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ABSTRACT
Istidrakat of Imam Abū Al-Saʻūd on his predecessors - A
critical analysis through Hizb Al-Mufassal

This thesis is concerned with studying the cases in which Imam Abū Al-Saʻūd
)Ebussuud Efendi( made an Istidrak (criticism) on the interpretations of his
predecessors in his tafsir of Hizb Al-Mufassal. The thesis tried to answer several
questions, the most important of which are: What is the methodology used by Imam
Abū Al-Saʻūd in his istidrak? And to what extent are Imam Abū Al-Saʻūd’s istidrakat
valid?
The thesis dealt with this topic from a theoretical and practical aspect, with the
theoretical study adressing the biography of Abū Al-Saʻūd, an introduction to his
tafsir (Irshad Al-‘aql Al-Saleem), Hizb Al-Mufassal, Istidrak, and Abū Al-Saʻūd’s
methodology in his istidrak, and the practical study dealing with the istidrakat of Abu
Al-Sa’ud in Hizb Al-Mufassal.
The most important findings of the research are as follows: the number of Abū
Al-Saʻūd's istidrakat in Hizb Al-Mufassal is forty-three, they included nineteen
criticisms on Al-Baidawi, three on Al-Zamakhshari and twelve on both Al-Baidawi
and Al-Zamakhshari. These istidrakat covered a wide variety of areas of knowledge
including the clarification of meanings, Tawjeeh Al-Qira’at, rhetoric, grammar,
morphology, the sciences of the Qur’an, theology, and jurisprudence. After critical
study it was found that most of the istidrakat were valid and acceptable, while some
were judged to be unacceptable. The study of Abū Al-Saʻūd's istidrakat has shown his
accuracy in criticism and the breadth of his knowledge.
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شكر وتقدير
أتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد ،
الحمد هلل رب العالمين ،وأفضل الصالة و ّ
وعلى آله وصحبه أجمعين ،وبعد،
بمنه وفضله وكرمه،
فأحمد هللا تعالى أوال وآخ ار أن وفقني إلتمام هذه الرسالة ّ
ثم أتوجه بالشكر الجزيل لوالدتي الغالية – حفظها هللا تعالى وأطال عمرها في طاعته –
التي لم تفتأ تدعو لي بالتيسير والتوفيق ،ووالدي الغالي – رحمه هللا تعالى بواسع رحمته -الذي
عليين.
المنية قبل إتمام رسالتي ،فجزاهما هللا تعالى ّ
عني خي ار وكتب اسمهما في ّ
وافته ّ
ثم إن كلمات الشكر واالمتنان ال تفي بحق زوجي الذي كان الداعم األول لي مذ وضعت
عني خير الجزاء.
قدمي على طريق طلب علم التفسير ،فجزاه هللا تعالى ّ
كما أتوجه بوافر الشكر والتقدير إلى فضيلة األستاذ الدكتور محمد عبد اللطيف الذي
تكرم
تتلمذت عليه ،ودعمني خالل مسيرتي في مرحلة الماجستير بتشجيعه وتوجيهه وإرشاده ،ثم ّ
باإلشراف على هذه الرسالة ومتابعتها بصبر وحلم حتى اكتملت بهذه الصورة ،فجزاه هللا تعالى
عني خير الجزاء.
ّ
للمناقشين الجليلين فضيلة األستاذ الدكتور عبد السالم
أتقدم بالشكر الجزيل
َ
كما ّأني ّ
المجيدي وفضيلة الدكتور رمضان خميس على تفضّلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة ،فجزاهما هللا
عني خير الجزاء.
تعالى ّ
كما ال يسعني إال أن أشكر كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة قطر متمثلة في
عميدها الفاضل الدكتور إبراهيم بن عبد هللا األنصاري ،وطاقمها التدريسي واإلداري ،وعلى رأسهم
أساتذتي الذين تعلمت منهم ،فجزاهم هللا خير الجزاء ،ووّفقهم لما يحب ويرضى ،وجعلني وإياهم
من أهل القرآن.
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بسم هللا الرحمن الرحيم

المقدمة
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد المرسلين نبيبنا محمد
 وعلى آله وصحبه أجمعين ،وبعد؛
فإن علم التفسير من أشرف العلوم وأرفعها منزلة؛ لتناوله كتاب هللا تعالى ،وقد أَلف فيه
كثير من العلماء ،وتركوا لنا تراثا تفسيريا غزي ار ،وتفاوت هذا التراث التفسيري من حيث قيمته
حرر األقوال.
العلمية ،فمن
المفسرين من هو ناقل لكالم من سبقه دون تمحيص ،ومنهم من ّ
ّ
فلما
هذا وقد وقع االختالف في تفسير القرآن الكريم بدءا من الصحابة رضوان هللا عليهم ّ
لما توفاه هللا تعالى اجتهد
كان النبي بين ظهرانيهم كان ّ
يبين لهم الصواب من المعاني ،و ّ
المفسرون فظهر الخالف في التفسير؛ وهذا االختالف نتيجة طبيعية الختالف أفهام البشر
ّ
ومداركهم ،واختالفهم فيما يمتلكون من األدوات والعلوم ،واالختالف فيما يفتح هللا تعالى عليهم به
من الفتوحات( .)1وكان من نتيجة هذا الخالف أن يستدرك الالحق على السابق ،ومن هؤالء
المستدركين :اإلمام محمد بن محمد بن مصطفى العمادي المكنى بأبي السعود ،والمتوفى
بالقسطنطينية سنة  982ه الموافق 1574م ،حيث ظهرت له عناية خاصة في تفسيره الموسوم
المفسرين ،وبيان
بـ(إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم) باالستدراك على من سبقه من
ّ
مصنفاتهم من وجهة نظره.
مواطن الخلل فيما ذكروه في
ّ
()1
وعرفه بأنه "علم يورثه هللا تعالى لمن عمل بما علم" ،السيوطي :جالل الدين
سماه السيوطي علم الموهبة ّ
ّ
عبد الرحمن بن أبي بكر ،اإلتقان في علوم القرآن ،تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم( ،القاهرة :الهيئة
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المفسر في مرحلة الماجستير ،وكان
وانطالقا مما سبق ،فقد آثرت دراسة استدراكات هذا
ّ
المفصل أنموذجا –
عنوان رسالتي هو( :استدراكات اإلمام أبي السعود على من سبقه – حزب
ّ
دراسة تحليلية نقدية).
أعرج على خطة البحث من خالل العناصر اآلتية:
وقبل الحديث في مضمون الرسالةّ ،

أوالً :فكرة البحث
تقوم فكرة البحث على جمع المواطن التي استدرك فيها اإلمام أبو السعود على من سبقه
المفسرين ،ثم دراسة هذه المواطن دراسة تحليلية نقدية يتم فيها تقييم استدراك أبي السعود
من
ّ
والنظر فيما إذا كان استدراكه في محّله أم ال.

ثانياً :إشكالية البحث وأسئلته
تكمن إشكالية البحث في الكشف عن مدى القيمة العلمية الستدركات اإلمام أبي السعود
المفسرين ،وهذه اإلشكالية تقود إلى األسئلة اآلتية:
على من سبقه من
ّ
-1

المفسرين؟
هل لإلمام أبي السعود استدراكات على من سبقه من
ّ

-2

المفسرين؟
ما مدى صحة استدراكات اإلمام أبي السعود على من سبقه من
ّ

-3

ما صيغ االستدراك عند اإلمام أبي السعود؟

-4

ما المنهجية التي اتبعها اإلمام أبو السعود في االستدراك؟
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ثالثاً :أهداف البحث
تكمن أهداف البحث فيما يأتي:
المفصل.
 .1جمع استدراكات أبي السعود في تفسيره لحزب
ّ
 .2تحليل االستدراكات ونقدها نقدا علميا طبقا ألصول علم التفسير وقواعده.
 .3الوقوف على صيغ االستدراك عنده.
 .4الوقوف على منهجه في االستدراك.

رابعاً :أهمية البحث ودواعي الكتابة فيه
تكمن أهمية البحث فيما يأتي:
ظ بالعناية الكافية لدى
 .1إن تفسير اإلمام أبي السعود  من التفاسير القيمة التي لم تح َ
الباحثين.
 .2يمتاز تفسير أبي السعود بأنه تلخيص لتفسيري الزمخشري والبيضاوي ،مع الكثير من
اإلضافات التي انفرد بها أبو السعود ،ومن هنا تظهر أهمية البحث عند النظر لمكانة
ِ
المستدرك عليهم.
المستدرك ومكانة
َ
يبين لنا مدى إفادة الالحقين من السابقين في علم التفسير،
 .3إن جمع هذه االستدراكات ّ
كما يثبت عدم جمودهم على أقوال من سبقهم ،وذلك من خالل تبيين مواضع االتفاق
واالختالف فيما بينهم ،حيث إن الالحقين ينقلون ويناقشون ويوافقون ويخالفون ،فيبدعون
ويخرجون بجديد.
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 .4دراسة االستدراكات لها أهمية بالغة في اإلثراء المعرفي ،ومعرفة طرق الترجيح بين أقوال
المفسرين ،وكيفية إعمال أصول التفسير وقواعده.
ّ
ُ .5يس ِهم البحث في تنمية المهارة النقدية عند الباحثة ،وذلك من خالل تمحيص آراء
السابقين وتعليلها ونقدها.

خامساً :حدود البحث
لقد أّلف اإلمام أبو السعود تفسي ار كامال للقرآن الكريم تحت اسم (إرشاد العقل السليم إلى
المفصل كأنمودج لدراسة استدراكات أبي السعود على من
رت حزب
مزايا الكتاب الكريم) ،وقد اخت ُ
ّ
المفسرين ،مراعاة لحجم الرسالة والزمن المتاح إلنجازها ،تاركة المجال لبقية اإلخوة
سبقه من
ّ
واألخوات من طلبة الدراسات العليا في التفسير الستكمال دراسة استدراكات أبي السعود في بقية
تفسيره.
يضعفه
المفسر قوال أو
يرد فيها
وقد
اقتصرت على دراسة االستدراكات الصريحة التي ّ
ُ
ّ
ّ
يرده ،...قول يأباه،)...
ويتبنى قوال آخر ،مثل صيغ( :ال كما توهم ،ال كما قيل ،ليس بذاك ،قول ّ
كما استثني ُت مسائل االستدراك النحوية البحتة والتي تدور في اختالفات المدارس النحوية في
اإلعراب وال ينبني عليها اختالف في معنى اآلية.

سادساً :منهج البحث
اعتمد ُت في كتابة هذا البحث ثالثة مناهج علمية:
المفصل
بالمفسر وتفسيره ،وبحزب
المنهج األول :الوصفي :وذلك في التعريف
ّ
ّ
وباالستدراك.
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المنهج الثاني :االستقرائي :وذلك في جمع صيغ االستدراك ،ومسائله.
المنهج الثالث :التحليلي النقدي :ويظهر ذلك في أمرين:
أ -اكتشاف منهج أبي السعود في االستدراك.
ب -الدراسة التطبيقية لهذا البحث ،حيث قمت بدراسة المسألة المستدركة على النحو اآلتي:
أوال :عرض اآليات التي استدرك فيها أبو السعود على من سبقه ،وذلك بحسب ترتيب
المصحف الشريف.
ثانيا :وضع عنوان لكل مسألة ي ّبين موضوع االستدراك واآلية التي ورد فيها.
المستدرك عليه ،وتفصيل ذلك:
ثالثا :عرض القول
َ
يصرح باسم المستدرك عليه ،وعليه فقد اجتهدت في الوصول للنص
إن أبا السعود ال ّ
المستدرك عليه على النحو اآلتي:
أ-

إن كان القول المستدرك عليه عند الزمخشري أو البيضاوي أو كليهما أكتفي
نصه عنهما وأشير إلى من وافقهما في القول ممن سبقهما أو لحقهما عند
بنقل ّ
عرض األقوال في المسألة تحت فقرة (الدراسة).

طلعت
ب -وإن لم يكن عند أحدهما ،نقلته عن أول قائل به من التفاسير التي ا ّ
عليها.
ج-

مفسر واحد ،أو اختلفت عباراتهم
وإن لم أجد القول المستدرك عليه بكامله عند ّ
يوضح القول
مفسر بالقدر الذي ّ
عن عبارة أبي السعود نقلته عن أكثر من ّ
المستدرك عليه.
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ِ
المستدرك أبي السعود ،مع اإلشارة لموضع االستدراك بالخط الغامق.
رابعا :عرض نص
خامسا :دراسة المسألة المستدرك فيها دراسة نقدية من خالل الخطوات اآلتية:
أ -التمهيد للمسألة وعرض سياق اآليات عند الحاجة.
ب -بيان سبب االختالف بشكل موجز عند الحاجة.
ج -نقل األقوال الرئيسة في المسألة مع عزو األقوال أوال ألصحابها من السلف
مت ِبعة
(الصحابة ،والتابعين ،وتابعيهم) -إن كان القول منقوال عن أحد منهمْ -
ذلك بالمراجع التي َنَقلت القول عنهم مرتبة زمنيا بحسب الوفيات ،ثم أشير لمن
المفسرين مرتبة ّإياهم بالترتيب الزمني مع اإلشارة لمن قال
ذكر القول من
ّ
باإلجماع أو إن القول هو قول األكثرين إن وجد ،ويكون هذا العزو في هامش
البحث.
د -بيان أدّلة كل قول مما ورد في كتب التفسير أو مما اجتهدت بإضافته.
نصه ،وبيان التعليالت
ه -بيان موقف أبي السعود من المسألة من خالل تحليل ّ
التي ذكرها.
التعرض لما يعتمد عليه
و -قصر الدراسة على موضوع االستدراك قدر اإلمكان ،و ّ
فهم االستدراك من مسائل محيطة على قدر الحاجة.
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لدي من خالل النظر في تفاسير المحِّق ِقين
سادسا :بيان الرأي الراجح ّ

()1

وتطبيق أصول التفسير

وقواعده ،مع بيان موقفي من استدراك أبي السعود :إما بالموافقة الكلية ،أو الجزئية ،أو الرفض.

سابعاً :الدراسات السابقة واإلضافة العلمية
تنوعت الدراسات السابقة التي تكلمت عن تفسير أبي السعود ،ولم أقف على دراسة
المفسرين إال قبل إتمام البحث ببضعة
خاصة تناولت استدراكات أبي السعود على من سبقه من
ّ
طالع على رسالة الدكتوراة للباحث منير حسين مقشر والموسومة بـ:
تيسر لي اال ّ
أشهر؛ فقد ّ
المفسرين في ضوء داللة السياق القرآني من
(تعقبات أبي السعود العمادي على من سبقه من
ّ
بداية الجزء السادس إلى نهاية الجزء العاشر من القرآن الكريم :جمعاً ودراسة) ،وقد نوقشت
هذه الرسالة بجامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية بالسودان عام 2019م.
طالعي على هذه الرسالة تبين أنها تختلف عن موضوع البحث الذي نحن بصدده
وبعد ا ّ
من وجهين:
األول :أن الباحث حصر موضوع دراسته في االستدراكات التي لها تعلق بداللة السياق
القرآني ،بينما هذه الدراسة لم تنحصر فيما يتعلق بداللة السياق.

()1

دت عددا من التفاسير في دراسة مسائل االستدراك ،وهي كاآلتي :تفسير الطبري ،والماتريدي ،والبسيط
اعتم ُ
للواحدي ،وتفسير الزمخشري ،وابن عطية ،والفخر الرازي ،والبيضاوي ،وابن جزي ،وأبي حيان ،والبقاعي،
والشوكاني ،واآللوسي ،وابن عاشور ،باإلضافة إلى حاشية شيخ زاده ،وحاشية الشهاب ،وحاشية القونوي

طالع عليه من التفاسير األخرى السابقة والالحقة ألبي السعود.
على تفسير البيضاوي ،وما تيسر لي اال ّ
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والثاني :أنه حصر مجال الدراسة على األجزاء من السادس إلى العاشر ،بينما هذه
المفصل ،وهو في األجزاء من السادس والعشرين إلى الثالثين ،ولم
الدراسة محصورة في حزب
ّ
لألجزء التي لم يدرسها الباحث في رسالته.
ا
أقف على أبحاث أخرى متممة
وبالتالي تختلف هذه الدراسة عن دراسة الباحث اختالفا كّليا من حيث النوع والكم.
وقد حظي تفسير أبي السعود بعدد من الدراسات المقارنة التي لم ترتكز على موضوع
االستدراك لكنها تناولت تفسير أبي السعود مع تفاسير أخرى ،ومن تلك الدراسات:
أوالً :مشروع بحثي في مرحلة الماجستير بكلية أصول الدين بجامعة أم درمان
اإلسالمية في السودان بعنوان (دراسة مقارنة بين تفسير الزمخشري وأبي السعود واآللوسي)،
وقد وقفت على مجموعة من الرسائل ضمن هذا المشروع ،أقربها لحدود دراستي :رسالة الباحثة
مواهب رمضان محمد حسين ،وقد تناولت الجزئين السابع والعشرين والثامن والعشرين من
أجزاء القرآن ،ونوقشت هذه الرسالة عام 2005م.
طالعي على هذه الرسالة تبين لي أنها تختلف عن البحث الذي نحن بصدده من
وبعد ا ّ
وجهين رئيسين:
األول :أن رسالة الباحثة مواهب كانت عبارة عن جمع ألقوال الزمخشري وأبي السعود
واآللوسي دون تحليل ألقوالهم والمقارنة بينها ،فلم تتعرض لالستدراكات إال بنقل نصوصها دون
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تمحيصها أو تقييمها( ،)1بل إنها قد تذكر استدراك أبي السعود على الزمخشري مع زعمها أن
المفس َرين متفقان في تفسير اآلية(.)2
ّ
والثاني :أنها اقتصرت على هذه التفاسير الثالثة ،ولم ترجع إلى غيرها إال في حدود
يصرح
خاصة إذا علِمنا أن أبا السعود لم
ضيقة ،أما بحثي فال يقتصر على ثالثة تفاسير،
ّ
ّ
بالمستدرك عليهم.
َ
ثانياً :مشروع بحثي في مرحلة الدكتو اره بكلية أصول الدين بجامعة أم درمان اإلسالمية
في السودان بعنوان (دراسة مقارنة بين تفسير البيضاوي وأبي السعود واآللوسي) ،وقد وقفت
على رسالتين ضمن هذا المشروع ،أقربها لحدود دراستي رسالة الباحث عبد اللطيف أحمد علي،
وقد تناول دراسة اآليات من أول الجزء الخامس والعشرين إلى آخر الجزء السابع والعشرين من
القرآن الكريم ،ونوقشت عام 2016م.

()1

ا
ََ
َ ُ
يقارن على سبيل المثال :تناول الباحثة مواهب لتفسير قوله تعالى ﴿فذ ْر ُه ْم َح اَّت يَُلقوا يَ ْو َم ُه ُم اَّلِي فِيهِ
ُ َ
يُ ْص َعقون﴾ [الطور ]45 :في ص 91من بحثها مع تناولي لآلية في ص 99من هذا البحث ،وتناولها
َْ ُ َ َ َْ َ
اها تَ ْذك َِر ًة َو َم َت ً
اَع ل ِلْ ُم ْقو َ
ين﴾ [الواقعة ]73 :في ص 240من بحثها مع
لتفسير قوله تعالى ﴿َنن جعلن
ِ
َ
َ
َ
يع ف ُ
تناولي لآلية في ص 125من هذا البحث ،وتناولها لتفسير قوله تعالى ﴿ َوَّل نُ ِط ُ
ِيك ْم أ َح ًدا أبَ ًدا ﴾
[الحشر ]11 :في ص 321من بحثها مع تناولي لآلية في ص140من هذا البحث.

()2

ينظر على سبيل المثال :حسين :مواهب رمضان ،تفسير الزمخشري وأبي السعود واآللوسي :دراسة

مقارنة للجزئين السابع والعشرين والثامن والعشرين ،رسالة ماجستير ،كلية أصول الدين( ،أم درمان:

جامعة أم درمان اإلسالمية2005 ،م) ،ص ،240وص.323
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تبين لي أنها تختلف عن رسالتي من وجهين رئيسين:
وبعد ا ّ
طالعي على هذه الرسالة ّ
األول :أن بحثه اقتصر على دراسة بعض المسائل الخالفية( :)1فقد اختار ثالث مسائل
في كل سورة من السور التي تناولتها دراسته ،ولم تتضمن هذه المسائل إال مسألة واحدة من
ِ
اع ُة َو ْان َشق اْلَق َم ُر﴾ [القمر ،)2(]1 :مع أن
مسائل هذا البحث ،وهي في قوله تعالى ﴿ا ْقتَ َرَبت الس َ
عدد مسائل االستدراك عندي التي هي ضمن القدر المشترك بين حدود بحثه وحدود بحثي (من
أول سورة ق إلى نهاية سورة الحديد) هي عشر مسائل.
والثاني :عدم عنايته باالستدراكات :فإن المسألة الواحدة التي اشترك فيها مع هذا البحث
()3

نقل فيها نص استدراك أبي السعود

عد القول المستدرك عليه من
ثم غفل عن استدراكه حيث ّ

األقوال التي نقلها أبو السعود ،ونسب تضعيف القول لآللوسي وحده(.)4
ثم إن هناك فارقا رئيسا بين الدراسات المقارنة ودراسة االستدراكات ،وهو :أن التفسير
ن
أعم من االستدراك من أحد األوجه وهو أنه قد
المقار يبحث في أصول المسائل التفسيرية ،وهو ّ
أعم من الدراسة
يتضمن دراسة بعض المسائل التي يتفق فيها
ّ
المفسرون؛ بينما مجال االستدراك ّ
المقارنة من وجه آخر؛ فاالستدراك يكون في أصول المسائل وفروعها بما يتضمن التعليالت

()1

صرح بذلك في منهج بحثه ،ينظر :علي :عبد اللطيف أحمد ،تفسير البيضاوي وأبو السعود واآللوسي
ّ
من أول الجزء الخامس والعشرين إلى آخر الجزء السابع والعشرين (دراسة مقارنة) ،رسالة دكتو ارة ،كلية

()2

يقارن بين :المرجع السابق ،ص ،312وص 112من بحثي

أصول الدين( ،أم درمان :جامعة أم درمان اإلسالمية2016 ،م) ،ص(ي).

()3

ينظر :علي ،تفسير البيضاوي وأبو السعود واآللوسي من أول الجزء الخامس والعشرين إلى آخر الجزء

()4

ينظر :المرجع السابق ،ص.315

السابع والعشرين (دراسة مقارنة) ،رسالة دكتو ارة ،ص.313
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لمفسر ضمن تفسيره ،وهذه األمور
واالستدالالت ،وقد يكون االستدراك على كلمة أو عبارة ذكرها ا ّ
ال تدرس عادة في التفسير المقارن.
ومما سبق تتبين اإلضافة العلمية التي امتازت بها هذه الرسالة عن البحوث السابقة.

ثامناً :هيكل البحث
يشتمل البحث على مقدمة ،وثالثة فصول ،وخاتمة مذيلة بقائمة المصادر والمراجع،
وتفصيلها كاآلتي:
المقدمة ،وتشتمل على اآلتي:
فكرة البحث ،وإشكالية البحث وأسئلته ،وأهدافه ،وأهميته ودواعي الكتابة فيه ،وحدوده،
ومنهجه ،والدراسات السابقة المتعلقة بالبحث ،وهيكله.
الفصل األول :الدراسة النظرية
وفيه خمسة مباحث:
بالمفسر اإلمام أبي السعود ،وفيه خمسة مطالب:
المبحث األول :التعريف
ّ
المطلب األول :اسمه وكنيته ولقبه ومولده
المطلب الثاني :طلبه للعلم
المطلب الثالث :حياته العملية
المطلب الرابع :آثاره العلمية وأقوال العلماء فيه
المطلب الخامس :وفاته
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المبحث الثاني :التعريف بتفسير اإلمام أبي السعود ،وفيه أربعة مطالب:
المطلب األول :تسمية التفسير والهدف من تأليفه وزمن كتابته ونسخه
المطلب الثاني :منهج اإلمام أبي السعود في تفسيره
المطلب الثالث :مكانة تفسير اإلمام أبي السعود بين التفاسير
المطلب الرابع :أهم مميزات تفسير اإلمام أبي السعود والمآخذ عليه
المبحث الثالث :التعريف بتحزيب القرآن وبحزب المفصل ،وفيه مطلبان:
المطلب األول :التعريف بتحزيب القرآن الكريم
المفصل
المطلب الثاني :التعريف بحزب
ّ
المبحث الرابع :التعريف باالستدراك ،وفيه أربعة مطالب:
المطلب األول :معنى االستدراك
المطلب الثاني :المصطلحات ذات الصلة
المطلب الثالث :نشأة االستدراك في علم التفسير
المطلب الرابع :أثر االستدراكات في التفسير
المبحث الخامس :طريقة االستدراك عند اإلمام أبي السعود ،وفيه مطلبان:
المطلب األول :صيغ االستدراك عند اإلمام أبي السعود
المطلب الثاني :منهجية اإلمام أبي السعود في االستدراك
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المفصل :من سورة ق إلى سورة التحريم
الفصل الثاني :الدراسة التطبيقية في حزب
ّ
وفيه مبحثان:
المبحث األول :دراسة االستدراكات في سورة ق وجزء الذاريات
المبحث الثاني :دراسة االستدراكات في جزء المجادلة
المفصل :من سورة الملك إلى سورة الناس
الفصل الثالث :الدراسة التطبيقية في حزب
ّ
وفيه مبحثان:
المبحث األول :دراسة االستدراكات في جزء تبارك
عم
المبحث الثاني :دراسة االستدراكات في جزء ّ
الخاتمة ،وفيها أهم النتائج والتوصيات
فهرس المصادر والمراجع
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الفصل األول :الدراسة النظرية
وفيه خمسة مباحث:
المبحث األول :التعريف بالمفسر اإلمام أبي السعود
المبحث الثاني :التعريف بتفسير اإلمام أبي السعود
المبحث الثالث :التعريف بتحزيب القرآن وبحزب المفصل.
المبحث الرابع :التعريف باالستدراك
المبحث الخامس :طريقة االستدراك عند اإلمام أبي السعود

المبحث األول :التعريف بالمفسر اإلمام أبي السعود
يتضمن هذا المبحث بيان سيرة اإلمام أبي السعود  من حيث التعريف باسمه وألقابه
ومولده ،ثم طلبه للعلم ،ثم الحديث عن المناصب التي تقّلدها ،ثم استعراض أبرز مؤلفاته
ومناقبه ،وأختم بذكر وفاته .
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المطلب األول :اسمه وكنيته ولقبه ومولده
أوالً :اسمه
اسمه هو محمد بن محمد بن مصطفى العمادي اإلسكليبي( ،)1فالعمادي نسبة إلى قرية
عماد ،واإلسكليبي نسبة إلى إسكليب( ،)2وعماد هي قرية من قرى إسكليب( ،)3وهي موطن والده
وجده( ،)4وتقع حوالي 200كم شمالي شرق العاصمة التركية الحالية أنقرة(.)5

()1

ينظر في تحرير اسمه :العيدروس :عبد القادر بن عبد هللا ،النور السافر عن أخبار القرن العاشر،

تحقيق :أحمد حالو ومحمود األرناؤوط وأكرم البوشي( ،بيروت :دار صادر ،ط2001 ،1م) ،ص،319
الغزي :نجم الدين محمد بن محمد ،الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة ،تحقيق :خليل المنصور،
و ّ
(بيروت :دار الكتب العلمية ،ط1418 ،1هـ 1997 -م) ،ج ،3ص ،31وابن العماد الحنبلي :أبو الفالح
عبد الحي بن أحمد ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب ،تحقيق :محمود األرناؤوط( ،دمشق :دار ابن
كثير ،ط1406 ،1هـ 1986 -م) ،ج ،10ص ،584وعدوان :عصام" ،شيخ اإلسالم أبو السعود أفندي"،
مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات ،العدد الثاني والعشرين ،شباط 2011م ،ص.265

()2

ينظر :العيدروس ،النور السافر ،ص ،319واللكنوي :أبو الحسنات محمد عبد الحي ،الفوائد البهية في

تراجم الحنفية( ،القاهرة :مطبعة دار السعادة ،ط 1324 ،1هـ) ،ص ،82 :وإسكليب تكتب بالتركية

.İskilip
()3

ذكر بعض الباحثين أن قرية (عماد) سماها أهلها بهذا االسم العربي لتولعهم بالثقافة العربية ،وهي اآلن
تسمى  ،Direklibelينظر:

Simsek, Halil, The missing link in the History of

Quranic Commentary: The Ottoman Period and the Quranic Commentary
of Ebussuud, PhD diss., Department of Near and Middle Eastern Civilizations,

(Toronto: University of Toronto, 2018), p121.
()4

ينظرSimsek, Halil, The missing link in the History of Quranic Commentary: :
.p120 ،The Ottoman Period and the Quranic Commentary of Ebussuud,

()5

ينظر :موقع مدينة إسكليب على الخريطة في موقع خرائط قوقل
https://goo.gl/maps/rKWK2gJPgL9ZU6cu8
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ثانياً :كنيته ولقبه
تكنيه بهذه الكنية واشتهاره بها .وقد
اشتهر بكنيته أبي السعود وال تذكر المصادر سبب ّ
اشتهر في الدولة العثمانية بلقب (أبو السعود أفندي)

()1

()1

ولقب (خواجة چلبي)(.)2

ينظر :الشوكاني :محمد بن علي ،البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع( ،بيروت :دار المعرفة،

د.ط ،.د.ت ،).ج ،1ص ،261وأفندي (بالتركية )Efendi :هو لقب عثماني تشريفي ُيطلق على أهل
العلم المثقفين ثقافة واسعة .ينظر :هوتسما :م .ت ،.وأرنولد :ت .و ،.وباسيت :ر ،.وهارتمان :ر ،.موجز

دائرة المعارف اإلسالمية ،مراجعة وإشراف :حسن حبشي ،وعبد الرحمن عبد هللا الشيخ ،ومحمد عناني،

(الشارقة :مركز الشارقة لإلبداع الفكري ،ط1418 ،1هـ 1998 -م) ،ج ،3ص ،914وعامر :محمود،
"المصطلحات المتداولة في الدولة العثمانية" ،مجلة دراسات تاريخية بجامعة دمشق ،العددان -117
 ،118كانون الثاني-حزيران 2012م ،ص.362

()2

ينظر :حاجي خليفة :مصطفى بن عبد هللا ،سلم الوصول إلى طبقات الفحول ،تحقيق :محمود عبد القادر
األرناؤوط( ،إسطنبول :مكتبة إرسيكا ،د.ط2010 ،.م) ،ج ،1ص ،94وهذا اللقب يكتب بالتركية ( Hoca

 )Çelebiو(خواجة) تعني المعّلم( ،وچلبي) هو لقب يطلق على صاحب النبل والفضل ،ويستعمل بمعنى
السيد ،وحرف (چ) ينطق شينا .ينظر :زناتي :أنور محمود ،معجم مصطلحات التاريخ والحضارة
(عمان :دار زهران للنشر والتوزيع ،ط2011 ،1م) ،ص ،111وص.143
اإلسالميةّ ،
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ثالثاً :مولده
ُولِد أبو السعود في صفر سنة ست وتسعين وثمانمائة (896ه)
مدرس
ال ّ

()2

()1

بالقرب من إسطنبول( ،)3وكان والده محمد الملقب بـ(محيي الدين)

والعلم ممن انتسب إلى الطريقة البيرمية

()5

()4

وذلك في قرية
من أهل الخير

الصوفية(.)6

المطلب الثاني :طلبه للعلم
بدأ أبو السعود طلبه للعلم في سن صغيرة وهو في كنف والده؛ فق أر عليه كتابي حاشية
التجريد وشرح المواقف للشريف الجرجاني ،وهما في علم الكالم ،كما ق أر عليه شرح المفتاح

()1

ينظر :العيدروس ،النور السافر ،ص ،319وحاجي خليفة ،سلم الوصول إلى طبقات الفحول ،ج،1

المفسرين ،تحقيق :سليمان بن صالح الخزي( ،المدينة
ص ،94واألدنه وي :أحمد بن محمد ،طبقات
ّ
المنورة :مكتبة العلوم والحكم ،ط1417 ،1هـ1997 -م) ،ص 398وقد تفرد صاحب العقد المنظوم بذكر

أن مولده كان عام 898ه ،ينظر :ابن بالي :علي بن بالي منق ،العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم

(مطبوع في ذيل الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية لطاشكبري زاده)( ،بيروت :دار الكتاب
العربي ،د.ط ،.د.ت ،).ص.440
()2

ينظر :حاجي خليفة ،سلم الوصول إلى طبقات الفحول ،ج ،1ص.94

()3

ينظر :ابن بالي ،العقد المنظوم ،ص.440

()4

جرت العادة في ذلك العصر على إطالق لقب (محيي الدين) لمن اسمه محمد ،ولقب (مصلح الدين) لمن
اسمه مصطفى ،ولقب (بدر الدين) أو (شمس الدين) لمن اسمه محمود ،و(شهاب الدين) لمن اسمه أحمد.

ينظر :أوغلو :خليل ساحلي" ،قانون نامه آل عثمان (ترجمة)" ،مجلة دراسات الجامعة األردنية ،المجلد
 13العدد  ،4نيسان 1986م ،ص 108نقال عن عدوان" ،شيخ اإلسالم أبو السعود أفندي" ،مجلة جامعة
القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات ،ع ،22ص.282

()5

أسسها الحاجي بيرم أو بايرام(ت833:ه) بمدينة أنقرة
الطريقة البيرمية أو البايرامية هي طريقة صوفية ّ
التركية ،وهي طريقة متفرعة عن الطريقة الخلوتية ،ينظر :مفتاح :عبد الباقي ،أضواء على الطريقة

الرحمانية الخلوتية( ،بيروت :دار الكتب العلمية ،ط2009 ،1م) ،ص ،20والمصري :حسين مجيب،
معجم الدولة العثمانية( ،القاهرة :الدار الثقافية للنشر ،ط1425 ،1ه2004-م) ،ص.32

()6

ينظر :ابن بالي ،العقد المنظوم ،ص ،440والعيدروس ،النور السافر ،ص.319
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للجرجاني أيضا وهو في علم البالغة ،وقيل إنه حفظ المفتاح للسكاكي( .)1وقد الزم في مرحلة
()3

طلب العلم المولى سعدي چلبي( ،)2وأخذ عن علماء عصره

ومنهم قادري چلبي( ،)4ومؤيد

زاده( .)5وقد أتقن العربية والفارسية والرومية.

المطلب الثالث :حياته العملية
يمكن تقسيم حياة أبي السعود العملية إلى ثالث حقب:
مدرسا في عدد من المدارس( ،)6واستمر في
ففي الحقبة األولى من حياته العملية :عمل ّ
التدريس حوالي سبعة عشر عاما.

()1
()2

ينظر :ابن بالي ،العقد المنظوم ،ص ،440والعيدروس ،النور السافر ،ص.319

سعد هللا بن عيسى بن أمير خان القسطموني الشهير بسعدي چلبي ،مفتي إسطنبول ،توفي سنة 945ه،

له حاشية على تفسير البيضاوي ،وحاشية على العناية شرح الهداية ،وحاشية على قاموس الفيروزآبادي.
ينظر :الباباني :إسماعيل بن محمد أمين ،هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين( ،بيروت :دار

إحياء التراث العربي ،د.ط ،.د.ت ،).ج ،1ص.386
()3

ينظر :ابن بالي ،العقد المنظوم ،ص ،440والغزي ،الكواكب السائرة ،ج ،3ص ،31وحاجي خليفة ،سلم

()4

المولى عبد القادر الشهير بقادري چلبي ،عمل في التدريس والقضاء ،وكان قاضيا لعسكر األناضول،

الوصول ،ج ،1ص.94

توفي عام 955ه .ينظر :طاشكبري زاده :أحمد بن مصطفى ،الشقائق النعمانية في علماء الدولة
العثمانية( ،بيروت :دار الكتاب العربي ،د.ط ،.د.ت ،).ص.265

()5

مؤيد زاده هو عبد الرحمن بن علي بن مؤيد األماسي ،صحب فى شبابه السلطان بايزيد خان ووشي به

المفسدون إلى أبيه فأمر بقتله فأخرجه بايزيد خان خفية فارتحل حتى وصل لشيراز وأقام بها وأخذ العلم
وفوض إليه التدريس والقضاء ،توفي
على بعض علمائها ثم عاد إلى بلده بعد تولي السلطان بايزيد الحكمّ ،
سنة 922ه .ينظر :اللكنوي ،الفوائد البهية في تراجم الحنفية ،ص.91-89

()6

ينظر :ابن بالي ،العقد المنظوم ،ص ،440والعيدروس ،النور السافر ،ص.320
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وفي الحقبة الثانية :انتقل إلى مجال القضاء ،فعمل قاضيا في بورصة لستة أشهر ثم في
اسطنبول ألربع سنوات ،ثم ولي قضاء العسكر في والية روم إيلي

()1

لمدة ثمان سنين(.)2

وفي الحقبة الثالثة :ولي اإلفتاء في إسطنبول خلفا لشيخه سعدي چلبي ،وحاز على لقب
(شيخ اإلسالم) في الدولة العثمانية( ،)3فنظم أمور اإلفتاء خير النظم( ،)4واستمر في هذا
المنصب نحوا من ثالثين سنة إلى وفاته  ،فكان أطول من تولى هذا المنصب خدمة(.)5
وقد عاصر في هذا المنصب السلطان سليمان الملقب بالقانوني ،وكان ألبي السعود دور
سنها السلطان سليمان القانوني
في اإلشراف على القوانين التي ّ

()6

وقد مارس دو ار رياديا من

خالل إشرافه على العديد من التنظيمات التشريعية واإلدارية المرتبطة بهيئة اإلفتاء( ،)7كما أنه
في عصر سليمان القانوني أصبح من يتولى منصب مفتي الدولة أرفع رتبة من باقي الوزراء،
وله الصدارة عليهم(.)8

()1

الروم إيلي أو الروملي اسم أطلقه الترك على أراضي الدولة العثمانية الواقعة في أوروبا .ينظر :صابان:
سهيل ،المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية( ،الرياض :مكتبة الملك فهد الوطنية ،د.ط،.
1421ه2000-م) ،ص.129

()2
()3

ينظر :ابن بالي ،العقد المنظوم ،ص.441

شيخ اإلسالم هو لقب يطلق على مفتي الدولة العثمانية وهو أعلى منصب ديني في الدولة ،وكانت من

مسؤولياته :تعيين القضاة وعزلهم ،واإلشراف على التدريس والمدارس وإصدار الفتاوى الشرعية .ينظر:
صابان ،سهيل ،المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية ،ص.142

()4

ينظر :ابن بالي ،العقد المنظوم ،ص.441

()5

ينظر :عدوان" ،شيخ اإلسالم أبو السعود أفندي" ،مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات،

()6

المرجع السابق.

()7

المرجع السابق ،ص.272

ع ،22ص.264

()8

المرجع السابق ،ص.270
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وقد كان يكتب الفتوى على منوال ما يكتبه السائل ،فإذا جاءته الفتوى بالرومية ،أجاب
رد عليها بالمنظوم وهكذا(.)1
بالرومية ،وإذا جاءت منظومة ّ

المطلب الرابع :آثاره العلمية وأقوال العلماء فيه
أوالً :آثاره العلمية
معم ار؛ فقد شغله
لم يكن النتاج العلمي لإلمام أبي السعود كثي ار بالرغم من ّأنه كان ّ
مصنفاته( ،)2وأغلبها
التدريس واإلفتاء والقضاء عن التفرغ للتصنيف؛ وقد ذكرت المراجع بعض
ّ
مخطوط( ،)3ولعل أبرز مؤلفاته ما يأتي:
أ -في التفسير:
-1

مصنفاته وسيأتي الحديث عنه في المبحث الثاني
إرشاد العقل السليم :وهو أبرز
ّ
من هذا الفصل.

-2

الكشاف بلغها إلى آخر سورة الفتح(.)4
معاقد النظر :وهي حاشية على تفسير ّ

()1

الغزي ،الكواكب السائرة،
لال ّ
طالع على بعض فتاويه ينظر :ابن بالي ،العقد المنظوم ،ص ،442-441و ّ
ج ،3ص.32

()2

ينظر :ابن بالي ،العقد المنظوم ،ص ،445-443والزركلي :خير الدين بن محمود ،األعالم( ،بيروت:

()3

ينظر :المجمع الملكي لبحوث الحضارة اإلسالمية ،الفهرس الشامل للتراث العربي واإلسالمي المخطوط

()4

المفسرين ،ص.398
ينظر :األدنه وي ،طبقات
ّ

دار العلم للماليين ،ط2002 ،15م) ،ج ،7ص.59

(عمان :المجمع الملكي ،د.ط1989 ،.م) ،ج ،1ص-618
(علوم القرآن -مخطوطات التفسير وعلومه)ّ ،
تضمن كشفا لمخطوطات أبي السعود مع بيان أماكن وجودها.
 ،633فقد
ّ
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-3

وتضمنت تفسير اآليات الثالث
الكشاف(:)1
الطراف في أول سورة الفتح من ّ
معاقد ّ
ّ
األولى من السورة ،وقد درست وحققت في بحث علمي(.)2

ب -في الفقه :بالرغم من كونه فقيها وقد انتهت إليه رئاسة الحنفية في زمانه

()3

لكنه لم يؤلف

كتابا مستقال في الفقه .وقد جمع بعض مالزميه جملة من فتاويه في كتاب( ،)4وله رسائل
في مسائل فقهية متفرقة كمسألة المسح على الخفين وبعض المسائل المتعلقة بالوقف ،كما
أن له حاشية على كتاب (العناية شرح الهداية للبابرتي) من أول كتاب البيع ،وجميعها
مخطوطة(.)5
ج -في األدب واللغة :له شعر بديع باللغات الثالث التي كان يتقنها؛ العربية والتركية
والفارسية ،ومنها قصيدته الميمية الطويلة والتي مطلعها:
أبعد سليمى مطلب ومرام ...ودون هواها لوعة وغرام

()1

()6

ينظر :حاجي خليفة ،كشف الظنون ،ج ،2ص ،1475والمجمع الملكي لبحوث الحضارة اإلسالمية،

المفسرين
الفهرس الشامل للتراث العربي واإلسالمي المخطوط ،ج ،1ص ،633ونويهض :عادل ،معجم
ّ

(من صدر اإلسالم وحتى العصر الحاضر)( ،بيروت :مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر،

ط1409 ،3هـ 1988 -م) ،ج ،2ص.626
()2

ينظر :هاناي :نجات الدين،

وباير :إسماعيل“Şeyhülislam Ebussuûd Efendi’nin ،

 ”Maʻâkidü’t-tarrâf Adlı Risalesi: Dirâse ve Tahkîkرسالة شيخ اإلسالم أبي السعود

الطراف) دراسة وتحقيقNecmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat ,
أفندي
المسماة بـ(معاقد ّ
ّ
Fakültesi Dergisi, 42, 2016, p279 – 308.
()3
()4
()5

ينظر :اللكنوي ،الفوائد البهية في تراجم الحنفية ،ص.81

الغزي ،الكواكب السائرة ،ج ،3ص ،31وحاجي خليفة ،كشف الظنون ،ج ،2ص.1219
ينظرّ :
ينظر :ابن بالي ،العقد المنظوم ،ص ،445وحاجي خليفة ،كشف الظنون ،ج ،1ص ،665وص،898
والزركلي ،األعالم ،ج ،7ص.59

()6

الغزي ،الكواكب السائرة ،ج ،3ص ،32وحاجي خليفة ،كشف
ينظر :ابن بالي ،العقد المنظوم ،ص ،445و ّ
الظنون ،ج ،2ص.1919
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وله مرثية قالها في السلطان سليمان القانوني(.)1
ثانياً :أقوال العلماء فيه
قال عنه صاحب العقد المنظوم " :كان  من الذين قعدوا من الفضائل والمعارف على
()2

سنامها وغاربها

وضربت له نوبة االمتياز في مشارق االرض ومغاربها ،تفرد في ميدان فضله

فلم يجاره أحد وضاقت عن إحاطته صدور الحصر والحد ...وحصل له من المجد واإلقبال
والشرف واألفضال ما ال يمكن شرحه بالمقال"(.)3
وقد شهد له ببراعته في العربية قطب الدين النهروالي

()4

حيث قال" :واجتمعت به في

الرحلة األولى وهو قاضي إسطنبول سنة ثالث وأربعين وتسعمائة فرأيته فصيحا وفي الفن رجيحا،
فعجبت لتلك العربية ممن لم يسلك ديار العرب ،وال محالة أنها منح الرب"(.)5
وكان صاحب همة عالية واجتهاد ،حاضر الذهن ،سريع البديهة ،فروي عنه أنه قال:
"جلست يوما بعد صالة الصبح أكتب على األسئلة المجتمعة فكتبت إلى صالة العصر على ألف
وأربعمائة واثني عشرة فتيا"(.)6

( )1ينظر :ابن بالي ،العقد المنظوم ،ص.378

()2
مقدم السنام ،ينظر :ابن منظور :جمال الدين محمد بن مكرم ،لسان العرب( ،بيروت:
الغارب هو :أعلى ّ
دار صادر ،ط1414 ،3هـ) ،مادة (غ ر ب) ،ج ،1ص.644
()3
()4

ابن بالي ،العقد المنظوم ،ص.443

هو قطب الدين محمد بن أحمد النهروالي الهندي المولد المكي اإلقامة ،مؤرخ الدولة العثمانية وقد رحل لها

مرتين ،له كتاب (الفوائد السنية في الرحلة المدنية والرومية) ،و(البرق اليماني في الفتح العثماني) ،توفي
الغزي ،الكواكب السائرة ،ج ،3ص-40
سنة 990ه ،ينظر :العيدروس ،النور السافر ،صّ ،347-342
 ،43وحاجي خليفة ،كشف الظنون ،ج ،2ص.1298

()5
()6

العيدروس ،النور السافر ،ص.320
المرجع السابق.
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وقد وصفه صاحب الكواكب السائرة بقوله" :هو أعظم موالي الروم وأفضلهم ،لم يكن له
نظير في زمانه في العلم ،والرئاسة ،والديانة ...وكان المولى أبو السعود عالما عامال ،وإماما
كامال شديد التحري في فتاويه حسن الكتابة عليها"(.)1
وقال عنه صاحب (الفوائد البهية في تراجم الحنفية)" :شيخ كبير وعالم نحرير ال في
العجم له مثيل وال في العرب له نظير انتهت إليه رياسة الحنفية في زمانه"( ،)2وقد لّقب بسلطان
المفسرين ومقدمة جيش المتأخرين(.)3
ّ

المطلب الخامس :وفاته
توفي أبو السعود  بإسطنبول سنة اثنتين وثمانين وتسعمئة (982ه) ،في ليلة
الخامس من جمادى األولى

()4

عن ست وثمانين سنة ،وكانت جنازته حافلة وقد حضرها العلماء

()6
()5
وتقدم
والوزراء وخلق ال يحصون كثرة  ،وصلي عليه في جامع السلطان محمد الكبير ّ ،

()1

الغزي ،الكواكب السائرة ،ج ،3ص.32-31

()2

اللكنوي ،الفوائد البهية في تراجم الحنفية ،ص.81

()3
()4

المفسرين ،ص.398
ينظر :األدنه وي ،طبقات
ّ

ينظر :ابن بالي ،العقد المنظوم ،ص ،443والغزي ،الكواكب السائرة ،ج ،3ص ،32وابن العماد ،شذرات
الذهب ،ج ،10ص .584وقد تفرد العيدروس في النور السافر بأن وفاته سنة 952ه ،وهو وهم كما أشار
لذلك الزركلي وكما أشار محققو (النور السافر)؛ فإنه قد روي أن السلطان سليم أكرم أبا السعود إكراما
عظيما ،والسلطان سليم تولى الحكم سنة 974ه ،ينظر :العيدروس ،النور السافر ،ص ،319والزركلي،

األعالم ،ج ،7ص ،59والملفت أن اللكنوي نقل عن العيدروس أن وفاته 982ه ،وعليه فقد يكون ما أُثبت

في النسخة المطبوعة من كتاب العيدروس نتيجة لخطأ في النسخ أو التحقيق وليس وهما من العيدروس.

ينظر :اللكنوي ،الفوائد البهية في تراجم الحنفية ،ص.82

()5
()6

ينظر :ابن بالي ،العقد المنظوم ،ص.443

ينظر :الغزي ،الكواكب السائرة ،ج ،3ص.32
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()1
ود ِفن بالمقبرة التي أنشأها بالقرب من قبر الصحابي الجليل أبي
للصالة عليه المولى سنان ُ ،

أيوب األنصاري .)2( 
ووصل نعيه إلى الحرم فصلي عليه صالة الغائب ،ورثاه جماعة( ،)3منهم األنقشاري(،)4
ّ
الذي قال:
أَمسى ِب ِجو ِار ربِ ِه ِذي ِ
الحْل ِم ...مْفِتي ِْ
بل َس ِمي ِاال ْس ِم
َ َّ
اإل ْس َال ِم ْ
ُ
َْ
ّ
واْل ِعْلم ب َكى م ْذ ِقيل ِفي ت ِار ِ ِ
الس ُع ِ
ود َم ْوَلى اْل ِعْل ِم
ات أ َُبو ُّ
َ
يخهَ ...ق ْد َم َ
َ َُ ُ َ

()1

()2
()3
()4

المولى سنان هو :يوسف سنان الدين بن عبد هللا األماسي الرومي ،له حاشية على تفسير البيضاوي،
المفسرين ،ص ،399والزركلي ،األعالم ،ج ،8ص.241
وتوفي سنة 986ه .ينظر :األدنه وي ،طبقات
ّ

ينظر :ابن بالي ،العقد المنظوم ،ص ،443والغزي ،الكواكب السائرة ،ج ،3ص.32
ينظر :العيدروس ،النور السافر ،ص.321

مامية الرومي االنقشاري أو االنكشاري هو شاعر رومي مشهور ،توفي سنة 987ه .ينظر :ابن العماد،

شذرات الذهب ،ج ،10ص.606

()5

()5

العيدروس ،النور السافر ،ص.319
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المبحث الثاني :التعريف بتفسير اإلمام أبي السعود
بعد الحديث عن سيرة اإلمام أبي السعود ناسب التعريف بتفسيره.

المطلب األول :تسمية التفسير والهدف من تأليفه وزمن كتابته ونسخه
الفرع األول :تسمية التفسير
سماه أبو السعود في مقدمته بـ(إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم)( ،)1ويسميه
البعض اختصا ار (اإلرشاد) ،لكنه اشتهر عند عامة الناس باسم صاحبه ،فيقولون( :تفسير أبي
السعود) أو (تفسير أبو السعود)(.)2

()1

أبو السعود :محمد بن محمد العمادي ،إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ،تحقيق :خالد عبد

()2

يجوز في اللغة أن يقال (تفسير أبو السعود) بإلزام الواو في (أبو) على الحكاية؛ ألن كنيته غلبت على

الغني محفوظ( ،بيروت :دار الكتب العلمية ،ط2010 ،1م) ،ج ،1ص.38

اسمه ،قال ابن قتيبة " :وربما كان للرجل االسم والكنية ،فغلبت الكنية على االسم ،فلم يعرف إال بها ،كأبي
ذر ،وأبي هريرة .ولذلك كانوا يكتبون :علي بن أبو طالب ومعاوية بن أبو
سفيان ،وأبي طالب ،وأبي ّ
يجره حرف من األدوات أو
سفيان ،ألن الكنية بكمالها صارت اسما ،وح ّ
كل حرف الرفع ما لم ينصبه أو ّ
ظ ّ
كني قيل :أبو طالب ،ثم ترك ذلك كهيئته ،وجعل االسمان واحدا" ،ينظر :ابن قتيبة:
األفعال .فكأنه حين ّ
أبو محمد عبد هللا بن مسلم الدينوري ،تأويل مشكل القرآن ،تحقيق :إبراهيم شمس الدين( ،بيروت :دار
الكتب العلمية ،د.ط ،.د.ت ،).ص.160
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الفرع الثاني :الهدف من تأليفه
مقدمته بأنه أراد أن يؤلف تفسي ار ينظم فيه الفوائد التي في تفسيري
صرح أبو السعود في ّ
ّ
الزمخشري والبيضاوي ويرتبها ،ويضيف إليهما ما يجده من جواهر في تضاعيف الكتب ،ويسلك
خاللها ما يسنح به فكره ونظره من معارف وتحقيقات ،ويبرز مكنونات القرآن وأس ارره(.)1
الفرع الثالث :زمن كتابته
مقدمته أن الرغبة في كتابة التفسير كانت موجودة عنده منذ أن كان
ذكر أبو السعود في ّ
عين على العسكر ،فكان ينتظر الفرصة السانحة التي يتفرغ
لما ّ
معّلما ،إال أنه انشغل عن ذلك ّ
ِ
فلما خشي أن
فيها للتأليف ،ولكن بعد انتهائه من عمله في العسكر كّلف باإلفتاء والقضاءّ ،
ينقضي عمره وهو لم يحقق مراده ،شرع في تأليف تفسيره مستعينا باهلل تعالى( ،)2وكان يختلس
مقدمته" :فلما انصرمت عرى اآلمال عن الفوز
الفرص ليصرفها في كتابة التفسير ،قال  في ّ
مسني
بفراغ البال ،ورأيت أن الفرصة على جناح الفوات ،وشمل األسباب في شرف الشتات ،وقد ّ
الكبر ،وتضاءلت القوى والقدر ،ودنا األجل من الحلول ،وأشرفت شمس الحياة على األفول،
عزمت على إنشاء ما كنت أنويه ،وتوجهت إلى إمالء ما ظللت أبتغيه ،ناويا أن أسميه عند
تمامه بتوفيق هللا تعالى وإنعامه (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم) ،فشرعت فيه مع
تفاقم المكاره علي وتزاحم المشادة بين يدي"(.)3

()1

()2
()3

ينظر :أبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،1ص ،36-35وقد كان له ذلك؛ فقد أحسن البالء في تفسيره

وحّقق ما كان يصبو إليه.
ينظر :أبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،1ص.38-36
المرجع السابق ،ج ،1ص.38-37
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ولم يخرج تفسيره دفعة واحدة؛ فقد طلب منه السلطان سليمان القانوني أن يعطيه نسخة
()1
بقيته في العام
فبيضه إلى سورة ص وأهداه للخليفة فأكرمه وزاد في مرتّبه  ،ثم أتم ّ
من التفسير ّ

الذي يليه(.)2
وقد قام الباحث الدكتور آدم يرينده بدراسة النسخة األصلية للتفسير (نسخة المؤلف)
المكونة من خمسة أجزاء والموجودة أربعة منها في مكتبة بايزيد الوطنية( ،)3واستنتج بناء على
المدونة في نهاية تفسير كل سورة ما يأتي:
التواريخ ّ
أوال :أن أبا السعود بدأ كتابة التفسير من سورة يونس واستمر إلى أن وصل لتفسير سورة
الكهف ،ثم توقف ،واستأنف من سورة الفاتحة بعد انقطاع دام أربع سنوات(.)4
ثانيا :أنه يقدر أن أبا السعود بدأ كتابة تفسيره عام 953ه ،وانتهى منه عام 973ه،
مما يعني أنه قضى عشرين عاما في كتابته(.)5

()1

ينظر :حاجي خليفة ،كشف الظنون ،ج ،1ص.65

()2

ينظر :المرجع السابق.

()3

ينظر :يرينده :آدم " ،نسخة المؤلف وأقدم نسخ لتفسير أبي السعود إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب
الكريم"Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl1, Cilt 1 , Sayı 2, ،
 Güz 2015,ص.203

()4
()5

ينظر :المرجع السابق.

ينظر :المرجع السابق ،ص.204-200
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الفرع الرابع :نسخه المخطوطة والمطبوعة
ط
إن أقدم نسخة للكتاب هي النسخة األصلية للتفسير (نسخة المؤلف) التي كتبها بخ ّ
مصححة من قبل المؤلف ،وعليها الكثير من اإلضافات
مسودة
يده ،وهذه النسخة هي
ّ
ّ
قيدها المؤلف والتي أهملت في النسخ المطبوعة(.)1
والملحوظات التي ّ
وقد ُب ِذَلت جهود كبيرة لنسخ التفسير بعد تمامه ،ومن ثم تعميمه في أطراف الدولة
العثمانية ،ويشهد لذلك :األعداد الكبيرة من النسخ التي ُكِت َبت في حياة أبي السعود ،والتي
تضمنت أسط ار كتبها المؤلف في افتتاحيتها( ،)2باإلضافة إلى النسخ التي ُكِتبت بعد وفاته ،والتي
تقدر أعدادها بالمئات(.)3
ّ
طِبع م ار ار ،أولها سنة 1275هـ في
ط ِبعت لهذا التفسير :فقد ُ
أما بالنسبة للطبعات التي ُ
بوالق بمصر( ،)4ثم أصدرته المطبعة المصرية عام 1347ه(.)5

()1

ينظر :يرينده :آدم " ،نسخة المؤلف وأقدم نسخ لتفسير أبي السعود إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب

()2

ينظر :المرجع السابق ،ص ،205وص.211

()3

بلغ عدد نسخ مخطوطات تفسير أبي السعود المذكورة في الفهرس الشامل للتراث العربي واإلسالمي

الكريم" ،ص.199

المخطوط أربعمئة وأربع وخمسين نسخة منتشرة في أقطار األرض ما بين المخطوطات الكاملة والناقصة،
ينظر :المجمع الملكي لبحوث الحضارة اإلسالمية ،الفهرس الشامل للتراث العربي واإلسالمي المخطوط
(علوم القرآن -مخطوطات التفسير وعلومه) ،ج ،1ص.633-618

()4
()5

المفسرين (من صدر اإلسالم وحتى العصر الحاضر) ،ج ،2ص.626
ينظر :نويهض ،عادل ،معجم
ّ
ينظر :إسحاق :علي شواخ ،معجم مصنفات القرآن الكريم) ،الرياض :دار الرفاعي ،ط1404 ،1ه-
1984م( ،ج ،2ص.108
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ومن أشهر الطبعات الموجودة لهذا التفسير:
• طبعة دار إحياء التراث العربي ،في تسعة مجلدات(.)1
• طبعة مكتبة الرياض الحديثة ،بتحقيق :عبد القادر عطا ،في خمسة مجلدات.
• طبعة دار الكتب العلمية ،بتحقيق :خالد عبد الغني محفوظ ،في ثمانية مجلدات(.)2
وقد أوصى بعض الباحثين بإعادة تحقيق هذا التفسير اعتمادا على النسخة األصل
والنسخ القديمة التي ُكِتبت في عصر المؤلف(.)3
بعد الوقوف على مالمح عامة متعلقة بتأليف الكتاب أنتقل إلى الحديث حول مضمون التفسير
من خالل التعريج على منهج أبي السعود فيه.

المطلب الثاني :منهج اإلمام أبي السعود في تفسيره
يصرح بهذا
لقد خط أبو السعود لنفسه منهجا خاصا به في تفسيره ،وبالرغم من أنه لم
ّ
المنهج ،إال أنه يمكننا استنباطه من خالل استقراء تفسيره واالستعانة بكالم العلماء الذين درسوا
القيم دراسة متعمقة .ويمكن تلخيص أبرز المعالم في منهجه في المحاور اآلتية:
هذا التفسير ّ

()1

وهي النسخة الموجودة في المكتبة الشاملة.

()2

اخترت هذه الطبعة لالعتماد عليها في بحثي؛ لتوفرها في المكتبات التجارية ولجودة إخراجها.

()3

ينظر :يرينده " ،نسخة المؤلف وأقدم نسخ لتفسير أبي السعود إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب

الكريم"، Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl1, Cilt 1 , Sayı 2،

ص ،218وقد أُن ِجز مشروع علمي لتحقيق التفسير في رسائل دكتوراة في الجامعة اإلسالمية بالمدينة

تبين من البحث في قاعدة بيانات الرسائل في الجامعة على موقع
المنورة ،حسبما ّ
ولعل التحقيق ُيطبع ويرى النور قريبا.
 ،/https://thesis.iu.edu.saوهي بشارة خيرّ ،
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الفرع األول :موقفه من التفسير بالمنقول
صنفه ضمن كتب التفسير بالرأي( ،)1إال أن
إن جملة من كتب عن تفسير أبي السعود ّ
هذا ال ينفي عنايته بالتفسير بالمنقول ،وإن لم تكن سمة بارزة في تفسيره؛ فقد كانت له بعض
عناية بتفسير القرآن بالقرآن بالمعنى المشهور( -)2وهو ربط آية بآية أخرى خارجة عن سياقها-
وكان له مزيد عناية باستعمال داللة السياق القرآني في الترجيح بين األقوال كما سيتبين في
الفصلين الثاني والثالث من البحث.
وقد كان له بعض عناية باألثر ،فكان يستشهد باألحاديث النبوية ،وبكالم الصحابة
والتابعين وأتباعهم( ،)3وإن لم يكن ذلك من السمات البارزة في تفسيره ،وكان الغالب عليه في
صحته(.)4
الحديث أن ينقله بالمعنى وأن ال يذكر إسناده وال يعّلق على ّ

()1

صنف الدكتور محمد حسين الذهبي تفسير أبي السعود ضمن أهم كتب التفسير بالرأي الجائز ،ووافقه
ّ
المفسرون( ،القاهرة:
جماعة ممن كتب بعده في مناهج
المفسرين ،ينظر :الذهبي :محمد حسين ،التفسير و ّ
ّ

مكتبة وهبة ،ط1416 ،6ه1995-م) ،ج ،1ص ،297والخالدي :صالح عبد الفتّاح ،تعريف الدارسين
المفسرين( ،دمشق :دار القلم ،ط1433 ،5ه2012-م) ،ص ،453والرومي :فهد بن عبد
بمناهج
ّ
الرحمن ،بحوث في أصول التفسير ومناهجه( ،الرياض :د.ن ،.د.ط1430 ،.ه2009-م) ،ص،156

المفسرين( ،الرياض :مكتبة الرشد ،ط1430 ،4ه2009-م)،
والشرقاوي :أحمد بن محمد ،مناهج
ّ
ص.193

()2

ينظر على سبيل المثال :ص 240من البحث ،وينظر :شاوش :العربي" ،تفسير أبي السعود :طريقته في
العمل بالرواية ومنهجه في توظيف القراءات القرآنية" ،مجلة دار الحديث الحسنية ،العدد 1998 ،15م،

ص.195
()3
()4

ينظر على سبيل المثال :أبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،7ص ،458وج ،8ص 66وص.329

ينظر :شاوش :العربي " ،تفسير أبي السعود :طريقته في العمل بالرواية ومنهجه في توظيف القراءات

فصل الباحث في بيان منهج
القرآنية" ،مجلة دار الحديث الحسنية ،العدد 1998 ،15م ،ص ،199فقد ّ
أبي السعود في التعامل مع الروايات.
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الفرع الثاني :موقفه من اللغة
إن أبرز سمة غالبة على تفسير (إرشاد العقل السليم) هي االهتمام باللغة ،وقد ظهر ذلك
جليا من خالل عنايته بعلمي البالغة والنحو.
أوالً :عنايته بالبالغة
اشتهر تفسير أبي السعود بأنه تفسير بالغي ،وذلك لطغيان الصبغة البالغية عليه،
فالمصنف اهتم بإظهار بالغة القرآن "وسر إعجازه في نظمه وأسلوبه"( .)1وهو كثي ار ما يشير إلى
ّ
أكثر من مسألة بالغية في اآلية الواحدة ،وقد عني أبو السعود بعلوم البالغة الثالثة :المعاني(،)2
والبيان( ،)3والبديع( ،)4إال أن جل عنايته كانت منصبة في علم المعاني()5؛ فقد اهتم بإظهار
المعاني الدقيقة للتراكيب القرآنية التي ال تظهر إال لمن عرف دقائق العربية(.)6

()1
()2

المفسرون ،ج ،1ص357
الذهبي ،التفسير و ّ

ينظر على سبيل المثال :أبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،7ص ،470وج ،8ص 172وص182

وص ،377ولالستزادة ينظر :أبو مزيد :يوسف سالمة ،تفسير أبي السعود وجهوده في الدرس البالغي،
()3

(غزة :الجامعة اإلسالمية1425 ،ه2004-م) ،ص.156-42
رسالة ماجستير ،كلية اآلدابّ ،
ينظر على سبيل المثال :أبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،8ص ،261وص ،417ولالستزادة ينظر:
أبو مزيد ،تفسير أبي السعود وجهوده في الدرس البالغي ،رسالة ماجستير ،ص.192-157

()4

ينظر على سبيل المثال :أبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،8ص ،239ولالستزادة ينظر :أبو مزيد،

تفسير أبي السعود وجهوده في الدرس البالغي ،رسالة ماجستير ،ص ،213-194وحسن :سامي عطا،

"من صور البديع في تفسير أبي السعود" ،المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية ،المجلد الحادي عشر،
العدد األول1436 ،ه2015-م ،ص.26-17

()5
()6

المفسرون ،ج ،1ص.357
ينظر :الذهبي ،التفسير و ّ
ينظر :المرجع السابق.
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ثانياً :عنايته بالنحو:
إن االهتمام بالجانب النحوي سمة بارزة في تفسير أبي السعود؛ ففي كثير من المواضع
ويرجح بينها أحيانا ،ويناقش اختالفات النحاة في المسائل
يذكر أبو السعود وجوها إعرابية للكلمة ّ
()1
صرية( ،)2وقد رّكز جهوده النحوية في
النحوية ،ويذكر اختياراته  ،وهو يميل إلى المدرسة َ
الب ْ

مسائل دون أخرى(.)3
الفرع الثالث :موقفه من القراءات
صحتها
اعتنى أبو السعود بذكر القراءات ّإال أنه لم يكن ينسبها لقارئيها غالبا ،وال ّ
يبين ّ
من شذوذها( ،)4ولعله يستشهد بقراءة لترجيح معنى على آخر(.)5

()1

لالستزادة في هذا الباب ينظر:رفيده :إبراهيم عبد هللا ،النحو وكتب التفسير( ،مصراته :الدار الجماهيرية

للنشر والتوزيع واإلعالن ،ط1990 ،3م) ،ج ،2ص ،993-986والمبارك :آمال عوض ،الجهود النحوية
في كتاب إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم – النصف األول من القرآن الكريم ،رسالة دكتوراة،

كلية اللغة العربية( ،أم درمان :جامعة أم درمان اإلسالمية1433 ،ه2012 -م) ،وزبن :عماد أحمد ،أبو
السعود ومنهجه في النحو من خالل تفسيره (األجزاء العشرة األولى من القرآن الكريم نموذجا) ،رسالة

()2

(عمان :الجامعة األردنية2006 ،م).
ماجستير ،كلية الدراسات العلياّ ،
ينظر :زبن :عماد أحمد ،أبو السعود ومنهجه في النحو من خالل تفسيره (األجزاء العشرة األولى من
القرآن الكريم نموذجا) ،رسالة ماجستير ،ص.162-158

()3

ذكرت الباحثة آمال عوض ضمن نتائج بحثها أن جهود أبي السعود النحوية ترّكزت في أبواب المبتدأ
والخبر واإلضافة ،وقّلت في المنصوبات والتوابع .ينظر :المبارك :آمال عوض ،الجهود النحوية في كتاب

()4

ينظر على سبيل المثال :أبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،8ص ،428وص.460

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم – النصف األول من القرآن الكريم ،رسالة دكتوراة ،ص.277

()5

ينظر على سبيل المثال :المرجع السابق ،ج ،8ص.150
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ويجوز انتقاد القراءة القرآنية إذا خالفت الصناعة
وهو يفاضل أحيانا بين القراءات،
ّ
النحوية ،ولو كانت من القراءات السبع(.)1
الفرع الرابع :موقفه من بعض العلوم الشرعية
أوالً :العقيدة
ولكنه بالرغم من ذلك لم يتأثر
لقد اعتمد أبو السعود في تفسيره على ّ
الكشاف للزمخشريّ ،
باعتزاليات الزمخشري( ،)2أما في باب األسماء فقد وافق مذهب أهل الحديث واألثر في إثبات ما
ورد في النصوص الشرعية من األسماء ،لكنه اختار مذهب التأويل لبعض األسماء على طريقة
المتكّلمين( .)3وأما في الصفات فقد سار على مذهب الماتريدية الذي كان شائعا في بلده ،لكنه
خالفهم في بعض المسائل حيث وافق مذهب أهل الحديث واألثر(.)4

()1

ينظر :زبن :عماد أحمد ،أبو السعود ومنهجه في النحو من خالل تفسيره (األجزاء العشرة األولى من

القرآن الكريم نموذجا) ،رسالة ماجستير ،ص ،56-53وينظر على سبيل المثال :أبو السعود ،إرشاد العقل

السليم ،ج ،1ص.515
()2

المفسرون ،ج ،1ص ،357ولم يوافق أبو السعود الزمخشري في معتقده
ينظر :الذهبي ،التفسير و ّ

مس الجن ،وكان ذلك محل اجتهاد منه -غفر هللا له-
االعتزالي إال في مسألة واحدة وهي مسألة إنكار ّ
ينظر :الحلواني :محمد بن عبد هللا ،القاضي أبو السعود وآراؤه االعتقادية عرض ونقد ،رسالة دكتوراة،
كلية الدعوة وأصول الدين( ،مكة المكرمة :جامعة أم القرى1419 ،ه1999-م) ،ص.501-497

( )3ينظر :الحلواني :محمد بن عبد هللا ،القاضي أبو السعود وآراؤه االعتقادية عرض ونقد ،رسالة دكتوراة،
ص.223-173

()4

ينظر :المرجع السابق ،ص.369-224
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ثانياً :علوم القرآن
اعتنى أبو السعود بذكر مسائل علوم القرآن المتعلقة بالتفسير ،كأسباب النزول ،وكون
ويرجح بينها(.)1
البسملة آية ،ومسألة النسخ ،وكان يعرض األقوال في المسألة ّ
ثالثاً :الفقه
إن أبا السعود كان فقيها وقاضيا ومفتيا ومع ذلك لم يكن مسهبا في شرح المسائل الفقهية
في تفسيره للقرآن ،وإنما كان يتعرض لها بحسب المقام وبالقدر الذي يتبين به معنى اآلية( ،)2ولم
متعصبا لمذهبه الحنفي ،بل يذكره ويذكر غيره ،ويشير لمذهبه "بقوله( :وعندنا) أو (هذا
يكن
ّ
عندنا) أو (عند أبي حنيفة .)3(")
الفرع الخامس :موقفه من اإلسرائيليات
يقدم لها بما يشعر بضعفها كقوله
كان أبو السعود ّ
مقال في سرد اإلسرائيليات ،وإذا ذكرها ّ
ويعقب بإنكارها أحيانا خاصة إذا كان فيها ما يخالف الشرع(.)5
روي أو قيل(،)4
ّ

()1

ينظر :البسيوني" ،منهج اإلمام أبي السعود في تفسيره" ،ص 50-25فقد بسط هذا الموضوع.

()3

البسيوني :خالد سعيد" ،منهج اإلمام أبي السعود في تفسيره المسمى (إرشاد العقل السليم إلى مزايا

()2
المفسرون ،ج ،1ص.358
ينظر :الذهبي ،التفسير و ّ

الكتاب الكريم)" ،حولية كلية أصول الدين والدعوة اإلسالمية بالمنوفية  -جامعة األزهر ،العدد الخامس
والثالثون2016 ،م ،ص ،51وينظر على سبيل المثال :أبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،1ص،324

وص ،439وج ،8ص.96

()4

المفسرون ،ج ،1ص ،358وينظر على سبيل المثال :أبو السعود ،إرشاد العقل
ينظر :الذهبي ،التفسير و ّ

()5

ينظر على سبيل المثال :أبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،4ص.416

السليم ،ج ،6ص.292
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التعرف على منهج المؤلف في التفسير ناسب توضيح مكانته بين التفاسير من خالل بيان
وبعد ّ
قيمته العلمية ،ومن استفاد منهم ،ومن استفادوا منه.

المطلب الثالث :مكانة تفسير اإلمام أبي السعود بين التفاسير
الفرع األول :القيمة العلمية لتفسيره
لقد كان تفسير أبي السعود من أكثر التفاسير تداوال في الدولة العثمانية بعد الكشاف
والبيضاوي ،ويؤكد ذلك ما ُكِت َب عليه من حواش وتعليقات ،وكثرة النسخ المخطوطة التي ال تزال
موجودة إلى يومنا هذا( ،)1وقد شهد لمكانته العلمية جماعة من العلماء قديما وحديثا:
فقال عنه علي بن بالي (ت992:ه) صاحب (العقد المنظوم)" :أتى فيه بما لم تسمح به
األذهان ولم تقرع به اآلذان فصدق المثل السائر كم ترك األول لآلخر"(.)2
وقال حاجي خليفة (ت1067:ه) صاحب (كشف الظنون)" :انتشر َن ْس ُخه في األقطار،
ووقع التلقي بالقبول من الفحول والكبار ،لحسن سبكه ،ولطف تعبيره ،فصار يقال له :خطيب
المفسرين .ومن المعلوم أن تفسير أحد سواه بعد الكشاف ،والقاضي
ّ

()1

()3

لم يبلغ إلى ما بلغ من رتبة

ينظر :يرينده" ،نسخة المؤلف وأقدم نسخ لتفسير أبي السعود إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب

الكريم"، Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl1, Cilt 1 , Sayı 2،

ص.194
()2

ابن بالي ،العقد المنظوم ،ص ،444ونسب خالد عبد الغني محقق اإلرشاد هذا القول لطاشكبري زاده

خطأ ،ينظر مقدمة التحقيق في :أبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،1ص ،26وهو غير صحيح،
فالكالم إنما جاء في العقد المنظوم المطبوع في ذيل مؤلف طاشكبري زاده ،وقد تضمنت ترجمة أبي
السعود الحديث عن وفاته التي كانت في عام 982ه ،وطاشكبري زاده توفي قبله في 968ه فال يمكن أن

يكون هذا من كالم طاشكبري زاده أصال.

()3

يقصد :البيضاوي.
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االعتبار واالشتهار"( ،)1وقال األدنه وي(ت :في القرن الحادي عشر) صاحب الطبقات :إنه "من
أكمل التفاسير"(.)2
خص ابن عقيلة الم ّكي (ت1150:ه) تفسير أبي السعود باإلطراء فقال إنه "من
وقد ّ
فسر بها المتأخرون القرآن العزيز ...فإنه تفسير جليل سلك فيه مسلكا حسنا
أحسن التفاسير التي ّ
من تهذيب العبارة وحسن اإلشارة ،فهو تفسير بديع ،ال يعدل به شيء من التفاسير المناظرة له،
()3
فسر القرآن
مثل :الكشاف وأمثاله"  ،وقال أيضا" :ولم يبلغنا عن أحد في هذا العصر القريب ّ

بتفسير منقح مفيد بعد الشيخ أبي السعود أفندي"( ،)4وقد قال معّلقا على كثرة الحواشي على
تفسير البيضاوي" :والحقيق بهذا النظر واالعتبار تفسير أبي السعود ،فإنه هو التفسير الحقيق
بالنظر من تفاسير المتأخرين"(.)5
وقال عنه الشوكاني (ت1250:ه) صاحب (البدر الطالع) وصاحب التفسير المشهور:
أجل التفاسير وأحسنها وأكثرها تحقيقا وتدقيقا"(.)6
"وهو من ّ

()1
()2

حاجي خليفة ،كشف الظنون ،ج ،1ص.66-65

المفسرين ،ص.398
األدنه وي ،طبقات
ّ

()3

ابن عقيلة المكي :محمد بن أحمد ،الزيادة واإلحسان في علوم القرآن( ،الشارقة :مركز البحوث والدراسات

()4

المرجع السابق ،ج ،9ص.410

()5

المرجع السابق ،ج ،9ص.408

بجامعة الشارقة ،ط1427 ،1ه) ،ج ،9ص.405

()6

الشوكاني ،البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ،ج ،1ص.261
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وقال اللكنوي (ت1304:ه) صاحب (الفوائد البهية)" :وقد طالعت تفسيره وانتفعت به
وهو تفسير حسن ليس الطويل الممل وال بالقصير المخل متضمن لطائف ونكات ومشتمل على
فوائد وإشارات"(.)1
وقال عنه محمد الفاضل بن محمد الطاهر بن عاشور (ت1390:ه) صاحب (التفسير
ورجاله)" :تلقفه الناس منذ بروزه باالعتناء ،ونظروا إليه باإلعجاب ،فشاعت نسخته الخطية شرقا
وغربا وأصبح مقاسما للبيضاوي عناية الناس به ،ومأل برامج التعليم في معاهد البالد اإلسالمية
قاطبة بعد أن نظمت العظمة العثمانية تلك البالد في سلك واحد ،اتسق به سير التعليم اإلسالمي
في المشرق والمغرب منذ القرن العاشر إلى قرننا الحاضر ...فلم يكد يستهل القرن الحادي عشر
حتى كانت خزائن الكتب عامرة بنسخ هذا التفسير ،ومجالس الدرس حافلة به ،وكان العلماء من
العرب والعجم قد اعتنوا بتدريسه والتعليق عليه .ففي تونس شاعت نسخه ،حتى ال تخلو خزانة
من الخزائن العامة ...من نسخة أو نسخ موجود الكثير منها إلى اليوم في مخطوطات المكتبة
()2
عد محمد الطاهر بن عاشور (ت )1393 :صاحب تفسير (التحرير والتنوير)
العبدلية"  ،وقد ّ

تفسير أبي السعود من أهم التفاسير(.)3
المفسرون)" :والحق أن هذا
وقال محمد حسين الذهبي (ت1398:ه) صاحب (التفسير و ّ
التفسير غاية في بابه ،ونهاية في حسن الصوغ وجمال التعبير ،كشف فيه صاحبه عن أسرار
()1

اللكنوي ،الفوائد البهية ،ص.82

()2

ابن عاشور :محمد الفاضل بن محمد الطاهر ،التفسير ورجاله( ،تونس :مؤسسة دار سحنون للنشر

()3

ينظر :ابن عاشور :محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر ،تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد

والتوزيع والقاهرة :دار السالم للطباعة والنشر ،ط1429 ،1ه2008-م) ،ص.120-119

من تفسير الكتاب المجيد المشهور بـ(التحرير والتنوير)( ،تونس :الدار التونسية للنشر ،د.ط1984 ،م)،

ج  ، 1ص .7
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البالغة القرآنية ،بما لم يسبقه أحد إليه ،ومن أجل ذلك ذاعت شهرة هذا التفسير بين أهل العلم،
وشهد له كثير من العلماء بأنه خير ما ُكتب في التفسير"(.)1
وتتضح القيمة العلمية لهذا التفسير بشكل أكبر عند النظر إلى التفاسير السابقة التي
استفاد منها أبو السعود ،وإلى التفاسير الالحقة التي استفادت منه ،وهو ما يأتي بيانه في الفرعين
التاليين
الفرع الثاني :مصادره في التفسير
سنة التأليف النافع أن ُيبنى على ما سبق بناؤه ،ولذلك فمن البدهي أن يكون أبو
إن من ّ
مقدمته على مرجعين
نص
ّ
المصنف في ّ
السعود قد اعتمد على عدد من التفاسير السابقة .وقد ّ
من مراجعه ،وهما كشاف الزمخشري وتفسير البيضاوي ،وقد وصفهما في مقدمة تفسيره بقوله:
كال منهما قد أحرز قصب السبق أي إحراز كأنه مرآة الجتالء وجه اإلعجاز ،صحائفهما
"فإن ّ
مرايا المزايا الحسان ،وسطورهما عقود الجمان وقالئد العقيان"(.)2
وقد كانت عناية أبي السعود بهذين التفسرين سابقة لتأليفه للتفسير ،كما أشار في مقدمته
حين قال" :ولقد كان في سوابق األيام وسوالف الدهر واألعوام -أوان اشتغالي بمطالعتهما
وممارستهما ،وزمان انتصابي لمفاوضتهما ومدارستهما -يدور في خلدي على استمرار ،آناء الليل
وأطراف النهار ،أن أنظم درر فوائدهما في نمط دقيق ،وأرتب غرر فرائدهما على ترتيب أنيق"(،)3

()1

المفسرون ،ج ،1ص.355
الذهبي ،التفسير و ّ

()3

المرجع السابق.

()2

أبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،1ص.35
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وقد كان كتب في أول عمره حاشية للكشاف بلغها إلى آخر سورة الفتح

()1

مما يبرز عنايته بهذين

التفسيرين مبك ار ،وسيظهر تأثره بهذين التفسيرين واضحا من خالل الفصلين الثاني والثالث من
البحث.
وقد ذكر أصحاب السير أنه اعتمد أيضا بعض التفاسير األخرى كتفسير الثعلبي،
()2
نص على نقل أقوال جماعة من
والواحدي ،والبغوي ،القرطبي  ،وعند استقراء تفسيره يتبين ّأنه ّ

الزجاج ،والكسائي(.)3
الفراء ،و ّ
أهل العلم منهم على سبيل التمثيل ال الحصر :سيبويه ،و ّ
عمن سبقه أو
ومن الضروري التنبيه على أن أبا السعود لم يقف عند مجرد الجمع والنقل ّ
ويرد بعضها أحيانا،
ويرجح بين أقوالهم ّ
التعليق والشرح فقط ،بل كان ينظر في مقوالتهم ويوجهها ّ
ويأتي باللطائف والفرائد التي لم يسبق لها ،وما يأتي في الفصلين الثاني والثالث من البحث خير
شاهد على إضافاته وإسهاماته .وإذا كانت قيمته العلمية تثبت بمعرفة من نقل عنهم ،فإنها تترسخ
طالع على من نقل عنه ،وهو ما يأتي بيانه.
وتتأكد باال ّ
()1
()2

المفسرين ،ص.399
ينظر :األدنه وي ،طبقات
ّ

الغزي ،الكواكب السائرة ،ج ،3ص ،31وقد ذكر أبو السعود اسم الثعلبي صريحا مرتين ،والواحدي
ينظرّ :
ومرة بلقب (محيي السنة) ،والقرطبي  13مرة ،بحسب برنامج (المكتبة
 17مرة ،والبغوي مرتين باسمه ّ
الشاملة) اإللكتروني ،وقد فرض الباحث خليل سيمسك فرضية مفادها أن المصدر األساسي الذي اعتمد
عليه أبو السعود في تفسيره لم يكن الكشاف وال تفسير البيضاوي بل تفسير الوسيط أو البسيط للواحدي،

وجاء الباحث ببعض المواضع التي قارن فيها بين التفاسير األربعة ووصل عن طريق هذه المقارنة إلى
فرضيته ،ينظر:

Simsek, The missing link in the History of Quranic

Commentary: The Ottoman Period and the Quranic Commentary of

Ebussuud, PhD diss., p201-207.

()3

ذكر أبو السعود أسماء بعض العلماء صريحا ،وكان أكثرهم ذك ار -ممن أحصيت ذكرهم -بالترتيب :سيبويه
( 62مرة) ،ثم الفراء ( 43مرة) ،ثم الزّجاج ( 29مرة) ،ثم الكسائي ( 21مرة) ،ثم الواحدي ( 17مرة) ثم
الخليل والمبرد ( 14مرة) ،ثم الراغب والقرطبي ( 13مرة) ،وهذا اإلحصاء مبني على نسخة التفسير التي
في برنامج (المكتبة الشاملة).
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الفرع الثالث :من استفاد من تفسيره
أوال :الحواشي والشروح
حظي تفسير أبي السعود بعناية أهل العلم فقام جماعة منهم بشرحه والتعليق عليه ،ومن
هؤالء ممن بلغنا خبرهم(:)1
• ديباجة طويلة لمحمد الحسيني المدعو بزيرك زاده (ت1003 :ه)(.)2
• تعليقة رضي الدين المقدسي (ت :)1028:قارن فيها بين تفاسير الزمخشري والبيضاوي
وأبي السعود ،وكانت من تفسير الكهف إلى نهاية المصحف(.)3
• تعليقة الشيخ أحمد األقحصاري الرومي (ت1041:ه) ،وهي من سورة الروم إلى
الدخان(.)4
• حاشية زيتونة التونسي (ت1138:ه) المسماة (مطالع العود وفتح الودود على إرشاد أبي
السعود) (.)5
• حاشية السقا (ت1298 :ه) :وهي من أول التفسير إلى اآلية  51من سورة األنبياء
وتوجد منها نسخة بمكتبة األزهر الشريف( ،)6وقد حققت في جامعة األزهر.
وليس شيء من هذه الشروح مطبوعا بحسب علمي.
()1

لمزيد من التفاصيل حول ما كتب على تفسير أبي السعود ُيراجع :المجمع الملكي لبحوث الحضارة

()2

ينظر :حاجي خليفة ،كشف الظنون ،ص.66

اإلسالمية ،الفهرس الشامل للتراث العربي واإلسالمي المخطوط ،ج ،1ص.633-631

()3

المفسرين ،ص.399-398
ينظر :األدنه وي ،طبقات
ّ

()5

ينظر :ابن عاشور ،التفسير ورجاله ،ص.120

()4

()6

ينظر :حاجي خليفة ،كشف الظنون ،ص.65

مقدمة المحقق خالد عبد الغني لتفسير أبي السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،1ص.27
ينظرّ :
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ثانياً :التفاسير المستقلة
المفسرين"(،)1
مهما "يعتمد عليه كثير ممن جاء بعده من
ّ
يعد تفسير أبي السعود مرجعا ّ
وكما هو معلوم فإنه ال يلزم في عرف المتقدمين – بخالف ما هو عليه عند المتأخرين-
يصرح
المفسرين من
فإنا نجد من
عد هذا عيبا في ُعرفهم ،ولذا ّ
التصريح بمصدر القول ،وال ُي ّ
ّ
ّ
يصرح بهذا النقل ،لكنه ينقل عبارات أبي
بالنقل عن أبي السعود ويذكر اسمه ،ومنهم من ال
ّ
بتصرف يسير ،وألن أبا السعود امتاز بأسلوب خاص في الكتابة وألنه له
بنصها أو
ّ
السعود ّ
المفسر إما نقل مباشرة
السبق في كثير من الدقائق البيانية ،فال يرتاب القارئ لتلك التفاسير أن
ّ
عمن نقل عنه(.)2
عن أبي السعود أو نقل ّ
طلعت عليه(:)3
ومن أبرز من استفاد من تفسير أبي السعود من
المفسرين بحسب ما ا ّ
ّ
 -1شهاب الدين الخفاجي (ت1069:ه) في حاشيته على البيضاوي :وقد كانت له تعليقات
على استدراكات أبي السعود على البيضاوي.
 -2إسماعيل حقي (ت1127:ه) في تفسيره (روح البيان) :وقد ذكر أبا السعود في متن
تفسيره فوق السبعين مرة.
 -3القونوي (ت1195 :ه) في حاشيته على البيضاوي :وهو كالخفاجي يعّلق على
استدراكات أبي السعود على شيخه البيضاوي.

()1
()2

()3

المفسرون ،ج ،1ص.360
الذهبي ،التفسير و ّ

المفسرين ،وبخاصة التي
البرامج اإللكترونية الحديثة تعين الباحث على إدراك الناقل والمنقول عنه من
ّ
اتضح
تعرض التفاسير متتابعة بالترتيب الزمني التاريخي ،مثل :برنامج (الجامع التاريخي للتفسير) ،وقد ّ

المفسرين من خالل هذا البرنامج.
طالع على كالم
لي بعض من استفاد من أبي السعود من خالل اال ّ
ّ
اإلحصائيات المذكورة تحت هذا العنوان مستفادة من برنامج (المكتبة الشاملة) اإللكتروني ،وهي تقريبية.
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 -4ابن عجيبة (ت1224 :ه) في تفسيره (البحر المديد) :وقد ذكر أبا السعود فوق المئة
نص على أنه من ُع َم ِده في التفسير(.)1
مرة ،كما ّ
 -5اآللوسي (ت1270:ه) في تفسيره (روح المعاني) :وال يكاد يترك مسألة حتى يذكر فيها
رأي أبي السعود حتى يكاد يكون تفسير اآللوسي تعليقا على تفسير أبي السعود .وقد
ذكر اسمه صريحا ما يزيد على سبعين مرة فيسبق اسمه بلقب (موالنا) أو (المولى)،
ويذكره أحيانا باأللقاب التي تدل على علو شأنه ،مثل (شيخ اإلسالم) ،و(مفتي الروم)،
و(مفتي الديار الرومية) وقد ذكره بهذه األلقاب قرابة  24مرة ،ويذكره أحيانا باسم تفسيره
(اإلرشاد).
 -6القنوجي (ت1307:ه) في (فتح البيان) :فقد ذكر اسمه ما يزيد عن مئتي مرة.
نص على اسم أبي السعود ما
 -7القاسمي (ت1332:ه) في تفسيره (محاسن التأويل) :وقد ّ
يقارب الخمسمائية مرة(.)2
اطفيش (ت1332:ه) في تفسيره (تيسير التفسير) :كثي ار ما ينقل كالم أبي السعود،
-8
ّ
ويعّلق عليه أحيانا باإليضاح.

()1

ابن عجيبة :أبو العباس أحمد بن محمد ،البحر المديد في تفسير القرآن المجيد ،تحقيق :أحمد عبد هللا

()2

درس الباحث يوسف أبو مزيد مدى تأثير تفسير أبي السعود على تفسيري اآللوسي والقاسمي ،ينظر :أبو

القرشي رسالن( ،القاهرة :الهيئة المصرية العامة للكتاب ،د.ط1419 ،.ه) ،ج ،7ص.379
مزيد ،تفسير أبي السعود وجهوده في الدرس البالغي ،رسالة ماجستير ،ص.264-237
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نص على اسمه قرابة الثالثين مرة،
 -9رشيد رضا (ت1354:ه) في تفسيره (المنار)ّ :
وضعف بعضها( ،)1ووافقه في البعض اآلخر(،)2
وناقش أقواله في أكثر من موضع،
ّ
وأشار في بعض المواضع إلى اعتياد أبي السعود متابعة البيضاوي(.)3
نص على اسم أبي السعود فوق
 -10طنطاوي (ت1431:ه) في تفسيره (التفسير الوسيط)ّ :
طالع على تفسيره أنه استفاد كثي ار من تفسير أبي السعود
العشرين مرة ،ويتضح من اال ّ
ينص عليه في كل موضع من باب االختصار.
وإن لم ّ
نص على اسم أبي السعود قرابة
 -11الهرري (ت1441:ه) في (حدائق الروح والريحان)ّ :
األربعمئة مرة في متنه وهامشه ،ويقول أحيانا( :قال في اإلرشاد).
 -12الصابوني في (صفوة التفاسير) :فقد نص على اسمه قرابة المئتي مرة.
أعرج على أهم ميزاته وبعض المالحظات عليه.
بعد الوقوف على مكانة تفسير أبي السعود ّ

المطلب الرابع :أهم مميزات تفسير اإلمام أبي السعود والمآخذ عليه
إن كل نتاج العلمي ال يخلو من مزايا تثريه ومآخذ تعتريه ،ولقد أبلى اإلمام أبو السعود
سأبين ميزات هذا التفسير وبعض المآخذ
في كتابة تفسيره اإلرشاد بالء حسنا ،وفي هذا المطلب ّ
عليه.

