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   حد.إقبال ابدا                                  امجاعات الواحدي اليت مل تثبت دراسة تطبيقية لتفسر البسيط   
  

  ملخص :      
الـــيت حكـــى االمـــام الواحـــدي يف تفســـريه  كافـــة  املواضـــع يتنـــاول هـــذا البحـــث     

 فيها. واحدٍ  البسيط إمجاع املفسرين على قولٍ 
فيهــا اإلمجــاع علــى مســاحة  إبــراز املواضــع الــيت مل يثبــتويهــدف البحــث إىل      

وعشـرين موضـعاً يف مثـان عشـرة سـورة مـن أصـل سـتة أربعاً كاملة وقـد بلغـت التفسـري 
 فضًال عن التنبيه على من تأثر به من املفسرين.، وستني إمجاعاً حكاها

حيــث ، وقــد خلــص الباحــث إىل تســاهل الواحــدي يف حكايــة اإلمجــاع ونقلــه     
األقوال وخرجت بنتيجـة يف  د القول املشهور أو قول اجلمهور إمجاعا، فناقشت يـَعُ 

 .كل موضع
 Abstract 

     The research highlights and investigates all areas of 
consensus among interpreters mentioned by Al-Imam Al-
Wahidi in his albaseet interpretation. Moreover, it aims at 
highlighting the dissensus areas in proportion with the total 
corpus of interpretation which amounts to twenty-five areas 
in eighteen suras of the sixty-six consensuses which he has 
mentioned. In addition, the research alerts the interpreters 
who have been influenced by him. 

     The researcher concludes that Al-Wahidi has, in fact, 
disparaged the issue of consensus and its transmission when 
he regards the sayings of all exegests as consensus in its of 
its own right. 
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 المقدمة :      
يهـدي للـيت  هللا الذي أنزل الكتاب باحلق قرآناً عربيا غري ذي عـوجاحلمد          
أقـــوم، والصـــالة والســـالم علـــى أشـــرف املرســـلني مـــن أكرمـــه ربـــه باحلكمـــة  هـــي

 ، وعلى صحابته األبرار الغر امليامني، اما بعد:وجعل قوله فصًال وبياناً للناس
صـــادر التشـــريع بعـــد أهـــم م يتبـــوأ اإلمجـــاع مكانـــة متقدمـــة يف ديننـــا ، إذ يعـــدف     

َ لَـُه اْهلُـَدى السنة لقوله تعـاىلالكتاب و  {َوَمن ُيَشـاِقِق الرَُّسـوَل ِمـن بـَْعـِد َمـا تـَبَــنيَّ
ــــــــَر َســــــــِبيِل اْلُمــــــــْؤِمِنَني نـَُولِّــــــــِه َمــــــــا تـَــــــــَوىلَّ َوُنْصــــــــِلِه َجَهــــــــنََّم َوَســــــــاءْت  َويـَتَّبِــــــــْع َغيـْ

 ]١١٥َمِصريًا}[النساء:

 :أهمية الدراسة

اإلمجــاع حجــة ومقصــداً لطــالب احلــق ،وعــدَّ أهــل العلــم اإلميــان بــه فقــد غــدا      
 واجبا وتنكبه ضالًال.

ومـــن املؤكـــد أن اكتســـاب القـــول صـــفة اإلمجـــاع مينحـــه نفاذيـــة أعلـــى وإجـــالالً      
أخــــص أكــــرب وانصــــياعا تامــــاً، خاصــــة يف العلــــوم الشــــرعية والتفســــري منهــــا بشــــكل 

 .لتعلقه املباشر بكالم اهللا
األقــوال وجممــع النهــى وملتقــى الروافــد  وخالصــةمجــاع عالمــة االتفــاق فيعــد اإل    
 م له الناس ؛ باعتباره قاطعا للتنازع فيما اختلف فيه.لِ فيسَ 

 
 :أهداف الدراسة

 ، هـذا زيـادة علـىمعرفة اجملمع عليه من التفسري متنـع اجلـرأة علـى املخالفـة إن      
 .الستطرادات ما أمكن ذلكيداً عن اتسهيل الوصول للمعاين بع ما فيه من
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التثبـت مـن دعـاوى اإلمجـاع بشـكل  هـو ملثل هذ الدراسـة الناجزةولعل من الفوائد 
فضالً عـن  هذا،نع التقول على اهللا بغري علم ميو  يظهر الدخيل من األقوالفعلمي 

 .رصد التساهل يف حكايته
وهــواهم ،وهــو يف الــرد علــى املخــالفني ودفــع زيغهــم وضــالهلم  -ايضــاً –كمــا يفيــد 

 مدخل رئيس يف الرتجيح.
ومــع مــا تقــدم مــن أمهيــة اإلمجــاع فإنــه يفــرض حــداً أدبيــاً ويضــع ســوراً نفســياً حــول 

 االجتهاد والتدبر يصعب القفز فوقه إال بدليل وسلطان.
ا حكـــي االمجـــاع فيـــه بغيـــة التحقـــق ومـــن هـــذا املنطلـــق كـــان مـــن املفيـــد مراجعـــة مـــ

 .دَّعى إمجاع وهو يف احلق اشتهار، وال يُ  االجتهاد يسد بابفال ،التمحيص و 
 :المنهج المتبع في الدراسة

مث النظـر اىل تلـك حكاية االمجاع بشكل حاصر وضـابط ،حصر أقوال تتبع و      
ك بــالرجوع اىل ،وذلاالمجاعـات احملكيـة والتثبـت مـن وقـوع االمجـاع فيهـا مـن عدمـه

اخلصــوص، اذ االمجـاع مرجعــه ، والتفســري باملـأثور علــى وجـه أمهـات كتــب التفسـري
 اىل نتيجـةعلى الباحث للخلوص  اىل الرواية أو احلكاية وهذا ما يعين عبئا إضافياً 

 حمددة ال تقبل اللبس يف كون هذا القول جممع عليه أم ال .
 فيه العمل على النحو التايل : جرىيف هذا البحث منهجاً تطبيقيا  انتهجتوقد 

 عنــه-رمحــه اهللا-فيهــا االمجــاع وقــد عــربَّ َمجــع وحصــر املــواطن الــيت حكــى الواحــدي 
ول مجيــع املفســرين وأهــل التأويــل )(يف (وهــذا قــبصــيغ متعــددة أســردها فيمــا يلــي :

فسـرين) (وهـذا قـول مجيـع املفسـرين)(وهذا قـول (عند مجيـع املقول مجيـع املفسـرين)
(إمجاع املفســـرين أن كـــذا اآليـــة بكـــذا)مجيـــع املفســـرين فســـروا (إن املفســـرين مجيعـــا)

...وهو قـول املفسـرين (قاله فالن وفالن ومجيع املفسرين)(قال املفسـرونمعناه كذا)
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أو  خصوصــية) ، وهــي صــيغ تعبرييــة متقاربــة الداللــة ومل يظهــر للباحــث أيــة مجيعــا
 .لصيغة دون أخرى قصد

بعـد  -االمجـاع ، فما ظهر فيه سـالمة حكايـة يلي ذلك النظر يف هذه االمجاعات
فهـذا ال يـدخل يف نطـاق البحثوهكـذا حــىت  -التحقـق والتأكـد مـن انعقـاد اإلمجــاع

ـــذي  الـــيت مل يثبـــت فيهـــا االمجـــاع املواضـــع واآليـــات تلـــك أحصـــر علـــى التفســـري ال
خـرى وأعـرض األقـوال األبعد ذلك أناقش االمجاع احملكي ، عنهمحكاه الواحدي 

أخلــص اىل نتيجـــة ضــمنية وهـــي  قشــتهاومنا قـــوالوأبــني عــددها ، وبعـــد عــرض األ
ل أو أكثر غـري مـا ي حكاه الواحدي ، بالنظر لوجود قو الذ لإلمجاععدم التسليم 

ر يل مـا يـنقض االمجـاع قبـل مجاع املفسرين عليـه يف حـال أن ظهـإحكى الواحدي 
 .حكايته

 :محتوى الدراسة
:تعريــف انطــوت حتتــه مطالــب ثالثــة، األول يف مقدمــة ومتهيــدجــاءت الدراســة     

ـــــاملؤلف ـــــاين : مـــــوجز ب ـــــث وتفســـــريه، الث ـــــف باصـــــطالحات ذات صـــــلة ، الثال تعري
 ألربعودراســة عرضــت فيهــا :حكايــة اإلمجــاع عنــد الواحــدي يف تفســريه البســيط .

وردت يف مثــــان عشــــرة حســــب ترتيــــب املصــــحف وعشــــرين موضــــعاً يف كتــــاب اهللا 
على املنهج الذي بينتـه، يلـي ذلـك خامتـة تتضـمن  أدرسها وأخلص للنتيجةسورة ف

 رز النتائج والتوصيات .بأ
وهنــا أشــري اىل أثــر تفســري الواحــدي البســيط فــيمن جــاء بعــده وتــأثر بــه ونقــل عنــه 
وحكــى إمجاعاتــه ، فمــن أبــرزهم :االمــام الــرازي، وابــو حيــان االندلســي، الســمني 

 اين.السيوطي ،الشوكحلليب ،اجلمل، اآللوسي، الزركشي،ا
 
 

 
 



   حد.إقبال ابدا                                  امجاعات الواحدي اليت مل تثبت دراسة تطبيقية لتفسر البسيط   
  

 :  الدراسات السابقة
بعنوان االمجــاع يف التفســري تأصــيلية يف هــذا الســياق وقفــت علــى دراســة جــادة     

للباحــث حممــد عبــدالعزيز اخلضــريي وهــي رســالة ماجســتري جبامعــة االمــام حممــد بــن 
هـــ، تنــاول علــى ســبيل التمثيــل واالســتدالل ١٤١٦ســعود االســالمية نوقشــت عــام 

واقتصـر جهـده علـى االمجاعـات حـدي يف تفسـريه الوسـيط من أمجاعات الوا عدداً 
النـزول وآيـات االحكـام وذكـر  كأسـبابالواردة يف التفسري دون سائر علوم القرآن  

 اجملمع عليه وما مل يثبت االمجاع فيه.
 كما مل أعدم النفع من تعليقات حمقـق تفسـري البسـيط للواحـدي د. حممـد الفـوزان

جملــــد بــــدون  ة عشــــرفســــري يف ســــتويقــــع الت،هذا وهــــي رســــالة دكتــــوراة يف التفســــري
 بعده.  وعشرين جملداً  ، غدت مخساً حتقيق

أمــامكم ،  -الــذي أرجــو أن يكــون اســهاماً يف خدمــة كتــاب اهللا-وهــذا جهــدي  
ـــق فـــذلك مـــا كنـــا نبـــغ وإن كانـــت األخـــرى فعـــذري أين بـــذلت  فـــإن حـــالفين التوفي

 سأله الرشاد يف األمر كله.أزلل ، وأأو جهدي وأستغفر اهللا العظيم من كل زيغ 
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 تمهيد
 المطلب األول :تعريف موجز بالمؤلف وتفسيره

 اإلمام الواحدي:المؤلف :والً أ
هــو اإلمــام العالمــة األســتاذ أبواحلســن علــي بــن أمحــد بــن حممــد بــن علــي بــن      

،مــن )١(ن أســتاذ عصــره يف النحــو و التفســري، كــااألشــعريمتويــه الواحديالشــافعي 
ــــالتجــــار ، أوالد ــــهالزم أب ــــيب املفســــر وأخــــذ عن ،صــــنف التفاســــري )٢(ا إســــحاق الثعل

وهــو أكثــر كتبــه )٣(والــوجيز ولــه كتــاب أســباب النــزول  الثالثــة : البســيط والوســيط
، مـات سـنة مثـان وسـتني  ،تصدر لإلفادة وللتدريس مـدة ، ولـه شـعر حسـنشهرة 

 .)٤(واربعمائة
 تفسيره :التفسير البسيط: ثانياً 
ئل وفيـــه مـــن التـــدقيق والتحقيـــق أوســـع تفاســـريه الثالثـــة حبثاًوأكثرهـــا مســـاهـــو      
مبقدمـــة طويلـــة اشـــتملت علـــى مســـائل  افتتحـــه طنـــاب مـــا لـــيس يف اآلخـــرين ،واإل

