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استهالل
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إهداء
إيل وانديّ انكزميني أهدي جهدي سائالً

ﭽﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ

اإلسراء٨٢:

وإىل اجملاهدين املزابطني املدافعني عن ديننا ومقدساتنا
فإنيهم أهدي جهدي مستذكزاً قىل اهلل:

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ
ﭢﭣﭤﭼ

األحزاب٨٢:

وإىل مجيع أههي وأقاربي
وإىل كم إخىاني
وكم من وقف معي يف رحهيت انعهمية
إنيهم هذا اجلهد
تقديزاً وحباً.
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شكر وتقدير
يسر لي من
أحمد اهلل وأشكره حق شكره وأثني عميو الخير كمو ال أحصي ثناء عميو بما ّ
فضمو ووفقني مق اًر لو بكل فضل ,طالباً منو المزيد.
والشكر والثناء والتقدير لكل أبناء السودان الذين عشنا معيم كأننا بين أىمينا بطيبيم

وحسن أخالقيم فقد عممونا صغا اًر وعممونا كبا اًر فجزاىم اهلل خي اًر.
وأشكر جامعتي المباركة جامعة القرآن الكريم والعموم اإلسالمية ممثمة برئيسيا وكافّة
العاممين فييا ,اق ار ار بالفضل وعرفاناً بالجميل.
وأخص بالشكر والتقدير شيخنا الفاضل الدكتور /الجزولي األمير الجزولي – حفظو اهلل
 الذي تفضل باإلشراف عمى رسالتي العممية وما أسداه لي من توجييات وارشادات فجزاهين الفاضمَ ِ
الجمِيمَ ِ
ين الشيخ الدكتور قاسم بشرى
اهلل ّ
عني خير الجزاء ,وأشكر كذلك الشيخين َ
حميدان والشيخ الدكتور /الشيخ جمعة سيل  -حفظيما اهلل – الّ َذ ِ
ين تكرما بقبول مناقشة

رسالتي فجزاىما اهلل خير الجزاء.
وأتوجو بالشكر والعرفان لجامعتي األولى جامعة اإليمان – فك اهلل أسرىا – والتي
تعممت فييا وأخص بالشكر أستاذ الدعوة شيخنا الفاضل :عبد المجيد الزنداني حفظو اهلل وكل
مشايخنا الذين تعممنا عمى أيدييم فجزاىم اهلل خي ار.
أشكر كل من وقف معي وكان لي عوناً في رحمتي العممية ,وأشكر من أعانني
وساعدني في بحثي ىذا مق اًر لمجميع بالفضل شاك اًر ليم ىذا المعروف.
وأخي اًر :ىذا جيد المق ّل – ال يخمو من زلل – إن أحسنت فيو فمن اهلل ,وان أخطأت فمن
نفسي والشيطان ,سائالً ربي أن ينفع بو اإلسالم والمسممين.
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املستـخهـــص
الحمد هلل والصالة والسالم عمى رسول اهلل وعمى آلو وصحبو ومن واله ..أما بعد:
فيذا بحثي الموسوم ب" التسييل لعموم التنزيل البن جزي الكمبي وزاد المسير البن
الجوزي" دراسة منيجية مقارنة والذي تضمن ثالثة أبواب رئيسية اشتمل الباب األول فيو عمى
فصمين لمتعريف باإلمامين شمال التعريف باإلمام ونسبو وشيوخو وتالمذتو ومؤلفاتو وثناء
العمماء عميو ,كما اشتمل عمى التعريف بعصر اإلمام والحالة السياسية والعممية واالجتماعية,
وتناول التعريف بالكتاب ومصادر اإلمام فيو ومنيجو في ىذا الكتاب.
وتضمن الباب الثاني فصمين وىما التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي وتعريفيما وبيان
أنواعيما ومنيج اإلمامين فييما وتناول ك ّل من اإلمامين التفسير بالمأثور بأنواعو األربعة
تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة وتفسير القرآن بقول الصحابي وقول التابعي,
وكذلك تناول اإلمامان في التفسير بالرأي التفسير بالمغة وأصول الفقو.
وتناول الباب الثالث دراسة تطبيقية في أربعة فصول وىي العقائد والعبادات والسموك
والقصص تم فييا تناول منيج اإلمامين في دراسة مقارنة ابتدأت بتفسير اإلمام بن جزي ثم
اإلمام بن الجوزي ثم المقارنة بينيما وما ذكر غيرىما من المفسرين.
خمص البحث إلى توضيح رؤية شاممة في منيج اإلمامين ببيان منيجيما في كل
الفصول والمباحث وعرض األمثمة عمى ذلك ثم المقارنة بينيما.
القيمة ليذين السفرين العظيمين وما
وىدفت من خالل ىذه الدراسة إلى إبراز المعاني ّ

حمال فيو من معان وبيان لتوضيح كتاب اهلل ,لتدفع القارئ إلى ق ارءتيما والوقوف عمى ما
كتب اإلمامان فييما مما ال يستغني عنو طالب عمم.
ختمت دراستي بذكر المصادر والمراجع والفيارس العامة لموضوعات البحث.
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The Abstract
Thanks God, and pray and peace upon our prophet Mohammed and
his companion
This research titled by " Altasheel of science of Tanzeel of Ibn Jozi
Alkalbi and Zad Almisar of Ibn Al- Jawzi, a comparative analytic
study " which contained three chapters, the first chapter contains
definitions of two Imams, his full name, his teachers, his students , his
books , what scientist said about him. Also it contains an abstract
about the Imam era, the social, scientific , political situation, and it
contains a definition about the book , its resources, and its
methodology.
The second chapter talks about interpretation by the proved evidence
and interpreting by opinion, their definition, there types, and the
curriculum of the two Imams . the two Imams talks about
interpretation by its four types, the first interpreting Qur'an by Qur'an
,the second Qur'an by Sunnah, the third Qur'an by the companions and
followers says, the forth by opinion and Language and fundamentals
of jurisprudence.
The third chapter talks about an applied study about doctrine ,
worshiping, behaviors, and stories. It talks about the methods of the
two Imams in a comparative study starting with interpretation of Imam
bin Jozi ,then the Imam bin Al-Jowzi.
The researcher conclude the research with a clear vision of the
curriculum of the two Imams with examples , the comparing them in
all chapters.
The study aimed to show the value of meaning of these two greatest
books and what we can find in these two great books of interpreting of
Allah's book to let the reader reads and get use of these benefits.
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مقـدمة
إن الحمد هلل نحمده ونستعينو ونستيديو ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات
أعمالنا من ييده اهلل فال مضل لو ومن يضمل فال ىادي لو ,وأشيد إال إلو إال اهلل وحده ال
شريك لو لو الممك ولو الحمد وىو عمى كل شيء قدير ,وأشيد أن محمدا عبده ورسولو أرسمو
اهلل بشي اًر ونذي اًر وداعياً إلى اهلل بإذنو وسراجاً مني ار.
قال تعالى  :ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼآلعمران٢٠٨:

وقال تعالى  :ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼاألنفال٨٢:

فقد أراد اهلل ليذه البشرية أن ترقى وتسعد بوحي السماء فأرسل إلييا رسوال منيا قال تعالى
ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼالجمعة٨:

فما إن قرع القرآن آذان القوم حتى وصل النداء إلى قموبيم وىم في غمرة أوىام الجاىمية
سائرون وفوضى األخالق يتخبطون فسعدوا بو وعمموا صدق ربيم حين وصفو ليم بقولو
تعالى  :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭼاإلسراء. ٢:
ولقد كان ىذا القرآن الكريم موضع العناية الكبرى من الرسول  وصحابتو وسمف األمة
فوقف المفسرون أمام المفظ القرآني مستخدمين في ذلك مختمف المناىج وكان المبين األول
لمقرآن الكريم ىو النبي صمى اهلل عميو وسمم ,ثم برع الصحابة والتابعون من بعده في التفسير
 ,وبينوا مراد اهلل في كل آية من آيات الكتاب العزيز وعمموه لغيرىم ,وقد سمي ىذا التفسير
بالمأثور  ,وقام بجانبو بعد ذلك التفسير بالرأي وىذا يعتمد عمى استنباط المعاني من خالل
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العموم المختمفة  ,وقد وفق اهلل الكثير من عمماء األمة لخدمة كتاب اهلل تعالى ,ومنيم
اإلمامان الجميالن ابن جزي الكمبي وابن الجوزي رحميما اهلل.
يسر اهلل لي الوقوف مع ىذين السِّفرين العظيمين وبيان منيجيما في التفسير ,والمقارنة
وقد ّ

بينيما ,دراسة منيجية مقارنة ,عشت مع اإلمامين فيما كتبا في تفسيرييما لمقرآن الكريم ,وما

ووضحا من أحكام ,وسطَّ ار من فوائدَّ ,
َّ
ووجيا من وصايا ,وحذ ار من مزالق,
ّبينا من معان,
فجزاىما اهلل خير الجزاء.

أهمية املىضىع وأسباب اختياره:
إن شرف العمم بشرف المعموم ,وعمم التفسير من أشرف العموم لتعمقو بكتاب اهلل عز وجل ,
ومن ىنا تأتي أىمية البحث لموقوف عمى جيود عممين من األعالم الذين خدموا ىذا العمم ,
والكشف عن جيودىما في خدمة كتاب اهلل عز وجل وقيمة ىذين التفسيرين  ,واظيار
منيجيما ,والمصادر التي اعتمداىا في تفسيرييما.
وقد كان من أسباب اختياري لمموضوع ما يمي :
1ـ اعتمادي في التدريس الجامعي لمادة التفسير عمي ىذين التفسيرين.
 .2إعجابي بمنيجيما وبيان أسموبيما.
3ـ أىمية التفسير بالمأثور وتقديمو عمى غيره من أقسام التفاسير.
 .4رغبتي الشديدة في خدمة كتاب اهلل تعالى من خالل ىذا الموضوع.

اندراسات انسابقة:
لقد كتب المفسرون السابقون كتباً كثيرة وتعددت معيا مناىجيم في كتابة ىذه التفاسير ,لكن
الكتب المعاصرة تطرق فييا الباحثون لما كتبو المفسرون السابقون من حيث التحميل
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والمقارنة بين مناىج ىؤالء المفسرين رحميم اهلل وبسط سيرىم في ذلك لتكتمل الصورة في
المنيجية التي قام عمييا المفسر في تفسيره لمقرآن العظيم.
 1ـ فقد قدم بحث في جامعة القرآن الكريم والعموم اإلسالمية في السودان بعنوان(اختيار اإلمام
بن جزي ومنيجو في التفسير من خالل كتابو التسييل لعموم التنزيل) قدمو الباحث  /أحمد
مالك الطيب لنيل درجة الدكتوراه بإشراف الدكتور /قاسم بشرى حميدان لكن الباحث حصر
منيجو في التفسير بالمأثور من تفسير بن جزي رحمو اهلل دون مقارنة مع غيره.
 2ـ كما قدم بحث في جامعة القرآن الكريم والعموم اإلسالمية في السودان كذلك بعنوان (بن
جزي ومنيجو في تفسيره التسييل لعموم التنزيل) لمباحثة إقبال محجوب لنيل درجة الماجستير
لكنيا خصصت بحثيا في التفسير بالمأثور مع إشارة خفيفة لمتفسير بالرأي دون أي مقارنة
مع غيره من المفسرين .
3ـ كما قدم الباحث محمد عمي الزبيري بحثو بعنوان (بن جزي ومنيجو في التفسير) في
الجامعة اإلسالمية في السعودية تكمم فيو المؤلف عن حياة اإلمام بن جزي وعصره ومنيجو
في التفسير لكن المؤلف لم يذكر مقارنة المفسر مع غيره من المفسرين.
 3ـ كما قدم بحث في جامعة أم القرى بعنوان ( ترجيحات بن جزي في التفسير من خالل
كتابو التسييل لعموم التنزيل) لمباحث طارق بن أحمد عمي لنيل درجة الماجستير .
4ـ كما قدمت رسالة لنيل درجة الدكتوراه لمباحث /عبد الخالق محمد في جامعة الممك سعود
بعنوان( منيج بن الجوزي في تفسيره زاد المسير).
 5ـ كما قدمت رسالة ماجستير جامعة بغداد لمباحث /عامر عمران عموان بعنوان (منيج بن
الجوزي في التفسير).
وعمى ىذا فمن قرأت لو في ىذا الموضوع حصر كتابو في صورتين:
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األولى :كتب وبحوث قائمة عمى دراسات تحميمية ألحد المفسرين وىي محددة في سور أو
أجزاء معينة دون ذكر دراسات مقارنة مع غيره من المفسرين.
الثانية :كتب وبحوث لجزئية من منيج اإلمامين بن جزي وبن الجوزي كدراسة التفسير
بالمأثور من تفسيرييما باعتبار ما ألىمية وقيمة ىذا التفسير وتقديمو عمى غيره وأن اإلمامين
من أىم من كتب وجمع في ذلك .
وعمى ىذا فإن البحث سيضيف لممكتبة اإلسالمية مرجعا ىاما لمباحثين عن تفسير اإلمامين
الجميمين بن جزي وبن الجوزي ومنيجيما في التفسير كمنيجية ومقارنة.

منهج

انبحث:

سأسمك في ىذه الدراسة المنيج الوصفي المقارن الذي يقوم عمى الخطوات التالية:
األولى :في بداية بعض الفصول أو المباحث أو المطالب – وعمى حسب ما أراه بحاجة إلى
بيان وتوضيح لبعضيا – قمت ببيان ما يتعمق بأىميتو وأقسامو وفوائده..
الثانية :بيان منيج اإلمامين في التفسيرين فقد قمت باآلتي:
 -1بيان منيج اإلمام في تفسيره في مقدمة كل مبحث أو مطمب تكممت فيو وذلك
من خالل ما كتبو اإلمامان في موضعين:
أ .المقدمة التي كتبيا المؤلف في تفسيره بالكالم عن تفسيره وبيان منيجو فيو.
ب.ما كتبو اإلمامان في تفسيرييما ومن خالل قراءتي ودراستي لمكتابين ذكرت
ما يمكن بيانو في منيجيما.
 -2أوردت أمثمة لكل مطمب لما تم ذكره من بيان المنيج تزيد وتنقص.
الثالثة :المقارنة بين تفسير اإلمامين :ذكرت مطمباً مستقالً لكل مبحث في الدراسة التطبيقية
لممقارنة بين التفسيرين ,مع غيرىما من المفسرين.
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الرابعة :المقارنة في المنيج وذلك ببيان منيج اإلمامين والمقارنة بينيما في الجانب العقدي,
والجانب الفقيي ,وعموم القرآن ,والجانب المغوي ,والجانب السموكي ,والمرويات اإلسرائيمية,
والمقارنة بين منيجييما وسرد األدلة عمى ذلك.
الخامسة :الرجوع إلى المصادر األصمية في ما يمي:
 -1القرآن الكريم :فقد عزوت اآليات عمى مصحف المدينة إلى سورىا بذكر اسم
السورة ثم رقم اآلية وذكرتو في متن البحث مراعاة لمقارئ ,وتخففاً عمى الحاشية

 -2تخريج األحاديث وعزوىا إلى مصادرىا وذلك بذكر الكتاب والباب مع ذكر رقم
الحديث.
السادسة :الترجمة وذلك فيما يمي:
 -1ترجمت لمصحابة الذين ورد ذكرىم ما عدا المشيورين.
 -2ترجمت لكل من ورد ذكره من التابعين من عمماء وأمراء وغيرىم.
 -3ترجمت لمكممات الغريبة التي وردت في البحث.
 -3لم أترجم لألنبياء وال من ورد ذكرىم من الصالحين من األمم السابقة.
 -4لم أترجم لمكفار ممن ورد ذكرىم من الطواغيت من السابقين والالحقين.
السابعة :جعمت لمبحث خاتمة ألذكر فييا أىم النتائج والتوصيات .

هيكم

انبحث:

يشتمل البحث عمى مقدمة وثالثة أبواب وفصول ومباحث ومطالب عمى النحو التالي:
المقدمة وتشتمل عمى:
أىمية البحث ,وأسباب اختياره ,والدراسات السابقة ,ومنيج الدراسة ,وخاتمة ,وفيارس.
الباب األول :التعريف باإلمامين ابن جزي الكمبي ,وابن الجوزي ,وفيو فصالن:
ك

أ-

أ
ا

الفصل األول :التعريف باإلمام بن جزى الكمبي ,وعصره ,وتفسيره ,وفيو ثالثة مباحث:
المبحث األول :التعريف باإلمام بن جزي ,وفيو أربعة مطالب:
المطمب األول :مولده ونشأتو ونسبو.
المطمب الثاني :طمبو لمعمم وشيوخو وتالمذتو.
المطمب الثالث :مكانتو العممية ومذىبو العقدي والفقيي.
المطمب الرابع :وفاتو ,وثناء العمماء عميو ,وآثاره العممية.
المبحث الثاني :التعريف بعصر اإلمام بن جزي الكمبي ,وفيو ثالثة مطالب:
المطمب األول :الحالة السياسية لعصر اإلمام بن جزي الكمبي.
المطمب الثاني :الحالة الدينية والعممية لعصر اإلمام بن جزي الكمبي.
المطمب الثالث :الحالة االجتماعية والثقافية لعصر اإلمام بن جزي الكمبي.
المبحث الثالث :التعريف بتفسير اإلمام بن جزي الكمبي ,وفيو ثالثة مطالب:
المطمب األول :التعريف بالكتاب (التسييل لعموم التنزيل) وقيمتو العممية.
المطمب الثاني :مصادره في التفسير.
المطمب الثالث :منيجية اإلمام بن جزي الكمبي في التفسير.
الفصل الثاني :التعريف باإلمام بن الجوزي ,وعصره ,وتفسيره ,وفيو ثالثة مباحث:
المبحث األول :التعريف باإلمام بن الجوزي ,وفيو أربعة مطالب:
المطمب األول :مولده ونشأتو ونسبو.
المطمب الثاني :طمبو لمعمم وشيوخو وتالمذتو.
ل

أ-

أ
ا

المطمب الثالث :مكانتو العممية ومذىبو العقدي والفقيي.
المطمب الرابع :وفاتو ,وثناء العمماء عميو ,وآثاره العممية.
المبحث الثاني :التعريف بعصر اإلمام بن الجوزي ,وفيو ثالثة مطالب:
المطمب األول :الحالة السياسية لعصر اإلمام بن الجوزي.
المطمب الثاني :الحالة الدينية والعممية لعصر اإلمام بن الجوزي.
المطمب الثالث :الحالة االجتماعية والثقافية لعصر اإلمام بن الجوزي.
المبحث الثالث :التعريف بتفسير اإلمام بن الجوزي ,وفيو ثالثة مطالب:
المطمب األول :التعريف بالكتاب (زادا لمسير) وقيمتو العممية.
المطمب الثاني :مصادره في التفسير.
المطمب الثالث :منيجية اإلمام بن الجوزي في التفسير.
الباب الثاني :التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي وفيو فصالن:
الفصل األول :التفسير بالمأثور وفيو أربعة مباحث:
المبحث األول :تفسير القرآن بالقرآن وفيو أربعة مطالب:
المطمب األول :معنى القرآن وأىمية تفسيره ومراتبو.
المطمب الثاني :تفسير القرآن بالقرآن عند اإلمامين.
المطمب الثالث :تفسير القرآن بالقراءات عند اإلمامين.
المطمب الرابع :تفسير القرآن باألشباه والنظائر عند اإلمامين.
المبحث الثاني :تفسير القرآن بالسنة وفيو مطمبان:
المطمب األول :معنى السنة وأىميتيا في التفسير.

المطمب الثاني :تفسير القرآن بالسنة عند اإلمامين.
المبحث الثالث :تفسير القرآن بقول الصحابي وفيو مطمبان:
م
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المطمب األول :تعريف الصحابي وأىمية تفسير الصحابة.
المطمب الثاني :تفسير القرآن بقول الصحابي عند اإلمامين.
المبحث الرابع :تفسير القرآن بقول التابعي وفيو مطمبان:
المطمب األول :تعريف التابعي وأىمية تفسيره ومراتبو.

المطمب الثاني :تفسير القرآن بقول التابعي عند اإلمامين.
الفصل الثاني :التفسير بالرأي وفيو ثالثة مباحث:

المبحث األول :تعريفو – حكمو – مباحثو وفيو ثالثة مطالب:
المطمب األول :تعريف التفسير بالرأي.
المطمب الثاني :حكم التفسير بالرأي.
المطمب الثالث :مباحث في التفسير بالرأي.
المبحث الثاني :تفسير القرآن بأصول الفقو وفيو مطمبان:
المطمب األول :تعريف أصول الفقو.
المطمب الثاني :تفسير اإلمامين في أصول الفقو.
المبحث الرابع :تفسير القرآن بالمغة وفيو مطمبان:
المطمب األول :تفسير اإلمام بن جزي في المغة.

المطمب الثاني :تفسير اإلمام بن الحوزي في المغة.
الباب الثالث :الدراسة التطبيقية وفييا أربعة فصول:
الفصل األول :الدراسة التطبيقية عند اإلمامين في العقائد وفييا ثالثة مباحث:
المبحث األول :تفسير اإلمامين في اآليات الكونية وفييا ثالثة مطالب:
المطمب األول :تفسير اإلمام بن جزي في اآليات الكونية.

المطمب الثاني :تفسير اإلمام بن الجوزي في اآليات الكونية.
المطمب الثالث :المقارنة بين تفسير اإلمامين في اآليات الكونية.
المبحث الثاني :تفسير اإلمامين في آيات اإليمان وفيو ثالثة مطالب:
المطمب األول :تفسير اإلمام بن جزي في آيات اإليمان.
المطمب الثاني :تفسير اإلمام بن الجوزي في آيات اإليمان.
المطمب الثالث :المقارنة بين تفسير اإلمامين في آيات اإليمان.
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المبحث الثالث :تفسير اإلمامين في األسماء والصفات وفيو أربعة مطالب:
المطمب األول :أىميتو ومنيج السمف فيو.

المطمب الثاني :تفسير اإلمام بن جزي في األسماء والصفات.
المطمب الثالث :تفسير اإلمام بن الجوزي في األسماء والصفات.
المطمب الرابع :المقارنة بين تفسير اإلمامين في األسماء والصفات.
الفصل الثاني :الدراسة التطبيقية عند اإلمامين في العبادات وفييا مبحثان:

المبحث األول :المسائل الفقيية وفييا ثالثة مطالب:

المطمب األول :تفسير اإلمام بن جزي في المسائل الفقيية.
المطمب الثاني :تفسير اإلمام بن الجوزي في المسائل الفقيية.
المطمب الثالث :المقارنة بين تفسير اإلمامين في المسائل الفقيية.
المبحث الثاني :الناسخ والمنسوخ وفييا أربعة مطالب:
المطمب األول :تعريف النسخ ومشروعيتو وضوابطو وفوائده.
المطمب الثاني :تفسير اإلمام بن جزي في الناسخ والمنسوخ.
المطمب الثالث :تفسير اإلمام بن الجوزي في الناسخ والمنسوخ.
المطمب الرابع :المقارنة بين تفسير اإلمامين في الناسخ والمنسوخ.
الفصل الثالث :الدراسة التطبيقية عند اإلمامين في السموك وفيو مبحثان:

المبحث األول :تفسير اإلمام بن جزي في السموك وفيو مطمبان:
المطمب األول :السموك في تفسير اإلمام بن جزي.
المطمب الثاني :مقامات التصوف عند اإلمام بن جزي.

المبحث الثاني :تفسير اإلمام بن الجوزي في السموك وفيو ثالثة مطالب:
المطمب األول :السموك في تفسير اإلمام بن الجوزي.
المطمب الثاني :مقامات التصوف عند اإلمام بن الجوزي.
المطمب الثالث :المقارنة بين تفسير اإلمامين في السموك.
الفصل الرابع :القصص وفيو مبحثان:
المبحث األول :أسباب النزول وفيو أربعة مطالب:

المطمب األول :تعريف أسباب النزول وأىميتو وصيغيا وفوائدىا.
المطمب الثاني :تفسير اإلمام بن جزي في أسباب النزول.
س
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المطمب الثالث :تفسير اإلمام بن الجوزي في أسباب النزول.
المطمب الرابع :المقارنة بين تفسير اإلمامين في أسباب النزول.
المبحث الثاني :اإلسرائيميات وفيو أربعة مطالب:

المطمب األول :تعريفيا وحكميا ودخوليا التفسير.
المطمب الثاني :تفسير اإلمام بن جزي في اإلسرائيميات.

المطمب الثالث :تفسير اإلمام بن الجوزي في اإلسرائيميات.
المطمب الرابع :المقارنة بين تفسير اإلمامين في اإلسرائيميات.
الخاتمة :وتشتمل عمى أىم نتائج البحث والتوصيات.
الفهارس :وتشتمل عمى :
 .1فيرس اآليات القرآنية .
 .2فيرس األحاديث النبوية.
 .3فيرس األعالم.
 .4فيرس المصادر والمراجع.
 .5فيرس الموضوعات.

ع

أ-

أ
ا

انثـاب األًل
انرتمجح نإليايني اتن جشيً ،اتن اجلٌسي،
ًانتعزيف تعصزىًاً ،كتاتييًا

.

وفيو فصالن
انفصم األًل :تزمجح اإلياو اتن جشي انكهثيً ،عصزه،
ًكتاتو.

انفصم انثاني :تزمجح اإلياو اتن اجلٌسيً ،عصزه،
ًكتاتو.
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انفصم األًل

:

تزمجح اإلياو اتن جشي انكهثي
وفيو ثالثة مباحث
ادلثحث األًل :انتعزيف تاإلياو اتن جشي انكهثي
ادلثحث انثاني :انتعزيف تعصز اإلياو اتن جشي انكهثي
ادلثحث انثانث :انتعزيف تتفسري اإلياو اتن جشي انكهثي
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ادلثحث األًل
انتعزيف تاإلياو اتن جشي انكهثي
وفيو أربعة مطالب
ادلطهة األًل :نسثو ًيٌنده ًنشأتو
ادلطهة انثاني :طهثو نهعهى ًشيٌخو ًتاليذتو
ادلطهة انثانث :يكانتو انعهًيح ًيذىثو انعقدي ًانفقيي
ادلطهة انزاتعً :فاتوً ،ثناء انعهًاء عهيوً ،آثاره انعهًيح
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ادلطهة األًل:
نسثو ًيٌنده ًنشأتو
نسثو:
ىك :أبك القاسـ محمد ابف أحمد ابف محمد ابف عبدا هلل ابف يحي ابف عبد الرحمف
()1

ابف يكسؼ ابف سعيد ابف جزم الكمبي الغرناطي األندلسي .
كفيما يتعمؽ باسمو نكضح ما يمي:
()2

أكالن :ابف جزم مصغ انر كبدكف ىمزة عمى آخره مف خبلؿ ما كتبو عف نفسو  ،أك مف

كتب مف بعد أف جزم مصغ ار بدكف ىمزة كبضـ الجيـ كفتح الزام كتشديد الياء (.) 3
ثانيان :في نسب ابف جزم رحمو اهلل كرد ثبلثة أشخاص سمكا محمد ابف جزم:
األكؿ :إمامنا المفسر ،كالثاني :جده ،كىك محمد ابف عبداهلل ابف جزم ،كالثالث :كلده كىك
محمد ابف محمد ابف أحمد ابف جزم .كميـ سمكا بمحمد ابف جزم ككميـ أئمة ،عمماء،
خطباء ،مجتيدكف ،كسيأتي بيانيـ كسيرىـ فيما بعد.
ثالثان :يكني بأبي القاسـ  ،كقد كرد النيي عف ىذه الكنية لحديث أنس ابف مالؾ  قاؿ:
()4

نادل رجؿ بالبقيع يا أبا القاسـ فالتفت إليو رسكؿ اهلل  فقاؿ :يا رسكؿ اهلل إني لـ
( )1الدرر الكامنة في أعياف المئة الثامنة أبك الفضؿ أحمد ابف عمي ابف محمد ابف أحمد ابف حجر العسقبلني ،مراقبة
 /محمد عبد المعيد ضاف مجمس دائرة المعارؼ العثمانية  -صيدر اباد -اليند ط392 2/ىػ1972 /ـ،

 ،464/1كنفح الطيب مف غصف األندلس الرطيب ألحمد ابف محمد المقرم التممساني ،ت :د .إحساف عباس
دار صابر-بيركت -لبناف ،ط.514/5 ،1911 :1/

( )2ذكر اإلماـ ابف جزم في مقدمة كتابو القكانيف الفقيية " :قاؿ عبداهلل خديـ الكتاب كالسنة محمد ابف أحمد ابف
محمد ابف جزم – بدكف ىمز  -الكمبي تاب اهلل عميو آميف ،انظر القكانيف الفقيية .2/1
( )3السفر الخامس مف كتاب الذيؿ كالتكممة لكتابي المكصكؿ كالصمة ألبي عبد اهلل محمد ابف محمد ابف عبد الممؾ
األنصارم األكسي المراكشي ،ت :احساف عباس ،دار الثقافة – بيركت -لبناف ،ط1965 :1/ـ.621/2 ،

( )4الدرر الكامنة البف حجر العسقبلني ،464/1كنفح الطيب مف غصف األندلس الرطيب ألحمد التممساني .514/5
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أعنؾ إنما دعكت فبلنا ،فقاؿ رسكؿ اهلل  « :سمكا -كفي ركاية تسمكا – باسمي كال
()1

تكنكا بكنيتي » .كقد رد ابف جزم رحمو اهلل في كتابو القكانيف الفقيية فقاؿ " :كرد النيي
عف بعض األسماء فمنيا التكنية بأبي القاسـ كانما منع مف ذلؾ في حياة النبي 
خاصة؛ ألف أبا بكر الصديؽ ،كعمي ابف أبي طالب رضي اهلل عنيما قد كنى كؿ كاحد
منيما كلده أبا القاسـ بعد ذلؾ ،فعف عمي ابف أبي طالب  قاؿ « :قمت يا رسكؿ اهلل إف
()2
كنيو بكنيتؾ ،قاؿ :نعـ » .كقد جاء لو كلد سماه
كلًد لي ه
كلد مف بعدؾ أسميو باسمؾ كأ ٌ

كلد
بمحمد ككناه بأبي القاسـ ،كىك المشيكر بمحمد ابف الحنفية ،ككذلؾ كلًد ألبي بكر ه

فسماه القاسـ( ،)3ما يدؿ عمى أف ىذا المنع خاص بزمف النبي  ،كقد انتيى ىذا المنع
بمكت النبي  ،فمما مات النبي  سمى ككنى مف أراد ذلؾ.

تاريخ أسزج اتن جشي انكهثي:
أكالن :أصكؿ األسرة يعكد إلى حمير ابف سبأ ابف يشجب ابف يعرب ابف قحطاف  ،كقد
()4

سجؿ التأريخ الدكلة الحميرية التي قامت في اليمف كالممكؾ التبابعة الذيف تكارثكا

الحكـ.

ثانيان :تفرع األصؿ الحميرم إلى كمب ابف كبرة ابف تغمب ابف حمكاف ابف ىكازف .
()5

حب رسكؿ اهلل  سيدنا
كمنو قبيمة بني كمب اليمانية كناؿ الشرؼ مف ىذه القبيمة ٌ

الحب سيدنا أسامة ابف زيد رضي اهلل عنيما،
الحب ابف
ٌ
زيد ابف حارثة الكمبي ،ك ٌ

( )1صحيح البخارم في كتاب المناقب ،باب ما ذكر في األسكاؽ ،رقـ . 764/2 ،2114
( )2سنف أبي داككد ،كتاب األدب ،باب في الرخصة في الجمع بينيما ،رقـ .711/2 ،4967

( )3القوانني الفقهية .283

( )4اإلكماؿ في رفع االرتياب عف المؤتمؼ كالمختمؼ في األسماء كالكنى كاألنساب ،لؤلمير الحافظ ابف ماككال ،دار
الكتاب االسبلمي الفارؽ الحديثة لمطباعة كالنشر.146/7 ،

( )5المحبر لمحمد ابف حبيب ابف أمية ابف عمرك الياشمي ،بالكالء ،أبك جعفر البغدادم ،تحقيؽ :إيمزة ليختف شتيتر
الناشر :دار اآلفاؽ الجديدة ،بيركت.234/1 ،
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ككذلؾ الصحابي الجميؿ دحية ابف خميفة الكمبي  الذم كاف جبريؿ يأتي في
() 1

صكرتو ،كقد نالكا شرؼ الصحبة مع رسكؿ اهلل كشرؼ الدعكة كالجياد حتى لقكا
ربيـ.
ثالثان :في كالية جياف إحدل كاليات األندلس كفي شير رمضاف سنة 539ىجرية بكيع
السمطاف األمير أبك بكر عبد الرحمف ابف يكسؼ ابف جزم الكمبي كاليا عمييا ،كىك الجد
()2

الرابع إلمامنا المفسر ابف جزم ،ككانت لو بجياف رياسة كانفراد بالتدبير .
رابعان :أبك القاسـ محمد ابف عبداهلل ابف جزم (الجد األقرب) الفقيو العبلمة الكزير ككاف
عالما بالفقو كالفرائض كالعربية كالنظـ ،كشرح األلفية كغيرىا ،ككلي الخطابة بغرناطة
()3

كالقضاء بيا .
خامسان :أحمد ابف محمد ابف جزم (الكالد) كاف مف أىؿ األصالة كالذكاء كاليو النظر في
()4

أمر الغنائـ ببمده ككاف محمكدا ،كلو طمب كسماع تكفي عاـ  711ىجرية  ،نبت الفرع
بعد ىذه الثمة المباركة اإلماـ المقرئ المفسر الفقيو الحافظ محمد ابف أحمد ابف جزم.

( )1ىك دحية ابف خميفة ابف فركة الكمبي ،مف كمب ابف كبرة في قضاعة كاف مف كبار الصحابة ،لـ يشيد بدرا ،كشيد
أحدا كما بعدىا مف المشاىد كبقي إلى خبلفة معاكية ،كىك الذم بعثو رسكؿ اهلل  إلى قيصر رسكال في اليدنة،

كذلؾ في سنة ست مف اليجرة كاف رسكؿ اهلل  يشبو دحية الكمبي بجبريؿ عميو السبلـ .انظر االستيعاب في
معرفة االصحاب.461/2
( )2اإلحاطة البف الخطيب .352/1
( )3إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ لئلماـ /شياب الديف أبي الفضؿ أحمد ابف عمي ابف حجر العسقبلني ،ت .د.
محمد عبد المعيد خاف ،دار الكتب العممية  -بيركت /ال

بناف ،ط 1416 :ىػ 1986 -ـ .كقد ذكر اف كنيتو

ابك بكر كلعمو كىـ الف كنية ابنو احمد ابك بكر كانما كنيتو ابا القاسـ كما ذكرىا ابف الخطيب.281/1 ،

( )4الدرر الكامنة في أعياف المئة الثامنة البف حجر العسقبلني 93/1
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يٌنده ًنشأتو:
كلد اإلماـ المفسر محمد ابف أحمد ابف جزم في يكـ الخميس التاسع مف ربيع الثاني سنة
()1

 693لميجرة في مدينة غرناطة عاصمة األندلس .
كنشأ كتربى في حجر كالده ،فكاف المربي األكؿ لو حيث تعمـ منو كق أر عميو القرآف ،ثـ
انتقؿ بعدىا إلى المكاتب لتعميـ الصغار القرآف ،ثـ انتقؿ بعدىا إلى المسجد لتمقي العمكـ
األخرل ك بينما ىك يتنقؿ بيف حمقات العمـ كالعمماء في ريعاف شبابو كفي كنؼ كالده مات
كالده سنة 711ىجرية ليكمؿ حياتو مع العمـ ،كقد أضيفت لو أعباء الحياة إذ ىك حينما
()2

مات كالده كىك ابف سبعة عشر عاما .

) (1أزىار الرياض في أخبار القاضي عياض لشياب الديف أحمد ابف محمد ابف أحمد ابف يحيى ،أبك العباس المقرم
التممساني ،تحقيؽ :مصطفى السقا (المدرس بجامعة فؤاد األكؿ)  -إبراىيـ اإلبيارم (المدرس بالمدارس األميرية)
 عبد العظيـ شمبي (المدرس بالمدارس األميرية) ،مطبعة لجنة التأليؼ كالترجمة كالنشر– القاىرة ،ط1358 :ىػ 1939 -ـ .297/1 ،كقيؿ كلد بسبتة سادس ربيع األكؿ المبارؾ الذم مف عاـ  697ىجرية كما ذكر في
تاريخ قضاة األندلس ألبي الحسف ابف عبد اهلل ابف الحسف النباىي المالقي األندلسي 177/1تحقيؽ :لجنة إحياء
التراث العربي في دار اآلفاؽ الجديدة ط .دار اآلفاؽ الجديدة  -بيركت /لبناف ،ط 1413 :ىػ  1983 -ـ.

( )2اإلحاطة البف الخطيب 318/4
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ادلطهة انثاني:
طهثو نهعهى ًشيٌخو ً تاليذتو
طهثو نهعهى:
كاف طمبو لمعمـ عمى ثبلثة مراحؿ :األكلى :بداية تعممو كاف في البيت منذ الصغر ،فقد
تعمـ عمى يد كالده قراءة القرآف كغيره ،كالتعميـ في المكاتب حيث كانت العادة في األندلس
تكجو الصبياف لتعميـ القرآف الكريـ إذ كانكا أكؿ ما يقرؤكف القرآف يقرؤكنو عمى ركاية
كرش

()1

عف نافع

( )2

فإذا انتيكا منيا انتقمكا إلى بقية القراءات السبع ،كقد ق أر اإلماـ ابف

جزم القرآف في المكاتب عمى بعض مشايخو كالشيخ المقرئ أبك جعفر أحمد ابف إبراىيـ
ابف الزبير ،ككذلؾ الشيخ محمد ابف أحمد ابف داكد ابف الكماد كسيأتي بيانيـ.
الثانية :القراءة في المسجد في حمقات العمـ كفييا يتمكف تعميـ القراءات كالدركس األخرل
في المغة كالنحك كالحديث كالفقو كاألصكؿ حيث يتعممكف ىذه العمكـ منذ الصغر ،فقد
درس ابف جزم كتاب الكتاب لسيبكيو

()3

 ،كما درس الكتب الخمسة المشيكرة في الحديث

( )1ىك كرش عثماف ابف سعيد ابف عبد اهلل ابف عمرك القبطي شيخ اإلقراء بالديار المصرية كلد سنة مائة كعشرة لقبو
نافع بكرش لشدة بياضو كاف ماى ار بالعربية انتيت اليو رئاسة االقراء مات سنة 197ق ،انظر :سير اعبلـ النببلء
لشمس الديف أبك عبد اهلل محمد ابف أحمد ال ىذ ىىبي ت :مجمكعة محققيف بإشراؼ شعيب األرناؤكط ،مؤسسة
الرسالة.315/17 ،
( )2ىك أبك ركيـ نافع ابف ػبي نعيـ األصبياني كلد في خبلفة الممؾ عبد الممؾ ابف مركاف سنة بضع كسبعكف كجكد
كتاب اهلل عمى سبعيف مف التابعيف ككاف اذا تكمـ تكجد مف فيو ريح المسؾ فسئؿ عنو قاؿ :رأيت النبي  في
في قاؿ مالؾ :نافع إماـ الناس في القراءة تكفي سنة تسع كتسعكف كمائة انظر :سير اعبلـ النببلء
النكـ تفؿ في ٌ
لمذىبي .382/13
( )3ىك عمرك ابف عثماف ابف قنبر الفارسي ثـ البصرم الحارثي بالكالء ،أبك بشر ،الممقب سيبكيو :إماـ النحاة ،كأكؿ
مف بسط عمـ النحك .كلد في إحدل قرل شيراز ،كقد طمب الفقو كالحديث مدة ،ثـ أقبؿ عمى العربية ،فبرع كساد
أىؿ العصر ،كقدـ البصرة ،فمزـ الخميؿ ابف أحمد ففاقو .كصنؼ كتابو المسمى " الكتاب ،لـ يصنع قبمو كال بعده
مثمو .كعاد إلى االىكاز فتكفي بيا ،ك " سيبكيو " بالفارسية رائحة التفاح .ككاف أنيقا جميبل ،عاش اثنيف كثبلثيف
سنة ،كمات سنة ثمانيف كمائة .انظر :سير اعبلـ النببلء لم ىذ ىىبي ، 366/15 ،األعبلـ ،لمزركمي ،ط :دار العمـ

لممبلييف. 181/5 ،
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()1

()2

()3

التي كانت تيدرس في ببلد األندلس كىي صحيح البخارم  ،كمسمـ  ،كسنف الترمذم ،
() 4

() 5

كسنف أبي داكد  ،كسنف النسائي  ،ثـ درس الفقو كأصكلو كقد كاف مذىب اإلماـ
مالؾ

()6

()1

ىك السائد في تدريس الفقو ،فدرس كتاب المدكنة لسحنكف  ،ككاف عمى طريقة

( )1ىك محمد ابف إسماعيؿ ابف إبراىيـ ابف المغيرة البخارم ،أبك عبد اهلل :حبر االسبلـ ،كالحافظ لحديث رسكؿ اهلل
 ،صاحب (الجامع الصحيح كلد في بخارل ،كنشأ يتيما ،كقاـ برحمة طكيمة (سنة  )211في طمب الحديث،
فزار خراساف كالعراؽ كمصر كالشاـ ،كسمع مف نحك ألؼ شيخ ،كجمع نحك ست مئة ألؼ حديث اختار منيا في
صحيحو ما كثؽ بركاتو .كىك أكؿ مف كضع في اإلسبلـ كتابا عمى ىذا النحك .كأقاـ في بخارل فمات فييا سنة
 ،256ككتابو في الحديث أكثؽ الكتب الستة المعكؿ عمييا ،انظر سير اعبلـ النببلء لمذىبي ،383/23كاالعبلـ
الزركمي.34/6 .

( )2ىك مسمـ ابف الحجاج ابف مسمـ القشيرل النيسابكرم ،ىك اإلماـ الكبير ،الحافظ ،المجكد ،الحجة ،الصادؽ ،أبك
الحسيف مسمـ ابف الحجاج ابف مسمـ ابف كرد ابف ككشاذ القشيرم ،النيسابكرم ،صاحب(الصحيح) ،فمعمو مف
مكالي قشير .كلد سنة أربع كمائتيف كحج في سنة عشريف كىك أمرد ،فسمع بمكة مف :القعنبي  -فيك أكبر شيخ

لو  -كسمع بالككفة كلد بنيسابكر ،كرحؿ إلى الحجاز كمصر كالشاـ كالعراؽ ،كتكفي بظاىر نيسابكر سنة
261ق .أشير ك تبو (صحيح مسمـ) جمع فيو اثني عشر ألؼ حديث ،كتبيا في خمسة عشر سنة انظر سير
اعبلـ النببلء لمذىبي 64/24كاالعبلـ لمزركمي .221/7
( )3ىك أبك عيسى محمد ابف عيسى ابف سكرة ابف مكسى السممي البكغي الترمذم ،الحافظ العمـ اإلماـ البارع مف أئمة
عمماء الحديث كحفاظو ،مف أىؿ ترمذ (عمى نير جيحكف) كلد سنة211:ق ،كتتممذ لمبخارم ،كشاركو في بعض

شيكخو .كقاـ برحمة إلى خراساف كالعراؽ كالحجاز كعمي في آخر عمره .ككاف يضرب بو المثؿ في الحفظ مات
بترمذ .مف تصانيفو (صحيح الترمذم) في الحديث ،مجمداف ،انظر سير اعبلـ النببلء لمذىبي ،271/25
كاالعبلـ لمزركمي .322/6
( )4أبك داكد ىك الحافظ اإلماـ شيخ السنة مقدـ الحفاظ أبك داكد سميماف ابف األشعث ابف اسحاؽ ابف بشير ابف شداد
ابف عمر ابف عمراف األزدم السجستاني أحد حفاظ الحديث كعمكمو كعممو صاحب كتاب السنف قاؿ- :كتبت عف

رسكؿ اهلل  خمس مائة ألؼ حديث ،انتخبت منيا ما ضمنتو ىذا الكتاب -يعني :كتاب (السنف)  -جمعت فيو
أربعة آالؼ حديث كثماني مائة حديث ،ذكرت الصحيح ،كما يشبيو كيقاربو ،كلد سنة 212ق كتكفي سنة
275ق ،انظر سير اعبلـ النببلء لمذىبي  ،218/25ككفيات األعياف البف خمكاف ،دار الكتب العممية –بيركت –

لبناف ،ط1419 :ق1998/ـ. 337/2 ،

( )5أحمد ابف عمي ابف شعيب ابف عمي ابف سناف ابف بحر ابف دينار ،أبك عبد الرحمف النسائي اإلماـ الحافظ الثبت
شيخ االسبلـ ناقد الحديث كلد بنسا بخرساف سنة  215كطمب العمـ في صغره صاحب السنف ،جاؿ في طمب
العمـ في خراساف ،كالحجاز ،كمصر ،كالعراؽ ،كالجزيرة ،كالشاـ ،كالثغكر ،كاستكطف مصر ،كدفف ببيت المقدس،
سير اعبلـ النببلء لمذىبي  134/27كاالعبلـ لمزركمي.171/1

( )6ىك ابك عبد اهلل مالؾ ابف انس ابف مالؾ الحميرم االصبحي المدني شيخ االسبلـ كاماـ دار اليجرة كلد سنة ثبلث
كتسعيف طمب العمـ كىك ابف بضع عشرة سنة كتأىؿ لمفتيا كلو احدل كعشركف سنة كقصده طمبة العمـ مف االفاؽ
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مثمى مف العككؼ عمى العمـ كاالشتغاؿ بالنظر كالتقييد مشاركا في فنكف مف عربية كفقو
()2

كأصكؿ كأدب كحديث تقدـ خطيبا ببمده عمى حداثة سنو فاتفقكا عمى فضمو  ،كق أر عمى
األستاذ أبي جعفر ابف الزبير كأخذ عنو العربية كالفقو كالحديث كالقرآف كالزـ الخطيب
()3

الفاضؿ أبا عبد اهلل ابف رشيد .
الثالثة :مدارستو لمعمـ في المسجد كجمعو لمكتب كمطالعتو ليا مع مدارسة العمماء استطاع
جمع العمكـ المتعددة كتدريسو ليا ثـ قاـ بعد ذلؾ بتأليؼ الكتب ،فكاف فقييا حافظا ،قائما
عمى التدريس ،مشاركان في فنكف مف العربية كالفقو كاألصكؿ كالقراءات الحديث كاألدب،

حافظا لمتفسير لؤلقكاؿ جماعة لمكتب ،مككمي الخزانة ،حسف المجمس ،ممتع المحاضرة(.)4
شيٌخو:
ال شؾ أف اإلماـ ابف جزم تعمـ عند عمماء كثر ،كال شؾ أف ىؤالء العمماء كانكا جيابذة
كبار ،حتى كاف مف ثمرتيـ كأثرىـ اإلماـ ابف جزم ،كمف ىؤالء:
الى اف مات كلـ يكف بالمدينة عالـ مف بعد التابعيف يشبو مالكا في العمـ كالفقو كالجبللة كالحفظ عاش تسع
كثمانكف سنة كمات لعشر مضت مف ربيع االكؿ سنة تسع كسبعيف كمائة نقؿ القاضي عياض اف اسد ابف
مكسى قاؿ :أريت مالكا بعد مكتو كعميو طكيمة كثياب خضر كىك عمى ناقة يطير بيف السماء كاالرض فقمت يا أبا
عبد اهلل اليس قد مت قاؿ بمى فقمت االـ صرت فقاؿ :قدمت عمى ربي ككممني كفاحا كقاؿ سمني اعطؾ كتمف
عمي أرضؾ .انظر سير اعبلـ النببلء لمذىبي 123/15
ٌ
(  )1عبد السبلـ ابف سعيد ابف حبيب ابف حساف ابف ىبلؿ ابف بكار التنكخي ،ابك سعيد الممقب بسحنكف :اإلماـ
العبلمة فقيو المغرب ،انتيت إليو رياسة العمـ في المغرب أصمو مف حمص ،كمكلده في القيركاف ،كلي القضاء
بيا سنة  234ىػ ،كاستمر إلى أف مات سنة 241ككاف زاىدا رفيع القدر ،عفيفا ،أبي النفس صاحب المدكنة في
فركع المالكية انظر سير اعبلـ النببلء لمذىبي  ، 58/23االعبلـ لمزركمي .5/4

( )2الدرر الكامنة في أعياف المئة الثامنة البف حجر العسقبلني ،464/1كغاية النياية في طبقات القراء لشمس الديف
أبك الخير ابف الجزرم ،محمد ابف محمد ابف يكسؼ ،مكتبة ابف تيمية ،عني بنشره ألكؿ مرة عاـ 1351ىػ ج.
برجستراسر.315/1 ،
( )3الديباج المذىب في معرفة أعياف عمماء المذىب إلبراىيـ ابف عمي ابف محمد ابف فرحكف ،برىاف الديف اليعمرم،
تحقيؽ كتعميؽ :الدكتكر محمد األحمدم أبك النكر ،دار التراث لمطبع كالنشر ،القاىرة ،154/1 ،كسيأتي ترجمة
ابف رشيد عند ذكر شيكخ اإلماـ ابف جزم.

( )4أزىار الرياض في أخبار القاضي عياض لممقرم .298/1
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 -1أبك جعفر أحمد ابف إبراىيـ ابف الزبير ابف الحسف ابف الحسيف الثقفي محدث زمانو
باألندلس بؿ المغرب ،خي انر صالحان معظمان عند الخاصة كالعامة ،شيخ اإلسناد أق أر القرآف
()1

كالنحك كالحديث بغرناطة  ،كتقدـ بالجامع الكبير لمتدريس كالخطابة كاإلمامة كتتممذ عميو
()2

قر عميو الفقو كالقراءات كالحديث كالعربية  ،قاؿ ابف
خمؽ كثير ،منيـ ابف جزم الكمبي ،أ
جزم :ثـ ختـ عمـ القرآف باألندلس كسائر المغرب شيخنا األستاذ :أبي جعفر ابف الزبير،
فمقد قطع عمره في خدمة القرآف كآتاه اهلل بسطة في عممو ،كقكة في فيمو ،كلو فيو
()3

تحقيؽ ،كنظر دقيؽ .
()4

 -2محب الديف أبك عبد اهلل محمد ابف عمر ابف رشيد الفيرم السبتي  ،سمع ببمده ثـ
ارتحؿ إلى مصر كالشاـ كالحجاز ،ثـ عاد إلى غرناطة كتكلى اإلمامة كالخطابة بجامعيا
()5

األعظـ  ،فكاف الخطيب المحدث ،المتبحر في عمكـ الركاية كاإلسناد ،ككاف رحمو اهلل
فريد دىره عدالة كجبللة ،كحفظان كأدبان ،كسمتان كىديان ،عالي اإلسناد ،صحيح النقؿ ،أصيؿ
قيمان عمييا بصي انر بيا ،محققا فييا ،ذاك انر فييا
الضبط ،تاـ العناية بصناعة الحديثٌ ،
جماعة لمكتب ،محافظان عمى الطريقة ،مضطمعان بغيرىا مف العربية كالمغة
لمرجاؿٌ ،

كالعركض ،فقييان أصيؿ النظر ،ذاك انر لمتفسير ،رياف مف األدب ،حافظان لؤلخبار كالتكاريخ،
مشاركان في األصميف ،عارفان بالقراءات ،عظيـ الكقار كالسكينة ،بارع الخط ،حسف الخمؽ،

( )1غاية النياية في طبقات القراء لشمس الديف ابف الجزرم.86/1 ،
( )2اإلحاطة البف الخطيب .188/1
) )3مقدمة كتاب التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم .14/1
( )4ذيؿ طبقات الحفاظ لمذىبي ألبي الفضؿ عبد الرحمف ابف أبي بكر السيكطي ،ت :الشيخ زكريا عميرات ،دار الكتب
العممية.235/1 ،

( )5تذكرة الحفاظ لمحمد ابف أحمد ابف عثماف الذىبي ،ت :زكريا عميرات ،دار الكتب العممية بيركت -لبناف ،ط:1/
1419ىػ1998 -ـ.236/1 ،
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()1

كثير التكاضع  ،كلد سنة سبع كخمسيف كستمائة بسبتة كمات بفاس في محرـ سنة إحدل
()3

()2

كعشريف كسبعمائة  ،عف أربع كستيف سنة ،كقد الزمو اإلماـ ابف جزم كدرس عميو .
 -3محمد ابف أحمد ابف داكد ابف مكسى ابف مالؾ المخمي المعركؼ بابف الكماد كاف مف
جمٌة صدكر الفضبلء زىدان كقناعةن كانقباضان ،إلى دماثة الخمؽ كليف الجانب كحسف المقاء
كالعمؿ عمى التقشؼ كالعزلة قديـ السماع كالرحمة إمامان مشيك انر في القراءات يرحؿ إليو
محدثان ثبتان فقييان متصرفان في المسائؿ أعرؼ الناس بعقد الشركط ذا حظ مف المغة كالعربية
كاألدب ،رحؿ كتجكؿ في األندلس فأخذ عف كثير مف األعبلـ ،كركل كقيد كصنؼ كأفاد
كتصدر لئلقراء بغرناطة كغيرىا ،كتخرج بيف يديو جممة كافرة مف العمماء كالطمبة انتفعكا
()5

بو تكفي عاـ اثني عشر كسبعمائة( ،)4كقد ق أر اإلماـ ابف جزم القرآف عميو .
 -4أبك القاسـ قاسـ ابف عبد اهلل ابف محمد ابف الشاط األنصارم كاف رحمو اهلل تعالى
نسيج كحده في أصالة النظر كنفكذ الفكر كجكدة القريحة كتسديد الفيـ إلى حسف الشمائؿ
كعمك اليمة كالعككؼ عمى العمـ كاالقتصار عمى اآلداب السنية كالتحمي بالكقار كالسكينة
أق أر عمره بمدينة سبتة األصكؿ كالفرائض مقدمان فييا مكصكفان باإلمامة ،ككاف مكفكر
الحظ مف الفقو ،حسف المشاركة في العربية كاتبان مترسبلن ريانان مف األدب لو نظر في
()6

العقميات  .كىك مف شيكخ اإلماـ ابف جزم تعمـ عمى يديو كانتفع بو ،كلد في عاـ ثبلثة
كأربعيف كستمائة بمدينة سبتة كتكفي بيا عاـ ثبلثة كعشريف كسبعمائة

()7

.

( )1اإلحاطة البف الخطيب  .392/1كالديباج المذىب في معرفة أعياف عمماء المذىب البف فرحكف.161/1
( )2تذكرة الحفاظ لمحمد ابف أحمد ابف عثماف الذىبي .236/1
( )3اإلحاطة البف الخطيب .352/1

( )4الديباج المذىب في معرفة أعياف عمماء المذىب البف فرحكف .279 /2
( )5االحاطة البف الخطيب .352/1
( )6الديباج المذىب في أعياف عمماء المذىب البف فرحكف  ،124/1كالركض المعطار في خبر األقطار لمحمد
ابف عبد المنعـ ً
الحميرم ،ت .إحساف عباس ،مؤسسة ناصر لمثقافة – بيركت ،ط 1981 :2/ـ.5/1 ،
( )7الديباج المذىب في معرفة أعياف عمماء المذىب البف فرحكف .124/1

- 12 -

 -5أبك عبداهلل محمد ابف أحمد ابف يكسؼ ابف أحمد ابف عمر ابف يكسؼ الياشمي
الطنجالي ،الكلي الفاضؿ ،المجمع عمى كاليتو كفضمو ،سيؿ المقاء ،رفيقان بالخمؽ ،عطكفان
عمى الضعفاء ،سالكان سنف الصالح مف السمؼ ،سمتان كىديان ،بصره مغضكض ،كلسانو
صامت ،إال مف ذكر اهلل ،كعممو نافع كثكبو خشف ،كطعمتو قد نفدىا الكرع الشديد ،حتى
اصطفاىا مختاره ،كلو حظ في الفقو كالحديث كالتفسير تقدـ خطيبا ثـ قاضيا تتممذ عميو
()1

أبك القاسـ ابف جزم  ،ككاف جمدان ،قكيان في نفسو ،بدنان ،طكاالن ىاشميان خمقان كخمقان ،نبييان،
نزييان ،خطيبان ،مييبان ،أصيؿ الرأم ،رصيف العقؿ ،قائمان عمى عقد الشركط كعمـ الحساب
()2

كالفرائض  ،كلد بمالقة في رجب سنة أربعيف كستمائة كتكفي بيا في يكـ الخميس الثامف
لجمادل األكلى مف عاـ أربعة كعشريف كسبعمائة ،كقد ناىز الثمانيف سنة ،لـ ينتقص
شيء مف أعمالو المقربة إلى اهلل ،مف الصكـ كالصبلة ،كحضكر الجماعات ،كمبلزمة
()3

اإلقراء كالركاية ،كالصبر عمى اإلفادة .
 -6أبك محمد عبد المييمف ابف محمد ابف عمي ابف محمد الحضرمي ،كاف خاتمة
الصدكر ذاتان كسمفان كتربية كجبللة .لو القدح المعمى في عمـ العربية ،كالمشاركة الحسنة
في األصميف ،كاإلمامة في الحديث ،كالتبريز في األدب كالتاريخ كالمغة ،كالعركض ،نشأ
فارس الحمبة ،كعركس الكليمة ،كصدر المجمس ،ككفكر الجاه كاإلغراؽ في النعمة ،كثير
()4

االجتياد كالمبلزمة ،كالتفنف كالمطالعة ،مقصكر األكقات عمى اإلفادة كاالستفادة  ،أصؿ
سمفو مف اليمف ارتحؿ جده إلى المغرب ،كاف كثير االجتياد مكصكفا بالنزاىة كالصدؽ
رفيع المرتبة تتممذ عميو ابف جزم ،ككاف كبير القدر ببمدة سبتة ككلي القضاء بيا عاـ

( )1اإلحاطة البف الخطيب .429/1
( )2تاريخ قضاة األندلس ألبي الحسف النباىي .157/1
( )3اإلحاطة البف الخطيب .431/1
( )4المرجع السابؽ .48/2
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() 1

 ،683ككاف بينو كبيف كالتيا قرابة  ،فقاـ باألحكاـ أجمؿ قياـ ،مستعينان بحسف النظر
كفضؿ الجاه كعز النزاىة .فكاف مجمسو يغص بعمائـ العمماء ،كىـ كأنما عمى رؤكسيـ
الطير ىيب نة لو ،كتأدبان معو

()2

()3

تكفي سنة تسع كأربعيف كسبعمائة .

 -7أبك عبد اهلل محمد ابف عمي ابف برطاؿ المالقي ،قاض تكارث كؿ جبللة ال عف كبللة
كجمع في العمـ كالحسب بيف المكركث كالمكتسب تكلى قضاء الحضرة فأنفذ األحكاـ
كأمضاىا كساـ سيكؼ الجزالة كامتضاىا كلبس أثكاب النزاىة كاالنقباض كسمؾ الطريؽ
التي اختارىا السمؼ كارتضاىا كاجتمعت األىكاء المفترقة عميو كصرؼ الثنا أى ًعٌنة األلسف
() 4

إليو ،ثـ كر إلى بمده كاستقر خطيبا بق اررة أىمو ككلده  ،ككاف مف جمة الفقياء عارفا

بالنكازؿ ذا نزاىة مفرط الكقار معظما عند الخاصة كالعامة سميـ الصدر صميبا في الحؽ
مييبا عالي اليمة مقتصدا متقمبلن الدنيا قديـ العدالة قكاال بالحؽ متعففا مقتص ار عمى ما
يحصؿ لو مف أمبلؾ صيرىا إليو الميراث عف آبائو ،كلي قضاء مالقة ككانت كفاتو في
()6

()5

ثامف المحرـ سنة 721ق  ،درس عميو ابف جزم ،كركل عنو .