()1

ينظر على سبيل المثال :رشيد رضا :محمد رشيد بن علي ،تفسير المنار( ،القاهرة :الهيئة المصرية العامة

()2

ينظر مثال :المرجع السابق ،ج ،4ص.75

()3

ينظر على سبيل المثال :المرجع السابق ،ج ،3ص ،80وص ،221وج ،6ص ،130والحق أن أبا السعود

للكتاب ،د.ط1990 ،.م) ،ج ،7ص ،114وج ،7ص ،253وج ،7ص ،361وج ،9ص.103

يوافق البيضاوي ويخالفه ،كما سيتضح في الفصلين الثاني والثالث من البحث.
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الفرع األول :أبرز ما امتاز به تفسير أبي السعود
 .1بروز النكت البالغية ،وبيان أسرار التعبير القرآني في الفصل والوصل واإليجاز
واإلطناب والتقديم والتأخير ،وغير ذلك(.)1
 .2النقد وتحرير األقوال ،ويظهر ذلك من خالل استدراكات أبي السعود على من سبقه من
المفسرين.
ّ
جليا في تضاعيف التفسير.
 .3التعليل والتدليل ،حيث ظهر ذلك ّ
 .4الدّقة والبعد عن االستطراد في المسائل التي ال تتعلق ببيان المعنى(.)2
تضمنه لالستنباطات الفقهية ،والعقدية ،واإلرشادية(.)3
.5
ّ
 .6إبراز المناسبات بين اآليات والسور(.)4

()1
()2

المفسرون ،ج ،1ص.357
ينظر :الذهبي ،التفسير و ّ
ينظر :المرجع السابق ،ج ،1ص360

()3

ينظر :الشايب :مسعد أحمد" ،منهج تفسير أبي السعود" ،شبكة األلوكة،2017\3\30 ،

()4

المفسرون ،ج ،1ص.358
ينظر :الذهبي ،التفسير و ّ

./https://www.alukah.net/sharia/0/114284
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الفرع الثاني :بعض المآخذ على تفسير أبي السعود
 .1صعوبة عبارته؛ نظ ار لعمقها وظهور النزعة المنطقية فيها.
عمن اشتهر بالكذب ،وبخاصة الحديث الموضوع في فضائل
.2
تضمنه لبعض الروايات ّ
ّ
المفسرين كالثعلبي
السور( ،)1واإلمام أبو السعود مقّلد في نقلها لمن سبقه من
ّ
والزمخشري.
تضمنه لبعض القراءات الشاذة من غير بيان شذوذها(.)2
.3
ّ
وال تقلل هذه المآخذ من قيمة تفسير أبي السعود؛ لطغيان ميزاته على المآخذ عليه.

()1
()2

المفسرون ،ج ،1ص.359
ينظر :الذهبي ،التفسير و ّ

ينظر :شاوش" ،تفسير أبي السعود :طريقته في العمل بالرواية ومنهجه في توظيف القراءات القرآنية"،

مجلة دار الحديث الحسنية ،ع ،15ص ،216والشايب" ،منهج تفسير أبي السعود" ،شبكة األلوكة،

./https://www.alukah.net/sharia/0/114284 ،2017\3\30
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المفصل
المبحث الثالث :التعريف بتحزيب القرآن وبحزب
ّ
المفصل؛ ناسب التعريف بتحزيب القرآن أوال ثم
بما أن حدود الدراسة مقتصرة على حزب
ّ
المفصل ثانيا.
التعريف بحزب
ّ

المطلب األول :التعريف بتحزيب القرآن الكريم
الفرع األول :معنى الحزب
أوالً :الحزب في اللغة
تجمع الشيء( ،)1وجمعه أحزاب.
الحزب :هو ّ
 oويطلق الحزب على الجماعة من الناس(" ،)2وكل قوم تشاكلت قلوبهم وأعمالهم فهم
()3
ِ
آم ُنوا َفِإن ِح ْز َب َّللاِ ُه ُم
﴿و َم ْن َيتََول َّللاَ َوَرُسوَل ُه َوالذ َ
أحزاب"  ،كما في قوله تعالىَ :
ين َ

اْل َغالِ ُبو َن﴾ [المائدة ،]56 :وقولهُ ﴿ :ك ُّل ِح ْزب ِب َما َل َد ْي ِه ْم َف ِر ُحو َن﴾ [المؤمنون.]53 :
 oويطلق على "ما يجعله الرجل على نفسه من قراءة وصالة كالورد"

()4

كما جاء في

الحديث أن النبي  قال« :من نام عن حزبه ،أو عن شيء منه ،فقرأه فيما بين صالة

()1

ينظر :ابن فارس :أبو الحسين أحمد بن فارس الرازي ،معجم مقاييس اللغة ،تحقيق :عبد السالم محمد

()2

ينظر :المرجع السابق.

()3

ابن منظور ،لسان العرب ،مادة (ح ز ب) ،ج ،1ص.308

هارون( ،د.م :.دار الفكر ،د.ط1399 ،.هـ 1979 -م) ،مادة (ح ز ب) ،ج ،2ص55

()4

المرجع السابق.
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الفجر ،وصالة الظهرُ ،كتب له كأنما قرأه من الليل»( .)1وعلى هذا االستعمال يكون
الحزب مرادفا للورد ،أي أن الحزب يطلق على مجموعة من السور أو اآليات القرآنية(.)2
ثانياً :الحزب في االصطالح
إن إطالق الحزب القرآني في اصطالح المتقدمين يختلف عنه في اصطالح المتأخرين؛
 −فعند المتقدمين له معنى عام :وهو بمعنى الورد ،أي :مجموعة السور التي يحددها التالي
لكتاب هللا لنفسه ليقرأها كل يوم بحسب المدة التي يريد أن يختم فيها القرآن.
طلح عليه في المصاحف من تقسيم القرآن
 −وعند المتأخرين له معنى خاص :وهو ما اص ُ
الكريم إلى ثالثين جزءا ثم تقسيم كل جزء إلى حزبين ،فيكون مجموع أحزاب القرآن ستين
حزبا.
الفرع الثاني :الدليل على تحزيب القرآن
تحزيب القرآن ثابت عن النبي  والصحابة رضوان هللا عليهم ،ومن اآلثار الواردة في
ذلك :حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص  حين بلغ النبي  أنه يختم القرآن كل ليلة ،فقال
له النبي «" واق أر القرآن في كل شهر» قال قلت :يا نبي هللا ،إني أطيق أفضل من ذلك ،قال:
«فاقرأه في كل عشرين» قال قلت :يا نبي هللا ،إني أطيق أفضل من ذلك ،قال« :فاقرأه في كل

()1

أخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب صالة المسافرين وقصرها ،باب جامع صالة الليل ،ومن نام عنه أو

()2

ينظر :السخاوي :علم الدين علي بن محمد ،جمال القراء وكمال اإلقراء ،تحقيق :عبد الحق عبد الدايم،

مرض ،ج ،1ص ،515رقم (.)747

(بيروت :مؤسسة الكتب الثقافية ،ط1419 ،1ه1999-م) ،ج ،1ص.382
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عشر» قال قلت :يا نبي هللا ،إني أطيق أفضل من ذلك ،قال« :فاقرأه في كل سبع ،وال تزد على
ذلك»"( ،)1وهذا الحديث أصل في مسألة تحزيب القرآن الكريم.
الفرع الثالث :الغرض من تحزيب القرآن
تظهر أهمية التحزيب عند بيان الغرض منه ،وهو :تيسير تالوة القرآن ،وحفظه،
ومدارسته ،وقيام الليل به ،وحفز الهمم وتنشيطها من خالل تحديد ورد يومي ُيتَوصل به إلى ختم
كتاب هللا تعالى على الدوام دون كلل أو ملل.
الفرع الرابع :طرق تحزيب القرآن
أوالً :تحزيبه بحسب السور
ثبت عن النبي  والصحابة رضوان هللا عليهم تحزيب القرآن بحسب السور ،ومما جاء
في ذلك( :)2تقسيم القرآن لسبعة أقسام ،ويسمى بـ(التسبيع) :وهو ما أرشد النبي  عبد هللا بن
عمرو ّ أال يزيد عليه ،وتفصيله مروي في حديث أوس بن حذيفة  الذي قال في آخره:

()1

أخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب الصيام ،باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا أو

لم يفطر العيدين والتشريق ،وبيان تفضيل صوم يوم ،وإفطار يوم ،ج ،2ص ،813رقم ( ،)1159وما ورد

في الحديث هو من باب اإلرشاد ال اإليجاب.
()2

لالستزادة حول هذا الموضوع ينظر :الحربي :عبد العزيز بن علي ،تحزيب القرآن الكريم( ،بيروت :دار

ابن حزم ،ط1431 ،1ه2010-م) ،ص 106فما بعدها.
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تحزبون القرآن فقالوا ثالث وخمس وسبع وتسع وإحدى
"فسألت أصحاب رسول هللا  كيف ّ
عشرة وثالث عشرة وحزب المفصل وحده"(.)1
والمراد :أنهم يقرؤون في اليوم األول السور الثالث األولى في المصحف ،ثم الخمس
المفصل(.)2
التي تليها في اليوم التالي ،وهكذا بالتتابع حتى يختمون في اليوم السابع بحزب
ّ
يحزبونه سو ار
والمالحظ على هذا التقسيم أنه يعتمد على السور؛ "فالصحابة إنما كانوا ّ
تامة ال يحزبون السورة الواحدة"

()3

فيفتتحون بما فتح هللا به كل سورة ويختمون بما ختم هللا به

السورة ،وبهذا يخرجون من اإلشكال الذي قد يقع من الوقف أو البدء القبيحين ،ولذا قال ابن
تيمية إن تحزيب الصحابة هو األحسن(.)4

()1

أخرجه أحمد في مسنده ،ج ،26ص ،89رقم ( ،)16164وابن ماجه في سننه ،كتاب إقامة الصالة ،باب

()2

كال من األرناؤوط في تحقيق
تحزيب القرآن ،ج ،2ص ،55رقم ( ،)1393واللفظ له،
وضعف إسناده ّ
ّ
المسند واأللباني في ضعيف أبي داود ،ج ،2ص ،69رقم (.)246
رمز بعضهم لتحزيب القرآن المذكور بقولهَ " :ف ِمي ِب َش ْوق" ،فالفاء لـ "الفاتحة" ،والميم لـ "المائدة" ،والياء لـ
"يونس" ،والباء لـ "بني إسرائيل" أي سورة اإلسراء ،والشين لـ "الشعراء" ،والواو لـ "الصاّفات" ،والقاف لـ "ق"،
وهذا الرمز منسوب لعلي بن أبي طالب  ،ينظر :المال علي القاري :علي بن سلطان محمد ،مرقاة

في كم يستحب أن يختم القرآن ،ج ،1ص ،427رقم ( ،)1345وأبو داود في سننه ،كتاب الصالة ،باب

المفاتيح شرح مشكاة المصابيح( ،بيروت :دار الفكر ،ط1422 ،1هـ 2002 -م) ،ج ،4ص،1502

والحربي ،تحزيب القرآن الكريم ،ص.112-111
()3

ابن تيمية :شيخ اإلسالم أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ،مجموع الفتاوى ،جمع :عبد الرحمن بن محمد

بن قاسم( ،المدينة النبوية :مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ،د.ط1416 ،.ه1995-م)،
ج ،13ص.408

()4

ينظر :المرجع السابق ،ج ،13ص.410
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ثانياً :تحزيبه بحسب اآليات(:)1
إن تحزيب القرآن بحسب اآليات حصل بعد عهد الصحابة رضوان هللا عليهم ،ودخل إلى
المصاحف في مراحل ضبط المصحف الشريف( ،)2ومن ذلك(:)3
أ -تقسيم القرآن إلى ثالثين جزءا والجزء إلى حزبين ،والحزب إلى أربعة أرباع( ،)4ووضعوا
عالمات لذلك في المصحف ،وهي موجودة في المصاحف إلى اآلن.
ب -التعشير :وهو وضع عالمة بعد كل عشر آيات ،وقد كان في المصاحف القديمة ،وقيل
إن المأمون العباسي هو من أمر به وقيل الحجاج( ،)5ومستند التعشير أثر أبي عبد
الرحمن السلمي" :حدثني الذين كانوا يقرؤون على عثمان بن عفان وعبد هللا بن مسعود
وأبي بن كعب أن رسول هللا كان يقرئهم العشر فال يجاوزونها إلى عشر أخرى حتى
يتعلموا ما فيها من العمل فتعلمنا القرآن والعمل جميعا"(.)6

()1

سماه ابن تيمية تحزيبا بحسب الحروف باعتبار أن النظر فيه لعدد الحروف المكتوبة ،لكنه أيضا تقسيم
بحسب اآليات باعتبار أنه ال يوقف فيه إال على رأس آية.

()2

ورد عليهم الداني بقوله[" :إن] المسلمين في سائر
من العلماء من َك ِره وضع هذه العالمات في المصاحفّ ،
اآلفاق قد أطبقوا على جواز ذلك ...والحرج والخطأ مرتفعان عنهم فيما أطبقوا عليه إن شاء هللا تعالى"،

()3

عد آي القرآن ،ص ،316-302والسخاوي ،جمال القراء ،ص.242-216
ينظر :الداني ،البيان في ّ
عد آي القرآن ،ص ،320-317والسخاوي ،جمال القراء،
ينظر تفصيله في :الداني ،البيان في ّ

()5

ينظر :ابن عطية :أبو محمد عبد الحق بن غالب ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،تحقيق :عبد

()6

الداني ،البيان في عد آي القرآن ،ص.33

عد آي القرآن ،تحقيق :غانم قدوري الحمد،
ينظر :الداني :أبو عمرو عثمان بن سعيد ،البيان في ّ
(الكويت :مركز المخطوطات والتراث ،ط1414 ،1هـ1994 -م) ،ص.131-129

()4

ص.271-243

السالم عبد الشافي محمد( ،بيروت :دار الكتب العلمية ،ط1422 ،1هـ) ،ج ،1ص.50
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والمالحظ على التحزيب بحسب اآلي أنه ينبغي على القارئ أن يتنبه لموضع وقفه
وموضع بدئه حتى يسلم من الوقف أو البدء القبيحين(.)1

المفصل
المطلب الثاني :التعريف بحزب
ّ
المفصل
الفرع األول :معنى
ّ
الشيئين من اآلخر حتى
طع؛ ف
المفصل هو المق ّ
الفصل في اللغة :هو القطع ،وإبانة أحد ّ
ُ
ّ
يكون بينهما فرجة( ،)2قال ابن فارس" :الفاء والصاد والالم كلمة صحيحة تدل على تمييز الشيء
من الشيء وإبانته عنه"(.)3
(مفصل) في القرآن على وجهين:
وقد جاءت لفظة
ّ
()4
ُّ
ان َواْل َج َرَاد َواْلُقم َل
األول :بمعنى
المفرق  ،ومنه قوله تعالىَ﴿ :فأ َْرَسْل َنا َعَل ْي ِه ُم الطوَف َ
ّ

ِ
ع َوالد َم َآيات ُمَفص َالت﴾ [األعراف" ،]133 :أي :متفرقات بعضها من بعض"(.)5
َوالضَفاد َ

()1

ُكِفي تالي القرآن مؤونة ذلك في بعض مصاحف بالد بخارى وما وراء النهر وشبه القارة الهندية ،حيث
فقسموا
وضعوا عالمات للركوع في مواطن يناسب الوقف عليها والبدء بما بعدها ،ليخرج القارئ من الحرجّ ،

القرآن إلى  540أو  558ركوعا ،ووضعوا لها عالمة حرف (ع) ،ينظر :السندي :عبد القيوم بن عبد
الغفور" ،مصطلح الركوع في المصاحف مدلوله نشأته وأقوال العلماء فيه" ،مجلة تبيان للدراسات القرآنية،

العدد الرابع والعشرون1437 ،ه2016-م ،ص.73-19
()2

ينظر :الجوهري :أبو نصر إسماعيل بن حماد ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،تحقيق :أحمد عبد

الغفور عطار( ،بيروت :دار العلم للماليين ،ط1407 ،4هـ 1987 -م) ،مادة (ف ص ل) ،ج،5
ص ،1790والراغب األصفهاني :أبو القاسم الحسين بن محمد ،مفردات ألفاظ القرآن ،تحقيق :صفوان
عدنان داوودي( ،دمشق :دار القلم ،ط1433 ،5ه2011-م) ،ص.638

()3

ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،مادة (ف ص ل) ،ج ،4ص.505

()4

ينظر :ابن الجوزي :أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ،نزهة األعين النواظر في علم الوجوه والنظائر،

()5

المرجع السابق.

تحقيق :محمد عبد الكريم الراضي( ،بيروت :مؤسسة الرسالة ،ط1404 ،1ه1984-م) ،ص.212
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()1
ِ
ِ
اب ُمَفصال﴾
﴿و ُه َو الذي أ َْن َزَل ِإَل ْي ُك ُم اْلكتَ َ
والثاني :بمعنى المبين  ،ومنه قوله تعالىَ :

[األنعام" ،]114 :يعني :مبينا فيه الحكم فيما تختصمون فيه"(.)2
وكال الوجهين متفقان مع المعنى اللغوي؛ إذ إن الوجه األول هو من باب القطع
الحقيقي ،والوجه الثاني من باب القطع المعنوي ،وهو التفريق بين الصواب والخطأ ،وبين الحق
والباطل.

( )1ينظر :ابن الجوزي ،نزهة األعين النواظر ،ص.212
()2

الطبري :أبو جعفر محمد بن جرير ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،تحقيق :عبد هللا بن عبد المحسن
التركي( ،القاهرة :دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن ،ط1422 ،1ه2001 -م) ،ج،9

ص.509
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المفصل
الفرع الثاني :الدليل على تسمية حزب
ّ
المفصل في عدد من األحاديث ،ومنها:
ثبتت تسمية حزب
ّ
أ -قوله « أعطيت مكان التوراة السبع( ،)1وأعطيت مكان الزبور المئين( ،)2وأعطيت مكان
()3
ِ
بالمفصل»(.)4
ضلت
اإلنجيل المثاني  ،وُف ّ
ّ

()1

اتفق العلماء على أن الست الطوال هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة واألنعام واألعراف واختلفوا في
السابعة أهي األنفال وبراءة معا لعدم الفصل بينهما بالبسملة أم هي سورة يونس؟ ينظر :الزركشي :أبو عبد
هللا بدر الدين محمد بن عبد هللا ،البرهان في علوم القرآن ،تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم( ،القاهرة :دار

إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه ،ط1376 ،1هـ 1957 -م) ،ج ،1ص ،244وقد رّجح

فضل عباس أن تكون السورة السابعة هي براءة دون األنفال ألنهما سورتان ،وألن سورة التوبة تكاد تكون
(عمان :دار
ضعف سورة يونس في الطول ،ينظر :عباس :فضل حسن ،إتقان البرهان في علوم القرآنّ ،
النفائس ،ط1430 ،2ه2010-م) ،ج ،1ص.441-440
()2

المئون" :ما ولي السبع الطول سميت بذلك ألن كل سورة منها تزيد على مائة آية أو تقاربها" ،ينظر:
الزركشي ،البرهان ،ج ،1ص.244

()3

وسميت بذلك ألنها تثنى أي
المثاني :هي ما ولي المئين ،وقيل :هي السور التي تقل آياتها عن مئة آية؛ ّ
تكرر أكثر مما تثنى الطوال والمئون .ينظر :الزركشي ،البرهان ،ج ،1ص ،245الزرقاني :محمد عبد

العظيم ،مناهل العرفان في علوم القرآن( ،القاهرة :مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ،ط ،3د.ت،).

ج ،1ص.352

()4

أخرجه أحمد في مسنده ،ج ،28ص ،188رقم ( ،)16982واللفظ له ،والطحاوي في شرح مشكل اآلثار،

ج ،3ص ،409رقم ( ،)1379والطبراني في المعجم الكبير ،ج ،22ص ،76والبيهقي في شعب اإليمان،
وصححه األلباني بمجموع
ج ،4ص ،71رقم ( ،)2192وقال األرناؤوط في تحقيق المسند" :إسناده حسن"،
ّ
طرقه في السلسلة الصحيحة ،ج ،3ص ،469رقم ( ،)1480والظاهر أن التقسيم الوارد في هذا الحديث
ليس الغرض منه تسهيل قراءة القرآن كما جاء في التحزيبات المذكورة سابقا ،وإنما مراد النبي  هو بيان

منة هللا تعالى على هذه األمة بأن جمع لها في كتابها ما كان في الكتب السابقة وزيادة ،ويؤيد هذا أمران:
ّ
وجه لعدم الختم في أقل من سبعة أيام ،والثاني :عدم وجود تناسب في أحجام
األول :أن النبي ّ 
الس ُدس ،ولذلك لم أورد هذا
األقسام؛ فالسبع الطوال مثال تش ّكل ثلث القرآن تقريبا ،و ّ
المفصل يش ّكل أقل من ُ
الحديث ضمن تحزيب القرآن الكريم بحسب السور.
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ب -حديث ابن مسعود  أنه "جاء رجل إلى ابن مسعود ،فقال :قرأت المفصل الليلة في
كه ِّذ
ركعة ،فقال« :ه ّذا َ
فذكر عشرين سورة

()2

الشعر؟! لقد عرفت النظائر

()1

التي كان النبي  يقرن بينهن،

من المفصل ،سورتين في كل ركعة»"(.)3

المفصل ،فيها ذكر
ج -األثر عن عائشة  أنها قالت" :إنما نزل أول ما نزل منه سورة من
ّ
الجنة والنار"(.)4
مفصل أي مبين(،)5
والسبب في تسميته
بالمفصل ليس ألنه ّ
تميز ببيانه؛ ألن القرآن كله ّ
ّ
اب فُ ِصلَ ْ
َ
ت آيَاتُ ُ
سمي بذلك لقصر سوره وكثرة الفصل
إنما
و
،
]
3
[فصلت:
﴾
ه
قال هللا تعالى﴿ :كِت ٌ ِ
ّ

()1

قال ابن حجر" :النظائر ،أي :السور المتماثلة في المعاني كالموعظة أو الحكم أو القصص" ،ينظر :ابن

حجر :أحمد بن علي العسقالني ،فتح الباري شرح صحيح البخاري( ،بيروت :دار المعرفة ،د.ط،.

1379ه) ،ج ،2ص.259
()2

في رواية أبي داود تفصيل هذه السور عن ابن مسعود  وهي :الرحمن مع النجم ،والقمر مع الحاقة،

والطور مع الذاريات ،والواقعة مع نون ،والمعارج مع النازعات ،والمطففين مع عبس ،والمدثر مع المزمل،
واإلنسان مع القيامة ،وعم مع المرسالت ،والدخان مع التكوير ،ينظر :سنن أبي داود ،كتاب أبواب قراءة
القرآن وتحزيبه وترتيله ،باب تحزيب القرآن ،ج ،2ص ،56رقم (.)1396
()3

أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب األذان ،باب الجمع بين السورتين في الركعة ،ج ،1ص ،155رقم

( ،)775ومسلم في صحيحه ،كتاب صالة المسافرين وقصرها ،باب ترتيل القراءة ،واجتناب اله ّذ ،وهو
اإلفراط في السرعة ،وإباحة سورتين فأكثر في ركعة ،ج ،1ص ،565رقم (.)822

()4
()5

أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب فضائل القرآن ،باب تأليف القرآن ،ج ،6ص ،185رقم (.)4993

المفصل ،فعنه  أنه قال" :وأي القرآن ليس بمفصل؟
روي عن ابن عمر  اعتراضه على تسمية حزب
ّ
ولكن قولوا :قصار السور ،وصغار السور" ،ينظر :ابن أبي داود :أبو بكر عبد هللا بن سليمان
السجستاني ،المصاحف ،تحقيق :محمد بن عبده( ،القاهرة :الفاروق الحديثة ،ط1423 ،1هـ 2002 -م)،

ص ،355واعتراض ابن عمر  مبني على أن التفصيل بمعنى البيان ،لكن التفصيل في تسمية (حزب
ّ
المفصل) هو بمعنى القطع ال البيان ،وعليه يزول اإلشكال.
ّ
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بينها بالبسملة( ،)1ولعله أيضا لقصر آياته وكثرة الفصل بينها بالفواصل؛ فالتفصيل هنا هو على
المعنى الحقيقي وهو القطع.
المفصل
الفرع الثالث :السور الداخلة في حزب
ّ
المفصل ينتهي بنهاية المصحف بسورة الناس ،لكن اختلفت
اتفق أهل العلم على أن
ّ
أقوالهم في بدايته إلى أن وصلت إلى اثني عشر قوال

()2

أشهرها قوالن مستندان إلى حديث أوس

 الذي قال فيه" :فسألت أصحاب رسول هللا  كيف تحزبون القرآن فقالوا ثالث وخمس وسبع
المفصل وحده"( ،)3فإن هذا الحديث يدل على أن بداية
وتسع وإحدى عشرة وثالث عشرة وحزب
ّ
المفصل هي السورة التاسعة واألربعون من سور القرآن ،لكنهم اختلفوا في الفاتحة هل تحسب في
ّ
السور الثالث األولى أو يبدأ الحساب من البقرة؟

()1

ينظر :الطبري ،جامع البيان ،ج ،1ص ،101وابن الجوزي :أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ،زاد المسير
في علم التفسير ،تحقيق :عبد الرزاق المهدي( ،بيروت :دار الكتاب العربي ،ط1422 ،1ه) ،ج،4

ص ،141والسخاوي ،جمال القراء ،ج ،1ص ،186والسيوطي ،اإلتقان ،ج ،1ص.221
()2

()3

وضيقه آخرون حتى جعلوا بدايته من سورة
المفصل فجعله يبدأ من سورة الصاّفات،
وسع بعضهم حزب
ّ
ّ
ّ
الضحى ،ينظر :الزركشي ،البرهان ،ج ،1ص ،246- 245والسيوطي ،اإلتقان ،ج ،1ص.221

سبق تخريجه ص 49من البحث.
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فعلى القول األول :تحسب سورة الفاتحة ،وتكون السورة التاسعة واألربعون هي سورة
الحجرات ،ويكون
المفصل من الحجرات إلى الناس(.)1
ّ
وعلى القول الثاني :ال تحسب سورة الفاتحة ،فتكون السورة التاسعة واألربعون هي سورة
ق ،ويكون
المفصل من ق إلى الناس( ،)2وهذا هو القول الراجح ،وهو ما اعتمدته في هذا البحث،
ّ
ألمرين اثنين:

()1

هذا القول هو مذهب الحنفية ،والمالكية ،والشافعية ،ينظر :ابن عابدين :محمد أمين بن عمر ،رد المحتار

على الدر المختار( ،بيروت :دار الفكر ،ط1412 ،2هـ 1992 -م) ،ج ،1ص ،540والدسوقي :محمد

بن أحمد ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير( ،بيروت :دار الفكر ،د.ط ،.د.ت ،).ج ،1ص،247
والرملي :شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج( ،بيروت :دار
المفسرين ،ينظر :الواحدي:
الفكر ،د.ط1404 ،.هـ1984-م) ،ج ،1ص ،495وهو اختيار جماعة من
ّ
أبو الحسن علي بن أحمد ،البسيط( ،الرياض :عمادة البحث العلمي بجامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية ،ط1430 ،1هـ) ،ج ،4ص ،49والسمعاني :أبو المظفر منصور بن محمد ،تفسير القرآن،
تحقيق :ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس( ،الرياض :دار الوطن ،ط1418 ،1هـ1997 -م) ،ج،5

ص ،212والبقاعي :إبراهيم بن عمر ،نظم الدرر في تناسب اآليات والسور( ،القاهرة :دار الكتاب
اإلسالمي ،د.ط ،.د.ت ،).ج ،18ص ،349والقاسمي :محمد جمال الدين بن محمد ،محاسن التأويل،

تحقيق :محمد باسل عيون السود( ،بيروت :دار الكتب العلمية ،ط1418 ،1ه) ،ج ،7ص ،278وابن
عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،26ص ،215-214وج ،30ص.99
()2

هذا القول هو مذهب الحنابلة ،ينظر :البهوتي :منصور بن يونس ،كشاف القناع عن متن اإلقناع،

المفسرين ،ينظر:
(بيروت :دار الكتب العلمية ،د.ط ،.د.ت ،).ج ،1ص ،342وهو اختيار جماعة من
ّ
ابن كثير :أبو الفداء إسماعيل بن عمر ،تفسير القرآن العظيم ،تحقيق :سامي بن محمد سالمة( ،الرياض:

دار طيبة للنشر والتوزيع ،ط1420 ،2هـ 1999 -م) ،ج ،7ص ،392والشوكاني :محمد بن علي ،فتح

القدير( ،دمشق :دار ابن كثير ودار الكلم الطيب ،ط1414 ،1هـ) ،ج ،5ص.83
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األول :أن الرواية الثانية لحديث أوس  في تحزيب القرآن تؤيده؛ فقد جاء فيها
قول أوس " :وحزب المفصل من ق حتى يختم"(.)1
قسم سور القرآن ألربعة أقسام :طوال ومئين ومثاني
لما ّ
والثاني :أن النبي ّ 
ومفصل
ّ

()1

()2

شك أن الفاتحة ليست منها.
بدأ بالسبع الطوال ،وال ّ

أخرجه أحمد في مسنده ،ج ،26ص ،89رقم ( ،)16164وقال األرناؤوط في تحقيق المسند" :إسناده

ضعيف".

( )2سبق تخريج الحديث ص 53من البحث.
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المبحث الرابع :التعريف باالستدراك
أعرج على التعريف باالستدراك من خالل
قبل أن أتحدث عن االستدراك عند أبي السعود ّ
بيان معنى االستدراك ،والمصطلحات ذات الصلة ،ثم بيان نشأة االستدراك وأثره في التفسير

المطلب األول :معنى االستدراك
الفرع األول :االستدراك لغة
للوقوف على معنى االستدراك لغة فإننا نقوم بإرجاع اللفظة  -بعد تجريدها من الزوائد-
إلى الفعل الثالثي درك ،وعند الرجوع إلى المعاجم نجد أن أصحاب المعاجم اتفقوا على أن معنى
الدرك :اللحوق والوصول للشيء،

()1

يقول ابن فارس(" :درك) الدال والراء والكاف أصل واحد،

وهو لحوق الشيء بالشيء ووصوله إليه"(.)2
واالستدراك على وزن استفعال وهو بمعنى الطلب ،وله في اللغة استعماالن:
األول :استعمال حقيقي :وهو أن يستدرك الشيء بالشيء ،بأن يلحق به.
الثاني :استعمال مجازي :وهو "تدارك خطأ الرأي بالصواب"( ،)3يقال :استدرك عليه قوله،
أي" :أصلح خطأه"(.)4

()1

ينظر :مادة (د ر ك) في :الجوهري ،الصحاح ،ج ،4ص ،1582وابن منظور ،لسان العرب ،ج،10

()2

ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،ج ،2ص.269

ص ،419وابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،ج ،2ص.269

()3

الزمخشري ،جار هللا محمود بن عمرو ،أساس البالغة ،تحقيق :محمد باسل عيون السود( ،بيروت :دار

()4

محمد الملّقب بمرتضى الزبيدي ،تاج العروس من جواهر القاموس( ،د.م :.دار
محمد بن
الزبيدي:
ّ
ّ
الهداية ،د.ط ،.د.ت ،).ج ،27ص.144

الكتب العلمية ،ط1419 ،1هـ 1998 -م) ،ج ،1ص.285

58

الفرع الثاني :االستدراك اصطالحاً
إن مصطلح االستدراك ليس بجديد على العلوم الشرعية ،بل هو مصطلح مشهور
مستعمل في عدد من العلوم:
• فعند أهل الحديث هو" :جمع األحاديث التي تكون على شرط أحد المصنفين ،ولم
يخرجها في كتابه"( ،)1مثل :مستدرك الحاكم على الصحيحين ،جمع فيه األحاديث التي
على شرط الشيخين أو أحدهما ،ولم يخرجاه في كتابيهما.
• وعند أهل الفقه هو" :إصالح ما حصل في القول أو العمل من خلل أو قصور أو
فوات .ومنه عندهم :استدراك نقص الصالة بسجود السهو ،واستدراك الصالة إذا بطلت
بإعادتها ،واستدراك الصالة المنسية بقضائها ،واالستدراك بإبطال خطأ القول وإثبات
صوابه"(.)2
• وعند أهل أصول الفقه هو "رفع التوهم الناشئ من الكالم السابق مثل (ما جاءني زيد
لكن عمرو) إذا توهم المخاطب عدم مجيء عمرو أيضا بناء على مخالطة ومالبسة
بينهما"( ،)3وهذا المعنى مأخوذ من معنى االستدراك عند أهل اللغة(.)4

()1

أبو زهو :محمد محمد ،الحديث والمحدثون( ،القاهرة :دار الفكر العربي ،د.ط1378 ،.ه) ،ص.407

()2

و ازرة األوقاف والشئون اإلسالمية الكويتية ،الموسوعة الفقهية الكويتية( ،الكويت :دار السالسل ،ط،2

()3

الزركشي :بدر الدين محمد بن عبد هللا ،البحر المحيط في أصول الفقه( ،القاهرة :دار الكتبي ،ط،1

()4

ينظر :ابن هشام :عبد هللا بن يوسف ،مغني اللبيب عن كتب األعاريب ،تحقيق :مازن المبارك ومحمد

د.ت ،).ج ،3ص.270-269

1414هـ 1994 -م) ،ج ،3ص.209

علي عبد هللا( ،دمشق :دار الفكر ،ط1985 ،6م) ،ص.383
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ونخلص مما سبق أن مصطلح االستدراك مصطلح متعارف عليه عند أهل الفنون
الشرعية ،ويدور معناه عندهم حول إكمال النقص وإصالح الخلل.
المتقدمين ،وقد اصطلح
طلع على تعريف لالستدراك عند
أما في علم التفسير فلم أ ّ
ّ
المتأخرون على عدة تعريفات منها:
المفسر قوال في بيان معاني القرآن الكريم بقول
التعريف األول :أن االستدراك هو "إتباع
ّ
آخر يصلح خطأه أو يكمل نقصه"(.)1
مفسر آخر في التفسير ،أو
التعريف الثاني :أن االستدراك هو "تصويب مفسر لقول ّ
تكميل نقصه أو اإلشارة إلى خطئه أو ضعفه"(.)2
ِ
المستدرك
وعند النظر والتأمل في التعريفين أعاله ،نجد أن التعريف األول حصر عمل
في نشاطين هما تصحيح الخطأ وإكمال النقص ،بينما أضاف التعريف الثاني نشاطا آخر وهو
المفسر إلى الخطأ داخلة في تصحيح الخطأ ،فال
اإلشارة إلى الخطأ وفي الحقيقة فإن إشارة
ّ
داعي لذكرها استقالال؛ إذ ال يتصور أن تخلو اإلشارة للخطأ من بيان الصواب حيث إن ذلك غير
جائز شرعا؛ ألن تأخير البيان عن وقت الحاجة ال يجوز.
بناء على ما سبق يمكن وضع تعريف لالستدراك فأقول -وباهلل التوفيق :-االستدراك هو
مفسر آخر).
مفسر لقول ّ
(نقد ّ

()1

()2

(الدمام :دار ابن
الزهراني :نايف بن سعيد ،استدراكات السلف في التفسير في القرون الثالثة األولى،
ّ
بتصرف.
الجوزي ،ط1430 ،1ه) ،ص،34
ّ

أبو ليل :آيات محمود ،استدراكات الثعالبي على ابن عطية من خالل تفسيره :الجواهر الحسان في

(عمان :الجامعة األردنية2017 ،م)،
تفسير القرآن عرضاً ودراسة ،رسالة دكتوراة ،كلية الدراسات العلياّ ،
ص.19
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المطلب الثاني :المصطلحات ذات الصلة
االستدراك من صور النقد العلمي في مجال التفسير ،وهناك مصطلحات أخرى ذات
صلة أوردها مبينة ماهيتها وعالقتها بمصطلحنا(.)1
الفرع األول :التعقب
أوالً :تعريف التعقب
ُع ّرف التعّقب بأنه" :أن يتعقب مفسر متأخر مفس ار متقدما في بعض آرائه المتعلقة
بالتفسير ،ويتبع ذلك التعقب غالبا بالتصحيح والترجيح بما يراه المتأخر"(.)2
ثانياً :العالقة بين االستدراك والتعقب
فرق بعض الباحثين بين االستدراك والتعقب؛ فحملوا االستدراك على اإلضافة والزيادة،
ّ
وحملوا التعّقب على نقض األقوال وإبطالها( ،)3لكن المترجح عندي هو أن االستدراك والتعقب
مترادفان()4؛ ألن كال منهما يتضمن التتبع لقول اآلخر والتعليق عليه ،وهذا ما جرى عليه كثير

()1

ال يوجد اتفاق بين المعاصرين على تعريف هذه المصطلحات ،والبعض يجعل االستدراك لفظة عامة تدخل

()2

المفسرين من خالل كتابه تفسير
السيد :أحمد بن عمر ،تعقبات اإلمام ابن كثير على من سبقه من
ّ
القرآن العظيم جمعاً ودراسة ،رسالة دكتوراة ،كلية الدعوة وأصول الدين( ،مكة المكرمة :جامعة أم القرى،

()3

ينظر :المرجع السابق.

()4

ينظر :الجدعاني :مجمول بنت أحمد ،االستدراك الفقهي تأصيالً وتطبيقاً ،رسالة ماجستير ،كلية الشريعة
أصلت الباحثة العالقة بين
والدراسات اإلسالمية( ،مكة المكرمة :جامعة أم القرى1434 ،ه) ،ص ،92فقد ّ

لكني أرى أن المصلحة العلمية تستلزم التفريق بين هذه المصطلحات والحد
فيها جميع هذه المصطلحات ّ
أتم خدمة.
من التداخل بينها؛ للتمكن من خدمة هذه العلوم ّ

1431ه2010-م) ،ص.96

االستدراك والتعّقب في مجال الفقه ،وذهبت إلى أن معناهما واحد .وما ذهبت إليه الباحثة في االستدراك
الفقهي ينطبق على االستدراك التفسيري.
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من الباحثين المعاصرين في هذا المجال كما هو واضح في الرسائل العلمية الكثيرة التي تناولت
موضوع االستدراك وهي في مضمونها موافقة لألبحاث المتناولة لموضوع التعقب.
الفرع الثاني :الترجيح واالختيار
أوالً :تعريف الترجيح واالختيار
الترجيح هو" :تقوية أحد األقوال في تفسير اآلية على غيره لدليل ،أو تضعيف ما سواه
من األقوال"(.)1
واالختيار هو" :الميل إلى أحد األقوال في تفسير اآلية مع تصحيح بقية األقوال"(.)2
ثانياً :العالقة بين االستدراك والترجيح واالختيار
للوقوف على حقيقة الفرق بين االستدراك والترجيح ،ال بد من التعريج على موضوع
المفسرين؛ وقد أشار إلى هذه المسألة ابن جزي حيث قال إن "أقوال
درجات الخالف بين أقوال
ّ
يعول عليه ،ومنها الباطل الذي ال يلتفت إليه ،ومنها ما
الناس على مراتب :فمنها الصحيح الذي ّ
إن هذا االحتمال قد يكون متساويا أو متفاوتا ،والتفاوت قد يكون قليال
يحتمل الصحة والفساد .ثم ّ
أو كثي ار"(.)3
ثم ّبين ابن جزي مراتب الصحة والفساد عنده وهي كما يأتي:
يصرح بأنه خطأ أو باطل.
 -1ما ّ
()1

(عمان :دار الجنادرية ،ط،1
الحربي :حسين بن علي ،منهج اإلمام ابن جرير الطبري في الترجيحّ ،
1429ه) ،ص.51

()2

المرجع السابق ،ص.57

()3

ابن جزي :أبو القاسم محمد بن أحمد الكلبي ،التسهيل لعلوم التنزيل ،تحقيق :عبد هللا الخالدي( ،بيروت:
شركة دار األرقم بن أبي األرقم ،ط1416 ،1هـ) ،ج ،1ص.10
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 -2ما يقال إنه ضعيف أو بعيد.
 -3ما يقال إن غيره أرجح أو أقوى أو أظهر.
يقدم غيره عليه إشعا ار بترجيحه ،أو ما يسبق بـ(قيل) مبنية للمجهول إشعا ار
 -4ما ّ
بالتضعيف.
يترجح عندي -بناء على التعريف المختار لالستدراك ،وتعريف الترجيح -أن
والذي
ّ
المرتب ة األولى هي استدراك ،بينما المرتبة الثانية مشتركة بين االستدراك والترجيح ،أما الثالثة
صرح فيه بتضعيف القول آلخر فهو استدراك ،وإذا لم
والرابعة فهي ترجيحات ،إذن فالترجيح إذا ّ
يصرح فهو ليس استدراكا وإن كان يفهم من الترجيح ضمنيا تضعيف األقوال األخرى بالنسبة
ّ
للقول الراجح.
أما االختيار فهو خارج عن معنى االستدراك؛ ألنه ال يتضمن نقدا للقول غير الراجح ال
تصريحا وال تلميحا.
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الفرع الثالث :الزيادة واإلضافة والتفرد
التفرد
أوالً :تعريف الزيادة واإلضافة و ّ
المفسرين على أقوال
عرف بعضهم اإلضافات بأنها" :الزيادات واالستدراكات من بعض
ّ
ّ
من سبقهم في التفسير"

()1

وهو تعريف مبني على تفسير االستدراك بمعنى إكمال النقص.

تعرف اإلضافة والزيادة
ولعل األصلح -بناء على التعريف المختار لالستدراكات -أن ّ
التفرد ب ّأنها( :قول تفسيري مبتكر لم ُي ْسَبق إليه).
و ّ
التفرد
ثانياً :العالقة بين االستدراك والزيادة واإلضافة و ّ
التفرد هي عالقة تباين؛ ألن الزيادة واإلضافة
العالقة بين االستدراك والزيادة واإلضافة و ّ
التفرد ليست من صور النقد العلمي ،وهي على ذلك ال تدخل في معنى االستدراكات على
و ّ
التعريف المختار.

المطلب الثالث :نشأة االستدراك في علم التفسير
الفرع األول :االستدراك في التفسير في عهد النبي
إن نشأة االستدراك في التفسير بدأت مع نشأة التفسير وظهوره؛ فقد تولى النبي  مهمة

ُ َ
َََْ َْ َْ َ ِ
يل ا
اَّل ِْك َر ِلِ ُ َب ِ َ
اس َما ن ِ ِزل
ِلن ِ
البيان ألمته عمال بقوله تعالى ﴿وأنزنلا إَِلك
ِ
َ َ ََْ َْ َ َْ َ ْ َ َ ا َُِ َ َ ا
ْ َُ
ي ل ُه ُم اَّلِي اخ َتلفوا فِيهِ﴾ [النحل ]64 :فكان أول
وقوله تعالى﴿ :وما أنزنلا عليك الكِتاب إ َِّل ِلِ ب ِ
َ
إَِلْ ِه ْم﴾ [النحل،]44 :

()1

الرويلي :عمر عقلة ،إضافات الماوردي في تفسيره النكت والعيون من سورة الفاتحة إلى سورة التوبة

دراسة تحليلية نقدية ،رسالة ماجستير ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية( ،الدوحة :جامعة

قطر1441،ه2020-م) ،ص.25
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فبين
مفسر وشارح لكتاب هللا تعالى ،حتى إذا التبس عليهم فهم آية استدرك عليهم النبي ّ 
الصواب ،ولذلك أمثلة عديدة نجدها في كتب الحديث ،منها(:)1
أوالً :ما جاء في الصحيحين عن عبد هللا بن مسعود  قال :لما نزلت هذه اآلية:

ُ ْ
َ َ
ا َ َُ ََْ َْ ُ
يمان ُه ْم بِظل ٍم﴾ [األنعام ]82 :شق ذلك على أصحاب رسول هللا ،
﴿اَّلِين آمنوا ولم يلبِسوا إ ِ
وقالوا :أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال رسول هللا « :إنه ليس بذاك ،أال تسمع إلى قول لقمان
البنه﴿ :إ ان ِ ِ ْ
الّش َك لَ ُظلْ ٌم َعظ ٌ
ِيم﴾ [لقمان ،)2(»]13 :وفي رواية مسلم قال « :ليس هو كما
ِ
()3
وبين لهم الصواب وهو أن الظلم في قوله
تظنون» ؛ فاستدرك النبي  على ما فهموه ابتداءّ ،
ُ ْ
َ َ
ََْ َْ ُ
يمان ُه ْم بِظل ٍم﴾ يراد به الشرك.
تعالى ﴿ولم يلبِسوا إ ِ

وثانيا :ما جاء في الصحيحين عن عدي بن حاتم  قال" :لما نزلتَ ﴿ :ح اَّت يَتَ َب ا َ
ي
ً

َْ
َ ُ
اْليْ ُط ْاْلَبْ َي ُض م َِن ْ َ
ك ُم ْ َ
اْليْ ِط اْل ْس َودِ﴾ [البقرة ]187 :عمدت إلى عقال أسود ،وإلى عقال
ل
أبيض ،فجعلتهما تحت وسادتي ،فجعلت أنظر في الليل ،فال يستبين لي ،فغدوت على رسول هللا
فصحح له النبي  فهمه.
 ،فذكرت له ذلك فقال« :إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار»"(،)4
ّ

()1

لالستزادة ،ينظر :الزهراني ،استدراكات السلف في التفسير ،ص.97-39
ْ
َ
ا
ِ
َ ُْ ْ ا
اَّللِ إن ِ ْ
الّش َك ل ُظل ٌم َع ِظ ٌ
يم﴾ [لقمان:
ِ
ّشك ب ِ
أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب تفسير القرآن ،باب ﴿َّل ت ِ

()3

أخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب اإليمان ،باب صدق اإليمان وإخالصه ،ج ،1ص ،114رقم (.)124
ي لَ ُ
ك ُم ْ َ
اشبُوا َح اَّت يَتَ َب ا َ
أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب الصوم ،باب قول هللا تعالىَ ﴿ :و ُُكُوا َو ْ َ
اْليْ ُط
َْ ْ ُ َ
ِ َ َ َ ا
َْْ ُ
َْْ
َْ
ام إَِل الليْ ِل﴾ [البقرة ،]187 :ج ،3ص ،28رقم
الصي
اْلب َيض م َِن اْليْ ِط اْلس َو ِد م َِن الفجرِ ث ام أت ُِّموا ِ

()2

 ،]13ج ،6ص ،115رقم (.)4776

()4

( ،)1916واللفظ له ،ومسلم في صحيحه ،كتاب الصيام ،باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع
الفجر ،ج ،2ص ،766رقم (.)1090
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الفرع الثاني :االستدراك في التفسير في عهد الصحابة  والتابعين 
تابع الصحابة والتابعون -رضوان هللا تعالى ورحماته عليهم -على هذا النهج ،فصححوا
َََ َُ ََ
ْ
لَع ال ْ ِ
بِ َواِلاق َوى﴾ [المائدة ]2 :واقتداء بمبدأ األمر
لغيرهم ،امتثاال لقوله تعالى ﴿وتعاونوا
ِ
بالمعروف والنهي عن المنكر( ،)1ولذلك أمثلة كثيرة منها(:)2
أوالً :ما روي عن عروة بن الزبير  أنه قال" :قلت لعائشة  - زوج النبي - 

ا ا َ ْ
ا َ
َ
الصفا َوال َم ْر َو َة م ِْن ش َعائ ِ ِر اَّللِ ف َم ْن َح اج
وأنا يومئذ حديث السن :أرأيت قول هللا تبارك وتعالى ﴿إِن

َ
َْْ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ْ
اح َعليْهِ أن َي اط اوف ب ِ ِه َما﴾ [البقرة ،]158 :فال أرى على أحد شيئا أن ال
اْليت أوِ اعتمر فَل جن
يطوف بهما؟" ،فقالت عائشة " :كال ،لو كانت كما تقول ،كانت :فال جناح عليه أن ال يطوف
بهما"(.)3
وثانياً :ما روي عن ابن عباس  أنه قال" :بينما أنا في الحجر جالس ،أتاني رجل

ْ
ات َضبْ ً
حا﴾ [العاديات "]1 :فقلت له" :الخيل حين تغير في سبيل هللا ،ثم تأوي
يسأل عن ﴿ َوال َعادِيَ ِ
إلى الليل ،فيصنعون طعامهم ،ويورون نارهم" .فانفتل عني ،فذهب إلى علي بن أبي طالب 
ات َضبْ ً
وهو تحت سقاية زمزم ،فسأله عن ﴿ َوالْ َعادِيَ
سألت عنها أحدا قبلي؟" قال:
"
فقال:
﴾
ا
ح
ِ
َ
"نعم ،سألت عنها ابن عباس ،فقال :الخيل حين تغير في سبيل هللا" ،قال" :اذهب فادعه لي" فلما
()1

أجادت الباحثة مجمول الجدعاني في التأصيل لالستدراك الفقهي من خالل النصوص الشرعية والقواعد
الكلية ،وما ذكرته في بحثها ينطبق إجماال على االستدراك التفسيري ،ينظر :الجدعاني ،االستدراك الفقهي

()2
()3

تأصيالً وتطبيقاً ،ص.121-97
لالستزادة ينظر :الزهراني ،استدراكات السلف ،ص.306-97

أخرجه البخاري في صحيحه  ،كتاب أبواب العمرة ،باب (يفعل في العمرة ما يفعل في الحج) ،ج ،3ص،6
رقم ( )1790واللفظ له ،ومسلم في صحيحه ،كتاب الحج ،باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن ال
يصح الحج إال به ،ج ،2ص ،929رقم (.)1277
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وقفت على رأسه قال " :تفتي الناس بما ال علم لك به ،وهللا لكانت أول غزوة في اإلسالم لبدر،
وما كان معنا إال فرسان :فرس للزبير ،وفرس للمقداد فكيف تكون العاديات ضبحا! إنما العاديات
ضبحا من عرفة إلى مزدلفة إلى منى" قال ابن عباس" :فنزعت عن قولي ،ورجعت إلى الذي قال
علي .)1("
وال يخفى أن استدراكات الصحابة ومن بعدهم تحتمل الصواب والخطأ ،وهي من باب
االختالف في الفروع وهو اختالف غير مذموم يرجع سببه لالجتهاد ،وصاحبه مأجور تبعا
لحديث «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ،وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر»(،)2
واالستدراك ناتج عن وجود اختالف بين شخصين ،األول يرى أن ما قاله صواب ،والثاني يراه
خطأ.
الفرع الثالث :االستدراك في كتب التفسير
المفسرون في االستدراك على بعضهم البعض ثم بدأ التدوين في العلوم وكثر
استمر
ّ
فأصبح االستدراك ظاه ار في كتب التفسير وخاصة المحررة منها التي لم يقتصر مؤلفوها على
مجرد جمع األقوال دون التمحيص والترجيح.

()1

أخرجه ابن جرير في تفسيره جامع البيان ،ج ،24ص ،559والحاكم في المستدرك على الصحيحين،

ج ،2ص ،115رقم ( )2507وقال" :هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ،وعلق عليه
الذهبي فقال" :والخبر منكر".
()2

أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ،باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو

أخطأ ،ج ،9ص ،108رقم ( ،)7352ومسلم في صحيحه ،كتاب األقضية ،باب بيان أجر الحاكم إذا
اجتهد فأصاب أو أخطأ ،ج ،3ص ،1342رقم (.)1716
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وقد أصبح هذا الباب في العصر الحديث مجاال خصبا للدراسات العليا ،فانبرى بعض
المفسرين ودراستها في أبحاث علمية أكاديمية ،ومن تلك الدراسات:
الباحثين لجمع استدراكات
ّ
 .1رسالة دكتوراه بعنوان( :استدراكات ابن عطية في المحرر الوجيز على الطبري في جامع
البيان عرضا ودراسة) ،وهي للباحث شايع بن عبده األسمري ،وقد نوقشت عام 1427ه
بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة ،وقد بلغت عدد االستدراكات التي جمعها الباحث
أكثر من مئتي استدراك.
 .2بحث علمي بعنوان( :استدراكات الرازي في مفاتيح الغيب على الزمخشري في الكشاف)،
وهو للباحثة هويدا عبد هللا زغلول ،وهو منشور في مجلة كلية اللغات والترجمة بجامعة
األزهر ،العدد الخامس ،يوليو  ،2013ص ،402-200وقد تنوعت استدراكات الرازي
في موضوعاتها بين الفقهية واللغوية والنحوية والصرفية والبالغية وفي أسباب النزول.
المفسرين من خالل
 .3رسالة دكتوراه بعنوان( :تعقبات اإلمام ابن كثير على من سبقه من
ّ
كتابه تفسير القرآن العظيم جمعا ودراسة) ،وهي للباحث أحمد بن عمر السيد ،وقد
نوقشت عام 1431ه2010-م بجامعة أم القرى بمكة المكرمة.
 .4رسالة دكتوراه بعنوان( :استدراكات ابن عاشور على الرازي والبيضاوي وأبي حيان في
تفسيره التحرير والتنوير دراسة نظرية تطبيقية) ،وهي للباحث أحمد محمد مذكور ،وقد
نوقشت عام 1432ه2011-م بجامعة أم القرى بمكة المكرمة.
وغيرها الكثير من األبحاث التي تؤكد كثرة وجود االستدراكات في كتب التفسير قديما
وحديثا.
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المطلب الرابع :أثر االستدراكات في التفسير
المفسرين ،ومن ذلك:
إن لالستدراك في التفسير أث ار إيجابيا على كتب التفسير وعلى
ّ
الفرع األول :أثر االستدراكات على كتب التفسير
 −أوال :تخليص كتب التفسير من الفهم الخطأ.
 −ثانيا :استمرار الحركة العلمية مما يمنع الركود في التفسير ويؤكد مقولة كم ترك
األول لآلخر.
()1

المصنفات
 −ثالثا :االستدراكات كانت دافعا لتأليف بعض
ّ

مما أسهم في إثراء

العلوم.
للمصنف الذي يحوي استدراكات وتحريرات.
 −رابعا :ارتفاع القيمة العلمية
ّ
المفسرين
الفرع الثاني :أثر االستدراكات على
ّ
 −أوال :تنمية الملكة النقدية المبنية على التعليل والتدليل.
المفسرين(.)2
تعد مصد ار الستنباط قواعد الترجيح عند
 −ثانياّ :
ّ
المفسر للتصنيف في التفسير ،إذ ال أحد معصوم؛ فال ينبغي أن
 −ثالثا :دفع
ّ
يكون الخوف من الخطأ مانعا من التصنيف.

()1
()2

كشافه.
خصصه للرد على اعتزاليات الزمخشري في ّ
مثل :االنتصاف البن ّ
المنير والذي ّ
ينظر :الزهراني ،استدراكات السلف في التفسير ،ص.433
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يغتر بعلمه ،إذ كان من العلماء أكابر
 −رابعا :جعل
المفسر يتحلى بالتواضع وال ّ
ّ
استُدرك عليهم(.)1
ليتجنبها(.)2
المفسر من دراسة أسباب الخطأ في التفسير
 −خامسا :تمكين
ّ
ّ
أثر سلبي ،فتتسبب في حصول الشحناء بين أهل
 −سادسا :قد يكون لالستدراكات ٌ
العلم:
ِ
المستدرك األدب في استدراكه.
• إذا لم يراع
المستدرك عليه بالغرور والكبر ،فلم يقبل النقد.
• وإذا أصيب
َ

()1

المفسرين) ،وقد سبقت
المفسرين كابن عطية وابن كثير على الطبري -وهو الملّقب بـ(شيخ
استدرك بعض
ّ
ّ
اإلشارة لبعض الرسائل العلمية التي جمعت هذه االستدراكات.

()2

ينظر :الزهراني ،استدراكات السلف في التفسير ،ص.439
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المبحث الخامس :طريقة االستدراك عند اإلمام أبي السعود
بعد التعريف باالستدراك بشكل عام ،أنتقل للحديث عن االستدراك عند أبي السعود بشكل
خاص من خالل عرض صيغ االستدراك عنده ،ثم بيان منهجه في االستدراك.
ّ

المطلب األول :صيغ االستدراك عند اإلمام أبي السعود
تنوعت صيغ االستدراك التي استعملها اإلمام أبو السعود في تفسيره( ،)1ويمكن تقسيمها
إلى قسمين:
الفرع األول :صيغ االستدراك الداّلة على إبطال القول المستدرك عليه
استعمل أبو السعود عددا من الصيغ تدل على إبطال القول المستدرك عليه ،من أبرزها:
أوالً :التعبير بقوله (ال ...كما قيل)

َ ا ََ َ َُ َ
اءلون﴾ [النبأ:]1 :
ومثاله :قول أبي السعود في المتساءل عنه في قوله تعالى﴿عم يتس

"المتساءل عنه هو البعث ،ال القرآن أو نبوة النبي عليه الصالة والسالم كما قيل"(.)2
ثانياً :التعبير بقوله (ال ...كما ُت ُوهم)

ومثاله :استدراكه على من جعل الخطاب للنبي  في قوله تعالى ﴿ ََّل تَدري لَ َع ال ٱ ا َ
َّلل
ِ

َ َ َ
ُ ُ
َ َ
ُيدِث َبع َد ذَل ِك أم ٗرا﴾ [الطالق ،]1 :فقد قال أبو السعود" :وقوله تعالى ﴿َّل تدرِي﴾ خطاب

()1

اختصرت النصوص المنقولة عن أبي السعود في هذا المبحث واقتصرت قدر اإلمكان على موضع الشاهد

()2

أبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،8ص ،291وينظر :ص 220من البحث.

نصها يأتي في الفصلين الثاني والثالث
خشية اإلطالة والتكرار ،وتفصيل دراسة هذه االستدراكات مع كامل ّ
من البحث.
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للمتعدي بطريق االلتفات لمزيد االهتمام بالزجر عن التعدي ال للنبي عليه الصالة والسالم كما
ُت ُو ّهم"(.)1
ثالثاً :التعبير بقوله (بمعزل من السداد)
ومثاله :استدراكه على من حصر مفعول (يعقلون) على معنى خاص متعلق بأمور الدنيا

َ َ َ َا َ َ
َْ َ ُُ ْ َ ً ُُ
ُ َ
ِيعا َوقلوبُ ُه ْم ش اَّت ذل ِك بِأن ُه ْم ق ْو ٌم َّل َي ْعقِلون﴾ [الحشر ،]14 :فقد قال
في قوله تعالى ﴿َتسبهم َج

َ َ
ُ َ
أبو السعود﴿" :ق ْو ٌم َّل َي ْعقِلون﴾ أي ال يعقلون شيئا حتى يعرفوا الحق ويتبعوه ...وأما ما قيل من

أن المعنى ال يعقلون أن تشتت القلوب مما يوهن قواهم فبمعزل من السداد"(.)2
رابعاً :التعبير بقوله (فقد نأى عن الحق)
ومثاله :استدراكه على من حصر االستعاذة في سورة الفلق في المضار البدنية ،فقد قال
أبو السعود في تفسير قوله تعالى ِ
﴿م ْن َش ِّر َما َخَل َق﴾ [الفلق" :]2 :أي :من شر ما خلقه من
الثقلين وغيرهما كائنا ما كان من ذوات الطبائع واالختيار ،وهذا كما ترى شامل لجميع الشرور،
فمن توهم أن االستعاذة هاهنا من المضار البدنية ،وأنها تعم اإلنسان وغيره مما ليس بصدد
االستعاذة ،ثم جعل عمومها مدا ار إلضافة الرب إلى الفلق؛ فقد نأى عن الحق بمراحل"(.)3
(ويرده)
خامساً :التعبير بقوله
ّ

َ ا ََ َ َُ َ
َ
اَ
ومثاله :استدراكه على من جعل التساؤل في قوله تعالى ﴿عم يتساءلون ١ع ِن انلبإِ

ا
ْ
ُْ ُ َ
ُ
ال َعظِي ِم ٢اَّلِي ه ْم فِيهِ ُم َتل ِفون﴾ [النبأ ]3-1 :من المسلمين والكافرين ،حيث قال أبو السعود:
()1
()2

أبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،8ص ،163وينظر :ص 172من البحث.
المرجع السابق ،ج ،8ص ،117وينظر :ص 144من البحث.

( )3المرجع السابق ،ج ،8ص ،467-466وينظر :ص 288من البحث.
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"وحمله على االختالف بالنفي واإلثبات بناء على تعميم التساؤل لفريقي المسلمين والكافرين ،على
يرده قوله تعالى:
أن سؤال األولين ليزدادوا خشية واستعدادا ،وسؤال اآلخرين ليزدادوا كف ار وعنادا ّ

َا
َ َ
﴿ّلَك َس َي ْعل ُمون﴾ [النبأ.)1("]4 :
سادساً :التعبير بقوله (ويأباه)

َ َ َ
فسر الغد بيوم القيامة في قوله تعالىَ ﴿ :س َي ْعل ُمون غ ًدا َم ِن
ومثاله :استدراكه على من ّ
ْ َ ا ُ َ
اب ْاْل ِ ُ
ش﴾ [القمر ]26 :حيث قال أبو السعود" :وقيل المراد بالغد يوم القيامة ،ويأباه قوله
الكذ

ُ
َ
ا
تعالى ﴿إِنا ُم ْرسِلو انلااقةِ﴾ [القمر.)2("]27 :
سابعاً :التعبير بقوله (واألول هو الحق)
يث
اك َحِد ُ
﴿ه ْل أَتَ َ
فسر الغاشية بالنار في قوله تعالىَ :
ومثاله :استدراكه على من ّ
اْل َغ ِ
اش َي ِة﴾ [الغاشية ،]1 :فقد قال أبو السعود" :هي القيامة ...وقيل :هي النار ...واألول هو
الحق"(.)3
ثامناً :التعبير بقوله (واالستدالل به....مما ال وجه له)
ومثاله :استدراكه على من استشهد بقوله تعالى ﴿َيومِئذ َيتَ َذك ُر ِْ
ان َوأَنى َل ُه ال ِّذ ْك َرى﴾
اإل ْن َس ُ
َْ
[الفجر ]23 :على عدم وجوب قبول التوبة على هللا تعالى في الدنيا ،فقد قال أبو السعود:
"واالستدالل به على عدم وجوب قبول التوبة في دار التكليف مما ال وجه له"(.)4

()1

أبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،8ص ،290وينظر :ص 227من البحث.

()2

المرجع السابق ،ج ،8ص ،29وينظر :ص 122من البحث.

()3

المرجع السابق ،ج ،8ص ،375وينظر :ص 271من البحث.

()4

المرجع السابق ،ج ،8ص ،389وينظر :ص 275من البحث.
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تاسعاً :التعبير بقوله (وليس فيه ما يدل على)...
ظ ِه ُر َعَلى َغ ْيِب ِه
﴿عالِ ُم اْل َغ ْي ِب َف َال ُي ْ
ومثاله :استدراكه على من استشهد بقوله تعالى َ
ضى ِم ْن َرُسول﴾ [الجن ]27-26 :على نفي كرامات األولياء حيث قال أبو
َحداِ 26إال َم ِن ْارتَ َ
أَ
السعود" :وليس فيه ما يدل على نفي كرامات األولياء المتعلقة بالكشف"(.)1
الفرع الثاني :صيغ االستدراك الداّلة على تضعيف القول المستدرك عليه
أوالً :التعبير بقوله (ليس بذاك)

َ ْ ُ ْ ْ َ ْ
ُ
ومثاله :استدراكه على تفسير ( َو ََّل نُ ِط ُ
ج ُت ْم نلَخ ُر َج ان
يع فِيك ْم) في قوله تعالى﴿ :لئِن أخ ِر

َ
ُ َ
َ َ ُ
ك ْم َو ََّل نُ ِط ُ
يع فِيك ْم أ َح ًدا أبَ ًدا﴾ [الحشر ]11 :بمعنى عدم الطاعة في القتال أو الخذالن،
مع

َ
ُ
فقد قال أبو السعودَ ﴿" :و ََّل نُ ِط ُ
يع فِيك ْم﴾ أي في شأنكم ﴿أ َح ًدا﴾ يمنعنا من الخروج معكم

َ
ً
َ
﴿أبدا﴾ وإن طال الزمان ،وقيل :ال نطيع في قتالكم أو خذالنكم ،وليس بذاك" .
()2

ثانياً :التعبير بقوله (هو بعيد)

َْ ُ َ َ َْ َ
اها تَ ْذك َِر ًة َو َم َت ً
اَع ل ِلْ ُم ْقو َ
ين﴾ [الواقعة:
ومثاله :استدراكه في تفسير قوله تعالى ﴿َنن جعلن
ِ

 ،]73حيث قال أبو السعود" :وقد ُج ّوز أن يراد بالمقوين الذين خلت بطونهم ومزاودهم من
الطعام ،وهو بعيد"(.)3

( )1أبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،7ص ،240وينظر :ص 197من البحث.
()2
()3

المرجع السابق ،ج ،8ص ،116وينظر :ص 140من البحث.
المرجع السابق ،ج ،8ص ،67وينظر :ص 125من البحث.
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ثالثاً :التعبير بقوله (ال يخفى ضعفه)

َ ُْ
ْ
فسر النفس اللوامة في قوله تعالى ﴿ َوَّل أقس ُِم بِانلاف ِس
ومثاله :استدراكه على من ّ

ا
الل او َامةِ﴾[القيامة ]2:بجنس النفس ،حيث قال أبو السعود" :وقيل بالجنس ...وال يخفى ضعفه"(.)1
رابعاً :التعبير بقوله (وال تعويل عليه)

ومثاله :استدراكه على من جعل قوله تعالى ِ
﴿م َن اْل ِجن ِة والن ِ
اس﴾ [الناس ]6 :بيانا للناس،
َ
حيث قال أبو السعودِ " :
ِ
﴿م َن اْل ِجن ِة والن ِ
يوسوس على أنه ضربان:
اس﴾ [الناس ]6 :بيان للذي
َ
جوز أن يكون بيانا للناس على أنه يطلق على الجن أيضا حسب إطالق
جني وإنسي ...وقد ّ
النفر والرجال عليهم ،وال تعويل عليه"(.)2
(فتعسف ظاهر)
خامساً :التعبير بقوله
ّ
ومثاله :استدراك أبي السعود على القائلين بتخصيص اعتبار الفقر بفيء بني النضير
حيث قال﴿" :ل ِلْ ُف َق َراءِ ال ْ ُم َهاجر َ
ِ
ين﴾ [الحشر ]8 :بدل من ِ
ومن
..
.
عليه
طف
ع
وما
بى
ر
ق
ال
ي
لذ
ُ
ِ ِ
ُ َ
ٌ
َ
ِ
ذوي الُقربى خص ِ
طى األغنياء ِ
اعتبار ِ
ِ
بفيء بني
الفقر
تخصيص
بعدهُ ،وأما
أع َ
بدال بما َ
ُ
اإل َ
َ
ِ
ظاهر"(.)3
فتعس ٌ
ف ٌ
النضير ّ
سادساً :التعبير بقوله (وأنت خبير بأن)...

ََ
اس﴾ متعلقة بفعل
ومثاله :استدراك أبي السعود على من جعل شبه الجملة ﴿لَع انلا ِ

ا َ َ ْ ُ ََ
ُ َ
ُ َ
اس ي َ ْس َت ْوفون﴾ [المطففين ]2 :حيث قال أبو
ِين إِذا اك َتالوا لَع انلا ِ
﴿ي َ ْس َت ْوفون﴾ في قوله تعالى ﴿اَّل
( )1أبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،8ص ،264وينظر :ص 212من البحث.
()2
()3

المرجع السابق ،ج ،8ص ،471وينظر :ص 293من البحث.
المرجع السابق ،ج ،8ص ،113وينظر :ص 134من البحث.
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ََ
ُ َ
السعود" :وقد ُج ِّوز أن تكون ﴿لَع﴾ متعلقة بـ﴿ي َ ْس َت ْوفون﴾ ويكون تقديمها على الفعل إلفادة
الخصوصية أي يستوفون على الناس خاصة فأما أنفسهم فيستوفون لها ،وأنت خبير بأن القصر
بتقديم الجار والمجرور إنما يكون فيما يمكن تعلق الفعل بغير المجرور أيضا حسب تعلقه به"(.)1
سابعاً :التعبير بقوله ( ...يقتضي)...
ِ
ين
﴿عَلى﴾ في قوله تعالى ﴿الذ َ
ومثاله :استدراكه على من جعل تعدية ﴿ا ْكتَالُوا﴾ بحرف َ
ِإ َذا ا ْكتَالُوا َعَلى الن ِ
اس َي ْستَ ْوُفو َن﴾ [المطففين ]2 :للداللة على أن االكتيال هو لما لهم على
الناس ،حيث قال أبو السعود" :وأما ما قيل :من أن ذلك للداللة على أن اكتيالهم لما لهم على
الناس؛ فمع اقتضائه لعدم شمول الحكم الكتيالهم قبل أن يكون لهم على الناس شئ بطريق
الشراء ونحوه -مع أنه الشائع فيما بينهم -يقتضي أن يكون معنى االستيفاء أخذ ما لهم عليهم
وافيا من غير نقص إذ هو المتبادر منه عند اإلطالق في معرض الحق ،فال يكون مدا ار لذمهم
والدعاء عليهم"(.)2

()1
()2

أبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،8ص ،345وينظر :ص 260من البحث.
المرجع السابق ،ج ،8ص ،345وينظر :ص 256من البحث.
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المطلب الثاني :منهجية اإلمام أبي السعود في االستدراك
بعد االستقراء والتتبع يمكن بيان منهجية اإلمام أبي السعود في استدراكاته من خالل
المعالم اآلتية:
الفرع األول :عدم تصريحه بذكر المستدرك عليه
إن من منهجية أبي السعود بل من قواعده التي ال تكاد تنخرم عدم التصريح بذكر اسم
المستدرك عليه ،واالكتفاء بذكر القول المستدرك عليه( ،)1وهذا الصنيع منه فيه احترام للعلماء،
حيث ّإنه يوجه النقد للقول ال لقائله ،وإن كانت ال توجد غضاضة في التصريح باسم المستدرك
البناء.
عليه ما دام الحديث في إطار النقد العلمي ّ
الفرع الثاني :التنويع بين نقل القول المستدرك عليه وعدمه
لم يتخذ أبو السعود منهجا واحدا في التعامل مع النص المستدرك عليه ،بل تنوع أسلوبه
في التعامل معه؛ فهو يأتي في الغالب بذات عبارة المستدرك عليه ،وأحيانا يعبر عن قول
المستدرك عليه بمعناه ،بينما يكتفي في بعض األحيان باإلشارة لالستدراك دون ذكره ،ويمكن
التمثيل على ما سبق بما يأتي:
أ -أن يأتي بذات عبارة المستدرك عليه:
ومثاله :استدراكه على البيضاوي في بيان العالقة بين المقسم به وجواب القسم في قوله
َ
ا ُ َ َ ُْ
تعالىَ ﴿ :و ا
ات ْ ُ
ك ٧إِنك ْم ل ِِف ق ْو ٍل ُم َتل ٍِف﴾ [الذاريات ،]8-7 :فقد قال البيضاوي:
اْل ُب ِ
الس َماءِ ذ ِ

()1

المفصل) كان في موضع واحد له مالبساته
االستثناء الوحيد لهذه القاعدة عنده في حدود الدراسة (حزب
ّ
الخاصة ،ينظر :ص 113من البحث.
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" ولعل النكتة في هذا القسم تشبيه أقوالهم في اختالفها وتنافي أغراضها بطرائق السموات في
()1
لنص كالمه فقال" :وقيل :النكتة
تباعدها واختالف غاياتها"  ،واستدرك عليه أبو السعود مع نقله ّ

في هذا القسم تشبيه أقوالهم في اختالفها وتنافي أغراضها بطرائق السموات في تباعدها واختالف
غاياتها ،وليس بذاك"(.)2
ب -أن يأتي بمعنى القول المستدرك عليه:

ََا ا ا ُ َ
ُ َ َ َ
ومثاله :في بيان المراد بالصالحين في قوله تعالى﴿ :وأنا مِنا الص ِ
اْلون َوم اِنا دون ذل ِك﴾

[الجن ،]11 :فقد قال الزمخشري إن الصالحين هم "األبرار المتقون"( ،)3وقال البيضاوي :هم
()4
عبر أبو السعود عن قولهم بعبارة أخرى ،فقال إن الصالحين هم
"المؤمنون األبرار"  ،وقد ّ

"الموصوفون بصالح الحال في شأن أنفسهم وفي معاملتهم مع غيرهم ،المائلون إلى الخير
والصالح حسبما تقتضيه الفطرة السليمة ...على الوجه المذكور ال في اإليمان والتقوى كما
تُُوِّهم"

()5

فجمع بأسلوبه بين عبارتي الزمخشري والبيضاوي ،فذكر التقوى من عبارة الزمخشري،

واإليمان من عبارة البيضاوي.

()1

البيضاوي :ناصر الدين عبد هللا بن عمر ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،تحقيق :محمد عبد الرحمن

()2

أبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،7ص ،458وينظر :ص 90من البحث.

المرعشلي( ،بيروت :دار إحياء التراث العربي ،ط1418 ،1ه) ،ج ،5ص.146
()3

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل( ،بيروت ،دار الكتاب
الزمخشري ،جار هللا محمود بن عمرو،
ّ
العربي ،ط1407 ،3ه) ،ج ،4ص.627

()4

البيضاوي ،أنوار التنزيل ،ج ،5ص.282

()5

أبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،8ص ،237-236وينظر :ص 188من البحث.
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ج -أن ال يذكر القول المستدرك عليه ويكتفي بذكر عبارة تدل على وجود االستدراك:
ومثاله :استدراكه على ما قيل في تعيين السائل وطريقة إلقاء السؤال في قوله تعالى:
َ
ََ َ َُ َ
َ َ ُ
ونَ ٤٠عن ال ْ ُم ْ
جرم َ
ِي﴾
﴿ َما َسلكك ْم ِِف َسق َر﴾ [المدثر ،]42 :حيث قال أبو السعود﴿" :يتساءل
ِ
ِ

َ َ ُ
يسألونهم عن أحوالهم وقد حذف المسؤول لكونه عين المسؤول عنه ،وقوله تعالىَ ﴿ :ما َسلكك ْم

ََ َ َُ َ
َ ََ
اءلون﴾ ،أي :يسألونهم قائلين أي شيء أدخلكم
مقدر بقول ،هو حال من فاعل ﴿يتس
ِِف سقر﴾ ّ
فيها ،فتأمل ودع عنك ما تكلف فيه المتكلفون"( ،)1فقد اكتفى بذكر رأيه في المسألة مع بيان
وجه اعتراضه على المستدرك عليهم ،ولم يذكر القول المستدرك عليه ال بالنص وال بالمعنى.
الفرع الثالث :تنوع طرق تعامله مع ذكر علة االستدراك
إن الغالب في استدراكات أبي السعود أن يذكر تعليال أو أكثر يؤيد به استدراكه أو يؤيد
به القول الذي اختاره ،وقد يكتفي أحيانا بذكر االستدراك دون التعليل إذا كان التعليل ظاه ار،
ويمكن التمثيل على ما سبق بما يأتي:
أ -التعليل بما يبطل القول المستدرك عليه
َ َ ُ
ومثاله :ما قاله أبو السعود في تعيين اليوم في تفسير قوله تعالى ﴿فذ ْره ْم َح اَّت
ا
َ ُ
ُ َ
يَُلقوا يَ ْو َم ُه ُم اَّلِي فِيهِ يُ ْص َعقون﴾ [الطور ،]45:فقد ذكر القول الذي يرتضيه ،ثم القول
ا
المستدرك عليه ،وعّقب ذلك بالتعليل الستدراكه بتعليلين ،قال أبو السعود﴿ " :يَ ْو َم ُه ُم اَّلِي فِيهِ
ُ َ
يُ ْص َعقون﴾ ...وهو يوم يصيبهم الصعقة بالقتل يوم بدر ال النفخة األولى كما قيل؛ إذ ال
َ ْ
َ ُ َ
َْ
يصعق بها إال من كان حيا حينئذ ،وألن قوله تعالى ﴿يَ ْو َم َّل ُيغ ِن عن ُه ْم كيْ ُده ْم شيْئًا﴾
()1

أبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،8ص ،261وينظر :ص 205من البحث.
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[الطور ]46 :أي شيئا من اإلغناء بدل من يومهم وال يخفى أن التعرض لبيان عدم نفع
كيدهم يستدعي استعمالهم له طمعا في االنتفاع به وليس ذلك إال ما دبروه في أمره  من
الكيد الذي من جملته مناصبتهم يوم بدر ،وأما النفخة األولى فليست مما يجري في مدافعته
الكيد والحيل"(.)1
ب -التعليل بما يؤيد القول الذي يختاره

َُ ُ َ
ِين َ
ومثاله :استدالله بالسياق على أن سبب نزول قوله تعالى ﴿يَا َأ ُّي َها ااَّل َ
آم ُنوا ل َِم تقولون

ا ا َ ُ ُّ ا َ َ ُ َ
َ َْ ُ َ
ِين ُيقات ِلون ِِف َسبِيلِهِ
َما َّل تف َعلون﴾ [الصف ]2 :هو الوعد بالقتال ،حيث قال﴿" :إِن اَّلل ُيِب اَّل
ًّ
َصفا﴾ [الصف ]4 :بيان لما هو مرضي عنده تعالى بعد بيان ما هو ممقوت عنده ،وهذا صريح
تقوله الممتدح أو انتحله المنتحل أو ّادعاه
في أن ما قالوه عبارة عن الوعد بالقتال ال عما ّ
المنافق"(.)2
ج -ذكر االستدراك دون تعليله
ِ ْ
ََ ِ ْ ََ
ت اَّلِك َرى﴾ [األعلى]9 :
ومثاله :استدراكه في بيان المراد في قوله تعالى ﴿فذكِ ْر إِن نف َع ِ
يسرناك له بما يوحى إليك ،واهدهم إلى
دون التعليل ،حيث قال أبو السعود" :فذ ّكر الناس حسبما ّ
ما في تضاعيفه من األحكام الشرعية كما كنت تفعله ،ال بعد ما استتب لك األمر كما قيل"(.)3

()1
()2
()3

أبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،7ص ،477وينظر :ص 99من البحث.
المرجع السابق ،ج ،8ص ،137-136وينظر :ص 156من البحث.
المرجع السابق ،ج ،8ص ،372وينظر :ص 268من البحث.
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الفرع الرابع :تنوع التعليالت التي يذكرها لتأييد استدراكه
لقد تنوعت التعليالت التي يستعملها أبو السعود في تأييد استدراكاته ،مما يدل على غ ازرة
علمه ،ومن أبرزها ما يأتي:
أوالً :االستدالل بالسياق
يظهر في استدراكات أبي السعود اهتمامه الكبير بتوظيف داللة السياق في تعليل
َ َ ً
استدراكاته ،ومثاله :االستدراك في مرجع الضمير في قوله تعالى ﴿ َس ِم ُعوا ل َها ش ِهيقا﴾ [الملك:
ِ
طرح فيها قبلهم كما في قوله تعالى
عل
الشهيق ألهلها منهم وممن ُ
 ،]7حيث قال أبو السعودَ " :
وج ُ
َ َ ُ
َُ ْ َ َ ٌ َ َ ٌ
اد َت َم ا ُ
ّي﴾ [الملك ]8 :أي تتميز
يرده قوله تعالى ﴿تك
﴿لهم فِيها زف ِي وش ِهيق﴾ [هودّ ]106 :

َْ
وتتفرق ﴿م َِن الغيْ ِظ﴾ أي من شدة الغضب عليهم ،فإنه صريح في أنه من آثار الغضب

عليهم"(.)1
ثانياً :االستدالل بكون القول خالف الظاهر

ََ
ومثاله :استدالله بأن تفسير اإلعطاء بإعطاء الطاعة في قوله تعالى﴿ :فأ اما َم ْن

َ
َ َ
َ ْ
أع َطى﴾ [الليل ]5 :والبخل بالبخل عن الطاعة في قوله تعالىَ ﴿ :وأ اما َم ْن َبِل﴾ [الليل]8 :
َ
ََ
َ َ
َ ْ
هو خالف الظاهر ،حيث قال﴿" :فأ اما َم ْن أع َطى﴾ حقوق مالهَ ﴿ ...وأ اما َم ْن َبِل﴾ أي:

بماله ،فلم يبذله في سبيل الخير ...وتفسير األول بإعطاء الطاعة ،والثاني بالبخل بما أمر

()1

أبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،8ص ،183وينظر :ص 177من البحث.
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َ َ ُ ْ َ ْ ُ َ ُُ َ َ ا
اَل إِذا ت َردى﴾ [الليل،)1("]11 :
به مع كونه خالف الظاهر يأباه قوله تعالى﴿ :وما يغ ِن عنه م
وقد استدل هنا بأمرين :األول كونه خالف الظاهر ،والثاني دليل من السياق.
ثالثاً :االستدالل بمعهود القرآن
ومثاله :استدالله بمعهود القرآن في االستشهاد بإحياء األرض الميتة على قدرة هللا

تعالى على البعث ،حيث قال في تفسير قوله تعالى ﴿ َو ْاْلَ ْر ِض َذات ا
الص ْد ِع﴾[الطارق:]12 :
ِ
"هو ما تتصدع عنه األرض من النبات أو مصدر من المبني للمفعول وهو تشققها بالنبات ال
بالعيون كما قيل؛ فإن وصف السماء واألرض عند اإلقسام بهما على حقية القرآن الناطق
بالبعث بما ذكر من الوصفين لإليماء إلى أنهما في أنفسهما من شواهده ،وهو السر في
التعبير بالصدع عنه وعن المطر بالرجع وذلك في تشقق األرض بالنبات المحاكي للنشور
حسبما ذكر في مواقع من التنزيل ال في تشققها بالعيون"(.)2
رابعاً :االستدالل بدالالت حروف المعاني
ومثاله :استدالله بداللة حروف العطف على أن الشق المراد بقوله تعالى ﴿ثُم َشَقْقَنا
الزراع بأدوات الحراثة،
ْاأل َْر َ
ض﴾ [عبس ]26 :هو شق هللا تعالى لألرض بالنبات ال شق ّ
ض﴾ :أي بالنبات ...وحمل شقها على ما بالكراب بجعل إسناده
حيث قال﴿" :ثُم َشَقْقَنا ْاأل َْر َ
إلى نون العظمة من قبيل إسناد الفعل إلى سببه يأباه كلمة (ثم) والفاء في قوله تعالى:
ِ
يها َحبًّا﴾ [عبس.)3("]27 :
﴿َفأ َْن َب ْت َنا ف َ

()1
()2
()3

أبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،8ص ،399-398وينظر :ص 279من البحث.
المرجع السابق ،ج ،8ص ،367وينظر :ص 263من البحث.

المرجع السابق ،ج ،8ص ،327وينظر :ص 250من البحث.
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خامساً :االستدالل باإلخالل بجزالة النظم

ُ َا
َ َ
وجه قراءة ﴿ث ام ّلَك َس َت ْعل ُمون﴾[النبأ ]5 :بالتاء على تقدير
ومثاله :استدراكه على من ّ

َ َ
القول حيث قال أبو السعود" :وقرئَ ﴿ :س َت ْعل ُمون﴾ بالتاء على نهج االلتفات إلى الخطاب الموافق
لما بعده من الخطابات تشديدا للردع والوعيد ،ال على تقدير (قل لهم) كما تُُوِّهم ،فإن فيه من
اإلخالل بجزالة النظم الكريم ما ال يخفى"(.)1
سادساً :االستدالل بتنزيه القرآن من التمحالت

ا َ
َ َُْْ
ََ ُ
ومثاله :استدراكه على من جعل قوله تعالى ﴿ألك ُم اَّلك ُر َو َُل اْلنث﴾[النجم]21 :

ََََُْ ُ ا َ ْ
َََ َ ا َ ُْ ْ
اثلَة اْلخ َرى﴾ [النجم-19 :
ت َوال ُع ازى ١٩ومناة اثل ِ
مفعوال ثانيا للرؤية في قوله تعالى ﴿أفرأيتم الَل

 ،]20حيث قال أبو السعود" :وأما ما قيل من أن هذه الجملة مفعول ثان للرؤية ،وخلوها عن
العائد إلى المفعول األول لما أن األصل (أخبروني أن الالت والعزى ومناة ألكم الذكر وله هن)
أي :تلك األصنام ،فوضع موضعها األنثى لمراعاة الفواصل وتحقيق مناط التوبيخ فمع ما فيه من
التمحالت التي ينبغي تنزيه ساحة التنزيل عن أمثالها يقتضي اقتصار التوبيخ على ترجيح جانبهم
الحقير على جناب هللا العزيز الجليل من غير تعرض للتوبيخ على نسبة الولد إليه سبحانه"(.)2

()1
()2

أبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،8ص ،291وينظر :ص 231من البحث.
المرجع السابق ،ج ،8ص ،10وينظر :ص 105من البحث.
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الفرع الخامس :تنوع عبارات االستدراك بحسب تقييم القول المستدرك عليه
لم تأت عبارات أبي السعود في استدراكاته على نهج واحد ،وإنما تنوعت بحسب تقييمه
للقول المستدرك عليه من حيث القرب والبعد ،واإلبطال والضعف ،والخطأ والصواب ،وقد ظهر
جليا في تنوع صيغ االستدراك عنده .واألصل عنده أنه ال يغلظ القول في نقد المستدرك
ذلك ّ
تعد ،ومثاله :تغليظ القول على من جعل الضميرين
عليه ،إال إذا كان في القول المستدرك عليه ّ
َا ا َ َ ْ ٌَ َ َ ْ َ َ َ َ
اء ذك َر ُه﴾ [عبس ]12-11 :عائدين للعتاب المذكور
في قوله تعالى ﴿ّلَك إِنها تذكِرة ١١فمن ش
جوز رجوعهما إلى العتاب المذكور فقد أخطأ وأساء األدب وخبط
للنبي  ،حيث قال" :وأما من ّ
خبطا ُيقضى منه العجب"(.)1
الفرع السادس :ختام االستدراك أحياناً بالدعوة للتأمل والتدبر
قد يختم أبو السعود استدراكاته ببعض العبارات الداعية إلى التأمل والتدبر ،نحو قوله:
"فتأمل"( ،)2وقوله" :فتأمل وكن على الحق المبين"( ،)3وقوله " :فتدبر"

()4

وفي ذلك دعوة لطالب

العلم إلشعال القريحة العلمية وإعمال العقل ،وعدم التسليم الستدراكه بل التأمل في المسألة
واألقوال الواردة فيها للوصول للحق.

()1

أبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،8ص ،324-323وينظر :ص 244من البحث.

()2

المرجع السابق ،ج ،8ص ،261وينظر :ص 205من البحث.

()3

المرجع السابق ،ج ،8ص ،185وص ،324وينظر :ص 244من البحث.