طنــب يف وفصَّــل وأ واعتــىن فيــه بتوجيــه القــراءات وتعليلهــا واســتطرد يف ذلــك هامــة،
ـــــة ـــــة والبالغي ـــــأثره بشـــــيخه الثعلـــــيب ا، املســـــائل النحوي ـــــإيراد بعـــــض ظهـــــر ت ملفســـــر ب

ـــــــة ومـــــــن أســـــــبا ـــــــأخر االســـــــرائيليات والقصـــــــص الغريب ب عـــــــدم شـــــــهرة تفاســـــــريه ت

وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ابن خلكان :أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن إبراهيم الربمكي  )١(
 ٣/٣٠٣، دار صادر،بريوت،٧اإلربلي:حتقيق إحسان عباس، ط 

 (٢)٢٥٥،/٤م ٢٠٠٢، ١٥الدين الدمشقي ، دار العلم للماليني ، الطبعة األعالم :الزركلي :خري  )٢(
سري أعالم النبالء: الذهيب مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن قَاْمياز الذهيب :دار احلديث، القاهرة :ط  )٣(

 ١٣/٤٥٣م،٢٠٠٦-هـ١٤٢٧
،مكتبة وهبة ، طبقات املفسرين العشرين :السيوطي: جالل الدين عبدالرمحن ،حتقيق :علي حممد عمر  )٤(

 ١/٧٩هـ،١/١٣٩٦القاهرة،ط
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يف سلســـلة  بعـــد حتقيقــه جملــداً مخــس وعشـــرون هــذا وبلـــغ حجــم التفســـري ،طباعتها
 )٥(.رسائل جامعية

 تعريف المصطلحات ذات الصلةالمطلب الثاني :
كيــت فالنــا وحاكيتــه فعلــت مثــل فعلــه حكــي: احلكايــة: كقولــك ح:الحكايــةأوًال:

يقــال:  )٦(أجــاوزه، وحكيــت عنــه احلــديث حكايــة أو قلــت مثــل قولــه ســواء مل
وعنـه الكـالم حكايـة: حكاه وحاكـاه، وأكثـر مـا يسـتعمل يف القبـيح احملاكـاة، 

 )٧(نقلته.
،علـى الصـفة احلكاية يف العربية، وهـو أن تـأيت بـالقول َعلـى مـا تسـمعه مـن غـريك  

 )٨(من غري زيادة فيه وال نقصان منه.هبا غريه قبله اليت أتى 
: هو يف اللغة يطلـق علـى معنيـني: أحـدمها العـزم التـام، كمـا يف قولـه اإلجماعثانياً:

ن ال جيمـــع " ال صـــيام ملـــركم} وقولـــه عليـــه الصـــالة والســـالم:تعـــاىل: {فـــأمجعوا أمـــ
 واإلمجاع هبذا املعىن يتصور من الواحدالصيام من الليل "

، وهـو املـراد علـى متامـه إذا اتفقـواوثانيهما: االتفاق يقال:(أمجع القـوم علـى كـذا) :
 يف هذه الدراسة.

جتمـع الشـيء املتفـرق مجيعـا فـإذا جعلتـه  نويوضح اجلرجاين معـىن اإلمجـاع بقولـه (أ
مضى)مجيعا بقي مجيعا ، ومل يكد يتف

ُ
 )٩(رق كالرأي املعزوم عليه امل

٢٧١-١/٢٦٥ينظر: مقدمة احملقق لتفسري البسيط: الفوزان : حممد  (5) 
لسان العرب: ابن منظور :حممد بن مكرم بن على أبو الفضل األنصاري ،دار صادر ،بريوت الطبعة: ) ٦(             

١٤/١٩١هـ،  ١٤١٤الثالثة               
        جواهر القاموس: الزبيدي: حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين، دار اهلدايةتاج العروس من ) ٧(

         ٣٧/٤٥٨جمموعة حمققني :      
٣/١٥٣٦مشس العلوم :احلمريي   (8) 
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كل شيء ُجمَْتَمُع َخْلِقـه وُمجّـاُع َجَسـِد اِإلنسـاِن رْأُسـه وُمجّـاُع وجاء يف اللسان وُمجّاُع  
 )١٠(بَراعيِمه يف موضع واحد على محلهالثَمر َجتَمُُّع 

يطلق على اتفاق اجملتهدين مـن أمـة حممـد بعـد زمانـه يف :األصوليني  صطالحويف ا
 .   )١٢(أو اتفاق مجيع العلماء)١١(أو  أمر ديين  عصر على حكم شرعي

أو  للفظـةوعليه يكون االمجاع يف التفسري :اتفاق أقـوال املفسـرين علـى فهـم معـني 
سـواء نشـأ اإلمجـاع عـن روايـة أو درايـة ،دون خـالف من كتاب اهللا ،  أو سورة آية

 معترب من أهل التفسري.
 حكاية اإلجماع عند الواحدي في تفسيره البسيطالمطلب الثالث :

حكايـــة اإلمجـــاع يف تفســـريه البســـيط ، وقـــد ظهـــر يكثــر اإلمـــام الواحـــدي مـــن      
 ، حـــىت ليبـــدو للنـــاظر املخـــتص أنـــه يعـــد القـــول ونقلـــه تســـاهله يف حكايـــة اإلمجـــاع

اىل كــــون حمقـــق تفســـري البســـيط ، وقــــد نبـــه )١٣(املشـــهور أو قـــول اجلمهـــور إمجاعـــاً 
 )١٤(.الواحدي ممن يدلس تدليس الشيوخ

ع فيهـا فكانـت سـتة وسـتني مجـا اإلاحث املواضع اليت حكى الواحـدي وقد تتبع الب
ــــت فيهــــا  أربعــــةظهــــر بالدراســــة والتمحــــيص أن موضــــعا ، وعشــــرين موضــــعا مل يثب

اإلمجــاع وال يســلم للواحــدي حكايتــه اإلمجــاع فيهــا، مث فشــى قولــه هــذا يف تفاســري 
 .الناقلني عنه واملتأثرين به ممن تقدم ذكرهم من املفسرين

 
 ١/٦٨٠ابن منظور :لسان العرب  )١٠(
،١/٨١الدقيقة :السنيكي، احلدود األنيقة والتعريفات ١/١٧٠العدة يف أصول الفقه :ابو يعلى) ١١(  

   ،الكليات: ابو البقاء، فصل االلف واجليم ١/١٨١شرح الورقات يف أصول الفقه :احمللي١٠التعريفات :       
       (١٢)١/٤٢ 
١٢٣ينظر: االمجاع يف التفسري:اخلضريي  (13) 
١/١٧٥مقدمة احملقق لتفسري البسيط:الفوزان  (14) 
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 الدراسة: 
 سورة البقرة

{احلَْجُّ َأْشــُهٌر مَّْعُلوَمــاٌت َفَمــن فـَــَرَض فِــيِهنَّ اْحلَــجَّ فَــالَ َرفَــَث َوالَ ُفُســوَق َوالَ قــال تعــاىل: .١
َر الزَّاِد التـَّْقَوى َواتـَّ  ُقـوِن ِجَداَل ِيف احلَْجِّ َوَما تـَْفَعُلواْ ِمْن َخْريٍ يـَْعَلْمُه الّلُه َوتـََزوَُّدواْ فَِإنَّ َخيـْ

ـــــــاب}[البقر  ويف تفســـــــريهاقال الواحـــــــدي يف البســـــــيط :( املـــــــراد ]١٩٧ة:يَـــــــاأُْوِيل األَْلَب
 )١٥(و الَقْعدة وتسع من ذي اِحلجَّة)باألشهر، هاهنا، عند مجيع املفسرين: َشوَّاٌل وذ

 :اختلفوا يف تأويله على ثالثة أقاويلمناقشة املسألة:
وطــاوس , , وهــذا قــول قتــادة, وذو احلجــة بأســرها,وذو القعــدة, أنــه شــوال:أحــدها
 عن ابن عمر وهو مذهب مالك., وجماهد

وروى الطربي مثله عن نافع وجماهد وابـن عمـر وعطـاء والربيـع وقتـادة وطـاووس إذ 
الــرازي صــنوه عــن عــروة وذكــر  )١٦(يعنــون بــذلك شــواال وذا القعــدة، وذا احلجــة كلــه

 )١٧(ابن الزبري 
ورد الطربي مقالة من قال انه ال يبقى من أعمال احلج شيء بعد مـىن ، بـالقول : 

، )١٨(هلم: احلج ثالثة أشهر كوامل، أ�ن أشهر احلج ال أشـهر العمـرةبقو وإمنا عنوا 

٤/٢٨التفسري البسيط: الواحدي  (15) 
  ،تفسري القرآن١/٦٦٠،اهلداية اىل بلوغ النهاية : مكي القيسي١١٧جامع البيان: الطربي /)١٦(

،اجلامع ألحكام ١/١٦٣ ،زاد املسري:اجلوزي ١/٢٧١لتنوير ، ابن عطية :التحرير وا١/١٩٩السمعاين
  ٢/٤٠٥القرآن: القرطيب 

(17) ٥/٣١٤مفاتيح الغيب: الرازي   (17) 
٤/١١٨املصدر نفسه  (18) 
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ونشـأ عـن هـذا خــالف يف متـام العمـرة فيمــا بقـي مـن ذي احلجــة بـني قائـل بالتمــام 
 )١٩(ومن ال يراها تامة 
ل , وذو القعــدة , وعشــرة أيــام مــن ذي احلجــة , وهــذا قــول أيب والثــاين: هــو شــوا

 حنيفة. 
والثالــث: هــن شــوال وذو القعــدة وعشــر ليــال مــن ذي احلجــة , إىل طلــوع الفجــر 
مــن يــوم النحــر , وهــو قــول ابــن عبــاس , وجماهــد ,والشــعيب , والســدي ,ونــافع , 

 )٢٠(عن ابن عمر , وعطاء , والضحاك والشافعي
 .سلم لهتقدم يتضح أن االمجاع الذي حكاه الواحدي مل يَ النتيجة : مما 

 سورة المائدة
{َيْسأَُلوَنَك َمـاَذا أُِحـلَّ َهلُـْم قُـْل أُِحـلَّ َلُكـُم الطَّيِّبَـاُت َوَمـا َعلَّْمـُتم مِّـَن اْجلَـَوارِِح ُمَكلِّبِـَني .٢

َن َعَلْيُكْم َواذُْكـُرواْ اْسـَم اللّـِه َعَلْيـِه َواتـَُّقـواْ اللّـَه تـَُعلُِّمونـَُهنَّ ِممَّا َعلََّمُكُم الّلُه َفُكُلواْ ِممَّا أَْمَسكْ 
 ]٤ِإنَّ الّلَه َسرِيُع احلَِْساب}[املائدة:

قــال الواحــدي يف البســيط:( ســئل جماهــد عــن الصــقر والبــازي والفهــد ومــا َيصــطاد 
 من السباع؟ فقال: هذه كلها جوارح 

عمــــر  والضــــحاك أ�مــــا قــــاال: وهــــذا قــــول مجيــــع املفســــرين  إال مــــا روي عــــن ابــــن 
اجلـــوارح الكـــالب دون غريهـــا، ومـــا صـــاد غـــري الكـــالب فلـــم يـــدرك ذكاتـــه مل حيـــل 

 )٢١(أكله ومثل هذا يروى عن السدي أيًضا ، وهو قول غري معمول به)

،زاد املسري: اجلوزي ١/٢٧٠، الكشاف :الشوكاين:١/٣٤٥، ١/٣٣٤تفسري ابن ايب حامت:  ) ١٩ )   
٢/٣٩٣،اجلامع ألحكام القرآن: القرطيب ٢٠٩/                    

(20) ٢/٣١٣، ٢/٢٧٧،البحر احمليط :ابو حيان ١/٢٥٩النكت والعيون: املاوردي   (20) 

ط فلم يقل الواحدي حبصول االمجاع يف ماهية اجلوارح عند ،اما يف الوسي٢٦٣التفسري البسيط :الواحدي/(٢١)
 ٢/١٥٧تفسريه اآلية 
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 :ف يف اجلوارح على أربعة اقوال هياخلالملسألة :مناقشة ا
ويشـــــمل الكـــــالب الصـــــيد فتعلمـــــه مـــــن هبيمـــــة أو طـــــائر ،كـــــل مـــــن ُعلـــــم األول :

والفهـود والصـقور وأشـباهها وهـو مـروي عـن احلسـن وجماهــد      الضـواري 
 )٢٢(وطاووس      وابن عباس 

   مبعـىن الطـري عامـة والكـالب الطري والكالب :وحيتمل احتمالني أوهلمـا : :الثاين
الســـباع وثانيهمـــا : الطـــري عامـــة والكـــالب خاصـــة مـــن الســـباع وهـــو مـــروي   

 )٢٣(ن جماهد وابن عباس وعبيد بن عمريل فيه عهذا التفصي  دون 
 الكالب دون غريها من السباع وانه ال حيـل اال صـيد الكـالب وحـدها  الثالث :
 وخطـأ الطـربي مـن ظـن )٢٤(وهو مروي عن ابن عمر الضحاك والسدي     
  و وافقه الواحدي بعد أن ذكره فقـال(وهو قـول غـري معمـول  )٢٥(ذلك     
 )٢٦(به).     