تاليذتو:
برز اإلماـ ابف جزم في تكريث العمـ ،كذلؾ مف خبلؿ صكرتيف:
األًىل :تعهيًو أ تناءه:
( )1الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة البف حجر العسقبلني.26/2
( )2تأريخ قضاة االندلس البي الحسف النباىي.132/1

( )3الكفيات (معجـ زمني لمصحابة كأعبلـ المحدثيف كالفقياء كالمؤلفيف) ألبي العباس أحمد ابف حسف ابف الخطيب
الشيير باابف قنفذ القسنطيني ،ت :عادؿ نكييض ،دار اآلفاؽ الجديدة -بيركت ،ط 1413 :4/ىػ 1983 -ـ،
.13/1
( )4ريحانة الكتاب كنجعة المنتاب لمساف الديف ابف الخطيب ،ت :محمد عبد اهلل عناف ،مكتبة الخانجي – القاىرة ،ط:
1981ـ.415/2 ،

( )5الدرر الكامنة البف حجر العسقبلني .459/1
( )6اإلحاطة البف الخطيب .352/1
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سمؾ اإلماـ ابف جزم طريقا فريدا كأسمكبا ناجحا في تكريث العمـ كانشاء األسرة المثالية
كالنمكذج الصالح في تربية كتعميـ األبناء ،كقد لفت نظرم كأنا أق أر سيرة اإلماـ ابف جزم
أنو قد ركز في تعميمو عمى تكريث العمـ ألبنائو ،كىذه منقبة قمما نقمت عف أسبلفنا في
تعميـ أبنائيـ كتأليؼ الكتب مف أجؿ تسييؿ العمكـ ليـ إذ يعد أعمى صكرة مثالية لتعميـ
األبناء ،كلقد حرص اإلماـ ابف جزم عمى تعميـ أبنائو العمكـ الشرعية ،فكاف أبناؤه الثبلثة
مف كبار العمماء كالفقياء كالمحدثيف مف بعده ،كىـ:
األول :أبك بكر أحمد الفقيو القاضي الكاتب الخطيب كلد في  15جماد األكؿ سنة 715
ىجرية ،كقد حرص كالده عمى تعميمو منذ صغره ،فقد عممو القرآف كالحديث كالزمو في
تعميمو كتأديبو حتى قاؿ عنو ابف الخطيب :ق أر عمى كالده الخطيب أبي القاسـ كالزمو
()1

كاستظيره ببعض مكضكعاتو كتأدب بو  .ثـ قاـ بتأليؼ الكتب بصكرة سيمة مبسطة مف
أجؿ أف يحفظيا كلده أحمد بسيكلة كذلؾ عندما كاف يعممو الحديث ألؼ لو كتابا ليحفظو،
كىك كتاب األنكار السنية في األلفاظ السنية كقاؿ في المقدمة " :كلما يسر اهلل عمى ابني
أحمد حفظ القرآف الكريـ أحببت أف يفكز بحظ مف حفظ حديث المصطفى  فجمعت لو
في ىذا الكتاب جممة صالحة مف كبلـ رسكؿ اهلل 

()2

" ،كقد كاف يستجمب العمماء إلى

كثير مف العمكـ ،ككاف يجزؿ ليـ في
داره ،فقد أتى كثير مف العمماء إليو كعممكا أكالده
ان
()3

العطاء؛ ألنو كاف لو كثير مف الماؿ ،فكاف مكسكع العيش مكفكر العطاء  .قاؿ عنو ابف
الخطيب :ىك مف أىؿ الفضؿ كالنزاىة كاليمة كحسف السمة كاستقامة الطريقة غرب إلى
الكقار كماؿ إلى االنقباض كترشح إلى رتب سمفو لو مشاركةه حسنة في فنكف ،مف فقو

( )1االحاطة البف الخطيب .16/1
( )2تقريب الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ ألبي القاسـ ،محمد ابف أحمد ابف محمد ابف عبد اهلل ابف جزم الكمبي
الغرناطي ،تحقيؽ :محمد حسف محمد إسماعيؿ ،دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف ،ط 1424 :1/ىػ 2113 -

ـ.28 ،

( )3اإلحاطة البف الخطيب .16/1
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كعربية ،كأدب ،كحفظ ،كشعر ،تسمك ببعضو اإلجادة ،إلى غاية بعيدة ،فاضؿ تحمى
بالسكينة كالكقار ،كلزـ خدمة العمـ ،فما عاد كال انتقؿ ككجد مف أبيو مرعى خصيبا ،كعمؿ
عمى شاكمة سمفو في سبلمة الجانب كفضؿ المذاىب ،كتحمى بتمؾ المآثر كتأىؿ إلى
الرتب في سف الشبيبة كترشح ،كلو مع ذلؾ في لجة الفقو سبح كعمى بعض مكضكعات
()1

أبيو شرح كأدبو ساطع ككبلمو حسف المقاطع  ،تقمد منصب الكتابة لمسمطاف( ،)2كتصرؼ
في الخطط الشرعية ككلي القضاء بعدة مدف ،ثـ كلي قضاء الجماعة بغرناطة ،كاإلمامة
()3

بجامعيا األعظـ لو مشاركة حسنة في الفقو كالعربية كاألدب كالحديث .
قاؿ أبك الحسف النباىي( :)4تصدر في النيابة بمجمس الحكـ الشرعي عاـ 757ق الفقيو
األجؿ ،القاضي األكمؿ ،أبك جعفر أحمد كيدعى بأبي بكر ابف شيخنا األستاذ الحافظ
الخطيب الشيير بأبي القاسـ محمد ابف أحمد ابف جزل الكمبي ،ذك البيت األصيؿ ،كالمجد
()5

الرفيع األثيؿ؛ فنيض بأعباء القضاء ،ثـ إنو اشتغؿ بالخطبة كاستقرت أزمتيا في يده .
لو عدة مؤلفات منيا تقييد كتاب كالده القكانيف الفقيية ،كشرح ألفية ابف مالؾ كرجز في
الفرائض ،كغيرىا .تكلى الخطابة في الجامع الكبير سنة  782ىجرية كبقي خطيبا حتى
()6

تكفي عاـ  785لميجرة .
الثاني :أبك عبد اهلل محمد الفقيو الكاتب األديب كلد في شكاؿ سنة  721ىجرية نشأ
بغرناطة في كنؼ كالده ،كقد تعمـ عمى يد كالده القرآف كالحديث كالفقو ،درس عمى يد كالده
كذلؾ كتابو القكانيف الفقيية ،كألؼ كالده كتابا في األصكؿ كسماه تقريب الكصكؿ إلى عمـ
األصكؿ ،كقاؿ في مقدمة كتابو " :كلذا أحببت أف يضرب بني محمد أسعده اهلل في ىذا
( )1االحاطة البف الخطيب .16/1
( )2أبي الحجاج يكسؼ النصرم.

( )3االحاطة البف الخطيب .18/1
( )4أحد طبلبو كستاتي ترجمتو.

( )5تأريخ قضاة االندلس البي الحسف النباىي .177/1
( )4اإلحاطة البف الخطيب .256/2
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العمـ بسيمو ،فصنفت ىذا الكتاب برسمو ككسمتو باسمو لينشط لدرسو كفيمو كعكلت فيو
()1

االختصار كالتقريب مع حسف الترتيب كالتيذيب"  .كقاؿ ابف الخطيب :مف أعبلـ الشيرة
عمى الفتاكل ،كانتشار الذكر عمى الحداثة تبري از في األدب كاضطبلعا بمعاناة الشعر
كلما فقد كالده ،رحمو اهلل ،ارتسـ في الكتابة ،إكثا ار
كاتقاف الخط كايضاحا لؤلحاجي ٌ
النسيب،
كاقتدارا ،ككفكر مادة ،مجيدا في االمتداح ،عجيبا في األكضاعٌ ،
صديقا في ٌ
()2

مطبكعا في المقطكعات ،معتدال في الكتابة ،نشيط البناف ،جمدا عمى العمؿ .

الثالث :أبك محمد عبد اهلل القاضي األديب الفقيو ،كىك أصغر إخكانو تكفي أبكه كعمره
سبعة عشر عاما ،أخذ عف كالده ،كسمع عميو عمى صغر السف ،أبعاضان مف كتب عدة
في فنكف مختمفة ،كبعض صحيح مسمـ ،كبعض صحيح البخارم ،كبعض الجامع
لمترمذم ،كبعض السنف لمنسائي ،كبعض سنف أبي داكد ،كبعض مكطأ مالؾ ابف أنس
كغيرىا كأجاز لو ركاية الكتب المذككرة عنو ،مع ركاية جميع مركياتو كتكاليفو كتقييداتو،
إجازة عامة .كلقنو في صغره ،جممة مف األحاديث النبكية كالمسائؿ الفقيية ،كالمقطكعات
()3

الشعرية  ،قاؿ ابف الخطيب :ىذا الفاضؿ مف بيت نبيو كسمؼ شيير كأبكة خيرة كأخكة
بميغة أديب حافظ قاـ عمى فف العربية جيد النظـ مطكاع القريحة باطنو نبؿ كظاىره غفمة
()4

تقدـ لمقضاء بجيات نبيية ،عمى زمف الحداثة .
انثانيح :تعهيى غري أتنائو:
اشتغؿ اإلماـ ابف جزم بالتدريس في الجامع الكبير بمدينة غرناطة كلـ يتكلى أم
منصب في الدكلة ،أقبؿ عميو طمبة العمـ كدرسكا عمى يديو العمكـ الشرعية المختمفة مف
القرآف كعمكمو كالحديث كالفقو ،كمف أبرز تبلمذتو:
( )1تقريب الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ البف جزم .28
( )2اإلحاطة البف الخطيب .163/2
( )3المرجع السابؽ .481/1
( )4المرجع السابؽ .481/1
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 -1لساف الديف ابف الخطيب كىك محمد ابف عبد اهلل ابف سعيد ابف عبد اهلل السمماني
()1

المكشي األصؿ الغرناطي األندلسي  ،مات أبكه مع شيخو ابف جزم في معركة طريؼ
ضد الصميبييف

() 2

 ،كقد تعمـ القرآف كعمكمو كالمغة كفنكنيا كالشعر كاشتير بكتاباتو

كرسائمو إذ ىك إماـ ىذه الفنكف المحقؽ لذكم اآلماؿ الظنكف المستخرج مف بحار الببلغة
()3

درىا المكنكف كلو اليد الطكلى في العمكـ عمى اختبلؼ  ،نشأ فق أر القرآف كالعربية عمى
أبي القاسـ ابف جزم كأخذ الطب كالمنطؽ كالحساب كبرز في الطب كتكلع في الشعر
()4

فبرع فيو كأجاد كفاؽ أقرانو  ،كقد ذكره في اإلحاطة فقاؿ :أبك القاسـ مف أىؿ غرناطة
() 5

كذكم األصالة كالنباىة فييا ،شيخنا رحمة اهلل عميو  ،لقب بذم الك ازرتيف؛ ألنو تكلى
الك ازرتيف في كقت كاحد ك ازرة الحجابة (السيؼ) كك ازرة الكتابة (القمـ) ك كذلؾ لقب بذم
العمريف؛ ألنو أصيب بمرض األرؽ منعو مف النكـ ،فكاف مشغكال في النيار بأعماؿ
الك ازرة كمشغكال في الميؿ بالتصنيؼ كالتأليؼ ،ككاف مؤث ار لقضاء حاجة مف أممو كقصد
()6

بابو كأـ لو سكاء كاف مف أكدائو أك مف أعدائو  ،ألؼ أكثر مف ستيف كتابا ،ككاف يصرح
()1

يصرح أنو درس عمى يد ابف جزم كتبل عميو القرآف ،كترجـ لو كثي ار عرفانا بالجميؿ .
( )1إنباء الغمر البف حجر العسقبلني.129/1
العكرم الحنبمي ،أبك الفبلح ،ت:
( )2شذرات الذىب في اخبار مف ذىب لعبد الحي ابف أحمد ابف محمد ابف العماد ى
محمكد األرناؤكط ،خرج أحاديثو :عبد القادر األرناؤكط ،دار ابف كثير ،دمشؽ – بيركت ،ط1416 :1/ىػ -
1986ـ.128/6 ،
( )3نفح الطيب لممقرم التممساني.119/1
( )4البدر الطالع بمحاسف مف بعد القرف السابع لمحمد ابف عمي الشككاني اليمني ،دار المعرفة – بيركت.183/2 ،
( )5اإلحاطة البف الخطيب .352/1

( )6نفح الطيب لممقرم التممساني  .146/6تكلى الك ازرة في عيد السمطاف أبي الحجاج يكسؼ ابف إسماعيؿ ،ثـ في
عيد ابنو محمد الخامس حينما انفرد ابف الخطيب بتدبير المممكة في عيده حيف كاف الممؾ الىيا ،فسعى الكشاة
بو إلى السمطاف لييمكو ،فأدرؾ ذلؾ كراسؿ الممؾ المريني ممؾ المغرب في فاس كخرج عمى أنو يتفقد الثغكر،
فركب إلى فاس عاـ 773ق فزادت الكشاية بتيمة الزندقة كأرسمكا يطمبكنو فرفض المريني ذلؾ ،حتى تسمطف أبك
العباس المريني قبض عميو فسجف ،كأرسؿ ابف األحمر كزيره إلى مجمس السمطاف فعزر بالكبلـ ثـ بالعقاب ثـ

أعيد إلى السجف كقتؿ ليبل في السجف ،انظر :إنباء الغمر بأبناء العمر البف حجر  ،129/1كاالستقصى ألخبار
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-1

أبك الحسف النباىي عمي ابف عبد اهلل ابف الحسف الجذامي مف بيت عمـ كقضاء

كخطابة ،كلي القضاء في بعض المدف ،ثـ كاتبا بالديكاف كتكلى قضاء الجماعة ،ككاف
صديقا البف الخطيب ،ثـ اختمفا كقد ذكر النباىي شيخو ابف جزم كترجـ لو كألكالده ،كلما
ترجـ البنو أبي بكر قاؿ :ابف شيخنا األستاذ الحافظ الخطيب الشيير أبي القاسـ محمد
()2

ابف أحمد ابف جزم الكمبي ذك البيت األصيؿ  ،مف أشير كتبو المرتبة العميا لمف يستحؽ
القضاء كالفتيا كالمعركؼ بتأريخ قضاة األندلس.
 -3أبك القاسـ محمد ابف محمد ابف يكسؼ ابف الخشاب األنصارم شيخ غرناطة
()3

كالمصدر بجامعيا ،تعمـ عمى يد ابف جزم ككلي القضاء  .ككاف حسف السمت مكصكف نا
()4

بإتقاف التجكيد في القرآف .
 -4أبك عبد اهلل الشديد محمد ابف قاسـ ابف أحمد ابف ابراىيـ األنصارم الجياني األصؿ
ثـ المالقي كالتصغير لمشديد .جممة جماؿ مف خط حسف كاضطبلع بحمؿ كتاب اهلل ،بمبؿ
دكح السبع المثاني كنسيج كحده في حسف الصكت كطيب النغمة اقتحـ لذلؾ كجر أذياؿ
()5

الشيرة ظريؼ المجالسة قاد ار عمى المحاكاة متسكر حمى الكقار .

دكؿ المغرب األقصى ألبي العباس أحمد ابف خالد ابف محمد الناصرم ،ت :جعفر الناصرم /محمد الناصرم،
دار الكتاب  -الدار البيضاء ،ط1418 :ق1998 -ـ.63/4 ،
( )1الكتيبة الكامنة البف الخطيب .3/1كالبدر الطالع بمحاسف مف بعد القرف السابع لمحمد عمي الشككاني .182/2
( )2تأريخ قضاة األندلس البي الحسف النباىي.177/1
( )3غاية النياية في طبقات القراء لشمس الديف أبك الخير ابف الجزرم.249/1
( )4الدرر الكامنة البف حجر العسقبلني .89/2
( )5نفح الطيب لممقرم التممساني .168/6
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ادلطهة انثانث
يكانتو انعهًيح ًيذىثو انعقدي ً انفقيي
يكانتو انعهًيح:
جرت العادة في الكالية أف تجرم مشاكرة مع السمطاف في تحديد إماـ كخطيب لممسجد
األعظـ كعبر مناظرات بيف العمماء ليتصدر إلى ىذا المقاـ مف ىك أىمو مف العمـ كالفيـ
ال سيما كأف جمكع المصميف تتجو في الجمعة لحضكر الخطبة كالصبلة في المدينة
كبحضرة السمطاف ،فكاف ابف جزم ىك صاحب ىذه المكانة ،كمف أعمالو ما يمي:
أًال :اإليايح ً اخلطاتح
"تقدـ خطيبا بالمسجد األعظـ مف بمده عمى حداثة سنو فاتفؽ عمى فضمو كجرل
()1

عمى سنف أصمو  ،خطيب حفمو ،كأماـ فرضو كنفمو ،مع تكفر كتعدد شيخو في االختيار
()2

ككيمو ،فكقع عميو االتفاؽ ،كانعقد االصفاؽ ،كعقد لو في عصا منبره المكاء الخفاؽ" .
ثانيا :انتدريس
يقكؿ اإلماـ ابف جزم :إف عمـ القرآف العظيـ ىك أرفع العمكـ قد ار كأجميا خط ار
عمي بأف شغمني بخدمة القرآف كتعممو كتعميمو
كأعظميا أج ار كأشرفيا ذك ار ،كاف اهلل أنعـ ٌ
() 3
كشغفني بتفيـ معانيو كتحصيؿ عمكمو  .كلـ يزؿ يقيـ الرسكـ تدريسا كتعميما ،كردا

( )1اإلحاطة البف الخطيب .352/1

( )2الدرر الكامنة البف حجر العسقبلني.46/1
( )3التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم .4 /1
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()1

كتسميما ،إلى أف استشيد  ،ككاف فقييا حافظان ،قائمان عمى التدريس ،مشاركان في فنكف مف
العربية ،كالفقو ،كاألصكؿ ،كالقراءات ،كالحديث ،كاألدب ،حفظو لمتفسير مستكعبان لؤلقكاؿ،
() 2

جماعة لمكتب ،حسف المجمس ،ممتع المحاضرة ،قريب الغكر ،صحيح الباطف  ،كقد
اتصؼ بصفتيف في تدريسو لمعمـ:
األكلى :انقطاعو لمتدريس سائر يكمو كمبلزمتو لطبلبو.
الثانية :ممكة في العمـ ،فمقد آتاه اهلل بسطة في العمـ فتفنف في كؿ العمكـ ،فيك فقيو
كمحدث كمقرئ كمفسر كنحكم كلغكم حيث درس كؿ ىذه العمكـ كبرز فييا كصنؼ فييا
كصار لو طبلب كمريديف في كؿ ىذه العمكـ.
ثانثا :انتأنيف
كاف يقكـ بتأليؼ الكتب في شتى ىذه العمكـ بما يتيسر لو مف الكقت في ىذا التصنيؼ
كلذلؾ ألؼ في أكثر العمكـ كسنذكرىا في آثاره العممية.
راتعا :احلسثح
كانت هناك مؤثرات كعكامؿ تيدد المجتمع الغرناطي ،كقد تمثمت فيما يمي:
األكلى :بداية التفسخ كاالنحراؼ الذم غ از المجتمع الغرناطي نتيجة الترؼ كاليسر كالذم
تمثؿ في زيادة الفساد داخؿ المجتمع كقد قاـ اإلماـ ابف جزم بدكره في الكعظ كالتحذير
مف ىذه األمراض كتكجيو الناس إلى أكامر الديف الحنيؼ.
الثانية :اليجكـ الصميبي مف إمارة قشتالة النصرانية المجاكرة كالتي كانت تياجـ إمارة
غرناطة كتشكؿ تحالؼ صميبي في أكركبا لطمس ىكية ببلد األندلس كطرد المسمميف منيا
لتعكد إلى حضف أكركبا ،كقد تصدر المنابر كالمحافؿ داعيا لمجياد يشحذ اليمـ كيتقدـ
( )1الدرر الكامنة البف حجر العسقبلني .46/1
( )2اإلحاطة البف الخطيب  ،352/1كنفح الطيب لممقرم التممساني .514/5
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الصفكؼ في مكاجية الصميبييف حتى استشيد في معركة طريؼ ،كىك يقاتؿ الصميبييف.

سادسا :انشعز
كاف اإلماـ ابف جزم شاع ار قكيا اتخذ الشعر كسيمة لمدعكة إلى اهلل كالحث عمى مكارـ
()1

األخبلؽ كالتحذير مف المعاصي كالترغيب في الجياد  .فقد قاؿ في مدح النبي :
قص ػكرم ع ػف إدراؾ تمؾ المن ػاقب

أركـ امػ ػ ػتداح المصػط ػفى كي ػردنػي
كمػف لي بحػصر البحر كالبحر زاخر

كمف لي بإحصاء الحصى كالكػكاكب

ك لك أف أعض ػائي غػدت ألسنا إذا

لم ػا بمغت في الم ػدح بعض م ػآربي

ك لػك أف كػؿ الع ػالمػيف تسابقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكا

إلى مػ ػدحػو لػـ يبم ػغكا بعػ ػض كاج ػب

ف ػأمسػ ػكػ ػت عػ ػنو ىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػيبة كتػأدبػ ػا

كعػ ػج از كاعظػ ػامػ ػا ألرف ػع ج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػانب
كرب ك ػ ػ ػ ػ ػبلـ فػيػ ػ ػو عػ ػتب ل ػع ػ ػ ػاتب

ك رب سػ ػكػ ػكت كػاف فيػو بػبلغ ػ ػ ػة

()2

كقاؿ:
يػا رب إف ذنكبي اليكـ قد عػظمت

ف ػما أطيػ ػ ػ ػؽ ليا حصػ ػ ػ ار كال ع ػ ػ ػ ػددا

ك ليس لػي بعػ ػذاب النػ ػار مػ ػف قبػ ػؿ

ك ال أطيؽ ليا صب ار كال جم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػدا

فػانظػر إليي إلى ضػع ػفي كم ػسكػنتي

ك ال تذيقننػ ػي حػر الجحيـ غػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػدا

()3

يذىثو انعقدي:
ذكر في كتابو القكانيف الفقيية ما يتعمؽ باإليماف كأركانو ككذلؾ في األسماء كالصفات
يبيف أف عقيدتو عقيدة
كذكر الدار اآلخرة كالشفاعة بما تكمـ فيو أىؿ السنة كالجماعة ،مما ٌ
( )1الدرر الكامنة البف حجر العسقبلني ،96/1كالديباج المذىب في معرفة أعياف عمماء المذىب البف فرحكف 154/1
( )2اإلحاطة البف الخطيب .352 /1

( )3أزىار الرياض في أخبار القاضي عياض لممقرم .298/1
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السمؼ مف أىؿ السنة كالجماعة ،كمما قاؿ :كرد في القرآف الكريـ كالحديث ألفاظ يكىـ
ظاىرىا التشبيو ،كقكلو تعالى :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ طو ،5 :كقكلو تعالى:
ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ المائدة ،64 :ككحديث نزكؿ اهلل إلى سماء الدنيا كؿ ليمة ،كغير
ذلؾ ،فقد تفرؽ الناس فييا ثبلث فرؽ :الفرقة األكلى :السمؼ الصالح مف الصحابة
كالتابعيف كأئمة المسمميف آمنكا كلـ يبحثكا عف معانييا كال تأكلكىا بؿ أنكركا عمى مف تكمـ
فييا ،قاؿ تعالى :ﮋ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﮊ آؿ عمراف،7 :

كىذه

طريقة التسميـ التي تقكد إلى السبلمة ،كبيا أخذ مالؾ كالشافعي كأكثر المحدثيف ،الفرقة
الثانية :قكـ حممكىا عمى ظاىرىا فمزميـ التجسيـ كيغزل ذلؾ إلى الحنابمة كبعض
المحدثيف ،الفرقة الثالثة :قكـ تأكلكىا كأخرجكىا عف ظاىرىا إلى ما يقتضيو أدلة العقكؿ،
() 1

كىـ أكثر المتكمميف  ،لنعرؼ أف اإلماـ ابف جزم مذىبو العقدم مذىب أىؿ السنة
كالجماعة كمف سمؼ مف ىذه األمة مف الصحابة كالتابعيف كمف بعدىـ.

يذىثو انفقيي:
ع رفنا أف ببلد المغرب اإلسبلمي ككذلؾ ببلد األندلس كميا تديف بالمذىب المالكي كعمى
ىذا فاإلماـ ابف جزم رحمو اهلل مالكي المذىب إال أنو إماـ فقيو مجتيد غير مقمد ينظر
إلى الدليؿ ،كقد ألؼ كتابا في الفقو في المذىب ،كىك القكانيف الفقيية في تمخيص مذىب
المالكية ،قاؿ فيو" :فيذا كتاب في قكانيف األحكاـ الشرعية كمسائؿ الفركع الفقيية عمى
مذىب إماـ المدينة أبي عبداهلل مالؾ ابف أنس األصبحي  إذ ىك الذم اختاره أىؿ
ببلدنا باألندلس كسائر المغرب اقتداء بدار اليجرة كتكفيقا مف اهلل تعالى كتصديقا لقكؿ
()2

الصادؽ المصدكؽ « :ال يزاؿ أىؿ المغرب ظاىريف عمى الحؽ حتى تقكـ الساعة» .
( )1القكانيف الفقيية البف جزم .12/1
( )2المرجع السابؽ  ،3/1كالحديث في مستخرج أبي عكانة ،باب بياف الخبر الداؿ عمى أف أىؿ الحجاز ال يزالكف عمى
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ادلطهة انزاتع
ًفاتوً ،ثناء انعهًاء عهيوً ،آثاره انعهًيح

ًفـاتو:
في عاـ 741ىجرية اتحدت الممالؾ الصميبية اإلسبانية لمياجمة غرناطة آخر قمعة
إسبلمية في ببلد األندلس فأرسؿ سمطاف غرناطة أبك الحجاج يكسؼ ابف إسماعيؿ
ابف األحمر

()1

إلى ممؾ المغرب

() 2

يطمب منو العكف كالمدد لـ يتكاف عف كاجب النصرة

إلخكانو في غرناطة بؿ جيز جيشا بقيادة ابنو ،فمما عمـ الصميبيكف بذلؾ استعدكا
لمكاجيتو كالتقى الفريقاف عند سيؿ بجانو في عاـ  741لميجرة ،كقد أتى الصميبيكف
بجحافؿ ىائمة لمكاجية المسمميف كانتيت المعركة بيزيمة المسمميف ،كمقتؿ قائدىـ.
اىتز الممؾ المغربي ليزيمة جيشو كمقتؿ كلده ،فقرر الجياد ضد اإلسباف كأف يقكد
المعركة بنفسو فجيز جيشا قكيا نحك ستيف ألفا كأسطكال كنزؿ بمنطقة سيؿ طريؼ في 3
محرـ 741ق ،كانضـ إليو أبك الحجاج يكسؼ ابف األحمر ممؾ غرناطة كمعو خبلصة
عممائيا ك فقيائيا كسائر أبطاليا فأسرع الصميبيكف كاستكلكا عمى ثغر طريؼ قبؿ قدكـ
المسمميف كتغمبكا عمى حاميتو كرابط األسطكؿ الصميبي في مياه المضيؽ ليمنع قدكـ
إمدادات مف المغرب كاعتمدكا المطاكلة حتى تنفد أقكات المسمميف ،ففنيت أزكادىـ كقمت
العمكفات ،فكىف الظير كاختمت أحكاليـ.

الحؽ حتى تقكـ الساعة ،كأف قريشا ،كأىؿ المغرب يككنكف ظاىريف عمى أىؿ المشرؽ كالعجـ ،ألبي عكانة يعقكب
ابف إسحاؽ ابف إبراىيـ النيسابكرم اإلسفراييني ،ت :أيمف ابف عارؼ الدمشقي ،دار المعرفة – بيركت ،رقـ
 ،5711ط1419 :1/ىػ1998 -ـ.

( )1ستأيت ترمجته يف العصر السياسي البن جزي.
( )2أبك الحسف المريني.
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في يكـ االثنيف 7جمادل األكلى  741لميجرة 1341ميبلدية نشبت المعركة كتكلى
الممؾ المغربي المعركة بنفسو كأثناء المعركة تسممت فرقة إسبانية مف الجنكب كانقضت
عمى مؤخرة الجيش اإلسبلمي ،فدب الخمؿ في صفكفو كسقط المعسكر كفيو حريـ
السمطاف كبعض كلده ،فذبحكا جميعا كعـ الخمؿ صفكؼ المسمميف ،كفر الكثيركف ككقعت
()1

ىزيمة مدكية ،كقتؿ معظـ العمماء كالفقياء كالصالحيف حيث لـ يفر منيـ أحد  ،ككاف مف
بيف ىؤالء العمماء إمامنا المفسر األماـ ابف جزم الكمبي حيث فيقد كىك يشحذ الناس
كيحرضيـ ،كيثبت بصائرىـ ،يكـ الكائنة بطريؼ ،ضحى يكـ االثنيف السابع لجمادل
()2

األكلى عاـ أحد كأربعيف كسبعمائة ،تقبؿ اهلل شيادتو .

ثناء انعهًاء عهيو:
قاؿ ابف الخطيب :مف أىؿ الفضؿ كالنزاىة كاليمة كحسف السمة كاستقامة الطريقة
غرب إلى الكقار كماؿ إلى االنقباض كترشح إلى رتب سمفو لو مشاركة حسنة في فنكف
()3

مف فقو كعربية كأدب كشعر تسمك اإلجادة إلى غاية بعيدة  .كقاؿ :كاف رحمو اهلل عمى

( )1االستقصى ألخبار دكؿ المغرب االقصى لمسبلكم .136/3
( )2اإلحاطة البف الخطيب  ،352/1كالدرر الكامنة  464/1قاؿ النباىي :كمكلد الشريؼ السمى بسبتة سادس ربيع
األكؿ المبارؾ الذم مف عاـ 697؛ كفاتو بغرناطة ضحى يكـ الخميس الحادم كالعشريف لشير شعباف مف عاـ

 761كقد قبض رسكؿ اهلل  كىك ابف ثبلث كستيف سنة ،كأبك بكر كىك ابف ثبلث كستيف سنة ،كعمر كىك ابف
ثبلث كستيف سنة ككافؽ أف كانت كفاة الشريؼ أبي القاسـ عمى حسب كالدتو كىك ابف ثبلث كستيف سنة؛ كتمؾ
مف جممة كراماتو انظر تاريخ قضاة األندلس  ، 177/1كقد خالؼ أبي الحسف النباىي في تأريخ مكلده ككفاتو ما
ذكره ابف الخطيب كابف حجر العسقبلني في ذلؾ ك خصكصا معركة طريؼ مشيكرة أيدت ما ذكره ابف الخطيب
كابف حجر كما ذكرىا ابف خمدكف في تأريخو أنيا في عاـ  741انظر تأريخ ابف خمدكف  174/4كتبيف خطأ ما
ذكره النباىي مع أنو أحد طبلب اإلماـ ابف جزم.

( )3اإلحاطة البف الخطيب . 16/1
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طريقة مثمى مف العككؼ عمى العمـ كاالقتصار عمى االقتيات مف حر النشب

() 1

،

()2

كاالشتغاؿ بالنظر كالتقييد كالتدكيف فقييا حافظا .
ككاف خزانة تنفؽ األدب إذا كسد كتصمح مف أدكاتو ما فسد كنفس ال تناسب الجسد
ىي حركة في جمكد كبحر مجمكد في طي منزكر

()3

مثمكد

()4

كذىكؿ غطى عمى

()5

ربع مأىكؿ كركض مفتح نكر إال أنو محتجب في غكر" .
ك "كاف حافظان لمتفسير مستكعبان لؤلقكاؿ جماعة لمكتب ممككي الخزانة حسف المجمس
()6

ممتع المحاضرة صحيح الباطف" .

آثاره انعهًيح:
ترؾ اإلماـ ابف جزم لنا آثا ار خالدة في كؿ العمكـ الشرعية كالتي تعكس مدل سعة
عممو في كؿ العمكـ فمصنفاتو شممت كؿ العمكـ الشرعية .كما أف أسمكب التبسيط
كالتسييؿ الذم الزـ منيجو في التأليؼ في كؿ المصنفات ككذلؾ االختصار في العمكـ
التي كاف يصنفيا كالتي تعكس أسمكبو في التدريس ففي القراءات صنؼ المختصر كفي
الفقو صنؼ تمخيص مذىب مالؾ كفي التفسير صنؼ التسييؿ كىذه منقبة عظيمة اتصؼ
بيا ابف جزم رحمو اهلل ،فترؾ أسفا ار عظيمة كسجبلت خالدة في شتى العمكـ الشرعية
التي كانت كال زالت مف أىـ المراجع لطبلب العمـ كتدرس في المراكز العممية كنحف نذكر
()7

بعضا منيا :
( )1الماؿ ك العقار.
( )2اإلحاطة البف الخطيب .352/1
( )3النزر ىك اإللحاح في السؤاؿ.
( )4مثمكد إذا كثر عميو السؤاؿ حتى نفد ما عنده.
( )5الكتيبة الكامنة البف حجر العسقبلني .96/1

( )6الديباج المذىب في معرفة عمماء المذىب البف فرحكف .154/1
( )7اإلحاطة البف الخطيب  ،352/1كالديباج المذىب في معرفة أعياف عمماء المذىب البف فرحكف .154/1
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 -1في التفسير :كتاب التسييؿ في عمكـ التنزيؿ.
 -2في القراءات :المختصر البارع في قراءة نافع .كأصكؿ القراءات الست غير نافع.
 -3في العقائد :النكر المبيف في قكاعد الديف.
 -4في الحديث :كسيمة المسمـ في تيذيب صحيح مسمـ.
 -5في الدعكات كاألذكار :األنكار السنية في األلفاظ السنية ،كالترغيب كالترىيب.
 -6في األحكاـ :الضركرم مف عمكـ الديف.
 -7القكانيف الفقيية في تمخيص مذىب المالكية.
 -7في األصكؿ :تقريب الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ.
 -8في المغة :الفوائد العامة في لحن العامة.
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ادلثحث انثاني
انتعزيف تعصز اإلياو اتن جشي انكهثي
وفيو ثالثة مطالب
ادلطهة األًل :احلانح انسياسيح نعصز اإلياو اتن جشي انكهثي
ادلطهة انثاني :احلانح اندينيح ًانعهًيح نعصز اإلياو اتن جشي انكهثي
ادلطهة انثانث :احلانح االجتًاعيح ًانثقافيح نعصز اإلياو اتن جشي
انكهثي
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ادلطهة األًل
احلانح انسياسيح نعصز اإلياو اتن جشي انكهثي
أًال :دًنح األندنس
دخمت الجيكش اإلسبلمية كفتحكا ببلد األندلس كأقامكا دكلة إسبلمية قكية استمرت
قركنا مف الزماف حتى دب الخبلؼ فيما بينيـ كبدأ الضعؼ كالتمزؽ في أكصاليـ مما
سيؿ عمى األعداء الصميبييف المتربصيف بيـ اغتناـ الفرصة التي سنحت ليـ في ضـ
الكاليات اإلسبلمية إلى الممالؾ الصميبية مرة أخرل كالى حضف أكركبا ،كقد استعاف
األم ارء في كاليات األندلس بإخكانيـ في ببلد المغرب اإلسبلمي كاستغاثكا بيـ في طمب
العكف كالنصرة ،فأغاثكىـ بجيكش ج اررة أتت مف دكلة المرابطيف حتى انتيت ،ثـ قامت
بعدىا دكلة المكحديف ،ككقفكا مع إخكانيـ في األندلس كذلؾ حتى انتيت دكلة المكحديف،
كبدأ الضعؼ كسقكط الممالؾ اإلسبلمية في األندلس بيد الصميب كصكال إلى آخر كالية
إسبلمية في األندلس كىي كالية غرناطة.
ثانيا :ممهكح غزناطح
يحدىا مف الشماؿ كمف الغرب مممكة قشتالة الصميبية كيحدىا مف جية الشرؽ مممكة
أراجكف الصميبية كيحدىا مف الجنكب البحر األبيض المتكسط كمضيؽ جبؿ طارؽ فيي
إذا كاقعة مف ثبلث جيات حدكدية نصرانية متربصة كالبحر مف خمفيـ جنكبا كىذا الكاقع
بعد سقكط جميع اإلمارات اإلسبلمية األندلسية ،فمـ تبؽ إال إمارة غرناطة.
كتضـ ثبلث كاليات متحدة ىي كالية غرناطة ككالية مالقة ككالية ألمرية تقع تحت
حكـ ابف األحمر ككاف ىناؾ شيء مف االستقبلؿ داخؿ كؿ كالية ،ككانت تعيش بكثافة
فر
سكانية عالية بسبب أنو كمما سقطت مدينة مف مدف االندلس في يد الصميبييف ٌ
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المسممكف

إلييا بسبب بطش الصميبييف كما يستخدمكنو مف القتؿ كالتنكيؿ كالطرد

لممسمميف ،إضافة إلى أنيا ذات حصكف كثيرة كمنيعة جدان بسبب الحركب المتكاصمة
كالتيديد المرتقب بالفناء مف الصميبييف ،كقد كانت مممكة غرناطة مممكة قكية بسبب ىذه
الحصكف التي كانت تحيط بيا(.)1
كمع سقكط دكلة المكحديف في ببلد المغرب اإلسبلمي التي كانت السند القكم
لممسمميف في ببلد األندلس في ىذا الكقت العصيب مف تأريخ األندلس ،برز إلى الساحة
محمد ابف يكسؼ النصرم المعركؼ بابف األحمر( ،)2كدخمت في طاعتو مدف أندلسية مثؿ
مدينة جياف كمدينة بسطة كمدينة كادم آش ،كضـ لو أيضا مدينة قرطبة.
كبرزت أيضا في ببلد المغرب العربي دكلة فتية قكية كىي دكلة بني مريف كقد كانت
سندا قكيا لدكلة بني األحمر أماـ المؤامرات الصميبية ،كقد كقفت مع بني األحمر خبلؿ
معاركيـ مع النصارل كأمدكىـ بالماؿ كالرجاؿ في عاـ  629لميجرة تمت البيعة في
بل
غرناطة لمحمد ابف يكسؼ ابف نصر ابف األحمر ككاف سعيدان مدب انر مؤيدان حازمان بط ن
شجاعان ذا ديف كعفاؼ ،ليككف كاليا عمى غرناطة كما كانت تحت إمرتو تكفي في شير
()3

رجب سنة اثنتيف كستيف كست مائة  ،كقد أسس إمارة لبني األحمر تحكـ فييا ألكثر مف
()4

مف قرنيف كنصؼ كىـ كالة عمى مممكة غرناطة .

( )1األندلس مف الفتح إلى السقكط لراغب السرجاني .644/2
( )2سير اعبلـ النببلء لمذىبي .21/43

( )3الكافي بالكفيات  182/2لصبلح الديف خميؿ ابف أيبؾ الصفدم ،قاؿ ابف الكردم :كفي سنة اثنتيف كسبعيف
كستمائة مات صاحب األندلس السمطاف أبك عبد اهلل محمد ابف يكسؼ ابف األحمر ،ككاف مؤيدان لـ تكسر لو راية
قط مبدأ ظيكره مف قرية أرجكنة كانتزع الممؾ مف ابف ىكد ككاليتو اثنتاف كأربعكف سنة انظر تأريخ ابف

الكردم 216/2كقاؿ ابف خمدكف أف كفاتو سنة  671انظر تأريخ ابف خمدكف.172/4

( )4تحفة الترؾ فيما يجب أف يعمؿ في الممؾ لنجـ الديف إبراىيـ ابف عمي الحنفي الط ىرسكسي ،ت :عبد الكريـ محمد
مطيع الحمداكم.11/1 ،
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في مممكة غرناطة كلد اإلماـ محمد ابف جزم ،كقد عاصر ستة مف ممكؾ بني
األحمر كنحف سنقؼ كقفات سريعة معيـ لتعمؽ حياة اإلماـ ابف جزم بيـ:
 -1محمد ابف محمد ابف يكسؼ النصرم المعركؼ بالفقيو لما كاف يق أر الكتب مف بيف أىؿ
() 1

بيتو كيطالع كتب العمـ  ،كاف ممكان جميبلن نبييان نبيبلن حسف السياسة ظاىر الرياسة،
عاقبلن كقك انر ،فاضبلن يرسؿ مف ذىنو عمى صيد المعاني صقك انر ،متظاى انر بالديف متجاى انر

و
نجدات
المريني كاستمالو إليو ،كسألو أنجاده فأنجده
بقمع الممحديف الطؼ أبا يكسؼ ٌ
()2

كثيرة  ،حكـ الببلد ثبلثيف سنة ،كتكفي عاـ  711ىجرية كفي عيده كلد اإلماـ ابف جزم
()3

كتربى في كنؼ أبيو كتعمـ عميو ثماف سنكات .
 -2محمد الثالث ،كىك محمد ابف محمد ابف محمد األحمر المعركؼ بالمخمكع تكلى الممؾ بعد
كالده كىك الذم بنى الجامع بالحمراء شكا عينيو ،فكاف ضرير البصر فصرؼ الك ازرة ألبي
عبد اهلل محمد ابف الحكيـ الرندم عاـ  713لميجرة لكف ىذا الكزير تغمب عميو كتقمد
()4

جميع شؤكف الببلد حتى عاـ 718ىجرية .
 -3نصر ابف محمد ابف محمد ابف األحمر (أخ محمد الثالث) خمع السمطة مف أخيو كقتؿ
كزيره ابف الحكيـ كيكنى بأبي الجيكش بكيع عاـ  718لميجرة ككاف مجبكال عمى حب
الصمح كاليدنة كحب العمـ كالعمماء اختمؼ مع دكلة بني مريف كاستغؿ ممؾ قشتالة
()5

ىذا الخبلؼ كأخذ الجزيرة الخضراء كمضيؽ جبؿ طارؽ كأخذ الجزية منيـ .

( )1تأريخ ابف خمدكف .172/4
( )2أعياف العصر كأعكاف النصر لصبلح الديف خميؿ ابف أيبؾ الصفدم  ،449/2كعقد الجماف في تاريخ أىؿ الزماف
ألبي محمد محمكد ابف أحمد ابف مكسى ابف أحمد الغيتابى الحنفى بدر الديف العينى مكقع الكراؽ.132/1 ،
( )3مآثر اإلنافة في معالـ الخبلفة ألحمد ابف عمي ابف أحمد الفزارم القمقشندم ثـ القاىرم ،تحقيؽ :عبد الستار أحمد
فراج ،مطبعة حككمة الككيت – الككيت ،ط1985 :2/ـ.228/1 ،

( )4االستقصى ألخبار دكؿ المغرب االقصى  .82/3كتأريخ ابف خمدكف .228/7
( )5تأريخ ابف خمدكف  .351/7كالمختصر في أخبار البشر ألبي الفداء .511/1
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 -4أبك الكليد إسماعيؿ ابف فرج ابف إسماعيؿ ابف يكسؼ األحمر كاف رحمو اهلل ،حسف
الخمؽ ،جميؿ الركاء ،رجؿ جد ،سميـ الصدر ،كثير الحياء ،صحيح العقؿ ،ثبتان في
()1

المكاقؼ ،عفيؼ اإلزار ،ناشئان في حجر الطيارة  ،كقد تكلى الممؾ بعد ثكرة خرجت عمى
الكالي السابؽ نصر ابف محمد كرشحكا أبا الكليد ممكا عمييـ كقد كطد الممؾ كاستقر األمر
ك أحيا الجياد كطمب الصمح مع بني مريف لكنيـ رفضكا الصمح كحينيا جيش النصارل
الجيكش كأعدكا لمعركة فاصمة مع غرناطة ،ككاف جيش المسمميف ستة آالؼ فقط كقد
يئسكا مف إخكانيـ في المغرب كعندىا لجؤكا إلى اهلل كأخمصكا في الدعاء ،فمما رأل
النصارل عدد المسمميف احتقركىـ كبدأت المعركة ،فأنزؿ اهلل جنده كنصر عبده كخذؿ
أنصار الصميب كانتصر المسممكف كقتمكا مف عبدة الصميب خمسكف ألؼ كسبكا ستة
( )2

آالؼ كىمؾ جميع أمراء النصارل كبيع األسرل كاألسبلب كالدكاب لمدة ستة أشير ،
() 3

كلـ يقتؿ مف عرؼ مف عسكر المسمميف سكل ثبلثة عشر نفسان ،إف في ذلؾ آلية ،
كلعؿ ابف جزم كاف مشاركا في ىذه المعركة خصكصا ،كقد كاف خطيبا لممسجد األعظـ
بغرناطة ،كقد كاف عمره سبعة كعشريف سنة كقد تكجو األمير كجيشو بعد ىذه المعركة
لفتح مدينة بياسة كمدينة مرتش كلما عاد األمير كجمس بيف كزرائو تقدـ إليو

ابف عمو

()4

كطعنو طعنات أردتو قتيبل .
 -5محمد الرابع ،كىك محمد ابف إسماعيؿ ابف فرج كلد في  /8محرـ سنة 715ق ،تكلى
اإلمارة بعد مقتؿ أبيو كىك ابف عشر سنكات عاـ 725ىجرية كاف معدكدان في نببلء
( )1اإلحاطة البف الخطيب .84/1
(  )2العبر في خبر مف غبر ألبي عبداهلل محمد ابف أحمد ابف عثماف ابف قايماز الذىبي ،حققو كضبطو عمى
مخطكطتيف أبك ىاجر محمد السعيد ابف بسيكني زغمكؿ ،دار الكتب العممية بيركت لبناف .53/4
( )3المرجع السابؽ .53/4
( )4اإلحاطة البف الخطيب  ،13/1كالسمكؾ لمعرفة دكؿ الممكؾ ألبي العباس أحمد ابف عمي ابف عبد القادر ،الحسيني

العبيدم ،تقي الديف المقريزم ،ت :محمد عبد القادر عطا ،دار الكتب العممية لبناف -بيركت ،ط1418 :1/ق-

1998ـ.425/1 ،
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بل ،عذب الشمائؿ ،حمكان لبقان ،لكذعيان ىشان،
الممكؾ ،صيانة ،كع انز كشيامة ،كجماالن ،كخص ن
سخيان ،المثؿ المضركب بو في الشجاعة المقتحمة حد التيكر ،إلى أف شب كفتؾ بكزيره

()1

كىك شاب لـ يبقؿ خده فرىبت سطكتو كعظـ شأنو كأىـ منقبة لو ىك استعادة مضيؽ جبؿ
طارؽ بمساعدة سمطاف المغرب كلما عاد مف ىذه المعركة تآمر عميو عصابة مف الجند
()2

كقتمكه في الطريؽ كمات في رابع أياـ عيد األضحى سنة  733لميجرة

كابف جزم ال

()3

زاؿ خطيبا في المسجد األعظـ في غرناطة .
 -6أبك الحجاج يكسؼ األكؿ ابف إسماعيؿ ابف فرج تكلى الممؾ بعد مقتؿ أخيو سنة
()4

 733كعمره خمسة عشر سنة كثمانية عشر شي ار  ،فصار مف أعظـ ممكؾ بني نصر
كأبعدىـ ىمة كأرفعيـ خبلال ككاف عالما شاع ار أضاؼ منشأة إلى قصر الحمراء كأنشأ
مدرسة (جامعة) غرناطة كأكقؼ ليا أكقافا كأنشأ ليا األبراج الدفاعية كأصمح الحصكف
()5

الداخمية .
كفي عيده حصمت معركة طريؼ بيف النصارل اإلسباف كالبرتغاؿ مف جية
كالمسممكف مف غرناطة كالمغرب مف جية كالتي شارؾ فييا اإلماـ ابف جزم رحمو اهلل كقد
فيقد كىك يحرض الناس عمى القتاؿ كلقي ربو شييدا مع كككبة مف العمماء كالصالحيف.

( )1عثماف ابف أبي العبلء بعد أف غمبو عمى ممكو.
( )2الدرر الكامنة البف حجر العسقبلني.476/1
( )3اإلحاطة البف الخطيب .133/1
( )4نفح الطيب لممقرم .81/5

( )5مآثر اإلنافة في معالـ الخبلفة لمقمقشندم ،234/1كريحانة الكتاب كنجعة المنتاب لمساف الديف ابف
لخطيب.329/1
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ادلطهة انثاني
احلانح اندينيح ًانعهًيح نعصز اإلياو اتن جشي
الجك العاـ في األندلس كانت بيئة محافظة عـ فييا التديف ككثرت فييا المساجد
كازدحـ الناس عمى الصمكات ككانكا يجمكف العمماء كيحرصكف عمى طمب العمـ ،ككاف
المجتمع مجتمع محافظ عمى الشعائر يقيـ الحدكد ،كينكر عمى مف يتياكف فييا أك مف لـ
يعدؿ في القضاء كيككف إنكارىـ أشد عمى مف يتعاطى الفمسفة أك التنجيـ حتى أنيـ
()1

أطمقكا عميو اسـ زنديؽ .

أًال :احلانح اندينيح
لما دخؿ الفاتحكف ببلد األندلس كاف معظـ مف دخميا مف الفاتحيف العرب ىـ مف
()2

ببلد الشاـ ،ككاف أىؿ الشاـ يدينكف في الفقو عمى مذىب اإلماـ األكزعي  ،سرل ىذا
المذىب عمى ببلد األندلس ،فكانكا يدينكف بو في أكؿ األمر فمما عاد اإلماـ يحي ابف
يحي الميثي

()3

مف المدينة المنكرة ،كقد درس عند اإلماـ مالؾ المكطأ كتفقو عمى مذىبو

عاد إلى ببلد المغرب اإلسبلمي فأخذ الناس الفقو عميو كصار ىك المذىب السائد في
ببلد المغرب اإلسبلمي كببلد األندلس كالى اليكـ ،كغاب مذىب اإلماـ األكزاعي
( )1اإلحاطة البف الخطيب .98/1
( )2ىك عبد الرحمف ابف عمرك ابف يحمد شيخ اإلسبلـ ،كعالـ أىؿ الشاـ ،أبك عمرك األكزاعي كاف يسكف بمحمة
األكزاع ،كىي العقيبة الصغيرة ،ظاىر باب الفراديس بدمشؽ ،ثـ تحكؿ إلى بيركت مرابطا بيا إلى أف مات سنة

 157ككاف رأسان في العمـ كالعمؿ كثير المناقب بارعان في الكتابة كالترسؿ كثير االجتياد في العبادة

انظر سير

اعبلـ النببلء لمذىبي .125/13كمرآة الجناف كعبرة اليقظاف في معرفة حكادث الزماف لميافعى.152/1

( )3ىك يحي ابف يحي ابف كثير الميثي االندلسي القرطبي اإلماـ الكبير فقيو االندلس كلد سنة اثنيف كخمسيف كمائة
كارتحؿ الى المدينة في اكاخر اياـ اإلماـ مالؾ كسمع المكطأ منو كرجع الى قرطبة بعمـ جـ كتصدر لبلشتغاؿ
كازدحمكا عميو كبعد صيتو كانتفعكا بعممو كانتيى السمطاف كالعامة الى رأيو ككاف فقييا حسف الرام تكفي سنة اربع

كثبلثيف كمائتيف .انظر سير اعبلـ النببلء لمذىبي 18/21
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خصكصا ،كقد تكلى القضاء كأشرؼ عمى تعييف القضاة ككاف ال يكلي القضاء إال مف
درس المذىب المالكي كحفظو ،كقد برز عمماء كثر منيـ اإلماـ ابف عبد البر

()1

كاإلماـ

()2

أبك بكر ابف العربي  ،كغيرىـ.

ثانيا :احلانح انعهًيح
تكاصمت الحالة العامة في ببلد األندلس منذ الفتح اإلسبلمي إلى عصر اإلماـ
ابف جزم مف إقباؿ الناس عمى العمـ كالعمماء كاعمار المساجد بالدركس العممية التي
كانت تعمر المساجد بجيابذة عمماء يدرسكف فنكف العمـ المختمفة كاقباؿ الطبلب الدارسيف
مف أنحاء الببلد فزخرت الببلد بالعمـ كالعمماء

()3

كاضافة إلى ىذا الحاؿ الذم كاف عميو

أىؿ األندلس فإف ما زاد الصكرة جماال في إدارة آؿ األحمر ،ىك كثرة المكتبات العامة
كالخاصة حيث كاف العمماء يؤلفكف الكتب كيرفعكنيا إلى السمطاف فيثيبيـ عمييا كيعطييـ
مف األمكاؿ ما تككف حاف از كمشجعا لمتأليؼ ،كىذا بدكره أثرل المكتبة اإلسبلمية العامة
()4

كالخاصة .

( )1ىك أبك عمر يكسؼ ابف عبد اهلل ابف محمد ابف عبد البر ابف عاصـ النمرم ،األندلسي ،القرطبي ،المالكي ،اإلماـ
العبلمة حافظ المغرب شيخ االسبلـ ،صاحب التصانيؼ الفائقة كلد في عاـ  368شير ربيع االخر كطاؿ عمره،
كعبل سنده ،كتكاثر عميو الطمبة ،كجمع كصنؼ ،ككثؽ كضعؼ ،كسارت بتصانيفو الركباف ،كخضع لعممو عمماء

الزماف ،مات أبك عمر ليمة الجمعة سمخ ربيع اآلخر ،سنة ثبلث كستيف كأربع مائة ،كاستكمؿ خمسا كتسعيف سنة

كخمسة أياـ .انظر سير اعبلـ النببلء لمذىبي 135/35
( )2ىك محمد ابف عبد اهلل ابف محمد ابف عبد اهلل ابف العربي المعافرم األندلسي الحافظ كلد في شعباف عاـ 468ق
كرحؿ مع أبيو إلى المشرؽ كدخؿ الشاـ فتفقو عمى جماعة مف العمماء كالمحدثيف ،ثـ رحؿ إلى بغداد كمصر

كاالسكندرية كعاد إلى بمده بعمـ لـ يدخمو أحد قبمو بمغ بو االجتياد .انظر :طبقات المفسريف لمسيكطي .91/1
( )3اإلحاطة البف الخطيب .411/1

( )4المرجع السابؽ  194/1- 115/1يذكر ابف الخطيب عف ابف الحكيـ المخمي ذك الك ازرتيف في عيد محمد ابف
محمد ابف نصر أنو كاف مضطمعان بالركاية ،مستكث انر مف الفائدة .يقكـ عمى المسائؿ الفقيية ،كيتقدـ الناس في باب
التحسيف كالتقبيح ،كرفع راية الحديث كالتحديث ،نفؽ بضاعة الطمب ،كأحيا معالـ األدب ،كأكرـ العمـ كالعمماء،
كلـ تشغمو الساسة عف النظر ،كال عاقو تدبير الممؾ ،عف السماع ،كاإلفراط في اقتناء الكتب ،حتى ضاقت قصكره

عف خزائنيا ،كأثرت أنديتو مف ذخائرىا .انظر اإلحاطة .297/1
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كلقد برز في القرف الثامف اليجرم أئمة أعبلـ مف ببلد األندلس في عصر اإلماـ
ابف جزم في كافة العمكـ الشرعية كالعمكـ التطبيقية كقد برز عمماء كثر في العمكـ
الشرعية أماـ الحركة العممية التي كانت تشيدىا الببلد في الفقو كالتفسير كالحديث كالعقيدة
()1

كالتأريخ كالعمكـ التطبيقية في اليندسة كالطب .

انعهٌو انتطثيقيح ًاننظزيح:
لقد أصبحت ببلد األندلس منارة لمعمكـ التطبيقية كاإلنسانية حينما كانت أكركبا تغط
في سباتيا العميؽ كلـ تستيقظ إال بعد أف بدأ بعض الدارسيف األكركبييف في جامعات
األندلس يدرسكف فييا كعادكا إلى ببلدىـ يحممكف ىذه العمكـ كعمى ىؤالء قامت نيضة
أكركبا الحديثة .بؿ ككاف ممكؾ أكركبا يتكسمكف إلى ممكؾ المسمميف مف أمراء األندلس أف
يقبمكا البعثات الطبلبية التي يرسمكنيا لتتعمـ في جامعات األندلس.
كما برز في ببلد المشرؽ اإلسبلمي مف عمماء كفقياء في القرف الثامف مف ببلد
الشاـ كالحجاز كغيره كانكا أقكل كأكثر مف غيرىا إذا ما قكرنكا بببلد األندلس أك ببلد
المغرب اإلسبلمي مثؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية

()2

كاإلماـ ابف القيـ

()3

كغيرىـ.

( )1قصة األندلس مف الفتح إلى السقكط لراغب السرجاني ،مؤسسة اق أر  ،ط1432 :1/ق 2111ـ667 ،

العباس أحمد ابف عبد الحميـ ابف عبد السبلـ ابف عبد اهلل ابف أبي القاسـ ابف محمد ابف تيمية
( )2ىك تقي الديف أبك ى
الحراني الحنبمي الدمشقي .شيخ اإلسبلـ في زمانو كأبرز عممائو ،فقيو أصكلي كمفتي الديف الحصيؼ كصاحب
اآلثار الكبرل في عمكـ الديف كالفكر اإلسبلمي .كلد بحراف بتركيا ،كرحؿ إلى دمشؽ مع أسرتو ىرنبا مف غزك
التتار .كتمقى العمـ عمى كالده كعمى مشايخ دمشؽ كظيرت عميو عبلمات النجابة منذ نعكمة أظفاره ،فكاف قكم
الذاكرة سريع الحفظ .نيؿ مف منيج النبكة ،حتى آلت إليو اإلمامة في العمـ كالعمؿ سنة 721ىػ .أنظر :سير

اعبلـ النببلء لمذىبي  ،315 /42كاألعبلـ لمزركمي .144 /1
( )3ىك محمد ابف أبي بكر ابف أيكب ابف سعد ابف جريز الزرعي ،ثـ الدمشقي الفقيو األصكلي ،المفسر النحكم،
العارؼ ،شمس الديف أبك عبد اهلل ابف قيـ الجكزية كلد سنة  691الزـ شيخو ابف تيمية كأخذ عنو ككاف عارفا في
التفسير كأصكؿ الديف كالحديث كالفقو كأصكلو كالعربية ككاف عالما بالسمكؾ ككبلـ التصكؼ ككاف ذا عبادة كتيجد

كقد أخذ عنو خمؽ كثير كلو تصانيؼ كثيرة منيا منازؿ السائريف كزاد المعاد كغيره تكفي عشاء الخميس  23رجب
سنة  751انظر ذيؿ طبقات الحنابمة ألبي الفرج عبد الرحمف ابف أحمد ابف رجب الحنبمي 363/1
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ادلطهة انثانث
احلانح االجتًاعيح نعصز اإلياو اتن جشي انكهثي
المجتمع األندلسي كاف بعد الفتح اإلسبلمي مف خمسة أجناس:
األكؿ :المكلدكف كىـ سكاف الببلد األصميكف .الثاني :العرب الكافدكف مف القبائؿ المتعددة
في الفتح اإلسبلمي .الثالث :البربر كغيرىـ مف القبائؿ التي كفدت مع العرب في الفتح
اإلسبلمي .الرابع :الذميكف المعاىدكف مف النصارل اإلسباف داخؿ المجتمع اإلسبلمي.
الخامس :العبيد كالرقيؽ كىـ في الغالب مف النصارل نتيجة المعارؾ الدائرة بيف المسمميف
()1

كالنصارل كالتي كاف غالبا ما ينتصر فييا المسممكف .
أما مكاقع ىذه األجناس ،فقد تشكمت طبقات متعددة داخؿ المجتمع تمثمت فيما يمي:
األكلى :األمراء كالممكؾ كأصيارىـ كأقرباؤىـ ،كقد كاف أمراء مممكة غرناطة مف أسرة
بني األحمر ألكثر مف قرنيف كنصؼ .الثانية :طبقة الكزراء كالقضاة كرؤساء الجند.
الثالثة :طبقة العمماء كالفقياء كالمدرسيف يمحؽ اإلماـ ابف جزم الكمبي بيذه الطبقة
الرابعة :طبقة العماؿ مف مزارعيف كتجار كصناع كأصحاب حرؼ كىي أكسعيا.
الخامسة :طبقة
()2

األرقاء كالعبيد كتقاـ ليـ أسكاؽ تغذييا الحركب بيف المسمميف كالنصارل .