()4

المرجع السابق ،ج ،8ص ،345وينظر :ص 256من البحث.
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تمت الدراسة النظرية وسأشرع – مستعينة باهلل – في الدراسة التطبيقية من خالل
ّ
الفصلين اآلتيين:
المفصل :من سورة ق إلى سورة التحريم
الفصل الثاني :الدراسة التطبيقية في حزب
ّ
المفصل :من سورة الملك إلى سورة الناس
والفصل الثالث :الدراسة التطبيقية في حزب
ّ

85

المفصل:
الفصل الثاني :الدراسة التطبيقية في حزب
ّ
من سورة ق إلى سورة التحريم
وفيه مبحثان:
المبحث األول :دراسة االستدراكات في سورة ق وجزء الذاريات
المبحث الثاني :دراسة االستدراكات في جزء المجادلة

المبحث األول :دراسة االستدراكات في سورة ق وجزء الذاريات
وفيه عشرة مطالب
ْ ُ
المطلب األول :االستدراك في سبب إفراد صفة الملكين في قوله تعالى ﴿ َما يَلفِظ م ِْن
ِيب َعت ِ ٌ
قَ ْول إ اَّل َ ََليْهِ َرق ٌ
يد﴾ [ق]18 :
ٍ ِ
أوالً :القول المستدرك عليه
ٞ
يب َعِتيد﴾ :واحد في اللفظ ،والمعنى :رقيبان عتيدان"(.)1
﴿رِق ٌ
قال العكبريَ " :
ثانياً :االستدراك
قال أبو السعود في تفسير اآليةَ ﴿" :رق ٌ
ِيب﴾[ :أي ]:ملك يرقب قوله ويكتبه؛ فإن كان
خي ار فهو صاحب اليمين بعينه وإال فهو صاحب الشمال ...واإلفراد مع وقوفهما معا على ما

()1

العكبري :أبو البقاء عبد هللا بن الحسين ،التبيان في إعراب القرآن ،تحقيق :علي محمد البجاوي( ،القاهرة:
مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ،د.ط ،.د.ت ،).ج ،2ص.1175
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فوض إلى صاحبه ،كما ينبئ عنه قوله
فوض إليه ال لما ّ
صدر عنه لما أن كالّ منهما رقيب لما ّ
َ ٞ
توهم أن
تعالى﴿ :عت ِيد﴾ ،أي :معد مهيأ لكتابة ما أمر به من الخير أو الشر ،ومن لم يتنبه له ّ
معناه رقيبان عتيدان"(.)1
ثالثاً :الدراسة
أخبر هللا تبارك وتعالى عباده بأنه جعل على كل واحد منهم ملكين اثنين وّكال بكتابة

ْ َََا ََُِْ َ
ان
حسناته وسيئاته ،األول يكون عن يمينه ،واآلخر عن شماله ،قال تعالى﴿ :إِذ يتلق المتلقِي ِ

ِ
َ ٗ َ
ا ََ ُ
َعن ْاَلَمي َو َ
كم لَ َ
كَتِب َ
حَفِظ َ
الش َمال قَع ٌ
ي١١
ا
ام
ِر
ك
١٠
ِي
ي
ل
ع
ِإَون
﴿
تعالى:
وقال
]
17
[ق:
﴾
ِيد
ن
ع
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ

َ َ َ ُ َ
َيعل ُمون َما تف َعلون﴾ [االنفطار .]12-10:وقد ُنقل اإلجماع على أن الملك الذي عن يمينه يكتب
الحسنات ،والذي عن شماله يكتب السيئات(.)2
وعلى ضوء ما سبق ،فإن اآلية الكريمة محل الدراسة جاءت باإلفراد في ذكر صفة
ٞ
الملكين في قوله تعالى ﴿ َرق ٌ
المفسرون في توجيه
ِيب َعت ِيد﴾ مع أنهما ملكان اثنان ،ولذلك اختلف
ّ
معنى هذه اآلية على قولين:

()1
()2

أبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،7ص.447

ينظر :ابن رجب :زين الدين عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي ،جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا

من جوامع الكلم ،تحقيق :شعيب األرناؤوط وإبراهيم باجس( ،بيروت :مؤسسة الرسالة ،ط1422 ،7هـ -

2001م) ،ج ،1ص.336
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ٞ
القول األول :أن المراد بـ﴿ َرق ٌ
ِيب َعت ِيد﴾ هو التثنية ،أي :رقيبان عتيدان(.)1
وقد استدل أصحاب هذا القول بما ذكره علماء اللغة من أن وزن (فعيل) يأتي بمعنى
عول مما يستوي فيه الواحد واالثنان والجمع"(،)2
عيل وَف ٌ
اإلفراد والتثنية والجمع ،قال الجوهريَ" :ف ٌ
َُ َ ا َُ ُ
ول َر ِب الْ َعالَم َ
ي﴾ [الشعراء ]16 :أي :رسوال؛
ومثاله في صيغة (فعول) قوله تعالى﴿ :فقوَّل إِنا رس
ِ
ِ

َ َ َ َٰٓ َ
ك ُة َبع َد َذَل َِك َظه ٌ
ي﴾
فالمتحدثان هم موسى وهارون ،ومثاله في صيغة (فعيل) قوله تعالى﴿:وٱلملئ ِ
ِ
[التحريم ،]4:أي :ظهراء.
ٞ
القول الثاني :أن ﴿ َرق ٌ
ِيب َعت ِيد﴾ على ظاهرها في معنى اإلف ارد()3؛ وذلك ألن هذا
الوصف ينطبق على كل ملك منهما بحسب اختصاصه ،فصاحب اليمين رقيب على الحسنات
عتيد مهيأ لكتابتها ،وصاحب الشمال رقيب على السيئات عتيد مهيأ لكتابتها أيضا ،فما يلفظ
المرء من قول إال يكون له ملك رقيب عليه بحسب ما صدر منه ،إن كان خي ار فالرقيب العتيد

()1

النحاس :أبو جعفر أحمد بن محمد ،إعراب
ذهب إلى هذا القول جملة من أهل التفسير واللغة ،ينظرّ :
القرآن ،تعليق :عبد المنعم خليل إبراهيم( ،بيروت :منشورات محمد علي بيضون ودار الكتب العلمية ،ط،1
1421ه) ،ج ،4ص ،149والعكبري ،التبيان في إعراب القرآن ،ج ،2ص ،1175والسمين الحلبي :أبو
العباس أحمد بن يوسف ،الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ،تحقيق :أحمد محمد الخراط( ،دمشق:

دار القلم ،د.ط ،.د.ت ،).ج ،10ص ،25والمحلي :جالل الدين محمد بن أحمد ،والسيوطي :جالل الدين
عبد الرحمن بن أبي بكر ،تفسير الجاللين( ،القاهرة :دار الحديث ،ط ،1د.ت ،).ص.690
()2

الجوهري ،الصحاح ،مادة (ق ع د) ،ج ،2ص ،526وينظر :األخفش :أبو الحسن سعيد بن مسعدة،

معانى القرآن ،تحقيق :هدى محمود قراعة( ،القاهرة :مكتبة الخانجي ،ط1411 ،1هـ 1990 -م) ،ج،1

ص.258
()3

المفسرين ،ينظر :الطبري ،جامع البيان ،ج ،21ص ،424والزمخشري،
أشار لهذا القول جملة من
ّ

الكشاف ،ج ،4ص ،385والبيضاوي ،أنوار التنزيل ،ج ،5ص ،141وابن كثير ،تفسير القرآن العظيم،

ج ،7ص ،398وابن عجيبة ،البحر المديد ،ج ،5ص ،450والمظهري :محمد ثناء هللا ،التفسير
المظهري ،تحقيق :غالم نبي التونسي( ،باكستان :مكتبة الرشدية ،د.ط1412 ،.هـ) ،ج ،9ص.69
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شر فالرقيب العتيد هو صاحب الشمال .وعلى هذا يكون الوصف
هو صاحب اليمين ،وإن كان ّا
في اآلية مقصودا به أحد الملكين ،إما صاحب اليمين وإما صاحب الشمال ،قال ابن الجوزي:
"﴿إ اَّل َ َ
َليْهِ َرق ٌ
ِيب﴾ أي :حافظ ،وهو المَلك الموكل بهِ ،إ ّما صاحب اليمين ،وإِ ّما صاحب
ِ
الشمال"( ،)1فكما أن القول الملفوظ هو واحد ،فالملك الموصوف في اآلية -المتولي لهذا القول
بالتسجيل -هو أحد الملكين.
برده للقول اآلخر.
صرح ّ
صرح أبو السعود باختياره لهذا القول ،كما ّ
وقد ّ
رابعاً :رأي الباحثة
أوال :ال خالف في أن لكل مكّلف ملكين موكلين بكتابة أعماله ،وأنهما يتصفان بأنهما
ٞ
رقيبان عتيدان ،وإنما االختالف هو في قوله تعالىَ ﴿ :رق ٌ
ِيب َعت ِيد﴾ هل هو على ظاهره بمعنى
اإلفراد أم هو بمعنى التثنية؟
ثانيا :لقد وّفق أبو السعود في اختياره القول القائل بإفراد صفة الملكين لسببين:
 −األول :أنه سار على ظاهر اآلية ،وأبقاها على أصلها وهو اإلفراد؛ إذ ال ينبغي
الخروج عن الظاهر إال عند الحاجة ،وال حاجة هنا؛ الستقامة المعنى على
اإلفراد.

()1

ابن الجوزي ،زاد المسير ،ج ،4ص.159
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َ ٌ َ ٞ
ِيب عت ِيد﴾ مجرد
تنبه للمعنى الدقيق ،وذلك أنه ليس المراد بـ﴿رق
 −الثاني :أنه ّ
السماع الذي يشترك فيه الملكان ،وإنما المقصود الكتابة( ،)1والكتابة تختص بواحد
عبر بلفظ اإلفراد.
منهما في كل فعل ،ولذا ّ
َ ٌ َ ٞ
ِيب عت ِيد﴾ على التثنية قول مرجوح وإن كانت اللغة تحتمله؛ لما
ثالثا :أن القول بحمل ﴿رق
فإني أرى أن استدراك أبي السعود في هذا الموضع في محّله.
سبق بيانه ،وعليه ّ

المطلب الثاني :االستدراك في العالقة بين المقسم به وجواب القسم في قوله تعالى
َ
ا ُ َ َ ُْ
﴿ َو ا
ات ْ ُ
ك ٧إِنك ْم ل ِِف ق ْو ٍل ُم َتل ٍِف﴾ [الذاريات]8-7 :
اْل ُب ِ
الس َماءِ ذ ِ
أوالً :القول المستدرك عليه
َ
ا ُ َ َ
قال البيضاويَ ﴿" :و ا
ات ْ ُ
ك﴾ [الذاريات ]7 :ذات الطرائق﴿...إِنك ْم ل ِِف ق ْو ٍل
اْل ُب ِ
الس َماءِ ذ ِ
ُْ
ُم َتل ٍِف﴾ [الذاريات ]8 :في الرسول  ...ولعل النكتة في هذا الَق َسم تشبيه أقوالهم في اختالفها
وتنافي أغراضها بطرائق السموات في تباعدها واختالف غاياتها"(.)2

()1

تنبه لهذا المعنى الدقيق اإليجي قبل أبي السعود حيث قال" :ولو قيل :المراد من قوله ﴿إ اَّل َ ََليْهِ َرق ٌ
ِيب﴾
ِ

السماع ال يختص بواحد" ،ينظر :اإليجي:
ملك يسمعه ال يحفظه ،ويكتبه فقلنا :فالمناسب رقيبان ،ألن
َ
محمد بن عبد الرحمن ،جامع البيان في تفسير القرآن( ،بيروت :دار الكتب العلمية ،ط1424 ،1هـ -
2004م) ،ج ،4ص.182

()2

البيضاوي ،أنوار التنزيل ،ج ،5ص.146
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ثانياً :االستدراك
ا ُ َ َ ُْ
قال أبو السعود﴿" :إِنك ْم ل ِِف ق ْو ٍل ُم َتل ٍِف﴾ [الذاريات ]8 :أي :متخالف متناقض وهو
قولهم في حقه عليه الصالة والسالم تارة شاعر وأخرى ساحر وأخرى مجنون ،وفي شأن القرآن
الكريم تارة شعر وأخرى سحر وأخرى أساطير ،وفي هذا الجواب تأييد ليكون الحبك عبارة عن
االستواء كما يلوح به ما نقل عن الضحاك من أن قول الكفرة ال يكون مستويا إنما هو متناقض
مختلف( ،)1وقيل :النكتة في هذا القسم تشبيه أقوالهم في اختالفها وتنافي أغراضها بطرائق
السموات في تباعدها واختالف غاياتها وليس بذاك"(.)2
ثالثاً :الدراسة
َ
اْل ُ
ات ْ ُ
الخلق الحسن،
ذات
إنها:
فقيل
)،
ك
ب
ِ
تنوعت عبارات السلف في التعبير عن معنى (ذ ِ
َ
أو ذات الطرائق ،أو ذات الزينة ،أو ذات االستواء ،وغيرها من العبارات( .)3وعند التحقيق يتبين

()1

الضحاك ولم أجده في كتب التفسير المسندة ،ينظر :الزمخشري ،الكشاف ،ج،4
نقله بعض المف ّسرين عن
ّ
ص ،396وأبو حيان :محمد بن يوسف ،البحر المحيط في التفسير ،تحقيق :صدقي محمد جميل،
(بيروت :دار الفكر ،د.ط1420 ،.ه) ،ج ،9ص ،550والنيسابوري :نظام الدين الحسن بن محمد ،غرائب

القرآن ورغائب الفرقان ،تحقيق :زكريا عميرات( ،بيروت :دار الكتب العلمية ،ط1416 ،1ه) ،ج،6

ص.185
()2

أبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،7ص.458

()3

ينظر :الطبري ،جامع البيان ،ج ،21ص ،489-486والماوردي :أبو الحسن علي بن محمد ،النكت

والعيون  ،تحقيق :السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم( ،بيروت :دار الكتب العلمية ،د.ط ،.د.ت،).

ج ،5ص ،362والواحدي ،البسيط ،ج ،20ص.430-428
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أن هذه األقوال تعد من قبيل اختالف التنوع ،فإن كل أقوالهم ترجع إلى شيء واحد هو :جودة
الخلق وإتقان الصنع(.)1
َ
وقد مال أبو السعود إلى أن معنى الحبك هو (االستواء) ،ولم يعترض على األقوال األخرى
والتي من ضمنها القول الذي اختاره البيضاوي في تفسيره في أن معنى الحبك هو (الطرائق)
َ
والذي بنى عليه اجتهاده في بيان النكتة البالغية في العالقة بين المقسم به ﴿ َو ا
ات
الس َماءِ ذ ِ
ا ُ َ َ ُْ
ُْ
ك﴾ وجواب القسم ﴿إِنك ْم ل ِِف ق ْو ٍل ُم َتل ٍِف﴾ .إال أن هذا االختالف بينهم في تحديد معنى
اْل ُب ِ
الحبك انبنى عليه اختالفهم في بيان تلك النكتة البالغية:
▪ فذهب أبو السعود ومن وافقه

()2

إلى أن العالقة بين المقسم به والمقسم عليه عالقة

مقابلة؛ فالسماء مستوية ،وأقوالهم مختلفة ،فيكون الغرض من القسم إبراز االختالف بين
صورة السماء في استوائها وانتظامها وصورة أقوال المشركين في تناقضها واختالفها.

()1

(الحسن والبهاء) ،وقد اخترت التعبير عن
ذهب ابن كثير إلى أن المعنى الذي يجمع المعاني المتنوعة هو ُ
الخلق وإتقان الصنع)؛ ألن هذا المعنى أوسع وأشمل ألقوال السلف  -وهللا
المعنى الجامع بعبارة( :جودة َ
تعالى أعلم -وهو متفق مع معنى الحبك في اللغة ،قال الزجاج" :المحبوك في اللغة ما أ ِ
له"،
ُج َيد َع َم ُ
الزّجاج :إبراهيم بن السري ،معاني القرآن وإعرابه ،تحقيق :عبد الجليل عبده شلبي( ،بيروت :عالم الكتب،

ط1408 ،1هـ 1988 -م) ،ج ،5ص ،52وابن كثير ،تفسير القرآن العظيم ،ج ،7ص.415

()2

ينظر :اآللوسي :شهاب الدين محمود بن عبد هللا ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،
تحقيق :علي عبد الباري عطية( ،بيروت :دار الكتب العلمية ،ط1415 ،1هـ) ،ج ،14ص ،6وقطب :سيد
قطب إبراهيم ،في ظالل القرآن( ،القاهرة:دار الشروق ،د.ط ،.د.ت ،).ج ،6ص.3376
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▪ وذهب البيضاوي ومن وافقه

()1

إلى أنها عالقة مشابهة؛ فالسماء ذات طرائق متنوعة

وكذلك أقوالهم متنوعة ،فيكون الغرض من القسم إبراز الشبه بين صورة السماء في تعدد
طرائقها وصورة أقوال المشركين في تعدد اتجاهاتها.
ضعف أبو السعود هذا الوجه الذي ذهب إليه البيضاوي.
وقد ّ
رابعاً :رأي الباحثة
أوال :إن األقوال التي ذكرها المفسرون في معنى ( ْ ُ
ك) وإن اختلفت عباراتهم فهي
اْل ُب ِ
ّ
تدور في معنى واحد ،وهي من باب اختالف التنوع ،وال يوجد تعارض بينها

()2

"واآلية تشمل

الجميع ،فكل األقوال حق"(.)3
ثانيا :لم يكن استدراك أبي السعود في معنى ( ْ ُ
ك) بل في العالقة بين المقسم به
اْل ُب ِ
والمقسم عليه.
ثالثا :إن بيان النكتة البالغية في القسم من األمور االجتهادية غير المقطوع بها ،وقد
ألمح لذلك البيضاوي حيث استعمل كلمة" :ولعل".
رابعا :إن القول بوجود عالقة مشابهة أو مقابلة بين السماء وبين أقوال المشركين هي
كلها احتماالت مقبولة ،ودالالت صحيحة ،ويمكن الجمع بينهما ،وعلى هذا فأميل إلى صحة
القولين معا ،وهو ما اختاره اآللوسي حيث قال" :ولعل النكتة في ذلك القسم تشبيه أقوالهم في

()1

ينظر :البقاعي ،نظم الدرر ،ج ،18ص ،451والشوكاني ،فتح القدير ،ج ،5ص ،99واآللوسي ،روح

()2

ينظر :البقاعي ،نظم الدرر ،ج ،18ص ،451واآللوسي ،روح المعاني ،ج ،14ص.6

المعاني ،ج ،14ص ،6وابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،26ص.340

()3

الشنقيطي :محمد األمين بن محمد المختار ،أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن( ،بيروت :دار

الفكر ،د.ط1415 ،.هـ 1995 -م) ،ج ،7ص.437
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اختالفها وتنافي أغراضها بطرائق السماوات في تباعدها واختالف هيئاتها ،أو اإلشارة إلى أنها ليست

مستوية جيدة ،أو ليست قوية محكمة ،أو ليس فيها ما يزينها بل فيها ما يشينها من التناقض"(.)1
خامسا :لم يقبل أبو السعود رأي البيضاوي الذي يلمح لوجود عالقة مشابهة بين السماء
في تنوع طرائقها والكافرين في تنوع مسالكهم ،ولعل سبب عدم قبوله لذلك هو أن اختالف
تشبه السماء – وهي من عظيم مخلوقات هللا تعالى -بأمر مذموم؟
المشركين أمر مذموم ،فكيف ّ
والجواب عن ذلك :أن البيضاوي ال يمكن أن ُي ِريد بالمشابهة التطابق التام ،بل أراد التشبيه من
وجه واحد وهو وجود االختالف ،لكن اختالف السماء هو اختالف مقترن بالتناغم واختالف أقوال
المشركين هو اختالف مع التناقض.
بناء على ما سبق أقول :إنه ال وجه لتضعيف قول البيضاوي ،وإن استدراك أبي السعود
في هذا الموضع في غير محّله.
َ
َ ا ِ َ ُ
المطلب الثالث :االستدراك في وجه التوكيد في قوله تعالى ﴿ففِ ُّروا إَِل اَّللِ إ ِ ِّن لك ْم
ُْ َ ٌ ُ ٌ َ َ ََْ ُ َ َ ا ًَ َ َ ِ َ ُ
ِير ُمب ٌ
ك ْم مِنْ ُه نَذ ٌ
ي﴾ [الذاريات]51-50 :
مِنه نذِير مبِي ٥٠وَّل َتعلوا مع اَّللِ إِلها آخر إ ِ ِّن ل
ِ
أوالً :القول المستدرك عليه
ِ
َ َ ُ ْ
ا َ
َ
قال البيضاويَ ﴿":وَّل َت َعلوا َم َع ٱَّللِ إِل َ ًها َءاخ َر َۖ  ﴾ٞإفراد ألعظم ما يجب أن يفر منه ﴿إ ِ ِّن
َ ُ
ِير ُّمب ٞ
كم ِمِن ُه نَذ ٞ
ي﴾ تكرير للتأكيد ،أو األول مرتب على ترك اإليمان والطاعة والثاني على
ل
ِ
اإلشراك"(.)2

()1
()2

اآللوسي ،روح المعاني ،ج ،14ص.6

البيضاوي ،أنوار التنزيل ،ج ،5ص.150
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ثانياً :االستدراك
َ َ ُ ْ
ا َ
َ
قال أبو السعودَ ﴿" :وَّل َت َعلوا َم َع ٱَّللِ إِل َ ًها َءاخ َر َۖ﴾ نهي موجب للفرار من سبب العقاب
ِ َ ُ
بعد األمر بالفرار من نفسه كما يشعر به قوله تعالى ﴿إ ِ ِّن لكم ِمِن ُه  ﴾ٞأي من الجعل المنهي
ِير ُّمب ٞ
عنه ﴿نَذ ٞ
ي﴾ ...وفيه تأكيد لما قبله من األمر بالفرار من العقاب إليه تعالى لكن ال
ِ
بطريق التكرير كما قيل بل بالنهى عن سببه"(.)1
ثالثاً :الدراسة
ِ َ ُ
ِير ُّمب ٞ
كم ِمِن ُه نَذ ٞ
ي﴾ مرتين في آيتين متتابعتين من سورة
تكرر قوله تعالى ﴿إ ِ ِّن ل
ِ
الذاريات ،وقد اتفق البيضاوي وأبو السعود على وجود التوكيد في اآليتين ،لكنهما اختلفا في
المفسرين نجد أن التوكيد
طريقته هل كانت من التكرار أم من طريق آخر؟ وعند النظر في كالم
ّ
ِ َ ُ
ِير ُّمب ٞ
كم ِمِن ُه نَذ ٞ
ي﴾ في ختام اآليتين قد يأتي من عدة أوجه:
في قوله تعالى ﴿إ ِ ِّن ل
ِ
الوجه األول :أن يكون التوكيد مستفادا من التكرار:
المفسرين إلى أن التوكيد في اآليتين مستفاد من التكرار( .)2والتكرار واقع في
ذهب بعض
ّ
القرآن الكريم ،وهو "من محاسن الفصاحة"( ،)3وله أغراض عديدة ،منها :التقرير ،والتأكيد،
والتعظيم والتهويل(.)4

()1

أبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،7ص.465

()2

المفسرين ،ينظر :ابن عطية ،المحرر الوجيز ،ج ،5ص ،182والبيضاوي ،أنوار
قال بهذا جماعة من
ّ
التنزيل ،ج ،5ص ،150والنسفي :أبو البركات عبد هللا بن أحمد ،مدارك التنزيل وحقائق التأويل ،تحقيق:

()3

السيوطي ،اإلتقان ،ج ،3ص.224

يوسف علي بديوي( ،بيروت :دار الكلم الطيب ،ط1419 ،1هـ 1998 -م) ،ج ،3ص.379
()4

ينظر :المرجع السابق.

95

المفسرين عن إطالق مصطلح التكرار انطالقا من تنزيه القرآن عن
تحرج من
وأما من ّ
ّ
طابي حيث قال:
دعاوى الطاعنين في بالغته
رد عليهم الخ ّ
ّ
فقد ّ
الظانين أن التكرار مذموم مطلقا؛ ّ
" وأما ما عابوه من التكرار؛ فإن تكرر الكالم على ضربين :أحدهما مذموم وهو ما كان مستغنى
عنه ،غير مستفاد به زيادة معنى لم يستفيدوه بالكالم األول؛ ألنه حينئذ يكون فضال من القول
ولغوا .وليس في القرآن شيء من هذا النوع"(.)1
وعند القول بأن تكرار المقطع في اآليتين أفاد التوكيد فهذا يعني أن المقطعين متطابقان
تطابقا تاما في اللفظ والمعنى ،وهذا التكرار يفيد التخويف والتهديد عالوة على إفادته التوكيد.
الوجه الثاني :أن يكون التوكيد مستفادا من ذكر الخاص بعد العام:
ِ
المفسرين إلى أن الفرار إلى هللا يكون باإليمان والطاعة ،فتكون ﴿إ ِ ِّن
حيث ذهب بعض
ّ
ِ َ ُ
َ ُ
ِير ُّمب ٞ
كم ِمِن ُه نَذ ٞ
ي﴾ األولى تحذير من ترك اإليمان والطاعة وهو عام ،وتكون ﴿إ ِ ِّن لكم ِمِن ُه
ل
ِ
ِير ُّمب ٞ
نَذ ٞ
ي﴾ الثانية تحذير من الشرك وهو خاص ،فيكون ذكر هذين المعنيين من باب التوكيد
ِ
ألن الثاني داخل في األول(.)2
الوجه الثالث :أن يكون التوكيد مستفادا من الجمع بين األمر بالشيء والنهي عن ضده:
()1

الخطابي :أبو سليمان حمد بن محمد ،بيان إعجاز القرآن (مطبوع ضمن :ثالث رسائل في إعجاز القرآن)،

تحقيق :محمد خلف هللا ومحمد زغلول سالم( ،القاهرة :دار المعارف ،ط1976 ،3م)( ،ص ،)52 :وأشار

إلى هذا المعنى أيضا ابن تيمية حيث قال" :وليس في القرآن تكرار محض بل ال بد من فوائد في كل

خطاب" ،ينظر :ابن تيمية ،مجموع الفتاوى ،ج ،14ص.408
()2

النحاس ،إعراب القرآن ،ج ،4ص ،167والكرماني :تاج القراء برهان الدين محمود بن حمزة،
ينظرّ :
البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان ،تحقيق :عبد القادر أحمد عطا( ،د.م :.دار

الفضيلة ،د.ط ،.د.ت ،).ص ،229والزمخشري ،الكشاف ،ج ،4ص ،405والبيضاوي ،أنوار التنزيل،

ج ،5ص ،150والشهاب :شهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجي ،عناية القاضي وكفاية الراضي (حاشية
الشهاب على تفسير البيضاوي)( ،بيروت :دار صادر ،د.ط ،.د.ت ،).ج ،8ص.99
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المفسرين إلى أن األمر بالفرار إلى هللا هو أمر بالتوحيد( ،)1واألمر بالتوحيد
ذهب بعض
ّ
فجمع بين
يلزم منه ترك ّ
ضده وهو الشرك باهلل ،والنهي عن الشرك باهلل يلزم عليه توحيده تعالىُ " ،
األمر والنهي مبالغة في التأكيد بنفي الضد إلثبات ضده"( ،)2ومن هنا نفهم مجيء داللة التوكيد.
الوجه الرابع :أن يكون التوكيد مستفادا من الجمع بين التحذير من الشيء والتحذير من
سببه:
وهو ما ذهب إليه أبو السعود حيث قال إن في اآلية األولى :أم ار بالفرار من العذاب،
وتحذير منه ،فالضمير في ﴿ ِمِن ُه﴾ عائد على العذاب أو على هللا تعالى ،والتقدير(إني لكم من
ا
عذاب هللا نذير) ،وفي الثانية :نهي عن سبب العذاب ،وهو الشرك ،وتحذير منه ،فالضمير في
﴿ ِمِن ُه﴾ عائد على جعل اآللهة من دون هللا ،والتقدير( :إني لكم من جعل من دون هللا آلهة
نذير)(.)3
وال يخفى أن "األمر بالفرار من العذاب [أمر] بالفرار من سببه"

()4

فالتوكيد مستفاد من

داللة اللزوم.
يقر بوجود التكرار لغرض
وقد اختار أبو السعود الوجه الرابعّ ،
ورد الوجه األول الذي ّ
التوكيد ،ولم يورد الوجهين الثاني والثالث.

()1

ينظر :الفخر الرازي :أبو عبد هللا محمد بن عمر خطيب الري ،مفاتيح الغيب المعروف أيضا بـ(التفسير

الكبير)( ،بيروت :دار إحياء التراث العربي ،ط1420 ،3ه) ،ج ،28ص ،190واآللوسي ،روح المعاني،

ج ،14ص ،19وابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،27ص.20

()2

ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،27ص.20

()3

ينظر :أبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،7ص.465

()4

القونوي ،عصام الدين إسماعيل بن محمد ،حاشية القونوي على تفسير اإلمام البيضاوي( ،بيروت :دار

الكتب العلمية ،ط1422 ،1ه2001-م) ،ج ،18ص.228
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رابعاً :رأي الباحثة
أوال :إن التكرار في القرآن هو أسلوب معهود ومتبع ،وال غضاضة فيه؛ إذ ال يوجد في
القرآن تكرار محض من غير فائدة.
المفسرون للخروج من التكرار -كقولهم إنه ذكر
ثانيا :عند التأمل في الصور التي ذكرها
ّ
للخاص بعد العام ،أو أمر بالشيء ونهي عن ضده -نجد أن هذه الصور تتضمن معنى التكرار
أيضا( ،)1فوقع أصحاب هذه األقوال فيما هربوا منه ،فالتحقيق أنه ال إشكال في القول بالتكرار وال
حاجة للتكلف في دفعه.
قدر عود الضمير في ﴿ ِمِن ُه﴾
ثالثا :إن التوجيه الذي ذكره أبو السعود فيه تكّلف؛ ألنه ّ
في اآلية الثانية للجعل (أي :جعل من دون هللا إلها) ،والقاعدة تقول إن األصل اتحاد مرجع
الضمائر المتعاقبة؛ حتى ال يتفكك النظم( ،)2ولذا فإن المتبادر للقارئ عند تالوته هذه اآليات أن
يفهم أن عود الضمير في اآليتين هلل تعالى ،وهو الصواب ،وهللا تعالى أعلم.
وبناء على ما سبق فإنني أرى أن استدراك أبي السعود في هذا الموضع في غير محّله.

()1
()2

ينظر :الشهاب ،عناية القاضي وكفاية الراضي ،ج ،8ص.99

ينظر :السبت :خالد بن عثمان ،قواعد التفسير – جمعاً ودراسة( ،القاهرة :دار ابن عفان ،والرياض :دار
ابن القيم ،ط1429 ،2ه2008-م) ،ج ،1ص.414
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َ ُ
ََ ُ
المطلب الرابع :االستدراك في تعيين اليوم المراد في قوله تعالى ﴿فذ ْره ْم َح اَّت يَُلقوا
ا
ْ ُ َ
يَ ْو َم ُه ُم اَّلِي فِيهِ يُص َعقون﴾ [الطور]45:
أوالً :القول المستدرك عليه
ُ َ
قال الزمخشري﴿" :يُ ْص َعقون﴾ يموتون ...وذلك عند النفخة األولى نفخة الصعق"(،)1
ا
َ ُ
ُ َ
ََ ُ
وقال البيضاوي﴿" :فذ ْره ْم َح اَّت يَُلقوا يَ ْو َم ُه ُم اَّلِي فِيهِ يُ ْص َعقون﴾ وهو عند النفخة األولى"(.)2
ثانياً :االستدراك
ا
ُ َ
قال أبو السعود﴿" :يَ ْو َم ُه ُم اَّلِي فِيهِ يُ ْص َعقون﴾...وهو يوم يصيبهم الصعقة بالقتل يوم
بدر ال النفخة األولى كما قيل؛ إذ ال يصعق بها إال من كان حيا حينئذ ،وألن قوله تعالى ﴿يَ ْو َم
َ ْ
َ ُ َ
َْ
َّل ُيغ ِن عن ُه ْم كيْ ُده ْم شيْئًا﴾ [الطور ]46 :أي شيئا من اإلغناء بدل من يومهم ،وال يخفى أن
التعرض لبيان عدم نفع كيدهم يستدعي استعمالهم له طمعا في االنتفاع به وليس ذلك إال ما
دبروه في أمره  من الكيد الذي من جملته مناصبتهم يوم بدر ،وأما النفخة األولى فليست مما
يجري في مدافعته الكيد والحيل .وقيل :هو يوم موتهم وفيه ما فيه مع ما تأباه اإلضافة المنبئة
عن اختصاصه بهم"(.)3

()1
()2
()3

الزمخشري ،الكشاف ،ج ،4ص.415

البيضاوي ،أنوار التنزيل ،ج ،5ص.156

أبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،7ص.477
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ثالثاً :الدراسة
توعد الكافرين بالصعق ،وأصل الصعق في اللغة:
جاء في اآلية الكريمة محل الدراسة ّ
سميت (الصاعقة) ،وهي :الوقع الشديد من الرعد ،ويطلق الصعق
شدة الصوت ،ومن هذا المعنى ّ

على الموت ،يقال( :فالن صعق) أي :مات( ،)1ويطلق الصعق على اإلغماء أيضا ،قال تعالى
ً
﴿ َو َخ ار ُم َ
وَس َصعِقا﴾ [األعراف " ]143 :أي :مغشيا عليه"(.)2
المفسرون في تعيين اليوم الذي يصعق فيه
وبناء على المعاني اللغوية السابقة اختلف
ّ
المشركون على أربعة أقوال:
القول األول :أن يوم الصعق هو قتلهم يوم بدر(.)3

()1

ينظر :ابن فارس ،مقاييس اللغة ،مادة (ص ع ق) ،ج ،3ص.285

()2

ابن قتيبة :أبو محمد عبد هللا بن مسلم الدينوري ،غريب القرآن ،تحقيق :أحمد صقر( ،بيروت :دار الكتب

()3

المفسرين ،ينظر :ابن عطية ،المحرر الوجيز ،ج ،5ص ،194والقرطبي:
هذا القول هو قول جماعة من
ّ

العلمية ،د.ط1398 ،.هـ 1978 -م) ،ص.172

شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد ،الجامع ألحكام القرآن ،تحقيق :أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش،
(القاهرة :دار الكتب المصرية ،ط1384 ،2هـ 1964 -م) ،ج ،17ص ،77والبقاعي ،نظم الدرر ،ج،19

ص ،35وأبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،7ص ،477واآللوسي ،روح المعاني ،ج ،14ص،39

والمراغي :أحمد بن مصطفى ،تفسير المراغي( ،القاهرة :شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي
وأوالده ،ط1365 ،1هـ 1946 -م) ،ج ،27ص.36
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القول الثاني :أنه يوم يموتون(.)1
َُ َ
ُّ
()2
القول الثالث :أن الصعق يكون بالنفخة األولى للبعث  ،قال تعالى﴿ :ونفِخ ِِف الصورِ
َْ
ُ َْ َ َ ُ ْ َ ٌ َُْ ُ َ
ا َ ْ َ َ اُ ُا ُ َ
ْ
فَ َصع َِق َم ْن ِف ا
الس َم َ
ات َو َم ْن ِِف اْلر ِض إ َِّل من شاء اَّلل ثم نفِخ فِيهِ أخرى فإِذا هم قِيام ينظرون﴾
او ِ
ِ
[الزمر.]68 :
القول الرابع :أنه يوم القيامة ،الذي يصيبهم فيه من العذاب والنكال ما يشبه الصواعق،
ويغشى عليهم من هول ما يالقون فيه(.)3
ُ

()1

المفسرين ،ينظر :الماتريدي :أبو منصور محمد بن محمد ،تأويالت أهل
هذا القول هو قول جماعة من
ّ

السنة ،تحقيق :مجدي باسلوم( ،بيروت :دار الكتب العلمية ،ط1426 ،1هـ 2005 -م) ،ج ،9ص،412
والثعلبي :أبو إسحاق أحمد بن محمد ،الكشف والبيان ،تحقيق :جماعة من الباحثين( ،جدة :دار التفسير،

ط1436 ،1ه2015-م) ،ج ،25ص ،55والماوردي ،النكت والعيون ،ج ،5ص 386والواحدي ،البسيط،

ج ،20ص ،511والسمعاني ،تفسير القرآن ،ج ،5ص ،280والبغوي :محيي السنة الحسين بن مسعود،

معالم التنزيل في تفسير القرآن ،تحقيق :محمد عبد هللا النمر وعثمان جمعة ضميرية وسليمان مسلم
الحرش( ،الرياض :دار طيبة للنشر والتوزيع ،ط1417 ،4هـ 1997 -م) ،ج ،4ص ،296وابن عطية،

المحرر الوجيز ،ج ،5ص 194والقرطبي ،الجامع ألحكام القرآن ،ج ،17ص ،77والجزائري :أبو بكر

جابر بن موسى ،أيسر التفاسير لكالم العلي الكبير( ،المدينة المنورة :مكتبة العلوم والحكم ،ط،5

1424هـ2003-م) ،ج ،5ص.185
()2

المفسرين ونسبه ابن عطية للجمهور ،ينظر :الطبري ،جامع البيان ،ج،21
هذا القول هو قول جماعة من
ّ
ص ،602والماوردي ،النكت والعيون ،ج ،5ص ،386والزمخشري ،الكشاف ،ج ،4ص ،415وابن
عطية ،المحرر الوجيز ،ج ،5ص ،194والقرطبي ،الجامع ألحكام القرآن ،ج ،17ص ،77والبيضاوي،

أنوار التنزيل ،ج ،5ص ،156وابن جزي ،التسهيل لعلوم التنزيل ،ج ،2ص ،315وابن عطية ،المحرر

الوجيز ،ج ،5ص 194وابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،27ص.80
()3

المفسرين ،ينظر :الماوردي ،النكت والعيون ،ج ،5ص ،386والسمعاني،
هذا القول هو قول جماعة من
ّ

تفسير القرآن ،ج ،5ص ،280وابن الجوزي ،زاد المسير ،ج ،4ص ،181والقرطبي ،الجامع ألحكام
القرآن ،ج ،17ص ،77وابن كثير ،تفسير القرآن العظيم ،ج ،7ص ،438والسعدي :عبد الرحمن بن

ناصر ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ،تحقيق :عبد الرحمن بن معال اللويحق( ،بيروت:
مؤسسة الرسالة ،ط1420 ،1هـ 2000-م) ،ص.817
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ورد القول بأن المراد به يوم موتهم
وقد اختار أبو السعود أن المراد قتلهم يوم بدرّ ،
لسببين:
 −األول :أن إضافة اليوم لهم بقوله تعالى﴿ :يَ ْو َم ُه ُم﴾ تشعر باختصاصهم بذلك اليوم،
والموت ليس أم ار خاصا بهم بل هو عام لجميع الخالئق.
لكنه عبر عنه بقوله" :فيه ما فيه" ،وعند الرجوع
 −الثاني :لم
يصرح به أبو السعود ّ
ّ
المفسرين لمحاولة فهم مراد أبي السعود بعبارته السابقة يظهر أنه قد يكون ما
لكالم
ّ
()1
يفسر
قاله إشارة لما ذكره ابن عطية من أن موتهم يكون واحدا واحدا  ،فكيف ّ

﴿يَ ْو َم ُه ُم﴾ بيوم موتهم ،واليوم لفظ مفرد ،وموتهم يحصل في أيام متعددة وليس في
يوم واحد؟

رد أبو السعود القول بأن المراد به النفخة األولى لسببين:
كما ّ
 −األول :أن النفخة األولى ال يصعق فيها إال من كان حيا حينئذ ،والذين ُوجه لهم
الخطاب ابتداء قد هلكوا.
ََْ َ ُ ْ َُْ ْ َُْ ُ ْ َ ْ ً ََ ُ ْ ُْ َ ُ َ
َصون[ ﴾٤٦الطور]46 :
 −والثاني :أن قوله ﴿يوم َّل يغ ِن عنهم كيدهم شيئا وَّل هم ين
ينبئ بوجود كيد منهم ،وقد استعملوا هذا الكيد في يوم بدر ،لكنه لم ِ
يغن عنهم شيئا،
أما النفخة األولى فليس لهم كيد في دفعها أصال.

()1

ينظر :ابن عطية ،المحرر الوجيز ،ج ،5ص.194
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ولم يذكر أبو السعود القول القائل بأن المراد بـ﴿يَ ْو َم ُه ُم﴾ هو يوم القيامة ،إال أن
رد القول بأن المراد النفخة األولى يصدق كذلك على
السبب الثاني الذي اعتمد عليه في ّ
التفسير بيوم القيامة.
رابعاً :رأي الباحثة
أوالُ :يشكل على اختيار أبي السعود أمران:
 −األول :أنه اختار أن المراد قتلهم يوم بدر ،وهو تخصيص بال دليل مخصص.
يعم جميع المشركين ،واآلية في مقام الوعيد
 −الثاني :أن القتل في يوم بدر لم ّ
للمشركين جميعا.
فسر ﴿يَ ْو َم ُه ُم﴾ بيوم موتهم ينبني على حجتين:
ثانيا :إن إبطال أبي السعود لقول من ّ
 −الحجة األولى :استدالله بأن اإلضافة في ﴿يَ ْو َم ُه ُم﴾ تشعر باختصاصهم بذلك
يردها ما جاء في القرآن من آيات تذكر يومهم الذي يوعدون
اليوم :وهذه
الحجة ّ
ّ
َ َ ُ
وتقصد به يوم القيامة ،وهو يوم عام لجميع الخالئق ،قال تعالى﴿ :فذ ْره ْم

ا
ْ
َ َْ
َ ُ
َ
َ َ
َُ ُ
َْ ْ
اث
َيوضوا َويَل َع ُبوا َح اَّت يَُلقوا يَ ْو َم ُه ُم اَّلِي يُوع ُدون ٤٢يَ ْوم َي ُر ُجون م َِن اْلج َد ِ

ُ َ
ِس ً
اَع َك َأ ان ُه ْم إ ََل نُ ُ
َِ
ب يُوف ِضون﴾ [المعارج.]43-42 :
ص
ِ
ٍ

يردها
 −الحجة الثانية :إنكار تسمية أيام موتهم المتعددة بيوم واحد :وهذه
الحجة ّ
ّ
التجوز
أن هذا االستعمال جائز وسائغ وهو من باب
ّ

()1

ينظر :ابن عطية ،المحرر الوجيز ،ج ،5ص.194
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()1

وال إشكال فيه.

رد أبي السعود لقول القائلين بأن يوم صعقهم هو عند النفخة األولى واستدالله
ثالثا :إن ّ
بأن هذه النفخة تكون لألحياء وقت قيام الساعة هو استدالل صحيح(.)1
رابعا :ما قاله أبو السعود في أن ذكر الكيد ال يتناسب مع مقام يوم القيامة ألنهم ال
يستطيعون استعمال كيدهم فيه خالفا ليوم بدر هو كالم ليس في محّله؛
 −ألن نفي نفع الكيد الوارد في اآلية ال يعني إثبات وجود الكيد يوم القيامة،
"فالمعنى يوم ال يكون لهم كيد وال غناء"( ،)2وإنما ذكر عدم نفع الكيد من باب

َ َ َُْ َْ ْ ََ َْ ُ ْ َ َْا َ َ ْ َ َ
ِي ٣٨فإِن َكن
الته ّكم بهم ،ونظيره قوله تعالى﴿ :هذا يوم الفص ِل َجعناكم واْلول
َ ُ ْ ٌَْ َ ُ
ون﴾ [المرسالت.]39-38 :
لكم كيد فكِيد ِ

َْ ُ ُ َ
يدون
 −وقد ُذكر الكيد هنا لمناسبته لذكر الكيد في السباق في قوله تعالى ﴿أم ي ِر
َ ْ ً َ ا َ َ َ ُ ُ ُ َْ ُ َ
ِيدون﴾ [الطور.]42 :
كيدا فاَّلِين كفروا هم المك

يترجح أن يكون المراد بـ﴿يَ ْو َم ُه ُم﴾ في اآلية إما (يوم
خامسا :بناء على ما سبق ،فإنه ّ
القيامة) أو (يوم موتهم)؛ التفاق معنى الصعق مع القولين ،ولعدم وجود دليل قوي يعارضهما،

()1

ينظر :القرطبي :شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد ،التذكرة بأحوال الموتى وأمور اآلخرة ،تحقيق:

الصادق بن محمد بن إبراهيم( ،الرياض :مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع ،ط1425 ،1ه) ،ص،457

وابن القيم :شمس الدين محمد بن أبي بكر ،الروح (في الكالم على أرواح األموات واألحياء بالدالئل من
الكتاب والسنة)( ،بيروت :دار الكتب العلمية ،د.ط ،.د.ت ،).ص ،36وابن كثير ،تفسير القرآن العظيم،

ج ،7ص.116
()2

الشهاب ،عناية القاضي وكفاية الراضي ،ج ،8ص.108
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وهما معنيان متالزمان ،فإن «القبر أول منازل اآلخرة»( ،)1وعليه فإني أرى أن استدراك أبي
السعود في هذا الموضع في غير محّله.
ََََُْ ُ ا َ
المطلب الخامس :االستدراك في تعيين المراد بالرؤية في قوله تعالى ﴿أفرأيتم الَلت
ْ
َََ َ ا َ ُْ ْ
ََ ُ ا َ َ َُْْ
اثلَة اْلخ َرى ٢٠ألك ُم اَّلك ُر َو َُل اْلنث﴾ [النجم]21-19 :
َوال ُع ازى ١٩ومناة اثل ِ
أوالً :القول المستدرك عليه
ََََُْ ُ ا َ ْ
َََ َ ا َ ُْ ْ
اثلَة اْلخ َرى﴾:
ت َوال ُع ازى ١٩ومناة اثل ِ
الزجاج في تفسير قوله تعالى﴿ :أفرأيتم الَل
قال ّ
"كأن المعنى  -وَّللاُ أعلم  -أخبرونا عن هذه اآللهة التي لكم تعبدونها من دون َّللا  -عز وجل
 هل لها من هذه القدرة والعظمة التي وصف بها رب العزة  -جل وعز  -شيء"( ،)2وقالالسمرقندي" :يعني :أفرأيتم عبادتها تنفعهم في اآلخرة"( ،)3وقال الفخر الرازي" :أفرأيتم هذه
األصنام مع ذّلتها وحقارتها شركاء هللا"(.)4
ََ ُ ا َ َ َُْْ
وقال البيضاوي﴿ :ألك ُم اَّلك ُر َو َُل اْلنث﴾ "المفعول الثاني لقوله أفرأيتم"(.)5

()1

أخرجه أحمد في مسنده ،ج ،1ص ،503رقم ( ،)454وابن ماجه في سننه ،كتاب الزهد ،باب ذكر القبر
والبلى ،ج ،2ص ،1426رقم ( ،)4267والترمذي في سننه ،أبواب الزهد ،ج ،4ص ،553رقم (،)2308
والحاكم في المستدرك ،كتاب الرقاق ،ج ،4ص ،366رقم ( ،)7942وقال األرناؤوط في تحقيق المسند:

()2
()3
()4
()5

وحسنه األلباني في صحيح الجامع ،ج ،1ص ،347رقم (.)1681
"إسناده صحيح"ّ ،
الزّجاج ،معاني القرآن وإعرابه ،ج ،5ص.72
السمرقندي ،بحر العلوم ،ج ،3ص.361

الفخر الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،28ص.248

البيضاوي ،أنوار التنزيل ،ج ،5ص.159
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ثانياً :االستدراك
قال أبو السعود في تفسير اآلية" :والهمزة لإلنكار ،والفاء لتوجيهه إلى ترتيب الرؤية على
ما ذكر من شؤون هللا تعالى المنافية لها غاية المنافاة ،وهي قلبية ومفعولها الثاني محذوف لداللة
الحال عليه فالمعنى أعقيب ما سمعتم من آثار كمال عظمة هللا عز وجل في ملكه وملكوته
وجالله وجبروته وإحكام قدرته ونفاذ أمره في المأل األعلى وما تحت الثرى وما بينهما رأيتم هذه
أفريتم هذه األصنام مع
األصنام مع غاية حقارتها وقماءتها بنات له تعالى؟ وقيل :المعنى :أ
حقارتها وذلتها شركاء هللا تعالى مع ما تقدم من عظمته؟ وقيل :أخبروني عن آلهتكم هل لها
شيء من القدرة والعظمة التي وصف بها رب العزة في اآلي السابقة؟ وقيل :المعنى :أظننتم أن
هذه األصنام التي تعبدونها تنفعكم؟ وقيل :أظننتم أنها تشفع لكم في اآلخرة؟ وقيل :أفرأيتم إلى
هذه األصنام إن عبدتموها ال تنفعكم وإن تركتموها ال تضركم؟ واألول هو الحق كما يشهد به

ََ ُ ُ ا َ ُ َ َُ ْ َُْ
قوله تعالى ﴿ألكم اَّلكر وَل اْلنث﴾ شهادة ّبينة؛ فإنه توبيخ مبني على التوبيخ األول ،وحيث
كان مداره تفضيل جانب أنفسهم على جانبه تعالى بنسبتهم إليه تعالى اإلناث مع اختيارهم
ألنفسهم الذكور وجب أن يكون مناط األول نفس تلك النسبة حتى يتسنى بناء التوبيخ الثاني
عليه ،وظاهر أن ليس في شيء من التقديرات المذكورة من تلك النسبة عين وال أثر.
وأما ما قيل من أن هذه الجملة مفعول ثان للرؤية ،وخلوها عن العائد إلى المفعول األول
لما أن األصل (أخبروني أن الالت والعزى ومناة ألكم الذكر وله هن) أي :تلك األصنام ،فوضع

َُْْ
موضعها ﴿اْلنث﴾ لمراعاة الفواصل وتحقيق مناط التوبيخ فمع ما فيه من التمحالت التي ينبغي
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تنزيه ساحة التنزيل عن أمثالها يقتضي اقتصار التوبيخ على ترجيح جانبهم الحقير على جناب
هللا العزيز الجليل من غير تعرض للتوبيخ على نسبة الولد إليه سبحانه"(.)1
ثالثاً :الدراسة
بعد أن ذكر هللا تعالى في مطلع سورة النجم من عظيم مخلوقاته الدالة على عظمة

ْ
ََََُْ ُ ا
الَل َ
ت َوال ُع ازى﴾ باالستفهام الداخل على فعل الرؤية
الصانع ،جاء قوله تعالى ﴿أفرأيتم
ََ َ
﴿أف َرأ ْي ُت ُم﴾ .والرؤية في اللغة عموما تأتي على معنيين:

المعنى األول :الرؤية البصرية ،مثل قولهم(:رأيت القمر) والفعل هنا يتعدى بمفعول
واحد.
المعنى الثاني :الرؤية القلبية ،وهي بمعنى العلم مثل قولهم( :رأيت الطالب مجتهدا)
والفعل هنا يتعدى بمفعولين.
ثم إن الفعل (رأيت) إذا دخل عليه االستفهام جاز أن يكون بمعنى أخبرني ،فإن "العرب
تضمن أرأيت معنى أخبرني ،وإنها تتعدى إذ ذاك إلى مفعولين ،وأن المفعول الثاني أكثر ما يكون
جملة استفهام ينعقد منها مع قبلها مبتدأ وخبر كقول العرب :أرأيت زيدا ما صنع :المعنى:
أخبرني عن زيد ما صنع"( ،)2ويكون في الجملة االستفهامية الثانية – التي هي المفعول الثاني-
ضمير يرجع للمفعول األول ،وهذا الضمير في جملة (ما صنع) هو ضمير مستتر تقديره (هو).

ومن األمثلة على هذا األسلوب في القرآن الكريم:
()1
()2

أبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،8ص.10-9
أبو حيان ،البحر المحيط ،ج ،6ص.68
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−

ُ ْ َََُْ ْ ْ َ َ َ اُ َ ْ َ ُ ْ ََْ َ َ ُ
َ ََ ُُ
ُ ْ َ ْ ٌَ َ ُْ ا
ارك ْم َوخ َت َم لَع قلوبِكم من إَِل غ
قوله تعالى ﴿قل أرأيتم إِن أخذ اَّلل سمعكم وأبص
ي اَّللِ
َ ْ ٌَ َ ُْ ا
ْ ُ
يَأتِيك ْم بِهِ﴾ [األنعام ،]46 :فالمفعول الثاني هو الجملة االستفهامية ﴿من إَِل غ
ي اَّللِ
ْ ُ
يَأتِيك ْم بِهِ﴾ والضمير في (به) يرجع للمفعول األول.

−

َ َ َ َ ْ َََُْ ْ ْ ُ ْ ُ ََ
لَع بَيِ َنة م ِْن َر ِّب َوآتَاّن َر ْ َ
ْح ًة م ِْن عِنْ ِده ِ َف ُع ِم َي ْ
ت
وقوله تعالى﴿ :قال يا قو ِم أرأيتم إِن كنت
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ

َ ُ َُْ ُ َ َْ َ َ ُ َ
َعليْك ْم أنل ِز ُمك ُموها َوأن ُت ْم ل َها َكرِهون[ ﴾٢٨هود ،)1(]28 :فالمفعول الثاني هو الجملة
َُْ ُ ُ ُ َ
االستفهامية ﴿أنل ِزمكموها﴾ والضمير يرجع للمفعول األول.

َ َ
وبناء على المعاني المختلفة لالستفهام في ﴿أفَ َرأ ْي ُت ُ
المفسرون في تفسير
اختلف
فقد
﴾
م
ّ
ََ ََُْ ُ ا َ ْ
ت َوال ُع ازى﴾ على ثالثة أقوال:
الرؤية في قوله تعالى ﴿أفرأيتم الَل
ا
الَل َ
ت) وما عطف
مفعول واحد ،وهو (
القول األول :أن الرؤية بصرية( ،)2فيكون للفعل
ٌ
ََ َ
عليه ،وذلك ألنها كانت أمو ار محسوسة يرونها بأعينهم ،قال ابن عطية" :قوله تعالى﴿ :أف َرأ ْي ُت ُم﴾
مخاطبة لقريش ،وهي من رؤية العين ،ألنه أحال على أجرام مرئية"( .)3فتكون هذه دعوة لهم
لرؤية هذه اآللهة ،والمعنى " :كيف ترون الالت والعزى ومناة بالنسبة لما وصف في عظمة هللا

()1

ينظر :السامرائي :فاضل صالح ،معاني النحو( ،دمشق :دار ابن كثير ،ط1438 ،1ه2017-م) ،ج،2

ص ،15ويالحظ في األمثلة المذكورة وجود ضمير في الجملة االستفهامية الثانية يكون بمثابة ال اربط بين
المفعولين ،وقد أشرت إلى الضمير بوضع خط أسفله.
()2

ينظر :مكي :أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي ،الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن

وتفسيره ،وأحكامه ،وجمل من فنون علومه( ،الشارقة :كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة
الشارقة ،ط1429 ،1هـ 2008 -م) ،ج ،11ص ،7157وابن عطية ،المحرر الوجيز ،ج ،5ص،200

وابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،27ص.102

()3

ابن عطية ،المحرر الوجيز ،ج ،5ص.200
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تعالى وشرف مالئكته وشرف رسوله ؟"()1؛ وهو سؤال تهكمي يتضمن إبطال إلهية أصنامهم،
()2
يتعرض أبو السعود لهذا القول.
ودليله العيان  ،ولم ّ

القول الثاني :أن الرؤية هنا هي رؤية قلبية ،وفعل (رأى) ينصب مفعولين ،األول هو
الالت وما عطف عليه ،والمفعول الثاني محذوف ويقدر حسب السياق ،واختلفوا في تقديراتهم،
وقد ذكر أبو السعود عدة احتماالت ،منها:
 -1أفرأيتم الالت والعزى بنات هلل؟
 -2أفرأيتم الالت والعزى شركاء هلل؟
 -3أفرأيتم الالت والعزى لها شيء من القدرة والعظمة؟
 -4أفرأيتم الالت والعزى تنفعكم أو تشفع لكم في اآلخرة؟
ََََُْ ُ ا َ ْ
ََ ُ ا َ
ت َوال ُع ازى﴾ و﴿ألك ُم اَّلك ُر
وعلى جميع هذه التقديرات يكون االرتباط بين ﴿أفرأيتم الَل

َ َُْْ
َو َُل اْلنث﴾ ارتباطا معنويا ال إعرابيا( ،)3ويكون في اآليتين توبيخان؛ أحدهما مفهوم من اآلية

ََ ُ ُ ا َ ُ َ َُ ْ َُْ
الثانية في قوله تعالى ﴿ألكم اَّلكر وَل اْلنث﴾ ،وهو توبيخ لهم على اختيار الذكور وتفضيلها
علوا كبي ار ،والتوبيخ اآلخر مفهوم من
ألنفسهم ،واختيار اإلناث له تعالى – تعالى هللا عما يقولون ّ
اآلية األولى بحسب تقدير المفعول الثاني.

()1

ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،27ص.103

()2

ينظر :المرجع السابق.

()3

ينظر :أبو حيان ،البحر المحيط ،ج ،10ص.16
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وقد اختار أبو السعود التقدير األول -الذي فيه ذكر البنات -ألنه هو المعنى المناسب
للسياق؛ أما بقية التقديرات فال تراعي االرتباط بين التوبيخين وتجعل الكالم مفككا(.)1
القول الثالث :أن (أفرأيت) بمعنى أخبرني ،والفعل ينصب مفعولين ،األول هو الالت وما

ََ ُ ا َ َ َُْْ
عطف عليه ،والمفعول الثاني الجملة االستفهامية ﴿ألك ُم اَّلك ُر َو َُل اْلنث﴾(.)2

وعلى هذا التقدير تكون اآليتان مرتبطتين ببعضهما البعض ارتباطا إعرابيا ،ويكون في

ا َ َ َُْْ
ََ ُ
اآليات توبيخ واحد مفهوم من قوله تعالى ﴿ألك ُم اَّلك ُر َو َُل اْلنث﴾ ،وهو توبيخ لهم لنسبتهم
الذكور ألنفسهم واإلناث هلل تعالى.

ََ ُ ُ ا َ ُ َ َُ ْ َُْ
واستُشكل أن آية ﴿ألكم اَّلكر وَل اْلنث﴾ تخلو من وجود ضمير يرجع للمفعول األول

المفسرون عن ذلك فقالوا :إن
كما هو المعهود في استعمال أرأيت بمعنى أخبرني ،وقد أجاب
ّ
َ َُ ْ ُْ َ
لالت
هن) يرجع ّ
هن) ،والضمير ( ّ
الرابط موجود ،وهو قوله﴿ :وَل اْلنث﴾ ألنه في معنى( :وله ّ
والعزى ومناة ،فأتى االسم الظاهر (األنثى) فأغنى عن الضمير( ،)3وفي إتيان االسم الظاهر
فوائد ،وهي :النص على اعتقاد التأنيث في آلهتهم ،وموافقة الفاصلة في السورة(.)4
وقد اعترض أبو السعود على هذا القول لما فيه من التمحالت التي ينبغي تنزيه كالم هللا
تعالى عنها ،ولما يترتب عليه من كون اآليات تتضمن توبيخا واحدا.

()1

وافقه على ذلك اآللوسي ،ينظر :اآللوسي ،روح المعاني ،ج ،14ص.56

()2

ينظر :الواحدي ،البسيط ،ج ،21ص ،36البيضاوي ،أنوار التنزيل ،ج ،5ص ،159وأبو حيان ،البحر

()3

ينظر :أبو حيان ،البحر المحيط ،ج ،10ص.16

المحيط ،ج ،10ص ،16والسمين الحلبي ،الدر المصون ،ج ،10ص.94

()4

ينظر :أبو حيان ،البحر المحيط ،ج ،10ص ،16والسمين الحلبي ،الدر المصون ،ج ،10ص.94
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رابعاً :رأي الباحثة
ََ َ
أوال :إن حمل االستفهام ﴿أف َرأ ْي ُت ُم﴾ على الرؤية البصرية فيه نظر؛ إذ إن المقصود من
االستفهام هو التفكر في حالها وليس في صورها وأشكالها.

ََ َ
ثانيا :إن حمل االستفهام ﴿أف َرأ ْي ُت ُم﴾ على معنى (أخبروني) فيه عدة إشكاالت منها:
 -1أنه يلزم وجود ضمير يربط الجملة االستفهامية التي في محل المفعول الثاني
بالمفعول األول ،واآلية ال يوجد فيها ذلك.
 -2أن تبريرهم أن الضمير موجود وأن أصل اآلية (ألكم الذكر وله هن) ثم وضع
اللفظ المظهر (األنثى) مكان الضمير (هن) ألغراض بالغية ومراعاة الفاصلة
فيه تكلف وتعقيد.

ا َ
َ َُْْ
ََ ُ
 -3أن جعل الجملة االستفهامية ﴿ألك ُم اَّلك ُر َو َُل اْلنث﴾ مفعوال ثانيا للفعل
ََ َ
﴿أف َرأ ْي ُت ُم﴾ يجعل المستفاد من اآليات معنى واحدا وبالتالي فيكون التوبيخ في
اآليات توبيخا واحدا بخالف ما إذا جعلت الجملة االستفهامية الثانية مستقلة عن
األولى.
ََ َ
ثالثا :إن حمل االستفهام ﴿أف َرأ ْي ُت ُم﴾ على الرؤية القلبية ،وتقدير المفعول الثاني المحذوف
هو األليق بالمعنى وتتسع معه داللة اآليات ،حيث تتضمن اآليات على هذا التقدير توبيخين.
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بنات هلل؟)
رابعا :إن تقدير االستفهام األول بـ(أفرأيتم الالت والعزى َ

()1

هو التقدير األنسب

لسياق اآليات؛ ألنه يجعل المعنى مترابطا؛ فالتوبيخ األول :هو توبيخ على نسبة الولد له سبحانه
وإشارة إلى كون ذلك الولد من اإلناث ،والثاني :هو توبيخ على جعل ما يحبونه – هو الذكور –
ألنفسهم واإلناث هلل تعالى ،فالتوبيخ الثاني مبني على التوبيخ األول ،وهو من االرتقاء في إبطال
ٌ
مزاعمهم( ،)2وهذا ما اختاره أبو السعود في هذه المسألة ،وعليه أرى أن استدراك أبي السعود في
هذا الموضع في محّله.

المطلب السادس :االستدراك في وقت انشقاق القمر في قوله تعالى ﴿اقْ َ َ
ت
َت َب ِ
ا َ ُ َْ َْ
الساعة َوانش اق الق َم ُر﴾ [القمر]1 :
أوالً :القول المستدرك عليه
ُن ِقل عن الحسن

()3

وعن عطاء بن أبي مسلم

()4

سينشق يوم القيامة.
أن القمر
ّ

()1

المفسرين ،منهم :الطبري ،جامع البيان ،ج ،22ص ،46وابن عاشور ،التحرير
أشار لهذا التقدير عدد من
ّ
والتنوير ،ج ،27ص.103

()2

ينظر :ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،27ص.103

()3

أول من نسب هذا القول للحسن البصري بحسب ما اطلعت عليه هو الماوردي في تفسيره ،وقد بحثت عن

()4

الرواية عن عطاء جاءت من طريق ابنه عثمان عند الثعلبي والواحدي ،ينظر :الثعلبي ،الكشف والبيان،

هذا القول في التفاسير المسندة ولم أجده .ينظر :الماوردي ،النكت والعيون ،ج ،5ص.409

ضعف أصحاب الحديث رواية عثمان بن
ج ،25ص ،194والواحدي ،البسيط ،ج ،21ص ،89وقد ّ
عطاء ،ينظر :ابن حجر :أحمد بن علي ،تهذيب التهذيب( ،حيدر آباد :مطبعة دائرة المعارف النظامية،
ط1326 ،1ه) ،ج ،7ص.139
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ثانياً :االستدراك
قال أبو السعود" :روي أن الكفار سألوا رسول هللا  آية ،فانشق القمر( ...)1وعن
ً
ْ
ويرده قوله تعالى ﴿ِإَون يَ َر ْوا آيَة
عثمان بن عطاء عن أبيه أن معناه سينشق يوم القيامةّ ،
ُي ْعر ُضوا َويَ ُقولُوا س ْ
ِح ٌر ُم ْس َت ِمر﴾ [القمر ]2 :فإنه ناطق بأنه قد وقع وأنهم قد شاهدوا بعد مشاهدة
ِ
نظائره .وقرئ (وقد انشق القمر) ،أي اقتربت الساعة وقد حصل من آيات اقترابها أن القمر قد
انشق"(.)2
ثالثاً :الدراسة
أجمع أهل التفسير على أن انشقاق القمر أمر قد حدث فعال في زمن النبي  ،وقد
حكى اإلجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم( ،)3واستدلوا بأدلة أشار أبو السعود إلى
بعضها ،وهي كما يأتي:
أوال :من القرآن الكريم:
نصت اآلية الكريمة على انشقاق القمر بالزمن الماضي.
أ -فقد ّ

()1

عن أنس  قال :سأل أهل مكة أن يريهم آية «فأراهم انشقاق القمر» ،الحديث أخرجه البخاري في
ْ
ْ ٗ
َ
َ
صحيحه ،كتاب تفسير القرآن ،باب ﴿ َوٱنش اق ٱلق َم ُرِ ١إَون يَ َروا َءايَة ُيعرِ ُضوا﴾ [القمر ،]2-1 :ج،6

()2

أبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،8ص.22-21

ص ،142رقم (.)4867

()3

ينظر :الزّجاج ،معاني القرآن وإعرابه ،ج ،5ص ،81والماتريدي ،تأويالت أهل السنة ،ج ،9ص،441
والواحدي ،البسيط ،ج ،21ص ،89وابن عطية ،المحرر الوجيز ،ج ،5ص ،211وابن جزي ،التسهيل
لعلوم التنزيل ،ج ،2ص ،322وأبو حيان ،البحر المحيط ،ج ،10ص ،33وابن كثير ،تفسير القرآن
العظيم ،ج ،7ص 472والشوكاني ،فتح القدير ،ج ،5ص.145
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ب -روي عن حذيفة بن اليمان أنه ق أر (وقد انشق القمر) وهي قراءة شاذة( ،)1و(قد) تفيد
التحقيق.
ثانيا :من الحديث :فقد ثبتت حادثة انشقاق القمر في زمن النبي  باألحاديث
الصحيحة عن جماعة من الصحابة منهم :ابن مسعود( ،)2وابن عباس( ،)3وأنس بن مالك(،)4
وابن عمر( )5رضي هللا عنهم.
ُ ُ
ً
ْ
ُ
ثالثا :داللة السياق ،في قوله تعالى في اآلية الالحقةِ﴿ :إَون يَ َر ْوا آيَة ُي ْع ِرضوا َويَقولوا
ٌْ ُ ْ َ
فسماها آية ،واآليات تكون في الدنيا ،فهي دالئل على صدق نبوة
سِحر مست ِمر﴾ [القمرّ :]2 :

()1

ينظر :ابن جني :أبو الفتح عثمان بن جني ،المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها،

تحقيق :علي النجدي ناصف وعبد الفتاح إسماعيل شلبي( ،د.م :.دار سزكين ،ط1406 ،2ه1986-م)،
ج ،2ص ،297وابن خالويه :أبو عبد هللا الحسين بن أحمد ،مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع،
(القاهرة :مكتبة المتنبي ،د.ط ،.د.ت ،).ص.148

()2

أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب المناقب ،باب سؤال المشركين أن يريهم النبي  آية ،فأراهم انشقاق
القمر ،ج ،4ص ،206رقم ( ،)3636ومسلم في صحيحه ،كتاب صفة القيامة والجنة والنار ،باب انشقاق

()3

القمر ،ج ،4ص ،2158رقم (.)2800
ََ ْ َ َٗ ُ ُ ْ
َ
َ
أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب تفسير القرآن ،باب ﴿ َوٱنش اق ٱلق َم ُرِ ١إَون يروا ءاية يع ِرضوا﴾ [القمر:

 ،]2-1ج ،6ص ،142رقم ( ،)4866ومسلم في صحيحه ،كتاب صفة القيامة والجنة والنار ،باب
()4

انشقاق القمر ،ج ،4ص ،2158رقم (.)2803
ََ ْ َ َٗ ُ ُ ْ
َ
َ
ا
َ
َ
أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب تفسير القرآن ،باب ﴿وٱنشق ٱلقم ُرِ ١إَون يروا ءاية يعرِضوا﴾ [القمر:

 ،]2-1ج ،6ص ،142رقم ( ،)4868ومسلم في صحيحه ،كتاب صفة القيامة والجنة والنار ،باب
انشقاق القمر ،ج ،4ص ،2158رقم (.)2802

()5

أخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب صفة القيامة والجنة والنار ،باب انشقاق القمر ،ج ،4ص ،2158رقم

(.)2801
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النبي  وال حاجة لها في اآلخرة ،وقد ذكر في اآلية كذلك إعراضهم ،واإلعراض يستحيل وقوعه
في اآلخرة(.)1
وقد ُنسب إلى بعض السلف أن انشقاق القمر لم يحصل بعد ،وسيكون يوم القيامة(،)2
وتبنى هذا القول جماعة من الفالسفة والملحدين حيث إنهم أنكروا المعجزات إنكا ار عقليا(.)3
رابعاً :رأي الباحثة
أوال :إن القول بأن انشقاق القمر سيقع يوم القيامة هو قول مخالف لإلجماع ،وعليه
المفسرين( ،)4قال الشوكاني:
فيعتبر هذا القول شاذا ،وقد حكم بشذوذ هذا القول غير واحد من
ّ
"والحاصل أنا إذا نظرنا إلى كتاب هللا ،فقد أخبرنا بأنه انشق ،ولم يخبرنا بأنه سينشق ،وإن نظرنا إلى
سنة رسول هللا  فقد ثبت في الصحيح وغيره من طرق متواترة أنه قد كان ذلك في أيام النبوة ،وإن
نظرنا إلى أقوال أهل العلم فقد اتفقوا على هذا ،وال يلتفت إلى شذوذ من شذ ،واستبعاد من

استبعد"(.)5

()1

ينظر :الزّجاج ،معاني القرآن وإعرابه ،ج ،5ص ،81والسمعاني ،تفسير القرآن ،ج ،5ص،307
والزمخشري ،الكشاف ،ج ،4ص ،431وأبو حيان ،البحر المحيط ،ج ،10ص ،33واآللوسي ،روح

()2

سبق تخريجه ص.112

()3

وردوا عليها ،ولالطالع على بعض ما قيل
ناقش بعض
المفسرين احتجاجات المنكرين لوقوع انشقاق القمر ّ
ّ
الجصاص :أبو بكر أحمد بن علي،
في ذلك ينظر :الماتريدي ،تأويالت أهل السنة ،ج ،9ص ،442و ّ

المعاني ،ج ،14ص76

أحكام القرآن ،تحقيق :محمد صادق القمحاوي( ،بيروت :دار إحياء التراث العربي ،د.ط1405 ،.هـ)،

ج ،5ص ،298والسمعاني ،تفسير القرآن ،ج ،5ص ،307والفخر الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج،29
ص ،288واآللوسي ،روح المعاني ،ج ،14ص.76-75

()4

ينظر :الفخر الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،29ص ،288وابن جزي ،التسهيل لعلوم التنزيل ،ج،2

ص ،322وأبو حيان ،البحر المحيط ،ج ،10ص.33

()5

الشوكاني ،فتح القدير ،ج ،5ص.145
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ثانيا :القول الشاذ ال يصح االعتقاد به وال العمل به ،وعليه فإننا نؤمن بانشقاق القمر
زمن النبي  وأنها أحد مؤيدات نبوته.
ثالثا :بناء على ما سبق تظهر بال شك صحة استدراك أبي السعود في هذه المسألة.
صحت نسبته لهم  -بأن القمر سينشق
رابعا :إن القول المروي عن الحسن وعطاء -إذا ّ
يوم القيامة ال يلزم منه إنكار حادثة انشقاق القمر في زمن النبي ؛ فقد ال تكون قد وصلتهم
األحاديث المثبتة لحادثة انشقاق القمر ،أو أنهما أرادا اإلشارة النشقاق آخر سيحصل يوم القيامة؛
فإن يوم القيامة هو يوم تتغير فيه أحوال األرض والسماوات ،قال تعالى عن يوم القيامة﴿ :يَ ْو َم
َُ ا ُ َْ ْ ُ َ َْ َْ
َ
َ ا َ ُ َْ َ َ ْ
ُ
ا
ْ
َ
َ
َ
تبدل اْلرض غي اْلر ِض والسماوات﴾ [إبراهيم ،]48 :وقال﴿ :إِذا السماء انفطرتِ ١إَوذا

ْ َ

ََْ ْ

ِب انت َ
الك َواك ُ
َثت﴾ [االنفطار.]2-1 :
المطلب السابع :االستدراك في غرض االستفهام في قوله تعالى ﴿ َك اذبَ ْ
ت ََع ٌد
َ َ َ َ َ َ َ
َ َ َ َ َ َ َ
ُُ
ُُ
فكيْف َكن عذ ِاِب َونذرِ﴾ [القمر ]18 :وقوله ﴿فكيْف َكن عذ ِاِب َونذرِ﴾ [القمر:
]21
أوالً :القول المستدرك عليه
َ ََْ َ َ َ َ َُُ
كرره للتهويل ،وقيل:
قال البيضاوي في تفسير ﴿فكيف َكن عذ ِاِب ونذرِ﴾ [القمرّ " :]21 :
األول لِما حاق بهم في الدنيا ،والثاني لما يحيق بهم في اآلخرة ،كما قال أيضا في قصتهم:
ُ َُ ْ َ َ َ ْ
ْ َ َ ُّ ْ َ َ َ َ َ ُ ْ
َ ْ
اب اْلخ َِرة ِ أخ َزى﴾ [فصلت.)1("]16 :
اب اْل ِْز ِي ِِف اْلياة ِ اَلنيا ولعذ
﴿نلِ ذِيقهم عذ

()1

البيضاوي ،أنوار التنزيل ،ج ،5ص.166
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ثانياً :االستدراك
ُُ
َ َ َ َ َ َ
قال أبو السعود في تفسير ﴿ َك اذبَ ْ
ت ََع ٌد فكيْف َكن َعذ ِاِب َونذرِ﴾ [القمر" :]18 :وقوله

ُُ
َ َ َ َ َ َ
تعالى ﴿فكيْف َكن َعذ ِاِب َونذرِ﴾ لتوجيه قلوب السامعين نحو اإلصغاء إلى ما يلقى إليهم قبل
ذكره ال لتهويله وتعظيمه وتعجيبهم من حاله

()1

بعد بيانه كما قبله

()2

وما بعده()3؛ كأنه قيل:

كذبت عاد فهل سمعتم أو فاسمعوا كيف كان عذابي وإنذاراتي لهم"(.)4
ُُ
َ َ َ َ َ َ
وقال في تفسير ﴿فكيْف َكن َعذ ِاِب َونذرِ﴾ [القمر" :]21 :تهويل لهما

()5

وتعجيب من

أمرهما بعد بيانهما ،فليس فيه شائبة تكرار ،وما قيل من أن األول لما حاق بهم في الدنيا
يرده ترتيب الثاني على العذاب الدنيوي"(.)6
والثاني لما يحيق بهم في اآلخرة ّ
ثالثاً :الدراسة
َ اَ ْ َ ٌ َ َ
كيْ َف ََك َن َع َذاِب َونُ ُذر ١٨إناا أَ ْر َسلْ َنا َعلَيْه ْم ر ً
يحا
قال تعالى في سورة القمر ﴿كذبت َعد ف
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

َ َ َ َ َ َ َ
ُُ
ُ ْ َ ِ َْ ُ ا َ ََاُ ْ َ ْ َ ُ َْ َْ
َِْ َْ
َ ْ
ِص َ ً
از َن ٍل ُمنقع ٍِر ٢٠فكيْف َكن عذ ِاِب َونذر﴾
ْنع انلاس كأنهم أعج
ت
١٩
ر
م
ت
س
م
س
ِصا ِِف يوم َن
ِ
ٍ
ِ
ٍ
[القمر]21-18 :

()1

وردت في النسخة المطبوعة كلمة (حالة) ولعل الصواب( :حاله) كما يشهد له المعنى ويشهد له وروده
هكذا في كالم اآللوسي ،ينظر :اآللوسي ،روح المعاني ،ج ،14ص.84

()2
()3
()4

ان َع َذاِبي َوُن ُذ ِر﴾ [القمر ]16 :في ختام قصة نوح .
ف َك َ
يريد بذلك قوله تعالى ﴿ َف َك ْي َ
ان َع َذاِبي َوُن ُذ ِر﴾ [القمر ]21 :في ختام قصة عاد .
ف َك َ
يريد بذلك قوله تعالى ﴿ َف َك ْي َ
أبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،8ص.28

()5

أي :للعذاب وللنذر.

()6

أبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،8ص.28
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ُُ
َ َ َ َ َ َ
وقد تكرر االستفهام بقوله ﴿فكيْف َكن َعذ ِاِب َونذرِ﴾ مرتين :األولى قبل ذكر ما حل
المفسرون في بيان أسباب اختصاص قصة عاد بتكرار االستفهام
ِبعاد والثانية بعده ،واجتهد
ّ
مرتين دون غيرها من قصص األنبياء في سورة القمر ،وهذه المسألة خارج موضوع االستدراك(.)1
أما موضوع االستدراك فهو توجيه وجود التكرار في قصة عاد  ،وبيان الفرق بين
المفسرين في ذلك على عدة أقوال ،يمكن إجمالها في ثالثة أقوال:
االستفهامين ،وقد اختلفت آراء
ّ
القول األول :أن التكرار حاصل هنا

()2

وغرضه زيادة التهويل( ،)3فيكون متعلق

حل ِبعاد في الدنيا.
االستفهامين واحد ،وهو العذاب الذي ّ
القول الثاني :أن االستفهامين غرضهما التهويل ،لكن متعلق االستفهام األول يختلف
عن متعلق االستفهام الثاني ،فال يوجد تكرار ،واختلفوا في متعلق االستفهامين على عدد من
األوجه:
 -األول :أن االستفهام األول منصرف لعذابهم في الدنيا ،والثاني لعذابهم في اآلخرة(.)4

()1

لالطالع على ما كتب حول هذا الموضوع ،ينظر :الفخر الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،29ص،302-301

وابن الزبير الغرناطي :أبو جعفر أحمد بن إبراهيم ،مالك التأويل القاطع بذوي اإللحاد والتعطيل في توجيه

المتشابه اللفظ من آي التنزيل( ،بيروت :دار الكتب العلمية ،بيروت ،د.ط ،.د.ت ،).ج ،2ص،459
وأبو حيان ،البحر المحيط ،ج ،10ص.41

()2

تقدم ذكر خالصة ما قاله أهل العلم في مسألة التكرار في القرآن الكريم ،ينظر :ص 95من البحث.
ّ
ينظر :البيضاوي ،أنوار التنزيل ،ج ،5ص ،166وأبو حيان ،البحر المحيط ،ج ،10ص ،41والبقاعي،

()4

ينظر :الخطيب اإلسكافي :محمد بن عبد هللا ،درة التنزيل وغرة التأويل ،تحقيق :محمد آيدين( ،مكة

()3

نظم الدرر ،ج ،19ص.112

المكرمة :جامعة أم القرى ،ط1418 ،1ه) ،ص ،1228-1227والكرماني ،البرهان في توجيه متشابه
القرآن ،ص ،230والبيضاوي ،أنوار التنزيل ،ج ،5ص ،166وابن جماعة :بدر الدين أبو عبد هللا محمد
بن إبراهيم ،كشف المعاني فى المتشابه من المثاني ،تحقيق :عبد الجواد خلف( ،المنصورة :دار الوفاء،

ط1410 ،1هـ1990 -م) ،ص.345
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 الثاني :أن االستفهام األول منصرف لوعيدهم بالعذاب قبل تحققه ،فيكون تقدير اآلية(فكيف كان وعيد عذابي) ،والثاني للعذاب بعد تحققه(.)1
 الثالث :أن االستفهام األول متفرع على التكذيب ،والثاني متفرع على العذاب(،)2فيكون االستفهام األول تخويفا لهم من التكذيب ،والثاني تخويفا من العذاب الواقع
بسبب التكذيب.
القول الثالث :أن غرض االستفهام مختلف في اآلية األولى عنه في الثانية ،فال يوجد
تكرار؛ فاالستفهام األول هو استفهام تشويق ليس غرضه التهويل ،وهو مثل استفهام المعلم
لتالميذه بقوله( :كيف يكون كذا؟) للفت السامع لإلصغاء( ،)3واالستفهام الثاني للتهويل.
ورد الوجه األول
ورد القول بأن االستفهامين للتهويلّ ،
وقد اختار أبو السعود هذا القولّ ،
رده على داللة السياق؛
الختالف متعلق االستفهامين ولم يذكر األوجه األخرى .وقد اعتمد في ّ

َ َ َ
حيث إن الفاء في قوله تعالى ﴿فكيْف﴾ عاطفة وهي دالة على الترتيب والتعقيب ،فهي تدل على

أن االستفهام الثاني مترتب على العذاب الدنيوي المذكور قبله ،وعليه فال يصح أن يعلق
االستفهام الثاني بالعذاب األخروي غير المذكور.

()1

ينظر :الخطيب اإلسكافي ،درة التنزيل وغرة التأويل ،ص ،1228وابن جماعة ،كشف المعاني فى

المتشابه من المثاني ،ص.345

()2
()3

ينظر :القونوي ،حاشية القونوي على تفسير البيضاوي ،ج ،18ص.325

ينظر :الفخر الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،29ص ،302-301وابن عادل :أبو حفص سراج الدين عمر بن

علي ،اللباب في علوم الكتاب ،تحقيق :عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض( ،بيروت :دار
الكتب العلمية ،ط1419 ،1هـ 1998-م) ،ج ،18ص ،253وأبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج،8

ص.28
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رابعاً :رأي الباحثة
المفسرين من دراسة هذه المسألة ومثيالتها هو بيان خلو القرآن الكريم
أوال :إن غرض
ّ
المجرد المذموم.
من التكرار
ّ
ثانيا :إن التوجيهات التي ذهب إليها أصحاب القول الثاني فيها نوع من التكّلف؛ نظ ار
لبعد معانيها والحاجة فيها إلى التقدير.
ثالثا :يشكل على توجيه( :إن االستفهام األول متوجه لعذاب قوم عاد في الدنيا والثاني
لآلخرة) ثالثة أمور:
ِِ
اب
 −األول :أنه ليس في اآلية التي استشهد بها -وهي قوله تعالى﴿ :ل ُنذيَق ُه ْم َع َذ َ
اْل ِخ ْزِي ِفي اْل َح َي ِاة ُّ
َخ َزى﴾ [فصلت - ]16 :دليل على
اب ْاآل ِخ َرِة أ ْ
الد ْن َيا َوَل َع َذ ُ
عذبت
تخصيص قوم عاد بعذاب دنيوي وآخر أخروي ،بل إن جميع األقوام التي ّ
في الدنيا سيذيقها هللا تعالى عذابا أكبر في اآلخرة بال شك.
 −الثاني :ما ذكره أبو السعود من ترتيب االستفهام الثاني على العذاب الدنيوي.
عبر في
 −الثالث :أن األصل في صيغة الماضي أن تكون للداللة على المضي ،وقد ّ
ان َع َذاِبي َوُن ُذ ِر﴾ فيبعد أن
ف َك َ
اآلية بالفعل الماضي ( َك َ
ان) في قوله تعالىَ﴿ :ف َك ْي َ
يكون المراد هو عذاب اآلخرة الذي سيكون في المستقبل.
فإني أرى أن استدراك أبي السعود على أصحاب هذا القول في محّله(.)1
وعليه ّ

()1

ينبغي التنويه بأن البيضاوي ذكر هذا القول بصيغة التمريض (وقيل) مما يشعر بتضعيفه للقول.

120

ثالثا :لقد جاء السياق الكلي للسورة في معرض التهويل والتخويف؛ فقد تكرر االستفهام
ُُ
َ َ َ َ َ َ
بقوله تعالى ﴿فكيْف َكن َعذ ِاِب َونذرِ﴾ أربع مرات

()1

ُُ
َ
َ ُ ُ
وتكرر قوله تعالى﴿فذوقوا َعذ ِاِب َونذرِ﴾

مرتين( ،)2وبالتالي فإن حمل إحدى هذه اآليات الست على خالف ما تحمل عليه أخواتها -كما
ذهب له أبو السعود حين جعلها للتشويق ال التهويل -هو خالف األولى.
رابعا :إن مجيء االستفهام مرتين في قصة عاد  -األولى منها قبل ذكر العذاب-
يستدعي وجود داللة إضافية لالستفهام ،وهذه الداللة هي داللة التشويق للسماع ،وعليه فيترجح
أن االستفهام األول يجمع بين مقامي التهويل والتشويق للسماع؛ فإن التشويق الحاصل عند
سماع السؤال متضمن للتهويل()3؛ ألن في السؤال إشارة للعذاب بشكل مجمل(.)4
فإني أرى أن استدراك أبي السعود على من جعل االستفهام للتهويل في غير
وعليه ّ
محّله؛ الحتمال اآلية معنيي التهويل والتشويق وعدم التعارض بينهما.

()1

سورة القمر ،اآليات  ،16و ،18و ،21و.30

()2

سورة القمر ،اآليات  37و.39

()3

ينظر :الشوكاني ،فتح القدير ،ج ،5ص ،150وابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،27ص،191

وطنطاوي :محمد سيد ،التفسير الوسيط للقرآن الكريم( ،القاهرة :دار نهضة مصر للطباعة والنشر
والتوزيع ،ط1998 ،1م) ،ج ،14ص.107

()4

ينظر :ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،27ص.191
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َْ َ َ
المطلب الثامن :االستدراك في تعيين الغد في قوله تعالى ﴿ َس َيعل ُمون غ ًدا َم ِن
ْ َ ا ُ َْ
ُ
الكذاب اْل ِش﴾ [القمر]26 :
أوالً :القول المستدرك عليه
َ ْ َ ا ُ َ
َ
اب ْاْل ِ ُ
ش﴾ منكم
قال الطبري" :قال هللا لهم :ستعلمون ﴿غ ًدا﴾ في القيامة ﴿م ِن الكذ
معشر ثمود ،و ِمن رسولنا صالح حين تَ ِردون على ربكم"(.)1
ثانياً :االستدراك
َ ََُْ َ َ ً َ ْ َ ا ُ َ
اب ْاْل ِ ُ
ش﴾ حكاية لما قاله تعالى لصالح عليه
قال أبو السعود﴿" :سيعلمون غدا م ِن الكذ
السالم وعدا له ووعيدا لقومه ،والسين لتقريب مضمون الجملة وتأكيده ،والمراد بالغد :وقت نزول
ُ
َ
ا
العذاب ...وقيل المراد بالغد يوم القيامة ،ويأباه قوله تعالى ﴿إِنا ُم ْرسِلو انلااقةِ﴾ [القمر ]27 :إلخ
فإنه استئناف مسوق لبيان مبادي الموعود حتماً"(.)2
ثالثاً :الدراسة
ِ ْ َ َْ ْ َْ َ َْ ُ َ ا ٌ َ
َُ ْ
اب أ ِ ٌ
أنكر قوم صالح  نبوته فقالوا ﴿أأل ِ َ
ش﴾ [القمر:
ق اَّلِك ُر عليهِ مِن بين ِنا بل ه َو كذ

َ ََُْ َ ًَ َ ْ َ ا ُ َ
اب ْاْل ِ ُ
ش﴾ ففي اآلية وعد وتسلية له
 ]25فقال هللا تعالى لصالح ﴿ سيعلمون غدا م ِن الكذ
 بظهور صدقه ووعيد لهم بالعقوبة على تكذيبهم لنبي هللا تعالى .

()1
()2

الطبري ،جامع البيان ،ج ،22ص.141

أبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،8ص.29
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توسع
وأصل كلمة (الغد) في اللغة أنها تعني اليوم الذي يأتي بعد اليوم الحالي ،ثم ّ
استعمال (الغد) ليشمل البعيد المترقب( ،)1أي أنها تستعمل للتقريب ،وهذا هو المعنى المراد في
اآلية محل الدراسة ،قال أبو حيان" :وغدا يراد به الزمان المستقبل ،ال اليوم الذي يلي يوم
الحال بهم في الدنيا ،وأن يكون يوم القيامة"(.)2
خطابهم ،فاحتمل أن يكون يوم العذاب
ّ
َ
المفسرون في تحديد المقصود بـ﴿غ ًدا﴾ في اآلية على قولين:
وبناء على ذلك فقد اختلف
ّ

َ
القول األول :أن ﴿غ ًدا﴾ هو وقت نزول العذاب بهم في الدنيا( ،)3وعلى هذا القول يكون

علمهم بصدق صالح  وكذبهم قد حصل في الدنيا حين جاءتهم الصيحة.
()4
ويفهم من هذا القول أنه ال يكون علمهم
القول الثاني :أن ﴿ َغدا﴾ يراد به يوم القيامة ُ .

بصدق صالح  وكذبهم قد حصل بعد ،وإنما يحصل ذلك يوم القيامة ،ذلك أن يوم القيامة هو
ِ
ِ
ام ِة
يوم الفصل بين الخالئق ،فيظهر فيه الصادق من الكاذب ،قال تعالىَ :
﴿وَل ُي َبّي َنن َل ُك ْم َي ْوَم اْلقَي َ
ما ُكنتم ِف ِ
يه تَ ْخَتلُِفو َن﴾ [النحل.]92 :
َ ْ ُْ

()1

ينظر :الفيومي :أبو العباس أحمد بن محمد ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير( ،بيروت :المكتبة
محمد الملّقب بمرتضى الزبيدي ،تاج
محمد بن
العلمية ،د.ط ،.د.ت ،).ج ،2ص ،443والزبيدي:
ّ
ّ
العروس من جواهر القاموس( ،د.م :.دار الهداية ،د.ط ،.د.ت ،).ج ،39ص.147

()2
()3

أبو حيان ،البحر المحيط ،ج ،10ص.44

هو قول مقاتل ،ينظر :مقاتل :أبو الحسن مقاتل بن سليمان البلخى ،تفسير مقاتل بن سليمان،

تحقيق :عبد هللا محمود شحاته( ،بيروت :دار إحياء التراث ،ط1423 ،1ه) ،ج ،4ص ،181وبه قال

المفسرين ،ينظر :الثعلبي ،الكشف والبيان ،ج ،25ص ،237والواحدي ،البسيط ،ج،21
جماعة من
ّ
ص ،109والبغوي ،معالم التنزيل ،ج ،4ص ،325وأبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،8ص،29
واآللوسي ،روح المعاني ،ج ،14ص ،89وابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،27ص.198

()4

المفسرين ،ينظر:
هو قول الكلبي ،ينظر :البغوي ،معالم التنزيل ،ج ،4ص ،325وبه قال جماعة من
ّ
الطبري ،جامع البيان ،ج ،22ص ،141والسمرقندي ،بحر العلوم ،ج ،3ص ،373والسمعاني ،تفسير
السمعاني ،ج ،5ص.314
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وقد نقل جماعة من المفسرين القولين من دون الترجيح بينهما(.)1
ُ
ا
رد القول الثاني مستشهدا بسياق اآلية في قوله تعالى ﴿إِنا ُم ْرسِلو
أما أبو السعود فقد ّ
َ
انلااقةِ﴾ [القمر]27 :؛ فإن هذه الناقة جاءت بناء على طلبهم ،وتصديقا لصالح  ،وكانت
منطلقا لهالكهم حين خالفوا أمر هللا تعالى وعقروها ،فجاءهم الهالك وتحقق لهم أنهم هم الكاذبون
ال صالح .
رابعاً :رأي الباحثة
أوال :رجحان القول األول من أن المقصود بالغد في اآلية هو وقت نزول العذاب في
الدنيا ،لسببين:
 −األول :سياق اآلية ،وهو ما أشار إليه أبو السعود.
 −الثاني :أن نزول العذاب بهم كاف في إثبات صدق صالح  من دون أدنى
َ َ َ
ريب لديهم ،فيتحقق فيه العلم الذي هددوا به في قوله تعالى ﴿ َس َي ْعل ُمون غ ًدا َم ِن
ْ َ ا ُ َ
اب ْاْل ِ ُ
ش﴾.
الكذ
ثانيا :ترجيح القول األول ال يعني غلط القول الثاني؛ إذ إن اللغة تشفع له ،ثم من ناحية
المعنى سيحصل مزيد علم وتيقن لهم يوم القيامة أيضا ،بعد أن حصل لهم أصل العلم حين نزل
المفسرين يتوقف ويورد القولين معا.
بهم العذاب في الدنيا ،ولعل هذا الذي جعل بعض
ّ

()1

ينظر :الزمخشري ،الكشاف ،ج ،4ص ،437والفخر الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،29ص ،308والقرطبي،
الجامع ألحكام القرآن ،ج ،17ص ،139والبيضاوي ،أنوار التنزيل ،ج ،9ص ،166وأبو حيان ،البحر

المحيط ،ج ،10ص ،44والبقاعي ،نظم الدرر ،ج ،19ص ،119والشوكاني ،فتح القدير ،ج،5

ص.152
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بناء على ما سبق فإنني أوافق أبا السعود في القول الذي اختاره وأخالفه في إبطاله للقول
اآلخر؛ ألنه قول تحتمله اآلية.

