هـ، دار الكتب ١/١٤٢١مد تامر ، طحممد حم/ ت د) هـ٧٩٤ت(بن هبادر الزركشي ا 

 ) . ١٤٥ص( ، ومنهج ابن تيمية يف الرتجيح ) ١/١٣٧(قواعد الرتجيح للحربي : ينظر  )٣(

عصـره ،  م العلـم اتهـد، صـاحب التصـا�يف املشـهورة ، عـامل       جعفر الطـربي، اإلمـا   حممد بن جرير بن يزيد ، أبو  )٤(
 ).هـ  ٣١٠سنة ( رأسا يف التفسري والفقه والتاريخ تويف كان وأحد أئمة الد�يا علماً وديناً،  
  .)٢/١١٠(للداوودي املفسرين ، وطبقات ) ١/١٠٠(، وطبقات الشافعية )١٤/٢٦٧(السري : ينظر  

 ) . ١/٢٦١( البيان  جامع  )٥(



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

وقد أمجع مجيـع املسـلمني علـى أن العمـل بالظـاهر واجـب حتـى يـرد         :" رمحه ا )١( الشنقيطيويقول 
 . )٢(ا�تهى "، وعلى هذا كل من تكلم يف األصولدليل شرعي صارف عنه إىل احملتمل املرجوح 

جــه يف كتبــه النحــاس رمحــه ا قــد قــرر هــذه القاعــدة ، واســتعمل هــذا الوفــإذا تقــرر مــا تقــدم فــإن  ٣ 

والواجب أن حيمل تفسـري  " : ، ومضعفاً يف مواضع أخرى ، فقال حاً به ، ومقوياً قوالً على آخر مرج
 )٣("لك�ي، إال أن يقع دليل على غري ذكتاب ا جل وعز على الظاهر واملعروف من املعا

حيـث   ]٨١/النحـل [   چڌ ڌ ڍ       ڇڇڍچ قولـه تعـاىل  هبـذا الوجـه مـا ذكـره يف      ترجيحـه ومن أمثلة  ٦ 

وظاهر القرآن يدل علـى اإلسـالم ؛ أل�ـه    : "هر القرآن، فقال رمحه ا فسر اآلية باإلسالم ، حمتجاً بظا
 .)٤("  چڌ ڌچ      عدد النعم ثم قال

والدليل على :" قراءته ، ثم قال  ]٥٢/احلج[ چڳ  چ  أن معنى ومثله ما ذكره يف رد قصة الغرا�يق  ٩ 

 .)٥(..." هذا أن ظاهر القرآن كذا

************************** 
 ). هـ ١٣٩٣( مفسر ، لغوي ، فقيه ، أصويل ، تويف سنة  حممد األمني بن حممد املختار اجلكين الشنقيطي،: هو  )١(
ــي    ــالم للزركلـ ــر  ) ٦/٤٥(األعـ ــع عشـ ــرن الرابـ ــري يف القـ ــات التفسـ ــدكتور) ١/١٢٣(، واجتاهـ ــي ،  / للـ ــد الرومـ فهـ
) ٦٩- ٣٧(ميــة باململكــة العربيــة الســعودية ، والشــنقيطي مفســراً   ، بــإذن مــن رئاســة البحــوث العل  ١/١٤٠٧ط 
 .، دار النفائس ، األردن  ١/١٤٢٥عد�ان حممد آل شلش ، ط/ للدكتور  

أصـول  ، والربهـان يف  )٢/٢٤٦( للسـمعا�ي  قواطـع األدلـة يف األصـول    : ، وينظر أيضاً )٧/٤٤٣( أضواء البيان ،  ) ٢(
 ) .٦٥ص(د الفقه للمجددي ، وقواع)  ٢/٧٩٨(الفقه للجويين  
 . )  ٦/٦٠٨( ن إعراب القرآ ) ٣(

  ).٥٠٣،  ٢٧٠( ، والقطع ) ٥/١٦٦(، ) ٤/٧١٤(، واإلعراب )٦/٣٥٩(و) ٣٩٣،  ٤/٩٩( معا�ي القرآن  ) ٤(

 ).١٩٤(الناسخ واملنسوخ  )٥(
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 الرتجيح بداللة قراءة قرآ�ية : املطلب الرابع 
فقد ترد  كل   بين أهلُ  العلم  رمحهم  ا  أن  تنوع  القراءات  وتعددها  مبنزلة  تعدد  اآليات ،     

، ويف هذا  يقول  شيخ اإلسالم  ابـن  راءة األخرى من باب التنوع ال التضاد ى  القغري معنقراءة مبعنى  ٣ 

وكل قراءة منها مع القراءة األخرى مبنزلة تعدد اآلية مع اآلية ، جيب اإلميان هبا كلها :" رمحه ا تيمية 
ألخـرى ، ظنـاً   ألجـل ا  ، واتباع ما تضمنته من املعنى علماً وعمال ، ال جيوز ترك  موجب  إحـدامها  

اعلـــم أوالً أن القـــراءتني إذا ظهـــر   : "ه ا الشـــنقيطي رمحـــ، ويقـــول العالمـــة )١("أن ذلـــك تعـــارض  ٦ 

 . )٢( "يتني ، كما هو معروف عند العلماءتعارضهما يف آية واحدة ، هلما حكم اآل
 .الرتجيح  هبذا  الوجه  كالرتجيح بالنظائر القرآ�ية  فإذا تقرر ذلك علم أن 

لرتجيح بني أقوال أهـل  من أوائل من قرر هذه القاعدة ، واستخدمها يف اان النحاس رمحه ا لقد كو  ٩ 

 )٣("نزلـة آيـات ، كـل واحـدة تفيـد معنـى      إذا قـرئ احلـرف علـى وجـوه ، فهـو مب     :" العلم ، فقد قرر أ�ه 
لقـراءة بغـري   وكان من منهجه إيراد القراءات يف اآلية ، وبيـان وجـه كـل قـراءة ، ومـن اختـار وجهـا يف ا       

] ٨/املؤمنـون [ چڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍچ دليل بين رده عليه وفنده ، والدليل على ما تقدم أ�ه ذكر قوله تعـاىل   ١٢ 

  . على واحدة }ألما�تهم{وقرأ املكيون :" ، فقال 
************************** 

 ) . ١٣/٣٩١( جمموع الفتاوى   )١(

 ) . ١/٣٣٠( أضواء البيان   )٢(
ــرآنعلوم الربهان يف : لقاعدة التفسريية مجاعة من أهل العلم ، وا�ظر على سبيل املثال وقد أشار إىل هذه ا   القــــ
القـــادر عطـــا،  مصـــطفى عبـــد  / تعليـــق ) هــــ٧٩٤ت(كشـــي لبـــدر الـــدين حممـــد بـــن هبـــادر الزر    ) ١/٤١٩( 
  ). ٧٢٣،  ٧٢٢ص( والكليات، ) ١/٢١١( واإلتقان يف علوم القرآن، دار الفكر ، ١/١٤٠٨ط 

 ) . ٤/١٨٠( اب القرآن إعر ) ٣(
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فــإذا أردت اخــتالف األ�ــواع جــاز اجلمــع ، يــؤدي عــن الواحــد واجلمــع  أما�ــة مصــدر: جعفــر  قــال أبــو
:  ألن ا جل وعز قد ائتمن العبـاد علـى أشـياء كـثرية منـها     ، هنا حسن اإال أن اجلمع ه، والتوحيد 

يف اعتمـاده يف االختيـار    عبيـد  ثـم تعقـب أبـا    _، الوضوء وغسـل اجلنابـة والصـالة والصـيام وغريهـن       ٣ 

ۆ    ۆ  ۈ  چيف اختيـاره ألما�ـاهتم بقولـه     )١(يـد فأما احتجاج أبـي عب " :ل فقا _ على وجه ضعيف 

فمردود ال يشبهه هذا ألن األما�ات ههنا هو الشيء بعينـه مبنزلـة   ] ٨٥/النساء[ چٷ  ۋ  ۋ   ۅ   ۈ 
ــع ــك   الودائـ ــل ذلـ ــيس مثـ ــده ، ولـ ــرى أن بعـ ــون[  چڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍچ   أال تـ ــل ، ] ٨/املؤمنـ ومل يقـ ٦ 

 .)٢(جائزان وعهودهم فاجلمع والتوحيد
ها إىل بعض يصار إىل ذلـك ، وال يعـد ذلـك    ويقرر رمحه ا أن القراءات إذا اختلفت وأمكن رد بعض

ــول ا تعـــاىل     ــه ، فعنـــد قـ ــدليل عليـ ــم الـ ــا مل يقـ ــا�ي مـ ــاً يف املعـ  ٩ چچ  چ        چ  ڇ  ڇچاختالفـ

وكـذلك هـو يف   :  ل وقـ ، ويالشـجر   ذات الغيضـةُ  أليكـةَ يورد قول عامـة املفسـرين يف أن ا   ]٧٨/احلجر[
الـبالد كلـها فـال يعـرف        چڇچ القرية اليت كـا�وا فيهـا و  سم ا چكةيلَچ وأما رواية من روى أن، اللغة 

فيـذكر  ] ١٧٦/الشـعراء [چۅۉۉېچ، ويزيد هذا توضيحا عند ذكر آية الشعراء )٣("اللغة وال يصح يف ١٢ 

فيجب رد مـا اختلفـوا فيـه إىل مـا أمجعـوا عليـه إذا كـان املعنـى واحـداً ،          :" أوجه القراءة ، ثم يقول 
اسـم البلـد كلـه     چڇچهي اسم القرية اليت كا�وا فيها ، وأن  چكةيلَچن فأما ما حكاه أبو عبيدة من أ

************************** 
أبــو عبيــد القاســم بــن ســالم  اهلــروي األ�صــاري ، البغــدادي ، إمــام حــافظ عالمــة ، لــه تصــا�يف يف القــراءات      )١(
 ) .هـ ٢٢٤(واحلديث ، والفقه ، واللغة ، والشعر ، مات سنة  
 ) .٢/١٨(، غاية النهاية ) ١٠/٤٩٠(السري  
 ) .٤/٤١٦(، ومثله أيضاً ) ٤/٤١٤(إعراب القرآن  )٢(
 ) .٤/٣٦(معا�ي القرآن  )٣(
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، فشــيئ ال يثبــت وال يعــرف مــن قالــه ، وإمنــا قيــل ، وهــذا ال تثبــت بــه حجــة حتــى يعــرف مــن قالــه 
فيثبت علمه ، ولو عرف من قاله لكان فيه �ظر ، ألن أهل العلم مجيعاً من أهل التفسـري والعلـم بكـالم    

 ٣ .)١("خالفهالعرب على 

فهو يبين أن قول اجلمهور يف تفسـريها هـو املوافـق لقراءهتـا خالفـاً ملـا قالـه أبـو عبيـدة ، إذ ال يلـزم مـن            
 . اختالف القراءة تعدد املعا�ي 

أن القراءات املروية عن اجلماعة ال جيـوز الرتجـيح بينـها    عنده يف مواضع من كتبه  ةقررومن األصول امل ٦ 

 )٢(أبــو عبيــد القاســم بــن ســالم خيتــار قــراءة أبــي عمــرو : " يف بعــض القــراءات ، ومــن ذلــك أ�ــه قــال 
مـر كمـا   ولـو كـان األ  ، ....رد قراءة أهـل احلـرمني   وزعم أهنا أصح يف العربية و، يف هذا  والكسائيِ

وهذا شيء ال يعلم أ�ه يوجد أن جيتمع أهل احلـرمني علـى شـيء ثـم يكـون      ، قال لكا�ت القراءتان حلنا ٩ 

والقراءتـان اللتـان أ�كرمهـا    ، سيما ومعهم عاصم مع جاللته وحمله وعلمه وموضعه مـن اللغـة   حلنا وال 
وأبـو عبيـد ضـيق    ، فلـه أن يسـتعمل اللغـتني    ، ....جائزتان حسنتان وتأويلهما على خالف ما قال 

 ١٢ .)٣(من اللغة  ما هو واسع

علـى وجههـا وال تعـارض ،    ويبني رمحه ا أ�ه إذا كان لكـل قـراءة وجـه صـحيح ، محُلـت كـل قـراءة        
ــاىل   ــه تع ــد قول ــور[چٿٺٺٺڀٺچفعن ــراءة األخــرى   ] ٤٥/الن ــذكر الق ــول  چخــالقچي ــان :" ويق واملعني

************************** 
 ).٤/٤٩٨(إعراب القرآن  )١(
أئمـــــــــــة  ان بن العالء املاز�ي البصري ، من كبار أئمة اللغة وحفاظها ، وإمام من زب: أبو عمرو بن العالء ، هو  )٢(
 ) .هـ ١٥٤(القراءة السبعة املشهورين ، كا�ت وفاته سنة  
 . وغريها ) ١/٢٨٨(، غاية النهاية )١/٢٢٣(بار ، معرفة القراء الك)٦/٤٠٧(السري  
 . )٣/١٩٨(إعراب القرآن  )٣(



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــى         صــحيحان ــدالن عل ــا ي ــن األخــرى ، ألهنم ــراءتني أصــح م ــال يف هــذا أحــد الق ، وال ينبغــي أن يق
 .)١(...معنيني 

ــالقراءات مــن   و قيــاس عربيــة ، وال فشــو  مل يردهــا ثبتــت " أن القــراءة إذا هــذا مــا قــرره أهــل العلــم ب ٣ 

وقـد �قـل    ، ثبوت القـراءة ، ال صـحة �سـبتها إىل أهـل اللسـان العربـي      عند أهل العلم ب، فالعربة )٢("لغة
عمل يف شـيء مـن حـروف القـرآن علـى األفشـى يف       وأئمة القراء ال تَ" : قوله   عن الدا�ي )٣(ابن اجلزري

يف األثـر ، واألصـح يف النقـل ، والروايـة إذا ثبتـت عنـهم مل       اللغة واألقيس يف العربية ، بل علـى األثبـت    ٦ 

 . )٤( "بعة ، يلزم قبوهلا واملصري إليها يردها قياس عربية ، وال فشو لغة ؛ ألن القراءة سنة مت
 وهذا كالم وجيه ، فإن علماء النحو ، إمنا " : ، فيقول املتقدم قول الدا�ي  )٥( الزركشيويؤكد 

************************** 
 ).٤/٤٤٩(إعراب القرآن  )١(
 ) .  ١/٩٤( قواعد التفسري للسبت  ) ٢(

قارئـاً ،  ري ، ابـن اجلـزري ، كـان حافظـاً ،     ري الدمشـقي ، أبـو اخلـ   مـ حممد بـن حممـد بـن حممـد بـن علـي الع      : هو  ) ٣(
 ).هـ٨٣٣( يف البيان واملعا�ي والتفسري ، صاحب تصا�يف مفيدة ، تويف سنة حمدثاً ، وماهراً  
 ) .٤٦،  ٧/٤٥(، واألعالم ) ٣٢١ص(طبقات املفسرين لألد�ه وي : ينظر  

، تصـحيح  )هــ  ٨٣٨ ت(مد بن حممد الشـهري بـابن اجلـزري    لشمس الدين حم) ١١-١/٩(النشر يف القراءات العشر ) ٤(
عـن   سـعيد بـن منصـور يف سـننه     لعلمية  ، وأخرج حممد الضباع ، �شر دار الكتب اعلي بن / ومراجعة الشيخ  
 ) .١/٢٠٤(اإلتقان  " .القراءة سنة متبعة  " :زيد بن ثابت  قال  

املشهورة  التصا�يف النافعة ، اإلمام العامل العالمة ، صاحب حممد بن عبد ا بن هبادر الزركشي املصري : هو  ) ٥(
 .هـ ٧٩٤باحلديث والتفسري وعامة العلوم والفنون ، تويف سنة  ، وكان عاملاً 
) ٤/١٧(امنـة  الكامنـة يف أعيـان املائـة الث   ، والـدرر  ) ٣/١٦٧،١٦٨(فعية البـن قاضـي شـهبة    طبقات الشا: ينظر 
 وطبقات  احلديثة، ، مطبعة املد�ي ، �شر دار الكتب حممد سيد جاد احلق / للحافظ ابن حجر العسقال�ي، ت  
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، وكـالم العـرب، فـإذا ثبتـت قرآ�يـة القـرآن        اب ا تعـاىل ، وكـالم رسـوله    استمدوا قواعده من كتـ 
بالرواية املقبولة كان القرآن هو احلكم على علماء النحو ، وما قعدوا من قواعد ، ووجـب أن يرجعـوا   

كــان ذلــك وإال ،  هــم بقواعــدهم إليــه ، ال أن �رجــع حنــن بــالقرآن إىل قواعــدهم املخالفــة حنكمهــا فيــه  ٣ 

 .)١( "لآلية، وإمهاالً لألصل يف وجوب الرعاية  عكساً
القـراءة سـنة متبعـة ، ال تقـرأ إال مبـا أثـر عـن        " : أ�ه قـال   )٣(عن قطرب )٢(وأخرج اخلطيب البغدادي 

 ٦ . )٤( "أ مبا جيوز يف العربية دون األثر العلماء ، وال تقر

 أفضل إعراباً على إعراب يف القرآن إذا اختلف اإلعراب يف القرآن عن السبعة ، مل " :  )٥(ثعلبقال و

************************** 
 ).١٦٣، ٢/١٦٢(داوودي ال 

 ) . ١/٢٩١( الربهان  ) ١(

أعــالم ي ، اإلمــام احلــافظ الكــبري ، أحــد أمحــد بــن علــي بــن ثابــت بــن أمحــد ، أبــو بكــر اخلطيــب البغــداد : هــو  ) ٢(
 .هـ ٤٦٣احلفاظ ، ومهرة احلديث ، وصاحب التصا�يف املنتشرة ، تويف سنة  
وطبقـات  ، ) ٤/٢٩(وطبقـات الشـافعية الكـربى للسـبكي      ،)١١٤٦ـ   ٣/١١٣٥(تـذكرة احلفـاظ للـذهيب    : نظر ي 
 ) .٢٤١،  ١/٢٤٠(الشافعية البن قاضي شهبة  

األعــالم ، أحــد إيــاه يف األســحار، والقطــرب ملباكرتــه بقطــرب ســيبويه ســتنري ، لقبــه أبــو علــي حممــد بــن امل: هــو  ) ٣(
 ).هـ٢٠٦(وكان معتزلياً يقول بالقدر ، تويف سنة  روايته للحديث، واللغة ، إال أ�ه كان متهماً يف بالنحو املربزين  
 ) .٥/٣٧٨(، ولسان امليزان ) ٤٤٦،  ٥/٤٤٥(، ومعجم األدباء ) ٣/٢٩٨(تاريخ بغداد : ينظر  

هــ ،  ١/١٤٠٣طحممـود الطحـان ،    /للخطيـب البغـدادي، ت د  ) ٢/١٩٦(مع ألخالق الراوي وآداب السامع اجلا ) ٤(
 .مكتبة املعارف بالرياض  

واللغـة  للغـوي ، إمـام الكـوفيني يف النحـو     أمحد بـن حييـى بـن يسـار الشـيبا�ي مـوالهم ، أبـو العبـاس النحـوي ا         : هو  ) ٥(
 .هـ ٢٩١والفقه ، وكان ثقة حجة ديناً صاحلاً مشهوراً باحلفظ وصدق اللهجة ، تويف سنة  
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  )١( ا�تهى "فضلت األقوى ، وهو حسن ) كالم الناس ( ، وإذا خرجت إىل الكالم 

، )٢(رد معناهـا اءة إذا ثبتـت فـال جيـوز ردهـا، أو     أما من جهة املعنى فقد �ص أهل العلم على أن القـر 
لـغ حبـال مبلـغ التضـاد بـني معا�يهـا ، وإمنـا        أن االختالف بني القراءات املتـواترة ال يب : والسر يف ذلك ((  ٣ 

  . )٣()) هو التغاير والتنوع.. مبلغه 
واملراد من هذا أن القراءة إذا ثبتت ال يصح ردها ، وإن اختلفت املعا�ي فال جيوز الرتجيح بـل حتمـل   

 ٦ . كل قراءة على ما تدل عليه كما تقدم 

 القراءات املتواترة الصحيحة ، ومثالـه مـا   ولكن يشكل على هذا ما يف كتب النحاس من االختيار بني
    ۅ  ۅ ۉ  ۉ  ې  ې  ې ېچ  قوله تعاىل أورده من خالف القراء يف 

************************** 
 ) .٥٦ ،٢/٥٥(، ومعجم األدباء ) ٤٦٨، ٥/٤٦٧(، واأل�ساب ) ٥/٢٠٤(تاريخ بغداد : ينظر 

 ) .١/٤١٩(الربهان  ) ١(

، وقواعـــد ) ١/٢٠٤(، واإلتقـــان ) ١/٢٩١(، والربهـــان للزركشـــي )١١،  ١/١٠(النشـــر البـــن اجلـــزري : ينظــر   )٢(
 ) . ١/٨٩(، وقواعد الرتجيح للحربي ) ٩٥، ١/٩٤(لسبت التفسري ل 

ــه   )٣( هـــ مكتبــة  ٢/١٤٢١ســعد حممــد، ط أمحــد / كتورللــد)  ٣١ص( التوجيــه البالغــي للقــراءات القرآ�يــة : يف كتاب
، ـ هــ٢/١٤٢٣ط�بيــل بــن حممــد آل إمساعيــل ،  / ور للــدكت) ٤٨،  ٤٧ص( اآلداب ، القــاهرة ، وعلــم القــراءات  
عارف اهلرري ، حملمد )  ١٤٨ص( أ�كرها الطربي طبعة خاصة بدارة امللك عبد العزيز، والقراءات املتواترة اليت 
 .هـ  ١٤٠٦، القرآن ، اجلامعة اإلسالمية  ليةرسالة ماجستري لقسم التفسري ، ك 
الرتجـــيح يف مقـــام االختيـــار لنـــا مبثـــل ذلـــك النظـــر �تجـــاوز حـــدود لع ": أمحـــد ســـعد حممـــد عقـــب / يقـــول د 
اللفـت إىل  تغـري القـراءات وتنوعهـا ، مـن حيـث      والتوجيه إىل استشراف القيم البالغية الكـربى الـيت ترتتـب علـى      
 ا�تهى " ثيف املعا�ي ، مع وجازة التعبري عنها استقصاء مقامات اخلطاب، وتك 
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ــال  ،   ]٢١/اجلاثيــة[ چ�  �   ���� �� � ــم ق ــة   " : ث ــراءة األوىل أحســن مــن جه الق
 . )١( هـ.أ " وهي أيضاً أجود عند النحويني من جهة اإلعرابعلى قول جماهد ، املعنى 

ل يدخل هذا فيما منع منه أهل العلـم ؟ وكيـف جيمـع بـني مـا قـرره النحـاس مـن منـع االختيـار بـني            فه ٣ 

 . القراءات وبني ما سار عليه يف كتبه ؟ 
واجلواب أن االختيار القائم على تقديم بعض املعا�ي على بعض ، وكذا تفضـيل بعـض وجـوه اإلعـراب     

لقراءات ، وصنيع أبي جعفر إمنا هو من باب االختيـار  على غريه كل ذلك سائغ ما مل تُطَّرح قراءة من ا ٦ 

السائغ املبين على تفاضل املعا�ي أو وجوه اإلعراب ، وليس مما يرتتب عليه رد شيء مـن القـراءات ،   
وكالم من تقدم ذكرهم من أهل العلم يدل علـى هـذا ، وإذا جـاز االختيـار بـني القـراءات الثابتـة جـاز         

راهبا ، وقد �ص أهل العلم علـى جـواز ذلـك وأ�ـه مـن التوسـعة علـى األمـة ،         االختيار بني معا�يها وإع ٩ 

فقد ذكر شيخ اإلسالم أن علماء اإلسالم املتبـوعني مـن السـلف واألئمـة مل يتنـازعوا يف أ�ـه ال يـتعني أن        
رأ يقرأ هبذه القراءات املعينة يف مجيع أمصار املسلمني ، بل من ثبتت عنده قراءة أحد األئمة فله أن يقـ 

، وذكر أهل العلم أ�ـه إذا أبـيح    )٢(هبا بال �زاع بني العلماء املعتربين املعدودين من أهل اإلمجاع واخلالف ١٢ 

 . )٣("لنا قراءته على كل ما أ�ُزل ، فجائز لنا االختيار ، وا أعلم 

************************** 
 ) .٤٢٦،  ٦/٤٢٥(معا�ي القرآن  ) ١(

 ) .١٣/٣٩٢(جمموع    الفتاوى   )٢(
، التحريــر والتنــوير عــن ابــن رشــد القــرطيب حنــوه ، و �قــل ابــن عاشــور ) ٨/٢٧٩(قالــه ابــن عبــد الــرب يف التمهيــد  )٣(
 ) .١/٥(راءات الكشف عن وجوه القوبه قال مكي يف ، ) ١/٦٢( 
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ال السـابق  وعلى ما تقدم  فال تناقض بينما قرره النحاس وبني ما سار عليه يف كتبه ، وبـالنظر يف املثـ  
يتبني أ�ه يفاضل بني املعا�ي وكذا بني وجوه اإلعراب ، وهذا كله سائغ ما دام يثبـت القـراءة وال يردهـا    
، وبذا جيمع أطراف كالم النحاس يف هذا األمر ، ويدفع ما قد يظن أ�ه خمالفةٌ بني ما قرره ومـا جـرى    ٣ 

 .عليه يف كتبه 
قد يتوصل هبا إىل تفسري القـراءة    أن القراءة الشاذة ذهب إىلين بعض أهل العلم وهنا أمر آخر وهو أ

وقد عمل النحاس به يف بعض اآليات ومن ذلك أ�ـه ذكـر قـولني     )١(معا�يها املشهورة واملتواترة ، وتبيني ، ٦ 

 .أ�ه مبعنى أمام :  أحدمها  ]٧٩/الكهف [ چٹ  ٹ    ڱ  ں  ں  ڻ  ڻچ  يف تفسري قوله تعاىل
وكان ( على طريقهم إذا رجعوا  ، ورجح  القول  األول  بقرءاة  : ، على بابه  كأ�ه قال أ�ه مبعنى خلف : واآلخر 

 ٩ .)٢(، وأن اللغة جتيزه  ، ألن ما توارى عنك فهو وراء ، فهذا يقع ملا كان أما ماً  )  أمامهم ملك 

************************** 
غــاوجي ، وهــيب ســليمان / ت) هـــ٢٢٤ت(ســالم  ألبــي عبيــد القاســم بــن )  ١٩٥ص( فضــائل القــرآن : ينظــر  ) ١(
 ) . ١/٢١٩( هـ ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، واإلتقان ١/١٤١١ط 

اء ا ، وينظـر  ، وهذه القراءة الشاذة قراءة ابن عباس ، وسرتد يف سورة الكهف إن ش) ٤/٢٧٦(معا�ي القرآن  )٢(
 ) .٦/١٧٤(، و ) ٣/٣٥٥: (أمثله أخرى يف املعا�ي  
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 الرتجيح بداللة سياق اآلية الكرمية: املطلب اخلامس 
 . )١(سابق النص القرآ�ي والحقه على املعنى املرادداللة : املقصود بداللة السياق 

رجحـوا بـه ،   ،  )٢(أئمة التفسـري وغريهـم مـن أهـل العلـم     عند  ملعتمدةوهذا الوجه من أوجه الرتجيح ا ٣ 

، وذكـروا أن داللـة   )٣())داللة السـياق حمكمـة ، وهـي قاضـية عنـد مـن لـه أد�ـى ذوق         (( وقرروا أن 
 . )٤()) م ا تعاىل متفق عليها يف جماري كال(( السياق 

وي عن مسلم بن يسار رمحه افقـف حتـى تنظـر مـا قبلـه ومـا        : "أ�ه قال  )٥(ر إذا حدثت عن ا ٦ 

 . )٦( "بعده 

************************** 
 ) . ١/٩( املالكي  مقدمة تفسري ابن جزئ: ينظر   )١(

) ٣/٦٧(و ) ٢/٤٨٧(الطـــربي يف مواضـــع عديـــدة مـــن تفســـريه     : ممـــن اعتمـــد هـــذه القاعـــدة ورجـــح هبـــا        )٢(
/ ١ط ، )٢٧/١٣٥(التفسري الكبري الرازي يف الفخر وغريها من املواضع الكثرية جداً ، و) ٥٦٨ ، ٥/٥٦٧(و 
 .) ٩/٢٩(جامعه ، والقرطيب يف  هـ، دار الكتب العلمية ببريوت١٤١١ 
 ) .١/٩(وذكرها ابن جزي يف مقدمة تفسريه من أوجه الرتجيح ، وهي القاعدة السادسة  

، طبــع  دار الفكــر ، )هـــ١٠٠٤ت(رملــي لحملمــد بــن أمحــد بــن محــزة ا ) ٦/١٥١( هنايــة احملتــاج إىل شــرح املنــهاج   )٣(
 .هـ ١٤٠٤بربوت ، سنة  

اإلمـام  اق ، وعد ذلـك مـن اجلهـل، وذكـر عـن      على من أ�كر داللة السي، ورد ) ٤/٣٥٧( احمليط للزركشي  البحر  )٤(
 .أمحد أ�ه قد احتج هبذه الداللة على الشافعي رمحه ا يف بعض املسائل  

 .هـ  ١٠٠ملكي ، اإلمام القدوة ، الثقة الفقيه ، العابد الزاهد ، تويف سنة البصري ، أبو عبد ا ا  )٥(
 ) .٢/٢٦١(، والكاشف ) ٥١٤ـ  ٤/٥١٠(، والسري ) ٥٥٤ـ  ٢٧/٥٥١(هتذيب الكمال  

 ).١/٤٢(، وابن كثري يف تفسريه ) ١٣/٣٧٤(مية عنه ابن تي، و)٢٢٩ص(أخرجه أبو عبيد يف الفضائل   )٦(
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 : ، فقال وذكر الزركشي رمحه ا  أن  سياق اآليات يعني على بيان املعنى عند اإلشكال 
ل ، والقطـع بعـدم احتمـال غـري املـراد ، وختصـيص       داللة السياق ، فإهنا ترشد إىل تبـيني امـ  : الرابع 

العام ، وتقييد املطلق ، وتنوع الداللة ، وهو من أعظم  القرائن  الدالة  على مراد املتكلم ، فمن أمهله  ٣ 

 . )١( "ظراته غلط  يف  �ظريه  ، وغالط  يف  منا
، الرتجـيح  بـني  األقـوال    وقد اعتنى النحاس  هبذا الوجه من أوجه الرتجيح، واعتمد عليـه كـثرياً يف   

 ٦ ]٩/احلجـر [ چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱچفيضعف قوالً بداللـة السـياق ، فعنـد قولـه تعـاىل      

إ�ا حنن �زلنا القرآن ، وإ�ا للقرآن لراعون حتى ال يزاد فيه وال ينقص منه ، : فأهل التفسري على أن املعنى " :قال 
 چڱ  ڱ   ڱ   چ  أن الضـمري يف   اس بن الفضـل وحكى العب،   چڱ  ڱ   ڱ   چ فالوقف على هذا 
إال أ�ه قول شاذ ،  چڱ  ڱ   ڱ   چ الكايف على  ، فعلى هذا القول يكون الوقف يعود على النيب  ٩ 

 .)٢(فيعود الضمري عليه  وفيه أيضاً أ�ه مل يتقدم ذكر النيب
 مل يصح عود الضـمري إليـه    فهنا يعترب السياق يف الرتجيح ويستشهد به ، وأ�ه ملا مل يتقدم ذكر للنيب

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ رمحـه ا عنـد قولـه تعـاىل     ويرجح قوالً آخر بداللة السـياق ، ومثالـه مـا ذكـره      ١٢ 

وأيضا فـإن  :"، ثم رجح القول األول بقوله  اآلية من خالف السلف يف األمر الوارد يف ]٣٣/النور[چ ڇ
 العربية أن يكون مثلـه  فيجب يف چڃچ معطوف على قوله    چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچ قوله تعاىل 
 ١٥ . )٣( والندبض على احل

************************** 
 ) . ٢٠١،  ٢/٢٠٠( الربهان   )١(
 ).٥٧٢(، وستأتي يف سورة احلجر إن شاء ا ، وينظر ) ٢٨٧(لقطع واالئتناف ا )٢(
 ).٣٤٠، ٣/٢٢٢(، ويف اإلعراب ) ٥٢٢،  ٤٩٧،  ٣٤١،  ٤/٢٤٠(، ومثله يف )  ٤/٥٣١( معا�ي القرآن  ) ٣(
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 الرتجيح بداللة السنة النبوية: املبحث الثا�ي 
بتفسـري كـالم ا تعـاىل    أعلـم النـاس   م بعـد القـرآن الكـريم ، و   األصل الثا�ي مـن أصـول اإلسـال   : السنة 
ٹ     ٹ  ٹ  ٹ       ٿچ  ه، فقـال سـبحا�   ، وقد �ص القرآن الكريم على ذلـك  رسولُ ا وبيا�ه  ٣ 

ــل[ چڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ ــاىل  ] ٤٤/النحــ ــال تعــ ــر [چ  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ   ۀ    ہ  ہچ ، وقــ احلشــ
/٧[ . 

لكالم ا سبحا�ه وتعاىل أجل تفسري ، وقـد �بـه أهـل العلـم علـى ذلـك ،        فإن تفسري النيب وعليه  ٦ 

املفسر على تفسري القرآن الكريم ، واليت ، وقد �صوا على مجلة من القواعد التفسريية اليت تعني نوه وبي
أ�ـه  تتعلق هبذا الوجه املهم من أوجه الرتجيح ، ومن القواعـد الـيت ذكروهـا واسـتعملوها يف الرتجـيح       

إذا ثبت احلديث وكان �صاً يف تفسري اآلية فال يصار إىل غريه ، وإذا عرف التفسري من جهـة الـنيب   ((  ٩ 

 ١())  فال حاجة إىل قول من بعده(     و�ص األئمة  على أ�ه إذا ثبت احلـديث عـن رسـول ا ، 
، فهـو مـرجح    ، وكان يف معنـى أحـد األقـوال    إذا ثبت احلديث: (( ، وعليه  )٢( استغين به عمن سواه

يكون التفسري مردوداً  إذا  خالف القرآن أو السـنة أو إمجـاع   (( ، وذكروا أ�ه  )٣()) له على ما خالفه ١٢ 

 . )٤())األمة 

************************** 
 ) .١/١٤٩(، وقواعد التفسري خلالد السبت ) ١/١٩١(قواعد الرتجيح للحربي : ا�ظر   )١(
: هـــ ، وا�ظــر  ١٣٩٣/ ٢ط ، بــريوت ، ، طبعــة دار املعرفــة )٧/١٩٢(قالــه الشــافعي رمحــه ا يف كتــاب األم      )٢(
 ) . ١/٢٠٦( ، وقواعد الرتجيح للحربي ) وما بعدها  ٤/٣٢٠(لآلمدي  اإلحكام  
 ) . ١/٢٠٦( قواعد الرتجيح   )٣(

 ) . ١/٢١٤( اعد الرتجيح ، وقو)  ١٣/١٤٥( جمموع فتاوى ابن تيمية : ينظر   )٤(
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، موافقـاً يف ذلـك    )١(اعتمد النحاس رمحـه ا هـذا الوجـه مـن أوجـه الرتجـيح ، وقـرره يف كتبـه        وقد 
شـيئاً مل يلتفـت إىل قـول     وإذا قـال الرسـول   " : ، فممـا قالـه مقـرراً هلـذا الوجـه       )٢(عامة أهل العلم

 ٣ . )٣(" غريه 

عنـد    مـا جـاء  : كتبـه ، ومنـها   واألمثلة الدالة على استعمال النحاس هلذا الوجه يف الرتجيح كـثرية يف 
: " املفسرين يف اآلية فقـال    فقد ذكر قويل  ]٥٤/الكهف[ چڀ   ڀ  ڀ   ٺ  ٺ چتفسري قوله تعاىل 

************************** 
ــاركاً يف     )١( ــاىل مشـ ــه ا تعـ ــان رمحـ ــذ     وقـــد كـ ــان يأخـ ــقيمه ، فكـ ــن سـ ــحيحه مـ ــاً صـ ــديث ، متبينـ ــناعة احلـ صـ
_ يقــــول  ، فكان  إىل النيب  علوه، بل كان يبني أحيا�اً رمحه ا جودة اإلسناد و ، ويرتك الضعيف بالصحيح 

ــى ســبيل املثــال      ) . ٣٤٥ ، ٤/٣٣٨( معــا�ي القــرآن  .  "أجــل إســناد " و"  لعلــو إســناده وصــحته  " : _ عل
، وإعــــراب القــــرآن ) ٣٩٥و ٦/٩٨(، ) ٣٦٨و ٥/٣١٩(و ) ٥٥٢،  ٣٤٧/ ٤(معــــا�ي القــــرآن :  نظــــر أيضــــاًوي 
وغريهـــــــــا مـــــــــن ) ٢٣٠و ٢١٤و ١٧١و ١٠٣و ٤/٤٨(، )٤٦٦و ٤٤٠و ٣٩٢و ٣٤١و ٢٩٩و ٢١٨و ٣/١٧٠( 
 .املواضع  

:  فيقـول فكـثرياً مـا كـان يـرجح هبـذا الوجـه       الطـربي  :  من العلماء احملققني ، ومنهم قرر هذا الوجه واعتمده كثري  )٢(
     ــه اخلــرب عــن رســول ا :  تفســريه يف، وا�ظــر مثــاالً علــى ذلــك   وأوىل القــولني يف ذلــك بالصــواب مــا صــح ب
: يف كتابـه  ) هــ ٥٤٣ت(ر حممد بن عبد ا ابن العربي  ، وأبو بك) ٩/٣٧٨(و )  ٦٥٧،  ٦/٦٥٣(و ) ٤/١٦٨( 
الكتـب  دار هــ ، �شـر   ١/١٤٠٨ ، طحممد عبد القادر عطا ، / ت  وغريه من املواضع ) ١/١٢( أحكام القرآن 
) ١/٤(و�ص ابن كثري على أن تفسري القرآن بالسنة هو املعول عليه بعد تفسري القرآن بـالقرآن   ، بريوت، ،العلمية  
 .ك معروف ال خيفى طبعة دار املعرفة ، وكالم أهل العلم يف ذل 
الربهـــان . النقـــل عـــن الـــنيب : أوهلـــا،  أربعـــةلـــب التفســـري مآخـــذ كـــثرية، أمهاهتـــا  ن لطاأوذكـــر الزركشـــي  
 حـديث الـنيب   : يح الرتجـ أن الوجـه الثـا�ي مـن أوجـه      تفسـريه الكلـيب يف مقدمـة    ، وذكر ابـن جـزئ  )٢/١٥٦( 
 ) .١/١٢( تفسريهمقدمة ، و قال مثله الشوكا�ي ) ١/٩( 
 ) .٧٦ص(الناسخ واملنسوخ   )٣(
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پ پ ڀ    * ٻ  ٻٻپچ  يـراد باإل�سـان هـا هنـا الكفـار وهـو يف معنـى مجاعـة كمـا قـال تعـاىل           :  قيل

 ] . ٣،  ٢/ العصر[ چڀڀ
ملا الم على بن أبي طالـب رضـى ا     ل على أ�ه عام أن النيبويف احلديث ما يد، هو عام : وقيل  ٣ 

 خـرج الـنيب   أ�فسنا بيد ا إذا شاء أطلقهـا ف : " عنه وفاطمة معه يف ترك الصالة بالليل قال علي 
 . )١( " ]٥٤/الكهف[ چڀ   ڀ  ڀ   ٺ  ٺ چ: وهو يقول 

************************** 
، ويـأتي تفصـيل هـذه املسـألة ودراسـتها يف سـورة الكهـف إن شـاء ا تعـاىل ،          )٤/٢٥٩(معا�ي القرآن للنحاس  )١(
ــد ينظــر    ــا�ي ا: وللمزي ــراب القــرآن  )٦/٤٤٢(، ) ٤٠٤،  ٣٣٩،  ٣١٩،  ٥/٣٠٥( لقــرآن مع  و) ٣/٣١٤(، وإع
 ) .٥/١٧٧( و)  ٣٩٤،  ٣٦١،  ٣٠٧،  ٤/٦٠( 
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 بأقوال السلف الرتجيح: املبحث الثالث 
 :وفيه ثالثة مطالب 

 ٣ :قول الصحابي مقدم على من عداه : املطلب األول 

جئـتكم مـن عنـد أصـحاب رسـول       ":روي عن ابن عباس رضي ا عنهما أ�ه قال للخوارج عندما �ـاظرهم  
 ا  وليس فيكم منهم أحد ، ومن عند ابن عم رسول ا ،       ، وعليهم �ـزل الـوحي ، وهـم أعلـم بتأويلـه

 ٦ . )١("  نكمجئت ألبلغكم عنهم ، وأبلغهم ع

وقــد قــرر أهــل العلــم أن فهــم الســلف للقــرآن الكــريم حجــة حيــتكم إليــه ، فكــل قــول اعتمــده ســلف األمــة مــن  
 . )٢(الصحابة والتابعني ال حياكم إىل قول من هو دوهنم

 ٩ :   )٣( بل ذهب بعض أهل العلم إىل أن تفسري الصحابة يف حكم املرفوع ، قال أبو عبد ا احلاكم

************************** 
ــرزاق   )١( ــي القاســم  ) ١٠٥٩٨، ح ٢٥٨، ١٠/٢٥٧(، املعجــم الكــبري  )١٨٦٧٨(ح ) ١٠/١٥٨(مصــنف عبــد ال ألب
مطبعـة الزهـراء ،   ،  ٢/١٤٠٦بـن عبدايـد السـلفي ، ط    محـدي / ، ت)هــ ٣٦٠ت(سليمان بن أمحـد الطربا�ـي    
يوســف بــن عبــد ا النمــري   د الرب أبو عمر ، وابن عب) ٣١٩،  ١/٣١٨(املوصل ، العراق ، وأبو �عيم يف احللية  
 .هـ ١٣٩٨بريوت ، سنة  ، طبع دار الكتب العلمية )١٠٤، ٢/١٠٣( يف جامع بيان العلم وفضله 

ألبي ) ١٥٥ـ  ٤/١٥٣(العاملني  ، وإعالم املوقعني عن رب) ٣٦٢،  ١٣/٣٦١(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم : ينظر  ) ٢(
سـعد ، طبـع دار اجليـل ،    طـه عبـدالرؤوف   /ن القيم اجلوزية ترعي ، املعروف باببن أبي بكر الزعبد ا حممد  
قرر فيها هذه القاعدة ، )) كفتواه تفسري الصحابي للقرآن (( : عقد فصال بعنوان فقد  م ، ١٩٧٣بريوت ، سنة  
)  ١/٢٧١( ، وقواعــد الرتجــيح) ١/٩(، ومقدمــة تفســري ابــن جــزئ املــالكي   وبيــان خــالف العلمــاء يف املســألة   
 ) .١/٢٠٦(وقواعد التفسري  

 سابوري ، اإلمام احلافظ الثقة ، وكانحممد بن عبد ا بن محدويه الطهما�ي ، أبو عبد ا احلاكم الني: هو  ) ٣(
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 . )١(ا�تهى)) لصحابي مسند وتفسري ا"  
أقوال أهـل التفسـري    بني لماء الذين قرروا هذا الوجه ، ورجح به  الع لقد كان أبو جعفر النحاس رمحه ا من و

أو )) لعلـو مـن قـال بــه     (( : ، فكثرياً ما كـان يـرجح بتقـديم تفسـري السـلف علـى تفسـري غريهـم ، ويعـرب بقولـه            ٣ 

ڇ  ڇ   ڇ چ  چچ ذلك مـا أورده مـن خـالف أهـل العلـم يف تفسـري قولـه تعـاىل        ، ومن )) جلاللة من قال به (( 

                                                               .)٢(به قال  من  أقوال ، ثم  رجح القول  األول  جلاللة   ثالثةَفذكر يف املراد هبا  ] ٣٣/النور [ چڇ
٦ 

************************** 
 .هـ ٤٠٥من أهل الفضل والعلم واملعرفة واحلفظ ، وله مصنفات عديدة ، تويف سنة  
 ) .١٩٤، ١/١٩٣(ة البن قاضي شهبة ، وطبقات الشافعي) ٥/٤٧٣(تاريخ بغداد  

الكتــب هـــ ، طبعــة دار  ١/١٤١١ادرعطــا ، طمصــطفى عبــد الق /ت) ١/٧٢٦(املســتدرك علــى الصــحيحني     )١(
اتفقـا  وقـد   ((:ل مـثال  ، وذكر احلاكم أيضاً أن هذا هو مـذهب الشـيخني البخـاري ومسـلم، فقـا     العلمية ، بريوت  
 .يف مستدركه كثرياً ، وهذه العبارة تكررت ) ٤/٦١٩()) الصحابي حديث مسند على أن تفسري  
�ــه يف حكمــه يف أ ومــراده :"بقولــه " املرفــوع وتفســري الصــحابي عنــد�ا يف حكــم  :"بــن القــيم قــول احلــاكم اويــبني  
، أو  هذا القول قول رسول ا ل به  واالحتجاج ، ال أ�ه إذا قال الصحابي يف اآلية قوالً فلنا أن �قول االستدال 
  قال رسول ا  ،     أن يكـون يف حكـم املرفـوع ، مبعنـى     : ولـه وجـه آخـر ، وهـو :  أن رسـول ا    ن هلـمبـي
 ٹٹٹڤڤڤڤ ٹ ٿچمعا�ي القرآن وفسره هلم ،  كما وصفه  تعاىل بقوله  

ــه ،  فبني هلم القرآن بيا�اً شافياً كافياً ، وكان إذا أشكل على أحد منهم معنى سأله ] ٤٤/النحل [ چڦ  عنــــ
علـــوم احلـــديث أن   ، وقد بني احلاكم يف معرفة ) ٤/١٥٣(إعالم املوقعني . إىل آخر كالمه رمحه ا  ...." فأوضحه له 

دار الكتـــــــــــــــــب  �شر ) ٢٠،  ١٩. (قول الصحابي يف حكم املرفوع إذا كان  مما ال مدخل لالجتهاد والرأي فيه 
 ).م ١٩٣٧( املصرية ، 

 ).٢٣١ص (، والناسخ واملنسوخ )٥/٢٩٦(و ) ٤/٧٣،٢١٦( إعراب القرآن: ظر، وين)٥٣١/ ٤( معا�ي القرآن   )٢(
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 :السلف مقدم على قول من عداهم قول مجهور : املطلب الثا�ي 
إذا ا�فرد مفسر بقول خالف فيه عامة املفسرين من السلف ، ومل يكن لقوله داللة واضحة قوية فهـو قـول شـاذ ؛    

 ٣ . )١(أل�ه خارج عن قول أهل التفسري ، فقوهلم أوىل بالصواب ؛ ألهنم إىل احلق أقرب ، ومن اخلطأ أبعد

وهذا القول شاذ ؛ أل�ه خارج عن  : " يف كتبه ، وكان يقول  هلذا الوجه  تعاىل رمحه ا ويظهر اعتماد النحاس 
      وكـان رمحـه    )٢( "قول أهل التفسري ، وال يطلق ألحد أن خيرج عن مجلتهم يف ما قـالوه ، وإن كـان قولـه حمـتمال ،

 ٦ . )٣( عن قول مجهور املفسرين ا ال يستجيز اخلروج 

مـن قولـه سـبحا�ه    ) لـه   (الضـمري  يف   ع اخلـالف  يف  مرجـ  مـا أورده مـن   : ذا الوجه لى اعتماده هع ومن األمثلة 
إ�ـا حنـن   : ملعنـى  فـذكر  أن أهـل التفسـري علـى أن ا      ]٩/احلجر[ چڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ   ڱچ :وتعاىل 

 ٩ .)٤(شاذ  قول  أ�ه   إال  :وتعقبه بقوله ،   ، والقول اآلخر أن الضمري يعود على النيب ...�زلنا القرآن 

وقد تقدم ما ذكره عن السلف يف معنى األيكة أهنـا الشـجر امللتـف ، وان مـا ذكـره أبـو عبيـدة  مـن التفريـق بـني           
 .)٥(معنى القراءتني  خارج عن قول مجاهري أهل التفسري واللغة 

************************** 
 ) . ١/٢٨٨( قواعد الرتجيح   )١(

 ) . ٥/٢١٢( إعراب القرآن   )٢(

 ) .  ٧٦ص( القطع واالئتناف   )٣(

 .إن شاء ا سورة احلجر  هذه املسألة يف أتيوت) ٢٨٧(القطع واالئتناف  )٤(
 .وتقدم ذكرها يف الرتجيح بأوجه القراءات  ،) ٤/٤٩٨(إعراب القرآن  )٥(
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 : النزولوتاريخ الرتجيح بداللة أسباب :  الثالث املطلب
ن أوجه الرتجيح ، كما قرر ذلك أهل العلم، فقـد �ـص بعـض أهـل     أسباب �زول القرآن الكريم ، وتأرخيه وجه م

العلم على أن كـل قـول يؤيـده سـبب النـزول مقـدم علـى مـا لـيس كـذلك ؛ ألن سـبب النـزول الصـريح لـه حكـم                 ٣ 

 . )١(الرفع
     وقد اعتمد النحاس هذا الوجه من أوجه الرتجيح ، واستدل به على الرتجيح واالختيـار ، فمـن ذلـك مـثال :

ه   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   چرده من خالف أهل العلم يف املراد  بـالرجلني  يف قولـه تعـاىل    ما أو ٦ 

الرجالن أبو مسعود الثقفي وامسه عروة بن مسعود مـن أهـل   : قوله  )٢( ، فذكر عن قتادة   ]٣١/الزخرف [  چۇ
 .الطائف والوليد بن املغرية بن عبد ا املخزومي من أهل مكة 

 ٩ ".عمري بن عمرو بن مسعود ي وأبو مسعود الثقف،  الرجالن عتبة بن ربيعة من أهل مكة  ":ر والقول اآلخ

وعلـل ذلـك    –أشـبه بالصـواب     إال أن قـول قتـادة  ، أيضـا    الثقات  جماهدعن  ذلك  وروى  : " ثم قال أبو جعفر 
أو علـى أبـي    �ـزل علـي  أل حممـد حقـاً   مـا يقـول   نلـو كـا  : قال الوليـد بـن املغـرية     : أ�ه قال  بأ�ه قد روي عن قتادة  

 ١٢ . )٣(ا�تهى "  �زول اآلية  بسبب  فخرب قتادة، مسعود الثقفي 

 ريخ النزول فهو وجه معتمد من أوجه الرتجيح عند أهل العلم ، واحتج به السلف رمحهم ا ، ومن وأما تأ

************************** 
 ) . ١/٥٤( ، وقواعد التفسري )  ١/٢٤١( قواعد الرتجيح   )١(

مـن أوعيـة   قدوة املفسـرين واحملـدثني ، كـان     قتادة بن دعامة السدوسي ، أبو اخلطاب البصري ، حافظ العصر ،  )٢(
 .هـ  ١١٨أو  ١١٧العلم، وممن يضرب به املثل يف قوة احلفظ ، تويف سنة  
 ) . ٧٩٨ص( والتقريب ، )  ٢٨٣ – ٥/٢٦٩( ، والسري )  ٣٤٥ـ  ٢/٣٣٣( حلية األولياء  

 ) . ٦/٣٥١( معا�ي القرآن   )٣(
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پ  پ  پ   ڀ    چعـن قولـه تعـاىل     سـأله  )٢(أن أبا بشـر  )١( ذلك ما روي  عن سعيد بن جبري رمحه ا تعاىل

؟ فأجابـه سـعيد بـبطالن هـذا الـزعم ،       أهو عبـد ا بـن سـالم     ]٤٣/الرعد[ چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ
 حبجة أن السورة مكية ، فقال رمحه ا :٣ .  )٣(بن سالم ؟   هذه السورة مكية ، فكيف يكون عبد ا 

 . )٤(ية أو السورة فهو مرجح ملا وافقه من أوجه التفسريوقد �ص أهل العلم أ�ه متى ما ثبت تأريخ �زول اآل
         قد اعتمد هـذا الوجـه يف تـرجيح بعـض األقـوال، ومـن ذلـك مـثال مـا  : وعليه فإن أبا جعفر النحاس رمحه ا

، ] ٤٦/العنكبــوت [  چٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ چجــاء عنــد قولــه تعــاىل   ٦ 

العلماء يف حكم اآلية بني اإلحكام والنسخ، مرجحاً قول قتادة بأن اآلية منسـوخة  حيث ذكر رمحه ا خالف 
قـول قتـادة أوىل   (( : ، حمتجاً بتقدم النزول ، فقال رمحـه ا  ] ٥/التوبة [ چه  ه  ے  ےچ بقوله جل وعز 

 ٩ . )٥()) بالصواب؛ ألن السورة مكية 

************************** 
املفســر عبـد ا، اإلمــام احلـافظ املقــرئ   سـعيد بــن جـبري بــن هشـام األســدي الـواليب مــوالهم، أبــو حممـد، أو أبــو        )١(
 ) .هـ ٩٥(ة الشهيد ، قتل بني يدي احلجاج سن 
  ) . ١/١٨٨( ، وطبقات املفسرين للداوودي  ) ٣٧٤ص( والتقريب  ،)  ٤/٣٢١( السري  

وضعف  جعفر بن إياس بن أبي وحشية الواسطي ، إمام ثقة ثبت ، من أثبت الناس يف سعيد بن جبري ، : هو   )٢(
 .غري ذلك : هـ ، وقيل١٢٥يف جماهد وحبيب بن سامل ، تويف سنة  
 .) ١٩٨ص(والتقريب ، ) ١٠ـ  ٥/٥(، وهتذيب الكمال ) ٦/١٣٣(الثقات  

 ) .  ١٣/٥٨٦( أخرجه الطربي يف تفسريه   )٣(

 ) . ١/٢٥٨( قواعد الرتجيح    )٤(

 ) . ٥/٢٣٠( معا�ي القرآن   )٥(
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 اهدها ، الرتجيح بداللة اللغة العربية وشو: املبحث الرابع 
 :وفيه مطالب 

 ٣ :الرتجيح بداللة القواعد اللغوية : املطلب األول 

عـن   واإلعـراب   والنحـو    تلقى علوم  اللغة ا من أئمة اللغة يف زما�ه ، أبو جعفر النحاس رمحه ا إماميعد اإلمام 
يه لطـالب العلـم  ، وقـد ظهـر     أكابر هذا الفن  يف زما�ه ، حتى برع فصار علماً من أعالم  اللغة ، تشد الرحال  إل

 ٦ .جع يف هذا الباب مر) إعراب القرآن ( أثر هذا النبوغ يف علم  اللغة   يف  كتبه ، وكتابه  

د النحاس ُ قواعد مهمة متعلقة باللغة تعني املفسر على تفسري كالم اتعاىل، وعليها اعتمد يف ترجيح وقد قع 
 : د اللغوية اليت ذكرها واعتمد عليها يف  تفسريه بعض األقوال على غريها ، ومن هذه القواع

 ٩  )١( األَوىل يف أحرف اجلر أن تكون على أبواهبا ؛ ألن احلروف ال تنقل عن باهبا إال حبجة جيب التسليم هلا  )١(

 أي  حيصل : فقال ] ٧/اإلسراء [ چ ڭ  ڭ  ڭچند قوله تعاىل ومن أمثلة هذا ما ذكره يف إعرابه ع
************************** 

 ) . ١٠٧،  ٤/٧٣( إعراب القرآن   )١(
ألبي حممد ) ١٥٠ص ( عن كتب األعاريبمغين اللبيب وما ذكره النحاس رمحه ا هو مذهب البصريني كما يف  
م ، دار ٦/١٩٨٥علـي محـد ا ، ط  بـارك، وحممـد   مـازن امل / ت د) هـ٧٦١ت(مجال الدين ابن هشام األ�صاري  
عبد احلميـد هنـداوي   / للحافظ السيوطي ، ت) ٢/٤٦٣(  مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامعالفكر ، دمشق ، و 
 .طبعة املكتبة التوفيقية ، مصر  
عبـد ا  لبـهاء الـدين   )  ٣٨ - ٢/٧(  شـرح ابـن عقيـل علـى ألفيـة ابـن مالـك       : وينظر حروف اجلر ومعا�يهـا يف   
، طبـع دار اخلـري ،   هــ  ١٤١٠/ ١ي الـدين عبداحلميـد ، ط  حممد حمـ / ت) هـ٧٦٩ت(بن عقيل العقيلي اهلمدا�ي ا 
اهلــامشي ، طبــع دار الكتــب  د للســيد أمحــ)  ٢٧١ - ٢٦٣ص(  والقواعــد األساســية للغــة العربيــة بــريوت ، ،  
 .هـ ١٣٥٤دار الباز مبكة املكرمة ، سنة : العلمية، بريوت ، وتوزيع  
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 .)١(....هلا مبعنى عليها  ال يقوله النحويون احلذاق ، وهو قلب املعنى العقاب هلا ، و
 چڍ  ڌ  ڌ   ڎچ ما ذكره عنـد  قولـه تعـاىل    : ومن األمثلة على احتجاجه هبذا الوجه على الرتجيح 

علـي بـن    الباء مبعنـى عـن ، ثـم  �قـل عـن      : " فذكر عن بعض أهل املعا�ي أهنم قالوا ] ٥٩/ الفرقان [ ٣ 

أن تكـون البـاء مبعنـى عـن ألن يف هـذا فسـاد        ينكرون  أهل النظر : " خفش الصغري قوله األسليمان 
 . )٢(..." املعا�ي

هـل   ]١١/الشـورى  [ چٺ  ٺچ  ومثله ما ذكره من تعدد األقوال يف معنى الذرء من قولـه جـل وعـز    ٦ 

ق ، حمتجـاً هبـذا   اخللـ : اخللـق ، أم اإل�بـات ، أم التكـثري ؟ ثـم ذهـب إىل أن املـراد بالـذرء هنـا         : هو 
ألن ؛  )٤(، عن منصـور  )٣(وأوىل هذه األقوال بالصواب الذي رواه شعبة : " الوجه الرتجيحي ، فقال 

 ٩ وقـول أبـي  ، اخللـق يـذرؤهم أي خلقهـم     لرووا عـن العـرب ذرأ ا عـز وجـ     ..أهل اللغـة املتقـدمني   

 �ه أو، مع جاللة من قال به وال سيما ، أوىل  واحلقيقة، على ااز  )٦(وأبي احلسن،  )٥(إسحاق
************************** 

 ) .٣/٢٣١(إعراب القرآن  )١(
 ) .٥/٤٢(معا�ي القرآن  )٢(

اإلسـالم ، إمـام   طي ، اإلمام احلـافظ احلجـة ، شـيخ    شعبة بن احلجاج بن الورد العتكي موالهم ، أبو بسطام الواس  )٣(
 .هـ ، وقيل غري ذلك ١٦٠رة وحمدثها وعاملها ، تويف سنة البص 
 ) .١/١٩٤( ، وتذكرة احلفاظ )٤٩٥ - ١٢/٤٧٩(، وهتذيب الكمال )٤/٢٤٤(تاريخ البخاري  

بكَّـاء ،  لثقـة الثبـت ، كـان عاملـاً عابـداً      منصور بن املعتمر السلمي ، أبـو عتـاب الكـويف ، اإلمـام احلـافظ احلجـة ا        )٤(
 .هـ ١٣١البكاء ، تويف سنة  عمش من كثرة 
 ) .٣/١٥٦(والكاشف ، )  ١٤٣،  ١/١٤٢( ، وتذكرة احلفاظ )  ٧/٣٤٦( تاريخ البخاري  

 .هو شيخه الزجاج ، وقد تقدم   )٥(

 .هو األخفش الصغري ، علي بن سليمان ، وتقدمت ترمجته أيضاً   )٦(
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 . )١( "ة وإن كان يقال فالن مبك على باهبا أوىل من أن جتعل مبعنى به)فيه(ويكون ، معروف يف اللغة 
 .وهبذا يظهر  احتجاج  النحاس  هلذا القول من عدة أوجه  ، ومنها  أن  األوىل بقاء أحرف اجلر على أبواهبا 

 ٣ . )٢(على الغالب) إال(النافية إال إن كان بعدها ) ما(نى املخففة ال تستعمل مبع) إنْ (   )٢(

مـا أورده النحـاس رمحـه ا تعـاىل مـن      : بعض األقوال ، ورجح أخرى ، ومن ذلك مثال  وهبذه القاعدة تعقب 
،  ]٨١/الزخـرف  [  چگ     ک ک ک ژ  ڑ  ڑکچ  خالف أهل العلم يف معنى قوله سـبحا�ه وتعـاىل  

 ٦ :أقوال  ناه ثالثة يف مع فذكر  رمحه ا 

 . وكذبكم ووحده ، فأ�ا أول من عبده ،  قل إن كان للرمحن ولد يف قولكم :  األول  )أ( 
 .يقول ما كان للرمحن ولد :  )٣(قال احلسن: والثا�ي )ب ( 

************************** 
 ) . ٥/٨٨(، و )  ٧٤،  ٤/٧٣( إعراب القرآن  ) ١(

)٢(   ) املخففة هلا أربعة أوجه ، كما قال أبو علي الفارسي ) إن: 
 .اليت تكون مبعنى اجلزاء ، حنو ، إن تأتين آتك ) إن : (  األول 
 .ما زيد منطلق : إن زيد منطلق ، تريد : النافية ، كقولك ) ما ( أن تكون مبعنى :  الثا�ي 
 .ما يقوم زيد : ن يقوم زيد ، واملعنى ما إ: ، كقول القائل ) ما ( أن تكون زائدة مع :  الثالث 
 .أن تكون خمففة من الثقيلة :  الرابع 
عبد / ت د)   ١/٢٣٦( نحواألصول يف ال: يف كتابه ) ٣١٦ت(�قله أبو بكر حممد بن السري بن سهل السراج   
اهلوامع  ، مهع)  ٥٥١ - ١/٤٤٩( اإلتقان : بريوت ، وينظرهـ، مؤسسة الرسالة، ٣/١٤٠٨احلسني الفتلي، ط 
 .فقد ذكر وجهني آخرين ) ١/٥١٣( 

،  وعمالات التابعني ، وسيد زما�ه علماً اإلمام العامل احلسن بن أبي احلسن البصري ، أبو سعيد ، كان من ساد )٣(
  ) .هـ ١٢١سنة : ( وقيل )  ١١٦نة س(كثري العلم بالقرآن ومعا�يه ، تويف  
 ).٣٥ص(، وطبقات احلفاظ للسيوطي ) ١/١٦٨(للذهيب ، ومعرفة القراء ) ٢/٢٨٩(تاريخ البخاري  
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 . وأعبد أن هتجى متيم بدارم:   هو من عبد أي أ�ف كما قال : وقيل  ) ج( 
 ألن ذلك ال يكـاد يسـتعمل إال  ) ما ( يبعد أن تكون ههنا مبعنى ) إن ( ألن  أحسنها قول جماهد: قال أبو جعفر 

 ٣ . )١()) إالّ ) إن (وبعد 

مـن    ]٢٦/األحقاف [  چه  ه  ے  ے    ۓ  ۓ   چ وبنحو هذا ما ذكره عند قوله سبحا�ه وتعاىل 
قد   أ�ه أ�بأ�ا ا  ((: معنى اآلية  املخففة ال يعرف زيادهتا إال يف النفي، وبناء عليه رجح قول قتادة يف) إنْ ( أن 

 ٦ . )٢())  مكنهم يف شيء مل ميكنا فيه

 . حرف االستفهام ال حيذف  )٣(
الشعراء [ چٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ ذكر النحاس  رمحه ا أن أهل التفسري  ذكروا يف قوله تعاىل 

:" ورد هـذا بقولـه   ) أو تلك �عمة  متنها علـي   ( عدة أقوال  ، ومنها أن  الكالم على االستفهام  ، واملعنى ] ٢٢/ ٩ 

ألن االسـتفهام إذا حـذفت منـه    ، وهـذا ال جيـوز   ؟ أو تلـك �عمـة   : واملعنـى  ، ألـف االسـتفهام حمذوفـة    :" قيل 
 . )٣(األلف زال املعنى إال أن يكون يف الكالم أم أو ما أشبهها 

أن عجوزا بإضمار فعـل  من  ]٢٩/ذاريات ال[ چ� �  �چ يف قوله سبحا�ه بعض العلماء ما زعمه ورد  ١٢ 

 . )٤())  ألن حرف االستفهام ال حيذف؛ وهذا خطأ (( : قال أبو جعفر؟ أتلد عجوز : أي ، 
************************** 

 ) . ٣٨٨،  ٦/٣٨٧( معا�ي القرآن   )١(

 ) . ٤٥٤،  ٦/٤٥٣( معا�ي القرآن   )٢(

 ) .٥/٧٢(معا�ي القرآن  )٣(
 ) .٥/٢٣٨( إعراب القرآن   )٤(
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 .الرتجيح بداللة املشهور ، واملعروف من كالم العرب : ملطلب الثا�ي ا  
ح واألشـهر مـن كـالم    يفصـ ى الوجـوب محـل كتـاب ا تعـاىل علـ     قرر أبو جعفر النحاس رمحه ا تعاىل يف كتبه 

؛ ألن القرآن الكريم ملا كان �زولـه بلغـة العـرب كـان ال بـد أن يسـلك يف        )١(العرب دون الشاذ والضعيف واملنكر ٣ 

 .فهمه واستنباط املعا�ي منه مسلك العرب يف فهمهم واستنباطهم 
  ى الكـثري والفصـيح ، وال جيـوز أن   يحمـل كتـاب ا علـ    " : ومما قاله النحـاس رمحـه ا يف بيـان هـذه القاعـدة      

 ٦ .) ٢( "يقاس عليه ما ال يشبهه 

 . )٣( "وال حيمل كتاب ا إال على األغلب واألشهر " : وقال أيضاً 
فليس هذا املشهور يف كالم العرب ، وإمنا حيمل كتـاب ا جـل وعـز     " : وقال يف معرض رده على أحد األقوال 

 ٩ . )٤( " على األشهر 

************************** 
وسـيأتي ذكـر   فسـريه ،  ربي يف مواضـع عديـدة مـن ت   الطـ : �ص على ذلك كثري من العلماء ، ورجحوا بـه ، ومنـهم    )١(
، والثعــــــــاليب عبــــــــد )٢/٥( ، وابن عبد الرب يف التمهيد ) ١٦/٥١٩(بعض أقواله ، وابن تيمية يف جمموع الفتاوى  
ــن خم    ــن حممــد ب ــرمحن ب ــالكي  ال ــرآن  اهراحلســان اجلويف تفســريه ) هـــ٨٧٥ت(لــوف امل / ت ) ٣/٧١(يف تفســري الق
ــي ،    إحياء الرتاث  ،  دار١/١٤١٨علي معوض وعادل عبد املوجود، ، ط  ــاريخ العربـ ــة التـ ــي ، ومؤسسـ العربـ
 .بريوت  
فصول يف أصول التفسري : وا�ظر تقرير هذه القاعدة وإثباهتا يف الرتجيح بني أقوال املفسرين يف  
 ) .١/٢١٣(، وقواعد التفسري خلالد السبت ) ٢/٣٦٩(، وقواعد الرتجيح للحربي ) ٤٣ص( 

 ) . ٣/٢٦٣( إعراب القرآن  )٢(

 ) . ٤/٨٣( إعراب القرآن  )٣(

 ) . ٥٥٧( القطع واالئتناف   )٤(



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

لشذوذها وخروجهـا  ؛ وإن كا�ت تلك اللغة شاذة ال يتكلم هبا يف كتاب ا عز وجل  ((: ضع آخر وقال يف مو
 . )١())  على القياس

، ويقدم قوالً على آخر بأ�ه هـو املعـروف يف   )٢( وكم  من قول  ضعفه  أو رده بناء  على أن   القول  فيه  لغته  شاذة ٣ 

  . )٣( اللغة
إمنـا يوجـه الكـالم إىل     " : رره أهل العلـم قبلـه وبعـده  ، قـال الطـربي رمحـه ا تعـاىل         وما قرره النحاس هو ما ق

األغلب املعروف يف استعمال الناس مـن معا�يـه دون اخلفـي ، حتـى يـأتي خبـالف ذلـك مـا يوجـب صـرفه إىل            ٦ 

،  )٤( " التأويـل   ، أو إمجاع من أهل اخلفي من معا�يه حجة جيب التسليم هلا من كتاب ، أو خرب عن الرسول 
الكالم إذا تنوزع يف تأويله ، فحمله على األغلب األشهر من معنـاه أحـق وأوىل مـن    ..  ": وقال يف موضع آخر 

 ٩   :  ، وقال أيضاً يف معرض رده على بعض األقوال )٥( "غريه ، ما مل تأت حجة ما�عة من ذلك جيب التسليم هلا 

واملعروف من استعماهلم يف خماطباهتم ، وغري جائز محل كتـاب ا   وذلك قلب املفهوم من كالم الناس ،..  "
ــاس وجــه صــحيح           ــني الن ــوم اجلــاري ب ــه يف املفه ــن الكــالم ، ول ــى الشــواذ م ــره عل ــه جــلَّ ذك عــز وجــل ووحي

 ١٢  .)٦("موجود

************************** 
 ) . ٣/٧٤( إعراب القرآن   )١(

 ) .٢٥٥و ٥/٢٤(، ) ٤٦٠و ٣٧٦و ٣/٢٩٣( إعراب القرآن : ينظر على سبيل املثال   )٢(

القرآن ، وإعراب ) ١٠٩،٣٤٦، ٦/٢٧(، ) ٤٨٤، ٤٧٨،  ٥/٣٩٥(معا�ي القرآن : ينظر على سبيل املثال   )٣(
 )٢١٣،  ٥/١٢٧(، ) ٤١١،  ٣٩٧،  ٣٨٩،  ٣٦١،  ٤/٣١٦(، ) ٣٩١،  ٣/٢٦٦. ( 

 ) . ٦/٣٣٧( جامع البيان   )٤(

 ) . ٩/٢٩٨( املصدر السابق   )٥(

 ) .١٥/٥٧(تفسري سورة اإلسراء منه : وينظر )  ٤/١٥٣( املصدر السابق   )٦(
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 علـى   والسنة وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف رده على من خالف مضمون هذه القاعدة حبمل ألفاظ الكتاب 
الواجـب أن يعـرف اللغـة ، والعـادة ، والعـرف الـذي �ـزل يف القـرآن والسـنة ، ومـا كـان             : " معانٍ حادثـة ، قـال   

عند مساع تلك األلفاظ ، فبتلك اللغة والعادة والعرف خاطبـهم ا ورسـوله    الصحابة يفهمون من الرسول  ٣ 

 . )١(ا�تهى كالمه رمحه ا " ، ال مبا حدث بعد ذلك 
 .)٢(كل معنى مستنبط من القرآن الكريم غري جارٍ على اللسان العربي فليس من علوم القرآن يف شيءوعليه ف

مـا أورده مـن خـالف بـني أهـل العلـم يف معنـى        : ومن األمثلة علـى اسـتعمال النحـاس هلـذا الوجـه يف الرتجـيح        ٦ 

ــه تعــاىل )  مفرطــون( مفرطــون : ســن فقــد ذكــر عــدة أقــوال منــها قــول احل  ] ٦٢/النحــل[ چ�  �چ يف قول
 .  )٣( )) وقول احلسن أشهر يف اللغة وأعرف: (( معجلون إىل النار ، ثم قال 
] ٢٤/النبـأ [   ال يذُوقُون فيها برْداً وال شراباً  :  عند قوله سبحا�ه وتعاىل) الربد ( وكذلك خالفهم يف معنى  ٩ 

 : حيث ذكر يف املعنى قوالن 
 .ي هو ضد احلر الربد هو املعروف الذ: األول 

والواجـب أن  .. وأصح هذه األقوال األول ؛ ألن الربد ليس باسم مـن أمسـاء النـوم     " : النوم ، ثم قال : والثا�ي  ١٢ 

  )١(ا�تهى)) حيمل تفسري كتاب ا جل وعز على الظاهر واملعروف من املعا�ي ، إال أن يقع دليل على غري ذلك 
  )١(ا�تهى

************************** 
 ) . ٧/١٠٦( جمموع الفتاوى   )١(

دراز ، طبع دار عبد ا / ت) هـ٨٩٠ت(ي الشاطيب راهيم بن موسى اللخمي الغر�اطإلب)  ٣/٣٩١( املوافقات   )٢(
 ) . ١/٢٢٤( قواعد التفسري : املعرفة ، بريوت ، وا�ظر  

 ) .٤/٧٩(معا�ي القرآن  )٣(
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 ل املستعمل أوالً يف لسان العرب الرتجيح بداللة األص:  الثالث املطلب
هذا الوجه من أوجه الرتجيح يتبع الوجه املتقدم  ، وذلك أن القرآن الكريم �زل بلغة العرب ، فـاألوىل يف تفسـريه   

 ٣ .أن حيمل على األصل املستعمل أوالً يف لسان العرب 

عـاىل علـى األصـل املعتـرب أوالً يف     ومن الواضح يف كتب النحاس رمحه ا أ�ه كان حريصـاً يف تفسـري كـالم ا ت   
لسان العرب ، فكان كثرياً ما يقرر ذلك بأساليب متعددة ، وطرق خمتلفة ، فال جييز رمحـه ا حتـول الرتكيـب    

 ٦ .عن أصله احلقيقي ، أو القول بالتقديم والتأخري وغري ذلك ، إال بدليل قوي صريح جيب املصري إليه 

�ص عليها النحاس رمحه ا ، وميكن إدراجها حتت هـذه القاعـدة العامـة     ومن أوجه الرتجيح واالختيار اليت
 :ما يلي 

 ٩ .األصل يف كالم ا سبحا�ه وتعاىل أن حيمل على احلقيقة   )١(

ومحـل   " : وجوب محل �صوص الوحي على احلقيقة، يقول ابن عبد الرب : من القواعد اليت �ص عليها أهل العلم 
على احلقيقة أوىل بذوي الـدين واحلـق ؛ أل�ـه يقـص احلـق ، وقولـه احلـق ، تبـارك          الم �بيه كالم ا تعاىل ، وك
 ١٢ .)٢( " وتعاىل علواً كبرياً 

 النحاس رمحه ا تعاىل ، فقد كان : ، ومنهم  )١(وقد استعمل مجاعة من العلماء هذه القاعدة يف الرتجيح

************************** 
 ) . ٥/١٣١( إعراب القرآن   )٤(

 ) .٥/١٦(التمهيد   )١(
احلـافظ  لقـرطيب ، اإلمـام الفقيـه املـالكي     ، أبـو عمـر ا   يوسـف بـن عبـد ا بـن حممـد النمـري      : وابن عبد الرب هـو   
 .هـ ٤٦٣، سيد أهل زما�ه يف احلفظ واإلتقان ، تويف سنة  
 . )٤٣١ص( ، وطبقات احلفاظ للسيوطي ) ٢٩/٩٩(  ، الوايف بالوفيات)١٥/٤٩٨(السري أعالم النبالء  
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، وعدم صرفها عن احلقيقة إىل ااز إال بدليل  احلقيقيةحريصاً على استعمال الكلمات والرتاكيب يف معا�يها 
    ــول رمحــه ا ــان يق ــة واضــحة ، وك ــوي ، أو قرين ــى     " : ق ــاه صــحيح عل ــى اــاز ومعن وال حيمــل الشــيء عل

 ٣ . )٣( ، وكان كثرياً ما يستعمل هذا الوجه يف الرتجيح )٢("قةاحلقي

 . )٤(التقديم والتأخريالقول برتتيب كالم ا تعاىل مقدم على القول ب)  ٢(
األصل يف كالم ا تعاىل أن يوضع كل ُلفظ يف موضعه تقدمياً وتأخرياً ، وكل تقديم وتأخري يف الكالم هو خـالف  

، إال أن األصـل بقـاء    )٥(عنـد العـرب   مسـتعمال  اًفصـيح  اًأسـلوب التقـديم والتـأخري أسـلوب     ، وإن كـان  األصل  ٦ 

************************** 
 عدة أحد أوجه الرتجيح يف املقدمة الثامنة جزي ذكر هذه القاوابن  ،)١٠/٢١(الفخر الرازي يف تفسريه : ومنهم  
   ) . ١/٩( من تفسريه  

شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة يف     : ، ومنـهم  واللغـة  وقد أ�كر مجاعة من العلماء أصـل وجـود اـاز يف القـرآن الكـريم       
آن ، وهـي  عدة مواضع من كتبه ، بـل ألـف رسـالة يف احلقيقـة واـاز يـبني فيهـا عـدم صـحة وقـوع اـاز يف القـر             
منـع جـواز اـاز ،    ((  : ، وألف الشيخ الشنقيطي رسـالة مساهـا   ) وما بعدها ٢٠/٤٠٠(ضمن جمموع الفتاوى  
 .)) يف املنزل للتعبد واإلعجاز  
، وقواعـد  ) ٢/١٩١(البحـر احملـيط للزركشـي    و، ) ١/٥٧٦(احملصـول للفخـر الـرازي    :  وا�ظر تقرير هذه القاعدة 
 ) .٢/٣٨٧(الرتجيح  

 ) . ٤/٢٠٧( إعراب القرآن   )١(

 ) .٧٣، ٧٢و ٤/٦٦(، ) ٣/٢٣٢(إعراب القرآن : ينظر على سبيل املثال  ) ٢(

 ) . ٢/٤٥١( قواعد الرتجيح  ) ٣(

وامللكـة  لدالئل على التمكن يف الفصاحة ، التقديم والتأخري يف الكالم أحد أساليب البالغة عند العرب ، وأحد ا ) ٤(
، لكـن َّ    مـذاق سـن موقـع ، وأعـذب    إن أسلوب التقـديم والتـأخري لـه يف القلـوب أح    : قدمياً  يف الكالم ، وقد قالوا 
 .�سقه ممكنا تأخري إذا كان إجراء الكالم على احملققني من العلماء منعوا القول بالتقديم وال 
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سري النص القرآ�ي على الرتتيب املوضوع له ال يلجأ إىل التقديم والتأخري ، النص على ترتيبه ، فمتى ما أمكن تف
وال وجه لتقديم شيء من كتاب ا عـن موضـعه ، أو تـأخريه عـن مكا�ـه إال حبجـة        : "الطربي رمحه ا يقول  

 ٣ . )١( " واضحة 

ى خالف األصل ، فاألصل إقـرار  والتقديم والتأخري عل " : ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية مقرراً هذه القاعدة 
 . )٢( " الكالم على �ظمه وترتيبه ، ال تغيري ترتيبه 

 ٦ . )٣( "ملا تقرر يف األصول من وجوب احلمل على بقاء الرتتيب إال لدليل " : ويقول الشيخ الشنقيطي رمحه ا 

رمحـه   لـى غريهـا ، فقـال    وقد قرر النحاس رمحه ا تعاىل هذا الوجه ، واستعمله يف ترجيح بعـض األقـوال ع  
 نوى بشيء تقديم وتأخري إال حبجة قاطعة  " : ا٤( " وسبيل النظر أال ي( . 

 ٩ .)٥("زعم:" ومثاله ما ذكره  عن  بعض أهل املعا�ي أن يف أول سورة الكهف تقدميا وتأخرياً ، وصدره بقوله 

************************** 
 ،)٢/٣٣(وطي واإلتقان للسي،  )٣/٢٣٣(الربهان يف علوم القرآن للزركشي : ينظر وللمزيد حول هذه املسألة 
القلـــــــم، بـــــــريوت ، وبغيـــــــة  م ، طبع دار ٢/١٩٨٤طألمحد مصطفى املراغي ) ١٠٣ -٩٢ص(وعلوم البالغة  
بـــــــة اآلداب ، مكت هـ ، طبع ١٤٠٥/ ٥، ط املتعال الصعيديلعبد ) ١٣٩،  ١/١٣٨(لوم البالغة اإليضاح يف ع 
 .مصر واملطبعة النموذجية ،  

 ) . ١٣/٣٥١( جامع البيان  ) ١(

 ) . ١٦/٢١٨( جمموع الفتاوى  ) ٢(

 ) .٦/٥١٦( أضواءالبيان  ) ٣(

 ) . ١٧٥ص( القطع واالئتناف  ) ٤(
 .، وكأن النحاس يستعمل هذه اللفظة للتضعيف والرد ) ٢/٣٦٥(وينظر أول سورة األ�بياء ) ٢/٢٦٥(اإلعراب  )٥(
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*  ه  ه  ےچ لـه سـبحا�ه وتعـاىل    س هلذا الوجه  يف الرتجيح  عند تفسـري قو استعمال النحاأوضح منه و
 والذي أخرج : أحدمها : وفيه قوالن " : حيث قال   ]٥، ٤/األعلى [ چۓ  ۓ  ڭ

 ٣ .أخضر يضرب إىل السواد ، فجعله غثاء : املرعى أحوى ، أي 

 .والذي أخرج املرعى ، فجعله غثاء أسود : والقول اآلخر 
 . )١(ا�تهى كالمه "  إذا مل يصح املعنى على غريه  وهذا أوىل بالصواب ، وإمنا يقع التقديم والتأخري

 ٦ :  قواعد يف الضمائر )  ٣(

واعد املهمة اليت اعتمـد عليهـا يف    للنحاس رمحه ا تعاىل كالم مجيل ، وقواعد هامة يف باب الضمائر ، ومن الق
 :الرتجيح واالختيار ما يلي 

 ٩ .مل يرد دليل خبالفه  األصل يف الضمائر عودها إىل أقرب مذكور ، ما: أوالً 

: ، وقررهـا النحـاس بقولـه     )٢(من أهل اللغـويني  واألصـوليني  وغريهـم     هذه قاعدة جليلة �ص عليها أهل العلم
 . )٣( "والنظر يوجب أن يعطف الشيء على ما يليه ، إال أن يصح معناه ، أو يدل دليلٌ على غريه "

 ١٢ .عوده إىل مضمر مل جير له ذكر  عود الضمري إىل مذكور متقدم أوىل من: ثا�ياً 

************************** 
 ) . ٥/٢٠٤( إعراب القرآن  ) ١(

وجممـوع  ، ) ١٠/٢٣(الكـبري للفخـر الـرازي     ، والتفسـري ) ٤/٤٣٥(بـن حـزم   ل األحكـام ال اإلحكام يف أصو: ينظر  ) ٢(
، ) ٥٦٩ص(والكليـات  ، ) ١/٥٥٠(تقـان  ، واإل) ٤/٣٩(، والربهـان للزركشـي   ) ١٥/١١٢(الفتاوى البـن تيميـة    
 ) .٢/٦٢١(، وقواعد الرتجيح ) ٣/٣٩٤(وأضواء البيان  

 ) . ٢/١٠٤( إعراب القرآن  ) ٣(
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، ووافقهــم يف ذلــك اإلمــام النحــاس رمحــه ا  )١(وهــذه القاعــدة أيضــاً مــن القواعــد الــيت اعتمــدها أهــل العلــم
 ما أورده من خالف بني أهل العلم يف عود ضمري اجلمع من : فاعتمد هذا الوجه يف التفسري ، ومن ذلك مثال 

ــه جــل وعــز   ــال   ]١١، ١٠/املعــارج [  چٱ *   �  �   �  �چ قول ــم ق ــوال   " : ، ث وأوىل هــذه األق ٣ 

؛ أل�ه قد تقدم ذكر احلميم ، فيكون الضمري راجعاً عليه أوىل من أن يعود على ما مل جير  )٢(بالصواب القول األول
 . )٣(ا�تهى " له ذكر 

************************** 
 ) . ٢/٢٨٤( ، واإلتقان )  ٤/٣٩( الربهان : هذه القاعدة ينظر يف تقرير   )٤(

  وجمموع فتاوى ، ) ١٥/٢٠( الطربي تفسري: وقد استعمل كثري من املفسرين هذا الوجه يف الرتجيح ، وا�ظر مثال
 ) . ٥/٣٠١و  ٣/٣٩٤(، وتفسري الشنقيطي ) ١/١١١(عاليب، وتفسري الث) ٤٤٩و ١٥/٨٨(ابن تيمية  

 .احلميم محيمه  يبصر: أي  ) ١(

 ) . ٣٠،  ٥/٢٩( إعراب القرآن  ) ٢(
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************************** 
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 ) ٢٧ ( 

  )١( أوجه الرتجيح يف الناسخ واملنسوخ: املبحث اخلامس 
سوخ أحد أهم علوم القرآن الكريم ، لذا فقد اعتنى به العلمـاء قـدمياً وحـديثاً ، وكثـرت     يعد علم الناسخ واملن
 ٣ . )٢(يف بيا�ه  التصا�يف

************************** 
 :النسخ يف اللغة يطلق على معنيني   )١(
 .أزالته : �سخت الشمس الظلَّ : الرفع واإلزالة ، يقال : أحدمها  
 .�قلته وصورته : �سخت الكتاب ، أي : النقل والتصوير وحتويل شيء إىل شيء ، يقال : وثا�يهما  
ــب احلــديث  : ينظــر   ــرآن    ) ٣/١٠٤٤،١٠٤٥(غري ــب الق ــي ، وغري ــن إســحاق احلرب ــراهيم ب ــي بكرحممــد  ) ٤٥٩ص(إلب ألب
ــة  هـ ، ١٤١٦حممد أديب عبد الواحد، طبع دار ابن قتيبة ، سنة / ت) هـ٣٣٠ت(بن عزيز السجستا�ي   ــاييس اللغـــ ومقـــ
ــرآن   ، والتبيان ) ٧/٤٤٠٧(، ولسان العرب ) ١/٤٩٠(، واملفردات يف غريب القرآن )٩٨٩ص(  يف تفســـــري غريـــــب القـــ
هــ،  دار الصـحابة ، طنطـا    ١/١٤١٢فتحـي أ�ـور الـدابلوي ، ط   /البن اهلائم أمحد بن حممد القرايف املصري ، ت) ١٠٢ص( 
 ). ٧/٣٥٥(، مصر ، تاج العروس من جواهر القاموس  

ــا يف             ــطالحوأمــ ــرين     االصــ ــوليني واملفســ ــد األصــ ــه عنــ ــهر تعاريفــ ــن أشــ ــدم ،                  :فمــ ــاب متقــ ــم الثابــــت خبطــ ــع احلكــ رفــ
 .خبطاب مرتاخ عنه  
، دار الكتب العلمية ،بـريوت،  ١/١٤٠٥ط) هـ٥٩٧ت(ألبي الفرج  عبد الرمحن بن علي ابن اجلوزي ) ٢٠ص (�واسخ القرآن : ينظر  
للشـيخ عبـد القـادر    ) ١/١٨٩( املقدسـي  ، و�زهة اخلاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر البن قدامة)٣/١١٤(واإلحكام لآلمدي  
للشــيخ ) ٦٦ص(روضــة النــاظر البــن قدامــة بــن أمحــد بــدران الرومــي ، طبــع دار الفكــر العربــي ومــذكرة يف أصــول الفقــه علــى   ا 
، ومباحـث يف  )١٧٩ص(هــ، واللبـاب يف أصـول الفقـه لصـفوان داوودي      ١٣٩١/للشنقيطي، املكتبة السلفية ، املدينة سنة  
هــــ ، مكتبـــة املعـــارف، الريـــاض ، وقواعـــد التفســـري ٨/١٤٠١للشـــيخ منـــاع خليـــل القطـــان ، ط) ٢٣٢ص( علـــوم القـــرآن 
 )٢/٧٢٦. ( 
 الناسخ  أمهية وفضل علم داً من اآلثار عن السلف يف بيان الناسخ واملنسوخ  عدس رمحه ا يف مقدمة كتابه أورد النحا  )٢(
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يف ة  من اآليـات الـيت اختلـف العلمـاء     وكان النحاس رمحه ا أحد العلماء الذين اعتنوا هبذا العلم ، وبني مجل
كام أو النسـخ بنـاء علـى متكنـه يف هـذا البـاب ، مقـرراً        إحكامها أو �سخها ، مرجحاً أحد القولني ، إما اإلح

 ٣ .عدة قواعد اعتمد عليها أهل العلم 

 :ومن القواعد اليت ذكرها النحاس واعتمد عليها يف الرتجيح 
 .إن دعوى النسخ يف آية من كتاب ا تعاىل ال تصح إال حبجة جيب التسليم هلا )  ١(
 ٦ .للقول بالنسخ  إذا أمكن العمل باآليتني فال معنى) ٢(

بعضـهم   ؛ فـادعى  وهاتان قاعدتان مهمتان يف الناسخ واملنسـوخ ، فـإذا تنـازع املفسـرون يف آيـة مـن كتـاب ا تعـاىل        
النسخ ، وبعضهم اإلحكام ، فأصح األقوال املنع منه إال بثبوت حجة صرحية بنسـخها ، ومل ميكـن العمـل هبمـا     

احلكـم   ترجيحـه لثبـوت  : محـه ا باإلحكـام بنـاء علـى هـذه القاعـدة       مجيعاً ، ومن األمثلة على احتجاج النحـاس ر  ٩ 

إهنــا : مــا قيــل ، ولــيس كواســتثناء الكفــار مــن عمومهــا] ٢٤/ءاإلســرا[ چۆۆۈۈٷۋچ للمــؤمنني يف قولــه تعــاىل
الكفارمنـها بقـول ا   قيـة علـى عمومهـا ، واسـتثين     ، ورده على مـن ادعـى �سـخها بأهنـا با    جمملة فهي منسوخة

 ١٢ .)١( ]١١٣/التوبة [ چٿٹٹٹٹڤٿٿچ تعاىل

، أهنا ]  ٧٨/احلج[ چٹٹ  ۀ  ۀ  ہچاجلمع ، ومثله ما ذكره  يف قوله تعاىلفاألصل عنده عدم القول بالنسخ إال إذاتعذر 
 .]١٠٢/آل عمران[ چٹ  ٹ  ٹ  ڤچ   مثل قوله تعاىل

************************** 
 . ) ٩ص( )) واملنسوخ يف تعلم الناسخ  الرتغيب: باب (( : واملنسوخ ، حتت باب بعنوان  
 ) .١٧٨(الناسخ واملنسوخ  )١(
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، وقـد   )١(�سـخ فيـه  ال   ه النحاس بأ�ه، ورد] ١٦/التغابن[ چہہہهچ وقد جعلها بعضهم  منسوخة بقوله تعاىل
ود هبـا تقـوى ا فيمـا أمـركم بـه      بني ذلك  فذكر عن السلف يف تفسـري آيـة آل عمـران مـا يـدل علـى أن املقصـ       

، ومثلــها آيــة  احلــج ، وملــا ذكــر  آيــة التغــابن قــال رداً علــى مــن زعــم أهنــا �اســخة لآليــتني   )٢(وأوجبــه علــيكم  ٣ 

سـخ واملنسـوخ إال بـالتوقيف ، أو إقامـة احلجـة القاطعـة ، واآليتـان        قـول ال يصـح ، وال يقـع النا    :" املذكورتني  
 .)٣(ا�تهى " متفقتان ؛ ألن ا جل وعز ال يكلف ما ال يستطاع 

************************** 
 ).١٨٩(الناسخ واملنسوخ  )١(
 ).٨٥(الناسخ واملنسوخ  )٢(
 ) . ٤/٤٤٦( إعراب القرآن  ) ٣(
ح وهذه القاعدة اليت احـتج هبـا النحـاس رمحـه ا مـن القواعـد املقـررة عنـد أهـل العلـم ، واحـتج هبـا احملققـون يف الرتجـي               
وغـري جـائز أن حيكـم    " : قـال  ى من ادعى النسخ يف آيـة حمكمـة ،   واالختيار ، فقال الطربي رمحه ا يف جامعه  راداً عل 
دللنا يف غري موضع من كتبنـا علـى أن ال منسـوخ إال    إال حبجة جيب التسليم هلا ، فقد حبكم قد �زل به القرآن أ�ه منسوخ ؛  
. "، أو يـأتي خـرب يوجـب احلجـة أن أحـدمها �اسـخ اآلخـر         كـل معا�يـه  ، ينفيـه مـن    ه حادث حكـم خبالفـه  ما أبطل حكم 
 .) ٢٤،  ١١/٢٣(تفسريه  
هـذا منسـوخٌ ، إال   : والسـنة  اآلخر أن يقول يف شيء مـن القـرآن   ال حيل ملسلم يؤمن با واليوم  ": الظاهري  وقال ابن حزم 
ورسوله إال بيقني �سـخ ال  ا تعاىل  بهال جيوز أن تسقط طاعةُ أمرٍ أمر�ا ون ، ووكل ما ثبت بيقني فال يبطل بالظن.. بيقني  
 ) .١/٤٥٨(اإلحكام . ا�تهى  "شك فيه  
وقواعد   )٥/٤١٨(الشنقيطي ، وأضواء ) ١٦/٢٢٨(فسري القرطيب ت، و) ١/٣٠٧(البن عبد الرب التمهيد : وينظر أيضاً  
 ) .١/٧١(، وقواعد الرتجيح ) ٢/٧٢٨(التفسري  
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 .)١(أن النسخ ال يقع يف األخبار ، إمنا موضعه األوامر والنواهي: ومن القواعد اليت قعدها النحاس 
وقول سـادس  : " سوخ عندما ذكر مذاهب العلماء يف هذا الباب فقال رمحه ا يف مقدمة كتابه الناسخ واملن

عز وجل أن يتعبد خلقـه مـا شـاء، وإىل     ؛ ألن ِأن النسخ إمنا يكون يف املتعبدات : ، وهو لماءعليه أئمة الع ٣ 

 .)٢( "، ثم يتعبدهم بغري ذلك ، فيكون النسخ يف األمر والنهي ، وما كان يف معنامهاأي وقت شاء
الكفـر؛ ألن قـائال لـو     وهذا القول عظيم جداً يؤول إىل: " من زعم أن النسخ  يقع  يف األخبار بقوله ورد على 

 ٦ . )٣("�سخته ، لكان كاذباً : مل يقم ، ثم قال : فالن ، ثم قال قام : قال 

خ  مـا أورده مـن دعـوى النسـ    : ومن أمثلة رد النحاس  لدعوى النسخ ، معتمداً علـى هـذا الوجـه يف الرتجـيح     
، فقـد ذكـر أن القـول بالنسـخ يـروى عـن بعـض        ] ٦٧/النحـل  [چڇ چ  ڃ  چچچ ڃ  ڃ  ڃچ يف قوله تعاىل 

خرب، ال جيوز فيـه �سـخ ولكـن يـتكلم العلمـاء يف شـيء ويتـأول        يف هذا أ�ه   واحلق:" السلف ثم تعقبه  بقوله   ٩ 

 .)٤("عليهم ما هو غلط 
************************** 

: ال يقـع إال يف األوامـر والنـواهي ، وينظـر      -كمـا قـالوا   -وما قرره النحاس هنا قـرره أهـل العلـم قـدمياً وحـديثاً ، فالنسـخ        ) ١(
/ ١عبـدالغفار سـليمان البنـداري ، ط   / ت د) ٨ص(له أيضاً  والناسخ واملنسوخ، ) ١/٤٣٩(البن حزم الظاهري اإلحكام  
ألبـي الفـرج   ) ١٢ص( واملصفى بـأكف أهـل الرسـوخ مـن علـم الناسـخ واملنسـوخ       ،  هـ ، دار الكتب العلمية ، بريوت١٤٠٦ 
ومـــذكرة ، )٥/٥٧( ولســـان العــرب هــــ، مؤسســة الرســـالة بــريوت ،   ١/١٤١٥صـــاحل الضــامن ، ط / ابــن اجلــوزي ، ت د   
 ) .٢/٧٣٠( وقواعد التفسري ، ) ٢٣٣ص( الشنقيطي 

 ) . ٨ص( الناسخ واملنسوخ   )٢(

 ) . ٨،  ٧ص( الناسخ واملنسوخ   )٣(

 ) .١٨١ص( الناسخ واملنسوخ   )٤(
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تـدل علـى مبلغـه مـن العلـم ،       األقـوال يف الرتجـيح بـني   اعتمـدها  النحـاس و هذه مجلة من األوجه والقواعـد الـيت قررهـا    
خلدمة كتاب ا تعاىل ، ويظهر منها أيضاً  تعظيمـه لكتـاب ا ، وسـريه علـى      علومه   ع، وكيف طوقدمه فيه   ورسوخ

 ٣ .ما وفق  وهدى   وا تعاىل  أعلم ،  وله احلمد علىة ، هنج  السلف يف  بيا�ه وتفسريه  ، فرمحه ا رمحة واسع

 
 
 ٦ 

 
 
 ٩ 

 
 
 ١٢ 
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 ٣ عرض املسائل ودراستها

 من أول سورة احلجر 
 إىل آخر سورة النمل

 ٦ 

 

 القسم الثاني
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 سورة احلجر
 ] . ٢/احلجر[ چٺ  ٺپڀ   ڀ ڀ  ڀ چ  :قوله تعاىل 

 ٣  .ذكر أقوال املفسرين يف الوقت الذي يود فيه الكفار لو كا�وا مسلمني : مسألة 

 عن  )٣( ]و[ـدـــــــــــــــــــــــ، عن جماه)٢(ـيــــــفـــ، عن خـــــــــص)١( يــانــروى سف": رمحه ا النحاس قال 

************************** 
 ) . ١٦١(سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، أحد أعالم زما�ه فقها وزهدا ، ثقة حافظ ، إمام حجة، تويف  )   ١(
 ).٣٩٤(، التقريب ) ١/٣٠٠(البن حبان البسيت ، الكاشف ) ٦/٤٠١(الثقات  
 ).هـ١٣٧(اً عابداً ، كثري اخلطأ سيئ احلفظ ، تويف سنة خصيف بن عبد الرمحن اجلزري ، كان فقيه )٢(
ــن حبــان البســيت ، ت   ) ١/٢٨٧(كتــاب الضــعفاء واــروحني    ــد ، ط  / للحــافظ حممــد ب ــراهيم زاي هـــ ، ١٤١٢حممــود إب
 ).٢٩٧(، التقريب )١/٢١٣(، الكاشف ) ٨/٢٥٧(دار املعرفة ، بريوت ، هتذيب الكمال  
 )هـ ١٠٤(املخزومي ، أبو احلجاج  املقرئ املفسر ، مكثر عن ابن عباس ، مات سنة  جماهد بن جبر بن السائب )٣(
حملمــد بــن أمحــد الفاســي ، �شــر مكتبــة الســنة  ) ٧/١٣٢(، العقــد الــثمني يف تــاريخ البلــد األمــني ) ٣/٢٧٩(حليــة األوليــاء  
 ).٩٢١(احملمدية ، القاهرة ، التقريب  
كتـب الرتاجـم   أن جماهداً يروى عن محاد ، ويف  ن اإلسناد يكون بغريها خطأً ، فمعناهأضفت الواو بني املعقوفني أل: تنبيه  
، عـن إبـراهيم  ،   ، عن الثوري ، عن محـاد  رواية محاد عن جماهد ، وقد رواه عبد الرزاق بعطف اإلسناد على الصواب  
/ ت د،) ٢/٣٤٥) (هــ  ٢١١(عا�ي ت الصـن  فـذكره  ، تفسـري عبـد الـرزاق بـن مهـام      " خصيف ، عن جماهد قـاال    و عن 
) ٢/٥٤٧(القــرآن العظــيم لريــاض ، وعنــه ابــن كــثري يف تفســري هـــ ، مكتبــة الرشــد ، ا١/١٤١٠مصــطفى مســلم حممــد ، ط 
ــن كــثري القرشــي ، تقــديم د      ــريوت ، وســاقه  هـــ ، دار ١/١٤٠٧وســف املرعشــلي ، ط ي/ للحــافظ إمساعيــل ب ــة، ب املعرف
، وفيه �ظر ، لكنه " عن جماهد عن محاد ، عن إبراهيم ، عن خصيف الثوري ، :" فيه الطربي من طريق عبدالرزاق ، و 
، والصـواب إن شـاء   ) ١٤/٤(البيـان  جـامع  . وليس إلبراهيم ذكر فيها  ساقه من طريق أخرى عن خصيف عن جماهد ، 
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مـا أغنـى عـنكم    : يـدخل قـوم مـن املوحـدين النـار ، فيقـول هلـم املشـركون         : " قـال   )٢(، عن إبـراهيم  )١(محَّاد
ڀ   ڀ  ڀ  ڀ   چنــد ذلــك إســالمكم وإميــا�كم ، وأ�ــتم معنــا يف النــار ، فيخــرجهم ا جــل وعــز منــها ، فع  

 ٣ )٥( "ذلك يوم القيامة : " ، عن جماهد ؛ قال  )٤(، وروى ابن أبي جنيح)٣(" چٺ

************************** 
، فمـا عنـد الطـربي والنحـاس     خصـيف  م إلبـراهيم مل يـذكر لـه روايـة عـن      ا ما عند عبد الرزاق وابن كثري، ألن من تـرج  
 . وهذا مما التزمت التنبيه عليه. وا أعلم . باعة أو النسخ خطأ من الط 
 ) .هـ ١٢٠(محاد بن أبي سليمان ، األشعري الكويف  ، فقيه صدوق له أوهام ، رمي باإلرجاء ، مات سنة  )١(
 ) .٢٦٩(التقريب  ،)٤/٥٢٠(، سري أعالم النبالء )٧/٢٦٩(، هتذيب الكمال )٤/١٥٩(الثقات  

 ) .هـ ٩٢( إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ، فقيه العراق ، إمام علم حافظ ، فقيه حمدث يرسل كثرياً، مات سنة  )٢(
 ) .١١٨(، التقريب ) ٢/٢٣٣(، هتذيب الكمال )٤/٨(الثقات  
العلميـة ، وتفسـري   رمحن األعظمي ، دار الكتـب  بيب الح/ لإلمام عبد ا بن املبارك ، ت ) ٤٥٠(والرواية عنه يف الزهد  )٣(
وزاد السيوطي �سـبته  لآلجري  ، ) ٣/١٢٠٩(، والشريعة )١٤/٤(، وتفسري الطربي من طرق عنه )٢/٣٤٥(عبد الرزاق  
هـ ، �شـر دار  ١/١٤٠٣طجلالل الدين السيوطي ، ) ٥/٦٥(  ألبي أمحد احلاكم يف الكنى ، الدر املنثور يف التفسري املأثور 
 .لفكر، بريوتا 
وامســه يســار ، الثقفــي املكــي ، صــاحب جماهــد ،  -بنــون مفتوحــة ، ثــم جــيم مكســورة  –هــو عبــد ا بــن أبــي �َجِــيح  )٤(
 . أو بعدها ) هـ  ١٣١(ثقة رمي بالقدر ، رمبا دلس ، مات سنة  
عــة اهلنديــة ، وعنــها دار هـــ ، الطب١٣٧٢/ ١للحــافظ عبــد الــرمحن بــن أبــي حــامت الــرازي ، ط ) ٥/٢٠٣(اجلــرح والتعــديل  
حممــد �عــيم   / البــن �اصــر الــدين حممــد بــن عبــد ا الدمشــقي، ت       ) ١/٣٦٩(الكتــاب اإلســالمي ، توضــيح املشــتبه     
 ) . ١/٢٥٨(، وطبقات الداوودي )٥٥٢(هـ ، مؤسسة الرسالة ، التقريب ٢/١٤١٤العرقسوسي ، ط 
 ) .١٤/٤(جامع البيان . يق ابن جريج عنه أخرجها الطربي من طرق عن ابن أبي جنيح عنه ، ومن طر )٥(
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مـا �فعكـم مـا كنـتم     : يقول املشركون ملن أدخل النار مـن املوحـدين   :" ؛ قال )١(وروي عن ابن عباس  
هنر احليـاة ، فينبتـون فيـه ثـم تبقـى      فيه وأ�تم يف النار ، فيغضب ا جل وعز هلم ، فيخرجون إىل هنر يقال له 

هؤالء اجلهنميون ، فيسألون ا جل وعز أن يزيل ذلـك عنـهم ، فيزيلـه    : على وجوههم عالمة يعرفون هبا يقال  ٣ 

 .)٢(" عنهم ، ويدخلهم اجلنة ، فيتمنى املشركون أن لو كا�وا مسلمني 

************************** 
)١(  بن عباس بن عبد املطلب اهلامشي ابن عم رسول ا عبد ا  دعا له بالفقه يف الدين  وعلم التأويل فكان ،  ـــــــــربح
  هـ ٦٨( القرآن ، من املكثرين من الصحابة يف احلديث ، مات سنة األمة وتُرمجان.( 
ــن عبــد ا  ) ٣/٦٦(اب االســتيعاب يف معرفــة األصــح   معــوض علــي / بــن عبــد الــرب القــرطيب ، ت   ألبــي عمــر يوســف ب
علـي  / ت للحـافظ ابـن حجـر العسـقال�ي ،     ) ٤/١٤١(هــ ، دار الكتـب العلميـة ، اإلصـابة يف متييـز      ١/١٤١٥وآخرين، ط 
 ) .١/٢٣٩(هـ ، دار اجليل ، بريوت ، والطبقات للداوودي ١٤١٢/ ١حممد البجاوي، ط 
حممــد أســعد / ت ) ٧/٢٢٥٥(مت يف تفســريه ، وابــن أبــي حــا)١٤/٣(ه ابــن جريــر مــن طــرق عنــه مطــوالً وخمتصــراً أخرجــ )٢(
ــاز ، مكــة ، واآلجــري يف    ٢/١٤١٩الطيــب ، ط  ــزار الب ــو  ) ٣/١٢١٠(الشــريعة هـــ ، �شــر مكتبــة � عبــد ا ، واحلــاكم أب
يف الوسـيط يف  ، والواحـدي علـي بـن أمحـد     )٨١-٨٠(والبيهقـي يف البعـث والنشـور     ،) ٢/٣٨٤(النيسابوري يف املستدرك  
 ــن   هـــ ، دار١/١٤١٥طعلــي معــوض وآخــرين ،  / ت ) ٣/٣٩(يــدتفســري القــرآن ا ــدر  الكتــب العلميــة ، واب املنــذر ، ال
ــحح،و)٥/٦١(  ــذهيب ، و    صـ ــه الـ ــناده ووافقـ ــاكم إسـ ــا� صـــححهاحلـ ــنة    األلبـ ــريج السـ ــة يف ختـ ــالل اجلنـ ، )٣٦٥(ي يف ظـ
عنـد الطـربي   ، مع أن يف إحـدى طرقـه   ) ٣٠٥٤(له إلسالمي، ويف سلسلة األحاديث الصحيحة هـ ، املكتب ا٥/١٤٢٦ط 
ــي   ، لكن أخرجه الطربي من طريق )٦٧٨(وطريق احلاكم عطاء بن السائب ، صدوق اختلط ، التقريب   ــن أبـــ ــي بـــ علـــ
الناســخ واملنســوخ   :يف  ، وينظر يف حجية هذه الطريق كالم النحاس) ١٤/٣(طلحة وهي من أجود الطرق عن ابن عباس  
/ للخليل بـن عبـد ا اخلليلـي ، ت د    ) ١/٣٩٣(، واإلرشاد يف معرفة علماء احلديث ) ٣/٤٠٩(، وإعراب القرآن ) ١٦( 
البخـــاري اعتمـــد عليهـــا يف    هـ ، مكتبة الرشد ، الرياض ، وذكر ابن حجر أن ١/١٤٠٩حممد سعيد بن عمر إدريس، ط 
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 .)٢(املشركون متنوا اإلسالم  )١(إذا عاين: وقيل 
 .)٣(ا يكون يوم القيامة إذا فاقوا من األهوال اليت هم فيها ، فإمنا يكون يف بعض املواطنإن هذ: وقيل 

 ٣ .)٤( والقول األول أصحها

 :  الـــــــــــــــــــدراســـــة 
إن ذلك يكون إذا دخل قوم من املوحدين النار ثم خيرجهم ا منها ، عندها يود الذين كفروا لـو  : القول األول 
 ٦ .)٥(غريه من الصحابة رواه ابن عباس كما تقدم ، و، حديث مرفوع  أصلهولمني ، كا�وا مس

************************** 
حجـــر العســـقال�ي ، تـــرقيم    للحافظ أمحد بن علي بن ) ٨/٤٣٨(شرح صحيح البخاري الصحيح كثريا ، فتح الباري ب 
 ).٤/٢٠٧(حممد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، واإلتقان يف علوم القرآن  
 .للخليل بن أمحد الفراهيدي ) ٦٠٣(العني ". معاينة : ورأيته عيا�اً ، أي : " رأى الشيء ، قال اخلليل : عاين  )١(
مجاعــــة  ل الضحاك وهو ابن مزاحم اهلاليل اخلرسا�ي ، صاحب التفسري ، يف مساعه من الصحابة �ظر ، أخذ عن هذا قو )٢(
 ) .هـ ١٠٥(من التابعني ، وهو ثقة مأمون ، مات سنة  
 ) .١٠(، والطبقات لألد�ه وي )١/٢٢٢(، طبقات املفسرين للداوودي )٤/٥٩٨(، السري )٦/٤٨٠(الثقات  
 ) . ١٤/٤(جامع البيان . موافق للمروي عن ابن عباس وغريه من الصحابة وله قول آخر فيها  
 . ٣٨هذا قول ابن األ�باري  أبي بكر حممد بن القاسم بن بشار ، وقد تقدمت ترمجته ص  )٣(
 . ، واختاره الزجاج وسيأتي يف الرتجيح )  ٤/٣٨٠( �َسب إليه هذا القول ابن اجلوزي يف زاد املسري  
 ).٩ -٧/ ٤(قرآن معا�ي ال )٤(
أخرجــه    وابن مسعود، ) ٥/٦٤(، وابن شاهني يف السنة ، الدر )٧/٢٢٥٥(أخرجه ابن أبي حامت .  رواه علي )٥(
والروايـــة عنـــه   ،  وأ�ـــس بـــن مالـــك  ، ) ٥/٦١(، الـــدر املنثـــور  )٧/٢٢٥٥(، وابـــن أبـــي حـــامت   ) ١٤/٣(الطـــربي  
ــبته البــــــن    وزاد ) ٨٢(، والبيهقي يف البعث )١٤/٣(، والطربي ) ٤٥٠(أخرجها ابن املبارك يف الزهد   ــيوطي �ســــ الســــ
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أن ذلـك يكـون يف اآلخـرة يف     وقـد دلـت مجيعهـا علـى    وهذه الروايات وإن اختلفـت ألفاظهـا فمعناهـا متفـق ،     
 : خمتلفة مواطن 
 ٣ .ذا عليه أكثر الروايات وه، ...القبلة ، ومعهم من شاء ا من أهل فيها أهل النار أ�ه إذا كان: األول 

************************** 
ــم  ، وابن أبي )٤٤٧(، وأخرجها خمتصرة ابن املبارك يف الزهد )٥/٦٢(الدر. أبي شيبة وابن املنذر وابن مردويه   عاصـ
ختـــــريج  نة يفاأللبا�ي يف ظالل اجل صححه، و) ٥/٦٣(الدر .، وهناد بن السري )٣٦٥(يف السنة ، ظالل اجلنة لأللبا�ي  
السـنن الكـربى   ، وروايتـه يف    وجـابر بـن عبـد ا   ، )٣٠٥٤(، وينظر السلسلة الصـحيحة  )٣٦٥(السنة مبجموع طرقه  
دارالكتب العلميـة   هـ، ١/١٤١١عبد الغفار البنداري  وسيد كسروي ، ط/ ألمحد بن شعيب النسائي ، ت) ٦/٣٧٣( 
مصر ، وهو يف املعجـم  هـ، مكتبة السنة ، ١/١٤١٠افعي  طوصربي الشسيد اجلليمي / له ، ت) ٢٩١(، ويف التفسري ح  
الريـاض ، وأخرجهـا ابـن    هــ ، �شـر مكتبـة املعـارف ،     ١/١٤٠٦حممـود الطحـان ، ط  / ت د ) ٥/٢٢٣(األوسط للطربا�ـي   
مـود  حم/ ، ت د) ٢/٢٥٠(يف تفسـريه حبـر العلـوم    )هــ  ٣٦٧(ت مردويه ، وأخرجـه أبـو الليـث �صـر بـن حممـد السـمرقندي         
وأبـو  حمقق تفسري النسـائي ،   وحسنه ، )٥/٦٢(السيوطي إسناده، الدر  صححمطرجي، �شر دار الفكر ، بريوت ، و 
شــعيب األ�ــؤوط، / حبــان ،  تحملمــد بــن أمحــد بــن )  ١٦/٤٥٧(بــان ، وروايتــه يف صــحيح ابــن ح  ســعيد اخلــدري 
) ٨/١٠٦(الطربا�ـي يف األوسـط   قـال ، وأخرجهـا    احملقـق وهـو كمـا    صـححه هـ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، و٢/١٤١٤ط 
، وروايته  موسى عبد ا بن قيس األشعريوأبو ، ) ٦/٦٣(و�سبه السيوطي إلسحاق بن راهويه وابن مردويه ، الدر  
، )٧/٢٢٥٥(، وابن أبي حامت)١٤/٢(، والطربي ) ٣٦٤(ح  كما يف ظالل اجلنة لأللبا�ي  أخرجها ابن أبي عاصم يف السنة 
إسـناده احلـاكم ووافقـه     وصـحح ، )٨٥(والبيهقي يف البعث والنشـور ، ) ٣/٣٩(، والواحدي يف الوسيط )٢/٢٤٢(كم احلاو 
للحـافظ علـي بـن أبـي بكـر اهليثمـي ت       ) ٧/٤٨(الزوائد ومنبع الفوائد  جممع : الذهيب ، واأللبا�ي يف ظالل اجلنة ، وينظر  
ـــ ١٤٠٦ طبع دار املعارف ، بريوت ، ) هـ ٨٠٧(  ــن ياســني ،     / د) ٣/١٤٦(، والتفســري الصــحيح  ه ــن بشــري ب حكمــت ب
 .  املآثر ، املدينة  ، دار ١/١٤٢٠ط 
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 . إذا أذن ا يف الشفاعة :  الثا�ي
 .إذا عاين الكفار القيامة أو املوت ودوا لو كا�وا مسلمني : الثالث 
 ٣ . )١(كلما رأى أهل الكفر حاالً من أهوال القيامة يعذب هبا الكافر، ويسلم منها املؤمن ودوا ذلك:  الرابع

، ومعناه أن ) ٢(قال بنحوه  قتادة وأبو العالية وإذا عاين املشركون متنوا ذلك ، : قول الضحاك فأما القول الثا�ي 
ذلك يكـون منـهم يف الـد�يا، أو يـوم القيامـة ، ومعنـى عـاينوا أي تـبني هلـم الضـالل مـن اهلـدى أو عـاينوا املـوت               

 ٦ .  )٤( ، واختاره الزخمشري)٣(ة كَلَوأشرفوا على اهلَ

 ها حينوفيه �ظر ، أل�ه ال يقني للكافر :" بقوله  )٥(تعقبه ابن عطية طعن فقد إال أن هذا القول مل يسلم من م
************************** 

الكتـب  السـيد بـن عبـد املقصـود ، طبـع دار      / لعلي بن حممد بن حبيب املاوردي ، ت ) ٣/١٤٧(النكت والعيون : ينظر  )١(
 ) . ٤/٣٨٠(العلمية ، وزاد املسري  
 ) .هـ ٩٠(إمام يف القرآن والتفسري والعلم مات سنة  مهران البصري الرياحي موالهم ،أبو العالية رفَيع بن  )٢(
 ) .١/١٧٨(، طبقات املفسرين للداوودي ) ١/٢٤٢(، الكاشف )١/١٥٥(معرفة القراء الكبار  
 ) .١٤/٥(جامع البيان . ورواية قتادة وأبي العالية  أخرجها الطربي  
 ) .٤/٣٨٠(زاد املسري : ينظر  )٣(
 ).هـ٥٣٨(جار ا حممود بن عمر بن حممد الزخمشري املعتزيل ، مفسر لُغوي ، سخر تفسريه ملذهبه ، مات سنة  )٤(
ــى  لعمر رضا كحالة ، �شر مكتبة ) ١٢/١٨٦(، معجم املؤلفني )٢/٣١٤(، الطبقات للداوودي ) ٢٠/١٥١(السري   املثنـــ
                             .                   ودار إحياء الرتاث العربي  
 .، طبع دار املعرفة ، بريوت ) ٢/٣٠٩(الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل : وقوله هذا يف تفسريه  
 ). هـ ٥٤٦(هو أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عطية  األ�دلسي ، الفقيه املفسر احملدث اللغوي ، مات سنة  )٥(
 ).١/٢٦٥(، طبقات املفسرين للداوودي ) ٢/٧٣(وعاة يف طبقات اللغويني والنحاة ، ، وبغية ال)١٩/٨٥٦(السري  
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 .) ١( "ال املسلمني حب
وت مـن غـري علمـه حبـال املـؤمنني      وميكن محل قول الضحاك على أن ذلك يكون مـن الكـافر حينمـا ينـزل بـه املـ      

فقـد �ـص الطـربي علـى أهنـم       ]٩٩/املؤمنون[ چہ  ہ   ه  ه  ه  ه  ے   ےچتعاىل قول ا هلذا ويشهد  ٣ 

 . )٢(أهل الشرك حني معاينة املوت ، وأخرجه عن مجاعة من السلف 
، فإمنـا يكـون يف   ا أفاقوا من األهوال اليت هم فيها إن هذا يكون يوم القيامة إذ: والقول الثالث قولُ ابن األ�باري 

وقـد   مـواطن وقـوع ذلـك     يف )٣(ن اجلوزيبعض املواطن ، فهو راجع إىل القول األول على التفصيل الذي ذكره اب ٦ 

 .من املتأخرين  )٥(ئابن جز، و)٤(بعض املتقدمني وافق النحاس على اختيار القول األول 

************************** 
 .، ومعناه أن الكافر ال يعلم حال املؤمن، وأ�ى له ذلك ، فإ�ه أمر غييب ال يطلع عليه يف الد�يا ) ١٠٩/ ١٠(احملرر  )١(
 ). ١٨/٥٢(جامع البيان . أسلم قال به الضحاك وابن جريج وحممد بن كعب القرظي وعبد الرمحن بن زيد بن  )٢(

التـاريخ  ذو فنـون وتصـا�يف يف    أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد ، ابن اجلـوزي ، القرشـي احلنبلـي ، مؤلـف مكثـر ،      )٣(
 ) . هـ ٥٩٧(والسري والتفسري ، مات سنة  
 ). ٤/٣٢٩(، شذرات الذهب )١/٢٧٥(، الطبقات للداوودي )١/٣٧٥(، غاية النهاية )٢١/٣٦٥(السري  
حســني / ، ت ) ٢/٣٩٧(يف تفســريه ) هـــ ٣٩٩( ، وحممــد بــن عبــد ا بــن أبــي زمــنني ت  ) ٢/٢٥٠(منــهم الســمرقندي  )٤(
هـــ ، �شــر دار الفــاروق احلديثــة ، القــاهرة ، والــثعليب أمحــد بــن حممــد بــن إبــراهيم  ١/١٤٢٣عكاشــة ، وحممــد الكنــز ، ط 
ــان ، ت  ) هـــ  ٤٢٧(ت   ــن عاشــور ، و�ظــري الســاعدي ، ط    /يف تفســريه الكشــف والبي ــي حممــد ب ـــ ، دار ١/١٤٢٢أب ه
 .إحياء الرتاث ، بريوت  
ــة  حممد بن أمحد بن حممد الغر�اطي الكليب ، فقيه عامل باألصول : ، وابن جزئ هو ) ٢/١٤٣(التسهيل لعلوم التنزيل  )٥( واللغـــ
 ).    هـ ٧٤١(والتفسري ، مات سنة  
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مـن   ، وما ساقه الطـربي )١("   فهذه األحوال كلها حتتملها اآلية: " ، قال الزجاج  عموم اآلية  وذهبت طائفة إىل
 .)٣(زي ، وصححه الرا)٢(الروايات يدل عليه 

إن الكــافر إذا : واحــد ، ألن مــن يقــول  علمــاء يف هــذه اآليــة راجعــة إىل شــيء أقــوال الذكــر الشــنقيطي أن و  ٣ 

إ�ه إذا عاين النار ووقف عليها متنى لو كان مسلماً ، : احتضر وعاين احلقيقة متنى لو كان مسلماً ، ومن يقول 
، كـل ذلـك راجـع إىل أن الكفـار     ني متنوا أهنم كا�وا مسلمإهنم إذا عاينوا إخراج املوحدين من النار : ومن يقول 

 ٦ .)٥(، وإىل هذا العموم ذهب أكثر املفسرين )٤("إذا عاينوا احلقيقة �دموا على الكفر ومتنوا أهنم كا�وا مسلمني 

************************** 
، األعــــالم )٢/٨٥(البــــن حجــــر ، طبقــــات املفســــرين للــــداوودي ) ٣/٤٤٦(الثامنــــة  الــــدرر الكامنــــة يف أعيــــان املائــــة 
 .للزركلي ) ٥/٣٢٥( 
 .                         القاهرة . هـ ، دار احلديث١/١٤١٤عبد اجلليل شليب ، ط/ت د ) ٣/١٧٢(معا�ي القرآن وإعرابه للزجاج  )١(
 ) .١٤/٢(جامع البيان  )٢(
أوحـد  ، ابـن خطيـب الـري ، إمـام مفسـر ،       ن عمر بـن احلسـن التيمـي البكـري ، أبـو عبـد ا الـرازي       حممد ب: الرازي هو  )٣(
 ) .هـ ٦٠٦(زما�ه يف املعقول واملنقول ، مات سنة  
 ).٧/٤(، شذرات الذهب )٢/٢١٥(، طبقات املفسرين للداوودي ) ٤/٢٤٨(وفيات األعيان وأ�باء أبناء الزمان  
 ) .١٩/١٢٢(وقوله يف التفسري الكبري  
 ).٣/١١٦(أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن  )٤(
هـــ ، �شــر دار ١/١٤٢٤أمحــد فريــد ، ط/ ت ) هـــ١٥٠( ملقاتــل بــن ســليمان البلخــي ت ) ٢/١٩٨(تفســري مقاتــل : ينظــر  )٥(
القـــرآن  هـــو األشـــهر، تفســـري : ، وقـــال الســـمعا�ي )٣/١٤٧(الكتـــب العلميـــة ، بـــريوت ، واملـــاوردي ، النكـــت والعيـــون  
هــ ، دارالـوطن   ١/١٤١٨ياسـر بـن إبـراهيم وغنـيم عبـاس، ط     / ، ألبي املظفـر منصـور بـن حممـد السـمعا�ي، ت      )٣/١٢٨( 
/ ت ، )٥/٥٧٢(، وأبو حيان حممد بن يوسف األ�دلسي يف البحر احمليط )١٠/١٠٩(السعودية ، واختاره ابن عطية  
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كمـا قـال تبـارك وتعـاىل     علـى أن الكـافرين يـودون أمـوراً أخـرى يف اآلخـرة ،      الكرمية وقد دلت غريها من اآليات 
 ڳ ڳگ  گ *گڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک     ڈ ڈژ  ژ ڎچ

ــاء[ چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں   ڻ  ڻ  ــبحا�ه  ] ٤٢-٤١/النسـ ــال سـ ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  چ ، وقـ ٣ 

وأخرب سبحا�ه أهنم إذا وقفوا ، )١(أن يكو�وا تراباً ، فإهنم يودون ] ٤٠/النبأ[ چڻ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں
  �   �  �  �  �       �  �  �     �  �  �چ  علـــى النـــار متنـــوا أن يـــردوا إىل الـــد�يا ،

 ٦ .]٢٧/األ�عام[ چ  �  �  �  �  �

 :الـــــرتجــيـــح 
أن الـراجح القـول بـالعموم لتعـدد مـا يـوده الكفـار يف اآلخـرة ، وذلـك           -وا أعلم  -والظاهر من هذه األقوال 

يف إحـدى  ضا ما أخرجـه الطـربي عـن ابـن عبـاس      لعموم لفظ آية الباب وما تقدم آ�فاً من اآليات ، ويشهد له أي ٩ 

وهلـذا عـرب النحـاس بقولـه     ، ، ولقـول أكثـر املفسـرين بـه     )٢( كون يوم القيامـة دون تقييـد  أن ذلك ي الروايات عنه
 .أعلم وا أل�ه من باب التنوع ، ) األصح ( 
 ١٢ 

************************** 
حممـد بـن   ، والشـوكا�ي  ) ٢/٥٤٧(العربـي ، بـريوت ، وابـن كـثري      اثهـ ، دار إحياء الرت١/١٤٢٣عبد الرزاق املهدي ، ط 
وابـن سـعدي يف   هـ ، طبع دار اخلـري، بـريوت ،   ١/١٤١٢ط) ٣/١٣٨(فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية  علي، يف  
  ).١٤/١١(، وابن عاشور يف التحرير والتنوير) ٤/١٥٥( تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان  
 .هـ ، �شر مكتبة دار البيان ، دمشق ١/١٣٩٩البن رجب احلنبلي ، ط) ١/١٩٠(التخويف من النار : وينظر  
 ) .٥/٩٣(جامع البيان . ينظر مجع الطربي بني اآليتني على هذا املعنى  )١(

 ) .١٤/٣(جامع البيان  )٢(
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 ].٢/احلجر[ چٺ پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٹ ٹ چ 
 ) : رب( وفيها مسألتان متعلقتان بـــ 

 ٣ .، والتكثري يف متين الكفار لو كا�وا مسلمني )رب ( اجلمع بني التقليل يف : األوىل 

 .عند العرب للتهديد والوعيد ، وبيان ذلك يف هذه اآلية ) رب ( استعمال : الثا�ية 
 ما معنى أف ":قال النحاس رمحه ا )ريها معنى التهديد وأن ف،  هنا فإمنا هي يف كالم العرب للتقليلاه ) ب

ــدمت علــى مــا تفعــل   : يقــول الرجــل لآلخــر  ،  هــددهالعــرب كــثريا ملــن تتوعــده وتت تعمله وهــذا تســ،  ، رمبــا � ٦ 

لـو كـان هـذا ممـا يقـل أو يكـون مـرة        : يقـول   بـل حقيقـة املعنـى أ�ـه    ، وال يقصدون تقليله ، يشكون يف تندمه الو
 .واحدة لكان ينبغي أن ال تفعله

 ٩ .)١(" ]٣/احلجر[ چٹ  ٹ  ٹٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿچ :عدوهتدد قوله ب والدليل على أ�ه وعيد

 : الـــــــــــــــــــدراســـــة 
 :  املسألة األوىل
وأهنا جاءت يف كالمهم للتقليل ، وأ�كر على مـن زعـم أهنـا للتكـثري ،      )رب ( مذهب العرب يف ذكر النحاس  ١٢ 

كيـف يجمـع بـني جمـيء     : للتكثري يثري إشـكاالً ، وهـو   وأن ذلك ال يعرف يف كالمهم ، وكأن من ذهب إىل أهنا 
 ) بوهي للتقليل ، وبني متنى الكفار لو كا�وا مسلمني ، وهو مما يتوقع أن يكثر منهم ،  )ر 

 ١٥ . ملا هم فيه من العذاب واحلسرة والندامة ؟

 :  )١(واجلواب عند أهل التفسري واللغة من وجهني
************************** 

 ).٣/١٧٣(عا�ي ، وهو موافق ملا ذكره شيخه الزجاج يف امل) ٩-٤/٨(معا�ي القرآن  )١(
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ى األعلـى يف كالمهـا ، وبالقليـل علـى الكـثري ، وبالشـك علـى الـيقني ، علـى          أن العرب تنبه باألد�ى عل :األول 
التقليـل الشـك ، ولكنـهم أرادوا لـو كـان النـدم       ب، وهـم ال يقصـدون   "لعلك ستندم على ما فعلت " حد قوهلم 

م أو كــان قلــيال ، لكــان حقــاً علــى العاقــل أالَّ يعــرض �فســه للغــ –قــد يقــع وقــد ال يقــع : أي  –مشــكوكاً فيــه  ٣ 

آليـة لـو كـا�وا يـودون اإلسـالم مـرة       املظنون كما يتحرز من املتيقن ، ومـن القليـل كمـا الكـثري ، وكـذا املعنـى يف ا      
 )٢(واحدة ، فباحلري أن يسارعوا إليه ، فكيف وهم يودو�ه يف كل ساعة ؟ 

 ٦ .وهذا مما يزيدهم حسرة وأملاً ملا آل إليه أمرهم يف اآلخرة 

روا أن ودادة الكفار لو كا�وا مسلمني مما أصله أن يكثر منهم يف اآلخرة ملا يرو�ه من أن أهل التفسري ذك :الثا�ي 
أن أهوال القيامة تُسكرهم وتشغلهم عـن الـتمين ، فـإذا     -وا أعلم  -حتقق وعد ا ووعيده ، ولكن جائز 

 ٩ ، وهذا مثل �في التساؤل )٣(أفاقوا من سكرة من سكرات العذاب ودوا لو كا�وا مسلمني

************************** 
 ) .٤/٣٨١(زاد املسري : ينظر  )١(
ــر  )٢( ــاج  : ينظــ ــا�ي للزجــ ــري ) ٣/١٧٢(املعــ ــوزي  ) ٢/٣١٠(، والزخمشــ ــن اجلــ ــرازي ) ٤/٣٨٢(، وابــ ، ) ١٩/١٢١(، والــ
ــد البيضــاوي ت        ــن حمم ــر ب ــن عم ــد ا ب ـــ ٦٨٥(والقاضــي عب ــوار التن )ه ــل   ، يف تفســريه أ� ــل وأســرار التأوي ) ١/٥٢٣(زي
التنزيــــــل مــــــدارك  يف تفسريه ) هـ ٧١٠(في ت ، وعبد ا بن أمحد النس) ١/٥٢٣(دار الكتب العلمية  هـ ،١/١٤٠٨ط 
ــو ) ٢/١٤٣( ، وابن جزئ ) ٢/١٨٦(هـ ، �شر دار الكتاب العربي، بريوت ١٤٠٨/ ، ط) ٢/١٨٦(وحقائق التأويل   ، وأبـ
الـرتاث ، بـريوت وابـن    ، �شـر دار إحيـاء   ) ١٤/٨(املعـا�ي  يف روح ) هــ  ١٢٧٠( الفضل شـهاب الـدين حممـود األلوسـي ت      
 ) .١٤/١١(عاشور  
  واأللوسي  ، )٣/١٣٨(، والشوكا�ي ) ٤/٣٨١(، وابن اجلوزي يف زاد املسري ) ٣/١٧٢(وهذا الوجه ذكره الزجاج  )٣(
 ). ٣/١١٧(، والشنقيطي ) ١٤/٨( 
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 .بينهم يوم القيامة وإثباته ، فبحسب احلال اليت هم فيها يقع مرة وال يقع أخرى 
، ذلك أن العرب إذا استعملت حرفاً ملعنى ما ، فالواجب وقول من زعم أهنا للتكثري رده طائفة من املفسرين 

ما جـرى بـه لسـاهنا    للتقليل ، فتبقى على  )رب ( أن يبقى على األصل الذي وضعته العرب ، وقد استعلموا  ٣ 

ــلُ، وا تعــاىل إمنــا خاطبــهم مبــا يعقلــون ويســتفيدون ، وتقــوم بــه علــيهم احلجــة ، وعلــى هــذا القــول    أهــل  ج
 . )١(التفسري

إىل غريهـم  ، وذهـب  )٣(، وذكـر غـريه أهنـا للـوجهني    )٢(االتفاق على أهنا للتقليل ، ومل يسـلم لـه     وحكى الرازي ٦ 

ودادة الكفار ومتنيهم لو كا�وا مسلمني ممـا يكثـر يف اآلخـرة ، فيناسـب ذلـك القـول       إن : ، وقالوا )٤(أهنا للتكثري 
 . )٥(بأهنا للتكثري
 ٩ :  املسألة الثا�ية

************************** 
ــاج   )١( ــرآن وإعرابـــه للزجـ ــا�ي القـ ــار وتصـــرف يســـري ، وينظـــر ) ٣/١٧٢(معـ ، والزخمشـــري ) ٣/١٢٨(الســـمعا�ي :  باختصـ
، والقــرطيب حممــد بــن أمحــد    ) ١٩/١٢١(، والــرازي  ) ٤/٣٨١(، وابــن اجلــوزي  ) ١٠/١٠٧(، وابــن عطيــة  ) ٢/٣١٠( 
) ٢/١٦٨(، والنســـــــــــــــفي  هـ ، �شر دار الكتب العليمة ١/١٤٠٨، ط) ١٠/١(يف اجلامع ألحكام القرآن  )  ٦٧١ت (  
 ).١٤/٧(، واأللوسي ) ٣/١٣٨(و الشوكا�ي  

 ) .٥/٥٧١(، وتعقبه أبو حيان بأ�ه ال يصح ) ١٩/١٢١(التفسري الكبري  )٢(
 ).٤/٣٨١(هذا الوجه حكاه ابن اجلوزي عن ابن األ�باري  )٣(
، وحكــى األلوســي مجيــع األوجــه الــيت ذكرهــا  ) ٣٣٨(، ومثلــه يف تفســري اجلاللــني ) ٢/١٧٠(ذهــب العــز إىل أهنــا للتكــثري  )٤(
 ) .١٤/٥(املفسرون  فيها  
 ) .٥/٥٧٢(وإليه مال أبو حيان يف البحر احمليط  )٥(
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وهـو  على استعمال جارٍ يف لغـة العـرب   جاءت هنا  )رب ( أن مما تضمنته هذه اآلية النحاس رمحه ا وذكر 
" رمبـا �ـدمت علـى مـا تفعـل      :" لـك أن يقـول الرجـل لآلخـر     أن تقصد هبا التهديد والوعيد ، ومن كالمهم يف ذ

ومـا  .وهو يريد بذلك يتهدده ويتوعده على فعله ، يعين أ�ه سيندم عليه ، واستدل على قوله باآليـة الـيت تلتـها     ٣ 

ذهب إليه موافق لسنن كالم العرب ، وقد خاطبهم ا مبا ألفوه وجرى به لساهنم ، وعلى هذا جـاءت أقـوال   
 .ري أهل التفس

 ٦ :موضحا ذلك  قال الطربي 

ويتمتعوا من لذاهتا ، ذر يا حممد هؤالء املشركني يأكلوا يف هذه الد�يا ما هم آكلوه  : يقول تعاىل ذكره لنبيه حممد" 
وتـزودهم ملعـادهم   ، ويلههم األمل عن األخذ حبظهم من طاعة ا فيهـا  ، فيها إىل أجلهم الذي أجلت هلم  موشهواهت
كفرهم با وشركهم حني يعـاينون   وقد هلكوا على، إذا وردوا عليه  فسوف يعلمون غداً، رهبم من رهبم منها مبا يق ٩ 

 ١(" أهنم كا�وا مبا يتمتعون فيها من اللذات والشهوات يف خسار وتباب، عذاب ا( . 
 : الـــــــــــرتجــــــــيـــح 

علـى باهبـا مـن التقليـل الـذي اسـتعملته       ) رب ( أن  ر يل وبتأمل هاتني املسألتني وما اختاره النحاس فيهما ظه ١٢ 

واجلمع بني كوهنا للتقليل مـع يقتضـيه املقـام مـن كثـرة مـا يتمنـاه الكفـار         العرب كما هو مذهب  أكثر املفسرين ، 
اجح  راره النحـاس يف هـذه املسـألة هـو الـ     ظاهر بين ، فتبقى على أصلها خالفاً ملن قال غـري ذلـك ، فمـا اختـ    

 ١٥ .قتضى اللغة وقول مجاهري املفسرين به مب

************************** 
 ) .١٤/٥(جامع البيان  )١(
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فهــو راجــح أيضــاً فأهنــا اكتســبت معنــى  للتهديــد والوعيــد ، جــاءت ) رب ( ومــا ذكــره يف املســألة الثا�يــة أن 
بعدها ، ال أن من معا�يها التهديـد والوعيـد ، وهـذا مـا دل عليـه كـالم النحـاس        السياق التهديد والوعيد  من 

لسنن كالم العرب ، وأن ذلـك ممـا سـاغ يف لغتـهم ، وا     ذلك  عدها ، ويقويه موافقةفقد استشهد لذلك باآلية ب ٣ 

 . )١(أعلم
************************** 

، ) ٢/٣٧٩(، وابــــن أبـــــي زمـــــنني  ) ٢/٢٥١(، والســـــمرقندي ) ٣/١٧٣(، والزجـــــاج ) ٢/١٩٨(�ــــص عليـــــه مقاتــــل    )١(
ــمعا�ي   ــري ) ٣/١٢٩(والســ ــة ) ٢/٣١٠(، والزخمشــ ــن عطيــ ــوزي ) ١٠/١١٠(، وابــ ــن اجلــ ــرازي  ،) ٤/٣٨٢(، وابــ والــ
، ) ٢/٥٦٦(، وابـــــن كـــــثري ) ٥/٥٧٢(، وأبـــــو حيـــــان ) ٢/١٤٤(، وابـــــن جـــــزئ ) ١٠/٢(، والقـــــرطيب ) ١٩/١٢٣( 
ــاليب   ــوكا�ي ) ٣/٣٩٤(والثعــــ ــي ) ٣/١٣٨(، والشــــ ــور  ) ١٤/٩(، واأللوســــ ــن عاشــــ ــنقيطي ) ١٤/١٢(، وابــــ ، والشــــ
 )٣/١١٧. ( 
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 ].٩/ احلجر [ چڱ  ڱ   ڱ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ٹ ٹ  چ
 . واختالف املفسرين يف ذلك) ڱ(ذكر مرجع الضمري يف : مسألة 

 ٣ :قال النحاس رمحه ا 

القرآن ، وإ�ا للقرآن لراعون حتى ال يزاد فيه وال يـنقص  إ�ا حنن �زلنا : فأهل التفسري على أن املعنى  " 
 . چڱ  ڱ   ڱ    چ منه ، فالوقف على هذا 

، فعلـى هـذا    عـود علـى الـنيب    ي چڱ  ڱ   ڱ   چ  أن الضـمري يف   )١(وحكى العباس بن الفضـل   ٦ 

فيعـود   ر الـنيب  إال أ�ه قول شاذ ، وفيه أيضاً أ�ه مل يتقدم ذك چڱ  ڱ   ڱچالكايف على القول يكون الوقف
 ٠ )٢(" الضمري عليه

 ٩ :الـــــــــــــــــــدراســـــة 

علـى أن الضـمري للـذكر    املفسـرين   فعامـة  چڱ  ڱ   ڱچيف مرجع الضمري يف قوله تعاىل النحاس اخلالف ذكر 
  حفظه ا من أن تزيد الشياطني فيه باطال أو تُبطل منه:")٣(وثابت  ، قال قتادة  أي القرآن

************************** 
 ) .هـ ٢٠٧(له تصا�يف، وثقه اخلطيب البغدادي ، مات سنة العباس بن الفضل الرازي الصائغ، إمام متقن،  )١(
 ) .١٢/٦٣٠(، السري ) ١٢/٣٦٧(، تاريخ بغداد )٧/٦٦(اجلرح والتعديل  
 ) . ٢٨٧(القطع واالئتناف  )٢(
 ).هـ ١٢٧(ثابت بن أسلم البنا�ي، البصري ، أثبت الناس يف أ�س بعد الزهري ، رمبا وقع يف روايته �كارة ، مات  )٣(
�شـر دار الكتـب   ألبي عبد ا الذهيب ، ) ١/١٢٥(، طبقات احلفاظ )٤/٣٤٢(، هتذيب الكمال )٢/٤٩(رح والتعديل اجل 
 . )١٨٥(العلمية عن الطبعة اهلندية ، التقريب  
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، أي القرآن ، فهو حمفوظ بكلُ معا�ي احلفـظ ، فـال تنالـه يـد مبطـل       )٢("  عند�ا: " ، وقال جماهد  )١(" حقاً 
  . مرهاح فعلُها وكشف ا أضأو �قص منه إال فُبزيادة فيه 

، أي أن ا حيفظـه مـن كيـد النـاس وأذاهـم فـال ينـالوه بسـوء ، �ظـري قولـه            الضمري للنيب  أن: القول الثا�ي  ٣ 

ملا ذكر ا اإل�زال واملُنـزل  :" عن ابن األ�باري قوله  ، و�قل ابن اجلوزي]٦٧/املائدة [چژ  ژ    ڑ  ڑچعاىل ت
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ دل ذلك على املنزلِ عليه ، فحسنت الكناية عنـه لكو�ـه أمـراً معلومـاً ، كمـا يف قولـه تعـاىل        

 ٦ يتقدم ذكره ، وإمنـا حسـنت الكنايـة للسـبب املعلـوم      فإن هذه الكناية عائدة إىل القرآن مع أ�ه مل] ١/القدر[ چٻ

 ،  )٤(املاورديالقاضي ، واختاره )٣( "فكذا هنا

************************** 
ــناد واحـــد    )١( ــهما بإسـ ــامت  ) ١٤/٨(، وأخرجـــه الطـــربي ) ٢/٣٤٥(أخرجـــه عبـــد الـــرزاق يف تفســـريه عنـ ، وابـــن أبـــي حـ
 ).٣/١٥٠(التفسري الصحيح : ، وينظر )٥/٦٧(الدر املنثور . ابن املنذر عن قتادة وحده ، و) ٧/٢٢٥٨( 
التفســري  : ، وينظر ) ٥/٦٧(الدر . ، وابن أبي شيبة وابن املنذر )١٤/٨(، والطربي ) ٧/٢٢٥٨(أخرجه ابن أبي حامت  )٢(
 ) .٣/١٥٠(الصحيح  

ــبه  ، ) ١٩/١٢٧(، و�قل الرازي قول ابن األ�باري ) ٤/٣٨٤(�باري �سبه ابن اجلوزي إىل ابن السائب ومقاتل وابن األ )٣( و�ســ
 .، واملشهور عن قتادة القول األول ) ١/٥٨٧(الكرما�ي إىل قتادة ، غرائب التفسري  
علي بن حممد بـن حبيـب املـاوردي ، القاضـي أبـو احلسـن البصـري ، مـن وجـوه الفقهـاء الشـافعيني ، صـاحب املصـنفات               )٤(
ــام /  حملمد بن أمحد الذهيب ، ت ) ١٣٠(املعني يف طبقات احملدثني ) .هـ٤٥٠( األصول وغريها ، مات سنة النافعة  يف  مهـ
/ أيضـاً، ت  للـذهيب  ) ١٨٦(، اإلعـالم بوفيـات األعـالم    هـ، �شـر دار الفرقـان ، عمـان ، األردن    ١/١٤٠٤عبد الرحيم ، ط 
طبقـات املفسـرين للـداوودي    لكتـب الثقافيـة ، بـريوت    ، مؤسسـة ا هــ  ١/١٤١٣، وربيـع عبـد البـاقي ، ط   مصطفى عـوض   
 )١/٤٢٧.( 
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 .يف خمتصره  )١(العز بن عبد السالم وتبعه 
 : الـــــرتجــيـــح 

على  يؤيده سياق اآلية فإهنا يف ذكر �زول القرآنوبالنظر يف القولني يظهر أن قول اجلمهور هو القوى والظاهر هنا  ٣ 

، ويؤيده قول السلف املتقـدم ، وتظـافر أقـوال أكثـر املفسـرين علـى هـذا ، ولـذلك اكتفـت طائفـة مـن            النيب 
أي حنفظـه مـن أن يقـع فيـه زيــادة أو     : ل الزجـاج  ، يقـو )٢(املفسـرين هبـذا القـول ، ومل يعرجـوا علـى القـول اآلخــر      

، وذكـرت طائفـة   ] ٤٢/ت فصـل [ چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱچ�قصان ، كما قـال تعـاىل    ٦ 

  )٣(لفراءه ،  كاأو تقدميعلى رجحا�ه بالنص من املفسرين القولني ، واختاروا هذا القول 
************************** 

ــة  هو عبد العزيز بن عبد السالم بن أبي القاسم السلمي ،الشافعي ، سلطان العلماء ، اإلمام اتهد العابد ، مهر يف  )١( العربيــ
 ). هـ ٦٦٠(ودرس وأفتى وصنف ، مات سنة  
 . )٢٤٢(، وطبقات األد�ه وي )١/٣١٥(الطبقات للداوودي ، ) ٤/١٥٣(مرآة اجلنان وعربة اليقظان  
ــون     ــاوردي يف النكــــت والعيــ ــول املــ ــريه  )٣/١٤٩(وقــ ــز يف تفســ ــه العــ ــاوردي   (، وتبعــ ــون للمــ ــر النكــــت والعيــ ) خمتصــ
 .هـ ، األحساء ١/١٤١٦عبد ا الوهييب ، ط/حتقيق و�شر د) ٢/١٧١( 
ــه    )٢( ــهم الزجــاج يف معا�ي ــن جــزئ يف التســهيل   ) ٣/٤٠(لوســيط ، والواحــدي يف ا)٣/١٧٤(من ــاليب يف )٢/١٤٤(، واب ، والثع
ــرآن     ــري القــ ــان يف تفســ ــواهر احلســ ــل  ) ٣/٣٩٥(اجلــ ــن التأويــ ــامسي يف حماســ ــريه  ) ١٠/٨٤(، والقــ ــعدي يف تفســ ، والســ
 ) .١٤/٢١(، وابن عاشور  )٤/١٥٨( 
 ).هـ ٢٠٧(اللغة، كا�ت وفاته سنة حييى بن زياد بن عبد ا الديلمي ، إمام الكوفيني ، وأعلمهم بالنحو و )٣(
 ).٢/٣٦٧(، طبقات املفسرين )٢/٣٣٣(، بغية الوعاة )٢/٣٧١(، غاية النهاية )٨١(�زهة األلباء  
هـــ ، عـامل الكتــب، بـريوت ، و�ســب إليـه الــرازي القـول الثــا�ي فقـط ، ولــيس      ٣/١٤٠٣ط) ٢/٨٥(وقولـه يف معــا�ي القـرآن    
 ) .١٩/١٢٧(التفسري الكبري . ل اجلمهور بصحيح ، فإ�ه ذكر القولني مقدما قو 
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 أحسـن لـرازي بأ�ـه   ا، ورجحـه  )٣(، وذكـر ابـن عطيـة أ�ـه قـول األكثـر      )٢("وهوالوجـه  : "وقال الـدا�ي  ، )١(غريهو
، وحكـى القـول   " اآلية يف معنى هذه هو الصحيحوهذا :" ، وقال الشنقيطي )٤(مشاهبة لظاهر التنزيل  القولني

 ٣ أ�ه قول )٦(ذكر األمشو�ي ، و)٥( "واألول هو احلق كما يتبادر من ظاهر السياق :"الثا�ي وتعقبه بقوله 

************************** 
 ) .١٤/٨(جامع البيان  )١(
عمان ،  هـ، دار عمار، ١/١٤٢٢حميي الدين عبد الرمحن رمضان، ط/ للدا�ي، ت د) ١١٣(املكتفى يف الوقف واالبتدا  )٢(
 ).٣/١٤٨(النكت والعيون . وذكر املاوردي ما يدل على اختياره له  
 ) .١٠/١١٢(احملرر الوجيز  )٣(
ألمحـد بـن   ) ٤/٢٨٩(يف علـوم الكتـاب املكنـون    وهـو الظـاهر ، الـدر املصـون     : ، وقـال السـمني   )١٩/١٢٧(التفسر الكـبري   )٤(
 .هـ ، دار الكتب العلمية ، بريوت ١/١٤١٤علي معوض وآخرين ، ط/ يوسف احلليب ، ت  

 ) .٣/١٢٠(أضواء البيان  )٥(
والثعليب  ، ) ٢/٣٨٠(، وابن أبي زمنني ) ٢/٢٥١(، وحبر العلوم للسمرقندي  )٢/١٩٩(تفسري مقاتل : ينظر يف ترجيحه  
، )٥١٠(البغـوي ت  للحسـني بـن مسـعود    ) ٣/٢٣١(لتأويـل  ، معـامل التنزيـل يف التفسـري وا   )٣/١٣١(، والسمعا�ي ) ٥/٣٣١( 
/ مـود الكرمـا�ي ، ت د  حمحلمـزة بـن   ) ١/٥٨٧(عجائـب التأويـل   هـ ، دار الفكر ، بريوت ، وغرائب التفسـري و ١/١٤٢٢ط 
، )٤/٣٨٤(وزاد املســري جــدة ، مؤسســة علــوم القــرآن دمشــق ،  هـــ ، دار القبلــة ، ١/١٤٠٨مشــران ســركال العجلــي، ط  
)  ٥/٦٤(إرشـاد العقـل السـليم    ، )٢/٥٦٧(، تفسـري ابـن كـثري    )٥/٥٧٥(، البحـر احملـيط   ) ١٠/٦(واجلامع ألحكـام القـرآن    
، وروح املعـا�ي  )٣/١٣٩(فـتح القـدير   ، دار إحيـاء الـرتاث ، بـريوت ،    )هــ  ٩٥١ت ( ألبي السعود حممد بن حممد العمادي 
 )١٤/١٦.( 
 . أمحد بن حممد بن عبد الكريم األمشو�ي الشافعي ، فقيه مقرئ ، من علماء القرن احلادي عشر : األمشو�ي هو  )٦(
 .ومل يؤرخ وفاته ) . ١/٢٧٥(معجم املؤلفني لعمر رضا كحالة  
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يف ، و] ٦/احلجـر [ چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇچتعـاىل  قوله ذكر يف   ه تقدم للنيبوأن حجة من قال به أ�شاذ ، 
 . )١( ]٧/احلجر[چڎ ڌ  ڌ  ڎچ جل وعال قوله 

وهذا القول مرجوح كما قال النحاس وغريه ، ومحلُ اآلية عليه فيه تكلف وبعد عـن داللـة السـياق وظـاهره ،      ٣ 

الظـاهر ، وال مسـوغ لـذلك هنـا،     والكناية اليت حكاها ابن األ�باري إمنا يقال هبا إذا تعذر محـل السـياق علـى    
: قيـل  "   :قـال الطـربي   ، أو بتـأخريه ،  )٢("يقـال  " أو " قيل " عيفه كــمبا يشعر بتضهلذا ذكره أكثر املفسرين و

ــه  ــا حملمــد حــافظون ممــن أراده بســوء مــن   : ، مبعنــى  كــر حممــدمــن ذ چڱ  ڱ   ڱ   چ اهلــاء يف قول وإ� ٦ 

 .)٤(، وذكر ابن عطية أن القائلني به  �زر )٣(أعدائه 
، والقاعـدة أ�ـه اجتمـع يف الضـمري مراعـاة       حتى يرجع الضمري إليـه  ق ذكر للنيب وحجتهم يف ذلك أ�ه مل يسب

، وكذا القاعدة أن األصل عود الضمري إىل أقرب مذكور ما مل يرد دليل )٥(باللفظ ثم باملعنى واملعنى بدئاللفظ  ٩ 

 .)٦(دليل على خالفه ، والذكر أي القرآن ، أقرب مذكور هنا ، فينبغي عود الضمري إليه 
************************** 

ــار اهلــ  )١( ــدا  من ــان الوقــف واالبت ــو  / لألمشــو�ي، تعليــق ) ٤٢٣ -٤٢٢(دى يف بي ـــ ، ١/١٤٢٢العــال العــدوي ، ط شــريف أب ه
لزكريـا بـن   ) ٤٢٢) (السـابق  (امش منـار اهلـدى   املقصد لتلخـيص مـا يف املرشـد هبـ    : الكتب العلمية ، بريوت ، وينظر دار 
 . تب العلمية هـ ، دار الك١/١٤٢٢شريف أبو العال، ط/ حممد األ�صاري، تعليق  
 ).٣/١٣٩(، الشوكا�ي )٢/٢٦٩(، والنسفي ) ١/٥٢٦(، والبيضاوي )٢/٥٦٣(الكشاف : ينظر غري ما تقدم  )٢(
 ) .١٤/٨(جامع البيان  )٣(
 ، ) ١٠/١١٢(احملرر الوجيز  )٤(

 .للسبت ، ومنه أخذت �ص القاعدة ) ٦ ١/٤٠(، قواعد التفسري ) ٥٦٨(، الكليات )٢/٢٨٨(اإلتقان  )٥(
 ) .٢/٦٢١(ينظر قواعد الرتجيح للحربي  )٦(
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 ] .١٢/احلجر[ چۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭچ   ٹ ٹ

 .  ؟ چۓ چ  قوله تعاىل الضمري  يفعلى أي شيء يعود : مسألة 
 ٣ .)٢(كذلك �سلك الشرك  :، قال  ، عن احلسن)١(ميدروى سفيان ، عن ح ": رمحه ا النحاس قال 

 .)٥( �سلك التكذيب   :، عن جماهد ؛ قال  )٤( ريج، عن ابن ج)٣(حدثنا حجاج : وقال أبو عبيد 
املعنـى   :ول الذي عليه أهل التفسري وأهل اللغة إال من شذ منهم ، فـإن بعضـهم قـال    وهذا الق: قال أبو جعفر 

ملا تال القرآن عليهم وأمسعهم إياه ووصـل إىل قلـوهبم ، وكـان ذلـك      حتج بأن النيب كذلك �سلك القرآن ، وا ٦ 

 .)٦(بأمر ا وقوته ، كأن ا عز وجل هو الذي يسلكه يف قلوهبم على هذا املعنى
************************** 

ــنة  محيد بن أبي محيد اخلزاعي موالهم ، البصري ، روى عن أ�س ، وعنه السفيا�ان وغريهم ، ثقة مدلس ، مات  )١( ســــــ
 ) . ٢٧٤(، والتقريب ) ٣/٣٨(، هتذيب التهذيب ) ٦/١٦٣(السري ) . هـ ١٤٢( 
: وينظر  ، ) ٥/٦٧(الدر . ، وابن املنذر )٧/٢٢٥٨(وابن أبي حامت  ،)١٤/٩(، والطربي )٢/٣٤٥(أخرجه عبد الرزاق  )٢(
 .حممد عبد الرحيم ، �شر دار احلديث، القاهرة / مجع وتوثيق د) ٢/٦٤(تفسري احلسن  

 ). هـ٢٠٦(حجاج بن حممد املصيصي األعور ، روى عن ابن جريج وغريه ، ثقة ثبت  ، مات سنة  )٣(
ــريوت هـ ، دار املعرفة ١/١٤٠٦حممود إبراهيم زايد، ط/ مد بن إمساعيل البخاري ، ت حمل) ٢/٢٨٠(التاريخ الصغري    بــ
 .وغريها ) ٢٢٤(، التقريب )٥/٤٥١(، هتذيب الكمال ) ٨/٢٠١(، ثقات ابن حبان  
 ).هـ أو بعدها ١٥٠(هو عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج ، الفقيه أحد األعالم ، ثقة فاضل ، مات سنة  )٤(
 ) .٦٢٤(، التقريب ) ١٨/٣٣٨(، هتذيب الكمال ) ٥/٣٥٦(ح والتعديل اجلر 
 . ، ومل أقف على رواية جماهد ، وتبع القرطيب النحاس يف �سبته اهد) ١٤/٩(أخرجه الطربي عن ابن جريج  )٥(
حملمـود  ) ١/٤٨٩(ربهـان يف مشـكالت القـرآن    ، وضـح ال ) ٣/١٥٠(هذا قول احلسـن ، كمـا يف النكـت والعيـون للمـاوردي       )٦(
دار القلـم ،  هــ ،  ١/١٤١٠وان عـد�ان داوودي ، ط صـف / ، ت ) هــ  ٥٥٥(بن أبي احلسن النيسابوري الغز�وي تويف حدود  
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ملا خلقهم خلقة يفهمون هبا ما يـأتيهم مـن الـوحي ، فـإذا خلقهـم خلقـة يفهمـون هبـا مـا يسـلك ذلـك يف             :وقيل 
 .  )١(  " قلوهبم فكأ�ه سلكه

 ٣ :الـــــــــــــــــــدراســـــة 

 :  ، وهي النحاس عن املفسرين عدة أقوال يف معناه ، وقد ذكر )٢(اإلدخال : السلك يف اللغة 
 . )٤(، وبنحوه قال ابن زيد)٣( ابن عباس وهو رواية عن، "�سلك الشرك "احلسن  قول:  القول األول
 ٦ )٦(، واختاره الفراء والطربي وغريمها )٥(، وبه قال قتادة  إ�ه التكذيب: قول ابن جريج   - القول الثا�ي

************************** 
القـــامسي ، حنيـــف بــن حســـن  / ، ت د) ١/٤٦٦(ضـــاً دمشــق ، وكـــذا يف إجيــاز البيـــان عـــن معــا�ي القـــرآن للغز�ــوي أي     
 ) .١٠/٧(يب عنه م ، دار الغرب اإلسالمي ، و�قله القرط١/١٩٩٥ط 
 ) .٤/١٣(معا�ي القرآن  )١(

 ).٤/٢٠٧٣(، لسان العرب ) ٢٣٩) (سلك ( ، املفردات يف غريب القرآن )٤٤١)(سلك ( العني للخليل  )٢(
 ). ٥/٦٧(الدر املنثور : ، وينظر ) ٧/٢٢٥٨(، وبه قال أ�س ، أخرجه ابن أبي حامت ) ٤/٣٨٥(زاد املسري  )٣(

 ).هـ ١٨٢(ن أسلم العدوي موالهم ، روى عن أبيه ، كان صاحب قرآن وتفسري ، مات سنة عبد الرمحن بن زيد ب )٤(
الــدار ، هـــ ، مكتبــة ١/١٤١٠ياء العمــري ، طأكــرم ضــ/ ليعقــوب بــن ســفيان البســوي ، ت د) ٢/٨٠٩(املعرفــة والتــاريخ  
 ).١١(ي ، الطبقات لألد�ه و) ٥٧٨(، التقريب ) ١/٢٧١(املدينة املنورة ، الطبقات للداودي  
 ) .٥/٦٨(، والدر )٧/٢٢٥٨(، وابن أبي حامت ) ١٤/٩(أخرجه الطربي " هو أضلهم ومنعهم اإلميان : " قال  
  ، )٥/٦٧(الدر . ، وعبد بن محيد وابن املنذر)١٤/٩(، والطربي )٢/٣٤٥(أخرجه عبد الرزاق يف التفسري  )٥(
 .حكمت بشري / د ) ٣/١٥٠(التفسري الصحيح . وإسناده حسن 
وأمحــــد  ، )٤/١٥٩(، والسعدي )٢/٥٦٧(، واختاره ابن كثري ) ١٤/٩(، وتفسري الطربي ) ٢/٨٥(معا�ي القرآن للفراء  )٦(
 ) .      ٢/٣٨٥(هـ ، دار الوفاء ، مصر ١٤٢٤/ ١شاكر يف اختصاره عمدة التفسري من تفسري ابن كثري ، ط 
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أ�ـه أراد  دة ، لكـن لفـظ الروايـة عـن قتـا     )١("أي االسـتهزاء " } �سلكه{: وقد ذكر ابن اجلوزي أن قتادة قال 
 " .يؤمنوا به  ا يف قلوهبم أن الإذا كذبوا سلك : " التكذيب ، قال 

 ٣  ، وعـود الضـمري يف   )٢(وعلىهذه األقاويل فالذي سلكه يف قلوهبم هـو الشـرك والتكـذيب واالسـتهزاء والضـالل      

 . الضمريين ، وعليه خيتلف مرجع سول على الرعلى القرآن أو] ١٣/احلجر [چۇ  ۇ  ۆچ
 . وهو القول اآلخر عن احلسن ، والذي رده النحاس أن املراد كذلك �سلك القرآن ،:  ول الثالثالق

 ٦ : الـــــرتجــيـــح 

وبالنظر يف هذه األقوال يظهر يل أن قول احلسـن ومـن وافقـه هـو األَوىل ، أل�ـه متضـمن لألقـوال األخـرى ، وممـن          
سلك وحنوه �سلك الـذكر يف قلـوب اـرمني ،علـى معنـى      مثل ذلك ال" : قال به من املفسرين الزخمشري ، قال 

 ٩ ، ولنفاسة كالمه  )٤( القيم ابنواختاره ، )٣(" به غري مقبول يه يف قلوهبم مكَذَّباً مستهزءاً أ�ه يلق

************************** 
 ) .٣/١٧٤(ي القرآن معا�" .الضالل : " ، وقال الزجاج ) ٤/٣٨٥(زاد املسري  )١(
تفســري : ، وإليــه يرجــع كــالم مجاعــة مــن املفســرين ، ينظــر غــري مــا تقــدم    )١٠/٧(قالــه القــرطيب ، اجلــامع ألحكــام القــرآن   )٢(
) ١٩/١٢٩(، والـــرازي ) ١/٥٨٧(، والكرمـــا�ي ) ٣/١٣١(، والســـمعا�ي )٣/٤٠(، والواحـــدي ) ٢/٢٥٢(الســـمرقندي  
ــن جــزئ  ) ٢/٢٣٨(، والنســفي )١/٥٢٦(والبيضــاوي   ــان  ) ٢/١٤٤(، واب ــي حي ــني ) ٥/٥٧٦(، وأب ) ١/٣٣٩(، واجلالل
 ) .١٠/١١٣(، وذكره ابن عطية وجها مما حتتمله اآلية  

 ) .٢/٣١١(الكشاف  )٣(
شـيخه  ، صـاحب التصـا�يف النافعـة ، الزم    حممد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشـقي ، إمـام مـن أئمـة وقتـه       )٤(
 ) .هـ ٧٥١(عنه وسجن ، وكا�ت وفاته سنة  ابن تيمية وأكثر 
 ).٦/٥٦(، األعالم )٨/٢٨٧(، شذرات الذهب )١/٦٢(، بغية الوعاة )٢/٢٧١(الوايف بالوفيات  
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وعنـدي  ، ...واحـد  إىل شـيء  وهذه األقوال ترجـع  : " قال بعد ذكر األقوال السابقة أذكره كامال  ، حيث 
فال يصـح   چۓچ هو الضمري يف قوله  چۇ  ۇ  ۆچ  ، فإن الظاهر أن الضمري يف قولهال شيء يف هذه األقو

 ٣ أن يكون املعنى ال يؤمنون بالشرك والتكذيب واالستهزاء ، فال تصح تلك األقـوال إال بـاختالف مفسـر الضـمري    

فمـا معنـى   : فـإن قيـل    ين ، والظاهر احتاده ، فالذي ال يؤمنون به هو الـذي سـلكه يف قلـوهبم ، وهـو القـرآن ،     
سلكه يف قلوهبم هبذه احلال ، أي سلكناه يف قلوهبم غـري مـؤمنني بـه ،    : سلكه يف قلوهبم وهم ينكرو�ه ؟ قيل 

إن الـذي سـلكه   : كما دخل يف قلوب املؤمنني مصدقاً به ، وهـذا مـراد مـن قـال     ، فدخل يف قلوهبم مكذباً به  ٦ 

آلية باملعنى ، فإ�ه إذا دخل يف قلوهبم مكذبني بـه ، فقـد دخـل    يف قلوهبم هو التكذيب والضالل ، ولكن فسر ا
لتقـوم علـيهم   : فما معنى إدخاله يف قلوهبم وهم ال يؤمنـون بـه ؟ قيـل   : التكذيب والضالل يف قلوهبم ، فإن قيل 

بذلك حجة ا ، فدخل يف قلوهبم ، وعلموا أ�ه حق وكذبوا به فلم يدخل يف قلوهبم دخول مصـدق بـه مـؤمن     ٩ 

رضي به ، وتكذيبهم به بعد دخوله يف قلوهبم أعظم كفراً من تكذيبهم بـه قبـل أن يـدخل يف قلـوهبم ، فـإن      به م
املكذب باحلق بعد معرفتـه هلـو شـر مـن املكـذب بـه ومل يعـرف ، فتأملـه فإ�ـه مـن فقـه التفسـري ، وا املوفـق              

 ١٢ .)١(" للصواب 

************************** 
لإلمـام أبـي عبـد ا حممـد بـن أبـي بكـر بـن قـيم          ) ١٣٤-١٣٣(شفاء العليل يف مسـائل القضـاء والقـدر واحلكمـة والتعليـل       )١(
لتفســـري  عبد ا ، �شر مكتبة دار الرتاث ، القاهرة، وهو ضمن جمموع بدائع التفسري اجلامع احلسا�ي حسن / اجلوزية، ت 
ــه قــال أمحــد بــن   هـــ ، دار ابــن ا١/١٤١٤يســري الســيد حممــد، ط / مجعــه ) ٣/٢١(ابــن القــيم   ــدمام ، وب ــر جلــوزي ال املني
احللـيب ،  ع هبـامش الكشـاف ، والسـمني    مطبـو ) ٢/٣١١(األسكندرا�ي يف اال�تصاف فيمـا تضـمنه الكشـاف مـن االعتـزال       
وصـدر بـه ،   ه األلوسـي  ، ومـال إليـ  )٣/١٤٠(، والشـوكا�ي ، فـتح القـدير    )٥/٦٩(، وأبـو السـعود   ) ٣/٢٩٠(الدر املصون  
 ، ومن رجح القول األول ال يرتضي هذا ، ) ١٠/٤٩(، والقامسي يف احملاسن ) ١٤/١٨(روح املعا�ي  
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، وال مـا�ع  )١(هو الظاهر ، ألن األصل توافـق الضـمائر  قول الزخمشري ومن وافقه ، ووما ذكره ابن القيم متضمن 
منه ، بل هو أبلغ يف احلجة وألزم للخصم ، ويدخل القول اآلخر فيه ضمناً ، فإهنم إذا استهزؤا بـالقرآن  مـع مـا    
يظهر هلم من مباينته لكالمهم ، وعجزهم عن حتديـه ، فإمعـاهنم يف الضـالل وتكذيبـهم ملـن جـاء بـه  مـن بـاب           ٣ 

 . ذا القول أقوى يف املراد مما عداه  أوىل ، وه
هكذا �وجل القرآن يف عقـول املشـركني ، فـإهنم يسـمعو�ه     : أي " : هذا القول مقرراً  )٢(يقول الطاهر بن عاشورو

ويفهمو�ه ، إذ هو من كالمهم ويدركون خصائصه ، ولكنه ال يستقر يف عقوهلم استقرار تصديق به ، بل هم بـه   ٦ 

، وهبـذا السـلوك    ]١٢٤/ التوبـة [ چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤچ   مكذبون ، كمـا قـال تعـاىل   
   و چۓچ ملــرة بعـد املـرة لتقــوم احلجـة ، فضــمري     تقـوم احلجـة علــيهم بتبليـغ القــرآن إلـيهم ويعـاد إمســاعهم إيـاه       

 ٩ . )٣(" أي القرآن ] ٩/احلجر[ چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱچ عائدان إىل الذكر يف قوله    چۆچ

 :وذكر بعض املفسرين ما حتتمله اآلية من الوجوه ، وهي  

************************** 
 ) .١/٥٨٧(سري حتى عده الكرما�ي من غريب التف 
) ١١٩(، فصــول يف أصــول التفســري  )٥٦٩(وي الكليــات للكفــ)٢/٢٨٤(، اإلتقــان ) ٤/٤٢(ينظــر الربهــان يف علــوم القــرآن   )١(
قواعـــــد التفســـــري  ، ) ٢/٦١٣(هـ ، دار النشر الدويل الرياض ، قواعد الرتجيح ١/١٤١٣ملساعد بن سليمان الطيار ، ط 
 ) .١/٤١٤(للسبت  
 ).هـ١٣٩٣(طاهر بن عاشور ، شيخ جامع الزيتو�ة ، ورئيس املفتني املالكيني بتو�س، كا�ت وفاته سنة حممد ال: هو  )٢(
 ) .٦/١٤٧(األعالم للزركلي : ينظر  
 . وهو كالم �فيس اقتصرت منه على هذا القدر ) ٢٥-١٤/٢٤(التحرير والتنوير  )٣(
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للسـبب ، أي   چۆچ يعود على الشرك واالستهزاء ، والبـاء يف   چۆ چ  و چۓچ أن يكون الضمري يف  -١
 .ال يؤمنون بسبب شركهم واستهزائهم 

ى القـرآن ،  يعـود علـ   چۆ چ عائداً على االستهزاء والشرك ، والضمري يف  چۓ چ أن يكون الضمري يف  -٢ ٣ 

 . فيختلف على هذا عود الضمريين ، واملعنى يف ذلك كله ينظر بعضه إىل بعض
 . )١(به لوهبم مكذباً به مردوداً مستهزءاً أن يكون الضمري فيهما عائداً على الذكر ، أي �دخله يف ق -٣

 ٦ .فهذه الوجوه اليت حتتملها اآلية ، وقد ذكرت ما ظهر يل أ�ه األوىل ، وا أعلم 

************************** 
ــوجيز   )١( ــرر الـ ــرف ، ويف النكـــت وال ) ١٠/١١٣(احملـ ــار وتصـ ــون باختصـ ــالم   )٣/١٥٠(عيـ ــد السـ ــن عبـ ــز بـ ــره للعـ ، وخمتصـ
 . قريب منه إال أ�ه خمتصر ، فذكرت ما عند ابن عطية ) ١٧٢-٢/١٧١( 
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 . ]١٥/احلجر[ چ   �     �  �   �  �   �    �  �چ  ٹ ٹ 
 . وبيان الراجح     چ� چ ذكر أقوال املفسرين يف :مسألة 

 ٣ .)١(أخذت :" قال ابن عباس  ": رمحه ا النحاس قال 

أي : قـال احلسـن    ، )٢(بـالتخفيف  ) تركسـ ( واملعـروف مـن قـراءة جماهـد واحلسـن      : قال أبو جعفر 
حتـى   )٥(شـيها مسـادير  غسكرت أبصارهم أذا  :أ�ه يقال   )٤( عن أبي عبيدة، وحكى أبو عبيد  ،)٣(سحرت

 ٦ . )٦(" ال يبصروا

************************** 
 ).٥/٦٨(، وابن املنذر ، الدر )١٤/١٢(، والطربي ) ٢/٣٤٦(أخرجه عبد الرزاق  )١(

وابـــن حميصـــن واحلســـن ، اإلقنـــاع يف  هـــي قـــراءة ابـــن كـــثري املكـــي -بضـــم الســـني وكســـر الكـــاف  -قـــراءة التخفيـــف  )٢(
ــبع  القراءات   ــاري ، ت د      ) ٢/٦٧٩(السـ ــاذش األ�صـ ــن البـ ــي بـ ــن علـ ــد بـ ــر أمحـ ــي جعفـ ــامش ،   / ألبـ ــد قطـ عبـــد ايـ
لإلمــام احملقــق حممــد بــن  ) ٢/٣٠١(هـــ ، مركــز البحــث العلمــي جبامعــة أم القــرى ، النشــر يف القــراءات العشــر   ١/١٤١١ط 
عشـر  فضـالء البشـر يف القـراءات األربـع     حممـد الضـباع ، دار الكتـب العلميـة، إحتـاف       علـي / حممد بن اجلـزري ، مراجعـة   
 .علي حممد الضباع ، طبع و�شر عبد ايد حنفي / ألمحد بن حممد البناء ، تعليق ) ٢٧٤( 
 ) . ١٤/١١(رواية احلسن أخرجها الطربي عن قتادة عنه  )٣(
لبصـري ، مـن أعـالم اللغـة ومصـنفيها ، لـه كتـاب جمـاز القـرآن ، وغريـب القـرآن            معمر بن املثنـى التيمـي ا  : أبو عبيدة ، هو  )٤(
 ) . هـ ٢١٠(، وكان مييل إىل مذهب اخلوارج ، مات سنة ...، ومعا�ي القرآن  
 ) . ٣٠(، واألد�ه وي )٢/٣٢٦(، طبقات الداوودي )٢/٢٩٤(، وبغية الوعاة ) ٣/٢٧٦(إ�باه الرواة  
هو الشيء الذي يتَراءى لإلِ�سان مـن ضـعف بصـره عنـد السـكر مـن الشـراب        : وقـيل ، لبصر السمادير ضعف ا: مسادير  )٥(
 ) .١٤/١٣(، وهو عند الطربي ) ٤/٣٨٠(لسان العرب .  وغَشي النعاسِ والدوارِ 
 .هـ ، مؤسسة الرسالة بريوت ٢/١٤٠١حممد فؤاد سزكني ، ط/ ت ) ١/٣٤٧(قول أبي عبيدة يف جماز القرآن  )٦(
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 .  )١("رت أخذه من سكون الريح كمن قرأ س : "وقال الفراء
 هـو مـن   :قـال  ، يرمحـه ا   واألصل فيها ما قال أبـو عمـرو بـن العـالء    ، وهذه األقوال متقاربه  : قال أبو جعفر

أي غشـيهم مـا غطـى أبصـارهم كمـا غشـى السـكران مـا غطـى          ، وهذا قول حسن ،  )٢( يف الشراب السكر ٣ 

 .)٤(يري حوهو يرجع اىل معنى الت،  )٣(سكوهنا وفتورها: وسكور الريح ، عقله 
 :الـــــــــــــــــــدراســـــة 

 ٦ : عنى  اختلف أهل التأويل يف معنى هذه اللفظة ، ويرجع اختالفهم إىل  أهنا مب

 . )٥( وهو قول ابن عباس  و قتادة) أُخذَت (    _
_   )دوالضحاك )٧( بن كثري القارىء، و ا )٦(، وهو قول جماهد)ت س ، . 

************************** 
 ).٢/٨٦(معا�ي القرآن " قد سكرت الريح إذا سكنت وركدت: العرب تقول : " �ص عبارته  )١(
 . وأن معناه قد غشي أبصار�ا السكر : ومتامه ) ١٤/١٢(هو يف الطربي  )٢(
 ) .١٤/١٢(تفسري الطربي فقد ذكره بنحوه : ينظر  )٣(
 . على حقيقته  حتريت فلم تدرك األمر: ومعناه ) ١٥ -٤/١٤(معا�ي القرآن  )٤(
 )١٤/١٢(تفسري الطربي  )٥(
، وهـو اختيـار مقاتـل يف    ) ٥/٦٨(الـدر املنثـور   . ، وابـن املنـذر   )٧/٢٢٥٩(، وابـن أبـي حـامت    )١٤/١٢(أخرجه الطـربي   )٦(
ــثعليب البــن عبــاس ، واختــاره   ) ٢/٣٨١(، وابــن أبــي زمــنني  ) ٢/٢٠٠(تفســريه   ، وكــذا الواحــدي ) ٥/٣٣٢(، و�ســبه ال
 ).١/٤٦٦(و إجياز البيان ) ١/٤٨٩(، والغز�وي يف وضح الربهان )٣/٤١(، والوسيط ) ١/٥٩٠( يف الوجيز 
 ).هـ ١٢٠(عبد ا بن كثري املكي القارىء، من أئمة اإلقراء ، أحد السبعة ، إمام أهل مكة يف القراءة ، مات سنة  )٧(
 ) . ١/٣٤٣(، غاية النهاية ) ٥/٣١٨(، والسري )١/١٩٧(معرفة القراء الكبار  
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 .  )١()عميت (  _ 
 .  ، وهو موافق لقول أبي عمرو )٢(من سكر الشراب ، قاله ابن زيد) سكرت (   -

 ٣ :ويقـال   چ� چ ":، فقـال   الفـراء   ههـ ، ووجتبعاً للخالف يف قراءهتـا  وتَعدد تفسريهاأقوال متقاربة ، وهي 

، فالغشاء واحلبس قريب  )٣(أغشيت: ، ويقال ..ومعنامها متقارب ، فأما سكرت فحبست  چسكرت چ
قـولُ قتـادة   ، وأي منعت النظر كما مينع املـاء مـن اجلـري حببسـه     " سدت "  قولُ جماهدو، )٤(قريب من السواء

 ٦ . )٥(هوغري فال مييزون بني الصحيح مما يرون ، ه عليهم ما يبصرون بِّفش، ن أبصارهم سحرت أمعناه 

************************** 
  ).٥/٣٣٢(ذكره أبو إسحاق الثعليب يف تفسريه عن الكليب  )١(
غريـب القـرآن   ياقوتـة الصـراط يف تفسـري    . ملئـت   :، وقال بعض أهل اللغة )١٣ -١٤/١٢(وهذه اآلثار كلها عند الطربي  )٢(
مكتبة العلوم واحلكـم  ،  هـ١/١٤٢٣د يعقوب تركستا�ي ، طحمم/ حملمد بن عبد الواحد الزاهد غالم ثعلب ، ت د) ٢٨٩( 
 . ، املدينة النبوية ، وهو يرجع إىل معنى السد  
 ).٨/٣٧٩(فتح الباري . اختاره البخاري يف الصحيح ، وذكر احلافظ أقوال املفسرين فيها  )٣(
ــرآن   )٤( ــا�ي القـ ــرآن      )٢/٨٦(معـ ــب القـ ــري غريـ ــة يف تفسـ ــن قتيبـ ــال ابـ ــوه قـ ــان ،   / ، ت)٢٠١(، وبنحـ ــد رمضـ ــراهيم حممـ إبـ
، وذكـر الـرازي أن هـذه األقـوال     )٣/١٧٥(هـ ، منشـورات مكتبـة اهلـالل ، بـريوت، والزجـاج يف معـا�ي القـرآن        ١/١٤١١ط 
الكشــف عــن وجــوه القــراءات الســبع وعللــها  : ، وينظــر يف توجيههــا غــري مــا تقــدم  )١٩/١٣٣(متقاربــة ، التفســري الكــبري  
ــدين رمضــان ، طبــع جممــع اللغــة العربيــة بدمشــق ،    حميــي / ملكــي بــن أبــي طالــب القيســي ، ت د  ) ٢/٣٠(وحججهــا   ال
ســــعيد األفغــــا�ي ، / ، ألبــــي زرعــــة عبــــد الــــرمحن بــــن حممــــد بــــن زجنلــــة ، ت)٣٨٢(هـــــ ، حجــــة القــــراءات ١٣٩٤ 
 .  هـ ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ٤/١٤٠٤ط 
 ) .١٤/١٢(جامع البيان  )٥(
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ربي قول ابن عبـاس رضـي ا عنـهما ومـن     ختار الطوجاءت عبارات املفسرين على ضوء أقوال السلف ، فا
ر�ا وا�طفـأ  وذهـب حـد إبصـا   ، فال تبصر الشيء على ما هو بـه  ، أخذت أبصار�ا وسحرت وافقه أن املعنى 

بـين ابـن عطيـة    ، و  )١( ركَسـ ر يكَقـد سـ  : ه كما يقال للشيء احلار إذا ذهبت فورته وسـكن حـد حـر   ، �وره  ٣ 

فهـي ال تنفـذ وتعطينـا حقـائق     ، أي غريت أبصار�ا عما كا�ت عليـه  : ومعنى هذه املقالة منهم " : هذا بقوله 
وقـال  ، "على أبصـار�ا  يشغُ:" ن هذه اللفظة بقوله ر بعض املفسرين عوعب،  ....األشياء كما كا�ت تفعل 

 ٦ . )٢( وهذا وحنوه تفسري باملعنى ال يرتبط باللفظ " ت أبصار�ايمع:" بعضهم 

 : الـــــرتجــيـــح 
أن  :ا مفادهـ وبـاملعنى املرتتـب عليـه ،     كـان التفسـري علـى مقتضـى اللفـظ ، أم      هذه األقوال متقاربة ، سـواء و

، فـال تـرى األمـر علـى      عطلت عـن اإلدراك بزعم  أن أبصارهم ما رأوا  آية  جحدوا هبا ، لهؤالء املشركني ك ٩ 

 .حقيقته 
اختالف التنوع  ال التضاد ، والقول بـاجلميع ممكـن، والقاعـدة أ�ـه إذا تعـددت األقـوال        هنافاختالف املفسرين  

بـاب التعـبري عـن    مـن  هـذه املعـا�ي    يف اآلية وأمكن احلمل على اجلميع محل عليه ، وقول بعض املفسـرين بـبعض   ١٢ 

 . )٣( اللفظ ببعض معا�يه

************************** 
علــى هــذين املعنــيني يف كتابــه الوجــوه والنظــائر ) ٤٧٨ت ( ، واقتصــر احلســني بــن حممــد الـدامغا�ي  )١٤/١٣(جـامع البيــان   )١(
 .هـ ١٤١٦حممد حسن أبو العزم ، �شر وزارة األوقاف املصرية ، / ت ) ١/٤٣٧(أللفاظ كتاب ا العزيز  
 ) .١٠/١١٦(احملرر الوجيز  )٢(
 )١/٢٠٨(التفسري  قواعد وما بعدها ، و) ٢٨(، ومقدمة ابن تيمية )١٠/٤٦٩(احملرر الوجيز البن عطية : ينظر  )٣(
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 أ�ـه وقـع ألبصـارهم كالـذي  يقـع للسـكران مـن تغـري العقـل         : من هذا ، مفاده  يعود إىل شيءوقول أبي عمرو  
ختالط األمر ، فحال السكران  واملسحور متقـارب  يف ذلـك ، وكـذا مـن عمـي أو منـع مـن النظـر ، وكلـها          وا

 ٣ .)١(التحيري   راجعة إىل معنى

************************** 
تفسـري السـمرقندي   : ، وينظـر غـري مـا تقـدم     ) ١٠/٨(وذكر القرطيب أن هذه األقوال متقاربـة ، وحكـى مـا ذكـره النحـاس       )١(
، والبيضــــاوي ) ٢/١٧١(، والعــــز بــــن عبــــد الســــالم    ) ٢/٥٣٧(، والزخمشــــري ) ٣/١٣٢(، والســــمعا�ي ) ٢/٢٥٢( 
، ) ٥/٧٠(، وأبـــــي الســـــعود )٥/٥٧٧(، وأبـــــي حيـــــان ) ٢/١٤٤(ئ ، وابـــــن جـــــز)٢/٢٧٠(، والنســـــفي ) ١/٥٢٧( 
 )  .١٤/٢٦(، وابن عاشور )٤/١٥٩(، والسعدي )١٠/٥٠(والقامسي  
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 . ]٢٠/احلجر[ چڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   ٹ ٹ
  .، وما ورد عن أهل اللغة والتفسري يف معناهايف هذه اآلية  چمنچيف بيان معنى : مسألة 

 ٣ . )١(يعين الدواب واأل�عام : قال جماهد  ": رمحه ا قال النحاس 

 . )٢(يعين املماليك والدواب : وقال غريه 
وجعلنـا  : واملعنـى  ، ال تكون ملا ال يعقـل إال أن خيـتلط معـه مـن يعقـل       چمنچوهذا أوىل ألن : بو جعفر قال أ

 ٦  .)٣("أعشناكم وأعشنا من لستم له برازقني: وجيوز أن يكون املعنى ، لكم املماليك والدواب واأل�عام 

 :يف موضع آخر قال النحاس رمحه ا و
وجيوز أن : �صب ، واملعنى وجعلنا لكم فيها املعايش واإلماء والعبيد، قال  يف موضع  چمنچ: قال الفراء  "

، والقول الثا�ي عند البصريني حلـن ، أل�ـه عطـف    )٤(وملن لستم له برازقني: يف موضع خفض ، أي  چمنچيكون  ٩ 

 .ظاهراً على مكين خمفوض 
  ، )٥(يل لكممعطوفة على تأو چمنچ: وألبي إسحاق فيه قول ثالث حسن غريب ، قال 

************************** 
تفسـري  : ، وينظـر ) ٥/٧٠(الـدر  . املنـذر   ، وابـن )٧/٢٢٦٠(، وابـن أبـي حـامت    )١٤/١٧(أخرجه الطربي مـن طـرق عنـه     )١(
 .الطاهر حممد السورتي ، �شر دار املنشورات العلمية ، بريوت  عبد الرمحن/ مجع ) ١/٣٤٠(جماهد  

 ) . ٣/١٧٧(، والزجاج ) ٢/٨٦(قال به الفراء  )٢(
 ) .٤/١٨(معا�ي القرآن  )٣(
 .) ٢/٨٦(معا�ي القرآن للفراء  )٤(
 ) .٣/١٧٧(معا�ي القرآن وإعرابه للزجاج   )٥(
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 .)١(أعشناكم أي رزقناكم ، ورزقنا من لستم له برازقني : واملعنى 
 :الـــــــــــــــــــدراســـــة 

 ٣ . )٢( "الوحش " : وقال منصور وغريه الدواب واأل�عام ،  چمنچذهب جماهد رمحه ا إىل أن معنى 

 : ، وفيه وجهان  وهذا القول األول
 : األول 

، والطريوجعلنا فيها معايش ملن لستم له برازقني ، أ ي جعلنا فيها معايش للبهائم والوحوش : ى يكون املعنأن  ٦ 

ــنچوتكــون  وتكــون  )٣(غريكــم  ممــاً، أي أُلــه بــرازقني وأعشــنا مــن لســتم : منصــوبة بفعــل حمــذوف تقــديره  چم
، )٥(واختــاره الســمرقندي ، )٤( مبعنــى مــا ، ألهنـا دلــت علــى غــري العاقـل ، وهــو قليــل يف كـالم العــرب    چمـن چ

 ٩ ه ولغريه معه ، وال ينفرد كون إال للعاقل أو لَال ت چمنچض على هذا القول بأن واعتُرِ

************************** 
 ) .٣/١٩٢(إعراب القرآن  )١(
، وبــه قــال ) ٥/٧٠(الــدر . ، وابــن املنــذر ) ٧/٢٢٦٠(، وابــن أبــي حــامت )١٤/١٨(ه الطــربي قــول منصــور أخرجــه عنــ  )٢(
 ).١٩/١٣٧(، وذكر الرازي أ�ه قول الكليب ، التفسري الكبري )٢٠٢(ابن قتيبة يف تفسري غريب القرآن  
 ) . ٥/٥٨٠(، والبحر احمليط ألبي حيان ) ٣/١٧٧(ينظر معا�ي القرآن للزجاج  )٣(
 ) .١٤/١٨(لطربي ينظر ا )٤(
، والغز�ــــوي يف وضــــح الربهــــان ) ٥/٣٣٥(، والــــثعليب ) ٢/٣٨٣(، واختــــاره ابــــن أبــــي زمــــنني ) ٢/٢٥٣(حبــــر العلــــوم  )٥(
 .لغري العاقل ، فيكون مقصودا هبا من ال حيمل اإل�سان مؤ�ته ؟) من ( و ) ١/٤٦٦(وإجياز البيان ) ١/٤٩١( 
متصـوفا   بن أمحد بن إبراهيم من أئمة احلنفية ، لقب بإمام اهلدى ، كان زاهداً أبو الليث �صر بن حممد : والسمرقندي هو  
 ) .هـ ٣٧٣(، له تصا�يف �فيسة ، كا�ت وفاته سنة  
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 .)١(غري العاقل اهب
 : الثا�ي 

وهذا يصح على مذهب الكوفيني ،  چڄ  چ  يف موضع جر عطفاً على الضمري ارور يف  چمنچأن تكون  ٣ 

عــايش ملــن لســتم لــه بــرازقني مــن العيــال واملماليــك واخلــدم واأل�عــام والــدواب  وجعلنــا فيهــا م: ويكــون املعنــى 
 .ال يعقل تغليباً  ل معهم ماملن يعقل دخ چمنچ، و)٣(واستظهره أبو حيان ،)٢(

 ٦ .)٤(وضُعف بأ�ه ال يعطف على الضمري ارور إال بإعادة حرف اجلر ، وهو غري مذكور هنا

 :  القول الثا�ي
جعلنـا لكـم املعـايش    : علـى معـايش ، واملعنـى     يف حمـل �صـب عطفـاً    چمـن چنـد النحـاس أن   وهو املختار ع

 ٩ والعبيد واإلماء والدواب ، ممن كفاكم ا مؤ�ة رزقهم ، دفعاً ملا قد يتومهو�ه من أهنم هم الذين يكفلون 

************************** 
 )٩١(، والطبقات لألد�ه ودي )٢/٣٤٥(، طبقات املفسرين للداودي )١٦/٣٢٢(السري  
 ) .١/٥٨٨(قاله الكرما�ي يف غرائب التفسري وعجائب التأويل  )١(
 ) .٣/٢٣٣(، والبغوي )٣/١٧٧(الزجاج : ينظر  )٢(
أثــري الــدين حممــد بــن يوســف بــن علــي بــن يوســف الغر�ــاطي األ�دلســي ، حنــوي عصــره ومفســره وحمدثــه ، ومقرئــه    : هــو  )٣(
 ) . هـ ٧٤٥(ومؤرخه وأديبه ، كا�ت وفاته سنة  
 ). ٦/١٤٥(ذرات الذهب ، ش)١/٢٨٠(، بغية الوعاة )٢/٢٨٥(، غاية النهاية )٥/٧٠(الدرر الكامنة  
 ) . ١٤/٣٥(، وتبعه الطاهر بن عاشور ) ٥/٥٨٠(وقوله يف البحر احمليط  
ــزئ  وابن ، ) ١٩/١٣٧(، والرازي ) ١٠/١١٨( ، وابن عطية)٢/٣١٢(، والزخمشري ) ١٤/١٨(وممن ضعفه الطربي  )٤( جــــ
 . وغريهم ) ٢/١٤٥( 
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 . )١(هلم أرزاقهم ، ويذكر عن جماهد أيضاً
ومـا يرتتـب علـى    من الوجوه احملتملة يف إعراهبـا ،  عن الفراء والزجاج وأما ما ذكره النحاس يف كتاب اإلعراب 

 ٣ .ذلك يف تفسريها ، فهو راجع إىل ما تقدم بيا�ه من األقوال  

ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أن قول النحاس رمحـه ا عـن قـول الزجـاج أ�ـه حسـن غريـب ، ال يعـد ذلـك مـن           
ً مما حتتمله اآليـة ، اسـتأ�س بـه النحـاس مـن بـاب إيـراد كـالم أهـل           باب الرتجيح واالختيار ، وإمنا يكون وجها

العلم فيها ، وخباصة أن النحاس �ظر إىل الوجه اإلعرابي الذي ذكره الزجاج فأورده هلذا السبب ال أ�ه حيتمـل   ٦ 

 .، وا أعلم  )٢(ترجيحا أو اختياراً  ، وقد تقدم التنبيه على هذا يف صيغ الرتجيح واالختيار
 : ـــرتجــيـــح الــ
، وهـو  )٤(، وصـدرت بـه  مجاعـة أخـرى األقـوال       )٣(أهـل التفسـري  القول الذي اختاره النحاس �ص عليه أكثر   ٩ 

ال تطلق إال على العاقل ، وال يصح إطالقها على غـري العاقـل إال مقرو�ـا بـه ،      چمنچالراجح ملا ذكروه من أن 

************************** 
 ) .١٠/١٤(حكاه عنه القرطيب يف اجلامع ألحكام القرآن  )١(
   ) . ٨١(املبحث اخلامس من صيغ الرتجيح : ينظر  )٢(
اجلــوزي يف ، وابــن )١/٥٨٨(، والكرمــا�ي )٣/٤٢( ، والواحــدي)١٤/١٨(اختــاره الفــراء والزجــاج كمــا تقــدم ، والطــربي   )٣(
، الريــاض هـــ ، مكتبــة املعــارف،  ١/١٤٠٧ب ، طعلــي حســني البــوا / ، ت ) ١/٢٨٣(تــذكرة األريــب يف تفســري الغريــب   
 ). ٤/١٦١(، والسعدي )٢/٥٦٨(، وابن كثري )٢/١٤٥(، وابن جزئ )٢/٢٩٢(والثعاليب  

ــنني   : ينظــر  )٤( ــي زم ــن أب ــة  )٢/٥٣٧(، والزخمشــري )٣/١٣٤(، والســمعا�ي ) ٢/٣٨٢(تفســري اب ــن عطي ، )١٠/١١٨(، واب
، )٣/١٢٦(لشــوكا�ي ، وا)٥/٧١(وأبــي الســعود  ، ،)٢/٢٧١(، والنســفي ) ١/٥٢٧(، والبيضــاوي )١٠/١٤(والقــرطيب  
 ).١٤/٢٩(واأللوسي  
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ختالفهم يف املـراد باآليـة ، ويؤيـده أ�ـه جيـب أن حيمـل       ين على اوهذا موطن اتفاق ممن ذُكرت أقواهلم من املفسر
كتاب ا على املعروف من كالم العرب دون الشاذ والضـعيف واملنكـر ، وكـذا القـول يف إعرابـه أ�ـه جبـب أن        

 ٣ .)١(حيمل على األوجه اإلعرابية القوية واملشهورة 

 .لوجه يف ذكره ، وا أعلم وأما من أورده عن شيخه الزجاج فقد بينت ما ظهر يل أ�ه ا
************************** 

 ).١/٢١٣(، وقواعد التفسري للسبت )  ٦٤٥،  ٢/٣٦٩(ينظر قواعد الرتجيح للحربي  )١(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ] .٢٢/احلجر [  چڈ  ڈ    ژ ٹ ٹ  چ
 . مجعاً وإفراداً ، وتوجيه ذلك   چڈ  چاختالف  القراء يف لفظ  :مسألة 

،  چڈ  ڈ    ژچ)٤(، ومحـزة   )٣(، واألعمـش )٢(، وحييـى بـن وثـاب    )١(وقـرأ طلحـة    ":النحاس رمحه ا قال  ٣ 

الـريح  : أن  يقـال   يقـبح  : قـال أبـو حـامت    ،  ريح واحدة  فال  تنعت  جبمـع ن الحلن ، أل)٥(وهذا عند أبي حامت 
 فإمنا يعنون ، )٦("ني الفاجرة  تدع  الدار بالقعاليم" وأما قوهلم : لواقح  ، قال  

************************** 
 ) . هـ ١١٢(طلحة بن مصرف اليامي اهلَمدا�ي الكويف، من األئمة احلفاظ املقرئني اودين الثقات  ، مات سنة  )١(
 ).١/٢١١(، معرفة القراء الكبار )٥/١٩١(السري )٦/٣٠٨(الطبقات البن سعد  
 ). هـ ١٠٣(حييى بن وثَّاب األسدي موالهم الكويف ، كان فقيهاً قدوة ، شيخ القراء يف وقته ،ثقة عابد ، مات سنة  )٢(
 ) .١/١٥٩(، معرفة القراء الكبار) ٤/٣٧٩(، السري )٦/٣٠٢(الطبقات  
 ) .هـ ١٤٨(دي الكاهلي الكويف ، ثقة حافظ مقرىء حمدث ، مات سنة األعمش سليمان بن مهران األس )٣(
 ) . ٤١٤(، التقريب )١/٢٦١(، غاية النهاية ) ١/١١(معرفة القراء الكبار  
لكتـاب ا ،  شـيخ القـراء ، كـان إمامـاً قيمـاً       محزة بن حبيـب بـن عمـارة التيمـي مـوالهم الكـويف الزيـات ، اإلمـام القـدوة ،          )٤(
 ) . هـ١٥٨(اً ، عاملاً باحلديث والفرائض، من األئمة العاملني ، مات سنة قا�تاً ورع 
 ) .١/٢٦١(، غاية النهاية ) ١/٢٥٠(، معرفة القراء الكبار )٧/٩٠(السري  ،) ٦/٣٥٩(الطبقات  

عـةً للكتـب   جماىء حنوي لغوي ، له تصا�يف ، كـان  سهل بن حممد بن عثمان السجستا�ي البصري ، مقر: أبو حامت ، هو  )٥(
 ) . هـ ٢٥٥(يتَّجِر فيها ، له باع طويل يف اللغات والشعر ، مات سنة  
 ).١/٣٢(، غاية النهاية )١/٤٣٤(، معرفة القراء الكبار )١٢/٢٦٨(، السري ) ٢/٥٩(إ�باه الرواة  
مســـنده  لـــيس قـــوالً ، بـــل هـــو حـــديث عـــن الـــنيب صـــلى ا عليـــه وســـلم ، أخرجـــه إســـحاق بـــن راهويـــه احلنظلـــي يف  )٦(
املعجـم  ان ، املدينـة املنـورة ، وهـو يف    هــ ، مكتبـة اإلميـ   ١/١٤١٢عبد الغفـور بـن عبـد احلـق البلوشـي ، ط     / ت) ٥/٢٧١( 
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 ].٧٨/األعراف[  چڻ  ڻ  ٹ   ٹ    چ بالدار البلد ، كما قال  عز وتعاىل
 چڈ  ڎ  ڎچ غلـط بـيِّن  ، وقـد قـال ا جـل وعـز         هـذا  الـذي  قالـه أبـو  حـامت     :  قال أبو جعفـر   

 ٣ .)١( "يعين املالئكة  ال  اختالف بني أهل العلم  يف  ذلك]  ١٧/احلاقة[

 :الـــــــــــــــــــدراســـــة 
، وما ذهب إليـه أبـو     )٢( چڈ  چباجلمع ، وقرأه  محزة  باإلفراد  چڈ  چقرأ عامة القراء السبعة لفظ  

ووافقـت العربيـة ولـو بوجـه     إن القراءة إذا صح إسنادها ، ملا عليه مجاهري املفسرين والقراء ، فحامت  خمالف  ٦ 

، وقد وجه العلماء هاتني القـراءتني  ،  )٣(ل قادح  فيهاقو مل ينظر إىل، ووافقت رسم  املصحف ولو احتماالً ، 
وينبغـي  : " ادة اجلنس ، قال  الطربي  فذكروا أن قراءة اجلمع على موافقة لفظ لواقح ، وقراءة اإلفراد على إر

،  جاءت الـريح مـن كـل وجـه      :  فمعناها اجلمع أل�ه يقال أن يكون معنى ذلك أن الريح وإن كان لفظها واحداً ٩ 

 . ) ٤(" ٠٠٠فقيل لواقح لذلك 
************************** 

هـ  ، وغريهم ١٤١٣/سني البيهقي ، طبع دار املعرفة ألمحد بن احل) ١٠/٣٥(، والسنن الكربى )٢/٥٦(األوسط للطربا�ي  
 ) . ٨/١٥٥(ء النصري ، وهو ضعيف جداً وفيه أبو الدمها: ، ويف جممع الزوائد  
 ) . ٧٠٦(السلسلة الصحيحة . مبجموع طرقه وشواهده  صححه األلبا�يوقد  
 ). ٣/١٩٣(إعراب القرآن  )١(
ــراءات الســبع  : ينظــر مــذهب القــراء يف هــذه الكلمــة يف    )٢( ــوان يف الق ــن خلــف املقــرىء ، ت د  ) ١١٦(العن / ، إلمساعيــل ب
 ) .٢/٣٠١(، عامل الكتب ، بريوت ، النشر البن اجلزري ١/١٤٠٥ة ، طزهري زاهد وخليل العطي 
 ) .١٢ - ١/٩(النشر يف القراءات العشر . ينظر كالم ابن اجلزري يف ذكر أركان القراءة الصحيحة  )٣(
   ،)٣/٣٥٧(، احملرر الوجيز )٢/٥٣٨(، الكشاف )٣/٤٧(معامل التنزيل للبغوي : ، وينظر ) ١٤/١٩(جامع البيان  )٤(
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ن وهـو حسـ  ، وأ�كره أبو حامت ألجل توحيد لفظ الريح ومجـع النعـت   " : قراءة محزة ، وقال   )١(وذكرالقيسي 
 . ) ٢(" مبعنى املالئكة] ١٧/ احلاقة [ چڈ  ڎ  ڎچ قال ا تعاىل ذكره ، ألن الواحد يأتي مبعنى اجلمع ، 

 ٣ .)٣(وعلى هذا أهل التفسري  أن امللك ال يراد به ملك واحد بل جنس املالئكة ، فهو مجع 

 : الـــــرتجــيـــح 
أما قول أبـي حـامت فخـالف إمجـاعهم فـال يعتـرب وال        والراجح ما عليه مجاهري العلماء من صحة هذه القراءة ،

 ٦ .)٤("وإذا ثبتت القراءة فال جيوز ردها أو رد معناها" يعتد به 

 ] .٢٢/احلجر [  چڈ  ڈ    ژ ٹ ٹ  چ
************************** 

 ).  ١٤/٣١(، روح املعا�ي ) ٣/١٢٧(، فتح القدير )٣/٣٦٦(تفسري البيضاوي  

التبحـر يف  �ـي األ�دلسـي ، املقـرىء ، مـن أهـل      مكي بن أبي طالب حموش بن حممد بن خمتار القيسي القريوا: القيسي هو  )١(
 ) .  هـ٤٣٧(علوم القراءات والعربية ، وله تآليف حسنة يف علوم القرآن ، مات سنة  
  )١١٤(، والطبقات لألد�ه ودي )٢/٣٠٩(، وغاية النهاية )١/٣٩٤(، القراء الكبار)٣/٣٣١٣(إ�باه الرواة  
ـــ ، مؤسســـة ٢/١٤٠٥حـــامت الضـــامن ، ط/ ت د) ١/٤١٢(مشـــكل إعـــراب القـــرآن ملكـــي بـــن أبـــي طالـــب القيســـي    )٢( هـ
 . الرسالة، بريوت  

ــر  )٣( ــربي : ينظـ ــمرقندي )٢٩/٥٨(الطـ ــاف )٣/٤٦٧(، والسـ ــبري  )٢/٦(، والكشـ ــري الكـ ــور  )٣٠/٩٦(، التفسـ ــدر املنثـ ، الـ
 . وغريها من كتب التفسري ) ٨/٢٦٩( 
 ) .١/٨٩(قواعد الرتجيح للحربي  )٤(
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 . چژ  چ بيان أقوال العلماء يف معنى : مسألة 
 بن مسعود ": قال النحاس رمحه ا ١(قال عبد ا(  :حتمل الرياح  فتلقح السحاب وتَ  املاءريهم)٣(فيـدر  )٢( 

 ٣ .)٥(ثم ميطر  )٤( كما تدر اللقحة

 .  )٦(تلقح الرياح الشجر والسحاب ومترية : وقال ابن عباس 
 : قلت ، تلقح الشجر : فقال  ، چڈ  ڈ    ژچقلت للحسن :  )٧(وقال أبو رجاء

 ٦ .  )١(والسحاب: قال  ؟ والسحاب

************************** 
)١(           عـن رسـول ا بن مسعود اهلـذيل ، مـن السـابقني األولـني ، وفقهـاء الصـحابة ، مكثـر عبد ا   مـات سـنة ،)هــ  ٣٢(
 ) . ٥٤٥(، التقريب ) ٤/٢٣٣(، اإلصابة )٣/٢٨٠(الغابة  ، أسد)٣/١١٠(االستيعاب  
 ).١٥/٢٧٧(لسان العرب .  تستـخرجه وتَستَدره : وتَمتَريه الريح تَمري السحاب )٢(
 ).١/٨٥)(درر ( ، وخمتار الصحاح ) ٤/٢٨١(لسان العرب .  الريح تُدر السحاب وتَستَدره أَي تَستَـجلبه )٣(
 ) .٢/٥٨١)(لقح ( ، لسان العرب .... الناقة احللوب الغزيرة اللنب: قْحة واللَّقحة اللِّ )٤(

، واخلرائطـــي حممـــد بـــن جعفـــر يف مكـــارم     ) ٩/٢٢٣(، والطربا�ـــي يف املعجـــم الكـــبري   )١٤/٢٠(أخرجـــه ابـــن جريـــر    )٥(
ــدقاوي ، ط / ت د) ٢/٩٣٤(األخــالق   ــد�ي، و�ســبه الســيوطي ال   ١/١٤١١ســعاد اخلن ــة امل ـــ ، مطبع ــي حــامت ومل   ه ــن أب ب
 ) .٧/٤٨(جممع الزائد . ، وضعفه اهليثمي بيحيى احلما�ي ) ٥/٧٢(الدر : وينظر) ٧/٢٢٦١(أقف عليه  
 )٩٧٤(التقريب : ينظر . وبقية رجاله ثقات صدوق رمبا وهم ،: وإسناد اخلرائطي فيه املنهال بن عمرو  
أخرجــه  ، وبنحوه قال الضحاك وعبيد بن عمري ، )٥/٧٢(لدر ا ٠، وأبو عبيد وابن املنذر ) ١٤/٢٢(أخرجه ابن جرير  )٦(
 ) . ٧/٢٢٦١(عنهما ابن أبي حامت  
 . أبو رجاء حممد بن سيف األزدي احلُدا�ي، روى عن احلسن وعكرمة وآخرين ، ثقة  )٧(
 ) .٨٥٣(، التقريب )٢٥/٣٥٥(، هتذيب الكمال )٧/٢٨١(، اجلرح والتعديل ) ٣٧٣(طبقات خليفة  
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 . ح ثم حذفت منه الزوائدلقحة ومقلْىل أ�ه مجع مإيذهب ، )٢( لواقح   أي مالقح :وقال أبو عبيدة  
ولكنـه مجـع القحـة    ، وإمنا جيوز حذف الزوائد من مثل هذا يف الشعر ، وهذا بعيد : قال أبو جعفر   

 ٣ : هو على أحد معنيني ، والقح على احلقيقة بال حذف 

، تلقح السحاب والشـجر كمـا جـاء يف التفسـري      لقاح كأهناإأي ذات ، القح على النسب : جيوز أن يقال هلا  
 .  وهو قول أبي عمرو 
 ٦ ، )٣(حائل وعقيم :  مالوللش ،القح وحامل: والعرب تقول للجنوب ، القح أي حامل : وجيوز أن يقال هلا 

************************** 
بن حممـد  ألبي الشيخ عبد ا بن ) ٤/١٣٤١(هو يف العظمة و ،)٧/٢٢٦١(، وابن أبي حامت ) ١٤/٢١(ابن جرير  هجأخر )١(
عبيـــــــد، ذكـــــــره   هـ ، �شر دار العاصمة ، الرياض ، وأبو ١/١٤١١رضاء ا بن حممد املباركفوري ، ط/ حبان ، ت  
 ).٤/١٢٣٦(ه ، وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس حنو)٥/٧٢(السيوطي يف الدر  
، ومل يــذكر ابــن كــثري غــري هــذا املعنــى  )١/٤١٢(، وتبعــه مكــي يف مشــكل إعــراب القــرآن  ) ٣٧٧، ١/٣٤٨(جمــاز القــرآن  )٢(
 ) .٤/١٦٢(، وكذا السعدي )٢/٥٦٩( 
هـــ ، دار الكتــب العلميــة ، وابــن  ١/١٤١٠حممــد عبــد القــادر عطــا، ط / ت ) ٧١٨(أخــرج البخــاري يف األدب املفــرد ح  )٣(
ــة ح   الســين  ــوم والليل ــل الي ــان يف صــحيحه   ) ٣٠٠( يف عم ــن حب ــي يف الكــبري  ، والطرب)٣/٢٨٨(، واب ــاكم )٧/٣٧(ا� ، واحل
ــنيب : قــال  عــن ســلمة ) ٤/٢٨٥(  ــريح يقــول   كــان ال صــححه احلــاكم ، " اللــهم القحــاً ال عقيمــا : " إذا اشــتدت ال
األثريـــــــــة باجلبيـــــــــل ، ودار  �شر دار الدليل  هـ ،١٤٢٧/ ٣ط) ١٩٣ص ) (٧١٨(يف صحيح األدب املفرد ح  واأللبا�ي 
 ) .٥/٩١(ج )  ٢٠٥٨(الريان للطباعة والنشر ، بريوت ، ويف سلسلة األحاديث الصحيحة ح  
دار  هـ ، ١٤١٤حبيب الرمحن األعظمي، / البن حجر، ت) ٣/٢٣٩(املطالب العالية بزوائد املسا�يد الثما�ية : وينظر  
 ).٣/١٥٣(لصحيح املعرفة ، بريوت ، والتفسري ا 
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 .  )١("ت ومحلت واحدلَّفأقَ ]٥٧/األعراف[ چ �   �  �   �  چ وقال ا عز وجل 
 :دراســـــة الـــــــــــــــــــ

عبيـدة    ل مـن املسـألة السـابقة أن أبـا     حتص، والذي )٢(ما تقدم واقح تدل على وردت عدة روايات يف معنى ل ٣ 

يقــول لــواقح أي مالقــح علــى تقــدير مزيــد ، ويكــون  املــراد هبــا معنــى واحــداً وهــو أن الــريح ملقحــة للســحاب 
 :قوله ب )٣(وقد تعقبه ابن قتيبة معنى آخر والشجر ، ال حتتمل 

ضطره إىل هذا التفسـري  اولست أدري ما ، يريد أبو عبيدة أهنا تلقح الشجر وتلقح السحاب كأهنا تنتجه "   ٦ 

 ، وتعقبه الزركشي )٤(..." وهو جيد العرب تسمي الرياح لواقح والريح القحا ، هبذا االستكراه 

************************** 
سـليمان  ألبـي  ) ١/٦٧٩(غريـب احلـديث   : نظـر  اليت ال تنشيء سحاباً وال تأتي مبطر ، ي: اليت ال تنتج ، والعقيم : واحلائل  
ــابي ، ت     ــد اخلطـ ــن حممـ ــد بـ ــز   / محـ ــع مركـ ــاوي ، طبـ ــريم العزبـ ــد الكـ ــرى ،   عبـ ــة أم القـ ــي جبامعـ ــان البحـــث العلمـ اللسـ
عبـد ا  حملمـد بـن   ) ٢/٨٩(مبـهمات القـرآن    وهلا أمساء أخـرى كمـا يف تفسـري   ، )٥/٣٠٥١)(عقم (و ) ٢/١٠٥٧)(حول( 
 . اإلسالمي  هـ ، دار الغرب ١/١٤١١عبد ا عبد الكريم حممد ، ط/ يف ، ت ) هـ ٧٨٢(البلنسي ت  
 .، ومراده أن معنى أقلت ومحلت متفق ) ٢٠-٤/١٩(معا�ي القرآن  )١(
 ) . ٧٣ -٥/٧٢(، والدر املنثور )٧/٢٢٦١(أبي حامت ، وابن ) ٢٢ -١٤/٢٠(ينظر الطربي  )٢(
أبــو  حممــد عبــد ا بــن مســلم بــن قتيبــة  الــدينوري ، صــاحب التصــا�يف املفيــدة ، مفســر ، حمــدث ،  : ابــن قتيبــة هــو   )٣(
  ) .هـ ٢٧٦(مؤرخ ، أديب ، تويف سنة  
تـب ، بـريوت ، تـاريخ ابـن الـوردي لعمـر بـن        �شـر مكتبـة عـامل الك   ) ١/٣٨(أخبار القضاة حملمد بـن خلـف املشـهور بوكيـع       
  ) .١٧/٦٠٧(، الوايف بالوفيات ) ١٣/٢٩٦(م  ، السري �١٩٧٠شر دار بريوت ، ) ١/٢٤١(املظفر  
 . ، وساق شواهد من كالم العرب على ذلك )٢٠٢(تفسري غريب القرآن  )٤(
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 . )١( والواجب صون القرآن عن مثل هذا، أيضاً بأن هذا تفسري باملعنى 
  چ واستدل له بقوله تعـاىل  ، ويذهب النحاس إىل أهنا حتتمل معنيني ، فهي القح مبعنى حامل ، أي حتمل املاء 

أهنـا مبعنـى ملقحـة أي     : أي محلته ، وهـذا معنـى ظـاهر ، واآلخـر     ]٥٧/األعراف [ چ �   �  �   � ٣ 

مباملاء ، وهي كذلك تللغريها ، وهذا ظاهر أيضاً فإهنا تُح قح الشجر مبـا حتملـه مـن لقـاح فتنقلـه      ل السحاب
من مكان إىل مكان ، فهي القحة  وملْقحة لغريها، وهذا معنى قـول ابـن مسـعود الـذي صـدر بـه النحـاس ،        

هـا  وإلقاح،  هـا املـاء  هـا محلُ ولقح، فهـي القحـة ملقحـة    : " .. الطـربي  ،  قال  )٢(وهو أوفى األقوال وأصحها ٦ 

السحاب وساق بعده قول ابن مسعود، وعلق عليه بقوله  "  ها فيهعملُ والشجر :فقد بيبقولـه   ن عبد ا : "
 . )٣(أهنا هي الالقحة حبملها املاء وإن كا�ت ملقحة بإلقاحها السحاب والشجر "يرسل الرياح فتحمل املاء

************************** 
 ) .٣/٣٨٩(الربهان يف علوم القرآن  )١(
الكتـب  ، عـامل  ١/١٤٠٥مـري حممـد أمـني ، ط   عبـد األ / لألخفش سعيد بن مسـعدة ، ت د ) ٢/٦٠٢(معا�ي القرآن : ينظر  )٢(
 ) . ٣/١٧٧(، معا�ي القرآن للزجاج )٢٠٢(، تفسري الغريب البن قتيبة )٢/٨٧(بريوت ،ومعا�ي القرآن للفراء  
تفســـري مقاتـــل : ، وينظـــر ، وقـــد ذكـــر املعنـــيني مجـــع مـــن املفســـرين وإن كـــان ميلـــهم إىل األول  ) ١٤/٢٠(جـــامع البيـــان  )٣(
، ) ٥/٣٣٦(، والـــــثعليب ) ٢/٣٨٢(، وابـــــن أبـــــي زمـــــنني )٢/٢٥٣(، والســـــمرقندي )٣/١٧٧(، والزجـــــاج ) ٢/٢٠١( 
احملــــــرر  ، وفصل فيها ابن عطية يف )٢/٥٣٨(، الزخمشري )٣/٤٧(، والبغوي )٣/١٣٥(، والسمعا�ي )٣/٤٢(والواحدي  
ــراز   )١٠/١٢٠(  ــة ، والـ ــار أن الوجـــه ملقحـ ــان  )١٩/١٣٩(ي ، واختـ ــي حيـ ــدر   )٦/٥٨٠(، وأبـ ــيب يف الـ ــمني احللـ ، والسـ
، ) ٣/١٣٤(، والشــــنقيطي )١٤/٣١(، واأللوســــي ) ٥/٧٢(، وأبــــي الســــعود )٢/٢٩٢(، والثعــــاليب )٤/٢٩٣(املصــــون 
 . وغريها  
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 . )١(أي أهنا ملقحة لغريها وقد ذكر ابن اجلوزي أن أكثر األحاديث تدل على القول األول ،
 : الـــــرتجــيـــح 

فاآليـة حمتملـة للمعنـيني ، وكـل منـهما شـهدت لـه آثـار عـن السـلف ، وإن           ، ان صـحيح والذي يظهر أن القولني  ٣ 

  � �  چ  يف قولـه تعـاىل   ل الثـا�ي دل عليـه القـرآن    القـو كا�ت طائفـة مـن املفسـرين رجحـت األول ، فكـذا      

على أكثر من معنى ، كلها ة القرآن لداللة اللفظ الواحد ، وهذا من بالغ ابن مسعود قولُ، وبينه  چ �   �
 ٦ .صحيحة 

 وصـاحل  ، .....صاحل أن يكون مجع ال قح وهـي الناقـة احلبلـى     چژ  چ: قال الطاهر بن عاشور رمحه ا
ألن يكون مجع مح ، وهو الذي جيعل غريه القحاً ، أي الفحل إذا ألقح الناقة ، ومن بالغة القـرآن إيـراد هـذا   لق 

 ٩ .)٢(..الوصف إلفادة كال العملني اللذين تعملهما الرياح ، وقد فسرت اآلية هبما

************************** 
 ) . ٤/٣٩٣(زاد املسري  )١(
 ) . ١٤/٣٨(التحرير والتنوير  )٢(
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 ].٢٦/احلجر[ چه  ے  ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ٹ ٹ  چ 
 ) .الصلصال ( ذكر أقوال املفسرين يف املراد ب : مسألة 

 ٣  )٢( ن أبـي طلحـة  عـن علـى بـ   ،  بـن صـاحل   )١(رواه معاويـة  : أحـدمها  : فيـه قـوالن    " :رمحه ا النحاس قال 

 .)٣(ال الطني اليابس صلْالص : قال ، عن ابن عباس 
 . )٥(هو الطني الصلب  : وقال الضحاك ، هو الطني ييبس فتصري له صلصلة : عن قتادة  )٤(وروى معمر

************************** 
أمحد وابـن  فسري عن علي بن أبي طلحة ، وثقه مي ، قاضي األ�دلس ، راوي صحيفة التمعاوية بن صاحل بن حدير احلضر )١(
 ).هـ١٥٨(معني ، وضعفه غريهم ، مات سنة  
القـرى ودار  شر مركز البحـث العلمـي جبامعـة أم    أمحد حممد �ور سيف ، �/ لإلمام حييى بن معني ، ت د) ٢/٥٧٣(التاريخ  
ــق    ــأمون ، دمشـ ــا ١٣٩٩املـ ــة الثقـ ـــ، معرفـ ــن  ) ٢/٢٨٤(ت هـ ــد بـ ــي، ت ألمحـ ــد ا العجلـ ــيم  / عبـ ــد العلـ ــتوي ، عبـ البسـ
 ) .٩٥٥(هـ ، �شر مكتبة الدار ، املدينة املنورة ، التقريب ١/١٤٠٥ط 
علي بن أبي طلحة بن سـامل اهلـامشي الـواليب ، مـن كبـار التـابعني ، كـان عاملـاً بـالقرآن ومعا�يـه وأحكامـه ، وهـو صـاحب               )٢(
 ).١٤٣(التفسري اليت يرويها عن ابن عباس ، واعتمدها البخاري يف الصحيح ، مات سنة النسخة املشهورة يف  
 .وغريها ) ٢٤(، طبقات األد�ه وي ) ٧/٣٣٩(، هتذيب التهذيب )٥/٢٦٢(هتذيب الكمال  

 جماهـــد  ، وبنحوه قال )٧/٢٢٦٣(، وابن أبي حامت ) ٢٨-١٤/٢٧(وردت عدة روايات عنه بنحو هذا أخرجها الطربي  )٣(
 .أيضاً وهو عند الطربي  
 ) .هـ١٥٤(معمر بن راشد األزدي البصري، أبو عروة سكن اليمن ، إمام متقن ثقة ثبت فاضل ، مات سنة  )٤(
التقريـب  هــ ، دار طيبـة، الريـاض ،    ٢/١٤٠٥طأكـرم ضـياء العمـري ،    / خلليفة بن خيـاط العصـفري ،ت د  ) ٤٢٦(التاريخ  
 )٩٦١. ( 
 ).٧/٢٢٦٣(، وابن أبي حامت ) ٢٨-١٤/٢٧(الطربي : ينظر  )٥(
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 .)١("الصلصال املننت : " عن جماهد قال ، وابن جريج  رواه ابن جنيح : والقول اآلخر 
 چے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭچ  بـني لقـول ا جـل وعـز     أوإن كـان األول  ، لقـوالن حيـتمالن   وا: وقال أبو جعفـر  

 ٣  . ]١٤/الرمحن [

 . )٢(فإذا أخذته النار فهو فخار ، صلصال ما مل تأخذه النار : وحكى أبو عبيدة أ�ه يقال للطني اليابس 
 .ت الصو: والصلصلة      . )٣(  ل اجلوال صلْصكعدو املُ :                      وأ�شد أهل اللغة 

 ٦ . )٤(هو طني حر خيلط برمل فيسمع له صلصلة : وقال الفراء 

صـل  : أ�ه يقال  )٥(وحكى الكسائي، ثم أبدل من إحدى الالمني صاد ، وأما القول الثا�ي فاألصل فيه صالل 
 .)٦( صل اللحم وأصل إذا أ�نت

************************** 
 ) .١٤/٢٨(أخرجه الطربي  )١(
 ) .١/٣٥٠(جماز القرآن  )٢(
ــي  هـ ، دار الكتاب ١/١٤١٢حنا �صر احلتّي ، ط/ ، ت د) ٢٩٨(البيت لألعشى ميمون بن قيس ، وهو يف ديوا�ه  )٣( العربــ
ـــ ، ١/١٤١٨ط حممد أبو الفضل إبراهيم ، / عليق حملمد بن يزيد املربد ، ت) ٣/٧٣(وهو يف الكامل يف اللغة واألدب  ،  هـــ
 .          املكتبة العصرية ، صيدا 
 ) .٢٠٣(، قاله ابن قتيبة يف تفسري غريب القرآن "احلمار : " واملُصلْصِل  
 ) .٢٨/ ١٤(الطربي  ، والضحاك عند) ٧/٢٢٦٣(، وبه قال ابن عباس عند ابن أبي حامت )٢/٨٨(معا�ي القرآن  )٤(
 ) .هـ١٨٩(أبو احلسن علي بن محزة بن عبد ا األسدي الكويف ، إمام من أئمة اللغة والقراءة  ، مات سنة  )٥(
 ).١/٥٣٥(، غاية النهاية )١/١٢٠(، معرفة القراء الكبار )٣/٢٩٥(، وفيات األعيان )٥٨(�زهة األلباء  

 ) .٢٤ -٤/٢٢(معا�ي القرآن  )٦(
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 :الـــــــــــــــــــدراســـــة 
ذكر النحـاس يف  ، و )١(الطني احلر خيلط برمل فيسمع له صلصلة كما قال الفراءهو ال أن الصلصذكر أهل اللغة 

قـولني ، واختـار األول منـهما ، وهـو أ�ـه مبعنـى الطـني اليـابس ، وهـذا الـذي عليـه عامـة              ) الصلصال ( معنى  ٣ 

وضـع آخـر ، أي   املفسرين ، ويرون أن قول جماهد ضعيف ، ألن ا تعاىل شبه  الصلصال بأ�ه كالفخـار  يف م 
يف يبسه ، ال يف الـننت ، ألن الفخـار لـيس مبـننت ،       ]١٤/الرمحن [ چے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭچ  قوله سبحا�ه 

، واختـار ه الـرازي وضـعف    )٢(وهبذا يظهر قول اجلمهور على قول جماهد ، وذكر الطربي أ�ه أوىل بتأويل اآليـة   ٦ 

ولو كان كو�ه صلصـاال  ، مغايرا لكو�ه محأ مسنو�ا فوجب أن يكون كو�ه صلصاال : " قول جماهد وتعقبه بقوله 
، )٤(،  وتفسري اآلية باآليـة أوىل )٣("عبارة عن الننت والتغري مل يبق بني كو�ه صلصاال وبني كو�ه محأ مسنو�ا تفاوت

 ٩ .)٥(سورة الرمحن الدالة على املغايرة، وذكر الشنقيطي أ�ه احلق بدليل آية )٤(أوىل

 : الـــــرتجــيـــح 
************************** 

) صلصــل ( ، ولســان العــرب ) ١/١٥٤)(صلصــل ( خمتــار الصــحاح : وينظــر) ٦/٣٦١( واختــاره البخــاري ، فــتح البــاري )١(
 )١١/٣٨٢. ( 
، وابـــن أبـــي زمـــنني )٢٠٣(، وابـــن قتيبـــة كمـــا يف تفســـري الغريـــب ) ٢/٢٠٢(، وهـــو اختيـــار مقاتـــل ) ١٤/٢٨(الطـــربي  )٢(
ي يف وضـــــح الربهـــــان ، والغز�ـــــو)٣/٥٩(، وابـــــن عطيـــــة ) ٢/٥٤٠(، والزخمشـــــري ) ٥/٣٣٩(، والـــــثعليب ) ٢/٣٨٣( 
 ) .٥/٧٣(، وأبي السعود ) ٢/١٤٥(، وابن جزئ ) ٣/٣٦٧(، والبيضاوي ) ١/٣٦٨(واإلجياز ) ١/٤٩٣( 
 ) .١٩/١٤٣(مفاتيح الغيب  )٣(
 ) .١/١٢٨(، وقواعد التفسري للسبت )١/٣١٢(، وقواعد الرتجيح للحربي )٢/٥٥١(قاله ابن كثري يف تفسريه  )٤(
 . )٢/٢٧٤(أضواء البيان  )٥(
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، وداللـة  ل السـلف  ا، وأقوىل بدليل القرآن الكريم ه عامة املفسرين هو  الصواب إن شاء ا تعاما ذهب إليو 
، مـن طـني الزب   : خلـق اإل�سـان مـن ثالثـة      : "ه  ما أخرجه الطربي وغريه عن ابن عبـاس قـال   نيبيو، اللغة 

، الــذي يصــنع منــه الفخــار  والصلصــال املرقــق ، والطــني الــالزب الــالزق اجليــد  ، ومحــأ مســنون ، وصلصــال  ٣ 

 .)١(" واملسنون الطني فيه احلمأة 
أوال تـراب   فـبني أ�ـه  ،  أوضح  أطوار هذا الطني الذي خلق منه آدم  تعاىل  ا وقد ذكر الشنقيطي أن  

گ  گ    ...چ   تعاىلوقوله ،  ]٥٩/آل عمران [ چے  ے  ۓ    هہ   ہ   ہ    ہ  ه  ه   هچ   بقوله ٦ 

  ]١١/الصـافات [ چگ  گ  ڳ  ڳگچ فصـار طينـا يعلـق باأليـدي      لَّبـ  ه�ـ إثم ،  ]٥/احلج [چ..ڳ  ڳ
ــه  ــون [ چگ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱچوقولـــــــ ــه    ]١٢/املؤمنـــــــ ه      ه  ه     ه  ے   چوقولـــــــ

،   ]٢٦/احلجـر [ چڭ  ڭ  ڭ    چن أن ذلـك الطـني أسـود وأ�ـه مـتغري بقولـه هنـا        وبي، ..  ]٧/السجدة[چ ٩ 

وبيبس حتى صار صلصاال أيضا أ�ه ي ن ،   أي تسمع لـه صلصـلة مـن يـ به  ے  ے    ۓ  ۓ چ ه بقولـه  س

روى قـد  و، )٢(اىل والعلم عند ا تعـ   ]١٤/الرمحن [ چے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭچ  وقوله   ]٢٦/احلجر [ چ
 ١٢ .)٣(حنوه  بإسناد صحيحالطربي عن قتادة 

 ].٢٦/احلجر[ چه  ے  ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ٹ ٹ  چ 
 .، والراجح من ذلك ) مسنون (املفسرين يف معنى تالف اخ: مسألة 

************************** 
 ).١٤/٢٨(تفسري الطربي  )١(
 ) .٢٧٥ -٢/٢٧٤(أضواء البيان  )٢(
 ).٦/٣٦٤(احلافظ يف فتح الباري  وهذه الرواية صححها، ) ١٤/٢٨(تفسري الطربي  )٣(
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 ويف املسنون أربعة أقوال  ":قال النحاس رمحه ا : 
: املسـنون  : " قـال   ، عـن ابـن عبـاس    ، عـن سـعيد بـن جـبري    ،  )١( عن مسلم، عن األعمش ، روى سفيان 

ے   چ: قـال   ، سعيد بن جـبري  عن، عن مسلم ، عن األعمش ، )٣(وكذلك روى قيس بن الربيع ، )٢(" املننت  ٣ 

وروى ابــن ، وهــو املــننت  چڭ  ڭ  ڭ  چ  مــن طــني الزب وهــو اجليــد و ]١٤/الـرمحن  [ چۓ  ۓ  ڭ  ڭ
 . )٤("هو املننت: "قال  ، عن جماهد، ابي جنيح 

 ٦ أبو عمـرو الشـيبا�ي أن قـول ا   وزعم ، )٥(وذهب اىل هذا القول من أهل اللغة الكسائي وأبو عمرو الشيبا�ي 

فهـذا   إحـدى النـو�ني هـاء   فأبـدل مـن   ، وأن األصـل فيـه مل يتسـنن    ، من هـذا  ] ٢٥٩/البقرة [چ ��چعاىل ت
 . قول

 ٩ .)٦(وهو مذهب أبي عبيدة أن املسنون املصبوب : والقول األخر 

************************** 
 .مسلم بن عمران الكويف البطني ، روى عن ابن جبري وجماهد وغريهم ، ووثقه أمحد وابن معني  )١(
 ).٩٤٠(، التقريب )٢٧/٥٢٦(، هتذيب الكمال )٧/٤٤٦(ابن حبان ، ثقات )٨/١٩١(اجلرح والتعديل  

 ) . ٥/٧٧(، والدر ) ٣/١٥٥(التفسري الصحيح .  وإسناده صحيح على شرط مسلم، )١٤/٢٩(أخرجه الطربي  )٢(
 ) .هـ١٦٠(قيس بن الربيع األسدي الكويف ، روى عن األعمش وغريه ، صدوق تغري ملا كرب ، مات  بعد سنة  )٣(
 )٨٠٤(، التقريب )٢٤/٢٥(هتذيب الكمال ) ٧/٩٦(والتعديل  اجلرح 
 ) . ٣/١٥٥(التفسري الصحيح : ، وينظر)١٤/٢٩(أخرجه الطربي عنه ، وعن قتادة والضحاك  ومعمر  )٤(
 ) .هـ ٩٥( هو سعد بن إياس ، الكويف  ، ثقة خمضرم ، مات سنة  : أبو عمرو الشيبا�ي  )٥(
 ) .٣٦٨(، التقريب ) ١٠/٢٥٨(الكمال  ، هتذيب) ٤/٤٧(التاريخ الكبري  
 ). ٨/٣٧٩(، وبه قال البخاري ، الفتح )١٤/٢٩(، وذكره الطربي ومل ينسبه )١/٣٥١(جماز القرآن  )١(
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فهـذا مبعنـى   ، )١( املسـنون الرطـب   :قال ، عن ابن عباس ، عن علي بن أبي طلحة ، وروى معاوية بن صاحل 
، سـننت الشـيء أي صـببته    : وهذا قول حسـن أل�ـه يقـال    ، وهو رطب  إالَّ أل�ه ال يكون مصبوباً،  املصبوب

 ٣ .املاء لكان مؤسناً نسأَ ولو كان هذا من )٢( )اًاملاء على وجهه سن نن احلسن كان يسأ ( ويف احلديث

 .)٣(حلديدمن سننت ا وال يكون إال متغرياً، قول الفراء وهو احملكوك : والقول الثالث 
 .)٤(ة الوجهنمن س، أ�ه املصبوب على مثال وصورة : والقول الرابع 

 ٦  :الـــــــــــــــــــدراســـــة 

************************** 
التفســري  إىل ابن عباس ،  وإسناده حسن ،)٥/٧٧(، وابن املنذر ، الدر )٧/٢٢٦٣(، وابن أبي حامت ) ١٤/٣٠(الطربي  )٢(
 .مت بشري حك/ د ) ٣/١٥٥(الصحيح  
سـعيد اللحـام ،   / ا بن حممد بن أبـي شـيبة، ت    للحافظ عبد) ١/٨٧(هذا األثر يروى عن ابن عمر ، وهو يف املصنف  )٣(
غريـب احلـديث للخطـابي    ". صب املاء صباً سهال"أن معناه هـ ، دار الفكر ، بريوت ، وذكر اخلطابي وغريه ١/١٤٠٩ط 
هـــ ، دار الكتــب ١/١٤٠٥قلعجــي، طعبــد املعطــي أمــني  / ت د) ١/٥٠٥( ي، وغريــب احلــديث البــن اجلــوز ) ١/٤٣٩( 
 .العلمية  
املتغري ، وا أعلم ، أُخـذ مـن سـننت احلجـر علـى احلجـر، والـذي خيـرج مـن بينـهما يقـال            : املسنون : " �ص قول الفراء   )٤(
 ).١٤/٢٩(جامع البيان  " بتمامه  عن بعض أهل الكوفة:" ، وذكره الطربي بقوله)٢/٨٨(معا�ي القرآن " السنني : له  
، وأصــل هــذا القــولِ روايــةٌ عــن ابــن عبــاس، أخــرج الطســيت أن �ــافع بــن األزرق ســأله عــن  ) ٢٦ - ٤/٢٤(معــا�ي القــرآن  )٥(
  والقرطيب يف تفسري سورة البقرة  ،)٣/٤٤(وحكاه الواحدي يف الوسيط )٥/٧٧(، الدر "املصور : " املسنون قال  
  
ــيبويه  الطربي ومل  ، وذكره)١/١٩٣(  ــاره الزخمشــــري ) ١٤/٢٩(يســــم ســ ــاوي ) ٢/٥٤٠(، واختــ ، ) ٣/٣٦٨(، والبيضــ
 ).١٤/٣٤(، واأللوسي ) ٢/٢٤٠(والنسفي  
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، إ�ـه حسـن   : عن القول الثـا�ي   تقارب ، وقول النحاس، وفيها )١() مسنون (ل املفسرين يف معنى اتعددت أقو
�ظـره ، أل�ـه  إذا كـان    وهـذا يـدل علـى قـوة فهمـه ودقـة        هـا، أل�ه مبعنى مصبوب ، يرى أ�ه  أظهر األقوال وأمجع

مـن  ويكون على مثال وصورة ، كما هو احلال فيما يعمل من الطني ، ميكن أن يسيل  وينبسط كان رطباً  طيناً ٣ 

إذ " الرطـب  " ومـرة  " املـننت  : " قـال مـرة   بعـدة معـانٍ ، ف   ابن عباس خزف وأوانٍ وغريها ، و قد فسره 
فيه ، وذكر الرازي عن الثـا�ي  أ�ـه  يعـود إىل قـول أبـي عبيـدة ، أل�ـه إذا كـان رطبـاً يسـيل           الوصفان متحققان 

 ٦ .)٢(وينبسط على األرض ، فيكون مسنو�اً مبعنى أ�ه مصبوب 

، " �ـه ال يكـون مصـبوباً إال وهـو رطـب     أل" :ذا القول بالعقل أيضاً حـني قـال   واستشهد النحاس على حتسني ه
  سـن : أي صـببتُه ، ففـي املفـردات     :  ؤيده اللغة فـإن معنـى سـننت الشـيء    وتـوهذا ظاهر يف كل مصبوب ، 

 ٩ .)٣(سننت املاء أي أَسلْتُه : وباعتبار اإلسالة  قيل .... احلديد إسالته وحتديده 

 لرواية ، موافقني بذلك اتغري لو�ه ورحيه من طول مكثه ما ) املسنون ( املفسرين إىل أن وذهبت طائفة من  
: ،  وخلص ابن عطية  إىل أ�ه  يرتتـب يف مسـنون   )١(تقدمة عن ابن عباس ، وذكر القرطيب أ�ه قول اجلمهور امل

وإمــا أن يكــون مبعنــى املصــبوب  شــيئا بعــد   ، ..إمــا أن يكــون مبعنــى حمكــوك حمكــم العمــل أملــس الســطح     ١٢ 

************************** 
مفــاتيح ، وذكــر الــرازي ســتة أقــوال ، ) ١٥٨-٣/١٥٧(ذكــر املــارودي أ�ــه قيــل يف مســنون ســبعة أقــوال ، النكــت والعيــون  )١(
 ).٤/٣٩٨(يف زاد املسري أربعة أقوال  ، وذكر ابن اجلوزي)١٩/١٤٣(الغيب  
 )١٩/١٤٣(مفاتيح الغيب  )٢(
 ) .٢٤٥ -٢٤٤(املفردات  )٣(
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، وهـذا  )٢( ورةفمعنى اآلية على هذا من محأ مصبوب موضوع بعضه فوق بعض على مثال وص،  ...شيء 
 .توفيق بني األقوال بديع 

مـا   صـح فيـه  على ما تقدم من أ�ه املتغري من حال إىل حال ، و دلَّ) مسنون  (وإذا ترتبت كل هذه املعا�ي يف  ٣ 

فـألقي علـى األرض حتـى    ، خلـق آدم مـن أديـم األرض     ":  ابن عباس  قولُتقدم من األقوال ، وجيمع هذا 
، ثـم خلقـه ا بيـده    ، وهـو املـننت   ،  مسـنو�اً  ثم ترك حتـى صـار محـأً   ، ني امللتزق وهو الط،  الزباً صار طيناً

، فـذلك الصلصـال    إذا ضرب عليه صلصل، كالفخار  فصار صلصاالً، حتى يبس  مصوراً أربعني يوماً فكان ٦ 

 .)٣("والفخار مثل ذلك
فعجن باملاء فصـار طينـا   ، كان تراباًفي األول ف "ه �شأ من ا�تقاله من طور إىل طورفهذا التغري يف صفته وهيئت

 ٩ .)٤( "فال تناقض االًصلْفصور ويبس فصار ص، فخلص فصار ساللة ،  فمكث فصار محأً، 

************************** 
معـا�ي القـرآن   ، والزجـاج ،  )٦/٣٦١(فـتح البـاري    هو قول الفراء كما تقدم ، واختاره البخاري أيضاً ، ك أحاديث األ�بيـاء  )١(
ــراب   )٣/١٧٩(  ــاس يف اإلعـ ــه النحـ ــه عنـ ــا )٣/١٩٤(، و�قلـ ــه قـ ــل ل ، وبـ ــربي  ) ٢/٢٠٢(مقاتـ ــاره الطـ ، )١٤/٣٠(، واختـ
، )١٠/٢١(والقـرطيب  ، )٣/١٣٧(، والسمعا�ي ) ٥/٣٣٩( ، والثعليب) ٢/٣٨٣(، وابن أبي زمنني )٢/٢٥٤(والسمرقندي  
 ) .٢/٢٧٤(، والشنقيطي ) ٣/١٢٩(، والشوكا�ي )٢/١٤٥(وابن جزئ  
 ) .٢/٢٧٤(ضواء ، وقال بنحوه الشنقيطي يف األ)٣/٣٥٩(احملرر الوجيز  )٢(
 ) .١٠/١٦(، وذكره القرطيب )٥/٧٧(، وعزاه السيوطي البن عساكر )٣/٤٤(أخرجه الواحدي يف الوسيط  )٣(
 ) .١٤/٣٤(ي أيضاً ، وينظر روح املعا�ي لأللوس)٢/٢٤٠(تفسري النسفي  )٤(
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 : الـــــرتجــيـــح 
وبالنظر يف هذه األقوال تبني يل أن عبارات املفسرين متقاربة وأن اآليـة حتتمـل مـا قيـل فيهـا ، فكلـها تعـرب عـن         

السالم من طور إىل طور ، وال تنايف بني هذه األقوال ، وإن كان القول بأ�ه املتغري يناسـب  ا�تقال خلق آدم عليه  ٣ 

 .ا�تقاله من حال إىل حال وجيمع هذه األقوال ، والعلم عند ا تعاىل 
 . ]٣١-٣٠/احلجر[ چ�  �ی       ی  ي  ي    �*  �   �  �  �ٹ ٹچ 
 ٦ .أم ال ؟ وبيان الراجح  االختالف يف إبليس ، أهو من املالئكة: مسألة 

************************** 
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 قال النحاس رمحه ا : 
 .استثناء ليس من األول : )١(قال أبو إسحاق  "

 ٣ . منهم  وال كان، إن إبليس ليس من املالئكة : يذهب إىل قول من قال 

 واملالئكة مل ختلق مـن ، يدل عليه أن ا جل وعز أخرب�ا أ�ه خلق اجلان من �ار ، وهذا قول صحيح  
 . )٢("�ار

 ٦  :الـــــــــــــــــــدراســـــة 

 : للمفسرين يف هذه املسألة قوالن مشهوران 
وقتادة والضحاك ، وابن مسعود ، أن أبليس من املالئكة ، واستشهدوا لذلك بروايات عن ابن عباس : األول 

 ٩ عن ،  )٣( أسباطمنها ما أخرجه الطربي بإسناده عن ، وابن جريج وغريهم من السلف ، 

بـن  اعـن  ، )٣(وعـن مـرة   ، بـن عبـاس   اعـن  ،  )٢( وعـن أبـي صـاحل   ، )١(يف خرب ذكره عن أبي مالك  )٤(دي الس
فجعـل  ، ملـا فـرغ ا مـن خلـق مـا أحـب اسـتوى علـى العـرش          :  وعن �اس مـن أصـحاب الـنيب   ، مسعود 

************************** 
 ) .٣/١٧٩(هو الزجاج ، وكالمه يف معا�ي القرآن وإعرابه  )١(
 ) . ٣/١٩٤(اب القرآن إعر )٢(
: ابن حجـر  قه ابن معني ، وضعفه أمحد ، قال أسباط بن �صر اهلمدا�ي ، الكويف ، روى عن إمساعيل السدي وغريه ، وث )٣(
 .صدوق ، كثري اخلطأ، يغرب  
امعة العلمي جبحممد �ور سيف ، �شر مركز البحث  أمحد/ ت د) ٧١(تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن حييي بن معني  
 ) .١٢٤(،، التقريب )٢/٣٣٢(أم القرى ودار املأمون، دمشق ، اجلرح  
 ) .١٢٧(إمساعيل بن عبد الرمحن السدي ، كان عارفاً بالوقائع وأيام الناس، صدوق يهم ، مات سنة  )١(
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ن ألهنـم خـزان اجلنـة    وإمنا مسوا اجل، وكان من قبيلة من املالئكة يقال هلم اجلن ، إبليس على ملك مساء الد�يا 
ثـم سـاق   . )٤( مـا أعطـا�ي ا هـذا إال ملزيـة يل    : وقـال  ، فوقع يف صـدره كـرب   ً وكان إبليس مع ملكه خاز�ا، 

 ٣ . هد هلذا القول عن مجاعة من السلفعدة روايات تش

 أ�ـه غـري مسـتنكر أن   واختار هذا القـول الطـربي ومجاعـة ، وحجتـهم يف ذلـك اآلثـار الـواردة عـن السـلف ، و         
جل ثناؤه خلق أصناف يكون ا مالئكته من أصناف مـن �ـار    من �ور وبعضـاً  فخلق بعضاً، شتى  من خلقه

 ٦ ، اخلرب عما خلق منه مالئكته  -جل ثناؤه - ل اُوليس فيما �ز، وبعضا مما شاء من غري ذلك 

ق لـَ أن يكـون خ  كان جـائزاً إذ ، عن معناهم  وإخباره عما خلق منه إبليس ما يوجب أن يكون إبليس خارجاً
وأن يكـون أفـرد إبلـيس بـأن خلقـه مـن �ـار السـموم دون سـائر          ، من مالئكته مـن �ـار كـان منـهم إبلـيس       صنفاً

************************** 
 ) . ١٤١(، التقريب ) ٢/١٨٤(، اجلرح والتعديل ) ١/٣٦٠(التاريخ الكبري  
 . اري الكويف ، اشتهر بكنية ، روى عن بعض الصحابة ، ثقة أبو مالك ، غزوان الغف )٢(
  ). ٧٧٦(، التقريب )٢٣/١٠٠(، هتذيب الكمال )٥/٢٩٣(، ثقات ابن حبان )٢/٢٦٨(تاريخ ابن معني  
 . ضعيف مدلس : باذان ، موىل أم ها�ىء بنت أبي طالب ، قال ابن حجر : أبو صاحل باذام ويقال  )٣(
  ) .١٦٣(، التقريب )٤/٦(، هتذيب الكمال )٢/٦٨( ، الكامل)٢/٤٣١(اجلرح  

مسـعود  بادتـه ، ثقـة عابـد ، روى عـن ابـن      امللقب مبرة الطيـب ومـرة اخلـري لع    –بسكون امليم  –مرة بن شراحيل اهلمدا�ي  )٤(
 .وقيل بعد ذلك ) هـ  ٧٦(وغريه الصحابة ،  مات سنة  
 ) .٩٣٠( ، التقريب) ٤/٧٤(، والسري ) ٢٧/٣٧٩(هتذيب الكمال  
 ) .١٥/٢٥٩(جامع البيان  )٥(
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ملا ركب فيه من الشهوة واللـذة  ، له �سل وذرية  يكونن إجه أن يكون من املالئكة خرِوكذلك غري م، مالئكته 
 .ا به من املعصية ملا أراد ، اليت �زعت من سائر املالئكة 