حزكح اجملتًع:
تكمـ ابف الخطيب عف مجتمع غرناطة ،فقاؿ " :أحكاؿ ىذا القطر في الديف كصبلح
العقائد أحكاؿ سنية كالنحؿ فييـ معركفة ،فمذاىبيـ عمى مذىب اإلماـ مالؾ ابف أنس إماـ
( )1اإلحاطة البف الخطيب .149/2
( )2ابف جزم كمنيجو في التفسير لمزبيرم .94
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دار اليجرة جارية كطاعتيـ لؤلمراء محكمة كأخبلقيـ في احتماؿ المعاكف جميمة كصكرىـ
حسنة كأنكفيـ معتدلة غير حادة كشعكرىـ سكد مرسمة كقدكدىـ متكسطة معتدلة إلى
القصر كألكانيـ زىر مشربة بحمرة كألسنتيـ فصيحة عربية ،كتغمب عمييـ اإلمالة كأخبلقيـ
أبية في معاني المنازعات كأنسابيـ عربية ،كفييـ مف البربر كالمياجرة كثير كلباسيـ
ٌ
الغالب عمى طرقاتيـ الفاشي بينيـ الممؼ المصبكغ شتاء كتتفاضؿ أجناس البز بتفاضؿ

الجدة كالمقدار كالكتاف كالحرير كالقطف كاألردية األفريقية كالمقاطع التكنسية كالمآزر
المشفكفة صيفا فتبصرىـ في المساجد أياـ الجمع كأنيـ األزىار المفتحة في البطاح
()1

الكريمة تحت األىكية المعتدلة" .
" كحريميـ حريـ جميؿ مكصكؼ بالسحر كتنعـ الجسكـ كاسترساؿ الشعكر كنقاء
الثغكر كطيب النشر كخفة الحركات كنبؿ الكبلـ كحسف المحاكرة إال أف الطكؿ يندر فييف
كقد بمغف مف التفنف في الزينة ليذا العيد كالمظاىرة بيف المصبغات كالتنفيس بالذىبيات
كالديباجيات كالتماجف في أشكاؿ الحمي إلى غاية نسأؿ اهلل أف يغض عنيف فييا عيف
الدىر كيكفكؼ الخطب كال يجعميا مف قبيؿ االبتبلء كالفتنة ،كأف يعامؿ جمع مف بيا
()2

بستره كال يسمبيـ خفي لطفو بعزه كقدرتو" .

( )1اإلحاطة البف الخطيب .11/1
( )2المرجع السابؽ .36/1
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ادلثحث انثانث
انتعزيف تتفسري اإلياو اتن جشي انكهثي
وفيو ثالثة مطالب
ادلطهة األًل :انتعزيف تانكتاب ًقيًتو انعهًيح.
ادلطهة انثاني :يصادره يف انتفسري.
ادلطهة انثانث :ينيجيح اإلياو اتن جشي انكهثي يف انتفسري.
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ادلطهة األًل
انتعزيف تانكتاب (انتسييم نعهٌو انتنشيم) ًقيًتو انعهًيح
قصد اإلماـ ابف جزم أف يككف ىذا الكتاب في التفسير صكرة مبسطة في تفيـ
معاني القرآف الكريـ حيث جمع فيو العمكـ المتعمقة بالقرآف الكريـ بأسمكب سيؿ كبسيط
كمختصر ،فقد بيف في المقدمة ،فقاؿ :اطمعت عمى ما صنؼ العمماء  في تفسير
القرآف الكريـ مف التصانيؼ المختمفة المتباينة األصناؼ ،فمنيـ مف آثر االختصار،
كمنيـ مف طكؿ في كثر األسفار ،كمنيـ مف تكمـ في بعض فنكف العمـ دكف بعض،
كمنيـ مف اعتمد أقكاؿ الناس ،كمنيـ مف عكؿ عمى النظر كالتحقيؽ كالتدقيؽ ،كصنفت
ىذا الكتاب في تفسير القرآف العظيـ كسائر ما يتعمؽ بو مف العمكـ كسمكت مسمكا نافعا إذ
()1

جعمتو كجي از جامعا .
كعمى ىذا فاإلماـ ابف جزم رحمو اهلل قد تكمـ عف مصنفات مف سبقكه كطبيعة ىذه
المصنفات التي صنفت مف قبمو كأظير اإلشكاؿ الذم فييا كالمتمثؿ في ما يمي:
األكؿ :كتب مختصرة ال تغني القارئ الذم يريد معرفة كتفيـ معاني آيات القرآف
الكريـ ،فقد كاف فييا االختصار المخؿ عف إيضاح الصكرة كابراز المعنى الكاضح الجمي
مف آيات القرآف الكريـ.
الثاني :كتب مطكلة ،فقد كاف بعض مف ألؼ قبمو كلكف كانت ىذه المؤلفات مطكلة
أكثر فييا مف اإلسرائيميات كذكر فييا مف األحاديث الضعيفة كاألخبار الغريبة مف أخبار
القصاص كغيرىا ،ككاف ىذا التصنيؼ قد حرؼ مسار التفسير عف ميمتو األساسية الذم
يراد بو تكضيح آيات القرآف الكريـ.

( )1التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم .11/1
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صنؼ ،ككجدت مصنفات تتكمـ في
الثالث :كتب تفاسير في بعض فنكف العمـ حيث ٌ

بعض فنكف العمـ عمى حساب فنكف أخرل ،فقد ألؼ اإلماـ القرطبي

() 1

كتابو المشيكر

الجامع ألحكاـ القرآف ،كىك يحمؿ كذلؾ الطابع الفقيي.
الرابع :مدرسة الرأم حيث قاؿ اإلماـ ابف جزم :كمنيـ مف اعتمد عمى النظر
كالتحقيؽ كالتدقيؽ ،كىي إشارة إلى مف اعتمد في تفسيره عمى النظر في لغة العرب.
كمف كسط ىذه التفاسير المتعددة التي عايشيا اإلماـ ابف جزم كاطمع عمييا كرأل
تعدد مناىج المفسريف كأساليبيـ في تفسير القرآف الكريـ ،رأل أف يصنؼ تفسي ار جامعا
مانعا تككف أكصافو بعيدة عف ما كقع فيو اآلخركف مف قصكر كأخطاء.
كليس بدعا أف يككف كتاب التسييؿ لعمكـ التنزيؿ لمعالـ الفذ مف ثقات عمماء األندلس
المشيكد ليـ الذيف تميز أسمكبيـ البياني بمسحة األدب كالكضكح ،فمؤلفو العالـ العبلمة
الحافظ المفسر محمد ابف جزم الكمبي أحد عمماء غرناطة األعبلـ ،كاف فذا في نباىتو
كالمامو بالفقو كاألصكؿ كعمـ الكبلـ كالتفسير كالحديث كالقراءات كما كاف نابغة في المغة
()2

كالببلغة كاألدب ككاف إلى ذلؾ مؤرخا كشاع ار كخطيبا ككاتبا بارعا .
كىك تفسير مختصر مف غير إخبلؿ لخصو مف الكتب المختمفة كفيو عمـ كثير
كنكت عجيبة كأكضح المشكبلت ،كحقؽ أقكاؿ المفسريف السقيـ منيا كالصحيح كرجع
كذكر فيو األحاديث مختصرة دكف أسانيد كاىتـ بمذىب اإلماـ مالؾ كبالقراءات كذكر
()3

بعض اإلسرائيميات كأحيانا صرح بضعفيا .
( )1ىك محمد ابف أحمد ابف أبي بكر ابف فرح األنصارم الخزرجي المالكي أبك عبد اهلل القرطبي  ،كاف صالحان كرعان
صنؼ في
متعبدان رحؿ إلى الشرؽ كاستقر بمنية ابف يخصب شماؿ أسيكط بمصر كتكفي بيا سنة 671ق ٌ
التفسير الجامع ألحكاـ القرآف كىك الكتاب الذم سارت بو الركباف ككتاب التذكرة في أحكاؿ المكتى كأمكر اآلخرة ،

انظر طبقات المفسريف لمسيكطي .92/1

( )2شذرات الذىب البف عماد الحنبمي .286/6
( )3الآلليء السنية في مبادئ العمكـ الشرعية لمدكتكر /بدر عبد الحميد ىميسو .43
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ادلطهة انثاني
يصادر اإلياو اتن جشي انكهثي يف انتفسري
نستطيع أف نحددىا مف خبلؿ ما كتبو اإلماـ ابف جزم في كتاب التسييؿ كقد قاؿ
في مقدمتو" :اعمـ أف الكبلـ عف القرآف يستدعي الكبلـ في اثنا عشر فنا مف العمكـ كىي
التفسير كالقراءات كاألحكاـ كالنسخ كالحديث كالقصص كالتصكؼ كأصكؿ الديف كأصكؿ
()1

الفقو كالمغة كالنحك كالبياف  .كقد ذكر أىـ المصادر كالمراجع في مكضعيف:
األكؿ :مقدمة الكتاب التي بيف فييا ما كتبو كما أىـ المصادر كالمراجع التي اعتمد
عمييا ،كىك يصنؼ الكتاب كقد حدد اإلماـ ابف جزم أىـ الشيكخ الذيف تتممذ عمى أيدييـ
كأخذ منيـ كالكتب كالمصنفات التي اطمع عمييا مف مصنفات األئمة السابقيف.
الثاني :مف ذكرىـ اإلماـ ابف جزم بيف ثنايا كبلمو في كتابو كىك يفسر اآليات
الكريمة كيذكر كبلما عف شيكخو ،أك الكتب التي اطمع عمييا كنقؿ منيا ،أك القرآف الكريـ
الذم يعتبر أىـ مصادر التفسير ،كأىـ المصادر التي اعتمد عمييا اإلماـ ابف جزم في
تفسيره مف العمكـ الشرعية مف الشيكخ كمف المصنفات:

أًال :يف انتفسري
 -1تفسير المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز ،ألبي محمد عبد الحؽ ابف
عطية( )2الغرناطي ،كقد اشتير ىذا التفسير في ببلد األندلس كذاع صيتو في ببلد المغرب
( )1مقدمة التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم .15/1

( )2ىك أبك بكر غالب ابف عبد الرحمف ابف غالب ابف تماـ ابف عطية المحاربي ،األندلسي ،الغرناطي ،المالكي
اإلماـ ،الحافظ ،الناقد ،المجكد ،كاف حافظا لمحديث كطرقو كعممو ،عارفا بالرجاؿ ،ذاك ار لمتكنو كمعانيو ،ككاف
أديبا شاع ار لغكيا ،دينا فاضبل ،أكثر الناس عنو ،ككؼ بصره في آخر عمره ،ككتب إلينا بإجازة ما ركاه .مكلده:

في سنة إحدل كأربعيف كأربع مائة .كتكفي :في جمادل اآلخرة ،سنة ثماف عشرة كخمس مائة ،كلو سبع كسبعكف
سنة .انظر سير اعبلـ النببلء لمذىبي.45/38
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اإلسبلمي .قاؿ اإلماـ ابف جزم في مقدمتو" :كأما ابف عطية فكتابو في التفسير أحسف
التآليؼ كأعدليا فإنو اطمع عمى تآليؼ مف قبمو ،فيذبيا كلخصيا ،كىك مع ذلؾ حسف
()1

العبارة ،مسدد النظر ،محافظ عمى السنة" .
 -2تفسير الكشاؼ في حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ ألبي القاسـ
محمد عمر الزمخشرم الخكارزمي

() 2

أشير تفاسير المعتزلة يكشؼ جماؿ النظـ القرآني

كابراز كجكه اإلعجاز؛ ألف أساس تفسيره عممي البياف كالمعاني ،كقد اعتمد عميو اإلماـ
ابف جزم كنقؿ عنو كثي ار ،يقكؿ اإلماـ ابف جزم في مقدمتو" :كمما بأيدينا تفسير أبي
القاسـ الزمخشرم كىك مسدد النظر بارع في اإلعراب متقف في عمـ البياف إال أنو مؤل
كتابو مف مذىب المعتزلة كشرىـ كحمؿ آيات القرآف عمى طريقتيـ فتكدر صفكه كتمرر
()3

حمكه فخذ منو ما صفا كدع ما كدر" .
 -3تفسير جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف لئلماـ محمد ابف جرير الطبرم( ،)4كىك
أشير كتاب في التفسير ،كىك أكؿ كتاب نقؿ إلينا التفسير المأثكر كامبل حيث جمع
إلينا شتات التفاسير التي نقمت قبمو ،قاؿ ابف جزم" :ثـ إف محمد ابف جرير الطبرم
جمع أقكاؿ
( )1التسييؿ لعمكـ التنزيؿ ال ابف جزم .21/1
( )2ىك أبك القاسـ محمكد ابف عمر ابف محمد الزمخشرم ،الخكارزمي ،النحكم ،كبير المعتزلة صاحب (الكشاؼ)،

ك(المفضؿ) .رحؿ كسمع ببغداد كحج ،كجاكر ،كتخرج بو أئمة .ككاف مكلده بزمخشر  -قرية مف عمؿ خكارزـ -
في رجب ،سنة سبع كستيف كأربع مائة .ككاف رأسا في الببلغة كالعربية كالمعاني كالبياف ،كلو نظـ جيد .مات ليمة

عرفة ،سنة ثماف كثبلثيف كخمس مائة .انظر سري اعالم النبالء للذهيب .147/39
( )3التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم .21 /1

( )4ىك محمد ابف جرير ابف يزيد ابف كثير الطبرم اإلماـ ،العمـ ،المجتيد ،عالـ العصر ،أبك جعفر الطبرم ،صاحب

التصانيؼ البديعة ،مف أىؿ آمؿ طبرستاف .مكلده :سنة أربع كعشريف كمائتيف ،كطمب العمـ بعد األربعيف كمائتيف

كأكثر الترحاؿ ،كلقي نببلء الرجاؿ ،ككاف مف أفراد الدىر عمما ،كذكاء ،ككثرة تصانيؼ .كاف ثقة ،صادقا،
حافظا ،رأسا في التفسير ،إماما في الفقو ،كاإلجماع كاالختبلؼ ،عبلمة في التاريخ كأياـ الناس ،عارفا بالقراءات

كبالمغة ،كغير ذلؾ .قؿ أف ترل العيكف مثمو .تكفي سنة ثبلثمائة كعشرة كدفف ببغداد .انظر سير اعبلـ النببلء

لمذىبي .297/27
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()1

المفسريف كأحسف النظر فييا"  ،كقد ركل عنو ركايات قميمة.
 -4تفسير الكشؼ كالبياف عف تفسير القرآف لئلماـ أحمد ابف محمد ابف إبراىيـ
الثعمبي ( ،) 2كىك مف كتب التفسير المأثكر اليامة حيث ذكر تفاسير الصحابة كالتابعيف
بأسانيدىا ،كلكف ًعيب عميو في تفسيره أنو كاف مكلعا بالقصص ،فحشد كؿ األباطيؿ
كاألساطير في تفسيره حتى قاؿ عنو ابف تيمية" :أنو حاطب ليؿ ينقؿ ما كجد في كتب
()3

التفسير مف صحيح كضعيؼ كمكضكع"  .كقد أخذ اإلماـ ابف جزم مف تفسيره كركل
عنو كلكف ركايات قميمة.
 -5تفسير أحكاـ القرآف لئلماـ أبي بكر محمد ابف عبد اهلل ابف العربي( )4المعافرم
اإلشبيمي ،قاؿ عنو اإلماـ ابف جزم" :كمف أحسف تصانيؼ أىؿ األندلس تأليؼ اإلماـ
() 5

القاضي أبك بكر ابف العربي"  .كتفسيره أقرب لمفقو مف التفسير إذ أنو عند تفسيره
لآليات القرآنية فإنو كاف يقؼ عند آيات األحكاـ كيتكسع فييا كيذكر خبلؼ الفقياء.
كانت ىذه أىـ الكتب التي نقؿ عنيا اإلماـ ابف جزم في تفسيره ،كىناؾ كتب أخرل
رجع إلييا ،كنقؿ منيا.
( )1التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم .21/1

( )2ىك أبك إسحاؽ أحمد ابف محمد ابف إبراىيـ النيسابكرم اإلماـ ،الحافظ ،العبلمة ،شيخ التفسير ،كاف أحد أكعية
العمـ .لو كتاب(التفسير الكبير) ،ككتاب(العرائس)في قصص األنبياء .يقاؿ لو :الثعمبي كالثعالبي؛ كىك لقب لو ال
نسب .ككاف صادقا مكثقا ،بصي ار بالعربية ،طكيؿ الباع في الكعظ .تكفي سنة سبع كعشريف كأربع مائة .انظر

سير اعبلـ النببلء لمذىبي .431/33

( )3مقدمة في أصكؿ التفسير لتقي الديف أبك العباس أحمد ابف عبد الحميـ ابف عبد السبلـ ابف عبد اهلل ابف أبي القاسـ
ابف محمد ابف تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي ،دار مكتبة الحياة ،بيركت ،لبناف ،ط1491 :ىػ1981 /ـ .19 ،

( )4

ىك أبك بكر محمد ابف عبد اهلل ابف العربي األندلسي اإلماـ ،العبلمة ،الحافظ ،القاضي ،اإلشبيمي ،المالكي،
صاحب التصانيؼ ،مكلده سنة ثماف كستيف كأربع مائة ،ارتحؿ مع أبيو إلى بغداد كدمشؽ كبيت المقدس كالحرـ
الشريؼ كمصر كرجع إلى األندلس كصنؼ ،كجمع ،كفي فنكف العمـ برع ،ككاف فصيحا ،بميغا ،خطيبا .صنؼ
كتاب (عارضة األحكذم في شرح جامع أبي عيسى الترمذم) ،كفسر القرآف المجيد ،تكفي ابف العربي بفاس ،في

شير ربيع اآلخر ،سنة ثبلث كأربعيف كخمس مائة .انظر سير اعبلـ النببلء لمذىبي .195/39
( )5مقدمة التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم .17/1
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ً
ثانيا :يف انقزاءاخ
قاؿ اإلماـ ابف جزم فييا" :كأما القراءات فيي بمنزلة الركاية في الحديث فبل بد مف
() 1

ضبطيا كما يضبط الحديث بركايتو"  .كمف أىـ الكتب التي كانت مصادر لئلماـ
ابف جزم:
 -1جامع البياف في القراءات ،لمحافظ المقرئ أبي عمرك عثماف ابف سعيد األمكم
الداني( ،)2كلو مؤلفات كثيرة.
قاؿ اإلماـ ابف جزم" :كأما أبي عمرك الداني فتآليفو تنيؼ عمى مائة كعشريف إال أف
()3

أكثرىا في القراءات كلـ يؤلؼ في التفسير إال قميبل" .
 -2التعريؼ كاإلعبلـ بما أبيـ في القرآف مف األسماء كاألعبلـ ،لمسييمي( )4حيث كاف
اإلماـ ابف جزم ينقؿ عنو في ما يخص مبيمات القرآف.
 -3مبلؾ التأكيؿ في المتشابو المفظ مف التنزيؿ ،لئلماـ أبي جعفر ابف الزبير ،كىك
مف شيكخ اإلماـ ابف جزم ،كقد كاف اإلماـ ابف جزم ينقؿ منو المتشابو مف اآليات.
( )1التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم .16/1
( )2ىك أبك عمرك عثماف ابف سعيد ابف عثماف ابف سعيد ابف عمر األمكم مكالىـ ،األندلسي ،القرطبي ،ثـ الداني،
إلماـ ،الحافظ ،المجكد ،المقرئ ،الحاذؽ ،عالـ األندلس ،كلد في سنة إحدل كسبعيف كثبلث مائة ،كرحؿ إلى

القيركاف كمصر كرجع غمى األندلس كرجع إلى قرطبة كقدـ دانية سنة سبع عشرة كأربع مائة كسكنيا حتى مات
سنة أربع كأربعكف كأربعمائة ،انظر سير اعبلـ النببلء لمذىبي .62/35
( )3التسييؿ في عمكـ التنزيؿ البف جزم .21/1

المؤرخ ،صاحب
السييمي اإلماـ الحافظ النحكم
( )4ىك عبد الرحمف ابف عبد اهلل ابف أحمد الخثعمي األندلسي المالقي ٌ
ٌ
«الركض األنؼ»  ،ك «التعريؼ كاإلعبلـ بما أبيـ في القرآف مف األسماء كاألعبلـ»  ،كغير ذلؾ مف المصنفات
المفيدة .كلد بكادم سييؿ مف إقميـ مالقو باألندلس سنة ( )518ىػ ،كسمع مف ابف العربي ،كطائفة ،كأخذ النحك
كاألدب كالقراءات كعمي كعمره سبعة عشرة سنة .كلما نبغ ،اتصؿ خبره بصاحب مراكش فطمبو إلييا كأكرمو،
فأقاـ يصنؼ كتبو إلى أف تكفي بيا سنة إحدل كثمانيف كخمسمائة .ككاف إماما في لساف العرب ،كاسع المعرفة،

بالرجاؿ كبالتاريخ ،ذكيا نبييا .انظر
غزير العمـ ،نحكيا متقدما لغكيا ،عالما بالتفسير ،كصناعة الحديث ،عارفا ٌ
شذرات الذىب البف العماد .46/1
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 -4درة التنزيؿ كغرة التأكيؿ في بياف اآليات المتشابيات في كتاب اهلل العزيز ،ألبي
عبداهلل محمد ابف عبداهلل المعركؼ بالخطيب اإلسكافي( )1المتكفى عاـ  421لميجرة ،كقد
()2

كاف اإلماـ ابف جزم ينقؿ منو المتشابو مف اآليات كذلؾ .

ً
ثانثا :يف احلديث

يقكؿ اإلماـ ابف جزم" :كأما الحديث فيحتاج المفسر إلى ركايتو كحفظو لكجييف:
األكؿ :أف كثي ار مف اآليات في القرآف نزلت في قكـ مخصكصيف كنزلت بأسباب
قضايا كقعت في زمف النبي  مف الغزكات كالسؤاالت كالنكازؿ كال بد مف معرفة ذلؾ
ليعمـ فيمف نزلت اآلية كفيما نزلت كمتى ،فإف الناسخ يبنى عمى معرفة تأريخ النزكؿ.
الثاني :أنو كرد عف النبي  كثير مف تفسير القرآف الكريـ ،فيجب معرفتو؛ ألف قكلو
() 3

 مقدـ عمى أقكاؿ الناس  .ككاف يدرس اإلماـ ابف جزم مف الكتب ،الصحاح
كالسنف كالتي ذكرناىا سابقا ،فإنو كذلؾ اعتمد ىذه الكتب في تفسيره ،كىي:
 -1صحيح البخارم -2 .صحيح مسمـ -3 .مكطأ اإلماـ مالؾ.
 -4سنف الترمذم -5 .سنف أبي داكد -6 .سنف النسائي.

ً
راتعا :يصادره يف األخثار

يقكؿ اإلماـ ابف جزم" :كأما القصص فيي جممة مف العمكـ التي تضمنيا القرآف ،فبل
بد مف تفسيره إال أف مف الضركرم منو ما يتكقؼ التفسير عميو ،كما سكل ذلؾ زائد
مستغنى عنو ،كقد أكثر بعض المفسريف مف حكاية القصص الصحيح كغير الصحيح
( )1ىك محمد ابف عبد اهلل الخطيب اإلسكافي أبك عبد اهلل المغكم صاحب التصانيؼ أحد أصحاب الصاحب اابف عباد
ككاف مف أىؿ أصبياف كخطيبا بالرم  ،كتاب مبادلء المغة كىك أشيبل كتبو ككتاب شكاىد سيبكيو ككتاب نقد
الشعر ككتاب درة التنزيؿ كغرة التأكيؿ كتاب لطؼ التدبير في سياسات الممكؾ .انظر الكافي بالكفيات .271 /3

( )2التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم .21/1
( )3المرجع السابؽ .11/1
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حتى أنيـ ذكركا ما ال يجكز ذكره مما فيو تقصير بمنصب األنبياء عمييـ السبلـ أك
حكاية ما يجب تنزيييـ عنو ،كأما نحف فاقتصرنا في ىذا الكتاب مف القصص عمى ما
()1

يتكقؼ التفسير عميو كما كرد منو في الحديث الصحيح" .

ً
خايسا :يصادره يف انفقو

يقكؿ اإلماـ ابف جزم" :كأما أحكاـ القرآف فيي ما كرد فيو مف األكامر كالنكاىي
كالمسائؿ الفقيية ،كقد قاؿ بعض العمماء :إف آيات األحكاـ خمسمائة آية كقد تنتيي إلى
() 2

أكثر مف ذلؾ إذا استقصي تتبعيا في مكاضعيا"  ،كقد أشاد بتفسير اإلماـ أبي بكر
ابف العربي ،كقاؿ أنو مف أحسف ما ألؼ في ببلد األندلس ،كىك كتاب تفسير بطابع فقيي
()4

()3

ك ذكر غيره  .كاإلماـ ابف جزم فقيو مالكي يدرس كتب المذىب في الجامع األعظـ .

ً
سادسا :يصادره يف انهغح

يقكؿ اإلماـ ابف جزم" :كأما المغة فبل بد لممفسر مف حفظ ما كرد في القرآف منيا
كىي غريب القرآف ،كأما النحك فبل بد لممفسر مف معرفتو فإف القرآف نزؿ بمغة العرب ،
()5

فيحتاج إلى معرفة المساف ،كأما عمـ البياف فيك عمـ شريؼ تظير فصاحة القرآف" .
كقد اعتمد اإلماـ ابف جزم عمى كثير مف كتب المغة مثؿ:
 -1الكتاب لعمرك ابف عثماف ابف قنبر المعركؼ بسيبكيو .

( )1مقدمة التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم.17/1
( )2المرجع السابؽ .11/1
( )3ذكر اإلماـ ابف جزم في مقدمتو مف احسف تصانيؼ المشارقة اسماعيؿ القاضي كابف الحسف كباه كمف احسف
تصانيؼ اىؿ االندلس ابف العربي كابف الفرس.

( )4ابف جزم كمنيجو في التفسير لمزبيرم .315

( )5مقدمة التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم .18 /1
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 -2معاني القرآف ،ألبي زكريا يحي ابف زياد الفراء(.)1
 -3المقتضب ،لمحمد ابف يزيد المبرد(.)2
 -4غريب القرآف ألبي محمد عبداهلل ابف مسمـ ابف قتيبة

()4( )3

.

( )1ىك أبك زكريا يحي ابف زياد األسدم الككفي النحكم صاحب الكسائي ككاف المأمكف قد ككؿ الفراء كلديو يمقنيما
النحك فأراد القياـ فابتد ار إلى نعمو فقدـ كؿ كاحد فردة فقاؿ المأمكف لف يكبر الرجؿ عف تكاضعو لسمطانو كأبيو

كمعممو كألٌؼ ثبلثة آالؼ كرقة كميا مف حفظو ،مات بطريؽ الحج سنة سبع كمائتيف كلو ثبلث كستكف سنة.
انظر سير اعبلـ النببلء لمذىبي .112/19

( )2ىك أبك العباس محمد ابف يزيد ابف عبد األكبر األزدم البصرم النحكم ككاف إمامان عبلمة جميبلن كسيمان فصيحان

كسمي المبرد – بفتح الراء  -أم المثبت لمحؽ كلو تصانيؼ كثيرة ككاف آية
مفكىان مكثقان صاحب نكادر طرؼ ٌ
في النحك مات في أكؿ سنة ثمانيف كمائتيف .انظر سير اعبلـ النببلء لمذىبي.89 /26

( )3ىك أبك العباس محمد ابف الحسف ابف قتيبة المخمي العسقبلني كاف مسند أىؿ فمسطيف ذا معرفة كصدؽ تكفي سنة
ثبلثمائة كعشرة  ،سؤؿ عنو الدارقطني فقاؿ  :ثقة .انظر سير اعبلـ النببلء لمذىبي .321/27

( )4ابف جزم كمنيجو في التفسير لمزبيرم .331
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ادلطهة انثانث
ينيجيح اإلياو اتن جشي يف كتاتو:
انتسييم نعهٌو انتنشيم
مع تعدد التفاسير القديمة كالمعاصرة تتعدد مناىج المفسريف إذ أف لكؿ مفسر طريقة
يفسر بيا كمنيجية يحددىا لنفسو ،فيك يفسر بيا حتى يتميز تفسيره عف غيره كىذه
المسألة خاضعة الجتياد كؿ مفسر حسب ما يراه لنفسو حيث يحرص كؿ عمى أف
يضيؼ جديدا في عالـ التفاسير كلذلؾ كقفنا عند بعض المفسريف كقد جعؿ تفسيره
بالطابع المغكم كالزمخشرم كاآلخر بالطابع الفقيي كالقرطبي كغيره ،كلمعرفة منيجية
اإلماـ ابف جزم مف خبلؿ:

ً

أًال :ادلنيجيح انعايح
كضع لو مقدمتيف :األكلى :فييا اثنا عشر بابا قاؿ عنيا أبكاب نافعة كقكاعد كمية
()1

جامعة .كاألخرل :في تفسير معاني المغات قاؿ عنيا فيما كثر دكره مف المغات الكاقعة .
كقاؿ في مقصده مف تأليؼ كتابو التسييؿ" :ك صنفت ىذا الكتاب في تفسير القرآف
العظيـ كسائر ما يتعمؽ بو مف العمكـ كسمكت مسمكا نافعا إذ جعمتو كجي از جامعا قصدت
بو أربع مقاصد تتضمف أربع فكائد:
األكلى :جمع كثير مف العمـ في كتاب صغير الحجـ تسييبل عمى الطالبيف كتقريبا
عمى الراغبيف ،فمقد احتكل ىذا الكتاب عمى ما تضمنتو الدكاكيف الطكيمة مف العمـ كلكف
بعد تمخيصيا كتمحيصيا كتنقيح فصكليا كحذؼ حشكىا كفضكليا ،كلقد أكدعتو مف كؿ
فف مف فنكف عمكـ القرآف المباب المرغكب فيو دكف القشر المرغكب عنو مف غير إفراط
( )1مقدمة التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم .12/1
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كال تفريط ثـ إني عزمت عمى إيجاز العبارة كافراط االختصار كترؾ التطكيؿ
كالتكرار.
الثانية :ذكر نكت عجيبة كفكائد غريبة قمما تكجد في كتاب؛ ألنيا مف نبات صدرم
كينابيع ذكرم كمما أخذتو عف شيكخي  أك مما التقطتو مف مستظرفات النكادر الكاقعة
في غريب الدفاتر.
الثالثة :إيضاح المشكبلت إما بحؿ العقد المقفبلت كاما بحسف العبارة كرفع
االحتماالت كبياف المجمبلت.
الرابعة :تحقيؽ أقكاؿ المفسريف السقيـ منيا كالصحيح كتمييز الراجح مف المرجكح
كذلؾ أف أقكاؿ الناس عمى مراتب فمنيا الصحيح الذم يعكؿ عميو كمنيا الباطؿ الذم ال
يمتفت إليو كمنيا ما يحتمؿ الصحة كالفساد ثـ إف ىذا االحتماؿ قد يككف متساكيا أك
()1

متفاكتا كالتفاكت قد يككف قميبل أك كثي ار" .

ثانيا :ادلنيجيح انتفصيهيح
أ -في تحقيق أقوال المفسرين:
 -1إذا صرح باسـ القائؿ ،فقد قاؿ :ألحد أمريف :إما لمخركج مف عيدتو كاما لنصرتو
إذا كاف قائمو مما يقتدل بو.
 -2قمة نسبة األقكاؿ ،كقد بيف السبب ،فقاؿ :لست أنسب األقكاؿ ألصحابيا إال قميبل
كذلؾ لقمة صحة إسنادىا إلييـ أك الختبلؼ الناقميف في نسبتيا إلييـ.
 -3إذا لـ يصرح باسـ القائؿ ،فقد قاؿ :فذلؾ إشارة إلى أني أرتضيو ك أتقمده سكاء
كاف مف تمقاء نفسي أك مما أختاره مف كبلـ غيرم.
 -4إذا كاف القكؿ ضعيفا ،قاؿ :أصرح بو أنو خطأ أك باطؿ ثـ ما أقكؿ فيو أنو
( )1مقدمة التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم .11-11/1
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ضعيؼ أك بعيد ثـ ما أقكؿ إف غيره أرجح منو أك أقكل أك أظير ثـ ما أقدـ غيره إشعا ار
()1

بترجيح المتقدـ .
ب -المختلف في التفسير على ثالثة أنواع:
األكؿ :اختبلؼ في العبارة مع اتفاؽ في المعنى فيذا عده كثير مف المفسريف خبلفا
كليس في الحقيقة بخبلؼ التفاؽ معناه كجعمناه نحف قكال كاحدا كعبرنا عنو أحد عبارات
المتقدميف أك بما يقرب منيا أك بما يجمع معانييا.
الثاني :اختبلؼ في التمثيؿ لكثرة األمثمة الداخمة تحت معنى كاحد كليس مثاؿ منيا
عمى خصكصو ىك المراد كانما المراد المعنى العاـ التي تندرج تمؾ األمثمة تحت عمكمو،
فيذا عده كثير مف المفسريف خبلؼ كليس في الحقيقة بخبلؼ؛ ألف كؿ قكؿ منيا مثاؿ
كليس بكؿ المراد كلـ نعده نحف خبلؼ بؿ عبرنا عنو بعبارة عامة كربما ذكرنا بعض تمؾ
األقكاؿ عمى كجو التمثيؿ مع التنبيو عمى العمكـ المقصكد.
()2

الثالث :اختبلؼ المعنى ،فيذا الذم عددناه خبلفا كرجحنا فيو بيف األقكاؿ .
ج -وجوه الترجيح بين المفسرين اثنا عشر وجها:
األكؿ :تفسير بعض القرآف ببعض فإذا دؿ مكضع مف القرآف عمى المراد بمكضع
آخر حممناه عميو كرجحنا القكؿ بذلؾ عمى غيره مف األقكاؿ.
الثاني :حديث النبي  فإذا كرد عنو  تفسير شيء مف القرآف عكلنا عميو ال سيما
إف كرد في الحديث الصحيح.
الثالث :أف يككف القكؿ قكؿ الجميكر كأكثر المفسريف فإنو يقتضي ترجيحو.
الرابع :أف يككف قكؿ مف يقتدل بو مف الصحابة كالخمفاء الرشديف كابف عباس؛ لقكؿ
( )1التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم .11/1
( )2المرجع السابؽ .16/1
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النبي  لو (الميـ فقيو في الديف كعممو التأكيؿ)(.)1
الخامس :أف يدؿ عمى صحة القكؿ كبلـ العرب مف المغة أك اإلعراب أك التصريؼ
أك االشتقاؽ.
السادس :أف يشيد بصحة القكؿ سياؽ الكبلـ كيدؿ عميو ما قبمو أك ما بعده.
السابع :أف يككف ذلؾ المعنى المتبادر إلى الذىف ،فإف ذلؾ دليؿ عمى ظيكره
كرجحانو .الثامف :تقديـ الحقيقة عمى المجاز .التاسع :تقديـ العمكـ عمى الخصكص.
العاشر :تقديـ اإلطبلؽ عمى التقييد .الحادم عشر :تقديـ االستقبلؿ عمى االضمار.
()2

الثاني عشر :حمؿ الكبلـ عمى ترتيبو إال أف يدؿ دليؿ عمى التقديـ ك التأخير .
د -في القراءات:
يقكؿ اإلماـ ابف جزم :كانما بنينا ىذا الكتاب عمى قراءة نافع لكجييف أحدىا :أنيا
القراءة المستعممة في ببلدنا باألندلس كسائر ببلد المغرب .كاألخرل :اقتداء بالمدينة
شرفيا اهلل؛ ألنيا قراءة أىؿ المدينة ،قاؿ مالؾ :قراءة نافع سنة كذكرنا مف سائر القراءة ما
فيو فائدة في المعنى كاإلعراب ،كغير ذلؾ دكف ما ال فائدة فيو زائدة .كقد ذكر غيرىا مف
القراءات ما فييا فائدة في المعنى كاإلعراب حيث قاؿ :كاستغنينا عف استيفاء القراءات
لككنيا مذككرة في الكتب المؤلفة فييا كأيضا فانا لما عزمنا في ىذا الكتاب عمى
()3

االختصار حذفنا منو ما ال تدعك اليو الضركرة .
ه -في العقائد:
يقكؿ اإلماـ ابف جزم في مقدمتو :كأما أصكؿ الديف فيتعمؽ بالقرآف مف طرفيف:
( )1مسند أحمد  ،مسند عبد اهلل ابف عباس  ،رقـ .225/4 ،2397
( )2مقدمة التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم .19/1
( )3المرجع السابؽ .16/1
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أحدىا :ما كرد في القرآف مف إثبات العقائد كاقامة البراىيف عمييا كالرد عمى أصناؼ
الكفار ،كاآلخر :أف الطكائؼ المختمفة مف المسمميف تعمقكا بالقرآف ككؿ طائفة منيـ تحتج
لمذىبيا بالقرآف كترد عمى مف خالفيا كتزعـ أنو خالؼ القرآف كال شؾ أف منيـ المحؽ
()1

كالمبطؿ فمعرفة تفسير القرآف أف تكصؿ في ذلؾ إلى التحقيؽ مع التشديد كالتأبيد .
و -في القصص:
قاؿ" :كأما نحف فاقتصرنا في ىذا الكتاب مف القصص عمى ما يتكقؼ التفسير
()2

عميو ،كما كرد منو في الحديث الصحيح" .

ثانثا :انقزاءج يف كتاب انتسييم نعهٌو انتنشيم
ما يمكف مبلحظتو في منيجو ما يمي:
 -1ترتيبو لمتفسير حسب ترتيب سكر المصحؼ مف الفاتحة إلى الناس.
 -2عند تفسيره لآلية فإنو ال يفسر اآلية كاممة بؿ يفسرىا جممة جممة فيترؾ الكاضح
فبل يذكره ثـ يفسر الجممة أك الكممة التي تحتاج إلى تفسير كتكضيح.
 -3قد يترؾ آيات؛ ألنو فسر آيات مشابية ليا مف قبؿ أك أنيا مف الكضكح ال
تحتاج إلى تفسير.
 -4يحيؿ تفسيره لبعض اآليات إذا تكررت األلفاظ المتشابية أك تعددت القضية
الكاحدة عمى مكاضع أخرل مف تفسيره.
 -5الميؿ لبلختصار بقدر اإلمكاف مع التمخيص كالجمع لؤلقكاؿ السمة البارزة فيو.
 -6في ذكر القصص يكتفي غالبا باإلشارة كاال يبتعد عف ذكرىا.
 -7إذا تعددت األقكاؿ كىي متقاربة في المعنى فإنو يقكؿ غالبا كاألكلى العمكـ.
 -8عدـ ترتيب عمكـ القرآف المتعمؽ باآلية مف اسباب نزكؿ كقراءات كغيرىا.
( )1التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم .18/1
( )2المرجع السابؽ .17/1
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انفصم انصاًَ
ذزمجح اإلياو اتٍ اجلٕسئ ,انرعزٌف تعصزِ,
ٔذفسريِ.
وفيه ثالثة مباحث
املثحس األٔل :انرعزٌف تاإلياو اتٍ اجلٕسي
املثحس انصاًَ :انرعزٌف تعصز اإلياو اتٍ اجلٕسي
املثحس انصانس :انرعزٌف ترفسري اإلياو اتٍ اجلٕسي

املثحس األٔل
انرعزٌف تاإلياو اتٍ اجلٕسي
وفيه أربعة مطالب
املطهة األٔلَ :سثّ ٔيٕنذِ َٔشأذّ
املطهة انصاًَ :طهثّ نهعهى ٔشٍٕخّ ٔذاليذذّ
املطهة انصانس :يكاَرّ انعهًٍح ٔيذْثّ انعقذي ٔانفقًٓ
املطهة انزاتعٔ :فاذّٔ ,شُاء انعهًاء عهٍّٔ ,آشارِ انعهًٍح

65

املطهة األٔل
َسثّ ٔيٕنذِ َٔشأذّ
َسثّ:
ىك عبد الرحمف ابف عمي ابف محمد ابف عمي ابف عبد اهلل ابف عبد اهلل ابف حماد ابف
أحمد ابف محمد ابف جعفر ابف عبد اهلل ابف القاسـ ابف النضر ابف القاسـ ابف محمد ابف
عبد اهلل ابف عبد الرحمف ابف القاسـ ابف أبي بكر الصديؽ القرشي البكرم الحافظ الفقيو
()1

المفسر الكاعظ األديب جماؿ الديف أبك الفرج ابف الجكزم .

َسثرّ إىل اجلٕسي:
قيؿ :إف جده التاسع جعفر ىك الجكزم نسب إلى مكضع أك فرضة مف فرض البصرة
() 2

يقاؿ ليا جكزة  ،أك محمة الجكز ،كقيؿ عرؼ جدىـ جعفر بالجكزم؛ لجكزة في داره
()3

بكاسط ،كلـ يكف بكاسط جكزة غيرىا .

يٕنذِ:

.

قاؿ ابف الدبيثي" :سألتو عف مكلده غير مرة ،كيقكؿ :يككف تقريبا في سنة عشر كخمسمائة
كسألت أخاه فقاؿ :في سنة ثماف كخمسمائة تقريبا .قيؿ كلد سنة تسع أك عشر كخمسمائة،
كقاؿ ابف كثير :أنو كلد في سنة عشر

(ٔ) المقصد األرشد في ذكر أصحاب اإلماـ أحمد لئلماـ برىاف الديف إبراىيـ ابف محمد ابف عبد اهلل ابف محمد ابف
مفمح ت :د عبد الرحمف ابف سميماف العثيميف ط :مكتبة الرشد الرياض – السعكدية .ٜٗ/ٕ ،كشذرات الذىب
ٗ ٖٕٜ/كتاريخ اإلسبلـ ككفيات المشاىير كاألعبلـ لمذىبي.ٕٛٛ/ٕٗ .
(ٕ) سير أعبلـ النببلء لشمس الديف أبك عبد اهلل محمد ابف أحمد ابف عثماف ابف قايماز الذىبي ،تحقيؽ :مجمكعة
محققيف بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط ،مؤسسة الرسالة ٕٔ.ٖٕٚ/

(ٖ) الكافي بالكفيات لمصفدم  ،ٛٓ/ٙكتاريخ اإلسبلـ ككفيات المشاىير كاألعبلـ.ٕٛٛ/ٕٗ .
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كخمسمائة"  .كقيؿ :كجد بخطو ال أحقؽ مكلدم ،غير أنو مات كالدم في سنة أربع
() 1

عشرة كقالت الكالدة :كاف لؾ مف العمر نحك ثبلث سنيف .فعمى ىذا :يككف مكلده سنة
()2

إحدل عشرة ،أك اثنتي عشرة .ككاف مكلده ببغداد بدرب حبيب .

َشأذّ:
تكفي كالده أبك الحسف كلو ثبلث سنيف ،فربتو عمتو كأقاربو ،ككانت لو عمة صالحة،
ككاف أىمو تجا انر في النحاس كليذا كتب في بعض السماعات اسمو عبد الرحمف الصفار،
() 3

كلما ترعرع حممتو عمتو إلى مسجد أبي الفضؿ ابف ناصر ،كىك خالو فاعتنى بو ،
كأسمعو الحديث كأسمعو الكثير كحفظ القرآف ،كقرأه عمى جماعة مف القراء بالركايات،
كسمع بنفسو الكثير ،كعنى بالطمب كنظر في جميع الفنكف كألؼ فييا ،كأحب الكعظ،
()4

كليج بو ،كىك مراىؽ ،فكعظ الناس كىك صبي  ،قاؿ في أكؿ مشيختو :حممني شيخنا
ابف ناصر إلى األشياخ في الصغر كأسمعني العكالي كأثبت سماعاتي كميا بخطو أخذ لي
إجازات منيـ ،فمما فيمت الطمب أالزـ مف الشيكخ أعمميـ كأكثر مف أرباب النقؿ أفيميـ،
فكانت ميمتي تجكيد العدد ال تكثير العدد ،كلما رأيت مف أصحابي مف يؤثر االطبلع
()5

عمى كبار مشايخي ذكرت عف كؿ كاحد منيـ حديثا" .

(ٔ) سير أعبلـ النببلء لمذىبي ٔٗ ،ٖٜٗ- ٖٗٓ/كالبداية كالنياية لعماد الديف أبي الفداء اسماعيؿ ابف عمر ابف كثير
القرشي الدمشقي ،ت :عبداهلل عبدالمحسف التركي بالتعاكف مع مركز البحكث كالدراسات بدار ىجر ،ىجر
لمطباعة كالنشر – الجيزة ،طٔٗٔٚ :ٔ/ىػ ٜٜٔٚ -ـ.ٕ٘/ٚ ،
السبلمي ،البغدادم ،الحنبمي،
(ٕ) ذيؿ طبقات الحنابمة لزيف الديف عبد الرحمف ابف أحمد ابف رجب ابف الحسفَ ،
تحقيؽ :د عبد الرحمف ابف سميماف العثيميف ،مكتبة العبيكاف – الرياض ،ط ٕٔٗ٘ :ٔ/ىػ  ٕٓٓ٘ -ـ.ٖٔٙ/ٔ ،
(ٖ) سير أعبلـ النببلء لمذىبي ٔٗ ٕٜٔ/كسيأتي بيانو في ذكر شيكخ ابف الجكزم.

(ٗ) المرجع السابؽ ٔٗ ، ٖٖٗ/شذرات الذىب في أخبار مف ذىب لعبد الحي الحنبمي ٗ.ٖٖٓ/
(٘) سير أعبلـ النببلء لمذىبئٕ.ٖٙٙ/
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املطهة انصاًَ
طهثّ نهعهى ٔشٍٕخّ ٔ ذاليذذّ
طهثّ نهعهى:
أكؿ سماعاتو سنة ست عشرة كخمسمائة .كحفظ الق اَرف كقرأه عمى جماعة مف أئمة
القراء كسمع بنفسو الكثير ،كق أر كعني بالطمب

()1

()2

كقيؿ :أكؿ سماعو سنة عشريف  .كقيؿ:

" أكؿ سماعو سنة ست عشرة كخمسمائة .كسمع بعد ذلؾ في سنة عشريف كخمسمائة
() 3

كبعدىا"  .ككعظ كىك ابف عشر سنيف إلى أف مات ،كلـ يشغمو عف االشتغاؿ بالعمـ
()4

شاغؿ ،كال لعب كال ليا ،كال سافر إال إلى مكة .
قاؿ" :كلما رأيت مف أصحابي مف يؤثر االطبلع عمى كبار مشايخي ذكرت عف كؿ
()5

كاحد منيـ حديثنا .ثـ ذكر في ىذه المشيخة لو سبعة كثمانيف شيخان " ،كعانيت مف الفقر
كالنسخ باألجرة مع عفة كتقكل كال ازاحـ فقييا في حمقة كال تطمب نفسي رتبة مف رتب اىؿ
العمـ القاطعة لي عف الفائدة كعصمني اهلل مف عنفكاف الشبيبة بأنكاع مف العصمة كقصر
()6

محبتي عمى العمـ كاىمو فما خالطت لعابا قط كال عاشرت اال امثالي مف طمبة العمـ" .

شٍٕخّ:
تعمـ مف عمماء كبار ككثر ،تعمـ منيـ كتتممذ عمى أيدييـ نذكر بعضا منيـ:
(ٔ) ذيؿ طبقات الحنابمة البف رجب الحنبمي ٔ.ٖٔٙ/
(ٕ) مختصر تاريخ الدبيثي ٔ.ٕٖٛ/
(ٖ) ذيؿ طبقات الحنابمة البف رجب الحنبمئ.ٕٛٛ/
(ٗ) المرجع السابؽٔ.ٔٙٚ -ٖٔٙ/
(٘) المرجع السابؽ ٔ.ٔٙٚ /

( )ٙالمنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ لعبد الرحمف ابف عمي ابف محمد ابف الجكزم أبك الفرج ،دار صادر – بيركت
األكلى ،طٖٔ٘ٛ :ىػ .ٕٖٔ/ٜ
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ٔػ ػ أبك القاسـ ابف الحصيف ىبة اهلل ابف محمد ابف عبد الكاحد ابف أحمد ابف العباس
ابف الحسيف الشيباني البغدادم الكاتب األزرؽ مسند العراؽ كلد في ربيع األكؿ سنة اثنتيف
كثبلثيف كأربع مائة ككاف دينا صحيح السماع تكفي في رابع عشر شكاؿ سنة خمس
() 1

كعشريف كخمسمائة  .شيخ جميؿ مسند ،انتيى إليو عمك اإلسناد ،بمثؿ قبة االسبلـ
()2

بغداد ،ركل عنو خمؽ كثير  .كقاؿ ابف الجكزم :كسمعت منو مسند اإلماـ أحمد جميعو،
()3

كسمعت منو غير ذلؾ بقراءة شيخنا ابف ناصر ككنت ممف كتبيا عنو .
ٕ -أبك الحسف عمي ابف عبيد اهلل ابف نصر ابف عبيد اهلل ابف سيؿ ابف الزاغكني
البغدادم ،اإلماـ العبلمة ،الفقيو الحنبمي شيخ الحنابمة ككاعظيـ كأحد أعيانيـ كلد في
جمادل األكلى سنة خمس كخمسيف كأربعمائة كق أر القرآف بالركايات كطمب الحديث بنفسو
كق أر ككتب بخطو كق أر الكثير مف كتب الفقو كالنحك كالفرائض ككاف متقنا في عمكـ شتى
مف األصكؿ كالفركع كالكعظ كالحديث كصنؼ في ذلؾ كمو ،ك كاف مف بحكر العمـ ،كثير
التصانيؼ ،يرجع إلى ديف كتقكل ،كزىد كعبادة ككاف فقيو الكقت ككاف مشيك ار بالصبلح
() 4

كالديانة كالكرع كالصيانة  ،قاؿ ابف الجكزم :كاف لو في كؿ فف مف العمـ حظ كافر
ككعظ مدة طكيمة ،صحبتو زمانا ،كسمعت منو ،كعمقت عنو الفقو كالكعظ ،كمات في
سابع عشر المحرـ سنة سبع كعشريف كخمسمائة ،كدفف في مقبرة اإلماـ أحمد ككاف
()5

الجمع يفكؽ اإلحصاء .
ٖ ػ ػ إسماعيؿ ابف أحمد ابف عمر ابف أبي األشعث أبك القاسـ ابف السمرقندم الشيخ،
اإلماـ ،المحدث المفيد ،المسند ،الحافظ الدمشقي المكلد ،البغدادم الكطف ،صاحب
(ٔ) شذرات الذىب لعبد الحي الحنبمي ٗ ، ٚٚ/كسير أعبلـ النببلء لمذىبي .ٖ٘ٛ/ٜٔ
(ٕ) سير أعبلـ النببلء لمذىبي ٖٔ. ٕ٘ٗ/
(ٖ) المنتظـ البف الجكزم ٓٔ.ٕٗ/

(ٗ) شذرات الذىب لعبد الحي الحنبمي ٗ.ٛٔ/
(٘) سير أعبلـ النببلء لمذىبي .ٖٙ/ٖٛ
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المجالس الكثيرة .كلد بدمشؽ في رمضاف ،سنة أربع كخمسيف كأربع مائة ،ثـ انتقؿ بو
الكالد إلى بغداد ،كسمع بيا ،ثـ قدـ الشاـ ،كسمع بالقدس كاف ثقة ،مكث ار ،صاحب
()1

دالال في الكتب ،كعاش إلى أف خمت بغداد ،كصار محدثيا كثرة كاسنادان  ،قاؿ
أصكؿّ ،
()2

ابف الجكزم :أممى بجامع المنصكر زيادة عمى ثبلثمائة مجمس كسمعت منو الكثير .
تكفي في السادس كالعشريف مف ذم القعدة ،سنة ست كثبلثيف كخمسمائة ،كقد رأل
أنو يقبؿ قدـ النبي  كيمر عمييا كجيو ،فقيؿ لو :أبشر بطكؿ البقاء ،كبانتشار حديثؾ،
()3

فتقبيؿ رجميو اتباع أثره .
ٗ ػ ػ أبك غالب محمد ابف الحسف ابف عمي ابف الحسف التميمي ،البصرم ،الماكردم
الشيخ ،اإلماـ ،المحدث ،الصدكؽ ،كلد سنة خمسيف كأربع مائة ،ك كاف شيخا صالحا
عالما ،ثقة صالحا عفيفا ،حدث بالكثير ينسخ لمناس باألجرة ،مات في رمضاف ،سنة
خمس كعشريف كخمسمائة ،كلو خمس كسبعكف سنة ،قاؿ :كرئي في المناـ ،فقاؿ :غفر
)4

اهلل لي ببركات الحديث ،كأعطاني جميع ما أممتو  ،قاؿ ابف الجكزم" :كاف شيخا صالحا
()5

كسمعت عميو الحديث .
٘ػػ

أبك سعد أحمد ابف محمد ابف عمي ابف محمكد ابف ماخرة الزكزني

() 6

ثـ

البغدادم ،الشيخ المسند الكبير ،مف مشاىير الصكفية ،كلد سنة تسع كأربعيف كأربع

(ٔ) لحظ األلحاظ بذيؿ طبقات الحفاظ أبك الفضؿ محمد ابف محمد ابف محمد ابف فيد الياشمي المكي ،دار الكتب
العممية الطبعة األكلى ،طٜٔٗٔ :ٔ/ىػ ٜٜٔٛ -ـ.٘ٗ/ٔ ،

(ٕ) المنتظـ البف الجكزم ٓٔ.ٜٛ/
(ٖ) سير أعبلـ النببلء لمذىبيٕٓ ، ٕٛ/كطبقات الشافعية الكبرل لتاج الديف ابف عمي ابف عبد الكافي السبكي ،ت :د.
محمكد محمد الطناحي ،د .عبد الفتاح محمد الحمك ،ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع طٖٔٗٔ :ق.ٗٙ/ٚ ،
(ٗ) سير أعبلـ النببلء لمذىبي .ٜ٘ٛ/ٜٔ
(٘) المنتظـ البف الجكزم ٓٔ.ٕٖ/

( )ٙبفتح الزاييف كسككف الكاك نسبة إلى زكزف بمد بيف ىراة كنيسابكر
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()1

مائة  .حدث عنو ابف الجكزم كقاؿ :مات في شعباف سنة ست كثبلثيف كخمسيف مائة،
()2

كرؤم بعد كفاتو فقيؿ لو :ما فعؿ اهلل بؾ قاؿ :غفر لي كأنا في الجنة .
 -ٙأبك الفضؿ محمد ابف ناصر ابف محمد ابف عمي ابف عمر السبلمي البغدادم
الحافظ اإلماـ محدث العراؽ ،كلد ليمة السبت الخامس عشر مف شعباف سنة سبع كستيف
كأربعمائة تكفي أبكه شابا كىك صغير فكفمو جده ألمو كأسمعو الحديث كأحفظو الختمة،
كعني بيذا الفف ،كبالغ في الطمب بعد أف برع في المغة ،كحصؿ الفقو كالنحك ،قاؿ ابف
طا مف أىؿ السنة ال مغمز فيو تكلى تسميعي كسمعت
ظا ضاب ن
الجكزم :كاف ثقة حاف ن
بقراءتو مسند أحمد كالكتب الكبار ،كعنو أخذت عمـ المسالة ،ككاف كثير الذكر سريع
الدمعة ،ثقة حافظ ديف متقف ثبت لغكل عارؼ بالمتكف كاألسانيد كثير الصبلة كالتبلكة
فقير متعففنا نظيفنا نزنىا ،كقؼ كتبو ،كلـ يعقب،
متدينا نا
صحيح القراءة كالنقؿ حسف الطريقة
ن

تكفي يكـ الثبلثاء الثامف عشر مف شعباف ٓ٘٘ق كصمى عميو قريبا مف جامع السمطاف
ثـ بجامع المنصكر ،كرأيتو في المناـ ،فقمت ما فعؿ اهلل بؾ فقاؿ :غفر لي كقاؿ لي قد
()3

غفرت لعشرة مف أصحاب الحديث في زمانؾ؛ ألنؾ رئيسيـ كسيدىـ .
 -ٚنصر ابف فتياف ابف مطر النيركاني ،ثـ البغدادم ،أبك الفتح الفقيو الزاىد،
المني ناصح اإلسبلـ ،كأحد األعبلـ ،كفقيو العراؽ عمى اإلطبلؽ كلد سنة
المعركؼ بابف ّ

إحدل كخمسمائة برع في الفقو ،كتقدـ عمى أصحابو ،كصرؼ ىمتو طكؿ عمره إلى الفقو،

ال ،كمناظرة .كتصدر لمتدريس كاالشتغاؿ
كفركعا،
مذىبا كخبلفنا ،كاشتغاالن كاشغا ن
أصكالن
ن
ن

كب ُع َد صيتُو ،كقصده الطمبة مف الببلد ،حفظ الق اَرف العظيـ كىك في
كاإلفادة ،كطاؿ عمرهَ ،

(ٔ) سير أعبلـ النببلء لمذىبي ٕٓ.٘ٚ/
(ٕ) شذرات الذىب لعبد الحي الحنبمي ٗ.ٕٔٔ/

(ٖ ) تذكرة الحفاظ لمحمد ابف أحمد الذىبي ٗ ،ٙٓ/كالبداية كالنياية البف كثير ٕٔ ،ٕٜٔ/كالمنتظـ البف الجكزم
ٖٓٔٔٙ/
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كمَنو.
حداثة مف سنو .كالحت عميو أعبلـ المشيخة ،فرجح منو عمى كؿ فف بفضؿ المّو َ
نحكا مف سبعيف سنة ،ككاف إذا فتح عميو بشيء فرقو بيف أصحابو.
أفتى كدرس ن

سميـ االعتقاد ،صحيح االنتقاد في األدلة الفرعية .ككاف ابف الجكزم يقكؿ لو :أنت
()1

شيخنا .