َْ ُ َ َ َْ َ َ ْ ًَ
المطلب التاسع :االستدراك في معنى المقوين في قوله تعالى ﴿َنن جعلناها تذكِرة
َو َم َت ً
اَع ل ِلْ ُم ْقو َ
ين﴾ [الواقعة]73 :
ِ
أوالً :القول المستدرك عليه
قال الزمخشري﴿" :ل ِلْ ُم ْقو َ
ين﴾ للذين ينزلون القواء وهي القفر( ،)1أو للذين خلت بطونهم
ِ
أو مزاودهم من الطعام"

()2

وقال بمثله البيضاوي(.)3

ثانياً :االستدراك
قال أبو السعود﴿" :ل ِلْ ُم ْقو َ
ين﴾ للذين ينزلون القواء وهي القفر ،وتخصيصهم بذلك ألنهم
ِ
أحوج إليها؛ فإن المقيمين أو النازلين بقرب منهم ليسوا بمضطرين إلى االقتداح بالزناد( .)4وقد
ُج ّوز أن يراد بالمقوين الذين خلت بطونهم ومزاودهم من الطعام وهو بعيد؛ لعدم انحصار ما
يهمهم ويسد خللهم فيما ال يؤكل إال بالطبخ"(.)5

()1

القفر :هي األرض الخالية من الماء والنبات ،ينظر :مادة (ق ف ر) في :الجوهري ،الصحاح ،ج،2

()2

الزمخشري ،الكشاف ،ج ،4ص467

()3

ينظر :البيضاوي ،أنوار التنزيل ،ج ،5ص182

ص ،797وابن فارس ،مقاييس اللغة ،ج ،5ص.114

()4
()5

الزند :العود الذي يقدح به النار ،وجمعه زناد ،ينظر :الجوهري ،الصحاح ،مادة (ز ن د) ،ج ،2ص.481
أبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،8ص.67
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ثالثاً :الدراسة
خلق هللا تعالى النار لبني آدم وجعل لهم فيها مصالح ينتفعون بها في هذه الدنيا ،قال هللا

ََ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ ْ ْ
َ
ََََُْ ُ ا َ ا ُ ُ َ
َْ
ْ َ
ج َرت َها أم َن ُن ال ُمنشِ ئُونَ ٧٢ن ُن َج َعل َناها
ورون ٧١أأنتم أنشأتم ش
تعالى﴿ :أفرأيتم انلار ال َِّت ت
تَ ْذك َِر ًة َو َم َت ً
اَع ل ِلْ ُم ْقو َ
ين﴾ [الواقعة]73-71 :
ِ

وكلمة (المقوين) مأخوذة من القواء :وهي األرض القفرة الخالية( ،)1والعرب تقول" :أقوى
الرجل ،أي نزل القواء ،وأقوى ،أي فني زاده"( ،)2وتقول" :أقويت مذ كذا وكذا ،أي :ما أكلت
شيئا"( ،)3وهذه المعاني مترابطة وترجع كلها للمعنى األصل؛ إذ القواء هو الخلو ،فيصح أن يقع
وصفا لألرض الخالية ،وأن يقع وصفا للبطن الخاوية ،أو مكان الزاد الخالي.

()1
()2
()3

ينظر :ابن منظور ،لسان العرب ،مادة (ق و ا) ،ج ،15ص.210
الجوهري ،الصحاح ،مادة (ق و ا) ،ج ،6ص.2469
الثعلبي ،الكشف والبيان ،ج ،25ص.513
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ولذلك اختلف المفسرون في تفسير ﴿ل ِلْ ُم ْقو َ
ين﴾ على معان أبرزها معنيان(:)1
ِ
ّ
المعنى األول :أن المقوين هم المسافرون ،أو من نزل األرض القواء الخالية(.)2
خص المسافر باالنتفاع بالنار ألنه أكثر انتفاعا بها من غيره؛ فإنه ينتفع بها بالتدفئة،
و ّ
ورد السباع ،ويستعملها للطبخ وغيره( .)3وال يعني تخصيصهم
واالستضاءة لمعرفة الطريقّ ،
بالذكر نفي انتفاع غيرهم بها(.)4

()1

قول ثالث وهو أن المقوين هم جميع المستمتعين والمنتفعين بالنار ،وهو تفسير أعم
نقل عن مجاهد ٌ 
من التفسيرين المذكورين لشموله الحاضر والبادي ،والغني والفقير ،وهو قول مبني على كون (المقوي) من
األضداد .ينظر :الطبري ،جامع البيان ،ج ،22ص ،357واآللوسي ،روح المعاني ،ج ،14ص.150

()2

هو قول جماعة من السلف كابن عباس  ،وقتادة والضحاك  ،ينظر :الطبري ،جامع البيان ،ج،22
المفسرين ،ونسبه الثعلبي والبغوي والشنقيطي للجمهور ،ينظر:
ص ،357-356وقال به جماعة من
ّ

الفراء :أبو زكريا يحيى بن زياد ،معاني القرآن ،تحقيق :أحمد يوسف النجاتي ومحمد علي النجار وعبد
ّ
الفتاح إسماعيل الشلبي( ،القاهرة :دار المصرية للتأليف والترجمة ،ط ،1د.ت ،).ج ،3ص ،129وابن

قتيبة ،غريب القرآن( ،ص ،)389 :والطبري ،جامع البيان ،ج ،22ص ،358والزّجاج ،معاني القرآن
وإعرابه ،ج ،5ص ،115والثعلبي ،الكشف والبيان ،ج ،25ص ،512والسمعاني ،تفسير القرآن ،ج،5
ص ،357والبغوي ،معالم التنزيل ،ج ،5ص ،18وابن عطية ،المحرر الوجيز ،ج ،5ص ،250وأبو

حيان ،البحر المحيط ج ،10ص ،90والشوكاني ،فتح القدير ،ج ،5ص ،190والشنقيطي ،أضواء البيان،

ج ،7ص.536
()3

ينظر :الواحدي ،البسيط ،ج ،21ص ،255والسمعاني ،تفسير القرآن ،ج ،5ص ،358والبغوي ،معالم

()4

ينظر :الشنقيطي ،أضواء البيان ،ج ،7ص ،536وقد نظر السعدي لآلية نظرة إيمانية فذهب إلى إن ذكر

التنزيل ،ج ،5ص.18

المسافرين ليس فيه تخصيص بل اآلية عامة؛ "ألن الدنيا كلها دار سفر ،والعبد من حين ولد فهو مسافر

إلى ربه ،فهذه النار ،جعلها هللا متاعا للمسافرين في هذه الدار" ،ينظر :السعدي ،تيسير الكريم الرحمن،

ص.835
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المعنى الثاني :أن المقوين هم الجائعون ،ومن ال زاد له(.)1
قال ابن جزي الكلبي -مختص ار هذين القولين ومبينا أصلها اللغوي" :ويحتمل المقوين أن
يكون من األرض القواء وهي الفيافي ،ومعنى المقوين الذين دخلوا في القواء ،ولذلك عبر ابن
عباس عنه بالمسافرين ،ويحتمل أن يكون من قولهم :أقوى المنزل إذا خال فمعناه الذين خلت
عبر بعضهم عنه بالجائعين"(.)2
بطونهم أو موائدهم من الطعام ،ولذلك ّ
بعد أبو السعود المعنى الثاني
وقد ّ

()3

مبر ار ذلك بأن الجائع يمكنه أن يسد جوعه

بأصناف من الطعام ال تحتاج إلى الطبخ؛ فليست حاجته للنار حاجة شديدة كحاجة المسافر أو
الذي ينزل األرض القواء الخالية.
رابعاً :رأي الباحثة
أوال :إن المعنيين صحيحان من جانب اللغة.
وضعف تفسيرها
ثانيا :حصر أبو السعود تفسير (المقوين) على معنى (المسافرين)،
ّ
سد الجوع على
على معنى (الجائعين) ،واحتج لذلك بقلة أهمية النار للجائع لعدم انحصار ّ

()1

هذا القول مروي عن ابن زيد وأبي عبيدة ،ينظر :الطبري ،جامع البيان ،ج ،22ص ،358وأبو عبيدة:
معمر بن المثنى ،مجاز القرآن ،تحقيق :محمد فؤاد سزكين( ،القاهرة :مكتبة الخانجي ،د.ط1381 ،.ه)،

المفسرين ،ينظر :الماوردي ،النكت والعيون ،ج ،5ص،462
ج ،2ص ،252وذكره جماعة من
ّ
والزمخشري ،الكشاف ،ج ،4ص ،467والبيضاوي ،أنوار التنزيل ،ج ،5ص ،182وابن جزي ،التسهيل
لعلوم التنزيل ،ج ،2ص.338

()2
()3

ابن جزي ،التسهيل لعلوم التنزيل ،ج ،2ص.338

سبق أبا السعود جماعة في تضعيف هذا القول ،منهم :ابن عطية وأبو حيان ،ينظر :ابن عطية ،المحرر
الوجيز ،ج ،5ص ،250وأبو حيان ،البحر المحيط ،ج ،10ص.90
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وجودها ،وهذه حجة غير كافية لتضعيف هذا القول؛ فإن المقام مقام امتنان ،والنار مما يحتاجه
الجائع غالبا إلعداد الطعام.
ثالثا :إن تفسير المقوي بالجائع ال إشكال فيه؛ إلمكانية انتفاعه بالنار في إعداد الطعام،
لكن هناك إشكال في تفسير المقوي بمن ليس عنده زاد ،فإن كان حاله كذلك فكيف سيتمتع بالنار
إلعداد الطعام وال طعام عنده أصال؟

()1

رابعا :إن االختالف في معنى ﴿ل ِلْ ُم ْقو َ
للمفسر إذا
األولى
و
ع،
التنو
اختالف
باب
من
﴾
ين
ِ
ّ
كانت اللفظة تحتمل معنيين أن يحملها على المعنيين جميعا ،وبخاصة أن المقام في اآلية هو
امتن هللا تعالى بالنار التي جعلها متاعا للمسافرين ينتفعون بها بطرق متعددة،
مقام امتنان ،فقد ّ
وللجائعين يطبخون بها طعامهم" ،فإيثار هذا الوصف في هذه اآلية ليجمع المعنيين"( ،)2وهذا من
فإني أرى أن استدراك أبي السعود هنا في غير محّله.
جزالة اللفظ القرآني ،وعلى ذلك ّ

()1

وصرح به
ألمح لهذا المعنى ابن قتيبة في معرض ترجيحه للقول األول القائل بأن المقوين هم المسافرون،
ّ
القونوي في حاشيته على البيضاوي حيث قال عن هذا التفسير" :ال حاجة إليه وال حسن فيه إذ ال يظهر
فائدة النار المذكورة للشخص المذكور" ،ينظر :ابن قتيبة ،غريب القرآن ،ص ،389والقونوي ،حاشية

القونوي على تفسير البيضاوي ،ج ،18ص.418

()2

ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،27ص.327
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ُ
المطلب العاشر :االستدراك في سبب تقديم الخلق على العلم في قوله تعالى ﴿ه َو

ََ َْ ْ َ َْ
ا َا ُ
َ َْْ َ
َ
ْ
َ
َ
ااَّلِي َخلَ َق ا
ُ
ا
الس َم َ
ُ
َ
ات واْلرض ِِف سِتةِ أيا ٍم ثم استوى لَع العر ِش يعلم ما يل ِج ِِف
او ِ

ُ َ
ُْ
َْْ ِ ََ َُْ ُ َْ ََ َْ ُ َ ا َ ِ ََ َ ُْ ُ َ ُ
ِيها َوه َو َم َعك ْم أ ْي َن َما كن ُت ْم
ْنل مِن السماء وما يعرج ف
اْلرض وما َيرج مِنها وما ي ِ
َ اُ َ ََُْ َ
ون بَ ِص ٌ
ي ﴾ [الحديد]4 :
واَّلل بِما تعمل

أوالً :القول المستدرك عليه
قال البيضاوي" :ولعل تقديم الخلق على العلم ألنه دليل عليه"( ،)1يعني :أن الخلق دليل
على العلم.
ثانياً :االستدراك
َْ ُ َ
قال أبو السعود" :وقوله تعالى ﴿ َو ا ُ
ص ٌ
ي﴾ عبارة عن إحاطته بأعمالهم
اَّلل ب ِ َما تع َملون بَ ِ

()2

فتأخيره عن الخلق لما أن المراد به ما يدور عليه الجزاء من العلم التابع للمعلوم ال لما قيل من
أنه دليل عليه"(.)3
ثالثاً :الدراسة
إن قول البيضاوي في تفسير اآلية "ولعل تقديم الخلق على العلم ألنه دليل عليه"

()4

هو

كالم يدور حول مسألة عقدية ،وهي مسألة علم هللا تعالى وخلقه ،والعالقة بينهما ،وأيهما يسبق

()1

البيضاوي ،أنوار التنزيل ،ج ،5ص.185

()2

هذا تأويل لصفة (البصر).

()3

أبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،8ص.74

()4

البيضاوي ،أنوار التنزيل ،ج ،5ص.185
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عبر بعض العلماء
اآلخر ،حيث إن العلم صفة ذاتية ،والخلق صفة فعلية ،وعلى هذا االعتبار ّ
بأن الصفات الذاتية تسبق الصفات الفعلية( ،)1وعليه يكون العلم سابقا للخلق .إال أنه أتى ذكر
ُ
العلم في اآلية متأخ ار عن ذكر الخلق ،ولذلك علل البيضاوي تقديم الخلق في قوله تعالى ﴿ه َو

َْ
َ
َ
َْ َ
ااَّلِي َخلَ َق ا
الس َم َ
ات َواْل ْرض ِِف س اِتةِ أياا ٍم﴾ على العلم في قوله ﴿ َي ْعل ُم َما يَل ُِج ِِف اْل ْر ِض﴾ اآلية
او ِ

بأن سببه هو أن الخلق دليل على العلم ،فإن "خلق العالم على هذا النظام األنيق مما يستدل به
على علمه وقدرته تعالى"

()2

و"جودة الصنعة دليل على علم الصانع"( ،)3والدليل يتقدم على

المدلول.
في المقابل علل أبو السعود تقديم الخلق في قوله تعالى ﴿ ُه َو ااَّلِي َخلَ َق ا
الس َم َ
ات
او ِ

َْ ُ َ
َو ْاْلَ ْر َض ِف س اِتةِ َأياام﴾ على صفة البصر المقتضية للعلم في قوله ﴿ َو ا ُ
ص ٌ
ي﴾ على
اَّلل ب ِ َما تع َملون بَ ِ
ِ
ٍ
َْ ُ َ
اعتبار أن المراد بقوله ﴿ َو ا ُ
ص ٌ
ي﴾ هو العلم الذي يترتب عليه الجزاء والمتعلق
اَّلل ب ِ َما تع َملون بَ ِ
بأفعال المكلفين ،والجزاء يأتي بعد الخلق ،فقدم الخلق على العلم ،وبيان ذلك :أن علم هللا تعالى
على نوعين" :أزلي سابق ال يترتب عليه ثواب وال عقاب ،وعلم بما حصل بعد حصوله ،وهذا هو

()1

ينظر :الشهاب ،عناية القاضي وكفاية الراضي ،ج ،8ص ،154واآللوسي ،روح المعاني ،ج،14

()2

شيخ زاده :محمد بن مصلح الدين مصطفى القوجوي ،حاشية محيي الدين شيخ زاده على تفسير

()3

اطفيش :امحمد بن يوسف ،تيسير التفسير ،تحقيق :إبراهيم طالي( ،مسقط :و ازرة التراث والثقافة ،ط،1

ص.169

البيضاوي( ،بيروت :دار الكتب العلمية ،ط1419 ،1ه1999-م) ،ج ،8ص.104
1425ه2004-م) ،ج ،14ص.323
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الذي يترتب عليه الثواب والعقاب ،ويسميه بعض العلماء علم ظهور"

()1

وهذا العلم الثاني هو

المراد في اآلية.
وشراحه وأبا السعود ومن ينقل عنه.
ولم أجد من تطرق لهذه المسألة خال البيضاوي ّ
رابعاً :رأي الباحثة
أوال :إن مدار تعليل البيضاوي يتعلق بعلم هللا تعالى العام بأحوال المخلوقات المذكور في

َْ
َ
قوله تعالى ﴿ َي ْعل ُم َما يَل ُِج ِِف اْل ْر ِض﴾ بينما مدار تعليل أبي السعود يتعلق بعلم هللا تعالى الخاص
َْ ُ َ
بأفعال المكلفين المذكور في قوله تعالىَ ﴿ :و ا ُ
ص ٌ
ي﴾.
اَّلل ب ِ َما تع َملون بَ ِ
ثانيا :إن صفة العلم ذاتية ،وإن صفة الخلق باعتبار جنس الفعل هي صفة ذاتية أيضا؛
ألنه تعالى لم يزل وال يزال فعاال لما يريد ،أما في آحادها فهي صفة فعلية منف ّكة عن هللا تعالى
ليست الزمة لذاته( ،)2وعليه فاستشكال البيضاوي بمسألة الخلق قبل العلم باطل ابتداء.
ثالثا :لو سّلمنا للبيضاوي بأن صفة العلم سابقة لصفة الخلق ،فإن اآلية التي تسبق اآلية
ََُ ُ
َش ٍء َعل ٌ
ك ِل َ ْ
ِيم﴾ [الحديد ،]3 :وبالتالي فاإلشكال الذي
محل الدراسة ُختمت بقوله تعالى ﴿وهو ب ِ ِ
ذكره البيضاوي وغيره من أن األصل هو تقديم الخلق على العلم يزول ،حيث إن االعتبار بسباق
اآلية يقتضي أن يكون قد ذكر العلم قبل الخلق.

()1

ابن عثيمين :محمد بن صالح ،تفسير القرآن الكريم (سورة آل عمران)( ،الدمام :دار ابن الجوزي ،ط،1

()2

ينظر :ابن عثيمين :محمد بن صالح ،شرح العقيدة السفارينية( ،الرياض :دار الوطن للنشر ،ط،1

1426ه) ،ج ،2ص.231
1426ه) ،ص.241
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رابعا :ال يوجد في اآلية ما يدل على وجود ترتيب زمني بين الخلق والعلم حتى يفهم منه
يقدم ويؤخر في ذكر صفاته في آيات القرآن بحسب ما
وجود هذا اإلشكال ابتداء ،فإن هللا تعالى ّ
يناسب المقام.
وعلى ما سبق أرى أن استدراك أبي السعود في غير محّله.
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المبحث الثاني :دراسة االستدراكات في جزء المجادلة
وفيه ثمانية مطالب:

المطلب األول :االستدراك في تخصيص اعتبار الفقر في ذوي القربي بفيء بني

ْ َ ْ ََ
َ ا َ ُ ْ
ْ
ُ
ْ
ُْ َ َ ُْ َ
َ
ج ِرين اَّلِين أخ ِرجوا ِمن دِيارِهِم وأموال ِ ِهم﴾
النضير في قوله تعالى ﴿ل ِلفقراءِ المها ِ

[الحشر]8 :
أوالً :القول المستدرك عليه
قال البيضاوي﴿" :ل ِلْ ُف َق َراءِ ال ْ ُم َهاجر َ
طف عليه ...ومن
ع
ما
و
بى
ر
ق
ال
لذي
من
بدل
﴾
ين
ُ
ِ ِ
ُ َ
أعطى أغنياء ذوي الُقربى خصص اإلبدال بما بعده ،والفيء بفيء بني النضير"(.)1
ثانياً :نص االستدراك:
ُْ َ َ ُْ َ
َ
طف عليه ...ومن
قال أبو السعود﴿" :ل ِلفقراءِ المها ِ
بدل من لذي الُقربى وما ُع َ
ج ِرين﴾ ٌ
أعطى األغنياء ذوي الُقربى خص ِ
تخصيص اعتبار الفقر بفيء بني
اإلبدال بما بعده ،وأما
ُ
ظاهر"(.)2
فتعسف
النضير
ٌ
ٌ

()1
()2

البيضاوي ،أنوار التنزيل ،ج ،5ص.200

أبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،8ص.113
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ثالثاً :الدراسة
الفيء هو "الراجع إلى المسلمين من مال الكفار بغير قتال"( ،)1وقد ذكرت سورة الحشر
هموا بالغدر بالنبي ،
قصة إجالء بني النضير من المدينة في السنة الرابعة للهجرة بعدما ّ
فحاصرهم المسلمون وقذف هللا تعالى في قلوب بني النضير الرعب ،ثم سألوا النبي  أن يأذن
أن لهم ما حملت إبلهم من المال ،فأذن لهم بذلك( ،)2وما تبقى من المال كان
لهم بالخروج على ّ
فيئا للمسلمين حصلوا عليه من دون قتال.

َ ََ َ اُ ََ
وَلِ م ِْن
اَّلل لَع َر ُس ِ
وقد ّبينت آيات سورة الحشر مصارف الفيء ،قال تعالى﴿ :ما أفاء

َ
َْ َ َ ُ َ
ون ُدولَ ًة بَ ْ َ
ِلر ُسول َو َِّلِي الْ ُق ْر َّب َو ْاَلَ َت َ
اَم َوال ْ َم َساكِي َوابْن ا
أ ْهل الْ ُق َرى فَل ِلاهِ َول ا
ي
يل َك َّل يك
ب
الس
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َْ ْ َ ِ ْ ُ ْ ََ َ ُ ُ اُ ُ َ ُ ُ ُ ََ ََ ُ
اَّلل َشد ُ
اَّلل إ ان ا َ
اك ْم َعنْ ُه فَانْ َت ُهوا َو اات ُقوا ا َ
ِيد
اْلغن ِياء مِنكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نه
ِ
ْ َ
َ ا َ ُ ْ
خر ُجوا مِنْ
ُْ َ َ ُْ َ
اب﴾ [الحشر ،]7 :ثم قال تعالى في اآلية التي تليها﴿ :ل ِلفقراءِ المها ِ
العِق ِ
جرِين اَّلِين أ ِ

َ
ُ َ َ ْ ً
ُ َ
َ ا َ ْ َ ً َ َْ ُ ُ َ اَ َ َ ُ َُ ُ َ َ ُ
وَل أولئِك ه ُم ال اصادِقون﴾
دِيَارِه ِْم َوأ ْم َوال ِ ِه ْم يَبْ َتغون فضَل مِن اَّللِ ورِضوانا وينَصون اَّلل ورس

[الحشر.]8 :
وعند النظر في كالم المفسرين نجد أنهم اختلفوا في قوله تعالى ﴿ل ِلْ ُف َق َراءِ ال ْ ُم َهاجر َ
ين﴾؛
ِ ِ
ّ
هل هو قيد لقوله تعالى ﴿ َو َِّلِي الْ ُق ْر َّب َو ْاَلَ َت َ
اَم َوال ْ َم َساكِي َوابْن ا
يل﴾ أم ال؟ وبعبارة أخرى:
ب
الس
ِ
ِ ِ
ِ

()1

ابن قدامة :موفق الدين عبد هللا بن أحمد المقدسي ،المغني( ،القاهرة :مكتبة القاهرة ،د.ط1388 ،.هـ -

()2

ينظر :ابن هشام :أبو محمد عبد الملك بن هشام ،السيرة النبوية ،تحقيق :مصطفى السقا وإبراهيم األبياري

1968م) ،ج ،6ص.453

وعبد الحفيظ الشلبي( ،القاهرة :شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده ،ط1375 ،2هـ -

1955م) ،ج ،2ص.191-190
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هل الفقر شرط الستحقاق الفيء في هذه الفئات األربعة؟ وعلى ضوء االختالف في تفسير اآلية
اختلف الفقهاء في هذه المسألة ،وتفصيل ذلك في كتب الفقه(.)1
إن محل الكالم هنا هو ما يتعلق باالستدراك ،وهو مناقشة قول القائلين بدخول األغنياء
المفسرون عددا من التخريجات النحوية لهذا
من ذوي القربى ضمن مصارف الفيء؛ فقد ذكر
ّ
القول يمكن إجمالها في تخريجين رئيسين هما :االستئناف أو اإلبدال()2؛ فعلى القول باالستئناف
ُْ َ
خبر لمبتدأ محذوف ،وتقديره مع الجملة السابقة( :ال يكون دولة بين
يكون قوله تعالى ﴿ل ِلفق َراءِ﴾ ا
األغنياء منكم ولكن الفيء للفقراء) وقيل تقديره( :ولكن يكون للفقراء) ،وقيل :تقديره( :اعجبوا
للفقراء)( ،)3وذكروا وجوها أخرى لتقدير الجملة( ،)4وعلى القول باالستئناف ال يكون لآلية الثانية
ُْ َ
تعلق بالمصارف المذكورة في اآلية األولى ،فال تكون قيدا لها ،فتبقى ﴿ َو َِّلِي الق ْرّب﴾ على
إطالقها دون اشتراط الفقر.

()1

ذهب الحنفية والمالكية إلى إعطاء الفقراء دون األغنياء من ذوي القرابة ،ينظر :الكاساني :عالء الدين أبو
بكر بن مسعود ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع( ،بيروت :دار الكتب العلمية ،ط1406 ،2هـ -

البر :يوسف بن عبد هللا النمري ،الكافي في فقه أهل المدينة،
1986م) ،ج ،7ص ،125وابن عبد ّ
تحقيق :محمد محمد أحيد( ،الرّياض :مكتبة الرياض الحديثة ،ط1400 ،2ه1980-م) ،ج ،1ص،478

يسوى فيه بين االغنياء والفقراء ،ينظر :النووي :أبو زكريا محيي الدين
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه ّ
يحيى بن شرف ،المجموع شرح المهذب( ،د.م :.دار الفكر ،د.ط ،.د.ت ،).ج ،19ص ،369وابن قدامة،

()2

المغني ،ج ،7ص.462
ْ
ْ
َ
ُ
َ
ُ
يقصد باإلبدال :أن يكون إعراب قوله تعالى﴿ :ل ِلفق َراءِ المهاجر َ
ين﴾ بدل ،واختلفوا في المبدل منه على
ِ ِ
التفصيل المذكور في متن البحث.

()3
()4

ينظر :السمين الحلبي ،الدر المصون ،ج ،10ص.284

ينظر :الطبري ،جامع البيان ،ج ،22ص ،522والقرطبي ،الجامع ألحكام القرآن ،ج ،18ص،19

والشوكاني ،فتح القدير ،ج ،5ص.238
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أما بالنسبة لإلبدال ففيه وجهان عند من أعطى ذوي قرابة النبي  األغنياء:
الوجه األول :اإلبدال مما بعد ﴿ َو َِّلِي الْ ُق ْر َّب﴾( ،)1أي :من قوله تعالى ﴿ َو ْاَلَ َت َ
اَم﴾ ،وبهذا
يخرج ذوي القربى من التقييد ،فال يشترط فيهم الفقر ،ويشترط الفقر في البقية.
ُْ َ
الوجه الثاني :اإلبدال من ﴿ َو َِّلِي الق ْرّب﴾ ،وعلى هذا فالظاهر دخول ذوي القربى في التقييد
فال يعطون من الفيء ،إال أنهم خرجوا من هذا المعنى الظاهر بتخريجين:
 −التخريج األول :أن ﴿ل ِلْ ُف َق َراءِ ال ْ ُم َهاجر َ
ين﴾ قيد خاص بفيء بني النضير( ،)2أما
ِ ِ
غير ذلك من الفيء فيجوز فيه إعطاء ذي القربى األغنياء.
 −التخريج الثاني :أن ﴿ل ِلْ ُف َق َراءِ ال ْ ُم َهاجر َ
ين﴾ وصف لحالهم وذكر للواقعة ،وإثبات
ِ ِ
لمزيد اختصاصهم ال تقييدا(.)3
وقد ذكر البيضاوي في عبارته الموجزة المنقولة آنفا وجهي اإلبدال والتخريج األول للوجه
ُْ َ
الثاني ،ووافقه أبو السعود في الوجه األول -وهو اإلبدال مما بعد ﴿ َو َِّلِي الق ْرّب﴾ -وأنكر عليه
ما ذكره في الوجه الثاني -وهو كون اشتراط الفقر خاصا بفيء بني النضير.

()1

ينظر :ابن عطية ،المحرر الوجيز ،ج ،5ص ،286والبيضاوي ،أنوار التنزيل ،ج ،5ص ،200وأبو

()2

ينظر :البيضاوي ،أنوار التنزيل ،ج ،5ص.200

السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،8ص.113
()3

ينظر :البقاعي ،نظم الدرر ،ج ،19ص ،435واإليجي ،جامع البيان في تفسير القرآن ،ج ،4ص،290
والخطيب الشربيني :شمس الدين محمد بن أحمد ،السراج المنير في اإلعانة على معرفة بعض معاني

كالم ربنا الحكيم الخبير( ،القاهرة :مطبعة بوالق ،د.ط1285 ،.ه) ،ج ،4ص ،246والقزويني :سراج
الكشاف( ،مشيغان :جامعة مشيغان ،مخطوط) ،متوفر على
الدين عمر بن عبدالرحيم ،الكشف على
ّ
الشبكة العنكبوتية على الرابط،https://hdl.handle.net/2027/mdp.39015079127737 :

ص.969
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رابعاً :رأي الباحثة
أوال :إن اآليات محل الدراسة هي من آيات األحكام التي تناولها الفقهاء في كتبهم بما ال
يسع بحثه في هذا المقام ،وإنما حصرت موضوع الدراسة على موضوع االستدراك وهو توجيه
قول القائلين بجواز إعطاء أغنياء ذوي القربى من الفيء.
ثانيا :إن القول باالستئناف في قوله تعالى ﴿ل ِلْ ُف َق َراءِ ال ْ ُم َهاجر َ
ين﴾ بتقدير (اعجبوا للفقراء)
ِ ِ
ونحوه وعدم جعل تلك األوصاف قيدا على مصارف الفيء قول معتبر ،ومؤداه دخول ذوي القربى
األغنياء في مصارف الفيء ،مع ما في الجملة المستأنفة من اإلشارة لمزيد العناية بأمر الفقراء.
ثالثا :إن القول باإلبدال مع جعل ﴿ل ِلْ ُف َق َراءِ ال ْ ُم َهاجر َ
ين﴾ قيدا على المبدل منه سواء أكان
ِ ِ

اإلبدال من ﴿ َو َِّلِي الْ ُق ْر َّب﴾ أو من ﴿ َو ْاَلَ َت َ
اَم﴾ فيه إشكال؛ وهو أن ظاهر اآلية -على القول
بالتقييد -يفيد اشتراط الفقر والهجرة معا في ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الذين
يعطون من مصارف الفيء( ،)1ويترتب على ذلك انقطاع العمل بحكم الفيء بعد موت
المهاجرين.
ُْ َ
رابعا :عند األخذ بمسلك اإلبدال فاألولى جعل اإلبدال من ﴿ َو َِّلِي الق ْرّب﴾؛ إلمكانية
ُْ َ
ذلك وعدم امتناعه ،وحتى يتوافق دخول الالم في المبدل منه ﴿ َو َِّلِي الق ْرّب﴾ مع دخول الالم في

()1

اطفيش ،تيسير التفسير ،ج ،14ص.443
ينظرّ :
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المبدل ﴿ل ِلْ ُف َق َراءِ﴾ ،أما إذا جعل اإلبدال مما بعده ﴿ َو ْاَلَ َت َ
اَم﴾ فيلزم تقدير الم الجر
(ولليتامى)( ،)1واألصل هو عدم التقدير(.)2
خامسا :القول بتخصيص اعتبار الفقر بفيء بني النضير قول فيه نظر؛ ألن التخصيص
يحتاج إلى دليل ،وال دليل على التخصيص ،واالستدالل بقوله تعالى ﴿ل ِلْ ُف َق َراءِ ال ْ ُم َهاجر َ
ين﴾ على
ِ ِ
التخصيص يلزم منه أن يكون إعطاء فيء بني النضير لمن اجتمعت فيه صفتا الفقر والهجرة،
رده أن النبي  أعطى سهل بن حنيف وأبا دجانة سماك بن خرشة  -وهما من األنصار –
وي ّ
من فيء بني النضير()3؛ فقوله تعالى ﴿ل ِلْ ُف َق َراءِ ال ْ ُم َهاجر َ
ين﴾ هو حكاية لحالهم وواقعهم آنذاك ال
ِ ِ
تخصيصا للحكم بهم.
وبناء على ما سبق فإني أرى أن استدراك أبي السعود في محّله.
قدم ذكر
سادساُ :يحمد للبيضاوي عند تناوله للتفسير عدم تعصبه لمذهبه الشافعي حيث ّ
يصرح بذلك(.)4
مذهب غيره – وهو مذهب أبي حنيفة ومالك -على مذهبه وكأنه اختاره ،وإن لم ّ

()1

اطفيش ،تيسير التفسير ،ج ،14ص ،443ويلزم التنويه بأن تكرار حرف الجر مع المبدل غير
ينظر:
ّ
الزم ،فيجوز أن يأتي حرف الجر مع المبدل منه وال يأتي مرة أخرى مع المبدل ،ينظر :عضيمة :محمد
عبد الخالق ،دراسات ألسلوب القرآن( ،القاهرة :دار الحديث ،د.ط ،.د.ت ،).ج ،11ص ،83إال أن
المسألة التي نحن بصددها هي عكس هذه الصورة ،وهي دخول حرف الجر في المبدل دون المبدل منه.

()2
()3
()4

ينظر :السبت ،قواعد التفسير ،ج ،1ص.376

ينظر :ابن هشام ،السيرة النبوية ،ج ،2ص.192

ينظر :القونوي ،حاشية القونوي على تفسير البيضاوي ،ج ،19ص.17
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ُ
ُ
ِيكم﴾ في قوله تعالى ﴿ َو ََّل نُ ِط ُ
يع فِيكم
المطلب الثاني :االستدراك في المراد بـ﴿ف
َ

َ

أ َح ًدا أبَ ٗدا﴾ [الحشر]11 :
أوالً :القول المستدرك عليه
َ
ُ
قال الزمخشريَ ﴿" :و ََّل نُ ِط ُ
يع فِيك ْم﴾ في قتالكم ﴿أ َح ًدا﴾ من رسول هللا والمسلمين إن
ح ِملنا عليه ،أو في خذالنكم وإخالف ما وعدناكم من النصرة"( ،)1وقال البيضاويَ ﴿ ":و ََّل نُ ِط ُ
يع
ُ
ُ
فِيك ْم﴾ في قتالكم أو خذالنكم"(.)2
ثانياً :االستدراك
َ
ُ
قال أبو السعودَ ﴿" :و ََّل نُ ِط ُ
يع فِيك ْم﴾ أي في شأنكم ﴿أ َح ًدا﴾ يمنعنا من الخروج معكم

َ
﴿أبَ ًدا﴾ وإن طال الزمان ،وقيل :ال نطيع في قتالكم أو خذالنكم ،وليس بذاك؛ ألن تقدير القتال
مترقب بعد ،وألن وعدهم لهم على ذلك التقدير ليس مجرد عدم طاعتهم لمن يدعوهم إلى قتالهم
ْ ُ ُْ ْ ََْ ُ َ ا ُ
َصنك ْم﴾ أي لنعاوننكم على
بل نصرتهم عليه كما ينطق به قوله تعالى ﴿ِإَون قوت ِلتم نلن
عدوكم"(.)3

()1
()2
()3

الزمخشري ،الكشاف ،ج ،4ص.506

البيضاوي ،أنوار التنزيل ،ج ،5ص.201

أبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،8ص.116
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ثالثاً :الدراسة
َ
ََْ ََ َ ا َ َ َُ َُ ُ َ ِ ْ َ ُ ا َ َ
ك َف ُروا م ِْن أَ ْهل الْك َ
اب لئ ِ ْن
ِت
قال تعالى﴿ :ألم تر إَِل اَّلِين نافقوا يقولون ِْلخوان ِ ِهم اَّلِين
ِ
ِ

ُ ْ َ َ ً َ
ُ ْ ْ ُ ْ ََ ْ ُ َ ا َ َ ُ ْ ََ ُ
ْ ُ ُْ ْ ََْ ُ َ ا ُ
ً
َ
اَّلل ي َ ْش َه ُد إ ان ُهمْ
ك ْم َو ا ُ
ُ
أخرِجتم نلخرجن معكم وَّل ن ِطيع فِيكم أحدا أبدا ِإَون قوت ِلتم نلنَصن
ِ

َ َ
َ
لَكذِبُون﴾ [الحشر.]11 :

هذه اآلية نزلت في منافقي المدينة ،وذلك أنهم " كانوا بعثوا إلى بني النضير وقالوا لهم:
(اثبتوا في معاقلكم فإنا معكم حيثما تقلبت حالكم) ،وإنما أرادوا بذلك أن تقوى نفوسهم عسى أن
يثبتوا حتى ال يقدر محمد  عليهم فيتم لهم مرادهم ،وكانوا َك َذبة فيما قالوا من ذلك ،ولذلك لم
يخرجوا حين أَ ْخ َرج بني النضير بل قعدوا في ديارهم"(.)1
وقد أقسموا في اآلية على أمرين:
َ
 −األول :أنهم يخرجون مع اليهود إن أُ ِ
خرجوا ،وهو ما جاء في قولهم﴿ :لئ ِ ْن
ُ ْ ْ َ ْ
ُ
ج ُت ْم نلَخ ُر َج ان َم َعك ْم﴾.
أخ ِر

ْ ُ ْ
 −والثاني :أنهم ينصرون اليهود إن ُقوتلوا ،وهو ما جاء في قولهمِ﴿ :إَون قوت ِل ُت ْم
ََْ ُ َ ا ُ
َصنك ْم﴾.
نلن
ُ ْ َ َ ً َ
ً
َ
وتوسط هذين القسمين قولهم ﴿ َو ََّل نُ ِط ُ
يع فِيكم أحدا أبدا﴾ أي :ال نطيع أحدا في
ََ
المفسرون في الشأن المراد هنا ،هل هو شأن الخروج المذكور سابقا أم شأن
شأنكم .وقد اختلف
ّ
القتال والنصرة المذكور الحقا؟ على قولين:

()1

ابن عطية ،المحرر الوجيز ،ج ،5ص.289
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القول األول :أن المعنى( :ال نطيع أحدا يمنعنا من الخروج معكم) (.)1
القول الثاني :أن المعنى( :ال نطيع أحدا في قتالكم أو خذالنكم)(.)2
وقد اعترض أبو السعود على القول الثاني بما يأتي:
ْ ُ ُْ ْ ََْ ُ َ ا ُ
َصنك ْم﴾؛
 −أوال :أن ذكر القتال آت في السياق الالحق في قوله ﴿ِإَون قوت ِلتم نلن
وبالتالي كيف يشار إلى أمر لم يأت ذكره بعد؟
 −ثانيا :أن المنافقين لم يقتصروا على الوعد بعدم طاعة النبي  والمسلمين في
قتال اليهود ،أي أن يقفوا موقف الحياد في هذا المقام ،بل وعدوا اليهود بالقتال
ْ ُ ْ
معهم ومناصرتهم ضد المسلمين كما ينبئ به قوله تعالى ﴿ِإَون قوت ِل ُت ْم
ََْ ُ َ ا ُ
َصنك ْم﴾ .والحاصل أن مناصرتهم والقتال معهم تقتضي عدم الطاعة في
نلن
ُ ْ َ
ً
َ
قتالهم ،فيكون تفسير قوله تعالى ﴿ َو ََّل نُ ِط ُ
يع فِيكم أحدا﴾ بعدم الطاعة في القتال
من باب تحصيل الحاصل.
رابعاً :رأي الباحثة
َ
ُ َ
أوال :إن تخصيص معنى قوله تعالى ﴿ َو ََّل نُ ِط ُ
يع فِيك ْم أ َح ًدا أبَ ًدا﴾ بشأن الخروج فقط،
أو بشأن القتال والخذالن تخصيص بال دليل ،واألصل أن تبقى اآلية على عمومها ،وهي كذلك

()1

ينظر :أبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،8ص ،116والشوكاني ،فتح القدير ،ج ،5ص،242

()2

ينظر :الطبري ،جامع البيان ،ج ،22ص ،536والثعلبي ،الكشف والبيان ،ج ،26ص ،249والواحدي،

واآللوسي ،روح المعاني ،ج ،14ص.250

البسيط ،ج ،21ص ،386والبغوي ،معالم التنزيل ،ج ،8ص ،80والزمخشري ،الكشاف ،ج ،4ص،506

والبيضاوي ،أنوار التنزيل ،ج ،5ص.201
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عاما في كل ما يعود بالضرر عليهم( ،)1فيدخل فيها عدم
إذ ال مخصص؛ فيكون معنى اآلية ّ
الخروج ويدخل فيها القتال والخذالن ،قال ابن عاشور" :ومعنى فيكم :في شأنكم ،ويعرف هذا
بقرينة المقام ،أي في ضركم"(.)2
مضعفة للتفسير بالقتال والخذالن يجاب عنها
ثانيا :ما أورده أبو السعود من تعليالت
ّ
باآلتي:
يرد على تعليل أبي السعود بكون القتال لم يذكر بعد :بأنه ال مانع من ذلك؛ فقد
أّ -
يشار ألمر ما في القرآن الكريم قبل إتيان ذكره الصريح( ،)3بل قد ُيكتفى باإلشارة
لألمر دون التصريح به.
يرد على اعتراض أبي السعود المبني على أن تفسير عدم الطاعة بعدم القتال من
بّ -
تحصيل الحاصل أن األمر ليس كذلك()4؛ بل إنه تعالى ذكر األمر العام وهو
ُ
ِيك ْ
قوله ﴿ َو ََّل نُ ِط ُ
يضركم ،ثم ذكر األمر الخاص وهو القتال في
فيما
:
أي
﴾
م
ف
يع
ّ

ْ ُ ُْ ْ ََْ ُ َ ا ُ
َصنك ْم﴾ ،فيكون ذكر القتال والنصرة من باب ذكر الخاص
قوله ﴿ِإَون قوت ِلتم نلن
بعد العام.

()1
()2
()3
()4

ينظر :اطفيش ،تيسير التفسير ،ج ،14ص ،456وابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،28ص.99
ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،28ص.99

ينظر :القونوي ،حاشية القونوي على تفسير البيضاوي ،ج ،19ص.24

يع ف ُ
قلب شهاب الدين الخفاجي دليل أبي السعود عليه فذهب إلى إن تفسير ﴿ َو ََّل نُ ِط ُ
ِيك ْم﴾ بمعنى الطاعة
ََ ْ
خ ُر َج ان َم َع ُ
ك ْم ﴾ المؤكد بالالم الواقعة في
في عدم الخروج هو الذي فيه تحصيل حاصل ،فقولهم ﴿ نل
َ
يع ف ُ
جواب القسم ونون التوكيد ليس بحاجة لإلعادة مرة أخرى ،وناقشه اآللوسي بأنهم قالوا ﴿ َوَّل نُ ِط ُ
ِيك ْم
َ
َ
أ َح ًدا أبَ ًدا﴾ لدفع أن يكونوا وعدوهم الخروج بشرط أن ال يمنعوا منه ،ينظر :الشهاب ،عناية القاضي
وكفاية الراضي ،ج ،8ص ،180واآللوسي ،روح المعاني ،ج ،14ص.250
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ثالثا :إن استدراك أبي السعود في هذا الموضع استدراك في غير محّله؛ لضعف
تعليالته ،وألن القول المستدرك عليه هو قول صحيح داخل في عموم معنى اآلية ،فال وجه
لتضعيفه.

َ
ُ
المطلب الثالث :االستدراك في تقدير مفعول ﴿ َيعقِلون﴾ في قوله تعالى ﴿َت َس ُب ُهم

َ ٗ َُُ ُُ َ ا َ َ َاُ َ  ٞا
َ
َجِيعا وقلوبهم ش َ
َّت ى ذَل ِك بِأنهم قوم َّل يعقِلون﴾[الحشر]14 :
ُ

أوالً :القول المستدرك عليه
َ َ
ُ َ
قال الزمخشري﴿" :ق ْو ٌم َّل َي ْعقِلون﴾ أن تشتت القلوب مما يوهن قواهم ويعين على

َ َ َا َ َ
ُ َ
أرواحهم"( ،)1وقال البيضاوي﴿" :ذل ِك بِأن ُه ْم ق ْو ٌم َّل َي ْعقِلون﴾ ما فيه صالحهم وإن تشتت القلوب
يوهن قواهم"(.)2
ثانياً :االستدراك
ُُ
َ
قال أبو السعودََ ﴿" :تْ َس ُب ُه ْم ََج ً
ِيعا﴾ مجتمعين متفقين ﴿ َوقلوبُ ُه ْم ش اَّت﴾ متفرقة ال ألفة
َ َ
ُ َ
َ َ
بينها ﴿ذل ِك﴾ أي ما ذكر من تشتت قلوبهم بسبب أنهم ﴿ق ْو ٌم َّل َي ْعقِلون﴾ أي ال يعقلون شيئا
حتى يعرفوا الحق ويتبعوه وتطمئن به قلوبهم وتتحد كلمتهم ويرموا عن قوس واحدة فيقعون في تيه
الضالل وتتشتت قلوبهم حسب تشتت طرقه وتفرق فنونه ،وأما ما قيل من أن المعنى ال يعقلون
أن تشتت القلوب مما يوهن قواهم فبمعزل من السداد"(.)3

()1
()2
()3

الزمخشري ،الكشاف ،ج ،4ص.507

البيضاوي ،أنوار التنزيل ،ج ،5ص.201

أبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،8ص.117
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ثالثاً :الدراسة
َ
َ َُ ُ َ ُ ْ َ ً ا
ُ
َُ
ِيعا إَِّل ِِف ق ًرى ُم اص َن ٍة أ ْو م ِْن
قال هللا تعالى في وصف أهل الكتابَّ﴿ :ل يقات ِلونكم َج

َ َ ُ ُ َْ ُ ُ ْ ََُْ ْ َ ٌ َْ َ ُُ ْ َ ً َُُ ُُ ْ َ ا َ َ َاُ ْ ٌَْ َ َ ْ ُ َ
وراءِ جد ٍر بأسهم بينهم شدِيد َتسبهم َجِيعا وقلوبهم شَّت ذل ِك بِأنهم قوم َّل يعقِلون﴾ [الحشر:
.]14

دّلت اآلية الكريمة على أن سبب تشتت أهل الكتاب واختالفهم فيما بينهم هو عدم
ُ َ
عقلهم ،ومفعول فعل ﴿ َي ْعقِلون﴾ محذوف؛ فلم تذكر اآليات الشيء الذي ال يعقلونه .وقد تنوعت
المفسرين في تقدير المفعول المحذوف ،ومن خالل االستقراء والتتبع لكالمهم يمكن
عبارات
ّ
المفسرون في ذلك في المعاني اآلتية:
إجمال ما قاله
ّ
المعنى األول :يتعلق بالدين والدنيا معا :وهو أنهم ال يعقلون ما فيه مصلحة لهم،
ويتضمن ذلك المصلحة الدنيوية المترتبة على اجتماع الكلمة ،أو المصلحة الدينية المترتبة على
اتباع الحق(.)1
المعنى الثاني :يتعلق بالدين وله أثر في الدنيا :وهو أنهم ال يعقلون الحق ،بل يتبعون
أهواءهم ،ولو عرفوا الحق واتبعوه الطمئنت قلوبهم والتحدت كلمتهم(.)2

()1

النحاس ،إعراب القرآن ،ج ،4ص ،264والواحدي،
ينظر :الطبري ،جامع البيان ،ج ،22ص ،538و ّ
البسيط ،ج ،21ص ،389وابن الجوزي ،زاد المسير ،ج ،4ص ،261والبيضاوي ،أنوار التنزيل ،ج،5

()2

ينظر :النيسابوري :نظام الدين الحسن بن محمد ،غرائب القرآن ورغائب الفرقان ،تحقيق :زكريا عميرات،

ص ،201وابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،28ص.106

(بيروت :دار الكتب العلمية ،ط1416 ،1ه) ،ج ،6ص ،287والبقاعي ،نظم الدرر ،ج ،19ص-452

 ،453وأبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،8ص ،117والمظهري ،التفسير المظهري ،ج ،9ص،251

والشوكاني ،فتح القدير ،ج ،5ص ،244والسعدي ،تيسير الكريم الرحمن ،ص.852
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المعنى الثالث :يتعلق بالدنيا :وهو أنهم ال يعقلون أن تشتت قلوبهم مما يضعف قواهم(.)1
رد أبو السعود المعنى الثالث واختار المعنى الثاني.
وقد ّ
رابعاً :رأي الباحثة
أوال :إن وهن قوى الكافرين ليس مصدره األساس تشتت قلوبهمّ ،إنما مصدره عدم اتّباعهم
للحق وعدم إيمانهم ،ولو أنهم اتّبعوا الحق وآمنوا بالنبي  الجتمعت قلوبهم وقويت شوكتهم،
ُّ َ َ َ َ
ََ ا َ َ َ ِ ُ ْ َ ً َ ا ُ ُ َ َا
ُ َ
الس ُبل ف َتف ارق بِك ْم ع ْن َسبِيلِهِ﴾
وه َوَّل تتب ِ ُعوا
ِصاِط مستقِيما فاتبِع
قال هللا تعالى﴿ :وأن هذا ِ

َ ُ
ََ َ ُ
ِين فَ ارقُوا د َ
كونُوا م َِن ال ْ ُم ّْشك َ
ِي ٣١م َِن ااَّل َ
ِين ُه ْم َوَكنوا ش َِي ًعا﴾ [الروم:
[األنعام ]153 :وقال ﴿وَّل ت
ِ
 ،]32-31ومن هنا جاء االعتراض على المعنى الثالث ألنه عالج المسألة معالجة سطحية
ظاهرية ولم يتطرق لألسباب الدينية لالجتماع والقوة والتي ال تنفك عن األسباب الدنيوية.
اعتبار
ا
ثانيا :إن المعنيين األول والثاني متقاربان ،وهما معنيان معتبران؛ ألن فيهما
لألسباب الدينية لالجتماع.

()1

ذكره الزمخشري كما مر تحت عنوان (القول المستدرك عليه) ،ووافقه البيضاوي في ظاهر كالمه ،إال أن

شراح تفسير البيضاوي -حمله على محمل آخر وهو أن جملة (وإن تشتت القلوب يوهن
القونوي -من ّ
حالية ،واستبعد أن تكون معطوفة على (ما فيه صالحهم) في قول البيضاوي (ذلك بأنهم
قواهم) هي جملة ّ
قوم ال يعقلون ما فيه صالحهم وإن تشتت القلوب يوهن قواهم) ،وبذلك ال تكون تفسي ار لمعنى (ال يعقلون)،
رده أبو السعود .ينظر :القونوي ،حاشية
وعليه ال يكون قول البيضاوي مندرجا تحت المعنى الثالث الذي ّ
القونوي على تفسير البيضاوي ،ج ،19ص.27
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ثالثا :إن المعنى الخاص الذي ذكره أصحاب المعنى الثالث وهو أنهم ال يعقلون أن
ترده القاعدة التفسيرية التي تنص على أن (حذف المتعلق المعمول
تشتت قلوبهم مما يوهن قواهم ّ
فيه يفيد تعميم المعنى المناسب له)(.)1
فإني أرى أن استدراك أبي السعود في هذا الموضع في محّله.
بناء على ما سبق ّ

المطلب الرابع :االستدراك في سبب استثناء دعاء إبراهيم  ألبيه في قوله تعالى

ا َ َ ََ َ َ َ َ َ َ ا َ َ
﴿إَِّل قول إِبرهِيم ِْلبِيهِ ْلستغفِرن لك﴾ [الممتحنة]4 :
أوالً :القول المستدرك عليه

ُ
ٌ
ا ََْ َْ َ َ ََ ْ ا َ َ
ِيم ِْلبِيهِ ْل ْس َتغف َِرن لك﴾ استثناء من قوله ﴿أ ْس َو ٌة َح َس َنة﴾
قال البيضاوي﴿" :إَِّل قول إِبراه
فإن استغفاره ألبيه الكافر ليس مما ينبغي أن يأتسوا به ،فإنه كان قبل النهي أو لموعدة وعدها
إياه"(.)2
ثانياً :االستدراك
ُ
ا ََْ َْ َ َ ََ ْ ا َ َ
ِيم ِْلبِيهِ ْل ْس َتغف َِرن لك﴾ استثناء من قوله تعالى ﴿أ ْس َو ٌة
قال أبو السعود﴿" :إَِّل قول إِبراه
ٌ
َح َس َنة﴾ فإن استغفاره عليه الصالة والسالم ألبيه الكافر وإن كان جائ از عقال وشرعا لوقوعه قبل
تبين أنه من أصحاب الجحيم كما نطق به النص ،لكنه ليس مما ينبغي أن يؤتسى به أصال ،إذ
المراد به ما يجب االئتساء به حتما لورود الوعيد على اإلعراض عنه بما سيأتي من قوله تعالى

()1

السعدي :عبد الرحمن بن ناصر ،القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن( ،الدمام :دار ابن الجوزي،

()2

البيضاوي ،أنوار التنزيل ،ج ،5ص.205

ط1431 ،1ه) ،ص.43
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ْ
اْلم ُ
﴿ َو َم ْن َي َت َو ال فَإ ان ا َ
اَّلل ُه َو الْ َغ ِ ُّ
يد﴾ [الممتحنة ،]6 :فاستثناؤه من األسوة إنما يفيد عدم وجوب
ن َِ
ِ
استدعاء اإليمان والمغفرة للكافر المرجو إيمانه وذلك مما ال يرتاب فيه عاقل .وأما عدم جوازه فال
داللة لالستثناء عليه قطعا.
هذا ،وأما تعليل عدم كون استغفاره عليه الصالة والسالم ألبيه الكافر مما ينبغي أن
يؤتسى به بأنه كان قبل النهي أو لموعدة وعدها إياه فبمعزل من السداد بالكلية؛ البتنائه على
تناول النهي الستغفاره عليه الصالة والسالم له وإنبائه عن كونه مؤتسى به لو لم ينه عنه
تبين أمره ،وقد عرفت أن
وكالهما ّبين البطالن لما أن مورد النهي هو االستغفار للكافر بعد ّ
استغفاره عليه الصالة والسالم ألبيه كان قبل ذلك قطعا ،وأن ما يؤتسى به ما يجب االئتساء به
ال ما يجوز فعله في الجملة .وتجويز أن يكون استغفاره عليه الصالة والسالم له بعد النهي كما
هو المفهوم من ظاهر قوله )أو لموعدة وعدها إياه( مما ال مساغ له"(.)1
ثالثاً :الدراسة
َ َ
نهى هللا تبارك وتعالى المؤمنين عن االستغفار للمشركين وذلك في قوله تعالى ﴿ َما َكن

ي ل َ ُه ْم َأ ان ُه ْم أَ ْ
ص َ
ِي َول َ ْو ََكنُوا أُوِل قُ ْر َّب م ِْن َب ْع ِد َما َت َب ا َ
آم ُنوا أَ ْن ي َ ْس َت ْغف ُِروا ل ِلْ ُم ّْشك َ
ِين َ
ح ُ
ب َو ااَّل َ
ا ِ
اب
ِ
ِ
ل ِلن ِ ِ

ا َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ا ُ َ َ ا ََا َ َُ َا ُ َ ُ ا ََاَ
َ َ
ْ
اۡلحيمَ ١١٣و َما ََك َن ْ
است ِْغ َف ُ
ِيم ِْلبِيهِ إَِّل عن موعِد ٍة وعدها إِياه فلما تبي َل أنه عدو َِّللِ تبأ
ار إِب ْ َراه
َ ِ ِ

َ َ
ْ ا
ِيم َْل اواهٌ َحل ٌ
ِيم﴾ [التوبة.]114 -113 :
مِن ُه إِن إِب ْ َراه

()1

أبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،8ص.126
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وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن النهي في اآلية هو عن االستغفار للمشركين بعد
مماتهم ،أما المشرك الحي فيجوز االستغفار له( ،)1واستدلوا بما يأتي:

ََا ََا َ َ َا
ي ل َ ُه ْم َأ ان ُه ْم أَ ْ
ص َ
أوال :قوله تعالى﴿ :م ِْن َب ْع ِد َما َت َب ا َ
ح ُ
اب ْ َ
ي َُل أن ُه
حي ِم﴾ ،وقوله﴿ :فلما تب
اۡل ِ

ا
َع ُدو َِّللِ﴾ ووجه الداللة :أنهم منعوا من االستغفار لهم بعد أن يتبين أنهم أصحاب الجحيم ،وال
يتبين ذلك إال بوحي من هللا تعالى أو بموتهم على الكفر( ،)2وقد روي عن ابن عباس  أنه
قال« :ما زال إبراهيم يستغفر ألبيه حتى مات»( ،)3وعنه  أيضا« :كانوا يستغفرون لهم(،)4
حتى نزلت هذه اآلية .فلما نزلت ،أمسكوا عن االستغفار ألمواتهم ،ولم ينههم أن يستغفروا
لألحياء حتى يموتوا»(.)5

()1

()2

ينظر :ابن عطية ،المحرر الوجيز ،ج ،3ص ،90والبيضاوي ،أنوار التنزيل ،ج ،3ص ،99والقرطبي،

الجامع ألحكام القرآن ،ج ،8ص 274وقد نسبه القرطبي لكثير من العلماء.
ينظر :الطبري ،جامع البيان ،ج ،12ص ،19وص ،31وابن أبي َزَمِنين :أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا،
تفسير القرآن العزيز ،تحقيق :حسين بن عكاشة ومحمد بن مصطفى الكنز( ،القاهرة :الفاروق الحديثة،
ط1423 ،1هـ 2002 -م) ،ج ،2ص ،235والسمرقندي ،بحر العلوم ،ج ،2ص ،91والثعلبي ،الكشف
والبيان ،ج ،14ص ،92والماوردي ،النكت والعيون ،ج ،2ص ،410والواحدي ،البسيط ،ج ،11ص،75
السمعاني ،تفسير القرآن ،ج ،2ص ،353والزمخشري ،الكشاف ،ج ،2ص ،315وابن عطية ،المحرر

الوجيز ،ج ،3ص ،90وابن الجوزي ،زاد المسير ،ج ،2ص ،305و الفخر الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج،16
ص ،159والبيضاوي ،أنوار التنزيل ،ج ،3ص ،100والشوكاني ،فتح القدير ،ج ،2ص ،467وابن
عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،11ص.46

()3

الطبري ،جامع البيان ،ج ،12ص.32

()4

يعني :كان الصحابة يستغفرون للمشركين.

()5

الطبري ،جامع البيان ،ج ،12ص.23
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ثانيا :سبب نزول اآلية :وقد اختلفت المرويات في سبب نزول اآلية ،فقيل :إنها نزلت في
لعمه أبي طالب بعد موته
استغفار النبي ّ 

()1

أو ألمه آمنة( ،)2وقيل :إنها نزلت في استغفار

()3
ميتا.
المؤمنين لموتاهم من المشركين  ،وكل هذه المرويات تتفق في كون المدعو له ّ

صح أن النبي  قال يوم أحد حين كسروا رباعيته
ثالثا :استغفار النبي  لقومه :فقد ّ
وشجوا وجهه « :اللهم اغفر لقومي فإنهم ال يعلمون»(.)4
ّ
رابعا :أن الدعاء للمشرك الحي بالمغفرة هو دعاء له بالهداية التي تكون سببا في مغفرة
ذنبه ،ال دعاء له بغفران ذنبه مع بقائه على الشرك( ،)5والدعاء له بالهداية جائز ما دام حيا لم
َمروا أقوامهم باالستغفار ،فقال هود
تختم صحيفة عمله ،ويشهد لهذا المعنى :أن األنبياء  أ َ
َ
ْ ْ
ََ َِْ ْ ْ
ُ ُ ُ
ُ
اس َتغف ُِروا َر ابك ْم
اس َتغف ُِروا َر ابك ْم ث ام توبُوا إَِلْهِ﴾ [هود]52 :؛ وقال نوح ﴿ :
لقومه﴿ :ويا قوم
إنا ُه ََك َن َغ اف ً
ارا﴾ [نوح ]10 :وليس مرادهم أن يقول أقوامهم( :نستغفر َّللا) مع بقاءهم على الكفر،
ِ
وإنما هو أمر لهم باإليمان ُليغفر لهم(.)6

()1

ينظر :الطبري ،جامع البيان ،ج ،12ص ،22-19والواحدي ،البسيط ،ج ،11ص.73

()2

ينظر :الطبري ،جامع البيان ،ج ،12ص ،23-22والواحدي ،البسيط ،ج ،11ص.73

()3
()4

ينظر :الطبري ،جامع البيان ،ج ،12ص ،23والواحدي ،البسيط ،ج ،11ص.73

أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب أحاديث األنبياء ،باب حديث الغار ،ج ،4ص ،175رقم (،)3477

ومسلم في صحيحه ،كتاب الجهاد والسير ،باب غزوة أحد ،ج ،3ص ،1417رقم ( ،)1792ووجه

عمن تقدمه من األنبياء ال أنه قاله
بعضهم ذلك القول من النبي  على أنه كان على سبيل الحكاية ّ
ابتداء عن نفسه ،ينظر :القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن ،ج ،8ص.273

()5

ينظر :الماتريدي ،تأويالت أهل السنة ،ج ،9ص ،611والسمرقندي ،بحر العلوم ،ج ،3ص ،437والفخر

()6

ينظر :الماتريدي ،تأويالت أهل السنة ،ج ،5ص.493

الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،16ص ،159والبيضاوي ،أنوار التنزيل ،ج ،3ص.99
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َََْْ َ ا َ
ِ
وجه
إذا تقرر ما سبق ،فقد ُيشكل استثناء قول إبراهيم  ألبيه ﴿ْلستغفِرن لك﴾ مما ّ
َْ َ َ ْ َ ُ
ِيم َو ااَّل َ
ك ْم أُ ْس َو ٌة َح َس َن ٌة ِف إب ْ َراه َ
ِين
هللا تعالى المسلمين للتأسي به في قوله تعالى﴿ :قد َكنت ل
ِ ِ
ََ َ
ُ
ُ
ا
َ َُ ْ َ ُ َ ْ ْ ا َُ ُ ْ ُ ْ َ ا َُُْ َ ْ ُ
ون اَّللِ كف ْرنا بِك ْم َوبَ َدا بَيْ َن َنا َوبَيْ َنك ُم
معه إِذ قالوا ل ِقو ِم ِهم إِنا برآء مِنكم ومِما تعبدون مِن د ِ
َْ َ َُ َ ْ ْ َ َ
ُْ
َ ُ َ َ
ا َ ْ َ ُ ا ََْ َْ َ َ ََ ْ ا َ َ
العداوة واْلَغض ُ
ِيم ِْلبِيهِ ْل ْس َتغف َِرن لك َو َما أ ْمل ِك لك م َِن
اء أبَ ًدا َح اَّت تؤم ُِنوا بِاَّللِ وحده إَِّل قول إِبراه

ا
اَّللِ م ِْن َ ْ
َش ٍء﴾ [الممتحنة ]4 :فإن كان استغفاره  ألبيه في حياته جائ از فلِم استثني مما يؤتسى
به؟
المفسرون عن هذا اإلشكال من عدة أوجه:
وأجاب
ّ
الوجه األول :أن ما يدعى المرء لالئتساء به هو فعل الواجب أو المستحب ،أو
ترك المحرم أو المكروه ،وأما األمر المباح فال يدعى لالئتساء به( .)1وقد استدل أبو
ْ
اْلم ُ
السعود بالوعيد المذكور في قوله تعالى ﴿ َو َم ْن َي َت َو ال فَإ ان ا َ
اَّلل ُه َو الْ َغ ِ ُّ
يد﴾
ن َِ
ِ
[الممتحنة ]6 :في السياق على أن التبرؤ من الكافرين هو أمر واجب ،أما االستغفار
للكافر فليس بواجب؛ ولذا استثني مما يجب االئتساء به.

()1

ينظر :الواحدي ،البسيط ،ج ،21ص ،410والزمخشري ،الكشاف ،ج ،4ص ،514والفخر الرازي ،مفاتيح
الغيب ،ج ،29ص ،519وأبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،8ص.126
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الوجه الثاني :أن االستثناء هو ليس من التأسي بل من التبري والقطيعة في
كالم إبراهيم  والذين معه( ،)1أي :إن "إبراهيم عاداهم وهجرهم في كل شيء إال في
قوله ألبيه ألستغفرن لك"()2؛ فإن هذا العمل ِ"رْف ٌق بأبيه وهو يغاير التبرؤ منه"(.)3
وفائدة االستثناء عند أصحاب هذا الوجه :التعريض بخطأ حاطب بن أبي بلتعة
 ،)4(بمعنى :أنكم إن كنتم ستصلون الكافرين فليكن هذا الوصل بما يهديهم للدين
الحق كما كان استغفار إبراهيم  ألبيه ،ال أن تجاملوهم في أمر من أمور الدنيا
فيزدادوا تعنتا في كفرهم(.)5
الوجه الثالث :أنهم منعوا من التأسي بإبراهيم  في االستغفار لدفع الظن الذي
وقع عند بعض الصحابة

()6

أن استغفار إبراهيم  ألبيه دليل على أن االستغفار للكافر

جائز مطلقا(.)7

()1

ينظر :ابن قتيبة ،تأويل مشكل القرآن ،ص ،211والماوردي ،النكت والعيون ،ج ،5ص ،518وابن عطية،
المحرر الوجيز ،ج ،5ص ،295وابن جزي ،التسهيل لعلوم التنزيل ،ج ،2ص ،366وابن عاشور،

التحرير والتنوير ،ج ،28ص.145

()2
()3
()4

ابن قتيبة ،تأويل مشكل القرآن ،ص.211

ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،28ص.145

ذكر أهل العلم أن سورة الممتحنة نزلت في الصحابي حاطب بن أبي بلتعة  حين أرسل ألهل مكة

يخبرهم بعزم النبي  على الخروج لهم لفتح مكة ،ينظر :الواحدي :أبو الحسن علي بن أحمد ،أسباب

نزول القرآن  ،تحقيق :عصام بن عبد المحسن الحميدان( ،الدمام :دار اإلصالح ،ط1412 ،2هـ -
1992م) ،ص ،421والوادعي :مقبل بن هادي ،الصحيح المسند من أسباب النزول( ،القاهرة :مكتبة ابن

تيمية ،ط1408 ،4ه1987-م) ،ص.209
()5
()6

()7

ينظر :ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،28ص.146-145

روي أن المؤمنين قالوا ":أال نستغفر آلبائنا وقد استغفر إبراهيم ألبيه كافرا؟" فنزلت ﴿ َو َما ََك َن ْ
است ِْغ َف ُ
ار
َ َ
ا َ
َ
ِيم ِْلبِيهِ إَِّل ع ْن َم ْوع َِدةٍ َو َع َدها إِيااهُ﴾ [التوبة ،]114 :ينظر :الطبري ،جامع البيان ،ج ،12ص.21
إِب ْ َراه

ينظر :اآللوسي ،روح المعاني ،ج ،14ص.266
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وقد ذهب بعض أهل العلم إلى إطالق تحريم االستغفار للمشرك دون التفريق بين الحي
والميت منهم ،ولذلك جعلوا استثناء قول إبراهيم مما يؤتسى به بسبب أنه أمر محرم ال ينبغي أن
يؤتسى به( ،)1وتعذروا لفعل إبراهيم  بعدة أوجه:
الوجه األول :بأنه كان قبل النهي ،أي أنه لم يكن قد نهي  عن االستغفار،
أما المؤمنون فقد نهوا عنه في آية التوبة.
الوجه الثاني :أنه كان عن موعدة وعدها أبوه بأنه سيسلم ،فكان يرجو إيمانه،
فجاز إلبراهيم  الدعاء ألبيه "ألنه كان في علة ليست في نازلتكم"(" ،)2فلما بان له أنه
لم يسلم تب أر منه ،وعلى هذا يجوز االستغفار لمن يظن أنه أسلم ،وأنتم لم تجدوا مثل هذا
الظن ،فلِ َم توالوهم؟"(.)3
الوجه الثالث :أن استغفار إبراهيم  كان طلبا لمغفرة الشرك ال بمعنى التوفيق
محرم وقد منعوا منه(.)4
لإليمان ،وكان ذلك قبل ّ
التبين ،وهو ّ
وقد تبنى البيضاوي الوجهين األولين اللذين أوردهما أصحاب القول السابق ،مع أنه في
حقيقة األمر يقول بالتفريق بين االستغفار للحي والميت؛ فقد استدل بآية سورة التوبة على جواز
االستغفار للكافر الحي( ،)5وقد اعترض أبو السعود على هذين الوجهين بما يأتي:

()1

ينظر :الماوردي ،النكت والعيون ،ج ،5ص ،518والواحدي ،البسيط ،ج ،21ص ،409والبغوي ،معالم

التنزيل ،ج ،5ص ،70والسمين الحلبي ،الدر المصون ،ج ،10ص ،305والبقاعي ،نظم الدرر ،ج،19

ص.499
()2

ابن عطية ،المحرر الوجيز ،ج ،5ص.295

()3

القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن ،ج ،18ص.57

()4
()5

ينظر :اآللوسي ،روح المعاني ،ج ،14ص.266

ينظر :البيضاوي ،أنوار التنزيل ،ج ،3ص.99
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أوالً :اعتراضه على الوجه األول في كون استغفار إبراهيم  ألبيه كان قبل النهي:
فأجاب بأن هذا التعليل مبني على فرضيتين:
محرم في حد ذاته
 −األولى :أن استغفار إبراهيم  ألبيه الكافر في حياته ّ
لكن إبراهيم فعله قبل النهي :والصواب أن استغفار إبراهيم ألبيه الكافر ليس
تبين أمره بعد ،ال ألنه كان قبل النهي.
بمحرم في حد ذاته ألنه لم يكن قد ّ
ّ
فعل
 −الثانية :أن سبب استثناء استغفار إبراهيم ألبيه مما يؤتسى به هو أنه ٌ
منهي عنه :والصواب أنه استثني ألنه ليس أم ار واجبا.
ثانياً :اعتراضه على الوجه الثاني في قول البيضاوي (أو لموعدة وعدها إياه):
إن ظاهر كالم البيضاوي في قوله "بأنه كان قبل النهي أو لموعدة وعدها إياه" يفهم منه
أنه يريد أن الوجه الثاني (لموعدة وعدها إياه) كان بعد النهي ،وهذا فيه إشكال؛ ألن إنجاز الوعد
المحرمات.
المحرم ،واألنبياء معصومون من ارتكاب
ال يبيح ارتكاب
ّ
ّ
رابعاً :رأي الباحثة
أوال :اتفق البيضاوي وأبو السعود في حكم مسألة االستغفار للكافر بأنه يجوز االستغفار
له في حال الحياة وال يجوز ذلك بعد الممات ،وهذا هو الصواب في هذه المسألة؛ لقوة األدّلة في
ذلك.
ثانيا :المراد باالستغفار للكافر حال الحياة هو طلب الهداية وليس مغفرة الشرك في حد
ذاته.
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ثالثا :إن تعليل البيضاوي فعل إبراهيم  بأنه كان قبل النهي يتعارض مع رأيه الذي
تبناه في جواز االستغفار للمشرك حال حياته ،فإن فعل إبراهيم  لم يكن في دائرة النهي أصال.
رابعا :إن اعتراض أبي السعود على البيضاوي بأنه حمل الموعدة على أنها كانت بعد
النهي فيه نظر ألمرين:
يصرح بذلك.
 −األول :أن البيضاوي لم ّ
 −والثاني :أنه ال يلزم من قوله (قبل النهي أو لموعدة) أنه يريد أن الموعدة كانت
بعد النهي كما فهمه أبو السعود ،فيحتمل أن يكون مراد البيضاوي أن استغفار
إبراهيم  كان قبل النهي من دون موعدة ،أو قبل النهي مع وجود الموعدة(.)1
خامسا :إن األوجه المذكورة في سبب استثناء قول إبراهيم  مع كونه جائ از في ذاته
هي أوجه معتبرة ،إذ كل وجه منها يصح به تفسير اآلية من دون إشكال.
فإني أوافق أبا السعود في استدراكه على تعليل البيضاوي بأن فعل
وبناء على ما سبق ّ
إبراهيم  كان قبل النهي ،وأخالف أبا السعود في استدراكه الذي حمل فيه قول البيضاوي على
أن إبراهيم  استغفر ألبيه بعد النهي لموعدته.

()1

ينظر :القونوي ،حاشية القونوي على تفسير البيضاوي ،ج ،19ص.51
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ِين َ
المطلب الخامس :االستدراك في سبب نزول قوله تعالى ﴿يَا َأ ُّي َها ااَّل َ
آم ُنوا ل َِم
َُ ُ َ َ َْ ُ َ
تقولون َما َّل تف َعلون﴾ [الصف]2 :
أوالً :القول المستدرك عليه
أحب األعمال إلى هللا تعالى لبذلنا فيه
قال الواحدي " :كان المسلمون يقولون :لو نعلم ّ
ا ا َ ُ ُّ ا َ َ ُ َ
ِين ُيقات ِلون ِِف َسبِيلِهِ
أحب األعمال إليه ،فقال﴿ :إِن اَّلل ُيِب اَّل
أموالنا وأنفسنا ،فدّلهم هللا على ّ

َ
ًّ
َُ ُ َ
َصفا﴾ [الصف ،]4 :فابتلوا يوم أحد بذلك فوّلوا مدبرين ،فأنزل هللا تعالى﴿ :ل َِم تقولون َما َّل
َْ ُ َ
تف َعلون﴾[الصف.)1( "]2 :

أن المؤمنين قالوا قبل أن يؤمروا بالقتال( :لو نعلم أحب األعمال
وقال الزمخشري" :روي ّ
إلى هللا تعالى لعملناه ولبذلنا فيه أموالنا وأنفسنا) ،فدلهم هللا تعالى على الجهاد في سبيله ،فولوا
فعيرهم( .)2وقيل :لما أخبر هللا بثواب شهداء بدر قالوا( :لئن لقينا قتاال لنفرغن فيه
يوم أحد ّ

()1

الواحدي ،أسباب النزول ،ص ،427-426ولم أقف على إسناده ،وقد ذكره الثعلبي عن ابن عباس 

(وعن مقاتل  في بعض النسخ) ،وذكره ابن كثير عن مقاتل  ،ينظر :الثعلبي ،الكشف والبيان،

ج ،26ص ،341وابن كثير ،تفسير القرآن العظيم ،ج ،8ص.106

()2

أخرجه الطبري في جامع البيان ،ج ،22ص ،607عن ابن عباس  بطريق علي ابن أبي طلحة ،وقد

جيدها
قال السيوطي" :ورد عن ابن عباس في التفسير ما ال يحصى كثرة وفيه روايات وطرق مختلفة فمن ّ
طريق علي بن أبي طلحة الهاشمي عنه" ،وأورد حكمت بشير ياسين رواية الطبري في موسوعة التفسير

عباس ،ينظر :السيوطي،
الصحيح،
وضعف بعضهم هذا الطريق ألن ابن أبي طلحة لم يسمع عن ابن ّ
ّ
اإلتقان ،ج ،4ص ،237وياسين :حكمت بن بشير ،التفسير الصحيح (موسوعة الصحيح المسبور من

المنورة :دار المآثر ،ط1420 ،1ه1999-م) ،ج ،4ص ،481واألمين:
التفسير بالمأثور)( ،المدينة ّ
محمد ،تخريج أسانيد التفسير ،موقع الشيخ محمد األمين،
.http://ibnamin.com/tafsir_takhrij.htm
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ففروا يوم أحد ولم يفوا( .)1وقيل :كان الرجل يقول( :قتلت) ولم يقتل ،و(طعنت) ولم
وسعنا)ّ ،
يطعن ،و(ضربت) ولم يضرب ،و(صبرت) ولم يصبر( .)2وقيل :كان قد آذى المسلمين رجل
ونكى فيهم ،فقتله صهيب وانتحل قتله آخر ،فقال عمر لصهيب :أخبر النبي  أنك قتلته،
فقال :إنما قتلته هلل ولرسوله ،فقال عمر :يا رسول هللا قتله صهيب ،قال« :كذلك يا أبا يحيى؟»
قال :نعم( ،)3فنزلت في المنتحل .وعن الحسن :نزلت في المنافقين(.)5(")4
ثانياً :نص االستدراك
َ
َُ ُ َ
ِين َ
قال أبو السعود في سبب نزول قوله تعالى ﴿يَا َأ ُّي َها ااَّل َ
آم ُنوا ل َِم تقولون َما َّل
َْ ُ َ
تف َعلون﴾" :روي أن المسلمين قالوا( :لو علمنا أحب األعمال إلى هللا تعالى لبذلنا فيه أموالنا
اَّلل ُُي ُّ
وأنفسنا) فلما نزل الجهاد كرهوه فنزلت ،وما قيل من أن النازل قوله تعالى ﴿إ ان ا َ
ِب ااَّل َ
ِين
ِ
َ ًّ
َُ ُ َ
ون ِف َ
بين االختالل .وروي أنهم قالوا( :يا رسول هللا لو نعلم أحب
]
4
[الصف:
﴾
ا
ف
ص
ِ
ه
ل
ي
ب
س
يقات ِل
ِ
ِ
ِ
ّ

()1

لم أقف على إسناده ،وقد ذكره الثعلبي والبغوي عن القرظي  ،ينظر :الثعلبي ،الكشف والبيان ،ج،26

()2

الضحاك وقتادة  ،وقال الهاللي وآل نصر في
أخرجه الطبري في جامع البيان ،ج ،22ص ،608عن
ّ
الضحاك" :سنده ضعيف جدا" ،ينظر :الهاللي :سليم بن عيد ،وآل نصر :محمد بن موسى،
المروي عن
ّ

ص ،342والبغوي ،معالم التنزيل ،ج ،5ص.79

()3

(الدمام :دار ابن الجوزي ،ط1425 ،1ه) ،ج ،4ص.403
االستيعاب في بيان األسباب،
ّ
أخرجه الثعلبي بسنده عن صهيب  ،وقالت محققة التفسير هبة هللا بنت صادق أبو عرب" :إسناده

ضعيف" ،ينظر :الثعلبي ،الكشف والبيان ،ج ،26ص.344
()4

لم أقف على إسناده عن الحسن  ،وقد ذكره ابن أبي زمنين والثعلبي من غير إسناد ،ينظر :ابن أبي

زمنين ،تفسير القرآن العزيز ،ج ،4ص ،382والثعلبي ،الكشف والبيان ،ج ،26ص ،345وقد أخرج نحوه
الطبري في جامع البيان ،ج ،22ص ،609عن ابن زيد .

()5

عدد من
يتفرد الزمخشري بنقل هذه
المرويات؛ فقد ذكرها قبله ٌ
ّ
الزمخشري ،الكشاف ،ج ،4ص ،522ولم ّ
المفسرين كالطبري والثعلبي؛ إال إني آثرت نقلها عنه بناء على المنهجية التي رسمتها في مقدمة البحث،
ّ

ينظر :الطبري ،جامع البيان ،ج ،22ص ،609-606والثعلبي ،الكشف والبيان ،ج ،26ص.346-341
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َ ْ َ ُ ُّ ُ ْ َ َ
َ
َ
ِ
األعمال إلى هللا تعالى لسارعنا إليه) فنزلت ﴿هل أدلكم لَع َتار ٍة﴾ [الصف ]10 :إلى قوله

ا َ
ُ َُْ
َ َُ ُ َ
ُ
ون ِف َ
يل اَّللِ بِأ ْم َوال ِك ْم َوأنفسِك ْم﴾ [الصف ]11 :فوّلوا يوم أحد ،وفيه التزام
ب
س
تعالى ﴿وَتاهِد
ِ
ِ
ِ
أن ترتيب اآليات الكريمة ليس على ترتيب النزول ،وقيل :لما أخبر هللا تعالى بثواب شهداء بدر
ففروا يوم أحد فنزلت.
قالت الصحابة( :اللهم اشهد لئن لقينا قتاال لنفرغن فيه وسعنا) ّ
وقيل :إنها نزلت فيمن يتمدح كاذبا حيث كان الرجل يقول قتلت ولم يقتل وطعنت ولم
يطعن وهكذا ،وقيل :كان رجل قد آذى المسلمين يوم بدر ونكى فيهم فقتله صهيب وانتحل قتله
آخر فنزلت في المنتحل ،وقيل :نزلت في المنافقين ونداؤهم باإليمان تهكم بهم وبإيمانهم وليس
بذاك كما ستعرفه"(.)1
ًّ
ا ا َ ُ ُّ ا َ َ ُ َ
ِين ُيقات ِلون ِِف َسبِيلِهِ َصفا﴾ [الصف ]4 :بيان لما هو مرضي
وقال﴿" :إِن اَّلل ُيِب اَّل
عنده تعالى بعد بيان ما هو ممقوت عنده ،وهذا صريح في أن ما قالوه عبارة عن الوعد بالقتال ال
تقوله الممتدح أو انتحله المنتحل أو ّادعاه المنافق"(.)2
عما ّ
ثالثاً :الدراسة
َ
َُ ُ َ
ِين َ
تعددت المرويات في سبب نزول قوله تعالى ﴿يَا َأ ُّي َها ااَّل َ
آم ُنوا ل َِم تقولون َما َّل
َْ ُ َ
تف َعلون﴾ على أقوال يمكن إجمالها في ثالثة:

()1
()2

أبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،8ص.136-135
المرجع السابق ،ج ،8ص.137-136
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القول األول :أنها نزلت في توبيخ جماعة من المؤمنين طلبوا معرفة أفضل األعمال عند
وفروا يوم أحد(.)1
هللا تعالى ،فلما عرفوا أنه الجهاد تقاعسوا عنه ّ
القول الثاني :أنها نزلت في توبيخ من ّيدعي لنفسه عمل خير لم يفعله ،أو في الرجل
الذي انتحل قتل رجل كان قد آذى المسلمين(.)2
القول الثالث :أنها نزلت في توبيخ المنافقين ،ونودوا بنداء اإليمان تهكما(.)3
ورد األقوال األخرى ،واستدل بداللة السياق المتحدث
وقد اختار أبو السعود القول األول ّ
ا ا َ ُ ُّ ا َ َ ُ َ
ِين ُيقات ِلون ِِف َسبِيلِهِ﴾ المؤذن بأن
بموضوع الجهاد في قوله تعالى بعد ذلك ﴿إِن اَّلل ُيِب اَّل
األمر الذي قالوه ولم يفعلوه هو الوعد بالجهاد.
المفسرين  -متعلقا بالقول األول  -من أن الصحابة
وقد ناقش أبو السعود ما ذكره بعض
ّ
لما سألوا عن أحب األعمال إلى هللا جاءهم الجواب بنزول آيات من سورة الصف ،وهي
ّ 
ًّ
ا ا َ ُ ُّ ا َ َ ُ َ
َ ْ َ ُ ُّ ُ
ين ُيقات ِلون ِِف َسبِيلِهِ َصفا﴾ [الصف ]4 :أو قوله تعالى ﴿هل أدلك ْم
اَّل
قوله تعالى ﴿إِن اَّلل ُيِب ِ
ا َ
ُ َُْ
َ َُ ُ َ
ُ ْ َ ُ
َ
ِك ْم َخ ْ ٌ
ََ َ َ
ي
يل اَّللِ بِأ ْم َوال ِك ْم َوأنفسِكم ذل
لَع َِتار ٍة﴾ [الصف ]10 :وقوله ﴿وَتاهِدون ِِف سب ِ ِ

()1

المفسرين ،ينظر :الطبري ،جامع البيان ،ج،22
سبق تخريجه ص ،156وقد اختار هذا القول جماعة من
ّ
ص ،609والسمعاني ،تفسير القرآن ،ج ،5ص ،424وابن عطية ،المحرر الوجيز ،ج ،5ص،301

()2

المفسرين وإنما ذكره بعضهم في جملة ما ذكر في
سبق تخريجه ص ،157ولم أقف على أحد اختاره من
ّ
سبب نرول اآلية ،ينظر على سبيل المثال :الثعلبي ،الكشف والبيان ،ج ،26ص ،344والماوردي ،النكت

()3

المفسرين وإنما ذكره بعضهم في جملة ما ذكر في
سبق تخريجه ص ،157ولم أقف على أحد اختاره من
ّ
سبب نرول اآلية ،ينظر على سبيل المال :الماتريدي ،تأويالت أهل السّنة ،ج ،9ص ،627والثعلبي،
الكشف والبيان ،ج ،26ص ،345والماوردي ،النكت والعيون ،ج ،5ص ،527والبغوي ،معالم التنزيل،

والبيضاوي ،أنوار التنزيل ،ج ،5ص.208

والعيون ،ج ،5ص ،527والبغوي ،معالم التنزيل ،ج ،5ص.79

ج ،5ص.79
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َ
َُ ُ َ
ْ ُْ َ َ َ
َ ُ
لك ْم إِن كن ُت ْم ت ْعل ُمون﴾ [الصف ،]11 :ثم تقاعسوا عن الجهاد فنزلت ﴿ل َِم تقولون َما َّل
ََُْ َ
فبين أبو السعود رأيه فيما ُذكر فقال:
،
]
2
[الصف:
﴾
ون
تفعل
ّ
ًّ
ا ا َ ُ ُّ ا َ َ ُ َ
ِين ُيقات ِلون ِِف َسبِيلِهِ َصفا﴾ [الصف ]4 :قبل قوله
 -1إن نزول قوله تعالى﴿ :إِن اَّلل ُيِب اَّل
َ َْ ُ َ
َُ ُ َ
ِين َ
تعالى ﴿يَا َأ ُّي َها ااَّل َ
آم ُنوا ل َِم تقولون َما َّل تف َعلون﴾ [الصفّ ]2 :بين االختالل؛ ويظهر

لي أنه يعني بذلك :أن اآليات الثالث (من الثانية إلى الرابعة) في سورة الصف مترابطة
مع بعضها البعض ارتباطا ال يمكن أن يتراخى معه نزول بعضها عن بعض ،وهللا
تعالى أعلم.

َ ْ َ ُ ُّ ُ ْ َ َ
َُ ُ َ
لَع ِ َ
َت َ
ار ٍة﴾ [الصف ]10 :قبل قوله تعالى ﴿ل َِم تقولون
 -2إن نزول قوله تعالى ﴿هل أدلكم
َ َْ ُ َ
َما َّل تف َعلون﴾ [الصف ]2 :يلزم منه أن ترتيب اآليات في المصحف ليس على ترتيب
النزول.
رابعاً :رأي الباحثة
أوال :إن معهود القرآن أن يكون نداء (يا أيها الذين آمنوا) خطابا للمؤمنين ،وليس من
المعهود تسمية المنافق بالمؤمن من باب التهكم( ،)1واألصل أن تفهم اآلية على ظاهرها ،إذ ليس
مسوغ لحمل اآلية على أنها نزلت في المنافقين ،وال يسوغ ذلك أن يقال إنه من باب تنزيه
هناك ّ
المؤمنين عن وصفهم بالتقاعس عن الجهاد؛ فقد قال هللا تعالى تأييدا لهذا المعنى في آية أخرى:

ا ا َْ َ َْ
َ َ ُّ َ ا َ َ ُ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ
ك ُم انْف ُِروا ِف َ
يل اَّللِ اثاقل ُت ْم إَِل اْل ْر ِض﴾ [التوبة]38 :
ب
س
﴿يا أيها اَّلِين آمنوا ما لكم إِذا قِيل ل
ِ ِ ِ

ا َ َ َ ُ ا َ ََ ُ
َ َ ْ َ َ َ ا َ َ َ ُ ْ ُ ُّ َ ْ َ ُ
ك ْم َوأَق ُ
الزَكةَ فل اما كت َِب
ِيموا الصَلة وآتوا
وقال عز وجل﴿ :ألم تر إَِل اَّلِين قِيل لهم كفوا أيدِي
()1

ينظر :الطبري ،جامع البيان ،ج ،22ص ،609وابن جزي ،التسهيل لعلوم التنزيل ،ج ،2ص.370
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َ َْ ُ ْ َ ُ َ َ ٌ ُْ ْ َْ َ ْ َ ا َ َ َ ْ َ ا
ت َعلَيْناَ
اَّللِ أَ ْو أَ َش اد َخ ْش َي ًة َوقَالُوا َر اب َنا ل َِم َك َتبْ َ
علي ِهم القِتال إِذا فرِيق مِنهم َيشون انلاس كخشيةِ

ْ َ َ ََْ َ ا ََْ َ َ َ َ
يب﴾ [النساء]77 :؛ فالمقصود هو بعض الصحابة دون بعض،
ر
القِتال لوَّل أخرتنا إَِل أج ٍل ق ِ ٍ
ٌ
ُ
اَ َ َ ْ
َ
"فإن هللا تعالى قال في موضع آخر﴿ :م َِن ال ْ ُم ْؤ ِمن َ
اَّلل َعليْهِ ف ِمن ُه ْم َم ْن
ِي رِ َجال َص َدقوا َما ََعه ُدوا

ُ َ ً
ْ
َ َ َْ
ْ
قَض َن َب ُه َومِن ُه ْم َم ْن يَن َتظ ُِر َو َما بَ ادلوا تبْدِيَل﴾ [األحزاب ]23 :وهذا دليل ظاهر على أن اآلية في
هذه السورة لم ترد في حق جميعهم على العموم"(.)1
ثانيا :إن سبب النزول األول هو الصواب لما يأتي:
 -1أن هذه الرواية هي األقوى من بين روايات أسباب النزول لآلية؛ ألنها مروية عن
الصحابي ابن عباس  ،)2(بينما المرويات األخرى جميعها مقطوعة على
التابعين ،كما أن رواية ابن عباس  صريحة في السببية()3؛ فإنه ذكر الحادثة
وعّقب عليها بقوله (فنزلت ،)..والقاعدة في تعدد أسباب النزول تنص على أنه
يؤخذ باألقوى ثبوتا ثم األصرح عبارة(.)4

()1

السمعاني ،تفسير القرآن ،ج ،5ص.424

()2

سبق تخريجه ص 156من البحث.