عن أ�ه من اجلن فغري مدفوع أن ي وأما خرب اـ ى مـا اجـنت مـن األشـياء عـن األبصـار كلـها جِ       سمفيكـون  ،  اًن ٣ 

 . )١( آدم  إبليس واملالئكة منهم الجتناهنم عن أبصار بين
كمـا   )٢( ثين منـهم اسـتُ  ثـم ،  لـذلك فـدخل يف اخلطـاب معهـم    وإمنا كـان معهـم ،   أ�ه ليس من املالئكة ، : الثا�ي 

أن ا خلـق خلقـاً    : مفادهـا  ينسب الرجل إىل القبيلة باحللف وليس منها ، وهـي روايـة  عـن ابـن عبـاس ،       ٦ 

، ثم خلق هؤالء : قال فأمرهم بالسجود آلدم فأبوا فأحرقهم ، ثم خلقاً آخر فأمرهم بذلك فأبوا ، فأحرقهم ، 
 . الذين أبوا أن يسجدوا آلدم إبليس من  وكان، فقالوا �عم ،  اسجدوا آلدم : فقال 

ما كـان إبلـيس مـن املالئكـة طرفـة       ":اللة القرآن عليه ، قال احلسن وذهب احلسن وابن زيد إىل هذا القول لد ٩ 

 .)٣("وإ�ه ألصل اجلن كما أن آدم أصل اإل�س ، عني قط 
 :   واحتج أصحاب هذا القول وأجابوا عن القول اآلخر بأوجه من أظهرها ما يلي

************************** 
ــل   )١( ــاره مقاتــ ــربي ) ٢/٢٠٣(اختــ ــثعليب )٢٦١ -١٥/٢٥٩(، والطــ ــمعا�ي ) ٥/٣٤٠(، والــ ــدي )١/٦٧(، والســ ، والواحــ
ــوي )٢/٦٦٤(  ــة )١/٦٣(، والبغــ ــن عطيــ ــرطيب ) ١/١٧٨(، وابــ ــاوي )١/٢٩٤(، والقــ ــفي ) ١/٢٩٥(، والبيضــ ، والنســ
 ).٥/٧٥(السعود  ، وأبو) ١/٤٨(، والثعاليب )١/٣٧( 
 ).٣/٩١(و ) ٢/٥٤١(و ) ١/١٥٦(الكشاف  )٢(
 -١٥/٢٥٩(و ) ٢٢٧-٢٢٤، ١/٢٠٣(، الطربي )٢/٤٠٤(تفسري عبد الرزاق : ينظر يف ذكر هذه اآلثار بطرقها  )٣(
 ). ١/٧٧( وصحح ابن كثري اإلسناد إىل احلسن ، )٤٠٣ -٥/٤٠١(الدر املنثور ) ٢٦١ 
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-  چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٷٹ ٹ چ أخرب يف كتابه أ�ـه خلـق إبلـيس مـن �ـار السـموم        -جل ثناؤه  -أن ا 

ومل خيـرب عـن املالئكـة أ�ـه     ،  ]١٥/الـرمحن [ چڭ  ۇ     ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ ومن مـارج مـن �ـار    ، ]٢٧/احلجر [
 ٣  . خلقها من شيء من ذلك

-  چهٹ    ٹ     ۀ        ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ     ه  چ جلــــنمــــن ا إبلــــيس  أخــــرب أن -جــــل ثنــــاؤه -وأن ا 

 .فغري جائز أن ينسب إىل غري ما �سبه ا إليه : قالوا ، ] ٥٠/الكهف[
ڭ     ڭه  ه  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭچ واملالئكـة ال تتناسـل وال تتوالـد    ، قالوا وإلبلـيس �سـل وذريـة     - ٦ 

 ]  .٥٠/الكهف[ چۇ  ۇ   
-   ه رجـيم ملعـون مطـرود مـن الرمحـة فاسـق موعـود بالنـار يف آيـات مـن كتابـه ،            وصفه بأ -تعاىل –أن ا�

 ٩  �  �  �  �  چ بـأهنم معصـومون مـن الكفـر والعصـيان فقـال سـبحا�ه         عامـاً  ووصف املالئكة وصـفاً 

ج أحـد منـهم عـن مقتضـاه إال     اخـر وهذا وصـف الزم  دائـم ، وال ميكـن إ   ] ٦/التحريم[چ  �  �  �  �
مـن  املالئكـة  ره الطربي وغريه يف احتجاجهم للقول األول من إمكا�يـة خلـق صـنف مـن     بدليل صحيح، وما ذك

النار حيتاج  إىل الدليل الصحيح أيضـاً ، ومـا ذكـروه مـن أوجـه تقـوم علـى االحتمـال والنظـر ، الـذي ال يصـلح             ١٢ 

 . )١(صرحياً إلثبات مثل هذا األمر، إال أن  يكون صحيحًا
 بليس من املالئكة مع دعواه عصمتهم إاجلواب على من ادعى أن  قشي وأ�ت تعلم أ�ه: ويف روح املعا�ي 

************************** 
 ) .٣/٢٩١(، أضواء البيان )٢/١٩٦(، الرازي )٢/٦٧٩(الكشاف  )١(
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 .)١( وال بد أن يرتكب خالف الظاهر يف هذه اآلية
علـى أن اجلـن خلـق آخـر غـري      الصـحيحة  على أ�ه مـن اجلـن ، ودلـت السـنة      ويوضح ما تقدم أن القرآن دلَّ -

ر ، وخلـق اجلـان مـن مـارج  مـن �ـار ، وخلـق آدم ممـا         ت املالئكة مـن �ـو  قَلخ : )، قال النيب خلق املالئكة  ٣ 

 .)٢( )وصف لكم 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ     ڀ چ     ٹ  ٹ وملـا ورد يف القــرآن مــن التفريــق بــني املالئكــة واجلــن   -

وهذه اآلية صرحية يف  ] ٤١،  ٤٠/سبأ[ چٹ  ٹ  ڤ   ٹٹ ٿ    ٿ         ٿ  ٿڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ * ٦ 

٣(كلَواملَ الفرق بني اجلن( . 
-  أو يعملـون يف اجلنـة مـردود    اجلنـة   ة�ـ زخ يعين أهنـم كـا�وا مـن     ما احتج به أصحاب القول األول من أن اجلن
وال ميكــن تعليــل تــرك ، جود لكو�ــه جنيــاًشــعر بتعليــل تركــه للســامل چٹ    ٹ     ۀ        ۀ  ہ  چتعــاىل قولــه ب ٩ 

 . )٤(فيبطل ذلك ا أو عامال فيهللجنة  السجود بكو�ه خاز�اً
ال يصار إليه إال لضـرورة أو بقرينـة خترجـه    فهو عدول عن الظاهر  )صار(يف اآلية بــ ) كان ( لهم لـ وأما تأوي -

 ١٢ .  )٥(األصل بقاء النص على ظاهره  عن الظاهر ، إذ

************************** 
 ) .١٥/٢٩٣(روح املعا�ي  )١(
العربــي ، م ، دار إحيــاء الــرتاث ٢/١٩٧٢ي، طحممــد فــؤاد عبــد البــاق/ ت) ٢٩٩٦(أخرجــه مســلم ك الزهــد والرقــائق ح  )٢(
 .، وغريهم )١٤/٢٥(، �شر مؤسسة قرطبة ، القاهرة ، وابن حبان )٦/١٥٣(بريوت ، وأمحد يف املسند  
 ) . ٢/١٩٦(فسري الرازي ت )٣(
 ) . ١٥/٢٩٢(، وروح املعا�ي )٢/١٩٦(، والرازي )٢/٦٧٩(الكشاف  )٤(
 ) . ٢١/١١٦(و ) ١٩٦ -/٢(تفسري الرازي  )٥(
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الروايـات عـن    ما استدل به الطربي ومن وافقه من الروايات ال خيلو من مقال ، فقد ذكر ابن كثري روايـة مـن   -
بن عباس اوهذا اإلسناد إىل ، وفيه أشياء فيها �ظر يطول مناقشتها ، هذا سياق غريب : ابن عباس ثم قال 

فهـذا اإلسـناد إىل   " : وقـال   ، ، ثـم ذكـر روايـة السـدي عـن ابـن عبـاس وابـن مسـعود         يروى به تفسري مشهور  ٣ 

فلعـل بعضـها مـدرج لـيس مـن كـالم       ، ت كـثرية  ويقـع فيـه إسـرائيليا   ، هؤالء الصحابة مشهور يف تفسري السدي 
 .)١(، وقال حنوه يف تفسري آية سورة الكهف "  الصحابة

 ٦ وأظهـر احلجـج يف املسـألة    ، ل عليهـا  كله مـن اإلسـرائيليات الـيت ال معـو     " :وقال الشنقيطي عن هذه الروايات 

وهـو أظهـر شـيء     چہ  ہ  ہ     هۀ  ہ  ٹ    ٹ     ۀ    چألن قولـه تعـاىل    ، إ�ه غري ملـك  : حجة من قال 
 .)٢( والعلم عند ا تعاىل، يف املوضوع من �صوص الوحي 

ومن املفسرين من اضطرب يف هذه املسألة فقرر أوالً أ�ه من املالئكة مبـا احـتج بـه أصـحاب القـول األول ، ثـم        ٩ 

 .)٣(عدل عن ذلك إىل القول الثا�ي واستقر عليه 

************************** 
 ) .٣/٩٠(، و ) ٢/٥٥١(، و ) ٧٨  -١/٧٧(تفسري القرآن العظيم  )١(
يف البيـان يف  ) هــ  ٥٧٧ت (مـد، ابـن األ�بـاري    ، وقدم هذا القـول أبـو الربكـات عبـد الـرمحن بـن حم      ) ٣/٢٩١(أضواء البيان  )٢(
احلسـني  وجـزم بـه أبـو البقـاء عبـد ا بـن       طه عبد احلميـد طـه ومصـطفى السـقا ،     / ت د ) ١/٧٤(غريب إعراب القرآن  
البـابي احللـيب ، القـاهرة ،    حممد البجاوي ، طبع مطبعة عيسـى   علي/ ، ت )١/٥١(العكربي يف التبيان يف إعراب القرآن ل 
، وحممـد بـن عثـيمني يف    )١/٤٢٣(ر بـن عاشـور يف التحريـر والتنـوير     ، ومن املتأخرين الطاه) ٦/١٦٩(بو حيان يف البحر وأ 
 . هـ ، �شر مكتبة ابن اجلوزي ، الدمام ١/١٤٢٣ط) ٩١(تفسري سورة الكهف  
  عنه إىل القول بالظاهر  ، ثم عدل) ١/٦٦(منهم الشوكا�ي الذي قدم قول اجلمهور عند ذكر القصة يف سورة البقرة  )٣(
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 : الـــــرتجــيـــح 
ه النحاس وشيخه الزجاج ومـن وافقهـم هـو القـول الـذي ظهـر يل رجحا�ـه ، لقـوة أدلتـه مـن القـرآن            وما اختار

الكريم ، والسنة النبوية ، وما أورده أصحابه مـن احلجـج البينـة ، وأمـا القـول الثـا�ي فـأكثر أدلتـه ال تسـلم مـن            ٣ 

ة ال يعــول عليهــا ، أوحجــج اعــرتاض ، وال ختلــوا مــن مقــال ، وأكثــر اعتمــاد أصــحابه علــى روايــات  إســرائيلي
 .وا أعلم عقلية ال تستقل بإثبات أمر كهذا ال جمال للرأي فيها ، 
************************** 

الـــــــذي  ، وكذا األلوسي ) ٤/٤٤٥" (من عدم دخوله فيهم ما هو الظاهرأو منقطع على ، ... االستثناء متصل :" فقال  
الثـا�ي  ثـم عـدل عـن ذلـك إىل تـرجيح القـول        ،)١٤/٤٦(، و )٧/٨٧(، و )١/٢٢٩(قرر مرارا أن القـول األول هـو املختـار     
 )٢٩٣-١٥/٢٩٢. ( 
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 ] .٦٠/احلجر [ چگ  ڳ   ڳ  گک  گ  گچ  ٹ    ٹ 
 .  ، وبيان الراجح يف اآلية چڳچ  ذكر أقوال املفسرين يف معنى  : مسألة 

الباقون املتخلفون عن اخلروج معه ، مـن  : ابرين ومن أحسن ماقيل فيه أن معنى الغ ":رمحه ا قال النحاس  ٣ 

 .  )١(" غَبر إذا بقي: قوهلم 
  :الـــــــــــــــــــدراســـــة 

 ٦ : ثالثة أقوال ) لغابرين ا( ذكر املفسرون يف معنى 

 ، وعليـه مجـاهري املفسـرين ،   )٢( يف العـذاب  ، وهـذا قـول ابـن عبـاس وقتـادة        باقونالغابرين المعنى : األول 
الباقني  املتخلفني للهالك ، بقيت مع من بقي من قومها فلم خترج ، فوقع عليهـا العـذاب   : يعين  چڳچ:  قالوا 

 ٩ الغابر الباقي هذا املشهور  ":، قال ابن عطية )٣(كما أخرب  ا أ�ه مصيبها ما أصاب قومها

************************** 
 ) .٣/٢٠٠(إعراب القرآن  )١(
وأشـار  ، )٦/٣١٧(ذكرهـا السـيوطي يف الـدر    رواية ابن عباس أخرجها الطسيت يف مسـائل �ـافع بـن األزرق البـن عبـاس ،       )٢(
ــرطيب    ــا القـ ــرزاق   )٧/٢٤٦(إليهـ ــد الـ ــا عبـ ــادة أخرجهـ ــة قتـ ــربي ) ٢/٣٤٩(، وروايـ ــامت  )٨/٢٣٦(، والطـ ــي حـ ــن أبـ ، وابـ
كمـــا يف التفســـري الصـــحيح وإســـناده روايـــة عبـــد الـــرزاق صـــحيح  ، )٣/٤٩٦(، الـــدر  ، وعبـــد بـــن محيـــد)٥/١٥١٩( 
 )٢/٣٣٤. ( 
، واملعـــا�ي للزجـــاج )١٤٦(، وتفســـري الغريـــب البـــن قتيبـــة )٢/٢٨٢(، ومعـــا�ي الفـــراء) ٢/٢٠٦(تفســـري مقاتـــل : ينظـــر  )٣(
ــنني   )١/٥٤٥(، وتفســري الســمرقندي  )٣/١٨٠(  ــي زم ــن أب ــثعليب ) ٢/٣٨٧(، واب ، )٣/٤٧(، والواحــدي ) ٥/٣٤٥(، وال
ــن عطيــة  )٢/٧٣(، والزخمشــري ) ٣/٢٣٨(، والبغــوي )٣/١٤٤(والســمعا�ي   ــزاد  )١٠/١٣٩(، واب ــن اجلــوزي يف ال ، ، واب
  ، والنسفي ) ١٠/٣٧(و) ٧/٣٤٦(، والقرطيب )١٩/١٥٩(، والرازي )١/١٨٢(، وتذكرة األريب )٤/٤٠٦( 
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 .)٢( " وهو تفسري بالالزم ،من اهلالكني : وقيل ، أي الباقني "  :، قال ابن  كثري )١(" يف اللغة 
وقـال يف   -  )٣(الذين بقوا حتى هرموا ، وقـد أُهلكـت مـع الـذين أهلكـوا، وهـذا قـول أبـي عبيـدة          :   الثا�ي

: "  ، وهـو اختيـار الطـربي ، قـال      )٤(" الباقني الذين طالـت أعمـارهم ، فبقيـت ثـم أهلكـت      : " موضع آخر  ٣ 

ومـر هبـم زمـن كـثري حتـى هرمـت       ، ذين قـد أتـى علـيهم دهـر كـبري      واملعمرين ال، كا�ت من الباقني قبل اهلالك 
فهلكت مع من هلك من قوم لـوط حـني   ، فكا�ت ممن غرب الدهر الطويل قبل هالك القوم ، فيمن هرم من الناس 

 ٦ .)٥(" جاءهم العذاب 

 . )٦(  من الغائبني عن النجاة: أي ، من الغابرين : الثالث 

************************** 
ــزئ  ) ٢/٢٧٥(  ــن حـ ــني )٢/١٤٧(، وابـ ــوكا�ي ) ١/٢٠٥(، واجلاللـ ــي )٣/١٥٣،١٥٤(والشـ ــن ) ١٤/٦٧(، واأللوسـ ، وابـ
 .وغريهم ) ٧/٢٣٧(عاشور  
 ) .٧/١٠٦(احملرر الوجيز  )١(
يف تفســـري ســـورة األعـــراف ، وابـــن كـــثري هـــو اإلمـــام املفســـر احملـــدث احلـــافظ البـــارع  ) ٢/٢٤١(تفســـري القـــرآن العظـــيم  )٢(
 ) .هـ ٧٧٤(صا�يف النافعة ، مات سنة إمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي الشافعي ، صاحب الت 
 ) .١/٣٢٠(، األعالم ) ١٥٣/ ١(، البدر الطالع ) ١/١١٣(، طبقات املفسرين للداوودي ) ١/٣٩٩(الدرر الكامنة  
 ) .٢/٨٩(جماز القرآن  )٣(
 ).٧/١٠٦(، وابن عطية وتعقبه ، وسيأتي ، احملرر )٢/٢٩٨(، وقد أشار إليه البغوي ) ٢١٨،  ٢/١١٥(السابق  )٤(
 ) .٣٥٧(يف تفسري سورة األعراف، وذكره الراغب يف املفردات ) ٨/٢٣٦(جامع البيان  )٥(
غـريه ،  ، وإمنـا حكـاه الزجـاج عـن     ولـيس بصـحيح   أ�ـه قـول الزجـاج    ) ٧/٣٤٦(وتبعـه القـرطيب   ) ٧/١٠٦(ذكر ابن عطيـة   )٦(
ــهم  وقال ...املوضع الذي عذبوا فيه  من الباقني ، أي من الباقني يف: من الغابرين : قال أهل اللغة : فقال   أي مـــن : بعضـ
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 : الـــــرتجــيـــح 
، ألن مقصود اآلية اإلخبـار عـن   وأرجح  أظهراهري املفسرين مجاختيار النحاس الذي عليه أن يل  الذي يظهر

ال اإلخبار عن وصفها بأهنا غربت الـدهر الطويـل حتـى أدركهـا     ا عن اخلروج وبقائها مع قومها وهالكها ، هختلف ٣ 

باقية يف العـذاب ، كمـا قـال    : ، أي العذاب ، فقد ذكر القرآن أهنا عجوز حال وقوع العذاب وأهنا يف الغابرين 
عمـر دهـراً ال   فوصفُها بأهنا عجوز أو ممن ] ١٣٥/الصافات [و ] ١٧١/الشعراء[ چں  ڻ  ڻ  ٹ   چ  تعاىل 

 ٦  چک  گ چفكــأن قولــه " :أبــي عبيــدة ،فقــال  عطيــة  قــولَ النجــاة ، وهلــذا تعقــب ابــنعالقــة لــه بالعــذاب و

،  )١(" واألول أظهر، كة لَصفها بعد ذلك بصفة ال تتعلق هبا النجاة وال اهلَثم ابتدأ و، اكتفى به يف أهنا مل تنج 
 .)٢( "ويؤيد قولَ اجلمهور  أيضاً أن هذا هو  األشهر يف لغة العرب

، فهـو تفسـري بداللـة السـياق ، ألهنـا مل ختـرج مـع لـوط  عليـه          " املـتخلفني عـن النجـاة    " : الزجـاج  وما حكاه  ٩ 

ألهنـا إذا  تخلفة عن الناجني ، فهو تفسري مبا فهمه من سياق اآليات وداللة القصة ، السالم فلم تنج ، فكا�ت م
 .،  وا تعاىل أعلم  ابن كثري فهو من التفسري بالالزم كما قالبقيت ومل خترج ، ختلفت عن الناجني ، 

************************** 
احلجـــــــر كقـــــــول اجلمهـــــــور   تفسري سورة  ، وقال يف)٢/٣٥٣(معا�ي القرآن وإعرابه ". الغائبني عن النجاة ، وكالمها وجه 
 )٣/١٨٠. ( 

 ) .٧/١٠٦(احملرر الوجيز  )١(
 ) .٣٥٧(املفردات يف غريب القرآن  )٢(
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 ].٦٥/احلجر[ چۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ٹ ٹ چ 
 . چڭ  ڭ  ڭ چذكر قول املفسرين يف معنى : مسألة 

   ـ  ":قال النحـاس رمحـه ايـدل علـى ذهـاب كـثري مـن        چڭچن قولـه تعـاىل   أإال ، رى ال يكـون إال بالليـل   الس ٣ 

 .)١("الليل
 :الـــــــــــــــــــدراســـــة 

تفيــد معنـى زائــداً علـى مــا يفيـده لفــظ     چڭچذكـر النحـاس رمحــه ا أن داللـة اللفــظ القرآ�ـي يف قولــه تعـاىل       ٦ 

على أن ذلك يف طائفة مـن الليـل ، ولـيس يف      چڭچ، فدل قوله تعاىل  )٢(ن بالليل عامةالسرى ، فالسرى يكو
بعض : ، وقال ابن زيد )٣(طائفة من الليل: الليل كله ، وهذا ما وردت به الرواية عن السلف ، فقد قال قتادة 

 ٩ . )٥(الطائفة منه: طع من الليل ، وهذا معناه يف اللغة ، فالق )٤(الليل  

أي بعـدما ميضـي   : ، وقـال الزجـاج   )٦(بظلمـة مـن آخـر الليـل    : ذا املعنى جـاء التفسـري ، فقـال الفـراء     وعلى ه
 . )٧(شيء صاحل من الليل

************************** 
 ) .٤/٣١(معا�ي القرآن  )١(
 ) . ٤٢٤) ( سري ( العني " . السرى سري الليل : " قال اخلليل  )٢(
 ) .٦/٢٠٦٥(، وابن أبي حامت ) ٢/٣٠٩(أخرجه عبد الرزاق  )٣(
 ) .١٤/٤٢(أخرجه الطربي  )٤(
 ). ٤٠٨) ( قطع ( ، واملفردات )  ٨٠٠) ( قطع ( ينظر العني  )٥(
 ) .٢/٢٤(معا�ي القرآن  )٦(
 ).٣/١٨٢(ه معا�ي القرآن وإعراب )٧(
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واتبـع يـا لـوط أدبـار     ، فأسـر بأهلـك ببقيـة مـن الليـل      : عن رسـله أهنـم قـالوا للـوط      واملعنى أن ا تعاىل أخرب
وهـم أمامـك وال يلتفـت مـنكم وراءه أحـد وامضـوا       ، م وكن من ورائهم وسـر خلفهـ  ، أهلك الذين تسري هبم 

ــأمركم ا ، ويزيــد ] ٣٤/القمــر[ چڌ ڍڍڇڇڇچ :، وهــذا املعنــى دل عليــه قــول ا تبــارك وتعــاىل    حيــث ي ٣ 

، أي بعـد أن خـرج   ] ٧٣/احلجـر [ چٺٺ  ٺچالوقت حتديداً ما أخرب ا به مـن هـالك قومـه عنـد الشـروق      
منـها ، وعلـى هـذا عامـة املفسـرين       القريـة املعذبـة ، وكـا�وا علـى بعـد     لك ت مبن كان من املؤمنني يف لوط 

)٦ . )١ 

 : الـــــــــــرتجــــــــيـــح 
واستدالل النحاس هلذا القول يدل على قوة ودقة فهمه رمحه ا ، وقوله فيها ظاهر بـين ، دل عليـه القـرآن ،    

 ٩ .وهو مقتضى اللغة ، وعليه قول أهل التفسري 

************************** 
ــربي  )١( ــاً  ) ١٤/٤٢(الطـ ــر أيضـ ــة  : ، وينظـ ــن قتيبـ ــمرقندي ) ١٧٩(ابـ ــنني   ) ٢/٢٥٩(، والسـ ــي زمـ ــن أبـ ، ) ٢/٣٨٨(، وابـ
عطيـــة ، وابـــن ) ٢/٣١٦(، والزخمشـــري ) ٣/١٣٦(، والبغـــوي ) ٣/١٤٥(والســـمعا�ي ) ١/٥٢٩(والواحـــدي يف الـــوجيز  
ــوزي  ) ١٠/١٤٠(  ــن اجلــــــ ــرطيب ) ٤/١٤٢(، وابــــــ ــاوي ) ٢/١٧٨(، والعــــــــز ) ٩/٨٠(، والقــــــ ) ٢/٥٣٣(، والبيضــــــ
 .، وغريهم من املفسرين ) ١٤/٦٤(، وابن عاشور ) ٢/٥٧٤(، وابن كثري ) ٢/٢٧٦(والنسفي  
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 ]  . ٧١/احلجر [ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ     پچ ٹ ٹ 
 . چٻ  ٻ چ من قوله يف بيان االختالف يف مراد لوط : مسألة 

 ٣ : قال أبو جعفر النحاس 

هــؤالء بنــاتي :  فقــال هلــم لــوط ، واملعنــى أهنــم أرادوهــم للفســاد ، هــذا اجلــواب حممــول علــى املعنــى   "
 .فتزوجوا 

 ٦ .  )١("وأوالد أمته مبنزلة أوالده،  مبنزلة أمهات أمته أن أزواج كل �يب: وأحسن ما قيل يف هذا 

  :الـــــــــــــــــــدراســـــة 
 : ذكر أهل التفسري يف هذه اآلية أقواالً  

ــول  ــ:  األول القـ ــلبه ، وهـــذا القـــول يـــروى عـــن  ابـــن      چٻ  ٻ چ: بقولـــه  أراد اًأن لوطـ بناتـــه لصـ ٩ 

 .)٣(وقتادة )٢(عباس
يدان مطاعـان ، فـأراد   بنتان ،  وكان يف قومه سـ  كان للوط : املفسرين ، قالوا  ومن ذكر هذا القول من

بقيـة القـوم ، وكـان ذلـك جـائزاً  يف شـريعتهم ، كمـا كـان احلـال يف          ه ليـدرأ عـن أضـيافه شـر     ابنتيأن يزوجهما  ١٢ 

 ، وذكر بعض  وهذا القول موافق لظاهر القرآن ، وألن النيب ليس أباً للكافرات: صدر اإلسالم  ، قالوا 

************************** 
 ٠) ٣٣ -٤/٣٢(معا�ي القرآن للنحاس  )١(
 ) .٤/١٣٧(حكاه ابن اجلوزي يف الزاد  )٢(
عن قتـادة  : ، وفيه )٦/٢٠٦٣(، وابن أبي حامت ) ٣/١٦٥(، التفسري الصحيح إسناده حسن و) ١٤/٤٤(أخرجه الطربي  )٣(
 ) .٥/٨٩(، عن حذيفة بن اليمان ، وزاد السيوطي �سبته البن املنذر وعبد بن محيد  
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 .)١(املفسرين أ�ه اشرتط عليه أن يسلموا حتى يزوجهم 
املوافقة لظاهر القرآن  صحيحة ، لكنها ال تنفي القول اآلخر ، فمقام النيب بالنسبة إىل قومـه  واجلواب عنه أن 

�ـس مـن   لـو أ  ، ألن لوطـاً  م اإلسالم ، ففيـه �ظـر  اشرتط عليه  ، وأما أ�هأوالده وبناته  األب إىلكمقام  ٣ 

مـن  قبـل أن يبتلـوه بتلـك الفعلـة القبيحـة      ، قومه رشداً قبل ذلك وظن أن مثل األمـر يقـودهم إىل اإلسـالم لفعلـه     
ا للفجـور واللـواط ، وهـو يريـد أن يقـي      إمنا جـاءو أضيافه ، وما حضر القوم  عنده رغبة يف النكاح ،  مراودة 

إقـدام اإل�سـان علـى    هذا القول بـأن    اجلمهور ، ورد ، وهلذا اختار الرازي القول األول قول)٢(أضيافه  شرهم  ٦ 

ه أيضـاً  ؟ وردفكيـف بأكـابر األ�بيـاء    ، تبعد ال يليـق بأهـل املـروءة    سعرض بناته على األوباش والفجار أمر م
 .أما �ساء أمته ففيهن كفاية للكل ، بناته اللواتي من صلبه ال تكفي للجمع العظيم بأن 

للكــافرات فصــحيح ، فأبوتــه للمــؤمنني خاصــة ، لكــن أجــاب الــرازي عــن هــذه  بــاًالــنيب لــيس أ: وأمــا قــوهلم  ٩ 

 النسبة يف معرض كالمه املتقدم بأهنا إضافة إليه باعتبار أهنم  يدخلون مجيعا يف أمة الدعوة ، وهذا على 
 . )٣(إ�ه يكفي يف حسن اإلضافة أد�ى سبب ، أل�ه كان �بياً هلم ، فكان كاألب هلم : حد قول النحاة 

ابـن  أمته ألن كل �يب أبو أمته ، وإليه ذهب عامة املفسرين منهم جماهـد وسـعيد    أ�ه عنى �ساء:  الثا�يالقول  ١٢ 

 .جريج  وغريهم جبري وقتادة وابن 

************************** 
 ).٣/١٥٦(وتبعه الشوكا�ي ) ٩/٧٦(، والقرطيب )١٨/٢٧(، والرازي )٣/٦٧(حكاه الزجاج  )١(
)٢( حماسن التأويل .  لوط عليه السالم لقومه ذكر القامسي كالما ً يقرب من هذا يف مراجعة �يب ا)٩/١٥٥( 
 ) .١٢/١٢٧(، وينظر التحرير والتنوير البن عاشور )١٨/٢٧(تفسري الرازي  )٣(
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إمنـا  : " ، وقـال سـعيد بـن جـبري     " مـن أمتـه ، وكـل �ـيب أبـو أمتـه        نه ، ولكـن كـُ  بناتـ  كـن مل ي: " قال جماهـد  
النيب أوىل باملؤمنني من أ�فسـهم وأزواجـه    (و أمته ، وكان يف بعض  القراءة وكل �يب هو أب دعاهم إىل �سائهم  ،
 ٣ .)١(" ) أمهاهتم وهو أب هلم

مــا عــرض علــيهم �كاحــاً وال ســفاحاً إمنــا أراد أن  يــدفعهم عــن ضــيفه ، أخــرج     أن لوطــاً : والثالــث 
، وقـال  )٣(، وبـه قـال أبـو عبيـدة    )٢("  سـفاحاً  مـا عـرض علـيهم �كاحـاً  وال    :" ح قال يجِالطربي عن ابن أبي �َ

، وضـعفه  ابـن عطيـة     )٥("  وإمنا قال هلـم هـذا لينصـرفوا   ، مل يعرض عليهم بناته وال بنات أمته "  : )٤( عكرمة ٦ 

وهـذا خـالف ظـاهر    : طي ي، وقـال الشـنق  )٦( علـيهم الصـالة والسـالم   الم األ�بيـاء  هذا التنطـع لـيس مـن كـ    بأن 
 .)٧(القرآن 

************************** 
، وذكــر ابــن كــثري مــن قــال  ) ٦/٢٠٦٣(وبعضــها عنــد ابــن أبــي حــامت  ) ٨٥ -١٢/٨٤(أخــرج الطــربي أقــواهلم يف تفســريه   )١(
 ). ٢/٤٦٩(هبا من السلف  
 ) .١٢/٨٤(لبيان جامع ا )٢(
 ) .٩/٧٦(، والقرطيب عنه ) ٩/١٩٦(حكاه ابن عطية  )٣(
 ).هـ١٠٤(عكرمة الرببري أبو عبد ا موىل ابن عباس ، ثقة ثبت ، عامل بالتفسري أخذه عن ابن عباس ، مات سنة  )٤(
 ).٦٨٧(، التقريب ) ٢/٢٦٤(، هتذيب الكمال ) ٥/٢٢٩(الثقات  

 ) .٩/٧٦(حكاه القرطيب أيضاً  )٥(
  ) .٩/١٩٦(احملرر الوجيز  )٦(
دار  هـ ، ١/١٤٠٨مجع تلميذه عبد ا بن أمحد قادري ، ط) ١٩٢(معارج الصعود إىل تفسري سورة هود  للشنقيطي  )٧(
 .اتمع للنشر والتوزيع  
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 : رتجــيـــح الـــــ
ملـا تـبني مـن املآخـذ علـى  القـول السـابق ،        واألقـوى دلـيال ،   هـو األظهـر    -أي قول اجلمهـور   –الثا�ي القول و

ال تسـع مجيـع رجـال قومـه كمـا هـو        وذكر صاحب  األضواء أن هذا القول  تقربه قرينـةُ  أن بنـات لـوط     ٣ 

ج هلـم مـن بناتـه ، فـتعني أن املـراد عمـوم  �سـاء        ظاهر ، فإذا زوجهن  لبعضهم بقي عامة رجال قومه  ال أزوا
 چڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڇڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ *ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ قومه ،  ويدل  هلذا القـول  قولـه تعـاىل    

، وغريها مـن  ] ٨١/األعراف [ چ��  �ۉ  ې  ې     ې  ې  چ ، وقوله تعاىل ] ١٦٦-١٦٥/ الشعراء[ ٦ 

، وعليه أكثر املفسـرين مـن السـلف     )٢(" حسن احملامل وهذا أ" : وقال  ، واستحسنه ابن عاشور )١(اآليات 
 .  )٣( واخللف 

 ٩ .واخلالصة  أن قول اجلمهور هو األظهر واألقوى دليال ً  ، والعلم عند ا تعاىل  

************************** 
 ) .٣/٣٥(أضواء البيان  )١(

 ) .١٢/١٢٧(التحرير والتنوير  )٢(
ــاره الطــــربي   )٣( ــواه )١٢/٨٤(اختــ ــة  ، وقــ ــن عطيــ ــن مســــعود    )١٨/٢٧(، والــــرازي )٩/١٩٦(ابــ ــرطيب بقــــراءة ابــ ، والقــ
 .، وغريهم من املفسرين ) ٢/٤٦٩(، وابن كثري ومل يعرج  على غريه )٩/٧٦( املذكورة  
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  ] .٧٨/احلجر[ چچ  ڇ  ڇ چ  چ  ٹ ٹ  چ
 . راجح ، وبيان ال عندأهل اللغة والتفسري چڇ چذكر ما ورد من اخلالف يف : مسألة 

٣ . )١( الغيضة ذات الشجر: أليكة ا : قال الضحاك   ": قال النحاس رمحه ا 

ويــروى أن شــجرهم كــان ، )٢(أيكــة ومجعهــا أيــك : يقــال للشــجرة ، وكــذلك هــو يف اللغــة  : قــال أبــو جعفــر 
 .  )٣(دوماً

، فـال يعـرف يف اللغـة    ، لـها  الـبالد ك  چڇ چو، سم القرية الـيت كـا�وا فيهـا    ا چلَيكَةچمن روى أن   وأما رواية ٦ 

 . )٤(" وال يصح
 .)٥( اسم موضع وال يصح ذلك وال يعرف چڇ چإن : وقد قيل : وقال النحاس أيضاً 

 ٩ )٦("مشهور اسم للبلد فغري معروف وال چڇ چاسم للقرية وإن ) أيكة ( إن ": فأما قول من قال " :وقال 

 : الـــــــــــــــــــدراســـــة 
 : ه ا يف معنى األيكة قولني للمفسرين ذكر النحاس رمح

************************** 
 ، )١٤/٤٨(أخرجه الطربي  )١(
 ) .٣٠(، املفردات )١/٧٢(، والغريب للسجستا�ي )٣/١٨٥(معا�ي الزجاج  )٢(
 ).١٢/٢١٨(اللسان . ، والدوم ضخام الشجر ، وقيل شجر يشبه النخل ) ١٤/٤٨(عن قتادة  أخرجه الطربي )٣(
 ٠) ٤/٣٦(معا�ي القرآن للنحاس  )٤(
 .يف تفسري سورة الشعراء ) ٥/١٠٠(معا�ي القرآن  )٥(
 ) . ٢/٣٨٨(إعراب القرآن  )٦(
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ينزلـون  قوم شـعيب  ضة ، وهي األرض  ذات الشجر ، وكان أن األيكة الغيالذي عليه عامة املفسرين القول ف 
فاعتمـد  وابـن جـبري وغريهـم مـن السـلف      ، ف يصـ وخ، وقتـادة  ، وبه قال ابـن عبـاس   بأرض هذا وصفها ، 

، كما هو مقرر عنده مـن   مقتضى ما دلت عليه لغة العرب  كذا، و)١(،  النحاس ما ذكره السلف يف تفسريها ٣ 

 .  تقديم التفسري من هاتني اجلهتني على ما خالفه 
وذلـك  قول اجلمهور ، كتابه موافق ل يف، والصواب أن قوله الذي )٢( إىل أبي عبيدةوأما القول الثا�ي فقد �ُسب 

فهـي   چچ  ڇ  چ مـن قـرأ   :" وقيـل  ،  )٣(ع الشجر امللتـف مجا چڇ چ :ذكر تفسريها يف موضعني فقال  أ�ه  ٦ 

، وأما الثا�ي فقـول حيكيـه   )قال ( ، فاألول قولُه لذا جزم به بــ  )٤( " فهي اسم القرية چلَيكَةچالغيضة ومن قرأ 
، فـاختالف عبـارة أبـي عبيـدة واضـح يف بيـان مـا هـو قولـه ، ومـا هـو            ) قيل ( حيكيه عن غريه فعرب عنه بـــ 

 ٩ . حيكيه عن غريه ، فيؤخذ بقوله ال ما حكاه عن غريه  القول الذي

ال يصـح  : وبتأمل عبارات النحاس عن هذا القول يظهر مدى رده له ، وإ�كاره على من قال بـه ، فمـرة يقـول    
غري معروف وال مشهور  ، وقد مضى أن من أوجه الرتجـيح عنـده  تقويـة قـول     : ذلك وال يعرف ، ومرة يقول 

 ١٢ . قابله  بالنص على تضعيف م

************************** 
، ابــــن كــــثري )٧/٢٢٧١،٢٢٧٠(حــــامت ، تفســــري ابــــن أبــــي )١٤/٤٨(، الطــــربي )٢/٩١(ينظــــر معــــا�ي القــــرآن للفــــراء  )١(
 ) .٩٣ -٥/٩١(، والدر املنثور )٣/٣٤٦( 
ــرآن     )٢( ــراب القـ ــاس يف إعـ ــه النحـ ــبه إليـ ــن �سـ ــافه  ) ٤/٤٩٨(ممـ ــري يف كشـ ــاس  )٣/٣٣٧(، والزخمشـ ــا للنحـ ــرطيب تبعـ ، والقـ
 ).٢/٣٨٩(، وحكاه ابن أبي زمنني دون أن ينسبه ألحد ) ١٠/٤٥( 
 ) .١٧٨،  ٢/٩٠(جماز القرآن  )٣(
 ) .٣٠(، واملفردات للراغب )٤/٦٤(تفسري السمعا�ي : ينظر  )٤(
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ه يف كـل موضـع تـذكر فيـه     وقـد �بـ  فقد بني هنا أن قول مجهور السلف هو املعـروف املشـهور يف لغـة العـرب ،     
) لَيكـة  ( و ) األيكـة  ( أن ، واملشهور املعروف عند أهـل اللغـة والتفسـري    األول هو أن القول القصة على  هذه

خـتالف املعنـى علـى كـل حـال ، ألن هـذا ممـا يـدخل         واختالف الرسـم ال يعـين ا  ال فرق بينهما إال يف الرسم ،  ٣ 

أمـا معنامهـا    )١(حتت تنوع أوجه القراءة اليت ال يرتتب عليها اختالف املعنى ، وقـد تقـدمت اإلشـارة إىل ذلـك    
الـذي  رده أبـو   أمـا القـول الثـا�ي    مجاع الشـجر امللتـف ، و  : يف قول مجاهري أهل اللغة والتفسري  هو فواحد ، و

 ٦ يعرف قائلـه ، ولـو عـرف أيضـاً لكـان مـردوداً أل�ـه خمـالف لقـول احلجـة ومـن يعتـد بـه مـن أهـل                قول الفجعفر 

 . العلم
، وأل�ـه املشـهور املعـروف يف    الصواب ما ذهب إليه مجهور أهل العلم  لورود الروايات به عن السـلف  وعليه ف

 ٩ . )٢(لغة العرب ، وال يتلفت إىل ما خالفه  

له قول مردود أل�ه ال يعرف من قـال بـه ، ولـو عـرف لكـان مـردوداً أيضـاً لشـذوذه         يف مقابالقول الثا�ي يكون و
 . وخمالفته ، وال يعتمد على شاذ أو منكر يف تفسري كالم ا تعاىل 

 ١٢ : الـــــرتجــيـــح 

 وبالنظر فيما أورده النحاس يف هذه املسألة يف مواضعها املختلفة ، يتبني أن القول الراجح هو قول 
************************** 

 ).١(اهلامش ) ١٠(ينظر ما تقدم من كالم أهل العلم ص  )١(
، تفســــري الســــمرقندي )٤/١٧٨٦(، صــــحيح البخــــاري ك التفســــري )٢/٢٠٨(تفســــري مقاتــــل : ينظــــر غــــري مــــا تقــــدم  )٢(
ــنني  )٢/٢٦٠(  ــي زم ــن أب ــثعليب )٢/٣٨٩(، واب ــوجيز ، )٥/٣٤٧(، وال ، )٤/٤١٠(، زاد املســري )١٤٧-١٠/١٤٥(احملــرر ال
ــب    ــاتيح الغيـ ــهيل )١٩/١٦٢(مفـ ــاليب  )٢/١٤٨(، والتسـ ــري الثعـ ــاوي )٢/٢٩٨(، تفسـ ــا�ي )٣/٣٧٩(، والبيضـ ، روح املعـ
 ) . ١٤/٧٥(لأللوسي  



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

، ولـذا قـال   !  أهل العلم ، وال عربة مبن خالفهم يف ذلك لو كان معروفـاً ، فكيـف وقائلـه ال يعـرف ؟    مجاهري
 چ وأن، هـي اسـم القريـة الـيت كـا�وا فيهـا        چلَيكَةچفأما ما حكاه أبو عبيدة من أن :" قال النحاس يف إعرابه 

مـن   عرفوهذا ال تثبت به حجة حتى ي، عرف من قاله وإمنا قيل ي فشيء ال يثبت وال ، اسم البلد كله  چڇ ٣ 

ألن أهـل العلـم مجيعـا مـن أهـل التفسـري والعلـم بكـالم         ، ولو عرف من قاله لكان فيـه �ظـر   ، قاله فيثبت علمه 
 .، وا أعلم  )١(وال �علم بني أهل اللغة اختالفاً أن األيكة الشجر املتلف  ...،  العرب على خالفه

************************** 
 ) .٣/٣٣٧(الكشاف : ، وينظر )٤٩٩-٣/٤٩٨(إعراب القرآن  )١(
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 . ]٨٥/احلجر[ چڭ  ڭ  ڭٹ ٹچ 
 .إن هذه اآلية منسوخة باألمر بقتال املشركني : ذكر قول من قال : ألة مس
واحلــرف ، )١(]١٩١/البقــرة[ چٱ  ٻ  ٻچ �ســخته : عــن قتــادة ،  قــال ســعيد ":النحــاس رمحــه ا  قــال ٣ 

 .)٢("بالقتال �سخته براءة واألمر: وروى عن ابن عباس ، ] ٩٤/احلجر[ چٺ   ٿ  ٿچ خراآل
 . )٣( " هذا قبل أن يؤمر بالقتال : جماهد قال ":وقال أبو جعفر 

 ٦ : ة ـــــــــــــــدراســـــــــــــــــــال

بالصـفح   إن ا أمـر �بيـه   : ذكر أبو جعفر هذه اآلية يف املنسوخ ، وأكثر أهـل التفسـري علـى ذلـك ، قـالوا      
وأُذن لـه فيـه �سـخ مـا كـان مـن       واإلعراض عن املشركني ، وهذا كلُـه قبـل أن يـؤمر بالقتـال ، فلمـا أمـر بالقتـال        

 بقتاهلم حتى يشهدوا شهادة اإلسالم ، ويؤيد قول النحاس أن اآلية مكية ، واألمر مهاد�ة املشركني ، وأمره ا ٩ 

 . )٤(بالقتال كان باملدينة بعد اهلجرة 

************************** 
عبــده  إلــه إال ا وأن حممــداً الَّ�ســخ ذلــك بعــد فــأمره ا تعــاىل ذكــره بقتــاهلم حتــى يشــهدوا أ  ":أخرجــه الطــربي ولفظــه  )١(
 )  ١٤/٥١(جامع البيان . وبه قال الضحاك وابن عيينة ".  ورسوله ال يقبل منهم غريه 
 ).١٨٠(الناسخ واملنسوخ  )٢(
 ) .١٤/٥١(، وقول جماهد عند الطربي ) ٤/٣٧(معا�ي القرآن  )٣(
، وهبـة ا بـن سـالمة بـن �صـر      ) ٢/٣٩١(، وابـن أبـي زمـنني    ) ٢/٢١٠(مقاتـل  : وممن قال بـه مـن أهـل التفسـري والنسـخ       )٤(
املكتـب   هـ ، ١/١٤٠٤زهري الشاويش وحممد كنعان ، ط/ ت) ١١١(يف كتابه الناسخ واملنسوخ ) هـ ٤١٠ت ( املروزي  
، ) ١٠/١٨٤( ، وابن عطية ) ٣/١١١(بن العربي يف أحكامه ، وا) ٤٣(، وابن حزم ) ٥/٣٤٧(اإلسالمي ، والثعليب  
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�سـخ فيهـا ،   وذكر بعض املفسرين أن ا تعاىل أمـره أن يعـرض عنـهم إعراضـاً مجـيال بـال جـزع منـه، وأ�ـه ال          
ألن املقصـود مـن ذلـك أن يظهـر اخللـق      ، وهـو بعيـد   ، هـو منسـوخ بآيـة السـيف     : وقيـل   :"حتى قـال الـرازي   

 ٣ .)١(! "؟فكيف يصري منسوخاً، احلسن والعفو والصفح 

 الـــــــرتجـــــيــــــح 
نعـة وكـان العـدو يرتبـص     والذي يظهر يل بعد تأمل القولني أن كال منهما له وجه ، فمتى كان للمسلمني قوة  وم

 ٦ .هبم فال صفح وال إعراض ، وإمنا القتال والرد عن حياض املسلمني 

أن يبقى حكمهما فيمن يغلب على الظن أن التعامل معه بالصـفح واإلعـراض قـد يكـون سـبباً      : والوجه اآلخر 
 . ة املشركني وقتاهلم يف قبوله احلق وا�قياده له ، أو يف حال ال يكون للمسلمني فيها قوة وقدرة على جماهب

فيكون قول من أطلق النسـخ مـن السـلف هنـا مـراداً بـه التخصـيص ، ولـيس علـى اصـطالح املتـأخرين الـذين              ٩ 

 . يريدون به رفع احلكم حبكم مرتاخ عنه ،  وا أعلم 
 

************************** 
ــو ، ) ٢/١٤٨( ، وابن جزئ ) ١٠/٥٤( ، والقرطيب)١٨٤(والنواسخ ) ٤١(واملصفى ) ٤/٤١٢(وابن اجلوزي يف الزاد   وأبـ
 ) .٢/٥٧٦(، وابن كثري ) ٥/٥٩٧(حيان  

ــا    ) ١٩/١٦٤(التفســري الكــبري   )١( ــن املفســرين ك ــول مجاعــة م ــدم هــذا الق ، ) ٢/٢٦١(، والســمرقندي )١٤/٥١(لطربي ، وق
وأبـــــــي  ، )٢/٢٧٧(، والنسفي ) ٢/٣١٨(، وجوزه الزخمشري ) ٣/١٤٩(، والسمعا�ي ) ١/٥٩٧(والواحدي يف الوجيز  
ــرآن النســخ يف : ، وينظــر ) ٣/١٩٣(يطي ، والشــنق) ٤/١٧٧(، والســعدي ) ١٤/٧٧(، واأللوســي ) ٥/٨٨(الســعود   الق
ـــ ، دار الوفـــاء للطباعـــة ،  ٣/١٤٠٨للـــدكتور مصـــطفى زيـــد ، ط ) ٢/٥٣٥(رخييـــة �قديـــة الكـــريم دراســـة تشـــريعية تا   هـ
 . املنصورة ، مصر ، وهو يرى أن اآلية إ�ساء للقتال ال �سخ فيها  
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  ]٨٧/احلجر[ چٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ٹ ٹ  چ
 .وتوجيه أقواهلم ،  چۅ چ  اختالف أهل العلم يف املراد بـــــ: مسألة 

 ٷ  ۋ  چ  بـي طالـب أ�ـه قـال يف قولـه تعـاىل      بـن أ  )٢(عن علي،  )١(روى عبد خري " : قال النحاس رمحه ا ٣ 

 . )٣( يعين فاحتة الكتاب:  چۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  
 رمحن ـــــال  م اـــــــــــــــس فيها بســــــــــــيـول، ة الكتاب ــــــــــهي فاحت: "  )٤( وكذلك قال أبو هريرة 

************************** 
 . عبد خري  بن يزيد اهلمدا�ي ، أبو عمارة ، خمضرم ، ثقة من الثا�ية ، مل يصح له صحبة  )١(
 ) .٥٦٧(، التقريب )١٦/٤٦٩( ، هتذيب الكمال) ٦/٢٤٤(الطبقات  
)٢(   علــي بــن أبــي طالــب القرشــي اهلــامشي ، ابــن عــم رســول ا   ، وصــهره ، مــن الســابقني إىل اإلســالم  ، أمــري املــؤمنني
 ) .هـ٤٠(ورابع اخللفاء الراشدين ، من علماء الصحابة وساداهتم ، مات شهيداً سنة  
 ).٤/٥٦٤(صابة ، اإل) ٣/٥٨٨(، أسد الغابة ) ٣/١٩٧(االستيعاب  
هـــ  ١/١٤٠٨مســفر ســعيد دمــاس ، ط/ ت د ) هـــ٢٩٥ت (حملمــد بــن أيــوب بــن الضــريس ) ١٤٠(اآلثــر يف فضــائل القــرآن  )٣(
، والبيهقــي )٧/٢٢٧٢(، وابـن أبـي حـامت    )١٤/٥٤( دار حـافظ للنشـر والتوزيـع ، وعنـد الطـربي مـن طــرق عـن علـي          
، وبنحـوه قـال ابـن مسـعود ، واحلسـن ، وابـن عبـاس يف الروايـة         )٥/٩٤(الـدر  : ، وغريهـم ، وينظـر   )٢/٤٤٥(يف الشعب  
والبيهقـــي يف الســـنن  وصـــححه ) ٢/٢٨٢(، واحلـــاكم )١٤/٥٥(،  والطـــربي ) ١٤٠(ابـــن الضـــريس : األخـــرى ، ينظـــر  
ــدر )٢/٤٤٥(  ــن يعمــر ، وأبــي       )٥/٩٤(، وغريهــم ، ال ــن جــبري وحييــى ب ــن كعــب ، وأبــي العاليــة ، واب ــي ب وهــو قــول أُب ،
 ) .٥/٩٤(، والدر املنثور )١٤/٥٥(، والطربي ) ١٣٨(ابن الضريس : ينظر أيضاً . فاختة  

ــرة  )٤( عبــد الــرمحن بــن صــخر الدوســي ، الصــحابي اجلليــل ، حــافظ    : اختلــف يف امســه ، وأرجــح مــا قيــل فيــه   : أبــو هري
 ).هـ٥٧(، مات سنة  الصحابة  
 ).١٢١٨( ، التقريب) ٧/٤٢٥(، اإلصابة )٥/٣١٨(أسد الغابة  
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 . )١("الرحيم
 .)٤( عن قتادة ،وكذلك روى معمر،  )٣(عن جماهد، )٢(وكذلك روى أبو حييى 

الســبع : قــال   چٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅچ ":بــن عبــاس قــال  اعــن ، عــن جماهــد ، منصــورعــن ، وروى ســفيان  ٣ 

الطالسـبع  : " قـال   چٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅچ عـن سـعيد بـن جـبري    ،)٦(عن أبي بشـر ، وكذلك روى شعبة ، )٥("لو
الط٧(ويو�س نساء واملائدة واأل�عام واألعرافالبقرة وآل عمران وال: ل و(، 

************************** 
، وزاد )١٤/٥٨(، والطـــربي )١٣٦(، وابـــن الضـــريس يف فضـــائل القـــرآن    )٢/٣٥٠(أخرجـــه عبـــد الـــرزاق يف تفســـريه     )١(
 .، وسيأتي حديثه يف الصحيح موافقاً هلذا القول )٥/٩٥(الدر . السيوطي �سبته ألبي الشيخ وابن مردويه  
 . ، روى عن جماهد وغريه  ، يف حديثه ضعف أبو حييى القتات الكويف الكناَسي ، خمتلف يف امسه  )٢(
 ) .١٢٢٤(، التقريب ) ٣٤/٤٠١(، هتذيب الكمال ) ٣/٤٣٢(اجلرح والتعديل  
    )١٤/٥٥(، وبنحوه قال احلسن أخرجه الطربي )٥/٩٥(، ذكره السيوطي )١٤٠(أخرجه ابن الضريس  )٣(
 ) .٥/٩٥(املنثور  الدر : ، وينظر )١٤/٥٦(، والطربي ) ١٣٩(أخرجه ابن الضريس  )٤(

 ) . ١١/٥٩(، والطربا�ي يف الكبري ) ١٤٠(أخرجها ابن الضريس  )٥(
 ).هـ١٢٥(هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية ، اليشكري ، الواسطي ، ثقة ثبت الناس يف ابن جبري ، مات سنة  )٦(
  ) .     ١٩٨(، التقريب )٥/٥(، هتذيب الكمال )٧/٢٥٣(الطبقات  

ــة يف الســنن ، ك الصــالة   هــذه الرو )٧( ــن األشــعث السجســتا�ي ت    ) ٢/٧٢(اي ــي داود ســليمان ب ـــ ٢٧٥(ألب حممــد / ، ت)ه
ويف اتبـى  ) ٦/٣٧٥و  ١/٣١٨(حميـي الـدين عبـد احلميـد ، �شـر املكتبـة العصـرية ، بـريوت ، والسـنن الكـربى للنسـائي             
، )٥٣ -١٤/٥٢(المية ، بــريوت ، والطــربي هـــ ، دار البشــائر اإلســ٢/١٤٠٦عبــد الفتــاح أبــو غــدة ، ط / ت ) ٢/١٤٠( 
، وغريهــم مــن طــرق عــن ابــن  ) ٢/٤٦٦(، والبيهقــي يف شــعب اإلميــان )٢/٣٨٦(، واحلــاكم )٧/٢٢٧٢(وابــن أبــي حــامت  
، وحممـــد بـــن عبـــد الـــرمحن  ) ٨/١٥٨(يف الفـــتح ابـــن حجـــر و) ٢/٣٨٦(احلـــاكم  صـــححها، و) ٥/٩٦(عبـــاس، الـــدر  
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ح عــن يجِــوكــذلك روى ابــن أبــي �َ،  )١("هــي الســبع الطــول : "وكــذلك قــال الضــحاك ، كــذلك يف احلــديث  
،  )٣("رآن العظـيم سـائره   القـ : "قـال الضـحاك   ،  )٢("السبع املثا�ي والقرآن العظـيم أم القـرآن   :" جماهد أ�ه قال 

: " ر معنـاه قـال   سـ وفَ، وقال بـه قتـادة    ، " السبع املثا�ي احلمد: " �ه قال أبي طالب أوقد صح عن علي بن  ٣ 

ولقـد آتينـاك سـبع آيـات ممـا      : واملعنى على هذا القول ،  " و �افلةأى يف كل ركعة فريضة ألن فاحتة الكتاب تثن
يچال تعـاىل      هنا لبيان اجلـنس علـى هـذا القـول كمـا قـ      ه چۅ   چو، ى يف الصالة ثن�   �  �  �چ 

 ٦ ى به على ا نثْن يكون املعنى مما يأوجيوز ،   ]٣٠/احلج[

************************** 
مشـــــس  �شر دار الكتب العلمية ، وحممد ) ٨/١٤٥(فة األحوذي بشرح سنن الرتمذي يف حت) هـ ١٣٥٣ت ( املباركفوري  
ــي داود       ــنن أبـ ــرح سـ ــود شـ ــون املعبـ ــادي يف عـ ــيم آبـ ــة ،   ٢/١٣٨٨، ط) ٤/٣٣٢(احلـــق العظـ ــة قرطبـ ــر مؤسسـ ـــ ، �شـ هـ
                   هــــ ، توزيـــع املكتـــب اإلســـالمي ، بـــريوت ، وصـــحيح النســـائي١/١٤٠٩، ط)١/٢٧٤(واأللبـــا�ي يف صـــحيح أبـــي داود  
ــن طــرق عــدة       ١/١٤٠٩، ط)١/١٩٩(  ــه م ــا الطــربي عن ــريوت ، وأخرجه ـــ ، املكتــب اإلســالمي ، ب ، )٥٣ -١٤/٥٢(ه
الطـربي  بـن مسـعود وابـن عمـر أيضـاً أخرجهـا       ،  وهـي روايـة عـن ا   )٥/٩٦(وغريهـم ، الـدر   ) ٧/٢٢٧٢(حامت  وابن أبي  
 )١٤/٥١(بن كعب ، ينظر ، وعن أُب الدر : ي)٥/٩٧. ( 
 ..." .فاحتة الكتاب :" عن سعيد رواية أخرى قال فيها ) ٢/٣٥٤(، واحلاكم )١٤٢(وأخرج ابن الضريس  

وينظـر الـدر   ، ) ٥٣ -١٤/٥٢(هـا الطـربي مـن طـرق     ، وهـي روايـة أخـرى عـن جماهـد، أخرج     )١٤/٥٤(أخرجه الطـربي   )١(
 )٥/٩٦ .( 
 .يح عن جماهد عند الطربي كرواية الضحاك ، وا�ظر اهلامش الذي قبله رواية ابن أبي �َجِ )٢(
ــرزاق عــن جماهــد   )١٤/٥٨،٦٠(أخرجــه الطــربي  )٣( ــى القــرآن ك: ، وأخــرج عبــد ال ثَنــه ي الطــربي ، وحنــوه عنــد  )٢/٣٥٠(ل
 . )٣/١٦٩(التفسري الصحيح : ، ينظر اإلسناد إليه صحيح ، و) ٤/٤٦٧(، والبيهقي يف الشعب )١٤/٦٠( 
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ألن يف احلمــد ثنــاء وذكــر علــى ا ــتوحيــده وملكعلــى هــذا القــول لبيــان  چۅ   چوتكــون ،  )١(الــدين ه يــوم
أي مـن القـرآن   ، ولقد آتيناك سبع آيات مـن املثـا�ي   : ويكون املعنى ، وجيوز أن تكون للتبعيض ، اجلنس أيضا 

 ٣ :"أل�ـه قـال     )٢(وهذا أحسن وهو مـذهب أبـي مالـك    ، الذي يثنى فيه اآليات والقصص ويثنى فيه على ا 

 . )٣("  القرآن  :املثا�ي 
، يها احلـدود والفـرائض   أل�ه تثنى ف: هي السبع الطول فقد فسر سعيد بن جبري مذهبه فقال : وأما من قال 

 ٦ .ن تكون للتبعيض على ما تقدم أوجيوز ،  على هذا لبيان اجلنس چۅچفتكون 

لـيس منـا مـن مل     (  الـنيب  كان يتلو هذه اآلية يتأوهلـا علـى حـديث     )٤(أن سفيان بن عيينة  وروى أبو عبيد
  ن يستغين بالقرآن عن املالأ قال فأمر ا جل وعز النيب ، أي يستغين به : قال  )٥() يتغن بالقرآن

************************** 
 )٣/١٨٥(معا�ي القرآن وإعرابه : استفاده من شيخه الزجاج ، ينظر  )١(

 ) .١٧٨(غزوان الغفاري ، وقد تقدم : أبو مالك هو  )٢(
 .، وسيأتي مستقال يف التالية ) ٥/٩٦(، وابن املنذر وابن أبي شيبة ، الدر )١٤/٥٧(أخرجه الطربي  )٣(

 ).هـ ١٩٨(حافظ فقيه ، إمام حجة ، من األعالم ، مات سنة  سفيان بن عيينة بن ميمون اهلاليل ، ثقة )٤(
 ).٣٩٥(، التقريب ) ٨/٤٠٠(، السري )١١/١٧٧(هتذيب الكمال  

مل يـأذن ا لشـيء مـا    ( ك فضـائل القـرآن ، وأخـرج حتتـه حـديث أبـي هريـرة        " مـن مل يـتغن بـالقرآن    : " بوب البخاري باب  )٥(
:  ويف احلـــديث الثـــا�ي أورد قـــول ســـفيان ، ينظـــر ) يريـــد جيهـــر بـــه : احب لـــه أذن لـــنيب أن يتغنـــى بـــالقرآن ، وقـــال صـــ  
ذهـــــب  ، وليس املقصود منه ما ) ٧٩٢(، ومسلم ك صالة املسافرين ح ) ٥٠٢٤،  ٥٠٣٢(البخاري ك فضائل القرآن  ح  
كـثري ، قـال   مة كابن جرير وابن على ذلك األئ إليه ابن عيينة رمحه ا ، وإمنا مقصوده تزيني الصوت بقراءة القرآن ، وقد �به 
إىل أ�ه يستغين به عما  )ليس منا من مل يتغن بالقرآن  (بن عيينة إىل تفسري احلديث الصحيح اومن ههنا ذهب : " ابن كثري  
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  )١( "چٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉچ  فقال تعاىل
 : الـــــــــــــــــــدراســـــــــــــــة 
 هــي الفاحتــة ، وهــو قــول مجهــور : فبعضــهم  قــال راد باملثــا�ي ، قــويل الســلف يف املــ ذكــر النحــاس رمحــه ا ٣ 

احلمـد  رب العـاملني     (:قـال  أ�ه يف الصحيح  النيب  حمتجني له مبا ثبت عن )٢(طائفة من املفسرينوالسلف 
 ،)٣(") هـي السـبع املثـا�ي والقـرآن العظـيم     (": وبقولـه  ،   )الـذي أوتيتـه    هي السبع املثا�ي والقرآن العظـيم 

 ٦ .)٤(") احلمد  أم القرآن وأم الكتاب والسبع املثا�ي (:"  هلوق ويزيده  إيضاحاً

************************** 
ابن حجر األقـوال يف ذلـك   ، ومجع  )٢/٥٧٨(تفسريه ". ولكن ليس هو املقصود من احلديث، وهو تفسري صحيح ، عداه  
وميكـن محلـه  علـى الغنـى     احملسـوس ضـد الفقـر لـيس مقصـوداً ،      أن مـا ذهـب إليـه أبـو عبيـد مـن أ�ـه الغنـى          ورجح أيضـاً  
 ) .٢/٣٢٥(النهاية يف غريب احلديث : ، وينظر )٧٢ -٩/٦٨(، الفتح ... املعنوي  
 ).١٦٩،  ٢/١٤٢(، وكالم أبي عبيد يف غريب احلديث له )٤١ -٤/٣٩(معا�ي القرآن للنحاس  )١(
 ) .١٩/١٦٤(وهو قول أكثر املفسرين : الرازي  قال )٢(
و ) ٤٤٧٤(األول حــديث أبــي هريــرة ، والثــا�ي حـــديث أبــي ســعيد بــن املعلـــى ، ومهــا عنــد البخــاري ك التفســـري ح            )٣(
، والســـمرقندي )١٤/٥٧(، الطـــربي ) ٢/٩١(، واختـــار هـــذا القـــول وصـــدر بـــه مجاعـــة منـــهم الفـــراء )٤٧٠٤، ٤٧٠٣( 
ــمعا�ي )٢/٢٦١(  ــدي )٣/١٤٩(، والســ ــوي )١/٥٩٧(، والواحــ ــوزي  )٣/٥٦(، والبغــ ــن اجلــ ــرازي )٤/٤١٣(، وابــ ، والــ
ــاوي ) ١٩/١٦٤(  ــزئ  ) ٣/٣٨١(، والبيضــ ــن جــ ــثري  )٢/١٤٨(، وابــ ــن كــ ــعود  ) ٢/٥٧٨(، وابــ ــو الســ ، ) ٥/٨٨(، وأبــ
 ). ١٤/٧٨(، واأللوسي ) ٣/١٤١(والشوكا�ي  
، "هــذا حــديث حســن صــحيح : " وقــال ) ٣١٢٤(ســري ح أخرجــه هبــذا اللفــظ الرتمــذي مــن حــديث أبــي هريــرة ك التف  )٤(
 ) .٢/٤٤١" (هي فاحتة الكتاب ، وهي السبع املثا�ي والقرآن العظيم : " للبيهقي  ويف شعب اإلميان  
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 .  )١( "ألن الفاحتة سبع آيات، األول فاملراد بالسبع اآلى وعلى : "ويف فتح الباري 
السـبع   واحـد مـن أهـل التفسـري أن وصـفها بـذلك ال مينـع مـن وصـف          ذكـر غـري  وأما على القول الثـا�ي فقـد   

ــو ــه  ل االطـــ ــرآن بكمالـــ ــذلك وال القـــ ــاىل، بـــ ــال ألن ا تعـــ  ٣      چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦچ       قـــ

فإن ذكـر الشـيء   ، فال تنايف  وهو القرآن العظيم أيضاً، مثا�ي من وجه ومتشابه من وجه فهو ،   ] ٢٣/الزمر[
، )٣(حيمـل تفسـري مـن فسـرها بـذلك مـن السـلف        وعليـه  ، )٢(ال ينفي ذكر ما عداه إذا اشرتكا يف تلك الصـفة  

 ٦ .ت فيهاينّألن الفرائض واحلدود واألمثال والعرب ثُمسيت بذلك : قالوا و

وما �زل شيء منـها يف  ، وأكثر هذه السور السبع مد�ية ، هذه اآلية مكية : وقال  ض السلف ،وقد أ�كره بع
  .)٤(؟فكيف ميكن محل هذه اآلية عليها، ة مك

 ٩ :الـــــــرتجـــــيــــــح 

أم أهنــا أوىل األقــوال بالصــواب ذكــر الطــربي أن ،  ا  مــا صــح بــه احلــديث عــن رســول والقــول األرجــح 
ولقـد آتينـاك   : معنـى الكـالم   ، وتكـون املثـا�ي  القـرآن كلـه     ، و اخلرب بذلك عـن رسـول ا   الكتاب لصحة 
ثَسبع آيات مما ينآيه بعضاً ي بعض  ،ـ ثْواملثا�ي مجع مكمـا وصـفها بـه     بـذلك  وتكـون آي القـرآن موصـوفة    ، اة ن ١٢ 

************************** 
 ) .٨/١٥٨(قاله ابن حجر يف توجيه األحاديث املذكورة ، فتح الباري  )١(

 .ينظر املراجع السابقة وغريها من كتب التفسري  )٢(
 .، وتقدم خترجيها )  ٦٠ – ١٤/٥٧(وقد ساق الطربي مجلة من اآلثار عن أصحاب هذا القول   )٣(
، وكــذا الشــنقيطي يف األضــواء )٥/٥٩٨(، وأبــو حيــان )١٠/٥٤(، والقــرطيب )١٩/١٦٥(ذكــره الــرازي يف مفــاتيح الغيــب  )٤(
 .، وهو قول قوي ) ٢/٣١٥( 



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

يف بيان و،  ]٢٣/الزمر[  چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ چ    تعاىل ذكره فقال
، أو ألن القصص واألخبار كررت فيـه مـرة بعـد أخـرى     ،  قرآن إمنا قيل له مثانٍن الأ وجه هذه التسمية يذكر 

 ٣ ألن ا تعـاىل ذكـره اسـتثناها حملمـد     ، هنـا مسيـت مثـا�ى    ، أو أأهنا مسيت مثا�ى ألهنا تثنى يف كل قراءة 

ولقد آتينـاك  : فإن القرآن معطوف على السبع مبعنى  چۉ   ۉچو قوله ، دون سائر األ�بياء غريه فادخرها له 
 .)١( سبع آيات من القرآن وغري ذلك من سائر القرآن

قـد   لكـن الـنيب   ، وحيتمـل أن يكـون مـن اآليـات     ، حيتمل أن يكـون السـبع مـن السـور     : "  )٢(قال ابن العربي ٦ 

أهنـا أم الكتـاب    ومن كل طريـق ، ند كل فريق ففي الصحيح ع، وأوضح شعاع البيان ، كشف قناع اإلشكال 
هـي السـبع املثـا�ي والقـرآن العظـيم العظـيم        )٣(بن كعب يبِألُ حسبما تقدم من قول النيب  -والقرآن العظيم 

قـاطع مبـن أراد   ، والـنص قـاطع بـاملراد    ، والكـل حمتمـل   ، وبعـد هـذا فالسـبع املثـا�ي كـثري      ،  - الذي أوتيـت  ٩ 

وليس للمتعرض إىل غريه إال النكري وقد كان ميكـن لـوال   ، فال تفسري  د تفسري النيب وبع،  التكليف والعناد
 ،  وأسبك من سنام املعارف إبريزاً،  وجيزاً أن أحرر يف ذلك مقاالً تفسري النيب 

************************** 
 ) .١٤/١١٩(اللغة يف لسان العرب ، وينظر كالم أهل ) ٦٠ -١٤/٥٧(جامع البيان  )١(

 ).هـ ٥٣٤(أبو بكر حممد بن عبد ا بن حممد املالكي ، حافظ حمدث فقيه جمتهد،صاحب التصا�يف، مات سنة  )٢(
 ).٣/٣٣٠(، والوايف بالوفيات )٤/٢٩٦(وفيات األعيان   
 . تلف يف تاريخ وفاته أبي بن كعب بن قيس النجاري األ�صاري ، سيد القراء من فضالء الصحابة ، خم )٣(
 ) .١٢٠(، التقريب ) ١/٢٧(، اإلصابة ) ١/٦١(، أسد الغابة ) ١/١٦١(االستيعاب  
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 .)١("  أوىل وأعلى أن اجلوهر األغلى من عند النيب  إالَّ
، واستحســن هــذا ، وأن املثــا�ي هــي يــة للتبعــيض آليف ا چۅچوالــذي رجحــه النحــاس أ�ــه جيــوز أن تكــون 

 ٣ ى فيـه اآليـات  نـّ ثَأي مـن القـرآن الـذي ي   ، ولقد آتينـاك سـبع آيـات مـن املثـا�ي      : القرآن كله ، ومعنى اآلية عنده 

والقصص ثْوين٢(ى هذا مجاعة  من املفسرين وغريهم، فالفاحتة بعض القرآن ، ووافقه على فيه على ا(. 
ا تعـاىل   وغريه رمحهمابن كثري  ، فيوجه مبا ذكره احلافظد عن بعض السلف يف أهنا السبع الطوال ورما ما أ
، على ما ذكره النحـاس هنـا    چۅچوقد ذكر املفسرون أوجه تسميتها باملثا�ي على القولني ، وكذلك معنى ،  ٦ 

 .وزادوا عليه 
************************** 

:  هـــ ، �شــر دار الكتــب العلميــة ، بــريوت، وينظــر  ١/١٤٠٨حممــد عبــد القــادر عطــا، ط / ت ) ٣/١١٣(أحكــام القــرآن  )١(
   ) .٢/٥٧٨(، وابن كثري )٥/٥٩٨(، وأبي حيان ) ١٠/٥٥(تفسري القرطيب  
ــب إليـــه أبـــو عبيـــدة يف اـــاز      )٢( هـــو الصـــحيح  : ، وقـــال ابـــن ســـعدي  )١٠/١٤٩(، وقدمـــه ابـــن عطيـــة   )١/٣٥٤(ذهـ
 )٤/١٧٨ (. 
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 . ]٨٧/احلجر[ چٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ٹ ٹ  چ
 . لقرآن العظيم الفاحتة خاصة أم سائر القرآن هل ا: مسألة 

 ٣ . )١( "يف احلديث أن القرآن ههنا هو احلمد ، ألن بعض القرآن قرآن ":قال النحاس رمحه ا 

 :الـــــــــــــــــــدراســـــة 
يتها تقدم أن أبا جعفر النحاس ذكر هـذه املسـألة يف كتابـه معـا�ي القـرآن ، وبـني أقـوال السـلف يف وجـه تسـم          

باملثا�ي ، وذكر ضمناً أن بعض السلف قال إن السبع املثا�ي هي السبع الطوال ، ثم عاد النحاس ليـذكر هـذه    ٦ 

اآلية يف كتابه إعراب القرآن ، وحيزم بأن القرآن هنا هو الفاحتة خاصة ، واسـتدل لـذلك بـأن األحاديـث دلـت      
، ألهنا جـزء   قرآ�اً هنا مع أهنا ليست القرآن كله عليه ، وبأن بعض القرآن يسمى قرآ�اً ، أي أن الفاحتة مسيت

مـا صـح   السـابقة أن الصـحيح فيهـا    لى اجلزء ، وقد تقدم يف املسألة طالق اسم الكل عمنه ، وهذا من باب إ ٩ 

 به اخلرب عن رسول ا  وأم الكتاب ، والسبع املثا�ي ، والقرآن العظيم، من أن الفاحتة هي أم القرآن. 
 : جــــــــيـــح الـــــــــــرت

والراجح ما ذكره النحاس و�ص عليه أكثر أهل العلم من أن القرآن العظيم هنا الفاحتة خاصـة ، لـورود الـنص     ١٢ 

 بذلك عن رسول ا أعلم ، وبأن تسمية ٢(البعض باسم الكل جائز سائغ يف اللغة ، وا(. 
************************** 

 ) .٣/٢٠٣(إعراب القرآن  )١(
قريـب سـهل   اإلعادة وإثقال احلواشي مبا هـو   تقدم يف املسألة السابقة ختريج الروايات ، وذكر األقوال وتوجيهها مبا أغنى عن )٢(
 .املنال  
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 ]٩١/احلجر[ چٱ  ٻ  ٻ  ٻٹ ٹ  چ 
 .چٻچفسرين يف معنى بيان اختالف قول امل: مسألة 

 ٣ . )١(سحر چٻچ :  قال عكرمة ": رمحه ا النحاس قال 

 . )٢(عضاءمأخوذ من األَ چٻچن  أىل إوكان أبو عبيدة يذهب 
 :      وأ�شد،  أي فرقوا القول ، وهو قول حسن : قال أبو جعفر 

 ٦ .)٣(وليس دين ا باملعضى

 . )٤(أي املفرق  
ىل أ�ـه جيـوز أن يكـون    إوكان الكسائي يذهب ،  )٥(خوذ من العضاة وهي شجرىل أ�ه مأإوكان الفراء يذهب 

 ٩ .)٦(منهما  مأخوذاً

************************** 
 ) .١٤/٦٦(، والطربي ) ٣٥١-٢/٣٥٠(أخرجه عبد الرزاق  )١(
 ٠) ٢٠٤(، وبنحوه قال ابن قتيبة يف تفسري غريب القرآن ) ١/٣٥٥(جماز القرآن  )٢(
 .يتوليم بن الورد الربوسي ، طبع و�شر دار ابن قتيبة ، الكو/ ، ت ) ٨١(البيت لرؤبة بن العجاج البصري ، ديوا�ه  )٣(
 ) .٥/٢٩٩١) (عضَه(، ولسان العرب ) ٣٣٨(ينظر املفردات  )٤(
سـحراً  فرقـوه إذ جعلـوه   : يقـول  : " فـراء  ما �سبه النحاس إىل الفراء ليس بصحيح ، بـل لـيس هـذا مـن قولـه ، فقـد قـال ال        )٥(
يـرد ذكـر   ، ومل  ) ٢/٩٣(اء �ي القـرآن للفـر  معـا ..." السـحر بعينـه   : وكذباً وأسـاطري األولـني ، والعضـون يف كـالم العـرب       
كـل شـجر   : العضاه : ، وقال ابن دريد )٣/٢٠٣(لصواب العضاه يف كالمه ، فينتبه هلذا ، وقد �قله عنه يف اإلعراب على ا 
 ).٥٦٣، ٤١٨(االشتقاق . له شوك  
 ٠) ٤٤ -٤/٤٣(معا�ي القرآن للنحاس  )٦(
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 : الـــــــــــــــــــدراســـــــــــــــة 
قولني على ما ذكر النحاس ، واستحسن  أن معنـى عضـني أهنـم فرقـوا القـول       چٻچذكر أهل التفسري يف معنى

عـن  ، وهو قول ظاهر تدل عليه الروايـة الصـحيحة   ها�ة وأساطري األولني إ�ه شعر وسحر وك: يف القرآن فقالوا  ٣ 

، ويف روايـة عنـد    )١(هم أهل الكتـاب جـزؤوه أجـزاء فـآمنوا ببعضـه وكفـروا ببعضـه       : أ�ه قال   ابن عباس
 .)٢(فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه، جزءوه فجعلوه أعضاء : الطربي 

، وزعم بعضهم أ�ه كاهن ، وزعم بعضهم أ�ه شعر ، أ�ه سحر  زعم بعضهم، عضهوا كتاب ا : وقال قتادة  ٦ 

 . )٣(وزعم بعضهم أ�ه أساطري األولني ، وإمنا هو كها�ة ، كاهن : هكذا قال   _أي الطربي  _ قال أبو جعفر
العضْه هو السحر يف لغة قريش دون غريه من املعا�ي ، على :  سحر ، وقالوا چٻچأن معنى : والقول اآلخر 

 ٩ . ل عكرمة رمحه ا حد قو

 :الـــــــرتجـــــيــــــح 
والذي عليه أكثر أهل التفسري أهنم فرقوا القول فيه ورموه بكل ذلك ، كما دل عليه  قول ابن عباس وقتـادة ،  

  فقد وصف املشركون رسـولَ ا      ، وأن قولـه شـعر وسـحر كها�ـة     بأ�ـه شـاعر وكـاهن وسـاحر  فنفـى ا ١٢ 

ڇ  ڍ  * چ  ڇ  ڇ       چڃ      چ  چ *  ڄ  ڃ  ڃ    ڄڦ  ڦ    ڄ  ڄچ ه عنه ذلك بقولـه سـبحا�  

ڦ  ڦ    * ٹ  ڤ   ڤ  ڤ      ڤ   ڦ       چ كما أخرب ا عنهم  وقالوا]  ٤٣-٤١احلاقة [ چڍ       ڌ  

************************** 
 ) .٤٤٢٨(الصحيح ك التفسري ح  )١(
 .املشركون من قريش بدل أهل الكتاب : قال الضحاك وابن زيد و عطاء إال أ�ه قال  وبه) ١٤/٦٤(تفسريه  )٢(
 ) .٥/٩٨(، وينظر الدر املنثور ) ١٤/٦٤(تفسري الطربي  )٣(
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ة احلجــر بــل قــد وصــفوه بــاجلنون يف هــذه الســورة ، أعنــى ســور ] ٢٥-٢٤/املــدثر [چڄ     ڄ  ڄ          
ــالو ــال الزجــاج     ] ٦/احلجــر[ چچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍچ  افق يــروى  أن  " :وغريهــا مــن اآليــات ، ق

أســاطري األولــني ، وقــالوا ســحر ، وقــالوا شــاعر ، وقــالوا كــاهن ، وقســموه هــذه األقســام ،  : املشــركني قــالوا  ٣ 

، وذكر  الطـربي   )١( " هوعضَوه  أعضاء ً ، ويروى أن أهل الكتاب هم املقتسمون آمنوا ببعضه  وكفروا ببعض
، هـو شـعر   : وقـال بعضـهم   ، هـو سـحر   : فقـال بعضـهم   ، الصحيح  قول الذين زعموا أهنـم عضـهوه   أن القول 

، ....، ففرقــوه بنحــو ذلــك مــن القــول  هوضَــأو ع، وأمــا أشــبه ذلــك مــن القــول ، هــو كها�ــة : وقــال بعضــهم  ٦ 

 . )٣(، وهو قول  اجلمهور  )٢("ربان يف املعنىفهما متقا، البهت ورميه بالباطل من القول : والعضه 
************************** 

 ) .٣/١٨٦(معا�ي القرآن وإعرابه  )١(
 ) .١٤/٦٦(جامع البيان  )٢(
جعفر حممـدبن  رواية أبي ) ٥١(ي بن ميان وغريه فسري حيي،اجلزء فيه ت)٢٠٤(تفسري الغريب البن قتيبة : ينظر غري ما تقدم  )٣(
البغـوي  ) ٢/٢٦٢(بـة الـدار باملدينـة ، والسـمرقندي     ، مكت١/١٤٠٨حكمـت بشـري ياسـني ، ط   / أمحد الرملـي ، حتقيـق د   
، وابـن جـزئ   ) ١/٥٣٦(، والبيضـاوي  )١٠/٥٩(، والقـرطيب  )٤/٤١٨(، وابـن اجلـوزي   )١٠/١٥١(، وابن عطية )٣/٨٥( 
 ).٤/١٧٩( ، والسعدي )١٤/٨٤(، واأللوسي )٥/٨٩(، ، وأبو السعود )٢/٥٧٨(، وابن كثري )٢/١٤٣( 
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 ].٩٤/احلجر[ چٺ   ٿ  ٿچ ٹ ٹ
 .ال نسخ هذه اآلية باألمر بالقتالقول ب: مسألة 

  ١(]١٩١/البقـرة [ چٱ  ٻ  ٻچ �سـخته : عـن قتـادة   قـال سـعيد ،    ":قال النحاس رمحـه ا(  ،عـن   يوور ٣ 

 .)٢(" بالقتال �سخته براءة واألمر: ابن عباس 
 .)٤( " )٣(هذا قبل أن يؤمر بالقتال : قال جماهد ":أبو جعفر وقال 

 ٦ : الـــــــــــــــــــدراســـــــــــــــة 

الـذي مضـى بيا�ـه قريبـاً ، وذكـر أن         چڭ  ڭ  ڭچ  أورد النحاس هذه اآليـة يف املنسـوخ ، مـع قولـه تعـاىل     
 .نسوخ هذين املوضعني فقط مها ما صلُح إلدخاله يف كتابه الناسخ وامل

واملسـلمني   وهذا الذي قاله النحاس عليه أكثر املفسرين ، وحاصل كالمهم أن ا تبارك وتعاىل أمر �بيـه   ٩ 

بالصرب على أذى املشركني ، والصفح عنهم واإلعراض عن قوهلم ، ذلك أن املسلمني مل يكن هلـم قـوة وال منعـة    
 ، وكـف اليـد حتـى يـأتي أمـر ا ، ومل يفـرض       ، فكان من رمحة ا هبـم أن أمـرهم بـاإلعراض عـن املشـركني     

 عليهم قتالُ املشركني ، فلما هاجر رسول ا  ،بقتال أهل الكفر ١٢ ، وأصبح يف قوة من أصحابه أمرهم ا 

************************** 
)١(  ــ�ُ :"قــال قتــادة رمحــه ا سذلــك بعــد خ  ، تعــاىل ذ كْــفــأمره اوأن حممــداً الَّه بقتــاهلم حتــى يشــهدوا أر عبــده  إلــه إال ا
 )  ١٤/٥١(جامع البيان . ابن عيينة وبه قال الضحاك و".  ال يقبل منهم غريه، ورسوله  
 ).١٨٠(الناسخ واملنسوخ  )٢(
 ) .١٤/٥١(أخرجه الطربي  )٣(
 ) .٤/٣٧(معا�ي القرآن  )٣(
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ورد كيدهم ، فكا�ت هـذه اآليـة علـى هـذا القـول ممـا �سـخ مـن مهاد�ـة املشـركني ، وأمـره ا بقتـاهلم حتـى              
 . )١(، ويؤيد قول النحاس أن اآلية مكية ، واألمر بالقتال كان باملدينة بعد اهلجرة  يشهدوا شهادة اإلسالم

وذكر بعض املفسرين أن ا تعاىل أمره أن يعرض عنـهم إعراضـاً مجـيال بـال جـزع منـه ، وأ�ـه ال �سـخ فيهـا ،           ٣ 

أن يظهـر اخللـق    ألن املقصـود مـن ذلـك   ، وهـو بعيـد   ، هـو منسـوخ بآيـة السـيف     : وقيـل   :"حتى قـال الـرازي   
 .)٢("! ؟فكيف يصري منسوخاً، احلسن والعفو والصفح 

 ٦ :الـــــــرتجـــــيــــــح 

والذي يظهر يل بعد تأمل القولني أن كال منهما له وجه ، فمتى كان للمسلمني قوة  ومنعـة وكـان العـدو يرتبـص     
 .هبم فال صفح وال إعراض ، وإمنا القتال والرد عن حياض املسلمني 

سـبباً يف  كـون  من يغلب على الظـن أن معاملتـه بالصـفح واإلعـراض قـد ت     أن يبقى حكمهما في: وجه اآلخر وال ٩ 

  .وا أعلم ها قوة وقدرة على جماهبة عدوهم ، ، أو يف حال ال يكون للمسلمني فيقبوله احلق 

************************** 
حــــــــزم  ، وابن ) ٥/٣٤٧(، والثعليب ) ١١١(، وهبة ا بن سالمة ) ٢/٣٩١(، وابن أبي زمنني ) ٢/٢١٠(مقاتل : ينظر  )١(
، )١٨٤(والنواسـخ  )٤١(ويف املصفى ) ٤/٤١٢(وابن اجلوزي ، ) ١٠/١٨٤(عطية  ، وابن) ٣/١١١(، وابن العربي ) ٤٣( 
 ) .٢/٥٧٦( ، وابن كثري ) ٥/٥٩٧(، وأبو حيان ) ٢/١٤٨(، وابن جزئ ) ١٠/٥٤(والقرطيب  

ــبري   )٢( ــري الكـ ــالطربي   ) ١٩/١٦٤(التفسـ ــة كـ ــدم مجاعـ ــمرقندي )١٤/٥١(، وقـ ــوجيز  ) ٢/٢٦١(، والسـ ــدي يف الـ ، والواحـ
، ) ٥/٨٨(، وأبــي الســعود  ) ٢/٢٧٧(، والنســفي ) ٢/٣١٨(، وجــوزه الزخمشــري  ) ٣/١٤٩(والســمعا�ي  ،) ١/٥٩٧( 
للـــدكتور مصــطفى زيـــد ،  ) ٢/٥٣٥(، والنســخ  ) ٣/١٩٣(، والشـــنقيطي ) ٤/١٧٧(، والســعدي  ) ١٤/٧٧(واأللوســي   
 . وهو يرى أن اآلية إ�ساء للقتال ال �سخ فيها ، كما يف آية الصفح  
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  لنحورة السـ
 ] .١/النحل[ چ  ک  ک  ک  ک  ڑڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑچ   ٹ ٹ 

 ٣ . چڈچتعبري باملاضي أقوال املفسرين يف اليف ذكر : مسألة 

 :  رمحه ا النحاس قال 
 . إن أكرمتين أكرمتك : أل�ه قد عرف املعنى فصار مثل قولك ، )١( مبعنى يأتي ) أتى( : قال بعضهم   "

 ٦ .أ�ه يكون فهو مبنزلة ما قد كان  ملأل�ه قد ع ، خبار ا باملاضي واملستقبل شيء واحدإ: وقيل 

فـأخرب ا جـل وعـز أن    ، وذلك أ هنم اسـتبعدوا ماوعـدهم ا مـن العقـاب     :   -هو أحسنها -ل ثالث وقو
 چه  ه  ے  ےچ  كمـا قـال تعـاىل   ،  القرب مبنزلـة مـا قـد أتـى     يف أي هو  چڈ  ڈ  ژچ ذلك قريب فقال 

 ٩ .)٢(  أي قرب منكريأتاك اخل:  وكما يقال   ،]١/ القمر[

 . ) ٣("كام واحلدودألحن بالفرائض واأي جاء القرآ: وقال الضحاك 
 : الـــــــــــــــــــدراســـــة 

" أتـى  " أن  القـول األول  هـي خـال صـة مـا قالـه املفسـرون ، فأمـا        چڈچهذه األقول الثالثة يف معنـى    ١٢ 

ــى   ــأتي "مبعنــ ــاهده "  يــ ــراف [ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   چ فشــ ــه ] ٤٤/األعــ چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ وقولــ

************************** 
أمحــــــد  السيد / ت ) ٢٩٥(، ويف تأويل مشكل القرآن له )٢٠٥(لقدر منه هو قول ابن قتيبة يف تفسري غريب القرآن هذا ا )١(
 ) .٤/٤٢٧(هـ ، دار الكتب العلمية ، وعنه ابن اجلوزي يف الزاد ١/١٤٠١صقر، ط 
 . ذكره النحاس مبعناه ) ٣/١٨٩(هذا قول الزجاج يف معا�ي القرآن  )٢(
 ٠، وقول الضحاك سيأتي يف املسألة التالية )٤/٥٢(معا�ي القرآن  )٣(
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يشرتط  ملثـل هـذا العلـم ُ    ، و) ١(واملراد به ما يأتي مستقبال  لصدقه، هذا كله مل يأت بعد ف] ١١٦/املائدة[چڇ
إذا كان مدلول الفعل من األمور اهلائلة املهدد املتوعـد هبـا ، فيعـدل فيـه إىل لفـظ      " ، و )٢(بالقرائن وفهم  ااز

ڈ  ڈ  ژ  چ ملاضـي والفـراغ منـه ، كقولـه تعـاىل      املاضي تقريرا وحتقيقاً لوقوعه يف املستقبل ، بإهبام وقوعه يف ا ٣ 

 .)٣(" يأتي: أي   چژ  ڑ
إن إخبار ا باملاضي واملستقبل شيئ  واحد ، أل�ه قد علم أ�ه يكون فهـو مبنزلـة مـا    :   القول الثا�ي 

إجـراء   فيؤكد املسـتقبل بـأن خيـرج يف صـيغة املاضـي      واجب الوقوع  وإذا كان اخلرب حقا : قد كان ، فقالوا   ٦ 

وحيسن ذلـك يف خـرب ا تعـاىل    ، أي كأ�ه لوضوحه والثقة به قد وقع ملا جيب وقوعه بعد ذلك جمرى الواقع ، 
والتعـبري عـن املسـتقبل بصـيغة     ، فيعرب عنه بصيغة املاضي تنزيال لتحقـق الوقـوع منزلـة الوقـوع ،      لصدق وقوعه

ٱ  ٻ  ٻ  چ ، وقولـه  ] ٤٤/األعراف[  چٻ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ چ املاضي لتحقق وقوعه كثري يف القرآن كقوله  ٩ 

،  ] ٧٤/الزمـر [  چ  �  �  �  �  �  �چ إىل قوله تعاىل  ] ٦٨/الزمر[ چٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  
 . ) ٤(  فكل هذه األفعال املاضية مبعنى االستقبال �زل حتقق وقوعها منزلة الوقوع

************************** 
 ). ٣/٣٥(يف بدائع التفسري  ،، واختاره ابن القيم )٣/١٧٧(، واملاوردي  )٢/٢٦٥(تفسري السمرقندي : ينظر )١(
 ) .١٠/١٥٨(احملرر الوجيز  )٢(
حسـني ،  عبـد القـادر   / ت د ) ١٤٧( التفسـري يف كتابه األكسري يف علم ) هـ ٧١٦ت ( ذكره سليمان بن عبد القوي الطويف  )٣(
 ). ١/٢٩٣(هـ ، وينظر قواعد التفسري �١٣٩٧شر مكتبة اآلداب ، القاهرة ، سنة  

 ) . ٣/٢٠٨(، األضواء ) ٤/٣١١(، الدر املصون )١٩/١٧٣(، التفسري الكبري )١٠/١٥٨(احملرر: ينظر  )٤(
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 تمم لـه ، وهلـذا جعلـهما  غـري واحـد مـن املفسـرين        والذي يظهر يل أن هذا القول يقرب من الذي قبله فهو كـامل 
 . واكتفوا بذكر قولني يف املسألة  )١( قوالً واحداً

: " قـرب ،  وعبارتـه     ، فقـد ذكـر أن معنـاه   )أتى ( يف معنى  الزجاج ما ذهب إليه : والقول الثالث   ٣ 

 ُا ١/ القمـر [ چه  ه  ے  ےچ  أن ذلك يف قربه مبنزلة  ما قد أتى ، كما قال تعـاىل  عز وجل  فأعلم [ ،
  .) ٢(" ]٧٧/ النحل[ چ ۈڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ      ۇ   ۆ   ۆ  ۈ  چ تعاىل وكما قال

 ٦ :الــــــــرتجــــــــيح 

ٱ  چ ا تعـاىل  وهذا القول أقرب األقوال يف معنى اآلية  كما قال النحاس ، دلت  عليه اآليات السـابقة ، وقـولُ  

وقولـه   ]٦٣/األحـزاب [ چڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چه جـل وعـال   وقولُ ]١/أل�بياءا[ چٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ
ــه جــل وعــال   ]١٧/الشــورى[ چڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦچتعــاىل  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ    *ک  گ    چ   وقول ٩ 

وقـرن بـني أصـبعيه السـبابة والـيت       بعثت أ�ا والساعة  كهاتني  (:  ، وقول النيب  ]٥٨ - ٥٧/النجم[ چڳ  
فـال  ، أتى أمر ا فقرب منكم أيها الناس ود�ا " : وعلى  هذا القول أكثر املفسرين ، قال  الطربي ، ) ٣( )تليها

************************** 
 .  الصفحة السابقة كالطربي والسمرقندي والسمعا�ي ، ينظر اإلحالة إىل كتبهم يف )١(
 ). ٣/١٨٩(معا�ي القرآن وإعرابه  )٢(

، ٦٥٠٤ ،  ٦٥٠٣(روي من حديث أ�س وسهل بن سعد وأبي هريرة رضي ا عنهم  أخرجه البخاري ، ك الرقاق ، ح   )٣(
 ) . ٨٦٧(، ومسلم ، ك اجلمعة ، ح ) ٦٥٠٥ 
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وذلـك أ�ـه   ، قـرب العـذاب منـهم     ب  وإعـالم ا للكـافرين ،  هتديـد مـن   ، ثم ذكر أ�ـه  .... وقوعه  تستعجلوا
 .)١( فدل بذلك على تقريعه املشركني ووعيده هلم،  چک  ک  ک  کچعقب ذلك بقوله 
روايات هذا احلديث املتقـدم  وطرقهـا وأهنـا مجيعـا تـدل علـى  قـرب         اختالف )٢(حجر ابن وقد ذكر احلافظُ ٣ 

مبعـث   إىل قلـة املـدة بـني    أشـار اح  أن هـذا احلـديث علـى اخـتالف ألفاظـه      رالساعة ، و�َقَل عن مجع من الشـ 
 .   )٣( وبني الساعة النيب 

األقوال يف معنى اآلية وأوالها ، وال منافاة بينه وبني القولني اآلخرين  أقربمبعنى قرب ) أتى ( فدلت على أن  ٦ 

 .، وا تعاىل أعلم 
************************** 

زمـنني  قْرب مـن هـذا املعنـى ، وابـن أبـي      ه رواية مرفوعة تَ، ففي)٧/٢٢٧٦(ابن أبي حامت : ، وينظر )١٤/٧٥(جامع البيان  )١(
ــثعليب ) ٢/٣٩٤(  ــمعا�ي ) ٦/٥(، والـــ ــاف )٣/١٥٨(، الســـ ــيط  )٢/٥٥٤(، الكشـــ ــر احملـــ ــرطيب )٦/٦٠٥(، البحـــ ، القـــ
حماســـن  ، والقامسي يف )٣/١٦٧(، والشوكا�ي )٥/٩٤(، وأبوالسعود )٢/٥٨١(، ابن كثري )٢/٢٨٠(، النسفي )١٠/٤٤( 
 ) .١٤/٩٦(، ابن عاشور )١٠/٧٧(التأويل  
هو اإلمام احلافظ احملدث العلم أمحـد بـن علـي بـن حممـد ، الشـهري بـابن حجـر العسـقال�ي ، ذو التصـا�يف الشـهرية كـالفتح              )٢(
 ).هـ ٨٥٢(واإلصابة وغريها ، من أشهر علماء احلديث وشراحه ، كا�ت وفاته سنة  
ــد  لشمس الدين حممد بن  )٣(الدرر يف ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجر ، واجلواهر و)٣/٦٤(الدرر الكامنة البن حجر   عبــــــ
، املصــرية وقــاف هـــ ، �شــر وزارة األ١/١٤١٦طــه زيــين ، ط/ حامــد عبــد ايــد و د / ، ت  د ) هـــ ٩٠٢ت (الــرمحن الســخاوي ،  
ــور،  اعتناء خليل ، ب) هـ ٩١١ت (، جلال ل الدين السيوطي ) ١/٣٦٣(حسن احملاضرة  يف  أخبار مصر والقاهرة   املنصـــــــــــــــــــ
 .وغريها )١/٨٧(والبدر الطالع هـ ، دار الكتب العلمية ، ١/١٤١٨ط 
اآلخــــرة  التذكرة يف أحوال املوتى وأمور : حكى القول بذلك عن القاضي عياض ، وينظر )  ٣٥٠ -١١/٣٤٨(فتح الباري  )٣(
 .الريان للرتاث ، القاهرة ، دار ٢/١٤٠٧، ط) ٦٧١(ألبي عبد ا حممد بن أمحد لقرطيب ت ) ٧١٠( 
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 ] .١/النحل[ چک  ک  ک  ک    ڑژ  ژ  ڑڈ  ڈٹ ٹ  چ 
 . چڈژ چيف بيان أقوال املفسرين يف : مسألة 

 ٣ .)١(" آن إ�ه القر ":قول الضحاك  من أحسن ما قيل يف معناه  ":قال النحاس رمحه ا 

 .  )٢("  النيب  إ�ه �صر" : وقد قيل 
مبعنـى   چڈچويكـون  ، مبعنـى قـرب    چڈچيكـون  : جعله جمازا على أحـد أمـرين    )٣(" إ�ه القيامة" : ومن قال 

 ٦ .)٤("يأتي 

 : الـــــــــــــــــــدراســـــة 
 : ثالثة أقوال   چژڈ  چــــذكر النحاس  يف املراد ب

 ٩ باألحكام القرآن جاء  إ�ه ": قاال)٥(وبه قال احلسن وابن جريج "إ�ه القرآن "  :قول الضحاك :  األول

************************** 
 ) .٥/١٠٩(وابن املنذر كما يف الدر ) ١٤/٧٥(، والطربي )٧/٢٢٧٦(أخرجه ابن أبي حامت  )١(

ــدر       )٢( ــا يف ال ــاس كم ــن عب ــه عــن اب ــن مردوي ــاوردي  )٥/١٠٨(أخرجــه اب ــره امل ــن اجلــوزي  )٢/١٧٨(، وذك ، )٤/٤٢٧(، واب
 .�صره ، وكله متقارب : يقول  خروجه ، وبعضهم: ، وبعضهم يقول ) ١٠/٤٥(والقرطيب  
، دار ١/١٤١١عصــــام احلميــــدان ، ط/ ت ) ٢٧٨(هــــذا قــــول ابــــن عبــــاس ، أخرجــــه الواحــــدي يف أســــباب النــــزول  )٣(
وابــن املنــذر ) ١٤/٧٥(، وأخرجــه الطــربي ) ٥٥/ ٣(اإلصــالح ، الــدمام ، وذكــره يف التفســري عــن مجاعــة مــن املفســرين    
، وينظـر لبـاب النقـول يف    ) ٣/١٧٨(، و�سـبه املـاوردي للكلـيب ، النكـت والعيـون      )٥/١٠٨(عن ابن جـريج ، كمـا يف الـدر     
 .م ، دار إحياء العلوم ، بريوت ٢/١٩٧٩، ط) ١٣٢(أسباب النزول للسيوطي  
 .، وسبق بيان شيء من هذه املسألة يف سابقتها )٢/٣٩١(إعراب القرآن  )٤(
 ) .١٠/٤٤(�سبه هلما القرطيب يف اجلامع ألحكام القرآن  )٥(
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أن  رد �ـه مل يـ  ، فقـد ذكـر  الطـربي  أ   لعامـة املفسـرين فـإهنم يضـعفو�ه      والفرائض ، واستحسنه النحـاس خالفـاً  
د قـ : فيقـال هلـم مـن أجـل ذلـك      ، اسـتعجل فـرائض قبـل أن تفـرض علـيهم       من أصحاب رسول ا  أحداً

، وأكد هـذا   )١("  وأما مستعجلو العذاب من املشركني فقد كا�وا كثريا، جاءتكم فرائض ا فال تستعجلوها  ٣ 

، اثنـان منـها للكفـار    ، ال �عـرف اسـتعجاال إال ثالثـة     اإ�ـ   چژ ڑچويضـعفه قولـه   : " املعنى ابن عطيـة بقولـه   
، وذكــر الشــنقيطي أ�ــه قــول  )٢(" ور اإلســالموالثالــث للمــؤمنني يف النصــر وظهــ ، وهــي يف القيامــة ويف العــذاب 

ــوم القيامــة مــع هنــيهم عــن    مــردود ال وجــه لــه ، وأن الظــاهر مــن اآليــة أهنــا    هتديــد للكفــار بــاقرتاب العــذاب ي ٦ 

، وعليه فما ذهب إليه النحاس من استحسان هذا القـول    )٤(على ضعفه غري هم أيضاً ص ، و�)٣( استعجاله
 .  ال وجه له 

، وقـد دل القـرآن   )٥(ملراد به الساعة ، وهو قول ابن عبـاس ومـن وافقـه ، وعليـه عامـة املفسـرين      أن ا  :الثا�ي  ٩ 

واآليـات املوضـحة   على أن املشركني كثريا ما استعجلوا العذاب ، وسألوا عن الساعة سؤال املنكر املتعنت ، 
ــه  هلــ   �  �  �  �* �   �  �  �ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې    ۅ  ۅچ تعــاىل ذا املعنــى كــثرية كقول

 ١٢  وقوله،  ]٥١ -٥٠/يو�س[ چ�     �       �  �  �  ��  �

************************** 
 ).٢/٥٨١(إ�ه قول عجيب ، وتعقبه بكالم الطربي : ، وقال ابن كثري )٦/٥(، وكذا الثعليب ) ١٤/٧٦(جامع البيان  )١(
 ) .١٠/١٥٧(احملرر الوجيز  )٢(
 ) ٣/٢٠٩(أضواء البيان  )٣(
 ).١٠/٤٤(، والقرطيب ) ٣/١٥٨(منهم السمعا�ي  )٤(
مجهـور املفسـرين   ، و�ص ابن عطية على أ�ه قـول  )٥١٤، ٢٩٥(، وتأويل املشكل )٢٠٥(اختاره ابن قتيبة يف تفسري الغريب  )٥(
 ) .٦/٦٠٤(، وكذا أبو حيان )١٠/١٥٧( 
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ــود[چڱ  ڱ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   گ     گ  ک  ک  گ  کڈژ  ژ  ڑ  ڑ  کڌ  ڎ  ڎڈچ   ]٨/هـ
چ  وقوله   ]٥٤-٥٣/العنكبوت[ چٿ ٿٺٿ ٺٺ* پڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ   پ      ٻ  ٻ  ٻٱ  ٻچ وقوله 

ــهوق  ]١٦/ص[چ  �    �  �  �  �  �  �  � ڃ  ڃ    ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ   ڃچ ولــــــــــــــــــ ٣ 

 ڍ  ڇڇ   ڇڇچچچچ
ممـا يتعلـق هبـذا القـول      ، وقد تقـدم ذكـر شـيء    إىل غري ذلك من اآليات  ]١٨/الشورى[چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

 ٦ . يف املسألة السابقة 

 . )١(وأ�ه من أمارات الساعة ، قال به ابن عباس أيضاً ،  أ�ه خروج النيب  :الثالث 
 . )٢(�ه وعيد املشركني  و إ ذاب ا ،إ�ه ع  :وقيل 

 ٩ : الــــــــرتجــــــــيح 

ــه ، وأمــا قــول        ـــؤيده ، وقــد تقــدم يف املســألة الســابقة بيا� ــة الســابقة ت ــه الســاعة ، واإلدل ــراجح أن املــراد ب وال
ويؤخـذ  الضحاك الذي استحسنه النحاس فهو ضعيف ، وال معنى له ، ومحل اآليـة عليـه فيـه تكلـف وبعـد،      

 ١٢ .أهل العلم من مظا�هإمنا يؤخذ كالم ومعا�ي القرآن ، إذ أ�ه مظنة التفسري ، ل النحاس يف قو

 .]٢/النحل[ چگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ ٹ ٹ  چ 

************************** 
 ٠)١٠/٤٥(، والقرطيب )٤/٤٢٧(، وذكره ابن اجلوزي ) ٥/١٠٨(أخرجه ابن مردويه كما يف الدر املنثور  )١(
ــه وعيــد : األ�بــاري واملــاوردي ، والــذي عنــد املــاوردي  و�ســبهما البــن ) ٤/٤٢٧(ذكرمهــا ابــن اجلــوزي يف زاد املســري   )٢( أ�
، ومهـا يـدخالن   )٣/١٧٨(النكـت والعيـون   . أهل الشـرك ، و�صـرة الرسـول صـلى ا عليـه وسـلم ، و�سـبه البـن جـريج           
 ).٢٧٨(يف القول الثا�ي الذي ذكره النحاس ، وذكر الواحدي يف األسباب أ�ه العذاب ومل ينسبه ألحد  
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 .ذكر أقوال العلماء يف املراد بالروح : مسألة 
الروح  خلـق  : ؛  قال ، عن جماهد ، عن ابن عباس  ، عن أبي بشر )١(روى هشيم ":رمحه ا النحاس قال 

   ــور ــره ، صـ ــن أمـ ــر مـ ــق ا ، وأمـ ــن خلـ ــزل   مـ ــور بـــين آدم ، ال ينـ ــه  يف  هم علـــى صـ ــماء ملـــك إال ومعـ السـ ٣ 

 .)٢(واحدمنهم
 . )٣(ال ينزل ملك إال ومعه روح : وروى ابن جريج ، عن جماهد 

 ٦ ر بين آدم وهلم صور  كص: ، عن الروح ، فقال  سألت أبا صاحل: بن أبي خالد  )٤(وقال إمساعيل

 .)١(وليسوا منهم 
************************** 

 )١٨٣(بن بشري بن القاسم الواسطي ، ثقة ثبت كثري التدليس واإلرسال اخلفي مات سنة  _بالتصغري  _ هشيم )١(
 ).١٠٢٣(، التقريب )٣٠/٢٧٢(، هتذيب الكمال )٩/١١٥(اجلرح والتعديل  
د ابـن  بـي بكـر أمحـ   أل) ٤٦٢(، واألمسـاء والصـفات   ) ٣/٨٦٥(، وأبو الشيخ يف العظمـة  )٧/٢٢٧٦(أخرجها ابن أبي حامت  )٢(

هـ ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، وآدم بن أبي إياس ، وسعيد بن منصور ، وابـن  ١/١٤٠٥ط) ٤٥٨ت ( احلسني البيهقي 
عـن ابـن عبـاس ،     بإسـناد صـحيح  وقـد روى ابـن إسـحاق يف تفسـريه     : وقـال ابـن حجـر   ) ٥/١٠٩(املنذر ، كما يف الـدر  

عزاها لعبد بن محيد ، وأبي ر السيوطي يف تفسري اإلسراء حنوها ، و، وذك) ٨/٤٠٢(، الفتح ..الروح من أمر ا: قال  
 ٠)٥/٣٣٢(الدر  ٠الشيخ

ــربي   )٣( ــا الطـ ــامت        ) ٧٧/ ١٤(أخرجهـ ــي حـ ــن أبـ ــه ، وابـ ــيح عنـ ــي جنـ ــن أبـ ــن ابـ ــرق عـ ــن طـ ــيخ  ) ٧/٢٢٧٦(مـ ــو الشـ ، وأبـ
 .  وصحح حمقق العظمة إسناده إىل جماهد، ) ٥/١٠٩(وابن املنذر ، الدر   )٣/٨٨١( 
، كان بن األكوع ، من احلفاظ األعالم  مساعيل بن أبي خالد ، األمحسي  البجلي ، الكويف ، رأى أ�س بن مالك  ، وسلمةإ )٤(
 ) . ١٤٦(ثقة ثبتا ، روى له اجلماعة ، مات سنة  
 ).١٣٨(، التقريب )٣/٦٩( ، هتذيب الكمال )٢/١٧٤(اجلرح والتعديل  
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 .  ) ٣(، أي بالنبوة )٢(}ملالئكة بالروحتنزل ا{: وقال احلسن 
 ٠ )٤(بالوحي والرمحة : ، قال } املالئكة بالروح تنزل{: وروى معمر عن قتادة 

أي ينـزهلم مبـا هـو    ، )٥(وهذا قول حسن ، وقد رواه علي بـن أبـي طلحـة  ، عـن ابـن عبـاس       : قال أبو جعفر  ٣ 

 .) ٧)(٦( " رمحة: ، وقيل معناه ]٨٩/الواقعة[ چک  ک چ ، كما قال تعاىل واحلياة زلة الروح  مبن
 :ـــــــــــــــــــدراســـــة ال

************************** 
ــه الطــــربي  )١( ــيخ يف ) ٣٠/٢٣(أخرجــ ــو الشــ ــة وأبــ ــفات  ) ٣/٨٧٣(العظمــ ــاء والصــ ، ولفــــظ )٤٦٣(، والبيهقــــي يف األمســ
خلـق كالنـاس وليسـوا    : " ، ومـن طريـق آخـر عـن إمساعيـل عـن أبـي صـاحل         " يشـبهون النـاس وليسـوا بالنـاس     : " الطربي  
 .، وبنحوه  لفظ أبي الشيخ  والبيهقي "بالناس  
 ) .٣/٨٧٣(وصحح حمقق العظمة إسناده إىل أبي صاحل  
عمـرو   وابـن كـثري وأبـ   وقـرأ   باليـاء وفـتح النـون ، والـزاي املكسـورة املشـددة ،      )  لزِّنـ ي( رأ �افع وعاصم وابـن عـامرومحزة   ق )٢(
 .بالرفع  ) املالئكة(بالتاء و  ) ئكةُل املالزنتَ( قرأ روح و، النون وخففا الزاى  بالياء وسكون 
ألبـي القاسـم حممـد بـن     ) ٢/١٩٧(، وشـرح الـدرة املضـية    ) ٣٧٠(السـبعة ألبـي بكـر أمحـد بـن موسـى بـن جماهـد         : ينظر  
ف وإحتـا هــ ،  ١٤١١اجلامعـة اإلسـالمية ،    عبدالرافع بن رضوان علـي الشـرقاوي ، طبـع   / ، ت)هـ ٨٩٧ت (حممد النويري  
 ) .١/٣٤٩(فضالء البشر  
 ). ٥/١٠٩(، وهو يف الدر املنثور )٧/٢٢٧٦(أخرجه ابن أبي حامت  )٣(

 ) . ٥/١٠٩(الدر :  ، وينظر)٧/٢٢٧٦(،وابن أبي حامت ) ١٤/٧٧(، والطربي ) ٢/٣٥٣(لرزاق أخرجه عبد ا )٤(

 ) .٥/١٠٩(، الدر )٧/٢٢٧٦(، وابن أبي حامت )١٤/٧٧(بالوحي، أخرجه الطربي : لفظ الرواية عنه  )٥(
 ). ٧/٢٢٧٦(بي حامت ابن أ. بالرمحة والوحي : ، وعن الربيع بن أ�س )٣/١٧٨(املارودي . قاله احلسن وقتادة  )٦(
 ) .٥٣ -٤/٥٢(معا�ي القرآن  )٧(
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: وغريهم مـن السـلف   ذكر أهل التفسري يف معنى الروح عدة أقوال ، فأما قول ابن عباس وجماهد وأبي صاحل 
 " يات ، وابن عبـاس  من اإلسرائل، فظاهره أ�ه "....إ�ه خلق من خلق ا     ، عـرف بـذكر اإلسـرائليات

�فسـه ، و ضـعفه ابـن عطيـة بأ�ـه  مل       وصحة السند إليه أو إىل أحد ممن أخذ عنه ال يعين صحة املُخرب بـه يف  ٣ 

 .)١(تأت به سنة 
يكـون   ، إذ بـه إ�ـه الـوحي   : ومـن وافقـه    األخـرى عـن  ابـن عبـاس      الروايةُ، وأظهرها بةمتقارية األقوال بقو

ظم مـا مـن ا بـه علـى     اإل�ذار ، وبه تكون حياة القلوب وصالحها ، وظهور احلق وا�دراس الباطل ، وهو أع ٦ 

 .)٢("، ويضمحل به الباطل  ينزل ا مالئكتَه مبا حييا به احلق "ه تأويلرسوله ، وذكر الطربي أن 
 -والـروح   :ل �ـه اقتبسـه مـن  الزجـاج  الـذي يقـو      أي ينزهلم  مبا هو  مبنزلة الروح واحليـاة ، كأ : وقول النحاس 

، وذكـر  )٤( ، واستحسنه ابـن عطيـة  )٣(ما كان فيه من أمر ا حياة للنفوس واإلرشاد إىل أمر ا  -وا أعلم ٩ 

ٱ  چ ألن اإل�ذار إمنا يكون بـالوحي بـدليل قولـه    ] ٢/النحل[ چڱ ںچ بعده ه قولَيؤيده   وذكر الشنقيطي أن مما

 .  )٥(ألن اإل�ذار إمنا يكون بالوحي أيضا] ٤٥/ياءاأل�ب[  چٻ ٻ  ٻ

************************** 
 ) . ٥/٦٠٦(، و�قله عنه أبو حيان )١٥٩/ ١٠(احملرر الوجيز  )١(

 ) ١٤/٧٧(جامع البيان  )٢(
 ) . ٢/٣٢١(، وبنحوه قال الزخمشري )٣/١٩٠(معا�ي القرآن وإعرابه  )٣(
 ) .١٠/١٥٩(احملرر الوجيز  )٤(
 ٠) ٢/٣٢٨(أضواء البيان  )٥(
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القــرآن والــوحي بــه تكمــل املعــارف : إذا عرفــت هــذا فنقــول " : وللــرازي تقريــر لطيــف يف هــذا حيــث يقــول 
 والعقل به يكمل جوهر الروح ، وهذه املعارف هبا يشرق العقل ويصفو ويكمل ، واملكاشفات الربا�ية ، اإلهلية 

ألن بـه  ، وعنـد هـذا يظهـر أن الـروح األصـلي احلقيقـي هـو الـوحي والقـرآن          ، حال اجلسـد  والروح به يكمل ،  ٣ 

فظهـر  ، ة يـّ كلَوبه حيصل اال�تقال من حضيض البهيمية إىل أوج املَ، حيصل اخلالص من رقدة اجلهالة و�وم الغفلة 
تعاىل أطلق لفظ الروح على  ومما يقوى ذلك أ�ه، أن إطالق لفظ الروح على الوحي يف غاية املناسبة واملشاكلة 

ــل  ــه جربيـ ــعراء[ چ ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  *ڳ  ڳ     ڱ     ڱ  چيف قولـ ــى   ]١٩٣،١٩٤/الشـ وعلـ ٦ 

وإمنا حسن هذا اإلطـالق أل�ـه حصـل بسـبب وجودمهـا      ،  ]١٧١/النساء[ چٹ  ڤ  چيف قوله  عيسى 
ن حيسن إطالق ـأَلَذا املعنى فَفلما حسن إطالق اسم الروح عليهما هل، وهي اهلداية واملعارف ، حياة القلب 

 ٩ .)١(لفظ الروح على الوحي والتنزيل كان ذلك أوىل

 : الــــــــرتجــــــــيح 
والراجح أن املراد بالروح هنـا الـوحي ال غـري ، ملـا تقـدم مـن إطالقـه عليـه يف القـرآن الكـريم يف غـري موضـع ،             

 ١٢ .وا أعلم . ي أبلغ من أي شيء آخر وملناسبته للسياق الذي ورد فيه ، ألن اإل�ذار يكون بالوح

************************** 
ــدم   ) ١٩/١٧٥(التفســري الكــبري  )١( ــا تق ــل  : ، وينظــر غــري م ــنني  ) ٢/٢١٣(تفســري مقات ــي زم ــن أب ــثعليب ) ٢/٣٩٥(، واب ، وال
وأبـــــــي  ،) ٢/١٥٠(، وابن جزئ )١٠/٤٥(طيب ، القر) ٢/١٨٦(، والعز بن عبد السالم )٣/١٥٩(، السمعا�ي ) ٦/٦( 
، )١٤/٩٨(، وابـــــن عاشـــــور  )٢/٢٨٥(ري ، ، ابـــــن كـــــث )٣/٣١٢(، والســـــمني يف الـــــدر املصـــــون   )٥/٦٠٥(حيـــــان  
 .، وغريها ) ٣/١٧٢(والتفسري الصحيح  
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 . ]٥/النحل[چۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۈۆ   ۆچ ٹ ٹ
 .بيان معنى الدفء ، وذكر االختالف فيه : مسألة  

 ٣ عـن ابـن عبـاس    ، عـن عكرمـة    ،  بـن حـرب   )٢( عـن مسـاك   ،)١(سرائيلإروى ": رمحه ا النحاس قال  

 .)٣(النسل: قال 
 . )٤(لنب واللحملالركوب وا: واملنافع ، لباس ينسج : الدفء  :  العن جماهد ق، ابن جريج  وروى 

وأحسـب مـذهب ابـن عبـاس أن     ، أي ما يدفىء من أوبارها وغري ذلك ، وهذا قول حسن : قال أبو جعفر  ٦ 

 ، بــل واال�تفــاع هبــا قــد روى أن الــدفء عنــد العــرب �تــاج اإل  )٥(علــى أن األمــوي ، املنــافع النســل ال الــدفء  
 .  )٦("فيهفيكون هذا 

************************** 
 . وقيل بعدها ) ١٦٠(إسرائيل بن يو�س بن أبي إسحاق السبيعي ، ثقة تكلم فيه بال حجة ، وكا�ت وفاته سنة  )١(
 ).١٣٤(، التقريب ) ٢/٥١٥(، هتذيب الكمال ) ٢/٣٣٠(، اجلرح والتعديل ) ٦/٣٥٢(الطبقات  
 ).هـ ١٢٣(سماك بن حرب بن أوس الذهلي ، البكري ، صدوق إال يف روايته عن عكرمة فمضطرب ، مات سنة  )٢(
 ) .٤١٥(، التقريب )١٢/١١٥(، هتذيب الكمال ) ٤/٣٣٩(، الثقات )٤/٢٧٩(اجلرح والتعديل  

بي ، وابن املنذر ، الـدر املنثـور   ، والفريا)٧/٢٢٧٦(، وابن أبي حامت ) ١٤/٧٩(،والطربي ) ٢/٣٥٣(اخرجهاعبد الرزاق  )٣(
)٥/١١٠( . 

 ٠، وأخرج  حنوها عن قتادة ، وابن زيد )١٤/٧٩(أخرجها الطربي  )٤(
 ).٢٠٣(عبد ا بن سعيد بن أبان القرشي ، أخو احملدث حييى، كان ثقة متحققا بعلم النحو واللغة، مات بعد: هو  )٥(
 ). ٢/٤٣(، بغية الوعاة ) ١/٢١٠(عا�ي ، األ�ساب ألبي سعد السم) ٩/٤٧٠(تاريخ بغداد  
 ).٤/٥٤(معا�ي القرآن  )٦(
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  : الـــــــــــــــــــدراســـــة 
:" ، وهذا ما استحسنه النحاس هنا ، ومراده من قولـه   )١(مايستدفأ به من أوبار األ�عام وأشعارها: الدفء 

ال أن الــدفء هــو  أي املنــافع هــي النســل ،"  ءأن املنــافع النســل ال الــدف  وأحســب مــذهب ابــن عبــاس  ٣ 

:" وقولـه  " لى  أن األموي قد روى أن الدفء عند العرب �تاج اإلبل واال�تفاع هبا ع" وضحه بقوله النسل ، و
 . ، أي أ�ه حيصل الدفء حبصول النتاج والنسل  " فيكون هذا فيه

 ٦              : "فقــد قــال يف  روايــة أخــرى     عبــاس ومــا ذهــب إليــه النحــاس هــو مــا دلــت عليــه الروايــات عــن ابــن    

، وهـذه الروايـة حنـو روايـة     )٢("  ما تنتفعون به من األطعمـة واألشـربة  : قال  چۋ چ ،لثياب ا: قال  چٷ  ۋچ
لشهرته ، وإمنـا فسـر املنـافع ، ألن الـدفء      ، ولعله مل يفسر الدفء جماهد ، وهي �ص يف مراد ابن عباس 

وغريهـم   )٣(فسـرين  وهـذا اختيـار عامـة امل   تقـدم ،  يف عرف عامة علماء اللغة ما يستدفأ به من أوبارها كمـا   ٩ 

)٤( . 
٥(" الدفء صغار أوالدها اليت ال تركب:" ، قالوا  وارد يف لغة العرب النسلُ والقول بأن الدفء( ، 

************************** 
 ) .٣/١٣٩٣( ، لسان العرب)٣/١٩٠(، والزجاج )٢/٩٦(، معا�ي القرآن للفراء )١/٣٥٦(ااز ألبي عبيدة : ينظر  )١(

 ) .٥/١١٠(، وابن املنذر ، كما يف الدر )٢٢٧٦/ ٧(، وابن أبي حامت )١٤/٧٩(أخرجها الطربي  )٢(
، )٣/٣١٣(احلليب ، والسمني )٢/٣٢١(، والزخمشري )٣/١٥٩(، والسمعا�ي )٣/٥٦(، والواحدي )١٤/٧٨(منهم الطربي  )٣(
  .وغريهم ) ١٤/١٠٤(، وابن عاشور )٣/٥٨٣(، وابن كثري )١٠/٤٦(والقرطيب  

 ) .٨/٣٨٥(فتح الباري البن حجر : ينظر  )٤(
 ) . ٣/١٧٩(حكاه املاوردي يف النكت والعيون عن الكليب  )٥(
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، و ذكـر الشـنقيطي   ) ٢(واملعنى األول هـو الصـحيح   : وتعقبه  ابن عطية  بقوله ، )١(وذكربعض أهل اللغة حنوه 
ٹ        ٹ ٹٹ ٿٿٿ ٿٺپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺچ  اىلأن املعنـــى األول هـــو األظهـــر بداللـــة قولـــه تعـــ

 ٣ )٣(]٨٠/النحل[چ     ڤ

 .)٤("  أهنا يتخذمن أوبارها وأصوافها ما يستدفأبه" و السبب يف تسميتها دفئاً  
 :الــــــــرتجــــــــيح  

ر عنـد اإلطـالق ، واحلمـل    وأ�ه املتبـاد ، فالراجح مذهب  اجلمهور لداللة القرآن عليه ، ولشهرته يف لغة العرب  ٦ 

 .  )٥(على املشهور املعروف أوىل وأقوى 
 

************************** 
عبــــــــد  أمحد / ت) ٤٠٠(، إلمساعيل بن محاد اجلوهري ت حدود ) ١/٥٠)(د ف أ(تاج اللغة وصحاح العربية : ينظر  )١(
مصــــــطفى حجــــــازي ، / ت ) ١٠/٩٠) (د ف أ(هـــــــ ، ، وابــــــن ســــــيدة يف احملكــــــم ٢/١٤٠٢الغفــــــور عطــــــار ، ط 
 .، معهد املخطوطات العربية ، القاهرة  ١/١٤١٨ط 
 ) .١٠/١٦١(جيز احملرر الو )٢(
 ) .٣/٢١٥(أضواء البيان  )٣(
ــر    )٤( ــب احلــديث واألث ــة يف غري ــن حممــد اجلــزري ، ت    ) ٢/١٢٤(النهاي ــارك ب ــي الســعادات املب ــود  / ألب ــزاوي وحمم طــاهر ال
 .الطناحي ، �شر دار الباز للنشر والتوزيع   
 ).١/٢١٣(، وقواعد التفسري )٢/٣٦٩(قواعد الرتجيح  )٥(
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 ] .٨/النحل[ چٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ٹٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿٹ ٹ  چ
 . چٹ  ڤٹٹچ ذكر األقوال يف املراد بقول ا تعاىل : مسألة 

 حـدثنا  : ل قـا ، بـن معاويـة القرشـي حـدثنا      )١( إال أن عبد الرمحن،  وظاهره عام  ":قال النحاس رمحه ا ٣ 

 تانبـ السوس يف ال: قال   چٹ  ٹ  ٹ  ڤچيف قوله تعاىل  عن أبيه ،السدي  )٣( عن ابن، بن حممد  )٢( موسى
")٥( )٤(. 

 ٦ : الـــــــــــــــــــدراســـــة 

 ، ذكر النحاس قولني ، فالذي عليه عامة املفسرين أن مراد اآلية عام  ، مع اختالفهم يف املقصود 

************************** 
 . مل أقف عليه هبذه النسبة . ن بن معاوية القرشي عبد الرمح )١(
موسى بن حممد ، مل يتبني يل ، وقد ذكـر ابـن أبـي حـامت وغـريه موسـى بـن حممـد بـن سـعيد بـن حيـان البصـري ، تـرك أبـو                 )٢(
 .افلعله هذ" حدثنا عنه أبو يعلى ، رمبا خالف ، مات سنة بضع وثالثني ومائتني :" زرعة حديثه ، وقال ابن حبان  
 ).١٣/٤١(، تاريخ بغداد ) ٩/١٦١(، الثقات )٨/١٦١(اجلرح والتعديل  
 .هو عبد ا بن إمساعيل بن عبد الرمحن السدي، يروى عن أبيه وغريه ، وعنه سعيد بن زيد أخو محاد  )٣(
 ).٧/١٦(، وثقات ابن حبان ) ٥/٤٤(التاريخ الكبري للبخاري  
السـوس  : " ، وذكر البغوي عن قتادة أ�ه قال ) ٣/١٦٢(ة  ، وقد ذكرها السمعا�ي رواية السدي هذه مل أقف عليها مسند )٤(

، وأخــرج  ابــن عســاكر عــن  ) ١٠/٨٠(، وحكــاه القــرطيب عنــهما) ٣/٦٣(معــامل التنزيــل  ٠" يف النبــات والــدود يف الفواكــه
 ) . ٥/١١٣(ذكره السيوطي يف الدر  ٠جماهد مثله 

: " وفيـه  ار إىل قـول السـدي بـأمت مـن هـذا ،      ، وما أثبته يؤيده أن السمعا�ي أش) لثياب ا: ( ، وفيه )٤/٥٧(معا�ي القرآن  )٥(
 ) .٣/١٦٢(تفسريه " السوس يف النبات واحلبوب  
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إىل أ �ـه   )٢(، وذهب أكثـرهم   )١(ما أخرب ا به  يف اآلخرة من وعد ووعيدإن ذلك  :نهم من قال فم
 . )٣(والوجه للتخصيص ، إال أن يكون من باب املثال كل املخلوقات ،  عام  يف

خيلق ما ال يعلم املخـاطبون وقـت �زوهلـا     ذكر جل وعال يف هذه اآلية الكرمية أ�ه:"  يقول  الشنقيطي   ٣ 

ولكن قرينة ذكـر ذلـك يف معـرض    ، ومل يصرح هنا بشيء منه ، الذي خيلقه لتعبريه عنه باملوصول وأهبم ذلك ، 
وقــد شــوهد ذلــك يف إ�عــام ا علــى عبــاده  ، االمتنــان باملركوبــات تــدل علــى أن منــه مــا هــو مــن املركوبــات   

 ٦ .)٤("  مبركوبات مل تكن معلومة وقت �زول اآلية كالطائرات والقطارات والسيارات

مما يكون بعد �زول القرآن من األشـياء الـيت يركبـها اخللـق يف      چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ: " )٥(ال السعديوق 
فإ�ه مل يذكرها بأعياهنـا ألن ا تعـاىل مل يـذكر يف كتابـه     ، الرب والبحر واجلو ويستعملوهنا يف منافعهم ومصاحلهم 

************************** 
 ). ٣/٦٣(، والبغوي )٣/١٦٢(، والسمعا�ي )١٤/٨٣(ينظر الطربي  )١(
ــال  ، والقرطيب ) ٤/٤٣١(اجلوزي ، وابن )١٠/١٦٣(، وابن عطية )٢/٣٢٣(، والزخمشري )٣/١٦٢(منهم السمعا�ي  )٢( : وقـ
، )٤/١٨٦(، والسـعدي  ) ١٠/٨٢(، والقامسي )٣/١٦٩(، والشوكا�ي ) ٢/١٥٠(، وابن جزي )١٠/٨٠(إ�ه قول اجلمهور  
 ) .١٤/١١١(، وابن عاشور يف التحرير )٣/٢١٨(والشنقيطي يف األضواء  
ــاً  ، وقد جعله ابن تيمية رمحه ا )١٦٩،/٣(القدير  ، والشوكا�ي يف فتح)١٠/١٦٣( �ص عليه ابن عطية يف احملرر  )٣( �وعــــــ
 ).٤٠(مقدمة يف أصول التفسري . من أ�واع اختالف التنوع  يف تفسري السلف  
 ٠) ٣/٢١٨(أضواء البيان  )٤(

 هــو الشــيخ عبــد الــرمحن بــن �اصــر بــن عبــد ا الســعدي التميمــي ، مــن علمــاء العصــر األعــالم ، لــه مؤلفــات مشــهورة ،     )٥(
 ) .هـ ١٣٧٦(كا�ت وفاته سنة  
 .  هـ ، دار ابن اجلوزي ١/١٤٢٢لبكر بن عبد ا أبو زيد ، ط) ٤٧٥(، وعلماء احلنابلة )٢/١٢١(معجم املؤلفني  
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زماهنم فإ�ه لو ذكـر مل يعرفـوه ومل يفهمـوا املـراد بـه       وأما ما ليس له �ظري يف، إال ما يعرفه العباد أو يعرفون �ظريه 
فيذكر أصال جامعا يدخل فيه ما يعلمون وما ال يعلمون كما ذكر �عيم اجلنة مسى منه مـا �علـم و�شـاهد �ظـريه     

 ٣  ]٥٢/الـرمحن [ چک     کژ  ڑ  ڑچ  يف قولـه  وأمجـل مـا ال �عـرف لـه �ظـرياً     ، كالنخل واألعناب والرمـان  

 چتعـاىل  ا �عرفه من املراكب كاخليل والبغال واحلمري واإلبـل والسـفن وأمجـل البـاقي يف قولـه      فكذلك هنا ذكر م

 . )١(چٹ  ٹ  ٹ  ڤ 
ليس تفسرياً لآلية ، وإمنا متثيل ملا خيلقه ا تعاىل ، أ�ه يظهر يل  ، فالذي قتادة والسدي الثا�ي قولُ قول أما ال ٦ 

كمـا أهنـا     ،دود يف النبـات والفواكـه لـيس منـه     والـ ق السـوس  اآلية وردت  يف معرض االمتنان ، وخل  ذلك أن
 . والعلم عند ا تعاىل فال معنى لتخصيص اآلية بذلك  ، معلومة للناس وقت �زول القرآن وقبله وبعده ،  

 ٩ : الــــــــرتجــــــــيح  

وجـه قـولُ قتـادة والسـدي مبـا      سب للَّفظ القرآ�ي الكريم ، فاألخـذ بـه أوىل ، وي  هو املناوقول مجاهري املفسرين 
 .والعلم عند ا تعاىل . ذُكر  ، وعليه فالقول ما قال النحاس من أ�ه عام 

************************** 
 ).١٤/١١١(، التحرير والتنوير ) ١٠/٨٢(، حماسن التأويل )٤/١٨٦(تفسري السعدي  )١(
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 ].١٦/النحل [چٺ  ٺ  ٺ  ٺڀٹ ٹ چ 
 .ذكر قول أهل اللغة والتفسري يف معنى النجم : مسألة 

 جــوم عالمــات ، ومنــها مــا الن: روى ســفيان ، عــن منصــور ، عــن إبــراهيم ، قــال " :قــال النحــاس رمحــه ا ٣ 

 . )١(يهتدى به
 . )٢(اجلدي والفرقدان: وقال الفراء 

 ٦ .والذي عليه أهل التفسري وأهل اللغة سواء أن النجم ها هنا مبعنى النجوم : قال أبو جعفر 

وخلق ا النجوم زينةً للسماء ، ورجوما للشياطني ، وليعلم هبـا عـدد السـنني واحلسـاب ، وليهتـدى       
 .)٣("هبا

 ٩ : الـــــــــــــــــــدراســـــــــــــــة 

: النجوم هي اجلدي والفرقدان ، وأن عامة املفسرين وأهل اللغـة قـالوا   : ذكر النحاس رمحه ا أن الفراء قال 
النجم هنا للجنس ويراد به سائر النجوم ، دون ختصيص شيء منها ، وهـذا هـو الصـحيح ، فقـد قـال قتـادة       

 ١٢ .)٤(هي النجوم: وعالمات : وجماهد رمحهماا 

************************** 
 ) .١٤/٩١(أخرجه الطربي  )١(
 ).٢/٩٨(رآن للفراء معا�ي الق )٢(
الطـربي  ادة حنـوه بـاختالف يسـري يف اللفـظ     أخـرج الطـربي عـن قتـ    .." وخلق ا النجـوم  " ، وقوله ) ٤/٦١(معا�ي القرآن  )٣(
 ) .٣/١٩٣(، وأما النص بأكمله فهو من معا�ي القرآن وإعرابه للزجاج ) ١٤/٩١( 
 .)٧/٢٢٧٩(، وابن أبي حامت ) ١٤/٩١(أخرجه الطربي  )٤(
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القـول  ا أطلـق ذلـك يف القـرآن ، فكـان     ومن ذهب مذهب النحاس إىل العموم يف سائر النجوم  فحجتـهم أن  
 . به أوىل ، وال دليل على التخصيص 

 ٣ . )١(فالقول بالعموم أوىل وأرجح موافقة للفظ القرآن ، وداللة اللغة ، وهذا الذي عليه عامة أهل التفسري

ا ما ذهب إليه الفراء من التخصيص فقال به الطربي ، مع أ�ه ساق قول إبراهيم وجماهـد وقتـادة الـيت تـدل     وأم
على العموم ، ولعل الذي دعاهم إىل هذا التخصيص هو ما اشتهر عند العرب من اهتدائهم يف سفرهم ببعض 

عامـاً ، فقـد يكـون عنـد غريهـم      النجوم دون غريها ، لكن هذا ال ينهض دليال لتخصـيص مـا جـاء يف القـرآن      ٦ 

 .)٢(معرفة بشيء من النجوم وكيفية االهتداء هبا ال يعلمه العرب وال يدركو�ه
يف االهتـداء بـالنجوم علـى درجـات     ورأيت ابن العربي رمحه ا يذكر ما يقَـرب هـذا األمـر ، ويـبني أن النـاس      

ن ، ومنـهم مـن يهتـدي بالثريـا فقـال رمحـه ا       فمنهم من يهتدي هبا كلها ، ومنـهم مـن يهتـدي باجلـدي والفرقـدا      ٩ 

 : ذاكراً األقوال مبيناً درجات الناس يف االهتداء 

 .وال يهتدي هبا إال العارف ، واملراد به مجع النجوم ، أن األلف والالم للجنس  :األول 

 ١٢  .أن املراد به الثريا :الثا�ي 

************************** 
، والبغـــوي ) ٣/٥٩(، والواحـــدي ) ٦/١٢(، والـــثعليب ) ٢/٣٩٨(، وابـــن أبـــي زمـــنني   ) ٣/١٩٣(وهـــو قـــول الزجـــاج    )١(
، ) ٢/٥٤٠(، والبيضــــــاوي ) ٢٠/٩(، والــــــرازي ) ١٠/١٧٠(، وابــــــن عطيــــــة ) ٢/٣٢٥(، والزخمشــــــري ) ٣/٢٤٧( 
ــعود )٢/٥٨٦(، وابــــن كــــثري ) ٥/٦١٥(، وأبــــي حيــــان ) ٢/١٥١(، وابــــن جــــزئ ) ٢/٢٨٣(والنســــفي   ، وأبــــي الســ
 ).٣/٢٥٢(، والشنقيطي )١٤/١٢٢(، وابن عاشور )١٤/١١٦(، واأللوسي ) ٣/١٧٤(، والشوكا�ي ) ٥/١٠٤( 
ــان   )٢( ــامع البيـ ــليمان    ) ١٤/٩١(جـ ــن سـ ــل بـ ــال مقاتـ ــه قـ ــمرقندي ) ٢/٢١٦(، وبـ ــمعا�ي  ) ٢/٢٦٨(، والسـ ــه السـ ، وقدمـ
 ) .٤/٤٣٦(، وساق ابن اجلوزي مجيع األقوال ) ٣/١٦٤( 
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 .أن املراد به اجلدي والفرقدان : الثالث 

واملفـرق بـني اجلنـوبي والشـمايل منـها وذلـك       ، لنجوم فال يهتدي هبـا إال العـارف مبطالعهـا ومغارهبـا     فأما مجيع ا
وإمنـا اهلـدى لكـل أحـد باجلـدي      ، وأما الثريـا فـال يهتـدي هبـا إال مـن يهتـدي جبميـع النجـوم         ،  قليل يف اآلخرين ٣ 

 . )١(املكان والفرقدين ألهنما من النجوم املنحصرة املطلع الظاهرة السمت الثابتة يف
 :الـــــــرتجـــــيــــــح 

والذي ظهـر يل بعـد هـذا أن القـول بـالعموم أوىل ، وأن الـنجم للجـنس ، ويكـون النـاس يف االهتـداء هبـا علـى              ٦ 

باجلـدي والفرقـدين ، ومنـهم مـن يهتـدي بالثريـا       يهتـدي  مراتب ، فمنهم مـن يهتـدي بسـائر النجـوم ، ومنـهم مـن       
ــة الكرميــة ،  وهكــذا ، وهــذا القــول دل عليــ   ــول أهــل اللغــة والتفســري ، وتفــاو  ه العمــوم يف اآلي ت النــاس يف وق
، وا ببعضها إمنا هو من باب التمثيل ال احلصر، وعنـدها تكـون الـالم للعهـد     االهتداء بالنجوم ، والتخصيص  ٩ 

 .أعلم 

************************** 
 ) .١٠/٩٢(، و�قله عنه القرطيب ) ٣/١٢٨(أحكام  القرآن  )١(
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 .]٣٥/النحل[ چٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀٺٺٺ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ چ    ٹ ٹ
 .ذكر أقوال أهل العلم يف املراد هبذه اآلية : مسألة 

 هؤالء الذين جعلوا شركهم عن مشيئته : قال قوم  ": قال النحاس رمحه ا ٣ .  ذم ا 

 . من قال هذا فقد كفر : وقال قوم 
كمـا قـال    ، على أهنـم قـالوا هـذا علـى جهـة اهلـزء      ، قبل يف التفسري هذا غلط يف التأويل وال ي: قال أبو جعفر 

وقـد  ،  )١(أي إ�ك أ�ت احلليم الرشـيد علـى قولـك    ]٨٧/هود[ چڭ     ۇ  ۇ    ۆچ قوم شعيب لنبيهم  ٦ 

  . )٢("]٣٧/النحل[ چں  ں   ڻ  ڻ  ڱگ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱچن هذا بقوله يبتَ
 : الــــــــــــدراســــــــــــــــــــــــــة 

إن هؤالء قالوا ما قالوا  علـى سـبيل االسـتهزاء ال    : ىل ما ذكره النحاس فقالوا ذهبت طائفة من أهل التفسري إ ٩ 

يـق لكـا�وا مـؤمنني وكـان هـذا إقـراراً منـهم  وتسـليما         على سبيل التحقيق ، ألهنم  لـو قـالوه علـى سـبيل التحق    
هـذا ومسـاه    ه سـخرية واسـتهزاء كمـا أخـرب ا عنـهم يف آيـة  أخـرى  بنحـو        بالقضاء والقـدر، لكنـهم إمنـا قـالو    

ــال    ــل وعـ ــال جـ ــذيباً فقـ ڦ  ڦ           ڤڤ     ڤ   ٺ  ٺ  ٺ     ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ تكـ ١٢ 

ڇ  ڇ       ڍ  ڍ  ڌ      ڇ  ڇچ  چ چ   چ   ڃ  ڃ    ڃ       ڃڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڦ   ڦ 
ڳ     ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳچقوله تعـاىل  اوكذ] ١٤٨/األ�عام [چڌڎ

************************** 
 ) .٣/١٩٧(ينظر معا�ي القرآن وإعرابه . أخذه النحاس من شيخه الزجاج وزاد عليه  )١(
 ).٢/٩٩(، وقد فصل الفراء يف ذلك تفصيال حسنا ووجه القراءات ) ٤/٦٦،٦٥(لنحاس لمعا�ي القرآن  )٢(



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ل االسـتهزاء ،  �فسـه حـق لكنـهم إمنـا قـالوه علـى سـبي       فـالقول يف  ] ٤٧/يس[ چڻ ڱ  ڱ  ڱ  ںںڻ ڳ  ڱ
 )١(].٨٧/هود[ چڭ     ۇ  ۇ    ۆچ وكقول قوم شعيب له 

إن هذا ليس من باب االسـتهزاء ،  إمنـا كـان احتجاجـا علـى ا وحمـادة       : وقالت طائفة أخرى من املفسرين  ٣ 

ما عبد�ا تلك األصنام وحرمنا ما حرمنا مـن البحـائر والسـوائب    :طل، فهم يقولون بزعمهم الً بالبالرسله وجدا
،  )٢(ره بـبعض عقوباتـه  أو هبدايتـه إيا�ـا إىل غـريه مـن األفعـال        يإال أن ا شاء منا ذلك ورضيه ، ولو كرهه لغَ

الق سـبحا�ه ،  تقـدون وجـود اخلـ   كـا�وا يع واملكـابرة ، ألن أكثـر املشـركني     وهذا القول منـهم علـى سـبيل اجلـدل     ٦ 

ا تعـاىل رضـي   أن  فيزعمـون ] ٣/الزمـر [ چک  ک  گ  گ   گ     گ  ڳ      چ وقـالوا عـن أصـنامهم    
، ولو قيـل   ]٧/الزمر[چڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڇچ  چ  چ   چ  ڇ  ڇچ ، وهذا مردود بقوله سبحا�ه به كهم اشرإ

، وهلـذا أ�كـر ا علـيهم هـذا القـول وتعقبـه       )٣( ائـدة فيـه  ال طائل من ورائه وال ف لكان بعث األ�بياءهبذا القول  ٩ 

ــه ســبحا�ه   ــام  ،  ]٣٥/النحــل [ چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   چ بقول ــة األ�ع ــال  يف آي ڑ     ڑڈ  ڈ  ژ  ژچ وق

ــام [ چک  ک  ک   ــل ،  ]١٤٩/األ�ع ــات  ب ــوســياق اآلي ــك خترصــاً واتباعــا للباطــل     ي ــوا ذل ــا فعل بني أهنــم إمن

************************** 
، )٣/١٧١(، والســـمعا�ي )١/٦٠٦(، والواحـــدي )٢/٢٧٣(، والســـمرقندي )١٩٧/ ٣( معا�يــه  وهــو اختيـــار الزجـــاج يف  )١(
 ) .٤/٤٤٥(، وقدمه ابن اجلوزي يف الزاد )٣/٣٩٦(، والبيضاوي )٢/٢٥٥(، والنسفي )٢/٥٦٤(والزخمشري  

 ) . ١٤/١٠٣(و ) ٨/٧٨(الطربي : ينظر  )٢(
ه الصــحيح ، وذكــر أبــو الســعود أن القــول األول اليالئــم أن يكــون   و�ــص علــى أ�ــ ) ٢٠/٢٣(مفــاتيح الغيــب للــرازي  : ينظــر  )٣(
 ).٥/١١٢. (جواباً لآلية  
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إن كـان ا   : وقالوا  ال يؤمن بوجود ا فإهنم قالوا ذلك احتجاجا على النيبان منهم أما من كوتكذيباً ، 
 . )١(على ما وصفت يعلم ويرى فلماذا ال يغري هذه احلال إن كان  ال يرضاها 

 ٣ : الــــــــرتجــــــــيح  

ىل ، وهو الظاهر وحجتـهم  م ، وأن هذا أولَّسم غريون أن القول األول أهل هذا الرأي من املفسرين ير 
أقوى وأظهر ، وقد أخـرب ا  عـن غـري هـذا مـن افـرتاءات املشـركني الـيت يزعمـون أن ا رضـيها منـهم ومـن             

ۇ  ۇ  ۆ     ڭه  ه   ه  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭچأبائهم وأمرهم هبا كقوهلم  فيما أخرب ا سـبحا�ه   ٦ 

�ص القرآن الكريم  على قوهلم هذا يف موضع آخـر  ، بل ]٢٨/األعراف[ چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ   ٷۆ  ۈ  ۈ
ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  چتعـاىل  ، قـال ا   نات ا وعبدوهم من دو�ـه سـبحا�ه  حني وصفوا املالئكة بأهنم ب

 ٩  چ� � � �  ��  �  �ې  ې     ېۉ  ېۋ  ۅۅ  ۉ *ۈ   ۈ  ٷ   ۆۇ  ۆ  ۇڭ  ڭ

 ].١٩،٢٠/الزخرف[
ى أهنم قالوا ذلك على جهة االقتناع واالحتجاج وليس على يدل عل چ�  �  �ې  ې    چفقوله عز وجل 

 ١٢ . ، وا أعلم  سبيل االستخفاف واهلزء ، فرتجح هبذا قول هذه الطائفة من املفسرين

  .]٣٧/النحل[ چڱ گ  گ گ ڳ ڳڳڳ ڱ ڱچ ٹ ٹ 
 .ذكر القراءات الواردة يف هذه اآلية وتوجيهها : مسألة 

************************** 
، وقــد �ــص علــى قــول الزجــاج وتعقبــه مبــا يوافــق مــا ذكرتــه، والتســهيل البــن جــزئ            ) ١٠/١٨٢(ينظــر احملــرر الــوجيز    )١(
ــعود )٢/١٥٣(  ــو السـ ــوكا�ي ) ١/١٣٠(، واجلاللـــني ) ٥/١١٢(و ) ٣/١٩٦(، وأبـ ) ٨/٥٠(، واأللوســـي )٣/١٨٣(، والشـ
 ).١٤/١٤٧(، وابن عاشور ) ٤/٢٠١(، والسعدي ) ١٠٩ -١٠/١٠١(والقامسي  
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 أَُ ويف قراءة: قال النحاس رمحه ابي   ))َلَّال هادي ملن أضَ فإن ا ُال چوهـو شـاهد ملـن قـرأ     )١()) ا
يهچيد  ،وهي القراءة البچ كما قال، نة ي�  �  �٨٨/ هود[ چ یی  [  . 

 ٣ .)  لُضي من يدهِال ي( أ�ه قرأ  ى عن عبد ا بن مسعودورو

قال ، مبعنى اهتدى يهتدي ، ي دى يههد: قال أ�ه ي، لفراء ن اع، يد بما رواه أبو ع :وأحسن ما قيل يف هذا
 .  )٢(هتديمبعنى ي ]٣٥/يو�س[ چ ڇچ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ چ  تعاىل

 ٦ ملـ مـن ع ] ٣٥/النحـل  [ چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ معنـى   كـأن : كى يل عن حممد بـن يزيـد   ح : "قال أبو جعفر

  . )٣("يدهِـي أو يدهدي إال أن تقول يتَهمبعنى ي چڱ  چوال يكون : قال ، ق له ذلك عنده بوس، ذلك منه 
 : الـــــــــــــــــــدراســـــة 

 ٩ : هذه اآلية فيها وجهان من القراءة 

والفاعـل  مفعـوالً بـه ليهـدي     چڱچبفتح الياء، وكسر الدال ، على البناء للفاعل ، وتكون    چڱچ: األول 
أن مـن أضـله ا ال يهديـه ا ، وتوجيـه هـذه القـراءة أن ذلـك فـيمن         : عنـى  ضمري عائـد إىل ا تعـاىل ، وامل  

سبقت هلم الشقاوة يف علم ا ، فـإهنم ال يهتـدون أبـداً ، ألن غريهـم قـد يكـون ضـاالً ثـم يهديـه ا تعـاىل ،            ١٢ 

 .وهذا موافق ملا ذكره النحاس عن املربد 

************************** 
 ) .٢/٩٩(ذكرها الفراء يف معا�ي القرآن  )١(
 ).٢/٩٩(قراءة ابن مسعود وما بعدها يف معا�ي القرآن للفراء  )٢(
 ).٢/٩٩(يال حسنا ، ووجه القراءات ، وقد فصل الفراء يف ذلك تفص) ٤/٦٦،٦٥(لنحاس لمعا�ي القرآن  )٣(
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أن : �ائـب فاعـل ، ومعناهـا     چ ڱچيـاً للمفعـول ، وتكـون    بضم الياء ، وفتح الدال ، مبن چيهدىچ: الثا�ي 
 .)١(من أضله ا ال يهدى ، أي ال هادي له 

وابـن مسـعود ، وبقـول     وقد اختار النحاس هذه القراءة األخرية ، واستشهد لـذلك بقـراءة أبـي بـن كعـب       ٣ 

يف هـذا يهِـدي  مبعنـى يهتـدي      أهل اللغة  ، فإن يهدي مبعنى يهتدي  قليل يف كـالم العـرب ، واألشـهر عنـدهم     
كما أورده عـن الفـراء ، وهـذا الـذي  اختـاره قـال بـه غـري واحـد مـن املفسـرين ، منـهم الطـربي  الـذي  بنـى                

،  وعامة املفسرين يوردون  كل قراءة حبسب معناها ، )٢(من الفراءهذا التوجيه ، وكأ�ه أخذه اختياره على   ٦ 

 .، وا أعلم )٣(فاملعنيان صحيحان 
 :الـــــــرتجـــــيــــــح 

أظهـر مـن حيـث       چيهـدى چوالراجح أهنما قراءتان بأيتـهما قـرأ القـارئ فمصـيب ، وإن كا�ـت هـذه القـراءة         ٩ 

 . املعنى ، ألهنا أقرب موافقة ملقتضى اللغة ، وا أعلم 
 ].٤٧/النحل[چڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ   ک  ککٹ ٹ چ
 ١٢ .تخوفذكر أقوال املفسرين يف معنى ال: مسألة 

************************** 
 .بقية السبعة   چيهدى چقراءة عاصم ومحزة والكسائي ، والثا�ية  چڱچالقراءة األوىل  )١(
 ) . ٣٨٩،  ٣٨٨(، وابن زجنلة ) ٢١٠(، ويف توجيهها احلجة البن خالوية ) ٣٧٢(السبعة البن جماهد : ينظر   
 ) . ١٤/١٠٤(جامع البيان  )٢(
ــر  )٣( ــمرقندي  :ينظــ ــثعليب ) ٢/٢٧٣(الســ ــوي ) ٦/١٦(، والــ ــوزي  ) ٣/٢٥٠(، والبغــ ــن اجلــ ــرطيب ) ٤/٤٤٦(، وابــ ، والقــ
 .وغريها من كتب التفسري ) ٣/٢٧٠(، وأضواء البيان ) ١٤/١٥٢(، وابن عاشور ) ١٠/١٠٤( 
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 قال النحاس رمحه ا : 
 .)١(الباقية أن ينزل هبا ما �زل بصاحبتها فتخاف الطائفةُ، دع طائفة أو طائفةً آخذُ: قال الضحاك 

 ٣ . )٢( عٍزفَوتَ صٍقُنعلى تَ: قال  ،عن ابن عباس ، عطاء اخلراسا�ي وروى 

 . )٣(تنقصاً: قال ، عن جماهد ، عن ابن كثري ، وروى ابن جريج 
 : أبو جعفر  قال

كمـا قـال   ، )٤(أخذهم علـى خـوف وعلـى ختـوف إذا تنقصـهم     : يقال ، وهذا القول هواملعروف عند أهل اللغة  ٦ 

 .ابن عباس وجماهد 
 . خريهم شيئا بعد شيء حتى يهلكهم   أن ينقصهم يف أمواهلم ويف زروعهم ويف: ومعنى التنقص 

 ٩ .)٦(مسعت أ�ه على عجل:  چژ  ڑچ:  )٥(الليث وقال

 .)١("فتخاف: أي ، ويدع هذه عندها ، يأخذ هذه القرية : أي  چژ  ڑچل الضحاك وقو

************************** 
 ) .٧/٢٢٨٥(، وابن أبي حامت ) ١٤/١١٤(أخرجه الطربي  )١(
 ) .٧/٢٢٨٥(أبي حامت ، وابن ) ١٤/١١٣(أخرجه الطربي  )٢(
 ) .١٤/١١٤(أخرجه الطربي  )٣(
 )خوف ( ، واملفردات ) ٢٠٦(، والغريب البن قتيبة ) خوف ( العني : ينظر  )٤(
 ).هـ ١٧٥(الليث بن سعد بن عبد الرمحن الفهمي املصري ، ثقة ثبت فقيه إمام مشهور ، مات سنة  )٥(
 ).٨١٧(، التقريب )٢٤/٢٥٥(، هتذيب الكمال ) ٧/١٧٩(اجلرح والتعديل  
 .، وهو قول غري مشهور يف اللغة ) ٥/٤٩٥(، وأبو حيان ) ٣/١٧٥(حكاه عنه السمعا�ي  )٦(
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 : الـــــــــــــــــــدراســـــة 
ذكــر النحــاس رمحــه ا ثالثــة أقــوال عــن الســلف ، فالــذي عليــه عامتــهم أن معنــى التخــوف التــنقص ، وهــو   

النحاس هنا ، فَبين أن املراد إهالكُهـم بـنقصٍ   املشهور من لغة العرب ، وقد ذكر اإلمام الطربي مثل الذي ذكره  ٣ 

تَخَـوف مـالَ فـالن    : من أطرافهم و�واحيهم الشيء بعد الشيء ، حتى يهلك مجـيعهم ، أخـذاً مـن قـول العـرب      
ــه شــواهد مــن الشــعر    ــواهلم     )٢(اإل�فــاقُ ، إذا ا�تقصــه ، وســاق علي ــاً آخــر وهــو �قــص أم ــر غــريه وجه ، وذك

األخـذ  ، واملقصود أ�ه يقع هلم مـن التـنقص و   )٣(بعد شيء حتى يهلكوا بسبب ذلكوزروعهم ومواشيهم شيئاً  ٦ 

 . ما يكون سبباً يف هالكهم 
 . )٤(وهذا ما ذهب إليه مجهور املفسرين

 ٩ ، وذهب الضحاك إىل أن التخوف من اخلوف ، أي أن ا تبارك وتعاىل يأخذ طائفة ويدع األخرى 

************************** 
يعـين يأخـذ العـذاب طائفـة ويـرتك أخـرى ويعـذب        " ، وسياق قول الضحاك كما عند الطـربي  ) ٧٠ -٤/٦٩(معا�ي القرآن  )١(
 ).١٤/١١٤" (القرية ويهلكها ويرتك أخرى إىل جنبها 
 ).١٤/١١٢(جامع البيان  )٢(
 ) .٢٠/٣٢(، والرازي ) ٤/٤٥١(ابن اجلوزي : ينظر  )٣(
، والواحــدي  ) ٦/١٩(، والــثعليب ) ٢/٤٠٤(، وابــن أبــي زمــنني   ) ٢/٢٧٥(، والســمرقندي ) ٣/٢٠١(الزجــاج : ينظــر  )٤(
ن اجلـــــوزي ، وابـــــ) ١٠/١٩٠(، وابـــــن عطيـــــة ) ٣/٢٥١(، والبغـــــوي ) ٣/١٧٥(، والســـــمعا�ي ) ١/٦٠٨(يف الـــــوجيز  
ــرازي ) ٤/٤٥١(  ــرطيب ) ٢٠/٣٢(، والـ ــزئ ) ١٠/١٠٩(، والقـ ــان ) ٢/١٥٤(، وابـــن جـ ــو حيـ ــن ) ٤٩٥/ ٥(، وأبـ ، وابـ
 ) .٣/١٨٧(، والشوكا�ي )٣٥٢(، واجلاللني ) ٨/٣٨٥(حجر  
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صري من سبق ، فالتخوف اخلوف ، ومن املفسـرين مـن يـرى أن هـذا     فيصيبها اخلوف من أن يكون مصريها كم
 ، فهمامتقاربان )١(القول يرجع إىل السابق ، أل�ه إذا ا�تقص من حوهلم فهو إيذان با�تقاصهم وهالكهم 

 ٣ . )٢(وقال هبذا القول بعض املفسرين

 . ف وال مشهور على عجل ، وهذا املعنى غري معرو: ما حكاه الليث أن معناه : والقول الثالث 
 :الـــــــرتجـــــيــــــح 

جح أن التخوف مبعنى التنقص هو األشهر يف العربية ، والقول اآلخر تفسري بـالالزم ، أل�ـه إذا أخـذ القريـة     رواأل ٦ 

فتخاف اليت إىل جا�بها فهو تـنقص ،  واجلمـع بـني القـولني ممكـن ، ألن أحـدمها تفسـري مبعنـى اللفـظ يف اللغـة ،           
والتخـوف يف اللغـة مصـدر    :" ري بالالزم ، ومن أهل العلم من صححهما على مقتضـى اللغـة فقـال    واآلخر تفس

ختــوف القاصــر ، مبعنــى خــاف ، ومصــدر ختــوف املتعــدي مبعنــى تــنقص ، وهــو لغــة هــذيل ، وعليــه يكــون      ٩ 

وإمـا أن  يأخذهم وهم يف حالة توقع �زول العذاب ، بـأن يـريهم مقدماتـه مثـل الرعـد قبـل الصـواعق ،        : املعنى 
يأخذهم وهم يف حالة تنقص من قبل ، أي يتنقصـهم قبـل األخـذ بـأن يكثـر فـيهم املـوت والفقـر         : يكون املعنى 

 ١٢ .وا أعلم  وأما القول الذي حكاه الليث فغري مشهور وال معروف كما قال النحاس ، ،  )٣("والقحط

 

************************** 
 ) .١٠/١١٠(تفسري القرطيب  )١(
ــ) ٢/٥٩٢(، وابـــــن كـــــثري ) ٢/٢٨٧(، والنســـــفي ) ٢/٣٣٠(اختـــــاره الزخمشـــــري  )٢( ، ) ٢/٥٤٥(ه البيضـــــاوي ، وقدمـــ
 ) .١٤/١٥١(واأللوسي  
 ) .  ١٤/١٦٧(التحرير والتنوير البن عاشور  )٣(
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 ].٥٢/النحل[ چ�  �� ��  �   �  �   �  �  �  �ٹ ٹ چ
 .ر أقوال املفسرين يف معنى الواصب ، وبيان الراجح ذك: مسألة 

 ٣ . )١(واجباً: قال ، عن ابن عباس ، روى عكرمة ":قال النحاس رمحه ا 

 . وهو التعب، وإن كان فيها الوصب ، الطاعة على كل األحوال : وقيل 
 .)٢(وهذا معنى قول احلسن

 ٦ چڇ  ڇ  ڇ چ :ىل قولـــــهإتســـــمع أال ،  دائمـــــا: قـــــال  چ�  �   �چ :عـــــن قتـــــادة ، وروى معمـــــر 

 .)٤(وكذا قال ميمون بن مهران،  )٣(أي دائم] ٩/الصافات[

 . )٥(والواصب الدائم، اإلخالص : قال  چ�  �   �چ :عن جماهد، وروى ابن جريج 
واملعنـى أن كـل مـن    ، والـدين الطاعـة   ،  )٦(دام وصـب يصـب وصـوبا إذا   : يقال ، وهذا هو املعروف يف اللغة  ٩ 

 .)٧(إال ا جل وعز، طاعته هبالك أو زوال يطاع تزول 
************************** 

 ) .  ١٤/١٢٠(الطربي  )١(
 ).  ٧/٢٢٨٦(ابن أبي حامت  )٢(
 ) .١٤/١١٩(، والطربي ) ٢/٣٥٧(أخرجه عبد الرزاق  )٣(
 .ثقة فقيه ، وكان يرسل ميمون بن مهران اجلزري الرقي ، وثقه أمحد وغريه ، وقال ابن حجر  )٤(
 ).٩٠٩(، والتقريب ) ٢٩/٢١٠(، وهتذيب الكمال ) ٨/٢٣٤(اجلرح والتعديل  
 ) .  ٧/٢٢٨٥(ابن أبي حامت  )٥(
 ) .٥٢٤) (وصب(، واملفردات ) ٢٠٧(، وابن قتيبة ) وصب(العني : ينظر  )٦(
 ) .٢٠٧(، وعبارته هذه من ابن قتيبة )٤/٧٢(معا�ي القرآن  )٧(
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 : الـــــــــــــــــــدراســـــة 
 : أورد النحاس قولني يف معنى هذه اآلية 

، وهذا القـول هـو املوافـق ملعناهـا يف القـرآن كمـا        الواصب مبعنى الدائم ، وهذا قول ابن عباس وغريه: األول  ٣ 

داوم علـى األمـر وواظـب عليـه ، واملعنـى أن طاعـة غـري ا        استدل لذلك قتادة ، وكـذا يف اللغـة ، فوصـب    
 . )١( تنتهي وتنقطع وتزول ، وطاعة ا ينبغي أن تكون على الدوام 

، شغل النـاس وحـال بينـهم وبـني كـثري      ...إن هذا دين واصب " قول احلسن رمحه ا ، وعبارته : والثا�ي  ٦ 

ولـه الـدين موصـباً أي متعبـاً ، ألن     : عاقبتـه ، ومعنـاه    من شهواهتم ، فما يستطيعه إال من عرف فضله ورجا
   .  )٢(احلق ثقيل ، فله الدين وإن كان فيه الوصب ، والوصب شدة التعب

 ٩ .)٣(وذلك إذا أعيا، وصب الرجل يوصب وصبا : فإمنا يقال ، فأما من األمل :، فقال الطربي  هوتعقب

 :الـــــــرتجـــــيــــــح 
 .، وا أعلم ولغة العرب ين أظهر وأقوى لداللة القرآن الكريم ، وقول مجهور املفسر

************************** 
، ) ٢/١٠٤(، واختــاره الفــراء ) ١٤/١١٩(ايــة أخــرى عــن ابــن عبــاس وعكرمــة والضــحاك وابــن زيــد ، الطــربي وهــي رو )١(
، والـــــثعليب ) ٢/٤٠٦(، وابـــــن أبـــــي زمـــــنني ) ٢/٢٧٧(، والســـــمرقندي ) ٣/٢٠٣(، والزجـــــاج ) ١٤/١١٨(الطـــــربي  
) ٢/٣٣٢(، والزخمشـــري ) ٣/٢٥٢(، والبغـــوي ) ٣/١٧٨(، والســـمعا�ي ) ١/٦٠٩(، والواحـــدي يف الـــوجيز  ) ٦/٢٢( 
، وابـــــــــــن كـــــــــــثري ) ١٠/١١٤(،والقـــــــــــرطيب  ) ٢٠/٤٠(، والرازي ) ٤/٤٥٥(، وابن اجلوزي ) ١٠/١٩٦(وابن عطية  
 .وغريهم ) ٣/٢٧٩(، والشنقيطي ) ١٤/١٧٦(، وابن عاشور ) ٢/٥٩٣( 
 ) .٢/٣٣٢(، وجوزه الزخمشري ) ٤/٤٥٦(، وابن اجلوزي ) ٣/٢٠٣(تفسري الزجاج لقول احلسن : ينظر  )٢(
 ) .١٤/١١٨(تفسريه  )٣(
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 .]٦٢/النحل[ چ  �  �   �  �   �ې  ې  ... ٹ ٹ  چ
 .وما فيه من التفسري    چ� چ ذكر أوجه القراءات يف قوله تعاىل: مسألة 

 ٣ .)١( فيفبفتح الراء والتخ: احلسن وجماهد وسعيد بن جبري كذا قرأ  ": قال النحاس رمحه ا 

 . )٢(" معجلون اىل النار :   چ  �چ: " فقال احلسن،  تفسريهواختلفوا يف 
 مرتوكـون منسـيون  " : قـال   چ  �  �چ عن سـعيد بـن جـبري   ، )٣( وحصني،  أخرب�ا أبو بشر : وقال هشيم

")٦ .  )٤ 

 ٠ )٥(" منسيون   چ  �چ" :قال ، عن جماهد ،  جوروى ابن جري
 ويف  ، )٦( وفرط هو فارط : وحكى أهل اللغة، أشهر يف اللغة وأعرف وقول احلسن  : قال أبو جعفر

************************** 
 )٢٧٩(إحتاف فضالء البشر . وهذه قراءة مجهور القراء إال �افعاً فإ�ه قراء بكسر الراء وختفيفها  )١(
، وعـن  ) ٣/١٩٦(، فـتح القـدير   ) ٥/١٤١(، وابـن املنـذر ، الـدر    )٧/٢٢٨٨(ابن أبـي حـامت   ) ١٤/١٢٧(أخرجه الطربي  )٢(

 ).٣/١٩٦(وذكره املارودي عنه ) ٢/٣٥٧(نار ، أخرجه عبد الرزاق معجلون إىل ال: قتادة  ؛ قال 
. ولـه ثـالث وتسـعون سـنة     )هــ  ١٣٦(حصني بـن عبـد الـرمحن السـلمي الكـويف ، ثقـة تغـري حفظـه يف اآلخـر ، مـات سـنة             )٣(
 )٢٥٣(، التقريب ) ٦/٥١٩(، هتذيب الكمال ) ٦/٣٢٩(الطبقات البن سعد  

مـن  ) ١٤١/ ٥(الـدر   ٠، وسـعيد بـن منصـور ، وابـن املنـذر      )٧/٢٢٨٨(ابـن أبـي حـامت    ، و ) ١٤/١٢٧(أخرجه الطـربي   )٤(
، وبنحـو  قولـه  قـال  الضـحاك ، وداود بـن أبـي هنـد ،        " منسـيون مضـيعون   : "طرق عن أبي بشر وحصني عنه أ�ـه قـال   

 ٠)١٤/١٢٨(وهي رواية عن قتادة ، أخرجها عنهم الطربي 

 ). ١/٣٤٨(، وينظر تفسري جماهد )٣/١٩٦(، وذكره املارودي ) ٥/١٤١(، الدر أخرجه ابن أبي  شيبة وابن املنذر )٥(
 ) .٦/٣٣٨٩(، ولسان العرب )٣٧٦(، واملفردات )٧٣٨(العني للخليل  )٦(
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، وأفرطتـه إذا قدمتـه   ، متقدمكم إليه حتى تردوا على : أي  )١( ) أ�ا فرطكم على احلوض ( حديث النيب 
 :  وأ�شد مجاعة من أهل اللغة

 ٣ .)٢(ورادــــــــلراط ــــــــل فـــــا تعجــــكم           فاستعجلو�ا وكا�وا من صحابتنا

بنِ وقال بقول سعيد جبري وجماهد أبو عبيدة والكسائي ٣(والفراء(. 
 .معجلون مقدمون اىل النار: فعلى قول احلسن :  قال أبو جعفر

 ٦ .يف النار مرتوكون: وعلى قول سعيد بن جبري وجماهد

فـالن   طَرفـَ : كمـا يقـال    ،  سـاءة مبالغون يف اإل )٤( چ مفْرِطُون�چ  عبد ا بن مسعود وابن عباسوقرأ 
 .وقال له أكثر مما قال من الشر ، على فالن إذا أربى عليه 
 ٩ ٠ )٦(ون أي كا�وا مضيعني يف الد�ياعيضَم:  ومعناه )٥(چمفَرطُون�چوقرأ أبو جعفر والسدي 

 : الــــــــــــــدراســــــــــــــة  
 ة ، على اختالف القراء يف قراءهتا وعلى معنى كل قراءة  يف اللغة ذكر العلماء يف هذه اآلية أقواالً مبني

************************** 
 .وغريهم ) ١/٣٨٤(، وأمحد )٢٢٩٧(، ومسلم ك الفضائل ، ح )٦٥٧٦، ٦٥٧٥(رواه البخاري ك الرقاق ، ح  )١(
املقـــــدم  ، وذكره الطربي عند تفسري هذه اآلية ، شاهداً على أن الفرط هو ) ٩٠(و يف ديوا�ه البيت للشاعر لقطامي ، وه )٢(
 ) .١٤/١٢٨(جامع البيان . يف طلب املاء 
 ) .١/٣٦١(، وااز ألبي عبيدة ) ٢/١٠٧(معا�ي القرآن للفراء : ينظر  )٣(
 ) .٢٧٩(اإلحتاف : وهي قراءة �افع املد�ي ، وينظر  )٤(
 ) .٢٧٩(، واإلحتاف )  ٢/١٩٨(بي جعفر املد�ي ،  شرح الدرة قراءة أ )٥(
 )٨١-٤/٧٨(معا�ي القرآن   )٦(
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، وهذا الـذي اسـتظهره   مفعول من أفرطه إذا قدمه بسكون الفاء وفتح الراء، فهو اسم   چ  �چ  ةقراءفأما 
ط  لفاء وكسر الراء اسم فاعـل مـن أفـر   بسكون ا}طون رِفْم{ وحده  )١(�افع النحاس من قول احلسن ، وقرأ

بفـتح الفـاء وكسـر الـراء املشـددة ، مـن       }مفَرطُـون {ثالثـة  ال ةقراءعلى �فسه يف املعاصي ، والأسرف  ، أي ٣ 

النحاس قراءة اجلمهور ، واليت تدل علـى معنـى التقـدم  ، وأيـدها حبـديث الـنيب       ضعف ، وقد اختار فرّط  امل
   فسـرين جنـد أن لكـل قـول منـها مـا       ، وبـالنظر يف هـذه القـراءات الـثالث وأقـوال  امل     الوارد يف أصـل املسـألة

حتتمل املعنـيني   ، فإن قراءة  اجلمهور  يشهد له من كتاب ا تعاىل ، بل إن بعض القراءات تتفق يف املعنى �فسه ٦ 

  ��  �چ قولـه تعـاىل   أفرطـه إذا قدمـه ، ويشـهد للمعنـى األول     : ويقال أفرطه إذا تركه و�سيه ، : فيقال 

  چ   چ   ڃ  ڃ   ڃ  ڃ   ڄ  ڄڄچ عــــز وجــــل  وقولــــه ،  ] ٥١/األعــــراف[ چ  �   �  �   �

ــجدة[ چڇڇڇچڇ ــه،  ]٤١/الســـ ٿ     ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ   ٹ  ڤ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ       ٺ  ٿ چ  وقولـــ ٩ 

 .)٢(فالنسيان يف هذه اآليات معناه الرتك يف النار  ]٣٤/اجلاثية [چ
 . )٣(املتقدم  )أ�ا فرطكم على احلوض  (ويشهد للمعنى الثا�ي حديث 

************************** 
). هــ ١٦٩(�افع بن عبد الرمحن بن أبي �عيم القـارئ ، املـد�ي ، إمـام صـدوق ثبـت يف القـراءة ، مـن السـبعة ، مـات سـنة            )١(
 ).٩٩٥(، التقريب )١/٢٤١(، معرفة القراء الكبار ) ٢٩/٢٨١(هتذيب الكمال  
، وأبــــو عبيــــدة يف اــــاز ) ٣/٢٤٨(، والبخــــاري ، ك التفســــري )٢/١٠٧(، والفــــراء ) ٢/٢٧٧(وهــــو اختيــــار مقاتــــل  )٢(
ــربي ) ١/٣٦١(  ــثعليب ) ١٤/١٢٩( ، والطـ ــدي ) ٦/٢٤(، والـ ــرطيب ) ٣/٦٨(، والواحـ ــن  ) ١٠/١٢١(، والقـ ــاه عـ وحكـ
 .)٣/٢٩٣(، أضواء البيان ) ٨/٣٨٥(الفتح : مجع السلف ، وينظر 
 ).٢/٤٠٨(، واكتفى به ابن أبي زمنني )٣/٢٠٨(ينظر معا�ي القرآن وإعرابه .اختاره النحاس موافقاً لشيخه الزجاج  )٣(
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 احلد ويشهد هلـذه القـراءة قولـه    فهو اسم فاعل أفرط يف األمر إذا أسرف فيه وجاوز�افع  أما على قراءة اإلمام
 .وحنوها من اآليات ،  ]٤٣/غافر [چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ      چ 

ويشـهد هلـذا املعنـى قولـه     ، ط يف األمر إذا ضيعه وقصـر فيـه   رفَ، فهو اسم فاعل } مفَرِّطُون{وعلى قراءة  ٣ 

 .)١(] ٥٦/الزمر[ چ  �  �  �  �  �ی  ی    ي     ي    �چ  تعاىل
 : الــــــــرتجــــــــيح  

بني القـولني   ومجع ابن اجلوزيذكر أهل اللغة كل هذه املعا�ي ، واآلية حتتملها على وجوه القراءات الواردة فيها ،  ٦ 

مرتكـون فهـو كـذلك    : قـال  ومـن  ، ن إىل النار فمعنى مفرطون مقدمو، ط يف اللغة املتقدم رمعنى الفَ، فذكر أن 
 .)٢( جعلوا مقدمني إىل العذاب أبدا مرتوكني فيهقد: أيضا أي 

 ٩ ڌ ڇ       ڇ  ڍ  ڍ  ڇڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇچ  ٹ ٹ 

************************** 
 ).٣/٢٩٣(أضواء البيان : ينظر  )١(

حنــو ذلــك يف كتابــه احلجــة يف القــراءات ) هـــ ٣٧٠ت (، وذكــر احلســني بــن أمحــد بــن خالويــه )٤٦١ - ٤/٤٦٠(زاد املســري  )٢(
ــريوت ، وحجــة القــراءات   ٤/١٤٠١عبــد العــال ســامل مكــرم ، ط / ، ت د ) ١/٢١٢(الســبع   ـــ ، �شــر دار الشــروق ، ب هـ
، وابـن منظـور يف  لسـان    )٢/٢٦٠(في ، والنسـ ) ٣/٢١٥(، وهو اختيارالنحـاس يف اإلعـراب أيضـاً    ) ١/٣٩١(البن زجنلة  
ــرب   ــحاح   )٦/٣٣٨٨٩(العــــ ــار الصــــ ــرازي يف خمتــــ ــامسي يف) ١/٢٠٩(، والــــ ــل   ، والقــــ ــن التأويــــ ، )١٠/١٢٢(حماســــ
 .وغريهم ) ١٧٣ -١٤/١٧٢( واأللوسي  
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  ] .٦٧/النحل [ چ ڌ  
 .ذكر اختالف أهل العلم يف هذه اآلية بني اإلحكام والنسخ : مسألة 

ق احلسن ما كان حـالال  رزوال، السكر ما حرم من مثرهتا  ":قال ؛  ن ابن عباس ع، روى عمرو بن سفيان ٣ 

 .)١(" من مثرهتا
 .)٤(وقد �سخ ،السكر ما حرم : قاال  )٣(والشعيب، عن إبراهيم ، )٢(عن مغريه، وروى شعبة 

 ٦ ٠ )٥(" وقد �سخت، السكر �بيذ لألعاجم " : قال ؛ عن قتادة ، وروى معمر  

 السكر ما حرم من : وقال جماهد ، السكر قد حرم : قال ؛ عن الضحاك ،  )٦(كموروى علي بن احل

************************** 
 .يأتي ختريج هذه الرواية وتضعيف النحاس هلا يف املسألة التالية  )١(
 ) .١٣٦(مغرية بن مقْسم الضيب ، الكويف األعمى ، ثقة متقن إال أ�ه كان يدلس وال سيما عن إبراهيم ، مات سنة  )٢(
 )٩٦٦(، التقريب ) ٢٨/٣٩٧(، هتذيب الكمال ) ٧/٣٢٢(التاريخ الكبري  
 .مارأيت أفقه منه ، مات بعد املائة : عامر بن شراحيل الشعيب ، اإلمام الفقيه ، ثقة مشهور فاضل ، قال مكحول  )٣(
 ).٤٧٥(، التقريب )٤/٣١٩(، السري ) ٦/٣٢٢(اجلرح والتعديل  

، والبيهقـــي يف الكـــربى ) ١٤/١٣٨،١٣٧(الطـــربي ) ، ٢٥٢(لناســـخ وروايـــة إبـــراهيم والشـــعيب أخرجهـــا أبـــو عبيـــد يف ا  )٤(
 ) .٥/١٤٣(الدر املنثور : ، وينظر ) ١/١٨٦(، وابن اجلوزي يف النواسخ  ) ٨/٢٩٧(

، ) ١٤/١٣٦(، وأخرجها أيضاً عن سعيد وعلـي بـن أبـي عـذرة     ) ١٤/١٣٦(، والطربي ) ٢/٣٥٧(أخرجها عبد الرزاق  )٥(
 .، وقد أفردها يف الناسخ وستأتي بعد مسألة ) ٥/١٤٣(الدر املنثور : وينظر 

 ).هـ ١٣١(علي بن احلكم البنا�ي البصري ، روى عن الضحاك وغريه ، ثقة  ، مات سنة  )٦(
 ) .٦٩٤(، التقريب ) ٢٠/٤١٣(، هتذيب الكمال ) ٧/٢٠٥(ثقات ابن حبان  
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 ٠ )١(والرزق احلسن ما أحل من التمر والعنب، اخلمر 
 . والنحل مكية ، األوىل أن تكون اآلية منسوخة ألن حتريم اخلمر كان باملدينة : قال أبو جعفر 

وذلـك  ، ال أ�ه أذن هلـم يف ذلـك   ، اإلخبار بأهنم يفعلون ذلك معناها أن اآلية على  والرواية عن ابن عباس كأن ٣ 

 .)٢( رواية تضعف من جهة عمرو بن سفيان وهي، معناه 
 : الــــــــــــــدراســــــــــــــة 

يـة علـى ضـوء مـا     ر يف اآلكَنـة ملعنـى السـ   يبمذكر النحاس روايات عن املفسرين من السلف ، وهـذه الروايـات    ٦ 

نا ، و اختار أن معنـى السـكر اخلمـر ، وأن اآليـة  منسـوخة ، وقـد وردت  أقـوال  أخـرى يف         ذكره النحاس ه
احلبشـة  أن  ، وعنـه أيضـاً   )٣(ر اخلـل والنبيـذوما أشـبهه    كَأن السـ  ، فقد ورد عن ابن عبـاس  معنى السكر

 ٩ . )٥(، واملشهور يف استعمال القرآن ويف لغة العرب أ�ه اخلمر)٤(ن اخلل السكريسمو

************************** 
، )١/١٨٧(، وابن اجلوزي ) ١٤/١٣٦(جريج عنه  عن ليث وورقاء ، وابن أبي جنيح  ، وابن)١٤/١٣٦(أخرجها الطربي  )١(

، والـدر  )٢٥٣،٢٥٤(الناسـخ واملنسـوخ   : ، وينظـر  ) ١/١٨٦(، النواسخ البـن اجلـوزي   )  ١/١٦٥(تفسري الثوري : وينظر 
 .، فهناك روايات أخرى عن سعيد واحلسن وأبي رزين العقيلي وغريهم  )٥/١٤٣(للسيوطي 

 .، وقد ذكره النحاس مبعناه )٣/٢٠٩(، وقول الزجاج يف معا�ي القرآن وإعرابه ) ٨٣ -٤/٨١(لنحاس لمعا�ي القرآن  )٢(
 ٠)٥/١٤٢(الدر املنثور  ٠، ذكره السيوطي )٧/٢٢٨٨(أخرجه ابن أبي حامت  )٣(
 ) .٥/١٤٢(الدر املنثور .  ، و�سبه السيوطي البن مردويه ) ١٤/١٣٦(أخرجه الطربي يف تفسريه  )٤(
] ٢١٩/البقـرة [چ ې ۉ  ې  ې   چيم ذكر اخلمر مراداً هبا املسكر يف سياق الذم يف قوله تعاىل ورد يف القرآن الكر )٥(

ٻ  ٻ       چ ، وجــاء النــهي عنــها صــرحيا بامسهــا ] ٤٣/النســاء[  چہ  ہ  ہ    ہ  ه  چ ، وذكر أثرها وهو السكر يف قوله تعاىل 

  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  
 ) .٢٠٨(ري غريب القرآن تفس: ، وينظر ] ٩٠/املائدة [ چڀ 
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، وحكى الرازي اإلمجاع على �زوهلـا  ر يف هذه اآلية الكرمية اخلمركَأن املراد بالس:  مجهور العلماءعليه  والذي
، وذكر اآلية جـاء يف سـياق   )٢(، وذهب اجلمهور إىل أهنا منسوخة بآية املائدة )١(قبل اآليات اليت حرمت اخلمر

ــر     ــل أن حتــرم اخلم ــة قب ــى هــذه األم ــان عل ــا  )٣(االمتن ــم �ســخ م ــن مثرهتــا، وبقــي   ، ث ــرِم م ــانح ــرزق  االمتن يف ال ٣ 

 . )٤(احلسن
 وذهبت طائفة إىل أن اآلية غري منسوخة ، وإمنا هي إخبار عما كا�وا عليه من شرب اخلمر ، إذ كا�ت 

************************** 
 ).٦/٣٨(التفسري الكبري  )١(
، وأحكـام  ) ٢٠٩/ ٣(، واملعـا�ي للزجـاج   )٢٠٨(تفسـري الغريـب البـن قتيبـة     : قال به مجع من السـلف كمـا تقـدم ، وينظـر      )٢(
حممــد الصــادق قمحــاوي، �شــر دار إحيــاء الــرتاث / ت ) هـــ٣٧٠ت (ألبــي بكــر أمحــد بــن علــي اجلصــاص ) ٥/٤(القـرآن   
وفــتح ، ) ١٨٦(وســخ القــرآن البــن اجلــوزي  ، و�) ٤/٤٦٤(، وزاد املســري )٣/٢٥٥(هـــ ، وتفســري البغــوي ١٤٠٥بــريوت ،  
  ). ٣/٣٠٨(، أضواء البيان ) ١٤/١٨٠(، وروح املعا�ي ) ٣/١٩٨( القدير  
ــر  )٣( ــمعا�ي  : ينظــ ــري الســ ــثري  ) ٣/٢٥٥(، والبغــــوي ) ٣/١٨٤(تفســ ــن كــ ــعود  ) ٢/٥٩٦(، وابــ ــي الســ ، )٥/١٢٥(، وأبــ
 ).٣/٣٠٨(، وأضواء البيان ) ٤/٢١٧(، والسعدي ) ١٤/١٨٠(، واأللوسي )١/٥٤٩(والبيضاوي  
ــاحل  حامت / ت د ) ٤٤(يف الناسخ واملنسوخ ) هـ ١١٧ت (وقد ذكر هذه اآلية يف املنسوخ قتادة بن دعامة السدوسي  )٤( صــــ
ا بــن ، وهبــة )١٨١(، والنحــاس )٢٥٢(م الهـــ ، مؤسســة الرســالة  ، وأبــو عبيــد القاســم بــن ســ ١/١٤٠٤الضــامن ، ط 
والنواسخ لـه أيضـاً    ، )١/٤١(، وابن اجلوزي يف املصفى ) ٤٣(، وابن حزم الظاهري ) ٤٨(سالمة  يف الناسخ واملنسوخ  
حــامت صــاحل الضــامن ، / ، ت د ) ٣٩(ص ) هـــ ٧٣٨ت (ازري ، وهبــة ا بــن عبــد الــرحيم بــن إبــراهيم ابــن البــ) ١٨٦( 
ــا / ت )١٣٠( ص ) هـ ١٠٣٣ت (، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، ومرعي بن يوسف الكرمي  هـ٣/١٤٠٥ط  ــامي عطـــ ســـ
 .هـ ، �شر دار القرآن الكريم ، الكويت ١/١٤٠٠حسن ، ط 
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من شراهبم ، وبقي احلال علـى ذلـك يف اإلسـالم حتـى حرمـت ألبتـة ، وإن كا�ـت هـذه اآليـة قـد �بـهت علـى             
ميــز بـني السـكر والــرزق احلسـن يف الــذكر ، فوجـب أن ال يكـون الســكَر رزقـاً حســنا،       التحـريم ألن ا تعـاىل   

 ٣         �  �  �  ېۉ  ې  ې   ېچفكأن اآلية بداية التدرج يف حتريم اخلمر ، ويؤيد هـذا �ـزول آيـة سـورة البقـرة      

مــن فبقيــت علــى حلــها ، لكنــها �بــهت علــى مــا فيهــا ] ٢١٩/البقــرة[ چ �  �   �   �  �  �  �
اإلثم ، فامتنع أ�اس عن شرهبا ، ثم حرم علـيهم شـرهبا يف أوقـات الصـالة ، وبقـي الحـلُ فيمـا عـدا ذلـك مـن           
األوقات ، حتى �زلت آية حترميها مطلقا ، فهذه اآليات تبني التدرج يف حتريم اخلمر ، وعليه فـإن دعـوى النسـخ     ٦ 

نعم وتعــدادها ، واختــار هــذا الطــربي وغــريه هنــا فيهــا �ظــر ، واألقــرب أهنــا خــرب ، واآليــات كلــها يف ذكــر الــ 
ال اخلمر املسكرة ، وساق بعـض اآلثـار عـن بعـض     به كالنبيذ احلالل واخلل والرطب ما كان حالال شرفالسكر 

 ٩ . ) ١(السلف ، وعليه فاآلية عنده حمكمة 

 : الــــــــرتجــــــــيح  
 ألهنا خـرب ، واألخبـار ال تنسـخ ، ويقـوي هـذا القـول        أن اآلية ال �سخ فيها ملا تقدم ،ـ   والتحقيق ـ إن شاءا

 ١٢ . سياق اآليات ، فما قبله وما بعده كله يف ذكر �عم ا عليهم ، فليس فيها �سخ ، وا أعلم 

************************** 
، وذكـر أوجـه السـكر يف لغـة العـرب ، وأوهلـا أ�ـه مـا أسـكر مـن الشـراب ، وذهـب إىل             ) ١٣٨ -١٤/١٣٧(جامع البيـان   )١(
، ) ٤/٤٦٤(، وأشـــار إيل قـــول الطـــربي وأبـــي عبيـــدة ابـــن اجلـــوزي يف الـــزاد ) ٥/٤(يف تفســـريه حنـــوه اجلصـــاص احلنفـــي  
 ) . ٤/٢١٧(، وذهب السعدي إىل أ�ه أوىل موافقاً للطربي)١٤/١٨٠(، األلوسي ) ٣/١٩٨(والشوكا�ي  
 ) . ٤/٤٦٤(زاد املسري . فعلى هذين القولني فاآلية حمكمة : اجلوزي  وقال ابن  
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  ] .٦٧/النحل [ چ ڇ       ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ    ڇڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇچ  ٹ ٹ 
 .ألهنامن رواية عمرو بن سفيان ابن عباس تضعيف النحاس لرواية : مسألة 

 عن ابن عباس ،  )١(روى عمرو بن سفيان ":قال النحاس رمحه ا  السكر مـا حـرم مـن مثرهتـا     :" قال ؛ ٣ 

 .)٢(" ق احلسن ما كان حالال من مثرهتارزوال، 
وذلـك  ، يف ذلـك  ال أ�ه أذن هلـم  ، معناها أن اآلية على اإلخبار بأهنم يفعلون ذلك  والرواية عن ابن عباس كأن

 ٦ . وهي رواية تضعف من جهة عمرو بن سفيان، معناه 

 : الــــــــــــــدراســــــــــــــة 
أل�ـه اختـار أن اآليـة منسـوخة وقـول      هذه املسألة جزء من سابقتها ، واملراد هنا إيراد تضعيف النحاس هلا ، 

، والنسـخ ال يـدخل األخبـار    ، وملا كا�ت خـرباً  ، فاآلية خرب ابن عباس معناه اإلخبار بأهنم كا�وا يفعلون ذلك  ٩ 

 اعرتض عليها النحاس بأهنا رواية ضعيفة لضعف عمرو بن سفيان ، وهبذا يصح عند النحاس ما 
 .ذهب إليه من أهنا منسوخة 

************************** 
 .مقبول ، من الرابعة : بن سفيان الثقفي ، ذكره ابن حبان يف الثقات ، وقال عنه ابن حجر عمرو  )١(

 ).٧٣٦(، التقريب )٨/٤٠(، هتذيب التهذيب )٢٢/٤٣(، هتذيب الكمال ) ٥/١٧٦(الثقات            
/ ت )  ٢٥٢(نســوخ  ناســخ  وامليف ال ) هـــ٢٢٤ت ( ، وأبــو  عبيــد القاســم بــن ســالم  ) ٢/٣٧٥(أخرجهــا عبــد الــرزاق  )٢(

مــن طــرق عــدة عــن ) ١٣٦،  ١٤/١٣٥(الرشــد ، الريــاض، والطــربي هـــ ، مكتبــة ١/١٤١١صــاحل املــديفر ، طحممــد بــن 
هـــ ، �شــر دار ١/١٤٠٣، ط) هـــ ١٦١ت (ألبــي عبــد ا ســفيان بــن ســعيد الثــوري ) ١/١٦٥(األســود عنــه ، والتفســري 

الــدر . �ســبته للفريــابي وســعيد بــن منصــور وابــن املنــذر والبيهقــي  ، وزاد الســيوطي)٢/٣٨٧(الكتــب العليمــة ، واحلــاكم 
)٥/١٤٢. ( 
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 : الــــــــرتجــــــــيح  
 علـى عبـاده ، ويؤيـد ذلـك      والراجح أن اآلية ال �سخ فيها ، بل هي خرب جاءت يف سياق االمتنان مبا أ�عـم ا

سياق اآليات ، فما قبلها وما بعدها كله يف تعداد النعم اليت امنت ا هبا علـيهم ، وسـبق تقريـر هـذا القـول يف       ٣ 

 .، وا أعلم )١(أصل املسألة 
  ] .٦٧/النحل [ چ ڇ       ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ    ڇڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇچ  ٹ ٹ 

************************** 
سـفيان   عـوى النسـخ ، وضـعف روايـة عمـرو بـن       ذكر النحاس رمحه ا ما اعتمد عليه من األقوال فيما ذهـب إليـه مـن د    )١(
األخبـار ال يدخلـها   أهنـا خـرب ، وأن   وأن الصـواب فيهـا   ، وسيأتي بعد املسألة اآلتية أ�ه رجع إيل القول بأ�ه ال �سـخ فيهـا ،    
 .النسخ  
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 .رض به عليه تُي عبيدة يف معنى السكَر ، وما اعذكر قول أب: مسألة 
 وأ�شد، السكر الطعم : قال أبو عبيدة ، ويف معنى السكر قول آخر  ":قال النحاس رمحه ا : 

٣ .)١( راكَجعلت عيب األكرمني س 

 ٠ امعم طُــــلت ذمهــــــــــــجع: أي 
يف وال حجـة لـه   ،  هوأهـل التفسـري علـى خالفـ    ، عرف وقول أبي عبيدة هذا ال ي: قال الزجاج : قال أبو جعفر

 ٦ .)٢(ألن معناه عند غريه أ�ه يصف أهنا تتخمر بعيوب الناس، البيت الذي أ�شده 

 : الــــــــــــــدراســــــــــــــة 
، وقـد أورد عبـارة الزجـاج    )٣(وهذه املسألة فرع عما تقدمها ، وهنا ذكر قول أبي عبيدة ، واعـرتاض الزجـاج  

 ٩ : عناها ، وأما �صها فإ�ه قال بعد ذكر شطر البيت مب

الـذي يتـربك يف   : جعلت تتخمر بأعراض الكـرام ، وهـو أبـني فيمـا يقـال      : وهذا بالتفسري األول أشبه ، املعنى 
 .  )١("أعراض الناس 

************************** 
الطهـوي ،  هـو ، ورمبـا كـان جنـدل بـن املثنـى        ال أدري من:" ، و�سب البيت جلندل ، وقال احملقق ) ١/٣٦٣(جماز القرآن  )١(
 ) .١٤/١٣٨(وهو عند الطربي  
 ) .٨٣ -٤/٨١(لنحاس لمعا�ي القرآن  )٢(
ــرآن     ــا�ي الق ــول الزجــاج يف مع ــه وق ــه      ) ٣/٢٠٩(وإعراب ــدة ورد الزجــاج علي ــي عبي ــول أب ــن منظــور يف اللســان ق ــر اب ، وذك
 ).٤/٢٠٨٤) (سكر ( 
" التفسـري  ولست أعرف هـذا يف  :" ل وقد سبق إىل هذا االعرتاض على قول أبي عبيدة ابن قتيبة يف تفسري الغريب ، وقا )٣(
 )٢٠٨. ( 
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 قولـه  ر الشـراب ، خالفـاً الحتجـاج أبـي عبيـدة يف     كَالسـ : ملن قال  ومعنى قول الزجاج أن هذا الشاهد حجةٌ
 .، فالنحاس بإيراده له يوافق شيخه يف رد هذا القول إ�ه الطعام 

السـكر ، وأ�ـه مبعنـى الطعـام     ومن أهل التفسري من خالفهم يف ذلك ، فذكر قول أبـي عبيـدة علـى أ�ـه وجـه يف       ٣ 

ل تكـون اآليـة   وكأهنم يرون أ�ه ال تنايف بني القول األشهر بأهنا اخلمر ، وبني قول أبي عبيدة ، وإذا صح هذا القو
 . )٢(منسوخة كالذي قبله غري حمكمة 

 ٦ : الــــــــرتجــــــــيح  

والراجح املشهور املعروف يف السـكَر أ�ـه الشـراب ، وأمـا مـا ذكـره أبـو عبيـدة ، فـإن صـح فهـو وجـه آخـر يف              
 . معناها ، وعليه فقول اجلمهور أقوى وأوىل ، وا أعلم 

 ٩  ] .٦٧/النحل [ چ ڇ       ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ    ڇڇ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  چ  ٹ ٹ 

 .أهنا حمكمة برجوع النحاس عن القول بنسخها إىل القول : مسألة 

************************** 
 ).٣/٢٠٩(معا�ي القرآن وإعرابه  )١( 
، ) ٣/٤٠٨(والبيضـــاوي ) ٢/٣٣٥(، والزخمشـــري ) ٣/٢٥٥(ه الطـــربي وجهـــاً يف تفســـريها ، وأورده البغـــوي وقـــد ذكـــر )٢(
 .وتعقباه بقول الزجاج ) ١٤/١٨٠(، واأللوسي ) ٢٠/٥٥(ومل يتعقبوه ، وحكاه الرازي  
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احلـق يف هـذا أ�ـه خـرب ال      ":قال النحاس رمحه ا بعد ذكر القول بالنسخ عـن بعـض السـلف ، ومنـهم قتـادة      
يعـين   "�سـخت  " هم مـاهو غلـط ، ألن قـول قتـادة     جيوز فيه �سخ ، ولكن يتكلم العلمـاء يف شـيء ويتـأول علـي    

 ٣ .اخلمر، يعين �سخت إباحتها 

�زلـت هـذه اآليـة ، واخلمـر يومئـذ حـالل ، ثـم أ�ـزل ا         :" والدليل على هذا أن سعيداً روى عن قتادة ، قال 
 ." تعاىل بعد حترميها يف سورة املائدة

أهنم يفعلون هذا ، و�زل قبل حتريم اخلمـر ، علـى    وهذا قول حسن صحيح ، أخرب ا تعاىل:" قال أبو جعفر  ٦ 

 . )١(...أن مجاعة من أهل العلم والنظر ، قالوا غري ما تقدم 
 : الــــــــــــــدراســــــــــــــة 

 ٩  أن اآليـة غـري منسـوخة ، وسـأذكره    هذا القول ذكره النحاس يف الناسخ واملنسوخ ، وقد بني هنا قول قتـادة يف 

وأما الرزق احلسـن فمـا تنتبـذون    ، أما السكر فخمور هذه األعاجم : قال قتادة : رمحه ا  حتى يتبني مراده
وإمنـا جـاء حترميهـا بعـد ذلـك يف سـورة       ، ومل حتـرم اخلمـر يومئـذ    ، و�زلـت هـذه اآليـة    ، وما ختللون وما تـأكلون  

 ١٢ .املائدة 

 رزق احلسن قال ما تنتبذون وال،  هي مخور األعاجم و�سخت يف سورة املائدة : وقال قتادة أيضاً 
 . )٢(وختللون وتأكلون

************************** 
 ).١٨٢ -١٨١(الناسخ واملنسوخ  )١(
) ١٤/١٣٦(وأخرجهـا أيضـاً عـن سـعيد وعلـي بـن أبـي عــذرة        ، ) ١٤/١٣٦(، والطـربي  ) ٢/٣٥٧(عبـد الـرزاق   : ينظـر   )١(

 ).٥/١٤٣(الدر املنثور : وينظر 
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اآلية ، إمنا مراده �سخت إباحة وقد بين النحاس مراد قتادة رمحه ا من قوله �ُسخت ، فهو ال يريد �ُسخت 
، وهذا يوافق ما تقدم من القول أهنا حمكمة يف سياق االمتنان ال �سخ فيها ، وهبذا يكون قـول النحـاس   اخلمر 
، ومضـى القـول   )١(افقاً لقول اجلمهور ، فاآلية عنده حمكمة ،  وقال بنحوه ابـن اجلـوزي يف �واسـخ القـرآن    هذا مو ٣ 

 فيها مفصال. 
 : الــــــــرتجــــــــيح  

 ٦ .والراجح ما تقدم بيا�ه وتقريره أ�ه ال �سخ فيها ، وا أعلم 

 ] .٦٩/النحل [ چں  ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہٹ ٹ  چ 
 .   چۀہ  چرجع الضمري يف قوله تعاىل م: مسألة 

************************** 
معاتبـة  لسـكر ، إمنـا هـي    لـيس يف اآليـة مـا يقتضـي إباحـة ا     :" و�قل عن أبي الوفاء ابن عقيل أ�ه قـال  ) ١٨٧(�واسخ القرآن  )٢(
 .مصطفى زيد / للدكتور )  ٤٥٥ -١/٤٥٠(النسخ يف القرآن الكريم : وينظر . وتوبيخ  
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 ن قوال چۀچللضمري  ":قال النحاس رمحه ا : 
 فيمــا قصصــنا علــيكم مــن اآليــات: أي ، وهــذا قــول حســن ، أن املعنــى يف القــرآن شــفاء للنــاس  :أحــدمها 

 ٣ .والرباهني شفاء للناس 

شربة واملعجو�ات اليت يتعـاجل هبـا أصـلها    كثر األ ألن أ، وهذا القول بني أيضا ، يف العسل شفاء للناس  :وقيل  
  .)١(" من العسل

 ٦ :الــــــــــــدراســـــــــــــــة 

 : ذكر النحاس رمحه ا قولني يف مرجع الضمري يرى أهنما صاحلان لتفسري اآلية 
ا عليـه  أن  ، وبه قـال ابـن مسـعود وجماهـد إال أهنمـا زاد      )٢(أ�ه العسل ، وهو قول ابن عباس وقتادة   :األول 

 ٩ .القرآن شفاء أيضاً 

، )٣(الصـدور إن العسـل فيـه شـفاء مـن كـل داء ، والقـرآن شـفاء ملـا يف         :" القرآن شفاء ، قال ابـن مسـعود   : الثا�ي 
 .)٤(" ) عليكم بالشفاءين العسل والقرآن (: وعنه مرفوعا

************************** 
 ٠) ٨٥-٤/٨٤(معا�ي القرآن  )١(
  ٠)٥/١٤٤(، وينظر الدر املنثور ) ١٤/١٤٠(تفسري الطربي  )٢(
 . )١٤/١٤١(تفسري الطربي  )٣(

 الفكرحممد فؤاد عبد الباقي ، �شردار/ ، ت ) ٣٤٥٢(ح ) ٢/١١٤٢(أخرجه ابن ماجه يف السنن ك الطب باب العسل  )٤(
صـحيح  :" ،وقـال  ) ٤/٢٢٢(، واحلـاكم  ) ٧/١٦٦(و ) ٥/٤٦١(بـي شـيبة يف مصـنفه موقوفـا ك الطـب      ، بريوت ، وابـن أ   
رفعـه غـري معـروف ، والصـحيح موقـوف ،      : ، وقـال  )  ٩/٣٤٤(، والبيهقـي يف الكـربى    "على شرط الشيخني ومل خيرجاه 
أخرجـه  : حجـر  احلافظ ابن  وقال ،  )٢/٥٩٧.(تفرد بإخراجه عن ابن ماجه مرفوعا وهذا إسناد جيد: وقال ابن كثري  
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 .)١(" يف القرآن شفاء :"وقال جماهد
ألن قولــه ، وهـذا القــول أعـين قــول قتـادة أوىل بتأويــل اآليـة     :" طــربي ، قـال ال  والـذي عليـه اجلمهــور أ�ـه العســل   

فأن تكون اهلاء مـن ذكـر العسـل إذ كا�ـت يف سـياق اخلـرب عنـه أوىل مـن         ، يف سياق اخلرب عن العسل )  فيه(  ٣ 

، وصحح ابن القيم رجوعه إىل الشـراب وأ�ـه قـول األكثـرين ، فإ�ـه هـو املـذكور، والكـالم سـيق          )٢("غريه
 .)٣(وال ذكر للقرآن يف اآلية ألجله ،

اآليـة إمنـا ذكـر فيهـا     ف،  هنا مـن سـياق اآليـة   يف �فسه ، لكنه ليس الظاهرهذا قول صحيح ابن كثري أن وذكر   ٦ 

 چ ہ  ہ  ہ   ه  هۀ  ۀ  ہچوإمنا الذي قاله ذكـروه يف قولـه تعـاىل    ، على قوله ها هنا تابع جماهدومل ي، العسل 
 ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  چ وقوله تعاىل] ٨٢/اإلسراء[

 ٩ . )٤(] ٥٧/يو�س[ چڈ  ژ     ژ  ڑ    

************************** 
، )١٠/١٧٠(البـــاري فـــتح   الصـــحيح وأخرجه بن أبي شيبة واحلاكم موقوفا ورجاله رجال ، بن ماجة واحلاكم مرفوعا ا 
 .اإلسالمي  ، املكتب ١/١٤٠٨ط) ٢٨٠(األلبا�ي وقفه ، ضعيف سنن ابن ماجه وصحح  
 ).٥/١٤٤(الدر املنثور " . ل فيه شفاء ، ويف القرآن شفاء هو العس:" ويف الدر عنه )  ١٤/١٤٠(تفسري الطربي  )١(

، )٣/١٣٨(أحكـام القـرآن   . ، وأيـده ابـن العربـي ، واسـتبعد القـول الثـا�ي بأ�ـه ال يوافـق السـياق          )١٤/١٤١(جامع البيـان   )٢(
 ).٣/١٧٦(فتح القدير . ، وذكر الشوكا�ي أ�ه خمالفة للظاهر وعدول عن البني )١٠/١٦٣(وكذا القرطيب  
ــة ت  ) ٤/٣٦(زاد املعــاد يف هــدي خــري العبــاد   )٣( ــؤوط وعبــد القــادر  / ، ت)هـــ٧٥١(للعالمــة ابــن قــيم اجلوزي شــعيب األر�
  ) .٣/٤١(بدائع التفسري : هـ ، مؤسسة الرسالة ، وينظر ٧/١٤٠٥األر�ؤوط ، ط 
 )٣/١٣٨(، وابن العربي )٣/١٨٦(، والسمعا�ي ) ٢/٢٨١(تفسري السمرقندي : ، وينظر ) ٢/٥٧٦(تفسري ابن كثري  )١(
 .، وغريها )٢/١٥٧(، وابن جزي )٢/٣١٦(، والثعاليب )٣/٢٥٥(، ومعامل التنزيل )١٠/٢٠٧(واحملرر الوجيز ،  
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 :الــــــرتجــــيــح 
القول ما عليه اجلمهور ، فإن سياق اآليات يف ذكر ما امنت ا على العباد مما خيرج من بطون النحـل ،   

الرجـل الـذي أمـره أن     يف آخر حـديث  ومل جير للقرآن ذكرحتى يعود الضمري إليه ، ويؤيده أيضاً قول الرسول  ٣ 

 .)١( )صدق ا وكذب بطن أخيك  (يسقي أخاه عسال ً 
 ] .٧٢/النحل [       چ  �  �  �  �  �  �ٹ ٹ چ 

 ٦ . والراجح من ذلك  چ�چذكر أقوال أهل العلم يف املراد بــ : مسألة 

************************** 
 .من حديث أبي سعيد اخلدري )٢٢١٧(، ومسلم ك الطب ، ح ) ٥٧١٦(أخرجه البخاري ك الطب ، ح  )٢(
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 ٢(عن زر،  )١(عن عاصم، روى سفيان الثوري  ":قال النحاس رمحه ا( ،قـال  ؛ مسعود  بن عن عبد ا :
 .احلفدة األختان 

 ٣ .احلفدة األصهار : قال  ؛ عن عبد ا، عن زر ، عن عاصم ، وروى سفيان بن عيينة 

 .)٣(هم األختان: قال ، هم األعوان : فقلت ، سألين ابن مسعود عن احلفدة : قال ؛ عن زر ، وروى شعبة 
  .احلفدة األصهار : ل إبراهيم وقا، احلفدة األختان : )٥(وأبو الضحى )٤(وقال علقمه

ومـن كـان مـن    ،  اخلـنت الـزوج   :  بن احلسـن  )٦(فقال حممد، وقد اختلف يف األختان واألصهار: قال أبو جعفر  ٦ 

 ٠ حنو أبيها وعمتها وخاهلا، والصهر من كان من قبل املرأة ،  ذوي رمحه
************************** 

)١(      جـود األسـدي الكـويف ، صـدوق لـه أوهـام ، حجـة يف القـراءة ، حديثـه يف الصـحيحني           عاصم بـن هبدلـة وهـو ابـن أبـي الن
 . روى له اجلماعة ، وهو من القراء السبعة ) هـ ١٢٨(مقرون ، مات سنة  
 ). ٤٧١(، التقريب ) ١/٢٠٤(، معرفة القراء الكبار ) ٦/٤٧٣(هتذيب الكمال  
 ) . ٨٣أو ٨٢أو  ٨١(قة جليل خمضرم ، ، مات سنة زِر بن حبيش بن حباشة ، األسدي الكويف ، ث )٢(
 ) .٣٣٦(، التقريب ) ٤/١٦٦(، السري ) ٩/٣٣٥(هتذيب الكمال  
 ).٢/٣٥٥(، واحلاكم ) ١٤٤، ١٤٣/ ١٤(الطربي : الرواية عن ابن مسعود ينظر  )٣(
 .علقمة بن وقَّاص الليثي املد�ي ، ثقة ثبت ، ليس له صحبة ، مات يف خالفة عبد امللك )٤(
 ).٦٨٩(، التقريب ) ٢٠/٣١٤(، هتذيب الكمال ) ٥/٢٠٩(، الثقات ) ٦/٤٠٤(اجلرح والتعديل  
 ) .١٠٠(مسلم بن صبيح اهلمدا�ي ، الكويف العطار ، ثقة فاضل ، مات سنة : أبو الضحى  )٥(

 ).٩٣٩(، التقريب ) ٢٧/٥٢٠(، هتذيب الكمال ) ٦/٢٩٤(الطبقات            
 ).١٤/١٤٤( وروايته عند الطربي  
 .كذبوه ، مات قبل املائتني : حممد بن احلسن بن زبالة القرشي ، املخزومي ، قال ابن حجر  )١(



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .ضد هذا يف األختان واألصهار  )١(األعرابيوقال ابن 
 ، واألصهار منهما مجيعا ، اخلنت من كان من قبل املرأة مثل أبيها وأخيها وما أشبههما :  )٢(وقال األصمعي

 ٣ .وصاهر ، أصهر فالن اىل بنى فالن : يقال 

ومـا أشـبه مـن    ، جيوز أن يكون أراد أبا املـرأة  ، هم األختان حيتمل املعنيني مجيعا : وقول عبد ا بن مسعود 
فيكون لكم بسـببهن أختـان   ، اد وجعل لكم من أزواجكم بنني وبنات وتزوجوهنم وجيوز أن يكون أر ، أقربائها

 ٦ .وقد قيل يف اآلية غري هذا ، 

 . )٣(احلفدة اخلدم :وقال احلسن وطاووس وجماهد، منهم  هاحلفدة ولد الرجل من �فع: قال عكرمة 
فـدا�ا إذا  فـودا وح دا وحفْد حفحيد فَح: يقال ، )٤( اخلدمة والعمل: وأصل احلفدة يف اللغة : قال أبو جعفر 

 ٩ :ومنه قول الشاعر ،   )١()وإليك �سعى وحنفد (: ومنه ، خدم وعمل 

************************** 
 ) .٨٣٦(، التقريب ) ٣/٢٩(، الكاشف ) ٢٥/٦٠(، هتذيب الكمال ) ٧/٢٢٧(اجلرح والتعديل  
 )٢٣٠(والشعر ، �اسباً راوية ، مات سنة هو حممد بن زياد موىل بين هاشم ، كان حنوياً عاملاً باللغة : ابن األعرابي  )٢(
 ) .١٠٦، ١/١٠٥(، بغية الوعاة ) ٥/٢٨٢(تاريخ بغداد  
العـــــرب  عبد امللك بن قريب بن عبد امللك الباهلي البصري ، من علماء اللغة األعالم ، وأهل املعرفة بأشعار : األصمعي  )٣(
 ).هـ ٢١٦( وبلداهنا ، مات سنة  
 ) .٢/١١٢(، بغية الوعاة ) ٤/٥٦٩(هتذيب الكمال  ،) ٢/١٩٧(إ�باه الرواة  
) ٢٢٩٢،  ٧/٢٢٩١(، وأخــرج ابــن أبــي حــامت قــول عكرمــة واحلســن )١٤٥ -١٤/١٤٤(أقــواهلم مجيعــا أخرجهــا الطــربي  )٤(
 . ، واخرجا عن ابن عباس عدة أقوال بنحو ما تقدم ، ومل يذكرها النحاس  
 ).١٢٣(، واملفردات ، وفيه األسباط ) ٢٠٩(ات ، وتفسري غريب القرآن البن: احلفدة : وفيه ) ١٩٨(العني : ينظر  )١(
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فَحد حولَ الوالئدن وأُهسلّبأكُ            ت  مزِن أَــــــــــــهِف٢( الــــــــاألمج ةُــــــم( . 
وينـوي بـه التقـديم     ، منقطعا مما قبله عند أبي عبيد إال إ�ه يكون، هم اخلدم حسن على هذا : وقول من قال 

 ٣ ٠ )٣(" وجعل لكم من أزواجكم بنني خدماً: أي ، وجعل لكم حفدة : كأ�ه قال ، والتأخري 

 :الـــــــــدراســـــــــــــــة 
فـد يف  ذكر النحاس أقوال السلف يف املراد باحلفدة ، ومجع الطربي أقـوال السـلف يف ذلـك ، وبــتأمل معنـى احل     

اللغة يظهر أن ما ذكروه من املعا�ي له وجه معترب ، حتى صوب الطربي أن مجيع ما قيل يف اآلية يصلح تفسـرياً   ٦ 

فأعلمهم أ�ـه جعـل هلـم    ، هلم من األزواج والبنني هلا، وحجته يف ذلك أن ا أ�عم على عباده مبا جعل هلم من 
، وملا مل يقم دليل مـن كتـاب وال    ملتخفف يف اخلدمة والعملواحلافد يف كالمهم هو ا،  من أزواجهم بنني وحفدة
 ٩ وجه يف الصحة وخمرج األقوال  فلكلصيص شيئ من األقوال دون غريه ، سنة وال عقل على خت

، وأمـا اخلـدم مبعنـى املماليـك والعبيـد فـال يـدخلون        ) ١(، وإىل هذا العموم ذهب مجاهري املفسرين )٤(يف التأويل
وقـال  " إهنـم ولـد الولـد    :" هذا املعنى بقوله يف عـدة روايـات    قد رده ابن عباس رضي يف معنى اآلية  ، و

************************** 
لـي ، وابـن مسـعود واحلسـني بـن علـي       جزء من دعاء القنوت يروى مرفوعا إال أ�ه مرسـل ، ويـروى موقوفـا عـن عمـر ، وع      )٢(
املكتـب   ، ٣/١٤٠٣حبيب الرمحن األعظمي ، ط / ت) ١٢١- ٣/١١٠(املصنف لعبد الرزاق بن مهام الصنعا�ي : ينظر  
 .وغريها) ٢/٢١٠(املرسل  صحح، والكربى للبيهقي و) ٧/١١٤(اإلسالمي ، ومصنف ابن أبي شيبة  
، والطــربي  ) ١٩٨(، وذكــره اخلليــل ومل ينســبه   ) ١/٣٦٤(البيــت جلميــل بثيــة العــذري �ــص عليــه أبــو عبيــدة يف اــاز          )٣(
 )١٤/١٤٤ .( 

 ٠) ٩٠-٤/٨٧(معا�ي القرآن للنحاس  )٤(
 ٠) ١٤/١٤٧،١٤٦(فسري الطربي ت )١(



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

احلفدة اخلدم من ولد الرجل ، هم ولده وهم خيدمو�ه ، وليس تكون العبيد من األزواج ، كيـف  :" يف إحدها 
ا ختـدمهم  وكا�ـت العـرب إمنـ   :" ، وقـال الضـحاك   " يكون مـن زوجـي عبـد، إمنـا احلفـدة ولـد الرجـل وخدمـه         

وجعـل لكـم   : " كأ�ـه قيـل   ، وهذا ما يقتضـيه �سـق اآليـة وعطـف احلفـدة علـى البـنني ،        )٢(" أوالدهم الذكور  ٣ 

، وذكـر الـرازي أ�ـه جيـب يف املـراد باحلفـدة يف       )٣("هم بنون وهم حافدون أي جامعون بني األمـرين  منهن أوالداً
 . )٤(رأة ال يدخل فيها غريهم اآلية أن يكو�واً األعوان الذين حصلوا للرجل من قبل امل

ومراده من هذا أن معنى احلفدة يف اللغة وإن كان يدخل فيه اخلادم من مملوك وأجري وحنـوه ، ال يـدخل يف اآليـة     ٦ 

فجعـل ا   )٥("ولـيس يف قـوة اللفـظ أكثـر مـن هـذا       " ، بل قصره بعض املفسرين على ولد الولد وأ�ـه الظـاهر،   
 .   اً حبق قواميته وأبوتهللرجل من األزواج والبنني خدم

 ٩ : الـــــرتجـــيــح 

************************** 
، وابــــــن كــــــثري ) ٢/٥٧٩(، والكشــــــاف ) ٣/٧٧(، والبغــــــوي ) ٣/١٨٨(، والســــــمعا�ي ) ٣/٢١٢(منــــــهم الزجــــــاج  )٢(
 ) .٤/٢٢٠(، والسعدي ) ١/٣٥٦(، واجلاللني ) ٣/٤١١(، والبيضاوي ) ٢/٢٦٣(، والنسفي ) ٢/٥٩٩( 
 ).١٤/١٤٦(الطربي : ينظر  )٣(
 ).٢/٥٧٩(الكشاف  )٤(

 ). ٢/٥٩٩(، وبنحوه قال ابن كثري ) ٢٠/٦٦(التفسري الكبري  )٥(
  ، واختاره الشنقيطي)١٠/١٤٣(هو ظاهر القرآن بل �صه  : ، وقال القرطيب ) ٣/١٤١(أحكام القرآن البن العربي  )٦(
األختان  ا أهنم بقرينة اشرتاك البنني واحلفدة يف كوهنم من أزواجهم ، ودعوى عطف احلفدة على األزواج غري ظاهر ، وكذ 
 ) .٣/٣١٧(أضواء البيان . غري ظاهر  
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علـى عبـاده بـأن جعـل هلـم مـن       تعـاىل  ا مـن  امتنـان   هأل�ـ يف مـن كـان مـن قبـل املـرأة      والظاهر العموم  
فكلـهم يسـعى يف خدمـة الرجـل     ومـن تفـرع منـهم ،    اإل�ـاث  ه البـنني الـذكور و  يـدخل فيـ  حفـدة ف أزواجهم بنني و

ار الطـربي  الربائب ، فـاألوىل اختيـ  ن أبناء الزوجات و، وم)١(هرة منفعة ال ختفىوعو�ه ، وحيصل للرجل باملصا ٣ 

  .ومن وافقه 
وقول من قال إهنم اخلدم  وإن كان صـحيحا مـن حيـث اللغـة إال أ�ـه ال يوافـق مضـمون العطـف يف اآليـة ، وال          

ل بـذلك إال مبوجـب قـوي ،    يستقيم إال على �ية التقديم والتأخري على ما ذكره النحاس ، والصـحيح أ�ـه ال يقـا    ٦ 

 .  )٢(واألصل بقاء الكالم على ظاهره و�سقه ، وألن ظهور املنة يف األبناء وأبنائهم أعظم 
 .وا تعاىل أعلم 

 ٩ ]٧٤/النحل[ چٹ    ٹ  ٹ   ٹ  ڤ   ڤ    ٿٺ  ٿ  ٿ  ٿٹ ٹ چ

 .يف معنى ضرب املثل هنا : مسألة 

************************** 
 ).٣/١٨٨(ينظر تفسري السمعا�ي تعليقا على ذكر األصهار  )١(
العمــــــــــــــــــــــــــــوم  إمنا هو على  چ�  �چ وحيتمل عندي أن قوله :" وهنا ملحظ مهم ذكره ابن عطية رمحه ا فقال  )٢(
جعـل ا لـه   ، فمن مل تكن له قط زوجة ، فقـد   ، ومنهم جعل احلفدةواالشرتاك ، أي من أزواج البشر جعل ا هلم البنني  
ــد ، وتستقيم لفظة احلفدة على جمراها يف اللغة ، إذ البشر جبملتهم ال يستغين أحد منهم عن ....حفدة   ــرر " أحـــــ احملـــــ
 ) . ١٠/٢١٠(الوجيز  
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 : فيه قوالن  ":قال النحاس رمحه ا تعاىل 
هـو حمتـاج إىل شـريك ومشـارو ، فـإن هـذا إمنـا هـو ملـن ال          : ، فتقولوا ال متثلوا ا جل وعز خبلقه  :حدمها أ

 ٣ . چٹ    ٹ  ٹ   ٹ  ڤ   ڤچيعلم ، ودل على هذا 

 .)١(" مثل ما له األهبةن ال متثلوا خلق ا جل وعز به ، فتجعلوا هلم م :والقول اآلخر 
 : ـــــــــــــــــة الـــــــــــــدراســـــــــــ

ال : يقـول  :"  ال متثلوا ا خبلقه ، فهو معنـى قـول ابـن عبـاس    :  األولذكر النحاس رمحه ا قولني هنا، أما  ٦ 

فال تضربوا  األمثال فإ�ـه أحـد صـمد مل يلـد ومل     :"، وقال قتادة )٢("جتعلوا معي إهلا غريي فإ�ه ال إله غريي 
 .)٤(" األشباه : األمثال :" ، وقال جماهد )٣("يولد ومل يكن له كفوا أحد

، فإ�ه ال مثـل لـه وال شـبه    ، وال تشبهوا له األشباه ، متثلوا  األمثال  ال: ومجاهري املفسرين على هذا ، قالوا  ٩ 

 . )٥(وا تعاىل منزه عن ذلك، أو وصف بوصف ، تشبيه ذات بذات فإن ضرب املثل يقتضي 
************************** 

 .رية هكذا يف اإلعراب ، ومل تتبني يل ، والعبارة األخ) ٤/٩١(، وينظر املعا�ي له ) ٣/٢١٨(إعراب القرآن  )١(
 ) .٥/١٥٠(، الدر املنثور ) ١٤/١٤٨(تفسري الطربي  )٢(
 ) .٥/١٥٠(الدر املنثور : ، وينظر ) ٧/٢٢٩٢(، وابن أبي حامت ) ١٤/١٤٨(تفسري الطربي  )٣(
 ).١٤/١٤٨(الطربي  )٤(
، والـــثعليب) ٢/٢٨٣(، والســـمرقندي ) ٣/٢١٣(، والزجـــاج ) ١٤/١٤٨(، والطـــربي ) ٢/٢٣٠(تفســـري مقاتـــل : ينظـــر  )٥(
ــوجيز  ) ٦/٣١(  ــدي يف الــ ــيط ) ١/٦١٣(، والواحــ ــمعا�ي ) ٣/٧٤(، والوســ ــوي ) ٣/١٨٩(، والســ ، ) ٣/٢٥٧(، والبغــ
ــة  ) ٢/٣٣٧(والزخمشــري   ــن عطي ــزاد   ) ١٠/٢١٣(، واب ــن اجلــوزي يف ال ــب  ) ٤/٤٧١(، و اب ــذكرة األري ، ) ١/٢٩٥(، وت
 ) .٣/٢٠٣(، والشوكا�ي ) ٥/١٢٨(، وأبو السعود ) ٣٥٦(، واجلاللني ) ٢/٢٩٤(، والنسفي ) ٢٠/٦٧(والرازي  
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ن الصفات كما خللقه ، كنسبة الولـد إليـه يف قـول اليهـود والنصـارى ، فيمـا أخـرب        ومعنى هذا أهنم زعموا  م
ــهم       ڭڭۓ    ۓےه  هے     ه     ه       ہہہہ  ۀڱڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ   ٹ  ٹۀچا عنــــــــــ

ۇ    ۇڭ    ڭ  ڭ     ے  ۓ   ۓ  ڭ  چ، وما �سـبه العـرب إليـه تعـاىل مـن البنـات       ] ٣٠/التوبة[  چڭ ڭ ٣ 

وعلـى قـول النحـاس فمـن      -تعاىل ا عن ذلك علـواً كـبريا   -] ١٩/الزخرف[ چ    ٷ         ۈ   ۈ    ۆۆ
ســبحا�ه خبلقــه ، فأولئــك الــذين اختــذوا مــن دو�ــه   أن ا حمتــاج إىل شــريك أو مشــارو ، فقــد شــبهه   زعــم 

ج إىل شـريك يقـوم معـه    شركاء وادعوا هلم شيئاً من التصرف والتدبري والتأثري قد شـبهوا ا خبلقـه يف االحتيـا    ٦ 

    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   چڇچ بشيئ من األمر ، وهـذا حمـض الشـرك الـذي �فـاه ا عـن �فسـه ، وقـال لرسـوله          

 ] .٤٢/اإلسراء[ چڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ
ال متثلوا هذه األصـنام الـيت تعبـدوهنا وتزعموهنـا آهلـة بـا       : ال متثلوا خلق ا به ، فمعناه :  القول الثا�يوأما  ٩ 

فتشـبهوا هـذه األوثـان امليتـة الـيت ال حتيـي وال        "عاىل ، وتقيسوهنا عليه ، وبه جاءت عبارة بعـض املفسـرين   ت
 .)١(" حييي ومييت ويرزق ويفعل ما يريدمتيت وال ترزق با الذي 

 ١٢ ى ومعنى هذا أهنم جعلوا ألهلتهم املزعومة كما  تعاىل من الصفات ، وهلذا اختذوهم شركاء ، وهذا ما هن

 ] .٢٢/البقرة[چۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ   ۅ چ ا عنه يف قوله سبحا�ه 
 : الـــــــرتجــــيــــح 

والذي يظهر يل أن القولني صـحيحان ، فمـن املشـركني مـن زعـم أن ا حمتـاج إىل الصـاحبة والولـد ، وهـوالء           ١٥ 

أثري كمـا  تعـاىل ، وهـوالء    شبهوا ا تعـاىل خبلقـه ، ومنـهم مـن زعـم أن الشـركاء هلـم مـن النفـع والضـر والتـ           
************************** 

 ).١٤/١٩٤(، األلوسي ) ١/٥٥١(، والبيضاوي ) ١٠/١٤٦(، والقرطيب ) ٢/٤١١(تفسري ابن زمنني  )١(
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     عـن ذلـك علـواً كـبريا      -شبهوا خلقه به ، وزعموا هلم من الصـفات مثـل مـا وقـد دل القـرآن    -تعـاىل ا ،
علــى األمــرين ، فهمــا صــحيحان ، فمــن شــبه ا خبلقــه ، أو شــبه اخللــق بــا تعــاىل ، فقــد وقــع يف احملــذور  

 ٣ .وضرب  مثال بغري علم 

 .   أعلم وا تعاىل
 

************************** ٦ 

 
 
 ٩ 
 
 
 ١٢ 
 
 

 ١٥ ].٧٥/النحل[ چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ    ڄٹ ٹ  چ 

 .ذكر أقوال املفسرين يف املراد هبذا املثل : مسألة 
 هذه اآلية مشكلة وفيها أقوال  ":قال النحاس رمحه ا:  



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

هــذا املثــل للمــؤمن : وقــال قتــادة ، )١(ومــن عبــد مــن دو�ــههــذا املثــل  جــل ذكــره : قــال جماهــد والضــحاك 
ىل أن إو، أل�ه ال ينتفغ يف اآلخرة بشيء من عبادته ، يذهب قتادة اىل أن العبد اململوك هو الكافر ، )٢(والكافر
 ٣ .املؤمن  چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ چ معنى 

بـني أهـل التفسـري اختالفـا إال مـن       ال �علـم ،  وقـع بـني كالمـني    أل�ـه ، القول األول أحسن : وقال بعض أهل اللغة 
ڑ  ک  ک  ک   ک  چ وبعــده ، ] ٧٤/النحــل[ چٺ  ٿ  ٿ  ٿچ  ومهــا، هنمــا  جــل وعــز أشــذ منــهم 

ــ: وبعــده يعــين ] ٧٦/النحــل[ چگ  گ  گ گ  ڳ  ڳڳ  ڳ   ڱ ــعلــى مــن عنــده وث لٌالــوثن أل�ــه كَ ، ل قَ ٦ 

 . )٣(" واملوىل الويل
 :  الـــــــــدراســــــــــــة 

 ٩ : كر النحاس يف املراد هبذا املثل قولني ألهل التفسري ذ

 ، ال يستطيع أن ينفق �فقة يف سبيل ا يعين الكافر: فر ، فالعبد اململوك أ�ه مثل للمؤمن والكا:  أحدمها
، وإىل هـذا القـول ذهـب ابـن عبـاس يف روايـة       )٤( وهـذا املثـل يف النفقـة   ، املؤمن والذي رزقه ا رزقا حسنا 

 ١٢ )٥(، وبه قال بعض املفسرين عنه 

************************** 
 ).١٤/١٥٠(، وذكر قول الضحاك عند املثل الثا�ي ) ١٤/١٤٩(ذكر الطربي قول جماهد عند املثل األول  )١(
 ). ٥/١٥٠(الدر ) . ٧/٢٢٩٢( ، وابن أبي حامت) ١٤/١٤٩(والطربي ) ٢/٣٥٩(أخرجه عبد الرزاق  )٢(
 ).٣/٢١٣(وقوله عن بعض أهل اللغة كأ�ه يشري إىل الزجاج ) ٤/٩٢،٩١(معا�ي القرآن للنحاس  )٣(
 ) .٧/٢٢٩٢(وهذا معنى رواية أخرجها ابن أبي حامت عن ابن عباس رضي ا عنهما  )١(

وقدمـه ابـن   ، )٣/٢٥٧(، والبغوي )٣/١٨٩(عا�ي وهو اختياره ، واختيارالسم) ١٤/١٤٩(جه الطربي عن ابن عباس أخر )٢(
 ) .٢/٥٧٩(كثري  
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وكان جماهد يقـول ضـرب ا هـذا املثـل واملثـل اآلخـر بعـده لنفسـه         ": ذكره الطربي بقوله قول جماهد  الثا�يو
يعين بذلك اآلهلـة الـيت ال متلـك ضـرا     :" وورد حنوه عن ابن عباس أيضاً ، قال ، )١(" واآلهلة اليت تعبد من دو�ه

قـال عال�يـة   ] ٧٥/النحل[ چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇچ ،فعهاوال �فعا وال تقدر على شيء ين ٣ 

 ٣("الصنم : " ، وقال احلسن  )٢(املؤمن الذي ينفق سرا وجهرا( 
مــا قبــل هــذه اآليــة ومــا بعــدها إمنــا ورد يف إثبــات  وهــذا القــول عليــه أكثــر املفســرين ، وحجتــهم يف ذلــك أن  

 ٦ ، فقبلها ذكر األصنام )٤(ل هذه اآلية على هذا املعنى أوىلالتوحيد ويف الرد على القائلني بالشرك فحم

 .  )٥(وبعدها ذكر األصنام 
وأوضـح عنـد   ، �ـه أظهـر يف بطـالن الشـرك     إف، والقول األول أشبه باملراد : مرجحا هذا القول  ابن القيموقال 

ڀ   ڀ  ڀ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀچ  إقامــة احلجــة وأقــرب �ســبا بقولــه  املخاطــب وأعظــم يف ٩ 

************************** 
 ) .٥/١٥١(الدر . ، وابن أبي شيبة وابن املنذر ) ٧/٢٢٩٣(، وهو عند ابن أبي حامت )١٤/١٤٩(تفسري الطربي  )٣(
 ) .٥/١٥١(در أخرجه ابن املنذر ، ذكره السيوطي يف ال )٤(
 ) .٧/٢٢٩٣(أخرجه ابن أبي حامت  )٥(
، والزخمشـــري )٣/١٨٩(، والســـمعا�ي ) ٣/٧٥(، والواحـــدي ) ٣/٢١٣(، والزجـــاج ) ٢/١١١(املعـــا�ي للفـــراء : ينظـــر  )٦(
، وابـــن ) ٣/٤١٢(، والبيضـــاوي ) ١٠/١٤٦(، والقـــرطيب ) ٢٠/٦٨(، والـــرازي )١٠/٢١٤(، وابـــن عطيـــة  )٢/٥٨٠( 
ــواه   ــة يف فتـ ــزي  ) ١٤/٧٨١( تيميـ ــن جـ ــوكا�ي )٢/١٥٨(، وابـ ــعدي ) ٣/٢٠٤(، والشـ ــور  )٤/٢٢١(، والسـ ــن عاشـ ، وابـ
 )١٤/٢٢٤. ( 

، واختــاره أيضــاً حممــد بــن علــي احلكــيم الرتمــذي يف كتابــه  ) ١٠/٢١٤(، وابــن عطيــة ) ٣/١٨٩(ينظــر تفســري الســمعا�ي  )١(
 . رتاث ، القاهرة على حممد البجاوي ، مكتبة ال/ت ) ٢٢(األمثال من الكتاب والسنة  
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ــوازم هــذا املثــل وأحكامــه أن  ] ٧٥/النحــل[ چڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄچ ثــم قــال ] ٧٣/النحــل[چٺ  ٺ ومــن ل
،  ءعبد اململوك الذي ال يقدر علـى شـي  والكافر املشرك كال،  يكون املؤمن املوحد كمن رزقه منه رزقا حسناً

، ألن اآليـة اختصـت بـه فتأملـه     ، رادتـه  فـذكره ابـن عبـاس منبـها علـى إ     ، فهذا مما �به عليه املثل وأرشد إليه  ٣ 

ال فيظن الظان أن ذلك معنى اآليـة الـيت   ، يف كالم ابن عباس وغريه من السلف يف فهم القرآن  فإ�ك جتده كثرياً
 . )٢(، ومن املفسرين من ذكر القولني ومل يرجح )١(  معنى هلا غريه فيحكيه

جلمهـور وهـو األظهـر ملوافقـة السـياق ملـا قبلـه وبعـده ، ولقـوة          وما اختـاره النحـاس هـو قـول ا    : الـــــرتجـــيـــح   ٦ 

حجتهم يف ذلك ، فاآليات كلها تدور حول تقرير األلوهية ، وبيـان بطـالن الشـرك ودعـاوى املشـركني ، وتعلـق       
 . وا أعلم . القول الثا�ي به على الوجه الذي ذكره ابن القيم 

 ٩ ].٧٥/النحل[ چڄ  ڃڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ    ڄٹ ٹ  چ 

 .أي الصنم   چڦ   ڄچ: من قال رد النحاس لقول : مسألة 
 ٣(عبد اسم  عليه  ال يقع  ألن الصنم،  إ�ه صنم :  من قال  قول وال يصح  ":قال النحاس رمحه ا(. 