ذاليذذّ:
ا -ابنو أبك المحاسف محي الديف يكسؼ الصاحب العبلمة ،سفير الخبلفة ،أستاذ دار
المستعصـ باهلل ،كلد سنة ثمانيف كخمسمائة كسمع مف أبيو كطائفة كق أر القرآف ،ككاف كثير
الحفظ قكم المشاركة في العمكـ كافر الحشمة ق أر القرآف بالركايات العشر كقد جاكز العشر
سنيف مف عمره كاشتغؿ بالفقو كالخبلؼ كاألصكؿ كبرع في ذلؾ ككاف أشير فيو مف أبيو
() 2

ككعظ مف صغره عمى قاعدة أبيو كعبل أمره كعظـ  ،ابتنى المدرسة الجكزية بدمشؽ
() 3

كأكقؼ ليا  ،كقد ذبحو التتار لما دخمكا بغداد ،كذبح أكالده الثبلثة :عبد اهلل ،عبد
()4

الرحمف ،كعبد الكريـ ،ثـ ذبح بعد ىؤالء خطباء المساجد كاألئمة كحممة القرآف .
ٕ -أبك المظفر شمس الديف يكسؼ ابف قزاكغمك ابف عبد اهلل التركي البغدادم

() 5

الحنفي ،كلد سنة اثنتيف كثمانيف كخمسمائة ببغداد ،كنشأ ببغداد ثـ بالمكصؿ ،كاستقر في
(ٔ) المقصد االرشد البف مفمح ٖ ،ٕٙ/كسير اعبلـ النببلء لمذىبئٕ.ٖٔٛ/
(ٕ) شذرات الذىب لعبد الحي الحنبمي ٘.ٕٛٙ/
(ٖ) البداية كالنياية البف كثير ٖٔ ،ٖٖ/المختصر في اخبار البشر البي الفداء ٔ.ٕٗٓ/

(ٗ ) التتار بيف االنتشار كاالنكسار لعمي محمد الصبلبي ،األندلس الجديدة ،مصر ،طٖٔٗٓ :ٔ/ق – ٕٜٓٓـ،
ٔ ،ٕٛٙ/عقد الجماف في تاريخ اىؿ الزماف لبدر الديف العينئ.ٗٔ/

(٘ ) ذكر في تذكرة الحفاظ لبلبي الفضؿ محمد ابف طاىر ابف القيسراني ،ت :حمدم عبد المجيد السمفي ،دار
الصميعي لمنشر كالتكزيع الرياض ،طٔٗٔ٘ :ٔ/ق – ٜٜٗٔـ ، ٜٕ/ٗ ،بأف اسمو فرغمي بينما ذكر بأف اسمو
قزأغمي في كتاب النجكـ الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرةٕ ٕٔٙ/البف تغرم كقد ذكر الذىبي في تأريخو بأف

اسمو قزغميٕٗ  ٕ٘ٙ/كقد ذكر في كتاب كشؼ الظنكفٕ ٖٔٚ/لمصطفى ابف عبد اهلل كاتب جمبي القسطنطيني
بأف اسمو قز أكغمي.ٖٔٚ/ٕ ،
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دمشؽ كزار مصر أيضا ،انتيت إليو رئاسة الكعظ ،كتبحر في الفقو كالحديث كالتفسير
كالتاريخ كىك سبط ابف الجكزم ،كالده مف مماليؾ الكزير عكف الديف يحيى ابف ىبيرة-
ككاف عنده بمنزلة الكلد -فأعتقو كخطب لو رابعة ابنة الجكزم ،ككانت قد تأيمت بكفاة
زكجيا ،فزكجيا منو فأكلدىا شمس الديف المذككر ،فمما ترعرع اجتذبو جده إليو ،كاشغمو
كتفقو كاسمعو الكثير عميو ،كعمى غيره ككاف أكحد زمانو في الكعظ ،حسف اإليراد ترؽ
لرؤيتو القمكب ،كتذرؼ لسماع كبلمو العيكف كتفرد بيذا الفف كحصؿ لو فيو القبكؿ التاـ،
كفاؽ فيو مف عاصره ،ككثي انر ممف تقدمو ،فكانت مجالسو نزىة القمكب كاألبصار،
يحضرىا الصمحاء كالعمماء كالممكؾ كاألمراء كالكزراء كغيرىـ ،كال يخمك المجمس مف
جماعة يتكبكف كيرجعكف إلى اهلل تعالى ،كفي كثير مف المجالس يحضر مف يسمـ مف
أىؿ الذمة ،فانتفع بحضكر مجالسو خمؽ كثير ،ككاف الناس يبيتكف ليمة المجمس في
جامع دمشؽ كيتسابقكف عمى مكاضع يجمسكف فييا لكثرة مف يحضر مجالسو ،ككاف لو
()1

الحرمة الكافرة كالكجاىة العظيمة عند الممكؾ كغيرىـ مف األمراء كاألكابر .
جده
لو مرآه الزماف في عشريف مجمدان مف أحسف التكاريخ ،انتظـ فييا المنتظـ تاريخ ّ
كزاد عميو ،كذيؿ إلى زمانو ،كىى مف أحسف التكاريخ كأبيجيا ،قدـ دمشؽ في حدكد
كقدمكه كأحسنكا اليو ،تكفى ليمة الثبلثاء الحادم
كحظى عند ممكؾ ابنى أيكبّ ،
الستمائةُ ،
()2

كالعشريف مف ذم الحجة سنة ست كخمسيف كستمائة .

ٖ -تقي الديف أبك محمد عبد الغني ابف عبد الكاحد ابف عمي ابف جعفر المقدسي،
الجماعيمي ،ثـ الدمشقي المنشأ ،الصالحي ،الحنبمي ،اإلماـ ،العالـ ،الحافظ الكبير ،كلد
في ربيع اآلخر سنة إحدل كأربعيف كخمسمائة سمع الكثير بدمشؽ ،كاإلسكندرية ،كبيت
المقدس ،كمصر ،كبغداد ،كحراف ،كالمكصؿ ،كأصبياف ،كىمذاف ،كلـ يزؿ يطمب كينشر
(ٔ) ذيؿ مرآة الزماف لقطب الديف ألبي الفتح مكسى ابف محمد اليكنيني ،دار الكتاب اإلسبلمي ،القاىرة ،طٖٔٗٔ :ٔ/
ىػ ٜٜٕٔ -ـ.ٔ٘/ٔ ،

(ٕ) عقد الجماف في تاريخ أىؿ الزماف لبدر الديف العينى ٔ.ٖٓ/

56

العمـ ،إلى أف مات ،رحؿ إلى بغداد مرتيف ،كالى مصر مرتيف ،سافر إلى بغداد ككاف
ميمو إلى الحديث ،فأقاـ بيا نحك أربع سنيف ،ككاف قد ضعؼ بصره مف البكاء كالنسخ
كالمطالعة ،لو تصانيؼ كثيرة منيا كتاب المصباح في عيكف األحاديث الصحاح مشتمؿ
عمى أحاديث الصحيحيف ،فيك مستخرج عمييما بأسانيده ،في ثمانية كأربعيف جزءا ،ككتاب
()1

()2

نياية المراد في السنف نحك مائتي جزء لـ يبيضو كغيرىا  .تكفي سنة ست مائة .
ٗ -مكفؽ الديف أبك محمد عبد اهلل ابف أحمد ابف محمد ابف قدامة ابف مقداـ ابف
نصر المقدسي ،الجماعيمي ،ثـ الدمشقي ،الصالحي ،الحنبمي الشيخ ،اإلماـ ،القدكة،
العبلمة ،المجتيد ،شيخ اإلسبلـ ،كلد بجماعيؿ ،مف عمؿ نابمس ،في شعباف سنة إحدل
كأربعيف كخمسمائة ،كىاجر مع أىؿ بيتو كأقاربو ،كلو عشر سنيف ،كحفظ القرآف ،كلزـ
االشتغاؿ مف صغره ،ككتب الخط المميح ،ككاف مف بحكر العمـ ،كأذكياء العالـ ،كرحؿ ىك
كبف خالو الحافظ عبد الغني في طمب العمـ إلى بغداد ،كاف عالـ أىؿ الشاـ في زمانو
ككاف إماـ الحنابمة بجامع دمشؽ ،ككاف ثقة ،حجة ،نبيبل ،غزير الفضؿ ،نزىا ،كرعا،
عابدا ،عميو النكر كالكقار ،ينتفع الرجؿ برؤيتو قبؿ أف يسمع كبلمو .صنؼ المغني عشر
مجمدات ،كالكافي أربعة ،كغيرىا ،انتقؿ إلى رحمة اهلل يكـ السبت ،يكـ الفطر ،كدفف مف
()3

الغد ،سنة عشريف كست مائة ،ككاف الخمؽ ال يحصكف .
٘ -بياء الديف أبك محمد البياء عبد الرحمف ابف إبراىيـ ابف أحمد ابف عبد الرحمف
ابف إسمعيؿ ابف منصكر المقدسي الفقيو الحنبمي الزاىد الشيخ ،اإلماـ ،العالـ ،المفتي،
()4

المحدث  .كلد سنة ست كخمسيف كخمسمائة ،كختـ القرآف سنة سبعيف ،كسمع بدمشؽ
كرحؿ إلى بغداد كسمع بيا كسمع بحراف ،فكاف فقييا ،إماما ،مناظ ار ،كسمع الكثير،
(ٔ) سير أعبلـ النببلء لمذىبئٗ.ٜٗٔ/
(ٕ) مرآة الجناف لميافعيٕ.ٖٔٙ/

(ٖ) سير أعبلـ النببلء لمذىبي ٕٗ.ٖٔٚ/
(ٗ) المرجع السابؽ ٕٗ.ٕٜٖ/
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ككتبو ،كأقاـ سنيف بنابمس بعد الفتكح بجامعيا الغربي ،كانتفع بو خمؽ ،ككاف سمحا،
كريما ،جكادا ،حسف األخبلؽ ،متكاضعا ،رجع إلى دمشؽ قبؿ كفاتو بيسير ،كاجتيد في
()2

()1

كتابة الحديث كتسميعو  ،ركل كتاب مناقب اإلماـ أحمد البف الجكزم بسماعو منو .
 -ٙأبك عبد اهلل محمد ابف أبي المعالي سعيد ابف يحيى ابف عمي ابف حجاج
الدبيثي

() 3

ثـ الكاسطي ،الشافعي ،المعدؿ ،صاحب التصانيؼ اإلماـ ،العالـ الثقة،

الحافظ ،شيخ القراء ،حجة المحدثيف ،كلد سنة ثماف كخمسيف كخمسمائة كق أر العربية
كاألصكؿ كالخبلؼ ،كعني بالحديث كبالغ ،ككتب العالي كالنازؿ ،كصنؼ تاريخا كبي ار
لكاسط ،كذيؿ عمى تاريخ بغداد كعمؿ المعجـ لنفسو ،ككاف مشرؼ األكقاؼ ،كمف كبراء
العدكؿ ،ثـ استعفى مف العدالة ضج ار مف كمفتيا ،ثـ الزـ العمـ كاإلقراء كالتسميع ،تكفي
()4

في ثامف ربيع اآلخر ،سنة سبع كثبلثيف كستمائة .
 -ٚشمس الديف أبك العباس أحمد ابف عبد الكاحد ابف أحمد ابف عبد الرحمف ابف
إسماعيؿ ابف منصكر السعدم ،المقدسي ،ثـ الدمشقي ،المعركؼ بالبخارم .سمع بدمشؽ
كرحؿ إلى بغداد .كسمع مف ابف الجكزم كغيره ،كسمع بنيسابكر كسمع بكاسط مف
جماعة .كتفقو كبرع ،كأقاـ ببخارل مدة كليذا عرؼ بالبخارم .ثـ رجع إلى الشاـ ،كسكف
حمص مدة ،ككاف إمامان عالمان ،مفتيان مناظ انر ،ذا سمت ككقار .ككاف كثير المحفكظ ،حجة
صدكقان ،كثير االحتماؿ ،كاتفقت األلسنة عمى شكره ،كشيرتو كفضمو ،ركل عنو أخكه
الضياء الحافظ ،ككلده الفخر عمي ،كتكفى ليمة الخميس خامس جمادل اآلخرة سنة ثبلث

(ٔ) المرجع السابؽ ٕٗ.ٕٜٖ/
(ٕ) ذيؿ التقييد في ركاة السنف كاألسانيد لمحمد ابف أحمد ابف عمي ،تقي الديف ،أبك الطيب المكي الحسني الفاسي،
ت :كماؿ يكسؼ الحكت ،دار الكتب العممية ،بيركت ،البناف .طٔٗٔٓ :ٔ/ىػٜٜٔٓ/ـ.

(ٖ) بضـ الداؿ الميممة كفتح المكحدة التحتية كسككف المثناة التحتية كمثمثة نسبة إلى دبيثا قرية بكاسط.
(ٗ) سير أعبلـ النببلء لمذىبي ٖٗ.ٙٚ/
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()1

كعشريف كستمائة ،كدفف مف الغد إلى جانب خالو الشيخ مكفؽ الديف رحمو اهلل تعالى .
 -ٛضياء الديف محمد ابف عبد الكاحد ابف أحمد ابف عبد الرحمف ابف إسماعيؿ
المقدسي الحافظ الحجة كلد سنة سبع كستيف كخمسمائة لزـ الحافظ عبد الغني كتخرج بو
كحفظ القرآف كتفقو كرحؿ أكالن إلى مصر كرحؿ إلى بغداد كسمع مف ابف الجكزم الكثير
كرحؿ ثـ رجع إلى دمشؽ بعد الستمائة ،ثـ رحؿ إلى أصفياف فأكثر فييا كحصؿ أشياء
كثيرة مف المسانيد كاألجزاء كسمع بمكة المشرفة كلزـ االشتغاؿ لما رجع كاكب عمى
() 2

التصنيؼ  .سمع الحديث الكثير ككتب كثي ار كطكؼ كجمع كصنؼ كألؼ كتبا مفيدة
حسنة كثيرة الفكائد ،ككاف رحمو اهلل في غاية العبادة كالزىادة كالكرع كالخير ،كقد كقؼ
كتبا كثيرة عظيمة لخزانة المدرسة الضيائية التي كقفيا عمى أصحابيـ مف المحدثيف
()3

كالفقياء ،كقد كقفت عمييا أكقاؼ أخر كثيرة بعد ذلؾ .

(ٔ) ذيؿ طبقات الحنابمة البف رجب الحنبمي ٖ.ٖ٘ٗ/
(ٕ) الدارس في تاريخ المدارس لعبد القادر ابف محمد النعيمي الدمشقي ،ت :إبراىيـ شمس الديف ط :دار الكتب
العممية األكلى ٓٔٗٔىػ ػ ٜٜٓٔـ.ٕٚ/ٕ ،

(ٖ) البداية كالنياية البف كثير ٖٔ.ٜٔٛ/
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املطهة انصانس
يكاَرّ انعهًٍح ٔيذْثّ انعقذي ٔانفقًٓ
يكاَرّ انعهًٍح:
قاؿ ابف كثير :برز في عمكـ كثيرة ،كانفرد بيا عف غيره ،كتفرد بفف الكعظ الذم لـ
يسبؽ إليو فيو كفي طريقتو كشكمو ،كفي فصاحتو كببلغتو كعذكبتو كحبلكة ترصيعو كنفكذ
كعظو كغكصو عمى المعاني البديعة ،كتقريبو األشياء الغريبة فيما يشاىد مف األمكر
الحسية ،بعبارة كجيزة سريعة الفيـ كاإلدراؾ ،بحيث يجمع المعاني الكثيرة في الكممة
اليسيرة ،ىذا كلو في العمكـ كميا اليد الطكلى ،كالمشاركات في سائر أنكاعيا مف التفسير
كالحديث كالتاريخ كالحساب كالنظر في النجكـ كالطب كالفقو كغير ذلؾ مف المغة كالنحك،
()1

كلو مف المصنفات في ذلؾ ما يضيؽ ىذا المكاف عف تعدادىا ،كحصر أفرادىا" .
قاؿ الذىبي " :ككاف رأسا في التذكير ببل مدافعة ،يقكؿ النظـ الرائؽ ،كالنثر الفائؽ
بدييا ،كيسيب ،كيعجب ،كيطرب ،كيطنب ،لـ يأت قبمو كال بعده مثمو ،فيك حامؿ لكاء
الكعظ ،كالقيـ بفنكنو ،مع الشكؿ الحسف ،كالصكت الطيب ،كالكقع في النفكس ،كحسف
السيرة ،ككاف بح ار في التفسير ،عبلمة في السير كالتأريخ ،مكصكفا بحسف الحديث،
كمعرفة فنكنو ،فقييا ،عميما باإلجماع كاالختبلؼ ،جيد المشاركة في الطب ،كالحرمة
()2

الكافرة عند الخاص كالعاـ ،ما عرفت أحدا صنؼ ما صنؼ" .

ً

أٔال :ذذرٌسّ
بدأ في التدريس منذ صغره حيث قاؿ " :في سنة ٕ٘ٚق تكفي شيخنا ابف الزاغكني
(ٔ) البداية كالنياية البف كثير .ٕٙ/ٚ
(ٕ) سير أعبلـ النببلء لمذىبي ٕٔ ٖٙٚ/ػ ػ ػ ػ ػٕٗ.ٕٜٕ/
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ككانت لو حمقو في جامع المنصكر لـ أعطيا أنا لصغر سني ،فحضرت كأكردت فصبل
مف المكاعظ ،فأذف لي في الجمكس في جامع المنصكر ،فتكممت فيو فحضر مجمسي أكؿ
()1

يكـ جماعة أصحابنا الكبار مف الفقياء" .
ككانت لو دركس ثابتة في العمـ حيث كاف يبدأ في دركسو مف أكلو إلى آخره في
التفسير أك غيره مف العمكـ حيث قاؿ :في سنة ٓ٘ٚق كفي يكـ السبت سابع عشر
جمادل األكلى انتيى تفسيرم لمقرآف في المجمس عمى المنبر فإني كنت أذكر في كؿ
مجمس منو آيات مف أكؿ الختمة عمى الترتيب إلى أف تـ ،فسجدت عمى المنبر سجدة
الشكر ،كقمت ما عرفت أف كاعظا فسر القرآف كمو في مجمس الكعظ منذ نزؿ القرآف،
فالحمد هلل المنعـ ،ثـ ابتدأت يكمئذ في أكؿ ختمة كأنا أفسرىا عمى الترتيب كاهلل قادر عمى
() 2

اإلنعاـ باإلتماـ كالزيادة مف فضمو  ،ككاف لو أماكف لمتدريس حيث قاؿ :كصار لي
()3

خمس مدارس كىذا شيء ما رآه الحنابمة إال في زمني" .

ً
شاٍَأ :عظّ ٔدعٕذّ

"مجالسو الكعظية لـ يكف ليا نظير ،كلـ يسمع بمثميا .ككانت عظيمة النفع ،يتذكر
()4

بيا الغافمكف ،كيتعمـ منيا الجاىمكف ،كيتكب فييا المذنبكف ،كيسمـ فييا المشرككف"  ،ك "
في سنةٕٓ٘ق كاف أكؿ مجمس تكمـ فيو ابف الجكزم عمى المنبر يعظ الناس ،كعمره إذ
()5

ذاؾ ثبلث عشرة سنة ككاف يكما مشيكدا"  ،قاؿ سبطو" :سمعتو يقكؿ عمى المنبر في
آخر عمره :كتبت بإصبعي ىاتيف ألفي مجمد ،كتاب عمى يدم مائة ألؼ ،كأسمـ عمى يدم

(ٔ) المنتظـ البف الجكزم ٓٔ.ٖٓ/
(ٕ) المرجع السابؽ ٓٔ.ٕٕ٘/
(ٖ) المرجع السابؽٓٔ.ٕٛٗ/

(ٗ) ذيؿ طبقات الحنابمة البف رجب الحنبمئ.ٔٙٚ/
(٘) البداية كالنياية البف كثير ٕٔ.ٖٔٛ/
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()1

عشركف ألؼ ييكدم كنصراني"  ،كقاؿ :كقد تاب عمى يدم أكثر مف مائة ألؼ ،كقطعت
أكثر مف عشرة آالؼ طائمة ،كلـ ير كاعظ مثؿ جمعي ،فقد حضر مجمسي الخميفة
()2

كالكزير ،كصاحب المخزف ،ككبار العمماء كالحمد هلل عمى نعمو  ،كقاؿ :كعدت بالجمكس
في جامع المنصكر فتكممت كاجتمع لممجمس ما حزر بمائة ألؼ ،كتاب خمؽ كثير،
كقطعت شعكر ،ثـ نزلت فمضيت إلى زيارة قبر أحمد فتبعني مف حزر بخمسة آالؼ ،كقد
( )3

تاب عمى يدم أكثر مف مائة ألؼ ،كقطعت أكثر مف عشريف ألؼ طائمة  ،كقاؿ :ما
زلت أعظ الناس كأحرضيـ عمى التكبة كالتقكل ،فقد تاب عمى يدم إلى أف جمعت ىذا
الكتاب أكثر مف مائة ألؼ رجؿ ،كقد قطعت مف شعكر الصبياف البلىيف أكثر مف عشرة
آالؼ طائمة ،كأسمـ عمى يدم أكثر مف مائة ألؼ ،كال يكاد يذكر لي حديث إال كيمكنني
أقكؿ صحيح أك حسف أك محاؿ كلقد أقدرني اهلل عمى أف ارتجؿ المجمس كمو مف غير
() 4

ذكر محفكظ  ،كقاؿ :كفي سنة ٘ٙٚق سألني أىؿ الحربية أف أعقد عندىـ مجمسا
لمكعظ ليمة فكعدتيـ ليمة الجمعة سادس عشر ربيع األكؿ ،فانقمبت بغداد فمك قيؿ :إف
الذيف خرجكا يطمبكف المجمس كسعكا في الصحراء بيف باب البصرة كالحربية مع
()5

المجتمعيف في المجمس كانكا ثبلثمائة الؼ ما أبعد القائؿ .
قاؿ الذىبي( " :)6كأقؿ ما كاف يحضر مجمس ألكؼ ،كقيؿ إنو حضر مجمسو في
(ٔ) البداية كالنياية البف كثير ٕٔ.ٕٛ/
(ٕ) المرجع السابؽ ٕٔ.ٔٙٙ/

(ٖ) المنتظـ البف الجكزم ٓٔ.ٕٛٗ/
(ٗ) شذرات الذىب لعبد الحي الحنبمي ٗ.ٖٕٜ/
(٘) المنتظـ البف الجكزمٓٔ.ٕٖٗ/

( )6

ىك محمد ابف أحمد ابف عثماف ابف قايماز التركماني الذىبي اإلماـ المؤرخ المحدث المحقؽ صاحب تاريخ

االسبلـ كسير اعبلـ النببلء كغير ذلؾ مف المصنفات المفيدة النافعة كلد بدمشؽ سنة ٖٙٚق كبدا طمب العمـ
كعمره ثمانية عشر عامان كاستغرؽ كؿ حياتو بعد ذلؾ كرحؿ في طمب العمـ حتى صار إماـ في العمـ كشيخ في
الجرح كالتعديؿ تكفي يكـ االثنيف الثالث مف ذم القعدة سنة ثماف كأربعيف كسبعمائة بدمشؽ .انظر شذرات الذىب

البف العماد الحنبمئ.ٕٙ/
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بعض األكقات مائة ألؼ .كىذا ال أعتقده أنا ،عمى أنو قد قاؿ ىك ذلؾ .كقاؿ غير
()1

مرة :إف مجمسو حزر بمائة ألؼ" .

ً
شانصا :انفرٍـا

قاؿ ابف الجكزم :جاءت فتكل في عبد كأمة كانا لرجؿ اعتقيما كزكج الرجؿ بالمرأة،
فبقيت معو عشريف سنة ،كجاءت منو بأربعة أكالد ،ثـ باف اآلف أنيا أختو ألبيو كأمو ،كمذ
عرفا ذلؾ أخذا في البكاء كالنحيب ،فتعجبت مف ذلؾ ،كأعممتيما أنو ال إثـ فيما مضى،
كالعدة تمزميا ،كيجكز أف ينظر إلييا بعد أف فارقيا نظره إلى أختو ،إال أف يخاؼ عمى
نفسو فيمزمو البعد عنيا .كسألو سائؿ :أيجكز أف أفسح لنفسي في مباح المبلىي؟ فقاؿ:
يكما :ما تقكؿ في الغناء.
عند نفسؾ مف الغفمة ما يكفييا فبل تشغميا بالمبلىيُ ،
كسئؿ ن
() 2

أسبح أك أستغفر قاؿ :الثكب
ليك لَ ْي هك  ،كقاؿ لو قائؿّ :أيما أفضؿ ّ
فقاؿ :أقسـ باهلل َ
() 3

الكسخ أحكج إلى الصابكف مف البخكر  ،كسألو شخص في المفاضمة بيف أبي بكر
كعمي ،رضي اهلل عنيما كىك عمى الكرسي في مجمس كعظو ،فقاؿ :أفضميما مف كانت
ابنتو تحتو ،كنزؿ في الحاؿ حتى ال يراجع في ذلؾ ،فقالت السنة :ىك أبك بكر؛ ألف ابنتو
عائشة رضي اهلل عنيا تحت رسكؿ اهلل ،كقالت الشيعة :ىك عمي؛ ألف فاطمة ابنة
()4

رسكؿ اهلل  تحتو .

ً
راتعاَ :صحّ نهخهٍفح
قاؿ ابف الجكزم :في يكـ عاشكراء حضر أمير المؤمنيف المستضيء( )5فقمت :لك أني

(ٔ) سير أعبلـ النببلء لمذىبي ٕٗ.ٕٜٔ/
(ٕ) ذيؿ طبقات الحنابمة البف رجب الحنبمي ٔ. ٕٔٚ/
(ٖ) تاريخ االسبلـ لمذىبيٕٗ.ٕٜٖ/
(ٗ) كفيات االعياف البف خمكافٖ.ٔٗٔ/

( )5ستأتي ترجمتو في ذكر عصر اإلماـ ابف الجكزم.
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مثمت بيف يدم السدة الشريفة لقمت يا أمير المؤمنيف كف هلل سبحانو مع حاجتؾ إليو كما
كاف لؾ مع غناه عنؾ إنو لـ يجعؿ أحدا فكقؾ ،فبل ترض أف يككف أحدا أشكر منؾ،
()1

فتصدؽ يكمئذ أمير المؤمنيف عقيب المجمس بصدقات كأطمؽ محبكسيف  .كمما حكيت
لو أف الرشيد( )2قاؿ لشيباف( :)3عظني ،فقاؿ :يا أمير المؤمنيف؛ ألف تصحب مف يخكفؾ
حتى يدركؾ األمف خير لؾ مف أف تصحب مف يؤمنؾ حتى يدركؾ الخكؼ قاؿ :فسر لي
ىذا قاؿ :مف يقكؿ لؾ أنت مسؤكؿ عف الرعية فاتؽ اهلل ،أنصح لؾ ممف يقكؿ أنتـ أىؿ
بيت مغفكر لكـ ،كأنتـ قرابة نبيكـ ،فبكى الرشيد حتى رحمو مف حكلو ،كقمت لو في
كبلمي يا أمير المؤمنيف إف تكممت خفت منؾ ،إف سكت خفت عميؾ ،فأنا أقدـ خكفي
()4

عميؾ لمحبتي لؾ عمى خكفي منؾ  .كقاؿ لو :يا أمير المؤمنيف كاف عمر ابف الخطاب
يقكؿ :إذا بمغني عف عامؿ لي أنو ظمـ فمـ أغيره فأنا الظالـ ،يا أمير المؤمنيف كاف
يكسؼ ال يشبع في زمف القحط حتى ال ينسى الجائع ،ككاف عمر يضرب بطنو عاـ
الرمادة كيقكؿ قرق ار كال تقرق ار ،كاهلل ال ذاؽ عمر سمنا كال سمينا حتى يخصب الناس .قاؿ:
()5

فبكى المستضئ كتصدؽ بماؿ كثير ،كأطمؽ المحابيس ككسى خمقا مف الفقراء" .

(ٔ) المنتظـ البف الجكزم ٓٔ.ٕٖٛ/
( )2ىك الخميفة ،أبك جعفر ىاركف ابف الميدم محمد ابف المنصكر أبي جعفر عبد اهلل ابف محمد ابف عمي ابف عبد

اهلل ابف عباس الياشمي ،العباسي .استخمؼ بعيد معقكد لو بعد اليادم مف أبييما الميدم ،في سنة سبعيف
كمائة ،بعد اليادم .كاف مف أنبؿ الخمفاء ،كأحشـ الممكؾ ،ذا حج ،كجياد ،كغزك ،كشجاعة ،كرأم .ككاف مكلده:
بالرم ،في سنة ثماف كأربعيف كمائة .قيؿ :إنو كاف يصمي في خبلفتو في كؿ يكـ مائة ركعة إلى أف مات،

كيتصدؽ بألؼ ،ككاف يحب العمماء ،كيعظـ حرمات الديف ،كيبغض الجداؿ كالكبلـ ،كيبكي عمى نفسو كليكه
كذنكبو ،ال سيما إذا كعظ .تكفي سنة ثبلث كمائتيف .انظر  :سير اعبلـ النببلء.ٖٖٓ/ٔٚ
(ٖ) ىك شيباف ابف فركخ أبك محمد الحبطي المحدث ،الحافظ ،الصدكؽ ،أبك محمد الحبطي مكالىـ ،األبمي ،البصرم،
مسند عصره .كلد :سنة أربعيف كمائة .ككاف مف أكعية العمـ .حدث عنو :مسمـ ،كأبك داكد ،مات :سنة ست
كثبلثيف كمائتيف انظر  :سير اعبلـ النببلء لمذىبي ٕٔ.ٔٔٙ/

(ٗ) المنتظـ البف لجكزم ٓٔ.ٕٛ٘/

(٘) البداية كالنياية البف كثيرٖٔ.ٕٙ/
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ً
سادسا :شعزِ
كلو أشعار حسنة كثيرة ،كمما قاؿ:
سبلـ عمى الدار التي ال نزكرىا . . .عمى أف ىذا القمب فييا أسيرىا
إذا ما ذكرنا طيب أيامنا بيػ ػ ػ ػ ػ ػا . . .تكقد في نفس الذككر سعيرىا
رحمنا كفي سر الفؤاد ضمائػ ػ ػ ػ ػ ػ ػر . . .إذا ىب نجدم الصبا يستثيرىا
ترفؽ رفيقي ،ىؿ بدت نار أرضيـ . . .أـ الكجد يذكي ناره كيثيرى ػ ػ ػ ػا
أعد ذكرىـ فيك الشفا كربما . . .شفى النفس أمر ثـ عاد يضيرىا
أال أيف أياـ الكصاؿ التي خمت . . .كحيث خمت حمت كجاء مريرىا
أياما مضت كلياليا . . .تضكع رياىا كفاح عبيرىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا
سقى اهلل ن
كقاؿ :اهلل أسأؿ أف يطكؿ مدتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػي . . .كأناؿ باإلنعاـ ما في نيت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػي
لي ىمة في العمـ ما مف مثميػ ػ ػا . . .كىي التي َجنت النحكؿ ىي التي

حمفت مف الفمؽ العظيـ إلى المني . . .دعيت إلى نيؿ الكماؿ فمبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػت
كـ كاف لي مف مجمس لك شبيت . . .حاالتو لتشبيت بالجنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة
اشتاقو لما مضت أيام ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػو . . .عمبلن تعذر ناقة إف حنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػت

()1

كقاؿ:
يا صاحبي إف كنت لي أك معي . . .فعج إلى كادم الحمى نرتعي
كسؿ عف الكادم كسكانو  . . .كأنشد فؤادم في ربي المجمع
كاسمع حديثان قد ركتو الصبا  . . .تسنده عف بانة األجرع
كابؾ فما في العيف مف فضمة  . . .كنب فدتؾ النفس عف مدمعي
()2

كأنزؿ عمى الشيخ بكادييـ  . . .كاشمـ عشيب البمد البمقع .
(ٔ) ذيؿ طبقات الحنابمة البف رجب الحنبمئ.ٖٔٚ/
(ٕ) المنتظـ البف الجكزم ٓٔ.ٕٗٙ/
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أٌاو احملُح
في سنة ٜٓ٘هـ كاف الكزير ابف يكنس الحنبمي
()2

()1

مجمسا لمركف عبد السبلـ
قد عقد
ن

الجيمي  ،كأُحرقت كتبو ،ككاف فييا مف الزندقة كعبادة النجكـ شيء كثير ،كانتزع الكزير
منو مدرسة جده ،كسمميا إلى ابف الجكزم .فمما كلي الك ازرة ابف القصاب

() 3

 -ككاف

افضيا خبيثنا  ،-سعى في القبض عمى ابف يكنس ،كتتبع أصحابو ،فقاؿ لو الركف :أيف
ر ن
أنت عف ابف الجكزم فإنو ناصبي كمف أكالد أبي بكر ،فيك مف أكبر أصحاب ابف يكنس،

كأعطاه مدرسة جدم ،كأُحرقت كتبي بمشكرتو .فكتب ابف القصاب إلى الخميفة الناصر،
ككاف الناصر لو ميؿ إلى الشيعة ،فأمر بتسميمو إلى الركف عبد السبلـ ،فجاء إلى دار
(ٔ) عبد اهلل ابف يكنس ابف أحمد ابف عبيد اهلل ابف ىبة اهلل البغدادم األزجي الفقيو الفرضي األصكلي المتكمـ الكزير،
كزير الخميفة الناصر جبلؿ الديف أبك المظفر ابف أبي منصكر ابف أبي المعالي :كاف كالده ككيبلن ألـ الخميفة

الناصر .ككاف ذا صدقات كافضاؿ عمى العمماء .سمع مف ابف الحصيف ،كأبي منصكر القزاز ،كحدث .كحج في
آخر عمره ،فتمتع عمبلن بالمذىب .كعاد كلزـ بيتو .كنابو كلده ،كتكفي في محرـ سنة إحدل كثمانيف كخمسمائة.

كشيعو األعياف ،كدفف بالمدائف إلى جانب قبر حذيفة ابف اليماف  .ذيؿ طبقات الحنابمة البف رجب ٔ.ٜٔ٘/

(ٕ) عبد السبلـ ابف عبد الكىاب ابف عبد القادر ابف أبي صالح الجيمي البغدادم ،كيمقب بالركف كلد ليمة ثامف ذم
طؽ ،كالفمسفة ،كالتنجيـ ،كغير ذلؾ مف العمكـ
الحجة سنة ثماف كأربعيف كخمسمائة .ككاف أديبان ،كيسان عارفان بالمن ْ
الرديئة ،لـ يفتأ غير ضابط هلل ،كال مشكك انر في طريقتو كسيرتو ،يرمي بالفكاحش كالمنكرات ،كقد جرت عميو محنة
في أياـ الكزير ابف يكنس ،كاستدعى ابف يكنس  -كىك يكمئذ أستاذان لدار العمماء ،كالفقياء ،كالقضاة ،كاألعياف
فأمر بإحراؽ كتبو ،فجمس قاضي القضاة كالعمماء ،كبف الجكزم معيـ عمى سطح مسجد مجاكر لجامع الخميفة

يكـ الجمعة كأضرمكا تحت المسجد نا انر عظيمة ،كخرج الناس مف الجامع ،فكقفكا عمى طبقاتيـ ،كالكتب عمى
سطح المسجد ،ثـ حكـ القاضي بتفسيؽ عبد السبلـ ،كرمى طيمسانو ،كأخرجت مدرسة جده مف يده ،كيد أبيو عبد

الكىاب ،كفكضت إلى الشيخ أبي الفرج ابف الجكزم ،ذيؿ طبقات الحنابمة البف رجبٕٔٔٔ/
(ٖ) ىك مؤيد الديف أبي عبد اهلل محمد ابف عمي المعركؼ بابف القصاب ،خمع الك ازرة ،كحكـ في الكالية ،كبرز كسار

إلى ببلد خكزستاف؛ ككلي األعماؿ بيا ،ثـ جيز العساكر كسار إلى خكزستاف ،فكصميا سنة إحدل كتسعيف

كخمسمائة كجرل بينو كبيف أصحاب الببلد مراسبلت كمحاربة عجزكا عنيا ،كممؾ مدينة تستر في المحرـ ،كممؾ
غيرىا مف الببلد ،كممؾ القبلع كالرم ،كلقي مف الخميفة قبكالن ،فجعمو نائب الك ازرة ،ثـ جعمو كزي انر ،كحكمو كجعؿ
ابنو صاحب المخزف .ثـ عزؿ ،كأغمؽ بابو ،ككاف سبب عزلو أنو أساء السيرة مع أكابر مماليؾ الخميفة ،ثـ أمنو

الخميفة عمى نفسو كمالو كعاش قريبا منو كتكفي سنة ٕٜ٘ق ،الكامؿ في التاريخ ألبي الحسف عمي ابف أبي الكرـ

محمد ابف محمد ابف عبد الكريـ ابف عبد الكاحد الشيباني الجزرم ،عز الديف ابف األثير ،تحقيؽ :عمر عبد
السبلـ تدمرم ،دار الكتاب العربي ،بيركت – لبناف ،طٔٗٔٚ :ٔ/ىػ ٜٜٔٚ /ـ.ٕٚٛ/٘ ،
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الشيخ كشتمو ،كأغمظ عميو كختـ عمى كتبو كداره ،كشتت عيالو ،فمما كاف في أكؿ الميؿ
()1

حمؿ في سفينة كليس معو إال عدكه الركف ،فأحدر إلى كاسط  ،فأقاـ خمسة أياـ ما أكؿ
طعامان ،كىك يكمئذ ابف ثمانيف سنة ،فمما كصؿ إلى كاسط أُنزؿ في دار كحبس بيا،
كحصؿ عمييا بكاب ،فكاف يخدـ نفسو كيغسؿ ثكبو كيطبخ ،كيستقي الماء مف البئر ،فبقي
كذلؾ خمس سنيف ،ككاف يقكؿ :قرأت بكاسط مدة مقامي بيا كؿ يكـ ختمة ،ما قرأت فييا
سكرة يكسؼ مف حزني عمى كلدم يكسؼ كشكقي إليو ،ككاف يكتب إلى بغداد أشعا انر
()2

كثيرة  ،ككاف بعض الناس يدخمكف عميو ،كيستمعكف منو ،كيممي عمييـ .كبقي عمى ذلؾ
مف سنة تسعيف إلى سنة خمس كتسعيف ،فأفرج عنو ،كقدـ إلى بغداد كخرج خمؽ كثير يكـ
ائدا ،ككاف السبب في اإلفراج عف الشيخ أف أـ
فرحا ز ن
دخكلو لتمقيو ،كفرح بو أىؿ بغداد ن
الخميفة كانت تتعصب لمشيخ أبي الفرج فشفعت فيو عند ابنيا الناصر ،حتى أمر بإعادة
()3

الشيخ ،فعاد إلى بغداد ،كخمع عميو ،كجمس عند تربة أـ الخميفة لمكعظ .

يذْثّ انعقذي ٔانفقًٓ:
عقيدتو عقيدة أىؿ السنة كالجماعة دعا إلييا ككتب ليا ،كمذىبو في الفقو مذىب
اإلماـ أحمد كاف ينظّر لو كيدافع عنو ،قاؿ لو قائؿ :ما فيؾ عيب إال أنؾ حنبمي فأنشده:
كعيرني الكاشكف أني أحبيا ** كتمؾ شكاة ظاىر عنؾ عارىا
ثـ قاؿ ىذا عيبي كال عيب كأنشده:
كال عيب فييـ غير أف سيكفيـ ** بيف فمكؿ مف قراع الكتائب

()4
()1

ككاف الشيخ رحمو اهلل يظير في مجالسو مدح السنة ،كاإلماـ أحمد كأصحابو .
(ٔ) ذيؿ طبقات الحنابمة البف رجب الحنبمي ٔ.ٔٚٗ/
(ٕ) سير اعبلـ النببلء الذىبيٕٗ ،ٕٜ٘/البداية كالنياية البف كثير ٖٔ.ٕٖ-ٖٔ/
(ٖ) ذيؿ طبقات الحنابمة البف رجب الحنبمي ٔ.ٔٚ٘ -ٔٚٗ/

(ٗ) المقصد االرشد البف مفمح ٕ ،ٜ٘/ذيؿ طبقات الحنابمة البف رجب الحنبمي ٔ.ٔٙٗ/
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املطهة انزاتع
ٔفاذّٔ ,شُاء انعهًاء عهٍّٔ ,آشارِ انعهًٍح
ٔفـاذّ:
كاف – رحمو اهلل  -قد أكصى قبؿ مكتو بكصيتيف :األكلى :إف تجمع براية أقبلمو
فكاف شيئان كثي انر كيسخف بيا الماء كيغسؿ بيا .الثانية :أكصى أف يكتب عمى قبره :
يا كثير العفك يا م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػف *

كثػ ػ ػ ػ ػرت ذنبي لدي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػو

جاءؾ المذنب يرجك الص *

فػ ػ ػ ػ ػ ػح عف جرـ يدي ػ ػ ػ ػ ػو

أنا ضيؼ كج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزاء اؿ *

ضيؼ إحس ػ ػ ػاف إليػ ػ ػ ػ ػ ػو

()2

مرض خمسة أياـ قبؿ مكتو ككانت كفاتو في داره ليمة الجمعة بيف العشاءيف الثاني
عشر مف رمضاف مف سنة سبع كتسعيف كخمسمائة ،كلو مف العمر سبع كثمانكف سنة،
()3

فغسؿ كما أكصى  ،كحممت جنازتو عمى رؤكس الناس ،ككاف الجمع كثي انر جدان ،كدفف
بمقبرة اإلماـ أحمد ابف حنبؿ بباب حرب عند أبيو بالقرب مف اإلماـ أحمد ،ككاف يكمان
مشيكدان ،غمقت األسكاؽ ،كجاء الخمؽ ،كصمى عميو ابنو عمي اتفاقان ،ألف األعياف لـ
يقدركا مف الكصكؿ إليو ،ثـ ذىبكا بو إلى جامع المنصكر ،فصمكا عميو ،كضاؽ بالناس،
فمـ يصؿ إلى حفرتو بمقبرة أحمد إلى كقت صبلة الجمعة ،ككاف في تمكز ،كأفطر خمؽ،
كرمكا نفكسيـ في الماء ،حتى قيؿ :إنو أفطر جماعة مف الناس مف كثرة الزحاـ كشدة
(ٔ) ذيؿ طبقات الحنابمة البف رجب الحنبمي ٔ.ٔٙٗ/
(ٕ) البداية كالنياية البف كثير  ٕٛ/ٚكقد ذكره أبك العباس ابف الخطيب في الكفيات فقاؿ- :كفي سنة تسع كتسعيف
كخمسمائة تكفي اإلماـ أبك الفرج عبدالرحمف ابف عمي ابف الجكزم الكاعظ كىك ابف مائة كخمس عشرة سنة كابتدأ
التأليؼ كىك ابف عشر سنيف ،انظر الكفيات ألبي العباس أحمد ابف حسف ابف عمي ابف الخطيب ،ت :عادؿ

نكييض ،دار اإلقامة الجديدة بيركت ،طٜٔٚٛ :ـ.ٖٓٔ/ٔ ،
(ٖ) الكافي بالكفيات لمصفدم .ٕٛ/ٙ
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الحر ،كأنزؿ في الحفرة ،كالمؤذف يقكؿ اهلل أكبر ،كحزف عميو الخمؽ كختـ الناس الختمات
()1

عمى قبره طكؿ رمضاف عمى الشمع كالقناديؿ  ،قاؿ سبطو أبك المظفر :كمف العجائب
أنا كنا بعد انقضاء العزاء يكـ السبت عند قبره ،كاذا بخالي محيي الديف قد صعد مف
الشط ،كخمفو تابكت ،فقمنا :نرل مف مات ،كاذا بيا خاتكف أـ محيي الديف ،كعيدم بيا
()2

ليمة كفاة جدم في عافية ،فعد الناس ىذا مف كراماتو؛ ألنو كاف مغرل بيا .

شُاء انعهًاء عهٍّ:
قيؿ عنو :ىك الكاعظ المتفنف صاحب التصانيؼ الكثيرة الشييرة في أنكاع العمـ مف
التفسير كالحديث كالفقو كالزىد كالكعظ كاألخبار كالتاريخ كالطب ،كغير ذلؾ ،ككعظ مف
صغره كفاؽ فيو األقراف كنظـ الشعر الممح ككتب بخطو ماال يكصؼ كرأل مف القبكؿ
كاالحتراـ ماال مزيد عميو كقاؿ سبطو أبك المظفر :كاف زاىدان في الدنيا متقمبلن منيا كما
مازح أحدا قط كال لعب مع صبي كال أكؿ مف جية ال يتيقف حميا كما زاؿ عمى ذلؾ
()3

األسمكب إلى أف تكفاه اهلل تعالى " .
كقيؿ :لو في كؿ عمـ مشاركة ،لكنو كاف في التفسير مف األعياف ،كفي الحديث مف
الحفاظ ،كفي التاريخ مف المتكسعيف ،كلديو فقو كاؼ ،كأما السجع الكعظي فمو فيو ممكة
() 4
قكية" .

() 5

كقيؿ :اإلماـ ابف الجكزم شيخ العراؽ كاماـ اآلفاؽ  ،كقيؿ :أبك الفرج ابف
()6

الجكزم اإلماـ العبلمة الحافظ عالـ العراؽ ككاعظ اآلفاؽ  ،كقيؿ :ىك صاحب التصانيؼ
(ٔ) الكافي بالكفيات لمصفدم  ، ٕٛ/ٙكقاؿ فيو كتكفي ليمة الجمعة بيف العشاءيف الثالث عشر مف رمضاف سنة سبع
كتسعيف كخمس مئة كقد قدمت ركاية الدبيثي ككنو احد طبلب اإلماـ ابف الجكزم عمى أنو في ليمة الثاني

كالعشريف ،انظر مختصر تاريخ الدبيثي ٔ.ٕٖٛ/
(ٕ) سير اعبلـ النببلء لمذىبي ٕٔ ،ٖٜٚ/ذيؿ طبقات الحنابمة البف رجب الحنبمي ٔ.ٔٙٚ/
(ٖ) شذرات الذىب لعبد الحي الحنبمي ٗ.ٖٕٜ/
(ٗ) سير أعبلـ النببلء لمذىبي ٕٔ.ٖٚٛ/
(٘) غاية النياية البف الجزرم ٔ.ٔٙٙ/

( )ٙالمسمسبلت المختصرة لمعبلئي بتخريج الحافظ صبلح الديف أبي سعيد كيكمدم العبلئي الشافعيٕ.ٕٙ/
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التصانيؼ في فنكف العمكـ مف التفسير كالفقو كالحديث كالتكاريخ كغير ذلؾ ،كاليو انتيت
معرفة الحديث كعمكمو ،كالكقكؼ عمى صحيحو مف سقيمو ،ككاف مف أحسف الناس
() 1

كبلما ،كأتميـ نظاما ،كأعذبيـ لسانا ،كأجكدىـ بيانا  ،كقيؿ :برع في العمكـ ،كتفرد
بالمنثكر كالمنظكـ ،كفاؽ عمى أدباء مصره ،كعبل عمى فضبلء دىره .لو التصانيؼ
()2

العديدة  ،كمما قيؿ في رثائو:
لعبل أبي الفرج الذم بعد التقى . . .كالعمـ يكـ حكاه ىذا المضجع
ما زاؿ منتص انر لمذىب أحمد. . .

بالحؽ كالحجج التي ال تدفع

أجماؿ ديف محمد مات التقى. . .

كالعمـ بعدؾ كاستجـ المجمع

كتزعزعت لعظيـ يكمؾ حسرةن. . .

صـ الجباؿ ككيؼ ال تتصدع

قد كنت كيفان لمشريعة كاليدل. . .

حب انر بألكاف اليداية تممػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػع

يا قبره جادتؾ كؿ غمامة. . .

ىطػ ػالة بركابو ال تقمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػع

فيؾ الصبلة مع الصبلة فتو بو . . .كانظر بو يا كيؾ ماذا تصنع
أقسمت لك كشؼ الغطا لرأيتمك . . .كفد المبلئؾ حكلو تتس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرع
كمػ ػحػم ػد يب ػكي عػ ػمي ػو كآلػو . . .

خير البرية كالبطيف األن ػ ػ ػزع

كالحكر حكر القدس حكؿ ضريحو . . .كاألكلياء بقبره تتض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرع

()3

أما كالدتو فقد ظمت عمى قيد الحياة حيث سبقيا إلى المكت بأياـ ،كاف البف الجكزم
ثبلثة إخكة كأختاف :عبد اهلل ،كعبد الرزاؽ ،كمحمد .أما األختاف ،فقد شاركتو إحداىما في
التممذة عمى بعض شيكخو كالبف الجكزم أبناء ثبلثة :أبك بكر عبد العزيز ،كىك أكبرىـ،
تفقو عمى مذىب أحمد مات مسمكما بالمكصؿ سنة أربع كخمسيف مات شابا في حياة
كالده ،ثـ أبك القاسـ عمي ،ككانت طريقتو غير مرضية ،كىجره أبكه سنيف تكفي سنة
(ٔ) سير أعبلـ النببلء لمذىبي ٕٔ.ٖٖٚ/
(ٕ) المرجع السابؽ ٕٗ.ٕٜٙ/

(ٖ) الكافي بالكفيات لمصفدم .ٖٛ-ٕٛ/ٙ
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ثبلثيف كستمائة .كلو ثمانكف سنة ،كقد كاف عاقا لكالده ،ألب عميو في زمف المحنة كغيرىا،
كقد تسمط عمى كتبو في غيبتو بكاسط فباعيا بأبخس األثماف ،ثـ أبك محمد محي الديف
يكسؼ ككاف أنجب أكالده كأصغرىـ ككعظ بعد أبيو ،ثـ باشر حسبة بغداد ،ثـ صار رسكؿ
الخمفاء إلى الممكؾ بأطراؼ الببلد ،ثـ صار أستاذ دار الخميفة المستعصـ ،ككاف لو بنات:
شرؼ النساء ،كزينب ،كجكىرة ،كست العمماء الصغيرة كرابعة أـ سبطو أبي المظفر
()1

صاحب مرآة الزماف .

آشارِ انعهًٍح:
()2

قاؿ أبك الفرج :أكؿ ما صنفت كألفت كلي مف العمر نحك ثبلث عشرة سنة  .كقيؿ:
"كجد بخطو تصنيؼ لو في الكعظ ،ذكر أنو صنؼ سنة ثماف كعشريف كخمسمائة ،كقاؿ:
()3

كلي مف العمر سبع عشرة سنة"  ،كسئؿ عف عدد تصانيفو ،فقاؿ :زيادة عمى ثبلثمائة
كأربعيف مصنفا منيا ما ىك عشركف مجمدا كأقؿ .كقاؿ الذىبي :ما عممت أف أحدا مف
()4

العمماء صنؼ ما صنؼ ىذا الرجؿ  ،كلـ يترؾ فنان مف الفنكف إال كلو فيو مصنؼ ،كاف
() 5
أكحد زمانو ،كما أظف الزماف يسمح بمثمو  ،كقيؿ :ك ِجد بخطو قبؿ مكتو أف تكاليفو

بمغت مئتيف كخمسيف تأليفا ،كقيؿ :نيفت تصانيفو عمى الثبلث مائة( ،)6قاؿ ابف الدبيثي :ال
أعرؼ أحدا لو تصانيؼ مكجكدة أكثر مف ابف الجكزم في فنكف العمـ كرأيت أسماءىا
()7

مفردة في كراس  ،مف مصنفاتو:
(ٔ) ذيؿ طبقات الحنابمة البف رجب الحنبمي ٔ ،ٔٚٙ/كسير أعبلـ النببلء لمذىبي ٔٗ ، ٖٜ٘/انظر االيكبيكف بعد
صبلح الديفٔٔٛٗ/لمدكتكر عمي محمد الصبلبي.
(ٕ) ذيؿ طبقات الحنابمة البف رجب الحنبمي ٔ.ٔٚٓ/
(ٖ) المرجع السابؽ ٔ.ٖٔٙ/

(ٗ) شذرات الذىب لعبدالحي الحنبميٗ.ٖٖٔ/
(٘) سير أعبلـ النببلء لمذىبيٕٗ.ٕٜٙ/

( )ٙالمرجع السابؽ ٕٔ.ٖٙٛ/

( )ٚمختصر تاريخ الدبيثي ٔ.ٕٖٛ/
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ٔ -المغني في التفسير كبير ،ثـ اختصره في أربع مجمدات ،كسماه :زاد المسير.
ٕ -تذكرة األريب في المغة مجمد -ٖ ،الكجكه كالنظائر مجمد -ٗ ،فنكف االفناف مجمد
٘ -جامع المسانيد سبع مجمدات كما استكعب كال كاد -ٙ ،الحدائؽ مجمداف،
 -ٚنقي النقؿ مجمداف -ٛ ،عيكف الحكايات مجمداف -ٜ ،التحقيؽ في مسائؿ الخبلؼ
مجمداف -ٔٓ ،مشكؿ الصحاح أربع مجمدات -ٔٔ ،المكضكعات مجمداف-ٕٔ ،
الكاىيات مجمداف -ٖٔ ،الضعفاء مجمد -ٔٗ ،تمقيح الفيكـ مجمد -ٔ٘ ،المنتظـ في
التاريخ عشرة مجمدات -ٔ٘ ،المذىب في المذىب مجمد -ٔٙ ،االنتصار في الخبلفيات
مجمداف -ٔٚ ،مشيكر المسائؿ مجمداف -ٔٛ ،اليكاقيت كعظ ،مجمد -ٜٔ ،نسيـ السحر
مجمد -ٕٓ ،المنتخب مجمد -ٕٔ ،المدىش مجمد -ٕٕ ،صفكة الصفكة أربع مجمدات

()1

.

()2

إلى غير ذلؾ مما ذكرىا اإلماـ الذىبي في سير أعبلـ النببلء .
قيؿ :كأكثر ىذه التصانيؼ متداخؿ بعضو في بعض ،فإنو كاف إذا جمع كتابان كبي انر
اختصر منو كتابان أكسط ،ثـ اختصر مف األكسط كتابان أصغر ،كلـ يزؿ يصنؼ كيكتب
()3

إلى أف مات .

(ٔ) سير أعبلـ النببلء لمذىبي ٕٔ.ٖٜٙ-ٖٙٛ/
(ٕ) المرجع السابؽ ٕٔ ٖٚٗ/كقد كتب األستاذ عبد الحميد العمكجي العراقي كتابا باسـ "مؤلفات ابف الجكزم" كقد
جمع فيو أسماء مؤلفات ابف الجكزم في شتى الفنكف ،كرتبيا عمى حركؼ المعجـ مع ذكر ما طبع منيا كأماكف
كجكد المخطكطة منيا ،كقد كصمت عدد تمؾ الكتب عنده بأساميا المختمفة حكالي ( )ٖٚٙكتابا ما بيف مطبكع

كمخطكط .أرشيؼ ممتقى أىؿ الحديث – ٕ.ٖٕ٘/ٖٔ .
(ٖ) الكافي بالكفيات لمصفدم .ٕٛ/ٙ
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املثحس انصاًَ
انرعزٌف تعصز اإلياو اتٍ اجلٕسي
وفيه ثالثة مطالب
املطهة األٔل :احلانح انسٍاسٍح نعصز اإلياو اتٍ اجلٕسي
املطهة انصاًَ :احلانح انذٌٍُح ٔانعهًٍح نعصز اإلياو اتٍ اجلٕسي
املطهة انصانس :احلانح االجرًاعٍح نعصز اإلياو اتٍ اجلٕسي
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املطهة األٔل
احلانح انسٍاسٍح نعصز اإلياو اتٍ اجلٕسي
كلد كعاش اإلماـ ابف الجكزم في بغداد في القرف السادس في خبلفة ابني العباس،
ككاف قريبا مف بعض الخمفاء كالكزراء ،كعاصر كثي ار مف العمماء ،كعايش كثي ار مف
األحداث ،كراسؿ بعض السبلطيف ،كسنقؼ عند خمفاء ابني العباس الذيف عايشيـ اإلماـ
ابف الجكزم ،كبعض األحداث التي كقعت في حياتو:
األكؿ :المستظهر بأمر اهلل أبو العباس أحمد ابن المقتدي باهلل(:)ٕ٘ٔ – ٗٛٚ
تكفي أبكه فجأة فبكيع لو بالخبلفة يكـ السبت خامس عشر المحرـ ،مف األمراء كالرؤساء،
كلو مف العمر ست عشرة سنة كشيراف ،ككاف كريـ األخبلؽ حافظا لمقرآف فصيحا بميغا
()1

شاع ار  ،ككاف خي ار فاضبل ذكيا ،ككانت أيامو ببغداد كأنيا األعياد ،ككاف راغبا في البر
كالخير ،مسارعا إلى ذلؾ ،ال يرد سائبل ،ككاف جميؿ العشرة ال يصغي إلى أقكاؿ الكشاة
()2

مف الناس ،كال يثؽ بالمباشريف ،كقد ضبط أمكر الخبلفة جيدا ،ككاف لديو عمـ كثير .
مرض بالتراقي

() 3

ثبلثة عشر يكما كتكفي ليمة الخميس سادس عشر ربيع اآلخر سنة

اثنتي عشرة كخمسمائة ككاف عمره إحدل كأربعيف سنة كستة أشير كسبعة أياـ ككانت
خبلفتو أربعا كعشريف سنة كثبلثة أشير كأحد عشر يكما ،كلما تكفي صمى عميو ابنو
()4

المسترشد باهلل ،كدفف في حجرة لو كاف يألفيا  .كقد كلد اإلماـ ابف الجكزم في خبلفتو.
الثاني :المسترشد باهلل أبو منصور الفضل ابن المستظهر باهلل (:)255- 215

(ٔ) البداية كالنياية البف كثير.ٕٔٛ /ٙ
(ٕ) المنتظـ البف الجكزم .ٕٓٓ/ٜ

(ٖ) التراقي :مرض يصيب الترقكة ؛ كىي العظمة التي بيف ثغرة النحر كالعاتؽ في أعمى الصدر.
(ٗ) الكامؿ في التاريخ البف األثيرٗ.ٗٗٗ/
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كانت بيعتو بكرة الخميس الرابع كالعشريف مف ربيع اآلخر سنة اثنتي عشرة كخمسمائة
فبايعو اخكتو كعمكمتو كالفقياء كالقضاة كأرباب الدكلة لما تكفي أبكه ،كخطب لو عمى
()1

المنابر  .كفي سنة ٕٜ٘ق اختمؼ الخميفة مع السمطاف مسعكد( ،)2فعزـ السمطاف دخكؿ
بغداد كاسقاط الخميفة كفي يكـ االثنيف عاشر رمضاف التقى الجمعاف ىرب جميع العسكر
الذيف كانكا مع الخميفة المسترشد ،كأُ ِسر المسترشد كأصحابو كأُ ِخذ ما كاف معو مف
() 3

األمكاؿ  .كترددت الرسؿ في الصمح كتقرير القكاعد عمى ماؿ يؤديو الخميفة ،فأجاب
السمطاف إلى ذلؾ ،كفارؽ الخميفة بعض مف كاف مككبلن بو ،ككانت خيمتو منفردة عف
العسكر ،فقصده أربعة كعشركف رجبلن مف الباطنية كدخمكا عميو فقتمكه ،كقتؿ معو نفر مف
() 4

أصحابو ككاف قتمو يكـ الخميس سابع عشر ذم القعدة  ،ككاف شجاعا مقداما بعيد
اليمة فصيحا بميغا ،عذب الكبلـ حسف اإليراد ،مميح الخط ،كثير العبادة محببا إلى العامة
كالخاصة ،كىك آخر خميفة رئي خطيبا ،قتؿ كعمره خمس كأربعكف سنة كثبلثة أشير،
()5

كخبلفتو سبع عشرة سنة كستة أشير كعشريف كيكما .
الثالث :الراشد باهلل أبو جعفر منصور ابن المسترشد باهلل (:)235 – 255
في يكـ الخميس السابع عشر مف ذم القعدة مف سنة تسع كعشريف كخمسمائة ،كتب
السمطاف مسعكد أف يبايع الراشد ،فبايعو الناس كاألعياف ،كخطب لو عمى المنابر ببغداد

(ٔ) البداية كالنياية البف كثير ٕٔٔٚٔ/
( )2ىك أبك الفتح مسعكد ابف محمد ابف ممكشاه السمجكقي نشأ بالمكصؿ  ،استقؿ بالسمطنة عاـ  ٕ٘ٛكقدـ بغداد ،
كاف عادالن ّلينان كما ناكأه أحد إال ظفر بو ،كقتؿ خمقان مف كبار األمراء كالخميفتيف الراشد كالمسترشد ،كاف حسف
الخمؽ غفيفان عف أمكاؿ الرعية ،اتسع ممكو ككاف يميؿ إلى العمماء ك الصالحيف ،مات في جمادم اآلخرة سنة
سبع كاربعيف كخمس مائة .انظر  :سير أعبلـ النببلء لمذىبي.ٖٜٚ/ٖٜ

(ٖ) المنتظـ البف الجكزم ٓٔ.ٗ٘/

(ٗ) الكامؿ في التاريخ البف االثير ٘.ٕ/
(٘) البداية كالنياية البف كثير ٕٔ.ٜٔ٘/
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()1

بالخبلفة ككاف ببغداد حيف قتؿ أبكه المسترشد .
كفي سنة ثبلثيف كخمسمائة أرسؿ السمطاف إلى الخميفة يطمب منو ما كاف كتبو لو كالده
المسترشد حيف أسره ،التزـ لو بأربعمائة ألؼ دينار ،فامتنع مف ذلؾ كقاؿ :ليس بيننا
كبينكـ إال السيؼ ،فكقع بينيما الخمؼ ،فاستجاش السمطاف بالعساكر ،كدخؿ إلى بغداد،
()2

فاستحكذ عمى دار الخبلفة بما فييا  ،كاستدعى السمطاف بعمو المقتفي ابف المستظير،
()3

فبكيع بالخبلفة عكضا عف ابف أخيو الراشد باهلل .
الرابع :المقتفي ألمر اهلل أبو عبداهلل محمد ابن المستظهر باهلل (:)222 -235
بكيع بالخبلفة بعد خمع الراشد بيكميف كلو مف العمر يكمئذ أربعكف سنة ،كخطب لو عمى
المنابر يكـ الجمعة لعشريف مف ذم القعدة ،كلقب بالمقتفي؛ ألنو يقاؿ :إنو رأل رسكؿ اهلل
 ،كىك في المناـ كىك يقكؿ لو سيصؿ ىذا األمر إليؾ فاقتؼ بي ،فصار إليو بعد ستة
()4

أياـ فمقب بذلؾ .
كاف حميمان كريمان عادالن حسف السيرة مف الرجاؿ ذكم الرأم كالعقؿ الكثير ،كىك أكؿ
مف استبد بالعراؽ منفردان عف سمطاف يككف معو ،كأكؿ خميفة تمكف مف الخبلفة كحكـ
عمى عسكره كأصحابو ،ككاف شجاعان مقدامان مباش انر لمحركب بنفسو ،مرض بعمة التراقي
()5

كتكفي ككانت خبلفتو أربعان كعشريف سنة كثبلثة أشير كستة عشر يكمان .
الخامس :المستنجد باهلل أبو المظفر يوسف ابن المقتفي (:)255 – 222
بكيع بعد مكت أبيو المقتفي في صبيحة يكـ األحد ثاني ربيع األكؿ سنة ٘٘٘ق ،بايعو

(ٔ) البداية كالنياية البف كثير ٕٔ.ٕٜ٘/
(ٕ) الكامؿ في التاريخ البف االثير٘. ٚ/
(ٖ) البداية كالنياية البف كثير ٕٔ.ٕٙٓ/
(ٗ) المرجع السابؽ .ٜٔٚ/ٙ

(٘) الكامؿ في التاريخ البف االثير ٘.ٚٙ/
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أشراؼ ابني العباس ،كأىمو كأقاربو ثـ بايعو الكزير كقاضي القضاة كأرباب الدكلة كالعمماء
()1

ثـ خطب لو يكـ الجمعة عمى المنابر كنثرت الدنانير كالدراىـ  ،ككانت خبلفتو إحدل
أسمر ،تاـ القامة ،طكيؿ المحية ،ككاف سبب مكتو أنو
عشرة سنة كشي انر كستة أياـ ،ككاف
ان
()2

مرض كاشتد مرضو فمات .
قاؿ :رأيت رسكؿ اهلل  في المناـ منذ خمس عشرة سنة ،فقاؿ لي يبقى أثرؾ في
()3

الخبلفة خمس عشرة سنة ،فكاف كما قاؿ  .كعظـ شأف الشيخ ابف الجكزم عنده كخمع

()4

عميو خمعة مع غيره مف األكابر ،كأذف لو في الجمكس بجامع القصر ،قاؿ :فتكممت ككاف
()5

يحزر جمع مجمسي عمى الدكاـ بعشرة آالؼ ،كخمسة عشر ألفان .
السادس :المستضئ باهلل أبو محمد الحسن ابن يوسف المستنجد (:)272 -255
بكيع يكـ تكفي أبيو المستنجد البيعة الخاصة بايعو أىؿ بيتو جمس بكرة األحد تاسع ربيع
اآلخر في التاج ،فبايعو الناس كصمى عمى المستنجد .قاؿ ابف الجكزم :كنكدم برفع
المككس ،كردت مظالـ كثيرة كأظير مف العدؿ كالكرـ مالـ نره مف أعمارنا ،كجمس لعزاء
المستنجد ثبلثة أياـ ،كتكممت في تمؾ األياـ كفرؽ اإلماـ المستضيء بأمر اهلل ماال عظيما
عمى الياشمييف كالعمكييف كالعمماء كاألربطة ،ككاف دائـ البذؿ لمماؿ ليس لو عنده كقع،
()6

كخمع عمى أرباب الدكلة كالقضاة كالجند كجماعة مف العمماء  .كفي خبلفتو قكم اتصاؿ
الشيخ أبي الفرج ،كصنؼ لو الكتاب الذم سماه

المصباح المضيء في دكلة

كتابا آخر لما خطب لممستضيء بمصر ،كانقطع أثر العبيدييف
المستضيء ،كصنؼ ن
(ٔ) المنتظـ البف الجكزم ٓٔ ٜٕٔ/كالبداية كالنياية البف كثير .ٕٕٙ/ٙ
(ٕ) تاريخ أبي الفداء ٕ.ٕٚٙ/
(ٖ) المنتظـ البف الجكزم ٓٔ.ٜٖٔ/
(ٗ) الخمع العطاء كالخمعة خيار الماؿ.