()3

سبب النزول يأتي على صيغتين :صريحة وغير صريحة ،ينظر :القطان :مناع بن خليل ،مباحث في

()4

ينظر :السبت ،قواعد التفسير ،ج ،1ص.69

علوم القرآن( ،الرياض :مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ،ط1421 ،3هـ2000 -م) ،ص.85
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ِ
ِ
ين ُيَق ِاتُلو َن ِفي
 -2داللة السياق :حيث إن تعقيب اآلية بقوله تعالى ﴿ِإن َّللاَ ُيح ُّب الذ َ
ِ ِِ
صًّفا﴾ [الصف ]4 :يشعر بأن موضوع القول والفعل هو الجهاد في سبيل
َسبيله َ
هللا(.)1
()2
المفسرين
يتبن أحد من
تبناه جماعة من
 -3أنه هو القول الذي ّ
المفسرين  ،بينما لم ّ
ّ
ّ

طلعت على تفاسيرهم ّ -أيا من األقوال األخرى ،وإنما ذكروها في معرض
الذين ا ّذكرهم للمرويات المختلفة في سبب نزول اآلية.
ثالثا :بناء على قاعدة (العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب) فإن المعاني المذكورة
لكنها ليست هي سبب النزول .وقد احتج
في المرويات األخرى تدخل في عموم معنى اآليةّ ،
الفقهاء بهذه اآلية على "أن كل من ألزم نفسه عبادة أو قربة وأوجب على نفسه عقدا لزمه الوفاء
به إذ ترك الوفاء به يوجب أن يكون قائال ما ال يفعل وقد ذم هللا فاعل ذلك وهذا فيما لم يكن
معصية"(.)3
رابعا :لقد ُوّفق أبو السعود في اإلشارة إلى الترابط بين اآليات من الثانية إلى الرابعة من
سورة الصف والذي َي ْب ُعد بسببه كون اآلية الرابعة نزلت قبل اآليتين الثانية والثالثة.
َ ْ َ ُ ُّ ُ ْ َ َ
لَع ِ َ
َت َ
ار ٍة﴾ [الصف ]10 :قد
خامسا :ال إشكال في أن يكون قوله تعالى﴿ :هل أدلكم
َ َْ ُ َ
َُ ُ َ
نزل قبل قوله تعالى﴿ :ل َِم تقولون َما َّل تف َعلون﴾ [الصف]2 :؛ إذ إن الثابت هو أن القرآن الكريم

()1

ينظر :الطبري ،جامع البيان ،ج ،22ص ،609وابن عطية ،المحرر الوجيز ،ج ،5ص ،301وابن

()2

ينظر :الطبري ،جامع البيان ،ج ،22ص ،609والسمعاني ،تفسير القرآن ،ج ،5ص ،424وابن عطية،

()3

الجصاص ،أحكام القرآن ،ج ،5ص.334
ّ

عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،28ص ،175وسالم ،تتمة أضواء البيان ،ج ،8ص.104
المحرر الوجيز ،ج ،5ص ،301والبيضاوي ،أنوار التنزيل ،ج ،5ص.208
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منجما على حسب الوقائع واألحداث ،ومراعاة للظروف والمالبسات ،ولم تكن اآليات تنزل
ّنزل ّ
"وحدثونا أن السور لم تنزل كل سورة منها
على نفس ترتيبها في المصحف ،قال يحيى بن ّ
سالمّ :
سمى السور؛ فكلما نزل من القرآن شيء ،أمر
جملة ،إال اليسير منها ،ولكن النبي  قد كان ّ
تمت السور ،وكان يأمر أن ُيجعل في
أن يضعوه من السور في المكان الذي يأمرهم به؛ حتى ّ
بعض السور المكية من المدني ،وأن ُيجعل في بعض السور المدينة من المكي ،وكان جبريل
 يأتي النبي  فيقول :إن هللا  -تبارك وتعالى  -يأمرك أن تجعل آية كذا بين ظهراني كذا،
وكذا بين كذا وكذا من السورة"(.)1
فإني أرى أن استدراك أبي السعود في محّله.
وبناء على ما سبق ّ

المطلب السادس :االستدراك في سبب تخصيص النداء للنبي  في قوله تعالى

َ َ
َ
ُّ
َ
ا
ُّ
﴿يَأيها ٱنل ِب﴾[الطالق ،]1 :وتعميم الخطاب له وألمته  في قوله تعالى ﴿إِذا
ا
ِ ٓ َ ُِ ُ
َطلق ُت ُم ٱلن ِ َسا َء ف َطل ِقوه ان لِعِ ادت ِ ِه ان﴾ [الطالق]1 :

أوالً :القول المستدرك عليه
وعم الخطاب بالحكم ألنه إمام أمته فنداؤه كندائهم ،أو ألن
قال البيضاويّ " :
خص النداء ّ
يعمهم"(.)2
الكالم معه والحكم ّ

()1
()2

ابن أبي زمنين ،تفسير القرآن العزيز ،ج ،1ص.113

البيضاوي ،أنوار التنزيل ،ج ،5ص.220
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ثانياً :االستدراك
ألمته
قال أبو السعود" :تخصيص النداء به عليه الصالة والسالم مع عموم الخطاب ّ
أيضا لتشريفه عليه الصالة والسالم وإظهار جاللة منصبه وتحقيق أنه المخاطب حقيقة ودخولهم
في الخطاب بطريق استتباعه عليه الصالة والسالم إياهم ،وتغليبه عليهم ال ألن نداءه كندائهم؛
حيز الرعاية لكان الخطاب هو األحق به؛ لشمول حكمه للكل
فإن ذلك االعتبار لو كان في ّ
قطعا"(.)1
ثالثاً :الدراسة
إن المعتاد في الكالم إذا تضمن نداء أن يكون المنادى هو نفسه المخاطب بما يأتي بعد
النداء ،فإذا كان المنادى مفردا جاء الخطاب بعده باإلفراد ،وإذا كان المنادى جماعة جاء
الخطاب بعده بالجمع ،إال أن سورة الطالق ابتدأت بتوجيه النداء للنبي  في قوله تعالى:

َ َ
َ َ ا ُُ ِ َ ٓ
ُّ
َ
ا
َ
ُّ
َ
وجه الخطاب بصيغة الجمع ﴿إِذا طلقتم ٱلن ِساء﴾ ،ولذلك اختلفت أقوال
﴿يأيها ٱنل ِب﴾ ثم ّ
المفسرين في تحديد المتوجه إليه الكالم على ثالثة أقوال:
ّ

()1

أبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،8ص.162
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َ َ
َ َ ا ُُ ِ َ ٓ
ُّ
َ
ا
َ
ُّ
القول األول :أن النداء ﴿يَأيها ٱنل ِب﴾ والخطاب ﴿إِذا طلقتم ٱلن ِساء﴾ كليهما للنبي 

َ ا
فقط ،وجاءت ميم الجمع في قوله تعالى﴿ :إِذا َطلق ُت ُم﴾ تعظيما للنبي  ،)1(والحكم يعم أمته
تبعا.

َ
َ ا
ِ ٓ
القول الثاني :أن النداء ﴿ َيَأ ُّي َها ٱنلا ُّ
ب﴾ والخطاب ﴿إِذا َطلق ُت ُم ٱلن َِسا َء﴾ للنبي  وأمته
ِ

معا ،وتقدير الكالم (يا أيها النبي وأمته إذا طلقتم) ،فحذف المعطوف لداللة ما بعده عليه(.)2

َ
َ
القول الثالث :أن النداء في قوله تعالىَ ﴿ :يَأ ُّي َها ٱنلا ُّ
ب﴾ هو للنبي ،والخطاب في ﴿إِذا
ِ

ا
ِ ٓ
َطلق ُت ُم ٱلن َِسا َء﴾ له وألمته ،وعلى هذا اختلف المنادى عن المخاطب بالكالم بعد النداء ،وهذا
المفسرون على أحد وجهين:
خرجه
االختالف بين المنادى والمخاطب ّ
ّ

()1

ينظر :ابن عطية ،المحرر الوجيز ،ج ،5ص ،322وابن العربي :أبو بكر محمد بن عبد هللا ،أحكام
القرآن ،تحقيق :محمد عبد القادر عطا( ،بيروت :دار الكتب العلمية ،ط1424 ،3هـ 2003 -م) ،ج،4

ص ،269وأبو حيان ،البحر المحيط ،ج ،10ص ،196والسمين الحلبي ،الدر المصون ،ج،10
ص.351
()2

ينظر :السمعاني ،تفسير القرآن ،ج ،5ص ،457وأبو حيان ،البحر المحيط ،ج ،10ص ،196والسمين

الحلبي ،الدر المصون ،ج ،10ص.351
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الوجه األول :على تقدير القول( :يا أيها النبي قل إذا طلقتم)(.)1

َ
الوجه الثاني :أن يكون من باب االلتفات()2؛ فنودي  بـ﴿ َيَأ ُّي َها ٱنلا ُّ
ب﴾ تعظيما
ِ
وتشريفا له( ،)3وألنه قائدهم وقدوتهم ،وشأن القائد أن يخاطب فيقال له (يا فالن افعلوا
كيت وكيت) ،فهو المخاطب حقيقة ،ثم توجه الكالم بعد ذلك لهم ألن الحكم يعمهم ،كأنه
قيل (يا أيها النبي إذا طلقت أنت وأمتك)(.)4
وقد اختار البيضاوي وأبو السعود القول الثالث ،لكن اعترض أبو السعود على البيضاوي
في تعليله لتخصيص النداء للنبي  بقوله (إن نداءه كنداءهم) بمعنى أن كل نداء للنبي 
هو نداء ألمته تبعا ،وسبب اعتراضه هو أن هذا التعليل إذا كان معتب ار فمن باب أولى أن يكون
الخطاب في اآلية أيضا للنبي  فيكون الكالم( :يا أيها النبي إذا طّلقت النساء) ،ألن الخطاب
للنبي  هو خطاب ألمته تبعا ،ولكن النص القرآني لم يأت كذلك بل جاء الخطاب عاما.

()1

ينظر :الجصاص ،أحكام القرآن ،ج ،5ص ،346ومكي ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،ج ،12ص،7519

والسمعاني ،تفسير القرآن ،ج ،5ص ،457والبغوي ،معالم التنزيل ،ج ،5ص ،106وابن عطية ،المحرر
الوجيز ،ج ،5ص ،322وابن جزي ،التسهيل لعلوم التنزيل ،ج ،2ص.383
()2

ينظر :مكي ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،ج ،12ص ،7519والسمعاني ،تفسير القرآن ،ج ،5ص،457

وابن عطية ،المحرر الوجيز ،ج ،5ص ،322وابن العربي ،أحكام القرآن ،ج ،4ص ،269وأبو حيان،
البحر المحيط ،ج ،10ص ،196والسمين الحلبي ،الدر المصون ،ج ،10ص.351

()3

ينظر :مكي ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،ج ،12ص ،7519وابن العربي ،أحكام القرآن ،ج ،4ص،269

()4

ينظر :الجصاص ،أحكام القرآن ،ج ،5ص ،346والبغوي ،معالم التنزيل ،ج ،5ص ،106والزمخشري،

وأبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،8ص162واآللوسي ،روح المعاني ،ج ،14ص.325-324

الكشاف ،ج ،4ص ،552والبيضاوي ،أنوار التنزيل ،ج ،5ص ،220وابن جزي ،التسهيل لعلوم التنزيل،

ج ،2ص ،383وابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،28ص ،294وذكر اآللوسي احتماال آخر وهو أن
ص ِرف ألمته  تنزيها له من أن يذكر في سياق أمر مكروه وهو الطالق ،ينظر :اآللوسي ،روح
الخطاب ُ
المعاني ،ج ،14ص.325-324
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رابعاً :رأي الباحثة
يرده أنه ليس
أوال :إن القول األول القائل بأن الخطاب للنبي  بصيغة الجمع تعظيما ّ
وجه فيه االنداء
من معهود القرآن مخاطبة النبي  بصيغة الجمع ،بل إن جميع اآليات التي ّ
للنبي  – عدا هذه اآلية -جاء الخطاب بعدها باإلف ارد(.)1
ثانيا :إن القول الثاني القائل بأن النداء له  وألمته بتقدير محذوف (يا أيها النبي وأمته
إذا طلقتم) ،وتوجيه أصحاب القول الثالث القائل بتقدير فعل القول (يا أيها النبي قل إذا طلقتم)
يردهما أن األصل عدم التقدير إال لحاجة.
ّ
ثالثا :اتفق البيضاوي وأبو السعود مع القول الثالث القائل بأن النداء خاص بالنبي ،
والخطاب عام ،وهو الصواب؛ ألنه ظاهر اآلية ،وال توجد حاجة لصرف اآلية عن ظاهرها ،فإن
هذا االنتقال من نداء الخاص لمخاطبة العام من باب االلتفات.
تقدم وإنما
رابعا :إن محل استدراك أبي السعود على البيضاوي ليس في ذات القول كما ّ
وجه فيها البيضاوي تخصيص الخطاب للنبي  ،وهو استدراك له وجاهته،
في العّلة التي ّ
ويظهر مدى دّقة أبي السعود في نقد كالم من سبقه.

()1

ينظر :سورة األنفال ،آية  64و 65و ،70وسورة التوبة ،آية  ،73وسورة األحزاب ،آية  1و 28و 45و50
و ،59وسورة الممتحنة ،آية  ،12وسورة التحريم ،آية  1و.9
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المطلب السابع :االستدراك في معنى (ظلم النفس) في قوله تعالى ﴿ َو َمن َي َت َع اد
َ ا ََ َ َ َ
ُح ُدود ٱَّلل ِ فقد ظل َم نف َس ُه﴾ [الطالق]1 :
أوالً :القول المستدرك عليه
ََ َََا ُ ُ َ
ود ٱ اَّللِ َف َقد َظلَ َم َنف َس ُ
عرضها للعقاب"(.)1
بأن
﴾
ه
قال البيضاوي﴿" :ومن يتعد حد
ّ
ثانياً :نص االستدراك
قال أبو السعودَ ﴿" :ف َقد َظلَ َم َنف َس ُ
ضر بها ،وتفسير الظلم بتعريضها للعقاب
أ
أي
﴾
ه
ّ
َ َ َ
ََا اَ ُ ُ
َ َ
َّلل ُيدِث َبع َد ذَل ِك أم ٗرا﴾؛ فإنه استئناف مسوق لتعليل
يأباه قوله تعالى ﴿َّل تدرِي لعل ٱ
مضمون الشرطية .وقد قالوا إن األمر الذي يحدثه هللا تعالى أن يقلب قلبه عما فعله بالتعدي إلى
خالفه ،فال بد أن يكون الظلم عبارة عن ضرر دنيوي يلحقه بسبب تعديه وال يمكن تداركه ،أو
عن مطلق الضرر الشامل للدنيوي واألخروي ،ويخص التعليل بالدنيوي لكون احتراز الناس منه
أشد واهتمامهم بدفعه أقوى"(.)2

()1
()2

البيضاوي ،أنوار التنزيل ،ج ،5ص.220

أبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،8ص.163-162
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ثالثاً :الدراسة
الظلم هو مجاوزة الحق

()1

وإيقاع الضرر

()2

و"وضع الشيء غير موضعه تعديا"( ،)3وقد

المفسرين في بيان معنى ظلم النفس في اآلية ،ويمكن إجمالها على قولين:
اختلفت عبارات
ّ
القول األول :أن ظلم النفس هو الضرر األخروي()4؛ فقد اشتهر إطالق ظلم النفس في
ا ا َ َ ا ُ
ِين ت َوفاه ُم
القرآن على الكفر وعلى المعصية( ،)5فقد جاء بمعنى الكفر في قوله تعالى﴿ :إِن اَّل

َْ
َُْ ْ َ ُ
َ ُ ُْ ْ َ ُ ُا ُ ْ َ ْ
ْ َ َُ َ
َ ُ ََْ َ ُ ْ َْ ُ ا
َ
َ
ْ
س ِهم قالوا فِيم كنتم قالوا كنا مستضعفِي ِِف اْلر ِض قالوا ألم تكن أرض اَّللِ
ال َمَلئِكة ظال ِ ِِم أنف ِ

َ َُ َ َ َ َْ ُ
اه ْم َج َه ان ُم َو َس َ ْ َ
ص ً
َ ًَ ََُ
يا﴾ [النساء ]97 :وجاء بمعنى المعصية
ج ُروا فِيها فأولئِك مأو
اءت م ِ
واسِعة فتها ِ

ِين إ َذا َف َعلُوا فَاح َِش ًة أَ ْو َظلَ ُموا َأنْ ُف َس ُه ْم َذ َك ُروا ا َ
َ ا َ
اَّلل﴾ [آل عمران.]135 :
في قوله تعالى﴿ :واَّل ِ

القول الثاني :أن ظلم النفس هو مطلق الضرر على النفس( ،)6فيشمل الضرر الدنيوي
يتعدى حدوده،
واألخروي ،أما الضرر األخروي في اآلية فظاهر؛ وهو العقاب من هللا تعالى لمن ّ
وأما الضرر الدنيوي الذي يلحق المتعدي في الطالق ،فيشمل أمو ار ،منها :البغض الذي يجعل

()1

ينظر :الراغب ،مفردات ألفاظ القرآن ،ص.537

()2

ينظر :الكفوي :أبو البقاء أيوب بن موسى ،الكليات (معجم في المصطلحات والفروق اللغوية) ،تحقيق:

()3

ابن فارس ،مقاييس اللغة ،مادة (ظ ل م) ،ج ،3ص.468

عدنان درويش ومحمد المصري( ،بيروت :مؤسسة الرسالة ،د.ط ،.د.ت ،).ص.354
()4

ينظر :الطبري ،جامع البيان ،ج ،23ص ،36ومكي ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،ج ،12ص،7530

والسمعاني ،تفسير القرآن ،ج ،5ص ،460وابن الجوزي ،زاد المسير ،ج ،4ص ،297والبيضاوي ،أنوار
التنزيل ،ج ،5ص ،220والشوكاني ،فتح القدير ،ج ،5ص.288

()5
()6

ينظر :ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،5ص.174

ينظر :الماتريدي ،تأويالت أهل السنة ،ج ،10ص ،52والسمرقندي ،بحر العلوم ،ج ،3ص ،460والفخر
الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،30ص ،561وأبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،8ص ،162واآللوسي،

روح المعاني ،ج ،14ص ،329والقاسمي ،محاسن التأويل ،ج ،9ص ،250وابن عاشور ،التحرير

والتنوير ،ج ،28ص.305
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الزوجة تمتنع عن الرجوع له( ،)1وندمه على تحريم زوجته عليه إذا طلقها ثالثا( ،)2والحياء إذا
طردها من بيتها بال سبب(.)3
رد القول بقصر الظلم
وقد اختار أبو السعود أن معنى ظلم النفس مطلق اإلضرار بها ،و ّ
َ ا
َ َ
على تعريض النفس للعقاب األخروي ،واستدل بالسياق فيما جاء في قوله تعالى ﴿َّل تدرِي ل َعل
َ َ َ
اَ ُ ُ
َّلل ُيدِث َبع َد ذَل ِك أم ٗرا﴾ فقال :إن هذه الجملة تعليل لمضمون الشرط الذي هو عدم ظلم
ٱ
َ َ َ
ََا اَ ُ ُ
َّلل ُيدِث َبع َد ذَل ِك أم ٗرا﴾ هو الرغبة في
المفسرون على أن معنى ﴿لعل ٱ
النفس ،وقد اتفق
ّ

الرجعة( ،)4فكأنه قيل( :ال تظلم نفسك ألنك قد ترغب في الرجعة) ،فيلزم من هذا أن يكون ظلم
النفس يراد به أم ار دنيويا يمنعه من الرجعة ،أو أنه يشمل الضررين الدنيوي واألخروي إال أنه
خص الدنيوي في التعليل ألن احتراز الناس منه أشد.
ّ
وقد ذهب شراح تفسير البيضاوي في مناقشة استدراك أبي السعود إلى اتجاهين
معاكسين:
االتجاه األول :نقد كالم أبي السعود ،وذكروا في ذلك أمرين:
األول :أن الضرر الدنيوي غير متحقق ،فقد يطّلق الرجل ثالثا وال يرغب في الرجعة بعد
ذلك ،فال ينبغي تفسير ظلم النفس بالضرر بالدنيوي(.)5

()1
()2

ينظر :القاسمي ،محاسن التأويل ،ج ،9ص.250
ينظر :ابن عجيبة ،البحر المديد ،ج ،7ص.67

()3

ينظر :المرجع السابق.

()4

المفسرين :أراد باألمر هاهنا الرغبة في الرجعة" ،ينظر:
حكى اإلجماع ابن العربي حيث قال" :قال جميع
ّ
ابن العربي ،أحكام القرآن ،ج ،4ص.278

()5

ينظر :الشهاب ،عناية القاضي وكفاية الراضي ،ج ،8ص.206
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ََا اَ ُ ُ َ َ َ َ َ
ٗ
الثاني :أن جملة ﴿لعل ٱَّلل ُيدِث بعد ذَل ِك أمرا﴾ ليست تعليلية بل هي مسوقة للترغيب
بعد الترهيب(.)1
االتجاه الثاني :توجيه كالم البيضاوي بحيث يتفق مع كالم أبي السعود:
فقالوا في هذا االتجاه :إن عدم ذكر البيضاوي للضرر الدنيوي ال يعني أنه ينكره ،بل هو
يريد تعميم الضرر ،واقتصر على ذكر األخروي ألنه األقوى في نفسه؛ فإن الضرر الدنيوي ال
يعادل شيئا بالنسبة لألخروي(.)2
رابعاً :رأي الباحثة
أوال :إن ظلم النفس هو اإلضرار بها ،ويقع كثي ار في القرآن بمعنى المعصية.
طلعت عليه -على دخول الضرر األخروي في
ثانيا :اتفق
المفسرون – بحسب ما ا ّ
ّ
وعمم بعضهم
معنى ظلم النفس في اآلية؛ لكونه نتيجة متحصلة للمتعدي لحدود هللا تعالىّ ،
فأدخل معه الضرر الدنيوي ،وهو ما اختاره أبو السعود.
ثالثا :الراجح هو ما اختاره أبو السعود من تعميم الظلم للضررين الدنيوي واألخروي،

ََا اَ ُ ُ َ َ َ َ َ
ٗ
ويؤيد ذلك ختم اآلية بقوله ﴿لعل ٱَّلل ُيدِث بعد ذَل ِك أمرا﴾؛ وهو تعليل لعدم ظلم النفس ،وال
تعارض بين كون الجملة تعليلية وبين تضمنها للترغيب بعد الترهيب(.)3

()1
()2
()3

ينظر :الشهاب ،عناية القاضي وكفاية الراضي ،ج ،8ص.206

ينظر :القونوي ،حاشية القونوي على تفسير البيضاوي ،ج ،19ص.129
ينظر :ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،28ص.306
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رابعا :ال يسّلم لما اعتُرض به من كون الضرر الدنيوي غير متحقق؛ فإن مخالفة أحكام
تحقيق لمصالح الناس ال شك أنه ينطوي عليها ضرر دنيوي( ،)1كما أنه قد يراد
الدين التي فيها
ٌ
به تعريض النفس للضرر الدنيوي ولو لم يقع حقيقة ،والتعريض للضرر متحقق بال ريب(.)2
يعده من ظلم
خامسا :ال يلزم من عدم ذكر البيضاوي للضرر الدنيوي أنه ينكره أو أنه ال ّ
النفس؛ فقد يكون اقتصر على ذكر الضرر األخروي ألنه أشد ضر ار(.)3
بناء على ما سبق فإنني أرى أن استدراك أبي السعود في هذا الموضع في محّله.

ََا اَ ُ ُ
َ َ
َّلل ُيدِث َبع َد
المطلب الثامن :االستدراك في المخاطب بقوله تعالى ﴿َّل تدرِي لعل ٱ

َ َ َ
ٗ
ذَل ِك أمرا﴾ [الطالق]1 :
أوالً :القول المستدرك عليه

َ َ
قال البيضاويَّ﴿" :ل تدرِي﴾ ،أي :النفس أو أنت أيها النبي أو المطّلِق"(.)4
ثانياً :نص االستدراك
َ َ
قال أبو السعود" :وقوله تعالى ﴿َّل تدرِي﴾ خطاب للمتعدي بطريق االلتفات لمزيد
االهتمام بالزجر عن التعدي ال للنبي عليه الصالة والسالم كما ُت ُو ّهم؛ فالمعنى ومن يتعد حدود
هللا فقد أضر بنفسه فإنك ال تدري أيها المتعدي عاقبة األمر لعل هللا يحدث في قلبك بعد ذلك

()1

ينظر :ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،28ص.305

()2

ينظر :اآللوسي ،روح المعاني ،ج ،14ص.330

()3
()4

ينظر :القونوي ،حاشية القونوي على تفسير البيضاوي ،ج ،19ص.129
البيضاوي ،أنوار التنزيل ،ج ،5ص.220
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الذي فعلت من التعدي أم ار يقتضي خالف ما فعلته فيبدل ببغضها محبة وباإلعراض عنها إقباال
إليها ويتسنى تالفيه رجعة أو استئناف نكاح"(.)1
ثالثاً :الدراسة
ََا اَ ُ ُ
َ ا ََ َ َ َ
َ َ
َ َ
َّلل ُيدِث َبع َد ذَل ِك
قال تعالىَ ﴿ :و َمن َي َت َع اد ُح ُدود ٱَّللِ فقد ظل َم نف َس ُهۥ َّل تدرِي لعل ٱ

َ
أم ٗرا﴾ [الطالق]1 :

َ َ
المفسرون في الفاعل
اختلف
وقد
مستتر،
ضمير
﴾
ي
ر
د
الفاعل في قوله تعالى ﴿َّل ت
ِ
ّ
المخاطب بهذا الكالم على أقوال يمكن إجمالها في قولين:
لمعين ،وهو النبي ؛ ألنه قد ُو ِّجه له النداء في أول
القول األول :أن الخطاب موجه ّ
السورة( ،)2والخطاب له خطاب ألمته .
معين على طريق االلتفات ،واختلفوا في تحديد
القول الثاني :أن الخطاب موجه لغير ّ
وصفه على أقوال يمكن بيانها من األخص لألعم كما يأتي:
 −أوال :أنه المتعدي بالطالق على وجه الخصوص( ،)3ألن الكالم الذي سبقه كان
في المتعدي.

()1

أبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،8ص.163

()2

ينظر :البيضاوي ،أنوار التنزيل ،ج ،5ص ،220والنيسابوري ،غرائب القرآن ،ج ،6ص ،313والبقاعي،

()3

ينظر :السمرقندي ،بحر العلوم ،ج ،3ص ،460وأبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،8ص،163

نظم الدرر ،ج ،20ص.145

يقدر فاعل (تدري) على
واآللوسي ،روح المعاني ،ج ،14ص ،330وقد ذكر البيضاوي احتماال ،وهو أن ّ
أنه ضمير مستتر جوا از تقديره (هي) ،فتكون التاء للغائب المؤنث ،ويراد به النفس أي بمعنى( :فقد ظلم
نفسه ال تدري النفس) ،وهذا القول داخل في كون المخاطب هو المتعدي بالطالق.
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 −ثانيا :أنه المطّلق()1؛ ألن السياق يتحدث في موضوع الطالق.
 −ثالثا :أنه عام في كل من يصلح له ممن له تعلق بموضوع الطالق( ،)2وقد
وضح ابن عاشور المراد بذلك بقوله" :والخطاب في قوله :ال تدري لغير معين
ّ
جار على طريقة القصد بالخطاب إلى كل من يصلح للخطاب ويهمه أمر الشيء
المخاطب به من كل من قصر بصره إلى حالة الكراهية التي نشأ عليها الطالق
ولم يتدبر في عواقب األمور"( .)3وهذا المعنى يراعي كون أمر الطالق أم ار
يد فيه.
اجتماعيا قد يدخل فيه أطراف من األسرة وتكون لهم ٌ
رابعاً :رأي الباحثة
َ َ
أوال :سياق اآلية يحتمل أن يكون الخطاب في قوله تعالى ﴿َّل تدرِي﴾ للنبي ؛ ألن

َ َ
النداء موجه له في بداية اآلية ،والفاعل في قوله تعالى ﴿َّل تدرِي﴾ مفرد.

َ َ َ
ََا اَ ُ ُ
َّلل ُيدِث َبع َد ذَل ِك أم ٗرا﴾ يشير إلى موضوع
ثانيا :إن مضمون قوله تعالى ﴿لعل ٱ

الطالق بشكل عام وإلى حالة التعدي بشكل خاص؛ فهو تعليل لعدم تعدي حدود هللا تعالى في
أمر الطالق.

()1

ينظر :الماتريدي ،تأويالت أهل السنة ،ج ،10ص ،52والبيضاوي ،أنوار التنزيل ،ج ،5ص،220

والزحيلي :وهبة بن مصطفى ،التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج( ،دمشق :دار الفكر

المعاصر ،ط1418 ،2ه) ،ج ،28ص.269
()2
()3

ينظر :ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،28ص ،307وطنطاوي ،التفسير الوسيط ،ج ،14ص.446
ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،28ص.307
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ثالثا :وإن كان يمكننا إدخال النبي  ضمن المخاطبين بقضية الطالق باعتباره مطّلقا
()1
يوجه له الخطاب باعتبار التعدي بالطالق(.)2
 ، إال أنه ليس من الالئق أن ّ

َ
معين ويراد به المتعدي بالطالق ،أو كل من
رابعا :الراجح أن يكون فاعل ﴿تدرِي﴾ غير ّ

له عالقة بموضوع الطالق ممن قصر نظره عن عواقب التعدي فيه ،ال النبي  ،وعلى ذلك
فإني أرى أن استدراك أبي السعود في محّله.
ّ

()1

روي أن سبب نزول هذه اآلية هو طالق النبي  لحفصة  ،ينظر :الواحدي ،أسباب النزول،

()2

ينظر :القونوي ،حاشية القونوي على تفسير البيضاوي ،ج ،19ص.130

ص.435
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المفصل:
الفصل الثالث :الدراسة التطبيقية في حزب
ّ
من سورة الملك إلى سورة الناس
وفيه مبحثان
المبحث األول :دراسة االستدراكات في جزء تبارك
عم
المبحث الثاني :دراسة االستدراكات في جزء ّ
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المبحث األول :دراسة االستدراكات في جزء تبارك
وفيه ثمانية مطالب.

المطلب األول :االستدراك في مرجع ضمير ﴿ل َ َها﴾ في قوله تعالى ﴿إ َذا ُألْ ُقوا فِيهاَ
ِ
َ ُ ََ َ ً
ِه َت ُف ُ
يقا َو ِ َ
ور﴾ [الملك]7 :
س ِمعوا لها ش ِه
أوالً :القول المستدرك عليه
َ ُ ََ َ ً
إما ألهلها ممن تقدم طرحهم فيها ،أو من أنفسهم،
﴾
ا
يق
قال الزمخشري﴿" :س ِمعوا لها ش ِه
ّ

ِي َو َشه ٌ
كقوله ﴿ل َ ُه ْم ف َ
ِيها َزف ٌ
يق﴾ [هود ،]106 :وإما للنار تشبيها لحسيسها المنكر الفظيع
ِ
بالشهيق"(.)1
ثانياً :االستدراك
ِيها َس ِم ُعوا ل َ َ
قال أبو السعود﴿" :إ َذا ُألْ ُقوا ف َ
ِ
الشهيق ألهلها منهم
عل
وج
..
.
لجهنم
أي
﴾
ا
ه
ِ
ُ

َُ ْ َ َ ٌ َ َ ٌ
يرده قوله تعالى
وممن ُ
طرح فيها قبلهم كما في قوله تعالى ﴿لهم فِيها زف ِي وش ِهيق﴾ [هودّ ]106 :

َْ
َ َ ُ
اد َت َم ا ُ
ّي﴾ [الملك ]8 :أي تتميز وتتفرق ﴿م َِن الغيْ ِظ﴾ أي من شدة الغضب عليهم ،فإنه
﴿ تك

()1

الزمخشري ،الكشاف ،ج ،4ص ،578ولم ُيشر البيضاوي لهذه المسألة لكن يفهم من كالمه أنه ُيرجع
المصنف لم
الضمير لجهنم ،وقد عّلق على ذلك القونوي في حاشيته على البيضاوي بقوله" :والظاهر أن
ّ

يرض [بالتفسيرين األولين اللذين ذكرهما الزمخشري] ال لعدم صحتهما بل لعدم االحتياج إليهما" أي :لعدم
َ
الحاجة لتقدير مضاف وهو (ألهلها) ،ألن جعل الصوت للنار ال استحالة فيه ،ينظر :القونوي ،حاشية
القونوي على تفسير البيضاوي ،ج ،19ص.190
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صريح في أنه من آثار الغضب عليهم كما في قوله تعالى ﴿ َس ِم ُعوا ل َ َها َت َغ ُّي ًظا َو َزف ً
ِيا﴾ [الفرقان:
 ،]12فأين هو من شهيقهم الناشئ من شدة ما يقاسونه من العذاب األليم؟!"(.)1
ثالثاً :الدراسة
ثبت بنصوص القرآن الكريم أن للنار صوتا ،وألهل النار صوتا؛ فصوت النار ناشئ من

الغضب والغيظ ،ويدل عليه قوله تعالى﴿ :إ َذا َر َأتْ ُه ْم م ِْن َم ََكن بَعِيد َس ِم ُعوا ل َ َها َت َغ ُّي ًظا َو َزف ً
ِيا﴾
ٍ
ِ
ٍ
ِ
يس َها﴾ [األنبياء ،)2(]102 :وصوت أهل النار
[الفرقان ،]12 :وقوله تعالى َ
﴿ال َي ْس َم ُعو َن َحس َ
ِي َو َشه ٌ
ناشئ مما يلقونه من العذاب ،ويدل عليه قوله تعالى﴿ :ل َ ُه ْم ف َ
ِيها َزف ٌ
يق﴾ [هود.]106 :
ِ
المفسرون في تعيين مرجع الضمير في قوله تعالى
وبناء على ما سبق ،فقد اختلف
ّ
َ َ ً
﴿ َس ِم ُعوا ل َها ش ِهيقا﴾ على قولين:
جهنم ،فيكون الصوت حينئذ هو صوت النار(،)3
القول األول :أن مرجع الضمير إلى ّ
وهو ظاهر اآلية.

()1

أبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،8ص.183

()2

ينظر :الفخر الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،30ص ،586والنيسابوري ،غرائب القرآن ،ج ،6ص ،326وابن

()3

روي هذا القول عن ابن عباس  ومقاتل  ،ينظر :الماوردي ،النكت والعيون ،ج ،6ص،53

عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،29ص.23

يصرح بأن مرجع الضمير لجهنم؛ ولعّله لشدة
والواحدي ،البسيط ،ج ،22ص ،46وكثير من
المفسرين لم ّ
ّ
وصرح بعضهم بهذا ،ومنهم :الطبري ،جامع البيان ،ج ،23ص ،123ومكي ،الهداية
ظهور هذا المعنى،
ّ
إلى بلوغ النهاية ،ج ،12ص ،7594والواحدي ،البسيط ،ج ،22ص ،46وابن عطية ،المحرر الوجيز،

ج ،5ص ،339والفخر الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،30ص ،586وابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج،29
ص.23
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القول الثاني :أن مرجع الضمير إلى أهل جهنم ،فيكون الصوت هو صوت أهل النار
حين يلقون فيها ،أو هو صوت من سبقهم في دخولها( ،)1وتقدير الكالم "على حذف مضاف،

َََِ ْ ْ ََْ َ َ ْ َ َ
ت ع ْن أ ْم ِر َر ِب ِ َها َو ُر ُسلِهِ﴾
أي :سمعوا ألهلها"( ،)2ونظيره قوله تعالى﴿ :وكأيِن مِن قري ٍة عت
[الطالق ]8 :ف ُذكر المكان وهو القرية والمراد هم أهل القرية(.)3
ولعل أصحاب هذا القول ذهبوا إلى هذا التفسير لينسبوا الشهيق للعاقل ويخرجوا من
نسبته لغير العاقل.
َ َ ُ
وقد استدرك أبو السعود على هذا القول ،مستشهدا بلحاق اآلية في قوله تعالى ﴿تكاد
َْ
َت َم ا ُ
ّي م َِن الغيْ ِظ﴾ [الملك ]8 :فهذه اآلية تشير إلى أن الصوت هو من آثار الغضب ،فال يناسب
أن يكون هو صوت أهل النار الناتج عن شدة ما يقاسونه.
رابعاً :رأي الباحثة
أوال :ثبت الصوت للنار وألهلها في النصوص الشرعية ،مما يجعل القولين مقبولين في
ذاتهما.

()1

المفسرين،
روي هذا القول عن عطاء  ،ينظر :الواحدي ،البسيط ،ج ،22ص ،47وذكره جماعة من
ّ

ينظر :الماتريدي ،تأويالت أهل السنة ،ج ،10ص ،109والماوردي ،النكت والعيون ،ج ،6ص،53
والزمخشري ،الكشاف ،ج ،4ص ،578والقرطبي ،الجامع ألحكام القرآن ،ج ،18ص ،211وأبو حيان،
البحر المحيط ،ج ،10ص ،223والبقاعي ،نظم الدرر ،ج ،20ص ،234والقاسمي ،محاسن التأويل،

ج ،9ص.289
()2
()3

أبو حيان ،البحر المحيط ،ج ،10ص.223

ينظر :الماتريدي ،تأويالت أهل السنة ،ج ،10ص.109
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ثانياُ :ي ْشكل على القول الثاني-وهو عود الضمير ألهل النار -أنه إذا كان الصوت
ألهل النار ممن سبق دخولهم ،فما الصوت الذي يسمعه الفوج األول()1؟
لجهنم هو األظهر
ثالثا :إن القول األول القائل بعود الضمير
ّ

()2

وهو الصواب لألسباب

اآلتية:
مقد ار ،أو كما قيل" :إذا دار
 -1إن حمل الكالم خاليا من التقدير أولى من جعله ّ
األمر بين الحذف وعدمه كان الحمل على عدمه أولى؛ ألن األصل عدم
التغيير"( ،)3والقول الثاني يتضمن تقدير المضاف.
 -2إن عود الضمائر المتعاقبة على واحد أولى من تفريقها( ،)4وقد جاء في السياق
عدد من الضمائر كلها تعود للنار ،وهي في قوله تعالى﴿ :إ َذا ُألْ ُقوا ف َ
ِيها﴾،
ِ

ُاَ ُْ َ َ َ
َ َ ُ
اد َت َم ا ُ
ِه َت ُف ُ
وقوله ﴿ َو ِ َ
ِيها ف ْو ٌج﴾ فال
ّي﴾ وقوله ﴿ُكما أل ِق ف
ور﴾ ،وقوله ﴿تك

َ َ ً
مسوغ لجعل الضمير في ﴿ َس ِم ُعوا ل َها ش ِهيقا﴾ عائدا لغير النار ،مع كون هذا
ّ
الضمير قد توسط الضمائر السابقة العائدة للنار.

()1

ينظر :القونوي ،حاشية القونوي على تفسير البيضاوي ،ج ،19ص190

()2

كل من السمعاني وابن جزي واآللوسي إلى أن هذا القول هو األظهر ،ينظر :السمعاني ،تفسير
أشار ٌ
القرآن ،ج ،6ص ،9وابن جزي ،التسهيل لعلوم التنزيل ،ج ،2ص ،395واآللوسي ،روح المعاني ،ج،15

()3

السبت ،قواعد التفسير ،ج ،1ص.362

ص.11
()4

ينظر :المرجع السابق ،ج ،1ص.414
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َ َ ُ
 -3إن لحاق اآلية يؤيد هذا المعنى؛ فقد جاء بعد هذه اآلية قوله تعالى ﴿تكاد
َْ
َت َم ا ُ
ّي م َِن الغيْ ِظ﴾ وهذا الصوت الصادر من النار هو من آثار هذا الغيظ(.)1
 -4وجود نظير لهذه اآلية وهو قوله تعالىَ ﴿ :س ِم ُعوا ل َ َها َت َغ ُّي ًظا َو َزف ً
ِيا﴾ [الفرقان:
 ،]12فقد اتفقت آية الفرقان مع آيتي سورة الملك في ذكر غيظ النار ،وفي
تشبيه صوت النار مرة بالزفير في آية الفرقان ،ومرة بالشهيق في آية الملك.
﴿س ِم ُعوا َل َها﴾ "ولم يقل:
الملكية؛ فقد قال سبحانه َ
 -5داللة حرف الجر (الالم) على ُ
سمعوا فيها ،وال منها"( ،)2وهذا "يقتضي أن الشهيق شهيقها"(.)3
وبناء على ما سبق يتبين أن استدراك أبي السعود في هذا الموضع في محّله.

َ
المطلب الثاني :االستدراك في توجيه جمع ضمير الخطاب﴿أنْ ُت ْم﴾ مع إفراد ﴿نَذ ٌ
ِير﴾

َ ُ ََ َ ْ َ ََ َ ٌ َ َ ا َْ َُ َْ َ َاَ اُ ْ َ
َش ٍء إ ْن َأنْ ُتمْ
في قوله تعالى ﴿قالوا بَل قد جاءنا نذ
ِير فكذبنا وقلنا ما نزل اَّلل مِن ْ ِ
ا
َ
َ َ
ي﴾ [الملك]9 :
ب
ك
ل
َل
ض
ِف
َّل
ِ
إِ
ِ
ٍ
ٍ
أوالً :القول المستدرك عليه
مقدر بمضاف ،أي:
قال البيضاوي" :فالنذير إما بمعنى الجمع ألنه فعيل ،أو مصدر ّ
أهل إنذار ،أو منعوت به للمبالغة ،أو الواحد والخطاب له وألمثاله على التغليب ،أو إقامة تكذيب

()1
()2
()3

ينظر :أبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،8ص.183
ابن قتيبة ،غريب القرآن ،ص.310

ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،29ص.23
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الواحد مقام تكذيب الكل ،أو على أن المعنى قالت األفواج قد جاء إلى كل فوج منا رسول من هللا
فك ّذبناهم وضّللناهم"(.)1
ثانياً :االستدراك
كل فوج نذيره؛ لتغليبه على
أن مخا َ
قال أبو السعودُ " :جمع ضمير الخطاب مع ّ
طب ّ
أمثاله مبالغة في التكذيب وتماديا في التضليل ،كما ينبئ عنه تعميم المنزل مع ترك ذكر المنزل
الكل ،فأمر تحقيقي يصار
عليهّ ،
ملوح بعمومه حتما .وأما إقامة تكذيب الواحد مقام تكذيب ّ
فإنه ّ
ّ
إليه لتهويل ما ارتكبوا من الجنايات ،ال مساغ العتباره من جهتهم وال إلدراجه تحت عبارتهم،
كيف ال وهو منوط بمالحظة إجماع النذر على ما ال يختلف من الشرائع واألحكام باختالف
العصور واألعوام ،وأين هم من ذلك وقد حال الجريض دون القريض؟!

()2

هذا إذا جعل ما ذكر

ألنه
بمعنى الجمع ّ
إما ْ
كل واحد من األفواج ،وأما إذا جعل حكاية عن ّ
حكاية عن ّ
الكل ،فالنذير ّ
مقدر بمضاف عام أي أهل نذير ،أو منعوت به ،فيتفق كال طرفي الخطاب في
فعيل ،أو مصدر ّ
يخص اعتبارها
الجمعية .ومن اعتبر الجمعية بأحد الوجوه الثالثة على التقدير األول ولم
ّ
بالتقدير األخير ،فقد اشتبه عليه الشؤون واختلط به الظنون"(.)3

()1
()2

البيضاوي ،أنوار التنزيل ،ج ،5ص.229

"الجريض :االختناق بالريق على الموت ...والقريض :الشعر .ومعنى المثل أن االختناق بالريق منع من

قول الشعر فيضرب في كل أمر يعوق عنه عائق" ،ينظر :اليوسي :الحسن بن مسعود ،زهر األكم في

األمثال والحكم ،تحقيق :محمد حجي ومحمد األخضر( ،الدار البيضاء :الشركة الجديدة  -دار الثقافة،

ط1401 ،1هـ 1981 -م) ،ج ،2ص.145
()3

أبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،8ص.185-184
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ثالثاً :الدراسة
َ َ ُ َ َ اُ َ َْ ْ ُاَ ُْ َ َ َ
ِيها ف ْو ٌج
قال تعالى في وصف النار وأحوال أهلها﴿ :تكاد تمّي مِن الغي ِظ ُكما أل ِق ف

َ ََُ ْ َ َ ََُ ََ ْ َْ ُ ْ َ ٌ َ ُ ََ َ ْ َ ََ َ ٌ َ َ ا َْ َ ُ َْ َ َا َ اُ ْ َ ْ ْ
سألهم خزنتها ألم يأت ِكم نذِير ٨قالوا بَل قد جاءنا نذِير فكذبنا وقلنا ما نزل اَّلل مِن َش ٍء إِن
َُْ ْ ا
َ
َ َ
ي﴾ [الملك.]9-8 :
ب
ك
ل
َل
ض
ِف
َّل
ِ
أنتم إ ِ
ِ
ٍ
ٍ

ْ َْ ا
َ َ
المفسرون مجيء الخطاب بصيغة الجمع في قوله تعالى ﴿إِن أن ُت ْم إَِّل ِِف ضَل ٍل
استشكل
ّ

َ
ي﴾ ،فإن ظاهر الكالم ّأنه موجه من الفوج الكافر إلى نذيرهم الواحد( ،)1فكيف يخاطبونه
كب ِ ٍ
َْ
ُ
ْ
بضمير الجمع ﴿أنتم﴾؟
وقد أجابوا عن هذا اإلشكال بتوجيهين:
التوجيه األول :أن الكالم هو حكاية كل فوج لخزنة جهنم ،أي أن كل فوج ُسئل ثم أجاب
بقوله ﴿بَ ََل قَ ْد َج َ
ِير﴾؛ فتكون ﴿نَذ ٌ
اءنَا نَذ ٌ
ِير﴾ على ظاهرها -وهو اإلفراد -وحتى يصح المخاطبة

ْ َُْ ْ ا
َ
َ َ
َْ
ي﴾ يؤول ضمير الجمع ﴿أن ُت ْم﴾ وفقا لالحتماالت اآلتية:
ب
ك
ل
َل
ض
ِف
َّل
بالجمع في ﴿إِن أنتم إ ِ ِ
ٍ ِ ٍ

َْ
 االحتمال األول :أنهم استعملوا ضمير الجمع ﴿أن ُت ْم﴾ للتغليب ،أي كأنهم قالوا :أنتوأتباعك المؤمنين( ،)2أو أنهم قالوا :أنت وأمثالك ممن ّيدعي مثل دعواك(.)3

()1

الظاهر أن المراد بالفوج في اآلية السابقة :الجماعة من القوم الواحد ،ويدل عليه قوله تعالىَ ﴿ :ويَ ْو َم ََنْ ُ ُ
ّش
ْ ُِ ُا َْ ً ا ْ ُ َ
ك ِذ ُ
ِب بِآيَات َِنا ﴾ [النمل.]83 :
ك أم ٍة فوجا مِمن ي
مِن ِ

()2

ينظر :ابن أبي زمنين ،تفسير القرآن العزيز ،ج ،5ص ،12وابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج،29

()3

ينظر :البيضاوي ،أنوار التنزيل ،ج ،5ص.229

ص ،26وطنطاوي ،التفسير الوسيط ،ج ،15ص.15
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َْ
ُ
ْ
ليعبروا عن تكذيبهم لجميع
 االحتمال الثاني :أنهم استعملوا ضمير الجمع ﴿أنتم﴾ ّالرسل ،فأقاموا تكذيب النذير الواحد مقام تكذيب الكل( ،)1وهو مثل قوله تعالى
َ َ ا
ُّ َ
َ ُ
﴿ َك اذبَ ْ
ت ََع ٌد ال ْ ُم ْر َسل َ
ِي﴾ [الشعراء ]123 :وقوله ﴿ َوق ْو َم ن ٍ
الر ُسل﴾
وح ل اما كذبُوا
[الفرقان ،]37 :فإن تكذيبهم لرسول واحد هو تكذيب لجميع الرسل؛ ألن رسالة
األنبياء واحدة.
طالعهم على رساالت
وقد اعترض أبو السعود على االحتمال السابق؛ ألنه يستلزم ا ّ
األنبياء جميعا ،وهذا غير متحقق لهم؛ فال يصح أن يكون هذا من قولهم ،وإن كانت حقيقة أمرهم
تؤول إلى أنهم كفروا بجميع الرسل.
التوجيه الثاني :أن يكون الكالم "على اعتبار الحكاية بالمعنى بأن ُج ِمع كالم جميع
األفواج في عبارة واحدة فجيء بضمير الجمع والمراد التوزيع على األفواج"( ،)2أي إن كل فوج
()3
لما اتحدت إجابتهم حكيت اإلجابة بعبارة واحدة شملت مجموع
سئل بشكل مستقل  ،لكن ّ

إجاباتهم المفردة ،وعلى هذا التوجيه يحتمل أن تكون ﴿نَذ ٌ
ِير﴾ على ظاهرها في اإلفراد "على أن
المعنى قالت األفواج قد جاء إلى كل فوج منا رسول"( ،)4أو أن تكون ﴿نَذ ٌ
ِير﴾ ليست على
ظاهرها في اإلفراد ،بل تؤول إلى معنى الجمع ،وذكروا لهذا احتماالت:

()1
()2
()3

()4

ينظر :البيضاوي ،أنوار التنزيل ،ج ،5ص ،229والبقاعي ،نظم الدرر ،ج ،20ص.237
ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،29ص.26

ال يناسب أن يقال أنهم أجابوا بشكل جماعي ألن داللة اآلية واضحة في أنهم سئلوا بشكل مستقل ،فقد قال
ِ ِ
يها َف ْو ٌج َسأََل ُه ْم َخ َزَنتُ َها ﴾ [الملك" ]8 :وقولهُ ﴿ :كل َما ﴾ يقتضي أن يقال ذلك لكل
تعالىُ :
﴿كل َما أُْلق َي ف َ
جماعة تلقى في النار" ،ينظر :ابن جزي ،التسهيل لعلوم التنزيل ،ج ،2ص.396

البيضاوي ،أنوار التنزيل ،ج ،5ص.229
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 االحتمال األول :أن لفظ ﴿نَذ ٌِير﴾ أريد به الجمع؛ ألنه على وزن (فعيل)( ،)1وهذا
عول مما يستوي فيه الواحد
عيل وَف ٌ
الوزن يأتي بمعنى الجمع ،قال الجوهريَ" :ف ٌ
واالثنان والجمع"(.)2
 االحتمال الثاني :أن المراد بـ﴿نَذ ٌِير﴾ المصدر ،وهو اإلنذار ،والمصدر يستوي فيه
اإلفراد والجمع ،فيكون المعنى على تقدير مضاف (أهل إنذار)(.)3
فوج نذير)(.)4
 االحتمال الثالث :أن تكون الجملة بتقدير منعوت (قد جاءنا ٌوقد اعترض أبو السعود على البيضاوي في إيراده االحتماالت الثالثة السابقة لتأويل
﴿نَذ ٌ
ِير﴾ بمعنى الجمع دون التنبيه على أن ذلك يكون محصو ار في صورة أن الكالم هو مجموع
إجابة جميع األفواج ،وعلى ذلك يمكن أن يفهم من كالم البيضاوي أنه يجيز أن يكون الفوج
الواحد تحدث عن إتيان عدد من النذر لهم بصيغة الجمع ،وإنما يسوغ جعل ﴿نَذ ٌ
ِير﴾ بمعنى
(منذرين) بالجمع في حال كان الكالم هو حكاية لمجموع كالم جميع األفواج.
وقد نحا بعض المفسرين منحى آخر للخروج من اإلشكال الواقع بسبب إفراد ﴿نَذ ٌ
ِير﴾
ّ
ْ َُْ ْ ا
َ
َ َ
وجمع الضمير ﴿ َأنْ ُت ْ
ي﴾ محموال على أنه من
ب
ك
ل
َل
ض
ِف
َّل
إ
م
ت
ن
أ
ن
إ
﴿
تعالى
قوله
بجعل
وهو
﴾
م
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ

()1

ينظر :البيضاوي ،أنوار التنزيل ،ج ،5ص ،229وأبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،8ص.185

()2

الجوهري ،الصحاح ،ج ،2ص ،526مادة (ق ع د) .وينظر :األخفش ،معانى القرآن ،ج ،1ص.258

()3

ينظر :الزمخشري ،الكشاف ،ج ،4ص ،578والبيضاوي ،أنوار التنزيل ،ج ،5ص ،229وأبو السعود،

()4

ينظر :البيضاوي ،أنوار التنزيل ،ج ،5ص ،229وأبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،8ص.185

إرشاد العقل السليم ،ج ،8ص.185
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كالم خزنة جهنم ألصحابها ،وليس هو من كالم الكافرين( ،)1وبهذا يزول اإلشكال ،لكن البد من
تقدير القول لينتقل الخطاب من المك ّذبين للخزنة ،فيكون التقدير حينئذ (فقال لهم الخزنة :إن أنتم
إال في ضالل كبير).
رابعاً :رأي الباحثة
َْ
أوال :إن جميع األوجه المذكورة في توجيه جمع ضمير الخطاب ﴿أن ُت ْم﴾ مع إفراد
﴿نَذ ٌ
ِير﴾ تستوي في أنها تتطلب تقدي ار لكالم محذوف أو تأويال للكالم.

ْ َْ
ثانيا :إن اعتراض أبي السعود على أن يؤول قول الكافرين ﴿إِن أن ُت ْم﴾ بالجمع على أن

غرضهم من استعمال الجمع بيان إقامتهم تكذيب النبي الواحد مقام تكذيب الكل هو اعتراض في
طلعوا على أحوال الرسل جميعهم حتى يكون ذلك من كالمهم.
محله؛ ألن الكافرين لم ي ّ

َْ
ُ
ْ
ثالثا :إن تأويل ﴿أنتم﴾ على التغليب بمعنى (أنتم وأمثالكم) أو (أنتم وأتباعكم) على أن

الكالم هو كالم فوج واحد هو مقدم على تأويل ﴿نَذ ٌ
ِير﴾ على معنى الجمع على أن الكالم هو
ّ
مجموع كالمهم؛ ألن األصل هو عدم التأويل إال عند الحاجة إليه ،والحاجة للتأويل ال تظهر إال

()1

ينظر :الماتريدي ،تأويالت أهل السنة ،ج ،10ص ،111ومكي ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،ج،12

ص ،7595والزمخشري ،الكشاف ،ج ،4ص ،578وابن عطية ،المحرر الوجيز ،ج ،5ص ،340والفخر
الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،30ص ،587وابن جزي ،التسهيل لعلوم التنزيل ،ج ،2ص.396
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ْ َْ
َ
ُ
ْ
ٌ
ن
عند قوله تعالى ﴿إِن أنتم﴾؛ إلمكانية حمل ﴿نذِير﴾ على أصلها في معنى اإلفراد دو التأويل،
و(إذا دار األمر بين ارتكاب التأويل أوال أو ثانيا فكونه ثانيا أولى)(.)1
رابعا :إن تأويل الكالم على أنه من قول الخزنة للكافرين هو تأويل مقبول ويسلم من
اإلشكال في توجيه الخطاب بالجمع مع إفراد ﴿نَذ ٌ
ِير﴾.
خامسا :قد يستشعر من كالم البيضاوي تجويز حمل ﴿نَذ ٌ
ِير﴾ على معنى الجمع مع
ُ َ
()2
فبين القيد في ذلك ،فاعتراضه في محّله ،إال أن
تحرز ّ
كون الكالم لفوج واحد  ،لكن أبا السعود ّ

شنع بها على صاحب هذا القول -وهي قوله" :فقد اشتبه عليه الشؤون واختلط به
العبارة التي ّ
يصرح بهذا
الظنون" -أكبر مما يتحمله المقام ،واألمر أقل من ذلك؛ خصوصا وأن البيضاوي لم ّ
المعنى.
فإني أرى أن استد ارك أبي السعود في محّله.
بناء على ما سبق ّ

()1

قياسا على القاعدة التي ذكرها السيوطي( :إذا دار األمر بين كون المحذوف أوال أو ثانيا فكونه ثانيا
أولى) ،ينظر :السيوطي ،اإلتقان ،ج ،3ص ،201وقد أشار إلى قاعدة (تأخير ارتكاب التأويل لوقت
َا ا َ ْ
الحاجة إليه) شهاب الدين الخفاجي عند تفسير قوله تعالى ﴿ّلَك إِن َها تذك َِر ٌة﴾ [عبس ،]11 :ينظر:

الشهاب ،عناية القاضي وكفاية الراضي ،ج ،8ص.322

()2

ينظر :اآللوسي ،روح المعاني ،ج ،15ص.13-12
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ََا ا ا ُ َ
المطلب الثالث :االستدراك في المراد بالصالح في قوله تعالى ﴿وأنا مِنا الص ِ
اْلون
ُ َ َ َ ُ
ً
َوم اِنا دون ذل ِك ك انا َط َرائ ِ َق ق َِددا﴾ [الجن]11 :
أوالً :القول المستدرك عليه
ا ُ َ
ُ َ َ َ
قال الزمخشري﴿" :م اِنا الص ِ
منا األبرار المتقون ﴿ َوم اِنا دون ذل ِك﴾...وهم
اْلون﴾ ّ
َا
المقتصدون في الصالح غير الكاملين فيه ،أو أرادوا الطالحين"( ،)1وقال البيضاويَ ﴿" :وأنا م اِنا
ا ُ َ
ُ َ َ َ
الص ِ
اْلون﴾ المؤمنون األبرار ﴿ َوم اِنا دون ذل ِك﴾ ...وهم المقتصدون"(.)2
ثانياً :االستدراك
ََا ا ا ُ َ
قال أبو السعود﴿" :وأنا مِنا الص ِ
اْلون﴾ أي :الموصوفون بصالح الحال في شأن أنفسهم
وفي معاملتهم مع غيرهم ،المائلون إلى الخير والصالح حسبما تقتضيه الفطرة السليمة ،ال إلى
َ ا ُ َ َ َ
قوم دون ذلك فحذف
الشر والفساد كما هو مقتضى النفوس الشريرة ﴿ومِنا دون ذل ِك﴾ أيٌ :
الموصوف ،وهم المقتصدون في صالح الحال على الوجه المذكور ال في اإليمان والتقوى كما
ُ
ً
عرب عنه قوله تعالى﴿ :ك انا َط َرائ ِ َق ق َِددا﴾،
ُت ُو ّهم؛ فإن هذا ٌ
بيان لحالهم قبل استماع القرآن ،كما ُي ُ
ْ
َا َ
فسيحكى بقوله تعالىَ ﴿ :وأنا ل اما َس ِم ْع َنا ال ُه َدى﴾ [الجن ]13 :إلى قوله
وأما حاُلهم بعد استماعه ُ
ْ
َا
َ
تعالىَ ﴿ :وأنا م اِنا ال ُم ْسل ُِمون﴾ [الجن ]14 :أي ُكنا قبل هذا ذوي طرائق أي مذاهب"(.)3

()1
()2
()3

الزمخشري ،الكشاف ،ج ،4ص.627

البيضاوي ،أنوار التنزيل ،ج ،5ص.282

أبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،8ص.237-236
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ثالثاً :الدراسة
الصالح في اللغة :ضد الفساد( ،)1وهو لفظ عام()2؛ فأي شيء يدخله الفساد يدخله
ضده صالح العقيدة باإليمان والتوحيد ،وفساد األخالق
الصالح ،ففساد العقيدة بالكفر والشرك ّ
ضده صالحها ،وعلى هذا َف ِقس.
ّ

َا
المفسرون في المقصود بالصالح في قوله تعالى ﴿ َوأنا
وبناء على ما سبق فقد اختلف
ّ

ا ا ُ َ
مِنا الص ِ
اْلون﴾ على قولين(:)3
القول األول :أن المراد بالصالح هنا هو اإليمان والتوحيد والتقوى وطاعة هللا ،أي إنه
المفسرين في التعبير عن هذا المعنى(.)4
صالح في الدين ،على اختالف عبارات
ّ

()1

ينظر :مادة (ص ل ح) في :الجوهري ،الصحاح ،ج ،1ص ،383وابن فارس ،مقاييس اللغة ،ج،3

()2

أشار الطبري إلى عموم لفظة (الصالح) لتشمل صالح الدين وغيره ،ينظر :الطبري ،جامع البيان ،ج،10

ص.303

ص ،622كما ذكر أصحاب الوجوه والنظائر أن الصالح يأتي في القرآن على عدة أوجه أوصلوها لعشرة،
ينظر :ابن الجوزي ،نزهة األعين النواظر في علم الوجوه والنظائر ،ص ،396والدامغاني :الحسين بن
محمد ،قاموس القرآن ،تحقيق :عبد العزيز األهل( ،بيروت :دار العلم للماليين ،ط1983 ،4م)،
ص.282

()3

()4

ون﴾ :أقل ،أي أقل في الصالح وهم المقتصدون
﴿د َ
﴿و ِمنا ُد َ
ون َذلِ َك﴾ ،إما أن يراد بـ ُ
اختلفوا أيضا في قوله َ
ون﴾ :غير ،أي غير الصالحين ،أو يحتمل المعنيين معا ،وليس هو موضع
﴿د َ
في الصالح ،أو أن يراد بـ ُ

البحث ،ينظر :ابن جزي ،التسهيل لعلوم التنزيل ،ج ،2ص ،418وقد أشار ابن عاشور إلى لطيفة في
ون َذلِ َك﴾ ،ينظر :ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،29ص.232
﴿و ِمنا ُد َ
سبب قولهم َ
هذا القول مروي عن جماعة من السلف منهم :ابن عباس  ،ومجاهد وسفيان  ،ينظر :الطبري،

المفسرين ،ينظر :السمرقندي ،بحر العلوم ،ج،3
جامع البيان ،ج ،23ص ،331-330وذكره جماعة من
ّ
ص ،505والزمخشري ،الكشاف ،ج ،4ص ،627وابن الجوزي ،زاد المسير ،ج ،4ص ،348والفخر
الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،30ص ،670والشوكاني ،فتح القدير ،ج ،5ص.369
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القول الثاني :أن الصالح هنا هو صالح الطبائع واألخالق ،أي :هو الصالح المهيء
لقبول الدين ولو لم يكن صاحبه ذا دين(.)1
ورد القول األول معلال ذلك بأن آيات السورة
وقد اختار أبو السعود القول الثانيّ ،
تضمنت وصفا لحال الجن قبل استماعهم للقرآن ،وبعده:

ََا ا ا ُ َ
فأما قوله تعالى﴿ :وأنا مِنا الص ِ
اْلون﴾ فهو في حالهم قبل استماعهم للقرآن؛ بدليل ختم

ُ
ً
اآلية بقولهم ﴿ك انا َط َرائ ِ َق ق َِددا﴾ بالتعبير بالماضي ،وهم في هذا المقام لم يكونوا قد أسلموا بعد.
وأما حالهم بعد استماعهم للقرآن والمترتب عليه اإليمان والكفر ،فقد جاء بعد ذلك في

ََا َا َ َْ ْ
َ َ ْ ُْ ْ َِ ََ ََ ُ
اف ََبْ ًسا َو ََّل َر َه ًقاَ ١٣و َأناا مِناا
ا
َ
َ
ُ
قوله تعالى﴿ :وأنا لما س ِمعنا الهدى آمنا بِهِ فمن يؤمِن بِربِهِ فَل َي
َ
ُْ ْ ُ َ َ ا َْ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َُ َ َ
ك ََ
َت ار ْوا َرش ًدا﴾ [الجن ،]14-13 :ولو كان الصالح
المسل ِمون ومِنا القاسِطون فمن أسلم فأولئ ِ

في اآلية األولى بمعنى اإليمان لكان في الموضعين تكرار(.)2
رابعاً :رأي الباحثة
أوال :إن استعمال كلمة (الصالح) في اللغة جائز في المعنيين :صالح الدين وصالح
الطبائع واألخالق المهيء لقبول الدين.
ثانيا :إن مجتمع الجن انقسم قبل سماعهم للقرآن إلى فئات؛ فمنهم من وصلته رساالت
األنبياء؛ وهؤالء انقسموا إلى مؤمنين وكافرين( ،)3ومنهم من لم تصله رساالت األنبياء؛ وهؤالء

()1

ينظر :البقاعي ،نظم الدرر ،ج ،20ص ،480وأبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،8ص،237-236
واآللوسي ،روح المعاني ،ج ،15ص.98

()2
()3

ينظر :الماتريدي ،تأويالت أهل السنة ،ج ،10ص.251

ينظر :القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن ،ج ،19ص ،15والمظهري ،التفسير المظهري ،ج ،10ص.87
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انقسموا إلى قسمين :صالحين في أخالقهم وطباعهم مهيئين لقبول اإليمان ،وفاسدين في أخالقهم
َ
ا
وطباعهم غير مهيئين لقبول اإليمان .وقد أخبر هللا عن الجن أنهم قالوا﴿ :يَا ق ْو َم َنا إِنا َس ِم ْع َنا

َ ً ُْ َ ْ َ ْ ُ َ ُ َ ِ ً َ َْ
ْ
َ
َ
َ
كِتابا أنزِل مِن بع ِد موَس مصدِقا ل ِما بي يديهِ﴾ [األحقاف ]30 :وهذا دليل على وجود المؤمنين
بينهم.
ثالثا :إن قصر أبي السعود المعنى على صالح الطبائع واألخالق دون صالح الدين فيه
تفسر بمعنى صالح الدين ،وألن أحوال الجن تختلف فكان من بينهم
نظر؛ ألن اللفظة تحتمل أن ّ
المؤمنين وذلك قبل استماعهم للقرآن.
رابعا :إن دعوى التكرار مبنية على تفسير صالح الدين في قوله تعالىَ ﴿ :وأَنا ِمنا
الصالِ ُحو َن﴾ باإليمان بمحمد  ،فيكون معنى اآلية هو ذات المعنى المذكور في قوله تعالى:
﴿ َوأَنا ِمنا اْل ُم ْسلِ ُمو َن﴾ ،ويمكن إبطال هذه الدعوى بحمل الصالح الديني في اآلية األولى على
الصالح الديني العام الشامل للمؤمنين بموسى وعيسى وغيرهم من األنبياء على أنه حكاية
لحالهم قبل سماع القرآن ،وتخصيص الصالح باإليمان بمحمد  في اآلية الثانية على أنه
حكاية لحالهم بعد سماع القرآن(.)1
خامسا :إن االختالف في هذه اآلية هو من قبيل اختالف التنوع بذكر أجزاء من الشيء
الواحد ،فالصالح لفظ عام يدخل فيه الصالح في الدين ،أي :اإليمان ،والصالح في الطبائع
واألخالق المهيئ لقبول اإليمان .وعليه فالتفسيران مقبوالن ،وحمل اآلية على العموم المتضمن
للمعنيين معا هو األولى؛ ليشمل الكالم جميع فئات الجن التي تم بيانها سابقا.

()1

ينظر :الماتريدي ،تأويالت أهل السنة ،ج ،10ص.251

191

فإني أرى أن استدراك أبي السعود في هذا الموضع في غير محله.
وعلى ما سبق ّ

َ ا َ ََْ َ ُ َ ُ َ
المطلب الرابع :االستدراك في الموعود به في قوله تعالى ﴿حَّت إِذا رأوا ما يوعدون

َ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ ً َ َ ُّ َ ً
اِصا َوأقل ع َددا﴾ [الجن]24 :
فسيعلمون من أضعف ن ِ
أوالً :القول المستدرك عليه

َ ا َ ََْ َ ُ َ َ
وع ُدون﴾ من يوم بدر وإظهار هللا له عليهم ،أو من
قال الزمخشري﴿" :حَّت إِذا رأوا ما ي

َ ا َ ََْ َ ُ َ َ
وع ُدون﴾ في الدنيا كوقعة بدر ،أو في
يوم القيامة"( ،)1وقال البيضاوي﴿" :حَّت إِذا رأوا ما ي
اآلخرة"(.)2
ثانياً :االستدراك

َ
َ َ
َ ا َ ََْ َ ُ َ َ
وع ُدون﴾ من فنون العذاب في اآلخرة ﴿ف َس َي ْعل ُمون﴾
قال أبو السعود﴿" :حَّت إِذا رأوا ما ي

َ َ
َ ْ َ ْ َ ُ َ ً َ َ َ ُّ َ َ ً
مل ﴿ َما يُوع ُدون﴾ على ما رأوه يوم بدر يأباه قوله
وح
،
﴾
ا
د
اِصا وأقل عد
حينئذ ﴿من أضعف ن ِ
ُ
ََ ٌ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ ُ َُ َ ِ َ
ُْ ْ َْ
ً
َ
تعالى﴿ :قل إِن أدرِي﴾ [الجن ]25 :أي ما أدري ﴿أقرِيب ما توعدون أم َيعل َل ر ِّب أمدا﴾ فإنه
َرّد لما قاله المشركون عند سماعهم ذلك (متى يكون ذلك الموعود؟) إنكا ار له واستهزاء به ،فقيل
قل :إنه كائن ال محالة وأما وقته فما أدري متى يكون"(.)3

()1
()2
()3

الزمخشري ،الكشاف ،ج ،4ص.632

البيضاوي ،أنوار التنزيل ،ج ،5ص.254

أبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،8ص.240
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ثالثاً :الدراسة
عما ُوعد به المشركون ،ومن ذلك :قوله
جاء في عدة مواطن من التنزيل الحكيم الحديث ّ
َ ا َ ََْ َ ُ َ ُ َ ا َْ َ َ ا ا َ َ
اعة﴾ [مريم]75 :؛ فقد ذكرت هذه اآلية أنهم
تعالى﴿ :حَّت إِذا رأوا ما يوعدون إِما العذاب ِإَوما الس
فيفهم من
وعدوا أمرين :العذاب والساعة ،وال شك أن الساعة تتضمن عذابا شديدا لهم ،وعليه ُ
التسوية بين العذاب والساعة باستعمال (إما) أنهما أمران مختلفان ،فيكون المراد بالعذاب هنا:
عذاب الدنيا خاصة( ،)1ويدخل فيه :هزيمتهم وقتل جماعة منهم يوم بدر .وقد جاء في اآلية
ا
ْ
َْ
َ ُ
َ
َ َ
َ َ ُ َُ ُ
األخرى قوله تعالى﴿ :فذ ْره ْم َيوضوا َويَل َع ُبوا َح اَّت يَُلقوا يَ ْو َم ُه ُم اَّلِي يُوع ُدون ٤٢يَ ْو َم َي ُر ُجون م َِن
َْ
ََْ َُْ ُ َ
ُ ُ َ
َ ً ََاُ ْ َ ُ
ْ
َ
ُ
ون مِنَ
فبين قوله ﴿يوم َيرج
اْلجد ِ
اث ِِساَع كأنهم إَِل نص ٍ
ب يوف ِضون﴾ [المعارجّ ]43-42 :
َْ ْ
اث﴾ أن الموعود به هنا هو يوم القيامة.
اْلج َد ِ
المفسرون في
ونظ ار لكونهم ُو ِعدوا باألمرين كما ثبت بالنصوص آنفة الذكر ،فقد اختلف
ّ
تقدير الشيء الذي ُوعد به المشركون في اآلية محل الدراسة على قولين:

َ ُ َ َ
وع ُدون﴾ على عذاب اآلخرة وما سيالقونه في القيامة(.)2
القول األول :قصر ﴿ما ي

()1

ينظر :الطبري ،جامع البيان ،ج ،15ص ،614والماتريدي ،تأويالت أهل السنة ،ج ،7ص ،254وابن

أبي زمنين ،تفسير القرآن العزيز ،ج ،3ص ،104والسمعاني ،تفسير القرآن ،ج ،3ص،310
والزمخشري ،الكشاف ،ج ،3ص ،37والبيضاوي ،أنوار التنزيل ،ج ،4ص ،18والشوكاني ،فتح القدير،

ج ،3ص.410
()2

روي هذا القول عن ابن عباس  ،ينظر :الواحدي ،البسيط ،ج ،22ص ،329وقال به جماعة من

المفسرين ،ينظر :الطبري ،جامع البيان ،ج ،23ص ،350والبغوي ،معالم التنزيل ،ج ،5ص ،163وابن
ّ
كثير ،تفسير القرآن العظيم ،ج ،8ص ،246وأبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،8ص.240
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َ ُ َ َ
وع ُدون﴾ لما ُوعدوا به من العذاب في الدنيا واآلخرة(.)1
القول الثاني :شمول ﴿ما ي
وقد اعترض أبو السعود على قول القائلين بدخول عذاب الدنيا في معنى اآلية ،واستشهد

ََ ٌ َ ُ َ ُ َ
ُْ ْ َْ
ون أَ ْم ََيْ َع ُل ََلُ
على صحة القول األول بقوله تعالى في لحاق اآلية﴿ :قل إِن أدرِي أقرِيب ما توعد

ِ َ
َر ِّب أ َم ًدا﴾ [الجن ]25 :على اعتبار أن هذا القول من النبي  هو جواب عن سؤالهم( :متى

يوضح وجه استدالله
فوجهه على أنه سؤال عن وقت الساعة ،ولم ّ
يكون ذلك الموعود؟)ّ ،
باللحاق ،خاصة أن هذا السؤال المتضمن لإلنكار واالستبعاد يصح وقوعه على وعد المسلمين
بالنصرة والمشركين بالهزيمة ،كما يصح وقوعه على وقت الساعة.
وقد ّبين اآللوسي وجه استدالل أبي السعود حيث قال" :واألحرى بسؤالهم وهذا الجواب
إرادة ما في يوم القيامة المنكرين له أشد اإلنكار والخفي وقته عن الخالئق غاية الخفاء"(.)2
رابعاً :رأي الباحثة
أوال :إن اآلية تحتمل أن يكون الموعود به العذاب الدنيوي أو األخروي أو العذابين معا،
واالختالف في المسألة هو من قبيل اختالف التنوع.

()1

روي هذا القول عن مقاتل  ،ينظر :مقاتل ،تفسير مقاتل بن سليمان ،ج ،4ص ،465وقال به جماعة
المفسرين ،ينظر :الماتريدي ،تأويالت أهل السنة ،ج ،10ص ،263والسمرقندي ،بحر العلوم ،ج،3
من
ّ
ص ،507والزمخشري ،الكشاف ،ج ،4ص ،632وابن الجوزي ،زاد المسير ،ج ،4ص ،350والفخر
الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،30ص ،677والقرطبي ،الجامع ألحكام القرآن ،ج ،19ص ،27والبيضاوي،
أنوار التنزيل ،ج ،5ص ،254وابن جزي ،التسهيل لعلوم التنزيل ،ج ،2ص ،420وأبو حيان ،البحر

المحيط ،ج ،10ص ،303والبقاعي ،نظم الدرر ،ج ،20ص ،498والشوكاني ،فتح القدير ،ج،5

ص ،372وابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،29ص.245

()2

اآللوسي ،روح المعاني ،ج ،15ص.106
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ف
ثانيا :إن المعنيين ال يتعارضان مع خاتمة اآلية في قوله تعالى ﴿َف َس َي ْعَل ُمو َن َم ْن أ ْ
َض َع ُ
ن ِ
اص ار َوأََق ُّل َع َددا﴾ [الجن ]24 :على ما يأتي بيانه:
َ
−

على تفسير الموعود بعذاب اآلخرة :يكون المعنى أن في يوم القيامة يتب أر الكفار
من بعضهم البعض ،فال يجد الواحد منهم من يناصره ،فيؤولون إلى قلة في
َ َ
َ ا
َ ْ َ
()1
ِيع
ِيم َوَّل شف ٍ
عددهم باعتبار كل فرد منهم  ،قال تعالى﴿ :ما ل ِلظال ِ ِمي مِن ْح ٍ
ُ
ُي َطاع﴾ [غافر ،]18 :وأما المسلمون فيكرمهم هللا تعالى باألزواج واألوالد والحور
والولدان فيكثر عددهم(.)2

 −على تفسير الموعود بعذاب الدنيا :يكون المعنى أن المشركين أضعف ناص ار يوم
بدر؛ ألن هللا تعالى نصر المؤمنين وخذل الكافرين في ذلك اليوم.
فسر الموعود بالعذاب الدنيوي وبخاصة قتلهم يوم بدر فيستشكل عليه :كيف
ثالثا :إذا ّ
يقال للكافرين أنهم أقل عددا ومعلوم أن عدد الكافرين في بدر كان أكثر من المسلمين؟ واإلجابة
على هذا االستشكال من وجهين:
 −األول :أن يراد به العدد بإضافة ما أنزله تعالى من المالئكة "فصار عددهم أكثر
في التحقيق ،وإن كانت الكفرة في رأي العين أكثر منهم عددا"( .)3وقد يقال :إن
المراد بالعدد هو العدد الذي ينفع ،وهم لم ينفعهم عددهم فكأنهم لم يكونوا أصحاب
عدد.

()1
()2
()3

ينظر :الماتريدي ،تأويالت أهل السنة ،ج ،10ص.263

ينظر :السمعاني ،تفسير القرآن ،ج ،6ص ،73والفخر الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،30ص.677
الماتريدي ،تأويالت أهل السنة ،ج ،10ص.264
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 −الثاني :أن ال يحمل عذاب الدنيا على المعنى الخاص بواقعة بدر ،وإنما يكون
عاما في غلبة اإلسالم على الكفر(.)1
ََ ٌ َ ُ َ َ
ُْ ْ َْ
وع ُدون
رابعا :إن استدالل أبي السعود بلحاق اآلية بقوله تعالى ﴿قل إِن أدرِي أق ِريب ما ت

َْ َْ ُ َ ِ َ
أم َي َعل َُل َر ِّب أ َم ًدا﴾ على صحة القول األول وبطالن القول الثاني -ألنهم أشد إنكا ار ليوم
القيامة ،ووقتها أكثر خفاء -استدالل غير مسّلم له ،لسببين؛
 −األول :أنه قد وقع منهم إنكار انتصار المسلمين وهزيمة المشركين ،فقد قالوا
َاَ َ ِ ْ َ
َ
َ َ َ َ َْ ْ ُ ْ ُ ُْ ْ َ
جل نلَا ق اِط َنا
﴿مَّت هذا الفتح إِن كنتم صادِق ِي﴾ [السجدة ،]28 :وقالوا﴿ :ربنا ع ِ

ََْ َْ ْ
اْل َ
اب﴾ [ص ]16 :إنكا ار النتصار المسلمين وغلبتهم عليهم()2؛ فآيات
ِس
قبل يو ِم
ِ
القرآن شاهدة على إنكارهم لألمرين :انتصار المسلمين وقيام الساعة.

 −الثاني :أن أمور الدنيا المستقبلية غيب وهي خافية عن النبي  إال ما أطلعه
تعالى عليه ،فالنبي  كما أنه ال يعلم متى تأتي الساعة ال يعلم متى يحل بهم
َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ َْ ا َ َ َ ا َ ْ ُ ْ َ َ ُ
عذاب الدنيا .ويشهد له قوله تعالى﴿ :أم حسِبتم أن تدخلوا اۡلنة ولما يأت ِكم مثل

ا َ َ َ ْ ْ َ ْ ُ ْ َ ا ُْ ُ َْ ْ َ ُ َ ا ا ُ َ ُ ْ ُ َ ا َ ُ َ ا ُ ُ
ول َو ااَّلِينَ
اَّلِين خلوا مِن قبل ِكم مستهم اْلأساء والّضاء وزل ِزلوا حَّت يقول الرس
َ ُ َ َ ُ َ َ َ ْ ُ ا ََ ا َ ْ َ ا
اَّللِ قَر ٌ
يب[ ﴾٢١٤البقرة]214 :؛ إذا فوقت النصر
آمنوا معه مَّت نَص اَّللِ أَّل إِن نَص
ِ
مخفي عن األنبياء.

()1
()2

ينظر :الماتريدي ،تأويالت أهل السنة ،ج ،10ص ،264والبقاعي ،نظم الدرر ،ج ،20ص.498
ينظر :ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،29ص.245
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خامسا :األولى حمل اآلية على المعنيين جميعا؛ لعدم وجود تعارض بينهما ،وعدم

َ ا َ ََْ َ ُ َ َ
وع ُدون إ ِ اما
يقوي أحدهما على األخر ،وألن قوله تعالى ﴿حَّت إِذا رأوا ما ي
وجود ّ
مرجح معتبر ّ

َْ َ َ ا ا ََ
ُج ِم َل في
أ
فما
"
آن؛
ر
بالق
آن
ر
الق
تفسير
باب
من
وهذا
،
يؤيده
]
75
يم:
ر
[م
﴾
ة
العذاب ِإَوما الساع
ْ
اختُ ِ
ط في موضع آخر"(.)1
صر من مكان فقد ُب ِس َ
مكان فإنه قد ُف ِّس َر في موضع آخر ،وما ْ
فإني أرى أن استدراك أبي السعود في غير محّله.
وعليه ّ

المطلب الخامس :االستدراك في االستدالل بنفي الكرامات من قوله تعالى ﴿ ََعل ُِم

َْْ ََ ُ ْ ُ ََ
لَع َغيْبهِ أ َ َح ًدا ٢٦إ اَّل َمن ْ
ارتَ ََض م ِْن َر ُ
ول﴾ [الجن]27-26 :
س
ب فَل يظ ِهر
ِ
ِ
ٍ
الغي ِ
ِ
أوالً :القول المستدرك عليه

ْ َُ
ول﴾ تبيين لمن ارتضى ،يعني :أنه ال يطلع على الغيب إال
قال الزمخشري﴿" :مِن رس ٍ
ألن الذين
المرتضى الذي هو مصطفى للنبوة خاصة ،ال كل مرتضى .وفي هذا إبطال للكرامات؛ ّ
تضاف إليهم وإن كانوا أولياء مرتضين ،فليسوا برسل"(.)2
ثانياً :االستدراك
ا َ َْ َ
ْ َُ
ول﴾" :وليس فيه ما يدل
قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى ﴿إَِّل م ِن ارتَض مِن رس ٍ
على نفي كرامات األولياء المتعلقة بالكشف؛ فإن اختصاص الغاية القاصية من مراتب الكشف

()1

ابن تيمية :شيخ اإلسالم أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ،مقدمة في أصول التفسير( ،بيروت :دار مكتبة

()2

الزمخشري ،الكشاف ،ج ،4ص.632

الحياة ،د.ط1400 ،.هـ1980 -م) ،ص.39
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بالرسل ال يستلزم عدم حصول مرتبة ما من تلك المراتب لغيرهم أصال ،وال ّيدعي أحد ألحد من
األولياء ما في رتبة الرسل  من الكشف الكامل الحاصل بالوحي الصريح"(.)1
ثالثاً :الدراسة
ذكر هللا تعالى في كتابه العزيز في أكثر من موضع أنه ال يعلم الغيب إال هو سبحانه

وتعالى ،قال تعالى﴿ :قُ ْل ََّل َي ْعلَ ُم َم ْن ِف ا
ات َو ْاْلَ ْر ِض الْ َغيْ َ
ب إ اَّل ا ُ
الس َم َ
اَّلل﴾ [النمل ،]65 :وقال:
او ِ
ِ
ِ

َْ
ب ا
﴿ َوعِنْ َدهُ َم َفات ُِح الْ َغيْب ََّل َي ْعلَ ُم َها إ اَّل ُه َو﴾ [األنعام ،]59 :وقالَ ﴿ :و ِ اَّللِ َغيْ ُ
الس َم َ
ات َواْل ْر ِض﴾
او ِ
ِ
ِ

ا َ َ َْ
َ
ْ
ُْ َ َُ ُ َ ُ
آمر رسوله ﴿ :قل َّل أقول لك ْم عِندِي خ َزائ ِ ُن اَّللِ َوَّل أعل ُم
[هود ]123 :وقال تعالى ا
الْ َغيْ َ
ب﴾ [األنعام:

.]50

َ َ
طالعهم على بعض أمور الغيب ،قال تعالى﴿ :ذل ِك م ِْن
خص هللا تعالى أنبياءه بإ ْ
وقد ّ
ََْ َْْ ُ
ْ َ ْ ََْ ِ َْْ ُ َ َ َ
َْ َ
ِيها إَِلْك﴾
ب نوح
ب نوحِيهِ إَِلك﴾ [آل عمران ]44 :وقال سبحانه﴿ :ت ِلك مِن أنباء الغي ِ
أنباءِ الغي ِ
[هود.]49 :
طالع من يرتضيه من رسله ببعض أموره في
وقد جمع هللا تعالى انفراده بعلم الغيب وإ ْ

ََ َ َ
َ ُ َْْ ََ ْ
ا َ َْ َ
ارتَض م ِْن
ب فَل ُيظ ِه ُر لَع غيْبِهِ أ َح ًدا ٢٦إَِّل م ِن
اآلية محل الدراسة ،وهي قوله تعالىَ﴿ :عل ِم الغي ِ
َُ
ول﴾ [الجن.]27-26 :
رس ٍ
وقد استدل الزمخشري بهذه اآلية على نفي كرامات األولياء مطلقا ،مستدال بعموم النفي
الوارد في اآلية وأن المستثنى هم األنبياء فقط ،وهو في هذا منطلِ ٌق من مذهبه االعتزالي في

()1

أبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،8ص.240
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إنكار كرامات األولياء ،المبني على إعمالهم العقل في مسائل الغيب ،والذي أفضى بهم إلى
اعتقاد أن كرامات األولياء فيها منازعة لمعجزات األنبياء(.)1
وقد اعترض أبو السعود على هذا االستدالل – حاص ار كالمه في االستدالل باآلية على
طلع
طلع عليه األنبياء وما ي ّ
نفي الكرامات المتعلقة بالكشف -و ّأيد اعتراضه بالتفريق بين ما ي ّ
عليه األولياء واختالف رتبهم في ذلك.
رابعاً :رأي الباحثة
أوال :إن كرامات األولياء من المسائل المتقررة في مذهب أهل السنة والجماعة ،قال ابن
تيمية" :ومن أصول أهل السنة والجماعة :التصديق بكرامات األولياء وما ُيجري هللا على أيديهم
من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات"( ،)2وقد جاء في
الصحيحين أن النبي  قال« :لقد كان فيما قبلكم من األمم محدثون ،فإن يك في أمتي أحد،
فإنه عمر»( ،)3وهذا فيه دليل على تحديث هللا تعالى لبعض عباده من غير األنبياء .ولقبول
الكرامات ضوابط ذكرها أهل العلم وال يتسع المقام لذكرها(.)4

()1

ينظر :القاضي عبد الجبار :عبد الجبار بن أحمد األسد آبادي ،المغني في أبواب العدل والتوحيد ،تحقيق:

محمود محمد قاسم( ،القاهرة :المؤسسة المصرية العامة للتأليف واألنباء والنشر ،د.ط1958 ،.م) ،ج،15

ص.243-241

()2
()3

ابن تيمية ،مجموع الفتاوى ،ج ،3ص.156

أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب أصحاب النبي  ،باب مناقب عمر بن الخطاب  ،ج ،5ص،12
رقم ( ،)3689واللفظ له ،ومسلم في صحيحه ،كتاب فضائل الصحابة  ،باب من فضائل عمر ،

ج ،4ص ،1864رقم (.)2398
()4

ينظر :العنقري :عبد هللا بن عبد العزيز ،كرامات األولياء :دراسة عقدية في ضوء عقيدة أهل السنة

والجماعة( ،الرياض :دار التوحيد للنشر والتوزيع ،ط1433 ،1ه – 2012م) ،ص 177فما بعدها.
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ثانيا :إن استدالل الزمخشري باآلية على نفي كرامات األولياء استدالل غير صحيح؛
ألنه استشهد بدليل خاص على دعوى عامة ،فإن كرامات األولياء -كما يفهم من نص ابن تيمية
المذكور سابقا -على نوعين:
 −النوع األول :ما يتعلق بالعلوم والمكاشفات،
 −والنوع الثاني :ما يتعلق بالقدرة والتأثيرات.
وعند النظر نجد أن اآلية تحدثت عن علم الغيب وهو داخل في النوع األول ،وليس فيها
المنير حيث قال:
ما له صلة بكرامات األولياء المتعلقة بالقدرة والتأثير .وقد ّنبه على ذلك ابن ّ
" ّادعى [الزمخشري] عاما واستدل خاصا ،فإن دعواه إبطال الكرامات بجميع أنواعها ،والمدلول
()1
تنبه أبو السعود لذلك فحصر
عليه باآلية إبطال إطالع الولي على الغيب خاصة"  ،وقد ّ

استدراكه في مسألة االستدالل باآلية على نفي كرامات األولياء المتعلقة بالكشف؛ لعدم وجود ما
يمكن أن يستدل به على نفي الكرامات األخرى أصال.
ثالثا :إن جعلنا استدالل الزمخشري على الخاص -وهو نفي الكرامات المتعلقة بالكشف-
فهو غير مقبول أيضا؛ ألن كرامات األولياء المتعلقة بالكشف غير داخلة تحت مسمى علم
الغيب المذكور في اآلية أصال ،فهي خارج منطوق ومفهوم اآلية؛ على أحد الوجوه اآلتية:

()1

المنير :أحمد بن محمد السكندري ،االنتصاف فيما تضمنه الكشاف (مطبوع على حاشية تفسير
ابن
ّ
الكشاف)( ،بيروت :دار الكتاب العربي ،ط1407 ،3ه) ،ج ،4ص.632
ّ
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 −األول :التفريق بين علم األنبياء وعلم األولياء؛ فعلم األنبياء يقيني مؤيد بالوحي
واجب التصديق ،أما علم األولياء فهو علم ظني قابل للخطأ والصواب( ،)1وعلى هذا
فال يدخل علم األولياء في مسمى العلم بالغيب الوارد في اآلية الكريمة ،ألنه ليس
علما بالغيب حقيقة.
 −الثاني :أن يكون الغيب في اآلية عاما أُريد به الخصوص؛ وتفصيل ذلك أن الغيب
مقيد (نسبي)؛ فالغيب المطلق هو الغائب عن جميع
نوعان :غيب مطلق ،وغيب ّ
المخلوقين وهو المراد في اآلية الكريمة ،ومثاله :علم وقت الساعة وأحداث ذلك اليوم
ووصف الجنة ووصف النار وغيرها ،وأما الغيب المراد عند الكالم عن الكرامات
فهو الغيب المقيد وهو ما يخفى عن بعض المخلوقات من المالئكة أو الجن أو
()2
المقيد ،سواء كان ذلك
اإلنس دون غيرهم  ،فقد يطلع هللا تعالى من يشاء بالغيب ّ

اإلخبار باإللهام أو الرؤيا الصادقة أو الفراسة(.)3
فإني أرى أن استدراك أبي السعود في محّله.
وعلى ما سبق ّ

()1

ينظر :البيضاوي ،أنوار التنزيل ،ج ،5ص ،254والطيبي :شرف الدين الحسين بن عبد هللا ،فتوح الغيب
في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف)( ،دبي :جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم ،ط،1

1434هـ 2013 -م) ،ج ،16ص.73

()2
()3

ينظر :ابن تيمية ،مجموع الفتاوى ،ج ،16ص.110

ينظر :ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،29ص ،248وقد أبعد النجعة في تفسير هذه اآلية الفخر

الرازي ،حيث ّادعى أنه ليس في اآلية ما يمنع علم الغيب على العموم ،بل هو خاص بتحديد وقت
الساعة ،أما غيره من الغيوب فقد يكشف في الرؤى ولألولياء بل وقد يكشف للكهنة والسحرة والمنجمين!
وكالمه ظاهر البطالن ،كما ّبين ذلك أبو حيان والشوكاني ،ينظر :الفخر الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج،30
ص 679-678وأبو حيان ،البحر المحيط ،ج ،10ص ،307-306والشوكاني ،فتح القدير ،ج،5
ص.374-373
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بالمشيب في قوله تعالى
المطلب السادس :االستدراك في وجه وصف يوم القيامة ُ
َ َ ْ َ َا ُ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ً َ ْ َ ُ ْ َْ َ
ان ش ً
ِيبا﴾ [المزمل]17 :
﴿فكيف تتقون إِن كفرتم يوما َيعل الوَِل
أوالً :القول المستدرك عليه
َْ َ ُ ْ َْ َ
ان ش ً
ِيبا﴾ م َثل في ِ
الشدة ...ويجوز أن يوصف اليوم
قال الزمخشريَ﴿" :يعل الوَِل
َ ٌ
َْ َ ُ ْ َْ َ
()1
َلان
أن األطفال يبلغون فيه أوان الشيخوخة والشيب"  ،وقال البيضاويَ﴿" :يعل الوِ
بالطول ،و ّ
ش ً
ِيبا﴾ من ِشدة هوله ...ويجوز أن يكون وصفا لليوم بالطول"(.)2
ثانياً :االستدراك
َْ َ ُ ْ َْ َ
ًَْ
َلان﴾ من شدة هوله وفظاعة ما فيه
قال أبو السعود﴿" :يوما﴾ أي عذاب يوم ﴿َيعل الوِ
ً
جوز أن يكون ذلك وصفا لليوم بالطول وليس بذاك"(.)3
من الدواهي ﴿شِيبا﴾ شيوخا ...وقد ّ
ثالثاً :الدراسة
َ َ َْ َا ُ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ًْ َْ َ ُ ْ َْ َ
ان ش ً
ِيبا﴾ هو
إن المراد من قوله تعالى ﴿فكيف تتقون إِن كفرتم يوما َيعل الوَِل
وصف يوم القيامة بأنه يوم مهول( ،)4ومن شدة هوله يجعل الصغار الذين شعورهم في أول

()1
()2
()3
()4

الزمخشري ،الكشاف ،ج ،4ص.642-641
البيضاوي ،أنوار التنزيل ،ج ،5ص.257

أبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،8ص.248

ينظر :الطبري ،جامع البيان ،ج ،23ص ،388والزّجاج ،معاني القرآن وإعرابه ،ج ،5ص،242
والماتريدي ،تأويالت أهل السنة ،ج ،10ص ،286والسمرقندي ،بحر العلوم ،ج ،3ص ،511والثعلبي،
الكشف والبيان ،ج ،27ص ،522والماوردي ،النكت والعيون ،ج ،6ص ،131والواحدي ،البسيط ،ج،22

ص ،379والسمعاني ،تفسير القرآن ،ج ،6ص ،82والبغوي ،معالم التنزيل ،ج ،5ص.170
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سوادها أشياب الرؤوس ،وهو وصف يشعر بالشدة البالغة أقواها( .)1وقد جاء تأييد هذا المعنى في
الحديث القدسي عن النبي « :يقول هللا عز وجل يوم القيامة :يا آدم ،يقول :لبيك ربنا
وسعديك ،فينادى بصوت :إن هللا يأمرك أن تُ ْخ ِرج من ذريتك بعثا إلى النار ،قال :يا رب وما
بعث النار؟ قال :من كل ألف  -أراه قال  -تسع مائة وتسعة وتسعين ،فحينئذ تضع الحامل
حملها ،ويشيب الوليد ،وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ،ولكن عذاب هللا شديد»(.)2
المفسرين أن يراد بهذا الوصف أيضا :وصف اليوم بالطول( ،)3أي أنه من
وجوز بعض
ّ
ّ
طول يوم القيامة يكبر الولدان فيصبحون شيوخا فيه .وقد وصف هللا تعالى هذا اليوم بالطول في
َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ ُ َ ُّ ُ َ
َ َ
وح إَِلْهِ ِِف يَ ْو ٍم َكن
مواضع أخرى ،فقد قال هللا تعالى عن يوم القيامة﴿ :تعرج المَلئِكة والر

ْ َ ُُ َْ َ ََْ
ِي ألف َس َن ٍة﴾ [المعارج ،]4 :قال ابن عباس  في تفسير اآلية" :فهذا يوم القيامة،
مِقداره َخس
جعله هللا على الكافرين مقدار خمسين ألف سنة"(.)4

()1

ينظر :ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،29ص.275

()2

ي
اس ُس َك َارى﴾ [الحج ،]2 :ج ،6ص-97
﴿وتَ َرى الن َ
أخرجه البخار في صحيحه ،كتاب تفسير القرآن ،باب َ
 ،98رقم (.)4741

()3

ينظر :الزمخشري ،الكشاف ،ج ،4ص ،642والفخر الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،30ص ،692والقرطبي،
الجامع ألحكام القرآن ،ج ،19ص ،50والبيضاوي ،أنوار التنزيل ،ج ،5ص ،257وابن جزي ،التسهيل

لعلوم التنزيل ،ج ،2ص.425

()4

الطبري ،جامع البيان ،ج ،23ص.253
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رابعاً :رأي الباحثة
َ ًْ َْ َ ُ ْ َْ َ
ان ش ً
ِيبا﴾ على أنه كناية عن طول يوم القيامة تفسير
أوال :إن تفسير ﴿يوما َيعل الوَِل
ضعيف ،كما ذهب إليه أبو السعود ،وإن كان المعنى صحيحا في ذاته وال إشكال فيه()1؛ إذ ال
يراد هنا التقدير الحقيقي للزمن حتى يقال إن يوم القيامة أطول من ذلك بكثير(.)2
َ ًْ َْ َ ُ ْ َْ َ
ان ش ً
ِيبا﴾ على أنه كناية عن شدة يوم القيامة هو
ثانيا :إن تفسير ﴿يوما َيعل الوَِل
األقوى لألسباب اآلتية:
 -1إن هذا التفسير يتفق مع المعهود من كالم العرب؛ فإن العرب تقول في أمثالها:
"قد حدث أمر تشيب فيه النواصي"

()3

كناية عن كثرة الهموم وشدة الموقف؛

"ألن العادة جارية بأنها إذا تفاقمت [الهموم] أسرعت بالشيب"( ،)4وقد أنشد
المتنبي:
ِ
واله ُّم ي ْختَ ِرم الج ِسيم نحاَفةِ ...
وي ْه ِرُم(.)5
ويش ْي ُب َناص َي َة الصِب ِّي ُ
ُ
َ َ ُ َ َْ َ َ

()1

ينظر :اآللوسي ،روح المعاني ،ج ،15ص ،121و ِ
القنوجي :أبو الطيب محمد صديق خان ،فتح البيان

في مقاصد القرآن( ،بيروت :المكتبة العصرية للطباعة والنشر ،د.ط1412 ،.هـ 1992 -م) ،ج،14

ص.391

()2

ضعف القزويني قول الزمخشري اعتمادا على أن يوم القيامة "أطول من ذلك وأطول" أي :أطول من الزمن
ّ
الكشاف ،ص ،1007لكن ليس هذا هو
الذي يشيب فيه رأس الصبي ،ينظر :القزويني ،الكشف على ّ
سبب ضعف القول ألن المراد ليس التقدير الحقيقي للوقت بل التشبيه.