 هبيما فإن كـان الكلـب أسـود )٢٧(الكالب عدا األسود منها، قال القرطيب :الرابع
 فكره صيده، قاله احلسن وقتادة والنخعي ، فأما عوام أهل العلم باملدينـة    
    والكوفة فريون جواز صيد كل كلب معلـم ، أمـا مـن منـع صـيدالكلب    
 .)٢٨(طان": "الكلب األسود شيعليه الصالة والسالم األسود فلقوله   

 (22) ٥٤٧/ ٩جامع البيان :الطربي 
٩/٥٤٧جامع البيان: الطربي  (23) 

١١/٢٩١،مفاتيح الغيب :الرازي ٢/١٨٢، احملرر الوجيز :ابن عطية ٢/١٥النكت والعيون: املاوردي  (24) 
 (25) ٩/٥٥١جامع البيان :الطربي 

٧/٢٦٣تفسري البسيط:الواحديال  (26) 
٣/٤٤٤،البحر احمليط :ابو حيان االندلسي٦/٦٧اجلامع ألحكام القرآن: القرطيب   (27) 
٢٦٥أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الصالة، باب قدر ما يسرت املصلي ،برقم   (28) 
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ىل فهــــم املــــراد ين والفقهــــاء يف املســــألة اســــتنادا إأقــــوال املفســــر  تتعــــددالنتيجــــة : 
بــاجلوارح يف اآليــة وبالتـــايل ال يســلم للواحـــدي امجاعــه الـــذي حكــاه وال االســـتثناء 

 .الذي استثناه 
 سورة األنعام

ــــَياِطَني لَُيوُحــــوَن ِإَىل {َوالَ تَـــْأُكُلواْ ِممَّــــا َملْ يـُـــْذَكِر اْســــُم اللّــــِه َعَلْيـــِه .٣ َوِإنَّــــُه َلِفْســــٌق َوِإنَّ الشَّ
قـال الواحـدي يف ]١٢١أَْولَِيآئِِهْم لُِيَجاِدُلوُكْم َوِإْن أَطَْعُتُمـوُهْم ِإنَُّكـْم َلُمْشـرُِكون}[األنعام:

البســيط يف تفســـري اآليـــة (فــإن قـــال قائـــل: كيــف أحبـــتم ذبيحـــة املســلم التـــارك للتســـمية 
 )٢٩( التحرمي؟ قيل: إن مجيع املفسرين فسروا اآلية بامليتة، وأشباهها)واآلية كالنَّص يف

ر اســـم اهللا عليـــه علـــى اخلـــالف واقـــع يف حتديـــد املـــراد مبـــا مل يـــذكمناقشـــة املســـألة :
 :ثالثة أقوال

ينهــى عــن ذبــائح كانــت يف اجلاهليــة علــى األوثــان، كانــت تــذحبها العــرب األول :
قــال الــرازي : (وأمــا ،مرويــاً عــن عطــاء ، )٣١(وينهــى عــن ذبــائح اجملــوس)٣٠(وقــريش

، خالفا ملـا زعـم )٣٢(سائر الفقهاء فإ�م أمجعوا على ختصيص هذا العموم بالذبح)
 الواحدي اإلمجاع عليه.

 )٣٤(وهو مروي عن ابن عباس وبالقولني قال ابن عطية )٣٣(الثاين :امليتة 

٢/٣١٧،واعاد الواحدي حكاية االمجاع يف الوسيط٨/٤٠٢البسيط :الواحدي   (29) 
٣/٣٢٥ابن كثري تفسري القرآن العظيم :،٩/٥٢٧البيان:الطربيجامع  (30) 

٤/١٣٧٨تفسري ابن ايب حامت  (31) 
١٣/١٣٠الرازي  مفاتيح الغيب: (32) 
٢/٩٥ابن أيب زمننيتفسري القرآن العزيز: ،٤/١٣٧٨،تفسري ابن أيب حامت٩/٥٢٨الطربي جامع البيان: (33) 

٢/٣٤٠ابن عطية احملرر الوجيز:  (34) 
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ذكر اســم قــال الطــربي :(وقــال آخــرون: بــل عــىن بــذلك كــل ذبيحــة مل يــ :الثالــث
 .)٣٦(، وإىل هذا املعىن ذهب اخلطمي، وحممد بن سريين )٣٥(عليها)     اهللا 
   اذ اخلـالف يتجـاوز امليتـة اىل سلم للواحدي االمجاع الذي حكاه ،يال النتيجة:
 أصناف أخرى كما تقدم .     

ـــــِر .٤ ـــــَن اْلبَـَق ـــــٍر َوِم ـــــا ُكـــــلَّ ِذي ظُُف ـــــاُدواْ َحرَّْمَن ـــــى الَّـــــِذيَن َه ـــــْيِهْم {َوَعَل ـــــا َعَل ـــــَنِم َحرَّْمَن َواْلَغ
ُشُحوَمُهَما ِإالَّ َما َمحََلْت ظُُهوُرُمهَا أَِو احلََْوايَا أَْو َما اْختَـَلَط بَِعْظٍم َذلِـَك َجَزيـْنَـاُهم بِبَـْغـِيِهْم 

 ]١٤٦ِوِإنَّا َلَصاِدُقون}[األنعام:
أو ما اختلط بعظم ،يعين: شـحم األَليـة، يف قـول مجيـع قال الواحدي يف البسيط :

 )٣٧(املفسرين 
 .أنه شحم اجلنب:فيها قوالن: أحدمهامناقشة املسألة و 

ومــا أشــبه ذلــك, ألنــه علــى العصــعص , قالــه ابــن  واألليــةالثـاين: أنــه شــحم اجلنــب 
 )٣٩(،إمنا حرم عليهم الثرب وشحم الكلية)٣٨(والسدي, جريج

ه مل يـنص ، كونـمنعقد كما حكى الواحدي وال يسلم لـه بـه االمجاع غري النتيجة :
 .  على  شحم اجلنب والكليةاليت اوردها غريه من أهل التفسري

 سورة األعراف
ـــــيَّ الَّـــــِذي جيَُِدونَـــــُه َمْكُتوبًـــــا ِعنـــــَدُهمْ .٥ ـــــْورَاِة  {الَّـــــِذيَن يـَتَِّبُعـــــوَن الرَُّســـــوَل النَّـــــِيبَّ األُمِّ ِيف التـَّ

يلِ   ]١٥٧}[األعراف:َواِإلجنِْ

٩/٥٢٨الطربي جامع البيان:  (35) 
٢/٧٢اجلوزيزاد املسري:  (36) 
١٣/١٧٢الرازيمفاتيح الغيب:،٢/٣٣٣،وحكاه ايضا يف الوسيط٨/٥٠٨الواحدي  البسيط:  (37) 
ابن  تفسري القرآن العظيم :،٢/١٨٤املاوردي  النكت والعيون: ،١٢/٢٠٥الطربيجامع البيان : (٣٨)

 ٥/٤٥٥كثري
،٢/١٦٨البغوي معامل التنزيل:،٢/٣٠١الزجاج :  معاين القرآن واعرابه: ،٢/٣٣٣الواحدي الوسيط:  (39) 
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ــــــع قــــــال الواحــــــدي يف البســــــيط: ــــــذي ال يكتــــــب وال يقــــــرأ يف قــــــول مجي (واالمي ال
دون )٤١((وهــــو نبــــيكم كــــان أميــــا ال يكتــــب)، ويف الوســــيط قــــال :)٤٠(املفســــرين) 

 حكاية االمجاع ودون التعرض ألمر القراءة و احلساب.
ــــــة الواحــــــدمناقشــــــة املســــــألة : ي ذكــــــر املفســــــرون فيهــــــا أربعــــــة أقــــــوال عــــــدا حكاي

 :  وهي كما يأيتلإلمجاع
حــدثنا علــي بــن احلســني، ثنــا ابــن أيب محــاد، ثنــا مهــران، عــن :يقــرأ وال يكتــب:أوهلــا

كـــان يقـــرأ وال : ســـفيان، عـــن منصـــور، عـــن إبـــراهيم، قولـــه: ({النـــيب األمي}،قـــال
 )٤٢()يكتب 
قـال الزجــاج: معــىن األمـي يف اللغــة املنســوب إىل مـا عليــه جبلــة  :يكتــبال  :ثانيهـا

 )٤٣(على ما ولد عليه -أمته، أي ال يكتب فهو يف أنه ال يكتب 
 

قـــال القاضـــي أبـــو حممـــد: واللفظـــة علـــى هـــذا ثالثهـــا :ا�ـــا ال ختـــص أمـــر الكتابـــة : 
 )٤٤(خمتصة بالنيب ىل اهللا عليه وسلم وغري مضمنة معىن عدم الكتابة

ـــه كـــان مـــن أم القـــرى وهـــي  :نســـبة اىل أم القـــرى:رابعهـــا  ـــاً ألن إمنـــا مســـي حممـــد أمِّّي
 )٤٥(مكة.

١٥/٣٨٠الرازيمفاتيح الغيب : ،٩/٣٩٦الواحدي البسيط:  (40) 
٢/٤١٦الواحدي الوسيط:  (41) 

،٥/١٥٨٢ابن أيب حامتتفسري القرآن العظيم :  (42) 
١/١٥٩الزجاجمعاين القرآن واعرابه :    (43) 

٢/٤٦٢عطيةابن احملرر الوجيز:  (44) 
٥/١٩٤ابو حيانالبحر احمليط:،١/٥٥٦السمرقندي حبر العلوم:  (45) 
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مسـتغربة ذات مسـة صـوفية باطنيـة ال وزيادة على ما تقدم فقد ذكر السـلمي أقـواال 
 كقولهدليل عليها  

مــن ال يعلــم مــن الــدنيا شــيئا وال يف اآلخــرة إال مــا علمــه ربــه ، حالتــه مــع   :األمــي(
 )٤٦()ة وهو الطهارة باالفتقار إليه واالستغناء عما سواه .اهللا حالة واحد

 املـرجحاخلـالف قـائم ومشـهور يف املسـألة وان كـان مـا قالـه الواحـدي هـو النتيجة :
 .بهنه ال يسلم له اال أعند كثري من املفسرين ،

 سورة يونس
ِإالَّ قـَـْوَم يُـوُنَس َلمَّـآ آَمنُـواْ  {فـََلْوَال َكاَنْت قـَْريٌَة آَمنَـْت فـَنَـَفَعَهـا ِإميَانـَُهـا قال تعالى :.٦

نـَْيا َوَمتـَّْعَنــــــــــــــاُهْم ِإَىل  ُهْم َعــــــــــــــَذاَب اخلِــــــــــــــْزِي ِيف اْحلََيــــــــــــــاَة الــــــــــــــدُّ َكَشــــــــــــــْفَنا َعــــــــــــــنـْ
قــال الواحــدي يف البســيط رابطــا بــني قصــة إغــراق فرعــون ]٩٨ِحني}[يــونس:

وكشف العذاب عن قوم يونس (قال ابـن عبـاس يف هـذه اآليـة: فلـم يقبـل اهللا 
ه عنــد نــزول العــذاب، وقــد كــان يف مهــل، ومل يفعــل اهللا ذلــك بأحــد عنــد إميانــ

نزول العذاب، أو غرغرة املوت من املشركني، إال قوم يـونس  وهـذا قـول مجيـع 
 )٤٧(املفسرين)

 مناقشة املسألة : 
ذهــب الطــربي إىل أن قــوم يــونس خصــوا مــن بــني األمــم بــأن تيــب علــيهم مــن بعــد 
معاينة العذاب ذكر ذلك عن مجاعـة مـن املفسـرين ولـيس كـذلك، واملعاينـة الـيت ال 

١/٢٤٦السلميحقائق التفسري:  (46) 
١٥/٢٠٧الطربي جامع البيان:،١١/٣٠٢الواحدي البسيط:   (47) 
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ب أو املــوت بشــخص اإلنســان كقصــة فرعــون، اتنفــع التوبــة معهــا هــي تلــبس العــذ
 )٤٨(وأما قوم يونس فلم يصلوا هذا احلد

(ومل يكــن العــذاب باشــرهم، واتصــل هبــم بــل كــان قــد انعقــد ســببه قــال ابــن كثــري 
 )٤٩(وصوله عليهم، وال يلزم أيضا أن يكونوا قد أقلعوا عن كفرهم مث عادوا إليه)

بـــــن عقـــــل، ثنـــــا ســـــهل، عـــــن ابـــــن   حـــــدثنا أيب، ثنـــــا علـــــي بـــــن نصـــــر، ثنـــــا عبيـــــد
{فلــــوال كانــــت قريــــة آمنــــت} أي: فلــــم تكــــن قريــــة آمنــــت إال قــــوم يــــونس كثري:(

 )٥٠(سف)ويو 
حاصـل دو�ـا يف كشـف  اإلفـرتاقاخلالف متقـدم علـى مسـألة االمجـاع اذ النتيجة :

كونـــه بعــــد العـــذاب بعـــد املعاينــــة ام بعـــد التلـــبس بــــه، وكـــالم الواحـــدي واضــــح يف  
بقولـه(نقل  فيـهاالمجـاع  هالتلبس به وحلولـه علـيهم ، فيمـا يـرد الطـربي هـذا مـع نفيـ

مل يسـلم أصـال النقسـام النـاس بشـأن  اعفاإلمجـذلك عن مجاعـة مـن املفسـرين ) ، 
اىل فــريقني ، علــى فــرض التســليم بــانفرادهم مــن كشــف وقــت انكشــاف العــذاب 
 العذاب بعد حلوله هبم.

 سورة هود
 ]٨٠{قَاَل َلْو أَنَّ ِيل ِبُكْم قـُوًَّة أَْو آِوي ِإَىل رُْكٍن َشِديد}[هود:قال تعالى: .٧

املفســـرين وأهـــل التأويـــل: أن املـــراد بـــالركن قـــول مجيـــع قـــال الواحـــدي يف البســـيط (
 )٥١()الشديد هاهنا العشرية

٣/١٤٤ابن عطية  احملرر الوجيز:  (48) 
 (49)  ٧/٢٥٠ابن كثريتفسري القرآن العظيم:

،ومل اقف على هذه الرواية اال عند ابن أيب حامت وأظن أنه من ٦/١٩٨٧أيب حامت ابن تفسري القرآن العظيم:) ٥٠(
 السهو،اذا اليتسلل اليها االحتمال بشأن يوسف عليه السالم  

١١/٥٠٣الواحديالتفسري البسيط:  (51) 
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ــــهمناقشــــة املســــألة : ــــرة، أن رســــول اهللا قــــال يف قول (أو آوى إىل ركــــن :عــــن أيب هري
 )٥٢(شديد) ، قد كان يأوي إىل ركن شديد يعين اهللا تبارك وتعاىل
وإقـدامهم علـى سـوء ويؤكد هذا الفهم ما قاله الـرازي (أنـه ملـا شـاهد سـفاهة القـوم 

األدب متـــىن حصـــول قـــوة قويـــة علـــى الـــدفع، مث اســـتدرك علـــى نفســـه وقـــال: بلـــى 
 )٥٣(األوىل أن آوي إىل ركن شديد وهو االعتصام بعناية اهللا تعاىل)

إن ركنــــك : فـــريوى أن املالئكــــة وجــــدت عليــــه حــــني قــــال هــــذه الكلمــــات ،وقــــالوا
 )٥٤(لشديد

 
 ال يسلم له .النتيجة : ما حكاه الواحدي من االمجاع 

 
 سورة النحل

{َوَجيَْعُلوَن لِّلِه َما َيْكَرُهـوَن َوَتِصـُف أَْلِسـَنتـُُهُم اْلَكـِذَب أَنَّ َهلُـُم احلُْْسـَىن قال تعالى.٨
 قال الواحدي يف البسيط]٦٢َال َجَرَم أَنَّ َهلُُم اْلنَّاَر َوأَنـَُّهم مُّْفَرطُون}[النحل:

 )٥٥(ين البنات يف قول مجيع املفسرين)(قوله تعاىل: {َما َيْكَرُهوَن} يع 

،ومل اقـــف ٤٤٨/ ٢،تفســـري الســـمعاين ٢/٤٩٠املـــاورديالنكـــت والعيون: ،١٥/٤٢١الطـــربي جـــامع البيـــان:) ٥٢(
/ ٢الروايــــة بتمامهــــا يف كتــــب املتــــون احلديثيــــة وهــــذا حــــديث صــــحيح، وخرجــــه احلــــاكم يف املســــتدرك  علــــى
،وقــال: ( هــذا حــديث صــحيح علــى شــرط مســلم، ومل خيرجــاه هبــذه الزيــادة، وإمنــا اتفــق علــى حــديث ٥٦١

 الزهري عن سعيد، وأيب عبيدة، عن أيب هريرة خمتصرًا).
١٨/٣٨٠الرازي مفاتيح الغيب:   (53) 

 (54)  ٩/٧٨القرطيب امع ألحكام القرآن:اجل  
النكت  ،٣/٨٤البغويمعامل التنزيل :،١٧/٢٣٢الطربي جامع البيان :،١٣/١٠٠الواحدي  البسيط:) ٥٥(

 ٦/٥٥٠ابوحيان البحر احمليط:،٢٨/٢٤٩الرازيمفاتيح الغيب: ،٣/١٩٦املاوردي والعيون:
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قول آخر غري الذي حكـاه الواحـدي وكثـري مـن املفسـرين  اآلية:يف  مناقشة املسألة
أخرج ابن أيب حامت عن السدي يف قوله: {وجيعلون هللا مـا يكرهـون} قـال: وهو ما

اال ان التخصـيص مـراد بذاتـه  ، وإن كان بينهما عموم وخصوص)٥٦(وهن اجلواري
 الكراهة يف اجلواري . نص علىعلى قول من 

النتيجــة : مــا حكــاه الواحــدي مــن االمجــاع ال يســلم مــع مــا يف املســألة مــن العمــوم 
 .واخلصوص 

 سورة الكهف
ــا بـََلغَــا َجمَْمــَع بـَْيِنِهَمــا َنِســَيا ُحوتـَُهَمــا فَاختََّــَذ َســِبيَلُه ِيف اقــال تعــالى:. ٩ ْلَبْحــِر {فـََلمَّ

 ]٦١َسَربًا}[الكهف:

وقوله تعــــاىل: {َنِســــَيا ُحوتـَُهَمــــا} إمجــــاع املفســــرين أن قــــال الواحــــدي يف البســــيط(
النســــيان هاهنــــا معنــــاه: نســــيان الفــــىت ذكــــر قصــــة احلــــوت ملوســــى، والناســــي كــــان 

 .)٥٧()أحدمها، وأضيف إليهما مجيًعا

وكــان ، كــان النســيان مــن يوشــع أن تقدمــه، ومعــىن نســيا حوهتمــامناقشــة املســألة :
منهمـا ناسـيا لغـري مـا ،فصار كـل واحـد )٥٨(نسيان من موسى أن يأمره فيه بشيءال

 )٦٠(هر نسبة النسيان إىل موسى وفتاه.والظا )٥٩(نسيه اآلخر.

 (56)  ٥/١٤١السيوطيالدر املنثور:،٧/٢٢٨٧ابن أيب حامتتفسري القرآن العظيم : 
٢/٣٥٤السمرقنديحبر العلوم:،١٤/٧٣الواحدي البسيط :  (57) 
انوار التنزيل ،٦/٤٤١٧مكي القيسي اهلداية اىل بلوغ النهاية : ،٣/٢٩٩الزجاج معاين القرآن واعرابه: (٥٨)

  ٣/٢٨٦البيضاوي 
٢/٦٨٣الزخمشري الكشاف:،١/٦٦٥الكرماينغرائب التفسري:،٣/٣٢٣املاوردي  النكت والعيون:    (59) 

١٢/٩٦البقاعينظم الدرر:،٧/٢٠٠ابو حيان البحر احمليط:  (60) 
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وهـــذا كـــاف يف كســـر قيـــد ف يف حتديـــد الناســـي منهمـــا مشـــهور ،اخلـــالالنتيجـــة :
 فال يسلم للواحدي حكايته له . ،االمجاع

 
 سورة طه

{ِإينِّ أَنَــــــــا َربُّــــــــَك فَــــــــاْخَلْع نـَْعَلْيــــــــَك ِإنَّــــــــَك بِــــــــاْلَواِد اْلُمَقــــــــدَِّس قــــــــال تعــــــــالى:. ١٠
 ]١٢طًُوى}[طه:

(هو اســـــم قولـــــه تعـــــاىل: (طـــــوى) قـــــال ابـــــن عبـــــاس:قـــــال الواحـــــدي يف البســـــيط (
 )٦١(وهو قول مجيع املفسرين) ،الوادي)

هي اسـم بالصـرف أو أ منشأ اخلالف معاده النظر اىل لفظة طوىمناقشة املسألة :
 )٦٢(للوادي ؟ جامد أهي املصدر من طويت ؟ ام ا�ا اسم عدمه؛

بعــد ذكــر  وابــن كثــري ورجحــه الطــربي)٦٣(د روي عــن جماهــد ا�ــا اســم للــوادي فقــ
 )٦٤(اخلالف

 )٦٥(ذهبجل بالعربانية فكأنه قيل يا رجل اقيل طوى معناه يا ر 
ابن وابن أيب جنيحــو فمــنهم عكرمــة وســعيد بــن جبــري وجماهــد رأوهــا مصــدراً امــا مــن 

 ، وا�ا مبعان ثالثة : عباس

حيث أكد االمجاع كما يف البسيط،٣/٢٠٢الواحديالوسيط: ،١٤/٣٦٩الواحديالبسيط:  (61) 
٨/٣٥١ابن عجيبة البحر املديد:  (62) 
٢٤/٧٩الطربيجامع البيان:  (63) 
٨/٣١٥ابن كثريتفسري القرآن العظيم:،٢٤/٧٨الطربيجامع البيان:  (64) 
٥/٣٧٥الشوكاين  فتح القدير:  (65) 
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الثالـــث ، )٦٦(كمـــا تـــدخل الكعبـــةاالول :طـــأ االرض ،الثـــاين :طـــأ االرض حافيـــا ،
ألن الثانيــــة إذا أعقبتهــــا األوىل صــــارت  )٦٧(مــــرتنينــــاداه : معنــــاه مــــروي عــــن قتــــادة

 )٦٨(ملطوية عليها.كا
، لتعـــدد غـــري مـــا وال يســـلم لـــه اإلمجـــاع الـــذي حكـــاه الواحـــدي ال ينعقـــد:النتيجـــة 

 .حكاه
 سورة الحج

{لَِيْشـَهُدوا َمنَــاِفَع َهلُـْم َويـَـْذُكُروا اْسـَم اللَّــِه ِيف أَيـَّاٍم مَّْعُلوَمــاٍت َعلَــى قـال تعــالى:. ١١
َهــــــــــــا َوأَْطِعُمــــــــــــوا  ــــــــــــوا ِمنـْ ــــــــــــن هَبِيَمــــــــــــِة األَنـَْعــــــــــــاِم َفُكُل ــــــــــــاِئَس َمــــــــــــا َرَزقـَُهــــــــــــم مِّ اْلَب

ـــــــري}[احلج: قـــــــال الواحـــــــدي يف البســـــــيط (والـــــــذي ذكرنـــــــا يف قولـــــــه ]٢٧اْلَفِق
 )٦٩(أمر إباحة هو قول مجيع املفسرين){َفُكُلوا} أنه 

 يف األكل واإلطعام ثالثة أوجه:  مناقشة املسألة :
 .)٧٠(ء ، كان ال يرى األكل منها واجباروي عن عطام :احدمها
إن شــاء أكــل، وإن شــاء مل هــي رخصــة: (:أ�مــا قــاالعــن جماهــدو ابــراهيم :ثانيهمــا
 ، وهذا قول الشافعيعلى االستحباب و وافقهما ابو العباس بن سريج)٧١(يأكل)
: أن األكـــل واإلطعـــام واجبـــان ال جيـــوز أن خيـــل بأحـــدمها , وهـــذا قـــول أيب ثالثهمـــا

 )٧٢(الطيب بن سلمة.