(٘) ذيؿ طبقات الحنابمة البف رجب الحنبمئ.ٔٙٗ/
( )ٙالمنتظـ البف الجكزم ٓٔ.ٕٖٖ/
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عنيا ،سماه :النصر عمى مصر ،كعرضو عميو ،كحضر عنده ،ثـ أذف لو أف يجمس
()1

لمكعظ بحضرة الخميفة ،كأعطاه ماالن .
ككاف عادالن حسف السيرة في الرعية ،كثير البذؿ لؤلمكاؿ ،غير مبالغ في ما جرت
العادة في أخذه ،ككاف الناس معو في أمف عاـ كاحساف شامؿ ،كطمأنينة كسككف ،لـ يركا
مثمو ،ككاف حميمان قميؿ المعاقبة عمى الذنكب ،محبان لمعفك كالصفح عف المذنبيف ،فعاش
() 2

حميدان ،كمات سعيدان  . ككاف مرضو بالحمى ابتدأ فييا يكـ عيد الفطر ،كلـ يزؿ
األمر يتزايد بو حتى استكمؿ في مرضو شي ار ،كمات سمخ شكاؿ ،كلو مف العمر تسع
كثبلثكف سنة ،ككانت مدة خبلفتو تسع سنيف كثبلثة أشير كسبعة عشر يكما ،كغسؿ
()3

كصمي عميو مف الغد ،كدفف بدار النصر التي ابناىا ،كذلؾ عف كصيتو التي أكصاىا .
السابع :الناصر لدين اهلل أبو العباس أجمد ابن المستضئ ( 272ـــ :)553
خطب لو في يكـ الجمعة الثاني كالعشريف مف شكاؿ ،ككاف يكما مشيكدا نثر الذىب فيو
عمى الخطباء كالمؤذنيف ،كمف حضر ذلؾ ،عند ذكر اسمو عمى المنبر ،كبايعو األمراء
() 4

كالكزراء كالكبراء كالخاصة كالعامة ،ككاف ذكيا شجاعا مييبا  ،ككانت خبلفتو ستان
كأربعيف سنة كعشرة أشير كثمانية كعشريف يكمان ،ككاف عمره نحك سبعيف سنة تقريبان ،فمـ
يؿ الخبلفة أطكؿ مدة منو ،كفي آخر األمر أصابو المرض عشريف يكمان كمات ،ككاف
قبيح السيرة في رعيتو ،ظالمان ،فخرب في أيامو العراؽ ،كتفرؽ أىمو في الببلد ،كأخذ
()5

أمبلكيـ كأمكاليـ  .كفي خبلفتو تكفي اإلماـ أبي الفرج ابف الجكزم رحمو اهلل.

(ٔ) ذيؿ طبقات الحنابمة البف رجب الحنبمي ٔ.ٔٙٗ/
(ٕ) الكامؿ في التاريخ البف االثير٘.ٔٗ٘/
(ٖ) البداية كالنياية البف كثير ٕٔ.ٕٛٗ/
(ٗ) المرجع السابؽ .ٕٛٗ/ٙ

(٘) الكامؿ في التاريخ البف االثير٘.ٖٖٕ/
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أْى األحذاز انرً ٔقعد يف حٍاج اإلياو اتٍ اجلٕسي:
عايش اإلماـ ابف الجكزم أحداثان عظيمة في العالـ اإلسبلمي ثبلث قكل في المنطقة
األكلى :الدكلة العباسية كالتي مثمت رمزية العالـ اإلسبلمي ككانت تشكك مف الضعؼ ك
االنقساـ  .كالثانية :الدكلة الفاطمية :ككانت عاصمتيا مصر كقد قامت عمى التشيع كالغمك
كقسمت العالـ االسبلمي كظمت حركبان قائمة مع العباسييف قركنان .الثالثة :االمارات
الصميبية :كالتي غرست في قمب العالـ االسبلمي في ببلد الشاـ كقد جرت أحداث بيف
ىذه القكل في حياة االماـ ابف الجكزم أىميا:
األولى :سقوط الدولة الفاطمية كذلؾ حينما أرسؿ الممؾ نكر الديف محمكد زنكي( )1جيشان
بقيادة صبلح الديف

() 2

كفي أكؿ جمعة مف محرـ سنة  ٘ٙٚىجرية أمر صبلح الديف

بإقامة الخطبة لبني العباس كانقضت الدكلة الفاطمية(.)3
قاؿ ابف الجكزم :كقد صنفت كتابان في ىذا النصر عمى مصر كعرضتو عمى
المستضيء بأمر اهلل أمير المؤمنيف(.)4

( )1

ىك نكر الديف محمكد ابف محمكد ابف زنكي التركي صاحب الشاـ ،الممؾ العادؿ ،نكر الديف ،ناصر أمير
المؤمنيف ،تقي الممكؾ ،ليث اإلسبلـ ،حامؿ رايتي العدؿ كالجياد ،قؿ أف ترل العيكف مثمو ،حاصر دمشؽ ،ثـ
تممكيا ،كأظير السنة بحمب ،كقمع الرافضة .كاف بطبل ،شجاعا ،كافر الييبة ،حسف الرمي ،مميح الشكؿ ،ذا تعبد

كخكؼ ككرع ،ككاف يتعرض لمشيادة ،قاؿ ابف األثير :لـ يكف في ممكؾ اإلسبلـ بعد عمر ابف عبد العزيز مثؿ
الممؾ نكر الديف كال أكثر تحريا لمعدؿ كاإلنصاؼ منو ،تكفي سنة تسع كستيف كخمسمائة انظر سير اعبلـ النببلء
لمذىبيٓٗ ،٘ٗ/كالبداية كالنياية البف كثير .ٜٗٔ/ٔٙ
( )2ىك صبلح الديف أبك المظفر يكسؼ ابف األمير نجـ الديف أيكب ابف شاذم ابف مركاف الدكيني التكريتي كلد سنة
اثنيف كثبلثيف كخمس مائة كأبكه متكلي تكريت بعثو نكر الديف مع عمو أسد الديف شيرككه في عسكره عمى مصر

فتكفي عمو فقاـ بعده صبلح الديف كقير ابني عبيد كمحا دكلتيـ كاستكلى عمى قصر القاىرة بما حكل ككانت
دكلتو نيفان كعشريف سنة كتممؾ بعد نكر الديف كاتسعت ببلده كفتح بيت المقدس تكفي بقمعة دمشؽ يكـ األربعاء
السابع كالعشريف مف صفر سنة تسع كثمانيف كخمس مائة ،انظر سير اعبلـ النببلء لمذىبئٗ.ٕٚٓ/

( )3الركضتيف البي شامة ٔ.ٕٓٛ/

( )4المنتظـ البف الجكزم .196 /18
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الثانية :وفاة الممك نور الدين قاؿ ابف الجكزم :كلي الشاـ سنيف كجاىد الثغكر كانتزع مف
ايدم الكفار نيفا كخمسيف مدينة كحصف ككاف سيرتو اصمح مف كثير مف الكالة كالمحامد
لو كثيرة ككاف يتديف بطاعة الخبلفة كترؾ المككس قبؿ مكتو كبعث جنكدا افتتحكا مصر
ككاف يميؿ الى التكاضع كمحبة العمماء كاىؿ الديف ككاتبني م ار ار كعزـ عمى فتح بيت
المقدس فكافتو المنية في شكاؿ سنة  ٜ٘ٙككانت كاليتو ثمانية كعشريف سنة كاشي ار(.)1
الثالثة :معركة حطين في سنة ٖ ٘ٛىجرية قاؿ ابف كثير :جاء السمطاف صبلح الديف
بجحافمو فالتفت عميو جميع العساكر ،فرتب الجيكش  ،ككاف جممة مف معو مف المقاتمة
اثني عشر ألفا غير المتطكعة ،فتسامعت الفرنج بقدكمو فاجتمعكا ككانكا خمسيف ألفا كقيؿ
ثبلثا كستيف ألفا ،فتقدمكا نحك المسمميف كأقبؿ السمطاف فحممكا ككاف النصر مف اهلل عز
كجؿ ،فمنحيـ اهلل أكتافيـ فقتؿ منيـ ثبلثكف ألفا في ذلؾ اليكـ ،كأسر ثبلثكف ألفا مف
شجعانيـ كفرسانيـ ،ككاف في جممة مف أسر جميع ممككيـ(.)2
الرابعة :فتح بيت المقدس في سنة ٖ ٘ٛبعد اثنيف كتسعيف عامان مف احتبللو أمر
السمطاف صبلح الديف العساكر فاجتمعت ثـ سار نحك بيت المقدس ،كدخؿ السمطاف
كالمسممكف البمد يكـ الجمعة قبؿ كقت الصبلة بقميؿ ،كذلؾ يكـ السابع كالعشريف مف رجب
كىي ليمة االسراء برسكؿ اهلل  مف المسجد الحراـ إلى المسجد االقصى(.)3
الخامسة :وفاة السمطان صالح الدين في سنة  ٜ٘ٛمرض في  ٕٚصفر جاء القاضي
الفاضؿ فدخؿ عميو كىك في آخر رمؽ ،فمما ق أر القارئ ﭽﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ

ﯦ

ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﭼالتوبة 665 :تبسـ كتيمؿ كجيو كأسمـ ركحو إلى ربو
سبحانو ،كمات ككاف لو مف العمر سبع كخمسكف سنو(.)4
( )1المنتظـ البف الجكزم ٓٔ.ٕٜٗ/

(ٕ) البداية كالنياية البف كثير .ٕٜٛ/ٙ

(ٖ) المرجع السابؽ  ، ٖٓٓ/ٙتأريخ اإلسبلـ لمذىبئٗ. ٕٗ/
(ٗ) البداية كالنياية البف كثير ٖٔ.ٕ/
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املطهة انصاًَ
احلانح انذٌٍُح ٔانعهًٍح نعصز اإلياو اتٍ اجلٕسي
في خبلفة المقتفي برز سكؽ الحنابمة كخصكصا عندما كصؿ الكزير الحنبمي ابف
()1

ىبيرة إلى الك ازرة عاـ ٗٗ٘ق كبرز عبدالقادر الجيبلني  ،كبف الجكزم الذم كاف كثير
االتصاؿ بالببلط العباسي فكاف كاعظ السمطاف ،كظيكر شخصية عبدالقادر الجيبلني
كانت عامبل لتيار حنبمي عمى نسؽ صكفي ،متجاكزة بذلؾ ما عرؼ في أدبيات المذىب
الحنبمي مف شؾ كريبة في أتباع الصكفية ،كقد شف ابف الجكزم ىجكما شديد الكطأة عمى
الصكفية في كتابو تمبيس إبميس الذم خصص معظمو لمحديث عف صكفية بغداد ،فقاؿ:
كقد يككف الرجؿ مف األكلياء كأىؿ الجنة كلو غمطات ،فبل تمنع منزلتو مف بياف َزلمػو ،كقد
شيدت ىذه الفترة ابناء عدد مف المدارس لمحنابمة ،منيا مدرسة الكزير ابف ىبيرة في باب
البصرة ،كمدرسة لعبد القادر الجيبلني ،كمدرسة البف الجكزم بدرب دينار كغيرىا ،كفي
الفترة التي تمت حكـ الكزير ابف ىبيرة ظير العديد مف الرمكز الحنبمية التي استطاعت
تكثيؽ عبلقاتيا بالسمطة العباسية ،كمف أبرزىـ أبك الفرج ابف الجكزم ،الذم حاز عمى ثقة
الخميفة المستنجد ،لكنو بمغ شأكا عظيما في زمف الخميفة المستضيء ،كالذم كتب كتاب
سماه المصباح المضيء في دكلة المستضيء ،كتتفؽ األدبيات الحنبمية عمى أف الشيخ
قكم اتصالو بالخميفة المستضيء ،حتى أنو أمر سنة ٗ٘ٚق بكتابة لكح عمى قبر اإلماـ
أحمد مكتكب فيو " ىذا قبر تاج السنة كحيد األمة العالي اليمة العالـ العابد الفقيو الزاىد
الكرع المجاىد العامؿ بكتاب اهلل كسنة رسكؿ اهلل اإلماـ أبي عبد اهلل أحمد ابف حنبؿ
الشيباني كحصؿ لمشيخ أبي الفرج كلمحنابمة التعظيـ.

(ٔ) ستاتي ترجمة ابف ىبيرة كالجيبلني عند ذكر العمماء المعاصريف لو.
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ُعرؼ الخميفة الناصر بتناقضاتو ،كذكر المؤرخكف عنو أنو كاف قبيح السيرة في رعيتو

ظالما ليـ ،انقمب الناصر عمى النفكذ الحنبمي ،فقرب ابف القصاب الكزير الشيعي الذم
جيد في تتبع بقايا النفكذ الحنبمي ،كساعد عمى التخمص مف ابف الجكزم ككانت محنة
ابف الجكزم تعبي ار عف محنة حنابمة بغداد ،كالذيف لـ يظير فييـ بعد ابف الجكزم شخصية
تمكنت مف تعبئة الفراغ الذم تركو ابف الجكزم ،كفي ىذا الكقت برز عمماء كبار مثمكا
المذىب مف أىؿ الشاـ مثؿ الحافظ عبدالغني المقدسي المتكفى سنة ٓٓٙىػ ،كآؿ تيمية
()1

في حراف كآؿ المقدسي في دمشؽ .
كقد ذكر اإلماـ ابف الجكزم صمتو بالخميفة كخصكصا المستضئ باهلل ،ككممتو
المسمكعة عنده ،عندما كاف ابف ىبيرة قد تكلى الك ازرة ،كقد كثرت مراكز الحنابمة
كمساجدىـ لقرب اإلماـ ابف الجكزم مف الخميفة ،كمما ذكر:
في سنة ٕٗ٘ق كقفت الدار التي بشاطئ دجمة ،آؿ أمرىا إلى أف صارت ممكا لجية
لى مف
االماـ المستضيء بأمر اهلل ،فكقفتيا مدرسة ألصحاب أحمد ابف حنبؿ كسممتيا إ ّ
غير طمب كاف مني ،ككتب في كتاب فدرست فييا سنة سبعيف ككتب عمى حائط المدرسة
التي كقفتيا الجية كسممتيا إلي بخط القطاع في اآلجر كقفت ىذه المدرسة الميمكنة الجية
المعظمة الشريفة الرحيمة في أياـ سيدنا كمكالنا اإلماـ المستضيء بأمر اهلل أمير المؤمنيف
عمى أصحاب اإلماـ أحمد ابف حنبؿ ،كفكضت التدريس بيا الى ناصر السنة أبي الفرج
()2

ابف الجكزم .
كأنشأ أمير المؤمنيف مسجدا كبي ار في السكؽ عند عقد الجديد كتقدـ بعمارتو ،فعمر
عمارة فائقة ككسى كتقدـ إلي ،فصميت فيو بالناس التراكيح ليمة ككاف الزحاـ كثي ار فدخؿ
عمى قمكب أىؿ المذىب ما شاء اهلل مف الغـ لككنو أضيؼ إلى الحنابمة كقد كاف يرجؼ
(ٔ) سنكات الحنابمة لعمي ابف محمد باخيِّؿ آؿ بابطيف ٓ.ٕٙ
(ٕ) المنتظـ البف الجكزم ٓٔ.ٕ٘ٛ/
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() 1

بو لغيرىـ  .كجعؿ الناس يقكلكف لي " :ىذا بسببؾ ،فإنو ما ارتفع ىذا المذىب عند
()2

السمطاف حتى ماؿ إلى الحنابمة إال بسماع كبلمؾ ،فشكرت المّو تعالى عمى ذلؾ" .
عمى أف ىذا الحاؿ لـ يكف ىك السائد مع كؿ الخمفاء ،كقرب اإلماـ ابف الجكزم منيـ
بؿ كانت ىناؾ أحداث تصكر لنا صكرة الخبلؼ بؿ الشقاؽ التي كانت تحدث بيف الناس
بسبب خبلؼ المذىب في المساجد ،حيث كانت محددة لمذىب ما ال يتعداه غيره ،كاف
حصؿ ذلؾ يقع الخبلؼ كمما ذكر مف ىذا الخبلؼ:
في عاـ ٘ٗٙق جمس أحد فقياء الشافعية في جامع المنصكر ،فقيؿ لو :ال تفعؿ فإف
أىؿ الجانب الغربي ال يمكنكف إال الحنابمة ،فمـ يقبؿ كحضر خمؽ كثير ،فمما شرع في
الكبلـ أخذتو الصيحات مف الجكانب كنفر الناس كضربكا باآلجر ،فتفرؽ الناس منيزميف
كؿ قكـ يطمبكف جية كأخذت عمائـ الناس كفكطيـ كجذبت السيكؼ حكلو كتجمد كثبت
()3

كسكف الناس كتكمـ ساعة كنزؿ أرباب الدكلة يحفظكنو حتى انحدر كقد طار لبو .
في سنة  ٜ٘ٙق تكمـ أحدىـ فقاؿ :إف ابف الممجـ لـ يكفر بقتؿ عمي  ،فياج
الناس عميو كرمكه باآلجر كخرج مف المجمس كاألتراؾ يحفظكنو ،فمما كاف في يكـ مجمسو
فرش لو ،فاجتمع الناس في الصحراء متأىبيف لرجمو كجاءكا بقكارير النفط ،فمـ يحضر
كمزؽ فرشو قطعا كتقدـ إليو أف ال يجمس كال يخرج مف رباطو كما زاؿ أىؿ البمد عمى
حنؽ عميو ،ثـ منع الكعاظ كميـ ،ثـ بعث إلى النائب في الديكاف ،فقاؿ :قد تقدـ إلى أف
أتخيز ثبلثة أنت كرجؿ مف الشافعية كرجؿ مف الحنفية ،كذلؾ في سادس صفر فتكممنا
()4

كأطمؽ الكعاظ كاحدا بعد كاحد .

(ٔ) المنتظـ البف الجكزمٓٔ.ٕٕٚ/
(ٕ) ذيؿ طبقات الحنابمة البف رجب الحنبمي ٔ.ٔٙٙ/
(ٖ) المرجع السابؽ ٓٔٔٗ٘/

(ٗ) المرجع السابؽ ٓٔ.ٕٕٗ/

56

كقدـ بغداد فقيو شافعي ككعظ ،ككاف يذـ الحنابمة ،ككثرت أتباعو ،فأصابو إسياؿ،
فمات ىك كجماعة مف أصحابو ،فقيؿ :إف الحنابمة أىدكا إليو حمكل فمات ىك ككؿ مف
()1

أكؿ منيا .

تعض انعهًاء انذٌٍ عاصزٔا اإلياو اتٍ اجلٕسي:
يٍ انٕسراء:
ٔ ػ ػ أبك المظفر عكف الديف يحيى ابف محمد ابف ىبيرة ،الكزير لمخبلفة ،ق أر القرآف
كسمع الحديث ،ككانت لو معرفة جيدة بالنحك كالمغة كالعركض ،كتفقو عمى مذىب اإلماـ
أحمد ،كصنؼ كتبا جيدة مفيدة ،مف ذلؾ اإلفصاح في مجمدات ،شرح فيو الحديث كتكمـ
عمى مذاىب العمماء ،ككاف عمى مذىب السمؼ في االعتقاد ،كقد كاف فقي ار ال ماؿ لو ،ثـ
تعرض لمخدمة إلى أف كزر لممقتفي ثـ البنو المستنجد ،ككاف مف خيار الكزراء كأحسنيـ
سيرة ،كأبعدىـ عف الظمـ ،ككاف ال يمبس الحرير ،ككاف المقتفي يقكؿ :ما كزر البني
العباس مثمو ،ككاف المستنجد معجبا بو ،كاف يعقد في داره لمعمماء مجمسا لممناظرة
يبحثكف فيو كيناظركف عنده ،يستفيد منيـ كيستفيدكف منو .مات فجأة ،كيقاؿ :إنو سمو
طبيب فسـ ذلؾ الطبيب بعد ستة أشير ،ككاف الطبيب يقكؿ :سممتو فسممت ،مات يكـ
األحد الثاني عشر مف جمادم األكلى ٓ٘ٙق عف إحدل كستيف سنة ،كغسمو ابف
الجكزم ،كحضر جنازتو خمؽ كثير كجـ غفير جدا ،كغمقت األسكاؽ ،كتباكى الناس عميو،
()2

كدفف بالمدرسة التي أنشأىا بباب البصرة رحمو اهلل .
ٕػ ػ القاضي الفاضؿ المكلى اإلماـ العبلمة البميغ ،محيي الديف ،يميف المممكة ،سيد
الفصحاء ،أبك عمي عبدالرحيـ ابف عمي ابف الحسف ابف الحسف ابف أحمد ابف المفرج

(ٔ) الكامؿ في التاريخ البف االثير٘.ٔٔ٘/
(ٕ) البداية كالنياية البف كثيرٕٔ.ٖٕٔ/
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المخمي ،الشامي ،البيساني األصؿ ،العسقبلني المكلد ،المصرم الدار ،الكاتب ،كلد يكـ
االثنيف نصؼ جمادل اآلخرة سنة تسع كعشريف كخمسمائة بمدينة عسقبلف ،كتكلى أبكه
القضاء بمدينة بيساف ،فميذا نسبكا إلييا ،انتيت إليو براعة الترسؿ كببلغة اإلنشاء ،كلو
في ذلؾ الفف اليد البيضاء ،كالمعاني المبتكرة ،كالباع األطكؿ ،ال يدرؾ شأكه( ،)1كال يشؽ
غباره ،ككتبو التي ممكيا بمغت مائة ألؼ مجمد ،ككاف يحصميا مف سائر الببلد ككاف ذا
ديف كتقكل كتقشؼ مع الرياسة التامة كاإلغضاء كالصفح كالحمـ كالعفك كالستر صاحب
أكراد مف صبلة كصياـ كغيرىما مع التمكف الزائد في الدكلة ككاف يختـ كؿ يكـ القرآف
كيضيؼ إليو ما شاء اهلل ككاف يدخؿ لو في السنة نحك خمسيف ألؼ مثقاؿ مف الذىب
()2

غير ما يدخؿ لو مف فكائد المتجر ككانت متاجره في اليند كالغرب كما بيف ذلؾ  .كلما
تممؾ أسد الديف أحضره فأعجب بو ،ثـ استخمصو صبلح الديف لنفسو ،فكاف صديقو
كعضده ككزيره كصاحب ديكاف إنشائو كمشيره كخميطو كسميره ككاف قميؿ المذات ،كثير
الحسنات ،دائـ التيجد ،يشتغؿ بالتفسير كاألدب .تكفي فجأة في منزلو بالقاىرة في ليمة
()3

األربعاء السابع ربيع اآلخر سنة ست كتسعيف كخمسمائة كاف عمره نحك سبعيف سنة .

يٍ انعهًاء:
1ـــ الشيخ ،اإلماـ ،العالـ ،الزاىد ،العارؼ ،القدكة ،شيخ اإلسبلـ ،عمـ األكلياء ،محيي
()4

الديف ،أبك محمد عبد القادر ابف أبي صالح عبد اهلل الجيمي  ،الحنبمي ،شيخ بغداد ،كلد
بجيبلف ،في سنة إحدل كسبعيف كأربعمائة .كقدـ بغداد شابا ،فتفقو بيا فكاف إماـ الحنابمة،
كشيخيـ في عصره ،فقيو صالح ديف خير ،كثير الذكر ،دائـ الفكر ،سريع الدمعة ،قاؿ
ابف الجكزم :فكضت إلى عبد القادر مدرسة بباب األزج ،فتكمـ عمى الناس بمساف الكعظ،
(ٔ) شأكه  :مشيو كخطاه.
(ٕ) طبقات الشافعية الكبرل لمسبكي .ٔٙٚ/ٚ

(ٖ) سير أعبلـ النببلء لمذىبي ٕٔ ،ٖٖٛ/كفيات األعياف البف خمكاف ٖ.ٕٔٙ/
(ٗ) الجيمي ،بكسر الجيـ :نسبة إلى جيبلف ،قرل كراء طبرستاف كيقاؿ :الجيبلني.

56

كظير لو صيت بالزىد ،ككاف لو سمت كصمت ،كضاقت المدرسة بالناس ،فكاف يجمس
عند سكر بغداد مستندا إلى الرباط ،كيتكب عنده في المجمس خمؽ كثير ،فعمرت
المدرسة ،ككسعت ،كتعصب في ذلؾ العكاـ ،كأقاـ فييا يدرس كيعظ إلى أف تكفي .قاؿ:
أراد اهلل مني منفعة الخمؽ ،فقد أسمـ عمى يدم أكثر مف خمسمائة ،كتاب عمى يدم أكثر
مف مائة ألؼ ،كىذا خير كثير كاشتغؿ بالكعظ إلى أف برز فيو ،ثـ الزـ الخمكة كالرياضة
كالمجاىدة كالسياحة كالمقاـ في الخراب كالصحراء ،ثـ إف اهلل أظيره لمخمؽ ،كأكقع لو
القبكؿ العظيـ ،عاش الشيخ عبد القادر تسعيف سنة ،كانتقؿ إلى اهلل في عاشر ربيع
اآلخر ،سنة إحدل كستيف كخمسمائة ،كشيعو خمؽ ال يحصكف ،كدفف بمدرستو رحمو اهلل
()1

تعالى .
ٕػ ػ ػ أبك بكر محمد ابف عبد اهلل ابف محمد ابف عبد اهلل ابف العربي المالكي ،شارح
الترمذم ،كاف فقييا عالما ،كزاىدا عابدا ،كسمع الحديث بعد اشتغالو في الفقو ،كصحب
الغزالي كأخذ عنو ،ككاف يتيمو برأم الفبلسفة ،كرجع إلى األندلس في سنة إحدل كتسعيف
كأربعمائة بعد أف دفف أباه في رحمتو ،كصنؼ كجمع ،كفي فنكف العمـ برع ،ككاف فصيحا،
بميغا ،خطيبا ثاقب الذىف ،عذب المنطؽ ،كريـ الشمائؿ ،كامؿ السؤدد ،كلي قضاء
فعزؿ ،كأقبؿ عمى نشر العمـ كتدكينو تكفي عاـ
إشبيمية ،فحمدت سياستو ،ككاف ذا شدة ُ
()2

٘ٗ٘ق .

ٖ ػ ػ أبك محمد الحسيف ابف مسعكد ابف محمد ابف الفراء البغكم ،الشافعي ،الشيخ،
اإلماـ ،العبلمة ،القدكة ،الحافظ ،شيخ اإلسبلـ ،محيي السنة ،المفسر ،لقب بمحيي السنة
كبركف الديف ،صاحب التصانيؼ ،صاحب التفسير كشرح السنة كالتيذيب في الفقو،
كالجمع بيف الصحيحيف كالمصابيح في الصحاح كالحساف ،كغير ذلؾ ،ككاف عبلمة زمانو
(ٔ) سير اعبلـ النببلء لمذىبي .ٗٚٓ/ٖٜ
(ٕ) البداية كالنياية البف كثير ٕٔ ،ٕ٘ٛ/كسير اعبلـ النببلء لمذىبي.ٜٔٔ/ٖٜ

56

فييا ،ككاف دينا كرعا زاىدا عابدا صالحا ككاف سيدا إماما ،عالما عبلمة ،زاىدا قانعا
فعذؿ في ذلؾ ،فصار يأتدـ بزيت ،بكرؾ لو في
باليسير ،كاف يأكؿ الخبز كحدهُ ،
تصانيفو ،كرزؽ فييا القبكؿ التاـ ،لحسف قصده ،كصدؽ نيتو ،كتنافس العمماء في
تحصيميا ،ككاف ال يمقي الدرس إال عمى طيارة ،ككاف مقتصدا في لباسو ،لو ثكب خاـ،
كعمامة صغيرة عمى منياج السمؼ حاال كعقدا ،كلو القدـ الراسخ في التفسير ،كالباع
()1

المديد في الفقو تكفي في شكاؿ ٘ٔٛق .
ٗػ ػ أبك الكفاء عمي ابف عقيؿ ابف محمد ابف عقيؿ ،شيخ الحنابمة ،في كقتو ببغداد،
كلد سنة إحدل كثبلثيف كأربعمائة ،كق أر القرآف كسمع الحديث الكثير ،كتفقو ككاف يجتمع
بجميع العمماء مف كؿ مذىب ،فربما المو بعض أصحابو فبل يمكم عمييـ ،فميذا برز عمى
أقرانو كساد أىؿ زمانو في فنكف كثيرة ،مع صيانة كديانة كحسف صكرة ككثرة اشتغاؿ،
ككاف حسف المناظرة ،سريع الخاطر ،قاؿ :عصمني اهلل في شبابي بأنكاع مف العصمة،
كقصر محبتي عمى العمـ ،كما خالطت لعابا قط ،كال عاشرت إال أمثالي مف طمبة العمـ،
أجد مف الحرص عمى العمـ أشد مما كنت أجده كأنا ابف عشريف ،كلو
كأنا في الثمانيف ُ
مصنفات مف جممتيا كتاب الفنكف ،كىك أزيد مف أربع مائة مجمد ،حشد فيو كؿ ما كاف

يجرم لو مع الفضبلء كالتبلمذة ،كما يسنح لو مف الدقائؽ كالغكامض ،كما يسمعو مف
العجائب كالحكادث .كقد متعو اهلل بجميع حكاسو إلى حيف مكتو ،تكفي بكرة الجمعة ثاني
جمادل األكلى عاـ ٖٔ٘ق ،كقد جاكز الثمانيف ،ككاف جنازتو حافمة جدا حزرت بثبلث
()2

مائة ألؼ ،كدفف قربيا مف قبر اإلماـ أحمد .
٘ ػ ػ محمكد ابف عمر ابف محمد ابف عمر ،أبك القاسـ الزمخشرم ،العبلمة ،كبير
المعتزلة ،أبك القاسـ صاحب الكشاؼ في التفسير ،كالمفصؿ في النحك كغير ذلؾ مف
(ٔ) البداية كالنياية البف كثير ٕٕٔٗٓ/كسير اعبلـ النببلء لمذىبي .ٖٗٔ/ٖٚ
(ٕ) الكامؿ في التاريخ البف االثير ٗ .ٖٗ٘/كالبداية كالنياية البف كثير ٕٔ.ٕٕٜ/
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المصنفات المفيدة ،ككاف مكلده بزمخشر  -قرية مف عمؿ خكارزـ  -في رجب ،سنة سبع
كستيف كأربعمائة ،ككاف رأسا في الببلغة كالعربية كالمعاني كالبياف ،كلو نظـ جيد .كقد
سمع الحديث كطاؼ الببلد ،كجاكر بمكة مدة ،ككاف يظير مذىب االعتزاؿ كيصرح بذلؾ
في تفسيره ،كيناظر عميو ،ككانت كفاتو بخكارزـ ليمة عرفة عاـ ٖ٘ٛق ،عف ست كسبعيف
()1

سنة .
 ٙػ ػ أبك حامد محمد ابف محمد ابف محمد الغزالي الشيخ ،اإلماـ ،البحر ،حجة
اإلسبلـ ،أعجكبة الزماف ،زيف الديف ،كلد سنة خمسيف كأربعمائة ،كتفقو عمى إماـ
الحرميف ،كبرع في عمكـ كثيرة ،كلو مصنفات منتشرة في فنكف متعددة ،فكاف مف أذكياء
العالـ في كؿ ما يتكمـ فيو ،كساد في شبيبتو حتى أنو درس بالنظامية ببغداد ،في سنة
أربع كثمانيف كأربعمائة ،كلو أربع كثبلثكف سنة ،فحضر عنده رؤكس العمماء ،كأخذ في
تأليؼ األصكؿ كالفقو كالكبلـ كالحكمة ،كأدخمو سيبلف ذىنو في مضايؽ الكبلـ ،كمزاؿ
األقداـ ،كهلل سر في خمقو .ثـ إنو خرج عف الدنيا بالكمية كأقبؿ عمى العبادة كأعماؿ
اآلخرة ،ككاف يرتزؽ مف النسخ ،كرحؿ إلى الشاـ فأقاـ بيا بدمشؽ كبيت المقدس مدة،
كصنؼ في ىذه المدة كتابو إحياء عمكـ الديف ،شمؿ عمى عمكـ كثيرة مف الشرعيات،
كممزكج بأشياء لطيفة مف التصكؼ كأعماؿ القمكب ،لكف فيو أحاديث كثيرة غرائب
كمنكرات كمكضكعات ،كما يكجد في غيره مف كتب الفركع التي يستدؿ بيا عمى الحبلؿ
كالحراـ ،فالكتاب المكضكع لمرقائؽ كالترغيب كالترىيب أسيؿ أم ار مف غيره ،كقد شنع عميو
أبك الفرج ابف الجكزم ،ك صنؼ كتابا كسماه عمكـ األحياء بأغاليط اإلحياء ،كقد كاف
الغزالي يقكؿ :أنا مزجي البضاعة في الحديث ،كيقاؿ إنو ماؿ في آخر عمره إلى سماع
الحديث كالتحفظ لمصحيحيف ،قاؿ ابف الجكزم :ألزمو بعض الكزراء بالخركج إلى نيسابكر
فدرس بنظاميتيا ،ثـ عاد إلى بمده طكس فأقاـ بيا ،كابتنى رباطا كاتخذ دا ار حسنة ،كأقبؿ
(ٔ) البداية كالنياية البف كثيرٕٔ .ٕٕٚ/كسير أعبلـ النببلء لمذىبي .ٔٗ٘/ٖٜ
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عمى تبلكة القرآف كحفظ األحاديث الصحاح ،ككانت كفاتو في يكـ االثنيف الرابع عشر مف
جمادل اآلخرة سنة خمس كخمسمائة ،كلو خمس كخمسكف سنة ،كدفف بطكس ،كقد سألو
بعض أصحابو ،كىك في السياؽ فقاؿ" :أكصني ،فقاؿ :عميؾ باإلخبلص ،كلـ يزؿ يكررىا
()1

حتى مات رحمو اهلل .
 ٚػ عمي ابف الحسف ابف ىبة اهلل أبك القاسـ الدمشقي المعركؼ بابف عساكر كلد سنة
سبع كعشريف كخمسمائة ،أسمعو أبكه الكثير ،كشارؾ أباه في أكثر مشايخو ،ككتب تأريخ
أبيو مرتيف بخطو ،ككتب الكثير كأسمع كصنؼ كتبا عدة ،كخمؼ أباه في إسماع الحديث
بالجامع األمكم ،كدار الحديث النكرية .سمع الحديث كصنؼ تأريخان لدمشؽ عظيما جدا
()3

()2

يدخؿ في ثمانيف مجمدة كبا ار  ،مات في ثامف صفر عاـٔ٘ٚق ،كدفف بدمشؽ .
 ٛػ ػ يحيى ابف عيسى ابف إدريس أبك البركات األنبارم ق أر القرآف عمى جماعة كسمع
الحديث كق أر النحك ككعظ الناس ككاف يبكي مف حيف صعكده عمى المنبر إلى حيف نزكلو
كتعبد في زاكيتو نحك خمسيف سنة ككاف كرعا حتى أنو عطش فجيء بماء مف بعض دكر
الحكاـ ،فمـ يشرب ككاف ال يفعؿ شيئا إال ابنية ككاف مف أىؿ السنة الجياد رزقو اهلل أكالدا
صالحيف ككاف أما ار بالمعركؼ ناىيا عف المنكر مستجاب الدعكة لو كرامات كمنامات
صالحة رأل في بعضيا رسكؿ اهلل  كفي بعضيا أحمد ابف حنبؿ ،ككاف ىك كزكجتو أـ
أكالده يصكماف النيار كيقكماف الميؿ كيحيياف بيف العشاءيف كال يفطراف إال بعد العشاء
كختما أكالدىما القرآف كأقرئا خمقا مف الرجاؿ كالنساء تكفي يكـ االثنيف رابع ذم القعدة مف
()4

ىذه السنة ٖ٘٘ق ،فقالت زكجتو الميـ ال تحيني بعده فماتت بعد ٘ٔيكما .
(ٔ) سير أعبلـ النببلء لمذىبي  ،ٖٕٓ/ٖٚكالبداية كالنياية البف كثير ٕٔ.ٕٔ٘/
(ٕ) المنتظـ البف الجكزم ٓٔ.ٕٙٔ/
(ٖ) البداية كالنياية البف كثير ٖٔ.ٗٙ/
(ٗ) المنتظـ البف الجكزم ٓٔ.ٔٛٔ/
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املطهة انصانس
احلانح االجرًاعٍح نعصز اإلياو اتٍ اجلٕسي
عاش اإلماـ ابف الجكزم في ظركؼ اجتماعية كانت انعكاسا عمى كاقع الحالة
السياسية التي كانت تعيشيا الببلد حيث ألقت بظبلليا عمى المجتمع ،مف خبلؿ الفكضى
كالمشاكؿ التي كانت تقع بيف أفراد المجتمع ،ككذلؾ الخبلؼ المذىبي بيف السنة كالشيعة،
كالتي كانت تشتعؿ في المساجد بيف أتباع المذاىب.
كانت مدينة بغداد قد احتفمت في كثرة العمراف بما لـ تنتو إليو مدينة في العالـ منذ
بدء الخميفة ،كاضطربت آخر الدكلة العباسية بالفتف ،ككثر فييا المفسدكف كالدعار
كالعياركف مف الرىا ،كأعيا عمى الحكاـ أمرىـ ،كربما أركبكا العساكر لقتاليـ ،كيثخنكف
فييـ ،فمـ يحسـ ذلؾ مف عمميـ شيئا ،كربما حدثت الفتف مف أىؿ المذاىب ،كمف أىؿ
السنة كالشيعة مف الخبلؼ في اإلمامة كمذاىبيا ،كبيف الحنابمة كالشافعية كغيرىـ ،فيقع
الجداؿ كالنكير ،ثـ يفضى إلى الفتنة بيف العكاـ ،كتكرر ذلؾ منذ حجر الخمفاء ،كلـ يقدر
بنك بكيو كال السمجكقييف عمى حسـ ذلؾ ،كلـ يحصؿ مف ممككيـ اىتماـ لحسـ ذلؾ
الشتغاليـ بما ىك أعظـ منو في الدكلة ،كالنكاحي كعامة بغداد أىكف عمييـ مف أف
()1

يصرفكا ىمتيـ عف العظائـ إلييـ ،فاستمرت ىذه العمة ببغداد كلـ يقمع عنيا .
ففي سنة ٔ٘ٙق ،ظير مف الركافض أمر عظيـ مف ذكر الصحابة كسبيـ ككانكا إذا
()2

أركا مكحكؿ العيف ضربكه .
قاؿ ابف الجكزم :كفي سنة ٔ٘ٚق كاف الرفض قد كثر فرفع إلى أمير المؤمنيف إف
لـ تقك يدم ابف الجكزم لـ تطؽ عمى دفع البدع ،فكتب أمير المؤمنيف بتقكية يدم،
(ٔ) مقدمة ابف خمدكف ٖ.ٗٚٚ/
(ٕ) المرجع السابؽ ٓٔ ،ٕٔٚ/كتأريخ اإلسبلـ لمذىبي .٘/ٖٜ
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فأخبرت الناس بذلؾ عمى المنبر ،كقمت إف أمير المؤمنيف صمكات اهلل عميو قد بمغو كثرة
الرفض كقد خرج تكقيعو بتقكية يدم في إزالة البدع ،فمف سمعتمكه مف العكاـ يتنقص
بالصحابة فأخبركني حتى انقض داره كأخمده الحبس كاف كاف مف الكعاظ حدرتو المشاف

()1

()2

فانكؼ الناس ،ثـ تقدـ بمنع الكعاظ كميـ إال ثبلثة كؿ كاحد مف مذىب أنا مف الحنابمة .
كفي سنة ٗ٘ٚق كبس بالكرخ عمى رجؿ فكجدكا عنده كتبا كثيرة فييا سب الصحابة،
فأخذ ،فقُطع لسانو بكرة الجمعة ،كقطعت يده ،ثـ حط إلى الشط ليحمؿ إلى المارستاف،
فضربو العكاـ باآلجر في الطريؽ ،فيرب إلى الشط ،فجعؿ يسبح ،كىـ يضربكنو حتى
مات ،ثـ أخرجكه كأحرقكه ثـ رمي باقيو إلى الماء ،فطفا بعد أياـ ،فقالت العامة ما رضيتو
السمؾ ،ثـ ريع جماعة مف الركافض ،فجعمكا يحرقكف كتبا عندىـ مف غير أف يطمع عمييا
()3

بمرة كصاركا أذؿ مف الييكد .
مخافة أف ينـ عمييـ كخمدت جمرتيـ ّ
ثـ تكلى الممؾ نكر الديف محمكد زنكي رحمو اهلل ببلد الشاـ بعد أبيو كتكسع ممكو
عمى الجزيرة كمصر ،فأظير السنة كحارب البدع ،كقمع الشيعة كأذؿ الشيعة بحمب كأبطؿ
شعارىـ كقكل أىؿ السنة ،كأظير السنة كغير البدعة التي كانت ليـ في التأذيف ،كقمع
الرافضة ،كبنى بيا المدارس ،ككقؼ األكقاؼ ،كأظير العدؿ ،كحاصر دمشؽ مرتيف
()4

كفتحيا في الثالثة ،فضبط أمكرىا كحصف سكرىا ،ك ابنى بيا المدارس كالمساجد  ،كأمر
بالتأذيف بحي عمى الصبلة حي عمى الفبلح ،كلـ يكف يؤذف بيما في دكلتي أبيو كجده،
()5

كانما كاف يؤذف بحي عمى خير العمؿ ألف شعار الرفض كاف ظاى ار بيا .

( )1أشد ما يككف مف السباب.
(ٕ) المنتظـ البف الجكزم ٓٔ.ٕٜ٘/
(ٖ) تاريخ االسبلـ لمذىبي ٓٗ.ٕٙ/
(ٗ) المرجع السابؽ ٔ.ٔٛٙ/

(٘) البداية كالنياية البف كثيرٕٖٔٗٗ/
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كفي سنة ٘ٙٙق ،أبطؿ صبلح الديف األذاف بحي عمى خير العمؿ محمد كعمي خير
البشر في مصر ،كعزؿ قضاء مصر مف الشيعة ،كاستناب عنيـ قضاةن شافعية .كمف

حينئذ اشتير مذىب الشافعي كمذىب مالؾ بديار مصر كتظاىر الناس بيما ،كاختفى
() 1

مذىب الشيعة .كبطؿ مف حينئذ مجمس الدعكة بالجامع األزىر كغيره  .كلما قطعت
خطبة العاضد ( )2استطاؿ أىؿ السنة عمى اإلسماعيمية كتتبعكىـ كأذلكىـ ،ككتبت الكتب
()3

 .كأقيـ بيع ما في قصر العاضد مدة عشر سنيف ،كمف جممة ما باعكا خزانة الكتب،

ككانت مف عجائب الدنيا؛ ألنو لـ يكف في جميع ببلد اإلسبلـ دار كتب أعظـ مف الدار
التي بالقاىرة في القصر ،كمف عجائبيا أنو كاف بيا ألؼ كمائتاف كعشركف نسخة مف
تاريخ الطبرم ،كيقاؿ إنيا كانت تحتكل عمى ألفي ألؼ كستمائة ألؼ كتاب ،ككاف فييا
مف الخطكط المنسكبة أشياء كثيرة .كحصؿ لمقاضي الفاضؿ قدر منيا كبير حيث شغؼ
() 4

بحبيا  .كبنى السمطاف صبلح الديف المدرسة المجاكرة لئلماـ الشافعي ،كبنى مدرسة
مجاكرة لممشيد الحسيني بالقاىرة ،كجعؿ دار سعيد السعداء خادـ الخمفاء المصرييف
()6

()5

خانقاه  ،كبنى المدرسة المعركفة بزيف التجار لمشافعي ،كبنى مدرسة لممالكية .

(ٔ) اتعاظ الحنفاء بأخبار األئمة الفاطمييف الخمفاء ألحمد ابف عمي ابف عبد القادر ،أبك العباس الحسيني العبيدم ،تقي
الديف المقريزم  ،تحقيؽ :الجزء ٔ :حققو د جماؿ الديف الشياؿ ،أستاذ التاريخ اإلسبلمي كعميد كمية اآلداب -
جامعة اإلسكندرية  ،الجزء ٕ :ٖ ،حققو د محمد حممي محمد أحمد ،أستاذ التاريخ اإلسبلمي  -كمية دار العمكـ،
جامعة القاىرة ،المجمس األعمى لمشئكف اإلسبلمية  -لجنة إحياء التراث اإلسبلمي ،ط.ٖٔٓ/ٔ ،ٔ/

( )2

ىك العاضد لديف اهلل عبد اهلل ابف يكسؼ ابف الحافظ لديف اهلل صاحب مصر العاضد لديف اهلل خاتـ الدكلة

العبيدية ككاف العاضد سبابا خبيثا متخمفا .تبلشى أمره مع صبلح الديف إلى أف خمعو ،كخطب لبني العباس،

كاستأصؿ شأفة ابني عبيد ،كمحؽ دكلة الرفض ،ىمؾ العاضد يكـ عاشكراء سنة سبع كستيف كخمس مائة بذرب
مفرط .كقيؿ :مات غما لما سمع بقطع خطبتو كاقامة الدعكة لممستضيء .انظر سير اعبلـ النببلء لمذىبي
.ٜٔ٘/ٕٜ
(ٖ) الركضتيف البي شامة ٔ.ٕٕٔ/
(ٗ) المرجع السابؽ ٔ.ٕٔٗ/

(٘) الخانقاه جمعيا خكانؽ ،معاىد دينية إسبلمية لمرجاؿ كالنساء ،أنشئت إليكاء المنقطعيف كالزىاد كالعباد.
( )ٙحسف المحاضرة في تاريخ مصر كالقاىرة ٕ ٕ٘ٙ/لعبد الرحمف ابف أبي بكر ،جبلؿ الديف السيكطي ،ت :محمد
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املثحس انصانس
انرعزٌف ترفسري اإلياو اتٍ اجلٕسي
وفيه ثالثة مطالب
املطهة األٔل :انرعزٌف تانكراب ساد املسري ٔقًٍرّ انعهًٍح
املطهة انصاًَ :يصادر اإلياو اتٍ اجلٕسي يف انرفسري
املطهة انصانس :يُٓجٍح اإلياو اتٍ اجلٕسي يف انرفسري

أبك الفضؿ إبراىيـ ،دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحمبي كشركاه مصر ،ط ٖٔٛٚ :ٔ/ىػ ٜٔٙٚ -ـ.
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املطهة األٔل
انرعزٌف تانكراب ساد املسري ٔقًٍرّ انعهًٍح
انكرة انرً أنفٓا اتٍ اجلٕسي يف عهى انرفسري:
صنؼ في عمكـ القرآف المغني كىك أحد كثمانكف جزءان ،زاد المسير أربع مجمدات،
تيسير البياف مجمد ،تذكرة األريب في تفسير الغريب مجمد ،كالكجكه كالنظائر مجمد ،عيكف
المشتبو جزء ،كعيكف عمكـ القرآف مجمد ،كفنكف األفناف ،مجمد ،الناسخ كالمنسكخ خمسة
()1

أجزاء .

سثة ذأنٍف اتٍ اجلٕسي كراب ساد املسري:
يذكر لنا ابف الجكزم سبب تأليفو لتفسير زاد المسير فيقكؿ:
ٔ -إني نظرت في جممة مف كتب التفسير فكجدتيا بيف كبير قد يئس الحافظ منو
كصغير ال يستفاد كؿ المقصكد منو كالمتكسط منيا قميؿ الفكائد عديـ الترتيب كربما أىمؿ
فيو المشكؿ كشرح غير الغريب ،فأتيتؾ بيذا المختصر اليسير منظكيا عمى العمـ الغزير،
(ٔ) الكافي بالكفيات لمصفدم  ،ٛٔ/ٙكقد ذكر في مكسكعة الحديث أنو ألؼ في التفسير ٔ - :ػ ػ األريب في تفسير
الغريب -ٕ .أسباب النزكؿ -ٖ .اإلشارة إلى القراءة المختارة -ٗ .تذكرة المنتبو في عيكف المشتبو ،في القراءات،

كقد أكرد فيو المؤلؼ متشابو القرآف -٘ .تفسير الفاتحة -ٙ .التمخيص مجمد في عمـ التفسير -ٚ .تيسير البياف
في تفسير القرآف -ٛ .الرسكخ في عمـ الناسخ كالمنسكخ -ٜ .زاد المسير في عمـ التفسير -ٔٓ .غريب الغريب.
ٔٔ -فنكف األفناف في عمكـ القرآف -ٕٔ .كتاب السبعة في قراءات السبع -ٖٔ .كتاب في عجائب عمكـ القرآف-ٔٗ .
المجتبى في عمكـ القرآف -ٔ٘ .المجتبى مف المجتبى ،كىك مختصر لممجتبى -ٔٙ .مختصر فنكف األفناف في

عمكـ القرآف -ٔٚ .مختصر قرة العيكف النكاظر في الكجكه كالنظائر -ٔٛ .المغني في تفسير القرآف-ٜٔ .
المنعش -ٕٓ .المنقبة في عيكف المنبو -ٕٔ .المصفى بأكؼ أىؿ الرسكخ مف عمـ الناسخ كالمنسكخ :في عمكـ
القرآف -ٕٕ .نكاسخ القرآف أك الناسخ كالمنسكخ بالقرآف -ٕٖ .نزىة العيكف النكاظر في الكجكه كالنظائر :مجمد
كاحد -ٕٗ .كرد األغصاف في فنكف األفناف :كىك جزء -ٕ٘ .الكجكه النكاضر في الكجكه كالنظائر :ذكره ابف
رجب ،كقاؿ :إنو مجمد كمختصر لكتاب نزىة العيكف النكاظر المذككر سابقا.

(ٕ) مقدمة زاد المسير البف الجكزمٔ.ٖٓ/
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()1

ككسمتو بزاد المسير في عمـ التفسير ،كقد بالغت في اختصار لفظو .
ٕ -إني رأيت كثي ار مف المتقدميف عمى كتاب اهلل  بآرائيـ الفاسدة ،كقد دسكا في
تصانيفيـ لمتفسير أحاديث باطمة كتبعيـ عمى ذلؾ مقمدكىـ ،فشاع ذلؾ كانتشر ،فرأيت
العناية بتيذيب عمـ التفسير عف األغاليط مف البلزـ ،كقد ألفت كتابا كبي ار سميتو بالمغني
()2

في التفسير يكفي عف جنسو  ،كألفت كتابا متكسط الحجـ مقنعا في ذلؾ العمـ سميتو زاد
()3

المسير .
ٖ -لما رأيت جميكر كتب المفسريف ال يكاد الكتاب منيا يفي بالمقصكد كشفو حتى
ينظر لآلية الكاحدة في كتب ،فرب تفسير أخؿ فيو بعمـ الناسخ كالمنسكخ أك ببعضو فاف
كجد فيو لـ يكجد أسباب النزكؿ أك أكثرىا فاف كجد لـ يكجد بياف المكي مف المدني كاف
كجد ذلؾ لـ تكجد اإلشارة إلى حكـ اآلية فاف كجد لـ يكجد جكاب إشكاؿ يقع في اآلية إلى
غير ذلؾ مف الفنكف المطمكبة كقد أدرجت في ىذا الكتاب مف ىذه الفنكف المذككرة مع ما
لـ أذكره مما ال يستغني التفسير عنو ،ما أرجك بو كقكع الغناء بيذا الكتاب عف أكثر ما
()4

يجانسو .
ٗ -قد انتقى كتابنا ىذا أنقى التفاسير ،فأخذ منيا األصح كاألحسف كاألصكف فنظمو
()5

في عبارة االختصار .

ممٍشاخ كراب ساد املسري:
ٔ -مف كتب التفسير بالمأثكر كتاب زاد المسير حيث فسر القرآف بالقرآف أك بالسنة

(ٕ) مف اآلثار الضائعة أك التي يحتمؿ ضياعيا أك لعمو مف آثار فعؿ التتار حينما دخمكا بغداد.
(ٖ) نكاسخ القراف نكاسخ القرآف البف الجكزم ،ت :محمد أشرؼ عمي المميبارم ،كأصمو رسالة ماجستير  -الجامعة
اإلسبلمية  -الدراسات العميا  -التفسير ٔٗٓٔ -ىػ طٔٗٓٗ :ىػ.٘ٔ-٘ٓ ،

(ٗ) مقدمة زاد المسير البف الجكزم ٔ.ٖٔ/
(٘) المرجع السابؽٔ.ٖٔ/
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بأقكاؿ الصحابة كالتابعيف.
ٕ -أنو يختصر األقكاؿ الكثيرة في أقكاؿ قميمة ،كقد قاؿ في المقدمة :حذرت مف إعادة
تفسير كممة متقدمة إال عمى كجو اإلشارة ،كلـ أغادر مف األقكاؿ التي أحطت بيا ،إال ما
تبعد صحتو مع االختصار البالغ ،فاذا رأيت في فرش اآليات ما لـ يذكر تفسيره ،فيك ال
()1

يخمك مف أمريف إما أف يككف قد سبؽ كاما أف يككف ظاى ار ال يحتاج إلى تفسير  .كلكف
قد يذكر أقكاال في اآلية تتبايف في األلفاظ فيحكييا أقكاال ،كاذا تأممنا ىذه األقكاؿ كجدنا
أف بعضيا يرجع إلى بعض ،فكأف ىذه المنيجية في تعداد األقكاؿ َج َعمَيا أقكاالن مستقمةن،

ككأنيا متغايرة ،كالحقيقة أف بعضيا يرجع إلى بعض.

مثال :قاؿ تعالى :ﮋ ﯻﯼﯽﯾ ﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﮊ
الزمر ٘ٙ :في قكلو ( :ﰃ ﰄ) خمسة أقكاؿ :طاعة اهلل ،كحؽ اهلل ،كأمر اهلل ،كذكر
()2

اهلل ،كقرب اهلل .
ٖ ػ ػ أنو لخص ىذا الكتاب مف كتاب لو كبير اسمو المغني في التفسير ،قاؿ ابف الجكزم:
كال تتشاغمف بكتب التفاسير التي صنفتيا األعاجـ ،كما ترؾ المغنى ك زاد المسير لؾ
()3

حاجة في شيء مف التفسير  .ذكر صاحب الكافي لمكفيات أنو صنؼ في عمكـ القرآف
المغني ،كىك أحد كثمانكف جزءان ،قاؿ الذىبي" :صنؼ في التفسير المغني كبير ،ثـ
() 4

اختصره في أربع مجمدات ،كسماه :زاد المسير"  .فإذا تصكرنا اختصار كتاب المغني
إلى كتاب زاد المسير مف كاحد كثمانيف مجمدا إلى أربع مجمدات بمعنى اختصار كؿ

(ٔ) زاد المسير البف الجكزم ٔ.ٔٗ/
(ٕ) المرجع السابؽ ٘.ٕٚٗ/
(ٖ) المكضكعات لجماؿ الديف عبد الرحمف ابف عمي ابف محمد الجكزم ،ضبط كتقديـ كتحقيؽ :عبد الرحمف محمد
عثماف ،المكتبة السمفية بالمدينة المنكرة ،ط :ٔ/جػ ٔ ٖٔٛٙ :ٕ ،ىػ  ٜٔٙٙ -ـ.ٕٕ/ٔ ،

(ٗ) سير اعبلـ النببلء لمذىبئٕ.ٖٙٛ/
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عشريف كرقة إلى كرقة كاحدة تقريبا ،فبل شؾ أف ىذه الكرقة ستحتكم عمى كؿ ميـ
كبصكرة مختصرة لتككف خبلصة لؤلصؿ.
ٗ ػ ػ أف عبارتو تحررت بمجالس المذاكرة كالبحث حيث أف الفخر أبا عبد اهلل محمد ابف
أبي القسـ ابف تيمية الحراني

()1

الزـ ابف الجكزم كسمع منو كثي انر مف مصنفاتو كق أر عميو
()2

زاد المسير في تفسير قراءة بحث كفيـ .
٘ػ ػ ػ مف أىـ الكتب في تحرير األقكاؿ الكاردة عف السمؼ في تفسير اآلية.
 ٙػ ػ زاد المسير مف كتب التفاسير مرجع في آيات األحكاـ مؤلفو حنبمي ،فبل يكجد
()3

غيره .