 ١٢ :  الـــــــــدراســــــــــــة 

************************** 
ــراهيم حممــد ، ط/ ت ) ١/٢٢،٢١(األمثــال يف القــرآن البــن القــيم   )٢( ، مكتبــة الصــحابة ، طنطــا ، وينظــر كــالم   ١/١٤٠٦إب
 ) . ١٤/٢٢٤(الطاهر ابن عاشور  

 ٠) ٤/٤٧٢(، وابن اجلوزي يف زاد املسري ) ٥/٦(كاجلصاص يف أحكام القرآن  )٣(
 ) .٩٤ -٤/٩٢(معا�ي القرآن للنحاس  )١(
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املسـألة السـابقة ، وهـو قـول      ، وقد ورد يف )١(القول الذي رده النحاس هو قول احلسن البصري رمحه اهذا 
صحيح ، ألن املثل ضربه ا تعاىل لنفسه وما عبد من دو�ه من األصنام ، فـإطالق اسـم العبـد علـى الصـنم      
سائغ هنا ، ألن املراد منه تشبيه حاهلا حبال اململوك الذي هـو يف أمـر سـيده ال ميلـك لنفسـه �فعـاً وال ضـراً ،         ٣ 

 .متلك لنفسها �فعاً، فكيف هلا أن تنفع غريها وكذلك احلال يف هذه األصنام ، ال
 : الـــــرتجـــيـــح  

والراجح أن قول احلسن موافق لقول اجلمهور فيما ذهبوا إليه ، وما اعرتض به النحاس أجيب عنـه مبـا تقـدم ،     ٦ 

 .وتضعيفه له يف غري حمله ، وا تعاىل أعلم 
ڻ ٹ ٹ  ۀ   ڻںڱ ڱ  ڱڱں   گ  گ  گ     گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ ڑ  ک  ک  ک   ک ٹ ٹچ

 ٩ ] .٧٦/النحل [ چہ  ه  هہ  ہہۀ

 .اآلخريف ذكر أقوال املفسرين يف املراد هبذا املثل : مسألة 

************************** 
 ).٧/٢٢٩٣(أخرجه ابن أبي حامت  )٢(
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وهـو  ،  ا جل وعز يأمر�ـا بالعـدل   : وكذا قال قتادة ، يعين �فسه جل وعز  ": قال النحاس رمحه ا تعاىل 
 ٠ )١( على صراط مستقيم

يعين به ما عبد من   أ�ه ]٧٥/النحل[ چڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄچ جل وعز   هقول واملعنى على هذا يف   ٣ 

  وهـذا  ، ] ٧٥/النحـل [ چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇچ  و،  �فعـاً  وال دو�ه أل�ه ال ميلك ضراً
 . يعلم  ال لأل�سان من حيث يعلم ومن حيث جل وعز أل�ه اجلواد الرزاق

وى عن ابن عباس ور ،ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  چ  �زلت هذه اآليـة  : قال ؛ ي عنه وهذا لفظه املرو ٦ 

 )٢(اجلواب الذي كان ينهاهي ومواله أب،  وجهراً وهو الذي ينفق منه سراً، يف هشام بن عمرو  چڄ  ڃڄ    ڄ
  لاألبكم منهما الكَََ چڑ  ک  ک  کچ �زلت يف رجلني: وقيل ، 

************************** 
، وبـه قـال جماهـد الطـربي     ) ٥/١٥٢(، وابـن املنـذر كمـا يف الـدر     ) ١٤/١٥٠(، والطربي ) ٢/٣٥٩(أخرجه عبد الرزاق  )١(

 ) .٤/٤٧٣(زاد املسري .   و�سبه ابن اجلوزي البن السائب ومقاتل أيضاً   )١٤/١٥١،١٥٠(
، وهي رواية عـن ابـن عبـاس ، أخرجهـا ابـن      ) ٥/١٥٢(، وينظر الدر ) ٧/٢٢٩٣(ي حنوه وأخرج ابن أبي حامت عن السد

 ) .٣/١٨٣(املنذر ، وذكرها الشوكا�ي 
 ، ) ٤/٤٧٣(زاد املسري : ، وينظر )  ٧/٢٢٩٣(، وابن أبي حامت ) ١٤/١٥١(رواية ابن عباس هذه أخرجها الطربي  )٢(
ذلـك مثـل املـؤمن والكـافر ، وأخرجـه ابـن أبـي حـامت         : عنه أ�ه قـال  ) ١٤/١٥١(، وأخرج الطربي ) ٥/١٥٢،١٥١(والدر  

)٧/٢٢٩٣. ( 
 )٥/١٥١(الدر ) . ٣/١٨٣(، وفتح القدير ) ٥/١٥١(، الدر ) ٤/٤٧٣(زاد املسري : وينظر  
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مستقيم هو عثمـان بـن عفـان رمحـة      على صراط  وهو  والذي يأمر بالعدل، أسيد بن أبي العاص  هعلى موال
واآلخـر األبكـم   ، وهو على صراط مستقيم ، بالعدل  فعثمان الذي ينفق، كان عثمان يكفل مواله ، ا عليه 

 ٣ . )١(هو الصنم چڦ   ڄ چ :وقال احلسن ، 

مـان بـن   عـن عبـد ا بـن عث   ، )٢(محـاد بـن سـلمة     رواه عنـه ، وأوىل األقوال يف هذا قول ابـن عبـاس    
يف  فبني ابن عباس رمحه ا أن هـذه اآليـة �زلـت    ، عن ابن عباس ، )٤( عن عكرمة،  عن ابراهيم ،  )٣(خثيم

كـان لـه مـال     ويف سـيد  فيـه   فنزلت ، ال يقدر على شيء : يقال يف كل عبد   وال، مال  عبد بعينه مل يكن له ٦ 

ابـن عمـه أو   : أي ، علـى مـواله    اللـه مـال وكـان كـَ    وأن اآلية األخرى �زلـت يف رجـل بعينـه مل يكـن     ، ينفق منه 
 .قريبه 

:  مـن قـال    قـول  وال يصـح  ،  ال ينبغي أن يشبه به غـريه    وأ�ه، وضرب ا هذه األمثال ليعلم أ�ه إله واحد   ٩ 

 ٠ )٥(عبد اسم  عليه  ال يقع   ألن الصنم،  إ�ه صنم 
************************** 

 .وقد تقدم خترجيها يف املسألة املتقدمة ) ٧/٢٢٩٣(أخرجها ابن أبي حامت  )١(
 ) .هـ١٦٧(إمام ثقة عابد ، تغري حفظه بأخرة ، مات سنة  محاد بن سلمة بن دينار البصري ، )٢(
 ) .٢٦٨(، التقريب ) ٧/٢٥٣(، هتذيب الكمال ) ٣/١٤٠(اجلرح والتعديل  

 ).هـ١٣٢(صدوق مات سنة :عبد ا بن عثمان بن خثيم القارىء املكي، وثقه ابن سعد وغريه ، وقال ابن حجر  )٣(
 ) .٥٢٦(، التقريب ) ١٥/٢٧٩(، هتذيب الكمال ) ٥/١١١(، اجلرح والتعديل ) ٦/٣٤(الطبقات  

عــن عكرمــة ، عــن يعلــى بــن أميــة  :" ، وعنــد الطــربي ) ٣/٧٥(هكــذا اإلســناد عنــد النحــاس وأخرجــه الواحــدي مثلــه   )٤(
 ) .٢/٦٠٠(، وعنه ابن كثري )١٤/١٥١(عن ابن عباس  
 . ذُكر ما فيه ، وقد تقدم أ�ه قول احلسن ، و) ٩٤ -٤/٩٢(معا�ي القرآن للنحاس  )١(
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 : الـــــــــــدراســـــــــــــــة 
ه ا يف املراد هبذا املثل قولني كما يف سابقه ، فاألول أ�ه مثل ضـربه ا تعـاىل لنفسـه وملـا     ذكر النحاس رمح

يعبد من دو�ه ، وبيا�ه أن الرجل األبكم الذي ال يقدر علـى شـيئ  متثيـل حلـال الصـنم أل�ـه ال يسـمع وال ينطـق          ٣ 

ىل من حيمله ويضعه وخيدمه كاألبكم الكـل  وال يقدر على �فعٍ ملن  خدمه وال يدفع عنه ضراً  ، بل هو حمتاج إ
على أوليائه ، فال يستوي من هذا حاله مع من يأمر بالعدل وينطق باحلق ويدعو إليه ، وهو ا الواحـد القهـار   
 ٦ ، وهبذا القول قال أكثر املفسرين ، وحجتهم التطابق بني حال الوثن وحال األبكـم فهمـا ال يقـدران علـى شـيئ     

)١(.  
 ، وملــا يعبــدون مــن دو�ــه أيضــا، فهــو مثــل ضــربه ا ســبحا�ه لنفســه : وأمــا املثــل الثــا�ي : "  مابــن القــيقــال 

قـد عـدم   ، بل هو أبكم القلب واللسان ، ال يعقل وال ينطق ، نزلة رجل أبكم فالصنم الذي يعبدون من دو�ه مب ٩ 

 ضربه ا للمؤمن والكافر ويف اآلية قول ثان مثل اآلية األوىل سواء أ�ه مثل القليب واللسا�ي ، النطق 
 .)٢(وقد تقدم ما يف معنى هذا القول  ، وا املوفق

************************** 
، والســـمعا�ي ) ٣/٧٥(، والواحـــدي ) ٥/٦(، واجلصـــاص )٣/٢١٤(، والزجـــاج ) ١٤/١٥١(تفســـري الطـــربي  : ينظـــر  )٢(
ــري ) ٣/١٩٠(  ــوي )٢/٥٨٢(، والزخمشـ ــة  ) ٣/٢٥٧(، والبغـ ــن تيميـ ــال   ) ١٧٩ -١٤/١٧٨(، وابـ ــيم يف األمثـ ــن القـ ، وابـ
، ) ٢/٣١٨(، والثعــــاليب ) ٢/٦٠٠(، وابــــن كــــثري  ) ٢/١٥٩(، وابــــن جــــزي  ) ١٠/١٤٩(، والقــــرطيب )٢٥ -١/٢٢( 
ــاوي   ــوكا�ي ) ٣/٤١٢(والبيضـــ ــامسي ) ٣/٢٠٦(والشـــ ــعدي ) ١٠/١٣٤(، والقـــ ــور  ) ٤/٢٢١(، والســـ ــن عاشـــ ، وابـــ
 )١٤/٢٢٧  .( 
 ) .٣/٤٣(بدائع التفسري :، وينظر )  ٢٥-١/٢٢(األمثال يف القرآن البن القيم  )١(
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، )١( وأما القول الثا�ي الـذي اختـاره النحـاس أهنـا �زلـت يف عبـد بعينـه ، فقدمـه ابـن اجلـوزي يف ذكـر األقـوال            
أل�ه لو أراد عبـدا   وظاهر اللفظ  ينفيها ،وتُعقب هذا القول بأن ما روي عن ابن عباس من األقوال ضعيف ، 

منكور وأيضـا معلـوم أن اخلطـاب يف ذكـر عبـدة األوثـان واالحتجـاج          بعينه لعرفه باأللف والالم ومل يذكره بلفظ ٣ 

وذلـك غـري   ، إبا�ة التفرقة بـني رجلـني موصـوفني بالصـفات املـذكورة      ، ورده الرازي أيضاً بأن املقصود )٢( عليهم
 . )٣(الصفات املذكورة حصل املقصودبل أميا حصل التفاوت يف ، عني خمتص مب

ــرٍ اتصــف بضــدهامن      ــرازي أهنــا عامــة يف كــل مملــوك اتصــف بتلــك الصــفات الذميمــة ، ويف كــل ح واختــار ال ٦ 

 )٤("ألن وصف ا تعاىل إيامها بكوهنما رجلني مينع من محل ذلك على الوثن " الصفات احلميدة ،
 : الـــــــرتجـــيــــح 

ذهب إليه عامة املفسرين أقوى وأظهر ، ألن مقصود سياق اآليـات كلـها بيـان دالئـل      والذي يرتجح لدي أن ما ٩ 

 . التوحيد وبطالن عقائد املشركني 
 .والعلم عند ا تعاىل 

 ١٢ ] .٨١/ النحل [ چڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌڇ        چ     ٹ ٹ 

 .، وبيان ضعفها )تَسلَمون ( ذكر قراءة ابن عباس رضي ا عنهما : مسألة 

************************** 
 ).٤/٤٧٣(زاد املسري  )٢(
 ) .١٠/٢١٤" (وال يصح إسناده : " ، وقال ابن عطية )٥/٦(جلصاص يف أحكام القرآن تعقبه ا )٣(
  ) .٢٠/٧٠(التفسري الكبري  )٤(
 ) .٢٠/٧١(التفسري الكبري  )٥(
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وإسـناده  ،  "أي مـن اجلراحـات  " : وقـال   ،چونملَسـ لعلكـم تَ چوى عن ابـن عبـاس   ر: النحاس رمحه ا  قال
وظـاهر  ،  )٤(عـن ابـن عبـاس   ، بـن حوشـب    )٣(عـن شـهر  ، )٢( عن حنظلـة ، بن العوام  )١(رواه عباد، ضعيف 

 ٣ ٠)٥( چڌ  ڌ چثم قال ، أل�ه عدد النعم ،  القرآن يدل على اإلسالم 

  :ـدراســــــــــــة الـــــــــ
مـن جهـة ضـعف إسـنادها، لضـعف حنظلـة       : ذكر أبو جعفر النحاس قراءة ابن عباس ، وردها مـن جهـتني   

السدوسي ، وخمالفتها لظـاهر القـرآن ، ألن ا تعـاىل عـدد الـنعم الـيت قـد تكـون سـبباً يف إقـرارهم  تعـاىل             ٦ 

لتخضعوا  بالطاعـة وتـذل مـنكم     :"جه قراءة اجلمهور ، قال الطربي مبيناً و چڌ ڌچ بالعبودية وقال بعدها 

************************** 
 ) .١٨٥(عباد بن العوام بن عمر الكالبي ، الواسطي ، ثقة ، مات سنة  )١(
 ).٤٨٢(ب التهذيب ، تقري) ١٤/١٤٠(، هتذيب الكمال ) ٢/٢٩٢(تاريخ الدوري  
 . حنظلة بن عبد ا السدوسي ، البصري ، إمام مسجد بين سدوس ، ضعيف ، مات بعد املائة  )٢(
 ).٢٧٩(، التقريب ) ٧/٤٤٧(، هتذيب الكمال ) ٣/٤٣(التاريخ الكبري  
 ) .هـ١١٢(شهر بن حوشب األشعري ، موىل أمساء بنت يزيد ، صدوق كثري اإلرسال واألوهام ،مات سنة  )٣(
 ).٤٤١(، التقريب ) ١٢/٥٧٨(، هتذيب الكمال ) ٤/٣٨٢(اجلرح والتعديل  
، ) ٧/٢٢٩٥(نظر ابن أبي حامت يو. من طريقني ومدارها على حنظلة ، وهو ضعيف ) ١٤/١٥٦(أخرجها الطربي  )٤(
 ) .٥/١٥٥(والدر   
 ٠) ٤/٩٩(معا�ي القرآن  )٥(
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بـه علينـا مـن    ، واالختيار قراءة العامة : وقال أبو عبيد " وختلصوا له العبادة  بتوحيده النفوس ألن ما أ�عم ا
 . )١(  اإلسالم أفضل مما أ�عم به من السالمة من اجلراح

روي عن ابن عباس ما ذكره النحـاس ، ولـه وجـه آخـر وهـو      ، ووجه ما )٢(وعامة املفسرين على هذا القول  ٣ 

 .)٣(لعلكم تسلمون من العذاب ، أو تسلم قلوبكم من الشرك 

ڤ  چإمنا �زل القرآن على قدر معرفة العرب أال ترى إىل قوله تعـاىل    :"  عطاء اخلرسا�يومن حسنِ القولِ قولُ 

ولكنــهم كــا�وا أصــحاب ، هل أعظــم وأكثــر ومــا جعــل مــن الســ] ٨١/النحــل[ چڤڦ  ڦ  ڦڦ  ڄڄ   ڄڄڃ ٦ 

ومـا جعـل هلـم مـن غـري ذلـك أعظــم       ] ٨٠/النحـل [ چٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤچجبـال أال تـرى إىل قولـه    
 چ   �  �  �  �  �  �  �  �چ أال تـرى إىل قولـه  ، كـا�وا أصـحاب وبـر وشـعر     ولكنهم، وأكثر 

چ عرفو�ه أال تـرى إىل قولـه تعـاىل    ولكنهم كا�وا ال ي،وما أ�زل من الثلج أعظم وأكثر لعجبهم من ذلك] ٤٣/النور[ ٩ 

 چڎ  ڈ  چولكنـهم كـا�وا أصـحاب حـر وقولـه       ،وما تقي من الربد أعظـم وأكثـر  ] ٨١/النحل[ چڃ  چ   چ  
 .)٤("أي بعد هذا البيان وهذا االمتنان فال عليك منهم] ٨٢/النحل[

 ١٢ : الـــــــرتجـــيــــح 

************************** 
 ) .١٠/١٦١(اجلامع ألحكام القرآن  )١(
ــربي  تف )٢( ــاج ) ١٤/١٥٦(ســـــري الطـــ ــمرقندي ) ٣/٢١٦(، والزجـــ ــدي ) ٢/٢٨٥(، والســـ ــمعا�ي )٣/١(، والواحـــ ، والســـ
ــوي )٣/١٩٣(  ــري )٣/٢٥٩(، والبغـــ ــة  )٢/٣٤٠(، والزخمشـــ ــن عطيـــ ــرازي )١٠/٢١٩(، وابـــ ــن ) ٢٠/٧٦(، والـــ ، وابـــ
 .وغريهم ) ٥/١٣٣(، وأبو السعود ) ٣/٤١٤(والبيضاوي ) ٢/٦٠١(كثري 
 )٢/٣٤٠(يف كشافه ذكره الزخمشري  )٣(
 ) . ٢/٦٠٢(تفسري القرآن العظيم  )٤(
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لم من املفسرين ، وبـه ثبتـت القـراءة ، فـال تعـارض بقـراءة شـاذة ، واملعنـى         والراجح ما عليه مجاهري أهل الع
 . على قراءة اجلمهور أمت وأحسن ، وما أ�عم ا به علينا من اإلسالم أعظم من السالمة من اجلراح 

 ٣ .)١(فقول اجلمهور هو الصحيح قطعاً يف هذه اآل ية 

 
     .]٨٣/النحل[ چک  ک  ک  ک  گ   گ  گٹ ٹ چ

 ٦ . ل يف املراد بالنعمة اليت أ�كرها الكفارالقو :لة مسأ

************************** 
وامتنان ا على عباده باهلداية إىل اإلسالم قـد بينتـه آيـات أخـرى مـن كتـاب ا تعـاىل ، كقـول أهـل اجلنـة فيمـا أخـرب بـه               )١(
 ]٤٣/األعـــــــراف[ چ �ی  یي  ي    ��  �  �  �  ��  �    �  �  �  �  �  �چ ا تعاىل  

 .]١٧/احلجرات[چ�  �  �  �  �  �  �  �ي   ي     یی  �  �  �  �  ��  �  �  �چ 
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 .)١(  يعين حممداً: قال ؛ عن السدي ، روى سفيان  ":قال النحاس رمحه ا تعاىل 
 ٠حق ثم ينكرو�ه  النيب مرأيعرفون أن : واملعنى ، وهذا القول حسن : قال أبو جعفر 
واأل�عـام ومـا يرزقـون منـها والسـرابيل        نيعين املساك: قال ؛ عن جماهد ، عن ابن أبي جنيح ،  )٢(وروى ورقاء ٣ 

 . )٤)(٣(إمنا كان آلبائنا وورثناها عنهم: وقالوا ، من احلديد والثياب أ�عم ا بذلك عليهم فلم يشكروا 
 : الـــــــــــــــــدراســـــــــــة 

 ٦  :يف املقصود بالنعمة قوالن على ما ذكر النحاس 

 ، ويشهد هلذا املعنى  إليهم ، وإ�كارهم إياها من باب احلسد له  سال حممدأن النعمة إر:  األول
هذا يف حديث أبـي جهـل واألخـنس حـني سـأل األخـنس أبـا جهـل عـن           :قول السدي يف رواية أخرى ، قال 

 ٩ .هو �يب: حممد فقال 

************************** 
، و�ســبه الســيوطي البــن أبــي حــامت     ) ٥/١٥٥(الــدر  ٠، وابــن أبــي شــيبة وابــن املنــذر     ) ١٤/١٥٧(أخرجــه الطــربي   )١(

، ومل أقف عليه عند " هو �يب : قال هذا يف حديث أبي جهل واألخنس حني سأل األخنس أبا جهل عن حممد ف:"ولفظه 
 ٠)١/١٦٦(تفسري هذه اآلية من تفسري ابن أبي حامت ، وال يف مظا�ه منه ، وينظر تفسري الثوري 

 .ورقاء بن عمر بن كليب اليشكري ، صدوق ، روى له اجلماعة ، من الطبقة السابعة  )٢(
 ) .١٠٣٦(يب ، التقر) ٣٠/٤٣٣(، هتذيب الكمال ) ٧/٥٦٥(ثقات ابن حبان  
، ) ٥/١٥٥(الدر  ٠، وابن أبي شيبة وابن املنذر)٧/٢٢٩٦(من طرق عنه  ، وابن أبي حامت ) ١٤/١٥٨(أخرجه الطربي  )٣(

 ٠) ١/٣٥٠(وينظر تفسري جماهد 
 ) .١٠٠ -٤/٩٩(لنحاس ل معا�ي القرآن )٤(
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ن هـذه  ، أل  بتأويـل اآليـة   وهذا القول اختيار النحاس ومجاعة منهم الطربي الذي ذكر أ�ه أوىل األقوال وأشـبهها 
ڳ  چ  والثا�يـة    چڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑچ األوىل قولـه تعـاىل   رسـول ا   اآلية بني آيتني كلتامهـا خـرب عـن   

على ا�صـرافه عمـا قبلـه    ، وال معنى يدل  وهو رسوهلا ]٨٤/النحل[ چڳ  ڳ   ڳ              ڱ   ڱ   ٣ 

 . )١( وعما بعده
يف هذه السـورة  مـن �عمـة املسـاكن واأل�عـام والثيـاب وغريهـا يعلمـون           ذكر ما قول جماهد أن النعمة :الثا�ي و
 ٦        ۆ چهنا من عند ا ثم ينكرون ذلك ، وقد دون القرآن عليهم هذا االعرتاف يف مـواطن أخـرى كقولـه تعـاىل     أ

     �  �  �  � � � �ې  ې        ې     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې      ۋۋ    ٷ         ۈ       ۈ 
ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    ه چتبارك وتعاىل  ا  وقال ، ] ٣١/يو�س[  چ�  �  �  ��  �   ��

ــه تعــاىل      ]٦١/العنكبــوت [ چۆ  ۈ  ۆۇ  ۇ  ڭ         ڭ  ڭ  ٩  �  �  �  �  �   �  �چوقول

  ،] ٦٣/العنكبوت[ چ� �  �  �  �ی  ي  ي  ی�  �   �  �  �  � �  �
 . )٢(املفسرينوعلى هذا القول طائفة أخرى من 

************************** 
ــه قــال الزجــاج  )١٤/١٥٨(تفســري الطــربي  )١( ، والبغــوي )٣/١٩٣(والســمعا�ي  ،)٣/٧٧(، وقدمــه الواحــدي )٣/٢١٦(، وب
 ) .٣/١٨٥(، والشوكا�ي )٥/١٣٤(، وأبو السعود ) ٢/١٦٠(ابن جزئ ) قيل ( ، وذكره بـ )٣/٢٥٩( 

 ، والزخمشري) ٣/٧٧(، والواحدي ) ٢/٤١٤(، وابن أبي زمنني )  ٢/١١٢(، والفراء ) ٢/٢٣٣(اكتفى به مقاتل  )٢(
، وحكـــى )٢٢٧(، والســـعدي )١٠/١٤٥(، والقـــامسي )١٤/٢٤٢( ، وابـــن عاشـــور) ٢/٦٠٢(، وابـــن كـــثري ) ٢/٣٤٠( 
ــمرقتدي       ــذا القـــول السـ ــولني مقـــدما هـ ــة  ) ٢/٢٨٥(القـ ــوزي  )١٠/٢٢٠(، وابـــن عطيـ ، والـــرازي )٤/٤٧٩(، وابـــن اجلـ
ــعود ) ٢/١٦٠(، وابــــــن جــــــزئ )١٠/١٦١(، والقــــــرطيب )٢٠/٧٦(  ــوكا�ي) ٥/١٣٤(، وأبــــــو الســــ ، ) ٣/٢١٠(والشــــ
 ) .٣/٣٢٧(والشنقيطي  
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 : الـــــــرتجــــيــــح 
ملـا   ا تعـاىل ، ذلـك أن  قول جماهد هو األقـرب يف املعنـى   والذي يظهر يل أن القولني مناسبان لآلية ، وإن كان 

 ٣  ]٨١/النحـل [ چڇ        ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ        چ  كنان والسـرابيل خـتم اآليـة بقولـه     �عمة الظالل واألذكر 

وكـان  ا قـد ذكـره القـرآن كمـا تقـدم بيا�ـه ،       فهـم بأهنـا مـن عنـد     ام علـيهم ال خيفـى ، واعرت  وظهـور هـذه الـنع   
�كروهــا عنــدما اختــذوا األصــنام آهلــة ، وجعلــوا هلــا مــن اجلــواب أو مفهومــه يقــرر هــذا االعــرتاف ، ولكنــهم أ

ان إ�كـارهم هلـا   الصفات كما  عز وجل ، فعبدوا ودعوها وذحبوا عندها، وحجوا إليها فمن هذا البـاب كـ   ٦ 

 . ، وا تعاىل أعلم 
 ].٩١/النحل[چگڳ  ککگ  گ  گ ڑ  ککچٹ ٹ

 ٩ .بيان العهد الذي أمر ا بالوفاء به ، أهو عام أم خاص ؟: مسألة 

 فيه قوالن  ": قال النحاس رمحه ا: 
 .مبا تقدم إليكم به ، وقدركم عليه  :أحدمها

************************** 
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 .)١("چگ  گ  گ   گ  ڳچوىل وأشبه باملعنى ، ألن بعده أوفوا مبا حلفتم عليه ، وهذا أ: واآلخر 
 : الـــــــــــــدراســــــــــــــــــــــــــــة 

 ٣ : ذهب أهل التفسري إىل أن العهد الذي أمر ا بالوفاء به حيتمل أمرين على ما ذكر النحاس 

فيمـا بيـنكم وبـني ا تعـاىل ممـا أ�ـتم       أوفوا بكل ما أمركم ا بـه ممـا هـو يف طـاقتكم واسـتطاعتكم ،       :فاألول 
      ممـا    هبـا   بالوفـاء  مأمورون به شرعاً وتعبداً ، وفيما بينكم وبني اخللق مـن العهـود واملواثيـق ، الـيت أمـركم ا

فيها طاعة وقربة ، فاآلية علـى هـذا عامـة يف كـل ذلـك ، وليسـت خاصـة مبـا كـان مـن األميـان والعهـود فيمـا               ٦ 

، أو أهنـــا كا�ـــت يف بعـــض أحـــالف  إهنـــا �زلـــت يف أ�ـــاس بـــايعوا رســـول ا  : بيـــنكم ، لقـــول مـــن قـــال 
 .  )٢(اجلاهلية

 ٩ هذا من سعة لسان العرب الذي : " رمحه ا وقد ذكر هذه اآلية و�ظائرها يف القرآن قال الشافعي 

د أن يوفـوا  أن يكـون ا تبـارك وتعـاىل أرا    - وا أعلـم  -ويشـبه  ، خوطبت به فظاهره عـام علـى كـل عقـد     
بكل عقد كان بيمني أو غري ميني وكل عقد �ـذر إذا كـان يف العقـدين  طاعـة أو مل يكـن لـه فيمـا أمـر بالوفـاء          

بالوفـاء بعهـوده الـيت     عبـاد للأمـر   اهنـ أالصـواب  ، وإىل هذا العمـوم ذهـب الطـربي ، فـذكر أن      )٣("  منها معصية ١٢ 

************************** 
 ).٣/٢٢٢(إعراب القرآن  )١(
أخـرج الطـربي عـن بريـدة أهنـا يف شـأن البيعـة ، وعـن جماهــد أهنـا كا�ـت يف حلـف بـني قـوم يف اجلاهليـة ، فنقضـوا حلــف                 )٢(
 ) .١٤/١٦٥. (أولئك وحالفوا قوما غريهم  
 ) .٤٠٧،  ٤٠٦(أحكام القرآن  )١(
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وباجلملة كل ما كـان طاعـة بـني العاهـد     "،  )١(بب �زوهلا، ويدخل يف ذلك ما ذكر يف سجيعلوهنا على أ�فسهم 
واستدلوا هلـذا العمـوم    )٣(، وهبذا قال مجع من احملققني من أهل التفسري)٢("وبني ربه كان فيه �فع للغري أو مل يكن
 ٣ چٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۈۆ  ۈچ ، وقولـه سـبحا�ه  ] ١٥٢/األ�عام[چڦ   ڦ  ڄچ  يف كل عهد بآيات منها قوله تعاىل 

 ].٣٤/راءاإلس[
أوفوا مبا حلفتم عليه ملن حلفتم له ، وهذا الذي رجحـه النحـاس ، فاآليـة عنـده يف العهـود واألميـان        :والثا�ي 

       اليت تكون بني الناس ، وإن كـان �زوهلـا يف شـأن مـن بـايعوا رسـول ا   فيمـا كـان مـن احللـف يف     : ، وقيـل ٦ 

 .)٥(اخللق يف كل عهدبني حكمها عام ، ف)٤(اجلاهلية 
 : لـــــــرتجــــيــــح ا

************************** 
 )١٤/١٦٥(جامع البيان  )٢(
 ) .١٠/٢٢٥(احملرر الوجيز  )٣(
اآليــــــــة مضــــــــمن  وهذه  :"، والقرطيب ، قال) ٢٠/٨٦(، والرازي )١٠/٢٢٥(، وابن عطية ) ١/٦١٧(وبه قال الواحدي  )٤(
ــنقيطي  ، ) ٤/٢٣٤(، والسعدي ) ٥/٦٧٤(، وأبو حيان ) ١٠/١٦٩" ( چچ  چ  چ  ڇ   ڇچ قوله   والشـــــــــــــ
)٣/٣٥٠.( 

 ) .٦/٣٨(عليب يف الصفحة السابقة ، وتفسري الث) ٢(ينظر التعليق رقم  )٥(
 ، والبغوي )٣/١٩٧(، والسمعا�ي ) ٦/٣٨(، والثعليب ) ٢/٢٨٨(، والسمرقندي ) ٢/٢٣٥(تفسري مقاتل :  ينظر  )٦(
 ) ٢/١٦٠(، وابن جزئ ) ٢/٢٩٧(، والنسفي ) ٢/٢٠١(، والعز ) ٢/٣٤٢(، والزخمشري قال هي البيعة )٣/٢٦٠( 
  ، ) ٣/٢١٥(، والشوكا�ي )٢/٦٠٥(وابن كثري  
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فظاهرها شامل جلميع العهود فيمـا بـني العبـد وربـه ، وفيمـا بينـه وبـني        " والراجح أن اآلية عامة يف كل عهد ، 
 .، وهذا القول أوىل لشموله القول اآلخر ، ولداللة القرآن عليه كما تقدم ، وا أعلم  )١("الناس 

 ٣ ].١٠٦/النحل[چڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ٹ ٹچ 

 .هل هذه اآلية خاصة مبن �زلت فيه ، أو أهنا عامة يف كل من أُكره : مسألة 

************************** 
 ) .٣/٣٥٠(أضواء البيان  )١(
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 هرمحـ  )١(أهل التفسري أن هذه اآلية �زلت يف عمار بـن ياسـر  ": قال النحاس رمحه ا  أل�ـه قـارب بعـض    ، ا
 . )٢("ما �دبوه اليه

 ٣ : الـــــــــــــــــــدراســـــة 

ملـا آذاه املشـركون ، و�ـالوا منـه ،      يف شـأن عمـار    تفسري على أهنا �زلت ذكر النحاس رمحه ا أن أهل ال
        ومل يــدعوه حتــى يســمعهم مــا يرضــون ، ففعــل ، فجــاءه رســول ا   فــأخربه ، فــأ�زل اآليــة   هــذه   ا    

أهنـا خاصـة بسـببها الـذي �زلـت       النحاس هنا قـد يـوهم     الكرمية فرجاً وخمرجاً لكل من وقع له ذلك ، وقول ٦ 

 .)٣(فيه دون ما عداه
والصحيح أن اآلية عامة يف كل من أكـره وأوذي يف سـبيل ا أن لـه أن يقـول الكفـر بلسـا�ه دون قلبـه ، وهـذا         

 ٩ . ايف كوهنا عامةرخصة من ا تعاىل ، والقول أهنا �زلت يف عمار رضي ا عنه ال ين

  مـن  غضـب   فعليـه   كفـر مـن بعـد إميا�ـه     فأخرب ا سـبحا�ه أ�ـه مـن    : قال  أخرج الطربي عن ابن عباس 
قلبـه باإلميـان لينجـو بـذلك مـن عـدوه فـال         وخالفـه   بـه لسـا�ه    فـتكلم   فأما من أكـره  ، ا وله عذاب عظيم 

، وهذا العموم يفهم من عبارة الشـافعي  )٤( حرج عليه ألن ا سبحا�ه إمنا يأخذ العباد مبا عقدت عليه قلوهبم ١٢ 

************************** 
 ).هـ٣٧(عمار بن ياسر بن عامر العنسي ، أبو اليقظان ، صحابي جليل ، من السابقني األولني ، قتل بصفني ، سنة )١(
 ) .٧١٠(، التقريب ) ٤/٥٧٥(، اإلصابة ) ٣/٢٢٧(االستيعاب  
 ) .٤/١٠٧(معا�ي القرآن  )٢(
 .على هذا القول فقط ) ٢/٤١٩(، وابن أبي زمنني ) ٢/٢٩٣(وقد اقتصر السمرقندي  )٣(

 ) .١٤/١٨٢(تفسري الطربي  )١(
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فطـرح عنـهم حبـوط     چڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈچ م قال تبارك وتعـاىل فـيمن فـنت عـن دينـه      ث:" رمحه ا إذ يقول 
 .  )١(إذا كا�وا مكرهني وقلوهبم على الطمأ�ينة باإلميان وخالف الكفر، أعماهلم واملأثم بالكفر 

ري ، وعلـى القـول بـالعموم مجـاه     )٢(وقد ذكر بعض املفسرين أهنا �زلت يف عمار وغريه من مستضعفي املسـلمني  ٣ 

 .)٣(املفسرين
 : الـــــــــــرتجــــــــيـــح 

ه على قول الكفر ، أنكْروالعـربة بعمـوم اللفـظ    له أن يقول ذلك بلسا�ه دو�ه قلبـه ،   والراجح أهنا عامة يف كل م ٦ 

 .وا أعلم ال خبصوص السبب ، 
 ].١٢٠/النحل[چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ٿ  ٹ  ٹٹ ٹ چ

 ٩ . چٹچاملفسرين يف معنى ذكر أقوال : مسألة 

************************** 
 ).١/٢٩٩(أحكام القرآن للشافعي  )٢(
 ).٤/٤٩٥(، وابن اجلوزي ) ٦/٤٥(ذكره الثعليب  )٣(
وي والبغــ، ) ٣/٢٠٤(، والســمعا�ي ) ٦/٤٦( ، والــثعليب) ٥/١٣(و ) ٢/٢٩٠(، واجلصــاص ) ١٤/١٨٢(الطــربي : ينظــر  )٤(
الـــزاد ، وابـــن اجلـــوزي يف  ) ١٠/٢٣٤(عطيـــة ، وابـــن ) ٣/١٥٩(، وابـــن العربـــي  ) ٢/٣٤٥(، والزخمشـــري ) ٣/٢٦٤( 
 .وغريهم ) ٢/٦٠٩(وابن كثري ) ٢٠/٩٧(، والرازي ) ١٠٤(، والنواسخ ) ٤/٤٩٥( 
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 بـن مسـعود رمحـه     : قال   ؛ )١(عن مسروق، روى الشعيب  ":قال النحاس رمحه ا تـال عبـد ا   ٿ  چ :ا

هو الذي يعلم النـاس اخلـري   ؟ أتدرون ما األمة ، إن معاذ بن جبل كان أمة قا�تا  : فقال ،  چٹ  ٹ  ٹ  ٹ
 ٣ . )٢(هو املطيع؟ أتدرون ما القا�ت ، 

وهـذا  ، أل�ـه إذا كـان يعلـم النـاس اخلـري فهـو يـؤمت بـه         ، مـن هـذا    أحسـن  قـل يف هـذه اآليـة   مل ي: ال أبـو جعفـر   ق
 .فقيل للمطيع قا�ت لقيامه بطاعة ا ، القنوت القيام : والكسائي  )٣( ذهب أبي عبيدةم

 ٦ . )٤(كفار كان مؤمنا وحده والناس كلهم: قال  چٹ  ٹ  ٿ  ٹ  ٹچ عن جماهد، وروى أبو حييى 

ــي: وقــال بعــض أهــل اللغــة   كــان أمــة ":فقــال ، أ�ــه ذكــر زيــد بــن عمــرو بــن �فيــل  الــنيب  ي هــذا حــديثوقَ
 .)٥("وحده

************************** 
 ) .هـ ٦٢( مسروق بن األجدع اهلمدا�ي الوادعي ، الكويف ، ثقة فقيه عابد ، خمضرم ، مات سنة  )١(
 ).٩٣٥(، التقريب ) ٢٧/٤٥١(، هتذيب الكمال ) ٦/١٣٢(الطبقات  
، واحلــاكم )٥/١٧٦(، الــدر ) ٧/٢٣٠٦(، وابــن أبــي حــامت ) ١٤/١٩١،١٩٠(، والطــربي )٢/٣٦١(أخرجــه عبــد الــرزاق  )٢(

 ).٨/٣٨٧(فتح الباري : ، وينظر ) ٣/٢٤٨(، وصححه ، وعلقه البخاري ) ٢/٣٩٠(
 ) .١/٣٦٩(جماز القرآن  )٣(
 ).٥/١٧٦(، وينظر الدر ) ٧/٢٣٠٦(، وابن أبي حامت ) ١٤/١٩(، والطربي ) ٢/٣٦٠(أخرجه عبد الرزاق  )٤(
 ، طبع دار) ١/٣٢) (٢٠٤(، واحلديث الذي ذكره أخرجه الطيالسي سليمان بن داود ت ) ٤/١١٠(معا�ي القرآن  )٥(
ــو يعلــى أمحــد بــن )٥/٥٤(املعرفــة ، والنســائي يف الكــربى     / ، ت ) ٤/٤١(يف مســنده ) هـــ٣٠٧(علــي املوصــلي ت  ، وأب
الضــياء املقدســي وحســنه ،  وصــححه) ٣/٢٣٨(، دار املــأمون ، دمشــق ، واحلــاكم   ١/١٤٠٤حســني ســليم أســد ،ط  
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 : الـــــــــــــدراســــــــــة 
، فقـال  " األمة الذي يعلم النـاس اخلـري    "  قول ابن مسعودقال أهل التفسري أقواالً يف معنى األمة ، موافقة ل

،  )٢("هه وملتـُ بـع سـنتُ  تَّكان إمام هـدى ، مطيعـاً ، تُ   ":قال قتادة ، و)١(كان إماما يف اخلري: قال  باس عابن  ٣ 

جاء يف التفسري  أ�ه كـان آمـن وحـده ، ويف أكثـر التفسـري أ�ـه كـان        أ�ه  الزجاج، وذكر )٣(معلماً: وقال الشافعي
 .)٥(ل التفسري، وبه قال مجع سواهم من أه)٤(معلماً للخري وإماماً حنيفا

 ٦ ] .١٢٤/البقرة[ چه    ے  ے  ۓ چ وهذا القول يؤيده قول ا تعاىل عن خليله إبراهيم 

 ،  كان على اإلسالم  ":قال ،  رواية عن ابن عباس  وأما قول جماهد أ�ه كان مؤمنا وحده ،  فه

************************** 
ــي ت       ــد احلنبلـ ــد الواحـ ــن عبـ ــد بـ ــث املختـــارة  ) ٦٤٣(حممـ ــن دهـــيش ،    / ، ت )  ٣/٣٠٨(يف األحاديـ ــك بـ ــد امللـ عبـ
 . حلديثة ، مكة املكرمة هـ ، مكتبة النهضة ا١/١٤١٠ط 
 ٠) ٥/١٧٦(الدر املنثور  )١(

 ) . ٧/٢٣٠٦(، وابن أبي حامت ) ١٤/١٩٠(تفسري الطربي  ) ٢(

اخلـالق  ،  عبـدالغين عبـد   / البيهقـي ، ت  ، مجع أبي بكر ) ٢٠٤(لإلمام حممد بن إدريس الشافعي ت ) ٥٢(أحكام القرآن  )٣(
 ).٢/١١٤(وقال مثله الفراء هـ ، دار إحياء العلوم ، بريوت ، ١/١٤١٠ط 

 ) .٣/٢٢٢(معا�ي القرآن وإعرابه  )٤(
) ٦/٥٠(، والــثعليب )٢/٤٢٢(، وابــن أبــي زمــنني ) ٢١١(، والغريــب البــن قتيبــة ) ٢/٢٤٣(تفســري مقاتــل : وينظــر أيضــاً  )٥(
ــرازي   ــرطيب )٢٠/١٠٧(والــ ــة  )١٠/١٩٧(، والقــ ــن تيميــ ــري   )١٧/٤٨٣(، وابــ ــدائع التفســ ــيم يف بــ ــن القــ ، ) ٣/٦٢(، وابــ
 .وغريهم ) ٢/٤٦٤(والشنقيطي  
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 ١(" چٹ  ٹ  ٹ      چ :ومل يكن يف زما�ه من قومه على اإلسالم غريه ، فلذلك قال ا( .  
مصـر ، وفيـه قولـه     يف قصة دخول إبراهيم  ويؤيد هذا القول ما يف الصحيحني من حديث أبي هريرة 

 ٣ .)٢()ليس على األرض مؤمن غريي وغريك  (لسارة 

 : الـــــــرتجــــيــــح 
بعــض وإن كــان يف  والــراجح أهنمــا قــوالن صــحيحان ، لكــن القــول األول أحســن وأمجــع ، فــإن إبــراهيم   

الوقت على اإلسالم وحده ، إال أن ا أكرمه بأهل وذرية وأتباع على دينه بعـد ذلـك ، فيكـون وصـفه بـذلك       ٦ 

يف ذاك الوقت فقط ، وأما مـا اتصـف بـه مـن أ�ـه اإلمـام املقتـدى بـه والـذي يعلـم النـاس اخلـري ، فصـفة الزمـه               
على ذلـك ، وا تعـاىل   ] ١٢٤/بقرةال[ چه    ے  ے  ۓ چسائر وقته ، لداللة قوله تعاىل  إلبراهيم 

 ٩ . أعلم 

************************** 
 ٠) ٥/١٧٦(، االدر املنثور ) ٧/٢٣٠٦(تفسري ابن أبي حامت  )١(

ك الفضائل ح " ال أعلم يف األرض مسلماً غريي وغريك " وهذا لفظه ، ولفظ مسلم ) ٣٣٥٨(البخاري ك األ�بياء ، ح  )٢(
 .، وأخرجه غريهم من أهل التفسري والسنن ) ٢٣٧١( 
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  چ �  �    �   �  �  �ې  ې  ې  ېۅ  ۉ  ۉٹ ٹچ 
   .]١٢٦/ النحل [

 ٣ .ة ، وفيمن �زلت ، وهل فيها �سخ؟ االختالف يف وقت �زول هذه اآلي: مسألة 

  لـوا حبمـزة   ملـا مثَّ : قـال قتـادة    ":قال النحاس رمحـه ا  ،  جـل وعـز هـذه    فـأ�زل ا ، لنمـثلن هبـم   : قـال 
 . )١(اآلية

 ٦ .)٢( �زلت هذه اآلية قبل القتال وقبل سورة براءة: قال ، عن الضحاك ، وروى على بن احلكم 

املدينـة أذن   ملا قدم رسول ا  :قال ، حنوه  )٣(وقد قال زيد بن أسلم ،وهذا القول أوىل : قال أبو جعفر 
ی    �  �  �  �چ  على أن هذا �زل مبكة قولـه تعـاىل   ويدلك،  )٤(له يف جهاد املشركني والغلظة عليهم

 ٩ ٠ عليهم كان مبكة  وأكثر مكرهم وحز�ه ] ١٢٧/النحل[ چی

،  ألمثلن بسـبعني منـهم   (:   قال النيب، ملا قتل محزه رمحة ا عليه : فأما حديث أبي هريرة وابن عباس 
 ٠ )٥(فإسنادمها ضعيف،  ) چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېچ : فنزلت 

************************** 
 ).١٤/١٩٦(، والطربي ) ٢/٣٦١(أخرجه عبد الرزاق  )١(
 ) .٤/٥٠٨(، وابن اجلوزي ) ٣/٢٦٧(، والبغوي ) ٦/٥٢(ذكره الثعليب يف تفسريه  )٢(
 ).هـ ١٣٦(زيد بن أسلم القرشي العدوي املد�ي ، الفقيه ، إمام ثقة ، عامل ، وكان يرسل ، مات سنة  )٣(
 ).٣٥٠(، التقريب ) ٥/٣١٦(، السري ) ٣/٥٥٥(اجلرح والتعديل  
ذكر النحاس خرب زيد بن أسلم خمتصراً ، واملـذكور عنـه عنـد الطـربي أ�ـه أسـلم رجـال هلـم منعـة فـأرادوا قتـال املشـركني                )٤(
 . فاآلية عنده منسوخة ) ١٤/١٩٦(فنزل القرآن هبذه اآلية ، ثم �سخ هذا وأمر جبهادهم ، أي بعد اهلجرة ،  

 .ويأتي تفصيل القول يف هاتني الروايتني يف املسألة التالية ، ) ٤/١١٣( لنحاسلمعا�ي القرآن  )٥(
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   : الـــــــــــــدراســــــــــة 
 : ذكر النحاس يف هذه املسألة قولني 

ملَّا مثِّل به يوم أحد ، وقد رده بأن أسا�يده ضعيفة ، وهو كمـا قـال فـإن     أهنا �زلت يف شأن محزة  :األول  ٣ 

ما ويـأتي  علـى رجـل ضـعيف يف كـل منـه      ، وكذا اإلسناد إىل أبي هريرة  مدار اإلسناد إىل ابن عباس 
 .)١(بيا�ه إن شاء ا يف اليت تليها ، وإن كان أكثر أهل التفسري على هذا

بالقتـال ، وهـو مـا اختـاره النحـاس ، ألن اشـتداد        أن اآلية �زلت مبكة ، قبل أن يؤمر رسول ا  :والثا�ي  ٦ 

لـيت قبلـها وبعـدها ،    أذى املشركني ، وما كان يلقى من مكرهم كان ظـاهراً يف مكـة ، ويناسـبه �سـق اآليـات ا     
 .)٢(، وهذا ما فهمه ابن عطية من كالمه فكأ�ه هبذا يرى أ�ه ال تعلق هلا بقصة محزة 

عوقـب   ملنوأهنا أمر من ا تعاىل وعليه ذهبت طائفة من املفسرين إىل أن اآلية حمكمة غري منسوخة ،  ٩ 

خـري ،  أعلمه أن الصرب على تـرك عقوبتـه   ذلك ، ومبثل الذي عوقب به إن اختار عاقب ؤمنني بعقوبة أن يمن امل
 . )٣(فاآلية حمكمة هلا وجه صحيح من التأويل ميكن محلها عليه

************************** 
ــل   )١( ــري مقاتــ ــنني   ) ٢/٢٤٤(تفســ ــي زمــ ــن أبــ ــثعليب ) ٢/٤٢٣(، وابــ ــمعا�ي ) ٦/٥٢(، والــ ــوي ) ٣/٢١٠(، والســ ، والبغــ
 ) .٣/٣٨٧(، والشنقيطي ) ٣/٤٤٨(، والثعاليب )١٠/٢٠١(، والقرطيب ) ٢/٣٤٩(، والزخمشري ) ٣/٢٦٧( 
وعظ دعى ويـ يـ  ألهنـا تتـدرج الرتـب مـن الـذي     ، واملعنـى متصـل مبـا قبلـها مـن املكـي اتصـاال حسـنا         : " وقال معلقـاً عليـه    )٢(
 جــــادل إىل الــــذي ي ،وأخــــذه منــــه القــــرطيب ومل ينســــبه إليــــه ) ١٠/٢٥٢(احملــــرر " . جــــازى علــــى فعلــــهإىل الــــذي ي ،
 )١٠/٢٠١.( 
، والطـــربي ) ٢/٣٦١(النخعـــي والثـــوري ، وروايـــاهتم أخرجهـــا عبـــد الـــرزاق وبـــه قـــال جماهـــد وابـــن ســـريين وإبـــراهيم  )٣(
 ، ) ٦/٥٢(الثعليب : وينظر يف ذكر أقواهلم  ).٧/٢٣٠٨(، وقول ابن سريين وحده عند ابن أبي حامت ) ١٤/١٩٧( 
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إمنا هـو مـن بـاب املثـال ملـا دلـت عليـه اآليـة ، ال          وذكر بعض املفسرين أن القولَ بأهنا �زلت يف شأن محزة  
  علـق هلـا مبـا قبلـها يوجـب حصـولَ       أهنا سـبب �زوهلـا ، حتـى ذهـب الـرازي إىل أن محـل اآليـة علـى قصـة ال ت         

ــده أن ا أمــر رســوله           ــة البعــد ، وأن األصــوب عن ــالم ا تعــاىل ، وهــو يف غاي  ٣    أن  ســوء الرتتيــب يف ك

ــالطريق األحســن ، وأن يصــرب وأن        ــثالث وهــي احلكمــة واملوعظــة احلســنة واجلــدال ب ــالطرق ال ــدعو ب   ي
داخلـة يف عمـوم    ه الصـحيح لآليـة ، وقصـة محـزة     يراعي العدل واإل�صاف معهم، وأن هذا هـو الوجـ  

، واختـار القـول بأهنـا حمكمـة ابـن جريـر الطـربي         )١(اآلية ، ال أن اآلية مقصورة على هذا السـبب خاصـة    ٦ 

 .  )٢(وغريه
 . )٣(ومن املفسرين من يرى أهنا منسوخة ، والنسخ مروي عن ابن عباس ، وزيد بن أسلم 

************************** 
 .وغريهم ) ٣/٢٦٧(والبغوي  
ــرى أن ذكــر محــزة    ) ٢٠/١١٣(التفســري الكــبري  )١( ــذهب ابــن جــزئ ، وي ، )٢/١٦٥(مــن بــاب املثــال ، التســهيل   وإليــه ي
 ) .١٤/٣٣٥(ورجحه ابن عاشور يف التحرير والتنوير  
ــان   )٢( ــر الســمرقندي أهنــا �زلــت يف شــأن محــزة    ) ١٤/١٩٧(جــامع البي ــة   ، وذك ــار  ) ٢/٢٩٨(إال أهنــا عام ، وهــو اختي
ــوزي يف النواســخ     ــن اجل ــرازي ) ١٨٩(اب ــن جــزئ  ) ٢/٣٠٥(نســفي ، وال) ١/٥٦١(، والبيضــاوي ) ٢٠/١١٣(، وال ، واب
، وقــال األلوسـي أ�ـه ال تعـارض ، فيعــول علـى مـا ذهـب إليــه       ) ٣/٢٣٠(، والشـوكا�ي  ) ٢/٦١٤(، وابـن كـثري   ) ٢/١٦٥( 
 ).٢٥٨ -١٥/٢٥٧. (اجلمهور يف سبب �زوهلا ، ويقال بعموم معناها  
اآليـــــــــة  ، واستبعده  الرازي بأن مقصود) ٥/١٧٩(، وينظر الدر ) ٤/٥٠٨(، وقدمه ابن اجلوزي )١٤/١٩٦(ينظر الطربي  ) ٣(
. بــه رين ، وال فائــدة يف تكــثري القــول تعلــيم حســن األدب يف الــدعوة إىل ا ، والقــول بالنســخ ممــا شــغف بــه بعــض املفســ   
 ).٢٠/١١٥(التفسري الكبري  
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 : الـــــــرتجــــيــــح 
من باب املثـال ملـا دلـت     راجح أن اآلية حمكمة ، ال �سخ فيها ، وقولُ بعضِ املفسرين أهنا يف شأن محزة وال

عليــه ، ألن القصــة مل تثبــت بإســناد صــحيح ، فأســا�يدها فيهــا مقــال ، ويؤيــد القــول باإلحكــام ارتبــاطُ اآليــة   ٣ 

اها ما ذهب إليه الطربي والنحـاس ومـن   بسابقها والحقها ارتباطاً وثيقا ، فيكون النسق واحداً ، ويكون معن
 .وافقهما أن من ظلم مظلمة فله أن يعاقب على قدرها ، ومن صرب وعفى فذاك األفضل واألوىل 

 ٦ . وا تعاىل أعلم  

************************** 
 
 ٩ 
 
 
 ١٢ 
 
 
 ١٥ 
 
 
 ١٨ 
 

  چ �  �    �   �  �  �ې  ې  ې  ېۅ  ۉ  ۉٹ ٹچ 
 ٢١ .]١٢٦/ النحل [

 . حاس للرواية اليت تدل على أهنا �زلت يف قتل محزة تضعيف الن: مسألة 
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 عليـه      : فأمـا حـديث أبـي هريـرة وابـن عبـاس       " :قال النحاس رمحه ا قـال الـنيب  ، ملـا قتـل محـزه رمحـة ا 
  :) ١(فإسنادمها ضعيف،  ) چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېچ : فنزلت ،  ألمثلن بسبعني منهم(. 

 ٣  :ـة الـــــــــــــدراســـــــــ

 : هذه املسألة جزء من سابقتها ، فعندما ذكر النحاس قول من قال إن اآلية منسوخة رده من جهتني 
كان باملدينة يف أحد ، وقـد   بقتال ، وقتل محزة  أن آية النحل هذه �زلت مبكة ، ومل يؤمر النيب :  األوىل

 ٦ .ة غري منسوخ ، خالفاً ملن قال به تقدم بيان هذا القول ، وأ�ه الراجح يف اآلية ، وأن حكم اآلي

************************** 
 ) . ٤/١١٣( لنحاسلمعا�ي القرآن  )١(
 : وحديث ابن عباس فيه علتان  
 .عزيز بن عمران ضعف عبد ال:  األوىل 
 .اضطراب إمساعيل بن أبي عياش : الثا�ية  
النجـــــار ،   زهـــــري    حممـــــد/ ، ت ) ٣/١٨٣(يف شـــــرح معـــــا�ي اآلثـــــار ) هــــــ٣٢١(وقـــــد أخرجـــــه الطحـــــاوي ت  
)  ٣٤٤ ،  ١٢٧(يف أماليه ) هـ٣٣٠(هـ ، �شر دار الكتب العلمية ، والقاضي احلسني بن إساعيل احملاملي ت ١/١٣٩٩ط 
هـــــ املكتبــــة اإلســــالمية ، عمــــان ، وأخرجــــه الطربا�ــــي يف الكــــبري ١/١٤١٢بــــراهيم بــــن حييــــى القيســــي ،طإ/ ، ت د 
عـــامل الكتـــب ،  �شـــر   ،  ١٤٠٦/ ٤، ط) ٤/١١٦(يف الســـنن ) هــــ ٣٨٥(، والـــدارقطين علـــي بـــن عمـــر ت ) ١١/٦٢( 
  غري إمساعيل بن عياشمل يروه : ، وقال ) ٤/١١٨(، ويف  وأعله بعبد العزيز بن عمران فهو ضعيفبريوت ،  
 .مضطرب احلديث وهو  

ومـداره  ، ) ٣/٢١٨(، واحلـاكم  ) ٣/١٤٣(ري ، والطربا�ـي يف الكـب  ) ٣/١٨٣(وأما حديث أبـي هريـرة فأخرجـه الطحـاوي      
وأشـــار   ) ٢/٦١٤(، وبه أعله ابن كثري يف تفسريه ) ٤٤٣(، وهو ضعيف كما يف التقريب على صاحل بن بشري املري  
 ).٥/١٧٨(و ) ١/٤٩٨(الدر : ، وينظر ) ٧/٣٧١(فتح الباري . ف احلافظ ابن حجر إىل هذا الضع 
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ضعف إسناديه ، إسناد الرواية إىل ابن عباس ، وإسناد الرواية إىل أبي هريرة ، كما بينـت ذلـك يف   : والثا�ي 
 .التعليق السابق 
 ٣ : الـــــــرتجــــيــــح 

الشـأن ممـن يعتـد    وقول النحاس يف تضعيف هاتني الروايتني هو الصواب ، وقـد وافقـه علـى ذلـك أئمـة يف هـذا       
 .)١(بقوله ، فالقول ما قال ، وا أعلم 

 ٦  ســـــــــــــــورة اإلســـــــــــراء

 . ]٢/اإلسراء[ چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ ٹ ٹ چ
 .ذكر أقوال املفسرين يف معنى الوكيل : مسألة 

 ٩ .)١(قال شريكا .چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ چعن ابن أبي جنيح ، وروى ورقاء  :قال النحاس رمحه ا 

************************** 
 .مضى الكالم يف داللة اآلية ، ويف إحكامها يف املسألة السابقة مبا أغنى عن إعادته هنا ، وا أعلم  )١(
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 .هو شريكه : أن يقال لكل من قام مقام آخر يف أي شيء كان ، وذلك معروف يف اللغة : قال أبو جعفر 
 .)٢(أي كافياً  چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ چ : وقال الفراء

 ٣ :الـــــــــــــــــــدراســـــة 

يف اللغـة ، فمـن قـام    أورد النحاس رمحه ا قول جماهد يف معنى الوكيل ، وأ�ه الشريك ، وأيـده بأ�ـه املعـروف    
مقام آخر يف أي أمر فهو شريكه ، أي أن املعنـى ال تتخـذوا مـن دو�ـي ربـاً تكلـون أمـوركم إليـه ، فـإن ذلـك ال           

 ٦ .يصلح إال  تعاىل ، وإذا اختذوا من دو�ه شريكا ، فقد جعلوه رباً ، يعين يف منزلة الرب 

 . )٣(حفيظاً : قال الطربي  
 .)٤(على غريي ، وال تتخذوا من دو�ي رباً ال تتوكلوا : وقال الزجاج 

 ٩ .  )٥(وهذا املعنى هو الذي توارد عليه أهل التفسري ، وإن اختلفت عباراهتم

 .وأما قول الفراء فقد ذكره بعض املفسرين ضمن ما قيل يف املسألة ، ومل يتعقبوه 
************************** 

 ) .٧/٢٣٠٩(، وابن أبي حامت ) ١٥/١٨(أخرجه الطربي  )١(
 ).٢/١١٦(معا�ي القرآن  )٢(
 ).١٥/١٨(جامع البيان  )٣(
 ).٣/٢٢٦(معا�ي القرآن وإعرابه  )٤(
، والواحـــدي يف ) ٦/٦٩(، والـــثعليب ) ٣/١٢(، وابـــن أبـــي زمـــنني ) ٢/٣٠٠(، والســـمرقندي) ٢/٢٤٩(مقاتـــل : ينظـــر  )١(
) ٥/٦( ، وابن اجلوزي ) ١٠/٢٥٨(، وابن عطية ) ٢/٣٥١(، والزخمشري ) ٣/٢١٧(، والسمعا�ي ) ٣/٩٦( الوسيط  
، وابــــــن كــــــثري ) ٦/١٠(، وأبــــــو حيــــــان ) ٢/١٦٦(، وابــــــن جــــــزئ ) ١/٥٦٤(، والبيضــــــاوي ) ٢/٢١١(، والعــــــز  
 .وغريهم ) ١٥/٢٥(، وابن عاشور ) ٣/٢٧( 
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 :الــــــــرتجــــــــيح 
ــال جماهــ     ــا ق ــى الشــريك كم ــل مبعن ــراجح أن الوكي ــيت ذكرهــا املفســرون     وال ــارات ال ــل العب ــرب ، وك    د هــو األق

والوكيـل فعيـل مـن التوكـل ، أي متَـوكَال  عليـه ،       : متقاربة ، وترجـع إىل هـذا املعنـى ، وهلـذا قـال الشـنقيطي        ٣ 

، واملعـا�ي متقاربـة ، ومرجعهــا إىل   ...تفوضـون إليـه أمــوركم ، فيوصـل إلـيكم النفــع ، ويكـف عـنكم الضــر       
 و أن الوكيـل مـن يتوكـل عليـه ، فتفـوض األمـور إليـه ، ليـأتي بـاخلري ويـدفع الشـر ، وهـذا ال             شيء واحد ، وهـ 

يصح إال  وحده جـل وعـال ، وهلـذا حـذر مـن إختـاذ وكيـل دو�ـه ، أل�ـه ال �ـافع وال ضـار وال كـايف إال هـو               ٦ 

 .)١(وحده جل وعال 
 ].١٦/اإلسراء[ چی  �  �  �  �      �  �  �  �  �  �  �  �  �ٹ ٹ چ
 ٩ .ويف تفسريها  چ�چ ذكر االختالف يف قراءة: مسألة 

 چمن قرأ  ":قال النحاس رمحه ا�  �ففي قراءته ثالثة أقوال  چ : 

************************** 
 ) .٤٠٤،  ٣/٤٠٣(أضواء البيان  )٢(
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وهو أن املعنى أمر�اهم بالطاعة ،   عباس وزعم أ�ه قول ابن، ما قاله ابن جريج :  أحدها وأثبتها 
 . )١(ففسقوا 

چ   چ  چ  چ       ٹ  ٹ   عـز وجـل ال يـأمر إال بالعـدل واإلحسـان كمـا      م أن القد ع: قال حممد بن يزيد ٣ 

 . أمر�ا مرتفيها بالطاعة فعصوا: م أن املعنى لفقد ع  ]٩٠/النحل[ چڇ   ڇ
والفاسـق  ، واملعنـى أمر�ـاهم بالطاعـة    ، ) ٣(مسـتكربوها : وقال أبـو العاليـة   ،  )٢(مرتفوها فساقها: قال جماهد 

 ٦ ٠ فعصوا فحق عليهم القول بالعصيان أي وجب ،إذا أمر بالطاعة عصى 

 . )٤(�ارأكثَ :  چ�چقال : عن قتادة ، قال معمر  :  چ�چ يف معنى والقول الثا�ي 
مبعنـى   چ�چوأ�كـر أن يكـون   ، مـن اإلمـارة    چ�ـا رمأَچ مبعنى چ�چ جيوز أن يكون: قال الكسائي  

 ٩ . �ا رمآال يقال يف هذا إال : وقال ، أكثر�ا 

 . ينكره أهل اللغة _أعين قول الكسائي  _ القول الثالث وهذا: بو جعفر قال أ

************************** 
أخرجـه  بري ، عباس ، وبه قـال سـعيد بـن جـ     ابن ، من طرق عن ) ٧/٢٣٢١(وابن أبي حامت ) ١٥/٥٥(أخرجه الطربي  )١(
 ) .٥/٢٥٤(، وينظر الدر ) ١٥/٥٥(الطربي  
 ) .٥/٢٥٥(الدر : ، وينظر ) ١٥/٥٥(أخرجه الطربي  )٢(
 ) .٥/٢٥٥(الدر: ، وينظر "أمر�ا عليهم أمراء: وفيه ) ٧/٢٣٢٢(، وابن أبي حامت ) ١٥/٥٥(أخرجه الطربي  )٣(
الدرداء  ، وبه قال ابن عباس وأبو ) ٣/٢٣٦( الصحيح ، وإسناده حسن كما يف التفسري) ٢/٣٧٥(تفسري عبد الرزاق  )٤(
إذاكثُـروا يف  كنـا �قـول للحـي      ": وقـال ابـن مسـعود    )  ٥/٢٥٤(، وعكرمـة ، الـدر   ) ٧/٢٣٢٢(كما عنـد ابـن أبـي حـامت      
    �  �  �  �چ   باب قول ا تعاىل أخرجه البخاري ك التفسري ،. "أَمر بنو فالن : اجلاهلية  

 . وسيأتي يف الثا�ي" . أَمر: وحدثنا احلميدي ، حدثنا سفيان ، وقال : " ، وقال بعده )٤٧١١( ح    چ� 
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  خـري   ( ويقـوي ذلـك احلـديث املرفـوع     ، �ـا مبعنـى أكثر�ـا    رمأَ: أ�ـه يقـال    )٢( وأبـو عبيـدة   )١(وقد حكى أبـو زيـد  
الكـــثرية : رة واملهـــرة املـــأمو، )٤(النخـــل امللقـــح : والســـكة املـــأبورة  ،)٣() املـــال ســـكة مـــأبورة ومهـــرة مـــأمورة

 ٣  .)٦(")٥(النتاج

 :الـــــــــــــــــــدراســـــة 
ــان   ــة فيهــا قراءت ــرأ الســبعة يف املشــهور عنــهم  :  هــذه اآلي ــو عمــرو   چ�چ :ق  بالقصــر والتخفيــف ، وقــرأ أب

وعاصـم   ، وتنسـب هـذه القـراءة إىل �ـافع وابـن كـثري      )١(باملد چ آمر�ا چ :، وقرأ يعقوب )٧(بالتشديد چأَمر�اچ ٦ 

 . )٢(أبي عمرو لكن من غري الطرق املشهورة عنهم و
************************** 

 ).هـ ٢١٥( سعيد بن أوس بن ثابت األ�صاري ، إمام مشهور من أئمة اللغة واألدب ، مات سنة : أبو زيد هو  )١(
 .ريها وغ) ١/٥٨٢(، بغية الوعاة ) ٢/٣٠٢(، وإ�باه الرواة ) ١٠١(�زهة األلباء  
  ).٢/١٧(، وقول أبي زيد أسنده ابن جين يف احملتسب يف تبني وجوه شواذ القراءات ) ١/٣٧٣(جماز القرآن  )٢(
ــي يف الكــبري  ) ٣/٤٦٨(أخرجــه أمحــد   )٣( / ، ت ) ١٢٥١و١٢٥٠(، والشــهاب القضــاعي يف مســنده ، ح   ) ٧/٩١(والطربا�
ختــريج األحاديــث واآلثــار الواقعــة يف تفســري : وينظــر .ريوت محــدي بــن عبــد ايــد الســلفي ، طبــع مؤسســة الرســالة ، بــ 
ســــلطان بــــن فهــــد الطبيشــــي ،    / ، عنايــــة ) هـــــ ٧٦٢( ، للحافظ عبد ا بن يوسف الزيلعي ت )٢/٢٦١(الكشاف  
ــريج أحاديــــث الكشــــاف     ١/١٤١٤ط  ــة ، الريــــاض ، والكــــاف الشــــاف يف ختــ ـــ ، دارابــــن خزميــ ــال ) ٢/٦٥٥(هــ ، وقــ
 ) . ٥/٢٥٨(ثقات  رجال أمحد: اهليثمي  
 ) . ١/١٣(، والنهاية ) ١/٦(غريب احلديث البن اجلوزي  )٤(
 ).١/٦٥(، والنهاية يف غريب احلديث ) ١/٣٧٣(ااز ألبي عبيدة : ينظر  )٥(

 ) .١٣٥  -٤/١٣٣(معا�ي القرآن  )٦(

 .، وهذه القراءة غري مشهورة  عن أبي عمرو ) ٣٧٩(ذكرها ابن جماهد يف السبعة  )١(
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هـذه اآليـة   : ومجاهري أهل العلم من املفسـرين وغريهـم ، وقـالوا     وعلى قراءة اجلمهور جاء قول ابن عباس 
ودل علــى هــذا املعنــى قولــه  ]  ١٢٣/األ�عــام[چ ۓ  ڭ    ڭ  ڭ         ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆچ   كقولــه تعــاىل

ــبحا  ٣ چۉ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ٷۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ڭۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ ه  ه   ه  ے  ے چ  �هســـ

أمر�ـاهم بالطاعـة   أن املعنـى  دليـل واضـح علـى    وهـذا  جل وعال أ�ـه ال يـأمر بالفحشـاء     بنيف] ٢٨/األعراف [
ڎ  ڈ  ڈ  ژ   چ قولـه جـل شـأ�ه    ، ووليس املعنى أمر�اهم بالفسق ففسـقوا ألن ا ال يـأمر بالفحشـاء   ، فعصوا 

وداللتـه واضـحة ، فمـا أرسـل ا رسـوالً إال       ]٣٤/سبأ[ چک  ک      ک    گ  گ  گ ژ  ڑ  ڑ  ک  ٦ 

أن ليــدعو إىل الطاعــة ويــأمر هبــا ، ال ليــدعو إىل الفســق ، فــدل علــى املعنــى املــذكور هنــا، ويشــهد لــه أيضــاً   
ر واألعـرف مـن   األشهر من كالم العرب يف األمر أن يكون املراد منه ما كان خالف النهي ، واحلمل على األشـه 

تريـد أمرتـه   " أمرته فعصا�ي " كالم العرب أوىل وأقوى ، وأن متعلق األمر حمذوف دل عليه الكالم ، كــــقوهلــم  ٩ 

 .بالطاعة فعصا�ي ، ال أ�ك تأمره باملعصية 
ق فثبت أن احل: " ، قال الرازي )٣(وإىل هذا ذهب جلُ أهل العلم من املفسرين وغريهم إما بالنص أو التقديم 

خـالفوا ذلـك األمـر     والقـوم ، أمر�اهم باألعمال الصاحلة وهي اإلميان والطاعـة  : وهو أن املعنى ، ما ذكره الكل  ١٢ 

 . )١("وأقدموا على الفسق عناداً

************************** 
 ).١٠٨٧(التقريب )هـ٢٠٥(، ويعقوب هو ابن إسحاق احلضرمي املقرئ النحوي ، مات سنة )٢٨٢(ينظر االحتاف  )٢(
 ) .٢٨٢(، واإلحتاف ) ١٠/٢٧١(احملرر الوجيز البن عطية : ، وينظر ) ٣٧٩(ذكر ذلك ابن جماهد يف السبعة  )٣(
ــراء   )١( ــهم الفــــ ــربي ) ٢/١١٩(منــــ ــاج ) ٥٧ -٥٤/ ١٥(، والطــــ ــاص )٣/٢٣١(، والزجــــ ــثعليب ) ٥/١٨(، واجلصــــ ، والــــ
، والعــــــز ) ٢٠/١٣٩(، والــــــرازي ) ٣/٢٨٥(، والبغــــــوي )١٠١/ ٣(، والواحــــــدي ) ٣/٢٣٥(، واملــــــاوردي ) ٦/٩٠( 
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ــة ،        ــا ، فــذكره مجــع مــن أهــل التفســري أيضــاً، وهــو وارد يف معنــى اآلي ــا مبعنــى أكثر�  أمــا القــول الثــا�ي أن أمر�
ويشـهد لـه قـول ابـن مسـعود      )٢(ه كـذلك  وأشاروا إىل من رد ، "       كنـا �قـول للحـي إذا كثـروا يف اجلاهليـة :  

، ويشـهد لـه مـا     )٤()لقد أَمر أَمر ابـن أبـي كبشـة    ( ، وقول أبي سفيان يف حديث هرقل  )٣("قد أمر بنو فالن  ٣ 

 أمواهلم وأوالدهم كما أخرب به القرآن الكريم عن املشركني أن من أسباب إعراضهم وصدهم عن احلق كثرة 
 ] .٣٥/سبأ[   چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ  قال تعاىل

: " ، ويف احلجـة  )٥( ألن املعا�ي الثالثة جتتمع فيها يعين األمر واإلمـارة والكثـرة  : واختار أبو عبيدة قراءة العامة  ٦ 

، مـارة والواليـة منـها   فاحلجـة ملـن شـدد أ�ـه أراد بـه اإل     ، يقـرأ بالتشـديد والتخفيـف     چ�  � چ قوله تعـاىل و

************************** 
، وأبــــو الســـــعود  ) ٨/٣٩٤(، وابـــــن حجــــر يف الفـــــتح  ) ٦/٢٢(، وأبـــــو حيــــان  ) ١٠/٢٣٣( ، والقــــرطيب  ) ٢/٢١٥( 
 ) .٣/٤٨٤(، والشنقيطي ) ١٥/٤٣(، واأللوسي ) ٥/١٦٢( 
 ). ٢٠/١٣٩(التفسري الكبري  )٢(
ــل     )٣( ــا�ي للزجــاج  ) ٢/٢٥٣(ينظــر تفســري مقات ــان  ) ٣/٢٣٢(، واملع ــنني   ) ١٥/٥٧(، وجــامع البي ــي زم ــن أب ) ٣/١٥(، واب
، والشــــنقيطي ) ١٠/٢١٤(، والقــــامسي ) ٢٣٣/ ١٠(، والقــــرطيب ) ٢٠/١٤٠(، والــــرزاي )  ٥/١٩(وابــــن اجلــــوزي   
 ) .١٥/٥٣(لتنوير ، والتحرير ا) ٣/٤٨٥( 
: وحــدثنا احلميــدي ، حــدثنا ســفيان ، وقــال    ": ، ويؤيــد هــذه اللغــة أن البخــاري قــال بعــده   ) ٢٩٨(تقــدم خترجيــه ص  )٤(
 ).٨/٣٩٤(بفتح امليم ، ومها لغتان صحيحتان خالفاً ملن أ�كر ذلك ، وينظر الفتح  "أَمر " 
 ) .٣٩٥ -٨/٣٩٤(ينظر الفتح ، و) ٧(، ح )١/١٧(رواه البخاري يف  ك بدء الوحي  )٥(
وتفســري ، ) ٣/٢٨٥(، معــامل التنزيــل ) ٦/٩٠(، والــثعليب ) ٢١٥(، وتفســري الغريــب البــن قتيبــة  ) ١/٣٧٣(اــاز : ينظــر  )١(
 .على قول الكسائي ) ٣/٤٨٧(، والشنقيطي ) ١٠/٢٣٣(، وينظر تعليق القرطيب ) ٢/٣٣٥(الثعاليب  



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

أمـر بنـو فـالن فمعنـاه     : وأمـا قـول العـرب    ، واحلجة ملن خفف أ�ه أراد أمر�اهم بالطاعة فخـالفوا إىل العصـيان   
 .)١("  وا آمرهم أي كثرهم وبارك فيهم، كثروا 
 ٣ )٢(]٥٠/القمر[ چٱ  ٻ  ٻ      ٻ  ٻ    پچإن األمر هنا أمر كو�ي قدري كقوله : وقيل 

 .)٣(فمعناه سلطنا ، من اإلمارة ) أمر�ا(اءة التشديد وأما على قر
 :الــــــــرتجــــــــيح 

والقول األول هو أظهر هذه األقوال ، لداللة القرآن الكريم عليه ، ولتظافر أقوال السـلف ومـن بعـدهم مـن أهـل       ٦ 

 .العلم واملفسرين على ذلك ، ومناسبته للسياق  
 ].١٦/اإلسراء[     چ      �  �  �  �  �  �  �  �  �ٹ ٹ چ
 ٩ .إن أَمر�ا ال يكون مبعنى أكثر�ا : رد النحاس على من قال : مسألة 

 چجيوز أن يكون : قال الكسائي " :قال النحاس رمحه ا�أَچ مبعنى چموأ�كر أن يكون ، من اإلمارة  چ�ار
 . �ا رمآال يقال يف هذا إال : وقال ، مبعنى أكثر�ا  چ�چ

 ١٢ . ينكره أهل اللغة _أعين قول الكسائي  _ القول الثالث وهذا: ر قال أبو جعف

************************** 
 ).١/٢١٤(ن خالويه ب، الاحلجة يف القراءات السبع  )٢(
تفسـريه  ، وبـه قـال السـعدي يف     ) ٧٤ -٣/٧٣(يف بـدائع التفسـري   : وقد أفاض ابـن القـيم يف االحتجـاج هلـذا القـول ، ينظـر       )٣(
 ) .٣/٤٨٥(، وذكره الشنقيطي يف أضواء البيان ) ٤/٢٦٧( 
القـرطيب  بعض السـلف أيضـاً ، وذكـر    قـراءة  لـ  ، والقـرطيب هـذه ال  ) ٦/٩٠(، وقد �سب الـثعليب  ) ٣/٢٣٢(الزجاج : ينظر  )٤(
 ) .٣/٤٨٦(أضواء البيان : وينظر  ،) ١٠/٢٣٣(توجيهها ، اجلامع ألحكام القرآن  
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خـري املـال    ( ويقـوي ذلـك احلـديث املرفـوع     ، �ـا مبعنـى أكثر�ـا    رمأَ: أ�ـه يقـال      وأبو عبيدة  وقد حكى أبو زيد
 .)٢(" )١(اجالكثرية النت: واملهرة املأمورة ، النخل امللقح : والسكة املأبورة  ، ) سكة مأبورة ومهرة مأمورة

 ٣ :الـــــــــــــــــــدراســـــة 

     هذا املسـألة فـرع مـن سـابقتها ، أوردهتـا هنـا لبيـان أن النحـاس رمحـه ا يـرد مـا ذهـب إليـه الكسـائي مـن                
مبعنى أكثر�ا ال يصح يف العربية ، وقد ساق الـدليل علـى صـحة قـول اجلمهـور مـن السـنة النبويـة ،         ) أمر�ا( أن 

ــين مع نــاه يف اللغــة ، وهــذا كلــه قــد مت إيضــاحه عنــد مناقشــة القــولني املــذكورين يف املســألة الســابقة لتعلقــه   وب ٦ 

 .  هبما 
 :الــــــرتجـــــــــيـــــــــــح 

    ـهيِّنوالراجح ما ذهب إليه مجهور املفسرين ومنهم النحاس إىل أن أمر�ا مبعنى أكثر�ا صحيح ، وأدلتـه ظـاهرة ب ٩ 

 . الكسائي رمحه ا من إ�كار هذا القول ال يوافق عليه ، وا أعلم ، وما ذهب إليه 
 ] .١٦/اإلسراء[ چ�  �  �  �  �  �  �  �  �ٹ ٹ چ
 ١٢ .بالتشديد } أمر�ا{بيان معنى قراءة : مسألة 

 قال النحاس رمحه ا:"  ر�ا ففيه قوالن فأما معنى أم : 
سلطنا وكـذلك  } أمر�ا{ :عن ابن عباس قال ، أبي طلحة  عن علي بن، رواه معاوية بن صاحل  : أحدمها

 ١٥ .)١(قال أبو عثمان النهدي

************************** 
 ).١/٦٥(، والنهاية يف غريب احلديث ) ١/٣٧٣(ااز ألبي عبيدة : ينظر  )١(

 ) .١٣٥  -٤/١٣٣(معا�ي القرآن  )٢(
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 مثقلـة   }أمر�ـا {عن أبـي العاليـة أ�ـه قـرأ     ،  )٤(عن الربيع بن أ�س،  )٣(بي جعفر الرازيأعن ،  )٢(وروى وكيع
 .)٥(سلطنا مستكربيها: أي 

 ٣   }أمر�ا{عن أبي العالية ، الربيع بن أ�س عن ، بي جعفر الرازي أعن ، رواه الكسائي  والقول الثا�ي

 .الدابة ومسنته وأسنمته  من س: ويكون مثل ، ما رواه الكسائي  دعبِمب وليس،  )٦(أي أكثر�ا

والقريــة الواحــدة ال ، فوصــف أهنــم مجاعــة  ، چ�  �چ :قــال جــل وعــز ، وهــذا أوىل : قــال أبــو جعفــر 
٦ . )٧(مراءأفيها مجاعة  توصف إن 

 :ـــــــــــــــــــدراســـــة ال
************************** 

 ) . هـ ٩٥( يف ، ثقة ثبت عابد ، مات سنة هو عبد الرمحن بن ملّ بن عمرو النهدي الكو )١(
 ) .٦٠١(، التقريب ) ١٧/٤٢٤(، هتذيب الكمال ) ٥/٢٨٣(اجلرح والتعديل  

 ) .هـ ١٩٧(وكيع بن اجلراح بن مليح الرؤاسي الكويف ، ثقة حافظ عابد ، مات أول سنة  )٢(
 ) .١٠٣٧(، التقريب ) ٩/١٤٠(، السري ) ٣٠/٤٦٢(، هتذيب الكمال ) ٧/٥٦٢(الثقات  
 ).هـ ١٦٠( ، مات حدود سنة ...أبو جعفر الرازي امسه عيسى بن عبد ا بن ماهان ، صدوق سيء احلفظ  )٣(
 ).١١٢٦(، التقريب ) ٣٣/١٩٢(، هتذيب الكمال ) ٦/٢٨٠(اجلرح والتعديل  
 .أو قبلها) هـ ١٤٠(الربيع بن أ�س  البكري ، البصري اخلرسا�ي ، صدوق له أوهام ، رمي بالتشيع ، مات سنة  )٤(
     .وغريها ) ٣١٨(، التقريب ) ٣/٢٣٨(، هتذيب التهذيب ) ٤/٢٢٨(الثقات  

، ) ٧/٢٣٢٢(، وكــذلك ابــن أبــي حــامت ) ١٥/٥٥(أخــرج الطــربي مــا تقــدم إال هــذه الروايــة مبعنــى أكثر�ــا فليســت عنــده    )٥(
 .،) ٢/١١٩" (ن عباس وهو املوافق لتفسري اب: " وذكر الفراء قراءة أبي العالية ، وقال  
 .ومضى ختريج القراءات يف سابقتهاسلَّطْنا ، : ذكر الطربي رواية الكسائي هذه لكنه فسرها على القول األول ،قال  )١(
 ) .٤/١٣٦(معا�ي القرآن  )٢(
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 : ، وذكر أن فيها وجهني  )١(أورد النحاس هنا قراءة التشديد
أهنا من اإلمارة ، أي سلطنا مستكربيها ، ففسقوا فيها ، فكان ذلك سـبباً يف هالكهـم ، وهـذه معنـى     : األول 

فــإذا فعلــوا ذلــك أهلكتــهم ، ســلطنا أشــرارها فعصــوا فيهــا  : "روايــة ابــن عبــاس الــيت أوردهــا هنــا ، و�صــها  ٣ 

، وهـذا القـول ال إشـكال    ]"١٢٣/األ�عـام [ چۓ  ڭ    ڭ  ڭ         ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆچ بالعذاب وهـو قولـه  
 .)٢(فيه ، وهو ظاهر ، واقتصر عليه  أكثر املفسرين

 ٦  �چتعـاىل   قول أبي العالية أمر�ا أي أكثر�ا ، واختـاره  النحـاس ملناسـبته ملعنـى اجلماعـة يف قـول ا       :الثا�ي 

فإن معناه أهنم مجاعة من الفساق ، فدل على الكثرة ، فوصـف القريـة هبـذا ظـاهر ، وال توصـف بـأن        چ�
 .فيها مجاعة أمراء 

 ٩ . )٣(واختاره بعض املفسرين

************************** 
 .وقد مضى ختريج مجيع القراءات يف املسألة السابقة  )٣(
) ٢١٤( ، وابن خالويه ) ٢/٣٠٥(، والسمرقندي ) ٣/٢٣٢(، والزجاج ) ٢١٥(، وابن قتيبة ) ٢/١١٩(اختاره الفراء  )٤(
، وابـــــن عطيـــــة ) ٣/٢٨٥(، والبغـــــوي ) ٣/٢٢٨(، والســـــمعا�ي ) ٦/٩٠(، والـــــثعليب ) ٣/١٦(، وابـــــن أبـــــي زمـــــنني  
 ) .٣/٤٨٦(، والشنقيطي ) ١٠/٢٧٢( 

 ) . ٦/٢٤(هره أبو حيان يف البحر استظ )١(
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 :الــــــرتجـــــــــيـــــــــــح 
الكسـائي موافقـة ملـا عليـه     والراجح القول األول خالفاً ملا ذهب إليه النحـاس ، ويشـهد لـذلك أن الروايـة عـن      

 ٣ . عامة املفسرين من أن املعنى سلطنا شرارها 

فهـو صـحيح ، لكنـه ال يـرد مـا ذهـب إليـه        " والقريـة الواحـدة ال توصـف بـأن فيهـا مجاعـة أمـراء        " وأما قوله 
فسـق  اجلمهور ، ألن املقصود حصول الفساد بسببهم حتى ولو كا�وا قلة ، ألن فسق الواحد منهم يرتتب عليـه  

اجلمع الكثري من الناس ، فالناس تبع مللوكهم وسـادهتم ، وهـذا مـا فهمـه ابـن عبـاس رضـي ا عنـهما ففسـر           ٦ 

، فهم ميكرون ويفسدون ] ١٢٣/األ�عام[ چۓ  ڭ    ڭ  ڭ         ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆچ هذه اآلية بقوله تعاىل
أن مــن أســباب فســاد األمــم الســابقة  ويؤيــد هــذا أيضــاً أن القــرآن الكــريم ذكــر ، والنــاس تبــع هلــم يف ذلــك ،  

 ٩ چڇ  ڍ  ڍ ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈچوتعرضــــها لســــخط ا طاعتــــها للســــادة والكــــرباء كمــــا أخــــرب ا عنــــهم   

 .، وعليه فالقول  الراجح  هو ما عليه اجلمهور ، وا أعلم ] ٦٧/األحزاب[
       چۓ ے  ے   ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ه  ه  ه  هڻ      ڻ  ٹ  ٹ  چ         ٹ  ٹ 

 ١٢ ] .٢٣/اإلسراء[

 .  چڻ چ بيان اختالف القراءة وتوجيهها يف قوله تعاىل: مسألة 
 قراءة أهل املدينة وأهـل البصـرة وعاصـم ، وأهـل الكوفـة إال       چڻ      ڻ  ٹ  ٹچ  ":قال النحاس رمحه ا

أحدمها واحـد ، وجتـوز الثا�يـة كمـا      والقراءة األوىل أبني يف العربية ، ألن  )١(چٹ  ٹ يبلُغَانِّ      ڻچ عاصماً  ١٥ 

ــة ، والوجــه    : تقــول  جــاءا�ي : جــاءا�ي أحــدمها أو كالمهــا علــى البــدل ، أل�ــك قــد جئــت بعــد الفعــل بثالث

************************** 
 ) .٢٨٢(، اإلحتاف ) ٢/٣٠٦(، النشر ) ١٣٩(والتيسري للدا�ي ، ) ٣٧٩(السبعة : ينظر  )١(
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جاءا�ي كالمهـا أو أحـدمها علـى أن يكـون كالمهـا تأكيـداً وأحـدمها        : أحدمها أو كالمها ، وإن شئت قلت 
 ٠ )١( " عطفاً

 ٣ : ـــــــة الــــــــــــدراســـــ

ذكــر النحــاس القــراءتني يف اآليــة ، واختــار أن القــراءة األوىل أبــني يف العربيــة ، لتوافــق الفعــل مــع مــا بعــده علــى  
 معطـوف عليــه ،  ) كالمهـا ( التوحيـد ألن أحـدمها واحـد ، وهــو فاعـل ليـبلغن ، فوحـدوا يــبلغن لتوحيـده ، و       

عطـف علـى    )كالمهـا ( و،  الراجـع إىل الوالـدين   أحـدمها بـدل مـن ألـف الضـمري     وأما القراءة األخـرى فيكـون    ٦ 

 خرب عنهما بعد ما قَدم ) يبلغان ( ، وتوجيهها أ�ه قد ذُكر الوالدان قبل ، وقوله )٢( أحدمها فاعال أو بدال
ــال     ــراءة األوىل ، وق ــار الطــربي رمحــه ا الق ــك   :" أمساءمهــا ، واخت ــراءتني بالصــواب عنــدي يف ذل   وأوىل الق

إىل    ألن اخلـرب عـن األمـر باإلحسـان    ، على التوحيد على أ�ـه خـرب عـن أحـدمها       چڻ  ڻچ  أهقراءة من قر ٩ 

 . )٣( چۀ  ۀ  ہڻ      ڻ  ٹ  ٹ  چ  ثم ابتدأ قوله}وبالوالدين إحسا�ا{ الوالدين قد تناهى عند قوله
  وأسـقط  ، قـدمهما  لت وكنايـة عنـهما  ، فاحلجـة ملـن أثبـت األلـف أ�ـه جعلـها ضـمريا للوالـدين         : " وأما توجيهها 

 ١٢   ، وبــين الفعــل معهــا، وأتــى بنــون التأكيــد الشــديدة ، النــون الــيت هــي عالمــة اإلعــراب لــدخول حــرف الشــرط  

 چۀچ واحلجة ملن طـرح األلـف أ�ـه صـاغ الفعـل لقولـه      ، وكسرت تشبيها بنون األثنني ، ألهنا ما�عة من اإلعراب 

************************** 
 ) . ٣/٢٣٧(إعراب القرآن للنحاس  )٢(
، واإلحتــاف ) ٦/٢٩(وأبــو حيــان  ) ٢٠/١٥٠(، والــرازي ) ٢/٣٥٦(، والزخمشــري ) ٣/٢٣٤(املعــا�ي للزجــاج  : ينظــر  )٣(
 )٢٨٢. ( 
 ) .١٥/٦٢(جامع البيان  )١(
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ألهنا قلما تدخل على فعـل إال  ، يدة لدخول إما على الفعل وأتى بالنون الشد، بتعدى الفعل إليه  و�صب الكرب
 . )١(" أتى فيه بالنون الشديدة للتأكيد

 ٣ :الــــــرتجـــــــــيـــــــــــح 

القراءاتان ثابتتان ، وكالمها له وجه صحيح ، ومراد النحاس ومـن وافقـه يف تقـديم قـراءة األكثـر إمنـا هـو مـن         
 . فمعناها أقوى ، وا تعاىل أعلم  حيث املعنى ال من حيث الثبوت ،

 ٦   ] .٢٣/اإلسراء [ چہ  ہ  ہ   ه  ه  ه  ه  ے  ے   ۓ چ  ٹ ٹ 

 ).أُف ( ذكر أقوال أهل التفسري واللغة يف : مسألة 
 قال النحاس رمحه ا:" ٢(ال تستقذرمها كما كا�ا ال يستقذرا�ك:" وى عن جماهد أ�ه قال ر( . 

لــه  فّأُ: والنــاس يقولـون ملــا يسـتثقلو�ه   ،   ال تســتثقلهما وال تغلـظ عليهمــا يف القـول   :أهــل اللغـة   دواملعنـى عنـ   ٩ 

ــار  : وأصــل هــذا   ــه الغب ــع علي ــه �فخــه    ، أن اإل�ســان إذا وق ــأذى ب إن : وقيــل ، )١( فأُ: فقــال ، أو شــيء يت
 )أف  (وإن التُ، األظفار  وسخالش فيء احلقري  ،األذن خِحنو وس )٢( . 

************************** 
 . )١/٢١٦(احلجة البن خالويه  )٢(
وفـتح  ، ) ٥/٢٣(حنـو ذلـك ، كـزاد املسـري     ، وينظـر عامـة كتـب التفسـري فقـد ذكـروا       ) ٣٩٩(وحجة القراءات البن زجنلـة   
 ) .٦٩ - ١٥/٦٨(، والتحرير والتنوير ) ٣/٢٤٧(القدير  
 
 
 ) .٥/٢٥٨(، وينظر الدر ) ٧/٢٣٢٣(، وابن أبي حامت ) ١٥/٦٤(أخرجه بنحوه الطربي  )١(
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 . )٣(" ألول أعرفوالقول ا
 :الــــــــــــدراســـــــة 

 ٣ :قولني ألهل اللغة ) األُف(ذكر أبو جعفر النحاس رمحه ا يف معنى 

الشيئ الذي يستثقله اإل�سان ويتأذى منه أياً كان ، وقول جماهد رمحه ا داخل فيه ، ) األُف ( أن : فاألول 
 .هلما ما يدل على ذلك من التأفف وما فوقه فإ�ه إذا تأذى من والديه واستقذرمها قال 

 ٦ . وسخ األظفار ) األُف ( أن : والثا�ي 

وبالنظر يف أقوال املفسرين ، يتبني أهنـم علـى القـول األول ، أل�ـه أعـم  وأشـهر يف اللغـة ، فقـد ذكـر الزجـاج أن           
جعـل ا تعـاىل   و "التسـخط منـهما   ، واالستقذار هلما مـن التـربم و  )٤( "ال تقل هلما ما فيه أذى بتربم  "معناه  

************************** 
والـثعليب  ، ) ٢/٣٠٧(حبـر العلـوم للسـمرقندي    ، و) ٣/٢٣٤(، ومعا�ي القـرآن للزجـاج   ) ١/٣٧٤(ألبي عبيدة ااز : ينظر  )٢(
 .وغريها ) ٢/٣٥٧(، والكشاف ) ٦/٩٢( 
ــل  : ينظــر )٣( ــرآن  ) ٣١(العــني للخلي ــردات ) ١/٣٤٧(، جمــاز الق ــره الســمعا�ي  ) ١٩(، املف ــرازي  عــن  ) ٣/٢٣٢(، وذك ، وال
 ).٢٠/١٥١(األصمعي  

 ).٤/١٤٠(معا�ي القرآن  )٤(

ــه   )١( ــرآن وإعرابـ ــا�ي القـ ــر ) ٣/٢٣٤(معـ ــل : ، وينظـ ــثعليب ) ٢/٢٥٤(تفســـري مقاتـ ــمعا�ي ) ٦/٩٢(، والـ ، ) ٣/٢٣٢(، السـ
 ) . ٢/٣٥٧(والكشاف  
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فهـذا هـو   ، وهي مثـال األعظـم منـها واألقـل     ، هذه اللفظة مثاال جلميع ما ميكن أن يقابل به اآلباء مما يكرهون  
 .)١( مفهوم اخلطاب الذي املسكوت عنه حكمه حكم املذكور

 ٣ . ود يف اآلية وأما القول الثا�ي فهو ذكر بعض ما دل عليه اللفظ يف اللغة ال أ�ه هو املقص

 :الــــــرتجـــــــــيـــــــــــح 
يريـد بـاألف الـردئ مـن     :"  والراجح ما عليه مجهور أهل التفسـري واللغـة ملـا تقـدم ، وقـد قـال ابـن عبـاس         

، فيدخل يف اآلية كل ما ميكن وقوعـه مـن الولـد     )٢("أماتكما ا ، أراحين ا منكما: الكالم ، أن تقول هلما  ٦ 

 .)٣(والديه ، مما ال يصح أن يقابلهما به ، وخباصة يف حال الكرب  يف جنب
 ] .٢٤/اإلسراء [ چۆ  ۆ  ۈ  ۈ ٷ   ۋچ    ٹ ٹ

 ٩ .ذكر أقوال أهل العلم يف هذه اآلية بني النسخ واإلحكام : مسألة 

 يف هذه ثالثة أقوال للعلماء ": قال النحاس رمحه ا  : 
 . ز ملن كان أبواه مشركني أن يرتحم عليهماوال جيو، هو منسوخ بأن هذا جممل  -

************************** 
قــول جماهــد داخــل يف   وقــد أشــار إىل قــوهلم يف األف إ�ــه وســخ األظفــار ، وذكــر أن   ) ١٠/٢٧٩(احملــرر الــوجيز : ينظــر  )٢(
ذكروا فقد )    ١٥/٧٠(والتحرير والتنوير  ،) ١٠/٢٤٢(، والقرطيب ) ٢٠/١٥١(، والتفسري الكبري  ما تقتضيه اآلية مجلة  
 . حنو ذلك  
 ) .١٠/٢٤٢( ، وذكر القرطيب حنوه عن أبي رجاء العطاري ) ٣/١٠٣(، والواحدي ) ٢/٢٥٤(ذكره مقاتل  )٣(
،) ١٠/٢٤٢(، والقـــــرطيب ) ٢٠/١٥١(، والـــــرازي ) ٣/٢٨٦(، والبغـــــوي ) ٣/٢٣٢(تفســـــري الســـــمعا�ي  : وينظـــــر  )٤(
ــثري  ) ٢/٣١١(، والنســفي ) ٣/٤٣٩(والبيضــاوي   ــن ك ــو ال) ٣/٣٧(، واب ، )١٥/٥٥(، واأللوســي ) ٥/١٦٦(ســعود ، وأب
 ) .١٤/٧٠(، وابن عاشور ) ٤/٢٧١(، والسعدي ) ١٠/٢١٨(، والقامسي )٣/٢٤٧(والشوكا�ي  
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 .فإذا ماتا مل جيز ، ومنهم من قال جيوز هذا إذا كا�ا حيني  -
واآلية حمكمة مسـتثنى منـها   ،  كان أو ميتاً ال جيوز أن يرتحم على كافر وال يستغفر له حياً: ومنهم من قال  -

 ٣ .الكفار 

، )٣(حـدثنا عبيـدا  : قـال  ، بـن إسـحاق  )٢(ثنا إبـراهيم حـد : قـال ،  بـن جماشـع  )١(رحدثنا جعف: قال أبو جعفر
  �سخ منه چۋ       ٷ   ۈ     ۈ ۆ  ۆ  چ :  عن قتادة  )٥(عن سعيد، )٤(حدثنا يزيد  :قال 

ــا مشــركني      ، حــرف واحــد  ــه إذا كا� ــول ، ال جيــوز ملســلم أن يســتغفر ألبوي ــا�ي   : ال يق ــا ربي ــا كم  ٦   رب ارمحهم

ٿ   ٿ ٿچقـال ا عـز وجـل    ، هلمـا قـوال معروفـا     وليقـل ، الذل من الرمحـة  ولكن ليخفض هلماجناح ، صغريا 

  .)٦(]٢٤/االسراء[ چۆ  ۆۈ  ۈٷ   ۋچ  فنسخ هذا ]١١٣/التوبة[ چڤڤڦ ٹڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ

************************** 
 .ه فيما وقفت عليه من كتب الرتاجم مل أقف علي. جعفر بن جماشع   )١(
 )هـ٢٨٥(إبراهيم بن إسحاق احلربي ، أمام يف اللغة والزهد ، عارف بالفقه ، حافظاً ، صاحب الغريب ، مات سنة  )٢(
 ).١٣/٣٥٦(، السري ) ٤٠ -٦/٢٧(، تاريخ بغداد ) ٨/٨٩(ثقات ابن حبان  

 ).٢٣٥(لشيخان وغريمها، ثقة ثبت ، مات سنة عبيد ا بن عمر بن ميسرة القواريري ، روى عنه ا )٣(
 ) .٦٤٣(، التقريب ) ١٩/١٣٠(، هتذيب الكمال ) ٨/٤٠٥(ثقات ابن حبان  
 ).هـ  ٢٠٦( يزيد بن هارون بن زاذان الواسطي ، روى عن ابن أبي عروبة وغريه ، ثقة متقن عابد ، مات سنة  )٤(
 ) .١٠٨٤(، والتقريب  )٣٢/٢٦١(، وهتذيب الكمال ) ٩/٢٩٥(اجلرح والتعديل  
 ).هـ١٥٦(سعيد بن أبي عروبة مهران البصري ، ثقة حافظ ، له تصا�يف ، من أثبت الناس يف قتادة ، مات سنة  )٥(
 ).٣٨٤(، التقريب ) ١١/٥(، هتذيب الكمال ) ٢/٢٠٤(تاريخ الدوري  
 .يل أصحاب القول األول ، وهذا دل) ٥/٢٦٠(الدر . ، وينظر الدر ) ١٩٠(�واسخ القرآن البن اجلوزي  )١(
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  عــن ابــن عبــاس ، واحتجــوا حبــديث ســعيد بــن جــبري ، قــول مجاعــة مــن أصــحاب احلــديث :  والقــول الثــا�ي
واحتجـوا  ، )١("فلما مات وتبني له أ�ه عدو ا تـربأ منـه   ، غفر ألبيه حتى مات يست مل يزل إبراهيم : " قال 

ــري ــن )٢( حبـــديث الزهـ ــهل عـ ــول ا   )٣(سـ ــعد أن رسـ ــال ،  بـــن سـ ــإهنم ال   (: قـ ــومي فـ ــر لقـ ــهم اغفـ اللـ ٣ 

 .)٤(") يعلمون
 چڤڤڦ ٹڤڤٿ ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چ قــال ا عــز وجــل ، يــدل علــى صــحته ظــاهر القــرآن والقــول الثالــث

 ٦ .  ]١١٣/التوبة[

************************** 
ــاىل             )٢( ــه تعـ ــاس يف قولـ ــن عبـ ــن ابـ ــة عـ ــي طلحـ ــن أبـ ــق ابـ ــن طريـ ــوخ  مـ ــخ واملنسـ ــد يف الناسـ ــو عبيـ ــرج أبـ ڃ  ڃ              چ  :أخـ

عـــــــــن جماهـــــــــد  ، وأخرج حنوه " ملا مات أمسك عن االستغفار له ":، قال ] ١١٤/التوبة[اآلية   چ...چ  چ     چ 
 ) .٤٢ -١٠/٤١(الطربي : ، وينظر )٢٨٤-٢٨٣(

 ).١٢٥(حممد بن مسلم بن عبيد ا بن شهاب ، أحد األعالم ، إمام متقن فقيه حافظ ، مات سنة : الزهري هو  )٣(
 ) .٨٩٦(، والتقريب ) ٥/٣٢٦(، والسري ) ٢٦/٤١٩(، وهتذيب الكمال ) ٨/٧١(اجلرح والتعديل  

 ) .هـ ٩١(من مات باملدينة منهم ، تويف سنة  سهل بن سعد بن مالك اخلزرجي ، من مشاهري الصحابة ، وآخر )٤(
 .  )٣/٢٠٠(، واإلصابة ) ٢/٣٢٠(، وأسد الغابة ) ٢/١٠٩٤(االستعاب  
ــان يف صــحيحه      )٥( ــن حب ــن ســعد أخرجــه اب ــي ) ٣/٢٥٤(حــديث ســهل ب ــتح  ) ٦/١٢٠(، والطربا� ) ٧/٣٧٣(، وينظــر الف
 .، وهذا دليل أصحاب القول الثا�ي ) ٣٨٤٧( عند شرح احلديث  
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ومـع هـذا   ، وخيـرب أن ا عـز وجـل ال يغفـر الشـرك      ،  مل يـزل مـن أول أمـره يـدعو إىل ا     وأيضا فإن النيب 
وإذا لقيتمــوهم يف طريــق فاضــطروهم إىل ، ال تبــدءوهم بالســالم  (:يف النصــارى وهــم أهــل كتــاب  فيقــول 
 ٣ .) ١() أضيقه

ستَفكيف ي   غفر ملـن هـذه حالـه أو يجـل أو ب وأيضـا فـإن الشـرك أعظـم الـذ�وب      ؟ ، عظـم بالـدعاء لـه بالرمحـة    ي
 .؟ فكيف يدعى ألهله باملغفرة، )٢(وأشدها

 ٦ .وال ينسخ إال ما أبيح أو فرض ، ومل يصح أن ا أباح االستغفار للمشركني وال فرضه 

إن أبــاه : فقــد قيــل ، ]١١٤/التوبــة[ چچ ڇ  ڇ ڇ  ڇ        چ  چ      ڃ  ڃچفأمــا قــول ا عــز وجــل  
 .)٣( االستغفار له    فلما مل يظهر إسالمه ترك ، وعده أن يظهر إسالمه فاستغفر له 

 ٩ : الــــــــــــــــــــــدراســـــــــــــــــــة 

ــة أقــوال ، األول   ــواه مشــركني أن يرتحــم عليهمــا     : ذكــر النحــاس ثالث ــة منســوخة فــال جيــوز ملــن كــان أب أن اآلي
 .)١( ، وهذا قول قتادة كما أسنده إليه النحاسسواءكان حيني أو ميتني

************************** 
، وصــحيح األدب املفــرد  ) ١١/٣٩(الفــتح : ، وينظــر) ٣٢٢(، والبخــاري يف األدب املفــرد  ) ٢١٦٧(أخرجــه مســلم ح   )١(
، املكتــــب ٢/١٤٠٥لأللبــــا�ي ، ط) ١٢٧١(، وأرواء الغليــــل يف ختــــريج أحاديــــث منــــار الســــبيل ح     ) ٣٠٧(لأللبــــا�ي  
 .وقد استوفى الشيخ رمحه ا طرقه ) ١٤١١و  ٧٠٤(اإلسالمي ، بريوت ، ويف السلسلة الصحيحة أيضاً ح  
ــه   وبين سبحا�ه أ�ه الذ�ب الذي ال يغفر لصاحبه إذا ] ١٣/لقمان[ چڦ  ڄ    ڄ  ڄچ    ٹ ٹكما )٢(    ٹ   ٹمــات علي

 ].١١٦،  ٤٨/النساء [ چٹ  ٹ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  چ 
ــة   ، وابن ) ٢/٩١(، والسمرقندي ) ١١/٤١(الطربي : ، وينظر يف قوله األخري  ) ١٨٥ -١٨٣(الناسخ واملنسوخ  )٣( عطيـــ
 .وغريها ) ٨/٢٧٤(، والقرطيب ) ٨/٢٩٠( 
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ــه حبــديث       القــول الثــا�يوأمــا  ــا مل جيــز ، واســتدلوا ل ــه جيــوز الرتحــم عليهمــا مادامــا حــيني فــإذا مات     فمفــاده أ�
،   لقومــه بــاملغفرة مــع شــركهم وهــم أحيــاء  فإ�ــه دعــاء مــن الــنيب  )اللــهم اغفــر لقــومي فــإهنم ال يعلمــون  (

 ٣ ألبيــه قبــل موتــه ، فلمــا مــات علــى كفــره تــرك   روي عــن ابــن عبــاس يف اســتغفار إبــراهيم وكــذلك األثــر املــ

 .)٢(الدعاء له 
أن اآلية حمكمة يف حق املؤمنني ، واسـتُثْين منـها الكفـار ، فـال جيـوز الرتحـم علـيهم حبـال ، وسـاق          :  والثالث

عـدة روايـات يقـول عـن هـذه       عليه عدة أدلة ، وهو أوفرهـا حظـاً باألدلـة ، وقـد وردت عـن ابـن عبـاس         ٦ 

 ، ولــيس مــراد ابــن عبــاس النســخ املتعــارف عليــه عنــد املتــأخرين ، بــل  )٣(" �ســختها الــيت يف بــراءة :" اآليــة  
 ٿ  ٿ       چثم استثنى ا ، فقال :" مراده التخصيص ، ألن أبا عبيد أخرج عنه هذه الرواية ، وفيها 

 ٩ .)٤( ]١١٣/براءة [  چٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  

************************** 
، وذكـــر البغـــوي  )٣٩(، وابـــن البـــازري ) ٤٤(، وابـــن حـــزم ) ١١٥(وبـــه قـــال هبـــة ا بـــن ســـالمة املقـــري يف �اســـخه    )١(
بــه ، وقدمــه أبــو حيــان     قــول ابــن عبــاس يف النســخ واكتفــوا    ) ٣/٢٤٩(، والشــوكا�ي ) ٣/٣٧(، وابــن كــثري  ) ٣/٢٨٦( 
 . وذكر القولني اآلخرين بقيل ) ٦/٣٥( 
فيـدخل  ، أن اآليـة عامـة   ) ١٠/٢٤٥(قـرطيب  ، وال) ١٠/٢٨٠(، وابـن عطيـة يف احملـرر    )٢/٣٥٧(وإليه يذهب الزخمشـري   )٢(
 ) .١/٥٦٨(فيها الكفار ما كا�وا على قيد احلياة ، فيدعى هلم باهلداية ،  والبيضاوي  
ــا ال )٣( ــرد  أخرجهـ ــاري يف األدب املفـ ــربي ) ٢٠(بخـ ــامت      ) ٦٨ -١٥/٦٧(، والطـ ــي حـ ــن أبـ ــخ ، وابـ ــال بالنسـ ــن قـ ــمن مـ ضـ
 ) .٣٢(األلبا�ي يف صحيح األدب املفرد  وحسنه، ) ١٩١(، وابن اجلوزي يف النواسخ ) ٧/٢٣٢٤( 
 ) .٢٨٣(الناسخ واملنسوخ ألبي عبيد  )١(
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وقد حتتمل هذه اآلية أن تكون وإن كـان ظاهرهـا عامـا يف كـل اآلبـاء بغـري معنـى النسـخ بـأن          : " قال الطربي 
،  وقـل رب ارمحهمـا إذا كا�ـا مـؤمنني كمـا ربيـا�ي صـغرياً       : فيكون معنى الكـالم  ، يكون تأويلها على اخلصوص

 ٣   .)١("غري منسوخ منها شيء ، هبا اخلصوص على ما قلنا فتكون مراداً

وهــذا الــذي عليــه مجــع مــن أهــل التفســري كمــا هــو اختيــار النحــاس ، أن آيــة بــراءة يف النــهي عــن االســتغفار    
 . )٢(للمشركني خمصصة هلذه اآلية ال �اسخة هلا

 ٦ :الــــرتجــــيـــــــــح   

أن ا تعـاىل   ، ويؤيـد هـذا   والقول الثالث أقوى هذه األقوال فيما ظهر يل ، والقول بالتخصيص أوىل من النسـخ 
، فهــذا يــدل علــى أهنــم مــاتوا علــى  ] ١١٣/التوبــة[ چڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ : قــال يف آيــة التوبــة 

 ٩ . كفرهم ، فكان مصريهم اجلحيم 

ملـا  ] ٤٧/مـريم [  چ ۆ  ۈ  ۈچ  لوالـده ، وقولـه   وعليه فال يدعى ملن كان على الكفر ، ودعاء إبراهيم 
ــراهيم   ــه مــن إميا كــان يرجــوه إب ــه ، وقول ــاة أبيــه  رجــاء   ] ٤/املمتحنــة[ چ�  �چ� ــه يف حي ، فهــذا كل

وكـالم النحـاس بـين       إسالمه ، وقد �ُهي عن الدعاء للمشركني يف آيـة بـراءة ، فـال يـدعى وال يسـتغفر هلـم ،        ١٢ 

************************** 
 ) .١٥/٦٨(جامع البيان  )٢(
ــنني    ) ٢/٣٠٧(السمرقندي : ينظر  )٣( ــي زمـــــ ــن أبـــــ ــمعا�ي ) ٣/١٧(، وابـــــ ــوخ  ) ٣/٢٣٤(، والســـــ ــخ واملنســـــ ، والناســـــ
البـــن اجلـــوزي ، والقـــرطيب  ) ٥/٢٦(وزاد املســـري ) ٤٣(، واملصـــفى ) ١٩١(البـــن العربـــي ، و�واســـخ القـــرآن  ) ٢/٢٨٤( 
 ).١٥/٥٧(، وذكر األلوسي كل ما قيل ) ١٥/٧٢(، وابن عاشور و�ص عليه ) ٢/٣١١(، والنسفي ) ١٠/٢٤٥( 
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 ظاهر يف هذا  ، وأما مـا ورد عـن قتـادة رمحـه ا مـن النسـخ ، فيحمـل علـى حنـو مـا حمـل عليـه قـول ابـن              
 .عباس ، فيكون من باب التخصيص ، وا أعلم 

 ٣ 

***************************** 
 
 ٦ 
 
 
 ٩ 
 
 
 ١٢ 
 
 
 ١٥ 
 
 
 ١٨ 

 ] .٢٤/اإلسراء [ چۆ  ۆ  ۈ  ۈ ٷ   ۋچ    ٹ ٹ
 .داللة السنة على أن هذه اآلية خاصة باملؤمنني ، وال يستغفر ملشرك حياً كان أو ميتاً: مسألة 

 فهـل يكـون هـذا    ، ]١١٣/التوبـة [چٹڤٿ ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چ مـا معنـى  ف: فإن قيل  ":قال النحاس رمحه ا ٢١ 

 .؟ يف العربية إال بعد االستغفار هلم
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ــل النظــر      ــذا بعــض أه ــد أجــاب عــن ه ــال ،  فق ــذا جــائز      : فق    ، جيــوز أن يكــون بعــض املســلمني ظــن أن ه
  ٠ )١(فنزل هذا، فاستغفر ألبويه ومها مشركان 

 ٣   ألن فيــه حــديثا قــد غــاب عــن هــذا ايــب حــدثناه ، جيــوز : فيــه فهــذا ال حيتــاج أن يقــال : قــال أبــو جعفــر 

حـدثنا  : قـال  ، بـن كـثري    )٤(حـدثنا حممـد  : قال ، سنان  بن )٣(حدثنا يزيد: قال ، )٢(أمحد بن حممد األزدي 
ــوري   ــفيان الثـ ــحاق ، سـ ــي إسـ ــن أبـ ــل ،  )٥(عـ ــي اخلليـ ــن أبـ ــي طالـــب   ،  )٦(عـ ــن أبـ ــي بـ ــن علـ ــال  عـ          : قـ
ألـيس قـد   : فقـال   ؟ أتسـتغفرألبويك ومهـا مشـركان   : فقلـت لـه   ، غفرألبويه ومهـا مشـركان   مسعت رجال يسـت  ٦ 

************************** 
 ) . ٤٧٣،  ٢/٤٧٢(ينظر معا�ي القرآن وإعرابه للزجاج  )١(
 . هو أبو جعفر الطحاوي شيخ النحاس ، وقد تُرجم له يف املقدمة  )٢(
 ) .هـ ٢٦٤(يزيد بن سنان بن يزيد القرشي األموي ، أبو خالد القزاز ، �زيل مصر ، ثقة ، مات سنة  )٣(
 ) .١٠٧٦(، التقريب ) ٣٢/١٥٢(، هتذيب الكمال ) ١٢/٥٥٤(، والسري ) ٩/٢٦٧(اجلرح والتعديل  
 ) .هـ ٢٢٣(حممد بن كثري العبدي ، البصري ، أبو عبد ا ، ثقة ، مات سنة  )٤(
 ) .٨٩١(، التقريب ) ٢٦/٣٣٤(، هتذيب الكمال ) ٩/٧٧(ثقات ابن حبان  
 ) .هـ ١٢٩(مكثر عابد ، مات سنة عمرو بن عبد ا بن عبيد اهلمدا�ي ، السبيعي ، ثقة : أبو إسحاق هو  )٥(
 ) .٧٣٩(، التقريب ) ٢٢/١٠٢(، هتذيب الكمال ) ٦/٢٤٢(اجلرح والتعديل  
 . مقبول ، من الثا�ية : هو عبد ا بن اخلليل احلضرمي الكويف ، قليل احلديث ، قال ابن حجر: أبو اخلليل  )٦(
 ) .٥٠٣(يب ، التقر) ١٤/٤٥٧(، هتذيب الكمال ) ٥/٤٥(اجلرح والتعديل  
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ــراهيم  چ  چ     چ  چ        ڇ  ڇ ڇ        ڃ  ڃچفنزلــت ،  فــذكرت ذلــك للــنيب   ؟اســتغفر إب

 .)١(]١١٤/التوبة[ چڇ   
 ٣ ٠ناده وصحة إس، مع استقامة طريقه ، وهذا من أحسن ما روي يف اآلية : قال أبو جعفر 

علـى أبـي طالـب     دخـل رسـول ا   : قال  )٣(عن أبيه، )٢(على أن الزهري قد روى عن سعيد بن املسيب
قل ال إله إال ا كلمة أشهد لـك  : يا عم  (:فقال ، عند موته وعنده أبو جهل وعبدا بن أبي أمية بن املغرية 

 ٦ فأقبـل الـنيب    ؟ أترغـب عـن ملـة عبـداملطلب     : فقال له أبو جهل وعبدا بـن أبـي أميـة    ،  هبا يوم القيامة

               ى أن يقــــول ال إلــــه إال ا بــــوأَ، علــــى ملــــة عبــــداملطلب  :فكــــان آخــــر كلمــــة قاهلــــا ، ومهــــا يعارضــــا�ه 

************************** 
ــن عمــرو البصــري ، ت     حســنهو) ٥/٢٦٢(، والرتمــذي ك التفســري  ) ١٣٠،  ١/١٩٩(أخرجــه أمحــد   )١( ــزار أمحــد ب ، والب
 هـ ، مؤسسة علوم القرآن ١/١٤٠٩حمفوظ الرمحن زين ا ، ط/ ت د ) ٨٩٣(ح ) ٣/١٠٨(، يف مسنده ) هـ ٢٩٢( 
) ١١/٣٢(، والطــربي يف تفســريه ) ١/٢٨٠(أبــو يعلــي يف منســده  ، و) ١/٦٥٥(بــريوت ، والنســائي يف الكــربى ك اجلنــائز   
ــي حـــامت     ــند أمحـــد        وصـــححه) ٢/٣٦٥(، واحلـــاكم )٦/١٨٩٣(وابـــن أبـ ــه علـــى مسـ ــاكر يف تعليقـ ، وكـــذا أمحـــد شـ
األلبــا�ي كمــا يف صــحيح ســنن     حســنههـــ  ، طبــع و�شــر دار املعــارف ، مصــر ، و    ٣/١٣٦٨، ط) ٧٧١(ح ) ١/١١٦( 
 ) .٣/٥٧(الرتمذي  
 ).هـ ٩٠( سعيد بن املسيب بن حزن القرشي املخزومي ، أحد العلماء األثبات الفقهاء الكبار ، مات بعد  )٢(
 ).٣٨٨(، التقريب ) ١١/٦٦(، هتذيب الكمال ) ٤/٥٩(اجلرح والتعديل  

 .  هو املسيب بن حزن بن أبي وهب املخزومي ، له وألبيه صحبة ، شهد فتوح الشام ، عاش إىل خالفة عثمان )٣(
 ) .٩٤٤(، التقريب ) ٦/١٢١(، اإلصابة ) ٤/٤٠١(، وأسد الغابة ) ٣/٤٥٧(االستيعاب  
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 ، فقال رسول ا  :   عـز وجـل  أفـ ، ألستغفرن لك ما مل أ�ـه عنـك چٹڤٿ ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چ �زل ا  ،
 .)١(]٥٦/القصص[چ  ک  ک  ک  گ  گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳچ  وأ�زل يف أبي طالب

فجلـس علـى قـرب بـني     ،  كنـا مـع الـنيب    : قـال  ، وحديث مسروق عن عبدا على غري هذا يف �زول اآلية  ٣ 

قال  ؟ ا مما بكيت يا رسول:  قال له عمر، فلما قام ، ففزعنا لذلك ، فبكى حتى ارتفع حنيبه ، القبور 
ٿ  ٿ       چ   قـال فـأ�زل علـي   ، اسـتأذ�ت ربـي عـز وجـل يف االسـتغفار هلـا      ، آمنـة بنـت وهـب    على قرب  (: له 

 ٦ . )٢( ) فدخلين ما يدخل الولد لوالديه فبكيت، اآلية ] ١١٣/براءة [  چٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  

س يف ولـي ، أل�ه جيوز أن تكون اآليـة �زلـت بعـد هـذا كلـه      ، وليست هذه األحاديث متناقضة : قال أبو جعفر 
 ٠)٣(استغفر ملشرك شيء من األحاديث أن النيب 

 ٩ :الــــــــــــــــــــــدراســـــــــــــــــــــة 

 ذكر النحاس رمحه ا فيما سبق داللة القرآن على أن هذه اآلية غري منسوخة ، وأهنا حمكمة يف حق 

************************** 
ــا ، أخرجـــه البخـــاري يف مواضـــع ، ينظـــر    )١( ــائز، ح ك اجل: احلـــديث يف الصـــحيحني وغريمهـ وأطرافـــه هنـــاك ،     ) ١٣٦٠(نـ
 ).٨/٥٠٧(اري ، وفتح الب) ١١/٤١(تفسري الطربي : وينظر أيضاً ) ٢٤(ومسلم  ك اإلميان ح  
هبـــذا اللفـــظ مـــن حـــديث ابـــن مســـعود ،  ) ٣/٢٦١(، وابـــن حبـــان يف صـــحيحه ) ٦/١٨٩٣(أخرجـــه ابـــن أبـــي حـــامت  )٢(
حـديث  ، وغريهـم مـن   ) ٤/٧٦(، والبيهقـي   )٢/٣٣٦(، واحلـاكم  ) ٩٧٦(، ومسـلم ك اجلنـائز   ) ٢/٤٤١(وأخرجه أمحد  
 .لأللبا�ي ) ١/٢٦٢(نن ابن ماجه صحيح س: وينظر . ية أبي هريرة ، وليس فيه ذكر �زول اآل 

   ٠) ١٨٥ -١٨٣(الناسخ واملنسوخ  ) ٣(



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  النـهي عـن االسـتغفار للمشـركني ، وبيـان      املؤمنني ، وما قد يتوهم من عمومها قـد خـص بآيـة بـراءة الـيت فيهـا       
أن استغفار إبراهيم ألبيـه إمنـا كـان عـن وعـد أ�ـه يسـلم ، فلمـا ظهـر لـه أ�ـه عـدو  تعـاىل تـربأ منـها ، وتـرك                 

 ٣ .االستغفار له ، وعليه فال يصح أن يستغفر ملشرك حياً كان أو ميتاً 

علــى أ�ــه ال جيــوز  –لشــارحة للقــرآن املبينــة لــه وهــي ا -وهنــا يــبني النحــاس رمحــه ا الــدليل مــن الســنة ، 
   االســـتغفار ملشـــرك أبـــداً حيـــاً كـــان أو ميتـــاً ، فـــذكر حـــديث علـــي يف اســـتغفار الرجـــل لوالديـــه املشـــركني   

چ  چ     چ  چ        ڇ  ڇ       ڃ  ڃچ احتجاجاً باستغفار إبراهيم عليه السـالم ، و�ـزول قولـه تعـاىل     ٦ 

العلم من صـححه ومنـهم                 رمحه ا هذا اإلسناد ، ومن أهل  وصحح] ١١٤/التوبة[ چڇ  ڇ   
 . )١(من حسنه ، فال يقل عن درجة احلسن

 ٩   اإلســالم علــى أبــي طالــب ، وكيــف أ�ــه أبــى ومــات علــى ملــة   ثــم ســاق احلــديث اآلخــر يف عــرض الــنيب 

ــة املــذكورة يف احلــديث يف النــهي عــن االســتغفار     ــزول اآلي ــن    عبــد املطلــب ، و�    للمشــركني ، وكــذا حــديث اب
  علــى قــرب أمــه ، وبكائــه عنــده ملــا مل يــؤذن لــه يف االســتغفار هلــا ، ومــراد النحــاس   مســعود يف مــرور الــنيب 

 ١٢     رمحــه ا مــن هــذه األدلــة أن يثبــت أ�ــه مل يــرد يف شــيء مــن األحاديــث أن الــنيب صــلى ا عليــه وســلم             

 .استغفر ملشرك أبداً 
 : ــرتجـــــــيـــــــــح الــــــــــــ

والــراجح مــا ذهــب إليــه النحــاس مــن داللــة الســنة علــى أ�ــه ال يســتغفر ملشــرك ، وعليــه فاآليــة هنــا خاصــة   ١٥ 

 باملؤمنني ، وليست على عمومها يف كل الوالدين ، بل استثين الكفار بآية براءة ، وا أعلم 
************************** 

   ٠ ٣١٨ص ) ١(ينظر التعليق  ) ١(



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 . ]٢٥/اإلسراء [ چ  �      �  �  �   �ې  ې   چ    ٹ ٹ 
 ) .األَوب ( يف بيان معنى : مسألة 

   ٣    الراجعـون : ألوابـون  ا: عـن سـعيد بـن جـبري قـال      ، عـن أبـي بشـر    ، روى شـعبة   ":قال النحـاس رمحـه ا 

   . )١(] "١٧/ص[ چڀ    ڀ چ كما يف قول ا ، ىل اخلري إ
   عــن، )٤( عــن أبــي هــبرية، )٣( هليعــة حــدثنا ابــن:  قــال) ٢( عــن قتيبــة، قــريء علــى الفريــابي: قــال أبــو جعفــر

الـذي إذا ذكـر خطايـاه اسـتغفر     : األواب احلفـيظ  :"  �ـه قـال   أ عـن ابـن عبـاس    ،  )٥(بـن عبـد ا    حنش ٦ 

 .)٦("منها

************************** 
 ) .٥/٢٦١(، والدر املنثور ) ٥/٢٦(زاد املسري : ، وينظر ) ١٥/٧٠(أخرجه الطربي  )١(
 ) .هـ ٢٤٠(ثبت ، مات سنة قتيبة بن سعيدبن مجيل الثقفي موالهم ، إمام حمدث ، أخذ عنه أمحد وغريه ، ثقة  )٢(
 ) .٧٩٩(، التقريب ) ٢٣/٥٢٣(، هتذيب الكمال ) ١٢/٤٦٤(تاريخ بغداد  
 ) .هـ ١٧٤( هو عبد ا بن لَهِيعة بن عقبة املصري القاضي ، صدوق ، خلط بعد احرتاق كتبه ، مات سنة  )٣(
 ) .٥٣٨(، التقريب ) ١٥/٤٨٧(، هتذيب الكمال ) ٥/١٤٥(اجلرح والتعديل  
 ) .هـ ١٢٦( عبد ا بن هبرية بن أسعد السبئي ، احلضرمي ، املصري ، ثقة ، مات سنة : أبو هبرية هو  )٤(
 ) .٥٥٤(، التقريب ) ١٦/٢٤٢(، هتذيب الكمال ) ٥/٥٤(الثقات  

 ) .هـ ١٠٠(حنش بن عبد ا السبئي الصنعا�ي ، �زيل أفريقية ، ثقة ، مات سنة  )٥(
 ) .٢٧٨(، التقريب ) ٧/٤٢٩(، هتذيب الكمال ) ٣/٢٩١(اجلرح والتعديل  
فقــد ذكــر عــن الســلف الكــثري مــن اآلثــار يف هــذا املعنــى ،  ) ١٧٣،  ٢٦/١٧٢(الطــربي أيضــاً يف تفســري ســورة ق : ينظــر  ) ٦(
 )٥/٢٦(، وزاد املسري ) ١٠/٢٨٠(واحملرر الوجيز  



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــه تعــاىل   )١(عــن عبيــد، عــن جماهــد ، عــن منصــور ، وروى ســفيان  ــن عمــري يف قول       �  �  �   چ  ب

 .)٢("�وهبم يف اخلال ثم يستغفرون اهم الذين يذكرون ذ:" قال ] ٢٥/اإلسراء[ چ �
 ٣  األواب الــذي يــذ�ب ثــم يتــوب ثــم يــذ�ب ثــم يتــوب ثــم  :" عــن ســعيد بــن املســيب ، وروى حييــى بــن ســعيد 

 . )٣("  يتوبثم يذ�ب 
أواب  و ، آب يئـوب إذا رجـع فهـو آيـب    : واألصـل يف هـذا أ�ـه يقـال     ، وهذه األقوال متقاربة : قال أبو جعفر 

 ٦ .)٤( على التكثري

 :الــــــــــــــــــــــدراســـــــــــــــــــــة 
على ما ذكر النحاس ، وهذا املعنى جيمـع األقـوال كلـها يف تفسـري اآليـة ، فـالقول        )٥(الرجوع : األوب يف اللغة 

 ٩            ، بأ�ــــه الــــذي يســــتغفر مــــن ذ�وبــــه ، أو املســــبح أو املصــــلي أو غريهــــا ، يرجــــع إىل هــــذا املعنــــى العــــام    

************************** 
 .معدود يف كبار التابعني ، مات قبل ابن عمر ،  عبيد بن عمري بن قتادة الليثي ، ولد يف زمن النيب  )١(
 ) .٦٥١(، التقريب ) ١٩/٢٢٣(، هتذيب الكمال ) ٦/١٦(الطبقات  
، وأخرجــه الطــربي مــن طــرق عــن جماهــد ، ومــن طــرق أخــرى عــن منصــور )٢/٣٧٦(أخرجــه عبــد الــرزاق عــن جماهــد  )٢(
ربي علــى الــوجهني اللــذين عنــد عبــد الــرزاق  ، فالروايتــان واردتــان عنــد الطــ) ١٥/٧٠(عــن جماهــد عــن عبيــد بــن عمــري   
 ) .١/١٧١(، وتفسري الثوري )  ١/٣٦٠(وينظر تفسري جماهد . والنحاس  

وينظــر ، ) ٥/٢٧٠(ســيوطي هلنــاد بــن الســري  ، و�ســبه ال) ٧٠ - ١٥/٦٩(، والطــربي ) ٢/١٧١(أخرجــه عبــد الــرزاق  )٣(
 ) .١٥/٧١(، وبه قال عطاء بن يسار ، الطربي ) ١/١٧١(تفسري الثوري  

 ) .١٤٣ -٤/١٤٢(معا�ي القرآن  )٤(
 ) .٣٠(، واملفردات )٢١٥(تفسري غريب القرآن البن قتيبة : ينظر  )٥(



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

، )١(احلـديث  )..آيبـون ، تـائبون    (: كـان إذا رجـع مـن سـفر قـال        ويشهد هلذا املعنى حـديث أن الـنيب   
وأوىل  :"الراجــع ، وقــد حكــى الطــربي رمحــه ا مجلــة مــن أقــوال املفســرين مــن الســلف ثــم قــال  : فــاألواب 

 ٣   ن معصـية ا إىل طاعتـه  الراجـع مـ  ، األواب هـو التائـب مـن الـذ�ب     : األقوال يف ذلك بالصـواب قـول مـن قـال     

إمـا مـن سـفره إىل    ،  آب فالن مـن كـذا  : ال من قول القائل عإمنا هو فَ: ألن األواب ، ومما يكرهه إىل ما يرضاه 
 .)٣(، وعلى هذا املعنى مجاهري املفسرين )٢("  أو من حال إىل حال، منزله 

 ٦ : الــــــــــــــرتجـــــــيـــــــــح 

ڀ    ڀ چ  اره النحاس والطربي واجلمهور هو األظهر ، ملوافقته لظاهر القرآن يف قوله تعـاىل واملعنى الذي اخت

وأل�ــه    أي كــثري التوبــة والرجــوع ، ولداللــة الســنة علــى هــذا املعنــى كمــا يف احلــديث املتقــدم ، ] ١٧/ص[ چ
 ٩ .  )٤( املعنى املعروف يف اللغة

   چه ہ   ه  ہہ   ہںڻڻٹٹۀۀںڱ  ٹ ٹچ
************************** 

 ).١٣٤٢(ح )٢/٩٧٨(وغريه ، ومسلم ك احلج ، ) ١٧٩٧(، ح ) ١/٥٤٤(أخرجه البخاري ك العمرة  ،  )١(

 ) .١٥/٧١(جامع البيان  )٢(
، ) ٥/٢١(، واجلصـــــــــــــــــــــــــــــــاص ) ٢/٣٠٨( ، والسمرقندي )٣/٢٣٥(والزجاج ، ) ٢١٥(تفسري الغريب البن قتيبة  )٣(
ــار الطـــــربي  ، والنســـــفي  ) ٣/٣٩(، وابـــــن كـــــثري )١٠/٢٤٧(، والقـــــرطيب ) ٣/٢٣٤(والســـــمعا�ي   ــوب اختيـــ ، وصـــ
 ) .١٥/٧٥(، وابن عاشور ) ٤/٢٧٢(، والسعدي ) ١٥/٦١(، واأللوسي ) ٣/٢٤٩(، والشوكا�ي ) ٢/٢٨٤( 
 )٥/٢٦(زاد املسري . زي يف معنى األوابني عشرة أقوال ، وكلها ترجع إىل ما تقدم وقد ذكر ابن اجلو )٤(
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 ] .٣٣/اإلسراء[
 .   چۀۀہ   ہچ    ذكر أقوال املفسرين يف من توجه إليه اخلطاب يف قوله تعاىل: مسألة 

 إ: ومعنى قولـه   " إن املقتول كان منصوراً:" قال ، عن جماهد ، روى ابن كثري ":قال النحاس رمحه ا ن ا ٣ 

 . )١( ) املقتول كان منصوراًإن ويل ، فال تسرفوا يف القتل  ( وروى أ�ه يف قراءة أبي ، بوليه  �صره
وقـد  ،  فهـذا للـويل  ، أل�ه إمنا يقال ال يسرف ملـن كـان لـه أن يقتـل     ، وتكون للويل ، األبني بالياء : قال أبو جعفر 

 ٦ ٠ )٢(" ىل حتويل املخاطبةإإال أ�ه حيتاج فيه ،  جيوز بالتاء ويكون للويل أيضاً

 : الــــــــــــــــــدراســـــــــــــة 
ــ ــاء      اختل ــاقون بالي ــرأ الب ــاء علــى اخلطــاب ، وق ــراءة هــذه احلــرف ، فقــرأه بعــض القراءبالت ــى  )٣(ف يف ق     ، وعل

 ٩   قـراءة اليــاء يكــون اخلطــاب لــويل املقتــول كمــا قــال النحــاس ،  إذ أ�ــه أقــرب مــذكور ، واألصــل توجــه اخلطــاب  

   يف القــراءة بالتــاء مثــل ذلــك ، إال    إليــه ، والســياق يســعفه ، إذ أ�ــه ويل الــدم وهــو أوىل باخلطــاب ، وقــالوا        
ــوجهني  " فــال تســرف أيهــا القاتــل  " جماهــداً فقــال كمــا يف األثــر عنــه   أي القاتــل األول ، واختــار الطــربي أن ال

 ١٢ صحيحان ، وبأيهما قرأ القارئ فمصيب ، سواء كان اخلطاب للويل أو للقاتل ، فالنهي للجميع بأال 

************************** 
   ، وذكــر ابــن عطيــة اللفــظ بتمامــه     )٣/٢٣٩(، والســمعا�ي ) ٢/١٢٣" (فــال يســرفوا يف القتــل   " ذكــر الفــراء يف املعــا�ي    )١(
 . ، وهي قراءة تفسريية) ٥/٢٨٤(الدر املنثور : ، وينظر ) ١٠/٢٨٨(كما هنا  
 ) .٤/١٥١(معا�ي القرآن  )٢(
 .قراء محزة والكسائي وخلف بالتاء على اخلطاب ، وقراء بقية العشرة بالياء على الغيبة   )٣(
 ) .٢٨٣(، واإلحتاف ) ٢/٣٠٧(، والنشر ) ٣٨٠(السبعة : ينظر  
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  ، وعنـد غريهـم أن  اخلطـاب للـويل ليناسـب متـام اآليـة         )١(هـب مجاعـة   يسرفوا يف القتل والتعدي ، وإليه ذ
للقاتل فإن ختـام اآليـة ال يناسـبه ،     چ فَال تُسرِفچأو  چۀۀچإن : ، ولو قيل  چه ہ   ه چ يف قوله تعاىل

 ٣ )  ٢(فيحتاج إىل تفريق عود الضمائر وهذا خالف األصل 

 :الـــــرتجـــــيـــــح 
أن القـول بأ�ـه للـويل علـى القـراءتني       -وا أعلـم   -وال أهل العلـم وحججهـم ، يظهـر يل    وبعد هذا العرض ألق

ــده قــول ابــن عبــاس    ــيب:" يف تفســريها أقــوى وأظهــر ، يؤي عــز وجــل أ�زهلــا يطلبــها ويل املقتــول    ةٌن ٦    مــن ا 

   يف النـهي عـن اإلسـراف الـذي    أل�ـه هبـا يسـتقيم �سـق الكـالم ، فإ�ـه جـاء         )٣(" وذلـك السـلطان   ودأو القَ العقلُ
كان يفعله أولياء املقتول من قتل غري القاتل ، أو قتل أكثر من إ�سان بواحد ، أو التمثيل بالقاتل عند الظفر به، 

 ٩ . فكل هذا مما كان يفعلو�ه ، فتوجه الكالم إليهم أوىل من توجهه إىل القاتل األول ، وا أعلم 

************************** 
ــر  )١( ــربي : ينظــ ــمعا�ي ) ١٥/٨٢(الطــ ــري ) ٣/٢٣٩(، والســ ــة  ) ٢/٣٦٠(، والزخمشــ ــن عطيــ ــن) ١٠/٢٨٨(، وابــ      ، وابــ
 ).٣/٢٥٣(،  والشوكا�ي )٢/١٧١(، وابن حزئ ) ١٠/٢٥٦(، والقرطيب )٢٠/١٦٣(، والرازي ) ٥/٣٣(اجلوزي   
ــراء ) ٢/٢٥٦(تفســــري مقاتــــل : ينظــــر )٢( ــا�ي للفــ ــمرقندي ) ٣/٢٣٧(، والزجــــاج ) ٢/١٢٣(، و املعــ    ، ) ٢/٣١٠(، والســ
ــثعليب   ــدي ) ٦/٩٧(والـ ــوي) ٣/١٠٧(، والواحـ ، والعـــز ) ٤٠٢(، وابـــن زجنلـــة يف حجـــة القـــراءات    ) ٣/٢٨٩( ، والبغـ
ــان  ) ٢/٢١٨(  ــو حيــ ــثري  ) ٦/٤١(، وأبــ ــن كــ ــني )٣/٤٢(، وابــ ــامسي )٣٦٩(، واجلاللــ ــعدي ) ١٠/٢٢٦(، والقــ ، والســ
 .وضعف القول اآلخر بعدم مناسبته خلتام اآلية ) ٣/٥٠٠(والشنقيطي  ، )١٥/٩٤(، وابن عاشور )٤/٢٧٦( 
: الديــة ، وعاقلــة الرجــل عصــبته ، والقــود     : هنــا  العقــل، و) ٧/٢٣٢٩(وابــن أبــي حــامت   ) ١٥/٨١( أخرجــه الطــربي  )٣(
للشـــيخ قاســـم القو�ـــوي ت   ). ٢٩٦،  ٢٩٢(أ�ـــيس الفقهـــاء يف تعريفـــات األلفـــاظ املتداولـــة بـــني الفقهـــاء       . القصـــاص  
 .الثقافية ، بريوت  هـ ، �شر دار الوفاء ، ومؤسسة الكتب٢/١٤٠٧أمحد الكبيسي ، ط / ، ت د) هـ٩٧٨( 
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 ] .٣٣/اإلسراء [  چهہ   ه  چ      ٹ ٹ
 . ذكر األقوال يف عود الضمري هنا ، وبيان الراجح : مسألة 

 ٣ : يف الضمري مخسة أقوال   ": قال النحاس رمحه ا 

 .) ١(يكون للويل ، وهذا أوالها عند أهل النظر ، أل�ه أقرب إليه  -
ول قـد �صـر يف الـد�يا    إن املقتول كان منصوراً ، وهذا قول حسـن ، ألن املقتـ  : ، عن جماهد )٢(قال ابن كثري -

 ٦ . )٣(لـمـا أُمر بقتل قاتله ، ويف اآلخرة بإجزال الثواب وتعذيب قاتله

 .إن القتل كان منصوراً : وقيل  -
 . )٤(إن القتل ، أل�ه فعل : جيوز أن يكون املعنى : قال الفراء  -
إذا قُتــل ، وهــذا أبعــدها  إن القاتــل األول كــان منصــوراً: يكــون : والقــول اخلــامس قــول أبــي عبيــد ، قــال   - ٩ 

 .)٥( "وأشدها تعسفاً 
 : الــــــــــــــــــدراســـــــــــــة 

 ١٢ : يف عود الضمري يف هذه اآلية قوالن على ما ذكر النحاس 

************************** 
 ) .١٥/٨٣(هذا قول قتادة ، أخرجه الطربي  )١(
 .هو عبد ا بن كثري القارئ ، وقد تقدمت ترمجته  )٢(
 ) .٧/٢٣٢٩(، وابن أبي حامت ) ١٥/٨٣(وهو قول جماهد أخرجه الطربي  )٣(
 )٢/١٢٣(معا�ي القرآن . كأ�ه والذي قبله قول واحد  )٤(
 .، وهذا القول األخري يأتي ذكره يف املسألة التالية ) ٣/٢٤٠(إعراب القرآن  )٥(
 ) .٦/٤٢( ، وأبو حيان ) ١٠/٢٨٨(، وضعفه ابن عطية ) ٢/٣٦٠(وقد حكاه الزخمشري بعد القولني املتقدمني   
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أ�ـه يعـود علـى الـويل أل�ـه مظلـوم بقتـل وليـه ، وأل�ـه أقـرب ذكـراً مـن القتيـل يف سـياق الكـالم ، وبـه                 : فاألول 
  ، والــويل هـو الـذي جعــل ا لـه سـلطا�اً علــى قاتـل وليـه وحكَّمــه فيـه ، إن شـاء قتلــه وإن         تتناسـق الضـمائر   

 ٣ .)١(شاء عفا وأخذ الدية ، وهذا كاف يف ظهور النصرة للويل ، وبه قال مجع من أهل التفسري 

    ة بكثـرة الثـواب   أ�ـه يعـود علـى املقتـول ، و�صـره يف الـد�يا يكـون بقتـل قاتلـه ، و�صـره يف اآلخـر           :  والقول الثا�ي
 . )٢(، والعقاب لقاتله  له

 ٦ :الـــــرتجـــــيـــــح 

والقول األول هو الراجح ، والضمري للويل ملا ذُكر من احلجج ، وهو متضمن للقـول الثـا�ي أيضـاً ، أل�ـه إذا �صـر      
 .الويل بتمكينه من قاتل وليه كان ذلك �صراً للمقتول ، وا أعلم 

************************** 
ــاز     )١( ــدة يف اـــ ــو عبيـــ ــى ذلـــــك أبـــ ــربي ) ١/٣٧٨(�ـــــص علـــ ــمرقندي ) ١٥/٨٤(، الطـــ ــثعليب ) ٢/٣١٠(، والســـ ، والـــ
       ، وأبـــــو) ١٠/٢٥٦(، والقـــــرطيب ) ٢/٢١٨(، والعـــــز ) ٥/٣٢(، وابـــــن اجلـــــوزي  ) ٣/١٠٧(واحـــــدي ، وال) ٦/٩٧( 
ــعدي ) ١٠/٢٢٦( ، والقامسي ) ٣٦٩(واجلاللني  ، ) ٣/٤٢(، وابن كثري ) ٦/٤٢(حيان       ،) ٤/٢٧٦(، والســـــــــــــــــــــــ
 ) .٣/٥٠٠(، والشنقيطي ) ١٥/٩٤(وابن عاشور  
ــر        ــول اآلخــ ــر القــ ــع ذكــ ــول مــ ــذا القــ ــدم هــ ــراء وقــ ــاوردي ) ٢/١٢٣(الفــ ــمعا�ي ) ٣/٢٤١(، واملــ ، ) ٣/٢٣٩(، والســ
 ) . ٣/٢٥٣(، والشوكا�ي ) ٢/٣٦٠(والزخمشري  
    ، وابــــن ) ٢٠/١٦٣(، والــــرازي ) ٣/٢٨٩(، وقدمــــه البغــــوي ) ١٠/٢٨٨(، وابــــن عطيــــة )٣/٢٣٨(اختــــاره الزجــــاج  )٢(
  ) .٢/١٧١(جزئ  
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 ] .٣٣/اإلسراء [  چهہ   ه  چ      ٹ ٹ
 .رد النحاس ملا ذهب إليه أبو عبيد من أن الضمري يعود على القاتل األول : مسألة 

 ٣ : قال النحاس رمحه ا بعد ذكر األقوال يف عود الضمري يف هذه اآلية 

عـدها  إن القاتـل األول كـان منصـوراً إذا قُتـل ، وهـذا أب     : يكـون  : والقول اخلامس قـول أبـي عبيـد ، قـال      - "
 .)١( "وأشدها تعسفاً 

 ٦ : الــــــــــــــــــدراســـــــــــــة 

إن الضـمري للقاتـل األول  ، ولـذا رد النحـاس وغـريه      : ذهب أبو عبيد يف هذه املسألة مذهباً بعيداً حني قـال  
املقتـول أو   من أهل العلم هذا القول وضعفوه ، أل�ه خمالف لنسق اآلية كلها ، فسياقها يدل على أن الكـالم عـن  

عن وليه ، فقد أخرب ا تعاىل أن مـن قتـل ظلمـاً وعـدوا�اً ، فقـد جعـل ا لوليـه سـلطا�اً وحجـة فـإن شـاء             ٩ 

أخذ حقه واقتص من قاتل وليه ، وإن شاء عفا وأخذ الدية ، وأما أن يكـون الكـالم عـن القاتـل ففيـه تكلـف       
 .)٢(وبعد ، وقد ذكره غري واحد من املفسرين وضعفوه

 ١٢ :ــرتجـــــيـــــح الـــ

والراجح أن قول أبي عبيد ضعيف كما قـال النحـاس وغـريه ، ملخالفتـه لنسـق اآليـة ، ولعـدم ذكـره يف الكـالم          
 .فعود الضمري إليه فيه تعسف وتكلف ، وا أعلم 

************************** 
 ) .٣/٢٤٠(إعراب القرآن ن )١(
 ).٦/٤٢(، وأبو حيان ) ١٠/٢٨٨(، وضعفه ابن عطية ) ٢/٣٦٠(لزخمشري بعد القولني املتقدمني حكاه ا ) ٢(
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 .]٣٧/اإلسراء [ چ�    �     �  �  �  �  �  �چ   ٹ ٹ 
 . ية يف هذه اآل) اخلَرق ( يف بيان معنى : مسألة 

 ٣ : قوالن  فيه ألهل اللغة ": قال النحاس رمحه ا 

 .أن املعنى إ�ك لن تنقب األرض :  أحدمها
 ٠لن تقطعها كلها : واآلخر 

 ٦    فــالن أخــرق : ويقــال ،  )١( وهــو الصــحراء الواســعة، كأ�ــه مــأخوذ مــن اخلــرق ، وهــذا أبــني : قــال أبــو جعفــر 

 ٠ )٢( " منه وغزواً من فالن أي أكثر سفراً
 : الــــــــــــــــــــــــدراســــــــــــــــــة 

 ٩ : يف هذه الكلمة قوالن عند أهل التفسري واللغة 

أن املراد بـاخلرق �قـب األرض والولـوج يف باطنـها مـن شـدة الـدوس عليهـا ، فـاملراد أن املختـال الفـرح            : األول 
 .)٣(وبه قالت مجاعة من املفسرين بتكربه  وبطره لن يؤثر فيها ، ولن حيصل علىشيئ  بتكربه ، 

************************** 
 ) .١٤٦) (خرق (املفردات : ، وينظر ) ٢٤٠)(خرق ( العني " املفازة البعيدة : واخلرق :" قال اخلليل  )١(
 ٠) ١٥٦، ١٥٧(معا�ي القرآن  )٢(
، والــــرازي ) ٣/٢٠٢(، وابـــن العربـــي   ) ٢/٣٦١(، والزخمشــــري ) ٣/٢٤٢( ، الســـمعا�ي ) ٣/١٠٨(اختـــاره الواحـــدي    )٣(
، وابـــن جـــزئ   ) ٢/٣١٥(والنســـفي  )  ١/٥٧١(، والبيضـــاوي  )١٠/٢٦١(، والقـــرطيب ) ٢/٢١٩( ، والعز ) ٢٠/١٦٩( 
ــان  ) ١/١٧٢(  ــو حي ــو الســعود  ) ٦/٤٦(، وأب ــني ) ٥/١٧٢(، وأب ، والقــامسي ) ١٥/٧٥(، واأللوســي ) ١/٣٧٠(، واجلالل
 ) . ١٥/١٠٢(، وابن عاشور ) ٣/٥٩٢(، والشنقيطي ) ١٠/٢٢٨( 
 ).   ١٠/٢٩٦" (وليس هذا املعنى يف اآلية :" ، وقال ابن عطية ) ١/٣٨٠(وضعفه أبو عبيدة يف ااز  
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، وإليـه ذهـب مجاعـة مـن      )١("خرقْـت األرض إذا قطعتـها حتـى بلغـت أقصـاها      " لن تقطعهـا كلـها ،  :  الثا�ي
 ) ٢(املفسرين وأهل اللغة 

 ٣ :الـــــرتجـــــيـــــح 

ــر يل   ــذي يظه ــم  -وال ــل     -وا أعل ــر خــرق األرض يف مقاب ــو األرجــح ، وذك ــول األول ه ــوغ اجلبــال   أن الق      بل
أن معنـاه لـن جتعـل فيهـا خرقـا بدوسـك هلـا وشـدة          وأظهـر القـولني عنـدي   :" يقويه ، وهلذا ، قال الشـنقيطي  

 ٦ ضـعيف     املختـالَ  أي أن املتكـرب  چ  �    �     �  �چ ويدل هلذا املعنى قوله بعده، وطئك عليها 

حقري عاجز تؤثر فيها     فاألرض اليت حتتك ال تقدر أن، فيهما أ�ت عاجز عن التأثري ، بني مجادين  حمصور ،
، وال تتكـرب     ، فـاعرف قـدرك   ، واجلبال الشاخمة فوقك ال يبلغ طولك طوهلا ، خرقها بشدة وطئك عليها تف

 ٩ .)٣("وال متش يف األرض مرحا

************************** 
 ).٢/١١٤٣) (خرق (، ولسان العرب ) ٢٤٠) (خرق (العني   )١(
ــدة يف اــاز    )٢( ــار أبــي عبي ــثعليب )٣/٢٤٠(، والزجــاج ) ١٥/٨٨(، والطــربي ) ١/٣٨٠(وهــو اختي ــن ) ٦/١٠٠(، وال ، واب
 ) . ٣/٢٨٠(، والشوكا�ي )٥/٣٦(، وابن اجلوزي ) ١٤٦(، والراغب )٣/٢٩٠(، والبغوي )١٠/٢٩٥(عطية  
 ) .٣/٥٩٢(أضواء البيان  )٣(
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 ].٣٨/اإلسراء[ چ�  �  �  �   �  �  �ٹ ٹ چ
 .املفسرين فيها ، وأقوال   چ�چالقراءات الوارة يف : مسألة 

 چ  :جل ثنـاؤه   وقوله  ": قال النحاس رمحه ا�  �  �  �  �  �  �چ    :  ويقـرأ ،  چ  �٣   

 . )١(چ  �  �  �  سيئَةً    �  �
، وسـيئة       وأشـياء حسـنة   ] ٢٦/اإلسـراء [ چ�  �  �  �چأل�ه قد تقـدم قولـه   ، األول أبني : وقيل 
 ٦ .  )٢( " مكروهة: وأيضا فإ�ه مل يقل ،  چ  �  �  �  � �  �  �چ :فقال 

 : الــــــــــــــــــــــــدراســــــــــــــــــة 
  هـذه اآليـة فيهـا قراءتـان ، وقـد ذكـر أهـل التفسـري والتوجيـه يف معناهـا أوجهـا ، مـن أقرهبـا أن يكـون املعنـى                

السـيئ إىل الضـمري ، فمـا كـان منـه       عموم ما تقدم ذكره مـن األمـر والنـهي ، أل�ـه أضـاف     : على القراءة األوىل  ٩ 

  سيئاً فإ�ه مكروه عنـد ا تعـاىل ، فيـدخل فيـه التـأفف والنـهر للوالـدين ، والتبـذير ، والبخـل واإلسـراف إىل          
اخـتص     ليشمل مـا تقـدم ، ثـم     چ�چآخر ما ذكر ، وأما احلسن فهو حمبوب إليه سبحا�ه مأمور به ، فقال 

ــه ا   ــيئاً فَوجـ ــان سـ ــا كـ ــره مبـ ــن   الكـ ــال مـ ــالم متصـ ــون الكـ ــه ، ويكـ ــالم إليـ  ١٢ چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چلكـ

كـل  : ومعنـاه  ، )سـيئَاتُه   �  �  �( إىل متام هذه اآلية ، وأيدوا هذا القول بقراءة أبـي  ] ٢٣/اإلسراء[
 ما تقدم شرع من ا تعاىل ، فما أمرمت به فافعلوه ، وما هنيتم عنه فا�تهوا فهو من 

************************** 
 . �افع القراءة األوىل قراءة الكوفيني وابن عامر  ، والقراءة األخرى قراءة أبي عمرو وابن كثري و )١(
 ) .٢٨٣(، واإلحتاف ) ٣٠٧(، والنشر ) ٣٨٠(السبعة : ينظر  
 ).٤/١٥٨،١٥٧(معا�ي القرآن  )٢(
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 .)١(إىل ا تعاىل السيئات املكروهة 
، ألن معنـى املكـروه   ) سـيئة مكروهـا  ( وأما على قراءة أبي عمرو ومن وافقه  فال يصلح أن يقال كل ما تقدم 

 ٣ : احلرام  ، وليس املكروه عند الفقهاء  ، ولذا ففي اآلية وجهان 

ى ا عنـه ، فناسـب   إىل هذه اآلية كله مما هنـ ] ٣١/اإلسراء[ چچ  چ   چچأن يكون من قوله تعاىل :  األول
 . )٢(أن ختتم هذه املنهيات هبذه اآلية على هذا القراءة ، وهنا ال إشكال يف املعنى

 ٦  �    �  �چ  أن الكالم املتقدم قد تضمن مأمورات ومنهيات ، وا�تهى الكالم عنـد قولـه تعـاىل   :  والثا�ي

  �   ���  �  �  �  �  �چ ، ثـم اسـتأ�ف كالمـا جديـداً بقولـه تعـاىل        ] ٣٥/اإلسـراء [ چ�

    �     �  �  �  � � �  ��  �  �  �    � *   ي  ي   ی  ی  � � �  �

 ٩ . )٣(وجاءت هذه اآلية خامتة هلذه املنهيات وعلى هذا الوجه فال إشكال أيضاً] ٣٧-٣٦/اإلسراء[ چ�

 .)٤(ومن املفسرين من ذكر الوجهني دون ترجيح
 :الـــــرتجـــــيـــــح 

************************** 
ــراء   )١( ــه الفـ ــربي  ) ٢/١٢٤(قدمـ ــه ذهـــب الطـ ــاج ) ١٥/٨٩(، وإليـ ــي  ) ٣/٢٤٠(، والزجـ ــن العربـ ــن ) ٣/٢٠٣(، وابـ   ، وابـ
، )٣/٤٤(، وابـــن كــــثري  ) ٢/١٧٢(ئ ، وابـــن جــــز ) ١٠/٢٦٢(، والقــــرطيب ) ٢٠/١٧٠(، والـــرازي  ) ٥/٣٦(اجلـــوزي   
 ) .٤/٢٧٩(، والسعدي ) ١٠/٢٢٩( والقامسي  
 ) .٣/٤٤(، وابن كثري ) ١٠/٢٦٢(القرطيب : ينظر  )٢(
 ) .١٠/٢٦٢(ينظر القرطيب أيضاً  )٣(
، والنســـــفي ) ٦/١٠٠(، والثعـــــاليب ) ١٠/٢٩٦(، وابـــــن عطيـــــة ) ٣/٢٠٣(، وابـــــن العربـــــي ) ٣/٢٤٢(كالســـــمعا�ي  )٤(
 ) .٤٠٣(، واحلجة البن زجنلة ) ٢١٧(احلجة البن خالويه : ، وينظر ) ١٥/١٠٥(، وابن عاشور  )٢/٢٨٧( 
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صحيحتان ، ولكل منهما وجه ميكـن احلمـل عليـه ، وإن كـان معنـى القـراءة األوىل أوسـع وأمشـل          والقراءتان 
فناسب ما تقدم ، ولذا رجحه من رجحه من املفسـرين   چ�  چ لكل ما تقدم ، ويشهد له ختم اآلية بـــقوله

 ٣ .وغريهم ، وا أعلم 

 
***************************** 

 ٦ 

 
 
 ٩ 

 
 
 ١٢ 

 
 
 ١٥ 

 
 

 ١٨ ].٣٨/اإلسراء[ چ�  �  �  �   �  �  �ٹ ٹ چ
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 .ذكر من اختار هذه القراءة ووجه احتجاجهم ، وقول النحاس يف ذلك : مسألة 
 چ واختار أبو حامت وأبو عبيد وأبو إسحاق ":قال النحاس رمحه ا�  �  �   �  �  �  �چ  ،

واحـتج أبـو   ، چهے  ے   ۓچ ، ومنها]٢٣/اإلسراء[ چڱںچفاحتجوا بأشياء قد تقدمت حسانٍ منها  ٣ 

 .ومل يقل مكروهة  چ�چ حامت بقوله
   ال يلــزم مــن هــذه االحتجاجــات شــيء ، ألن األشــياء احلســان تقــدمت يف بــاب األمــر ، ثــم   : قــال أبــو جعفــر 

ومل يقــل     چ�چ: ملــا �ُهــي عنــه ، وقــال   چ�  �  �  �   �  �  �چجــاء النــهي فجــاء بعــده   ٦ 

 .)١( " مكروهة ، أل�ه عائد على لفظ كل
 : ــــــــــــــــــــــدراســــــــــــــــــة الــ

 ٩    هــذه املســألة بقراءاهتــا واخــتالف املفســرين فيهــا قــد تقــدمت يف ســابقتها ، فقــد ذكرهــا يف املعــا�ي ورجــح     

هذه القراءة وبني توجيهها ، ثم ذكرها هنا ورجح الوجـه �فسـه ، لكنـه بـين أن بعـض مـن اختـار هـذه القـراءة           
أشـياء حسـان ، ثـم هنـى ا عـن السـيئ مـن ذلـك هبـذه اآليـة ، فـرد النحـاس هـذا وذكـر أن               احتجوا بـذكر  

ــين أن     تعــاىل هبــذه اآليــة ، وب األشــياء احلســان قــد تقــدمت يف بــاب األمــر ، ثــم جــاءت النــواهي فختمهــا ا ١٢ 

 . چ�چ ليس بالزم أيضاً ، أل�ه عطفه على چ�چاحتجاج  أبي حامت بقوله تعاىل 
  :ـــــيـــــح الـــــرتج

 ١٥ .تقدم يف املسألة اليت قبلها 

 ] .٤٤/اإلسراء[ چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ٹ  ٹٹ ٹ چ 
************************** 

 ) .٣/٢٤٢(إعراب القرآن  )١(
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 .ذكر أقوال املفسرين يف عموم االتسبيح املُخْبرِ به هنا : مسأله 
 وأ�ه خالقهتس: قيل  ":قال النحاس رمحه ا بيحه لداللته على قدرة ا. 

 ٣ ٠ وإن من شيء فيه الروح إال يسبح حبمده: كرمة على أن املعنى وأكثر أهل التفسري منهم ع

 . )١(" چ ۀڻ   ڻ  ٹ  ٹ چ :أل�ه قال ، وهذا القول أوىل : قال أبو جعفر 
 : الــــــــــــــــــــــــدراســــــــــــــــــة 

 ٦ : ذكر أهل التفسري يف هذه اآلية عدة أوجه  

  داللتـها علـى خالقهـا سـبحا�ه ، فـإن اإل�سـان املُعتبِـر إذا رأى بـديع صـنع           أن التسبيح املذكور إمنا هـو  :األول 
 .)٢(ا فيها محله ذلك على التسبيح ، ال أهنا هي تسبح 

هـو تسـبيح خـاص بـذوات     : أن التسبيح حقيقة ، وعلى هذا أكثر أهل التفسري ، إال أن بعضهم قـال   :الثا�ي  ٩ 

ــهم احلســـ    ــع مـــن الســـلف منـ ــال مجـ ــه قـ ــروح ، وبـ ــادة   الـ ــول قتـ ــادة وغريهـــم ، ومـــن ذلـــك قـ       ن وعكرمـــة وقتـ
 ، وهبذا القول قالت مجاعة )٣(" ما من شيء يف أصله األول لن ميوت ، إال وهو يسبح حبمده: " والسدي 

 ١٢ )١(من املفسرين 

************************** 
 ) .٣/٢٤٣(، وذكره يف اإلعراب ) ٤/١٥٩(معا�ي القرآن  )١(
 .واختار هذا مجع من املفسرين ، والتسبيح عندهم تسبيح داللة ، ال أهنا هي تسبح بذاهتا  )٢(
، وأبـــو الســـعود ) ١/٥٧٢(، والبيضـــاوي ) ٢٠/١٧٤(، والـــرازي ) ٢/٣٦٢(والزخمشـــري  ، ) ٣/١٠٩(الواحدي : ظر ين 
 ) .١٥/١١٤(، وابن عاشور ) ٥/١٧٥( 
ــرزاق    )٣( ــدر  ) ٩٣-١٥/٩٢(، والطــربي )٢/٣٧٩(ينظــر تفســري عبــد ال فقــد مجــع الكــثري مــن   ) ٢٩٥ -٥/٢٨٩(، وينظــر ال
 . وغريه من املفسرين آثار السلف اليت ذكرها الطربي  
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    هــو عــام يف كــل مــا خلقــه ا تعــاىل مــن ذوات األرواح وغريهــا، وورد عــن بعــض         : وقــال طائفــة أخــرى   
   ال يعــينب أحــدكم دابتــه وال :"  األســطوا�ه تســبح والشــجرة تســبح ، وقولــه  :" يضــاً، كقــول عكرمــة الســلف أ

ــه ، فــإن كــل شــيء يســبح حبمــده   ــه    )٢(" ثوب ــة ، فقول ــة ظــاهرة مــن اآلي ــة علــى هــذا القــول قوي  ٣     ڳ  چ  ، واألدل

ڻ   ڻ   چ، وقولـه   عام يف كل شيئ مما له روح ومما ليس كذلك چڱ  ڱ چعام ، وكذا] ٤٤/اإلسراء[  چڳ

يبني أن هلا تسبيحاً على حنوٍ ما ، ال يفقه البشر ، وال يعلمون كيفيته ، ولكنـه تسـبيح ، وقـد قـال ا      چۀٹ  ٹ
فـذكر ا للجبـال تسـبيحاً ، واألصـل     ] ١٨/ص [  چٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿچ   تعاىل عن داود  ٦ 

، وقـال  ]٧٤/البقـرة  [  چڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆچ  محل اللفظ على ظاهره ، وقال ا تعاىل عـن احلجـارة  
مبكـة   إ�ي ألعرف حجـراً ( : ويشهد له من السنة أدلة منها قول النيب ] ٩٠/مريم[ چۋ   ۅ  ۅچ سبحا�ه 

اليسـمع صـوت املـؤذن جـن وال إ�ـس وال       (: ، وقـال  )٣() إ�ـي ألعرفـه اآلن  ، بعـث  كان يسلم علي قبل أن أُ ٩ 

 .)٤() شهد له يوم القيامة             إال ، شجر وال حجر 

************************** 
 ).٢/٢١٩(، وتبعه العز ) ٣/٢٤٥(، وقدمه املاوردي ) ٢/٣١٢(وهو اختيار السمرقندي  )١(
 ) .٢٩٥ -٥/٢٨٩(، والدر ) ٩٣-١٥/٩٢(ينظر الطربي  )٢(

 .وغريمها ) ٢٢٧٧(، ومسلم ، ك  الفضائل ، ح ) ١٠٥، ٩٥،  ٥/٨٩(رواه أمحد  حديث جابر بن مسرة  )٣(

ويسـتغفر لـه   " من حـديث أبـي سـعيد اخلـدري ، ويف حـديث أبـي هريـرة عنـده أيضـاً          ) ١/٢٤٠(ماجة ك األذان  رواه ابن )٤(
صــــدى  فإ�ه اليسمعع " ، ويف رواية البخاري ) ١/١٢٢(وصححه األلبا�ي يف صحيح سنن ابن ماجة "كل رطب ويابس  
         ) ١/٦٩(خرجـــــه مالـــــك يف املوطـــــأ ، وأ) ٦٠٩(ك األذان ح " صـــــوت املـــــؤذن جـــــن وال إ�ـــــس وال شـــــيء إال شـــــهد  
 .يدل على العموم ) شيء(ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي ، �شر دار الكتب العلمية ، وقوله يف الروايتني  
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  )١(" لقد كنا �سمع تسبيح الطعام وهو يؤكل ": وقال ابن مسعود  
وإذا ثبـت ذلـك يف مجـاد واحـد جـاز يف مجيـع        :"وساق القـرطيب أقـوالً أخـرى عـن السـلف تؤيـده ، ثـم قـال         

 ٣    وغــريه هــو عــام وكــذا قــال النخعــي ، اجلمــادات وال اســتحالة يف شــيء مــن ذلــك فكــل شــيء يســبح للعمــوم   

 . )٢(" واحتجوا باألخبار اليت ذكر�ا، فيما فيه روح وفيما ال روح فيه حتى صرير الباب 

وأجاب أصحاب هذا القول عن القول األول بأ�ه لو كان التسبيح داللة املخلوقات على خالقها لكان أمراً  يفْقَه 
وداللتها على اخلـالق سـبحا�ه   ،  چۀڻ   ڻ  ٹ  ٹ چلكل أحد أو لكل �اظر معترب ، وهذا ال يوافق قوله تعاىل  ٦ 

   ال ينايف أن يكون هلا تسبيح ، اللهم إال إذا قيل عن الكفار الدهريني ومن على شاكلتهم ممن ينكـرون وجـود ا
أهنم ال يسبحون ا ، فعند ذلك يكون تسبيح الداللة  وارداً هنا، فيجتمع تسبيح احلال والداللـة ، وبـه يرتفـع    

وإمنـا ذلـك تسـبيح    ،  داللة فـأي ختصـيص لـداود    تسبيح ولو كان ذلك التسبيح :"، قال القرطيب   )٣(الاإلشك ٩ 

 .)٤("املقال خبلق احلياة واإل�طاق بالتسبيح
 . وأجاب أصحاب القول الثالث عن قول املخصصني بذوات األرواح مبا استدلوا به على العموم 

************************** 
 ) .٦/٥٩٢(الفتح : ، وينظر ) ٣٥٧٩(رواه البخاري ك املناقب ، ح  )١(
 ) .٤٦ - ٣/٤٥(الشواهد عليه  ، وكذا ساق ابن كثري مجلة من)١٠/٢٦٨(اجلامع ألحكام القرآن  )٢(
إمـــــا حبالـــــه وإمـــــا مبقالـــــه     ، و�ص السعدي على أن كل خملوق يسبح ا ) ٣/٤٤٨(ينظر جتويز البيضاوي هلذا الوجه  )٣(
 )٤/٢٨٣.( 
 ) .١٠/٢٦٨(اجلامع ألحكام القرآن  )٤(
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 .)١(فسرين فالعموم هو األقوى ، وبه قال مجع من امل
 :الـــــرتجـــــيـــــح 

والــراجح القــول بــالعموم ، أل�ــه لفــظ اآليــة ، ودلــت عليــه األحاديــث الصــحيحة ، الــيت ال ميكــن دفعهــا ، وأل�ــه   ٣ 

عموم هذه اآلية مبجرد االسـتبعادات لـيس دأب    ةومدافع:" يشملها كلها كما تقدم بيا�ه ، وهلذا قال الشوكا�ي 
 .)٢(" ؤمن مبا جاء من عندهمن يؤمن با سبحا�ه وي

************************** 
، ) ٢٢١(مفرداتــــــه  ، والراغــــــب يف) ٣/٢٤٤(، والســــــمعا�ي ) ١٥/٩٢(، والطــــــربي ) ٣/٢٤٢(اختــــــاره الزجــــــاج   )١(
      وهــــذا:" ، وابــــن جــــزئ ، قــــال ) ١٦/٥٧٨(، وابــــن تيميــــة يف فتــــاواه ) ٢/٢٨٨(، والنســــفي ) ١٠/٢٦٦(والقــــرطيب  
ــوكا�ي  ، ) ٣/٤٥(ولني وهذا أشهر الق:" ، وابن كثري قال ) ٦/٥٠(، وأبو حيان ) ٢/١٧٢"(أرجح    ، ) ٣/٢٦١(والشـــــــــ
، وذكـر  ) ٤/٢٨٣(، والسعدي ) ١٠/٢٣٢(، والقامسي) ٨٦ -١٥/٨٣(القول واأللوسي الذي ساق أدلة أخرى تؤيد هذا  
 ،  )٥/٣٩(، وقدمه ابن اجلوزي أيضاً ) ١٠/٣٠٠(ابن عطية األقوال كلها وكأ�ه مييل إليه  
 ) .٣/٢٦١(فتح القدير  )٢(
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                                                                       چڭڭڭ   ڭ ه  ه   هه  ے ے  ۓۓٹ ٹ چ
  ].٤٥/اإلسراء[

 ٣ .يف ذكر املراد باحلجاب يف هذه اآلية : مسألة 

 فيه قوالن ":قال النحاس رمحه ا :  

   . ]٤٦/اإلسراء[ چۈ  ۈ  ٷ ۆ  ۆ ۇچ على هذا ودلَّ، ع على قلوهبم أن احلجاب الطب :أحدمها
 ٦ .)١( "أن احلجاب منع ا إياه منهم:  والقول اآلخر

 : الــــــــــــــــــــــــدراســــــــــــــــــة 
 :ذكر أهل العلم يف هذه اآلية قولني كما قال النحاس 

 ٩ جعلـها ا علـى قلـوهبم ، والـوقر الـذي يف آذاهنـم ، فـال ينتفعـون         األكنـة الـيت  أن احلجاب املستور هو  : األول 

 .بالقرآن إذا مسعوه ، وهو اخلتم والطبع على قلوهبم كما جاء ذلك يف غري موضع من القرآن الكريم 
 چٷ ۈ  ۈ ۆ  ۆ ۇچ ومــــال النحــــاس إليــــه ألن ا تعــــاىل ذكــــر بعــــده مــــا يــــدل عليــــه يف قولــــه ســــبحا�ه

ٹ  ٹ  ڤ   ڤ     ڤ  چ ، ومثلـه قولـه تعـاىل     )٢( ة على هذا التأويل يف معنى اليت بعـدها ، فاآلي]٤٦/اإلسراء[ ١٢ 

ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ ، وقولــه ســبحا�ه  ]٥/فصــلت [ چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ

 ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ     ڻں  ڻ
 ١٥ ] .٥٧/الكهف[ چہ  ہ  ہ

************************** 
 ).٤/١٦٠(معا�ي القرآن  )١(

 ) .١٠/٣٠١(احملرر الوجيز  )٢(
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أي جعلنـا بينـك وبينـهم حجابـاً ، حيجـب قلـوهبم       : ل وبه قال قتادة وابن زيد ، أخرجه عنهما الطـربي ، وقـا  
 .)٢(، وأكثر أهل التفسري يقدمون هذا املعنى)١(عن أن يفهموا ما تقرؤه عليهم  ، واحلجاب الساتر

أن احلجـاب مـا جيعلـه ا بينـه وبينـهم فـال يصـلون إليـه ، فـا مينعـه بـذلك منـهم ، وبـه قـال بعـض                : والثـا�ي   ٣ 

، فحجــب ا أبصــارهم عنــه فــال   ا �زلــت يف بعــض مــن كــا�وا يــؤذون رســول ا املفســرين ، وذكــروا أهنــ
 . )٣(يرو�ه

 ٦ :الـــــرتجـــــيـــــح 

والذي ظهـر يل أن لكـل مـن القـولني مـا يـدل عليـه ، ولكـل منـهما وجـه يف التأويـل ، لكـن القـول املختـار عنـد                
يف القـرآن يف مواضـع أخـرى مـن اإلشـارة إىل       النحاس أوىل لداللة ما بعده مـن اآليـات عليـه ، وكـذلك مـا ورد     

 ٩ .هذا املعنى ، فالقول به أوىل وأظهر ، وا تعاىل أعلم 

    ].٤٧/اإلسراء[ چی  ی   ي  ي    �  �  �   �چ   ٹ ٹ 

************************** 
 ) .٧/٢٣٣٢(، وابن أبي حامت ) ١٥/٩٣(زيد ، واختار هذا القول الطربي أخرج قول قتادة وابن  )١(
، والزخمشــــــري ) ٣/٢٩٢(، والبغــــــوي ) ٦/١٠٣(، والــــــثعليب ) ٥/٢٩(، واجلصــــــاص ) ٣/٢٤٢(واختــــــاره الزجــــــاج  )٢(
ــوزي  ) ٢/٣٦٣(  ــن اجل ــة  ) ٢/٣١٦(، والنســفي ) ١/٥٧٣(، والبيضــاوي ) ٥/٤٠(، واب ــن تيمي ، وابــن ) ١٣/٢٨٣(، واب
، وقدمـــه الشـــنقيطي بداللـــة اآليـــات الكـــثرية عليـــه      ) ١٥/٨٨(، واأللوســـي ) ٣/٤٦(، وابـــن كـــثري  ) ٢/١٧٢(جـــزئ  
 ).١٥/١١٦(، وابن عاشور مع ذكر القول اآلخر ) ٣/٥٩٥( 
ــل   )٣( ــن أبــي زمــنني  ) ٢/٣١٣(، والســمرقندي ) ٢/٢٥٩(وهــو قــول مقات ــرازي ) ٣/٢٤٥(، والســمعا�ي ) ٣/٢٤(، واب ، وال
ــان   ،)٢٠/١٧٦(  ــي حيــ ــوكا�ي ) ٦/٥٢(وأبــ ــب     ) ٣/٢٦١(، والشــ ــي هلــ ــرأة أبــ ــل امــ ــة أم مجيــ ــاكم قصــ ــرج احلــ          ، وأخــ
 ).٢/٣٩٣(حتت هذه اآلية  وأن ا أعمى بصرها عن رؤية النيب  
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 . چي چاختالف املفسرين يف املراد بقوله : مسأله 
 يف معناه قوالن ": قال النحاس رمحه ا :  

 ٣ . )١(وعاأي خمد: قال جماهد 

 . )٢( ر الرئةحوالس، ر حأي له س: وقال أبو عبيدة 
 .أي ليس مبلك ، إن تتبعون إال بشراً: واملعنى عنده 
، مـا فـالن إال مسـحور    : أل�ـه يقـال   ، وأعـرف يف كـالم العـرب    ، والقـول األول أ�سـب بـاملعنى    : قال أبو جعفر  ٦ 

   . ]١٠١/اإلسراء[چۆ  ۆ  ۈ  ۈچ  كما قال تعاىل، خمدوع : أي 
 : قال الشاعر ، خمدوعا : أي 

أرا�ا موضعحلتم غيب  ني          ُو�سح٩ .)٣( بالطعام وبالشرابِ ر 

وقـال يف موضـع   ، ] ٤٨/اإلسـراء [چ�  �  �  � �چ ه تعـاىل ه قولـُ نيبيو، فكأمنا خندع ، هبما  لُلَعأي �ُ
  )٤( "]١٠٣/النحل[ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ  :أخر 

 ١٢ :الــــــــــــــــــــــــدراســــــــــــــــــة 

************************** 
 ) .٩٦- ١٥/٩٥(الطربي  )١(

غــري بعيــد مــن الصــواب   والــذي قــال مــن ذلــك :" ، وذكــر الطــربي القــول دون أن ينســبه ، وقــال   ) ١/٣٨١(جمــاز القــرآن  )٢(
 ) .٣/٢٤٣(، وذكره الزجاج وجها عن أهل اللغة ومل ينسبه ) ١٥/٩٦( 

ــيس بــن حجــر الكنــدي ، ديوا�ــه        )٣( ــت المــرئ الق ــريوت ، وذكــر عجــزه اخلليــل يف العــني      ) ٧٢(البي      ، �شــر دار صــادر ، ب
 ) .١/٣٨١( ، وأبو عبيدة يف ااز ) ٤١٢( 
 ) .١٦٢ -٤/١٦١(معا�ي القرآن  )٤(
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ذكر النحاس رمحه ا قولني ، فاألول أن املسحور هو املخدوع ، الذي غلب علـى عقلـه ، كـا�وا يقولـون ذلـك      
يـدل علـى البشـرية الـيت تقبـل       چي  چ، وهذا القول تشـهد لـه قـرائن ، فقولـه تعـاىل      لينفروا الناس عن النيب 

يعين رئة  أي معنى ، فإن ذلك من لوازم خلقته الـيت  " له سحر :" ندها ال يكون لقول أبي عبيدة السحر ، وع ٣ 

فإن ا تعاىل قد أخرب عن املشـركني أهنـم زعمـوا      چي چ خلق عليها كغريه من البشر ، وقرينة أخرى يف قوله
 أن رســول ا  ر ، فقــالواــحومــا ] ٢٤/املــدثر [ چ      ڤ   ڤ  ڤ      ڤ   ڦ چ ســاحر وقولَــه س ،

ــة   ــه النحـــاس يف آيـ ــتدل بـ ــاىل    چۆ  ۆ  ۈ  ۈچ اسـ ــه تعـ ــذا قولـ ــذا ، وكـ  ٦ چ�  �  �چ  يـــدل علـــى هـ

 چۇ  ۇ  ۆ ۆچ، أي كيــــف تصــــرفون وختــــدعون ، وهــــذه اآليــــة شــــبيهة بقــــول بعضــــهم  ] ٨٩/املؤمنــــون[
،  ٤٨/إلســراءا[ چ�  �  �  �  �  �  �  �   �چ ، وأيضــاً فــإن قولــه تعــاىل ] ٧٠/املؤمنــون[

كأ�ـه   فلمـا أرادوا خمـدوعاً  ، مل يكـن يف ذلـك مثـل ضـربوه      رئـة  يذ هنم لو أرادوا رجاليدل على أ] ٩/والفرقان ٩ 

باخلديعة ساآليـة بقولـه     )١(يعلمو�ه وخيدعو�ـه  ن قوماًأىل إوكأهنم ذهبوا ، ر كان مثال ضربوه ح ـتْمچ، وخ  �  

ــو ضــربوا املثــل   چ��  � ــد هــذا ، فــإهنم ل بشــيءيوافق فيــه غــريه مــن النــاس مل يكــن ذلــك ضــالالً ،     يؤي
 ١٢ . )٣(، وبه قال أكثر أهل التفسري )٢(واملسحور مبعنى املخدوع هو مما دلت عليه اللغة كما قال النحاس

************************** 
 ) .١٠/٣٠٣(، احملرر الوجيز ) ٢١٧(تفسري الغريب البن قتيبة : ينظر  )١(
 ).٢٢٦)(سحر. (اخلداع  : ، ويف املفردات )٤١٢) (سحر" (األخذة اليت تأخذ العني: والسحر :" قال خلليل  )٢(
 ، ) ٣/٢٤٧(لسمعا�ي ، وا) ١٥/٩٦(، والطربي ) ٣/٢٤٣(، والزجاج ) ٢١٧(اختاره ابن قتيبة يف تفسري الغريب  )٣(
ــة ) ٢/٦٢٧(والزخمشــــري   ــاوي ) ٢٠/١٧٨(، والــــرازي ) ٥/٤٣(، وابــــن اجلــــوزي ) ١٠/٣٠٣(، وابــــن عطيــ ، والبيضــ
ــعدي ) ١٠/٢٣٧( ، ، والقامسي ) ٣/٤٧(، وابن كثري ) ٢/١٧٢(، وابن جزئ ) ٣/٤٥٠(  ، ) ٤/٢٨٥(، والســـــــــــــــــــــــ
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ولست أدري ما :" أي له سحر أي رئة ، وقد رد هذا القول ابن قتيبة ، فقال : والقول الثا�ي قول أبي عبيدة 
، وقـد تقـدم أن   )١(التفسري املستكره ، وقد سـبق التفسـري مـن السـلف مبـا ال اسـتكراه فيـه          اضطره إىل هذا

 ٣ .ضرب املثل بأمر يشرتك فيه كل أحد ال يكون فيه ما مييزه عن غريه وال معنى له ، وال يكون ذلك ضالال 

 :الـــــرتجـــــيـــــح 
املـراد باملسـحور هنـا الـذي أصـابه السـحر        والراجح مـا عليـه مجـاهري املفسـرين مـن السـلف واخللـف مـن أن        

 ٦ .فذهب عقله واختلط أمره عليه ، تؤيده األدلة من القرآن الكريم  ، والقرآئن ، واللغة 

 ].٥١/اإلسراء[ چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٿڀٺٺ  ٺ  پپ  ڀ  ڀ  ڀٹ ٹ چ
 .ذكر أقوال املفسرين يف هذه اآلية ، وترجيح النحاس للعموم : مسألة 

************************** 
، وابــــن عاشــــور ) وبعـــدها   ٤/٤٣٤(طــــه  والشـــنقيطي يف تفســــري اآليـــات الــــيت ذكـــرت ســــحرة فرعـــون مــــن ســـورة      
 )١٥/١٢٠. ( 
 ) .٢١٧(تفسري غريب القرآن  )١(
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 . )١(أي ما شئتم ، فستعادون: قال جماهد " :ه ا قال النحاس رمح
ــوا حجــارة ، وإمنــا املعنــى أهنــم قــد أقــروا    : قــال أبــو جعفــر    وهــذا قــول حســن، ألهنــم ال يســتطيعون أن يكو�

استشـعروا أن تكو�ـوا مـا شـئتم ، فلـو كنـتم حجـارة أو حديـداً لبعثـتم          : خبالقهم ، وأ�كروا البعث ، فقيل هلم  ٣ 

 . )٢( " مرة كما خلقتم أول
 :الــــــــــــــــــــــــدراســــــــــــــــــة 

 ٦  ذكر أهل التفسري يف اآلية أقواالً ، اقتصر النحـاس رمحـه ا علـى هـذا القـول أل�ـه أمشلـها ، ومـا عـداه يـدخل           

 : فيه ، وللسلف يف ذلك ثالثة أقوال 
     كم ، ألن املـوت أكـرب شـيء يف �فـس بـين آدم ، أي     لـو كنـتم املـوت ألحيـاكم ا مـن بعـد مـوت       : املعنى : األول 

لو كنـتم هـذا الشـيء الـذي تتعاظمو�ـه ، فـإن ا سـيعيدكم إىل احليـاة كمـا خلقكـم أول مـرة ، فإ�ـه ال يعجـزه               ٩ 

 . )٣(شيء ، وهذا قول ابن عباس وطائفة من السلف
ــا�ي  ــل : الث ــات     : وقي ــا أعظــم خملوق ــال ألهنم ــتم الســموات واألرض واجلب ــو كن ــإن ا    ل ــا ، ف ــيت تعرفوهن ا ال

 ١٢ .)٤(سيعيدكم من بعد موتكم

************************** 
 ) .٧/٢٣٣٣(، وابن أبي حامت ) ١٥/٩٩(أخرجه الطربي  )١(
 ).٣/٢٤٤(، وهذا املعنى قاله شيخه الزجاج يف معا�يه ) ٤/١٦٣(معا�ي القرآن  )٢(
 ،) ٢/١٢٥(، واختاره الفراء) ١٥/٩٨(الطربي .حاك ، وأبو صاحل وبه قال ابن عمر ، واحلسن ، وابن جبري ، والض )٣(
 ).٥/٤٤(، وقدمه ابن اجلوزي على أ�ه قول األكثر ) ٢/٦٣٧(، والواحدي يف الوجيز ) ٣/٢٥(وابن أبي زمنني   
 
 )١٥/٩٩(وهذا قول قتادة أخرجه الطربي  )١(



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .، واللفظ لفظ األمر ، ومعناه اخلرب )١(قول جماهد الذي اختاره النحاس ، وبه قال قتادة:  والثالث
وهذا القـول أوفـق مبعنـى اآليـة وأ�سـب لسـياقها ، ألن ا مل خيصـص شـيئا مـن ذلـك دون غـريه ، وإمنـا ذكـر              

ــد احلجــارة واحلد ــم –ي ــزهم       –وا أعل ــة يف تعجي ــك ، ولكــن للمبالغ ــوا شــيئاً مــن ذل  ٣ ألهنــم ال ميكــن أن يكو�

وحتديهم ذكر هلم شيئا مما يعرفو�ه ، ثم جعل األمر عاماً يف كل شـيء يكـرب يف صـدورهم ، سـواء كـان املـوت       
 .هتم أوالسموات واألرض ، أو أي شيء ميكن أن يدخل حتت هذا العموم ، فا قادر على إعاد

إمنـا كـل مـا قيـل جـائز ألن ا مل      : وإىل هذا ذهب اإلمـام الطـربي ، فـذكر أن أوىل األقـوال بالصـواب أن يقـال        ٦ 

 .)٣(، وعليه عامة املفسرين  )٢(خيصص منه شيئاً دون شيء
 :الـــــرتجـــــيـــــح 

٩ .قادر على إعادته  وهذا هو الراجح كما اختار النحاس ، لعمومه يف كل ما يكرب يف صدورهم ، فا 

 ]٦٠/اإلسراء [ چڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ٹ ٹ چ 
 .هل كا�ت رؤيا اإلسراء يقظة أو مناماً ؟ وحتقيق ذلك : مسألة 

************************** 
 )١٥/٩٩(أخرجه الطربي  )٢(
 ) .١٠/٣٠٥(بن عطية ، وصححه ا) ١٥/٩٩(جامع البيان  )٣(
، والواحــــــدي ) ٦/١٠٥(، والــــــثعليب ) ٢/٣١٥(، والســــــمرقندي ) ٣/٢٤٤(، والزجــــــاج ) ١/٣٨٤(اــــــاز : ينظــــــر  )٤(
ــمعا�ي   )٣/١١١(  ــوي ) ٣/٢٤٧(، والســـ ــري ) ٣/٢٩٣(، والبغـــ ــة  ) ٢/٣٦٣(، والزخمشـــ ــن عطيـــ    ، ) ١٠/٣٠٥(، وابـــ
 .وغريهم ) ١/١٥٠(، وابن القيم يف األمثثال )١٧/٢٥١(ة ، وابن تيمي)١٠/٢٢١(، والقرطيب ) ٢٠/١٨٠(والرازي  
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 وقــد تكلــم العلمــاء يف هــذه الرؤيــا الــيت رأهــا الــنيب " :قــال النحــاس رمحــه ا  أ�ــه يــدخل مكــة واملؤمنــون  
  عـام احلديبيـة عـن البيـت فـافتنت مجاعـة مـن النـاس حتـى           رد الـنيب  آمنني حملقني رؤوسهم ومقصـرين فلمـا   

أقلـت لكـم يف هـذا العـام ؟      (: أمل تعد�ا أن �دخل البيت احلرام ؟ فقال له الـنيب  :  للنيب  قال عمر  ٣ 

 . )١( ، فدخلوه يف العام املقبل كما قال هلم النيب  )فإ�كم ستدخلو�ه :  ال ، قال : قال 
، عـن عكرمـة ، عـن ابـن عبـاس يف      )٢(ما رواه سفيان ، عن عمـرو بـن دينـار   : ما قيل فيها أيضاً ومن أحسن 
ليلـة أُسـرِي بـه ، ال     هـي رؤيـا عـني رأهـا الـنيب     : قـال   چڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  :قوله تعـاىل   ٦ 

 .)٣(رؤيا �ومٍ 
 : الــــــــــــــــــــــــدراســــــــــــــــــة 

 ٩ : يها أقوال ، ذكر النحاس منها قولني هي أشهر ما قيل فيها هذه اآلية ف

************************** 
، ابـــن اجلـــوزي ) ١٠/٣١٤(، وذكـــره ابـــن عطيـــة ) ١٥/١١٢(أخرجـــه الطـــربي بلفـــظ قريـــب ممـــا هنـــا عـــن ابـــن عبـــاس   )١(
 . وغريهم ) ١٠/٢٨٢(، والقرطيب ) ٥/٥٤( 

 ).هـ ١٢٦(ثقة ، ثبت ، مات سنة : عمرو بن دينار املكي اجلمحي موالهم ، وثقه أمحد وغريه ، قال ابن حجر  )٢(
 ) .٧٣٤(، التقريب ) ٢٢/٥(، هتذيب الكمال ) ٦/٢٣١(اجلرح والتعديل  
ــرآن   )٣( ــراب القـ ــار     ) ٢٤٩ -٣/٢٤٨(إعـ ــالقول املختـ ــى بـ ــا�ي واكتفـ ــا يف املعـ ــاس   ) ٤/١٦٨(، وذكرهـ ــن عبـ ــديث ابـ      ، وحـ
، والرتمــذي ك التفســري   ) ١٥/١١٠(ي والطــرب  ،)٤٧١٦(، والبخــاري ك التفســري ، ح   ) ٢/٣٨٠(أخرجــه عبــد الــرزاق     
 . ، ومجع سواهم من طرق عن ابن عيينة به  ) ٣١٣٤(ح  
 بــن جــبري والضــحاكُ وســعيد وقتــادة وجماهــد واحلســن ومعاويــةُ قالــت عائشــةُ بــن عبــاسٍاوبقــول :" وقــال الرتمــذي بعــده  
 " .زيد بنابن أبي جنيح واو 
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أ�ـه   أهنارؤيا منام ، وهـذا القـول روايـة عـن ابـن عبـاس رضـي ا عنـهما  ، أى رأى رسـول ا          :  األول
       يدخل مكة هو وأصحابه كما تقدم ، ومن املفسـرين مـن ذكـر أ�ـه مـا رأه رسـول ا     مـن مصـارع القـوم يف   

 ٣ .  )١(يوم بدر 

ــا�ي و ــا رســول ا    : الث ــا عــني ، وهــي رؤي ــا رأى مــن     أهنــا رؤي ــه إىل بيــت املقــدس ، وم   حــني أســري ب
  عجائـب ذلـك املسـرى ، وأخـرب بـه قومـه ، فكـان ذلـك فتنـة للكفـار ، وبـه قـال قتـادة  واحلسـن وسـعيد بــن                

 ٦    هــو مــا عليــه مجــاهري  وهــذا القــول  )٢(جــبري وجماهــد والضــحاك وأبــو الضــحى وأبــو مالــك وإبــراهيم النخعــي  

    وإمنــا قلنــا ذلــك أوىل بالصــواب إلمجــاع احلجــة :" أهــل العلــم مــن املفســرين وغريهــم ، ويف هــذا يقــول الطــربي  
فـإذا كـان ذلـك كـذلك     ، وإيـاه عنـى ا عـز وجـل هبـا      ، من أهل التأويل على أن هذه اآلية إمنا �زلت يف ذلك 

************************** 
        ، وحكـــى ابـــن عطيـــة عـــن عائشـــة رضـــي ا عنـــها،       )٢/٢٩٢(تبعـــه النســـفي   ، و) ٢/٣٦٥(واختـــاره الزخمشـــري   )١(
ــا منــام ، فهــو مــردود بــأن اجلمهــور علــى خالفــه ، وبــأن رؤيــا املنــام ال فتنــة           أهنــا رؤيــا منــام ، ومهمــا كــان القــول بأهنــا رؤي
ــا أحــد      ــان لينكره ــا ك ــا ، وم ــرازي    ) ١٠/٣١٤(فيه ــتح ، رده ال ــا الف ــال بأهنــا رؤي ــن ق ــأن ) ٢٠/١٨٨( ، وم ــرطيب ب    ، والق
     واملنســوب إىلول أهنــا رؤيــا عــني ليلــة اإلســراء ، ، وهــذا كلــه يقــوي القــ) ١٠/٢٨٢(الرؤيــا وقعــت يف املدينــة واآليــة مكيــة  
يف املبتـدأ واملبتعـث واملغـازي املعـروف     ) هــ  ١٥١(عائشة رضي ا عنها أهنـا رؤيـا منـام  ، ذكـره حممـد بـن إسـحاق ت         
حممــد محيــد ا ، �شــر جامعــة الربــاط ، معهدالدراســات واألحبــاث ،  وتعقبــه اإلمــام   / ، ت )٢٧٥(إســحاق   بسرية ابن 
ــه خمــالف لظــاهر القــرآن      ــالرد واإل�كــار والتشــنيع وأ� ، وتقــدم ) ٣/٢٦(، و�قلــه ابــن كــثري عنــه  ) ١٧،  ١٥/١٦(الطــربي ب
 .إسناد ابن إسحاق رجل جمهول  عن الرتمذي أن عائشة رضي ا عنهاتقول بقول اجلمهور ، ويف 

ــهم يف تفســـري جماهـــد    )٢( ــة عنـ ــر الروايـ ــن  ) ١١٢ -١٥/١١٠(، الطـــربي ) ١/٣٦٥(تنظـ ــبته البـــن زيـــد وابـ ــثعليب �سـ      وزاد الـ
 ).٣١٠ -٣٠٨/ ٥(، والدر )٦/١٠٩(جريج وعطية العويف  



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

، رينـاك ليلـة أسـرينا بـك مـن مكـة إىل بيـت املقـدس إال فتنـة للنـاس           ومـا جعلنـا رؤيـاك الـيت أ    : فتأويل الكالم 
   إال بـــالء للنـــاس الـــذين ارتـــدوا عـــن اإلســـالم ملـــا أخـــربوا بالرؤيـــا الـــيت رآهـــا عليـــه الصـــالة والســـالم : يقـــول 

         وللمشــركني مــن أهــل مكــة الــذين ازدادوا بســماعهم ذلــك مــن رســول ا    إىل  متاديــا يف غــيهم وكفــرا ٣ 

 .)١(كفرهم
 :الـــــرتجـــــيـــــح 

وهذا القول هو الراجح لصحة الرواية ، وتوارد أقوال اهل العلم من السلف واخللف على ذلك ، ويقويـه أيضـاً    ٦ 

فالتسبيح إمنا يكون عند األمور العظام فلـو كـان منامـا مل    ] ١/اإلسراء[ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ أن ا تعاىل قال 
 . مستعظماًومل يكن يذكر ، يكن فيه كبري شيء 

، إذ  وملا ارتدت مجاعة ممـن كـان قـد أسـلم    ، ملا بادر كفار قريش إىل تكذيبه أ�ه لو كان مناماً : ويقويه أيضاً  ٩ 

 .ليس ذلك مدعاة للتكذيب ، وال للفتنة 

************************** 
ــربي   )١( ــري الطــ ــليمان    ) ١٥/١١٢(تفســ ــن ســ ــل بــ ــال مقاتــ ــه قــ ــمرقندي ) ٢/٢٦٣(، وبــ ــاص ) ٢/٣١٨(، والســ ، واجلصــ
ــال    ) ٥/٣٠(  ــنني ، قــ ــي زمــ ــن أبــ ــة     :" ، وابــ ــن باملعاينــ ــام ، ولكــ ــا املنــ ــيس برؤيــ ــثعليب ) ٣/٢٨" (لــ ، ) ٦/١٠٩(، والــ
     ، وابــــن عطيــــة )٣/٢٩٥(، والبغــــوي ) ٣/٢٥٤(، والســــمعا�ي ، و�ســــبه لألكثــــرين )٣/١١٤(والواحــــدي و�ــــص عليــــه  
، والقـــرطيب ) ٢/٢٢٣(، والعـــز ) ٢٠/١٨٩(، والـــرازي ) ٥/٥٣(ي ، وابـــن اجلـــوز) ١٠/٣١٤(وذكـــر أ�ـــه قـــول اجلمهـــور  
     ، وأبـــــــــــــو) ١/٣٧٢(، واجلاللـــــــــــــني ) ٣/٥٢( ، وابن كثري ) ٦/٦٨(، وأبو حيان ) ٢/١٧٤(، وابن جزئ ) ١٠/٢٨٨( 
، والســـعدي ) ١٠/٢٤٤(، والقـــامسي ) ١٥/١٠٥(، واأللوســـي وصـــححه ) ٣/٢٦٩(، والشـــوكا�ي ) ٥/١٨١(الســـعود  
ــن عاشــور  ) ٣/٦٠٣(والشــنقيطي  ،) ٤/٢٩٤(  ــا يف أول تفســري      )١٥/١٤٦(، واب ــا ذكــروه رمحهــم ا مجيع ، ويراجــع م
 .السورة وخباصة ما ذكره ابن كثري والشنقيطي  



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .العبد عبارة عن جمموع الروح واجلسدو چٻچ  ا تعاىل قالفإن :  وأيضا
] ١٧،١٨/الــــنجم[ چہ  ہ   ہ  ہ  ه  ه *ٹ     ٹ    ۀ   ڻ  ڻ چوقــــال تعــــاىل يف رده علــــى املشــــركني 

وإمنـا  ، اقـة هلـا ملعـان    وهـو دابـة بيضـاء بر   ، مـل علـى الـرباق    وأيضا فإ�ه ح، والبصر من آالت الذات ال الروح  ٣ 

   .)١(يكون هذا للبدن ال للروح ألهنا ال حتتاج يف حركتها إىل مركب تركب عليه
عنها أهنا كا�ت رؤيا منام كماحدث بذلك ابن إسحاق فمردود مبـا تقـدم    وأما ما �سب إىل عائشة رضي ا

 ٦ .وا أعلم . بالوجوه السابقة ، ومبا تقدم يف التعليق على الدراسة 

 ]٦٠/اإلسراء [ چڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃٹ ٹ چ 
 .قول آخر للنحاس يف املراد هبذه الرؤيا ، واجلواب عن ذلك : مسألة 

************************** 
ــربي    )١( ــك الطـ ــى ذلـ ــص علـ ــديث       ) ١٥/١٧(�ـ ــرق حـ ــرا طـ ــد أن ذكـ ــورة بعـ ــا يف أول السـ ــة  ا عليهمـ ــثري رمحـ ــن كـ ، وابـ
 . ف شاف يف هذه املسألة راه كا، وما ذك) ٣/٢٥(اإلسراء 
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ــا ، فمــن أحســن مــا قيــل فيهــا وصــحيحه أهنــا     " : قــال النحــاس رمحــه ا     وقــد تكلــم العلمــاء يف هــذه الرؤي
ــنيب   ــا الــيت رآهــا ال ــدخل مكــة واملؤمنــون آمــنني حملقــني رؤســهم ومقصــرين ، فلمــا رد      الرؤي ــه ي   عــام  أ�

 ٣   ام ، فقـال أمل تعـد�ا أ�ـا �ـدخل املسـجد احلـر     :  للـنيب   احلديبية فافتنت مجاعة من الناس حتى قـال عمـر   

  فـإ�كم سـتدخلو�ه ، فـدخلوه يف العـام املقبـل كمـا قـال       : ال ، قـال  : أقلت لكم هذا العام ، قـال  :  له النيب 
  . هلم النيب 

 ٦     ومــن حســن ماقيــل فيــه أيضــاً ، مــا رواه ســفيان ، عــن عمــرو بــن دينــار ، عــن عكرمــة ، عــن ابــن عبــاس يف 

ليلـة أسـري    هي رؤيا عني رآها الـنيب  : قال    چڃ  ڃ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ چ : قول ا جل وعز 
 .)١(به ال رؤيا �وم 

 ٩ : الــــــــــــــــــــــــدراســــــــــــــــــة 

     ذكــر النحــاس رمحــه ا هــذه املســألة يف كتابــه معــا�ي القــرآن كمــا تقــدم ، واختــار أن أحســن مــا قيــل فيهــا    
  حسـن القـولني ، وقـد تقـدم أن الصـحيح يف هـذه الرؤيـا يف هـذا املوضـع          أهنا رؤيا عـني ، ثـم ذكرهـا هنـا واست    

ــا الــيت رآهــا الــنيب   ــا املنــام يف الفــتح ، وقــد ذكــر أهــل العلــم مــن     أهنــا الرؤي  ١٢    ليلــة اإلســراء ، وهــي غــري رؤي

 .الوجوه ما به يظهر رجحان هذا القول وقوتُه 
 يا املنام يف الفتح ، فيه �ظر ال خيفى ، وهو مردود أهنا رؤ: وما ذكره النحاس أن من أحسن ما قيل فيها 

 ١٥ .مبا تقدم من أقوال أهل العلم يف املسألة السابقة 

 :الـــــرتجـــــيـــــح 
************************** 

 ) .٢٤٩،  ٣/٢٤٨(إعراب القرآن  )١(
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والراجح ما تقدم ذكره أهنا رؤيا العني يف اإلسراء ، وليست رؤيا املنام يف الفتح ، يـدل علـى ذلـك أن مقصـد     
،  ومـا صـاحب ذلـك مـن لغـط املشـركني وشـغبهم علـى رسـول ا          السورة كلها يف احلديث عـن اإلسـراء   

وكذلك افتتان بعض املسلمني ، ولو مل تكن الرؤيا رؤيا عني مل يكن ذلك ، ألن رؤيا املنام قد ال يلتفـت إليهـا وال    ٣ 

جـوع  إن بعـض املسـلمني افـتنت بسـبب ر    : يعترب هبا ، وكذلك ال تعلق للمشركني برؤيـا املنـام يف الفـتح ، والقـول     
عن دخول مكة فيه �ظر ، وغاية ما يف ذلك أهنم حز�وا وأسفوا لعدم دخـوهلم ومتكنـهم مـن العمـرة ،      النيب 

 رسولَ ا فراجع عمر        ، يف ذلك وسأله عنه ، فبني له ، وأي فتنـة يف ذلـك ، فـالقول الـذي عليـه اجلمهـور ٦ 

 .ست يف الفتح هو الصواب ، وهي رؤيا عني ال رؤيا منام ، وهي يف اإلسراء ولي
 .)١(واملراد التنبيه على أن حتسني النحاس للقولني فيه �ظر ، بل أحدمها أوىل وأرجح ، وا تعاىل أعلم 

 ٩ ].٦٥/اإلسراء[ چ �  �   �  ��  �ې  ې  ې  ې  ٹ ٹ چ 

 .يف املراد بالعباد الذين ال سلطان للشيطان عليهم هنا:  مسألة 

************************** 
 .تراجع األقوال والتخرجيات يف املسألة اليت قبلها ، تركتها جتنباً لإلطالة  )١(
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 عناه خلصائي م: قيل  ": قال النحاس رمحه ا. 
    أ�ــه ال ســلطان لــه علــى أحــد ألن العبــاد ههنــا مجيــع اخللــق ، و الســلطان احلجــة  : ومــن أحســن مــا قيــل فيــه 
 ٣ " .ال حجة له على أحد توجب أن يقبل منه :" كذا قال سعيد بن جبري 

 .  )١("يكون املعنى أن عبادي مجيعا ال تسلط لك عليهم إال الوسوسة : وفيه قول ثالث 
 : ــــــــــــــــــــــدراســــــــــــــــــة الــ

 ٦ هذه األقوال هي ما ذكره املفسرون يف املراد هبذه اآلية ،  

ــالقول األول ــون علــى ا ،     : أي   چېچ:  ف ــم والفضــل ، املتوكل ــال   خلصــائي ، وهــم أهــل اإلميــان والعل وق
 چ، ويدل لـه قولـه تعـاىل    )٢("هلم  رهفغْذ�با إال أَليس لك عليهم أن يذ�بوا ، الذين قضيت هلم اجلنة : " جماهد 

ــاىل   چ �  �   � ــه تعـ ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    *ہ  ہ  ہ  ہ   ه  ه  ه  ه  ے  ے  چ، وقولـ ٩ 

، وعلى هذا تكون اآلية من قبيل العام الذي )٣(، وبه قالت طائفة من املفسرين] ١٠٠، ٩٩/  النحل[ چۆ  ۆ 
                     أريد به

************************** 
ــره يف املعـــا�ي واقتصـــر علـــى القـــول  )  ٣/٢٥١(إعـــراب القـــرآن  )١(     ، وهـــذا القـــول الثالـــث  ) ٤/١٧٤" (خلصـــائي " ، وذكـ
 ) .٢١/٨(التفسري الكبري "  املراد كل عباد ا من املكلفني:" ذكره الرازي و�سبه للجبائي املعتزيل ، قال  

 ) .٣١٣،  ٨٠ -٥/٧٩(، والدر ) ٧/٢٣٣٨(أخرجه ابن أبي حامت  )٢(
  ، والبغوي) ٣/٢٦٠(، والسمعا�ي ) ٢/٣٢٠(، والسمرقندي ) ٣/٢٥١(، والزجاج ) ١٥/١٢٢(الطربي : ينظر  )٣(
ــة  ) ٣/٢٣٦(  ــن عطيـ ــرازي ) ١٠/٣٢٠(، وابـ ــرطيب ) ٢١/٨(، والـ ــزئ  ) ١٠/٢٩٠(، والقـ ــن جـ ــن) ٢/١٧٥(، وابـ         ، وابـ
ــثري   ــعود  ) ٣/٥٤(كـ ــو السـ ــوكا�ي ) ٥/١٨٤(، وأبـ ــعدي )٣/٢٧٣(، والشـ ــور  )٤/٢٩٧(، والسـ ــن عاشـ ) ١٥/١٥٦(، وابـ
 .وغريهم من املفسرين 
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      إن املــراد بــه العبــاد املخلصــون أو املطيعــون دل علــى أ�ــه لــيس  : اخلــاص ، ألن لفــظ العبــاد عــام ، فلمــا قيــل  
 .)١(كل العباد يدخل فيه 

وأما القول بأن العباد هنا مجيـع اخللـق كمـا ذهـب إليـه النحـاس ، فلـيس مبسـلم ، ألن العـدواة إمنـا كا�ـت بـني              ٣ 

لقرآن العظيم ، وليس عموم اخللق ، والقول هنا بأن السلطان احلجـة ، وأ�ـه   الشيطان وبين آدم ، كما دل عليه ا
 ال حجة له على أحد من اخللق فيه �ظر أيضاً ، فقد ذكـر القـرآن أن للشـيطان سـلطا�ا علـيهم باسـتجابتهم لـه        

 ٦ ].٢٢/إبراهيم[چ  ڳ  ڱ         ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ   ٹ  ٹچ 

فال ينايف القول بأن املقصود املؤمنون يف هذه اآلية ، ألن قدرته على الوسوسة وأما القول بأن سلطا�ه الوسوسة 
إذا �ـودي للصـالة أدبـر     (: قـال  أبـي هريـرة أن رسـول ا    ال تنكر ، ويصل هبا إىل كل أحد كما يف حديث 

 ٩               حتـــــى إذا ثـــــوب ، فـــــإذا قضـــــي النـــــداء أقبـــــل ، حتـــــى ال يســـــمع التـــــأذين ، الشـــــيطان ولـــــه ضـــــراط 

اذكـر كـذا اذكـر كـذا ملـا مل      : يقـول  ، حتى خيطر بني املرء و�فسه ، حتى إذا قضي التثويب أقبل ، بالصالة أدبر
 )٢( ) حتى يظل الرجل ال يدري كم صلى، يكن يذكر 

 ١٢ :الـــــرتجـــــيـــــح 

 ملخلصني كما فتدل على ختصيص العباد با، اإلضافة للتعظيم : " والراجح قول اجلمهور ، قال األلوسي 
فـإن مـن هـو    ، ولقرينة كون ا تعاىل وكـيال هلـم حيمـيهم مـن شـر الشـيطان       ، وقع التصريح به يف اآلية األخرى 

: مـا يقـال ملـن يسـتويل عليـه حـب شـيء فينقـاد لـه           وكـثرياً ، كذلك ال يكون إال عبدا مكرما خمتصا به تعاىل  ١٥ 

************************** 
 ) .٤/٤٠٢(زاد املسري  )١(
 .وغريمها ) ٣٨٩(، ومسلم ك الصالة  ، ح ) ٦٠٨(ري يف ك األذان ح أخرجه البخا )٢(
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ومــن هنــا يقــال ملــن يتبــع  ، ميصــة وعبــد بطنــه ومنــه عبــد الــدينار والــدرهم وعبــد اخل ، عبــد ذلــك الشــيء 
 . )١("فال حاجة إىل القول بأن يف الكالم صفة حمذوفة أي إن عبادي املخلصني، عبد الشيطان : الشيطان 
 ٣ ].٧١/اإلسراء[چ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ   ۀٹ ٹ چ 

 .الكتابذكر أقوال املفسرين يف املراد باإلمام يف هذه اآلية ، وترجيح النحاس أ�ه مبعنى : مسألة 

************************** 
 ) .٣/٦١٠(، وأضواء البيان )  ١٠/٣٢٠(احملرر : ، وينظر )١٥/١١٣(روح املعا�ي  )١(
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 قال النحاس رمحه ا :" ٢( بكتاهبم:  وقال احلسن والضحاك،  )١( أي بنبيهم: وى عن ابن عباس ر(. 
 "]٧١/اإلسـراء [ چہ  ہ  ہ  ه    ه  ه   ه  ے  ے  ۓچ  :ويـدل علـى هـذا قولـه بعـد     : قال أبو جعفر 

)٣ .)٣ 

 : الــــــــــــــــــــــــدراســــــــــــــــــة 
 : لتفسري يف املراد باإلمام هنا عدة أقوال ، وهي ذكر أهل ا

 ٦ . )٥(وقتادة وجماهد )٤(النيب ، أي �يب كل أمة إمامهم ، وهذا قول أ�س: اإلمام  -١

،  ]٤٧/يـو�س [ چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  گک   ک  کچ  ويدل هلذا القول قوله تعاىل
ڈ  ژ  ژڑ  ڑ       ڎ  ڈچ : وتعـاىل       سـبحا�ه قولـه   مثلـه كـذلك  وفرسول األمة هنا إمامها والشاهد عليها ، 

 ٩  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ : تبارك وتعـاىل  وقوله ،  ]٤١/النساء[     چک  ک  ک  ک  گ

 ٹ  

 .)٦( ]٦٩/الزمر[ چڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڦ ڦڦچ:جل وعز وقوله، ]٨٩/النحل[ چڤڤڤڤ 

************************** 
 . مل أقف عليه من قول ابن عباس ، وسيأتي يف الدراسة من قال به من املفسرين غريه  )١(
 ).١٥/١٢٧(، الطربي ) ٢/٣٨٢( عبد الرزاق: ينظر  )٢(
 ) .٤/١٧٧(معا�ي القرآن  )٣(

 ) .٥/٣١٧(الدر :  ، وينظر) ٧/٢٣٣٩(أخرجه ابن أبي حامت  )٤(
 ).١٥/١٢٦(الطربي  )٥(
، ) ٣/٢٧٨(، والصـواب مـا �قلـه الشـوكا�ي عنـه      " بدينـهم  :" إال أ�ـه يف املطبـوع   ) ٣/٢٥٣(إعـراب القـرآن للزجـاج    : ينظر  )١(
 ).٤/٣٠٢(، والسعدي ) ١/٣٧٤(، واجلاللني ) ٣/٣٢(أبي زمنني  وبه قال ابن 
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فيـه أعمـال كـل إ�سـان ، وعليهمـا اقتصـر النحـاس ،         كتاب األعمـال ، أي الكتـاب الـذي حتصـى    : اإلمام  -٢
ہ  ہ  ہ  چ وغريه مستدلني لـه بأدلـة  كقولـه تعـاىل يف هـذه اآليـة       )١(ومال إىل الثا�ي ، وهو رواية عن ابن عباس

چ        سـبحا�ه وقولـه  ، ] ١٢/يـس [ چ�      �  �  �  �ې  چ قوله تعـاىل  ، و ]٧١/اإلسراء[ چه ٣ 

ــه ] ٢٨/اجلاثيــة[ چۉ   ۆ  ۈ  ۈ  ٷ          ۋ     ۋ  ۅ  ۅ   ۆ   ۇڭ  ڭ           ڭ  ۇ ڇ  ڇ    چوقول

 )٢(]١٣/اإلسراء[ چه  ه  ہۀہہہ ٹٹڻڻںںچ  وقوله، ] ٤٩/الكهف[چڌ ڇ  ڇ     ڍ  ڍ
 ٦ .)٣(الكتاب املنزل على �يب كل أمة كالتوراة والقرآن  ، وبه قال ابن زيد: اإلمام  -٣

فأهل اإلميان أئمتهم األ�بيـاء صـلوات   ، )١(أو الضاللة ، ويروى عن ابن عباس من يؤمت به يف اهلدى : اإلمام  -٤
وأهـل الكفـر أئمتـهم    ، ] ٧٣/األ�بيـاء [ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  والصـاحلون مـن عبـاده   صلوات ا وسالمه عليهم 

 ٩ ] .٤١/القصص[ چ ه  ه  ے  ے  ۓچ  ، قال سبحا�ه الكفرة س ؤوسادهتم وكرباؤهم ر

************************** 
 ).٣/٥٦(، وابن كثري ) ١٠/٢٩٦(القرطيب : ، وينظر )١٥/١٢٧(أخرجه الطربي ، وبه قال أبو العالية أيضاً  )٢(
  ثري، وابـــن كـــ) ٢/٣٢١(، والســـمرقندي ) ٢١٩(، وابـــن قتيبـــة يف تفســـري الغريـــب ) ٢/٢٦٦(اختـــاره مقاتـــل يف تفســـريه  )٣(
وتذييل أبـي حيـان          ،) ١٠/٢٥٢(، والقامسي تبعاً البن كثري ) ٣/٥٦(}��� ��ې{مستدالً بآية يس  

ــؤمن  وإيتاء الكتاب دليل على ما تقرر يف الشريعة من الصحف اليت :" لتفسري اآلية يشعر به ، فقد قال  ــا املــــــــــــــــ يؤتاهــــــــــــــــ
فـــتح ]  ١٩/احلاقـــة[}ڱڱ    ڱ ڳڳ{االختيار بقوله تعاىل شوكا�ي هذا، وأيد ال) ٦/٧٨(البحر احمليط .." . والكافر 
 ) . ٣/٢٧٨(القدير 

 ).٣/١١٨(، وأخرج الواحدي رواية عن جابر تدل على هذا ) ١٥/١٢٧(جامع البيان عن تأويل آي القرآن  )٤(
ــه   ــار الطــربي    : تنبي ــه اختي ــثري أ� ــن ك ــر اب ــار الطــ   ) ٣/٦١٧(، وتبعــه الشــنقيطي  )٣/٥٦(ذك ــل اختي   ربي أن وهــذا خطــأ ب
 .وهو القول الرابع ) ١٥/١٢٧(جامع البيان . اإلمام من يقتدى ويؤمت به يف الد�يا ، أل�ه األشهر يف كالم العرب  
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أو ، أو كتابـا  ، ن يقتدي بقولـه أو فعلـه   اك ؤمت به إ�سا�اًمن ي: اإلمامهل اللغة من أن وهذا القول يوافق ما عند أ
 يدعى كل قـوم بإمـام زمـاهنم وكتـاب رهبـم وسـنة �بـيهم        :" ، قال علي  )٢( كان أو مبطال حمقاً، غري ذلك 

 ٣    األغلـــب مـــن  هأل�ـــ، بـــه يف الـــد�ياؤمت بـــه ويـــ دىقتـــي أن اإلمـــام مـــن بالصـــواب  وىل، وذكـــر الطـــربي أن األ)٣("

 ، " مـا مل تثبـت حجـة خبالفـه جيـب التسـليم هلـا       ، وتوجيه معا�ي كـالم ا إىل األشـهر أوىل   ، استعمال العرب 
 . )٤(وبه قالت طائفة 
 ٦ : الـــــرتجـــــيـــــح 

   ، إال  )٥(هـذا  وبتأمل هذه األقوال يتبني أن لكل قـول حظـاً مـن الـدليل ، وال تنـايف بينـها، فلفظـة اإلمـام تعـم كـل          
    أن أقــرب األقــوال يف املــراد بــه يف هــذا اآليــة مــا اختــاره النحــاس وابــن كــثري ومــن وافقهــم أ�ــه كتــاب األعمــال    

 ٩ ] .٧١/اإلسراء[ چہ  ہ  ہ  ه    ه  ه   ه  ے  ے  ۓچ لداللة قوله تعاىل 

************************** 
 ) .١/١٧٤(، وتفسري الثوري )٥/٣١٦(الدر . وغريه ) ٧/٢٣٣٩(أخرجه ابن أبي حامت  )١(
 ) .٢٤(املفردات  )٢(
ــه    )٣( ــن مردويـ ــه ابـ ــدر . أخرجـ ــر) ٥/٣١٧(الـ ــامت   ، وأخـ ــي حـ ــن أبـ ــري ح   ) ٧/٢٣٣٩(ج ابـ ــنه ك التفسـ ــذي وحسـ ، والرتمـ
 .وغريمها عن أبي هريرة  روايةٌ تدل على أ�ه إمام اهلدى وإمام الضاللة ) ٣١٣٦( 
          )٢/٣٢٢(، والنســــــفي ) ١/٥٧٨(، والبيضــــــاوي ) ٢/٣٦٩(الزخمشــــــري : ، وينظــــــر ) ١٥/١٢٧(جــــــامع البيــــــان   )٤(
  ، وجـــوزه ابـــن كـــثري لكنـــه رجـــح  أن ) ٣/٦١٧(، والشـــنقيطي ) ١٥/١٢٠(، واأللوســـي ) ٥/١٨٧(وأبـــو الســـعود       
 )١٥/١٦٨(ابن عاشور : املراد كتاب األعمال ، وينظر     
 ) ٣/٢٥٢(وهو اختيار النحاس يف اإلعراب  )١(
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ــرة   يــدعى  (قــال     چۀ ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  چ  يف قولــه ا  عــن الــنيب  ويشــهد لــه أيضــاً حــديث أبــي هري
كتابـــه   وأمـــا الكـــافر فيـــؤتى.....أحـــدهم فيعطـــى كتابـــه بيمينـــه ، وميـــد لـــه يف جســـمه ســـتون ذراعـــاً  

 ٣ .   )١(احلديث )....بشماله 

 ].٧١/اإلسراء[چ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ   ۀٹ ٹ چ 
 .تصحيح أبي جعفر لكل ما قيل يف معنى اإلمام يف اآلية : مسألة 

 ٦ .بإمامهم بنبيهم : كر�ا عن ابن عباس أ�ه قال وقد ذ" :قال النحاس رمحه ا 

 .إمام هدى وإمام ضاللة : وروي عنه 
 .بإمامهم بأعماهلم : وقال أبو صاحل وأبو العالية 

************************** 
ــرآن        ــام القـ ــوال يف أحكـ ــع األقـ ــاص مجيـ ــى اجلصـ ــثعليب  ) ٥/٣١(وحكـ ــذا الـ ــمعا�ي )  ٦/١١٦(، وكـ     ،) ٣/٢٦٣(، والسـ
ــوي   ــة  ) ٣/٢٩٨(والبغـــ ــن عطيـــ ــوزي  ) ١٠/٣٢٥(، وابـــ ــز ) ٦٥ -٥/٦٤(، وابـــــن اجلـــ ــرطيب ) ٢/٢٢٥(، والعـــ ، والقـــ
 ) .٢/١٧٦(، وابن جزئ ) ١٠/٢٩٦( 
ــه   ) ٣١٣٦(أخرجــه الرتمــذي ك التفســري  ح   )٢( ــو يعلــى يف مســنده واللفــظ ل   ، ، وحســنه حمققــه ) ٢،  ٤/١(وحســنه ، وأب
 ) .٣/٥٦(فسريه وذكره ابن كثري يف ت 
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 .)١(بكتاهبم : وقال جماهد 
  أيـن أمـة حممـد   : وهذه األقوال متفقـة ، والنـاس يـدعون هبـذا كلـه ، فيـدعون بنبـيهم ، فيقـال         : قال أبو جعفر 

  أيــن أصــحاب الــورع ؟ وكــذا ضــد هــذا : أيــن أمــة القــرآن ؟ وبعملــهم ، فيقــال : بكتــاهبم ، فيقــال ؟ و ٣ 

   أيــن أمــة فرعــون ؟  وأيــن أصــحاب الز�ــا ؟ فيكــون يف هــذا تــوبيخ وهتكــة علــى رؤوس النــاس ملــن  : فيقــال 
 . )٢(ينادى به ، أومدح وسرور ملن ينادى بضده 

 ٦ : ـــــــــة الــــــــــــــــــــــــدراســـــــــ

  سبق أن أورد النحاس رمحـه ا هـذه املسـألة ، واختـار القـول بـأن اإلمـام الكتـاب ، واسـتدل لـه  مبـا بعـده             
 ] .٧١/اإلسراء[ چۓہ  ہ  ہ  ه  هه   ه  ے  ےچ  من السياق يف قوله سبحا�ه

 ٩ النحاس ، ثم عاد رمحه  وألهل العلم يف معنى اإلمام أربعة أقوال تقدمت بأدلتها ، وترجيح ما ذهب إليه

ــذكرها يف اإلعــراب   ــدعون    -وهــي هــذه املســألة   -ا ف ــاس ي ــة ، وأن الن ــوال متفق     ، ورجــح أن هــذه األق
   هبذا كلـه ، هكـذا قـال رمحـه ا ، وهـو قـول صـحيح مـن حيـث عمـوم النصـوص الدالـة علـى ذلـك ، فإهنـا                

 ١٢  أو السـنة ، لكـن القـول بـأن املقصـود بـه الكتـاب         تدل على اجلميع ، ولكل قول منها مـا يشـهد لـه مـن الكتـاب     

 .أوىل وأظهر ملناسبته للسياق 
واملــراد هنــا بيــان عــدول النحــاس عــن قولــه األول إىل القــول بــالعموم ، مــع أن قولــه األول أقــرب لداللــة الــنص  

 ١٥ .القرآ�ي وسياقه 

************************** 
 .تقدم يف املسألة السابقة ذكر أقوال السلف يف ذلك وخترجيها  )١(

 ) .٣/٢٥٢(إعراب القرآن  )٢(
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 : الـــــرتجـــــيـــــح 
رجح من حيث داللة اآلية ، وإال فاألقوال كلها هلا ما يدل عليهـا  وما رجحه النحاس يف املسألة السابقة هو األ

 ٣ .، لكن أن يكون املراد باإلمام الكتاب أظهر وأوىل يف هذا املوضع ، وا أعلم 

***************************** 
 
 ٦ 
 
 
 ٩ 
 
 
 ١٢ 
 

 ] .٧٨/اإلسراء[ چ...ڤ   ڦ  ڦ  ڦچ   ٹ ٹ

 ١٥ . ذكر أقوال أهل العلم يف معنى الدلوك: مسألة 

   ١(عــن األســود ، بــي اســحاق  أعــن ، روى ســفيان  ":قــال النحــاس رمحــه ا(  ،  قــال ، عــن عبــد ا "  
 . )٢(غروهبا: دلوكها 

 ١٨ .)٣(لغروهبا:  چڦ  ڦ چعن ابن عباس ، عن جماهد ، عن منصور ، وروى سفيان 

************************** 
 ).هـ ٧٤( خمضرم ، ثقة ، مكثر فقيه ، مات سنة : األسود بن يزيد بن قيس النخعي الكويف ، قال ابن حجر  )١(
 .وغريها ) ١٤٦(، والتقريب ) ٣/٢٣٣(، هتذيب الكمال ) ٢/٢٩١(اجلرح والتعديل  
 ). ٧/٢٣٤١(، والطربي من طرق عنه ، وابن أبي حامت )٢/٣٨٤(أخرجه عبد الرزاق  )٢(
 ) . ١٥/١٣٤(، الطربي )٢/٣٨٤(أخرجه عبد الرزاق  )٣(
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 .)١(زواهلا: عن ابن عباس دلوكها، وروى الشعيب 
 .)٤(الظهر    وهو وقت، بعد �صف النهار چڦ  ڦ چ)٣(بن عمرعن ا، )٢(عن سامل، وروى الزهري 
وي عـن جعفـر بـن    وكذلك ر، زواهلا چڦ  ڦ چ :قال ؛ عن ابن عمر ،  )٦(عن �افع، والليث  )٥(وروى مالك ٣ 

 .)٨(رمحة ا عليه )٧(حممد
لزوال يف هذا أكثر على إال أن ا، فهي متيل عند الزوال وعند الغروب ، )٩(الدلوك يف اللغة امليل: قال أبو جعفر 

يدل عليه أن بعده   إىل غسق الليل   فيدخل فيه الظهر والعصر واملغرب والعشـاء وبعـده     ، على ألسن الناس  ٦ 

************************** 
 ).١٥/١٣٥(والطربي ) ٢/٣٨٤(عبد الرزاق : ، وبه قال عكرمة وغريه ، ينظر) ١٥/١٣٤(أخرجه الطربي  )٤(

 ).هـ ١٠٦(عبد ا بن عمر بن اخلطاب ، أحد الفقهاء السبعة ، كان ثبتاً عادالً فاضال ، مات سنة سامل بن  )٥(
 ).٣٦٠(، التقريب ) ١٠/١٤٥(، هتذيب الكمال ) ٤/١٨٤(اجلرح والتعديل  
 ).هـ ٧٣(عبد ا بن عمر بن اخلطاب العدوي القرشي ، من املكثرين من الصحابة والعبادلة ، مات سنة  )٦(
  ).٥٢٨(، التقريب ) ١٥/٣٣٢(، هتذيب الكمال ) ٢/٣٢١(تاريخ الدوري  
 ) .١٥/١٣٤(، والطربي )٢/٣٨٤(أخرجه عبد الرزاق  )٧(
 ).هـ١٧٩(مالك بن أ�س بن مالك األصبحي ، الفقيه ، إمام دار اهلجرة ، رأس املتقنني وكبري املتثبتني ، مات سنة  )١(
 ) .٩١٣(، التقريب ) ٢٧/٩١(كمال ، هتذيب ال) ٨/٢٠٤(اجلرح والتعديل  
 ).هـ ١١٧(�افع موىل ابن عمر ، أبو عبد ا املد�ي ، ثقة ثبت ، فقيه مشهور ، مات سنة  )٢(
 ).هـ ١٤٨(جعفر بن حممد بن علي بن احلسني اهلامشي القرشي ، أبو عبد ا ، صدوق فقيه إمام ، مات سنة  )٣(
 ) .٢٠٠(، التقريب ) ٥/٧٤( ، هتذيب الكمال) ٦/١٣١(ثقات ابن حبان  
 ) .١٣٦، ١٥/١٣٥(أخرجه الطربي  )٤(
 ) .١٧١) (دلك ( املفردات : ينظر  )٥(
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، )١( قـال ذلـك أبـو هريـرة    ، فال ميتنع أن يكون غسق الليل أوله وذلك عند غروب الشـمس   }وقرآن الفجر{
٢(الدلوك ميلها للزوال : وي قول من قالقَوهو ي(. 

 ٣ : الــــــــــــــــــــــــدراســــــــــــــــــة 

 هــو ميــل الشــمس للغــروب ، وبعضــهم : ذكــر النحــاس بعــض أقــوال الســلف يف املــراد بالــدلوك ، فبعضــهم قــال 
 زواهلا عن كبد السماء ، ومال إىل هذا القول ، واستدل عليه باللغة ، فإن األشهر يف ذلك الزوال : قال 

 ٦     إ�ـه ميلـها إىل الغـروب يـدخل فيـه مـن الظهـر       : أيـده أيضـاً بسـياق اآليـة ، فـإن قـول مـن قـال         وليس الغروب ، و

     إىل العشــاء ، ويكــون يف الكــالم تكــراراً علــى هــذا ، ألن غروهبــا وغســق الليــل شــيء واحــد ، ولكــن علــى   
ــان        ــان خمتلف ــا وقت ــزوال ، فهم ــدلوك ال ــه ، وال ــل أو ظلمت ــر يكــون الغســق أول اللي ــول األكث    ، وهــذا األ�ســب   ق

 ٩  )٣(املوافق لذكر مواقيـت الصـالة ، وقـد سـاق الطـربي القـولني ، وأعقـب ذلـك بروايـات تـدل علـى هـذا القـول             

 .)١( املغيب: ، وقيل الدلوك )٤(وقدم هذا القول أكثر املفسرين ، لتكون اآلية جامعة للصلوات اخلمس 
************************** 

 ) .٣/٣٨٤(أخرجه عبد الرزاق  )٦(
 .عبد الرزاق والطربي فيما تقدم : ، ينظر  ، وهي رواية أخرى عن ابن عباس وغريه) ٤/١٨١،١٨٢(معاتي القرآن  )٧(
 ).١٥/١٣٨(جامع البيان  )١(
          ، والزجـــاج) ١٥/١٣٦(، والطـــربي ، ) ١/٣٨٧(، وأبـــو عبيـــدة ) ٥٩، ٥٦/ ١(، والشـــافعي ) ٢/٢٦٩(اختـــاره مقاتـــل  )٢(
    ،) ٣/٢٦٨(، والســـــــمعا�ي ) ٣/١٢٠(، والواحـــــــدي ) ٦/١٢١(، والـــــــثعليب ) ٢/٣٢٤(، والســـــــمرقندي ) ٣/٢٥٥( 
ــوزي ) ٣/٣٠٠(والبغــــــوي   ــاوي ) ١٠/٣٠٤(، والقــــــرطيب ) ٥/٧٢(، وابــــــن اجلــــ ــفي ) ١/٥٧٩(، ، والبيضــــ ، والنســــ
، وأبـــو الســـعود ) ٣٧٤(، واجلاللـــني )٣/٥٧(، وابـــن كـــثري ) ٦/٨٦(، وأبـــو حيـــان ) ٢/١٧٧(، وابـــن جـــزئ  )٢/٣٢٤( 
 ).١٥/١٨٢(، وابن عاشور ) ١٥/١٣٢(، واأللوسي ) ٣/٢٨٢(، والشوكا�ي ) ٥/١٨٩( 
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 : الـــــرتجـــــيـــــح 
ــور يف  ــول اجلمه ــراجح أن ق ــه تعــاىل       وال ــة يف قول ــر الغاي ــدم ، وألن ذك ــا تق ــدلوك هــو الصــحيح مل               ڦ چ  معنــى ال

أي لزواهلـا علـى     چڦ  ڦ چ قولـه :"يدل على اختالف الوقتني ، وهلـذا قـال الشـنقيطي رمحـه ا       چڄ  ڄ ٣ 

وذلــك يشــمل  أي ظالمــه ، چڦ  ڄ  ڄ چ التحقيــق ، فيتنــاول وقــت الظهــر والعصــر ، بــدليل الغايــة يف قولــه  
 .)٢(...وقت املغرب والعشاء 

 ٦ ].٨٢/اإلسراء[ چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ه  هٹ ٹچ

 .من لبيان اجلنس ، وليست للتبعيض يف هذه اآلية : مسألة 
 وإمنا هي لبيان اجلنس ، هنا للتبعيض اه )من ( ليست  ":قال النحاس رمحه ا. 

 ٩ ��   �چكمـا قـال سـبحا�ه        چۀ  ہچفقـال  ، ن يب ثم، و�نزل ما هو شفاء ورمحة للمؤمنني : واملعنى 

   .)٣(" ]٣٠/احلج[ چ�
 : الــــــــــــــــــــــــدراســــــــــــــــــة 

آيـة     هنا لبيان اجلنس ، فكل القـرآن شـفاء ، وليسـت للتبعـيض ، كمـا يف      چۀچجزم النحاس رمحه ا بأن  ١٢ 

مسعـه   إذا : ن السلف تشعر هبذا ، فقـد قـال قتـادة رمحـه ا     سورة احلج اليت ذكرها ، وعبارة من فسرها م

************************** 
 ).٢/٢٢٧(، والعز ) ١٧١(، والراغب ) ٣/٢٩(لعربي ، وابن ا) ٢٢٠(، وابن قتيبة ) ٢/١٢٩(قاله الفراء  )٣(
 ).١٥/١٨٢(إ�ه الغروب ، فعلى اعتبار أ�ه من معا�ي الدلوك ، ابن عاشور : ومن قال ، )٣/٦٢٢(أضواء البيان  )٤(
 ) .٤/١٨٧(معا�ي القرآن  )١(



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

وإن ا ، �ـه ال ينتفـع بـه وال حيفظـه وال يعيـه      ، إاملؤمن ا�تفع به وحفظه ووعاه وال يزيد الظاملني به إال خسـارا  
١(ورمحة للمؤمنني  جعل هذا القرآن شفاء(. 

ــره يـــدل عليـــه قولـــه تعـــاىل   ــا ذكـ  ٣  ��   �  �   �  �  �  �  �   �  �ۉۉ  ېې  ېېچ ومـ

، فهذه اآلية دلت على أن القرآن كله شفاء ، وخـري مـا يفسـر بـه القـرآن القـرآن �فسـه ، فـإن          ]٤٤/فصلت[چ
توضحه ، فكله شفاء ، ولـيس بعضـه شـفاء           على بعضهم فظنها للتبعيض ، فهذه اآلية  چۀچأشكلت 

 ٦ .)٢(وبعضه ليس كذلك ، وعلى هذا عامة أهل التفسري

************************** 
 ).١٥/١٥٣(تفسري الطربي  )٢(
 ،) ٣/١٢٣(، والواحدي يف الوسيط ) ٦/١٢٨(ثعليب ، وال) ٢/٣٢٦(، والسمرقندي ) ١٥/١٥٣(الطربي : ينظر  )٣(
ــمعا�ي    ــوي ) ٣/١٧١(والســ ــري ) ٣/٣٠٥(، والبغــ ــة  ) ٢/٣٧٣(، والزخمشــ ــن عطيــ ــوزي  ) ١٠/١٣٨(، وابــ ــن اجلــ ، وابــ
، وابــــن ) ٢/١٧٧(، وابــــن جــــزئ ) ٢/٣٢٥(، والنســــفي ) ١/٥٨٠(، والبيضــــاوي ) ١٠/٣٢١(، والقــــرطيب ) ٥/٧٩( 
 .وغريهم ) ١٥/١٨٩(، وابن عاشور ) ٣/٢٨٥(، والشوكا�ي ) ٣/٦٣(كثري  
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 : ـــــرتجـــــيـــــح ال
وما جزم به النحاس ، واختاره عامة املفسرين يف هذه اآلية هو الصواب ، لداللة القرآن عليه يف موضع آخـر ،  

تكون للجنس يف آية أخرى ، ودل عليه قول مجهور أهل التفسـري ، ثـم إن   ) من ( وكذلك داللة القرآن على أن  ٣ 

بكالم ا سبحا�ه وتعاىل ، فهـو يوصـف بكـل جـالل وكمـال ، وهذاكلـه        القول بأن القرآن كله شفاء هو األليق
 . يرجح ما ذكره واختاره النحاس رمحه ا ، وا أعلم 

 ٦ ].٨٤/اإلسراء[ چ�   �  �  �    �ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  چ   ٹ ٹ 

 .توجيه النحاس لقول احلسن يف هذه اآلية ، وبيا�ه ملعناها : مسألة 
 : قال النحاس رمحه ا

 ٩ .على �يته : قال احلسن  "

 .أي على حدته ، وعلى طبيعته : وقال جماهد 
 .)١(على �احيته ، وهذا يرجع إىل قول احلسن وجماهد: وقال الضحاك 
 ١٢ .كل يعمل على النحو الذي جرت به عادته وطبعه :  -وا أعلم  -وحقيقة املعنى 

************************** 
 
 
 
سيأتي ختريج هذه األقوال ومناقشتها بأوسـع ممـا ذكـره هنـا يف املسـألة التاليـة ، ألن النحـاس �ـص فيهـا علـى القـول املختـار              )١(
 .عنده وإمنا قدمت هذه هنا لتقدم كتاب املعا�ي على اإلعراب ، وهنا إملاح  إىل أن قول احلسن هو األوىل  
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ــرباهني ،    ولــيس ينبغــي أن يكــون كــذلك ، إمنــا ينب  : واملعنــى  ــع احلــق حيــث كــان ، وقــد ظهــرت ال ّغــي أن يتَب    
 . وتبني احلق 

 ٣ . )١( " وهذا يرجع إىل قول احلسن: قال أبو جعفر 

 : الــــــــــــــــــــــــدراســــــــــــــــــة 
لــذي فســر أورد النحــاس أقــوال هــوالء األئمــة يف املــراد هبــا ، ووجــه األقــوال بأهنــا ترجــع إىل قــول احلســن ، ا   

 ٦ .الشاكلة بالنية ،  ، وستأتي هذه املسألة بالتفصيل يف تأليتها ، وهناك يرد ذكر الرتجيح 

 ].٨٤/اإلسراء[ چ�   �  �  �    �ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  چ   ٹ ٹ 
 .چې  ې  ېچبيان معنى الشاكلة يف قوله تعاىل : مسالة 

 ٩ . ة  هذه اآلية من أشكل ما يف السور ":قال النحاس رمحه ا 

 قل كل يعمـل علـى مـاهو أشـكل عنـده وأوىل بالصـواب ، فـربكم أعلـم         : ، أن املعنى  قيل فيهافمن أحسن ما 
چ            ڃ       ڃڃ  چ  چ چ :مبن هو أوىل بالصواب ، وهذا تستعمله العرب بعد تبيني الشييء مثل 

 ١٢ .إن أحد�ا لكاذب : ، وكما يقول الرجلُ خلصمه ] ٢٤/سبأ[  چچ  ڇ

 .قد صار يف الكالم معنى التوبيخ ، فهذا قول ف
 .)١(يف أوقات الشرائع املفرتضة ال غري  چۉ  ې   ې  ې چمعنى :  وقيل

************************** 
 ). ٤/١٨٨(معا�ي القرآن  )٢(
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 .  )٢(" قل كل يعمل على �احيته وعلى طريقته : يكون املعنى : قول ثالث وفيها 
 : الــــــــــــــــــــــــدراســــــــــــــــــة 

ــة أقــواالً ، واختــار النحــاس أن أحســن مــا قيــل فيهــا    ذكــر املفســرون يف هــذه ا   ٣     كــل يعمــل علــى مــا هــو  : آلي

  كــل يعمــل علــى : وحقيقــة املعنــى وا أعلــم ":أشــكل عنــده وأوىل بالصــواب ، وقــد مضــى قولــه يف املعــا�ي  
 .، فزاد األمر هنا وضوحاً حينما �ص على القول املختار)٣(النحو الذي جرت به عادته وطبعه 

 ٦ املعا�ي اليت ذكرها هي اليت دارت حوهلا عبارات السلف رمحهم ا تعاىل ، وبيان ذلك أن ابن  وهذه

 ".وعلى ما ينوي " ، وزاد قتادة " على �احيته :" وقتادة قاال   ابن عباس 
 )٥("علــى دينــه :"، وقــال ابــن زيــد " �يتــه :" ، وقــال احلســن )٤( علــى طبيعتــه  علــى حدتــه:" وقــال جماهــد 

 ٩   وقتــادة  علــى طريقتــه ومذهبــه ، وبــه قــال أهــل اللغــة ، فــذكر الفــراء أن املعنــى   ى قــول ابــن عبــاس ومعنــ

 . )٦(على �احيته ، وهي الطريقة 

************************** 
 .لعل مراد النحاس هبذا أي على �يته كما وردت يف بعض أقوال السلف الواردة يف الدراسة  )١(
 ) .٣/٢٥٧(إعراب القرآن  )٢(
 ) .٤/١٨٨(املعا�ي  )٣(
ــدة   )١( ــو عبيـ ــال أبـ ــه : " وقـ ــه وخليقتـ ــى �احيتـ ــر )١/٣٨٩" (علـ ــة  : ، وينظـ ــن قتيبـ ــمرق) ٢١٩(ابـ ، ) ٢/٣٢٦(ندي ، والسـ
 ).٣/٢٧٢(والسمعا�ي  

 ) .٥/٣٣٠(، والدر ) ١٥/١٥٤(الطربي : ينظر  )٢(

 ) .٢/١٣٠(معا�ي القرآن  )٣(
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ــة    ــة اآلي ــه الزجــاج بتتم ــاً  ] ٨٤/اإلســراء[ چ�   �  �  �    �ې  چ     واســتدل ل أي أهــدى طريق
، فخامتـة اآليـة تـبني أوهلـا ، وإىل     )١("ق مجاعـة هذا طريـق ذو شـواكل ، أي يتشـعب منـه طـر     : ويقال : " قال 

 ٣ . )٢(هذا املعنى يذهب أكثر املفسرين

 . )٣(وعند بعض املفسرين أن هذه املعا�ي متقاربة ، وكلها صاحلة حلمل اآلية عليها 
 .)٤(" من األحوال  على ما يليق به ويناسبه" ومنهم من يقول 
 ٦ : الـــــرتجـــــيـــــح 

، وأن املعنـى  )٥(إن كا�ت حمتملـة ، إال أن أ�سـبها مبعنـى اآليـة وأقواهـا قـولُ ابـن عبـاس وقتـادة          وهذه األقوال و
، فارتبـاط اآليـة ظـاهر     چ�   �  �  �    �ې  چ   على طريقته ومذهبه ، لداللة اآلية ذاهتـا عليـه   

 ٩ وا أعلم . على هذا املعنى ، ودل عليه قول أهل اللغة 

************************** 
 ).٣/٢٥٧(معا�ي القرآن وإعرابه  )٤(

، وابــن أبــي ) ١٥/١٥٤(، والطــربي ) ٨/٣٩٢(، واختــاره البخــاري ك التفســري ، فــتح البــاري ) ٢/٢٧٠(وبــه قــال مقاتــل  )٥(
، ) ٢١/٣٠(، والـــرازي ) ٥/٨٠(، وابـــن اجلـــوزي )١٠/٣٣٩(، وابـــن عطيـــة ) ٢/٣٧٣(، والزخمشـــري ) ٣/٣٧(زمـــنني  
، واأللوســــــي ) ١٠/٢٨١(، والقــــــامسي ) ٢/١٧٨(، وابــــــن جــــــزئ ) ٢/٣٢٥(، والنســــــفي ) ١/٥٨٠(والبيضــــــاوي  
 ).١٥/١٩٤(، وابن عاشور )١٥/١٥٠( 
  ،) ٦/٩٥(، وأبو حيان ) ١٠/٣٢٢(، والقرطيب ) ٢/٢٢٨(، والعز ) ٣/٣٠٦(، والبغوي ) ٦/١٢٩(منهم الثعليب  )٦(
 ) .٣/٢٨٦(، والشوكا�ي ) ٣/٦٣(وابن كثري  
 ) .٤/٣١٠(تفسري السعدي : ينظر  )١(

 ) ١٠/٣٣٩(احملرر . وأرجح هذه العبارات قول ابن عباس وقتادة : قال ابن عطية  )٢(
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 ].٩٠/اإلسراء[ چڎ   ڎ  ڈ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌٹ ٹ چ
 .وتوجيهها  چڌ چ ذكر القراءات الواردة يف: مسألة 

 ٣  ":قال أبو جعفر النحاس رمحه ا 

ــرچ چگچ، وقــرأوا مجيعــا الــيت بعــدها  )١(خمتلفــاً چڌ چهــذه قــراءة أهــل املدينــة ، وقــرأ أهــل الكوفــة    چتُفَج 

 ] .٩١/اإلسراء[
 ٦ .ال أعلم بينهما فرقاً : قال أبو عبيد

************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .  وأبي عمرو وابن عامر ، واألخرى قراءة الكوفيني القراءة األوىل قراءة  �افع املد�ي وابن كثري )١(
 ) .١٤١(، التيسري للدا�ي ) ٣٨٥،  ٣٨٤(السبعة البن جماهد : ينظر  
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بعـده   فهـذا مصـدر فَجـر ، واألول لـيس      چگ  چ الفرق بينـهما بـين ، ألن الثـا�ي جـاء بعـده      : قال أبو جعفر 
ڌ    تُفَجر ڍچتفجري ، وإن كان البين أن يقرأ األول كالثا�ي ، يدل على ذلك أن ابن أبي جنيح روى عن جماهد 

 ٣ .)١(عيو�اً: قال  چڎ   ڎ  ڈ 

 . )٢(عيو�اً ببلد�ا هذا: قال  چڌ  ڎ   ڎ  ڈ   تُفَجر ڍچوروى سعيد ، عن قتادة وكذا قال احلسن،  
 .)٣(على التكثري  چتُفَجرچألن    چتُفَجرچفهذا التفسري يدل على  

 ٦ : الــــــــــــــــــــــــدراســــــــــــــــــة 

بالتخفيف فلمناسبة توحيد ينبوع ، ومـن قـرأ   هذا احلرف فيه قراءتان ثابتتان ، ولكل منهما وجه ، فمن قراء 
ــة الــيت تليهــا مــن قــراءة      ، ] ٩١/اإلســراء[ چک  گ  گ  گچ بالتشــديد فلمناســبته ملــا اتفقــوا عليــه يف اآلي

مـن التكـثري ، ومـا     چتُفَجـر چوللمعنى املذكور عن السلف أن املراد بالينبوع العيون ، وملـا حيتملـه التشـديد يف     ٩ 

ه ا من أن هذه القراءة أبني ، فمراده أهنا من حيث املعنى أقوى وأ�سب ملا بعـدها،  ذهب إليه النحاس رمح
 . )٤(وكالم من ذكر القراءتني من املفسرين يدور حوله 

************************** 
 ) .٥/٣٤٠(، وابن أبي شيبة و ابن املنذر  ، ذكره السيوطي يف الدر )  ١٥/١٦٠(أخرجه الطربي  )٢(
، و�ســبه الســيوطي  البــن أبــي  )  ٥/٣٤٠(، والــدر املنثــور ) ١٥/١٦٠(، الطــربي )٢/٣٨٩(تفســري عبــد الــرزاق : ينظــر  )٣(
 .حامت ، وليس يف املطبوع منه تفسري هذه اآلية   
 ) .٢٦٠، ٣/٢٥٩(إعراب القرآن  )٤(
      ، وابــــن) ٣/٣٠٨(، والبغــــوي ) ٤٠٩(، واحلجــــة  البــــن زجنلــــة ) ٢/٣٢٨(الســــمرقندي : ينظــــر يف توجيــــه القــــراءتني  )١(
 .وغريها من كتب التفسري والتوجيه ) ١٠/٣٣٠(، والقرطيب ) ٢١/٤٨(، والرازي ) ٨٧،  ٥/٨٦(اجلوزي  
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حتــى تَفْجــر لنــا مــن : وقــد ذكــر الطــربي رمحــه ا القــراءتني ، ووجــه قــراءة التخفيــف يف األوىل بأهنــا تعنــى  
 يد الثا�يـة إىل أهنـاتفجر يف أمـاكن شـتى مـرة بعـد مـرة ، إذ كـان ذلـك تَفَجـر           األرض ماء مـرة واحـدة ، وبتشـد   

 ٣  أهنــارٍ ال هنــر واحــد ، وكا�ــت تعجبــه هــذه القــراءة ملــا ذكــره مــن افــرتاق معنييهمــا، وإن كا�ــت القــراءة الثا�يــة   

 . )١(عنده صحيحة ال تدفع 
  :الـــــرتجـــــيـــــح 

 ٦ . يحان ، ولكل معنى ما يرجحه ، ومن يرجحه ، وا أعلم والقراءتان ثابتتان ، واملعنيان صح

 .]١٠١/اإلسراء[چ ه  ےہه  ه ه   چ   ٹ ٹ
 .، وبيان الراجح  األقوال يف اآليات اليت آتاها ا لنبيه موسى : مسألة 

 ٩ : قال النحاس رمحه ا 

أن يهوديـا قـال    )١( السـ ن ععـن صـفوان بـ   ، )٣( عن عبـد ا بـن سـلمة   ، )٢( عن عمرو بن مرة، روى شعبة  "
فإ�ـه إن مسعهـا صـارت لـه أربعـة      ، ال تقـل لـه الـنيب     : فقـال لـه اآلخـر   ، تعال حتى �سأل هذا النيب : لصاحبه 

************************** 
 ) .١٥/١٦٠(جامع البيان  )٢(
 
 
 
 ) .هـ ١١٨( عمرو بن مرة اجلَملي املرادي ، ثقة عابد ، كان ال يدلس ، ورمي باإلرجاء ، مات سنة  )١(
 ) .٧٤٥(، التقر يب ) ٢٢/٢٣٢(، هتذيب الكمال ) ٦/٢٥٧(اجلرح والتعديل  
 . املرادي الكويف ، صدوق تغري حفظه ، مات قبل املائة  –بكسر الالم  –عبد ا بن سلمة  )٢(
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وال ، ال تشـركوا بـا شـيئا     (:فقـال   چ ہ  ه  ه  ه    ه  ےچفأتـاه فسـأله عـن هـذه اآليـة      : قـال  ،  أعني
ىل سـلطان  إوال متشـوا بـربيء   ، وال تـأكلوا الربـا  ، وال تز�ـوا  ، وال تسرقوا ،  تقتلوا النفس اليت حرم ا إال باحلق

فقبلـوا  : قـال  ، السـبت    وعلـيكم خاصـة اليهـود أال تعـدوا يف    ، وال تفروا من الزحف ، وال تسحروا ، ليقتله  ٣ 

دعـا أال يـزال   ،  دواد   إن : قـالوا  ؟ ميـنعكم أن تتبعـو�ي   فمـا : قال ، �ك رسول ا إ�شهد : وقالوا ، يده 
 .)٢() ن تقتلنا اليهودأوإ�ا خنشى إذا اتبعناك ، يف ذريته �يب 

هي الطوفان واجلـراد      :  چہ  ه  ه  ه    ه  ےچوقال احلسن والشعيب وجماهد والضحاك يف قوله تعاىل ٦ 

 )٣(قوهلم    والقمل والضفادع والدم والسنون و�قص من الثمرات واليد والعصا هذا معنى 
، وعن ابن عبـاس ، ومـا قالـه ابـن عبـاس فيجـب أن        د ذكر�ا ما قيل يف التسع اآليات عن النيب وق: وقال 

فيحمـل علـى    يكون توقيفا ، أل�ه ليس مما يقال بالرأي ، والقوالن ليسا مبتناقضني ، فأما احلـديث عـن الـنيب     ٩ 

************************** 
 ) .٥١٢(، التقريب ) ١٥/٥٠(، هتذيب الكمال ) ٥/٩٩(التاريخ الكبري  
 .ها صفوان بن عسال املرادي ، صحابي ، �زل الكوفة ، روى حديث املسح على اخلفني وفضل العلم وغري )٣(
 ) .٤٥٤(، التقريب ) ٣/٤٣٦(، اإلصابة ) ٢/٤٠٩(، أسد الغابة ) ٢/٢٧٩(االستيعاب  
ــ )٤( ، ) ٣١٤٤(ك التفســـري ح والرتمـــذي وصـــححه ، ) ١٢٢١(خمتصـــراً ك األدب وابـــن ماجـــة ، ) ٤/٢٣٩(أمحـــد  هأخرجـ
ــدم  والنســائي   ــر ، ) ٧/١١١(ك حتــريم ال ــن جري ــي ،  ) ١٧٣،  ١٥/١٧٢(واب ) ٢/٣٣١(والســمرقندي ، ) ٨/٦٩(والطربا�
، أورده الســـــيوطي يف الـــــدر ) ٣/٣١١(، والبغـــــوي يف تفســــريه  ) ٣/١٣٠(، والواحـــــدي ) ١/٩(وصــــححه   واحلاكم  
، ) ٢٩٨(، وأعلــه ابــن كــثري  بعبـــد ا بــن ســلمة كمـــا ســيأتي ، وضــعفه األلبـــا�ي يف ضــعيف ابــن ماجـــة          ) ٥/٣٤٤( 
 ) .١٦٢(، والنسائي ) ٣٩١(والرتمذي  
 ) . ٢٠٠،  ٤/١٩٩(قرآن معا�ي ال )١(
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  ��چ  وعـز  ذا قولـه جـل  تتلى ال أهنا تفسري هلذه اآليـات ، والـدليل علـى هـ     أ�ه آليات جاء هبا موسى 

                             چ�  �       �  �  يی  ی  ي  �  �  �  ��  �  �     �  �  �  �

 ٣ .)١( "]١٢/النمل[

 : الـــدراســــــــــــــــة 
 : ذكر أهل التفسري يف املراد هبذه اآلية معنيني 

، وهــي الوصــايا الــيت ذكــرت يف هــذه الروايــة   أهنــا آيــات الكتــاب أي التــوراة املنزلــة علــى موســى: األول  ٦ 

                          ، كما أورد النحاس ، مبيناً أن القول )٢( أهنا دالئل ومعجزات كا�ت لنيب ا موسى :  والثا�ي
  مـن املعجـزات يف �فسـه كاليـد والعصـا       الثا�ي أرجح ، وهو الذي يـذكر أن اآليـات مـا جعلـه ا ملوسـى      

ــن الســلف             أو ــذا م ــى ه ــه ، ومجهــور املفســرين عل ــوا ب ــدوه كالســنني و�قــص الثمــرات إىل آخــر مــا ابتل  ٩    يف ع

ڃ  چ واخللف ، وقد اتفقوا على أكثرها وهي اليد والعصا ، واخلمـس املـذكورات يف األعـراف يف قولـه تعـاىل      

، أشار إليـه مـن أخـرج    )٣(رياًالباقية اختالفاً يس    ، واختلفوا يف ] ١٣٣/األعراف[ چڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ

************************** 
 ) .٣/٢٦٢(إعراب القرآن  )٢(
 ) . ١٣٨،  ٦/١٣٧(ذكر هذا التقسيم الثعليب يف تفسريه  )٣(

زاد املســري . ، وذكــر ابــن اجلــوزي والــرازي وأبــو حيــان أهنــا ســبع  ) ١٠/٣٥٢(ذكــر ابــن عطيــة أن املتفــق عليــه مخــس ،   )١(
 . ، وهو كما قالوا  ) ٦/١٠٧(، والبحر احمليط ) ٢١/٥٤(، ومفاتيح الغيب )٥/٩٢( 
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، وذكر بعضـهم القـولني مبـا يـدل علـى رجحـان       )٢(القول   ، وقد اكتفى بعضهم هبذا )١(روايات السلف يف ذلك
 .)٣(قول اجلمهور بالتقديم أو النص

، وأن هـذه اآليـات التسـع الـيت ذكرهـا       القول ظـاهر جلـي حسـن قـوي    وقد �ص احلافظ ابن كثري على أن هذا  ٣ 

 مة هي املرادة هنا ، وقد أوتي موسى غريها ، ولكن ذكر هاهنا التسع آيات اليت شاهدها هؤالء األئ
  فرعــون وقومــه مــن أهــل مصــر فكا�ــت حجــة علــيهم فخالفوهــا وعا�ــدوها كفــرا وجحــوداً ، ويؤكــد ابــن كــثري 

]  ١٠٢/اإلسـراء [ چ ۋ  ۅ چ  رمحه هذا القول عندما يذكر القراءات الواردة يف اآلية اليت تليها يف قولـه تعـاىل    ٦ 

ٱ  ٻ  چ قـال تعـاىل       ولكن قراءة اجلمهور بفتح التاء على اخلطاب لفرعون كمـا  :" بالرفع والنصب ، فيقول 

ــدل علــى أن املــراد بالتســع   ، ] ١٤/النمــل[    چڀ  ڀ     پ  پ         ڀ  پٻ  ٻ  ٻ  پ فهــذا كلــه ممــا ي
الســنني و�قــص مــن الثمــرات والطوفــان واجلــراد والقمــل  و   اآليــات إمنــا هــي مــا تقــدم ذكــره مــن العصــا واليــد   ٩ 

************************** 
ــن         )٢( ــوراق ، والشــعيب ، وعطــاء ب ــن كعــب ، وعكرمــة ، ومطــر ال ــن عبــاس واحلســن ، والضــحاك ، وحممــد ب ــول اب      وهــو ق
ــد     ــاح ، وجماهـــ ــي ربـــ ــر . أبـــ ــرزاق   : ينظـــ ــد الـــ ــري عبـــ ــربي )  ٣٩١،  ٢/٣٩٠(تفســـ ، )  ١٧٢،  ١٥/١٧١(، والطـــ
                            ) .  ٥/٣٤٣(، والدر ) ٢/٣٣١(والسمرقندي  
، ) ٣/١٣٠(، والواحــــدي )٣/٤٣(، وابــــن أبــــي زمــــنني ) ٣/٢٦٢(، والزجــــاج ) ٢/٢٧٤(منــــهم مقاتــــل بــــن ســــليمان  )٣(
 ) .١٥/٢٢٥(، وابن عاشور ) ٣٧٧(، اجلاللني ) ٢/٣٢٩(والنسفي  

ــة ) ٢/٣٧٧(والزخمشــــــــــري  ، ) ٣/٣١١(، والبغوي ) ٦/١٣٧(، والثعليب ) ٢/٣٣١(كالسمرقندي  )٤( ، وابــــــــــن عطيــــــــ
، وابــن جـــزئ يف  ) ١/٥٨٣(، والبيضـــاوي و�ــص عليهــا   ) ٢/٢٣٣(، والعــز  ) ٩٣،  ٥/٩٢(، وابــن اجلــوزي   )١٠/٣٥٢( 
، وأبـــو الســـعود  ) ٣/٧٠(، وابـــن كـــثري وا�تصـــر لـــه ورد القـــول اآلخـــر      ) ٦/١٠٧(، وأبـــو حيـــان  ) ٢/١٨٠(التســـهيل  
 ).١٥/١٨٢(، واأللوسي ) ٣/٢٩٦(، والشوكا�ي ) ٥/١٩٨( 
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، وخـوارق ودالئـل علـى صـدق موسـى      ، فرعـون وقومـه     اليت فيهـا حجـج وبـراهني علـى     ، والضفادع والدم 
 .)١("ووجود الفاعل املختار الذي أرسله

 ٣   رأيــت ، فمــا وأمــا القــول اآلخــر أهنــا آيــات الكتــاب أي الوصــايا اعتمــادا علــى روايــة صــفوان بــن عســال     

ــات           ــا قيــل يف اآلي ــربه أجــود م ــرازي ، فقــد اعت ــوهلم مــن املفســرين يرجحــه غــري ال ــى ق   أحــداً ممــن وقفــت عل
 . )٢(التسع

، وعبـد ا بـن سـلمة يف حفظـه شـيء      ، وهو حديث مشكل :"وقد ذكر ابن كثري هذه الرواية وتعقبها بقوله  ٦ 

فإهنا وصايا يف التـوراة ال تعلـق هلـا بقيـام     ، الكلمات  ولعله اشتبه عليه التسع اآليات بالعشر، وقد تكلموا فيه 
ــال موســـــى لفرعـــــون ، وا أعلـــــم ، احلجـــــة علـــــى فرعـــــون                ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې چ     وهلـــــذا قـــ

 ٩ چ�  �    �  �چ    أي حججــا وأدلــة علــى صــدق مــا جئتــك بــه ] ١٠٢/اإلســراء[ چ�ې  ې  ې  

فـإن هـذه   ، هـذا احلـديث                         وليس املـراد منـها كمـا ورد يف     -ثم قال  -] ١٠٢/اإلسراء[
ومـا  ، وأي مناسبة بني هـذا وبـني إقامـة الـرباهني علـى فرعـون       ، الوصايا ليس فيها حجج على فرعون وقومه 

 ١٢ ولعـل ذينـك   -وا أعلـم     -فـإن لـه بعـض مـا ينكـر      ، جاءهم هـذا الـوهم إال مـن قبـل عبـد ا بـن سـلمة        

وا ، فحصـل وهـم يف ذلـك    ، فاشـتبه علـى الـراوي بالتسـع اآليـات      ، اليهوديني إمنا سأال عن العشر الكلمات 
 .)٣(" أعلم

************************** 
 ). ٧١،  ٣/٧٠(تفسري القرآن العظيم  )١(
 ).  ١٠/٣٣٦(، وقدمها القرطيب ) ٢١/٥٤(مفاتيح الغيب  )٢(

 ) .٣/٧١(تفسري القرآن العظيم  )١(



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 : الـــــرتجـــــيـــــح 
والصواب ما عليه اجلمهور خالفاً للرازي ، وداللة القرآن العظيم على هذا القول يف غاية البيان ، وأقـوال عامـة   

 ٣ .واخللف متفقة عليه ، وا أعلم  املفسرين من السلف

 ].١٠٢/اإلسراء[ چ� ې ېې  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉېچ    ٹ ٹ 
 .وتوجيه كل قراءة  چعلمتچذكر مذاهب القراء يف قوله تعاىل : مسألة 

 عليه أ�ه قرأ  ةوروى عن علي بن أبي طالب رمح ":قال النحاس رمحه ا ۋ  چ  :ا ـتملبضـم التـاء    چع ٦ 

 .)١(وإمنا هو موسى الذي علم، وا ما علم فرعون : ل وقا، 
************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )٥/٣٤٤(الدر . ، و�سبه السيوطي البن أبي حامت وليس يف املطبوع منه)٢/١٣٢(أخرجه الفراء  )١(
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 هولـو صـح احلـديث عـن علـي رمحـ      ،  )١(إال الكسائي فإ�ـه ضـمها  ، قال أبو جعفر والقراء كلهم على فتح التاء 
عـن  ، عـن رجـل مـن مـراد     ، ولكن إمنا رواه أبو اسحق، وكا�ت القراءة به أوىل ، ىل �ظر إا مل حيتج يف ذلك 

 ٣ .)٢(  عليهعلي رمحة ا

إمنـا  : فقـال  ، وقد احتج يف ذلك عبد ا بن عباس حبجة قاطعـة  ، وعلم فرعون بذلك أوكد يف احلجة عليه 
    .)٣("]١٤/النمل[ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ كما قال تعاىل  چۅچهو 

 ٦ :وجزم بقراءة اجلمهور يف اإلعراب ، وقال موجهاً 

ال يكـون إال   إىل ما يصنعون قد علم أن ما أتى بـه موسـى    ألن فرعون مع توجيهه إىل السحرة ، و�ظره" 
 .)٤(" من عند ا جل وعز

 ٩ : الــــــــــــــــــــــــدراســــــــــــــــــة 

ــالرفع    ــتۋ  چ  يف هــذا احلــرف قراءتــان علــى مــا ذكــر النحــاس قــراءة الكســائي ب ملوقــراءة اجلمهــور  چع ،
ثابت ، وقد مضى مـراراً مـا قـرره أهـل العلـم مـن أن القـراءة إذا ثبتـت مل         ، وكالمها  چعلمتۋ  چ  بالنصب

يقبل فيها قول قادح ، وكل قراءة هنا هلا وجه ، وما اعرتض عليه من قراءة الرفع له وجه بين ، فقد ذكـر ابـن    ١٢ 

************************** 
 ) .٣٦٢(، واإلحتاف ) ١٤١(، والتيسري للدا�ي ) ٣٨٥(السبعة البن جماهد : ينظر  )٢(
، وقــد ذكــر الطــربي القــراءة ووجههــا ، ومل يتعــرض لنقــد إســنادها ، إمنــا ذكــر   )٣/٣١٢(وبــه قــال البغــوي يف معــامل التنزيــل   )٣(
 .، وأبو إسحاق هو السبيعي ، تقدم ) ١٥/١٧٤(أهنا خمالفة إلمجاع احلجة من القراء  

 ) .٥/٣٤٤(الدر : وينظر ). ١٥/١٧٤(، وقول ابن عباس أخرجه الطربي ) ٢٠٢،  ٤/٢٠١(معا�ي القرآن  )٤(

 . )٣/٢٦٣(اإلعراب  )٥(
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مـا رمـاه   فل، على بابه  ]١٠١/اإلسراء[ چۈچ وتتقوى هذه القراءة ملن تأول  :"، ثم قال  عطية قول علي 
فرعون بأ�ه قد سحر ه وعقلُففسد �ظره ه وكالم ،      وأ�ـه لـيس مبسـحور بـل     ، رد هـو عليـه بأ�ـه يعلـم آيـات ا

م٣   )١(" ر ملا يأتي بهرِح 

علـى فرعـون ، بأ�ـه يعلـم أن تلـك اآليـات مـن عنـد ا          وأما قراءة النصب ، فإهنا احتجاج من موسـى  
لتصديق هبا إال اجلحود واالستكبار ، وهذا ما بينه القرآن بقول ا جل وعـال  تعاىل ، وما منعه من اتباعها وا

هلـــذه القـــراءة ، وهبـــذا         ، وهـــو احتجـــاج ابـــن عبـــاس ] ١٤/النمـــل[ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ  ٦ 

 . )٢(رجحها أكثر املفسرين 
 بوت ، وأكثر من رجح قراءة النصب إمنا مرادهم رجحاهنا من حيث املعنى ، ال من حيث الث

 ٩ .)٣(فالقراءتان ثابتتان 

 :الـــــرتجـــــيـــــح 

************************** 
أن وجه ، وذكر ابن عاشور )١٥/١٧٤(لبيان ، وقد أخذه من الطربي واختصره ، ينظر جامع ا) ١٠/٣٥٤(احملرر الوجيز  )١(
 ).١٥/٢٢٧(التحرير والتنوير . ة من السحر القراءة هنا أن موسى عليه السالم واثق من �فسه السالم 
ــر  )٢( ــراء  : ينظـــــ ــا�ي للفـــــ ــاج ) ٢/١٣٢(املعـــــ ــمرقندي ) ٣/٢٦٣(، والزجـــــ ــثعليب ) ٢/٣٣١(، الســـــ ، ) ٦/١٣٩(، والـــــ
، والنســــفي ) ١/٥٤٨(، والبيضــــاوي ) ٥/٩٤(، وابــــن اجلــــوزي  ) ١٠/٣٥٤(، وابــــن عطيــــة ) ٢/٣٧٧(والزخمشــــري  
، واأللوســـي  ) ٥/١٩٨(، وتفســـري أبـــي الســـعود   )٣/٧١(، وابـــن كـــثري  )٣/١١٠(، وابـــن القـــيم يف البـــدائع   ) ٢/٣٢٩( 
 )١٥/٢٢٦(، وابن عاشور ) ٤/٣٣١٩(، والسعدي ) ١٥/١٨٥( 

 ) .١٠/٣٣٧(اجلامع ألحكام القرآن . وهذا ما �قله القرطيب عن أبي عبيد  )١(
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والصواب أهنما قراءتان صحيحتان بأيهما قراء القارئ فهو مصـيب ، ولكـل قـراءة وجـه معتـرب يصـلح تفسـرياً        
واألجـود يف القـراءة   :" لألية ، فال صحة لردها ، وإن كا�ت قراءة مجهور القراء أقوى يف املعنى ، قال الزجـاج  

 ٣           بفـــــتح التـــــاء ، ألن علـــــم فرعـــــون بأهنـــــا آيـــــات مـــــن عنـــــد ا أوكـــــد يف احلجـــــة           چعلمـــــت ۋ چ 

 .  )٢( ، وا أعلم)١(.."عليه 
 ] .١٠٤/اإلسراء[ چ�   �  �  �  �  �ي  چ    ٹ ٹ

 ٦ .چ�چ يف قوله تعاىل) اللفيف ( يف بيان معنى : مسألة 

************************** 
 ) .٣/٢٦٣(معا�ي القرآن وإعرابه  )٢(
 ) .٣٦٢(، وإحتاف فضالء البشر ) ٤١٢(واحلجة البن زجنلة  ،) ٢٢١(ينظر  احلجة البن خالويه  )٣(
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 ١(أي مجيعا: قال جماهد وقتادة " : قال النحاس رمحه ا(. 
 . )٣( من كل قوم: قال  )٢(عن أبي رزين، عن منصور ، وروى سفيان 
 ٣ .ه الشيء إذا خلطتُ تفْفَلَ: أل�ه يقال ، وهذا أوىل عند أهل اللغة : قال أبو جعفر 

 . )٤(" وهو مثل اجلميع، اللفيف مجع ليس له واحد : وقال األصمعي 
 : ـــــــــــة الــــــــــــــــــــــــدراســـــــ

 ٦ : ذكر النحاس قولني عن أهل التفسري 

أي مجيعا ، وهـو قـول ابـن عبـاس والضـحاك أيضـاً ، وإليـه ذهبـت طائفـة مـن أهـل             چ�چأن معنى :  األول
 .  )٥(التفسري
 ٩ أي من كل قوم ، أي خمتلطني ، ورجح رمحه ا هذا املعنى ، وكأ�ه أخذه عن شيخه الزجاج : واآلخر 

************************** 
 ).١٥/١٧٧(أخرجه الطربي عنهما  )١(
 ) .هـ  ٨٥( مسعود بن مالك األسدي الكويف ، روى عن بعض الصحابة ، ثقة فاضل ، مات سنة :  أبو رزين هو  )٢(
 ) .٩٣٦(، التقريب ) ٢٧/٤٧٧(، هتذيب الكمال ) ٥/٤٤٠(الثقات  
 ). ١٥/١٧٧(الطربي  )٣(
 ) .٤/٢٠٤(معا�ي القرآن  )٤(
 )٤/٣٢٠(، والسعدي )٣٧٧(، واجلاللني )٢٢٢(تفسري الغريب البن قتيبة : ، وينظر ) ١٥/١٧٧(أخرجه الطربي  )٥(
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، وأكثــر املفســرين علــى هــذا املعنــى ، فــاللفيف )١(اجلماعــات مــن قبائــل شــتى: معنــى اللفيــف  الــذي ذكــر أن
  عنــدهم اجلمــع املخــتلط الــذي لــف بعضــه إىل بعــض ، فلــيس ثــم قبائــل وال احنيــاز ، بــل مــنكم ومنــهم ، فكــل 

 ٣ .)٢(شيئ خلط بشيء لُف به 

 معوا ولُف٣(بعضُهم إىل بعض ويرى بعض املفسرين أن املعنى واحد ، أي قد ج( . 
 :الـــــرتجـــــيـــــح 

ــر يل   ــذي يظه ــم  -وال ــول        -وا أعل ــه يشــمل الق ــة ، أل� ــى اآلي ــرب واأل�ســب مبعن ــور هــو األق ــول اجلمه  ٦     أن ق

الثا�ي ، ألهنم إذا لُف بعضُـهم إىل بعـض مـن كـل قبيلـة و�احيـة ، دون احنيـاز ، فإ�ـه يقتضـي مجـع بعضـهم إىل            
 .وا أعلم . اد من ذكر أن املعنى واحد بعض ، وهذا مر

************************** 
 ) . ٤٥٢(املفردات " منضماً بعضكم إىل بعض :" ، وقال الراغب ) ٣/٢٦٣(معا�ي القرآن وإعرابه  )١(
ــراء )٢( ، والزخمشـــــــري ) ٣/٣١٢(، البغـــــــوي ) ٢/٣٣٢(، والســـــــمرقندي ) ١٥/١٧٦(الطـــــــربي )  ٢/١٣٢(منـــــــهم الفـــــ
، ) ٥/١٩٩(الســــــــــــــــــعود  ، وأبو ) ٣/٧٢(، وابن كثري ) ١/٥٨٤(، والبيضاوي ) ١٠/٣٥٥(، وابن عطية ) ٢/٣٧٧( 
 ).١٥/٢٢٩(، وابن عاشور ) ١٠/٣٠٨(، والقامسي ) ٣/٢٩٧(والشوكا�ي  
 ) .١٥/١٨٧(، واأللوسي ) ١٠/٣٨٨( قاله القرطيب يف تفسريه )٣(
 .فعبارهتما تدل على هذا ) ٢/٣٣٠(، والنسفي ) ٣/١٣٢(الواحدي : وينظر   
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 ].١١٠/اإلسراء[چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻٹ ٹچ 
 .ذكر اختالف املفسرين يف الصالة هنا ، أهي القراءة أم الدعاء ؟ : مسألة 

٣ :   فيها وجهان : " قال النحاس رمحه ا 

كـان رسـول ا   : عن ابـن عبـاس قـال    ، عن سعيد بن جبري ، عن جعفر بن إياس ، رواه األعمش  :أحدمها
  يعلن إذا قرأ ،١(فصار خيفي، ومن أ�زله ومن جاء به  فيسب املشركون القرآن(. 