٥/٥٦٠السيوطيالدر املنثور:،١٦/٢٩الطربيجامع البيان:  (66) 
 (67)  ٥/٥٦٠السيوطيالدر املنثور:،٢٢/١٩الرازي مفاتيح الغيب:

٣/٣٩٦املاوردي النكت والعيون:    (68) 
١٥/٣٦٦الواحدي  البسيط:  (69) 
١٦/٥٢٣الطربي جامع البيان:  (70) 
٥٢٥-١٦/٥٢٣الطربي جامع البيان:  (71) 
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والقولني التاليني خـالف لفظـي ،  مع أن اخلالف بني ما حكاه الواحديالنتيجة :
خيــالف القــول الثالــث متامــا ، وبــذلك ميكــن القــول أن إمجــاع الواحــدي هنــا نــه إال أ

 ال يسلم له به .
 
 

 سورة النور
ـــــْرَىب :قـــــال تعـــــاىل.١٢ ـــــَعِة أَن يـُْؤتُـــــوا أُْوِيل اْلُق {َوالَ يَْأتَـــــِل أُْولُـــــوا اْلَفْضـــــِل ِمـــــنُكْم َوالسَّ

َهــاِجرِيَن ِيف َســِبيِل اللَّــِه َوْليَـْعُفــوا َوْلَيْصــَفُحوا َأالَ حتُِبُّــوَن أَن يـَْغِفــَر َواْلَمَســاِكَني َواْلمُ 
 ]٢٢اللَُّه َلُكْم َواللَُّه َغُفوٌر رَِّحيم}[النور:

ـــــو الغـــــىن والســـــ عة يف املـــــال وهـــــو أبـــــو بكـــــر قـــــال الواحـــــدي يف البســـــيط(يعين: أول
 )٧٣(يف قول مجيع املفسرين) -اهللا عنه رضي-الصّديق

االول ما ذكره الواحدي وهو املشهور، والثـاين مـروي فيها قوالن ،مناقشة املسألة :
عـن كـل مـن قـال  إن مجاعة من املؤمنني قطعوا منافعهمالضحاك وابن عباس :عن 

 )٧٤( ال نصل من تكلم يف شأن عائشة واهللايف اإلفك وقالوا :
املفســــرين ورواة  مــــع أنَّ مــــا قالــــه الواحــــدي هــــو املشــــهور و الفاشــــي بــــنيالنتيجــــة :

 .جيعل القول باإلمجاع متعذراً التفسري، إال ان وجود قول آخر يف املسألة 

٤/٢٠املاوردي النكت والعيون:  (72) 
 ٤/٣٦الزجاجمعاين القرآن واعرابه ،٦/٢٠ابن كثريتفسري القرآن العظيم :،١٦/١٧٣الواحدي البسيط: )٧٣(     

، ذكر القولني ١٢/٢٠٧القرطيباجلامع ألحكام القرآن : ،١٩/١٣٧،١٧/٢٢٥الطربيجامع البيان :) ٧٤(
الدر املنثور  األول مع إشارته اىل ان العموم يقتضي العمل هبا لكل زمان، وصحح

 .٦/١٦٣السيوطي:
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ـــَماَواِت َواَألْرِض َمثَـــُل نـُــورِِه َكِمْشـــَكاٍة ِفيَهـــا ِمْصـــَباٌح :قـــال تعـــاىل.١٣ {اللَّـــُه نـُــوُر السَّ
يُوقَــــُد ِمــــن َشــــَجرٍَة مَُّبارََكــــٍة اْلِمْصــــَباُح ِيف ُزَجاَجــــٍة الزَُّجاَجــــُة َكأَنـََّهــــا َكوَْكــــٌب ُدرِّيٌّ 

َزيـُْتونٍِة الَّ َشْرِقيٍَّة َوالَ َغْربِيٍَّة َيَكاُد َزيـْتـَُها ُيِضيُء َوَلْو َملْ َمتَْسْسُه نَـاٌر نـُّوٌر َعلَـى نُـوٍر 
ـــورِِه َمـــن َيَشـــاء َوَيْضـــِرُب اللَّـــُه اَألْمثَـــاَل لِلنَّـــاِس َواللَّـــُه ِبُكـــلِّ َشـــْيءٍ   يـَْهـــِدي اللَّـــُه لُِن

 ]٣٥َعِليم}[النور:

 يعـين ُكـوَّة غـري نافـذة بلسـان احلـبش(بيانـا ملعـىن املشـكاة  قال الواحـدي يف البسـيط
 )٧٥(لكليب، وقتادة ، ومجيع املفسرين)وهذا قول السدي، وا

وهـــو مخســـة أقاويـــل: أحـــدها: أن املشـــكاة كـــوة ال منفـــذ هلـــا  افيهمناقشـــة املســـألة:
 .)٧٦(كعب األحبار, قاله  مروي عن ابن أيب جنيح وجماهد

 قاله جماهد.القنديل , :املشكاةالثاين:  
ـــ:الثالـــث: املشـــكاة  ـــذي هـــو كـــاألنبوب , قالـــه ابـــنموضـــع الفتيلـــة مـــن القن   ديل ال

 .)٧٧(عباس
الـيت يعلـق هبـا  احلديد الذي به القنديل وهي اليت تسمى السلسـلة :الرابع: املشكاة

 .)٧٨(وهذا مروي عن جماهد أيضا,القنديل
ضـرب املثـل وهـذا القـول مـن قبيـل )٧٩(صدر املؤمن, قالـه أيب املشكاة:أن اخلامس:

 .ال لبيان معىن املشكاة

  (75)  ١٦/٢٦١الواحدي البسيط: 
ابن  تفسري القرآن العظيم :،٣/٤١٥البغويمعامل التنزيل :،١٧/٣٠١الطربي جامع البيان:  

٦/٥٨كثري (76)                            
  (77)  ٦/١٧٦السعود  ابوارشاد العقل السليم: 

٦/٥٨ابن كثري تفسري القرآن العظيم:  (78)  
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كــوة اجلــدار فــإن ذلــك ال ميكــن :وان كانــت األقــوال تــدور حــول القنــديل و النتيجــة
ر فيهــا مقصــود وكــل مــا ذكــ عــده مــن قبيــل التنــوع ؛ألن الوصــف يف اآليــة تفصــيلي

يــه فحكايــة نتجاهــل ســائر األقــوال، وعلو ه دون غــري فــال يعتــد ال غــريه ،بذاتــه هــو 
 سورة القصصداً اإلمجاع ال تسلم أب

َُمـا قَـاَل يَاُموَسـى أَتُرِيـُد .قال تعاىل١٤ ـا أَْن أَرَاَد َأن يـَـْبِطَش بِالـَِّذي ُهـَو َعـُدوٌّ هلَّ {فـََلمَّ
ــُد ِإالَّ أَن َتُكــونَ  َجبَّــارًا ِيف اَألْرِض  أَن تـَْقتـَُلــِين َكَمــا قـَتَـْلــَت نـَْفًســا بِــاَألْمِس ِإن تُرِي

 ]١٩َوَما تُرِيُد َأن َتُكوَن ِمَن اْلُمْصِلِحني} [القصص:

قال الواحدي يف البسيط (ظن اإلسرائيلي أن موسـى يريـد أن يـبطش بـه لقولـه لـه: 
ِس) مْ (ِإنََّك َلغَـِويٌّ ُمبِـٌني) فقـال: (يَـا ُموَسـى أَتُرِيـُد أَْن تـَْقتـُلَـِين َكَمـا قـَتَـْلـَت نـَْفًسـا بِـاْألَ 

 )٨٠(وهذا قول مجيع املفسرين)
 الباعث على القول أوهلما القائل وثانيهما :جهني :مناقشة املسألة من و 

وقــال آخــرون بــل هــو قــول حتديــد القائــل : املشــهور أنــه االســرائيلي الوجــه االول :
القبطــي، وقــد كــان عــرف القصــة مــن اإلســرائيلي، والظــاهر هــذا الوجــه ألنــه تعــاىل 

) فهــذا القــول أراد أن يــبطش بالــذي هــو عــدو هلمــا قــال يــا موســىقــال:( فلمــا أن 
ذكــره الســمرقندي (قــال بعضــهم كــان ذلــك إبلــيس تشــبه و )٨١(إذن منــه ال مــن غــريه

 )٨٢(رجل اإلسرائيلي ليظهر أمر موسى) بال
 الباعث على القول من وجهني:الوجه الثاين :

 اهلدية اىل بلوغ النهاية:،١٧/٣٠٢الطربي جامع البيان:،١٠٣-٤/١٠٢املاوردي : النكت والعيون :) ٧٩(
٨/٥٠٩٦مكي القيسي  

١٧/٣٦٢الواحدي :البسيط  (80) 
٢٤/٥٨٧الرازيمفاتيح الغيب :  (81) 

٢/٦٠٢السمرقنديحبر العلوم : (82) 

                                                                                   



جامعة قطر،علمية حمكمة ، ه١٤٣٨-٢٠١٧)ربيع١العدد٣٥جملة كلية الشريعة والدراسات االسالمية(جملد  
 

مبـني، فخـاف  عليه وقوله إنـك لغـويأحدمها: أن اإلسرائيلي رأى غضب موسى  
 ن قتله فقال: (أتريد أن تقتلين كما قتلت نفسا باألمس) . إ

الثــاين: أن اإلســرائيلي خــاف أن يكــون موســى يقتــل القبطــي فيقتــل بــه اإلســرائيلي 
 )٨٣(, قاله حيىي بن سالم ،فقال ذلك دفعا ملوسى عن قتله

ايتــه واحــدي حكالنتيجــة : اخلــالف ظــاهر يف القائــل والباعــث، وعليــه ال يســلم لل
 .االمجاع يف املسألة

{َوَربَُّك َخيُْلُق َما َيَشاء َوَخيَْتاُر َما َكاَن َهلُُم اْخلِيَـرَُة ُسْبَحاَن اللَّـِه َوتـََعـاَىل .قال تعاىل١٥
 ]٦٨َعمَّا ُيْشرُِكون} [القصص:

وخيتار الـــذي هلـــم فيـــه اخلـــرية، ويكـــون معـــىن االختيـــار قـــال الواحـــدي يف البســـيط:
بـــه. أي: وخيتـــار فيمـــا يـــدعوهم إليـــه مـــن عبادتـــه مـــا هلـــم فيـــه هاهنـــا: مـــا يتعبـــدهم 

ومحــل اآليــة علــى غــري هــذا الفهــم يعطــي  وهــو قــول مجيــع املفســرين والقــراء،اخلرية،
 مناقشة املسألة :)٨٤(القدرية احلجة على نفي االختيار فيتعلقون به 

 مــن يشــاء لطاعتـــه وقــال حيــىي بــن ســـالم : ربــك  واملعــىن وخيتـــارقــال ابــن عبــاس :
لــق مــا يشــاء إن املعــىن وربــك خياء لنبوتــه وحكــى النقــاش :وخيتــار مــن يشــ، واملعــىن 