(ٔ) ىك الفخر ابف تيمية أبك عبد اهلل محمد ابف أبي القسـ الخضر ابف محمد ابف الخضر ابف عمي ابف عبد اهلل ابف
تيمية الحراني الفقيو الحنبمي المقرم الكاعظ فخر الديف شيخ حراف كخطيبيا كلد في أكاخر شعباف سنة اثنتيف
كأربعيف كخمسمائة بحراف كق أر القرآف عمى كالده كلو نحك عشر سنيف ككاف كالده زاىدا يعد مف االبداؿ كشرع في
االشتغاؿ بالعمـ مف صغره كتردد إلى فتياف ابف مباح كابف عبدكس كغيرىما ثـ ارتحؿ إلى بغداد كسمع بيا

الحديث مف المبارؾ ابف خضر كابف البطي كابف الدجاجي كخمؽ كتفقو ببغداد عمى أبي الفتح ابف المنى كابف
كثير مف مصنفاتو كق أر عميو زاد المسير في تفسير قراءة بحث كفيـ
بكركس كغيرىما كالزـ ابف الجكزم كسمع منو ا
كجد في االشتغاؿ كالبحث ثـ أخذ في التدريس كالكعظ كالتصنيؼ كالقاء التفسير بكرة كؿ يكـ بجامع حراف كاظب
عمى ذلؾ حتى فسر القرآف العظيـ خمس مرات ،انظر شذرات الذىب لعبد الحي الحنبمي ٘.ٔٓٔ/
(ٕ) شذرات الذىب لعبد الحي الحنبمي ٘.ٕٔٓ/

(ٖ) شرح كتاب (مقدمة في أصكؿ التفسير) لشيخ اإلسبلـ أحمد ابف عبد الحميـ ابف عبد السبلـ ابف تيمية ،شرح:
الشيخ محمد ابف عمر ابف سالـ بازمكؿ طٕٔ ،ٕٔٗٗ :
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املطهة انصاًَ:
يصادرِ يف انرفسري:
كاف مصدره األكؿ ىك القرآف الكريـ في بياف المعنى ،كذلؾ مف خبلؿ بياف بعض
آيات القرآف الكريـ ببعضيا كقد كاف يشير إلى اآليات التي فسرىا بآيات أخرل مف
القرآف كىذا أعمى مقامات التفسير كما ىك معمكـ عند عمماء التفسير.
المصدر الثاني ىك ما أثر عف رسكؿ اهلل  مف األخبار ،ثـ الصحابة رضكاف اهلل
عمييـ .مف أمثاؿ عمي ابف أبي طالب ،كعبد اهلل ابف مسعكد ،كأبي ابف كعب ،كعبد اهلل
ابف عباس ثـ ما ركم عف التابعيف مف أمثاؿ ابف جبير كعكرمة كغيرىـ.
أما المصادر التي نقؿ عنيا فتفسير ابف جرير ،ككتب الحديث ،ككتب معاني القرآف.

يصادرِ يف انقزاءاخ:
كاف أىـ مصدر لمتفسير في القراءات ىـ شيكخو الذيف درس عمييـ ،كتعمـ عمى
أيدييـ ىذا العمـ ،ككانت مصادره في تفسيره منيـ ،ثـ تتبع أصحاب القراءات المشيكرة.

يصادرِ يف أسثاب انُشٔل:
كاف مف أكؿ مصادره في ذلؾ ىـ الصحابة رضكاف اهلل عمييـ ،فقد فسركا القرآف بما
سمعكه مف رسكؿ اهلل  ، كما شاىدكه مف األحداث التي كاف القرآف ينزؿ بيا ،كأشيرىـ
عبد اهلل ابف عباس كابف مسعكد كعمي ابف أبي طالب.
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يصادرِ انُحٌٕح ٔانهغٌٕح:
كاف مصدره األكؿ في المغة كالنحك ىك أبك منصكر الجكاليقي

() 1

الذم تعمـ منو

()2

األدب كالمغة كق أر عميو كتاب المعرب لمكزير ابف ىبيرة  ،ككانت لو معرفة بالنحك كالمغة
كالعركض ،أما مصادره التي نقؿ عنيا فيي كتب معاني القرآف(.)3

يصادرِ انفقٍٓح:
أما مصادره الفقيية فيي مف مصدريف :
األكؿ :ما ق أر في الفقو كالخبلؼ كاألصكؿ عمى مذىب اإلماـ أحمد ،كقد ذكرنا أنو
كاف عمى مذىب اإلماـ أحمد كالمنتصريف لو ،كقد كاف يرجح مذىبو كيدافع عنو.
الثاني :ما كاف يذكره في ثنايا تفسيره نقبلن عف مشايخو.

(ٔ) كرد ذكره عند شيكخ االماـ ابف الجكزم
(ٕ) كرد ذكره عند العمماء المعاصريف البف الجكزم

(ٖ ) كىي كتب ابف قتيبة ،كالفراء ،كالزجاج ،كأبي عمي الفارسي ،كأبي عبيدة في كتبيـ مشكؿ القرآف ،كغريب القرآف،
ككتب معاني القرآف كالحجة ،كمجاز القرآف ،ككذلؾ كتب ابف األنبارم في القرآف.
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املطهة انصانس
يُٓجٍح اإلياو اتٍ اجلٕسي يف انرفسري
يف انقزاءاخ:
لقد ألـ بمشيكر القراءات كأطراؼ مف شكاذىا ،كنقؿ تكجيييا في العربية عف أئمة ىذا
العمـ ،كمعنى ذلؾ أنو كاف يذكر مشيكر القراءات ثـ يذكر التكجيو الذم تكجو إليو،
كالمعنى الذم يقصد منيا عمى ذلؾ التكجيو.
مثال :قاؿ تعالى:ﮋ ﮐﮑ ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ ﮙﮚﮊ البقرة،ٖٔٗ :

(ﮙ) :قُ أرت (لرءكؼ) عمى كزف لرعكؼ في جميع القرآف ،ككجييا أف فعكال أكثر في
كبلميـ مف فعؿ ،فباب ضركب كشككر أكسع مف باب حذر كيقظ ،كقُ أرت (لرؤؼ) عمى
()1

كزف رعؼ ،كيقاؿ :ىك الغالب عمى أىؿ الحجاز  .فيذكر الكممة ثـ يذكر المعنى عمى
كؿ قراءة مف تمؾ القراءات؛ ليككف أبيف كأكضح كأدعى إلى النفع.

ذفسري انقزآٌ تانقزآٌ أٔ تانسُح:
يذكر اآلية التي تقابؿ أك تفسر أك تكضح اآلية التي يقكـ بتفسيرىا ،كنممس ذلؾ
كاضحا في تفسيره .مثاؿ قكلو تعالى :ﮋ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﮊ
البقرة ... ،ٖٚ :قاؿ :كفي الكممات أقكاؿ :أحدىا :أنيا قكلو تعالى :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﮊ األعراؼ . ٕٖ :كمثاؿ تفسير القرآف بالسنة
() 2

كقكلو تعالى :ﮋﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﮊ
(ٔ) زاد المسير البف الجكزم ٔ.ٖٔ٘/
(ٕ) المرجع السابؽ ٔ.ٜٗ/
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الكيؼ ،ٙٓ :قاؿ ابف الجكزم" :سبب خركج مكسى  في ىذا السفر ما ركم عف أبي
ابف كعب ،عف رسكؿ اهلل  قاؿ« :إف مكسى قاـ خطيبا في ابني إسرائيؿ ،فسئؿ أم
الناس أعمـ؟ فقاؿ :أنا ،فعتب اهلل  عميو إذ لـ يرد العمـ إليو .فأكحى اهلل إليو أف لي
عبدا بمجمع البحريف ىك أعمـ منؾ»

()1

.

أسثاب انُشٔل:
مف األشياء البارزة كالسمات الظاىرة التي كاف يتبعيا ابف الجكزم في تفسيره ىي
أسباب النزكؿ ،فاآلية يتضح معناىا إذا عمـ سبب نزكليا ،فنراه يذكر سبب النزكؿ إذا
كاف لآلية أك لمسكرة ،ككؿ ذلؾ كاضح ظاىر في تفسيره.
ذكر في سبب نزكؿ قكلو تعالى :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭝ ﭞﭟﭠ ﭡﭢﭣﮊ المجادلة ،ٔ :حيث قاؿ" :فقد ركم عف عائشة أنيا قالت:
تبارؾ الذم كسع سمعو األصكات ،لقد جاءت المجادلة ،فكممت رسكؿ اهلل  كأنا في
جانب البيت أسمع كبلميا كيخفى عمي بعضو ،كىي تشتكي زكجيا كتقكؿ :يا رسكؿ اهلل:
أبمى شبابي ،كفترت لو بطني ،حتى إذا كبر سني ،كانقطع كلدم ،ظاىر مني الميـ إني
()2

أشكك إليؾ ،قالت :فما برحت حتى نزؿ جبريؿ بيذه اآليات" .

األحكاو انفقٍٓح:
كاف ال يترؾ حكما مف األحكاـ الفقيية إال تعرض لو كذكر اآلراء التي قيمت فيو مع
عدـ التعرض لؤلرجح أك الصحيح الميـ إال عمى لساف القائميف أنفسيـ ،كنرل ذلؾ في كؿ
اآليات التي تحتاج إلى أحكاـ فقيية كأدلى فييا العمماء بآرائيـ كخاصة المذاىب الفقيية
(ٔ) زاد المسير البف الجكزم ٗ . ٕٖٙ/كالحديث في البخارم  ،كتاب العمـ ،باب ما يستحب لمعالـ إذا سئؿ أم الناس
أعمـ؟ فيكؿ العمـ إلى اهلل ،رقـ ٕٕٔ.٘ٙ/ٔ ،

(ٕ) المرجع السابؽ ٘ .ٜٗٗ/كالحديث في سنف أبي داككد ،كتاب الطبلؽ ،باب في الظيار ،رقـ .ٕٖٗ/ٕ ،ٕٕٔٙ
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األربعة كبعض تبلميذىـ مف الذيف يمكنيـ .كترل ذلؾ كاضحا في كؿ تفسيره ،كقمما كاف
يدلي برأيو.
قاؿ تعالى:ﮋﯔﯕﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﮊ البقرة ،ٜٔٚ :يقكؿ:
نقؿ أحمد :إذا قتؿ رجؿ رجبل بعصا أك خنقو ،أك شدخ رأسو بحجر ،يقتؿ بمثؿ الذم قتؿ
بو ،فظاىر ىذا أف القصاص يككف بغير السيؼ ،كيككف بمثؿ اآللة التي قتؿ بيا .كىك
قكؿ مالؾ كالشافعي ،كنقؿ كقيؿ :إذا قتمو بخشبة قتؿ بالسيؼ ،كاذا خنقو قتؿ بالسيؼ،
()2

فظاىر ىذا أنو ال يككف القصاص إال بالسيؼ ،كىك قكؿ أبي حنيفة( )1رحمو اهلل" .

انهغح ٔانُحٕ:
لقد اىتـ ابف الجكزم اىتماما كبي ار بالمغة العربية كالنحك كيظير ذلؾ مف خبلؿ
تفسيره ،كلقد كرد ذلؾ أيضا في مقدمة تفسيره لمجزء األكؿ ،حيث أنو لـ يفتو ،كىك يفسر
مفردات القرآف أف يذكر اشتقاقيا استكماال لممعنى كزيادة في الفائدة ،فقد كاف يكرد
الركايات كاآلراء التي كردت في تفسير المفظ كما أيدىا مف األشعار العربية كالداللة عمى
معناىا إال أنو لـ يكف يتعرض ليا بالتعميؽ برأيو ،ثـ بالنحك كاإلع ارب كفي أحياف كثيرة

يعرض لمقراءات عمى الرفع أك عمى النصب أك خبلفو .قاؿ تعالى :ﮋﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﮊ الفاتحة ، ٕ :يقكؿ :فأما الرب فيك المالؾ ،كال يذكر ىذا االسـ في حؽ
لمخمكؽ إال باإلضافة ،فيقاؿ :ىذا رب الدار ،كرب العبد .كقيؿ :ىك مأخكذ مف التربية،

(ٔ) ىك أبك حنيفة النعماف ابف ثابت التيمي اإلماـ ،فقيو الممة ،عالـ العراؽ ،أبك حنيفة النعماف ابف ثابت ابف زكطى
التيمي ،الككفي ،مكلى ابني تيـ اهلل ابف ثعمبة .يقاؿ :إنو مف أبناء الفرس .كلد :سنة ثمانيف ،في حياة صغار
الصحابة .قاؿ :قدمت البصرة ،فظننت أني ال أسأؿ عف شيء إال أجبت فيو ،فسألكني عف أشياء لـ يكف عندم
فييا جكاب ،فجعمت عمى نفسي أال أفارؽ حمادا حتى يمكت ،فصحبتو ثماني عشرة سنة .ق أر القرآف كمو في ركعة.

تكفي :شييدا ،مسقيا ،في سنة خمسيف كمائة ،كلو سبعكف سنة .انظر سير اعبلـ النببلء ٔٔ.ٜٗٛ/
(ٕ) زاد المسير البف الجكزمٔ.ٔٙٛ/
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يقاؿ :رب فبلف صنيعتو يربيا ربا :إذا أتميا كأصمحيا فيك رب كراب .قاؿ الشاعر:
إذا ُسئؿ المعركؼ زاد كتمما

برب الذم يأتي مف الخير إنو

قاؿ :كالرب يقاؿ عمى ثبلثة أكجو ،أحدىا :المالؾ ،يقاؿ :رب الدار ،كالثاني :المصمح
ر ﮊ سكرة
يقاؿ :رب الشيء ،كالثالث :السيد المطاع ،قاؿ تعالى :ﮋ فََي ْس ِقي َربوُ َخ ْم نا
()1

يكسؼٔٗ ،كالجميكر عمى خفض باء رب" .

يٕقفّ يٍ اإلسزائٍهٍاخ:
ركل بعض األخبار اإلسرائيمية عف ركاة اشتيركا بركاية تمؾ األخبار.
مثاؿ ذلؾ ما ركاه في قكلو تعالى:ﮋ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﮊ ص،ٕٔ :

قاؿ" :رأل نبي اهلل داككد امرأة في بستاف عمى شط بركة ليا تغتسؿ ،كقيؿ :بؿ عمى سطح
ليا ،فعجب مف حسنيا ،فحانت منيا التفاتة فرأت ظمو ،ففضت شعرىا فغطى بدنيا فزاده
ذلؾ إعجابا بيا ،فسأؿ عنيا ،فقيؿ :ىذه امرأة أكريا ،كزكجيا في غزاة فكتب داكد إلى
أمير ذلؾ الجيش أف ابعث أكريا إلى مكضع كذا ككذا كقدمو قبؿ التابكت ،ككاف مف قدـ
()2

قبؿ التابكت ال يحؿ لو أف يرجع حتى يفتح عميو أك يستشيد .
شرط ابف الجكزم عمى نفسو أال يذكر إال الصحيح في تفسيره كفي ذكره ليذه الركاية
كغيرىا مف اإلسرائيميات ،فقد أخؿ بشرطو.
كبعد ذكره لركايات ىذه القصة قاؿ :كىذا ال يصح مف طريؽ النقؿ ،كال يجكز مف
حيث المعنى؛ ألف األنبياء منزىكف عنو .ثـ ذكر أقكاؿ المحققيف بصكرة مشينة بحؽ نبي
اهلل داككد ال تقؿ عف الركايات األكلى مع أف ىذه القصة ال تحتاج إلى ترجيح كال تحقيؽ
لما فييا مف اإلساءة لؤلنبياء عمييـ الصبلة كالسبلـ.
(ٔ) زاد المسير البف الجكزمٔ.ٔٛ /
(ٕ) المرجع السابؽ ٘.ٕٖٖ/
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ذزجٍحّ تعض اَراء عهى تعض:
قمما كاف البف الجكزم نظرة ترجيحية في األقكاؿ أك ترجيح رأم عمى رأم آخر ،كانما
كاف يسرد اآلراء سردا عمى لساف قائمييا دكف أف يعقب عمييا أك يككف لو رأم فييا،
ككذلؾ لـ يحاكؿ ترجيح رأم عمى رأم أك معنى عمى معنى ،كال ناقش ما يحكيو مف أقكاؿ
إال في مكاضع قميمة.
مثال :قاؿ تعالى :ﭽﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﭼ ص ،66 :مف
نظراتو الترجيحية القميمة ،أنو عمؽ عمى قصة الشيطاف الذم استكلى عمى ممؾ سميماف:
ىؿ كاف يأتي نساء سميماف ،فبعض األقكاؿ ذكرت أنو كاف يأتييف في زمف الحيض،
كالقكؿ اآلخر أنو لـ يقدر عمييف .كقد عمؽ عمييا ابف الجكزم قائبل :كىذا ىك الصحيح:
أم عدـ إتيانو ليف.
عمؽ عمى قصة سميماف كاستيبلء الشيطاف عمى ممكو ،بأنو آصؼ الذم قاؿ لسميماف
عندما فُتِف :أنا أقكـ مقامؾ إلى أف يتكب اهلل عميؾ ،فقاـ في مقامو كسار بالسيرة الجميمة،
()1

كقد عمؽ ابف الجكزم عمى ىذا بقكلو :كىذا ال يصح كال ذكره مف يكثؽ بو .

(ٔ) زاد المسير البف الجكزم ٘.ٕٖٜ/
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الثـاب الثاًي
التفسري تاملأثْر ّالرأي عٌد اإلهاهني اتي جسي،
ّاتي اجلْزي
وفيو فصالن

الفصل األّل :التفسري تاملأثْر
الفصل الثاًي :التفسري تالرأي

الفصل األّل
التفسري تاملأثْر
وفيو ثالثة مباحث
املثحث األّل :تفسري القرآى تالقرآى
املثحث الثاًي :تفسري القرآى تالسٌة
املثحث الثالث :تفسري القرآى تقْل الصحاتي
املثحث الراتع :تفسري القرآى تقْل التاتعي

111

هعىن التفسري تاملأثْر
()1

كفسرتو  .ككممة
فسرت الشيء ٌ
فسر تدؿ عمى بياف شيء كايضاحو يقاؿٌ :
مادة ٌ
()2

المأثكر مف مادة أثر ،ثبلثة أصكؿ :تقديـ الشيء ،كذكر الشيء ،كرسـ الشيء  ،كقاؿ
بعضيـ :األثر أيضا مصدر قكلؾ آثرت الحديث ،إذا ذكرتو عف غيرؾ ،كمنو قيؿ :حديث
()3

مأثكر ،أم ينقمو خمؼ عف سمؼ ،كما قاؿ األعشى :
إف الذم فيو تماريتما

يبّْي ىف لمسامع كاآلثر

()4

جاء في القرآف قكلو تعالى :ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ

يس1١ :

سف سىنة حسنة يكتًب لو ثكابيا،
أىم نكتب ما أىسمفكا مف أىعماليـ ،كنكتب آثارىـ ،أىم مف ٌ

كمف َّ
سف سٌنة سيئة كتب عميو عقابيا .كسنف النبي  آثاره كاألىثٍير مصدر قكلؾ أثرت
سره أىف يبسط اهللي في رزقو كينسأى
الحديث آثره ًإذا ذكرتو عف غيرؾ ،كفي الحديث ( :مف ٌ
()6

()5

في أىثىره فميصؿ رحمو)  ،كاألىثىر األىجؿ كسمي بو ألىنو يتبع العمر قاؿ كعب ابف زىير :

(ُ) مقاييس المغة ألبي الحسف أحمد ابف فارس ابف زكريا ،ت :عبد السبلـ ىاركف ،دار النشر  ،طُّٗٗ :ُ/ق
ُٕٗٗـَْٓ/ْ .
(ِ) المرجع السابؽ ُ.ُُ/

(ّ) ىك ميمكف ابف قيس ككاف أعمى ،كيكنى أبا بصير ،كاف جاىميان قديمان ،كأدرؾ اإلسبلـ في آخر عمره ،كرحؿ إلى
النبي  ليسمـ ،فقيؿ لو :إنو يحرـ الخمر كالزنا ،فقاؿ :أتمتع منيما سنةن ثـ أسمـ! فمات قبؿ ذلؾ بقرية باليمامة،
كىك رابع الشعراء المتقدميف كىك يقدـ عمى طرفة في المعمقات انظر الشعر كالشعراء البف قتيبة الدينكرمُ.ْٗ/

(ْ) ديكاف األعشى الكبير لميمكف ابف قيس األعشى ،شرح كتعميؽ :محمد حسيف ،مكتبة اآلداب ،المطبعة النمكذجية.
كركايتو في الديكاف :بيف لمسامع كالناظرُُْ.

(ٓ) ركاه البخارم كتاب العمـ ،باب مف بسط لو في الرزؽ بصمة الرحـ ،رقـ ّٗٔٓ.ُّٓ/ُٓ ،
(ٔ) ىك كعب ابف زىير ابف أبي سممى المازني ممف اشتير شعره في الجاىمية كلما ظير االسبلـ ىجا النبي  كأقاـ
يشبب بنساء المسمميف فأىدر النبي  دمو فجاءه كعب مسمما مستأمنا فعفا عنو النبي  كخمع عميو بردتو ،
كىك مف أعرؽ الناس في الشعر ،أبكه كأخكه بجير كابنو عمقمة كحفيده العكاـ كميـ شعراء ،انظر الشعر كالشعراء

البف قتيبة الدينكرمُ.ِْ/
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ممدكد لو أم هؿ *** ال ينتيي العمر حتى ينتيي األىثىير
كالمريء ما عاش
ه

()1

مف أثٌر مشيو في األىرض فًإ َّف مف مات ال يبقى لو أىثىر كال ييرل ألىقدامو في األىرض أىثر

()2

كفي االصطبلح :ىك ما جاء في القرآف نفسو مف البياف كالتفصيؿ لبعض آياتو ،كما
نقؿ عف الرسكؿ  ،كما نقؿ عف الصحابة  ،كما نقؿ عف التابعيف ،مف كؿ ما ىك
()3

بياف كتكضيح لمراد اهلل تعالى مف نصكص كتابو الكريـ  .كقيؿ :ىك ما جاء في القرآف
()4

أك السنة أك كبلـ الصحابة ،بيانا لمراد اهلل تعالى مف كتابو .

(ُ) البيت لكعب ابف زىير في ديكانو ،ت :دركيش الجكيدم ،المكتبة العصرم ،صيدا – بيركت –البناف ،ط،ُ/
ُِْٗق ََِٖ-ـ.ٓٓ ،
(ِ) لساف العرب لمحمد ابف مكرـ ابف عمى ،أبك الفضؿ ،جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم الركيفعى اإلفريقى ،دار
صادر – بيركت ،ط ُُْْ :ّ/ق.ٓ/ْ ،

(ّ) التفسير كالمفسركف لمحمد حسيف الذىبي ،مكتبة كىبة ،القاىرة.ٓ/ْ ،
(ْ) مناىؿ العرفاف في عمكـ القرآف لمحمد عبد العظيـ لمزرقاني ،مطبعة عيسى البابي كشركاه ،ط.ُُ/ِ ،ّ/
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املثحث األّل
تفسري القرآى تالقرآى عٌد اإلهاهني
وفيو ثالثة مطالب
املطلة األّل :هعىن القرآى ّأُوية تفسريٍ ّهراتثَ.
املطلة الثاًي :تفسري القرآى تالقرآى
املطلة الثالث :تفسري القرآى تالقراءات
املطلة الراتع :تفسري القرآى تاألشثاٍ ّالٌظائر
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املطلة األّل
هعىن القرآى ّأُوية تفسريٍ ّهراتثَ.
هعىن القرآى:
ض ٌميا ،قاؿ تعالى :ﭽ ﯿ ﰀ
معنى القرآف :الجمع ،كسمي قرآنان؛ ألىنو يجمع السُّكر ىفي ي

ﰁﰂ ﭼ القيامة ،ُٕ:أىم ىج ٍم ىعو كًق ارءتو( .)1كىك كبلـ اهلل تعالى المنزؿ عمى رسكلو
()2

المتعبد بتبلكتو .
ي

أىـ أنكاع التفسير ىك التفسير بالمأثكر باعتبار مصدر ىذا التفسير ،كأىـ أنكاع
ىذا التفسير المأثكر ىك تفسير القرآف بالقرآف ،ألف اهلل  يتكلى تكضيح كبلمو بنفسو.
فإذا جاء تفسير آيات مف القرآف الكريـ بآيات أخرل منو ،فيذا لو أعمى المقامات،
كأرفع الدرجات في التفسير ،كقد جاءت آيات كثيرة مف القرآف الكريـ يفسر بعضيا بعضا،
فناؿ أعمى مقامات القبكؿ ،كىك المعتبر إذا اختمفت األقكاؿ ،كتعددت اآلراء ،كتباينت
الطرؽ ،يقدـ عمى غيره ،كيعكؿ عميو ،كىك تفسير بعض آيات القرآف بما كرد في القرآف
نفسو ،فإف القرآف يفسر بعضو بعضا ،فما أجمؿ في مكاف قد في ّْسر ّْ
كبيف في مكاف آخر،

كما أيك ًجز في مكضع قد يب ًسط في مكاف آخر .
()3

قاؿ ابف تيمية" :إف أصح الطرؽ في ذلؾ أف يفسر القرآف بالقرآف ،فما أجمؿ في
مكاف ،فإنو قد فسر في مكضع آخر ،كما مختصر في مكاف ،فقد بسط في مكضع
()4

آخر" .
(ُ) لساف العرب البف منظكرُ.ُِٖ/
(ِ) عمكـ القرآف عند ابف عبد البرُ.ِٔ/

(ّ) اإلسرائيميات كالمكضكعات في كتب التفسير محمد ابف محمد ابف سكيمـ أبك يشيبة ،مكتبة السنة ،ط.ْٕ/ُ ،ْ/
(ْ) شرح مقدمة في أصكؿ التفسير البف تيمية ُِٕ.
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أُوية تفسري القرآى تالقرآى:
مف ينظر في القرآف نظرة فاحص مدقّْؽ ،كيجمع اآليات التي في مكضكع كاحد ،ثـ
يج ًمؿ مف اآليات في مكاف فيسّْر في مكاف آخر،
يقارف بعضيا ببعض سيجد منيا ما أ ٍ
كمنيا ما أيكجز في مكضع ً
المفسَّر ،كيشرح
ي
جمؿ عمى ي
الم ى
كبسط في مكضع آخر ،فيحمؿ ي
فصبلن ،كىذا ىك ما يسمكنو تفسير القرآف بالقرآف ،فإف
ما جاء مكج انز بما جاء يمسيبان يم َّ
()1

كفسر برأيو ،فقد أخطأ كقاؿ برأيو المذمكـ .
عدؿ عف ىذا َّ

كذلؾ كقصة آدـ كابميس ،ككقصة مكسى كفرعكف ،جاءت مكجزة في بعض المكاضع،
المجمؿ عمى َّ
المبيف ليفسَّر بو ،مثؿ قكلو
كجاءت مسيبة مفصَّمة في مكضع آخر ،ف ييحمؿ
ى
فسرتيا آية ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ القيامة،ِّ :
تعالى :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ األنعاـَّ َُّ :

كمنو قكلو تعالى :ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ المائدة ، ُ :فسرتيا آية ﭽ
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ المائدة . ّ :كحمؿ المطمؽ عمى الم َّقيد ،كالعاـ عمى الخاص،
مثالو عند بعض العمماء :آية الظيار مع آية القتؿ ،ففي كفَّارة الظيار قاؿ تعالى :ﭽ
ﮈ ﮉ ﭼ المجادلة ، ّ :كفى كفَّارة القتؿ ،قاؿ تعالى :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ النساء:

الم َّقيد في اآلية الثانية ،بمجرد كركد المفظ
ِٗ  ،فيحمؿ المطمؽ في اآلية األكلى عمى ي
المقيد مف غير حاجة إلى جامع ،ىذا عند بعض العمماء ،كالجمع بيف ما ييتكىـ أنو

مختمؼ ،كخمؽ آدـ مف تراب في بعض اآليات ،كمف طيف في غيرىا ،كمف حمأ مسنكف،

كمف صمصاؿ ،فإف ىذا يذكر لؤلطكار التي م َّر بيا آدـ مف مبدأ خمقو إلى نفخ الركح
()2

فيو .
(ُ) التفسير كالمفسركف لمذىبي ْ.ْٕ/
(ِ) المرجع السابؽ ُ.ُّ /
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تفسري القرآى تالقرآى عٌد اإلهاهني اتي جسي ّاتي اجلْزي
تفسري اإلهام اتي جسي:
يرل الباحث أف اإلماـ ابف جزم سار في تفسيره عمى النحك التالي:
ػ ػ ػ ذكر اإلماـ ابف جزم" :تفسير بعض القرآف ببعض ،فإذا َّ
دؿ مكضع مف القرآف عمى
()1

المراد بمكضع آخر حممناه عميو ،كرجحنا القكؿ بذلؾ عمى غيره مف األقكاؿ" .
ػ ػ ػ ذكر في تفسيره بياف معاني القرآف مف القرآف مف خبلؿ ما ركم مف األحاديث عف
النبي  كعف الصحابة كالتابعيف.
ػ ػ ػ ٌبيف في تفسير القرآف بالقرآف ما سمعو مف مشايخو كما فيمو كاستنبطو.
أف ىذا التفسير ىك أكلى التفاسير يؤخذ بو كيقدـ عمى غيره.
ػ ػ ػ ٌبيف ٌ
ػ ػ ػ جمع بيف اآليات التي قد تتشابو أك تكىـ تعارض.
ػػ

ػ

لـ ينسب األقكاؿ إلى أصحابيا إال قميبل ،كقد بيف السبب في ذلؾ فقاؿ :كذلؾ لقمة

صحة إسنادىا إلييـ أك الختبلؼ الناقميف في نسبتيا إلييـ( .)2كىذه بعض األمثمة:
ُ -قاؿ تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ
األنعاـ ِٖ :لما نزلت ىذه اآلية أشفؽ منيا أصحاب النبي  ،فقالكا :كأينا لـ يظمـ
نفسو؟ ،فقاؿ رسكؿ اهلل  :إنما ذلؾ كما قاؿ لقماف البنو :ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ
ﭲ ﭳﭴ ﭼ لقماف.)3( ُّ :
ِ -كقاؿ تعالى :ﭽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭼ البقرة ، ّٕ :ىي
قكلو :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ األعراؼ ِّ :بدليؿ
(ُ) التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم ُ.ُٗ/
(ِ) المرجع السابؽ ُ.ُُ/

(ّ) المرجع السابؽ ُ.ِٖٔ/
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كركدىا في األعراؼ(.)1
ّ -كقاؿ تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ يكنسّٔ :

اختمؼ الناس في معنى الكلي اختبلفان كثي انر ،كالحؽ فيو ما فسره اهلل بعد ىذا بقكلو:
ﭽﭜ ﭝﭞﭟﭼ ،فمف جمع بيف اإليماف كالتقكل ،فيك الكلي .
)(2

ْ -قاؿ تعالى :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ

المعارجُِ :

سئؿ أحمد ابف يحيى

()3

عف

اليمكع ،فقاؿ :قد فسره اهلل فبل تفسي انر أ ٍىبىي ىف مف تفسيره ،كىك قكلو :ﭽﮀﮁﮂ ﮃﮄﮅ
ﮆﮇﮈﮉ ﭼ ،كذكره اهلل عمى كجو الذـ ليذه الخبلئؽ .
()4

ٓ -قاؿ تعالى :ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﭼ البقرةْٖ :

فإف مذىب أىؿ الحؽ ثبكت الشفاعة لسيدنا محمد ؛ قاؿ
ليس نفي الشفاعة مطمقانٌ ،
تعالى :ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ البقرة ، ِٓٓ :كقاؿ تعالى :ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﭼ يكنس, ّ :قاؿ تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭼ سبأ. ِّ :
)(5

ٔ -قاؿ تعالى :ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﭼ يس ٖٔ :أم نحكؿ خمقتو مف القكة
إلى الضعؼ ،كمف الفيـ إلى البمو كنحك ذلؾ كما قاؿ تعالى :ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﭼ الركـ. ْٓ :
()6

(ُ) التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم ُ.َٖ/
(ِ) المرجع السابؽ ُ.ّٓٗ/
(ّ) ىك ابف الجبلء أبي عبد اهلل أحمد ابف يحي شيخ الشاـ أصمو بغدادم كأقاـ بالرممة بدمشؽ ككاف صاحب ىيبة

كعبادة ما جبل شيئا كلكنو كاف يعظ فيقع كبلمو في القمكب فسمي جبلء القمكب ،قمت ألبكم :أحب أف تيباني

هلل .قاال :قد فعمنا .فغبت عنيـ مدة ،ثـ جئت فدققت الباب ،فقاؿ أبي :مف ذا؟ قمت :كلدؾ .قاؿ :قد كاف لي كلد
كىبناه هلل .كما فتح لي .تكفي :في سنة ست كثبلث مائة .سير اعبلـ النببلء لمذىبي ِٕ.ِٕٕ/
(ْ) التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم ِ.ُُْ/
(ٓ) المرجع السابؽ ُ.ّٖ/

(ٔ) المرجع السابؽ ِ.ُٖٓ/
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ٕ -قاؿ تعالى :ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﭼ نكح ،ْ:ىذا يقتضي أف األجؿ محتكـ كما
قاؿ تعالى :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﭼ يكنس. ْٗ :
()1

تفسري اإلهام اتي اجلْزي:

يرل الباحث أف اإلماـ ابف الجكزم سار في تفسيره عمى النحك التالي:
ػ ػ ػ ذكر اإلماـ ابف الجكزم في تفسيره لمقرآف بالقرآف بصكرة أكسع مما ذكر فيو ابف جزم،
كذكر مف األحاديث عف رسكؿ اهلل  كعف الصحابة كالتابعيف.
ػ ػ ػ ذكر ما فيمو كاستنبطو مف معاني القرآف الكريـ كما فيو مف لفتات في بياف المعنى.
ػ ػ ػ أسند األقكاؿ الى قائمييا مف الصحابة كالتابعيف.
ػ ػ ػ ذكر أقكاؿ في تفسير اآلية ،كيبدأ بتفسير اآلية مف القرآف إذا ذكره.
ػ ػ ػ مما يميز تفسير ابف الجكزم كذلؾ جمعو لآليات المتشابية لتكضيح المعنى ،ككذلؾ
جمعو لآليات التي تكىـ التعارض كيقكـ بتكضيحيا كالجمع بينيا ،كىذه بعض األمثمة:
ُ -قاؿ تعالى :ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ الفاتحة ِ :الرب :السيد المطاع ،قاؿ تعالى:
ﭽﮠﮡﮢﮣﭼ يكسؼُْ :

()2

.

ِ -قاؿ تعالى :ﭽﭫﭬﭭﭮﭼ الفاتحة ،ٕ :قاؿ ابف عباس :ىـ النبيكف كالصديقكف
كالشيداء كالصالحكف .كقيؿ :المؤمنكف كقيؿ الصحابة ،كقيؿ :قكـ مكسى كعيسى قبؿ أف
األكؿ أرجح لعمكمو ،كلقكلو تعالى :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
يغيركا ،ك ٌ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ النساء. ٔٗ :
()3

(ُ) التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم ِ.ُّْ/
(ِ) زاد المسير البف الجكزم ُ.ُٖ/
(ّ) المرجع السابؽ ُ.ُِ/
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ّ -قاؿ تعالى :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭼ المعارج ،ُِ :في اليىمكع سبعة أقكاؿ :أحدىا :أنو

المكصكؼ بما يمي

ىذه اآلية :ﭽ ﮀﮁﮂ ﮃﮄﮅﮆﮇ ﮈﮉﭼ ركاه عطية
()2

كبو قاؿ أبك عبيدة  ،كالزجاج

((4) )3

()1

عف ابف عباس،

.

ْ -قاؿ تعالى :ﭽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭼ البقرة ،ّٕ :في
الكممات أقكاؿ :أحدىا :أنيا قكلو تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭼ األعراؼ ،ِّ :قالو ابف عباس ،كالحسف  ،كسعيد ابف
()5

()7
()6
جبير  ،كمجاىد ،

(ُ) ىك عطية ابف قيس أبك يحي الكمبي اإلماـ القانت مقرئ دمشؽ حدث عف الصحابة عمرك ابف عبسة ،كعبد اهلل

ابف عمرك ،كالنعماف ابف بشير ،كمعاكية ،كابف عمر ،كعبد الرحمف ابف غنـ كأرسؿ عف :أبي الدرداء ،كطائفة.
كغ از في دكلة معاكية كركل عنو بعض التابعيف تكفي سنة ُُِىجرية .سير اعبلـ النببلء لمذىبيٗ.ِّٗ/

(ِ) ىك أبك عبيدة معمر ابف المثنى التيمي مكالىـ اإلماـ العبلمة البحر النحكم كلد سنة َُُىجرية في الميمة التي
مات فييا الحسف البصرم ،قارب مائة عاـ ،أك كمميا ،كتكفي عاـ َِٗىجرية .سير اعبلـ النببلء لمذىبي
ُٕ.ِْٕ/

(ّ) ىك أبك إسحاؽ ابف محمد ابف السرم البغدادم اإلماـ نحكم زمانو مصنؼ كتاب (معاني القرآف) كلو تآليؼ جمة
لزـ المبرد ككاف مف ندماء المعتضد كعزي از عميو مات عاـ ُُّىجرية .سير اعبلـ النببلء لمذىبي ِٕ.َْٗ/
(ْ) زاد المسير البف الجكزم ٔ.ْٕ/
(ٓ) الحسف البصرم ىك أبك سعيد الحسف ابف أبي الحسف يسار مكلى زيد ابف ثابت األنصارم كانت أمو مكالة ألـ

المؤمنيف أـ سممة كلد لسنتيف بقيتا مف خبلفة عمر كنشأ بكادم القرل كركل عف كثير مف الصحابة قاؿ :كنت

يكـ قتؿ عثماف ابف أربع عشرة سنة ،لكال النسياف ،كاف العمـ كثي ار .كاف جامعا ،عالما ،فقييا ،ثقة ،حجة ،مأمكنا،
عابدا ،كثير العمـ ،فصيحا ،تكفي في رجب َُُلميجرة كعمره ٖٖسنة .سير اعبلـ النببلء لمذىبي ٖ.ُّٓ/
(ٔ) اإلماـ الحافظ المقرئ المفسر الشييد أبك محمد سعيد ابف جبير ابف ىشاـ الكالبي الككفي ركل عف ابف عباس
كغيره مف الصحابة ككاف مف كبار العمماء دخؿ الكعبة فق أر القرآف في ركعة ككاف يختـ القرآف فيما بيف المغرب
كالعشاء في شير رمضاف ككانكا يؤخركف العشاء ،ككاف يحرـ في كؿ سنة مرتيف مرة لمحج كمرة لمعمرة ،قتمو
الحجاج أياـ فتنة عبدالرحمف ابف األشعث مع بني أمية .سير اعبلـ النببلء لمذىبي ٕ. ّٓٓ/
(ٕ) ىك أبك الحجاج مجاىد ابف جبر المكي األسكد ركل عف ابف عباس كعنو أخذ القرآف كالتفسير كالفقو ،قاؿ عرضت

عرضت القرآف عمى ابف عباس ثبلثيف مرة كركل عف غيره مف الصحابة فكاف أعمـ الناس بالتفسير ،مات كىك

ساجد ،سنة مائة كثنتيف ،كعمره ثبلث كثمانكف سنة ،انظر :سير اعبلـ النببلء لمذىبئٖ/

1١١

()2

()1

()3

أبي ابف كعب .
كعطاء الخراساني  ،كعبيد ابف عمير  ،ك ٌ
ٓ -قاؿ تعالى :ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﭼ البقرة ،ُٓ :االستيزاء بيـ:
إذا ضرب بينيـ كبيف المؤمنيف بسكر لو باب ،باطنو فيو الرحمة ،كظاىره مف قبمو
العذاب ،فيبقكف في الظممة ،فيقاؿ ليـ :ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ الحديد. ُّ :
()4

ٔ -قاؿ تعالى :ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭼ الحجر،ّٗ – ِٗ :
إف قيؿ :كيؼ الجمع بيف ىذه اآلية كبيف قكلو :ﭽ ﯽﯾﯿ ﰀﰁ ﰂﰃﰄ ﭼ الرحمف:

ّٗ :فعنو جكاباف :أحدىما :أنو ال يسأليـ :ىؿ عممتـ كذا؟ ألنو أعمـ ،كًانما يقكؿ :لـ
عممتـ كذا؟ كالثاني :أنيـ ييسأىلكف في بعض مكاطف القيامة ،كال ييسأىلكف في بعضيا ،ركاه

عكرمة

()5

()6

عف ابف عباس .

ٕ -قاؿ تعالى :ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﭼ
األنفاؿ ،ّٕ :مف قاؿ :أمكاليـ ،أنيا أيلقيت في النار َّ
ليعذب بيا أريبابيا ،كما قاؿ تعالى :ﭽ
(ُ) ىك عطاء ابف أبي مسمـ المحدث الكاعظ نزيؿ دمشؽ كالقدس كقاؿ ابف حباف :أصمو مف بمخ ،كعداده في
البصرييف ،كانما قيؿ لو :الخراساني؛ ألنو دخؿ إلى خراساف ،كأقاـ ،ثـ رجع إلى العراؽ ،ككاف مف خيار عباد اهلل،
ركل عف بعض الصحابة ككثير مف التابعيف كلد سنة َٓىجرية كتكفي سنة ُّٓىجرية .سير اعبلـ النببلء
لمذىبيُُُٕٖ/

(ِ) ىك عبيد ابف عمير ابف قتادة الميثي الجندعي المكي الكاعظ المفسر كلد في حياة رسكؿ اهلل  حدث عف أبيو
كعف الصحابة ككاف مف ثقات التابعيف كأئمتيـ بمكة ،كىك أكؿ مف قص عبيد ابف عمير عمى عيد عمر ابف
الخطاب كركل عنو كثير مف التابعيف تكفي عاـ ْٕىجرية .سير اعبلـ النببلء لمذىبي ُِٕٕ/
(ّ) زاد المسير البف الجكزم ُ.ٕٓ/
(ْ) المرجع السابؽ ُ.ّْ/

(ٓ) ىك عكرمة أبك عبداهلل القرشي مكالىـ العبلمة الحافظ المفسر المدني البربرم األصؿ مكلى ابف عباس حدث عف
الصحابة قاؿ طمبت العمـ أربعيف سنة ككنت أفتي بالباب كابف عباس في الدار ،قاؿ لو ابف عباس  :انطمؽ فأفت
الناس كأنا لؾ عكف ،حدث عنو كثير مف التابعيف مات بالمدينة عاـ َُْكعمره ثمانكف سنة .انظر سير اعبلـ

النببلء لمذىبي ٗ.ُُ/

(ٔ) زاد المسير البف الجكزم ِ.ْٓٓ/

1١1

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﭼ التكبةّٓ :

()1

.

ٖ -قاؿ تعالى :ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ المائدة ُ :المتمك عمينا
مف المحظكر ىي قكلو تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ المائدة. ّ :
()2

تبيف لنا أف اإلماميف اعتمدا في تفسيرييما تفسير القرآف بالقرآف
كمف قراءة التفسيريف ٌ

كذكراه في مكاطنو سكاء كاف منقكالن مف الحديث عف النبي  أك عف الصحابة كالتابعيف
أك ما نقبله مف مشايخيما أك ما ذكراه مف اجتيادىما.

(ُ) زاد المسير البف الجكزم ِ.َُِ/
(ِ) المرجع السابؽ ُ.َٓٔ/

1١1

املطلة الثاًي:
تفسري القرآى تالقراءات عٌد اإلهاهني
تمهيد:
عمـ القراءات أشرؼ العمكـ منزلة ،كأرفعيا مكانة ،كىك مصدر جميع عمكـ العربية
خصكصا ،يحتاج إليو :المقرئ ،كالمفسر ،ك ّْ
المحدث ،كالفقيو،
عمكما ،كعمكـ الشريعة
ن
ن

كالمغكم عمى السكاء ،كبيذا العمـ المبارؾ تتعمؽ عمكـ أخرل مباشرة :كعمـ تراجـ القراء،
كعمـ تكجيو القراءات ،كعمـ رسـ المصحؼ ،كعمـ الضبط ،كعمـ التجكيد ،كغيرىا.
كالقراءات كحي َّ
منزؿ مف اهلل  ،كالصحابة تعممكا القرآف باألحرؼ المنزلة مف
الرسكؿ  ،ككاف كؿ كاحد منيـ يق أر الحرؼ الذم أخذه منو  التزمو كداكـ عميو ،ثـ
جاء دكر تبلمذتيـ ،كقد تكسعكا في أخذ األحرؼ كتمقييا مف أساتذتيـ مف التابعيف،
فاختاركا بعض ما تعممكه كداكمكا عمى تبلكتو كالتزمكه ،ككاف ىذا العصر ىك عصر
األئمة القراء ،كقد اشتيركا بتعميـ كتاب اهلل تعالى ،فأقرؤا بعض تبلمذتيـ بما التزمكه،
كالبعض اآلخريف بما يتبلءـ كطبائعيـ حسب المغة كالميجة التي درجكا عمييا ،كلـ ييقرئكىـ
()1

باجتيادىـ؛ بؿ بما تعممكه مف أساتذتيـ باألسانيد المتصمة إلى الرسكؿ  . قاؿ مجاىد:

احتجت أف أسألو عف كثير
أت قراءة ابف مسعكد قبؿ أف أسأؿ ابف عباس ما
ي
كنت قر ي
لك ي

مما سألتو عنو ،فيذا ىك تفسير القرآف بالقرآف ،كىك ما كاف يرجع إليو الصحابة في تعرؼ
()2

بعض معانى القرآف ،كىك عمؿ يقكـ عمى كثير مف التدبر كالتعقؿ"  .قاؿ عمر ابف
الخطاب  سمعت ىشاـ ابف حكيـ ابف حزاـ يق أر سكرة الفرقاف عمى غير ما أقرؤىا ككاف

(ُ) اإلبانة عف معاني القراءات أبك محمد مكي ابف أبي طالب ىح ٌمكش ابف محمد ابف مختار القيسي القيركاني ثـ
األندلسي القرطبي المالكي ،تحقيؽ :د .عبد الفتاح إسماعيؿ شمبي ،دار نيضة مصر لمطبع كالنشر.َُٔ ،
(ِ) التفسير كالمفسركف لمحمد حسيف الذىبي ِ.ْ/
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رسكؿ اهلل  أقرأنييا ككدت أف أعجؿ عميو ،ثـ أميمتو حتى انصرؼ ثـ لببتو بردائو،
فجئت بو رسكؿ اهلل  ،فقمت إني سمعت ىذا يق أر عمى غير ما أقرأتنييا ،فقاؿ لي أرسمو،
ثـ قاؿ لو اق أر ،فق أر قاؿ لي :ىكذا أنزلت ،ثـ قاؿ لي :اق أر فقرأت ،فقاؿ :ىكذا أنزلت إف
القرآف أي ً
نزؿ عمى سبعة أحرؼ فاقرءكا منو ما تيسر .
()1

كسمع عمرك ابف العاص  ،رجبل يق أر آية مف القرآف ،فقاؿ :مف أقرأكيا؟ قاؿ:
رسكؿ اهلل  ،قاؿ :فقد أقرأنييا رسكؿ اهلل  عمى غير ىذا ،فذىبا إلى رسكؿ اهلل 
فقاؿ أحدىما :يا رسكؿ اهلل آية كذا ككذا ثـ قرأىا ،فقاؿ رسكؿ اهلل  :ىكذا أنزلت فقاؿ
اآلخر :يا رسكؿ اهلل ،فقرأىا عمى رسكؿ اهلل  ،كقاؿ :أليس ىكذا يا رسكؿ اهلل قاؿ :ىكذا
أنزلت ،فقاؿ رسكؿ اهلل  :إف ىذا القرآف أنزؿ عمى سبعة أحرؼ ،فأم ذلؾ قرأتـ فقد
()2

أصبتـ ،كال تماركا فيو ،فإف المراء فيو كفر أك آية الكفر  .كعف أبي بكرة عف النبي 
قاؿ :أتاني جبريؿ ،كميكائيؿ ،فقاؿ جبريؿ :اق أر القرآف عمى حرؼ كاحد ،فقاؿ ميكائيؿ:
استزده ،قاؿ :اقرأه عمى سبعة أحرؼ ،كميا شاؼ كاؼ ،ما لـ تختـ آية رحمة بعذاب ،أك
()3

آية عذاب برحمة .
فْائد علن القراءات:
ُػ ػ ػ ػ تيسير القراءة عمى القراء حيث كانت لغات ىمف أي ً
نزؿ عمييـ القرآف مختمفة ،كلساف

فيسر اهلل
كؿ صاحب لغة ال يقدر عمى رده إلى لغة أخرل إال بعد تكمؼ كمئكنة شديدةَّ ،
عمييـ أف أنزؿ كتابو عمى سبع لغات متفرقات.
ِ -فييا برىاف عظيـ عمى سمك ببلغة القرآف ،كمنزلتو في اإليجاز ،كما تدعـ
أحكاما متعددة تفيـ مف اآلية.
ن
(ُ) صحيح البخارم ،كتاب الخصكمات ،باب كبلـ الخصكـ بعضيـ عمى بعض ،رقـ ُِْٗ.ُْٖ /ٔ ،
(ِ) مسند أحمد ،مسند عمرك ابف العاص  ، رقـُْٖٕٓ.ّٓٓ /ِٗ ،

(ّ) المرجع السابؽ ،مسند أبي بكرة نفيع ابف الحارث  ،رقـَِِْٓ.َٕ /ّْ ،
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ّ -في تعدد القراءات آية بالغة كبرىاف قاطع عمى صدؽ الرسكؿ  كعظمة اآلية
القرآنية؛ إذ إنو برغـ تعدد القراءات ،كتنكع األداء لـ يتطرؽ إليو تناقض كال تضاد ،كال
بعضا ،كيشيد بعضو لبعض.
بعضا ،كيبيف بعضو
تخالؼ بؿ يصدؽ بعضو
ن
ن
ْ -في تعدد القراءات تفسير معنى ِّ
لغكيا في قراءة أخرل مثؿ قراءة ابف مسعكد:
كتككف الجباؿ كالصكؼ المنفكش فإنيا مفسرة لمقراءة األخرل.
كدفعا ألىؿ
تأييدا ألىؿ الحؽ،
ٓ -ما يككف في حجة في قضية مف قضايا العقيدة ن
ن
كبير بفتح الميـ ،ككسر البلـ ،كىي قراءة ابف كثير
كممً نكا نا
نعيما ى
الزيغ كذلؾ كقراءة :رأيت ن

كغيره ،كىي دليؿ كاضح عمى رؤية اهلل في الدار اآلخرة.

ٔ -تأثير اختبلؼ القراءات في األحكاـ الفقيية ،فقد تأتي مرجحة لحكـ مختمؼ فيو،
كقراءة :ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ المائدة ( 11 :مؤمنة ) في كفارة اليميف ،فكاف في ىذه القراءة
ترجيح لما اشترطو الشافعي مف اإليماف في العبد المقرر عتقو.
سجبل عف المغات المنتشرة عند العرب ،كاختبلفاتيا
ٕ -تقدـ قراءات القرآف لدارسيا
ن
()1

الصكتية كفي االبنية كاإلعراب .

(ُ) مدخؿ في عمكـ القراءات ُْٔ لمسيد رزؽ الطكيؿ ،طُ :المكتبة الفيصمية ،طَُْٓ :ىػ ُٖٗٓ -ـ
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تفسري القرآى تالقراءات عٌد اإلهاهني اتي جسي ّاتي اجلْزي
تفسري اإلهام اتي جسي:
ذكر اإلماـ ابف جزم في مقدمتو فقاؿ " :كأما القراءات فإنيا بمنزلة الركاية في
()1

الحديث ،فبل بد مف ضبطيا كما يضبط الحديث بركايتو" .
ػ ػ ػ ذكر القراءات السبع المشيكرة المعتبرة كىي التي يذكرىا في تفسيره ،ككما ىك معمكـ
فإف المغاربة كببلد األندلس يقرؤكف القرآف بركاية نافع ،فقاؿ" :القراءات عمى قسميف
مشيكرة كشاذة فالمشيكرة ىي القراءات السبع كما جرل مجراىا ،كالشاذة ما سكل ذلؾ
كانما بنينا ىذا الكتاب عمى قراءة نافع لكجييف :أحدىما :أنيا القراءة المستعممة في ببلدنا
باألندلس ،كسائر ببلد المغرب األخرل ،اقتداء بالمدينة شرفيا اهلل؛ ألنيا قراءة أىؿ المدينة
كقاؿ مالؾ ابف أنس :قراءة نافع سنة".
ػ ػ ػ ٌبيف في تفسيره أنو حتى كاف كانت قراءات مشيكرة كلكنيا ال تتعمؽ بالمعنى

كاإلعراب فيك ال يذكرىا ،فقاؿ" :كذكرنا مف سائر القراءة ما فييا فائدة في المعنى
()2

كاإلعراب كغير ذلؾ" .
ػ ػ ػ عمٌؿ سبب عدـ استيعابو لمقراءات لسببيف األكؿ :قاؿ :استغنينا عف استيفاء القراءات
لككنيا مذككرة في الكتب المؤلفة فييا .كقد ألفنا فييا كتبا نفع اهلل بيا" .الثاني :قاؿ " :لما
()3

عزمنا في ىذا الكتاب عمى االختصار حذفنا منو ما ال تدعك إليو الضركرة" .
ػ ػ ػ كقؼ اإلماـ ابف جزم في مقدمتو مرتيف مع القراءات ،كقد ٌبيف في الكقفة األكلى قراءتو

كبيف تفسيره في تفسيره ،كالثانية :التعريؼ بالقراءات في الباب الثامف في
كقراءة ببلده ٌ
جكامع القراءات كقد كضح فيو ما يمي:
(ُ) التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم ُ.ُٔ/
(ِ) المرجع نفسو ُ.ُٔ/
(ّ) المرجع نفسو ُ.ُٔ/
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نكعي القراءة :األكلى :المشيكرة ،كىي القراءات السبع كمف جرل مجراىـ.
الثانية :الشاذة :كىي التي خالفت شركط القراءات الثبلث :مكافقتو لمصحؼ عثماف
ابف عفاف  ،كمكافقتو لكبلـ العرب كلك عمى بعض الكجكه أك في بعض المغات ،كنقمو
نقبل متكات ار أك مستفيضا.
ػ ػ ػ كضح في مقدمتو اختبلؼ القراء في الفرش كاألصكؿ ،فالفرش ما ال يرجع إلى أصؿ
مضطرد كال قانكف كمي كقد يتفؽ أك يختمؼ في المعنى .أما األصكؿ :فميا قكاعد ال تؤثر
()1

في المعنى .
ػ ػ ػ في تكجييو لمقراءات قد يذكر ترجيح القراءات ،كقد ال يرجح .كىذه بعض األمثمة:
ُ -قاؿ تعالى :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ الفاتحة ( ْ :ممؾ ) بدكف األلؼ ،كىي قراءة
نافع ممؾ قراءة الجماعة بغير األلؼ مف الممؾ ،ثـ ذكر القراءات األخرل ،ثـ قاؿ :كقراءة
الجماعة أرجح مف ثبلثة أكجو :األكؿ :أف الممؾ أعظـ مف المالؾ إذ قد يكصؼ كؿ أحد
بالمالؾ لمالو كأما الممؾ فيك سيد الناس .كالثاني :لقكلو تعالى :ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸﯹﭼ األنعاـ .ّٕ :كالثالث :أنيا ال تقتضي حذفا .
()2

ِ -قاؿ تعالى :ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ البقرةٗ :

قرئ :كما يخدعكف بفتح الياء مف غير ألؼ مف خدع ،كىك أبمغ في المعنى؛ ألنو يقاؿ:
)(3

خادع إذا راـ الخداع ،كخدع إذا تـ لو .
ّ -قاؿ تعالى :ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ الحجر ُٓ :قرئ
سكرت بالتشديد كالتخفيؼ كيحتمؿ أف يككف مشتقا مف السكر ،فيككف معناه أجبرت
(ُ) التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم ُ.ِّ/
(ِ) المرجع نفسو ُ.ٔٓ/
(ّ) المرجع نفسوُ.ُّ/
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()1

أبصارنا فرأينا األمر عمى غير حقيقتو أك مف السكر كىك السد أم منعت أبصارنا .
ْ -قاؿ تعالى :ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ يكسؼ ،ُّ :كأعتدت
ليف متكأ أم أعتدت ليف ما يتكأ عميو مف الفرش كنحكىا ،كقيؿ :المتكأ طعاـ ،كقرئ في
الشاذ متكا بسككف التاء كتنكيف الكاؼ ،كىك األترج كاعطاؤىا السكاكيف ليف يدؿ عمى أف
()2

الطعاـ كاف مما يقطع بالسكاكيف كاألترج ،كقيؿ :كاف لحما .
ٓ -قاؿ تعالى :ﭽﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸ﭼ األنعاـ ( ،ٕٓ :﮳﮴﮵)
مف القصص ،كقرئ يقضي بالضاد المعجمة مف القضاء ،كىك أرجح لقكلو( :﮶ ﮷
﮸) أم الحاكميف .
()3

تفسري اإلهام اتي اجلْزي:
يرل الباحث أف اإلماـ ابف الجكزم سار في تفسيره عمى النحك التالي:
ػ ػ ػ لـ يذكر اإلماـ ابف الجكزم في مقدمتو ما يتعمؽ بالقراءات.
ػ ػ ػ ٌبيف في تفسيره مكاطف القراءات حيثما كجدت.

ػ ػ ذكر القراءات المشيكرة كالشاذة كتكسع في ذكرىا.

ػ ػ يرجح بعض القراءات كيذكر تعميؿ ذلؾ ،كقد يذكر القراءات بدكف ترجيح.
ػ ػ يسند القراءات إلى أصحابيا مف القراء المشيكريف كغيرىـ.
يميز تفسير ابف الجكزم كقكفو مع معاني الكممات الكاردة في القراءات كبياف
ػ ػ ػ ما ٌ

معنى اآلية مف كجكه القراءات المتعددة .كىذه بعض األمثمة:

(ُ) التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم ُ.ُْٔ/
(ِ) المرجع نفسو ُ.ّٖٔ/
(ّ) المرجع نفسو ِ.ّٔ/
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ُ -قاؿ تعالى :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ الفاتحة ،ْ :ق أر جميكر القراء ( ىمًمؾ) بفتح الميـ
)(1

مع كسر البلـ ،كىك أظير في المدح؛ ألف كؿ ممؾ مالؾ ،كليس كؿ مالؾ ممكا .
ِ -قاؿ تعالى :ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﭼ
يبي ،كابف مسعكد
المائدة ،ٖٗ:كفي تتابع الثبلثة أياـ قكالف :أحدىما :أنو شرط ،ككاف أ ٌ

يقرآف :ﭽ ﯱ ﯲ ﯳﯴ متتابعات ﭼ .
()2

ّ -قاؿ تعالى :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ النحؿ ،ِٔ :ق أر أبك جعفر
( يمفىَّرطيكف) بفتح الفاء كتشديد الراء ككسرىا ،كتصديؽ ىذه القراءة قكلو تعالى :ﭽ ﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭼ الزمر ،ٓٔ :كركل الكليد ابف مسمـ عف ابف عامر
()3

()4

( يمفىَّرطيكف)

المفرط
بفتح الفاء كالراء كتشديدىا ،قاؿ الزجاج :كتفسيرىا كتفسير القراءة األكلى،
َّ
فالمفرط ك ى
بمعنى كاحد

)(5

.