�زل يا ابن أخيت أتدري فيم أُ:  )٤( قالت يل عائشة: قال ، )٣(عن أبيه، )٢( رواه هشام بن عروة : والقول اآلخر ٦ 

 . )٥(أ�زل يف الدعاء: الت ق، ال : قلت : قال ،  ؟ چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ 
 )٦(شىاألع قال، وال يكاد يقع ذلك للقراءة ، يسمى صالة  والدعاء، واإلسنادان حسنان: قال أبو جعفر

************************** 
ــه أطــراف ، والرتمــذي يف ك  ) ٤٧٢٢(أخرجــه البخــاري مــن طريــق أبــي بشــر ، وهــو جعفــر بــن إيــاس ، ك التفســري ح     )١( ول
 ) .١٨٥،  ١٥/١٨٤(، والطربي ) ٣١٤٦،  ٣١٤٥(التفسري ح  
 ).هـ ١٤٦أو  ١٤٥(هشام بن عروة بن الزبري بن العوام القرشي ، األسدي ، ثقة فقيه ، رمبا دلس ، مات سنة  )٢(
 ) .١٠٢٢(، التقريب ) ٣٠/٢٣٢(، هتذيب الكمال ) ٧/٢٣٣(الطبقات  
 .على الصحيح ) هـ ٩٤( عروة بن الزبري بن العوام ، القرشي األسدي ، ثقة فقيه مشهور ، مات سنة  )٣(
 ) .٦٧٤(، التقريب ) ٢٠/١١(، هتذيب الكمال ) ٥/١٣٧(الطبقات  
)٤(  عائشة الصديقة بنت الصديق  ، زوج رسول ا  وأحب �سائه ، أم املؤمنني ، أفقه النساء ماتت سنة )هـ٥٧ .( 
 ).١٣٦٤(، التقريب ) ٨/١٦(، اإلصابة ) ٦/١٨٨(، أسد الغابة ) ٤/٤٣٥(االستيعاب  
 .، وغريمها ) ٤٤٦(، ومسلم يف ك الصالة ح ) ٤٧٢٣(تفسري ح البخاري ك ال )٥(
 .      هو ميمون بن قيس ، الشاعر اجلاهلي املشهور ، وهبت له قريش مائة من األبل فصدته عن اإلسالم   )٦(
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 عاجابا والووصي األُبِأَ جنب يا رب        الــحترــم تـبرـد قَــنيت وقـب لُوـقُــــت                
 عاجطَضْـم رءــــب املــنـا فإن جلــومــ�      ضي  متَيت فاغْلِّص الذي عليك مثلُ        

 ٣ . )١(فسميت بامسهصالة ٌ والدعاء، هنا ال تكون إال بدعاء ، ألإ�ه إمنا قيل صالة : ويقال 

 : الــــــــــــــــــــــــدراســــــــــــــــــة 
 . )٢( املنطق إسرار: رفع الصوت بإفراط  ، واملخافتة : اجلهر 

ذكر أبو جعفر قولني للمفسرين يف املراد بالصالة هنـا ، فـابن عبـاس ومـن وافقـه يـرون أن الصـالة هنـا القــراءة           ٦ 

 وأن رســول ا            أمــر أالَّ جيهــر جهــراً يســمعه املشــركون فيســبوا القــرآن ومــن أ�زلــه ومــن جــاء بــه ، وال     
    بالصـالة هنـا عـن القـراءة ، وعبـر بـالقراءة عـن الصـالة        خيفض حفضـاً شـديداً ال يسـمع أصـحابه ، وقـد عـرب       

فالصــالة مشــتملة    الرتباطهمــا ،] ٧٨/اإلســراء[ چڃ   ڃ  ڃ    چ        چ  ڃڄ  ڄچ   يف قولــه تعــاىل ٩ 

على قراءة وركوع وسجود ، فعبر بالقراءة عن الصـالة مـن بـاب التعـبري بـاجلزء عـن الكـل ، وعكسـه إذا عبـر          
، فقــول )٣(قــراءة  فهــو مــن بــاب التعــبري بالكــل عــن اجلــزء، وهــذا مــن ســعة لغــة القــرآن وبالغتــهابالصــالة عــن ال

 لَّم "  وال يكاد يقع ذلك للقراءة، والدعاء يسمى صالة " النحاس رمحه اس١٢  .غري م 

************************** 
حممــود شــاكر ، مطبعــة املــد�ي ، مصــر ، / شــرح ) ٢٣١(حملمــد بــن ســالم اجلمحــي ت ) ١/٥٢(طبقــات فحــول الشــعراء  
ــ  ــعراء ومعجـ ــران املرزبـــا�ي ت  ) ٤٠١(م الشـ ـــ ٣٨٤( حملمـــد بـــن عمـ ــو ، ط. ف / ، ت د ) هـ ـــ ، دار٢/١٤٠٢كر�كـ    هـ
 ). ٣٦ -١٥(وينظر أيضاً ترمجته يف مقدمة ديوا�ه . وبينهما بيتان ) ١٩٩(الكتب العلمية ، والبيتان يف ديوا�ه  
 ) .٢٠٨ -٤/٢٠٦(معا�ي القرآن  )١(
 ) .١٥٢) (خفت ( ، و) ١٠١) (جهر (ينظر املفردات  )٢(

 )١٠/٣٤٤(تفسري القرطيب : ينظر  )٣(
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  أصــح األســا�يد خمرجــا وأشــبه األقــوال مبــا دل  أل�ــه " ذهــب الطــربي ورجحــه ،  وإىل قــول ابــن عبــاس 
ــ ــل  عليــ ــاهر التنزيــ ــا ه ظــ ــه  ع، ألهنــ ــب قولــ  چک  گ  گ  گ   گ  ڳ  کژ  ژ   ڑ  ڑک  کچ قيــ

 ٣ .)١("وعقيب تقريع الكفار بكفرهم بالقرآن وذلك بعدهم منه ومن اإلميان ] ١١٠/اإلسراء[

    إ�ـه الـدعاء ، وهـو روايـة أخـرى عـن ابـن عبـاس        : قـول أمِ املـؤمنني عائشـة رضـي ا عنـها      : والقول الثـا�ي  
 ويشهد هلذا القول أن الصـالة يف اللغـة تطلـق علـى      )٢(قال عطاء وجماهد وسعيد وعروة  وآخرون  هوب ،

يفهــم منــه العمــوم فيمــا كــان داخــل الصــالة أو كــان " أ�ــزل يف الــدعاء " ، وقوهلــا رضــي ا عنــها  )٣(الــدعاء  ٦ 

ڳ  ڳ  ڱ  چ  التشـهد �زلـت هـذه اآليـة يف   : ، لكنـه جـاء مقيـداً يف روايـة أخـرى عنـها، قالـت        )٤(خارجها

 .أيضاً ففيها األمر بالدعاء وسياق اآليات يشهد هلذا القول ، ) ٥( چڱ  ڱ  ڱ
 ٩ املعروف يف أل�ه و، لتوقيف عن عائشة ، لأحسن ما قيل يف اآلية با�ه وقدرجحه النحاس أيضاً يف �اسخه 

************************** 
ــان   )١( ــهم الســمرقندي     ) ١٥/١٨٨(جــامع البي ــر املفســرين من ــاره أكث ، ) ٢/٦٥١(، والواحــدي ) ٢/٣٣٣(باختصــار ، واخت
ــري   ــاوي ) ٢/٦٥٥(الزخمشـ ــفي ) ١/٥٨٥(، والبيضـ ــزئ ) ٢/٣٣١(، والنسـ ــن جـ ، ) ٣٧٨(، واجلاللـــني ) ٢/١٨١(، وابـ
 ) .٤/٣٢٢(، والسعدي ) ١٥/١٩٥(، واأللوسي ) ٣/٢٩٩(وكا�ي والش 
 ) .٣/٧٣(، وابن كثري ) ٥/٩٩(، وابن اجلوزي ) ٣/٣١٣(وذكر البغوي األقوال مقدماً قول ابن عباس  
 ) .١٨٥،  ١٥/١٨٤(الطربي  )٢(
 .الصالة  وذكر أن الصالة مسيت به من تسمية الشئ ببعضه ، فإن الدعاء من) ٢٨٥) (صال(املفردات  )٣(
 ) .٨/٤٠٥(قاله احلافظ يف فتح الباري  )٤(

وعلى هذا فتكون اآلية متضمنة إلخفاء : " ، وبه قال ابن سريين أيضاً ، قال القرطيب ) ١٥/١٨٧(أخرجه الطربي  )٥(
 ) .١٠/٣٤٤" ( وقد قال بن مسعود من السنة أن ختفي التشهد ذكره بن املنذر، التشهد  
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جممعـون علـى كراهيـة رفـع الصـوت       وأيضـا فـإن العلمـاء   ،  إال على جماز،  وال يقال للقراءة صالة، كالم العرب 
 . )١(" ]٥٥/األعراف[ چہ  ہ  ه   هچوقد قال ا عز وجل، بالدعآء 

 ٣  .)٢(التُحسن عال�يتها وتُسيئ سريرهتا : وقيل أيضاً املعنى 

 :الـــــرتجـــــيـــــح 
ا، وأن يراد هبا الـدعاء  والراجح أهنما قوالن صحيحان ، وجائز أن تُطلق الصالة على القراءة ألهنا من أعماهل

، أهنا �زلت يف الـدعاء داخـل الصـالة    أل�ه املعروف يف اللغة ، وأل�ه من أعماهلا أيضاً، وميكن اجلمع بني القولني ب ٦ 

عن اجلهر بقراءته ودعائه جهراً قوياً يكون سبباً يف �يل املشركني وسـبه ، وعـن املخافتـة هبمـا حتـى       فنهي 
فإذا �الوا منه بسبب القراءة سينالون منـه بسـبب الـدعاء أيضـاً ، فـاجلمع ممكـن ،       ال يسمعه من يريد مساعه ، 

 ٩               إذا صـــــــلى عنـــــــد البيـــــــت  كـــــــان رســـــــول ا  :  حـــــــديث أبـــــــي هريـــــــرة قـــــــالويشـــــــهد لـــــــه 

 . )٣( فنزلت ...ورفع صوته بالدعاء
 . وا تعاىل أعلم 

************************** 
 ) .١٨٦(الناسخ واملنسوخ  )١(
 ) .١٥/١٨٧(، الطربي ) ٢/٣٩٣(عبد الرزاق : وهو قول ابن عباس واحلسن ، ينظر  )٢(
ــتح        )٣( ــن حجــر يف الف ــك اب ــر ذل ــه ، ذك ــن مردوي ــدر  ) ٨/٤٠٥(أخرجــه اب ــر ) ٥/٣٥١(، والســيوطي يف ال   أحكــام : ، وينظ
 ) .٣٤،  ١٥/٣٣(، والفتاوى البن تيمية )  ٥/٣٨و  ٤/٢٢٢(القرآن للجصاص  
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 ].١١٠/إلسراءا[چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻٹ ٹچ 
 .ذكر أقوال املفسرين يف هذه اآلية بني اإلحكام والنسخ : مسألة 

 ٣ :ثالثة أقوال فيها  ": قال النحاس رمحه ا 

  �ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  چ عــن ابــن عبــاس �ســختها اآليــة الــيت يف ســورة األعــراف ، يف روايــة الضــحاك  -

 بالغــداة والعشــي: قــال ،  چ�   �چ  قــراءةدون العال�يــة مــن ال: قــال ] ٢٠٥/األعــراف[ چ�  �   �

 ٦ .)١( القراءة يف الصالة       عن : قال ،  ]٢٠٥/األعراف[  چ�  �  �    �چ

جيهـر بـالقرآن فـإذا جهـر بـه سـب املشـركون         كـان الـنيب   : عـن ابـن عبـاس    ، ويف رواية سعيد بن جـبري   -
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ      فنزلــــت، فخفــــض صــــوته حتــــى ال يســــمعه أحــــد ، ومــــن جــــاء بــــه  القــــرآن            

 ٩ . )٢(أمسعهم القرآن حتى يأخذوه عنك: أي  چڱ  ں   ں  ڻ  ڻ

  وأبــي  )٣(وهــذا قــول أبــي هريــرة   ، وأن الصــالة ههنــا الــدعاء   ، يف الــدعاء : والقــول الثالــث أن املعنــى     -
ــا ، كمــا حــدثنا أمحــد بــن حممــد األزدي   ، وعائشــة رضــي ا عنــهم   )٤(موســى       قــال ثنــا  )٥(فهــدقــال أخرب�

************************** 
 ). ٢/٣٩٢(، وأخرج عبد الرزاق عن بعض أهل املدينة أهنا منسوخة )١٩٢(�واسخ القرآن البن اجلوزي  )١(
 .احلديث يف الصحيح ، وتقدم خترجيه  يف أول املسألة السابقة  )٢(
 ) .٥/٣٥١(، والسيوطي يف الدر ) ٨/٤٠٥(أخرجه ابن مردويه كما قال ابن حجر ، فتح الباري  )٣(
 .ديث أبي موسى الذي سيورده آخر املسألة لعله يريد ح )٤(
 مل يتبني يل ، ولعله فهد بن سليمان النحاس املصري ، ذكر ابن أبي حامت أ�ه كتب فوائده ومل يقض له السماع منه ،  )٥(
 . قليل ، فلعله هذا )  هـ ٣٢٧(وابن أبي حامت ) هـ ٣٢١(والطحاوي مصري ، والفرق بني وفاة الطحاوي  
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   قالـت : قـال  ، عـن أبيـه   ، قـال حـدثنا هشـام بـن عـروة      ،  )٢(قال حدثنا سالم بن أبي مطيـع  )١(معلى بن أسد
ڱ  ڳ  ڳچ هل تدري فيما أ�زلت هـذه اآليـة    : يا بن أخيت ، رضي ا عنها يل خاليت عائشة زوج النيب 

 ٣ . )٣(ت يف الدعاءأ�زل: قالت ، ال : قلت  ؟ چڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ

واملعـروف يف كـالم   ، ألن فيـه هـذا التوقيـف عـن عائشـة      ، وهذا من أحسن مـا قيـل يف اآليـة     : قال أبو جعفر
وأيضـا فـإن العلمـاء جممعـون علـى كراهيـة       ،  إال على جماز، وال يقال للقراءة صالة ، العرب أن الصالة الدعاء 

 ٦ ].٥٥/األعراف[ چه         ے  ے  ۓ  هه   ه  ہ  ہچوقد قال ا عز وجل ، رفع الصوت بالدعآء 

ۆ  ۆ  چ  ألن هـذا عقـب قولـه   ، فبعيـد   چۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېچ  وأما أن تكون اآلية منسـوخة لقولـه تعـاىل   

ه يف �فسـه تضـرعا   بـ ر ت أن يـذكر صا أَ�ــ فإمنا أمر ا عـز وجـل إذ  ] ٢٠٤/األعراف[ چۈ   ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ
يف كراهــة رفــع  ومــع هــذا فقــد روى عــن الــنيب ،  چهچ موثَــ چېچ ان ههنــاوهلــذا كــ، وخيفــة مــن عقابــه  ٩ 

************************** 
ومل أجـده يف مشـايخ الطحـاوي ، وقـد ذَكَـر غـريه ممـن يسـمى فهـداً ، ولكـن تبعـد روايـة             ) .٧/٨٩(ح والتعـديل  اجلر: ينظر  
 ) .٤/٤٥٤(، ولسان امليزان ) ٣/٣٣٦(ميزان االعتدال : ينظر . الطحاوي عنهم لبعد وفاهتم عنه  
 ) . هـ ٢١٨( معلَّى بن أسد العمي البصري ، ثقة ثبت ، مات سنة  )١(
 ) .٦٩٠(، التقريب ) ٢٨/٢٨٢(، هتذيب الكمال ) ٩/١٨٢(لثقات ا 
 ) . هـ ١٦٤(سالم بن أبي مطيع اخلزاعي موالهم ، البصري ، ثقة ، صاحب سنة ، مات سنة  )٢(
 ) .٤٢٦(، التقريب ) ١٢/٢٩٨(، هتذيب الكمال ) ٤/٢٥٨(اجلرح والتعديل  
 . د تقدم  يف املسألة السابقة حديث عائشة رضي ا عنها خمرج يف الصحيحني وق )٣(
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عــز وجــل ، وى هــذا قَــالصــوت بالــدعاء مــا ي چه         ے  ے  ۓ چوقــد قــال ابــن جــريج يف قــول ا 

  .)١( من االعتداء رفع الصوت بالدعاء والنداء والصياح: قال  ]٥٥/األعراف[
قـال حـدثنا أبـو    ، )٢(قـال حـدثنا حممـد بـن عمـرو بـن يـو�س        ، األزدي  حدثنا أمحد بن حممـد : قال أبو جعفر  ٣ 

 كنـت مـع الـنيب        :  قـال  )٥(عن أبي موسـى ،  النهدي عن أبي عثمان، )٤(عن عاصم،  )٣(معاوية الضرير
يـا أيهــا   (:  فقــال رسـول ا  ، فرفـع النــاس أصـواهتم بـالتكبري    ، مـن األرض   )٦(فنزلنـا يف وهــدة ، يف سـفر  

ثـم  ، وهـو معكـم   ، إ�كم تدعون مسيعا قريبـا   ، إ�كم ال تدعون أصم وال غائبا، ربعوا على أ�فسكم أ: الناس  ٦ 

بلـى يـا   : فقلـت  ؟ مـن كنـز اجلنـة     أال أعلمـك كلمـةً  : يـا عبـدا بـن قـيس     : فقـال  ، دعا�ي وكنت قريبا منه 
 قال ، رسول ا :٧("قل ال حول وال قوة إال با( . 

************************** 
 ) .٥/١٥٠٠(وابن أبي حامت ) ٨/٢٠٧(وبنحوه قال عطاء ، الطربي ) ٨/٢٠٧(أخرجه الطربي  )١(
 . حممد بن عمرو بن يو�س ، شيخ الطحاوي ، مل أقف له على ترمجة  )٢(
 ) .هـ ١٩٥( أبو معاوية الضرير ، هو حممد بن خازم التميمي الكويف ، ثقة ، مات سنة  )٣(
 ) . ٨٤٠(، التقريب ) ٢٥/١٢٣(، هتذيب الكمال ) ٧/٢٤١(الثقات  

 ) .هـ ١٤٠( عاصم  بن سليمان األحول البصري ، ثقة ، روى له اجلماعة ، مات بعد سنة  )٤(
 ) . ٤٧١(، التقريب ) ١٣/٤٨٥(، هتذيب الكمال ) ٧/١٩٠(الطبقات  
 ) .هـ ٥٠(سنة  هو عبد ا بن قيس األشعري ، صحابي مشهور ، مات )٥(
 ) .٥٣٦(، التقريب ) ٣/٢٦٣(، وأسد الغابة ) ٣/١٠٣(االستعاب  
 ) .١٠٦٩) (وهد ( العني . املكان املنخفض : الوهدة من األرض  )٦(
 وله أطراف ، ) ٢٩٩٢(يف الصحيحني من طرق عن أبي عثمان ، عن أبي موسى ، أخرجه البخاري يف ك اجلهاد  ح  )٧(
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 : ــــــــدراســــــــــــــــــة الــــــــــــــــ
    إهنــــا : أورد النحــــاس رمحــــه ا هــــذه املســــألة يف كتابــــه الناســــخ واملنســــوخ ، وذكــــر قــــولَ الضــــحاك   

ادعـو ا  :  أي  چېچ ، وتعقبه بأ�ه قـول بعيـد ألن يف آيـة األعـراف الـيت تعلـق هبـامن قـال بالنسـخ         )١(منسوخة ٣ 

ه         ے    هہ  ہ  ه   هچ يف الـدعاء املشـار إليـه بقولـه تعـاىل     خوفاً مـن العقـاب ، وهـي غـري اإلخفـاء      

ــدعوى النســخ ال مكــان هلــا،      ] ٥٥/األعــراف[ چے  ۓ ــتني خمتلــف ، ف ــراده رمحــه ا أن ســياق اآلي ، وم
واستدل على أن املراد اإلخفـاء يف الـدعاء ولـيس اخلـوف مبـا ذكـره عـن ابـن جـريج أن رفـع الصـوت بالـدعاء              ٦ 

يف النـهي عـن رفـع الصـوت بالـذكر والـدعاء ، فتـبني أن آيـة           تداء ، وحبديث أبي موسـى  والنداء من االع
األعراف يف شأن اخلوف من العقاب ، وآية اإلسراء يف شأن آخر وهو اإلخفاء املوافق آليـة األعـراف األخـرى    

 ٩ .  )٢(اآلمرة باإلخفاء يف  الدعاء

 :الـــــرتجـــــيـــــح 
حاس رمحه ا من أ�ه ال �سخ يف هذه اآلية ، ملا تقدم من األدلة ، قال ابن اجلوزي والراجح ما ذهب إليه الن

وبيـان هـذا أن   ، وال وجـه للنسـخ   ، وليس بـني اآليـات تنـاف    ، وهذا القول ليس بصحيح  :"يف دعوى النسخ  ١٢ 

ءتـك فيهـا وال   اال جتهـر بقر ، هي الصـالة الشـرعية   : فقال قوم   چڳ  ڳڱچ املفسرين اختلفوا يف املراد بقوله 

************************** 
 .وغريهم )  ٤٠٠،  ٤/٣٩٩(، وأمحد ) ٢٧٠٤(الدعاء ح ومسلم  يف ك الذكر و 
وأشــار إىل املنــع منــه ، وأشــار إليــه     ) ١٣٥(، والكرمــي ) ٣٩(، وابــن البــازري  ) ١١٦(وبــه قــال هبــة ا بــن ســالمة      )١(
 ، ) ٢/٦٥٥(الزخمشري  

 ، ) ٤/٢٢٢(أحكام القرآن للجصاص : ينظر  )٢(
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. )١(" وذلـك ال ينـايف التضـرع   ، التوسـط يف رفـع الصـوت    بفـأمر  ، الصـالة الـدعاء   : وقال آخرون  ،ختافت هبا
 وا أعلم 

 ٣  )٢()قيل ( ولذا أورد ابن حجر هذا القول بصيغة التضعيف 

 .وا تعاىل أعلم 

************************** 
، وذكـــر ) ٢١/٩٥(، وكـــذا الـــرازي دون أن يـــذكر ســـبباً ) ٥/١٠١(املســـري  ، واســـتبعده يف زاد) ١٩٢(�واســـخ القـــرآن  )١(
 . ، وهلذا مل يعرج أكثر املفسرين على القول بالنسخ ) ١٥/١٩٥(األلوسي أهنا حمكمة على قول األكثرين  
 ) .٨/٤٠٦(فتح الباري  )٢(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ].١١٠/اإلسراء[چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻٹ ٹچ 
 .ح النحاس لقول عائشة رضي ا عنها يف أن الصالة هنا الدعاء ترجي: مسألة 

 ٣ :قال النحاس رمحه ا 

ــدعاء : أن املعنــى : والقــول الثالــث ... " ــدعاء  ، يف ال ــرة ، وأن الصــالة ههنــا ال وأبــي  وهــذا قــول أبــي هري
قـال ثنـا معلـى بـن      ، قال أخرب�ا فهد، كما حدثنا أمحد بن حممد األزدي ، وعائشة رضي ا عنهم )١(موسى
قالـت يل خـاليت   : قـال  ،  )٢(عـن أبيـه  ، قـال حـدثنا هشـام بـن عـروة      ،  قال حدثنا سالم بن أبي مطيع،  أسد ٦ 

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳچ هل تدري فيما أ�زلت هـذه اآليـة    : يا بن أخيت ، رضي ا عنها عائشة زوج النيب 

 . )٣(أ�زلت يف الدعاء: قالت ، ال : قلت  ؟ چڱ  ں   ں  ڻ  ڻ
 ٩ .ألن فيه هذا التوقيف عن عائشة ، وهذا من أحسن ما قيل يف اآلية  : قال أبو جعفر

وأيضـا فـإن العلمـاء    ،  إال علـى جمـاز  ، وال يقـال للقـراءة صـالة    ، واملعروف يف كـالم العـرب أن الصـالة الـدعاء     
ے  ے      ه       هہ  ہ  ه   هچوقـد قـال ا عـز وجـل     ، جممعون على كراهيـة رفـع الصـوت بالـدعآء     

 ١٢ .)٤(" ]٥٥/األعراف[ چۓ

 : الــــــــــــــــــــــــدراســــــــــــــــــة 

************************** 
 .ضي ا عنهم تقدم ختريج حديث عائشة أم املؤمنني وأبي موسى وأبي هريرة ر )١(
 .مجيع هوالء الرواة تقدمت ترامجهم يف املسـألة قبل املاضية )٢(
 . حديث عائشة رضي ا عنها خمرج يف الصحيحني وقد تقدم  يف املسألة قبل السابقة  )٣(
 ) .١٨٤(النسخ واملنسوخ  )٤(
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هــذه املســألة ســبق أن ذكرهــا النحــاس يف كتابــه املعــا�ي وتقــدمت دراســتها ، ثــم أعــاد ذكرهــا يف الناســخ     
  عنـها ، ومـن   واملنسوخ ، وذكر أن أحسن ما قيل يف اآلية أ�ه الدعاء ، للنص على ذلك من عائشـة رضـي ا 

 ٣ .وافقها من الصحابة  ، واستدل له باللغة أيضاً 

وهبذا رجح ما سبق أن رجحه يف املعا�ي ، حيث رجح هذا القول مع صحة القول اآلخـر الـذي أورده عـن    
 .ابن عباس ، فوافق قوله يف الناسخ واملنسوخ ما سبقه يف املعا�ي 

 ٦ :الـــــرتجـــــيـــــح 

هنما قوالن صحيحان ، فيصح أن تسمى الصـالة قـراءة ، وأن تسـمى دعـاء ، فكـل ذلـك       والراجح كما تقدم أ
 . )١(من أعماهلا ، وقد مضى كله موضحاً ، و احلمد

************************** 
 . تني السابقتني ينظر ما تقدم من ترجيحه هلذا القول ، وكذلك رده لدعوى النسخ يف املسأل )١(
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 سورة الكهف
 ].٢/الكهف[ چ  �  �  �  �    �  �چ    ٹ ٹ 

 ٣ . چ�چ يف املراد بقوله تعاىل : مسألة 

چ  ويف قوله جل وعز :"  قال النحاس رمحه ا�قوالن  چ : 
 .  )٢(مستقيما: قال ، عن الضحاك ،  )١(رواه جويرب:  أحدمها

 ٦ .)٣( "على الكتب أي يصدقها:  چ�چ أ�ه :  والقول اآلخر

مسـتقيم ، أي مسـتقيم احلكمـة ال خطـأ فيـه ،      : وقول الضحاك فيه حسن ، أن املعنـى   ":وقال يف اإلعراب  
 . )٤(" وال فساد وال تناقض 

 ٩ : ـــــــدراســـــــــــة الــــــــــــــ

    ذكــر النحــاس رمحــه ا قــولني ألهــل التفســري يف املــراد هنــا ، فــاألول قــول عامــة أهــل التفســري وأهــل اللغــة أن
" ، )٥(وغـريه  عدالً مستقيما ، ال اختالف فيه وال تناقض ، وبه قال ابن عباس : يعين   چ�چقوله تعاىل 

************************** 
 ).هـ ١٤٠(جويبِر بن سعيد األزدي ، البلخي ، �زيل الكوفة ، راوي التفسري ، ضعيف جداً ، مات بعد سنة  )١(
 ) .٢٠٥(، التقريب ) ٥/١٦٧(، هتذيب الكمال ) ٢/٨٩(تاريخ الدوري  
 ) . ٥/٣٥٩(، و�سبه السيوطي البن املنذر ، الدر ) ١٥/١٩٠(أخرجه الطربي  )٢(
، واملــــاوردي ) ١٥/١٩٠(، وحكــــاه الطــــربي )  ٢/١٣٣(، وهــــذا قــــول الفــــراء يف معا�يــــه )  ٤/٢١٣(معــــا�ي القــــرآن  )٣(
 ) . ٦/١٢٠(، وأبو حيان ) ١٠/٣٥٢(، والقرطيب ) ٢/٢٣٧(، والعز ) ٢/٣٧٩(، والزخمشري ) ٣/٢٨٤( 
 ) .٣/٢٦٥(إعراب القرآن  )٤(
 ) . ١٥/١٩٠(الطربي : ينظر  )١(



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

، يصـدق بعضـا      بـل بعضـه   ، ال اخـتالف فيـه وال تفـاوت    ،  مستقيماً ماًيفأخرب جل ثناؤه أ�ه أ�زل الكتاب قَ
ۉ     ۉ   چ سـبحا�ه      ، ويقوي هـذا املعنـى قولـه    )١("ال عوج فيه وال ميل عن احلق ، وبعضه يشهد لبعض 

 ٣ وفائـدة " وإثبـات االسـتقامة ،       ، فنفي العوج عنه يعـين �فـي االخـتالف والتنـاقض ،    ] ١/الكهف[ چې  ې

ــه     ،لتأكيــد ل�فــي العــوج وإثبــات االســتقامة مــع أن ذكــر أحــدمها يغــين عــن اآلخــر      فــرب مســتقيم مشــهود ل
گ  گ  گ  چ كقولـه تعـاىل        ، وهـذا املعنـى   )٢( وال خيلو من أد�ى عوج عند السـرب والتصـفح  ، باالستقامة 

، يف معنـــاه ال خلـــل يف لفظـــه وال  فـــ، ] ٤٢/فصـــلت[چڱ     ں  ں  ڻ  ڱڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱ ٦ 

ليبينه ويتمـه    خرآحتاج إىل كتاب ي        ، فالوال تفريط فيه ، على العباد مبشقة  هتكاليفيف معتدل ال إفراط 
)٣( . 

لغـريه   أي مكمـال     چ�چ املعنى ال عوج فيه ، أي أ�ه كامل يف ذاتـه ، وأن معنـى    وقد ذهب الرازي إىل أن ٩ 

 مستقيما ، فإ�ه يكون تكراراً ال طائل من ورائه ، والقرآن منزه عن  ، وال يناسبه أن يكون املعنى

************************** 
ــاج  ) ١٥/١٩٠(تفســــري الطــــربي  )٢( ــار الزجــ ــو اختيــ ــمرقندي ) ٣/٢٦٧(، وهــ ــثعليب ) ٢/٣٣٤(، والســ ، ) ٦/١٤٤(، والــ
، ) ٢/٢٣٧(، والعـــز بـــن عبـــد الســـالم  ) ٥/١٠٣(، وابـــن اجلـــوزي ) ١٠/٣٦٢(، وابـــن عطيـــة ) ٢/٣٧٩(والزخمشـــري  
ــان  ) ١٠/٣٥٢( والقرطيب   ــو حيــ ــريه    ) ٦/١٢٠(، وأبــ ــذكر غــ ــثري ومل يــ ــن كــ ــي ) ٣/٧٥(، وابــ ، ) ١٥/٢٠١(، واأللوســ
 )  .٥،  ٤/٤(والشنقيطي  ) ٥/٦(والسعدي  
 )٢/٣٧٩(الكشاف : ينظر  )٣(
 ) .١٥/٢٠١(روح املعا�ي : ينظر  )٤(
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فـاألرواح البشـرية   ، وأ�ـه جيـري جمـرى مـن يكـون قيمـاً لألطفـال        ، هلداية اخللق ذلك ، فيكون املراد أ�ه سبب 
 .)١( كاألطفال والقرآن كالقيم الشفيق القائم مبصاحلهم

 ٣ : الـــــرتجـــــــــــيــــح 

ذهب إليه اجلمهور ، وقد ساق الشـنقيطي آيـات أخـرى تشـهد هلـذا املعنـى ، وهـو قـول ترمجـان           والراجح ما
، ومــا  )٢(، وأمــا القــول بأ�ــه القـيم مبصــاحل العبــاد يف تشــريعاته وأحكامـه ، فريجــع إىل القــول األول    القـرآن  

فظ االستقامة ، ذكره  ابن ذهب إليه الفراء أن معناه تصديقه للكتب السابقة ، فمحتمل ، وإن كان ليس من ل ٦ 

 . ، فظهر أن قول اجلمهور أصح األقوال وأمجعها ، وا أعلم  )٣(عطية 
************************** 

ــه    ) ٢١/٦٤(التفســري الكــبري   )١( ــك يف برها� ــه الزركشــي يف ذل ــد تعقب ، واســتفاده ) ١٥/٢٠٢(، واأللوســي ) ٣/٢٧٧(، وق
 ).١٥/٢٤٨(مل يذكر غريه  من الرازي الطاهر بن عاشور و 
 ).٤/٥(أضواء البيان  )٢(
 ) .١٠/٣٦٢(احملرر الوجيز  )٣(
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 ].٢/الكهف[ چ  �  �  �  �    �  �چ    ٹ ٹ 
 .حتسينه لقول الضحاك واكتفائه به يف معنى هذه اآل ية يف كتابه إعراب القرآن : مسألة 

مسـتقيم ، أي مسـتقيم احلكمـة ال خطـأ فيـه ،      : ، أن املعنـى  وقول الضحاك فيه حسن  ":وقال يف اإلعراب   ٣ 

 . )١(" وال فساد وال تناقض 
 : الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

هذه املسألة هي السابقة ، لكنه ملا ذكرها يف املعا�ي قدم قول الضحاك ، ومل يـنص علـى أ�ـه الـراجح ، ثـم ملـا        ٦ 

الضـحاك فيهـا قـول حسـن ، وقـد مضـت الدراسـة والرتجـيح ، لكـين          ذكرها يف اإلعراب ، �ص على أن قـول  
أردت التنبيه على تنصيصه على أن قول الضحاك حسن ، وهذا يدل على اختياره لـه ، وأ�ـه عنـده أوىل مـن     

 ٩ .غريه 

 : الـــــرتجـــــــــــيــــح 
 .والراجح يف هذا تقدم بيا�ه يف املسألة السابقة 

************************** 
 ) .٣/٢٦٥(إعراب القرآن  )١(
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 ]٦/الكهف[ چڦڤڤ ڤ  ٿٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ ٹ ٹ  چ
 .  چڦچيف ذكر املراد بقوله تعاىل : مسألة 

 ٣ .)١(أي غضبا: قال قتادة  ": قال النحاس رمحه ا 

 .  )٣( " حز�ا عليهم: أي ، وهذا أشبه، )٢(أي جزعا: قال جماهد 
 : الــــــــــــــــــــــــــــــــــدراســــــــــــــة 

، ومـن اسـتعماله يف    وقـد يقـال لكـل منـهما علـى اال�فـراد       ، زن والغضـب معـا   احلـ  يطلق األسف يف اللغة على  ٦ 

 . )٤(أي أغضبو�ا ]٥٥/الزخرف[ چہ  ہ   ههچقوله تعاىلالغضب 
) علـيهم   جزعـاً أي حز�ـاً   (، واختار أن قول جماهد   چڦ چوقدذكر النحاس قويل أهل التفسري يف املراد بـــ

، وعليـه عامـة  أهـل التفسـري     )٥(الروايـة األخـرى، وغـريه مـن السـلف      هو األشبه ، وهو املـروي عـن قتـادة يف     ٩ 

 .واللغة 
************************** 

 ) . ١٥/١٩٥(أخرجه الطربي  )١(

 )٥/٣٦٠(، وابن املنذر ، الدر املنثور ) ٧/٢٣٤٤(، وابن أبي حامت ) ١٥/١٩٥(أخرجه الطربي من طريقني عنه  )٢(
 ٠) ٤/٢١٥(�ي القرآن للنحاس معا )٣(
 ).١٧) (أسف (، املفردات )٢٦) (أسف (العني : ، وينظر ) ٣/٢٦٩(ذكر املعنيني الزجاج عند ذكر هذه اآلية  )٤(
، وبــه ) ٥/٣٦٠(، الــدر املنثــور ) ٧/٢٣٤٥(، وابــن أبــي حــامت )١٥/١٩٥(، والطــربي ) ٢/٣٩٦(أخرجهــا عبــد الــرزاق  )٥(
، والسـدي ، و�سـبه السـيوطي البـن أبـي حـامت ، ولـيس يف املطبـوع منـه          ) ١٥/١٩٥(ربي قال ابـن إسـحاق ، أخرجـه الطـ     
 �دماً وتلهفاً :" ، وقال أبو عبيدة ) ٥/١٠٥(، و�سبه ابن اجلوزي البن عباس ، زاد املسري )٥/٣٦٠(، الدر  
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مـن شـدة      ، وهـذا ال يكـون إال   )١("أي خمرج �فسك ، قاتـل �فسـك  :"   چٿ  ٹ چقال الفراء يف قوله تعاىل  
 چۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇچ  وأسفه عليهم ، و�ظري هذه اآليـة مـن القـرآن الكـريم قولُـه جـل وعـال         حز�ه 

ــاما[ ــاىل ] ٣٣/أل�ع ــه تع ــاطر[  چں  ں  ڻ   ڻ  ٹچ  وقولُ ــه ســبحا�ه     ] ٨/ف ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ   چ وقول ٣ 

ــدة [چ ــه جــل وعــز  ] ٦٨/املائ فهــذه  اآليــات تــدل علــى هــذا   ]٣/الشــعراء[ چپ  پ  ڀ    ڀ  ڀ  ڀ چوقولُ
و حتــت يــد وال هـ علـى أن األســف إذا كـان علــى مـن ال ميلــك          املعنـى، و�ــص غـري واحــد مـن املفســرين    

وهـو الـذي     )٢( مقتدر على من هو يف قبضته وملكه كان غضـباً   ولو كان األسف من يكون حز�اً ، اآلسف  ٦ 

 .)٣(عليه  عامة املفسرين 
فهو وجه هلذه الكلمة يف اللغـة ، لكنـه لـيس املـراد هنـا ، ويؤخـذ قولـه الـذي         ) غضباً ( وأما قول قتادة األول 

 ٩ بعض املفسرين ذكر كل ما قيل فيها مقدمني هذا القول ، وكأن املعنيني وافق قول بقية السلف ، على أن 

************************** 
 ) .٢٢٣(، وبنحوه قال ابن قتيبة يف تفسري الغر يب ) ١/٣٩٣(ااز " وأسى  
 ) .٢/١٣٤(القرآن للفراء  معا�ي )١(
ــداً      )٢(    وإذا تأملــت هــذا يف: " �ــص عليــه منــذر بــن ســعيد البلــوطي قاضــي األ�ــدلس ، حكــاه عنــه ابــن عطيــة ، وقــال مؤي
 ) .٦/١٢٣(، وحكى قوليهما أبو حيان يف البحر ) ١٠/٣٦٤(، احملرر الوجيز " كالم العرب اطرد  
ــن) ٢/٣٨٠( ، والزخمشري ) ٣/٤٨(، وابن أبي زمنني ) ١٥/١٩٥(، والطربي ) ٢/٢٧٩(مقاتل : ينظر  )٣(     ، وابــــــــــــــــــــــ
) ٣/٣(، والنســفي ) ٢/٤(، والبيضــاوي ) ١٠/٣٥٣(، والقــرطيب ) ١/٧٩)(أســف(، وابــن منظــور  )١٠/٣٦٤(عطيــة  
ــو الســعود    ــن عاشــور يف  ) ٤/١٥(، والشــنقيطي ) ١٥/٢٠٥(، واأللوســي ) ٣/٣٠٤(، والشــوكا�ي ) ٥/٢٠٤(، وأب ، واب
 ) . ١٥/٢٥٥(ير والتنوير التحر 
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 .)١(عندمها متقاربان 
 : الـــــرتجـــــــــــيــــح 

وإذا تأملت القولني وجدت أن قول اجلمهور من السلف واخللف ، هو األ�سب ملعنى اآلية كمـا قـال النحـاس ،     ٣ 

اآلية ، فإن الباخع املهلك �فسـه ، وهـو دليـل علـى شـدة حز�ـه       دل على ذلك القرآن الكريم ، واللغة ، وسياق 
  أعلم عليهم ، وشفقته هبم ، ورغبته يف إمياهنم ، وا . 

************************** 
 ، ) ٢/٢٣٨(، والعز بن عبد السالم ) ٣/١٣٦(، والواحدي ) ٦/١٤٥(، والثعليب ) ٢/٣٣٥(منهم السمرقندي  )١(
 .   ، و�ص على أهنما متقاربان ) ٣/٧٦(وابن كثري  
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 ].٩/الكهف [چڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑچ   ٹ ٹ
 . چڈچيف ذكر أقواهلم يف املراد بـــ: مسألة 

 ٣ .)١(الوادي چڈچو، يف الوادي الغار  چڎچ:  قال الضحاك ": قال النحاس رمحه ا 

: چڈچو، اجلبـل  : چڎچ :فقـال  ؛ عـن الكهـف والـرقيم      سـئل أ�ـس بـن مالـك     :  )٢(وقال يزيد بـن درهـم  
 ٠)٣(الكلب

؟ مـا الـرقيم   :  )٤(أ�ـه سـأل كعبـاً      عـن ابـن عبـاس   ، عن عكرمة ، عن مساك ، وروى سفيان بن سعيد  ٦ 

 . )٥(هو اسم القرية اليت خرجوا منها: فقال 
 .)٦( الدواة چڈچ :قال عكرمة و

************************** 
 .) ٥/٣٦٢(، وينظر الدر ) ٧/٢٣٤٦(، وابن أبي حامت ) ١٥/١٩٨(أخرجها الطربي  )١(
خيطـئ كـثرياً   : ه، وقـال ابـن حبـان    يزيد بن درهم أبو العالء العجمـي ، بصـري ، وثقـه أبـو حـامت ، وضـعفه ابـن معـني وغـري          )٢(
عبــد املعطــي أمــني قلعجــي ،  / ، ت د )هـــ ٣٢٢( ألبــي جعفــر حممــد بــن عمــرو العقيلــي ت   ) ٤/٣٨٦(الضــعفاء الكــبري  
 ) .٤/٤٢١(، ميزان االعتدال ) ٥/٥٣٨(، الثقات ) ٩/٢٦٠(دار الكتب العلمية ، اجلرح والتعديل / ١ط 
 ) .٥/٣٦٢(الدر : ينظر . ، و�سبه السيوطي البن أبي حامت ، وليس يف املطبوع ) ١٥/١٩٨(أخرجها الطربي  )٣(
 .هو كعب بن ماتع احلميري ، خمضرم  ، ثقة ، من أهل اليمن سكن  الشام ، مات يف آخر خالفة عثمان  )٤(
 ) .٨١٢(، التقريب ) ٢٤/١٨٩(، هتذيب الكمال ) ٧/٩٠٦(يل اجلرح والتعد 
سعيد بن منصور والفريابي وابن ، و) ٧/٢٣٤٦(، وابن أبي حامت ) ٢/٣٩٧(، وعبد الرزاق ) ١٥/١٩٨(ها الطربي أخرج )٥(

 ٠) ٥/٣٦٢(الدر  ٠املنذر والزجاجي يف أماليه وابن مردويه 
 ) .٥/١٠٨(ة ، زاد املسري ذكره ابن اجلوزي ، و�سبه اهد يف رواي )٦(
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 .)١(الكتاب چڈچ:  وقال جماهد
 .  )٢( الصخرة: وقال السدي 
 ٣ ٠ )٣(لوح من رصاص كتبت فيه أمساؤهم وأ�ساهبم ودينهم وممن هربوا چڈ  چ : وقال الفراء

 .)٤(الوادي الذي فيه الكهف چڈ  چ  :وقال أبو عبيدة 
 چڀچإال أربعـا  ، كـل القـرآن أعلـم    : قـال  ،  عباس  عن ابن، عن عكرمة ، عن مساك ، وروى إسرائيل 

 ٦ .)٥( چڈ  چ  و ]٧٥/هود[ چڇ  چ  و ]١٣/مريم[ چڀ  چ   و] ٣٦/احلاقة[

أ�ــه ذكــر   عــن ابــن عبــاس، عــن ســعيد بــن جــبري ، )٧(عــن يعلــي بــن مســلم، )٦(وروى ســفيان بــن حســني 
: فقـال  ، فرفـع ذلـك اىل امللـك    ، دوهم فطلبـهم أهلـوهم فلـم جيـ    ، دوا قإن الفتية فُ: فقال ؛ أصحاب الكهف 

************************** 
 ٠) ٥/٣٦٢(الدر  ٠، وابن أبي شيبة وابن املنذر ) ١٥/١٩٨(، والطربي ) ٢/٣٩٧(أخرجه عبد الرزاق  )١(

 ٠) ٥/٣٦٢(، وينظر الدر ) ٧/٢٣٤٦(أخرجه ابن أبي حامت  )٢(

 ٠) ٢/١٣٤(معا�ي القرآن للفراء  )٣(
 ٠) ١/٣٩٤(جماز القرآن  )٤(
 ) .١٥/١٩٩(، والطربي ) ٢/٣٩٧(أخرجه عبد الرزاق  )٥(
 .سفيان بن حسني بن احلسن الواسطي ، روى عن يعلى بن مسلم وغريه ، ثقة يف غري الزهري ، مات بعداملائة  )٦(
 .وغريها ) ٣٩٣(، التقريب ) ١١/١٣٩(، هتذيب الكمال ) ٢/٢١٠(تاريخ الدوري  
)٧( وعكرمةَ ، ثقة  يعلى بن مسلم بن هرمز املكي ، روى عن أئمة التفسري سعيد وجماهد. 
 .وغريها ) ١٠٩١(، التقريب ) ٧/٦٥٣(، الثقات ) ٣٢/٤٠٠(هتذيب الكمال  
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وجعلــه يف خزائنــه فــذلك اللــوح هــو   ، مــن رصــاص فكتــب فيــه أمســاءهم    وأحضــر لوحــاً، ليكــو�ن هلــم �بــأ  
 .)١(الرقيم

قمـت أمسـاؤهم   لوح فيـه أمسـاء فتيـة ر    چڈ  چ  :قال ؛ عن سعيد بن جبري ، )٢(عن ابي مكني، وروى وكيع  ٣ 

 . )٣(فذلك الكتاب، يف الصخرة 
 . )٤(عل على باب الكهفهم يف لوح وجب أمساؤهم وخربتبعض الروايات أ�ه كُ ويف

 ٦ : قال أبو جعفر 

والقـول   ،  ألن القـول األول إمنـا مسعـه مـن كعـب     ، ليسـت مبتناقضـة    والروايات اليت رويت عن ابـن عبـاس   
 .الثا�ي جيوز أن يكون عرف الرقيم بعده 

قـال ا عـز   ، رقمـت الشـيء أي كتبتـه    : يقـال  ، روف يف اللغـة  وذلـك معـ  ، أ�ـه الكتـاب    وأحسن ما قيل فيـه  ٩ 

 ٠ )٥(" قتيل مبعنى مقتول: كما يقال ، ورقيم مبعنى مرقوم ] ٢٠، ٩ /املطففني[ چڀ      ٺ   چ وجل
 

************************** 
 ). ٨/٤٠٧(الفتح "  إسناده صحيح على شرط البخاري: "رواه عبد بن محيد ، وقال ابن حجر  )١(
 ) .٥/٣٦٢(الدر  ، وينظر) ٧/٢٣٤٦(ابن أبي حامت " الرقيم حني رقمت أمسائهم يف الصخرة:" وعن السدي  
 .أبو مكني هو �وح بن ربيعة األ�صاري ، البصري ، روى عن عكرمة وسعيد وغريمها ، صدوق  )٢(
 .وغريها ) ١٠١٠(، التقريب ) ٣٠/٥٠(، هتذيب الكمال ) ٨/١١١(التاريخ الكبري  
  ٠) ٧/٢٣٤٦(أخرجه ابن أبي حامت  )٣(
 ٠) ٥/٣٦٢(الدر  ٠، وابن أبي شيبة وابن املنذر ) ٧/٢٣٤٦(، وابن أبي حامت ) ١٥/١٩٩(أخرجه الطربي  )٤(

 ) . ٢١٩ -٤/٢١٧(معا�ي القرآن  )٥(
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 : الــــــــــــــــــــــــــــــــــدراســــــــــــــة 
 ، وذكـر ذلـك أهـل التفسـري ، واختـار أن أحسـن مـا        اختلف يف الرقيم على أقوال كما بين النحاس رمحـه ا 

: " ، وأكثر أهل التفسـري علـى هـذا ، قـال الطـربي       چڀ      ٺ   چ  قيل فيه أ�ه الكتاب ، واستشهد باآلية ٣ 

، وذكـر ابـن   )١(وأوىل هذه األقوال بالصواب يف الرقيم أن يكون معنيا به لوح أو حجر أو شيء كتـب فيـه كتـاب   
 . ) ٢(وال مأخوذة من الرقمهذه األقعطية أن 

الـرقيم  :"قـال   ويشهد له ما أخرجه الطربي وغريه من طريق علـي بـن أبـي طلحـة عـن ابـن عبـاس        : قلت  ٦ 

 .)٥(اسم كلبهم : الرقيم الكهف ، وقيل : وقيل )٤(، وبه قال سعيد بن جبري وغريه )٣("الكتاب 
 : الـــــرتجـــــــــــيــــح 

 ٩ .جح ملا تقدم من األدلة ، وعليه أكثر املفسرين ، وا أعلم وما اختاره النحاس هوالرا

************************** 
 ) .١٥/١٩٩(تفسري الطربي  )١(
ــر  )٢( ــردات : ينظـ ــل  ) ٢٠١(املفـ ــول مقاتـ ــذا قـ ــة  ) ٢/٢٨٠(، وهـ ــن قتيبـ ــاً ) ٢٢٤(، وابـ ــثعليب وجهـ ــره الـ     ،) ٦/١٤٧(، وذكـ
ــة  ) ٣/٧٤(والبغــوي   ــن عطي ــا) ١٠/٣٦٧(، واب ــرازي ، وق ــة    :" ل ال ــع أهــل املعــا�ي والعربي ــه قــول مجي التفســري الكــبري  " إ�
ــة     ) ٣/٧٤( ، واختاره ابن كثري ) ٢١/٧٠(  ــرآن  واللغـ ــة القـ ــنقيطي بداللـ ــتظهره الشـ ــن  ) ٤/١٩(، واسـ ــه ابـ ــص عليـ    ، و�ـ
 ) .٦/١٢٦(، وكذا أبو حيان ) ٢/٢٣٩(، وذكر العز كل ما قيل يف اآلية ) ١٥/٢٦٠(عاشور  
 )٥/٣٦٢(، وغريهم ، الدر )٧/٢٣٤٦(وابن أبي حامت ) ١٥/١٩٨(الطربي  تفسري )٣(
، وأمــــــا ) ٨/٤٠٧(الفــــــتح  "  إسناده صحيح على شرط البخاري: " ، وقال ابن حجر ) ١٥/١٩٩(أخرجه الطربي  )٤(
 )٨/٤٠٧(الفتح "  ضعيف وإسنادها :" فقال احلافظ " ما كنت أعرف الرقيم " قول ابن عباس  

 ).٣/٤٧٩(، والبيضاوي )٥/٢٠٦(عود ، وأبو الس) ٢/١٨٢(، التسهيل ) ٣/٤٩(ن أبي زمنني اب: ينظر  )٥(
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 ]٢٥/الكهف[ چۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٷ   ڭ  ۇ  ۇ ٹ ٹ چ 
 .   هل العدد املذكور هنا خرب من ا ، أم حكاية لقول قيل يف مدة لبثهم  ؟: مسألة 

 ٣ :  يف معناه ثالثة أقوال ": قال النحاس رمحه ا 

 .)١(اا عدد ما لبثوهذ: قال جماهد  :ول األ
 .)٢() لبثوا يف كهفهم وقالوا( يف قراءة ابن مسعود : وقال قتادة  :الثا�ي 

ــأن ا خ :والقــول الثالــث  ٦   ، ىل هــذا الوقــت إوال �علــم كــم مــذ بعثــوا ، ىل أن بعثــوا مــن الكهــف إر مبــا لبثــوا ب 

 .)٣(هذا الوقتىل إمن وقت مبعثهم : أي ] ٢٦/الكهف[چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉچه فقال سبحا�
،   چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ عـز  وإمنا يقع اإلشكال فيه لقوله جـل و ، حسن هذه األقوال األول أو: قال أبو جعفر 

 ٩ ].٢٢/الكهف[ چڄچ : هو معطوف على قوله تعاىل : ىل أن قالوا إففر قوم 

 عن الضحاك ، )٥(لحروى عن األج، )٤(ابن فضيل وأن، وإمنا اخرت�ا القول األول أل�ه أبلغ : قال أبو جعفر 
************************** 

 ).٥/٣٧٩(، وابن املنذر ، الدر ) ٧/٢٣٥٦(، وابن أبي حامت ) ١٥/٢٣١(أخرجه الطربي  )١(
، وبـه  ) ٥/٣٧٩(، وابن املنذر، الـدر )٧/٢٣٥٦(، وابن أبي حامت ) ٢/٤٠٢(، وعبد الرزاق ) ١٥/٢٣٠(أخرجه الطربي  )٢(

 ) .١٥/٢٣٠(قال مطر الوراق كما عند الطربي 
 .تأتي مناقشة هذا القول يف املسألة التالية  )٣(
 ).هـ ١٩٥( حممد بن فضيل بن عزوان الضيب ، صدوق عارف ، رمي بالتشيع ، مات سنة : ابن فضيل هو  )٤(
 ) .٨٨٩(، التقريب ) ٢٦/٢٩٣(، هتذيب الكمال ) ٨/٥٧(اجلرح والتعديل  
 ) .هـ ١٤٥( األجلح بن عبد ا بن حجية الكندي الكويف ، صدوق شيعي ، مات سنة  )٥(
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  .)١(" چۈچوعز   فأ�زل ا جل ؟ ، را أم أياماوأسنني أم شه: قالوا  چۆ  ۆ  ڭ  ۇ  ۇ چملا أ�زلت : قال 
 : الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

ــة مهــا     ــولني يف هــذه اآلي ــول      : ذكــر املفســرون ق ــه مجــاهري املفســرين ق ــذي علي ــادة ، وال ــول قت ــول جماهــد وق  ٣    ق

  جماهــد أن ذلــك إخبــار مــن ا تعــاىل مبقــدار لبــثهم يف كهفهــم ، مــذ دخــوهلم فيــه إىل أن أعثــر ا علــيهم مــن  
 أعثـر مــن بعــدهم ، لداللــة ظـاهر القــرآن عليــه ، وهــو قـول احملققــني مــن املفســرين ، إمـا اكتفــاء بــه دون القــول     

 ٦   چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ  :عــــاىل  قولــــه ت: اآلخــــر ، أو بــــالنص علــــى أ�ــــه الصــــحيح أو الظــــاهر ، وقــــالوا       

  ٠ )٢(رد على املختلفني فيهم ، واحتجاجاً عليهم على صحة ذلك] ٢٦/الكهف[
 وما ذهب إليه قتادة رمحه ا من أ�ه حكاية قول أهل الكتاب ، مل يرضه أكثر املفسرين ، وقلة من قال 

************************** 
 . وغريها ) ١٢٠(، التقريب ) ٢/٢٧٥(، هتذيب الكمال ) ٢/٣٤٦(اجلرح والتعديل  
 ، وابـن أبـي حـامت   ) ١٥/٢٣١(، ورواية الضحاك أخرجها الطربي ) ٣/٢٧٢(، واإلعراب ) ٢٢٧ -٤/٢٢٥(معا�ي القرآن  )١(

، ) ٢٢٦(، وذكر هـذا اإلسـناد ابـن قتيبـة يف تفسـري الغريـب       ) ٥/٣٧٩(، وابن أبي شيبة وابن املنذر ، الدر ) ٧/٢٣٥٦(
 ) .٥/٣٧٩(وأخرج ابن مردويه عن الضحاك ، عن ابن عباس حنوه ، الدر

، ) ٣/٥٦(مـــنني ، وابـــن أبـــي ز) ٢/٣٤٣(، والســـمرقندي ) ٣/٢٧٩(، والزجـــاج وجـــوده ) ١٥/٢٣١(اختـــاره الطـــربي  )٢(
، ) ١٠/٣٨٩(، وابـــــــن عطيـــــــة )٢/٣٨٧(، والزخمشـــــــري ) ٣/٣٢٨"(األصـــــــح"، والبغـــــــوي ) ٣/١٤٤(والواحـــــــدي  
ــه الظــاهر  ) ٢/١٨٦(، وابــن جــزئ ) ٣/٤(، و النســفي ) ٣/٤١٩(، والبيضــاوي ) ١٠/٣٨٦(والقــرطيب   ــو حيــان أ� ، وأب
، واأللوســــي ) ٣/٣١٤(، والشــــوكا�ي) ٥/٢١٧(، وأبــــو الســــعود ) ٣٨٤(، واجلاللــــني )٣/٨٤(، وابــــن كــــثري ) ٦/١٤٦( 
 ) . ١٥/٣٠٠(، وابن عاشور )٥/٢٦(، والسعدي ) ١٥/٢٥١( 
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 ن بــال مــربر ، ولــو كــان املــراد وأجــاب اجلمهــور أصــحاب القــول األول عنــه أ�ــه عــدول عــن ظــاهر القــرآ، )١(بــه
 ثـم هـي     ، وذكر ابن كثري أن رواية قتادة قـراءة ابـن مسـعود منقطعـة     چۈ  ٷ   چحكاية قوهلم ملا قال ا ،

 ٣ . )٢(شاذة بالنسبة إىل قراءة اجلمهور فال حيتج هبا

ۈ    ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ چ                    مبـين بقولـه تعـاىل   ] ١١/الكهف[ چٹ  ۀ  ۀ ںڻ ڻ ٹ چ فقوله تعاىل

 . )٣(به مدة لبثهم يف الكهف ثم بعثهم    فالعدد مقصود هنا، واملراد ] ٢٥/الكهف[ چۈ  ٷ
 ٦ : الـــــرتجـــــــــــيــــح 

أل�ـه ال جيـوز صـرف إخبـار ا      والراجح قول اجلمهور لقوته وظهور حجته ، وضَعف القول اآلخر يف مقابله ، 
 . )٤(ال بدليلإىل أ�ه حكاية عن غريه إ

 ٩  .]٢٦/الكهف [   چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉٹ ٹ  چ 

************************** 
ــريه     )١( ــل يف تفسـ ــه مقاتـ ــال بـ ــثعليب  ) ٢/٢٨٥(قـ ــه الـ ــاوردي ) ٦/٦٥(، وقدمـ ــوزي  ) ٣/٣٠٠(واملـ ــن اجلـ     ،) ٥/١٣٠(، وابـ
ــ) ٢/٢٤٥(والعــز يف خمتصــر تفســري املــاوردي  ) ٢١/٩٥(والــرازي   ت عبــارة الــرازي تشــعر مبيلــه لقــول اجلمهــور،  ، وإن كا�
 ).١١/٣١(والقامسي  
   ، وابـــن ) ١٥/٢٥١(روح املعـــا�ي لأللوســـي : وينظـــر يف تعقـــب هـــذا القـــول  ومناقشـــته ) ٣/٨٤(تفســـري القـــرآن العظـــيم  )٢(
 ) . ١٥/٣٠٠(عاشور  
 ).٤/٢١(أضواء البيان : ينظر  )٣(
 ) .٥/٤٣(أحكام القرآن للجصاص  )٤(
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 .ذكر األقوال يف هذه اآلية  : مسألة 
 فنحن �ُ چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ : فأما ما أشكل من قوله تعاىل  ":قال النحاس رمحه ابنه ي : 

 ٣ چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ   فقـال ، ثـم أخـرب ا جـل وعـز بـه      ، جيوز أن يكون ملا اختلفـوا يف مقـدار مـا لبثـوا      -

 ٠هو أعلم به من املختلفني فيه : أي 
   قـال ا  ، وذلـك كـثري موجـود يف كـالم العـرب      ، علـم مبعنـى عـامل    أأن يكـون  ، وقول آخـر أحسـن مـن هـذا      -

هـو هـني   : أن معنـاه    فيـه   أجـود األقـوال  ] ٢٧/الروم [  چڤ   ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄچجل وعز ٦ 

 :  )١(الفرزدق   ومنه قول ، كبري  كرب مبعنى أا : ومنه ، العباس وهو اختيار أبي ، عليه 
 )٢(ولـــز وأطـــائمه أعــــــــبيتا دع        اء بنى لنا ــــــإن الذي مسك السم

 ٩ .)٣(لــقسما إليك مع الصدود ألمي           أصبحت أمنحك الصدود وإ�ين:   وقول اآلخر 

 .)٤(" أولُ دو املنيةُــــــــــــعلى أينا تع          ل ــــــأدري وإ�ي ألوجرك ما ــــلعم:   وقول اآلخر 

************************** 
 ) . هـ١١٠(لفرزدق هو مهام بن غالب بن صعصة التميمي ، شاعر كبري مقدم ، مات سنة ا )١(
 ).٤٨٦(، ومعجم الشعراء للمرزبا�ي ) ١/٢٩٨(طبقات فحول الشعراء  
 هـ �١٤٠٠شر دار بريوت للطباعة والنشر ، ) ٢/١٥٥(ديوان الفرزدق  )٢(

ــز ، دي      )٣( ــد العزي ــن عب ــر ب ــدح عم ــه البيــت لألحــوص األ�صــاري مي ــق  ) ١٦٦(وا� ــادل ســليمان مجــال ، �شــر  / مجــع وحتقي      ع
لســيبويه عمــرو بــن عثمــان بــن  ) ١/٤٤٨(م  ، وهــو يف الكتــاب ١٩٧٠اهليئــة املصــرية العامــة للتــأليف والنشــر ، القــاهرة ،   
 .هـ ، دار الكتب العلمية ١/١٤٢٠إميل بديع يعقوب ، ط/ قنرب ، ت د  
 
 . ، �قال عن حتقيق الصابو�ي ) ٣٦(البيت ملعن بن أوس املز�ي ، وهو يف ديوا�ه ، و) ٢٢٨،  ٤/٢٢٧(معا�ي القرآن  )١(



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 : الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 
 الكــالم يف هــذه املســألة فــرع عــن الــيت قبلــها ، وقــد ذكــر النحــاس رمحــه ا قــولني جــوز أحــدمها واستحســن 

 ٣ ة لبـثهم ، أمـر ا رسـوله بـأن يقـول هلـم هـذا لـريد العلـم إليـه جـل            اآلخر ، فالذي جوزه أ�ه ملـا اختُْلـف يف مـد   

 .وعال ، وأ�ه أعلم به من املختلفني فيهم 
بعد أن قبض أرواحهم من بعـد  ، ا أعلم مبا لبثوا  :قل يا حممد:    ثم قال جل ثناؤه لنبيه :قال الطربي 

  ذلـك    ،  أن بعثهم من رقدهتم إىل يومهم هذا ال يعلم بـذلك غـري ا وهذاالـذي عليـه    )١(وغـري مـن أعلمـه ا ، ٦ 

، وهـو ال يعـارض مـا ذهـب إليـه النحـاس ، فـإذا كـان ا أعلـم حبـاهلم ومقـدار لبـثهم مـن               )٢(عامة املفسـرين 
 .املختلفني يف ذلك ، فهو عليم به ، وال ينايف أن يكون أمراً برد العلم إليه سبحا�ه 

 ٩ : الـــــرتجـــــــــــيــــح 

بـرد العلـم   أمر   چۅ  ۅ  ۉ  ۉۋ چ   عامة املفسرين الذي جوزه النحاس هو الصواب ، وأن قوله تعاىل وقول
إليه فهو عالم الغيوب ، ورد علـى املخـتلفني يف شـأن أهـل الكهـف ، وهـو ظـاهر القـرآن ، فـال يعـدل عنـه إيل            

 ١٢ .أعلم ، وا لى التأويل الذي استحسنه غريه بدون دليل ، ومل أقف على من وافق النحاس ع

 ].٢٧/الكهف[ چ�  �  �  �  �چ     ٹ ٹ
 .     چ�  چ ذكر أقوال املفسرين يف : مسألة 

************************** 
 ٠) ١٥/٢٣١(تفسري الطربي  )٢(
 . الكتب املذكورة  يف املسألة السابقة بأجزائها وصفحاهتا ، فاملسألة جممع عليها : ينظر  )٣(
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١(وعز أي مينعك منه جلَّ، أي ملجأ : قال جماهد  ":   قال النحاس رمحه ا(. 

ل عـن احلـق   وامللحـد املائـ  ، وهـو مـن امليـل    ، وأصله يف اللغة من اللحد ، وهو حسن يف اللغة : قال أبو جعفر 
 ٣ .)٢( اليه تلْفإذا أحلدت اىل الشيء فقد م، العادل عنه 

 : الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 
ملجأ ، وعبارات السلف وإن اختلفت إال    چ�  چ ذكر أبو جعفر النحاس رمحه ا قول جماهد أن معنى

ما�عاً مينعك منه : ، وقيل  )٣(ابن زيد كقول جماهد موئال ، وقال : أهنا ترجع إىل هذا املعنى ، فقد قال قتادة  ٦ 

 . ، وكلها متقاربة  )٥(�صرياً: ، وقيل )٤(معدالً : ، وقيل 
واستشهد النحاس ملا ذهب إليه باللغة  ، فأصل الكلمة مأخوذ من اللحد ، وهو امليل ، فمن أحلـد إىل شـيئ   

 ٩ دت حلَ: يقال منه ، لتحد إمنا هو املفتعل من اللحد وامل:" فقد مال إليه ، وقد ذكر الطربي هذا املعنى بقوله 

ومنـه  ، وليس بالشق الـذي يف وسـطه   ، أل�ه يف �احية من القرب ، ومنه قيل للحد حلد ، إىل كذا إذا ملت إليه 
، وذكر الشنقيطي رمحـه ا مـا ورد يف القـرآن ممـا      )٦(" له املعا�دة بالعدول عنه والرتك: اإلحلاد يف الدين وهو 

************************** 
 ) .١/٣٧٥(تفسري جماهد : ، وينظر ) ١٥/٢٣٣(أخرجه الطربي  )١(
 ) .٤/٢٢٩(عا�ي القرآن م )٢(
 ) .١٥/٢٣٣(أخرجه الطربي عنهما  )٣(

تفســري الســمرقندي  : ، وينظــر ) ٣/٢٨٠" (أي لــن جتــد معــدالً عــن أمــره وهنيــه ، وال ملجــأ إال إليــه        :" قــال الزجــاج   )٤(
 )٢/٣٤٤. ( 
 ) .٣/٥٧(ذكره ابن أبي زمنني  )٥(
 ) .١٥/٢٣٣(جامع البيان  )١(
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، وقوله ] ٢٢/اجلن[ چڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ     ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہچ   يدل على هذا املعنى كقول ا تعاىل
ومجــاهري املفســرين علــى قــول جماهــد رمحــه ، ] ٤٧/احلاقــة [ چگ  ڳ     ڳ   ڳ   ڳ     ڱ چ   تعــاىل
 ٣ . )١(ا 

 : الـــــرتجـــــــــــيــــح 
لنحـاس رمحـه ا ، ألن مجيـع األقـوال ترجـع إليـه ، وقـد دل عليـه القـرآن          والراجح قول جماهد الذي اختـاره ا 

 ٦ . الكريم ، واللغة ، وسياق اآلية ، وا أعلم 

 ].٢٨/الكهف[ چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦچ ٹ ٹ
 . چڦ  چبيان معنى قول ا تعاىل : مسألة 

************************** 
، ) ٦/١٦٣(، والــــثعليب ) ٢/٣٤٤(، والســــمرقندي ) ٢/١٣٩(، ومعــــا�ي الفــــراء  ) ٢/٢٨٦(تفســــري مقاتــــل  : ينظــــر  )٢(
    ،) ٢/٣٨٧(، والزخمشــــري ) ٤٤٨(، والراغــــب يف مفرداتــــه  ) ٣/١٤٤(والوســــيط ) ٢/٦٥٩(والواحــــدي يف الــــوجيز   
ــى        ــذا املعنـ ــى هـ ــاقهم علـ ــى اتفـ ــرازي وحكـ ــز ) ٢١/٩٨(والـ ــرطيب ) ٢/٢٤٥(، والعـ ــاوي، والب) ١٠/٣٩٠(، والقـ     يضـ
، والشـــــوكا�ي ) ٣٨٤(، واجلاللـــــني ) ٣/٨٥(، وابـــــن كـــــثري ) ٦/١٤٨(، وأبـــــي حيـــــان ) ٣/١١(والنســـــفي  ، ) ٢/٩( 
 ). ٤/٨٦(، والشنقيطي ) ١٥/٢٥٧(ي ، واأللوس) ٣/٣١٧( 
 
 
 
 
 



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ١(أي ضياعاً: قال جماهد  ":قال النحاس رمحه ا(. 
  . )٢(وقيل �دماً،  إسرافاً:  وقيل : قال أبو جعفر 

 ٣  ،ن هـذا أن سـفيان بـن ســعيد    يوبـ ،  )٣(وهـو مـن اإلفـراط يف الشـيء والتجـاوز فيـه      ، وهـذه األقـوال متقاربـة    

     فهــذا هــو التجــاوز  ، أ�ــا أشــرف مضــر وأجلــها    : قــال : وقــال غــريه  ،  " هــو عيينــه بــن حصــن   : " قــال 
 .)٤(بعينه
 ٦ : ـــــــــــــدراســـــــــــة الــــــــ

فيـه ،       واختار أ�ه من اإلفراط يف الشيء والتجاوز  چڦ  چ ذكر النحاس رمحه ا أقوال السلف يف معنى
وخسـرا،    أل�ه شامل لكل ما قيل ، فـإن املـرء إذا أفـرط يف شـيئ وجتـاوز فيـه أصـبح أمـره ضـياعاً وهالكـا           

 ٩ .وهبذا قال أهل التفسري 

   أفــرط : مــن قــوهلم ،  وهالكــاً معنــاه ضــياعاً: وأوىل األقــوال يف ذلــك بالصــواب قــول مــن قــال  : ي قــال الطــرب
وكـان أمـر     معنـاه   چڦ   ڦ  ڦ چوكذلك قوله ، إذا أسرف فيه وجتاوز قدره ، فالن يف هذا األمر إفراطا 

************************** 
 ).٧/٢٣٥٨(، وابن أبي حامت ) ١٥/٢٣٦(أخرجه الطربي  )١(
 . )١٥/٢٣٧(أخرجه الطربي أيضاً عن السدي وغريه  )٢(
 ). ٧٣٨) ( فرط ( ينظر العني  )٣(
 ) .١٥/٢٣٧(، وقول عيينة هذا يف الطربي ) ٤/٢٣١(معا�ي القرآن  )٤(
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قـد جتـاوز حـده فضـيع بـذلك      ،  هذا الذي أغفلنا قلبه عن ذكر�ا يف الرياء والكرب واحتقار أهل اإلميـان سـرفاً  
 .)٢(، وعبارات عامة املفسرين تدور حول هذا  )١(احلق وهلك

 ٣ : الـــــرتجـــــــــــيــــح 

والراجح أن ما ذكره النحاس يف معنى فرطاً من أ�ه اإلفراط يف الشيء والتجاوز فيه ، مجعاً ملا قيل فيه ، هـو  
لغــة تــرد بــذلك كلــه ، وعليــه فاملوصــوف بــذلك متقــدم للحــق  الصــواب إن شــاء ا ، ألن معــا�ي الكلمــة يف ال

والصـواب �ابــذ لـه وراء ظهــره ، مـن قــوهلم فــرس فَـرط ، مســرف علـى �فســه يف التجـاوز والتكــرب واالحتقــار        ٦ 

 . ، وا أعلم )٣(للمؤمنني ، فاإلفراط والتجاوز فيه يشمل ذلك كله 
************************** 

 ).١٥/٢٣٧(جامع البيان  )١(
ــر  )٢( ــراء : ينظـــ ــة  ) ٢/١٤٠(الفـــ ــن قتيبـــ ــاج ) ٢٢٦٧(، وابـــ ــمرقندي ) ٣/٢٨١(، والزجـــ ــثعليب  ) ٢/٣٤٤(، والســـ ، والـــ
ــوجيز  ) ٦/١٦٦(  ــوي ) ٣/١٤٦(، والواحـــدي يف الـ ــري ) ٣/٣٢٩(، والبغـ ــرازي ) ٢/٣٨٨(، والزخمشـ ) ٢١/١٠٠(، والـ
 .وغريهم  )١٥/٣٠٦(، وابن عاشور ) ١٠/٣٩٢(والقرطيب  
  ) .٩١ -٤/٨٩(أضواء البيان  )٣(
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 ]٣٤/الكهف[چ�  � �  �  �  � ���   ی ی  ي  يٹ ٹ  چ
 . واختالف املعنى لذلك  چيچذكر القراءات الواردة يف قوله : مسألة  

 ٣ : قوالن  چرمالثُّچويف، مر معروف فالثَّ )١(چيچ ويقرأ،  چثـمر ی یچثم قال جل وعز: قال أبو جعفر 

 . )٢(ر فهو من الثمارموما كان من ثَ، فهو املال  رٍمكل ما كان يف القرآن من ثُ: قال جماهد  -أ 
 .)٤(ر الثمراتموالثََ، ر أ�واع املال مالثُ:  )٣(وقال أبو عمران اجلو�ي -ب 
 ٦ .)٦( ر الثمرةموالثَ، ر األصل مالثُ: )٥(وقال أبو يزيد املد�ي -ج 

************************** 
، وقـــــــرأ )مـــــــرثَ( ، والثا�ية قراءة عاصم  )ثُمر(القراءة األوىل قراءة ابن كثري و�افع  وابن عامر الشامي ومحزة والكسائي  )١(
 ) .٢/٣١٠( ، والنشر ) ١٤٣(والتيسري ) ٢٦٤(السبعة البن جماهد . بضم الثاء وإسكان امليم } ثُمر{أبوعمرو  
ــنده الفـــراء   )٢( ــد    ) ٢/١٤٤(أسـ ــن جماهـ ــات عـ ــر الروايـ ــذهب والفضـــة  " ، وأكثـ ــرزاق   " الـ ــه عبـــد الـ ، ) ٢/٤٠٤(أخرجـ
ــري    ــاري ك التفسـ ــربي ) ٣/٢٥٣(والبخـ ــامت   ، ) ١٥/٢٤٥(، والطـ ــي حـ ــن أبـ ــر ) ٧/٢٣٦١(وابـ ــد  : ، وينظـ ــري جماهـ تفسـ
 ).٨/٤٠٦( ، والفتح )١/٣٧٦( 
 ).هـ ١٢٨(أبو عمران اجلَو�ي هو عبد امللك بن حبيب األزدي الكندي ، روى عن أ�س وغريه ،  ثقة ، مات سنة  )٣(
 . وغريها ) ٦٢١(، التقريب ) ١٨/٢٩٧(، هتذيب الكمال ) ٥/٣٤٦(اجلرح والتعديل  
 . أقف على قول أبي عمران هذا عند أحد من املفسرين عند تفسري هذه اآلية ومل )٤(
 . أبو يزيد املد�ي البصري ،  روى عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وغريهم ، مقبول   )٥(
 .وغريها ) ١٢٢٥(، التقريب ) ٣٤/٤٠٩(، هتذيب الكمال ) ٩/٢٥٨(اجلرح والتعديل  
 ،   )١٥/٢٤٦(ن زيد ، أخرجه الطربي ، وبنحوه قال اب)٥/٣٩٠(، وينظر الدر ) ٧/٢٣٦١(أخرجه ابن أبي حامت  )٦(
 
 . وغريه ) ٦/١٧٠(وذكره الثعليب  
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وهـو  ، وهذه الثالثـة األقـوال ترجـع اىل معنـى واحـد      ، وكأ�ه يريد باألصل الشجر وما أشبهها : قال أبو جعفر 
 . ر املالمن الثُُأ

قـال حـدثنا إبـراهيم بـن العـالء      ؛  )١(قـال أخرب�ـي عمـران بـن بكـار     ؛ حدثنا أمحد بن شـعيب  :  والقول اآلخر ٣ 

عـن  ،  )٥(قـال حـدثين أبـان بـن تغلـب     ؛  )٤(قال حدثنا هارون؛  )٣(قال حدثنا شعيب بن إسحق؛ ) ٢(الزبيدي
 فقلت ، لسا�ه  لقطعت چثـمر ی یچ لو مسعت أحدا يقول: قال  )٦( أن احلجاج، األعمش 

 ٦ . )١(ويأخذه من مجع الثمر ) رمثُ(  فكان يقرأ، مة عني عوال �، ال : قال ؟ تأخذ بذلك أ: ألعمش ل

************************** 
 ) .هـ ٢٧١(عمران بن بكار بن راشد الكالعي ، املؤذن ، ثقة ، مات سنة  )١(
 .وغريها ) ٧٤٩(، التقريب ) ٢٢/٣١١(، هتذيب الكمال ) ٦/٢٩٤(اجلرح والتعديل   
 ) .هـ ٢٣٥(، مات سنة ...براهيم بن العالء بن الضحاك الزبيدي احلمصي ، مستقيم احلديث إ )٢(
 .وغريها ) ١١٣(، التقريب ) ٢/١٦١(، هتذيب الكمال ) ٢/١٢١(اجلرح والتعديل  
 ) .هـ ١٨٩(شعيب بن إسحاق بن عبد الرمحن األموي ، الدمشقي ، ثقة رمي باإلرجاء ، مات سنة  )٣(
 .وغريها ) ٤٣٦(، التقريب ) ١٢/٥٠١(، هتذيب الكمال ) ٤/٢٢٣(لكبري التاريخ ا 
 .هارون بن موسى األزدي النحوي ، ثقة مقرئ ، إال أ�ه رمي بالقدر   )٤(
   ) . ١٠١٦(، التقريب ) ٣٠/١١٥(، هتذيب الكمال ) ٩/٩٤(اجلرح والتعديل  
 ) . هـ ١٤٠(م فيه للتشيع ، مات سنة أبان بن تغلب الربعي ، الكويف ، القاري ، ثقة تُكُل )٥(
  ) . هـ ١٠٣(، التقريب ) ٢/٦(، هتذيب الكمال ) ٢/٢٩٦(اجلرح والتعديل  
 ) .هـ ٩٥(احلجاج بن يوسف الثقفي املبري ، كان ذا شجاعة وإقدام  إال أ�ه كان جباراً ظلوما �اصبياً ، مات سنة  )٦(
 ) .٤/٣٤٣(، سري أعالم النبالء ) ٣/١٦٨(، اجلرح والتعديل ) ٢/٣٧٣(التاريخ الكبري  
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وهـو حسـن يف   ، ر مـ مثـارا علـى ثُ   عمـ ثـم ج ، علـى مثـار    مثرة عمفالتقدير على هذا القول أ�ه ج: قال أبو جعفر 
] ٣٣/الكهــف[ چ�  �  �  �چ  ألن قولــه تعــاىل  -  أعلــموا  -إال أن القــول األول أشــبه ، العربيــة 

 ٣ . )٢(راميدل على أن له ثَ

 : الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 
   هــذه الكلمــة فيهــا ثالثــة أوجــه مــن القــراءة  صــحيحة مشــهورة ، ولكــل منــها وجــه يف العربيــة ، فالــذين قــرأوا

 ٦   موال مثمـرة  أي متكـاثرة ، سـواء كا�ـت ذهبـا وفضـة أو أصـول مـال        عنوا بذلك أهنا أ) ثُمر(بضم الثاء وامليم 

أو غريها ، فيدخل فيها كل ما يصلح من املـال للنمـاء والزيـادة ، فهـو مثمـر ، وهـذا معنـى قـول جماهـد وأبـي           
   وبـه وجـه الطـربي    " كـل مـا كـان يف القـرآن مـن ثُمـر فهـو املـال         " عمران وأبـي يزيـد املـذكورة يف أصـل املسـألة      

 ٩  ، ووجــه الطــربي )٣("املــال الكــثري مــن صــنوف األمــوال " هــذه القــراءة وأخــرج عــن بعــض الســلف أهنــم قــالوا  

ــر)٤(قــراءة أبــي عمــرو علــى هــذا الوجــه أيضــاً، وذكــر أن إســكان املــيم للتخفيــف     وخالصــة القــول أن الثُم ،     
 جهها غريه من أهل العلم ، وذكروا ما يؤيد كل املالُ املثمر ، والثَمر مجع مثرة  على القول األول ، وبنحو ذلك و

************************** 
 .عن النحاس ، ومل أجده عند غريه ) ١٠/٤٠٣(ذكره القرطيب يف تفسريه  )١(
 ) .٤/٢٤٠،٢٣٩(معا�ي القرآن للنحاس  )٢(
ــاس ، الطــربي     )٣( ــن عب ــول اب ــي حــامت   ) ١٥/٢٤٥(وهــو ق ــن أب ــرزاق     )٧/٢٣٦١(، واب ــد ال ــادة ، أخرجــه عب ــال قت ــه ق ،  وب
 ) .٥/٣٩٠(، وينظر الدر املنثور ) ٧/٢٣٦١(، وابن أبي حامت )١٥/٢٤٥(ربي ، والط) ٢/٤٠٤( 
 ) .١٥/٢٤٥(جامع البيان  )٤(
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الفـرق بـني   ، عاصـم بفـتح الثـاء واملـيم يف احلـرفني مجـع مثـرة ومثـر كبقـرة وبقـر            اءةقـر ، ، ف)١(قراءة مـن السـياق   
وقـرأ أبـو عمـرو بضـم     ، يعـين مثرهـا    چ�  �  �  �چ وحجته قوله قبلـها ، الواحد واجلمع إسقاط اهلاء 

ار كمـا  مـ وجيـوز أن يكـون مجـع ث   ، ر مـ رة وثُب ومثـَ شـ بة وخشـ ن وخد�ـة وبـ  دكب، مثـرة  الثاء وسكون امليم مجع  ٣ 

، فعلى أي هذه الوجـوه جـاز إسـكان العـني منـه      ، ب نق وطُنكع، ر واحدة موجيوز أن يكون ثُ، ب تْخيفف كُ
وقرأ الباقون بضم الثاء وامليم مجع ثار وُثمموكتُُُُ ر كقولك كتابب وحامر وح٢(رم(. 

يريد هبا مجـع الثمـار ، فـإن النحـاس يـرى أ�ـه وإن       ) ثُمر (وأما القول الثا�ي املذكور عن األعمش وأ�ه كان يقرأ  ٦ 

 .كان حسناً يف العربية إال أن األول أشبه 
 : الـــــرتجـــــــــــيــــح 

يدل عليه ، فمن قرأ بـالفتح   والراجح أهنا قراءات صحيحة لكل منها وجه صحيح ، وله من سياق اآليات ما ٩ 

يؤيــده ذكــر اجلنــتني ، ومــن قــرأ بالضــم يؤيــده ذكــر املــال واإل�فــاق علــى اجلنــتني ، فمــا ذهــب إليــه النحــاس مــن   
 .  استحسان قول اجلمهور اجلامع للقراءات الواردة يف هذا احلرف هو الصحيح ، وا أعلم 

************************** 
                   "أصــل :" ، وابــن أبــي زمــنني  قــال ) ١٤٧(، واحلجــة البــن خالويــه ) ٢/٣٤٦(، والســمرقندي )٣/٢٨٥(الزجــاج : ينظــر  )١(
، ابـــــن  ) ٢١/١٠٦(، والـــــرازي ) ١٠/٤٠١(، وابـــــن عطيـــــة ) ٢/٣٩٠(زخمشـــــري ، وال) ٦/١٧٠( ، والثعليب ) ٣/٦٢( 
عاشــور  ، وابن )٥/٣٦(، والسعدي )١١/٤١(، والقامسي ) ٣٦٦(، واالحتاف ) ٨/٤٠٦(، فتح الباري ) ٣/٨٧(كثري  
 .،  وغريها ) ١٥/٣١٨( 
 ) .٤١٦(حجة القراءات البن زجنلة  )١(
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 . ]٤٠/الكهف[ چڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ   ٹ ٹ چ 
         . چٹچ   بيان قول املفسرين يف : ألة مس

 ٣ .)١(أي عذابا: قال قتادة والضحاك  ":قال أبو جعفر النحاس رمحه ا 

 .)٢(هي املرامي مجع مرماة وشيء فيه احلصب: وقال أبو عبيدة 
وقـول   ، )٣(]٥/الـرمحن [ چڍ  ڍ   ڌ چ   : ن احلسبان واحلساب واحد قال ا جـل وعـز  أواملعروف يف اللغة 

وهـو مثـل قولـه    ، مـا كسـبت يـداه     أو يرسل عليها عـذاب حسـابِ  : قتادة والضحاك صحيح املعنى كأ�ه قال  ٦ 

 . )٤( "]٨٢/يوسف[ چڱ  ڱچ تعاىل
 : الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

، واختـار  ذكر أبو جعفر قولني ، أحدمها عام ، وهو العذاب  ، واألخر خاص وهو املرامي ، �وع من العـذاب   ٩ 

 ، وقال )٥( احلسبان العذاب: النحاس األول وصححه عن قتادة والضحاك ، وبه قال ابن عباس 
 

************************** 
، وابـن أبـي   ) ٧/٢٣٦٣(، أخرجه ابن أبي حامت "�اراً :" ، وعند ابن أبي حامت ) ١٥/٢٤٩(قول الضحاك أخرجه الطربي  )١(

، وابـن  ) ١٥/٢٤٩(، والطـربي مـن طـريقني عنـه     ) ٢/٤٠٤(، وقول قتـادة أخرجـه عبـد الـرزاق     )  ٥/٣٩٤(الدر  ٠شيبة 
  ٠) ٥/٣٩٤(الدر  ٠، وابن املنذر ) ٧/٢٣٦٣(أبي حامت 

 ) .٢٢٧(قتيبة يف تفسري الغريب وتبعه ابن ) ١/٤٠٣(جماز القرآن  )٢(
 ) .٣/٢٩٠(أخذه النحاس من شيخه الزجاج  )٣(
 ٠) ٤/٢٤٥،٢٤٤(معا�ي القرآن للنحاس  )٤(
 ٠) ١٥/٢٤٩(أخرجه الطربي أيضاً  )٥(



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .)١("�اراً : حسبا�ا :" مرة 
واملفسرون متفقون على أن ا سلط عليها عذاباً أهلكهـا،  وإمنـا اختلفـت عبـاراهتم يف �ـوع ذلـك العـذاب ،        

 ٣ :قال  فذهب الطربي إىل مجع األقوال يف ذلك حيث

حسـبا�ا مـن      ] ٣٥/الكهف[ چپ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ چ يعين على جنة الكافر اليت قال هلا ، ويرسل عليها
، ثـم    وهـي املرامـي  ، واحلسـبان مجـع حسـبا�ة    ، عذابا من السماء ترمـي بـه رميـا وتقـذف     : يقول ، السماء 

 ٦ .) ٢( ساق الروايات السابقة

ــة    ــل التفســـري واللغـ ــال أهـ ــو ذلـــك قـ ــا      ،)٣(وبنحـ ــع زرعهـ ــزعج يقلـ ــيم مـ ــر عظـ ــه مطـ ــثري أ�ـ ــتظهر ابـــن كـ  واسـ
 .)٤(وأشجارها

ہ               ہ چولفظ اآلية الكرمية يدل على أهنا أصبحت جرداء ملساء ال تثبـت عليهـا قـدم لقولـه تعـاىل       ٩ 

، واســتعمال كلمــة حســبا�اً مــن بــاب احملاســبة أي اجلــزاء ، عــرب عــن الشــيء بنوعــه ،     ] ٤٠/الكهــف[ چہ  
 . )٥(...لفظ عام يشمل أي �وع من العذاب ، فاحملاسبة تشمل كل ذلك  فالعقاب

************************** 
 ٠) ٥/٣٩٤(الدر املنثور  )١(
 ) .١٥/٢٤٨(تفسري الطربي  )٢(
، ) ٢١/١٠٩(، والتفســـري الكـــبري ) ٢/٣٩١(لكشـــاف ، وا) ٣/٣٠٧(، واملـــاوردي ) ٣/٢٩٠(املعـــا�ي للزجـــاج : ينظـــر  )٣(
 ) .١٥/٣٢٥(، وابن عاشور ) ٥/٣٩(، والسعدي ) ٣/٩٢(، وابن كثري ) ٢/١٨٨(والتسهيل  
 ٠) ٣/٨٥(تفسريه  )٤(
 ) .٦/١٦١(، والبحر احمليط ) ١٠/٤٠٥(احملرر الوجيز : ينظر  )٥(
 



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 : الـــــرتجـــــــــــيــــح 
والراجح أهنما قوالن صحيحان ، ميكن القول هبما ، كما فعل الطـربي ، وتعـبري بعـض املفسـرين بعبـارة ضـمن       

 ٣ . )١(املعنى العام ال ينايف ذلك العموم ، وا أعلم

************************** 
 ). ١/٢٠٨(، وقواعد التفسري ) ٢٨(املقدمة البن تيمية : ينظر  )١(
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 ]٤٧: الكهف[ چٿ   ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤٺ  ٺ  ٿ  چ ٹ ٹ 
 . چٿ  چ يف املراد بربوز األرض يف قوله تعاىل: مسألة 

 ٣ : قوالن  چٿ  چيف قوله : قال النحاس 

     وعلــى هــذا القــول  ، فهــي بــارزة أي ظــاهرة  ، قــد اجتثــت مثارهــا وقلعــت جباهلــا وهــدم بنياهنــا    :أحــدمها
 . )١(نيوهو الب، أهل التفسري 

 ٦ : قال كما، فيكون هذا على النسب ، برز من فيها من املوتى قد أُ: چٿ  چ إن معنى:  ول اآلخروالق

 .)٣)(٢(كليين هلم يا أميمة �اصب
 : الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

 ٩ :يف هذه اآلية قوالن 

   اء أو غـريه ، فقـد ذهــب   أن األرض �فسـها بـارزة  مل يبـق عليهـا مـا يسـرتها مـن جبـل أو شـجر أو بنـ          : األول 
هو املتبـادر مـن     ، وهذا املعنى] ١٠٥/طه[ چک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳچ  كل ذلك كما قال ا تعاىل

أعـني النـاظرين مـن        وظهورهـا لـرأي   ، ظاهرة : وترى األرض بارزة :" ر السياق القرآ�ي ، قال الطربي ظاه ١٢ 

************************** 
، وابـن املنـذر ،   )٧/٢٣٦٥(، وابـن أبـي حـامت    )١٥/٢٥٧(، أخرجـه الطـربي   "  ال عمران فيهـا وال عالمـة  : " قال جماهد  )١(

 ) .٧/٢٣٦٥(، وابن أبي حامت ) ١٥/٢٥٧(، ، ، وقول قتادة أخرجه الطربي ) ٥/٤٠٠(الدر 
مفيــد حممــد قميحــة ، / ، ت د ) ٤٠(مــرو بــن احلــارث ،  وهــو يف ديوا�ــه البيــت للنابغــة الــذبيا�ي مــن قصــيدته يف مــدح ع )٢(
  .�شر دار املطبوعات احلديثة ، جدة  
 ٠) ٤/٢٥١،٢٥٠(معا�ي القرآن للنحاس  )٣(
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 )٢(عامـة أهـل التفسـري        وقد ذهب إىل هذا القول ، )١(" غري شيء يسرتها من جبل وال شجر هو بروزها
 .)٣(، وذكر بعض املفسرين القولني ، مقدمني قول اجلمهور كأ�ه املرجح عندهم

، وذكـروا أن املعنـى وإن   ، و رده غـري واحـد مـن أهـل التفسـري     )٤(فلم يذهب إليـه إال الفـراء    القول الثا�يأما  ٣ 

 .)٥(كان صحيحا إال أ�ه غري مقصود هنا
 : الـــــرتجـــــــــــيــــح 

والراجح هنا مذهب اجلمهـور ، واملـراد مـن اآليـة أن األرض تصـبح ظـاهرة  ال يسـرتها شـيئ مـن شـجر وال             ٦ 

 . وا أعلم . جبال وغريها ، وهو ظاهر اللفظ القرآ�ي ، فال موجب لتقدير معنى آخر هنا 
************************** 

 ٠) ١٥/٢٥٧(تفسريه  )١(
،وابـن   )٢/٣٤٩(، والسـمرقندي  ) ٣/٢٩٢(، والزجـاج  ) ١/٤٠٦(، وااز ألبـي عبيـدة   ) ٢/٢٩١(تفسري مقاتل : ينظر  )٢(

، والزخمشـري  ) ٣/٣٣٤(، والبغـوي  ) ٤٣(، والراغـب  ) ٣/١٥٢(، والواحـدي  ) ٦/١٧٥(، والـثعليب  ) ٣/٦٧(أبي زمنني 
ــة  ) ٢/٣٩٢( ــن عطيـ ــوزي  ) ١٠/٤٠٩(، وابـ ــن اجلـ ــرطيب ) ٥/١٥١(، وابـ ــاوي ) ١٠/٤١٦(، والقـ ، ) ٣/٥٠١(، والبيضـ

، وأبـي  ) ١/٢٨٧(، واجلاللـني  ) ٣/٩٢(وابـن كـثري  ، ) ٦/١٦٦(، وأبـي حيـان   ) ٢/١٨٩(، وابن جزئ ) ٣/١٦(والنسفي 
، ) ٥/٤٥(والســــعدي  ،) ١١/٥٢(، والقــــامسي ) ١٥/٢٨٨(، واأللوســــي ) ٣/٣٢٨(والشــــوكا�ي )  ٥/٢٢٦(الســــعود 

 ).٨١(، وتفسري سورة الكهف البن عثيمني ) ١٥/٣٣٥(، وابن عاشور )٤/١١١(والشنقيطي 
 ٠) ٢/٣٨٥(لثعاليب ، وا)٢١/١١٣(، والرازي )١٠/٤٠٩(كابن عطية  )٣(
 ). ٢/٢٥١(، والعز بن عبد السالم ) ٣/٣١١(، وما قدمه على قول اجلمهور إال املاوردي ) ٢/١٤٦(معا�ي القرآن  )٤(
 ).٤/١١١(، والشنقيطي ) ١٥/٢٨٨(منهم األلوسي  )٥(
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 ].٥٢/الكهف[          چ�  �  �  �  �   �   �  �  �  �  �  �  �ٹ ٹ چ
 .وذكر الراجح  چ�چذكر أقوال املفسرين يف : مسألة 

 ٣ : ويف معناه أقوال ": قال أبو جعفر النحاس رمحه ا 

  عـن  ، وروى معمـر  ، وكـذلك قـال الضـحاك    ، )١(مهلكـا : قـال  ؛ عـن ابـن عبـاس    ، روى علي بـن أبـي طلحـة    
 . )٢(هالكا: قتادة قال 

ودم يف      مـن قـيح    واديـاً : قـال   چ�  �  �چ ن مالـك يف قولـه تعـاىل   عن أ�س ب، وروى يزيد بن درهم  ٦ 

 ٠ )٣(جهنم
 حيجر : إال أ�ه قال  )٥(وكذلك قال �وف،  )٤(واد يف جهنم: قال ؛ عن جماهد ، وروى ابن أبي جنيح 
 ٩ .  )١(بينهم وبني املؤمنني

************************** 
بــه قــال عرفجــة وابــن  ، و) ٥/٤٠٤(، وابــن املنــذر ،  الــدر ) ٧/٢٣٦٧(، وابــن أبــي حــامت ) ١٥/٢٦٤(أخرجــه الطــربي  )١(
 ، ) ١٥/٢٤٦(زيد  كما عند الطربي  
 ) .١٥/٢٦٤(، وبه قال الضحاك كما عند الطربي ) ١٥/٢٦٤(، والطربي ) ٢/٤٠٤(أخرجه عبد الرزاق  )٢(
ـــ ٢٤٠(أخرجـــه أمحـــد بـــن حنبـــل ت   )٣( ـــ ، دار الريـــان للـــرتاث ، القـــاهرة ، والطـــربي  ١/١٤٠٨ط) ٣٧٨(يف الزهـــد ) هـ هـ

، وأخرجه الطربي من طرق عن جماهد وعـن  )٧/٢٣٦٧(، وابن أبي حامت ) ٤/٣٨٦(قيلي يف الضعفاء ، والع) ١٥/٢٦٥(
 ) . ٥/٤٠٥(الدر : ، وينظر ) ١٥/٢٦٥(عمرو البكائي 

 ).٧/٢٣٦٨(، وعند ابن أبي حامت من قول ابن عمر ) ١٥/٢٦٥(أخرجه الطربي  )٤(
 .حبار ، روى عن بعض الصحابة ، مستور ، مات بعد التسعني �وف بن فضالة احلمريي البِكَايل ، ابن امرأة كعب األ )٥(
 . وغريها ) ١٠١١(، التقريب ) ٣٠/٦٥(، هتذيب الكمال ) ٥/٤٨٣(ثقات ابن حبان  
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  .)٤( وةأي جعلنا بينهم عدا چ�چ :)٣(وقال عوف، )٢(موعدا چ�چ :وقال أبو عبيدة 
ووبق يبق ، وبق ويابق وييبق ق يبو: أل�ه معروف يف اللغة أن يقال ، صح هذه األقوال األول أو: قال أبو جعفر 

، وبـه  ومنه أوبقت فال�ا ذ�ُ، ] ٣٤/الشورى[ چ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤچ ومنه ،  )٥(وأوبقه ا أي أهلكه، إذا هلك  ٣ 

 إال أ�ــه جيــوز أن يســمى الــوادي موبقــا أل�ــه يهلــك،  اآلخــرة جعلنــا تواصــلهم يف الــد�يا مهلكــا هلــم يف : فــاملعنى
")٦( . 

 ٦ : الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

ذكر النحـاس رمحـه ا عـدة أقـوال يف املـراد بـاملوبق ، واختـار أن أصـح األقـوال فيـه أ�ـه املهلـك ، وأيـد قولـه               
 كل الناس يغدو فبائع �فسه فمعتقها أو  : ( بالقرآن الكريم ، واللغة ، ويشهد له أيضاً قول النيب 

************************** 
ــوف    )١( ــي حــامت  ) ١٥/٢٦٤(، وأخرجــه الطــربي  ) ٣٧٨(أخرجــه أمحــد يف الزهــد عــن � ــن أب عــن عمــرو  ) ٧/٢٣٦٨(، واب
 ) .٣/٣٣٠(، الشوكا�ي ) ١٠/٤١٥(، وابن عطية  )٣/١٥٣(وقدمه الواحدي  البكايل ،  
" املوبـق املوعـد   : وكـان بعـض أهـل العلـم بكـالم العـرب مـن أهـل البصـرة يقـول           : " ، وذكره الطربي بقوله ) ١/٤٠٦(ااز  )٢(

 )١٠/٤١٥(، وضعفه ابن عطية يف احملرر ) ٢٢٨" (يقال: "، وقال ابن قتيبة ) ١٥/٢٦٥(وجوزه 
 ) .هـ ١٤٦(بي مجيلة العبدي اهلَجري ، األعرابي ، البصري ، ثقة رمي بالقدر ، مات سنة عوف هو ابن أ )٣(
 ) .٧٥٧(التقريب  ، ) ٢٢/٤٣٧(، هتذيب الكمال ) ٧/٢٩٦(الثقات  
 ) .١٥/٢٦٤(أخرجه الطربي من طريقني عن عوف عن احلسن ، وجوزه أيضاً  )٤(
 ) .٥١١(ملفردات ، وا)٢٢٨(تفسري الغريب البن قتيبة : ينظر  )٥(
 ٠) ٤/٢٥٨،٢٥٧(معا�ي القرآن للنحاس  )٦(
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 .، وهذا أصح األقوال  )٢()اجتنبوا السبع املوبقات  ( ، وقوله )١()موبقها 
القول الذي ذكر�اه عن بن عباس ومن وافقـه يف تأويـل املوبـق    : وأوىل األقوال يف ذلك بالصواب : " قال الطربي 
ٹ  چ ومنـه قـول ا عـز وجـل     ،  "قـد أوبقـت فال�ـا إذا أهلكتـه     :"اوذلك أن العرب تقول يف كالمه، أ�ه املهلك  ٣ 

 .)٤(، وبه قال عامة أهل التفسري )٣(مبعنى يهلكهن ] ٣٤/الشورى[ چ  ڤ  ڤ  ڤ
 .)٦(وإن كان لبعضها حظ من النظر ، إال أن هذا أظهرها وأصحها) ٥(واألقوال األخرى 

 ٦ : الـــــرتجـــــــــــيــــح 

يـه اجلمهـور ، فـاملوبق املهلـك ، لداللـة القـرآن الكـريم علـى هـذا املعنـى ، وكـذا السـنة ،             والراجح ما ذهـب إل 
 . واللغة ، فيكون اختيار النحاس هنا موفقاً ، وا أعلم 

************************** 
 ) .٢٢٣(ح ) ١/٢٠٣(أخرجه مسلم يف الصحيح  ك الطهارة  )١(
 .وغريمها ) ٨٩(ح ) ١/٩٢(وله أطراف ، ومسلم ك اإلميان )٢٧٦٦(ح ) ٢/٢٩٥(أخرجه البخاري ك الوصايا  )٢(
 ٠) ١٥/٢٦٥(تفسري الطربي  )٣(

ــر  )٤( ــراء : ينظـــ ــاج ) ٢/١٢٧(الفـــ ــوي ) ٣/٢٩٥(، الزجـــ ــري ) ٣/٣٣٧(، والبغـــ ــة   ) ٢/٣٩٣(، والزخمشـــ ــن عطيـــ ، وابـــ
ــوزي ) ٥١١(، والراغـــب ) ١٠/٤١٥(  ــان ) ٥/١٥٦(، وابـــن اجلـ ــو حيـ ــال  ) ٦/١٧١(، وأبـ ــاهر :" ، وابـــن كـــثري قـ " الظـ
ــامسي ) ٣/٩٥(  ــعدي ) ١١/٥٦(، والقـ ــور  )٥/٤٩(، والسـ ــن عاشـ ــنقيطي ) ١٥/٣٤٥(، وابـ ن ، وابـــ) ٤/١٢٧(، والشـ
 ) .٩٥(عثيمني يف تفسري سورة الكهف  
 )..٢/٢٥٢(، وتبعه العز ) ٣/٣١٦(ساق بعض املفسرين األقوال دون ترجيح ، كاملاوردي  )٥(
 ) .٤/١٢٧(، والشنقيطي ) ١٥/٣٤٥(، وابن عاشور ) ٣/٩٥(، وابن كثري ) ١٠/٤١٤(ينظر توجيه ابن عطية  )٦(
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 ]٥٤/الكهف[ چڀ   ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٹ ٹ چ
 .يف املراد باإل�سان هنا أهو عام أم خاص : مسألة 

 ٣                وهـــو يف معنـــى مجاعـــة كمـــا قـــال تعـــاىل ، باإل�ســـان ههنـــا الكفـــار يـــراد : قيـــل : قـــال النحـــاس رمحـــه ا 

  . )١(]٢/العصر[ چٻ  ٻ  ٻ  پ چ
    ملـا الم علـى بـن أبـي طالـب وفاطمـة معـه         ويف احلـديث مـا يـدل علـى أ�ـه عـام أن الـنيب        ، هو عام : وقيل 

ڀ   ڀ  ڀ   چ:  وهو يقـول  فخرج النيب ، ء أطلقها أ�فسنا بيد ا إذا شا: قال علي ، يف ترك الصالة بالليل  ٦ 

 .)٣)(٢( چٺ  ٺ
 : الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

أبـي  : النضر بن احلارث ـ، وقيل   : ذكر غري واحد من أهل التفسري أ�ه أريد باإل�سان هنا إ�سا�ا بعينه ، فقيل  ٩ 

چ  چ  ڇ  ڇ      ڇ   ڇ   چ  ر بـدليل قولـه تعـاىل   ، وذكر الزجاج وغريه أن اإل�سـان هنـا الكـاف   )٤(بن خلف 

 .)٥(]٥٦/الكهف [چ ڍ
************************** 

 ).٧/٢٣٦٨(، وابن أبي حامت ) ١٥/٢٦٦" (خصومة القوم أل�بيائهم :" فقال أخرج الطربي عن ابن زيد ما يدل هلذا  )١(
        )١/٥٣٧(ولـــه أطـــراف ، ومســـلم ك صـــالة املســـافرين ) ١١٢٧(ح ) ١/٣٥١(احلـــديث أخرجـــه البخـــاري يف ك الصـــالة  )٢(

 ) .٥/٤٠٦(الدر : وغريهم ، وينظر ) ٧/٢٣٦٨(، وابن أبي حامت ) ٧٧٥(ح 
 ٠) ٤/٢٥٩(حاس معا�ي القرآن للن )٣(
 ) . ٦/١٧٣(، والبحر احمليط ) ١٠/٤١٦(، واحملرر الوجيز ) ٣/٣٣٧(معامل التنزيل للبغوي : ينظر  )٤(
 ، ) ٢١/١١٩(، والرازي ) ٥/١٥٧(واكتفى به ابن اجلوزي ) ٢/٢١٤(، وبه قال السمرقندي ) ٣/٢٩٦(معا�ي القرآن  )٥(
 ).١/٥٧١) (جدل(وابن منظور  
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 اإل�ســان هنــا عــام ، فيــدخل فيــه كــل إ�ســان مؤمنــا كــان أو كــافراً ، وإليــه ذهــب النحــاس ،  : والقــول الثــا�ي 
 . )١(وعامة املفسرين

 ٣ : الـــــرتجـــــــــــيــــح 

يـل علـى التخصـيص ، واألصـل محـل ألفـاظ القـرآن علـى         وهذا القول هـو الصـواب أل�ـه ظـاهر القـرآن ، وال دل     
 .عمومها حتى يرد دليل على التخصيص ، وا أعلم 

************************** 
" وهـــــــــــــــــذا أصـــــــــــــــــح  : ، والبغوي قال ) ٣/٣١٨(، واملاوردي ) ٦/١٧٨(، والثعليب ) ١٥/٢٦٦(الطربي : ينظر  )١(
ــري ) ٣/٣٣٧(  ــرر )٢/٣٩٤(، والزخمشـــ ــيط  ) ١٠/٤١٦(، واحملـــ ــر احملـــ ــثري  ) ٦/١٧٣(، والبحـــ ــن كـــ ، ) ٣/٩٥(، وابـــ
ي ، والشــــنقيط) ١٥/٣٤٨(، وابــــن عاشــــور  ) ٥/٥٠(، والســــعدي ) ١٥/٣٠٠(، واأللوســــي ) ٣/٣٣٢(والشــــوكا�ي  
 ) .٩٧(، وابن عثمني يف تفسري الكهف ) ٤/١٣٤( 
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 ].٥٥/الكهف[ چڦ    ڦ  ڄ  ڄ .... چ    ٹ ٹ
 . وتوجيه ذلك  چڄچذكر أوجه القراءة يف : مسألة 

 ٣ . )١( فجأة: روى ابن أبي جنيح عن جماهد قال  ":قال النحاس رمحه ا 

 .واملعنيان متقاربان ،  )٢(أي عيا�اً:  قال الكسائي
 . وضروباً أ�واعاً: أي ، ل يبِفأكثر أهل اللغة على أ�ه مجع قَ   چڄچ ويقرأ
 ٦ .ل بجاءه من قُ: كما يقال ،  )٣(يقابلهم:  هبعضهم معنا: وقال 

ومعنى قب٤(أي استئنافا:   ال(   ، ال أُ: كما يقال كلمك اىل عشر من ذي قلب)٥(  . 
 : الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

على    عيا�اً ، أي فجأة : ، ومعناه  )٦(بكسر القاف ، وفتح الباء  چقبالچ هذا احلرف فيه قراءتان ، األوىل ٩ 

 . )٧(كلمته قبال ، أي مواجهة عيا�اً: قول جماهد ، ويف اللغة كقوهلم 
************************** 

 ).٧/٢٣٦٩(، وابن أبي حامت ) ١٥/٢٦٧(أخرجه الطربي  )١(
 ) .٧/٢٣٦٩(، وقتادة ، أخرجه ابن أبي حامت ) ١٥/٢٦٧(وهو قول ابن زيد ، أخرجه الطربي  )٢(
 ). ٧٦٥) ( قبل (  ، وذكر اخلليل يف العني) ٧/٢٣٦٩(أخرجه ابن أبي حامت عن السدي  )٣(
 ).٢٢٩(، وعنه ابن قتيبة يف الغريب ) ١/٤٠٧(ااز ألبي عبيدة  )٤(
 ).٢٦١،  ٤/٢٦٠(معا�ي القرآن  )٥(
 ).٣٩٣(السبعة . وهذه قراءة ابن كثري وأبي عمرو و�افع وابن عامر  )٦(
 ).٧٦٥) ( قبل ( ينظر العني  )٧(
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 .)١(و�ص عليه بعض املفسرين 
 .، وهو عند أهل اللغة مجع قبيل ، ومعناه أ�واعاً وضروباً )٢(بالضم يف القاف والباء چڄچا�ية والقراءة الث

 ٣ .)٣(وجيوز أن يكون من املقابلة ، كما قال السدي ، ومحله بعض املفسرين على ذلك 

العذاب هـو  ومراد النحاس أن توجيه قراءة الضم يف القاف والباء على أ�ه مجع قبيل  ، أي أ�واعاً وضروباً من 
األكثر يف اللغة ، وأوىل من أن يكون من املقابلـة ، وعامـة املفسـرين علـى توجيـه كـل قـراءة علـى حـدة ، علـى           

 ٦ . )٤( البيان الذي ذكره النحاس يف كل قراءة

 : الـــــرتجـــــــــــيــــح 
العـذاب  أظهـر الـوجهني ،    ظاهر بين ، وأن يكون معناه أ�واعاً وضروباً مـن   چڄچوما ذكره النحاس يف معنى 

 ٩ .ألن معناه أ�ه يأتيهم أصناف من العذاب ، وا أعلم 

 ] .٧٩/الكهف [ چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ       ٹ  ٹٹ ٹ چ 
************************** 

 ).٢/٦٦٥(، والواحدي يف الوجيز ) ٣/٧(، وابن أبي زمنني ) ٢/٢٩٣(�ص عليه مقاتل  )١(
 ).٣٩٣(االسبعة البن جماهد . وهذه قراءة الكوفيني الثالثة  )٢(
 ).١٥/٣٥١(ابن عاشور  )٣(
ــه يف احلجــة  ) ٢/٣٥١(، والســمرقندي ) ٣/٢٩٦(، والزجــاج ) ٢/١٤٧(الفــراء : ينظــر  )٤( ــن خالوي ــثعليب ) ٤٢٠(، واب ، وال
، والزخمشــــري ) ٣/٣٣٧(، والبغــــوي ) ٣٩٢(، والرغــــب يف املفــــردات ) ٣/١٥٤(، والواحــــدي يف الوســــيط ) ٦/١٧٨( 
، ) ١١/٦(، والقـــــرطيب ) ٢١/١٢٠(، والـــــرازي ) ٥/١٥٨(، وابـــــن اجلـــــوزي ) ١٠/٤١٧(، وابـــــن عطيـــــة ) ٢/٣٩٤( 
 .وغريهم ) ٣/٣٣٢(، والشوكا�ي ) ٢/١٥(والبيضاوي  
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 .هل وراء هنا على باهبا أم مبعنى أمام ؟: مسألة 
 س أ�ـه  عـن ابـن عبـا   ، عن سعيد بن جـبري  ، عن عمرو بن دينار ، روى ابن عيينة : " قال النحاس رمحه ا

 ٣ .)١()وكان أمامهم ملك  (قرأ 

 : يف وراء ها هنا قوالن : قال أبو جعفر 
 .  )٢(أ�ه مبعنى أمام :  أحدمها
 ٦  .)٣(طريقهم إذا رجعوا على: كأ�ه قال ، أ�ه مبعنى خلف على بابه :  واآلخر

ــه        ،عنــك فهــو وراء  ألن مــا تــوارى، وأن اللغــة جتيــزه ، والقــول األول أحســن لقــراءة ابــن عبــاس رمحــه ا ب
كـل   ( رمحـه ا     )٤(وقـرأ عثمـان  ، ] ٧٩/الكهـف [ چڻ  ڻ       ٹ  ٹچ  ٹ  ثم قال، امامفهذا يقع ملا كان أَ

 ٩ .)٦)(٥( )صاحلة غصبا ةسفين

 : الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 
************************** 

 ) .٧/٢٣٧٩( ، وابن أبي حامت ) ١٦/١(ي ، والطرب) ٤٧٢٧(ح ) ٣/٢٥٧(أخرجها البخاري ك التفسري  )١(
 ) .١٦/١(، والطربي ) ٢/٤٠٦(هذا قول قتادة ، أخرجه عبد الرزاق  )٢(
 ).٣/٣٠٥(ينظر املعا�ي للزجاج  )٣(
  ) .هـ ٣٥(عثمان بن عفان بن أبي العاص األموي ، أمري املؤمنني ذو النورين ،استشهد بعد عيد األضحى سنة  )٤(
 .وغريها) ٦٦٧(، التقريب ) ٣/٤٨٠(، أسد الغابة ) ٢/١٥٥(االستيعاب  
 .عن ابن مسعود وأبي بن كعب مثلها) ١٦/٢(، والطربي ) ٢/٤٠٧(، وعند عبد الرزاق ) ١٠/٤٣٥(ابن عطية  )٥(
 ).٣/٢٨٨(، واإلعراب ) ٤/٢٧٧،٢٧٦(معا�ي القرآن  )٦(
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ورجـح املعنـى األول بقـراءة ابـن     خلـف ،  : أمـام ، والثـا�ي   : األول : هلـا معنيـان   ) وراءهم (ذكر النحاس أن 
چ ، ويشهد لـه أيضـاً قولـه  تعـاىل     ] ١٦/إبراهيم [ چہ  ه   ه   چ عباس ، وداللة القرآن عليه يف قوله تعاىل 

وبداللـة اللغـة ، وعلـى هـذا     ] ٢٧/اإل�سـان  [ چڀ  ٺ  ٺ  ٺچ وقوله تعاىل ] ١٠٠/املؤمنون[ چۋ  ۅ    ۅ   ٣ 

، وراء هنا مبعنى أمام كمـا هـو ظـاهر    : "  -رمحه ا  –قال الشنقيطي  ،)١(القول عامة أهل التفسري واللغة 
) وراء( وذهـب الزجـاج ومجاعـة إىل أن     )٢(...ويدل له إطالق وراء مبعنى إمام يف القـرآن ويف كـالم العـرب    

 ٦ : الـــــرتجـــــــــــيــــح   ٠)٤(، وذكر بعض املفسرين القولني بدون ترجيح)٣(هنا على باهبا 

 .لراجح ما اختاره النحاس ، وهو مذهب اجلمهور ، دل عليه القرآن الكريم ، واللغة وا
 ] .٧٩/الكهف [ چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ       ٹ  ٹٹ ٹ چ 

 ٩ .�ص النحاس على أن وراء مبعنى أمام قول أكثر أهل التفسري : مسألة 

************************** 
، ) ١٦/١(، والطـــربي  ) ٢٢٩(بـــن قتيبـــة  وا)١/٤١٢(، وأبـــي عبيـــدة  ) ٢/١٥٧(، والفـــراء ) ٢/٢٩٨(مقاتـــل  : ينظـــر )١(

ــثعليب ) ٣/٧٦(، وابـــن أبـــي زمـــنني  ) ٣٥٧و  ٢/٣٥٧(والســـمرقندي  ، ) ٣/٣٤٤(، والبغـــوي وصـــححه )٦/١٨٦(، والـ
، والقــرطيب ) ٢١/١٣٧(، وكــذا الــرازي  ) ٥/١٧٨(، وحكــى ابــن اجلــوزي القــولني مقــدماً هــذا      )٢/٦٩١(والزخمشــري 

، ) ٦/١٩٢(، وأبــو حيــان ) ٣/١٢٥(، وابــن القــيم يف بــدائع التفســري ) ١/٢٩٩( ، والــرازي يف خمتــار الصــحاح) ١١/٣٤(
ــثري   ــن ك ــتح   ) ٣/٩٩(واب ــن حجــر يف الف ــو الســعود  ) ٨/٤٢٠(، واب ، واأللوســي ) ٣/٣٤١(، والشــوكا�ي ) ٥/٢٣٧(، وأب

 ) .١٦/١٢(، وابن عاشور ) ١/٤٨٣(، والسعدي )١١/٦٧(، والقامسي ) ١٦/٩(
 ٠) ٤/١٨٠(أضواء البيان  )٢(
 ) .٢/٢٥٨(والعز ) ٣/٣٣٨(، وقدمه املاوردي ) ١٠/٤٣٦(، وابن عطية ) ٣/٣٠٥(معا�ي القرآن وإعرابه  )٣(
 ) .٣/٥١٥(، والبيضاوي )٣/٢٣(وينظر النسفي  )٤(
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 وراء مبعنى أمام : وأكثر أهل التفسري يقول " :قال النحاس رمحه ا. 
وهذا جائز ، ألن وراء مشتقة من تـوارى ، فمـا تـوارى عنـك فهـو وراءك ، كـان أمامـك أم        : ل أبو إسحاق قا

 ٣ .  )٢(" )١(خلفك

 : الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 
هذه املسألة ذكرها النحاس كما تقدم يف املعا�ي ، وذكر القولني ورجح قول ابن عبـاس يف أن وراء مبعنـى أمـام     

عاد ليذكرها يف اإلعراب ويكتفي هبذا القول الواحد ، فهو أصرح يف النص على مراده ، وقـد مضـى كـل    ، ثم  ٦ 

 .ذلك خمرجاً مدروساً 
  :الـــــرتجـــــــــــيــــح 

وهذا القول هو الراجح كما �ص عليه النحـاس ، رجحـه بقـراءة ابـن عبـاس ، وبداللـة اللغـة ، وقـد تقـدم كلـه            ٩ 

 .وا أعلم 
 ].٨١/الكهف[ چۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۓٹ ٹ چ 

 ١٢  .ذكر أقوال أهل التفسري يف الزكاة والرحم هنا : مسألة 

************************** 
 ) .٣/٣٠٥(إعراب القرآن ومعا�يه للزجاج  )١(

 ) .٣/٢٨٨(إعراب القرآن  )٢(
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 م : الزكاة : أكثر أهل التفسري يقول  ":قال النحاس رمحه اح١(املودة : الدين ، والر(. 
النماء والزيادة ، والـرحم مـن   وليس هذا خبارج من اللغة ، ألن الزكاة مشتقة من الزكاء ، وهو : قال أبو جعفر 

 ٣        .)٢(الرمحة 

 : الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 
، ومـن  )٣(معنـاه اإلسـالم   چۇچذكر أهل التفسري من السلف أقواالً يف املـراد هبـذه اآليـة ، فـذكر ابـن جـريج أن       

،  )٥(، وقيـل الطهـارة مـن الـذ�وب     )٤(صـالحاً  : فسره بالدين كما أورد النحاس ال خيالف ذلك ، وقـال الفـراء    ٦ 

شـرف اخلُلُـقِ ، والوقـار،  والسـكينة املنطويـة علـى       : والزكـاة  : " وذكر ابن عطية عبارة جامعة يف ذلك فقال 
 .  )٦("خري و�ية 

 ٩ .)٧(الدين أو اإلسالم أمجع هذه األقوال ، ألهنا ترجع إليه كلها: والقول بأن الزكاة 

************************** 
 ) .٥/١٨٠(زاد املسري . ، و�سبه ابن اجلوزي البن عباس ) ٧/٢٣٨٠(أخرجه ابن أبي حامت عن عطية العويف  )١(
 ) .٤/٢٨٠(، وينظر معا�ي القرآن ) ٣/٢٨٩(إعراب القرآن  )٢(
 ، ) ١٦/٤(أخرجه الطربي  )٣(
 ) .٥/١٨٠(زاد املسري : ، وينظر ) ٢/١٥٧(معا�ي القرآن  )٤(
ــاف  )٥( ــاوي  ) ٢/٤٠٠(الكشــ ــه البيضــ ــفي ) ٢/٢٠(، وتبعــ ــان  ) ٣/٢٢(، والنســ ــو حيــ ــور  ) ٦/١٩٤(، أبــ ــن عاشــ ، وابــ
 )١٦/١٣.( 
 ) .١٠/٤٣٧(احملرر الوجيز  )٦(
، ) ٣/١٠٤(، وابن كثري ) ١١/٣٧(، والقرطيب ) ٢/٢٥٩(، والعز ) ٢١/١٣٧(التفسري الكبري : وينظر غري ما تقدم  )١(
 ) .٥/٦٢(والسعدي  
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: رمحـة بوالديـه وبـراً هبمـا ، وقيـل      :  مودة  ، كما ذكر النحـاس ، وقيـل   : فقيل ،  چۆچ  واختلفوا يف معنى 
 .)١( إن أبويه كا�ا أرحم به من الذي قتله خضر: خرياً ، وقيل 

 ٣ .)٢(والذي عليه عامة املفسرين أن املعنى أن يرحم أبويه ويربمها

 : الـــــرتجـــــــــــيــــح  
دين واإلسالم ، فمرد مجيع األقوال إليه ، وأن الرحم معناها الرمحة والرب بأبويـه  والراجح يف معنى الزكاة  أهنا ال

 ٦ .، وهذا قول مجهور املفسرين ، والعلم عند ا تعاىل 

 ]٨٢/الكهف[ چې  ٷ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ې    ۈ  ۈٹ ٹ  چ
 . اختالف املفسرين يف املراد بالكنز : مسألة 

************************** 
ــن جــريج ، والثالــث حكــاه الطــربي عــن ب      )٢( ــادة واب ــول قت ــوالن ق ــة  والق ــراء  : ، وينظــر ) ١٦/٤(عــض أهــل العربي ــا�ي للف املع
 )٢/١٥٧. ( 
ــار الفــراء   )٣( ــه  ) ١٦/٤(، والطــربي ) ٢/١٥٧(وهــو اختي ــة   " ، والزجــاج ، وعبارت ) ٣/٣٠٥" (أقــرب عطفــاً وأمــس بالقراب
ــة ) ٣/٣٤٤(والبغـــوي   ــوزي ) ١٠/٤٣٧(، وابـــن عطيـ ــرازي ) ٥/١٨٠(، وابـــن اجلـ ــز ) ٢١/١٣٧(، والـ )٢/٢٥٩(، والعـ
)٣/١٠٤(، وابــــن كــــثري ) ٦/١٩٤(، وأبــــو حيــــان ) ٣/٢٢(، والنســــفي ) ٢/٢٠(والبيضــــاوي ) ١١/٣٧(والقــــرطيب   
 ).١٦/١٣(، وابن عاشور ) ٥/٦٢(والسعدي  
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 ١(علم: سعيد بن جبري وجماهد  قال ":قال النحاس رمحه ا(. 
 .)٢(مال: وقال قتادة وعكرمة 

فـإن أراد  ، عند فالن كنز فإمنا يراد به املال املدفون واملـدخر  : أل�ه إذا قيل ، وهذا القول أوىل من جهة اللغة  ٣ 

عنده كنز علم وكنز فَ: فقال ، ن غري ذلك بيم ه ،وِوحيتمل أن يكون كما ركتوب فيـه ال  أ�ه لوح من ذهب م ى
حممد رسول ا ٤(فهذا جيمع املال والعلم، )٣(إله إال ا(. 
 ٦ : الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

 : ذكر النحاس يف معنى الكنز ثالثة أقوال 
 أ�ه لوح من ذهب مكتوب فيه ال إله إال ا حممد : أ�ه كنز مال ، والثالث : أ�ه كنز علم ، والثا�ي : األول 

وغريمهــا أن الزجــاج الطــربي و رســول ا ، ورجــح القــول الثــا�ي ، وهــذا القــول دلــت عليــه اللغــة ،  فقــدذكر ٩ 

عنـده كنـز   : قيـل  بـين ، ف ذا مل يكـن املـال   إفـ ، املعروف يف اللغة أن الكنز إذا أفرد فمعناه املال املدفون املدخر 

************************** 
، وأخرجه الطربي عن سعيد وجماهد ، وهو قـول ابـن عبـاس وجعفـر ابـن      )٢/٢٩٩(أخرجه مقاتل عن جماهد والضحاك  )١(

 ) .٥/٤٢١(الدر : ، وينظر ) ٢/٤٠٠(واملستدرك  ،) ٦،  ١٦/٥(حممد أيضاً
، وأخرجـه مقاتـل عـن ابـن عبـاس      ) ١٦/٦(، وأخرجه الطـربي عنـهما   )٢/٤٠٧(عن قتادة عبد الرزاق قول قتادة أخرجه  )٢(

 ) .٥/٤٢٩(، والدر ) ٧/٢٣٨١(ابن أبي حامت : ، وينظر ) ٢/٣٤٨(أيضاً 
، وينظـر سـنن   )  ١٦/٦..." (لـوح مـن ذهـب مكتـوب فيـه      : " قـاال   أخرج الطربي عـن احلسـن وعمـر مـوىل غفـرة أهنمـا       )٣(

 ).٥/٤٢١(، وقد ساق السيوطي يف الدر روايات عدة عن بعض السلف تفيد هذا املعنى ) ١/٣١٣(الرتمذي 
 ) .٤/٢٨١(معا�ي القرآن  )٤(
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وي فيه علم على مار اًمكتوب ز أن يكون الكنز كان ماالًوجائ، شبه أوالكنز هاهنا باملال ، م هوله كنز فَ، علم 
  ٠)٢(، وإىل القول بأ�ه كنز من مال ذهب أكثر املفسرين)١(فهو مال وعلم عظيم، 

ال ينايف قول عكرمـة أ�ـه   " أما القول بأ�ه لوح من ذهب مكتوب فيه علم ، والذي قال النحاس إ�ه حمتمال ، فهو  ٣ 

ــه إذا كــان لو  وا فقــد مجــع األمــرين،  ذهــب مودعــا فيــه علــم وهــو حكــم ومــواعظ   حــاً مــن كــان مــاالً ، أل�
 . )٣("أعلم

 ٦ .والقول بأ�ه كنز من ذهب وفضة يرجع إىل القول املشهور ، ألن الذهب والفضة أمثن ما يكتنز من املال 

 : الـــــرتجـــــــــــيــــح 
، قـد كتـب   ) لـوح مـن ذهـب    (يكون كنـزا مـن مـال    والراجح أن الكنز هنا على إطالقه يف اللغة ، وال ينايف أن 

 ٩ .عليه علم ، لورود القول بذلك عن السلف ، وإن كان األصل أن الكنز املالُ املدفون املدخر 

 سورة مريم
 . ]٥/مريم[ چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄچ    ٹ ٹ 

************************** 
 ) .٥/٤٠١(ن ، واللسا) ٤٤٢(املفردات : ، وينظر ) ٣/٣٠٧(، ومعا�ي الزجاج ) ١٦/٦(تفسري الطربي  )١(
، والبغوي ) ٢/٦٧٠(، والواحدي ) ٣/٧٧(، وابن أبي زمنني ) ٥/٤٤(، واجلصاص ) ٢/٣٥٨(تفسري السمرقندي : ينظر  )٢(

، ) ٣/٥١٧(، والبيضــاوي ) ١١/٣٨(، والقــرطيب )٢١/١٣٨(، ورجحــه الــرازي  ) ٥/١٨١(، وابــن اجلــوزي  ) ٣/١٧٧(
 ٠وغريهم ) ٣/٣٤٢(، والشوكا�ي ) ٥/٢٣٨(ود ، أبو السع) ٣/١٠٤(، وابن كثري ) ٣/٢٤(والنسفي 

 . عن السلف تدل على هذا املعنى  ، وقد ذكر آثاراً) ١٠٥،  ٣/١٠٤(تفسري ابن كثري  : ينظر  )٣(
 
 



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 : فيها مسألتان متعلقتان بالتفسري 
 .، وبيان الراجح  چڦچيف ذكر أقوال املفسرين يف معنى : املسألة األوىل 
، والرد علـى أبـي عبيـدة فيمـا ذهـب إليـه يف        چڦ  ڄ  چ يف بيان معنى قوله تعاىل: مسألة : املسألة الثا�ية  ٣ 

 . معناها 
   ــال النحــاس رمحــه ا ــن ، ) ١(ميروى هشــ": ق ــي خالــد   إع ــل بــن أب ــي صــاحل   ،  )٢(مساعي ــن أب : قــال ؛  ع

 ٦ .)٣(الكاللة

 .)٤( العصبة: قال  ،عن جماهد ، وروى ابن أبي جنيح 
 . )٥(من قدامي: أي  چڦ  ڄ  چو :قال ؛ يعين بين العم : وقال أبو عبيدة 

************************** 
وهـو خطـأ ، واملثبـت هـو الصـواب ، وهـو هشـيم بـن بشـري الواسـطي ، كمـا يف            ) هشـام  (وقع يف حتقيق الشيخ الصابو�ي )       ١(
ــرواة عــن إمساعيــل مــن يســمى     )١٦/٤٧(الطــربي    إمنــا ذكــرت هشــيماً ،  ) هشــاماً(، وكتــب الرتاجــم فإهنــا مل تــذكر يف ال
  ).٢٢٠(وقد تقدمت ترمجته ص  

 ) .هـ ١٤٦(إمساعيل بن أبي خالد وامسه هرمز البجلي األمحسي ، ثقة ثبت مات سنة  )٢(
 . وغريها  )١٣٨(، التقريب ) ٣/٦٩(، هتذيب الكمال ) ٢/١٧٥(اجلرح والتعديل  

 ٠) ١٦/٤٦(جامع  ٠أخرجه الطربي من طرق عن إمساعيل عنه ، وأخرجه أيضاً عن ابن عباس  )٣(
 ٠) ٥/٤٨٠(الدر : ، وينظر )  ٧/٢٣٩٧(، وابن أبي حامت ) ١٦/٤٦(أخرجه الطربي من طرق عنه  )٤(
  ، ) ٣/٣٥٥(، والبغوي ) ٦/٢٠٦(، والثعليب ) ١٠٦٨) (ويل ( ، وقال به اخلليل يف العني ) ٢/١(جماز القرآن  )٥(
 ) .٢/٢٧(والبيضاوي  
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كمــا أن األقربــاء مــن يقــرب إليــه يف ،  )١( أي مــن يليــه يف النســب،  مــوالٍ: يقــال للعصــبة ، وقــول جماهــد أوىل 
 : كما قال الشاعر  ، وبنو العم داخلون يف هذا، النسب 

 ٣ .)٢(موالينامهال بين عمنا مهال 

 .)٣("من بعد موتي: ألن املعنى عندهم ، التفسري  خمالف لقول أهل، من قدامي :  چڦ  ڄ  چ وقوله أيضاً
 :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

 ٦ : املسألة األوىل 

قـول جماهـد   ذكر أبو جعفر النحاس رمحه ا أقوال املفسرين من السلف يف معنى املوايل ، واختـار أن أوالهـا   
 .)٦(، وقتادة والسدي وأبي صاحل  )٥(، وابن مسعود )٤(هم العصبة ، وهو قول ابن عباس

 ٩ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  چ  ، ويشهد له قوله تعاىل)٧( "بين عمي وعصبيت: " قال الطربي 

،  ، واملوايل يف لغة العرب ، يطلق على كل من ا�عقد بينك وبينـه سـبب يواليـك بـه    ] ٣٣/النساء[  چې     ې
 . )١(والعصبة   وكثرياً ما يطلق يف اللغة على ابن العم ، ألن ابن العم يوايل ابن عمه يف القرابة

************************** 
 ) . ٥٣٣(، واملفردات ) ١٠٦٨) (ويل (العني : ينظر  )١(

 ) .٢/١(البيت للفضل بن العباس بن عتبة بن أبي هلب ، وهو من شواهد أبي عبيدة يف ااز  )٢(
 ٠) ٣١٠-٤/٣٠٨(معا�ي القرآن  )٣(
 ) .٧/٢٣٩٧(أخرجه ابن أبي حامت " ة الرجل الورثة ، وهم عصب: املوايل " قال  )٤(
 ) .٢/٤٦٥(صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه : أخرجه احلاكم ، وقال  )٥(
 ) .٣/٣(، وأخرج عبد الرزاق قول قتادة وحده ) ١٦/٤٦(أخرج أقواهلم الطربي  )٦(
 ) .١٦/٤٦(تفسريه  )٧(
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 .)٢(فقول جماهد أعم وأمشل ، ألن الكاللة و�يب العم يدخلون يف العصبة ، وهو قول أكثر أهل التفسري 
 

 ٣ : املسألة الثا�ية 

  چهل التفسري فيما ذهب إليه يف هذه اآلية ، أل�ه ذكر أن ذكر النحاس رمحه ا أن أبا عبيدة خالف مجهور أ

 . من قدامي : يعين     چڦ  ڄ
عمـي  عنـى ذهبـت عصـبيت ومـن يـرثين مـن بـين        بـأن امل  وجِّه هذا القول على القراءة املنسـوبة إىل عثمـان   وقد ٦ 

 ، أبى هذا القول ويرده املفسرين ي، وأكثر  )٣(وخفَّوا قدامي ودرجوا ، ومل يبق منهم من به تقوٍ واعتضاد
، وال يسلم هذا التوجيه إال على هذه القراءة ، أما على القـراءة  )٤(" وهذا قلة حترير : " حتى قال ابن عطية 
 ٩ .املتواترة فال يوافقها 

************************** 
 ) .٢١١و  ٤/٢٠٦(أضواء البيان  )١(
 : ينظر  )٢(
، ) ٣/٣١٩(، والزجـــاج  ) ١٦/٤٦(، والطـــربي ) ٢٣١(، وابـــن قتيبـــة  ) ٢/١٦١(، والفـــراء  ) ٢/٣٠٧(ل تفســـري مقاتـــ  
، ) ١١/١٣(، وابــــــن عطيــــــة ) ٢/٤٠٥(، والزخمشــــــري ) ٣/١٧٥(، والواحــــــدي يف الوســــــيط ) ٥/٤٥(واجلصــــــاص  
ــان   ) ٣/٢(، وابن جزئ ) ٣/٢٩(، والنسفي ) ١١/٨٧(، والقرطيب ) ٢/٥٣٣(والغز�وي  يف إجياز البيان   ــي حيــــــ وأبــــــ
ــثري  ) ٦/٢١٥(  ــن كـــــ ــاليب ) ٣/١١٧(،وابـــــ ــعود  ) ٣/٣(، والثعـــــ ــي الســـــ ــوكا�ي ) ٥/٢٥٤(، وأبـــــ ) ٣/٣٦٢(، والشـــــ
 .وغريهم ) ١٦/٦٧(، وابن عاشور ) ١١/١١١(والقامسي  
 ٠) ٢/٤٠٥(، والكشاف ) ١٦/٤٧(تفسري الطربي : ينظر  )٣(
 ) .٣/٢٧٧(يعين قول اجلمهور " صح واألول أ" ، وقال السمعا�ي ) ١١/١٣(احملرر الوجيز  )١(
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واملعنـى خفْـت املـوايل مـن بعـد مـوتي أن       : والذي عليه مجهور املفسرين أن املراد مـن بعـدي يف الـزمن ، قـالوا     
 . )١(يف الدين ، ولذا سأل ا تعاىل ولياً ، يقوم بأمر الشريعة من بعده ، وحيفظ هلم دينهم يغريوا

 ٣ 

 : الـــــرتجـــــــــــيــــح 
 : وبتأمل هاتني املسألتني ظهر يل ما يلي 

 ٦ : املسألة األوىل 

وغريهـم مـن قرابتـه ، ملـا     األرجح فيها ما عليه مجاهري املفسرين أن املوايل هم عصبة الرجل ، فـيعم بـين العـم    
 . تقدم من األدلة ، وا أعلم 

 ٩ : املسألة الثا�ية 

خفْت من العصـبة  : ويف هذه املسألة أيضاً يكون قول اجلمهور هو الراجح خالفاً ألبي عبيدة  ، ويكون املعنى 
 ترة ، وإمنا من بعدي أن يضيعوا أمر الدين ، وما ذهب إليه أبو عبيدة ال يستقيم على القراءة املتوا

ڦ    چ ، وهــذا  الوجــه ضــعيف يــرده ســياق اآليــات ، ألن املتبــادر مــن قولــه)٢( يوجــه علــى قــراءة عثمــان  ١٢ 

 . من بعدي  ، وليس من قدامي ، فمراعاة هذا املعنى يف اللفظ أوىل من غريه : يعين 
************************** 

، وابـن عطيـة   ) ٢/٤٠٥(، والزخمشري ) ٣/٣٥٥(، والبغوي ) ٢/٦٧٦(، والواحدي ) ٣/٢٧٧(تفسري السمعا�ي :  ينظر  )٢(
، وابـن جـزيء   ) ٣/٢٩(، والنسـفي  ) ٢/٢٧(، والبيضـاوي  ) ٢١/١٥٦(، والـرازي  ) ٥/٢٠٧(، وابن اجلوزي ) ١١/١٣(
 ، ) ١١/١١١(، والقامسي )١/٣٩٦(، واجلاللني )٣/٣(، والثعاليب ) ٣/١١٧(، وابن كثري ) ٣/٢(

 ) .١٦/٦٧(، وابن عاشور ) ٤/٢١١(، والشنقيطي ) ٥/٩٠(والسعدي  
 .سريد احلديث عن هذه القراءة يف املسألة اليت تليها  )١(



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ] .٥/مريم[ چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄچ    ٹ ٹ 
 . يف هذه اآلية ، وتوجيهها  عن عثمان يف ذكر القراءة الواردة : مسألة 

  ٣ : قال النحاس رمحه ا 

************************** 
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مـوىل   )١(وهـذا قـراءة شـاذة وإمنـا رواهـا كعـب      ، )  خفَّت املوايل مـن ورائـي   (أ�ه قرأ  روي عن عثمان  "
كيـف  : ، عن عثمان ، وهي بعيدة جداً ، وقـد زعـم بعـض العلمـاء أهنـا ال جتـوز ، قـال         )٢(سعيد بن العاص

 ٣ !.خفَّت املوايل من بعد موتي وهو حي ؟يقول 

  مــن ورائــي مــن بعــد مــوتي ، ولكــن مــن ورائــي يف ذلــك الوقــت ، وهــذا أيضــاً : والتأويــل هلــا أن ال يعــين بقولــه 
حيتاج إىل دليل أهنم خفَّوا يف ذلـك الوقـت وقلـوا ، وقـد أخـرب ا عـز وجـل عنـهم مبـا يـدل علـى الكثـرة حـني              

 ٦ . )٣("  ]٤٤/آل عمران[  چې  ې   ې  چ : قالوا 

ــرآن     ــا�ي  الق ــال رمحــه ا يف مع ــن العــاص   ": وق ــال ســعيد ب ــ: وق ــان رمحــة ا     ىأمل ــن عف ــان ب ــي عثم     عل
: ومعنـاه  : قـال     ، وإسـكان اليـاء  ، وكسـر التـاء   ، بتشـديد الفـاء   : يعـين   چڦ  ڦ  ڄ خفَّـت  ڦچ  :عليه 

 ٩ .)٤(" تلَّقَ

 :ـــــــــة الـــــــــــــــــــــدراســ
************************** 

 .جمهول : حجر  كعب موىل سعيد بن العاص ، ذكره ابن حبان يف الثقات ، وقال ابن )١(
 ) .٨١٢(، التقريب ) ٢٤/١٩٩(، هتذيب الكمال ) ٥/٣٣٤(ثقات ابن حبان  
 ).هـ٥٨(، مات سنة  ، كتب املصحف لعثمان  سعيد بن العاص األموي ، أشبه قريش هلجة بالنيب  )٢(
 ) .٣٨١(، التقريب ) ١٠/٥٠١(، هتذيب الكمال ) ٢/٢٠١(تاريخ الدوري  
 ) .٣/٣٠٢(إعراب القرآن  )٣(
 ) .٤/٣١٠(معا�ي القرآن  )٤(
وقـــــــــد  وغريه  ، ) ٢/١٦١(، وذكرها الفراء ) ٧/٢٣٩٧(، وابن أبي حامت ) ١٦/٤٧(وهذه القراءة أخرجها الطربي   

 ).١١/١٣( ، وكذا ابن عطية يف احملرر الوجيز ) ٢/٣٧(من السلف   �سبها ابن جين يف احملتسب إىل غري عثمان  
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هذه القراءة شاذة كما قال النحاس ، واملعا�ي اليت محلت عليها ال ختلو من اعـرتاض ، وقـد تقـدم بيـان شـيء      
مبا أخرب ا به من اختصـامهم يف كفالـة    من ذلك ، واستدل أبو جعفر على ضعف القول بقلة ورثة زكريا

، وهـذا فهـم دقيـق منـه رمحـه ا ، وعليـه فمـا عليـه         لو كا�وا قلـة ملـا اختصـموا    : مريم ، كأن أبا جعفر يقول  ٣ 

ــراءة شــاذة          ــواترة بق ــراءة مت ــات ، وال تعــارض ق ــواترة ، وســياق اآلي ــراءة املت مجــاهري املفســرين هــو املوافــق للق
 . )١(ضعيفة اإلسناد ، لضعف كعب موىل سعيد بن العاص

 ٦  :الـــــرتجـــــــــــيــــح 

ناها هو املناسب لسياق اآليات ، واألوجه الـيت تُحمـل عليهـا هـذه القـراءة      وقراءة اجلمهور هي الصواب ، ومع
 .وا أعلم .  )٢(الشاذة ال تناسب قراءة اجلمهور ، وال تسلم من مطعن 

 ٩ ].٦ /مريم[ چڍ  ڍ  ڌ  ڇچ  چ   ڇ  ڇ  ڇچ  ٹ ٹ 

 . ذكر اختالف أهل التفسري يف املراد بالوراثة هنا : مسألة 
فللعلماء فيه ثالثة أجوبة ، فأما معنى يرثين ويرث من آل يعقوب  ":   قال النحاس رمحه ا : 

************************** 
 .من أقوال املفسرين يف املسألة السابقة  ينظر ما تقدم ذكره )١(

 ) .٦/٢١٦(ينظر البحر احمليط ألبي حيان  )٢(
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 .)٣( هي وراثة مال: وقيل ، )٢( هي وراثة حكمة: وقيل ،  )١( ثة �بوةاهي ور: قيل 
   النـاس كلـهم ينسـبون إىل    : ولـو كا�ـت تـورث لقـال قائـل      ، ألن النبـوة ال تـورث   ، وراثـة �بـوة حمـال    : فأما قـوهلم  

 ٣ .وهو �يب مرسل  �وح 

 .)٤()العلماء ورثة األ�بياء (: ويف احلديث ، ووراثة احلكمة والعلم مذهب حسن 
فهـذا ال   )٥()ال �ـورث مـا تركنـا صـدقة      (:  وإن كان قوم قد أ�كروه لقول النيب ، ثة املال فال ميتنع اوأما ور

 ٦ الذي تركناه ، ال �ورث  : مبعنى ول هذاؤوقد ي، خبار اجلميع أألن الواحد خيرب عن �فسه ب، حجة فيه 

يف حياته بقوله  هايإِ أباحه ا عز وجل، وإمنا كان الذي له ، مل خيلف شيئا يورث عنه  ألن النيب ، صدقة 
ل ا جـل  بسـ ل،  ألن معنـى  جـل وعـز   ، ] ٤١/األ�فال[چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   چ جل وعز

************************** 
يـرثين مـايل ، ويـرث مـن آل     " ، وعنـد الطـربي عـن أبـي صـاحل      ) ٧/٢٣٩٨(أخرجه ابن أبي حامت عن أبي صـاحل والسـدي    )١(
 ) .٣/١٧٦(النبوة والعلم :  ، و�سبه الواحدي البن عباس ، وعن قتادة) ٤٨،  ١٦/٤٧" (يعقوب النبوة  
      ، وابـــن أبـــي حـــامت) ١٦/٤٨(، وبنحـــوه قـــال قتـــادة واحلســـن ،أخرجـــه الطـــربي " كا�ـــت وراثتـــه علمـــا: " جماهـــد قـــال  )٢(
    ، و�ســبه الســمعا�ي البــن  ) ٧/٢٣٩٨(أخرجــه ابــن أبــي حــامت    " الســنة والعلــم  "، والضــحاك ) ٧/٢٣٩٧(عــن احلســن   
 ).٣/٢٧٨(عباس  

ــال     أخــرج ال )٣( ــي صــاحل ق ــوة    :" طــربي مــن طــرق عــن أب ــرث مــن آل يعقــوب النب ــرثين مــايل ، وي ــر ) ٤٨،  ١٦/٤٧" (ي ، وذك
 .أ�ه قول ابن عباس ومجاعة ) ١١/١٢(، وابن عطية ) ٣/٢٧٨(السمعا�ي  

  )١/٢٨٩(، وابـــن حبـــان يف صـــحيحه ) ٢٢٣(، وابـــن ماجـــه يف املقدمـــة ح ) ٣٦٤١(أخرجـــه أبـــو داود يف ك العلـــم  ح  )٤(
 ) .٢/٦٩٤(األلبا�ي يف صحيح أبي داود  وصححهوغريهم ،  
 .وغريمها) ١٧٥٨و ١٧٥٧(، ومسلم يف ك اجلهاد والسري ح ) ٣٠٩٤(أخرجه البخاري يف ك فرض اخلمس ح  )٥(
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ففـي بعـض   : فـإن قيـل   ،  مـا دام حيـاً   اىل مـا يكـون يف مصـلحة الرسـول     ومن سـبل ا تبـارك وتعـ   ،  ثناؤه
، مبعنـى الـذي   ) مـا  ( أن يكون  :ففيه التأويالن مجيعا )إ�ا معشر األ�بياء ال �ورث ما تركنا صدقة  (الروايات 
 ٣ .)١( ال يورث من كا�ت هذه حاله: واآلخر 

 :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 
 : ، وهي ثالثة أقوال  أقوال أهل العلم يف الوراثة اليت سأهلا زكريا  ذكر النحاس

 ٦    النبــوة ال تــورث ، ووافقــه: ، وتعقبــه بقولــه )٢(أهنــا وراثــة �بــوة ، وبــه قالــت طائفــة مــن أهــل التفســري   : األول 

ت ممــا علـى هـذا بعــض أهـل التفسـري ، وحجتــهم يف ذلـك أن النبـوة اصــطفاء واختيـار مـن ا تعــاىل ، وليسـ         
، ] ٧٥/احلـــج[ چڎ  ڎ          ڌ     ڌ  ڍچ  چ   ڇ  ڇ      ڇ  ڇ  ڍچ يتَـــوارث ، ألن ا تعـــاىل قـــال 

 ٩ ڦ  ڦ  ڦچ وأجابوا عن قوله تعـاىل  ، )٣(فكيف خيشى �يب ا زكريا من �يب يأتي بعده خيتاره ا ويصطفيه؟

     بأهنا وراثة ملك وعلم ، ال وراثة �بوة ،] ١٦/النمل[چ 
ــليمان   أل ــه آتـــــى ســـ ــده داود   ن ا تعـــــاىل أخـــــرب أ�ـــ ــاة والـــ ــم يف حيـــ ــم والعلـــ               ہ ہ  ہچ احلكـــ

كـان أوتـي النبـوة يف       فكان معه كهارون مع موسى عليهم السالم مجيعـا، فـإذا  ] ٧٩/األ�بياء[  چہ  ه  ه  ه ١٢ 

لك وعلم ، أو أن تكون هذه اآلية إخبـاراً مـن ا تعـاىل    حياة والده عليهما السالم ، مل تكن الوراثة إال وراثة م

************************** 
 ).٤/٣١١(، وذكرها يف املعا�ي بغري ترجيح ) ٣/٣٠٣(إعراب القرآن  )١(

ــزئ  ، وابن ) ١١/٧٨(، والقرطيب ) ٣/٣٥٦(، والبغوي ) ٣/١٧٦(، والواحدي يف الوسيط ) ٣/٣٢٠(منهم الزجاج  )٢( جــــ
 ) .٥/٩١( ، والسعدي ) ١١/١١١(، والقامسي ) ٣/٣٦٣(، والشوكا�ي )٣/١١٧(ابن كثري ، و) ٣/٢(
 ) .٦/٢١٦(، والبحر احمليط ) ١١/٧٨(، والقرطيب ) ٢١/١٥٧(تفسري الرازي : ينظر  )٣(
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ال أ�ه ورث النبـوة كمـا    لسالم ، أي أن ا اصطفاه بعده ،         مبا آل إليه حال سليمان بعد داود عليهما ا
  چأ�ـه قـال     سـليمان    هو احلال فيما يورث ، ويقَوِي هذا القول ما بعده ، فقد أخـرب ا عـز وجـل عـن    

ڈ       ڈ ڎ    ڎ               ڌ   ڌ* ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڇ     چچ     ڃ  چ  چ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃڄ   ٣ 

 .كله يدل على امللك ال على النبوة            فهذا] ١٧،  ١٦/النمل[ چژ   ژ  ڑ
  إمنــا ورثــواالعلمــاء ورثــة األ�بيــاء ، وإن األ�بيــاء مل يورثــوا دينــاراً وال درمهــاً ، و   (ويشــهد لــه احلــديث املتقــدم  

 ٦ . فيدخل فيه كل ما يصلح لإلرث ، فيكون املعنى ما تقدم ، والنبوة اصطفاء ال تدخل فيما يورث )العلم 

أي يكون صاحلاً للوحى واالصطفاء، وهـو مـا يفهـم مـن قـول زكريـا       " وراثة النبوة " وميكن توجيه قول من قال 
  ١(صاحلاً رضياً ، وإذا كان �بياً ، فإ�ه سيكون معصوماً  چڍ  ڍ  ڌچ( 

وأما القول الذي حسنه النحاس أن تكون وراثة علم وحكمة ، فهو مذهب طائفة من املفسـرين سـلفاً وخلفـاً     ٩ 

  )٢( الطربي أ�ه الفهمفعند] ١٢/مريم[ چپ  پپچ، وهو ما أشار إليه قوله تعاىل 
، )٣(م أكرمـه ا بعـد ذاك بـالنبوة    ، وكأ�ه أسلم األقـوال ، إذ ال اعـرتاض عليـه ، فـإن العلـم يؤخـذ بـالتلقي ، ثـ        

 ١٢ .على سبيل االصطفاء واالختيار، ال على التوارث ، وهبذا جيمع بني هذا القولني ، وا أعلم 

************************** 
ــرازي  )١( ــة    ) ٦/٢١٦(، والبحــر احملــيط ) ٣/٢٩(، والنســفي ) ٢١/١٥٧(�فســري ال ــرى أهنــا وراث ، ومــن أهــل التفســري مــن ي
 ) ٢١/١٥٦(�بوة ، ويشكل عليه ما تقدم ذكره ، ومنهم من ذكر احتمال األمرين كالرزاي  
 ) .١٦/٥٥(جامع البيان  )٢(

ــن قتيبــة ، قــال      )١( ــلَف ذكــره اب ــه غــري مــن س ــرث مــن آل يعقــوب   :" وقــال ب ــه احلبــورة ، وي      تفســري الغريــب"امللــك والنبــوة يرث
، والنســـفي ) ٢/٢٧(، والبيضـــاوي ) ١١/١٣(، وابـــن عطيـــة ) ٢/٤٠٥(، والزخمشـــري ) ٥/٤٥(، واجلصـــاص ) ٢٣١( 
 ) .٦/٢١٦(، وأبو حيان ) ٣/٢٩( 
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يرثين مايل ، ويرث من آل يعقوب النبـوة ، فأمـا   : ، قالوا  )١(وأما القول بأهنا وراثة مال ، فقال به بعض املفسرين
 :يها ، وأما وراثة املال  ، فأكثر املفسرين يأباها ، ويردها من وجوه وراثة النبوة ، فمضى القول ف

 ٣ .)حنن معاشر األ�بياء ال �ورث ما تركنا صدقة ( احلديث املتقدم : األول 

 . )٢(مل يكن ذا مال ، بل كان جناراً كما ثبت يف صحيح مسلم  أن زكريا : الثا�ي 
فـه مـن حطـام    لّخَأ�ه ال يطلب الولد ألجـل مـا ي  ، و معصوم من حيث ه أن الظاهر الالئق بزكريا : الثالث 
 ٦ .، وال خيشى من مصري ماله إىل ورثته ، فالنيب أعظم منزلة ، وأجل قدراً من هذا  الد�يا

كان حبراً ، وما كان األحبار حيرصون على مجـع املـال أو االشـتغال بـه ، وهـذا        وذكر أن زكريا: الرابع 
 .)٣(ن أجل املالال يناسبه سؤال الويل م

واألوىل أن حيمـل ذلـك علـى كـل مـا فيـه �فـع وصـالح يف         وقد ذكر الرازي أن لفظ اإلرث يصلح لكل ما ذكـر ،   ٩ 

فـإن كـل هـذه    ، وذلك يتنـاول النبـوة والعلـم والسـرية احلسـنة واملنصـب النـافع يف الـدين واملـال الصـاحل           ، الدين 
 .)٤( ذلك النفع دائماً مستمراً ليكون ، األمور مما جيوز توفر الدواعي على بقائها

 ١٢  :الـــــرتجـــــــــــيــــح 

************************** 
 ).١٦/٦٦(، وابن عاشور ) ١٦/٤٧(اختاره الطربي الذي اعتمد قول أبي صاحل  )٢(

 .هـ ، طبع دار إحياء الرتاث العربي ، بريوت٢/١٣٩٢ط) ١٥/١٣٥(شرح النووي : ر، وينظ) ٢٣٧٩(ك الفضائل ح  )٣(
ــر  )٤( ــاج : ينظــ ــاص  ) ٣/٣٢٠(الزجــ ــدي يف الوســــيط  ) ٥/٤٥(، واجلصــ    ،) ٣/٢٧٨(، والســــمعا�ي ) ٣/١٧٦(، ولواحــ
ــوي   ــوزي  ) ٣/٣٥٦(والبغـ ــن اجلـ ــرطيب ) ٢١٠ -٥/٢٠٩(، وابـ ــان  ) ١١/٧٨(، والقـ ــو حيـ ــ) ٦/٢١٦(، وأبـ ــثري ، وابـ ن كـ
 )٣/١١٧. ( 
 .وا أعلم .وما قاله مع جوازه  ال خيلو من اعرتاض مبا تقدم ) ٢١/١٥٧(التفسري الكبري  )١(



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــذي ظهــر يل      ــوال ، فال ــم  -وبعــد مــا تقــدم مــن مناقشــة األق ــا   -وا أعل ــوال وأقواهــا أن زكري      أن أســلم األق
      وليــاً وارثــاً يرثــه العلــم واحلكمــة ، ويكــون مرضــياً صــاحلاً للنبــوة مــن بعــده ، قــال الشــنقيطي ســأل ا   

 ٣  واألرجح فيما يظهر لنا هو مـا ذكر�ـا مـن أهنـا وراثـة علـم وديـن ، لألدلـة الـيت ذكر�ـا وغريهـا ممـا             :" رمحه ا 

 . )١("يدل على ذلك 
 ] .٧/مريم[ چژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  ڎ   ڎ   ڈ  ڈچ  ٹ ٹ 

 ٦ .چڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک چيف معنى قوله تعاىل : مسألة 

************************** 
 ) .٤/٢٠٩(أضواء البيان  )٢(
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  قـال  ،  عن ابـن عبـاس  ، عن عكرمة ، عن مساك ، روى إسرائيل " : قال النحاس رمحه ا :  مل يسـم أحـد 
١( هقبل حييى بيحيي غري(. 

 ٣ . )٣(ًعدال: قال ،  چڑ  ڑ  ک  ک   ک  کچ )٢(عن حسان بن أبي األشرس، عن أبيه ، وروى سفيان 

 .)٤(ً مثال: قال ؛ عن جماهد ، وروى ابن أبي جنيح 
  چڀ  ڀ   ڀ    ڀچ  أن أهل التفسري منهم ابن جريج قالوا يف قول اي هذا وِقَوي: قال أبو جعفر 

 ٦ .)٥( شريكاً: أي ، ثال ًم: أي ]  ٦٥/مريم[

 :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

************************** 
الـــدر : ، وينظـــر " صـــحيح اإلســـناد ومل خيرجـــاه : ، وقـــال ) ٢/٤٠٣(، واحلـــاكم ) ٧/٢٣٩٩(أخرجـــه ابـــن أبـــي حـــامت  )١(

ــادة   ، وأخر) ٥/٤٨١( ــرزاق عــن قت ــد والســدي    ) ٢/٤(جــه عبــد ال ، )١٦/٥٠(، وأخرجــه الطــربي عــن قتــادة  وابــن زي
 ) .٥/٤٨١(الدر املنثور : وينظر 

 . صدوق : حسان بن أبي األشرس وامسه املنذر بن عمار الكاهلي ، روى عن ابن جبري ، وقال ابن حجر  )٢(
 ) .٢٣٢(ريب ، التق) ٦/١٢(، هتذيب الكمال ) ٢/١٠٧(تاريخ الدوري  
مل أظفر هبذا األثـر  ، وأمـا سـفيان فهـو الثـوري ، وأبـوه سـعيد بـن مسـروق الثـوري الكـويف ، روى عـن الشـعيب وأبـي وائـل                 )٣(
  . وقيل بعدها ) هـ ١٢٦(وغريهم ، وعنه ابناؤه سفيان وعمر واملبارك ، ثقة ، مات سنة  
 .وغريها ) ٣٨٨(قريب ، الت) ١١/٦٠(، هتذيب الكمال ) ٣/٥١٣(التاريخ الكبري  

، والـدر  ) ١/١٨٢(، والثـوري  ) ١/٣٨٤(تفسري جماهد : وينظر ) ٧/٢٣٩٩(، وابن أبي حامت ) ١٦/٤٩(أخرجه الطربي  )٤(
 ).٥/٤٨٢(الدر : ، وينظر ) ٧/٢٣٩٩" (شبيها:" ، وأخرج ابن أبي حامت عن سعيد بن جبري قال ) ٥/٤٨٢(

 ٠)  ٣١٢،  ٣/٣١٣( معا�ي القرآن  )١(



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

    ذكــر النحــاس رمحــه ا أقــوال الســلف مــن املفســرين يف معنــى هــذه اآليــة ، ومــال إىل قــول جماهــد أن معنــاه    
 استشــهد لــه بقــول أهــل التفســري يف اآليــة األخــرى الــيت أوردهــا ، وهــذا القــول كأ�ــه مــن املســاماة   ، و" مــثال "

ــهم إال بفضــل خــاص يف         ــراهيم وموســى عليهمــا الســالم ، الل ــى إب ــه ال يفضــل عل ــد أل� ع٣  والســمو ، ويف هــذا ب 

 .)٢(، وقال به بعض املفسرين  )١(السؤدد واحلصر
ــادة       والــذي عليــه أكثــر أهــل التفســري أن   ــن عبــاس وقت ــه هبــذا االســم ، وهــو قــول اب ــم أحــد قبل ساملعنــى مل ي  

ــد   ــن زي ــة والســدي واب ــال   )٣(وعكرم ــاره الطــربي ، وق ــال     :"، واخت ــول مــن ق ــول أعــين ق  ٦     مل يكــن: وهــذا الق

مل جنعـل للغـالم الـذي هنـب لـك      : وإمنا معنـى الكـالم   ، أشبه بتأويل ذلك ، مسي بامسه  ليحيى قبل حييى أحد
 .)٤(" مسمى بامسه  الذي امسه حييى من قبله أحداً

سبق و�رى كثريا من األمساء مل ي؟  حد قبلهأما وجه املدحة باسم مل يسم به : فقال ، ن اعرتض معرتض إف"  ٩ 

 فسماه باسم مل ، ومل يكل ذلك إىل أبويه ، أن وجه الفضيلة أن ا تعاىل توىل تسميته : فاجلواب  ، اليها
 .)١(، وهذا قول عامة أهل التفسري  )٦(، وصوبه الشنقيطي )٥("يسبق اليه 

************************** 
، وأبــــو حيــــان  ) ١١/٨٣(، والقــــرطيب ) ٢١/١٥٨(، والــــرازي ) ١١/١٤(، وابــــن عطيــــة  ) ٣/٣٥٦(نظــــر البغــــوي  ي )٢(
 ) .٤/٢١٤(، والشنقيطي ) ٦/٢١٨( 
 ) . ١٦/٦٩(، وابن عاشور ) ١١/١١٢(، واختاره القامسي يف حماسن التأويل ) ٢/٢٧٠(قدمه العز  )٣(
 .يف الصفحة السابقة ) ١(التخريج رقم : ينظر  )٤(
 ٠) ١٦/٥٠(جامع البيان  )٥(
 ) .٥/٢١١(زاد املسري البن اجلوزي  )١(
 ٠) ٤/٢١٤(أضواء البيان  )٢(



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  :الـــــرتجـــــــــــيــــح 
: فيقـال  : وقول اجلمهور أوىل وأرجح ملا تقدم ، وقول جماهد لـه وجـه أيضـاً ، ألن السـمي يـرِد علـى إطالقـني        

، واجتمـع يف  )٢(يف السـمو والرفعـة   فالن سمّي فـالن أي مسـمى بامسـه ، ويطلـق علـى املسـاماة ، أي املماثلـة         ٣ 

لغريه ، وإن كـان  يكن مل السم ، واجتمع فيه من اخلصائص ما األمران ، أ�ه مل يسم أحد قبله هبذا ا حييى 
، واألوىل ما ذهـب إليـه   )٤(لهواألخري ترك للظاهرال موجب  ،)٣(ال يلزم منها تفضيله على من تقدمه من األ�بياء

 ٦ .ق ، وأ�ه املتبادر عند اإلطالق ، وا أعلم اجلمهور ، ملوافقته للسيا

 
 .]١٧/مريم[ چڍ   ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈٹ ٹ چ 

 ٩ .يف املراد بالروح املذكور هنا ، أهو جربيل أم عيسى عليهما السالم ؟ : مسألة 

************************** 
، والســــمرقندي ) ٣/٣٢٠(، والزجــــاج ) ٢٣١(، وابــــن قتيبــــة ) ٢/١٦٢(، والفــــراء ) ٢/٣٠٧(مقاتــــل : ينظــــر أيضــــاً  )٣(
ــنني  ) ٢/٣٦٩(  ــن أبـــــي زمـــ ــثعليب ) ٣/٨٨(، وابـــ ــمعا�ي ) ٦/٢٠٧(، والـــ ــوجيز  ) ٣/٢٧٩(، والســـ ، والواحـــــدي يف الـــ
ــيط ) ٢/٦٧٦(  ــوي ) ٣/١٧٦(، والوســــ ــري ) ٣/٣٥٦(، والبغــــ ــوزي  ) ٢/٤٠٥(، والزخمشــــ ــن اجلــــ       ،) ٥/٢١٠(، وابــــ
وابــــن ،  ) ٦/٢١٨(، وأبو حيان ) ٣/٢٩( ، والنسفي) ٢/٢٧(، والبيضاوي ) ١١/٨٣(، والقرطيب ) ٢١/١٥٨(والرازي  
، والسعدي ) ١٦/٦٥(، واأللوسي ) ٣/٣٦٣(، والشوكا�ي ) ٥/٢٥٥(وأبي السعود ، ) ٣٩٧(، واجلاللني ) ٣/١١٨(كثري  
 )٥/٩٢. ( 
 ) .٤/٢١٤(، وأضواء البيان ) ٢٤٣) (مسا ( املفردات : ينظر  )٤(
 ) .١٦/٦٩(ينظر كالم ابن عاشور يف ذلك  )٥(

 ) . ٢١/١٥٩(تفسري الرازي  )٦(



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  جربيل : قال ؛ عن الضحاك م ، روى علي بن احلك" : قال النحاس رمحه ا )١(. 
 : قال أبو جعفر 

وعيسـى   چڌ  ڎ  ڎ   ڈ چ  :يـدل علـى ذلـك قولـه تعـاىل      ، )٢(هو عيسى: ألن غريه قال ، وهذا قول حسن  ٣ 

 .)٣(" بشر
، سمي روحاً أل�ه  يأتي مبا حييا به العباد من الوحي ، فلمـا كـان مـا يـأتي       وهو جربيل   ":وقال أيضاً 

 ٦ .)٤(روحاً  به حييا العباد به ، سمي روحاً  ، وهلذا مسي عيسى 

 :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 
 : ذكر النحاس رمحه ا يف الروح املذكور يف هذه اآلية قولني يف كتاب املعا�ي  

 ٩  :   القول األول 

 ، و�سبه للضحاك ، وهو قول سعيد بن جبري وقتادة وعطاء وأبي صاحل  أن الروح هو جربيل 
 .) ١(وغريهم 

************************** 
 ) . ٥/٤٩٦(الدر املنثور  )١(
، والبيهقــي يف األمســاء والصــفات ) ٢/٣٥٣(، واحلــاكم ) ٧/٢٤٠٣(أخرجــه ابــن أبــي حــامت  كعــب وهــو قــول أبــي بــن  )٢(

، وقـال ابـن   ) ١١٢٦(، فيه أبو جعفر الرازي عيسـى بـن ماهـان سـيء احلفـظ  ، التقريـب        إسناده ضعيف، و) ٢/٢٢١(
 ) .٣/١٢١(تفسريه " وهذا يف غاية الغرابة والنكارة وكأ�ه إسرائيلي :" كثري 

 ) .٣/٣٢٣(، وكأ�ه أخذه من شيخه الزجاج  ) ٣/٣١٨(معا�ي القرآن  )٣(
 ) . ٣/٣٠٧(إعراب القرآن  )٤(
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ووجه الداللة فيه أن املتمثل هلا مغاير للبشر  ، ولو كـان    چڌ  ڎ  ڎ   ڈ چ  وله تعاىل واستدل له النحاس بق
، وهـو مـا يـدل      مل  يكن  لذلك  معنى ،  فدل على أ ن املقصود جربيـل   - يعين عيسى  -بشراً 

 ٣ .)٢(عليه سياق اآليات أيضاً ، وعلى هذا عامة املفسرين 

 :  القول الثا�ي
من جهة الرواية  ،  فال  يعتمد عليه  يف  مقابل القول السابق ، وال يناسبه سـياق   فضعيف  أ�ه عيسى 

اآليات ، فإن ما بعده من اآليات يرده ، فرتى النحاس قد ذكر اخلالف ، واستدل على ما يراه راجحا بـالقرآن   ٦ 

و املتـأخر مـن الكتـابني    الكريم ، وسياق اآليات يف كتاب املعا�ي ، وملا ذكر هذه املسألة يف كتاب اإلعـراب وهـ  
اعتماداً على ما تقدم من ذكـر اخلـالف يف املعـا�ي ، وعلـل سـبب تسـميته روحـا         جزم بأن املراد جربيل 

 ٩ .أل�ه يأتي بالوحي الذي حتيا به القلوب وتزكوا به النفوس فهو مبنزلة الروح لألبدان 

  :الـــــرتجـــــــــــيــــح 
 ، دلت على ذلك أقوال السلف ، وسياق اآليات  بالروح هنا جربيل  والقول ما قال النحاس ، فاملراد

************************** 
، وأخرجــه الطــربي قــول قتــادة ، ووهــب بــن منبــه وابــن جــريج والســدي          ) ٧/٢٤٠٣(أخــرج أقــواهلم ابــن أبــي حــامت      )١(
 ) .٥/٤٩٩(الدر : ، وينظر ) ١٦/٦٠( 
ــراء ) ٢/٣٠٩(مقاتـــل : ينظـــر  )٢( ، والواحـــدي يف الوســـيط ) ٣/٣٢٣(، والزجـــاج ) ١٦/٦٠(، والطـــربي ) ٢/١٦٣(، والفـ
، والقــــــرطيب ) ٢١/١٦٧(، والــــــرازي ) ٣/٣٥٧(، وكــــــذا البغــــــوي ) ٣/٢٨٣(، والســــــمعا�ي وصــــــححه ) ٣/١٧٩( 
، وابــن ) ٤/٢٣٦(، والشــنقيطي ) ٥/٢٦٠(، وأبــو الســعود  ) ١/٣٩٨(، واجلاللــني ) ١/٣٢٧(، وابــن تيميــة  ) ١١/٩١( 
 .وغريها من كتب التفسري ) ١٦/٨٠(عاشور  



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

              گگچ ، ومــا أكرمهــا ا بــه ،  وخماطبتــه هلــا يف شــأن عيســى     فــإن مــا بعــده يف ذكــر جربيــل     

ــه تبــارك تعــاىل  ] ١٩/مــريم[ چگ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ ــين هــذا القــول أيضــاً قولُ بچ      ، وي�  �  

،   ]٤٥ /آل عمـــــــــــران[ چ�  �ي   ي ی  ی  �  �  �     �  �  �  �  �  � ��� ٣ 

 . وا أعلم )١(وأما القول الثا�ي فرده احلافظ ابن كثري بأ�ه غريب وكأ�ه إسرائيلي 
 ]٢٨ /مريم[ چچ  چ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃٹ ٹ چ 

************************** 
 ) .٣/١٢١(تفسريه  )١(
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 .، من هو ؟ ذكر اخلالف يف هارون املذكور يف هذه اآلية : مسألة 
يـا شـبيهه   : فقـالوا  ، كان هارون صاحلا من قومهما: قال ؛ عن قتادة ، روى معمر" : ال النحاس رمحه ا  ق

 ٣ .)١(هارون

 .)٢()" بأمساء أ�بيائهم والصاحلني منهم كا�وا يتسمون (: ي هذا احلديث املرفوع وِقَوي: قال أبو جعفر 
 : لماء قوالن للع چڦ  ڄچ يف قوله و ": رمحه ا أيضاً قال و

وإمنــا ، يــا شــبيهته يف الصــالح : أي ، يــا أخــت هــارون : فقــالوا؛ أن هــارون كــان رجــال صــاحلا  :  أحــدمها ٦ 

 .بني أصحابه  وآخى رسول ا ، خوة من هذا إاملؤمنون 
يــا أخــت : فقــالوا هلــا ؛ هــارون : يقــال لــه ، أ�ــه كــان رجــل فاســق : عــن ســعيد بــن جــبري ، جعفــر وروى  

 ٩ . )٣(هارون

 .)٤("ألن فيه حديثا مسندا، والقول األول أوىل : بو جعفر قال أ
 : الــــــــدراســــــــــــــــــــــة 

************************** 
 ).٥/٥٠٧(، وبه قال جماهد ، الدر املنثور ) ١٦/٧٧(، والطربي من طريقه ) ٢/٨،٧(أخرجه عبد الرزاق  )١(
يف نســائي وال، ) ٣١٥٥(ح ) ٥/٢٩٥(والرتمــذي ، ) ٢١٣٥(، واحلــديث يف مســلم ك اآلداب ح  ) ٤/٣٢٧(معــا�ي القــرآن   )٢(

قـال بعـثين رسـول ا    ؛ املغرية بن شعبة ، وغريهم عن )٧/٢٤٠٧(وابن أبي حامت ، ) ٢/٢٩(والتفسري ) ٦/٣٩٣(الكربى 
  فرجعـت  : قـال  ، وموسـى قبـل عيسـى بكـذا وكـذا       چيا أخت هـارون  چ أرأيت ما تقرأون: فقالوا ، إىل أهل جنران

 فذكرت ذلك لرسول ا  هتم أهنم كا�وا يسمون باأل�بياء والصاحلني قبلهم أال أخرب (: " فقال ؛(. 

 ) .١٦/٧٨(، وذكره الطربي ومل ينسبه ألحد ) ٧/٢٤٠٧(أخرجه ابن أبي حامت  )٣(
 ) .٣/٣١٢(إعراب القرآن  )٤(
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 : ذكر أهل التفسري يف املراد هبارون يف هذه اآلية قولني كما أورد النحاس 
الصـحيح  أ�ه كان رجال صـاحلا مـن قومهـا فشـبهت بـه يف الصـالح ، وهـذالقول ورد يف بيا�ـه احلـديث          :  األول

املتقدم ، ويشهد له السياق فإن ما بعده ثناء على أهنـم كـا�وا أهـل بيـت يعرفـون بالصـالح ويتوالـدون بـه ، وال          ٣ 

أي أن أخاك صـاحل  " ، فكأهنم يعريوهنا بأهنا ليست كمن تشبهت به وال كأبويها يف الصالح  )١(يعرفون بالفساد
  چڃ  ڃ  ڃ    چ  چڄ ڄ  ڃ ڄ  چ ، وهلذا قالوا )٢("وأبواك أبواك كالتعيري هلا 

 ٦ . )٣(على سبيل اإل�كار ، واملراد أن من شبهت به كان رجال صاحلاً ال فاسداً ، وعليه عامة املفسرين 

، وعليـه ذهـب بعـض املفسـرين إىل ظـاهر اللفـظ وذكـروا أن        )٤("مسعنا أ�ه اسم وافق امسـاً  "  :وقال سفيان 
 .)٥(هارون أخوها

************************** 
 ) .١٦/٧٧(أخرج الطربي عن قتادة حنو هذا  )١(
 ) .٢/١٦٧(معا�ي القرآن للفراء  )٢(

ــراء   )٣( ــربي ) ٢٣٣(بـــــن قتيبـــــة  ، وا) ٢/١٦٧(اختـــــاره الفـــ ــاج ) ١٦/٧٨(، والطـــ ، والســـــمرقندي ) ٣/٣٢٧(، والزجـــ
) ٣/٢٨٨(، والســـمعا�ي ) ٣/١٨٢(، والوســـيط ) ٢/٦٧٩(، والواحـــدي يف الـــوجيز ) ٣/٣٦٨(، واملـــاوردي ) ٢/٣٧٣( 
ــب   ــوزي  ) ٣/٣٦٠(، والبغـــوي ) ١٣(والراغـ ، ) ٢/٣٠(، والبيضـــاوي ) ١١/١٠٠(، والقـــرطيب ) ٥/٢٢٧(، وابـــن اجلـ
ــزئ    ــن جـ ــثري  ) ٣/٤(وابـ ــن كـ ــاليب ) ٣/١٢٥(، وابـ ــعود  ) ١/٣٩٩(، واجلاللـــني ) ٣/٨(، والثعـ ــو السـ ، ) ٥/٢٦٣(، وأبـ
 ) .٤/٢٧١(، والشنقيطي ) ١٦/٨٨(واأللوسي  
 ).٧/٢٤٠٧(أخرجه ابن أبي حامت  )٤(
 الزخمشري  ال به ، وق) ٣/٢٨٩(، وذكره السمعا�ي آخر األقوال ) ٣/١٨٢(حكاه الواحدي يف الوسيط عن الكليب  )٥(



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

أخت هـارون ألبيـه وأمـه ، وهـي أخـت موسـى أخـي هـارون الـيت قصـت أثـر             هي: ومن أغرب ما قيل فيه 
، وقــد أورد هــذا  القــول احلــافظ ابــن كــثري   )١(]١١/القصــص[ چۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    چ  موسـى  

، وهـو كمـا    )٢(يف تفسريه  ، وتعقبه  بأ�ه خطأ حمض  وهفوة   وغلطة  شديدة  ، وذكر ما يدل على بطال�ـه   ٣ 

 .قال 
يا أخا متيم ، إذا كان من أوالده ، : عض املفسرين هبذا القول لكن على وجه آخر ، أي أ�ه كقول القائل وقال ب

، فـذاك مـردود باحلـديث    )٣(وقد كا�ت مـن أوالد هـارون ، أي مـن �سـله ، ال أهنـا أختـه مـن النسـب القريـب          ٦ 

مـن سـبطه كقولـك يـا أخـا       رون بـن عمـران ألهنـا كا�ـت    ا�سبت إىل هـ : "الصحيح املتقدم ، وبقول ابن عباس 
، ومبا تقدم عـن ابـن كـثري    )٥(" وليس هارون أخي موسى ، ولكن هارون آخر :" ، وقولِ جماهد  )٤("األ�صار

 ٩ .رمحه ا 

************************** 
واحــتج لــه بظــاهر اللفــظ ، وبــأن التــوبيخ يكــون ) ٢١/١٧٧(، واختــاره الــرازي ) ١١/٢٦(، وقدمــه ابــن عطيــة )٢/٤٠٩( 
، والســعدي ) ٦/٢٣١(، وأبــو حيــان  ) ٣/٣٣(، والنســفي ) ٢/٧٦(أشــد لــو كــان هــارون أخــاً لــه مــن النســب ، والعــز   
 ) .١٦/٩٥(، التحرير والتنوير " لوجهني وهذا أظهر ا: " ، وقال ابن عاشور ) ٥/١٠٢( 
 ) .٣/١٢٥(هذا قول حممد بن كعب القرظي ، ٍأسنده ابن أبي حامت ، ومل أجده فيما طبع منه  ، وهو عند ابن كثري  )١(
 ) .٥/٥٠٧(، وينظر قول السيوطي يف الدر ) ٣/١٢٥(تفسريه  )٢(

 ) .٣/١٨٢(احدي يف الوسيط ، وذكره الو) ١٦/٧٨(هذا قول السدي أخرجه الطربي عنه  )٣(
 .، وهو وجه يف اآلية أشار إليه مجع من املفسرين ) ٢/٣١١(، واختاره مقاتل ) ٧/٢٤٠٧(أخرجه ابن أبي حامت  )٤(
، وأخـرج الطـربي عـن السـدي حنـوه      ) ٧/٢٤٠٧(، وكـذا أخـرج ابـن أبـي حـامت عـن كعـب األحبـار         ) ٥/٥٠٧(ينظر الـدر   )٥(
 )١٦/٧٨. ( 
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والنحاس رمحه ا ذكر املسألة يف املعا�ي وجزم بالقول املختار دون أن يشـري إىل اخلـالف فيهـا ، وملـا ذكرهـا      
أكد مـا اختـاره سـابقاً ورجـح ذلـك بـورود مـا يـدل عليـه يف السـنة النبويـة ، وهـو             يف اإلعراب بني اخلالف ، و

 ٣ .احلديث املتقدم يف أصل املسألة 

  :الـــــرتجـــــــــــيــــح 
وأرجح األقوال يف ذلك أهنم أرادوا يا شبيهة هارون يف الصالح والعبادة ، ملا تقدم من داللة احلديث الصـحيح  

 ٦  �چوألن إطالق األخ على النظري واملشابه معروف يف القـرآن الكـريم ، كقولـه تعـاىل      عليه ، وأقوال السلف ،

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ ، وقولـــه تعـــاىل ] ٢٧/اإلســـراء[ چ�  �  �ي    يی    ی  �    �

، أو أن هلــا أخــاً امســه هــارون فمحتمــل    وغريهــا، وأمــا أهنــا مــن �ســل هــارون   ] ٤٨/الزخــرف[ چ پ
 ٩ .  )١(أيضاً

إهنا كا�ت أخـت موسـى وهـارون عليهمـا الصـالة والسـالم ، ألن بينـها        : وأما الذي ال يحتمل وال يقبل فالقول 
 .وبينهما أمداً بعيداً ، لذا فهو قول باطل بعيد ، وا تعاىل أعلم 

************************** 
 ) .٤/٢٧٢(البيان أضواء : ينظر  )١(
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 ] .٥٧، ٥٦/مريم[ چڍ  ڍ  ڌ * چ       ڇڇ  ڇ   چڃ  ڃ  چ   چچ ٹ ٹ 
 .چڍ  ڍ  ڌ چ قوله تعاىل عن إدريس يف أقوال املفسرين يف : مسألة 

  سـأله أن يدخلـه اجلنـة     ثـم ، فـأراه إياهـا    ،إ�ه سأل ملك املوت أن يريه النـار : قيل " : قال النحاس رمحه ا ٣ 

ــا   ــه إياهـ ــه  ، فأدخلـ ــال لـ ــم قـ ــرج أ: ثـ ــال ، خـ ــال ا   : فقـ ــد قـ ــرج وقـ  چ�  �  �  �چ  :كيـــف أخـ

 .)١(؟]٤٨/احلجر[
 ٦ . )٢( ثم �زل القرآن به،  كون ا أعلم هذا إدريسفيجوز أن ي:  قال أبو جعفر

 . )٣( ةبمعناه يف املنزلة والرت: وقيل 
، عـن  قـال حـدثنا أ�ـس بـن مالـك      ؛ عـن قتـادة   ، وصحته ما رواه سـعيد  هوأصح من هذين القولني لعلو إسناد

 ٩ .)٥() رأيت إدريس يف السماء الرابعة (ملا أسرى به قال  ن النيب أ )٤( صعصعةمالك بن 

************************** 
 ) .٣/٣٦٥(، وكذا البغوي ) ٦/٢٢٠(، والثعليب من قول وهب ) ٢/١٧٠(ذكره الفراء بغري سند  )١(

 ) .٣/٣٣٥(معا�ي الزجاج . وهو عند الزجاج بعبارة قريبة مما ذكره النحاس ، فكأ�ه أخذه من شيخه  )٢(

 ) . ٣/٣٣٥" (وجائز أن يكون يف النبوة والعلم :" قال الزجاج  )٣(

  .مالك بن صعصعة األ�صاري املاز�ي ، صحابي روى عنه أ�س حديث املعراج ، وكأ�ه مات قدمياً  )٤(
 ) .٩١٦(، التقريب ) ٥/٧٢٨(، اإلصابة ) ٤/٢٥١(أسد الغابة  
، وهــو خطــأ ،   )٤/٣٣٨(أ�ــس بــن مالــك بــن صعصــعة     ) : ٤/٣٣٨(ووقــع يف حتقيــق الشــيخ الصــابو�ي ملعــا�ي القــرآن       
 . املثبت كما عند البخاري والرتمذي  اب والصو 
ــق ح     )٥( ــدء اخللـ ــق يف ك بـ ــذا الطريـ ــن هـ ــاري مـ ــه البخـ ــذي  ) ٣٢٠٧(أخرجـ ــراف ، والرتمـ ــه أطـ      ،)٣١٥٧(ح ) ٥/٢٩٦(ولـ
: ، وأخرجـه البخـاري عـن أ�ـس قـال      ) ١٦٢(، وأخرجـه مسـلم مـن حـديث أ�ـس ك اإلميـان ح       ) ٥/٥١٨(الـدر  : وينظر  
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 .)٢(الرابعة     السماء: قال    چڍ  ڍ  ڌ چ)١(بي سعيد اخلدريأعن ، عن هارون ، وروى سفيان 
إذ أقبـل  ، كنـا عنـد كعـب األحبـار     : قـال  ، )٤(عن هـالل بـن إسـاف   ، )٣(عن مشر بن عطية، وروى األعمش 

فقـال    چڍ  ڍ  ڌ چى يـا كعـب مـا معنـ    : فقـال  ، ابن عم �بيكم فوسعنا له  هذا: فقال ، عبد ا بن عباس  ٣ 

إ�ـي أرفـع لـك كـل يـوم مثـل عمـل أهـل         : وأوحى ا اليه ، كان له صديق من املالئكة  إن إدريس : كعب 
فحملــه امللــك حتــت طــرف ، يل ملــك املــوت حتــى يــؤخر قــبض روحــي  ملــكَ: فقــال إدريــس للملــك ، األرض 
مـن  : فقـال  ، هـا هـو ذا   : فقـال  ؟ ين هو أ:  فكلمه فقال، فلما بلغ السماء الرابعة لقى ملك املوت ، جناحه  ٦ 

 .)٥(فقبضها هناك، العجب إ�ي أمرت أن أقبض روحه يف السماء الرابعة 

************************** 
ــالم يف   وله أطراف ، وفيه ) ٣٩٤(ك الصالة  ، ح " يث اإلسراءكان أبو ذر حيدث حبد"   ــه الســـــ ــر إدريـــــــس عليـــــ      ذكـــــ
 ) .٦/٣٧٥(وينظر الفتح . السماء الرابعة  

 ).هـ  ٦٥أو ٤أو ٣(هو سعد بن مالك بن سنان األ�صاري ، له وألبيه صحبة ، روى الكثري ، مات باملدينة سنة  )١(
 ).٣٧١(، التقريب ) ١٠/٢٩٤(، هتذيب الكمال ) ٢/١٦٧(االستيعاب  

 ) .٥/٥١٩(الدر املنثور . أخرجه ابن مردويه ، وأخرج عبد بن محيد عن جماهد مثله  )٢(
 .صدوق : شمر بن عطية األسدي الكاهلي الكويف ، قال ابن حجر  )٣(
 ) .٤٤٠(، التقريب ) ١٢/٥٦٠(، وهتذيب الكمال ) ٤/٣٧٥(اجلرح والتعديل  
 .يساف ، األشجعي ، الكويف ، روى عن بعض الصحابة ، ثقة : ال هالل بن إساف ويق )٤(
 ).١٠٢٨(، التقريب ) ٣٠/٣٥٣(، هتذيب الكمال ) ٥/٥٠٣(ثقات ابن حبان  
 جرير  وقد روى ابن : مطوالً ، وقال ابن كثري عنه ) ١٦/٩٦(، واخلرب أخرجه الطربي ) ٣٣٩ -٤/٣٣٧(معا�ي القرآن  )٥(
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 : الــــــــدراســــــــــــــــــــــة 
، واختـار أن أصـح األقـوال يف ذلـك      ذكر أبو جعفر أقوال املفسرين يف املكان العلي الذي رفع إليه  إدريس 

 ٣ .)١(أن ا رفعه إىل السماء الرابعة ، وبه قالت مجاعة من املفسرين رب عن النيب ما صح به اخل

املكان العلي :" وذهبت طائفة من املفسرين إىل القول اآلخر ، وأن املراد علو املنزلة والرتبة ، فقال الزخمشري 
٢( .." شرف النبوة والزلفى عند ا(. 

 ٦ .مكا�ة مجع ا له بني األمرين ، وهو حق  وذكر بعض املفسرين أ�ه علو مكان وعلو

 .)٣( "رفع ا ذكره يف العاملني ، ومنزلته بني املقربني ، فكان عايل الذكر عايل املنزلة  :"قال السعدي 
 وأما الروايات اإلسرائلية اليت ذكرها بعض املفسرين ، فال يعتمد عليها ، وفيما جاء يف القرآن الكريم 

************************** 
�كـارة ، وا   هذا من أخبار كعب األحبـار اإلسـرائيليات ، ويف بعضـه   : ثم ساقة ، وتعقبه بقوله  هاهنا أثراً غريباً عجيباً 
الفـتح  . بصـحة ذلـك   رائيليات ، وا أعلم وهذا من اإلس: ، وقال ابن حجر ) ٣/١٣٣(أعلم ، ثم أشار إىل طرق أخرى  
 .وما بعدها )  ٥/٥١٧(الدر املنثور : ، وينظر ) ٦/٣٧٥( 
، وابـــن أبـــي زمـــنني ) ٢/٣٨٠(، والســـمرقندي ) ٣/٣٣٥(، والزجـــاج ) ١٦/٩٦(، والطـــربي ) ٢/٣١٦(مقاتـــل :  ينظـــر )١(
، ) ٣/١٨٧(، والوســــيط ) ٢/٦٨٤(، والواحــــدي يف الــــوجيز ) ٣/٣٧٧(، واملــــاوردي ) ٦/٢١٩(، والــــثعليب ) ٣/٩٩( 
ــمعا�ي   ــوي ) ٣/٣٠٠(والسـ ــوزي  ) ٣/٣٦٤(، والبغـ ــن اجلـ ــرازي ) ٥/٢٤١(، وابـ ــز ) ٢١/١٩٩(، والـ ، ) ٢/٢٨٢(، والعـ
 ) .٣/٣٨١(، والشوكا�ي ) ٣/٧(، وابن جزئ ) ١١/١١٧(والقرطيب  
       ،) ٣/٣٨(، والنســـــفي ) ٢/٣٤(، والبيضـــــاوي ) ١١/٣٩(، وقدمـــــه ابـــــن عطيـــــة  ) ٢/٤١٤(واختـــــاره الزخمشـــــري  )٢(
ــان   ــو حيــ ــور ) ٥/١١٩(، والســــعدي ) ١١/١٣٥(، والقــــامسي ) ١٦/١٤٥(، واأللوســــي ) ٦/٢٤٦(وأبــ ، وابــــن عاشــ
 )١٦/١٣١. ( 
 ٠) ٥/١١٩(تفسريه  )٣(
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 .ية وغُنية كفا وسنة النيب 
  :الـــــرتجـــــــــــيــــح 

أن ا مجع له بني الـرفعتني رفعـة املكـان ، فهـو يف السـماء كمـا ثبـت يف         -إن شاء ا  -والصحيح من القول  ٣ 

، ورفعة املكا�ة بأن جعله ا صديقا �بياً ، وإن كان سياق اآليات يشعر مبا اختاره  الصحيحني عن النيب 
ن املقصود رفعه إىل السماء الرابعة ، ليس على ما تذكر الروايات الضعيفة واإلسـرائيلية ، ولكـن   النحاس من أ

كان صديقاً �بياً ، فهذه رفعة الشرف واملنزلة والقدر ، ثم إن ا  بأن إدريس  ألن ا تعاىل أخرب �بيه  ٦ 

، وقـد قـال بكـل قـول طائفـة مـن       )١(رابعـة  حـني أسـري بـه يف السـماء ال     تعاىل رفعه مكا�ًا علياً فرآءه الـنيب  
 وا أعلم . املفسرين 

************************** 
 ) .١١/١٣٥(ينظر مجع القامسي بني الرأيني يف حماسن التأويل  )١(
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ه  ه چيف املراد بقوله تعاىل : مسألة ].  ٥٩/مريم[ چۓ  ۓ  ڭ  ےه ه  هے ہ  ہ  ہ     هٹ ٹ  چ

 .أهو تأخريها عن وقتها أو تركها ؟  چ
    ــال النحــاس رمحــه ا ــن خميمــرة   " : ق ــا عــن وقتــ   :  )١( قــال القاســم ب ــو تركوهــا  ، ها أضــاعوها أخروه ول ٣ 

  .)٢(لكفروا
وهـذا يـدل علـى    ، ] ٦٠/مـريم [ چڭ  ڭ  ۇ  چ  وهذا أشبه لقولـه بعـد   ، )٣( تركوها البتة: أضاعوها : وقيل 

 ٦ .)٤(أهنم كفروا

 : الــــــــدراســــــــــــــــــــــة 
قــال ابــن مســعود أي أخروهــا عــن وقتــها ،  چه  ه   چ :أن معنــى قولــه تعــاىل :  أحــدمها: يف اآليــة قــوالن 

لـيس إضـاعتها تركهـا ، قـد يضـيع اإل�سـان الشـيء وال يرتكـه ، لكـن          :" ، وقـال  " صلوها لغري وقتها:" وغريه  ٩ 

 .)٦(، وهو قول طائفة املفسرين )٥(" إضاعتها إذا مل يصلها لوقتها 
************************** 

 ).هـ ١٠٠(القاسم بن مخَيمرة اهلمدا�ي ، الكويف ، �زيل الشام ، ثقة فاضل ، مات سنة  )١(
 ).٧٩٥(التقريب ، ) ٢٣/٤٤٢(، هتذيب الكمال ) ٢/٤٨٣(تاريخ الدوري  
 ) .٥/٥٢٦(الدر املنثور . ، وابن املنذر )٧/٢٤١٢(، وابن أبي حامت ) ١٦/٩٨(أخرجه الطربي  )٢(
 .، ويأتي يف الدراسة) ٧/٢٤١٢(، وابن أبي حامت ) ١٦/٩٩(أخرجه الطربي " تركوا الصالة :" قال حممد بن كعب  )٣(
 ٠) ٤/٣٤٠(معا�ي القرآن  )٤(
، وبـه قـال عمـر بـن عبـد العزيـز وإبـراهيم النخعـي         ) ٥/٥٢٦(، وعبـد بـن محيـد كمـا يف الـدر      ) ١٦/٩٩(أخرجه الطربي  )٥(
 ) .٥/٥٢٦(، والدر ) ٧/٢٤١٢(، وابن أبي حامت ) ١٦/٩٨(الطربي : ينظر  
 ، ) ٣/١٨٨(، والواحدي يف الوسيط ) ٣/٣٧٩(، واملاوردي ) ٥/٤٧(، واجلصاص ) ٢/٣٨٠(منهم السمرقندي  )٦(
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ا بعـده ، فقولـه   أن املراد بإضاعتها تركها بالكلية ، وذكر أصـحاب هـذا القـول أ�ـه يشـهد لـه مـ       :  والقول اآلخر
مل يسـتثن منـهم   ، يدل على أهنم كا�وا على غري ذلـك ، ، ولـو كـا�وا مـؤمنني      چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  چ تعاىل 

فسقة قد آثروا شهوات أ�فسـهم علـى طاعـة    ، ولكنهم كا�وا كفارا ال يصلون  وال يؤدون له فريضة ، من آمن  ٣ 

١(لتفسريوهذا اختيار النحاس ، وبه قال أكثر أهل ا ، ا( . 
  ، وبـه قـال بعـض     )٢( هـذه األمـة يكو�ـون يف آخـر الزمـان      إن الذين وصفهم ا هبذه الصـفة قـوم مـن   : وقد قيل 

 ٦ .من املفسرين 

  :الـــــرتجـــــــــــيــــح 
والــراجح أن لفــظ اإلضــاعة يشــمل كــل ذلــك ، فمــن تركهــا أو أخرهــا عــن وقتــها أو أخــل بأركاهنــا وشــروطها 

 ٩ .، وا أعلم  )٣(، أو عطلها من املساجد ، فقد ضيعهاوواجباهتا 

************************** 
ــمعا�ي   ــوزي  ) ٣/٣٠٢(والســ ــن اجلــ ــرطيب ) ٥/٢٤٥(، وابــ ــان  ) ١١/١٢٢(، والقــ ــو حيــ ــي ) ٦/٢٤٨(، وأبــ ، واأللوســ
 ).١٦/١٣٥(، وابن عاشور ) ٥/١٢٠(، والسعدي ) ١٦/١٠٩( 

، ) ٣/٣٦٦(، وقدمـــه البغـــوي  ) ٢/٦٨٥(، والواحـــدي يف الـــوجيز  ) ٣/٣٣٥(، والزجـــاج ) ١٦/٩٩(اختـــاره الطـــربي   )١(
ــري   ــ) ٢/٤١٥(والزخمشـ ــفي ) ٤/٣٥(اوي ، والبيضـ ــثري ) ٣/٣٩(، والنسـ ــن كـ ، ) ١/٤٠٢(، واجلاللـــني ) ٣/١٣٤(، وابـ
 ، ) ٥/٢٧٢(وأبو السعود  
 .ينظر الطربي وغريه ممن تقدم  )٢(
، ) ٣/١٤٣(، وبـــدائع التفســـري البـــن القـــيم    ) ١٥/٢٣٥(، وفتـــاوى ابـــن تيميـــة   ) ١١/١٢٢(تفســـري القـــرطيب  : ينظـــر  )٣(
 ) .٤/٣٠٨(ي ، والشنقيط) ٣/٣٨٢(والشوكا�ي  
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 ].٦٥/مريم[چڀ  ڀڀڀ پٻٻٻپ  پپ ٱ ٻٹ ٹ چ 
 . چڀ  ڀڀڀچيف املراد بقوله تعاىل : مسألة 

    هـل تعلـم   : قـال  ؛ ابـن عبـاس   ، عـن  عـن عكرمـة   ، عـن مسـاك   ، سـرائيل  إروى " : قال النحـاس رمحـه ا ٣ 

 .)١(مي الرمحن سواهس أحداً
 ال يقـال الـرمحن إال   ، وهـو قـول صـحيح    ، وهذا أجل إسـناد علمتـه روي يف هـذا احلـرف     :  عفرقال أبو ج

 يف سورة احلمد،  رحيم: وقد يقال لغري ا  ٦ . )٢(وقد بينا مل ال يقال الرمحن إال 

 .)٣( ًالثْم: قال   چڀ  ڀڀڀ چ عن جماهد، وروى ابن أبي جنيح 
 .)٤(لثْال م، ال شريك له : قال   چڀڀڀ  ڀ چ  عن ابن جريج، وروى حجاج 

 ٩ . )٥(هل تعلم أحدا تقول له ا إال هو: وقيل 

 ا  هل تعلم أحدا يقال له هذا على استحقاق إال: وإمنا املعنى ، وهذه األقوال متقاربة : قال أبو جعفر 
************************** 

: ، وإسـرائيل  )٥/٥٣١(الـدر املنثـور   : ، وينظر  وصححه) ٥١٥،  ٢/٤٠٧(، واحلاكم )٧/٢٤١٤(أخرجه ابن أبي حامت  )١(
  ٠ثقة وقد تقدمت ترمجته ، ومساك هو بن حرب ، صدوق ، وروايته عن عكرمة مضطربة 

 ).٤١٥(التقريب  
 ) .١/٥٥(معا�ي القرآن  )٢(
 ) .١٦/١٠٦(أخرجه الطربي  )٣(

  ) .١٦/١٠٦(أخرجه الطربي  )٤(
     ، و�ســـبه) ١٦/١٠٦" (ال مســـي وال عـــدل لـــه :" ، وأخـــرج الطـــربي عـــن قتـــادة ) ٥/٢٥١(�ســـبه ابـــن اجلـــوزي لعطـــاء  )٥(
 ) .٣/٣٨٢(النكت والعيون . ، واملاوردي لقتادة والكليب ) ٦/٢٢٣(الثعليب للكليب  
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 .  )١(وهو القادر والرازق، أل�ه الذي وسعت رمحته كل شيء 
 .)٢( چٻٻٻ ٱ ٻچ  وهو، اآلية ال يسمى به غريه  هامسه املذكور يف هذإن : املعنى : وقيل 

 ٣ : الــــــــدراســــــــــــــــــــــة 

أورد أبو جعفر النحاس رمحه ا عدة أقوال يف معنى السمي هنا ، واملختار عنده قول ابن عباس أ�ـه مل يسـم   
        يعــين هــل تعلــم أحــدا يســمى ا ســوى      :" ي ن ســواه ، واختــاره بعــض املفســرين ، قــال الســمرقند     الــرمح
 ٦   هــل تعلــم أحــدا يســتحق أن يقــال لــه خــالق وقــادر: ويقــال ؟ وهــل تعلــم أحــدا يســمى الــرمحن ســواه ؟ ا 

 .)٣( " وعامل مبا كان ومبا يكون
 )٤("و شـبهاً  تعلـم للـرب مـثال أ   :" مثال ، وهو رواية أخـرى عـن ابـن عبـاس ، قـال      : والقول الثا�ي قول جماهد 

 ٩  .)٥(ال شريك له والمثل ، وبه قال بعض املفسرين : ويقرب منه قول ابن جريج 

************************** 
 ) .٣/٣٣٨(وذكره شيخه الزجاج بنحو هذه العبارة  )١(
 ) .٣٤٥،  ٤/٣٤٦(معا�ي القرآن  )٢(
ــوم   )٣( ــر العلـ ــاج     ) ٣/٣٨٢(حبـ ــالم الزجـ ــن كـ ــا مـ ــه كأهنـ ــرية منـ ــارة األخـ ــوجيز  ) ٣/٣٣٨(، والعبـ ــدي يف الـ ــاره الواحـ ، واختـ
ــري ) ٣/٣٠٥(، والســـــمعا�ي ) ٢/٦٨٦(  ــرازي ) ٢/٤١٧(، والزخمشـــ ، ) ٦/٢٥٣(، وأبـــــو حيـــــان  ) ٢١/٢٠٥(، والـــ
 ).١/٤٠٣(واجلاللني  
 ) .٥/٥٣١( الدر : ، وينظر)٧/٢٤١٤(، وابن أبي حامت )١٦/١٠٦(أخرجها الطربي من طريق علي بن أبي طلحة   )٤(
 )٣/١٠٢(، وابن أبي زمنني ) ٥/٤٧(، واجلصاص ) ١٦/١٠٦(، والطربي ) ٢/٩(وهو اختيار أبي عبيدة يف ااز  )٥(
 ،) ٣/٣٦٧(، والبغوي )٢٤٤(، والراغب ) ٣/١٨٩(، والواحدي ) ٣/٣٨٢(، واملاوردي ) ٦/٢٢٣(والثعليب   
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ال يسـمى بـه غـريه ، مـال إليـه ابـن          چٻٻٻ ٱ ٻچ وما ذكره النحاس أن املراد امسـه املـذكور يف هـذه اآليـة     
ه أن يريـد باالسـم مـا    موافقـا يف االسـم ، وهـذا حيسـن فيـ     : قال قوم وهو ظـاهر اللفـظ معنـاه    :" عطية ، وقال

هــل تعلــم مــن يســمى هبــذا ويوصــف هبــذه الصــفة ؟ ، وذلــك أن األمــم : أي  چٻٻٻ ٱ ٻچ تقــدم مــن قولــه  ٣ 

والفرق اليسمون هبـذا االسـم وثنـاً وال شـيئا سـوى ا تعـاىل ، أمـا األلوهيـة والقـدرة وغـري ذلـك فقـد يوجـد              
 .)١(السمي فيها باشرتاك ال مبعنى واحد

 ٦  :ــــيــــح الـــــرتجـــــــ

والقول الذي عليه أكثر املفسرين هو قول ابن عباس وجماهد وسعيد بن جبري وقتـادة وابـن جـريج وغريهـم أن     
هل تعلم يا حممد لربـك  :" املعنى ال مثْل وال عدل وال شبه للرب سبحا�ه وتعاىل ، وهو اختيار الطربي ، قال 

، واستحسـنه   )٢("ال يف كرمـه وجـوده فتعبـده رجـاء فضـله      هذا الذي أمر�اك بعبادته والصرب على طاعته مـث  ٩ 

، ومجع القرطيب بـني قـويل ابـن    )٣(وكأن السمي مبعنى املسامي واملضاهي ، فهو من السمو:" ابن عطية ، وقال 
يريد هل تعلم له �داً أو �ظرياً أو مثال أو شبهاً يستحق مثل امسه الـذي هـو   : قال ابن عباس :" عباس ، فقال 

 ١٢ . )٤("محن ، وقاله جماهد مأخوذة من املساماة الر

************************** 
ــوزي     ــن اجلـ ــز ) ٥/٢٥١(وابـ ــرطيب ) ٢/٢٨٤(، والعـ ــاوي ) ١١/١٣٠(، والقـ ــفي ) ٢/٣٦(، والبيضـ ، ) ٣/٤١(، والنسـ
 ) .٣/١٣٨(، وابن كثري ) ٣/٧(وابن جزئ  
 ) . ١٦/١١٦(األقوال  ، وأشار إليه األلوسي ضمن)٥/٢٤٧(، ورجح هذا القول أبو السعود )١١/٤٥(احملرر الوجيز  )١(
 ) .١٦/١٠٦(جامع البيان  )٢(

 ) .١١/٤٥(احملرر الوجيز  )٣(

 ) .١١/١٣٠(اجلامع ألحكام القرآن  )٤(



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ال أحـد سـمي الـرمحن    : وإذا تقرر هذا يكون املعنى شامال لسائر األقـوال ، وهـو اسـتفهام معنـاه النفـي ، أي      
سواه على االستحقاق الصحيح ملعنى االسم ، وال أحد يقال له ا علـى االسـتحقاق الصـحيح إال هـو ، وال     

، فإ�ـه لـيس لـه �ظـري وال مماثـل يسـاميه يف        )١(ستحق لنعوت اجلالل علـى التحقيـق إال هـو   أحد يسمى بالرب امل ٣ 

 .)٢(العلو والعظمة والكمال على التحقيق

************************** 
 ) .٥/١٢٦(تفسري السعدي : ينظر  )١(
 ).٤/٢١٤(، وتفسري الشنقيطي ) ٣/١٤٤(بدائع التفسري البن القيم : ينظر  )٢(
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 ] .٧١/مريم[چگ ڳ  ڳ      ڳ  ڳ  گک  ک  گ   گٹ ٹ چ 
 . اختالف املفسرين يف الورود هنا ، ما املراد به ؟: مسألة 

  ٣ : اآلية مخسة أقوال يف هذه " : قال النحاس رمحه ا 

ــل  ــده    :قي ــا دخوهلــا ألن بع ــريم[، چڻ   ٹ   ں    ڻچوروده ــال  ، ] ٧٢/م ــا يق ــا حصــل      چںچوإمن ، مل
دخلـوا النـار        ألهنـم قـد  ، فيعرفـون مقـدار مـا خلصـوا منـه      ، فينجي ا الـذين اتقـوا ويصـريون إىل رمحتـه     

 ٦ . وإسناده جيد، )١(وهذا قول ابن عباس، وخلصوا منها 

لـيس  : فقـال �ـافع   ، )٢( ارى ابـن عبـاس و�ـافع األزرق   مـ تَ: عـن عمـرو بـن دينـار قـال      ، ى سفيان بن عيينة رو
ۀ  ہ   ہ  ہ               ٹ  ٹ  ۀچ  أرأيـت قـول ا تعـاىل   ، هو الـدخول  : وقال ابن عباس ، الورود الدخول 

فأمــا أ�ــا وأ�ــت    ] ٩٨/هــود [ چڀ   پ  پ   چوقولــه تعــاىل    ؟ أوردوا أم ال  ]٩٨/األ�بيــاء[ چہ  ه   ه  ه ٩ 

 ۓ  ے  ے هههچ:  فقـال لـه �ـافع    ،  وأرجو أن خيرجين ا منها وال خيرجك منها لتكـذيبك ، فسنردها 

عـن  ، عن سـعيد بـن املسـيب    ، عن الزهري ، وروى معمر ،  )٣(]١٩٢/آل عمران[                     چۓ
 ١٢  عن النيب ، أبي هريرة 

************************** 
 ).١٦/١١٠،١٠٩(أخرجه الطربي  )١(
 ) .هـ ٦٥(�افع بن األزرق احلروري ، من روؤس اخلوارج ، وإليه تنسب األزارقة ، قتل سنة  )٢(
 ) .٦/١٤٤(، ولسان امليزان ) ٤/٢٤١(ميزان االعتدال  

، وأخــرج روايــات أخــرى عــن ) ١١١ -١٦/١٠٩(، والطــربي مــن طــرق عــن ابــن عبــاس  )٢/١١(أخرجهــا عبــد الــرزاق  )٣(
 ) .٥٣٥ -٥/٥٣٤(الدر املنثور : ، وينظر ) ١١٢ - ١٦/١١٠(غريه من السلف  
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 .)١()الورود: يعين ، سه النار إال حتلة القسم الثة مل يبلغوا احلنث مل متله ث من مات (: أ�ه قال 
 . يردها املؤمنون وهي جامدة : وقيل ) ب 

 ٣ : قـالوا ؛ إذا دخـل أهـل اجلنـة اجلنـة     : قـال  ،  )٣(عـن خالـد بـن معـدان    ،  )٢(عن ثور بـن يزيـد  ، وروى سفيان 

 .)٤( وهي جامدةقد وردمتوها : فيقول  ؟يارب أمل توعد�ا أ�ا �رد النار
 .)٥( يعين القيامة: وقيل ) ج 
 ٦ )٧(بن الوليـد اواستدل صاحب هذا القول بأن عمر ، )٦(يراد به املشركون  چک  ک  گ   گچ  :وقيل ) د 

    . )٨( چگ   گ  منهم ک چ  روى عن عكرمة أ�ه قرأ )٧(الوليد
************************** 

ــائز ح    )١( ــرب ح  )١٢٥١(أخرجــه البخــاري ك اجلن ــرزاق    ) ٢٦٣٢(، ومســلم ك ال ــد ال ــن املفســرين عب ، )٢/١٠(، وأخرجــه م
 ).١/٤٤٩(النهاية . مل يبلغوا مبلغ الرجال وجيري عليهم القلم ، فيكتب عليهم اإلثم : ، واحلنث )١٦/١١٤(والطربي  
 ).هـ ١٥٠(ثور بن يزيد بن زياد الكالعي ، أبو خالد احلمصي ، ثقة ثبت ، إال أ�ه يرى القَدر ، مات سنة  )٢(
 ).١٩٠(، التقريب ) ٤/٤١٨(، هتذيب الكمال ) ٢/٧٢(تاريخ الدوري  
 ).هـ ١٠٣( خالد بن معدان الكالعي ، احلمصي ، ثقة عابد يرسل كثرياً ، مات سنة  )٣(
 ).٢٩١(، التقريب ) ٨/١٦٧(، هتذيب الكمال ) ٣/١٧٦( التاريخ الكبري 
 ).خامدة(وفيها بعضها ) جامدة (ووقع يف بعض طرقه عن خالد ) ١٦/١٠٩(أخرجه الطربي  )٤(
 ) . ٣/٣٨٥(، وذكره املاوردي ومل ينسبه ) ٣/٣٦٨(، والبغوي عنه ) ٣/٣٠٨(ذكره عنه السمعا�ي  )٥(
 ) .١٦/١١١( الكفار يعين: أخرج الطربي عن عكرمة ؛ قال  )٦(
 .عمر بن الوليد الشين العبدي ، بصري ، روى عن عكرمة ، وعنه وكيع ، ذكره ابن حبان يف ثقاته  )٧(
 ) .٣/٢٣٠(، وميزان االعتدال ) ٨/٤٤٣(، الثقات ) ٦/١٣٩(اجلرح والتعديل  
  ، ) ١٦/١١١(منا يردها الكفار ال يردها مؤمن إ: ، وفسراها"وإن منكم " أخرج الطربي عن ابن عباس وعكرمة  )٨(



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

                     چگ  گک ک  چعن قتادة ، وروى معمر، أن ورودهابالغها واملمر هبا: والقول اخلامس ) ـه

 .)١(املمر هبا: قال 
فهــذه . )٤(حضــورها: قــال   چک  ک  گ   گچ )٣(عــن عبيــد ا بــن عمــري ، )٢(وروى احلســن بــن مســلم ٣ 

، أي بلغتـه  : كـذا  مـاء  وردت : أن يقـال  ، إال أ�ه معروف يف كـالم العـرب   ، وا أعلم مبا أراد ، مخسة أقوال 
 .)٥( ومل أدخله
 ٦ :        )٦( قال زهري

************************** 
 ).١١/٤٨(احملرر " ال شغب يف هذه القراءة " ، وقال ابن عطية ،) ٣/٣٤١(ومل ينسبها " وإن منهم " وعندالزجاج  

، وأخرج الطربي عن ابن مسعود أ�ه املـرور علـى الصـراط    )١٦/١١٠(، والطربي بطرق عنه )٢/١٠(أخرجه عبد الرزاق  )١(
 ) .١٦/١١٠(الطربي  .، وكذا قال ابن زيد

 .احلسن بن مسلم بن يناق املكي ، ثقة  ، مات بعد املائة بقليل  )٢(
 . وغريها ) ٢٤٣(، التقريب ) ٦/٣٢٥(، هتذيب الكمال ) ٣/٣٦(اجلرح والتعديل  
يف كبـار   عبيـد بـن عمـري بـن قتـادة الليثـي ، معـدود       : هكذا عند النحاس ، واملشـهور يف كتـب  كتـب الرتاجـم والرجـال        )٣(
 )  . ٣٢٢( التابعني ، تقدمت ترمجته ص  
 ) .٦٥١(، التقريب ) ١٩/٢٢٣(، هتذيب الكمال ) ٦/١٦(طبقات ابن سعد : وينظر  
 ) .٥/٢٥٦(ذكره ابن اجلوزي يف الزاد  )٤(
إليـه ابـن   ، وأشـار  ) ٢٢٧،  ٦/٢٢٥(، وقـد ذكـر الـثعليب عـن أهـل اللغـة خالفـه        ) ٣/٣٤٢(معا�ي القـرآن للزجـاج   : ينظر  )٥(
 ).٥/٢٥٦(اجلوزي مبا يعد رداً ملن قال له من أهل اللغة ، زاد املسري  

 .هو زهري بن ربيعة  امللقب بأبي سلمى ، املز�ي ، شاعر جاهلي مشهور ، يف طبقة امرئ القيس وعنرتة وغريهم )٦(
  يوسف بن سليمان األعلم  للعالمة) ١/٢٦٩(، وأشعار الشعراء الستة اجلاهليني )١/٦٣(طبقات فحول الشعراء  
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زُ فلما وردن املاءجِ قاًرماموضَ      هعن عصخَتَاملُ احلاضرِ ي١(مي(. 
 .)٢(يف ذلك املوضع: أي       ) ڱ  ں  �ُنحيڱ  (وقرأ أبي بن كعب 

چ وقولـه تعـاىل   ، إهنـا القيامـة   :  چک  ک  گ   گچ وأبني ما يف هذه األقوال قول من قـال  : قال أبو جعفر  ٣ 

ذكر جهنم يدل على القيامة           وكذلك  ،يدل على ذكر القيامة فكنى عنها هبذا ]٦٨/مريم[ چڄ    ڄ
هـذا دخـول    فيبعـد أن يكـون مـع   ، ] ٣٨/البقـرة [ چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ  وا جل وعز يقول ،ألهنا فيها، 

 ٦ .)٤)(٣()" ڱ  ں    ں    ڻ     ڻ   ٹ  �ُنجِي  ڱ( وقرأ ابن عباس، النار 

 : الــــــــدراســــــــــــــــــــــة 
 : ذكر النحاس رمحه ا مخسة أقوال يف الورود املذكور هنا ، وبتأمل هذه األقوال ميكن ردها إىل قولني 

أ�ه ورود جهنم ، ثم اختلف القائلون بذلك يف صفة الورود ، فذهب ابن عباس ومجاعة مـن السـلف   : األول  ٩ 

             هلــــا علــــى وجــــه العمــــوم ، وذهــــب خالــــد بــــن معــــدان إىل أن املــــؤمنني        وأهــــل التفســــري إىل أ�ــــه دخو  
متسـك  :" يدخلوهنا وهي جامدة ، فأثبت الدخول وبني كيفيتـه ، ويبينـه مـا رواه الطـربي عـن كعـب أ�ـه قـال         

************************** 
 .هـ ، دار اجليل بريوت ١/١٤١٢حممد عبد املنعم خفاجي ، ط/ الشنتمري ، شرح وتعليق د 
 ألبي العباس ثعلب ، تقديم ) ٣٩(، شرح ديوان زهري ) أمن أم أوفى دمنة مل تكلم (البيت يف معلقته املشهورة ومطلعها  )١(
) ١/٢٨١(ـ ، �شـر دار الكتـاب العربـي ، وأشـعار الشـعراء السـتة اجلـاهليني        هـ ١/١٤١٢حنا �صـر احلـيت ، ط  / وتعليق د  
 .م ، دار الفكر اللبنا�ي ١/١٩٩١مفيد قميحة ، ط/ للدكتور ) ١٢٠(واملعلقات العشر  
 ) .٥/٢٥٦(زاد املسري  )٢(
 ).٥/٢٥٧(ذكرها ابن اجلوزي يف زاد املسري  )٣(
 ) .٣/٣٤١(، وينظر كالم شيخه الزجاج ) ٣/٣٢٤(اإلعراب ، واختاره يف ) ٣٥١-٤/٣٤٧(معا�ي القرآن  )٤(
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ماسـك  ، فمعنـاه أهنـا تكـون علـى حـال مـن الت      )١("النار للناس كأ�ه إهالـة ، حتـى يسـتوي عليهـا أقـدام النـاس       
 .واجلمود ، وهذا يدل على الدخول ، وا أعلم 

الورود هو بالغها واملمر هبا ، إن كا�وا يريدون املرور من على متنها كمـا دلـت عليـه الروايـات     : وقول من قال  ٣ 

الصحيحة فحسن ، وإن كان املراد القرب وعدم الـدخول فمـردود ، ألن السـياق يـدل علـى عمـوم الـدخول ،        
 .هريرة ، وغريه من األدلة اآلتية ، فهذه ثالثة أقوال ترجع إىل قول واحد وكذا حديث أبي 

ويتفرع عنه قولُ مـن خـص الـدخول بالكفـار واملشـركني مسـتدلني بـالقراءة املنسـوبة إىل عكرمـة ، وهـي قـراءة             ٦ 

ألدلــة شــاذة ال يعتمــد عليهــا يف مقابــل القــراءة املتــواترة  وعمــوم األدلــة ، وخباصــة وهــي ختــالف حكــم هــذه ا   
الصحيحة ، وهذا القول مردود بسياق اآليات اليت تبني حال املتقني والظاملني بعد الورود ، وهـذا القـول أثبـت    

 ٩ .الورود للكفار و�فاه عن املؤمنني 

  أن الكالم عن القيامـة ، واملـراد ورودهـا ، وهـو اختيـار النحـاس ، وينسـب إىل ابـن مسـعود ، وهـو          : الثا�ي 
   ا تقدم ، بل قد أخرج الطربي عـن ابـن مسـعود مـا يـدل علـى القـول األول املـروي عـن         قول ضعيف يف مقابل م

 ١٢ .)٢(ابن عباس وغريه من السلف من أن الورود الدخول 

  :الـــــرتجـــــــــــيــــح 
 والراجح ما دل عليه القرآن الكريم والسنة النبوية من أن الورود هو املرور على منت جهنم ، وعليه حيمل 

************************** 
 ) .٤٥) (أهل ( اإللية وحنوها ، العني : ، واإلهالة ) ١٦/١٠٩(جامع البيان  )١(
 . وهو كذلك ) ١/٧٠٥(، وعد الكرما�ي قولَ النحاس من الغريب ) ١١٠ - ١٦/١٠٩(جامع البيان  )٢(
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ابن عباس وابن مسعود وغريمها من السلف ، وأ�ـه ورود عـام يردهـا كـل مـؤمن وكـافر وبـر وفـاجر ، ثـم           قول
    رمني ، هذه داللة اآليات وسياقها ، وذكـر الطـربي رمحـه اأهل اإلميان والتقوى ويذر الظاملني وا ينجي ا

 ٣ .)١(م على الصراط من مروره تظاهراألخبار عن رسول ا لأوىل األقوال بالصواب أ�ه 

هــو الــدخول لكــل أحــد فتكــون علــى املــؤمنني بــرداً   : وذكــره ابــن حجــراختالف الســلف ، وأن بعضــهم قــال  
وهذان القوالن أصح مـا ورد  : " هو املمر عليها ، وقال : وسالماً، ويصدرون عنها بأعماهلم ، وقال بعضهم 

ــك ،  ــهما يف ذل ــايف بين ــألن مــن ع، وال تن ب ــدخول جتــو ــرور  ر بال ــه عــن امل ــه ، ز ب ــوق  : ووجه ــا ف ــار عليه  ٦   أن امل

لكـن ختتلـف أحـوال املـارة بـاختالف أعمـاهلم فـأعالهم درجـة مـن ميـر كلمـع            ، الصراط يف معنـى مـن دخلـها    
ن شــاء ا مــن أصــحاب الشــجرة أحــد الــذين بــايعوا  إال يــدخل النــار  (: ، واســتدل لــذلك باحلــديث "الــربق
قـد  :   فقـال الـنيب  ،  چک  ک  گ   گچ فقالـت حفصـة  ، فا�تـهرها ،  بلى يا رسـول ا : قالت  ، حتتها ٩ 

قـول مـن قـال الـورود خمـتص      بـه  ضـعف  ، و )٢(چڱ  ڱ  ڱ  ں    ں    ڻ     ڻ   ٹ چقال ا عز وجل 
 )٣(" شراف عليهااإل، أوالد�و منها  ، أو املراد بهبالكفار

 ١٢ .)٤(اللة القرآن والسنة ، فأفاد وأجاد رمحه اصحة هذا القول بيا�اً شافياً مبقتضى دوبين الشنقيطي 

************************** 
 . ليت تشهد هلذا القول ثم ساق الروايات ا) ١٦/١١٢(جامع البيان  )١(
 ) .٢٤٩٦(مسلم ك فضائل الصحابة ح  )٢(
) ١٦/١٨١( ، والنووي يف شرح مسلم ) ٣٦١،  ٦/٣٥٣(، واختاره ابن عبد الرب يف التمهيد ) ٣/١٢٤(فتح الباري  )٣(
 ) .٣/٣٧٨(، والشوكا�ي ) ١١/١٣٧(والقرطيب  
 ) .٣٥٢ - ٤/٣٤٨(أضواء البيان  )٤(



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ] .٧١/مريم[چگ ڳ  ڳ      ڳ  ڳ  گک  ک  گ   گٹ ٹ چ 
 .ترجيح النحاس بأن الورود للقيامة ال للنار من أوجه أخرى : مسألة 

 د يـا ربنـا إ�ـك وعـدتنا أن �ـر     : إذا دخـل أهـل اجلنـة ، قـالوا     : قال خالد بن معدان " :قال النحاس رمحه ا ٣ 

 .إ�كم وردمتوها وهي خامدة : النار ، فيقال هلم 
وإن مـنكم إال وارد القيامـة ، ألن ا   : أن املعنـى   –يعـين يف اآليـة    -ومن أحسن ما قيل فيـه : قال أبو جعفر 

 ٦ چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ ، وقـــال جـــل ثنـــاؤه ] ١٠٢/األ�بيـــاء[ چٱ  ٻٻچ جـــل وعـــز قـــال يف املـــؤمنني 

فاحلشر إمنا هو يف القيامـة ، ثـم قـال جـل      ]٦٨/مريم[ چ ڄ  ڄچ املضمر للقيامة ، ودل على أن ]٣٨/البقرة[
، واسم كان فيها مضمر ، أي كان ورودهـا ، فأمـا    چگ ڳ  ڳ      ڳ  ڳ  گک  ک  گ   گچ  وعز 
فاإلضمار للنار ألهنا يف القيامة ، فكنى عنها ملا كا�ت فيهـا ، وهـذ مـن كـالم العـرب       چں    ڻ     ڻ   ٹچ ٩ 

 .)١(يح الكثري الفص
 : الــــــــدراســــــــــــــــــــــة 

سبق للنحاس ذكر هـذه املسـألة يف كتابـه معـا�ي القـرآن ، وهـي املسـألة السـابقة ، وسـاق فيهـا مخسـة أقـوال              ١٢ 

وذكرت فيما مضـى أن مردهـا إىل قـولني ، إمـا أن يكـون املـراد بـالورود ورود النـار وهـذا الـذي عليـه مجهـور             
 .ا ورد عنهم من األقوال يرجع إليه السلف ، وم

والثا�ي أن الورود ورود القيامة  ، وينسب هذا إىل ابـن مسـعود ، وهـو اختيـار النحـاس ، واستشـهد لـه مبـا          ١٥ 

 �فاه ا عن املؤمنني من مساع حسيس النار ، وبأن احلشر ال يكون إال يف القيامة وغريها من الشواهد 
************************** 

 ) .٣/٣٢٤(إعراب القرآن  )١(
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 . السابق  وما ذهب إليه هنا تأكيد الختياره
  :الـــــرتجـــــــــــيــــح 

والـراجح يف هــذه املســألة مــا عليــه مجهــور أهــل العلـم ســلفاً وخلفــاً أن الــورود ورود النــار ، ملناســبته لســياق    ٣ 

 .اآليات الكرمية ، ولداللة السنة عليه ، وأل�ه قول عامة أهل العلم 
نه يثبـت عنـه ، ومل أقـف عليـه مسـنداً ، بـل قـد ورد        وأما ما �سب إىل ابن مسعود من أهنا القيامة ، فال أظ 

الدليل عن ابن مسعود موافقـاً للجمهـور ، فيؤخـذ مبـا وافـق ال مبـا خـالف ، وقولـه املوافـق يف دواويـن التفسـري             ٦ 

 . املعتمدة كالطربي وغريه ، خبالف قوله اآلخر املنسوب إليه 
 .، وا أعلم )١(النحاس  وعليه فالقول قول مجاهري أهل العلم خالفاً ملا ذهب إليه

************************** 
)١(  مبا أغنى عن إعادته هنا ، و مضى ختريج األقوال يف املسألة السابقة ، وتراجم الرواة ، واالستدالل للقولني مفصال 
 .احلمد  
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 . ]٨٠/مريم[ چڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦچ    ٹ ٹ
 .، وبيان الراجح  چڤ   ڦ  ڦچ ذكر أقوال املفسرين يف قوله تعاىل: مسألة 

 قـال  ، ) ١(] ٧٧/مـريم [ چپ  پ  پچ :  أي قوله، أي �رثه ما عنده : قال قتادة " :قال النحاس رمحه ا : ٣ 

 . ) ٢( ) دهعن ڤڦ( ويف قراءة ابن مسعود
 .ثم فكأ�ه موروث�بقي عليه اإل: وقيل 

لبه مالـه وولـده يـوم    سـ �َ -وا أعلـم   -واملعنـى  :  قيـل .)٣(قيل هذا مفسر يف حـديث خبـاب  : قال أبو جعفر  ٦ 

    . ؟چڦ  ڦچ أال ترى أن بعده ، القيامة 

************************** 
ــرزاق   )١( ــد ، كمــا عنــد الطــربي     )١٦/١٢٣(، والطــربي )٢/١٢(أخرجــه عبــد ال ــن زي ــه قــال جماهــد واب ، ) ١٦/١٢٣(، وب

 ) .٥/٥٣٦(ثور الدر املن: وينظر 
 ) . ١٦/١٢٣(، والطربي )٢/١٢(أخرجها عبد الرزاق  )٢(
خباب هو ابن األَرت التميمي ، من السابقني إىل اإلسـالم ، وممـن كـان يعـذب يف ا ويـؤذى  ، شـهد بـدراً  ، و�ـزل الكوفـة           )٣(

 ) .هـ ٣٧(بعد ومات هبا سنة 
 ) .٢٩٥(، التقريب ) ٢/٢٥٨(بة ، اإلصا) ١/٥٩١(، أسد الغابة ) ٢/٢١(االستيعاب  
كنت قيناً ، وكنت أعمل للعاص بن وائل ، فاجتمع يل عليه دراهم فجئـت  : وأما حديثه فأخرجه عبد الرزاق عنه ؛ قال  

فـإذا بعثـت   : ال أكفر مبحمد حتى متوت ثم تبعـث ، قـال   : قلت : ال أقضيك حتى تكفر مبحمد ، قال : ألتقاضاه ، فقال 
، }ڦڦ{إىل قولـه  ] ٧٧/مـريم [}ٻٻ  ٱٻ{، فـأ�زل ا تعـاىل    فذكرت ذلك لرسـول ا  : ، قال كان يل مال وولد 

، ) ٢٧٩٥(ومسـلم يف ك صـفة املنـافقني ح    ) ٤٧٣٢(والتفسـري ح ) ٢٠٩١(، وهو يف البخاري ك البيـوع  ح  )٢/١٣(تفسريه 
  ٠) ٨/٤٢٩،٤٣٠(فتح الباري : وينظر 