()3

الواحدي ،البسيط ،ج ،22ص.379

()4
()5

البقاعي ،نظم الدرر ،ج ،21ص.26

المتنبي :أبو الطيب أحمد بن الحسين ،ديوان المتنبي( ،بيروت :دار بيروت للطباعة والنشر ،د.ط،.

1403ه1983-م) ،ص.571
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 -2إن داللة السياق تؤيد هذا المعنى :فقد ذكر في السياق أمر آخر مهول ،وهو
انفطار السماء في يوم القيامة ،فقد قال تعالى في اآلية التي تلي اآلية موضع
ا َ ُ َْ
اء ُمنف ِط ٌر بِهِ﴾ [المزمل]18 :؛ فذكر من هول ذلك اليوم شيئين:
الدراسة﴿ :السم
األول :أنه يجعل الولدان شيبا ،والثاني :أن السماء تنفطر في ذلك اليوم(.)1
 -3إن المقام هنا هو مقام تخويف ،واألبلغ أث ار في تخويفهم هو أن يكون مشيب
مجرد طول اليوم دون وجود
الرأس من شدة الهول ال من طول ذلك اليوم؛ فإن ّ
مظنة للخوف.
األهوال ليس ّ
فإني أرى أن استدراك أبي السعود في هذا الموضع في محّله.
وعليه ّ

َ َ ُ
المطلب السابع :االستدراك في تعيين السائل في قوله تعالى ﴿ َما َسلكك ْم ِِف
َ
َسق َر﴾ [المدثر]42 :
أوالً :القول المستدرك عليه
َ َ ُ
قال الزمخشري " :فإن قلت :كيف طابق قوله ﴿ َما َسلكك ْم﴾ وهو سؤال للمجرمين :قوله
ََ َ َُ َ
ونَ ٤٠عن ال ْ ُم ْ
جرم َ
ِي﴾ وهو سؤال عنهم؟ وإنما كان يتطابق ذلك لو قيل :يتساءلون
﴿يتساءل
ِ
ِ
المجرمين ما سلككم(.)2
َ َ ُ
قلتَ ﴿ :ما َسلكك ْم﴾ ليس ببيان للتساؤل عنهم ،وإنما هو حكاية قول المسئولين عنهم،
ألن المسئولين يلقون إلى السائلين ما جرى بينهم وبين المجرمين ،فيقولون :قلنا لهم ﴿ َما
ّ
()1
()2

ينظر :النيسابوري ،غرائب القرآن ،ج ،6ص.381

أي :بحذف حرف الجر (عن) وجعل (المجرمين) مفعول للتساؤل.
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َ
َ ُ َْ َ ُ
َ َ ُ
ك م َِن ال ْ ُم َصلِ َ
ِي﴾ ،إال أن الكالم جيء به على الحذف
َسلكك ْم ِِف َسق َر ٤٢قالوا لم ن
واالختصار"(.)1
ََ َ َُ َ
َ ُْ ْ
جرم َ
ِي﴾ أي :يسأل بعضهم بعضا ،أو يسألون
وقال البيضاوي﴿" :يتساءلون ٤٠ع ِن الم ِ

َ
َ َ ُ
غيرهم عن حالهم ،كقولك :تداعيناه ،أي :دعوناه ،وقولهَ ﴿ :ما َسلكك ْم ِِف َسق َر﴾ بجوابه حكاية
لما جرى بين المسؤولين والمجرمين أجابوا بها"(.)2
ثانياً :االستدراك
ََ َ َُ َ
ُْ ْ
َ
جرم َ
ِي﴾ يسألونهم عن أحوالهم وقد حذف
قال أبو السعود﴿" :يتساءلون ٤٠ع ِن الم ِ

َ َ َ َ ُ
ك ْم ِِف َس َق َ
مقدر بقول ،هو حال
﴾
ر
المسؤول لكونه عين المسؤول عنه ،وقوله تعالى﴿ :ما سلك
ّ
ََ َ َُ َ
اءلون﴾ ،أي :يسألونهم قائلين أي شيء أدخلكم فيها ،فتأمل ودع عنك ما تكلف
من فاعل ﴿يتس
فيه المتكلفون"(.)3
ثالثاً :الدراسة
ا َ ْ َ َ ْ
َ َ َ َ ْ َ ٌَ
ُ ُّ َ ْ
ََ َ َُ َ
َا
اءلون٤٠
ات يتس
يِِ ٣٩ف جن ٍ
قال تعالى﴿ :ك نف ٍس بِما كسبت رهِينة ٣٨إَِّل أصحاب اَلَ ِم ِ

َ
َ َ ُ
َعن ال ْ ُم ْ
جرم َ
ِيَ ٤١ما َسلكك ْم ِِف َسق َر﴾ [المدثر.]42-38 :
ِ
ِ

ََ َ َُ َ
َ ُْ ْ
جرم َ
ِي﴾ تساؤل أصحاب
نقلت لنا هذه اآليات في قوله تعالى ﴿يتساءلون ٤٠ع ِن الم ِ

َ َ ُ
يبين المسؤول؛ ثم نقلت لنا اآليات في قوله تعالى ﴿ َما َسلكك ْم ِِف
اليمين عن المجرمين ،ولم ّ

()1
()2
()3

الزمخشري ،الكشاف ،ج ،4ص.655

البيضاوي ،أنوار التنزيل ،ج ،5ص.263

أبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،8ص.261
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َ َ
ََ َ َُ َ
َا
اءلون٤٠
ات يتس
سق َر﴾ سؤاال موجها للمجرمين ،فهنا تغير الخطاب من الغائب في قولهِِ ﴿ :ف جن ٍ
َ
َ َ ُ
َعن ال ْ ُم ْ
جرم َ
ِي﴾ إلى المخاطب في قوله ﴿ َما َسلكك ْم ِِف َسق َر﴾.
ِ
ِ

ََ َ َُ َ
اءلون﴾ ثم التغير في الخطاب استوقف علماء
إن استعمال صيغة التفاعل في ﴿يتس

التفسير ،فذهبوا في تفسير اآليات إلى مشارب شتى ،ويمكن إجمالها باالنطالق من اختالفهم في
ََ َ َُ َ
اءلون﴾ يحتمل وجهين:
معنى (التساؤل) في اآلية؛ وذلك أن فعل ﴿يتس
الوجه األول :أن تكون المفاعلة على ظاهرها ،أي بمعنى( :يسأل بعضهم بعضا عن
المجرمين)؛ فإن صيغة التفاعل في أصلها وضعت للداللة على التشارك ،وهو "أن يفعل أحدهما
بصاحبه فعال ،فيقابله اآلخر بمثله"( ،)1ومثاله قولهم" :تشاتم القوم ،أي :شتم كل واحد منهم
اآلخر"( ،)2فعلى هذا الوجه يكون المسؤولون هم أصحاب اليمين أنفسهم.
ََ َ َُ َ
اءلون﴾ بمعنى
والوجه الثاني :أن تكون المفاعلة على غير ظاهرها ،فتكون ﴿يتس
صد بها الداللة على وقوع الفعل من طرف
(يسألون عن المجرمين)؛ فإن صيغة التفاعل قد ُيْق َ
واحد فقط ،ويكون الواقع عليه شيئا آخر( ،)3كقولهم :رأيت الهالل وتراءيناه ،وال يكون هذا تفاعال
ََ َ َُ َ
اءلون﴾ محذوفا ،فيكون المعنى أنهم يسألون
من الجانبين .وعلى هذا الوجه يكون مفعول ﴿يتس
مصرح به بصريح العبارة  -عن المجرمين.
أحدا -غير
ّ

()1

الحمالوي :أحمد بن محمد ،شذا العرف في فن الصرف ،تحقيق :نصر هللا عبد الرحمن( ،الرياض :مكتبة

()2

اآللوسي ،روح المعاني ،ج ،15ص.146

()3

ينظر :ابن فارس :أبو الحسين أحمد بن فارس الرازي ،الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن

الرشد ،د.ط ،.د.ت ،).ص.31-30

العرب في كالمها( ،بيروت :دار الكتب العلمية ،ط1418 ،1ه1997-م) ،ص ،169واآللوسي ،روح

المعاني ،ج ،15ص.146
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المفسرون في توجيه التساؤل على التفصيل اآلتي:
بناء على سبق فقد اختلف
ّ
أ -على الوجه األول (وجه المفاعلة):
يكون الكالم متضمنا لسؤالين :السؤال األول من أصحاب اليمين لبعضهم البعض،
والسؤال الثاني للمجرمين ،واختلفوا في طريقة انتقال الكالم من السؤال األول للثاني على
صورتين:
َ
َ َ ُ
 −الصورة األولى :أن سؤال ﴿ َما َسلكك ْم ِِف َسق َر﴾ موجه من أصحاب اليمين إلى
المجرمين بشكل مباشر ،وذلك أنهم بعد سؤال بعضهم البعض يطلعهم هللا تعالى
َ
َ َ ُ
على المجرمين فيقولون لهم ﴿ َما َسلكك ْم ِِف َسق َر﴾ بتقدير محذوف وهو فعل
(يقولون)(.)1
 −والصورة الثانية :أن أصحاب اليمين انقسموا فريقين :فريق سائل وفريق مسؤول ،ثم
يصبح المسؤول منهم سائال للمجرمين ،وبعد سماع إجابة المجرمين يعود المسؤول
لصاحبه السائل وينقل له ما دار بينه وبين المجرمين ،وبالتالي يكون قوله تعالى
َ
َ َ ُ
﴿ َما َسلكك ْم ِِف َسق َر﴾ على حكاية القول ،أي إنهم قالوا إلخوانهم السائلين من
أصحاب اليمين (سألنا المجرمين وقلنا لهم :ما سلككم .)2()..فأصبح في التساؤل

()1

ينظر :الماتريدي ،تأويالت أهل السنة ،ج ،10ص ،325والسمرقندي ،بحر العلوم ،ج ،3ص ،518وابن
جزي ،التسهيل لعلوم التنزيل ،ج ،2ص ،430وأبو حيان ،البحر المحيط ،ج ،10ص ،338والبقاعي،
نظم الدرر ،ج ،21ص ،72والشوكاني ،فتح القدير ،ج ،5ص ،399وابن عاشور ،التحرير والتنوير،

ج ،29ص.325
()2

ينظر :الزمخشري ،الكشاف ،ج ،4ص ،655والفخر الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،30ص ،715والبيضاوي،
أنوار التنزيل ،ج ،5ص ،263وابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،29ص.325
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ثالثة أطراف :سائل ابتداء من أهل اليمين ،ومسؤول من أهل اليمين يصبح سائال
للمجرمين ،ومسؤول من المجرمين.
ب -على الوجه الثاني (وجه جعل السؤال لمفعول محذوف):
ويوجه على صورتين:
يكون التقدير أنهم يسألون طرفا خارجا عن أنفسهمّ ،
 −الصورة األولى :أن السؤال موجه للمجرمين بشكل مباشر ،أي أن الكالم يتضمن
سؤاال واحدا وهو من أصحاب اليمين للمجرمين مباشرة .وال حاجة لتقدير فعل القول
ههنا ألن السؤال عبارة عن قول.
وعلى هذه الصورة ُيدفع اإلشكال الذي ذكره الزمخشري – وهو كون السؤال في قوله
ََ َ َُ َ
َ ُْ ْ
جرم َ
ِي﴾ سؤاال عن المجرمين ،ال لهم -من وجهين:
تعالى﴿ :يتساءلون ٤٠ع ِن الم ِ
ِ
ف لكونه عين المسؤول عنه( ،)1فيكون تقدير الكالم
• األول :أن المسؤول ُحذ َ
(يسألون المجرمين عن أنفسهم :ما سلككم في سقر).
• والثاني :أن المسؤول غير محذوف ،و(عن) في اآلية زائدة ،ويكون التقدير
(يسألون المجرمين :ما سلككم في سقر)(.)2
 −والصورة الثانية :أن السؤال ُو ِّج َه للمجرمين بواسطة المالئكة ،ويكون التقدير (يسألون
المالئكة عن المجرمين) ،فيكون الكالم متضمنا لسؤالين :سؤال من أصحاب اليمين

()1

ينظر :النيسابوري ،غرائب القرآن ،ج ،6ص ،395وأبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،8ص،261
واآللوسي ،روح المعاني ،ج ،15ص ،146وابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،29ص.326

()2

ينظر :الماتريدي ،تأويالت أهل السنة ،ج ،10ص ،325والفخر الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،30ص،715
والشوكاني ،فتح القدير ،ج ،5ص.399
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للمالئكة ،وسؤال من المالئكة للمجرمين ،ثم يحكي المالئكة ما دار بينهم وبين
المجرمين للسائلين من أصحاب اليمين(.)1
رابعاً :رأي الباحثة
المفسرين بوجود واسطة تنقل الحوار على سبيل الحكاية للطرف
أوال :إن قول بعض
ّ
السائل من أصحاب اليمين – سواء كانت تلك الواسطة فريقا من أهل اليمين أنفسهم أو من
المالئكة -يعتبر نوعا من التكلف والتعسف؛ لعدم وجود داع يستدعيه ،مع وجود طرق أقرب
ِ
صرح بذلك غير واحد من محققي
مما قد ُيشكل من نقل الكالم من الغيبة للمخاطبة ،وقد ّ
للخروج ّ
التفسير( ،)2قال اآللوسي" :وال يخفى ما في اعتبار الحكاية من التكلف؛ فليس ذاك بالوجه"(.)3
طلعون على أحوال أهل النار مباشرة حتى يصار إلى
ثانيا :ال مانع من كون أهل الجنة ي ّ
طالع والحوار كما
القول بأن السائلين هم المالئكة ،وقد شهدت اآليات القرآنية بحصول ذلك اال ّ

َ َ َ ا
اَّلل إ ْن كِ ْد َ
ت لَ ُ ْ
جاء في قوله تعالى﴿ :فَ ا
اطلَ َع فَ َرآهُ ِِف َس َواءِ ْ َ
ِين﴾ [الصافات:
د
َت
ت
ال
ق
٥٥
م
ي
ح
اۡل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

.]56-55
ََ َ َُ َ
اءلون٤٠
المفسرين بكون حرف (عن) زائدة في قوله تعالى﴿يتس
ثالثا :إن قول من قال من
ّ

َعن ال ْ ُم ْ
جرم َ
ِي﴾ فيه من البعد ما ال يخفى؛ إذ األصل في الكالم اإلعمال ال اإلهمال ،فال يذهب
ِ
ِ

()1

ينظر :مكي ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،ج ،12ص ،7847وابن عطية ،المحرر الوجيز ،ج ،5ص،398
والقرطبي ،الجامع ألحكام القرآن ،ج ،19ص ،87وابن جزي ،التسهيل لعلوم التنزيل ،ج ،2ص،430

()2

يصرحا بكون المسؤولين هم المالئكة.
وكالم الزمخشري والبيضاوي يحتمل هذا المعنى وإن لم ّ
ينظر :أبو حيان ،البحر المحيط ،ج ،10ص ،338وأبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،8ص،261
واآللوسي ،روح المعاني ،ج ،15ص ،147والشهاب ،عناية القاضي وكفاية الراضي ،ج ،8ص.279

()3

اآللوسي ،روح المعاني ،ج ،15ص.147
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إلى القول بالزيادة مع إمكانية عدمه كما نطقت به القاعدة التفسيرية( :إذا دار الكالم بين الزيادة
والتأصيل فحمله على التأصيل أولى)(.)1
رابعا :بناء على ما سبق ،فإن األولى حمل المعنى على أسهل التفسيرات وأوضحها
وأبعدها عن التكلف والتقديرات؛ فيكون التأويل المناسب لآلية هو أن يكون السؤال موجها مباشرة
من أصحاب اليمين للمجرمين ،سواء على أنه يسأل بعضهم بعضا عن المجرمين ثم يسألونهم ما
سلككم في سقر ،أو على أنهم يسألون المجرمين مباشرة عن أنفسهم :ما سلككم في سقر.
خامسا :لو اعترض معترض على أن تقدير (يسألون المجرمين عن المجرمين ،أي :عن
أنفسهم) فيه تكرار ،فإن الجواب هو :إن هذا التكرار "مما جاء في القرآن وغيره من فصيح الكالم

َ َُ ْ ََ َْ َْ ََ
ََ ا َ ا َ َ َ ُ ًَْ َ َْ ا
ِين َظلَ ُموا ر ْ
لَع ااَّل َ
ج ًزا م َِن
ي اَّلِي قِيل لهم فأنزنلا
شائعا ذائعا كقوله ﴿فبدل اَّلِين ظلموا قوَّل غ
ِ

َ ُ ْ ُ َ
ا
الس َماءِ ب ِ َما َكنوا َيف ُسقون﴾ [البقرة ...]59 :وإذا جاز ذلك مع التصريح بهما فكيف لم يجز
وأحدهما محذوف؟"(.)2
وبناء على ما سبق فإنني أرى أن استدراك أبي السعود في محّله.

()1

المفسرين( ،الرياض :دار القاسم ،ط1429 ،2ه-
الحربي :حسين بن علي ،قواعد الترجيح عند
ّ

2008م) ،ج ،2ص.140
()2

النيسابوري ،غرائب القرآن ،ج ،6ص.395
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َ
اللوامة في قوله تعالى ﴿ َوَّل
المطلب الثامن :االستدراك في تعيين المراد بالنفس ّ
ا
ُْ ُ اْ
َ
ا
سم بِانلف ِس اللوامةِ﴾ [القيامة]2 :
أق ِ
أوالً :القول المستدرك عليه
قال البيضاويَ ﴿" :و ََّل أُقْس ُِم بانلا ْفس اللا او َ
المقصرة
النفوس
تلوم
التي
قية
المت
بالنفس
﴾
ة
ِ
ام
ِ ِ
ّ
ّ
في التقوى يوم القيامة على تقصيرها ،أو التي تلوم نفسها أبدا وإن اجتهدت في الطاعة ،أو النفس
األمارة ،أو بالجنس لما روي أنه عليه الصالة والسالم قال« :ليس من
المطمئنة الالئمة للنفس ّ
نفس برة وال فاجرة إال وتلوم نفسها يوم القيامة ،إن عملت خي ار قالت كيف لم أزدد وإن عملت ش ار
قصرت»(.)2(")1
قالت يا ليتني ما كنت ّ
ثانياً :االستدراك
ا
َ ُْ
ْ
قال أبو السعودَ ﴿ :وَّل أقس ُِم بِانلاف ِس الل او َامةِ﴾ "أي بالنفس المتّقية التي تلوم النفوس يومئذ
على تقصيرهن في التقوى ...أو بالنفس التي ال تزال تلوم نفسها وإن اجتهدت في الطاعات ،أو
األمارة .وقيل بالجنس ،لما روي أنه عليه الصالة والسالم قال
بالنفس المطمئنة الالئمة للنفس ّ
«ليس من نفس برة وال فاجرة إال وتلوم نفسها يوم القيامة إن عملت خي ار قالت كيف لم أزدد وإن
عملت ش ار قالت ليتني ما كنت قصرت» وال يخفى ضعفه؛ فإن هذا القدر من اللوم ال يكون مدا ار

()1

قال ابن همات" :لم أقف عليه في المرفوع وإنما ذكره الواحدي والبغوي والقرطبي في تفاسيرهم عن الفراء

بعبارات متقاربة" ،ينظر :ابن همات الدمشقي :محمد بن حسن ،تحفة الراوي في تخريج أحاديث تفسير
البيضاوي ،مخطوط على الشبكة العنكبوتية:

 ،https://www.alukah.net/manu/files/manuscript_6949/makhtotah.pdfص.224

()2

البيضاوي ،أنوار التنزيل ،ج ،5ص.265
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لإلعظام باإلقسام وإن صدر عن النفس المؤمنة المسيئة فكيف من الكافرة المندرجة تحت
الجنس"(.)1
ثالثاً :الدراسة
ورد ذكر النفس في القرآن الكريم في أكثر من موضع بصفات مختلفة( ،)2فقد جاء
وصفها:
ط َمِئن ُة﴾ [الفجر،]27 :
﴿يا أَيتُ َها النْف ُس اْل ُم ْ
 -1بالنفس المطمئنة ،في قوله تعالى َ
ِ ِ ِ
ام ِة﴾ [القيامة،]2:
 -2والنفس ّ
اللوامة ،في قوله تعالى َ
﴿وَال أُْقس ُم بالنْفس اللو َ
الس ِ
وء ِإال َما َر ِح َم َرّبِي﴾
 -3والنفس األمارة بالسوء ،في قوله تعالى ﴿ِإن النْف َس َألَم َارةٌ ِب ُّ
[يوسف.]53 :
اها﴾ [الشمس ]7 :وأقسم هنا
﴿وَنْفس َو َما َسو َ
وقد أقسم هللا تعالى بالنفس في قوله تعالى َ
ِ ِ ِ
ام ِة﴾ [القيامة.]2:
بالنفس اّل ّلوامة فقال َ
﴿وَال أُْقس ُم بالنْفس اللو َ

()1
()2

أبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،8ص.264

ينظر :ابن القيم ،الروح ،ص ،220فقد أشار ابن القيم إلى أن كثي ار من الناس يقسمون األنفس إلى ثالثة
أقسام والتحقيق أنها ثالث صفات ،وبسط القول في ذلك.
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اللوامة على أقوال يمكن إجمالها في ثالثة أقوال
وقد اختلف
المفسرون في المراد بالنفس ّ
ّ
رئيسة:
القول األول :أنها النفس المؤمنة( ،)1تلوم ذاتها في الدنيا على تقصيرها في الطاعات ،أو
(اللوامة) صفة مدح.
تلوم غيرها في اآلخرة على التفريط في جنب هللا؛ وعلى هذا تكون صفة ّ
وسبب تخصيصهم للنفس بالمؤمنة :أن القسم فيه إعظام وتشريف للمقسم به ،والنفس
()2
ظم من المخلوقات"(.)3
الفاجرة ليست محال لذلك  ،فإن "هللا ال يقسم إال بما َيع ُ

()1

"إن المؤمن وهللا ما تراه ّإال يلوم نفسه :ما أردت
هذا القول مروي عن الحسن البصري  ،قال الحسنّ :
إن الفاجر يمضي قدما ال يحاسب نفسه" ينظر:
بكالمي؟ ما أردت بأكلتي؟ ما أردت بحديث نفسي؟ و ّ

المفسرين ،ينظر :السمعاني ،تفسير
الثعلبي ،الكشف والبيان ،ج ،28ص ،114وهو قول جماعة من
ّ
القرآن ،ج ،6ص ،102والزمخشري ،الكشاف ،ج ،4ص ،659والقرطبي ،الجامع ألحكام القرآن ،ج،19

ص ،92والنسفي ،مدارك التنزيل ،ج ،3ص ،570وابن جزي ،التسهيل لعلوم التنزيل ،ج ،2ص،432
وأبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،8ص ،264والشوكاني ،فتح القدير ،ج ،5ص ،403واآللوسي،
روح المعاني ،ج ،15ص ،151والمراغي ،تفسير المراغي ،ج ،29ص ،146وابن عاشور ،التحرير

والتنوير ،ج ،29ص.338
()2

ينظر :ابن جزي ،التسهيل لعلوم التنزيل ،ج ،2ص ،432وأبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج،8

ص ،264والشهاب ،عناية القاضي وكفاية الراضي ،ج ،8ص ،280والقونوي ،حاشية القونوي على

تفسير البيضاوي ،ج ،19ص ،444وابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،29ص.338

()3

ابن جزي ،التسهيل لعلوم التنزيل ،ج ،2ص.432
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القول الثاني :أنها النفس الكافرة( ،)1تلوم ربها في الدنيا على ما تبتلى به من ضيق(،)2
َُ ُ
ول يَا ََلْ َتن قَ اد ْم ُ
ت َِ َ
ات﴾
أو تلوم نفسها في اآلخرة على تقصيرها كما جاء في قوله تعالى ﴿يق
ْلي ِ
ِ

َ ْ َُ َ َْ ٌ َ َ ْ ََ ََ َ َ
ْ
ا
َْ
ْ
ِإَون ُكنْ ُ
ُ
ت ل َ ِمنَ
ا
ب اَّللِ
[الفجر ،]24 :وقوله ﴿أن تقول نفس يا حْستا لَع ما فرطت ِِف جن ِ
ا
َ
(اللوامة) صفة ذم(.)3
الساخ ِِرين﴾ [الزمر ،]56 :وعلى هذا تكون صفة ّ

َ
ولعل سبب تخصيصهم للنفس بالكافرة :اقتران ذكرها بيوم القيامة في قوله تعالى ﴿َّل

أُقْس ُِم ب َي ْو ِم الْق َِي َ
امةِ﴾ [القيامة ،]1 :وأن النفس المؤمنة ال تلوم نفسها في اآلخرة.
ِ

اللوامة(.)4
القول الثالث :أنها كل نفس برة أو فاجرة ،يعني أن المراد جنس النفس ّ
وضعف القول الثالث
وقد اختار أبو السعود القول األول القائل بأن المراد النفس المؤمنة
ّ
بأن المراد هو الجنس ،وعّلل ذلك بأن النفس المسيئة ليست مدا ار لإلعظام باإلقسام .ولم يذكر
القول الثاني بأن المراد النفس الكافرة ،إال أن العّلة التي علل بها تضعيفه للقول الثالث تنطبق
على القول الثاني من باب أولى.

()1

هذا القول مروي عن ابن عباس  وقتادة ومقاتل ،ينظر :الطبري ،جامع البيان ،ج ،23ص،470

وابن أبي حاتم :أبو محمد عبد الرحمن بن محمد ،تفسير القرآن العظيم ،تحقيق :أسعد محمد الطيب،

(مكة المكرمة :مكتبة نزار مصطفى الباز ،ط1419 ،3هـ) ،ج ،10ص ،3386وذكره جماعة من
المفسرين ،ينظر :الماتريدي ،تأويالت أهل السّنة ،ج ،10ص ،335وابن الجوزي ،زاد المسير ،ج،4
ّ
ص ،368والفخر الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،30ص ،721والقرطبي ،الجامع ألحكام القرآن ،ج،19
ص ،93وأبو حيان ،البحر المحيط ،ج ،10ص.343

()2

ينظر :الماتريدي ،تأويالت أهل السنة ،ج ،10ص.335

()3

ينظر :الشوكاني ،فتح القدير ،ج ،5ص.403

()4

ينظر :الواحدي ،البسيط ،ج ،22ص ،475والسمرقندي ،بحر العلوم ،ج ،3ص ،520وابن تيمية ،مجموع
الفتاوى ،ج ،4ص ،264والبقاعي ،نظم الدرر ،ج ،21ص ،86واآللوسي ،روح المعاني ،ج،15

ص ،151والسعدي ،تيسير الكريم الرحمن ،ص.898
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وقد نوقش تعليل أبي السعود السابق من وجهين:
األول :أن اإلقسام هو بالنفس بحد ذاتها وليس بمن تعلقت به ،والنفس هي الروح ،وهي

َ
ِ
الر ُ
من عظيم أمر هللا عز وجل( ،)1قال تعالى ﴿قُل ُّ
وح م ِْن أ ْم ِر َر ِّب﴾ [اإلسراء ،]85 :وقد أقسم هللا
ِ
َْ
َ
تعالى بجنس النفس المطلقة في قوله تعالى ﴿ َونف ٍس َو َما َس اواها﴾ [الشمس]7 :

()2

فال وجه إلنكار

(اللوامة).
اإلقسام بجنس النفس هنا ّ
المقيدة بوصف ّ
والثاني :أن اإلقسام بالجنس "يجوز باعتبار بعض أفراده وهو النفس المتقية"( ،)3فيبقى
محل التعظيم بالقسم موجودا ضمن الجنس.
رابعاً :رأي الباحثة
أوال :إن لوم الكافر لنفسه يوم القيامة وتحسره على ما فاته متقرر في آيات من القرآن

َُ ُ
َ ْ َ َ َ َ ا ُ ْ َْ ُ ََ ا َُ ِ
ول يَا ََلْ َتن قَ اد ْم ُ
ت َِ َ
اَّل ِْك َ
ات﴾
ق
ي
٢٣
ى
ر
اْلنسان وأّن َل
ْلي ِ
الكريم ،كقوله تعالى﴿ :يومئ ِ ٍذ يتذكر ِ
ِ
[الفجر ،]24-23 :لكن موضوع الدراسة متعلق بسؤال :هل النفس الكافرة داخلة في المقسم به
ا
َ ُْ
ْ
في قوله تعالى ﴿ َوَّل أقس ُِم بِانلاف ِس الل او َامةِ﴾ أم ال؟

()1

ينظر :الشهاب ،عناية القاضي وكفاية الراضي ،ج ،8ص.280

()2

ينظر :ابن القيم :شمس الدين محمد بن أبي بكر ،التبيان في أيمان القرآن ،تحقيق :عبد هللا بن سالم

()3

القونوي ،حاشية القونوي على تفسير البيضاوي ،ج ،19ص.444

البطاطي( ،مكة المكرمة :دار عالم الفوائد ،ط1429 ،1ه) ،ص.24
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ثانياُ :يشكل على الحديث الذي ذكره البيضاوي وأبو السعود أمران:
 −األول :السند :حيث ُش ِّكك في صحة نسبة القول للنبي )1(؛ فقد أورده أكثر من
مفسر منسوبا إلى ابن عباسِ ُ ،)2(
الفراء(.)3
ونقل معناه عن ّ
ّ
يتحسر يوم القيامة ،و"أهل الجنة ال يكون لهم مثل
 −الثاني :المتن :وفيه أن المؤمن
ّ
هذه الخواطر"()4؛ فإن "المسلم إذا أُ ِ
فش ْك ُره لذلك يشغله عن اللوم على
كرم بالثواب ُ
ِ
يضاعف له من الحسنات ،ويعطيه من
نفسه؛ فال يتفرغ له ،وألن َّللا  -تعالى -
الدرجات زيادة على ما استوجبه بعمله؛ فضال منه وإنعاما ،فكيف يلوم نفسه
بتقصيرها في العمل ،وهو يعلم أن ما وصل إليه من الكرامات لم ينل جملتها
بعمله ،بل بفضل َّللا تعالى وبكرمه؟!"(.)5
ثالثا :ي ِ
شكل على القول األول-القائل أن المراد هي النفس المؤمنة -عدم ظهور المناسبة
ُ
تقرر أن ذلك ال يكون في يوم القيامة،
بين ذكر يوم القيامة وبين لوم النفس المؤمنة لنفسها إذا ّ
والرد على هذا اإلشكال هو أن يوم القيامة هو اليوم الذي تفوز فيه تلك النفوس التي حاسبت

()1

سبق تخريجه ص 212من البحث.

()2

ينظر :الواحدي ،البسيط ،ج ،22ص ،475والفخر الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،30ص ،720وابن القيم،
التبيان في أيمان القرآن ،ص.23

()3

ينظر :الفراء ،معاني القرآن ،ج ،3ج.208

()4

النيسابوري ،غرائب القرآن ،ج ،6ص ،399وينظر :الفخر الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،30ص 720فقد

()5

الماتريدي ،تأويالت أهل السنة ،ج ،10ص.336

ناقش هذه القضية وذكر مخرجا لها وهو حمل اللوم على تمني الزيادة.
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نفسها( ،)1أو أن يكون المراد النفس المؤمنة التي تلوم غيرها يوم القيامة ،قال ابن القيم" :ولما
كان يوم معادها هو محل ظهور هذا اللوم ،وترتب أثره عليه؛ قرن بينهما في الذكر"(.)2
رابعا :إن األوجه التي نوقش بها تعليل أبي السعود -بأن النفس المسيئة ليست مدا ار
لإلعظام باإلقسام -لها حظ من النظر.
المفسرين إلى أن صيغة (ال أقسم) في القرآن الكريم هي لنفي
خامسا :ذهب بعض
ّ
القسم ،وعليه يسقط تعليل أبي السعود بعدم كون النفس الفاجرة محال للتعظيم بالقسم ،ويصح
القول بأن النفس اللوامة هي نفس الكافر أو أن تَُف ّسر بالجنس(.)3
اللوامة هو خالف قوي حيث إنه مبني
سادسا :إن خالف
المفسرين في المراد بالنفس ّ
ّ
على تعليالت وتوجيهات معتبرة ،فأصحاب القول األول والقول الثالث بنوا المسألة على وجود
التعظيم في المقسم به ،فاقتصر أصحاب القول األول على النفس المؤمنة ،وعمم أصحاب القول
الثالث فأدخلوا النفس الكافرة مع المؤمنة .أما أصحاب القول الثاني فبنوا المسألة على عدم وجود
القسم ،وبالتالي قبلوا كون المراد بالنفس اللوامة :النفس الكافرة ،أو على جواز اإلقسام بالنفس
ظم خلقها.
الكافرة من باب كونها نفسا مع ّ

()1

ينظر :ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،29ص.338

()2

ابن القيم ،التبيان في أيمان القرآن ،ص.25

()3

ينظر :ابن عطية ،المحرر الوجيز ،ج ،5ص ،402والقرطبي ،الجامع ألحكام القرآن ،ج ،19ص،93

وابن جزي ،التسهيل لعلوم التنزيل ،ج ،2ص ،432وأبو حيان ،البحر المحيط ،ج ،10ص،343
والشوكاني ،فتح القدير ،ج ،5ص.403
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سابعا :إن القول الثالث هو األقوى بنظري؛ ألن اللوم يقع من المؤمن والكافر سواء كان
()1
اللوامة بالمؤمنة أو الكافرة.
ذلك في الدنيا أو اآلخرة  ،وال دليل على تخصيص النفس ّ

ثامنا :نلحظ في هذه المسألة اتفاق أبي السعود مع البيضاوي في التفصيالت التي ذكرها
اللوامة بالمؤمنة ،ولم يختلف معه إال في جزئية واحدة وهي مسألة االستدراك،
في تفسير النفس ّ
اللوامة بالجنس.
وهي تفسير النفس ّ
فإني أرى أن استدراك أبي السعود في غير محّله.
وعلى ما سبق ّ

()1

ينظر :ابن تيمية ،مجموع الفتاوى ،ج ،4ص.264
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عم
المبحث الثاني :دراسة االستدراكات في جزء ّ
وفيه سبعة عشر مطلبا:

المطلب األول :االستدراك في المراد بالنبأ العظيم المتساءل عنه في قوله تعالى
ْ
َ ا ََ َ َُ َ
َ
اءلون ١ع ِن انلا َبإ ِ ال َع ِظي ِم﴾ [النبأ]2-1 :
﴿عم يتس
أوالً :القول المستدرك عليه
ْ
ََ َ َُ َ
اءلونَ ١ع ِن انلا َبإِ ال َعظِي ِم﴾ ،وهو أمر رسول هللا
قال أبو حيان" :أخبر تعالى أنهم ﴿يتس
 ،وما جاء به من القرآن ...وقيل :المتساءل فيه البعث"(.)1
ثانياً :االستدراك
ََْ ََْ َْْ َ
َ ْ َ َ َ ً
َ ً
اۡل َبال أ ْوتادا﴾٧
و
٦
ا
اد
ِه
م
ض
قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى ﴿ألم َنع ِل اْلر
ِ
[النبأ[" :]7-6 :هذا] استئناف مسوق لتحقيق النبأ المتساءل عنه بتعداد بعض الشواهد الناطقة
بحّقيته إثر ما نبه عليها بما ذكر من الردع والوعيد ،ومن هاهنا اتضح أن المتساءل عنه هو
البعث ،ال القرآن أو نبوة النبي عليه الصالة والسالم كما قيل"(.)2

()1
()2

أبو حيان ،البحر المحيط ،ج ،10ص.383

أبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،8ص.291

220

ثالثاً :الدراسة
ذكرت اآليات الكريمة أن المشركين كانوا يتساءلون عن أمر ما ُوصف بأنه نبأ عظيم،
المفسرون في تحديد الموصوف بالنبأ
ص ِّرح بهذا األمر ،ولذلك اختلف
ّ
إال أن القرآن الكريم لم ُي َ
العظيم على أربعة أقوال رئيسة:
القول األول :أن النبأ العظيم هو البعث(.)1
وقد استدل أصحاب هذا القول بعدد من األدلة ،أقواها دليالن:

ََْ ََْ َْ ْ َ
َ ْ َ َ َ ً
َ ً
اۡل َبال أ ْوتادا٧
الدليل األول :قوله تعالى في لحاق اآلية ﴿ألم َنع ِل اْلرض مِهادا ٦و ِ
َ
ً
َ َ َ َْ ََْ ُ
َ َ ََْ ُ
اك ْم أَ ْز َو ً
ك ْم ُس َباتًاَ ٩و َج َعلْ َنا اللايْ َل ْلِ َ ً
اساَ ١٠و َج َعلْ َنا انلا َه َ
ار َم َعاشاَ ١١وبَنيْ َنا
اجا ٨وجعلنا نوم
وخلقن

َ
ْ
ََْ ُ ْ َ ًْ َ ً
اء َ ا
َث ً
اجا َو اه ً
ِس ً
ات َم ً
اجاَ ١٣وأن ْ َز ْنلَا م َِن ال ْ ُم ْع ِ َ
اداَ ١٢و َج َعلْ َنا ِ َ
اجا ١٤نلِ ُخ ِر َج بِهِ َح ًّبا
فوقكم سبعا شِد
َص ِ

ََْ ً
َََ ً
َ َا
ات ألفافا﴾ [النبأ ،]16-6 :ووجه الداللة في هذه اآليات :أنه تعالى ّبين في هذه
ونباتا ١٥وجن ٍ
اآليات بعض الشواهد الداّلة على تمام قدرته في صنع المخلوقات ،كتمهيد األرض ،وجعل الجبال

أوتادا ،وإخراج النبات ،فجاء ذكرها هاهنا دليال على قدرته على اإلحياء بعد اإلماتة( ،)2وهو النبأ
العظيم الذي اختلفوا فيه.

()1

هذا القول مروي عن أبي العالية وقتادة والربيع بن أنس وابن زيد  من السلف ،ينظر :الطبري ،جامع
المفسرين ،ينظر:
البيان ،ج ،24ص ،6والسمعاني ،تفسير القرآن ،ج ،6ص ،135واختاره جماعة من
ّ
الفخر الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،31ص ،6وابن كثير ،تفسير القرآن العظيم ،ج ،8ص،302

والنيسابوري ،غرائب القرآن ،ج ،6ص ،429واآللوسي ،روح المعاني ،ج ،15ص.201

()2

ينظر :الزمخشري ،الكشاف ،ج ،4ص ،685وابن عطية ،المحرر الوجيز ،ج ،5ص ،424والفخر الرازي،
مفاتيح الغيب ،ج ،31ص ،8والقرطبي ،الجامع ألحكام القرآن ،ج ،19ص ،171والبيضاوي ،أنوار

التنزيل ،ج ،5ص ،278وابن جزي ،التسهيل لعلوم التنزيل ،ج ،2ص ،444وأبو حيان ،البحر المحيط،

ج ،10ص ،384والشوكاني ،فتح القدير ،ج ،5ص.439
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َ َ َ ُ ُّ ُ َ َ َ ا ُ ْ َ ْ ُ ُ َ
ونَِ ٤لَومْ
الدليل الثاني :قوله تعالى في سورة المطففين﴿ :أَّل يظن أولئِك أنهم مبعوث
ٍ

وم انلا ُ
َعظِيم ٥يَ ْو َم َي ُق ُ
اس ل َِر ِب الْ َعالَم َ
ي﴾ [المطففين ]6-4 :ووجه الداللة فيه :أن هللا تعالى قد
ِ
ٍ
ِ
ْ
وصف يوم البعث في اآلية باليوم العظيم ،فيكون المراد بالنبأ في قوله ﴿انلا َبإِ ال َعظِي ِم﴾ نفس

األمر الموصوف بالعظيم في آية المطّففين وهو يوم البعث(.)1
القول الثاني :أن النبأ العظيم هو القرآن الكريم(.)2
وقد استدل أصحاب هذا القول بعدد من األدلة أقواها دليالن:
الدليل األول :من اللغة ،وهو أن النبأ اسم الخبر ال اسم المخبر عنه ،والقرآن خبر ،وقد
سمي في غير موضع بالذكر والتذكرة والحديث( ،)3أما النبي  والبعث فهما مخبر عنهما ال
ّ
خب ار في ذاتهما؛ وعليه يكون اسم النبأ أليق بالقرآن منه بالبعث والنبوة(.)4

()1
()2

ينظر :الفخر الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،31ص.6

هذا القول مروي عن ابن عباس  ومجاهد وقتادة والكلبي ومقاتل وسفيان  من السلف ،ينظر:

الطبري ،جامع البيان ،ج ،24ص ،5والبغوي ،معالم التنزيل ،ج ،5ص ،199والسمعاني ،تفسير القرآن،

المفسرين وأهل اللغة ،ينظر:
ج ،6ص ،135والواحدي ،البسيط ،ج ،23ص ،112وذكره جماعة من
ّ
الفراء ،معاني القرآن ،ج ،3ص ،227وابن قتيبة ،غريب القرآن ،ص ،434والزّجاج ،معاني القرآن
وإعرابه ،ج ،5ص ،271والماتريدي ،تأويالت أهل السنة ،ج ،10ص ،389والسمعاني ،تفسير القرآن،

ج ،6ص ،135وابن عطية ،المحرر الوجيز ،ج ،5ص ،423وأبو حيان ،البحر المحيط ،ج،10
ص.383

()3
()4

ينظر :الفخر الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،31ص ،7والقرطبي ،الجامع ألحكام القرآن ،ج ،19ص.170
ينظر :الفخر الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،31ص.7
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ا
ُْ ُ َ
ُ
الدليل الثاني :قوله تعالى﴿ :اَّلِي ه ْم فِيهِ ُم َتل ِفون﴾ [النبأ ]3 :ووجه الداللة فيه :أن
اختالفهم كان في القرآن الكريم ،فقالوا إنه سحر ،أو شعر ،أو أساطير األولين ،أما البعث ونبوة
محمد  فقد اتفقوا على إنكارهما(.)1
القول الثالث :أن النبأ العظيم هو نبوة محمد .)2( 

ْ ََ َ
ْ
َْ َ ُ َ ْ َ َ ُ
اءه ْم ُمنذ ٌِر مِن ُه ْم فقال
جبوا أن ج
وقد استدل أصحاب هذا القول بقوله تعالى﴿ :بل ع ِ

َْ ُ َ
َش ٌء َعج ٌ
ون َه َذا َ ْ
يب﴾ [ق ،]2 :ووجه الداللة في اآلية :أنها ذكرت تعجب المشركين من
الَكف ِر
ِ
َ ا ََ َ َُ َ
اءلون١
التعجب هو الذي جعلهم يتساءلون كما جاء قوله تعالى ﴿عم يتس
إرسال النبي  ،وهذا
ّ
ْ
َع ِن انلا َبإِ ال َعظِي ِم﴾ [النبأ ]2-1 :تساؤل تعجب وإنكار ،فالنبأ العظيم هو نبوة النبي .)3( 
القول الرابع :أن النبأ العظيم هو توحيد هللا عز وجل(.)4

()1
()2

ينظر :الفخر الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،31ص ،7والشوكاني ،فتح القدير ،ج ،5ص.438

هذا القول مروي عن الحسن البصري  من السلف ،ينظر :السمعاني ،تفسير القرآن ،ج ،6ص،135

المفسرين وأهل اللغة ،ينظر :الزّجاج ،معاني القرآن وإعرابه ،ج ،5ص،271
وهو قول جماعة من
ّ
والماتريدي ،تأويالت أهل السنة ،ج ،10ص ،389والسمعاني ،تفسير القرآن ،ج ،6ص ،135وأبو حيان،
البحر المحيط ،ج ،10ص.383

()3
()4

ينظر :الفخر الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،31ص ،7وابن عادل ،اللباب في علوم الكتاب ،ج ،20ص.94

ينظر :الماتريدي ،تأويالت أهل السنة ،ج ،10ص ،389والواحدي ،البسيط ،ج ،23ص ،111وابن

جزي ،التسهيل لعلوم التنزيل ،ج ،2ص.444
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وقد استدل أصحاب هذا القول بدليلين:

َ
ْ
َش ٌء ُع َ
ج ٌ
الدليل األول :قوله تعالى﴿ :أ َج َع َل اْلل َِه َة إِل َ ًها َواح ًِدا إ ِ ان َه َذا ل َ َ ْ
اب﴾ [ص]5 :
ووجه الداللة فيه :أن اآلية ذكرت تساؤلهم عن التوحيد واستنكارهم له ،وهو ذات التساؤل الوارد
ْ
َ ا ََ َ َُ َ
اءلونَ ١ع ِن انلا َبإِ ال َعظِي ِم﴾ [النبأ.)1( ]2-1 :
في قوله تعالى ﴿عم يتس

َْ َ
ََ َْ
ً
الدليل الثاني :اآليات في السياق من قوله تعالى ﴿أل ْم َن َع ِل اْل ْرض م َِهادا﴾ [النبأ ]6 :وما

لما اختلفوا في أمر التوحيد كان بحاجة لدليل ،فذكر هللا تعالى
بعدها ،ووجه الداللة فيها :أنهم ّ
هذه األمور للداللة على توحيده وأنه وحده الخالق المدبر لهذا الكون(.)2
مستدال بداللة السياق في قوله
وقد اختار أبو السعود القول بأن النبأ العظيم هو البعث
ّ
َ ْ َ َ ََْ ً
ََْ ََْ َْ ْ َ َ ً
ورد القول بأنه القرآن الكريم أو
،
]
7
6
[النبأ:
﴾
ا
اد
ت
و
أ
ال
ب
اۡل
و
٦
ا
اد
تعالى ﴿ألم َنع ِل اْلرض مِه
ِ
ّ
النبوة ،ولم يتعرض للقول بأنه التوحيد.
رابعاً :رأي الباحثة
أوال :إن االستدالل بداللة السياق على أن النبأ العظيم هو البعث أو التوحيد هو استدالل
مقبول.

َ َ َ ُ ُّ ُ َ َ َ ا ُ ْ َ ْ ُ ُ َ
ْ َ
ِيم﴾
ثانيا :إن االستدالل بقوله تعالى ﴿أَّل يظن أولئِك أنهم مبعوثونَِ ٤لَو ٍم عظ ٍ

[المطففين ]5-4 :على تسمية البعث بالنبأ العظيم استدالل غير صحيح؛ ألن اتفاق الصفة ال
يعني اتفاق الموصوف ،فكونهما اشتركا في صفة العظمة ال يعني أن يكون اليوم هو النبأ.

()1
()2

ينظر :الفخر الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،31ص ،7وابن عادل ،اللباب في علوم الكتاب ،ج ،20ص.94

ينظر :ابن الجوزي ،زاد المسير ،ج ،4ص ،388وابن جزي ،التسهيل لعلوم التنزيل ،ج ،2ص ،444وابن
عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،30ص.10
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ثالثا :إن استشهاد القائلين بأن النبأ هو القرآن بدليل اللغة من حيث أن النبأ هو اسم

للخبر ال المخبر عنه غير مسّلم؛ ألن القرآن متضمن لألخبار وليس هو ذات الخبر ،والنبي 
نبوته ،والبعث مخبر عنه ،والخبر هو إثباته ،والتوحيد مخبر عنه،
مخبر عنه والخبر هو إثبات ّ
والخبر هو إثباته ،فجميعها يصلح أن يوصف بالنبأ العظيم.
رابعا :إن استشهاد القائلين بأن النبأ هو القرآن بأن الذي حصل فيه االختالف هو القرآن
فقط هو استشهاد غير مقبول؛ فقد اختلفوا أيضا في شأن النبي  فقالوا ساحر أو كاهن أو
كاذب ،واختلفوا في التوحيد والبعث بين اإلنكار والشك( ،)1وقد حكى هللا عن الفئة المنكرة في
َ َ ُ َ َ ا َ َ ُ َ ُّ ْ َ َ ُ ُ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ ُ َ ا ا ْ
اَله ُر﴾ [الجاثية ]24 :وحكى عن
قوله﴿ :وقالوا ما ِِه إَِّل حياتنا اَلنيا نموت وَنيا وما يهل ِكنا إَِّل
الس َ
اع ُة إ ْن َن ُظ ُّن إ اَّل َظ ًّنا َو َما ََنْ ُن ب ُم ْستَيْقِن َ
الفئة الشاكة في قولهَ ﴿ :ما نَ ْدري َما ا
ِي﴾ [الجاثية،]32 :
ِ
ِ
ِ
ّ
ِ

يرد عليهم بأن اختالفهم في القرآن كان بسبب ما فيه من نبأ البعث ونبوة محمد 
كما أنه ّ
والدعوة إلى التوحيد.
خامسا :إن استشهاد القائلين بأن النبأ هو النبي  بالتعجب المذكور في قوله تعالى

ْ
ْ
َْ َ ُ َ ْ َ َ ُ
اءه ْم ُمنذ ٌِر مِن ُه ْم﴾ [ق ]2 :واستشهاد القائلين بأن النبأ هو التوحيد بالتساؤل
جبوا أن ج
﴿بل ع ِ
َ َ ْ َ َ
المذكور في قوله تعالى﴿أ َج َعل اْلل َِهة إِل ًها َواح ًِدا﴾ [ص ،]5 :على أن التعجب والتساؤل في

َ ا ََ َ َُ َ
اءلون﴾ [النبأ ]1 :فيه نظر؛ ألن الكافرين لم
اآليتين السابقتين هو المراد في قوله تعالى﴿عم يتس
يقتصر تعجبهم وإنكارهم على النبي  أو التوحيد وإنما تعجبوا وأنكروا البعث والقرآن أيضا،
والشواهد كثيرة على ذلك ،فال يمكن االعتداد بأحد هذه األدلة لتقديم قول على اآلخر ،بل إن

()1

ينظر :الشوكاني ،فتح القدير ،ج ،5ص.438
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َْ َ ُ َ ْ َ َ ُ ْ ُْ ٌ ْ
ْ
ُ
جبوا أن جاءهم منذِر مِنهم﴾ [ق ]2 :تضمن تساؤلهم عن البعث ،فقد
سياق قوله تعالى ﴿بل ع ِ

قال تعالى في اآلية التي تليها﴿ :أَإ َذا مِتْ َنا َو ُك انا تُ َرابًا َذل َِك َر ْ
ج ٌع بَع ٌ
ِيد﴾ [ق.]3 :
ِ

سادسا :عند التحقيق نجد أنه ال تعارض بين األقوال ،فإن هللا تعالى أرسل محمدا 
بشي ار ونذي ار ،وأنزل عليه القرآن الكريم الذي ّبين فيه للناس حقائق األمور وأن هللا تعالى وحده ال
شريك له ،وأخبرهم بأمور الغيب مما يستقبلونه كأمر البعث والجزاء ،وكل هذه األمور عظيمة
وكلها كانت مما اختلف فيه المشركون ،وكلها متالزمة" ،ومن اختلف في واحد منها ال شك أنه
يختلف فيها كلها"(.)1
المفسرين( ،)2ومنهم ابن عاشور حيث قال" :والتعريف
وقد أشار لهذا المعنى جماعة من
ّ
في النبأ تعريف الجنس فيشمل كل نبأ عظيم أنبأهم الرسول  به ،وأول ذلك إنباؤه بأن القرآن
كالم هللا ،وما تضمنه القرآن من إبطال الشرك ،ومن إثبات بعث الناس يوم القيامة ،فما يروى
عن بعض السلف من تعيين نبأ خاص يحمل على التمثيل"(.)3
رد القول بأن النبأ
حجر واسعا حينما ّ
سابعا :بناء على ما سبق يتضح أن أبا السعود قد ّ
هو القرآن أو نبوة محمد  ،وأن االختالف هنا هو من باب اختالف التنوع.

()1

سالم ،تتمة أضواء البيان ،ج ،8ص.407

()2

ينظر :الواحدي ،البسيط ،ج ،23ص ،112-111وابن جزي ،التسهيل لعلوم التنزيل ،ج ،2ص،444

()3

ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،30ص.10

والبقاعي ،نظم الدرر ،ج ،21ص ،191وابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،30ص.10
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َ ا ََ َ َُ َ
اءلون١
المطلب الثاني :االستدراك في تعيين المتسائلين في قوله تعالى ﴿عم يتس
ا
ْ
ُْ ُ َ
ُ
َ
ع ِن انلا َبإ ِ ال َع ِظي ِم ٢اَّلِي ه ْم فِيهِ ُم َتل ِفون﴾ [النبأ]3-1 :
أوالً :القول المستدرك عليه
قال الزمخشري" :والضمير [في يتساءلون] ألهل مكة :كانوا يتساءلون فيما بينهم عن
البعث ،ويتساءلون غيرهم عنه على طريق االستهزاء ...وقيل :الضمير للمسلمين والكافرين
جميعا ،وكانوا جميعا يسألون عنه :أما المسلم فليزداد خشية واستعدادا ،وأما الكافر فليزداد
استهزاء"( ،)1وقال البيضاوي " :والضمير ألهل مكة ...أو للناس"

()2

وجه طبيعة االختالف
ثم ّ
ّ

ا
ُْ ُ َ
ُ
بقوله﴿" :اَّلِي ه ْم فِيهِ ُم َتل ِفون﴾ بجزم النفي والشك فيه ،أو باإلقرار واإلنكار"(.)3
ثانياً :االستدراك

ا
ُْ ُ َ
ُ
قال أبو السعود﴿ :اَّلِي ه ْم فِيهِ ُم َتل ِفون﴾ [النبأ ]3 :أي" :هم راسخون في االختالف
ْ َ ا ََ ُ
اَلنْ َيا َن ُم ُ
وت َو ََنْ َيا َو َما ََنْ ُن ب َمبْ ُعوث َ
ات َنا ُّ
ِي﴾
فيه؛ فمن جازم باستحالته يقول ﴿إِن ِِه إَِّل حي
ِ
الس َ
اع ُة إ ْن َن ُظ ُّن إ اَّل َظ ًّنا َو َما ََنْ ُن ب ُم ْستَيْقِن َ
[المؤمنون ]37 :وشاك يقولَ ﴿ :ما نَ ْدري َما ا
ِي﴾
ِ
ِ
ِ
ِ

[الجاثية ...]32 :وحمله على االختالف بالنفي واإلثبات بناء على تعميم التساؤل لفريقي
المسلمين والكافرين ،على أن سؤال األولين ليزدادوا خشية واستعدادا ،وسؤال اآلخرين ليزدادوا كف ار
َا
َ َ
رده قوله تعالىّ﴿ :لَك َس َي ْعل ُمون﴾ [النبأ ...]4 :إلخ ،فإنه صريح في أن المراد :اختالف
وعنادا ي ّ

()1
()2
()3

الزمخشري ،الكشاف ،ج ،4ص.684

البيضاوي ،أنوار التنزيل ،ج ،5ص.278
المرجع السابق.
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الجاهلين به المنكرين له؛ إذ عليه يدور الردع والوعيد ،ال على خالف المؤمنين لهم،
َ َ
وتخصيصهما بالكفرة بناء على تخصيص ضمير ﴿ َس َي ْعل ُمون﴾ بهم مع عموم الضميرين السابقين
للكل ،مما ينبغي تنزيه التنزيل عن أمثاله"(.)1
ثالثاً :الدراسة
ا
ْ
َ ا ََ َ َُ َ
ُ
اءلونَ ١ع ِن انلا َبإِ ال َعظِي ِم ٢اَّلِي ه ْم فِيهِ
قال هللا تعالى في مطلع سورة النبأ﴿ :عم يتس

ُْ ُ َ
يصرح بالمتسائلين
ُم َتل ِفون﴾ [النبأ ،]3-1 :وقد جاء الكالم بالضمير الغائب ولم
ّ

()2

وال بطريقة

المفسرون قولين في تحديد المتسائلين وطريقة اختالفهم:
اختالفهم ،وقد ذكر
ّ
القول األول :أن المتسائلين هم المشركون( ،)3واختالفهم في النبأ العظيم :بين اإلنكار
شاك في حدوثه ،ومنهم من ينكر جزئيات منه
والشك؛ فمنهم منكر له إنكا ار تاما ،ومنهم من هو ّ
دون أخرى(.)4

()1
()2

أبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،8ص.290

ذكر اآللوسي نكتة في سبب عدم ذكر المتسائلين ،فقال" :الضمير ألهل مكة وإن لم يسبق ذكرهم

لالستغناء عنه بحضورهم حسا مع ما في الترك على ما قيل من التحقير واإلهانة إلشعاره بأن ذكرهم مما
يصان عنه ساحة الذكر الحكيم" ،ينظر :اآللوسي ،روح المعاني ،ج ،15ص.202
()3

الفراء ،معاني القرآن ،ج ،3ص ،227والطبري ،جامع البيان ،ج ،24ص ،5والقرطبي ،الجامع
ينظرّ :
ألحكام القرآن ،ج ،19ص ،170والبيضاوي ،أنوار التنزيل ،ج ،5ص ،278والشوكاني ،فتح القدير ،ج،5

()4

ينظر :الفخر الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،31ص ،6والشوكاني ،فتح القدير ،ج ،5ص.438

ص ،439واآللوسي ،روح المعاني ،ج ،15ص.202
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والقول الثاني :أن المتسائلين هم المشركون والمؤمنون( ،)1واختالفهم في النبأ العظيم:
بين التصديق والتكذيب .وعلى تفسير النبأ بالبعث فإن كون المؤمنين ممن يتساءل عن أمر
البعث هو أمر ثابت؛ فقد جاء في السنة سؤال الصحابي للنبي ( :متى الساعة؟)( ،)2وسؤال
المؤمنين عن البعث ليزدادوا استعدادا وخشية ،بخالف المشركين الذين يسألون استهزاء
وتهكما(.)3
مستدال بالتهديد والوعيد الذي جاء بعده في قوله تعالى
رد أبو السعود القول الثاني
ّ
وقد ّ

َا
َ َ
﴿ّلَك َس َي ْعل ُمون﴾ إذ كيف يكون هذا التهديد موجها للمؤمنين والمشركين معا؟

ََ َ َُ َ
اءلون﴾ و
كما ذكر أبو السعود وجها للخروج من هذا اإلشكال بجعل الضميرين في ﴿يتس
َا َ َ ْ َ ُ َ
َُْ ُ َ
خاصا
﴾
ون
م
ل
ع
ي
س
ّلَك
﴿
في
الضمير
وجعل
يقين،
ر
الف
ع
مجمو
على
عائدين
﴾
ون
﴿ُمتل ِف
ّ
()4
لكنه لم ير ِ
تض هذا التخريج؛ ألنه يؤدي لتفريق الضمائر في السياق الواحد ،وهذا
بالمشركين ّ ،

"مما ينبغي تنزيه التنزيل عن أمثاله"(.)5

()1

ينظر :الماتريدي ،تأويالت أهل السنة ،ج ،10ص ،390والماوردي ،النكت والعيون ،ج ،6ص،183
والواحدي ،البسيط ،ج ،23ص ،113والزمخشري ،الكشاف ،ج ،4ص ،684وابن عطية ،المحرر الوجيز،

ج ،5ص ،423والبيضاوي ،أنوار التنزيل ،ج ،5ص.278
()2

أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب األدب ،باب عالمة حب هللا عز وجل ،ج ،8ص ،40رقم (،)6171

ومسلم في صحيحه ،كتاب البر والصلة واآلداب ،باب المرء مع من أحب ،ج ،4ص ،2032رقم

(.)2639
()3
()4

ينظر :الزمخشري ،الكشاف ،ج ،4ص.684

ذكره أبو السعود في استدراكه ،وسبقه الرازي في اإلشارة إلى مسألة اتحاد مرجع الضمير ،لكن لم أجد من
ذكر هذا من باب التعليل للقول ،فلعل ذكر أبي السعود له من باب افتراض االحتماالت الواردة عند

الرد عليها .ينظر :الفخر الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،31ص ،6وأبو السعود ،إرشاد العقل السليم،
الخصم و ّ
ج ،8ص.290
()5

أبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،8ص.290
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رابعاً :رأي الباحثة
َ
المفسرين في تعيين المتسائلين في قوله تعالى ﴿ع ام
أوال :إن مدار االختالف بين
ّ
ا
ُْ ُ َ
ََ َ َُ َ
ُ
اءلون﴾ مرجعه إلى تأويلهم لطبيعة االختالف في قوله ﴿اَّلِي ه ْم فِيهِ ُم َتل ِفون﴾؛ فمن نظر
ي تس
إلى كون المشركين متفقين على إنكار النبأ العظيم رأى ضرورة إدخال المؤمنين معهم حتى
يصدق وقوع االختالف بينهم ،ومن نظر إلى كون المشركين قد حصل بينهم اختالف بين منكر
وشاك لم يدخل المؤمنين معهم.
ََ َ َُ َ
اءلون﴾ عائدا على المشركين فقط لألسباب اآلتية:
ثانيا :يترجح أن يكون ضمير ﴿يتس
 .1إمكانية توجيه االختالف الحاصل بين المشركين بكونه اختالفا يدور بين الشك
واإلنكار ينفي الحاجة لجعل الضمير يعود للفريقين جميعا.
َا
َ َ
 .2قوله ﴿ّلَك َس َي ْعل ُمون﴾ -بدخول السين الداّلة على االستقبال  -يدل على أنهم
مصدق
سيعلمون في المستقبل ،وهذا يعني أنهم ال يعلمون اآلن" ،ولو كان فيهم
ّ
لكان قد وقع له العلم في ذلك الوقت؛ فال يحتاج إلى أن َيعلم"

(،)1

وبهذا يخرج

المؤمنون من المتسائلين.
َا
َ َ
 .3قوله تعالى ﴿ّلَك َس َي ْعل ُمون﴾ في لحاق اآلية هو تهديد ووعيد مترتب على
ا
ُْ ُ َ
ُ
االختالف الوارد في قوله ﴿اَّلِي ه ْم فِيهِ ُم َتل ِفون﴾ ،والمختلفون هم الكافرون،
فالمناسب هو قصر الردع والوعيد هنا على الكفار فقط(.)2

()1
()2

الماتريدي ،تأويالت أهل السنة ،ج ،10ص.389

ينظر :الشوكاني ،فتح القدير ،ج ،5ص.439
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خاصا بالمشركين يخالف القاعدة
 .4جعل الضمير يعود للفريقين ثم جعل التهديد
ّ
التي تنص على أن (توحيد مرجع الضمير في السياق الواحد أولى من تفريقها)(.)1
وعليه أرى أن استدراك أبي السعود في محّله.

ُ َا
المطلب الثالث :االستدراك في توجيه قراءة ابن عامر في قوله تعالى ﴿ث ام ّلَك
َْ َ
َس َيعل ُمون﴾ [النبأ]5 :
أوالً :القول المستدرك عليه
َ َ
قال البيضاوي" :وعن ابن عامر ﴿ َس َت ْعل ُمون﴾( )2بالتاء على تقدير قل لهم ستعلمون"(.)3
ثانياً :االستدراك
َ َ
قال أبو السعود" :وقرئَ ﴿ :س َت ْعل ُمون﴾ بالتاء على نهج االلتفات إلى الخطاب الموافق لما
بعده من الخطابات تشديدا للردع والوعيد ،ال على تقدير (قل لهم) كما ُت ُو ّهم؛ فإن فيه من
اإلخالل بجزالة النظم الكريم ما ال يخفى"(.)4

()1
()2

المفسرين ،ج ،2ص.241
الحربي ،قواعد الترجيح عند
ّ

ينظر :أبو علي الفارسي :الحسن بن عبد الغفار ،الحجة في علل القراءات السبع ،تحقيق :عادل عبد

الموجود وعلي عوض وأحمد المعصراوي( ،بيروت :دار الكتب العلمية ،ط1428 ،1ه2007-م) ،ج4

ص ،510والداني :أبو عمرو عثمان بن سعيد ،جامع البيان في القراءات السبع( ،الشارقة :جامعة
الشارقة ،ط1428 ،1ه2007-م) ،ج ،4ص.1684

()3
()4

البيضاوي ،أنوار التنزيل ،ج ،5ص.278

أبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،8ص.291
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ثالثاً :الدراسة
َا
َ َ
إن ظاهر الكالم أن يقال ﴿ّلَك َس َي ْعل ُمون﴾؛ ألن الخطاب كان فيما سبق من آيات
َا َ َ ْ َ ُ َ
ووجه أهل العلم هذه
المخاطب،
بضمير
﴾
ون
للغيبة .وقد جاءت قراءة ابن عامر ﴿ّلَك ستعلم
ّ
القراءة على وجهين:
الوجه األول :أن تكون بتقدير (قل لهم)

()1

َا
َ َ
فتكون ﴿ّلَك َس َت ْعل ُمون﴾ من مقول القول،

ويكون القول موجها من النبي  للمشركين.
وحذف القول كثير في القرآن الكريم( ،)2وهو من اإليجاز ،وسمي باالختزال( ،)3ومثاله
ِ
ِ
ِِ ِ
ونا ِإَلى َّللاِ ُ ْزلَفى﴾ [الزمر،]3 :
اء َما َن ْع ُب ُد ُه ْم ِإال لِ ُيَق ِّرُب َ
قوله تعالىَ ﴿ :والذ َ
ين ات َخ ُذوا م ْن ُدونه أ َْول َي َ
أي يقولون :ما نعبدهم ،ومنهَ ﴿ :وأ َْن َ ْزل َنا َعَل ْي ُك ُم اْل َمن َوالسْل َوى ُكلُوا﴾ [البقرة ]57 :أي وقلنا كلوا،
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
يل َرب َنا تََقب ْل ِمنا﴾ [البقرة]127 :
يم اْلَق َواع َد م َن اْل َب ْيت َوإِ ْس َماع ُ
ومنه قوله تعالىَ :
﴿وإِ ْذ َي ْرَف ُع إ ْب َراه ُ
أي يقوالن :ربنا(.)4

()1

النحاس ،إعراب القرآن ،ج ،5ص ،79والواحدي ،البسيط ،ج ،23ص ،114وأبو علي الفارسي،
ينظرّ :
الحجة في علل القراءات السبع ،ج 4ص ،510وابن عطية ،المحرر الوجيز ،ج ،5ص ،424والفخر

الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،31ص ،8والبيضاوي ،أنوار التنزيل ،ج ،5ص ،278واآللوسي ،روح المعاني،

ج ،15ص.204
()2
()3
()4

ينظر :الزركشي ،البرهان ،ج ،3ص ،196والسيوطي ،اإلتقان ،ج ،2ص.382
ينظر :السيوطي ،اإلتقان ،ج ،3ص.206

ينظر :الزركشي ،البرهان ،ج ،3ص ،196والسيوطي ،اإلتقان ،ج ،3ص.210
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()1

الوجه الثاني :أنه انتقال من الغيبة إلى الخطاب

يسمى بااللتفات ،وهو من
وهو ما ّ

وجوه البالغة ،ويكون الكالم من هللا تعالى للمشركين ،وبااللتفات يستغنى عن التقدير(.)2
وااللتفات هنا متمكن حسن

()3

ونكتة االلتفات هي أنه تعالى عدل عن الغيبة وخاطبهم

للمتَاب".
خطابا مباش ار ألنه "أعظم في الوعيد وأدل على االستعطاف َ

()4

ورد األول معلال ذلك بمخالفته لجزالة النظم القرآني.
وقد اختار أبو السعود الوجه الثانيّ ،
رابعاً :رأي الباحثة
أوال :إن الخالف بين العلماء في توجيه القراءة خالف نظري ال يترتب عليه اختالف في
المعنى؛ حيث إن المخاطب في الصورتين واحد وهم المشركون.
ثانيا :إن كال األسلوبين (أسلوب االلتفات ،وأسلوب الحذف) أسلوبان عربيان بليغان
متكرران في القرآن الكريم ،وال يظهر لي وجه اإلخالل بجزالة النظم على وجه الحذف.
ثالثا :إن توجيه القراءة على معنى الحذف فيه "نوع حسن على تقدير كون المراد يسألون
()5
اءُلو َن﴾ [النبأ ]1 :موجها له  فيناسب
النبي  ، "أي إنه إذا كان السؤال في قوله َ
﴿عم َيتَ َس َ

ردا على سؤالهم له.
أن يكون قول ﴿ َكال َستَ ْعَل ُمو َن﴾ صاد ار منه ّ 

()1

ينظر :الفخر الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،31ص ،8وأبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،8ص،291
واآللوسي ،روح المعاني ،ج ،15ص.204

()2
()3

ينظر :الشهاب ،عناية القاضي وكفاية الراضي ،ج ،8ص.302
ينظر :الفخر الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،31ص.8

()4

ضعف القونوي التوجيه بااللتفات معلال ذلك بعدم ظهور نكتة
البقاعي ،نظم الدرر ،ج ،21ص ،194وقد ّ
االلتفات ،وقال إنه ال بد من تقدير القول حتى ينتظم الكالم ،ينظر :القونوي ،حاشية القونوي على تفسير

()5

اآللوسي ،روح المعاني ،ج ،15ص.204

البيضاوي ،ج ،20ص9؛ لكن النكتة ظاهرة وهي ما ذكره البقاعي ،وكذلك أبو السعود في نص االستدراك.
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رابعا :إن توجيه القراءة على معنى االلتفات هو األقوى؛ ألن استعمال أسلوب االلتفات
هاهنا يفيد معنى زائدا ال يظهر في أسلوب الحذف ،وهو :تشديد الردع والوعيد( ،)1وهو مالئم
لهذا المقام الذي هو مقام تهديد.
وعلى ما سبق فإّني أتّفق مع أبي السعود في القول الذي اختاره ،إال ّأني ال أوافقه في
تعليله لالستدراك ،وال في وصفه ألصحاب القول بالحذف بأنهم وقعوا في الوهم؛ ألن القول
ظ من النظر.
بالحذف له ح ّ

ُ َْ
المطلب الرابع :االستدراك في المقصود من إدبار فرعون في قوله تعالى ﴿ث ام أدبَ َر
ي َ ْس َع﴾ [النازعات]22 :
أوالً :القول المستدرك عليه
قال الزمخشريُ ﴿" :ث ام أَ ْدبَ َر ي َ ْس َ
لما رأى الثعبان أدبر مرعوبا﴿ ،ي َ ْس َع﴾  :يسرع
أى
﴾
ع
ّ
ُ َْ
في مشيته ...أو تولى عن موسى يسعى ويجتهد في مكايدته"( ،)2وقال البيضاوي﴿" :ث ام أدبَ َر﴾
عن الطاعة ﴿ي َ ْس َع﴾ ساعيا في إبطال أمره أو أدبر بعد ما رأى الثعبان مرعوبا مسرعا في
مشيه"(.)3

()1
()2
()3

ينظر :البقاعي ،نظم الدرر ،ج ،21ص ،194وأبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،8ص.291
الزمخشري ،الكشاف ،ج ،4ص.696

البيضاوي ،أنوار التنزيل ،ج ،5ص.284
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ثانياً :االستدراك
ُ َْ
قال أبو السعود﴿" :ث ام أدبَ َر﴾ أي تولى عن الطاعة أو انصرف عن المجلس ﴿ي َ ْس َع﴾ أي
يجتهد في معارضة اآلية ،أو أريد :ثم أقبل أي أنشأ ﴿ي َ ْس َع﴾ فوضع موضعه أدبر تحاشيا عن
وصفه باإلقبال .وقيل :أدبر هاربا من الثعبان ،فإنه روي أنه عليه الصالة والسالم لما ألقى
العصا انقلبت ثعبانا أشعر فاغ ار فاه بين لحييه ثمانون ذراعا وضع لحيه األسفل على األرض
واألعلى على سور القصر فتوجه نحو فرعون فهرب وأحدث وانهزم الناس مزدحمين فمات منهم
خمسة وعشرون ألفا من قومه ،وقيل :إنها حين انقلبت حية ارتفعت في السماء قدر ميل ثم
انحطت مقبلة نحو فرعون وجعلت تقول( :يا موسى مرني بما شئت) ويقول فرعون( :أنشدك
بالذي أرسلك إالّ أخذته) فأخذه فعاد عصا( ،)1ويأباه أن ذلك كان قبل اإلصرار على التكذيب
والعصيان والتصدي للمعارضة كما يعرب عنه قوله تعالى ﴿فَ َ
ح َ َ
ّش﴾ [النازعات.)2("]23 :
ثالثاً :الدراسة

ْ َ َ ُ َ ُّ ُ ْ َ ْ ُ َ
َ ْ ََ َ َ ُ
َ
ا
ُ
ُ
ً
قال هللا تعالى ﴿ :هل أتاك حدِيث موَس ١٥إِذ ناداه ربه بِالوادِ المقد ِس طوى١٦

َْ َ َ
َُْ َْ َ َ َ َ ْ َ ا
َْ ْ َ
َ َ ْ َ
َ ا َ
ب إَِل ف ِْر َع ْون إِن ُه َطغ ١٧فقل هل لك إَِل أن ت َزّكَ ١٨وأهدِيَك إَِل َر ِبِك ف َتخَش١٩
اذه

()1

نصدقها وال نك ّذبها ،فقد
هذه اآلثار هي من اإلسرائيليات وموقفنا منها إذا لم تعارض ما جاء في الشرع ّأال ّ
قال النبي « ال تصدقوا أهل الكتاب وال تكذبوهم ،وقولوا آمنا باهلل وما أنزل إلينا» ،أخرجه البخاري في
ٓ ُ َ َ
ُ ُ ْ
ا
صحيحه ،كتاب تفسير القرآن ،باب ﴿ قول ٓوا َء َام انا ب ِٱَّللِ َو َما أنزِل إَِل َنا﴾ [البقرة ،]136:ج ،6ص ،20رقم

()2

أبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،8ص.312

(.)4485
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َََ ُ ْ ََ ْ ُ
َ َ ا
ََ َ ََ
ُ َْ
َ َ َ َ َ َ
كَْ
ّش ف َنادى ٢٣فقال أنا
بى ٢٠فكذ َب َو َع َص ٢١ث ام أدبَ َر ي َ ْس َع ٢٢فح
فأراه اْلية ال

َ ُّ ُ ُ ْ َ ْ َ
ََ َ َُ اُ َ َ َ ْ َ َ ُْ َ
ربكم اْللَع ٢٤فأخذه اَّلل نكال اْلخِرة ِ واْلوِل﴾ [النازعات.]25-15 :

ُا َْ
َ
ْ
َ
َ
َ
إن إدبار فرعون الوارد في قوله تعالى ﴿ثم أدبر يسع﴾ يمكن حمله على أحد ثالثة
معاني:
األول :اإلدبار الحسي :وهو قيام فرعون عن مجلسه(.)1
والثاني :اإلدبار المعنوي :وهو تولي فرعون عن اإليمان والطاعة(.)2

َْ
والثالث :أن يراد بـ﴿أدبَ َر﴾ :أقبل ،أي أنه أنشأ أو بدأ في السعي في معارضة آيات

موسى 

()3

فكنى عن اإلقبال باإلدبار؛ إظها ار للسخط ،ولقصد التفاؤل عليه"(.)4
" ّ

()1

ينظر :الماتريدي ،تأويالت أهل السنة ،ج ،10ص ،409وابن عطية ،المحرر الوجيز ،ج ،5ص،433

()2

ينظر :الطبري ،جامع البيان ،ج ،24ص ،83والماتريدي ،تأويالت أهل السنة ،ج ،10ص،409

وابن جزي ،التسهيل لعلوم التنزيل ،ج ،2ص ،450وأبو حيان ،البحر المحيط ،ج ،10ص.398

والثعلبي ،الكشف والبيان ،ج ،28ص ،397والبغوي ،معالم التنزيل ،ج ،5ص ،207وابن الجوزي ،زاد

المسير ،ج ،4ص ،396والقرطبي ،الجامع ألحكام القرآن ،ج ،19ص ،202والبيضاوي ،أنوار التنزيل،

ج ،5ص ،284وابن جزي ،التسهيل لعلوم التنزيل ،ج ،2ص ،450وأبو حيان ،البحر المحيط ،ج،10
ص ،398والشوكاني ،فتح القدير ،ج ،5ص.455

()3

ينظر :الزمخشري ،الكشاف ،ج ،4ص ،696والفخر الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،31ص ،41والنيسابوري،

()4

النيسابوري ،غرائب القرآن ،ج ،6ص.441

غرائب القرآن ،ج ،6ص.441
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أما قوله تعالى ﴿ي َ ْس َع﴾ فيمكن حمله على أحد معنيين:
األول :عمله في المعصية والفساد ،وجمعه للسحرة إلبطال أمر موسى(.)1
الحية(.)2
والثاني :هربه من ّ
وقد نقل أبو السعود بعض اآلثار الدالة على هروب فرعون من الحية وهي من قبيل
الحية،
اإلسرائيليات التي ال
تصدق وال تك ّذبّ ،
ّ
ورد أبو السعود تفسير إدبار فرعون بالهرب من ّ
وتصديه للمعارضة الوارد في
مستدال بأن إدبار فرعون في اآلية كان قبل إص ارره على التكذيب
ّ
َْ َْ
ََ َ ََ
ُ
َ َ َ َ َ َ
ّش ف َنادى ٢٣فقال أنا َر ُّبك ُم اْللَع﴾ [النازعات ]24-23 :وأن ما جاء في
قوله ﴿فح
اإلسرائيليات من هروب فرعون من الحية وانهزام الناس كان بعد اجتماع السحرة الذي كان بعد
وتصديه للمعارضة.
إصرار فرعون على التكذيب
ّ
وعند النظر في اآليات التي حكت قصة الثعبان مع موسى  وفرعون -عليه من هللا
ما يستحق -يتضح أن ظهور الثعبان كان في ثالثة مواقف:
الموقف األول :لما كّلم هللا تعالى موسى  بالوادي المقدس وأمره بإلقاء عصاه ،قال
َ َ ْ َ َ َ َ َ ا َ َ َ ْ َ ُّ َ َ ا َ َ َ ا ُ ْ ً َ َ ْ ُ َ ِ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ ِ َ َ َ ُ
وَس َّل َتف إ ِ ِّن َّل َياف
تعالى﴿وأل ِق عصاك فلما رآها تهَت كأنها جان وِل مدبِرا ولم يعقِب يا م

()1

ينظر :الطبري ،جامع البيان ،ج ،24ص ،83والثعلبي ،الكشف والبيان ،ج ،28ص ،397والسمعاني،

تفسري القرآن ،ج ،6ص ،150والبغوي ،معالم التنزيل ،ج ،5ص ،207والقرطبي ،الجامع ألحكام القرآن،
ج ،19ص ،202وابن جزي ،التسهيل لعلوم التنزيل ،ج ،2ص ،450وأبو حيان ،البحر المحيط ،ج،10
ص ،399والشوكاني ،فتح القدير ،ج ،5ص ،455وابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،30ص.79

()2

ينظر :الزمخشري ،الكشاف ،ج ،4ص ،696والفخر الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،31ص ،41والقرطبي،

الجامع ألحكام القرآن ،ج ،19ص ،202والبيضاوي ،أنوار التنزيل ،ج ،5ص ،284وابن جزي ،التسهيل

لعلوم التنزيل ،ج ،2ص ،450والشوكاني ،فتح القدير ،ج ،5ص.455
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ََ ا ُْ ْ َ ُ َ
الحية وهذا خوف طبيعي من شيء غير
من

موسى
خاف
وقد
،
]
10
[النمل:
﴾
ون
َلي المرسل
ّ
مألوف.
َ َ
الموقف الثاني :لما ذهب موسى  لفرعون يدعوه إلى اإليمان ،قال تعالىَ ﴿ :وقال

ُ َ َ ْ َ ْ ُ ِ َُ ٌ
ُ
َ ٌ ََ َ ْ َ َُ َ ََ ا
اَّلل إ اَّل ْ َ ا َ ْ
ول م ِْن َر ِ ْ َ َ َ
جئْ ُتك ْم
موَس يا ف ِرعون إ ِ ِّن رس
ب العال ِمي ١٠٤حقِيق لَع أن َّل أقول لَع ِ ِ
اْلق قد ِ
ِ

ْ َ َ َْ
ْ َ َ
ْ َِ ُ
ََِ
ك ْم فَأَ ْرس ِْل َم َ َ
ت ب َها إ ْن ُكنْ َ
َ َ ْ ُْ َ
ت م َِن
جئت بِآي ٍة فأ ِ ِ ِ
ع ب ِن إِِسائِيل ١٠٥قال إِن كنت ِ
ِ
بِبيِن ٍة مِن رب ِ
َ َََْ َ َ ُ َ َ َ ُ َْ ٌ
ا
ان ُمب ٌ
ي﴾ [األعراف]107-104 :
الصادِق ِي ١٠٦فألق عصاه فإِذا ِِه ثعب
ِ

عصيهم ،قال تعالى:
الموقف الثالث :بعد اجتماع السحرة لمعارضة موسى  وإلقاءهم
ّ
َََْ ُ َ َ َ ُ َ َ َ ََْ ُ
ْ ُ َ
ِه تلقف َما يَأف ِكون﴾ [الشعراء.]45 :
﴿فألق موَس عصاه فإِذا ِ
رابعاً :رأي الباحثة
أوال :إن فرعون قد رأى الحية في موقفين :األول عندما جاءه موسى وهارون ،
والثاني عند اجتماع السحرة ،ووقوع الخوف من فرعون في أي من هذين الموقفين أمر غير
مستغرب أو مستنكر؛ ألنه خوف طبيعي.
ثانيا :إن المرويات اإلسرائيلية التي نقلها أبو السعود الظاهر أنها تشير للموقف األخير
ال األول ،لكن ليس هناك ما يمنع من حصول الخوف منه في الموقف األول قبل أن يتمادى في
الطغيان ،وعليه فإن التعليل الذي ذكره أبو السعود -وهو أن هذه المرويات تشير إلى الموقف
لرد القول.
الثاني ال األول -ليس بكاف ّ
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ُ
ُا َْ
َ
َ
ثالثا :إن كلمة (ث ام) في قوله ﴿ثم أدبر﴾ تفيد تراخي اإلدبار عن التكذيب والعصيان الذي
يرجح أن المراد من اإلدبار ليس هو هرب فرعون من الحية ألن
حصل بعد رؤيته لآلية ،وهذا ّ
الخوف ال يكون متأخ ار بل يأتي مباشرة مع رؤية الثعبان(.)1

ُ َْ
رابعا :إن ترتب الحشر والمناداة على اإلدبار بحرف الفاء في قوله تعالى ﴿ث ام أدبَ َر

َ َ َ َ ََ َ
يرجح أن الهدف من إدباره وسعيه كان معارضة
]
23
22
عات:
[الناز
﴾
ى
اد
ي َ ْس َع ٢٢فحّش فن
ّ
معجزة موسى  ،)2(فإنه "بعد أن فكر مليا لم يقتنع بالتكذيب والعصيان فخشي أنه إن سكت
ربما تروج دعوة موسى بين الناس فأراد الحيطة لدفعها وتحذير الناس منها"

()3

َ َ َ َ َ َ
ّش ف َنادى٢٣
﴿فح

ُ َْ َْ
ََ َ ََ
فقال أنا َر ُّبك ُم اْللَع﴾ [النازعات ]24-23 :فكان حشره ومناداته وقوله (أنا ربكم األعلى) نتيجة
لسعيه لمعارضة اآلية؛ ولو جعل اإلدبار والسعي بمعنى الهروب من الحية لم يتبين وجه ترتيب
األمور الثالثة (الحشر ،والمناداة ،وادعائه الربوبية) على ذلك الهروب.
الحية وذلك بحمل
جوز بعض
المفسرين قبول تفسير إدبار فرعون بهربه من ّ
خامساّ :
ّ
()4
لكنه خالف األصل؛ ألن التراخي الرتبي هو تراخ معنوي،
(ثُ ّم) على التراخي الرتبي ال الزمني ّ ،

وهو من باب المجاز ،واألصل حمل المعنى على الحقيقة ال المجاز.
بناء على ما سبق فإني أوافق أبا السعود في استدراكه ال في تعليله لالستدراك.