ْ -قاؿ تعالى :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﭼ
البقرة ِِِ:ﭽ ﮮ ﮯ ﭼ ذكر أف ليا قراءتاف :األكلى :خفيفة أم ينقطع عنيف الدـ ،يقاؿ:
طييرت المرأة كطيىرت :إذا رأت الطير ،كاف لـ تغتسؿ بالماء .كالثانية (يطَّيٌرف) بتشديد
الطاء كالياء كفتحيما ،كمف ق أر يطَّيَّرف بالتشديد أراد :يغتسمف بالماء ،قاؿ ابف عباس،
(ُ) زاد المسير البف الجكزم ُ.ُٗ/
(ِ) كبو قاؿ ابف عباس ،كمجاىد ،كطاككس ،كعطاء ،كقتادة ،أبك حنيفة ،كىك قكؿ أصحبنا .انظر زاد المسيرُ.َٖٓ/
(ّ) ىك الكليد ابف مسمـ أبك العباس الدمشقي مكلى بني أمية اإلماـ الحافظ عالـ أىؿ الشاـ ركل عف كثير مف
التابعيف ،كاف مف أكعية العمـ ثقة حافظ صنؼ التصانيؼ كتصدل لئلمامة ككاف كثير العمـ كالحديث كلد عاـ

ُُٗكحج عاـ ُْٗثـ رجع فمات بالطريؽ .سير اعبلـ النببلء لمذىبيُٕ.ُِٗ/
(ْ) ىك أبك عيسى سميـ ابف عيسى ابف سميـ ابف عامر الحنفي مكالىـ شيخ القراء الحنفي مكالىـ الككفي تمميذ حمزة
كأحذؽ أصحابو ،تبل عمى حمزة ابف حبيب عشر ختـ ،كىك خمفو في اإلقراء تبل عميو كثير مف القراء كخمؼ
كخبلد كالدكرم كركل عف حمزة كالثكرم مات عاـ ُٖٖىجرية .سير اعبلـ النببلء لمذىبي ُٕ.ّٖٕ/

(ٓ) زاد المسير البف الجكزم ّ.ٕٓٔ/
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()1

كمجاىد :حتى يطيرف مف الدـ ،فاذا تطيرف اغتسمف بالماء .
ٓ -قاؿ تعالى :ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ النساءْٗ :

فتبينكا بالنكف مف التبييف لؤلمر قبؿ ً
اإلقداـ عميو.
ﭽ ﮬ ﭼ ذكر أف ليا قراءتاف األكلىٌ :
()2

فتثبتكا) بالثاء مف الثبات كترؾ االستعجاؿ ،ككذلؾ قرؤكا في الحجرات .
كالثانيةٌ ( :
ٔ -قاؿ تعالى :ﭽ ﰅ ﰆ ﰇ ﭼ يكسؼ ،َّ :كق أرت (قد شعفيا) بالعيف .أم كأنو
ذىب بيا كؿ مذىب ،ك َّ
الش ىعؼ :رؤكس الجباؿ .
()3

ٕ -قاؿ تعالى :ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ يكسؼ( ،ِّ :ﭛ ) اسـ فعؿ معناه تعاؿ
كأقبؿ ،كقرئ بفتح الياء ككسرىا كبفتح التاء كضميا ،كالمعنى في ذلؾ كمو كاحد ،كحركة
()4

التاء لؤلبناء ،كأما مف ق أر باليمز ،فيك فعؿ مف تييأت كقكلؾ :جئت .
ٖ -قاؿ تعالى :ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ إبراىيـ ،َٓ :كق أرت:
آف ) بقطع اليمزة كفتحيا كمدىا .ك ً
ط ور بكسر القاؼ كسككف الطاء كالتنكيف ( و
طر:
الق ٍ
ًم ٍف ًق ٍ
()5

النحاس ،كآف :قد انتيى ىح ُّره .

كمف قراءة تفسير اإلماميف تبيف لنا أف اإلماميف ذك ار في تفسيرييما تفسير القرآف
بالقراءات ككاف اإلماـ ابف الجكزم مكث انر في ذلؾ.

(ُ)
(ِ)
(ّ )
( ْ)
(ٓ)

ق أر ابف كثير ،كنافع ،كأبك عمرك ،كابف عامر ،كحفص ،عف عاصـ { حتى يطيرف } خفيفة .كق أر حمزة ،كالكسائي،
كخمؼ ،كأبك بكر ،عف عاصـ { يطَّيٌرف } بتشديد الطاء كالياء كفتحيما .زاد المسير ُ.َُٗ/
زاد المسير البف الجكزم ُ ّْٓ/ق أر ابف كثير ،كنافع ،كأبك عمرك ،كعاصـ ،كابف عامر ( :فتبينكا )  .كق أر حمزة،
فتثبتكا }.
كالكسائي ،كخمؼ { ٌ
ق أر عبد اهلل ابف عمرك ،كعمي ابف الحسيف ،كالحسف البصرم ،كمجاىد ،كابف محيصف ،كابف أبي عبمة ( قد شعفيا
) بالعيف زاد المسير ِ..ّْْ/
زاد المسير البف الجكزم ُ.ّْٖ/
كق أر ابف عباس ،كأبك رزيف ،كأبك مجمزً ،
ط ور» زاد المسير ِ.َِٓ/
كعكرمة ،كقتادة ،كأبك حاتـ عف يعقكبً « :م ٍف ًق ٍ
ِ.َِٓ/
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املطلة الثالث
تفسري القرآى تاألشثاٍ ّالٌظائر عٌد اإلهاهني
تمهيد:
المتشابو :إيراد القصة الكاحدة في صكر شتى كفكاصؿ مختمفة كيكثر في إيراد
()1

القصص كاألنبياء  ،بأف يأتي في مكضع كاحد مقدما كفي آخر مؤخ ار ،كقكلو تعالى:
ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ البقرة ،ٖٓ :كقكلو تعالى :ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﭼ األعراؼ ،ُُٔ :كفي مكضع بزيادة كفي آخر بدكنيا  .كالمكضكع
()2

مطمقا ،سكاء كرد في أثناء قصة قرآنية أك غيرىا ،مثؿ قكلو تعالى :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ النساء ،ُّٓ :كقكلو تعالى :ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ المائدة. ٖ :
()3

فالمتشابو المفظي في آيات القرآف الكريـ ،ىك أف تجيء اآليات القرآنية متكررة في
القصة الكاحدة مف قصص القرآف ،أك مكضكعاتو ،في ألفاظ متشابية كصكر متعددة،
كذكر كحذفا ،كتعريفا
ا
كفكاصؿ شتى ،كأساليب متنكعة ،تقديما كتأخي ار ،كزيادة كنقصا،
كتنكي ار ،كافرادا كجمعا ،كايجا از كاطنابا ،كغيره كما في إحدل المتشابيتيف مما ليس في
()4

األخرل مف تقديـ أك تأخير أك زيادة .

(ُ) البرىاف في عمكـ القرآف لمزركشي ُ.ُُِ/
(ِ) اإلتقاف في عمكـ القرآف لمسيكطي ّ.ُّٗ/
(ّ) درة التنزيؿ كغرة التأكيؿ ألبي عبد اهلل محمد ابف عبد اهلل األصبياني المعركؼ بالخطيب اإلسكافي ،دراسة كتحقيؽ
كتعميؽ :د /محمد مصطفى آيديف ،جامعة أـ القرل ،ك ازرة التعميـ العالي سمسمة الرسائؿ العممية المكصى بيا
(َّ) معيد البحكث العممية مكة المكرمة ،ط ُِِْ :ُ/ىػ  ََُِ -ـ.ّٓ /ُ ،

(ْ) المرجع السابؽ ُ.ٓٓ/
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كأما الكجكه فيي المفظ المشترؾ الذم يستعمؿ في عدة معاف ،كمفظ اليدل ،فقد كرد
لو في القرآف سبعة عشر معنى ،منيا :بمعنى البياف ،قاؿ تعالى :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭼ
البقرة ،ٓ:كبمعنى الديف ،قاؿ تعالى :ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭼ آؿ عمراف ،ّٕ :كبمعنى
اإليماف ،قاؿ تعالى :ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ مريـ ،ٕٔ :كبمعنى الداعي ،قاؿ
تعالى :ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ الرعد ،ٕ :كبمعنى الرسؿ كالكتب ،قاؿ تعالى :ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭼ البقرة ،ّٖ :كبمعنى المعرفة ،قاؿ تعالى :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ النحؿ،ُٔ :

كبمعنى الرشاد ،قاؿ تعالى :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ الفاتحة. ٔ :
)(1

()2

كالنظائر كاأللفاظ المتكاطئة  .كىي األلفاظ المتحدة الدالة عمى مسميات مختمفة
الحقيقة باعتبار معنى مشترؾ بينيا كداللة الحيكاف عمى أنكاعو :اإلنساف ،كالفرس
()3

كالطائر  .كقد استعمؿ المفسركف النظائر لمداللة عمى األلفاظ المختمفة لفظان كالمتفقة
معنى ،فقالكا :االبتبلء ،كاالختبار ،كاالمتحاف :نظائر ،فيذكركف الكممة الكاحدة ،ثـ
()4

يذكركف معانييا المتعددة ،كيستدلكف عمى كؿ معنى باآليات القرآنية .
مثاؿ ،قاؿ تعالى:ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭼ االنشقاؽ ،ُ :ك قاؿ تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭼ
التككير ،ُ :كما بعدىا في السكرة ،ك قاؿ تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭼ االنفطار ،ُ :كما
بعدىا ك قاؿ تعالى :ﭽﮍ ﮎ ﮏ ﭼ الكاقعة.ُ :

(ُ) البرىاف في عمكـ القرآف لمزركشي ُ.َُّ/
(ِ) المرجع السابؽ ُ ،َُِ/كاإلتقاف في عمكـ القرآف لمسيكطي ِ.ُْْ/
(ّ) التصاريؼ لتفسير القرآف مما اشتبيت أسمائو كتصرفت معانيو ليحيى ابف سبلـ ابف أبي ثعمبة البصرم ثـ اإلفريقي
القيركاني ،قدمت لو كحققتو :ىند شمبي ،الشركة التكنسية لمتكزيع ،ط ُٕٗٗ :ـ.ُٕ ،

(ْ) الكجكه كالنظائر في القرآف الكريـ لسميماف القرعاكم ُ.ّ/
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فوائد األشباه والنظائر:
ُ -تأصيؿ الدراسات القرآنية كالعممية ،كىك مف األنكاع التي اشتمؿ عمييا القرآف في
بياف أنو كحي ،ال عمؿ لمبشر فيو مع تنكع استعماالتو مف تقديـ كتأخير ،أك زيادة كحذؼ،
أك تعريؼ كتنكير ،أك إبداؿ شيء منو بشيء آخر في المكضكع الكاحد.
ِ -كثير مف ألفاظ القرآف اختيرت اختيا ار فيو كجو اإلعجاز مف ىذا االختيار ،كبذلؾ
نتعرؼ عمى أف ألسمكب القرآف الكريـ طابعا خاصا يسمكو في اختيار ألفاظو كتراكيبو.
ّ -يرد عمى بعض المشككيف كالممحديف الذيف يطعنكف في القرآف مف خبلؿ ما
تشابو أك تماثؿ أك تكرر مف ألفاظ القرآف كآياتو ،مدعيف أنو غير مفيكـ ،أك تكرار ال
ىدؼ لو.
ْ -أكبر عكف عمى حفظ كتاب اهلل تعالى ،إذ أف التصنيؼ في ىذا العمـ يساعد
حفاظ القرآف الكريـ عمى ضبط حفظيـ بأداء كؿ لفظ في مكطنو ،دكف ما التباس
بالمتشابو معو.
ٓ -يمؤل النفس إيمانا بعظمة اهلل تعالى كقدرتو حيف يقؼ اإلنساف في تفسير ىذا
النكع مف اآليات عمى دقائؽ األسمكب البياني لمقرآف الكريـ ،كدراستو تعيف عمى الفقو في
()1

كتاب اهلل ،كاظيار إعجازه كغ ازرة معانيو كأس ارره .

تفسري القرآى تاألشثاٍ ّالٌظائر عٌد اإلهاهني اتي جسي ّاتي اجلْزي
تفسري اإلهام اتي جسي:
يتبيف لمباحث في تفسير اإلماـ ابف جزم فيما يتعمؽ باألشباه كالنظائر ما يمي:
ٌ
ػ ػ ػ ٌبيف اإلماـ ابف جزم في تفسيره اآليات التي ليا أشباه كنظائر في تفسيره.
(ُ) درة التنزيؿ كغرة التأكيؿ لمخطيب االسكافيُ.ِٔ /
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ػ ػ ػ ذكر اآليات مف النظائر بعد بياف المعنى لآلية كزيادة في تكضيحيا.
ػ ػ ػ كضح معاني اآليات باألشباه كالنظائر مف القصص ،كغيرىا .كىذه بعض األمثمة:
ُ -قاؿ تعالى :ﭽ ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ ﯨﯩﯪ
ﭼ الجاثية ،ُِ:المراد بيا إثبات الجزاء في اآلخرة ،كتفضيؿ المؤمنيف عمى الكافريف في
اآلخرة ،كىذا المعنى ىك األظير كاألرجح ،فيككف معنى اآلية كقكلو تعالى :ﭽ ﯬ
ﯭ ﯮ ﭼ القمـ ،ّٓ :ك كقكلو تعالى :ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ صِٖ :

)(1

.

ِ -قاؿ تعالى :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ األعراؼ ،َُٖ :قيؿ :معنى ذركا
الكعيد كالتيديد ،كقكلو تعالى :ﭽ ﮕ ﮖ ﭼ المزمؿ ،ُُ :كىك األظير لما بعده .
()2

ّ -قاؿ تعالى :ﭽ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ
ىكد ،َِ :المعنى كصفيـ بأنيـ ال يسمعكف كال يبصركف ،كقكلو تعالى :ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ البقرةٕ :

()3

.

ْ -قاؿ تعالى :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ الرعد ، ٖ :كقكلو تعالى :ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﭼ لقماف. ّْ :
()4

ٓ -قاؿ تعالى :ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ الرعد ،ِِ :كاألظير يفعمكف الحسنات

(ُ) التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم ِ.ُِٕ/
(ِ) المرجع نفسو ُ.ُّْ/
(ّ) المرجع نفسو ُ.ّٖٔ/
(ْ) المرجع نفسو ُ.َْْ/
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فيدرؤكف بيا السيئات ،كقكلو تعالى :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ ىكد. ُُْ :
)(1

ٔ -قاؿ تعالى :ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭼ ىكد ،ّٖ :الضمير لممدائف ،فالمعنى
ليست ببعيدة منيـ أفبل يعتبركف بيا ،كقكلو تعالى :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ الفرقاف. َْ :
()2

(ُ) التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم ِ.ُُٔ/
(ِ) المرجع السابؽ ُ.ّٕٔ/
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تفسري اإلهام اتي اجلْزي:
يتبف لمباحث كذلؾ في تفسير ابف الجكزم فيما يتعمؽ باألشباه كالنظائر ما يمي:
ػ ػ ػ ٌبيف في تفسيره آليات القرآف ما يكضحيا مف األشباه كالنظائر.
ػ ػ ػ ذكر األشباه كالنظائر في مكضكعات القرآف كقصصو.

ػ ػ ػ تكسع في ذكر األشباه كالنظائر مقارنة باإلماـ ابف جزم ،كذكرىا في المغة كذلؾ.
ُ -قاؿ تعالى :ﭽ ﯻ ﯼ ﭼ المائدة ،ٖٗ :أقمٌكا منيا ،كيشيد لو قكلو تعالى :ﭽ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﭼ البقرة. ِِْ :
()1

لما
ِ -قاؿ تعالى :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ الشعراءٌ ،ْ :

كصؼ األعناؽ بالخضكع ،كىك مف صفات بني آدـ ،أخرج الفعؿ مخرج اآلدميّْيف كما في
قكلو تعالى :ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ يكسؼ. ْ :
()2

ّ -قاؿ تعالى :ﭽ ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ ﮚ ﭼ الدخاف ،ِٗ :المراد :أىؿ
السماء كأىؿ األرض ،كنظير ىذا قكلو تعالى :ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ محمد ،ْ :أم :أىؿ
()3

الحرب .
بأنا
ْ -قاؿ تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭼ النحؿ ،ٓٓ :ليكفركا ٌ
أنعمنا عمييـ ،فجعمكا نً ىع ىمنا سببان إًلى الكفر ،كىك كقكلو تعالى :ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﭼ يكنسٖٖ :

(ُ) زاد المسير البف الجكزم ُ.ُٖٓ/
(ِ) المرجع نفسو ّ.ّّٓ/
(ّ) المرجع نفسو ْ.َٗ/

(ْ) المرجع نفسو ِ.ٓٔٓ/
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()4

.

ٓ -قاؿ تعالى :ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ الحجر ،ِ :فإف قيؿ :كيؼ
مستقبؿ ،كسبيميا أف يأتي بعدىا الماضي ،تقكؿ :ربما لقيت عبد اهلل؟
جاء بعد ربما
ى
فالجكاب :أف ما ك ىع ىد اهللي ىح ّّ
فمستقبميو بمنزلة الماضي ،يدؿ عميو قكلو تعالى :ﭽ ﭼ
ؽ،
ى
ى
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ المائدة ،ُُٔ :كقكلو تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭼ األعراؼ،ْْ :

كقكلو تعالى :ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ سبأ. ُٓ :
()1

كمف ىنا نعرؼ أف اإلماماف اتفقا في تفسيرييما عمى تفسير القرآف باألشباه كالنظائر،
كقد ذك ار اآليات كما ناظرىا كشابييا مف اآليات التي ذكرت أحكامان أك ذكرت قصصان كما
تحتاج مف بياف كتكضيح.

(ُ) زاد المسير البف الجكزم ِ.ِِٓ/
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املثحث الثاًي
تفسري القرآى تالسٌة
وفيو مطلبان
املطلة األّل :هعىن السٌة ّأُويتِا يف التفسري.
املطلة الثاًي :تفسري القرآى تالسٌة عٌد اإلهاهني.
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املطلة األّل
هعىن السٌة ّأُويتِا يف التفسري:
هعىن السٌة:
()1

السٌُّنة في المغة :السيرة ،حسنة كانت أك قبيحة  ،ك الطريقة مرضية كانت أك غير
()2

مرضية كالعادة .
()3

كفي االصطبلح :ىي ما أثر عف الرسكؿ  مف قكؿ أك فعؿ أك تقرير  .كقد بيف
القرآف الكريـ ميمة النبي بالنسبة لمتشريع ،فاذا كاف الخطاب الذم جاء بو القرآف الكريـ
خطابا عاما مجمبل ،فينا تأتي الميمة في البياف كالتكضيح لمراد اهلل تعالى كالتي كمؼ بيا
الرسكؿ  حينما قاؿ اهلل لو :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭼ النحؿ ،ْْ :كقاؿ تعالى :ﭽ ﰀﰁﰂ ﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉ
ﭼ النحؿ .ْٔ :كقاؿ تعالى :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ
النساء ،َُٓ :كعف المقداد ابف معد يكرب( :)4أف رسكؿ اهلل  قاؿ :أال إنني أكتيت الكتاب
كمثمو معو

)(5

 ،ككاف الرسكؿ  يتمك عمى أصحابو القرآف الكريـ ،كيكضح ليـ معانيو،

كيبيف ليـ أحكامو ،كيقص عمييـ أخباره ،كيطبؽ تعاليمو؛ ليككف ليـ األسكة كالقدكة في
البياف كالتكجيو كالتنفيذ عميو الصبلة كالسبلـ .كاذا جاء التفسير عف النبي  ،فيك في
(ُ) لساف العرب البف منظكر ُّ.َِِ/
(ِ) التعريفات لعمي ابف محمد الجرجاني ،ت ابراىيـ االبيارم ،دار الكتاب العربي -بيركت ،ط.ُِِ/ُ ،َُْٓ :

(ّ) المكسكعة القرآنية ،خصائص السكر ،لجعفر شرؼ الديف ،ت :عبد العزيز ابف عثماف التكيجزم ،دار التقريب بيف
المذاىب اإلسبلمية – بيركت ،طُُِْ :ُ/قِْ/َُ ،
النبي
(ْ) المقداد ابف معد يكرب ابف عمرك ابف يزيد ابف معد يكرب ،يكنى أبا كريمة ،كقيؿ كنيتو أبك يحيى .صحب
ٌ
 ،كركل عنو أحاديث ،ذكره ابف سعد في الطبقة الرابعة مف أىؿ ال ٌشاـ ،كقاؿ :مات سنة سبع كثمانيف ،كىك
ابف إحدل كتسعيف سنة ،انظر :اإلصابة في تمييز الصحابة ٔ.ُُٔ /
(ٓ) مسند أحمد ،مسند المقداـ ابف معدم كرب  ،رقـُُّٕٕ.َُْ/ِٖ ،
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المرتبة الثانية ،بعد تفسير القرآف ،كرسكؿ اهلل ىك المبيف لمقرآف الكريـ ،كالمكضح لم ارد اهلل
في كتابو ،كقد قاؿ لو ربو :ﭽ ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ ﭬﭭﭮ ﭼ
النحؿ.ْْ :

أُوية السٌة يف التفسري:
تفسير القرآف بالسنة ىك المصدر الثاني مف مصادر التفسير بالمأثكر ،كىك مصدر
متفؽ عميو ،كقد دلت عمى ذلؾ نصكص الكتاب كالسنة ،كما دؿ عمى ذلؾ النظر
()1

الصحيح  .فإف لـ يكجد تفسير لمقرآف في القرآف ،فميبحث عما ثبت كصح في السنة،
()2

كاألحاديث؛ فإنيا شارحة لمقرآف ،كمبينة لو  .قاؿ ابف تيمية :فإف أعياؾ ذلؾ فعميؾ
()3

بالسنة؛ فإنيا شارحة لمقرآف ،كمكضحة لو ،قاؿ اإلماـ الشافعي  :كؿ ما حكـ بو رسكؿ
()4

اهلل  ،فيك مما فيمو مف القرآف"  ،كعف مكحكؿ

()5

قاؿ :القرآف أحكج إلى السنة مف
()6

السنة إلى القرآف ،كقالكا :السنة قاضية عمى الكتاب ،كليس الكتاب بقاض عمى السنة .
ك ً
السنة النبكية ىي الشارحة لمقرآف كالمبينةي كالمقررة ألحكامو كمعانيو كمقاصده كمراميو

(ُ) تفسير القرآف بالسنة لمحمد المسند ُ.ُ/
(ِ) اإلسرائيميات كالمكضكعات في كتب التفسير لمحمد أبك شيبة ْٗ.

(ّ) ىك محمد ابف إدريس ابف عثماف ابف شائع ابف السائب ابف عبيد ابف يزيد ابف ىاشـ ابف المطمب ابف عبد مناؼ
ابف قصي ابف كبلب االماـ عالـ العصر ناصر الحديث فقيو الممة ابك عبد اهلل القرشي المكي الغزم كلد بغزة عاـ
َُٓىجرية مات ابكه شابا فانتقؿ الى مكة كعمره عاميف فكبر فحفظ القرآف كىك ابف سبع سنيف كحفظ المكطأ كىك ابف
عشر سنيف كتعمـ العربية كالشعر ثـ حبب اليو الفقو فساد اىؿ زمانو كافتى كتأىؿ لئلمامة لو مذىب كمصنفات .سير

اعبلـ النببلء لمذىبيَُ.ٓ/

(ْ) الشرح اليسير عمى مقدمة أصكؿ التفسير لميراف ماىر عثماف ٖٕ.
(ٓ) ىك الحافظ ،االماـ المحدث الرحاؿ أبك عبد الرحمف محمد ابف عبد اهلل ابف عبد السبلـ ابف ايكب البيركتي كلقبو
مكحكؿ سمع مف كثير مف التابعيف كركل عنو كثير مف التابعيف ككاف ثقة مف ائمة الحديث مات في اكؿ جماد

االخرة سنة ُِّىجرية .سير اعبلـ النببلء لمذىبيُٓ.ّّ/
(ٔ) الشرح اليسير عمى مقدمة أصكؿ التفسير ُ.ِ/

11١

()1

كقصصو كأمثالو  ،كقد صح عف األئمة األربعة المجتيديف أف كؿ كاحد منيـ قاؿ :إذا
()2

صح الحديث فيك مذىبي .
لفتـات:
األولى :في تفسير النبي  لمقرآف الكريـ الذم ٌبينو ألصحابو لـ يكف ليفسر ليـ كؿ

آية مف القرآف الكريـ بؿ كاف بيانو ليـ فيما يتعمؽ باألحكاـ الشرعية أك ما فيو الفائدة
ألصحابو.

الثانية :أف ما نقؿ إلينا مف تفسير النبي  ،فيك مف بيانو ألصحابو فيما أشكؿ
عمييـ مف المعاني كاألحكاـ مع ما ىـ عميو مف العمـ كالصبلح كالفيـ لمغة العرب كتزداد
الفكارؽ بينيـ كبيف مف أتى مف بعدىـ في العمـ كالفيـ فتجعؿ المتأخر دكف الصحابة في
فيمو لكتاب اهلل.
الثالثة :كليس ىناؾ كتاب جامع لتفسير القرآف بسنة النبي  ،كقد ذكركا أف الترمذم
في السنف ىك أطكؿ أىؿ السنف في التفسير ككذلؾ ابف العربي ،ككذلؾ أيضان السيكطي
في كتاب (الدر المنثكر) ىذا مف أجمع المراجع في تفسير القرآف بالسنة ،كالسيكطي

()3

أيضان لو فصؿ ،في كتابو اإلتقاف ،كذكر فيو األحاديث التي كقؼ عمييا كقد فسرت
()4

القرآف .

(ُ) نحك تفسير أمثؿ لتفسير القرآف لمدكتكر أحمد ابف محمد الشرقاكمَّ.
(ِ) اإلسرائيميات كالمكضكعات في كتب التفسير لمحمد ابف محمد أبك شيبةُ.َُٔ/
( )3ىك أبك الفضؿ جبلؿ الديف عبد الرحمف ابف كماؿ الديف أبك بكر ابف عثماف ابف محمد ابف خضر ابف محمد ابف
الشيخ اليماـ الخضيرم السيكطي المصرم الشافعي كلد في رجب سنة تسع كأربعيف كثمانمائة بالقاىرة حفظ القرآف

دكف ثماف سنيف ثـ عمدة األحكاـ كمنياج النككم كغيره دكف البمكغ ثـ اشتغؿ بالعمـ عمى عدة مشايخ مصنفاتو
نحك الستمائة مصنفا تكفي سنة إحدل عشر كتسعمائة انظر :النكر السافر عف أخبار القرف العاشر ُٓ.

(ْ) مقدمة التفسير البف تيمية شرح خالد ابف عمي المشيقح َُٖ.
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املطلة الثاًي
تفسري القرآى تالسٌة عٌد اإلهاهني
تفسري اإلهام اتي جسي:
ذكر اإلماـ ابف جزم في مقدمتو فقاؿ " :كأما الحديث ،فيحتاج المفسر إلى ركايتو
كحفظو لكجييف :األكؿ :أف كثي ار مف اآليات في القرآف نزلت في قكـ مخصكصيف ،كنزلت
بأسباب قضايا كقعت في زمف النبي  مف الغزكات كالنكازؿ كالسؤاالت ،كال بد مف
معرفة ذلؾ ،ليعمـ فيمف نزلت اآلية كفيما نزلت كمتى نزلت ،الثاني :أنو كرد عف النبي 
()1

كثير مف تفسير القرآف فيجب معرفتو ،ألف قكلو  مقدـ عمى أقكاؿ الناس .
فسر اآليات بالسنة النبكية مف جيتيف :األكلى :ما يتعمؽ بسبب النزكؿ مف
ػ ػ ػ ٌبيف أنو ٌ
أحداث كأسئمة فيجيب عنيا؛ ليككف بيانو تفسير لآلية .الثاني :ما كرد عنو  مف أحاديث
في تفسير القرآف غير متعمؽ بسبب النزكؿ باعتبار أف القرآف الكريـ ليس كمو لو أسباب
نزكؿ.
ػ ػ ػ يذكر األحاديث في تفسيره مباشرة بعد ذكر اآلية ،كىذا يعني أنو يقدـ الحديث عمى
غيره مف األقكاؿ.
ػ ػ ػ لـ يمتزـ بإيراد األحاديث الصحيحة فقد أكرد أحاديث ضعيفة.
يبيف ما يذكره مف الصحاح ،كال يذكر ضعؼ الحديث مف غيره في السنف ،كغيرىا ،كقد
ػػػ ٌ
يذكر مصدر الحديث ،كقد ال يذكره.

ػ ػ ػ أكرد األحاديث كىي بالمفظ كأكرد أحاديث كثيرة بالمعنى.
ػ ػ قد يذكر الحديث مكتمبل كاألكثر ما يذكر جزءان منو.
كىذه بعض األمثمة في تفسير القرآف بالسنة
(ُ) التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم ُ.ُٕ/
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ُ -قاؿ تعالى :ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ األنفاؿ ،َٔ :مف قكة ،قاؿ رسكؿ
()1

اهلل « :أال إف القكة الرمي» .
ِ -قاؿ تعالى :ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ اإلسراء ،ّّ :الحؽ المكجب لقتؿ النفس ىك ما
كرد في الحديث مف قكلو « :ال يحؿ دـ امرئ مسمـ إال بإحدل ثبلث :كفر بعد إيماف،
)(2

أك زنى بعد إحصاف ،أك قتؿ نفس أخرل« .
ّ -قاؿ تعالى :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﭼ آؿ عمراف ،ُُٔ :كقد جاء ذلؾ
مفس انر في الحديث قاؿ رسكؿ اهلل  :ال ألفيف أحدكـ يجيء يكـ القيامة عمى رقبتو بعير
ال ألفيف أحدكـ عمى رقبتو فرس ال ألفيف أحدكـ عمى رقبتو رقاع ال ألفيف أحدكـ عمى
رقبتو صامت ،ال ألفيف أحدكـ عمى رقبتو إنساف ،فيقكؿ :يا رسكؿ اهلل أغثني فأقكؿ ال
)(3

أممؾ لؾ مف اهلل شيئا قد بمغتؾ .
ْ -قاؿ تعالى :ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﭼ الحجرات ،ُّ :بيف اهلل أف الكرـ
كالشرؼ عند اهلل ليس بالحسب كالنسب إنما ىك بالتقكل قاؿ رسكؿ اهلل  :مف أحب أف
()4

يككف أكرـ الناس فميتؽ اهلل .
ٓ -قاؿ تعالى :ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ ؽ ،ْ :ما تنقص األرض منيـ مف
لحكميـ كعظاميـ فبل يصعب عمينا بعثيـ ،قاؿ رسكؿ اهلل  :كؿ جسد ابف آدـ تأكمو
(ُ) التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم ُ ،ِّٖ/كالحديث ركاه مسمـ ،كتاب االمارة ،باب فضؿ الرمي كالحث عميو كذـ
مف عممو ثـ نسيو ،رقـ َٓٓٓ.ِٓ/ٔ ،

(ِ) المرجع السابؽ ُ ،ْْٓ/الحديث ركاه مسمـ ،كتاب القسامة ،باب ما يباح بو دـ المسمـ ،رقـ ْْٖٔ.َُٔ/ٓ ،
(ّ) المرجع السابؽ ُ ،َُٕ/كالحديث ركاه مسمـ ،كتاب االيماف ،باب غمظ تحريـ الغمكؿ ،رقـ ّْٖٗ.َُ/ٔ ،
(ْ) المرجع السابؽ ِ ، ِٖٗ /كالحديث ليس بيذا المفظ -حيث لـ أعثر عميو  -كقد جاء في البخارم ،باب قكؿ اهلل
تعالى :لقد كاف في يكسؼ كاخكتو آيات لمسائميف عف أبي ىريرة ،رضي اهلل عنو ،سئؿ رسكؿ اهلل  :مف أكرـ
الناس قاؿ أتقاىـ هلل ،رقـُِّّّٖٖ/ْ ،
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()1

األرض إال عجب الذنب منو خمؽ كفيو يركب .
ٔ -قاؿ تعالى :ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ النجـ ،ُْ :ىي شجرة في السماء السابعة ،قاؿ
()2

رسكؿ اهلل  :ثمرتيا كالقبلؿ ككرقيا كآذاف الفيمة .
تفسري اإلهام اتي اجلْزي:
بالسنة عمى النحك التالي:
أما اإلماـ ابف الجكزم فتفسيره في تفسير القرآف
ٌ
ػ ػ ػ ذكر األحاديث المتعمقة بسبب النزكؿ أك األحاديث المبينة لمعنى اآلية.
عدة أقكاؿ في اآلية الكاحدة كيذكر األحاديث ليذه
ػ ػ ػ ي ٌبيف األقكاؿ في اآلية حيث يذكر ٌ
األقكاؿ إذا كانت متعمقة بيا كينسب ىذه األقكاؿ ألصحابيا.

ػ ػ ػ ٌبيف في تفسيره باألحاديث بصكرة أكسع مف اإلماـ ابف جزم.
ػ ػ ػ ذكر في تفسيره أحاديث صحيحة مبينا مصدرىا مف الصحاح ،كأخرل ضعيفة مبينا
يبيف درجتيا كال
يبيف ضعفيا ،كقد يذكر أحاديث كال ٌ
مصدرىا مف السنف ،كغيرىا ،كلكف ال ٌ

مصدرىا.

ػ ػ ػ أكرد في تفسيره أحاديث ضعيفة كثيرة كمكضكعة.
ػ ػ ػ ما يذكره مف األحاديث قد يككف بالمفظ كقد يككف بالمعنى كىك األكثر.
ػ ػ ػ قد يذكر الحديث مكتمبل كقد يذكره جزءان منو المتعمؽ باآلية.
كىذه بعض األمثمة:

(ُ) التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم ِ ،ََّ /كالحديث في مسند أحمد رقـ َُْٕٕ  ،مسند أبي ىريرة قاؿ رسكؿ
اهلل  :يبمى كؿ عظـ مف ابف آدـ إال عجب الذنب ،كفيو يركب الخمؽ يكـ القيامة.َِٗ/ُٔ ،
(ِ) المرجع السابؽ ِ ،ُّٕ/كالحديث ركاه احمد في مسنده رقـ َُِٓٓ ،مسند أنس ابف مالؾ قاؿ رسكؿ اهلل  ثـ
ذىب بي إلى سدرة المنتيى ،كاذا كرقيا كآذاف الفيمة ،كاذا ثمرىا كالقبلؿ ُٗ.ْٖٕ/
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ُ -قاؿ تعالى :ﭽ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭼ الحجرات ،ُِ :ركل أبك ىريرة قاؿ :قاؿ
رسكؿ اهلل  :إًذا ظىىن ٍنتيـ فبل تحقٌقكا( ،)1كىذا مف الظف الذم ىي ٍع ًرض في قمب ً
اإلنساف في
فأما ما ركم في الحديثً :
احترسكا مف
أخيو فيما يكجب ّْ
الريبة فبل ينبغي لو أف يحقّْقوٌ .
الناس بسكء الظف

()2

()3

فالمراد :االحتراس بحفظ الماؿ .

ِ -قاؿ تعالى :ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ النساء:

النبي  أنو
ُّ ،كفي الكبائر أحد عشر قكالن ،كذكر أحاديث منيا حديث أبي ىريرة عف
ٌ
قاؿ :اجتنبكا السبع المكبقات ،قالكا :يا رسكؿ اهلل كما ىف؟ قاؿ :الشرؾ باهلل ،كالسحر،
كقتؿ النفس التي حرـ اهلل إًال بالحؽ ،كأكؿ الربا ،كأكؿ ماؿ اليتيـ ،كالتكلي يكـ الزحؼ،
()4

كقذؼ المحصنات المؤمنات الغافبلت .
ّ -قاؿ تعالى:

ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﭼ األنعاـ،ٓٗ :

ذكر حديث

ابف عمر :قاؿ رسكؿ اهلل  :مفاتح الغيب خمس ال يعمميف إال اهلل ،ال يعمـ متى تقكـ
الساعة إال اهلل ،كال يعمـ ما تغيض األرحاـ إال اهلل ،كال يعمـ ما في و
غد إال اهلل ،كال تعمـ
()5

نفس بأم أرض تمكت إال اهلل ،كال يعمـ متى ينزؿ الغيث إال اهلل .

(ُ) الترغيب كالترىيب لقكاـ السنة ألبي القاسـ إسماعيؿ ابف محمد ابف الفضؿ األصبياني قكاـ السنة ،ت :أيمف ابف
التطير ،رقـِٕٔ.ُْٔ/ُ ،
صالح شعباف ،دار الحديث – القاىرة ،ط ُُْْ :ىػ ،باب الترىيب مف
ٌ
(ِ) المعجـ األكسط لسميماف ابف أحمد ابف أيكب ابف مطير المخمي الشامي ،أبك القاسـ الطبراني ،ت :طارؽ ابف
عكض اهلل ابف محمد  ،عبد المحسف ابف إبراىيـ الحسيني ،دار الحرميف – القاىرة ،باب مف اسمو أحمد،

رقـٖٗٓ.ُٖٗ/ُ ،

(ّ) زاد المسير البف الجكزم ْ.ُُٓ/
(ْ) المرجع السابؽ ُ ّٗٔ/كالحديث ركاه البخارم ،كتاب الكصايا ،باب قكؿ اهلل تعالى {إف الذيف يأكمكف أمكاؿ
اليتامى ظمما إنما يأكمكف في بطكنيـ نا ار كسيصمكف سعي ار} رقـ ِٕٔٔ.ُِٔ/ٕ ،

(ٓ) المرجع السابؽ ِ ،ّٕ/كالحديث ركاه البخارم ،كتاب تفسير القرآف ،باب قكلو {اهلل يعمـ ما تحمؿ كؿ أنثى كما
تغيض األرحاـ} ،رقـ ْٕٗٔ.ُٕ/ٔ ،
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ْ -قاؿ تعالى :ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﭼ
يكـ القيامة
الزمر ،ٕٔ :كذكر حديث أبي ىريرة أف النبي  قاؿ :ىي ٍقبً ي
ض اهللي األرض ى
()1
ؾ األرض؟  .كحديث ابف عمر قاؿ:
طكم
كي ٍ
السماء بيمينو ،ثـ يقكؿ :أنا الممًؾ ،أيف ممك ي
ى
ى
يكـ القيامة ،ثـ يأخ يذ يى َّف بيده اليمنى ،ثـ يقكؿ:
قاؿ رسكؿ اهلل  :يطكم اهلل  السمكات ى
()2
األرض كالسمكات كمُّيا
الجباركف ،أيف المتكبّْركف؟  .قاؿ ابف عباس:
أنا الممًؾ ،أيف ٌ
ي
()3

ضةه كاألرضكف قبضة .
بيمينو .كقاؿ سعيد ابف جبير :السمكات قى ٍب ى
ٓ -قاؿ تعالى :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ الفرقاف ،ُْ:قاؿ
الزجاج :الثبكر مصدر ،فيك لمقميؿ كالكثير عمى لفظ الكاحد ،كما تقكؿ :ضربتو ضربا
كثيرا ،كالمعنى :ىبلككـ أكثر مف أف تدعكا مرة كاحدة ،كركل أنس ابف مالؾ قاؿ :قاؿ
رسكؿ اهلل  :أكؿ مف يكسى مف أىؿ النار يكـ القيامة إبميس ،يكسى حمة مف النار
فيضعيا عمى حاجبيو كيسحبيا مف خمفو كذريتو خمفو ،كىك يقكؿ :كا ثبكراه ،كىـ ينادكف:
يا ثبكرىـ ،حتى يقفكا عمى النار ،فينادم :يا ثبكراه ،كينادكف :يا ثبكرىـ ،فيقكؿ اهلل  :ال
()4

تدعكا اليكـ ثبك ار كاحدا كادعكا ثبك ار كثي ار .
كالذم تبٌيف لنا أف اإلماميف ابف جزم كابف الجكزم ذك ار في تفسيرييما تفسير القرآف

عدة تفسير ذلؾ ،كقد استشيدا بأحاديث منيا صحيح كمنيا
كبينا في مكاطف ٌ
بالسنة ٌ

ضعيؼ عمى خبلؼ ما شرطا عمى أنفسيما مف ذكر الصحيح كذك ار كذلؾ الحديث إما

مج أنز أك مكتمبل كبالمفظ أك بالمعنى كما ذكراه سكاء ما بينو النبي  أك مف اجتيادىما.

(ُ) ركاه البخارم ،كتاب تفسير القرآف ،باب قكلو {كاألرض جميعا قبضتو يكـ القيامة كالسمكات مطكيات بيمينو} ،رقـ
ُِْٖ.ِْ/ُِ ،
(ِ) ركاه مسمـ ،كتاب صفات المنافقيف كأحكاميـ ،باب صفة الجنة كالنار ،رقـ ُِِٖٖٕٓ/ٖ ،
(ّ) زاد المسير البف الجكزم ْ.ِٔ/

(ْ) المرجع السابؽ ّ ،ُّْ /كالحديث ركاه أحمد في المسند ،مسند أنس ابف مالؾ  ،رقـُِّٔٓ.ُٓ/َِ ،
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املثحث الثالث
تفسري القرآى تقْل الصحاتي
وفيو مطلبان
املطلة األّل :تعريف الصحاتي ّأُويتَ.
املطلة الثاًي :تفسري القرآى تقْل الصحاتي عٌد اإلهاهني .

111

املطلة األّل:
تفسري القرآى تقْل الصحاتي
تعريف الصحاتي:
ً
صحبة بالضـ
الصحابي في المغة :مأخكذ مف مادة (صحب) صحبو يص ىح يبو ي
()1

المعاشر .
كصحابة بالفتح كصاحبو عاشره كالصاحب ي

كفي االصطبلح :ىك مف رأل النبي  كاف لـ يختص بو اختصاص المصحكب كال
ركل عنو كال طالت مدة صحبتو ،كذىب آخركف إلى أف الصحابي إنما يطمؽ عمى مف
()2

رأل النبي  كاختص بو اختصاص المصحكب كطالت مدة صحبتو كاف لـ يرك عنو .
()3

كقيؿ :كؿ مسمـ رأل رسكؿ اهلل  كلك لحظة  ،أك مف لقي النبي  مؤمنان بو كمات
()4

عمى اإلسبلـ .
أُوية تفسري الصحاتي:
كما نقؿ عف الصحابة  مف التفسير لكتاب اهلل فيعتمد عميو كيؤخذ بو؛ ألف القرآف
أكؿ ما خاطبيـ كعمييـ أنزؿ كفيميـ لكتاب اهلل حجة عمى مف بعدىـ خصكصا إذا كاف
في أمر األحكاـ أك في العقائد ،إذا لـ يؤثر في القرآف أك في السنة مف بياف لكبلـ اهلل،
كتكضيح لمعانيو ،فما ينقؿ عف الصحابة  مف التفسير لكتاب اهلل فيعتمد عميو كيؤخذ

بو .كقد ذىب جميكر العمماء إلى أف تفسير الصحابي لو حكـ المرفكع إذا كاف مما يرجع
إلى أسباب النزكؿ ككؿ ما ليس لمرأم فيو مجاؿ .أما ما يككف لمرأم فيو مجاؿ فيك
(ُ) لساف العرب البف منظكر ُ.ُٓٗ/
(ِ) األحكاـ في أصكؿ القرآف البف حزـ الظاىرم األندلسي ُّْ.
(ّ) نقؿ عف النككم كأحمد ابف حنبؿ كالبخارم كالمحدثيف كافة انظر الحديث في عمكـ القرآف كالحديث ،لحسف محمد
أيكب ،دار السبلـ –االسكندرية ،طُِْٓ :ِ/قََِْ-ـِّّ ،

(ْ) مجمكع مؤلفات الشيخ محمد ماؿ اهلل ُٓ.ٕ/
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مكقكؼ عميو ما داـ لـ ييسنًده إلى رسكؿ اهلل 

)(1

 " .فإذا لـ نجد التفسير في القرآف كال

في السنة رجعنا في ذلؾ إلى أقكاؿ الصحابة فإنيـ أدرل بذلؾ لما شاىدكه مف القرآف،
()2

كاألحكاؿ التي اختصكا بيا ،كلما ليـ مف الفيـ التاـ كالعمـ الصحيح كالعمؿ الصالح " .

(ُ) مناىؿ العرفاف لمزرقانيُ.ّْٕ/
(ِ) مقدمة في التفسير البف تيمية ُِ.
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املطلة الثاًي:
تفسري القرآى تقْل الصحاتي عٌد اإلهاهني
تفسري اإلهام اتي جسي:
يرل الباحث أف اإلماـ ابف جزم سار في تفسيره عمى النحك التالي:
ػ ػ ذكر اإلماـ ابف جزم في كجكه الترجيح في أقكاؿ المفسريف " :الثالث :أف يككف
فإف كثرة القائميف بالقكؿ يقتضي ترجيحو .الرابع :أف
القكؿ قكؿ الجميكر كأكثر المفسريفٌ :

يككف القكؿ قكؿ مف يقتدل بو مف الصحابة كالخمفاء األربعة ،كعبد اهلل ابف عباس :لقكؿ
()1

رسكؿ اهلل " :الميـ فقيو في الديف كعممو التأكيؿ" .
كىذا يعني في تفسيره تقديـ قكؿ جميكر المفسريف عمى قكؿ كبار الصحابة ،كىذا
الكبلـ فيو نظر ،ألف كبلـ الصحابي معتبر بعد كبلـ رسكؿ اهلل  إذا كاف كبلمو في
العقائد كالغيبيات كالتي ليا حكـ الرفع كما ال يخفى ،كقد يككف الكبلـ سمعو مف رسكؿ اهلل
عدة مف أقكاؿ الصحابة؛ ألبحث في تفسيره مف
 كلـ يصرح بو .كقد تتبعت مكاضع ٌ
حيث التقديـ كالػتأخير ألقكاؿ الصحابة فظير لي:
ػ ػ ػ لـ تثبت لو ىذه المنيجية في تقديـ قكؿ الجميكر عمى الصحابة مف حيث بيانو لمعنى
اآلية أك ذكرىا في تفسيره لآلية.
ػ ػ ػ يذكر أقكاؿ الصحابة في الغالب بعد ذكر اآلية.
ػ ػ ػ قد يذكر المعنى العاـ لآلية أك جزء منيا ،ثـ يذكر قكؿ الصحابي.
ػ ػ ػ في تعدد األقكاؿ قد يذكر قكؿ الصحابي ابتداء ثـ يذكر األقكاؿ األخرل كقد يؤخره.
كحسب رأم الباحث أف كبلـ المؤلؼ  -رحمو اهلل – أقرب لمتنظير مف الكاقع في ىذه
المسألة ،ألف قكؿ الصحابي معتبر بناء عمى ما سمع أك عمى ما فيـ ففيمو حجة عمى
(ُ) التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم ُ.ُٗ/

11١

اآلخريف ألف الصحابة ىـ أزكى كأكلى مف غيرىـ في فيـ كبياف معاني القرآف الكريـ ،كفي
تقديـ قكؿ جميكر المفسريف عمى الصحابة ىؿ قاؿ الجميكر قكالن خالفكا فيو الصحابة
حتى يقدـ قكليـ.
كقد كضح ذلؾ في طبقات المفسريف – كالتي ذكرىا في مقدمتو – فقاؿ " :كاعمـ أف
المفسريف عمى طبقات :فالطبقة األكلى الصحابة  كأكثرىـ كبلما في التفسير ابف عباس
رضي اهلل عنيما ككاف عمي ابف أبي طالب  يثني عمى تفسير ابف عباس كيقكؿ :كأنما
ينظر إلى الغيب مف ستر رقيؽ .كقاؿ ابف عباس :ما عندم مف تفسير القرآف فيك مف
()1

عمي ابف أبي طالب كغيرىـ ،ككؿ ما جاء مف التفسير عف الصحابة فيك حسف  .كىذه
بعض األمثمة:
ُ -قاؿ تعالى :ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ الفاتحة ، ٕ :قاؿ ابف عباس :ىـ النبيكف
()2

كالصديقكف كالشيداء كالصالحكف .
ِ -قاؿ تعالى:ﭽ ﮩ ﮪ ﭼ النساء ، ّٔ :قاؿ ابف عباس :الرفيؽ في
()3

عمي ابف أبي طالب :الزكجة .
السعي ،كقاؿ ٌ
ّ -قاؿ تعالى:ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭼ فصمت ،َّ :قاؿ أبك بكر
الصديؽ  :استقامكا عمى قكليـ :ربنا اهلل ،فصح إيمانيـ كداـ تكحيدىـ ،كقاؿ عمر:
()4

استقامكا عمى الطاعة كترؾ المعاصي ،كقكؿ عمر أكمؿ كأحكط ،كقكؿ أبي بكر أرجح .
ْ -قاؿ تعالى :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ

(ُ) التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم ُ.َِ/
(ِ) المرجع نفسو ُ.ُِ/

(ّ) المرجع نفسو ُ.َْْ/
(ْ) المرجع نفسو ِ.ُِْ/

111

األعراؼ ،ُٕٓ :قاؿ ابف مسعكد :ىك رجؿ مف بني إسرائيؿ بعثو مكسى  إلى ممؾ
ىم ٍديف داعيان إلى اهلل ،فرشاه الممؾ كأعطاه الممؾ عمى أف يترؾ ديف مكسى كيتابع الممؾ
عمى دينو ففعؿ ،كأضؿ الناس بذلؾ ،كقاؿ ابف عباس :ىك رجؿ مف الكنعانييف اسمو بمعـ
ابف باعكراء كاف عنده اسـ اهلل األعظـ ،فمما أراد مكسى قتاؿ الكنعانييف كىك الجباركف:
سألكا مف بمعـ أف يدعك باسـ اهلل األعظـ عمى مكسى كعسكره فأبى ،فألحكا عميو حتى
دعا عميو أال يدخؿ المدينة كدعا عميو مكسى فاآليات التي أعطييا عمى ىذا القكؿ :ىي
اسـ اهلل األعظـ ،كعمى قكؿ ابف مسعكد ىي ما عممو مكسى مف الشريعة ،كقيؿ :كاف
عنده مف صحؼ إبراىيـ .كقيؿ :ىك أمية ابف أبي الصمت ،ككاف قد أكتي عمم نا كحكمو
()1

كأراد أف يسمـ قبؿ غزكة بدر ،ثـ رجع عف ذلؾ كمات كاف انر .
ٓ -قاؿ تعالى :ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ الدخاف ،َُ:في ىذا قكالف:
أحدىما قكؿ عمي ابف أبي طالب كابف عباس أف الدخاف يككف قبؿ يكـ القيامة يصيب
المؤمف منو مثؿ الزكاـ ،كينضج رؤكس الكافريف كالمنافقيف ،كىك مف أشراط الساعة،
كرىكل حذيفة أف رسكؿ اهلل  قاؿ ( :إف أكؿ أشراط الساعة الدخاف ) ،كالثاني :قكؿ ابف
ى
مسعكد :إف الدخاف عبارة عما أصاب قريشان حيف دعا عمييـ رسكؿ اهلل  بالجدب ،فكاف
()2

شدة الجكع .
الرجؿ يرل دخانان بينو كبيف السماء مف ٌ
تفسري اإلهام اتي اجلْزي:
اإلماـ ابف الجكزم لـ يذكر في مقدمتو ما يتعمؽ بتفسيره في تفسيره بأقكاؿ الصحابة
كلكف تعاممو مع أقكاؿ الصحابة في تفسير القرآف عمى النحك التالي:
ػ ػ ػ ذكر أقكاؿ الصحابة كتكسع في ذكر أقكاليـ مقارنة بما ذكره اإلماـ ابف جزم.
ػ ػ ذكر األقكاؿ كيسندىا إلى قائمييا مف الصحابة كالتابعيف كيتكسع في نسبة األقكاؿ.
(ُ) التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم ُ.ُّّ/
(ِ) المرجع السابؽ ِ.ِٔٔ/
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ػ ػ ػ عدد قكؿ الصحابي في المعنى أك المسألة أكثر مف قكؿ إذا كجد.
ػ ػ ػ ذكر أقكاؿ التابعيف عف الصحابة فيقكؿ :ركاه سعيد ابف جبير عف عباس مثبلن ،كىذا

كثير .كىذه بعض األمثمة عمى ذلؾ:

ُ -قاؿ تعالى :ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ النساء ،ّْ :كفي المراد بالمبلمسة قكالف:
أحدىما :أنيا الجماع ،قالو :عمي ،كابف عباس ،كالثاني :أنيا المبلمسة باليد ،قالو :ابف
()1

مسعكد ،كابف عمر .
ِ -قاؿ تعالى :ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ األنفاؿ،ّٓ :
المكاء :الصَّفير ،قالو :ابف عمر ،كابف عباس.
ّ -قاؿ تعالى :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭼ يكسؼ ،ٖٗ :في سبب تأخيره لذلؾ

أخرىـ النتظار الكقت الذم ىك م ًظَّنة ً
اإلجابة ،كفيو ثبلثة أقكاؿ :أحدىا :أنو َّ
أنو َّ
أخرىـ
ى
الس ىحر مف ليمة الجمعة ،عف ابف
إًلى ليمة الجمعة ،ركاه ابف عباس ،كالثاني :إًلى كقت ٌ

َّحر ،ركاه عكرمة
عباس .قاؿ طاككس :فكافؽ ذلؾ ليمة عاشكراء .كالثالث :إًلى كقت الس ى
()2
عف ابف عباس ،كبو قاؿ ابف مسعكد ،كابف عمر .
ْ -قاؿ تعالى :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﭼ النكر ،ٖٓ :كفييـ

()3
قكالف :أحدىما :أنو أراد الذككر دكف ً
اإلناث ،قالو :ابف عمر .

ٓ -قاؿ تعالى :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ ؽ ،َْ :كلممفسريف في ىذا

كعمي،
الركعتاف بعد صبلة المغرب ،ركم عف عمر،
التسبيح ثبلثة أقكاؿ :أحدىا :أنو َّ
ٌ

كأبي ىريرة كابف عباس .كالثاني :أنو النكافؿ بعد المفركضات .كالثالث :أنو التسبيح
()4

بالمساف في أدبار الصمكات المكتكبات ،ركاه مجاىد عف ابف عباس .
ٔ -قاؿ تعالى:ﭽ ﭘ ﭙ ﭼ البركج ،ّ:كفييا أقكاؿ أحدىا :أف الشاىد يكـ
(ُ) زاد المسير البف الجكزمُ.ُُْ/
(ِ) المرجع نفسو ِ.ِْٕ/
(ّ) المرجع نفسو ّ.َّٓ/
(ْ) المرجع نفسو ْ.ُٔٔ/
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الجمعة ،كالمشيكد .يكـ عرفة ،ركاه أبك ىريرة
()1

عف رسكؿ اهلل  ، كبو قاؿ عمي ،كابف عباس في ركاية .كالثاني :أف الشاىد :يكـ
الجمعة ،كالمشيكد :يكـ النحر ،قالو ابف عمر .كالثالث :أف الشاىد :اهلل  ،كالمشيكد:
يكـ القيامة ،ركم عف ابف عباس .كالرابع :أف الشاىد :يكـ عرفة ،كالمشيكد :يكـ القيامة،
ركاه مجاىد عف ابف عباس .كالخامس :أف الشاىد :محمد  ،كالمشيكد :يكـ القيامة،
عف ابف عباس ،كالسادس :أف الشاىد :يكـ القيامة كالمشيكد :الناس عف جابر ابف عبد
اهلل

()2

.

تبيف لنا أف
كمف خبلؿ ما كقفنا عميو مف تفسير اإلماميف ابف جزم كابف الجكزم ٌ
عده مف كبلـ
اإلماميف اعتمدا في تفسيرييما قكؿ الصحابي في التفسير كذك ار في مكاطف ٌ
الصحابة ككاف اإلماـ ابف الجكزم مكث انر في ذلؾ مقارنة بما ذكره اإلماـ ابف جزم.

(ُ) مسند أحمد ،مسند أبي ىريرة  ، رقـ ّٕٕٗ.ِّٓ/ُّ ،

(ِ) زاد المسير البف الجكزم ْ ،ِْْ/كىك جابر ابف عبد اهلل ابف عمرك ابف حراـ ابف كعب ابف غنـ ابف كعب ابف
سممة يكنى أبا عبد اهلل ،كقيؿ :أبك عبد الرحمف ،كاألكؿ أصح ،شيد العقبة الثانية مع أبيو كىك صبي ،قاؿ:
غزكت مع رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ سبع عشرة غزكة ،قاؿ جابر :لـ أشيد بدرا ،كال أحدا ،منعني أبي ،فمما
قتؿ يكـ أحد ،لـ أتخمؼ عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ في غزكة قط كشيد صفيف مع عمي ابف أبي طالب

رضي اهلل عنو ،كعمي في آخر عمره ،كتكفي جابر سنة أربع كسبعيف ،كقيؿ :سنة سبع كسبعيف ،كصمى عميو
أباف ابف عثماف ،ككاف أمير المدينة ،ككاف عمر جابر أربعا كتسعيف سنة انظر أسد الغابة ُ.ِْٗ /
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املثحث الراتع

تفسري القرآى تقْل التاتعي
كفيو مطمباف:
املطلة األّل :تعريف التاتعي ّأُوية تفسريٍ ّهراتثَ.
املطلة الثاًي :تفسري القرآى تقْل التاتعي عٌد اإلهاهني .
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املطلة األّل:
تعريف التاتعي ّأُوية تفسريٍ ّهراتثَ
تعريف التاتعي:
التابعي في المغة :مأخكذ مف مادة تبع :تبع الشيء تبعا كتباعا في األفعاؿ كتبعت
()1

الشيء تبكعا :سرت في إثره كاتبعو كأتبعو كتتبعو قفاه كتطمبو متبعا لو .
()2

كفي االصطبلح :ىك مف لقي الصحابي  ،كقيؿ :ىك مف لقي صحابيا في حالة
()3

اإليماف كمات عمى ذلؾ كيشترط لقبكؿ ركايتو ككنو ثقة .