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــو جعفــر       قــول حتــى �وفيــه حنفــظ عليــه مــا ي  چڤ   ڦ  ڦچ أن معنــى  : وأصــح مــا قيــل يف هــذا : قــال أب
ڱ  ڱ   چ ومنـه ، )٢() العلمـاء ورثـة األ�بيـاء    ( عـن الـنيب   ،  )١(ومن هذا حديث أبي الدرداء، عقوبته عليه 

 ٣ .) ٣( ]٢٧/األحزاب[ چں 

 : الــــــــدراســــــــــــــــــــــة 
�رثـه مـا زعـم أ�ـه يعطـاه يف       ذكر النحاس رمحه ا قويل أهل التفسري يف هذه اآلية ، فأمـا األول فهـو أن املعنـى   

اآلخرة من املال والولد كما يف حديث خباب ، ويشهد هلذا املعنى ما قبله وما بعده من سباق اآلية وحلاقها ،  ٦ 

، فرد ا عليـه ذاك القـول ، وتوعـده     چپ  پ  پچ فأما سباقها فقد ذكر ا سبحا�ه أن ذلك الكافر قال 
 ] .٧٩/مريم[ چٿ  ٿ  ٹ   ٿٿچ بأن ما يقوله سيكتب عليه 

 ٩ .وإذا أتى فرداً فقد سلب املال والولد    چڦ  ڦچوأما حلاقها فقد قال ا تعاىل 

حنفـظ عليـه مـا يقـول حتـى �وفيـه عقوبتـه يف اآلخـرة ، فهـو وإن كـان           : وما ذهب إليه النحـاس مـن أن املعنـى    
ــاىل    ــه تعـ ــدم يف قولـ ــاً ، فقـــد تقـ ــاىل ، ف    چٿ  ٿ  ٹ   ٿٿچ صـــحيحاً وواقعـ ــه تعـ      چڤ   ڦ  ڦچقولـ

 ١٢ . )٤(حيمل معنى آخر غريه ، وهو ماذهب إليه عامة أهل التفسري من السلف واخللف

************************** 
 .أل�صاري ، صحابي جليل مشهور بكنيته ، مات يف أواخر خالفة عثمانأبو الدرداء عومير بن زيد بن قيس ا )١(
  )٧٥٩(، التقريب ) ٤/٧٤٧(، اإلصابة ) ٢/٢٣٥(السري  
 ) .٤٤٣(تقدم خترجيه ص  )٢(
 ٠) ٤/٣٥٨،٣٥٧(معا�ي القرآن  )٣(
، والزجــاج ) ١٦/١٢٢(، والطــربي ) ٢٣٣(، والغريــب البــن قتيبــة ) ٢/١٧١(، والفــراء ) ٢/٣٢١(تفســري مقاتــل : ينظــر  )٤(
ــمرقندي ) ٣/٣٤٥(  ــثعليب ) ٢/٣٨٦(، والســـــ ــاوردي ) ٦/٢٢٤(، والـــــ ــوجيز  ) ٣/٣٨٨(، واملـــــ ــدي يف الـــــ ، والواحـــــ
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  :الـــــرتجـــــــــــيــــح 
ــذين زعــم أن يؤتامهــا يف اآلخــرة ، دل عليــه ســياق اآليــات الكرميــة ،       ــده ال ــه وول ــه مال ــراجح أن املعنــى �رث وال

ذهب إليه النحـاس خـالف قـول السـلف ، وإن كـان معنـاه صـحيحاً ، لكـن         وحديث خبابٍ الصحيح ، وما  ٣ 

 .قول السلف أقرب وأقوى داللة ، والعلم عند ا تعاىل 

************************** 
ــة  ، وابن ) ٢/٤٢٢(، والزخمشري ) ٣/٣٧٢(، والبغوي ) ٣/٣١٢(، والسمعا�ي ) ٣/١٩٤(، والوسيط ) ٢/٦٨٨(  عطيـــ
وابن جزئ ، )٦/٢٦٥(أبي حيان ، و) ٢/٣٩(، والبيضاوي ) ٢١/٢١٣(، والرازي ) ٥/٢٦١(، وابن اجلوزي ) ١١/٥٤( 
 .وغريهم  ) ١٦/١٦٢(، وابن عاشور ) ٣/٣٨٥(، والشنقيطي ) ٣/١٤٣(، وابن كثري ) ٣/٩( 
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 ]. ٩٧/مريم[ چڀڀ  ڀ  ٺٺ   ٺ  ٺ  ٿ   ٿٿٹ ٹ  چ
 . ، وبيان الراجح    چٿٿچيف قوله تعاىل ) اللُّد( بيان معنى : مسألة 

 ٣ . )١(عن احلق عوجاً: قال ؛ عن أبي صاحل ، مساعيل إعن ،  روى سفيان":قال النحاس رمحه ا 

 .)٢(الظامل الذي ال يستقيم: د لُاألَ: وقال جماهد
 .)٣(مالص: د اللُّ: وقال احلسن 

 ٦ : وأ�شد ، )٤(ويدعي الباطل، هو الذي ال يقبل احلق : وقال أبو عبيدة 

 .)٥(قالغْذا م دلُأَ وخصيماً     وليناً إن حتت األحجار حداً
 .)٦(بالعني) الق عم( ويروى 

 ٩ . )٧(" صفحتا العنق فكأ�ه متثيل: واللديدان ، أحسن هذه األقوال األول : قال أبو جعفر 

************************** 
 ) . ٣/١٤٧(، وذكره ابن كثري ) ١/١٩٠(أخرجه الثوري  )١(
 ٠) ٥/٥٤٦(الدر : ، وينظر ) ١٦/١٣٣(أخرجه الطربي  )٢(
، ولــيس يف ) ٥/٥٤٦(، وابــن أبــي حــامت وغــريه ، حكــاه الســيوطي يف الــدر ) ١٦/١٣٤(طــربي مــن طــرق عنــه أخرجــه ال )٣(

 .املطبوع من تفسري ابن أبي حامت
 ) .٢/١٣(جماز القرآن  )٤(
 ) .٣٠٧٥)(علق (، ولسان العرب ) ٦٧٤)(علق (وهو يف العني ) عدي بن ربيعة  ( البيت ملُهلهِل  )٥(
 .   هه عما يريدكن صرفُموذلك إذا مل ي، حة العنق فْأي ص، دد للالشديد ا: األلد  )٦(
 ، ومعناه شديد اخلصومة ) ٤٤٩) (لد(، واملفردات ) ٨٧١) (لد(ينظر العني  
 ٠) ٤/٣٦٧،٣٦٦(معا�ي القرآن  )٧(
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 : الــــــــدراســــــــــــــــــــــة 
س ، ذكر النحاس رمحه ا أقوال أهل التفسري يف معنى اللَّـد ، وقـول جماهـد األلـد الظـامل هـو تفسـري ابـن عبـا         

أ�ـه الـذي ال   : األلد الظلوم ،  وأما قول أبي عبيـدة  : قوما ظلمة ، وقال ابن زيد : فأخرج عنه الطربي أ�ه قال  ٣ 

 .)١(جدال بالباطل : يقبل احلق ويدعي بالباطل ، فيوافق قول قتادة 
وكـل تلـك    بإ�ـذارهم  ،  وهذه األقوال وإن كا�ت تدل يف عمومها على ما اتصف به أولئك الذين أمـر الـنيب   

الصفات متحققة فيهم ، من اخلصومة الشديدة ، والعوجِ عن احلق ، واجلدلِ بالباطل ، إال أن منها ماهو تفسري  ٦ 

، " عوجـاً عـن احلـق    :" ، واختـار النحـاس أن أحسـنها قـول أبـي صـاحل        )٢( باللفظ ، وأكثرهـا تفسـري بـالالزم   
 .)٣(واختاره ابن كثري 

يد اخلصـومة بالباطـل ، وسـاق آثـار السـلف املتقدمـة حتـت هـذا املعنـى ،          وذهب الطربي إىل أن املعنـى شـد   ٩ 

     �  �ې  ې  چ ، وقولـه سـبحا�ه   ] ٢٠٤/البقرة[چڇڇچ وهذا املعنى يشهد له القرآن الكريم يف كقوله تعاىل

ــه اللغــة ،   ] ٨٥/الزخــرف[ چ�    �  �  �  �� ـــاأللَد الســيء " أي شــديد اخلصــومة ، وتشــهد ل ف
 ١٢ .)٥( ، وهذا قول عامة أهل التفسري واللغة)٤("يد اخلصومة ، العسر اال�قياداخللقِ الشد

************************** 
 ) .٣/١٤(، وأخرج عبد الرزاق قول قتادة وحده ) ١٣٤، ١٦/١٣٣(جامع البيان  )١(
 ) .١١/١٦٢(اجلامع ألحكام القرآن . ال السلف املذكورة هنا ، ومل يعرج على قول أبي صاحل ذكر القرطيب أقو )٢(
 ) .٣/١٤٧(تفسري القرآن العظيم  )٣(
 ) .٨٧١) (لد( العني  )٤(

، والســمعا�ي ) ٦/٢٣٤(، والــثعليب ) ٣/٣٤٧(، والزجــاج ) ٢٣٤(، وابــن قتيبــة ) ٢/٣٢٣(مقاتــل : وينظــر غــري مــا ذكــر  )٥(
ــوزي ) ١١/٦٠(، وابـــــن عطيـــــة ) ٢/٤٢٥(، الزخمشـــــري ) ٣/٣٧٤(، والبغـــــوي ) ٣/٣١٧(       ،) ٥/٢٦٧(، وابـــــن اجلـــ
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  :الـــــرتجـــــــــــيــــح 
والقــول الــراجح قــول اجلمهــور ، ملناســبته للفــظ اآليــة الكــر ميــة ، وداللــة القــرآن عليــه يف مواضــع أخــرى ، وأ�ــه  

قدماً هذا القول معتمداً على قول أهل اللغـة ، ثـم ذكـر    املوافق ملعنى الكلمة لغة ، وقد ذكر األلوسي األقوال  م ٣ 

، وهـو صـحيح ألهنـم إذا كـا�وا ذوي خصـومة شـديدة كـا�وا        )١(وكل ذلك تفسري بـالالزم  : بقية األقوال ، وقال 
فجاراً وظلمة ، وعوجاً ، وجمادلني بالباطل ، وغريها من الصفات اليت تلزم من اتصافهم باخلصومة الشـديدة ،  

 ٦ .م وا أعل

************************** 
ــرازي   ــو الســعود  )٣/٤٧(، والنســفي ) ٢/٤١(، والبيضــاوي ) ٢١/٢١٩(وال ، ) ٣/٣٩٧(، والشــوكا�ي ) ٥/٢٨٤(، وأب
 .وغريهم ) ١٦/١٧٧(، وابن عاشور ) ٤/٣٩٨(والشنقيطي  

 . )١٦/١٤٤(روح املعا�ي  )١(
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  (*)سورة طــــــــه
  ] .١٣/طه [ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻٹ ٹ چ 

 ٣ .وتوجيهها چٱ ٻچذكر القراءات الواردة يف قوله تعاىل : مسألة 

 وقرأ سـائر الكـوفيني     چٱ  ٻچ  قرأ أهل املدينة وأبو عمرو وعاصم والكسائي ": قال النحاس رمحه ا ، 
 : هنا أوىل من جهتني  چٱ  ٻچ إال أن  ، واملعنى واحد ،)١( چاختَرَ�اك  وأَ�َّاچ 
 ٦ .أ�ه أشبه باخلط :  إحدامها -

وعلـى  ] ١١،١٢/طـه  [ چ�  �     � *      � چ أ�ه أوىل بنسق الكالم لقوله جل وعـز  :  والثا�ية -
 .)٢("هذا النسق جرت املخاطبة 

 ٩ :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

************************** 
سورتي طه واأل�بياء ليس هلما تفسـري  يف معـا�ي القـرآن للنحـاس ، وقـد �بـه احملقـق علـى هـذا مطلـع  تفسـري سـورة احلـج               *
 )  .٤/٣٧١. (وذكر أ�ه ال يدري أكتب النحاس تفسريا هلما ففقد ؟ أو أ�ه مل يكتب  
 چٹ ٿ  ٿ  ٿ   ٹ   چ  �ص يف تفسري قوله تعاىل أما أ�ه مفقود فنعم ، وأما أ�ه مل يكتب فال ، ألن النحاس قد  
املعــا�ي ، فاملعتمــد أ�ــه حييــل       ، وهو يريد أ�ه ذكرها يف كتاب) ٣/٣٣٤(على أ�ه قد ذكر شيئا مما قيل فيها ، اإلعراب ] ١٥/طه[

 .عليه 
 . وقد أخذت ما وقفت عليه من مسائل هاتني السورتني من كتب النحاس األخرى  
، ) ١٥٠(، والتيسـري  ) ٤١٧(اهـد أن القـراءة األوىل قـراءة عامـة القـراء السـبعة  ، والثا�يـة قـراءة محـزة وحـده           ذكر ابن جم )١(
 ) .٣٨٢(واالحتاف  
 ) .٣/٣٣٣(إعراب القرآن  )٢(
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  كمــا ذكــر النحــاس ، ولكــل منــهما وجــه مــن النظــر ، ومهــا يؤديــان معنــى يف هــذه الكلمــة وجهــان مــن القــراءة 
ــها لنســق الكــالم       ــر أهنــا أوىل ملشــاهبتها للخــط ، وموافقت ــور وذك ــراءة اجلمه ــار النحــاس ق ، )١(واحــداً ، واخت

 ٣              �چ  وتوجيهها أهنا إخبار من ا جل وعال عن �فسه محال على مـا قبلـه مـن لفـظ التوحيـد يف قولـه تعـاىل       

 ] .١٤/طه[چپ  پ  پ  چ ويف قوله تعاىل بعد] ١٢/طه[ چ�  �
وأما قراءة محزة فوجهها اإلتيان هبما على لفظ التعظيم  يف الضمري والفعل ، والتقـدير إمـا علـى رد الكـالم إىل     

 ٦ .)٢( �ودي ، أي �ودي أَ�َّا اخرت�اك ، وإما على تقدير بأ�ا اخرت�اك فاستمع

 : ــيــــح الـــــرتجـــــــــ
أهـل العلـم بـالقرآن مـع     مـن  إهنما قراءتان قد قرأ بكل واحدة منـهما قـراء   :" أن يقال والراجح كما قال الطربي 

 ٩ .)٣(" وتأويل الكالم �ودي أ�ا اخرت�اك، فيه  فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب الصواب، اتفاق معنييهما

************************** 
 ) . ٢/٣٩١(واختارها أبو عبيد و�قله  السمرقندي كاملقر له  )١(
ــر  )٢( ــراء  : ينظــ ــا�ي للفــ ــاج ) ٢/١٧٦(املعــ ــه  ) ٣/٣٥٢(، والزجــ ــن خالويــ ــة البــ ــة ) ٢٤٠(، واحلجــ ــن زجنلــ ــة البــ          ، واحلجــ
، ) ٢/٥٨٨(، وإبــــراز املعــــا�ي ) ٢/١١٩(، وإمــــالء مــــا مــــن بــــه الــــرمحن  ) ١١/٦٧(، واحملــــرر البــــن عطيــــة ) ٤٥٢( 
 ) .٣٨٢(واإلحتاف  
 ) .١٦/١٤٧(جامع البيان  )٣(
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 ].١٥/طه[ چٹ ٿ  ٿ  ٿ   ٹچ    ٹ ٹ
 .أهو من اخلفاء أم من الظهور ؟    چٹچف يف ذكر االختال: مسألة 

 ٣ : وعن سعيد بن جبري روايتان ، مما قيل فيها  وقد ذكر�ا شيئاً، آية مشكلة  ":قال النحاس رمحه ا 

قـال حـدثنا حممـد بـن سـهل      ،  )١(قال حدثنا يوسـف بـن عـدي   ، ما حدثناه احلسن بن الفرج بغزة :  إحدامها
: قـال  ، بفـتح اهلمـزة   ) أَخفيهـا  ٹ     ( عن سعيد بن جبري أ�ـه قـرأ  ، ابن إياس  وهو )٣(اءقَعن وِ،  )٢(الكويف

عـن حممـد بـن سـهل     ، عن الكسـائي  ، وقد رواها أبو عبيد ، )٤(وليس هلذه الرواية طريق غري هذا، ظهرها أُ ٦ 

 عن عطاء بن ، عن الثوري ،  )٦(وأجود من هذا اإلسناد ما رواه حييى القطان،  )٥(هذ
************************** 

 ) .هـ ٢٣٢( ل مصر ، ثقة ، مات سنة يوسف بن عدي بن زريق التيمي ، أبو يعقوب الكويف ، �زي )١(
 ) .١٠٩٤(، التقريب ) ٣٢/٤٣٨(، هتذيب الكمال ) ٢٨٠(الثقات  
)٢( حممد بن سهل الكويف ، راوية الكميت ، روى عن وِقاء ، وعنه الكسائي ، مل يذكروا فيه جرحاً وال تعديال. 
 ) .٩/٥١(، والثقات ) ٧/٢٧٧(، اجلرح والتعديل ) ١/١٠٨(التاريخ الكبري  
، والصـواب  ) ٧/٢٤١٩(، وابـن أبـي حـامت    ) ١٦/١٤٩(وهـو خطـأ  ، وكـذلك عنـد الطـربي      ) ورقـاء  ( وقع يف اإلعـراب   )٣(
 : ، وكتب الرجال ، وهو ) ٢/١٧٦(املثبت كما عند الفراء 
     . وِقاء بن إياس األسدي ، الكويف ، لني احلديث ، مات بعد املائة  
 ).١٠٣٦(، التقريب ) ٣٠/٤٥٥(يب الكمال ، هتذ) ٩/٤٩(اجلرح والتعديل  
 ، ) ٧/٢٤١٩(، وابن أبي حامت ) ١٦/١٤٩(أخرجها الطربي من طريق حممد بن سهل هذا  )٤(
 ) .١١/١٨٢(، وأبو بكر  بن األ�باري كما عند القرطيب ) ٢/١٦٧(ومن طريق الكسائي أخرجها الفراء  )٥(
 ) .هـ ١٩٨( متقن حافظ  إمام قدوة  ، مات سنة حييى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي ، ثقة  )٦(
 .وغريها ) ١٠٥٥(، التقريب ) ٣١/٣٢٩(، هتذيب الكمال ) ٧/٦١١(الثقات  
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 . )٢( بضم اهلمزة چٹ   ٹ چعن سعيد بن جبري أ�ه قرأ،  )١( بئالسا
ــيقــال خ: قــال أبــو جعفــر  ولــيس ، أخفــاه إذا أظهــره : وقــد حكــي أ�ــه يقــال ، خفيــه إذا أظهــره ي ى الشــيءفَ

 ٣ . باملعروف 

ه معنا: وقد قال ، خفيها عدل إىل هذا القول أُورأيت علي بن سليمان ملا أشكل عليه معنى : قال أبو جعفر 
 . كمعنى أخفيها أي أظهرها

فكيـف �ـرد القـراءة الصـحيحة     ، خفيهـا قـراءة شـاذة    ليس املعنى علـى أظهرهـا وال سـيما وأَ   : قال أبو جعفر  ٦ 

ودل آتيـه علـى آتـي    ، ويكون التقدير أن السـاعة آتيـة أكـاد آتـي هبـا     ، ومعنى الضم أوىل ؟ الشائعة إىل الشاذة 
أخفـى           وهذا معنى صحيح ألن ا جـل وعـز قـد    ،  اءعلى االبتد    چٹچثم قال جل وعز ، هبا 

وال ، عنـده مبـهم    اإل�سان ليكـون اإل�سـان يعمـل واألمـر     والساعة اليت ميوت فيها، الساعة اليت هي يوم القيامة  ٩ 

 .يؤخر التوبة 
ام وأن يكـون مل  جيوز أن يكـون قـ  ، كاد زيد يقوم : أل�ك إذا قلت ، خفيها أي أقارب ذلك أكاد أُ: وقيل املعنى 

لتجـزى   إن املعنى أن الساعة آتيـة  : وقيل، ودل على أ�ه قد أخفاها بداللة غري هذه على هذا اجلواب ، يقم  ١٢ 

 . )٣(املعنى أقم الصالة لذكري لتجزى كل �فس مبا تسعى: كل �فس مبا تسعى وقيل 
************************** 

 ) .هـ ١٣٦( عطاء بن السائب بن مالك الثقفي ، صدوق اختلط ، مات سنة  )١(
 .وغريها ) ٦٧٨(، التقريب ) ٢٠/٨٦(، هتذيب الكمال ) ٦/٣٣٢(اجلرح والتعديل  

هــذا املوافــق ملــا عليــه عامــة القــراء واملفســرين ، وهبــذا الروايــة عضــد الطــربي موافقــة ســعيد للجمهــور ، فقــد أخرجهــا   و )٢(
 ) ١٦/١٥٠(من طريق سفيان به ، ومن طريق ابن فضيل ، عن عطاء به  

 ) .٣/٣٣٤(إعراب القرآن  )٣(
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 :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 
يف هـذه املسـألة مـن اخـتالف مـبين علـى أوجـه القـراءة فيهـا ، ففيهـا قراءتـان             ذكر النحاس رمحه ا مـا ورد 

وهــذا قــراءة عمــوم قــراء املســلمني ، والقــراءة األخــرى     چٹچالقــراءة الصــحيحة املشــهورة بضــم اهلمــزة يف   ٣ 

أشـكل  ، وقد قال بقراءة سـعيد هـذه بعـض أهـل اللغـة ملـا       )أَخفيها (املنسوبة إىل سعيد بن جبري بفتح اهلمزة 
 . )١(أظهرها )أَخفيها (عليهم معنى قراءة الصحيحة الثابتة ،  وذهبوا إىل أن معنى 

، وذكر أن الروايـة األثبـت تـدل علـى موافقتـه للجمهـور،       )٢(بيّن النحاس شذوذ القراءة املنسوبة إىل سعيد وقد ٦ 

، وهو قول ابن عباس وغريه مـن   ى، أي أخفي وقوعها لئال يطلع عليها غري معناه أكاد أخفيهاذكروا أن الذين 
 . )٣(السلف واخللف 

مـن  أن ا تعـاىل خاطـب العـرب مبـا تعـرف      : ، ووجهـه  )٤( ) مـن �فسـي  ٹ   ٹ ( وجاء يف بعض القراءة ٩ 

 كدت : " سنن كالمها ، واملعروف عنهم أن أحدهم إذا أراد املبالغة يف خرب يخفيه يقول 
************************** 

اج شــيخه اآلخــر ، فــذكر أن قــراءة ســعيد وهــو قــول علــي بــن ســليمان األخفــش الصــغري شــيخ النحــاس ، وبــه قــال الزجــ  )١(
، وحكـاه عنـه ابـن اجلـوزي  وجعلـه      )٣/٣٥٢(معـا�ي القـرآن وإعرابـه    . أَبين يف املعنـى ، ألن معنـى أَخفيهـا هنـا أظهرهـا       
 ، ) ٥/٢٧٦(آخر األقوال ، زاد املسري  
 ).١٦/١٥٠.(خالفها  ستجيز القراءة هبا خلالفها قراءة احلجة اليت ال جيوزيال  وذكر الطربي أ�ه  )٢(
ــن جــبري  واحلســن          )٣( ــو صــاحل  وســعيد ب ــادة  وأب ــاس وجماهــد وقت ــن عب ــه اب ــال ب      ،) ١/٣٩٤(تفســري جماهــد  : ينظــر . ق
 ) .١٥٠،  ١٦/١٤٩(، والطربي ) ٣/١٦(، وعبد الرزاق ) ٢/٣٢٦(ومقاتل   
 ل السلف املشار إليه يف اهلامش السابق ،تنسب البن مسعود وأبي رضي ا عنهما، وهي قراءة تفسريية موافقة لقو )٤(
 ) .٧/٢٤١٩(، وابن أبي حامت ) ٢/١٧٦(، والفراء ) ٢/٢٣٦(، مقاتل ) ١/٣٩٥(تفسري جماهد : ينظر   
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   ، فخاطبــهم مبــا قــد" قــدرت أخفيــه عــن �فســي أخفيتــه  وأخفيــه عــن �فســي مــن شــدة استســراري بــه ، ولــ
     ، وأشــاروا إىل األقـــوال )١(جــرى بــه اســتعماهلم ومـــنطقهم ، وهبــذا وجهــه غـــري واحــد مــن أهـــل التفســري         

توجيـه معـا�ي   غلـب املعـروف عنـد املخـاطبني بـه ، وال جيـوز       إىل غـري األ للكالم توجيه األخرى ، وتُعقب بأ�ه  ٣ 

ــالم ا إىل  ــك ، ك ــع ذل ــه    م ــا علي ــه لظــاهر الكــالم ، ومل ــلخمالفت ــدل   تأوي ــوا  الســلف ، ف ــا ذهب ــى خطــأ م       عل
 .)٢(إليه

 ٦ : الـــــرتجـــــــــــيــــح 

) أكـاد  ( على معناها املعروف من كـالم العـرب ، وأن     چٹچوبالنظر يف هذه األقوال ظهر يل أن الراجح أن 
 تعاىل أهبم وقت الساعة فلم يطلع عليه  أحـداً ، حتـى   على معناها من مقاربة الشيء دون وقوعه ، وأن ا

أ�ه كاد خيفي وقوعها ولكنه مل خيفها بل أخرب أهنا واقعة دون اإلخبار بوقت ذلك ، وهـذا القـول يوافـق ظـاهر      ٩ 

 .   )٣(القرآن وسياقه ، وقول السلف ، ولغة العرب 
************************** 

ــان   )١( ــامع البيـ ــر )١٦/١٥١(جـ ــمرقندي : ، وينظـ ــنني   ) ٢/٣٩٢(السـ ــي زمـ ــن أبـ ــثعليب ) ٣/١١٢(، وابـ ، ) ٦/٢٤١(،  والـ
ــمعا�) ٣/٢٠٣(والواحـــدي   ــوي ) ٣/٣٢٤(ي ، والسـ ــة ) ٢/٤٢٩(، والزخمشـــري ) ٤/٥(، والبغـ ) ١١/٦٨(، وابـــن عطيـ
ــاوي  ، ) ١٨٥ -١١/١٨٢(، والقرطيب ) ٢/٢٩٥(، والعز ) ٢٢/١٩(،  والرازي ) ٥/٢٧٥(، وابن اجلوزي   والبيضــــــــــــــ
ــان  ) ٤/٤٤(  ــو حيـ ــثري  ) ٦/٢٨٨(، وأبـ ــن كـ ــني ) ٣/١٥٢(، وابـ ــعود  ) ٤٠٧(، واجلاللـ ــو السـ ــوك) ٦/٨(، وأبـ ا�ي ، والشـ
 ). ١٦/٢٠١(، وابن عاشور ) ٥/١٤٨(، والسعدي ) ٣/٤٠٤( 

        ، )١١/٦٨(، وابــــن عطيــــة  ) ٣/٥(والبغــــوي ) ٣/٣٢٤(، وبنحــــوه  أجــــاب الســــمعا�ي   ) ١٦/١٥٣(جــــامع البيــــان   )٢(
 ) .٢٢/٢٠(والرازي  
 ) .١٢،  ٣/١١(التسهيل البن جزئ : ينظر  )٣(
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 ] .٥٢/طه[ چپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ   ٹ ٹ
 .چپ  پ  ڀ  ڀ  ڀچذكر أقوال أهل التفسري يف قوله تعاىل : ة مسأل

 ٣ :يف معناه ثالثة أقوال  " :قال النحاس رمحه ا 

 .)١(ينساه  ال يضله ربي وال: أي ، أ�ه �عت لكتاب :  واحداًذكر أبو إسحاق منها  -
 چ�  �  �  �چ ن قولـه  لك مهأي ال ي چپ  پ  ڀچثم ابتدأ فقال ، أ�ه قد مت الكالم :  والقول الثا�ي

 ٦ .  )٢(وال ينسى شيئا] ١٠/السجدة[

شـيء   فاملعنى ال يضل عنه علـم ، أخرب ا جل وعز أ�ه ال حيتاج إىل كتاب : أشبهها باملعنى والقول الثالث 
 .وال ينسى علمه منها ، وال معرفتها ، من األشياء 

ال يضــيعه ربــي وال : أي  چڀ    يضــلپ پٻ  پ چوعاصــم اجلحــدري  )٣(وقــرأ احلســن وقتــادة وعيســى ٩ 

 .)٤(" ينساه
************************** 

ــه    )١( ــرآن وإعرابـ ــا�ي القـ ــاج  ، معـ ــو الزجـ ــر ) ٣/٣٥٩(هـ ــراء : ، وينظـ ــل  ) ٢/١٨١(الفـ ــري مقاتـ ــن) ٢/٣٣١(، وتفسـ      ، وابـ
، وقــول الزجـــاج  ) يضَـــل ( وحيمــل علـــى قــراءة    ) ١١/٢٠٨(، والقـــرطيب ) ٥/٢٩٢(وابــن اجلــوزي    ، ) ١١/٨٠(عطية  
 .موافق لقول اجلمهور  
ــد    )٢( ــه مت الكــالم عن ــاب ( أي أ� ــن عطيــ     ) كت ــده ، وحكــاه اب ــا بع ــم اســتأ�ف مب ــرطيب ) ١١/٨٠(ة ، ث ، ) ١١/٢٠٨(، والق
 ) .٦/٣٠٩(واستظهره أبو حيان  
 ) .هـ ١٥٦( عيسى بن عمر األسدي اهلمدا�ي ، الكويف القارئ ، ثقة ، مات سنة  )٣(
 .وغريها )٧٦٩(، التقريب ) ٧/١٩٩(، والسري ) ٢٣/١١(هتذيب الكمال  
 ).٣٨٣(ألول على قراء ضم الياء ، وينظر اإلحتاف ، وهذا املعنى يعود إىل القول ا) ٣/٣٤٠(إعراب القرآن  )٤(
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 :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 
ذكــر أهــل اللغــة أن العــرب تقــول للشــيء إذا كــان ممــا ينفلــت وينتقــل عــن مكا�ــه أضــللته ، أي أضــعته ، وإذا     

 ٣ .)١(ضللَته وضللته : أخطأت الشيء الثابت موضعه كالدار واملكان قلت 

ى يوافق ما ذهب إليه النحاس واستحسنه ، فاملعنى أن ا تعاىل ال يضل ، أي ال يغيب عنه علـم  وهذا املعن
شيء من األشياء وال خيطئه ، وال ينسى ، أي ال يرتك فعل ما فعلُه حكمـة وصـواب ، جـل وعـال ، فكلـه يف      

فع مـا قـد يتـوهم مـن االحتيـاج      بعد ذكر الكتاب لـد  چپ  پ  ڀ  ڀ  ڀچعلْم ا تعاىل ، والتذييل بقوله تعاىل  ٦ 

إىل الكتاب حلفظ ما خيشى ضياعه وفواته ، فبين اُ تعاىل أ�ـه منـزه عـن ذلـك ، وهـذا الـذي دل عليـه قـول         
 .)٢(عامة املفسرين ودارت عباراهتم حوله 

 ٩ ال يضـل ربـي الكتـاب وال   :أي  چيضـل  چ وأما القول الذي حكاه عن شيخه الزجـاج فإمنـا وجهـه علـى قـراءة     

من قرأ بالفتح فمعناه ال يضل ، أي ال يضل عن ربـي ، وإذا ضـممت اليـاء فمعنـاه     :" ينساه ، ألن الزجاج قال 
  .)٣("ال يوجد ربي ضاال عنها 

************************** 
 ) .٣/٣٥٩(، والزجاج ) ١٦/١٧٣(، وبنحوه قال الطربي ) ٢/١٨١(معا�ي القرآن  )١(
، وابـــن أبـــي ) ٢/٤٠٢(، والســـمرقندي ) ٣/٣٥٩(، والزجـــاج )١٦/١٧٣(، والطـــربي ) ٢/١٨١(وهـــو اختيـــار الفـــراء  )٢(
، والراغــــب يف ) ٣/٣٣٤(، والســـمعا�ي  ) ٣/٢٠٩(لواحـــدي يف الوســـيط   ، وا) ٦/٢٤٧(، والـــثعليب  ) ٣/١١٧(زمـــنني   
ــن عطيــــة  ) ٣/١٠(والبغــــوي ) ١/٢٩٨(مفرداتــــه   ، ) ٢/٣٠١(، والعــــز ) ٥/٢٩٢(، وابــــن اجلــــوزي  ) ١١/٨٠(، وابــ
ــرطيب   ــثري  ) ١١/٢٠٨(والقـــ ــن كـــ ــعود  ) ٣/١٦٣(، وابـــ ــي الســـ ــوكا�ي ) ٦/٢١(، وأبـــ ــي ) ٣/٤١٥(، والشـــ ، واأللوســـ
 ) .  ١٦/٢٣٥(ن عاشور ، واب) ١٦/٢٠٤( 
 ) .٣/٣٥٩(معا�ي القرآن وإعرابه  )٣(
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 .فقوله يوافق قول عامة املفسرين ، وأن الكالم عن ا تعاىل 
 : الـــــرتجـــــــــــيــــح 

فهوم مـن ظـاهر السـياق ، ويوافـق مـا ذكـره أهـل اللغـة يف يضـل ، وال          والذي اختاره النحاس هو األظهر أل�ه امل ٣ 

 . )١(يرتك الظاهر إال بدليل صارف ، وا أعلم 
************************** 

 ) . ٢٠٥،  ١٦/٢٠٤(ينظر ما ذكره األلوسي يف مناقشة األقوال  )١(
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 ] .٥٨/طه[ چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ   ٹچ  ٹ ٹ
 .وبيان الراجح  چٹ ٹچاختالف عبارة املفسرين يف معنى : مسألة 

معنـاه  : قيـل  ، أشهر وأعـرف   والكسر،  )١(بضم السني چٹچكوفيون قرأ ال " :قال النحاس رمحه ا تعاىل  ٣ 

٢( وى ذلك املكانس(. 
واء جلـس يف سـ  : وأصـله مـن قولـك    ، وهـو قـول حسـن    ،  وعـدلٌ  وى �صـف وأهل التفسري على أن معنى سـ 

ڤ  ڤ  ڤ  چ  ويف احلـديث عـن الـنيب    ، ه كل شـيء أعدلـُ   ووسطُ، ويف سواها ، أي يف وسطها ، الدار  ٦ 

 :  قال زهري،   )٣( أي عدال ] ١٤٣/البقرة [ چڤ
 .)٤(" واءى بيننا فيها السوِسي         أرو�ا خطة ال ضيم فيها 

 ٩ :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

هذا احلرف فيه قراءتان على ما ذكر النحاس ، ومها لغتان تدالن علـى معنـى واحـد ، وأمـا املعنـى فـذكر       
عنى سوى ذلك املكان ، يعـين غـريه ، واستحسـن أن املعنـى �َصـف عـدلٌ ، وهـو قـول السـلف ،          امل: أ�ه قيل 

ــد   ــن جماهـ ــنم:"فعـ ــادة  "  فا بينـــهمصـ ــال قتـ ــادالً :"، وقـ ــك   عـ ــا وبينـ ــى   " بيننـ ــد معنـ ــن زيـ  ١٢               ، وأضـــاف ابـ

************************** 
ــو عمــرو والكســائى     )١( ــافع وأب ــن كــثري و� ــرأ اب ــن عــامر وعاصــم ومحــزة  بضــم   الســني ، كســر بفق ــرأ اب ــن .  هاوق      الســبعة الب
 ) .١٥١(لتيسري ، وا) ٤١٨(جماهد  
 ) .١١/٢١٢(، والقرطيب ) ٢٢/٦٣(�سب هذا القول إىل الكليب ، ذكره الرازي  )٢(
 ) .٤٨٨٧(البخاري ك التفسري ح  )٣(
 .وبعضه خمتلف ) ١/٣٣٤(، والبيت يف أشعار الشعراء الستة اجلاهليني لألعلم الشنتمري ) ٣/٣٥٤(إعراب القرآن  )٤(
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، يـب بعـض ذلـك عـن بعـض      ال يكـون صـوب وال شـيء فيغ   ، ني للنـاس مـا فيـه    بتَي مكا�ا مستوياً :"آخر وهو 
، وكله متقارب وصحيح ، وعليـه  )٢("وسطاً بني الفريقني :" ، وقال أبو عبيدة وابن قتيبة   )١("رىحني ي مستوٍ

 ٣ )٣(مجاهري املفسرين وأهل اللغة 

 : الـــــرتجـــــــــــيــــح 
 .سلف ، وهو البني يف اللغة والراجح هذا القول أل�ه الذي دل عليه السياق ، واتفقت عليه عبارات مجهور ال

************************** 
ــا   )١( ــر يف خترجيهـ ــري جم: ينظـ ــد تفسـ ــرزاق  ) ١/٣٩٨(اهـ ــد الـ ــربي ) ٣/١٧(، وعبـ ــامت   ) ١٦/١٧٦(، والطـ ــي حـ ــن أبـ ، وابـ
 ).٥/٥٨٤(، والدر) ٧/٢٤٢٦( 
 ) . ٢٣٧(، وتفسري الغريب البن قتيبة ) ٢/٢٠(ااز ألبي عبيدة  )٢(
) ١/٤٢١(، وغريــب القــرآن للسجســتا�ي ) ١٦/١٧٦(، والطــربي ) ٢/١٨١(، والفــراء ) ٢/٣٣٢(تفســري مقاتــل : ينظــر  )٣(
ــه   ) ٢/٤٠٣(، والســمرقندي   ــن خالوي ــثعليب ) ٢٤١(، واحلجــة الب ــان يف ) ٣/٣٣٦(، والســمعا�ي ) ٦/٢٤٩(، وال ، والتبي
، والقــرطيب ) ٢/٣٠١(، والعــز ) ٢٢/٦٢(، والــرازي ) ٥/٢٩٤(، وزاد املســري ) ٢٨٨(تفســري الغريــب للــهائم املصــري     
ــهيل ) ١١/٢١٢(  ــر ) ٣/١٥(، والتسـ ــثري  ، وا) ٦/٣١٤(، والبحـ ــن كـ ــوكا�ي ) ٣/١٦٤(بـ ــي ) ٣/٤١٧(، والشـ ، واأللوسـ
 ).١٦/٢٤٦(، وابن عاشور ) ٤/٤٣٣(، والشنقيطي ) ١٦/٢١٧( 
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 ].٨٢/طه[ چگ  ڳ  ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱٹ ٹ چ 
 . چڱ  ڱچاختالف املفسرين يف قوله تعاىل : مسألة 

 أي   چگ  ڳ  ڳ   ڳچ كنا �سمع يف قوله جل وعز : قال وكيع ، عن سفيان  ":قال النحاس رمحه ا ٣ 

وهـذا  ، )١(مـات علـى ذلـك      چڱڱچ،  صلى وصام چڱ  ڱ چ ، أي بعد الشرك  چڳ چ، من الشرك  
 . أحسن ما قيل يف اآلية 

 ٦ .)٢( " وعليه عقاباً علم أن لذلك ثواباً  چڱ  ڱ  چ: وقال الفراء 

 :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 
ذكر النحاس هنا قولني ألهل التفسري ، ورجـح أن األحسـن أ�ـه مـن مـات علـى اإلميـان والعمـل الصـاحل ، وهـو           

ــال      مع ــذي أخرجــه الطــربي ق ــاس ال ــن عب ــول اب ــى ق ــه    )٣("مل يشــك :" ن ــه بقول نيــاره وب ــن أجــل أن  :" واخت  ٩  م

ــى هــدى      ــتقامة عل ــو االس ــداء ه ــل الصــاحل      ، االهت ــان والعم ــه اإلمي ــد مجع ــه إال وق ــى لالســتقامة علي      وال معن
  املـراد منـه االسـتمرار علـى    ن ، وذكـر الـرازي أ   )٤("فمن فعل ذلك وثبـت عليـه فـال شـك يف اهتدائـه     ، والتوبة 

وميـوت  ، إذ املهتـدي يف احلـال ال يكفيـه ذلـك يف الفـوز بالنجـاة حتـى يسـتمر عليـه يف املسـتقبل           ، تلك الطريقة  ١٢ 

************************** 
ــمرقندي   )١( ــره السـ ــربي   ) ٢/٤٠٧(ذكـ ــادة ، الطـ ــال قتـ ــه قـ ــوه    ) ١٦/١٩٤(، وبـ ــاس حنـ ــن عبـ ــن ابـ ــمرقندي عـ ــر السـ ، وذكـ
 ) .٦/٢٥٦(، وحكاه الثعليب عن قتادة وسفيان ) ٢/٤٠٧( 
 ) .٢/١٨٨(، وقول الفراء يف معا�يه ) ٣/٥٣(إعراب القرآن  )٢(
 ) .٥/٥٩١(، وينظر الدر ) ٧/٢٤٣٠(، وابن أبي حامت ) ١٦/١٩٤(الطربي  )٣(
 ) .١٦/١٩٥(جامع البيان  )٤(
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وكلمـة ثـم للرتاخـي يف هـذه اآليـة      ،  ]٣٠/فصـلت [ چٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ  ويؤكده قوله تعاىل، عليه 
اإلتيـان بالتوبـة واإلميـان والعمـل الصـاحل ممـا قـد        : فكأ�ـه تعـاىل قـال    ، قتني بل لتباين الو، وليست لتباين املرتبتني 

، ومعنـاه   )١(واالسـتمرار عليـه      ،إمنـا الصـعوبة يف املداومـة علـى ذلـك      ، يتفق لكل أحد وال صعوبة يف ذلك  ٣ 

 .)٢(يوافق ما اختاره النحاس وأكثر املفسرين 
 .)٤(هل التفسري ٌ من أوبعض ،)٣(وقول الفراء قال به بعض السلف 

 ٦ : الـــــرتجـــــــــــيــــح 

أحسن هـذه األقـوال إن شـاء    والقول األول  :"والراجح أن ما اختاره النحاس أوىل هذه األقوال ، قال القرطيب 
 وهو كما قال  )١(" وإليه يرجع سائرها، ا ،. 

************************** 
 ) .٨٥،  ٢٢/٨٤(التفسري الكبري  )١(
، والواحـــدي يف الـــوجيز ) ٦/٢٥٦(، وقدمـــه الـــثعليب ) ٣/١٢٢(، وابـــن أبـــي زمـــنني ) ٣/٣٧٠(معـــا�ي الزجـــاج : ينظـــر  )٢(
، والــــرازي ) ٢/٤٤٣(، والزخمشــــري ) ٤/١٥(، والبغــــوي ) ١/٥٤١(، والراغــــب ) ٣/٣٤٦(، والســــمعا�ي ) ٢/٧٠١( 
ــاوي ) ١١/٢٣١(، والقــــرطيب ) ٢/٣٠٧(، والعــــز ) ٢٢/٨٥(  ، وابــــن جــــزئ ) ٣/٦٣(، والنســــفي ) ٤/٦٤(، والبيضــ
ــر ) ٣/١٦(  ــي ) ٦/٣٢٩(، والبحــ ــني ) ٤/٢٦٦(، والزركشــ ــوكا�ي ) ١/٤١٣(، واجلاللــ ــي ) ٣/٤٢٧(، والشــ ، واأللوســ
 ).١٦/٢٧٦(، وابن عاشور ) ٤/٤٨٨(، والشنقيطي ) ١٦/٢٤٠( 
ــوري ، ينظــر    )٣( ــهم الث ــرزاق    ) ١/١٩٥(تفســريه :من ــد ال ــد عب ــا عن ــيب ، أخرجــه الطــربي   ) ٣/٢٠(، والشــعيب ، كم ، والكل
ــاه عنــهم الواحــدي يف الوســيط    ) ١٦/١٩٥(  ــه        ) ٣/٢١٧(، وحك ــي صــاحل عن ــة أب ــاس يف رواي ــه قــول ابــن عب ، وذكــر أ�
 )٣/٢١٧. ( 
 ) .٢/٤٠٧(، وعنه السمرقندي ثم ساق بقية )  ٢/٣٣٦(جزم به مقاتل  )٤(
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 (*)سورة األ�بياء
 ] .٣/األ�بياء[ چٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ      ڦ  ڦٹ ٹ چ 

 ٣ . ذكر أقوال املفسرين وأهل اللغة يف معنى هذا اآلية : مسألة 

 :قال النحاس رمحه ا بعد أن ذكر أجوبة أهل اللغة 
ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ         ڱ  چ  وحذف القول مثل ، يقول الذين ظلموا : أن يكون التقدير : أحسنها  "

ــدل، )٢( ]٢٤-٢٣/الرعــد[ چں  ں    * ڤ  ڤ  ڦ      ڦ     چاجلــواب أن بعــده  يل علــى صــحة هــذا فال ٦ 

 . )٣(فهذا الذي قالوه چڦ
 :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

ويقول الذين ظلموا ، فهـذا القـول الـذي قـالوه هـو      : ذهب النحاس رمحه ا إىل أن تقدير الكالم  يف هذه اآلية  ٩ 

 ما أسروه يف أ�فسهم من قصد التشنيع على رسول ا  ،        النـاس عنـه بـدعوى أ�ـه بشـر ، ومثـل هـذا ورد

************************** 
 ) .٣/٤٢٧(، وتبعه الشوكا�ي ) ١١/٢٣١(اجلامع ألحكام القرآن  )٥(

ــه قــال يف قــول ا تعــاىل  هــذه الســورة كســابقتها فســرها النحــاس لكــن مل يعثــر علــى تفســريها ، ويــبني ذلــك     *    وحــرام{أ�
، وهــذا ) ٣/٣٨٢. (واآليــة مشـكلة ، وقـد ذكر�ـا فيهـا أقـواالً      ] : ٩٥/األ�بيـاء  [}علـى قريـة أهلكناهـا أهنـم ال يرجعـون      
 .يدل على أ�ه فسرها ، وليس كما قال حمقق معا�ي القرآن ، وقد أشرت إىل ذلك يف مطلع دراسة مسائل سورة طه  
 ) .٢/١٣٤(التسهيل . هلم سالم عليكم أي يقولون  )١(
 ).٣/٣٣٦(إعراب القرآن  )٢(
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ک  چ التقدير سائغ ، كما يف آية الرعد اليت ذكرها النحـاس ، وكمـا يف قولـه تعـاىل إخبـاراً عـن مقولـة املشـركني         

 ما �عبد هؤالء اآلهلة إال : ، أي يقول الكفار ] ٣/الزمر[ چک  گ  گ   گ     گ  ڳ
 ٣ .)٢(، وهذا مذهب أكثر املفسرين)١(ليقربو�ا إىل ا ويشفعوا لنا عنده 

  :الـــــرتجـــــــــــيــــح 

************************** 
 ).٤/٥١٤(، وفتح القدير للشوكا�ي ) ٣/١٩٠(التسهيل البن جزئ  )١(
) ٣/١٠٢(، والزخمشــري )  ٣/١٤٠(، وابــن أبــي زمــنني  ) ٣/٣٨٤(، واملعــا�ي للزجــاج ) ١٧/٢(تفســري الطــربي : ينظــر  )٢(
      ار إحيـــاء الـــرتاث العربـــي بـــريوت ، وســـتكون اإلحالـــة علـــى هـــذه النســـخة بقيـــةعبـــد الـــرزاق املهـــدي  ، �شـــر د/ ت  
ــرازي ) ٥/٣٣٨(، وابــن اجلــوزي ) ١١/١٢٣(وابــن عطيــة  البحث ،   ، وحكــى القــرطيب قــول النحــاس  ) ٢٢/١٢٢(، وال
ــوال    ــمن األقـ ــزئ  ) ١١/٢٦٩(ضـ ــن جـ ــان  ) ٣/٢٢(، وابـ ــي حيـ ــثري  ) ٦/٣٦٥(، وأبـ ــن كـ ــوكا) ٣/١٨١(، وابـ �ي ، والشـ
 ) .٤/٥٥٤(، والشنقيطي ) ١٧/١٤(، وابن عاشور ) ٥/٢٠٨(، والسعدي ) ١٧/٧(واأللوسي ) ٣/٤٤٧( 
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وهذا القول له وجه قوي ، ومن أحسن ما قيـل يف توجيـه اآليـة ، يقويـه سـياق اآليـة ، وأن لـه �ظـائر يف القـرآن          
 . جاء الكالم فيها على تقدير القول ، وا أعلم 

بعــد  مــا آتــاه ا أليــوب   : مســألة ] ٨٤/األ�بيــاء[ چڄ  ڄ    ڄ  ڃ   ڃ  ڃ     ڃ  چ  چ ٹ ٹچ ٣ 

 .البالء أكان إحياء ألهله ، أم آتاه ا غريهم ومثلهم معهم ؟
 ألهل التفسري يف معناه قوالن  ": قال النحاس رمحه ا : 

فـإن شـئت   ، قـد آتينـاك أهلـك يف اجلنـة      : قيـل أليـوب   : قاال ، عن جماهد وعكرمة بإسنادين صحيحني  ٦ 

، فرتكهــم ا جــل وعــز لــه يف اجلنــة : قــال جماهــد ، هم يف الــد�يا وإن شــئت آتينــاك، اآلخــرة  تركنــاهم لــك يف
 .)١(ويؤتي مثلهم يف الد�يا، يف اجلنة  فاختار أن يكو�وا له: وقال عكرمة ، وأعطاه مثلهم يف الد�يا 

فأحيـاهم ا جـل   ، امرأتـه   قد ماتوا إال كان أهل أيوب :  قال عبد ا بن مسعود : وقال الضحاك  ٩ 

 .)٢( وآتاه مثلهم معهم، وعز له 
 .)٣(" فأحيوا له وولد هلم مثلهم معهم، كان بنوه قد ماتوا : قال ، وعن ابن عباس رمحة ا عليه 

 ١٢ :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

 : أهل التفسري عامة على أن يف هذه اآلية قولني كما قال النحاس 

************************** 
ري أيـوب بـني أن يـرد عليـه أهلـه بأعيـاهنم وبـني        خـ :" ، وحكـى عـن عكرمـة خـالف هـذا قـال       ) ١٧/٧٢(أخرجه الطـربي   )١(
 ) .٣/٤٠١(ذكره السمعا�ي "  هم معهم فأعطي ذلكأن يعطى مثل أهله وأوالده فاختار أن يردوا بأعياهنم ومثل 
 ) .٥/٦٦٥(الدر : ، وينظر ) ٢/٤٣٧(، وحكاه السمرقندي ) ١٧/٧٢(أخرجه الطربي  )٢(

 ) .١٧/٧٢(، ورواية ابن عباس أخرجها الطربي ) ٣/٣٧٩(إعراب القرآن  )٣(
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اهد وعكرمة أن ا تعاىل آتاه أهله يف اجلنة ، ورزقه غريهم يف الد�يا ، وزاده رمحة وتفضـال  قول جم: فاألول 
 . مثلهم معهم يف الد�يا أيضاً 

قول ابن عباس وابن مسعود رضي ا عنهما أن ا أحيا له أهله وآتـاه مثلـهم معهـم يف الـد�يا، وبـه       :والثا�ي  ٣ 

 .)١(وجماهد يف رواية أخرى عنهقال غريمها من السلف كقتادة واحلسن 
ــه ظــاهر القــرآن   )٢(وعامــة املفســرين علــى هــذا القــول   ــهم علــى ذلــك أ� ــ، و ، ودليل  چڤ   ڤچ تعــاىله أن قولَ

كـل ذلـك يف   هم وأعطاه معهم مثلهم حياأاستجاب دعاءه ورمحه ، فيدل بظاهره على أ�ه تعاىل  ]٨٤/األ�بياء[ ٦ 

 . )٣(الد�يا
 . چڄ  ڄچيريد قوله تعاىل )٤("وهو ظاهر القرآن :" ، وقال كثر أ�ه قول األالبغوي  وذكر 

************************** 
 )٥/٦٥٤(، والدر ) ١٠/٣٢٤٥(حامت ، وابن أبي ) ٧٣،  ١٧/٧٢(، والطربي ) ٣/٢٧(تفسري عبد الرزاق : ينظر  )١(

         يف، وابـــن أبـــي زمـــنني ) ٢/٤٣٧(رقندي ، والســـم) ٣/٤٠١(، والزجـــاج ) ٢/٢٠٩(، والفـــراء )  ٢/٣٦٧(منـــهم مقاتـــل  )٢(
ــري ص   ــثعليب ) ٤/٩٤(تفســ ــوجيز  ) ٦/٢٩٩(، والــ ــدي يف الــ ــيط ) ٢/٧٢٢(، والواحــ ــمعا�ي )٣/٢٤٧(، والوســ ، والســ
، ) ٢٢/١٨٢(، والـــرازي ) ٥/٣٧٨(، وقدمـــه ابـــن اجلـــوزي   ) ٣/١٣١(، والزخمشـــري ) ٤/٤٥(، والبغـــوي ) ٣/٤٠٠( 
ــو حيــان ) ٣/٣١(، وابــن جــزئ ) ٣/٩٨(، والنســفي ) ١١/٣٢٦(، والقــرطيب ) ٢/٣٣٣(والعــز   ، وابــن ) ٦/٤٠٨(، وأب
ــثري   ــني ) ٣/١٩٩(كــ ــعود  ) ١/٤٢٩(، واجلاللــ ــو الســ ــوكا�ي ) ٦/٨١(، وأبــ ــي ) ٣/٤٢٧(، والشــ ، ) ١٧/٨١(، واأللوســ
 ) .١٧/١٢٨(، وابن عاشور ) ٤/٦٨١(، والشنقيطي ) ٥/٢٥٤(والسعدي  
 ) .٤/١٠٤(، والبيضاوي ) ١١/١٥٧(وذكر ابن عطية القولني دون ترجيح  

 ) .٦/٤٠٨(، والبحر احمليط ) ٢٢/١٨٢(، والرازي ) ٤/٤٥(، والبغوي ) ٦/٢٩٩(تفسري الثعليب : ينظر  )٣(
 ) .٤/٦٨١(، والشنقيطي ) ٦/٤٠٨(كذا قال أبو حيان ، و) ٤/٤٥(معامل التنزيل  )٤(
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  .)١(آتاه ا أهله يف الد�يا ومثلهم يف اآلخرة : وقيل 
  :الـــــرتجـــــــــــيــــح 

، أل�ـه ظـاهر    چڄ  ڄ چومثلهم معهم ، لقولـه تعـاىل   والراجح ما عليه مجاهري املفسرين من أن ا آتاه أهله  ٣ 

ة ، وردهـم إليـه يف الـد�يا يكـون أبلـغ يف الـذكرى للعابـدين ، والعـربة ألُويل         االستجابة والرمحـ ومقتضى ، القرآن 
 .أعلم ، وا األلباب

****************************** ٦ 
 
 
 ٩ 

 
 
 ١٢ 

 
 
 ١٥ 

 
 

************************** 
 ).٣/٢٧(وهو قول الكليب ، أخرجه عبد الرزاق  )٥(
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 ٣ 

 ] .٨٧/األ�بياء[ چک  ک   ک  ک  گ  ٹ ٹ چ 
  . ما قيل يف مغاضبة يو�س :  مسألة
 ٦ : النحاس رمحه ا قال 

، ورمبا أ�كر هـذا مـن ال يعـرف اللغـة     ، )١(مغاضبا لربه جل وعز: قال ، قد ذكر�ا عن سعيد بن جبري أ�ه  "
واملـؤمن  ، مـن أجلـك   : أي ، غضبت لـك  : كما تقول ، مغاضبا من أجل ربه : واملعنى ، وهذا قول صحيح 

ــز إذا عصـــي   ــول الـــنيب   ، يغضـــب  جـــل وعـ ــل اللغـــة يـــذهب إىل أن قـ ــر أهـ ــة وأكثـ رضـــي ا  لعائشـ ٩ 

فيكـون معنـى   ،  )٣(أي لقومـه  إذ ذهـب مغاضـباً  : وقـال الضـحاك   مـن هـذا ،    )٢()اشرتطي هلم الوالء (: عنها
   .)٤("إمنا غاضب بعض امللوك :  يلوق، هذا إ�ه غاضبهم لعصياهنم 

 ١٢ :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

 :ذكر أهل التفسري يف هذه اآلية أقواالً 

************************** 
 ) .١/٢٠٤(تفسري الثوري  )١(
 .وغريمها ) ١٥٠٤(، ومسلم يف ك العتق ح ) ٢٥٦٣(أخرجه البخاري يف ك املكاتب ح  )٢(
 ) .٥/٦٦٥(الدر ، وينظر ) ٨/٢٤٦٣(، وابن أبي حامت ) ١٧/٧٦(أخرجه الطربي  )٣(
 ) .٢/٦٣٥(، وحكاه األخفش يف معا�ي القرآن له ) ٣/٣٧٩(إعراب القرآن  )٤(



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ال أعـود إلـيهم   : مغاضبا لربه ، أي غضب ملا وعد ا قومـه العـذاب ثـم رفعـه عنـهم ، فقـال       : ة فقالت طائف
 . )١(كذابا، وهذا القول رواية أخرى عن ابن عباس واحلسن وغريمها 

 ٣ .)٢(واختاره الطربي ومجاعة 

، )٣(وغـريه  لقومه ، ويروى هذا القول عن الضحاك كما تقدم ، وبه قـال ابـن عبـاس     چگ چ: وقالت مجاعة 
 .واملراد أ�ه دعا قومه حتى برم منهم ، وشق عليه عصيا�ُهم ، فخرج مغاضباً هلم 

مغاضـبا ألجـل ربـه ، واملعنـى أ�ـه      : وليس املعنـى مـا ذكـره األولـون بـل املـراد       : وقالوا إجابة عن القول األول   ٦ 

روجه بغري أمـر عوتـب يف   غضب على قومه وهجرهم ملعصيتهم  تعاىل ووعدهم العذاب ، ولكن ملا كان خ
، وهذا ما اختاره النحاس ، وعليه حمـل قـول ابـن عبـاس ومـن وافقـه ، وهبـذا التوجيـه يكـون موافقـا           )٤(ذلك

للقول بأ�ـه خـرج مغاضـبا لقومـه املـروي عـن ابـن عبـاس وغـريه ، وبـه يصـبح القـوالن قـوالً واحـداً وأكثـر أهـل                  ٩ 

 .)٥(التفسري على هذا، أل�ه حسن صحيح ال اعرتاض عليه
************************** 

 ) .٧٧،  ١٧/٧٦(كوهب بن منبه والشعيب ، أخرجه عنهم الطربي  )٥(
، وكـأن  ) ٤٠٩ -٤٠٢(، وهـو اختيـار ابـن قتيبـة  يف تأويـل املشـكل       ) ١٧/٧٧(تفسـريه  " وهو أشبه بتأويـل اآليـة   : " قال  )١(
ذهـب مغاضـبا وأبـق عـن ربـه لـذ�ب مـن الـذ�وب الـيت مل يـذكرها ا لنـا يف كتابـه             :"ارة السعدي تشعر بذلك فإ�ـه قـال   عب 
 ).٥/٢٥٦(تفسريه " ، وال حاجة لنا إىل تعيينها  
 ) .١٧/٧٦(، والطربي ) ٣/١٥٨(تفسري عبد الرزاق : ينظر  )٢(
 ) .١١/٣٣٠(، والقرطيب ) ٢/٣٣٤(تفسري العز بن عبد السالم  )٣(
ــر  )٤( ــل  : ينظـ ــمرقندي ) ٣/٤٠٢(، والزجـــاج ) ٢/٣٦٧(تفســـري مقاتـ ــي زمـــنني   ) ٢/٤٣٨(، والسـ    ،) ٣/١٥٧(، وابـــن أبـ
، ) ٤/٤٧(، والبغــــوي ) ٣/٤٠٢(، والســــمعا�ي ) ٢/٤٨١(، ومكــــي يف مشــــكل إعــــراب القــــرآن  ) ٦/٣٠١(والــــثعليب  
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ألن مـن   كرهه كـثري مـن العلمـاء    هذا القولأن وتعقبوا القول األول بأ�ه ال يناسب مقام النبوة ، وذكر السمعا�ي 
، وذكـر الشـنقيطي رمحـه ا أن    )٢(، ورده الـرازي مـن وجـوه عـدة     )١( غضب ربه فقد ارتكب كبرية عظيمةأ

ــال   ــن قــ ــول مــ ــه : "قــ ــباً لربــ ــول األ   " مغاضــ ــى القــ ــى معنــ ــه علــ ــي محلــ ــل ينبغــ ــن أجــ ــباً مــ  ٣            ول ، أي مغاضــ

 .)٣(، وغري هذا ال يصح يف اآلية ...ربه 
 :الـــــرتجـــــــــــيــــح 

والراجح ما ذهب إليه مجهور أهل العلم ، ألن القرآن الكـريم مل يـبني ملـن كا�ـت هـذه املغاضـبة ، فحملـها علـى          ٦ 

يسلم من اعرتاض ، وفيه ما فيه مما ميس مقـام النبـوة ،   أهنا كا�ت لقومه أظهر ، وألن ما قيل يف الرأي اآلخر ال 
فقدم سبحا�ه ذكر مقام الرسالة ] ١٣٩/الصافات[ چژ  ڑ  ڑ    ک چويقَوي قول اجلمهور أن ا تعاىل قال 

، ولـو كا�ـت   ] ١٤٠/الصـافات [ چک  ک  گ  گ   گچ ثناء عليه ، قبل أن خيرب مبا وقع منه يف قولـه تعـاىل    ٩ 

************************** 
ــري   ــري ) ٣/١٣٢(والزخمشـ ــرازي ) ٥/٣٨١(، وزاد املسـ ــز ) ٢٢/١٨٥(، والـ ــرطيب ) ٢/٣٣٤(، والعـ ) ١١/٣٢٩(، والقـ
، ) ٣/٢٠١(، وابــن كــثري ) ٦/٤٠٩(، وأبــي حيــان ) ٣/٣١(، وابــن جــزئ ) ٣/٨٩(، والنســفي ) ٤/١٠٥(والبيضــاوي  
 ، والشنقيطي ) ١٧/٨٣(، واأللوسي ) ٣/٤٧٣(، والشوكا�ي ) ٦/٨٢(، وأبي السعود ) ١/٤٢٩(واجلاللني  
 ) .١٧/١٣٠(، وابن عاشور ) ٤/٦٨٣( 
 ).٣/٤٠٢(تفسريه  )١(

 ) . ١٨٦، ٢٢/١٨٥(التفسري الكبري  )٢(
 ) .٤/٦٨٤(أضواء البيان  )٣(
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فإ�ه ال يلزم منها اخلروج ، فأين يذهب من ا تعاىل ؟ ولكـن ملـا كا�ـت املغاضـبة لقومـه مل يكـن       املغاضبة لربه 
 .لصنيعهم ، وا تعاىل أعلم                      من املناسب أن يغاضبهم ويبقى معهم ، فخرج كارها

 ٣ .]٩٥/األ�بياء[ چچ  چ  چ   ڇ   ڇ  ڇ   ڇٹ ٹ چ

   .  چچ چ معنى قوله تعاىل :  مسألة
 :وقد ذكر�ا فيها أقواال ، واآلية مشكلة  ": قال النحاس رمحه ا تعاىل 

ابن    عن عكرمة عن،  )١(عن داود بن أبي هند، وغريه فمن أحسن ما قيل فيها وأجله ما رواه ابن عيينة  ٦ 

 .)٢( ال يتوبون: قال   چڇ  ڇ   ڇ چوجب : قال  چچ  چ  چ   ڇ  چ عباس رمحه ا يف قوله جل وعز
كمـا أن  ، )٣(ع منـه نـ ر ومظـ الشـيء ح  مروشـرحه أن معنـى حـ   ، ن من اللغـة  يواشتقاق هذا ب: قال أبو جعفر 

 ٩   فمعنـاه أ�ـه قـد ضـيق اخلـروج منـه ومنـع       ، مبعنـى واحـد    مرفإذا كان حـرام وحـ  ، يح ومل مينع منه بِأُ لَحمعنى أُ

   ألهنـا ، )٥(فقـد رده عليـه مجاعـة     )٤( زائـدة ) ال ( إن  :دفأمـا قـول أبـي عبيـ    ، فقد دخل يف باب احملظور هبذا 
************************** 

 ) .هـ ١٤٠( داود بن أبي هند دينار القشريي ، البصري ، ثقة متقن ، مات سنة  )١(
  ) .٣٠٩(، التقريب ) ٨/٤٦١(، هتذيب الكمال ) ٣/٤١١(اجلرح والتعديل  
، وعـن سـعيد بـن جـبري عـن ابـن عبـاس قـراء         ) ١٧/٨٦(الطـربي  "  راجـع وال يتـوب منـهم تائـب     ال يرجـع منـهم   :" و�صه  )٢(
 ) .٢/٢١١(، وقد أشار الفراء إىل قراءة ابن عباس يف هذه الكلمة ) ١٧/٨٦(الطربي . قال عزم } حرم{ 
 ) .١١٤) (حرم (، واملفردات ) ١٨٤) (حرم ( ينظر العني  )٣(
، وابـن اجلـوزي يف   ) ٢/٧٢٣(وفيـه �ظـر ملـا ذكـره النحـاس ، ومـن هـؤالء الواحـدي يف الـوجيز           وقد قال به بعض املفسـرين  )٤(
 ) .١/٣٥١(تذكره األريب  
 ) .١٧/٨٧(منهم الطربي  )٥(
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      أل�ـه إن ، أيضـا   ولـو كا�ـت زائـدة لكـان التأويـل بعيـداً      ، ال تزاد يف مثل هذا املوضع وال فيمـا يقـع فيـه إشـكال     
ــد�يا فهــذا مــا ال فائــدة فيــه     بــة ال وإن أراد التوبــة فالتو، أراد حــرام علــى قريــة أهلكناهــا أهنــم يرجعــون إىل ال

 ٣ .)١("حترم

 :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 
مـن ا      أي وجـب    چچ چ ذكر النحاس قول ابن عباس رضي ا عنهما يف معنى هذه اآلية وأن معنـى  

ةُ تعاىل عليهم أهنم ال يتوبون مما هم فيه حتى يسـتأصلهم العذاب أل�ه سبق يف قضاء ا هالكهم ، وتُبينـه روايـ   ٦ 

علـى أهـل قريـة       حـرام  :تأويل الكـالم  قد ذكر الطربي أن و ،أي  عزم  )٢( چحرمچسعيد بن جبري عنه قال 
ويـبني رمحـه ا أن     ،ويعملوا بالطاعة أن يتوبوا ويراجعوا اإلميان  هبآياتها وكفره عن سبيل اها ا بصدهأهلك
وعـزم منـا علـى    : مبعنى النفي ويكون معنى الكـالم  بل تكون ليست زائدة كما ذهب إليه أبو عبيد ،    چالچ ٩ 

، والقراءتـان تـدالن   )٣( �وجبـه  چحـرم چوكذلك إذا كان معنـى قولـه   ، قرية أهلكناها أن ال يرجعوا عن كفرهم 
كسـر  قـراءة  وومعناها واجـب ،  ضد احلالل من احلرام ت األلف اثبإفتح وعلى ما ذكر يف تفسريها ، فقراءة ال

، و مما يؤيـد أن  )٤(وحالل لٌوحرام وح    مروقيل مها لغتان ح، على قرية  عزم: معناها لف احلاء وحذف األ ١٢ 

************************** 
 ) .٣/٣٨٢(إعراب القرآن  )١(
زة وقـرأ محـ  ، بـاأللف   }ماوحـر {فقـرأ ابـن كـثري و�ـافع وأبـو عمـرو وابـن عـامر وحفـص عـن عاصـم             :" قال ابن جماهـد   )٢(
 ) .١/٤٣١(السبعة "  بكسر احلاء بغري ألف  }مروح{والكسائى وعاصم فى رواية أبى بكر   
 ) .١٧/٨٧(جامع البيان  )٣(

 ) .٤٧٠(، واحلجة البن زجنلة ) ٢٥١(احلجة ال بن خالويه : ينظر  )٤(



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ڦ  ڦ  ڄ ڄ  ڄ  ڄ   ڃ ڃ  ڃ        ڦ  ڦچ املعنى ال يتوبون وال يقبل منهم عمـل ، أن ا تعـاىل ذكـر قبلَـه    

توبـة وال يتقبـل منـه عمـل ، وال يرجـع      ، ثم ذكر ا يف هذه اآلية أن الكافر املُهلَك ال يوفـق ل ] ٩٤/األ�بياء[ چڃ
 ٣ .)٢(ما ورد فيها من قراءات أخرى ، ويؤيده)١(إىل الد�يا بعد هالكه ، وهذا الذي عليه أكثر أهل التفسري 

  :الـــــرتجـــــــــــيــــح 
ممـا يتَـوقى يف   �افية وأن املعنى ما تقدم عن مجاهري املفسرين هو األظهر ، ألن القول بالزيادة ) ال ( والقول بأن 

القرآن ، وإذا صح محل القول على ظاهره فهـو األقـوى ، وال معنـى للقـول بالزيـادة ، ويـرجح ذلـك سـباق اآليـة           ٦ 

 . وسياقها ، وا أعلم 
************************** 

، والســـــمعا�ي ) ٦/٣٠٦(، والـــــثعليب ) ٢/٤٤١(، والســـــمرقندي ) ٣/٤٠٤(، والزجـــــاج ) ١٧/٨٧(اختـــــاره الطـــــربي  )١(
     ، وابـــــن) ١١/١٦٣(، وابـــــن عطيـــــة ) ٣/١٣٥(، والزخمشـــــري ) ٤/٤٩(، والبغـــــوي ) ١٨٩(، والراغـــــب ) ٣/٤٠٧( 
، ) ٤/١٠٧(، والبيضــــاوي  ) ١١/٣٤٠(، والقــــرطيب ) ٢/٣٣٧(، والعــــز  ) ٢٢/١٩١(، والــــرازي ) ٥/٣٨٧(اجلــــوزي  
ــثري  ) ٦/٤١٣( ى القولني ، وأبو حيان ووجه اآلية عل) ٣/٣٢(، ، والتسهيل ) ٣/٩١( والنسفي   ــن كــــ ) ٣/٢٠٤(، وابــــ
ــد�يا    " واســتظهر أن املعنــى    ــة أهلكــوا أهنــم ال يرجعــون إىل ال    ، وهــذا يوافــق ظــاهر اللفــظ ، وأن ال  " قــدر علــى أهــل قري
 . وله تفصيل لطيف ) ١٧/١٤٥(، وابن عاشور ) ٥/٢٦٢(ليست زائدة ، والسعدي  
 ).١٦٣/ ١١(وكلها تدل على مذهب اجلمهور ) وحرم ( ، وفرقة أخرى ) وحرم (ت ذكر ابن عطية أن فرقة قرأ )٢(
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 چڎ ڌ  ڎ    ڍ  ڌ  چ  چ ڇ  ڇ ڇ  ڇ  ڍٹ ٹ چ
 .]١٠٥/األ�بياء[

 ٣ . يف املراد باألرض املذكورة يف هذه اآلية:  مسألة

ألن األرض الـيت يف الـد�يا قـد    ،  )١( أحسـن مـا قيـل فيـه أ�ـه يـراد هبـا أرض اجلنـة         ":ا  قال النحاس رمحـه 
 .)٢(" ورثها الصاحلون وغريهم

 ٦ : الــــــــــــدراســــــــــة 

 . )٣(وردت الرواية عن ابن عباس رضي ا عنهما وغريه من السلف أن األرض هنا اجلنة 
      �     �  �  �  �  �  �  �  �چ  ول املـؤمنني يف اآلخـرة   واستدلوا له مبـا أخـرب ا بـه مـن قـ     

ــر[ چ�  �  �  ��  �   �  � ــاىل  ] ٧٤/الزمـ ــه تعـ ک ک  گ    ک  ک*ژ  ژ  ڑچ، وبقولـ ٩ 

أرض الد�يا تكون هلـم  : ، وقالوا  چڎ چوالفردوس اجلنة ، وبقوله يف ختام اآلية ]    ١١، ١٠/املؤمنون[ چگ
 تكون إال هلم ، ويؤيده أهنا ذكرت يف السـياق بعـد البعـث واإلعـادة ، وهـذا ال      ولغريهم ، وأما أرض اجلنة فال

 ١٢ . )٤(إال يف اآلخرة ، وعلى هذا القول طائفة كبرية من املفسرين     يكون

************************** 
 .مراد النحاس رمحه ا أ�ه قد وردت أقوال أخرى يف ذلك ، لكنه اختار منها هذا القول  )١(
 ) .٣/٣٨٦(إعراب القرآن  )٢(
عنـه ، وهـو قـول سـعيد بـن جـبري وأبـي العاليـة          قول ابن عباس أخرجه الطـربي مـن طريـق علـي بـن أبـي طلحـة  وجماهـد         )٣(
 )١٧/١٠٤(وجماهد وابن زيد  
  ، وابن أبي زمنني ) ٢٥١(، وابن خالويه يف احلجة ) ٢/٤٤٥(، والسمرقندي ) ١٧/١٠٤(فهو اختيار الطربي   )٤(
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 .األرض هنا أرض الد�يا : وقال بعض املفسرين 
ن املراد هبـذا القـول بـين    ، فيكو)١(] ١٣٧/األعراف [ چڭۇ  ۇ  ۆ ۆ ۈ ۈٷ  ۋ  ۋ  ۅچ ودليلهم قوله تعاىل 

 ٣ . إسرائيل ألن هذه اآلية خرب عنهم ويشكل عليه أ�ه قد يرث األرض غريهم كما ورثوها 

ولفـظ هـذه اآليـة عـام ، وهـذا      : ودليلهم أيضاً أن األرض إذا أطلقت فاملراد هبـا أرضـنا الـيت �عرفهـا ، وقـالوا      
 .)٢(القه املتعارف عليه  خرب عن ما وقع هلم  ، واألصل بقاء الكالم على عمومه وإط

 ٦ .)٤(، واختاره بعض املفسرين )٣( أرض األمم الكافرة ترثها أمة حممد: وقيل 

************************** 
ــثعليب ) ٣/١٦٤(  ــوجيز  ) ٦/٣١٣(، والــ ــدي يف الــ ــمعا�ي ) ٢/٧٢٥(، والواحــ ــوي ) ٣/٤١٣(، والســ ، ) ٤/٥٢(، والبغــ
ــزاد     ــوزي يف ال ــن اجل ــذكرة ) ٥/٣٩٧(واب ــرازي واســتدل لــ   ) ١/٣٥٢(والت ــه ال ــر  ، وقدم ــا ذك ــرطيب ) ٢٢/١٩٩(ه مب ، والق
ــاوي ) ١١/٣٤٩(  ــفي ) ٤/١١١(، والبيضـــ ــان  ) ٣/٩٣(، والنســـ ــي حيـــ ــثري  ) ٦/٤١٩(، وأبـــ ــن كـــ ، ) ٣/٢١٠(، وابـــ
 ) .٥/٢٦٧(، والسعدي ) ١٧/١٠٤(، وذكر األلوسي أ�ه األوىل باملقام ) ٤٣١( واجلاللني  
 ، ) ٢/٣٤٠(، والعز مع تقدميه لقول اجلمهور ) ١١/١٧٠(وذكر بعض املفسرين األقوال دون ترجيح كابن عطية  
، وذكــره الطــربي ضـــمن مــا قيــل يف اآليـــة ومل ينســبه ألحـــد      ) ٣/٤٠٧" (وهــذا القــول أشـــبه   :" اختــاره الزجــاج وقـــال    )١(
 ) .٣/٤١٣(والسمعا�ي  ،) ٦/٣١٣(، وكذا الثعليب ) ١٧/١٠٥( 
، وابـن  ) ٢/٤٤٥(وقد ورد هـذا ضـمن أقـوال املفسـرين يف اآليـة ، وإن مل ينصـوا علـى رجحا�ـه ، فقـد ذكـره السـمرقندي             )٢(
 )٢٢/١٩٩(، والرازي ) ١١/١٧٠(عطية  
 ).١٧/١٠٥(وهي رواية عن ابن عباس أخرجها الطربي  )٣(
ابـن  ، ومـال إليـه   ) ٦/٨٨(وأبـو السـعود   ، ) ١١/١٧٠(قدمه ابن عطيـة  ، و) ٣/١٣٩(وهو اختيار الزخمشري يف الكشاف  )٤(
 ) . ١٧/١٦١(عاشور  
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 :  الـــــرتجـــــــــــيــــح
والراجح ما عليه مجهور املفسرين من أهنا أرض اجلنة لقوة دليله وسالمته مما اعرتض بـه علـى غـريه ، ولـيس     

 ٣   .، وا تعاىل أعلم هناك ما مينع من محل اآلية عليه 

************************** 
والرازي  ) ٤/٥٢(، والبغوي ) ٣/٤١٣(، والسمعا�ي)٦/٣١٣(وأشار هلذا القول بعض من تقدم من املفسرين منهم الثعليب  
 .مع ترجيح األول ) ٢٢/١٩٩( 
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 سورة احلج 
  ].٥/احلج[چں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ   ۀٹ ٹ  چ 

 ٣ . ذكر أقوال املفسرين يف املخلقة وغري املخلقة : مسألة 

 . )١( تامة وغري تامة: قال ، عن قتادة ، روى معمر  ":رمحه ا  النحاسقال 
وإذا قذفتـها قبـل ذلـك فهـي     ، ق الرابع كا�ـت خملقـة   النطفة والعلقة واملضغة فإذا �كست يف اخلل: قال الشعيب 
 ٦ . )٢( غري خملقة

 .)٣(السقط: غري خملقة : قال أبو العالية 
وهو مروي من طـرق شـتى    ع عن النيب ذا احلديث املرفوويبني ذلك ه، مصورة :  چڻ  چ: قال أبو جعفر

 ٩ مسعـت الـنيب  :  ابـن مسـعود يقـول   مسعـت  : قـال  ،  )٥(عن زيد بن وهب ،)٤(فمن طرقه ما رواه سلمة بن كهيل

************************** 
 ) .٦/١١(، وعبد بن محيد ،  الدر ) ١٧/١١٧(، والطربي ) ٣/٣٢(أخرجه عبد الرزاق  )١(
)    ٥/٤٠٦(، وهـــو قـــول ابـــن مســـعود ، زاد املســـري  ) ٦/١١(، وعبـــد بـــن محيـــد ، الـــدر ) ١٧/١١٦(أخرجـــه الطـــربي  )٢(
 .قبل أن تكون مضغة ها األرحام تقذف، ومعنى املقذوفة أي ) ٢٤٧(، وابن قتيبة ) ٢/٢١٥(وبه قال الفراء  

، وهــو قــول ابــن عبــاس وعكرمــة وجماهــد ، أخرجــه  ) ٦/١١(، وعبــد بــن محيــد ، الــدر ) ١٧/١١٧(الطــربي   أخرجــه )٣(
 ).٦/١٠(، وينظر الدر ) ٨/٢٤٧٥(ابن أبي حامت  
     .، وقيل غري ذلك ) هـ ١٢١(احلضرمي ، أبو حييى الكويف ، ثقة يتشيع ، مات سنة ل يهسلمة بن كُ )٤(
 .وغريها ) ٤٠٢(، التقريب ) ١١/٣١٣(ذيب الكمال ، هت) ٢/٢٢٦(تاريخ الدوري  
 .اجلهين ، خمضرم ، ثقة جليل ، مات بعد الثما�ني ، وقيل غريه زيد بن وهب  )٥(
 .وغريها ) ٣٥٦(، التقريب ) ٤/١٩٦(، سري أعالم النبالء ) ١٠/١١١(هتذيب الكمال  
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  ثـم يكـون علقـة أربعـني      ،جيمع خلق أحدكم يف بطن أمـه أربعـني يومـا    (: -وهو الصادق املصدوق  -يقول
، اكتـب عملـه وأجلـه ورزقـه     : فيقـول  ،  ثم يبعث ا جل وعز إليـه ملكـاً   ،ثم يكون مضغة أربعني يوماً، يوما 

 ٣ . أو سعيداً واكتبه شقياً

فيعمل بعمل أهل اجلنة حتى ما يكـون  ، والذي �فسي بيده إن الرجل ليعمل بعمل أهل السعادة :  قال عبد ا
 . )١() فيعمل بعمل أهل النار أو الشقاء فيدخل النار،  ثم يدركه الشقاء، بينه وبينها غري ذراع 

ن ا عز وجل قـد  إ (:  قال رسول ا : قال ، ه عن أ�س بن مالك جد، )٢(وروى عبيد ا بن أبي بكر ٦ 

فـإذا أراد ا جـل   ؟ أمضـغة  : أي رب ؟ أعلقـة  : أي رب ؟ أ�طفـة  : أي رب : فيقول ،  وكل بالرحم ملكاً
             ؟ فمـــا األجـــل   ؟ أشـــقي أم ســـعيد ؟  أذكـــر أم أ�ثـــى : يقـــول امللـــك  : قـــال ، وعـــز أن يقضـــي خلقهـــا   

 ٩ .فيكتب ذلك يف بطن أمه ؟ فما الرزق 

غـري خملقـة جمـت    : فإن قـال  ؟ خملقة أو غري خملقة : قال امللك ، ا وقعت النطفة يف الرحم إذ: )٣( قال علقمة
، اكتبـها مـن اللـوح احملفـوظ     : فيقـول   ؟ أشقي أم سعيد؟ أذكر أم أ�ثى : قال ، خملقة : وإن قال ، الرحم دماً
 ١٢ . )٤( "فال يزال العبد يعمل عليه حتى ميوت، فتها فيستنسخه فيجد ص

************************** 
 ) .٢٦٤٣(ح ، ومسلم يف ك القدر ) ٣٣٣٢(اري ، ك األ�بياء ، ح أخرجه البخ )١(
     .بن أ�س بن مالك ، أبو معاذ ، ثقة ، مات بعد املائة عبيد ا بن أبي بكر  )٢(
 .وغريها ) ٦٣٦(، التقريب ) ١٩/١٥(، هتذيب الكمال ) ٥/٦٥(ثقات ابن حبان  
 ) .٢٦٠(هو ابن وقاص الليثي املد�ي ، وقد تقدم ص  )٣(

 ) .٢٦٤٦(، ومسلم ك القدر ح ) ٣٣٣٣(خاري ، ك األ�بياء ح ، وحديث أ�س يف الب) ٣٧٧/ ٤(لقرآن معا�ي ا )٤(
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 :ــــــــــــدراســـــــــــة الـــــــــ
ذكر النحاس رمحه ا أقوال املفسرين يف معنى املخلقة ، واختار أهنا املصورة مستشهداً حبديث ابـن مسـعود   

  ٢(املخلقـة وغـري املخلقـة السـقط خملـوق وغـري خملـوق       : ، وقـال جماهـد والسـدي     )١(، وهو قول احلسـن( ، ٣ 

، وغري املخلقة الـيت تقـذفها األرحـام قبـل التصـوير و�فـخ       ..ي ومت خلقه ومعناه أن املخلقة ما صور منها اآلدم
، ويؤخذ على هذا القـول أن السـقط قـد يكـون يف طـور قـد مت فيهـا        )٣(الروح  ، وهو اختيار الطربي ومجاعة 

 ٦ گ چ خلقه ، فكيف يقال فيه أ�ه غري خملق ؟، ويؤخذ عليه عدم اتساقه مع �سق اآلية ، فـإن ا تعـاىل قـال    

ثم خلقناكم مـن مضـغة خملقـة ، وخلقنـاكم مـن مضـغة غـري        : ، وعلى هذا القول يكون املعنى  چگ  ڳ  ڳ
ہ  ہ  ہ   ه  ه  ه  چ خملقة ، وخطاب الناس هبذا فيه من التنـاقض مـا فيـه ، وأمـا احتجـاجهم بقولـه تعـاىل       

رحام ما يكون لستة أشهر ، ويقـره  وأن املعنى أن هناك ما ال يقره ا فيها ، فجوابه أ�ه يقر يف األ،  چه  ے   ٩ 

 .لتسعة أشهر ، وقد يقره أكثر من ذلك 
ألن السـقط حتـى لـو بعـد      چگگچ ومما جياب به عن هذا القول وأن السـقط غـري مـراد هنـا ، أن قولـه تعـاىل       

ملخلقـة  تشكيله وختطيطه مل خيلق ا منه إ�سا�اً من املخاطبني هبذا القول ، وظاهر القرآن يقتضي أن كال من ا ١٢ 

وغري املخلقة  خملوق منه بعض املخاطبني هبذه اآلية ، فيكون اخلطاب موجهاً إلـيهم وتكـون احلجـة أبلـغ فيـه ،      
 .وأما السقط فما احلجة عليهم فيه ؟ 

************************** 
 .) ٥/٤٠٧(ذكره ابن اجلوزي أيضا يف زاد املسري  )١(
 ).٥/٤٠٧(وقول السدي ذكره ابن اجلوزي يف زاد املسري ،  )١٧/١١٧(قول جماهد أخرجه الطربي  )٢(
 ) .٥/٢٧٤(، والسعدي ) ٢/٢١٥(، وبه قال الفراء ) ١٧/١١٧(جامع البيان  )٣(
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وإذ قـد جعلـت املضـغة مـن مبـادئ اخللـق ، تعـني أن كـال الوصـفني الزمـان للمضـغة ، فـال             : قال ابـن عاشـور   
 .)١(غري املخلقة بأهنا اليت مل يكمل خلقها فسقطت يستقيم تفسري من فسر 

أظهر األقوال يف ذلك ، أن املراد باملخلقة ما هو كامـل اخللقـة سـامل مـن العيـوب ، وغـري املخلقـة مـا كـان فيـه           و ٣ 

شــيء مــن ذلــك ، وعليــه تفــاوت النــاس يف خلقهــم ، وصــورهم ،  وطــوهلم ، وقصــرهم ، ومتــامهم ، و�قصــهم 
بع التخليق حتى متامه ، وما كان غري خملق ، مل يبلغ ذلك التمام ، وينسب هـذا القـول   والتضعيف يدل على تتا

 ٦ .، ويسلم مما اعرتض به على سابقه )٢(البن عباس وقتادة والضحاك ، وهو قول مجاعة من أهل التفسري

 :الـــــرتجـــــــــــيــــح 
ه لسـياق اآليـة ، ومقتضـى اخلطـاب ، وبـه تكـون       والراجح القـول بـأن املـراد تـام اخللـق و�ـاقص اخللـق ، ملوافقتـ        

لنظهـر لكـم إذا تـأملتم دلـيال واضـحاً      : فإن معناه عند أهل هذا القـول   چۀ   ۀ چ احلجة أبلغ ، والبيان أظهر ٩ 

على إمكان اإلحياء بعد املوت ، وملوافقته اللغة وجريا�ه على أسـلوهبا ، وسـالمته ممـا اعـرتض بـه علـى غـريه        
أعلم  من األقوال ، وا. 

************************** 
 ) .١٧/١٩٨(التحرير والتنوير  )١(
،   ) ٣/١٤٥(، واختــــاره الزخمشــــري ) ٤/٥٥(، والبغــــوي ) ٣/٤١٩(، وقدمــــه الســــمعا�ي ) ٣/٤١٢(اختــــاره الزجــــاج  )٢(
ــة      ــن عطي ــول اب ــه ق ــرازي ) ١١/١٧٧(ويقــرب من ، والنســفي ) ٢/٨٣(، والبيضــاوي ) ١٢/٩(، والقــرطيب ) ٢٣/٨(، وال
ــني ) ٣/٩٦(  ــين          ) ٤٣٣(، واجلالل ــول وب ــذا الق ــار ه ــا أخــذ عليهــا ، واخت ــوال ، وم ــد أورد حجــج األق ، والشــنقيطي وق
 ) .١٧/١٩٩(، وكذا ابن عاشور ) ٢٥ -٥/٢١( وجاهته  
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ے    هہ  ه  ه  ه ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ٹں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ڱڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱ   ڳ  ڳچ ٹ ٹ
 ] .١١/احلج[ چے   ۓ   ۓ

 ٣ .  چڱ  ڱچ يف بيان معنى احلرف يف قوله تعاىل : مسألة 

 ١(على شك : روى ابن أبي جنيح عن جماهد قال :" قال النحاس رمحه ا( . 
    علــى حــرف طريقــة الــدين ، أي لــيس داخــال فيــه بكليتــه ، وبــني هــذا :  اللغــة وحقيقتــه يف: قــال أبــو جعفــر 
 ــه جــلَّ وعــز ــال   چں  ڻ  ڻ  ٹں چبقول ــال  چۀ  ۀ     ہچاســتقر ، : ق  ٦  چہ  ہ  ہچعــذاب  أو مصــيبةٌ  : ق

 .)٢(ارتد كافراً : قال 
 :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

اهد يف معنى احلرف وأ�ه الشك ، وبين حقيقته يف اللغة بأن ذلـك يرجـع إىل أ�ـه    ذكر النحاس رمحه ا قول جم ٩ 

واإل�سـان يكـون علـى حـرف مـن      " ليس داخال يف الدين بكليته ، وذكر أهل اللغة أن حـرف الشـيء طرفـه ،    
يعبـده بلسـا�ه    هو املنافق" ، وعن احلسن ) ٣("أمره كأ�ه ينتظر ويتوقع ، فإن رأى ما حيب ، وإال مال إىل غريها

 ١٢ . )٥(" على وجه واحد ، ومذهب واحد :" ، وقيل )٤("دون قلبه 

 والقول األول أوىل وأ�سب باآلية ، ألن من عناهم ا هبذه اآلية ليسوا على وجه واحد بل يتقلبون 
************************** 

 ) .١٧/١٢٢(أخرجه الطربي  )١(

 ).٣/٤١٤(وقد أخذه من شيخه الزجاج وأسنده وحرره ) ٤/٣٨٣(معا�ي القرآن  )٢(
 ).١١٤) (حرف ( ملفردات ، وا) ١٨٣) (حرف ( العني  )٣(
 ) .٧/١٠(، والثعليب ) ٣/١٧٣(، وابن أبي زمنني ) ٢/٤٥٠(ذكره السمرقندي  )٤(
 ) .٣٦(وتأويل املشكل ) ٢٨٤(قاله ابن قتيبة يف تفسري الغريب  )٥(
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 حبسب احلـال الـيت تكـون هلـم ، فالـذي يعبـد ا علـى حـرف قلـق يف دينـه علـى غـري ثبـات وطمأ�ينـة ، فهـو               
كالقائم على طرف الشيء يكون قدمه ضعيفاً غـري مسـتقر ، بـل مضـطرب يضـعف قيامـه ، قـد يقـع يف أحـد          
اجلهتني ، فالشاك يف دينه يعبد ا علـى حـرف أل�ـه لـيس علـى يقـني يف وعـده ووعيـده ، خبـالف املـؤمن أل�ـه             ٣ 

ة السـياق ظـاهرة يف   يعبده على يقني وبصرية ، ومل يكن علـى حـرف يسـقط عنـه بـأد�ى شـيء يصـيبه ، وداللـ        
ن الرجل يقـدم املدينـة ، فـإن    كا ":قال ،  ، ويوضحه ما يف الصحيح من حديث ابن عباس )١(هذا املعنى 

هذا ديـن  : هذا دين صاحل ، وأن مل تلد امرأته ومل تنتج خيلُه ، قال : ولدت امرأته غالماً و�تجت خيلُه ، قال  ٦ 

، ففيه �ظر ، ألن املنافق يف احلقيقة على الكفر ، وليس مييل قلبه ، وأما قول احلسن أهنا يف املنافق  )٢("سوء 
إىل اإلسالم حبال ، فهو على الكفر ، ال يتغري حاله تبعاً ملا يعرض له ، إمنا يسـترت باإلسـالم ويـبطن الكفـر، فهـو      

 ٩ .، وا أعلم )٣(على وجه واحد ، واختيار النحاس هو الذي عليه عامة املفسرين 

 :ـــــــــيــــح الـــــرتجــ
وما ذهب إليه النحاس هو األصح واألقوى يف معنـى اآليـة ، دل عليـه السـياق ، وبينتـه السـنة ، وجـاء علـى         

 ١٢ .األصل املعروف يف اللغة ، وا أعلم 

************************** 
 ) .٣/٤٩٦(، والشوكا�ي ) ٣/٤٢٣(، والسمعا�ي ) ٣/٢٦١(الوسيط للواحدي : ينظر  )١(
 ).٨/٤٤٢(، وينظر الفتح ) ٤٧٤٢( البخاري ك التفسري ح )٢(
، والســـمعا�ي ) ٣/٤١٤(، والزجـــاج ) ١٧/١٢٢(والطـــربي ، ) ٢/٤٦(، جمـــاز القـــرآن ) ٢/٢١٦(الفـــراء : ينظـــر أيضـــاً  )٣(
،    ) ٥/٤١١(، وابــــن اجلــــوزي  ) ١١/١٨١(وابــــن عطيــــة   ،) ٣/١٤٧(والزخمشــــري ، ) ٤/٥٦(، والبغــــوي ) ٣/٣٢٤( 
ــرازي   ــرطيب ) ٢٣/١٢(والـ ــان  ) ١١/١٨(، والقـ ــو حيـ ــثري  ) ٦/٤٣٢(، وأبـ ــن كـ ــامسي ) ٣/٢١٩(، وابـ )  ١٢/١١(، والقـ
 ).٤/١٠(، وذكر املاوردي كل ما قيل يف اآلية ) ١٧/٢١٢(، وابن عاشور ) ٥/٢٧٩(والسعدي  
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  �  �   �  �  �  �    �  �  �  �   �  �  �  �  �  �  � �  �چ  ٹ ٹ
 ] .١٥/احلج[ چ�  �       �

 ٣ . ختالف يف معنى النصر اال: مسألة 

 . چ�چالضمري يف قوله تعاىل االختالف يف مرجع : مسألة 
 هذه االية مشكلة وفيها قوالن  :"قال النحاس رمحه ا:  

 ٦  �  �  � �  �چ :قـال  ، عـن ابـن عبـاس    ، )١(عـن التميمـي  ، عن أبي إسـحاق  ، روى سفيان  -

: أي  چ�  �چســقف بيتــه   : أي  چ�  �  چ حببــل: أي  چ�  �چ  حممــداً:يعــين  چ�  �
 .)٢(ليختنق

 ٩ من كان يظن أن لن ينصر ا حممـداً : ومعناه ، )٣(وهذا قول أكثر أهل التفسري منهم الضحاك : قال أبو جعفر 

  ؟ فليجهد جهده فلينظر هل ينفعه ذلك شيئا، ويظهر دينه على الدين كله.  
   �  � �  �چيقول يف قوله تعاىل  )٥(عطاء مسعت: قال  )٤(أن طلحة بن عمرو:  والقول االخر

************************** 
 ).٦/١٥(، والدر) ١٧/١٢٥(، والطربي ، ويف بعضها ينصر ، والبعض يرزق ) ٣/٣٣(أخرجها عبد الرزاق  )١(
 .، ويقال أربِد التميمي املفسر ، روى عن ابن عباس ، وعنه أبو إسحاق السبيعي ، صدوق  هو أربِدة )٢(
 ) .١٢٢(، التقريب ) ٢/٣١٠(، هتذيب الكمال ) ٤/٥٢(ثقات ابن حبان  
 ) .٦/١٥(الدر . أخرجها عبد بن محيد وابن املنذر  )٣(
 ) .هـ ١٥٢(مرتوك ، مات سنة : ل ابن حجرطلحة بن عمرو بن عثمان احلضرمي ، املكي ، ضعفه األئمة ، قا )٤(
 ) .٤٦٤(، التقريب ) ١٣/٤٢٧(، هتذيب الكمال ) ١/٣٨٢٣(كتاب اروحني البن حبان  
 ) .هـ ١١٤(عطاء بن أبي رباح  القرشي ، املكي ، ثقة فقيه فاضل ، مات سنة  )٥(



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

فلينظـر هـل ينفعـه ذلـك أو     ، إىل مسـاء بيتـه   : أي    چ�  � �  �چأن لن يرزقه ا :  چ�  �  �
 .؟يأتيه برزق 

 ٣  .)١(أي أن لن يرزقه ا: قال  چ�  �  �  �  � �  �چوروى ابن أبي جنيج عن جماهد

أرض : وحكـى أهـل اللغـة أ�ـه يقـال      ، يف اللغة وهو قـول أبـي عبيـدة   وهذا القول أيضا معروف : قال أبو جعفر 
 .)٢( ممطورة: أي ، منصورة 

٦ .)٣(حممدا أي يرزقه يف الد�يا   وروى عن ابن عباس من كان يظن أن لن ينصر ا 

 : وقال غريه 
أتبـع   ثـم ، ألن ا جل وعز ذكر قوما يعبدو�ـه علـى حـرف     األوىل أن تكون اهلاء تعود على النيب  

خـرة مـن سـين عطايـاه فليمـدد      على حممد وأمته وال يرزقهم يف اآلذلك هذه االية يف قوم يظنون أن ا ال يوسع  ٩ 

 . الستعجال ذلك ظإذا اغتا، حببل إىل مساء فوقه إما سقف بيته أو غريه 
 :وقال النحاس أيضاً 

فمـن أحسـن مـا قيـل فيهـا أن       قد تكلم النحويون يف معنى هـذه اآليـة ، ويف بيـان مـا أشـكل منـها ،       "  ١٢ 

 ، وأ�ه يتهيأ له أن يقطع النصر الذي أوتيه ،  من كان يظن أن لن ينصر ا جل وعز حممداً : املعنى 

************************** 
 ) .٦٧٧(، التقريب ) ٢٠/٦٩(، هتذيب الكمال ) ٦/٣٣٠(اجلرح والتعديل  
 ) .٦/١٥(الدر : ، وينظر ) ١٧/١٢٧(أخرجه الطربي  )١(
 ) .٣٦٠(، و�قله ابن قتيبة عنه يف تأويل املشكل قوالً آخر يف تفسريها ) ٢/٤٦(جماز القرآن  )٢(
 ) .٦/١٥(الدر املنثور : ، وينظر ) ١٧/١٢٦(الطربي  )٣(
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 .)١(..فليمدد بسبب إىل السماء فليطلب حيلة يصل هبا إىل السماء ثم ليقطع النصر إن هتيأ له 
 :ــــــــــــــدراســـــــــــة الـــــــ

 ٣ :لنحاس رمحه ا هذه املسألة يف كتاب معا�ي القرآن وذكر فيها قولني ألهل العلم أورد ا

، أل�ه املعنى املتبادر عند إطالق كلمة النصـر ، والضـمري    أن النصر هنا إظهار الدين ومتكني النيب  :األول 
 . يعود على النيب 

سـألة ، واسـتدل الختيـاره ذلـك بالسـياق ألن      كما أوردته يف خامتة امل )٢(وقد استحسنه النحاس يف اإلعراب  ٦ 

السياق قبله يف ذكر من كان يعبد ا على حرف ثم أردف بذكر دخول املؤمنني اجلنة ، ثم جـاءت هـذه اآليـة    
يف �فـر مـن أسـد     اهلـ و�زللتهكم بالذين يظنـون أن ا تعـاىل ال ينصـر �بيـه وال يظهـر دينـه ، ويؤيـده مـا قيـل مـن           

ــ: قــالوا ، وغطفــان  ا خنــاف أال ينصــر حممــد فينقطــع الــذي بيننــا وبــني حلفائنــا مــن اليهــود فــال جيريو�ــا وال    إ� ٩ 

 .)٤(، وهو قول أكثر املفسرين وأهل اللغة )٣(يأوو�ا

************************** 
 ) .٣/٣٩٣(إعراب القرآن  )١(
 ) .٣/٣٩٣(إعراب القرآن  )٢(
 ) .١٧/١٢٨(، والطربي ) ٣/٣٧٩(تل يف تفسري ذكره مقا )٣(
ــراء ) ٩٦٤(، والعــــني للخيــــل ) ٣/٣٧٩(تفســــري مقاتــــل : ينظــــر  )٤( ، والطــــربي ) ٢٤٨(، وابــــن قتيبــــة ) ٢/٢١٨(، والفــ
ــا�ي ) ٣/٤٢٦(، والســـــــمعا�ي ) ٣/٢٦٢(، والواحـــــــدي ) ٣/٤١٧(، والزجـــــــاج ) ١٧/١٢٨(  ،     ) ٢/٧٥٤(، والكرمـــــ
، ) ١٢/٢١(، والقـــرطيب ) ٢٣/١٥(، والـــرازي ) ١١/١٨٣(، وابـــن عطيـــة ) ٣/١٤٨(شـــري ، والزخم) ٤/٥٧(والبغـــوي  
ــاوي   ــفي ) ٢/٨٥(والبيضــــ ــان  ) ٣/٩٥(، والنســــ ــي حيــــ ــثري  ) ٦/٤٣٤(، وأبــــ ــن كــــ ــوكا�ي ) ٣/٢٢٠(، وابــــ ، والشــــ
 ) .٥/٥٠(، والشنقيطي ) ١٧/١٢٦(، واأللوسي ) ٣/٤٩٧( 
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 :  والقول الثا�ي
قــول أبــي عبيــدة ومــن وافقــه أن النصــر مبعنــى الــرزق ، ولــه وجــه يف اللغــة كمــا ذكــر النحــاس ، لكنــه  

بق ، ألن السياق ال يسعفه ، وألن املتبادر من النصر إذا أطلق فال ينصـرف إليـه ،   مرجوح يف مقابل القول السا ٣ 

 . وإمنا ينصرف إىل معنى الغلبة والظهور على ما هو قول اجلمهور 
 : يف هذه اآلية  والفرع الثا�ي

 ٦ : ؟ وفيها قوالن    چ�چعلى من تعود اهلاء يف قوله تعاىل 

 .)١(يار أكثر أهل التفسري تبعاً للقول األول يف سابقتها، وهو اخت تعود على النيب  :األول 
، وحجتـهم أ�ـه مل جيـر ذكـر للـنيب      والنصـر مبعنـى الـرزق     چ  � �  �چيف قوله ) من ( تعود على : الثا�ي 
  ، لَةفيما تقدم من الكالم ، فال معنى لعود الضمري عليه٩ .)٢( واختاره أبو عبيدة وق 

 : الـــــرتجـــــــــــيــــح
وبعد عـرض قـويل النحـاس رمحـه ا يف كتابيـه املعـا�ي واإلعـراب يظهـر أن األرجـح أن املـراد بالنصـر الظهـور             

ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       چ والتمكني ، لداللة آيات أخـرى مـن القـرآن الكـريم علـى ذلـك كقولـه تعـاىل          ١٢ 

أل�ه املتبـادر عنـد إطـالق كلمـة النصـر ،      ، ولداللة سياق ما قبلها من اآليات ، و] ٥١/غافر[ چڤ  ڦ  ڦ  
 . وعليه عامة املفسرين  
 ١٥                       وقول ابن عباس وأصحابه أوىل وأظهر يف املعنى وأبلغ يف التهكم ، فإن: " قال ابن كثري رمحه ا 

************************** 
 ).٦/٤٣٤(ر احمليط ، والبح) ١١/١٨٤(، واحملرر ) ١٧/١٢٨(الطربي  )١(
 ) .٣/٣٧(، واختاره  ابن جزئ باحلجة املذكورة ) ٢٤٨(، وأشار إليه  ابن قتيبة ) ٢/٤٦(ااز  )٢(
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 ان ذلك غائظه من كان يظن أن ا ليس بناصر حممداً وكتابه ودينه فليذهب فليقتل �فسه إن ك: املعنى 
 .، وا أعلم  )٢(، وبنحوه قال الشنقيطي )١(فإن ا �اصره ال حمالة 

************************** 
 ) .٣/٢٢٠(تفسري القرآن العظيم  )١(
 ) .٥/٥٠(أضواء البيان  )٢(
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 ] .١٩/احلج[   چ ں  ں  ڻ     ڻ  ٹٹ ٹچ
 .هذه اآلية ، وبيان الراجح يف املراد باخلصمني يف ذكر األقوال : مسألة 

 يـنني ، وزعـم أن اخلصـم الواحـد     وتـأول الفـراء اخلصـمني علـى أهنمـا فريقـان أهـل د        ": قال النحاس رمحه ا ٣ 

ــال      ــن رهبــم ، ق ــود والنصــارى ، اختصــموا يف دي ــال : املســلمون ، واآلخــر اليه ــع ، : فق     اختصــموا ألهنــم مجي
 .ولو قال اختصما جلاز : قال 

 ٦ : قال أبو جعفر 

ر ، رواه وهذا تأويـل مـن ال دربـةَ لـه باحلـديث ، وال بكتـب أهـل التفسـري ، ألن احلـديث يف هـذه اآليـة مشـهو            
 )٤(مسعـت  أبـا ذر  : ، قال )٣(، عن قيس بن عباد)٢(، عن أبي مجلز )١(سفيان الثوري وغريه ، عن أبي هاشم

 ٩          يقْســم قســماً إن هــذه اآليــة �زلــت يف محــزة وعلــي وعبيــدة بــن احلــارث بــن عبــد املطلــب وعتبــة وشــيبة             

 .ابين ربيعة ، والوليد بن عتبة 

************************** 
 ) .هـ ١٢٢(حييى بن دينار الرما�ي الواسطي ، ثقة ، مات سنة : أبو هاشم هو  )١(
 .وغريها ) ١٢١٧(، التقريب ) ٣٤/٣٦٢(، هتذيب الكمال ) ٧/٥٩٦(الثقات  

 )هـ ١٠٦(الحق بن محيد بن سعيد السدوسي ، ثقة ، مات سنة : أبو مجلز هو  )٢(
 .وغريها ) ١٠٤٦(، التقريب ) ٣١/١٧٦(، هتذيب الكمال ) ٥/٥١٨(الثقات   
 .م ، ثقة ، مات بعد الثما�ني قيس بن عباد الضُبعي ، البصري ، خمضر )٣(
 .وغريها ) ٨٠٥(، التقريب ) ٢٤/٦٤(، هتذيب الكمال ) ٧/١٠١(اجلرج والتعديل  
 ) .هـ ٣١(أبو ذر الغفاري جندب بن جنادة ، الصحابي الزاهد املشهور ، صادق اللهجة ، مات بالربذة سنة  )٤(
 ).١١٤٣(، التقريب ) ٧/١٢٥(، اإلصابة ) ٥/٩٩(أسد الغابة  
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 .)١("ن العالء ، عن جماهد ، عن ابن عباس وهكذا روى أبو عمرو ب 
 :ــــــــــــــدراســـــــــــة الـــــــ

 ٣ :ذكر النحاس رمحه ا قولني ألهل التفسري يف هذه اآلية 

    بــدر ، وهــو اختيــار النحــاس وطائفــة مــن أهــل التفســري ، اعتمــاداًأهنــا �زلــت يف شــأن املتبــارزين يــوم :  األول
  ه قــال عطــاء بــن يســار وهــالل بــن إســاف ، وقــيس بــن عبــاد ، وعليــه تكــون اآليــة   وبــ علــى ســبب �زوهلــا ،

 ٦  .)٢(خاصة مبن �زلت فيهم دون غريهم 

ذا القـول مل ينفـرد بـه الفـراء كمـا قـد يفهـم مـن قـول          قـول الفـراء أهنـا يف املـؤمنني وأهـل الكتـاب ، وهـ       :  والثا�ي
  حنـن  : هـم أهـل الكتـاب قـالوا للمـؤمنني       :، قـال   ابـن عبـاس   ترمجـان القـرآن   روايـة عـن   النحاس ، بـل هـو   

  آمنــا مبحمــد  : وقــال املؤمنــون ، و�بينــا قبـل �بــيكم  ،  وأقــدم مــنكم كتابــاً، أوىل بـا وآمنــا ، حنــن أحـق بــا ٩ 

وكـان ذلـك   ،  ثـم تركتمـوه وكفـرمت بـه حسـداً     ، فـأ�تم تعرفـون كتابنـا و�بينـا     ، ومبا أ�زل ا من كتـاب  ، بنبيكم 
: وقــال آخــرون ، هــم الكــافرون واملؤمنــون اختصــموا يف رهبــم  : ، وقــال جماهــد وغــريه   يف رهبــمخصــومتهم 

 ١٢ . )٣(اخلصمان اللذان ذكرمها ا يف هذه اآلية اجلنة والنار

  أهل طاعة له بالسجود لهأحدمها : ذكر قبل ذلك صنفني من خلقه ا تعاىل وحجة أهل هذا القول أن 

************************** 
 ).٣٩٥ -٣/٣٩٤(إعراب القرآن  )١(
ــزاد  ) ٤/٥٩(، والبغــوي ) ٤/١٣(وقــدم هــذا القــول املــاوردي   )٢( ــو ) ٢/٣٤٨(، والعــز ) ٥/٤١٦(، وابــن اجلــوزي يف ال ، وأب
 ).٥/٥٥(، وذكر الشنقيطي أهنا �زلت يف املبارزين ، ومل يتعرض لبقية األقوال ومل يذكر اخلالف ) ٦/٤٣٧(حيان  

 )  .١٧/١٣٢(قوال الطربي يف تفسريه أخرج هذه األ )٣(
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 .بذكر مآل كل صنف ثم أتبع ذلك ، ق عليه العذاب أهل معصية له قد ح واآلخر
ثـم تكـون عامـة يف كـل مـا كـان �ظـري ذلـك         ، قد تنزل بسبب من األسباب وأجابوا عن سبب �زوهلا بأن اآلية 

، )١(، واختيار الفراء هو اختيار الطربي رمحه ا ومجع مـن أهـل التفسـري    ، وهذا قول ابن عباس السبب  ٣ 

 .س على الفراء يف غري حمله ، وللفراء سلف وخلف فيما ذهب إليه وعليه فإن تشنيع النحا

 :الـــــرتجـــــــــــيــــح 
والراجح أهنا عامة يف كل خصومة بـني أهـل احلـق و مـن خـالفهم مـن طوائـف الباطـل ، دل علـى ذلـك سـياق             ٦ 

ص منحرف عـن احلـق ،   اآليات ، فإ�ه قدم ذكر اختالف هذه الطوائف بني مطيع  تعاىل مستجيب له ، وعا
وبني مآل الفريقني هبذه اآلية ، فدل على العموم ، وهو قول ابن عباس وأكثر أهل التفسري ، و�زوهلا فـيمن بـارز   

 ٩ .يوم بدر ال يعين قصره عليهم دون غريهم ، بل العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب ، وا أعلم 

************************** 
ــان  )١( ــامع البيـ ــر ) ١٧/١٣٢(جـ ــاج ) ٢/٢١٩(تفســـري مقاتـــل : ، وينظـ ، ) ٣/١٧٥(، ابـــن أبـــي زمـــنني  ) ٣/٤١٩(، والزجـ
ــوجيز   ــري ) ٣/٢٦٣(، والوســـيط ) ٢/٧٣١(والواحـــدي يف الـ ــة ) ٣/١٥٠(، والزخمشـ ، وابـــن ) ١١/١٨٧(، وابـــن عطيـ
ــرازي ، و) ٢/٧( اجلوزي يف التذكرة   ــاوي ) ١٢/٢٦(، والقــــــــرطيب ) ٢٣/٢٠(الــــــ ، والنســــــــفي ) ٢/٨٦(، والبيضــــــ
ــن جــزئ  ) ٣/٩٧(  ــثري  ) ٣/٣٨(، واب ــن ك ــتح   ) ٣/٢٢٢(، واب ــن حجــر يف الف ــني ) ٨/٤٤٤(، واب ــو ) ٤٣٥(، واجلالل ، وأب
 ) . ٥/٢٨٣(، والسعدي ) ١٢/١٦(، والقامسي ) ٣/٥٠٠(، والشوكا�ي ) ٦/١٠١(السعود  
 ).٣/٤٢٩(، والسمعا�ي ) ٢/٤٥٣( وقدمه السمرقندي  
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 ].٢٥/احلج[ چ  ڤٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ٹ ٹچ
 .يف املراد باملسجد احلرام ، أهو عموم حرم مكة ، أم خصوص املسجد ؟ : مسألة 

 جـلَّ وعـز     ) املسجد ( القرآن يدل على أن املراد وظاهر  ":قال النحاس رمحه ا ٹ   ٹ  چ كمـا قـال ا ٣ 

وإمنـا ذكـر املسـجد    ألهنم كا�وا مينعون منه ، ويدعون أهنـم أربابـه ،    ]٢٥/الفتح [ چٹ        ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
 . )١("ومل يذكر دور الناس ومنازهلم

 ٦ :ــــــــــــــدراســـــــــــة الـــــــ

أشار النحاس رمحه ا إىل اخلـالف املشـهور يف املـراد باملسـجد احلـرام أهـو حـرم مكـة كلـها ، أم البيـت ومـا            
ئر احلرم ، وعليـه مجـع مـن أهـل     حوله من البناء الذي هو املسجد خاصة ، واختار أ�ه املسجد خاصة ال سا

 العلم ، فإهنم ذكروا أهنا �زلت يف شأن صد املشركني لرسول ا  وإمنـا   :"عن قضاء �سكه ، قال الطربي ٩ 

 ر يف أول اآلية صد من كفر بـه مـن أراد مـن املـؤمنني    كَكره ذَألن ا تعاىل ذ، اخرت�ا القول الذي اخرت�ا يف ذلك 
، ومعلوم أن صدهم كـان عـن قضـاء النسـك ، ولـيس عـن جمـرد        )٢( سجد احلرامقضاء �سكه يف احلرم عن امل

، وعليه قالـت طائفـة مـن املفسـرين     وال أصحابه رضي ا عنهم  دخول مكة ، إذ مل يكن هذا مراد النيب  ١٢ 

إهنـا مكـة كلـها    : أن املقصود باملسجد احلـرام هنـا املسـجد خاصـة ال كـل احلـرام ، وذكـروا أن قـول مـن قـال           
أي قبلـة   چٿ  ٿ  ٹچح ، لكنه ليس املراد هنـا ، وإمنـا قصـد بالـذكر املهـم ، وأيـدوا هـذا بقولـه تعـاىل          صحي

لصالهتم ومنسكاً حلجهم ، واملقصود األكـرب مـن هـذا إمنـا هـو للمسـجد دون سـائر احلـرم ، وكـذا قولـه تعـاىل             ١٥ 

************************** 
 ) .٤/٣٩٣(معا�ي القرآن  )١(

 ) .١٧/١٣٨(جامع البيان  )٢(
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ظـاهر يف املسـجد    فإن من مقاصد بناء البيت أن يكون معتكفاً للناس ، وهـذا  چ  ڤٹ  ٹ  ٹ   ڤچ
 .)١(ال يف حرم مكة كله 

 ٣ :الـــــرتجـــــــــــيــــح 

 . والذي ظهر يل أن املراد هنا املسجد خاصة ال عموم احلرم ، ملا يفهم من اآلية كما تقدم ، وا أعلم 

************************** 
ــاج   )١( ــاهر كــــالم الزجــ ــو ظــ ــثعليب ) ٣/٤٢٠(وهــ ــاوردي ) ٧/١٥(، والــ ــه املــ ــال الواحــــدي ) ٤/١٥(، وقدمــ ــه         : ، وقــ إ�ــ
ــرآن    ــاهر القـ ــواب   ) ٣/٢٦٥(ظـ ــرب للصـ ــه األقـ ــوي أ�ـ ـــ ) ٤/٦١(، والبغـ ــه اب ــي ن ، وقدمـ ــة  ) ٣/٢٧٥(العربـ ــن عطيـ ، وابـ
، وذكـــر أ�ــه ال موجـــب لصــرف الكـــالم عــن ظـــاهره ــرد االحتمـــاالت ، والقـــرطيب     ) ٢٣/٢٢(، والــرازي  ) ١١/١٩٠( 
، والشـــــنقيطي ) ١٧/١٣٩(، واأللوســـــي ) ٣/٢٢٤(، وظـــــاهر كـــــالم ابـــــن كـــــثري ) ٢/٨٧(، والبيضـــــاوي ) ١٢/٣٢( 
 )٥/٦٠. (  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ].٢٥/احلج[ چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ٹ ٹچ
 .ل معصية يف املراد باإلحلاد ، وأ�ه عام يف ك: مسألة 

 بـن مسـعود     عـن ، روى مرة  ":قال النحاس رمحه ا لـو أن رجـال هـم خبطيئـة مل تكتـب      : قـال  ، عبـد ا ٣ 

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ     چ : لعذبه ا جـل وعـز ثـم قـرأ     )١(بعدن أبنيوهو ، ولو هم بقتل رجل مبكة ،  عليه

 . )٢(چڄ  ڄ  ڄ
 ٦ .)٥(جل وعز   من عبد غري ا: قال  چڤ  ڦ  ڦ  ڤ   چ )٤(عن عطاء، )٣(عن احلجاج ، وروى هشيم 

 . )٦(من عمل بسيئة : وقال جماهد 
 .)٢(هم احملتكرو الطعام مبكة :  )١( وقال حبيب بن أبي ثابت

************************** 
�شــر ) ٤/٨٩(معجـم البلـدان    . ، هبـا مرفـأ للسـفن    علـى سـاحل حبـر اهلنـد مـن �احيـة الـيمن         ةشـهور بـني مدينـة م  عـدن أ  )١(
 .دار الفكر بريوت  

ــي حــامت   ) ١٧/١٤١(أخرجــه الطــربي   )٢( ــن أب ــاكم ) ٣/٢٦٦(، والواحــدي يف الوســيط  ) ٨/٢٤٣٨(، واب ) ٢/٤٢٠(، واحل
 ) .٦/٢٦(وينظر  الدر املنثور  صحيح على شرط مسلم ، وبنحوه قال الضحاك وعكرمة ،:  وقال  
 ) .هـ ١٤٥( بن ثور ، النخعي ، القاضي ، صدوق كثري اخلطأ والتدليس ، مات سنة هو احلجاج بن أرطاة  )٣(
 .وغريها ) ٢٢٢(، التقريب ) ٥/٤٢٠(، هتذيب الكمال ) ٣/١٥٤(اجلرح والتعديل  
 . عطاء هو ابن أبي رباح ، وقد تقدم  )٤(
، ) ٣/٣٤(، وبــه قــال ابــن عبــاس وجماهــد وقتــادة ، وأقــواهلم ، أخرجهــا عبــد الــرزاق يف تفســريه   ) ٦/٢٧(الــدر املنثــور  )٥(
 ) .١٧/١٤٠(والطربي  
 ) .١٧/١٤٠(، والطربي ) ١/٤٢١(تفسري جماهد  )٦(
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 .ألن االية عامة ، لكل معصية  چڦ  ڦ  چوأبني ما قيل فيه أن معنى 
، ولـو كـان مسـتويا لقيـل ضـريح      ،  مسـي اللحـد   ومنه، عن القصد  أصل اإلحلاد يف اللغة امليلُ: قال أبو جعفر 

 ٣ .)٣(حدمبعنى وا   حلد وأحلد: يقال ]  ١٨٠/األعراف [    چڃ  چ  چ  چ   چچ  ومنه قوله سبحا�ه

 :ــــــــــــــدراســـــــــــة الـــــــ
دخل يف ذلـك  ذكر أهل التفسري يف املراد باإلحلـاد هنـا أقـواالً  ، ورجـح النحـاس أ�ـه عـام يف كـل معصـية ، فيـ          

الشرك  والقتل وسائر املعاصـي ، ألن اآليـة عامـة ، وال وجـه لتخصيصـها بـبعض املعاصـي دون بعـض ، ومـا           ٦ 

: وثامنـها  : ذُكر عن السلف هنا من باب التمثيل ال احلصر ، وقد ذكر الرازي سبعة أقوال يف معنـاه ، ثـم قـال    
ستشــهد لــه بقــول ابــن مســعود املتقــدم ، وبقــول   اإلحلــاد بظلــم عــام يف كــل املعاصــي ، وهــو قــول احملققــني ، وا  

 ٩ .)٥(، وهذا قول احملققني من املفسرين  )٤(تضاعف فيه احلسنات كما تضاعف السيئات : جماهد 

************************** 
 ) .هـ ١١٩( حبيب بن أبي ثابت األسدي ، الكويف ، ثقة ، فقيه ، جليل ، كثري اإلرسال والتدليس ، مات سنة  )١(
 .وغريها ) ٢١٨(، التقريب ) ٥/٣٥٨(، هتذيب الكمال ) ٣/١٠٧(اجلرح والتعديل  

إحلــاد ،  بيع الطعام مبكة : ، ويعلى بن أمية ، وجماهد  ، وقال ابن عمر    ، وهو قول عمر) ١٧/١٤١(أخرجه الطربي  )٢(
 ) .٦/٢٦(، والدر املنثور ) ٨/٢٤٨٤(، وابن أبي حامت ) ٣/٣٤(تفسري عبد الرزاق : ينظر 

 ).٤٤٨) (حلد( ، واملفردات ) ٨٦٨) (حلد ( العني : ، وينظر يف معنى اإلحلاد ) ٤/٣٩٣(معا�ي القرآن  )٣(
 ) .٢٣/٢٣(التفسري الكبري  )٤(
 ، واجلصاص ) ٣/٤٢١(، والزجاج ) ١٧/١٤١(، والطربي ) ٢٤٨(، والغريب البن قتيبة ) ٢/٤٨(ااز : ينظر  )٥(
، وابــــن اجلــــوزي ) ١١/١٩٢(، وابــــن عطيــــة ) ٣/٢٧٧(، وابــــن العربــــي ) ٢/٧٣٢(الــــوجيز  ، والواحـــدي يف ) ٥/٦٣( 
 ) .١٧/٢٣٩(، وابن عاشور ) ٥/٥٨(، والشنقيطي ) ٣/٢٢٥(، وابن كثري ) ١٢/٣٥(، والقرطيب ) ٥/٤٢١( 



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  :الـــــرتجـــــــــــيــــح 
،  ، لعموم اآلية الكرمية ، فإن اإلحلاد جـاء فيهـا عامـاً ، ومل ختـص �وعـا مـن اإلحلـاد دون غـريه        والراجح العموم 

 ٣ .فبقيت على عمومها ، وهو األ�سب مبكا�ة البيت احلرام عند ا تعاىل ، وا أعلم 

************************** 
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ک    ک   ک ڈڈژژڑ ڑ  ک ڎ*ڌ  ڍ  ڍڌ  ڇ  ڇڇ     ڇ   چ    ڃ  ڃڃڃچچچ چ     ٹ   ٹ 

  . ]٢٧ -٢٦/احلج[ چگگ  گ 
 ٣ . ذكر أقوال املفسرين فيمن توجه إليه اخلطاب يف هاتني اآليتني : مسألة 

 :النحاس رمحه ا قال 
 :وما بينهما من املخاطبة ثالثة أوجه كلها عن العلماء  چڈڈژ ڎچويف   چڇ  چ  چڇچويف قوله  "

 ٦  عــن عطــاء بــن،   كمــا روى محــاد بــن ســلمة ،  فــإن هــذا كلــه خماطبــة إلبــراهيم  :  قــول املتقــدمنيفأمــا 

ــن جــبري   ، الســايب  ــاس   ، عــن ســعيد ب ــن عب ــال عــن اب ــراهيم  : ، ق ــال إلب ــاحلج  :  ق ــاس ب      ،أذن يف الن
فأجابـه كـل شـيء مـن صـخرة وشـجرة وغريهـا        ، ين لكـم بيـت فحجـوه    إ�ـه قـد بـ   : بقوم إال قال  فجعل ال مير

 ٩ .)١( بلبيك اللهم لبيك

 أتدري ما : قال ابن عباس : قال ،  )٣(عن أبي الطفيل )٢(الغنوي عن أبي عاصم، وروى محاد بن سلمة 

************************** 
ر ابــن أبــي حــامت حنــوه عــن ، وذكــ) ٥/٦٣(، وذكــره مــن هــذا الطريــق اجلصــاص يف أحكامــه ) ١٧/١٤٤(أخرجــه الطــربي  )١(
 ) .٨/٢٤٨٧(ابن عباس وجماهد  

 .أبو عاصم الغنوي ، روى عن أبي الطفيل عامر بن واثلة الليثي ، وعنه محاد بن سلمة ، مقبول ، مات بعد املائة  )٢(
 ) . ١١٦٨(، التقريب ) ٣٤/٨(، هتذيب الكمال ) ٩/٤١٣(اجلرح والتعديل  
 ).هـ ١١٠(وروى عن أبي بكر ، مات سنة  ليثي ، ولد عام أحد ، ورأي النيب أبو الطفيل عامر بن واثلة ال )٣(
 ).٤٧٨(، التقريب ) ١٤/٧٩(، هتذيب الكمال ) ٦/٤٤٦(التاريخ الكبري  
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ــراهيم  : قــال ، ال : قلــت ؟ كــان أصــل التلبيــة   ــؤذن يف النــاس بــاحلج   ملــا أمــر إب خفضــت اجلبــال ، أن ي
فهـذا  ،  )١( فأجابـه كـل شـيء بلبيـك اللـهم لبيـك      ، فنـادى يف النـاس بـاحلج    ، رى ورفعـت لـه القـُ   ، سها له وؤر

 ٣ .وجه 

  ومت الكـالم ثـم خاطـب ا جـل وعـز حممـداً      ، إلبراهيم عليـه السـالم    چڇڇڇڍ  چچ  چڇچ:  وقيل
 .)٢(أي أعلمهم أن عليهم احلج ، وأذن يف الناس باحلج :  فقال

 ٦    ألن القــرآن أ�ــزل علــى الــنيب  ، وهــذا قــول أهــل النظــر،  أن هــذا كلــه خماطبــة للــنيب :  والوجــه الثالــث

وههنـا دليـل آخـر يـدل علـى أن      ، إال أن يـدل دليـل قـاطع علـى غـري ذلـك       ، فكل ما فيه من املخاطبة فهي له 
فـاملعنى  ، غائب  وإبراهيم ، وهذا خماطبة ملشاهد ، بالتاء  چڇ  چچ  چڇچوهو   املخاطبة للنيب

وعلـى أن  ، وعـز     فجعلنـا لـك الـدالئل علـى توحيـد ا جـل      ، وإذ بوأ�ا إلبراهيم مكـان البيـت   : على هذا  ٩ 

وأذن يف ، سـجود  وطهر بييت للطـائفني والقـائمني والركـع ال   ، فال تشرك بي شيئا ، إبراهيم كان يعبد ا وحده 
 .)٣( "أعلمهم أ�ك حتج حجة الوداع ليحجوا: قيل املعنى ، الناس باحلج 

************************** 
، والطربا�ــي يف الكــبري ) ١/٢٩٧(، وأخرجــه أمحــد ) ١٧/١٤٥(، والطــربي مــن هــذا الطريــق  ) ١/٢٩٧(أخرجــه أمحــد  )١(
 .مطوالً ) ١٠/٢٦٨( 
ــب هـــذا القـــول للحســـن ، حكـــاه الـــثعليب       )٢( ، وحكـــاه ) ٥/٤٢٤(، وابـــن اجلـــوزي  ) ٣/٦٢(، والبغـــوي ) ٧/١٨(وينسـ
 .ومل ينسبوه ، وكلهم قدموا قول اجلمهور كما يأتي) ٣/٥٠٥(، والشوكا�ي ) ٤/٧٨(، والبيضاوي ) ٤/١٨(املاوردي  
 ).٢/٧٥٨(وعده الكرما�ي من غرائب التفسري  
 ) .٣٩٩ - ٣/٣٩٨(إعراب القرآن  )٣(
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 :ــــــــــــــدراســـــــــــة الـــــــ
 :ذكر النحاس يف هذه اآلية ثالثة أقوال 

ن  ، فسياق  اآليات  متصل  ، واحلـديث كلـه  عـ    فقول اجلمهور أن املخاطب بكل ذلك هو إبراهيم  األولفأما  ٣ 

بناء البيت  واألمر باحلج ، ودلت الروايات عن السلف  على هذا القول  ،  ولذا اكتفى بـه بعـض املفسـرين ، ومل يعرجـوا     
ــة   ــول اجلمهــور     )١(علــى أي خــالف يف اآلي ــة  إىل القــولني مــرجحني ق ــه   ، وأشــارت فرق ــنص علــى أ� ، بتقدميــه ، أو ال

 ٦ .)٢(الصحيح ، أو الظاهر ، أو الراجح 

يف حجـة   ، وما بعده  من األمر بالتأذين خطـاب للـنيب    قول احلسن أن أول الكالم  إلبراهيم :  ا�يالقول الث
 .الوداع  

 ٩ .)٣(وهذا القول مردود بأن السورة مكية ، وأ�ه خالف الظاهر ، وال قرينة تدل عليه 

 ، وحجتهم ما ذكره  )٤(قول أهل النظر كما مساه النحاس ، وهم املعتزلة ، ذكره الرازي : القول الثالث 
************************** 

ــهم الطــربي   )١( ــي زمــنني   ) ٣/٦٣(، واجلصــاص ) ٢/٤٥٦(، والســمرقندي ) ٣/٤٢٢(، والزجــاج ) ١٧/١٤٤(من ــن أب ، واب
، ) ١٢/١٨(، والقـــــامسي ) ٣/٢٢٦(، وابـــــن كـــــثري ) ٣/٢٧٩(، وابـــــن العربـــــي ) ٣/٤٣٤(، والســـــمعا�ي ) ٣/١٧٧( 
 ).١٧/٢٤٢(، وابن عاشور ) ٥/٢٨٨(والسعدي  
) ١١/١٩٣(، وابــن عطيــة  ) ٣/١٥٣(، والزخمشــري ) ٤/٦٢(، والبغــوي ) ٤/١٨(، واملــارودي ) ٧/١٨(لــثعليب منــهم ا )٢(
ــن اجلــوزي    ــرازي ) ٥/٤٢٤(، واب ــن جــزئ  ) ٣/٩٨(، والنســفي ) ٢/٧٨(، والبيضــاوي )٢٣/٢٥(، وال ، ) ٣/٣٩(، واب
 ) .٥/٦٦(، والشنقيطي ) ٣/٥٠٥(، والشوكا�ي ) ٦/٤٤٠(وأبو حيان  
 ).١٧/١٤٣(، واأللوسي ) ٦/١٠٤(أبو السعود يف تفسريه قاله  )٣(
 ) .٢٣/٢٥(التفسري الكبري  )٤(
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النحاس ، ومل أقف على من قال به من أهـل التفسـري غريهـم إالَّ القـرطيب رمحـه ا ، فإ�ـه حكـى هـذا القـول           
 . )١(كاملقرِ له ، ومل يعزه إىل النحاس كعادته 

 ٣ :الـــــرتجـــــــــــيــــح 

 .وا أعلم  والراجح قول اجلمهور ، لداللة السياق ، والظاهر ، وأقوال السلف ،
************************** 

 ) .١٢/٣٨(اجلامع ألحكام القرآن  )١(
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 ] .٢٨/احلج[ چڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱںچ   ٹ ٹ 
 .يف قول السلف يف املنافع ، أهي د�يوية أم أخروية ، أم عامة فيهما ؟   :مسألة 

٣ . )١( األسواق: قال ، عن ابن عباس ، عن أبي رزين ، روى عاصم  ":  قال النحاس رمحه ا 

 .)٤( املغفرة: قال  چڳ   ڳچ )٣(رعن أبي جعف،  )٢(عن جابر، سفيان وروى 
 .)٥( ما يرضى ا من أمر الد�يا واآلخرة :وقال عطاء

وهـو  ، ليأتوا لعمل احلج الذي دعـوا لـه   ، أي وأذن يف الناس باحلج : قول جابر يف هذا أحسن : قال أبو جعفر  ٦ 

 .)٦( د جداًهذا بعي،  ن فيهم ليتجرواوال وأذِّ، وليس يأتون من كل فج عميق ، سبب للمغفرة 
 :ــــــــــــــدراســـــــــــة الـــــــ

 ٩ :ذكر أهل التفسري يف هذه اآلية ثالثة أقوال 

 أهنا منفعة يف الد�يا مبا يكون هلم من التجارة يف موسم احلج ، وظاهر اللفظ ال يأباه ، أل�ه عام يف : فاألول 
************************** 

 ).٢/٤٣٢(تفسري جماهد : ، وينظر ) ٨/٢٤٨٨(، وابن أبي حامت ) ١٧/١٣٦(أخرجه الطربي  )١(

 ).هـ ١٢٧(ضعيف رافضي ، مات سنة : اظ ، وقال ابن حجر جابر بن يزيد بن احلارث اجلعفي ، تركه احلف )٢(
 .وغريها ) ١٢٩(، التقريب ) ١/٣٧٩(، ميزان االعتدال ) ٤/٤٦٥(هتذيب الكمال  

 .هو حممد بن علي بن احلسني القرشي اهلامشي ، أبو جعفر الباقر ، ثقة فاضل ، مات سنة مائة وبضع عشرة  )٣(
 .وغريها ) ٨٧٩(، التقريب ) ٢٦/١٣٦(كمال ، هتذيب ال) ٨/٢٦(اجلرح والتعديل  

 ).١٧/١٤٧(أخرجه الطربي  )٤(

 .مل أقف عليه منسوباً إىل عطاء ، لكن قال به ابن عباس وجماهد كما سيأتي يف الدراسة  )٥(
 ) .٤٠٠ -٤/٣٩٩(معا�ي القرآن  )٦(
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 .)١(كل منفعة 
أل�ـه لـو كـان كـذلك كـان الـدعاء إىل       ، ن املراد منافع الد�يا خاصـة  حمال أن يكوورده بعض أهل التفسري  أل�ه 

وإمنا احلج الطواف والسـعي والوقـوف بعرفـة واملزدلفـة وحنـر اهلـدي وسـائر مناسـك         ، ملنافع الد�يا  احلج واقعاً ٣ 

              صـــودة ويـــدخل فيهـــا منـــافع الـــد�يا علـــى وجـــه التبـــع والرخصـــة فيهـــا دون أن تكـــون هـــي املق          ، احلـــج 
فجعـل ذلـك رخصـة يف التجـارة يف     ] ١٩٨/البقـرة [   چڄڄڄڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چچباحلج وقد قال ا تعـاىل  

 ٦  . )٢( احلج

ومراده أن مقصـود احلـج األكـرب وقصـد البيـت العتيـق إمنـا هـو عبـادة ا وأداء مناسـك احلـج ، ال للتجـارة ،             
 .رة تبعاً لذلك فال حرج فقصر املنافع عليها ال يوافق سياق اآليات ، لكن لو حصلت التجا

 ٩ .)٣(أهنا املغفرة ، ومعناه أهنا منفعة أخروية  القول الثا�ي

  أهنـا كـل مـا يرضـي ا تعـاىل مـن أمـر الـد�يا واآلخـرة ، وهـو قـول عطـاء ، وروايـة عـن ابـن               :  والقول الثالـث 
    عــز وجــل ، وأمــامنــافع يف الــد�يا ومنــافع يف اآلخــرة ، فأمــا منــافع اآلخــرة فرضــوان ا  : ، قــال  عبــاس 

ــذبائح والتجــارات      ــد�يا فمــا يصــيبون مــن حلــوم البــدن يف ذلــك اليــوم وال  ١٢     ،)٥(، وبنحــوه قــال جماهــد )٤(منــافع ال

************************** 
 ).٢٤٩(تفسري الغريب . التجارة : يقال : قال ابن قتيبة  )١(
 ) .٥/٦٦(عده النحاس ، وكذا اجلصاص يف أحكام القرآن وهذا ما استب )٢(

 ) .٣/٤٣٤(، واستحسنه السمعا�ي ) ٢/٤٥٧(، والسمرقندي ) ٣/٤٢٣(، والزجاج ) ٢/٣٨١(قال به مقاتل  )٣(
 ).٦/٣٥(، وينظر الدر ) ٨/٢٤٨٨(أخرجه ابن أبي حامت  )٤(

 ) .١٧/١٤٧(، ولطربي ) ٣/٣٦(أخرجه عبد الرزاق  )٥(
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، ويف سـياق اآليـة مـا    ] ١٩٨/البقـرة  [   چڄڄڄڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چچويدل هلذا القول من القرآن قوله تعـاىل  
منـافع خمتصـة هبـذه العبـادة دينيـة ود�يويـة ال توجـد يف           راد يدل عليه ، فإن لفظ املنـافع جـاء �كـرة ، أل�ـه أ    

 ٣ .)٢(، والقول بالعموم قول مجهور املفسرين )١(غريها

 :الـــــرتجـــــــــــيــــح 
ومجهور املفسرين ، ألن ا مل خيص شيئاً مـن ذلـك    ،  والراجح أهنا منافع يف الد�يا واآلخرة كما قال ابن عباس 

وال تعارض بني هذه األقوال ،  فالظاهر  أن كل واحـد مـن املفسـرين أراد التعـبري     أوىل ،   فاحلمل على العموم املراد ، بأ�ه  ٦ 

 . عن بعض تلك  املنافع ، ال  أهنا هي  دون غريها 
 .، وا أعلم  )٣(وقد اكتفى بعض  املفسرين  بذكر  األقوال  دون  ترجيح 

************************** 
 ) .١٧/٢٤٦(، والتحرير والتنوير ) ٣/١٥٣(الكشاف  )١(
، والواحـــدي  ) ٧/١٩(، والـــثعليب ) ٣/١٧٨(، وابـــن أبـــي زمـــنني ) ١/٣٨٦(، واجلصـــاص ) ١٧/١٤٧(الطـــربي : ينظـــر  )٢(
ــوجيز   ــن ) ٢/٧٣٢(يف الـــ ــي ، وابـــ ــوزي  ، ) ٣/٢٨٢(العربـــ ــن اجلـــ ــرازي ) ٥/٤٢٥(وابـــ ــرطيب ) ٢٣/٢٦(، والـــ ، والقـــ
، واجلاللـــني ) ٣/٢٢٦(، وابـــن كـــثري ) ٦/٤٤٢(، وأبـــو حيـــان ) ٣/٩٩(، والنســـفي ) ٢/٨٧(، والبيضـــاوي ) ١٢/٤١( 
ــعود  ) ٤٣٧(  ـــو الســــ ــوكا�ي ) ٦/١٠٤(، وأبــــ ــي ) ٣/٥٠٦(، والشــــ ــامسي ) ١٧/١٤٥(، واأللوســــ ، ) ١٢/١٩(، والقــــ
 ) .١٧/٢٤٦(، وابن عاشور ) ٥/٤٨٩(، والشنقيطي ) ٥/٢٨٩(والسعدي  
، والعــــز بــــن عبــــد الســــالم  ) ١١/١٩٥(، وابــــن عطيــــة ) ٦٣،  ٤/٦٢(والبغــــوي ، ) ٣/٢٦٧(الواحــــدي يف الوســــيط  )٣(
 )٢/٣٥١. ( 
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 ] .٢٩/احلج[ چۓ  ڭ  ڭٹ ٹ چ 
 .ر أقوال أهل العلم يف معنى العتيق ذك :مسألة 

 ٣         ي عـــن الزهـــر،  )٢(عـــن صـــاحل بـــن أبـــي األخضـــر،  )١( وروى روح بـــن عبـــادة ": قـــال النحـــاس رمحـــه ا 

فلـم يغلـب عليـه جبـار      ، ألن ا جـل وعـز أعتقـه مـن اجلبـابرة     ، إمنا مسي البيت العتيق  (: قال   أن النيب
ــو داود الط، )٣() قـــط      وأبـــي ، عـــن ســـعيد بـــن املســـيب  ، عـــن الزهـــري ، عـــن صـــاحل ، يالســـي ورواه أبـ
 ٦ .)٥( عن أبي هريرة غري مرفوع، )٤(سلمة

آل [    چ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ       ڱچ وحجتـه قولـه تعـاىل    ،   مـه دقالعتيـق ل  يمس: وقال احلسن 
 . )٦( ]٩٦/عمران 

************************** 
 ) .٢٠٧هـ أو ٢٠٥(روح بن عبادة بن العالء القيسي ، البصري ، ثقة فاضل ، له تصا�يف ، مات سنة  )١(
 ).٣٢٩(، التقريب ) ٩/٢٣٨(، هتذيب الكمال ) ٣/٤٩٨(اجلرح والتعديل  
 ).هـ ١٤٠(ضعيف يعترب به ، مات بعد : اليمامي ، ضعفه غري واحد ، وقال ابن حجر  صاحل بن أبي األخضر )٢(
 ).٤٤٣(، التقريب ) ١٣/٨(، هتذيب الكمال ) ٤/٢٧٣(التاريخ الكبري  
 ) .١٧/١٥٢(، وكذا الطربي ) ٣١٧٠(أخرجه الرتمذي من طريق أخرى عن الزهري ك التفسري بعد ح  )٣(
 ) .هـ ٩٤( ن عوف القرشي ، ثقة مكثر ، مات سنة أبو سلمة بن عبد الرمحن ب )٤(
 .وغريها ) ١١٥٥(، التقريب ) ٣٣/٣٧٥(، هتذيب الكمال ) ٥/٩٣(اجلرح والتعديل  
: مل أقف عليه فيما رواه ابن املسيب وأبي سلمة بن عبد الرمحن عن أبي هريـرة مـن مسـند أبـي داوود الطيالسـي ، ينظـر        )٥(
 )٣٠٧ -٣٠٣. ( 

 .وغريه) ٣/٤٢٤(، وذكره الزجاج ) ٨/٢٤٩٠(، وقول احلسن أخرجه ابن أبي حامت ) ٤/٤٠٣(آن معا�ي القر )٦(
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 :ــــــــــــــدراســـــــــــة الـــــــ
 :عفر النحاس قولني ألهل العلم ذكر أبو ج
 ٣  إمنــا مســي (:قــال  قــول الزهــري أن العتيــق الــذي أعتــق مــن اجلبــابرة ، وروي مرفوعــاً عــن الــنيب  :  فــاألول

     وهبــذه الروايــة رجحــه الطــربي وغــريه  ، )٢(قــال ابــن عبــاس، وبــه )١( )البيــت العتيــق أل�ــه مل يظهــر عليــه جبــار
 .)٣(من أهل العلم 

ــا  ــد وجماهــد     : �ي والقــول الث ــن زي ــال اب ــه ق ــول احلســن ، وب ــة ، )٤(أن العتيــق القــديم ، وهــذا ق ــهم اآلي  ٦   ، وحجت

ــي حــديث ــال املســجد احلــرام    ســألت رســول ا   (: ذر أب      ،)٥() عــن أول مســجد وضــع يف األرض ، ق
************************** 

، ) ٣١٧٠(ك التفســري ح  وصصــحه، والرتمــذي عــن ابــن الــزبري مرفوعــاً،  ) ١/٢٠١(أخرجــه البخــاري يف التــاريخ الكــبري  )١(
وبـــه قـــال ابـــن الـــزبري ، أخرجـــه     ، ) ٢/٤٢١(أيضـــاً  وصصـــحه، واحلـــاكم ) ٢٢١٥(، والبـــزار ح ) ١٧/١٥١(والطـــربي  
ــد ، أخرجــه الطــربي أيضــاً    ) ١٧/١٥١(الطــربي   ــي حــامت   ) ١٧/١٥١(، وجماه ــن أب ــدار إســناده  ) ٨/٢٤٩٠(، واب ، وم
ثقــات ،  قيل ثقة مأمون ، وضعفه األئمة أمحد وغريه ، وبقية رجاله : على عبد ا بن صاحل كاتب الليث ، قال اهليثمى  
 ) .٦١٩(األلبا�ي يف ضعيف سنن الرتمذي وغريه  ضعفه، و) ٣/٢٩٦(جممع الزوائد  
 ) .٨/٢٤٩٠(، وأخرجه ابن أبي حامت ) ٢/٢٢٥(أسنده الفراء من طريق الكليب  )٢(

ــن قتيبــة  ) ٢/٢٢٥(الفــراء : ، وينظــر ) ١٧/١٥١(جــامع البيــان   )٣( ، وابــن أبــي زمــنني  ) ٥/٧٦(، واجلصــاص ) ٢٤٩(، واب
ــاورد ) ٣/١٧٩(  ــه امل ــثعليب ) ٤/٢١(ي ، وقدم ــوي ) ٣/٢٦٩(، والواحــدي يف الوســيط  ) ٧/٢٠(، وال ، ) ٤/٦٤(، والبغ
، وابــــن عاشــــور ) ١٧/١٤٧(، واأللوســــي ) ٢/٣٥٢(، والعــــز ) ٥/٤٢٧(، وابــــن اجلــــوزي ) ١١/١٩٧(وابــــن عطيــــة  
 )١٧/٢٥٠.( 

 ) .١٢/٥٢(، وقول جماهد ذكره القرطيب ) ١٧/١٥١(قول ابن زيد أخرجه الطربي  )٤(

 ) .٦/٣٧٦(، والنسائي يف الكربى ) ٥٢٠(واه مسلم يف صحيحه ك املساجد ح ر )٥(
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ــه الطــربي        ــدم ، قال ــى الق ــة ترجــع إىل معن ــق يف اللغ ــا�ي العتي ــت طائ ، )١(وأن أغلــب مع ــه قال ــن أهــل   وب ــة م ف
 .)٢(التفسري
 ٣   وهــذا يرجــع إىل القــول األول )٣(مســي عتيقــا أل�ــه أُعتــق يف اجلاهليــة مــن القتــل والســيب واجلراحــات   : وقيــل 

 . مبعنى أ�ه مل يظهر على أهله أحد ، فيصنع هبم ذلك   
 .)٤(أل�ه أعتق من الغرق أيام الطوفان ، وهذا قول سعيد بن جبري : وقيل 

 ٦ :ــــــيــــح الـــــرتجـــــ

لداللـة القـرآن الكـريم علـى ذلـك ، ولصـحة احلـديث عـن         ، والراجح قول احلسن ومن وافقـه أ�ـه مبعنـى القـديم     
 رسول ا ه األشهر يف لغة العرب  مبا يوافقه ، وبأ�. 

القـول   وجيه أيضاً ، لكن احلديث الذي استدل به أصحاب هـذا وأما القول بأن معناه املعتق من اجلبابرة  فهو   ٩ 

         ، )٥(فيــه ضــعف ، فيقــدم القــول اآلخــر عليــه ، ويــرى الزجــاج إىل أن كــل مــا قيــل يف معنــاه حســن جــائز            
 .وا أعلم 

************************** 
 ) .١٧/١٥١(جامع البيان  )١(
ــوجيز     )٢( ــدي يف الـ ــار الواحـ ــو اختيـ ــري  ) ٢/٧٣٣(وهـ ــه الزخمشـ ــي  ) ٣/١٥٤(، وقدمـ ــن العربـ ــرازي ) ٣/٢٨٥(، وابـ ، والـ
ــرطيب ) ٢٣/٢٧(  ــن جــزئ   )٣/١٠٠(، والنســفي ) ٢/٨٨(، والبيضــاوي ) ١٢/٥٢(، والق ــان  ) ٣/٤٠(، واب ــو حي ، وأب
 ) .٥/٦٨٦(، والشنقيطي ) ٥/٢٩٠(، والسعدي ) ٣/٢٢٨(، وابن كثري ) ٦/٤٤٤( 
 ) .٢/٤٥٧(قاله السمرقندي  )٣(
 ) .٣/٤٣٥(، واعتمده السمعا�ي ) ٨/٢٤٩٠(أخرجه ابن أبي حامت  )٤(
 ) .٣/٤٢٤(معا�ي القرآن وإعرابه  )٥(
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 ].٣٠/احلج[چ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېچ  ٹ ٹ 
 . چې  ې  ې ې چاملقصود باالستثناء يف قوله تعاىل   :مسألة 

٣ .)١( الصيد للمحرم: قيل  ":  قال النحاس رمحه ا 

 .)٢( وما مل يذكر اسم ا عليه، امليتة : قال ، وروى معمر عن قتادة 
ٺ  ٺ   ٿ   چ: إىل قولـه   چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ : وعـز  هو ما يتلى يف سورة املائدة مـن قولـه جـلَّ   : وقال غريه 

 ٦ .)٣(] ٣/املائدة[ چٿ    ٿ  ٿ  

 .)٤( " مات أصناف امليتةألن هذه احملر، وقول قتادة جامع هلذا : قال أبو جعفر 
 :ــــــــــــــدراســـــــــــة الـــــــ
النحاس رمحه ا أقوال املفسرين يف املـراد مبـا اسـتثين يف هـذه اآليـة ، واختـار أن قـول قتـادة أمجـع هـذه           ذكر  ٩ 

مـا مل يسـم عليـه    يشـمل مـا ذكـر يف آيـة املائـدة ، املـذكور يف القـول الـذي بعـده ، و         " امليتـة  " األقوال ، ألن قوله 
 .)٥(وأكثر املفسرين على أن ما يتلى هو ما ذكر يف آية املائدة 

************************** 
 ) .٥/٤٢٨(، وكذا ابن اجلوزي ) ٤/٢١(ذكره املاوردي ومل ينسبه  )١(
 ) . ١٧/١٥٣(، والطربي ) ٣٧،  ٣/٣٦و  ١/١٨١(أخرجه عبد الرزاق  )٢(

 ).٦/٥١. (امليتة وما ذكر معها : أخرج الطربي عن جماهد يف تفسري سورة املائدة ، قال  )٣(

 ) . ٤٠٥،  ٤/٤٠٤(معا�ي القرآن  )٤(

، والســـــمرقندي ) ٣/٤٢٤(، والزجـــــاج ) ٢٥٠(، وابـــــن قتيبـــــة ) ٢/٢٢٤(، والفـــــراء ) ٢/٣٨٢(وهـــــو قـــــول مقاتـــــل  )٥(
ــنني   ) ٢/٤٥٨(  ــي زم ــن أب ــثعليب ) ٣/١٧٩(، واب ــوجيز  ) ٧/٢١(، وال ) ٣/٢٦٩(، والوســيط) ٢/٧٣٣(، والواحــدي يف ال
  ) ١٢/٥٤(، والقرطيب ) ٢٣/٢٩(، والرازي ) ٣/١٥٥(، والزخمشري ) ٤/٦٥(، والبغوي ) ٣/٤٣٦(والسمعا�ي  
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ــدة         ــة ، وســورة املائ ــك أن ســورة احلــج مكي ــه يف ذل ــد الشــنقيطي رمحــه ا ، وحجت ــول غلــط عن      وهــذا الق
    تعــاىل يفمد�يــة مــن آخــر مــا �ــزل ، وال يصــح أن حيــال البيــان عليهــا ، واملــبني آليــة ســورة احلــج هــذه هــو قولــه 

ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ    ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ه  ه   ه  ه  ے  چ ســـــورة األ�عـــــام   ٣ 

إليه صحيح ، وميكن اجلمع بينه وبني ما      ، وما ذهب )١(]١٤٥[اآلية   چے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ
 : ذهب إليه عامة املفسرين بقول الطاهر بن عاشور 

ليشمل ما �زل من القرآن يف ذلك ، مما سبق �زول سورة احلج بأ�ـه   چېې  ې  ې  چوله وجئ باملضارع  يف ق"  ٦ 

  �    �  �  �  ��چتلي فيما مضى ، ومل يزل يتلى ، ويشمل ما عسى أن ينزل من بعد ، مثل قوله 

 .)٢("]١٠٣/املائدة [ چ  �
 ٩ :الـــــرتجـــــــــــيــــح 

رمحه ا ، أل�ه عام تدخل فيه أصـناف امليتـة ، ومـا مل يـذكر اسـم      والراجح ما رجحه النحاس من قول قتادة 
   ، ـدعرم من الصيد على احملرم ففيـه بمن األ�عام ، وأما القول بأ�ه ما ح عليه ، فكله يدخل فيما حرمه ا ا

 ١٢ فيـدخل فيـه الـذبح هلـا وعنـدها ، ومـا حـرم علـى احملـرم مـن           چ  �  �  �   �چ ألن بعده قوله تعاىل 

 .الصيد ليس من ذلك ، إمنا حرِم عليه إىل حني التحلل من �سكه ، وا أعلم 

************************** 
 ). ١٢/٢٢(، والقامسي ) ١٧/١٤٧(، واأللوسي ) ٣/٥٠٨(، والشوكا�ي ) ٤٣٧(، واجلاللني ) ٣/٢٢٩(وابن كثري  
 ) .٥/٦٨٨(أضواء البيان  )١(
 ) .١٧/٢٥٣(التحرير والتنوير  )٢(
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 ] .٣٣/احلج[ چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ    چچ   ٹ ٹ 
 .ذكر أقوال أهل العلم يف املراد باملنافع ، يف هذا املوضع  :مسألة 

 ٣ :يف هذا قوالن : قال أبو جعفر  ": قال النحاس رمحه ا 

 . )١(البدن املقلدة يركبها ويشرب من ألباهناهي : أن عروة قال  : اأحدمه
وإذا صارت هديا مل يكن ، ينتفع بركوهبا وأوبارها وألباهنا ، هي البدن من قبل أن تقلد : قال جماهد  والثا�ي

 ٦ . )٢( له أن يركبها إال من ضرورة

واألجــل ، وتقلــد  عنــده أن جتعــل هــدياًاملســمى  ألن األجــل، وقــول جماهــد عنــد قــوم أوىل : قــال أبــو جعفــر 
 .  يف قول عروة  املسمى ليس موجوداً

وهـل حيـرم   : واحـتج عليـه بأ�ـه مل يقـل لـه      ، )٣()اركبها ويلـك   (:  وقد احتج من قال بقول عروة بقول النيب  ٩ 

 عن ،  )٤(عن أبي الزبري ، هذا حديث ابن جريج  نيبوي، ولعل ذلك من ضرورة ؟ ، ركوب البدن 
************************** 

، وأخرجــه ) ٤/٤٤٩(أخــرج ابــن أبــي شــيبة يف املصــنف عــن عــروة مــا يوافــق قــول ايــزين لــذلك عنــد االضــطرار               )١(
  ) .٢/١٦٣(شرح معا�ي اآلثار الطحاوي يف  
ــن أبــي شــيبة       )٢( ــا أخرجهــا اب ــة عــن جماهــد توافــق مــا هن ــي شــيبة    ) ٤/٤٥٠(أصــرح رواي ــن أب ــة أخــرى عنــد اب ، ويف رواي
 ) .١٧/١٥٨(والطربي  أ�ه ينتفع هبا حتى إذا مسيت بد�اً ، فليس له أن ينتفع هبا  

، ومســـلم مـــن      ) ١٦٩٠(، ومـــن حـــديث أ�ـــس ح ) ١٦٨٩(وأخرجـــه البخـــاري يف ك احلـــج مـــن حـــديث أبـــي هريـــرة ح    )٣(
 ) .١٣٢٣(وأ�س رضي ا عنهما ح ) ١٣٢٢(حديث أبي هريرة أيضاً ك احلج  ح  
 ) .هـ ١٢٦( هو حممد بن مسلم بن تدرس املكي ، صدوق ، إال أ�ه يدلس ، مات سنة  )٤(
 .غريها و) ٨٩٥(، التقريب ) ٢٦/٤٠٢(، هتذيب الكمال ) ٨/٣٤(اجلرح والتعديل  



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .)٢()" اركبوا اهلدي باملعروف حتى جتدوا ظهراً (:  عن النيب ،  )١(جابر
 :ــــــــــــــدراســـــــــــة الـــــــ

 ٣ : ذكر النحاس رمحه ا قولني ألهل العلم يف املنافع هنا 

رار ، واحـتج  قول عروة أن البدن املقلدة له أن ينتفـع هبـا ، فريكبـها ويشـرب مـن ألباهنـا مـن غـري إضـ          : فاألول
 .)٣(دون تقييده بالضرورة ، وهو قول مجاعة ، ، فيفهم منه اال�تفاع مطلقاً مبطلق األمر بركوب اهلدي 

ركب ويشرب من ألباهنا ، فأما إذا قلدت فليس له ذلـك  ، تُقول جماهد أهنا البدن قبل أن تقلد:  والقول الثا�ي ٦ 

اركبـها بـاملعروف إذا أُجلِيـت     ( دى روايات حديث جـابر يف إح إال من ضرورة ، وهذا بين ظاهر ، لقوله 
 .يدل على االضطرار ، خالفاً لقول عروة  )إذا أُلْجِئت  (:  فقوله  )حتى جتد ظهراً ، إليها 

وعلى قول جماهد حيمل ما ورد عن السلف ابنِ عباس وغريه من ذهاب املنافع بعـد تسـميتها هـدياً ، فيكـون      ٩ 

وليس على إطالقه ، وأما ما ذكره الرازي عن ابن عباس وغريه مـن السـلف أهنـم    ، طرار اال�تفاع مقيداً باالض
فيـه �ظـر ،    ، فكالم  )٤(أخرى عن ابن عباس، وأن غريهم قيده باحلاجة وهي رواية منعوا اال�تفاع هبا مطلقاً 

************************** 
 .صحابي ابن صحابي ، له مناقب مشهورة ، مات باملدينة بعد السبعني  جابر بن عبد ا بن حرام  األ�صاري ،  )١(
 .وغريها ) ١٩٢(، التقريب ) ١/٤٣٤(، واإلصابة ) ١/٣٠٧(أسد الغابة  
 ).١٣٢٤(، واحلديث رواه مسلم يف ك  احلج  ح ) ٤/٤٠٨(معا�ي القرآن  )٢(
ــر  )٣( ــوجيز ) ١٧/١٥٨(فســـــري الطـــــربي ت: ينظـــ ــدي يف الـــ ــمعا�ي ) ٢/٧٣٤(، والواحـــ ــري ) ٣/٤٣٨(، والســـ ، والزخمشـــ
، ) ٥/٢٩٣(، والســـعدي ) ٢/٨٩(، والبيضـــاوي ) ٢٣/٣٠(، والـــرازي ) ٥/٤٣٠(، وابـــن اجلـــوزي يف الـــزاد ) ٣/١٥٨( 
 . الف الفقهاء إىل خ) ٥/٥٨٠(،والشنقيطي )٣/٥٣٧(، وأشار ابن حجر يف الفتح ) ١٧/٢٥٨(وابن عاشور  

 .، وذكر أ�ه قول الشافعي وغريه ) ٢٣/٣٠(التفسري الكبري  )٤(
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ــاء     ــال الضـــحاك وعطـ ــهم خبـــالف ذلـــك ، فقـ ــة عنـ ــه قـــد وردت الروايـ ــا : أل�ـ ــافع فيهـ ــا  الركـــوب: املنـ             عليهـ
             ، فيحمــــل مــــا أطلــــق مــــن قــــوهلم يف روايــــة علــــى مــــا قيــــد يف        )١(إذا احتــــاج ، ويف أوبارهــــا وألباهنــــا  

ــواردة عنــهم يف ذلــك إمنــا جــاء فيهــا      ٣   ذكــر اال�تفــاع إىل األجــل املســمى  الروايــات األخــرى ، وأكثــر الروايــات ال

جة إليها ، فهـذا ممـا ال يكـاد يقـع فيـه اخـتالف ، وقـول عـروة يف         وليس فيها ذكر ما يكون عليه األمر عند احلا
 .هذا يوافق قول اجلمهور كما تقدم خترجيه 

ه على أن ذلك جائز للمحتـاج إليـه ، ولـذا    وغري يتبني توافق أقوال السلف عروةوجبمع هذه األدلة إىل بعضها ،  ٦ 

طر لركـوب البد�ـة املهـداة يف الطريـق أن لـه أن      وال خالف بني أهل العلم يف أن املهـدي إن اضـ   :قال الشنقيطي 
 .)٣( ، وعليه فقول جماهد أظهر، وهو املوافق للنصوص الواردة عن النيب )٢(يركبها

 ٩ : الـــــرتجـــــــــــيــــح 

علـى أن البـدن إذا قلـدت وصـارت هـدياً جـاز أن         والراجح قول جماهد ، ملوافقته النص الصريح من النيب
تاج اإل�سان إىل ذلك ،  وصصح القـرطيب هـذا القـول مجعـاً بـني األدلـة ، فأحـد احلـديثني مطلـق          تُركب إذا اح

 ١٢ .وا أعلم ،  )٤(وهو األمر بالركوب ، واألخر مقيد باحلاجة ، واملقيد يقضي على املطلق 

************************** 
 ) .٦/٤٦(، الدر )  ٨/٢٤٩٢(، وابن أبي حامت ) ١٧/١٥٨(الطربي ) ٤/٤٥٠(ابن أبي شيبة : ينظر  )١(
 ) .٥/٥٧٩(أضواء البيان  )٢(
ــل  : ينظــر  )٣( ، والواحــدي ) ٥/٧٨(، واجلصــاص ) ٢/٤٥٩(، والســمرقندي ) ٣/٤٢٦(، والزجــاج ) ٢/٣٨٣(تفســري مقات
ــذكرة   ، وابن ) ٣/٢٧١(يف الوسيط   ــن جــزئ  ) ٣/١٠٢(، والنســفي ) ٢/٩(اجلــوزي يف الت ــان  ) ٢/٤١(، واب ــي حي ، وأب
 ) .٣/٢٣٠(، وابن كثري ) ٦/٤٤٨( 
 .مجعاً بني األدلة ) ٣/٥٣٧(، وبنحوه قال احلافظ يف الفتح ) ١٢/٥٧(اجلامع ألحكام القرآن  )٤(
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 ] . ٣٦/ احلج [ چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ه  ه  ه  هٹ ٹ چ 
  .اخلري املذكور هنا ذكر أقوال املفسرين يف املراد ب: مسألة 

٣ . )١(يركب إذا احتاج ، ويشرب من اللنب : قال إبراهيم  ":  قال النحاس رمحه ا 

 .)٣( "و ذا أوىل ، أل�ه لو كان للد�يا ، كان أال جيعلها بد�ةً خرياً له )٢(.. خري فى اآلخرة : وقيل 
 :ــــــــــــــدراســـــــــــة الـــــــ

 ٦ :لسلف يف اخلري املذكور هنا أورد النحاس قولني ل

 .قول إبراهيم أ�ه يركب إذا احتاج ، ويشرب من اللنب ، ومعناه أهنا منفعة د�يوية :  فاألول
   بأ�ـه لـو   الـد�يا واآلخـرة ، ورجحـه النحـاس     ، وبـه حيصـل خـري   ن دأجـر ومنـافع يف البـ   : قول جماهد :  والثا�ي

 ٩    ، وهـو اسـتدالل ظـاهر ، يبينـه سـياق اآليـات وحلاقهـا ، فـإن         كان للـد�يا فقـط كـان أال جيعلـها بد�ـة خـرياً لـه       

بعده يف سـياق      لبنها ، ثم إن  فهذا يف حنرها ، وليس يف ركوهبا وشربِ،  چے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭچبعده 
وهــذا يف شـأن النحــر واألضـاحي أيضــاً ،    ] ٣٧/احلـج [ چ��  �  �    ��  �ېې ې  چ اآليـات  

خرة أظهر ، وال مينع مـن حصـول ا�تفـاع هبـا يف الـد�يا قبـل ذلـك ، وإن كـان مشـروطا          واخلري يف هذا كله يف اآل ١٢ 

************************** 
ــن أبــي حــامت    )١٦٣/ ١٧(خرجــه الطــربي  أ )١( ــر) ٨/٢٤٩٤(، واب ــوري  : ، وينظ ــدر ) ١/٢١٣(تفســري الث ، ) ٦/٥٠(، وال
 ) .٦/٥١(وهي رواية أخرى عن جماهد ، أخرجه ابن أبي شيبة ، كما يف الدر  

هـو قـول جماهـد أخرجـه     ري يف الـد�يا واآلخـرة ، و  خـ : فراغ يف �ـص الكتـاب ، ولعلـه تكملـة القـول ألن أكثـر املفسـرين قـالوا          )٢(
 )٦/٥٠(الدر املنثور : ، وينظر ) ٨/٢٤٩٤(، وابن أبي حامت ) ١٧/١٦٣(الطربي  
 ) .٤/٤١١(معا�ي القرآن  )٣(
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باالضطرار إليه كما تقدم بيا�ـه ، ولكـن مـا يرتتـب علـى حنرهـا تقربـا وطاعـة  تعـاىل يف اآلخـرة أعظـم �فعـا             
 .، وهو ما أراده النحاس  وثواباً

 ٣ . )١( باألجر ال أن يف البدن هلم ماالً املنفعةُ لنا أن اخلريقفع: رمحه ا   قال الشافعي

 اويف الـد�ي ، لكم يف البدن خري وذلك اخلري هـو األجـر يف اآلخـرة بنحرهـا والصـدقة هبـا       "  :..وقال الطربي 
، وإن كـان   قـول أكثـر أهـل التفسـري    ، فالقول بعموم النفع يف الد�يا واآلخرة هـو  )٢("الركوب إذا احتاج إىل ركوهبا

 ٦ .)٣(أعظم وأرجى  النفع يف اآلخرة

 :الـــــرتجـــــــــــيــــح 
وبالنظر يف هذين القولني يتضح أن قول مجاهري املفسرين أوىل بتفسري اآلية ، يعضد ذلك سياقها وحلاقها ، وما يرتتـب  

الـد�يا ،   عليها من األجر يف اآلخرة أعظم بال شك ، وكأن قول إبراهيم رمحه ا إمنا هو بيان لنوع اخلري يف البـدن يف  ٩ 

 .ال أ�ه يريد قصر اخلري فيها على ما ذكر ، وا أعلم 

************************** 
 ) .٢/١٦٨(أحكام القرآن  )١(
 ) .١٧/١٦٣(جامع البيان  )٢(

، ) ٣/٤٣٨(ا�ي ، والســـمع) ٣/٢٧٢(، والوســـيط ) ٢/٧٣٤(، الواحـــدي يف الـــوجيز ) ٢/٤٦٠(وبـــه قـــال الســـمرقندي  )٣(
ــوي   ــري ) ٤/٦٧(والبغـ ــة ) ٣/١٥٩(، والزخمشـ ــزاد  ) ١١/٢٠٢(، وابـــن عطيـ ــوزي يف الـ ــذكرة ) ٥/٤٣٢(، وابـــن اجلـ والتـ
ــفي ) ٢٣/٣٢( ، والرازي ) ١/١٠(  ــزئ  ) ٣/١٠٢(، والنسـ ــن جـ ــان  ) ٣/٤١(، وابـ ــو حيـ ــثري  ) ٦/٤٥٠(، وأبـ ــن كـ ، وابـ
، وابــن عاشــور ) ٥/٢٩٦(، والســعدي ) ٣/٥١١(والشــوكا�ي ، ) ٦/١٠٧(، وأبــو الســعود ) ٤٣٨(، اجلاللــني ) ٣/٢٣٢( 
 )١٧/٢٦٣.( 
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 ] .٣٦/احلج[ چ  ۈ  ۈ  ٷچ     ٹ ٹ 
 .ذكر أقوال السلف يف معنى القا�ع واملعرت ، وبيان الراجح : مسألة 

  وسـعيد بـن   ،  )١(أحسـن مـا قيـل يف هـذا وهـو الصـحيح يف اللغـة أن ابـن عبـاس          ": قال النحاس رمحـه ا ٣ 

 . الذي يتعرض وال يسأل : واملعرت ، الذي يسأل : القا�ع : قالوا ،  )٣(واحلسن، )٢(جبري
 .  )٤(وأن املعرت هو الزائر، أحسن ما مسعت أن القا�ع هو الفقري : وقال مالك بن أ�س 

 ٦ .يقال قنع الرجل يقنع قنوعا فهو قا�ع إذا سأل : وقال أبو جعفر 

 : وأ�شد أهل اللغة  
 )٥( وعِنمن القُ أعفّ همفاقر         غين فيملال املرء يصلحه 

قنـع الرجـل إذا   : يقـال  ، ومعنـى هـذا خمـالف لـألول     ،  )٧()القنـع  وأطعمـوا  ( أ�ـه قـرأ    )٦(وروي عن أبي رجـاء  ٩ 

 اعرته واعرتاه : يقال ، معناه كمعنى املعرت  )٨()واملعرتي ( وروى عن احلسن أ�ه قرأ . رضي فهو قنع 
************************** 

 ) .٦/٥٤(أخرجه ابن املنذر كما يف الدر املنثور  )١(
 ) .٦/٥٥(الدر : ، وينظر ) ١٧/١٦٨(، والطربي ) ٣/٣٨(أخرجه عبد الرزاق  )٢(
 ) .٦/٥٥(الدر املنثور : ،  وينظر ) ١٦٩، ١٧/١٦٨( أخرجه الطربي  )٣(

 ) .           ١٢/٦٥(، والقر طيب ) ٣/٤٠(عبد الرزاق  تفسري )٤(

)٥( اخ ، ذكره اخلليل يف العني البيت للشم)٨١٩ ( ازوأبو عبيدة يف ا ،)وغريهم ) ١٧/١٦٨(، والطربي ) ٢/٥١. 

 ) .١٦٣(أبو رجاء هو حممد بن سيف ، وقد تقدم ص  )٦(
 ).٤/١٢٣(، وابن عطية ) ٣/١٦٠(شري ، والزخم) ٣/٢٨٨(والبغوي ، ) ٢/٨٢(ذكرها ابن جين يف احملتسب  )٧(
 ) .٢/٨٢(ذكرها ابن جين يف احملتسب  )٨(
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 . )١( " ا عنده أو طلبهإذا تعرض مل، وعراه 
 :ــــــــــــــدراســـــــــــة الـــــــ

ع قنوعـا و قناعـة   يقنـ  -بالكسـر  –ع نـ قَأن : يطلق القا�ع يف اللغة على املعنيني اللذين ذكرمها النحـاس ، وبيا�ـه    ٣ 

ع يقنـع  وقنـ ، إذا سأل  - بفتح النون -ع قنوعا ع يقنقن: ويقال ،  وعا إذا سألنع قَع بالفتح يقنو قن، إذا رضي 
 .  رضي  -بكسر النون -قناعة 
وكــالم العــرب اجليــد هــو األول  ، نــوع مبعنــى القناعــة العــرب مــن جييــز القَإن مــن : هم عــن أهــل اللغــة قــولُو�ُقــل  ٦ 

وهـو  ، هـذا اللفـظ للسـائل     اسـتعمالُ  األكثـر  ، لكـن )٢( وكـل يصـلح  ، املتعفـف  : وقيـل  ، القا�ع السـائل  : وقيل 
بالقـا�ع يف   ينعـ لو كان املَ" �ه وألبه ، ) املعرت ( ود يف كالم العرب ، وهو الظاهر يف معنى اآلية القرتان لفظ األج

، ومل يقـل وأطعمـوا القـا�ع واملعـرت     ، وأطعموا القا�ع والسـائل  : هذا املوضع املكتفي مبا عنده واملستغين به لقيل  ٩ 

،  )٤(وهـو قـول أكثـر السـلف    ، )٣(" اضح على أن القا�ع معين به السائلالدليل الو ) واملعرت( ه ويف إتباع ذلك قولَ
 .  )٥(وعامة أهل التفسري، 

************************** 
 ).٥٥، ٦/٥٤(، والدر ) ٨/٢٤٩٥(ابن أبي حامت : ، وهناك أقوال أخرى ، ينظر ) ٤١٤، ٤/٤١٣(معا�ي القرآن  )١(
 ).٨/٢٩٧)(قنع ( العرب ولسان ) ٤١٣) (قنع (و  )٣٢٨) (عر(، واملفردات ) ٨١٩) (قنع (العني ينظر  )٢(
 ) .١٧/١٧٠(ينظر تفسري الطربي  )٣(

 ) .٦/٥٥(، والدر املنثور ) ١٧/١٦٩(الطربي : وقال به غري من تقدم جماهد وزيد بن أسلم ، ينظر  )٤(
، والواحـــدي يف الوســــيط  ) ٣/٤٢٨(، والزجــــاج ) ٢/٢٢٦(، والفـــراء  ) ٢/٨٦(اختـــاره الشـــافعي يف أحكــــام القـــرآن     )٥(
، ) ٥/٤٣٣(، وابـــن اجلـــوزي ) ١١/٢٠٣(، وابـــن عطيـــة ) ٣/١٦٠(، والزخمشـــري ) ٣/١٢٣(، والســـمعا�ي ) ٣/٢٧٢( 
 ). ٣/٢٣٣(، وابن كثري ) ٣/١٠٢(، والنسفي ) ٢/٩٠(، والبيضاوي ) ١٢/٦٤(، والقرطيب ) ٢٣/٣٣(والرازي  
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ن القا�ع هو الطامع أظهرها عندي أ، وللعلماء يف تفسري القا�ع واملعرت أقوال متعددة متقاربة : وقال صاحب األضواء 
ــأل أن ي ــم  الـــذي يسـ ــن اللحـ ــو الـــذي يعـــرتي م ، .... عطـــى مـ ــؤال   وأن املعـــرت هـ ــن غـــري سـ ــاء مـ ــا لإلعطـ          تعرضـ

 ٣ ٠  )١( أعلم وا، وطلب 

   الـذي يقنـع   ، الراضـي  : فالقـا�ع   :ولبعض املفسرين مجع لطيف بني املعنـيني تبـع هلـذا االخـتالف ، يقـول السـمرقندي       
 . )٢(واملعرت الذي يتعرض للمسألة وال يتكلم، وهو السائل ، مبا أعطي 

 ٦  ويقبلـه وال  ، أل�ـه يرضـى مبـا يعطـي قـل أو كثـر       ، أ�ـه جيـوز أن يكـون السـائل مسـي قا�عـا       : عن بعض أهل اللغة  �قلو

 . )٣( إىل الرضا فيكون معنى الكلمتني راجعاً،  هيرد
 :الـــــرتجـــــــــــيــــح 

ا ذكــره والقــول األظهــر املوافــق للســياق ، واللغــة أن القــا�ع هــو الســائل  ، واملعــرت الــذي يتعــرض مــن غــري ســؤال ، ومــ  ٩ 

 . السمرقندي وغريه له وجه ، وا أعلم 
************************** 

 ).٥/٦٩٥(أضواء البيان  )١(
 ) . ٢/٤٦٠(تفسري السمرقندي  )٢(

ســـري ، وزاد امل) ٥/٨٢(، واجلصـــاص ) ٤/٦٧(، والبغـــوي ) ١٧/١٦٧(لروايـــات واألقـــوال يف الطـــربي تفصـــيل ا: ينظـــر و )٣(
 ) .١٧/٢٦٦(، والتحرير والتنوير ) ١٧/١٥٧(، واأللوسي ) ٥٦ -٦/٥٤(، والدر املنثور ) ٥/٤٣٣( 
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 ] .٤٥/احلج[ چۉ   ۋ     ۅ  ۅ  ٹ ٹ چ
 .املشيد القصر يف بيان معنى : مسألة 

 ٣ .)١(اجلص وهي، أي بالقصة : قال ابن أبي جنيح ، أي جمصص : قال عكرمة  ":رمحه ا النحاس قال 

 . )٢(طويل: قال ، عن الضحاك ، وروي علي بن احلكم 
 :  )٣(وهو اجلص كما قال عدي بن زيد، شاده يشيده إذا بناه بالشيد : القول األول أوىل أل�ه يقال و

 ٦ . )٤(ه وكورايف ذر فللطري      لسا ه كلَّلَّجشاده مرمرا و

 . )٥( أشاد فالن بذكر فالن: ومنه ، ده وأشاده شيّ :  فأما إذا طوله ورفعه فإمنا يقال فيه
 :ــــدراســـــــــــة ــــــــــالـــــــ

ذكر النحاس رمحه ا قويل أهل العلم يف املشيد ، فذهب عكرمة إىل أن معنـاه مـبين بـاجلص ، وبـه قـال ابـن        ٩ 

 . )٦(عباس وعطاء وجماهد وسعيد بن جبري 
 .وذهب الضحاك رمحه ا إىل أن معناه الطويل  

************************** 
 ، ) ١٨١،  ١٧/١٨٠(، والطربي ) ٣/٣٩(أخرجه عبد الرزاق  )١(
 ) .١٧/١٨١( أخرجه الطربي  )٢(
 .عدي بن زيد بن محار العبادي ، كان أ�بل أهل احلرية وأجودهم منزلة ، قتله النعمان بن املنذر  )٣(
 ) .٢٤٩(معجم الشعراء البن املرزبا�ي  
 ) .١٧/١٨٢(، والطربي ) ٢/٥٣(والبيت من شواهدأبي عبيدة يف ااز  )٤(
 ٠) ٤٢٢ -٤/٤٢٠(معا�ي القرآن  )٥(

 ) . ٦/٦١(، والدر ) ٨/٢٤٩٨(، وابن أبي حامت ) ١٨١، ١٧/١٨٠(، والطربي ) ٣/٤٠(الرزاق  تفسري عبد: ينظر  )٦(



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

د املبنى بالش١(و اجلص يد ، وهوالذي عليه أهل اللغة أن املشي( .  
   وذلــك أن الشــيد يف، عــين باملشــيد اصــص : وأوىل القــولني يف ذلــك بالصــواب قــول مــن قــال " قــال الطــربي 

 ٣     ، ثـم ذكـر الشـواهد مـن اللغـة علـى هـذا املعنـى ، وعلـى هـذا املعنـى طائفـة            )٢(كالم العرب هـو اجلـص بعينـه    

 .)٣( من املفسرين
 .)٤(فسرين وقال بقول الضحاك طائفة أخرى من امل

 ٦ :الـــــرتجـــــــــــيــــح 

      الثــا�ي يرجــعوالــراجح أن مــا قيــل يف معنــى املشــيد ال منافــاة بينــه ، لكــن القــول األول أشــهر وأعــرف لغــة ، و 
ــه وســاكنيه        ــوة ومنعــة ، فيكــون منيفــاً مرتفعــاً حيمــي أهل ــدل علــى ق ــيد ي ــاءه بالش       ، والبيــت )٥(إليــه ، ألن بن

 ٩ .د به النحاس يدل على املعنيني الذي استشه

************************** 
 ) .١/١٤٨(، وخمتار الصحاح ) ٢٧٠) (شيد(، واملفردات ) ٢/٣٥(، وجماز القرآن ) ٥٠٣) (شيد(العني  )١(
 ) .١٧/١٨١(جامع البيان  )٢(
ــر  )٣( ــاز : ينظـــ ــة  ) ٢/٥٣(اـــ ــن قتيبـــ ــاج) ٢٥١(، وابـــ ــري ) ٣/٤٣٢( ، والزجـــ ــة  ) ٣/١٦٣(، والزخمشـــ ــن عطيـــ ، وابـــ
، وقدمـــه ) ٣/٤٣(، وابــن جــزئ   ) ٣/١٠٥(، والنســفي  ) ٢٣/٣٩(، والــرازي  ) ٥/٤٣٨(، وابــن اجلــوزي   ) ١١/٢٠٨( 
 ) .٥/٧٠٩(، والشنقيطي ) ١٧/١٨٦(، وابن عاشور ) ٥/٣٠٦(، والسعدي ) ٣/٢٣٧(ابن كثري  
ــمرقندي   )٤( ــاره الســ ــدي يف) ٢/٤٦٣(اختــ ــوجيز ، والواحــ ــيط  ) ٢/٧٣٦( الــ ــه يف الوســ ــمعا�ي ) ٣/٢٧٥(، وقدمــ ، والســ
 ) .٦/١١١(، وأبو السعود ) ٤٤٠(، واجلاللني ) ٢/٩١(، والبيضاوي ) ٣/٦٩(، والبغوي ) ٣/٤٤٤( 
 .، فقد ذكروا أهنا معان متقاربة ) ٣/٢٣٧(، وابن كثري ) ١٢/٧٤(، والقرطيب ) ٢٧٠(املفردات : ينظر  )٥(
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 ].٤٧/احلج[ چپ  پ    ڀڀ  ڀڀ  ٺ  ٺٹ ٹچ 
 .ذكر االختالف يف اليوم هنا ، أهو من أيام خلق السموات واألرض ، أم من أيام اآلخرة ؟: مسألة 

 ٣ يوم من األيام اليت: قال ، عن ابن عباس ، عن عكرمة ، عن مساك ، إسرائيل  ىرو ":قال النحاس رمحه ا 

 .خلق ا فيها السموات واألرض كألف سنة مما تعدون
، مما تعـدون   يوم من أيام اآلخرة كألف سنة : قال ، عن ابن عباس ، عن عكرمة ، عن مساك ، وروى شعبة 

 ٦ . )١( ويوم كان مقداره مخسني ألف سنة يوم القيامة: قال 

ــو جعفــر قــا ــال ،  والقــول الثــا�ي حســن جــداً : ل أب ــه عليــه يتصــل ب      ألهنــم اســتعجلوا بالعــذاب  ، كالم األول أل�
ممـا تعـدون       كـألف سـنة  ، وإن يوما من أيام عذاهبم يف اآلخرة ، يف عذاهبم : أي  چ ٻ  ٻ  ٻ  پچ فقال 

 ٩ .هم يف اآلخرة أشد وعذاب، إن ا لن خيلف وعده يف عذاهبم يف الد�يا : فصار املعنى ،  يف الد�يا

     فــأعلمهم ا جــل وعــز أ�ــه ال، وهــو أهنــم اســتعجلوا بالعــذاب ،  نيِول آخــر بــويف معنــاه قــ: قــال أبــو جعفــر 
 .)٢( " وإن يوما عنده وألف سنة واحد إذ كان ذلك غري فائته، يفوته شيء 

 ١٢ :ــــــــــــــدراســـــــــــة الـــــــ

 سن أ�ه  يوم  من أيام  اآلخرة ، يف  اليوم املذكور هنا ، واستح  ذكر النحاس رمحه ا قولني عن ابن عباس 

************************** 
 ).٦٣، ٦/٦٢: (، وينظر الدر) ٨/٢٤٩٩(الروايتني ، وأخرج ابن أبي حامت األوىل فقط ) ١٧/١٨٣(أخرج الطربي  )١(
، ) ٢٣/٤١(تفســري الــرازي  : ، وينظــر ) ٣/٤٣٣(، وهــذا القــول أخــذه مــن الزجــاج     ) ٤٢٤،  ٤/٤٢٣(معــا�ي القــرآن   )٢(
 ) .٦/١١٢(، وأبو السعود ) ٢/٩٢(البيضاوي  
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ژ  ڑ     ڑ    ک  ک    ک   ک   گ   گ     چ، وهـذه اآليــة �ظــري قولــه تعــاىل  )١(وبـه قــال  جماهــد وعكرمــة   

يدخل فقـراء املسـلمني اجلنـة  قبـل      (، ويشهد له  حديث ] ٥/السجدة[ چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      گ  گ  ڳ
ي أن ا تعاىل أخرب عن استعجال املشركني بالعذاب  ، وأخرب عن مبلغ اليوم  ، وذكر الطرب)٢()أغنيائهم خبمسمئة  عام   ٣ 

من اآليام اليت عند ا يـوم   يوماًوإن : " عنده  ، و�فى العجلة  عن  �فسه  ، ووصفها باأل�اة  واال�تظار ،  وتأويل الكالم 
بعيـد فلـذلك ال يعجـل بعقوبـة     القيامة يوم واحد كألف سنة من عددكم وليس ذلك عنده ببعيـد وهـو عنـدكم    

 ٦ .)٤(، وعليه  عامة  املفسرين)٣( من أراد عقوبته حتى يبلغ غاية مدته

 :الـــــرتجـــــــــــيــــح 
والراجح ما ذهب إليه النحاس ملناسبته لسياق اآليات فإهنا يف وعيد الكفار فناسب أن يكـون اليـوم مـن أيـام     

 ٩ .ذكور ، وا أعلم عذاهبم يف اآلخرة ، ويشهد له احلديث امل

************************** 
 ) .٣/٧٠(، وحكاه البغوي عن ابن زيد ) ١٨٤،  ١٧/١٨٣(أخرجه عنهما الطربي  )١(
ــد     )٢( ــه أمحـ ــرة ، أخرجـ ــي هريـ ــديث أبـ ــن حـ ــد ح  ) ٢/٣٤٣(مـ ــه ك الزهـ ــن ماجـ ــد  ) ٤١٢٢(، وابـ ــذي  ك الزهـ  ح، والرتمـ
ــربى  ) ٢٣٥٤(  ــائي يف الكــ ــى  ) ٦/٤١٢(، والنســ ــو يعلــ ــي يف األوســــط  ) ١٠/٤١١(، وأبــ ــن     ) ٨/٣٥٧(، والطربا�ــ ، ومــ
، ) ٢/٣٩٦(األلبــا�ي يف صــحيح ابــن ماجــة ح   صــححه، و) ١/٣٣(الطربا�ــي يف األوســط  حــديث أبــي ســعيد أخرجــه  
 )٢/٢٧٥(الرتمذي  صحيحو 
 ) .١٧/١٨٣(جامع البيان  )٣(

) ٣/١٦٤(، والزخمشـــري ) ٤/٧٠(، والبغـــوي ) ٣/٤٤٦(، والســـمعا�ي ) ٣/٤٣٣(، الزجـــاج ) ٢/٢٢٩(الفـــراء : ينظـــر  )٤(
ــوزي) ١١/٢٠٩(وابــــن عطيــــة   ، وابــــن جــــزئ ) ٣/١٠٥(، والنســــفي ) ١٢/٧٨(، والقــــرطيب ) ٥/٤٣٩( ، وابــــن اجلــ
 ) ٥/٧١٨(، والشنقيطي ) ٥/٣٠٧(، والسعدي ) ٣/٢٣٨(، وابن كثري ) ٣/٤٤( 
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ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    ک       ک      گ   گ  گ  گ  ڳ ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک ٹ ٹ چ
 ] .٥٢/احلج[ چڻ  ٹ  ٹ  ڻڱ   ڱ  ں  ں

 ٣ .سنداً ومتناًبيان بطالن قصة الغرا�يق : مسألة 

 بـن صـاحل     ، حدثنا بكر بن سهل  ":قال النحاس رمحه ا ال حـدثين معاويـة بـن    قـ ،  )١( قـال حـدثنا عبـدا
 چيبطـل مـا ألقـاه الشـيطان    : قال  چڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ چعن ابن عباس ، عن علي بن أبي طلحة ، صاحل 

 ٦ .   چڱ   ڱ  ں  ں

 .هذا من قول العرب �سخت الشمس الظل أزالته :  قال أبوجعفر
 :ويروى يف هذا الذي �سخه ا مما ألقاه الشيطان أحاديث 

چ        قرأ رسول ا: قال ، )٢( عن أبي بكر بن عبدالرمحن بن احلارث بن هشام، ما رواه الزهري : فمنها  ٩ 

فســها ، فــإن شــفاعتهم ترجتــى : قــال ]١٩/الــنجم[   چه  ے  ےچ فلمــا بلــغ] ١/الــنجم[ چٱ  ٻ      ٻ
گ       ک    ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  کچفـــأ�زل ا تعـــاىل  ، فلقيـــه املشـــركون فســـلموا عليـــه    

 ١٢  .چگگگڳ

 وإهنن : وكذا حديث قتادة وزاد فيه ، وفيه هذا األمر العظيم ، )٣(وهذا حديث منقطع : قال أبو جعفر 
************************** 

 ) .٤٧١(عبد ا بن صاحل ، أبو صاحل ، كاتب الليث ، ضعفه األئمة أمحد وغريه ، تقدم ص  )١(
 ) .هـ  ٩٤( ن املغرية املخزومي ، ثقة فقيه عابد ، مات سنة أبو بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام ب )٢(
 .وغريها ) ١١١٦(، التقريب ) ٣٣/١١٢(هتتذيب الكمال  

ــر        )٣( ــة عم ــن خالف ــد يف زم ــرمحن ول ــد ال ــن عب ــا بكــر ب ــال    ألن أب ــا        )٣٣/١١٣(، هتــذيب الكم ــن ســعد إليه ، وأشــار اب
 ) .١٧/١٨٩(، وأخرجها الطربي ) ١/١٦١(خمتصرة  
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 . )٢(ولو صح هذا لكان له تأويل قد ذكر�اه يف أول هذا الكتاب ،)١(هلن الغرا�يق العال 

املشـركون   فسجد: ل قا، )٥( عن املطلب بن عبدا، )٤(عن كثري بن زيد، )٣(وأقطع من هذا ما ذكره الواقدي
إ�ـه أبـو أحيحـة سـعيد بـن      : ويقـال  ، فإ�ه أخـذ ترابـا مـن األرض فرفعـه إىل وجهـه      ، كلهم إال الوليد بن املغرية  ٣ 

ــل    ــزل جربيـ ــه  ،  العـــاص حتـــى �ـ ــرأ عليـ ــذا  فقـ ــه  ، هـ ــال لـ ــه  : فقـ ــا جئتـــك بـ ــارك  ، مـ ــزل ا تبـ           وأ�ـ
 .)٦(]٧٤/اإلسراء[ چ����  �  � چوتعاىل 

والدين والعقـل مينعـان مـن    ، وال سيما وهو من حديث الواقدي ، وهذا حديث منكر منقطع : جعفر قال أبو  ٦ 

ألن فيـه مسـاعدة هلـم علـى دينـهم ألن      ،  -ومعـاذ ا أن يكـون ذلـك     - متعمـداً  أل�ه إن كان قال هـذا ، هذا
 .؟ز وجل وإن كان �اسيا فكيف صرب ومل يبني هلم ذلك حتى أتاه الوحي من ا ع، هذا قوهلم 

 ٩ قال حدثنا ، كما حدثنا بكر بن سهل ، ثم رجعنا إىل اآلية فوجد�ا فيها قولني ملن يرجع إىل قوله وعلمه 

************************** 
 .مرسال ) ١٧/١٩١(أخرجه الطربي  )١(
 ) .١٥(الناسخ واملنسوخ  )٢(
 ) .هـ ٢٠٧( حممد بن عمر بن واقد األسلمي ، الواقدي ، القاضي ، مرتوك مع سعة علمه ، مات سنة  )٣(
 .وغريها) ٨٨٢(، التقريب ) ٢٦/١٨٠(، هتذيب الكمال ) ٢/٢٩٠(كتاب اروحني البن حبان  

 .ي ، املد�ي ، صدوق خيطيء ، مات يف آخر خالفة املنصور كثري بن زيد األسلم )٤(
 .وغريها ) ٨٠٨(، التقريب ) ٢٤/١١٣(، هتذيب الكمال ) ٧/١٥٠(اجلرح والتعديل  
 .املطلب بن عبد ا  بن حنطب القرشي املخزومي ، صدوق كثري اإلرسال ، مات بعد املائة  )٥(
 .وغريها ) ٩٤٩(لتقريب ، ا) ٢٨/٨١(، هتذيب الكمال ) ٥/٣٣١(الطبقات  

 ).١/١٦٠(أخرجها ابن سعد يف الطبقات  )٦(
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ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  چعـن ابـن عبـاس    ، عن علي بـن أبـي طلحـة    ، قال حدثين معاوية بن صاحل ، أبو صاحل 

 .يف حديثه   لشيطان إذا حدث ألقى ا: قال     چک     ک  ک       ک      گ   گ  گگ ڳ

ثـم ينبهـه ا   ، ألقى الشيطان فى سره وخاطره ما يومهه به أ�ـه الصـواب   : فالتأويل على هذا :  قال أبو جعفر ٣ 

      فأســتغفر ا عــز وجــل يف ، إ�ــه ليغــان علــى قلــيب  ( : أ�ــه قــال وقــد صــح عنــه ، وجــل علــى ذلــك  عــز
 . )١( ) اليوم والليلة سبعني مرة

 ٦  وذلــك حــني  - مــد قــد اســتغويت ضــعفاء�ا وســفهاء�ا يــا حم : فقــالوا، أن كــرباء قــريش جــاءوه : ويف الســري 

  ن مل يتـبني لنـا  إو، فـإن تـبني لنـا اتبعنـاك     ، فأمسـك عنـا حتـى �نظـر يف أمـرك       -أظهر دعوته وتبينـت براهينـه   
اطر والتـذكر ملـا   ثم �بهـه ا عـز وجـل باخلـ    ، أن هذا إ�صاف  فوقع له  ، كنت على أمرك وحنن على أمر�ا

ومـا   چ����  �  � چوأن يصـدع مبـا أمـر بـه ثـم �ـزل عليـه الـوحي         ، أمره ا به من إظهار الدعوة  ٩ 

 .يف سره        أي  چگ گگڳچ فيكون على هذا، بعده 

وقال ، يف قوله : وقال جماهد ، يف قراءته :  چگڳچعليه أكثر أهل التأويل قال سعيد بن جبري والقول اآلخر
 ١٢ .األمنية التالوة :  الضحاك

: ويكون التقدير على هذا ]٧٨/البقرة [ چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ چفهذا معروف يف اللغة منه : قال أبو جعفر 
  من اجلن ومتعارف من اإل�س وإما شيطا�اً إما شيطا�اً ألقى الشيطان يف تالوة النيب

************************** 
 .وغريمها ) ٢٧٠٢(، ومسلم ك الذكر ح ) ٤/٢٦٠(حديث صحيح مشهور ، أخرجه أمحد  )١(
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 ڃڃچچچچڇ  ڃڃ ڄ  ڄچز وجـل  قـال ا عـ  ،  يف اآلثار أن الشيطان كان يظهر كـثريا يف وقـت الـنيب    

مـن غـري أن ينطـق بـه الـنيب       فألقى الشيطان هذا يف تالوة الـنيب  ] ٤٨/األ�فال[ چڎ   ڈ  ڈ ڎ ڌ ڌڍڇڇڇڍ
  . ٣ 

بـن  اكمـا روى موسـى   ، وأن الثقات من أصـحاب السـري كـذا يـروون     ، ظاهر القرآن كذاوالدليل على هذا أن 
   فـــوقرت يف مســـامع ، فـــإن شـــفاعتهم ترجتـــى  الـــنيب  ألقـــى الشـــيطان يف تـــالوة: عـــن الزهـــري ، )١( عقبـــة

 ٦      باملهـــاجرين يف اخلـــرب واتصـــل،  وأ�كـــر ذلـــك املســـلمون ومل يســـمعوه، وســـجدوا  فـــاتبعوه مجيعـــاً، املشـــركني 

ــنيب   ، أرض احلبشــة  ــد تبعــت ال ــد وأن اجلماعــة ق ــا   فق ــا ألق ــد �ســخ ا عــز وجــل م   ، الشــيطان  هموا وق
 .فلحقهم األذى والعنت 

 ٩ .فقد تبني معنى اآلية هبذا وبغريه : قال أبوجعفر 

ــريج   ــال ابـــن جـ ــال ] ٥٣/احلـــج[ چۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ه  ه  ه  ه  ے   ےچ : وقـ ــوهبم : قـ ــية قلـ القاسـ
 .املشركون 

 ١٢ .)٢(والذين يف قلوهبم مرض املنافقون، ألهنم مل تلن قلوهبم التباع احلق  نيوهذا قول ب: قال أبو جعفر 

 :ـــــــــــدراســـــــــــة ـــالـــــــ
 أورد النحاس رمحه ا هذه القصة ، قصة الغرا�يق وبين أهنا باطلة سنداً ومتنا ، فأما السند فما أروده 

************************** 
 ).هـ ١٤١( موسى بن عقبة بن أبي عياش األسدي ، موىل آل الزبري ، ثقة فقيه ، إمام يف املغازي ، مات سنة  )١(
 .وغريها ) ٩٨٣(، التقريب ) ٢٩/١٢٠(، هتذيب الكمال  )٥/٤٢٥(الطبقات  
 ) .١٩٥ -١٩٣(الناسخ واملنسوخ  )٢(
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من الروايات هنا كلها مراسيل ، ال تقوم هبا حجة ، وخباصة يف أمـر جلـل عظـيم ميـس مقـام النبـوة ، وينسـب        
 . املشركني على شركهم ، واخلطأَ يف الرسالة والبالغ  موافقةَ إىل الرسول الكريم 

فرواية أبي بكر بن عبد الرمحن بن احلـارث بـن هشـام منقطعـة ، ألن والدتـه كا�ـت يف زمـن عمـر ، ومـا أدرك           ٣ 

سها ، و�سبت هذا األمر إليه عظيم منكر ، كيـف وهـو يبلـغ     ، فروايته عنه منقطعة ، وفيها أ�ه  النيب 
 .عن ربه عز وجل 

ورواية الواقدي واهية ، ألن الواقدي مرتوك ، واملطلب بن عبد ا كثري اإلرسال ، وهذا مـن مراسـيله ، وال    ٦ 

 . يعتمد على مرسل يف مثل هذا األمر 
، ال تقوم هبـا حجـة فيمـا دون هـذا ، فكيـف يف       )١(عند الطربي كلها مرسلة وضعيفة  وهناك روايات أخرى

 ٩ : البالغ ؟ ومما يبني بطالهنا متناً هذا األمر املتعلق بالنبوة و

بتلـك اجلملـة الباطلـة الـيت      يف أكثر هذه الروايات إن مل تكن كلها أن الشيطان تكلم على لسـان الـنيب    :أوالً 
 . متدح أصنام املشركني  

 ١٢  ومعناه.. " واملؤمنون مصدقون �بيهم فيما جاء به عن رهبم ، وال يتهمو�ه يف خطأ" ويف بعضها  :ثا�ياً

************************** 
، وقد مجع حمـدث العصـر الشـيخ حممـد �اصـر الـدين األلبـا�ي رمحـه ا طـرق هـذه الروايـات            ) ١٩١ -١٨٧(جامع البيان  )١(
: بطــالن أســا�يدها ، و�كــارة متوهنــا ، وقــال  مـن مظاهنــا مــن كتــب التفســري والســري ، وكــر عليهــا بالنقـد والتفنيــد ، وبــني   
تلك هي روايات القصة ، وكلها كمـا رأيـت معلـة باإلرسـال والضـعف واجلهالـة ، فلـيس فيهـا مـا يصـلح لالحتجـاج بـه ، ال              
ام سيما يف مثل هذا األمر اخلطري ، ثـم إن ممـا يؤكـد ضـعفها بـل بطالهنـا مـا فيهـا مـن االخـتالف والنكـارة ، ممـا ال يليـق مبقـ               
/ ، تــأليف ) ١٨(�صــب اــا�يق لنســف قصــة الغرا�يــق  . النبــوة والرســالة ثــم شــرع يف ذكــر ذلــك ممــا ذكرتــه يف الدراســة   
 .، املكتب اإلسالمي ٢/١٤٠٩حممد �اصر الدين األلبا�ي ، ط 
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 أهنم مسعوها من رسول ا           ومل يشعروا أهنـا مـن الشـيطان ، بـل ظنوهـا وحيـاً مـن الـرمحن ، ويف روايـة ،
وهذا تناقض واختالف يسـقط معـه االحتجـاج هبـذه     " ومل يكن املسلمون مسعوا الذي ألقى الشيطان " أخرى 

 ٣ .الروايات ، فكيف وهي ضعيفة ؟

معـاذ  ":    يدري أن ذلك من الشيطان ، حتى قـال لـه جربيـل    بقي مدة ال ويف بعضها أن النيب  :ثالثاً
 " .ا ، مل آتك هبذا ، هذا من الشيطان 

على   يف بعضها أ�ه سهى حتى قال ذلك ، فلو كان كذلك أفال ينتبه من سهوه إال بعد �بهه جربيل  :رابعاً ٦ 

 . خطأ ذاك القول ؟
 .ويف بعضها أن ذلك ألقي عليه وهو يصلي  :خامساً 
متنى أن ال ينزل عليه شيء من الوحي يعيب آهلة املشركني ، لئال ينفـروا عنـه ،    ويف بعضها أ�ه   :سادساً  ٩ 

أن يتمنـى ذلـك إرضـاء لقومـه ، وهـو رسـول ا ومصـطفاه مـن خلقـه ، أيقـدم حمبـة قومـه              وكيف يظن به 
 .ورضاهم على مرضاة ا تعاىل ؟ حاشاه من ذلك 

افرتيت على ا ، وقلت على ا مـا مل يقـل ، وشـركين    "  عليه ذلك ، قال  أ�كر  ملا أن جربيل  :سابعاً ١٢ 

 وهذه طامات جيب تنزيه الرسول " الشيطان يف أمر ا       ورسـوله منها ، ومن كـان يف قلبـه إميـان بـا 
 .)١(يلزمه الورع عن مثل هذا إال على سبيل البيان واإل�كار 

من األمنية ، وهي التالوة  ، وعليه أكثر السلف كما قال ، وهو ) متنى ( معنى  واختار النحاس رمحه ا أن ١٥ 

 ألقى الشيطان يف " قول احملققني من املفسرين ، الذين قالوا ببطالن هذه القصة ، واملعنى عندهم 
************************** 

 ) .١٩،  ١٨(�صب اا�يق باختصار وتصرف يسري : ينظر  )١(
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 .)١(" تكلم به ، وحاشاه من ذلك  ، ال أن النيب  قلوب الكفار عند تالوته 
 :ــيــــح الـــــرتجـــــــــ

واحلق الذي ال مرية فيه أن هذه القصة باطلة سنداً ومتناً ، كما ذهب إليه النحاس  واحملققون مـن أهـل العلـم     ٣ 

 . هو الراجح ، وا أعلم  چگڳچوأن اختياره يف معنى ، 
************************** 

ــو بكــر بــن العربــي ر   )١( ، ال  ) ٣٠٧ -٣/٣٠٣(محــه ا عــن هــذه القصــة يف عشــر مقامــات حســان   وقــد أجــاب القاضــي أب
ــه القاضــي       يســتغين طالــب احلــق عــن مطالعتــها ، فرمحــه ا رمحــة واســعة يف دفاعــه عــن جنــاب الرســول             ، ومثل
/ ت ، ) ١٩٩ - ٢/١٩١( يف كتابــه الشــفا بتعريــف حقــوق املصــطفى   ) هـــ ٥٤٤(بــن موســى اليحصــيب ت  يــاض ع   
  -١٢/٨٠(، والقـــرطيب ) ٤٨ -٢٣/٤٣(هــــ ، �شـــر هشـــام علـــى حـــافظ ، والـــرازي ١/١٤١٦عبـــد الفتـــاح ، ط ســـعيد 
ــثري  ) ٨٤  ــن كـــ ــوكا�ي ) ٢٤١ -٣/٢٣٩(، وابـــ ــنقيطي ) ٣/٥٢٠(، والشـــ ــور  ) ٧٣٣ -٥/٧٢٧(، والشـــ ــن عاشـــ ، وابـــ
 )٣٠٦ -١٧/٣٠٣.( 
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     ک      گ         ک      ک        ک     ڑ      ڑ      ژ     ڈ  ژ    ڈ چ          ٹ ٹ
 ] .٥٢/احلج[ چڻ  ٹ  ٹ  ڻڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ  ں  ں گ  گ  ڳگ  

 ٣ .  من وجوه أخرى غري ما تقدما ورد يف قصة الغرا�يق إبطال النحاس مل: مسألة 

 .ثناؤه على صحيفة علي بن أبي طلحة وما ورد فيها من التفسري : مسألة 
 .ديث املروي واجلهة األخرى اليت فيها اإلشكال احل :النحاس رمحه ا قال 

فإن شـفاعتهم  ] ١٩/النجم [   چے ه  ےچ قرأ وهو أن النيب ، )١(وقد ذكر�اه بإسناده : قال أبو جعفر  ٦ 

 . فإهنن الغرا�يق العلى : ويف رواية غريه ، وسها كذا يف رواية الزهري ، ترجتى 
   امللحـدين فـأول   وهـذا جيـب أن يوقـف علـى معنـاه مـن جهـة الـدين لطعـن مـن طعـن فيـه مـن              : قال أبو جعفـر  

ــيس مبتصــل اإلســناد   ــو اتصــل إســناده وصــح لكــان املعنــى فيــه صــحيحا    ،  )٢(ذلــك أن احلــديث ل  ٩    فأمــا ، ول

ــها( معنـــى  ــاه وأســـقط   )وسـ ــإن معنـ ــديره ، فـ  )٣(أســـقط    ثـــم ، ومت الكـــالم    چے ه  ےچويكـــون تقـ
 .املالئكة يعود الضمري على ، فإن شفاعتهم ، يعين املالئكة ) والغرا�يق العلى ( 

 ١٢ : ففي روايته أجوبة عنها ) فإهنن الغرا�يق العلى ( فأما من روى 

ويكـون توبيخـا   ، وجيـوز أن يكـون بغـري حـذف     ، كما تستعمل العرب يف أشياء كثرية ، أن يكون القول حمذوفا 
، الصـالة  فـإن كـان يف الصـالة فقـد كـان الكـالم مباحـا يف        ، فيكون هذا احتجاجـا علـيهم   ، أفرأيتم  ألن قبله 

 ١٥             فينســـخ ا جـــل وعـــز ذلـــك ملـــا فيـــه ، وجيـــوز أن يكـــون الضـــمري للمالئكـــة كمـــا يضـــمر مـــا يعـــرف معنـــاه  

************************** 
 ) .١٩٥ -١٩٣(يف الناسخ واملنسوخ مفصلة  )١(
 .الصحيح فجميع طرقه مرسلة ، وال يعتمد على مرسل يف إثبات مثل هذه ، وقد تقدم بيا�ه بل هذا هو  )٢(
 .يعين أسقط الشيطان يف أمساع املشركني ما حيسبو�ه من كالم النيب  )٣(
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  هـذا الضـمري لـالت والعـزى    : والذي فيه مـن الصـالح إزالـة التمويـه أن ميـوه علـى قـوم فيقـال هلـم          ، من الصالح 
ــه جــل شــأ�ه   فــأ�زل ا جــل وعــز  ک       ک      گ   گ  گ   ک      ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کچ قول

 ٣ .     چ

 : ويف اآلية قوالن آخران 
فـإهنن الغرا�يـق   : قال رجل ألقى الشيطان على لسـا�ه        چے ه  ےچأن يكون املعنى ملا تال  : أحدمها

 ٦ . العلى 

گ      ک       ک   چ    : أن علي بن أبي طلحة روى عن ابن عباس يف قـول ا جـل وعـز   :  والقول اآلخر

ــال      چ ــرداءة : ق ــه  الشــيطان إذا حتــدث ألقــى ال ــال ، يف أمنيت ــه : ق ،   چڱڳ  ڳ  ڳ  ڱ چيف حديث
 ٩ . فيبطل ا ما يلقي الشيطان : قال 

مبصـر صـحيفة يف   :  )١(وقد قـال أمحـد بـن حممـد بـن حنبـل      ، وهذا من أحسن ما قيل يف اآلية وأعاله وأجله 
 .)٢(ما كان كثرياً لو رحل فيها رجل إىل مصر قاصداً، رواها علي بن أبي طلحة ، التفسري 

 ١٢ لو : فيقول له ، إذا حدث �فسه ألقى الشيطان يف حديثه على جهة احليلة   أن النيب: واملعنى عليه 

************************** 
 ) .هـ ٢٤١(الشيبا�ي املروزي ، أبو عبد ا ، إمام أهل السنة واجلماعة ، ثقة حافظ فقيه حجة ، مات سنة  )١(
 .وغريها ) ٩٨(، التقريب ) ١/٤٣٧(، هتذيب الكمال ) ٤/٤١٣(يخ بغداد تار 
تقدم احلديث عن حجية هذه الطريـق عـن ابـن عبـاس ، واعتمـاد البخـاري عليهـا يف الصـحيح وكـالم أهـل العلـم حوهلـا ،              )٢(
 . من هذا البحث ، وهي املقصودة بالعنوان الذي ذكرته يف أصل املسألة  ١٢٧ص ) ٢(يف التعليق  
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فيبطل ما ، ويعلم ا جل وعز أن الصالح يف غري ذلك ، سألت ا جل وعز أن يغنمك كذا ليتسع املسلمون 
 .ا قال ابن عباس يلقي الشيطان كم

وقـد حكيـا   ، هـو املعـروف يف اللغـة     وهذا، إذا حدث �فسه   چگ چ: مجيعا  )١(وحكى الكسائي والفراء ٣ 

 .)٢( وي ذلك عن الضحاكور، إذا تال :   چگ چأيضاً
 :ــــــــــــــدراســـــــــــة الـــــــ

يف املســألة الســابقة ، وذكرهــا هنــا يف   هــذه اآليــة ذكرهــا النحــاس يف الناســخ واملنســوخ ، وبــني بطالهنــا كمــا   ٦ 

اإلعراب ، وبين أن إسنادها ليس مبتصل وهو كما قـال ، ثـم أبطـل القصـة مـن وجـوه مـن حيـث املـنت ، وقـد           
تقدم تفنيد هذه القصة مبا قاله جهابذة العلماء ، وردوا هـذه القصـة مـن حيـث السـند ، فلـم تـرد مـن طريـق          

خمتصـرة ومل   )٣(رواياهتا ، وقد ذكرها النحاس يف كتـاب معـا�ي القـرآن    متصل صحيح ، وأبطلوها متناً بتناقض ٩ 

 .يعلق عليها ، ثم أفاد وأجاد ملا أوردها يف كتابيه الناسخ واإلعراب وبني بطالهنا سنداً ومتناً 
 :الـــــرتجـــــــــــيــــح 

هنا قول موفق مسدد ، وهـو الـذي   والراجح كما تقدم أن القصة باطلة سنداً ومتناً ، وأن قول النحاس يف بطال ١٢ 

لو صح إسـناد القصـة،  فكيـف     عليه احملققون من أهل العلم ، وال يصح �سبة مثل األمر العظيم إىل النيب 
 .والقصة باطلة سنداً ومتناً ؟ ، و احلمد 

************************** 
 ) .٢/٢٢٩(معا�ي القرآن للفراء  )١(
 .، وقد تقدم ختريج الروايات مفصال مبا أغنى عن إعادته هنا ) ٤٠٩ -٣/٤٠٧(إعراب القرآن  )٢(
 ).٤/٤٢٥(معا�ي القرآن  )٣(
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 ].٥٥/احلج[ چی  ی    ي  �  �  �  �  �   �  ....چ  ٹ ٹ
 . أهو يوم القيامة أو يوم بدر ؟يف املراد باليوم العقيم ، : مسألة 

 ٣   .)١(قيل هو يوم القيامة  ":قال النحاس رمحه ا 

 . )٢(وأهل التفسري على أ�ه يوم بدر ، قال ذلك سعيد بن جبري وقتادة 
يـوم بـدر ،         چي  ییچأربـع آيـات �زلـت يف يـوم بـدر،      : وبلغين عـن أبـي بـن كعـب أ�ـه قـال       : وقال قتادة 

ــزام ( و ــدر ، و ا): اللِّ ــوم ب ــدخان[ چۅ  ۅ  ۉ  ۉچ لقتــال يف ي ــدر ،] ١٦/ال ــوم ب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ    ي ٦ 

 .)٣(يوم بدر] ٢١/السجدة[ چپ
إذا منعـا   ))رجـل عقـيم   (( و  ))امـرأة عقـيم    ((االمتنـاع ، ومنـه قـوهلم    : أصـل العقـم يف اللغـة    : قال أبو جعفر 

،  )٤(ال خـري فيـه لقـوم     ))يـوم عقـيم    ((فيه عذاب ، و ال يأتي بسحاب فيه مطر ، أي ))ريح عقيم  ((، و الولد ٩ 

 .  )٥(" فيوم القيامة ، ويوم بدر قد عقم فيهما اخلري والفرح عن الكفار
 :ــــــــــــــدراســـــــــــة الـــــــ

 ١٢ ه ذكر النحاس قويل السلف يف هذه اآلية ، فذهب بعضهم إىل أن اليوم العقيم هو يوم القيامة ، وحجتهم أ�

************************** 
 ) .٦/٦٤(الدر : ، وينظر ) ١٧/١٩٣(قاله الضحاك ، أخرجه الطربي  )١(

ــن جــريج ، ينظــر    )٢( ــرز  : وجماهــد وب ــد ال ــي حــامت   ) ١٧/١٩٣(، والطــربي ) ٣/٤١(اق تفســري عب ــن أب ،  ) ٨/٢٥٠٣(، واب
 ) .٧٠ -٦/٦٤(والدر  

 ).٣/٤١(أخرجه عبد الرزاق  )٣(
 ) .٣٤٢) (عقم ( ، واملفردات ) ٣/٤٣٤(، واملعا�ي للزجاج ) ٦٦٦) (عقم ( العني للخليل : ينظر  )٤(

 ) .٤٢٨،  ٤٢٧(معا�ي القرآن  )٥(



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 يوم ال خري فيه وال خري بعده للكفـار ، وهـو يـوم عسـري علـيهم ، ال مياثلـه يف شـدته شـيء لـذا وصـف بـالعقم            
وقـال جـل وعـز        ،] ٢٦/الفرقان[ چگ   ک  گ   گ   گچوقد وصفه ا بأ�ه يوم عسري فقال سبحا�ه 

ــدثر[ چ� �   �  �چ ــل    ]١٠/امل ــا قب ــات ، فم ــذلك بســياق اآلي ــ     ، واحتجــوا ك ــر  ه ــة يف ذك ذه اآلي ٣ 

 چٱٻٻٻٻچاملــؤمنني والكــافرين ، ومــا بعــدها يف ذلــك أيضــاً ، وهــو يــدل علــى القيامــة ، قــال ســبحا�ه            

ولـيس علـى يـوم بـدر ، وعليـه فالسـاعة املـذكورة                   ، فهاتان اآليتان تدالن على القيامـة ، ] ٥٦/احلج[
الســاعة ســاعة مــوهتم ، واليــوم العقــيم يــوم بــدر ،  هنــا هــي مقــدمات القيامــة ، واليــوم العقــيم يــوم القيامــة ، أو ٦ 

وإن كـان يـوم بـدر مـن مجلـة مـا       : وقـال ابـن كـثري        وصححه ابن كثري وغـريه ، واستشـهدوا لـه بالسـياق ،     
 .)٢(من املفسرين         ، وبه قالت طائفة)١(أوعدوا به ، لكن هذا هو املراد

العقــيم يــوم بــدر ، وهــو قــول أبــي بــن كعــب وقتــادة وســعيد  أن الســاعة هــي القيامــة ، واليــوم: والقــول الثــا�ي  ٩ 

وغريهم ، ووجه ذلك أن ا تعاىل ذكر الساعة وهي القيامة على قوهلم ، فيكون اليوم العقيم مغـايراً هلـا فهـو    
وكـالم  يوم بدر ، وإالَّ  كان الكالم عطفاً على �فسه ، وهذا ال يصح ، أل�ه يكـون تكـراراً ال طائـل مـن ورائـه ،      

 ١٢ .)٣(ا تعاىل منزه عن مثل هذا ، وهو اختيار الطربي ومجع من املفسرين 

************************** 
 ) .٣/٢٤١(تفسري القرآن العظيم  )١(

، والـــــرازي ) ٣/٤٥٠(، والســـــمعا�ي ) ٤/٣٧(، واملـــــارودي ) ٢/٤٦٦(، والســـــمرقندي ) ٣/٤٣٤(الزجـــــاج : ينظـــــر  )٢(
ــعود ) ١٢/٨٧(والقــــرطيب  ) ٢/٣٦٣(، والعز ) ٢٣/٤٩(  ــو الســ ــوكا�ي ) ٦/١١٥(، وأبــ ، واأللوســــي ) ٣/٥٢١(، والشــ
 ) .٥/٧٣٦(، والشنقيطي ) ٥/٣١٢(، والسعدي ) ١٧/١٧٥( 

  ، وابن أبي زمنني ) ١/٣٣٧(، والغريب للسجستا�ي ) ٢/٣٨٧(تفسري مقاتل : ، وينظر ) ١٧/١٩٣(ع البيان جام )٣(
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 :الـــــرتجـــــــــــيــــح 
والراجح أن القول بـأن اليـوم العقـيم هـو يـوم القيامـة أوىل ، لقـوة دليلـه ، فوصـفه بـالعقم أي أ�ـه يـوم ال خـري فيـه               

حلاقها ، وهذا كله ال مينع من وصف يوم بدر بذلك اآلية لسباقها و من وصف يوم بدر ، وملناسبة للكفار أوىل ٣ 

 .)١(، لكنه ألصق بيوم القيامة وهو به أوىل ، وا أعلم 
************************** 

، ) ٤/٧٢(، والبغـــــوي ) ٣/٢٧٧(، والوســـــيط ) ٢/٧٣٨(، والواحـــــدي يف الـــــوجيز  ) ٧/٣١(، والـــــثعليب ) ٣/١٨٧( 
، ) ٤٤١(، واجلاللــني ) ٣/١٠٧(ي ، والنســف) ٢/٩٤(، والبيضــاوي ) ٥/٤٤٤(، وابــن اجلــوزي  ) ٣/١٦٨(والزخمشــري  
 ).١٧/٣٠٨(وابن عاشور  
 ) .٦/٤٦٤(، والبحر احمليط ) ١١/٢١٤(ينظر احملرر الوجيز  )١(
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  ؤمنونسورة امل
 ] .٢،  ١/املؤمنون[ چٻ  پ  پ  پ  پ*ٱ  ٻ  ٻٹ ٹ چ 

 ٣ .ذكر أقوال السلف يف معنى اخلشوع : مسألة 

 وع يف القلب اخلش: قتادة  قال إبراهيم و ": قال النحاس رمحه ا. 
 . )٢(وهو اخلوف وغض البصر يف الصالة : وقال قتادة ، )١( وهو السكون: قال إبراهيم 
 ٦ .)٣( هو السكون: قال جماهد 

ــل  ــوع عنـــد بعـــض أهـ ــر  واخلشـ ــة يف القلـــب والبصـ ــالة   ،  اللغـ ــغ القلـــب للصـ ــه تفريـ ــان ، كأ�ـ ــع باللسـ      والتواضـ
 .)٤(والفعل

ومل ، ومل يطمـح ببصـره   ، وإذا سـكن اإل�سـان تـذلل    ، يم يف هـذا حسـن   وقـول جماهـد وإبـراه   : قال أبو جعفـر   ٩ 

ن ال أ اخلشـوع  :  وقـد روى عـن علـي    ، فأما وضع البصـر موضـع السـجود فتحديـد شـديد      ، حيرك يديه 
 .  )٥( يلتفت يف الصالة

************************** 
 .، وتفسري هذه اآليات ليس يف املطبوع من ابن أبي حامت) ٦/٨٤(، وينظر الدر ) ١٨/٢(أخرجه الطربي  )١(
 ) .٦/٨٤(الدر : ، وينظر ) ٣،  ١٨/٢(، والطربي ) ٣/٤٣(وبه قال احلسن ، أخرجه عبد الرزاق   )٢(
 ) .٦/٨٥(الدر : ، وينظر ) ١٨/٢(أخرجه الطربي  )٣(
 ) .١/١٤٨) (خشع ( ، املفردات )٢٤٦( )خشع (العني     )٤(

 ، ٢/٢٧٩(، والبيهقــي ) ٢/٤٢٦(، واحلــاكم  )١٨/٢(، والطــربي )٣/٤٣( قوعبــدالرزا، ) ٤٠٣(بــن املبــارك  الزهــد ال )٥(
، وبـه قـال   "  اخلشوع يف القلب وأن تلـني للمـرء املسـلم كنفـك وال تلتفـت      ":، و�صه )٦/٨٤(الدر املنثور : ، وينظر ) ٢٨١

 .)٦/٨٤(الدر املنثور و، ) ١٨/٢(، والطربي ) ٣/٤٣(عبد الرزاق : احلسن ، ينظر 
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 .)١( " ليؤدي ما جيب عليه، ورهبة منه ، املنكسر قلبه إجالال  : وحقيقته 
  :ــــــــــدراســـــــــــة الـــــــــــ

 ٣    وهـــو قـــول ابـــن عبـــاس والزهـــري  ، )٣( الســـكون: يف الصـــالة ، و )٢(اخلضـــوع والتواضـــع : اخلشـــوع يف اللغـــة 

، وقولـه  ] ١٠٩/اإلسـراء  [ چڍ  ڌ  ڌ ڎڎچوأكثر ما يستعمل فيما يوجد على اجلوارح ، كقوله تعـاىل  ، )٤(أيضاً
 ٷچ ، وقولــه] ٤٤/املعــارج [ چٱ  ٻچوقولــه ،  ]١٠٨/طــه[چه  ه  ه   ه  ے  ے    ۓ  چ ســبحا�ه

 ٦ . )٥(  ]٢/الغاشية [ چٹ  ڤ  ڤچ سبحا�ه ، وقوله ] ٩/النازعات[ چۋ

ــوال الســلفوقــد دلــت     علــى أن حقيقتــه تواطــؤ القلــب واجلــوارح علــى العمــل ، فالقلــب خيشــع واجلــوارح      أق
أمـا التظـاهر باخلشـوع      امتـدح ا أهلـه ،  تسكن ، إذ ال يتصور خشوع بغري سكون ، هـذا هـو اخلشـوع الـذي     

 ٩ .دون خشوع القلب فال يغنى عن صاحبه شيئا 

ن تـرى اجلسـد   أ: قـال  ؟ ومـا خشـوع النفـاق    : قيل لـه   ، استعيذوا با من خشوع النفاق: الدرداء  وأبقال 
  . )٦( خاشعا والقلب ليس خباشع

************************** 
 ) . ٤٤٢ -٤/٤٤١(معا�ي القرآن  )١(
 ) .٤/٦(معا�ي القرآن للزجاج  )٢(
 ) . ١/١٤(رة االريب يف تفسري الغريب تذك )٣(

 )٦/٨٤(، والدر املنثور ) ١٨/٢(، والطربي ) ٣/٤٣(تفسري عبد الرزاق : ينظر  )٤(
 . وساق اآليات املذكورة دليال على ذلك ) ١٤٨(قاله الراغب يف املفردات  )٥(
  ) .٦/٨٤(الدر :  ، وينظر ) ١٧٦(ألمحد  الزهد، و) ٤٦(بن املبارك ال الزهد )٦(
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ــو خشــع قلــب هــذا خشــعت جوارحــه  : فقــال ، حيتــه يف صــالته لرجــال يعبــث بابــن املســيب رأى و   ، )١( ل
 .  )٢(واآلثار عن السلف يف بيان كيفية خشوعهم كثرية 

ــال الطــربي       ــى ، ق ــذا املعن ــدور حــول ه ــالم املفســرين ي ــذللون    : رمحــه ا وك ــم يف صــالهتم مت ــذين ه  ٣    وال

ــزمهم مــن فرضــه وعبادتــه    ــذلل  فيهــا العبــد ، بإدامــة مــا أل ــةُ وإذا ت    ه يف ســكون أطرافــهخضــوع رؤيــت ذل
 . )٣(وشغله بفرضه وتركه ما أمر برتكه فيها

 ٦   ومنـهم  ، جعلـه مـن أفعـال القلـوب كـاخلوف والرهبـة       العلمـاء مـن    مـن ، وأن يف اخلشـوع   اخـتالفهم ذكر الرازي و

 .  )٤( ومنهم من مجع بني األمرين وهو األوىل، من جعله من أفعال اجلوارح كالسكون وترك االلتفات 
       وهـــذا إمنـــا يظهـــر ممـــن يف قلبـــه خـــوف  ، اخلشـــوع التطـــامن وســـكون األعضـــاء والوقـــار  جـــع إىل أن وهـــو ير

 ٩  .)٦( ذا خشع قلبه خشعت جوارحهإأل�ه ، )٥( واستكا�ة

 :الـــــرتجـــــــــــيــــح 
ن والذي يظهـر يل أن مـا ذكـره السـلف مـن املعـا�ي يصـلح أن يعـرب بـه عـن اخلشـوع ، وإن كـان يف أصـله سـكو              

 ١٢    القلــب ، وإذا ســكن القلــب تبعتــه اجلــوارح ، وســكنت لســكو�ه ، ومــا تقــدم مــن اآليــات الكرميــة وأقــوال             

************************** 
 .، ) ٢/٢٨٥(، والبيهقي يف السنن ) ٢/٢٦٦(، وعبد الرزاق يف املصنف ) ٤١٩(أخرجه ابن املبارك يف الزهد  )١(
 ) .  ٨٧ -٦/٨٣(، والدر املنثور ) ٣، ١٨/٢(ينظر الطربي  )٢(
 ) .  ١٨/٣(جامع البيان  )٣(
 .اإلشارة جتنباً لإلطالة  يف ذلك تفصيل مجيل اقتصرت منه على هذهوله ) . ٢٣/٦٨(التفسري الكبري  )٤(
 ) . ١١/٢٢٢(احملرر الوجيز  )٥(
 ) . ٣/٩٢(تفسري الثعاليب  )٦(
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السلف يبني هذا املعنى ، فمدار اخلشوع علـى القلـب ، ومـا اجلـوارح إال تبـع لـه يف ذلـك ، سـواء كـان املعنـى           
 . أعلم ، وا )١(سكو�ه أو خوفه وخضوعه ، فإن اخلشوع ينتظم كل هذه املعا�ي 

************************** 
، ) ٥/٩١(، واجلصـــاص ) ٢/٤٧٣(، والســـمرقندي ) ٢/٥٥(، اـــاز ) ٢/٣٩٢(تفســـري مقاتـــل : ينظـــر غـــري مـــا تقـــدم  )١(
، ) ٤/٧٧(، والبغــــوي ) ٣/٤٦٢(، والســــمعا�ي ) ٣/٢٨٤(، ويف الوســــيط ) ٢/٧٤٣(، والواحــــدي ) ٧/٣٩(والــــثعليب  
، والنســـــفي ) ٢/٩٩(، والبيضـــــاوي ) ١٢/١٠٤(، والقـــــرطيب ) ٥/٤٥٨(، وابـــــن اجلـــــوزي ) ٣/٣١٢(وابـــــن العربـــــي  
وغريها  ، ) ٥/٧٥٥(، وأضواء البيان ) ١٨/٧٣(، واأللوسي ) ٣/٢٤٩(، وابن كثري ) ٣/٤٨(، وابن جزئ ) ٣/١١٣( 
 .من كتب التفسري  
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 ] .٣/املؤمنون[ چڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺٹ ٹ چ 
 .أم عام يف كل معصية ؟خاص  يف ذكر معنى اللغو ، أهو: مسألة 

 ٣ .)١(اللغو الشرك : قال الضحاك  ":قال النحاس رمحه ا 

 .)٢( ما جيب أن يلغى أي يطرح: اللغو يف اللغة : قال أبو جعفر 
    : فهـذا قـول جـامع يـدخل فيـه قـول مـن قـال         ،  )٣(ا املعاصـي كلـها  إهنـ : ومن أحسن مـا قيـل فيـه قـول احلسـن      

أن ا جل وعز :  )٤(ركدعن حممد بن املن، كما روى مالك بن أ�س،  هو الغناء: وقول من قال ، هو الشرك  ٦ 

يف   أدخلـوهم   ؟ أيـن الـذين كـا�وا ينزهـون أ�فسـهم وأمسـاعهم عـن اللـهو ومـزامري الشـياطني          : يقول يوم القيامـة  
هـم            خـوف علـيهم وال    وأخـربهم أن ال ، أمسعوهم محدي وثنائي : ثم يقول للمالئكة ، رياض املسك 

 ٩ .)٥( "حيز�ون

 :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 
 : ذكر النحاس رمحه ا بعض أقوال السلف يف اللغو الوارد هنا ، واختار أن من أحسنها قول احلسن 

************************** 
 .، ومل أقف عليه من قول الضحاك ) ٦/٨٧(، والدر ) ٤/٧٨(، والبغوي عن ابن عباس ) ٣/٤٦٣(السمعا�ي ذكره  )١(
 ).٤٥١(، واملفردات ) ١/٤٠١(الغريب للسجستا�ي : ينظر  )٢(

 .وحكاه عامة املفسرين ) ٦/٨٧(، والدر ) ١٨/٣(أخرجه الطربي  )٣(
حممـد بـن املنكـدر بـن عبـد ا القرشـي ، التيمـي ، ثقـة         :أثبتـه ، وهـو    حممد بن املنذر ، والصـواب مـا  : وقع يف اإلعراب  )٤(
 .أو بعدها ) هـ ١٣٠(مات سنة   فاضل ،  
 .وغريها ) ٨٩٩(، التقريب ) ٢٦/٥٠٣(، هتذيب الكمال ) ٨/٩٧(اجلرح والتعديل  
 ) .٤/٤٤٢(ومل يذكر غريه من األقوال يف املعا�ي  ،) ٤/٤١٣(لقرآن إعراب ا )٥(
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لها ، لدخوهلا يف مسمى اللغو ، وهو كما قال ، فقد ذكر الزجاج أن اللغـو كـل باطـل وهلـو ومـا      إهنا املعاصي ك
، واستحسـن السـمعا�ي أ�ـه معارضـة الكفـار      )٢(، ومجاهري املفسرين على العمـوم  )١(ال جيمل من القول والفعل 

 ٣ .)٣(بالسب والشتم 

 :الـــــرتجـــــــــــيــــح 
وىل هذه األقوال لشموله جلميعهـا ، فكـل شـرك أو سـب أو شـتم أو كـذب فهـو مـن         والراجح أن القول بالعموم أ

 ٦ . الباطل ، فريجع إىل اللغو ، ألن اللغو ما ال فائدة فيه وال طائل من ورائه ، وا أعلم 

************************** 
 ) .٤/٦(رآن الق معا�ي )١(
ــر  )٢( ــل : ينظـ ــة ) ١٨/٣(تفســـري مقاتـ ــمرقندي ) ٢٥٣(، وابـــن قتيبـ ، وابـــن أبـــي   ) ٥/٩٢(، واجلصـــاص ) ٢/٤٧٣(، والسـ
ــنني   ــثعليب ) ٣/١٩٥(زمـ ــوجيز  ) ٧/٣٩(، والـ ــدي يف الـ ــيط ) ٢/٧٤٣(، والواحـ ــوي ) ٣/٨٤(، والوسـ ، ) ٤/٧٨(، والبغـ
ــري   ــوزي  ) ٣/١٧٩(والزخمشــ ــن اجلــ ــاوي  ،) ٥/٤٦٠(، وابــ ــان  ) ٢/٩٩(والبيضــ ــو حيــ ــثري  ) ٦/٤٨١(، وأبــ ــن كــ ، وابــ
 ) .١٨/١٠(وابن عاشور  ) .٥/٧٥٧(، والشنقيطي ) ٣/٢٤٩( 
 ) .٣/٤٦٣(تفسريه  )٣(
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 ] .١٢/املؤمنون[ چگ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱٹ ٹ چ
 .أم ذريته ؟ ذكر أقوال املفسرين يف املراد باإل�سان ، أهو آدم : مسألة 

 ٣  .)١( من طني استل آدم : قال قتادة :  رمحه ا  النحاسقال 

  ،الـة مـن ا�سـل    عوهـو فُ ، ويقـال للولـد سـاللة أبيـه     ، إمنـا قيـل آلدم سـاللة أل�ـه سـل مـن كـل تربـة         : وقال غريه 
 . )٢( والنخالة القالمة  حنو  تي للقليل من الشيءأوفعالة ت

 ٦    ولقـد خلقنـا  ،  وهـو أصـح مـا قيـل فيـه     ،  )٣(كـذا قـال جماهـد     هـي �طفـة آدم   إن السـاللة إمنـا   : وقد قيل 

 ٠ )٤( "وآدم هو الطني أل�ه خلق منه، ابن آدم من ساللة آدم 
 :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

 ٩ : السلف يف املقصود هبذه اآلية ، وحاصله يرجع إىل قولني اس اختالف ذكر النح

 .)٥(أي أ�ه هو الذي استل من الطني ، وهذا قول قتادة وطائفة  ، اد باإل�سان آدم أن املر: األول 
 وهو  ، أل�ه أصل خلقه ،  أن املراد باإل�سان ذرية آدم من بعده ، وأن املقصود بالطني آدم : والثا�ي 

************************** 
 ) .١٨/٧(، والطربي ) ٣/٤٤(أخرجه عبد الرزاق  )١(

 ) . ١١/٣٣٩(، ولسان العرب ) ٤/٨(، ومعا�ي الزجاج ) ٢/٢٣١(معا�ي القرآن للفراء : ينظر  )٢(
 ) .١٨/٧(أخرجه الطربي  )٣(

 ) . ٤٤٧- ٤/٤٤٦(معا�ي القرآن  )٤(
، واختـــاره ) ٢/٣٧٠(، والعـــز ) ٥/٤٦٢(، وقدمـــه ابـــن اجلـــوزي ) ٢/٤٧٥(، والســـمرقندي ) ٢/٢٣١(الفـــراء : ينظـــر  )٥(
ــرطيب   ــان  ) ٣/١١٥(، والنســفي ) ٢/١٠٠(، والبيضــاوي ) ١٢/١٠٩(الق ــو حي ــثري  ) ٦/٤٨٤(، وأب ــن ك ) ٣/٢٥١(، واب
 ) . ٥/٣٣٦(والسعدي  
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 : والنحاس ومجاعة ، واستشهدوا لصحة قوهلم مبا يلي قول جماهد 
قـال  ، ولذا  ]١٣/املؤمنون[     چں  ں  ڻ  ڻ  ٹ ڱچي ، فقد جاء بعده قولُه سبحا�ه السياق القرآ� :أوال ً

وهـي  ، آدم مـن سـاللة آدم      بـن  امعنـاه ولقـد خلقنـا    : وأوىل القولني يف ذلك بالصواب قول من قـال  : الطربي  ٣ 

ں  ں   ڱچيـة لداللـة قولـه    باآل   وإمنا قلنا ذلـك أوىل التـأويلني   ، وآدم هو الطني أل�ه خلق منه ،  )١( هصفة مائ

، قـرار مكـني إال بعـد خلقـه يف صـلب الفحـل           أل�ه معلـوم أ�ـه مل يصـر يف    ، على أن ذلك كذلك  چڻ  ڻ  ٹ
 ٦ .)٢(... ومن بعد حتوله من صلبه صار يف قرار مكني

    ۓ  ۓ   *ه      ه  ه     ه  ے  ہۀ  ۀ   ہ  ہ  ہچورود تفســـريه يف آيـــة أخـــرى ، قـــال تعـــاىل  :ثا�يــاً  

ــجدة[چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ ــا ولـــد آدم  " و ،] ٨ -٧/السـ ــان ههنـ ــم آدم  ، اإل�سـ ــا اسـ ،  والطـــني ههنـ
،  اليت ملا اجتمعت وحصلت يف أوعية املنى صـارت منيـاً  ، والساللة هي األجزاء الطينية املبثوثة يف أعضائه  ٩ 

، )٣(چڭ  ڭ  ۇ  ۇ ۓ  ۓ       ڭ  ڭ *ه      ه  ه     ه  ے چوهذا التفسـري مطـابق لقولـه تعـاىل     
 .صفوة املاء كما تقدم : والساللة 

مـن  من مين خـارج     –أي جنس اإل�سان  –استل اإل�سان : �سق اآلية ، ويكون املعنى  يستقيم   على هذا القول :ثالثاً ١٢ 

 .  طني ، وهو آدم 
 من وذريته ،  وهذا �بيل إذ آدم طني ،مين آدم   چڳ  ڱ  ڱ  چ :وقال جماهد: قال ابن عطية 

************************** 
 ) .١٨/٧(، تفسري الطربي  قاله ابن عباس  )١(
 . ، ثم ذكر أصله يف اللغة وشواهده ) ١٨/٨(جامع البيان  )٢(

 ) .٢٣/٧٤(التفسري الكبري : ينظر  )٣(
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 .)٢(، وعليه أكثراملفسرين )١( وما يكون عن الشيء فهو ساللته، ساللة 
 :الـــــرتجـــــــــــيــــح 

والذي يظهر يل أن كال من القولني له حممل ميكن محله عليـه ، وإن كـان قـول ابـن عبـاس ومـن وافقـه قـد يكـون           ٣ 

ــة ال    ــة الســياق عليــه ، ودالل ــذا قــال   أقــرب ، ملــا تقــدم مــن احلجــج ، مــن دالل قــرآن عليــه يف موضــع آخــر ، ول
وخلـق  ... والسـاللة مـن سـللت الشـيء مـن الشـيء إذا اسـتخرجته        ، واملراد باإل�سـان اجلـنس   : األلوسي 

منـه فيكـون الكـل خملوقـا مـن         وهـو آدم ، جنس اإل�سان مما ذكر باعتبار خلق أول اإلفـراد واصـل النـوع     ٦ 

وروي ذلك عن مجاعة ومـا ذهبنـا   ،   راد باإل�سان آدم وقيل امل،  ...ذلك خلقا إمجاليا يف ضمن خلقه
 .، وا أعلم  )٣( إليه أوال أوىل

************************** 
 .) ١١/٢٢٤(احملرر الوجيز : ينظر  )١(
ــدم    )٢( ــا تقـ ــري مـ ــر غـ ــدة  : وينظـ ــي عبيـ ــاز ألبـ ــن ) ٢/٥٥(اـ ــة ، وابـ ــاج ) ٢٥٣(قتيبـ ــنني  ) ٤/٨(، والزجـ ــي زمـ ــن أبـ ، وابـ
ــثعليب ) ٣/١٩٦(  ــيط  ) ٧/٤٢(، والــ ــدي يف الوســ ــمعا�ي ) ٣/٢٨٥(، والواحــ ــوي ) ٣/٤٦٦(، والســ ، ) ٤/٧٩(، والبغــ
 ) .٣/٥٣٧(، والشوكا�ي ) ١٨/١٣(، واأللوسي ) ٣/٤٩(، وابن جزئ ) ٣/١٨١(والزخمشري  
  . خمتصراً ) ١٨/١٣(روح املعا�ي  )٣(
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 ] .١٤/املؤمنون[ چۇ  ۇ  ۆ  ۆڭۓ  ڭ  ڭ   ڭچ ٹ ٹ 
 .ما املراد باخللق اآلخر ؟ : مسألة 

 عن ابـن عبـاس   ، روى عطاء  ":قال النحاس رمحه ا ، والربيـع  عـن أبـي العاليـة    ،  أ�ـس  بـن ، عـن   وسـعيد ٣ 

�فـخ فيـه الـروح    : قـالوا   چۓ  ڭ  ڭ   ڭچيف قولـه   عـن الضـحاك   ، احلكـم   بـن  وعلي، عن احلسن ، قتادة 
)١(. 