()1
()2
()3
()4

ينظر :اآللوسي ،روح المعاني ،ج ،15ص.231

ينظر :القونوي ،حاشية القونوي على تفسير البيضاوي ،ج ،20ص.64
ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،30ص.79

ينظر :النيسابوري ،غرائب القرآن ،ج ،6ص ،441والقونوي ،حاشية القونوي على تفسير البيضاوي،

ج ،20ص.64
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ِيم َأن ْ َ
المطلب الخامس :االستدراك في تعليل إخفاء الساعة في قوله تعالى ﴿ف َ
ت م ِْن
ْ َ
ذِك َراها﴾ [النازعات]43 :
أوالً :القول المستدرك عليه
ِ ِ
ِ
اها﴾ في أي شيء أنت من أن تذكر وقتها لهم ،أي:
يم أ َْن َت م ْن ذ ْك َر َ
قال البيضاوي﴿" :ف َ
غيا ،ووقتها مما استأثر
ما أنت من ذكرها لهم ،وتبيين وقتها في شيء؛ فإن ذكرها ال يزيدهم إال ّ
هللا تعالى بعلمه"(.)1
ثانياً :االستدراك
َ َْ َ ْ َْ َ
اها﴾ إنكار ٌّ
ورد لسؤال المشركين عنها،
قال أبو السعود" :وقوله تعالى﴿ :فِيم أنت مِن ذِكر
أي :في أي شيء أنت من أن تذكر لهم وقتها وتعلمهم به حتى يسألونك بيانها ،كقوله تعالى:
َْ
َُ َ َ ََا َ
﴿ي َ ْسألونك كأنك َح ِِف عن َها﴾ [األعراف ]187 :أي ما أنت من ذكراها لهم وتبيين وقتها في

شيء؛ ألن ذلك فرع علمك به و ّأنى لك ذلك وهو مما استأثر بعلمه عالّم الغيوب .ومن قال
غياً) فقد نأى عن الحق"(.)2
بصدد التعليل (فإن ذكرها ال يزيدهم إال ّ
ثالثاً :الدراسة
َ َِ َ
َ َْ َ ْ َْ َ
ا َ َا َ ُ ْ َ َ
َ ْ َُ َ َ
َ
قال تعالى﴿ :يسألونك ع ِن الساعةِ أيان مرساها ٤٢فِيم أنت مِن ذِكراها ٤٣إَِل ربِك
اَ َْ َ ُْ ُ َ ْ َْ َ َ
ْ َ
المفسرون احتمالين في
ذكر
وقد
،
]
45
42
عات:
[الناز
﴾
ا
اه
ُمن َت َهاها ٤٤إِنما أنت منذِر من َيش
ّ
ْ َ
ِيم َأن ْ َ
المخاطب حقيقة بقوله تعالى ﴿ف َ
ت م ِْن ذِك َراها﴾:
()1
()2

البيضاوي ،أنوار التنزيل ،ج ،5ص.285

أبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،8ص.318
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األول :أن يكون االستفهام موجها للنبي  حقيقة :وهو استفهام لنهيه  عن التطّلع
لمعرفة وقت الساعة أو لتعجب هللا من كثرة ذكر النبي  لها( ،)1وهذا االحتمال خارج موضوع
االستدراك.
والثاني :أن يكون االستفهام موجها للنبي  ويقصد به المشركون( :)2وهو استفهام
ورد لسؤالهم عن وقت الساعة ،والمعنى :كيف تسألون النبي  وهو ال يعلم وقت
توبيخ ّ
َْ
َُ َ َ ََا َ
الساعة؟ وهو كقوله تعالى﴿ :ي َ ْسألونك كأنك َح ِِف عن َها﴾ [األعراف.)3(]187 :
وقد يفهم من ظاهر قول البيضاوي" :ما أنت من ذكرها لهم ،وتبيين وقتها في شيء؛ فإن
ذكرها ال يزيدهم إال غيا ،ووقتها مما استأثره هللا تعالى بعلمه"

()4

وبخ المشركين على أمرين:
أنه ّ

األمر األول :أن النبي  ليس من اختصاصه ذكر القيامة لهم؛ ألن ذكرها لهم ال
يزيدهم إال غيا.
واألمر الثاني :أن النبي  ليس من اختصاصه تعيين وقت القيامة؛ ألن ذلك مما
استأثر هللا بعلمه.

()1

ينظر :الطبري ،جامع البيان ،ج ،24ص ،99والزمخشري ،الكشاف ،ج ،4ص ،699والفخر الرازي،

مفاتيح الغيب ،ج ،31ص ،50والقرطبي ،الجامع ألحكام القرآن ،ج ،19ص ،209والمراغي ،تفسير
المراغي ،ج ،30ص.36

()2
()3

ينظر :طنطاوي ،التفسير الوسيط ،ج ،15ص.277

ينظر :الشوكاني ،فتح القدير ،ج ،5ص ،460واآللوسي ،روح المعاني ،ج ،15ص ،239وذكر

المفسرون احتماال آخر وهو أن يكون االستفهام بـ(فيم؟) والتقدير (فيم هذا السؤال؟) ثم يستأنف الكالم
ّ
بالتقرير بالجملة الخبرية (أنت من ذكراها) أي يكفيهم أن بعثة النبي  من عالمات اقتراب الساعة ،وال
معنى لسؤالهم عن وقتها ،ينظر :أبو حيان ،البحر المحيط ،ج ،10ص.402

()4

البيضاوي ،أنوار التنزيل ،ج ،5ص.285
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ويشكل على األمر األول أنه يتضمن نفي ذكر يوم القيامة للمشركين ،وهذا مخالف

َ
َ َ ُّ َ ا ُ ِ ْ ُ ْ َ َ َ
الر ُسول بَل ِغ َما أن ِزل إَِلْك م ِْن َر ِبِك﴾ [المائدة،]67 :
لألمر بالتبليغ؛ فقد قال هللا عز وجل﴿ :يا أيها
والقرآن الكريم مليء بذكر يوم القيامة ،بل إن السورة نفسها جاءت بذكر القيامة والبعث ،فقد قال
ا اُ ْ ُ
كَْ
تعالى﴿ :فَإ َذا َج َ
بى﴾ [النازعات.]34 :
ت الطامة ال
اء ِ
ِ
شراح تفسير البيضاوي حاولوا الخروج من هذا اإلشكال بتأويل كالمه على أن
إال أن ّ
مقصوده هو نفي ذكر وقت الساعة على وجه الخصوص بحيث يكون تقدير الكالم (ما أنت من
ذكر وقتها لهم ،وتبيين وقتها في شيء) ،فحملوا كالمه على أحد وجهين:
الوجه األول :أن في كالمه حذف( ،)1ويدل على وجود المحذوف – وهو ذكر الوقت-
قرينة السياق؛ فعبارة البيضاوي السابقة لهذه العبارة ذكرت كلمة (الوقت).
الوجه الثاني :أن قوله (وتبيين وقتها) هو عطف تفسيري أريد به بيان معنى (ذكراها)(.)2
شراح البيضاوي في قصر معنى اآلية على ذكر وقت الساعة ،لكنه
وقد وافق أبو السعود ّ
علل فيها بأن ذكرها لهم ال يزيدهم إال غيا؛ ألنها ليست هي
أنكر على البيضاوي عبارته التي ّ
العلة التي بسببها لم يذكر لهم النبي  وقتها بل العلة هي عدم معرفته بوقتها فقط.
رابعاً :رأي الباحثة
أوال :إن إخفاء العلم بوقت الساعة أمر متقرر في أكثر من موضع في القرآن الكريم

ْ
ا َ ُْ ا
ْ ا
َْ َُ َ
ك انلا ُ
اعةِ قل إِن َما عِل ُم َها عِن َد اَّللِ﴾
اس َع ِن الس
والسنة النبوية الشريفة ،فقد قال هللا تعالى﴿ :يسأل

()1
()2

ينظر :شيخ زاده ،حاشية محيي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي ،ج ،8ص.503
ينظر :القونوي ،حاشية القونوي على تفسير البيضاوي ،ج ،20ص.79

242

فعبر بـ(إنما) للداللة على الحصر ،وجاء في السنة حديث جبريل المشهور وفيه
[األحزابّ ،]63 :
قول النبي  لجبريل لما سأله متى الساعة؟ قال« :ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»(.)1
ثانيا :إن تفسير اآلية بأنها محمولة على نفي مطلق ذكر يوم القيامة تفسير غير
صحيح؛ ألن النبي  أ ِ
ُمر بإنذارهم بيوم القيامة ،والصواب أن يحمل المعنى على نفي ذكر
وقت القيامة.
ثالثا :ال اعتراض على مبدأ أن ذكر وقت الساعة يزيد الكافرين غيا ،فإن إعالمهم بوقتها
فيه مفاسد "فلو قال الرسول للناس :إن الساعة تأتي بعد ألفي سنة من يومنا هذا ،مثال ...لرأى
ويلحون في تكذيبه ،والمرتابين يزدادون ارتيابا"( ،)2لكن
المكذبين يستهزئون بهذا الخبر،
ّ
االعتراض على جعله عّلة لعدم ذكر النبي  لوقت الساعة ،والواقع أنه لم يعلمهم بوقتها ألنه
ال يعلمه ال ألن ذكرها فيه مفاسد.
غيا)
رابعا :يمكن قبول كالم البيضاوي على اعتبار أن جملة (فإن ذكرها ال يزيدهم إال ّ
هي من باب بيان حكمة هللا تعالى من إخفاء وقت الساعة عنهم( ،)3وليس المقصود العّلة
والتسبيب.
وبناء على ما سبق فإنني أرى أن استدراك أبي السعود في محّله.

()1

أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب اإليمان ،باب سؤال جبريل النبي صلى هللا عليه وسلم عن اإليمان،

واإلسالم ،واإلحسان ،وعلم الساعة ،ج ،1ص ،19رقم ( ،)50ومسلم في صحيحه ،كتاب اإليمان ،باب:
اإليمان ما هو وبيان خصاله ،ج ،1ص ،39رقم (.)9

()2
()3

رشيد رضا ،تفسير المنار ،ج ،9ص.390

ينظر :القونوي ،حاشية القونوي على تفسير البيضاوي ،ج ،20ص.79
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َا ا َ ْ
المطلب السادس :االستدراك في مرجع الضمير في قوله تعالى ﴿ّلَك إِن َها تذك َِرةٌ١١
ََ ْ َ َ َ َ
اء ذك َرهُ﴾ [عبس]12-11 :
ف من ش
أوالً :القول المستدرك عليه
ا َ ْ
قال الماتريدي" :وقوله َعز َو َجل﴿ :إِن َها تذك َِر ٌة﴾ :جائز أن يكون هذا منصرفا إلى السور
كلها ،وجائز أن يكون منصرفا إلى هذه السورة ...أو جائز أن يكون منصرفا إلى اآليات التي
قبل هذا في هذه السورة"(.)1
َا ا َ َ ْ ٌَ َ َ ْ َ َ َ َ
اء ذك َر ُه﴾ ":والضميران
وقال البيضاوي في تفسير قوله تعالى ﴿ّلَك إِنها تذكِرة ١١فمن ش
للقرآن ،أو العتاب المذكور ،وتأنيث األول لتأنيث خبره"(.)2
ثانياً :االستدراك
َا
التصدي
من
عليه
عوتب
ا
عم
السالم
و
الصالة
عليه
له
ردع
﴾
ّلَك
قال أبو السعود﴿" :
ّ
ّ
عما دعاه إليه من اإليمان والطاعة وما يوجبهما من القرآن الكريم مبالغا في
لمن استغنى ّ
االهتمام بأمره متهالكا على إسالمه معرضا بسبب ذلك عن إرشاد من يسترشده ،وقوله تعالى
﴿إ ان َها تَ ْذك َِر ٌ
عما ُذكر ببيان علو
للردع
تعليل
،
بموجبها
ويعمل
بها
عظ
يت
أن
يجب
موعظة
:
أي
﴾
ة
ِ
ّ
ّ
رتبة القرآن العظيم الذي استغنى عنه من تصدى عليه الصالة والسالم له وتحقيق أن شأنه أن
يكون موعظة حقيقة باالتعاظ بها ،فمن رغب فيها اتعظ بها كما نطق به قوله تعالى ﴿ َف َم ْن َش َ
اء
ّ
ّ
َ َ
ذك َر ُه﴾ أي حفظه واتّعظ به ،ومن رغب عنها كما فعل المستغني فال حاجة إلى االهتمام بأمره؛
()1
()2

الماتريدي ،تأويالت أهل السنة ،ج ،10ص.422

البيضاوي ،أنوار التنزيل ،ج ،5ص.287
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فالضميران للقرآن وتأنيث األول لتأنيث خبره ،وقيل :األول للسورة أو لآليات السابقة والثاني
للتذكرة ،والتذكير ألنها في معنى الذكر والوعظ ،وليس بذاك؛ فإن السورة واآليات وإن كانت
متصفة بما سيأتي من الصفات الشريفة لكنها ليست مما ألقي على من استغنى عنه واستحق
بسبب ذلك ما سيأتي من الدعاء عليه والتعجب من كفره المفرط لنزولها بعد الحادثة .وأما من
جوز رجوعهما إلى العتاب المذكور فقد أخطأ وأساء األدب وخبط خبطاً ُيقضى منه العجب
ّ
وكن على الحق المبين"(.)1
فتأمل ُ
ثالثاً :الدراسة
َا ا َ ْ
المفسرين في بيان مرجع الضميرين في قوله تعالى ﴿ّلَك إِن َها تذك َِر ٌة١١
اختلفت عبارات
ّ

ََ ْ َ َ َ َ
اء ذك َر ُه﴾ إال أن عباراتهم متقاربة في المعنى ،فهي تدور حول القرآن الكريم؛ وذلك ألن
ف من ش
اآليات التي في لحاق اآليتين ذكرت صفات للقرآن الكريم ،وهي ما جاء في قوله تعالىِِ ﴿ :ف

َ
ُ َ
َ
ك ار َمةَ ١٣م ْر ُف َ
ُص ُ
وع ٍة ُم َط اه َر ٍة ١٤بِأيْدِي َسف َر ٍة ١٥ك َِرا ٍم بَ َر َر ٍة﴾ [عبس ،]16-13 :ويمكن
ح ٍف م
ٍ

َا ا َ َ ْ ٌَ َ َ ْ َ َ َ َ
اء ذك َر ُه﴾
المفسرين في تحديد المتكلم عنه في قوله تعالى ﴿ّلَك إِنها تذكِرة ١١فمن ش
إجمال أقوال
ّ
على قولين:
القول األول :أن المراد هو عموم آيات القرآن الكريم ،ومرجع الضميرين للقرآن( :)2وعلى
للمدعوين؛ فمن شاء
علو منزلة القرآن الكريم وأنه تذكرة
ّ
هذا القول يكون المراد من اآليتين :بيان ّ

()1

أبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،8ص.324-323

()2

ينظر :البيضاوي ،أنوار التنزيل ،ج ،5ص ،287وابن جزي ،التسهيل لعلوم التنزيل ،ج ،2ص،453

والبقاعي ،نظم الدرر ،ج ،21ص ،256وأبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،8ص ،323والمظهري،
التفسير المظهري ،ج ،10ص ،199واآللوسي ،روح المعاني ،ج ،15ص.244
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أن يتعظ به ذكره ،وأما من استغنى-كالذي سبق ذكره في اآليات األولى من السورة -فال ينبغي
االهتمام بأمره ،فإن شرف الخلق بقبولهم للقرآن ال العكس(.)1
ا
ويشكل على جعل الضميرين للقرآن أن الضمير األول في (إِن َها) مؤنث ،والقرآن مذ ّكر،
ُ
واألصل مطابقة المبتدأ للخبر في التأنيث والتذكير ،إال أنهم خرجوا من هذا اإلشكال بأحد
وجهين:
 الوجه األول :حمل اللفظ المذكر على معنى المؤنث ،وهو ثابت في اللغةويسمى بـ(التأويل الحملي)( ،)2فقد ّأنث الضمير هنا مع عوده للمذكر ألن خبره
ّ
ََ َ
ًَ
ا
مؤنث( ،)3واستعمال ذلك معهود في القرآن ،قال تعالى﴿ :فل اما َرأى الش ْم َس بَازِغة

َ َ
َ َ َ َ ِ
قال هذا َر ِّب﴾ [األنعام ،]78 :فذ ّكر اسم اإلشارة ﴿هذا﴾ مع أن المشار إليه-
ِ
وهو الشمس  -مؤنث ،ألن الخبر ﴿ َر ِّب﴾ مذ ّكر( ،)4والتقدير (قال هذا الطالع أو
هذا الضوء أو هذا الكوكب ربي)(.)5

()1

ينظر :شيخ زاده ،حاشية محيي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي ،ج ،8ص.509

()2

ينظر :عبد الرازق :نيازي محمد" ،التأويل الحملي" ،مجلة كلية اآلداب جامعة بورسعيد ،ع ،9يناير

()3

ينظر :البيضاوي ،أنوار التنزيل ،ج ،5ص ،287وأبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،8ص،323

()4

ينظر :حسن :عباس ،النحو الوافي( ،القاهرة :دار المعارف ،ط ،3د.ت ،).ص.458

 ،2017ص.382

والمظهري ،التفسير المظهري ،ج ،10ص ،199واآللوسي ،روح المعاني ،ج ،15ص.244

()5

السمين الحلبي ،الدر المصون ،ج ،5ص.14
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 الوجه الثاني :تأويل مرجع الضمير األول إما لسور القرآن أو آياته( ،)1وهيمؤنثة ،فيخرجون بذلك من هذا اإلشكال وتحصل مطابقة المبتدأ للخبر في
التأنيث.
القول الثاني :أن المراد هو خصوص آيات سورة عبس ،وقد تنوعت عباراتهم في بيان
مرجع الضمير األول( ،)2فقيل :هو عائد لسورة عبس ،أو لآليات السابقة في السورة
للموعظة المذكورة في آيات السورة( ،)4أو للعتاب المذكور للنبي 

()5

()3

أو

وهي معاني متداخلة.

()1

ينظر :الماتريدي ،تأويالت أهل السنة ،ج ،10ص ،421والكرماني ،البرهان في توجيه متشابه القرآن،

()2

اختلف أصحاب هذا القول في مرجع الضمير الثاني على قولين ال أثر لها على المعنى اإلجمالي؛ األول:

ص ،242والمظهري ،التفسير المظهري ،ج ،10ص.199

وذكر الضمير مع أن التذكرة مؤنثة ألن التذكرة بمعنى الذكر
أنه عائد للتذكرة المذكورة في اآلية األولىَ ،
والوعظ ،والثاني :أنه عائد للقرآن الكريم كله ،فيتطابق تذكير الضمير مع تذكير القرآن الكريم ،ينظر:
الفراء ،معاني القرآن ،ج ،3ص ،236والطبري ،جامع البيان ،ج ،24ص ،107والبغوي ،معالم التنزيل،
ّ
ج ،5ص ،210والزمخشري ،الكشاف ،ج ،4ص ،702والفخر الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،31ص،55
والعكبري ،التبيان في إعراب القرآن ،ج ،2ص ،1271والنسفي ،مدارك التنزيل ،ج ،3ص ،602وأبو
حيان ،البحر المحيط ،ج ،10ص ،408والسمين الحلبي ،الدر المصون ،ج ،10ص.689

()3

الفراء ،معاني القرآن ،ج ،3ص ،236وابن قتيبة ،غريب القرآن ،ص ،439والطبري ،جامع البيان،
ينظرّ :
ج ،24ص ،107والسمرقندي ،بحر العلوم ،ج ،3ص ،547ومكي ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،ج،12
ص ،8056والسمعاني ،تفسير القرآن ،ج ،6ص ،157وابن عطية ،المحرر الوجيز ،ج ،5ص،437

والنسفي ،مدارك التنزيل ،ج ،3ص ،602وأبو حيان ،البحر المحيط ،ج ،10ص ،408والسمين الحلبي،
الدر المصون ،ج ،10ص ،689والشوكاني ،فتح القدير ،ج ،5ص.463

()4

ينظر :السمرقندي ،بحر العلوم ،ج ،3ص ،547والثعلبي ،الكشف والبيان ،ج ،28ص ،422والبغوي،

معالم التنزيل ،ج ،5ص ،210والعكبري ،التبيان في إعراب القرآن ،ج ،2ص ،1271وابن كثير ،تفسير

القرآن العظيم ،ج ،8ص.321

()5

ينظر :البيضاوي ،أنوار التنزيل ،ج ،5ص.287
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إال أن مآل هذا القول يكمن في تحديد المخاطب باآليات:
 فإن كان الخطاب للمستغني( ،)1فيكون المراد من اآلية :توجيه الوعيد لمن أعرض عناآليات.
 وإن كان الخطاب للنبي  ،)2(فيكون المراد من اآلية :التوجيه للعناية بأمر الضعفاءوالمساكين.
وفصل في القول الثاني بحسب
وقد اختار أبو السعود القول األول بأن الضميرين للقرآنّ ،
المخاطب؛
وجهت للمستغني لم تكن
فضعف القول بأن المخاطب هو المستغني؛ ألن اآليات التي ّ
ّ
آيات سورة عبس ،ألن السورة نزلت بعد الحادثة ،فكيف تكون آيات سورة عبس تذكرة له
وهي لم تكن قد نزلت بعد حتى يذ ّكر بها؟
شنع على قائله واصفا له بأنه أخطأ وأساء
 وأبطل القول بأن المخاطب هو النبي  ،بل ّاألدب.
رابعاً :رأي الباحثة
َا ا َ ْ
أوال :يجوز أن يكون المراد بالتذكرة في قوله تعالىّ﴿ :لَك إِن َها تذك َِر ٌة﴾ القرآن الكريم
َ
بشكل عام ،أو سورة عبس وما تضمنته بشكل خاص ،على أن المخاطب بقوله تعالى﴿ :ف َم ْن
َ َ َ َ
اء ذك َر ُه﴾ غير النبي .
ش
()1
()2

المفسرين.
بالرد عليه ،ولم أجد من ذكره من
أشار أبو السعود إلى هذا القول وقام ّ
ّ
ينظر :الماتريدي ،تأويالت أهل السنة ،ج ،10ص ،421وابن عطية ،المحرر الوجيز ،ج ،5ص،437
وابن جزي ،التسهيل لعلوم التنزيل ،ج ،2ص.453
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ثانيا :إن تعليل أبي السعود لرفضه عود الضمير لسورة عبس بأن السورة نزلت بعد
الحادثة قد يجاب عنه :بأنه ال مانع من اعتبار سورة عبس تذكرة للمستغني؛ فهي تذكرة أخرى
باإلضافة للتذكرة التي تليت عليهم في ذلك المجلس؛ فإن التذكرة غير محصورة فيما تلي عليهم.
ثالثا :إن أبا السعود – في حدود نظري -ال يعترض على رجوع الضمير األول للعتاب
َا
المذكور للنبي  ،بدليل أنه عند تفسير قوله تعالى ﴿ّلَك﴾ قال إنه "ردع له عليه الصالة
والسالم عما عوتب عليه من التصدي لمن استغنى عما دعاه إليه من اإليمان والطاعة"

()1

فيظهر أن اعتراضه إنما هو على رجوع الضميرين للعتاب ،ألن رجوعهما للعتاب يستلزم أن
ََ ْ َ َ َ َ
اء ذك َر ُه﴾ موجها للنبي  ،وهذه اآلية فيها تعريض بمن لم يشأ أن
يكون قوله تعالى ﴿فمن ش
فح ِذف الكالم ألنه ال
نهتم بأمره)ُ ،
يذكره ،والتقدير( :فمن شاء ذكره ،ومن لم يشأ لم يذكره فال ّ
يستحق الذكر ،وال يناسب أن يكون هذا المعنى موجها للنبي  ألنه ال يليق مع مكانته  عند
ربه.
علو
رابعا :إن القول األول القائل بعود الضميرين للقرآن الكريم على أن المراد بيان ّ
للمدعوين هو أقوى األقوال في المسألة؛ لمناسبته مع السباق واللحاق:
منزلته وأنه تذكرة
ّ
الضميرن عائدين
ا
 أما في السباق :فإن المعنى الذي ُيفهم من اآليات إذا ُج ِعلالمدعوين لفريقين حيال القرآن :فريق مؤمن منتفع
للقرآن الكريم هو بيان انقسام
ّ
بالذكرى التي يتضمنها القرآن ،وفريق كافر غير منتفع بها ،وهذا المعنى يناسب
ا
َ ا ا
َ َ ا
ما جاء في سباق اآليات في قوله تعالىَ ﴿ :و َما يُ ْدرِيك ل َعل ُه يَ ازّك ٣أ ْو يَذك ُر

()1

أبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،8ص.323
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ِ ْ
َ َْ
ف َتنف َع ُه اَّلِك َرى﴾ [عبس]4-3 :؛ ففي اآلية إشارة للفريق األول المنتفع ،وهذا
ا َ ْ
يناسب كون التذكرة في قوله تعالى ﴿إِن َها تذك َِرةٌ﴾ هي ما ُو ّجه للمدعوين ال النبي
.

َ
ُ َ
ك ار َمةَ ١٣م ْر ُف َ
 وأما في اللحاق :فإن قوله تعالى ﴿ِف ُص ُوع ٍة ُم َط اه َر ٍة ١٤بِأيْدِي
ح ٍف م
ٍ
ِ
َ
َسف َر ٍة ١٥ك َِرا ٍم بَ َر َر ٍة﴾ [عبس ]16-13 :هي أوصاف للقرآن الكريم بشكل عام ال
لسورة عبس بشكل خاص(.)1
رد
وبناء على ما سبق فإني أتفق مع أبي السعود في جعل الضميرين للقرآن الكريم ،وفي ّ
القول بجعلهما للعتاب المذكور للنبي  ،وأخالفه في تعليله لتضعيف جعل الضميرين لسورة
عبس أو اآليات السابقة فيها :إلمكانية كون المراد بالتذكير تذكي ار آخر سوى ما تلي عليهم ،وألن
لحاق اآلية فيه إشارة للقرآن الكريم عموما.

ُ َ َْ َْ َ
الشق في قوله تعالى ﴿ث ام شقق َنا اْل ْرض
المطلب السابع :االستدراك في إسناد فعل
ّ
َ ًّ
شقا﴾ [عبس]26 :
أوالً :القول المستدرك عليه
ُ َ َ ْ ْ َ َ َ ًّ
قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى ﴿ث ام شقق َنا اْل ْرض شقا﴾" :شق األرض بالنبات،
ويجوز أن يكون من شقها بالكراب

()2

()1
()2

على البقر ،وأسند الشق إلى نفسه إسناد الفعل إلى

ينظر :ابن عطية ،المحرر الوجيز ،ج ،5ص.437

"كرب األرض يكربها كربا وكرابا :قّلبها للحرث ،وأثارها للزرع"،
الكراب هو حرث األرض ،قال ابن منظورَ :
ينظر :ابن منظور ،لسان العرب ،مادة (ك ر ب) ،ج ،1ص.715-714
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السبب"( ،)1وقال البيضاوي" :ثم شققنا األرض شقا أي بالنبات أو بالكراب ،وأسند الشق إلى نفسه
إسناد الفعل إلى السبب"(.)2
ثانياً :االستدراك
َ ًّ
ُ َ َْ َْ َ
قال أبو السعود﴿" :ث ام شقق َنا اْل ْرض﴾ :أي بالنبات ﴿شقا﴾ بديعا الئقا بما يشقها من
مل شّقها على ما بالكراب بجعل إسناده إلى نون العظمة
النبات صغ ار وكب ار وشكال وهيئة .وح ُ
ُ
َََْْ
َ
َ
ًّ
َ
من قبيل إسناد الفعل إلى سببه يأباه كلمة (ث ام) والفاء في قوله تعالى﴿ :فأنبتنا فِيها حبا﴾
[عبس]27 :؛ فإن الشق بالمعنى المذكور ال ترتب بينه وبين األمطار أصال ،وال بينه وبين إنبات
الحب بال مهلة؛ وإنما الترتيب بين اإلمطار وبين الشق بالنبات على التراخي المعهود ،وبين
الشق المذكور وبين إنبات الحب بال مهلة ...على أن مساق النظم الكريم لبيان النعم الفائضة
من جنابه تعالى على وجه بديع خارج عن العادات المعهودة كما ينبئ عنه تأكيد الفعلين
بالمصدرين ،فتوسيط فعل المنعم عليه في حصول تلك النعم ُم ِخ ٌّل بالمرام"(.)3

()1
()2
()3

الزمخشري ،الكشاف ،ج ،4ص.704

البيضاوي ،أنوار التنزيل ،ج ،5ص.288

أبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،8ص.327
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ثالثاً :الدراسة
َ
ذهب عامة المفسرين إلى أن صب الماء في قوله تعالى ﴿أناا َص َببْ َنا ال ْ َم َ
اء َص ًّبا﴾٢٥
ّ

ُ
[عبس ]25 :هو إنزال المطر( ،)1ثم اختلفوا في إسناد فعل الشق ووسيلته في قوله تعالى ﴿ث ام
َ َ ْ ْ َ َ َ ًّ
شقق َنا اْل ْرض شقا﴾ على قولين:

()2

القول األول :أن المراد بالشق في اآلية هو شق هللا تعالى لألرض بخروج النبات

ال

شق المزارعين لألرض ،واستدل أبو السعود على صحة هذا القول بما يأتي:
ّ
ص َب ْب َنا) ،و( َشَقْقَنا) يدل على أن الفعل المذكور
أوالً :استعمال نون العظمة في (أَنا) و( َ
هو من أفعاله سبحانه وتعالى.

َ
ُ
ثانيا :حروف العطف (ثم ،والفاء) وداللتهما؛ فإنه تعالى قال ﴿أناا َص َببْ َنا ال ْ َم َ
اء َص ًّبا ٢٥ث ام
ً

َش َق ْق َنا ْاْلَ ْر َض َش ًّقا ٢٦فَ َأنْبَتْ َنا ف َ
ِيها َح ًّبا﴾ [عبس ]27-25 :فاستعمل (ثم) للداللة على الترتيب مع

()1

ينظر على سبيل المثال :الطبري ،جامع البيان ،ج ،24ص ،115والثعلبي ،الكشف والبيان ،ج،28

ص ،440والماوردي ،النكت والعيون ،ج ،6ص ،207والبغوي ،معالم التنزيل ،ج ،5ص،211

والزمخشري ،الكشاف ،ج ،4ص ،704وابن عطية ،المحرر الوجيز ،ج ،5ص ،439وابن الجوزي ،زاد
المسير ،ج ،4ص ،402وأبو حيان ،البحر المحيط ،ج ،10ص ،410والشوكاني ،فتح القدير ،ج،5

ص.465

()2

هذا القول مروي عن ابن عباس رضي هللا عنهما وقد عزاه السيوطي إلى ابن المنذر وهو من ضمن الجزء
المفقود من تفسير ابن المنذر ،ينظر :السيوطي :جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ،الدر المنثور،

المفسرين ،ينظر:
(بيروت :دار الفكر ،د.ط ،.د.ت ،).ج ،8ص ،421وقال بهذا القول جماعة من
ّ
الطبري ،جامع البيان ،ج ،24ص ،116والزّجاج ،معاني القرآن ،ج ،5ص ،286والواحدي ،البسيط،

ج ،23ص ،228البغوي ،معالم التنزيل ،ج ،5ص ،212وابن عطية ،المحرر الوجيز ،ج ،5ص،439
والفخر الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،31ص ،59وابن جزي ،التسهيل لعلوم التنزيل ،ج ،2ص،454
والشوكاني ،فتح القدير ،ج ،5ص.465
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َََْْ
َ
التراخي ،لوجود فترة زمنية بين نزول المطر وخروج النبات ،وقال (فأنبتنا) باستعمال الفاء للداللة
على الترتيب مع الفورية ،ألن اإلنبات يلي شق األرض مباشرة.
ثالثاً :أن اآليات جاءت في سياق بيان النعم ،فال يناسب أن يتوسط ذكر النعم من
ِ
المنعم عليهم.
المنعم بذكر أفعال َ
وأضاف اآللوسي دليال رابعا :وهو أن حرث األرض ليس متطلبا في بعض الزراعات،
مثل :زراعة العنب والزيتون والنخل(.)1
والقول الثاني :أن الشق هو ما يقوم به أهل الزراعة من حرث األرض باالستعانة
بالبهائم واآلالت( ،)2وقد ناقش أصحاب هذا القول أدلة أصحاب القول األول كما يأتي:
وجهوا إسناد فعل العباد لنون العظمة ،وقالوا إن "إسناد الفعل حقيقة لمن قام به ال
أوالّ :
لمن صدر عنه إيجادا"

()3

ولذا فإن إسناد الفعل هلل تعالى هنا هو إسناد مجازي

()4

من باب إسناد

()1

ينظر :اآللوسي ،روح المعاني ،ج ،15ص.249

()2

المفسرين كأبي حيان وابن عاشور ،ينظر :أبو حيان ،البحر المحيط ،ج،10
اختار هذا القول بعض
ّ
وجوزه آخرين كالزمخشري والبيضاوي ،ينظر:
ص ،410وابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،30صّ ،131

()3

اإليجي ،جامع البيان في تفسير القرآن ،ج ،4ص.448

الزمخشري ،الكشاف ،ج ،4ص ،704والبيضاوي ،أنوار التنزيل ،ج ،5ص.288

()4

كشافه
وعده من اعتزاليات الزمخشري في ّ
المنير على جعل اإلسناد هلل تعالى إسنادا مجازيا ّ
اعترض ابن ّ
المبنية على عقيدة المعتزلة في أن العباد يخلقون أفعالهم ،وقال إن اإلسناد هلل حقيقة ألنه موجد األشياء،

شراح تفسيري
المنير
الكشاف والبيضاوي كالشهاب ،والقزويني ،والقونوي ،ينظر :ابن
ّ
ّ
وناقشه بعض ّ
االنتصاف ،ج ،4ص ،702والشهاب ،عناية القاضي وكفاية الراضي ،ج 8ص  ،324والقزويني،
الكشف ،ص ،1028والقونوي ،حاشية القونوي على تفسير البيضاوي ،ج ،2ص.101-100
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()1

الفعل إلى السبب

مقدر نظام األسباب المؤثرة في ذلك ،ومحكم نواميسها
وذلك أنه تعالى " ّ

وملهم الناس استعمالها"(.)2
احتج عليهم بحروف العطف من وجهين:
ردوا على من
ثانياّ :
ّ
ُ
ُ
 −األول :أن استعمال حرف (ث ام) مناسب لتفسير الشق بالحرث ،ألن (ث ام) هنا
ليست للتراخي الزمني ،بل هي للتراخي الرتبي الذي يكون بمعنى (وأعظم من
ِين َ
ذلك) ،وهو مثل قوله تعالى ﴿ ُث ام ََك َن م َِن ااَّل َ
آم ُنوا﴾ [البلد ]17 :بعد ذكر فك
ُ
الرقبة ،مع أنه كان مؤمنا قبل ذلك ،فـ(ث ام) هنا للداللة على اختالف الرتبة بين
ُ
األمرين المذكورين ،ال التراخي الزمني بينهما( ،)3ويحتمل أن تكون (ث ام) على
ظاهرها للتراخي الزمني؛ إذ ال يبعد أن يكون الحرث بعد نزول المطر(.)4
 −الثاني :أن استعمال حرف الفاء بين حرث األرض وإنباتها لعدم االعتداد بما بين
الكراب واإلنبات من زمن ،ألن المسبب كالمتعقب للسبب وإن تراخى عنه(.)5

()1

ينظر :الزمخشري ،الكشاف ،ج ،4ص ،704والبيضاوي ،أنوار التنزيل ،ج ،5ص ،288وأبو حيان ،البحر

المحيط ،ج ،10ص ،410واآللوسي ،روح المعاني ،ج ،15ص ،249وابن عاشور ،التحرير والتنوير،

ج ،30ص.131
()2
()3
()4
()5

ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،30ص.131

ينظر :القونوي ،حاشية القونوي على تفسير البيضاوي ،ج ،2ص.100
ينظر :المرجع السابق.
ينظر :المرجع السابق.
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ردوا على من عّلل إنكاره أن يكون المراد هو حرث األرض بالكراب بعدم تأتّيه
ثالثاّ :
لبعض المزروعات بأن المقصود هو التمثيل أو التغليب(.)1
رابعاً :رأي الباحثة
أوال :إن تفسير شق األرض باإلنبات أو بالحرث محتمالن من ناحية اللغة.
ثانيا :إن داللة حروف العطف مع األفعال الثالثة المذكورة (صببنا ،ثم شققنا ،فأنبتنا)
تؤيد تفسير الشق بإخراج النبات ،وال تؤيد تفسير الشق بحرث األرض.
ثالثا :إن تعليالت أصحاب القول القائل بتفسير الشق بالحرث فيها ضعف لما يأتي:
 .1إن مقتضى الظاهر أن نون العظمة في (شققنا) تشير إلى أن الفاعل هو هللا
تبارك وتعالى ،وجعلها من باب إسناد الفعل إلى السبب فيه خروج عن الظاهر،
وهو خالف األصل ،وال حاجة تستدعيه.
 .2ال يظهر عندي وجه التراخي الرتبي بين نزول المطر وبين حرث األرض؛ ألنه
على ذلك يكون المعنى أن حرث األرض أعظم من نزول المطر ،وهذا المعنى ال
يستقيم.
رابعا :إن تفسير الشق بالنبات هو األرجح ،واستدراك أبي السعود في محّله؛ لقوة أدلة
أصحاب هذا القول وضعف أدلة القول الثاني ،وألنه األنسب لسياق اآلية الذي جاء في معرض
االمتنان على الخلق.

()1

ينظر :الشهاب ،عناية القاضي وكفاية الراضي ،ج 8ص  ،324واآللوسي ،روح المعاني ،ج،15

ص.249
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ََ
ْ ُ
المطلب الثامن :االستدراك في سبب تعدية فعل (اك َتالوا) بحرف (لَع) في قوله
ا َ َ ْ ُ ََ
ُ َ
ِين إِذا اك َتالوا لَع انلا ِ
اس ي َ ْس َت ْوفون﴾ [المطففين]2 :
تعالى ﴿اَّل
أوالً :القول المستدرك عليه
ا َ َ ْ ُ ََ
ُ َ
اس ي َ ْس َت ْوفون﴾ :أي إذا اكتالوا من الناس
ِين إِذا اك َتالوا لَع انلا ِ
قال البيضاوي﴿" :اَّل
حقوقهم يأخذونها وافية ،وإنما أبدل على بمن للداللة على أن اكتيالهم لما لهم على الناس ،أو
اكتيال يتحامل فيه عليهم"(.)1
ثانياً :االستدراك
ا َ َ ْ ُ ََ
ُ َ
اس ي َ ْس َت ْوفون﴾" :أي :إذا
ِين إِذا اك َتالوا لَع انلا ِ
قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى ﴿اَّل
اكتالوا من الناس مكيلهم بحكم الشراء ونحوه يأخذونه وافيا واف ار .وتبديل كلمة على بمن لتضمين
االكتيال معنى االستيالء أو لإلشارة إلى أنه اكتيال مضر بهم ...فإن المراد باالستيفاء ليس أخذ
الحق وافيا من غير نقص بل مجرد األخذ الوافي الوافر حسبما أرادوا بأي وجه تيسر من وجوه
الحيل؛ وكانوا يفعلونه بكبس المكيل وتحريك المكيال واالحتيال في ملئه .وأما ما قيل :من أن
ذلك للداللة على أن اكتيالهم لما لهم على الناس؛ فمع اقتضائه لعدم شمول الحكم الكتيالهم
قبل أن يكون لهم على الناس شيء بطريق الشراء ونحوه -مع أنه الشائع فيما بينهم -يقتضي أن
يكون معنى االستيفاء أخذ ما لهم عليهم وافيا من غير نقص إذ هو المتبادر منه عند اإلطالق
في معرض الحق ،فال يكون مدا ار لذمهم والدعاء عليهم .وحمل ما لهم عليهم على معنى ما

()1

البيضاوي ،أنوار التنزيل ،ج ،5ص.294
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سيكون لهم عليهم مع كونه بعيدا جدا مما ال يجدي نفعا فإن اعتبار كون المكيل لهم حاال كان
أو مآال يستدعي كون االستيفاء بالمعنى المذكور حتما"(.)1
ثالثاً :الدراسة
إن فعل (كال) في لغة العرب يستعمل للمعطي أي البائع ،و(اكتال) لآلخذ أي المشتري.
يعدى بحرف الجر (من) فيقال( :اكتال منه) بمعنى اشترى منه
والمعهود في فعل (اكتال) أن ّ
المفسرون في سبب
عدي هنا بحرف الجر (على) .وقد اختلف
شيئا مما يباع بالكيل ،ولكنه ّ
ّ
ْ ُ ََ
ََ
ْ ُ
اس﴾ على أقوال يمكن إجمالها
تعدية ﴿اك َتالوا﴾ بحرف ﴿لَع﴾ في قوله تعالى ﴿اك َتالوا لَع انلا ِ
في قولين:
مضر بهم( ،)2إذ من استعماالت
القول األول :أن داللة (على) لإلشارة إلى أنه اكتيال
ّ

ْ
َ ا
ْ
سهِ َو َم ْن
حرف (على) إفادة معنى اإلضرار ،كما في قوله تعالى ﴿ َم ِن اه َت َدى فإِن َما َي ْه َتدِي نلِ َف ِ

ا ََ
َ ا َ ا َ َ ُّ َ َ
َ َ َ ْ ُ ُ ُّ َ ْ
ِب ك نف ٍس إَِّل عليْ َها﴾ [األنعام:
ضل عليْ َها﴾ [اإلسراء ]15 :وقوله﴿ :وَّل تكس
ضل فإِنما ي ِ
 ،]164أو استعملت (على) لتضمين معنى التحامل والتقدير (إذا اكتالوا وتحاملوا على الناس)(.)3
وعلى هذا القول يكون معنى االستيفاء الوارد في اآلية :الزيادة على الحق ،وهو أمر مذموم.

()1

أبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،8ص.345

()2

ينظر :الزمخشري ،الكشاف ،ج ،4ص ،719والفخر الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،31ص ،82والبقاعي،

()3

ينظر :الزمخشري ،الكشاف ،ج ،4ص ،719والفخر الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،31ص ،82والبيضاوي،

نظم الدرر ،ج ،21ص ،312وأبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،8ص.345

أنوار التنزيل ،ج ،5ص ،294وابن جزي ،التسهيل لعلوم التنزيل ،ج ،2ص ،460وأبو السعود ،إرشاد
العقل السليم ،ج ،8ص ،327والبقاعي ،نظم الدرر ،ج ،21ص ،312والقاسمي ،محاسن التأويل ،ج،9

ص ،428وابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،30ص.190
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ََ
القول الثاني :أن ﴿لَع﴾ هنا بمعنى (من) على مذهب التعاقب بين حروف الجر(،)1
قال الفراء" :وقوله عز وجل :اكتالوا على الناس يريد :اكتالوا من الناس ،وهما تعتقبان -على
ومن -في هذا الموضع ألنه حق عليه"

()2

ذمة البائع للمشتري ،فالصورة هنا هي أن
أيّ :
حق في ّ

يكون المشتري– وهو المطفف -صاحب حق يريد استيفاء حقه من البائع ،كأن يكون قد اشترى
البائع منه شيئا بالدين ،فيأحذ المطفف ما له من حق مما عند البائع من بضاعة أخذا وافيا.
وعلى هذا يكون معنى االستيفاء الوارد في اآلية :أخذ الحق من غير نقص ،وهو أمر غير
مذموم ،ويحتمل أن يكون االستيفاء :الزيادة على الحق ،وهو أمر مذموم.
وضعف الثاني.
وقد أشار البيضاوي للقولين ،واختار أبو السعود القول األول
ّ
وقد بنى أبو السعود تضعيفه للقول الثاني  -القائل بأن (على) تدل على وجود حق
للمطفف عند البائع -على أمرين:
األول :أن ذلك يقتضي عدم شمول الحكم لكل اكتيال ،بل يكون محصو ار في صورة
يعول كثي ار على هذا
خاصة وهي صورة من يستوفي حقا له بأخذ مكيل من الذي عليه الحق .ولم ّ
االعتراض بدليل أنه ذكر مخرجا منه وهو أن يكون المراد من له حق باعتبار ما سيكون في
المستقبل إذ غالب معامالت التجار تقوم على الدين.

()1

ينظر :الفراء ،معاني القرآن ،ج ،3ص ،246والطبري ،جامع البيان ،ج ،24ص ،186والثعلبي ،الكشف
والبيان ،ج ،29ص ،32والماوردي ،النكت والعيون ،ج ،6ص ،226والبغوي ،معالم التنزيل ،ج،5
ص ،221والسمين الحلبي ،الدر المصون ،ج ،10ص.715

()2

الفراء ،معاني القرآن ،ج ،3ص.246
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ُ َ
الثاني - :وهو مرتكز اعتراضه -أن ذلك يقتضي أن يكون معنى ﴿ي َ ْس َت ْوفون﴾ يأخذون
حقهم دون نقص ،إذ المتبادر للذهن عندما يقال (فالن استوفى حقه) أن يكون المراد ّأنه أخذه
مذمة في ذلك حتى ُيتوعد بالويل.
كامال من غير نقص ،وال ّ
رابعاً :رأي الباحثة
أوال :ذهب أبو السعود إلى أن االستيفاء في اآلية هو التحايل في أخذ ما يزيد على
ُ َ
حقهم ،ألن السياق سياق ذم وينبغي أن يكون الفعل المذكور مذموما ،والصواب أن ﴿ي َ ْس َت ْوفون﴾
في اآلية تحتمل معنيين:
 األول :األخذ على الكمال من غير نقص( ،)1وهو أمر غير مذموم ،وعلى ذلكا َ َ ْ ُ ََ
ِين إِذا اك َتالوا لَع
يكون الذم واقعا بمجموع الصفتين المذكورتين في قوله تعالى ﴿اَّل

َ َ ُ ُ ْ َْ َ َُ ُ ْ ُْ ُ َ
َْ َُْ َ
ذم
أنه
أي
،
]
3
2
[المطففين:
﴾
ون
ْس
َي
م
وه
ن
ز
و
و
أ
م
وه
ل
َك
ا
ِإَوذ
٢
ون
اس يستوف
انلا ِ
ِ
ّ
()2

لهم على حرصهم على حقوقهم وتضييعهم لحقوق اآلخرين.
()3
الذم واقعا في كل
 -والثاني :أخذ زيادة على ما يستحق  ،وهو أمر مذموم ،فيكون ّ

آية من اآليتين الذاكرة لوصف المطففين على حدة.
ثانيا :إن المشتري ال يتمكن من الغش كتمكن البائع في غالب الحال ،إذ إن البائع هو
المباشر لعملية الكيل غالبا

()4

فحمل يستوفون على معنى يأخذون حقهم من غير نقص هو

()1

ينظر :السمعاني ،تفسير القرآن ،ج ،6ص.177

()2

ينظر :اآللوسي ،روح المعاني ،ج ،15ص ،275وابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،30ص.190

()3
()4

ينظر :الماوردي ،النكت والعيون ،ج ،6ص.226

ينظر :ابن عطية ،المحرر الوجيز ،ج ،5ص.450
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األظهر ،مع عدم امتناع المعنى الثاني ،بأن يكون المشتري يتحايل على البائع ببعض الحيل كما
ذكره أبو السعود.
ثالثا :إن األولى هو حمل معنى االستيفاء على المعنيين بناء على قاعدة (إذا احتمل
اللفظ معاني عدة ولم يمتنع إرادة الجميع ُحمل عليها)(.)1
وعليه أرى أن استدراك أبي السعود في غير محّله(.)2

المطلب التاسع :االستدراك في النكتة في التقديم والتأخير في قوله تعالى ﴿ ااَّل َ
ِين
َ ْ ُ ََ
ُ َ
إِذا اك َتالوا لَع انلا ِ
اس ي َ ْس َت ْوفون﴾ [المطففين]2 :
أوالً :القول المستدرك عليه
َْ َُْ َ
ويقدم المفعول على الفعل
قال الزمخشري" :ويجوز أن يتعلق (على) بـ﴿يستوفون﴾ّ ،
فأما أنفسهم فيستوفون لها"(.)3
إلفادة الخصوصية ،أي :يستوفون على الناس خاصةّ ،
ثانياً :االستدراك
ُ َ
قال أبو السعود" :وقد ُج ِّوز أن تكون (على) متعلقة بـ﴿ي َ ْس َت ْوفون﴾ ويكون تقديمها على
الفعل إلفادة الخصوصية أي يستوفون على الناس خاصة فأما أنفسهم فيستوفون لها ،وأنت خبير
بأن القصر بتقديم الجار والمجرور إنما يكون فيما يمكن تعلق الفعل بغير المجرور أيضا حسب

()1

السبت ،قواعد التفسير ،ج ،2ص.807

()2

اعترض القونوي على استدراك أبي السعود هذا فعّلق بقوله" :والمعترض – وهو صاحب اإلرشاد -كان

()3

الزمخشري ،الكشاف ،ج ،4ص.719

بعيدا عن نهج السداد" ،ينظر :القونوي ،حاشية القونوي على تفسير البيضاوي ،ج ،20ص.141
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تعلقه به ...وال ريب في أن االستيفاء الذي هو عبارة عن األخذ الوافي مما ال يتصور أن يكون
على أنفسهم حتى يقصد بتقديم الجار والمجرور قصره على الناس"(.)1
ثالثاً :الدراسة
المفسرين ذهبوا إلى أن (على) في
هذه المسألة متعلقة بالمسألة السابقة ،فإن جماعة من
ّ
ا َ َ ْ ُ ََ
ْ ُ
ُ َ
اس ي َ ْس َت ْوفون﴾ ال تتعلق بفعل ﴿اك َتالوا﴾ بل هي متعلقة بفعل
ِين إِذا اك َتالوا لَع انلا ِ
قوله تعالى ﴿اَّل
ُ َ
﴿ي َ ْس َت ْوفون﴾ ،وفي الجملة تقديم وتأخير وحذف ،والتقدير( :الذين إذا اكتالوا من الناس استوفوا
َعَل ْيهم)(.)2
وتقديم الجار والمجرور يفيد أغراضا عديدة من أشهرها الحصر واالختصاص( ،)3كما في
ِ
ين﴾ [الفاتحة ،]5 :أي :نعبدك وال نعبد غيرك ،ونستعين بك
اك َن ْستَع ُ
اك َن ْعُب ُد َوإِي َ
قوله تعالىِ﴿ :إي َ
وال نستعين بغيرك ،فإن معنى الحصر يتضمن طرفين :طرف مثبت وهو المذكور ،وهو الذي يقع
فيه االختصاص ،وطرف منفي ،وهو غير مذكور لكنه مفهوم من الكالم(.)4
ُ َ
وقد أشار الزمخشري إلى أن النكتة البالغية في تقديم الجار والمجرور على ﴿ي َ ْس َت ْوفون﴾
هي إفادة الخصوصية؛ أي أنهم يستوفون على الناس خاصة وال يستوفون على أنفسهم؛ فأثبت
االستيفاء على الناس ونفاه عن أنفسهم.

()1
()2

()3
()4

أبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،8ص.345

ينظر :الزّجاج ،معاني القرآن وإعرابه ،ج ،5ص ،297والزمخشري ،الكشاف ،ج ،4ص ،719وابن جزي،
التسهيل لعلوم التنزيل ج ،2ص ،460والسمين الحلبي ،الدر المصون ،ج ،10ص.716

ينظر :السامرائي ،معاني النحو ،ج ،3ص.121
ينظر :السيوطي ،اإلتقان ،ج ،3ص.175
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مبينا ضعفها عنده معلال ذلك بأنه حتى يقع
وناقش أبو السعود هذه النكتة البالغية ّ
أسلوب القصر يجب أن يصح دخول الجار والمجرور على الطرف المنفي كما يصح دخوله على
الطرف المثبت .فهنا أسلوب القصر غير متحقق ،ألنه ال يصح دخول الجار والمجرور على
الطرف المنفي ،فال يصح القول بأنهم يستوفون على أنفسهم ،ألنه ال يتصور عقال أن يأخذ
أفسرنا االستيفاء
اإلنسان أخذا وافيا وفي الوقت نفسه
ّ
يضر بنفسه ،فاألمر فيه تناقض ،سواء ّ
باألخذ دون نقص أة باألخذ مع الزيادة.
وقد أجاب بعضهم على استدراك أبي السعود بأن المراد باالستيفاء على أنفسهم هو
اإلضرار بأنفسهم( ،)1فيصح الحصر ألنه يصح وقوع اإلضرار على أنفسهم ويصح وقوعه على
غيرهم ،فصح نفيه عن أنفسهم وإثباته على الغير.
رابعاً :رأي الباحثة
أوال :لم يعترض أبو السعود على القول بالتقديم والتأخير ،إنما حصر اعتراضه على
جعل ذلك التقديم والتأخير من باب االختصاص.
ثانيا :إن تقرير أبي السعود لعدم صحة أسلوب الحصر في محّله؛ لعدم توفر شرط
الحصر ،وهو إمكانية تعلق الفعل (يستوفون) بغير المعمول (على أنفسهم) مثل تعّلقه بالمعمول

()1

ينظر :اآللوسي ،روح المعاني ،ج ،15ص.275
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(على الناس)( ،)1وهو غير متوفر هنا ألن فعل االستيفاء يعني األخذ الوافي فال يتصور عقال أن
يتعلق بـ(على أنفسهم) المفيد لوقوع الضرر.
ثالثاُ :ي َرّد على من ناقش استدراك أبي السعود بأن االستيفاء ال يحمل معنى الضرر فقط
ألنه إما أن يراد به األخذ دون نقص ،أو األخذ بزيادة( ،)2والضرر إنما يكون في الزيادة.
وعلى ذلك أرى أن استدراك أبي السعود في محّله.

المطلب العاشر :االستدراك في تعيين ما تتصدع عنه األرض في قوله تعالى
َ َْ
َ
ا ْ
ْ
ِ
ق
ات الصدع﴾ [الطار ]12 :
﴿واْلر ِض ذ ِ

أوالً :القول المستدرك عليه
قال البيضاويَ ﴿" :و ْاْلَ ْر ِض َذات ا
الص ْد ِع﴾ ما تتصدع عنه األرض من النبات أو الشق
ِ
بالنبات والعيون"(.)3
ثانياً :االستدراك
قال أبو السعودَ ﴿" :و ْاْلَ ْر ِض َذات ا
الص ْد ِع﴾ هو ما تتصدع عنه األرض من النبات أو
ِ
مصدر من المبني للمفعول وهو تشققها بالنبات ال بالعيون كما قيل؛ فإن وصف السماء واألرض
عند اإلقسام بهما على ح ّقية القرآن الناطق بالبعث بما ذكر من الوصفين لإليماء إلى أنهما في

()1

ينظر :الرضي :محمد بن الحسن االستراباذي ،شرح الرضي لكافية ابن الحاجب ،تحقيق :يحيى بشير

مصري( ،الرياض :جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،ط1417 ،1ه1996-م) ،ج ،2ص،708
()2
()3

فقد ذكر في تقديم المفعول على الفعل أنه يفيد تخصيص المفعول بالفعل من بين ما يمكن تعّلقه به.

ينظر :السمعاني ،تفسير القرآن ،ج ،6ص.177
البيضاوي ،أنوار التنزيل ،ج ،5ص.304
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أنفسهما من شواهده ،وهو السر في التعبير بالصدع عنه وعن المطر بالرجع ،وذلك في تشقق
األرض بالنبات المحاكي للنشور حسبما ذكر في مواقع من التنزيل ،ال في تشققها بالعيون"(.)1
ثالثاً :الدراسة
ا ََ ٌ
َ
الر ْ
جعِ َ ١١و ْاْلَ ْر ِض َذات ا
قال تعالى في سورة الطارقَ ﴿ :و ا
ات ا
الص ْد ِع ١٢إِن ُه لق ْول
ِ
الس َماءِ ذ ِ
ا ََ ٌ َ ٌ
َ ٌ
ف ْصل﴾ [الطارق ،]13-11 :والضمير في جواب القسم -وهو قوله تعالى ﴿إِن ُه لق ْول ف ْصل﴾-
يرجع للقرآن الكريم ،فقد أقسم هللا تعالى في هذه اآليات على صدق القرآن الكريم.
والمقسم بهما أمران:
َ ا َ َ
الر ْ
ات ا
 −األول﴿ :والسماءِ
المفسرين على أن الرجع هو المطر ،أو
وجمهور
:
﴾
ج
ذ
عِ
ِ
ّ
السحاب المحمل بالمطر( ،)2وذهب البيضاوي إلى أن المراد أن السماء "ترجع في كل
دورة إلى الموضع الذي تتحرك عنه"(.)3

الص ْ
 −والثانيَ ﴿ :و ْاْلَ ْر ِض َذات ا
ِ
الصلبة"(،)4
األجسام
في
ق
الش
"
هو
اللغة
في
الصدع
و
:
﴾
ع
د
ِ
ّ ّ
ّ
تصدعها بالنبات ،وتصدعها بخروج العيون ،وتصدعها
وتصدع األرض له صور ،منها ّ
ّ

()1

أبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،8ص.367

()2

ينظر :الطبري ،جامع البيان ،ج ،24ص ،302والماتريدي ،تأويالت أهل السنة ،ج ،10ص،497

والثعلبي ،الكشف والبيان ،ج ،29ص ،220والسمعاني ،تفسير القرآن ،ج ،6ص ،204والبغوي ،معالم
التنزيل ،ج ،5ص ،240والزمخشري ،الكشاف ،ج ،4ص ،736وابن عطية ،المحرر الوجيز ،ج،5

ص ،466وابن جزي ،التسهيل لعلوم التنزيل ،ج ،2ص ،472وأبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج،8
ص ،366والشوكاني ،فتح القدير ،ج ،5ص ،510وابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،30ص.266

()3
()4

البيضاوي ،أنوار التنزيل ،ج ،5ص.304
الراغب ،مفردات ألفاظ القرآن ،ص.478
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المفسرون في المراد بقوله تعالى
بجريان األنهار ،وتصدع األودية فيها ،ولذلك اختلف
ّ
﴿ َو ْاْلَ ْر ِض َذات ا
الص ْد ِع﴾ على عدة أقوال أبرزها قوالن(:)1
ِ
القول األول :أن المراد بالصدع في هذه اآلية هو انشقاق األرض بالنبات(.)2
وقد استدل أبو السعود لصحة هذا القول بدليل من السياق يتمّثل في المناسبة بين المقسم
بهما والمقسم عليه :وذلك أن المقسم عليه هو حقية القرآن الناطق بالبعث المذكور سابقا في قوله
اُ ََ َ ْ ََ
جعِهِ لقاد ٌِر﴾ [الطارق ،]8 :وإن من معهود القرآن االستدالل بإحياء األرض على
تعالى ﴿إِنه لَع ر
قدرة هللا تعالى على إحياء الموتى ،وذلك بتصوير نزول المطر على األرض الميتة وخروج النبات
َ َ ا ْ
َ َا َْ َ ا َ ِ َ ً ُ َ ًَ ََ َْْ
ا
َ
َ
َ
صي ِد٩
ات وحب اْل ِ
منها ،كما في قوله تعالى﴿ :ونزنلا مِن السماء ماء مبارَك فأنبتنا بِهِ جن ٍ

َ ا َْ َ َ
ََ َ ْ ٌ َ
يد ١٠ر ْزقًا ل ِلْع َِبادِ َوأَ ْ
اْل ُر ُ
ْلةً َميْ ًتا َك َذل َِك ْ ُ
ض ٌ
ح َييْ َنا بهِ بَ ْ َ
وج﴾ [ق،]11-8 :
ات لها طلع ن
ِ
وانلخل باسِق ٍ
ِ
ِ

ْ َ
َ ُْ َ َ
ا
اَّلل َكيْ َف ُُيِْي ْاْلَ ْر َض َب ْع َد َم ْوت َِها إ ان َذل َِك ل َ ُم ْ
َْ
ح ِِي ال َم ْوَت
ت ِ
وقوله عز وجل﴿ :فانظ ْر إَِل آثارِ َرْح ِ
ِ
ِ

َ ُ َ ََ ُِ
َش ٍء قَد ٌ
ك َ ْ
جسدت حالة النشور بمثال
ائعة
ر
آنية
ر
ق
ية
فن
ة
ر
صو
وهذه
،
]
50
[الروم:
﴾
ِير
وهو لَع
ِ
ّ

()1

المفسرون أقواال أخرى خارج مجال االستدراك ،كقولهم إن (ذات الصدع) :ذات األودية؛ ألن األرض
ذكر
ّ
قد انصدعت بها أو :أنها ذات الطرق التي تصدعها المشاة ،ينظر :الماوردي ،النكت والعيون ،ج،6

()2

نقله ابن كثير عن ابن عباس  وسعيد بن جبير ،وعكرمة ،والضحاك ،والحسن ،وقتادة ،والسدي ،وغير

ص ،249وابن عطية ،المحرر الوجيز ،ج ،5ص.467-466

واحد من السلف  ،ينظر :ابن كثير ،تفسير القرآن العظيم ،ج ،8ص ،376وهو قول جماعة من أهل

الفراء ،معاني القرآن ،ج ،3ص ،255وأبو عبيدة ،مجاز
التفسير واللغة ،ونسبه السمعاني للجميع ،ينظرّ :
القرآن ،ج ،2ص ،294وابن قتيبة ،غريب القرآن ،ص ،449والطبري ،جامع البيان ،ج ،24ص،304

الزجاج ،معاني القرآن وإعرابه ،ج ،5ص ،313والسمعاني ،تفسير القرآن ،ج ،6ص ،204والزمخشري،
و ّ
الكشاف ،ج ،4ص ،736وابن جزي ،التسهيل لعلوم التنزيل ،ج ،2ص ،472وأبو حيان ،البحر المحيط،

ج ،10ص ،453والشوكاني ،فتح القدير ،ج ،5ص ،511وابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج،30
ص.266
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قريب محسوس ،ومن هنا ناسب تفسير الصدع بخروج النبات حتى تكتمل هذه الصورة الدالة
()1
فسر الصدع بخروج الماء لما اكتملت هذه الصورة البديعة الدالة على البعث.
على البعث  ،ولو ّ

القول الثاني :أن الصدع هو انشقاق األرض بالعيون أو األنهار(.)2
رابعاً :رأي الباحثة
أوال :إن لفظة الصدع في اللغة لفظة عامة تشمل الصدع بأي شيء سواء كان بالنبات
أو األنهار أو العيون أو غير ذلك ،وعليه فإن كل هذه المعاني مقبولة لغة ،واالختالف من باب
اختالف التنوع ،لعدم وجود تعارض بين المعنيين ،واحتمال التفسيرين.
ثانيا :إن تفسير الصدع باإلنبات يتفق مع معهود القرآن الكريم في تصوير إحياء األرض
بالنبات كدليل على قدرة هللا تعالى في إحياء الموتى ،وقد جاء القسم في اآليات ليكون دليال
اُ ََ َ ْ ََ
جعِهِ لقاد ٌِر﴾ [الطارق ،]8 :وعلى هذا تكون
لصدق ما جاء في السياق في قوله تعالى ﴿إِنه لَع ر

()1

ينظر :الفخر الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،31ص ،123والبقاعي ،نظم الدرر ،ج ،21ص ،382وأبو

رد
السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،8ص ،367وابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،30ص .266وقد ّ
الشهاب قول أبي السعود أن السماء واألرض في أنفسهما من شواهد يوم القيامة واستدل بكون السماء

مجردة من
موصوفة (بذات الرجع) واألرض (بذات الصدع) ،أي إن القسم لم يكن بالسماء واألرض ّ
رده مبني على أن مراد أبي السعود
الوصف حتى تجعل دليال على البعث وتتخذ مناسبة للقسم .ويظهر أن ّ
هو أن السماء واألرض شاهدان مستقالن على البعث ألنهما يشهدان على قدرة هللا تعالى في الخلق ،لكن

أبا السعود لم يرد ذلك بل أراد الصورة المجتمعة من نزول المطر من السماء ثم خروج النبات من األرض

الدالة على الحياة بعد الموت ،ال السماء واألرض باستقاللهما ،وعليه فال وجه إلنكار الشهاب لكالم أبي
السعود ،وهللا تعالى أعلم ،ينظر :الشهاب ،عناية القاضي وكفاية الراضي ،ج ،8ص.348
()2

ينظر :الماتريدي ،تأويالت أهل السنة ،ج ،10ص ،498والواحدي ،البسيط ،ج ،23ص ،419والبغوي،

معالم التنزيل ،ج ،5ص ،240والقرطبي ،الجامع ألحكام القرآن ،ج ،20ص ،11والبيضاوي ،أنوار

التنزيل ،ج ،5ص.304

266

هناك مناسبة ظاهرة بين المقسم به والمقسم عليه .أما على القول الثاني فال تظهر المناسبة
بينهما.
َ
الر ْ
ثالثا :إن وجود عالقة واضحة بين القسمين في قوله تعالى ﴿ َو ا
ات ا
جعِ ١١
الس َماءِ ذ ِ

َو ْاْلَ ْر ِض َذات ا
الص ْد ِع﴾ -وهي عالقة السببية  -تؤيد هذا القول؛ فالمقسم به األول هو السماء
ِ
ذات المطر الذي ينزل إلى األرض ،والمقسم به الثاني األرض التي تتشقق بالنبات بسبب ذلك

المطر النازل( .)1أما على القول بأن الصدع هو انشقاق األرض بالعيون فالعالقة بين القسمين
ليست قوية:
المفسرين أن الرجع هو المطر تكون العالقة عالقة الجزء من
أ -فعلى قول جمهور
ّ
الكل ،فيكون أقسم بالماء النازل من السماء بقدرته تعالى ،ثم أقسم بالماء الخارج
من األرض بقدرته.
ب -أما على تفسير الرجع بأنه رجوع السماء بعد دورانها فال تظهر عالقة بين القسمين
أصال.
وعلى ذلك أرى أن رأي أبي السعود ومن وافقه هو األقوى ،إال ّأني أخالف أبا السعود في
إبطاله للقول اآلخر.

()1

ينظر :ابن القيم ،التبيان في أيمان القرآن ،ج ،1ص ،172وسالم ،تتمة أضواء البيان ،ج ،8ص.495
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ََ ِ
ََ ِ ْ
المطلب الحادي عشر :االستدراك في المراد بـ(فذك ِْر) في قوله تعالى ﴿فذك ِْر إِن
ِ ْ
ََ َ
ت اَّلِك َرى﴾ [األعلى]9 :
نفع ِ
أوالً :القول المستدرك عليه
ََ ِ
قال البيضاوي﴿" :فذك ِْر﴾ بعد ما استتب لك األمر"(.)1
ثانياً :االستدراك
ِ
قال أبو السعود﴿" :فَ َذ ِك ِْر إ ْن َن َف َ
اَّل ِْك َ
يسرناك له بما
حسبما
الناس
ر
ك
فذ
:
أي
﴾
ى
ر
ت
ع
ِ
ِ
ّ
ّ
يوحى إليك ،واهدهم إلى ما في تضاعيفه من األحكام الشرعية كما كنت تفعله ،ال بعد ما استتب
لك األمر كما قيل"(.)2
ثالثاً :الدراسة
َ ُْ ُ َ
اء ا ُ
ك فَ ََل تَنْ َس ٦إ ِ اَّل َما َش َ
اَّلل إِنا ُه َي ْعلَ ُم ْ َ
اۡل ْه َر َو َما
قال هللا تعالى لنبيه ﴿ :سنق ِرئ

ِ ْ
ََ ِ ْ ََ
ْس َك ل ِلْيُ ْ َ
ََيْ َِفَ ٧ونُيَ ِ ِ ُ
ت اَّلِك َرى﴾ [األعلى.]9-6 :
ْسى ٨فذك ِْر إِن نف َع ِ

َم َره
بعد أن ّبين هللا تعالى للنبي  أنه سيقرؤه القرآن ويثبته في صدره ،وييسر أ َْم َره ،أ َ
َ َ ِ
بالتذكير فقال﴿ :فذك ِْر﴾.

()1
()2

البيضاوي ،أنوار التنزيل ،ج ،5ص.306

أبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،8ص.372
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ََ ِ
عبر البيضاوي عن معنى قوله تعالى ﴿فذك ِْر﴾ بقوله (فذكر بعدما استتب لك
وقد ّ
األمر) ومعنى استتب :استقام وتهيأ( ،)1والمراد باستقامة األمر :ما جاء في اآليات السابقة من
تثبيت القرآن في صدر النبي  وتيسيره  لليسرى ،فالفاء هنا للتعقيب( ،)2ولتفريع النتيجة
()3
َم َرهُ
على المقدمات  ،إي إن هللا تعالى ّ
لما تكّفل له بتعليمه القرآن ووفقه لحفظه وتيسيره ،أ َ

بالتذكير(.)4
وقد اعترض أبو السعود على عبارة البيضاوي ألنه َف ِهم منها -بمفهوم المخالفة  -أن
النبي  لم يكن ُي َذ ِّكر قبل أن يستقيم له األمر ،ولذلك قال أبو السعود بل المراد (فذ ّكر كما
وضح خطأ ذلك المعنى إن
كنت تفعله) .ولم ُيلزم اآللوسي هذا المفهوم في كالم البيضاوي بل ّ
كان هو المراد فقال" :فإن أراد َف ُدم على التذكير بعد ما استقام لك األمر ...فذاك و ّإال فليس

بشيء"(.)5

()1

ينظر :شيخ زاده ،حاشية محيي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي ،ج ،8ص ،577والشهاب ،عناية

القاضي وكفاية الراضي ،ج ،8ص ،351والقونوي ،حاشية القونوي على تفسير البيضاوي ،ج،20

ص.221
()2

ينظر :شيخ زاده ،حاشية محيي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي ،ج ،8ص ،577والقونوي،

()3

ينظر :ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،30ص.284

حاشية القونوي على تفسير البيضاوي ،ج ،20ص.221
()4

ينظر :شيخ زاده ،حاشية محيي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي ،ج ،8ص ،577والشهاب ،عناية

القاضي وكفاية الراضي ،ج ،8ص ،351والقونوي ،حاشية القونوي على تفسير البيضاوي ،ج،20

ص.221
()5

اآللوسي ،روح المعاني ،ج ،15ص.319
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رابعاً :رأي الباحثة
يوجه لمن
أوال :إن األمر في القرآن قد يوجه لمن لم يمتثل به فيكون أم ار لالمتثال ،وقد ّ
هو ممتثل به فيكون المراد باألمر المداومة والثبات واالستمرار على الشيء وتكميله( ،)1وذلك

ا
ِين َ
مثل قوله تعالى ﴿يَا َأ ُّي َها ااَّل َ
وَلِ﴾ [النساء ،]136 :فأمر هللا تعالى المؤمنين
آم ُنوا آم ُِنوا بِاَّللِ َو َر ُس ِ
باإليمان ،والمراد هو الدوام عليه وتكميله ،ومثله قول المصّلي المؤمن المهتدي في كل ركعة من

ْ
الَص َاط ال ْ ُم ْس َتق َ
اهدِنَا ِ ِ َ
ِيم﴾ [الفاتحة ]6 :وهو دعاء بالثبات على الهداية(.)2
صالته﴿ :

ثانيا :إن قوله تعالىَ﴿ :ف َذ ِّك ْر﴾ أمر باالستمرار على التذكير الذي كان يقوم به قبل نزول
المروي في ترتيب النزول(،)3
هذه اآلية؛ ألن سورة األعلى هي السورة الثامنة في النزول حسب
ّ
وقد جاء أمر النبي  بالتبليغ قبل ذلك في سورة المدثر في قوله تعالى ﴿ُق ْم َفأ َْن ِذ ْر﴾ [المدثر:
 ،]2وسورة المدثر هي الرابعة بحسب ترتيب النزول(.)4
يصح استدراك أبي السعود على البيضاوي ،ويبعد
ثالثا :إن الزم القول ليس بقول؛ فال
ّ
بل أب أر أن يكون مراد البيضاوي أن النبي  لم يكن يبّلغ الدين قبل نزول اآلية.
رابعا :يمكن تفسير عبارة البيضاوي بحيث تسلم من الخطأ في الفهم على وجهين:
 الوجه األول :ما أشار إليه اآللوسي -وهو أن يكون المراد األمر بالمداومة-فدم على التذكير بعد ما استتب لك األمر.
فيكون المعنىُ :

()1
()2
()3
()4

ينظر :السعدي ،القواعد الحسان ،ص.102-101

ينظر :ابن كثير ،تفسير القرآن العظيم ،ج ،1ص.139

ينظر :السيوطي ،اإلتقان ،ج ،1ص.96

ينظر :المرجع السابق.
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 الوجه الثاني :أن يكون في الكالم حذف ،وتقديره( :فذ ّكر دون خوف أو قلق بعدما استتب لك األمر)؛ ألن ما جاء في اآليات تطمين للنبي  لرفع خوفه من
التقصير في التبليغ ،وبعد أن نزلت اآليات وجاء الوعد بتثبيت حفظه وتيسيره
ارتفع هذا الخوف فأُمر بالتذكير(.)1
فإني أرى أن أبا السعود قد جانب الصواب في استدراكه في هذا الموضع.
وعلى ما سبق ّ

المطلب الثاني عشر :االستدراك في تقدير المحذوف الموصوف بالغاشية في قوله

َ ْ ََ َ َ ُ َْ
َ
تعالى ﴿هل أتاك حدِيث الغاشِيةِ﴾ [الغاشية]1 :
أوالً :القول المستدرك عليه

َْ
قال الزمخشري﴿" :الغاش َِيةِ﴾ الداهية التي تغشى الناس بشدائدها وتلبسهم أهوالها ،يعني
َْ َ
ََْ َ ْ َ ُ
اه ُم الْ َع َذ ُ
اب﴾ [العنكبوت ]55 :وقيل :النار ،من قوله ﴿ َوتغَش
القيامة ،من قوله ﴿يوم يغش
َ
َ
ُ ُ َ
وه ُه ُم انلا ُ
ار﴾ [إبراهيمَ ﴿،]50 :وم ِْن ف ْوق ِ ِه ْم غ َو ٍاش﴾ [األعراف ،)2("]41 :وقال البيضاوي:
وج

َْ
"﴿الغاش َِيةِ﴾ :الداهية التي تغشى الناس بشدائدها ،يعني :يوم القيامة ،أو النار"

(.)3

ثانياً :االستدراك
َْ
قال أبو السعود" :و﴿الغاش َِيةِ﴾ :الداهية الشديدة التي تغشى الناس بشدائدها وتكتنفهم
ََْ َ ْ َ ُ
اه ُم الْ َع َذ ُ
اب﴾ [العنكبوت...]55 :إلخ ،وقيل:
بأهوالها ،وهي القيامة ،من قوله تعالى﴿ :يوم يغش

()1
()2
()3

ينظر :ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،30ص.283

الزمخشري ،الكشاف ،ج ،4ص ،742وقد ذكر القول المستدرك عليه بصيغة التمريض.

البيضاوي ،أنوار التنزيل ،ج ،5ص.307
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َ
ََْ َ ُ ُ َ
وه ُه ُم انلا ُ
ار﴾ [إبراهيم ،]50 :وقوله تعالىَ ﴿ :وم ِْن ف ْوق ِ ِه ْم
هي النار ،من قوله تعالى﴿ :وتغَش وج
َ
مختصا بالنار
سيروى من حديثها ليس
اش﴾ [األعراف ،]41 :واألول هو
غ َو ٍ
ّ
الحق؛ فإن ما ُ
ّ
الجنة أيضا"(.)1
وأهلها بل ناطق بأحوال أهل ّ
ثالثاً :الدراسة
طي الشيء"( ،)2وهي في اآلية صفة لمحذوف( .)3وقد
كل ما يغ ّ
الغاشية في اللغةّ " :
المفسرون في المحذوف -أي :الشيء الذي يغشى الناس بأهواله -على قولين رئيسين(:)4
اختلف
ّ
القول األول :أن الغاشية اسم من أسماء يوم القيامة(.)5

()1

أبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،8ص.375

()2

الراغب ،مفردات ألفاظ القرآن ،ص607

()3

ينظر :القونوي ،حاشية القونوي على تفسير البيضاوي ،ج ،20ص ،229وابن عاشور ،التحرير

()4

المفسرين تفاسير أخرى :فذكر الماوردي أن الغاشية في هذا الموضع النفخة الثانية للبعث؛
ذكر بعض
ّ
ألنها تغشى كل الخلق ،وذكر الفخر ال ارزي تفسي ار آخر وهو أن الغاشية أهل النار الذين يغشونها ويقعون

()5

هذا القول مروي عن ابن عباس  والحسن وقتادة  ،ينظر :الطبري ،جامع البيان ،ج ،24ص،326

والتنوير ،ج ،30ص.294

فيها ،ينظر :الماوردي ،النكت والعيون ،ج ،6ص ،257والفخر الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،31ص.138

المفسرين ونسبه الثعلبي والقرطبي والشوكاني
والواحدي ،البسيط ،ج ،23ص ،456وهو قول جماعة من
ّ
لألكثرية ،ينظر :الماتريدي ،تأويالت أهل السنة ،ج ،10ص ،508والثعلبي ،الكشف والبيان ،ج،29

ص ،263والسمعاني ،تفسير القرآن ،ج ،6ص 212والبغوي ،معالم التنزيل ،ج ،5ص،244

والزمخشري ،الكشاف ،ج ،4ص ،741وابن عطية ،المحرر الوجيز ،ج ،5ص ،472والفخر الرازي،

مفاتيح الغيب ،ج ،31ص ،138والقرطبي ،الجامع ألحكام القرآن ،ج ،20ص ،25وابن جزي ،التسهيل

لعلوم التنزيل ،ج ،2ص ،476والبقاعي ،نظم الدرر ،ج ،22ص ،2والشوكاني ،فتح القدير ،ج،5
ص ،520وابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،30ص ،295وسالم ،تتمة أضواء البيان ،ج ،8ص.509
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وسميت القيامة بذلك على وجه االستعارة()1؛
 ألنها تغشى الناس بأهوالهاالْ َع َذ ُ
اب﴾ [العنكبوت.]55 :

()2

ْ َ ُ
مفر منها ،قال تعالى ﴿يَ ْو َم َيغشاه ُم
فال يجدون ّا

 وألنها تغشى الناس جميعا صغيرهم وكبيرهم وشقيهم وسعيدهم ،وتأتيهم بغتة(.)3واستدل أصحاب هذا القول بدليلين من السياق:
الدليل األول :أن السورة فصلت أحوال أهل النار وأهل الجنة ،قال تعالىُ ﴿ :و ُج ٌ
وه يَ ْو َمئ ِ ٍذ
َ
ٌ
َ ٌ
َخاش َِع ٌةََ ٢عمِلَ ٌة نَاصِ َب ٌة﴾ [الغاشية ]3-2 :وقال ﴿ ُو ُج ٌ
وه يَ ْو َمئ ِ ٍذ ناع َِمة ٨ل َِس ْعي ِ َها َراضِ َيةِِ ٩ف َج ان ٍة
ََع َِلَ ٍة﴾ [الغاشية ،]10-8 :ووجه الداللة :اإلشارة في (يَ ْو َمئ ِ ٍذ) إلى يوم الغاشية ،وانقسام الناس
إلى فئتين في ذلك اليوم ،فريق في الجنة وفريق في السعير مما يدل على أن الغاشية هي يوم
القيامة وليست النار(.)4
والدليل الثاني :قوله تعالى ﴿ ُو ُج ٌ
وه يَ ْو َمئ ِ ٍذ﴾ ،ووجه الداللة :أن القيامة يطلق عليها (يوم)
أما النار فال يطلق عليها ذلك(.)5

()1

ينظر :ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،30ص.294

()2

ينظر :الطبري ،جامع البيان ،ج ،24ص.326

()3
()4

ينظر :الماتريدي ،تأويالت أهل السنة ،ج ،10ص ،508والفخر الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،31ص.138

ينظر :الماتريدي ،تأويالت أهل السنة ،ج ،10ص ،508وابن عطية ،المحرر الوجيز ،ج ،5ص،472

والفخر الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،31ص ،138وابن جزي ،التسهيل لعلوم التنزيل ،ج ،2ص ،476وأبو
السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،8ص ،375والمظهري ،التفسير المظهري ،ج ،10ص ،249واآللوسي،

روح المعاني ،ج ،15ص ،324وسالم ،تتمة أضواء البيان ،ج ،8ص.509

()5

ينظر :ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،30ص ،295وسالم ،تتمة أضواء البيان ،ج ،8ص.509
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القول الثاني :أن الغاشية اسم من أسماء النار(.)1
ََْ َ ُ ُ َ
وه ُه ُم انلا ُ
ار﴾
وسميت النار بذلك ألنها تغشى وجوه الكفرة( ،)2قال تعالى﴿ :وتغَش وج
َ
َ
اش﴾ [األعراف.]41 :
[إبراهيم ،]50 :وقالَ ﴿ :وم ِْن ف ْوق ِ ِه ْم غ َو ٍ
كال من يوم القيامة والنار تنطبق عليهما
ومن
المفسرين من جمع بين القولين معلال بأن ّ
ّ
تصرح اآلية بأي من المعنيين ،فاألولى إبقاء اللفظ على عمومه( ،)3أما أبو
صفة الغاشية ،ولم
ّ
ورد القول الثاني بداللة السياق.
السعود فقد اختار القول األول ّ
رابعاً :رأي الباحثة
أوال :يصح إطالق صفة الغاشية على كل من يوم القيامة والنار؛ لصحة المعنى في
اللغة ،ولوجود نظائر لهذين المعنيين في القرآن الكريم.
ثانيا :إن القول األول القائل بأن الغاشية يوم القيامة هو الراجح؛
 لداللة السياق عليه داللة ظاهرة كما سبق بيانه، وألن اآليات قد صرحت بأن من صفات الفريق األول أن وجوههم ﴿تَ ْص ََل نَ ًارا
ّ
ً
َحام َِية﴾ [الغاشية ،]4 :مما يدل على أن الغاشية شيء آخر سوى النار
الحامية(.)4

()1

هذا القول مروي عن سعيد بن جبير والكلبي  ،ينظر :الطبري ،جامع البيان ،ج ،24ص،326

()2

ينظر :الطبري ،جامع البيان ،ج ،24ص.326

المفسرين ،ينظر :السمرقندي ،بحر العلوم ،ج،3
والواحدي ،البسيط ،ج ،23ص ،456وذكره جماعة من
ّ
ص ،573والماوردي ،النكت والعيون ،ج ،6ص ،257وابن الجوزي ،زاد المسير ،ج ،4ص.434
()3
()4

ينظر :الطبري ،جامع البيان ،ج ،24ص ،327والزّجاج ،معاني القرآن ،ج ،5ص.317
ينظر :سالم ،تتمة أضواء البيان ،ج ،8ص.509
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ثالثا :إن تفسير الغاشية بيوم القيامة أعم من تفسيره بالنار؛
 .1ألن أهوال النار هي من ضمن أهوال القيامة

()1

إذ هي ناتجة من الحساب

الحاصل في ذلك اليوم.
 .2وألن يوم القيامة يغشى جميع الناس بأهواله ،ثم ينجي هللا المتّقين ،قال
ُا َُ ِ ا َ اَ ْ ََ َ ُ ا
َ َ
جث ًِّيا[ ﴾٧٢مريم،)2(]72 :
تعالى﴿ :ثم نن ِّج اَّلِين اتقوا ونذر الظال ِ ِمي فِيها ِ

أما النار فهي تغشى أهلها فقط.
وعلى ذلك أرى أن استدراك أبي السعود موفق مقبول.

المطلب الثالث عشر :االستدراك في االستدالل على عدم وجوب قبول التوبة على

َ ْ َ َ َ َ ا ُ ْ َْ ُ ََ ا َُ ِ ْ
َ
اْلنسان وأّن َل اَّلِكرى﴾ [الفجر:
هللا عز وجل في الدنيا بقوله تعالى ﴿يومئ ِ ٍذ يتذكر ِ
]23
أوالً :القول المستدرك عليه
ََْ ََ َ اُ ْ ْ ُ َا َ ِ ْ
اْلن َسان َوأّن َُل اَّلِك َرى﴾ :
قال الفخر الرازي في تفسير قوله تعالى ﴿يومئ ِ ٍذ يتذكر ِ
"ويتفرع على هذه اآلية مسألة أصولية ،وهي أن قبول التوبة عندنا غير واجب على هللا عقال،
وقالت المعتزلة :هو واجب ،فنقول :الدليل على قولنا إن اآلية دلت هاهنا على أن اإلنسان يعلم
في اآلخرة أن الذي يعمله في الدنيا لم يكن أصلح له وإن الذي تركه كان أصلح له ،ومهما عرف
ذلك ال بد وأن يندم عليه ،وإذا حصل الندم فقد حصلت التوبة ،ثم إنه تعالى نفى كون تلك التوبة
()1
()2

ينظر :سالم ،تتمة أضواء البيان ،ج ،8ص.509
ينظر :المرجع السابق.
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ََ ا َُ ِ ْ
َ
نافعة بقوله﴿ :وأّن َل اَّلِكرى﴾ فعلمنا أن التوبة ال يجب عقال قبولها"  ،وقال البيضاوي:
()1

"واستُِدل به على عدم وجوب قبول التوبة ،فإن هذا التذكر توبة غير مقبولة"(.)2
ثانياً :االستدراك
َا َ ِ ْ
قال أبو السعود في تفسير قوله تعالى ﴿ َوأّن َُل اَّلِك َرى﴾" :أي :ومن أين يكون له
الذكرى وقد فات أوانها؟! ...واالستدالل به على عدم وجوب قبول التوبة في دار التكليف مما ال
وجه له ،على أن تذ ّكره ليس من التوبة في شيء فإنه عالم بأنها إنما تكون في الدنيا كما يعرب
َُ ُ
ول يَا ََلْ َتن قَ اد ْم ُ
ت َِ َ
ات﴾ [الفجر.)3("]24 :
عنه قوله تعالى﴿ :يق
ْلي ِ
ِ

ثالثاً :الدراسة
إن موضوع االستدراك في تفسير اآلية يتعلق بمسألة كالمية ،وهي مسألة وجوب قبول التوبة
على هللا عقال ،ومناقشة هذه المسألة بشكل تفصيلي خارج نطاق البحث( ،)4وستقتصر مناقشتي
هنا على االستدالل بهذه اآلية هل هو مقبول أم ال؟

()1

الفخر الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،31ص.159

()2

البيضاوي ،أنوار التنزيل ،ج ،5ص.311

()3

أبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،8ص.389

()4

َ ُ
ا َ اَُْ ََ ا ا َ َ َْ ُ َ
ون ُّ
الس َ
وء ِِبَ َهال ٍة ث ام
لالستزادة حول هذا الموضوع ينظر :تفسير قوله تعالى ﴿إِنما اِلوبة لَع اَّللِ ل َِّلِين يعمل
َُ ُ َ ْ َ
المنير ،االنتصاف،
يتوبون مِن ق ِر ٍ
يب﴾ [النساء ]17 :في :ابن عطية ،المحرر الوجيز ،ج ،2ص ،24وابن ّ

ج ،1ص ،488والقرطبي ،الجامع ألحكام القرآن ،ج ،5ص ،90وينظر :الجويني :أبو المعالي إمام
الحرمين عبد الملك بن عبد هللا ،اإلرشاد إلى قواطع األدلة في أصول االعتقاد ،تحقيق :أحمد السايح

وتوفيق وهبة( ،القاهرة :مكتبة الثقافة الدينية ،ط1430 ،1ه2009-م) ،ص ،221-218وص-310
 ،311والمدخلي :محمد ربيع ،الحكمة والتعليل في أفعال هللا تعالى( ،دمنهور :مكتبة لينة للنشر والتوزيع،

ط1409 ،1ه1988-م) ،ص.111-106
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ََ ا َُ ِ ْ
َ
وقد استدل الفخر الرازي بقوله تعالى ﴿وأّن َل اَّلِكرى﴾ على عدم وجوب قبول التوبة
على هللا تعالى في الدنيا ،وذكر البيضاوي هذا االستدالل بصيغة المجهول ،حيث قال:
(واستُدل)

()1

مما يشير إلى تضعيفه للقول( ،)2بينما اعترض أبو السعود بالعبارة الصريحة على

هذا االستدالل ،وذكر تعليلين العتراضه:
 −التعليل األول :متعلق بوقت وقوع التوبة :وذلك أن اآلية إنما تتحدث عما يقع في دار
الجزاء ،ال دار التكليف ،وإن عدم قبول التوبة ليس لعدم وجوب القبول ،بل لفوات وقته.
 −والتعليل الثاني :متعلق بحقيقة التوبة :وذلك أن التذكر هنا ليس بتوبة؛ إنما هو مجرد
ندم يعلم صاحبه أنه ال ينفعه ،بدليل قوله بعدها ﴿يَا ََلْ َتن قَ اد ْم ُ
ت َِ َ
ات﴾ [الفجر.]24 :
ْلي ِ
ِ
وقد ذهب بعض أهل التفسير إلى أن التذكر هو توبة( ،)3ولكنها توبة ناقصة ال تنفع
صاحبها ،فقالوا "إن ركن التوبة هو الندم على المعصية ،وهو متحقق ،وإن لم يتحقق الركن
اآلخر وهو العزم على أال يعود ،ألن الندم ركن أعظم"

()4

واستدلوا بحديث «الندم توبة»

()5

وقالوا

إنه لم ينص أحد من أهل العلم على أن من شروط التوبة أن تكون في الدنيا(.)6

()1
()2
()3
()4
()5

البيضاوي ،أنوار التنزيل ،ج ،5ص.311

ينظر :القونوي ،حاشية القونوي على تفسير البيضاوي ،ج ،20ص.265

الزجاج ،معاني القرآن وإعرابه ،ج ،5ص ،324والواحدي ،البسيط ،ج ،23ص.521
ينظرّ :
القونوي ،حاشية القونوي على تفسير البيضاوي ،ج ،20ص.265

اخرجه أحمد في مسنده ،ج ،6ص ،37رقم ( ،)3568وابن ماجه في سننه ،كتاب الزهد ،باب ذكر

وصححه األرناؤوط في تحقيق المسند واأللباني في صحيح
التوبة ،ج ،2ص ،1420رقم (،)4252
ّ
الجامع ،ج ،2ص ،1150رقم (.)6802

()6

ينظر :الشهاب ،عناية القاضي وكفاية الراضي ،ج ،8ص.360
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رابعاً :رأي الباحثة
أوال :هناك فرق بين إيقاع التوبة من العبد وبين قبول التوبة من الرب ،وال شك أن التوبة
اَُْ ا َ َ َُْ َ
َْ
ون ا ِ
ات
ت اِلوبة ل َِّلِين يعمل
السيِئَ ِ
بعد خروج الروح من الحلقوم غير مقبولة ،قال تعالىَ ﴿ :ولي َس ِ

َ ا َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َْ ْ ُ َ َ ِ ُْ ُ ْ َ ََ ا َ َ ُ ُ َ
ون َو ُه ْم ُك اف ٌ
ار﴾ [النساء ]18 :وقال
حَّت إِذا حّض أحدهم الموت قال إ ِ ِّن تبت اْلن وَّل اَّلِين يموت

« :إن هللا يقبل توبة العبد ما لم ُيغرغر»(.)1
ثانيا :إن اآلية صريحة في الحديث عن أحوال اآلخرة ،وال يمكن قياس حال الدنيا على
حال اآلخرة؛ فال يصح االستدالل بعدم وجوب قبول التوبة في اآلخرة على عدم وجوب قبولها في
الدنيا(.)2
وقصر في الدنيا ،بل هو ندم
ثالثا :إن ندم ّ
المفرط يومئذ ليس ندما حقيقيا على ما فعل ّ
نعده توبة صحيحة.
بسبب ما آل إليه حاله نتيجة هذا التقصير ،فال يمكن أن ّ
وعلى ذلك أرى أن استدراك أبي السعود في محّله.