 )٨٥(، وخيتار األنصار لدينه من خلقه يعين حممدا 
 :ال: رسول اهللا عن جابر بن عبد اهللا: قوعضد القرطيب ما ذهب اليه مبا روي 

 )٨٦()...اخل( إن اهللا اختار أصحايب على مجيع العاملني

العز بن تفسري القرآن:،٤/٢٤٣املاوردي النكت والعيون: ،٢/٥٨٤ابن سالمتفسري حيىي بن سالم :) ٨٣( 
        ٢/٤٨٤عبد السالم 

،بتصرف ٤٣٩/ ١٧الواحدي البسيط:  (84) 
 (85) ١٠/١٤٣القنوجيالفتح البيان :،١٣/٣٠٥القرطيب اجلامع ألحكام القرآن: ينظر:  

 (86) ١/٢٧٠ابن أيب زمنني أصول السنة : 
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ن منبــه عــن أبيــه يف قولــه عيينــة عــن عمــرو بــن دينــار عــن وهــب بــوذكــر ســفيان بــن 
ــاُر} قــال : مــن الــنعم الضــأن ، ومــن الطــري عــز وجل: ــُق َمــا َيَشــاُء َوَخيَْت {َوَربُّــَك َخيُْل

 )٨٨(:وال وجه للتخصيص، والعموم أوىل.قال القنوجي )٨٧(احلمام
كمـا حتـرز   االختيـاراخلالف واقع لكنه ال يعطي القدرية احلجة على نفـي النتيجة :
 .على ما حكاه الواحدي ال يسلم  باإلمجاعوالقول  الواحدي

 
 سورة األحزاب

{النَِّيبُّ أَْوَىل بِاْلُمْؤِمِنَني ِمْن أَنُفِسـِهْم َوأَْزَواُجـُه أُمََّهـاتـُُهْم َوأُْولُـو اَألْرَحـاِم .قال تعاىل١٦
 ]٦بـَْعُضُهْم أَْوَىل بِبَـْعٍض } [األحزاب:

يف البســــيط ({َوأَْزَواُجــــُه أُمََّهــــاتـُُهْم}  قــــال مجيــــع املفســــرين: أي يف  قــــال الواحــــدي
حرمة نكـاحهن، فـال حيـل ألحـد التـزوج  بواحـدة مـنهن كمـا ال حيـل التـزوج بـاألم. 

 )٨٩()وهذه األمومة تعود إىل حرمة نكاحهن ال غري
ــــه وســــلم ســــول اهللا حرمــــة نكــــاح مــــن مــــات عــــنهن ر مناقشــــة املســــألة : ىل اهللا علي

ىل اهللا عليـــه وســـلم يف حياتـــه فقـــد ع ، أمـــا الـــاليت طلقهـــن رســـول اهللا مجـــا حمال
 :)٩٠(اختلف يف ثبوت هذه احلرمة هلن على ثالثة أوجه

   .مة رسول اهللاتثبت هلن هذه احلرمة تغليبا حلر أحدها: 
قــد أثبــت عصــمتهن  ســاء ألن النــيبال يثبــت هلــن ذلــك بــل هــذه كســائر النالثــاين: 

 ا هن أزواجي يف اآلخرة. وقال: أزواجي يف الدني

،١٣/٢٠٥القرطيباجلامع ألحكام القرآن : ،٧/٢٥٨الثعليبالكشف والبيان :  (87) 
١٠/١٤٢القنوجي فتح البيان:  (88) 

١٨/١٧٦الواحدي البسيط:  (89)       
٨/١٤٦الطنطاويالتفسري الوسيط : (90)             
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ىل اهللا عليـه وسـلم مـنهن ثبتـت حرمتهـا وحيـرم لثالث: أن من دخل هبـا رسـول اهللا ا
يـدخل هبـا مل يثبـت هلـا نكاحها وإن طلقها حفاظا حلرمتـه وحراسـة خللوتـه ومـن مل 

 )٩١(هذه احلرمة
يف املــــــــدخول هبــــــــا مــــــــن غــــــــري  مــــــــر فيــــــــه تفصــــــــيل يف املطلقــــــــة وكــــــــذااألالنتيجــــــــة :
وعليــه فــاخلالف متحقــق واالمجــاع منقــوض فــال يســلم للواحــدي حكايتــه املدخول،

 .مع ما فيها من العموم االمجاع يف املسألة
ـــَة آلتـَْوَهـــا َوَمـــا .قـــال تعـــاىل: ١٧ َن ـــْن أَْقطَارَِهـــا ُمثَّ ُســـِئُلوا اْلِفتـْ ـــْيِهم مِّ {َولَـــْو ُدِخَلـــْت َعَل

 ]١٤تـََلبَّثُوا هِبَا ِإالَّ َيِسريًا}[األحزاب:

ـــــال ال نَـــــَة} يعـــــين: الشـــــرك يف قـــــول مجيـــــع ق واحـــــدي يف البســـــيط ({ُمثَّ ُســـــِئُلوا اْلِفتـْ
 )٩٢() املفسرين

 :  ويف الفتنة هنا وجهانمناقشة املسألة :
 سئلوا القتال يف العصبية ألسرعوا إليه قاله الضحاك : أحدمها
 )٩٣(ألجابوا إليه مسرعني قاله احلسن مث سئلوا الشرك: الثاين

ــــة االمجــــاع متعــــذر ، مــــع كــــون مــــا قالــــه اخلــــالف النتيجــــة : واقــــع والتســــليم حبكاي
 الواحدي هو قول مجهور املفسرين.

اخللويت روح البيان :،٢٢/٤١٩االرمي:حدائق الروح والرحيان ،٤/٣٧٤املاورديالنكت والعيون :) ٩١(
 ٢٢/٩٥ابن عاشورالتحريروالتنوير:،ورجح حرمتهن حىت بعد الطالق،٧/٢١٦
معامل ،٣/٤٧السمرقنديحبر العلوم : ،١٩/٤٥الطربيجامع البيان :،١٨/١٩٨الواحدي البسيط:(٩٢)

 ٣/٦٢١البغوي التنزيل
فتح ،٧/٢١٣ابو حيانالبحر احمليط :،١٤/١٤٩القرطيب اجلامع ألحكام القرآن:) ٩٣(

 ،٤/٢٦٧الشوكاينالقدير:
 

 

                                           



   حد.إقبال ابدا                                  امجاعات الواحدي اليت مل تثبت دراسة تطبيقية لتفسر البسيط   
  

ـــا َمَلَكـــْت أَْميَـــانـُُهْم .قـــال تعاىل:١٨ ـــْم َوَم ـــْيِهْم ِيف أَْزَواِجِه ـــا فـََرْضـــَنا َعَل ـــا َم ـــْد َعِلْمَن {َق
قـــــال ]٥٠رَِّحيًمـــــا}[األحزاب:ِلَكــــْيالَ َيُكـــــوَن َعَلْيـــــَك َحـــــرٌَج وََكـــــاَن اللَّـــــُه َغُفـــــورًا 

ــــْد  الواحــــدي يف البســــيط(وقال مقاتــــل: مث أخــــرب اهللا عــــن املــــؤمنني فقــــال: {َق
ــْيِهْم ِيف أَْزَواِجِهــْم} أال يتزوجــوا إال أربــع نســوة مبهــ ــا فـََرْضــَنا َعَل ــا َم ر وبينــة َعِلْمَن

 )٩٤(وهذا قول مجيع املفسرين)
 :ثالثة أقوالاوفيهمناقشة املسألة 

 )٩٥(ال جياوز الرجل أربع نسوة، قاله جماهد.أحدمها: أن 
 )٩٦(الثاين: أن ال يتزوج الرجل املرأة ِإالَّ بوّيل وشاهَدين وَصَداق، قاله قتادة.

وهــو مــروي عــن قتــادة أيضــا (كــان ممــا فــرض اهللا علــيهم أن ال تــزوج الثالــث :    
وال حيـل هلــم مـن النسـاء إال أربــع، ة إال بـويل وصـداق عنــد شـاهدي عـدل،امـرأ
وهو هبذا يشمل القولني السابقني ويضـيف هلمـا ملـك )٩٧(ملكت أميا�م)وما 

 اليمني .
ختصيصــــات اخرجتــــه مــــن دائــــرة مجــــاع اعتورهتــــا زيــــادات و حكايــــة اإلالنتيجــــة :    

 به. التسليم
ـــاِفُقوَن َوالَّـــِذيَن ِيف قـُلُـــ.قـــال تعـــاىل:١٩ ـــَرٌض َواْلُمْرِجُفـــوَن ِيف {لَِئن ملَّْ يَنَتـــِه اْلُمَن وهِبِم مَّ

 ]٦٠اْلَمِديَنِة لَنـُْغرِيـَنََّك هِبِْم ُمثَّ َال ُجيَاِوُروَنَك ِفيَها ِإالَّ قَِليًال}[األحزاب:

 ١٩/١٣٧الطربيجامع البيان:،١٨/٢٧٦الواحدي البسيط:(٩٤)
 ١٩/١٣٧الطربيجامع البيان :(٩٥)

زاد ،٦/٣٩٤ابن كثريتفسري القرآن العظيم :،٢/٧٣١تفسري حيىي بن سالم   )٩٦(
 ١٤/٢١٣القرطيباجلامع ألحكام القرآن :،٣/٤٧٥اجلوزياملسري:

١٩/١٣٧الطربي:جامع البيان  (97)         
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م {َوالَّــِذيَن ِيف قـُُلــوهِبِْم َمــَرٌض} يعــين: الفجــور ، وهــ(قــال الواحــدي يف البســيط    
 )٩٨(الزناة وهو قول مجيع املفسرين)

 :مخسة أقوالوفيها املسألة :مناقشة 
 ضعف إميان وقلة ثبات عليه .شك وريبةو  : قوم كان فيهماالول
 )٩٩(: هم الزناة وأهل الفجورالثاين

 )١٠٠(وحب الزنا قاله عكرمة: هو الغزل الثالث
 قال السدي: املرض: النفاق: الرابع

   مــــــن آذى : هــــــم الــــــذين آذوا عمــــــر. وقــــــال الكلــــــيب: : قــــــال ابــــــن عبــــــاساخلــــــامس
 )١٠١(املسلمني

عليـه واقتصار االنواع علـى نـوع واحـد ال دليـل نتيجة :يف املسألة اختالف تنوع ،ال
 الذي حكاه الواحديفال يسلم هذا االمجاع بل الواقع خالفه كما تقدم ،

 سورة القلم
 ]١{ن َواْلَقَلِم َوَما َيْسطُُرون}[القلم::قال تعاىل. ٢٠

مـــا خلـــق اهللا القلـــم فقـــال لـــه:  كـــان أولقـــال الواحـــدي يف روايـــة عـــن جماهـــد (    
ا جيــري النــاس اكتــب القــدر. قــال: فكتــب مــا هــو كــائن إىل يــوم القيامــة، وإمنــ

قلـم الـذي كتـب وهذا قول مجيع املفسرين. قالوا: هـو ال، على أمر قد فرغ منه
 )١٠٢(به اللوح احملفوظ) 

       (98) ١٨/٢٩٤الواحديالبسيط: 
٤/٣٠٥الشوكاينفتح القدير:،٣/٥٧٠الزخمشريالكشاف :  (99)        
(100) ٤/٤٦٣ابن عطية احملرر الوجيز:       

     (101)  ٨/٥٠٥ابو حيانالبحر احمليط:
٢٢/٧٣الواحديالبسيط:  (102)     
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ــــري     ــــن كث ــــال اب ــــذي يك( الظــــا:مناقشــــة املســــألة :ق ــــم ال ــــه جــــنس القل ــــب هر أن ت
ويؤكـد النيســابوري ذلـك بقولــه (أمـا القلــم فـاألكثرون علــى أنـه جــنس )١٠٣(بـه)

وقـــال  )١٠٤(لـــم يكتـــب بـــه يف الســـماء ويف األرض)أقســـم اهللا ســـبحانه بكـــل ق
ـــه النســـفي: ـــه اللـــوح ، أو قلـــم املالئكـــة ، أو الـــذي يكتـــب ب ( أي مـــا كتـــب ب

 )١٠٥(الوصف)الفوائد اليت ال حييط هبا الناس ، أقسم به ملا فيه من املنافع و 
للـوح احملفـوظ مـا هـو كـائن إىل واألولون منهم مـن فسـر القلـم بالـذي خـط يف ا    

القيامـــة، ومـــنهم مـــن فســـره بقلـــم املالئكـــة الكـــرام الكـــاتبني، وأل فيـــه علـــى يوم
التفســـريين للعهـــد واآلخـــرون مـــنهم مـــن فســـره بـــاجلنس علـــى أن التعريـــف فيـــه 

 )١٠٦(جنسي، ومنهم وهم قليل من فسره مبا تقدم 
ملــراد الواحــدي القلــم للجــنس خالفــا أل يف هنــاك مــن ذهــب اىل أن النتيجــة :     

الــذي تلخــص عنــده مــن أقــوال املفســرين ان أل للعهــد، وهبــذا يكــون االمجــاع 
 مفتقدا ألركانه فال يسلم له به.