 ٦ .)٢(وأ�ثى  ذكراً: قال  چۓ  ڭ  ڭ   ڭچعن احلسن ، عن منصور ، وروى هشيم 

 .)٣(األسنان وخروج الشعر: وروي عن الضحاك قال 
      أل�ـــه يتحـــول عـــن تلـــك املعـــا�ي إىل أن يصـــري ، الـــروح فيـــه وىل مـــا قيـــل فيـــه أ�ـــه �فـــخ أو: قـــال أبـــو جعفـــر 

 ٩ . )٤("إ�سا�اً

 :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 
هـذه الروايـات وجـدت أ�ـه ال      أورد أبو جعفر النحـاس رمحـه ا أقـوال السـلف يف اخللـق اآلخـر ، وبـالنظر يف       

ذا �فخـت فيـه الـروح  فقـد حتققـت فيـه الصـفات األخـرى          فأكثرهم على أ�ه �فـخ الـروح ، أل�ـه إ   منافاة بينها ،  ١٢ 

ــه فــ  ــة ،         وعلي ــن عبــاس يف هــذه اآلي ــا أخرجــه الطــربي عــن اب ــه م ــه ، ويشــهد ل ــك كل ــالعموم يشــمل ذل     القول ب

************************** 
 ).٩٤ -٦/٩١(، والدر املنثور ) ١١ - ١٨/٩(، والطربي ) ٤٤،  ٣/٤٣(تفسري عبد الرزاق : تنظر هذه اآلثار يف  )٢(
 ) .٢/١٥٠(تفسري احلسن : ، وينظر ) ٢/٧٤٤(، والواحدي يف الوجيز ) ٣/١٩٦(ذكره ابن أبي زمنني  )٣(
 ) .١٨/١٠(أخرجه الطربي  )٤(

 ) . ٤٤٩ – ٤/٤٤٨(معا�ي القرآن  )٥(
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ثـم كـان مـن خلقـه أن دل     ، ر أن اسـتهل  فكان مـن بـدء خلقـه اآلخـ    ، لق خرج من بطن أمه بعد ما خ ":يقول 
إىل أن قـام علـى   ، إىل أن حبـا  ، إىل أن قعـد  ، خلقه أن علم كيف يبسط رجليه  ثم كان من، على ثدي أمه 

 ٣         إىل ، إىل أن بلـــغ احللـــم  ،  فعلـــم كيـــف يشـــرب ويأكـــل مـــن الطعـــام ، إىل أن فطـــم ، إىل أن مشـــى ، رجليـــه 

 . )١( " أن بلغ أن يتقلب يف البالد
ــروح      و ــه ال ــه إذا �فخــت في ــروح أوىل ، أل� ــنفخ ال ــول ب ــان الق ــيني جنســه       ك ــن تع ــا�ي م ــاقي املع ــان حصــول ب     ك

 ٦  لـنفخ   وهدايته ملعرفـة أمـه وإ�بـات شـعره وظهـور أسـنا�ه ومنـو إدراكـه وفهمـه ملـا حولـه ، كـل ذلـك يكـون تبعـاً               

 .ه األمور لو مل تنفخ فيه الروح الروح ، إذ ال معنى هلذ
عنـى بـذلك �فـخ    : صـواب قـول مـن قـال     وأوىل األقـوال يف ذلـك بال  " : قال الطربي بعد ذكـر الروايـات يف ذلـك    

 ٩    وكـان قبـل ذلـك بـاألحوال الـيت وصـفه ا      ، وذلك أ�ه بـنفخ الـروح فيـه يتحـول خلقـا آخـر إ�سـا�ا        ، الروح فيه 

وبــنفخ الــروح فيــه يتحــول عــن تلــك املعــا�ي كلــها إىل معنــى ، ن �طفــة وعلقــة ومضــغة وعظــم مــ، أ�ـه كــان هبــا  
    آخــر غــري الطــني الــذي وخلقــاً ،فخ الــروح يف الطينــة الــيت خلــق منــها إ�ســا�اكمــا حتــول أبــوه آدم بــن، اإل�ســا�ية 
 ١٢     ، وعليــه فــال وجــه للتخصــيص إن كــان املــراد منــه حصــر اخللــق اآلخــر يف شــيء مــن ذلــك ،  )٢( " خلــق منــه

 .)٣(وأما إن كان من باب البيان وضرب املثل للخلق اآلخر فال بأس ، والعموم قول اجلمهور 

************************** 
 ) .         ١٨/١١(جامع البيان  )١(
 ) .١٨/١١(السابق  )٢(
، والواحــــدي يف      ) ٤/٤٨(، واملــــاوردي ) ٢/٤٧٥(، والســــمرقندي ) ٤/٩(، والزجــــاج ) ٢٥٣(ابــــن قتيبــــة  : ينظــــر  )٣(
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 :جـــــــــــيــــح الـــــرت
والراجح العموم  ،  فكل ما قيل يف اخللق اآلخر يصلح ، أل�ه شيء منه  ، وأمشـل  األقـوال  أ�ـه �فـخ الـروح  ،       

ن مـ ،  يف هـذا وغـريه مـن وجـوه      وإمنـا هـو عـام     ،  وهذا التخصيص كله ال وجـه لـه  :" ولذا قال ابن عطية   ٣ 

والطـرف  ،   فيـه   الـروحِ  هـي �فـخ   ،  روأول رتبـة مـن كو�ـه آخـ    ، خر النطق واإلدراك وحسن احملاولة هو هبا آ
اآلخر من كو�ه آخابتداء �فخ الروح فيـه   من  فإ�ه  وال منافاة : ، وقال ابن كثري  )١(...  ه املعقوالتحتصيلُ ر

 ٦ .، وهذا حق وصواب ، وا أعلم  )٢( شرع يف هذه التنقالت واألحوال

************************** 
، وابـن  ) ١١/٢٢٥(، وابن عطية ) ٤/٨٠(، والبغوي ) ٣/١٨١(والزخمشري ) ٣/٤٦٧(، والسمعا�ي ) ٣/٢٨٦(الوسيط  
والبيضــــــاوي ) ٣/١١٥(، والنســــــفي ) ١٢/١٠٩(، والقــــــرطيب ) ٢/١٤(، والتــــــذكرة )٥/٤٦٣(اجلــــــوزي يف الــــــزاد   
ــو حيــــــان  ) ٢/١٠٠(  ــي ) ٣/٥٣٧(، والشــــــوكا�ي ) ٦/٤٨٤(، وأبــــ ، ) ١٢/٧٥(، والقــــــامسي ) ١٨/١٤(، واأللوســــ
 ) .١٨/٢٤(، وابن عاشور ) ٥/٧٨١(، والشنقيطي ) ٥/٣٣٧(والسعدي  
 ) .١١/٢٢٥(الوجيز  احملرر )١(
  ) . ٣/٢٥١(تفسري القرآن العظيم  )٢(
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ذكر أقوال املفسـرين يف  : مسألة  ].٥٠/املؤمنون[ چڱ  ڱ    ڱ  ںں گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ ٹ ٹ چ
 .مكان الربوة ، واملراد هبا 

عــن ابــن عبــاس يف قولــه جــل وعــز    ، عــن عكرمــة ، عــن مســاك ، روى إســرائيل  ":رمحــه ا قــال النحــاس  ٣ 

 .  )١(�بئت أهنا دمشق: قال  چڱ  ڱ  ڱچ
 : قال أبو جعفر 

، بـاوة بفـتح الـراء واأللـف     ويقـال ر ، )٢(بوة بفـتح الـراء  ر: ويقال  ، چرِبوةچعباس وكذا املعروف من قراءة ابن  ٦ 

: ومعنـى الربـوة   ، ومعناه املرتفع من كل شيء ، باوة بكسر الراء رِ: ويقال ، باوة باأللف وضم الراء ر: ويقال 
 . )٣(ومنه الربا يف البيع ، ربا إذا ارتفع وزاد : ما ارتفع من األرض يقال 

 ٩ .فقال ابن عباس ما ذكر�اه : وقد اختلف يف معنى هذا احلرف 

 .)٥( دمشق: قال ،  چڱ  ڱ  ڱچ عن سعيد بن املسيب، )٤(وكذلك روى حييي بن سعيد
 . )٦( بيت املقدس: عن قتادة قال ، وروى معمر 

************************** 
 ) .٦/١٠١(وصحح إسناده السيوطي يف الدر ابن عساكر عنه ، أخرجه  )١(
 ) .١٣٦(، واإلحتاف ) ٢/٢٣٢(النشر . قرأ ابن عامر وعاصم بفتح الراء ، وقرأ الباقون بضمها  )٢(
 ) .٤/١٤(، واملعا�ي للزجاج ) ٢/٥٩(، وااز ) ٢/٢٣٦(الفراء : ينظر )٣(
 .أو بعدها ) هـ ١٤٤( حييى بن سعيد بن قيس األ�صاري ، قاضي املدينة ، ثقة ثبت ، مات سنة  )٤(
 .وغريها ) ١٠٥٦(، التقريب ) ٣١/٣٤٦(، هتذيب الكمال ) ٥/٢٤٢(الطبقات  
 ) .١/٢١٦(تفسري الثوري : ، وينظر ) ١٨/٢٦(، والطربي ) ٣/٤٥(أخرجه عبد الرزاق  )٥(

 ) .٣/٤٥(أخرجه عبد الرزاق  )٦(
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 . )١( بيت املقدس أقرب إىل السماء بثما�ية عشر ميال: وقال كعب األحبار 
 . )٢(مصر: نبه وقال وهب بن م

 ٣ .النشز من األرض : قال  چڱ  ڱ  ڱچعن سعيد بن جبري ، )٣( وروى سامل األفطس

 . )٤( ما ارتفع من األرض: وقال الضحاك 
ولـيس  : قـال  ،  إىل ربوة مـن ربـى مصـر   : ما ابن زيد فقال أف، )٥( أن الربوة ههنا الرملة وقد روى عن النيب 

 ٦ .)٦( الربى غرقت تلك القرى ون الربى عليها القرى ولوالالربى إال مبصر واملاء حني يرسل تك

 ٠  )٧(إهنا مكان مرتفع ذو استواء وماء ظاهر: والصواب أن يقال : قال أبو جعفر 
 :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

 ٩ صحح ، و )٨(أورد النحاس أقوال السلف رمحهم ا يف املقصود بالربوة ، وأكثرهم على أهنا دمشق  

************************** 
 ) .١٨/٢٧(أخرجه الطربي  )١(

 ) .٦/١٠٠(، والدر املنثور ) ٣/٢٥٥(وبه قال ابن زيد وابن املسيب  ، تفسري ابن كثري  )٢(

 ) .هـ ١٣٢( هو سامل بن عجالن األفطس األموي ، احلرّا�ي ، ثقة ، رمي باإلرجاء ، قتل صرباً سنة  )٣(
 .وغريها ) ٣٦١(، التقريب ) ١٠/١٦٤(، هتذيب الكمال ) ٤/١٨٦(تعديل اجلرح وال 
 ) .٦/١٠٠(، وذكرمها السيوطي يف الدر ) ١٨/٢٦(أخرجهما عنه الطربي  )٤(

 ) .١٨/٢٦(أخرجه الطربي عن أبي هريرة ومرة البهزي رضي ا عنهما  )٥(

 ) .٦/١٠٠(، والدر ) ١٨/٢٦(الطربي  )٦(

 ) .  ٤٦٣  - ٤/٤٦٠(معا�ي القرآن  )٧(
 وبه قال من الصحابة عبد ا بن سالم وأبو أمامة ويزيد بن سخربة رضي ا عنهم ، وابن املسيب ، واختاره مقاتل  )٨(
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 .)١( السيوطي إسناده إىل ابن عباس 
فأمـا الـيت   ،  ر �قـال  سـ فَومنـها مـا تَ  ، ر لغـة  فسـ منـها مـا تَ  هذه األقـوال  : قال ابن العربي بعد ذكر أقوال السلف 

 ٣ .تفسر لغة فكل أحد يشرتك فيه ألهنا مشرتكة املدرك بني اخللق 

فمفتقر إىل سند صحيح يبلغوأما ما ي إىل النيب  فسر منها �قال  ،   وذلـك أ�ـه إذا   ، إال أ�ه تبقى هاهنـا �كتـة
ألن اخلـرب  ، لـزم قبولـه والعلـم بـه     ، أو وقـع   أو أن هـذا األمـر جـرى كـذا    ، �قل الناس تواتراً أن هذا موضع كذا 

 ٦ ،أل�ـه مبنزلـة الشـاهد    ، وخرب اآلحاد ال بد من كون املخـرب بـه بصـفة اإلميـان     ، املتواتر ليس من شرطه اإلميان 

 . وقد بينا ذلك يف أصول الفقه، واخلرب املتواتر مبنزلة العيان 
ففي سفح اجلبل يف غربـي دمشـق مـائال إىل    ، والذي شاهدت عليه الناس ورأيتهم يعينوهنا تعيني تواتر دمشق 

وقـد اختـذ هبـا مسـجد     ، وفيها الفواكه البديعة مـن كـل �ـوع    ، جوفها موضع مرتفع تتشقق منه األهنار العظيمة  ٩ 

وفيـه رأيـت   ، كان ببيت حلـم ال خـالف فيـه     أما أ�ه قد قدمنا أن مولد عيسى ، ويتعبد فيه ، يقصد إليه 
أم أخـذت بـه   ؟ هل أخذت به غرباً إىل مصر ، اختلفت الرواة ، ولكنها ملا خرجت بابنها ، اجلذع كما تقدم 

 ١٢ .)٢( فا أعلم؟ شرقاً إىل دمشق 

************************** 
، ) ٣/٣٢٠(، وابـــن العربـــي ) ٤/٨٤(، والبغـــوي ) ٣/٢٩١(، والواحـــدي ) ٢/٤٨٢(، وقدمـــه الســـمرقندي ) ٢/٣٩٨( 
، ) ٢/٤٦٤(، ويـــاقوت يف معجـــم البلـــدان ) ٢٣/٩٠(، والـــرازي ) ٥/٤٧٦(، وابـــن اجلـــوزي ) ١١/٢٣٥(وابـــن عطيـــة   
وأحســن مــا قيــل فيــه مــا  : ، وهــو اختيــار النحــاس يف اإلعــراب ، قــال  )  ٣/٥٤٧(، والشــوكا�ي ) ٦/٤٩٨(وأبــو حيــان  
 ) .٤/٤٢٠. (�بئت أهنا دمشق ، ألن قوله �ُبِئْت يدل على أ�ه توقيف : قاله ابن عباس رمحه ا ، قال  
 ) .٦/١٠١(الدر املنثور  )١(
 ) .٣٢١ -٣/٣٢٠(أحكام القرآن  )٢(
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املعـني  : قـال  األقـوال ، روي عـن ابـن عبـاس أ�ـه      أقـرب  فذكر ابن كـثري أ�ـه    وأما القول إن الربوة بيت املقدس ،
وكـذا قـال الضـحاك    ، ] ٢٤/مريم[ چ�  �  �  �  �چ  وهو النهر الذي قال ا تعاىل، املاء اجلاري 

فهـذا وا أعلـم هـو األظهـر أل�ـه املـذكور يف اآليـة األخـرى والقـرآن يفسـر بعضـه            ، هو بيت املقـدس  : وقتادة  ٣ 

أهـل          ، واختـاره مجـع مـن     )١(ثـم اآلثـار  ، ثـم األحاديـث الصـحيحة    ، وهـذا أوىل مـا يفسـر بـه     ،  بعضاً
 .  )٢(التفسري أيضاً 

 ٦ .)٣(وأما القول بأهنا ربا مصر ، فاستبعده احلافظ ابن كثري 

ذكـره النحـاس يف   ، وقد ذكـر أهـل التفسـري اخلـالف الـذي       كما تقدمما ارتفع من األرض هي : الربوة يف اللغة و
ــوه أصــال للتفســري ،           ــة ، فجعل ــوارد يف اآلي ــربوا صــفة املكــان ال ــهم اعت ــني من ــيني ذاك املكــان ، لكــن احملقق    تع
         وجعلوا القول يف حتديد ذاك املكان فرع عنه ، وقـد وردت الروايـة يف بيـان صـفته عـن ابـن عبـاس رضـي ا ٩ 

 چ�  �  �  �  �چ وهو النـهر الـذي قـال ا    ، اري واملعني املاء اجل،  يالربوة املستو: قال عنهما ، 
)٤( . 
 ١٢  ذات:  چڱ  ں چوهي أحسن ما يكون فيه النبات ، هي املكان املرتفع من األرض :  قال و

************************** 
 ) .٣/٢٥٥(تفسريه  )١(
، ) ٣/١٩٢(، والزخمشـــري ) ٢/٧٤٨(، والواحـــدي يف الـــوجيز ) ٣/٢٠٢(، وابـــن أبـــي زمـــنني ) ٤/١٤(قدمـــه الزجـــاج  )٢(
إ�ــه أوفــق بــإطالق     : ال ، واأللوســي الــذي قــ  ) ٦/١٣٧(، وأبــو الســعود  ) ٣/١٢١(، والنســفي  ) ٢/١٠٦(والبيضــاوي  
 ) .١٨/٣٨"  (الربوة على 

 ) .٣/٣٥٥(تفسريه  )٣(
 ) . ٦/١٠٠(، وابن أبي حامت ، قاله السيوطي يف الدر ) ١٨/٢٧(جامع البيان  )٤(
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  .)١(ماء ظاهر:  چںچخصب 
   بأهنــا ها ا تعــاىل وصــف، اســتواء ومــاء ظــاهر  يمكــان مرتفــع ذوذكــر عامــة أهــل التفســري أن املــراد بــالربوة  

 ٣ .)٢( ذات قرار ومعني

 :الـــــرتجـــــــــــيــــح 
، دون القطــع �ظــراً إىل صــفة املكــان  ، وإذا تأملــت هــذه األقــوال رأيــت أن مــا صــوَبه النحــاس هــو الصــواب    

شيء يوجب القطع بـه دون غـريه    باملكان ذاته ، ألن كل ما قيل يغلب عليه االجتهاد ، ومل يصح عن النيب  ٦ 

 . رهم من املفسرين متفقون على هذا املعنى ، وا أعلم ، وكل من تقدم ذك
************************** 

 ) . ٦/١٠٠(الدر املنثور : وهو قول جماهد وقتادة والضحاك وسعيد بن جبري كما تقدم خترجيه ، وينظر  )١(
 ) .١٨/٢٧(جامع البيان  )٢(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ].٥٠/املؤمنون[ چگ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ ٹ ٹ چ
     .قول ابن عباس يف تعيني مكان هذه الربوة ل اختيار النحاس: مسألة 

 قـال          : " قال النحاس رمحه ا ، ٣  ،  �بئـت أهنـا دمشـق   : وأحسن مـا قيـل فيـه مـا قالـه ابـن عبـاس رمحـه ا 

 .)١(ألن قوله �بئت يدل على أ�ه توقيف 
 :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

 ٦  ذكر النحاس رمحـه ا القـول يف مكـان هـذه الربـوة ، واختـار قـول ابـن عبـاس أهنـا دمشـق ، واسـتدل لـذلك              

 .فإ�ه يدل على أن ذلك بتوقيف ال باجتهاد من ابن عباس " �بئت " بقول ابن عباس 
 يف ذلـك ، وقـول ابـن عبـاس      ذي ظهر يل من دراسة املسألة سابقاً أ�ه مل يـرد �ـص قـاطع عـن الـنيب      وال

 ٩  يسـمع    ميكن أن يكون مسعه من كعب األحبـار أو غـريه مـن مسـلمة أهـل الكتـاب ، فقـد كـان ابـن عبـاس           

 .منهم ويسأهلم عن بعض قصص القرآن 
 ، وإال كـان   ال يلـزم منـه أ�ـه مسعـه مـن الـنيب       " �بيئـت  "   واملراد هنا التنبيه على أن معنـى قـول ابـن عبـاس    

 ١٢ . ذلك مما جيب املصري إليه وال حيل جتاوزه ، وال االجتهاد يف غريه 

 .ولكن يستأ�س هلذا القول مبا ذكرته عن ابن العربي يف املسألة السابقة ، وا أعلم 
  :ـيـــح ــــــرتجـــــــالـــــ

ملسألة السابقة ، أن املعترب يف ذلك هو صفة املكان ، أل�ه مل يـرد �ـص قـاطع يف تعيينـها ،     والراجح ما تقدم يف ا ١٥ 

 . فوجب السكوت عما سكت عنه القرآن ، فذاك أوىل ، وا أعلم 
************************** 

 ) .٤/٤٢٠(إعراب القرآن  )١(
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 ].٥٠/املؤمنون[ چگ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ںںٹ ٹ چ
 .  چڱ  ں چما املراد بقوله تعاىل : مسألة 

٣ .ذات ماء ومثار : قال قتادة  ": قال النحاس رمحه ا 

 .ماء ظاهر :  چںچ، مستوية :  چڱ  ں چ : عن سعيد بن جبري، وروى سامل 
 . املاء اجلاري: قال  چںچعن الضحاك  ، وروى علي بن احلكم 

 ٦ .)١("والذي قال سعيد بن جبري حسن، يستقر فيها : يف اللغة  چڱ  ں چمعنى  : قال أبو جعفر 

 :ــــــــدراســـــــــــة الـــــــــــــ
ذات مـاء ومثـار ، وهلـذا يسـتقر هبـا سـاكنوها ، وهـذا         چڱ  ں چذكر النحـاس رمحـه ا قولـه قتـادة يف أن     

،  وبـين   )٢(القول ال يوافق معنـى الكلمـة لغـة ، وإمنـا حيمـل علـى تأويـل ، وتعقبـه الطـربي بأ�ـه وجـه ال يعـرف              ٩ 

 .)٣(يعين أ�ه ألجل الثمار يستقر فيها ساكنوها، تادة ذات مثار وماء وعن ق :"الزخمشري وجه تأويله فقال 
النحاس بقول سعيد بن جـبري واستحسـنه ، إذ هـو املناسـب      وملا كان هذا املعنى إمنا يصح على تأويل تعقبه

 ١٢ ،  )٤(وذات مستقرمنبسطة  :أي  چڱ  ں چ، فقد ذكر أهل اللغة أن فظ والسياق للَّ

  . )١(وذات ماء ظاهر جار، هنا أرض منبسطة وساحة ، فذكروا ألتفسري وعلى هذا سار جل أهل ا

************************** 
 .، وهذه الروايات تقدمت يف املسألة السابقة ) ٤٦٤ -٤/٤٦٣(معا�ي القرآن  )١(
 ) .١٨/٢٨(جامع البيان  )٢(
 ) .٣/١٩٢(الكشاف  )٣(
 ) .٤/١٤(والزجاج ) ٢/٢٣٧(معا�ي القرآن للفراء  )٤(
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 :الـــــرتجـــــــــــيــــح 
 واملعنى املناسب للفظ اآلية قـول النحـاس وعامـة املفسـرين ، إذ هـو الوجـه الصـحيح لغـة ، خالفـاً ملـا ذهـب            

 ٣ . إليه قتادة رمحه ا ، فإ�ه فسرها بالالزم ، وا أعلم 

 ].٦١/املؤمنون[ چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ   ٹ ٹ
************************** 

 .ابقة مجيع كتب التفسري يف املسألة الس: ينظر  )١(
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 ،   چٺ ٺ ٿچذكر اختالف املفسرين يف قوله تعاىل : مسألة 
 فيه ثالثة أقوال  ":قال النحاس رمحه ا : 

وأ�شـد  ، أوحـى إليهـا   : أي ،  ]٥/الزلزلـة [ چچ  چ  چ  ڇچ وهم إليهـا سـابقون كمـا قـال     : املعنى  :األول  ٣ 

 :  )١(سيبويه
٢(وما قصدت من أهلها لسوائكا    يمامة �اقيت  عن جو ال جتا�ف(. 

أي مـن     ، أ�ا أكرم فال�ا لك : كما تقول  ، اكتساهبا أي من أجل، من أجلها :  چٺ ٺ چوقيل معنى  :الثا�ي  ٦ 

  . أجلك

 .)٣("سبقهم هلا: كأ�ه قال ، دل على السبق  چٿٺ ٺ چملا قال : وقيل  :الثالث 
 ٩ :وقال يف اإلعراب 

 أهنـم يسـبقون إىل أوقاهتـا، ودل هبـذا أن الصـالة يف أول الوقـت أفضـل ، وكـل         : قيل فيه  أحسن ما " 
 . )٤( "من تقدم يف شيء فقد سبق إليه ، وكل من تأخر عنه فقد سبقه وفاته 

 ١٢ :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

************************** 
 ).هـ ١٨٠(سيبويه هو عمرو بن عثمان بن قنرب احلارثي ، أبو بشر ، إمام النحاة ، وأول من بسط علم النحو ، مات  )١(
  ).٢/٢٢٩(، بغية الوعاة ) ٢/٣٤٦(، إ�باه الرواة ) ١٢/١٩٥(تاريخ بغداد  
 ) .١٢/١٣٣(فسريه ، وأورده القرطيب يف ت) ٨٩(البيت لألعشى وهو يف ديوا�ه  )٢(
 ) .٤٧١،  ٤/٤٧٠(معا�ي القرآن  )٣(
 ) .٤/٤٢٢(إعراب القرآن  )٤(
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هنــم ســابقون إىل أوقاهتــا ، فيكــون ذكـر أبــو جعفــر النحــاس ثالثــة أقــوال يف هــذه اآليـة ، واختــار أن أحســنها أ  
، وعـاد  )١()إليهـا  ( مبعنـى  ) هلـا  ( راجعاً إىل القول األول أي سابقون إليها ، وتبعـه عليـه القـرطيب ، وذكـر أن     

 ٣ .وأكد اختياره هلذا القول يف كتاب اإلعراب ، فنص عليه دون غريه من األقوال 

  :والقول الثا�ي 
  مبعنــى الــالم ، وبــه قــال ) إىل ( جــل حتصــيلها واكتســاهبا ، وهنــا تكــون أن معنــاه ســابقون ألجلــها ، أي مــن أ

 ٦ . )٢(بعض املفسرين 

     ومــن املفســرين مــن يعــدمها قــوالً واحــداً ، ألن مفادمهــا واحــد، فــإذا ســابقوا مــن أجلــها فحــري هبــم أن             
 .)٣(يسبقوا إليها

، حيـث عجلـت هلـم يف الـد�يا ، ففيـه �ظـر ،       ينالوهنـا قبـل اآلخـرة    : سبقهم هلا ، أي : وأما القول بأن املعنى  ٩ 

على هذا التفسري ، ألن سـبق الشـيء الشـيء يـدل علـى       چٿٺ چوال يدل لفظ : وقد تعقبه أبو حيان بقوله 
 .)٤(وهم يسبقون اخلريات ؟ هذا ال يصح : تقدم السابق على املسبوق ، فكيف يقال هلم 

 ١٢ .)١(، ولذلك سارعوا يف اخلريات  سبقت هلم السعادة: واختار الطربي قول ابن عباس 

************************** 
 ) .١٢/١٣٣(اجلامع ألحكام القرآن  )١(
ــن اجلــوزي  ) ٣/١٩٥(، والزخمشــري ) ٢/٤٨٤(الســمرقندي : ينظــر )٢( ــرازي ) ٥/٤٨٠(، واب ، والبيضــاوي ) ٢٣/٩٤(، وال
 ) .١٢/٨٩(، والقامسي ) ٣/١٢٢(، والنسفي ) ٢/١٠٧( 

 ) .٦/٣٠٥(البحر احمليط  )٣(
ــو الســعود  ) ٣/١٩٥(، وهــذا أحــد األقــوال الــيت أوردهــا الزخمشــري   ) ٦/٥٠٣(البحــر احملــيط  )٤( ، ) ٦/١٤٠(، واختــاره أب
 ).٣/٥٥١(الشوكا�ي  
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والذي عليه أكثر أهل التفسري القـول األول ، الـذي اختـاره النحـاس ، وأن املعنـى إليهـا سـابقون ، لداللـة قولـه          
             فهـــــم يســـــارعون يف اخلـــــريات ، وملســـــارعتهم يســـــبقون إليهـــــا ، و�ظـــــريه قولـــــه تعـــــاىل    چڀ  ڀچ تعـــــاىل 

 ٣ . ] ٢١/احلديد[ چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  چ ، وقوله سبحا�ه ] ١٣٣/عمران  آل[ چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ چ

  .)٢(]٦٢/املؤمنون[ چٿ  ٿ   ٹ  ٹ        ٹچ ويقوي هذا القولَ قولُه تعاىل بعده 
ا ذكر النحاس هـذه املسـألة ذكـر بعـض متعلقاهتـا ، فـذكر أن هـذه اآليـة دلـت علـى أن الصـالة يف أول            وعندم

ه باللغة ، فإن مقتضاها أن من تقدم يف شيء فقد سـبق إليـه ، ومـن فاتـه ذلـك      الوقت أفضل ، ورجح اختيار ٦ 

 . الشيئ وتأخر عنه فقد فاته وسبقه ، وهو استدالل بني ظاهر يدل على قوة ما ذهب إليه 
 :الـــــرتجـــــــــــيــــح 

ول أرجح هـذه األقـوال وأقواهـا    وبتأمل األقوال الثالثة اليت أوردها النحاس عن أهل التفسري ، تبني أن القول األ ٩ 

 ، دل على ذلك سياق اآليات ، وشهدت له �ظائر أخرى من القرآن الكريم ، وخري ما يفسر به 
 

 ١٢ .القرآن القرآن �فسه ، ودلت على هذا القول لغة العرب 

************************** 
 ) .١٨/٣٤(جامع البيان  )١(
 : ينظر  )٢(
، ) ٧/٥١(، والــــــــثعليب ) ٥/٩٣(، واجلصــــــــاص ) ٤/١٧(، والزجــــــــاج ) ٢/٢٣٨(، والفــــــــراء ) ٢/٣٩٩(مقاتــــــــل  
) ٣/٥٣(، وابـــن جـــزئ ) ٦/٥٠٢(، وأبـــو حيـــان ) ٤/٨٥(، والبغـــوي ) ٣/٢٩٣(، ويف الوســـيط ) ٢/٧٤٩(والواحـــدي  
 ) .١٨/٧٨(، وابن عاشور ) ٥/٣٦٠(والسعدي  
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ون معنـى  ، ال يسعفه لفظ اآلية ، وال مقتضى اللغة ، وعلى مـا تقـدم يكـ    )١(وأما القول الثالث فهو قول مرجوح 
سابقون إليها مسارعون يف فعلها ، دل على ذلك السياق ، والنظائر القرآ�ية األخرى  : اآلية على القول الراجح 

 ٣ .، واللغة ، وا أعلم 

  ].٦٧/املؤمنون[ چں   ں   ڻ  ڻٹ ٹ چ 
************************** 

  ).٦/٣٠٥(البحر احمليط  )١(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 . چںں چذكر االختالف يف عود الضمري يف : مسألة 
مسـتكربين  :  مالـك  عباس وجماهـد وقتـادة والضـحاك واحلسـن وأبـو     قال ابن  ": قال النحاس رمحه ا تعاىل 

 ٣ .)١(والناس يتخطفون حوهلم ، ألمنهم : قال أبو مالك ، باحلرم 

 .أي حيضرهم عند قراءته استكبار ، )٢(مستكربين بالقرآن : وقيل : قال أبو جعفر 
 .)٣( حرم ا عز وجل حنن أهل: فيقولون ، واملعنى إهنم يفتخرون باحلرم ، والقول األول أوىل 

 ٦ :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

 :ذكر أهل التفسري يف عود الضمري يف هذه اآلية قولني على ما أورد النحاس 
أكثر مفسـري السـلف أن الضـمري يعـود علـى احلـرم ، واملعنـى أهنـم يفتخـرون بـاحلرم ، وأهنـم أهلـه ،              :فاألول 

هم من النـاس ، ويقولـون حنـن أهـل حـرم ا ، فـال يظهـر علينـا أحـد ، والـذي           ويرون هلم فضال على من عدا ٩ 

 . )٤(سوغ هذا شهرهتم باالستكبار به ، وهذا قول عامة املفسرين 
************************** 

 ) .٣٩،  ١٨/٣٨(، والطربي ) ٣/٤٧(تفسري عبد الرزاق  )١(
 ) .٤١،  ١٨/٤٠: (ينظر الطربي  )٢(
 ) . ٤/٤٧٤(معا�ي القرآن  )٣(
ــراء   )٤( ــه الفــ ــة  ) ٢/٢٣٩(قالــ ــن قتيبــ ــربي ) ٢٥٥(، وابــ ــاج ) ١٨/٣٨(، والطــ ــاوردي ) ٤/١٨(، والزجــ ، ) ٤/٦١(، واملــ
، ) ٣/١٩٦(، والزخمشـــري ) ٤/٨٦(، والبغـــوي  )٢/٧٨٠(والكرمـــا�ي ، ) ٣/٤٨٢(، والســـمعا�ي )٣/٢٩٤(والواحـــدي  
ــي  وا  ــن العربـ ــة  ، و) ٣/٣٢٥(بـ ــن عطيـ ــرطيب ) ١١/٢٤٢(ابـ ــاوي ) ١٢/١٣٦(، والقـ ــان  ) ٢/١٠٨(، والبيضـ ــو حيـ ، وأبـ
  ،  )١٨/٩٤(واأللوسي ، ) ٣/٥٥٢(، والشوكا�ي  )٣/٢٦٠(وابن كثري ، ) ٣/٥٣(وابن حزئ ، ) ٦/٥٠٥( 
 ) .١٨/٨٦(، وابن عاشور ) ٥/٣٦٢(، والسعدي ) ١٢/٩١(والقامسي  
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 .)١(أن املعنى مستكربين بالقرآن ، أي إذا تلي عليهم وقع يف �فوسهم استكبار عنه وطغيان فيه :والثا�ي 
            ڳ   ڳ  ڳ  ڳ         گ  گچ وألن يف قولــــه تعــــاىل ،  نيب �ــــه يعــــود علــــى الــــ أ:  ثالــــثوفيــــه قــــول 

مسـرهم يف جـوار        يف   ، واملعنى أهنم كـا�وا يسـبو�ه    داللة على النيب ] ٦٦/املؤمنون[ چڱ  ڱ  ڱ ٣ 

 .)٢(البيت 
 :الـــــرتجـــــــــــيــــح 

ــوال ، وع    ــاس أوىل األقـ ــه النحـ ــذي رجحـ ــول الـ ــتكبار     والقـ ــهرهتم باالسـ ــري ، ألن شـ ــل التفسـ ــة أهـ ــه عامـ  ٦       ليـ

    بالبيــت والتفــاخر بــأهنم أهلــه ظــاهرة معروفــة  ، والقــوالن اآلخــران هلمــا وجــه مــن التأويــل ، واألول أوىل            
 .)٣(وأشهر ، وا أعلم 

************************** 
 ) .١١/٢٤٢(عطية يف احملرر وجوده ابن  )١(
 ) .١٨/٤٩(وهو قول منذر بن سعيد البلوطي ، قاضي األ�دلس ، واستحسنه األلوسي  )٢(
 ) . ٢/٧٨٠(غرائب التفسري وعجائب التأويل .   وعد الكرما�ي القولني اآلخرين من غريب التفسري )٣(
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 ] .١٠١/املؤمنون[  چ�  �  ������  ې  ېچ  ٹ ٹ
 .ر مجع صورة إن الصو: يف رد قول أبي عبيدة : مسألة 

 ٣ . )١(ورة هو مجع ص: ة  قال أبو عبيد ":رمحه ا قال النحاس 

وهـذا غلـط عنـد أهـل التفسـري      ،  فـخ يف صـور النـاس األرواح   فـإذا �ُ : ن املعنى أ يذهب إىل : قال أبو جعفر 
 . واللغة 

 ٦ .)٣(يف القرن : قال       چ��  ې  ېچعن عبد ا بن مسعود ،  )٢(روى أبو الزعراء

 كيـف أ�عـم وقـد الـتقم صـاحب القـرن القـرن         (: قال  عن أبي سعيد اخلدري عن النيب ،  )٤( روى عطية
قولـوا  : قـال  ؟ فمـا �قـول   : يـا رسـول ا   : قـال املسـلمون   ، وأصغى مسعـه ينتظـر متـى يـؤمر     ، وحنى جبهته 

 ٩ .)٥( ) عليه توكلنا، حسبنا ا و�عم الوكيل 

 إال على  ))ثم �فخ فيها (( ولو كان مجع صورة لكان  ) اًروص( إال ) صورة  (ال يعرف أهل اللغة يف مجع 
************************** 

ــة     )١( ــة   ، ويف ســورة) ١/١٩٦) (٧٣(اــاز يف ســورة األ�عــام آي ــن احلســن ،       ) ١/٤١٦(الكهــف آي ــول ع ، وحكــي هــذا الق
 ) .٣/٤٩٠(ذكره السمعا�ي  
 .عبد ا بن ها�ئ الكندي ، األزدي ، الكويف ، خال سلمة بن كهيل ، ذكره ابن حبان يف الثقات: أبو الزعراء  )٢(
 .وغريها ) ٥٥٤(، التقريب ) ١٦/٢٤٠(، هتذيب الكمال ) ٥/١٤(الثقات  
 ) .٣/٦٨(قوال يف معنى الصور يف زاد املسري تنظر األ )٣(
 ) .هـ ١١١(عطية بن سعد بن جنادة العويف ، صدوق خيطيء كثرياً ، وكان شيعياً مدلساً ، مات سنة  )٤(
 .) ٦٨٠(، التقريب ) ٢٠/١٤٥(، هتذيب الكمال ) ٧/٨(اجلرح والتعديل  

 .غريمها و) ٣٢٤٣(فسري ح والت) ٢٤٣١(ح  ، والرتمذي ك القيامة) ٣/٧(أخرجه أمحد  )٥( 
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 .)١( " بعد من الكالم
 : الـــــــــــــــــــــدراســــــــة 

 ٣ أ�ـه القـرن الـذي     بـه احلـديث عـن الـنيب      ين وغريهم علـى أن الصـور هـو مـا ورد    مجاهري العلماء من املفسر

 .ينفَخ فيه 
  :إليه أبو عبيدة فهو مردود من وجوه  ما ذهبأما 

 ٦    ول أحــد مــن  بقــ  عــارض قــول رســول ا   الــنص الصــحيح الصــريح يف املقصــود بالصــور ، فــال ي      :األول 

 . هذه اآلية وغريها الناس ، مع موافقته ملا دل عليه القرآن الكريم يف 
     وأمجــع عليــه،  فــال يعــارض مــا تــواتر مــن القــراءة      ،)٢( قــراءة شــاذة راءة الــيت اعتمــد عليهــا أبــو عبيــدة   القــ :الثــا�ي 

 ٩ . املسلمون بقراءة شاذة 

ثـم قـال   ] ٦٨/الزمـر [ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  چ أن لفظ اآلية يرده ، ألن ا تعـاىل قـال   :  الثالث 
فإ�ـك   :   الزجـاج   قـال          ، ) أو فـيهن   ثـم �فـخ فيهـا    ( ولو كان مجـع صـورة  لقـال      ، چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ : سبحا�ه 

 ١٢ . )٣(واحد   وهذا يدل على أ�ه ،  إال على ضعف  روهذا ص:  ر ، وال تقول  وهذه ص: تقول 

 ، عن  ] ٨/املدثر[ چۉ  ې    ې  ېچ جاء بيان املقصود يف القرآن الكريم بلفظ آخر ، وهو قوله تعاىل :الرابع 
 . ص ال حيتمل التأويل وهذا � . )١(ابن عباس وغريه   أ�ه الصور

************************** 
 ) . ٤/٤٦٨(معا�ي القرآن  )١(
 ) .١١/٢٥٣(ذكر ابن عطية يف احملرر أن ابن عباس قرأ بفتح الواو مجع صورة  )٢(
 ) .٣/٦٩(، وزاد املسري )  ٤/٢٢(للزجاج معا�ي القرآن  )٣(



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   تظـاهرت بـه األخبـار عـن رسـول ا      والصـواب مـن القـول يف ذلـك عنـد�ا مـا       : قال الطرب ي بعد ذكر القولني 
    الصــور قــرن : وأ�ــه قــال ، وحنــى جبهتــه ينتظــر متــى يــؤمر فيــنفخ  ، إن إســرافيل قــد الــتقم الصــور : أ�ــه قــال 
 ٣ .)٢(ينفخ فيه

 .  )٣( واألول أصح : ، وقال عبيدة  يول أبق وذكر البغوي
 :الـــــرتجـــــــــــيــــح 

والراجح مذهب مجهور أهل العلم ، لداللة القرآن الكريم ، بلفظه وسـياقه علـى املـراد ، وورد اخلـرب يف السـنة       ٦ 

 .النبوية ببيان املعنى ، فال يعارض هذا مبا خيالفه ، وا أعلم 
************************** 

       )٨/٣٢٧(، وينظر الدر ) ٢٩/١٥١(جامع البيان  )١(
 ) . ٢٤١/ ١٨(جامع البيان  )٢(
) ٢٣/١٠٦(، والرازي ) ١/٤٧٩(، والسمرقندي ) ٤/٢٢(معا�ي القرآن للزجاج : ، وينظر )  ٢/١٠٧(معامل التنزيل  )٣(
 .وغريها ) ٧/١٩١(، واأللوسي ) ٢/١٣٠(، وفتح القدير ) ٢/١٤٧(، وابن كثري ) ١٢/٢١(والقرطيب   
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 ] .١٠١/ناملؤمنو[  چ�  �  ������  ې  ېچ  ٹ ٹ
 .قول أهل العلم يف �في التساؤل يف هذه اآلية: مسألة 

 ٣ : يف معناه قوالن  ":قال النحاس رمحه ا 

 .، ويوم  يف اللغة مبعنى وقت معروف )١(أحدمها قول ابن عباس أهنم يف وقت ال يتساءلون  :أحدمها 
أل�ساب يوم القيامـة وال يتسـاءلون   أهنم ال يتفاخرون با  چ���چيكون معنى  :والقول اآلخر أبني من هذا 

 ٦ .)٢("هبا كما كا�وا يف الد�يا يفعلون 

 : الـــــــــــــــــــــدراســــــــة 
 :ذكر النحاس رمحه ا اختالف املفسرين يف �في التساؤل هنا مع إثباته يف غريها ، ، ويرجع إىل قولني 

ڀ  ڀ   چ اآليـة وقـال يف آيـة أخـرى        چ���چأن رجال أتى بن عباس فقـال مسعـت ا يقـول    : " األول  ٩ 

فــال ، فــذلك يف النفخــة اإلوىل    چ�  �  ����چقولــه أما: فقــال ] ٢٧/الصــافات[ چڀ   ٺ   ٺ
ل بعضـهم علـى   بـ فـإهنم ملـا دخلـوا اجلنـة أق    ، سـاءلون  يتء   فال أ�ساب بينـهم يومئـذ وال   يبقى على األرض شي

 ١٢ .كل ، فَبين ابن عباس ما أش"بعض يتساءلون 

، فإن النفي يكون بعد النفخـة األوىل أي   )٣(وساق الطربي روايات أخرى عن السدي وغريه تبني هذا املعنى 
 يف بعض مواطن القيامة ، واإلثبات يكون بعد النفخة الثا�ية ، فإهنم إذا أفاقوا منها ، أو بعد أن 

************************** 
 . وذكرته بتمامه يف الدراسة) ١٨/٥٤(أخرجه الطربي  )١(
 ) .٤/٤٢٨(إعراب القرآن  )٢(

 ) .١٨/٥٤(جامع البيان  )٣(
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 .لقرآن يدخلوا اجلنة أو النار ، يكون هناك تساؤل بينهم ، كما دل عليه ا
أن النفي هنا ، املراد به �في التساؤل باألرحام ، مبعنى أهنا ال تنفع كما كا�ت تنفع يف الـد�يا ،  : والقول الثا�ي 

ولــيس املــراد �فــي أصــل النســب بينــهم فإ�ــه بــاق يف القيامــة ، ويكــون املعنــى أ�ــه ال أ�ســاب يتفــاخرون هبــا أو  ٣ 

 چ�  �   �  �چ ، كمـا قـال تعـاىل    )١(ال قتـادة وغـريه   يتواصلون هبـا كمـا هـو احلـال يف الـد�يا ، وبـه قـ       

 ].١٠/املعارج [
 ٦ :الـــــرتجـــــــــــيــــح 

ــراجح أ�ــه ال تنــايف بــني القــولني ، فمــراد ابــن عبــاس           بــني �فــي التســاؤل  يف هــذه ا آليــة   ، وإثباتــه  يف    اجلمــع  وال
       ن األهـوال  يـذهلون عـن السـؤال يف بعـض املـواطن  ، وحتصـل هلـم        اآليات األخـرى ،  فإ�ـه لطـول  يـوم القيامـة ومـا فيـه مـ        

ــه  ال تســاؤل بعــد النفخــة األوىل  ، ويكــون ذلــك بعــد النفخــة الثا�يــة          ٩        إفاقــة  مــن تلــك  األهــوال  فيقــع التســاؤل  ،  أو أ�

          ذوي   النســب والــرحم   كمــا ومــراد أصــحاب القــول اآلخــر أن  املوقــف الــذي ال تســاؤل فيــه   يكــون أوىل النــاس بــه      
دلت عليه  آية  سورة  املعارج   ،  وسياق  اآليـات يـدل علـى هـذا ويوضـحه  ،  وأكثـر املفسـرين  يـذكرون القـولني عنـد           

 ١٢ .،   والعلم عند ا تعاىل  )٢(تفسريها 

************************** 
 ) .١٨/٥٥(تفسري الطربي  )١(
، والــثعليب  ) ٣/٢١٢(، وابــن أبــي زمــنني   ) ٤/٢٢(، والزجــاج ) ١٨/٥٥(، والطــربي  ) ٢/٤٠٤(تفســري مقاتــل  : ينظــر  )٢(
ــدي ) ٧/٥٦(  ــيط ) ٢/٧٥٣(، والواحـ ــمعا�ي ) ٣/٢٩٨(، والوسـ ــري ) ٥/٩٠(غـــوي ، والب) ٣/٤٩١(، والسـ ، والزخمشـ
ــة  ) ٣/٠٦(  ــن عطي ــن اجلــوزي  ) ١١/٢٥٣(، واب ــرازي ) ٥/٤٩٠(، واب ــثري  ) ٢٣/١٠٦(، وال ــن ك ــن ) ٣/٢٦٦(، واب ، واب
 .وغريها ) ٥/٨٢٣(، والشنقيطي ) ١٨/١٢٦(عاشور  
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 سورة النور 
 . ]٢/النور[ چڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ چ      ٹ ٹ

 ٣ .رين يف املراد بالطائفة ذكر أقوال املفس: مسألة 

  ــن أبــي طلحــة   ":قــال النحــاس رمحــه ا ــال ، عــن ابــن عبــاس  ،  روي عــن علــي ب  الطائفــة الرجــل فمــا  : ق
 .)١(فوقه

 ٦ . )٣(وكذا قال احلسن والشعيب ،  )٢(الطائفة الرجل فما زاد: قال ، عن جماهد ، وروى ابن أبي جنيح 

 . )٤(الطائفة الرجالن فصاعدا:  قال،  ءعن عطا،  عن ابن أبي جنيح،  وروى ابن عيينة
 .)٥( الطائفة أربعة:  وقال مالك

************************** 
ــي حــامت  أخرجــه   )١( ــن أب ــور   ) ٨/٢٥٢٠(اب ــدر املنث ــره الســيوطي يف ال ــه عــن محــاد  الطــربي مث، وأخــرج ) ٦/١٢٦(، وذك ل
 . )١٨/٦٩(وإبراهيم  
تفسري  : ، وينظر )٨/٢٥٢٠(من طرق عنه ، وابن أبي حامت ) ١٨/٦٩( ، والطربي) ٣/٥٠(أخرجه عبد الرزاق  )٢(
 ) .١/٢٢٠(جماهد 
 ، ومل أقف على قول الشعيب) ٦/١٢٦(الطائفة عشرة ، ذكره السيوطي يف الدر : أخرج عبد بن محيد عن احلسن  )٣(
 ).٨/٢٥٢٠(، وعن سعيد بن جبري ، عند ابن أبي حامت ) ١٨/٦٩( الطربي، و  )٣/٥٠( عبد الرزاق أخرجها )٤(
 )١٨/٧٠(، وبه قال ابن زيد كما عند الطربي ) ٢/٤٩٥(، وذكره السمرقندي ) ٨/٢٥٢٠(أخرجه ابن أبي حامت  )٥(
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ألقـل مـن   ن واجلماعـة ال تكـو  ، ألن معناها معنى اجلماعة ، ال جيوز أن تكون الطائفة واحداً:  قال أبو إسحاق
،  أبي جنـيح  روى ابند وق،  )١(أي قطعة منها، أكلت طائفة من الشاة : يقال ، ألن معنى طائفة قطعة ، اثنني 

 ٣ .)٢( رجلني كا�ا         أهنما ]  ٩/احلجرات[چ ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱچ عن جماهد يف قول ا عز وجل 

، أن تكون الطائفة ألكثر من واحـد يف هـذا املوضـع     -وا أعلم  -إال أن األشبه مبعنى اآلية : قال أبو جعفر 
 . )٣( "وهذا باجلماعة أشبه، أل�ه إمنا يراد به الشهرة 

 ٦ :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

 .)٤( الطائفة من الشيء جزء منه: قال أهل اللغة 
 حتـى يقـال بـه دون غـريه ،     ومل يـرد �ـص صـريح يف حتديـد العـدد      وقد ذكـر النحـاس أقـوال السـلف يف ذلـك ،      

 ٩  ذلـك العـدد الــذي    ، وإن اســتحب بعـض أهـل العلــم أن تكـون الطائفـة أربعـة فــأكثر ، ألن     وهلـذا اُختلـف فيـه    

اإلطافــة يـرى أن مــن معا�يـه    علـى قــول مـن   ، يف حـد الز�ـا ، وهــو يقـرب مـن معنــى الطائفـة       بـه الشــهادة  تقبـل 

************************** 
 ) .٢٩،  ٤/٢٨(جاج معا�ي القرآن للز )٦(
 ) .٧/٥٦٠(، والدر ) ٢٦/١٢٨(ينظر الطربي  )١(
      عــن، ، وعــن معمــر  "الثالثــة فصــاعداً   ":، وعــن الزهــري الطائفــة    " فــدعا مجاعــة ..": وعــن أبــي بــرزة األســلمي     
 ) . ١٨/٧٠(الطربي يف تفسريه ، " ني الطائفة �فر من املسلم ":قتادة ، قال  
 ) .  ٤٩٧ -٤/٤٩٦(معا�ي القرآن  )٢(

 ) . ١/١٦٨( ، وخمتار الصحاح) ٩/٢٢٦(لسان العرب  )٣(
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وكذلك مجيع حدود ا يشهدها طائفة مـن املـؤمنني   : رمحه ا  حيث قال الشافعي ، وهو اختيار  بالشيء
 .)١( نهمأل�ه ال جيوز يف شهادة الز�ا أقل م، أقلها أربعة ، 

 ٣ القول ب وصو،  أن العرب تسمي الواحد فما زاد طائفةوغريه اخلالف يف االطائفة ، ووقد ذكر الطربي 

مـن يقـع عليـه اسـم     فكـان  ، ألن اآليـة عامـة ،   املسـلمني الواحـد فصـاعدا    أقل ما ينبغي حضـور ذلـك مـن    بأن 
يـف بالشـيئ  ، وقـد تكـون ثالثـة أو أربعـة ،       ألهنـا الفرقـة الـيت تكـون حلقـة ، تط     ، الطائفة داخال يف الطائفة  

 ٦  �فـس عـدد مـن تقبـل شـهادته علـى       أن ال يقصر بعـدد مـن حيضـر ذلـك املوضـع عـن أربعـة أ       البعض  ستحبوا

 ، وعلى كل فاملقصود بـذلك مجـع حيصـل بـه التشـهري ، واإلغـالظ علـى الز�ـاة ، والتـوبيخ  حبضـرة النـاس             االز�
   ، فكلمــامبــا هــو فــوق ذلــك ، ويكو�ــون مجاعــة ، ويتحقــق لفــظ الطائفــة  وقــد ال يقــع ذلــك بالواحــد أو اإلثــنني
 ٩ .)٢(كثرت الطائفة فهو أليق بامتثال األمر 

، )٣(والصحيح سـقوط العـدد ، واعتبـار اجلماعـة الـذي يقـع هبـم التشـهري مـن غـري حـد           : ولذا قال ابن العربي 
 .)٤(وختتلف قلة وكثرة حبسب اختالف األماكن واألشخاص 

************************** 
 ) . ١/٢٤٠(أحكام القرآن للشافعي  )٤(
ــر  )١( ــراء : ينظـ ــربي ) ٢/٢٤٥(الفـ ــاج ) ١٨/٧٠(، والطـ ــاص ) ٤/٢٩(، والزجـ ــوي ) ٥/١٠٦(، واجلصـ ، ) ٤/٩٤(، والبغـ
النســـــفي ، ) ٢/١١٦(، والبيضـــــاوي ) ٢٣/١٣٠(، والـــــرازي ) ١١/٢٦٥(وابـــــن عطيـــــة  ، ) ٣/٢١٤( والزخمشـــــري 
ــان ) ٣/٥٩(وابــــن جــــزئ ، ) ٣/١٣١(  ــو حيــ ــو ال، ) ٣/٢٧٢(، وابــــن كــــثري ) ٦/٥٢٤(، وأبــ ــعود وأبــ ، ) ٦/١٥٦(ســ
 ) .١٨/١٥١(، وابن عاشور ) ٥/٣٨٨(والسعدي  
 ) .٣/٣٣٦(أحكام القرآن  )٢(

 .حملمد األمني الشنقيطي ، مجع عبدا بن أمحد قادري) ٣٤(تفسري سورة النور : ، وينظر) ١٨/٨٤(روح املعا�ي  )٣(
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 :رتجـــــــــــيــــح الـــــ
والراجح أن الطائفةَ اجلماعةُ من الناس اليت تطيف بالشيئ  ، ويتحقق هبا التشهري بالز�اة ، واإلغالظ علـيهم ،  

 ٣ . وذلك أن اآلية الكرمية مل يرد فيها ذكر العدد فيؤخذ مبعناه يف اللغة ، وا أعلم 

 .]٣/ النور[چڌ   ڌڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ   ڍ  ٹ ٹ چ 
 .ذكر أقوال السلف يف معنى هذه اآلية ، وهل هي منسوخة ؟ : مسألة 

 فـأراد �ـاس   ا ، كان يف اجلاهلية �ساء معلوم منهن الز�: قتادة  قال جماهد والزهري و ":قال النحاس رمحه ا ٦ 

 .)١(چڃ   ڃ  چ  چ  چ  چڇچ     فنزلت اآلية، من املسلمني �كاحهن 
 . ألول وهذا القول ا
إن : )٣(فقـال رجـل لعمـرو بـن شـعيب     :  )٢(قـال حبيـب املعلـم   ، الزا�ي الود ال يـنكح إال مثلـه   : وقال احلسن  ٩ 

أن : عن أبـي هريـرة   ،  )٤( سعيد املقربيأبي حدثين سعيد بن  ؟فقال ما عجبك من هذا، احلسن يقول كذا 
 رسول ا لود إال مثله (:  قالوقال إبراهيم النخعي حنوه ،  )١() ال ينكح الزا�ي ا. 

************************** 
 
 ).٦/١٢٧(الدر : ، وينظر ) ٨/٢٥٢٣(، وابن أبي حامت ) ١٨/٧٣(والطربي ، ) ٣/٥١،٥٠(د الزاق أخرجه عب )١(
 ) .هـ ١٣٠(هو حبيب بن أبي قريبة البصري ، املعلم  ، موىل معقل بن يسار ، صدوق ، مات سنة  )٢(
 ) .٢٢٢(، والتقريب ) ٥/٤١٢(، وهتذيب الكمال ) ٣/١٠١(اجلرح والتعديل  
 ).هـ ١١٨(صدوق ، مات سنة : يب بن حممد بن عبد ا بن عمرو بن العاص ، قال ابن حجر عمرو بن شع )٣(
 .وغريها ) ٧٣٨(، والتقريب ) ٣٣/٦٤(، وهتذيب الكمال ) ٦/٢٣٨(اجلرح والتعديل  

 ).هـ ١٢٠(سعيد بن أبي سعيد كيسان املقربي ، املد�ي ، ثقة ، تغري قبل موته بأربع سنني ، مات يف حدود  )٤(
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 . )٢( النكاح ههنا اجلماع: قال ، عن ابن عباس ، وروى سعيد بن جبري 
الزا�ي من أهل القبلـة ال يز�ـي إال بزا�يـة مـن أهـل القبلـة أو       : قال ، عن ابن عباس ، وروى علي بن أبي طلحة 

 ٣ . )٣( أو مشركوالزا�ية من أهل القبلة ال تز�ي إال بزان من أهل القبلة ، مشركة 

 . فهذه ثالثة أقوال : قال أبو جعفر 
   قــال حــدثنا حييــى بــن ،  )٤(حــدثنا إســحاق بــن إبــراهيم املعــروف بالقطــان:  ويف اآليــة قــول رابــع كأ�ــه أوالهــا

 ٦  عـن سـعيد   ، قال حـدثنا حييـى بـن سـعيد بـن قـيس األ�صـاري        ،  )٦(قال حدثنا الليث،  )٥(عبد ا بن بكري

ڍ           ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  چ يزعمـون أن تلـك اآليـة    : قـال  بن املسيب أ�ـه  ا

************************** 
 .وغريها ) ٣٧٩(، التقريب ) ١٠/٤٦٦(، هتذيب الكمال ) ٤/٥٧(اجلرح والتعديل  

 ) .٦/١٣٠(الدر : وغريهم ، ينظر ) ٢/١٩٣(، واحلاكم ) ٨/٢٥٢٤(حامت ابن أبي  ه وأخرج )٥(
 الدر ، و) ٨/٢٥٢٢(من طرق عن ابن عباس ، وابن أبي حامت ) ١٨/٧٤(، والطربي ) ٣/٥١(أخرجه عبد الرزاق  )٦(
 .)٦/١٢٧(ملنثور ا 

 . )٦/١٢٨(، والدر ) ٨/٢٥٢٢(، وابن أبي حامت ) ١٨/٧٤(الطربي  )١(
 ).٤٥(إسحاق بن إبراهيم القطان ، مل أقف عليه هبذه النسبة ، ولعله شيخُه الكتا�ي األ�باري ، تقدم ص  )٢(
 ) .هـ ٢٣١(مات سنة  ،....ثقه يف الليث : حييى بن عبد ا بن بكري القرشي املخزومي ،قال ابن حجر  )٣(
 .وغريها) ١٠٥٩(،  التقريب ) ٣١/٤٠١(، هتذيب الكمال ) ٩/١٦٥(اجلرح والتعديل  
 ).٢٣٨( الليث هو ابن سعدبن عبدالرمحن الفهمي املصري ، ثقة ثبت فقيه إمام مشهور ، وقد تقدم ص  )٤(
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ــدها   چڌ   ڌ ــيت بعــ ــات الــ ــخت باآليــ ــور[  چ پ                ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ چ  �ســ ، ] ٣٢/النــ
 . )١(فدخلت الزا�ية يف أيامى املسلمني

 ٣ عن ، وحديث سعيد ، ضطرب اإلسناد عن عبد ا م، )٢( وإمنا قلنا كأن هذا أوىل ألن حديث القاسم

 . قاله قبل �زول اآلية الناسخة جيوز أن يكون رسول ا  عن النيب ، أبي هريرة 
وأ�ـه ال يعـرف يف القـرآن النكـاح     ،  )٣(زعـم أبـو إسـحاق أ�ـه بعيـد     ، والقول الثالث أن يكون النكاح هـو اجلمـاع   

هـو حمـرم علـى          األ�ه ال يقال يف الز�، على أ�ه التزويج فدل   چڎ  ڈ  ڈ   ژچ وقوله تعاىل ، مبعنى اجلماع  ٦ 

 . املؤمن خاصة 
 .ثم زال ، يدل على أن ذلك كان يف شيء بعينه ، إهنن �ساء معلومات : وقول من قال 

وإمنـا  ، ه عـن غـريه   ذفـدل علـى أ�ـه أخـ    ، يزعمـون  : قـال   وأيضـا فـإن سـعيداً   ، فقد صار قول سعيد أوالهـا   ٩ 

 .)٤(" يأخذه عن الصحابة
 :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

************************** 
ــرزاق   )٥( ــن أبــي حــامت  ) ١٨/٧٤(، والطــربي ) ٣/٥١(تفســري عبــد ال ــن اجلــوزي يف النواســخ  ) ٨/٢٥٢٤(، واب ) ١٩١(، واب
 ).٦/١٣٠(وغريهم ، وينظر الدر  
 ) . هـ ١٠٦( القاسم بن حممد بن أبي بكر الصديق ، إمام رفيع القدر ، من الفقهاء السبعة ، ثقة ، مات سنة  )٦(
 .وغريها ) ٧٩٤(، التقريب ) ٢٣/٤٢٧(، هتذيب الكمال ) ٧/١١٨(اجلرح والتعديل  
 ).٦/١٢٨(الدر: ، وينظر ) ٢/٣٩٦(، واحلاكم ) ٨/٢٥٢٥(، وابن أبي حامت ) ١٨/١٧(طربي وحديث أخرجه ال 
 ) .٤/٢٩(أبو إسحاق هو الزجاج  ، معا�ي القرآن وإعرابه  )١(
 ) .٥٠٠ – ٤/٤٩٧(معا�ي القرآن  )٢(
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سـعيد ابـن   أن الـراجح مـا رواه    يل ظهـر بتأمل هذه األقـوال  وأورد النحاس رمحه ا عدة أقوال عن السلف ، 
: عـن ابـن عبـاس أيضـاً قـال      ، عن ابن عباس أن النكاح هنا اجلماع ، ومـا رواه علـي بـن أبـي طلحـة      جبري ، 

والزا�ية مـن أهـل القبلـة ال تز�ـي إال بـزان مـن       ، لة ال يز�ي إال بزا�ية من أهل القبلة أو مشركة الزا�ي من أهل القب ٣ 

   .)١( أهل القبلة أو مشرك
وأن اآليـة �زلـت يف البغايـا    ، يف هـذا املوضـع الـوطء    القول بأن النكاح : بالصواب أوىل األقوال وذكر الطربي أن 

الزا�ي من املسلمني حرام عليـه كـل مشـركة مـن     و، ام على كل مشرك ن املسلمات حرالزا�ية م، ألن املشركات  ٦ 

ــان   ــدة األوث ــه ف، عب ــة وعلي ــى اآلي ــة   : معن ــي إال بزا�ي ــي ال يز� ــى أو مبشــركة تســتحله  الزا� ،  )٢(ال تســتحل الز�
مبـا  واتصـال هـذا املعنـى    ، وأ�ه حمرم على املـؤمنني  ،  الز�ا تشنيع وتبشيع أمرفمقصود اآلية عند أكثر املفسرين 

، الشــرك أعــم يف املعاصــي مــن الز�ــا  ألن ة واملشــرك املشــرك، والنكــاح هنــا الــوطء ، وذكــر قبــل حســن بليــغ  ٩ 

ڇ  چوكـذلك  ، إال زا�ية عاصية أو مشركة ال ترى حرمة ذلك  اال يطاوعه على مراده من الز�الزا�ي : واملعنى 

 .)٣( ال يعتقد حترميه چڌچأي عاص بز�اه  چڇ    ڇ  ڍ   ڍ 

************************** 
)٣( صحابن كثري إسنادها إىل ابن عباس ، وذكر من وافقه على هذا القول من السلف  ح)٣/٢٧٣( . 
 ) . ١٨/٧٥(جامع البيان  )١(

) ٦/٥٢٤(، واســتظهره أبــو حيــان ) ١٢/١٦٧(والقــرطيب ، ) ١١/٢٦٧(ابــن عطيــة : ، وينظــر ) ٣/٣٣٩(أحكــام القــرآن  )٢(
 ) . ٤/٥(، والشوكا�ي ) ١٨/٨٤(، واأللوسي ) ٣/٢٧٣(، وابن كثري ) ٣/٩٥(وصححه ابن جزئ يف مقابل النسخ 



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

وهذا يؤثر عن ابن عبـاس وهـو   ، وطء الز�ا ال يقع إال من زان أو مشرك : ويكون تقدير اآلية : بن العربي قال ا
 .)١(معنى صحيح 

 ٣ : أما األقوال األخرى فقد أجابوا عنها مبا يأتي 

ا كـا�وا يتعـاطون الز�ـا قبـل إسـالمهم ، فلمـا أسـلموا مهـو        ن تكون اآلية �زلت يف قوم خمصوصـني  أما القول بأ  -١
  ويلُأهذا التو،  )٢(بعض املفسرينر به صدف،  اء ، فنهاهم ا عن ذلك بنكاح بعض النساء املعروفات بالبغ

: وقيـل  ، ، وال جيوز �كاح املسـلم مـن الوثنيـة     الزا�ية ال جيوز أن يتزوجها مشركمردود مبا أمجعوا عليه من أن  ٦ 

 . )٣( املسلمة فإن العقد عليها ال يفسخفأما الزا�ية ، هذا خاص هبذه املرأة إذ كا�ت كافرة 
ويطلق عليه هذا الوصـف  ، كان قد ز�ى قبل إسالمه  عز وجل بالز�ا صحابياً اُ مسأن يواستبعد األلوسي 

ين علـى  دمع أهنم كا�وا �ـا ، قبل العلم حبظر ذلك ،  الشنيع مبجرد أ�ه مال إىل �كاح زا�ية بسبب ما به من الفقر ٩ 

 .)٤( ن إذا وجدوا عنهن غينفراق من ينكحوهن
قوي القول األول الراجح فيما ظهر يل وهذا ي . 

ويف ، لــيس كمــا قــال ، فال يعــرف النكـاح يف كتــاب ا إال مبعنــى التــزويج   : ومــن وافقــهأمـا قــول الزجــاج   -٢ ١٢ 

 . ]٢٣٠/البقرة[چ  �  �   �  �چ الكريم القرآن 

************************** 
 ) .٣/٣٣٩(أحكام القرآن  )٣(
 ) .٦/١٥٦(أبي السعود ، و) ٣/٩٤(معامل التنزيل كالبغوي يف  )٤(
 .ويف املسألة تفريع  وخالف ) . ١٨/٨٦(، وينظر روح املعا�ي ) ١٢/١٦٨(حكاه القرطيب عن اخلطابي  )١(

 ) .١٨/٨٦(روح املعا�ي  )٢(
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وهـي ذكـر املشـرك واملشـركة     ، قرينة تدل على عـدم صـحته    يف �فس اآليةبأن هذا القول تعقب الشنقيطي و 
ــا في ــه �كــاح مشــركة     ، ه ــي املســلم ال حيــل ل ــاىل ، ألن الزا� ــه تع ــرة[ چ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ  لقول  ]٢٢١/البق

واملشـرك ال حيـل حبـال     املشركة فنكاح ، هلا �كاح املشرك  وكذلك الزا�ية املسلمة ال حيل، وغريها من اآليات  ٣ 

لى أن املراد بالنكاح يف اآلية اليت حنن بصـددها الـوطء الـذي هـو الز�ـى ال عقـد النكـاح لعـدم         وذلك قرينة ع، 
 .)١(مالءمة عقد النكاح لذكر املشرك واملشركة 

 ٦ �قل بعيد ، وقد  وهفوأما القول بأن ذلك يف الزا�ي احملدود والزا�ية احملدودة ، وأن قوما منعوا ذلك ،   -٣

تزوجيهـا ، وروى عنـه كراهتـه  ، واستشـهدوا هلـذا القـول حبـديث أبـي          واأجـاز م عن  اإلمام مالك وغريه أهنـ 
وألفاظ ، وإدخال املشرك يف اآلية يرده ، وقول فيه �ظر ، حديث ال يصح ، وأجيب عنه بأ�ه  )٢(هريرة السابق

 ٩ . )٣(وإن قدرت املشركة مبعنى الكتابية فال حيلة يف لفظ املشرك ، اآلية تأباه 

وهـذا معنـى ال يصـح    ،  إىل النيب   قوم وأسنده ، روي عن احلسن : بي رداً على هذا القول وقال ابن العر
فبـأي  ؟ وهل يصح أن يوقف �كاح من حد من الرجال على �كاح من حد من النساء، كما مل يثبت �قال  �ظراً

 ١٢ .   )٤(؟ أو على أي أصل يقاس من الشريعة؟ أثر يكون ذلك 

************************** 
 ) .٥/٧٢(أضواء البيان  )٣(
 ) .٣/٩٥(البن جزئ التسهيل : ينظر  )١(

 ).٣/٥٠١(ة بطريق أبي هريرعن النيب ى هذا القول وِر: ، وقال السمعا�ي ) ١١/٢٦٩(عطية احملررالبن  )٢(
 ) .١٢/١٦٩(القرطيب : ، وينظر ) ٣/٣٣٨(بي أحكام القرآن البن العر )٣(
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 ولغـريه  ، يتزوجهـا    أن  فلـه  إن من ز�ـا بـامرأة   :  أهنم قالوا   وأهل الفتيا لعلماء أكثر اوقد �قل  النحاس عن  
 .)٢( ،  وعلى القول بصحته ، فيجوز أن يكون منسوخاً كما �سخت اآلية)١(أن يتزوجها

، وهو الذي  ارتضاه النحـاس ، وهـو   چٱ  ٻ  ٻچ  وذهبت  طائفة  إىل  أن اآلية منسوخة بقوله تعاىل  -٤ ٣ 

 :   ، وذكره  األلوسي  وبين بعض ما يشهد له ، ثم  قال   )٣(الشافعي  اختيار
 .)٤( غريه عليه تفضلوكأ�ي بك ال ،  مؤ�ة  السابقة أقل من األوجه  وإذا صح كان هذا الوجه

، وشنع ابن العربي على مـن قـال بالنسـخ       )٥(واستشكله غري واحد من املفسرين  بذكر لفظ املشرك يف اآلية  ٦ 

 �كــاح الز�ــاة  ألن ا تعــاىل حــرم ، وموافقــة هلــا  هلــذه اآليــة  هبــا عاضــدة  الــيت احــتج  اآليــة  عقبــه بــأن ، وت

************************** 
 ) .١٩٧(لنحاس يف الناسخ واملنسوخ �ص عليه ا )٤(
 ). ١٩٩(الناسخ واملنسوخ . قاله النحاس أيضاً  )٥(
ــه ا  )٦( ــال رمحـ ــاء ا :     قـ ــيب إن شـ ــن املسـ ــال ابـ ــا قـ ــذا كمـ ــنة   ، فهـ ــرآن والسـ ــن القـ ــل مـ ــه دالئـ ــرآن . وعليـ ــام القـ   أحكـ
، وابــن  ) ١/١٤٩(هبــة ا بــن ســالمة املقــرئ     وذكرهــا يف املنســوخ   ، ) ٣/٥٠١(واستحســنه الســمعا�ي   ، ) ١/١٧٩(  
  ، ) ١/٤٢(البازري ابن ، و) ١/١٩٨(و�واسخ القرآن ) ١/٤٥( ، وابن اجلوزي يف املصفى ) ١/٤٧(حزم  
 ) .١/١٤٩(والكرمي 
 ) .٨٨ – ١٨/٨٧(روح املعا�ي  )١(
 ) .١١/٢٦٩(احملرر الوجيز : ينظر  )٢(



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

، والنسـخ ال يصـار إليـه إال عنـد التعـارض ، وال بـد لـه مـن         )١( والصـاحلني  الصاحلات  وأمر بنكاح ، والزوا�ي 
 . )٢( دليل يصارإليه

 ٣  :الـــــرتجـــــــــــيــــح 

أن النكاح هنا الوطء ، على ما تقدم بيا�ه يف القول األول ، وهو قول ابن عباس ، وأكثر أهل التفسري  والراجح 
 .، والعلم عند ا تعاىل 

 ٦ ] .٦/النور[ چ.....ه  ے  ے  چ ٹ ٹ 

 .ذا يكون ؟ يف رمي الزوجة مباذكر أقوال أهل العلم : مسألة 
 يف هذا قوالن  ":قال النحاس رمحه ا : 

ــى :ا أحــدمه ــي    :  أن املعن ــا زوا� ــم ي ــون ألزواجه ــذين يقول ــ، وال ــز�ني  أو يق ــك ت ــا رأيت ــول أهــل   ، ول هل ــذا ق  ٩   وه

 . الكوفة

************************** 
عمــــــوم األيــــــامي    ، وفيه �قاش لألقوال �فيس ، والز�اة إذا حسنت توبتهم يدخلون يف ) ١/٥١٦(أحكام القرآن البن العربي  )٣(
 ).٦/٧٢(ذكر الشنقيطي أن القول بالنسخ ظاهر السقوط والصاحلني كما يف قول ابن املسيب ، و 
 ) .٣٨ -٣٥(، وتفسري سورة النور له ) ٦/٧٢(أضواء البيان  )٤(
 
 
 
 
 



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .وهذا قول أهل املدينة ، رأيتك تز�ني ال غري : أ�ه يقول هلا  :والقول اآلخر 
يـا زا�يـة   : يقول هلـا  هو أن  ]٤/النور[ چڑ  ڑ  کچ :ألن الرمي يف قوله ، والقول األول أوىل : قال أبو جعفر 

 ٣ . ) ١( " فيجب أن يكون هذا مثله، رأيتك تز�ني : أو ، 

 :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 
ذكر النحاس اختالف أهل العلم يف الرمي املوجب للعان بـني الـزوجني ، ومل يـذكر  شـيئا مـن أقـوال السـلف يف        

 ٦ . )٢(يرمي امرأته بالز�ا  هو الرجل: معنى الرمي ،  وقد قال سعيد بن جبري 

 . )٣(يقذفون أزواجهم : ومعنى يرمون  أي وهذه اآلية حكم من ا تعاىل يف قذف الرجل المرأته ، 
 .ذهب اجلمهور إىل أن القذف يوجب اللعان بني الزوجني أياً كان لفظه ، أخذاً من عموم هذه اآلية ف

فيـدخل فيـه  كـل       ]٤/النـور [ چڑ  ڑ  کچ لـه تعـاىل   بعموم لفـظ هـذه اآليـة ، وكـذا العمـوم يف قو     وا واحتج ٩ 

: بعـيين  ، وقـالوا       شـرتطوا لـذلك أن يقـول رأيـت     حمصنة ، وال فرق فيـه بـني األجنبيـات والزوجـات ، ومل ي    

************************** 
 ) .٤/٥٠٤(معا�ي القرآن  )١(
  ) . ٦/١٣٩(ذكره السيوطي يف الدر ، و) ٨/٢٥٣٢(أخرجه ابن أبي حامت  )٢(
ومه  ، فبأي لفظ وقع الرمـي كـان موجبـاً    بل أخذوا اللفظ على عم، لفاظ أكثر املفسرين مل يشريوا إىل موجب اللعان من األ )٣(

 .للتالعن ، وما يلحقه من  أحكام  
ــر   ــمرقندي ) ١٨/٨١(الطــــربي : ينظــ ــوي ) ٣/٣٠٥(الســــمعا�ي ، و) ٢/٤٩٧(والســ والزخمشــــري ، ) ٣/٣٢٣(، والبغــ

 .وغريهم ) ٦/١٥٨(ود  وأبو السع، )٣/٢٧٦(، وابن كثري  )٣/٦٠(، وابن جزي ) ٣/٢١٩(
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، فكل ذلك رمـي ، حالـه يف ذلـك    سواء قال رأيتك تز�ني أو مل يقل ، ظاهر اآلية يقتضي إجياب اللعان بالقذف 
 .)١(، وملا كان لفظ اآلية عاما وجب املصري إليه   يةحال قاذف األجنب

رأيتــك تــز�ني ال غــري ، أو ينفــي محلــها منــه ، أو ولــده  : �ــه ال جيــب إال أن يقــول إىل أمالــك رمحــه ا  وذهــب ٣ 

   ، وقد ضـعفه اجلمهـور وأجـابوا عنـه بـأن الكـل رمـي بالز�ـا ، وهـو السـبب كمـا تـدل عليـه اآليـة ، فـال                )٢(منها
 . )٣( مبنزلة القذف بالصريح ها منه أو من غريهولد �سبِ �في وأنفرق ، 

فإ�ه إثبات لوقوع الز�ا ، ال ينفي ما عداه من القـذف ، كمجـرد   "  رأت عيين ومسعت أذ�ي" وأما قول املالعن  ٦ 

  .)٤( القول يا زا�ية ، أو �في ولده منها ، واستظهر الشنقيطي قول اجلمهور خالفاً لقول املالكية
  :ــرتجـــــــــــيــــح الـــ

 ٩ .اعتماداً على ظاهر اآلية وعمومها ، وقول املالكية ال خيلو من �ظر ، وا أعلم والراجح قول اجلمهور 

 ]٢٢/النور[ چچڃ  ڃ  چ  چ  چ چ   ٹ ٹ 
 . چڃ  ڃچ ذكر معنى قوله تعاىل : مسألة 

 ١٢ :فيه قوالن  ": النحاس رمحه ا  الق

************************** 
ــاص   )١( ــرآن للجصـ ــام القـ ــي  ) ٥/١٣٨(أحكـ ــن العربـ ــرازي ) ٣/٣٥٢(، وابـ ــول       ) ٢٣/١٤٦(، والـ ــد قـ ــذي أيـ ــرطيب الـ ، والقـ
 ) .١١٢/١٨٥(اجلمهور خالفاً  ملالك  
 ).١١/٢٦٦(ينظر قول مالك يف احملرر البن عطية  )٢(
 ) .١٨/١٠٧(روح املعا�ي : ينظر  )٣(
 .) ٦/١٣٤(أضواء البيان  )٤(
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 .  )١( ال يقسموا أال ينفعوا أحداً: بن عباس قال اعن ، أبي طلحة رواه علي بن  :أحدمها 
 : ومنه قول الشاعر : قال هشام ، ما ألوت أن أفعل : أن املعنى ال يقصروا من قوهلم  :واآلخر 

 ٣ . )٢(ليتَؤم ه غريالذَععلى تَ يحٍص�َ           ه تُددوى رـلأَ يكف مٍصخ بر الأَ

 بـن وقـاص   علقمـةُ  و  وعـروة ، ألن الزهـري روى عـن سـعيد بـن املسـيب      ،  القول األول أوىل: فر قال أبو جع
بن عبد ا كان أبو بكـر ينفـق علـى مسـطح بـن أثاثـة لقرابتـه وفقـره         : قالت ، عن عائشة ،  )٣( وعبيد ا ،

ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  چ فـأ�زل ا عـز وجـل    ، وا ال أ�فق عليه بعدما قال يف عائشة ما قال : فقال  ٦ 

   .)٤( چڇ  ڇ ڇ
 ألن ال : وعلى قول الكوفيني ، وال حيلف أولو الفضل كراهة أن يؤتوا : والتقدير يف العربية : قال أبو جعفر 

 ٩ .وال يقصر فالتقدير عنده وال يقصر أولو الفضل عن أن يؤتوا : ومن قال معناه ، يؤتوا 

************************** 
 ) . ٦/١٦٢(الدر . ، وابن املنذر وابن أبي حامت) ١٨/١٠٢(أخرجه الطربي  )١(
 .غري مؤتلي ، أي غري مقصر يف �صحي : ، والشاهد فيه ) ١٨(مرئ القيس يف ديوا�ه والبيت أل )٢(

 ).هـ ٩٤(عبيد ا بن عبد ا بن عتبة بن مسعود اهلذيل ، أحد الفقهاء السبعة ، ثقة فقيه ثبت ، مات سنة  )٣(
 .وغريها ) ٦٤٠(، التقريب ) ١٩/٧٣(، هتذيب الكمال ) ٥/١٩٣(الطبقات  

ــة حــديث اإلفــك مشــهورة يف الصــحاح واملســا    )٤( ــه وشــرحه يف الفــتح ، ك التفســري    ورواي �يد وغريهــا ، ينظــر احلــديث بطول
) ١٨/١٠٣(ثري مـــــن طرقـــــه ، وقـــــد ذكـــــر الطـــــربي الكـــــوغـــــريه ) ١٨/٩٢(، والطـــــربي )٤٨١ -٨/٤٥٢) (٤٧٥٠(ح 
 ٠)١٦٣ -٦/١٤٦. (والسيوطي يف الدر 
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روى عــن ، أن علــي بــن احلكــم : فــاجلواب ، ن املــراد أبــو بكــر ويف احلــديث أ، جلماعــة  چچ چ :فــإن قيــل 
ڃ  چ  فـأ�زل ا عـز وجـل    ، أحدا ممن ذكر عائشة  ربال �َ: وغريه من املسلمني  قال أبو بكر: قال ،  الضحاك

 ٣ .)١( إىل آخر اآلية چڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

 :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 
 :ذكر النحاس ، ويف اآلية قوالن على ما  )٢(االئتالء احللف: ء قال الفرا

ــف أبــي بكــر      املفســرين  مهــورفج  لــزول يبينــه ، وهــو ح  ٦    أن ال  علــى أن املعنــى ال حيلــف ، ألن ســبب الن

ــينفــق علــى م ذوو الفضــل مــنكم   : ح ، ويف هــذا يقــول الطــربي طَس يعــين ، يقــول تعــاىل ذكــره وال حيلــف بــا    
   يف حلفـه بـا ال ينفـق     وإمنـا عـين بـذلك أبـو بكـر الصـديق       ، وذوو اجلـدة  : والسـعة يقـول   ، التفضل  ذوي

 ٩  وال حيلــف مـن كــان ذا فضــل مـن مــال وسـعة مــنكم أيهـا املؤمنــون بــا أال     : فقـال جــل ثنـاؤه   ، علـى مســطح  

ــهم   ــه أرحــامهم كمســطح   ، يعطــوا ذوي قرابت ــات يف . )٣(..فيصــلوا ب ــم ســاق الرواي ــة ث ــوال   حادث  اإلفــك وأق
 .السلف يف املعنى 

 ١٢ ال : معناه ال يقصر من قول القائل : ومنهم من قال : وهذا القول قول األكثر ، �ص عليه السمعا�ي ، وقال 

************************** 
مــن مـن طريــق عبيــد ، عـن الضــحاك ، ولــيس    وقــول الضـحاك أخرجــه الطــربي لكــن ) . ٥١٣ _ ٤/٥١١(معـا�ي القــرآن   )١(
 ٠)١٨/١٠٢(أيضاً ، وهي رواية عن ابن عباس ، أخرجها الطربي ) ١٨/١٠٣(عنه  طريق علي بن احلكم 
 ) .٢/٢٤٨(معا�ي القرآن  )٢(
 ) . ١٠٣ – ١٨/١٠١(تفسري الطربي  )٣(
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 .)١(ال أقصر : آلوا يف أمركم كذا أي 
إىل املســـتحقني  ال حيلفـــوا علـــى أن ال حيســـنوا: واملعنـــى ،  ) وال يتـــأل( ويشـــهد للقـــول األول قـــراءة احلســـن 

 ٣ .)٢(أو ال يقصروا يف أن حيسنوا إليهم، لإلحسان 

وقـد    فـاجلواب مـا ذَكَـره ،    ، ... جلماعة ويف احلديث أن املراد أبو بكـر  چچ چ :فإن قيل : قول النحاس و
 ّنيبابـن   أنو ، ... املشهور من الروايات أن هذه اآلية �زلت يف قصة أبي بكر ومسطح بن أثاثةأن عطية  ابن

فنزلـت اآليـة يف    ،  إن مجاعة مـن املـؤمنني قطعـوا منـافعهم عـن كـل مـن قـال يف اإلفـك         : والضحاك قاال عباس  ٦ 

غري أن اآلية تتناول األمة إىل يوم القيامة بأن ال يغتاظ ذو فضل وسـعة فيحلـف أن ال   ، األول أصح ، فمجيعهم 
 .)٤(ول األول، ومجهور املفسرين على الق)٣(ينفع من هذه صفته غابر الدهر

 ٩  :الـــــرتجـــــــــــيــــح 

مجــاهري وهــو األظهــر يف اللغــة ، وعليــه لداللــة ســبب النــزول عليــه ، أوىل كمــا قــال النحــاس ، قــول اجلمهــور و
 .، وا أعلم  املفسرين سلفاً وخلفاً

************************** 
 ) . ٥١٤ -٣/٥١٣(تفسريه  )١(
 ) . ٣/٢٢٦(ومل ينسبها ، و�سبها الزخمشري يف كشافه ) ٢/٢٤٨(ذكرها الفراء  )٢(
 ) . ١٢/٢٠٧(، وعنه القرطيب ) ١١/٢٨٥(ينظر احملرر  )٣(
ــراء : ينظــر  )٤( ــوي، و) ٣/٣١٣(، والواحــدي ) ٤/٣٦(، والزجــاج ) ٢/٢٤٨(الف ــي  ، ) ٤/١٠٥( البغ ــن العرب ) ٣/٣٦٨(واب
ــة  ،   ــن عطيــ ــرطيب) ١١/٢٨٥(وابــ ــثري ، ) ١٢/٢٠٨(، والقــ ــن كــ ــعدي ) ٣/٢٨٦(وابــ ــنقيطي ) ٥/٤٠٢(، والســ ، والشــ
 .وغريهم ) ١٨/١٨٩(، وابن عاشور ) ٦/١٥٩( 
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 ].٢٣/النور[چڱ   ڱ  ڱ  ں    ں      ڱ ڳ    ڳ  ڳ  ڳچ   ٹ ٹ
 . ية ، أهي خاصة أم عامة يف هذه اآل القول: مسألة 

 روى سفيان ": قال النحاس رمحه ا ،عن خصسألت سعيد بن جبري : ف قال ي :ـ لُ ن قذف حمصـنةً من ع ٣ 

 . )١(هذا خاص بعائشة : فقال ؟ ، يف الد�يا واآلخرة 
 .)٣( خاصة هذا يف أزواج النيب : عن الضحاك قال ،  )٢(طيبوروى سلمة بن �ُ

 ٦ . يدل على مجع چڳچ :ألن قوله ، وقول ابن عباس والضحاك أوىل من القول األول  :قال أبو جعفر 

: ومـن قـذف غريهـن قيـل     ، ملعون يف الد�يا واآلخـرة  : فقيل ملن قذفهن ،  خص هبذا أزواج النيب : وقيل 
 .)٤(" ومل يقل له هذا، له فاسق 

 ٩ :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

 : وفيمن �زلت ، أربعة أقوال يف املراد هبذه اآليات  ذكر أهل التفسري

************************** 
: وينظـر   ،) ٨/٢٥٥٧(، وأخرجه ابن أبي حامت من طريق أخرى عنه ، وعـن ابـن زيـد حنـوه     ) ١٨/١٠٣(أخرجه الطربي  )١(
 ).١٥٧(، ولباب النقول ) ٦/١٦٤(الدر  

 .اختلط: ثقة ، يقال : ، قال ابن حجر ..سلمة بن �ُبيط بن شريط األشجعي ، الكويف ، روى عن أبيه والضحاك  )٢(
 .وغريها) ٤٠٢(، التقريب ) ١١/٣٢٠(، هتذيب الكمال ) ٤/١٧٣(اجلرح والتعديل  
، ) ٣/٥٥(عبــد الــرزاق : ، وهــو قــول ابــن عبــاس  والكلــيب ، ينظــر  ) ١٨/١٠٤( ن طريــق عبيــد عنــهمــالطــربي أخرجــه  )٣(
 ) .٦/١٦٥(، والدر ) ١٨/١٠٤( والطربي  
 .  )  ٥١٤- ٤/٥١٣(معا�ي القرآن  )٤(
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 " رميت وأ�ا غافلـة " ، واستدلوا حبديث اإلفك وفيه خاصة رضي ا عنها هنا �زلت يف عائشة أ :أحدها 
ڳ    چوقــرأ ، أبشــري : فقــال ، إليــه  حــى اُوعنــدي إذ أَ فبينمــا رســول ا ، وإمنــا بلغــين بعــد ذلــك  ، 

ا ورد يف شأن اإلفك من التغليظ على من قال به ، أو من خـاض فيـه وتناقلـه    مب، وچڱ     ڱ ڳ  ڳ  ڳ ٣ 

ى أم املــؤمنني إ�ــه يف حــق مــن آذ: شــديد ، وقــالوا مــن الوعيــد ال ذا مــا ورد يف هــذه اآليــات ومــا بعــدها، وكــ
 ملكاهنا من رسول ا  وأن من قذفها فإمنا أراد بذلك النيل من رسول ا ،  تكـون تلـك   ، فناسب أن

الوعيـد حتـى يف شـأن عبـدة     أ�ـه مل يـرد يف القـرآن مـن     : حاصـله   ، واختاره الزخمشـري ، وقـال مـا    )١(عقوبته  ٦ 

أزواج  هيـراد بـ   هأ�ـ األوثان ما ورد يف شأن قَذَفَة عائشة رضي ا عنها ، وأجـابوا عـن لفـظ اجلمـع يف اآليـات      
 رسول ا  ، وتكونلكن ، م املؤمنني والثا�ي أهنا أ، أوال  املرادةمعت إرادة هلا ولبناهتا من �سـاء األمـة   ج

 ٩ .)٢( املوصوفات باإلحصان والغفلة واإلميان 

واملعهـود  ، لتعريـف املعهـود   ، واستدل أصحاب هذا القول بأن الـالم  خاصة  أهنا يف أزواج النيب  :والثا�ي 
، رضـي ا عنـها    أم املـؤمنني عائشـة   ووقـوع مـن وقـع يف   ، ألن الكـالم يف قصـة اإلفـك    ،  هنا أزواج الـنيب  

، وعليـه فـإن توبـة القـاذف لغريهـن تقبـل لالسـتثناء        صر اللفظ العام على سـببه للـدليل الـذي يوجـب ذلـك      قْيو ١٢ 

ڱ  ڱ  ں    چأل�ـه سـبحا�ه قـال    ، وأما القـاذف يف هـذه اآليـة فـال تقبـل توبتـه       الوارد يف اآليات يف أول السورة ، 

، وقـالوا  ] ٦١/األحـزاب [ چ�  �   ��چ  صفة املنـافقني يف قولـه   ألن اللعن و، فيها ستثناء ا وال چں 
 ١٥ چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہچ والقـاذف يف هـذه اآليـة يكفـر لقولـه تعـاىل       ، ن قاذف سائر احملصنات ال يكفر إ: أيضاً 

************************** 
 ، ) ٣/٢٨٧(،وابن كثري ) ١٥/٣٥٩(، وفتاوى ابن تيمية ) ٢٣/١٦٨(ينظر تفصيل هذا القول يف تفسري الرازي  )١(
 ) ٦/١٦٦(أبو السعود ، و) ٢/١٢٠(البيضاوي : ، وينظر ) ٢٢٨ -٣/٢٢٧(الكشاف  )٢(
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العظـيم   والعـذاب بالعـذاب العظـيم ،   سـبحا�ه توعـدهم       أ�ـه  ، ووذلك صفة الكفـار واملنـافقني    ]٢٤/النور[
وعقـاب قذفـه سـائر احملصـنات ال     ، القـاذف عقـاب الكفـر     هـذا   فدل على أن عقـاب  ، يكون عذاب الكفر 
، احملصـنات الغـافالت املؤمنـات هلـن مزيـة علـى جمـرد احملصـنات               فال بـد أن يكـون   ،  يكون عقاب الكفر ٣ 

وهـن أزواج �بيـه يف الـد�يا    ، ات املؤمنني ألهنن أمه، مشهود هلن باإلميان   وذلك وا أعلم ألن أزواج النيب 
رضـي ا   وعليه فتدخل فـيهن عائشـة  ، )١(وعوام املسلمات إمنا يعلم منهن يف الغالب ظاهر اإلميان ، واآلخرة 

 ٦ .هنا من �زلت يف تربئتها هذه اآليات العظيمة عنها دخوال أولياً إذ إ

، قذفها املشركون من أهـل مكـة   ، إىل املدينة مهاجرة املرأة إذا خرجت كا�ت ، أهنا يف املهاجرات  :والثالث 
 . فنزلت هذه اآلية ، وقالوا إمنا خرجت تفجر 

، وهــي الروايــة الثا�يــة عــن ابــن  وبــه قــال قتــادة وابــن زيــد، وغريهــن  زواج الــنيب أأهنــا عامــة يف  :والرابــع  ٩ 

اجتنبـوا   (لسـنة ، ومنـها حـديث    ات الكتـاب وا وعمومـ ، وهذا القـول هـو الـراجح للعمـوم يف اآليـة      ،  )٢(عباس
 .)٣()....السبع

إذ ال موجـب  ، فيجب إجـراؤه علـى عمومـه    ، فإ�ه عام ، وهذا قول كثري من الناس ووجهه ظاهر اخلطاب "  ١٢ 

داخـل يف   ألن حكم غـري عائشـة مـن أزواج الـنيب      ، وليس هو خمتصا بنفس السبب باالتفاق ، خلصوصه 
 القـرآن   وألن قصـر عمومـات   ، والسـبب يف واحـدة هنـا    ، لفـظ مجـع    وأل�ـه ، وليس هـو مـن السـبب    ، العموم 

************************** 
 ) .دها وبع ١٥/٣٥٩(جمموع الفتاوى ، و) ٢٣/١٦٨(تفسري الرازي : ينظر  )١(
 ).١٠٥،  ١٨/١٠٤(الطربي : ينظر  )٢(
 .  من حديث أبي هريرة) ٨٨(، ومسلم ك اإلميان ح ) ٢٧٦٦(أخرجه البخاري ك الوصايا ح  )٣(
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ــات �زلــت بأســباب اقتضــت ذلــك    ، علــى أســباب �زوهلــا باطــل    ــإن عامــة اآلي ــها  وقــد ع، ف ــم أن شــيئا من          ل
١( قصر على سببهمل ي( . 

 ٣  :الـــــرتجـــــــــــيــــح 

وهلـا ، أو جعلـها خاصـة بأمهـات املـؤمنني ولـذلك       والراجح مذهب اجلمهور خالفاً ملن قصرها علـى سـبب �ز  
لعموم اآلية ، واألصل احلمل عليه ما مل يرد دليل صريح على التخصيص ، وما ورد يف اآلية من الوعيد الشديد 

 ٦ .يكون يف حق من يرمي مؤمناً أو مؤمنة وال يتوب من ذلك ، وا أعلم 

  ] .٢٦/النور[                               چۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ۋۈ  ۈ  ٷ  ۋٹ ٹ چ

************************** 
، والواحـــدي ) ٣/٩١(، واجلصـــاص ) ٤/٣٧(، والزجـــاج ) ١٨/١٠٥(الطـــربي : ، وينظـــر ) ١٥/٣٥٩(فتـــاوى جممـــوع ال )١(
) ٣/١٣٧(، والنســـفي ) ٢/١٢٠(، والبيضـــاوي ) ٢٣/١٦٨(، والـــرازي ) ٣/٤١٥(، والســـمعا�ي ) ٢/٧٦٠(يف الـــوجيز  
ــثري    ــن كـــ ــو ال) ٣/٢٨٧(وابـــ ــعود ، وأبـــ ــوكا�ي ) ٦/١٦٦(ســـ ــي ) ٤/٢١(، والشـــ ــعدي ) ١٨/١٢٦(، واأللوســـ ، والســـ
 ) .١٨/١٩١( ، وابن عاشور ) ٦/٨٨(، والشنقيطي ) ٥/٤٠٣( 
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 .هذه اآلية قوال املفسرين فيما يتناوله اخلبيث والطيب يف ذكر أ: مسألة 
   للخبيـثني مـن    أي الكلمـات اخلبيثـات  : وجماهـد  ، وعطـاء  ، قـال سـعيد بـن جـبري      ":قال النحـاس رمحـه ا

الطيبـات مـن الكـالم للطيـبني مـن      و، واخلبيثون مـن النـاس للخبيثـات مـن القـول واخلبيثـات مـن النـاس         ، الناس  ٣ 

 .  )١(والطيبون من الناس للطيبات من القول والطيبات من الناس، الناس 
الكلمـات اخلبيثـات ال يقـوهلن إال اخلبيثـون     : واملعنـى  ،  وهـذا أحسـن مـا قيـل يف هـذه اآليـة       : قال أبـو جعفـر   

 ٦ .لطيبات من الناس والكلمات الطيبات ال يقوهلن إال الطيبون وا، واخلبيثات من الناس 

عائشة وصفوان مربءون مما يقـول اخلبيثـون واخلبيثـات    : أي    چ�ې  ې   ې  چ ودل على صحة هذا القول 
 . )٢( هذا قول الفراء يف اجلمع] ١١/النساء[ چې  ې ې  ېچ ومجع وإن كا�ا اثنني كما قال تعاىل ، 

 ٩ :قوالن آخران  چۈ  ۈچ :ويف قوله تعاىل 

 .)٣( ال بالطيبني والطيبات، صق باخلبيثني واخلبيثات من الناسخلبيثات من الكالم إمنا تلا: قيل املعنى  -أ
واخلبيثــات مــن النســاء للخبيــثني مــن     ، اخلبيثــون مــن الرجــال للخبيثــات مــن النســاء      :  وقيــل املعنــى  -ب

 ١٢ . )٤("الرجال

************************** 
 – ٨/٢٥٦١(، وابــــن أبــــي حــــامت ) ١٠٨ -١٨/١٠٧(، والطــــربي ) ٣/٥٠(عبــــد الــــرزاق تفســــري  : ينظــــر اآلثــــار يف  )١(
 ) .٦/١٦٧(الدر . )٢٥٦٤ 
 ) .٢/٢٤٩(فراء معا�ي القرآن لل. يريد أخوين فما زاد : قال يف آية النساء  )٢(
 ) . ٤/٣٧(جوزه الزجاج يف معا�ية  )٣(

ــن جــبري واحلســن وغريهــم مــن الســلف        قــول الهــذا ، و) ٥١٦ - ٤/٥١٤(معــا�ي القــرآن   )١( ــد واب ــن زي ــن عبــاس واب ــول اب ق
 ) .١/١٥٧(لباب النقول و ،) ٦/١٦٨(الدر و) ٨/٢٥٦٠(، وابن أبي حامت ) ١٨/١٠٨(الطربي : ينظر  
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 :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 
وبـه قـال ابـن عبـاس ، وقتـادة ،      ة بقـول مجاعـة مـن السـلف يف املـراد هبـا ،       يف هـذه اآليـ  قـول  الالنحاس صدر 

هذا القول مجع مـن املفسـرين ، وذكـروا أ�ـه األوىل بتأويـل اآليـة ،        ، واختار)١(واحلسن ، والضحاك ، وإبراهيم  ٣ 

ملؤمنــات ، ألن اآليــات قبلــه جــاءت بتــوبيخ القــائلني يف شــأن عائشــة مــا قــالوا ، والــرامني احملصــنات الغــافالت ا 
 .)٢(فناسب أن تكون هذه اآلية عن الفريقني إخباراً عن حاهلم ومآهلم 

 ٦  چۈچوالظـاهر أن   : ، واسـتظهره أبـو حيـان حيـث يقـول      )٣(وأما القول الثالث فاختاره النحـاس يف اإلعـراب   

ــذلك   ــذكو     : أي     چۅچ وصــف للنســاء ، وك ــه بال ــثني ، ويرجحــه مقابلت ــات للرجــال اخلبي ر ،  النســاء اخلبيث
ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چفاملعنى أن اخلبيثـات مـن النسـاء ينـزعن للخبـاث مـن الرجـال ، فيكـون قريبـا مـن قولـه            

 ٩ ومال ، وكذلك الطيبات من النساء للطيبني من الرجال ، چچڇ

 . )٤(املفسرين إليه مجع من 
************************** 

 ) . ١٦٨ -٦/١٦٧(والدر ، ) ١٠٨،  ١٨/١٠٧(قوال يف الطربي هذه األ تنظر )٢(
،    ) ٥/١٦٤(، واجلصـــاص ) ٤/٣٧(، والزجـــاج ) ١٨/١٠٨(الطـــربي : وذكـــر غـــري واحـــد أ�ـــه قـــول اجلمهـــور ، وينظـــر    )٣(
، وابــــــن كــــــثري ) ١٤/٣٤٣(، وابــــــن تيميــــــة ) ٣/١٣٨(، والنســــــفي ) ٣/٢٢٩(، والزخمشــــــري ) ٤/١٠٦(والبغــــــوي  
   . )٤/١٨(لشوكا�ي وا،  )٣/٢٨٨( 

 .، وهو يرجع إىل قول اجلمهور كما وجهه احلافظ ابن كثري ) ٤/٤٣٧(إعراب القرآن  )٤(
ــز   )١( ــاوي ، ) ٢/٣٩٥(تفســـــري العـــ ــزئ  ) ٢/١٢٠(والبيضـــ ــن جـــ ــوكا�ي ، ) ٣/٦٣(، وابـــ ــا�ي ) ٤/١٨(والشـــ ، روح املعـــ
) ٣/١٣٨(، والنســفي ) ١٤/٣٢٢( اآليــة ، وذكــره ابــن تيميــة وجهــاً آخــر يف ) ٣/٢٢٩(، وجــوزه الزخمشــري ) ١٨/١٣١( 
 ) .٣/٢٨٨( وابن كثري  
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إال  زوجـة لرسـول ا    أي مـا كـان ا ليجعـل عائشـة    ، بـالالزم  القـول األول  يرجع إىل  ووجهه ابن كثري بأ�ه
 .  )١( وال قدراً ولو كا�ت خبيثة ملا صلحت له ال شرعاً، وهي طيبة 

أو ، اخلبيثـات مـن الكـالم    ويدخل يف عمومها ، سواء أريد هبا وذهبت طائفة إىل أن كل ذلك مناسب لآلية ،  ٣ 

 . )٢(ولكلٍ ما يقابله ، أوغريها ، من النساء 
اآلية حتُمل على كـل األوجـه الـواردة عـن السـلف ، واالخـتالف يف املـراد        وصحح الشنقيطي الوجهني على أن 

 ٦ . )٣(هل هو الكلمات ، أم الرجال والنساء ؟، إمنا هو اختالف يف تقدير املنعوت احملذوف 

  :الـــــرتجـــــــــــيــــح 
، ألن ا تعـاىل أطلـق   والذي يظهر يل أن القول بالعموم أوفق بلفظ اآلية وأوسع ، ليشـمل الـذوات واألوصـاف    

 ٩ . ذلك ، وأقوال السلف دلت على اجلميع ، فالقول به أوىل ، وا أعلم 

  چۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ۋۈ  ۈ  ٷ  ۋٹ ٹ چ
  ] .٢٦/النور[

 ١٢ .�ص النحاس على أن أحسن األقوال يف معنى اخلبيثات واخلبيثني الز�اة والزوا�ي : مسألة 

************************** 
 .)٣/٢٨٨(تفسريه  ) ٢(

وابـــــن القــــيم يف بـــــدائع التفســـــري  ، ) ٢٣/١٦٩(والـــــرازي  ،) ٣/٥١٥(، والســــمعا�ي  ) ٢/٥٠٦(الســـــمرقندي  تفســــري  )٣(
 ) .١٨/١٩٤(، وابن عاشور ) ٥/٤٠٥(والسعدي ، ) ٣/١١٤(والثعاليب ، ) ٣/٢٤٧( 

 ) . ٨٥ ، ٨٤(ورة النور ستفسري  )٤(
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 الز�ـاة للز�ـاة علـى مـا كـان      : قواالً ، فمن أحسن ما قيل فيه أن املعنى قد ذكر�ا فيه أ ":قال النحاس رمحه ا
 . )١(التعبد مربئاً 

 ٣ :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

ذكر النحاس رمحه ا هذه املسألة يف معا�ي القرآن ، وساق كل مـا قيـل فيهـا ، ورجـح هنـاك أن أحسـن مـا        
، ثـم أورد  ... اخلبيثـات ال يقـوهلن إال اخلبيثـون واخلبيثـات مـن النـاس        الكلمات: قيل فيها أهنا للكلمات أي 

املسألة هنا ، و�ص على أن أحسن ما قيل فيها أهنا للز�اة والزوا�ي ، واختياره هلذا القول هنا كما هي عادته  ٦ 

ي ، فهـو يـرى   يف االقتصار على القول الذي يستقر عليه األمر عنده يف كتاب اإلعراب ، لتأخره عن كتاب املعا�
 . أن هذا القول أوىل من غريه 

 ٩  :الـــــرتجـــــــــــيــــح 

العموم يف الذوات واألوصاف أوىل ، ألن لفظ اآلية عام مل خيص شيئاً  ، وكـذلك أقـوال السـلف ،     والراجح أن
 .وإن كان الز�اة والزوا�ي أوىل ما يطلق عليه مسمى اخلبث ، وا أعلم 

 ١٢ .]٢٧/النور[ چ�  �  �   �  �  �  �  �  �  � ٹ ٹ چ

 .ذكر أقوال املفسرين يف املراد باالستئناس : مسألة 
 .)١( حتى تستأذ�وا: إمنا هو : قال عبد ا بن عباس  ": النحاس رمحه اقال 

************************** 
 ) .٤/٤٣٧(إعراب القرآن  )١(
 
 



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 . )٢(هو التنحنح والتنخم : قال جماهد 
  .)٣( م أر أحداًاستأ�ست فل: يقال ، االستئناس يف اللغة االستعالم : قال أبو جعفر 

،  ويــبني لــك هــذا احلــديث املرفــوع، علمــتم : أي ] ٦/النســاء[چ  �  �  �  �چ ومنــه قولــه جــل وعــز ٣ 

السالم : فقلت ، ىل عمر بن اخلطاب أستأذن عليه إجئت : عن أبي موسى األشعري قال ،  )٤( روى أبو بردة
 إ�ـي مسعـت رسـول ا     : قلـت  ف؟ فهـال أقمـت   : فقـال  ، فلـم يـؤذن يل   ، ثـالث مـرات    ؟عليكم أ�دخل

لتـأتيين علـى هـذا مبـن     : فقـال  ، )إال رجـع   فـإن أذن و ، ليستأذن املرء املسلم على أخيه ثالث مـرات   (:يقول ٦ 

 .)٥(فجئت إىل أبي بن كعب فجاء فشهد يل، أو لتنالنك مين عقوبة ، يشهد لك 
 .)٦(" ذن لكم أم الأيؤ ، حتى تستعلمواچ�  � چ فهذا يبني لك أن معنى: قال أبو جعفر 

 ٩ :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

، وقـول جماهـد وبـه    )١(وبه قال غريه من الصحابة والتـابعني  ذكر النحاس قول ابن عباس يف معنى االستئذان ، 
 . )٣(أ�ه كان إذا أراد دخول بيته تنحنح وبزق: ، وعن ابن مسعود ) ٢(قال ابن زيد

************************** 
 ) .٦/١٧١(املنثور الدر : ، وينظر ) ٨/٢٥٦٦(، وابن أبي حامت ) ١١٠-١٨/١٠٩(أخرجه الطربي  )١(
 ) . ٦/١٧٢(املنثور الدر : ، وينظر ) ٨/٢٥٦٦(وابن أبي حامت ، ) ١٨/١١١(أخرجه الطربي  )٢(
 ) .٢٨) (أ�س (، واملفردات ) ٤/٣٩(والزجاج ، ) ٤٤) (أ�س (ينظر العني  )٣(
 ).هـ  ١٠٤( احلارث ، ثقة ، مات سنة : امسه عامر ، وقيل : أبو بردة بن أبي موسى األشعرى ، قيل  )٤(
  . وغريها ) ١١١٢(، التقريب ) ٣٣/٦٦(، هتذيب الكمال ) ٥/١٨٧(الثقات  

 ).٢١٥٣(، ومسلم يف ك اآلداب ح  )٦٢٤٥(ح البخاري ، ك االستئذان يف الصحيحني وغريمها ، رواه  )٥(
 ) .٤/٤٣٧(اإلعراب : ، ينظر )  ٥١٨-٤/٥١٦(القرآن  معا�ي )٦(
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اإلينـاس  و، مسعـه   أيضـاً  الصـوت  وآ�ـس ، ه مـ لع أيضـاً  آ�َـس منـه رشـداً   و، باملد أبصـره   آ�َسه: قال أهل اللغة 
 به من باب طَ، خالف اإلحياش وكذا التأْ�يس سأيضا ضد الوحشة وهو مصدر أ� ٤(ب رِواأل�َس(. 

كشفوا احلال هـل  حتى تستعلموا وتست: ويظهر من هذا أن االستئناس يكون مبعنى االستعالم ، فيكون املعنى  ٣ 

تعرفــت :  أي،  واستأ�ســت فلــم أر أحــداً،  اســتأ�س هــل تــرى أحــداً : ومنــه قــوهلم ؟ يــراد دخــولكم أم ال 
 .وغريها من اآليات الدالة على هذا املعنى   چ  �  �  �  �چ ، ومنه  واستعلمت

فهـو  ؟ لـه أم ال   بـاب غـريه ال يـدري أيـؤذن    يكـون االسـتئناس خـالف اإلحيـاش ، فمـن يطـرق       : واملعنى اآلخـر   ٦ 

، فاالستئناس الزم لإلذن ومقـدم لـه ، وعليـه يكـون      فإذا أذن له استأ�س، كاملستوحش من خفاء احلال عليه 
، وقولـه تعـاىل يف   ] ٥٣/األحـزاب [ چںں  ڱڱڱ ڳڳڱچحتى تسـتأذ�وا ، ويشـهد لـه قولـه تعـاىل      : املعنى 

 ٩ . )٥(]٢٨/النور[چپ  پ  پ  پ  ڀچسياق هذه اآليات 

************************** 
الطــربي ، و) ٣/٥٥(عبــد الــرزاق : ينظــر . قــال بــه ابــن مســعود وأبــي بــن كعــب ، وســعيد بــن جــبري وقتــادة والنخعــي     )١(
 ) .١٧٤،  ٦/١٧١(الدر، و) ٨/٢٥٦٦( وابن أبي حامت ، ) ١٨/١١٠( 
 ٠) ١٨/١١٢(أخرجه الطربي  )٢(
 ) .  ٣/٢٩١( ابن كثري وعنه، )٨/٢٥٦٦(ابن أبي حامت ، و) ١٨/١١٢(الطربي  )٣(
 .) ١/٧٤(يف غريب احلديث ، والنهاية ) ١/١١(، وخمتار الصحاح ) ٦/١٥(ينظر لسان العرب  )٤(

 ) .٦/٥٤٤(استظهره أبو حيان يف البحر  )٥(
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ذهـب إليـه النحـاس مـن أن االسـتئناس هـو االسـتعالم أظهـر ، وقـد قـال بـه غـري واحـد مـن أهـل                 وعليه فمـا 
التفسري ، وهو يؤدي بالالزم إىل قـول ابـن عبـاس ، ألن املـراد مـن االسـتئناس طلـب اإلذن بالـدخول ، وإعـالم          

 ٣ .)١( أهل البيت مبن يطرق عليهم ، واستدل له بالقرآن الكريم ، وحبديث أبي موسى 

 .)٢(سره بعض أهل التفسري باالستئذان ، وهو تفسري باملعنى وف
  :الـــــرتجـــــــــــيــــح 

والذي يظهر يل أن من �ظر من أهل التفسري إىل لفظ اآلية ، فسر االستئناس باالستعالم الذي يقصـد بـه طلـب     ٦ 

ناس ، وعليه فـاألظهر مـا ذكـره    اإلذن بالدخول ، ومن �ظر إىل املعنى فسره باالستئذان الذي يؤدي إليه االستئ
النحاس أن االستئناس هنا يراد به االستعالم ، واالستعالم يـراد بـه االسـتئذان ، ويف  االسـتئناس معنـى زائـد       
على جمرد االستئذان ، فاالستئذان يكون بعد العلم بوجود أحد يف البيت ، وأما االستئناس ، فيكـون قبلـه ،    ٩ 

 .، وا أعلم )٣(أو ال؟فهو مقَدم االستئذان  ويراد منه االستعالم هل مثة أحد

************************** 
ــر  )١( ــراء : ينظـــ ــة ، وابـــــ) ٢/٢٤٩(الفـــ ، والســـــمرقندي ) ٤/٣٩(، والزجـــــاج ) ١٨/١١٢(، والطـــــربي ) ٢٥٩(ن قتيبـــ
ــري ) ٢/٥٠٦(  ــن العربــــي ) ٣/٢٣٠(، الزخمشــ ــة ) ٣/٣٧٠(، وابــ ــرازي ) ١١/٢٩١(، وابــــن عطيــ ، ) ٢٣/١٧١(، والــ
ــاليب ) ٣/٦٣(، وابــن جــزئ  ) ٢/١٢٠(والبيضــاوي ) ١٢/٢١٣( والقرطيب   ) ٦/١٨٦(، وأبــو الســعود  ) ٣/١١٥(، والثع
 ).١٨/١٩٧(، وابن عاشور ) ١٦٨،  ٦/١٦٧(، والشنقيطي ) ٤/٢٤(والشوكا�ي ،  
ــوي ) ٣/٥١٦(، والســمعا�ي ) ٣/٣١٥(، والواحــدي ) ٥/١٦٥(اجلصــاص  )٢( ــن اجلــوزي  )٤/١٠٧(، والبغ ، ) ٦/٢٨(، واب
 ) .٥/٤٠٦(، والسعدي ) ٤٦١(، واجلاللني ) ٣/٢٩١(، وابن كثري ) ٣/١٣٩(والنسفي  
 ) .٦/١٦٨(، وأضواء البيان ) ١٨/١٣٤(، وروح املعا�ي ) ٣/٣٧٠(القرآن البن العربي أحكام : ينظر  )٣(
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 ٠]٢٩/النور[ چ..   ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ   ڄ  ڄ  ڄٹ ٹ چ
 .يف  املراد بالبيوت غري املسكو�ة : مسألة 

حـل هلـم أن   فأُ، م كا�ت بيوت يف طرق املدينة جيعل الناس فيها أمتعـاهت  :قال جماهد ":النحاس رمحه ا قال  ٣ 

 .)١( ا بغري إذنيدخلوه
 .)٤(هي بيوت اخلا�ات والسوق : قال  )٣( عن حممد بن احلنفية،  )٢(وروى سامل املكي

 ٦ .)٥( هي اخلا�ات: وقال الضحاك 

،  أو اخلربة يدخلها لقضاء حاجـة ، ليه وإمنا هو البيت ينظر إ، ليس يعين باملتاع اجلهاز : )٦(وقال جابر بن زيد
 .)٧( وكل متاع الد�يا منفعة

************************** 
 ).٦/١٧٥(، والدر ) ٨/٢٥٦٩(، وابن أبي حامت ) ١٨/١١٤(، والطربي ) ٣/٥٥(أخرج عبد الرزاق  )١(

 .سامل بن عبد ا اخلياط البصري ، املكي ، صدوق سيء احلفظ  )٢(
 ) .٣٦٠(، التقريب ) ١٠/١٥٦(ذيب الكمال ، هت) ٤/١٨٤(اجلرح والتعديل  
 ).هـ ٨٠(هو حممدبن علي بن أبي طالب القرشي اهلامشي ، ينسب إىل أمه ، ثقة عامل  ، مات بعد  )٣(
 ).٨٨٠(، التقريب ) ٢٦/١٤٧(، هتذيب الكمال ) ٥/٣٤٧(الثقات  
 ) .٦/١٧٥(، والدر ) ٨/٢٥٦٩(، وابن أبي حامت ) ١٨/١١٤(تفسري الطربي  )٤(
 ) .٦/١٧٥(، و�سبه اهد والسدي  ، والدر املنثور ) ٨/٢٥٦٩(، وابن أبي حامت ) ١٨/١١٤(الطربي  )٥(
 ). هـ ٩٣( جابر بن زيد ، أبو الشعثاء األزدي ، اجلَويف ، جبيم مفتوحة ، البصري ، ثقة فقيه  ، مات سنة  )٦(
  .)١٩١(، التقريب ) ٤/٤٣٤(، هتذيب الكمال ) ٤/٤٩٤(اجلرح والتعديل  

 ٠) ١٨/١١٥( .اليت بالقيساريات واألسواق بيوت التجار، احلوا�يت : أخرج الطربي عن ابن زيد قال  )٧(
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 . )١( للخالء والبول چڄ  ڄ  ڄچ :قال عطاء و
ثم أذن هلم ، أن يدخلوا غري بيوهتم  أل�ه تعاىل حظر عليهم بدءاً، وأبينها قول جماهد ، هذه األقوال متقاربة  و

 ٣ .أو �ظريه أن يدخلوا  على جهة اكرتاء، إذا كان هلم يف بيوت غريهم متاع 

 ه�أل، يف اللغة  والذي قاله غري جماهد جائز يقال لكل منفعة ے  ۓ   ۓ          ڭ  ڭ  چ  ومنـه ،  متاع

 .)٢("]٢٣٦/البقرة[ چڭ    ڭ
 ٦ :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

هذه اآليـة رخصـة مـن ا تعـاىل يف دخـول البيـوت غـري املسـكو�ة ، إذا كـان للـداخل �فـع يف دخوهلـا أيـاً كـان               
علـى أي وجـه كـان ذاك    ، أبينها أ�ه يشمل كل بيت فيه منفعة للـداخل   وجهه ، ومراد النحاس أن قول جماهد

ــاالكرتاء أ اال فــاختالف ، و �ظــريه ، وهــذا العمــوم هــو املناســب ، وعليــه حتمــل أقــوال الســلف     �تفــاع ســواء ب ٩ 

ا ن ، ألأوىل األقـوال  ، فهـذا القـول   عباراهتم اختالف تنوع ، عرب كل واحد منهم عن العموم ببعض افـراده ،  
فـال وجـه لتخصـيص بعـض ذلـك      ...�دخلـه بغـري إذن   ، لنا فيه متاع ، وكل بيت ال ساكن به ذلك بقوله  عم

 ١٢ .)٣(، وذكر بعض املفسرين كل ما قيل يف اآلية  دون بعض

************************** 
 ) .٦/١٧٥(، والدر ) ٨/٢٥٧٠(، وابن أبي حامت ) ١٨/١١٤(الطربي  )١(
 ٠) ٤/٥٢٠،٥١٩(معا�ي القرآن  )٢(
، والســمعا�ي ) ٤/٣٩(، والزجــاج ) ٢٦٠(قتيبــة ، وابــن ) ٢/٢٤٩(الفــراء : ، وينظــر ) ١٨/١١٥(وهــو اختيــار الطــربي  )٣(
ــوي ) ٣/٥١٨(  ــن العربــي  ) ٣/٢٣٣(، والزخمشــري ) ٤/١٠٨(، والبغ ــة  )٣/٣٧٦(، واب ــن عطي ، وابــن ) ١١/٢٩٣(، واب
ــرطيب ) ٦/٢٦(اجلــوزي   ــان  ) ١٢/٢٢١(، والق ــو حي ــن جــزئ  ) ٦/٥٤٦(، وأب ــني ) ٣/٦٤(، واب ــن ) ٤٦٢(، واجلالل ، واب
 ) .١٨/٢٠١(عاشور  
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لفـظ عـام يف كـل     چ�  �  �  �  � چ فإن قوله، وهذا من احرتازات القرآن العجيبة :  السعديقال 
، ولـيس فيهـا سـاكن    ، رج منـه تعـاىل البيـوت الـيت ليسـت ملكـه وفيهـا متاعـه         أخـ ، بيت ليس ملكـا لإل�سـان   

 ٣ .)١(فأسقط احلرج يف الدخول إليها

  :الـــــرتجـــــــــــيــــح 
والراجح العموم يف كل بيت غري مسكون ، كما قال جماهد واختاره النحاس ، ألن لفظ اآلية عام فيبقـى علـى   

 ٦ .ذكر دون غريه ، وا أعلم عمومه ، وال وجه لتخصيص شيئ مما 

************************** 
 ) .٥/٤٠٨(تفسريه  )١(
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 ].٣١/النور[ چ ڳ  ڳ       ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱٹ ٹ چ 
 .چڱ  ڱ  ڱڱچذكر اختالف أهل العلم يف قوله تعاىل : مسألة 

 ٣ :يف هذا اختالف  ":النحاس رمحه ا قال 

 .وهذا مبدأ أبي عبيد، )٢(الثياب: عن عبدا قال ،  )١(روى أبو األحوص
 .)٣( الوجه والكفان: قال ، عمر  عن ابن، وروى �افع 

 ٦ . )٤(الوجه والكف: قال ، عن ابن عباس ، وروى سعيد بن جبري 

  .)٥(الكحل واخلضاب: وبعضهم يقول عن ابن عباس 
 .)٦(ومعنى الوجه والكف سواء، واخلضاب  ومعنى الكحل، جماهد وعطاء : وكذلك قال 

************************** 
 . أبو األحوص عوف بن مالك بن �َضْلة ، اجلشمي ، الكويف ، ثقة ، قتل قبل املائة يف وال ية احلجاج على العراق )١(
 .وغريها ) ٧٥٨(، التقريب ) ٢٢/٤٤٥(، هتذيب الكمال ) ٥/٢٧٤(تقات ابن حبان  
، وأخرجـه حنـوه عـن النخعـي واحلسـن ، وابـن أبـي حـامت         ) ١١٨،  ١٨/١١٧(، والطـربي  ) ٣/٥٦( أخرجه عبد الـرزاق   )٢(
 ) .٦/١٧٩(، والدر ) ٢/٣٩٧(وذكره عن غريه من السلف ، واحلاكم ) ٢٥٧٤،  ٨/٢٥٧٣( 
 ).٨/٢٥٧٤(ذكره ابن أبي حامت بعد رواية ابن عباس اآلتية ومل يسنده  )٣(

 ٠والضـحاك  عـن عطـاء ، واألوزاعـي ،    ه قـد أخـرج مثلـ   ، و أسنده الطربي ومل يـذكر ابـن عبـاس ، بـل وقفـه علـى سـعيد        )٤(
 ).٦/١٨٨٠(، والدر )٨/٢٥٧٤(، وأخرجه ابن أبي حامت عن سعيد عن ابن عباس ) ١٨/١١٩،١١٨(تفسريه  
ــرزاق   هأخرجــ )٥( ــن أبــي حــامت  ) ١١٩،  ١٨/١١٨(، والطــربي )٣/٥٦(عبــد ال ــدر ) ٨/٢٥٧٥(، واب وعــن ) ٦/١٨٠(، وال
 .ن خمرمة حنوه قتادة وابن زيد واملسور ب 
 ) .٦/١٨٠(، والدر ) ٨/٢٥٧٤(، وابن أبي حامت ) ١٨/١١٩(الطربي : ينظر  )٦(
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 . خاتتْوفَ ختَومجعها فَ،  )٢( ة واخلامتخَتْالفَو بلْالقُ: قالت ، عن عائشة ،  )١( وروت أم شبيب
  وهـو أشـبه مبعنـى اآليــة مـن الثيـاب أل�ـه مــن       ، وهـذا قريــب مـن قـول ابـن عمـر وابــن عبـاس       : قـال أبـو جعفـر    

 ٣  الصـالة كـل موضـع منـها     أال تـرى أن املـرأة جيـب عليهـا أن تسـرت يف     ، وأكثر الفقهاء عليه ، جنس الزينة األوىل 

ــرء  ــراه املـ ــا  أو، يـ ــا وكفاهـ ــها إال وجههـ ــر منـ ــه ال يظهـ ــوار ووالقلـــب ، �ـ ــليمان   ، السـ ــن سـ ــى بـ ــال ذلـــك حييـ      قـ
 .)٣("عفياجلُ

 ٦ :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

ــل ، والســوار يف    ذكــر املفســرون  أن الزينــة زينتــان ظــاهرة وخفيــة ، فاخلفيــة مثــل اخللخــال واخلضــاب يف الرِج
 .إظهارها ، وال لألجنيب النظر إليها ، وذكروا أن املنهي عنه موضع الزينة  املعصم ، فهذه ال جيوز هلا

وأما الزينة الظاهرة ، فاخلالف فيها ما حكاه النحاس عن السلف ، وهذه املسألة مما طال فيها اخلـالف قـدمياً    ٩ 

عليه ، وخلص إىل أن  وحديثاً ، وقد مجع الشنقيطي رمحه ا تعاىل األقوال و�اقشها ، وبين ما لكل قول وما
 قول ابن مسعود هو الظاهر ، فقال رمحه ا  : 

************************** 
أم شــبيب ، مل أقــف علــى امــرأة هبــذه الكنيــة ، إال أم شــبيب امــرأة الضــحاك بــن ســفيان الكالبــي ، ذكرهــا احلــافظ ابــن        )١(
 ) .٨/٢٣٥. (حجر يف اإلصابة ، ومل يذكر هلا رواية عن عائشة  
ــة�ــوع مــن األســورة ، و القُْلْــب، و)٨/٢٥٧٥(، وابــن أبــي حــامت )  ١١٩ /١٨(رجــه الطــربي أخ )٢( . خــامت ال فــص لــه  الفَتْخَ
 ) .فتخ ( و ) قلب ( العني : ينظر  
 ) .٥٢٣-٤/٥٢١(معا�ي القرآن  )٣(
 )هـ٢٣٨(، صدوق خيطئ ، مات سنة �زيل مصر اجلُعفي ، الكويف، بن حييى حييى بن سليمان : وحييى هو   
  ).١٠٥٧(، التقريب ) ٣١/٣٦٩(، هتذيب الكمال ) ٩/١٥٤(اجلرح والتعديل  
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أن الزينـة الظـاهرة    قال مقيده ــ عفا ا عنه وغفر له ــ أظهر القولني املذكورين عنـدي قـول ابـن مسـعود     " 
أل�ه هـو  ، ألظهر وإمنا قلنا إن هذا القول هو ا، هي ما ال يستلزم النظر إليها رؤية شىء من بدن املرأة األجنبية 

وال خيفى أن وجـه املـرأة هـو    ، وأطهرها لقلوب الرجال والنساء ، وأبعدها عن أسباب الفتنة ، أحوط األقوال  ٣ 

واجلاري علـى قواعـد الشـرع الكـريم هـو      ، ورؤيته من أعظم أسباب االفتتان هبا كما هو معلوم ، أصل مجاهلا 
 .)١("  يمتام احملافظة واالبتعاد من الوقوع فيما ال ينبغ

 ٦ : والذي أعتقده أن ما ذهب إليه الشيخ هو الصواب خالفاً مل اختاره النحاس ، ويؤيده ما يلي 

ة تتصـف بـه ، ولـيس لـبعض النسـاء فضـل علـى        ، لكا�ـت كـل امـرأ   إن الزينة يف أصـل اخللقـة   : أ�ه لو قيل  -١
ــها ، وهــذا خــالف ا      ــزين يف خلقت ــع ب ــه تتمت ــادة بعــض ، فتوصــف احلســناء والقبيحــة بأ� ــإن يف النســاء ، لع   ف

ــو صــح ملــا احتاجــت ا  والقبيحــةَ احلســناء ــها يف خرأمــ، ول لقتــها ، وهــذا خــالف الطبــع  ة إىل زينــة ، إذ زينت ٩ 

 .والعادة
٢-         ويشـــهد ملـــا رجحـــه الشـــيخ قولـــه تعـــاىل عـــن �ســـاء رســـول ا   ېۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېچ  

، مشـروعاً جلـاز هلـن    كشف الوجـه والكفـني    انولو ك چ  �  �  �ې  چ  وعلله بقوله ] ٥٣/األحزاب[چ ١٢ 

از لألجا�ب النظر إليهن ، فهن أعف ، ومنزلتهن يف �فوس املؤمنني تقتضي التعظيم والرتفـع عـن النظـر إلـيهن     جلو
ألهنــن أمهــات املــؤمنني بــنص القــرآن ، فلمــا ورد الــنص باالحتجــاب عــن األجا�ــب كــان غريهــن أوىل   ، بســوء 

 ١٥ . ظر الرجال بعدم النباحلجاب ، و

 أن ا تعاىل رخص للقواعد من النساء أن يضعن ثياهبن غري متربجات بزينة ، : ويشهد له أيضاً  -٣
************************** 

 ) .٦/٢٠٠(أضواء البيان  )١(
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  چ ڃ  ڃ  چ  چچ : فدل على أن الزينـة أمـر زائـد علـى أصـل اخللقـة ، ثـم حـثهن علـى االسـتعفاف بقولـه            

عادة أهنا إذا ظهرت من تقضي ال اليت، من أبداهنن  نه ؟ إ�ه إظهار شيءفما هو الذي يستعففن م ]٦٠/النور[
أل�ـه خـالف   يصلح يف غـري القواعـد مـن النسـاء ،     النساء ال تسميل قلب الناظر ، فدل على أ�ه ال الكبرية من  ٣ 

 . االستعفاف 
ژ   ژ  ڑ  ڑ    ڈڎ  ڎ  ڈچ ض البصـر يف حـق الرجـال ختمـت بقولـه تعـاىل       ويشهد له أيضاً أن آيات غـ  -٤

ة يلْمبا فيه من الكحل والزينة ، وظهر كفاها مبا فيها من خضاب وح ه املرأة ، فإذا ظهر وج ]٣٠/النور[چک ٦ 

مـا هـو مسـتور مـن     عـن  أيكـون  ض البصـر ؟  األجنيب إليه ، وعن أي شيء يكون غ، فماذا بقي مما ميكن �ظر 
 . فتتان به أقل ، واال أخف ضرراًالبدن ؟ هذا 

ة أو تستحســن ، ســنها ومجاهلــا ، وبــه تســتقبح املــرأ حمظنــة  أن وجــه املــرأة وممــا ال خيفــى عــادة وطبعــاً -٥ ٩ 

ــنيب    ــها ، وهلــذا وجــه ال ــه ب  فريغــب فيهــا أو عن ــه اخلاطــب إىل النظــر وعلل فــإن يف أعــني األ�صــار   (:"قول
األمـر شـائعاً ، وقـد ال     فدل على أ�ه حمل النظر ، فلو صح القول بكشفه وأ�ـه هـو املقصـود لكـان    ،  )١(")شيئا

 ١٢ . خيفى على اخلاطب

؟ عندها سـيكون غـض البصـر عـن شـيئ      لكل أحد ض البصر إذا كان الوجه ظاهراًوعليه فما معنى غ -٦
ويكـون  البصـر عنـه ؟ وإمـا أن يكـون ظـاهراً      فما معنى غض  ، وهذا الشيئ إما أن يكون مستوراًالوجه  غري

 ١٥ .)٢(غري الوجه ، فماذا يكون إذن ؟

************************** 
 .وغريه من حديث أبي هريرة ) ١٤٢٤(رواه مسلم يف ك النكاح  ح  )١(
 ) .٦٠٢ -٦/٥٨٤(وقد أفاض الشنقيطي رمحه ا يف بيان حكم  احلجاب يف تفسري سورة األحزاب  )٢(
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  :الـــــرتجـــــــــــيــــح 
 .)١(تقدم من الوجوه أن قول ابن مسعود هو الراجح يف هذه املسألة ، وا أعلم  والذي ظهر يل مبا

************************** 
، )  ٣/٥٢٠(، والســـمعا�ي ) ٥/١٧٢(، واجلصـــاص ) ١٢٠،  ١٨/١١٩(تفســـري الطـــربي : ر يف تفســـري هـــذه اآليـــة ينظـــ )١(
ــري ) ١١٠ ،  ٤/١٠٩(والبغوي   ــي  ) ٣/٢٣٥(، والزخمشــ ــن العربــ ــة  ) ٣/٣٨١(، وابــ ــن عطيــ ــن   ) ١١/٢٩٥(، وابــ ، وابــ
ــرازي )  ٦/٣١(اجلــوزي    ــان  ) ٣/١٤٠(، والنســفي ) ٢/١٢١(، والبيضــاوي ) ٢٣/١٧٩(، وال ــي حي ، ) ٦/٥٤٧(، وأب
ــن جــزئ    ــثري  ) ٣/٦٤(واب ــن ك ــي الســعود  ) ٢٩٦ -٣/٢٩٣(، واب ، والســعدي ) ١٨/١٤٠(، واأللوســي ) ٦/١٧٠(، وأب
 .وغريها) ١٨/٢٠٧(، وابن عاشور ) ٥/٤١٠( 
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 ] .٣١/النور[ چۋ  ۋ  ۅ  ۅچ   ٹ ٹ
 .   ذكر أقوال أهل العلم فيما يظهر من زينة املرأة وبدهنا أمام مملوكها: مسألة 

 ٣ : فيه أقوال  ":النحاس رمحه ا قال 

 .وأن يروا شعورهن ، ن أن هلن أن يبدين ذلك لعبيده :األول 
أل�ـه ال حيـل أن يتـزوج    ، جعلتـا العبـد مبنزلـة احملـرم يف هـذا      ،  وهذا القـول معـروف مـن قـول عائشـة وأم سـلمة      

ه  ه    ے   ےۓ  چه سـبحا�ه  ي هذا قولُوِقَوي، كما ال حيل ذلك لذوي احملارم  ، بسيدته ما دام مملوكا هلا ٦ 

 . ]٥٨/النور[ چۓڭڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ
عـن ابـن   ، كما روى علي بن أبـي طلحـة   ، أ�ه ليس لعبيدهن أن يروا منهن إال ما يرى األجنيب  :ثا�ي والقول ال

 ٩ .)١(وال ينظر عبدها إىل شعرها وال حنرها: عباس أ�ه قال 

 .وهو مذهب عبد ا بن مسعود وجماهد وعطاء والشعيب، وأما اخللخال فال ينظر إليه إال الزوج 
 .)٢(ينظر العبد إىل شعر موالته: قال ، باس خالف هذا عن ابن ع، وروى أبو مالك 

أو التـابعني غـري أويل اإلربـة ثـم حـذف      ، غري أويل اإلربـة   چۋ  ۋ  ۅ  ۅچ : ويكون التقدير على القول الثا�ي ١٢ 

 : كما قال الشاعر 
 .)٣( خمتلف والرأي دك راضٍــــــ         ـعن احنن مبا عند�ا وأ�ت مب

************************** 
 ) .٨/٢٥٧٧(وهو قول جماهد أخرجه ابن أبي حامت  )١(
 ) .٦/١٨٣(الدر : ينظر  )٢(
 ) .١/١٢٣(الكتاب لسيبويه :  ينظر )٣(



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

يكـون   ز أنفعلـى هـذا جيـو   ،  )٢(بنصـب غـري  }غـري أويل اإلربـة  {قـرءا  وعاصـماً  )١( اععلى أن يزيد بن القعق
 .)٣(االستثناء منهما مجيعا

الصـغار  : وقيـل  ، قال ذلك سعيد بـن املسـيب   ، لإلماء خاصة  چۋ  ۋ  ۅ  ۅچ أن يكون  :والقول الثالث  ٣ 

 . )٤( خاصة
 .)٥( هذا بعيد يف اللغة ألن ما عامة:  قال أبو جعفر

 ٦ :ـــــــــــــــــدراســـــــــــة الــــ

 : أورد النحاس رمحه ا ثالثة أقوال عن أهل العلم يف هذه اآلية 
أن للملــوك أن يــرى مــن ســيدته الوجــه والكفــني ، ومــا ال ميكــن حترزهــا منــه ، لكثــرة دخولــه عليهــا ،    :األول 
ما يـراه حمرمهـا ، وذكـروا أن أمهـات املـؤمنني      ألن اآلية عامة ، فيدخل اململوك يف عمومها ، فريى منها : وقالوا  ٩ 

 .ما كن حيتجنب عن مكاتب ما بقي عليه درهم ، وغريها من اآل ثار 
 ليس له حاجة يف النساء ، فيكون  كغري أويل  )٦(وغداً وذكر بعض املفسرين أ�ه جيب أن يكون اململوك 

************************** 
 ) .هـ ١٢٧(هو أبو جعفر القارئ ، املد�ي ، املخزومي ، ثقة ، مات سنة  )١(
 ).١١٢٧(، التقريب ) ٣٣/٢٠٠(، هتذيب الكمال ) ٥/٥٤٣(الثقات  

 .، ويزيد بن القعقاع هو أبو جعفر القارئ وقد تقدم )٢/٣٣٢(، والنشر ) ٤٥٥(السبعة البن جماهد : ينظر  )٢(
 .ويأتي يف الدراسة ذكر من قال به من املفسرين  )٣(
 ).٨/٢٥٧٧(تفسري ابن أبي حامت  )٤(
 ٠) ٥٢٥-٤/٥٢٣(معا�ي القرآن  )٥(
 ).١٠٥٩) (وغد ( العني . الضعيف من الرجال ، اخلفيف العقل : الوغد  )٦(
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 .)٣(لمة وابن عباس رضي ا عنهم ، وهذا قول عائشة وأم س)٢(، ويكون عفيفاً )١(األربة من الرجال
املنع ، فال يرى اململوك من سيدته شيئا ، وهو كاألجنيب يف ذلك ، وعليـه ينـدرج يف هـذا القـول قـولُ       :الثا�ي 

إهنا يف اإلماء خاصـة ، فهـو هبـذا قـد أخـرج اململـوك الـذكر ، وال إشـكال يف اآليـة علـى           : سعيد بن املسيب  ٣ 

ــن مســ   ــن املســيب وغريهــم ، واســتدل أصــحاب هــذا    هــذا القــول  ، وهــو قــول اب      عود وجماهــد وعطــاء واب
 : القول بأدلة ، منها 

، )٤() ال حيل المرأة تؤمن با واليوم اآلخر أن تسافر سفرا فوق ثـالث إال مـع ذي حمـرم    (:  قوله  : أحدها ٦ 

             ا مل جيـــز لـــه النظـــر وإذا مل جيـــز لـــه الســـفر هبـــ، فـــال جيـــوز أن يســـافر هبـــا ، والعبـــد لـــيس بـــذي حمـــرم منـــها 
 .)٥(إىل شعرها كاحلر األجنيب 

إذ ملك النساء للرجال ليس كملك الرجال للنسـاء  ، ا للعبد ال حيلل ما حيرم عليه قبل امللك أن ملكه: وثا�يها  ٩ 

 . ة مفإهنم مل خيتلفوا يف أهنا ال تستبيح مبلك العبد منه شيئا من التمتع كما ميلكه الرجل من األَ، 

************************** 
 ) .٦/٣٤(وابن اجلوزي ، ) ٥/١٧٥(، و�ص عليه اجلصاص ) ٣/١١٧(، والثعاليب ) ١١/٢٩٨(احملرر الوجيز  )١(
 ) .٤/١١٠(، والبغوي ) ٣/٥٢٢(، السمعا�ي ) ٣/٣١٦(ذكره الواحدي يف الوسيط  )٢(
، ) ١٢/٢٣٣(، وقدمـــه القـــرطيب ) ٣/٣٨٦(، وابـــن العربـــي ) ٤/١١٠(، والبغـــوي ) ٣/٥٢٢(وهـــو اختيـــار الســـمعا�ي  )٣(
) ١٢/١٩٧(، والقــامسي ) ٤٦٢(اجلاللــني ، و) ٣/٢٩٥(، وابــن كــثري  ) ٦/٥٤٨(، وأبــي حيــان  ) ٢/١٢٢(والبيضــاوي  
 ) .٥/٤١١(والسعدي  
ــع ذي حمــرم يف البخــاري ك الصــالة ح         )٤( ــرأة إال م ــريم ســفر امل ــث حت ،  ) ١٣٣٨(، ومســلم ك احلــج ح  ) ١١٩٧(ينظــر أحادي
 .وفيه متام خترجيه ) ٤٤٣ - ٦/٤٣٤(وابن حبان  

 ) .٢٣/١٨١(، والرازي ) ١٧٦،  ٥/١٧٥(اجلصاص : ينظر  )٥(
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فإ�ـه  ، كمـن عنـده أربـع �سـوة     ، إال أن ذلك التحريم عارض ، أن العبد وإن مل جيز له أن يتزوج مبوالته  : وثالثها
 . كان العبد مبنزلة سائر األجا�ب، فلما مل تكن هذه احلرمة مؤبدة ، ال جيوز له التزوج بغريهن 

 ٣ .)١(اإلماء چۋ  ۋ  ۅ  ۅچ إذا ثبت هذا ظهر أن املراد من قوله 

 .؟ فأي فائدة يف اإلعادة ، ن يف قوله �سائهن اإلماء دخل: فإن قيل 
أ�ـه سـبحا�ه ذكـر    : وبيا�ـه  ، الظاهر أ�ه عنى بنسائهن وما ملكت أمياهنن من يف صحبتهن من احلرائر واإلماء ف

ارم أو أن الرجال خمصوصون بذلك إذ كا�وا ذوي احمل فجاز أن يظن ظان، أحوال الرجال إىل آخر ما ذكر  أوالً ٦ 

إذ ، لـئال يظـن أن اإلباحـة مقصـورة علـى احلرائـر مـن النسـاء         ، ثم عطف على ذلك اإلماء ، غري ذات احملارم 
علـى األحـرار    ]٢٨٢/البقرة[ چژ   ژ  ڑچ : كقوله ،  كان ظاهر قوله أو �سائهن يقتضي احلرائر دون اإلماء

 ٩ .إلضافتهم إلينا كذلك

مـا فائـدة عمـوم لفـظ ملـك الـيمني يف اآليـة ، إذا كـان اململـوك الرجـل ال            :وفيه إجابة أيضاً على قـول املعـرتض   
يدخل فيها ، إمنا املقصود به اإلماء؟ ، فاجلواب أن هذا كذكر النساء يف اآلية ، فإ�ه جاء عاماً ، وذكـر أهـل   

لإلمـاء ألن الـذين    التفسري أن املراد به احلرائر املسلمات ، وأل�ه قد يظن الظان أن ال جيوز هلـا أن تبـدي زينتـها    ١٢ 

 .تقدم ذكرهم من الرجال ، فلما ذكر اإلماء زال اإلشكال 

************************** 
،    ) ٢/٥٠٩(، والســــمرقندي ) ٥/١٧٥(، واجلصــــاص ) ١٢١/ ١٨(اإلمــــاء املشــــركات : وهــــو اختيــــار الطــــربي قــــال  )١(
ــنني     ــي زم ــن أب ــثعليب )٣/٢٣١(واب ــال  )٧/٨٨(، وال ــو الصــحيح   : ، والزخمشــري ق ــن اجلــوزي يف   ) ٣/٢٣٧(وهــذا ه ، واب
ــذكرة األريـــب ) ٦/٣٣(زاد املســـري   ــرازي ) ١/٢٤(، وتـ ــزئ  ) ٣/١٤١(، والنســـفي  )٢٣/١٨١(، والـ ــه ابـــن جـ ، وقدمـ
 ) .٤/٢٩( ، وجزم به الشوكا�ي) ١٨/١٤٣(، واأللوسي ) ٣/٦٥( 
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  :الـــــرتجـــــــــــيــــح 
والذي يظهر يل بعد مناقشة هذه األقوال ، أن القول بأهنا يف العبيد الذين ال حاجة هلم يف النسـاء أوىل وأقـوى   

أويل األربـة فـاملنع مـن رؤيتـه أحـوط ، فـإذا كـان        ، لذكر غـري أويل األربـة ، وهـذا يـدل علـى أن مـن كـان مـن          ٣ 

اململوك ال حاجة له يف النساء ، وكان عفيفاً جاز �ظره إليهـا ، ومـن بـاب أوىل أن يـدخل يف اآليـة اإلمـاء إذ ال       
 .حرج يف أن تكشف املرأة أمامهن ، وا أعلم 

 ٦ 
****************************** 

 
 ٩ 

 
 
 ١٢ 

 
 
 ١٥ 

 
 
 ١٨ 
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 ]٣٣/رالنو[ چڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃچچٹ ٹ
 .چڃڃڃچچاملراد بالشرط يف قوله تعاىل : مسألة 

 ٣ : يف هذا اختالف  ":النحاس رمحه ا قال 

 .)١(أي دينا وأما�ة : قال احلسن 
 .)٢(أي صدقا ووفاء: وقال ابراهيم النخعي 

 ٦ .)٤( إن أقاموا الصالة:  )٣( وقال عبيدة

 .)٥( إن علمتم أهنم يريدون بذلك اخلري: وقال سعيد بن جبري 
 أهـلُ  سـتعملُ أل�ـه إذا أراد بـذلك اخلـري اسـتعمل الوفـاء كمـا ي      ، وأمجعها قول سـعيد بـن جـبري    : قال أبو جعفر 

 ٩ .ومن يقيم الصالة ويرى هلا حقا ، الدين والوفاء والصدق واألما�ة 

************************** 
ــرزاق يف املصــنف   )١( ــو صــاحل ) ١٨/١٢٧(، والطــربي ) ٨/٣٧١(أخرجــه عبــد ال ســنن الببيهقــي   وقتــادة ،، وقــال بنحــوه أب
 ) . ٦/١٩٠( الدر ، و)١٠/٣١٨( 
ــنف   )٢( ــرزاق يف املصـ ــد الـ ــربي  ،) ٨/٣٧١(عبـ ــامت  ) ١٨/١٢٧(والطـ ــي حـ ــن أبـ ــفيان ،  ، ) ٨/٢٥٨٤(، وابـ ــال سـ ــه قـ      وبـ
 .)١٠/٣١٧(أما�ة ووفاء ، البيهقي : أخرجه الطربي أيضاً، وعن ابن عباس  

 ) .هـ ١٧٠( عبيدة بن عمرو السلما�ي ، تابعي كبري ، خمضرم ، فقيه ثبت ، مات قبل سنة  )٣(
 ) .٦٥٤(، التقريب ) ١٩/٢٦٦(ال ، هتذيب الكم) ٦/٩١(اجلرح والتعديل  

  ،) ٦/١٩٠(الـــدر . )٨/٢٥٨٤(حـــامت وابـــن أبـــي  ،) ٨/٣٧١(، واملصـــنف ) ٣/٥٨(أخرجـــه عبـــد الـــرزاق يف التفســـري )٤(
 ) .٦/١٩٠(، وينظر الدر ) ٨/٣٨٠. (أما�ة : ويف رواية يف املصنف  

 .مل أقف عليه هبذا اللفظ  )٥(
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هـذا أن   أل�ه كان جيب على، وهذا بعيد جدا ،  )١(اخلري ههنا املال: قال جماهد وعطاء ، ويف اآلية قول آخر
 .؟ إن علمتم هلم ماال : فكيف يقال ، وأيضا فإن العبد مال ملواله ، إن علمتم هلم خريا : يقول 

 ٣ .)٣(إ�ه ليقال اخلري القوة واألداء:  فقال چڃڃڃچچ سئل مالك عن قوله جل وعز :)٢(وقال أشهب

�فســه علــى أوجــب مبــا  قــوة علــى االحــرتاف واالكتســاب ووفــاء: أي ، وهــذا قــول حســن  : قــال أبــو جعفــر
 . )٤( فأما املال وإن كان من اخلري فليس هو يف العبد وإمنا يكون عنده أو له، وصدق هلجة 

 ٦ :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

يف القــرآن الكــريم علــى عــدة أوجــه ، يعــرف الوجــه منــها حبســب وروده ، وهلــذا قــال   ) خــري (وردت كلمــة  
    ورد ، وســاق أمثلــة لــذلك مــن القــرآن الكــريم   _ مــا أريــد هبــا باملخاطبــة هبــا اخلــري كلمــة يعــرف : الشــافعي 

 ٩ كان  چڃڃڃچچفلما قال ا عز وجل : _ ثم قال  _لفظ اخلري فيها مبعنى املال وغريه 

أظهر ١( ..على اكتساب املال وأما�ةً معا�يها بداللة ما استدللنا به من الكتاب قوة( . 
************************** 

ــد   )١( ــول جماهــ ــا : قــ ــافعي يف أحكــ ــه الشــ ــرآن أخرجــ ــنفه  )٢/١٦٧(م القــ ــرزاق يف مصــ ــد الــ ــربي )٨/٣٧٠(، وعبــ ، والطــ
 ) . ٦/١٩٠(الدر ، و) ٨/٢٥٨٤(، وابن أبي حامت ) ١٨/١٢٨( 
ــرزاق  ، وعبد )٢/١٦٧(أخرجه الشافعي : وقول عطاء   ــربي )٨/٣٧٠(الــــ ــامت   ، )١٨/١٢٧(، والطــــ ــي حــــ ــن أبــــ وابــــ
  ) .٣/٥٢٧(واختاره السمعا�ي  ،) ٦/١٩٠(والدر ،  )١٠/٣١٨( السنن، والبيهقي يف ) ٨/٢٥٨٥( 

 ) .هـ ٢٠٤(أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي ، أبو عمرو املصري ، ثقة فقيه ، مات سنة  )٢(
 ).١٥٠(، التقريب )٣/٢٩٦(، هتذيب الكمال ) ٢/٣٤٢(اجلرح والتعديل  

 .) ١٨/١٢٧(أخرجه الطربي  )٣(
 ) . ٥٣٠ – ٤/٥٢٩(معا�ي القرآن  )٤(
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تدل على عموم لفظ اخلري يف الدين واألما�ة والقوة واالحرتاف يف الكسب ، والصـدق  وأكثر عبارات املفسرين 
يف القول ، فكل هذه مما يعني على الوفاء مبا يكـون عليـه مـن حـق لسـيده ، ورمبـا دفـع السـيد إىل مكاتبتـه إذا          

كـره النحـاس ، فمـن أيـن     رأى منه ما حيثه على ذلك ، وأما أن يكون املراد إن علمتم هلم ماالً ، ففيه �ظر مبا ذ ٣ 

إن علمـتم هلـم أو   : ومل يقل  چڃڃڃچچله املال وهو ملك لسيده ؟ ولفظ اآلية يرده أيضاً ، أل�ه قال سبحا�ه 
 :عندهم ، وبين هذا الطربي ، فقال 

 ٦     ووفــاء مبــا أوجــب علــى �فســه     ، فكــاتبوهم إن علمــتم فــيهم قــوة علــى االحــرتاف واالكتســاب       : معنــاه " 

   فأمـا املـال   ، إليهـا   وذلـك أن هـذه املعـا�ي هـي األسـباب الـيت مبـوىل العبـد احلاجـةُ         ، وصـدق هلجـة   ، وألزمها 
وا إمنـا أوجـب علينـا مكاتبـة     ، وإمنـا يكـون عنـده أو لـه ال فيـه      ، وإن كان من اخلري فإ�ـه ال يكـون يف العبـد    

 ٩   بــه  إن اخلــري يف هــذا املوضــع معــين: ل فلــذلك مل �قــ، ال إذا علمنــا عنــده أو لــه ،  العبــد إذا علمنــا فيــه خــرياً

 .)٢( املال
قــول ابــن ، ويشــهد هلــذا املعنــى )٣("  اخلــري هنــا القــوة علــى أداء الكتابــة بــأي وجــه كــان : " وقــال ابــن جــزئ

 ١٢ ن إ (:قال  عن النيب مرسال وي ر،  و)٤(إن علمتم هلم حيلة ، وال تلقوا مؤ�تهم على املسلمني : عباس 

 . )١( ) على الناسكال ًوال ترسلوهم َ، ة علمتم فيهم حرف

************************** 
 ) .١٦٨، ٢/١٦٧(آن للشافعي أحكام القر )١(
 ) .١٨/١٢٩(تفسريه  )٢(

 ) .٣/٦٦(التسهيل لعلوم التنزيل  )٣(
 ).١٠/٣١٧(، والبيهقي ) ٨/٢٥٨٤(، وابن أبي حامت ) ١٨/١٢٧(أخرجه الطربي  )٤(
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فكل هذه الوجوه حتتملها اآلية ألهنا تؤدي إىل املقصود ، وهو تأدية ما عليه من حق ملواله �ظـري عتقـه ، وهلـذا    
تعددت عبارات املفسرين يف ألفاظها لكن مؤداها متفق على هذا املعنى ، وقـول سـعيد أمجعهـا أل�ـه إذا أراد     

 ٣ .)٢(اله اجتمت فيه تلك الصفات من الوفاء واألما�ة والرشد وغريها اخلري لنفسه وملو

رضي ا عنهما، وغريمها من السـلف ومـن    )٤(وعلي )٣(إ�ه املال ، قال به ابن عباس : وقول جماهد وعطاء 
 : مراد اآلية من وجهني ليس إ�ه : أخذه على ظاهره قال 

املـال  ، وأمـا  إمنا يريـدون بـه الصـالح يف الـدين     ، فالن فيه خري  : أن املفهوم من كالم الناس إذا قالوا: أحدمها  ٦ 

 . ولكن يكون فيه االكتساب الذي يفيده املال ، ال يكون فيه إمنا يكون عنده ف
 . )٥( إمنا يكاتبه مبا يفيد العبد بعد الكتابة ؟فكيف يكاتبه مباله، أن املال الذي يف يده لسيده : والثا�ي 

 ٩ )٦( ؟فكيـف يكـون لـه مـال     ، ألن العبـد مـال ملـواله    ، إ�ه املال ال يصـح عنـد�ا  :ن قال وقول م: قال الطحاوي 

عنــه  ورد ــرة جــاءت إىل عائشــة رضــي ا ــه ال   اه القــرطيب أيضــاً بــأن بري     تســتعينها يف كتابتــها ، فــدل علــى أ�
 وأن اخلري ، يل اجليد ويف هذا احلديث ما يدل على أن من تأول املال اخلري ليس بالتأو: مال هلا ، ثم قال 

 ١٢ .  )١( املذكور هو القوة على االكتساب مع األما�ة

************************** 
 . حييى بن أبي كثري من مرسل)  ١٠/٣١٧(البيهقي يف سننه أخرجهه  )١(

 .، فقد ذكر توجيها قريباً من هذا ) ٥/١٨٠(أحكام القرآن للجصاص : ينظر  )٢(
 ) . ٦/١٩٠( ، والدر املنثور )١٠/٣١٨(، والبيهقي )١٨/١٢٩(، والطربي )٨/٣٧٠(عبد الرزاق مصنف  )٣(

 ) ٦/١٩١( ، وينظر الدر) ١٠/٣١٨(لبيهقي يف السنن أخرجه ا )٤(

 .باختصار وتصرف ) ٢٣/١٨٩(ـ وعنه الرازي وبينه ) ١٧٠ -٢/١٦٨(أحكام القرآن للشافعي : ينظر  )٥(

 .مقراً له ، والطحاوي شيخ النحاس أمحد بن حممد بن سالمة األزدي ) ١٢/٢٤٥(عنه القرطيب يف تفسريه �قله  )٦(
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الكسـب والوفـاء مبـا وقعـت      أن املراد باخلري القوة على: وفيه ال احلافظ ابن حجر يف فوائد حديث بريرة ، وق
 .)٣( ، وهو توجيه مجع من أهل التفسري)٢(عليه ، وليس املراد به املال الكتابة 
 ٣  :ـــــــــيــــح الـــــرتجــ

والراجح أن اخلري هنا كل وجه يكون به قيام املكاتب مبا عليه من احلـق ، مـن الـدين واألما�ـه ، والقـدرة علـى       
على أهنم أرادوا القدرة على كسبه ، إذ اململوك ومالـه ملـك لسـيده ،     املال: حيمل قول من قال واالكتساب ، 
" وقيـل  ، " وال تلقـوا مؤ�تـهم علـى املسـلمني    ، إن علمـتم هلـم حيلـة    " عن ابن عباس رواية املتقدمة ويشهد له ال ٦ 

ــاء  ــة ووفـ ــل  "أما�ـ ــاً ، وقيـ ــت إ:" أيضـ ــيك أن علمـ ــك يقضـ ــم    )٤(" ن مكاتبـ ــن كالمهـ ــل مـ ــن أمجـ ــل مـ           ، فيحمـ
 .على املبني منه 

فيسـتدل علـى أ�ـه    ، بكسبه مـاال للسـيد    ولعل من ذهب إىل أن اخلري املال أراد أ�ه أفاد: وهلذا قال الشافعي  ٩ 

 .، وا أعلم )٥( يفيد ماال يعتق به كما أفاد أوالً
 ].٣٣/النور[ چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇٹ ٹ چ 

************************** 
 ).٢٥٦٠(ح ) ٥/١٨٤(كاتب يف الفتح ك املمع شرحه حديث بريرة ينظر ، و) ١٢/٢٤٦(اجلامع ألحكام القرآن  )١(
 ) .٥/١٩٣(فتح الباري  )٢(
، وابــن العربــي ) ٣/٢٤٣(، والزخمشــري ) ٤/١١٣(، والبغــوي ) ٢/٧٦٣(، والــوجيز للواحــدي ) ٤/٤٠(لزجــاج ا: ينظــر  )٣(
، وابــن كــثري   ) ٣/١٤٢(، والنســفي  ) ٢/٤٠٠(، والعــز  )٦/٣٧(وابــن اجلــوزي   ، ) ١١/٣٠١(، وابن عطية ) /٣/٣٩٨( 
 .ع ما ذكرمن التفاسري ، م) ١١٨(سورة النور للشنقيطي ، وتفسري ) ١٨/١٥٥(، واأللوسي ) ٣/٢٩٨( 
 ) .٦/١٩٠(، وذكره السيوطي يف الدر )  ١٠/٣١٧(البيهقي  )٤(
 ) .١٧٠ -٢/١٦٨(ام القرآن للشافعي أحك )٥(
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 . ذكر أقوال العلماء يف األمر يف هذه اآلية ، أهو للندب أو الوجوب ؟: مسألة 
 : يف هذا ثالثة أقوال  ":النحاس رمحه ا قال 

ــدها ــون علـــى احلـــض والنـــدب  :أحـ ــ، أن يكـ ــدةكمـ ــه،  )١( ا روى ابـــن بريـ ــن أبيـ ــال  )٢( عـ ــثهم علـــى : قـ حـ ٣ 

 . )٣(...هذا
وأعطوهم ما : ويكون املعنى ، )٦( وعن ابراهيم النخعي، )٥(والزبري وعثمان  )٤(روى هذا عن عمروي 

 ٦ . عنهم  أو بإسقاط، إليهم  يستعينون به على قضاء الكتابة بدفعٍ

 : لب قال اروي عن علي بن أبي ط،  به شيئا حمدوداًاتَكَعن م بكاتأن يسقط املُ:  والقول الثا�ي

************************** 
 ) .هـ ١٠٥( عبد ا بن بريدة بن احلُصيب األسلمي ، قاضي مرو ، ثقة ، مات سنة  )١(
 ).٤٩٣( ، التقريب) ١٤/٣٢٨(، هتذيب الكمال ) ٥/١١٠(التاريخ الكبري  

 ) .هـ ٦٣( بريدة بن احلُصيب ، أبو سهل األسلمي ، صحابي ، أسلم قبل بدر ، مات سنة  )٢(
 ).١٦٦(، التقريب ) ١/٢٨٦(، اإلصابة ) ٤/٥٣(هتذيب الكمال  

 ) .٦/١٩١(والدر  )٣/٢٩٩(وابن كثري ) ٣/٥٢٨(السمعا�ي : تفسري  )٣(
عـــــن عمـــــر رضـــــي ا   ) ١٠/٣٣٠( والبيهقي ، )٨/٢٥٨٧(أبي حامت ، وابن ) ٨/٣٧٦(أخرج عبد الرزاق يف املصنف  )٤(
مكاتبــــــــــــــــــك ،  يا أبا أمية اذهب فاستعن به يف : عنه أ�ه كاتب عبداً له يكنى أبا أمية ، فجاء بنجمه حني حل ، قال  
  .قرأ اآلية  أن ال أدرك ذلك ، ثم أخاف : يا أمري املؤمنني لو تركت حتى يكون من آخر جنم ، قال : قال  
 ) .١٠/٣٢٠(للبيهقي السنن الكربي  )٥(
 ).٦/١٩١(الدر . ، وعبد بن محيد ) ١٨/١٣١(، وبنحوه قال احلسن ، الطربي ) ١٨/١٣١(أخرجه الطربي  )٦(
 ).٦/١٩١(الدر . ، وعبد بن محيد ) ٨/٣٧٧(أخرجه عبد الرزاق . يرتك له العشر من كتابته : وقال قتادة  
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 .  )٢(وكذا قال جماهد، )١(الربع
 .)٣( الثلث: وعن ابن مسعود قال 

 ٣ .)٤(ومل حيدوه ، يضع عنه شيئا من كتابته : قال ، سعيد بن جبري  هقال :والقول الثالث 

 چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچ ضـا فـإن قولـه تعـاىل     وأي، قيل أوالها القول األول جلاللة من قـال بـه    : قال أبو جعفر

 . فيجب يف العربية أن يكون مثله على احلض والندب چڃ  چ    معطوف على قوله چ
، ال يوجـب أن يكـون ذلـك حتمـا واجبـاً      الثلـث : وقـول عبـد ا   ، الربـع  : وأيضا فإن قول علي عليـه السـالم    ٦ 

 .)٥("وحيتمل أن يكون على الندب
  :ــدراســـــــــــة الـــــــــــــــــــ

************************** 
ــرزاق يف التف  )١( ــه   ، ) ٨/٣٧٥(املصــنف ، و) ٣/٥٨(ســري أخرجــه عبــد ال ــي  ، ) ١٨/١٢٩(والطــربي مــن طــرق عن ــن أب واب
 ) .٦/١٩١(الدر . ، وغريهم ) ١٠/٣٢٩(بيهقي وال،) ٨/٢٥٨٧(حامت  
والبيهقــي ، ) ٨/٢٥٨٧(وابــن أبــي حــامت ، ) ٢/٥٩(، وأخــرج عبــد الــرزاق )٥/١٥٧(أخرجــه ابــن أبــي شــيبة يف مصــنفه  )٢(
 ) .٦/١٩١(الدر : وينظر . بدون تقدير . "يرتك للمكاتب طائفة من كتابته"  :، عنه أ�ه قال ) ١٠/٣٣٠( 
 .مل أظفر به يف شيئ من الكتب السابقة  )٣(

ــيبة    )٤( ــي شـ ــن أبـ ــرج ابـ ــنفه  )٥/١٥٦(أخـ ــرزاق يف مصـ ــد الـ ــربي ) ٨/٣٧٧(، وعبـ ــال  ) ١٨/١٣٠(، والطـ ــعيد قـ ــن سـ       :عـ
ــن       ــه شــيئا م ــه مل يضــع عن ــن عمــر إذا كاتــب مكاتب ــان اب ــه خمافــ  ك ــه صــدقته ،   أول جنوم ــه إذاة أن يعجــز فرتجــع إلي      ولكن
ــال           ــا أحــب ، وأخــرج البيهقــي عــن الشــعيب ق ــه م ــه وضــع عن ــان يف آخــر مكاتبت ــا    : ك ــن عمــر حيــب أن يكــون م ــان اب        ك
 .، وهو قول جماهد كما تقدم خترجيه ) ١٠/٣٣٠(السنن الكربي . مكاتبه ترك من شيئ من آخر  
 ) .٥٣٢ -٤/٥٣٠(آن معا�ي القر )٥(
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ذكر أبو جعفر النحاس رمحه ا أن للعلماء يف هذه اآلية ثالثة أقوال ، فمنهم من قال هي علـى النـدب ، وهـو    
 . يضع عنه شيئا ومل  حيدوه: اختياره ، ومنهم من قال يضع عنه قدراً حمدداً ، ومنهم من قال 

لعلـم إىل أن األمـر   ذهبت طائفـة مـن أهـل ا   أو الوجـوب ، فـ   وهذه املسألة مبنية على األمر يف اآلية أهـو للنـدب   ٣ 

فيجـرب    ]٢٤١/البقـرة  [چڈ  ژ   ژچ مثل قول ا عز وجل  رمحه ا ، وأهناالشافعي للوجوب ، وهو قول 
كان مل جيرب على أكثر  ،وإذا وضع عنه شيئا ما، سيد املكاتب على أن يضع عنه مما عقد عليه الكتابة شيئا 

 ٦ : وا قالذكرته طائفة من املفسرين و، )١(.. منه

  وإن، وإن كـان للـوالة فيعطـوهم مـن الزكـاة      ، فإن كان األمر للنـاس فـاملعنى أن يعطـوهم صـدقات مـن أمـواهلم       
، ، واسـتدلوا باآليـة    )٢( كان للسادات فيحطوا عنـهم مـن كتابتـهم وقيـل يعطـوهم مـن أمـواهلم مـن غـري الكتابـة          

 ٩ .)٣(أن يكاتب سريين  أمر أ�ساً هأ� األثر عن عمر وب

  قـال علـي بـن أبـي    إ�ه �ـدب علـى حنـو مـا ذكـر النحـاس ، وقـال بـه مـن ذكـرهم مـن السـلف ،             : وقال غريهم 
وهذا تعليم من ا ليس بفريضة ولكن فيـه أجـر   ، أمر ا السيد أن يدع للمكاتب الربع من مثنه :  طالب 

 ١٢ . )٤( ن يعينوا يف الرقابأمنني أمر ا املؤ :، وقال ابن عباس رضي ا عنهما 

************************** 
 .) ٢/١٧١(أحكام القرآن للشافعي  )١(

 ) .٣/٦٦(ذكر ذلك ابن جزي يف التسهيل  )٢(

 )٣/٢٩٨(وابن كثري ) ٣/٦٧( ، وابن جزئ) ٢٣/١٨٩(، والرازي ) ٣/٣٤٣(، والبغوي ) ١٨/١٣٢(تفسري الطربي  )٣(
 ) .٦/١٩١(الدر ، و)٨/٢٥٨٦(تفسري ابن أبي حامت  )٤(
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 إن ذلـك أن يكاتـب الرجـل غالمـه ثـم يضـع عنـه مـن        : مسعـت بعـض أهـل العلـم يقـول      : وقال مالك رمحه ا   
وعلــى ذلــك أهــل العلــم وعمــل النــاس  ، وذلــك أحســن مــا مسعــت : قــال مالــك ، آخــر كتابتــه شــيئا مســمى 

 ٣ .عند�ا 

ــال ســفيان   ــع أو أقــ  : وق ــيس بواجــب  ، ل منــه شــيئا  أحــب إيل أن يعطيــه الرب     ، )١(وأن يفعــل ذلــك حســن ،ول
 . )٢(كان يعجبهم أن يدع الرجل ملكاتبه طائفة من مكاتبته و

فأقوال السلف هذه تدل على الندب ، وممـا اسـتدل بـه القـائلون بالنـدب أن ا تعـاىل حـث علـى املكاتبـه ومل           ٦ 

ــها    ــا فكــان يف احلكــم مثل ــاء عليه    ال حيــل مــال امــرئ مســلم إال    (لوا حبــديث ، واســتديفرضــها، وعطــف اإليت
   وعلــى هــذا أكثــر أهــل التفســري أ�ــه علــى النــدب واحلــض ، فيــدخل فيــه املكــاتبني ووالة    ، )٣()بطيــب �فــس 

 ٩ . )٤( األمر وعموم املؤمنني ، يعينوا املكاتَب على مكاتبه

كـره البيهقـي يف هـذا البـاب عـن      ومـا ذ : قال صاحب اجلـوهر النقـي معلقـاً علـى مـا ذكـره البيهقـي مـن اآلثـار          
 فلــيس يف شــيئ منــه أهنــم كــا�وا يــرون ذلــك  ، مجاعــة مــن الصــحابة وغريهــم أهنــم وضــعوا شــيئا مــن الكتابــة  

 ١٢ يدل على ذلك ما ذكره و واجباً عليهم ، فيحمل على أهنم فعلوا ذلك على سبيل الندب والفضل ،

************************** 
 ) .١٨/١٣١(ي عنهما أخرجه الطرب )١(
 ) ١٠/٣٣٠(عن ابن سريين أخرحه البيهقي  )٢(
 ) . ٣/٢٦٥(جممع الزوائد : ، وينظر ) ٣/١٤٠(، وأبو يعلي ) ٥/٧٢(أمحد احلديث أخرجه  )٣(
ــاً   )٤( ــر أيضـ ــاج : ينظـ ــمرقندي ) ٤/٤١(الزجـ ــاص ) ٢/٥١١(، والسـ ــري ) ٥/١٨١(، واجلصـ ــن ) ٣/٢٤٤(، والزخمشـ ، وابـ
، ) ٣/٢٩٩(، وابــن كــثري  ) ٦/٥٥٢(، وأبــو حيــان   )١٢/٢٥١(والقــرطيب ، ) ٢٣/١٨٩(، والــرازي ) ٣/٣٩٩(العربــي  
 ).١١٩(، وتفسري سورة النور للشنقثيطي )١٨/٢٥٥(واأللوسي ، ) ٤/٣٤(والشوكا�ي ، ) ٦/١٧٣(وأبو السعود  
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  .)١(..قي يف آخر الباب عن ابن سريين البيه
  :ـــــــــــيــــح الـــــرتج

والراجح ما ذهب إليه النحاس أن األمر للنـدب واحلـض ، ال للوجـوب ، وسـياق اآليـة يؤيـده ، والسـنة وأقـوال          ٣ 

وال مينع ذلك من أن يشـركهم غريهـم مـن النـاس يف     السلف وفعلهم  ، واخلطاب للسادة أوالً وهم املعنيون به ، 
فإ�ـه مـن التعـاون علـى     وعامة املسلمني مـن أمـواهلم وصـدقاهتم  ،     من والة األمر فيعطوهنم من الزكاة ،هذا ، 

 ٦ .وا أعلم  الرب والتقوى ،

************************** 
 ) . ١٠/٣٣٠( بن الرتكما�يلعالمة عالء الدين بن علي الشهري باليف التعليق على سنن البيهقي اجلوهر النقي  )١(
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 ].٤٠/النور[ چڻ    ڻ  ٹ   ٹ ۀ  ۀٹ ٹ چ 
 .چٹ ۀ  ۀچقول املفسرين يف : مسألة 

 ٣ .)١(بعد   ال يراها إال على : أي  چٹ ۀ  ۀ  چ  أي مل يرها و: قال أبو عبيدة  ":قال النحاس رمحه ا 

وإذا مل يقـارب رؤيتـها فلـم يرهـا رؤيـة      ، وأصح األقـوال يف هـذا أن املعنـى مل يقـارب رؤيتـها      : قال أبو أبو جعفر 
 .)٢( " بعيدة وال قريبة

 ٦ :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

: ، وقال قتادة  وا ما رأيتها وما كدت ان أراها: أما رأيت الرجل يقول  :قال احلسن رمحه ا يف تفسريها 
 .)٣(ال جيد منها منفذاً وال خمرجاً فهو أعمى 

مل يطمــع أن يراهــا ، وهــذا مبالغــة يف �فــي رؤيتــها ، أل�ــه إذا مل : ومعنــاه ،  )٤(مل يرهــا ، ومل يكــد: قــال الزجــاج  ٩ 

 .)٥(يقارب الرؤية فمن باب أوىل أال يرى ، وهذا أبلغ يف النفي ، ومجهور أهل التفسري على هذا
 :رآها ، يراها على بعد ، فيه بعد ، وقد رده الرازي من وجهني : من قال وقول 

************************** 
 ) .٢/٦٧(ااز  )١(
 ) .٤/٥٤٢(معا�ي القرآن  )٢(

 ) .٦/٢١٠(الدر ، و) ٨/٢٦١٥(تفسري ابن أبي حامت  )٣(

 ) .٤/٤٨(معا�ي القرآن وأعربه  )٤(
عطيـــــة  ، وابـــــن) ٣/٢٤٩(، الزخمشـــــري ) ٤/١١٩(، والبغـــــوي ) ٣/٥٣٧(، والســـــمعا�ي ) ٢/٢٥٥(الفـــــراء : ينظـــــر  )٥(
، وابــــن  ) ٣/١٤٨(، والنســــفي ) ١٢/٢٨٥(، والقــــرطيب ) ٢٤/٩(، والــــرازي ) ٦/١٥٠(، وابــــن اجلــــوزي ) ١١/٣١٣( 
 ) ٣/٣٠٨(، وابن كثري ) ٦/٥٦٢(، وأبو حيان ) ٣/٢٦٥(القيم يف بدائع التفسري  
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  .؟ فكيف مع هذه الظلمات ، أن ما يكون أقل من هذه الظلمات فإ�ه ال يرى فيه شيء :األول 
    وذلـك إمنـا حيصـل إذا مل توجـد الرؤيـة ألبتـة      ، أن املقصـود مـن هـذا التمثيـل املبالغـة يف جهالـة الكفـار         :الثا�ي 

 ٣ . )١( مع هذه الظلمات

  إن املــراد يراهــا بعــد جهــد ومشــقة ، وهــذا لــيس بشــيئ ، فــإن كــاد فعــل: قــال بعضــهم : ويقــول الشــنقيطي 
ــة           ــة ، و�فــي مقارب ــه �فــي ا�تفــت املقارب ــإذا دخــل علي ــاخلرب ، ف ــدأ ب ــة اتصــاف املبت ــى مقارب ــدل عل ــة ي   مقارب

 ٦ . )٢(االتصاف أبلغ من �في الفعل رأساً

  :ــــــــيــــح الـــــرتجـــ
، فـإن مـن اجتمعـت عليـه هـذه الظلمـات       مـا ذكـره النحـاس وعليـه مجهـور املفسـرين       الصحيح يف معنى اآلية و

 ٩ .  )٣(فضال عن أن يرى ، املرتاكمة ال سبيل له إىل مقاربة الرؤية حبال 

 ].٥٨/النور[ چۓ  ۓ  ڭ    ه  ه    ے   ے    ٹ ٹ چ 

************************** 
 ) .٢٤/٩(التفسر الكبري  )١(
 ) .١٥٥(تفسري سورة النور  )٢(
ــرآن  ، وكذا العكربي يف التبيان يف إعراب ) ٢١٤ -١/٢١٣(ئل اإلعجاز حبثا قيماً يف هذا وقد ذكراجلرجا�ي يف دال )٣( القـــ
، ، واجلاللـــــــــــــــني ) ٣/٦٩( التنزيل التسهيل لعلوم : ري اآلية أيضاً ، وكله موضح لقول اجلمهور ، وينظر يف تفس)  ٩٧٤ _ ٢/٩٧٣(
 ) .١٨/١٨٣(، واأللوسي ) ١/٤٦٥(
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 .اآلية ، هل هي منسوخة أم حمكمة ؟اختالف املفسرين يف هذه : مسألة 
 :  يف هذه اآلية أقوال ": رمحه ا النحاس قال 

 ٣ .)١(هم العبيد اململوكون : عن جماهد قال ،  جروى ابن جري

 )٣(اإل�اث چڭ ۓ  ۓے     چ: عن ابن عمر، عن �افع ،  )٢( عن ليث، وروى إسرائيل 
 إن : أي ، )٦(هي للنساء خاصة : قال  )٥(نعن أبي عبد الرمح،  )٤(عن أبي حصني، وروى سفيان 

************************** 
 ) .٨/٢٦٣٣" (العبيد واإلماء:" ، وأخرج ابن أبي حامت عن ابن جبري قال )١٨/١٦٢(أخرجه الطربي  )١(
 ).هـ ١٤٨( ليث بن أبي سليم بن أبي ز�يم القرشي ، صدوق اختلط جداً ، ومل يتميز حديثه ، فرتك ، مات سنة  )٢(
 ).٨١٧(، التقريب ) ٢٤/٢٧٩(، هتذيب الكمال ) ٧/١٧٧(اجلرح والتعديل  
 ) .٢٠١(وقد أعله النحاس يف الناسخ بليث فإسناده فيه �ظر ،  
ــرد   )٣( ــه ) ١٨/١٦١(، الطــربي ) ٣١٠(البخــاري يف األدب املف ــاث   :" وفي ــذكور دون اإل� ــى ال ، والناســخ للنحــاس  "هــي عل
 .بليث بن أبي سليم وحييى بن ميان ) ٧١(األلبا�ي يف ضعيف األدب املفرد  ضعفه، و) ٢٠١( 

 ) .هـ ١٢٧(ن حصني األسدي ، ثقة ثبت سين ، ورمبا دلس ، مات سنة أبو حصني هو عثمان بن عاصم ب )٤(
 ) .٦٦٤(، التقريب ) ١٩/٤٠١(، هتذيب الكمال ) ٦/٢٤٠(التاريخ الكبري  
 ) ٧٠(الكويف ، القارئ ، مشهور ، ثقة ثبت ، مات بعد  –بالتصغري  –هو السلمي عبد ا بن حبيب بن ربيعة  )٥(
 ).٤٩٩(، التقريب ) ١٤/٤٠٨(هتذيب الكمال  ،) ٥/٩(ثقات ابن حبان  
 ، وأخرجه الطربي ولفظه خيالف هذا حيث ) ٢٠١(، والنحاس يف �اسخه ) ٨/٢٦٣٣(أخرجه ابن أبي حامت  )٦(
 : ، وليس يف الرواية خطأ على هذا أل�ه قال "هي يف الرجال والنساء يستأذ�ون على كل حال بالليل والنهار:" قال  
 ، وأخرجه احلاكم عن أبي عبد الرمحن السلمي عن علي) ١٨/١٦١"(ل عين به الرجال والنساءب:" وقال آخرون  
   . ٢/٤٣٥(املستدرك. ( 
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 .والنساء يستأذن يف هذه األوقات اخلاصة ، سبيل الرجال أن يستأذ�وا يف كل وقت 
أو مـا أشـبه   ، الالتـي أو الالئـي   : ولو كان للنساء خاصة لقيل ، ) الذين  : ( وال جيوز يف اللغة أن يقال للنساء

 ٣ .لذين هلم مجيعا إال أن جيتمع مذكر ومؤ�ث فيقال ا، ذلك 

عن ابن عباس أن رجلـني مـن أهـل العـراق سـأاله عـن قولـه عـز         ، عن عكرمة ،  )١(وروى عمرو بن أبي عمرو
ــ: فقــال  چڭ ے         ۓ  ۓچوجــل  جــل وعــز ســتري حيــب الس ومل يكــن للمســلمني يومئــذ ، رة تْإن ا

فـأمر ا جـل وعـز    ، و مـع أهلـه   الرجـل وخادمـه ويتيمـه رمبـا دخـل عليـه وهـ        فكـان ولـد  ، ستور وال حجال  ٦ 

 )٢( رأوا أن ذلك يغنـيهم عـن االسـتئذان   ، واختذ الناس الستور واحلجال ، فلما بسط ا الرزق ، باالستئذان 
 . )٣( فرتك الناس العمل باآلية: ويف بعض الروايات ، 

 ٩ .)٤( ليست مبنسوخة: قال الشعيب 

************************** 
 ) .هـ ١٥٠( املد�ي ، موىل املطلب ، ثقة رمبا وهم ، مات بعد  -ميسرة  -عمرو بن أبي عمرو  )١(
 ) .٧٤٢(، التقريب ) ٢٢/١٦٨(، هتذيب الكمال ) ٥/١٨٥(الثقات  
غريهــــم ، و) ٢٠٢(، والنحــــاس يف الناســــخ ) ٨/٢٦٣٢(ابــــن أبــــي حــــامت ، و) ٥١٩٢(أبــــو داود ك األدب ح أخرجــــه  )٢(
 ) .١١/٣١(الفتح .بسند قوي : ، وقال احلافظ ) ٣/٣١٥( ابن كثريإسناده صحح و 
ــه )٣( ــننه ، ) ٢٠٢(النحـــاس يف �اســـخه  أخرجـ ــتح وصـــححه ) ٧/٩٦( والبيهقـــي يف سـ ــافظ يف الفـ هـــي   ، و) ١١/٣١(احلـ
 ).٢/٩٧٥(، وصحيح أبي داود )٦/٢١٩(الدر : ، وينظر ) ٢٠١(رواية عن ابن جبري ، يف الناسخ للنحاس  
نواســخ الوابــن اجلــوزي يف ، ) ٢٠٢(، والنحــاس يف �اســخه ) ٨/٢٦٣٣(، وابــن أبــي حــامت ) ١٨/١٦٣(خرجــه  الطــربي أ )٤(
 ) .٦/٢١٨(، والدر  )٢٠٠(  
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ثـالث  : مسعـت ابـن عبـاس يقـول     : عن عطـاء قـال   ، )١(ك وأوىل ما يف هذا وأصحه إسنادا ما رواه عبد املل
ــا    ــرك النـــــــــاس العمـــــــــل هبـــــــ ــه ، آيـــــــــات تـــــــ ــه ،  چڭ ے         ۓ  ۓچقولـــــــ               ڇ    ڍ چوقولـــــــ

و�سـيت  : قـال عطـاء   ،  وإمنـا أكرمهمـا أتقامهـا   ، أ�ا أكـرم مـن فـالن    : ويقول فالن  ]١٣/احلجرات[ چڍ  ڌ  ڌ ٣ 

 .)٢( الثالثة
    : ر ملــا رواه عكرمــة يف روايــة مــن قــال ســفَفهــذا مــن ابــن عبــاس علــى جهــة اإل�كــار وهــو م : قــال أبــو جعفــر 

إ�ـي آلمـر   : عن ابن عباس قال ،  )٣(عن عبيد ا بن أبي يزيد، وقد روى ابن عيينة ، فرتك الناس العمل هبا  ٦ 

 .)٤(" جارييت هذه وأومأ إىل جارية بيضاء قصرية أن تستأذن علي
  :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

 ٩   الفـة ، ويف بعـض ألفاظـه خم  هذ املسألة ذكرها النحاس يف املعا�ي وذكرهـا يف الناسـخ واملنسـوخ بـأمت مـن هـذا       

ــه ذكــر هنــا أن ابــن عمــر  ملــا هنــا  هــي يف الرجــال دون : قــال هــي يف اإل�ــاث ، ويف الناســخ  : قــال  ، فإ�
************************** 

  ) .هـ ١٤٥( العرزمي ، الكويف النخعي ، صدوق له أوهام ، مات سنة  –يسرة م –عبد امللك بن أبي سليمان  )١(
 ) .٦٢٣(، التقريب ) ١٨/٣٢٢(، هتذيب الكمال ) ٥/٣٦٦(اجلرح والتعديل  
، أخرجـه ابـن أبـي حـامت ، وأخرجـه عـن ابـن جـبري عـن ابـن           ) ١٨/١٦٢(أخرجه الطربي من طريق ابن جريج عن عطاء  )٢(
 ).٨/٢٦٣٢(] .٨/النساء[ چ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤچ لثالثة وهي قوله تعاىل عباس ، وفيه ذكر ا 

 ) .هـ ١٢٦( ثقة كثري احلديث ، مات سنة :عبيد ا بن أبي يزيداملكي الكنا�ي ، وثقه األئمة ، وقال ابن حجر  )٣(
 ).٦٤٦(، التقريب ) ١٩/١٧٨(، هتذيب الكمال ) ٦/٣٠(الطبقات  
ــ)٥٥٣ -٤/٥٥٠(معـــا�ي القـــرآن  )٤( ، ) ٦/٨٩(، والـــدر )٧/٩٧(، والبيهقـــي ) ٥١٩١(ح و داود يف ك األدب ، وأخرجـــه أبـ
 ).٣/٩٧٥(وصححه األلبا�ي يف صحيح أبي داود  
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ــاء ــروايتني �ـــه ال خـــالواحلقيقـــة أ،  )١(النسـ ــاملعنى ، فلعـــل الروايـــة ، ف بـــني الـ ــا بـ ــاللفظ ،هنـ       ويف الناســـخ بـ
ــراد  ــا الرجــال فيســتأذ�ون علــى كــل حــال      : وامل ــد  أن النســاء يســتأذن يف هــذه األوقــات خاصــة ، وأم     ، وق

 ٣ ده يف غـري  ، ومـرا )٢( ن يـدخلوا بغـري اذن  أ�ـاث دون الـذكور   لإلهـو   :أ�ـه قـال    أخرج الفريابي عـن ابـن عمـر   

 .هذه األوقات الثالثة 
    ، ولــيس األمــر كــذلك ،)٣(إن هــذه اآليــة منســوخة: أن ســعيد بــن جــبري قــال  هوقــد ذكــر النحــاس يف �اســخ

 ٦ .)٤(ال يعمل هبا اليوم :  لكن لعل النحاس فهمه من قول سعيد  يف رواية 

أ�ـه هـو يقـول     ا تـرك النـاس العمـل بـه ، ال    والصحيح أن سعيداً رمحه ا خيرب أن أ�اساً يقولون ذلـك ، وأهنـا ممـ   
  .)٥( قط وما �سخت  چڭ ے         ۓ  ۓچ هذه اآلية هتاون الناس هبا: قال  بأهنا منسوخة ، بل

 ٩ �چ  تعـاىل  ومما يدل على أهنا حمكمة مل تنسخ قولـه  ة ،  هو الصحيح ، إهنا ليست منسوخ: وقول الشعيب 

 .)٦( ]٥٨/النور[ چ�  �  �  �ی    ی  ي  ي
 ووقع للبغوي حنو من هذا ، فذكر النسخ عن ابن عباس ، ويقال فيه ما قيل يف الرد على النحاس يف �سبته 

************************** 
 ) .١/٥٩٣(الناسخ واملنسوخ  )١(
 ) .٦/٢١٩(الدر املنثور  )٢(
 ) .١٢/٣٠٣(اجلامع ألحكام القرآن تبعه القرطيب يف ، و) ٢٠١(الناسخ واملنسوخ للنحاس  )٣(
 ) .١٨/١٦٣(أخرجهما الطربي  )٤(
 )٣/١٥٤(، والنسفي ) ٤/١٢٥(والبغوي ، ) ٣/٥٤٧(، وقول سعيد ذكره السمعا�ي ) ٦/٢١٨(املنثور الدر  :ينظر  )٥(
 ) .٣/٣١٥(تفسريه �ص عليه ابن كثري يف  )٦(
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ــن جــبري ، فــ    ــاس لســعيد ب ــر باالســتئذان أخــرب  ابن عب ــا بســبب    أن األم ــان متعلق ــا زال الســبب  ، ك        فلم
 .)١(السبب لو عاد لعاد احلكموإن مثل ذلك ، وهذا يدل على أ�ه مل ير اآلية منسوخة ، زال احلكم 

والظاهر أن اآلية عامة يف كل مملوك رجال  كان أو امرأة ، ال يدخل على سيده إال باستئذان يف هـذه األوقـات    ٣ 

الثالثة ، لعموم لفظ اآل ية يف كل مملوك ، فال وجه للتخصيص ، وألن لفظ الذين للرجـال ، ويـدخل النسـاء فيـه     
 )٢(  يدخلوا عليكم إال بإذنعبيدكم وإماؤكم فالليستأذ�كم تبع هلم ، واملعنى 

والقول بأهنا يف النساء خاصة ، أي يستأذن يف هذه األوقات ، أما املماليك الرجال فيستأذ�ون على كـل حـال    ٦ 

إال أ�ه خيالف ظاهر اللفظ ، وال يوافق العربيـة  ’ ، وهو وإن كان صحيحاً يف املعنى )٣(، قال به بعض السلف 
 .ال يصلح للمؤ�ث إال إذا كان مع املذكر  ، ألن الذين

 ٩  :الـــــرتجـــــــــــيــــح 

ــة عــام يف املماليــك رجــاالً و�ســاء ، وأهنــا ليســت       ــراجح مــا ذكــره النحــاس وعليــه اجلمهــور أن حكــم اآلي وال
 .منسوخة ، ولكن مما ترك الناس العملَ به لالستغناء باألبواب والستور ، وا أعلم 

************************** 
 ) .١١/٣٢٣(، وحكى ابن عطية عن املهدوي حنوه ) ٥/١٩٢(، ورده اجلصاص ) ٤/١٢٥(معامل التنزيل  )١(
ــراء   )٢( ــار الفــــ ــو اختيــــ ــربي ) ٢/٢٩٠(وهــــ ــمرقندي ) ١٨/١٦٢(، والطــــ ــوجيز  ) ٢/٥٢٢(، والســــ ــدي يف الــــ ، والواحــــ
العبيـــــد ، وقيـــــل العبيـــــد واإلمـــــاء : ، وقـــــال الزخمشـــــري ) ٤/١٢٤(، والبغـــــوي ) ٣/٥٤٦(، والســـــمعا�ي ) ٢/٧٦٩( 
ــة ) ٣/٢٥٧(  ــوزي ) ١١/٣٢٣(، وابـــــن عطيـــ ــرازي ) ٦/٦١(، وابـــــن اجلـــ ــرطيب )٢٤/٢٥(، والـــ ، ) ١٢/٣٠٣(، والقـــ
ــاوي   ــفي ) ٢/١٢٢(والبيضـ ــزئ  ) ٣/١٥٤(، والنسـ ــن جـ ــثري  ) ٣/٧١(، وابـ ــن كـ ــني ) ٣/٣١٥(، وابـ ،  ) ٤٦٨(، واجلاللـ
 ).١٨/٢٩٣(، وابن عاشور ) ٥/٤٤٢(، والسعدي ) ١٨/٢١٠(، واأللوسي ) ٦/١٩٣(وأبي السعود  

 ) .٦/٢١٩(ينظر الدر  )٣(
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  ].٦١/النور[ چڑ    ژ  ژ   ڈ ڈ   ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ ڇ  ڍ ٹ ٹ  چ 
 .ذكر اختالف أهل العلم يف هذه اآلية بني اإلحكام والنسخ : مسألة 

 ٣ : فيها على أقوالٍ أشهرها ثالثة  ذكر النحاس اختالف العلماء

محن بـن  عبـدالر ، وهـو قـول   إىل آخر اآلية  چڑ   ک  ک  چ هنا منسوخة من قوله عز وجل إ: القول األول 
فكا�ــت الســتور ، كــا�وا يف أول اإلســالم ليســت علــى أبــواهبم أغــالق ، هــذا شــيء قــد ا�قطــع : وقــال ، زيــد 

كل ثم صارت األغالق يأفسوغه ا أن ، فرمبا جاء الرجل فدخل البيت وهو جائع وليس فيه أحد ، مرخاة  ٦ 

 .)١(فذهب هذا وا�قطع، فال حيل ألحد أن يفتحها ، على البيوت 
قـال   )٢(قـال حـدثنا عبـدا بـن يوسـف     ،  ومما يدل على حظر هذا ما حدثناه بكـر بـن سـهل   : و جعفر قال أب

ه تلنب أحـدكم ماشـية أخيـه إال بإذ�ـ    ال حيـ  (: قـال  عـن ابـن عمـر أن رسـول ا     ، عـن �ـافع   ، حدثنا مالك  ٩ 

هم فـال  مواشـيهم أطعمـتَ   هلم ضـروع  نخزِفإمنا تَ، أحيب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزا�ته فينتقل طعامه 
 . )٣() حيلنب أحدكم ماشية أخيه إال بإذ�ه

 ١٢ .يف هذا احلديث حظر رسول ا هذافكان : قال أبو جعفر 

************************** 
 ) .٨/٢٦٤٦(وابن أبي حامت ، ) ١٨/١٦٩(ه الطربي أخرج )١(

 ).هـ ٢١٨(عبد ا بن يوسف الـتَنـيسي ، الكالعي ، ثقة متقن ، من أثبت الناس يف املوطأ ، مات سنة  )٢(
  ) .٥٥٩(، التقريب ) ١٦/٣٣٣(، هتذيب الكمال ) ٥/٢٠٥(اجلرح والتعديل  
يف   ) ٣١٦(قـــوب بـــن إســـحاق اإلســـفراييين ت ، وأبـــو عوا�ـــة يع) ٢/٧٧٢) (٢٣٠٢(أخرجـــه ابـــن ماجـــة ك التجـــارات ح  )٣(
ــار      ) ٤/٣٥(مســنده   ــة ، والطحــاوي يف شــرح معــا�ي اآلث ــاهرة ، عــن الطبعــة اهلندي ، ) ٤/٢٤١(، �شــر دار الكــتيب ، الق
 ).٢/٣٢(وينظر صحيح ابن ماجة  
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فـامتنع النـاس    ]١٨٨/البقـرة [ چڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻٹ  ٹچ لقـول ا تعـاىل  هنا �اسخة إ:  القول الثا�ي
 .اآلية   چڑ   ک  ک  ک  کچ وعز �زل ا جل حتى أ، من أن يأكلوا طعاما ألحد إذا دعاهم إليه 

 ٣    قــال حــدثنا عبــد ا بــن  ، كمــا حــدثنا بكــر بــن ســهل  ، مجاعــة  والقــول بأهنــا �اســخة قــولُ : قــال النحــاس 

ٹ چملـا أ�ـزل ا تعـاىل    : عن ابن عباس قـال  ، طلحة  عن علي بن أبي، بن صاحل  قال حدثين معاوية،  صاحل

إن ا عز وجل قد هنا�ا أن �أكل أموالنـا بيننـا   : املسلمون     فقال  ]٢٩/ءالنسا[  چڤڤ ڤڦ  ڦ  ڦ  ڤ
، فكف الناس عن ذلـك  ، حيل ألحد منا أن يأكل عند أحد     فال ، وإن الطعام من أفضل األموال ، بالباطل ٦ 

     چههےےچ   إىل  چڑ    ژ  ژ   ڈ ڈ   ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎچ فـــأ�زل ا عـــز وجـــل بعـــد ذلـــك     

ــه أن يأكــل الطعــام والتمــر ويشــرب   ، هــو الرجــل يوكــل الرجــل بضــيعته  : ال قــ   والــذي رخــص ا جــل ثنــاؤه ل
 ٩ .)١(اللنب

ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  چ أ�ـزل ا   كا�وا يتقون أن يأكلوا مع األعمـى واألعـرج واملـريض حتـى    :  )٢( مقسموقال 

  .)٣( چ ڈ   ڎ
للحظـر علـيهم     فكيـف يكـون هـذا �اسـخا     ،  چڌ   ڍ  ڍ  ڇچ وهذا القـول غلـط ألن اآليـة   : قال أبو جعفر  ١٢ 

قـد احتـال    )١(النحـويني  علـى أن بعـض   ، ليس لألكل مع األعمى حرج : ولو كان هذا كان يكون ؟ األكل معه 

************************** 
 ) ٣/١٩٦(، واجلصاص ) ٨/٢٦٤٨(، وابن أبي حامت ) ١٨/١٧٠(أخرجه الطربي  )١(

)٢( جقسم بن برة  أبو القاسم ، يقال له موىل ابن عباس للزومه له ، صدوق ، وكان يرسل ، مات سنة م )هـ ١٠١.( 
 ).٩٦٩(، التقريب ) ٢٨/٤٦١(، هتذيب الكمال ) ٨/٤١٤(اجلرح والتعديل  
 )٥/١٩٧(، واجلصاص ) ٨/٢٦٤٣(، وابن أبي حامت ) ١٨/١٧٠(أخرجه الطربي  )٣(
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: فيكـون التقـديرعلى هـذا       ، ) علـى  ( مبعنى ) يف (  و) يف ( مبعنى ) على ( قد تكون : هلذا القول فقال 
 .عز وجل إال حبجة قاطعة    ال ينبغي أن حيمل عليه كتاب ا ،  وهذا القول بعيد، ج ليس يف األعمى حر

أن اآلية حمكمة وأهنا �زلت يف شيء بعينه قـول مجاعـة مـن أهـل العلـم ممـن يقتـدي بقـوهلم منـهم           :الثالث القول  ٣ 

   كمـا حـدثنا علـي     ،سعيد بن املسيب وعبيدا بـن عبـدا بـن عتبـة بـن مسـعود يف مجاعـة مـن أهـل العلـم           
، عن الزهـري   ،)٥(قال حدثنا أبو أويس، )٤( قال حدثنا شبابة، )٣(قال حدثنا احلسن بن حممد ،)٢(بن احلسنيا

 ٦  چڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   چ عن سعيد بن املسيب يف هذه اآلية 

ــور[ ــوهتم عنــد أهــل العلــ      ] : ٦١/الن ــا�وا إذا خرجــوا مــع رســول ا وضــعوا مفــاتح بي ــاس ك   ة ممــن �زلــت يف أ�
 يتخلف عن رسول ا      فكـا�وا يـأذ�ون هلـم أن يـأكلوا ممـا      ، عند األعمى واألعـرج واملـريض وعنـد أقـارهبم 

************************** 
 ) .١/٧٣(يف �اسخه  ل إليه هبة ا بن سالمة املقرئ، وما) ٢/٢٦١(هذا مذهب الفراء  )١(
 ) . هـ ٣١٩(علي بن احلسني بن حرب القاضي ، ثقة فقيه جليل مشهور ، مات سنة   )٢(
 ) .٦٩٣(، التقريب ) ١١/٣٩٥(تاريخ بغداد  
 ).هـ ٢٦٠(بن الصباح الزعفرا�ي ، البغدادي ، صاحب الشافعي ، ثقة ، مات سنة  ن بن حممداحلس )٣(
 ).٢٤٢(، التقريب ) ٦/٣١٠(، هتذيب الكمال ) ٣/٣٦(اجلرح والتعديل  
 .شبابة بن سوار الفزاري ، املدائين ، قيل امسه مروان ، ثقة حافظ ، رمي باإلرجاء  )٤(
  ).٤٢٩(، والتقريب ) ١٢/٣٤٣(، وهتذيب الكمال ) ٤/٣٩٢(اجلرح   
 ).هـ ١٦٧( بحي ، املد�ي ، صدوق يهم ، مات سنة أبو أويس هو عبد ا بن عبد ا بن أويس األص )٥(
 ).٥١٨(، التقريب ) ١٥/١٦٦(، هتذيب الكمال ) ٥/٩٢(اجلرح والتعديل  



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

، خنشى أال تكـون أ�فسـهم بـذلك طيبـة     : ويقولون  ،وكا�وا يتقون أن يأكلوا منها يف بيوهتم إذا احتاجوا إىل ذلك
 .وجل يف ذلك هذه اآلية فأحله هلم فأ�زل ا عز

وأحلـوا هلـم أن   ى إن النـاس كـا�وا إذا خرجـوا إىل الغـزو دفعـوا مفـاحتهم إىل الزمنـ       : عبيدا بن عبـدا   قالو ٣ 

   إمنــا أطلقــوا لنــا هــذا عــن غــري طيــب �فــس : ويقولــون  ،فكــا�وا ال يفعلــون ذلــك ويتقــون ، يــأكلوا ممــا يف بيــوهتم 
   .)١( چڌ   ڇ  ڍ  ڍچفأ�زل ا تعاىل 

ــر   ــن جعف ــاري   )٢(حــدثنا أمحــد ب ــارالســمان األ�ب ــن ســعد   ،  باأل�ب ــراهيم ب ــال حــدثنا إب ــن   ، )٣(ق  ٦  عــن صــاحل ب

 كـان املسـلمون يوعبـون يف الـنفري مــع     : عـن الزهـري عـن عـروة عـن عاثشـة رضــي ا عنـها قالـت          )٤(كيسـان 
 رســول ا  اأحلــوه لنــ إمنــا: فيقولــون ، فكــا�وا يــدفعون مفــاحتهم إىل ضــمناهم ويقولــون إن احتجــتم فكلــوا   

 ٩ ڑ   ک  ک  ک  ک     گ  گ  گ  گ  چ فأ�زل ا عز وجل ، عن غري طيب �فس 

  .)٥(چڳ  
************************** 

 ).٧/٢٧٤(، والبيهقي ) ٥/١٩٧(، واجلصاص ) ١٨/١٦٩(، والطربي ) ٣/٦٤(أخرجه عبد الرزاق  )١(
وقــد ذكــر اخلطيــب البغــدادي أمحــد بــن جعفــر ،            أمحــد بــن جعفــر الســمان األ�بــاري ، شــيخ النحــاس ، مل يتــبني يل ،         )٢(
 ) .٤/٦٤(الكاتب األ�باري ، ومل يذكر تاريخ وفاته ، فال أدري إن كان هو أو ال ، تاريخ بغداد  
 ) . هـ ١٨٥( إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف الزهري ، ثقة تكلم فيه بال حجة ، مات سنة  )٣(
 ) .١٠٨(، التقريب ) ٢/٨٨(هتذيب الكمال  
 ).هـ ١٤٠(أو ) هـ ١٣٠(ثقة ثبت فقيه ، مات بعد : صاحل بن كيسان املد�ي ، وثقه األئمة ، قال ابن حجر  )٤(
 ).٤٤٧(، التقريب ) ١٣/٧٩(، هتذيب الكمال ) ٤/٤١١(اجلرح والتعديل  
 ) .١/١٦١(باب النقول ل. ، و�سبه السيوطي للبزار وصحح إسناده ) ٨/٢٦٤٦(أخرجه ابن أبي حامت  )١(
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أوعـب بنـو فـالن لـبين فـالن إذا جـاءوا       : يقـال  ، أي خيرجـون بـأمجعهم يف املغـازي    : يوعبـون  : قال أبو جعفر 
ــال ،   بــأمجعهم ــت: ويق ــوع بي يــه      اذا كــان ب ــل في ــا جع ــم الزمنــى  والضــمنى ، واســعا يســتوعب كــل م    ه

 ٣ .)١(واحدهم ضمن مثل زمن

ن الصـحابة والتـابعني مـن التوقيـف أن اآليـة      ملـا فيـه عـ   ، وهذا القول من أجل ما روي يف اآليـة  : قال أبو جعفر 
وال ، وال علـى األعـرج حـرج    ، لـيس علـى األعمـى حـرج     : فيكون التقـدير علـى هـذا    ، �زلت يف شيء بعينه 

 ٦ .)٢( "ويكون هذا بعد اإلذن، فإن تأكلوا خرب ليس ، تأكلوا وال عليكم أن ، على املريض حرج 

  :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 
ــوال يف النحــاس رمحــه ا  ذكــر  ــة  هــذه األق ــا ، إذ ال تعــارض يوجــب   ، ورجــح أهنــا  اآلي     حمكمــة ال �ســخ فيه

ــا والقمــار والغصــب    القــول بالنســخ ، فــإن آيــيت البقــرة والنســاء إمنــا هنــت عــن أكــل األمــوال      ٩   بالباطــل مــن الرب

وحنوها من وجـوه احلـرام ، وهـذه اآليـة أباحـت هلـم مـا أبـاح ا مـن طعـام وشـراب طابـت بـه �فـوس أهلـه ،                
وبنحـوه قـال مجـع املفسـرين ، ومل     ، واستشهد لـذلك بـأقوال مـأثورة عـن السـلف      بعينه ،  يف شيءفنزلت اآلية 

 ١٢     يف كتبـــهم ، واكتفـــوا بـــذكر مـــا ورد عـــن الســـلف يف معناهـــا ، منـــهم  ومل يـــذكروه، للقـــول بالنســـخ يتعرضـــوا 

 ال ضيق على األعمى وال على األعرج وال على املريض وال عليكم أيها : عنى املأن الطربي الذي ذكر 
 .)١(إذا أذ�وا لكم يف ذلك عند مغيبهم ومشهدهم من ذكر ا يف هذه اآلية الناس أن تأكلوا من بيوت 

************************** 
 .أي عذر عن اجلهاد) ٣/١٠٣) (ضمن ( ، و) ٥/٢٠٦) (وعب ( ينظر النهاية يف غريب احلديث  )٢(

 .وما يف الناسخ أوضح )  ٥٥٩ - ٤/٥٥٧(، وهي يف املعا�ي أيضاً ) ٢٠٥ -٢٠٣(الناسخ واملنسوخ  )٣(



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .ل هؤالء يكون رفع احلرج عن اجلميع ، ويدخل فيه أصحاب األعذار من باب أوىل وعلى قو
واإلغرار واللـهو والقمـار     يف التعدي واخلدع  چڱ  ڱ  ڱ  ں   ںچ فإن آيةأما القول بالنسخ فال وجه له ، 

لـه بعـد    فإذا أُمن ذلك صح    ، بشرط اإلذن خوف الكشف ، وهذه اآلية يف إباحة هذه األصناف ، وحنوه  ٣ 

ولـيس يكـون يف   ، بالباطـل حبـال     جيـوز أكـل املـال    وأل�ه ال تنايف بني اآليـتني وال ذلك أكل الطعام هبذه اإلباحة ، 
 . )٢( اآلية �سخ فتأمله

 ٦ ورواية ابن عباس إمنا أفادت حترج النـاس مـن األكـل حتـى �زلـت هـذه اآليـة ، ومـا ذكـر عنـه يف النسـخ حيمـل             

 .بارة املتقدمنيعلى أرادة التخصيص كماهي ع
    وذكــر بعــض املفســرين أن رفــع احلــرج يف أمــرين خمــتلفني ، فأمــا أصــحاب األعــذار فمرفــوع عنــهم احلــرج يف كــل  
 ٩   مــا علــيهم فيــه مشــقة ، فيســر ا علــيهم وخفــف عنــهم مراعــاة حلــاهلم ، ومــن عــداهم يكــون احلــرج مرفوعــاً 

ر الشـريعة  أم وعليه فظاهر،   چگ  ڳ    ڑ   ک  ک  ک  ک     گ  گ  گچ عنه فيما ذكر من قوله 
 وتقتضي ، يف كل ما يضطرهم إليه العذر عن أولئك مرفوع يدل على أن احلرج 

************************** 
ــراء : ، وينظــر ) ١٧١ -١٨/١٦٨(تفســريه  )١( ــي زمــنني  ) ٤/٥٤(، والزجــاج ) ٢/٢٦١(الف ــن أب ــثعليب ) ٣/٢٤٧(، واب ، وال
ابــــــن عطيــــــة  و، ) ٤/١٢٦(البغــــــوي  ،  )٣/٥٥٠(الســــــمعا�ي ، و) ٣/٣٢٩(، والواحــــــدي يف الوســــــيط  ) ٧/١١٨( 
، ) ٣/٣١٦(، ابــــــن كــــــثري ) ٣/٧٢(، وابــــــن جــــــزئ ) ٣/١٥٥(، والنســــــفي ) ٢/١٣١(، والبيضــــــاوي ) ١١/٣٢٦( 
 ، ) ٥/٤٤٦(، والسعدي ) ١٢/٢٣٦(والقامسي  
) ٣/٤٢٣(، وأعله ابن العربي بذكر الزما�ة فإ�ه غري خمتص مبا ذهبوا إليـه ، وال منـتظم معـه    ) ٣/١٢٧(ومنع منه اجلصاص  ) ٢(
 ) .٣/١٢٩(الثعاليب ، و) ١٢٦(، وشنع ابن اجلوزي على قائله ، النواسخ ) ١١/٣٢٦( ، وابن عطية 



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .)١(فاحلرج مرفوع عنهم يف هذا، �يتهم فيه اإلتيان باألكمل ويقتضي العذر أن يقع منهم األ�قص 
ت اآليــة ، �زلــ واألعــرج واملــريض حتــىمــع األعمــى  األكــلكــا�وا يتقــون أمــا مــا ذهــب إليــه مقســم وغــريه أهنــم  

 ٣   ،  )٢(ذلــك  علــى معناهــا يف مجيــع) علــى( وذكــروا أن ،  وغلطــه النحــاس وغــريهفمــردود ملخالفتــه للظــاهر ، 

  ) . يف (أي ليست مبعنى 
  :الـــــرتجـــــــــــيــــح 

س وقـول اجلمهـور ، ويـدخل    والراجح فيما ظهر يل القول بعموم رفع احلرج عـن املـذكورين ، وهـو اختيـار النحـا      ٦ 

أصحاب األعذار فيهم من باب أوىل ، فرفع احلرج عنهم يف كل ما ذكر يف اآلية ، فدخل يف ذلك رفـع احلـرج يف   
اجلهاد وما فيه مشقة عليهم ، والتيسري علـيهم فيمـا يناسـب حـاهلم ، ومـن ذهـب إىل أن احلـرج مرفـوع عنـهم          

 ٩ . غريهم ، قول وجيه ، وا أعلم  فيما فيه مشقة ، وما بعده فيه رفع احلرج عن

************************** 
 ، واأللوسي) ٦/٥٧٤(وأبو حيان ، ) ١٢/٣١٣(القرطيب ،  )١١/٣٢٦(، وابن عطية ) ٣/٤٢٤(اختاره ابن العربي  )١(
 ) .١٨/٢٩٩(، وابن عاشور ) ١٨/٢١٨( 
 .)١٨/٢١٧(، واأللوسي ) ٦/٥٤٧(، وأبو حيان ) ٢/٥٢٤(، والسمرقندي ) ٣/١٢٧(اجلصاص : ينظر  )٢(
 
 
 
 
 
 



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ] .٦١/النور[چ ې ٷ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ېٹ ٹ چ 
 .البيوت املذكورة هنا ، أهي عامة أو خاصة ؟املراد باالختالف يف : مسألة 

 ۅ  ۅ    چاملساجد : قال  چٷ  ۋ   ۋچ  :عن ابن عباس ،  بن دينار وعمرروى  ":قال النحاس رمحه ا ٣ 

 .)١( السالم علينا وعلى عباد ا الصاحلني:  يقول   چۉ
الســالم علينــا وعلــى عبــاد ا  : فقولــوا،  إذا دخلــتم بيوتــا لــيس فيهــا أحــد مــن املســلمني :  وقــال أبــو مالــك

 ٦ .)٢(الصاحلني 

 . )٤(السالم علينا من ربنا: فقل ، إذا دخلت بيتا ليس فيه أحد :  )٣( وقال ماهان
ڱ                     ڳ  ڳ چ  كمــا قــال تعــاىل  ليســلم بعضــكم علــى بعــض  چۅ  ۅ  ۉ چ :وقــال احلســن 

 ٩ .)٥( ]٥٤/البقرة[ چڱ ڱ

 .)٦( فسلموا على أهليكم وغريهم: قال الضحاك 
************************** 

 ) .٨/٢٦٥٠(، وابن أبي حامت ) ١٨/١٧٤(، والطربي ) ٣/٦٥(أخرجه عبد الرزاق  )١(

 ) .١٨/١٧٤(أخرجه الطربي  )٢(
 ) .٨٣(ماهان احلنفي ، أبو سامل الكويف األعور ، ثقة عابد ، قتله احلجاج سنة  )٣(
 ) .٩١٨(، التقريب ) ٢٧/١٦٩(، هتذيب الكمال ) ٥/٤٥٨(الثقات  

 ) .١٨/١٧٤(، والطربي ) ٣/٦٥(عبد الرزاق  )٤(
، وأخرجــوا عــن ابــن زيــد ومعمــر  ) ٨/٢٦٥١(ن أبــي حــامت ، وابــ) ١٨/١٧٤(، والطــربي ) ٣/٦٥(أخرجــه عبــد الــرزاق  )٥(
 .والضحاك والكليب مثله  
 ) .١٨/١٧٤(أخرجه الطربي  )٦(



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

      ألن دينــهما ، واملســلم مــن املســلم مبنزلــة �فســه     ، صــحيح يف اللغــة   احلســن يف هــذا قــولٌ   قــولُ : قــال أبــو جعفــر  
 .�صح صاحبه وعلى كل واحد منهما ، واحد

ــوت   ــع البي ــد ا    : واملعنــى ، ألن اللفــظ عــام  ، واألوىل أن يكــون جلمي ــة مــن عن  ٣  فليحيــي بعضــكم بعضــا حتي

 چ�                       ۉ  ې  ې  ې  ې  چ   فقـال ، ثم خـرب أن السـالم طيـب مبـارك     ،  ةطيب ةمبارك
")١(.     

 ٦  :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

املـراد البيـوت املسـكو�ة ،    : أبو جعفر النحاس أقوال السـلف يف البيـوت املـذكورة هنـا ، فمنـهم مـن قـال        أورد 
   وهــو كمــا قــال ، ألن وقيــل  اخلاليــة ، وقيــل املســاجد ، ورجــح النحــاس أن لفــظ البيــوت عــام يف كــل بيــت ،  

 ٩ .لفظ البيوت جاء �كرة يف سياق الشرط ، فدل على العموم  

قـد ذكـر الطـربي أن هـذا القـول أوىل األقـوال       إمنـا هـو مـن بـاب التمثيـل ، ولـيس احلصـر ، و       وما ذكـره السـلف   
،  )٢(وغريهـا  سـاجد املفـدخلت مجيعهـا يف ذلـك    ، بالصواب ألن ا تعاىل مل خيصص من ذلك بيتاً دون بيت 

اجلميـع مـرادا بعمـوم    وجـب أن يكـون   ، تأوله السلف عليها ، ملا كان اللفظ حمتمال لسائر الوجوه  : ال غريه قو ١٢ 

 . )٤(وعامة املفسرين على هذا ،  )٣(اللفظ
************************** 

 ) .٥٦٣ -٤/٥٦٢(معا�ي القرآن  )١(
 ) .١٨/١٧٥(جامع البيان  )٢(
 ) . ٥/٢٠٠(للجصاص أحكام القرآن  )٣(
ــر  )٤( ــراء : ينظـــ ــة  ) ٢/٢٦١(الفـــ ــن قتيبـــ ــاج ) ٢٦٤(، وابـــ ــمرقندي  ،) ٤/٥٤(، والزجـــ ــدي، ) ٢/٥٢٥(والســـ   والواحـــ
  ، ) ١١/٣٢٨(وابن عطية ،  )٣/٤٢٧(، وابن العربي ) ٤/١٢٧(، والبغوي ) ٣/٥٥٢(، والسمعا�ي ) ٣/٣٣٠( 
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وتشعر عبارة بعض املفسرين بأن املراد ما ذكـر مـن البيـوت يف اآليـة ، فـال يـدخل فيـه ماعـداها ، كاملسـاجد          
 .)١(اخلالية والبيوت 

ــرع  ــه تعــاىل   :ف ــا قول ــادة والزهــري    ف،چۅ  ۅ  ۉ چأم ــن جــبري واحلســن  وقت ــ )٢(قــال ســعيد ب ا أن  م رمحه ٣ 

البقــرة [ چڱ ڱچليســلم بعضــكم علــى بعــض ، ورجحــه النحــاس ، واستشــهد بداللــة قولــه تعــاىل  : املعنــى 
، فجعل  ]١١/احلجرات[ چ�  �ي  چ وقوله تعاىل  ]٢٩/النساء[ چ  ڃ  چ  چچ وبقوله تعاىل ، ] ٥٤/

، يعـين   )٣(بعضـكم علـى بعـض    يعـين ليسـلم   : قـال الطـربي   يف كل هذا ، وهذا ظاهر بني ، الغري مبنزلة النفس  ٦ 

 . )٥( على أهلها الذين هم منكم دينا وقرابةوا بالسالم أبداف: ، وقال الزخمشري )٤(على صنفكم 
  :الـــــرتجـــــــــــيــــح 

 ٩   وممـــا تقـــدم يظهـــر أن مـــذهب اجلمهـــور هـــو الصـــواب ، وأن لفـــظ البيـــوت عـــام يف كـــل بيـــت ، فيـــدخل فيـــه  

 .ة ، والبيوت اخلالية ، وبيت اإل�سان ، وبيت غريه ، وا أعلم املساجد، والبيوت املسكو�
 ].٦٢/النور[ چٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺٹ ٹچ 

************************** 
 ، ) ٣/٣١٧(، وابن كثري ) ٣/٧٢(، والتسهيل ) ١٢/٣١٩(، والقرطيب ) ٢٤/٣٣(، والرازي  )٦/٦٦(زاد املسري و 
 .وغريها ) ١٨/٣٠٣(، وابن عاشور ) ٥/٤٤٨(، والسعدي  )١٨/٢٢٢(، واأللوسي ) ٤/٦٣(والشوكا�ي  

 ) .٣/٢٦٢(الكشاف  )١(
 ) .٣/٣١٧(ابن كثري ختريج الروايات السابقة ، و ينظر )٢(
 ) .١٨/١٧٥(جامع البيان  )٣(
 ) .٣/٧٢(التسهيل البن جزي  )٤(
 ) .٦/١٩٧(لسعود ، وأبو ا)٣/١٥٥(، والنسفي ) ٢/١٣٢(، وينظرالبيضاوي ) ٣/٢٦٢(الكشاف  )٥(
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 .؟ ذكر أقوال املفسرين يف األمر اجلامع الوارد هنا : مسالة 
 .)١(أذ�وه قبل أن يذهبواإذا حزهبم أمر من حرب أو غريها است: قال سعيد بن جبري  ": قال النحاس 
 ٣ .)٢( ويوم اجلمعة، هذا يف الغزو : وقال جماهد

 ٠ )٣( على أمر طاعة: أي  چپ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  چوقال قتادة والضحاك 
 .قول سعيد بن جبري أوالها : قال أبو جعفر 

يف اإلذن ملـن رأى اإلذن   فاإلمـام خمـري  ، إذا احتاج اإلمام إىل مجع املسلمني ألمر حيتاج إىل اجتماعهم فيه : أي   ٦ 

أل�ه ، وال معنى الستئذا�ه اإلمام يف ذلك ، فأما إذا ا�تقض وضوءه يوم اجلمعة فال وجه ملقامه يف املسجد ، له 
 .)٤( "ال جيوز له منعه

 ٩  :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

 بعضهم قال يف احلرب ، وبعضهم هذا يف اجلمعة ، و: ذكر النحاس أقوال السلف فيها ، وأن بعضهم قال 
   بـن جـبري علــى مـا عــداه لعمومـه املوافــق لعمـوم لفــظ      يف أي أمـر حيــزهبم ، ورجـح النحــاس قـول ســعيد    : قـال  

 ١٢  ، فيقــدم قــول)١(اآليــة ، وبــاقي األقــوال فيــه اقتصــار ، ويناســب أن تكــون ذكــرت مــن بــاب التمثيــل ال احلصــر   

************************** 
 .وبه قال ابن أبي مليكة ) ٨/٢٦٥٢(ابن أبي حامت أخرجه  )١(
ــي حــامت   أخرجــه  )٢( ــن أب ــد      )٨/٢٦٥٣(اب ــن زي ــال احلســن واب ــه ق ــري  ،ينظــر  وب ــرزاق  :والزه ــد ال والطــربي  ،)٣/٦٦( عب
 ).٢٦٤(، واختار ابن قتيبة أ�ه يوم اجلمعة تفسري الغريب ) ١٨/١٧٥( 

ــن أبــي حــامت    )٣( ــره الســيوطي يف الــدر   و،  )٨/٢٦٥٣( أخرجــه اب ــول     ) . ٦/٢٣٢(ذك ــأخرج الطــربي ق ــاء ف ــول عط ــا ق     وأم
 . فهي موافقة لقول مكحول بالعمومجالس عنده  ،  وعطاء :وفيه قول الراوي ) ١٨/١٧٦(مكحول  
 ) .٣/١٤٩(، ورجحه يف األعراب أيضاً )٥٦٤ -٤/٥٦٣(معا�ي القرآن  )٤(
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ابـن    ه كـل أمـر يقتضـي اجتمـاعهم ، وإىل هـذا العمـوم ذهـب        يـدخل فيـ   چڀ  ڀچ سعيد ألن قول ا تعـاىل 
 .)٢( أمر من طاعة ا عام: ، قال ابن عباس وغريه عباس 

 ٣  . )٣( مجــيعهم مــن حــرب حضــرت أو صــالة اجتمــع هلــا أو تشــاور يف أمــر �ــزلأمــر جيمــع علــى : قــال الطــربي 

   ا حيتـاج إىل اجلماعـة فيـه حنـو احلـرب وشـبهها      أن ا عزوجل أمر املؤمنني إذا كـا�وا مـع �بيـه فيمـ    وذكر الزجاج 
 . )٥(هذا القول مجهور املفسرين  وعلى،  )٤( مما حيتاج إىل اجلمع فيه مل يذهبوا حتى يستأذ�وه

 ٦ . )٧( القول بالعموم أوىل وأرفع وأحسن وأعلى، وتُعقب بأن  )٦(ار ابن العربي أ�ه يف احلرب خاصة اخت و

  :ح الـــــرتجـــــــــــيــــ

************************** 
 ) .١٨/٢٢٣(روح املعا�ي  )١(
 ) .٦/٢٣٠(الدر : ، وينظر ) ٨/٢٦٥٣(حول ، أخرجه ابن أبي حامت ل مك، وبه قا) ١٨/١٧٥(لطربي أخرجه ا )٢(
 ،) ١٨/١٧٥(جامع البيان  )٣(
 .)١/٣٠(، وتذكرة األريب ) ٨/٥٣(لسان العرب : ، وينظر ) ٤/٥٥(وإعرابه معا�ي القرآن  )٤(
ــر   )٥( ــمرقندي : ينظـ ــوجيز  ،) ٥/٢٠٠(، واجلصـــاص ) ٢/٥٢٦(السـ ــيط ) ٢/٧٧٢(الواحـــدي يف الـ ) ٣/٣٣١(، ويف الوسـ
ــمعا�ي   ــوي ) ٣/٥٥٣(والســ ــري ) ٤/١٢٧(، والبغــ ــة  ) ٣/٢٦٤(، والزخمشــ ــن عطيــ ــوزي  )١١/٣٣٠(، وابــ ــن اجلــ ، وابــ
، وابـــن كـــثري ) ٦/٥٧٦(، وأبـــو حيـــان ) ٣/١٥٥(، والنســـفي ) ٢/١٣٢(، والبيضـــاوي ) ٢٤/٣٤(، والـــرازي ) ٦/٦٧( 
 ، ) ٤/٦٧(، والشوكا�ي ) ٦/١٩٦(د ، وأبو السعو) ٣/٣١٨( 
 )٤٢٩،  ٣/٤٢٨(أحكام القرآن  )٦(

 .وغريها ). ٥/٤٥١(، والسعدي ) ١٨/٢٢٣(األلوسي : ينظر ، و) ١٢/٣٢١(تعقبه القرطيب  )٧(
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وإذا تأملت أقوال املفسرين من السلف واملتأخرين رأيت أن األ�سـب للمقـام ، واألليـق بالسـياق ، القـول بعمـوم       
اآلية يف كل أمر جامع ، من حرب ، وصالة ، وكل أمر جامع يدعو إىل اجتمـاع املسـلمني ، وأمـا قـول مـن قـال       

 ٣ .ل هي يف الصالة خاصة ، مثله كذلك ففيه �ظر كما تقدم بيا�ه ، وقول من قاهي يف احلرب خاصة ، 

وظاهر اآلية إمنا يقتضي أن يستأذن أمري اإلمرة ، الذي هو يف مقعد النبوة ، فإ�ـه رمبـا كـان لـه     : قال ابن عطية 
رأي يف حبس ذلك الرجل ألمر من أمور الدين ، فأما إمام الصالة فقط فليس ذلك إليه ، أل�ه وكيل على جزء 

، وهذا يوافق ما ذكـره النحـاس يف آخـر كالمـه أن االسـتئذان مـن       )١(هو يف مقعد النبوة من أجزاء الدين للذي  ٦ 

 .إمام الصالة للخروج ليس بالزم إذا كان هناك ضرورة كوضوء وحنوه 
 .وعليه فالقول بالعموم هو األقوى واأل�سب ، وا أعلم  

 ٩ . ]٦٣/النور[ چچ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇڍ  ڍٹ ٹ چ

************************** 
 ) .١١/٣٣٠(احملرر الوجيز  )١(
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 . هنا الرسول  دعاءعنى ذكر اخلالف يف م: مسألة 
 يف رفق ولني : قال جماهد  ":قال النحاس رمحه ا ١(وال تقولوا يا حممد بتجهم ، قولوا يا رسول ا(. 