()1

أخرجه أحمد في مسنده ،ج ،10ص ،300رقم ( ، ،)6160والترمذي في سننه ،أبواب الدعوات ،باب في
فضل التوبة واالستغفار وما ذكر من رحمة هللا بعباده ،ج ،5ص ،438رقم ( )3537وقال( :حسن

وحسنه
غريب) ،وابن ماجه في سننه ،كتاب الزهد ،باب ذكر التوبة ،ج ،2ص ،1420رقم (ّ ،)4253
األرناؤوط في تحقيق المسند واأللباني في صحيح الجامع ،ج ،1ص ،386رقم (.)1903

()2

ينظر :الزحيلي ،التفسير المنير ،ج ،30ص.239
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المطلب الرابع عشر :االستدراك في تقدير مفعول فعلي أعطى وبخل في قوله تعالى

ََ
ََا َ ْ َ َ َ ْ ْ
اَ
َ ْ
اس َتغ َن﴾ [الليل]8 :
﴿فأ اما َم ْن أع َطى َواتق﴾ [الليل ]5 :وقوله ﴿وأما من َبِل و
أوالً :القول المستدرك عليه

ََ
َ ْ
قال البيضاوي في تفسير قوله تعالى ﴿فأ اما َم ْن أع َطى﴾" :والمعنى من أعطى الطاعة"

()1

َ
َ َ
وقال في تفسير ﴿ َوأ اما َم ْن َبِل﴾" :وأما من بخل بما أُمر به"(.)2
ثانياً :االستدراك

َ
ََ
َ َ
َ ْ
قال أبو السعود﴿ ":فأ اما َم ْن أع َطى﴾ حقوق مالهَ ﴿ ...وأ اما َم ْن َبِل﴾ أي :بماله ،فلم يبذله
في سبيل الخير ...وتفسير األول بإعطاء الطاعة ،والثاني بالبخل بما أُمر به مع كونه خالف
َ َ ُ ْ َ ْ ُ َ ُُ َ َ ا
اَل إِذا ت َردى﴾ [الليل.)3("]11 :
الظاهر يأباه قوله تعالى﴿ :وما يغ ِن عنه م
ثالثاً :الدراسة
َ َ
َ ْ
ذكر هللا تعالى في اآليات موضع الدراسة فعلين متقابلين ،وهما ﴿أع َطى﴾ و﴿َبِل﴾
طى
طى ،وال المبخول به ،ولذلك اختلف
المفسرون في المع َ
المع َ
ّ
وحذف متعلقهما ،فلم يحدد ُ
والمبخول به في السورة الكريمة على قولين رئيسين:

()1

البيضاوي ،أنوار التنزيل ،ج ،5ص.317

()2

المرجع السابق.

()3

أبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،8ص.399-398
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القول األول :أنه المال( ،)1ويشمل اإلنفاق في جميع وجوه الخير الواجبة والمندوبة

(.)2

واستدلوا على هذا القول بأمور:
األول :سبب النزول :وذلك أن اآليات نزلت في امتداح أبي بكر الصديق  حين أنفق
ماله في عتق رجال من المسلمين كانوا ُيعذبون تحت أيدي المشركين

(.)3

الثاني :ما روي عن أبي الدرداء  أنه قال :قال رسول هللا « :ما من يوم غربت
فيه شمسه إال وبجنبيها ملكان يناديان يسمعه خلق هللا كلهم إال الثقلين :اللهم أعط منفقا خلفا،

ََا َ ْ َ ْ
اْل ْس َن ٦فَ َس ُنيَ ِ ِ ُ
ع َطى َو اات َقَ ٥و َص اد َق ب ْ ُ
ْس ُه
وأعط ممسكا تلفا ،وأنزل هللا في ذلك القرآن ﴿فأما من أ
ِ

ْسىَ ٧وأَ اما َم ْن ََب َِل َو ْ
اس َت ْغ َنَ ٨و َك اذ َ
ْس ُه ل ِلْ ُع ْ َ
اْل ْس َن ٩فَ َس ُنيَ ِ ِ ُ
ل ِلْيُ ْ َ
ب ب ُْ
ْسى﴾ [الليل»]10-5 :
ِ

()1

()4

هذا القول مروي عن ابن عباس  ،ينظر :الطبري ،جامع البيان ،ج ،24ص ،460وهو قول جماعة

المفسرين ،ينظر :الطبري ،جامع البيان ،ج ،24ص ،460والواحدي ،البسيط ،ج ،24ص،78
من
ّ
والزمخشري ،الكشاف ،ج ،4ص ،762وأبو حيان ،البحر المحيط ،ج ،10ص ،493والشوكاني ،فتح
القدير ،ج ،5ص ،551واآللوسي ،روح المعاني ،ج ،15ص ،366وابن عاشور ،التحرير والتنوير،

ج ،30ص.382
()2

ينظر :الفخر الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،31ص ،183-182وأبو حيان ،البحر المحيط ،ج،10

ص ،493والمراغي ،تفسير المراغي ،ج ،30ص.176

()3
()4

ينظر :الطبري ،جامع البيان ،ج ،24ص ،465والواحدي ،أسباب النزول ،ص.456

هذا الحديث أصله في الصحيحين عن أبي هريرة  من غير ذكر اآلية ،فقد أخرجه البخاري في
َ
َ
ْسهُ
اْل ْس َن ٦فَ َس ُنيَ ِ ِ ُ
صحيحه ،كتاب الزكاة ،باب قول هللا تعالى﴿ :فَأ اما َم ْن أ ْع َطى َو اات َقَ ٥و َص اد َق ب ِ ْ ُ
ْسىَ ٧وأَ اما َم ْن ََب َِل َو ْ
ْسهُ ل ِلْ ُع ْ َ
ل ِلْيُ ْ َ
اْل ْس َن ٩فَ َس ُنيَ ِ ِ ُ
اس َت ْغ َنَ ٨و َك اذ َب ب ِ ْ ُ
ْسى﴾ [الليل ،]10-5 :ج،2
ص ،115رقم ( ،)1442ومسلم في صحيحه ،كتاب الزكاة ،باب في المنفق والممسك ،ج ،2ص،700
رقم ( ، )1010وأما زيادة (وأنزل هللا في ذلك القرآن )...التي استشهد بها أصحاب القول فهي في الرواية
عن أبي الدرداء وهي عند الطبري في تفسيره (جامع البيان) ،ج ،24ص ،465والمنذري في الترغيب

والترهيب ،ج ،2ص ،25رقم ( ،)1357والبيهقي في شعب اإليمان ،ج ،5ص ،90رقم (،)3139

ويستأنس بتبويب البخاري
وحسنها األلباني في صحيح الترغيب والترهيب ،ج ،1ص ،547رقم (ُ ،)917
ّ
للحديث تحت اآلية.
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صرح بذكر المال في أكثر من موضع في السورة؛ حيث إن هللا تعالى
الثالث :أن السياق ّ
ََ ُ ْ
اَل إ َذا تَ َر ادى﴾ [الليل ،)1(]11 :وقال أيضا ﴿ َو َس ُي َ
َ ْ ُ َ ُُ
ج ان ُب َها
قال – بعد هذه اآليات﴿ :وما يغ ِن عنه م ِ
ا ُ ْ َ َُ َََ ا
ََْْ
(.)2
اْلتق ١٧اَّلِي يؤ َِت ماَل يَتّك﴾ [الليل]18-17 :
الرابع :أن تفسير اإلعطاء والبخل بما يتعلق بالمال هو ظاهر اآلية؛ ألن استعمال
اإلعطاء والبخل في اللغة عادة يكون في بذل المال وإمساكه(.)3
القول الثاني :أن اإلعطاء والبخل عام في جميع الطاعات والحقوق الواجبة(.)4

َ ْ
واستدلوا بعموم اآلية ،حيث إن ﴿أع َطى﴾ من األفعال التي تنصب مفعولين ،والمفعوالن

َ ْ
طى وال العطية" ،وقد أطلق ﴿أع َطى﴾ ليعم كل عطاء من ماله
يحدد المع َ
هنا محذوفان ،فلم ّ
وجاهه وجهده حتى الكلمة الطيبة ،بل حتى طالقة الوجه"

()1
()2
()3

()4

(.)5

ينظر :أبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،8ص.399
ينظر :الفخر الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،31ص.183

ينظر :ابن عطية ،المحرر الوجيز ،ج ،5ص ،490وأبو حيان ،البحر المحيط ،ج ،10ص،493

واآللوسي ،روح المعاني ،ج ،15ص ،366والقاسمي ،محاسن التأويل ،ج ،9ص.485
َ ْ
هذا القول مفهوم من قول قتادة  أن معنى ﴿أع َطى﴾" :أعطى حق هللا عليه" ،ينظر :ابن أبي حاتم،

تفسير القرآن العظيم ،ج ،10ص ،3440وقد يريد بذلك :حق هللا الخاص في المال ،أي :الزكاة ،ولذلك
فإن الطبري استدل بكالم قتادة على القول األول ،بينما اعتبره الماوردي وابن الجوزي قوال ثانيا ،ينظر:

الطبري ،جامع البيان ،ج ،24ص ،461والماوردي ،النكت والعيون ،ج ،6ص ،288وابن الجوزي ،زاد
المفسرين ،ينظر :ابن عطية،
المسير ،ج ،4ص ،455هذا وقد ذكر القول بعموم اإلعطاء جماعة من
ّ
المحرر الوجيز ،ج ،5ص ،490والفخر الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،31ص ،182والبيضاوي ،أنوار

التنزيل ،ج ،5ص ،317وابن جزي ،التسهيل لعلوم التنزيل ،ج ،2ص ،488والسعدي ،تيسير الكريم
الرحمن ،ص ،926وسالم ،تتمة أضواء البيان ،ج ،8ص.547

()5

سالم ،تتمة أضواء البيان ،ج ،8ص.547
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رابعاً :رأي الباحثة
أوال :إن تفسير اإلعطاء ببذل المال هو الظاهر والمتبادر إلى الذهن عند إطالقه،

َ ْ
()1
ع َطى﴾ ألن فعل ِ
اإلعطاء
"وحذف مفعول ﴿أ
خاصة إذا قوبل بذكر البخل  ،قال ابن عاشورُ :
إذا أريد به إعطاء المال بدون عوضُ ،ينزل منزَلة الالزم الشتهار استعماله في إعطاء المال؛
طاء"(.)2
ولذلك يسمى
ُ
المال الموهوب َع َ
ثانيا :إن األدلة التي ذكرها أصحاب القول األول -وهي سبب النزول ،والحديث المروي
وسياق اآلية – جميعها تؤيد كون اإلعطاء والبخل متعلقين بالمال.
ثالثا :إن القول بالعموم فيه ضعف ،والقول بتخصيص اإلعطاء والبخل بالمال هو
األقوى لألسباب اآلتية:
َ اَ
فسر
 -1أن إعطاء حق هللا وعموم الطاعات داخلة في قوله تعالى ﴿واتق﴾ ،ولو ّ
اإلعطاء بالعموم لكان في اآلية شائبة التكرار.
 -2أنه لم يشتهر في اللغة إطالق اإلعطاء والبخل على بذل الطاعة أو منعها،
وكذلك ليس له نظائر في القرآن الكريم ،بل النظائر تشهد الستعمال العطاء
ْ َ
َ ا ُ ُْ
اۡل ْزيَة﴾ [التوبة ،]29 :وقوله
والبخل في المال ،كقوله تعالى ﴿حَّت يعطوا ِ

ْ َ
ا َ
َ ْ ُ ْ
ْ َ ُ
ُ
ْ
ْ
ْ َ
ات فإِن أع ُطوا مِن َها َرضوا ِإَون ل ْم ُي ْع َط ْوا مِن َها إِذا ه ْم
﴿ َومِن ُه ْم َم ْن يَل ِم ُزك ِِف الص َدق ِ

()1
()2

ينظر :اآللوسي ،روح المعاني ،ج ،15ص.367
ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،30ص.382
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َ َُْ ْ َ َُ ُ ْ َ ْ َ ُْ ُ
َْ َ ُ َ
َ
يل
يسخطون﴾ [التوبة ،]58 :وقوله تعالى ﴿ها أنتم هؤَّل ِء تدعون ِلِ نفِقوا ِِف سب ِ ِ
َ ُ
ا َ ْ ُ
اَّللِ ف ِمنك ْم َم ْن َيبْخل﴾ [محمد.]38 :
وقوته.
وعلى ذلك أرى أن استدراك أبي السعود في محله وله وجاهته ّ

المطلب الخامس عشر :االستدراك في سبب تخصيص الصبح في التعوذ في قوله

ُْ َ ُ ُ َ ِ َْ َ
ب الفل ِق﴾ [الفلق]1 :
تعالى ﴿قل أعوذ بِر ِ
أوالً :القول المستدرك عليه

قال البيضاوي[" :وتخصيص الصبح] لما فيه من تغير الحال وتبدل وحشة الليل بسرور
النور ومحاكاة فاتحة يوم القيامة ،واإلشعار بأن من قدر أن يزيل به ظلمة الليل عن هذا العالم
قدر أن يزيل عن العائذ به ما يخافه"(.)1
ثانياً :االستدراك
قال أبو السعود" :وفي تعليق العياذ باسم الرب المضاف إلى الفلق المنبئ عن النور
عقيب الظلمة والسعة بعد الضيق والفتق بعد الرتق ِع َدة كريمة بإعاذة العائذ مما يعوذ منه،
وإنجائه منه ،وتقوية لرجائه بتذكير بعض نظائره ،ومزيد ترغيب له في الجد واالعتناء بقرع باب
االلتجاء إليه تعالى ،وأما اإلشعار بأن من قدر أن يزيل ظلمة الليل من هذا العالم قدر أن يزيل

()1

البيضاوي ،أنوار التنزيل ،ج ،5ص.348
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عن العائذ ما يخافه كما قيل فال؛ إذ ال ريب للعائذ في قدرته تعالى على ذلك حتى يحتاج إلى
التنبيه عليها"(.)1
ثالثاً :الدراسة
المفسرون في تفسير
شق الشيء وإبانة بعضه عن بعض"( ،)2وقد اختلف
َ
الفْل ُق :هو " ّ
ّ
ُْ َ ُ ُ َ ِ َْ َ
َْ َ
ب الفل ِق﴾ على قولين رئيسين(:)3
﴿الفل ِق﴾ في قوله تعالى ﴿قل أعوذ بِر ِ
المفسرين(.)5
القول األول :أن الفلق هو طلوع الصبح( ،)4وهو قول أكثر
ّ

()1

أبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،8ص.466

()2

الراغب ،مفردات ألفاظ القرآن ،ص.645

()3

المفسرين أقواال أخرى ،فقيل :إن الفلق سجن في جهنم ،أو اسم من أسماء جهنم ،ينظر:
ذكر بعض
ّ
رد ابن تيمية هذه األقوال لعدم وجود دليل عليها من اللغة وال من
الطبري ،ج ،24ص ،700-699وقد ّ
النقل عن النبي  ،كما أنه ال يوجد حكمة لتخصيص الدعاء برب الفلق على هذين الوجهين ،أما على

القولين المقبولين فالحكمة هي إظهار عظمة الرب المستعاذ به ،ينظر :ابن تيمية ،مجموع الفتاوى ،ج،17

ص.505
()4

هذا القول مروي عن ابن عباس ،وجابر بن عبد هللا  ،وسعيد بن جبير ،ومجاهد ،والحسن البصري،

المفسرين وأهل اللغة،
وقتادة ،والقرظي  ،ينظر :الطبري ،ج ،24ص ،701-700وهو قول جماعة من
ّ
الفراء ،معاني القرآن ،ج ،3ص ،301وأبو عبيدة ،مجاز القرآن ،ج ،2ص ،317والسمعاني،
ينظرّ :
تفسير القرآن ،ج ،6ص ،305والزمخشري ،الكشاف ،ج ،4ص ،820وأبو حيان ،البحر المحيط ،ج،10
ص ،575وابن كثير ،تفسير القرآن العظيم ،ج ،8ص ،535وأبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج،8
ص ،466والشوكاني ،فتح القدير ،ج ،5ص ،638وابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،30ص.626
()5

صرح كل من الواحدي والبغوي بأنه قول األكثرية ،ينظر :الواحدي ،البسيط ،ج ،24ص ،454والبغوي،
ّ
معالم التنزيل ،ج ،5ص.334
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وقد ذكر الفلق بهذا المعنى في القرآن الكريم في قوله تعالى ﴿فَال ُِق ْاْل ْ
ص َب ِ
اح﴾ [األنعام:
ُ
ِ
 ،]96وفي الحديث الصحيح عن عائشة  أنها قالت« :أول ما بدئ به رسول هللا  من
الوحي الرؤيا الصادقة في النوم ،فكان ال يرى رؤيا إال جاءت مثل فلق الصبح»(.)1
القول الثاني :أن الفلق عام في جميع المخلوقات(.)2
الخْلق بالفلق :أن أكثر الخلق جاء عن انفالق؛ ومن ذلك ما جاء في قوله
ووجه تسمية َ
تعالىَ﴿ :فالِ ُق اْل َح ِّب َوالن َوى﴾ [األنعام ،]95 :وانفالق األرض عن النبات ،والجبال عن العيون،
والسحاب عن المطر ،واألرحام عن األوالد وغير ذلك(.)3

()1

أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب بدء الوحي ،باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول هللا ؟ ،ج،1

ص ،7رقم الحديث ( ،)3ومسلم في صحيحه ،كتاب اإليمان ،باب بدء الوحي إلى رسول هللا  ،ج،1
ص ،139رقم الحديث ( ،)160واللفظ لمسلم.

()2

هذا القول مروي عن ابن عباس  ،ينظر :الطبري ،جامع البيان ،ج ،24ص ،745واختاره جماعة من
المفسرين وأهل اللغة ،ينظر :الزّجاج ،معاني القرآن وإعرابه ،ج ،5ص ،379والفخر الرازي ،مفاتيح
ّ
الغيب ،ج ،32ص ،372والبيضاوي ،أنوار التنزيل ،ج ،5ص ،348والبقاعي ،نظم الدرر ،ج،22

ص ،408واآللوسي ،روح المعاني ،ج ،15ص.518
()3

ينظر :الزّجاج ،معاني القرآن وإعرابه ،ج ،5ص ،379والسمرقندي ،بحر العلوم ،ج ،3ص ،636وأبو
حيان ،البحر المحيط ،ج ،10ص..575
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فسر الفلق بالصبح -في بيان اللطيفة في وجه تخصيص
وقد اجتهد
المفسرون -ممن ّ
ّ
ُْ َ ُ ُ َ ِ َْ َ
ب الفل ِق﴾ ،وذكروا عددا من التعليالت،
ذكر الصبح في االستعاذة في قوله تعالى﴿ :قل أعوذ بِر ِ
منها:
 -1أنه تعالى ذكر الصبح لما فيه من تغير الحال ،فإن طلوع الصبح بعد ظلمة الليل مثل
فوصف هللا تعالى بالصفة التي فيها تمهيد لإلجابة وتقوية لرجاء
مجيء الفرج للمستعيذ؛ ُ
العائذ(.)1
 -2أن الصبح كالبشرى ،فإن كان هللا تعالى ينعم بفلق الصبح بعد الظلمة قبل سؤال العبد،
فكيف بعد سؤاله()2؟!
 -3أن الصبح فيه من محاكاة يوم القيامة الذي تُ َشق فيه ظلمة القبور بالبعث واإلحياء(.)3
 -4أن الصبح "وقت دعاء المضطرين وإجابة الملهوفين ،فكأنه يقول :قل أعوذ برب الوقت
الذي يفرج فيه عن كل مهموم"(.)4
 -5أن القادر على إزالة ظلمة الليل وإفالق الصبح قادر على إعاذته من كل شر(.)5

()1

ينظر :البيضاوي ،أنوار التنزيل ،ج ،5ص ،348وأبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،8ص ،466وابن
عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،30ص.626

()2
()3
()4
()5

ينظر :الفخر الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،32ص.371،

ينظر :البيضاوي ،أنوار التنزيل ،ج ،5ص ،348والبقاعي ،نظم الدرر ،ج ،22ص.408
الفخر الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،32ص.371

ينظر :الفخر الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،32ص ،371والبيضاوي ،أنوار التنزيل ،ج ،5ص،348

والخازن ،لباب التأويل ،ج ،4ص ،501والبقاعي ،نظم الدرر ،ج ،22ص ،408وابن عاشور ،التحرير
والتنوير ،ج ،30ص.626
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لما استعاذ
وقد اختار أبو السعود التعليل األول ،و ّ
رد األخير معّلال ذلك بأن المستعيذ ّ
باهلل تعالى إنما استعاذ به لعلمه بقدرته على إعاذته ،فكيف نذ ّكره بما يذكر؟
رابعاً :رأي الباحثة
َْ َ
أوال :كال المعنيين في ﴿الفل ِق﴾ صحيحان ،واالختالف هنا من قبيل اختالف التنوع ،إال
أن تفسيره بالصبح أولى ألنه هو المتبادر عند اإلطالق(.)1
ثانيا :إن استشكال أبي السعود بأن المتعوذ يعلم بقدرة هللا وال يحتاج للتنبيه يجاب عنه
َ ِ َ ا ِ ْ
ََْ
بأن التذكير والتنبيه يكون للذاكر والناسي ،ويدل عليه قوله تعالىَ ﴿ :وذك ِْر فإِن اَّلِك َرى تنف ُع

ال ْ ُم ْؤ ِمن َ
ِي﴾ [الذاريات.]55 :

ثالثا :ذكر أبو السعود في تعليله الذي اختاره أن في ذكر الصبح تقوية لرجاء العائذ
بتذكير بعض نظائره ،وهذا المعنى في نظري مشابه للمعنى الذي اعترض عليه ،فإن تقوية رجاء
تتحصل بتذ ّكره أن هللا تعالى هو رب الفلق القادر على تغيير األحوال.
العائذ باإلجابة
ّ
المفسرون في تعليل تخصيص الصبح باالستعاذة هي
رابعا :كل المعاني التي ذكرها
ّ
معان مقبولة ،وهي من باب بيان المناسبة وال تتعلق بالتفسير تعّلقا مباش ار(.)2
وعليه أرى أن استدراك أبي السعود في هذا الموضع في غير محّله.

()1
()2

ينظر :الشوكاني ،فتح القدير ،ج ،5ص.639
ينظر :المرجع السابق.
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المطلب السادس عشر :االستدراك في تعميم اإلضافة للرب في سورة الفلق
وتخصيصها في سورة الناس
أوالً :القول المستدرك عليه
َعوُذ ِب َر ِّب اْلَفَل ِق﴾ [الفلق" :]1 :وهو يعم جميع
قال البيضاوي في تفسير قوله تعالى ﴿ُق ْل أ ُ
الممكنات"(.)1
لما كانت االستعاذة في السورة المتقدمة
وقال في أول تفسير سورة الناسّ " :
المضار البدنية وهي تعم اإلنسان وغيره ،واالستعاذة في هذه السورة

()3

()2

من

من األضرار التي تعرض

وخصصها بالناس هاهنا"(.)4
للنفوس البشرية
وتخصها ،عمم اإلضافة ثَ ّم ّ
ّ
ثانياً :االستدراك
َ َ
ْ َ ِ
ش َما خل َق﴾ [الفلق ]2 :أي :من شر ما
قال أبو السعود في تفسير سورة الفلق﴿":مِن ِ
خلقه من الثقلين وغيرهما كائنا ما كان من ذوات الطبائع واالختيار ،وهذا كما ترى شامل لجميع
توهم أن االستعاذة هاهنا من المضار البدنية ،وأنها تعم اإلنسان وغيره مما ليس
الشرور ،فمن ّ
بصدد االستعاذة ،ثم جعل عمومها مدا ار إلضافة الرب إلى الفلق؛ فقد نأى عن الحق بمراحل"(.)5

()1

البيضاوي ،أنوار التنزيل ،ج ،5ص.348

()2

أي :سورة الفلق.

()3

أي :سورة الناس.

()4

البيضاوي ،أنوار التنزيل ،ج ،5ص.350

()5

أبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،8ص.467-466
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وقال في تفسير سورة الناس" :وتخصيص اإلضافة بالناس مع انتظام جميع العالمين في
المرضية عنده تعالى الحقيقة
ألوهيته لإلرشاد إلى منهج االستعاذة
بوبيته تعالى
ّ
وملكوتيته و ّ
ّ
سلك ر ّ
توسل العائذ بربه وانتسابه إليه تعالى بالمربوبية والمملوكية والعبودية في ضمن
باإلعاذة؛ ّ
فإن ُ
أمره تعالى بذلك من دالئل الوعد الكريم
جنس هو فرد من أفراده من دواعي مزيد الرحمة والرأفة ،و ُ
باإلعاذة ال محالة ،وألن المستعاذ منه شر الشيطان المعروف بعداوتهم ففي التنصيص على
انتظامهم في سلك عبوديته تعالى وملكوته رمز إلى إنجائهم من ملكة الشيطان وتسلطه عليهم
َ َ َ
َ
ا
ْ ٌ
حسبما ينطق به قوله تعالى ﴿إِن ع َِبادِي ليْ َس لك َعليْ ِه ْم ُسل َطان﴾ [الحجر]42 :؛ فمن جعل
مدار تخصيص اإلضافة مجرد كون االستعاذة من المضار المختصة بالنفوس البشرية فقد
قصر فى توفية المقام حقه ،وأما جعل المستعاذ منه فيما سبق المضار البدنية فقد عرفت
ّ
حاله"(.)1
ثالثاً :الدراسة
نزلت سورتا الفلق والناس لتكونا حر از للنبي  وللمؤمنين من الشرور ،وقد قال  عن
هاتين السورتين أنه «ما سأل سائل بمثلهما ،وال استعاذ مستعيذ بمثلهما»( ،)2وقد تضمنت هاتان
السورتان االستعاذة من مجموعة من الشرور؛ فأما سورة الفلق :فقد تضمنت االستعاذة من أربعة
شرور ،األول عام ،وهو شر جميع المخلوقات ،وثالثة خاصة داخلة في العام وهي :شر الغاسق

()1
()2

أبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،8ص.471-470

وحسنه األلباني في صحيح
أخرجه النسائي في سننه ،كتاب االستعاذة ،ج ،8ص ،253رقم (ّ ،)5438
الجامع ،ج ،2ص ،1316رقم (.)7947
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والنفاثات والحاسد ،وأما سورة الناس :فقد تضمنت االستعاذة من شر واحد وهو شر الوسواس
الخناس.
أن فريقا منهم اختار أن المراد
وقد سبق بيان اختالف
المفسرين في معنى (الفلق) ،و ّ
ّ
المفسرين سبب تعميم االستعاذة في
بالفلق :جميع الكائنات( ،)1وعلى هذا التفسير تناول بعض
ّ
سورة الفلق برب الفلق ،أي :رب جميع الكائنات ،وتخصيصها في سورة الناس برب الناس ،أي:
()2
وجه تعميم االستعاذة في سورة الفلق وتخصيصها في سورة
رب البشر  ،ومنهم البيضاوي ،الذي ّ

الناس بما يأتي:
المضار
• أوالُ :ع ّممت االستعاذة في سورة (الفلق)؛ ألن السورة تضمنت االستعاذة من
ّ
َ ِ َْ َ
ب الفل ِق﴾ ليدرج
البدنية ،وهذه المضار تقع على اإلنسان وغيره ،فاستعاذ المستعيذ ﴿بِر ِ
نفسه في جملة من يتضرر بهذه الشرور ،أي :في عموم المخلوقات ،كأنه قال( :أعوذ
برب من يتضرر بعموم الشرور) (.)3
ِ
صصت االستعاذة في سورة (الناس)؛ ألن السورة تضمنت االستعاذة من المضار
• ثانياُ :خ ّ
َ ِ
()4
اس﴾
ب انلا ِ
النفسية  ،وهذه المضار تقع على النفس البشرية فقط ،فاستعاذ المستعيذ ﴿بِر ِ

( )1ينظر :ص 285من البحث.
()2

ينظر :البيضاوي ،أنوار التنزيل ،ج ،5ص ،350والبقاعي ،نظم الدرر ،ج ،22ص ،425وسالم ،تتمة

()3

ينظر :شيخ زاده ،حاشية محيي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي ،ج ،8ص.736

أضواء البيان ،ج ،9ص ،174-173و.184-183

()4

قد يكون للوسوسة أثر بدني لكن األصل فيها هو األثر النفسي ،ينظر :الشهاب ،عناية القاضي وكفاية

الراضي ،ج ،8ص ،417والقونوي ،حاشية القونوي على تفسير البيضاوي ،ج ،20ص.515
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ليدرج نفسه في جملة من يتضرر بالوسوسة ،أي :في خصوص الناس ،كأنه قال( :أعوذ
برب من يتضرر بشر الموسوس) (.)1
وقد اعترض أبو السعود على كالم البيضاوي لعدة أسباب:
ْ َ ِ
ش َما
 −األول :أن سورة الفلق لم تختص
بالمضار البدنية بدليل قوله تعالى ﴿مِن ِ
ّ
َ َ
خل َق﴾ [الفلق ]2 :فاآلية تعم جميع أنواع الشرور وال تختص بما له ضرر بدني.

 −والثاني :أن كون المضار تقع على غير اإلنسان أمر ال دخل له في االستعاذة؛
ألن االستعاذة تخص اإلنسان وهي ال تصدر إال منه ،والمتضرع هلل يتضرع بكونه
المتضررين.
جزءا من المستعيذين ال جزءا من
ّ
 −والثالث :أن إضافة الرب إلى الناس في سورة الناس ليست لمجرد أن السورة
ذكرت نوعا واحدا من الشرور وهو شر الوسوسة الذي يختص وقوعه على الناس،
بل لهذه اإلضافة غرض بياني وهو التنصيص على أن المستعيذ هو فرد ضمن
جنس الناس المستعيذين ،أي ّأنه يتضرع هلل تعالى بانتمائه لتلك الفئة ،واستحضار
هذا المعنى في االستعاذة أدعى لحصول الرحمة.
رابعاً :رأي الباحثة
أوال :إن مسألة تعميم اإلضافة للرب في سورة الفلق وتخصيصها في سورة الناس تعتبر
المفسرون ،وهي من قبيل بيان المناسبات بين اآليات والسور،
من دقائق المسائل التي تكلم فيها
ّ
وهذا الباب األمر فيه واسع؛ ألنه محل نظر واجتهاد.

()1

ينظر :شيخ زاده ،حاشية محيي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي ،ج ،8ص.736
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ثانيا :لقد حصر البيضاوي نوع الضرر في سورة الفلق بالضرر البدني ،وكان الواجب
َ َ
ْ َ ِ
ش َما خل َق﴾؛ فإن (ما) الموصولة تفيد
تعميم الضرر كما هو
جلي في قوله تعالى ﴿مِن ِ
ّ
العموم(.)1
عمم البيضاوي من يقع عليه الضرر المستعاذ منه في سورة الفلق فأدخل فيهم
ثالثا :لقد ّ
جميع الكائنات ،وجعل ذلك مدا ار لتعميم اإلضافة للرب عز وجل ،وهذا فيه نظر؛ ألن الذي يقع
عليه الضرر ال تعلق له باالستعاذة ،فاالستعاذة خاصة باإلنسان ،فكيف يكون عموم المتضررين
سببا لعموم االستعاذة برب الفلق؟
رابعا :لو اقتصر البيضاوي على ذكر أن المضار المستعاذ منها في سورة الفلق عامة،
()2

وأن الضرر المستعاذ منه في سورة الناس خاص

لما كان في كالمه ما يعترض عليه.

خامساّ :بينت هذه المسألة دقة أبي السعود في النقد والتحليل؛ فقد أشار لمعان دقيقة في
سبب إضافة الرب للناس في سورة الناس.
وبناء على ما سبق فإنني أرى أن استدراك أبي السعود في هذا الموضع في محّله.

()1

العموم هنا هو عموم تقييدي وصفي ال عموم إطالقي ،والمعنى( :من شر كل مخلوق فيه شر) ،فيخرج
من العموم المخلوقات التي ليس لها شر أصال ،كالجنة والمالئكة واألنبياء عليهم السالم ،ينظر :ابن القيم:
شمس الدين محمد بن أبي بكر ،بدائع الفوائد ،تحقيق :علي بن محمد العمران( ،مكة المكرمة :دار عالم

الفوائد ،ط1425 ،1هـ) ،ج ،2ص.726
()2

أشار ابن الزبير الغرناطي لهذا الوجه ،ينظر :ابن الزبير الغرناطي :أبو جعفر أحمد بن إبراهيم ،البرهان

فى تناسب سور القرآن ،تحقيق :محمد شعباني( ،الرباط :و ازرة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،د.ط،.

1410ه1990 -م) ،ص.386-385
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المطلب السابع عشر :االستدراك في متعلق الجار والمجرور في قوله تعالى ﴿م َِن
ۡل انةِ َوٱنلا ِ
اس﴾ [الناس]6 :
ٱ ِ
أوالً :القول المستدرك عليه
َ ْ
ا
اس﴾
اۡل انةِ َوانلا ِ
قال الفراء" :وقوله عز وجل﴿ :اَّلِي يُ َو ْسوِ ُس ِِف ُص ُدورِ انلا ِ
اس ٥مِن ِ
[الناس ]6-5 :فالناس هاهنا قد وقعت على ال ِجّنة وعلى الناس كقولك :يوسوس ِفي صدور
الناس :جنتهم وناسهم"(.)1
ثانياً :االستدراك
َ ْ
ِ
يوسوس على أنه ضربان :جني
اس﴾ بيان للذي
اۡل انةِ َوانلا ِ
قال أبو السعود﴿" :مِن ِ

َ َ َ ْ ْ َ ْ
اۡل ِ
جوز أن يكون بيانا
وقد
...
]
112
ألنعام:
[ا
﴾
ن
وإنسي ،كما قال عز وجل﴿ :شياطِي ِ
اْلن ِس و ِ ِ
ّ
للناس على أنه يطلق على الجن أيضا حسب إطالق النفر والرجال عليهم ،وال تعويل عليه"(.)2

()1
()2

الفراء ،معاني القرآن ،ج ،3ص.302
ّ
أبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،8ص.471
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ثالثاً :الدراسة
َ ْ
اس﴾ على
اۡل انةِ َوانلا ِ
اختلف
المفسرون في متعلق الجار والمجرور في قوله تعالى ﴿مِن ِ
ّ
أقوال أبرزها قوالن(:)1
ْ
اس ْ َ
اس﴾ [الناس]4 :؛ أي إن
اْل ان ِ
القول األول :أن الجار والمجرور متعلق بـ ﴿ال َو ْس َو ِ
ِ
لموسوس على أنه صنفين :إنسي وجني(.)2
اآلية األخيرة في السورة بيان ل
بالوسواس؛ ألن الوسوسة هي اإللقاء الخفي في القلب ،وتكون من
ّ
ويصح وصف اإلنسي َ
الجني بشكل مباشر دون واسطة ألنه يجري من ابن آدم مجرى الدم ،وأما من اإلنسي فتكون
َ َ َ
بواسطة األُ ُذن( ،)3وقد ورد في النصوص إثبات الوحي الشيطاني بينهم ،قال تعالىَ ﴿ :وكذل ِك

()1

َ ْ
ِ
للموسوس أنه من الجن ،ثم جعل
اۡل انةِ ﴾ بيانا
النحاس -جعل ﴿مِن ِ
بعض أهل اللغة -كالزّجاج و ّ
ْ
اس﴾ أي أنه تعالى أمر باالستعاذة من أمرين :األول :شر الوسواس الذي
اس﴾ معطوفة على ﴿ال َو ْس َو ِ
﴿ َوانلا ِ

ضعفه السمين الحلبي .وقد ذكر الفخر الرازي ما هو أبعد من
هو من ال ِجّنة والثاني :شر الناس ،وهو قول ّ
هذا القول وهو أن يكون المراد من اآلية االستعاذة من شر الوسواس الواحد (وهو إبليس) ثم االستعاذة من
ْ َ ِ ْ
اس
ش ال َو ْس َو ِ
شر الجنة والناس عموما ،وهو قول مردود لعدم وجود حرف العطف الرابط بين ﴿مِن ِ
َ ْ
َْ
اس﴾ ،فلو كان معطوفا لجاء حرف الواو للعطف ولكان النظم (ومن الجنة
اۡل انةِ َوانلا ِ
اْل ان ِ
اس﴾ وبين ﴿مِن ِ

النحاس ،إعراب القرآن ،ج ،5ص ،200والفخر
الزجاج ،معاني القرآن ،ج ،5ص ،381و ّ
والناس) ،ينظرّ :
الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،32ص ،377والسمين الحلبي ،الدر المصون ،ج ،11ص.162
()2

ينظر :الماتريدي ،تأويالت أهل السنة ،ج ،10ص ،622والسمعاني ،تفسير القرآن ،ج ،6ص،308

والزمخشري ،الكشاف ،ج ،4ص ،824وابن عطية ،المحرر الوحيز ،ج ،5ص 540والبيضاوي ،أنوار
التنزيل ،ج ،5ص ،350وابن جزي ،التسهيل لعلوم التنزيل ،ج ،2ص ،530وأبو حيان ،البحر المحيط،

ج ،10ص ،579وأبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،ج ،8ص ،471والشوكاني ،فتح القدير ،ج،5
ص ،643واآللوسي ،روح المعاني ،ج ،15ص ،526وابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،30ص.635

()3

ينظر :ابن القيم ،بدائع الفوائد ،ج ،2ص.783
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َ َ ْ َ ُ ِ َ َ ُ ًّ َ َ َ ْ ْ َ ْ
َ
ُ ْ
ُ
خ ُر َف الْ َق ْول ُغ ُر ً
جعلنا ل ِك ن ِ
اۡل ِِن يُ ِ
ورا﴾ [األنعام:
وِح َب ْعض ُه ْم إَِل َب ْع ٍض ز
ِ
اْلن ِس و ِ
ب عدوا شياطِي ِ
ِ ٍِ
 ،)1(]112فال مانع من إطالق صفة (الوسواس) على اإلنسي.
ِ
الموسوس يخنس ويترك الوسوسة إذا
بالخناس؛ ألن اإلنسان
يصح وصف اإلنسي
كما
ّ
ّ
(الخناس)
زجره السامع( ،)2أو يخنس بنفسه بعد أن يلقي ما يريد إلقاؤه؛ فال مانع من إطالق صفة
ّ
على اإلنسي.
اس﴾ [الناس]5 :؛ أي إن اآلية بيان للناس
القول الثاني :أن الجار والمجرور متعلق بـ﴿ ُص ُدورِ انلا ِ
الموسوس لهم أنهم إنس وجن(.)3
َ
وذهب أصحاب هذا القول إلى أنه يجوز إطالق الناس على الجن؛ ألنه تعالى سمى
َ ْ
الجن رجاال ،وسماهم نف ار ،وذلك في قوله تعالى ﴿ر َج ٌال م َِن ْ ْ َ ُ ُ َ َ
اۡل ِِن﴾
ال مِن ِ
اْلن ِس يعوذون ب ِ ِرج ٍ
ِ
ِ
ُ ْ ُ َ َا َ ا ُ ْ َ َ َ َ َ ٌ َ ْ
ِ
[الجن ]6 :وقوله ﴿قل أ ِ
اۡل ِن﴾ [الجن ،]1 :وورد في كالم العرب قولهم
وِح إَِل أنه استمع نفر مِن ِ
(أناس من الجن)(.)4
ضعف أبو السعود القول الثاني وقال إنه (ال تعويل عليه).
وقد ّ

()1
()2

ينظر :ابن القيم ،بدائع الفوائد ،ج ،2ص.809

ينظر :الفخر الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،32ص.377

()3

ينظر :الفراء ،معاني القرآن ،ج ،3ص ،302والطبري ،جامع البيان ،ج ،24ص ،756والبغوي ،معالم

()4

ينظر :المراجع السابقة.

التنزيل ،ج ،5ص.336
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رابعاً :رأي الباحثة
أوال :ال يصح إطالق (الناس) على الجن في اللغة؛ ألنه ليس له وجه في اللغة ال أصالُ
()2
()1
جنا الجتنانهم أي اختفائهم،
سموا ّ
وال اشتقاقا وال استعماال " ،ومن زعم ذلك فقد أبعد" ؛ فالجن ّ
()3

والناس ناسا لظهورهم

أي إيناسهم وإبصارهم" ،وال يلزم من إطالق اسم الرجل على الجني أن

يطلق عليه اسم الناس"(.)4
قيد بذكر الجن ،كقولهم (أناس من الجن) ،أما
ثانيا :يمكن إطالق الناس على الجن إذا ّ
وإنه جاء في اآلية مطلقا دون تقييد فال يصح حمله على الجن واإلنس معا(.)5
ثالثا :لو افترضنا صحة تسمية الجن بالناس؛ فوقوعها في هذه اآلية بهذا المعنى مناف
()6
يبين الناس بالناس؟!(.)7
لفصاحة القرآن ؛ فالشيء ال يكون قسيم نفسه ،فكيف ّ

()1

ينظر :ابن القيم ،بدائع الفوائد ،ج ،2ص.804

()2

ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج30ـ ،ص.635

()3

ينظر :الزمخشري ،الكشاف ،ج ،4ص.824

()4

ابن القيم ،بدائع الفوائد ،ج ،2ص.807

()5

ينظر :ابن القيم ،بدائع الفوائد ،ج ،2ص ،807وسالم ،تتمة أضواء البيان ،ج ،9ص.181

()6
()7

ينظر :الزمخشري ،الكشاف ،ج ،4ص.824

ينظر :ابن القيم ،بدائع الفوائد ،ج ،2ص ،804واآللوسي ،روح المعاني ،ج ،15ص ،526وقد ذكر

المفسرين وجها للخروج من هذا اإلشكال ،وهو :جعل الناس األولى بمعنى (الناسي) بحذف الياء
بعض
ّ
ُ
ْ
َ
ا
َ
َ
ْ
كقوله تعالى ﴿ يوم يدع اَل ِ
اع ﴾ [القمر ،]6 :فحينئذ يمكن تقسيم الناسي لحق هللا تعالى إلى صنفين :إنسي

وجني ،وال يخلو ذلك – بوجهة نظري -من التكلف .ينظر :الزمخشري ،الكشاف ،ج ،4ص ،824والفخر
الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،32ص ،378والبيضاوي ،أنوار التنزيل ،ج ،5ص ،350وأبو السعود ،إرشاد
العقل السليم ،ج ،8ص.471
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الجني يوسوس في صدور
رابعا :يستشكل على القول الثاني أنه لم يقم دليل على أن ّ
الجن(.)1
يستنتج مما سبق رجحان القول األول؛ لقوة أدلته وضعف أدلة القول الثاني

()2

وكثرة

اإلشكاالت التي ترد عليه وضعف الردود على تلك اإلشكاالت ،وعليه أرى أن استدراك أبي
السعود في محّله.

بحمد هللا وتوفيقه ،انتهت دراسة المسائل التي استدرك فيها اإلمام أبو السعود على من
المفصل.
المفسرين في حزب
سبقه من
ّ
ّ

()1
()2

ينظر :ابن القيم ،بدائع الفوائد ،ج ،2ص ،804واآللوسي ،روح المعاني ،ج ،15ص.526

ضعف القول الثاني جماعة من العلماء منهم الزمخشري والفخر الرازي وابن القيم ،ينظر :الزمخشري،
ّ
الكشاف ،ج ،4ص ،824والفخر الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج ،32ص ،378وابن القيم ،بدائع الفوائد ،ج،2

ص.809-804
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الخاتمة
برزت من خالل البحث مجموعة من النتائج والتوصيات أعرضها فيما يأتي:

أوالً :النتائج
.1

المفصل ثالثة
المفسرين في حزب
بلغ عدد استدراكات أبي السعود على من سبقه من
ّ
ّ
وأربعين استدراكا.

.2

تعددت صيغ االستدراك عند أبي السعود ،وهي تدور بين إبطاله للقول المستدرك عليه،
وتضعيفه للقول المستدرك عليه.

.3

تميزت منهجية أبي السعود في االستدراك بما يأتي:
أ-

عدم تصريحه باسم المستدرك عليه.

المفسر المستدرك عليه.
ب -كثي ار ما ينقل نص
ّ
ج -التنويع بين التعليل لالستدراك أو التعليل للقول المختار أو عدم التعليل.
د-

تنويع عبارات االستدراك بحسب ما يناسب المسألة وتقييمه لها.

ه -الدعوة إلى التأمل والتدبر.
.4

تنوعت تعليالت أبي السعود في استدراكاته فشملت :االستدالل بالسياق ،وبكون القول
خالف الظاهر ،وبمعهود القرآن ،وبدالالت حروف المعاني ،وغيرها من التعليالت.

.5

اعتمد أبو السعود في استدراكاته كثي ار على داللة سياق اآلية ،فما وافق السياق قبله ،وما
رده.
خالفه ّ
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.6

لم يقتصر أبو السعود في استدراكاته على مجال واحد بل تنوعت مجاالت استدراكه
فشملت مسائل متعلقة ببيان المعاني ،والبالغة ،والنحو ،والصرف ،وتوجيه القراءات،
والعقيدة ،وعلوم القرآن ،والفقه ،وهذا دليل على سعة علمه.

.7

بلغ عدد المواضع التي استدرك فيها أبو السعود على البيضاوي تسعة عشر موضعا،
والتي استدرك فيها على الزمخشري ثالثة مواضع ،والتي استدرك فيها عليهما معا اثني
عشر موضعا ،والتي استدرك فيها على أحدهما مع غيره أربعة مواضع ،بينما بلغ عدد
االستدراكات على غيرهما خمسة مواضع ،وهذا يؤكد مدى اهتمام أبي السعود بتفسيري
البيضاوي والزمخشري.

.8

افقت أبا السعود في ثالثة وعشرين استدراكا اتفاقا كّليا وفي سبعة استدراكات اتفاقا
و ُ
جزئيا ،وخالفته في ثالثة عشر استدراكا ،وكان موقفي مبنيا على أسس علمية معتبرة في
علم التفسير.

.9

من أسباب مخالفتي ألبي السعود في بعض استدراكاته :تخصيصه لمعنى اآلية التي
ورده لوجه بالغي محتمل في اآلية ،وقصره للنظر
تحتمل أكثر من معنى من غير دليلّ ،
المستدرك عليه على غير
على دليل واحد دون النظر في األدلة األخرى ،وفهمه لكالم
َ
مراده أو على احتمال بعيد في كالمه.

 .10أبرزت استدراكات أبي السعود دّقته في قراءة تفاسير من سبقه ،ونقد تفاصيل وجزئيات
في كالمهم ،ولعل هذه الدقة من آثار اشتغاله بالعمل في القضاء أغلب سني حياته.
ّ
متعصبا.
 .11أثبتت استدراكات أبي السعود استقالليته العلمية ،فلم يكن مقّلدا وال
ّ
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 .12التزم أبو السعود األدب في استدراكاته ،فجاءت عباراته في الجملة بعيدة عن القسوة
والغلظة ،إال في المواطن المحدودة التي رأى أنها بحاجة لذلك.

ثانياً :التوصيات
من خالل دراستي الستدراكات أبي السعود ظهرت لي بعض الفرص البحثية التي أوصي
طالّب التفسير وعلوم القرآن بدراستها ،وهي:
 .1استكمال دراسة استدراكات أبي السعود في باقي تفسيره.
شراح البيضاوي -وبخاصة الشهاب والقونوي -على
 .2إفراد المسائل التي استدرك فيها ّ
استدراكات أبي السعود بالدراسة.
 .3بحث مواطن اتفاق واختالف أبي السعود مع الزمخشري والبيضاوي.
 .4دراسة إضافات اآللوسي على أبي السعود.
 .5االستفادة من األبحاث العلمية في االستدراك في إخراج موسوعة علمية في طرق الترجيح
المفسرين.
عند
ّ
وفي الختام ،هللا أسأل أن يغفر للعالّمة أبي السعود العمادي وأن يسكنه فسيح جناته،
وأن يبارك في علمه ،وأن يجمعنا وإياه مع الحبيب المصطفى  في أعالي الجنان.

كما أسأله تعالى أن يتقبل ما كتبته ،وأن يجعله في موازين أعمالي ،وأن يغفر لي الخطأ
والزلل ،إنه ولي ذلك والقادر عليه ،والحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا
ّ
محمد  وعلى آله وصحبه أجمعين.
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قائمة المصادر والمراجع
المراجع باللغة العربية:
القرآن الكريم
• أحمد :أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،تحقيق:
شعيب األرنؤوط وعادل مرشد وآخرون( ،بيروت :مؤسسة الرسالة ،ط1421 ،1هـ -
2001م).
• األخفش :أبو الحسن سعيد بن مسعدة ،معانى القرآن ،تحقيق :هدى محمود قراعة،
(القاهرة :مكتبة الخانجي ،ط1411 ،1هـ 1990 -م).
المفسرين ،تحقيق :سليمان بن صالح الخزي،
• األدنه وي :أحمد بن محمد ،طبقات
ّ
(المدينة المنورة :مكتبة العلوم والحكم ،ط1417 ،1هـ1997 -م).
• إسحاق :علي شواخ ،معجم مصنفات القرآن الكريم( ،الرياض :دار الرفاعي ،ط،1
1404ه1984-م).
• اطفيش :امحمد بن يوسف ،تيسير التفسير ،تحقيق :إبراهيم طالي( ،مسقط :و ازرة
التراث والثقافة ،ط1425 ،1ه2004-م).
• األلباني :محمد ناصر الدين ،سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها،
(الرياض :مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ،ط1415 ،1هـ 1995 -م).
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• األلباني :محمد ناصر الدين ،صحيح الترغيب والترهيب( ،الرياض :مكتبة المعارف
للنشر والتوزيع ،ط1421 ،1هـ 2000 -م).
• األلباني :محمد ناصر الدين ،صحيح الجامع الصغير وزياداته( ،بيروت :المكتب
اإلسالمي ،د.ط ،.د.ت.).
• األلباني :محمد ناصر الدين ،ضعيف أبي داود( ،الكويت :مؤسسة غراس للنشر و
التوزيع ،ط 1423 ،1هـ).
• اآللوسي :شهاب الدين محمود بن عبد هللا ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم
والسبع المثاني ،تحقيق :علي عبد الباري عطية( ،بيروت :دار الكتب العلمية ،ط،1
1415هـ).
• األمين:

محمد،

تخريج

أسانيد

التفسير،

موقع

الشيخ

محمد

األمين،

 ،http://ibnamin.com/tafsir_takhrij.htmاستُعرض بتاريخ .2020\10\1
• اإليجي :محمد بن عبد الرحمن ،جامع البيان في تفسير القرآن( ،بيروت :دار الكتب
العلمية ،ط1424 ،1هـ 2004 -م).
• الباباني :إسماعيل بن محمد أمين ،هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين،
(بيروت :دار إحياء التراث العربي ،د.ط ،.د.ت.).
• ابن بالي :علي بن بالي منق ،العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم (مطبوع في ذيل
الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية لطاشكبري زاده)( ،بيروت :دار الكتاب
العربي ،د.ط ،.د.ت.).
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• البخاري :محمد بن إسماعيل ،الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا
 وسننه وأيامه المشهور بـ(صحيح البخاري) ،تحقيق :محمد زهير بن ناصر
الناصر( ،بيروت :دار طوق النجاة ،ط1422 ،1هـ).
• البسيوني :خالد سعيد" ،منهج اإلمام أبي السعود في تفسيره المسمى (إرشاد العقل
السليم إلى مزايا الكتاب الكريم)" ،حولية كلية أصول الدين والدعوة اإلسالمية بالمنوفية
 جامعة األزهر ،العدد الخامس والثالثون2016 ،م.• البغوي :محيي السنة الحسين بن مسعود ،معالم التنزيل في تفسير القرآن ،تحقيق:
محمد عبد هللا النمر وعثمان جمعة ضميرية وسليمان مسلم الحرش( ،الرياض :دار طيبة
للنشر والتوزيع ،ط1417 ،4هـ 1997 -م).
• البقاعي :إبراهيم بن عمر ،نظم الدرر في تناسب اآليات والسور( ،القاهرة :دار الكتاب
اإلسالمي ،د.ط ،.د.ت.).
• البهوتي :منصور بن يونس ،كشاف القناع عن متن اإلقناع( ،بيروت :دار الكتب
العلمية ،د.ط ،.د.ت.).
• البيضاوي :ناصر الدين عبد هللا بن عمر ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،تحقيق :محمد
عبد الرحمن المرعشلي( ،بيروت :دار إحياء التراث العربي ،ط1418 ،1ه).
• البيهقي :أبو بكر أحمد بن الحسين ،شعب اإليمان ،تحقيق :عبد العلي عبد الحميد
حامد( ،الرياض :مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ،ط1423 ،1هـ 2003 -م).

303

• الترمذي :محمد بن عيسى ،سنن الترمذي ،تحقيق :بشار عواد معروف( ،بيروت :دار
الغرب اإلسالمي ،د.ط1998 ،.م).
• ابن تيمية :شيخ اإلسالم أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ،مجموع الفتاوى ،جمع :عبد
الرحمن بن محمد بن قاسم( ،المدينة النبوية :مجمع الملك فهد لطباعة المصحف
الشريف ،د.ط1416 ،.ه1995-م).
• ابن تيمية :شيخ اإلسالم أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ،مقدمة في أصول التفسير،
(بيروت :دار مكتبة الحياة ،د.ط1400 ،.هـ1980 -م).
• الثعلبي :أبو إسحاق أحمد بن محمد ،الكشف والبيان ،تحقيق :مجموعة من الباحثين،
(جدة :دار التفسير ،ط1436 ،1ه2015-م).
• الجدعاني :مجمول بنت أحمد ،االستدراك الفقهي تأصيالً وتطبيقاً ،رسالة ماجستير،
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية( ،مكة المكرمة :جامعة أم القرى1434 ،ه).
• الجرجاني:علي بن محمد الشريف ،كتاب التعريفات( ،بيروت :دار الكتب العلمية ،ط،1
1403هـ 1983-م).
• الجزائري :أبو بكر جابر بن موسى ،أيسر التفاسير لكالم العلي الكبير( ،المدينة المنورة:
مكتبة العلوم والحكم ،ط1424 ،5هـ2003-م).
• ابن جزي :أبو القاسم محمد بن أحمد الكلبي ،التسهيل لعلوم التنزيل ،تحقيق :عبد هللا
الخالدي( ،بيروت :شركة دار األرقم بن أبي األرقم ،ط1416 ،1هـ).
الجصاص :أبو بكر أحمد بن علي ،أحكام القرآن ،تحقيق :محمد صادق القمحاوي،
•
ّ
(بيروت :دار إحياء التراث العربي ،د.ط1405 ،.هـ).
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• ابن جماعة :بدر الدين أبو عبد هللا محمد بن إبراهيم ،كشف المعاني فى المتشابه من
المثاني ،تحقيق :عبد الجواد خلف( ،المنصورة :دار الوفاء ،ط1410 ،1هـ1990 -م).
• ابن جني :أبو الفتح عثمان بن جني ،المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات
واإليضاح عنها ،تحقيق :علي النجدي ناصف وعبد الفتاح إسماعيل شلبي( ،د.م :.دار
سزكين ،ط1406 ،2ه1986-م).
• ابن الجوزي :أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ،زاد المسير في علم التفسير ،تحقيق :عبد
الرزاق المهدي( ،بيروت :دار الكتاب العربي ،ط1422 ،1ه).
• ابن الجوزي :أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ،نزهة األعين النواظر في علم الوجوه
والنظائر ،تحقيق :محمد عبد الكريم الراضي( ،بيروت :مؤسسة الرسالة ،ط،1
1404ه1984-م).
• الجوهري :أبو نصر إسماعيل بن حماد ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،تحقيق:
أحمد عبد الغفور عطار( ،بيروت :دار العلم للماليين ،ط1407 ،4هـ 1987 -م).
• الجويني :أبو المعالي إمام الحرمين عبد الملك بن عبد هللا ،اإلرشاد إلى قواطع األدلة
في أصول االعتقاد ،تحقيق :أحمد السايح وتوفيق وهبة( ،القاهرة :مكتبة الثقافة الدينية،
ط1430 ،1ه2009-م).
• ابن أبي حاتم :أبو محمد عبد الرحمن بن محمد ،تفسير القرآن العظيم ،تحقيق :أسعد
محمد الطيب( ،مكة المكرمة :مكتبة نزار مصطفى الباز ،ط1419 ،3هـ).
• حاجي خليفة :مصطفى بن عبد هللا ،سلم الوصول إلى طبقات الفحول ،تحقيق :محمود
عبد القادر األرناؤوط( ،إسطنبول :مكتبة إرسيكا ،د.ط2010 ،.م).
305

• الحاكم :أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا ،المستدرك على الصحيحين ،تحقيق :مصطفى
عبد القادر عطا( ،بيروت :دار الكتب العلمية ،ط1411 ،1ه – 1990م).
• ابن حجر :أحمد بن علي العسقالني ،فتح الباري شرح صحيح البخاري( ،بيروت :دار
المعرفة ،د.ط1379 ،.ه).
• ابن حجر :أحمد بن علي العسقالني ،تهذيب التهذيب( ،حيدر آباد :مطبعة دائرة
المعارف النظامية ،ط1326 ،1ه).
المفسرين( ،الرياض :دار القاسم ،ط،2
• الحربي :حسين بن علي ،قواعد الترجيح عند
ّ
1429ه2008-م).
ي
(عمان :دار
• الحربي :حسين بن علي ،منهج اإلمام ابن جرير الطبر في الترجيحّ ،
الجنادرية ،ط1429 ،1ه).
• الحربي :عبد العزيز بن علي ،تحزيب القرآن الكريم( ،بيروت :دار ابن حزم ،ط،1
1431ه2010-م).
• حسن :سامي عطا" ،من صور البديع في تفسير أبي السعود" ،المجلة األردنية في
الدراسات اإلسالمية ،المجلد الحادي عشر ،العدد األول1436 ،ه2015-م.
• حسن :عباس ،النحو الوافي( ،القاهرة :دار المعارف ،ط ،3د.ت.).
• الحلواني :محمد بن عبد هللا ،القاضي أبو السعود وآراؤه االعتقادية عرض ونقد ،رسالة
دكتوراة ،كلية الدعوة وأصول الدين( ،مكة المكرمة :جامعة أم القرى1419 ،ه-
1999م).
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• الحمالوي :أحمد بن محمد ،شذا العرف في فن الصرف ،تحقيق :نصر هللا عبد الرحمن،
(الرياض :مكتبة الرشد ،د.ط ،.د.ت.).
• أبو حيان :محمد بن يوسف ،البحر المحيط في التفسير ،تحقيق :صدقي محمد جميل،
(بيروت :دار الفكر ،د.ط1420 ،.ه).
المفسرين( ،دمشق :دار القلم،
• الخالدي :صالح عبد الفتّاح ،تعريف الدارسين بمناهج
ّ
ط1433 ،5ه2012-م).
• ابن خالويه :أبو عبد هللا الحسين بن أحمد ،مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع،
(القاهرة :مكتبة المتنبي ،د.ط ،.د.ت.).
• الخطابي :أبو سليمان حمد بن محمد ،بيان إعجاز القرآن (مطبوع ضمن :ثالث رسائل
في إعجاز القرآن) ،تحقيق :محمد خلف هللا ومحمد زغلول سالم( ،القاهرة :دار
المعارف ،ط1976 ،3م).
• الخطيب اإلسكافي :محمد بن عبد هللا ،درة التنزيل وغرة التأويل ،تحقيق :محمد آيدين،
(مكة المكرمة :جامعة أم القرى ،ط1418 ،1ه).
• الخطيب الشربيني :شمس الدين محمد بن أحمد ،السراج المنير في اإلعانة على معرفة
بعض معاني كالم ربنا الحكيم الخبير( ،القاهرة :مطبعة بوالق ،د.ط1285 ،.ه).
• الدامغاني :الحسين بن محمد ،قاموس القرآن ،تحقيق :عبد العزيز األهل( ،بيروت :دار
العلم للماليين ،ط1983 ،4م).
عد آي القرآن ،تحقيق :غانم قدوري
• الداني :أبو عمرو عثمان بن سعيد ،البيان في ّ
الحمد( ،الكويت :مركز المخطوطات والتراث ،ط1414 ،1هـ1994 -م).
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• الداني :أبو عمرو عثمان بن سعيد ،جامع البيان في القراءات السبع( ،الشارقة :جامعة
الشارقة ،ط1428 ،1ه2007-م).
• ابن أبي داود :أبو بكر عبد هللا بن سليمان السجستاني ،المصاحف ،تحقيق :محمد بن
عبده( ،القاهرة :الفاروق الحديثة ،ط1423 ،1هـ 2002 -م).
• الدسوقي :محمد بن أحمد ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير( ،بيروت :دار الفكر،
د.ط ،.د.ت.).
المفسرون( ،القاهرة :مكتبة وهبة ،ط1416 ،6ه-
• الذهبي :محمد حسين ،التفسير و ّ
1995م).
• الراغب األصفهاني :أبو القاسم الحسين بن محمد ،مفردات ألفاظ القرآن ،تحقيق :صفوان
عدنان داوودي( ،دمشق :دار القلم ،ط1433 ،5ه2011-م).
• ابن رجب :زين الدين عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي ،جامع العلوم والحكم في شرح
خمسين حديثا من جوامع الكلم ،تحقيق :شعيب األرناؤوط وإبراهيم باجس( ،بيروت:
مؤسسة الرسالة ،ط1422 ،7هـ 2001 -م).
• رشيد رضا ،محمد رشيد بن علي رضا ،تفسير المنار( ،القاهرة :الهيئة المصرية العامة
للكتاب ،د.ط1990 ،.م).
• الرضي :محمد بن الحسن االستراباذي ،شرح الرضي لكافية ابن الحاجب ،تحقيق :يحيى
بشير مصري( ،الرياض :جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،ط1417 ،1ه-
1996م).
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• رفيده :إبراهيم عبد هللا ،النحو وكتب التفسير( ،مصراته :الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع
واإلعالن ،ط1990 ،3م).
• الرملي :شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج،
(بيروت :دار الفكر ،د.ط1404 ،.هـ1984-م).
• الرومي :فهد بن عبد الرحمن ،بحوث في أصول التفسير ومناهجه( ،الرياض :د.ن،.
د1430 ،9ه2009-م).
• الرويلي :عمر عقلة ،إضافات الماوردي في تفسيره النكت والعيون من سورة الفاتحة
إلى سورة التوبة دراسة تحليلية نقدية ،رسالة ماجستير ،كلية الشريعة والدراسات
اإلسالمية( ،الدوحة :جامعة قطر1441،ه2020-م).
• زبن :عماد أحمد ،أبو السعود ومنهجه في النحو من خالل تفسيره (األجزاء العشرة
(عمان:
األولى من القرآن الكريم نموذجا) ،رسالة ماجستير ،كلية الدراسات العلياّ ،
الجامعة األردنية2006 ،م).
محمد الملّقب بمرتضى الزبيدي ،تاج العروس من جواهر القاموس،
محمد بن ّ
• الزبيديّ :
(د.م :.دار الهداية ،د.ط ،.د.ت.).
• ابن الزبير الغرناطي :أبو جعفر أحمد بن إبراهيم ،البرهان فى تناسب سور القرآن،
تحقيق :محمد شعباني( ،الرباط :و ازرة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،د.ط1410 ،.ه-
1990م).
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• ابن الزبير الغرناطي :أبو جعفر أحمد بن إبراهيم ،مالك التأويل القاطع بذوي اإللحاد
والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل( ،بيروت :دار الكتب العلمية،
بيروت ،د.ط ،.د.ت.).
الزجاج :إبراهيم بن السري ،معاني القرآن وإعرابه ،تحقيق :عبد الجليل عبده شلبي،
•
ّ
(بيروت :عالم الكتب ،ط1408 ،1هـ 1988 -م).
• الزحيلي :وهبة بن مصطفى ،التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج( ،دمشق:
دار الفكر المعاصر ،ط1418 ،2ه).
• الزرقاني :محمد عبد العظيم ،مناهل العرفان في علوم القرآن( ،القاهرة :مطبعة عيسى
البابي الحلبي وشركاه ،ط ،3د.ت.).
• الزركشي :بدر الدين محمد بن عبد هللا ،البحر المحيط في أصول الفقه( ،القاهرة :دار
الكتبي ،ط1414 ،1هـ 1994 -م).
• الزركشي :بدر الدين محمد بن عبد هللا ،البرهان في علوم القرآن ،تحقيق :محمد أبو
الفضل إبراهيم( ،القاهرة :دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه ،ط،1
1376هـ 1957 -م).
• الزركلي :خير الدين بن محمود ،األعالم( ،بيروت :دار العلم للماليين ،ط،15
2002م).
• الزمخشري ،جار هللا محمود بن عمرو ،أساس البالغة ،تحقيق :محمد باسل عيون
السود( ،بيروت :دار الكتب العلمية ،ط1419 ،1هـ 1998 -م).
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الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل( ،بيروت،
• الزمخشري ،جار هللا محمود بن عمروّ ،
دار الكتاب العربي ،ط1407 ،3ه).
• ابن أبي َزَمِنين :أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا ،تفسير القرآن العزيز ،تحقيق :حسين بن
عكاشة ومحمد بن مصطفى الكنز( ،القاهرة :الفاروق الحديثة ،ط1423 ،1هـ -
2002م).
(عمان :دار زهران
• زناتي :أنور محمود ،معجم مصطلحات التاريخ والحضارة اإلسالميةّ ،
للنشر والتوزيع ،ط2011 ،1م).
• الزهراني :نايف بن سعيد ،استدراكات السلف في التفسير في القرون الثالثة األولى،
(الدمام :دار ابن الجوزي ،ط1430 ،1ه).
ّ
• أبو زهو :محمد محمد ،الحديث والمحدثون( ،القاهرة :دار الفكر العربي ،د.ط،.
1378ه).
• سالم :عطية محمد ،تتمة أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن( ،بيروت  :دار
الفكر ،د.ط1415 ،.هـ 1995 -م).
• السامرائي :فاضل صالح ،معاني النحو( ،دمشق :دار ابن كثير ،ط1438 ،1ه-
2017م).
• السبت :خالد بن عثمان ،قواعد التفسير – جمعاً ودراسة( ،القاهرة :دار ابن عفان،
والرياض :دار ابن القيم ،ط1429 ،2ه2008-م).
• السخاوي :علم الدين علي بن محمد ،جمال القراء وكمال اإلقراء ،تحقيق :عبد الحق عبد
الدايم( ،بيروت :مؤسسة الكتب الثقافية ،ط1419 ،1ه1999-م).
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• السعدي :عبد الرحمن بن ناصر ،القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن( ،الدمام :دار
ابن الجوزي ،ط1431 ،1ه).
• السعدي :عبد الرحمن بن ناصر ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ،تحقيق:
عبد الرحمن بن معال اللويحق( ،بيروت :مؤسسة الرسالة ،ط1420 ،1هـ 2000-م).
• أبو السعود :محمد بن محمد العمادي ،إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،
تحقيق :خالد عبد الغني محفوظ( ،بيروت :دار الكتب العلمية ،ط2010 ،1م).
• السمرقندي :أبو الليث نصر بن محمد ،بحر العلوم( ،د.م :.د.ن ،.د.ط ،.د.ت.).
• السمعاني :أبو المظفر منصور بن محمد ،تفسير القرآن ،تحقيق :ياسر بن إبراهيم وغنيم
بن عباس( ،الرياض :دار الوطن ،ط1418 ،1هـ1997 -م).
• السمين الحلبي :أبو العباس أحمد بن يوسف ،الدر المصون في علوم الكتاب المكنون،
تحقيق :أحمد محمد الخراط( ،دمشق :دار القلم ،د.ط ،.د.ت.).
• السندي :عبد القيوم بن عبد الغفور" ،مصطلح الركوع في المصاحف مدلوله نشأته
وأقوال العلماء فيه" ،مجلة تبيان للدراسات القرآنية ،العدد الرابع والعشرون1437 ،ه-
2016م.
المفسرين من خالل
• السيد :أحمد بن عمر ،تعقبات اإلمام ابن كثير على من سبقه من
ّ
كتابه تفسير القرآن العظيم جمعاً ودراسة ،رسالة دكتوراة ،كلية الدعوة وأصول الدين،
(مكة المكرمة :جامعة أم القرى1431 ،ه2010-م).
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• السيوطي :جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ،اإلتقان في علوم القرآن ،تحقيق:
محمد أبو الفضل إبراهيم( ،القاهرة :الهيئة المصرية العامة للكتاب ،د.ط1394 ،.هـ-
1974م).
• السيوطي :جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ،الدر المنثور( ،بيروت :دار الفكر،
د.ط ،.د.ت.).
• شاوش :العربي" ،تفسير أبي السعود :طريقته في العمل بالرواية ومنهجه في توظيف
القراءات القرآنية" ،مجلة دار الحديث الحسنية ،العدد 1998 ،15م.
• الشايب :مسعد أحمد" ،منهج تفسير أبي السعود" ،شبكة األلوكة،2017\3\30 ،
 ،https://www.alukah.net/sharia/0/114284/استُعرض بتاريخ .2020\10\1
المفسرين( ،الرياض :مكتبة الرشد ،ط1430 ،4ه-
• الشرقاوي :أحمد بن محمد ،مناهج
ّ
2009م).
• الشنقيطي :محمد األمين بن محمد المختار ،أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن،
(بيروت  :دار الفكر ،د.ط1415 ،.هـ 1995 -م).
• الشهاب :شهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجي ،عناية القاضي وكفاية الراضي (حاشية
الشهاب على تفسير البيضاوي)( ،بيروت :دار صادر ،د.ط ،.د.ت.).
• الشوكاني :محمد بن علي ،البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع( ،بيروت :دار
المعرفة ،د.ط ،.د.ت.).
• الشوكاني :محمد بن علي ،فتح القدير( ،دمشق :دار ابن كثير ودار الكلم الطيب ،ط،1
1414هـ).
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• شيخ زاده :محمد بن مصلح الدين مصطفى القوجوي ،حاشية محيي الدين شيخ زاده
على تفسير البيضاوي( ،بيروت :دار الكتب العلمية ،ط1419 ،1ه1999-م).
• صابان :سهيل ،المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية( ،الرياض :مكتبة
الملك فهد الوطنية ،د.ط1421 ،.ه2000-م).
• طاشكبري زاده :أحمد بن مصطفى ،الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية،
(بيروت :دار الكتاب العربي ،د.ط ،.د.ت.).
• الطبراني :أبو القاسم سليمان بن أحمد ،المعجم الكبير ،تحقيق :حمدي بن عبد المجيد
السلفي( ،القاهرة :مكتبة ابن تيمية ،ط ،2د.ت.).
• الطبري :أبو جعفر محمد بن جرير ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،تحقيق :عبد هللا
بن عبد المحسن التركي( ،القاهرة :دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن ،ط،1
1422ه2001 -م).
• الطحاوي :أبو جعفر أحمد بن محمد ،شرح مشكل اآلثار ،تحقيق :شعيب األرنؤوط،
(بيروت :مؤسسة الرسالة ،ط 1415 ،1هـ1994 -م).
• طنطاوي :محمد سيد ،التفسير الوسيط للقرآن الكريم( ،القاهرة :دار نهضة مصر
للطباعة والنشر والتوزيع ،ط1998 ،1م).
• الطيبي :شرف الدين الحسين بن عبد هللا ،فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب
(حاشية الطيبي على الكشاف)( ،دبي :جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم ،ط1434 ،1هـ
2013 -م).
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• ابن عابدين :محمد أمين بن عمر ،رد المحتار على الدر المختار( ،بيروت :دار الفكر،
ط1412 ،2هـ 1992 -م).
• ابن عادل :أبو حفص سراج الدين عمر بن علي ،اللباب في علوم الكتاب ،تحقيق:
عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض( ،بيروت :دار الكتب العلمية ،ط،1
1419هـ 1998-م).
• ابن عاشور :محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر ،تحرير المعنى السديد وتنوير
العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد المشهور بـ(التحرير والتنوير)( ،تونس :الدار
التونسية للنشر ،د.ط1984 ،م).
• ابن عاشور :محمد الفاضل بن محمد الطاهر ،التفسير ورجاله( ،تونس :مؤسسة دار
سحنون للنشر والتوزيع والقاهرة :دار السالم للطباعة والنشر ،ط1429 ،1ه2008-م).
• عامر :محمود“ ،المصطلحات المتداولة في الدولة العثمانية" ،مجلة دراسات تاريخية
بجامعة دمشق ،العددان  ،118-117كانون الثاني-حزيران 2012م.
(عمان :دار النفائس ،ط،2
• عباس :فضل حسن ،إتقان البرهان في علوم القرآنّ ،
1430ه2010-م).
البر :يوسف بن عبد هللا النمري ،الكافي في فقه أهل المدينة ،تحقيق :محمد
• ابن عبد ّ
محمد أحيد( ،الرّياض :مكتبة الرياض الحديثة ،ط1400 ،2ه1980-م).
• عبد الرازق :نيازي محمد" ،التأويل الحملي" ،مجلة كلية اآلداب جامعة بورسعيد ،العدد
التاسع ،يناير .2017
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• أبو عبيدة :معمر بن المثنى ،مجاز القرآن ،تحقيق :محمد فؤاد سزكين( ،القاهرة :مكتبة
الخانجي ،د.ط1381 ،.ه).
• ابن عثيمين :محمد بن صالح ،تفسير القرآن الكريم (سورة آل عمران)( ،الدمام :دار
ابن الجوزي ،ط1426 ،1ه).
• ابن عثيمين :محمد بن صالح ،شرح العقيدة السفارينية( ،الرياض :دار الوطن للنشر،
ط1426 ،1ه).
• ابن عجيبة :أبو العباس أحمد بن محمد ،البحر المديد في تفسير القرآن المجيد،
تحقيق :أحمد عبد هللا القرشي رسالن( ،القاهرة :الهيئة المصرية العامة للكتاب ،د.ط،.
1419ه)ـ
• عدوان :عصام" ،شيخ اإلسالم أبو السعود أفندي" ،مجلة جامعة القدس المفتوحة
لألبحاث والدراسات ،العدد الثاني والعشرين ،شباط 2011م.
• ابن العربي :أبو بكر محمد بن عبد هللا ،أحكام القرآن ،تحقيق :محمد عبد القادر عطا،
(بيروت :دار الكتب العلمية ،ط1424 ،3هـ 2003 -م).
• عضيمة :محمد عبد الخالق ،دراسات ألسلوب القرآن( ،القاهرة :دار الحديث ،د.ط،.
د.ت.).
• ابن عطية :أبو محمد عبد الحق بن غالب ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،
تحقيق :عبد السالم عبد الشافي محمد( ،بيروت :دار الكتب العلمية ،ط1422 ،1هـ).
• ابن عقيلة المكي :محمد بن أحمد ،الزيادة واإلحسان في علوم القرآن( ،الشارقة :مركز
البحوث والدراسات بجامعة الشارقة ،ط1427 ،1ه).
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• العكبري :أبو البقاء عبد هللا بن الحسين ،التبيان في إعراب القرآن ،تحقيق :علي محمد
البجاوي( ،القاهرة :مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ،د.ط ،.د.ت.).
• أبو علي الفارسي :الحسن بن عبد الغفار ،الحجة في علل القراءات السبع ،تحقيق:
عادل عبد الموجود وعلي عوض وأحمد المعصراوي( ،بيروت :دار الكتب العلمية ،ط،1
1428ه2007-م).
• ابن العماد الحنبلي :أبو الفالح عبد الحي بن أحمد ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب،
تحقيق :محمود األرناؤوط( ،دمشق :دار ابن كثير ،ط1406 ،1هـ 1986 -م).
• العنقري :عبد هللا بن عبد العزيز ،كرامات األولياء :دراسة عقدية في ضوء عقيدة أهل
السنة والجماعة( ،الرياض :دار التوحيد للنشر والتوزيع ،ط1433 ،1ه – 2012م).
• العيدروس :عبد القادر بن عبد هللا ،النور السافر عن أخبار القرن العاشر ،تحقيق:
أحمد حالو ومحمود األرناؤوط وأكرم البوشي( ،بيروت :دار صادر ،ط2001 ،1م).
الغزي :نجم الدين محمد بن محمد ،الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة ،تحقيق:
•
ّ
خليل المنصور( ،بيروت :دار الكتب العلمية ،ط1418 ،1هـ 1997 -م).
• ابن فارس :أبو الحسين أحمد بن فارس الرازي ،الصاحبي في فقه اللغة العربية
ومسائلها وسنن العرب في كالمها( ،بيروت :دار الكتب العلمية ،ط1418 ،1ه-
1997م).
• ابن فارس :أبو الحسين أحمد بن فارس الرازي ،معجم مقاييس اللغة ،تحقيق :عبد
السالم محمد هارون( ،د.م :.دار الفكر ،د.ط1399 ،.هـ 1979 -م).
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• الفخر الرازي :فخر الدين محمد بن عمر ابن خطيب الري ،مفاتيح الغيب المعروف
أيضا بـ(التفسير الكبير)( ،بيروت :دار إحياء التراث العربي ،ط1420 ،3ه).
الفراء :أبو زكريا يحيى بن زياد ،معاني القرآن ،تحقيق :أحمد يوسف النجاتي ومحمد
•
ّ
علي النجار وعبد الفتاح إسماعيل الشلبي( ،القاهرة :دار المصرية للتأليف والترجمة،
ط ،1د.ت.).
• الفيومي :أبو العباس أحمد بن محمد ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،
(بيروت :المكتبة العلمية ،د.ط ،.د.ت.).
• القاسمي :محمد جمال الدين بن محمد ،محاسن التأويل ،تحقيق :محمد باسل عيون
السود( ،بيروت :دار الكتب العلمية ،ط1418 ،1ه)ـ
• القاضي عبد الجبار :عبد الجبار بن أحمد األسد آبادي ،المغني في أبواب العدل
والتوحيد ،تحقيق :محمود محمد قاسم( ،القاهرة :المؤسسة المصرية العامة للتأليف
واألنباء والنشر ،د.ط1958 ،.م).
• ابن قتيبة :أبو محمد عبد هللا بن مسلم الدينوري ،تأويل مشكل القرآن ،تحقيق :إبراهيم
شمس الدين( ،بيروت :دار الكتب العلمية ،د.ط ،.د.ت.).
• ابن قتيبة :أبو محمد عبد هللا بن مسلم الدينوري ،غريب القرآن ،تحقيق :أحمد صقر،
(بيروت :دار الكتب العلمية ،د.ط1398 ،.هـ 1978 -م).
• ابن قدامة :موفق الدين عبد هللا بن أحمد المقدسي ،المغني( ،القاهرة :مكتبة القاهرة،
د.ط1388 ،.هـ 1968 -م).
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• القرطبي :شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد ،التذكرة بأحوال الموتى وأمور
اآلخرة ،تحقيق :الصادق بن محمد بن إبراهيم( ،الرياض :مكتبة دار المنهاج للنشر
والتوزيع ،ط1425 ،1ه).
• القرطبي :شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد ،الجامع ألحكام القرآن ،تحقيق :أحمد
البردوني وإبراهيم أطفيش( ،القاهرة :دار الكتب المصرية ،ط1384 ،2هـ 1964 -م).
الكشاف( ،مشيغان :جامعة
• القزويني :سراج الدين عمر بن عبدالرحيم ،الكشف على
ّ
مشيغان،

مخطوط)،

متوفر

على

الشبكة

العنكبوتية

،https://hdl.handle.net/2027/mdp.39015079127737

على

استُعرض

الرابط:
بتاريخ

.2020\10\1
• القطان :مناع بن خليل ،مباحث في علوم القرآن( ،الرياض :مكتبة المعارف للنشر
والتوزيع ،ط1421 ،3هـ2000 -م).
• قطب :سيد قطب إبراهيم ،في ظالل القرآن( ،القاهرة:دار الشروق ،د.ط ،.د.ت.).
• ِ
القنوجي :أبو الطيب محمد صديق خان ،فتح البيان في مقاصد القرآن( ،بيروت:
المكتبة العصرية للطباعة والنشر ،د.ط1412 ،.هـ 1992 -م).
• القونوي ،عصام الدين إسماعيل بن محمد ،حاشية القونوي على تفسير اإلمام
البيضاوي( ،بيروت :دار الكتب العلمية ،ط1422 ،1ه2001-م).
• ابن القيم :شمس الدين محمد بن أبي بكر ،التبيان في أيمان القرآن ،تحقيق :عبد هللا
بن سالم البطاطي( ،مكة المكرمة :دار عالم الفوائد ،ط1429 ،1ه).
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• ابن القيم :شمس الدين محمد بن أبي بكر ،الروح (في الكالم على أرواح األموات
واألحياء بالدالئل من الكتاب والسنة)( ،بيروت :دار الكتب العلمية ،د.ط ،.د.ت.).
• ابن القيم :شمس الدين محمد بن أبي بكر ،بدائع الفوائد ،تحقيق :علي بن محمد
العمران( ،مكة المكرمة :دار عالم الفوائد ،ط1425 ،1هـ).
• الكاساني :عالء الدين أبو بكر بن مسعود ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع( ،بيروت:
دار الكتب العلمية ،ط1406 ،2هـ 1986 -م).
• ابن كثير :أبو الفداء إسماعيل بن عمر ،تفسير القرآن العظيم ،تحقيق :سامي بن محمد
سالمة( ،الرياض :دار طيبة للنشر والتوزيع ،ط1420 ،2هـ 1999 -م).
• الكرماني :تاج القراء برهان الدين محمود بن حمزة ،البرهان في توجيه متشابه القرآن
لما فيه من الحجة والبيان ،تحقيق :عبد القادر أحمد عطا( ،د.م :.دار الفضيلة ،د.ط،.
د.ت.).
• الكفوي :أبو البقاء أيوب بن موسى ،الكليات (معجم في المصطلحات والفروق اللغوية)،
تحقيق :عدنان درويش ومحمد المصري( ،بيروت :مؤسسة الرسالة ،د.ط ،.د.ت.).
• اللكنوي :أبو الحسنات محمد عبد الحي ،الفوائد البهية في تراجم الحنفية( ،القاهرة:
مطبعة دار السعادة ،ط 1324 ،1هـ).
• أبو ليل :آيات محمود ،استدراكات الثعالبي على ابن عطية من خالل تفسيره :الجواهر
(عمان:
الحسان في تفسير القرآن عرضاً ودراسة ،رسالة دكتوراة ،كلية الدراسات العلياّ ،
الجامعة األردنية2017 ،م).
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• الماتريدي :أبو منصور محمد بن محمد ،تأويالت أهل السنة ،تحقيق :مجدي باسلوم،
(بيروت :دار الكتب العلمية ،ط1426 ،1هـ 2005 -م).
• ابن ماجه :أبو عبد هللا محمد بن يزيد ،سنن ابن ماجه ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي،
(القاهرة :دار إحياء الكتب العربية ،د.ط ،.د.ت.).
• الماوردي :أبو الحسن علي بن محمد ،النكت والعيون ،تحقيق :السيد بن عبد المقصود
بن عبد الرحيم( ،بيروت :دار الكتب العلمية ،د.ط ،.د.ت.).
• المبارك :آمال عوض ،الجهود النحوية في كتاب إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب
الكريم – النصف األول من القرآن الكريم ،رسالة دكتوراة ،كلية اللغة العربية( ،أم درمان:
جامعة أم درمان اإلسالمية1433 ،ه2012 -م).
• المتنبي :أبو الطيب أحمد بن الحسين ،ديوان المتنبي( ،بيروت :دار بيروت للطباعة
والنشر ،د.ط1403 ،.ه1983-م).
• مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط( ،القاهرة :دار الدعوة ،د.ط ،.د.ت.).
• المجمع الملكي لبحوث الحضارة اإلسالمية ،الفهرس الشامل للتراث العربي واإلسالمي
(عمان :المجمع الملكي،
المخطوط (علوم القرآن -مخطوطات التفسير وعلومه)،
ّ
د.ط1989 ،.م).
• المحلي :جالل الدين محمد بن أحمد ،والسيوطي :جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر،
تفسير الجاللين( ،القاهرة :دار الحديث ،ط ،1د.ت.).
• المدخلي :محمد ربيع ،الحكمة والتعليل في أفعال هللا تعالى( ،دمنهور :مكتبة لينة للنشر
والتوزيع ،ط1409 ،1ه1988-م).
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• المراغي :أحمد بن مصطفى ،تفسير المراغي( ،القاهرة :شركة مكتبة ومطبعة مصطفى
البابى الحلبي وأوالده ،ط1365 ،1هـ 1946 -م).
• أبو مزيد :يوسف سالمة ،تفسير أبي السعود وجهوده في الدرس البالغي ،رسالة
(غزة :الجامعة اإلسالمية1425 ،ه2004-م).
ماجستير ،كلية اآلدابّ ،
• مسلم :مسلم بن الحجاج النيسابوري ،المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل
إلى رسول هللا  المشهور بـ(صحيح مسلم) ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي( ،بيروت:
دار إحياء التراث العربي ،د.ط ،.د.ت.).
• المصري :حسين مجيب ،معجم الدولة العثمانية( ،القاهرة :الدار الثقافية للنشر ،ط،1
1425ه2004-م).
• المظهري :محمد ثناء هللا ،التفسير المظهري ،تحقيق :غالم نبي التونسي( ،باكستان:
مكتبة الرشدية ،د.ط1412 ،.هـ).
• مفتاح :عبد الباقي ،أضواء على الطريقة الرحمانية الخلوتية( ،بيروت :دار الكتب
العلمية ،ط2009 ،1م).
• مقاتل :أبو الحسن مقاتل بن سليمان البلخى ،تفسير مقاتل بن سليمان ،تحقيق :عبد هللا
محمود شحاته( ،بيروت :دار إحياء التراث ،ط1423 ،1ه).
• مكي :أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي ،الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني
القرآن وتفسيره ،وأحكامه ،وجمل من فنون علومه( ،الشارقة :كلية الشريعة والدراسات
اإلسالمية بجامعة الشارقة ،ط1429 ،1هـ 2008 -م).
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• المال علي القاري :علي بن سلطان محمد ،مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح،
(بيروت :دار الفكر ،ط1422 ،1هـ 2002 -م).
• المنذري :عبد العظيم بن عبد القوي ،الترغيب والترهيب من الحديث الشريف ،تحقيق:
إبراهيم شمس الدين( ،بيروت :دار الكتب العلمية ،ط1417 ،1ه).
• ابن منظور :جمال الدين محمد بن مكرم ،لسان العرب( ،بيروت :دار صادر ،ط،3
1414هـ).
المنير :أحمد بن محمد السكندري ،االنتصاف فيما تضمنه الكشاف (مطبوع على
• ابن ّ
الكشاف)( ،بيروت :دار الكتاب العربي ،ط1407 ،3ه).
حاشية تفسير ّ
النحاس :أبو جعفر أحمد بن محمد ،إعراب القرآن ،تعليق :عبد المنعم خليل إبراهيم،
•
ّ
(بيروت :منشورات محمد علي بيضون  -دار الكتب العلمية ،ط1421 ،1ه).
• النسائي :أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب ،السنن الصغرى ،تحقيق :عبد الفتاح أبو
غدة( ،حلب :مكتب المطبوعات اإلسالمية ،ط1406 ،2ه – 1986م).
• النسفي :أبو البركات عبد هللا بن أحمد ،مدارك التنزيل وحقائق التأويل ،تحقيق :يوسف
علي بديوي( ،بيروت :دار الكلم الطيب ،ط1419 ،1هـ 1998 -م).
• النووي :أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف ،المجموع شرح المهذب( ،د.م :.دار
الفكر ،د.ط ،.د.ت.).
المفسرين (من صدر اإلسالم وحتى العصر الحاضر)( ،بيروت:
• نويهض :عادل ،معجم
ّ
مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر ،ط1409 ،3هـ 1988 -م).
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• النيسابوري :نظام الدين الحسن بن محمد ،غرائب القرآن ورغائب الفرقان ،تحقيق :زكريا
عميرات( ،بيروت :دار الكتب العلمية ،ط1416 ،1ه).
• هاناي :نجات الدين،

وباير :إسماعيل“Şeyhülislam Ebussuûd Efendi’nin ،

” Maʻâkidü’t-tarrâf Adlı Risalesi: Dirâse ve Tahkîkرسالة شيخ اإلسالم أبي
الطراف) دراسة وتحقيق , Necmettin Erbakan
المسماة بـ(معاقد
السعود أفندي
ّ
ّ
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 42, 2016, p279 – 308.

• ابن هشام :عبد هللا بن يوسف ،مغني اللبيب عن كتب األعاريب ،تحقيق :مازن المبارك
ومحمد علي عبد هللا( ،دمشق :دار الفكر ،ط1985 ،6م).
• ابن هشام :أبو محمد عبد الملك بن هشام ،السيرة النبوية ،تحقيق :مصطفى السقا
وإبراهيم األبياري وعبد الحفيظ الشلبي( ،القاهرة :شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي
الحلبي وأوالده ،ط1375 ،2هـ 1955 -م).
• الهاللي :سليم بن عيد ،وآل نصر :محمد بن موسى ،االستيعاب في بيان األسباب،
(الدمام :دار ابن الجوزي ،ط1425 ،1ه).
ّ
• ابن همات الدمشقي :محمد بن حسن ،تحفة الراوي في تخريج أحاديث تفسير
البيضاوي ،مخطوط على الشبكة العنكبوتية:
 ،https://www.alukah.net/manu/files/manuscript_6949/makhtotah.pdfاستُعرض
بتاريخ .2020\10\1
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• هوتسما :م .ت ،.وأرنولد :ت .و ،.وباسيت :ر ،.وهارتمان :ر ،.موجز دائرة المعارف
اإلسالمية ،مراجعة وإشراف :حسن حبشي ،وعبد الرحمن عبد هللا الشيخ ،ومحمد عناني،
(الشارقة :مركز الشارقة لإلبداع الفكري ،ط1418 ،1هـ 1998 -م).
• الواحدي :أبو الحسن علي بن أحمد ،أسباب نزول القرآن ،تحقيق :عصام بن عبد
المحسن الحميدان( ،الدمام :دار اإلصالح ،ط1412 ،2هـ 1992 -م).
• الواحدي :أبو الحسن علي بن أحمد ،التفسير البسيط( ،الرياض :عمادة البحث العلمي
بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،ط1430 ،1هـ).
• الوادعي :مقبل بن هادي ،الصحيح المسند من أسباب النزول( ،القاهرة :مكتبة ابن
تيمية ،ط1408 ،4ه1987-م).
• و ازرة األوقاف والشئون اإلسالمية الكويتية ،الموسوعة الفقهية الكويتية( ،الكويت :دار
السالسل ،ط ،2د.ت.).
• ياسين :حكمت بن بشير ،التفسير الصحيح (موسوعة الصحيح المسبور من التفسير
المنورة :دار المآثر ،ط1420 ،1ه1999-م).
بالمأثور)( ،المدينة ّ
• يرينده :آدم" ،نسخة المؤلف وأقدم نسخ لتفسير أبي السعود إرشاد العقل السليم إلى مزايا
الكتاب الكريم"Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl1, Cilt ،
.1 , Sayı 2, Güz 2015

• اليوسي :الحسن بن مسعود ،زهر األكم في األمثال والحكم ،تحقيق :محمد حجي ومحمد
األخضر( ،الدار البيضاء :الشركة الجديدة  -دار الثقافة ،ط1401 ،1هـ 1981 -م).
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:المراجع باللغات األجنبية
− Simsek: Halil, The missing link in the History of Quranic Commentary:
The Ottoman Period and the Quranic Commentary of Ebussuud, PhD
diss., Department of Near and Middle Eastern Civilizations, (Toronto:
University of Toronto, 2018).
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