 سورة المزمل
قـــــال الواحـــــدي يف  ]١٢[املزمـــــل:{ِإنَّ لَـــــَديـَْنا أَنَكـــــاالً َوَجِحيًما}قـــــال تعـــــاىل:. ٢١

البســـيط(قال املفســـرون: إن عنـــدنا يف اآلخـــرة أنكـــاًال، واحـــدها: ِنْكـــل، وهـــو 
 )١٠٧(القيد يف قول مجيع املفسرين)

 :وفيها اربعة أقوالمناقشة املسألة :

 ١٠/١٠٢، روح البيان اخللويت٤/٣٥١االجييجامع البيان : ،٨/١٨٧كثريابن  تفسري القرآن العظيم :) ١٠٣(    
٦/٣٣٤النيسابوريغرائب القرآن:  (104)     

٤/٢١٨تفسري النسفي  (105) 
١٥/٢٧اآللوسي روح املعاين:  (106) 
٢٢/٣٧٢الواحديالبسيط :  (107) 
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 .)١٠٨(قاله الكليبأغالال ,حدها:أ
 ،وحممــد بــن كعــب القرظــيوعكرمة،وطاوس،أ�ــا القيــود ,قالــه ابــن عبــاس، ين:الثا 

اهللا بـــن بريـــدة،وأبو عمـــران اجلوين،وأبـــو جملـــز، والضـــحاك،ومحاد بـــن أيب وعبـــد 
ــــــوري، ــــــارك والث واحلســــــن  )١٠٩(وغري واحــــــدســــــلمان،وقتادة والســــــدي،وابن املب

 )١١٠( واألخفش وقطرب وجماهد والشعيب
 )١١١(قاله مقاتلا أنواع العذاب الشديد ,أ�الثالث:

 )١١٢(من النار، قاله أبو عمران اجلوينالرابع :اللجم 
عـــن املفســـرين التنـــوع الظـــاهر يف االقـــوال املختلفـــة جيعـــل االمجـــاع احملكـــي النتيجــة :

 .للواقع وال يسلم للواحدي حبكايتهخمالفا 
 سورة البروج

 ]٤{قُِتَل َأْصَحاُب اُألْخُدود}[الربوج:.قال تعاىل: ٢٢

ـــــــــــاه:(قـــــــــــال الواحـــــــــــدي يف البســـــــــــيط:      ـــــــــــل  " معن ـــــــــــع و"قت لعن يف قـــــــــــول مجي
 )١١٤(كل شيء يف القرآن قتل فهو لعنقال ابن عباس:، )١١٣(املفسرين)

 :عدا ما ذكره الواحدي وهذا بيا�اوفيها ثالثة قوال مناقشة املسألة :      

١٩/٤٧٠ابن عادل اللباب يف علوم الكتاب:  (108) 
 (109) ٨/٣١٩السيوطي الدر املنثور:،٨/٢٥٦ابن كثري تفسري القرآن العظيم :  

١/٤٩٤ابن قتيبةغريب القرآن:  ،١٩/٤٦القرطيب اجلامع ألحكام القرآن:  (110) 
 (111) ٦/١٣٠املاورديالنكت والعيون : 

 (112)  ٥٠٦الراغب االصفهايناملفردات:،٣/٥٤٢الرازيمفاتيح الغيب : ،٦/٨١السمعاينتفسري القرآن :
٢٣/١١٢الواحدي البسيط:  (113) 

 اجلامع ألحكام القرآن ،٥/٢٣٣البغوي:، معامل التنزيل ١٠/١٦٨الثعليبالكشف والبيان : ) ١١٤(
١٩/٢٨٦القرطيب            
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وفصل القنوجي يف منشأ هـذا الفهـم عنـد قولـه (  )١١٥(أهلك املؤمنوناالول :     
قيـــل تقـــديره لقـــد قتـــل فحـــذفت الـــالم وقـــد، وعلـــى هـــذا تكـــون اجلملـــة خربيـــة 

يف قــــول اجلميــــع ألن معــــىن قتــــل لعـــن، قــــال الواحــــدي:  ر أ�ــــا دعائيــــةوالظـــاه
والدعائيــــــة ال تكــــــون جوابــــــاً للقســــــم فقيــــــل اجلــــــواب قولــــــه (إن الــــــذين فتنــــــوا 

 )١١٦()املؤمنني)
 )١١٧(رب من اهللا عن النار أ�ا قتلتهمالثاين :اخل
 )١١٨(أهل احلبشة قتلوا أصحاب األخدود، أصحاب النار ذات الوقودالثالث: 
       وعليـه ال يسـلم للواحـدي حكايتـه إلمجـاع اخلالف ظاهر ووجيه ،: النتيجة

 املفسرين فيه على قول واحد.     
 ]١٣{ِإنَُّه ُهَو يـُْبِدُئ َويُِعيد}[الربوج:.قال تعاىل: ٢٣

قـــال الواحـــدي يف البســـيط ({ِإنَّـــُه ُهـــَو يـُْبـــِدُئ َويُِعيـــُد} اخللـــق خيلقهـــم أوالً يف      
 )١١٩() أحياء بعد املوت. وهذا قول املفسرين مجيعاً الدنيا، ويعيدهم 

  :وفيها أربعة أقوالمناقشة املسألة :    
بعد ترجيح هـذا  قال الطربي )١٢٠(قاله ابن عباس يبدئ العذاب ويعيده:األول    

ـــاه عـــن ابـــن  عليـــه التنزيـــل:وأشـــبههما بظـــاهر مـــا دل القول القـــول الـــذي ذكرن
 .الكفر به ويعيدوهو أنه يبدئ العذاب ألهل عباس،

٦/٢٤٢املاوردي النكت والعيون: (115) 
١٥/١٦٢القنوجي:فتح البيان   (116) 
٢٤/٣٣٧الطربي جامع البيان:  (117) 
٣/٥٦٦السمرقندي حبر العلوم:  (118) 
٢٣/٣٩٢الواحديالبسيط :  (119) 
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 قاله ابن زيد. حيىي ومييت،:الثاين     
 قاله السدي. مييت مث حيىي،:الثالث     
يبــدىء مــا كلــف مــن أوامــره ونواهيــه , ويعيــد مــا جــزى عليــه مــن ثــواب :الرابــع    

مع أقــــواال أربعــــة وقــــد وردت أعــــاله ، ذكــــره املــــاوردي بعــــد ان اســــتجوعقــــاب
 )١٢٢(ال دليل عليها  مستهجنة نيةوذكر السلمي أقواال صوفية باط)١٢١(
 املعتـربةقـوال حكايـة االمجـاع لوجـود غريهـا مـن األال يسلم للواحدي لنتيجة :ا     

 وغري املعتربة.
 

 سورة الغاشية
ــْيِهم ِمبَُصْيِطر}[الغاشــية:. ٢٤ قــال الواحــدي يف البســيط: ]٢٢قــال تعــاىل :{لَّْســَت َعَل

مبسلط فتقتلهم، وتكـرههم علـى اإلميـان، مث نسـختها آيـة ((َلْسَت َعَلْيِهْم ِمبَُصْيِطٍر) أي 
 )١٢٣(لقتال ، هذا قول مجيع املفسرين)ا

 :وفيها قوالنمناقشة املسألة : 
 )١٢٥(احلسن : برب , قاله الثاين ،)١٢٤(مبلك قاله مقاتل: ولاأل

     الكشف والبيان:،٣/١٩١ابن فوركتفسري ابن فورك :، ٢٤/٢٨٣الطربيجامع البيان :) ١٢٠(
              ٣١/١١٤الرازيمفاتيح الغيب :، ١٠/١٧٥الثعليب

٦/٢٤٣املاوردي النكت والعيون:  (121) 
٢/٣٨٦السلمي حقائق التفسري:  (122) 
٢٣/٤٧٦الواحدي البسيط:  (123) 

ومل أقف على هذا القول عند غري مقاتل . ،٣/٤٨٠مقاتل تفسري مقاتل:   (124) 
٣/٤٤٧العز بن عبد السالمتفسري القرآن :، ٦/٢٦٣املاورديالنكت والعيون :  (125) 

 
 

                                                                                   



   حد.إقبال ابدا                                  امجاعات الواحدي اليت مل تثبت دراسة تطبيقية لتفسر البسيط   
  

ن النتيجــــة : مــــع أن مــــا قالــــه الواحــــدي يف حكايــــة االمجــــاع مشــــهوراً وفاشــــياً إال أ
 وبذلك ال يسلم له به. مل تتحقق لوجود ما يكدر تفرد القول مجاعشرائط اإل

 
 
 

 :الخاتمة
 ه علــيَّ بشــرحأمحــد اهللا علــى توفيقــه وتســخريه يل باالشــتغال هبــذا العلــم عامــة ومنُّــ

، وأرجو أن يكتب اهللا فيـه أثـر  وجدته ماتعاً يانعاً يف هذه اجلزئية ف صدري للبحث
 االخالص فينتفع به وبعد :

 :ث نتائج معتربة أخلصها مبا هو آتالبح كشف يل  فقد 
 أمهية التحقق من حكاية اإلمجاع يف التفسري قبل نقلها  .١
 عــاً مَ ظهــور تســاهل اإلمــام الواحــدي يف حكايــة اإلمجــاع ونقلــه ، وعــده املشــهور جمُ  .٢

 عليه أحياناً.
 واإلمجاع . االشتهارلزوم التفريق بني  .٣
 يكـــن اإلمجـــاع نـــواقض اإلمجـــاع ، مـــامل ناقضـــاً مـــن التنـــوع يف التفســـري اعتبـــارعـــدم  .٤

أو أشــباه نوعــه ، ومل يــدرج الباحــث مــن منعقــداً علــى خــاص بعينــه دون بقيــة أفــراد 
 امجاعات الواحدي ما ترجح عنده أنه من هذا القبيل.

عدم النظر ألقوال أصـحاب اهلـوى واملبتدعـة املخالفـة لإلمجـاع كخـالف مقبـول أو   .٥
عوارهــــا وكو�ــــا ذات غــــرض ، ومل يشــــر اع كاشــــف لكنــــاقض لإلمجــــاع، بــــل اإلمجــــ

 لظهور فسادها وبطالن االحتجاج هبا. هلذه األقوالالباحث 
 التأكيد على اتباع منهج منضبط يف النظر مبسائل اإلمجاع ومتحيصها. .٦
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ىل مـا  القـرآن وأهلـه بتوجيـه االهتمـام إاملشتغلني بتفسري نفسي و ويف اخلتام أوصي
 يلي :

حيـث ، والدراسة ملوضـوع اإلمجـاع وأثـره علـى التفسـرياعطاء مزيد من البحث  .١
 بان يل ندرة الدراسات حول هذا املوضوع .