 ٣ .)٢( أمروا أن يفخموه ويشرفوه: وقال قتادة 

 .)٣(فاحذروها،  جبةمودعوة الرسول عليكم : ويروى عن ابن عباس كان يقول 
ال تتعرضـوا ملـا   : أي ، والذي بعده هني عـن خمالفتـه    ألن الذي قبله،  الم متصاللكون الك، وهذا قول حسن 

 ٦ .)٤( " وال جتعلوا دعاءه كدعاء غريه من الناس، يسخطه فيدعو عليكم فتهلكوا 

  :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 
 : ذكر أهل التفسري يف معنى هذه اآلية أقوالً 

، واحتج لـه بالسـياق فمـا    ن الدعاء هنا مبعنى الدعوة عليكم ، وإليه ذهب النحاس قول ابن عباس أ:  األول ٩ 

ــه     ــه يف النــهي عــن خمالفت ــا بعــده كل ــه وم ــه أخــذه مــن الطــربي     قبل  ، واألوىل اتصــال الكــالم ببعضــه ، وكأ�
ــال  واختصــره  ــإن الطــربي ق ــه    : ، ف ــذي قال ــل ال ــأويلني يف ذلــك بالصــواب عنــدي التأوي ــا اوأوىل الت ــن عب    ، س ب

هني من ا املؤمنني أن يأتوا مـن اال�صـراف عنـه        چچ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇڍ  ڍچ: قوله  وذلك أن الذي قبلُ ١٢ 

فالـذي بينـهما بـأن    ،  بغـري إذ�ـه عنـه    والـذي بعـده وعيـد للمنصـرفني     ، يف األمر الذي جيمع مجيعهم ما يكرهـه  

************************** 
 ).٨/٢٦٥٥(وابن أبي حامت من طرق ، ) ١٨/١٧٧(أخرجه الطربي  )١(
 ).٨/٢٦٥٥(، وابن أبي حامت بلفظ مقارب ) ١٨/١٧٧(، ومن طريقه الطربي ) ٣/٦٦(الرزاق أخرجه عبد  )٢(

 ).٨/٢٦٥٥(، وابن أبي حامت ) ١٨/١٧٧(أخرجه الطربي  )٣(
 ) .٥٦٦ -٤/٥٦٥(معا�ي القرآن  )٤(
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يكـون أمـرا هلـم مبـا مل جيـر لـه ذكـر مـن             ن أن يضطره إىل الدعاء عليهم أشبه من أ ههلم سخط يكون حتذيراً
 . )١(تعظيمه وتوقريه بالقول والدعاء

 ٣ .)٢(ال يوافقه لفظ اآلية وهذا املعنى وإن كان صحيحاً ، فقد رده بعض املفسرين بأن 

ــا�ي ــدعوا رســول ا  :  والث ــني ،     ال ت ــق ول ــتجهم وغلظــة ، ولكــن برف ــة    ب ــروه ، وهــي رواي ــوه ووق    وعظم
 . )٤(جماهد وسعيد بن جبري واحلسن وقتادة ومالك وزيد بن أسلم به قال ، و)٣(سبن عبااعن  أخرى 

 ٦   وهذا القـول أ�سـب بالسـياق ، وهـو ظـاهر القـرآن ، وقـد دلـت عليـه أكثـر مـن آيـة مـن القـرآن الكـريم ، منـها                 

  ہ   ہ   ۀ  ۀ   ٹ  ٹ     ڻ        ڻچ    ، وقوله جل وعـال  ] ١٠٤/البقرة[ چڭڭ ۇۇ ڭ  ڭچ قوله تعاىل

ــه ] ٢/احلجــرات[ چڭ   ڭ ڭ ۓ  ۓ  ڭ  ے هے ہہهه ه   �  �  �  ���  �  �چإىل قول

والكالم معه وعنـده كمـا أمـروا               فهذا كله من باب األدب يف خماطبة النيب  ، ] ٤/احلجرات[چ� ٩ 

  .)٥(، وبه قال أكثر املفسرين  بتقديم الصدقة قبل مناجاته

************************** 
 ) .٤/١٢٨(، والبغوي ) ١٨/١٧٨(جامع البيان  )١(
 ) .٣/٧٢(، وابن جزئ ) ١١/٣٣٠(احملرر الوجيز  )٢(

 . )٦/٢٣٠(الدر املنثور  )٣(
 .) ٣/٣١٨( ابن كثري، ) ٤/١٢٨(، والبغوي ) ٨/٢٦٥٥(تفسري ابن أبي حامت  :ينظر  )٤(

ــوجيز ) ٢/٥٢٧(، والســمرقندي ) ٤/٥٥(، والزجــاج ) ٢٦٥(، وابــن قتيبــة ) ٢/٢٦٢(اختــاره الفــراء  )٥( ، والواحــدي يف ال
 وابن ، ) ١٢/٣٢٢(والقرطيب ، ) ١١/٣٣٠(وابن عطية  ،) ٣/٥٥٤(، والسمعا�ي ) ٣/٣٣١(، والوسيط  )٢/٧٧٢( 
 ) .٢٥٢،  ٥/٢٥١(، والشنقيطي ) ٥/٤٥٢(، والسعدي ) ٤٦٩(، واجلاللني ، ) ٣/٣١٨(كثري  
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   ، فــال تتفرقــوا عنــه إال بإذ�ــه ، دعاكم فــإىل اجتمــاعكم عنــده ألمر حتــاج رســول ا إذا ا:  القــول الثالــث
    ، واختــاره ورجــوعكم عــن امــع بغــري إذن الــداعي  ، وال تقيســوا دعــاءه إيــاكم علــى دعــاء بعضــكم بعضــا  

 ٣ .)١(بعض املفسرين 

   ردت بــه روايــة عــن ابــن    وبعــض ،  كمــا يفعــل بعضــكم مــع    ال ترفعــوا أصــواتكم عنــد مناداتــه     :الرابــع 
 .مفادمها واحد، واستشهدوا له باآليات الواردة يف القول الثا�ي ، وهو يرجع إليه ، و )٢(عباس

ضوا إلسخاطه فيصـيبكم دعـاؤه ،   عظموه ووقروه ، وال تتعر: إىل أ�ه ميكن القول باملعنيني أي وذهب البعض  ٦ 

 .)٣(الحتمال اللفظ هلما، هو على األمرين مجيعا ف
   :لـــــرتجـــــــــــيــــح ا

 ٩   عــن مناداتــه بامســه يف غايــة املناســبة هلــذه اآليــة ، ووجــه   والنــهى  ،األمــر بتفخيمــه وتــوقريه والــراجح أن 

يف شـأ�ه ، فمـن بـاب أوىل أن يكـون األمـر بطاعتـه ولـزوم أمـره يف عـدم           مذلك أهنم إذا أمروا هبذا وغُلظ عليه
ا النـهي عـن خمالفـة أمـره والتسـلل دون إذ�ـه ، فكأ�ـه تنبيـه         ا يدعوهم إليـه ، وكـذ  وشهود م، مفارقته إال بإذن 

 ١٢   هو وا عمــا، فمــن بــاب أوىل أن تنــهلتزامــه علــيكم ا إذا هنيــتم عمــا ترو�ــه يســرياً : ، أي بــاألد�ى علــى األعلــى 

 .أشد وأكرب خطراً إن خالفتموه 

************************** 
ــري   )١( ــاره الزخمشــ ــرازي ، )٣/٢٦٤(اختــ ــاوي ) ٢٥/٣٥(والــ ــفي )٢/١٣٣(، والبيضــ ــعود  ، و)٣/١٥٦(، والنســ ــو الســ أبــ
 ).٣/٧٣(، وقواه ابن جزئ )١٨/٣٠٩(، وابن عاشور ) ٥/٤٥٢(لسعدي ، وا) ١٨/٢٢٥(، واأللوسي ) ٦/١٩٨( 
 ) . ٦/٢٣٠(الدر . ها لعبد الغين بن سعيد وأبي �عيم يف تفسرييهما بسأوردها السيوطي و� )٢(
 ).٣/٢٧٦(بدائع التفسري البن القيم : ، وينظر ) ٥/٢٠٠(ذكره اجلصاص يف أحكام القرآن  )٣(
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 . ]٦٣/النور[ چڈ  ژ  ژڌ  ڎ  ڎ  ڈٹ ٹ چ
 .چژچوال يف معنى ذكر األق: مسألة 

 ٣ .)١( أي خالفاً: قال جماهد  ":قال النحاس رمحه ا 

 .عنه  دتأي ح، لذت من فالن : كما تقول ،  حياداً: وقيل 
 .)٢(تنحيت عنه يف سرتة : ولذت من فالن ، يف سرتة  }لواذا{:وقيل 

 ٦ .)٣("چک  کڑ  ک    ک  چوقول جماهد يدل عليه  ،وهذه األقوال متقاربة : قال أبو جعفر 

  :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 
، وذكـره يف اإلعـراب ،   ) خالفـاً ( ومـال إىل قـول جماهـد أن معنـاه     } لواذا{ذكر النحاس رمحه ا القول يف 

، وكأ�ـه االختيـار الـذي ارتضـاه يف آخـر       )٤("وحقيقته أن بعضهم يلوذ ببعض ، أي يسترت به لئال يـرى : " وقال  ٩ 

 . ، ألن اإلعراب بعد املعا�ي  األمر
 .)٥("كان يسترت بعضهم ببعض فيقومون :" قال الضحاك 

************************** 
 ) .٦/٢٣٢(، وينظر الدر ) ٨/٢٦٥٦(وابن أبي حامت  ،) ١٨/١٧٨(أخرجه الطربي  )١(
 ، ) ٦/٩٦(زاد املسري : ، وينظر ) ٤٥٦)(لوذ ( ، واملفردات )  ٨٨٩) ( لوذ ( العني  )٢(
 ).٤/٥٦٦(معا�ي القرآن  )٣(
 ).٤/٤٥٦(إعراب القرآن  )٤(
 ).١٨/١٧٨(أخرجه الطربي  )٥(
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وهـو األقـرب واألوىل يف    )١("إذا استرت به ، أي يسـترتون ، فيلتجئـون بغريهـم ، فيمضـون واحـداً بعـد واحـد        
وخرجـوا ، فقـد    تفسري اآلية ، وأما قـول جماهـد فتفسـري بـالالزم مـن اللفـظ ، ألهنـم إذا اسـترت بعضـهم بـبعض          

 ٣ .  خالفوا أمره  

  ينســلون عــن اجلماعــة يف  : وهــو أن يلــوذ هــذا بــذاك وذاك هبــذا يعــين   ، املــالوذة : واللــواذ : قــال الزخمشــري 
كـان بعضـهم يلـوذ     : وقيـل ، لـواذا حـال أي مالوذيـن    و، ل املـالوذة واسـتتار بعضـهم بـبعض     على سبي، اخلفية 

ــتأذن   ــل إذا اسـ ــه  ، بالرجـ ــأذن لـ ــه   في، فيـ ــه معـ ــؤذن لـ ــذي مل يـ ــق الـ ــل    )٢( نطلـ ــل أهـ ــول جـ ــذا القـ ــى هـ  ٦    ، وعلـ

 . )٣(التفسري
 .)٤(ومعنى لواذاً هاهنا اخلالف ، أي خيالفون خالفاً : وقول جماهد اختاره الزجاج ، فقال 

 ٩   :الـــــرتجـــــــــــيــــح 

اسـتتاراً حتـى ال يـراهم أحـد ،     خفيـة و ) لـواذا  ( والقول قول النحاس يف إعرابه ، وهو قول اجلمهور أن معنـى  
 گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  چويبينه قوله تعاىل عن املنافقني أيضاً 

************************** 
 ).٤٥٦) (لوذ(املفردات  )١(
 ) .٣/٢٦٥(الكشاف  )٢(
ــر  )٣( ــل : ينظ ــراء ) ٢/٤٢٨(مقات ــة  ) ٢/٢٦٢(، والف ــن قتيب ، والواحــدي يف الوســيط  ) ١٨/١٧٨(، والطــربي ) ٢٦٥(، واب
، ) ٢٤/٣٥(، والــــــــرازي ) ٦/٦٩(، وابــــــــن اجلــــــــوزي ) ٤/١٢٨(، والبغــــــــوي ) ٣/٥٥٤(، والســـــــمعا�ي  ) ٣/٣٣١( 
ــرطيب   ــاوي ) ١٢/٣٢٢(والقـــ ــفي ) ٢/١٣٣(، والبيضـــ ــا ) ٣/١٥٦(، والنســـ ــو حيـــ ــثري  ) ٦/٥٧٧(ن ، وأبـــ ــن كـــ ، وابـــ
 ).١٨/٣١٠(، وابن عاشور ) ٥/٤٥٣(، والسعدي ) ١٢/٢٤٢(، والقامسي ) ٣/٣١٨( 
 ) .٣/٧٣(، وابن جزئ ) ١١/٣٣١(، ومال إليه ابن عطية ) ٤/٥٦(معا�ي القرآن وإعرابه  )٤(
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وأن ،  فهــو ظــاهر جــداً يف بيــان  حقيقــة أمــرهم       ،)١(] ١٢٧/التوبــة[ چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه  ٹں  ڻ      ڻ  ٹ
، وهـو معنـى قـول      ة واسـتتار فقـد خـالفوا أمـره     وإذا تسـللوا يف خفيـ  املقصود من هذه اآليـة  االسـتتار والتخفـي ،     

 ٣ .جماهد رمحه ا 

************************** 
كـان يثقـل علـيهم احلـديث يف      ، وأخـرج ابـن أبـي حـامت عـن مقاتـل بـن حيـان أن املنـافقني         ) ١١/٧٥(تفسري الطـربي  : ينظر  )١(
ــد          ــحاب حممــــ ــبعض أصــــ ــوذون بــــ ــة ، ليلــــ ــديث اخلطبــــ ــين باحلــــ ــة ، ويعــــ ــوم اجلمعــــ ــن        يــــ ــوا مــــ ــى خيرجــــ حتــــ
 ).٨/٢٦٥٦...(املسجد  
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 ]٦٣/النور[چڑککککگگگگڳڳڳٹ ٹ چ
 .چککچزائدة يف قوله تعاىل ) عن ( الرد على أبي عبيدة يف زعمه أن : مسألة 

 ٣ .)١(خيالفون أمره : معناه  چڑککککچ :وزعم أبو عبيدة أن قوله  ":قال النحاس رمحه ا 

 : ر قال أبو جعف
زادان يـ  أي ال، ال يفعل هبما ذلك ) على (  و) عن ( ألن ، وسيبويه  )٢(وهذا القول خطأ على مذهب اخلليل

 ٦ : كما قال الشاعر ، خيالفون بعد ما أمر : واملعنى ، يف موضعها غري زائدة ) عن ( و، 

 .)٣(�ؤوم الضحى مل تنتطق عن تفضل
 ،  )٤( وهـذا مـذهب اخلليـل وسـيبويه    ، فخالفهـم عـن أمـره     ههنـا إن شـئت خالفهـم أن تـأمر    ) عن ( وحقيقة 

 ٩ . )٥( "]٥٠/الكهف[ چہ  ہ ہهچ  : كذا قاال يف قوله جل وعز

  :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 
 ، )عن ( زائدة ، وأن املعنى خيالفون أمره ، على حذف ) عن ( إن : ذكر النحاس قول أبي عبيدة 

************************** 
 ).٢/٦٩(جماز القرآن  )١(

 ).هـ ١٧٠(اخلليل بن أمحد الفراهيدي ، األزدي ، من أئمة اللغة ، وواضع علم العروض ، مات سنة  )٢(
 ).١/٥٥٧(، بغية الوعاة ) ١/٣٧٦(، إ�باه الرواة ) ٤٥(�زهة األلباء   

 ) .١٧(البيت المرئ القيس ، وهو يف ديوا�ه  )٣(

 .، ومل أقف عليه يف الكتاب لسيبويه ) ٧٤٣) (فسق ( ينظر العني  )٤(
 ) .٥٦٧ -٤/٥٦٦(معا�ي القرآن  )٥(
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 .)١(لى باهبا ، وال يصح القول بزيادهتا ، وضعفه غري واحد من أهل التفسريع) عن ( وتعقبه بأن 
كـان املطـر عـن ريـح ، أي بعـد ريـح ،       : يقع خالفهم بعد أمـره ، كمـا يقـال    : ومجهور املفسرين على أن املعنى 

 ٣ .ومعناه الصدود منهم واإلعراض عن أمره بعد أن يأمرهم ، دخلت عن لتضمن املخالفة معنى اإلعراض

فليحذر الذين يلـوذون عـن أمـره    : ألن معنى الكالم ) عن ( وأدخلت  چڑککککچوقوله : " قال الطربي 
 )٣( )"عـن  ( ، فخالف يتعدى بنفسه ، لكن ملا ضُمن معنى صد وأَعرض عـدي بــــ  )٢( ويدبرون عنه معرضني

 ٦ .)٥( ، وقال البعض بقول أبي عبيدة)٤(، وهذا قول عامة املفسرين

   :ـــــــــيــــح الـــــرتجــ
عن أمره ، أي بعد أمـره ،  : متمكنة يف باهبا ، سواء قيل ) عن ( والراجح أن قول النحاس هو الصواب ، ألن 

 ٩ . خيالفون ، أي يصدون أو يعرضون ، فاملعنيان مرتبطان ، وا أعلم : أو قيل 

************************** 
 ) .٣/٧٣(�ص على ضعفه ابن جزئ يف التسهيل  )١(
 ) .١٨/١٧٨(جامع البيان  )٢(
 ).٦/٥٧٨(قاله أبو حيان يف البحر  )٣(
، والزخمشـــــري ) ٣/٣٣١(، والواحـــــدي يف الوســـــيط ) ٢/٥٢٧(، والســـــمرقندي ) ٢/٤٢٨(تفســـــري مقاتـــــل : ينظـــــر  )٤(
ــة  ) ٣/٢٦٥(  ــن عطيـــ ــرازي ) ١١/٣٣١(، وابـــ ــرطيب ) ٢٤/٣٦(، والـــ ــاوي ) ١٢/٣٢٣(، والقـــ ، ) ٢/١٣٣(، والبيضـــ
ــان  ، وأبو ) ٣/٧٣(، وابن جزئ ) ٣/١٥٧(والنسفي   ــثري  ) ٦/٥٧٨(حيـــ ــن كـــ ــني ) ٣/٣١٨(، وابـــ ، ) ٤٦٩(، واجلاللـــ
ــعود    ــو الســـ ــوكا�ي ) ٦/١٩٨(وأبـــ ــي ) ٤/٦٨(، والشـــ ــامسي ) ١٨/٢٢٦(، واأللوســـ ــعدي ) ١٢/٢٤٣(، والقـــ ، والســـ
 ) . ١٨/٣١١(، وابن عاشور ) ٦/٢٥٢(، والشنقيطي ) ٥/٤٥٣( 
 ) .٤/١٢٨(، والبغوي ) ٣/٥٥٤(، والسمعا�ي ) ٢/٧٧٢(، والواحدي ) ،  ٢٥١(املشكل قاله ابن قتيبة يف تأويل  )٥(
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 سورة الفرقان 
 . ]١٢/الفرقان[ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پٹ ٹ  چ

 ٣ . چپ  پ  چ قوله تعاىل ذكر األقوال يف السماع يف : ألة مس

 قيل يف معنى هذا قوالن  ": قال النحاس رمحه ا: 
ې  چواستشهد صـاحب هـذا القـول بقولـه عـز وجـل       ، )١(مسعوا ملن فيها من املعذبني تغيظا وزفرياً: أحدمها 

 ٦ .]١٠٦/ هود[ چ�ې  ې  

 . ]٨/امللك[چهہ  ہ   ه  ه چ :تعاىل  كما قال ، عليهم  ظاًأن املعنى مسعوا هلا تغي: والقول اآلخر 
 مسعـوا هلـا صـوت   :  والتقـدير ، ومل يقـل مسعـوا فيهـا وال منـها      }مسعـوا هلـا  {:أل�ه قـال  ، والقول الثا�ي أوىل 

 ٩ .)٢(" تغيظ

  :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 
 : ذكر النحاس رمحه ا قولني يف هذه اآلية 

مسعوا ملن فيها من املعذبني تغيظاً وزفرياً ، وقد حكاه ابـن قتيبـة عـن بعضـهم ، واستشـهدوا لـه بقـول         : األول ١٢ 

وال حجــة هلــم فيــه ، ألن ســياق آيــات ســورة هــود حــديث عــن  ، ] ١٠٦/هــود[ چ�ې  ې  ې  چا تعــاىل 
پ  چ بقولـه          أصحاب النار وما توعدهم ا فيها مـن العـذاب ، وهـذه اآليـة منـه ، وهـو مـردود أيضـاً        

************************** 
 .) ١٣/٨(تبعاً للنحاسالقرطيب ومل ينسبه ، وسيأتي يف الدراسة ، و) ٢٦٦(ابن قتيبة حكاه  )١(
 ) .١٢ -٥/١١(معا�ي القرآن  )٢(
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، وهذا القول عـدول عـن الظـاهر بغـري موجـب ، وسـياق اآليـات يـرده           )١(ومل يقل مسعوا فيها وال منها،  چپ
ــه        ــن قولـ ــار ، مـ ــن النـ ــديث عـ ــه حـ ــا كلـ ــا هنـ ــاً، فمـ  چی  �  �       �  �  ���   �چأيضـ

 ٣ .)٢(ا جعل هلا هذا اإلدراك  وما بعدها ، ، وال ما�ع من محل الكالم على ظاهره ، وأن] ١١/الفرقان[

 .)٣(إن الزبا�ية تتغيظ وتزفر غضباً على الكفار: ومثله يف الضعف ما جوزه الزخمشري من أن املعنى 
 ما يزعمه كثري مـن املفسـرين وغريهـم مـن املنتسـبني للعلـم مـن أن النـار ال تبصـر          و:" قال الشنقيطي رمحه ا 

 ٦   ول عـ كلـه باطـل وال م  ، أو أن الـذي يفعـل ذلـك خز�تـها    ، كلـه مـن قبيـل اـاز     وأن ذلـك  ، وال تتكلم وال تغتاظ 

وقـد أمجـع مـن يعتـد بـه مـن أهـل        ، واحلـق هـو مـا ذكر�ـا     ، عليه ملخالفته �صوص الوحي الصحيحة بال مستند
  على أن النصوص من الكتاب والسـنة ال جيـوز صـرفها عـن ظاهرهـا إال لـدليل جيـب الرجـوع إليـه كمـا           ، العلم 

 ٩ .)٤( هو معلوم يف حمله

مسعـوا تغيظـاً ، أي علـى احلقيقـة ، فهـي تتغـيظ فيسـمع صـوت هـذا التغـيظ ، وهـذا هــو            أن املعنـى   :الثـا�ي  
، ويشـهد لـه   ]٨،  ٧/امللـك [ چه  هہ  ہ  *ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ چظاهر السياق ، ودليله قوله تعاىل 

وتزفـر زفـرة ال   ، إىل الشـعري       هق إليه النـار شـهوق البغلـة    فتش ، وإن الرجل ليجر إىل النار"قول ابن عباس  ١٢ 

************************** 
 ).٢/٢٦٦(تفسري الغريب البن قتيبة : ينظر  )١(
 .) ٤/٧٥(الشوكا�ي  )٢(
 .ومل ينسباه إليه  )٦/٢٠٦(، وأبو السعود ) ٢/١٣٦(، وذكره البيضاوي ) ٣/٢٧٢(الكشاف  )٣(
 ) .١٨/٢٤٣(، وينظر مناقشة األقوال والتعليق عليها عند األلوسي ) ٦/٢٨٩(أضواء البيان  )٤(
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ال يبقـى ملـك وال �ـيب إال خـر ترعـد      ، إن جهـنم تزفـر زفـرة    :" ، وعـن عبيـد بـن عمـري     " يبقى أحد إال خاف
  .)١( أسالك اليوم إال �فسي   إ�ي ال ، أي رب : فيقول ، حتى إن إبراهيم ليجثو على ركبتيه ، فرائصه 

ــل  : "  قــال الطــربي  ــال قائ  ٣      معنــى ذلــك : قيــل  !؟وكيــف قيــل مسعــوا هلــا تغيظــا والتغــيظ ال يســمع   : فــإن ق

ــاع يف أن  ، جيــب إجــراؤه علــى الظــاهر  " ، و)٢(" ا صــوت التغــيظ مــن التلــهب والتوقــد  مسعــوا هلــ ــه ال امتن    أل�
 .)٣(، وهذا قول مجاهري املفسرين على الكفار مغتاظةً ة رائيةًيحتكون النار

 ٦ :ــــرتجـــــــــــيــــح الـ

ــيظ ، وأن            ــر ا أهنــا تتغ ــار وشــدة عــذاهبا ، وقــد ذك ــن الن ــول اجلمهــور ، وأن اآليــات ختــرب ع     والصــواب ق
صــوت تغيظهــا يســمع ، وهــذا مــا دل عليــه ظــاهر الســياق ، وشــهد لــه القــرآن يف موضــع آخــر ، وال موجــب 

 ٩ . اجلمهور سلفاً وخلفاً ، وا أعلم لصرف اللفظ عن ظاهره بغري دليل ، فالقول ما قاله 

 ].٢٧/الفرقان[چڻ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڱ ڱڱ  ڳ  ڳڳچ ٹ ٹ 

************************** 
 ،) ٦/٢٣٩(الدر ، و)٨/٢٦٦٨(، وابن أبي حامت ) ١٨/١٨٧(، والطربي من طريقه ) ٣/٦٧(عبد الرزاق : ينظر  )١(
 ).٣/٣٢٣(ابن كثري إسناد رواية ابن عباس  وصحح  
 ) .١٨/١٨٧(جامع البيان  )٢(
، وابـــن أبـــي زمـــنني ) ٤/٥٩(، والزجـــاج ) ٢٦٦(، وابـــن قتيبـــة ) ٢/٢٦٣(، والفـــراء ) ٢/٤٣٢(تفســـري مقاتـــل : ينظـــر  )٣(
 ،) ٤/١٠(الســـمعا�ي ، و) ٣/٣٣٥( ، والوســـيط) ٢/٧٧٢(، والواحـــدي يف الـــوجيز  ) ٧/١٢٥(، والـــثعليب ) ٣/٢٥٥( 
) ١٣/٧(، والقــرطيب  ) ٢٤/٤٩(، والــرازي  ) ٦/٧٥(، وابــن اجلــوزي   ) ١٢/١٠(، وابــن عطيــة   ) ٣/٢٧٢(والزخمشــري  
ــثري  ) ٣/١٦٠(، والنســفي ) ٢/١٣٦(والبيضــاوي   ــن ك ) ٦/٢٨٩(، والشــنقيطي ) ٤/٧٥(، والشــوكا�ي ) ٣/٣٢٣(، واب
 ).١٨/٢٤٣( واأللوسي  
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 .يف بيان املراد بالظامل هنا ، أهو خاص أم عام ؟ : مسألة 
 ـ      : قال سعيد بـن املسـيب    ":قال النحاس رمحه افبلـغ  ، ألميـة بـن خلـف     د�اًكـان عقبـة بـن أبـي معـيط خ  
ــاه ، لــى أن يســلم أميــة أن عقبــة عــزم ع  ــه ، فأت  ٣     ، وجهــي مــن وجهــك حــرام إن مل تكفــر مبحمــد  : فقــال ل

ــل الشــقي   ــز   ، ففع ــأ�زل ا جــل وع ٹ  ۀ   ۀ    ہ     ہ  *ڻ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڱ ڱڱ  ڳ  ڳڳچف

    ].٢٨، ٢٧/الفرقان[ چہ
ڭ   ڭ  ڭ  چج لصــــاحب هــــذا القــــول بــــأن بعــــده  واحــــتُ ،)١(فــــالن هــــو الشــــيطان : وقــــال أبــــو رجــــاء  ٦ 

 ].٢٩/الفرقان[چڭ
 ٠هو الذي عليه أهل التفسري  والقول األول

 ٩   : ويف روايــة مقســم  ، �ــزل يف عقبــة و أميــةعــن ابــن عبــاس أن هــذا ، ســم قْعــن م، )٢(روى عثمــان اجلــزري 

  �عــم بكفــرك : فقــال ؟ أأقتــل دوهنــم : فقــال ، بقتلــه  فأمــا عقبــة فكــان يف األســارى يــوم بــدر فــأمر الــنيب  
 فقتلـه  وأمـا أميـة بـن خلـف     ، فقـام علـي بـن أبـي طالـب فقتلـه       ، النـار  : فقال ؟ من للصبية : فقال  ،وعتوك 

 ١٢ .)٣( إن شاء ا، أ�ا أقتله : فقال  ، فبلغ ذلك النيب ،  وا ألقتلن حممداً: وكان قال ،  النيب 

************************** 
 .)٨/٢٦٨٦(أبي حامت  أخرجه ابن )١(
   ٠عثمان بن عمرو بن ساج القرشي اجلزري ، موىل بين أمية ، فيه ضعف  )٢(
 ٠) ٦٦٧(، التقريب ) ١٩/٤٦٧(، هتذيب الكمال ) ٨/٤٤٩(الثقات  
 .و أُبي بن خلف ، وينظر الطربي والدر يف التعليق التايل ه  لذي قتله النيب الصواب أن ا )٣(
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    ا صــنعت طعامــا فــأبي إمنــ: فقــال عقبــة ، أصــبأت : قــال أميــة لعقبــة ، عــن جماهــد ، وقــال ابــن أبــي جنــيح 
 .  )١(حممد أن يأكل منه حتى أشهد له بالرسالة 
 ٣  فيجـوز أن يكـون �سـب    ، بـإغواء الشـيطان وتزيينـه     ألن هـذا كـان  ، والذي قال أبو رجاء لـيس بنـاقض هلـذا    

 .)٢("إليه على هذا
  :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

أن الظـامل الـذي �زلـت فيـه هـذه اآليـة هـو عقبـة بـن أبـي            هم ملشهور عنداذكر النحاس قولني ألهل التفسري ، و ٦ 

ه هـو اآلخـر منـهما، ويف بعـض الروايـات أهنـا �زلـت يف أبـي بـن          الـذي أضـل   وأن فال�اً، أو أبي بن خلف معيط 
ــة علــى  ، خلــف ، وأن خليلــه عقبــة ، وقــد قــال خبصــوص هــذا الســبب مجاعــة مــن املفســرين      فقصــروا اآلي

 ٩ .  )٣(سببها

  ه ، أبـي معـيط وخليلـ    بـنِ  هب أكثر أهل التفسري إىل أن اآلية عامـة يف كـل ظـامل ، وإن كـان �زوهلـا يف عقبـةَ      وذ
   ، وذكـر الزخمشـري    فإن ذلـك ال يعـين عـدم مشـول حكمهـا لغريمهـا، فـالعربة بعمـوم اللفـظ ال خبصـوص السـبب           

 ١٢ .)٤( جنس فيتناول عقبة وغريهوجيوز أن تكون لل،  عقبة خاصة ريادفالالم جيوز أن تكون للعهد أن 

************************** 
) ٣/٦٨(تفســري عبــد الـــرزاق   : وينظــر  القصــة وردت مــن طــرق وبألفــاظ خمتلفـــة ومؤداهــا واحــد،        الروايــات يف هــذه   )١(
 .) ١/١٦٣(، ولباب النقول ) ٢٥٣ - ٦/٢٥١(الدر ، و)٢٦٨٥ -٢٦٨٣/ ٨(أبي حامت  ، وابن) ١٩/٨(والطربي  
 ) .٤/٦٥(، وهذا القول األخري أخذه من الزجاج ) ٢٣ -٥/٢١(معا�ي القرآن  )٢(
 ) .٣/٧٧(، وابن جزئ )٤/١٣٤(والبغوي ، ) ٤/١٦(، والسمعا�ي ) ٢/٥٣٥(دي لسمرقنامنهم  )٣(
 .) ٣/٢٨٠(الكشاف  )٤(
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ــزول، أوىل مــن التخصــيص بصــورة واحــدة  العموم فــ   ال ينــايف أن يكــون املــراد هــو  ، خاصــة  يف واقعــةاآليــة  و�
ــ العمـــوم    وذلـــك ال حيصـــل إالَّ، املقصـــود زجـــر الكـــل عـــن الظلـــم  ، فوغريهـــا دخل فيـــه تلـــك الصـــورة ، فتـ
 ٣ . )١(مبالعمو

 خيـالف عمـوم اآليـة يف كـل ظـامل ، ألن مـا يقـع مـن شـرك وفتنـة  إمنـا كـان             إ�ه الشـيطان ، ال : وقول أبي رجاء 
 .بسبب الشيطان ، فال ما�ع من �سبته إليه ، وسواء يف ذلك شياطني اإل�س وشياطني واجلن 

 ٦ :الـــــرتجـــــــــــيــــح 

ان لـه وجـه ، ولكـن    علـى الشـيط  ) فـالن  ( والراجح أن اآلية عامة يف كل ظامل كما قال اجلمهـور ، ومحـل لفـظ    
            األوىل أن يكــــون املــــراد بالظــــامل العمــــوم يف  كــــل ظــــامل ، والعــــربة بعمــــوم األلفــــاظ ال خبصــــوص األســــباب ، 

 ٩ . وا أعلم 

************************** 
) ٢/١٣٩(، والبيضـــاوي ) ١٣/٢٥(، والقـــرطيب ) ٢٤/٦٦(، والـــرازي ) ١٩/٧(، والطـــربي ) ٤/٦٥(الزجـــاج  : ينظـــر  )١(
ــفي   ــثري  ) ٣/١٦٤(والنســـ ــن كـــ ــعود  ) ٣/٣٢٩(، وابـــ ــو الســـ ــوكا�ي ، و) ٦/٢١٤(، وأبـــ ــنقيطي ) ٤/٨٤(الشـــ ، والشـــ
 .وغريها ) ١٩/١١(، وابن عاشور ) ٦/٣١٣( 
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 ].٤٣/الفرقان[ چ�  �  �  �  �    �  �  �   �چ  ٹ ٹ 
 .ذكر قول املفسرين يف هذه اآلية : مسألة 

 ٣ . )١( ال يهوى شيئا إال اتبعه: حلسن قال ا " :قال النحاس رمحه ا 

 . )٢( فإذا رأى حجرا أحسن منه أخذه وترك األول ، كان أحدهم يعبد احلجر : وقال غريه
 .)٣( "فقد صار له مبنزلة اإلله، يتبع هواه ويؤثره : أي ، قول احلسن يف هذا قول جامع : قال أبو جعفر 

 ٦  :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

وردت الروايـات عـن ابـن عبـاس رضـي ا عنـهما موافقـة        ذكر النحاس رمحه ا قـولني يف هـذه اآليـة ، وقـد     
  ، وهـي املوافقـة ملـا ذكـره النحـاس عـن احلسـن ،        )٤("  ال يهـوى شـيئا إال تبعـه   "  :قـال  ف للقولني يف هذه اآليـة ، 

 ٩ . قال قتادة أيضاً وبه

 . )٥(وقال غريه : حاس بقوله والرواية األخرى عنه هي اليت ذكرها الن
فمــن : ثالثــة أقــوال ، فقــال ] ٢٣/اجلاثيــة [ چٱ  ٻ  ٻ   ٻ      ٻ  چ تفســري قولــه تعــاىل وذكــر النحــاس يف 

 ١٢ الكافر اختذ دينه بغري هدى من ا جل : قال ، عن ابن عباس ، ها ما رواه علي بن أبي طلحة لجأَ

************************** 
   ) .٦/٢٦٠(الدر املنثور : ، وينظر ) ٨/٢٧٠٠(عن احلسن وقتادة أخرجه ابن أبي حامت  )١(

 ) .٨/٢٧٠٠(أخرج ابن حامت عن ابن عباس حنو هذا القول من طريقني  )٢(

 ) .٥/٢٩(معا�ي القرآن  )٣(

 ) ٦/٢٦٠(ا السيوطي يف الدر ذكره )٤(
، ولبـاب النقـول   ) ٦/٢٦٠(، والـدر ) ٨/٢٧٠٠(ابـن أبـي حـامت    : وبه قال سعيد بن جـبري وأبـو رجـاء العطـاردي  ، ينظـر       )٥(
 )١/١٩٠( . 
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 .جبري  وابنِ احلسنِ ، وساق بعده قولَ )١( وعز وال برهان
    بغــري هــدى مــن ا " فقولــه  ويفهــم مــن قــول ابــن عبــاس رضــي ا عنــهما أن الكــافر جعــل دينــه تبعــا هلــواه ،

 ٣ .يعين باهلوى ، فيكون موافقا للمذكورعن احلسن واملفهوم من رواية ابن جبري "  جل وعز وال برهان 

  ، )٣( "جعــل هــواه مطاعــا فصــار كاإللــه" ، ومعنــاه  )٢( فكــان معبــوده وإهلــه مــا يــتخريه لنفســه : ل الطــربي قــا
 أن " تـؤدي إىل مـاذكره صـاحب األضـواء مـن       امـن االخـتالف إال أهنـ    هذه األقوال وإن كان يف لفظهـا شـيء  و

 ٦     هــو أن يكــون مجيــع أفعــال املكلــف مطابقــة ملــا  ، أن الواجــب الــذي يلــزم العمــل بــه كــالم أهــل العلــم يرجــع إىل 

     فــإذا كا�ــت مجيــع أفعالــه تابعــة ملــا يهــواه فقــد صــرف مجيــع مــا يســتحقه عليــه    ، وعــال  جــل أمــره بــه معبــوده
، وعلـى هـذا عامـة    ) ٤(هـواه يف غايـة الوضـوح     هلـه وإذن فكو�ـه اختـذ إ  ، والطاعـة إىل هـواه    العبـادة  خالقه من
 ٩ .)٥(املفسرين

 :الـــــرتجـــــــــــيــــح 
 إذا أجري على الرتتيب : ن محله عليه ، ويف هذا قال ابن عاشور والراجح أن كال من القولني له وجه ميك

************************** 
 . ) ٥/١٣٢(ن إعراب القرآ )١(

 ) .١٩/١٧(جامع البيان  )٢(
 ) .١٢/٢٦(احملرر الوجيز : ينظر  )٣(
 ) . ٦/٣٣٠(أضواء البيان  )٤(
، ) ٤/٢١(، والسمعا�ي ) ٣/٣٤١(، والواحدي ) ٤/٦٩(، والزجاج ) ٢٦٩(، وابن قتيبة ) ٢/٢٦٨(الفراء : ينظر  )٥(
، ) ٢/١٤٢(، والبيضاوي ) ١٣/٣٥(، والقرطيب ) ٢٤/٧٥(، والرازي ) ٦/٩٢(، وابن اجلوزي ) ٤/١٣٧(والبغوي  
 . )١٩/٢٣(واأللوسي ، ) ٤/٩٠( ، والشوكا�ي) ٣/٣٣٢(، وابن كثري ) ١٤/٣٢٤(وابن تيمية  
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جعل إهله الشيء الذي يهوى عبادته ، أي ما حيب أن يكون إهلا له ، أي رد الشهوة ال ألن إهله : كان معناه 
لـه يف  من اختذ هواه قدوة : ، وإذا أجري على اعتبار تقديم املفعول الثا�ي ، كان املعنى ...مستحق لإلهلية 

، فكأن إهله هواه ، وهذا املعنى أمشل يف الذم ، أل�ه يشمل عبادهتم األصنام ويشمل غري ذلك مـن  ..أعماله  ٣ 

 .  )١(املنكرات والفواحش من أفعاهلم 
************************** 

 ) .١٩/٣٥(التحرير والتنوير  )١(
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 ].٤٦/الفرقان[ چڄ  ڄ  ڃڃ  ڃٹ ٹ  چ
 . چڃ  ڃچقوله تعاىل بيان يف : مسألة 

 عن عبد العز، روى سفيان  ":قال النحاس رمحه ا٣ . )٢(أي خفيا:  چڃچ عن جماهد )١( يعفَيز بن ر 

 .)٣(سريعا: وقال الضحاك 
 .)٤( هو ما تقبضه الشمس من الظل: چڃ  ڃ چ وإبراهيم التيمي  وقال أبو مالك
وصـف ا جـل وعـز لطفـه وقدرتـه      : قول جماهـد أوىل يف العربيـة وأشـبه بـاملعنى ملـا �ـذكره       : قال أبو جعفر  ٦ 

كمـا قـال      الشمس أي ما بني طلوع الفجر إىل طلوع ، ]٤٥/الفرقان [ چٹ     ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹچ : فقال
قـال سـبحا�ه     ثـم  ،  )٥(]٣٠/الواقعـة [ چک  کچه لـك يف قولـه جـل وعـز يف وصـفه اجلنـة       نتُيوب، أهل التفسري

ــاه ألن   : أي   چڄ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ چ، أي دائمــا كمــا يف اجلنــة   ، چڤ    ڤ  ڤ  ڤچ ــه وعلــى معن ــدل علي ت ٩ 

وقيل دالة على ا عـز  ، على الربد                   فيدل النور على الظلمة واحلر ، الشيء يدل على ضده 

************************** 
 ٠) هـ١٣٠(ن رفَيع األسدي ، املكي الطائفي ، �زيل الكوفة ، ثقة ، مات سنة عبد العزيز ب )١(
 ٠) ٦١٢(، التقريب ) ١٨/١٣٤(، هتذيب الكمال ) ٥/٣٨١(اجلرح  
ــي، ) ١٩/٢٠(ه الطــربي مــن هــذا الطريــق  أخرجــ )٢( ــن أب ــدر ، و) ٨/٢٧٠٣(حــامت  واب ــن جــريج ) ٦/٢٦١(ال ــه قــال اب   ، وب
 ) .٨/٢٧٠٣(، والسدي ، عند ابن أبي حامت ) ١٩/٢٠(أيضاً ، أخرجه الطربي  
 ) .٦/٢٦٠(الدر . )٨/٢٧٠٣(وابن أبي حامت ، ) ١٩/٢٠(جه الطربي ابن عباس أخرقال به و )٣(
 ) .٦/٢٦١(الدر ، وذكره السيوطي يف ) ٨/٢٧٠٣(أخرجه ابن أبي حامت عن أبي مالك  )٤(
 .القرآن وقف عند تفسري األحقاف املطبوع من معا�ي  )٥(
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كلمـا قـبض جـزء    ، بضـا خفيـا   قإذا غابت الشمس قـبض الظـل   : أي     چڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃچ ، وجل 
 .فهذا قول جماهد    وليس يزول دفعة واحدة ، منه جعل مكا�ه جزء من الظلمة 

 ٣    چڃچويـذهبان إىل أن معنـى   ، ثم قبضنا الظـل مبجـيء الشـمس   : وإبراهيم التيمي أن املعنى  ول أبي مالكوق

 . سهال علينا
 .)١( "وقوله أيضا أمجع للمعنى، عد األول يدل على أن الثا�ي ب) ثم ( ألن ، وقول جماهد أوىل 

 ٦  :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

    ، ورجـح قـول جماهـد علـى مـا سـواه ، وعنـد النظـر يظهـر          " يسـريا  " ملفسـرين يف معنـى   ذكر النحـاس أقـوال ا  
         شـعر بـه   أن قول جماهد أقرب إىل املعنى من حيث واقـع احلـال ، فـإن قـبض الظـل كمـا هـو مشـاهد ال يكـاد ي

 ٩   الكـالم إذ   فمعنـى  ":ر ، وهـو السـهل اهلـني ، ثـم قـال      سـ يـل مـن الي  عوذكر الطربي عـن ابـن جـريج أن اليسـري فَ    

ــا روي عــن     ــذلك يتوجــه مل ــك ك ــان ذل ــاس وجماهــد   ا ك ــن عب ــد تكــون بســرعة     ، ب ــك ق ــبض ذل     ألن ســهولة ق
جـزء منـه يقبضـه     ويعقـب كـلَ  ، وإمنا يقبض ذلك الظل قبضـا خفيـا شـيئا بعـد شـيء      : إىل أن يقول  -وخفاء
١٢ . )٢("  من الظالم جزء 

 . موافق ملا ذكره النحاس عن جماهد  وهذا
 أي ال يشعر به ، ال أن معناه السرعة " سريعاً " قول ابن عباس رضي ا عنهما يظهر أن معنى والذي 

************************** 
 ) .٣٣ -٥/٣١(معا�ي القرآن  )١(
 ) .١٩/٢٠(جامع البيان  )٢(
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     :الســمرقندي ويوضــحه قــول  ، )١(املقابلــة للــبطء ، ألن قــبض الظــل ال تظهــر فيــه أي ســرعة بالنســبة للنــاظر   
يـدري  فـال َ ، خفيـا  يعـين   يسـرياً : يقـال  و: _إىل أن قـال   _ بعـد شـيء   شـيئاً ،  وإمنا يقبض ا ذلك الظل قبضا خفيـاً "

 ٣ .، وا أعلم  )٢("؟وكيف يصري، يصري  ى�َّأحد أَ

 : الـــــرتجـــــــــــيــــح 
   يف اس ، فـإن ا تعـاىل يقـبض الظـل    أن قول جماهـد رمحـه ا أقـرب األقـوال وأوالهـا كمـا قـال النحـ        والراجح 

ــك مــن حكمــة ا وعظــيم صــنعه ،     يســر وخفــاء ، شــيئا بعــد شــيء ، ال يكــاد النــاظ       ٦        ر يفطــن لــه ، وذل

 .وا أعلم 
************************** 

  ).٨/٢٧٠٣" (، أو على مهل ء  قليال ، فمعناه جزء بعد جزقليال" :أيوب بن موسى قال أخرج ابن أبي حامت عن  )١(
) ٤/٢٣(، والســـمعا�ي ) ٤/٧٠(، والزجـــاج ) ٢٦٩(، وابـــن قتيبـــة ) ٢/٢٦٨(الفـــراء : ، وينظـــر ) ٢/٥٤٠(حبـــر العلـــوم  )٢(
ــوزي  ) ١٢/٢٧(، وابـــــن عطيـــــة  ) ٣/٢٨٨(الزخمشـــــري   ، والقـــــرطيب ) ١/٣٠(، ويف التـــــذكرة ) ٦:٩٣(، وابـــــن اجلـــ
ــ) ٣/٢٩٦(، وابـــن القـــيم يف البـــدائع ) ٣/٧٩(، وابـــن جـــزئ ) ١٣/٣٨(   )٤/٩٣(، والشـــوكا�ي ) ٣/٣٣٢(ن كـــثري ، وابـ
 .وغريها  
 
 
 
 
 
 
 



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ].٥٤/الفرقان[ چ�  �  �  ��  �   �  �  �  �  �   �  �ٹ ٹ  چ 
 . ن عند أهل التفسري واللغةتَاخلَبيان معنى الصهر و: مسألة 

 ٣ : وقد اختلف يف الفرق بني اخلنت والصهر  ":رمحه ا النحاس قال 

     واألصــهار جيمــع هــذا، مثــل أبــي املــرأة وأخيهــا وعمهــا  األختــان كــل شــيء مــن قبــل املــرأة:  فقــال األصــمعي
 . صاهر فالن إىل بين فالن وأصهر إليهم : يقال ، كله 

 ٦ ٠ والصهر زوج ابنة الرجل وأخوه وأبوه وعمه، األختان أبو املرأة وأخوها وعمها : وقال ابن األعرابي 

أختــان الرجــل أزواج بناتــه وأخواتــه وعماتــه  :  )١(يــة أبــي ســليمان اجلوزجــا�ييف روا  وقــال حممــد بــن احلســن
 ٠صهاره كل ذي رحم حمرم من زوجته أو، وخاالته وكل ذي حمرم منه 

 ٩  وأن يكـون مـن قبلـهما مجيعـا     ، األوىل يف هـذا أن يكـون القـول يف األصـهار مـا قـال األصـمعي        : قال أبو جعفر 

 .فكل واحد منهما قد خلط صاحبه ، ه صهرت الشيء أي خلطت: أل�ه يقال 
 :واألوىل يف األختان ما قاله حممد بن احلسن جلهتني 

 ١٢  )٣(عن حممد،  )٢(سيطعن يزيد بن عبد ا بن قُ، روى حممد بن إسحق ، احلديث املرفوع : أحدمها 

************************** 
 .كان صدوقاً: سليمان اجلوزجا�ي ، موسى بن سليمان احلنفي ، صاحب أبي يوسف وحممد ، قال أبو حامت أبو  )١(
 ) .١٠/١٩٤(، سري إعالم النبالء ) ٣/٣٦٢(، األ�ساب ) ٨/١٤٥(اجلرح والتعديل  
 ) . هـ ١٢٢( بن أسامة الليثي ، املد�ي األعرج ، ثقة ، مات سنة  –مصغر  –عبد ا بن قُسيط يزيد بن  )٢(
 ) .١٠٧٨(، التقريب ) ٣٢/١٧٧(، هتذيب الكمال ) ٥/٥٤٣( 
 .حممد بن أسامة بن زيد بن حارثة ، املد�ي ، ثقة ، مات قبل املائة  )٣(
 ).٨٢٤(، التقريب ) ٢٤/٣٩٣(، هتذيب الكمال ) ٧/٢٠٥(اجلرح والتعديل  
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  وأ�ـت  ، بـو ولـدي   ين وأتَأمـا أ�ـت يـا علـي فخـَ      (: قـال رسـول ا   : قـال   )١( عن أبيه، بن أسامة بن زيد ا
 . نتَفهذا يدل على أن زوج البنت خ )٢() مين وأ�ا منك

 ٣ فهـو أوىل ، وقطـع املـرأة عـن أهلـها     ، فـالزوج قـد ا�قطـع عـن أهلـه      ،  ه إذا قطعهنتَأ�ه يقال خ: واجلهة األخرى 

 .)٣(" سمالهبذا ا
  :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

الخـتالط النـاس    ومسيـت املنـاكح صـهراً   ، لصـهر مـن صـهرت الشـىء إذا خلطتـه      اشـتقاق ا ذكر أهل اللغة أن  ٦ 

 .)٥(الرجل زوج ابنته ، واخلنت الصهر نتَخَ، وأما اخلَتَن ف)٤(هبا
 .)٦( أي قرابة النكاح:  وصهراً، ي قرابة النسب أ:  �سباً: قال ابن قتيبة 

 ٩ .)٧(  وأهل بيت املرأة أصهار، ان تَخأَ لوأهل بيت الرج، األصهار أهل بيت املرأة أن  ويف لسان العرب

************************** 
 ) .هـ ٥٤( ، وابن حبِه ، مات سنة  بن حارثة بن شراحيل ، الكليب ، حب رسول ا  أسامة بن زيد )١(
 ) .١/٤٩(، واإلصابة ) ١/٧٩(،أسد الغابة ) ١/١٧٠(االستيعاب  

ــند  )٢( ــربى ح  ) ٥/٢٠٤(ح  رواه أمحـــد يف املسـ ــائي يف الكـ ــه املقدســـي يف     )٥/١٤٨(، والنسـ ــد اخرجـ ــق أمحـ ــن طريـ ، ومـ
 . إسناده حسن : وقال  )١٣٦٩(ديث املختارة ح األحا 
 ) .٢٣١) (خنت ( ، وينظر العني ) ٤١ -٥/٣٩(معا�ي القرآن  )٣(
 ) .٤/٧٢(الزجاج ، و )٢/٢٧٠(الفراء : ينظر  )٤(

 .) خنت( لسان العرب مادة  )٥(

 .)٢٦٩(غريب القرآن تفسري  )٦(
 ) .٤٩٠و ٢٨٧(املفردات للراغب : ينظر و، )٤/٤٧١(لسان العرب  )٧(
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   هر الصـ معـاً ، ف ا كـان مـن قبـل الرجـل واملـرأة      قـول األصـمعي أل�ـه يشـمل مـ     رجح النحاس يف معنـى األصـهار   و
 .يعين اخللط 

 ٣ . )٢(واختاره مجع من املفسرين ،  )١(والصهر جيمعهما لفظاً واشتقاقاً: قال ابن العربي 

ــاهر هبــن ، وهــو حنــو قــول    " صــهراً " أن معنــى  وذهــب بعــض املفســرين  إىل  صــاً ي      أي ذوات صــهر ، أي إ�اث
 .  )٣(]٣٩/القيامة [ چه  ے   ے  ۓ    ۓچ ا تعاىل 

 ٦ . وهذا القول األخري فيه اقتصار على بعض ما يشمله إطالق لفظ الصهر، والقول األول أمشل وأظهر 

ــه حم    ــان مــا قال ــار النحــاس يف معنــى األخت ، .. مــدبن احلســن أهنــم أزواج البنــات واألخــوات والعمــات   واخت
   استشـهد لـه باحلـديث املتقـدم ، وباللغـة فـإن اخلَـتْن معنـاه القطـع ، والرجـل واملـرأة كـل منـهما يقطـع صـاحبه                و

 ٩ .)٤(عن أهله ، مبعنى أ�ه يستغين هبا وتستغين به عن أهليهما

 : الـــــرتجـــــــــــيــــح 
 .وا أعلم يف املعنيني ظاهر بين، بينه احلديث املذكور ، ودلت عليه اللغة ، اس وما ذهب إليه النح

************************** 
 ) .٣/٤٤٧(أحكام القرآن  )١(
والبغـــــــــــــوي ،  )١٢/٣١(عطيـــــــــــــة  ابن ، و)٣/٤٤٧(، وابن العربي )٤/٢٦(السمعا�ي ، و) ٤/١٥١(املاوردي : ينظر  )٢(
 .)٦/٦١٤(، وأبو حيان ) ٣/٨٠(، وابن جزئ ) ٤/١٤٠( 
ــري   )٣( ــه الزخمشـ ــال بـ ــرازي ، و) ٣/٢٩٣(قـ ــاوي ) ٢٤/٨٨(الـ ــف) ٢/١٤٥(، والبيضـ ــعود  ) ٣/١٧١(ي ، والنسـ ــو السـ ، وأبـ
 ) .١٩/٥٥(، وابن عاشور ) ٦/٣٤٠(، وقرره الشنقيطي يف األضواء واكتفى به عن غريه ) ٦/٢٢٦( 
 . وغريها ) ٤/٩٥( ، والشوكا�ي) ٣/٣٣٤(وابن كثري ، ) ١٣/٦٠(، والقرطيب ) ٦/٩٧(وينظر أيضاً ابن اجلوزي  

 ) .١٢/٣١(، واحملرر الوجيز ) ٥/٢١٢(أحكام القرآن  )٤(
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 ]٦٢/الفرقان[چے   ٹۀۀہہہہههههےچٹ ٹ 
 . چہچذكر أقوال املفسرين يف معنى : مسألة 

 ٣ .)١(وخيلف هذا هذا، أي خيلف هذا هذا : قال جماهد 

ــتْكا�ــت لــه يف الليــل عمــن �ســي شــيئا مــن التــذكر والشــكر بالنــهار  : وقــال احلســن  ومــن �ســيه بالليــل ،  )٢(ىب   
 .)٣( كا�ت له يف النهار عتبى

 ٦ .)٤(]١٦٤/البقرة[ چپ پپچ كما قال جل وعز ، خمتلفني : أي  چہچ :وقيل 

مشـتق مـن   ، كـل واحـد منـهما خيلـف صـاحبه      : واملعنـى  ، وأوىل هـذه األقـوال قـول جماهـد     : قال أبو جعفر 
 .)٥("خبري أو شر ال�اًومنه خلف فالن ف، اخللف 

 ٩  :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

   :ويقــال ، أي إذا ذهــب هــذا جــاء هــذا كا�ــه خيلفــه  ، خلفــة أي خيلــف هــذا مكــان هــذا : اخللفــة يف اللغــة 
 .)٦( ولو�اً خيالف أحدمها صاحبه وقتاً

************************** 
 ).٦/٢٧٠(الدر : ، وينظر ) ٨/٢٧١٩(وابن أبي حامت، )١٩/٣١(الطربي أخرج  )١(
 ) ١/٥٧٩(لسان العرب . أَي وقت طَلَبِ عتْبى، كأَ�ه أَراد وقت استغْفار،وقت اسـتعتابٍ : عتْبى  )٢(
الــدر ، و) ٨/٢٧١٩(ي حــامت ، وابــن أبــ)١٩/٣١(، ومــن طريقــه الطــربي ) ٣/٧١(أخرجــه عبــد الــرزاق عنــه بلفــظ آخــر  )٣(
 ).٨/٢٧١٩(، وابن أبي حامت )١٩/٣١(ي الطرب. ،وروي عن عمر وابن عباس وابن جبري وعكرمة حنو) ٦/٢٧١( 
 . سيأتي خترجيه يف الدراسة  )٤(
 ).٤٥ -٥/٤٤(معا�ي القرآن  )٥(
 ).١/٧٨(لصحاح ، وخمتار ا)٩/٨٦(لسان العرب ، )١٥٥(واملفردات ، ) ١/٢١٦(غريب القرآن  )٦(
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وايــة عــن جماهــد رمحــه ا بــالقولني ، ، وردت الر"خلفــة " فهــذان قــوالن ألهــل التفســري وأهــل اللغــة يف معنــى 
 . )١(وسعيد بن جبري، واحلسن ،  بن زيدافاألول املذكور هنا، وبه قال 

 ٣ . )٢(لكسائيوهو قول ابن عباس ، وقتادة ، وا، خيتلفان هذا أسود وهذا أبيض  : والثا�ي قال 

گ  گ   چ :  كقولـه سـبحا�ه  ،  وإىل القول األول ذهب عامة املفسرين ، وتشهد لـه آيـات مـن كتـاب ا تعـاىل     

وقوله سـبحا�ه   ]٣٣/إبراهيم [ چ�    �� ��چ:، وقوله تعاىل  ]٥٤/األعراف[ چگ     ڳ  ڳ   
 ٦ . ]٤٠/يس[ چ� �  �����چ

افتعـال مـن خلـوف كـل واحـد      هنـا  االخـتالف  أن ] ١٦٤/البقـرة  [ چپ پپچ  قد ذكـر الطـربي يف تفسـري   و 
 . )٣(أن كل واحد منهما خيلف مكان صاحبهاها معن، ف، واستشهد له بآية الفرقان منهما اآلخر

وذلـك إذا جـاء شـيء مكـان شـيء      ، خلف هذا من كذا خلفـة  : والعرب تقول : ويف تفسري آية الفرقان قال  ٩ 

 . )٥(وهو قول أكثر املفسرين . )٤( ذهب قبله
 .)١(مه الزجاج وغريهوأما ما ذكره احلسن من أن الليل عوض من النهار ، والنهار عوض من الليل ، فقد قد

************************** 
 ٠)٦/٢٧١(الدر ، و)٨/٢٧١٨(بي حامت ابن أ، و) ١٩/٣١(والطربي ، ) ٣/٧١(تفسري عبد الرزاق : ينظر  )١(
 ).٢٤/٩٣(، وقول الكسائي ذكره الرازي ) ٦/٢٧٠(الدر ، و)٨/٢٧١٨(، وابن أبي حامت ) ١٩/٣١(الطربي : ينظر )٢(

 ).٢/٧٨٣(، الواحدي )٣/٣٣٦(، ابن كثري )٤/١٤١( ، البغوي)٢/٥٤٤(السمرقندي و ، )٢/٦٣(جامع البيان  )٣(
 ) ١٩/٣١(جامع البيان  )٤(
ــر  )٥( ــراء : ينظــ ــة  ) ٢/٢٧١(الفــ ــن قتيبــ ــري ) ٢٧٠(، وابــ ــة  ، ) ٣/٢٩٦(، والزخمشــ ــن عطيــ ــرطيب ) ١٢/٣٦(وابــ ، والقــ
، وابـــن   ) ٦/٢٢٨(، أبـــو الســـعود  )٣/٨١(، وابـــن جـــزئ  ) ٣/١٧٣(، والنســـفي ) ٢/١٤٦(، والبيضـــاوي ) ١٣/٦٥( 
 ) . ١٩/٦٥(عاشور  
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 : الـــــرتجـــــــــــيــــح 
والراجح ما رجحه النحاس ، وأن املعنى خيلف أحدمها األخـر ، وقـول احلسـن داخـل فيـه ، أل�ـه إذا خلـف        

 ٣ .أحدمها اآلخر كان لإل�سان فسحة يف أن يعوض ما فاته من أحدمها يف اآلخر ، وا أعلم 

 ].٦٧/قانالفر[ چ� � ی  یي  ي��  ���چٹ ٹ 
************************** 

   ،)٦/٩٩(، زاد املســـري ) ٤/٢٩(الســـمعا�ي : ، وينظـــر ) ٢٤/٩٣(، وقـــال الـــرازي إ�ـــه أقـــرب  ) ٤/٧٥(معـــا�ي القـــرآن  )١(
 . )١٩/٤٢(روح املعا�ي  
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 .ام وقول أهل التفسري يف اإلسراف والتقتري والقَ: مسألة 
 ميسـكوا عـن حـق     مل  چی  یچ ،مل ينفقوا يف غري حـق   چ��چ :قال سفيان  ":رمحه ا قال النحاس 

)٣ ٠ )١ 

  قــال ، )٢( قــال حــدثين عمــران بــن أبــي عمــران،  بـيـــلغُأبــو علــي احلســن بــن مــا حــدثنا : وأحســن مــا قيــل 
 يف  )٥( ليـبــ احلالـرمحن   عـن أبـي عبـد   ، )٤(عمـرو بـن لبيـد   قـال حـدثين   ، )٣(ا خالد بن سليمان احلضرميحدثن

أ�فـق يف غـري طاعـة ا عـز وجـل فهـو         مـن  : قـال   چ� � ی  یي  ي��  ���چقوله جل وعـز   ٦ 

و القـوام  أ�فـق يف طاعـة ا عـز وجـل فهـ      ومـن  ،  ومن أمسك عن طاعة ا عز وجل فهو اإلقتار، اإلسراف 
)٦( . 

 ٩  :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

************************** 
 ).٨/٢٧٢٦(م وغريهوالنخعي  أخرج ابن أبي حامت عن سفيان ، عن األعمش حنوه ، وعن احلسن والزهري  )١(

 .خيطئ وخيالف : هو عمران بن هارون الرملي ، الصويف ، قال ابن حبان  )٢(
 ) .٤/٣٥١(، لسان امليزان ) ٨/٤٩٧(، ثقات ابن حبان ) ٦/٣٠٧(اجلرح والتعديل  

 ) . هـ ١٧٨( خالد بن سليمان احلضرمي ، أبو سليمان املصري  ، ثقة عابد ، مات سنة  )٣(
 ).٣٠٣(، التقريب ) ٨/٣٥٥(، هتذيب الكمال ) ٣/٣٦٥(اجلرح والتعديل  
 . عمر بن أبي لبيد ، ومل أظفر به هبذا االسم  ، وال يف ترمجة شيخه وال تلميذه" عمرو بن لبيد ، ويف اإلعراب  )٤(
لي ، ثقة ، مات بإفريقية ، سنة  )٥( بن يزيد املعافري ، أبو عبد الرمحن احلبـ هـ ١٠٠( هو عبد ا. ( 
 ) .٥٥٨(، التقريب  )١٦/٣١٦(، هتذيب الكمال ) ٦/٤٠٣(قات الطب 
 .، ومل  أقف على رواية احلبلي يف مظاهنا من كتب التفسري ) ٤/٤٧٥(، واإلعراب )٤٩، ٥/٤٨(معا�ي القرآن  )٦(
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،  )١(اإلسراف جتاوز احلد يف كل فعل يفعله اإل�سان وإن كـان ذلـك يف اإل�فـاق أشـهر    والسرف : قال أهل اللغة 
  .)٢(، والتضييق على العيال القرت تقليل النفقة : القرت أو اإلقتار و

هـم املؤمنـون ال   : قـال  احلبلي قال به غري واحد من السـلف ، منـهم ابـن عبـاس     وهذا القول الذي اختاره وذكره عن  ٣ 

 .)٣( وال يقرتون فيمنعون حقوق ا، يف معصية ا  نيسرفون فيقعو
ــال  و ــو أ�فقــت صــاعا يف        : عــن جماهــد ق ــان ســرفا ول ــا ك ــا يف طاعــة ا م ــي قبــيس ذهب ــو أ�فقــت مثــل أب      ل

 ٦ .)٤(معصية ا كان سرفا

 )٥(... مساك عن حق اإلقتار اإلوا، سراف النفقة يف معصية ا إلا: دة وقال قتا
اإل�فــاق يف  : والقَــوام  ،  منــع حــق ا تعــاىل :اإل�فــاق يف املعصــية ولــو قــل ، واإلقتــارهــو :  وعليــه فاإلســراف

 ٩ .)٦(الطاعة

وهـو اـاوزة يف النفقـة ،    ، إلسـراف  أن ا تعاىل مدحهم بالقصد بني الغلو والتقصري ، فالغلو ا: والقول الثا�ي 
 .التقصري عن الذي البد منه وهو ، والتقصري اإلقتار 

************************** 
 ) .١/٤٠٣(، التعاريف للمناوي ) ٩/١٤٨(، لسان العرب ) ١/٢٣٠(املفردات  )١(
 ) .١/٢١٨(، خمتار الصحاح ) ٥/٧٣(سان العرب ، ل)١/٣٩٢(املفردات  : ينظر )٢(
 ) .٦/٢٧٤(الدر املنثور : ، وينظر ) ١٩/٧٣(ابن جرير هأخرج )٣(

 ) . ١٩/٣٧(الطربي  )٤(
 ) . ٦/٢٧٥(الدر املنثور ، و) ٣٩ -١٩/٣٧(ينظر الطربي  )٥(
 . )٤/١٤٢(، والبغوي ) ٤/٣١(، والسمعا�ي ) ٢/٥٤٥(، والسمرقندي ) ٢/٢٧٢(الفراء : ينظر  )٦(
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 ، وبعـض املفسـرين   )١( ال ينفـق �فقـة يقـول النـاس قـد أسـرف      و، ال جيـيعهم وال يعـريهم   : قال إبـراهيم النخعـي    
 .)٢(جيعل هذا القولَ قولني 

 ٣ . ال شطط فيه ، وإىل هذا قصد السلف يف كالمهم  النفقة بالعدلِ واملعروف وسطاً : وام يعين والقَ

ــدح عبــاد           ــا�ي أقــرب منــه ، فســياق اآليــات جــاء يف م ــاه إال أن الث ــان صــحيحا يف معن ــول األول وإن ك    والق
ــرمحن  ــل حــال ، فاأل�ســب        ، ال ــى ك ــذمومون عل ــإهنم م ــن ينفــق يف املعصــية ويبخــل يف الطاعــة ، ف   ال يف ذم م

ــهم   : نــــى مبقصــــد اآليــــات أن يكــــون املع   ٦             إن مــــن وصــــف عبــــاد الــــرمحن أهنــــم ال جيــــاوزن احلــــد يف �فقتــ

ــه ،       ــد منـ ــدر الـــذي ال بـ ــن القـ ــة عـ ــرون يف النفقـ ــذلك ال يقصـ ــم كـ ــع ، وهـ ــة يف املتـ ــاح ومبالغـ ــعا يف املبـ             توسـ
ــى           ــذا املعنـــ ــيِّن هـــ ــدهنم ، ويبـــ ــو ديـــ ــط هـــ ــدل الوســـ ــل العـــ ــرج ، بـــ ــل وحـــ ــك خلـــ ــبب ذلـــ ــع بســـ                فيقـــ

ــه تعــاىل  ــه تعــاىل    ]٣٢/األعــراف[ چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤڤڤڤچقول ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چبعــد قول ٩ 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    چ  ، وقولُـــه تعـــاىل ]٣١/األعـــراف[ چٺ        ٺ  ٺ  ٺ  ڀپ     پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ

 . )٣(]٢٩/اإلسراء[چٿ  ٿ    ٿ   ٹ  ٹ

************************** 
وابـن أبـي   ، )١٩/٣٨(الطـربي  : ينظـر يف ذكـر أقـواهلم    ،  وبه قال يزيـد بـن أبـي حبيـب ووهيـب بـن الـورد مـوىل بـين خمـزوم           )١(
 .) ٦/٢٧٥(، والدر املنثور ) ٣/٣٣٨(ابن كثري ، و) ٢٧٢٨ -٨/٢٧٢٥(حامت  
 ).٢٤/٩٥(ري الكبري للرازي ، والتفس)٣/٤٥٢(أحكام القرآن البن العربي : كابن العربي والرازي ، ينظر  )٢(

  والتقــتري فيــهن خلــط الطاعــة واملعصــية باإلســراف  ذكــر ابــن عطيــة أن القــول األول ومــا يف معنــاه غــري مــرتبط باآليــة ، وأ    )٣(
التوســط ، ا قــل أو كثــر ، واملــراد هنــا �فقــة الطاعــات ، فــأَدب الشــرع فيهــا         �ظــر، فاإل�فــاق يف املعصــية حمظــور شــرع     
 ) .١٣/٧٣(وعنه القرطيب ) ١٢/٤٠(الوجيز احملرر . الثا�ي واستحسن القول  



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  وصـفهم بالقصـد الـذي    : ، وقـال الزخمشـري   )١(لـذي يفهـم بـه هـذا األمـر      وقد أشار الطربي وغريه إىل احلـد ا  
 .  )٣(، وقواه الرازي )٢(هو بني الغلو والتقصري 
، أن أظهر األقوال يف هذه اآلية الكرمية أن ا مدح عباده الصاحلني بتوسطهم يف إ�فـاقهم  وعليه ذكر الشنقيطي  ٣ 

وقال بعض ، يقرتون أي ال يضيقون فيبخلون بإ�فاق القدر الالزم  وال، فال جياوزون احلد باإلسراف يف اإل�فاق 
وهـذا املعنـى وإن كـان    ، واإلقتار منع احلق الواجب ، اإلسراف يف اآلية اإل�فاق يف احلرام والباطل : أهل العلم 

 ٦ .)٥(، وصحح ابن العربي كل األقوال )٤(فاألظهر يف اآلية هو القول األول ، حقا 

 : ــــيــــح الـــــرتجـــــــ
    والــراجح أن اآليــة جــاءت يف مــدح عبــاد الــرمحن ، وليســت يف ذم أهــل املعاصــي واإلســراف ، فوصــف ا
عباده بأهنم ينفقون �فقة عدالً وسطاً بني اإلسـراف والتقـتري ، وهـذا القـول يسـعفه سـياق اآليـات كلـها فهـو يف           ٩ 

 .وا أعلم، خالفاً للقول األول الذي اختاره النحاس ، )٦(هذا األمر
************************** 

 . )٤/٧٦(والزجاج  ،) ١٩/٣٩(جامع البيان  )١(
 ) .٢/١٤٧(وي ، وعنه البيضا)٣/٢٩٩(الكشاف  )٢(
 ) .٢٤/٩٥(التفسري الكبري  ) ٣(
 .) ٦/٣٥٢( أضواء البيان )٤(
 ) .٣/٤٥٢(أحكام القر آن  )٥(

ــثري  ابن و، )٦/١٠٢(زاد املسري ، و) ٥/٢١٣و  ٤/٢٠٧(اجلصاص : ينظر  )٦( ــوكا�ي) ٣/٣٣٨(كـــــــــ ، )٤/١٠١( ، الشـــــــــ
 ) .٧١،  ١٩/٧١(، وابن عاشور  )٥/٤٩٥(السعدي  
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 ] .٦٨/الفرقان[ چٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹچ  ٹ ٹ
 .ذكر أقوال املفسرين يف معنى اآلثام : مسألة 

 ٣ . )١( هو واد يف جهنم: قال جماهد  ":قال النحاس رمحه ا 

 .  أي جزاء ذلك: يقال لقي أثام ذلك : وقال أبو عمرو الشيبا�ي 
 . )٢(والعقوق له أثام                 :وأ�شد ، األثام جزاء العقوبة : وقال القتيب 

كمـا قـال   ، يلـق جـزاء األثـام    : وهـو قـول اخلليـل وسـيبويه أن املعنـى      ،  وأصح ما قيل يف هـذا  :قال أبو جعفر  ٦ 

 چٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦچ فقـال  ؛ األثـام   ن جـزاء يوبـ  ]٨٢/يوسف[چڱ  ڱ  چ سبحا�ه 

  : كما بني الشاعر يف قوله ]٦٩/الفرقان[
 ٩ .)٣(جاتأج و�اراً جزالً د حطباًـجت       �ا م بنا يف ديارِملْمتى تأتنا تُ

  :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 
 ، )٤(وبه قالت مجاعة إ�ه واد يف جهنم قول جماهداملتقدم  ، : ذكر املفسرون يف معناها أقواال منها 

************************** 
 ) . ٦/٢٧٧(الدر .  والفريابي وابن أبي شيبه وعبد بن محيد وابن املنذر، )١٩/٤٤(أخرجه الطربي  )١(

 ) .٢٧٠(تفسري غريب القرآن  )٢(
 : ومتامه ) ١٩/٤٠(الكنا�ي ، ذكره الطربي  والبيت لبلعاء بن قيس  

 . وق له أثام   ــــقـوقا والعـــــجزى ا ابن عروة حيث أمسى      عق
 .أي عقوبة  
 ) .٩/٩٠(، والبيت لعبيد ا بن احلر كما يف خزا�ة األدب ) ٥١ -٥/٥٠(معا�ي القرآن  )٣(
   وابن أبي حامت، )١٩/٤٤(، والطربي ) ٣/٧١(لرزاق عبد ا: ابن عمر وابن جبري وعكرمة وقتادة ، ينظر  )٤(
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: غـة العـرب العقـاب ، وبـه ورد التفسـري عـن ابـن عبـاس فقـال          أي عقوبـة ، فاألثـام يف ل   چٹ    ٹچ: وقيل 
 . )٣(الشر : ، وقال ابن زيد )٢(النكال : ، وقال قتادة  )١(األثام اجلزاء

وإىل هــذا املعنــى ذهــب أكثــر املفســرين ،  ،)٤(يلــق مــن عقــاب ا عقوبــة و�كــاال : وذكــر الطــربي أن املعنــى  ٣ 

  ، وذكـر ابـن كـثري أ�ـه األشـبه بظـاهر       )٦(و�قلـه أبـو حيـان عـن أهـل اللغـة        ، )٥(والعقوبـة  زاء اجلـ واآلثـام  : فقالوا 
 . )٧(اآلية 

 ٦    ، فظــاهر )٩(، علــى تقــدير مضــاف حمــذوف ، أطلــق اســم الشــيئ علــى جــزاءه  )٨(يلــق جــزاء اإلثــم : وقيــل 

    وبالتأمــل  اآليــة علــى هــذا القــول يــدل علــى أ�ــه يلــق األثــم حقيقــة ، والتقــدير يــدل علــى أ�ــه يلــق جــزاء األثــم ، 
************************** 

 ) .٦/٢٧٧(الدر ، و)٨/٢٧٣٠( 
 ) .٦/٢٧٧(الدر : ، وينظر ) ٨/٢٧٣٠(قاله السدي ، أخرجه ابن أبي حامت  )١(
 ) .٦/٢٧٧(الدر ، و) ٨/٢٧٣٠(وابن أبي حامت ،  )١٩/٤٥(والطربي ،  )٣/٧١( عبد الرزاق جهأخر )٢(

 ) .١٩/٤٥(الطربي  )٣(
 ) . ١٩/٤٠(جامع البيان  )٤(
ــه  )٥( ــال بــ ــراء قــ ــدة ) ٢/٢٧٣(الفــ ــو عبيــ ــة ) ٢/٨١(، وأبــ ــمرقندي ، و) ٢٧٠(، وابــــن قتيبــ ــدي )٢/٥٤٥(الســ ، والواحــ
ــري ، ، والزخم) ٢/٧٨٣(  ــة  ) ٣/٣٠٠(شـ ــن عطيـ ــرازي ) ٤٢، ١٢/٤١(، وابـ ــزئ ) ٢٤/٩٧(، والـ ــن جـ ، )٣/٨٢( ، وابـ
 .، وغريهم  )١٩/٤٨(واأللوسي  
 ) .١/٣٦(، تذكرة األريب ) ١/١٠(املفردات ) ١/٧١(، وينظر الغريب للسجستا�ي )٦/٦٢٤(يط البحر احمل )٦(
 ).٨/٤٩٣(، وينظر الفتح )٣/٣٣٩(تفسريه  )٧(
 . )٤/١٤٣(، وذكره البغوي عن ابن عباس ) ٣/٣٧٧(به السمعا�ي صدر  )٨(

 ).١٩/٧٤(، وابن عاشور ) ١٩/٤٨(، واأللوسي ) ٢٤/٩٧(ازي ينظر تفسري الر )٩(
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يظهر أن املعنى واحد باعتبار ما يؤول إليـه األمـر ، واحلمـل علـى الظـاهر أوىل مـن تقـدير حمـذوف ، وإطـالق          
ــة    ــام علــى العقوب ــه عامــة املفســرين ، وقــد استشــهد    ، يف لغــة العــرب  معــروف لفــظ األث ــا ذهــب إلي   يشــهد مل

 ٣ ارب املعنـى ، يبينـه  قـولُ ا تبـارك وتعـاىل      أصحاب القولني بالبيت املذكور يف أصـل املسـألة ، فـدل علـى تقـ     

إليـه النحـاس       ما ذهـب   فدل على أن قول اجلمهور أوىل ، خبالف] ٦٩/الفرقان[   چٹ  ڤ    ڤچبعد  
 .ومن وافقه 

 ٦ : الـــــرتجـــــــــــيــــح 

   ة و�كــاالً علــى فعلــه ،والــراجح قــول اجلمهــور ، واملعنــى أن مــن وقــع يف شــيئ ممــا حــذر ا منــه ، يلــق عقوبــ  
   وهذا مـا ورد بـه القـول عـن السـلف ، واحلمـل علـى الظـاهر أوىل مـن تقـدير حمـذوف ، وحتـى علـى التقـدير               

 ٩ .، وا أعلم  )١(فإن الكالم يرجع إىل املعنى �فسه ، وظاهر الكالم  أوىل وأشبه بنسق اآلية 

************************** 
 ) . ٣/٣٣٩(تفسري ابن كثري : ينظر  )١(
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 ].٧٠/الفرقان[چڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڇڃ  چ    چ  چ  چ   چ ٹ ٹ 
 .ذكر أقوال املفسرين يف تبديل السيئات حسنات : مسألة 

 ٣     ومـــن أحســـن مـــا قيـــل فيـــه أ�ـــه يكتـــب موضـــع كـــافر مـــؤمن ، وموضـــع عـــاص  ":قـــال النحـــاس رمحـــه ا 

 .)١("مطيع
  :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

 ٦ : ذكر أهل التفسري يف هذه اآلية قولني 

مـال السـيئة الـيت ارتكبوهـا مـن الشـرك والقتـل والفجـور وسـائر املعاصـي  أعمـاالً            يبدهلم باألعأن ا  :األول 
  حسنة من اإلميـان واإلحصـان وسـائر الطاعـات تكـون سـبباً يف تكفـري سـيئاهتم وحموهـا ، ورفعـة لـدرجاهتم            

 ٩ .فهو إبدال عمل بعمل ميحوه 

فحــوهلم إىل ، ا هبــم عــن ذلــك فرغــب ، هــم املؤمنــون كــا�وا قبــل إميــاهنم علــى الســيئات : قــال ابــن عبــاس 
هــم الــذين يتوبــون فيعملــون بالطاعــة :  ويف روايــة أخــرى قــال ،  احلســنات وأبــدهلم مكــان الســيئات حســنات

، وبـه قـال   بالشـرك إميا�ـا وبالقتـل إمسـاكا وبالز�ـا إحصـا�ا      : قـال  و ،  فيبدل ا سيئاهتم حسنات حني يتوبـون  ١٢ 

 .)٢(اراهتم سعيد بن جبري والضحاك على اختالف يف عب
التبـديل يف  : وهذا التبديل يكون يف الد�يا ، يف األعمال واألحوال ، وقـد �ـص عليـه احلسـن رمحـه ا ، فقـال       

 ١٥ أبدهلم ا بالعمل السيئ العمل الصاحل ، وابدهلم بالشرك إخالصاً ، وأبدهلم بالفجور إحصا�اً  الد�يا ،

************************** 
 ) .٤/٤٧٧(إعراب القرآن  )١(

 ) .٢٨٢ -٢٧٩(، والدر ) ٢٧٣٤،  ٨/٢٧٣٣(، وابن أبي حامت ) ٤٧،  ١٩/٤٦(الطربي : ينظر  )٢(
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 .)١(، وبالكفر إميا�اً وإسالماً 
 }فأولئـك يبـدل ا سـيئاهتم   {وأوىل التأويلني بالصـواب يف ذلـك تأويـل مـن تأولـه      : " الطربي قال أبو جعفر 

وعلـل ذلـك   "  مـن األعمـال إىل مـا يرضـى     بنقلـهم عمـا يسـخطه اُ   ، أعماهلم يف الشرك حسنات يف اإلسـالم   ٣ 

قـد   نٍيويـل عـ  وغـري جـائز حت  ، ألن األعمال السـيئة قـد كا�ـت مضـت علـى مـا كا�ـت عليـه مـن القـبح           " بقوله 
 ــه    مضــت بصــفة ــت علي ــا كا� ــن صــفتها يف حــال أخــرى      ، إىل خــالف م ــه م ــت علي ــا كا� ــا عم      ،إال بتغيريه

ــلَفُ فيجــب إن ــذلك أن ي  ع ــك ك ــان شــركاً    شــركُ صــريذل ــذي ك ــاً   الكــافر ال ــه إميا� ــة   يف الكفــر بعين  ٦    يــوم القيام

 .)٣(، واختارته مجاعة )٢(وله ذو حجاوذلك ما ال يق،  ومعاصيه كلها بأعياهنا طاعةً، باإلسالم 
ــا�ي  ــاهلم ،        :والث ــدل ا مكــان الســيئات حســنات يف صــحائف أعم ــأن يب ــديل يكــون يف اآلخــرة ، ب أن التب

، إ�ـي ألعلـم آخـر أهـل اجلنـة دخـوال اجلنـة         (:  قـال رسـول ا   : واستشهد هوالء حبديث أبي ذر ، قـال   ٩ 

وارفعـوا عنـه   ، اعرضوا عليه صغار ذ�وبه : فيقال ، ه يوم القيامة رجل يؤتى ب،  وآخر أهل النار خروجا منها
         وعملــت يــوم كــذا    ، عملــت يــوم كــذا وكــذا كــذا وكــذا      : فيقــال  ، فتعــرض عليــه صــغار ذ�وبــه     ،كبارهــا

 ١٢ فيقول رب قد عملت أشياء ال ، فإن لك مكان كل سيئة حسنة : فيقال له ،  ...وكذا كذا وكذا 

************************** 
 ) .٨/٢٧٣٤(أخرجه ابن أبي حامت  )١(
 ) .١٩/٤٧(جامع البيان  )٢(
ــل    )٣( ــار مقاتــ ــو اختيــ ــ) ٢/٢٤٤(وهــ ــمرقندي ) ٤/٧٦(اج ، والزجــ ــنني   ) ٢/٥٤٦(، والســ ــي زمــ ــن أبــ ، ) ٣/٢٦٨(، وابــ
، ) ١٣/٧٧(، والقـــرطيب ) ٢/٤٣٢(، والعـــز ) ٢٤/٩٨(، والـــرازي ) ١٢/٤٢(، وابـــن عطيـــة  ) ٣/٣٠٠(والزخمشـــري  
ــاوي   ــفي ) ٢/١٤٧(والبيضــــ ــان  ) ٣/١٧٦(، والنســــ ــو حيــــ ــوكا�ي ) ٦/٦٢٥(، وأبــــ ــعدي ) ٤/١٠٣(، والشــــ ، والســــ
 ) .١٩/٧٦(اشور ، وابن ع) ٥/٤٩٦( 
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 .)١() ضحك حتى بدت �واجذه د رأيت رسول ا فلق، أراها ها هنا 
،  ال قــول ألحــد مــع قــول رســول ا : وإىل مضــمون هــذا احلــديث ذهبــت مجاعــة مــن املفســرين ، وقــالوا 

فالتبديل على ظاهره يف احلسنات والسـيئات ، وهلـم آثـار اخـرى  تـدل علـى أن التبـديل يكـون  يـوم القيامـة ،            ٣ 

 . )٢(وليس يف الد�يا 
 : ــرتجـــــــــــيــــح الـــ

ــا�ي صــحيحاً أيضــاً ، لكــن األول أوفــق       ــان القــول الث ــذي ظهــر يل بعــدالتأمل أن القــول األول أوىل ، وإن ك  ٦ وال

      بســياق اآليــة وســباقها وحلاقهــا ، فــإن ا تعــاىل قــد ذكــر ذ�وبــاً توعــد مــن أتاهــا بالعقوبــة والنكــال ، ثــم              
ــد�يا ال يف اآلخــرة ، فأولئــك   اســتثنى  ســبحا�ه مــن تــاب وآمــن وعمــل       صــاحلاً ، وهــذه كلــها إمنــا تكــون يف ال

ــه ســبحا�ه       ــم أتبعهــا بقول ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      چ يبــدل ا ســيئاهتم الســابقة حســنات ويغفرهــا هلــم ، ث ٩ 

م ا ، فذكر التوبة قبل التبـديل وبعـده يـدل علـى أ�ـه يف األعمـال يف الـد�يا بـأن يبـدهل         ] ٧١/الفرقان[ چژ   ڑ
  چڇ  ڇ  ڇ   ڍچتعـاىل     بالعمل السيء السابق عمال صاحلاً ميحو به سيئاهتم ويغفرها ، وختْم اآلية بقولـه  

 ١٢ .فيه إملاح إىل هذا املعنى ، وا أعلم 

 أما احلديث فهو صحيح وداللته واضحة ، لكن االستدالل به على هذه القول يف اآلية فيه �ظر ، ألن 

************************** 
 .وغريمها ) ٥/١٥٥٧(، وأمحد ) ١٩٠(رواه مسلم يف ك اإلميان ح  )١(
) ٨/٢٧٣٤(أخرجــه ابــن أبــي حــامت عــن ســلمان الفارســي  ومعــاذ  وعلــي بــن احلســني ، ومكحــول ، رضــي ا عنــهم       )٢(
ــثعليب   حصــحو  ، والبغــوي ) ٤/٣٤( ، والســمعا�ي) ٣/٣٤٧(،  ومــال إليــه الواحــدي يف الوســيط   )٧/١٥٠(هــذا القــول ال
 ) .٦/١٠٧(، وابن اجلوزي ) ٤/١٤٤( 



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

    ه حسـنات يف هــذا احلـديث قــد عـذب ودخـل بذ�وبــه النـار ، وقــد ذكـر ابــن القـيم رمحــه        الـذي بـدلت ســيئات  
ــين أن االســتدالل بــه إمنــا      ــه علــى مــا يف االســتدالل باحلــديث مــن �ظــر ، وب قــويل املفســرين يف ذلــك ، و�َب ا    

لـه مـن أثـر ، وأثـره      وهـي أن الـذ�ب ال بـد   " يصح بعد متهيد قاعدة ، إذا عرفت عـرف لطـف االسـتدالل بـه      ٣ 

   يرتفــع بالتوبــة تــارة ، وباحلســنات املاحيــة تــارة ، وباملصــائب املكفــرة تــارة ، وبــدخول النــار ليــتخلص مــن أثــره  
 تـارة ، وكـذلك إذا اشـتد أثـره ، ومل تقـو تلـك األمـور علـى حمـوه ، فـال بـد إذا مـن دخـول النـار ، ألن اجلنـة ال                

لـها إال مـن طـاب مـن كـل وجـه ، فـإذا بقـي عليـه شـيء مـن خبـث             يكون فيهـا ذرة مـن اخلبيـث ، ، وال يدخ    ٦ 

 .الذ�وب أدخل كري االمتحان ، ليخلص ذهب إميا�ه من خبثه ، فيصلح حينئذ لدار املَلك 
إذا علـم هــذا فــزوال موجــب الــذ�ب وأثــره تــارة يكــون بالتوبــة النصــوح ، وهــي أقــوى األســباب ، وتــارة يكــون  

نار ، فـإذا تطهـر بالنـار ، وزال أثـر الوسـخ واخلبـث عنـه ، أعطـي مكـان كـل           باستيفاء احلق منه وتطهريه يف ال ٩ 

  ســيئة حســنة ، فــإذا تطهــر بالتوبــة النصــوح وزال عنــه هبــا أثــر وســخ الــذ�وب وخبثهــا ، كــان أوىل بــأن يعطــى  
    ، مكــان كــل ســيئة حســنة ، ألن إزالــة التوبــة هلــذا الوســخ واخلبــث أعظــم مــن إزالــة النــار ، وأحــب إىل ا   

 ١٢    ، وهـو أن التائـب قـد بــدل    ...وزالـة النـار بـدل منـها ، وهـي األصـل ، فهـي أوىل بالتبــدل ممـا بعـد الـدخول           

    ســيئة بندمــه عليهــا حســنة ، إذ هــو توبــة تلــك الســيئة ، والنــدم توبــة ، والتوبــة مــن كــل ذ�ــب حســنة ،      كــل 
ه مكـان كـل سـيئة حسـنة هبـذا      فصار كل ذ�ب عمله زائال بالتوبة اليت حلـت حملـه ، وهـي حسـنة ، فصـار لـ      

 ١٥ .)١(االعتبار

 .فالقول األول أوىل ، واالستدالل باحلديث له وجهه ، وال تعارض ، و أعلم 
************************** 

 ) .٣/٣١٣(بدائع التفسري باختصار  )١(
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 ]٧٧/الفرقان[چ���� � ��  �  ېېې ۉېٹ ٹچ
 .چ�  �چذكر أقوال املفسرين يف معنى : مسألة 

 ٣     دعــاؤهمــا يفعــل بكــم ربــي لــوال  أي : قــال ؛ عــن جماهــد ، ى ابــن أبــي جنــيح وور ":رمحــه ا النحــاس قــال 

 .)١(إياكم لتعبدوه وتطيعوه 
 چ�  �  �    �  �  �  �چ كمـــــا قـــــال جـــــل وعـــــز  ، وهـــــذا أحســـــن مـــــا قيـــــل يف اآليـــــة  

 ٦ ] .١٤٧/النساء[

 : وقول الشاعر ، )٢( وهو الثقل، من العبء  }يعبأ{وأصل 
 .)٣( بات يعبأه عروس عبرياً     كأن بصدره وجبا�بيه 

 ٩ . وزن لكم عند ربكم لوال أ�ه أراد أن يدعوكم إىل طاعتهأي  أي ،ضه على بعض أي جيعل بع

 .)٤( " أي لوال شرككم، املعنى ما يعبأ بعذابكم ربي لوال دعاؤكم غريه : وقال القتيب 
  :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

 ١٢ ن جماهد وابن قتيبة ، فقد قال ابن ذكر املفسرون من السلف يف معناه أقواال غري ما ذكره النحاس ع

************************** 
ــاكم  دعاؤه "  وفيهما) ٦/٢٨٦(الدر ، و)٨/٢٧٤٥( وابن أبي حامت، "دعاؤكم إياه " وفيه ) ١٩/٥٥(أخرجه الطربي  )١( " إيـ
 .املوافق ملا ذكره النحاس  
 .) ١/١١٨(ب ، ولسان العر) ١/٢٣٠(املفردات  )٢(
 ) .١/١١٨(، وينظر اللسان ) ١٩/٥٥(البيت ألبي زبيد الطائي ، ذكره الطربي يف تفسره  )٣(
 .وقد ذكره النحاس مبعناه ) ٤٣٨(تأويل مشكل القرآن ، وكالم ابن قتيبة يف ) ٥٧، ٥/٥٦(معا�ي القرآن  )٤(



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   أن تســألو�ي فــاغفر أي مــا خلقــتكم يل بكــم حاجــة إال :  ، وقيــل)١(لــوال إميــا�كم : عبــاس رضــي ا عنــهما 
 . )٢( عطيكمألكم وتسألو�ي ف

 ٣ :   )٣(؟ قـــــوالن أو إىل مفعوله؟ إىل فاعله هل هو مضاف  چ�  چواختلف املفسرون يف املصدر يف 

 : أ�ه مضاف إىل فاعله ، واملخاطبون يف اآلية داعون ال مدعوون ، وهلم يف املعنى ثالثة أقوال : األول  
ــوال    چ�  �چ  عنــىاملأن  :  األول ــادتكم ل ــه وحــده جــل وعــال  وطــاعتكم  عب ــدخل حتتــه  اإلميــان  ل ، وي

ثـم أفـرد الكـافرين    ، ني فاخلطـاب عـام للكـافرين واملـؤمن     والتوحيدوالطاعة ، على اختالف العبارات ، وعليه   ٦ 

 .)٤(يف العبادة  وهو قول جماهد وابن عباس وغريمها ،  ألن دعاء املسألة داخل  چ� �چ دون املؤمنني
    عليــه مجيــع اآليــات الدالــة علــى مــا يعطيــه ت قــد دلــوهــو اختيــار النحــاس ، وهــو أشــهر األقــوال وأعرفهــا ، و

 ٩ .) ٥(،  وهو قول عامة املفسرين معلومة ال خفاء هباوكثرهتا ، وما أعده ملن عصاه ، ا ملن أطاعه 

    كنــتم   ولــو أي ،  أن املعنــى  لــوال دعــاؤكم   أيهــا الكفــار لــه وحــده عنــد الشــدائد والكــروب            : الثــا�ي
 .) ١( إذا كشف الضر عنكم  شرككم  إىل ترجعون 

************************** 
 ).٦/٢٨٦(الدر ، و) ٨/٢٧٤٥(حامت  وابن أبي، ) ١٩/٥٥(ي طلحة عنه أخرجه الطربي من طريق علي بن أب )١(

 ) .٦/٢٨٦(الدر ، و) ٨/٢٧٤٥(ابن أبي حامت :  ينظر )٢(
 ) .٨٤ -٦/٨١(مجع الشنقيطي أقوال املفسرين وأدلتهم فيها  )٣(
 .)٣٦١-٦/٣٦٠(األضواء ، والشنقيطي يف ) ٣/٣٢٠(يف البدائع ، وابن القيم ) ١٥/١٢(له ابن تيمية ، الفتاوى قا )٤(
، والواحـــــدي يف ) ٢/٥٤٨(، والســـــمرقندي ) ٤/٧٨(، والزجـــــاج ) ١٩/٥٥(، والطـــــربي ) ٢/٢٧٥(الفـــــراء  :ينظـــــر  )٥(
، ) ١٥/١٢(، وابـــن تيميـــة  ) ١٣/٨٤(، والقـــرطيب ) ٣/٣٠٣(، والزخمشـــري ) ٣/٣٤٩(، والوســـيط )٢/٧٨٥(الـــوجيز 
 ) .٦/٣٦٠(، والشنقيطي ) ٣/٣٢٠(وابن القيم يف البدائع  
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] ٢٢/يـو�س [چژ  ژ  ڑ  ڑ      ڈ  ڈڌ  ڌ  ڎ  ڎچ  وقد دلت  عليه آيات من كتاب ا تعاىل كقوله تعـاىل  
، وغريهـا مـن اآليـات الـيت      ] ٥٤/النحل[ چ�  �  �  �  �  ���  �   �چ ، وقوله سبحا�ه 

 ٣ .)٢( يف معناها

 .)٣( وهذا القول وإن دلت عليه آيات كثرية فال يظهر كو�ه هو معنى آية الفرقان هذه: قال يف األضواء 
، وهـو  بعذابكم   لوال دعاؤكم   معـه آهلـة أخـرى     أي ما يصنع  ،   ربى أن املعنى  ما يعبؤا بكم :  والثالث 

ــدم    ــة املتق ــن قتيب ــول  اب ــد رده الطــربي  )٤(ق ــل   ، أل ، واســتبعده الشــنقيطي   )٥(،  وق ــا ال دلي ــدير م ــه تق  ٦     ن في

 . )٦(عليه وال حاجة إليه
 مــا : داعــون ، ويكــون املعنــى  ، فاملخــاطبون  مــدعوون ال  أن املصـدر يف اآليــة مضــاف إىل مفعولــه  : الثــا�ي

 ٩    ،  فــا علــى ألســنة رســله   إىل  اإلميــان بــه  وتوحيــده  وعبادتــه      إيــاكم  يعبــؤا بكــم ربــى لــوال   دعــاؤه     

ــا،  ويرســل رســله         ــى األرض  مجيع ــا عل ــاة  وم ــه  خلــق الســماوات  واألرض  واملــوت واحلي ســبحا�ه حبكمت
چ        قد دلت عليه آيات من كتاب ا كقوله تعـاىل أحسن عمال ، وليدعوا  اخللق  إىل  رهبم ،  ويبتليهم أيهم 

************************** 
 ) .١٣/٨٥(، والقرطيب ) ١٢/٤٦(ابن عطية : ينظر  )١(
 ٠) ١/٤٧٩(اجلاللني وهو اختيار  )٢(
 ) .٦/٣٦١(أضواء البيان  )٣(
 ) .١/٣٧(تقدم يف أصل املسألة ، واختاره ابن اجلوزي يف تذكرة األريب  )٤(

  )١٩/٥٧(جامع البيان . وهذا قول ال معنى للتشاغل به خلروجه عن أقوال أهل العلم من أهل التأويل: قال  )٥(
 ) ٦/٣٦٠(أضواء البيان  )٦(
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ــول    ]٧/هـــــــــود[ چ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ ــبحا�هوقـــــــ  چڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ   چ     ســـــــ

هـذا القـول هـو وحـده     وذكر الشنقيطي أن  )١(واختارته طائفة وغريها من اآليات  اليت  يف معناها ،   ]٧/الكهف[
 ٣ �چأ�ــه متناســب مــع قولــه تعــاىل : يعــين  )٢( بداللــة اآليــات املــذكورة عليــه فهــو قــوي، فيــه  الــذي ال إشــكال

 . يف أ�ه خطاب للمشركني  چ����
 : الـــــرتجـــــــــــيــــح 

والقول األول الذي عليه أكثر أهل التفسري ، وهو املناسب لظاهر لفظ اآلية ، وكـون املصدرمضـافا إىل فاعلـه     ٦ 

 . وا تعاىل أعلم . أقوى كما تقدم 

     سورة الشعراء
 ٩ ].٤/الشعراء[چٺ  ٺٺٿٿٿٿ  ٹ   ٹ ٹٹچ  ٹ ٹ

************************** 
ــراء   )١( ــهم الفــــ ــمعا�ي ) ٢/٢٧٥(منــــ ــن الع) ٤/٣٧(، والســــ ــي ، وابــــ ــفي ) ٣/٤٣٠(ربــــ ــاه، ) ٣/١٧٧(، والنســــ            وحكــــ
 ) .١٣/٨٤(القرطيب عن ابن الشجري  

ــان   )٢( ــواء البيــ ــوي   ) ٦/٣٦٠(أضــ ــرجيح البغــ ــوال دون تــ ــرد األقــ ــر يف ســ ــة  ) ٤/١٤٥(: ، وينظــ ــن عطيــ         ،) ١٢/٤٦(وابــ
    عـــدم الرتجـــيح، وتبـــع الثعـــاليب ابـــن عطيـــة يف  )٣/٨٢( ، وابـــن جـــزئ)٦/١١٢(، وابـــن اجلـــوزي  )٢٤/١٠٢(والـــرازي  
 ).٣/١٤٣( واحلق ان االية حمتملة جلميع ما تقدم ومن ادعى التخصيص فعليه بالدليل: وقال  
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 .چٹ ٹٹچبيان املناسبة بني األعناق واخلضوع يف قوله تعاىل : مسألة 
 :يف هذا أقوال  ":النحاس رمحه ا قال 

 ٣ .)١(كرباؤهم چٹچ  : قال جماهد

 . )٣( أي مجاعة: جاء�ي عنق من الناس يقال ، مجاعاهتم  چٹچ : )٢(وقال أبو زيد واألخفش
 . د وخاضعة ههنا واح چٹچ : )٤(وقال عيسى بن عمر

 ٦ .والكسائي يذهب إىل أن املعنى خاضعيها

فظلــوا هلــا : واملعنــى علــى قولــه ،  بــي العبــاسوهــو اختيــار أ، وقــول عيســى بــن عمــر أحســن هــذه األقــوال  
 :  كما قال الشاعر ،  ما توكيداًوجاء باملضاف مقح، فأخرب عن املضاف إليه ، خاضعني 

 ٩ .)٥( كما أخذ السرار من اهلالل     رأت مر السنني أخذن مين 

 : وكما قال الشاعر 

************************** 
ــره ا )١( ــه غــــري  ذكــ ــند منســــوب ، ومللطــــربي يف درج كالمــ ــه مســ ــراء   )١٩/٥٩(اً ،  أقــــف عليــ ــره الفــ ،         ) ٢/٢٧٧(، وذكــ
 .واهد قول آخر فيها يأتي يف الدراسة  

 ).هـ ٢٠٧(هو سعيد بن مسعدة البلخي األخفش األوسط ، قرأ النحو على سيبويه ، ولقي الكسائي ، مات بعد  )٢(
 ).١/٥٩٠(عاة ، وبغية الو) ٢/٣٦(، وإ�باه الرواه للقفطي ) ٧٠(طبقات النحويني للزبيدي  
 )٦/٢٨٩(، وهذا القول رواية عن ابن عباس ، ذكره السيوطي يف الدر ) ٢/٦٤٣(معا�ي القرآن لألخفش  )٣(

 .عيسى بن عمر الثقفي ، إمام يف اللغة والنحو ، أخذ عن أبي عمرو بن العالء ، وصنف يف النحو  )٤(
 ).٢/٢٣٧(بغية الوعاة  
 ) .١٣/٩٠(، والقرطيب ) ١٩/٦٢(، والطربي )٢/٨٣(ي عبيدة ، وهو يف ااز ألبالبيت جلرير  )١(
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    )١( كما شرقت صدر القناة من الدم    وتشرق بالقول الذي قد أذعته 
 .هـسقطت بعض أصابع: ومثله : قال أبو العباس 

 ٣    )٢(رـــــــوءة عمـال يلقينكم يف س                   ا لكميا تيم تيم عدي ال أب:   ومثله :  قال  

 .)٣( توكيداً اء بتيم األول مقحماًــــفج
 . )٥("، ومثل هذا احلذف ال يقع يف شيء من الكالم  )٤(وأما قول الكسائي فخطأ عند البصريني والفراء 

 ٦   :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

الرقـاب أم أصـحاهبا        چٹچليبني هـل املـراد مـن قولـه تعـاىل       چٹچا القول يف معنى ذكر النحاس رمحه 
 .؟ 

 ٩ ، وقال قتادة على فظلوا خاضعة أعناقهم هلا : جماهد وقد وردت روايات أخرى غري ما ذَكَره ، فعن 

، واختـار أن   )١( لو شاء ا لنـزل علـيهم آيـة يـذلون هبـا ، فـال يلـوي أحـد عنقـه إىل معصـية ا          : هذا املعنى 
اخلضوع هنا للمخرب عنهم لو �زلـت علـيهم اآليـة ، وأن لفـظ األعنـاق مقحـم للداللـة علـى مكـان اخلضـوع ، ألهنـم إذا            

 ١٢ . فظلوا هلا خاضعني : خضعت رقاهبم فهم خاضعون ، وكأن الكالم 

************************** 
 ).شرق ( ، ولسان العرب ) ١٢/٥١(، وابن عطية ) ١٩/٦٠(لطربي البيت لألعشى ميمون ذكره ا )٢(

 ) .٢٨٥(لبيت جلرير كما يف ديوا�ه ص ا )٣(
ــه إقحــام   )٤( ــال  ) مــر ( ومثل ــو ق ــال  لصــح ، وكــذا يف بيــت األعشــى أقحــ  " رأت الســنني : "، ول ــو ق    شــرقت: م صــدر ، ول
 .القناة ، لصح ، والشاهد فيها كلها أ�ه أخرب عن املضاف إليه وجاء باملضاف توكيداً  
 .وسأشري إليه يف الدراسة ) ٢/٢٧٧(للفراء معا�ي القرآن  )٥(
 .، وأبو العباس هو املربد ) ٦٤ -٥/٦٢(معا�ي القرآن  )٦(
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  ويـل أن تكـون األعنـاق    الطـربي واختـار أن أوىل األقـوال بالصـواب مـا جـاء عـن أهـل التأ        وإيل هذا القول ذهـب  
هي أعناق الرجـال ، ويكـون املعنـى فظلـت أعنـاقهم ذليلـة لآليـة الـيت ينزهلـا ا علـيهم مـن السـماء ، ويكـون              

ــه خــرب عــن اهلــاء واملــيم    ــوا فقــد ذلــت  ، يف األعنــاق خاضــعني مــذكراً ، أل�  ٣     رقــاهبم وذلــك أن الرجــال إذا ذل

 .)٢(وإذا ذلت رقاهبم فقد ذلوا
، ومل يقـل  ) خاضـعني  ( أن األعناق ملا وصفت باخلضـوع ، وهـذا الفعـل للعقـالء قـال      : جيهه أيضاً وقيل يف تو

، ] ٤/يوسـف [ چ��  �چ، أجراها جمرى العاقل يف اخلطاب تشبيهاً به ، كما يف قولـه تعـاىل  ) خاضعة (  ٦ 

 .)٣(]١١/فصلت[ چ�  �  �چ وقوله تعاىل 
،  فقد ذكر  ابن عطية أ�ه  املراد يف قراءة اجلمهور ، وأ�َّا ) تظل أعناقهم ف( واستشهدوا له مبا يف قراءة طلحة بن مصرف 

ظلـت كـرباؤهم أو مجاعتـهم    : فـال إشـكال ، ويكـون املعنـى     " اجلماعة مـن النـاس   : " األعناق :  إذا قلنا بقول  من يقول  ٩ 

 .)٤(خاضعني ، وإن كان   املعنى الرقاب أي اجلارحة ، فيوجه مبا تقدم 
عليه أكثر أهل التفسري ، فقد ذكروا أن األعناقَ أعنـاقُ الرجـال ، واملعنـى فظلـت أعنـاقهم ذليلـة       وهذا الذي 

 ١٢ .)١()أعناقهم ( خاضعة لآلية املنزلة عليهم ، وإمنا ذُكر لفظ خاضعني أل�ه خرب عن اهلاء وامليم يف 

************************** 
 ) .١٩/٥٩(الطربي  )١(
 )١٩/٥٩(جامع البيان  )٢(
 ) .١٢/٥١(وهو مبعناه عندابن عطية يف احملرر، ) ٢٤/١٠٤(عنه الرازي ، و) ٣/٣٠٥(الزخمشري هبذا املعنى  ذكره )٣(
  ،  )٤/١٤٧(بغوي ، وال) ٤/٣٨(معا�ي السو ، )٤/٨٢(الزجاج : ، وينظر غري ما تقدم ) ١٢/٥٠(احملرر الوجيز  )٤(
ــ ، )٩-٧/٨(، وأبــــو حيــــان ) ٦/١١٦(وابــــن اجلــــوزي   ، وابــــن جــــزئ ) ٢/١٥٠(، والبيضــــاوي ) ١٣/٦٢(رطيب والقــ
 ).١٩/٩٦(، وابن عاشور  )١٩/٩٥(واأللوسي ، ) ٤/١٠٩(، والشوكا�ي ) ٦/٢٣٤(عود ، وأبو الس) ٣/٨٣( 
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 . )٣(، وقد ضُعف )٢(إن املعنى كرباؤهم ومجاعتهم : وقالت طائفة 
 :ـــــــــــيــــح الـــــرتج

والراجح الذي عليه أكثر أهـل التفسـري أن األعنـاقَ أعنـاقُ الرجـال ، واملعنـى فظلـت أعنـاقهم ذليلـة خاضـعة            ٣ 

، وهـذا املعنـى أ�سـب    ) أعنـاقهم  ( لآلية املنزلة عليهم ، وإمنا ذُكر لفظ خاضعني أل�ه خرب عن اهلاء وامليم يف 
�زلت تلك اآلية ، وقد جرت سنة ا تعاىل أ�ه يأخذ بالعـذاب عمـوم    بسياق أل�ه يكون عاماً يف كل مكذب لو

 ٦ . املكذبني كما يف قوم عاد ومثود وغريهم ، والقول أن معناه الكرباء والسادة ال يوافق العموم 

 .، وا أعلم )٤(فضعفه الفراء والطربي وغريهم من أهل العلم " خاضعيها " أما قول الكسائي أن املعنى 
  چۆ    ۆ      ڭ  ڭڭڭۇۇ*ۓ هه   ے    ے  هچ ٹ ٹ

 ٩ ] .١٣، ١٢/الشعراء[

 .وتوجيه ذلك  چڭڭچو  چڭچذكر مذاهب القراء يف : مسألة 
  : رمحه ا النحاس قال 

************************** 
 .وحكى قول الفراء دون أن يسميه ) ١٩/٦٢(، واختاره الطربي )٢/٢٧٧(معا�ي القرآن للفراء  )١(
ســـاؤهم ومقـــدموهم أو مجاعتـــهم رؤ: أعنـــاقهم : " النســـفي الـــذي قـــال ،  )٣٥٠()عنـــق  (منـــهم الراغـــب يف املفـــردات  )٢(
 )٣/١٧٨.( 
 ) .١٩/٩٧(ضعفه ابن عاشور  )٣(
 ) .٤/١٠٩(الشوكا�ي يف فتح القدير وتبعه ) ١٣/٦٢(القرطيب  و�قل تضعيفه عن النحاسمضى كالمهم ،  )٤(
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ألن ا�طــالق اللســان ، والقــراءة األوىل أحســن  چينظلــقڭڭ ويضــيق چ)٢(وعيســى، وطلحــة ، )١(قــرأ األعــرج 
 .)٣(" قد كان ليس مما يدخل يف اخلوف أل�ه

 ٣ : أحـــدمها: مــن وجهــني    چڭڭۇ* ڭ  ڭچالقـــراءة بــالرفع يعــين يف   :" قــال الكســائي    ":رمحــه ا  وقــال  

 .االبتداء 
بالنصـب   ويقـرأ : قـال  ، يعـين �سـقا علـى أخـاف     ، وإ�ي يضيق صـدري وال ينطلـق لسـا�ي    : مبعنى : واآلخر 

 ٦ .وكالمها وجه

ۅ  چيـدل علـى ذلـك قولـه      ، وهـذا بعيـد   ، عطف علـى يكـذبون   ألن النصب ، الوجه الرفع :  قال أبو جعفر 

 .)٤(" فهذا يدل على أن هذا كذا  ]٢٨-٢٧/طه[ چې  ې*  ۉ  ۉ   ې
 ٩   :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

 )يضـيق وينطلـق   ( يف الفعلـني   قراءة مجاهري القراء بـالرفع  ختار أن اأورد رمحه ا قراءة من قرأ بالنصب ، و
 : وهذه القراءة هلا وجهان عند أهل التفسري والتوجيه على ما ذكر الكسائي ، 

************************** 
 ) .هـ ١١٩( ثقة ثبت عامل ، مات سنة : ئمة ، قال ابن حجر عبد الرمحن بن هرمز املد�ي ، األعرج ، وثقه األ )١(
 ) .٦٠٣(، التقريب ) ١٧/٤٦٧(، هتذيب الكمال ) ٥/٢٩٧(الطبقات  

 .وعيسى هو ابن عمر ، وقد تقدم يف املسألة اليت قبلها  )٢(

علـــــــــى هـــــــــذا األمـــــــــر ،     ه سابقة ت بلسا�أي أن العلة اليت كا�" أل�ه مما قد كان :" ومراده بقوله ) ٥/٦٦(معا�ي القرآن  )٣(
 ) .٤٢٠(، واإلحتاف ) ٧/١١(البحر : ينظر . يعقوب احلضرمي من العشرة : وقراءة النصب قراء هبا  
 ) .٤/٤٨٣(إعراب القرآن  )٤(
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إ�ـي أخـاف أن يكـذبون ، وإ�ـي     : ، واملعنـى  )  أخـاف  (الفعل املرفوع  على أن يكون الفعالن معطوفني: األول 
 .)١(يضيق صدري ، وال ينطلق لسا�ي 

له مبا تقـدم ، فيكـون اخلـوف مـن التكـذيب ، ومـا       مستأ�ف ال تعلق ) يضيق ، وال ينطلق (أن يكون : والثا�ي  ٣ 

وما جيده يف �فسه من أن يضيق صدره مـن جمادلـة فرعـون وخصـومته ، وال      بعده خرب عن حال موسى 
 . ينطلق لسا�ه للعلة اليت كا�ت فيه من قبل 

نصـوب ،  معطوفـان علـى يكـذبون امل   ) ويضـيق وال ينطلـق   ( أما على قراءة النصب فيكـون املعنـى أن الفعلـني     ٦ 

أخـاف أن يكـذبون وأن يضـيق    : ومعنـاه  ،   فيكون ضيق الصدر وعدم ا�طالق اللسان مما خيافه موسـى 
 .، فاخلوف من هذه األمور الثالثة  صدري وأن ال ينطلق لسا�ي

ــه تعــاىل   ومــع صــحة القــراء  ــذلك قول ې  *  ۅ  ۉ  ۉ   ېچتني إال أن قــراءة اجلمهــور أظهــر وأقــوى ، ويشــهد ل ٩ 

 . چې
ــا�ي ويف روح  ــن يف أ�فســهما     : املع ــوت األمــرين األخريي ــى التكــذيب ليــدخال    ، والظــاهر ثب      غــري متفــرعني عل

 ١٢ . )٢(حتت اخلوف 

 .  )٣(وهذا الذي عليه جل أهل التفسري 

************************** 
 ) .١٣/٩٢(و�قله القرطيب عن النحاس واعتمد عليه  )١(
 . ، ومعنى هذا أ�ه يرجح رفعهما باالبتداء) ١٩/٦٥(روح املعا�ي  )٢(
معـــــا�ي " القـــــراءة أكثـــــر يف  والرفع : "وقال الزجاج ، ) ٢/٢٧٨(معا�ي القرآن  " والوجه الرفع: " اختاره الفراء ، وقال  )١(
 ) .١٢/٥٣(، وابن عطية )  ٤/٨٤(رآن الق 
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 :الـــــرتجـــــــــــيــــح 
ــان صــحيحتان ،   ــراجح أهنمــا قراءت لــني علــى إال أن قــراءة اجلمهــور أقــوى وأظهــر يف املعنــى ، بعطــف الفع  وال

 ٣ .، وقراءة النصب هلا وجه لكنه دون هذا يف القوة ، وا أعلم ) يكذبون ( وليس على ) أخاف ( 

 .]١٥/الشعراء[ چ�  �  �  �ې  ې  ېۉ   ېچ   ٹ ٹ
 .، من املراد به ؟ چ�چ  ذكر االختالف يف قوله تعاىل: مسألة 

************************** 
وابــــن اجلــــوزي ،  )٤/١٤٨(، والبغــــوي )٤/٣٩(، والســــمعا�ي )٢/٥٥١(والســــمرقندي ، ) ١٩/٦٤(الطــــربي : وينظــــر  
ــرطيب ) ٦/١١٨(  ــن جــــزئ  ) ٣/١٧٩(، والنســــفي ) ٢/١٥١(، والبيضــــاوي ) ١٣/٩٢(، والقــ ، وأبــــو    ) ٣/٨٣(، وابــ
 ) ٤/١١١(، والشوكا�ي ) ٦/٢٣٦(السعود  
 ) .٦/٣٦٨(، والشنقيطي ) ٣/٣٤٤(، وكذا ابن كثري ) ٣/٣٥١(واكتفى الواحدي بقراءة  الرفع ، الوسيط  
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كمـا قـال   ، ألن االثنني مجـع  ، يهما السالم ملوسى وهارون عل چ�چحيتمل أن يكون ":رمحه ا  النحاسقال 
 ].١١/النساء[ چې  ې        ې  ې     چ تعاىل 

 ٣ .وحيتمل أن يكون ملوسى وهارون واآليات  -

 . وحيتمل أن يكون ملوسى وهارون ومن أرسل إليهم -
 .)١(" ينوقَإ�ا معكم �اصرين وم: األول أوالها ليكون املعنى : قال أبو جعفر 

 ٦   :ــــــــــــــدراســـــــــــة الـــــــ

اجلمـع      الثـة أقـوال ، واختـار أن القـول األول أوالهـا ، لصـحة إطـالق        ث چ�چذكر النحـاس يف قولـه تعـاىل    
 .اجلمع     معاملة ها ، وذلك لعظمهما وشرفهما عومال على االثنني كما جاء يف القرآن يف اآلية اليت ذكر

] ٤٦/طه [ چۅ  ۉ  ۉ  ې  ۅٷ  ۋ   ۋچى اآلية ، ويشهد له أيضاً قوله تعاىل وهذا القول أوفق األقوال مبعن ٩ 

، وخري ما يفسر به القرآن القرآن ، ويؤيده سياق اآليات فإن ما تقدمه من الكالم حديث عن موسى وهـارون  
لنصـرة  عليهما السالم ، فاتصال الكالم ببعضه أوىل من تقدير إضافة معنى آخر ، وتكون املعية هنـا خاصـة با  

، مـا  خاصاً هب چ�چوعليه يكون القول   چۋ   ۋ چوالتأييد هلما عليهما الصالة والسالم وتوافق قوله تعاىل  ١٢ 

"  ، ويشـهد لـه أيضـاً قـول ابـن عبـاس       وهو أوىل مـن القـول بأهنـا معيـة عامـة كمـا حتتملـه األقـوال األخـرى          
إ�َّـا رسـوال   : ن هلما بعـد حجـاب شـديد ، فقـاال     أذ فا�طلقا مجيعا ، فأقاما على بابه حينا ال يؤذن هلما ، ثم 

************************** 
 ) .٦٨،  ٥/٦٧(معا�ي القرآن  )١(
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، أو االكتفـاء بـه ، أو تقدميـه علـى غـريه      إما بـالنص     ، وإىل هذا القول ذهب أكثر املفسرين ،  )١(.."ربك 
)٢(. 

 ٣    وأما القـول الثالـث أن الضـمري هلمـا وملـن أرسـال إليـه ، فاختـاره بعـض املفسـرين حبجـة أن مـا قبلـه ومـا بعـده                

خاصة     ، وقد اُعرتض عليه بأن املعية )٣(وجاء هو على اجلمع ، فدل على أن الكالم عن اجلميع  قد ثين ،
 .)٤(، وهي ال تناسب الكافر 

 ٦ .، ومل أقف على القول الثا�ي الذي ذكره النحاس  )٥(إ�ه هلما ولبين إسرائيل معهما: وقيل 

 :الـــــرتجـــــــــــيــــح 
، لداللة القرآن والسياق عليه ، ولسـالمته مـن أي اعـرتاض    ، اس وقال به اجلمهور والراجح ما ذهب إليه النح

 ٩ .وا أعلم 

 ].١٩/الشعراء[ چ� � ����  �چ  ٹ ٹ

************************** 
 ) .٨/٢٧٥٣(أخرجه ابن أبي حامت  )١(
، والبغـــــوي ) ٤/٤٠(، والســـــمعا�ي ) ٣/٣٥١(، والواحـــــدي ) ٢/٥٥١(، والســـــمرقندي ) ١٩/٦٥(الطـــــربي : ينظـــــر  )٢(
، وابــن  ) ٧/١٢(، وأبــو حيــان  ) ٣/١٧٩(، والنســفي ) ٦/١١٨(، وابــن اجلــوزي  ) ١٢/٥٣(، وابــن عطيــة  ) ٤/١٤٨( 
ــثري   ــني ) ٣/٣٤٤(كــــ ــوكا�ي  )٤٨٠(، واجلاللــــ ــعدي ) ٤/١١١(، والشــــ ــنقيطي ) ٥/٥٠٨(، والســــ ) ٦/٣٦٩(، والشــــ
 .وغريهم  
 ) .٦/٢٣٧(، وأبي السعود ) ٢/١٥٢(وهو قول البيضاوي  )٣(
 ) .١٩/٦٦(ذكره األلوسي استدراكاً على هذا القول  )٤(
 ).١٩/٦٦(قاله األلوسي  )٥(
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 .يف معنى الكفر املذكور هنا  :مسألة 
يف معناه أقوال  " :قال النحاس رمحه ا: 

 ٣ :كما قال ، منها أن املعنى من الكافرين لنعميت  -أ 

 .)١(بثة لنفس املنعموالكفر خم
، فنفـى عـن �فسـه الكفـر     : قـال  ، وأ�ت من الكافرين لقتلـك القبطـي   : والضحاك يذهب إىل أن املعنى  -ب 

 ٦ .)٢( وأخرب أ�ه فعل ذلك على اجلهل

 .)٣( املعنى وأ�ت من الكافرين الساعة: وقال الفراء  -ج 
فقد كنت مـن  ، الدين الذي تعيبه الساعة  أل�ك كنت تتبعنا على، أي وأ�ت من الكافرين : قال السدي  -د 

 ٩ .)٤(الكافرين على قولك

لنعمـة  : لنعمتنـا أي   چ� � �چ :قـال  ؛ ل يف معنـاه مـا قالـه ابـن زيـد      يـ ومن أحسن مـا ق : قال أبو جعفر 
 .)٥(تربييت لك

 ١٢   :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

************************** 
 ) .١٥٢(، وهو يف ديوا�ه  شاكر �عميت�بئت عمراً غري : البيت لعنرتة بن شداد العبسي ، وصدره  )١(
 ٠) ١٩/٦٧(أخرجه الطربي  )٢(
 .فحكاه النحاس مبعناه" وأ�ت اآلن من الكافرين لنعميت ، أي لرتبييت إياك" ، وعبارته ) ٢/٢٧٩(معا�ي القرآن للفراء  )٣(
 ) .٨/٢٧٥٤(، وابن أبي حامت ) ١٩/٦٦(أخرجه الطربي  )٤(
، وابــن أبــي حــامت ) ١٩/٦٦(الطــربي : ينظــر . قــول ابــن عبــاس وابــن جــبري بــن إســحاق   ، وهــو) ٥/٧٠(معــا�ي القــرآن  )٥(
 ).٦/٢٩١(، والدر املنثور ) ٨/٢٧٥٤( 



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 : تمله كلمة الكفر هنا ، وهو ينصرف إىل معنيني ذكر النحاس رمحه ا ما ورد عن املفسرين فيما حت
     إ�ــه  مــن الكــافرين   ، أي أ�ــه كــان علــى   أن الكفــر هنــا يف مقابــل اإلميــان ، وقــول فرعــون يف موســى   :األول 

 ٣    علـى قـول السـدي ، أو أ�ـه كفـر بقتـل القبطـي ، فاحلـال أ�ـه كـافر هبـذه الفعلـة             دينهم الذي يعيبه عليهم   ،  وهـذا  

، فنفى عن �فسه ذلـك ، وأخـرب أ�ـه فعلـه عـن جهـل ، وهـذا قـول الضـحاك ، أو أ�ـه كـافر             )١(�ظر فرعون  يف
 .)٢(بإهلية فرعون اليت ادعاها

 ٦ .)٣(فالكفر على هذين القولني كفر عام ، وهو مأخوذ من ظاهر اللفظ ، وبه فَسرت طائفة 

ــنعميت عليــك ، وهــذا  : أن املعنــى  :الثــا�ي       قــول ابــن عبــاس وابــن زيــد وابــن جــبري ،    وأ�ــت مــن الكــافرين ل
 وذكـر الطــربي أن أشــبه بتأويــل اآليـة ، واختيــار الفــراء والنحــاس ، والســياق يسـعف هــذا القــول ، أل�ــه ذكَّــره    

 ٩ .بنعمة الرتبية ومكثه فيهم سنني من عمره  

وبيـة وإمنـا كـان يـزعم أ�ـه هـو        بالرب اًألن فرعـون مل يكـن مقـر   ، أشبه بتأويـل اآليـة   القول وذكر الطربي أن هذا 
 .)٤(عليك وإحسا�نا إليك  وأ�ت من الكافرين �عمتناهذا ، وإمنا أراد فغري جائز أن يقول ملوسى ،  الرب

 ١٢ .)١(املفسرين  ذهب أكثري إىل هذاو

************************** 
ــه الواحــدي   )١( ــة أول الوجــوه    ) ٣/٣٥٢(قدم ــن عطي ــه اب ــرازي ) ١٢/٥٤(، وجعل ــرطيب ) ٢٤/١٠٩(، وال ) ١٣/٩٥(، والق
 ) .٥/٥٠٩(، والسعدي ) ٧/١٤(، وأبو حيان ) ٣/٨٤(وابن جزئ  
 ) .٢٤/١٠٩(ذكره الرازي وجهاً رابعا يف ، وله وجه  )٢(
 .، مع احتمال الوجه اآلخر أيضاً ) ٣/٨٤(، وابن جزئ ) ٤/١٦٧(قدمه املاوردي  )٣(
 )١٩/٦٦(جامع البيان  )٤(
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 :الـــــرتجـــــــــــيــــح 
 ، فـإن فرعـون ذَكَّـر موسـى     أن املراد بالكفر هنا كفر النعمة ، فالسـياق قبلـه وبعـده يـدل عليـه      والراجح 

ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ : ملــا أجــاب علــى مقولــة فرعــون قــال   بالنعمــة عليــه يف تربيتــه ، وموســى   ٣ 

، ففي ذكر املنة إشارة إىل �عمة سابقة ، وهذا يرجح أن الكفر املذكور هنا  كفـر �عمـة   ] ٢٢/الشعراء[ چڤ
 .، وا أعلم 

 ٦ ] .٢٢/الشعراء[  چٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ  ٹ ٹ

************************** 
ــة   )١( ــن قتيب ــاره اب ــوجيز  ) ٢/٥٥٢(، والســمرقندي ) ٤/٦٨(، وقدمــه الزجــاج  ) ٢٧١(واخت ، ) ٢/٧٨٨(، والواحــدي يف ال
ــمعا�ي   ــه  ) ٤/٤١(والســ ــب يف مفرداتــ ــوي ) ٤٣٤(، والراغــ ــوزي  ) ٤/١٤٩(، والبغــ ــن اجلــ ــرازي ) ٦/١١٩(، وابــ ، والــ
ــو     ) ٤٨١(، واجلاللـــــني ) ٣/٣٤٤(، وابـــــن كـــــثري ) ٣/١٨٠(، والنســـــفي ) ٢/١٥٢(، والبيضـــــاوي ) ٢٤/١٠٩(  ، وأبـــ
، وابـــــن عاشـــــور  ) ٦/٣٧٠(الشـــــنقيطي ، و) ١٩/٦٨(، واأللوســـــي ) ٤/١١٢(، والشـــــوكا�ي ) ٦/٢٣٨(الســـــعود   
 )١٩/١١٢. ( 
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 .ذكر االختالف يف تقدير الكالم يف هذه اآلية : مسألة 
 يف هذه اآلية أقوال  ":قال النحاس رمحه ا: 

 ٣ :كما قال ، أو تلك �عمة : واملعنى ، ألف االستفهام حمذوفة : قيل 

 .)١(وماذا يضرك لو تنتظر      تروح من احلي أم تبتكر 
    يكـــون يف الكـــالم أم أو مـــا    إال أن، م إذا حـــذفت منـــه األلـــف زال املعنـــى    ألن االســـتفها، وهـــذا ال جيـــوز 

 ٦ .اأشبهه

أل�ــه يــروى أ�ــه كــان ربــاه علــى أن ، املعنــى وتلــك �عمــة متنــها علــي أن عبــدتين وأ�ــا مــن بــين إســرائيل  : وقيــل 
 .يستعبده 

 ٩ . وتركتين، وتلك �عمة متنها علي أن عبدت بين إسرائيل : وقيل 

ــه  ، وال وهــذا أحســن األقــ  ــدل علي ــين إســرائيل      : أي ، ألن اللفــظ ي ــك اختــذت ب ــا صــارت هــذه �عمــة أل�     إمن
 .أن بدل من �عمة ف، مل تكن �عمة ،  ولو مل تتخذهم عبيداً،  عبيداً

 ١٢ .)٢( ألن عبدت بين إسرائيل: وجيوز أن يكون املعنى 

   :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 
 : أورد النحاس رمحه ا أقوال أهل العلم يف اآلية ، وهي 

************************** 
 ).١٣/٧٢(، وذكره القرطيب ) ٧٧(البيت المرئ القيس ، وهو يف ديوا�ه  )١(
 ٠) ٧٣-٥/٧٢(معا�ي القرآن للنحاس  )٢(
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أو تلـك �عمـة متنـها علـي     ( أن الصيغة صيغة استفهام على تقدير حذف أداة االستفهام ، وكأن الكالم  :األول 
 . )١(، وهذا اختيار األخفش وغريه ) أن عبدت بين إسرائيل 

يف   �ي عبداً كغريي من بين إسرائيل ، فيدخل موسى أن عبدتين ، أي ربيتين لتتخذوتلك �عمة  :والثا�ي  ٣ 

 .)٢(ذلك مع سائر بين إسرائيل ، فيكون على سبيل اإل�كار ،  وهو قول مجاعة  
وظاهر اللفظ والسياق ال يسعف هذا القول  ،  ملا تقدم من امتنا�ه عليه بالرتبية  واللبث فـيهم  سـنني مـن عمـره ، مل يـرد       

يف مواضع من القرآن  تشعر بأ�ـه كـان  حيظـى برعايـة  امـرأة          ، بل املذكور يف  قصة موسى  فيها أن استعبده  كقومه ٦ 

 .فرعون   وعنايتها ، فلم  يتعرض  ملا تعرض له بنوا إسرائيل من الذل و االستعباد والقهر 
ــا إال رجــل مــن قــومي      :والثالــث  ، أي  وإن   أن املعنــى وتلــك �عمــة أن عبــدت بــين إســرائيل وتــركتين ، فمــا أ�

 ٩ . أحسنت إيل بالرتبية  فإن  تعبيدك  لقومي مذهب هلذه النعمة  ، فهذا إقرار وإ�صاف من موسى 

وهذا القول اختيار النحاس ، وحجته أن اللفظ يدل عليه ، ألن املعنى أ�ك اختذت بـين إسـرائيل عبيـداً ، ومل    
    تعبيـــدك لقـــومي بـــالقهر واالســـتعباد ، لكـــن  تتخـــذ�ي عبـــداً ، فكا�ـــت تلـــك �عمـــة متنـــها علـــي إذ مل تعـــاملين

 ١٢ .)٣(، واختارته مجاعة من املفسرين أل�ي رجل واحد منهم،  ال يعترب معه إحسا�ك إيل، وإها�تك هلم 

************************** 
ــا�ي عنــد البغــوي ومل ينكــره    ) ٢/٦٤٥(معــا�ي القــرآن لألخفــش   )١( ــه مي ) ٤/١٤٩(، وهــو الوجــه الث ــده القــرطيب بأ� كــن  ، وأي
و�ســب إىل الفــراء هــذا  )١٣/٩٥(الكــالم ، وذكــر عليــه شــاهداً مــن الشــعر  يف ) أم ( حــذف االســتفهام مــن غــري وجــود   
 .القول وفيه �ظر ، فقول الفراء كقول الطربي والنحاس ، أن ذلك كان إقراراً من موسى بالنعمة  

 ) .٣/٨٤(فهذا أول الوجوه عنده ، وابن جزئ ) ٢٤/١١٠(الرازي : ينظر  )٢(
، ورضـــيه                   ) ٢/٧٨٨(، والواحـــدي يف الـــوجيز ) ١٩/٦٩(، والطــربي  ) ٢/٢٧٩(، والفـــراء ) ٢/٤٤٧(وهــو قـــول مقاتـــل   )٣(
 ، ) ٤/١١٢(، وتبعه الشوكا�ي ) ١٣/٩٥(، وهو أول الوجوه عند القرطيب ) ١٢/٥٦(ابن عطية وجهاً أيضاً  
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ــف    ــول األول بأ�ــه تكل      علــى ســبيل التبكيــت واالســتهجان لقــول فرعــون ،        ، وقــول موســى  )١(ورد الق
  ، إال أن الـدافع إليهـا إمنـا هـو تعبيـدك لـبين إسـرائيل ممـا سـاقين إليـك خــوف            ألهنـا وإن كا�ـت �عمـة يف الظـاهر    

 ٣ . القتل ، ولو مل تفعل ذلك ببين إسرائيل لكنت يف كنف أهلي وكفالتهم 

  وهــذا )٢(" يقــول موســى لفرعــون أمتــن علــي أن اختــذت أ�ــت بــين إســرائيل عبيــداً    :" قــال قتــادة رمحــه ا ،    
   فهام ، واملعنـى أي لـيس لـك أن متنـها علـي ، أل�ـك لـو مل تعبـد بـين إسـرائيل مـا كـان             تقرير من موسى بغري اسـت 

 ٦ .)٣(لك فضل يف ذلك ، ولقام أهلي بكفاليت وتربييت 

 :الـــــرتجـــــــــــيــــح 
ه ، وهذا القول األخري هو الراجح فيما ظهر يل ملا تضمنه من اإلقرار الظاهر ، والتبكيت والرد لفرعون يف قولـ 

 ٩ .ومعناه أن ما يزعمه فرعون �عمة هو كذلك يف الظاهر ، أما حقيقته فنقمة ، و أعلم 

************************** 
 ) .٧/١٥(واستظهره أبو حيان  
 .كل ما ذكر ) ٦/١٢١(، وابن اجلوزي ) ٤/٤٢(، والسمعا�ي ) ٤/١٦٧(وردي وذكر املا 
 ).١٢/٥٦(، وذكر ابن عطية أ�ه تكلف ) ١٩/٦٩(ذكر الطربي أن البيت الذي استشهدوا به قد استقبح  )١(

ه ، وبــه قــال ابــن إســحاق ، أخرجــ ) ٨/٢٧٥٥(، وابــن أبــي حــامت ) ١٩/٦٩(، والطــربي ) ٣/٧٤(أخرجــه عبــد الــرزاق  )٢(
 ) .  ٦/٢٩٢(الدر : ابن أبي حامت أيضاً ، وينظر  
، والواحــدي يف ) ٢/٥٥٢(، والســمرقندي )٤/٨٦(وهــو اختيــار الزجــاج موجهــاً قــول املفســرين إ�ــه علــى ســبيل اإل�كــار    )٣(
، ) ٢/١٥٢(، ومــال إليــه البيضــاوي ) ١٢/٥٦(، وصــححه ابــن عطيــة ) ٤/١٤٩(، وقدمــه البغــوي ) ٣/٣٥٢(الوســيط  
، ) ١٩/٧٠(، واأللوســـي ) ٨/٢٣٨(، وأبـــو الســـعود ) ٤٨١(، واجلاللـــني ) ٣/٣٤٥(، وابـــن كـــثري ) ٣/١٨٠( والنســـفي 
 ) .١٩/١١٥(، وابن عاشور ) ٦/٣٧١(، والشنقيطي ) ٥/٥١١(والسعدي  
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 ] .٦٠/الشعراء[چ�  �ٹ ٹ چ 
 .أيراد به الوقت أم اجلهة ؟ چ�چذكر األقوال يف: مسألة 

 ٣ .وقت الشروق: أكثر أهل التفسري على أن املعنى  ": قال النحاس رمحه ا 

 .)١( �احية الشرق: املعنى  وأبو عبيدة يذهب إىل أن
ــال  ــا يف الشــروق  : أشــرقنا أي : واألول أوىل يق ــال  ، دخلن ــا يق ــا يف الصــباح  : كم ــا ، أصــبحنا أي دخلن     وإمن

 ٦ .)٢("بناقنا وغرشر: يقال يف ذلك 

   :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 
أي وقت الشروق ، ويدل هلذا أن ا تعـاىل    چ�چذكر النحاس رمحه ا أن أكثر املفسرين على أن معنى 

، وملا أسـرى هبـم   ] ٢٣/الدخان[ چڦ  ڦ  ڄ  ڄ        ڄ  چ  أن يسري بقومه ليال  ، أمر �بيه موسى  ٩ 

طلبـهم حـني   وخـرج فرعـون يف   " :وقـال ابـن عبـاس    أتبعه فرعون وجنوده فما أدركهـم إال يف وقـت الشـروق ،    
اتبـع فرعـون وجنـوده    : " وقـال قتـادة رمحـه ا      "چ�  �چ قولـه   أصبح وبعدما طلعت الشمس ، فذلك

 ١٢ .)٣("موسى حني أشرقت الشمس 

 : أشرقنا أي دخلنا يف وقت طلوع الشمس ، ويقال : أي يف وقت شروق الشمس ، يقال : قال الزجاج 

************************** 
ــال        )١( ــه ق ــور ، فإ� ــذي يف اــاز كقــول اجلمه ــدة ، وال ــي عبي " جمــاز الصــبح  : جمــاز املشــرق  : هكــذا �ســب النحــاس إىل أب
 ) .١٢/٦٣(وليس فيه ما ذكره النحاس ، وذكره ابن عطية غري منسوب ) ٢/٨٦( 
 ٠) ٥/٨٣(معا�ي القرآن للنحاس  )٢(
 ) .٣٠٣ -٦/٢٩٨(، والدر) ٨/٢٧٦٩(تفسري ابن أبي حامت : ينظر  )٣(
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 .)١(شرقت الشمس إذا طلعت ، وأشرقت إذا أضاءت وصفت ، وأشرقنا حنن دخلنا يف الشروق 
هذا كله يدل على الوقت ال على اجلهة ، خالفـاً ملـا �ُسـب إيل أبـي عبيـدة ، ومبـا أن قـول أبـي عبيـدة كقـول           و

 ٣ .)٢(مجهور املفسرين ، فال خالف 

ــرأ احلســن وغــريه   ــرقني   ( وق ــاتبعوهم مش ــراءة   )٣(بالتشــديد وألــف الوصــل ، أي حنــو املشــرق   ) ف ، وهــي ق
 .شاذة 

 ٦ :الـــــرتجـــــــــــيــــح 

    الصـــحيح يف هـــذا هـــو قـــول مجهـــور املفســـرين أن املعنـــى عنـــد شـــروق الشـــمس ، لداللـــة القـــرآن ،  والقـــول 
    والســـياق علـــى ذلـــك ، وأن مـــا �ُســـب إىل أبـــي عبيـــدة ال يصـــح ، وال تعـــارض القـــراءة الصـــحيحة بقـــراءة   

 ٩ .شاذة 

************************** 
 ).٤/٩٢(معا�ي القرآن وإعرابه  )١(
، ) ٤/١٥٢(، والبغــــــوي )٤/٤٩(ســــــمعا�ي ، وال) ٣/٣٥٤(، والواحــــــدي يف الوســــــيط ) ١٩/٧٨(الطــــــربي : ينظــــــر  )٢(
 .وعامة املفسرين ) ١٣/١٠٥(، والقرطيب ) ٢٤/١١٩(والرازي  ، ) ١٢/٦٣(عطية  ، وابن ) ٣/٣٢١(والزخمشري  
 ).١٣/١٠٦(اجلامع ألحكام القرآن  )٣(
 
 
 
 
 
 



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ].٦٤/الشعراء[ چڦ  ڄ  ڄٹ ٹ  چ 
 .، وبيان الراجح  }اأزلفن{ذكر أقوال املفسرين يف : مسألة 

 ٣ .)١(أهلكنا چڦچ  :قال احلسن  ": قال أبو جعفر

 . )٢( ومنه ليلة املزدلفة، مجعنا  چڦچ : وقال أبو عبيدة 
 . )٣(فأغرقناهم، قربناهم من البحر  چڦچ  :وقال قتادة 

ڃ  ڃ     چ   هومنـ ، أصـحها  : وقـول قتـادة   ، وهـذه األقـوال متقاربـة أل�ـه إمنـا مجعهـم للـهالك        : قال أبـو جعفـر    ٦ 

 .)٤(ر الليايل زلفا فزلفام: ومنه ، قربت : أي  ]٩٠/الشعراء[ چچ
 .)٥("بالقاف ) وأزلقنا (وروي عن أبي بن كعب أ�ه قرأ 

 ٩   :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

  عنـاه يف اللغـة ،  أد�ينـا أو قربنـا ، فقـد فسـروا اللفـظ مب     : ذكر النحاس أقوال السلف يف أزلفنـا ، فأمـا مـن قـال     
 ومبا يقتضيه السياق ، فإهنم فسروا ذلك بأن ا قدم فرعون وقومه وساقهم إىل البحر وأزلفهم ، ومل 

************************** 
 ).٢/٥٥٦(عن احلسن  ، وذكره السمرقندي) ١٩/١٨" (وأزلفنا ثم وأهلكنا: وقال بعضهم : " ذكره الطربي بقوله   )١(
 ).٢/٨٧(ااز  )٢(

، وعنـد الطـربي مثلـه عـن ابـن عبـاس       ) ٨/٢٧٧٤(، وابـن أبـي حـامت    )١٩/٨١(، والطـربي  )٢/٧٤(أخرجه عبـد الـرزاق    )٣(
 .، وعن عطاء عند ابن أبي حامت ) ١٩/٨٢،٨١(، وعن السدي  
 .باختالف يسري ) ١٩/٨١(والطربي ، ) ٢/٨٧(هذا صدر بيت للعجاج  ، وقد ذكره أبو عبيدة يف ااز  )٤(
، ) ٢/١٢٩(، وقــراءة أبــي ذكرهــا ابــن جــين يف احملتســب و�ســبها لعبــد ا بــن احلــارث   ) ٥/٨٥(معــا�ي القــرآن للنحــاس  )٥(
 .و�سباها ألبي وابن عباس وابن احلارث  )٧/٢٧(بو حيان ، وأ) ١٢/٦٤(وذكرها ابن عطية  
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چ  چ  * ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ يـــهلكهم بعــد ، وإمنــا كــان اإلهــالك أي اإلغــراق بعــد ذلــك ، قــال ســبحا�ه  

 . )١(، وهذا قول أكثر أهل التفسري] ٦٦،  ٦٥/الشعراء[ چچ
ڦ  چ :وقـد زعـم بعضـهم أن معنـى قولـه      :" ذكره الطربي ومل ينسبه لـه ، وإمنـا قـال    ) جمعنا( وقول أبي عبيدة  ٣ 

 .)٢(" ومعنى ذلك أهنا ليلة مجع: قال ، ومنه ليلة املزدلفة : قال ، مجعنا  چڄ  ڄ
بعضـهم مـن بعـض ،    وكـال القـولني حسـن مجيـلٌ ، ألن مجعهـم تقريـب       : واستحسن هذين القولني الزجاج ، قال 

 ٦ . )٣(وأصل الزلفى يف كالم العرب القربى 

 .وأما قول احلسن رمحه ا فهو تفسري بالالزم ، أي أهنم أزلفوا للهالك ، ففسر الكلمة بالالزم من السياق 
 :الـــــرتجـــــــــــيــــح 

وال ، بداللة السياق ، ولـوروده يف  والراجح ما عليه مجهور املفسرين من أن معناه قربنا وأد�ينا ، فهو أصح األق ٩ 

القرآن على هذا املعنى ، وأل�ه من معا�ي الكلمـة يف اللغـة ، ومـا ذكـره احلسـن تفسـري بـالالزم وهـو صـحيح ،          
 . لكن األول أوىل وأقوى ، وا أعلم 

************************** 
، ) ٢/٧٩٠(، والواحــــدي يف الــــوجيز  ) ٢/٥٥٢(، والســــمرقندي ) ١٩/٨١(، الطــــربي ) ٢٧٢(ابــــن قتيبــــة  : ينظــــر  )١(
ــة  ) ٤/١٥٣(، والبغــوي ) ٤/٥١(، والســمعا�ي ) ٣/٣٥٤(والوســيط   ــن عطي ــن اجلــوزي  ) ١٢/٦٤(، واب ) ٦/١٢٧(، واب
ــرطيب    ــن جــزئ  ) ٣/١٨٦(، والنســفي ) ٢/١٥٦(، والبيضــاوي ) ١٣/١٠٧(والق ــان  ) ٣/٨٦(، واب ــو حي )  ٧/٢٧(، وأب
 ) .١٩/١٣٦(، وابن عاشور ) ٥/٥٢١(، والسعدي ) ١٩/٨٩(، واأللوسي ) ٤/١١٩(كا�ي والشو 

 .وعبارته تشعر بعدم رضاه عن هذا القول ) ١٩/٨٢(جامع البيان  )٢(

 ) .٢١٥،  ٢١٤) ( زلف ( ، وينظر يف معنى الزلفى املفردات ) ٤/٩٣(معا�ي القرآن  )٣(
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 ] .٧٧/الشعراء[ چۅۅ  ۉ ۉ  ې  ۋٹ ٹ چ
 .لى ذلك يف املعنى القول  يف االستثناء يف هذه اآلية ، وما يرتتب ع: مسألة 

 ٣ .ليس من األول  جيوز أن يكون استثناء ":النحاس رمحه ا قال 

 . كل ما تعبدو�ه عدو يل يوم القيامة إال ا جل وعز: وجيوز أن يكون املعنى 
 . )١(" أن املعنى فإهنم عدو يل لو عبدهتم يوم القيامة: ومن أصح ما قيل فيه 

 ٦   :ـــــــــة الـــــــــــــــــــــدراســ

 : ذكر النحاس رمحه ا االختالف يف االستثناء يف هذه اآلية ، وأن للعلماء فيه قولني 
االستثناء متصل ، والضمري لكل معبـود عبـدوه ، واملعنـى أهنـم يعبـدون ا ويشـركون       :  فقال بعض املفسرين

وال أرجــوهم ، إال رب العــاملني الــذي  فــإن مــا تعبــدوهنم عــدو يل ال أخــافهم  : بــه غــريه ، فيكــون االســتثناء   ٩ 

يف منـاظرة   أشركتم به ، فإ�ي أعبده وأخافه وأرجوه ، ويشهد له ما أخرب ا تعاىل بـه مـن قـول إبـراهيم     
  �  �  �  ��ی  ی  ي  ي     �  �  �  �  �     �  �  �  �  �چ  قومــــــــــــــــه 

 ١٢ . )٢(ها اختاره الزجاج  ومجاعة ، وهذا املذهب يف تفسري] ٨١/األ�عام [ چ�           �   �  ��

فإن ما تعبدو�ه من دون ا عـدو يل ال أعبـدهم   : أخرى إىل أن االستثناء منقطع  ، واملعنى وذهبت طائفة 
، وال أخاف منهم ضراً ، وال أرجو �فعاً  ، ولكن رب العـاملني أعبـده ، فإ�ـه يل ويل وال أتـربأ منـه ودل القـرآن       

************************** 
 ٠) ٥/٨٧،٨٦(معا�ي القرآن للنحاس  )١(
 ).٢/١٥٧(، البيضاوي ) ٤/٥٣(، وقدمه السمعا�ي ) ٢/٥٥٧(، والسمرقندي ) ٤/٩٣(معا�ي القرآن وإعرابه  )٢(
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ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ   ڎ     ڎ      چ مــن عبــادة غــري ا يف مواضــع كقولــه تعــاىل  الكــريم علــى تــربئ إبــراهيم

 ] .٢٧، ٢٦/الزخرف[ چژ  ڑ  ڑ  ک  ک* ڈ   ڈ 
 ٣ .)١(أفرأيتم كل معبود لكم وآلبائكم فإ�ي منه بريء ال أعبده إال رب العاملني: معنى الكالم : قال الطربي 

هـم عـدو يل إال رب العـاملني    :" فيـه الفـراء الـذي ذكـر أن املعنـى       وأما قول النحاس أن العداوة يف اآلخرة فتبع
، )٢("أي لــو عبــدهتم كــا�وا يل يــوم القيامــة عــدواً وضــداً        چۅۅ  ۉ ۉ  ې ۋچ فــإ�ي أعبــده ، وإمنــا قــال    

 ٦ .)٣(واالستثناء منقطع على هذا املعنى 

 :الـــــرتجـــــــــــيــــح 
من القولني له وجه ، لكن القول بأ�ه استثناء منقطـع هـو الـذي عليـه      والذي يظهر من أقوال أهل التفسري أن كال

إذ الظـاهر أهنـم مـا كـا�وا     " أكثر املفسرين ، وهو أظهر بداللة القرآن عليه يف موضع آخـر ، وكـذلك السـياق ،     ٩ 

 . )٤(..."يعرتفون باخلالق ، ومل يكو�وا جيعلون آهلتهم شركاء  كما هو حال مشركي العرب 
 .عاىل أعلم وا ت

************************** 
 ) .١٩/٨٤(جامع البيان  )١(
 وذكر األقوال األخرى ،  ) ١٣/١١٠(، والقرطيب ) ٢/٢٨١(معا�ي القرآن للفراء  )٢(
ــوج) ٢/٥٢٨(وهــو اختيــار مكــي يف مشــكل اإلعــراب    )٣( ، وقدمــه ) ٣/٣٥٥(، والوســيط ) ٢/٧٩١(يز ، والواحــدي يف ال
ــوي   ــري ) ٤/١٥٣(البغـ ــة  ) ٣/٣٢٤(، والزخمشـ ــن عطيـ ــويني    ) ١٢/٦٦(، وابـ ــر النحـ ــول أكثـ ــه قـ ــوزي أ�ـ ــن اجلـ ــر ابـ ، وذكـ
ــذكرة ) ٦/١٢٨(  ــرطيب ) ١/٤١(، والت ــة  ) ١٣/١١٠(، والق ــن تيمي ــثري  ) ١٦/٥٩٩(، واب ــن ك ــني ) ٣/٣٥٠(، واب ، واجلالل
 ) .٥/٥٢٤(، والسعدي ) ١٩/٩٥(، واأللوسي ) ٤/١٢٢(، والشوكا�ي ) ٤٨٥( 

 ) .١٩/١٤١(قاله ابن عاشور وساق أدلة أخرى عليه كعبادة الشمس وغريها من الكواكب  )٤(
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 ].١٢٩/الشعراء[ چ� �  �  �ٹ ٹ چ 
 .چ�چذكر أقوال السلف يف : مسألة 

 چعن جماهد ، روى ابن أبي جنيح ":قال النحاس رمحه ا�٣  .)١(وحصو�اً قصوراً: قال  چ 

 .)٢(هي مصا�ع املاء: وقال سفيان 

 .)٣(واحدها مصنع ومصنعة : قال أبو إسحاق 

 ٦ .اهد من أن املصا�ع القصور واحلصون معروف يف اللغة والذي قاله جم: قال أبو جعفر 

 .)٤(يقال لكل بناء مصنع ومصنعة : قال أبو عبيدة 

 . )٥(" باآلجر والطني: قال ،  عن جماهد، كثري وروى عبدا بن 
 ٩   :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

 : أورد النحاس قولني عن السلف يف املراد باملصا�ع 
 ، وذكر أن هذا املعنى )٦(قول جماهد أهنا القصور واحلصون  ، ويروى عن ابن عباس وغريه :ل األو

************************** 
 ) .٨/٢٧٩٤(، وابن أبي حامت ) ١٩/٩٥(، والطربي ) ٣/٧٤(أخرجه عبد الرزاق  )١(
ــادة     )٢( ــرزاق  أ" مآخــذ املــاء :" مل أقــف علــى قــول ســفيان ، لكــن قــال قت ،  ) ١٩/٩٥(، والطــربي ) ٣/٧٤(خرجــه عبــد ال
 ) .٦/٣١٣: (، وينظر الدر ) ٩/٢٧٩٤(وابن أبي حامت  

 ) .٤/٩٦(معا�ي القرآن للزجاج  )٣(

 ) .٢٧٣(، وبه قال ابن قتيبة ) ٢/٨٨(جماز القرآن  )٤(

 ) .٥/٩٣(معا�ي القرآن  )٥(
 ) .٤/١٥٧(، والبغوي ) ٧/١٧٤(الثعليب :  ينظر  )٦(
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معروف يف اللغة ، ويؤيده سياق اآلية ، فإن ا تعـاىل ذكـر علـة هـذا االختـاذ وهـي الرغبـة يف اخللـود ، كـأهنم          
عليه ، مما يـدفعهم إىل اختـاذ   خملدين من كثرة ما يتخذون من املصا�ع ، وهذا يدل على حبهم للد�يا وحرصهم 

 ٣      البيـــوت واحلصـــون والتمتـــع بالـــد�يا ، فيظهـــر بـــذلك التناســـب بـــني اختـــاذ القصـــور وطلـــب اخللـــود ، ولفـــظ   

  ، و�ــص علــى هــذا القــول   )١(" مــا يصــنعه العبــاد مــن األبنيــة واآلبــار واألشــياء  " املصــا�ع يف اللغــة يــدل علــى  
 .)٢( وقدمه مجع من أهل املفسرين

قول سفيان وقتادة أهنا مصا�ع املاء ، وهذا أيضاً له وجه ، وقدمته طائفة أخرى من املفسـرين ، ألن   :ي الثا� ٦ 

ج عميــق تتخــذ للمــاء وجتمــع    شــبه صــهري " املصــا�ع مجــع مصــنعة ، وهــي احلــوض وموضــع املــاء ، وهــي       
  . )٣("مصا�ع

شيئا من ذلك بالذكر  ، واللغـة حتتمـل   وبعض املفسرين يرى أن اآلية عامة يف كل ذلك ألن ا تعاىل مل خيصص  ٩ 

 .ما قيل ، فال وجه للحصر يف شيء دون غريه 
  بنــاء  والعــرب تســمي كــل ، إن املصــا�ع مجــع مصــنعة  : والصــواب مــن القــول يف ذلــك أن يقــال   : الطــربي قــال 

 ١٢ ،  وجائز أن يكون كان مآخذ للماء، مشيدة  وحصو�اً وجائز أن يكون ذلك البناء كان قصوراً، مصنعة 

************************** 
 ) .صنع ( ، وينظر اللسان ) ٥٣٣) (صنع ( لعني ا )١(
، والواحــدي ) ٧/١٧٤(، والــثعليب ) ٣/٢٨٢(، وابــن أبــي زمــنني   ) ٢/٥٦٢(، والســمرقندي ) ٢/٤٥٩(مقاتــل : ينظــر  )٢(
 ).٣/٣٥٤(، وابن كثري ) ٦/١٣٦(، وابن اجلوزي ) ٤/١٥٧(، والبغوي ) ٣/٣٥٩(، والوسيط ) ٢/٧٩٣(يف الوجيز  
،    ) ٣/٣٣١(، والزخمشــــري ) ٤/٥٩(، والســــمعا�ي ) ٤/٩٦(، وهــــو اختيــــار الزجــــاج ) ٥٣٣)  (صــــنع ( ينظــــر العــــني )٣(
ــرازي   ــني ) ٣/١٩١(، والنســفي ) ٢/١٦١(، والبيضــاوي ) ٢٤/١٣٥(وال ــي الســعود  ) ٤٨٨(، واجلالل ، ) ٦/٢٥٧(، وأب
 ).١٩/١٦٧(عاشور  ، وابن ) ١٩/١١٠(واأللوسي  
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 فالصواب أن يقال فيه ما قال ا ، وال هو مما يدرك من جهة العقل ، وال خرب يقطع العذر بأي ذلك كان 
 .)١( إهنم كا�وا يتخذون مصا�ع

 ٣ :الـــــرتجـــــــــــيــــح 

والذي يظهـر يل أن اللغـة قـد دلـت علـى املعنـيني ، وأن مـراد النحـاس تصـويب القـولني إذ ال تعـارض بينـهما ،             
وعليه فما ذكره الطربي هو األ�سب ، ألن ا تعاىل عم لفظ املصا�ع ومل خيصه بشيء ، فال وجه للقول بأحـد  

 ٦ . املعنيني دون اآلخر ، فالعموم أوىل ، واللفظ صاحل للكل ، وا أعلم 

************************** 
ــو ) ٢/٤٤٧(، والعــز ) ١٣/١٢٣(، والقــرطيب ) ١٢/٧٢(، وإليــه ذهــب ابــن عطيــة   )٩٦،  ١٩/٩٥(جــامع البيــان  )١( ، وأب
 ) .٤/١٢٧(، والشوكا�ي ) ٧/٤٢(حيان  
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 ].١٢٩/الشعراء[ چں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹٹ ٹچ 
 . ، وبيان الراجح }فارهني{ذكر أقوال املفسرين يف :  مسألة
 ٣ . )١(أي حاذقني بنحتها: قال أبو صاحل  ":النحاس رمحه ا قال 

 . )٢(أي حاذقني   چٹ چ :وقال منصور بن املعتمر 
 .)٣( أي آمنني  چٹ چ: وقال احلسن 

 ٦ .)٤( بألف أي متجربين  چٹ چ :وقال عبدا بن شداد 

 .)٥(أي معجبني  چٹ چ: وقال قتادة 
 .)٦(رينأي أشرين بط  چٹ چ: وقال جماهد 

 ٩ فكأن اهلاء مبدلة من حاء ، وأبي عبيدة ، وهو قول أبي عمرو ، وهذا أعرفها يف اللغة : قال أبو جعفر 

************************** 
 ) .٦/٣١٥(الدر املنثور : ، وينظر ) ٩/٢٨٠٢(،  وابن أبي حامت )١٩/١٠٠(أخرجه الطربي  )١( 
 ) .٦/٣١٥(الدر املنثور : وأخرجا عن ابن عباس مثله ، وينظر 
 .مل أقف عليه من قوله ، ومضى يف الذي قبله ذكر من قال به من السلف  )٢(
، وأخـــرج ابـــن أبـــي حـــامت عـــن قتـــادة مثلـــه )٥١٩(مل أقـــف عليـــه مســـنداً ، لكـــن ذكـــره ابـــن زجنلـــة يف حجـــة القـــراءات  )٣(
 )٩/٢٨٠٣. ( 
 ) . ٦/٣١٥(ور الدر املنث:، وينظر )  ٩/٢٨٠٢(، وابن أبي حامت )١٩/١٠٠(أخرجه الطربي  )٤(
 ٠) ٦/٣١٦(الدر : ، وينظر ) ٩/٢٨٠٣(، وابن أبي حامت ) ١٩/١٠١(، والطربي )٢/٧٥(أخرجه عبد الرزاق  )٥(
ــا ) ٩/٢٨٠٢(، وابــــن أبــــي حــــامت  ) ١٩/١٠١(أخرجــــه الطــــربي  )٦( شــــرهني ، ومثلــــه عنــــد ابــــن أبــــي زمــــنني   : وفيهمــ
 ) .٦/٣١٥(، وأخرجا عن ابن عباس مثله ، وينظر الدر ) ٣/٢٨٣( 
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 .)١("مبعنى واحد }ن يهرِفَ{و  }نيهارِفَ{وأبو عبيدة يذهب إىل أن ، ألهنما من حروف احللق 
   :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

 ٣ ، } فـارهني  {أهـل الكوفـة  عاصـم ومحـزة والكسـائي بـاأللف        ان سـبعيتان ، فقـرأ  حلـرف فيـه قراءتـ   هذا ا

، وعليــه اختلــف املعنــى يف تفســريه ، فمــن قــرأ بــاأللف قــال املعنــى    )٢(}فــرهني{وقــرأ البــاقون بغــري ألــف 
     ، ومــن قــرأ بغــري ألــف فــاملعنى أشــرين بطــرين ، وعامــة أهــل        )٣(حــاذقني بنحتــها ، واقتصــر عليــه الــبعض    

 ٦ .)٤(لتفسري على ذكْرِ املعنيني تبعاً الختالف القراءات ا

 .)٥(وذكر الزخمشري وغريه أ�ه من الفَره أي الكَيس والنشاط 
 :الـــــرتجـــــــــــيــــح 

ومعنـى قـراءة مـن    ، فبأيتـهما قـرأ القـارئ فمصـيب     قرأ بكل منهما مجاعة ، قراءتان معروفتان والصواب أهنما  ٩ 

ــرأ  ــارهني {ق ــها مــتخ حــا}ف ــها   ينريذقني بنحت ــرأ   ، كيســني مــن الفراهــة  ، ملواضــع حنت ــراءة مــن ق ومعنــى ق
 .، وا أعلم  مرحني أشرين} فرهني {

************************** 
، والطــربي ) ٢٧٤(، وجــوزه ابــن قتيبــة   ) ٢/٨٩(، وقــول أبــي عبيــدة يف اــاز    )  ٥/٩٧،٩٦(معــا�ي القــرآن للنحــاس    )١(
 ).٧/١٧٦(، والثعليب ) ١٩/١٠١( 
 ) .٤٧٢(ينظر السبعة البن جماهد  )٢(
 ) .٢/٢٨٢(، والفراء ) ٢/٤٦٠(وهو مقاتل  )٣(
، والبغــوي  ) ٤/٦١(، والســمعا�ي  ) ٣/٣٦٠(، والواحــدي يف الوســيط   ) ٤/٩٦(، والزجــاج  ) ٢٧٤(ابــن قتيبــة   : منــهم  )٤(
 ) .١٩/١١٣(، واأللوسي ) ٣/٣٥٦(، وابن كثري ) ٧/٤٦(، وأبو حيان ) ١٣/١٣٩(، والقرطيب ) ٤/١٥٧( 
 ).٣/١٩٢(، والنسفي ) ٢/١٦٣(، والبيضاوي ) ٢٤/١٣٧(، وتبعه الرازي ) ٣/٣٣٣(الكشاف  )٥(
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 ].١٧٦/الشعراء[ چۉ  ې     ۅ  ۉٹ ٹ چ
 .الرد على من زعم أن األيكة اسم موضع : مسألة 

 ويـروى أهنـم كـا�وا أصـحاب     ،  كاأليكـة عنـد أهـل اللغـة الشـجر امللتـف واجلمـع أيـ         ":قال النحاس رمحه ا ٣ 

 .شجر ملتف 

 .)١(إن األيكة اسم موضع وال يصح ذلك وال يعرف: وقد قيل 
 ٦  :الـــــــــــــــــــدراســـــة 

 چچ  چچ  ڇ  ڇچ هـــذه املســـألة ســـبق أن أرودهـــا النحـــاس يف ســـورة احلجـــر عنـــد تفســـري قولـــه تعـــاىل 
بيان القول الراجح فيها وأشرت هناك إىل قولـه هـذا   ، وقد مضت دراستها مستوفاة هناك ، مع  ]٨٧/احلجر[

 ٩ .) ٢(، وإمنا أوردهتا هنا للوقوف على كل موضع فيه للنحاس ترجيح أو اختيار 

  :ـيـــح ــــــرتجـــــــالـــــ
 والــراجح مــذهب مجهــور املفســرين أن األيكــة هــي الغيضــة ذات الشــجر امللتــف كمــا تقــدم بيا�ــه يف احلجــر ،   

 ١٢ .اسم موضع ال دليل عليه ، وال يعرف من قاله ، وأهل التفسري على خالفه ، وا أعلم والقول بأ�ه 

************************** 
 ) .٥/١٠٠(معا�ي القرآن  )١(
 . من هذا البحث ) ١٩٦و  ١٩٣(ص : ينظر  )٢(
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 ].١٧٦/الشعراء[ چۉ  ې     ۅ  ۉٹ ٹ چ
 .اسم البلد كله ) األيكة ( اسم قريتهم ، وأن ) لَيكَة ( د على ما حكاه أبو عبيدة أن الر: مسألة 

 كَةچة من أن فأما ما حكاه أبو عبيد  ":قال النحاس رمحه ا٣ وأن     ،هي اسم القرية اليت كا�وا فيهـا   چلَي 

حجـة حتـى      وهـذا ال تثبـت بـه    ، عرف مـن قالـه وإمنـا قيـل     ي فشيء ال يثبت وال ، اسم البلد كله  چڇ چ
يأهـل التفسـري       ألن أهـل العلـم مجيعـا مـن     ، ولو عرف من قاله لكان فيـه �ظـر   ، من قاله فيثبت علمه  عرف

 ٦ .)١(املتلف    ، وال �علم بني أهل اللغة اختالفاً أن األيكة الشجر .... كالم العرب على خالفهوالعلم ب

  :الـــــــــــــــــــدراســـــة 
   هذه املسألة هي السابقة ، لكـن النحـاس بـين هنـا أن أبـا عبيـدة قـد حكـى هـذا القـول ، ومل يكـن صـرح بـه              

اآليـة يف معـا�ي القـرآن ، ومـراده التنبيـه علـى أن هـذا القـول غلـط ، وإن           يف سورة احلجر ، وال يف تفسري هذه ٩ 

  حكــاه بعــض أهــل اللغــة ، واحــتج يف ردّه هلــذا القــول بأ�ــه مل يــرد مــن طريــق معــروف عنــد أهــل اللغــة ، إمنــا      
    ا وال يثبــت أمــر كهــذا أو ينفــى إال أن يعــرف مــن قالــه ، ولــو عــرف مــن قالــه ففيــه �ظــر ، ملخالفتــه ملــ  ) قيــل ( 

 ١٢  أمجــع عليــه أهــل التفســري والعلــم بكــالم العــرب ، إلمجــاعهم علــى أن األيكــة الشــجر املتلــف ، فــال يــرتك قــول     

 .  احلجة من أهل العلم لقول ال يعرف قائله ، بل لو عرف لَرد لشذوذه ، وا أعلم 
  :ـيـــح ــــــرتجـــــــالـــــ

 ١٥ .، وقد بينت ذلك يف سابقتها ومثيلتها يف سورة احلجر والراجح قول مجاهري أهل العلم سلفاً وخلفاً

 ] .٢١٣/الشعراء[ چچ چ   چچ    ڃ  ڃ  ڃ ڄ  ڃٹ ٹ چ
************************** 

 ).٤٩٩-٣/٤٩٨(إعراب القرآن  )١(
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 .ذكر أقوال املفسرين يف املراد هبذا النهي ، ومن توجه إليه : مسألة 
 قل ملن كفر هذا  :قيل  ":قال النحاس رمحه ا. 

�ه معصوم خمتار ، ولكنه خوطب هبذا ليعلم َ ا جل وعـز  وإن كان ال يفعل هذا أل هو خماطبة له : وقيل  ٣ 

أي ] ٢١٤/الشـعراء [چڇ  ڇ  ڇچ حكمه يف من عبد غريه كائناً من كان ، وبعد هذا ما يـدل عليـه ، وهـو    
 .  )١("لئال يتكلوا على �سبهم وقرابتهم منك ، فَيدعوا ما جيب عليهم 

 ٦   :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

 : ذكر أهل التفسري يف هذه املسألة قولني 
ألن قومـه دعـوه إىل دينـهم ، وعرضـوا عليـه امللـك واملـال ، فنـهاه ا           هـو خطـاب للـنيب    : فمنهم من قال 

 ٩ .)٢(تعاىل عن ملة أهل الكفر ، وأ�ذره هبذه اآلية 

ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   ڑ چ  ، واملـراد بـه أمتـه ، وهـذا �ظـري قولـه تعـاىل         ظاهر اخلطاب له  :وقيل 

ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ   وقولــــه ســــبحا�ه ،  ]٢٢/األســــراء[ چگ  گ

أ�ـت أكـرم اخللـق    : يقـول  ، بـه غـريه    ذرحي: أ�ه قال   ابن عباس  ، ويوضحه ما روي عن ]٦٥/الزمر[ چٷ ١٢ 

 .)٣(ولو اختذت إهلا غريي لعذبتك، ي عل

************************** 
 ) .٤/٥٠٤(إعراب القرآن  )١(

 ).٤٩٢(، واجلاللني ) ٤/٦٩(، والسمعا�ي ) ٢/٤٦٦(مقاتل  )٢(
 ) .٦/١٤٧(، وابن اجلوزي يف الزاد ) ٤/١٦١(، والبغوي ) ٣/٣٦٤(ذكره عنه الواحدي  )٣(
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ابتداء ، مع اليقني أ�ه ال يقع منه اإلشراك ، ولكن ليكون ذلك حتـذيراً بليغـاً    أ�ه للنيب واملفهوم من هذا القول 
 للناس كافة ، أ�ه وإن كان رسول ا  توعده بالعـذاب ،    -وحاشاه من ذلك  -لو وقع يف الشرك فإن ا

 ٣ .فكيف بغريه من العباد إن أشرك با شيئاً ، فإن الشرك ذ�ب ال يغفر 

هبــذا مــع كو�ــه منزهــاً عنــه معصــوماً منــه ، حلــث العبــاد علــى    الزخمشــري وغــريه أن خطــاب الــنيب وذكــر 
 .)٢(، وأقوال املفسرين تدل على هذا املعنى )١(التوحيد ، وهنيهم عن شوائب الشرك 

 ٦ :الـــــرتجـــــــــــيــــح 

واملـراد بـه أمتـه ،     أن اخلطـاب لـه   وهذا القول هو الراجح لداللة ما ذكـر مـن اآليـات عليـه ، والـيت مفادهـا       
  : فعلــم أن املقصــود غــريه ، ويف هــذا �كتــة لطيفــة ذكرهــا الــرازي ، فقــال    وأل�ــه حمــال أن يقــع منــه الكفــر  

 ٩  أن يوجهـــه إىل ، ألن مـــن شــأن احلكـــيم إذا أراد أن يؤكـــد خطـــاب الغـــري  ، لغـــريه وهــو خطـــاب يف احلقيقـــة  "

ــان املقصــود ، الرؤســاء يف الظــاهر   ــاع    وأن ك ــذلك هــم األتب ــذلك     ، ب ــق ب ــا يلي ــه م ــاىل أراد أن يتبع ــه تع      ،وأل�
 .، فهذا هو القول الراجح ، وا أعلم  )٣("  فلهذه العلة أفرده باملخاطبة

************************** 
ــول البيضــاوي    ) ٣/٣٤٣(الكشــاف  )١( ــذا الق ــى ه ــه عل ، ) ٤/١٣٨(، والشــوكا�ي ) ٣/١٩٨(، والنســفي ) ٢/١٦٧(، وتبع
 ، ) ١٩/١٣٤(واأللوسي  

، وأبــو حيــان ) ١٣/١٤٢(، والقــرطيب ) ١٢/٨٣(، وابــن عطيــة ) ٢/٥٦٩(، والســمرقندي ) ١٩/١١٨(الطــربي : ينظــر  )٢(
 ).١٩/٢٠٠(، وابن عاشور ) ٦/٣٨٤(لشنقيطي ، وا)٥/٥٥١(، والسعدي ) ٣/٣٦٢(، وابن كثري ) ٧/٥٩( 

 ) .٢٤/١٤٨(التفسري الكبري  )٣(
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 ].٢٢٤/الشعراء[چۇ  ۆ  ۆٹ ٹ چ 
 : باس يف تفسري هذه اآلية وبياهنا ، وفيه مسائل ذكر ما روي عن ابن ع

 ٣ .شعراء الكفار ال عموم الشعراء املراد هبم   چۇچ : مسألة 

 .ضالل اإل�س واجلن ، وليس الرواة  چۆچ :مسألة 
 .أي يف الشعر وغريه      چ��  �چالعموم يف  :مسألة 

 بــن صــاحل ، قــال   :" قــال النحــاس رمحــه ا ٦   حــدثين معاويــة بــن : حــدثنا بكــر بــن ســهل ، حــدثنا عبــد ا 

، يتـبعهم ضـالل   )١(الكفـار     هـم  : قـال     چۇ  ۆ  ۆچ اس صاحل ، عن علي بن أبي طلحـة ، عـن ابـن عبـ    
 . )٢(اجلن واإل�س

ــال  ــال  : ق ــم ق ــول  ]٢٢٥/الشــعراء[ چۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۉچ ث ــو خيوضــون  : يق ــل لغ ې  ېې  ې  چيف ك ٩ 

 . أكثر قوهلم يكذبون : يقول ] ٢٢٦/الشعراء[ چ�
  �چ  يف كالمهم       چ��  �  �  �  �      �  �چ  :ثم استثنى املؤمنني منهم فقال : قال 

 ١٢ . ردوا على الكفار الذي كا�وا يهجون به املؤمنني ] ٢٢٧/الشعراء[ چ�  �  �   �

 .يدل على صحته االستثناء الذي بعده " الكفار : " وهذا أحسن ما قيل يف اآلية ، ويزيده بيا�اً قوله 
 .عام يدل على صحته أن الكالم  " الل اجلن واإل�سضُ: " وقوله 

 ١٥ ....واألول أوىل لعموم الظاهر ،  )١( الرواة: قال عن ابن عباس   يتبعهم الغاوون ، وقد روى عكرمة 

************************** 
 ) .٩/٢٨٣١(، وابن أبي حامت ) ١٩/١٢٧(أخرجه الطربي  )١(
 ) .٩/٢٧٣١(، وابن أبي حامت ) ١٩/١٢٧(أخرجه الطربي  )٢(
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،  ال �سـخاً  اسـتثناء : هذا الذي تسـميه العـرب   ، قول صحيح يف العربية  "ثم استثنى املؤمنني منهم: " وقوله 
 ...هذا �سخ : ال يقال ،  جاء�ي القوم إال عمراً: تقول 
 ٣ عـز وجـل يف شـعرهم    ذكـروا ا : قـول  يلعموم اللفـظ وغـريه   ،  م قول حسن يف كالمه چ��  �  چ لهوقو

 .)٢("...مومه عواألول أوىل ل
 :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 
 قول ابن عباس ذكر النحاس رمحه ا   يف هذه اآلية ، وأشار يف كالمه إىل ما يدل على اختياره لبعض مـا ٦ 

 :فيه ، ومن ذلك  ورد
   ، ألن )٣(أن املقصـود بالشــعراء هنــا شــعراء املشــركني ، ولــيس عمــوم الشــعراء، وبــه قــال زيــد بــن أســلم أيضــاً  

من ينتصر للدين ويظهر احلق كشعراء الصحابة رضـي ا عنـهم ال يـدخلون يف هـذا الوصـف املشـعر بالـذم ،         ٩ 

 .وصحح هذا القول االستثناء الذي جاء يف اآلية بعده 
 : ثم ذكر عن ابن عباس أ�ه قال يف معنى الغاوين قولني 

 ١٢ .أ�ه عام يف ضالل اإل�س واجلن :  األول

 أهنم الرواة  ، ورجح أن العموم أوىل لعموم اللفظ ، وهذا القول هو الصواب ، ألن ا تعاىل عم ومل والثا�ي 

************************** 
  .وقيل يف الغاوين غري ذلك .أخرجه الطربي وابن أبي حامت ، ينظر التعليق السابق  )١(

 ) .٢٠٨ -٢٠٧(الناسخ واملنسوخ  )٢(
 )  .١٩/١٢٨(أخرجه الطربي  )٣(
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ن الغاوين ، فقد يرويه على سـبيل الـتعلم   خيص ، فيبقى الكالم على عمومه ، وأل�ه ليس كل من يروي الشعر م
 .)١(، وحفظ اللغة ، وما أشبه ذلك من املقاصد العالية 

 ٣  �  �  �  �      �  �چ عــدة مســائل يف هــذا اجلــزء مــن اآليــة        ثــم ذكــر عــن ابــن عبــاس     

أخــرى عنــد  ، فــأول ذلــك االســتثناء ، فــالكالم هنــا اســتثناء ولــيس �ســخاً ، وقــد ورد يف روايــة    چ��
�سخاً ، لكـن هـذه     مساه �سخاً ، وهذا على مصطلح املتقدمني الذين يسمون االستثناء    لنحاس أن ابن عباسا

إمنا يريـد التخصـيص          أ�ه  ال يريد النسخ املتعارف عليه عند املتأخرين ،  الرواية جاءت مبينة ملقصد ابن عباس  ٦ 

 .، أي  االستثناء 
أي كلــه  ، ولــيس ذلــك  يف  شــعر هــم  خاصــة ، بــل ديــدهنم أهنــم  "   ا ا  يف كالمهــم ذكــرو: " أ�ــه قــال    وذكــر عنــه 

 ٩ .رداً على من قال خبصوص ذلك يف الشعر  يذكرون  ا   يف كل أحواهلم  وأقواهلم  ، ورجحه النحاس

ل يف ردوا على الكفار الذي كا�وا يهجون به املؤمنني ، فذكر أ�ه أحسـن مـا قيـ   :  چ�  �  �   �  �چ
ــة  ، ولــيس املــراد باال�تصــار هنــا علــى عمومــه يف كــل مظلمــة ، ألن العفــو واإلحســان أفضــل وأعلــى مــن      اآلي

 ١٢ .]٤٣/الشورى[ چ�یی  ي   ي���چاال�تصار ، كما قال تعاىل 

 :الـــــرتجـــــــــــيــــح 
فظهـا ، وكـذا أن   وما ذكره النحاس عـن ابـن عبـاس مـن كـون اآليـة يف شـعراء املشـركني ، ولـيس علـى عمـوم ل           

 ١٥   الغــاوين ضــالل اإل�ــس واجلــن أخــذاً مــن عمــوم اآليــة ، ولــيس خاصــاً يف الــرواة  ، وأن االســتثناء الــوارد فيهــا  

 ليس �سخاً ، بل هو �وع من التخصيص بينته الرواية األخرى عن ابن عباس  ، وما تبعه من كالم ابن 
************************** 

 ) .١٩/١٢٧(جامع البيان  )١(
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 . )١( ا ، وا أعلمعباس هو الصحيح يف هذه اآلية ، والذي يدل عليه سياقه

************************** 
، والناســخ هلبــة ا بــن ســالمة  ) ٥/٢١٥(، واجلصــاص ) ٢/٥٧١(، والســمرقندي ) ١٢٨ -١٩/١٢٦(الطــربي : ينظــر  )١(
، ) ٤/٧٣(، والســـمعا�ي ) ٢/٧٩٨(دي ، والوســـيط للواحـــ) ٤٩(، والناســـخ البـــن حـــزم ) ٧/١٨٥(، والـــثعليب ) ١٣٨( 
 .وغريهم ) ٦/٣٨٩(، والشنقيطي ) ١٩/١٤٦(، واأللوسي ) ٣/٣٤٨(والزخمشري  
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 سورة النمل
 .]١١ ، ١٠/النمل [چ�   �  �ۉ  ې  ې  ې  ې   *ٷ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ٹ ٹ  چ 

 ٣ .، وما يرتتب عليه من املعنى يف هذه اآلية القول يف االستثناء : مسألة 

 يف معناه أقوال  ":قال النحاس رمحه ا: 
ۉ  چ      إمنا خيـاف غريهـم ممـن ظلـم    ،  خياف لدي املرسلون إ�ي ال: واملعنى ، منها أن يف الكالم حذفا  -أ 

 ٦ .)١( ثم تاب فإ�ه ال خياف چې  ې

ــل  -ب   فلــيس ، ملرســلني وغريهــم ثــم تــاب    لكــن مــن ظلــم مــن ا   ، املعنــى ال خيــاف لــدي املرســلون    : وقي
 .)٢(خياف

 ٩ .)٣( " وذا ليس جبيد يف العربية، مبعنى الواو  چۉچ :وقيل  -ج 

   :ــــــــدراســـــــــــة الـــــــــــــ
 ذكر النحاس رمحه ا ثالثة أقوال يف تفسريها  

، ثم تاب فإن ا يتـوب  لكن من ظلم من سائر الناس ال من املرسلني : تقديره ، وستثناء منقطع أن اال :األول  ١٢ 

 . )٤(عليه ، واختارته مجاعة 
************************** 

 ) .٢/٢٨٧(ذكر هذا القول الفراء ، وهو الوجه الثا�ي عنده يف اآلية  )١(
 ) .٢/٢٨٧(وهذا الوجه األول الذي عند الفراء  )٢(
 ) .٤/٥١٠(، واإلعراب ) ٥/١١٧(معا�ي القرآن للنحاس  )٣(
  ، ) ٣/٣٧٠(، والوسيط ) ٢/٨٠٠(، والواحدي يف الوجيز ) ٤/١١٠(، والزجاج ) ٢/٢٨٧(الفراء : منهم  )٤(
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ــه مت: والثــا�ي  ــذ�وب علــ  إ� ــراه ، كقتــل موســى عليــه الســالم    ى األ�صــل علــى القــول بتجــويز ال    بيــاء عنــد مــن ي
ــدخل يف االســتثناء ، وأن ا تعــاىل يغفــر       ــو�س ومــا أشــبه ذلــك ، فكــل ذلــك ي ــة آدم ، وي للقبطــي ، وخطيئ
ويتجاوز عمن بدر منه شيء من ذلك ، وجاء عن احلسن وابـن جـريج مـا يـدل عليـه ، واختـاره النحـاس يف         ٣ 

 .)١(اإلعراب ، وغريه من أهل التفسري 
ويلـتمس لـه علـى ذلـك الوجـه لإلعـراب يف       ، وإمنا ينبغي أن حيمل الكالم على وجهه من التأويـل  : قال الطربي 

 ٦ .)٢( ال على إحالة الكلمة عن معناها ووجهها الصحيح من التأويل، الصحة خمرج 

فـإن تسـميتهم    وأيضـا أما من يرى عصمتهم عليهم الصالة والسالم من الـذ�وب ، فـريى أن هـذا القـول بعيـد ،      و
 .)٣( على القول بتجويز الذ�وب عليهمحتى ظاملني شنيع 

 ٩ يف اللغة مبنزلة الواو ، وإمنا معنى ) إال ( إن : وقد قال بعض النحويني : والقول الثالث أورده الفراء ، فقال 

************************** 
ــو حيــــــان ) ٣/٩٣(، وابــــــن جــــــزئ ) ٣/٢٠٣(، والنســــــفي ) ٢/١٧٢(، والبيضــــــاوي ) ٤/٨٠(والســــــمعا�ي   ، وأبــــ
، والســعدي  ) ٤/١٤٧(، والشــوكا�ي ) ٦/٢٧٥(، وأبــو الســعود  ) ٤٩٥(، واجلاللــني ) ٣/٣٧٠(، وابــن كــثري  )  ٧/٧٥( 
 )٥/٥٦٤. ( 

ــرآن  )١( ــار الطـــربي  ) ٤/٥١٠(إعـــراب القـ ــو اختيـ ، ) ٣/٣٥٦(، والزخمشـــري ) ٢/٥٧٤(، والســـمرقندي ) ١٩/١٣٨(، وهـ
ــة     ــن عطيـ ــه ابـ ــاه    ) ١٢/٩٤(وقدمـ ــن معنـ ــن احلسـ ــل عـ ــرازي ، و�قـ ــرطيب ) ٢٤/١٥٨(، والـ ــن    ) ١٣/١٦١(، والقـ   ،  وابـ
 .وغريهم ) ١٩/٢٢٩(عاشور  
 ) .١٩/١٣٨(جامع البيان  )٢(
 ) . ٣/٩٣(واستبعده ابن جزئ بأن الصحيح عصمتهم من الذ�وب  )٣(
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    تفســري ، ورده غــري واحــد مــن أهــل ال )١(ال خيــاف لــدي املرســلون وال مــن ظلــم ثــم بــدل حســناً : هــذه اآليــة 
 .)٢(بأ�ه قول ال وجه له 
 ٣ :الـــــرتجـــــــــــيــــح 

والذي ظهـر أن اخلـالف يف هـذه اآليـة مـبين علـى اخلـالف يف مسـألة وقـوع الـذ�وب مـن األ�بيـاء علـيهم الصـالة               
االسـتثناء  : والسالم ، فمن جوز وقوعهـا منـهم كخطيئـة آدم  ، وقتـل موسـى للقبطـي ومـا أشـبه ذلـك ، قـال           

 ٦   ، وملــا جــاز منــهم وقــوع الــذ�ب امــنت ا علــيهم بــاملغفرة وفــتح هلــم بــاب التوبــة ، وعليــه ال إشــكال يف  متصــل 

اآلية والكالم على ظاهره ، ويشـهد هلـذا القـول مـا سـاقه الطـربي وغـريه مـن أقـوال السـلف الـيت تـدل هلـذا ،              
 .وهذا القول أشبه بتأويل اآلية ، وا أعلم 

معني بـه  ) إال ( لذ�ب من األ�بياء مطلقاً ، فاالستثناء عنده منقطع ، ويكون ما بعد وأما من يرى عدم وقوع ا ٩ 

 .غري األ�بياء عليهم الصالة والسالم 
ــالغ يف رده يف          ــة ، وب ــه يف العربي ــه ال وجــه ل ــروا أ� ــواو ، وذك ــى ال  واســتبعد النحــاس وغــريه أن تكــون إال مبعن

 ١٢ . وا أعلم . )٣( الكالماإلعراب ، وذكر أن ذلك ال يقع يف شيء من 

************************** 
 ) .٢/٢٨٧(معا�ي القرآن للفراء  )١(
 ) . ١٢/٩٥(، وابن عطية  ) ٤/٨٠(، والسمعا�ي ) ١٩/١٣٨(كالطربي  )٢(
 ) . ٤/٥١٠(إعراب القرآن  )٣(
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 .]١٧/النمل[ چڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ   ژ  ڑٹ ٹچ
 . چژ  ڑ چبيان قوله تعاىل : مسألة 

 قال  ؛ عن قتادة، روى معمر  ":قال النحاس رمحه ا :٣ .)١( م على آخرهمرد أوهلُي 

  ملـا يـزع السـلطان أكثـر ممـا      " ه ومنـ ،  )٢( ال بـد للنـاس مـن وزعـة    : ومنه ، أصل وزعته كففته : قال أبو جعفر 
 . )٣(" يزع القرآن

ــن عبــاس  ، روى عطــاء اخلراســا�ي   ــم يوزعــون {عــن اب ــال  }فه ــهم وزعــة   : ق ــى كــل صــنف من ــرد ، عل  ٦    ي

 . )٤(لئال يتقدموا يف املسري كما يصنع امللوك ، أوالها على أخراها 
  . )٥(" وزع فالن فال�ا عن الظلم إذا كفه عنه: ومنه ، فهذا قول بني 

 ٩   :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

حيـبس أوهلـم علـى    " ذكر النحاس قول قتادة يف معنى يوزعون ، وأ�ه يـرد أوهلـم علـى آخـرهم ، وقـال جماهـد       
ــا ،       )٦("آخــرهم  ــة الكــف ، فكــذلك هن ــوزع يف اللغ ــى ال ــان معن ــإذا ك ــة والتفســري ســواء ، ف ــاه يف اللغ     ، فمعن

************************** 
 ) .٩/٢٨٥٧(، وابن أبي حامت ) ٣/٧٩(الرزاق  أخرجه عبد )١(

 ) .٤/٨٤(، والسمعا�ي ) ٢/٥٧٦(هذا قول احلسن ، ذكره السمرقندي يف تفسريه  )٢(

 ).٣/٤٧٤(ذكره مالك عن عثمان رضي ا عنه ، أورده ابن العربي يف أحكام القرآن وبني معناه  )٣(
 ).٣٤٧،  ٦/٣٤٦(الدر : ، وينظر ) ٩/٢٨٥٧(ن جماهد ، وأخرجه ابن أبي حامت ع) ١٩/١٤١(أخرجه الطربي  )٤(
، وتفسـري الغريـب   ) ٢/٩٢(، اـاز ألبـي عبيـدة    ) ٢/٢٨٩(، وينظر املعا�ي للفرء ) ٥/١٢١،١٢٠(معا�ي القرآن للنحاس  )٥(
 ) .٥٢١) (وزع ( ، واملفردات ) ٢٧٧(البن قتيبة  
 ) .٩/٢٨٥٧(أخرجه ابن أبي حامت  )٦(
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ف بعضهم على بعـض ، ويـرد أوهلـم علـى آخـرهم لـئال يتقـدموا ، ويكـون علـى كـل قبيـل            يك: فمعنى يوزعون 
 .منهم وازع يرده ويكفه 

 ٣    ، فمــراد النحــاس رمحــه ا أن قــول قتــادة أوىل      )١(يتقــدمون : يســاقون ، وقــال احلســن   : وقــال ابــن زيــد   

 .وأظهر من قول غريه يف هذا ، ألن أصل الكالم يف اللغة يدل عليه 
 معنـاه يـرد أوهلـم    : قـول مـن قـال    ، وأوىل هـذه األقـوال بالصـواب    : قـال  ا ما اختاره الطـربي أيضـاً حيـث    وهذ

ــا عــن الظلــم إذا كفــه      ، علــى آخــرهم  ــوازع يف كــالم العــرب هــو الكــاف يقــال منــه وزع فــالن فال� وذلــك أن ال ٦ 

 .)٢(إياهم عنهلكفهم ، وزعة : وإمنا قيل للذين يدفعون الناس عن الوالة واألمراء ، ... عنه
 .)٣(وهذا املعنى متَفق عليه عامة أهل التفسري

 ٩ :الـــــرتجـــــــــــيــــح 

 . والراجح ما ذكره النحاس ، يدل عليه ظاهر اللفظ ، واللغة ، وا أعلم 

************************** 
 ) .٩/٢٨٥٧(، وابن أبي حامت ) ١٩/١٤١(ينظر الطربي  )١(
 ) .١٩/١٤٢(جامع البيان  )٢(
، ) ٤/٨٤(، والســـمعا�ي  ) ٣/٣٧٣(، والواحـــدي يف الوســـيط   ) ٢/٥٧٦(، والســـمرقندي  ) ٤/١١٢(الزجـــاج  : ينظـــر   )٣(
ــوي   ــن اجلــوزي  ) ٣/٣٦٠(، والزخمشــري ) ٤/١٧٠(والبغ ــرازي ) ٦/١٦٠(، واب ــرطيب ) ٢٤/١٦١(، وال ) ٣/١٦٧(، والق
ــاوي وا  ــزئ  ) ٢/١٧٣(لبيضــ ــن جــ ــثري  ) ٣/٩٤(، وابــ ــن كــ ــعود  ) ٣/٣٧١(، وابــ ــو الســ ــوكا�ي ) ٦/٢٧٧(، وأبــ ، والشــ
 ) . ٥/٥٦٨(، والسعدي ) ٤/١٥٠( 
 
 



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .]٢٥/النمل[چڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   ٹ ٹچ
 .بيان معنى اخلبء يف هذه اآلية : مسألة 

 ٣  .)١(ما غاب چڄ     چ :قال ؛ عن جماهد ، روى ابن جنيح  ":ال النحاس رمحه ا ق

 .)٢(السر  چڄ     چ :قال ؛ عن قتادة ، وروى معمر 
 .)٤( النبات: ويف األرض ،  )٣(املطر: اخلبء يف السموات : وقيل 

ويف قـراءة  ،  چچ  چ    ڃ  ڃ  چ  چ :ويدل عليه قولـه  ، أي ما غاب يف السموات واألرض : واألول أوىل  ٦ 

 ٠ )٥(")ڃ  ڃ   من  ڄ ڄ  (     ا  عبد
  :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

 ٩  ، وقـد ذكـر النحـاس األقـوال يف معنـى اخلـبء ، فعـن بعـض السـلف          )٦(ما خبـأت وأخفيتـه   : اخلَبء يف اللغة 

 بات يف األرض ، ورجح أن املعنى ما غاب إ�ه املطر يف السماء، والن: أ�ه ما غاب وخفي ، وبعضهم قال 
************************** 

 ) .٩/٢٨٦٨(أخرجه ابن أبي حامت  )١(
الـدر  : وينظـر  ) ٩/٢٨٦٨(، وبـه قـال عكرمـة وابـن جـبري ، أخرجـه عنـهم ابـن أبـي حـامت           ) ٣/٨١(أخرجه عبـد الـرزاق    )٢(
 )٦/٣٥٢. ( 
ــن املســيب وغــريه   : أخــرج الطــربي عــن جماهــد قــال    )٣( ــه قــال اب ــن أبــي حــامت . الغيــث  ، وب ــدر ) ٩/٢٨٦٨(اب ، وينظــر ال
 )٦/٣٥٣.( 
 ) .٩/٢٨٦٩(، وابن أبي حامت عن ابن زيد أمت منه /) ١٩(أخرج الطربي  )٤(

 .وذكر توجيهها) ٢/٢٩١(ء ، وقراءة عبد ا ذكرها الفرا) ٥/١٢٨،١٢٧(معا�ي القرآن للنحاس  ) ٥(
 ) .٢/٩٤(، وااز ) ٢٣٠) (خبء ( ينظر العني  )٦(



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

وبقـراءة ابـن       ،  چڃ  ڃ  چ  چ  چ    چ يف السموات واألرض ، واستشهد له بالسياق ، يف قوله تعـاىل  
الروايـة عـن ابـن        يعلم ما غاب يف السموات واألرض ، وهـذا املعنـى جـاءت بـه     : مسعود واليت تفيد معنى 

، وهـو  )١(يعلـم كـل خفيـة يف السـموات واألرض    : السلف ، قال ابن عبـاس  عباس وجماهد وقتادة وغريهم من  ٣ 

 .)٢(املوافق لعموم اللفظ يف اآلية ، وذهب إىل القول بالعموم  مجع من املفسرين
 وأمــا القــول الثــا�ي فهــو فيمــا يظهــر يل مــن بــاب ضــرب املثــل علــى اخلــبء يف الســموات واألرض ، مــن املطــر    

شـيء   ، فهـو يـدل علـى     چڄ  ڄ       چتعـاىل  ذا القول يستأ�سون بقولـه  والنبات وغري ذلك ، وأصحاب ه ٦ 

 . )٣(خمبوء خفي ، كاملطر والنبات 
 : الـــــرتجـــــــــــيــــح 

والراجح القول بالعموم ، فيشمل ما كان يف السماء من مطر وحنوه ، وما كان يف األرض من �بات وغريه ، ومـا   ٩ 

 .   حييط به إال ا جل وعال  ، وا أعلم هو أبعد من ذلك مما ال يعلمه وال

************************** 
 )٩/٢٨٦٨(أخرجه ابن أبي حامت  )١(

، والســمرقندي ) ٤/١١٦(، والزجــاج  ) ٢٧٧(، وابــن قتيبــة  ) ٢/٩٤(، وأبــي عبيــدة  ) ٢/٢٩١(وهــو اختيــار الفــراء    )٢(
ــمعا�ي ) ٢/٥٧٩(  ــري ) ٤/٩١(، والســــــ ــة  ، و) ٣/٣٦٦(، والزخمشــــــ ــن عطيــــــ ــوزي  ) ١٢/١٠٦(ابــــــ ــن اجلــــــ ، وابــــــ
ــان  ) ٢/١٧٥(والبيضــاوي )٦/١٦٦(  ــي حي ــثري  ) ٧/٩١(، وأب ــن ك ــتح ) ٣/٣٨٣(، واب ــي الســعود  ) ٨/٥٠٤(، والف ، وأب
 ) .١٩/٢٥٥(، وابن عاشور ) ٥/٥٧٤( ، والسعدي ) ١٩/١٩٢(، واأللوسي ) ٤/١٥٥(والشوكا�ي ) ٦/٢٨٢( 
ــ) ٢/٤٧٣(وهــو اختيــار مقاتــل   )٣( ــوجيز ) ١٩/١٥٠(ول الطــربي ، وظــاهر ق ، وقدمــه البغــوي ) ٢/٨٠٢(، والواحــدي يف ال
 ، ) ٤٩٧(، واجلاللنب ) ٣/٢٠٩(، والنسفي ) ١٣/١٨٧(، والقرطيب ) ٢٤/١٦٥(، والرازي ) ٤/١٧٤( 
 ).٦/٣٩٨(، أضواء البيان ) ٣/٣٧٥(الوسيط للواحدي : ينظر توجيه القولني يف  



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ].٣٥/النمل[چ�  �    �  �    �   �  �ي  ٹ ٹچ 
 . ذكر أقوال السلف يف اهلدية اليت أرسلتها إىل سليمان :  مسألة 

 وجهـت بغلمـان علـيهم لـبس اجلـواري      : قـال  ،  عـن جماهـد  ، روى ابن أبي جنـيح   ":قال النحاس رمحه ا ، ٣ 

 . )١( ن لبس الغلمانوجبوار عليه
إن كـان  : وقالـت  ، أرسـلت مبـائيت وصـيف ووصـيفة     : قـال  ، عـن سـعيد بـن جـبري     ، وروى يعلى بن مسلم 

 ٦  هـو  : قـال  ، فمـن توضـأ منـهم فبـدأ مبرفقـه قبـل كفـه        ، فـأمرهم فتوضـؤوا   ، م الذكور من اإل�اث لعفسي ص�بيا

 .)٢(رهو من الذكو: قال ، قه ومن بدأ بكفه قبل مرف، من اإل�اث 
  بلــنب مــن ذهــب  فــأمر ســليمان ، وجهــت إليــه بلبنــة مــن ذهــب يف خرقــة حريــر : وقيــل : قــال أبــو جعفــر 

 ٩ . فألقي حتت الدواب حتى وطأته

  .)٣("ً اوجيوز أن يكون وجهت هبما مجيع،  چٻ پچوهذا أشبه لقوله 
   :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

سلف يف هذه اهلدية ، وقد أحسن يف االختصار واالقتصار علـى مـا ذكـر ،    ذكر النحاس بعض ما ورد عن ال ١٢ 

ألن من املفسرين من يكون مولعاً بإيراد مثـل هـذه األخبـار املطولـة الـيت مل يفصـل القـرآن فيهـا ، واكتفـى مبوضـع           
 العربة من كل قصة ، وما أورده النحاس رمحه ا أراد أن خيلص منه إىل القول بأهنا أرسلت إليه 

************************** 
 ) .٩/٢٨٧٧(بي حامت ، وابن أ) ١٩/١٥٥(أخرجه الطربي  )١(
 ) .٦/٣٥٧(، وينظر الدر ) ٩/٢٨٧٧(أخرجه ابن أبي حامت  )٢(
 ٠) ٥/١٣٢،١٣١(معا�ي القرآن للنحاس  )٣(



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 . )١(ماالً ، لداللة ختام اآلية على ذلك ، وأكثر املفسرين سرد ما ورد من الروايات يف ذلك 
ــا أرســلت إىل ســليمان         ــى اإلشــارة إىل أهن ــن املفســرين مــن اقتصــر عل ــا ،     وم ــربه  هب      هبديــة  عظيمــة ختت

 ٣       ى هبـا  ، وإن كـان �بيـاً فلـن يرضـى إال      ولتصرفه  عن عزمه   ، وأهنـا رأت  أ�ـه  إن  كـان   ملكـاً فسـيقبل اهلديـة  ، ويرضـ       

 .  )٢(أن يتبعوه على دينه 
 .)٣(فبعثت  إليه   هبدية  عظيمة ، أكثر الناس  يف تفصيلها ، فرأيت اختصار ذلك لعدم صحته : قال ابن عطية 

 ٦ : الـــــرتجـــــــــــيــــح 

      ــا تقــدم أهنــا أرســلت إليــه مبــال كمــا ذكــر ا ــذي يظهــر مم ــا تفصــيله فســكت عنــه القــرآن ،    وال  تعــاىل ، وأم
 فالسكوت عنه أوىل ، وال عربة يف ذكـر ذلـك ، وإن كـان لفـظ املـال أصـدق مـا يكـون علـى الـذهب ، وهلـذا            

 وهــذا يوافــق رأي  )٤("والصــحيح أهنــا أرســلت إليــه بآ�يــة مــن ذهــب  : " قــال احلــافظ ابــن كــثري رمحــه ا ، ٩ 

  ال ينفـي دخــول مــا عــداه مــن الغلمـان واجلــواري لــدخوهلم يف عمــوم مــا    النحـاس أن املرســل كــان مــاالً  ، وهــو 
ميلك ، فيكو�ون جزء من املال الذي أهدته ، ولكن مراد النحاس أن الذهب ألصـق مبسـمى املـال مـن غـريه ،      

 ١٢ .وا أعلم 

************************** 
ــر  )١( ــربي : ينظــــ ــمرقندي ) ١٥٧ -١٩/١٥٥(الطــــ ــمعا�ي ) ٢/٥٨٢(، والســــ ــوي ) ٤/٩٥(، والســــ ، ) ٤/١٧٨(، والبغــــ
 .وغريهم  ) ٢٠٠ -١٩/١٩٨(سي واأللو) ٦/٢٨٤(، وأبو السعود ) ٣٧١ -٣/٣٦٩(والزخمشري  
ــهم  )٢( ــنني   : منــ ــي زمــ ــن أبــ ــوجيز  ) ٣/٣٠١(ابــ ــدي يف الــ ــة  ) ٢/٨٠٣(، والواحــ ــن عطيــ ــوكا�ي ) ١٢/١١٠(، وابــ ، والشــ
 ) .١٩/٢٦٨(، وابن عاشور ) ٥/٥٧٨(، والسعدي ) ٤/١٦٢( 
 ) .١٢/١١٠(احملرر  )٣(
 ) .٣/٣٧٥(تفسري القرآن العظيم  )٤(



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .]٥٩/النمل[چڄ  ڄ     ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چچ ٹ ٹ
 .ية يف من توجه إليه األمر يف هذه اآل: مسألة 

 ٣ : قال النحاس رمحه ا 

 .)١(چچڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ   كهمهال           چڄ  ڄ     ڄچ قيل للوط املعنى :  قال الفراء
  . هو خماطبة لنبينا : فقالوا ، يف هذا  من العلماء الفراء وخالف مجاعةُ
إال ، فهو خماطـب بـه عليـه السـالم     وكل ما فيه ،  على النيب  ألن القرآن منزل، وهذا أوىل : قال أبو جعفر  ٦ 

 .)٢( ما مل يصح معناه إال بغريه
   :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

، باعتبـار السـياق ، وأن مجاعـة مـن العلمـاء خـالفوه        أورد النحاس قول الفراء يف أن اخلطاب هنا للـوط   ٩ 

، وكـل مـا فيـه     ن القرآن منـزل علـى الـنيب    ، واختار هذا القول ، حبجة أ يف ذلك ، وأن اخلطاب لنبينا 
 .خماطبة له ، إال ما دل الكالم على أ�ه لغريه 

 ١٢ أن حيمده على ما أ�عم به عليه من القرآن العظيم ، وأخرب به من خرب  واملعنى أن ا تعاىل أمر �بيه 

************************** 
ــرآن   )١( ــا�ي القــ ــاً   ، ) ٢/٢٩٧(معــ ــثعليب أيضــ ــه الــ ــر قولــ ــمرقندي  ) ٧/٢١٨(وذكــ ــره الســ ــري ) ٢/٥٨٨(، وذكــ ، والزخمشــ
، و�قلـــه عنـــه    ) ١٢/١٢٨(احملـــرر . وهـــذه عجمـــة مـــن الفـــراء رمحـــه ا : ومل ينســـباه ، وابـــن عطيـــة وقـــال ) ٣/٣٧٩( 
 ) .٧/١١٣(أبو حيان  
 ) .٤/٥٢٩(إعراب القرآن  )٢(
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   مـن أن يكـون للـوط    األمم املكذبة واستئصاهلم ، فـأوىل أن يكـون اخلطـاب لـه صـلوات ا وسـالمه عليـه        
، وهـو املخاطـب بـه ، وأمتـه تبـع لـه يف ذلـك ، وتـذكريه وتـذكري أمتـه هبـذه             إذ القرآن إمنا أ�زل على حممـد 

ــة ، وحتقــق النصــر           ــن هــذه األم ــه بشــارة هلــم هبــالك املكــذبني م ــا ، في ــدوا ا عليه ــرهم أن حيم  ٣  النعمــة وأم

م اخلاليـة ، وهـذا القـول الـذي اختـاره النحـاس عليـه عامـة أهـل          والتمكني للمؤمنني كاأل�بياء واملؤمنني مـن األمـ  
 .)١(التفسري 

 ٦  :ـيـــح ــــــرتجـــــــالـــــ

إذ هــو املقصــود بــالقرآن ، وعليــه أ�ــزل ، ومــا فيــه مــن   والــراجح قــول مجهــور املفســرين أ�ــه خطــاب للــنيب  
أمـره ا بـه مـن الرسـالة والـبالغ ، وفيـه        وتثبيت قلبه للقيـام مبـا  ،  القصص والعرب والعظات يراد به تسليته 

تبعه بالنصر والغلبة والتمكني ، فهـو يـرجح   ين عن دعوته ، وبشارته له وملن اإ�ذار للمشركني املعا�دين له الصاد ٩ 

 .، وا أعلم  ال للوط  أن اخلطاب له 

************************** 
ــر  )١( ــربي : ينظـــ ــاج ، ) ٢٠/٢(الطـــ ــمرقندي ، والزجـــ ــثعليب ) ٢/٥٨٨(والســـ ــوجيز  ) ٧/٢١٨(، والـــ ، والواحـــــدي يف الـــ
،  ) ٦/١٨٤(، وابــــن اجلــــوزي ) ١٢/١٢٢(، وابــــن عطيــــة ) ٣/٣٧٩(، والزخمشــــري ) ٤/١٨٢(، والبغــــوي ) ٢/٨٠٧( 
ــن  ، ) ٣/٢١٧(، والنسفي ) ٢/١٨٠(�قال عن النحاس ، والبيضاوي ) ١٣/٢٢٠(، والقرطيب ) ٢٤/١٧٦(والرازي   وابــــــ
ــزئ  ــان ) ٣/٩٨( جــ ــو حيــ ــثري ) ٧/١١٣(، وأبــ ــعود )٥٠١(، واجلاللــــني ) ٣/٣٨١(، وابــــن كــ ــو الســ ، ) ٦/٢٩٣(، وأبــ
 ) .٢٠/٦(، وابن عاشور ) ٤/١٦٨(والشوكا�ي  
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 .]٥٩/النمل[چچ  چ  ڇ  ڇٹ ٹ چ
 .چچ  چ  ڇ  ڇ  چلتهما يف قوله تعاىل بيان املراد باالستفهام والتفضيل ودال: مسألة 

 خري أم ثواب ما يشركون: فاملعنى ، وليس فيما يشركون خري  ":قال النحاس رمحه ا ٣ .)١(؟أثواب ا 

كمـا  ،  ؟ آخلـري يف هـذا أم يف هـذا الـذي يشـركون بـه يف العبـادة        : يكون املعنى، وجواب آخر أجود من هذا 
 :قال 

 ٦ .)٢(داءـا الفـا خلريكمـفشركم      أهتجوه ولست له بكفء 

 .وهو يعلم أن السعادة أحب إليه ، السعادة أحب إليك أم الشقاء  سيبويهوحكى 
 .)٣(؟ أم الذي يهديكم يف ظلمات الرب والبحر إذا ضللتم الطريق ؟أم ما تشركون با خري: واملعنى 

 ٩   :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

  ا هـذه األقـوال يف اآليـة ، وأن أجودهـا أن ذلـك علـى االسـتفهام أأخلـري يف مـا أمـركم ا           ذكر النحاس رمحـه  
به من عبادته أم يف الـذي يشـركون بـه يف العبـادة ، يعـين هـل اخلـري يف أصـنامكم أم يف ا جـل وعـال ، وهـذا            

 ١٢ )٤(هـو اسـتفهام إ�كـاري تقريـري     السؤال الذي سئلوا ليس لالستفهام الذي يـراد بـه املعرفـة واالسـتعالم ، وإمنـا      

 . ا خري مما يشركون به : فاملعنى 

************************** 
 ) .٤/١٠٧(وجوز هذا الوجه السمعا�ي  )١(
 .يهجو به أبا سفيان قبل إسالمه  البيت حلسان بن ثابت شاعر النيب  )٢(
 ) .١٤٤، ١٤٣/ ٥(للنحاس معا�ي القرآن  )٣(
 ) .٣/٣٨١(ابن كثري ، و) ٢/٥٨٨(�ص عليه السمرقندي  )٤(



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 دفمعلـوم أن  )١("هلم بأن من قدر على خلـق العـامل خـري مـن مجـاد ال يقـدر علـى شـيء         تقريراً" وهذا إمنا ور ، 
 .ا تبارك وتعاىل خري مما يشركون 

اب ، والـذي اختـاره النحـاس أوىل أل�ـه املوافـق      واختار النحاس هذا القـول علـى الـذي قبلـه املـذكورِ فيـه الثـو        ٣ 

فكيـف تسـتجيزون أن تشـركوا    : ، كأ�ـه قيـل هلـم    هذا األمر ال يشكل علـى مـن لـه عقـل     " ن لظاهر اآلية ، أل
    ، )٢("عبــادة مــن ال �فــع عنــده لكــم وال دفــع ضــر عــنكم يف عبــادة مــن بيــده النفــع والضــر ولــه كــل شــيء             

 ٦ .)٣(ذا املعنى ، وأن املراد ا خري مما تعبدو�ه من األصنام وعبارات عامة أهل التفسري حول ه

، كلـه يـدخل    )٤(وما ورد من أقـوال أخـرى كـالقول أهنـم كـا�وا يعتقـدون أن يف األصـنام خـرياً وإال ملـا عبـدوها          
حتت هذا االستفهام اإل�كاري التقريري ، أي مهما اعتقـدمت فيهـا مـن اخلـري فهـي علـى خـالف ذلـك ، ال خـري          

 ٩ . واخلري كله يف عبادة ا وحده ال شريك له  فيها

ثم ذكر ا تعاىل فيما بعد من اآليـات مـا يـبني هلـم ذلـك ويقـيم علـيهم احلجـة مـن آيـات عظمتـه ودالئـل كمالـه              
 .وجالله ، وأ�ه املستحق وحده للعبادة سبحا�ه وحبمده

 ١٢ وإمنا جيء هبا للتبكيت والتعنيف  ، أل�ه ال خري يف أصنامهم ألبتة ، )٥(هنا ليست للتفضيل) خري ( و 

************************** 
 ) .٣/٣٨٠(ينظر الكشاف  )١(
 ) .٢٠/٢(ينظر الطربي  )٢(
ــر  )٣( ــراء : ينظــ ــاج ) ٢/٢٩٧(الفــ ــوجيز  ) ٤/١٢٦(، والزجــ ــدي يف الــ ــوي ) ٢/٨٠٧(، والواحــ ــن    ) ٤/١٨٢(، والبغــ ، وابــ
 ) .٥/٥٨٩(، والسعدي ) ٦/١٨٥(، وابن اجلوزي ) ١٢/١٢٤(عطية  
 ).٤/١٠٧(، والسمعا�ي ) ٢/٥٨٨(هذا مما قيل يف اآلية حكاه السمرقندي  )٤(
 ) .٤/٥٣٠(�ص عليه النحاس يف إعراب القرآن  )٥(
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والتقرير ، وتسفيه آرائهم الركيكة والتـهكم هبـم ، إذ مـن البـين أ�ـه لـيس فيمـا أشـركوه بـه تعـاىل شـائبة خـري ،             
 .)١(حتى ميكن أن يوازن بينه وبني من ال خري إال خريه وال إله غريه 

 ٣  :ـيـــح ــــــرتجـــــــالـــــ

ومجــاهري أهــل التفســري ، فــالكالم ســيق مســاق االســتفهام وداللتــه اخلــرب ، فهــو  والــراجح مــا رجحــه النحــاس
     استفهام إ�كاري تقريـري ، مفـاده أن ا تعـاىل خـري ممـا اختـذمتوه مـن األصـنام تعبدو�ـه مـن دو�ـه ، وهـذا هـو             

 ٦ .ما يدل عليه سياق اآلية ، ويوافقه هنج العرب يف كالمها ، وأ�ه قول أكثر أهل التفسري 

************************** 
،      ) ٣/٩٨(، وابــــن جـــــزئ   ) ٣/٢١٧(، والنســـــفي ) ٢/١٨٠(، والبيضــــاوي  ) ١٣/٢٢٠(تفســــري القـــــرطيب  : ينظــــر   )١(
 ) .٦/٢٩٣(وأبي السعود  
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 ].٨٩/النمل [ چ ...ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پٹ ٹ چ 
 .هنا ، أهي على عمومها أم أهنا خاصةيف احلسنة والسيئة القول : مسألة 

 بن مسعود  ":قال النحاس رمحه ا قال عبد ا :٣ .)١( ال إله إال ا 

 وصــل إليــه چٻ  ٻ  پچال إلــه إال ا : قــال  چٱ  ٻ  ٻ چعــن ابــن عبــاس ، وروى علــي بــن أبــي طلحــة 
 .)٢( چٺ  ٺ  ٿ  ٿچ هي الشرك و  چڀ  ٺ  ٺچ، اخلري 

 ٦ .)٤(الشرك   چڀ  ٺ  ٺچ، ال إله إال ا ب چٱ  ٻ  ٻ چ : )٣(قال احلسن وجماهد وقيس بن سعد و

 . )٥("وال �علم أحدا من أهل التفسري قال غري هذا: قال أبو جعفر 
   :الـــــــــــــــــــــدراســـــــــــة 

 ٩ ، وأن ) ال إله إال ا ( النحاس رمحه ا يف هذه اآلية وتاليتها أن املراد باحلسنة كلمة التوحيد ذكر ا

************************** 
 ) .٩/٢٩٣٤(أخرجه ابن أبي حامت  )١(
 ) .٢٠/٢٣(الطربي  )٢(
 .قيس بن سعد املكي ، ثقة ، مات سنة مائة وبضع عشرة  )٣(
 ) .٨٠٤(، التقريب ) ٢٤/٤٧(، هتذيب الكمال ) ٧/٣٢٨(ثقات ابن حبان  
، وذكـر ابـن أبـي حـامت مخسـة عشـر رجـال        ) ٢٤-٢٠/٢٢(وقد أخرج الطربي الروايات عن أكثـر مـن عشـرة مـن السـلف       )٤(
ــالوا هبــذا القــول     ــدر املنثــور  ) ٩/٢٩٣٤(مــن الســلف ق ــة احلســن    )٣٨٧ -٦/٣٨٥(، وينظــر ال ــرزاق رواي ، وعنــد عبــد ال
 ) .٣/٨٦(فقط  
 ٠) ٥/١٥١،١٥٠(معا�ي القرآن للنحاس  )٥(
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املراد بالسيئة الشرك ، وساقه عن مجاعة من السلف ، وهو القول املختار عنده ، ومراده بـذلك دفـع مـا قـد     
ع ، فـذكر أ�ـه ال يعلـم أحـداً مـن أهـل       يتَوهم من أن احلسنة على عمومها والسيئة علـى عمومهـا يف هـذا املوضـ    

 ٣ . )١(التفسري قال غري هذا ، وعليه أكثر املفسرين

، وعليه ذهب البعض إىل أن اللفـظ أعـم مـن أن     )٢(هي كل طاعة : احلسنة : ومن املفسرين من ذكر أ�ه قيل 
 .)٣( يكون مراداً به كلمة التوحيد فقط ، وما ورد عن السلف على بيان أفضل احلسنات وأعظمها

 ٦ :الـــــرتجـــــــــــيــــح 

ــة ، فيكــون أعظــم          ــوم لفــظ اآلي ــالعموم أوىل لعم ــول ب ــوجهني أن الق ــى ال ــالم املفســرين عل ــن ك ــر يل م ــذي ظه  وال
    إذا أتــى بــال إلــه إال ا علــى حقيقتــها ومــا جيــب هلــا علــى مــا تقــدم  " احلســنات وأحســنها كلمــة التوحيــد و 

 ٩ ، وشــر الســيئات وأقبحهــا الشــرك بــا )٤(" ى بالتوحيــد واإلخــالص والفــرائضبيا�ــه يف ســورة إبــراهيم فقــد أتــ

 تعاىل ، ولذا يكـاد جيمـع املفسـرين سـلفاً وخلفـاً علـى أ�ـه هـو املـراد يف اآليـة ، أل�ـه لـيس بعـد الكفـر ذ�ـب ،                
 .ومجيع السيئات دو�ه ، وا أعلم 

************************** 
ــر  )١( ــربي : ينظــ ــدي ) ٢٠/٢٢(الطــ ــمعا�ي ) ٣/٣٨٧(، والواحــ ــوي ، وا) ٤/١١٨(، والســ ــة  ) ٤/١٨٩(لبغــ ــن عطيــ ، وابــ
 ) .٣/٣٩٠(، وابن كثري ) ٧/١٣٠(، وأبو حيان ) ٣/٢٢٤(، والنسفي ) ١٢/١٣٧( 
 ) ٤/١٨٩(ذكره البغوي  )٢(
ــزئ    )٣( ــن جـ ــار ابـ ــذا اختيـ ــاوي  ) ٣/١٠١(وهـ ــارة البيضـ ــاهر عبـ ــة  ) ٢/١٧٢(، وظـ ــن تيميـ ــني     ) ١٥/٤٤٠(، وابـ ، واجلاللـ
، والســـعدي ) ٢٠/٣٧(، واســـتظهره األلوســـي ) ٤/١٧٩(عليـــه الشـــوكا�ي  ، و�ـــص) ٦/٣٠٥(، وأبـــي الســـعود ) ٥١٩( 
 ) .٦/٤٤٤(، وقدمه الشنقيطي ) ٢٠/٥٢(، وابن عاشور ) ٥/٦٠٥( 
 .وهو مجع لطيف بني القولني ) ١٣/٢٤٤(قاله القرطيب  )٤(
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 الـخــاتـمــــة
سـبغ علينـا �عمـه ظـاهرة وباطنـة  ، وأشـهد أن ال إلـه إال ا ويل املـتقني ،         احلمد  الذي بنعمتـه تـتم الصـاحلات ، أ   

وأشهد أن حممداً عبده ورسوله الصادق األمني ، صلى ا وسلم وبـارك  عليـه وعلـى آهلوصـحبه ومـن سـار علـى         ٣ 

 :هنجهم واقتفى أثرهم إىل يوم الدين            أما بعد 
فها ، علم التفسري املتعلق بكالم العلي القـدير ، مـن خـالل أربعـة كتـب إلمـام       فهذه جولة مباركة يف أعظم العلوم وأشر

من أئمة امللة والدين ، �بغ يف اللغة والتفسري واحلديث وغريهـا مـن العلـوم ، تتبعـت مسـائله وأقوالـه ، وعكفـت علـى          ٦ 

ختامـه حبمـد ا   دراسة اختياراتـه وترجيحاتـه ، مـن أول سـورة احلجـر إىل آخـر سـورة النمـل ، حتـى أتيـت علـى            
 .وتوفيقه وحده ، سائال املوىل سبحا�ه أن أكون قد وفقت وما توفيقي إال با ، عليه توكلت وإليه أ�يب 

ويف خامتة املطاف أدون بعض النتائج اليت ظهرت يل أثناء هذا البحث ، واليت تنقسم إىل قسمني ، وتكمن يف النقاط  ٩ 

 :التالية  
 : بشخصية أبي جعفر النحاس وكتبه ، وهي  �تائج تتعلق: القسم األول 

أن أبا جعفر النحاس رمحه ا يعد علماً من أعالم التفسري ، وإمامٍ من أئمتهم املربزين، والذين هلم الفضل بعـد  /   ١ ١٢ 

ا سبحا�ه وتعاىل يف �شر هذا العلـم ، وذلـك مـن خـالل إتقا�ـه الخـتالف املفسـرين وآرائهـم ، وإبـراز ذلـك بطريقـة            
 .ريدة ، ومنهجية مميزة ف
تظهــر مؤلفــات النحــاس رمحــه ا براعتــه يف اســتخدام صــيغ الرتجــيح ، فيســتخدم عنــد كــل تــرجيح الصــيغة     /  ٢ ١٥ 

 .املناسبة اليت تعطي لرتجيحاته القوة 
 يعترب النحاس من أوائل العلماء الذين قرروا القواعد املعتربة يف الرتجيح لدى علماء التفسري، ومن ثم /  ٣
 ١٨ .هذه القواعد يف ترجيحاته   تخداماس
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مل يكن أبو جعفر النحاس رمحه ا مقلداً يف اختياراته العلمية ، أو متعصباً ملذهب أو شخص معني ، بـل كـان   /  ٤
 .يف األغلب جمتهداً يعتمد الدليل والنظر 

مقـرراً لكـثري مـن القواعـد اللغويـة ،      كان لتميز النحاس رمحه ا يف اللغة وعلومها أبرز األثر يف تفسريه ، بل كان /  ٥ ٣ 

 .واستخدامها يف الرتجيح بني أقوال أهل التفسري 
ــوم ؛ كالتفســري ،         /  ٦ ــة يف خمتلــف العل ــن القضــايا واملســائل الرتجيحي ــد م حفلــت كتــب النحــاس رمحــه ا بالعدي

رجيحاتـه ، ويف بعضـها �ظـر    وقـد وفِّـق رمحـه ا للصـواب يف كـثري مـن ت      وحنوهـا  ،  .. يث ، والفقه ، واللغة واحلد ٦ 

 .يغتفر يف جا�ب صوابه 
 :يتعلق مبوضوع  الرتجيحات واالختيارات  ، وفيه ملحظان مهمان : والقسم الثا�ي 

إن النظر يف أقوال العلماء ودراستها ، واملقار�ة بينها ؛ بالنظر يف أدلة كل قول ، ومدى قوته ورجحا�ـه علـى   :  األول  ٩ 

 .كَة مناقشة اآلراء املختلفة ، وسرب أغوارها، وحتقيق صحيحها من سقيمها غريه ، ينمي يف الطالب ملَ
إن التطرق ملسائل اخلالف بني املفسرين ، والوصول إىل القول الصحيح أو الراجح من أقواهلم ليس أمراً سهال : الثا�ي 

ل حتى تتبني صورهتا ، ويظهـر مـا   وال يسرياً ، بل ال بد فيه من عمق البحث ، وإِعمال الفكر ، وتقليب وجوه املسائ ١٢ 

 .خفي منها ، وتنزيل ذلك على قواعد هذا العلم
وأسأل ا الذي أكرمين بإمتامه أن جيعله عمال خالصاً مقبوالً ، وأن ينفعين به يف الد�يا واآلخـرة ، وأن يكتـب األجـر    

ب ، وصـلى ا وسـلم وبـارك علـى سـيد      واملثوبة لكاتبه وقارئه ومن أعان على إمتامه بقليل أو كثري ، إ�ه مسيع جمي ١٥ 

 .خلقه وأكرم رسله حممد وعلى آله وصحبه ،،،، 

 
 ١٨ 
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 الفهارس العامة 
 

 ٣  اآليات القرآنيةفهرس 
 سورة البقرة 

 اجلزء والصفحة رقمها طرف اآلية 
 ح ٥٦ ١٥ چ  �  �  �   �  �  �  �چ 
 ٢٦٧ ٢٢ چۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ   ۅ چ 
 ٤٧٤ – ٤٧١ ٣٨ چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ 
 ٨٨ ٤٥ چڭڭۇۇۆڭۓۓڭچ

 ٦٦١ ٥٤ چڳ  ڳ   ڱ  ڱ ڱچ 
 ٣٣٦ ٧٤  چ ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆچ 
 ٥٥٤ ٧٨  چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ چ
 ٦٦٦ ١٠٤  چڭ  ڭ ڭڭ ۇۇچ
 ٢٨٩ -٢٨٨ ١٢٤  چه    ے  ے  ۓ چ

 ٤٩١ ١٤٣  چڤ  ڤ  ڤ  ڤچ 
 ٦٨٩-٦٨٨ ١٦٤ چپپ پچ 
 ٦٥٧ -٦٥٣ ١٨٨ چڱ  ڱ  ڱ  ں   ں چ
 ١٩٧ ١٩١  چٱ  ٻ  ٻچ
 ٥٣٤ -٥٣٣ ١٩٨ چ   ڄڄڄڃ   ڃ  ڃ چ
 ٤٨٠ ٢٠٤ چڇڇچ
 ٢٥٠ –ح ٢٤٨ ٢١٩ چ  �         �  �  �  ېۉ  ې  ې   ېچ

 ٦٠٣ ٢٢١ چ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ 
 ٦٠٣ ٢٣٠ چ �  �   �  �چ 
 ٦٢٣ ٢٣٦ چے  ۓ   ۓ          ڭ  ڭ  ڭ    ڭچ 
 ٦٤٢ ٢٤١ چڈ  ژ   ژچ 
 ١٧٢ ٢٥٩ چ��چ
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 ٦٣٣ ٢٨٢ چژ   ژ  ڑچ 
 ة آل عمران سور

 ٥٨ ٣١ چ  ڃڦ  ڦ  ڦ ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃچ
 ٤٤١ ٤٤  چې  ې   ې  چ 
 ٤٥٢ ٤٥  چ �  �  �  �  �  �  �   �  �چ
 ٥٥ ٥٤ چٺٺ  ٺٺڀڀڀچ

 ١٧١ ٥٩ چے  ے  ۓ    هہ   ہ   ہ    ہ  ه  ه   هچ 
 ٥٣٥ ٩٦  چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ       ڱ چ 
 ١٢١-٣ ١٠٢ چ ڦ   ڦ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤچ 
 ٥٨٦ ١٣٣  چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ چ
 ٤٦٨ ١٩٢  چۓ ۓ  ے  ے هههچ

 سورة النساء 
 ٣ ١ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀچ 
 ٦٢٠ -٦١٩ ٦ چ  �  �  �  �چ 
 ح ٥٧٨ ٨ چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ 
 ٦١٥ ١١ چې  ې ې  ېچ 
 ٦٦١-٦٥٣ ٢٩ چٹ ڤ  ڤڤ ڤڦ  چ
 ٤٣٧ ٣٣  چ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   چ
 ٣٥٥ -١٣٣ ٤١  چڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ    چ
 ١٣٣ ٤٢ چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  گ  گ ڳ چ

 ح ٢٤٨ ٤٣  چہ  ہ  ہ    ہ  ه  چ 
 ح ٣١٣ –ح  ٥٣ ٤٨ چےٹ  ٹ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ه  ه   ه  ه  ےچ 
 ١٤٠ ٨٢  چڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ   ڇچ  چ  چچ 
 ٩٢ ٨٥ چۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ   ۅ  ۆ    چ

 ح ٥٥ ١٤٢ چ ڃ ڃ چ  چچ چچ 
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 ٧٠٢ ١٤٧ چ�  �  �    �  �  �  �چ 
 ٥٤ ١٦٤ چڃچچ چچ
 ٢٢٣ ١٧١ چٹ  ڤ  چ

 سورة املائدة 
 ٥٣٨ ٣  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ 
 ٣٩٨ ٦٨ چۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ   چ 
 ٤ ٤٨ چڇ  ڇ     ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ چ

 ح ٥٨ ٥٤ چہ    ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  چ 
 ٥٣٩ ١٠٣  چ  �  �    �  �  �  ��چ

 ٢١٤ ١١٦ چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچ 
 ١٤٠ ٦٧ چژ  ژ    ڑ  ڑچ

 ح ٢٤٨  ٩٠  چٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀچ 
 سورة األ�عام 

 ١٣٣ ٢٧  چ  �  �  �     �  �  �     �  �  �چ
 ٣٩٨ ٣٣ چۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇچ 
 ٧٢٥ ٨١ چ  �  �  �  �     �  �  �  �  �چ 
 –٣٠٥– ٣٠٠ ١٢٣ چ ۓ  ڭ    ڭ  ڭ         ڭ  ۇچ 

٣٠٦ 
 ٥٣٩ ١٤٥ چ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ چ 
 ٢٣٣ ١٤٨  چٺ  ٺ  ٺ     ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ چ 
 ٢٣٥ ١٤٩  چڑ  ک  ک  ک     ڑڈ  ڈ  ژ  ژچ 
 ٢٨٣ ١٥٢ چڦ   ڦ  ڄچ 

 ٣ سورة األعرف

 ٣٠٠ -٢٣٥ ٢٨  چ  ڭے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ ه  ه   ه  ے چ
 ٦٩٣ ٣١  چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ چ
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 ٦٩٣ ٣٢ چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹٹڤڤڤڤچ
 ح٢٧٨ ٤٣ چ   ��  �  �  �  ��  �    �  �  �  �  �  �چ 
 ٢١٤-٢١٣ ٤٤ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   چ 
 ٢٤٥ ٥١  چ  �   �  �   �  �  �  �چ 
 ٦٨٩ ٥٤  چگ  گ   گ     ڳ  ڳ   چ 
 -٣٨٧ - ٣٨٥ ٥٥  چہ  ہ  ه   هچ

٣٩١ -٣٨٩ ٣٨٨ 
 ١٦٧ -١٦٦ -١٦٥ ٥٧ چ �   �  �   �  چ 
 ١٦١ ٧٨  چڻ  ڻ  ٹ   ٹ    چ

 ١٩٢ ٨١ چ��  �ۉ  ې  ې     ې  ې  چ 
 ٣٧٤ ١٣٣  چڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ
 ٥٠٧ ١٣٧  چڭۇ  ۇ  ۆ ۆچ

 ٥٢٦ ١٨٠ چ    ڃ  چ  چ  چ   چچ 
 ٣٨٧ ٢٠٤  چۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٷ  ۋچ 
 ٣٨٦ ٢٠٥  چۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېچ 

 سورة األ�فال 
 ٤٤٤ ٤١ چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   چ
 ٥٥٥ ٤٨  چڄڄڃڃڃچ

 سورة التوبة
 ١٠٨ -٨٧ ٥ چه  ه  ے  ےچ 
 ٥٤ ٦ چ � � � ېېچ
 ٢٦٦ ٣٠ چڱڱ  ڱ   ں  ں چ
 ح ٥٦ ٦٧ چ   ڭڭ  ڭ  ڭ چ
–٣١٣ – ١٢١ ١١٣ چ ٿٿٿٹٹٹٹڤچ

٣١٩ – ٣١٧ ٣١٥ 
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 ٣١٩ – ٣١٨ -٣١٣ ١١٤  چڃ           چ  چ     چڃ  چ 
 ١٨٤ ١٢٤  چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ 
 ٦٧٠ ١٢٧ چگ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ

 سورة يو�س
 ٧٠٤ ٢٢ چڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ    ڈڌ  ڌ  ڎ  ڎچ 
 ٢٨٠ ٣١  چۆ  ۈ  ۈ      ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ 
 ٢٣٦ ٣٥  چ ڇچ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  چ 
 ٣٥٥ ٤٧  چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  گک   ک  کچ 
 ٢١٨ ٥٠    چۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې چ 
 ٢١٨ ٥١  چ�     �       �  �  �  ��  �  �  �  �  �چ 
 ٢٥٨ ٥٧  چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ    چ 

 سورة هود
 ٧٠٥ ٧ چ ڦ  ڦ  ڄ  ڄچ 
 ٢١٩ ٨ چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ       ژ  ژ  ڑچ
 ٥٧ ٣٧ چ� �� �چ
 ٢٣٤ – ٢٣٣ ٨٧ چڭ     ۇ  ۇ    ۆچ
 ٢٣٦ ٨٨  چ یی  �  �  �چ
 ٤٦٨ ٩٨  چپ  پ      ڀچ
 ٦٧٣ ١٠٦ چ�ې  ې  ې  چ

 ٣ سورة يوسف

 ٧٠٨ ٤ چ��  �چ
 ٦٩٥ -٤١٧ ٨٢  چڱ  ڱچ

 سورة الرعد 
 ٤٩٥ ٢٤ – ٢٣  چں  ں    *ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ         ڱ  چ 
 ٥٥ ٤٢ چ    ��     � � �  �  �  �  �چ 
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 ١٠٨ ٤٣ چپ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ
 سورة إبراهيم 

 ٤٣٠ ١٦ چہ  ه   ه   چ 
 ٣٥٣ ٢٢ چڳ  ڱ         ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ  چ 
 ٦٨٩ ٣٣  چ�    �� ��چ

 سورة احلجر
 ١٣٧ -١٣٤ -١٢٥ ٢  چپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺچ 
 ١٣٧ ٣ چٹٹٹٺ  ٿ ٿ  ٿ  ٿچ
 ٢١٠ -١٤٣ ٦  چڍچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  چ

 ١٤٣ ٧ چڎ ڌ  ڌ  ڎچ 
 -١٠٦-١٠-٤ ٩ چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱچ

١٤٨   ١٣٩ 
 ١٤٤ ١٢ چۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭچ

 ١٥٠ ١٥ چ   �     �  �   �  �   �    �  �چ 
 ١٥٩ -١٥٥ ٢٠ چڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ 
 -١٦٠-٧ ٢٢   چڈ  ڈ    ژ چ

١٦٣ 
 -١٧١ -١٦٨ ٢٦ چه  ے  ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  چ 

١٧٢ 
 ١٨٠ ٢٧  چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٷچ 
 ١٧٧ ٣٠ چ �   �  �  �چ 
 ١٧٧ ٣١ چ�  �ی       ی  ي  ي    �چ

 ٤٥٨ ٤٨  چ�  �  �  �چ 
 ١٨٤ ٦٠  چگ  ڳ   ڳ  گک  گ  گچ 
 ١٨٧ ٦٥ چۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  چ 
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 ١٨٩ ٧١  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ     پچ 
 ١٨٨ ٧٣ چٺٺ  ٺچ
-١٩٦ -١٩٣ -٩٢ ٧٨ چ ڇ  ڇ چ  چ        چ چ

٧٣٢ 
 ١٩٧ ٨٥ چڭ  ڭ  ڭچ 
 ٢٠٣-٢٠٠-١٩٩ ٨٧ چٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  چ

 ٢٠٨ ٩١ چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ 
 ١٩٧ ٩٤ چٺ   ٿ  ٿچ

 سورة النحل 
 -٢١٤-٢١٣ ١ چک  ک  ک  ک    ڑڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑچ 

٢١٧ -٢١٦ 
-٢٢١-٢٢٠ ٢ چگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ چ 

٢٢٢ 
 ٢٢٤ ٥ چٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۈ  ۈۆ   ۆچ
 -٢٢٧ -٨٥ ٨  چ   ٹٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿچ

٢٢٩ -٢٢٨ 
 ٢٣٠ ١٦ چٺ  ٺ  ٺ  ٺڀچ 
 ٢٣٤ -٢٣٣ ٣٥  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ    چ 
 ٢٣٦ – ٢٣٣ ٣٧  چ ڱگ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱچ
 ح ١٠٥-١٠١ ٤٤ چٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦچ
 ٢٣٨ ٤٧ چڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ   ک  ککچ
 ٢٤١ ٥٢ چ�  �� ��  �   �  �   �  �  �  �چ

 ٧٠٤ ٥٤ چ �  �  �  �  ���  �   �چ 
 ٢٤٣-١١٥ ٦٢ چ�  �چ 
- ٢٥١ -٢٤٧ ٦٧  چ  ڇڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇچ 
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٢٥٥ – ٢٥٣ 
 ٢٥٧ ٦٩ چں  ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہچ 
 ٢٦٠ ٧٢    چ  �  �  �  �  �  �چ 
 ٢٧٠ ٧٣ چڀ  ڀ   ڀ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ 
 ٢٦٨ -٢٦٥ ٧٤  چٹ    ٹ  ٹ   ٹ  ڤ   ڤ    ٿٺ  ٿ  ٿ  ٿچ

 -٢٦٨ -٧٩ ٧٥ چڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ    ڄڄ  ڃ چ 
٢٧٠ -٢٦٩ – 

٢٧٢-٢٧١  
 ٢٧٢ – ٢٦٨ ٧٦  چڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ گ  ڳ چ
 ٢١٥ ٧٧  چ ۈڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ      ۇ   ۆ   ۆ  ۈ  چ
 ٢٧٧ – ٢٢٦ ٨٠ چڤ ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹچ
 -٨٩ -٨٠ ٨١   چڌ ڌ ڍ       ڇڇڍچ

٢٧٧ -٢٧٦  
 ٢٨٠ – ٢٧٧ ٨٢ چڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑچ
 ٢٨٠ ٨٤  چڳ  ڳ  ڳ   ڳ        ڱ   ڱ  چ

 ٣٥٥ ٨٩   چ ٹٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹچ 
 ٢٩٨ ٩٠  چچ  چ  چ  ڇ   ڇ چ 
 ٢٨٢ ٩١  چگ  گ  گ   گ  ڳ    ڑ  ک  ک  ک  چ
 ٣٥٢ ٩٩  چه  ه   ہ  ہ  ہ  ہ   هچ
 ٣٥٢ ١٠٠  چۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ چ

 ٣٤١ ١٠٣ چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ 
 ٢٨٦ – ٢٨٥ ١٠٦ چڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  چ 
 ٢٨٧ ١٢٠ چٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ

 ٢٩٤ -٢٩٠ ١٢٦  چ  �ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې  ېچ 
 ٢٩٠ ١٢٧  چی  ی  �  �  �  �چ 
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 سورة اإلسراء
 ٣٤٨ ١   چٻ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻچ 
 ٢٩٦ ٢ چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ چ
 ١٠٩ ٧  چ ڭ  ڭ  ڭچ
 ٣٥٦ ١٣  چںں ڻڻ  ٹٹچ
 ٣٠٤ – ٣٠٣ -٢٩٨ ١٦ چ     �  �  �  �  �  �  �  �  �چ

 ٧٣٤ ٢٢  چڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گچ 
  ٣٣١ –٣٠٩– ٣٠٧ ٢٣ چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ

٣٣٤ 
 -٣١٢-٣١١ -١٢١ ٢٤ چۆۆۈۈٷۋچ

٣١٧  
 ٢٢٢-٣٢١ ٢٥ چ  �      �  �  �   �ې  ې   چ 
 ٢٩٣ ٢٦  چ�  �  �  �چ
 ٤٥٦ ٢٧  چيی    ی  ��  �چ
 ٦٩٣ ٢٩ چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ  چ
 ٣٣٢ ٣١ چچ  چ   چچ
 ٣٢٨ – ٣٢٦–٣٢٤ ٣٣  چڱںںڻڻٹٹچ
 ٢٨٣ ٣٤  چٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۈۆ  ۈچ

 ٣٣٢ ٣٥ چ�  �    �  �چ 
 ٣٣٢ ٣٦ چ  ���  �  �  �  �  �چ 
 ٣٣٢ ٣٢٩ ٣٧  چ  �    �     �  �  �  �  �  �چ 
 ٣٣٤ ٣٣١ ٣٨  چ�  �  �  �           �  �  �چ 
 ٢٦٦ ٤٢  چچڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈچ

 ٣٣٥ ٤٤ چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںچ 
 ٣٣٩ ٤٥ چه  ے ے  ۓۓ ڭڭڭ ..چ
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 ٣٣٩ ٤٦ چۇ ۆ  ۆ ۈ  ۈ  ٷچ
 ٣٤١ ٤٧   چی  ی   ي  ي    �  �  �   �چ 
 ٣٤٢ ٣٤١ ٤٨ چ�  �  �  � �چ
 ٣٤٤ ٥١ چپپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺٺ  ٺچ

 ٣٥٠ ٣٤٦ ٦٠  چڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  چ 
 ٣٥٢ ٦٥  چ ��  �ې  ې  ې  ې  چ 
 ٣٥٨–٣٥٦ -٣٥٥ ٧١ چ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ   ۀچ 

٣٥٩ 
 ٥٥٤ -٥٥٣ ٧٤  چ����  �  � چ

 ٣٨٣-٣٦١ ٧٨ چڃ   ڃ  ڃ    چ        چ  ڃڄ  ڄچ 
 ٣٦٤-٢٥٨ ٨٢  چ ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ه  هچ 
  ٣٦٨ -٣٦٧ – ٣٦٦ ٨٤  چۉ  ۉ  ې   ې  ې چ

٣٦٩ 
 ٣٧٠ ٩٠  چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ چ

 ٣٧١ ٩١  چک  گ  گ  گچ 
 ٣٧٨ –٣٧٢– ٣٤١ ١٠١  چ ہ  ه  ه  ه    ه  ےچ
 ٣٧٩ – ٣٧ – ٣٧٥ ١٠٢ چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې   ې  ې چ
 ٣٨٠ ١٠٤ چ�   �  �  �  �  �ي  چ
 ٥٦٦ ١٠٩ چڍ  ڌ  ڌ ڎڎچ

- ٣٨٧-٣٨٢ –٨٦ ١١٠ چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ 
٣٩١ 

 سورة الكهف 
 ٣٩٧-٣٩٤ ١ چۉ     ۉ  ې  ې چ 
 ٣٩٣ ٢  چ  �  �  �  �    �  �چ 
 ٣٩٨ -٣٩٧ ٦  چٿٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ
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 ٧٠٥ ٧ چڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ چ 
 ٤٠٠ ٩ چڍڌ ڌڎڎڈ  ڈ ژژڑچ
 ٤٠٦ ١١  چںڻ ڻ ٹ ٹ  ۀ  ۀ چ

 ٤٠٦ –٤٠٥– ٤٠٤ ٢٥  چۆ    ۈ  ۈ  ٷ ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  چ 
  ٤٠٧ – ٤٠٥ -٤٠٤ ٢٦ چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ

٤٠٨ 
 ٤٠٩ ٢٧  چ�  �  �  �  �چ 
 ٤١١ ٢٨ چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦچ

 ٤١٦ – ٤١٥ ٣٣  چ�  �  �  �چ 
 ٤١٣ ٣٤ چ���ی ی  ي  ي   چ

 ٤١٨ ٣٥  چپ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ چ 
 ٤١٨ – ٤١٧ ٤٠ چہڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   چ 
 ٤٢٠ ٤٧  چٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  چ
 ٣٥٦ ٤٩  چڇ  ڇ    ڇ  ڇ     ڍ  ڍ ڌچ
 ٦٧١ –١٨٢– ١٨٠ ٥٠  چه  ه  ٹ    ٹ     ۀ        ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ     ه  چ
 ٤٢٢ ٥٢  چ �  �  �  �  �  �چ
 ٤٢٥ -١٠٣-٨٦ ٥٤ چڀ   ڀ  ڀ  ٺ ٺچ

 ٤٢٥ ٥٥ چڦ    ڦ  ڄ  ڄ .... چ 
 ٤٢٥ ٥٦ چ ڇ   ڇ   ڍ     چ  چ  ڇ  ڇ چ 
 ٤٣١ – ٤٢٩ -٩٨ ٧٩ چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ٹ  ٹچ 
 ٤٣٢ ٨١  چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ چ 
 ٤٣٤ ٨٢  چۈ  ۈ    ٷ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ چ

 سورة مريم 
 ٤٤١- ٤٣٩ – ٤٣٦ ٥ چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄچ

 ٤٤٥-٤٤٣ ٦ چڍ  ڍ  ڌ  ڇچ  چ   ڇ  ڇ  ڇچ 
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 ٤٤٨ ٧  چڎ   ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ چ 
 ٤٤٥ ١٢  چپپ  پٻٱ  ٻ  ٻ  ٻچ

 ٤٥٣ -٤٥١ ١٧ چڍ   ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈچ 
 ٤٥٢ ١٩  چگگ   گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ
 ٥٨٠ ٢٤ چ�  �  �  �  �چ

 ٤٥٧ -٤٥٥ -٤٥٤ ٢٨  چڦ  ڄ  ڄ  ڄ ڄ  ڃ   ڃ  چ 
 ٣١٥ ٤٧ چ  ۆ  ۈ  ۈچ 
 ٤٥٨ ٥٦  چچ       ڇ   ڇ  ڇ   چڃ  ڃ  چ   چچ 
 ٤٥٩ – ٤٥٨ ٥٧ چڍ  ڍ  ڌچ
 ٤٦٢ ٥٩  چےہ  ہ  ہ     ه ه ههےچ

 ٤٦٣ -٤٦٢ ٦٠ چڭ  ڭ  ۇ  چ 
-٤٦٥- ٤٦٤-٤٤٨ ٦٥ چپٱٻٻٻٻپپپچ

٤٦٦ 
 ٤٧٤ – ٤٧١ ٦٨ چڄ  ڄ  چ

 ٤٧٠–٤٦٩ – ٤٦٨ ٧١ چگ ڳ  ڳ      ڳ  ڳ  گک  ک  گ   گچ 
٤٧٤-٤٧٣ -٤٧١ 

 ٤٧٤-٤٧١ – ٤٦٨ ٧٢  چڱ  ڱ  ڱ  ں    ں    ڻ     ڻ   ٹ چ
 ٤٧٧ -٤٧٦ ٧٧  چپ  پ  پچ 
 ٤٧٧ ٧٩  چٿ  ٿ  ٹ   ٿٿچ 
 ٤٧٦ ٨٠   چڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦچ 
 ٣٣٦ ٩٠  چۋ   ۅ  ۅچ 
 ٤٧٩ ٩٧  چڀڀ  ڀ  ٺٺ   ٺچ

 سورة طه
 ٤٨٣-٤٨٢ ١٢-١١ چ  �  �     � *      � چ 
 ٤٨٢ – ٦٧ ١٣ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ 
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 ٤٨٣ ١٤ چپ  پ  پ  چ 
 ٤٨٥ -٤٨٤ ١٥  چٹ ٿ  ٿ  ٿ   ٹ   چ 
 ٧١١-٧١٠-٤٦٠  ٢٨ – ٢٧ چې  ې*  ۅ  ۉ  ۉ   ېچ
 ٥٧ ٣٩ چڤڤڦچ
 ٧١٣ ٤٦ چۅ  ۉ  ۉ  ې  ۅٷ  ۋ   ۋچ

 ٤٨٩ -٤٨٨ ٥٢  چپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ 
 ٤٩١ ٥٨ چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں چ 
 ٤٩٣ ٨٢  چگ  ڳ  ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ 
 ٤٢٠ ١٠٥  چک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳچ 
 ٥٦٦ ١٠٨ چه  ه  ه   ه  ے  ے    ۓ  چ

 سورة األ�بياء 
 ٢١٥ ١ چٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ 
 ٤٩٥ ٣ چ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ      ڦ  ڦچ 
 ٢٢٢ ٤٥ چ ٱ  ٻ  ٻ ٻچ 
 ٣٥٧ ٧٣ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ 
 ٤٤٥ ٧٩ چہ  ه  ه  ه  ہہ  ہچ 
 ٤٩٩ -٤٩٨ - ٤٩٧ ٨٤  چڄ  ڄ    ڄ  ڃ   ڃ  ڃ     ڃ  چ

 ٥٠٠ ٨٧ چک  ک   ک  ک  گ  چ 
 ٥٠٤ ٩٤  چڦ    ڦ  ڦ  ڄ ڄ  ڦ  چ 
 ٥٠٣ ٩٥  چچ  چ  چ   ڇ   ڇ  ڇ   ڇچ

 ٤٦٨ ٩٨  چٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ   ہچ 
 ٤٧٤ ١٠٢ چٱ  ٻٻچ 
 ٥٠٦ ١٠٥ چچ  چ ڇ  ڇ ڇ  ڇ  ڍ  چ

 سورة احلج
 ٥١١ -٥٠٩-١٧١ ٥  چڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  چ 
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 ٥١٣ ١١  چ ٹں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ڱڳ  ڳ   ڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱچ
 -٥١٧-٥١٦ -٥١٥ ١٥  چ�   �  �  �  �  �  �  � �  �چ 

٥١٩ 
 ٥٢٠ ١٩ چ   ں  ں  ڻ     ڻ  ٹچ
 ٥٢٥-٥٢٤ -٥٢٣ ٢٥  چٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  چ

٥٢٦ 
 ٥٢٩ -٥٢٨ ٢٦ چ ڃ  ڃڃڃچچچ  چڇ چ
 ٥٢٨ ٢٧ چ ڎ ڈڈژژڑ چ
 ٥٣٢ ٢٨  چڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ چ

 ٥٣٥ ٢٩  چۓ  ڭ  ڭچ 
 ٥٣٨ -٣٦٤ -٢٠١ ٣٠  چ ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېچ 

٥٣٩ 
 ٥٤٠ ٣٣  چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ   چ

 ٥٤٥ -٥٤٣ ٣٦ چ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ه  ه  ه  هچ 
 ٥٤٣ ٣٧ چ    ��  �ېې ې  چ
 ٥٤٨ ٤٥  چۋ     ۅ  ۅ   ۉ  چ

 ٥٥٠ ٤٧  چپ  پ    ڀڀ  ڀڀ  ٺ  ٺچ 
  ٥٥٤- ٥٥٢-٩٠ ٥٢ چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک       ک      گ  چ

٥٦٠-٥٥٩ 
 ٥٥٥ ٥٣  چۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ه  ه  ه  ه چ 
 ٥٦٢ ٥٥  چ  �  �  �   �  �  �  �        �  �  �  �چ 
 ٥٦٣ ٥٦  چٱٻٻٻٻچ

 ٤٤٤ ٧٥ چڍچ  چ   ڇ  ڇ      ڇ  ڇ  ڍچ 
 ١٢١ -٥٥ ٧٨  چٹٹ  ۀ  ۀ  ہہہچ

 سورة املؤمنون
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 ٥٦٥ ٢-١  چٻ  پ  پ  پ  پ*ٱ  ٻ  ٻچ 
 ٥٦٩ ٣  چٺ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ 
 ١٦٦ -٩٢-٩١ ٨ چڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍچ 
-١٠  چک  ک   ک *ژ  ژ  ڑچ

١١ 
٥٠٦ 

 ٥٧١ -١٧١ ١٢ چگ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  چ 
 ٥٧٢ ١٣ چڱ ں  ں  ڻ  ڻ  ٹچ
 ٥٧٤ ١٤  چۇ  ۇ  ۆ  ۆڭۓ  ڭ  ڭ   ڭچ
-٥٨٢-٥٧٨ -٥٧٧ ٥٠  چگ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   چ

٥٨٣ 
 ٥٨٨ -٥٨٥ ٦١  چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ

 ٥٨٦ ٦٢  چٿ  ٿ   ٹ  ٹ        ٹچ 
 ٥٩٠ ٦٦ چگ  گ       ڳ   ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱچ 
 ٥٨٩ ٦٧ چں   ں   ڻ  ڻچ 
 ٣٤٢ ٧٠ چۇ  ۇ  ۆ ۆچ

 ٣٤٢ ٨٩ چ�  �  �چ 
 ١٣١ ٩٩ چہ  ہ   ه  ه  ه  ه  ے   ےچ

 ٤٣٠ ١٠٠ چۋ  ۅ    ۅ  چ 
 ٥٩٤ -٥٩١ ١٠١   چ  ������ې  ې  چ

 سورة النور
 ٥٩٦ ٢ چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڄ  چ

 ٥٩٩ ٣ چڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇچ 
 ٦٠٧ -٦٠٦ ٤ چڑ  ڑ  کچ
 ٦٠٦ ٦ چه  ے  ے  چ  

 ٦٠٩ -٦٠٨ ٢٢ چڃ  ڃ  چ  چ  چ چچ 
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 ٦١٢-٦١١ ٢٣ چڳ    ڳ  ڳ  ڳ ڱ     ڱ   ڱ  چ
 ٦١٣ ٢٤ چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہچ 
 ٦١٨ -٦١٥ ٢٦ چ  ۋۈ  ۈ  ٷ  ۋچ
 ٦٢٤-٦١٩ ٢٧ چ  �  �  �  �  �  �  � چ
 ٦٢٠ ٢٨ چپ  پ  پ  پ  ڀچ
 ٦٢٢ ٢٩ چڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ   چ

 ٦٢٨ ٣٠ چژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ڈڎ  ڎ  ڈچ 
 ٦٣٠ -٦٢٥ ٣١ چ ڳ  ڳ       ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱچ 
 ٥٣٠ ٣٢ چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ 
-١٠٥ -١٠٠ ٣٣ چ ڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃچچ

٦٣٦ -٦٣٥- 
٦٤١ ٦٤٠-٦٣٧ 

 ٦٤٥ ٤٠ چڻ    ڻ  ٹ   ٹ ۀ  ۀچ 
 ٢٧٧ ٤٣  چ   �  �  �  �  �  �  �  �چ 
 ٩٣ ٤٥ چڀٺٺٺٺٿچ
 -٦٤٨ -٦٤٧ ٥٨ چه  ه    ے   ےۓ  ۓڭچ

٦٥٠- ٦٤٩ 
 ٦٢٨ ٦٠ چ ڃ  ڃ  چ  چچ 
-٦٥٣-٦٥٢ ٦١ چڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ ڈ   ژ  ژ    ڑچ 

٦٥٩-٦٥٧ ٦٥٤-
٦٦٠ 

 ٦٦٢ ٦٢ چٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ چ 
-٦٦٨-٦٦٥ ٦٣ چچ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇڍ  ڍچ

٦٧١ 
 سورة الفرقان
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 ٣٤٢ ٩  چ�  �  �  �  ��چ 
 ٦٧٤ ١١ چی  �  �       �  �  ���   �چ
 ٦٧٣ ١٢ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ
 ٥٦٣ ٢٦ چک  گ   گ   گ   گچ
 ٦٧٦ ٢٧ چڳ  ڳڳ  ڱڱ ڱ     ڱ چ
 ٦٧٦ ٢٨ چٹ  ۀ   ۀ    ہ     ہ  ہچ
 ٦٧٦ ٢٩ چڭ  ڭ  ڭ   ڭچ

 ٦٧٩ ٤٣ چ �    �  �  �   �چ 
 ٦٨٢ ٤٥ چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ ٹ     ٹ چ 
 ٦٨٣-٦٨٢ ٤٦ چڄ  ڄ  ڃڃ  ڃچ

 ٦٨٥ ٥٤ چ  ��  �   �  �  �  �  �   �  �چ 
 ١١٠ ٥٩  چڍ  ڌ  ڌ   ڎچ 
 ٦٨٨ ٦٢ چٹۀۀہہہہهههچ
 ٦٩١ ٦٧ چی  ی��  ���چ
 ٦٩٥ ٦٨ چٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹچ

 ٦٩٧ -٦٩٥ ٦٩ چٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦچ 
 ٦٩٨ ٧٠ چ ڇچ    چ  چ  چ  ڃ   چ 
 ٧٠٠ ٧١ چڌ  ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ   ڑچ
 ٧٠٥ -٧٠٢ ٧٧ چ ��  �ۉې ېېې  چ
  سورة الشعراء  
 ٣٩٨ ٣ چپ  پ  ڀ    ڀ  ڀ  ڀ چ
 ٧٠٦ ٤ چٺ  ٺٺٿٿٿٿ  ٹ   ٹ ٹٹچ
 ٧١٠ ١٢  چه  هه   ے    ے ۓچ
 ٧١٠ ١٣  چۆ    ۆ    ڭڭڭڭۇۇ  چ

 ٧١٣ ١٥ چ�  �  �  �ې  ې  ېۉ   ېچ 
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 ٧١٥ ١٩ چ� � ����  �چ 
-٧١٧ -١١٢ ٢٢ چٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ 

٧١٨ 
 ٧٢١ ٦٠ چ�  �چ 
 ٧٢٤-٧٢٣ ٦٤ چڦ  ڄ  ڄچ 
 -٦٥چچ  چ  چ* ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ 

٦٦ 
٧٢٤ 

 ٧٢٥ ٧٧ چۋ ۅۅ  ۉ ۉ  ې چ
 ٧٢٣ ٩٠ چڃ  ڃ     چچ

 ٧٢٧ ١٢٩ چ� �  �  �چ 
-٧٣٢ -٩٢ ١٧٦ چۅۉۉېچ

٧٣٣ 
 ١٩٢ ١٦٥ چڃ ڄ  ڄ  ڃ چ 
 ١٩٢ ١٦٦ چڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇچ

 ١٨٦ ١٧١ چں  ڻ  ڻ  ٹ   چ 
 ٢٢٣ ١٩٣ چ ڳ  ڳ     ڱ     ڱچ 

 ٢٢٣ ١٩٤  چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  چ  
 ٧٣٤ ٢١٣ چڄ  ڃ ڃ  ڃ  ڃ    چچ   چ چچ

 ٧٣٤ ٢١٤ چڇ  ڇ  ڇچ 
 ٧٣٦ ٢٢٤ چۇ  ۆ  ۆچ 
 ٧٣٦ ٢٢٥  چۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۉچ 
 ٧٣٦ ٢٢٦ چ�ې  ېې  ې  چ
 ٧٣٦ ٢٢٧    چ��  �  �  �  �      �  �چ

 سورة النمل 
 ٧٤٠ ١١ -١٠ چ�   �  �ۉ  ې  ې  ې  ې   *ٷ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ 
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 ٣٧٣ ١٢    چ  ��  �  �     �  �  �  �  ��چ
 ٣٧٨-٣٧٧-٣٧٥ ١٤     چ پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ 
 ٤٤٥ – ٤٤٤ ١٦ چ ڦ  ڦ  ڦچ 
 ٧٤٣ – ٤٤٥ ١٧  چژ   ڈ     ڈ   ڎ    ڌ   ڌ  ڎ چ
 ٧٤٥ ٢٥ ٠چڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ

 ٧٤٧ ٣٥  چ�  �    �     �    �   �  �ي  چ 
 ٧٥٠ -٧٤٩ ٥٩ چڄ  ڄ     ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چچ

 ٧٥٤ ٨٩ چ ...ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پچ 
 سورة القصص

 ٤٤٥ ١١  چۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    چ   
 ٣٥٧ ٤١ چ  ۓه  ه  ے  ے  چ 
 ٣١٩ ٥٦ چ ک  ک  ک  گ  گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳچ 

 سورة العنكبوت
 ١٠٨ ٤٦   چٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   چ

 ٢١٩ ٥٣     چ  پ  پ    پ      ٻ  ٻ  ٻٱ  ٻچ 
 ٢١٩ ٥٤  چٿ  ٿ  ٿ    ٺ     ٺ    ٺچ   
 ٢٨٠ ٦١  چه   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ         ڭ  ڭ چ
 ٢٨٠ ٦٣  چ �  �  �  �  �   �  �چ

 ٣ سورة الروم 

 ٤٠٧ ٢٧  چڤ   ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄچ
 سورة لقمان 

 ح ٣١٣ ١٣ چڦ  ڄ    ڄ  ڄ چ 
 سورة السجدة

 ٥٥١ ٥  چژ  ڑ     ڑ    ک  ک    ک   ک   گ   گ چ
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 ٥٧٢ – ١٧١ ٧ چ ه      ه  ه     ه  ے  ہۀ  ۀ   ہ  ہ  ہچ
 ٥٧٢ ٨ چۓ  ۓ       ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇچ

 ٤٨٨ ١٠  چ     �  �  �  �چ 
 ٥٦٢ ٢١  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ 
 ٢٤٥ ٤١ چ چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چچ 

 سورة األحزاب 
 ٤٧٧ ٢٧  چڱ  ڱ   ں چ
 ٥٧٨ ٣١ چڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ چ
 ٦٢٧ – ٦٢٠ ٥٣  چڳڳڱ ڱڱڱ  ںںچ

 ٦١٢ ٦١ چ�  �   ��چ 
 ٢١٥ ٦٣  چڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ
 ٣٠٦ ٦٧ چڌ  ڎ   ڎ  ڈڇ  ڍ  ڍ ڌ  چ

 ٣ ٧٠ چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه  ه  ه چ 
}  كُمذُ�ُوب لَكُم رغْفيو الَكُممأَع لَكُم حلص٣ ٧١ }ي 

 سورة سبأ
 ٥٤ ٢٣ چٱ  ٻ   ٻ ٻ ٻ پ  پ  پچ  

 ٣٦٧ ٢٤   چڃ       ڃڃ  چ  چ  چ  چ  ڇچ 
 ٣٠٠ ٣٤  چڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک چ

 ٣٠١ ٣٥     چڱ  ڱ  ڱ  ڱ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ چ 
 ١٨١ ٤٠ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ     ڀ چ
 ١٨١ ٤١ چ  ٹٿ    ٿ         ٿ  ٹ  ٿڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺچ

 ٣ 

 سورة فاطر 
 ٣٩٨ ٨ چں  ں  ڻ   ڻ  ٹچ 
 ٩٥ ١٠ } من كَان يريد الْعزة فَللَّه الْعزة جميعاً {
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 سورة يس  
 ٣٥٦ ١٢  چ�      �  �  �  �ې  چ 
 ٦١٨ ٤٠  چ� �  �����چ
 ٢٣٤ ٤٧  چژ  ژ    ڑ  ڑ  ک   ک  ک  چ

 ٥٨ ٧١ چپ پ پ  ڀ ڀ   ڀ ٱ ٻٻ ٻٻ پچ 
 سورة الصافات 

 ١٧١ ١١ چگ    گ  گ  ڳ  ڳ     چ 
 ٥٩٤ ٢٧ چڀ  ڀ   ڀ   ٺ   ٺچ 
 ١٨١ ١٣٥ چں  ڻ  ڻ  ٹ   چ 
 ٥٠٢ ١٣٩  چژ  ڑ  ڑ    ک چ

 ٥٠٢ ١٤٠ چک  ک  گ  گ   گچ 
 ٣ سورة ص 

 ٢١٩ ١٦ چ  �    �  �  �  �  �  �  �چ 
 ٣٢٥ – ٣٢٣ ١٧  چڀ    ڀ چ 
 ٣٣٦ ١٨   چٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿچ 
 ٦ ٢٩ چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چچ

 سورة الزمر 
 ٤٩٥ – ٢٣٤ ٣ چک  ک  گ  گ   گ     گ  ڳ      چ 
 ٢٣٤ ٧ چڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڇچ  چ  چ   چ  ڇ  ڇچ
 ٢٠٥ – ٢٠٤ ٢٣  چڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ   ٹ  ٹچ  

 ٩١ ٣٣  چٹ  ڤ  ڤ     ٹٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹچ 
 ٢٤٦ ٥٦  چ  �  �  �  �  �ی  ی    ي     ي    �چ 

 ٧٣٤ ٦٥ چے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  چ   
 ٥٨ ٦٧    چ�  �  �  �  �  � �  �ې  ېچ 

 ٥٩٢ – ٢١٤ ٦٨ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  چ 
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 ٣٥٦ ٦٩  چڦ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ چ 
 ٥٠٦ -٢١٤ ٧٤ چ  �  �  �  �  �  �چ 

 سورة غافر 
 ٢٤٦ ٤٣ چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ      چ 

 ٥١٨ ٥١ چٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  چ 
 سورة فصلت

 ٧٠٨ ١١ چ�  �  �چ 
 ٤٩٤ ٣٠  چٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ 
 ٣٩٤ -١٤١-٤ ٤٢ چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱچ
 ٣٦٤ ٤٤ چۉۉ  ېې  ېېچ

 ٣ سورة الشورى 

 ١١٠ ١١ چٺ  ٺچ 
 ح ٥٧ ١١ چٿ     ٹ  ٹ   ٿٺ  ٿ ٿچ

} لَه تُجيبا اسم دعب نم ي اللَّهف وناجحي ينالَّذ٩٥ ١٦ } و 
 ٢١٥ ١٧   چڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦچ
 ٢١٩ ١٨  چڃ  ڃ  چ  چ  ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ   ڃچ

 ٤٢٤ -٤٢٣ ٣٤  چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ 
 ٧٣٨ ٤٣ چ�یی  ي   ي���چ
 ٤ ٥٢ چپ  پ     ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ   پٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پچ   
 سورة الزخرف  

 ١٠٢ ١٥ } وجعلُوا لَه منْ عباده جزْءاً {
 ٢٦٦ – ٢٣٥ ١٩  چۆۇ  ۆ  ۇے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭچ
 ٢٣٥ ٢٠  چ  ��  �  �ې  ې     ېۋ  ۅۅ  ۉۉ  ېچ
٢٧،٢ چژ  ڑ  * ڎ     ڎ      ڈ   ڈ   ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ چ

٦ 
٧٢٦ 
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 ١٠٧ ٣١ چه   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇچ
 ٤٥٦ ٤٨ چ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ  
 ٣٩٧ ٥٥  چہ  ہ   ههچ

 ١١١ ٨١ چژ  ڑ  ڑک ک ک ک     گچ 
 ٤٨٠ ٨٥  چ�    �  �  �  ��     �  �ې  ې  چ 

 سورة الدخان
 ٥٦٢ ١٦  چۅ  ۅ  ۉ  ۉچ 
 ٧٢١ ٢٣ چڦ  ڦ  ڄ  ڄ        ڄ   چ

 سورة اجلاثية 
 ٩٧ ٢١ چ �ۅ  ۅ ۉ  ۉ  ې  ې  ې ې   چ 
 ٦٧٩ ٢٣ چٱ  ٻ  ٻ   ٻ      ٻ  چ 
 ٣٥٦ ٢٨ چۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٷ   ۇڭ  ڭ           ڭ  ۇچ 
 ٢٤٥ ٣٤ چڀ  ٺ  ٺ  ٺ       ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ  ٹ چ 

 ٣ 

 سورة األحقاف
 ١٢٣ ٩ چک  ک  ک  ک   گ  گ   گچ 
 ١١٢ ٢٦ چه  ه  ے  ے    ۓ  ۓ   چ 

 سورة حممد
 ٨٧ ٤ چڑککککگگگگچ

 ٦ سورة الفتح

 ١٢٣ ٢ – ١ چپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ ٺ  ٺ  *ٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ چ 
 ٥٢٣ ٢٥ چٹ   ٹ  ٹ        ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ 

 سورة احلجرات 
 ٦٦٦ ٢  چڻڻٹٹۀۀہہہچ
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 ٦٦٦ ٤ چ �  ���  �  �چ
 ٥٩٧ ٩ چڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱچ 
 ٦٦١ ١١ چ�  �ي  چ
 ٦٤٩ ١٣ چڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ چ

 ح ٢٧٨ ١٧ چ  یی  �  �  �  �  ��  �  �  �چ 
 سورة ق 

 ٨٥ ١٦ چ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ
 ٨٥ ٢٢ چڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  چ 

 سورة الذاريات 
 ١١٢ ٢٩ چ� �  �چ 

 ٣ سورة النجم 

 ٥٥٢ ١  چٱ  ٻ      ٻچ 
} ىفَأَوحا أَوم هدبى إلَى ع٩٦ ١٠ } ح 
 ٣٤٩ ١٧  چڻ  ڻ  ٹ     ٹ    ۀ  چ
 ٣٤٩ ١٨  چہ  ہ   ہ  ہ  ه  ه چ

 -٥٥٩ – ٥٥٢ ١٩ چ   ه  ے  ےچ 
٥٦٠ 

 ٢١٥ ٥٧  چک  گ    چ 
 ٢١٥ ٥٨  چگ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  چ

 سورة القمر
 ٢١٥- ٢١٤– ٢١٣ ١ چه  ه  ے  ےچ 
 ١٨٨ ٣٤ چڌ ڍڍڇڇڇچ
 ٣٠٢ ٥٠ چٻ  ٻ    پ      ٱ  ٻ  ٻچ

 سورة الرمحن
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 ٤١٧ ٥  چڍ  ڍ   ڌ چ 
 -١٧١ -١٧٠-١٦٩ ١٤ چے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ         چ 

١٧٢ 
 ١٨٠ ١٥ چڭ  ۇ     ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ 
 ٢٢٩ ٥٢  چژ  ڑ  ڑک     کچ

 سورة الواقعة 
 ٦٨٢ ٣٠ چک  کچ

 ٢٢١ ٨٩  چک  ک چ 
 سورة احلديد

 ٥٨٦ ٢١  چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  چ 
 ٣ ة احلشر سور

 ١٠١ ٧ چ ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ   ۀ    ہ  ہچ 
 سورة املمتحنة 

 ٣١٥ ٤ چ�  �چ
 سورة التغابن

 ١٢٢ ١٦ چہہہهچ
 ٦ سورة التحريم

 ١٨٠ ٦ چ  �  �  �  �  �  �  �  �  چ
 سورة امللك 

 ٦٧٤ ٧ چں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ چ
 ٦٧٤ -٦٧٣ ٨ چهہ  ہ   ه  ه چ

 سورة احلاقة
 ١٦٢ – ١٦١ ١٧ چڈ  ڎ  ڎچ 
 ح ٣١١ ١٩  چڱ   ڱ ڳ  ڳ  ڱ   چ 



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ٢١٠ ٤١  چ ڄ  ڃ  ڃ    ڄڦ  ڦ    ڄ  ڄچ 
 ٢١٠ ٤٢ چچ  ڇ  ڇ   چڃ      چ  چ چ
 ٢١٠ ٤٣ چڇ  ڍ  ڍ       ڌ   چ

 ٤١٠ ٤٧  چگ  ڳ     ڳ   ڳ   ڳ     ڱ چ 
 سورة املعارج 

 ٥٩٥ -١٢٠ ١١،  ١٠  چ ٱ *   �  �   �  �چ 
 ٥٦٦ ٤٤ چٱ  ٻچ

 
 ٣  سورة اجلن

 ٤١٠ ٢٢  چڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ     ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہچ 
 ٥٣ ٢٣ چ ےه  ه   ه  ه  ےچ 

 سورة املزمل
 وهصتُح لَن أَن ملع  ٩٢ ٢٠ 

 سورة املدثر 
 ٥٩٢ ٨ چۉ  ې    ې  ېچ 
 ٥٦٣ ١٠ چ� �   �  �چ

 ٣٤٢ -٢١٠ ٢٤     چٹ  ڤ   ڤ  ڤ      ڤ   ڦ     چ 
 ٢١٠ ٢٥ چ        ڦ  ڦ  ڄ     ڄ  ڄ    چ

 ٦ سورة القيامة

 ٥٤ ٢٣ - ٢٢ چڀ      ٺ  ٺ    * پ  ڀ    ڀ    چ
 ٦٨٧ ٣٩ چه  ے   ے  ۓ    ۓچ 

 سورة اإل�سان
 ٤٣٠ ٢٧  چڀ  ٺ  ٺ  ٺچ 

 سورة النبأ
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 ١٣٣ ٤٠ چڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ    چ
  ًابارال شرْداً وا بيهف ذُوقُونال ي   ١١٥ ٢٤ 