وهـذا ري من امجاعات دون تأكـد أحيانـا ،ضرورة متحيص ما نقلته كتب التفس .٢
 .آن عامة للنهوض بهكتب التفسري وعلوم القر   الدور أليق مبحققي

 المصادر والمراجع
 ة:المصادر والمراجع العربي-أوال
حيـــىي بــن ســـالم، تفســري حيــىي بـــن ســالم، حتقيـــق هنــد شـــليب ، دار ، ابــن أيب ثعلبــة •

 م.١٤٢٥، ١بريوت، ط الكتب العلمية،
حتقيــق عبــداهللا  ابــن أيب زمنــني ،أبــو عبــداهللا حممــد بــن عبــداهللا املــري، أصــول الســنة، •

 هـ.١٤١٥، ١البخاري ،مكتبة الغرباء األثرية ،املدينة املنورة ،ط
 ،الفـاروق احلـديثزمنـني، أبـو عبـداهللا حممـد املـري ، تفسـري القـرآن العزيـز، أيب ابن  •

 هـ.١٤٢٣، ١القاهرة ،ط
ابـــن عـــادل، ابـــو حفـــص ســـراج الـــدين عمـــر بـــن علـــي، اللبـــاب يف علـــوم الكتـــاب،  •

 هـ.١٤١٩، ١حتقيق عادل أمحد، دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط
،البحـــر املديـــد يف تفســـري القـــرآن ابـــن عجيبـــة ،ابـــو العبـــاس امحـــد احلســـين األجنـــري  •

 هـ.٢،١٤٢٣اجمليد، دار الكتب العلمية ،بريوت،ط
ــــر والتنــــوير • ــــة، حممــــدالطاهر بــــن حممــــد ، التحري ــــدار التونســــية للنشــــر ابــــن عطي ، ال

 ١٩٨٤تونس ، ،والتوزيع
ــــن احلســــني، العــــدة يف أصــــول الف • ــــة ابــــن الفــــراء ،حممــــد ب ــــق أمحــــد املباركي قــــه، حتقي

 هـ.١٤١٠، ٢ط ،وآخرون
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ـــــن فـــــوركا • حممـــــد بـــــن احلســـــن االنصـــــاري، تفســـــري ابـــــن فـــــورك، حتقيـــــق عـــــالل  ،ب
 هـ.١،١٤٣٠عبدالقادر، جامعة أم القرى ، السعودية،ط

ابن قتيبة، ابو حممـد عبـداهللا بـن مسـلم بـن قتيبـة الـدينوري، غريـب القـرآن : حتقيـق  •
 هـ.١٣٩٨امحد صقر، دار الكتب العلمية ،  :
ي ، تفســــري القــــرآن العظــــيم، حتقيــــق ســــامي ابــــن كثري،ابــــو الفــــداء امساعيــــل البصــــر  •

 هـ.١٤٢٠، ٢سالمة، دار طيبة،ط
ابــن منظــور، حممــد بــن مكــرم بــن علــى أبــو الفضــل األنصــاري،  لســان العــرب،دار  •

 هـ ١٤١٤ -صادر ، بريوت الطبعة: الثالثة 
، ١ابــــو الربكــــات عبــــداهللا بــــن أمحــــد، تفســــري النســــفي، دار النفــــائس ، بــــريوت ،ط •

 م.٢٠٠٥
مقاتــل بــن ســليمان البلخــي، تفســري مقاتــل، حتقيــق عبــداهللا شــحاتة، بــو احلســن، أ •

 هـ.١٤٢٣، ١دار إحياء الرتاث، بريوت ،ط
دار  ابو حيـان، حممـد بـن يوسـف االندلسـي، البحـر احملـيط، حتقيـق صـدقي حممـد، •

 هـ.١٤٢٠بريوت ،  ،الفكر
أبــو الســعود العمــادي، حممــد بــن حممــد مصــطفى، ارشــاد العقــل الســليم اىل مزايــا  •

 لكتاب الكرمي، دار احياء الرتاث العريب ، بريوت.ا
أبــو العبــاس، مشــس الــدين أمحــد بــن حممــد بــن إبــراهيم الربمكــي اإلربلــي ، وفيــات  •

، دار ٧يـــــق إحســـــان عبـــــاس، ط األعيـــــان وأنبـــــاء أبنـــــاء الزمـــــان ابـــــن خلكـــــان، حتق
 بريوت. ،صادر

بــداهللا األهبــا، أبــو حممــد، عــز الــدين املريغــة، تفســري العــز بــن عبدالســالم، حتقيــق ع •
 دار بن حزم، الطبعة األوىل، بريوت.
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األصـــفهاين، ابـــو القاســـم احلســـني بـــن حممـــد، املفـــردات يف غريـــب القـــرآن، حتقيـــق  •
 هـ.١٤١٢، ١صفوان الداوودي، دار القلم ،دمشق،ط

 ،دار الكتـــب العلميـــة اآللوســـي، شـــهاب الـــدين حممـــود بـــن عبـــداهللا، روح املعـــاين، •
 هـ.١٤١٥، ١بريوت ،ط

ي، حممــــد بــــن عبــــدالرمحن بــــن حممــــد احلســــيين ، جــــامع البيــــان، دار الكتــــب اإلجيــــ •
 هـ.١٤٢٤، ١ط العلمية ،

البغـــوي، ابـــو حممـــد احلســـني بـــن مســـعود، معـــامل التنزيـــل يف تفســـري القـــرآن، حتقيـــق  •
 هـ.١٤٢٠، ١عبدالرزاق املهدي ،دار احياء الرتاث العريب ،بريوت ،ط

التنزيـــل وأســـرار التأويـــل، حتقيـــق حممـــد البيضـــاوي، ناصـــر الـــدين الشـــريازي ، أنـــوار  •
 هـ١٤١٨املرعشلي ،دار احياء الرتاث ،بريوت،

الثعلــيب، امحــد بــن حممــد، الكشــف والبيــان، حتقيــق  حممــد بــن عاشــور ،دار احيــاء  •
 هـ١٤٢٢، ١الرتاث، ط

اجلرجاين، علي بن حممـد بـن علـي الـزين، التعريفـات، دار الكتـب العلميـة ،بـريوت  •
 م.١٩٨٣-هـ١٤٠٣، ١لبنان ، ط

اجلــوزي، مجــال الــدين ابــو الفــرج عبــد الــرمحن ، زاد املســري يف علــم التفســري، حتقيــق  •
 هـ.١٤٢٢، ١عبدالرزاق املهدي ، دار الكتاب العريب ، بريوت ،ط

احلمـــريي، نشـــوان بـــن ســـعيد ، مشـــس العلـــوم ودواء كـــالم العـــرب مـــن الكلـــوم، دار  •
 هـ.١٤٢٠، ١الفكر املعاصر ، بريوت لبنان ط

ـــــــوطن للنشـــــــر  اخلضـــــــريي، • ـــــــدالعزيز ، االمجـــــــاع يف التفســـــــري، دار ال ـــــــن عب حممـــــــد ب
 هـ.١٤١٦،
اخللــويت، امساعيــل حقــي بــن مصــطفى اإلســطنبويل، روح البيــان، دار احيــاء الــرتاث  •

 العريب .
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الــذهيب،  مشــس الــدين أبــو عبــد اهللا ،  ســري أعــالم النــبالء، دار احلــديث، القــاهرة،  •
 م.٢٠٠٦-هـ١٤٢٧

مد بن عمر بن احلسني ، مفاتيح الغيـب، دار احيـاء الـرتاث الرازي، ابو عبداهللا حم •
 ه.١٤٢٠، ٣العريب ،بريوت،ط

الرازي، ابو حممد عبدالرمحن الرازي، تفسـري ابـن أيب حـامت، حتقيـق: أسـعد الطيـب،  •
 هـ.٣،١٤١٩مكتبة نزار الباز ، السعودية، ط

ـــاج العـــروس مـــن  • ـــرزّاق احلســـيين ، ت جـــواهر الزبيـــدي، حمّمـــد بـــن حمّمـــد بـــن عبـــد ال
 القاموس، دار اهلداية، جمموعة حمققني.

عـــامل الكتـــب ،  الزجـــاج، ابـــراهيم بـــن الســـري بـــن ســـهل،  معـــاين القـــرآن واعرابـــه، •
 هـ.١٤٠٨، ١، طبريوت

، ١٥الزركلــــي، خــــري الــــدين الدمشــــقي ، األعــــالم، دار العلــــم للماليــــني ، الطبعــــة  •
 م. ٢٠٠٢

قـــائق التنزيـــل وعيـــون الزخمشـــري، ابـــو القاســـم حممـــود بـــن عمـــر ، الكشـــاف عـــن ح •
 األقاويــل يف وجــوه التأويــل، حتقيــق عبــدالرزاق املهــدي ،دار احيــاء الــرتاث العــريب ،

 بريوت.
السلمي، ابو حممد عزالدين السلمي ، تفسري العز بن عبدالسالم، حتقيق عبـد اهللا  •

 هـ.١٤١٦، ١الوهيب ، دار ابن حزم، بريوت ، ط
 ئق التفســري، دار الكتــب العلميــة ،الســلمي، حممــد بــن احلســني النيســابوري، حقــا •

 هـ.١٤٢١بريوت ،ط
الســمرقندي،  ابــو الليــث نصــر بــن حممــد بــن ابــراهيم، حبــر العلــوم، حتقيــق حممــود  •

 مطرجي، دار الفكر، بريوت.
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ــــق  • الســــنيكي، زكريــــا حممــــد بــــن أمحــــد، احلــــدود األنيقــــة والتعريفــــات الدقيقــــة، حتقي
 ه.١٤١، ١د.مازن مبارك، ط

عبـدالرمحن ، الـدر املنثـور يف التفسـري باملـأثور، مركـز هجـر  السيوطي، جالل الـدين •
 هـ١٤٢٤للبحوث ،القاهرة ،

ـــدالرمحن ، طبقـــات املفســـرين العشـــرين، حتقيـــق علـــي  • ـــدين عب الســـيوطي، جـــالل ال
 هـ١/١٣٩٦حممد عمر ،مكتبة وهبة، القاهرة ،ط

رايــة، الشـوكاين، حممــد بــن علــي بــن حممــد، فـتح القــدير اجلــامع بــني فــين الروايــة والد •
 دار الفكر ، بريوت.

الطــربي، حممــد بــن جريــر اآلملــي، جــامع البيــان يف تأويــل آي القــرآن، حتقيــق أمحــد  •
 هـ.١٤٢٠، ١شاكر، مؤسسة الرسالة ،ط

 م.١٩٩٨، ١الطنطاوي، حممد سيد ، التفسري الوسيط، دار �ضة مصر، ط •
ن، حتقيــق القــرطيب، ابــو عبــداهللا حممــد بــن أمحــد األنصــاري ، اجلــامع ألحكــام القــرآ •

 هـ.١٤٢٣:هشام البخاري ،دار الكتب الرياض،ط
القنَّــــوجي، ابــــو الطيــــب حممــــد صــــديق خــــان ، الفــــتح والبيــــان يف مقاصــــد القــــرآن،  •

 م.١٩٩٢املكتبة العصرية ، صيدا، لبنان ،
القيســي، مكــي بــن أيب طالــب محــوش القــريواين، اهلدايــة اىل بلــوغ النهايــة، حتقيــق  •

 ه.١٤٢٩، ١الشارقة ،ط الشاهد البوشيخيوآخرون، جامعة
الكرمـاين، حممـود بـن محـزة ، غرائـب التفسـري وعجائـب التأويـل، دار القبلـة للثقافـة  •

 االسالمية ،جدة.
الكفوي، ابو البقاء ايـوب بـن موسـى احلسـيين، الكليـات، حتقيـق عـدنان درويـش،  •

 مؤسسة الرسالة،بريوت.
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، حتقيـــق الســـيد املـــاوردي، ابـــو احلســـن علـــي بـــن حممـــد البصـــري ، النكـــت والعيـــون •
 عبداملقصود ،دار الكتب العلمية ، بريوت.

احمللـــي، جـــالل الـــدين بـــن حممـــد ، شـــرح الورقـــات يف أصـــول الفقـــه، حتقيـــق حســـام  •
 هـ.١٤٢٠، ١الدين عفانة ، جامعة القدس بفلسطني، ط

الواحــدي، ابــو احلســن علــي بــن أمحــد ، التفســري البســيط، عمــادة البحــث العلمــي  •
 هـ.١٤٣٠، ١سعود االسالمية،ط  جبامعة االمام حممد بن

املصادر واملراجع األجنبية-ثانيا : 
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