 سورة النازعات 
 ٥٦٦ ٩ چٷ ۋچ

 سورة املطففني 
 ٤٠٣ -٤٠٢ ٩ چڀ      ٺ   چ 

 ٣ سورة األعلى 

 ١١٥ ٥ – ٤ } فَجعلَه غُثَاء أَحْوى*  والَّذي أَخْرج الْمرْعى {
 سورة الغاشية 

 ٥٦٦ ٢ چٹ  ڤ  ڤچ 
 سورة الليل

 ٥٧ ٢٠ چٹ   ڤ    ڤ  ڤ    ڤ  چ 
 ٦ سورة القدر   

 ١٣٥ ١ چٻ  ٻٱ  ٻ  ٻ  چ
 سورة الزلزلة

 ٥٨٥ ٥  چچ  چ  چ  ڇچ 
 سورة العصر

 ٤٢٥-١٠٢- ٨٦ ٢ چٻ ٻ  ٻ  پچ 
 ١٠٢ ٣ چپ پ ڀ   ڀڀ چ 

 ٩ 
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 الفهارس العامة 

 ٣ فهرس األحاديث النبوية 

 الصفحة الراوي طرف احلديث
 ٦١٣ – ٤٢٤ أبو هريرة )اجتنبوا السبع املوبقات (
 ٣٥٣ أبو هريرة حتى ال يسمع التأذين، وله ضراط إذا �ودي للصالة أدبر الشيطان  (
 ٥٤١ جابر )اركبها باملعروف إذا أُجليت إليها ، حتى جتد ظهراً  (
 ٥٤٠ أبو هريرة وأ�س )اركبها ويلك  (
 ٥٤١ جابر  ) اركبوا اهلدي باملعروف حتى جتدوا ظهراً (
 ٣١٩ ابن مسعود  ...) استأذ�ت ربي عز وجل يف االستغفار هلا (
 ٦٣٨ -٥٠٠ عائشة  )اشرتطي هلم الوالء (
 ٣١٤ -٣١٢ سهل بن سعد ) اللهم اغفر لقومي فإهنم ال يعلمون (
 ٣٥٠ -٣٤٦ ابن عباس )فإ�كم ستدخلو�ه :  ال ، قال : أقلت لكم يف هذا العام ؟ قال  (

 ١٥٩ سلمة بن األكوع اللهم القحاً ال عقيما
 ٦٨٦ أسامة بن زيد ) وأ�ت مين وأ�ا منك، ين وأبو ولدي تَأما أ�ت يا علي فخَ (
 ٢٤٥ -٢٤٤ ابن مسعود  ) أ�ا فرطكم على احلوض (
 ٦٣٨ حييى بن أبي كثري ) على الناسكال ًوال ترسلوهم َ، ن علمتم فيهم حرفة إ (
 ٤٤٦-٤٤٤-٤٤٣ مالك بن أوس  ) معاشر األ�بياء ال �ورث -حنن  -إ�ا(

 ٥٣٥ الزهري   جل وعز أعتقه من اجلبابرةألن ا، إمنا مسي البيت العتيق ( 
 ٥٣٦ عبد ا بن الزبري )إمنا مسي البيت العتيق أل�ه مل يظهر عليه جبار (
 ١٧٣ مل أقف عليه  )اًاملاء على وجهه سن نن احلسن كان يسأ (
 ٥١٠ أ�س  ؟أ�طفة : أي رب : فيقول ،  إن ا عز وجل قد وكل بالرحم ملكاً (
 ٥٥٤ األغر املز�ي )فأستغفر ا عز وجل يف اليوم والليلة سبعني ، غان على قليب إ�ه لي (

 ٣٣٦ جابر بن مسرة )إ�ي ألعرف حجرا مبكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إ�ي ألعرفه ( 



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ٦٩٩ أبو ذر  )وآخر أهل النار خروجا منها، إ�ي ألعلم آخر أهل اجلنة دخوال اجلنة  (
 ٢١٥ أ�س وسهل )وقرن بني أصبعيه السبابة واليت تليها كهاتني بعثت أ�ا والساعة   (
 ٢٠٣ أبو هريرة ) احلمد  أم القرآن وأم الكتاب والسبع املثا�ي (
 ٢٠٣ أبوهريرة  )الذي أوتيته  هي السبع املثا�ي والقرآن العظيماحلمد  رب العاملني   (
 ١٨١ عائشة  )من �ار ، وخلق آدم خلقَت املالئكة من �ور ، وخلق اجلان من مارج (
 ٣٠٣ -٢٩٩ سويد بن هبرية ) خري املال سكة مأبورة ومهرة مأمورة (
 ٤٢٢ أ�س  ) رأيت إدريس يف السماء الرابعة (
)  سألت رسول ا  ٥٣٦ أبو ذر الغفاري )عن أول مسجد وضع يف األرض 
 ٢٥٩ أبو سعيد )صدق ا وكذب بطن أخيك  (
 ٤٧٧-٤٤٥-٤٤٣ أبو الدرداء )ثة األ�بياءالعلماء ور (
 ٢٥٧ ابن مسعود )عليكم بالشفاءين العسل والقرآن  (

 ٦٢٨ أبو هريرة )فإن يف أعني األ�صار شيئا (...
 ٤٢٥ علي بن أبي طالب }ٺ  ٺ ڀ ڀڀ{:  وهو يقول فخرج النيب 

 ٣٢٣ ابن عمر  )..آيبون ، تائبون : كان إذا رجع من سفر قال ( 
 ٣٨٥ أبو هريرة )..إذا صلى عند البيت ورفع صوته بالدعاء رسول ا  كان  (
 ٤٥٤ املغرية بن شعبة ) بأمساء أ�بيائهم والصاحلني منهم كا�وا يتسمون (
 ٤٢٣ أبو مالك  )كل الناس يغدو فبائع �فسه فمعتقها أو موبقها  (
 ٥٩١ سعيد أبو  )..وحنى جبهته  كيف أ�عم وقد التقم صاحب القرن القرن  (
 ٢٩٤ -٢٩٠ أبو هريرة  ) ألمثلن بسبعني منهم (
 ٣١٣ أبو بصرة الغفاري )وإذا لقيتموهم يف طريق فاضطروهم إىل أضيقه، ال تبدءوهم بالسالم  (
 ٣٧٢ صفوان بن عسال وال تقتلوا النفس اليت حرم ا إال باحلق، ال تشركوا با شيئا  (
 ٦٥٢ ابن عمر  ) أحيب أحدكم أن تؤتىه إال بإذ�ال حيتلنب أحدكم ماشية أخيه  (
 ٦٣٢ أبو هريرة وغريه ) إال مع ذي حمرم... با واليوم اآلخر أن تسافر ال حيل المرأة تؤمن  (
 ٤٧٣ أم مبشر ..ن شاء ا من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعواإال يدخل النار  (
 ٣٣٦ أبو سعيد  )إال شهد له، جر اليسمع صوت املؤذن جن وال إ�س وال شجر وال ح (
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 ٥٩٩ أبو هريرة ) ال ينكح الزا�ي الود إال مثله (
 ٣٠١ ابن عباس  )لقد أَمر أَمر ابن أبي كبشة ( 
 ٢٨٩ أبو هريرة )ليس على األرض مؤمن غريي وغريك ( 
 ٢٠٢ أبو هريرة  ) ليس منا من مل يتغن بالقرآن (
 ٦١٩ أبو موسى )إال رجع  فإن أذن و، أخيه ثالث مرات ليستأذن املرء املسلم على  (
 ٤٦٨ أبو هريرة )سه النار إال حتلة القسم من مات له ثالثة مل يبلغوا احلنث مل مت (
 ١٩٥ أبو سعيد بن املعلى  ) هي السبع املثا�ي والقرآن العظيم(
 ٢٦٢ من الصحابة  عدد )وإليك �سعى وحنفد (
 ٣٨٨ أبو موسى  ) إ�كم ال تدعون أصم وال غائبا، على أ�فسكم  اربعوا: يا أيها الناس  (
 ٣١٨ املسيب بن حزن ...)  قل ال إله إال ا كلمة أشهد لك هبا يوم القيامة: يا عم  (
 ٥١٠ ابن مسعود ثم يكون علقة أربعني يوما ،جيمع خلق أحدكم يف بطن أمه أربعني يوما (
 ٥٥١ أبو هريرة  )أغنيائهم خبمسمئة  عام  يدخل فقراء املسلمني اجلنة  قبل  (

 ٣٥٨ أبو هريرة )يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه ( 
 ١٦٠ أبو هريرة  )اليمني الفاجرة  تدع  الدار بالقع  (
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 رس اآلثار عن الصحابة والتابعني فه

الصفحة           القائل طرف اآلثر
 ٢٣٨ الضحاك آخذ طائفة وأدع طائفة 

 ٧٢١ قتادة اتبع فرعون وجنوده موسى حني أشرقت الشمس
 ٥٢٨ ابن عباس ال: قلت ؟ أتدري ما كان أصل التلبية 

 ٦٩٦ ابن عباس اجلزاء: األثام 
 ٦٩٦ ابن زيد  الشر : األثام 
 ٦٩٦ قتادة النكال: األثام 

أجر ومنافع يف الب٥٣٤ جماهد ، وبه حيصل خري الد�يا واآلخرةن د 
 ٦٤٣ سفيان الثوري وليس بواجب، إيل أن يعطيه الربع أو أقل منه شيئا أحب 

 ٥٤٥ مالك بن أ�س وأن املعرت هو الزائر، أحسن ما مسعت أن القا�ع هو الفقري 
 ٥٥٤ ابن عباس  إذا حدث ألقى الشيطان يف حديثه

 ٦٦٢ سعيد بن جبري إذا حزهبم أمر من حرب أو غريها استأذ�وه قبل أن يذهبوا
 ٤٧٤ -٤٦٩ خالد بن معدان ...يارب أمل توعد�ا : قالوا؛ ذا دخل أهل اجلنة اجلنة إ

 ٦٥٩ ماهان احلنفي السالم علينا من ربنا: فقل ، إذا دخلت بيتا ليس فيه أحد 
 ٦٥٩ أبو مالك  السالم : فقولوا،  إذا دخلتم بيوتا ليس فيها أحد من املسلمني

 ٣٦٤ تادةق إذا مسعه املؤمن ا�تفع به وحفظه 
 ١٢٨ الضحاك إذا عاين املشركون متنوا اإلسالم 

 ١٤٦ قتادة  إذا كذبوا سلك ا يف قلوهبم أال يؤمنوا
 ٥١٠ علقمة بن وقاص ؟خملقة أو غري خملقة: قال امللك ، إذا وقعت النطفة يف الرحم 
 ٥٦٢ أُبي بن كعب أربع آيات �زلت يف يوم بدر

 ٧٤٧ عيد بن جبريس أرسلت مبائيت وصيف ووصيفة 
 ٧٢٣ احلسن  أهلكنا : أزلفنا 
 ٧٢٣ قتادة  قربناهم من البحر فأغرقناهم : أزلفنا 
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 ٥٦٦ أبو الدرداء استعيذوا با من خشوع النفاق
 ٥٧١ قتادة  من طني استل آدم 

 ٦٩٢ قتادة اإلسراف النفقة يف معصية ا 
 ٣٣٦ عكرمة  األسطوا�ة تسبح والشجرة تسبح 

 ٣٩٧ جماهد فاً أي جزعاً أس
 ٣٩٧ قتادة  أسفاً أي غضباً 

 ٥٧٤ الضحاك األسنان وخروج الشعر 
 ٤٦٢ القاسم بن خميمرة أضاعوها أخروها عن وقتها

 ٧٠٦ جماهد أعناقهم كرباؤهم 
 ٤٨٤ سعيد بن جبري ظهرهاأُ: قال ، بفتح اهلمزة ) أَخفيها ( 

 ٤٧٩ د جماه الظامل الذي ال يستقيم : األلد 
 ٤٨٠ ابن زيد  األلد الظلوم 

 ٥٣٨ قتادة امليتة وما مل يذكر اسم ا عليه}ېېېې {
 ٦٢٥ ابن مسعود الثياب    }ڱڱڱ ڱ{
 ٦٢٥ ابن عمر  الوجه والكفان  }ڱڱ ڱڱ{
 ٦٢٥ ابن عباس الوجه والكف  }ڱڱ ڱڱ{
 ٦٢٥ ابن عباس وجماهد الكحل واخلضاب }ڱڱ ڱڱ{

 ٣٥٢ جماهد  ليس لك عليهم أن يذ�بوا ذ�با إال ، الذين قضيت هلم اجلنة 
 ٥٥٥ ابن عباس  فإن شفاعتهم ترجتى  ألقى الشيطان يف تالوة النيب 

 ٢٧٢ قتادة  ا جلَّ وعز يأمر�ا بالعدل ، وهو على صراط مستقيم 
 ٦٤٥ احلسن وا ما رأيتها : أما رأيت الرجل يقول 

 ٢٨٨ بن مسعود ا األمة الذي يعلم الناس اخلري 
 ٢٦٥ جماهد األمثال األشباه 

 ٦٤٢ علي بن أبي طالب أمر ا السيد أن يدع للمكاتب الربع من مثنه
 ٢١٧ الضحاك أمر ا القرآن 
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 ٦٤٢ ابن عباس  ن يعينوا يف الرقابأأمر ا املؤمنني 
 ٦٦٣ ابن عباس أمر من طاعة ا 

 ٢٩٨ قتادة  أَمر�ا أكثر�ا 
 ٢٩٨ ابن عباس اهم بالطاعة ففسقواأمر�

 ٣٠٤ ابن عباس وأبو العالية سلطنا: أمر�ا 
 ٣٠٤ أبو العالية  أمر�ا أكثر�ا

 ٦٦٥ قتادة  أمروا أن يفخموه ويشرفوه 
 ٣٥٩ ابن عباس إمامهم إمام هدى وإمام ضاللة

 ٥٦٩ املنكدر حممد بن ...زهون أين الذين كا�وا ين: أن ا جل وعز يقول يوم القيامة 
 ٦٤٨ ابن عباس ...ومل يكن للمسلمني ، إن ا جل وعز ستري حيب السرتة 

 ١٧٩ ابن عباس  أن ا خلق خلقاً فأمرهم بالسجود آلدم فأبوا فأحرقهم
 ٦٥٣ ابن عباس إن ا عز وجل قد هنا�ا أن �أكل أموالنا بيننا بالباطل

 ٤٥٩ األحباركعب  كان له صديق من املالئكة إن إدريس 
 ٦١٠ ابن عباس والضحاك إن مجاعة من املؤمنني قطعوا منافعهم 

 ٦٧٥ عبيد بن عمري ال يبقى ملك وال �يب إال خر ترعد فرائصه، إن جهنم تزفر زفرة 
 ٢٥٧ ابن مسعود إن العسل فيه شفاء من كل داء

 ٣٢٦ -٣٢٤ جماهد  إن املقتول كان منصوراً
 ٦٣٥ سعيد بن جبري اخلري إن علمتم أهنم يريدون بذلك

 ٦٣٥ عبيدة السلما�ي  إن أقاموا الصالة :   }خرياڃڃڃ{
 ٦٣٦ مالك  اخلري القوة واألداء: إ�ه ليقال  }خرياڃڃڃ{
 ٦٣٥ احلسن  أي ديناً وأما�ة   }خرياڃڃڃ{
 ٦٣٥ إبراهيم النخعي  صدقاً  ووفاء أي   }خرياڃڃڃ{
 ٦٣٦ د وعطاءجماه اخلري ههنا املال :   }خرياڃڃڃ{

 ٦٣٩ -٦٣٧ ابن عباس إن علمتم هلم حيلة ، وال تلقوا مؤ�تهم على املسلمني
 ٤٠١ ابن عباس  فطلبهم أهلوهم فلم جيدوهم، دوا قإن الفتية فُ
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 ٢٨٧ ابن مسعود  إن معاذ بن جبل كان أمة قا�تا 
 ٦٥٥ ا بن عبد ا عبيد ى إن الناس كا�وا إذا خرجوا إىل الغزو دفعوا مفاحتهم إىل الزمن

 ٢٧٧ عطاء اخلرسا�ي إمنا أ�زل القرآن على قدر معرفة العرب 
 ١٩١ سعيد بن جبري إمنا دعاهم إىل �سائهم 

 ٦١٩ ابن عباس حتى تستأذ�وا: إمنا هو 
 ٦٢٠ ابن مسعود أ�ه كان إذا أراد دخول بيته تنحنح 

 ٤٥٧ سعيد بن جبري  هارون: يقال له ، أ�ه كان رجل فاسق 
 ٥٩١ ابن عباس أهنم يف وقت ال يتساءلون

 ٦٤٩ ابن عباس أن تستأذن علي ءإ�ي آلمر جارييت هذه وأومأ إىل جارية بيضا
 ٦٣١ سعيد بن املسيب أو ما ملكت أمياهنن لإلماء خاصة

 ٣٢١ ابن عباس  احلفيظ الذي إذا ذكر ذ�وبه استغفر منها : األواب 
 ٣٢٢ عيد بن املسيب س الذي يذ�ب ثم يتوب : األواب 
 ٣٢١ سعيد بن جبري  الراجعون إىل اخلري : األوابون 

 ٣٤٤ جماهد  أي ما شئتم فستعادون 
 ٧٠٢ جماهد أي ما يفعل بكم ربي لوال دعاؤه إياكم لتعبدوه وتطيعوه

 ٤٧٦ قتادة  أي �رثه ما عنده
 ٦٨٨ جماهد  وخيلف هذا هذا، أي خيلف هذا هذا 

 ١٩٣ الضحاك ت الشجرالغيضة ذا: األيكة 
 ٣٥٩ أبو صاحل وأبو العالية بأعماهلم: بإمامهم 
 ٣٥٥ احلسن والضحاك بكتاهبم : بإمامهم 
 ٣٥٩ جماهد بكتاهبم : بإمامهم 
 ٣٥٩ -٣٥٥ ابن عباس بنبيهم : بإمامهم 

 ١٨٧ ابن زيد  بعض الليل : بقطع من الليل 
٥٧٧ كعب األحبار بيت املقدس أقرب إىل السماء بثما�ية عشر ميال 

 ٣٢٥ ابن عباس بينة من ا عز وجل أ�زهلا 
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 ٥٠٩ قتادة  تامة وغري تامة
 ٦٩٨ احلسن التبديل يف الد�يا أبدهلم بالعمل السيئ العمل احلسن

حتمل الرياح  فتلقح السحاب وتَ  املاء١٦٣ ابن مسعود  ريهم 
 ٥٢٦ جماهد )احلرم ( تضاعف فيه احلسنات 

 ٤٦٥ ابن عباس  مثال أو شبهاً تعلم للرب
 ١٦٣ ابن عباس  تلقح الرياح الشجر والسحاب ومترية

 ١٦٣ احلسن  تلقح الشجر
 ٤٦٨ عمرو بن دينار ارى ابن عباس و�افع األزرقمتَ

 ٤٧٢ كعب األحبار متسك النار للناس كأ�ه إهالة
 ٦٤٩ ابن عباس ثالث آيات ترك الناس العمل هبا 

 ٤١٣ أبو يزيد املد�ي الثَمرة   : ل ، والثَمر األص: الثُمر 
 ٤١٣ أبو عمران اجلو�ي الثمرات: ر موالثََ، أ�واع املال : ر مالثُ

 ٢١٣ الضحاك جاء القرآن بالفرائض واألحكام
 ٤٧٩ قتادة  جدالً بالباطل 

ج٢٠٩ ابن عباس فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه، ه فجعلوه أعضاء ؤز 
 ٦٤٠ بريدة بن احلصيب  حثهم على هذا

 ٤١٧ قتادة والضحاك أي عذاباً : حسبا�اً 
 ٤١٧ ابن عباس  عذاباً :  حسبا�ا 
 ٤١٨ ابن عباس  �ارا:  حسبا�ا 

 ٢٦٠ ابن مسعود وغريه احلفدة األختان
 ٢٦٠ علقمة وأبو الضحى احلفدة األصهار

 ١٣٩ وقتاد ثابت حفظه ا من أن تزيد الشياطني فيه باطال أو تُبطل منه
 ٧٤٥ جماهد ما غاب : خبء 
 ٧٤٥ قتادة  السر : خبء 

لق خرج من بطن أمه بعد ما خ ،٥٧٥ ابن عباس  رفكان من بدء خلقه اآلخ 
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 ٥٦٥ علي بن أبي طالب ن ال يلتفت يف الصالةأ اخلشوع 
 ٥٦٥ إبراهيم وقتادة اخلشوع يف القلب

 ٥٦٥ جماهد اخلشوع هو السكون
 ١٧٥ ابن عباس  ديم األرض خلق آدم من أ

 ١٧١ ابن عباس  من طني الزب : خلق اإل�سان من ثالثة 
 ٦٦٥ ابن عباس فاحذروها،  جبةمودعوة الرسول عليكم 

 ٢٢٥ ابن عباس  الثياب : الدفء 
 ٢٢٤ جماهد لباس ينسج: الدفء 
 ٢٢٤ ابن عباس النسل :الدفء 

 ٣٦١ ابن عباس وغريه غروهبا : دلوك الشمس 
 ٣٦١ ابن عمر بعد �صف النهار: لوك الشمس د

 ١٥٥ جماهد  الدواب واأل�عام 
 ٥٨١ -٥٨٠ ابن عباس  ذات خصب:  }قرارڱ {
 ٥٨٣ سعيد بن جبري ماء ظاهر:  }معني{، مستوية :  }قرار ڱ {

 ٥٨٣ قتادة  ذات ماء ومثار
 ٥٧٤ احلسن  ذكراً أو أ�ثى 

 ١٢٦ جماهد ذلك يوم القيامة 
 ٥٧٧ قتادة املقدس  بيت: ربوة 
 ٥٧٧ سعيد بن املسيب دمشق : ربوة 
 ٥٧٨ وهب بن منبه وغريه مصر: ربوة 
 ٥٨٠ ابن عباس  املاء اجلاري: املستوي ، واملعني : ربوة 
 ٥٧٨ سعيد بن جبري النشز من األرض : ربوة 
 ٥٨٠ ابن عباس  هي املكان املرتفع من األرض : ربوة 

 ٣٤٠٠ ابن عباس   خرجوا منها اسم القرية اليت: الرقيم 
 ٤٠٠ عكرمة الدواة : الرقيم  
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 ٤٠١ السدي  الصخرة : الرقيم  
 ٤٠٠ جماهد  الكتاب: الرقيم   

 ٤٠٢ سعيد بن جبري قمت أمساؤهم يف الصخرةلوح فيه أمساء فتية ر: الرقيم 
 ٦١٢ عائشة  رميت وأ�ا غافلة 

 ٤٥١ الضحاك جربيل : الروح 
 ٢٢٠ ابن عباس  ق من خلق اخل: الروح 
 ٢٢١ احلسن  النبوة : الروح 
 ٢٢١ قتادة الوحي والرمحة: الروح 

 ٦٠٠ احلسن  الزا�ي الود ال ينكح إال مثله
 ٥٩٩ ابن عباس الزا�ي من أهل القبلة ال يز�ي إال بزا�ية من أهل القبلة أو مشركة

 ٢٠٠ ابن عباس وغريه  السبع الطوال
 ٢٠١ جماهد �ي والقرآن العظيم أم القرآن السبع املثا

 ٢٠١ علي بن أبي طالب السبع املثا�ي احلمد 
 ٥٨٦ ابن عباس  سبقت هلم السعادة

 ٢٤٩ ابن عباس  اخلل والنبيذ وأشباهه: السكر 
 ٢٤٧ الضحاك السكر قد حرم 
 ٢٤٧ النخعي والشعيب السكَر ما حرم  

 ٢٤٧ ابن عباس السكَر ما حرم من مثرهتا
 ٢٤٧ جماهد السكر ما حرم من اخلمر 

 ٢٤٧ قتادة  السكر �بيذ األعاجم  ، وقد �سخت 
 ١٥٠ ابن عباس  أخذت :  }� {
 ١٥٠ احلسن  سحرت:   }� {
 ١٥١ جماهد والضحاك سدت:  }� {
 ١٥٢ الكليب  عميت:  }� {
 ١٥١ أبو عمرو بن العالء من سكر الشراب :  }� {
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 ٥٧٢ -٥٧١ جماهد  فة آدم الساللة إمنا هي �ط
 ٣٠٥ ابن عباس  سلطنا أشرارها فعصوا فيها
 ٥٢٠ قيس بن عباد  مسعت أبا ذر يقسم قسماً 

 ٦٤٣ مالك  إن ذلك أن يكاتب الرجل غالمه : مسعت بعض أهل العلم يقول 
 ٣١٨ علي بن أبي طالب مسعت رجال يستغفر ألبويه ومها مشركان 

 ٤٥٥ سفيان الثوري مسعنا أ�ه اسم وافق امساً
 ٥٣٧ ابن جبري مسي البيت العتيق أل�ه أعتق من الغرق

 ٥٣٥ احلسن  مسي العتيق لقدمه
 ٤٤٩ ابن جريج  مسياً أي مثال ، أي شريكاً

 ٤٤٨ حسان بن أبي األشرس مسياً عدالً
٤٤٨ جماهد  مسياً مثال 

 ٢٢٧ إمساعيل السدي  السوس يف النبات
 ١٦٨ ابن عباس  س الصلصال الطني الياب

 ١٦٩ جماهد  الصلصال املننت 
 ٤٦٢ ابن مسعود وغريه  صلوها لغري وقتها 

 ٥٩٤ مالك  الطائفة أربعة 
 ٥٩٦ عطاء الطائفة الرجالن فصاعدا
 ٥٩٦ جماهد وغريه  الطائفة الرجل فما زاد 
 ٥٩٦ ابن عباس الطائفة الرجل فما فوقه

 ١٨٧ قتادة  طائفة من الليل 
 ٢٧٣-٢٧١ -٢٦٩ احلسن  الصنم : مملوكاً  عبداً

 ٢٠٩ قتادة  عضهوا كتاب ا 
 ٢٠٨ عكرمة سحر : عضني 

 ٦٦٢ قتادة والضحاك على أمر طاعة
 ٢٣٨ الليث  مسعت أ�ه على عجل : على ختوف 
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 ٢٣٨ ابن عباس على �قص وتفزع: على ختوف 
 ٥١٣ جماهد على شك : على حرف 

 ٣٦٨ ابن زيد  على دينه 
 ٣٦٨ جماهد على طبيعته ، على حدته 

 ٣٦٧ ابن عباس  على �احيته 
 ٣٦٧ قتادة  على �احيته وعلى ما ينوي 

 ٣٦٨ -٣٦٦ احلسن  على �يته 
 ٣٩٣ الضحاك  عوجاً أي مستقيماً 

٤٧٩ أبو صاحل  عن احلق وجاًع 
 ١٨٤ ابن عباس  الباقون يف العذاب : الغابرون 
 ٧٣٧ باسابن ع الرواة: الغاوون 

 ٥٠٩ أبو العالية السقط: غري خملقة 
 ١٩٩ علي بن أبي طالب فاحتة الكتاب

 ٦٧٦ مقْسم بن جبرة بقتله فأما عقبة فكان يف األسارى يوم بدر فأمر النيب 
 ٧٣٠ احلسن  فارهني آمنني 

 ٧٣٠ جماهد فارهني أشرين بطرين
 ٧٣٠ أبو صاحل  فارهني حاذقني بنحتها 

 ٧٣٠ عبد ا بن شداد جربين مت: فارهني 
 ٧٣٠ قتادة  معجبني : فارهني 

 ٧١٤ ابن عباس ...فا�طلقا مجيعا ، فأقاما على بابه حينا ال يؤذن هلما ، ثم 
 ٦٥٩ ابن عباس  املساجد: قال  }ۋ ٷۋ {
 ٥٩١ ابن مسعود يف القرن: قال  } �� ېې{

 ٤١١ السدي وغريه إسرافاً : فرطاً 
 ٤١١ جماهد ضياعاً: فرطاً 
 ٥٥٣ املطلب بن عبد ا  املشركون كلهم إال الوليد بن املغرية فسجد
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 ٦٥٩ الضحاك فسلموا على أهليكم وغريهم 
 ٧٠٧ جماهد فظلوا خاضعة أعناقهم هلا

 ٣٢٤ جماهد فال تسرف أيها القاتل 
 ٣٢٤ أبي بن كعب فال تسرفوا يف القتل إن ويل املقتول كان منصوراً 

 ٢٦٥ قتادة  ا  األمثال فإ�ه أحدصمدفال تضربو
 ٦٧٦ أبو رجاء احلدا�ي فالن هو الشيطان 

 ٥٥٤ الضحاك  األمنية التالوة  : }ڳ{
 ٥٥٤ سعيد بن جبري يف قراءته:  }ڳ{
 ٥٥٤ جماهد يف قوله :  }ڳ{

 ٢٥٨ جماهد يف القرآن شفاء 
 ٤٠٤ قتادة ) وقالوا لبثوا يف كهفهم( يف قراءة ابن مسعود 

 ٦٢٣ عطاء للخالء والبول }ڄڄڄ{
 ٥٢٨ ابن عباس  بقوم فجعل ال مير، أذن يف الناس باحلج :  قال إلبراهيم 
 ٦٠٩ الضحاك  أحدا ممن ذكر عائشة ربال �َ: وغريه من املسلمني  قال أبو بكر

 ٦٧٧ جماهد إمنا صنعت طعاما: فقال عقبة ، أصبأت : قال أمية لعقبة 
 ٥٤٥ ابن عباس وغريه الذي يتعرض وال يسأل: واملعرت ،  الذي يسأل: القا�ع 
 ٤٢٧ جماهد عيا�اً : قبال 
 ٤٢٧ جماهد فجاءة : قبال 

 أبو بكر بن عبد  ..فلما بلغ] ١/النجم[ }ٱٻٻ{قرأ رسول ا
 الرمحن 

٥٥٢ 

 ٢٠١ الضحاك القرآن العظيم سائره
 ٥٤٨ ابن أبي جنيح قصر مشيد أي بالقصة ، وهي اجلص 

 ٥٤٨ عكرمة  أي جمصص قصر مشيد 
 ٥٤٨ الضحاك طويل : قصر مشيد 

 ٦٢٦ عائشة  ة واخلامتخَْتوالفَ بْلالقُ
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 ٦٦٥ جماهد وال تقولوا يا حممد بتجهم، قولوا يا رسول ا يف رفق ولني 
 ٤٨٠ ابن عباس قوماً ظلمة
 ٤٩٧ جماهد وعكرمة  قد آتيناك أهلك يف اجلنة  : قيل أليوب 

 ٣٩٣ ابن عباس والضحاك مستقيماً  قيماً
 ٦٧٩ ابن عباس الكافر اختذ دينه بغري هدى من ا جل وعز وال برهان

 ٦٠٨ عائشة  كان أبو بكر ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته وفقره
 ٢٨٨ ابن عباس كان إماما يف اخلري 

 ٢٢٨ قتادة  كان إمام هدى
 ٤٩٧ ابن مسعود  أحياهم اف، امرأته  قد ماتوا إال كان أهل أيوب 

 ٤٩٧ ابن عباس  فأحيوا له وولد هلم مثلهم معهم، كان بنوه قد ماتوا 
 ٦٢٢ جماهد كا�ت بيوت يف طرق املدينة جيعل الناس فيها أمتعاهتم

 ٥١٤ ابن عباس ...كان الرجل يقدم املدينة ، فإن ولدت امرأته غالماً 
 كان رسول ا  فيسب ، يعلن إذا قرأ٣٨٢ ابن عباس  املشركون القرآن 

٦٧٦ ابن املسيب فبلغ، ألمية بن خلف  د�اًكان عقبة بن أبي معيط خ 
 ٢٨٨ ابن عباس  كان على اإلسالم 

 ٥٩٩ جماهد وقتادة اكان يف اجلاهلية �ساء معلوم منهن الز�
 ٢٨٧ جماهد كان مؤمنا وحده 

 كان املسلمون يوعبون يف النفري مع رسول ا  ٦٥٥ عائشة 
 ٣٨٦ ابن عباس  جيهر بالقرآن فإذا جهر به سب املشركون كان النيب 

 ٤٥٤ قتادة  كان هارون صاحلا من قومهما
 ٦٥٣ مقْسم بن جبرة كا�وا يتقون أن يأكلوا مع األعمى واألعرج واملريض

 ٦٦٨ الضحاك كان يسترت بعضهم ببعض فيقومون
 ١٤٤ احلسن  كذلك �سلك الشرك 

 ٤٠١ ابن عباس  إال أربعا لقرآن أعلم كل ا
 ٤١٣ جماهد فهو املال رمكل ما كان يف القرآن من ثُ
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 ٦١٥ سعيد بن جبري وغريه للخبيثني من الناس الكلمات اخلبيثات
 ٤٣٤ جماهد وابن جبري الكنز علم 
 ٤٣٤ قتادة وعكرمة  الكنز مال

 ٤٠٠ أ�س اجلبل  }ڎ{
 ٤٠٠ الضحاك الغار يف الوادي  }ڎ{

 ٤٩٣ سفيان  أي من الشرك  }ڳ ڳڳ{كنا �سمع يف قوله 
 ٣٠٤ -٣٠١ ابن مسعود كنا �قول للحي إذا كثروا يف اجلاهلية أَمر بنو فالن 

 ٥٨٩ أبو مالك  ألمنهم والناس يتخطفون من حوهلم
 ٢٦٥ ابن عباس  ال جتعلوا معي إهلاً غريي 

 ٣٠٩ جماهد ال تستقذرمها كما كا�ا ال يستقذرا�ك
 ٣٥٢ سعيد بن جبري ال حجة له على أحد توجب أن يقبل منه 

 ٦٩٣ إبراهيم النخعي ال جييعهم وال يعريهم 
 ٦٤٥ قتادة  ال جيد فيها منفذا وال خمرجاً

 ٣٣٦ عكرمة  ال يعينب أحدكم دابته وال ثوبه 
 ٦٠٨ ابن عباس ال يقسموا أال ينفعوا أحداً

 ٢٢٠ دجماه ال ينزل ملك إال ومعه روح 
 ٦٧٩ احلسن  ال يهوى شيئا إال اتبعه

 ٢٧٦ ابن عباس أي من اجلراحات: لعلكم تَسلَمون  
 ٤٧٩ احلسن  الصم : اللُد 

 ٥٦٩ الضحاك اللغو الشرك 
 ٥٦٩ احلسن  اللغو املعاصي كلها 

 ٣٨٠ جماهد وقتادة  أي مجيعا: لفيفا
 ٣٨٠ أبو رزين  لفيفاً من كل قوم 
 ٣٣٧ ابن مسعود  سبيح الطعام وهو يؤكل لقد كنا �سمع ت

 ٤٠٥ الضحاك  ؟را وأسنني أم شه: قالوا  }ۇ ڭۇ{ملا أ�زلت
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 ١٧٨ ابن عباس وغريه ملا فرغ ا من خلق ما أحب استوى على العرش
 ملا قدم رسول ا ٢٩٠ ابن زيد  املدينة أذن له يف اجلهاد 

 ٢٩٠ دة قتا لنمثلن هبم: قال ،  لوا حبمزة ملا مثَّ
 ٣١٢ ابن عبا س ..مل يزل إبراهيم يستغفر ألبيه حتى مات 

 ٦٩١ سفيان الثوري مل ينفقوا يف غري حق }��{
مل يسم أحد ٤٤٨ ابن عباس  هقبل حييى بيحيي غري 

 ١١٩١ عكرمة مل يعرض عليهم بناته وال بنات أمته 
 ١٩١ جماهد  مل يكن بناته ، ولكن كُن من أمته ، وكل �يب أبو أمته

 ٢٢٠ أبو صاحل باذان هلم صور كصور بين آدم 
 ٦٦٨ جماهد لواذاً أي خالفاً 

 ٥٢٥ ابن مسعود ولو هم بقتل رجل مبكة،  لو أن رجال هم خبطيئة مل تكتب عليه
 ٦٩٢ جماهد لو أ�فقت مثل أبي قبيس ذهباً 

 ٥٦٧ ابن املسيب لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه 
 ٤١٤ احلجاج  لقطعت لسا�ه }ثـمر {ل لو مسعت أحدا يقو

 ٧٠٨ قتادة  ..لو شاء ا لنزل عليهم آية يذلون هبا ، فال يلوي أحد عنقه 
 ٧٠٣ ابن عباس لوال أميا�كم 

 ٤٦٢ ابن مسعود  ليس إضاعتها تركها 
 ٦٤٧ ابن عمر  اإل�اث }ڭالذين ملكت {
 ٦٤٨ الشعيب ليست منسوخة :  }ڭالذين ملكت {
 ٦٤٩ ابن عمر  هي يف الرجال :  }ڭين ملكت الذ{

 ٦٥٩ احلسن   ليسلم بعضكم على بعض
 ٦٢٢ جابر بن زيد وإمنا هو البيت ينظر إليه ، ليس يعين باملتاع اجلهاز 

 ٥٣٢ ابن عباس  سواق األ: قال }ڳ ڳ{
 ٥٣٢ حممد بن علي  املغفرة: قال  }ڳ ڳ{

 ١٩١ يح ابن أبي جن ما عرض عليهم �كاحاً وال سفاحاً
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 ١٧٩ احلسن  ما كان إبليس من املالئكة طرفة عني قط
 ٣٣٥ قتادة والسدي ما من شيء يف أصله األول لن ميوت ، إال وهو يسبح حبمده

 ٥٣٢ عطاء  ما يرضي ا من أمر الد�يا واآلخرة 
 ٢٩٨ جماهد  فساقها : مرتفوها 

 ٢٩٨ أبو العالية  مرتفوها مستكربوها 
 ٢٤٣ سعيد بن جبري لنار مرتوكون يف ا

 ٢٠٢ أبو مالك الغفاري املثا�ي القرآن 
 ٥١١ جماهد والسدي السقط خملوق وغري خملوق : خملقة وغري املخلقة 

 ٥٨٩ ابن عباس وغريه  مستكربين باحلرم 
 ٣٤١ جماهد مسحوراً أي خمدوعاً

 ١٧٣ ابن عباس  الرطب : املسنون 
 ١٧٢ جبري  ابن عباس وابن املننت : املسنون 

 ٧٢٧ جماهد  باآلجر والطني } �{
 ٧٢٧ جماهد قصوراً وحصو�اً }�{
 ٧٢٧ سفيان الثوري هي مصا�ع املاء } �{

 ٢٤٣ احلسن  معجلون إىل النار 
 ٥٨٣ -٥٨٠ ابن عباس والضحاك املاء اجلاري: املعني 

 ٥٠٠ سعيد بن جبري مغاضبا لربه جل وعز
 ٤٩١ ابن زيد  ني للناس ما فيهبتَي مكا�ا مستوياً: مكا�ا سوى 
 ٤٩١ قتادة  عادال بيننا وبينك : مكا�اً سوى 
 ٤٩١ جماهد منصفاً يسنهم : مكا�اً سوى 

 ٤٠٩ جماهد وعز أي مينعك منه جلَّ، أي ملجأ : ملتحداً 
 ٤٠٩ قتادة  موئال: ملتحداً 

 ٥٤٢ الضحاك وعطاء الركوب عليها إذا احتاج: منافع 
 ٥٣٣ ابن عباس  ...الد�يا ومنافع يف اآلخرة ، فأما منافع اآلخرة منافع يف 
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 ٦٩١ أبو عبد الرمحن احلُبلي من أ�فق يف غري طاعة ا عز وجل فهو اإلسراف
 ٧٥٤ ابن عباس  وغريه ال إله إال ا :   چ ٻ  ٻ  ٱچ

 ٣٩٢ ابن جريج من االعتداء رفع الصوت بالدعاء والنداء والصياح
 ٢٤٣ جماهد   منسيون

 ١٧٢ سعيد بن جبري  من طني الزب وهو اجليد 
 ٥٢٥ جماهد من عمل بسيئة

 ٥١٦ عطاء وجماهد أن لن يرزقه ا:  }� ينصره�  �  � � �{
 ٥١٥ ابن عباس   حممداً:يعين  }� ينصره�  �  � � �{

 ٦٨٨ احلسن  ..من �سي شيئا من التذكر والشكر بالنهار كا�ت له يف الليل 
 ٤٣٦ جماهد  املوايل العصبة 
 ٤٣٦ أبو صاحل  املوايل الكاللة 

 ٤٢٣ عوف األعرابي موبقاً أي جعلنا بينهم عداوة
 ٤٢٢ ابن عباس موبقاً مهلكاً
 ٤٢٢ قتادة  موبقاً هالكاً 

 ٤٢٢ جماهد  موبقاً واد يف جهنم 
 ٤٢٢ أ�س  موبقاً وادياً من قيح ودم يف جهنم 

 ٤٢٢ �وف البكايل  وبني املؤمننيحيجر بينهم موبقاً 
 ٥٨٢ - ٥٧٧ ابن عباس �بئت أهنا دمشق

 ٣٥٥ أ�س وقتادة وجماهد �يب كل أمة إمامها 
 ٢٣٠ إبراهيم النخعي  عالمات ، ومنها ما يهتدى به : النجوم 

 ٤٥٦ ابن عباس  رون بن عمران ألهنا كا�ت من سبطها�سبت إىل ه
 ١٩٧ عباسابن  �سخته براءة واألمر بالقتال

 ١٩٧ قتادة  }ٻٻ ٱ{�سخته 
 ٣٨٦ ابن عباس }ۉۉ{�سختها اآلية اليت يف سورة األعراف 

 ٣١٤ ابن عباس  )أي االستغفار للمشركني (�سختها اليت يف براءة 
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 ٣١١ قتادة  �ُسخ  منها حرف واحد
 زلت يف أ�اس بايعوا رسول ا�  ٢٥٧ بريدة 

 ٦٥٥ سعيد بن املسيب رسول ا وضعوا مفاتح  �زلت يف أ�اس كا�وا إذا خرجوا مع
 ٢٧٢ ابن عباس �زلت يف هشام بن عمرو ومواله أبي اجلواب

 ٣٨٦ عائشة  چ ڱ  ڳ  ڳچ �زلت هذه اآلية يف التشهد
 ٢٩٠ الضحاك �زلت هذه اآلية قبل القتال وقبل سورة براءة

 ٢٥٥ قتادة  �زلت هذه اآلية واخلمر يومئذ حالل 
 ١٤٤ جماهد  ب �سلك التكذي

 ٥٠٩ الشعيب  النطفة والعلقة واملضغة فإذا �كست يف اخللق الرابع كا�ت خملقة
 ٢٧٩ السدي �عمة ا يعين حممداً 

 ٢٧٩ جماهد  ...�عمة ا يعين املساكن واأل�عام 
 ٥٧٤ ابن عباس وغريه �فخ الروح فيه 

 ٥٩٩ ابن عباس  النكاح ههنا اجلماع
 ٦١١ عيد بن جبريس هذا خاص بعائشة

 ٦٥٢ ابن زيد  ...كا�وا يف أول اإلسالم ليست على ، هذا شيء قد ا�قطع 
 ٤٠٤ جماهد  هذا عدد ما لبثوا

 ٦١١ الضحاك خاصة هذا يف أزواج النيب 
 ٢٨٠ السدي  هذا حديث أبي جهل واألخنس 

 ٦٦٢ جماهد ويوم اجلمعة، هذا يف الغزو 
 ١٩٧ هدجما هذا قبل أن يؤمروا بالقتال

 ٢٦٨ جماهد والضحاك هذا املثل  جل ذكره ومن عبد من دو�ه
 ٢٦٨ قتادة  هذا املثل للمؤمن والكافر 
 ٦٥٠ سعيد بن جبري هذه اآلية هتاون الناس هبا

 ٤٦٤ عطاء  هل تعلم أحداً تقول له ا إال هو 
 ٤٦٤ ابن عباس مي الرمحن سواهس هل تعلم أحداً
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 ٤٦٤ ابن جريج  شريك له ، ال مثْل  ال: قال   }ڀڀڀ ڀ {
 ٤٦٤ جماهد  مثال: قال   }ڀڀڀڀ {

 ٢٠٩ ابن عباس  هم أهل الكتاب جزؤوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه
 ٥٢١ ابن عباس حنن أوىل با: هم أهل الكتاب قالوا للمؤمنني 

 ٦٩٨ عباس ابن هم الذين يتوبون فيعملون بالطاعة فيبدل ا سيئاهتم حسنات 
 ٣٢٢ عبيد بن عمري هم الذين يذكرون ذ�وهبم يف اخلال فيستغفرون منها 

 ٦٤٧ جماهد هم العبيد اململوكون
 ٧٣٦ ابن عباس هم الكفار يتبعهم ضالل اجلن واإل�س 

 ٦٩٨ -٦٩٢ ابن عباس ...فرغب ا، هم املؤمنون كا�وا قبل إمياهنم على السيئات 
 ٥٢٦ حبيب بن أبي ثابت  هم احملتكرو الطعام مبكة

 ٦١٩ جماهد هو التنحنح والتنخم
 ٦٠٦ سعيد بن جبري هو الرجل يرمي امرأته بالز�ا

 ١٦٨ الضحاك  هو الطني الصلب 
 ١٦٨ قتادة  هو الطني ييبس فتصري له صلصلة
 ٦٨٢ إبراهيم النخعي هو ما تقبضه الشمس من الظل

 ٥١٣ احلسن هو املنافق يعبده بلسا�ه دون قلبه
 ١٧٢ جماهد  هو املننت 

 ٥٤٠ عروة  البدن املقلدة يركبها ويشرب من ألباهناهي 
 ٥٤٠ جماهد ينتفع بركوهبا وأوبارها وألباهنا، هي البدن من قبل أن تقلد 
 ٦٢٢ حممد بن احلنفية هي بيوت اخلا�ات والسوق

 ٦٢٢ الضحاك هي اخلا�ات
 ٢٥٥ ادة قت هي مخور األعاجم و�سخت يف سورة املائدة 

 ٣٥٠ – ٣٤٦ ابن عباس  ليلة أسري به  هي رؤيا عني رأها النيب 
 ٢٠١ الضحاك هي السبع الطوال 

 ٣٧٣ احلسن وغريه ....هي الطوفان واجلراد 
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 ١٩٩ أبو هريرة  هي فاحتة الكتاب 
أبو عبد الرمحن  هي للنساء خاصة

 السلمي
٦٤٧ 

 ٧١٥ السدي  دين الذي تعيبهأل�ك كنت تتبعنا على ال، وأ�ت من الكافرين 
 ٧١٥ الضحاك وأ�ت من الكافرين لقتلك القبطي

 ٢٤١ جماهد وقتادة  دائماً : واصباً 
 ٢٤١ احلسن  الطاعة على كل حال: واصباً 
 ٢٤١ ابن عباس  واجباً  : واصباً

 ٤٧٠ عبيد بن عمري  حضورها : قال   }وإن منكم إال واردها{
 ٤٧٠ قتادة .املمر هبا: ال ق  }وإن منكم إال واردها{

 ٦٧٤ ابن عباس فتشهق إليه النار شهوق البغلة ، وإن الرجل ليجر إىل النار
 ٥٩٧ جماهد كا�ا رجلني : وإن طائفتان 

 ٧٤٧ جماهد وجهت بغلمان عليهم لبس اجلواري
 ٥٠٣ ابن عباس   وجب: قال }ڇوحرام على قرية {

 ٧٢١ ابن عباس لعت الشمسوخرج فرعون يف طلبهم حني أصبح وبعدما ط
 ٢٩٦ ابن أبي جنيح شريكاً: وكيال 

 ٦٣٠ ابن عباس وال ينظر عبدها إىل شعرها وال حنرها
 ٣٧٧ علي بن أبي طالب وا ما علَم فرعون ، وإمنا هو موسى الذي علم 
 ٤٥٦ جماهد  وليس هارون أخو موسى ، ولكن هارون آخر

 ٥٢٥ عطاء بن أبي رباح  من عبد غري ا: قال  }ڤڦڦ ڤ {
 ٣٩١-٣٨٧ -٣٨٢ عائشة }ڳڳڱ{�زل يا ابن أخيت أتدري فيم أُ
 ٥٥٢ ابن عباس  }ا آياتهڱڱ {يبطل ما ألقاه الشيطان

يح٧٣٤ ابن عباس ....ولو ، أ�ت أكرم اخللق علي : يقول ، به غريه  ذر 
 ٦٨٩ جماهد خيتلفان هذا أسود وهذا أبيض

 ٧٤٦ ابن عباس  ل خفية يف السموات واألرضيعلم ك: خيرج اخلبء 
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 ١٢٦ إبراهيم النخعي يدخل قوم من املوحدين النار ، فيقول هلم املشركون 
 ٣٥٨ أبو هريرة  يدعى أحدهم فيعطى كتابه 

 ٣٥٧ علي بن أبي طالب يدعى كل قوم بإمام زماهنم وكتاب رهبم 
 ٣١٠ ابن عباس  يريد باألُف الردئ من الكالم  

 ٦٠٠ ابن املسيب  ا�سخت باآليات اليت بعده چچ    ڃ   ڃچ  مون أنيزع
 ٦٨٢ جماهد أي خفيا:  }ڃ{
 ٦٨٢ الضحاك سريعا:   }ڃ{

 ٦٤١ سعيد بن جبري ومل حيدوه، يضع عنه شيئا من كتابته 
 ٢٦٩ ابن عباس يعين بذلك اآلهلة اليت ال متلك ضراً وال �فعاً

 ١٢٧ ابن عباس  ما �فعكم ما: املوحدين يقول املشركون ملن أدخل النار من 
 ٧٢٠ قتادة  عبيداًيقول موسى لفرعون أمتن علي أن اختذت بين إسرائيل 

 ٣٧٠ جماهد وقتادة  عيو�اً : ينبوعاً 
 ٦٣٠ ابن عباس ينظر العبد إىل شعر موالته

 ٧٤٣ ابن عباس على كل صنف منهم وزعة: يوزعون 
 ٧٤٣ اهدجم حيبس أوهلم على آخرهم: يوزعون 
 ٧٤٣ قتادة  يرد أوهلم على آخرهم : يوزعون 
 ٧٤٤ احلسن  يتقدمون: يوزعون 
 ٧٤٤ ابن زيد  يساقون: يوزعون 

 ٥٥٠ ابن عباس  يوم من األيام اليت خلق ا فيها السموات واألرض كألف سنة 
 ٥٥٠ ابن عباس  مما تعدون يوم من أيام اآلخرة كألف سنة 

 ٥٦٢ سعيد بن جبريوقتادة   يوم بدر: يوم عقيم 
 
 
 ٣ 
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 األعالمفهرس 

 الصفحةاالسم

٤١٤ أبان بن تغلب الربعي  

-١٨٦-١٨٣-١٧-١٥٩ -١٤٢ -١٤١-١٣٢- ٣٥ إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج

٢٨٨٢٩٦-٢٥٤-٢٥٣-٢٢٢ -٢١٥-٢١٠-١٨٧-

٤٣٥-٤٣١-٤٣٠-٣٨٠-٣٧٩-٣٦٨-٣٣٤-٣١٠-

٦٠٣-٦٠١-٥٩٦-٥٩٢-٥٧٠-٥٣٧-٤٩٨-٤٨٨-

٧٢٧-٧٢٥-٧٢٤-٧٢١-٦٦٩-٦٦٣-٦٤٥ 

٣٨إبراهيم بن حممد بن عرفة العتكي األزدي

٤١٤إبراهيم بن العالء الزبيدي

-٣٤٧-٣٣٧-٢٧٣-٢٦٠-٢٤٧-٢٣١-٢٣٠-١٢٦ إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي

٦٨٢-٦٤٠-٦٣٥-٦١٦-٥٩٩-٥٦٥-٥٤٤-٥٤٣-

٦٩٣-٦٨٣ 

٣١١إبراهيم بن إسحاق احلريب

٦٥٥راهيم الزهريإبراهيم بن سعد بن إب

 ٧٢٣-٥٦٣-٥٦٢-٤٧١-٢٣٧-٢٣٦-٢٠٥أيب بن كعب بن قيس األنصاري

٤٠٤أجلح بن عبد اهللا بن حجية الكندي

٦٥٥أمحد بن جعفر السمان األنباري

 ٦٤٤-٦٤٣أمحد بن احلسني البيهقي 

 ٤١٤-٤٣أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين النسائي

  ١١٧ -١١٤–٧١أبو العباسلسالم احلراينأمحد بن عبد احلليم بن عبد ا

 ٩٤-٩٢أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد اخلطيب البغدادي

٦٣٩-٤٧٣-٣٩٠-٢١٦أمحد بن علي بن حجر العسقالين
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٤٢أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق البصري

 ٢١٢-٦٩أمحد بن فارس بن زكريا القزويين ، أبو احلسن الرازي

٢٩اعيل أبو جعفر النحاسأمحد بن حممد بن إمس

ح٤٦أمحد بن حممد بن احلجاج بن رشدين

٥٦٠أمحد بن حممد بن حنبل 

 ٦٣٨-٣٩١-٣٨٨-٣٨٦-٣١٧-٤٤أمحد بن حممد بن سالمة األزدي الطحاوي

 ١٤٤-١٤٢أمحد بن حممد بن عبد الكرمي األمشوين الشافعي

 ٩٤–٩٢أمحد بن حيىي بن يسار الشيباين امللقب ثعلب

علي بن سليمان بن الفضل= األخفش األصغر 

٥١٥ أربدة التميمي 

٦٨٦أسامة بن زيد بن حارثة 

١٧٧أسباط بن نصر اهلمداين ، الكويف

٦٠٠إسحاق بن إبراهيم القطان

 ١٣١-٤٥إسحاق بن إبراهيم بن حممد الكتاين األنباري

 ٦٤٧-٥٧٧-٥٥٠-٤٦٤-٤٤٨-٤٠١-٢٢٤إسرائيل بن يونس بن أيب إسحاق السبيعي

 ٤٧٩-٤٣٦-٢٢٠إمساعيل بن أيب خالد هرمز ، األمحسي موالهم البجلي

-٤٢٨-٤٠١-٢٧٩-٢٤٤-٢٢٩-٢٢٧-١٨٢ -١٧٨ إمساعيل بن عبد الرمحن السدي

٧١٦-٧١٥-٥٩٤-٥١١-٤٤٩-٤٣٧ 

-٤٥٢-٤١٨-٣٧٥-٣٧٤-٢٥٨-٢٠٦-١٨٦-١٨٥ إمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي الشافعي

٦١٧-٥٨٠-٥٧٩-٥٧٦-٥٦٣-٥١٨-٤٥٦-٤٥٥-

٧٤٨-٦٩٦ 

٣٦١ األسود بن يزيد النخعي

٦٣٦أشهب بن عبد العزيز القيسي

سليمان بن مهران األسدي الكاهلي الكويف= األعمش 

 ٦٤٢-٥١٠-٤٥٨-٤٢٢-٤٠٠-٣٥٥-١٤٣أنس بن مالك األنصاري

عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز البغدادي= البغوي 
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 ٧٣٦-٦٥٣-٦٥٢-٥٥٣-٥٥٢-٤٠يل اهلامشيبكر بن سهل بن إمساع

٦٤٠بريدة بن احلُصيب األسلمي

١٣٩ثابت بن أسلم البناين البصري

أمحد بن حيىي بن يسار الشيباين= ثعلب 

٤٦٩ ثور بن يزيد

٦٢٢جابر بن زيد أبو الشعثاء

٥٤١جابر بن عبد اهللا بن حرام األنصاري

٥٣٢جابر بن يزيد بن اجلعفي

عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج= جريج ابن

 ٤٥٧-٣٨٢-٣٢٧-٢٤٣-٢٢٠-٢٠٠-١٠٧جعفر بن إياس بن أيب وحشية الواسطي

٣١١ جعفر بن جماشع

 ٦٥٠-٣٢١-٤٣جعفر بن حممد بن احلسن بن الفريايب

٣٦٢جعفر بن حممد بن علي الصادق

 ٦٩٩-٥٣٦-٥٢٠أبو ذر=جندب بن جنادة  الغفاري

٣٩٣بن سعيد األزدي  جويرب

حممد بن عبد اهللا بن محدويه الطهماين= احلاكم 

٥٢٦حبيب بن أيب ثابت األسدي

٥٩٩حبيب بن أيب قريبة البصري

٥٢٥حجاج بن أرطاة بن ثور النخعي

 ١٤٦-١٤٤حجاج بن حممد املصيصي األعور

٤١٤احلجاج بن يوسف الثقفي

٤٤٨ حسان بن أيب األشرس 
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-٢٧٣-١٦٣-١٥٠-١٤٦-١٤٥-١٤٤-١١٤-١١٠ احلسن بن أيب احلسن البصري

٤٧٩-٣٧٣-٣٧٠-٣٦٨-٣٦٦-٣٥٥-٣٤٧-٣٣٥-

٥٣٥-٥٣٠-٥١٤-٥١٣-٥١١-٥٠٠-٤٩٨-٤٨٨-

٦١٦-٥٩٩-٥٨٩-٦٧٤-٥٦٩-٥٤٥-٥٣٧-٥٣٦-

٦٨٨-٦٨٠-٦٦٦-٦٦١-٦٦٠-٦٥٩-٦٤٥-٦٣٥-

٧٤١-٧٣٠-٧٢٤-٧٢٣-٧٢٢-٦٩٨-٦٩٠-٦٨٩-

٧٥٤-٧٤٤ 

 ٦٩١-٤٢زدياحلسن بن غُليب بن سعيد  األ

 ٤٨٤-٤٤ احلسن بن الفرج الغزي

٦٥٤احلسن بن حممد بن الصباح الزعفراين

٤٧٠احلسن بن مسلم بن يناق املكي 

 ٦٥٠-٥٩٣-٤٩٨احلسني بن منصور البغوي  املفسر

٢٤٣حصني بن عبد الرمحن السلمي

 ٥٢٨-٢٧٣محاد بن سلمة بن دينار البصري

١٢٦ألشعري الكويفمحاد بن أيب سليمان ، ا

٧٣١-١٦٢-١٦١-١٦٠محزة بن حبيب بن عمارة التيمي الكويف الزيات

١٤٤محيد بن أيب محيد اخلزاعي  البصري

٢٧٦حنظلة بن عبداهللا السدوسي البصري

٣٢١حنش بن عبد اهللا السبئي

 ٤٧٤-٤٧١-٤٦٩ خالد بن معدان 

اب بن األرت٤٧٨ -٤٧٧-٤٧٦ خب 

 ٦١١-١٩٤-١٢٥بن عبد الرمحن اجلزري_ صغري بالت_ خصيف 

٤٨خطاب بن مسلمة بن حممد اإليادي

٦٩١خالد بن سليمان احلضرمي

٦٧١اخلليل بن أمحد الفراهيدي
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٣٠خليل بن عبد اهللا بن أيبك الصفدي

٥٠٣ داود بن أيب هند 

حممد بن عمر بن احلسن التيمي البكري= الرازي 

 ٥٧٤-٣٠٤ الربيع بن أنس 

 ٥٧٤-٥٠٩-٣٥٦-٣٠٤ -٢٩٨-١٣٠رفَيع بن مهران البصري الرياحي أبو العالية

٥٣٥ روح بن عبادة 

إبراهيم بن السري= الزجاج 

٢٦٠زر بن حبيش بن حباشه اال سدي

حممد بن عبد اهللا بن ادر= الزركشي 

حممود بن عمر بن حممد=  الزخمشري 

٤٧٠يب سلمىزهري بن ربيعة ابن أ

 ٢٩٢ -٢٩٠-١٠٢زيد بن أسلم العدوي العمري

٥٠٩ زيد بن وهب اجلهين 

٦٢٢سامل بن عبد اهللا اخلياط 

٣٦١سامل بن عبد اهللا بن عمر

 ٥٨٣-٥٧٨سامل بن عجالن األفطس

 ٦٩٥-١٧٢أبو عمرو الشيباين= سعد بن إياس الكويف 

 ٥٩١-٤٥٩أبو سعيد اخلدري=سعد بن مالك بن سنان 

 ٧٠٦ -٣٠٣-٢٩٩أبو زيد=سعيد بن أوس بن ثابت األنصاري
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-٢٠٢-٢٠٠-١٩-١٩٤-١٩١-١٩٠-١٧٢ –١٠٧ سعيد بن جبري بن هشام األسدي الواليب

٣٥٢-٣٤٧-٣٢١-٣١٢-٢٥٥-٢٤٤-٢٤٣-٢١١-

٤٣٤-٤٢٩-٤٠٣-٤٠٢-٣٨٦-٣٨٤-٣٨٢-٣٧٠-

٥٠٠-٤٨٦-٤٨٥-٤٨٤-٤٦٦-٤٥٨-٤٥٧-٤٥١-

٥٦٣-٥٦٢-٥٥٤-٥٤٨-٥٤٥-٥٣٧-٥٢٨-٥٠٤-

٦٢٥-٦١٥-٦١١-٦٠٦-٥٩٩-٥٨٣-٥٧٨-٥٧٤-

٦٦٣-٦٦٢-٦٦١-٦٥١-٦٥٠-٦٤١-٦٣٨-٦٣٥-

٧٤٧-٧١٦-٦٩٨-٦٨٩-٦٨٠-٦٦٦ 

 ٦٠١-٥٩٩سعيد بن أيب سعيد املقربي

٤٤١سعيد بن العاص األموي 

٤٤٨سعيد بن مسروق الثوري

 ٧١٩-٧٠٦سعيد بن مسعدة البخلي األخفش الكبري

-٦٠١-٦٠٠-٥٧٧-٥٦٧-٥٣٥-٤٦٨-٣٢٢-٣١٨ وميسعيد بن املسيب بن حزن املخز

٦٧٦-٦٦٢-٦٥٤-٦٣٢-٦٣١-٦٠٨ 

 ٤٦٢-٣١١سعيد بن أيب عروبة مهران البصري

ح٤٦ سعيد بن موسى

٤٠١سفيان بن حسني بن احلسن الواسطي

-٣١٧-٢٧٩-٢٦-٢٣٠-٢٠٠-١٧٢ -١٤٤-١٢٥ سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري

٤٥٥-٤٤٨-٤١١-٤٠١-٤٠٠-٣٨٠-٣٦١-٣٢٢-

٥٣٢-٥٢٠-٥١٥-٤٩٣-٤٨٤-٤٧٩-٤٦٩-٤٥٩-

٧٢٨-٧٢٧-٦٩١-٦٨٢-٦٤٧-٦٤٣-٦١١ 

-٥٠٣-٤٦٨-٤٢٩-٣٥٠-٣٤٦-٢٦٠-٢٠٢ سفيان بن عيينة 
٦٤٩-٥٩٦ 

٥٠٩ سلمة بن كهيل 
٦١١سلمة بن نبيط بن شريط 
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٥٠سليمان بن حممد الزهراوي
 ٤٥٩-٤١٦-٤١٥-٤١٤-٣٨٢-١٧٢-١٦٠سليمان بن مهران األسدي الكاهلي الكويف األعمش

 ٥٧٧-٥٥٠-٤٦٤-٤٤٨-٤٠١-٤٠٠-٢٢٤ مساك بن حرب 
٣٨٧سالم بن أيب مطيع اخلزاعي

نصر بن حممد بن أمحد بن إبراهيم= السمرقندي 
٣١٢سهل بن سعد بن مالك األنصاري

 ٣٣٤-١٦٢-١٦١-١٦٠سهل بن حممد بن عثمان السجستاين البصري
عمرو بن عثمان بن قنرب= سيبويه 

عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد= السيوطي 
حممد بن إدريس بن العباس املطليب القرشي= الشافعي 

٦٥٤شبابة بن سوار الفزاري
 ٥٥٠-٣٧٢-٣٢١-٢٦٠-٢٤٧-٢٠٠-١٠٩شعبة بن احلجاج بن الورد العتكي

٤١٤شعيب بن إسحاق بن عبد الرمحن األموي
٤٥٩مشر بن عطية األسدي الكاهلي

٢٧٦وشب االشعريشهر بن ح
٥٣٥صاحل بن أيب األخضر
٦٥٥صاحل بن كيسان املدين

 ٣٧٥-٣٧٢صفوان بن عسال املرادي
 -١٩٣-١٧٧-١٦٨-١٥١-١٣١-١٣٠-١٢٧ الضحاك وهو ابن مزاحم اهلاليل اخلرساين

٢٣٩-٢٣٨-٢١٩-٢١٨-٢١٧-٢١٣-٢٠١- 
٣٦٦-٣٥٥-٣٤٧-٢٩٠-٢٨٦-٢٦٣-٢٤٧- 
٤٠٤-٤٠٠-٣٩٣-٣٨٩-٣٨٦-٣٨٠-٣٧٣- 
٥٧٤-٥٦٩-٥٦١-٥٥٤-٥٤٩-٥٤٨-٥٤٢- 
٦١١-٦١٠-٦٠٩-٥٨٩-٥٨٣-٥٨٠-٥٧٨- 
٦٩٨-٦٨٢-٦٦٨-٦٦٢-٦٥٩-٦٢٢-٦١٦- 
٧١٥
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٢٦١طاووس بن كيسان اليماين
٥١٥طلحة بن عمرو بن عثمان احلضرمي املكي
 ٧١٠-٧٠٨-١٦٠طلحة بن مصرف اليامي اهلَمداين الكويف

٣٢٤ طلق بن حبيب 
ن سالمة األزديأمحد بن حممد ب= الطحاوي 

 ٧٣١-٦٣١-٤٨٨-٤٨٢-٤١٦-٣٠٧-٢٦٠عاصم بن دلة بن أيب النجود الكويف القارىء
 ٥٣٢-٣٨٨عاصم بن سليمان األحول
 ٦٥٠-٦٣٠-٥٠٩-٣٧٣-٣٦١-٢٨٧-٢٤٧عامر بن شراحبيل الشعيب
٥٢٨عامر بن واثلة أبو الطفيل

٢٧٦عباد بن العوام بن عمر الكاليب
١٣٩لرازي الصائغالعباس بن الفضل ا

عبد احلق بن غالب بـن عطيـة احملـاريب الغرنـاطي     
 األندلسي 

١٨٦-١٨٤-١٧٥-١٥٣-١٤٣-١٤٢-١٣١-
٣٧٨-٢٩١-٢٢٦-٢٢٢-٢١٨-١٩٢-١٩١-
٦١٠-٥٧٦-٥٧٢-٤٦٦-٤٣٩-٤٣٢-٣٩٥-
٧٤٨-٧٠٨-٦٦٤ 

١٩٩عبد خري بن يزيد اهلمداين
  ٥٧٩-٣٤عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد السيوطي

-٣٦٨-٣٥٦-٣٤٠-١٨٧-١٧٩-١٥٢-١٤٥ ن بن زيد بن أسلم العدوي عبد الرمح
٦١٣-٥٧٨-٥٣٦-٤٩١-٤٨٠-٤٤٩-٤٠٩-
٧٣٧-٧١٦-٧١٥-٦٩٦-٦٨٩-٦٥٢-٦٢٠-
٧٤٤

-٥٣٥-٤٦٨-٣٩١-٣٨٦-٢٩٤-٢٩٠-٢٨٩ أبو هريرة = عبد الرمحن بن صخر الدوسي 
٦٠٣-٦٠١-٥٩٩ 

عبد الرمحن بن علي بن حممد ابن اجلوزي ، القرشـي  
 احلنبلي

٢٥٦-٢٤٦-١٦٧-١٤٦-١٤٣-١٤٠-١٣١-
٣٨٩-٢٧٥ 

٢٢٧عبد الرمحن بن معاوية القرشي    
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 ٣٨٨-٣٠٤عبد الرمحن بن مل بن عمرو أبو عثمان النهدي
 ٦٢٣-٤٦٠-٢٢٨عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهللا السعدي التميمي

٧١٠عبد الرمحن بن هرمز األعرج
٤٩عبد السالم بن السمح بن نابل اهلواري

٦٨٢ عزيز بن رفيع عبد ال
١٤١عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم السلمي

٤٨بن حممد بن عفري بن سعيد اجلزري عبد الكبري
٤٢عبد اهللا بن أمحد بن عبد السالم اخلفَّاف

٢٢٧عبد اهللا بن إمساعيل السدي
٦٤٠عبد اهللا بن بريدة بن احلصيب األسلمي

ة  أبو عبد الرمحن السلمي  عبد اهللا بن حبيب بن رعي٦٤٧ب
٣١٧أبو اخلليل=عبد اهللا بن اخلليل احلضرمي

٢٢٤عبد اهللا بن سعيد بن أبان القرشي
 ٣٧٦-٣٧٥-٣٧٢عبد اهللا بن سلمة املرادي الكويف 

٧٣٠ عبد اهللا بن شداد 
 ٧٣٦-٦٥٣-٥٥٤-٥٥٢عبد اهللا بن صاحل كاتب الليث

-١٦٣-١٥٣-١٥-١٥٠-١٤٥-١٢٨ -١٢٧ باس بن عبد املطلب اهلامشيعبد اهللا بن ع
١٧٧-١٧٥-١٧٤-١٧٣-١٧٢-١٧١-١٦٨-
١٩٧-١٩٤-١٨٩-١٨٤-١٨٢-١٧٩-١٧٨-
٢٢٢-٢٢١-٢٢٠-٢١٩-٢١٨-٢١١-٢٠٠-
٤٢٨-٢٤٧-٢٤٤-٢٤٢-٢٤١-٢٣٨-٢٢٥-
٢٧٢-٢٧٠-٢٦٩-٢٦٥-٢٦٣-٢٥٧-٢٥١-
٢٩٠-٢٨٨-٢٨٥-٢٧٧-٢٧٦-٢٧٥-٢٧٣-
٣١٤-٣١٢-٣١٠-٣٠٤-٣٠٠-٢٩٤-٢٩٢-
٣٥٥-٣٥٠-٣٤٦-٣٤٤-٣٢٥-٣٢١-٣١٦-
٣٧٧-٣٦٩-٣٦٨-٣٦١-٣٥٩-٣٥٧-٣٥٦- 
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 ٣٩٣-٣٩٢-٣٨٦-٣٨٤-٣٨٣-٣٨٢-٣٨٠-
٤٢٩-٤٢٢-٤١٧-٤٠٣-٤٠٢-٤٠١-٤٠٠-
٤٦٤-٤٥٦-٤٤٩-٤٤٨-٤٣٧-٤٣١-٤٣٠-
٤٨٦-٤٨٠-٤٧٣-٤٧١-٤٦٨-٤٦٦-٤٦٥-
٥٠٤-٥٠٣-٥٠١-٥٠٠-٤٩٨-٤٩٧-٤٩٣-
٥٢١-٥١٨-٥١٦-٥١٥-٥١٤-٥١٢-٥٠٦-
٥٤١-٥٣٦-٥٣٤-٥٣٣-٥٣٢-٥٢٨-٥٢٢-
٥٧٣-٥٦٦-٥٦٠-٥٥٢-٥٥٠-٥٤٨-٤٥٤-
٥٩٣-٥٨٩-٥٨٦-٥٨٢-٥٧٩-٥٧٧-٥٧٤-
٦٠٨-٦٠١-٦٠٠-٥٩٩-٥٩٦-٥٩٥-٥٩٤-
٦٢٦-٦٢٥-٦٢١-٦٢٠-٦١٩-٦١٦-٦١٠-
٦٤٩-٦٤٨-٦٤٢-٦٣٩-٦٣٨-٦٣٢-٦٣٠-
٦٦٦-٦٦٥-٦٦٣-٦٥٩-٦٥٣-٦٥١-٦٥٠-
٦٩٢-٦٨٣-٦٨٠-٦٧٩-٦٧٦-٦٧٤-٦٦٧-
٧٢٧-٧٢١-٧١٦-٧١٤-٧٠٣-٦٩٨-٦٩٦-
٧٥٤-٧٤٦-٧٤٣-٧٣٨-٧٣٧-٧٣٦-٧٣٤ 

٦٥٤ن عبد اهللا بن أويس  ، أبو أويسعبد اهللا ب
٢٧٣عبداهللا بن عثمان بن خثيم القاري املكي

 ٦٥٢-٦٤٧-٦٢٦-٦٢٥ -٣٦١ عبد اهللا بن عمر 
 ٦٢١-٦١٩-٣٩١-٣٨٩-٣٨٨-٣٨٦عبد اهللا بن قيس األشعري أبو موسى

 ٧٢٧-٣٢٦-٣٢٤-٢٣٨-١٥١عبداهللا بن كثري املكي القارىء
٣٢١عبد اهللا بن هليعة املصري

٤١عبد اهللا بن مالك بن عبد اهللا بن يوسف التجييب
٤٤عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز البغدادي

-٢٣٦-١٨٢-١٧٨-١٧٧-١٦٧-١٦٦-١٦٣ عبد اهللا بن مسعود 
٢٨٨-٢٨٧-٢٦١-٢٦٠-٢٥٧-٢٤٤-٢٣٧-
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٤٧٣-٤٧٢-٤٦٢-٤٣٧-٤٠٤-٣٦١-٣١٩-
٥١٠-٥٠٩-٤٩٨-٤٩٧-٤٧٦-٤٧٥-٤٧٤-
٦٢٥-٦٢٠-٦٠٠-٥٩١-٥٢٦-٥٢٥-٥١١-
٧٥٤-٦٤٦-٦٤١-٦٣٢-٦٣٠-٦٢٩ 

 ٧٠٤-٧٠٢-٦٩٥-٦٨٦-٤٩٢-١٦٥عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة  الدينوري
٥٩١عبد اهللا بن هانئ الكندي أبو الزعراء

٣٢١عبد اهللا بن هبرية بن أسد السبئي
 ٦٩٢-٦٩١عبد اهللا بن يزيد املعافري أبو عبد الرمحن احلُبلي

-٢٩٦-٢٧٩-٢٠١-١٩١-١٧٢-١٦٩-١٢٦ ، الثقفي املكي يسار_ أيب نجِيح _ عبد اهللا بن 
٥١٣-٤٦٤-٤٤٨-٤٣٦-٤٢٧-٤٢٢-٣٧٠-
٧٤٥-٧٢٧-٧٠٢-٦٧٧-٥٩٧-٥٩٦-٥٤٨-
٧٤٧

٦٥٢عبد اهللا بن يوسف التنيسي الكالعي
 ٤١٥ -٤١٣عبد امللك بن حبيب أبو عمران اجلوين

٦٤٩عبد امللك بن أيب سليمان العرزمي النخعي
 ٦٨٧-٦٨٥-٣٨٠-٢٦١عبدامللك الباهلي األصمعيعبد امللك بن قريب بن

-٢٢٠-٢١٧-١٩٠-١٧٧-١٦٩-١٤٥-١٤٤ عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج 
٣٨٩-٣٨٧-٢٩٨-٢٤٣-٢٤١-٢٣٨-٢٢٤-
٦٤٧-٥٥٥-٥٤٠-٤٦٦-٤٦٥-٤٤٨-٤٣٢-
٧٤١-٦٨٣ 

٤٠عبيد اهللا بن إبراهيم البغدادي
٥١٠عبيد اهللا بن أيب بكر بن أنس بن مالك

 ٦٥٤-٦٠٨بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود عبيد اهللا
٣١١عبيد اهللا بن عمر بن ميسرة القواريري
٦٤٩عبيد اهللا بن أيب يزيد املكي الكناين

 ٦٧٥-٤٧٠ -٣٢٢عبيد بن عمري بن قتادة الليثي
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٦٣٥عبيدة بن عمرو السلماين
١٤٢ – ٩١ -ح٤١عثمان بن سعيد بن عثمان القرطيب أبو عمرو الداين

٦٤٧عثمان بن عاصم أبو حصني األسدي
 ٦٤٠-٤٤١-٤٤٠-٤٣٩-٤٢٩ عثمان بن عفان 

٦٧٦عثمان بن عمر بن ساج  القرشي اجلزري
٥٤٨ عدي بن زيد 

-٥٤٢-٥٤١-٥٤٠-٣٩١-٣٨٧-٣٨٤-٣٨٢ عروة بن الزبري بن العوام
٦٠٨

-٥٤٨-٥٤٢-٥٣٣-٥٣٢-٥٢٦-٥٢٥-٥١٥ عطاء بن أيب رباح القرشي 
٦٣٢-٦٣٠-٦٢٥-٦٢٣-٦١٥-٥٩٦-٥٧٤-
٦٤٩

 ٥٢٨-٤٨٥عطاء بن السائب الثقفي
 ٧٤٣-٣٨٤-٢٧٧-٢٣٨عطاء بن أيب مسلم  اخلرساين

٥٢١ عطاء بن يسار 
٥٩١عطية بن سعد العويف 

-٢٧٣-٢٦١-٢٤١-٢٢٤-٢١٠-٢٠٩-١٩١ عكرمة الرببري 
٤٤٨-٤٣٤-٤٠١-٤٠٠-٣٥٠-٣٤٦-٣٣٥-
٥٥١-٥٤٨-٥٠٣-٤٩٧-٤٦٩-٤٦٤-٤٤٩-
٧٣٧-٦٤٨ 

 ٦٠٨-٥١٠-٢٦٠وقاص الليثي علقمة بن
٦٥٤علي بن احلسني بن حرب القاضي

 ٦٠٩-٥٨٣-٥٧٤-٥٤٨-٤٥١-٢٩٠-٢٤٧علي بن احلكم البناين
-٣٠٣-٢٩٩-٢٨٧-٢٤٤-٢٠٨-١٧٢-١٦٩ علي بن محزة بن عبد اهللا  الكسائي  األسدي  الكويف 

٥٦١-٤٨٤-٤٨٢-٤٢٧-٣٧٨-٣٧٧-٣٠٤-
٧٣١-٧١١-٧١٠-٧٠٩-٧٠٧-٧٠٦-٦٨٩ 

-٥٥٢-٤٢٢-٤٠٣-٣٠٤-٢٢١-١٧٣-١٦٨ طلحة بن سامل اهلامشي الواليبعلي بن أيب
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٦٥٣-٦٣٠-٦٠٨-٦٠١-٥٩٦-٥٦٠-٥٥٤-
٧٣٦-٦٧٩ 

-٣٧٨-٣٧٧-٣٥٧-٣٢٠-٣١٧-٢٠١-١٩٩ علي بن أيب طالب القرشي اهلامشي 
٦٧٦-٦٤٢-٦٤١-٦٤٠-٦٣٨-٥٦٥-٤٢٥- 

 -٤٨٥-١٠٩ – ٣٩-٣٦علي بن سليمان بن الفضل ، األخفش األصغر
١٤٠بن حبيب املاورديعلي بن حممد 

٣٤علي بن هبة اهللا بن جعفر البغدادي ، ابن مأكوال
٢٨٥عمار بن ياسر العنسي

٤٤عمر بن إمساعيل بن سالمة الثقفي
٦٤٠عمر بن اخلطاب القرشي العدوي
٤٩عمر بن حممد بن عراك احلضرمي

٤٦٩عمر بن الوليد الشين العبدي
٤١٤ عمران بن بكار 

٦٩١ان بن أيب عمران عمر
 ٦٥٩-٤٦٨-٤٢٩-٣٥٠-٣٤٦ عمرو بن دينار

٥٩٧ عمرو بن سعيد 
 ٢٥١-٢٤٨-٢٤٧عمرو بن سفيان الثقفي

٥٩٩عمرو بن شعيب بن حممد
 ٥١٥-٣٣٧-٣٦١-٣١٧أبو إسحاق السبيعي=عمرو بن عبد اهللا بن عبيد
 ٧٥١-٦٧١ -٥٨٥سيبويه=عمرو بن عثمان بن قنرب

٦٤٨املدين–ميسرة– عمرو عمرو بن أيب
٦٩١عمرو بن لبيد  أو عمرو بن أيب لبيد

٣٧٢عمرو بن مرة املرادي الكويف
٤٢٣عوف بن أيب مجيلة العبدي اهلَجري

٦٢٥عوف بن مالك أبو األحوص
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٤٧٧عومير بن زيد بن قيس األنصاري
٣٠٤عيسى بن عبد اهللا بن ماهان الرازي

 ٧١٠-٧٠٦-٤٨٨سدي اهلمداينعيسى بن عمر األ
-٦٨٢-٦٥٩-٦٣٠-٥٨٩-٣٤٧-٢٠٢-١٧٨ غزوان الغفاري الكويف أبو مالك 

٦٨٣
٤٧فضل اهللا بن سعيد بن عبد اهللا الكزين القرطيب

        حيىي بن زياد بن عبد اهللا الديلمي= الفراء 
جعفر بن حممد بن احلسن= الفريايب 

 ٣٩١ -٣٨٦فهد بن سليمان النحاس
-٢٧٧-٢٣٦-٢٠٢-١٥٠-١٤٤- ٩٢ -٩١ أبو عبيد = القاسم بن سالم  اهلروي األنصاري 

٥٠٣-٤٨٤-٣٧٠-٣٣٤-٣٢٨-٣٢٦-٣١٤-
٦٢٥-٥٠٤ 

٦٠٠القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق
٤٦٢ القاسم بن خميمرة
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 -١٥١-١٤-١٤٥-١٣٩-١٣٠-١٠٧ -١٠٦ قتادة بن دعامة السدوسي ، أبو اخلطاب البصري
١٨٩-١٨٨-١٨٧-١٨٤-١٧٧-١٦٨-١٥٢- 
٢٢٩-٢٢١-٢١١-٢٠٠-١٩٧-١٩٤-١٩٠- 
٢٥٧-٢٥٦-٢٥٥-٢٤٧-٢٤٢-٢٣١-٢٣٠- 
٣١١-٢٩٨-٢٩٠-٢٨٨-٢٧٢-٢٦٨-٢٦٥- 
٣٥٥-٣٤٧-٣٤٥-٣٤٠-٣٣٥-٣١٦-٣١٤- 
٣٩٧-٣٨٠-٣٧٠-٣٦٩-٣٦٨-٣٦٦-٣٦٤- 
٤٤٩-٤٣٧-٤٣٤-٤٢٢-٤١٧-٤٠٩-٤٠٤-
٤٨٨-٤٧٦-٤٦٩-٤٦٦-٤٥٨-٤٥٤-٤٥١-
٥٦٢-٥٥٢-٥٣٨-٥١٢-٥٠٩-٤٩٨-٤٩١-
٥٨٩-٥٨٣-٥٨٠-٥٧٧-٦٧١-٥٦٥-٥٦٣-
٦٦٥-٦٦٢-٦٦١-٦٤٥-٦١٦-٦١٣-٥٩٩-
٧٢٣-٧٢١-٧٢٠-٧٠٧-٦٩٦-٦٨٩-٦٦٦-
٧٤٦-٧٤٥-٧٤٣-٧٣٠-٧٢٨-٧٢٧ 

٣٢١قتيبة بن سعيد بن مجيل
حممد بن املستنري= قطرب 

١٧٢قيس بن الربيع األسدي الكويف
٧٥٤ قيس بن سعد املكي 

 ٥٢١-٥٢٠قيس بن عباد الضبعي البصري
٥٥٣زيد األسلميكثري بن 
علي بن محزة بن عبد اهللا األسدي الكويف= الكسائي 

 ٥٨٢-٥٧٧-٤٧٢-٤٥٩-٤٠٠كعب بن ماتع احلمريي= كعب األحبار
٤٤١كعب موىل سعيد بن العاص

 ٦٠٠-٣٦١-٢٤٠-٢٣٨الليث بن سعد املصري
٦٤٧ليث بن أيب سليم بن أيب زنيم القرشي

-٦٤٣-٦٠٧-٦٠٣-٥٩٦-٥٦٩-٥٤٥-٣٦٢مالك بن أنس األصبحي



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

٦٥٢
٤٥٨مالك بن صعصعة األنصاري

٦٥٩ماهان أبو سامل احلنفي الكويف األعور
حممد بن يزيد الثمايل األزدي = املربد 
 -١٥٥-١٥٢-١٥٠-١٤٣-١٤٠-١٢٦-١٢٥ بن جرب بن السائب املخزوميجماهد 

١٩٧-١٩١-١٩٠-١٧٢-١٧٠-١٦٩-١٥٧- 
٢٣٠-٢٢٥-٢٢٤-٢٢٢-٢١١-٢٠١-٢٠٠-
٢٦٥-٢٦١-٢٤٤-٢٤٣-٢٤١-٢٣٨-٢٣١-
٢٨٧-٢٨٥-٢٨١-٢٨٠-٢٧٩-٢٦٩-٢٦٨-
٣٢٤-٣٢٢-٣٠٩-٢٩٨-٢٩٧-٢٩٦-٢٨٨-
٣٥٩-٣٥٥-٣٤٧-٣٤٥-٣٤٤-٣٤١-٣٢٦-
٣٨٤-٣٧٣-٣٧١-٣٧٠-٣٦٨-٣٦٦-٣٦١-
٤١٣-٤١١-٤٠٩-٤٠٤-٤٠١-٤٠٠-٣٩٧-
٤٥٦-٤٤٩-٤٤٨-٤٣٦-٤٣٤-٤٢٧-٤٢٢-
٤٩٨-٤٩٧-٤٩١-٤٨٠-٤٧٩-٤٦٥-٤٦٤-
٥٣٦-٥٣٣-٥٢٦-٥٢٥-٥٢١-٥١٣-٥١١-
٥٥٤-٥٥١-٥٤٨-٥٤٣-٥٤٢-٥٤١-٥٤٠-
٥٩٩-٥٩٧-٥٩٦-٥٨٩-٥٧٢-٥٧١-٥٦٥-
٦٣٢-٦٣٠-٦٢٥-٦٢٣-٦٢٢-٦٢٠-٦١٥-
٦٦٩-٦٦٨-٦٦٦-٦٦٥-٦٦٢-٦٤٧-٦٤١-
٦٩٥-٦٩٢-٦٨٩-٦٨٨-٦٨٣-٦٨٢-٦٧٧-
٧٣٠-٧٢٧-٧٠٨-٧٠٧-٧٠٦-٧٠٢-٦٩٩-
٧٥٤-٧٤٧-٧٤٦-٧٤٥ 

 ٧٠١-٢٧٤-٢٧٠-٢٥٨-١٤٨-١٤٦حممد بن أيب بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي ابن القيم
٣٧حممد بن أمحد بن إبراهيم النحوي ابن كيسان
٤١حممد بن أمحد بن أيوب بن الصلت ابن شنبوذ
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٤١حممد بن أمحد بن عمر الرملي أبو بكر الداجوين
٤٥حممد بن أمحد بن حممد بن جعفر الكناين ابن احلداد

 ٦٣٧-١٣٢-١٣١حممد بن أمحد بن حممد الغرناطي الكليب
-٦٣٦-٦٠٤-٥٩٧-٢٨٨-٢٨٦-٢٨٢-٨٤ ن العباس املطليب القرشيحممد بن إدريس ب

٦٤٢-٦٣٩ 
٦٨٥حممد بن أسامة بن زيد بن حارثة

 ٦٨٥-٤٨حممد بن إسحاق بن منذر بن إبراهيم األندلسي
-١٨٢-١٧١-١٧٠-١٤٢ -١٣٢-١١٧- ٨٩ حممد األمني بن حممد املختار اجلكين الشنقيطي

٢٢٨-٢٢٦-٢٢٢-٢١٨-١٩٢-١٩١-١٨٥-
٤٥٠-٤٤٧-٤٣٠-٤١٠-٣٩٥-٣٣٠-٢٩٧-
٦٠٧-٦٠٣-٥٤٧-٥٤٢-٥٣٩-٥١٨-٥٠٢-
٧٠٤-٦٩٤-٦٨٠-٦٧٤-٦١٧ 

-١٦١-١٥٣-١٤٥-١٣٧-١٣٢ -١٣١–٨٨ حممد بن جرير بن يزيد ، أبو جعفر الطربي
١٨٥-١٨٢-١٨٠-١٧٨-١٧٧-١٧١-١٧٠-
٢٢٢-٢١٨-٢١٥-٢١٠-٢٠٩-٢٠٤-١٩١-
٢٦٤-٢٦٢-٢٥٨-٢٥٠-٢٤٢-٢٣٩-٢٣٧-
٣١٥-٣٠٨-٢٩٦-٢٩٣-٢٩٢-٢٨٣-٢٧٦-
٤٠٣-٣٨٤-٣٥٧-٣٤٧-٣٤٥-٣٤٠-٣٢٣-
٤٤٥-٤٣٧-٤٣٥-٤٢٠-٤١٨-٤١٥-٤٠٨-
٤٩٣-٤٨٣-٤٨٠-٤٧٣-٤٧٢-٤٤٦-٤٤٩-
٥٣٧-٥٣٦-٥٢٣-٥٢٢-٥١١-٥٠٤-٥٠١-
٥٧٢-٥٦٧-٥٦٣-٥٥٦-٥٥١-٥٤٩-٥٤٤-
٦٠١-٥٩٧-٥٩٤-٥٨٦-٥٨٣-٥٧٥-٥٧٤-
٦٧٥-٦٦٥-٦٦٣-٦٦١-٦٦٠-٦٣٧-٦٠٩-
٧١٦-٧٠٩-٧٠٤-٦٩٦-٦٩٤-٦٨٣-٦٨٠-
٧٤٤-٧٤٢-٧٤١-٧٢٨-٧٢٦-٧٢٤ 
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 ٦٨٧-٦٨٥-٢٦١زبالة القرشيحممد بن احلسن بن 
ح٤٦حممد بن احلسن بن مساعة احلضرمي

   ٤٩-٣٣حممد بن حسن بن عبد اهللا الزبيدي ، القرطيب
٣٨٨حممد بن خازم الكويف أبو معاوية الضرير

٤٩حممد بن خراسان املصري
 ٦٨٥ -٢٦١ابن األعرايب= حممد بن زياد 

٤٨٤حممد بن سهل الكويف
 ٦٧٨-٦٧٧-٦٧٦-٥٤٥-١٦٣ن سيف األزدي أبو رجاء احلُداينحممد ب

 ٦٨٠-٥٣٩-٥١٢-١٩٢-١٦٧-١٤٨حممد الطاهر بن عاشور
 ١٦٥-٩٤-٩٣حممد بن عبد اهللا بن ادر الزركشي املصري

١٠٣حممد بن عبد اهللا بن محدويه الطهماين
-٦٦٣-٦٠٥-٦٠٢-٥٩٨-٥٧٩-٢٣١-٢٠٥ حممد بن عبد اهللا بن العريب املالكي 

٦٩٤-٦٨٧ 
٤٩حممد بن علي بن أمحد األدفوي املصري
٥٣٢حممد بن علي بن احلسني أبو جعفر الباقر
٦٢٢حممد بن علي بن أيب طالب  ابن احلنفية 

-٢٢٣-٢١٢-١٩٨-١٩٠-١٧٠-١٤٢-١٣٢ حممد بن عمر بن احلسن التيمي البكري الرازي 
٣٧٦-٣٧٥-٣٠١-٢٩٢-٢٧٥-٢٦٣-٢٤٩-
٥٤١-٥٣٠-٥٢٦-٥٠٢-٤٩٣-٤٤٧-٣٩٤-
٧٣٥-٦٩٤-٥٦٧ 

 ٥٥٦ -٥٥٣حممد بن عمر بن واقد األسلمي الواقدي
٣٨٨حممد بن عمرو بن يونس
٤٠٤حممد بن فضيل بن عزوان

 ١٤٣-١٤٠ -١٣١-٣٨حممد بن القاسم بن حممد بن بشار
٣١٧حممد بن كثري العبدي

٩٣حممد بن حممد بن حممد بن علي العمري ابن اجلزري
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٩٤بن املستنري قطرب حممد
٥٤٠حممد بن مسلم بن تدرس أبو الزبري املكي
-٥٥٥-٥٥٢-٥٣٦-٥٣٥-٤٦٨-٣٦١-٣١٢ حممد بن مسلم بن عبيد اهللا بن شهاب

٦٦١-٦٥٥-٥٩٩-٥٦٦-٥٥٩ 
٤٨حممد بن مفرج بن عبد اهللا املعافري

٥٦٩ حممد بن املنكدر 
  ٣٩-٣٧حممد بن الوليد بن والد التميمي النحوي

٤٧بن حيىي بن عبد السالم األزدي حممد
٥٩حممد بن حيىي بن عبد اهللا بن خالد الذهلي
 ٧٠٧-٤٠٧-٢٩٨-٢٣٧-٢٣٦-٣٩حممد بن يزيد بن عبد األكرب الثمايل األزدي

 ٦٩٦-٦١٦-٥٨٦-١٥٦حممد بن يوسف الغرناطي األندلسي أبو حيان
-٦٦١-٦١٢-٥٨٣-٤٦٠-١٤٨-١٤٦-١٣٠ حممود بن عمر بن حممد الزخمشري 

٧٣٥-٧٣١-٦٩٤-٦٧٧-٦٧٤-٦٦٩ 
 ٥٢٥-١٧٨مرة بن شراحبيل اهلَمداين

 ٣١٩-٢٨٧مسروق بن األجدع اهلمداين
 ٥٣٢-٣٨٠مسعود بن مالك األسدي الكويف أبو رزين

 ٣٤٧-٢٦٠مسلم بن صبيح اهلمداين الكويف  العطار أبو الضحى
١٧٢مسلم بن عمران الكويف البطني

٩٨سار البصري املكيمسلم بن ي
٣١٨املسيب بن حزن بن أيب وهب املخزومي

 ٥٥٦-٥٥٣املطلب بن عبد اهللا بن حنطب
٢٨٧معاذ بن جبل األنصاري

 ٧٣٦-٦٥٣-٥٥٢-٣٠٤-١٧٣-١٦٨معاوية بن صاحل بن حدير احلضرمي
 ٣٩١-٣٨٧معلى بن أسد العمّي 

-٤٢٢-٢٩٨-٢٤٧-٢٤١-٢٢١-٢٠٠-١٦٨ معمر بن راشد األزدي البصري
٧٤٥-٧٤٣-٥٠٩-٤٦٩-٤٦٨ 
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-١٧٤-١٧٣-١٦٩-١٦٥-١٦٤-١٥٠-٧٩ معمر بن املثىن التيمي البصري
٢٤٤-٢٠٨-١٩٥-١٩٤-١٩١-١٨٦-١٨٥-
٣٤١-٣٠٣-٣٠٢-٢٩٩-٢٨٧-٢٥٤-٢٥٣-
٤٣٩-٤٣٦-٤٢٣-٤١٧-٤٠١-٣٤٣-٣٤٢-
٥٣٨-٥١٧-٤٩٢-٤٨٠-٤٧٩-٤٥٤-٤٤٠-
٦٧٢-٦٧١-٦٤٥-٥٩٣-٥٩٢-٥٩١-٥٧٧-
٧٣١-٧٣٠-٧٢٧-٧٢٤-٧٢٣-٧٢٢-٧٢١-
٧٣٣

٢٤٧مغرية مقْسم الضيب الكويف االعمى
 ٦٧٦-٦٥٨-٦٥٣مقْسم بن بجرة  أبو القاسم

 ١٦٣ -١٦٢مكي بن أيب طالب حموش  القيسي القريواين األندلسي
 ٥٩٠-٤٧منذر بن سعيد بن عبد اهللا األندلسي البلوطي

-٣٨٠-٣٦١-٣٢٢-٢٣٠-٢٠٠-١٥٥-١٠٩ منصور بن املعتمر السلمي
٧٣٠-٥٧٤ 

٦٨٥موسى بن سليمان احلنفي أبو سليمان اجلوزجاين
٥٥٥موسى بن عقبة صاحب املغازي 

٢٢٧ موسى بن حممد 
٣٨٢ميمون بن قيسى األعشى
٢٤١ميمون بن مهران األودي

أمحد بن شعيب بن علي اخلرساين= النسائي 
٤٦٨نافع بن األزرق احلروري اخلارجي

 ٤٤٦-٢٤٥دين القارىءنافع بن عبد الرمحن امل
 ٦٥٢-٦٤٧-٦٢٥ -٣٦٢ نافع موىل ابن عمر 

 ٦٨٤-٥٤٧-٤٦٥-١٥٦نصر بن حممد بن أمحد بن إبراهيم السمرقندي
إبراهيم بن حممد بن عرفة العتكي= نفطويه 

٤٠٢نوح بن ربيعة أبو مكني
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٤٢٢نوف بن فضالة احلمريي
٤١٤هارون بن موسى األزدي النحوي

 ٣٩١-٣٨٧-٣٨٢روة بن الزبريهشام بن ع
 ٥٧٤-٥٢٥-٤٣٦-٢٤٣-٢٢٠هشيم بن بشري بن القاسم السلمي أبو معاوية الواسطي

٥٢١ هالل بن إسحاق 
 ٥٢١ -٤٥٩هالل بن يساف أو إساف

٤٠٧مهام بن غالب بن صعصعة الشاعر الفرزدق
 ٢٩٦-٢٧٩ورقاء بن عمر اليشكري
٤٨٤وقاء بن إياس األسدي

 ٤٩٣-٤٠٢ -٣٠٤ ع بن اجلراح وكي
٥٧٨ وهب بن منبه اليماين

٥٢٠الحق بن محيد السدوسي أبو جملز
٣٤ياقوت بن عبد اهللا الرومي احلموي

٥٢٠حيىي بن دينار أبو هاشم الرماين الواسطي
-١٧٠-١٦٩-١٥٩-١٥٢-١٥١-١٤٥-١٤١ حيىي بن زياد بن عبد اهللا الديلمي الفراء  

٢٣٧-٢٣٦-٢٣١-٢٣٠-٢٠٨-١٨٧-١٧٣-
٤٣٢-٤٢١-٤٠١-٣٩٥-٣٦٨-٢٩٧-٢٤٤-
٦١٥-٥٦١-٥٢٢-٥٢١-٥٢٠-٤٩٤-٤٩٣-
٧٤٩-٧٤١-٧٢٦-٧١٦-٧١٥-٧٠٩-٧٠٧ 

 ٦٠٠-٥٧٧حيىي بن سعيد األنصاري
 ٤٨٤-٣٢٢حيىي بن سعيد بن فروخ القطان

٦٢٦حيىي بن سليمان اجلعفي
٦٠٠حيىي بن عبد اهللا بن بكري

 ١٦١ –١٦٠حيىي بن وثَّاب األسدي  الكويف
 ٤٢٢ -٤٠٠يزيد بن درهم أبو العالء العجمي

٣١٧يزيد بن سنان القرشي
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٦٨٥يزيد بن عبد اهللا بن قُسيط
٦٣١يزيد بن القعقاع املدين أبو جعفر املقرىء

٣١١يزيد بن هارون بن زاذان الواسطي
٣٠٠يعقوب بن إسحاق احلضرمي القارىء

 ٧٤٧ -٤٠١يعلى بن مسلم بن هرمز املكي
١١٥يوسف بن عبد اهللا بن حممد النمري

٤٨٤يوسف بن عدي بن زريق

 
 الكنى

 أبو األحوص 
عمرو بن عبد اهللا بن عبيد=أبو إسحاق السبيعي 

عبد اهللا بن عبد اهللا بن أويس= أبو أويس 
٦١٩أبو بردة بن أيب موسى األشعري

ريجعفر بن إياس بن أيب وحشية اليشك= أبو بشر 
أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق= أبو بكر البزار 

حممد بن أمحد بن عمر الضرير= أبو بكر الداجوين 
 ٥٥٦-٥٥٢أبو بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام

حممد بن عبد اهللا املالكي= أبو بكر بن العريب 
سهل بن حممد بن عثمان السجستاين= أبو حامت 

عثمان بن عاصم=دي أبو حصني األس
حممد بن يوسف بن علي األندلسي= أبو حيان 

عومير بن زيد بن قيس األنصاري= أبو الدرداء 
جندب بن جنادة= أبو ذر الغفاري 

حممد بن سيف= أبو رجاء احلداين 
مسعود بن مالك= أبو رزين األسدي 
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عبد اهللا بن هانئ الكندي= أبو الزعراء 
سعيد بن أوس بن ثابت األنصاري= زيد أبو

سعد بن مالك= أبو سعيد اخلدري 
٥٣٥أبو سلمة بن عبد الرمحن بن عوف الزهري

-٤٥١-٤٣٧-٤٣٦-٣٥٩-٢٢٢-٢٢٠-١٧٧ .باذان ، موىل أم هاين : أبو صاحل باذام ويقال 
٧٣٠-٤٨٠-٤٧٩ 

عامر بن واثلة الليثي= أبو الطفيل 
٥٢٨ أبو عاصم الغنوي 

رفَيع بن مهران البصري الرياحي= أبو العالية 
عبد اهللا بن يزيد املعافري=أبوعبد الرمحن احلُبلي 
عبد اهللا بن حبيب=أبو عبد الرمحن السلمي

٩٨ أبوعبداهللا املكي
القاسم بن سالم  اهلروي ، البغدادي= أبو عبيد

ريمعمر بن املثىن التيمي البص= أبو عبيدة 
عبد الرمحن بن مل= أبو عثمان النهدي 
عبد امللك بن حبيب= أبو عمران اجلوين 
عثمان بن سعيد القرطيب=  أبو عمرو الداين 

سعد بن إياس الكويف= أبو عمرو الشيباين 
-٤١٥-٣٣٢-٣٠٠-١٥٤-١٥٢-١٥١-٩٢ أبو عمرو بن العالء بن عمار املازين البصري 

٥٢١-٤٨٢-٤١٦ 
غزوان الغفاري الكويف=  مالك أبو

الحق بن محيد= أبو مجلز 
حممد بن خازم التميمي= أبو معاوية الضرير 

نوح بن ربيعة= أبو مكني 
عبد اهللا بن قيس=أبو موسى األشعري 
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حيىي بن دينار= أبو هاشم الرماين 
عبد الرمحن بن صخر الدوسي= أبو هريرة 
 ٢٨٧-٢٠٠تات الكويف الكناسيأبو حيىي الق

 ٤١٥-٤١٣أبو يزيد املدين البصري

 األبناء
حممد بن القاسم بن بشار= ابن األنباري 

أمحد بن عبد احلليم  احلراينأبو العباس= ابن تيمية 
عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج= ابن جريج 
حممد بن أمحد بن حممد الغرناطي الكليب= ابن جزئ 

حممد بن حممد بن علي الدمشقي= ابن اجلزري 
عبد الرمحن بن علي بن حممد احلنبلي= ابن اجلوزي 

أمحد بن علي بن حجر العسقالين= ابن حجر 
حممد بن أمحد بن حممد  الكناين= ابن احلداد 

عبد الرمحن بن زيد بن أسلم العدوي= ابن زيد 
حممد بن عبد اهللا=  ابن العريب 
عبد احلق بن غالب بن عطية احملاريب= ابن عطية 

عمر بن إمساعيل بن سالمة= ابن أيب غيالن 
أمحد بن فارس القزويين الرازي= ابن فارس 
عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة  الدينوري= ابن قتيبة 
حممد بن أيب بكر الزرعي الدمشقي= ابن القيم 
بن كثري القرشيإمساعيل بن عمر= ابن كثري 

حممد بن أمحد بن إبراهيم النحوي= ابن كيسان 
علي بن هبة اهللا بن جعفر= ابن مأكوال 

حممد بن الوليد بن والد= ابن والد 
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 النساء
-٦٠٨-٥٠٠-٣٩١-٣٨٧-٣٨٦-٣٨٤-٣٨٢ عائشة بنت أيب بكر الصديق أم املؤمنني 

٦٣٨-٦٣٢-٦٣٠-٦٢٦-٦١٣-٦١٢-٦١١-
٦٥٥

 ٦٣٢-٦٣٠ م املؤمنني أم سلمة أ
٦٢٦ أم شبيب 

 
 ٣ 

 
 
 ٦ 

 
 
 ٩ 

 
 
 ١٢ 
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 األماكن والبلدانفهرس 
 الصفحة  الكلمة 
 ٥٨٤ -٤٥ – ٣١األنبار
 ٤٧- ٤٥األندلس
 ٦١- ٤٤بغداد
 ٦٢بريوت

 ٦٠جامعة أم القرى
 ٦١جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

 ٦٢حلب
 ٥٧٩-٥٧٨-٥٧٧دمشق
 ٣١الشام
 ٥١٠ -٤٠– ٣٨ – ٣١الرملة
 ٦١الرياض
 ٥٢٥عدن أبني
 ٦٢ - ٦١- ٤١ - ٣١العراق
 ٤٢٠ -٤٤ – ٣١غزة
 ٦١القاهرة
 ٤٨قرطبة
 ح ٤٦– ٣١قرقيسيا
 ٣١الكوفة
 ٦١الكويت
 - ٤٣ - ٤٢ - ٤٠ - ٣٦ - ٣٥ - ٣٠ مصر

٦١ - ٥٦ - ٤٩ - ٤٨ -٤٧ – ٤٦ - ٤٥ – 
٥١٠-٦٤   

 ٤٦٠-٦٠مكة املكرمة



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 فهرس الشواهد الشعرية
 الصفحة القائل البيت 

 حرف األلف
 ٧٥١ حسان بن ثابت  أهتجوه ولست له بكفء          فشركما خلريكما الفداء
زهري بن أبي  أرو�ا خطة ال ضيم فيها          يسوى بيننا فيها السواء 

 سلمى
٤٩١ 

 ٢٠٨ رؤبة بن العجاج وليس دين ا باملعضى
 حرف الباء

 ٤٢٠ النابغة الذبيا�ي كليين هلم يا أميمة �اصب
 ٣٤١ امرئ القيس أرا�ا موضعني حلتم غيب        و�سحر بالطعام وبالشراب

 حرف اجليم
عبيد ا بن  متى تأتنا تلمم بنا يف ديار�ا        جتد حطباً جزالً و�اراً تأججا  

 احلر
٦٩٥ 

 حرف الدال
 ٢٤٤ القطامي كما تعجل فراط لوراد      فاستعجلو�ا وكا�وا من صحابتنا

 حرف الراء
 ٥٤٨ عدي بن زيد شاده مرمرداً وجلله كلساً       فاللـــطـــــــري يف ذراه وكــــــــور
 ٧٠٧ جرير يا تيم تيم عدي ال أبا لكم       ال يلقينكم يف ســــــــوءة عـــمر

 ٢٥٣ جندل بن املثنى جعلت عيب األكرمني سكرا
 ٧١٨ امرئ القيس  ــــــروح مـــن احلـــي أم تبتكر    ومـــــاذا يـضـــــرك لـــــو تنتظر ت

 حرف السني 
ألبي زبيد  كأن بصدر وجبا�بيه          عبرياً بات يعبأه عروس

 الطائي
٧٠٢ 

 حرف العني
 ٥٤٥ للشماخ ملال املرء يصلحه فيغين                 مفاقره أعف من القنوع
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تقول بنيت وقــــد قربت مــــــرحتـــــــال    يارب جنب أبي األوصاب 
 والوجعا

 ٣٨٣ األعشى 

عليك مثل الذي قد قلت فاغتمضي  �ــــــوما فإن جلــــنب املرء 
 مضطجعا

 ٣٨٣ األعشى 

 حرف الفاء 
 ٦٣٠ غري معروف حنن ما عند�ا وأ�ت مبا عنــ       ــدك راض والرأي خمتلف 

 ٧٢٣ العجاج لليايل زلفا زلفاً مر ا
 حرف القاف

 ٤٧٩ املهلهل  إن حتت األحجار حداً ولينا       وخصيماً ألد ذا معالق
 حرف الكاف 
 ٥٨٥ األعشى  جتا�ف عن جو اليمامة �اقيت      وما قصدت من أهلها لسوائكا
 حرف الالم 
 ٦٠٨ امرئ القيس  ي أال رب خصم فيك ألوي رددته    �صيح على تعذاله غري مؤتل

 ٦٧١ امرئ القيس �ؤوم الضحى مل تنتطق عن تفضل 
 ١٦٩ األعشى  كعدو املصلصل اجلوال

 ٢٦٢ مجيل بثينة حـــــــــــــفد الوالئـــــــد وأسلمت    بـأكــــــفـــــهـــــن أزمة األمجــــال
 ٤٠٧ الفرزدق ز وأطولإن الذي مسك السماء بنى لنا      بيتاً دعائــــــمــــه أعــ

 ٤٠٧ األحوص األ�صاري أصحبت أمنحك الصدود وإ�ين    قسما إليك مع الصدود ألميل 
 ٤٠٨ معن بن أوس لعمرك ما أدري وإ�ي ألوجل        على أينـــــا تعدوا املنية أول 
 ٧٠٧ جرير رأت مر السنني أخذن مين          كما أخذ السرار من اهلالل

 حرف امليم 
 ٦٩٥ بلعاء بن قيس الكنا�ي جزى ا ابن عروة حيث أمسى         عـــــــــقوقاً والعقوق له أثام
 ٤٧١ زهري  فلماوردن املاء زرقاً مجامه          وضعن عصي احلاضر املتخيم 
 ٧٠٧ األعشى وتشرق بالقول الذي قد أذعته      كما شرقت صدر القناة من الدم

 ٧١٥ عنرتة بن شداد �عميت        والكفر خمـــــبثـــــة لنفس املنعم  �بئت عمراً غري شاكر
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 الغريبفهرس 
 الصفحة الكلمة الصفحة  الكلمة

 ٦٧ خري ٢٩٩ )مأبورة ( أبر 
 ١٦٣ در ٣٩٧ أسف
 ٢٢٥ دفء ٣٠٩ أف

 ٥٧٧ ربا ٢٩٩ )مأمورة ( أمر 
 ٦٨ رجح ٦٢٠-٦١٩ أ�س

 ٦٥٣ زلف ٤٧٢ )إهالة ( أهل 
 ٣٤٢ سحر ٣٢٢ أوب
 ١٨٧ سرى ٣٨٣ جهر
 ٦٢١ سرف ١٦٥ حائل
 ٢٦٨ سكة ٥١٣ حرف
 ١٤٥ سلك ٤٣٩ حرم
 ١٥٠ مسدر ٢٦٢ حفد
 ٤٥٩ شيد ٤٦٩ حنث
 ١٦٩ صلصل ٧٤٥ خبء
 ٧٢٨ صنع ٦٨٦ خنت
 ٨٨ ظهر ٣٢٩ خرق
 ٦٨٨ عتبى ٥٦٦ خشع
 ٢٠٨ عصبة ٣٨٣ خفت
 ٥٦٢ عقم ٢٣٨ خوف
 ٤٧٩ لُد ١٦٤ عقيم
 ٣٢٨ لطف ٤٧٩ علق

 ١٦٣ لقح ١٢٨ )عاين(عني 
 ٦٦٨ لوذ ٦٢٦ فتخ
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 ٤٠٨ ورد ٤١١-٢٤٣ فرط
 ٧٤٣ وزع ٦٧١ فسق
٢٤١ وصب ٤٢٧ قبال 
 ٦٥٦ وعب ٦٩٢ قرت
 ٤٣٦ ويل ١٨٧ قطع
 ٣٣٥ وهدة ٥٤٦ قنع
   ٦٢٦ قلب

 
 
 ٣ 

 
 
 ٦ 

 
 
 ٩ 

 
 
 ١٢ 
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 فهرس املصادر واملراجع

 ٣ الرسائلل اجلامعية : أوالً  

يف ) الدكتوراه(أمحد حممد هليل منصور ، رسالة مقدمة لنيل درجة العاملية / للدكتور أبو جعفر النحاس وأثره يف التفسري  -١
 .م ١٩٧٨/ هـ ١٣٩٨: جامعة األزهر ، كلية أصول الدين ، سنة 

أبو جعفر النحاس وأثره يف الدراسات النحوية لوهب متويل عمر ساملة ، رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف كليـة دار   -٢ ٦ 

 لقاهرة العلوم با
لزيـد بـن   ) من أول سورة الفاحتة إىل آخر سورة املائدة ، مجعـاً وترتيبـاً ومواز�ـة    ( اختيارات أبي جعفر النحاس يف التفسري -٣

يف كليـة الـدعوة وأصـول الـدين ، قسـم الكتـاب       ) الـدكتوراه (علي مهدي مهارش ، رسالة مقدمة لنيـل درجـة العامليـة العاليـة      ٩ 

 .، وهو اجلزء األول من هذا املشروع العلمي الذي أكتب فيه  والسنة ، جبامعة أم القرى
) عرضـاً ودراسـة ، مـن أول سـورة يـو�س إىل هنايـة القـرآن الكـريم         ( ترجيحات احلافظ ابن كثري ملعا�ي اآليات يف تفسـريه   -٤

يف كليـة القـرآن الكـريم ،    ) ه الـدكتورا (عبد ا بن عبد العزيز العواجي ، حبث مقـدم لنيـل الدرجـة العامليـة العاليـة      : إعداد  ١٢ 

 .هـ ١٤٢١/ ١٤٢٠قسم التفسري ، باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ، عام 

لعلــي بــن عبــد ا الراجحــي ، رســالة مقدمــة لنيــل درجــة ) معــا�ي القــرآن ( جهــود أبــي جعفــر النحــاس اللغــوي يف كتابــه -٥
 ١٥ .هـ ١٤١٤لية اللغة العربية ، عاماملاجستري يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ، ك

حملمـد  ) مـن أول القـرآن إىل آخـر سـورة التوبـة      ( القراءات املتواترة اليت أ�كرها ابن جريـر الطـربي يف تفسـريه ، والـرد عليـه       -٦
م ، قسـم  عارف عثمان اهلرري ، رسالة مقدمة لينل درجة املاجستري باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ، كلية القرآن الكري

 ١٨ .م ١٩٨٦/ هـ ١٤٠٦التفسري ، عام 

 حممد بن زيلعي بن عبده هندي ، رسالة مقدمة لنيل درجة العاملية العالية / منهج ابن تيمية يف الرتجيح يف التفسري للدكتور-٧
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 .من جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض ، كلية أصول الدعوة ، قسم القرآن وعلومه ) الدكتوراه ( 



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 املراجع املطبوعة : ثانيا 
، بـإذن مـن رئاسـة     ١/١٤٠٧فهد بن عبد الرمحن الرومي ، ط/ اجتاهات التفسري يف القرن الرابع عشر للدكتور  -١

 ٣ . البحوث العلمية باململكة العربية السعودية 

) هــ  ١١١٧(،  ت  احتاف فضالء البشر يف القراءات األربع عشر ، ألمحـد بـن حممـد الـدمياطي الشـهري بالنبـاء       -٢
 .علي حممد الضباع ، طبع عبد ايد حنفي / تعليق 

هــ ،  ١٤٠٨حممد أبو الفضـل إبـراهيم ، ط   / ، ت )هـ ٩١١(اإلتقان يف علوم القرآن ، جلالل الدين السيوطي، ت  -٣ ٦ 

 . املكتبة العصرية ، بريوت
عبـد امللـك بـن دهـيش     / ت ) ٦٤٣( األحاديث املختارة ، للضياء املقدسي حممـد بـن عبـد الواحـداحلنبلي ت     -٤
 ٩ هـ مكتبة النهضة احلديثة ، مكة املكرمة ١/١٤١٠ط

ســـيد اجلميلـــي ، / ت د)  هــــ٦٣١ت(اإلحكـــام يف أصـــول األحكـــام  ألبـــي احلســـن علـــي بـــن حممـــد اآلمـــدي  -٥
 .هـ ، دار الكتاب العربي ، بريوت ١/١٤٠٤ط
زكريـا علـي   / ، �شـر )هــ ٤٥٦ت(�دلسـي  الظـاهري   اإلحكام يف أصول األحكام   ألبي حممد علـي بـن حـزم  األ    -٦ ١٢ 

 . يوسف ، �سخة مقابلة على �سخة أمحد شاكر ، مكتبة العاصمة، بالقاهرة  
حممـد الصـادق قمحـاوي ، �شـر     / ، ت ) هــ ٣٧٠ت (أحكام القرآن ألبي بكر أمحد بن علـي الـرازي اجلصـاص     -٧

 ١٥ .هـ ١٤٠٥دار إحياء الرتاث ، بريوت ، 

عبـدالغين عبـد   / ، مجـع أبـي بكـر البيهقـي ، ت     ) ٢٠٤(مام حممـد بـن إدريـس الشـافعي ت     أحكام القرآن ، لإل -٨
 .هـ ، دار إحياء العلوم ، بريوت ١/١٤١٠اخلالق ، ط
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حممـد عبـد القـادر عطـا ،     / أحكام القرآن ألبي بكـر حممـد بـن عبـد ا ، املعـروف بـابن العربـي املـالكي ، ت         -٩
 .، دار الكتب العلمية  ١/١٤٠٨ط

 ٣ .أخبار القضاة حملمد بن خلف املشهور بوكيع  ، �شر مكتبة عامل الكتب ، بريوت  -١٠

حممـد عبـد القـادر عطـا ،      / ت ) ٧١٨(األدب املفرد لإلمـام أبـي عبـد ا حممـد بـن إمساعيـل البخـاري ، ح         -١١
 .، دار الكتب العلمية  ١/١٤١٠ط
، دار إحيـاء  )٩٥١ت (بي السعود حممد بـن حممـد العمـادي    إرشاد العقل السليم  إىل مزايا القرآن الكريم ،  أل -١٢ ٦ 

 . الرتاث ، بريوت 
ــوكا�ي ، ت     -١٣ ــن علـــي الشـ ــد بـ ــول حملمـ ــم األصـ ــول  إىل حتقيـــق  علـ ــاد الفحـ ــدري  ،  / إرشـ ــعيد البـ حممـــد سـ
 ٩ .هـ دار الفكر ، بريوت ١/١٤١٢ط

حممد سـعيد بـن عمـر    / ، ت د ) هـ٤٤٦(اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث ، للخليل بن عبد ا اخلليلي ت  -١٤
 ، مكتبة الرشد ، الرياض١/١٤٠٩إدريس، ط

١٥-             ، أرواء الغليــل يف ختــريج أحاديــث منــار الســبيل ، للشــيخ احملــدث حممــد �اصــر الــدين األلبــا�ي رمحــه ا ١٢ 

 .هـ ، �شر املكتب  اإلسالمي ، بريوت ٢/١٤٠٥ط
هــ  ١/١٤١١عصام احلميـدان ، ط / ، ت ) هـ ٤٦٨ ت( أسباب النزول  ألبي احلسن علي بن أمحد الواحدي  -١٦

 ١٥ . ، �شر دار اإلصالح ، الدمام 

علـي  / ، ت )هــ  ٤٦٣(االستيعاب يف معرفة األصحاب ، ألبي عمر يوسف بن عبد ا بن عبد الرب القـرطيب   -١٧
 .، دار الكتب العلمية ١/١٤١٥معوض وآخرين ، ط

 ١٨ ، دار الفكر ) هـ ٦٣٠(بي احلسن علي بن حممد بن األثري ت أسد الغابة يف معرفة الصحابة ، لعز الدين أ -١٨
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 .هـ  ١٤٠٩للطباعة والنشر ، 
ــي       -١٩ ــن احلســني البيهق ــي بكــر أمحــد ب ـــ ٤٥٨ت ( األمســاء والصــفات ، ألب ـــ ، دار الكتــب  ١/١٤٠٥، ط) ه ه

 ٣ . العلمية  

،   ٣حممـد هـارون ، ط    عبـد السـالم  / ، ت ) هــ  ٣٢١(االشتقاق ألبي بكر حممدبن احلسـن بـن دريـد ، ت     -٢٠
 .�شر مكتبة اخلاجني ، القاهرة 

علـي حممـد   / ، ت ) هــ  ٨٥٢(اإلصابة يف معرفة الصحابة  للحافظ أمحـد بـن علـي بـن حجـر العسـقال�ي ت        -٢١ ٦ 

 ، دار اجليل ، بريوت ١٤١٢/ ١البجاوي ، ط
هــ ، �شـر   ١/١٤١٤، طأبـو الوفـاء األفغـا�ي    / أصول السرخسي ألبي بكر حممد بن أمحـد السرخسـي ،  ت    -٢٢

 ٩ .دار الكتب العلمية  

عبداحلسـني الفتلـي، مؤسسـة    . د: األصول يف النحو ألبي بكر حممد بـن السـري بـن السـراج النحـوي ، حتقيـق       -٢٣
 .م ١٩٨٨/ هـ ١٤٠٨:  ٣الرسالة ببريوت ، ط

، �شـر عـامل   )هــ  ١٣٩٣( أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ، حملمد األمني بن حممـد املختـار الشـنقيطي ت    -٢٤ ١٢ 

 . الكتب بريوت 
حممـد بـن عبـد الـرمحن اخلمـيس      /، ت)هـ٣٧١ت(اعتقاد أئمة احلديث ألبي بكر أمحد بن إبراهيم اإلمساعيلي  -٢٥
 ١٥ . هـ ، دار العاصمة بالرياض  ١٤١٢/ ١ط

كاتــــــــــب ، عصــــــــــام ال أمحد / ت) هـ٤٥٨ت(االعتقاد واهلداية  للحافظ أبي بكر أمحد بن احلسني البيهقي  -٢٦
 . هـ، دار اآلفاق اجلديدة ، بريوت ١/١٤٠١ط
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زهـري غـازي زاهـد، �شـر وزارة     / ت د )  هــ ٣٣٨(إعراب القرآن ، ألبي جعفر أمحد بن حممـد النحـاس، ت    -٢٧
 .األوقاف العراقية ، ومكتبة العا�ي، بغداد

، ١/١٤١٣عبد البـاقي ، ط  مصطفى عوض  ، وربيع/ اإلعالم بوفيات األعالم ، حملمد بن أمحد الذهيب ، ت  -٢٨ ٣ 

 .مؤسسة الكتب الثقافية ، بريوت 
طـه عبـدالرءوف سـعد، دار اجليـل ،     / إعالم املوقعني عـن رب العـاملني ألبـي عبـد ا ابـن القـيم اجلوزيـة ، ت        -٢٩

 ٦ . م ١٩٧٣/ بريوت، سنة 

خلـري الـدين الزركلـي     )  قاموس تـراجم ألشـهر الرجـال والنسـاء مـن العـرب واملسـتعربني واملستشـرقني        (األعالم   -٣٠
 .                       م ، طبع و�شر دار العلم للماليني ١١/١٩٩٥ط
عبــد / ، ت د )هــ  ٥٤٠(اإلقنـاع يف القـراءات السـبع ألبــي جعفـر أمحـد بــن علـي بـن البــاذش األ�صـاري ، ت          -٣١ ٩ 

 . ، �شر مركز البحث العلمي جبامعة أم القرى  ١/١٤٠٣ايد قطامش ، ط
عبد القادر حسني ، �شـر  / ، ت د ) هـ ٧١٦ت ( كسري  يف علم التفسري  لسليمان بن عبد القوي  الطويف اإل -٣٢

 ١٢ .هـ ١٣٩٧مكتبة اآلداب بالقاهرة ، سنة  

ــأكوال          -٣٣ ــابن م ــي �صــر املعــروف ب ــن أب ــة ا ب ــن هب ــاب عــن املؤتلــف واملختلــف  لعلــي ب ــع االرتي اإلكمــال يف رف
 .لكتب العلمية، بريوت هـ، طبع دار ا١/١٤١١، ط)٤٧٥ت(

إبـراهيم بـن إبـراهيم    / ، ت د ) ٣٣٠(أمايل احملاملي للقاضي احلسني بـن إمساعيـل احملـاملي ، البغـدادي ، ت      -٣٤ ١٥ 

 .    هـ املكتبة اإلسالمية ، عمان ، ودار ابن القيم ، الدمام ١/١٤١٢القيسي ، ط
، مكتبــة الصــحابة ،  ١/١٤٠٦اهيم  بــن حممــد ، طإبــر/ األمثــال يف القــرآن الكــريم ، البــن قــيم اجلوزيــة ، ت   -٣٥

 ١٨ .طنطا 
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علـى حممـد البجـاوي ،    / األمثال  من الكتاب والسنة ، ألبي عبد ا حممـد بـن علـي احلكـيم الرتمـذي ، ت       -٣٦
 .�شر مكتبة الرتاث ، القاهرة 

ت ) هـ ٦١٦(العكربي  ت  إمالء ما من به الرمحن من وجوه إعراب القراءات  ألبي البقاء عبد ا بن احلسني -٣٧ ٣ 

 . إبراهيم عطوه عوض ، �شر املكتبة العلمية  / 
 .هـ ، دار املعرفة ، بريوت ١٣٩٣/ ٢األم  ألبي عبد ا حممد بن إدريس الشافعي ، ط -٣٨

حممـد أبـو الفضـل    / ، ت) ٦٤٦ت(إ�باه الرواة على أ�باه النحاة ألبي احلسن علي بن يوسف الشـيبا�ي القفطـي    -٣٩ ٦ 

 .هـ،طبعة دار الفكر العربي، القاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافية ، بريوت ١/١٤٠٦يم، طإبراه
إبـراهيم  / ، ت)هــ ٤٦٣ت(اإل�باه على قبائل الرواة  ألبي عمر يوسف بن عبد ا بن عبد الرب النمـري القـرطيب   -٤٠

 ٩ .هـ ، دار الكتاب العربي ، بريوت ١٤٠٥/ ١األبياري ، ط

الكشاف من االعتزال ، لناصر الدين أمحد بن املنيّر االسكندرا�ي املـالكي ، طبـع دار    اال�تصاف فيما تضمنه -٤١
 . الفكر هبامش الكشاف 

م، طبــع دار ١٩٩٨/  ١عبــد ا بــن عمــر البــارودي، ط/ األ�ســاب ألبــي ســعيد عبــد الكــريم الســمعا�ي ، ت -٤٢ ١٢ 

 . الفكر، بريوت
هــ ،  ١/١٤٠٨، ط) ٦٨٥(ا بـن عمـر بـن حممـد البيضـاوي ت       أ�وار التنزيل وأسرار التأويل ، للقاضـي عبـد   -٤٣

 ١٥ . دار الكتب العلمية 

أمحـد  / ، ت د) هــ ٩٧٨(للشـيخ قاسـم القو�ـوي ت    . أ�يس الفقهاء يف تعريفات األلفـاظ املتداولـة بـني الفقهـاء      -٤٤
 .هـ ، �شر دار الوفاء ، جدة ، ومؤسسة الكتب الثقافية ، بريوت ٢/١٤٠٧الكبيسي ، ط
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/ ، ت د ) ٥٥٥(إجيــاز البيــان عــن معــا�ي القــرآن حملمــود بــن أبــي احلســن النيســابوري الغز�ــوي ت يف حــدود    -٤٥
 .م ، دار الغرب اإلسالمي ١/١٩٩٥القامسي ، ط حنيف بن حسن 

 ٣ . هاشم حممد الشاذيل ، طبعة دار احلديث بالقاهرة / ، ت) هـ٧٢٨ت(اإلميان  لشيخ اإلسالم ابن تيمية  -٤٦

علي بن حممد بن �اصـر الفقيهـي   / ، ت د)هـ٣٩٥ت(للحافظ أبي عبدا حممد بن إسحاق ابن منده   اإلميان -٤٧
 . هـ ،  مؤسسة الرسالة، بريوت ٢/١٤٠٦، ط

 ٦ ب

 حممود مطرجي، �شر دار الفكر ، بريوت / حبر العلوم ألبي الليث �صر بن حممد السمرقندي ، ت د -٤٨
ــن     -٤٩ ــان حممــد ب ــي حي ــدي ، ط / ، ت )٧٤٥( يوســف األ�دلســي ت  البحــر احملــيط ، ألب ــرزاق امله ــد ال / ١عب

 ٩ . ، دار إحياء الرتاث العربي ، بريوت ١٤٢٣

 ١حممد حممد تامر ، ط/ ت د) هـ٧٩٤ت(البحر احمليط يف أصول الفقه  لبدر الدين حممد بن هبادر الزركشي  -٥٠
 هـ ،  دار الكتب العلمية ببريوت، ١٤٢١/ 
 ١٢ .، دار ابن اجلوزي ، الدمام ١/١٤١٤يسري السيد حممد، ط/لتفسري ابن القيم ،  مجع  بدائع التفسري اجلامع  -٥١

ــرين ، ط أمحد أبو ملحم / ، ت د)هـ٧٧٤ت(البداية والنهاية  ألبي الفداء ابن كثري الدمشقي  -٥٢ / ١وآخــــــــــــــــــ
 .هـ ، دار الكتب العلمية ، بريوت ١٤٠٥
، طبعــة دار ) هـــ١٢٥٠ت(لعالمـة حممــد بـن علــي الشـوكا�ي    البـدر الطــالع مبحاسـن مــن بعـد القــرن الســابع ، ل    -٥٣ ١٥ 

 .املعرفة ببريوت 
عبـدالعظيم حممـود   / ، ت د) هــ ٤٧٨ت(الربهان يف أصول الفقه  ألبي املعايل عبد امللك بـن عبـد ا اجلـويين     -٥٤

 ١٨ .هـ ، دار الوفاء باملنصورة ٤/١٤١٨الديب، ط
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مصطفى عبد القادر / ، تعليق )هـ ٧٩٤(عبد ا الزركشي ، ت الربهان يف علوم القرآن لبدر الدين حممد بن  -٥٥
 . ، دار الفكر ١/١٤٠٨عطا، ط

 ٣ .البعث والنشور ألبي بكر أمحد بن احلسني البيهقي ، �شر مؤسسة الكتب الثقافية  -٥٦

ــوم البالغــة  لعبــد املتعــال الصــعيدي، ط    -٥٧ عــة هـــ ، طبــع مكتبــة اآلداب ، واملطب ١٤٠٥/ ٥بغيــة اإليضــاح يف عل
 . النموذجية مبصر 

حممـد أبـو الفضـل إبـراهيم ،     / ، ت )هــ  ٩١١(بغية الوعاة  يف طبقات اللغويني والنحـاة  للحـافظ السـيوطي ت     -٥٨ ٦ 

 .املكتبة العصرية 
ــادي        -٥٩ ــن يعقــوب الفــريوز آب ــراجم أئمــة النحــو واللغــة  حملمــد ب حممــد املصــري ،  / ، ت)هـــ٨١٧ت(البلغــة يف ت
 ٩ .ياء الرتاث اإلسالمي ، الكويت هـ ، مجعية إح١/١١٤٠٧ط

طـه  / ، ت د )هــ  ٥٧٧( البيان يف غريب إعراب القرآن ، ألبي الربكات عبد الرمحن بن حممد ابن األ�باري ت  -٦٠
 ).بدون ( عبد احلميد طه ومصطفى السقا، تاريخ الطبع وجهته 

 ١٢ ت

السـيد أمحـد صـقر ،    / ، ت ) هــ  ٢٧٦(تأويل مشكل القرآن ، ألبي حممـد عبـد ا بـن مسـلم بـن قتيبـة  ت        -٦١
 .هـ ، دار الكتب العلمية ٣/١٤٠١ط
 ١٥ .جمموعة من احملققني ، طبع  دار اهلداية للنشر والتوزيع /ت ) هـ١٢٠٥ت(تاج العروس ملرتضى الزبيدي  -٦٢

 .م ، �شر دار مكتبة احلياة ، بريوت١٩٧٨/ ٢تاريخ آداب اللغة العربية ،  جلرجي زيدان ، ط -٦٣
 .هـ  دار الكتاب العربي ببريوت ١٤٠٧/ ١عمر بن عبد السالم تدمري ،ط/ اإلسالم   للذهيب، ت  د  تاريخ -٦٤
 ١٨ . ، �شر  دار الكتب العلمية )هـ ٤٦٣(تاريخ بغداد   ألمحد بن علي بن ثابت اخلطيب البغدادي ت  -٦٥
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م، ٥/١٩٨٤، ط)هــ ٨٠٨ت(تاريخ ابن خلدون  للعالمـة عبـدالرمحن بـن حممـد بـن خلـدون احلضـرمي املغربـي          -٦٦
 . طبعة دار القلم، بريوت 

 ٣ .م ١٩٧٠تاريخ ابن الوردي لعمر بن املظفر ، �شر دار بريوت ،  -٦٧

ــاط العصــفري ت     -٦٨ ــن خي ــة ب ــاريخ  خلليف ـــ ٢٤٠( الت ــرم ضــياء العمــري،ط / ،ت د)ه ــة، ٢/١٤٠٥أك ، دار طيب
 .الرياض  

ــن إمساعيــل ا    -٦٩ ــي عبــد ا  حممــد ب ــاريخ الصــغري ألب ــد،  / ، ت )هـــ ٢٥٦( لبخــاري ت الت ــراهيم زاي حممــود إب ٦ 

 .، دار املعرفة ، بريوت ١/١٤٠٦ط
أمحـد حممـد �ـور سـيف ، �شـر      / عن حييي بـن معـني ،  ت د  ) هـ ٢٨٠( تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي ت  -٧٠

 ٩ .مركز البحث العلمي جبامعة أم القرى ودار املأمون، دمشق 

عــزت العطــار احلســيين ، /، ت )هـــ٤٠٣ت(وليــد عبــد ا بــن حممــد األزدي تــاريخ العلمــاء باأل�ــدلس ألبــي ال -٧١
 . هـ ، مطبعة املد�ي بالقاهرة ٢/١٤٠٨ط

�شر دار الكتب العلمية ، عن الطبعة اهلندية ) هـ ٢٥٦( التاريخ الكبري  لإلمام حممد بن إمساعيل البخاري ت  -٧٢ ١٢ 

 .بتحقيق املعلمي 
هــ ، �شـراهليئة املصـرية العامـة للتـأليف      ١٣٩٠/أمحـد خمتـارعمر ،  ط  / دكتورتاريخ اللغـة العربيـة يف مصـر  للـ     -٧٣

 ١٥ .والنشر 

حمـب  / ، ت)هــ ٥٧١ت(تاريخ مدينة دمشق ألبي القاسم علي بـن احلسـن الشـافعي ، املعـروف بـابن عسـاكر        -٧٤
 . م ١٩٩٥الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري ، طبعة دار الفكر ببريوت ، سنة 
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عبـد ا  / ، ت د)هــ  ٣٩٧(د العلماء ووفيـاهتم ، حملمـد بـن عبـد ا بـن زبـر الربعـي الدمشـقي ت         تاريخ مول -٧٥
 .، دار العاصمة ، الرياض ١/١٤١٠احلمد ، ط

أمحد حممد �ور سيف، �شر مركز البحث العلمي جبامعـة أم القـرى   / ، ت د)هـ ٢٣٣(تاريخ حييي بن معني ت  -٧٦ ٣ 

 .هـ ١٣٩٩ودار املأمون، دمشق 
علـي حممـد البجـاوي ،    / ت )هـ ٦١٦(التبيان يف إعراب القرآن  ألبي البقاء عبد ا بن احلسني العكربي  ت  -٧٧

 ٦ . �شر مكتبة عيسى البابي احلليب 

فتحــي أ�ــور / التبيــان يف تفســري غريــب القــرآن ألمحــد بــن حممــد القــرايف ، املعــروف بــابن اهلــائم املصــري ، ت   -٧٨
 .ر الصحابة ، طنطا، مصر  هـ  ، دا١٤١٢/ ١الدابلوي ، ط

، مكتبـة  ١/١٤٠٧علـي حسـني البـواب، ط   / تذكرة األريب يف تفسري الغريب ، ألبي الفرج ابـن اجلـوزي ، ت د   -٧٩ ٩ 

 .املعارف ، الرياض 
 .دار الكتب العلمية /  ١تذكرة احلفاظ ،  للذهيب ،  ط -٨٠
ــرة     -٨١ ــور اآلخـ ــوتى وأمـ ــوال املـ ــذكرة يف أحـ ــد ا  ) ٧١٠(التـ ــي عبـ ــرطيب ت   ألبـ ــد لقـ ــن أمحـ ــد بـ ، ) ٦٧١(حممـ ١٢ 

 .، دار الريان للرتاث ، القاهرة ٢/١٤٠٧ط
م ، �شـر دار  ١٩٧٩التحرير والتنوير من التفسري ، للشيخ حممد الطـاهر بـن عاشـور ، طبـع دار مصـر للطباعـة        -٨٢

 ١٥ .سحنون للنشر والتوزيع ، تو�س 

�شـر دار الكتـب   ) هــ  ١٣٥٣ت ( ملبـاركفوري  حتفة األحوذي بشرح سنن الرتمذي ، حملمد بن عبـد الـرمحن ا    -٨٣
 .العلمية 
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) هـــ ٧٦٢(ختــريج األحاديــث واآلثــار الواقعــة يف تفســري الكشــاف ، للحــافظ عبــد ا بــن يوســف الزيلعــي ت  -٨٤
 . هـ ، دارابن خزمية ، الرياض ١/١٤١٤سلطان بن فهد الطبيشي ،ط/ عناية 
 ٣ .، �شر مكتبة دار البيان ، دمشق ١/١٣٩٩، طالتخويف من النار ، حلافظ ابن رجب احلنبلي  -٨٥

 .التسهيل لعلوم التنزيل حملمد بن أمحد الغر�اطي ابن جزي الكليب ، طبع و�شر  دار الفكر ، بريوت  -٨٦
ــة الشــرعية ، لعبــد اللطيــف الربزجنــي ، ط      -٨٧ ــني األدل هـــ  ، �شــر دار الكتــب  ١٤١٣/ ١التعــارض والرتجــيح ب

 ٦ .العلمية 

هــ ، طبـع دار الكتـاب     ١/١٤٠٥إبـراهيم األبيـاري  ط  / ت) هــ ٨١٦ت(لعلي بـن حممـد اجلرجـا�ي    التعريفات   -٨٨
 .   العربي، بريوت  

 ٩ .الكشف والبيان = تفسري الثعليب  -

هـــ ، �شــر دار الكتــب ١/١٤٠٣، ط) هـــ ١٦١ت (تفســري الثــوري ، لســفيان بــن ســعيد بــن مســروق الثــوري   -٨٩
 .العليمة 

 ١٢ .حممد عبد الرحيم ، �شر دار احلديث ، القاهرة / ، مجع وتوثيق ودراسة الدكتورتفسري احلسن البصري  -٩٠

حسـني عكاشـة ، وحممـد الكنـز ،     / ، ت ) ٣٩٩(تفسري ابن أبي زمنني حممد بن عبـد ا بـن أبـي زمـنني ت      -٩١
 . هـ ، �شر دار الفاروق احلديثة ، القاهرة ١/١٤٢٣ط
هــ ، �شـر دار ابـن اجلـوزي ، الـدمام ،       ١/١٤٢٣صـاحل العثـيمني ، ط   تفسري سورة الكهف ، للعالمة حممـد بـن   -٩٢ ١٥ 

 .بإشراف مؤسسة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني اخلريية 
 . معارج الصعود = تفسري سورة هود للشنقيطي  -٩٤
 ١٨ .، دار املآثر ، املدينة ، السعودية ١/١٤٢٠حكمت بشري ياسني ، ط/ التفسري الصحيح د  -٩٥
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بن عبد السالم ، خمتصر تفسري النكت والعيون للماوردي ، لعبد العزيز بن عبد السالم السلمي ،  تفسري  العز -٩٦
 . عبد ا الوهييب ، األحساء / ، حتقيق و�شر د )هـ ٦٦٠(ت 
إبـراهيم  / ،  ت) هــ  ٢٧٦(تفسري غريـب القـرآن ، ألبـي حممـد  عبـد ا بـن مسـلم بـن قتيبـة الـدينوري ، ت            -٩٧ ٣ 

 .، منشورات مكتبة اهلالل ، بريوت ١/١٤١١طحممد رمضان ، 
ياسـر بـن إبـراهيم وغنـيم عبـاس،      / ، ت )هــ ٤٨٩(تفسري القرآن ، ألبي املظفر منصور بن حممد السمعا�ي ت  -٩٨
 ٦ .، دار الوطن ، السعودية ١/١٤١٨ط

هـ ، �شر ١/١٤١٠مصطفى مسلم ، ط/ ، ت د )هـ ٢١١(تفسري القرآن لإلمام عبد الرزاق بن مهام الصنعا�ي  -٩٩
 . مكتبة الرشد ، الرياض 

تفسري القرآن العظيم مسنداً عن رسول ا صلى ا عليه وسلم والصحابة والتـابعني ، لإلمـام احلـافظ عبـد      -١٠٠ ٩ 

 .، �شر مكتبة �زار الباز ١٤١٩/ ٢أسعد حممد الطيب ، ط/ الرمحن ابن حممد بن أبي حامت الرازي ، ت 
/ ، تقـديم د  )هــ  ٧٧٤(لحافظ أبـي الفـداء إمساعيـل بـن كـثري القرشـي الدمشـقي ت        تفسري القرآن العظيم  ل -١٠١

 ١٢ .، �شر دار املعرفة ، بريوت ١٤٠٧/ ١يوسف بن عبد الرمحن املرعشلي ، ط 

، دار الكتــب ١٤١١/ ١، ط) هـــ٦٠٤(التفســري الكــبري  أو مفــاتيح الغيــب ، حممــد بــن عمــر الــرازي  ، ت    -١٠٢
 .العلمية 
ت القرآن املوسوم بصلة اجلمع وعائد التكميل ملوصول كتـابي اإلعـالم والتكميـل ، ألبـي عبـد ا      تفسري مبهما -١٠٣ ١٥ 

 .هـ ، دار الغرب اإلسالمي ١/١٤١١عبد ا عبد الكريم حممد ، ط/ ، ت ) هـ ٧٨٢(حممد بن علي البلنسي ت 
�شـر دار املنشـورات العلميـة ،     عبد الرمحن الطاهر حممد السورتي ،/ تفسري جماهد بن جرب املكي ،  مجع  -١٠٤

 ١٨ .بريوت 
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هـــ ، �شــر دارالكتــب   ١/١٤٢٤أمحــد فريــد ، ط / ت ) هـــ١٥٠( تفســري مقاتــل بــن ســليمان البلخــي ت      -١٠٥
 .العلمية 
سـيد اجلليمـي وصـربي الشـافعي ،     / ، ت )هــ  ٣٠٣(تفسري النسـائي لإلمـام أمحـد بـن شـعيب النسـائي ت        -١٠٦ ٣ 

 . ، �شر مكتبة السنة ، مصر١/١٤١٠ط
 إرشاد العقل السليم = تفسري أبي السعود  -

أبـي األشـبال صـغري    / ، ت ) هــ  ٨٥٢(تقريب التهذيب  للحافظ أمحد بن علـي بـن حجـر العسـقال�ي ، ت      -١٠٧ ٦ 

 . ، �شر دار العاصمة ، الرياض ١/١٤١٦أمحد شاغف الباكستا�ي ، ط
حممد / ت د ) هـ٧٧٢ت(ن احلسن األسنوي التمهيد يف ختريج الفروع على األصول ألبي حممد عبد الرحيم ب -١٠٨

 ٩ .هـ ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ١٤٠٠/ ١حسن هيتو ، ط

/ ، ت) هــ  ٤٦٣(التميهد ملا يف املوطأ من املعا�ي واملسا�يد ، ألبي عمـر يوسـف بـن عبـد الـرب القـرطيب  ت        -١٠٩
وقــاف والشــؤون اإلســالمية  مصــطفى ابــن أمحــد العلــوي ، وحممــد بــن عبــد الكــبري البكــري ، طبــع وزارة عمــوم األ    

 ١٢ . هـ ١٣٨٧/باملغرب

، �شـر دار الكتـاب اإلسـالمي    )هــ  ٨٥٢( هتذيب التهذيب للحافظ أمحد بن علي  ابن حجر العسـقال�ي ت   -١١٠
 . إلحياء و�شر الرتاث ، القاهرة 

بشـــار عـــواد معـــروف ، / ، ت د )هــــ ٧٤٢(هتـــذيب الكمـــال للحـــافظ أبـــي احلجـــاج يوســـف املـــزي ، ت  -١١١ ١٥ 

 .، مؤسسة الرسالة ، بريوت ٥/١٤١٥ط
م، طبـع دار إحيـاء   ١/٢٠٠١حممد عوض مرعب ، ط/ ت) هـ٣٧٠ت(هتذيب اللغة   ألبي منصور ألزهري  -١١٢

 ١٨ . الرتاث العربي  ، بريوت 
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 . هـ مكتبة اآلداب ، القاهرة  ٢/١٤٢١أمحد سعد حممد ، ط/التوجيه البالغي للقراءات القرآ�ية  للدكتور -١١٣
املشتبه يف ضبط أمساء الرواة وأ�ساهبم وألقاهبم وكناهم ، البن �اصـر الـدين حممـد بـن عبـد ا بـن       توضيح  -١١٤

 ٣ . ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ١٤١٤/ ٢حممد �عيم العرقسوسي ، ط/ ، ت )هـ ٨٤٢(حممد القيسي الدمشقي ت 

زهــري الشــاويش ، / ت توضــيح املقاصــد شــرح قصــيدة ابــن القــيم  للشــيخ أمحــد بــن إبــراهيم بــن عيســى،   -١١٥
 . هـ ، املكتب اإلسالمي ، بريوت ٣/١٤٠٦ط

حممـد رضـوان الدايـة ،    /ت) هــ ١٠٣١ت(التوقيف على مهمـات التعـاريف حملمـد بـن عبـد الـرؤوف املنـاوي         -١١٦ ٦ 

 .هـ، طبع دار الفكر ، بريوت ١/١٤١٠ط
عبــد الوهــاب النجــدي    وتيســري العزيــز احلميــد شــرح كتــاب التوحيــد للشــيخ ســليمان بــن عبــد ا بــن            -١١٧

 ٩ . ، مكتبة الرياض احلديثة، الرياض )هـ١٢٣٣ت(

، �شـر  )هــ  ١٣٧٦(تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنـان ، للشـيخ عبـد الـرمحن بـن �اصـر السـعدي ت         -١١٨
 . هـ ، اململكة العربية السعودية ١٤٠٧مركز صاحل بن صاحل الثقايف بعنيزة  

 ١٢ ث

هــ ، طبـع مطبـة جملـس     ١/١٣٩٣ط) ٣٥٤(بن حبان بـن أمحـد التميمـي البسـيت  ت     الثقات  للحافظ حممد  -١١٩
 .دائرة املعارف العثما�ية حبيدر آباد الدكن ، اهلند 

 ١٥ 

 ج
، دار الكتــب ١/١٤٠٨، ط) هـــ٦٧١(اجلــامع ألحكــام القــرآن ، ألبــي عبــد ا حممــد بــن أمحــد القــرطيب ت  -١٢٠

 ١٨ .العلمية 
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هــ ، مكتبـة   ١/١٤٠٣حممـود الطحـان ، ط  /السامع للخطيب البغـدادي، ت د  اجلامع ألخالق الراوي وآداب  -١٢١
 .املعارف بالرياض 

جامع بيان العلم وفضله ألبي عمر يوسف بن عبد ا ، الشهري بابن عبد الـرب النمـري ، دار الكتـب العلميـة       -١٢٢ ٣ 

 .هـ ١٣٩٨، بريوت ، 

هــ ، طبـع   ١٣٨٨/ ٣، ط) هــ  ٣١٠(يـر الطـربي ، ت   جامع البيان عن تأويـل آي القـرآن لإلمـام حممـد بـن جر      -١٢٣
 ٦ . مطبعة مصطفى البابي احلليب وشركاه مبصر 

هــ، دار  ١/١٤١٠حممد السعيد بسـيو�ي زغلـول ، ط  / ت) ٤٥٨ت(اجلامع لشعب اإلميان  ألبي بكر البيقهي  -١٢٤
 .الكتب العلمية 

ــم البــ      -١٢٥ ــوم واحلكــم يف شــرح مخســني حــديثاً مــن جوامــع الكل شــعيب : ن رجــب احلنبلــي ، حتقيــق جــامع العل ٩ 

 .هـ ، مؤسسة الرسالة ببريوت  ١٤١٧/  ٧األر�اؤوط ، وإبراهيم باجس ، ط

، الطبعـة اهلنديـة   ١٣٧٢/ ١، ط) هــ  ٣٢٧(اجلرح والتعديل  للحافظ عبـد الـرمحن بـن أبـي حـامت الـرازي ت        -١٢٦
 ١٢ . وعنها دار الكتاب اإلسالمي 

) هـ٢٩٥(ميان وغريه ، رواية أبي جعفر حممد بن أمحد بن �صر الرملي ت اجلزء فيه تفسري القرآن ليحيى بن  -١٢٧
 .هـ، مكتبة الدار املدينة املنورة ١/١٤٠٨حكمت بشري ياسني ، ط/ ، ت د 
/ ، ت )هــ  ٨٧٥(اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن ، لعبد الـرمحن بـن حممـد بـن خملـوف الثعـاليب املـالكي ت         -١٢٨ ١٥ 

 . ، دار إحياء الرتاث ١/١٤١٨ود، ، طعلي معوض وعادل عبد املوج
 .جواهر األدب يف أدبيات وإ�شاد لغة العرب ، للسيد أمحد اهلامشي ، دار الفكر ، بريوت  -١٢٩
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ت (اجلواهر والدرر يف ترمجة شيخ  اإلسالم ابن حجر ، لشمس الـدين حممـد بـن عبـد الـرمحن السـخاوي ،        -١٣٠
 .هـ ، �شر وزارة األوقاف املصرية ١/١٤١٦طه زيين ، ط/ حامد عبد ايد و د / ، ت  د ) هـ ٩٠٢

 ٣ ح

حممد بـن ربيـع بـن هـادي     / ت) هـ٥٣٥ت(احلجة يف بيان احملجة ألبي القاسم إمساعيل بن الفضل األصبها�ي  -١٣١
 هـ ، دار الراية بالرياض ٢/١٤١٩املدخلي ، ط

ســعيد / ت) القــرن اخلــامس  هـــ يف (حجــة القــراءات ألبــي  زرعــة  عبــد الــرمحن بــن حممــد بــن زجنلــة ت    -١٣٢ ٦ 

 . ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ٤/١٤٠٤األفغا�ي ، ط
عبـد العـال سـامل مكـرم ،     / ، ت د ) هــ  ٣٧٠ت (احلجة يف القراءات السبع ، للحسني بـن أمحـد بـن خالويـه      -١٣٣
 ٩ . هـ ، �شر دار الشروق ، بريوت ٤/١٤٠١ط

مـازن املبـارك ،   / ت د ) ٩٢٦ت(زكريـا بـن حممـد األ�صـاري      احلدود األ�يقة والتعريفات الدقيقة  ألبي حييى -١٣٤
 .هـ، طبع دار الفكر املعاصر ، بريوت ١/١٤١١ط

، باعتناء خليل املنصور ) هـ ٩١١ت (حسن احملاضرة  يف  أخبار مصر والقاهرة  ، جلال ل الدين السيوطي  -١٣٥ ١٢ 

 .هـ ، دار الكتب العلمية ١/١٤١٨، ط
هـــ، طبعــة دار الكتــاب ٤/١٤٠٥، ط)هـــ٤٣٠ت(يم أمحــد بــن عبــد ا األصــفها�ي حليــة األوليــاء  ألبــي �عــ -١٣٦

 ١٥ . العربي ، بريوت 

 
 د
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حممـد سـيد جـاد    / ، ت) هــ ٨٥٢(الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة  للحافظ ابن حجر العسـقال�ي  ت   -١٣٧
 . احلق ، مطبعة املد�ي، �شر دارالكتب احلديثة 

،  ت )هــ ٧٥٦( الكتاب املكنون   ألمحد بن يوسف بن عبد الدائم احللـيب السـمني  ت   الدر املصون يف علوم  -١٣٨ ٣ 

 . ، دار الكتب العلمية ، بريوت ١/١٤١٤علي معوض وآخرين ، ط/ 
، ) هــ  ٩١١(الدر املنثور يف التفسري باملأثور ، للحافظ جالل الدين عبد الرمحن بن أبي بكر السـيوطي ، ت   -١٣٩
 ٦ .فكر ، بريوت ، �شر دار ال ١/١٤٠٣ط

حســن هــا�ي فحــص ،   / دســتور العلمــاء  للقاضــي عبــد الــنيب بــن عبــد الرســول األمحــد �كــري، عربــه           -١٤٠
 . هـ ، طبع دار الكتب العلمية ، بريوت ١/١٤٢١ط

عادل سليمان مجال ، �شر اهليئة املصرية العامة للتأليف والنشر / ديوا�ه األحوص األ�صاري ،  مجع وحتقيق  -١٤١ ٩ 

 م١٩٧٠هرة ، ، القا
 .هـ ، دار الكتاب العربي ١/١٤١٢حنا �صر احلتّي ، ط/ ديوان األعشى ميمون بن قيس ، ، ت د -١٤٢
وليم بن الورد الربوسـي ، طبـع و�شـر دار ابـن     / ديوان رؤبة بن العجاج  البصري التميمي ، تصحيح وترتيب  -١٤٣ ١٢ 

 .قتيبة ، الكويت  
 .هـ ١٤٠٠للطباعة والنشر ، ديوان الفرزدق ، �شر دار بريوت  -١٤٤
 ١٥ . مفيد حممد قميحة ، �شر دار املطبوعات احلديثة ، جدة  / ديوان النابغة الذبيا�ي ، ت د  -١٤٥

 
 ذ
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هــ،  ١/١٤٠٦بدر بن عبد ا البـدر ، ط / ذم التأويل ألبي حممد عبد ا بن أمحد بن قدامة املقدسي ، ت -١٤٦
 .الدار السلفية بالكويت 

عبـد ا   / ،  ت  د)هــ ٤٦٦ت(خ مولد العلماء ووفياهتم ،  ألبي حممد عبد العزيز بن أمحد الكتا�ي ذيل تاري -١٤٧ ٣ 

 .هـ ، طبع دار العاصمة، الرياض ١/١٤٠٩بن  أمحد احلمد ، ط
 ر

أمحـد حممـد شـاكر ، �سـخة عـن أصـل خبـط الربيـع  بـن           /  الرسالة لإلمام حممد بـن إدريـس الشـافعي ، ت     -١٤٨ ٦ 

 .هـ ١٣٥٨ حياة الشافعي، دار الكتب العلمية ببريوت، سليمان  كتبه يف

ــود األلوســي ، ت         -١٤٩ ــدين حمم ــي الفضــل شــهاب ال ــا�ي ، ألب ــرآن العظــيم والســبع املث ــا�ي يف تفســري الق روح املع
 ٩ .، �شر دار إحياء الرتاث ، بريوت)هـ ١٢٧٠(

 ز
، �شـر  ٣/١٤٠٤، ط) هــ  ٥٧٩(جلـوزي ت  زاد املسري  يف علم التفسري ألبي الفرج عبد الرمحن بن علي بـن ا  -١٥٠

 ١٢ . املكتب اإلسالمي 

شـعيب األر�ـؤوط وعبـد القـادر     / ، ت)هــ ٧٥١(زاد املعاد يف هدي خري العباد للعالمة ابـن قـيم اجلوزيـة ت     -١٥١
 .هـ ، مؤسسة الرسالة ٧/١٤٠٥األر�ؤوط ، ط

هـــ ، دار الريــان للــرتاث  ، ١/١٤٠٨، ط) هـــ ٢٤٠(الزهــد لإلمــام أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل الشــيبا�ي ت    -١٥٢ ١٥ 

 .القاهرة 
 .الزهد لإلمام عبد ا بن املبارك املروزي ، ت الشيخ  حبيب الرمحن األعظمي ، ط  دار الكتب العلمية  -١٥٣

 ١٨ س
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شــوقي ضــيف ،  / الســبعة يف القــراءات ، ألبــي بكــر أمحــد بــن موســى بــن جماهــد البغــدادي  ، ت  د           -١٥٤
 . ر هـ،  دار املعارف ، مص ٢/١٤٠٠ط

هــ ، دار الكتـب   ١/١٤٠٥عبد السالم احلويف ، ط/ سحر البالغة وسر الرباعة ألبي منصور الثعاليب، ت أ  _ ١٥٥ ٣ 

 .العلمية 
سلسلة األحاديث الصحيحة وشيئ من فقهها للمحدث حممد �اصر الدين األلبا�ي ، �شر مكتبـة املعـارف ،    -١٥٦

 ٦ . الرياض 

هــ،  ٢/١٤٠٦عبـد الفتـاح أبـو غـدة ، ط    / ، ت )هــ  ٣٠٣ت ( ن شـعيب  ألمحد ب) اتبى (السنن الصغرى  -١٥٧
 .   دار البشائر اإلسالمية ، بريوت  

حممد حميي الدين عبد احلميد ، املكتبة العصرية ، /، ت ) ٢٧٥ت ( سنن أبي داوود سليمان بن األشعث  -١٥٨ ٩ 

 .بريوت 
، تعليــق احملــدث أبــي الطيــب حممــد )  هـــ٣٨٥ت (ســنن الــدارقطين ، للحــافظ علــي بــن عمــر الــدارقطين ،  -١٥٩

 ١٢ .مشس احلق العظيم أبادي ، �شرعامل الكتب 

 هـ ، دار الراية بالرياض ١/١٤١٠عطية الزهرا�ي ، ط/ ، ت د)هـ٣١١ت(السنة لإلمام أبي بكر اخلالل  -١٦٠
لبـا�ي ،  الشـيخ حممـد �اصـر الـدين األ    : السنة ألبـي بكـر عمـرو بـن أبـي عاصـم الضـحاك الشـيبا�ي ، حتقيـق          -١٦١

 ١٥ .م ١٩٩٣/ هـ ٣/١٤١٣املكتب اإلسالمي ببريوت ، ط

هــ ، املكتـب   ٥/١٤٢٦األلبـا�ي ، ط / ، ت ) هــ  ٢٨٧ت (السنة ألبي بكر أمحد بـن عمـرو بـن أبـي عاصـم       -١٦٢
 . اإلسالمي 
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ب حممـد فـؤاد عبـد البـاقي ، دار إحيـاء الكتـ      : سنن ابن ماجه أبو عبد ا حممد بن يزيد القزويين ، حتقيـق  -١٦٣
 . دار احلديث بالقاهرة : العربية ، بريوت ، توزيع 

أمحـد حممـد   : ألبي عيسى حممد بن عيسـى بـن سـورة الرتمـذي ، حتقيـق     ) اجلامع الصحيح ( سنن الرتمذي  -١٦٤ ٣ 

 . هـ ١٣٩٨:  ٢شاكر ، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي احلليب مبصر ، ط

 . ١٤١٣/، طبع دار املعرفة )هـ ٤٥٨(ت  السنن الكربى  ألبي بكر أمحد بن احلسني البيهقي -١٦٥
عبد الغفار البنداري ، وسيد كسروي، / ، ت د )هـ ٣٠٣(السنن الكربي  ألمحد بن  شعيب النسائي  ت  -١٦٦ ٦ 

 .  ، دار الكتب العلمية ، بريوت ١/١٤١١ط
ر�ـؤوط ، ط  شـعيب األ / ، ت ) هــ  ٧٤٨(سري أعالم النبالء  للحافظ حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب ت  -١٦٧

 ٩ . ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ١٤٠٦/  ٤

حممـد  / ، ت )هــ  ١٥١(حملمـد بـن إسـحاق بـن سـيار ت      ) املبتـدأ واملبتعـث واملغـازي    ( سرية ابن إسحاق  -١٦٨
 .محيد ا ، �شر جامعة الرباط ، معهدالدراسات واألحباث 
 ١٢ ش

، طبـع دار  )هــ  ١٠٨٩(د احلنبلـي ت  شذرات الـذهب يف أخبـار مـن ذهـب ، للمـؤرخ عبـد احلـي ابـن العمـا          -١٦٩
 .إحياء الرتاث العربي 

أمحد سعد / ت د) هـ٤١٨ت(شرح  اعتقاد أهل السنة واجلماعة ألبي القاسم هبة ا بن احلسن الاللكائي  -١٧٠ ١٥ 

 . هـ ١٤٠٢سنة / محدان، دار طيبة بالرياض 
حممـد حميـي الـدين عبـد     : قيلـي ، حتقيـق  شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك للقاضي عبد ا بـن عقيـل الع   -١٧١

 ١٨ . م ١٩٩٠/ هـ ١٤١٠:  ١احلميد ، دار اخلري ببريوت ، ط
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زكريـا عمـريات  ،   / ، ت)  هــ ٧٩٢ت(شرح التلويح على التوضيح  لسعد الدين مسعود بـن عمـر التفتـازا�ي     -١٧٢
 .هـ  ١٤١٦طبع دار الكتب العلمية ، بريوت ، سنة 

/ ، ت)هــ  ٨٩٧ت (اءات الـثالث املرويـة ، ألبـي القاسـم حممـد بـن حممـد النـويري         شرح الدرة املضية يف القـر  -١٧٣ ٣ 

 . هـ ١٤١١عبدالرافع بن رضوان علي الشرقاوي ، طبع اجلامعة اإلسالمية ، 
،  هــ ١/١٤١٥مجـال عـزون، ط  / ت )هــ ٢٦٤ت(املز�ـي  إمساعيـل بـن حييـى    لإلمام أبي إبـراهيم    شرح السنة -١٧٤

 ٦ . دينة املنورة األثرية باملمكتبة الغرباء 

هــ   ١٤١٥:  ١إبـراهيم سـعيداي ، ط  : شرح العقيـدة األصـفها�ية لشـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة احلرا�ـي ، حتقيـق         -١٧٥
 . مكتبة الرشد بالرياض  

هـــ ، املكتــب ٩/١٤٠٨الشــيخ األلبــا�ي ط/ ت) هـــ٧٩٢ت(شــرح العقيــدة الطحاويــة  البــن أبــي العــز احلنفــي  -١٧٦ ٩ 

 .اإلسالمي ، بريوت 
هــ ، طبعـة دار القلـم     ١/١٤٠٩مصـطفى أمحـد الزرقـا ، ط   / شرح القواعد الفقهية ألمحد الزرقـا ، تصـحيح    -١٧٧

 ١٢ . دمشق 

حممـد الزحيلـي و�زيـه محـاد     / شرح الكوكـب املـنري  ، البـن النجـار حممـد بـن أمحـد الفتـوحي احلنبلـي ، ت           -١٧٨
 .هـ ، �شر جامعة أم القرى ١/١٤٠٠ط

هــ ،  ١/١٣٩٩حممـد زهـري النجـار، ط   / ، ت ) هــ  ٣٢١ت ( بـي جعفـر الطحـاوي    شرح معا�ي اآلثـار ، أل  -١٧٩ ١٥ 

 .�شر دار الكتب العلمية 
هــ  ٢/١٣٩٢، ط) هــ  ٦٧٦(شرح النووي على صحيح مسلم ، لإلمام أبي زكريا حييى بن شرف النووي  ت  -١٨٠

 ١٨ .، طبع دار إحياء الرتاث العربي ، بريوت 
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ــي بكــر حم    -١٨١ ــام احملــدث أب ــن احلســني اآلجــري ، ت   الشــريعة لإلم ــن عمــر  / ت د ) هـــ ٣٦٠(مــد ب عبــد ا ب
 .، دار الوطن للنشر ، الرياض  ١/١٤١٨الدميجي ، ط

ــن احلســني البيهقــي ، ت      -١٨٢ ــن بســيو�ي زغلــول ،   / شــعب اإلميــان ، لإلمــام أبــي بكــر أمحــد ب حممــد الســعيد ب ٣ 

 .  هـ ، دار الكتب العلمية  ١/١٤١٠ط
القضاء والقدر واحلكمـة والتعليـل ، لإلمـام أبـي عبـد ا حممـد بـن أبـي بكـر بـن قـيم             شفاء العليل يف مسائل -١٨٣

 ٦ .  احلسا�ي حسن عبد ا ، �شر مكتبة دار الرتاث ، القاهرة / ، ت) هـ ٧٥١(اجلوزية، ت 

 ..، دار النفائس ، األردن  ١/١٤٢٥عد�ان حممد آل شلش ، ط/ الشنقيطي مفسراً للدكتور  -١٨٤

هــ  ،  ١/١٤٢٢طمشـران العجلـي ،   / لكرمـا�ي ، ت د  لقراءات  ألبي عبد ا حممـد بـن أبـي �صـر ا    شواذ ا -١٨٥
 ٩ .طبع مؤسسة البالغ ، بريوت 

 ص
، �شـر دار الـدليل األثريـة ، باجلبيـل ،     ١٤٢٧/ ٣صحيح األدب املفرد للشيخ حممد �اصر الدين األلبا�ي ، ط -١٨٦

 ١٢ .ودار  الريان للطباعة والنشر ، بريوت 

هـــ  ، املكتــب اإلســالمي ، ١٤٠٢/  ١صــحيح الرتغيــب والرتهيــب للحــافظ املنــذري للشــيخ األلبــا�ي ، ط -١٨٧
 .بريوت 

هــ ، توزيـع املكتـب اإلسـالمي     ١/١٤٠٩صحيح سنن أبـي داوود ، للشـيخ حممـد �اصـر الـدين األلبـا�ي ، ط       -١٨٨ ١٥ 

 .بريوت 
 .هـ ، املكتب اإلسالمي ، بريوت ١/١٤٠٩صحيح سنن النسائي ، للشيخ حممد �اصر الدين األلبا�ي ، ط -١٨٩
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ــا�ي ، ط      -١٩٠ ــدين األلب ــن ماجــه ، للشــيخ حممــد �اصــر ال ـــ ، املكتــب اإلســالمي ،  ٣/١٤٠٨صــحيح ســنن اب ه
 .بريوت 
، مؤسسـة  ٢/١٤١٤شـعيب األ�ـؤوط، ط  / ت)  هــ  ٣٥٤(الصحيح حملمد بـن أمحـد بـن حبـان البسـيت ، ت       -١٩١ ٣ 

 .الرسالة ، بريوت 
هــ ،  ١٤٠٠/ ١حممـد فـؤاد عبـد البـاقي ، ط    / ، تـرقيم  )هـ ٢٥٦(ن إمساعيل البخاري  ت الصحيح حملمد ب -١٩٢

 ٦ .�شر املكتبة السلفية ، القاهرة 

، ٢/١٩٧٢حممـد فـؤاد عبـد البـاقي، ط    / ، ت)هــ  ٢٦١( الصحيح  لإلمام  مسلم بن احلجاج  القشريي  ت  -١٩٣
 . دار إحياء الرتاث العربي، بريوت 

هـ ، ١/١٤٠٨حممد أمان بن علي اجلامي، ط/  الكتاب والسنة يف ضوء اإلثبات والتنزيه دالصفات اإللـهية يف -١٩٤ ٩ 

 .الس العلمي باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنوره ، إحياء الرتاث اإلسالمي 

 .هـ ١٤٢١حممد رشاد سامل ، طبعة دار الفيصلية ، الرياض، سنة / الصفدية لشيخ اإلسالم ابن تيمية ت  -١٩٥
 ١٢ ض

 ، املكتب اإلسالمي �١/١٤٠٨ي ،  طحممد �اصر الدين األلبا/ ضعيف سنن ابن ماجه للمحدث  -١٩٦
  هـ ، املكتب اإلسالمي١/١٤١١ضعيف سنن النسائي ، للمحدث حممد �اصر الدين األلبا�ي ، ط -١٩٧
 ١٥ مي هـ ، املكتب اإلسال١/١٤١١ضعيف سنن الرتمذي ، للمحدث حممد �اصر الدين األلبا�ي ، ط -١٩٨

 هـ ، املكتب اإلسالمي ١/١٤١١، ط ضعيف سنن أبي داود ، للمحدث حممد �اصر الدين األلبا�ي -١٩٩
عبـد املعطـي أمـني قلعجـي ،     / ، ت د ) ٣٢٢(الضعفاء الكبري  ، ألبـي جعفـر حممـد بـن عمـرو العقيلـي ت        -٢٠٠
 ١٨ .دار الكتب العلمية / ١ط
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 هـ ، دار الكتب العلمية ١٤٠٦/ ١ا القاضي ، طعبد/ الضعفاء واملرتوكون  البن اجلوزي ، ت - ٢٠١
 ط

 ٣ .�شر دار الكتب العلمية عن الطبعة اهلندية ) هـ ٧٤٨(طبقات احلفاظ ،  ألبي عبد ا الذهيب ،ت  -٢٠٢

 هـ، دار الكتب العلمية ، بريوت ١/١٤٠٣، ط)هـ ٩١١(طبقات احلفاظ   جلالل الدين السيوطي ت  -٢٠٣

حممـد  / ، ت)هــ  ٥٢٦ت( بي احلسني حممـد بـن حممـد الفـراء ، املعـروف بـابن أبـي يعلـى         طبقات احلنابلة  أل -٢٠٤
 ٦ . حامد الفقي، دار املعرفة، بريوت 

ــ طبعـة مـري    ) هــ ٧٧٥ت(طبقات احلنفية ألبي حممد عبدالقادر بن حممد القرشي، املعروف بابن أبـي الوفـاء    -٢٠٥
 . حممد كتب خا�ة بكراتشي 

 ٩ .، بريوت ١٤١٤سهيل زكَّار، طبع دارالفكر ، / ، ت د) ٢٤٠( خياط العصفري ، ت الطبقات خلليفة بن  -٢٠٦

ــدين عبــدالوهاب الســبكي     -٢٠٧ ــاج ال / حممــود الطنــاحي ود / ، ت د) هـــ٧٧١ت(طبقــات الشــافعية الكــربى  لت
 .هـ ، دار هجر للطباعة والنشر  ٢/١٤١٣عبدالفتاح احللو ، ط

ــن     -٢٠٨ ــي بكــر أمحــد ب ــات الشــافعية  ألب ـــ٨٥١ت(قاضــي شــهبة   طبق ــيم خــان ،    / ت د) ه ــد العل ــافظ عب احل ١٢ 

 .هـ ، عامل الكتب ، بريوت ١/١٤٠٧ط

حممـود شـاكر ، مطبعـة املـد�ي ،     / شـرح  ) هــ  ٢٣١( طبقات فحـول الشـعراء حملمـد بـن سـالم اجلمحـي ت        -٢٠٩
 ١٥  . مصر 

طبعة مركز امللك فيصـل  هـ ، ١/١٤١٨أمحد خان ، ط/طبقات القراء  ألبي عبد ا حممد الذهيب ، ت د  -٢١٠
 . للبحوث والدراسات اإلسالمية 



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

/ ١حممد عبد القادر عطـا ، ط  / ، ت ) هـ ٢٣٠(الطبقات الكربى  حملمد بن سعد بن منيع اهلامشي ، ت  -٢١١
 . هـ دار الكتب العلمية ١٤١٠
عبــد الغفــور / ت د) هـــ ٣٦٩ت ( طبقــات احملــدثني بأصــبهان  ألبــي حممــد عبــد ا بــن حممــد األصــبها�ي   -٢١٢ ٣ 

 .هـ ، مؤسسة الرسالة، بريوت ٢/١٤١٢البلوشي ، ط
  هـ، طبعة مكتبة وهبة بالقاهرة ١٣٩/ ١علي بن حممد عمر، ط/ طبقات املفسرين  للسيوطي، ت -٢١٣
سـليمان بـن صـاحل    / طبقات املفسرين ، ألمحد بن حممد األد�ـه وي ، مـن علمـاء القـرن احلـادي عشـر ، ت        -٢١٤ ٦ 

 .، مكتبة العلوم واحلكم ، املدينة ١/١٤١٧اخلزي ، ط 
، دار ١٤٠٣/  ٣، ط)هـ ٩٤٥(طبقات املفسرين للحافظ مشس الدين حممد بن علي بن أمحد الداوودي ت  -٢١٥

 ٩ .الكتب العلمية ، توزيع دار الباز  ، مكة املكرمة 

د أبو الفضـل إبـراهيم ،   حمم/ ت) هـ٣٧٩ت(طبقات النحويني واللغويني ،  ألبي بكر حممد بن احلسن الزبيدي  -٢١٦
 .هـ ، طبع دار املعارف ، مصر١٣٩٢/ط

 ١٢ ظ

، ١٤٢٦/  ٥ظالل اجلنة يف ختريج السنة البن أبي عاصم ، للمحدث العالمة حممد �اصر الدين األلبا�ي ، ط  -٢١٧
 .املكتب اإلسالمي 

 ١٥ ع

بــع مطبعــة حكومــة م ، ط١٩٨٤/ ٢صــالح الــدين املنجــد، ط/ العــرب يف خــرب مــن غــرب لإلمــام الــذهيب، ت د -٢١٨
 .الكويت 



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

رضــاء ا بــن حممــد   / ، ت )هـــ ٣٦٩(العظمــة ألبــي الشــيخ عبــد ا بــن حممــد حيــان األصــبها�ي ت         -٢١٩
 ، �شر دار العاصمة ، الرياض١/١٤١١املباركفوري ، ط

 ٣ اهرة العقد الثمني يف تاريخ البلد األمني ، حملمد بن أمحد الفاسي ، �شر مكتبة السنة احملمدية ، الق -٢٢٠

 .هـ ، �شر دار ابن اجلوزي ، الدمام ١/١٤٢٢علماء احلنابلة ، لبكر بن عبد ا أبو زيد ، ط -٢٢١
ــد    ٢/١٣٢٣ط �بيل بن حممد آل إمساعيل ، / علم القراءات  للدكتور  -٢٢٢ ــك عب ــع خاصــة  ، دارة املل ـــ ، طب ه
 ٦ .العزيز 

 .  م ، طبع دار القلم، بريوت ٢/١٩٨٤ألمحد مصطفى املراغي ، ط) ١٠٣ـ  ٩٢ص(علوم البالغة  -٢٢٣
هــ دار  ١/١٤٢٤أمحد حممد شاكر ، أ�ور الباز ، ط/ عمدة التفسري عن احلافظ ابن كثري ، حتقيق واختصار -٢٢٤

 ٩ ٠الوفاء ، مصر 

زهري زاهد وخليل العطيـة ،  / ، ت د)هـ ٤٥٥(العنوان يف القراءات السبع ، إلمساعيل بن خلف املقرئ  ت  -٢٢٥
 .مل الكتب ، بريوت ، عا١/١٤٠٥ط

هـ ، �شر مؤسسة قرطبة ٢/١٣٨٨عون املعبود بشرح سنن أبي داود ، حملمد مشس احلق العظيم آبادي ، ط -٢٢٦ ١٢ 

 .بالقاهرة ، والدار السلفية باملدينة املنورة 
 .، �شر دار إحياء الرتاث العربي ، بريوت ) هـ ١٧٥(العني ، للخليل بن أمحد الفراهيدي، ت   -٢٢٧

 ١٥ غ

، عـين  )هــ  ٨٣٣( غاية النهاية يف طبقـات القـراء، لشـمس الـدين أبـي اخلـري حممـد بـن حممـد ابـن اجلـزري ت             -٢٢٨
 . هـ  دار الكتب العلمية بريوت٢/١٤٠٠بنشره  ج بروجسرتاسر ، ط
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، ١/١٤٠٨مشران  سـركال العجلـي،ط  / غرائب التفسري وعجائب التأويل ،حلمزة بن حممود الكرما�ي ، ت د -٢٢٩
 .ة ، جدة، مؤسسة علوم القرآن دمشق  دار القبل
ــي ، ت د       -٢٣٠ ــحاق احلربـ ــن إسـ ــراهيم بـ ــحاق إبـ ــي إسـ ــديث ألبـ ــب احلـ ــد،    / غريـ ــراهيم العايـ ــن إبـ ــليمان بـ سـ ٣ 

 . هـ،  طبع معهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي جبامعة أم القرى مبكة املكرمة  ١/١٤٠٥ط
عبـد الكـريم العزبـاوي ، مـن     / ، ت )هــ  ٣٨٨(خلطـابي  ت  غريب احلديث ألبـي سـليمان حمـد بـن حممـد ا      -٢٣١

 ٦ . ١٤٠٢منشورات مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث جبامعة أم القرى ، 

حممــد عبــد املعــني خــان ، / ، ت )هـــ ٢٢٤(غريــب احلــديث  ألبــي عبيــد القاســم بــن ســالم  اهلــروي ، ت  -٢٣٢
 .الكتاب العربي ، بريوت  هـ، �شر دار ١/١٣٩٦ط

 ٩ ، دار الكتب العلمية ١/١٤٠٥جي، طعبد املعطي أمني قلع/ غريب احلديث البن اجلوزي ،  ت د -٢٣٣

حممـد أديـب عبـد الواحـد طبعـة دار      / ت) هــ ٣٣٠ت(غريب القرآن  ألبي بكر حممد بن عزيز السجسـتا�ي   -٢٣٤
 .هـ ١٤١٦ابن قتيبة ، سنة 

 ١٢ ف

ترقيم حممـد  ) هـ ٨٥٢(بن حجر العسقال�ي ت  فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، للحافظ أمحد بن علي -٢٣٥
 .فؤاد عبد الباقي ، �شر دار الفكر 

، دار ١/١٤١٢، ط)هــ  ١٢٥٠(فتح القـدير اجلـامع بـني فـين الروايـة والدرايـة ، للشـوكا�ي حممـد بـن علـي ت            -٢٣٦ ١٥ 

 .اخلري ، بريوت 
 .النشر الدويل ، الرياض  هـ ، دار١/١٤١٣فصول يف أصول التفسري ، ملساعد بن سليمان الطيار ، ط -٢٣٧
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هــ ، دار  ١/١٤١١وهيب سـليمان غـاوجي ، ط  / ت) هـ٢٢٤ت(فضائل القرآن  ألبي عبيد القاسم بن سالم  -٢٣٨
 .الكتب العلمية 

مسفر سـعيد دمـاس   / ت د ) هـ٢٩٥ت (فضائل القرآن  ألبي عبد ا حممد بن أيوب بن حييى بن الضريس  -٢٣٩ ٣ 

 .التوزيع ، دار حافظ للنشر و١/١٤٠٨، ط
الشـيخ  / ، عنايـة وتعليـق   ) ٤٣٨ت(الفهرست ألبي الفرج حممد بن إسحاق البغدادي ، الشـهري بـابن النـديم     -٢٤٠

 ٦ .هـ ، طبع دار املعرفة ، بريوت ١/١٤١٥إبراهيم رمضان ، ط

 علي حممد معوض، وعادل أمحد عبد املوجود ،/، ت )هـ٧٦٤ت(فوات الوفيات لصالح الدين حممد الكتيب  -٢٤١
 .م ، دار الكتب العلمية ، بريوت ٢٠٠٠/ ١ط

 ٩ ق

مكتـب حتقيـق الـرتاث يف مؤسسـة الرسـالة،      /ت) هـ٨١٧ت(القاموس احمليط  حملمد بن يعقوب الفريوز آبادي  -٢٤٢
 .هـ ، مؤسسة الرسالة، بريوت ٢/١٤٠٧ط

ريــد املزيــدي ، أمحــد ف/ ، ت )هـــ ٣٣٨(القطــع واإلئتنــاف أو الوقــف واالبتــداء ، ألبــي جعفــر النحــاس ت    -٢٤٣ ١٢ 

 . هـ، دار الكتب العلمية ١/١٤٢٣ط
حممـد حسـن إمساعيـل    / ت) هــ ٤٨٩ت(قواطع األدلة يف األصول  ألبي املظفـر منصـور بـن حممـد السـمعا�ي       -٢٤٤

 ١٥ .هـ ١٤١٨الشافعي ، دار الكتب العلمية ، بريوت ،  

دار : ب العلميـة، بـريوت ، وتوزيـع    القواعد األساسية للغـة العربيـة  للسـيد أمحـد اهلـامشي ، طبـع دار الكتـ        -٢٤٥
 .هـ ١٣٥٤الباز مبكة املكرمة ، سنة 

 ١٨ .هـ ، دار القاسم  بالرياض ١٤١٧/ ١قواعد الرتجيح عند املفسرين حلسني بن علي احلربي ، ط -٢٤٦
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، دار ابن عفـان ، اخلـرب   ١/١٤١٧خالد بن عثمان السبت ، ط/ ، للدكتور )مجعاً ودراسة (قواعد التفسري  -٢٤٧
 .لسعودية ، ا

 ٣ هـ  ، دار الصدف ، بلشرز ، كراتشي ١٤٠٧/  ١قواعد الفقه حملمد عميم اإلحسان اددي ، ط -٢٤٨

 ك
 . الكاف الشاف  يف ختريج  أحاديث الكشاف ، للحافظ ابن حجر العسقال�ي  -٢٤٩
، )٧٤٨(هيب ، ت الكاشف  يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة ، للحافظ حممد بن أمحد بن عثمان الذ -٢٥٠ ٦ 

 .، �شر دار الكتب العلمية ١/١٤٠٣ط 
سهيل زكَّار وحييي غـزاوي،  /،  ت د)هـ ٣٦٥( الكامل يف ضعفاء الرجال  لعبد ا بن عدي اجلرجا�ي ت  -٢٥١
 ٩ . ، دار الفكر ٣/١٤٠٩ط

بـــراهيم ، حممـــد أبـــو الفضـــل إ/ الكامـــل يف اللغـــة واألدب ، ألبـــي العبـــاس حممـــد بـــن يزيـــد ملـــربد ، تعليـــق   -٢٥٢
 .هـ ، املكتبة العصرية ، صيدا   ١/١٤١٨ط

حممـد �اصـر الـدين األلبـا�ي،     / ت) هـ٢٨٧ت(كتاب السنة  للحافظ أبي بكر عمرو بن أبي عاصم الشيبا�ي  -٢٥٣ ١٢ 

 .هـ ، املكتب اإلسالمي ، بريوت ٣/١٤١٣ط
ــام أبــي بكــر اخلــالل     -٢٥٤ ــي ، ط / ، ت د)هـــ٣١١ت(كتــاب الســنة  لإلم ــة  ١/١٤١٠عطيــة الزهرا� هـــ ، دار الراي

 ١٥ .بالرياض 

 .هـ ، دار الكتب العلمية ١/١٤٢٠إميل بديع يعقوب ، ط/ كتاب سيبويه عمرو بن عثمان بن قنرب ، ت د  -٢٥٥
/ ، ت )٣٥٤(كتـاب اــروحني مـن احملــدثني والضــعفاء واملرتوكـني ، للحــافظ حممــد بـن حبــان البســيت ، ت      -٢٥٦

 ١٨ .ار املعرفة ، بريوتهـ ، د ١٤١٢حممود إبراهيم زايد ، ط 
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، )هــ  ٥٣٨(الكشاف عن حقائق التأويل وعيون األقاويل  ، للزخمشري جارا حممود بن عمـر بـن حممـد ت     -٢٥٧
 . طبع دار املعرفة ، بريوت 

، )هــ  ٥٣٨(الكشاف عن حقائق التأويل وعيون األقاويل ، للزخمشري جارا حممود بن عمـر بـن حممـد ت      -٢٥٨ ٣ 

وبـدأت اإلحالـة عليهـا مـن أول سـورة      .  املهدي ، طبع و�شر دار إحياء الرتاث العربي  ، بريوت عبد الرزاق / ت 
 .األ�بياء
أبـي  / ، ت ) هــ  ٤٢٧(الكشف والبيان ألبي إسـحاق أمحـد بـن حممـد بـن إبـراهيم الـثعليب النيسـابوري  ت          -٢٥٩ ٦ 

 . وت هـ ، دار إحياء الرتاث ، بري١٤٢٢/ ١حممد بن عاشور و�ظري الساعدي ، ط
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  ملصطفى بـن عبـدا القسـطنطيين الرومـي ، املعـروف حبـاجي         -٢٦٠

 ٩ . هـ ، دار الفكر ، بريوت ١٤١٠/، ط)هـ١٠٦٧ت(خليفة 

/ ، ت د )هــ  ٤٣٧( الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ملكي بن أبـي طالـب القيسـي ت     -٢٦١
 .هـ ١٣٩٤، طبع جممع اللغة العربية بدمشق  حميي الدين  رمضان

عـد�ان  / ، ألبـي البقـاء أيـوب بـن موسـى الكفـوي ، ت       ) معجـم يف املصـطلحات والفـروق اللغويـة     (الكليات  -٢٦٢ ١٢ 

 .، مؤسسة الرسالة ، بريوت ١/١٤١٢درويش وحممد املصري ، ط
 ل

م ، دار إحيـاء   ٢/١٩٧٩، ط)هــ  ٩١١ت (لباب النقول يف أسباب النزول  ، للحافظ جالل الـدين السـيوطي    -٢٦٣ ١٥ 

 .العلوم ، بريوت 
 .هـ ، دار القلم بدمشق ١/١٤٢٠اللباب يف أصول الفقه  لصفوان  بن  عد�ان  داوودي ، ط-٢٦٤
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ــن األثــري          -٢٦٥ ــدين اب ــن عبــد الكــريم اجلــزري عــز ال اللبــاب يف هتــذيب األ�ســاب ألبــي احلســن علــي بــن حممــد ب
 .هـ ١٤٠٠/، سنة  ، طبع دار صادر ببريوت)هـ٦٣٠(

، حتقيـق خنبـة مـن العـاملني يف دار املعـارف ،      )هــ ٧١١(لسان العرب حملمد بن مكرم بـن منظـور األفريقـي ت     -٢٦٦ ٣ 

 .�شر دار املعارف ، القاهرة 
هــ  طبعـة مؤسسـة    ١٤٠٦/ ٣دائرة املعارف النظامية باهلند ، ط/ لسان امليزان  البن حجر العسقال�ي ، ت -٢٦٧

 ٦ .عات ببريوت األعلمي للمطبو

بــدر بــن عبــدا البــدر ،    / ت) هـــ٦٢٠ت(ملعــة االعتقــاد  ألبــي حممــد عبــد ا ابــن قدامــة املقدســي         -٢٦٨
 . هـ، الدار السلفية بالكويت ١/١٤٠٦ط

هـــ،  طبعــة دار الكتــب العلميــة  ١٤٠٥/ ١ط) هـــ٤٧٦ت(اللمــع يف أصــول الفقــه  ألبــي إســحاق الشــريازي    -٢٦٩ ٩ 

 .بريوت 
 م

 ١٢ .هـ  ، مكتبة املعارف بالرياض ١٤٠١/ ٨علوم القرآن للشيخ  مناع  خليل القطان ، طمباحث يف  -٢٧٠

، ٢/١٤٠١حممــد فــؤاد ســزكني ، ط/ ، ت )هـــ ٢١٠(جمــاز القــرآن ألبــي عبيــدة معمــر بــن املثنــى التيمــي ت  -٢٧١
 .مؤسسة الرسالة ، بريوت 

، ١٤٠٦، طبـع دار املعـارف   )هــ  ٨٠٧( ي ت جممع الزوائدومنبع الفوائد ،  للحافظ علي بن أبي بكر اهليثمـ  -٢٧٢ ١٥ 

 .بريوت 
عبـد الـرمحن بـن حممـد بـن قاسـم النجـدي وابنـه         : جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم  ابن تيمية ،  مجع وترتيب  -٢٧٣

 ١٨ . حممد  ، �شرمكتبة التقوى بالرياض 
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، ٢/١٣٩٨بد البـاقي ، ط حممد فؤاد ع/ ، تعليق )هـ ١٣٣٢(حماسن التأويل حملمد مجال الدين القامسي  ت  -٢٧٤
 دار الفكر، بريوت

عبـدالفتاح إمساعيـل   / علـي النجـدي �اصـف ، ود   / ت ) هــ ٣٩٢ت(احملتسب ألبي الفـتح عثمـان بـن جـين      -٢٧٥ ٣ 

 .هـ ، طبع دار سزكني للطباعة والنشر ١٤٠٦/ ٢شليب ط
، ت ) هــ ٥٤٦(املـالكي ت   احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب  العزيز ، عبد احلق بن غالب بن عطية احملاربي  -٢٧٦

 ٦ .هـ ١٤١٣الس العلمي بفاس ، ط / 

حسني علي البدري / ت) هـ٥٤٣ت(احملصول يف أصول الفقه للقاضي أبي بكر حممد بن عبد ا ابن العربي  -٢٧٧
 .هـ  طبعة دار البيارق ، عمان ، األردن ١/١٤٢٠وسعيد فودة ، ط

/ ١طـه جـابر فيـاض العلـوا�ي ، ط    / ت) هــ ٦٠٤ت(مـد بـن عمـر    احملصول يف علم األصول  للفخر الـرازي حم  -٢٧٨ ٩ 

 .هـ ، طبع جامعة اإلمام حممد ابن سعود اإلسالمية بالرياض   ١٤٠٠

عبـد احلميـد هنـداوي،    / ت) هــ ٤٥٨ت(احملكم واحمليط األعظم ألبي احلسـن علـي بـن إمساعيـل بـن سـيده        -٢٧٩
 ١٢ .هـ ، طبع دار الكتب العلمية ، ببريوت ١/١٤٢١ط

مصـطفى حجـازي ،   / ت ) هــ ٤٥٨ت(احملكم واحمليط األعظم ألبـي احلسـن علـي بـن إمساعيـل بـن سـيده          -٢٨٠
 .هـ ، معهد املخطوطات العربية ، القاهرة ١/١٤١٨ط

، ١٤١٥حممـود خـاطر ، ط   / ، ت )هــ  ٧٢١(خمتار الصحاح ، حملمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ت  -٢٨١ ١٥ 

 .�شر مكتبة لبنان ، بريوت 
ج برجسرتاسر، طبـع عـامل    / ت ) هـ٣٧٠ت(خمتصر يف شواذ القرآن ألبي عبدا احلسني بن أحد بن خالويه  -٢٨٢

 ١٨ .الكتب ، بريوت 
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، )هـ٧٥١ت  ( مدارج  السالكني  لإلمام أبي عبد ا حممد بن أبي بكر الزرعي ، املشهور بابن قيم اجلوزية  -٢٨٣
 .ب العربي ، بريوت هـ ، دار الكتا٢/١٣٩٣حممد حامد الفقي ، ط/ت

 ٣ .م ، طبعة دار املعارف ، القاهرة  ٢/١٩٦٨شوقي ضيف ، ط/ املدارس النحوية   للدكتور -٢٨٤

، �شـر دار الكتـاب   ١٤٠٨/ ، ط)هــ  ٧٠١(مدارك التنزيل وحقائق التأويل ، لعبـد ا بـن أمحـد النسـفي ت      -٢٨٥
 .العربي ، بريوت  

ظر البـن قدامـة للشـيخ حممـد األمـني بـن حممـد املختـار الشـنقيطي ،          مذكرة يف أصول الفقه على روضـة النـا   -٢٨٦ ٦ 

 .هـ ١٣٩١: الشيخ عطية حممد سامل ، املكتبة السلفية باملدينة ، سنة : تقديم

، دار الكتـاب  ٢/١٤١٣، ط)هــ  ٧٦٨(مرآة اجلنان وعربة اليقظان ، لعبد ا بـن أسـعد اليـافعي املكـي، ت      -٢٨٧
 ٩ .اإلسالمي عن الطبعة اهلندية

مصطفى / ، ت )هـ  ٤٠٥( املستدرك على الصحيحني ، لإلمام احلافظ أبي عبد ا احلاكم النيسابوري ت  -٢٨٨
 . هـ ، دار الكتب العلمية ١/١٤١١عبد القادر عطا ، ط

حممـد بـن عبـد السـالم بـن      / ت) هــ ٥٠٥ت(املستصفى من علم األصول ألبي حامد حممد بن حممـد الغـزايل    -٢٨٩ ١٢ 

 .هـ، دار الكتب العلمية ، بريوت ١/١١٤١٣عبد الشايف ، ط
) هــ ٧٤٨ت(املستفاد من ذيل تاريخ بغداد ألمحد بن أيبـك بـن عبـد ا احلسـيين املعـروف بـابن الـدمياطي          -٢٩٠

 ١٥ .هـ، دار الكتب العلمية ، بريوت ١٤١٧/ ١مصطفى عبد القادر عطا، ط/ مطبوع ضمن تاريخ بغداد،  ت

 .مد بن حنبل الشيبا�ي ، �شر مؤسسة قرطبة ، القاهرة املسند لإلمام أمحد بن حم -٢٩١
ــن حنبــل الشــيبا�ي ،  ت      - ٢٩٢ ــن حممــد ب ــام أمحــد ب هـــ ، دار ٣/١٣٦٨أمحــد حممــد شــاكر ، ط / املســند لإلم

 ١٨ .املعارف مبصر
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عبـد الغفـور بـن عبـد احلـق      / ، ت )هــ  ٢٣٨(املسند إلسحاق بن إبراهيم بن خملـد بـن راهويـة احلنظلـي ت      -٢٩٣
 . ، مكتبة اإلميان ، املدينة النبوية ١/١٤١٢، ط البلوشي
 ٣ ١/١٤٠٤حسـني سـليم أسـد ، ط   / ، ت ) هــ ٣٠٧(املسند ألبي يعلى أمحد بن علي بن املثنى املوصلي ت  -٢٩٤

    .، دار املأمون ، دمشق 
 .، طبع دار املعرفة ) ٢٠٤(املسند ألبي داود سليمان بن داود البصري الطيالسي ت  -٢٩٥
،  ت د ) هـ ٢٩٢( البزار املعروف بالبحر الزخار ، ألبي بكر أمحد بن عمرو العتكي البصري ، ت  مسند  -٢٩٦ ٦ 

هـــ  ، مؤسســة علــوم القــرآن ، بــريوت  ، مكتبــة العلــوم واحلكــم ، املدينــة ١/١٤٠٩حمفــوظ الــرمحن زيــن ا  ،  ط/ 
 .املنورة 
 ٩ ، �شر مؤسسة الرسالة ، بريوت  فيمحدي بن عبد ايد السل/ مسند الشهاب  القضاعي ، ت  -٢٩٧

شهاب الدين أبو العباس أمحد : املسودة يف أصول الفقه لشيخ اإلسالم ابن تيمية وأبيه وجده، مجعها وبيضها  -٢٩٨
 .حممد حمي الدين عبداحلميد، دار الكتاب العربي ببريوت / ت) هـ٧٤٥ت(بن حممد احلرا�ي احلنبلي 

حــامت الضــامن ، / ت د ) هـــ ٤٣٧(مكــي بــن أبــي طالــب القيســي ت   مشــكل إعــراب القــرآن ألبــي حممــد    -٢٩٩ ١٢ 

 . ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ٢/١٤٠٥ط
 .، طبع املكتبة العلمية ، بريوت )هـ٧٧٠ت(املصباح املنري ألمحد بن حممد املقري الفيومي  -٣٠٠
صـاحل الضـامن ،   / داملصفى بأكف أهل الرسوخ من علـم الناسـخ واملنسـوخ   ألبـي الفـرج ابـن اجلـوزي ، ت         -٣٠١ ١٥ 

 . هـ  ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ١/١٤١٥ط
ــن مهــام الصــنعا�ي ،  ت       -٣٠٢ ــرزاق ب ــد ال ــي ، ط   / املصــنف لعب ــرمحن األعظم ــب ال ــب ٣/١٤٠٣حبي ، املكت

 ١٨ .اإلسالمي
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، ت )هـ ٢٣٥(د بن أبي شيبة الكويف العبسي ت املصنف يف األحاديث واآلثار ،  للحافظ عبد ا بن حمم -٣٠٣
 .، دار الفكر ، بريوت ١/١٤٠٩يد اللحام  ، طسع/ 

، دار املعرفـة ،  ١٤١٤،  حبيـب الـرمحن األعظمـي   / املطالب العالية بزوائد املسا�يد الثما�ية البن حجـر، ت  -٣٠٤ ٣ 

 .بريوت 
، مجـع تلميـذه عبـد ا    )هــ  ١٣٩٣(معارج الصعود إىل تفسري سورة هود  للشيخ حممد األمني الشنقيطي ت  -٣٠٥

 ٦ .، دار اتمع للنشر والتوزيع ١/١٤٠٨قادري ، ط بن أمحد

 . هـ، دار ابن القيم ، الدمام ١٤١٠/ ١عمر بن حممود أبو عمر ، ط/معارج القبول بشرح سلم الوصول  ت  -٣٠٦
/  ٤ثـروت عكاشـة ، ط  / ــ ت د ) هــ ٢٧٦ت(املعارف  ألبي حممد عبد ا بن مسلم املعـروف بـابن قتيبـة     -٣٠٧

 ٩ . قاهرة دار املعارف ، ال

، دار الفكـر ،  ١/١٤٢٢، ط) هــ  ٥١٠(معامل التنزيل  يف التفسري والتأويل ، للحسـني بـن مسـعود البغـوي  ت      -٣٠٨
 .بريوت 
عبـد األمـري حممـد    / ، ت د)هــ  ٢٠٠بعـد  ( معا�ي القرآن لألخفش سعيد بن مسـعدة البلخـي ااشـعي ت     -٣٠٩ ١٢ 

 .، عامل الكتب ، بريوت ١/١٤٠٥أمني ، ط
 .، �شر عامل الكتب ، بريوت ٣/١٤٠٣، ط)هـ٢٠٧(ي القرآن  ليحيى بن زياد الفراء ت معا� -٣١٠
حممــد بـــن علــي الصـــابو�ي ،   / ، ت )هــــ ٣٣٨(معــا�ي القــرآن ألبـــي جعفــر أمحـــد بــن حممـــد النحــاس ت       -٣١١ ١٥ 

 . ، �شر جامعة أم القرى ١/١٤١٠ط
عبـد اجلليـل عبـده    / ، ت د)هــ  ٣١١(ت معا�ي القرآن وإعرابـه  ألبـي إسـحاق إبـراهيم بـن السـري الزجـاج         -٣١٢

 ١٨ . هـ ، طبع و�شر دار احلديث ، القاهرة ١/١٤١٤شليب، ط
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ــاقوت بــــن عبــــد ا الرومــــي احلمــــوي ت    -٣١٣ ــاء ، ليــ ــم األدبــ ـــ ٦٢٦(معجــ ، دار الكتــــب ١/١٤١١، ط) هــ
 .العلمية، بريوت  

ــد الطربا�ـــي  ت     -٣١٤ ــن أمحـ ــليمان بـ ــم سـ ــم األوســـط ألبـــي القاسـ ـــ ٣٦٠(املعجـ ــان، / د ، ت)هـ ــود الطحـ حممـ ٣ 

 .، مكتبة املعارف ١/١٤٠٦ط
ــوي  ت       -٣١٥ ــاقوت احلم ــد ا ي ــي عب ــدان  ألب ـــ ٦٢٦( معجــم البل ــدي ،    / ، ت )ه ــز اجلن ــد العزي ــن عب ــد ب فري
 ٦ .هـ ، دار الكتب العلمية  ، بريوت ١/١٤١٠ط

 .وت ، �شر دار الفكر ، بري) هـ ٦٢٦( معجم البلدان  ألبي عبد ا ياقوت احلموي ت  -٣١٦
هـــ ، دار ٢/١٤٠٢كر�كــو ، ط. ف / ، ت د ) هـــ ٣٨٤( معجــم الشــعراء حملمــد بــن عمــران املرزبــا�ي ت   -٣١٧

 ٩ .الكتب العلمية 

محدي بن عبد ايد السلفي / ،  ت )هـ ٣٦٠(املعجم الكبري ألبي القاسم سليمان بن أمحد الطربا�ي ، ت  -٣١٨
  .، مطبعة الزهراء ، املوصل ، العراق ٢/١٤٠٦، ط
ــذهيب   -٣١٩ ــدثني  للـ ــم احملـ ـــ٧٧٤ت(معجـ ــة ، ط /، ت د) هـ ــداحلبيب اهليلـ ــديق  ١٤٠٨/ ١حممـ ــة الصـ ـــ، مكتبـ هـ ١٢ 

 . الطائف 

 . معجم املؤلفني  عمر رضا كحالة ، �شر مكتبة املثنى ودار إحياء الرتاث العربي  -٣٢٠
، �شــر ١/١٤٠٥، طعبــد العلــيم البســتوي / ، ت)هـــ٢٦١(معرفــة الثقــات ألمحــد بــن عبــد ا العجلــي ت   -٣٢١ ١٥ 

 .مكتبة الدار ، املدينة املنورة 
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، ت د )هــ ٧٤٨(معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار للحافظ حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب ت  -٣٢٢
هــ ، �شـر دار عـامل الكتـب ، بالتعـاون مـع مركـز البحـوث اإلسـالمية التـابع لوقـف            ١/١٤٢٤طيار آلتـى قـوالج ، ط  / 

 ٣ . ي الديا�ة الرتك

، مكتبـة الـدار ،   ١/١٤١٠أكـرم ضـياء العمـري ، ط   / املعرفة والتاريخ ،  ليعقوب بن سفيان البسـوي ، ت د  -٣٢٣
 .املدينة املنورة 

، ١/١٤٠٤مهـام عبـد الـرحيم ، ط   / املعني يف طبقات احملدثني ، لشمس الدين حممد بن أمحـد الـذهيب ، ت    -٣٢٤ ٦ 

 .�شر دار الفرقان ، عمان ، األردن 
مـازن  / ت د) هــ ٧٦١ت(غين اللبيب عن كتـب األعاريـب  ألبـي حممـد مجـال الـدين ابـن هشـام األ�صـاري          م -٣٢٥

 ٩ . م ، دار الفكر ، دمشق ٦/١٩٨٥املبارك، وحممد علي محد ا ، ط

حممـد  / ، ت )هـ ٥٠٢(املفردات يف غريب القرآن ، ألبي القاسم احلسني بن حممد الراغب األصفها�ي ، ت   -٣٢٦
 . ، �شر دار املعرفة ، بريوت  سيد كيال�ي

حممد عوض مرعب ، وفاطمة حممد أصالن / مقاييس اللغة ألبي احلسني أمحد بن فارس بن زكريا ، عناية د -٣٢٧ ١٢ 

 .هـ ، دار إحياء الرتاث العربي ببريوت  ١٤٢٢/ ١، ط

حسن فرحـات ،   أمحد/ ، ت د ) هـ ٥٠٢(مقدمة جامع التفاسري للحسني بن حممد الراغب األصفها�ي ت  -٣٢٨
 ١٥ هـ ، دار الدعوة ، الكويت  ١٤٠٥، ١ط

حممــد بــن صــاحل العثــيمني  ، / مقدمــة يف أصــول التفســري  لشــيخ اإلســالم ابــن تيميــة احلرا�ــي، شــرح  الشــيخ  -٣٢٩
 . هـ، دار الوطن، الرياض ١/١٤١٥ط
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/ ت د) هــ ٨٠٣ت(بلـي  املقصد األرشد يف ذكر أصحاب اإلمام أمحد  لربهـان الـدين إبـراهيم ابـن مفلـح احلن      -٣٣٠
 . هـ ، مكتبة الرشد بالرياض ١/١٤١٠عبد الرمحن بن سليمان العثيمني ، ط

شـريف أبـو العـال ،    / املقصد لتلخيص ما يف املرشد يف الوقف واالبتداء ، لزكريا بن حممد األ�صاري، تعليق  -٣٣١ ٣ 

 .، �شر دار الكتب العلمية ، بريوت ١/١٤٢٢ط
سعاد سليمان / ت د) هـ ٣٢٧(، ألبي بكر  حممد بن جعفر يف مكارم األخالق ت مكارم األخالق ومعاليها -٣٣٢

 ٦ . ، مطبعة املد�ي ١/١٤١١اخلندقاوي، ط

حميـي الـدين عبـد الـرمحن رمضـان      / ، ت د)هــ ٤٤٤(املكتفى يف الوقف واالبتدا  لعثمـان بـن سـعيد الـدا�ي      -٣٣٣
 . هـ ، دار عمار ، عمان ، األردن ١/١٤٢٢ط

ى يف بيان الوقف واالبتدا ، ألمحد بن حممد بن عبـد الكـريم األمشـو�ي ، مـن علمـاء القـرن احلـادي        منار اهلد -٣٣٤ ٩ 

 .، دار الكتب العلمية ، بريوت ١/١٤٢٢شريف أبو العال  العدوي ، ط/ العشر ، تعليق 
راز ، دار عبــد ا د: املوافقــات يف أصــول الفقــه إلبــراهيم بــن موســى اللخمــي ، الشــهري بالشــاطيب ، حتقيــق -٣٣٥

 ١٢ .املعرفة ببريوت 

علي حممد / ، ت )هـ ٧٤٨( ميزان االعتدال يف �قد الرجال ، للحافظ حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب ت  -٣٣٦
 . البجاوي، دار الفكر للطباعة والنشر ، بريوت 

 ١٥ ن

ت ( بـن سـالم اهلـروي    الناسخ واملنسوخ يف القرآن العزيز وما فيه  من الفرائض والسنن ، ألبي عبيد القاسـم   -٣٣٧
 .هـ ، مكتبة الرشد ، الرياض ١/١٤١١حممد بن صاحل املديفر ، ط/ ، ت ) هـ٢٢٤
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، تصـحيح العالمـة   )هــ  ٣٣٨(الناسخ واملنسوخ  يف القرآن الكريم ، ألبي جعفـر أمحـد بـن حممـد النحـاس ت       -٣٣٨
 .، مؤسسة الكتب الثقافية١/١٤٠٩أمحد بن األمني الشنقيطي، ط

هــ ،  ١٤٠٦/ ١عبد الغفار سليمان البنـداري ، ط / ، ت د)ت (املنسوخ  حملمد بن حزم الظاهري الناسخ و -٣٣٩ ٣ 

 .دار الكتب العلمية ، بريوت 
،  ١/١٤٠٤حامت صاحل الضامن ، ط/ ، ت د ) هـ ١١٧ت (الناسخ واملنسوخ  لقتادة بن دعامة السدوسي  -٣٤٠

 ٦ .�شر مؤسسة الرسالة 

 . ي املالكي ، الطبعة املغربية الناسخ واملنسوخ البن العرب -٣٤١
سـامي عطـا حسـن ،    / ، ت ) هــ  ١٠٣٣ت ( الناسخ واملنسوخ  ملرعـي بـن يوسـف بـن أبـي بكـر الكرمـي         -٣٤٢
 ٩ .هـ ، �شر دار القرآن الكريم ، الكويت ١/١٤٠٠ط

كنعـان   زهري الشـاويش وحممـد  / ، ت ) هـ ٤١٠ت ( الناسخ واملنسوخ  هلبة ا بن سالم بن �صر املقري    -٣٤٣
 . هـ ، �شر املكتب اإلسالمي ١/١٤٠٤، ط
حــامت صــاحل الضــامن ،  / ، ت د ) هـــ ٧٣٨ت ( الناســخ واملنســوخ هلبــة ا بــن عبــد الــرحيم بــن إبــراهيم    -٣٤٤ ١٢ 

 . ، �شر مؤسسة الرسالة ، بريوت  ٣/١٤٠٥ط
، طبعـة  )هــ ٨٧٤ت(ي بردى النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة  ألبي احملاسن مجال الدين يوسف بن تغر  -٣٤٥

 ١٥ .وزارة الثقافة واإلرشاد القومي ، مصر

إبـراهيم  / ، ت )هــ  ٥٧٧( �زهة األلباء يف طبقات األدباء ، ألبي الربكات عبد الرمحن بن حممد ابن األ�باري  -٣٤٦
 .، �شر مكتبة املنار األردن  ١٤٠٠/ ٣السامرائي ، ط 
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عبـد العزيـز بـن    / ، ت)هــ ٨٥٢ت(بـن علـي ابـن حجـر العسـقال�ي       �زهة األلباب يف األلقاب  للحـافظ أمحـد    -٣٤٧
 . هـ ،  مكتبة الرشد ، الرياض ١/١٤٠٩حممد بن صاحل السديري ، ط

�زهة اخلاطر العاطر شرح كتاب روضة النـاظر البـن قدامـة املقدسـي  للشـيخ عبـد القـادر بـن أمحـد بـدران            -٣٤٨ ٣ 

 .الرومي ، طبع دار الفكر العربي 
هـ ، دار الوفـاء  ٣/١٤٠٨مصطفى زيد ، ط/ لقرآن الكريم دراسة تشريعية تارخيية �قدية للدكتور النسخ يف ا -٣٤٩

 ٦ . للطباعة ، املنصورة 

علي حممد الضباع ، / ، مراجعة )هـ ٨٣٣(النشر يف القراءات العشر للحافظ حممد بن حممد ابن اجلزري ت  -٣٥٠
 . �شر دار الكتب العلمية 

إحسان عبـاس ، طبعـة دارصـادر ،    / ت د) هـ١٠٤١ت(اس أمحد بن حممد لتلمسا�ي �فح الطيب ألبي العب -٣٥١ ٩ 

 . هـ ١٣٨٨ببريوت ، سنة 
السـيد بـن عبـد املقصـود ، طبـع      / ، ت )هــ  ٤٥٠(النكت والعيون لعلي بن حممد بن حبيب املاوردي ، ت  -٣٥٢

 ١٢ .دار الكتب العلمية 

طـاهر الـزاوي وحممـود    / املبـارك بـن حممـد اجلـزري ، ت     النهاية يف غريب احلديث واألثـر ، ألبـي  السـعادات    -٣٥٣
 .الطناحي ، �شر دار الباز للنشر والتوزيع  

ـ طبع دار الفكر ، بربوت ، سنة ) هـ١٠٠٤ت(هناية احملتاج إىل شرح املنهاج  حملمد بن أمحد بن محزة الرملي  -٣٥٤ ١٥ 

 .هـ ١٤٠٤
، دار الكتـب العلميـة،   ١/١٤٠٥ط) هــ ٥٩٧ت(اجلـوزي   �واسخ القرآن  ألبي الفرج  عبد الرمحن بن علي ابن -٣٥٥

 ١٨ .بريوت 
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 هـــ
حمـب الـدين   / هدي الساري مقدمة فتح الباري بشرح صحيح البخـاري البـن حجـر العسـقال�ي ، تصـحيح       -٣٥٦

 ٣ .اخلطيب ، طبع دار الفكر ، بريوت 

ل باشا البغدادي  ، مطبـوع  مـع    إلمساعي)  أمساء املؤلفني وآثار املصنفني من كشف الظنون ( هدية العارفني  -٣٥٧
 .كشف الظنون 

عبــد احلميــد هنــداوي ، طبعــة / مهــع اهلوامــع يف شــرح مجــع اجلوامــع للحــافظ جــالل الــدين الســيوطي ،  ت  -٣٥٨ ٦ 

 .املكتبة التوفيقية ، مصر 
 و

ي أمحــد ألر�ــاؤوط ، وتركــ/ ت) هـــ٧٦٤ت(الــوايف بالوفيــات  لصــالح الــدين خليــل الــدين بــن أيبــك الصــفدي   -٣٥٩ ٩ 

 .هـ ، دار إحياء الرتاث ببريوت ١٤٢٠/ مصطفى، ط 
/ ، ت ) ٤٧٨ت ( الوجوه والنظائر أللفاظ كتـاب ا العزيـز ، ألبـي عبـد ا  احلسـني بـن حممـد الـدامغا�ي          -٣٦٠

 ١٢ .هـ ١٤١٦حممد حسن أبو العزم  الزفييت ، �شر وزارة األوقاف املصرية ، 

/ ، ت ) هــ ٤٦٨(بي احلسـن علـي بـن أمحـد الواحـدي النيسـابوري ، ت       الوسيط يف تفسري القرآن ايد ، أل -٣٦١
 .، دار الكتب العلمية ١٤١٥/ ١علي معوض وآخرين ، ط

/ ، ت ) ٥٥٥(وضح الربهان يف مشكالت القرآن ، حملمود بن أبي احلسن النيسابوري الغز�وي ت يف حـدود   -٣٦٢ ١٥ 

 .هـ ، دار القلم ، دمشق ١/١٤١٠صفوان عد�ان داوودي ، ط
إحسان عباس ، �شر / ،ت )هـ ٦٨١(وفيات األعيان وأ�باء أبناء الزمان ،  ألمحد بن حممد ابن خلكان ت  -٣٦٣

 ١٨ ) . م١٩٦٨(دار الثقافة ،بريوت 
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عـادل �ـويهض،   / ، ت) هــ ٨١٠ت(الوفيات  ألبي العباس أمحد بن حسني ابـن اخلطيـب القسـنطيين اجلزائـري      -٣٦٤
 .، بريوت  م  طبعة دار اإلقامة اجلديدة٢/١٩٧٨ط

 ٣ ي

/ حملمد بن عبد الواحد الزاهد غالم  ثعلب، ت  د) هـ ٣٢٧( ياقوتة الصراط  يف تفسري غريب القرآن ، ت  -٣٦٥
 . ، مكتبة العلوم واحلكم ، املدينة ١/١٤٢٣حممد يعقوب تركستا�ي ، ط

 ٦ 

 
 
 ٩ 

 
 
 ١٢ 

 
 
 ١٥ 



 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 املوضوعاتفهرس 
 الصفحة املوضوع 

 ٣ المقدمة 
 ٧ أسباب اختيار البحث    
 ٩ حدود البحث    
 ١٠ خطة البحث   
 ١٤ منهج البحث   
 ١٩ بعض الرموز واملختصرات يف البحث   
 ٢١ دراسات سابقة     
 ٢٢ شكر وتقدير وعرفان    

 ٢٥ أبو جعفر النحاس ومنهجه في االختيار والترجيح:القسم األول 
 ٢٦ أبو جعفر النحاس وحياته ، ترمجة موجزة له : الباب األول 

 ٢٧ امسه و�سبه وكنيته 
 ٣٠ مولده و�شأته 

 ٣٠ رحالته وطلبه للعلم
 ٣٢ مكا�ته العلمية وأقوال العلماء فيه 

 ٣٥ أشهر شيوخه 
 ٤٦ أشهر تالميذه 

 ٥٠ منهجه العقدي 
 ٦٠ أثاره ومؤلفاته 

 ٦٤ وفاته 
 ٦٥ منهج أبي جعفر النحاس يف االختيار والرتجيح : الباب الثا�ي 

 ٦٦ صيغ االختيار والترجيح عند أبي جعفر النحاس:صل األول الف
 ٦٧ يف معنى االختيار والرتجيح ، والفرق بينهما : متهيد 

 ٦٧ تعريف االختيار
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 ٦٨ تعريف الرتجيح 
 ٧١ الفرق بني الرتجيح واالختيار

 ٧٢ الرتجيح واالختيار بلفظ صريح : املبحث األول 
 ٧٤ الختيار بأفعل التفضيل الرتجيح وا: املبحث الثا�ي 
 ٧٧ الرجيح واالختيار بتضعيف القول اآلخر : املبحث الثالث 
 ٨٠ الرتجيح واالختيار بالنص على أن الدليل يدل على قول ما : املبحث الرابع 

 ٨١ الرتجيح واالختيار بعبارة أخرى غري ما تقدم : املبحث اخلامس 
 ٨٢ ار عند أبي جعفر النحاسأوجه الترجيح واالختي:الفصل الثاني 

 ٨٣ :الرتجيح بداللة القرآن الكريم ، وفيه مطالب : املبحث األول 
 ٨٣ الرتجيح بداللة عموم النص القرآ�ي: املطلب األول 
 ٨٦ الرتجيح بداللة النظائر القرآ�ية: املطلب الثا�ي 
 ٨٨ الرتجيح بداللة ظاهر اآلية القرآ�ية: املطلب الثالث 

 ٩٠ الرتجيح بداللة قراءة قرآ�ية: الرابع املطلب 
 ٩٨ الرتجيح بداللة سياق اآلية الكرمية : املطلب اخلامس 
 ١٠٠ الرتجيح بداللة السنة النبوية : املبحث الثا�ي 
 ١٠٣ الرتجيح بأقوال السلف ، وفيه ثالثة مطالب: املبحث الثالث 
 ١٠٣ قول الصحابي مقدم على من عداه : املطلب األول 
 ١٠٥ قول مجهور السلف مقدم على قول من عداهم : املطلب الثا�ي 
 ١٠٦ الرتجيح بداللة أسباب والتاريخ النزول : املطلب الثالث 
 ١٠٨ :الرتجيح بداللة اللغة العربية وشواهدها ، وفيه مطالب : املبحث الرابع 
 ١٠٨ الرتجيح بداللة القواعد اللغوية : املطلب األول 

 ١١٢ الرتجيح بداللة املشهور واملعروف من كالم العرب : ثا�ي املطلب ال
 ١١٥ الرتجيح بداللة األصل املستعمل أوالً يف لسان العرب: املطلب الثالث 

 ١١٥ األصل يف كالم ا تعاىل أن حيمل على احلقيقة 
 ١١٦ القول برتتيب كالم ا تعاىل مقدم على القول بالتقديم والتأخري 
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 ١١٨  الضمائرقواعد يف
 ١١٨ األصل يف الضمائر عودها إىل أقرب مذكور مامل يرد دليل خبالفه

 ١١٨ عود الضمري إىل مذكور متقدم أوىل من عوده إىل مضمر مل جير له ذكر 
 ١٢٠ أوجه الرتجيح يف الناسخ واملنسوخ: املبحث اخلامس 

 ١٢١ :قواعد عامة يف النسخ عند النحاس 
 ١٢١ آية من كتاب ا تعاىل ال تصح إال حبجة جيب التسليم هلا  دعوى النسخ يف) ١(
 ١٢١ إذا أمكن العمل باآليتني فال معنى للقول بالنسخ ) ٢(
 ١٢٢ النسخ ال يقع يف األخبار ، إمنا موضعه األمر والنهي) ٣(
 ١٢٤عرض المسائل ودراستها:سم الثاني الق

  سورة احلجر
 ١٢٥ ين يف الوقت الذي يود فيه الكفار لو كا�وا مسلمني ذكر أقوال املفسر: مسألة 
 ١٣٤ .، والتكثري يف متين الكفار لو كا�وا مسلمني )رب ( اجلمع بني التقليل يف : مسألة 
 ١٣٤ .عند العرب للتهديد والوعيد ، وبيان ذلك يف هذه اآلية ) رب ( استعمال : مسألة 
 ١٣٩ .واختالف املفسرين يف ذلك ) حلافظون ڱوإ�ا (ذكر مرجع الضمري يف : مسألة 
 ١٤٤ .؟ چۓ چ  على أي شيء يعود الضمري يف قوله تعاىل: مسألة 
 ١٥٠ . وبيان الراجح     چ� چذكر أقوال املفسرين يف : مسألة 
 ١٥٥  . چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ يف  چمنچيف بيان معنى : مسألة 
 ١٦٠ وإفراداً ، وتوجيه ذلك مجعاً  چڈ  چ اختالف  القراء يف لفظ :مسألة 
 ١٦٣ . چژ  چ بيان أقوال العلماء يف معنى : مسألة 
 ١٦٨ ) .الصلصال ( ذكر أقوال املفسرين يف املراد ب : مسألة 
 ١٧٢ .، والراجح من ذلك ) مسنون (اختالف املفسرين يف معنى : مسألة 
 ١٧٧ .ان الراجح االختالف يف إبليس ، أهو من املالئكة أم ال ؟ وبي: مسألة 
 ١٨٤ ، وبيان الراجح يف اآلية چڳچ  ذكر أقوال املفسرين يف معنى  : مسألة 
 ١٨٧ . چڭ  ڭ  ڭ چذكر قول املفسرين يف معنى : مسألة 

 ١٨٩ . چٻ  ٻ چ من قوله  يف بيان االختالف يف مراد لوط : مسألة 
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 ١٩٣ .ن الراجح عند أهل اللغة والتفسري، وبيا چڇچذكر ما ورد يف : مسألة 
 ١٩٧ .إن هذه اآلية منسوخة باألمر بقتال املشركني : ذكر قول من قال : مسألة 
 ١٩٩ .، وتوجيه أقواهلم  چۅچ اختالف أهل العلم يف املراد بـــــ: مسألة 
 ٢٠٧ . هل القرآن العظيم الفاحتة خاصة أم سائر القرآن : مسألة 
 ٢٠٨ .چٻچمعنى  بيان اختالف قول املفسرين يف: مسألة 
 ٢١١ .چٺ   ٿ  ٿچالقول بنسخ هذه اآلية باألمر بالقتال : مسألة 

  سورة النحل 
 ٢١٣ چڈچ يف ذكر أقوال املفسرين يف التعبري بــــ: مسألة 
 ٢١٧ . چڈژ چيف بيان أقوال املفسرين يف : مسألة 
 ٢٢٠ ذكر أقوال العلماء يف املراد بالروح : مسألة 

 ٢٢٤ .معنى الدفء ، وذكر االختالف فيه  بيان: مسألة  
 ٢٢٧ چٹٹٹ  ڤچ ذكر األقوال يف املراد بقول ا تعاىل: مسألة 
 ٢٣٠ .ذكر قول أهل اللغة والتفسري يف معنى النجم : مسألة 
 ٢٣٣ ]٣٥/النحل[ذكر أقوال أهل العلم يف املراد هبذه اآلية : مسألة 
 ٢٣٦ .ه اآلية وتوجيهها ذكر القراءات الواردة يف هذ: مسألة 
 ٢٣٨ .ذكر أقوال املفسرين يف معنى التخوف : مسألة 
 ٢٤١ .ذكر أقوال املفسرين يف معنى الواصب ، وبيان الراجح : مسألة 
 ٢٤٣ وما فيه من التفسري     چ�چ ذكر أوجه القراءات يف قوله: مسألة 
 ٢٤٧ ] ٦٧/النحل[ والنسخ ذكر اختالف أهل العلم يف هذه اآلية بني اإلحكام: مسألة 
 ٢٥١ .تضعيف النحاس لقول ابن عباس أل�ه من رواية عمرو بن سفيان : مسألة 
 ٢٥٣ .ذكر قول أبي عبيدة يف معنى السكَر ، وما اعرتض به عليه : مسألة 
 ٢٥٥ .رجوع النحاس عن القول بنسخها إىل القول أهنا حمكمة : مسألة 
 ٢٥٧  چۀہ چ قوله تعاىل بيان مرجع الضمري يف : مسألة 
 ٢٦٠  أقوال أهل العلم يف املراد باحلَفَدة والراجح من ذلكذكر  :مسألة 
 ٢٦٥ }فال تضربوا  األمثال{معنى ضرب املثل يف قوله تعاىل : مسألة 
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 ٢٦٨ ]٧٥/النحل[ذكر أقوال املفسرين يف املراد هبذا املثل : مسألة 
 ٢٧١ عبداً مملوكا ، أي الصنم : رد النحاس لقول من قال : مسألة 
 ٢٧٢ .يف ذكر أقوال املفسرين يف املراد هبذا املثل اآلخر: مسألة 
 ٢٧٦ وبيان ضعفها) تَسلَمون ( ذكر قراءة ابن عباس : مسألة 
 ٢٧٩ .القول يف املراد بالنعمة اليت أ�كرها الكفار : مسألة 
 ٢٨٢ هو عام أم خاص ؟بيان العهد الذي أمر ا بالوفاء به ، أ: مسألة 
 ٢٨٥ .هل هذه اآلية خاصة مبن �زلت فيه ، أو أهنا عامة يف كل من أُكره : مسألة 
 ٢٨٧ چٹچذكر أقوال املفسرين يف معنى : مسألة 
 ٢٩٠ ]١٢٦/النحل[االختالف يف وقت �زول اآلية ، وهل هي منسوخة أم ال؟ : مسألة 
 ٢٩٤ . ى أهنا �زلت يف قتل محزة تضعيف النحاس للرواية اليت تدل عل: مسألة 

  سورة اإلسراء 
 ٢٩٦ .ذكر أقوال املفسرين يف معنى الوكيل : مسألة 
 ٢٩٨ .ويف تفسريها  چ�چذكر االختالف يف قراء : مسألة 
 ٣٠٣ .إن أَمر�ا ال يكون مبعنى أكثر�ا : رد النحاس على من قال : مسألة 
 ٣٠٤ .لتشديد با} أمر�ا{بيان معنى قراءة : مسألة 
 ٣٠٧ . چڻ چ بيان اختالف القراءة وتوجيهها يف قوله تعاىل: مسألة 
 ٣٠٩ ).أُف ( ذكر أقوال أهل التفسري واللغة يف : مسألة 
 ٣١١ چۆ  ۆ  ۈ  ۈ ٷ  چ أقوال أهل العلم يف هذه اآلية بني اإلحكام والنسخ: مسألة 
ؤمنني ، وال يسـتغفر ملشـرك حيـاً كـان أو     داللة السنة علـى أن هـذه اآليـة خاصـة بـامل     : مسألة 

 .ميتاً
٣١٧ 

 ٣٢١ .يف بيان معنى األواب : مسألة 
 ٣٢٤    چۀۀہ   ہچ ذكر أقوال املفسرين يف من توجه إليه اخلطاب يف قوله تعاىل: مسألة 
 ٣٢٦ چہ   هه  چذكر األقوال يف عود الضمري وبيان الراجح يف قوله تعاىل : مسألة 
 ٣٢٨ .نحاس ملا ذهب إليه أبو عبيد من أن الضمري يعود على القاتل األول رد ال: مسألة 
 ٣٢٩ . چ�  �  �  �چ يف بيان معنى اخلَرق يف قوله تعاىل : مسألة 
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 ٣٣١ ، وأقوال املفسرين يف معناها   چ�چالقراءات الواردة يف : مسألة 
 ٣٣٤ .نحاس يف ذلك ذكر من اختار هذه القراءة ووجه احتجاجهم ، وقول ال: مسألة 
  ٣٣٥ .ذكر أقوال املفسرين يف عموم التسبيح املخرب به هنا : مسألة 
 ٣٣٩ .چڭ   ڭچ يف ذكر املراد باحلجاب يف هذه اآلية: مسألة 
 ٣٤١ . چي چاختالف املفسرين يف املراد بقوله : مسألة 
 ٣٤٤ .ذكر أقوال املفسرين يف هذه اآلية ، وترجيح النحاس للعموم : مسألة 
 ٣٤٦ .هل كا�ت رؤيا اإلسراء يقظة أو مناماً؟ ، وحتقيق ذلك : مسألة 
 ٣٥٠ .قول آخر للنحاس يف املراد هبذه الرؤيا ، واجلواب عن ذلك : مسألة 
 ٣٥٢ .يف املراد بالعباد الذين ال سلطان للشيطان عليهم : مسألة 
 ٣٥٥ .راجح عند النحاس ذكر أقوال املفسرين يف املراد باإلمام وبيان ال: مسألة 
 ٣٥٩ .تصحيح أبي جعفر لكل ما قيل يف معنى اإلمام يف اآلية : مسألة 
 ٣٦١ .ذكر أقوال أهل العلم يف معنى الدلوك : مسألة 
 ٣٦٤ . چۀۀ  ہچمن لبيان اجلنس ، وليست للتبعيض : مسألة 
 ٣٦٦ . ، وبيا�ه ملعناها  چ ې  ې  ې چتوجيه النحاس لقول احلسن يف : مسألة 
 ٣٦٧ . چ ې  ې  ې چبيان معنى الشاكلة يف قوله تعاىل : مسألة 
 ٣٧٠ .وتوجيهها  چڌ چ ذكر القراءات الواردة يف: مسألة 
 ٣٧٢ .، وبيان الراجح  األقوال يف اآليات اليت آتاها ا لنبيه موسى : مسألة 
 ٣٧٧ .ل قراءة وتوجيه ك چ علمت چذكر مذاهب القراء يف قوله تعاىل : مسألة 
 ٣٨٠ . چ�چيف قوله تعاىل ) اللفيف ( يف بيان معنى : مسألة 
 ٣٨٢ .ذكر اختالف املفسرين يف الصالة هنا ، أهي القراءة أم الدعاء ؟ : مسألة 
 ٣٨٦ ].١١٠/اإلسراء[ذكر أقوال املفسرين يف هذه اآلية بني اإلحكام والنسخ : مسألة 
 ٣٩١ . ة رضي ا عنها يف أن الصالة هنا الدعاءترجيح النحاس لقول عائش: مسألة 

  سورة الكهف 
 ٣٩٣ . چ�چ  يف املراد بقوله تعاىل: مسألة 
 ٣٩٦ .حتسينه لقول الضحاك واكتفائه به يف كتابه إعراب القرآن : مسألة 
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 ٣٩٧ .  چڦچيف ذكر املراد بقوله تعاىل : مسألة 
 ٤٠٠ . چڈچ  يف ذكر أقواهلم يف املراد بـــ: مسألة 
 ٤٠٤ .   هل العدد املذكور هنا خرب من ا ، أم حكاية لقول قيل يف مدة لبثهم  ؟: مسألة 
 ٤٠٧ . چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ ذكر األقوال يف هذه اآلية : مسألة 
 ٤٠٩ .     چ�  چ ذكر أقوال املفسرين يف : مسألة 
 ٤١١ . چڦ  چبيان معنى قول ا تعاىل : مسألة 

 ٤١٣ . واختالف املعنى لذلك  چيچذكر القراءات الواردة يف قوله  :مسألة  
 ٤١٧         . چٹچ   بيان قول املفسرين يف : مسألة 
 ٤٢٠ . چٿ  چيف املراد بربوز األرض يف قوله تعاىل : مسألة 
 ٤٢٢ .وذكر الراجح  چ�چذكر أقوال املفسرين يف : مسألة 
 ٤٢٥ .و عام أم خاص يف املراد باإل�سان هنا أه: مسألة 
 ٤٢٧ . وتوجيه ذلك  چڄچ ذكر أوجه القراءة يف: مسألة 
 ٤٢٩ .هل وراء هنا على باهبا أم مبعنى أمام ؟ : مسألة 
 ٤٣١ .�ص النحاس على أن وراء مبعنى أمام قول أكثر أهل التفسري : مسألة 
 ٤٣٢  .ذكر أقوال أهل التفسري يف الزكاة والرحم هنا : مسألة 

 ٤٣٤ . اختالف املفسرين يف املراد بالكنز : ألة مس
  الد الثا�ي

  سورة مريم 
 ٤٣٦ .، وبيان الراجح  چڦچيف ذكر أقوال املفسرين يف : مسألة 
 ٤٣٩ .چڦ  ڄ  چيف بيان املعنى الراجح يف قوله تعاىل : مسألة 
 ٤٤١ . هها يف هذه اآلية ، وتوجي يف ذكر القراءة الواردة عن عثمان : مسألة 
 ٤٤٣ . ذكر اختالف أهل التفسري يف املراد بالوراثة هنا : مسألة 
 ٤٤٨ .چڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک چيف معنى قوله تعاىل : مسألة 
 ٤٥١ .يف املراد بالروح املذكور هنا ، أهو جربيل أم عيسى عليهما السالم ؟ : مسألة 
 ٤٥٣ . �ص النحاس على أن الروح هنا جربيل : مسألة 
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 ٤٥٤ .، من هو ؟ ذكر اخلالف يف هارون املذكور يف هذه اآلية : مسألة 
 ٤٥٧ .إن هارون كان رجال صاحلاً من قومها: ترجيحه بالسنة لقول من قال : مسألة 
 ٤٥٨ .چڍ  ڍ  ڌ چ يف أقوال املفسرين يف قوله تعاىل عن إدريس : مسألة 
 ٤٦٢ .أخريها عن وقتها أو تركها ؟ أهو ت چه  ه چيف املراد بقوله تعاىل : مسألة 
 ٤٦٤ . چڀ  ڀڀڀچيف املراد بقوله تعاىل : مسألة 
 ٤٦٨ . اختالف يف الورود هنا ، ما املراد به ؟: مسألة 
 ٤٧٤ .ترجيح النحاس بأن الورود للقيامة ال للنار من أوجه أخرى : مسألة 
 ٤٧٦ . بيان الراجح، و   چڤڦ  ڦچذكر أقوال املفسرين يف قوله تعاىل : مسألة 
 ٤٧٩ . ، وبيان الراجح    چٿٿچيف قوله تعاىل ) اللُّد( بيان معنى : مسألة 

  سورة طه 
 ٤٨٢ .وتوجيهها چٱ ٻچذكر القراءات الواردة يف قوله تعاىل : مسألة 
 ٤٨٤ .أهو من اخلفاء أم من الظهور ؟    چٹچذكر االختالف يف : مسألة 
 ٤٨٨ .چپ  پ  ڀ  ڀ  ڀچتفسري يف قوله تعاىل ذكر أقوال أهل ال: مسألة 
 ٤٩١ .وبيان الراجح  چٹ ٹچاختالف عبارة املفسرين يف معنى : مسألة 
 ٤٩٣ . چڱ  ڱچاختالف املفسرين يف قوله تعاىل : مسألة 

  سورة األ�بياء
 ٤٩٥ . ذكر أقوال املفسرين وأهل اللغة يف معنى هذا اآلية : مسألة 
 ٤٩٧ .؟.. بعد البالء أكان إحياء ألهله ، أم آتاه ا غريهم   أليوب ما آتاه ا: مسألة 
 ٥٠٠ .  ما قيل يف مغاضبة يو�س : مسألة 
 ٥٠٣   .  چچ چ معنى قوله تعاىل : مسألة 
 ٥٠٦ چڎ ڍ  ڌ    ڌ  ڎ چيف املراد باألرض يف : مسألة 

  سورة احلج
 ٥٠٩ . املخلقة  ذكر أقوال املفسرين يف املخلقة وغري: مسألة 
 ٥١٣ .  چڱ  ڱچ يف بيان معنى احلرف يف قوله تعاىل : مسألة 
 ٥١٥ . االختالف يف معنى النصر : مسألة 
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 ٥١٥ . چ�چاالختالف يف مرجع الضمري يف قوله تعاىل : مسألة 
 ٥١٩ . �ص النحاس على أن أحسن األقوال أن املراد النصر ، والضمري حملمد: مسألة 
 ٥٢٠ .ذكر قول أهل اللغة والتفسري يف املراد باخلصمني يف هذه اآلية : مسألة 
 ٥٢٣ .يف املراد باملسجد احلرام ، أهو عموم حرم مكة ، أم خصوص املسجد ؟ : مسألة 
 ٥٢٥ .يف املراد باإلحلاد ، وأ�ه عام يف كل معصية : مسألة 
 ٥٢٨ . ني اآليتني ذكر أقوال املفسرين فيمن توجه إليه اخلطاب يف هات: مسألة 
 ٥٣٢ .يف قول السلف يف املنافع ، أهي د�يوية أم أخروية ، أم عامة فيهما ؟   :مسألة 
 ٥٣٥ .ذكر أقوال أهل العلم يف معنى العتيق  :مسألة 
 ٥٣٨ . چې  ې  ې ې چاملقصود باالستثناء يف قوله تعاىل   :مسألة 
 ٥٤٠ .فع ، يف هذا املوضع ذكر أقوال أهل العلم يف املراد باملنا :مسألة 
 ٥٤٣ .چه  ه  هچذكر أقوال املفسرين يف املراد باخلري يف : مسألة 
 ٥٤٥ .ذكر أقوال السلف يف معنى القا�ع واملعرت ، وبيان الراجح : مسألة 
 ٥٤٨ .يف بيان معنى القصر املشيد : مسألة 
ات واألرض ، أم مــن أيــام ذكــر االخــتالف يف اليــوم هنــا ، أهــو مــن أيــام خلــق الســمو : مســألة 

 اآلخرة ؟
٥٥٠ 

 ٥٥٢ .بيان بطالن قصة الغرا�يق سنداً ومتناً : مسألة 
 ٥٥٩ . إبطال النحاس ملا ورد يف قصة الغرا�يق من وجوه أخرى غري ما تقدم : مسألة 
 ٥٥٩ .ثناؤه على صحيفة علي بن أبي طلحة وما ورد فيها من التفسري : مسألة 
 ٥٦٢ . باليوم العقيم ، أهو يوم القيامة أو يوم بدر ؟يف املراد : مسألة 

  سورة املؤمنون 
 ٥٦٥ .ذكر أقوال السلف يف معنى اخلشوع : مسألة 
 ٥٦٩ .يف ذكر معنى اللغو ، أهو خاص أم عام يف كل معصية ؟: مسألة 
 ٥٧١ .أم ذريته ؟ ذكر أقوال املفسرين يف املراد باإل�سان ، أهو آدم : مسألة 
 ٥٧٤ .ما املراد باخللق اآلخر ؟ : لة مسأ

 ٥٧٧ .ذكر أقوال املفسرين يف مكان الربوة ، واملراد هبا : مسألة 
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 ٥٨٢ .    ذكر قول ابن عباس يف تعيني مكان هذه الربوة : مسألة 
 ٥٨٣ .  چڱ  ں چما املراد بقوله تعاىل : مسألة 
 ٥٨٥ . چٺ ٺ ٿچذكر اختالف املفسرين يف قوله تعاىل : مسألة 
 ٥٨٨ .اختيار النحاس للقول الثالث من األقوال السابقة : مسألة 
 ٥٨٩ . چں   ںچذكر االختالف يف عود الضمري يف : مسألة 
 ٥٩١ .إن الصور مجع صورة : يف رد قول أبي عبيدة : مسألة 
 ٥٩٤ .قول أهل العلم يف �في التساؤل يف هذه اآلية: مسألة 

  سورة النور 
 ٥٩٦ .ذكر أقوال املفسرين يف املراد بالطائفة  :مسألة 
 ٥٩٩ .ذكر أقوال السلف يف معنى هذه اآلية ، وهل هي منسوخة ؟ : مسألة 
 ٦٠٦ .ذكر أقوال أهل العلم يف رمي الزوجة مبا ذا يكون ؟ : مسألة 
 ٦٠٨ . چڃ  ڃچ ذكر معنى قوله تعاىل : مسألة 
 ٦١١ .أم عامة   القول يف هذه اآلية ، أهي خاصة: مسألة 
 ٦١٥ .ذكر أقوال املفسرين فيما يتناوله اخلبيث والطيب يف هذه اآلية : مسألة 
 ٦١٨ .�ص النحاس على أن أحسن األقوال يف معنى اخلبيثات واخلبيثني الز�اة والزوا�ي : مسألة 
 ٦١٩ .ذكر أقوال املفسرين يف املراد باالستئناس : مسألة 
 ٦٢٢ .بيوت غري املسكو�ة يف  املراد بال: مسألة 
 ٦٢٥ .چڱ  ڱ  ڱڱچذكر اختالف أهل العلم يف قوله تعاىل : مسألة 
 ٦٣٠ .   ذكر أقوال أهل العلم فيما يظهر من زينة املرأة وبدهنا أمام مملوكها: مسألة 
 ٦٣٥ .چڃڃڃچچاملراد بالشرط يف قوله تعاىل : مسألة 
 ٦٤٠ . ه اآلية ، أهو للندب أو الوجوب ؟ذكر أقوال العلماء يف األمر يف هذ: مسألة 
 ٦٤٥ .چٹ ۀ  ۀچقول املفسرين يف : مسألة 
 ٦٤٧ .اختالف املفسرين يف هذه اآلية ، هل هي منسوخة أم حمكمة ؟: مسألة 
 ٦٥٢ .ذكر اختالف أهل العلم يف هذه اآلية بني اإلحكام والنسخ : مسألة 
 ٦٥٩ .رة هنا ، أهي عامة أو خاصة ؟االختالف يف املراد بالبيوت املذكو: مسألة 
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 ٦٦٢ .يف ذكر أقوال املفسرين يف األمر اجلامع املذكور هنا ؟ : مسالة 
 ٦٦٥ . هنا ذكر اخلالف يف معنى دعاء الرسول : مسألة 
 ٦٦٨ .چژچذكر األقوال يف معنى : مسألة 
 ٦٧١ .چککچزائدة يف قوله تعاىل ) عن ( الرد على أبي عبيدة يف زعمه أن : مسألة 

  سورة الفرقان 
 ٦٧٣ . چپ  پ  چ ذكر األقوال يف السماع يف قوله تعاىل : مسألة 
 ٦٧٦ .يف بيان املراد بالظامل هنا ، أهو خاص أم عام ؟ : مسألة 
 ٦٧٩ .ذكر قول املفسرين يف هذه اآلية : مسألة 
 ٦٨٢ . چڃ  ڃچيف بيان قوله تعاىل : مسألة 
 ٦٨٥ .هر واخلَتَن عند أهل التفسري واللغة بيان معنى الص: مسألة 
 ٦٨٨ . چہچذكر أقوال املفسرين يف معنى : مسألة 
 ٦٩١ .قول أهل التفسري يف اإلسراف والتقتري والقوام : مسألة 
 ٦٩٥ .ذكر أقوال املفسرين يف معنى اآلثام : مسألة 
 ٦٩٨ .ذكر أقوال املفسرين يف تبديل السيئات حسنات : مسألة 
 ٧٠٢ .چ�  �چذكر أقوال املفسرين يف معنى : لة مسأ

  سورة الشعراء
 ٧٠٦ .چٹ ٹٹچبيان املناسبة بني األعناق واخلضوع يف قوله تعاىل : مسألة 
 ٧١٠ .وتوجيه ذلك  چڭڭچو  چڭچذكر مذاهب القراء يف : مسألة 
 ٧١٣ .، من املراد به ؟ چ�چ  ذكر االختالف يف قوله تعاىل : مسألة 
 ٧١٥ .يف معنى الكفر املذكور هنا : مسألة 
 ٧١٨ .ذكر االختالف يف تقدير الكالم يف هذه اآلية : مسألة 
 ٧٢١ .أيراد به الوقت أم اجلهة ؟ چ�چ    ذكر األقوال يف: مسألة 
 ٧٢٣ .، وبيان الراجح } أزلفنا{ذكر أقوال املفسرين يف : مسألة 
 ٧٢٥ .، وما يرتتب على ذلك يف املعنى القول  يف االستثناء يف هذه اآلية : مسألة 
 ٧٢٧ .چ�چذكر أقوال السلف يف : مسألة 
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 ٧٣٠ .، وبيان الراجح    چفارهنيچذكر أقوال املفسرين يف : مسألة 
 ٧٣٢ .الرد على من زعم أن األيكة اسم موضع : مسألة 
اسـم البلـد   ) األيكـة  ( اسم قريتهم ، وأن ) لَيكَة ( الرد على ما حكاه أبو عبيدة أن : مسألة 

 .كله 
٧٣٣ 

 ٧٣٤ .ذكر أقوال املفسرين يف املراد هبذا النهي ، ومن توجه إليه : مسألة 
 ٧٣٦ .املراد هبم شعراء الكفار ال عموم الشعراء   چۇچ : مسألة 
 ٧٣٦ .ضالل اإل�س واجلن ، وليس الرواة  چۆچ: مسألة 
 ٧٣٦ .ريه أي يف الشعر وغ     چ��  �چالعموم يف : مسألة 

  سورة النمل 
 ٧٤٠ .القول يف االستثناء يف هذه اآلية ، وما يرتتب عليه من املعنى : مسألة 
 ٧٤٣ . چژ  ڑ چبيان قوله تعاىل : مسألة 
 ٧٤٥ .بيان معنى اخلبء يف هذه اآلية : مسألة 
 ٧٤٧ . ذكر أقوال السلف يف اهلدية اليت أرسلتها إىل سليمان :  مسألة 
 ٧٤٩ .يف من توجه إليه األمر يف هذه اآلية : مسألة 
 ٧٥١ .چچ  چ  ڇ  ڇ  چبيان املراد باالستفهام والتفضيل وداللتهما يف قوله تعاىل : مسألة 
 ٧٥٤ .القول يف احلسنة والسيئة هنا ، أهي على عمومها أم أهنا خاصة: مسألة 
 ٧٥٦مةــاتــــالخ
 ٧٥٨ارســــهـالف

 ٧٥٩ يةفهرس اآليات القرآ�
 ٧٨٩ فهرس األحاديث النبوية

 ٧٩٢ فهرس اآلثار عن الصحابة والتابعني 
 ٨١٤ فهرس األعالم املرتجم هلم يف الرسالة

 ٨٤٠ فهرس األماكن والبلدان 
 ٨٤١ فهرس الشواهدالشعرية

 ٨٤٤ فهرس الغريب 
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 ٨٤٦ فهرس املصادر واملراجع 
 ٨٨٩ فهرس املوضوعات

 