أُوية تفسري التاتعي:
يأتي تفسير التابعيف في المرتبة الرابعة مف مراتب التفسير كىك عند تعذر تفسير اآلية
القرآنية مف القرآف الكريـ كمف السنة النبكية كمف أقكاؿ الصحابة نرجع فيو إلى أقكاؿ
التابعيف ،فيـ الذيف سمعكا القرآف كتفسيره كتعممكا شرائع الديف مف الصحابة كتفقيكا عمى
أيدييـ ككانكا قريبي عيد بنزكؿ القرآف.
قاؿ ابف تيمية :إذا لـ تجد التفسير في القرآف كال في السنة كال كجدتو عف الصحابة،
()4

فقد رجع كثير مف األئمة في ذلؾ إلى أقكاؿ التابعيف  .كتأتي ىذه المرتبة لتفسير التابعي
في االعتبار لمميزات أىميا -ُ :أنو ال خمط فيو مف حيث النكاحي العقدية.
ِ -أف كبلميـ قميؿ األلفاظ كثير المعاني كسمة تفاسير الصحابة -ّ .أف تفاسيرىـ
ال تخالؼ المغة -ْ .أف تفاسير التابعيف في كثير منيا يدكنت كأصبحت تنقؿ مف طريؽ
()5
صحؼ أك مف طريؽ أسانيد ثابتة عرفت تفاسير التابعيف بيا .
(ُ )
(ِ )
(ّ )
(ْ )
(ٓ )

لساف العرب البف منظكر ٖ.ِٕ/
التكضيح األبير لتذكرة ابف الممقف في عمـ األثر ،لمحمد ابف عبد الرحمف ابف محمد السخاكل ،ت :عبد اهلل ابف
محمد عبد الرحيـ البخارم ،مكتبة أضكاء السمؼ ،ط ُُْٖ :ُ/ىػ ُٖٗٗ -ـ.ٖٕ/ُ ،
الفصكؿ في مصطمح حديث الرسكؿ ،لمشيح حافظ ثناء اهلل الزاىدم رئيس الجامعة اإلسبلمية بمدينة صادؽ آباد –
باكستافٓ/ُ ،
مقدمة في أصكؿ التفسير البف تيمية ُْ.
شرح مقدمة التفسير لصالح ابف عبد العزيز آؿ الشيخ َِ.
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هراتة تفسري التاتعي:
تفسير التابعي عمى مرتبتيف :األولى :ما سمعكه مف الصحابة كىك األكثر كيأتي في

المقاـ األكؿ ،كىك المعتبر كلو حجيتو ،الثانية :أف يجتيد التابعي في التفسير فيفسر
باجتياده ،كىذا االجتياد راجع إلى نظره في اآليات أك نظره في السنة ،أك إلى ما سمعو
()1

كيككف لديو مف عمكـ مختمفة  .كىذا القسـ الثاني مف تفاسير التابعيف ىك الذم كقع عميو
الخبلؼ في اعتباره حجيتة ،كقد شرط ابف تيمية ككذلؾ اإلماـ ابف كثير

()2

أف المعتبر مف

ىذا التفسير ىك ما أجمع عميو التابعكف ،كىذا الشرط بعيد المناؿ كمتعذر ليذه األسباب:
ُ -اختبلؼ الفيـ كاالستنباط كما ىك معمكـ بيف البشر.
ِ -تفرؽ التابعيف في البمداف كاختبلؼ المدارس كمدرسة مكة كمدرسة المدينة كالككفة.
ّ -أف الخبلؼ بينيـ في التفسير أكثره خبلؼ لفظي تتعدد فيو األلفاظ حكؿ معنى كاحد
()3

كمفيكـ كاحد  .كشرط بعضيـ ما قالو كبار التابعيف؛ ألنيـ تمقكا ذلؾ غالبا عف
()4

الصحابة  ،كفيو نظر ألف جيؿ التابعيف ىـ ال زالكا مف أىؿ الخيرية المذككرة في
الحديث فإذا عرؼ بيف الناس بصبلحو كاستقامتو كلـ يعرؼ ببدعة أك كبيرة فإف كبلمو
معتبر في التفسير كلو حجيتو في ذلؾ .كاذا لـ يسندكه عف الصحابي فإف قكليـ ليس
بحجة عمى مف بعدىـ إذا خالفيـ؛ ألنيـ ليسكا بمنزلة الصحابة كلكف قكليـ أقرب إلى
()5

الصكاب ،ككمما قرب الناس مف عيد النبكة كانكا أقرب إلى الصكاب ممف بعدىـ  ،فإف
اختمفكا فبل يككف قكؿ بعضيـ حجة عمى بعض كال عمى مف بعدىـ كيرجع في ذلؾ إلى
()6

لغة القرآف أك السنة أك عمكـ لغة العرب أك أقكاؿ الصحابة .

(ُ) شرح مقدمة التفسير آلؿ الشيخ َِ.
(ِ) ابف جزم كمنيجو في التفسيرّٕٔ.
(ّ) شرح مقدمة التفسير آلؿ الشيخ ُٔ.
الرسكؿ العباس محمد ٖ.
(ْ) المدخؿ إلى مناىج المفسريف د .حسب ٌ
(ٓ) شرح مقدمة التفسير البف عثيميف َُٖ.
(ٔ) مقدمة في أصكؿ التفسير البف تيمية ُٔ.
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املطلة الثاًي:
تفسري القرآى تقْل التاتعي عٌد اإلهاهني.
تفسري اإلهام اتي جسي:
ذكر اإلماـ ابف جزم :الطبقة الثانية مف طبقات المفسريف :التابعكف كأحسنيـ كبلما
في التفسير الحسف البصرم ،كسعيد ابف جبير كمجاىد كيتمكىـ :عكرمة .كقتادة(.)1
()4

()2

كالضحاؾ ابف مزاحـ  .كأبك العالية( ،)3ثـ حمؿ تفسير القرآف عدكؿ كؿ خمؼ ،
كقد ٌبيف اإلماـ ابف جزم في تفسير القرآف بقكؿ التابعي ما يمي:
ػ ػ ػ ذكر قكؿ التابعي في تفسيره.
ػ ػ ػ ذكر مرتبة قكؿ التابعي بعد مرتبة الصحابي.
ػ ػ ػ تمايز التابعيف عف بعضيـ حيث ذكر أحسنيـ ممف الزمكا كبار الصحابة.
ػ ػ ػ ال ينسب األقكاؿ إال ناد ار ،فقاؿ " :عمى أنني لست أنسب األقكاؿ إلى أصحابيا إال
قميبل ،كذلؾ لقمة صحة إسنادىا إلييـ ،أك الختبلؼ الناقميف في نسبتيا
()5

إلييـ"  .كىذه بعض األمثمة عمى ذلؾ:
(ُ) ىك قتادة ابف دعامة ابف قتادة ابف عزيز السدكسي كقيؿ :قتادة ابف دعامة ابف عكابة ،حافظ العصر ،قدكة
المفسريف كالمحدثيف ،أبك الخطاب السدكسي ،البصرم ،الضرير ،األكمو .كلد سنة ستيف ككاف مف أكعية العمـ،

كممف يضرب بو المثؿ في قكة الحفظ .قاؿ ما في القرآف آية ال كقد سمعت فييا شيئان ككاف يرل القدر عفا اهلل
عنو .انظر سير اعبلـ النببلء لمذىبي ٗ.ُْ/

(ِ) ىك الضحاؾ ابف مزاحـ اليبللي أبك محمد ،كقيؿ :أبك القاسـ ،صاحب (التفسير)  .كاف مف أكعية العمـ ،كليس
بالمجكد لحديثو ،حدث عف :ابف عباس ،كأبي سعيد الخدرم ،كابف عمر ،كأنس ابف مالؾ .كعف :األسكد ،كسعيد

ابف جبير ،كعطاء ،كطاككس ،كطائفة .تكفي سنة اثنيف كمائة .انظر سير اعبلـ النببلء لمذىبي ٖ.ُْٕ/

(ّ) ىك رفيع ابف ميراف الرياحي البصرم اإلماـ ،المقرئ ،الحافظ ،المفسر ،أبك العالية الرياحي ،البصرم ،أحد
األعبلـ .كاف مكلى المرأة مف بني رياح ابف يربكع ،ثـ مف بني تميـ .أدرؾ زماف النبي -صمى اهلل عميو كسمـ-
كىك شاب ،كأسمـ ف ي خبلفة أبي بكر الصديؽ ،كدخؿ عميو .قاؿ :كاف ابف عباس يرفعني عمى السرير ،كقريش
أسفؿ مف السرير ،فتغامزت بي قريش .فقاؿ ابف عباس :ىكذا العمـ يزيد الشريؼ شرفا ،كيجمس المممكؾ عمى

األسرة مات في شكاؿ سنة تسعيف .انظر سير اعبلـ النببلء لمذىبي ٕ.ُِّ/
(ْ) التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم ُ.َِ/
(ٓ) المرجع السابؽ ُ.ُُ/
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ُ -قاؿ تعالى :ﭽﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ ﭼ المائدة،ِٖ :
ككاف كاجبان عندىـ أف ال يدافع أحد عف نفسو ،كىك قكؿ مجاىد ،كأما في شرعنا
()1

فيجكز دفع اإلنساف عف نفسو بؿ يجب .

ِ -قاؿ تعالى :ﭽﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ البقرة ،ُّْ :فييا قكالف :أحدىما:
أنيا الكعبة ،كىك قكؿ ابف عباس .كاآلخر :ىك بيت المقدس ،كىك قكؿ قتادة كعطاء(،)2
ألف النبي  كاف يصمي إلى بيت المقدس ،ثـ
كىذا مع ظاىر قكلو :كنت عمييا؛ ٌ
()3
انصرؼ عنو إلى الكعبة .
ّ -قاؿ تعالى :ﭽﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ البقرة ،ُِٓ :قاؿ سعيد
()4

ابف المسيب :معناه اذكركني بالطاعة أذكركـ بالثكاب .
ْ -قاؿ تعالى :ﭽﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ األنعاـ ،ُٗ :قاؿ سعيد ابف
()5

جبير :مف بمغو القرآف فكأنما رأل سيدنا محمدان . 
ٓ -قاؿ تعالى :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭼ فاطر ، ِّ :قاؿ الحسف :السابؽ مف رجحت حسناتو عمى
كسيئاتو،
سيئاتو ،كالظالـ لنفسو مف رجحت سيئاتو ،كالمقتصد مف استكت حسناتو
ٌ
()6

كجميعيـ يدخمكف الجنة .كقيؿ :الظالـ الكافر كالمقتصد المؤمف العاصي كالسابؽ التقي .

(ُ) التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم ُ.ِِٖ/
(ِ) ىك عطاء ابف أبي رباح أسمـ القرشي مكالىـ اإلماـ ،شيخ اإلسبلـ ،مفتي الحرـ ،أبك محمد القرشي مكالىـ،
المكي .يقاؿ :كالؤه لبني جمح ،كاف مف مكلدم الجند ،كنشأ بمكة ،كلد في أثناء خبلفة عثماف .حدث عف عائشة،

كأـ سممة ،كأـ ىانئ ،كأبي ىريرة ،كابف عباس ،كغيرىـ كاف مف أكعية العمـ ،كاف عطاء أسكد ،أعكر ،أفطس،
أشؿ ،أعرج ،ثـ عمي ،ككاف ثقة ،فقييا ،عالما ،كثير الحديث ،قاؿ :أدركت مائتيف مف أصحاب رسكؿ اهلل ،
مات سنة خمس عشرة كمائة كعمره ثماف كثمانيف سنة  .انظر سير اعبلـ النببلء لمذىبي ٗ.ِٗ/
(ّ) التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم ُ.ٗٗ/
(ْ) المرجع السابؽ ُ.َُُ/
(ٓ) المرجع السابؽ ُ.ِٓٔ/
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()1

التقي .
تفسري اإلهام اتي اجلْزي:
يرل الباحث أف اإلماـ ابف الجكزم سار في تفسيره عمى النحك التالي:
ػ ػ لـ يذكر اإلماـ ابف الجكزم في مقدمتو عف قكؿ التابعي ،كلكنو ذكره في تفسيره.
ػ ػ أكثر مف نسبة األقكاؿ عف التابعيف ،كىذه مف مميزات تفسيره مع ذكره لمصحابة.
ػ ػ يذكر األقكاؿ كيسندىا إلى أصحابيا ،كقد يرجح ،كقد يذكر األقكاؿ دكف ذلؾ.
ػ ػ ػ في إيراد أقكاؿ الصحابة كالتابعيف قد يقدـ ذكر التابعي.
ػ ػ يذكر القكؿ كفي نسبتو لمصحابي يذكر راكيو مف التابعيف عف الصحابي .كىذه
بعض األمثمة:
ُ -قاؿ تعالى :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ البقرة ،ُٗٔ :كفي إتماميا أربعة أقكاؿ:
أحدىا :أف معنى إتماميا :أف يفصؿ بينيما ،فيأتي بالعمرة في غير أشير الحج ،قالو:
عمر ابف الخطاب ،كالحسف ،كعطاء .كالثاني :أف يحرـ الرجؿ مف دكيرة أىمو ،قالو :عمي
ابف أبي طالب ،كطاككس ،كابف جبير ،كالثالث :إذا شرع في أحدىما لـ يفسخو حتى يتـ،
()2

قالو :ابف عباس .كالرابع :أنو فعؿ ما أمر اهلل فييما ،قالو :مجاىد .
ِ -قاؿ تعالى :ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ آؿ عمراف ،ُٗٗ:اختمفكا
فيمف نزلت عمى أربعة أقكاؿ :أحدىا :أنيا نزلت في النجاشي( )3ألنو لما مات صمى عميو
النبي  ،فقاؿ قائؿ :يصمي عمى ىذا العمج النصراني ،كىك في أرضو؟! فنزلت ىذه
اآلية ،قاؿ الحسف كقتادة :فيو كفي أصحابو ،كالثاني :أنيا نزلت في مؤمني أىؿ الكتاب،
()4

قالو :مجاىد .كالثالث :في عبد اهلل ابف سبلـ ،كأصحابو ،قالو :ابف جريج ،
(ُ) المرجع السابؽ ِ.ُٕٔ/
(ِ) زاد المسير البف الجكزم ُ.ُٖٓ/
(ّ) النجاشي ممؾ الحبشة كاسمو :أصحمة ،معدكد في الصحابة  -رضي اهلل عنيـ  .-ككاف ممف حسف إسبلمو ،كلـ
يياجر ،كال لو رؤية ،فيك تابعي مف كجو ،صاحب مف كجو .كقد تكفي في حياة النبي  فصمى عميو بالناس

صبلة الغائب ،كلـ يثبت أنو صمى  عمى غائب سكاه ،انظر سير اعبلـ النببلء لمذىبي ُ.ّّٕ/

(ْ) ىك عبد الممؾ ابف عبد العزيز ابف جريج اإلماـ ،العبلمة ،الحافظ ،شيخ الحرـ ،أبك خالد ،كأبك الكليد القرشي،

11١

()1

كمقاتؿ  .كالرابع :في أربعيف مف أىؿ نجراف ،كثبلثيف مف الحبشة ،كثمانية مف الركـ
()2

كانكا عمى ديف عيسى ،فآمنكا بالنبي  ،قالو :عطاء .
ّ -قاؿ تعالى :ﭽ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭼ المائدة ،ِّ :فييا خمسة أقكاؿ :أحدىا :أف عميو إًثـ مف قتؿ الناس جميعان،

قالو :الحسف ،كالثاني :أنو يصمى النار بقتؿ المسمـ ،كما لك قتؿ الناس جميعان ،قالو:
عذب كما ي َّ
َّ
الن ً
عذب قاتؿ َّ
اس جميع نا .كالثالث :أنو يجب عميو مف
ي
مجاىد ،كعطاء ،كقيؿ :يي ي
القصاص مثؿ ما لك قتؿ الناس جميعان .كالرابع :أف معنى الكبلـ ينبغي لجميع الناس أف

أكلياءىـ جميعان ،كالخامس :أف المعنى:
ييعينكا كلي المقتكؿ حتى ييقيدكه منو ،كما لك قتؿ
ى
مف قتؿ نبيان أك إًمامان عادالن ،فكأنما قتؿ الناس جميعان ،ركاه عكرمة عف ابف عباس.
ْ -قاؿ تعالى :ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭼ األحزاب ، ٗ :قاؿ ابف عباس:
يعني المبلئكة ،كفي عددىـ يكمئذ ثبلثة أقكاؿ .أحدىا :ستة عشر ألفان ،قالو :الحسف.
()3

كالثاني :خمسة آالؼ ،قالو :سعيد ابف جبير .كالثالث :ثمانية آالؼ ،قالو :مجاىد .

ٓ -قاؿ تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ الحجر ،ُٔ :في البركج ثبلثة أقكاؿ:
أحدىا :أنيا بركج الشمس كالقمر ،أم :منازليما ،كالثاني :ىي قصكر في السماء فييا
()4
الحرس .كالثالث :أنيا الككاكب ،قالو :مجاىد ،كقتادة ،كمقاتؿ كقيؿ :ىي النجكـ ً
العظاـ .
ٔ -قاؿ تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ السجدة ،ُِ :كفيو أقكاؿ :أحدىا:

األمكم ،المكي ،صاحب التصانيؼ ،كأكؿ مف دكف العمـ بمكة كىك أكؿ مف صنؼ الكتب لزـ عطاء ثمانية عشر
سنة كتعمـ عميو قيؿ لعطاء مف نسأؿ بعدؾ؟ قاؿ ىذا الفتى إف عاش يعني ابف جريج مات سنة مائة كخمسكف
انظر سير اعبلـ النببلء لمذىبي ُُ.َْٓ/

(ُ) ىك مقاتؿ ابف حياف ابف دكاؿ دكر أبك بسطاـ النبطي اإلماـ ،العالـ ،المحدث ،الثقة ،أبك بسطاـ النبطي ،البمخي،
الخراز لو حديث في (صحيح مسمـ)  ،مف ركاية عمقمة ،عنو ،ككاف مف العمماء العامميف ،ذا نسؾ كفضؿ،
صاحب سنة .تكفي في حدكد الخمسيف كمائة .انظر سير اعبلـ النببلء لمذىبي ُُ.ُْْ/
(ِ) زاد المسير البف الجكزمُ.ّْٔ/
(ّ) المرجع السابؽ ِ.ِْٕ/
(ْ) المرجع السابؽِ.ِٓٔ/
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أنو ما أصابيـ يكـ بدر ،ركاه مسركؽ( )1عف ابف مسعكد ،كبو قاؿ قتادة ،كالثاني :سنكف
أيخذكا بيا ،ركاه أبك عبيدة( )2عف ابف مسعكد ،كقاؿ مقاتؿ :أيخذكا بالجكع سبع سنيف.
()3

يبي ابف كعب ،كابف عباس في ركاية أبك العالية ،
كالثالث :مصائب الدنيا ،قالو أ ُّ

كالحسف ،كقتادة .كالرابع :الحدكد ،ركاه عكرمة عف ابف عباس .كالخامس :عذاب القبر،
()4

كالسادس :القتؿ كالجكع ،قالو مجاىد .
يبيف لنا أف اإلماميف ذك ار في تفسيرييما تفسير القرآف بقكؿ التابعي كذك ار ذلؾ
كىذا ٌ
عدة كقد كاف اإلماـ ابف الجكزم مكث انر في ذكر األقكاؿ كنسبتيا إلى التابعيف
في مكاطف ٌ

مقارنة بما ذكره اإلماـ ابف جزم.

(ُ) ىك مسركؽ ابف األجدع ابف مالؾ الكادعي اليمداني اإلماـ ،القدكة ،العمـ ،أبك عائشة الكادعي ،اليمداني ،الككفي.
سرؽ كىك صغير ،ثـ كجد ،فسمي مسركقا ،كأسمـ أبكه األجدع .حدث ىك عف أبي ابف كعب ،كعمر ،كعف أبي

كعد في كبار التابعيف ،كفي المخضرميف الذيف أسممكا في حياة النبي  ،سير اعبلـ النببلءٕ.ٔٔ/
بكر الصديؽ ٌ
(ِ) ىك أبك عبيدة ابف عبد اهلل ابف مسعكد اليذلي الككفي ،أخك عبد الرحمف .يقاؿ اسمو :عامر ،كلكف ال يرد إال
بالكنية .ركل عف :أبيو شيئا ،كأرسؿ عنو أشياء ،كركل عف أبي مكسى األشعرم ،كعائشة ،ككعب ابف عجرة،
تكفي سنة إحدل كثمانيف ،انظر سير اعبلـ النببلء لمذىبي ٕ.َُْ/

(ّ) ىك أبك العالية رفيع ابف ميراف الرياحي البصرم اإلماـ ،المقرئ ،الحافظ ،المفسر ،أبك العالية الرياحي ،البصرم،
أحد األعبلـ .كاف مكلى المرأة مف بني رياح ابف يربكع ،ثـ مف بني تميـ .أدرؾ زماف النبي  كىك شاب ،كأسمـ
في خبلفة أبي بكر الصديؽ ،كدخؿ عميو .كسمع مف :عمر ،كعمي ،كأبي ،كأبي ذر ،كابف مسعكد ،كعائشة ،كأبي
مكسى ،كأبي أيكب ،كابف عباس ،كزيد ابف ثابت .كحفظ القرآف ،كقرأه عمى :أبي ابف كعب ،كتصدر إلفادة العمـ.
مات سنك تسعيف انظر سير اعبلـ النببلء لمذىبيِّٕٕ/

(ْ) زاد المسير البف الجكزم ّ.ِْْ/
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انفصم انثاَي
انتفسري بانرأي
وفيه ثالثة مباحث
املبحث األول :تعريف انرأي ،وحكًه ،ويباحثه.
املبحث انثاَي :تفسري اإليايني يف أصىل انفقه.
املبحث انثانث :تفسري اإليايني يف انهغة.
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املبحث األول
تعريف انرأي ،وحكًه ،ويباحثه
وفيه ثالثة مطالب
املطهب األول :تعريف انتفسري بانرأي
املطهب انثاَي :حكى انتفسري بانرأي
املطهب انثانث :يباحث يف انتفسري بانرأي
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املطهب األول
تعريف انتفسري بانرأي
الرأم معركؼ كجمعو آراء يقاؿ :أرَل في
الرأم في المغة :مف أرَل يرل رأيان ك رؤيةن ،ك ّ
()1

الفقو أرْيان  ،كالرأم رأم القمب كالجميع اآلراء ،كيقكلكف :ال أفعؿ كذا حتى يريني حيف
()2

برأيو ،أم حتى أرل الطريؽ الكاضح .
كالتفسير" :ىك عمـ يفيـ بو كتاب اهلل المنزؿ عمى نبيو محمد كبياف معانيو كاستخراج
أحكامو كحكمو كاستمداد ذلؾ مف عمـ المغة كالنحك كالتصريؼ كعمـ البياف كأصكؿ الفقو
()3

كالقراءات كيحتاج لمعرفو أسباب النزكؿ كالناسخ كالمنسكخ" .
كالتفسير بالرأم" :عبارة عف تفسير القرآف باالجتياد بعد معرفة المفسر لكالـ العرب
كمناحييـ في القكؿ ،كمعرفتو لأللفاظ العربية ككجكه دالالتيا ،كاستعانتو في ذلؾ بالشعر
الجاىمي ككقكفو عمى أسباب النزكؿ ،كمعرفة بالناسخ كالمنسكخ مف آيات القرآف ،كغير
()4

ذلؾ مف األدكات التي يحتاج إلييا المفسِّر" .
كقد بيف العمماء أنكاع العمكـ التي يجب تكافرىا في المفسر ،فقالكا :ىي المغة كالنحك
كالصرؼ كعمكـ البالغة كعمـ أصكؿ الفقو كعمـ التكحيد كمعرفة أسباب النزكؿ كالقصص
كالناسخ كالمنسكخ كاألحاديث المبينة لممجمؿ كالمبيـ كعمـ المكىبة – كىك عمـ يكرثو اهلل
()5

تعالى لمف عمؿ بما عمـ .

(ٔ) مختار الصحاح لزيف الديف أبي عبد اهلل محمد ابف أبي بكر ابف عبد القادر الحنفي الرازم ،تحقيؽ :يكسؼ الشيخ
محمد ،المكتبة العصرية  -الدار النمكذجية ،بيركت – صيدا ،طٕٔٗٓ :٘/ىػ ٜٜٜٔ /ـ .ٕٙٚ/ٔ ،
(ٕ) المحيط في المغة البف عباد ٕ.ٗٗٛ/
(ٖ) البرىاف في عمكـ القرآف لمزركشي ٔ ، ٖٔ/االتقاف في عمكـ القرآف لمسيكطي ٕ.ٕٗٙ/
(ٗ) التفسير كالمفسركف لمذىبي ٗ.ٗٔ/
(٘) مناىؿ العرفاف لمزرقاني ٕ.٘ٔ/
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املطهب انثاَي
حكى انتفسري بانرأي
اختمؼ العمماء في حكمو بيف مانع كمجيز كسيعرض الباحث أدلة الطرفيف ثـ يرجح:
أوال :أدنة املاَعني
 -1أنو قكؿ عمى اهلل بغير عمـ.
ٕ -كركد النيي عنو في السنة لحديث ابف عباس  عف النبي  قاؿ« :مف قاؿ
()1

في القرآف برأيو فميتبكأ مقعده مف النار»  .كعف جندب  قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل « : مف
()2

قاؿ في القرآف برأيو فأصاب فقد أخطأ» .
ٖ -ما ركم عف السمؼ الصالح مف الصحابة ،فمف بعدىـ مف التحرج مف الكالـ في
تفسير القرآف ،قاؿ أبك بكر الصديؽ  :أم أرض تقمني كأم سماء تظمني إذا قمت في
القرآف برأيي ،كركم أنو سئؿ عف قكلو سبحانو :ﭽ ﯯ ﯰ ﭼ عبس ١5 :ما األب؟ فقاؿ:
()3

أم سماء تظمني ،كأم أرض تقمني إذا قمت في كتاب اهلل ما ال أعمـ  .كقكؿ عمر ابف
الخطاب  :إياكـ كأصحاب الرأم ،فإنيـ أعداء السنف أعيتيـ األحاديث أف يحفظكىا،
فقالكا برأييـ ،فضمّكا كأضمكا  ،كعف أنس أف عمر ابف الخطاب ق أر عمى المنبر ﭽ ﯯ
()4

ﯰ ﭼ ،فقاؿ :ىذه الفاكية قد عرفناىا فما األب ،ثـ رجع إلى نفسو ،فقاؿ :إف ىذا ليك
()5

التكمؼ يا عمر .

(ٔ) سنف الترمذم كتاب تفسير القرآف عف رسكؿ اهلل  ،باب الذم يفسر القرآف برأيو رقـ ٔ٘.ٜٜٔ/٘ ،ٕٜ
(ٕ) المرجع السابؽ ،باب الذم يفسر القرآف برأيو ،رقـ ٕ٘.ٕٓٓ/٘ ،ٕٜ
(ٖ) مصنؼ ابف ابي شيبة ،باب مف كره أف يفسر القرآف ،رقـ ٖٖ.ٖٔٙ/ٙ ،
(ٗ) سنف الدار قطني ،كتاب النكادر ،رقـ ٓ.ٔٗٙ/ٗ ،ٕٗٛ

(٘) مصنؼ ابف ابي شيبة ،باب مف كره أف يفسر القرآف ،رقـٖ٘ٓٔٓ.ٖٔٙ/ٙ ،
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ثاَيا :أدنة اجمليسيٍ
 -1إف القكؿ في ىذا التفسير فيما ال يكجد فيو نص قاطع كال دليؿ عقمي ،فيك كقكلو
تعالى :ﭽ ﯗﯘﯙﯚﯛﯜ ﯝﭼ البقرة ،ٕٛٙ :كقكؿ النبي  « :مف اجتيد كأخطأ
()1

فمو أجر كاف أصاب فمو أجراف» .
ٕ -أف ما كرد مف أحاديث في النيي عف التفسير بالرأم ،فتحمؿ عمى مف قاؿ برأيو
في مشكؿ القرآف كمتشابيو مما ال يعمـ إال مف طريؽ النقؿ عف النبي  كأصحابو أك مف
الذم ال يعممو إال اهلل تبارؾ كتعالى  ، ..كعمى مف قاؿ في القرآف قكال ،كىك يعمـ أف
الحؽ خالفو كأصحاب المذاىب الفاسدة ،كانما قالو بمجرد رأيو كىكاه ،كقد يككف مع
الجيؿ كما يصنع بعض الذيف يدعكف العمـ ،كيتيجمكف عمى تفسير كتاب اهلل باليكل
()2

كاالستحساف .
ٖ -أف اهلل أمر بالتدبر لكتابو الكريـ ،فقاؿ سبحانو :ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﭼ النساء ،ٖٛ :كقاؿ :ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮖ
ﮗ ﭼ محمد ،ٕٗ :كقاؿ :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ
ص ،ٕٜ:كىذا يدؿ عمى أف أكلي األلباب بما ليـ مف العقؿ السميـ كالمب الصافي عمييـ
أف يتأكلكا ما لـ يستأثر اهلل بعممو إذ التدبر كاالتعاظ فرع الفيـ ك التفقو في كتاب اهلل.
ٗ -دعاء النبي  البف عباس رضي اهلل عنيما « :الميـ فقيو في الديف كعممو
التأكيؿ» ،فمك كاف التأكيؿ مقصك ار عمى السماع كالنقؿ لمفظ التنزيؿ لما كاف ىناؾ فائدة
لتخصيصو ،فدؿ عمى أف التأكيؿ خالؼ النقؿ ،كلقكؿ رسكؿ اهلل  لمعاذ حيف بعثو إلى
اليمف « :بِ َـ تحكـ؟ قاؿ :بكتاب اهلل ،قاؿ :فإف لـ تجد؟ قاؿ :بسَُّّنة رسكؿ اهلل ،قاؿ :فإف لـ
(ٔ) صحيح البخارم ،كتاب االعتصاـ بالكتاب كالسنة ،باب أجر الحاكـ إذا اجتيد فأصاب أك أخطأ ،رقـ ٕٖ٘،ٚ
.ٖٖٔ/ٜ

(ٕ) اإلسرائيميات كالمكضكعات في كتب التفسير لمحمد ابف أبي شيبة .ٜٛ
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تجد؟ قاؿ :أجتيد رأيي ،فضرب رسكؿ اهلل  في صدره كقاؿ :الحمد هلل الذل كفؽ
()1

رسكؿ رسكؿ اهلل لما يرضى رسكؿ اهلل»  ،كعمرك ابف العاص  تيمـ في غزكة ذات
السُّالسؿ كلما سألو النبي  عف سبب ذلؾ قاؿ لو :ذكرت قكؿ اهلل :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ النساء ،٩1 :فتيممت ،ثـ صميت ،فضحؾ نبينا  كلـ يقؿ شيئان .
()2

 -5ما ركم عف السمؼ الصالح مف الصحابة كالتابعيف ،فيك معارض بما يخالفو،
فقد ركم عف الصديؽ  أنو سئؿ عف الكاللة ،فقاؿ :أقكؿ فييا برأيي؛ فإف يكف صكابا
فمف اهلل ،كاف يكف خطأ فمني كمف الشيطاف ،كاهلل كرسكلو بريئاف منو ،الكاللة :مف ال كلد
لو ،كال كالد ،فمما كلي الخالفة الفاركؽ عمر  قاؿ :إني ألستحي أف أخالؼ أبا بكر
()3

في رأم  .كما كرد عف عمر في قكلو لشريح لما بعثو عمى قضاء الككفة" :انظر ما تبيف
يتبيف لؾ في كتاب اهلل ،فاتبع فيو سنة
لؾ في كتاب اهلل؛ فال تسأؿ عنو أحدان ،كما لـ ّ
()4

يتبيف لؾ فيو سنة ،فاجتيد رأيؾ"  .كعف أبي جحيفة قاؿ :قمت لعمي:
رسكؿ اهلل كما لـ ّ

ىؿ عندكـ شيء مف الكحي إال ما في كتاب اهلل ،قاؿ" :ال كالذم فمؽ الحبة كب أر النسمة ال
()5

أعممو إال فيما يعطيو اهلل رجال في القرآف"  .كثبت مف أف الصحابة  ق أركا القرآف
كاختمفكا في تفسيره عمى كجكه ،كمعمكـ أنيـ لـ يسمعكا كؿ ما قالكه في تفسير القرآف مف
النبي  إذ أنو لـ يبيِّف ليـ كؿ معانى القرآف ،بؿ َبَّي َف ليـ بعض معانيو ،كبعضو اآلخر

تكصمكا إلى معرفتو بعقكليـ كاجتيادىـ ،كلك كاف القكؿ بالرأم في القرآف محظك انر لكانت
َّ
()6

حرـ اهلل ،كنحف نعيذ الصحابة مف ذلؾ .
الصحابة قد خالفت ككقعت فيما َّ

(ٔ) سنف ابي داككد ،كتاب االقضية ،باب اجتياد الرأم في القضاء ،رقـ ٕ.ٖٖٖ/ٖٙ ،ٖٜ٘
(ٕ) المرجع السابؽ ،كتاب الطيارة ،باب إذا خاؼ الجنب البرد أيتيمـ ،رقـ ٖٖٗ.ٖٕٔ/ٔ ،
(ٖ) السنف الكبرل لمبييقي ،كتاب الفرائض ،باب حجب االخكة كاالخكات ،رقـ ٖ.ٖٔٔ/ٜ ،ٕٕٔٚ
(ٗ) المرجع السابؽ ،كتاب آداب القاضي ،باب مكضع المشاكرة ،رقـ ٕٖٕٔٓٔٔٓ/ٔٓ ،
(٘) صحيح البخارم ،كتاب الجياد كالسير ،باب فكاؾ االسير ،رقـ ٕٔٚ/ٛ ،ٕٛٛ
( )ٙالتفسير كالمفسركف لمذىبي ٕ.ٖٗ/
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 -6كمف ذلؾ ما ركم عف التابعيف ،فقد قاؿ اإلماـ الشافعي " :تطمبت دليال عمى
حجية اإلجماع ،فظفرت بو في قكلو تعالى :ﭽﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂﭼ النساء . "ٔٔ٘ :كقاؿ
()1

الغزالي كالقرطبي :ال يصح أف يككف كؿ ما قالو الصحابة في التفسير مسمكعا مف النبي
 لكجييف :أحدىما :أف النبي  لـ يثبت عنو مف التفسير إال تفسير آيات قميمة ،فقد
قالت عائشة رضي اهلل عنيا :ما كاف رسكؿ اهلل  يفسر مف آيات اهلل إال آيات معدكدات
عممو جبريؿ إياىف .الثاني :أنيـ اختمفكا في التفسير عمى كجكه مختمفة ال يمكف الجمع
()2

بينيا .
 -7لك كاف التفسير بالرأم غير جائز لما كاف االجتياد جائ انز ،كلتعطؿ كثير مف
األحكاـ ،كىذا باطؿ َبَّيف البطالف ،كذلؾ ألف باب االجتياد ال يزاؿ مفتكحان إلى اليكـ أماـ
()3

أربابو ،كالمجتيد في حكـ الشرع مأجكر ،أصاب أك أخطأ .

 -ٛتكمـ اإلماـ ابف جزم في ىذه المسألة ،فقاؿ " :اعمـ أف السمؼ الصالح انقسمكا
إلى فرقتيف :فمنيـ مف فسر القرآف كتكمـ في معانيو .كىـ األكثركف .كمنيـ مف تكقؼ عف
الكالـ فيو احتياطا لما كرد مف التشديد في ذلؾ .فقد قالت عائشة رضي اهلل عنيا :ما كاف
رسكؿ اهلل  يفسر مف القرآف اآليات ّإال بعد عممو إياىف مف جبريؿ .كقاؿ  « :مف
قاؿ في القرآف برأيو كأصاب فقد أخطأ» .كتأكؿ المفسركف حديث عائشة رضي اهلل عنيا
بأنو في مغيبات القرآف التي ال تعمـ ّإال بتكقيؼ مف اهلل تعالى .كتأكؿ الحديث اآلخر بأنو
فيمف تكمـ في القرآف بغير عمـ كال أدكات ال فيمف تكمـ فيما تقتضيو أدكات العمكـ كنظر

(ٔ) التحرير كالتنكير «تحرير المعنى السديد كتنكير العقؿ الجديد مف تفسير الكتاب المجيد» لمحمد الطاىر ابف محمد
ابف محمد الطاىر ابف عاشكر التكنسي ،الدار التكنسية لمنشر – تكنس ،طٜٔٛٗ :ٔ/ق.ٕٜ/ٔ ،

(ٕ) المرجع السابؽ ٔ.ٕٛ/

(ٖ) التفسير كالمفسركف لمذىبي ٕ.ٖٗ/
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()1

فإف ىذا لـ يقؿ في القرآف برأيو" .
في أقكاؿ العمماء
ّ
المتقدميفّ ،
رأي انباحث
بعد عرض أدلة الفريقيف كبياف حجة كؿ منيما تبيف لمباحث ما يمي:
أكال :مما ال خالؼ فيو حرمة تفسير أىؿ األىكاء ،كأصحاب المعتقد الفاسد الذيف
حرفكا معاني القرآف الكريـ حسب أىكائيـ ،ككذلؾ تفسير الجاىؿ؛ ألنو يقكؿ عمى اهلل بغير
عمـ ،كلعؿ مف أغمؽ باب التفسير بالرأم إجماال كاف سدا لمذريعة مف حصكؿ ذلؾ.
ثانيا :أف حجة المجيزيف لمتفسير بالرأم كأدلتيـ أقكل مف أدلة المانعيف ،مع اعتبار
أف األصؿ تقديـ التفسير المأثكر عمى التفسير بالرأم.
ثالثا :قد تظؿ المسألة خالفية عند البعض لكف ىذا الخالؼ نسبي ،باعتبار أف أغمب
عمماء األمة كمفسرييا مف المتقدميف كالمتأخريف ذكركا التفسير بالرأم في تفاسيرىـ.
كالراجح جكاز التفسير بالرأم كاعتباره مصد ار لفيـ معاني القرآف الكريـ إذا استكفى شركطو
كضكابطو كاهلل أعمـ.

(ٔ) التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم ٔ.ٜٔ/

51٩

املطهب انثانث
يباحث يف انتفسري بانرأي
يعامل:
مف مدرسة التفسير بالرأم كمع ما نعيشو اليكـ مف حقائؽ كأحداث ال بد أف نعرؼ:
أوال :إف المفسريف السابقيف قد صنفكا ىذه التفاسير الكثيرة كما نقمكا عف غيرىـ مف
سمؼ ىذه األمة تكممكا في التفسير بالرأم مع ما نقمكه مف التفسير بالمأثكر كتفسيرية ثابتة
ليـ ،كتعتبر مدارس لمتفسير بالرأم باعتبار تفسيرية المفسر ذات الطابع المغكم أك الطابع
الفقيي أك الطابع القصصي أك الطابع البالغي كالبياني كغيره.
ثانيا :مف تكمـ في التفسير مف عمماء األمة المعاصريف أك ألؼ في التفسير فإف
التفسير بالرأم يكاد يككف السمة البارزة ليؤالء جميعا كاف تعددت المصادر كتنكعت
األساليب إليضاح المعنى حيث أف التفسير بالرأم ىك الطابع العاـ لتفسيرىـ جميعا.
ثالثا :ظيكر الكشكفات العممية اليكـ كما كصؿ إليو العمـ التجريبي مف حقائؽ عممية
في مياديف الحياة المتعددة ،كالتي ما كانت تخطر عمى باؿ أحد مف حقائؽ في األنفس
كفي الفضاء كفي البحار كفي األرض ،كقد جاءت ىذه النصكص القرآنية مطابقة لما
تحدث بو العمـ الحديث اليكـ ،كىك تحقيؽ لكعد اهلل سبحانو ،قاؿ تعالى :ﭽ
ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﭼ فصلت1١ :؛ ليظير لنا
تفسي ار جديدا ليذه النصكص كفؽ ما قالو لنا العمـ الحديث كأراه داخال في دائرة التفسير
بالرأم.
رابعا :ترجمة التفاسير إلى ىذه المغات المتعددة مع تكسع الدعكة اإلسالمية اليكـ
كدخكليا إلى بالد الكفر كتعميـ الداخميف لإلسالـ معاني القرآف بما يقرب كصكؿ المعنى
51١

القرآني إلى عقكؿ ىؤالء الداخميف لإلسالـ كبصكرة سيمة تتناسب معيـ ىذه التفاسير
كالتراجـ تمثؿ صكرة أخرل لمتفسير بالرأم.
خامسا :عمكـ التنمية البشرية كىي تتكمـ عف العالقات االجتماعية العامة ،ىذه العمكـ
كثي ار ما تقؼ عند اآليات القرآنية ،كتنزليا عند ىذه الدراسات المتعددة ليا ،كىي تمثؿ
صكرة جديدة مف صكر التفسير بال أرم.
سادسا :العمكـ المعاصرة كالمتعمقة بالسياسة كاإلدارة كاالقتصاد كاإلعالـ كغيرىا ،أخذ
العمماء أطيب ما فييا ،بما يكافؽ ذلؾ مف نصكص القرآف كالسنة ،كقد مثمت ىذه
الدراسات صكرة جديدة أخرل مف التفسير بالرام.
سابعا :حياة الناس العامة كما تط أر عمى حياتيـ مف أحداث ككقائع في حياتيـ العامة
كالخاصة ،كما تتطمب مف ردكد كحمكؿ ،كأماـ ىذه األحداث يرجع العمماء كالدعاة إليجاد
حمكؿ كاتخاذ مكاقؼ ،مسترشديف بنصكص مف القرآف ،يمثؿ صكرة جديدة أخرل لمتفسير
بالرأم.
ثامنا :الصراع العقدم كالفكرم بيف المسمميف كغيرىـ مف دعاة الكفر أك االنحراؼ،
كردكد العمماء عمييـ مستنبطيف النصكص مف القرآف مكضحيف مراد اهلل مف ىذه
النصكص يمثؿ صكرة جديدة أخرل لمتفسير بالرأم.
تاسعا :القرآف ال تنقضي عجائبو كال يزاؿ فيو معالـ لـ تظير بعد تمثؿ مياديف
لمتفسير.
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يُهج املفسريٍ بانرأي:
إف لـ يظفر المفسِّر بالمعنى في الكتاب كالسنة كمأثكرات الصحابة كجب عميو:
ٔ -البدء بما يتعمؽ باأللفاظ المفردة مف المغة كالصرؼ كاالشتقاؽ مالحظا المعاني
التي كانت مستعممة زمف نزكؿ القرآف الكريـ.
ٕ -إرداؼ ذلؾ بالكالـ عمى التراكيب مف جية اإلعراب كالبالغة.
ٖ -تقديـ المعنى الحقيقي عمى المجازم ،فال يصار إلى المجاز إال بتعذر الحقيقة.
ٗ -مالحظة سبب النزكؿ فإف لسبب النزكؿ مدخال كبي ار في بياف المعنى المراد كما
سبؽ تحقيقو في مبحث أسباب النزكؿ.
٘ -مراعاة التناسب بيف السابؽ كالالحؽ بيف فقرات اآلية الكاحدة كبيف اآليات
بعضيا كبعض.
 -ٙمراعاة المقصكد مف سياؽ الكالـ.
 -ٚمطابقة التفسير لممفسر مف غير نقص كال زيادة.
 -ٛمطابقة التفسير لما ىك معركؼ مف عمكـ الككف كسنف االجتماع كتاريخ البشر
العاـ كتاريخ العرب الخاص أياـ نزكؿ القرآف.
 -ٜمطابقة التفسير لما كاف عميو النبي  في ىديو كسيرتو؛ ألنو ىك الشارح
المعصكـ ألقكالو كأفعالو كشمائمو ك تقريراتو.
()1

ٓٔ– بياف األحكاـ المستنبطة منو في حدكد قكانيف المغة كالشريعة كالعمكـ الككنية .

(ٔ) مناىؿ العرفاف لمزرفانيٕ.ٙٓ/
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عالقة انتفسري بانرأي يع انتفسري باملأثىر:
إذا لـ يكف تعارض بيف التفسير بالرأم كالتفسير بالمأثكر ،فكؿ منيما يؤيد اآلخر
كيثبتو ،كذلؾ أكثر ما نجده في كتب التفسير فإذا تيسر الجمع بيف المعقكؿ كالمنقكؿ فال
نمجأ إلى الترجيح ،كاذا ك ِجد بينيما تعارض ،فالتفسير بالرأم حتى مع استيفائو جميع
الشركط التي تجعمو محمكدا ال مسكغ لو إذا عارضو التفسير بالمأثكر الذم ثبت لنا
()1

بالنص القطعي؛ ألف الرأم اجتياد ،كال مجاؿ لالجتياد في مكرد النص .
كاذا تعارض التفسير بالرأم مع ما ثبت مف أقكاؿ الصحابة ،فيقدـ قكؿ الصحابي؛
ألف ما يصح نسبتو إلى الصحابة في التفسير النفس إليو أميؿ الحتماؿ سماعو مف
الرسكؿ  كلما امتازكا بو مف الفيـ الصحيح كالعمؿ الصالح كلما اختصكا بو مف معاينة
أسباب التنزيؿ.
كأما قكؿ التابعي ،فإذا كاف إجماعا لمتابعيف ،فإنو يقدـ عمى التفسير بالرأم ،أك كاف
التابعي ممف لـ يعرؼ باألخذ عف أىؿ الكتاب ،أك كاف التفسير في ما ليس فيو مجاؿ
()3
()2
لمرأم  .كاذا كاف منقكال عف أىؿ الكتاب ق ِدـ التفسير بالرأم عميو  .كذىب السيكطي

رسال ،إذا صح
يحا في سبب النزكؿ فإنو ي ْقَبؿ ،كيككف م ن
إلى أف قكؿ التابعي إذا كاف صر ن
()4

الم ْسَند إليو ككاف مف أئمة التفسير الذيف أخذكا عف الصحابة .

(ٔ) مباحث في عمكـ القرآف لصبحي الصالح ٖ.ٕٜ
(ٕ) اختالؼ المفسريف أسبابو كضكابطو ألحمد محمد الشرقاكل .ٗٛ
(ٖ) مناىؿ العرفاف لمزرقاني ٕ.ٕٙ/

(ٗ) مباحث في عمكـ القرآف لمقطاف .ٚٚ
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املبحث انثاَي
تفسري انقرآٌ بأصىل انفقه عُد اإليايني
وفيه مطلبان
املطهب األول :تعريف أصىل انفقه.
املطهب انثاَي :تفسري اإليايني يف أصىل انفقه.
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املطهب األول:
تعريف أصىل انفقه
األصكؿ :جمع أصؿ كاستأصمو قمعو مف أصكلو كقكليـ ال أصؿ لو ال حسب لو
كرجؿ أصيؿ الرأم أم محكـ الرأم( ،)1كالفقو :الفيـ كقد فقو الرجؿ بالكسر فقيان صار فقييان
كفاقيو باحثو في العمـ

()2

كعمـ أصكؿ الفقو :ىك العمـ بأدلة األحكاـ الشرعية ،ككجكه داللتيا إجماال ال
()3

تفصيال  ،كبو يعرؼ كيؼ يستنبط األحكاـ مف اآليات كيستدؿ عمييا ،كيعرؼ اإلجماؿ
كالتبييف ،كالعمكـ ،كالخصكص ،كاإلطالؽ ،كالتقييد ،كداللة األمر كالنيى ،كما سكل ذلؾ
()4

مف كؿ ما يرجع إلى ىذا العمـ  .كال بد مف معرفة قكاعد أصكؿ الفقو فإنو مف أعظـ
()5

الطرؽ في استثمار األحكاـ مف اآليات  ،كيتكلد مف بيف الفقو كالقرآف كالحديث عمـ
يسمى أصكؿ الفقو كيرجع الى ضبط قكانيف االستدالؿ باآليات كاألخبار عمى أحكاـ
()6

الشريعة  .كقد أكدعت مسائؿ كثيرة ىي مف طرؽ استعماؿ كالـ العرب ،كفيـ مكارد
المغة أىمؿ التنبيو عمييا عمماء العربية مثؿ مسائؿ الفحكل ،كمفيكـ المخالفة ،كقد َّ
عد
الغزالي عمـ األصكؿ مف جممة العمكـ التي تتعمؽ بالقرآف كبأحكامو؛ فال جرـ أف يككف
()7

مادة لمتفسير .

(ٔ) مختار الصحاح ٔ.ٜٔ/
(ٕ) المرجع السابؽ ٔ.ٕٖٗ/

(ٖ) شرح مختصر الركضة لسميماف ابف عبد القكم ابف الكريـ الطكفي الصرصرم ،أبك الربيع ،نجـ الديف ،ت :عبد
اهلل ابف عبد المحسف التركي ،مؤسسة الرسالة ،طٔٗٓٚ :ٔ/قٜٔٛٚ -ـ.ٔٓٙ/ٔ ،
(ٗ) التفسير كالمفسركف لمذىبي ٗ.ٗ٘/
(٘) البرىاف في عمكـ القراف لمزركشي ٕ.ٙ/

( )ٙجكاىر القرآف ،البي حامد الغزالي ،دار إحياء العمكـ بيركت ،ط ،ٜٔٛ٘ :ٔ/ت :د .محمد رشيد القباني.ٗٓ ،
( )ٚمدخؿ لتفسير التحرير كالتنكير البف عاشكر لمحمد ابف إبراىيـ الحمدٔ.ٙ
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املطهب انثاَي

تفسري اإليايني يف أصىل انفقه
تفسري اإلياو ابٍ جسي
يرل الباحث أف اإلماـ ابف جزم سار في تفسيره عمى النحك التالي:
ػ ػ ػ ذكر اإلماـ ابف جزم في تفسيره أصكؿ الفقو فقاؿ :كأما أصكؿ الفقو فإنيا مف
أف كثي ار مف المفسريف لـ يشتغمكا بيا .كانيا لنعـ العكف عمى
أدكات تفسير القرآف ،عمى ّ

فيـ المعاني كترجيح األقكاؿ ،كما أحكج المفسر إلى معرفة النص ،كالظاىر ،كالمجمؿ
كالمبيف ،كالعاـ كالخاص ،كالمطمؽ كالمقيد ،كفحكل الخطاب كلحف الخطاب كدليؿ
()1

الخطاب ،كشركط النسخ ككجكه التعارض ،كأسباب الخالؼ ،كغير ذلؾ .
ػ ػ ػ ذكر أف مف أسباب الخالؼ بيف المفسريف كجكىان تتعمؽ بأصكؿ الفقو ،منيا احتماؿ
العمكـ كالخصكص ،كاحتماؿ اإلطالؽ كالتقييد ،كاحتماؿ الحقيقة كالمجاز ،كاحتماؿ
اإلضمار كاالستقالؿ ،كاحتماؿ حمؿ الكالـ عمى الترتيب كعمى التقديـ كالتأخير كاحتماؿ
()2

أف يككف الحكـ منسكخان أك محكمان .
ػ ػ ػ ذكر في كجكه الترجيح ألقكاؿ المفسريف ما يتعمؽ بأصكؿ الفقو منيا:
فإف الحقيقة أكلى أف يحمؿ عمييا المفظ عند
األكؿ :تقديـ الحقيقة عمى المجاز ّ

األصكلييف ،كقد يترجح المجاز إذا كثر استعمالو حتى يككف أغمب استعماال مف الحقيقة
كيسمى مجا از راجحا كالحقيقة مرجكحة ،كقد اختمؼ العمماء أييما يقدـ :فمذىب أبي حنيفة
تقديـ الحقيقة؛ ألنيا األصؿ كمذىب أبي يكسؼ تقديـ المجاز الراجح لرجحانو ،كقد يككف
المجاز أفصح كأبرع فيككف أرجح.
(ٔ) التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم ٔ.ٔٛ/
(ٕ) المرجع نفسو ٔ.ٜٔ/
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فإف العمكمي أكلى؛ ألنو األصؿ ّإال أف يدؿ
الثاني :تقديـ العمكمي عمى الخصكصي ّ
دليؿ عمى التخصيص.

()1

الثالث :تقديـ اإلطالؽ عمى التقييدّ ،إال أف يدؿ دليؿ عمى التقييد .
ػ ػ ػ ّبيف األحكاـ الفقيية مف القكاعد األصكلية بناء عمى مذىب اإلماـ مالؾ.
ػ ػ ػ اعتمد القكاعد األصكلية التي َّبينيا العمماء كأنزليا عمى النص الستخراج الحكـ،
حيث يذكر الحكـ في المسألة ثـ يذكر القاعدة ،كمف ىذه المسائؿ األصكلية:
ٔػ ػ ػ الخاص كالعاـ :قاؿ تعالى :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
أعـ مف التحريـ؛ ألف الكصية تككف بتحريـ
ﭸﭼ األنعام ،51٩ :كالكصية في المعنى ّ

كبتحميؿ ،كبكجكب كندب ،كال ينكر أف يريد بالتحريـ؛ ألف الكصية تككف بتحريـ كبتحميؿ،

كبكجكب كندب ،كال ينكر أف يريد بالتحريـ الكصية؛ ألف العرب قد تذكر المفظ الخاص
()2

كتريد بو العمكـ ،كما تذكر المفظ العاـ كتريد بو الخصكص .
ٕ -المحكـ كالمتشابو :قاؿ تعالى :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ آل عمران ، 1 :المحكـ مف القرآف :ىك البيِّف المعنى ،الثابت الحكـ،
كالمتشابو :ىك الذم يحتاج إلى التأكيؿ ،قاؿ ابف عباس :المحكمات :الناسخات كالحالؿ
()3

المقدـ كالمؤخر .
كالحراـ ،كالمتشابيات المنسكخات ك ّ
ٖ -المفيكـ :قاؿ تعالى :ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ البقرة511 :

دليؿ عمى أف االعتكاؼ ال يككف إالّ في المساجد ،ال في غيرىا خالفا لمف أجازه في
غيرىا مف مفيكـ اآلية .ككذلؾ قكلو تعالى :ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ
(ٔ) التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم ٔ.ٜٔ/
(ٕ) المرجع نفسو ٔ.ٕٛٓ/
(ٖ) المرجع نفسو ٔ.ٔٗ٘/

511

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ المائدة ، 11 :مفيكـ اآلية يقتضي أف جزاء الصيد عمى
المتعمد ال عمى الناسي ،كبذلؾ قاؿ أىؿ الظاىر ،كقاؿ جميكر الفقياء :المتعمد كالناسي
()1

سكاء في كجكب الجزاء .
ٗ -العبرة بالمقاصد كالمعاني ال األلفاظ كالمباني :قاؿ تعالى :ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ األحزاب ،11 :ىبة
المرأة نفسيا مزية خاصة بالنبي  دكف غيره كمذىب مالؾ أف النكاح بمفظ اليبة ال ينعقد
()2

بخالؼ أبي حنيفة .
٘ -سد الذريعة :قاؿ تعالى :ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﭼ
سد الذريعة؛ ألنو إذا نيى عف أف
اإلسراء ،١1 :النيي عف القرب يعـ كجكه التصرؼ ،كفيو ّ
يقرب الماؿ ،فالنيي عف أكمو أكلى كأحرل  .ككذلؾ قكلو تعالى :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ
()3

ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﭼ األنعام ، 511 :أم ال تسبكا آليتيـ فيككف ذلؾ
سد الذرائع  .ككذلؾ قكلو تعالى :ﭽ ﭑ
سببان ألف يسبكا اهلل ،كاستدؿ المالكية بيذا عمى ّ
()4

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭼ الحجرات ،5٩ :حيث قاؿ :استدؿ بعضيـ
بيذه اآلية عمى صحة سد الذرائع في الشرع؛ ألنو أمر باجتناب كثير مف الظف ،كأخبر أف
()5

بعضو إثـ باجتناب األكثر مف اإلثـ احت ار انز مف الكقكع في البعض الذم ىك إثـ .
 -ٚاألمر يقتضي الكجكب كالفكر :قاؿ تعالى :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭼ األعراف:

 ،5٩استدؿ بو بعض األصكلييف عمى أف األمر يقتضي الكجكب كالفكر ،كلذلؾ كقع
(ٔ) التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم ٔ.ٕٗٗ/
(ٕ) المرجع نفسو ٕ.ٔ٘٘/
(ٖ) المرجع نفسو ٔ.ٕٛٔ/
(ٗ) المرجع نفسو ٔ.ٕٕٚ/
(٘) المرجع نفسو ٕ.ٕٜٚ/
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()1

العقاب عمى ترؾ المبادرة بالسجكد .
ٛػ -حجية اإلجماع :قاؿ تعالى :ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ النساء ،551 :استدؿ األصكليكف بيا عمى صحة إجماع المسمميف كأنو
()2

ال يجكز مخالفتو؛ ألف مف خالفو اتبع غير سبيؿ المؤمنيف ،كفي ذلؾ نظر .
 -ٜالمطمؽ كالمقيد :قاؿ تعالى :ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
فإف مذىب أىؿ الحؽ ثبكت
ﯻ ﭼ البقرة ، 11 :حيث قاؿ :ليس نفي الشفاعة مطمقانّ ،
الشفاعة لسيدنا محمد  قاؿ تعالى :ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ البقرة،٩11 :
كقاؿ تعالى :ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ يونس ،١ :كقاؿ تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
أف رسكؿ اهلل  يستأذف في الشفاعة فيقاؿ لو:
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ سبأ ،٩١ :كانظر ما كرد ّ
()3

ألف
اشفع تشفع  ،فكؿ ما كرد في القرآف مف نفي الشفاعة مطمقان يحمؿ عمى ىذا؛ ّ
المطمؽ يحمؿ عمى المقيد .ككذلؾ قكلو تعالى :ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ المائدة ،11 :اشترط مالؾ فييا أف تككف مؤمنة؛ لتقيدىا بذلؾ في
()4

كفارة القتؿ ،فحمؿ ىذا المطمؽ عمى ذلؾ المقيد .

(ٔ) التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم ٔ.ٕٛ٘/
(ٕ) المرجع السابؽ ٔ.ٕٔٓ/

(ٖ) ركاه مسمـ ،كتاب االيماف ،باب أدنى أىؿ الجنة منزلة فييا ،رقـٕٕٖ.ٔٛٓ/ٔ ،
(ٗ) التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم ٔ.ٕٕٗ/

51٩

تفسري اإلياو ابٍ اجلىزي
يرل الباحث أف اإلماـ ابف الجكزم سار في تفسيره عمى النحك التالي:
ػ ػ ػ ذكر اإلماـ ابف الجكزم مسائؿ في أصكؿ الفقو في تفسيره.
ػ ػ ػ لـ يكثر مف ذكر المسائؿ األصكلية كقكاعدىا.
ػ ػ ػ قد يذكر ترجيحات اإلماـ أحمد كقد يذكر األقكاؿ فقط.
ػ ػ ػ يذكر األقكاؿ في المسألة أك في معنى اآلية كيذكر القكاعد األصكلية بيف ىذه
األقكاؿ .كىذه بعض األمثمة:
ٔػ ػ ػ الرخصة كالعزيمة :قاؿ تعالى :ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ آل عمران ، ٩1 :كالتقية
رخصة ،كليست بعزيمة .قاؿ اإلماـ أحمد :كقد قيؿ :إف عرضت عمى السيؼ تجيب؟
قاؿ :ال .كقاؿ إِذا أجاب العالـ تقية ،كالجاىؿ بجيؿ ،فمتى يتبيف الحؽ؟

()1

.

ٕػ ػ ػ المطمؽ كالمقيد :قاؿ تعالى :ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬﯭ ﭼ المائدة ،11 :كاختمفكا في إِيماف الرقبة المذككرة في ىذه الكفارة عمى قكليف :أحدىما:
أنو شرط كبو قاؿ الشافعي؛ ألف اهلل تعالى قيد بذكر ِ
اإليماف في كفارة القتؿ ،فكجب حمؿ
()2

المقيد .كالثاني :ليس بشرط كبو قاؿ أبك حنيفة ،كعف أحمد  ركايتاف .
المطمؽ عمى ّ
ٖػ ػ ػ العاـ كالخاص :قاؿ تعالى :ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﭼ البقرة ،5٩٩ :يعني :عمى عالمي زمانيـ ،قالو ابف عباس ،كىك مف العاـ الذم

(ٔ) زاد المسير البف الجكزم ٔ.ٕٕٚ/
(ٕ) المرجع نفسو ٔ.٘ٛٓ/

51١

أريد بو الخاص  .ككذلؾ قكلو تعالى :ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
()1

ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭼ البقرة ،11 :قالكا :المراد بالنفس ىينا :النفس
الكافرة ،فعمى ىذا يككف مف العاـ الذم أريد بو الخاص  .ككذلؾ قكلو تعالى :ﭽ ﮀ ﮁ
()2

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ األنعام ، ١1 :الكتاب القرآف ،ركل عف ابف عباس:
()3

ما تركنا مف شيء إال كقد بيناه لكـ ،فعمى ىذا يككف مف العاـ الذم أريد بو الخاص ،
كقكلو تعالى :ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ النحل ،11 :أم :لكؿ شيء يحتاج
()4

إليو في أمر الديف .
٘ ػ ػ ػ التغميب :قاؿ تعالى :ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﭼ البقرة ،565 :حيث قاؿ :إنما شرط المكت عمى الكفر؛ ألف حكمو يستقر
بالمكت عميو ،فاف قيؿ :كيؼ قاؿ( :ﯯ ﯰ ) كأىؿ دينو ال يمعنكنو ،فعنو ثالثة
أجكبة :أحدىا :أنيـ يمعنكنو في اآلخرة قاؿ اهلل  :ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ العنكبوت ،٩1 :كقاؿ تعالى :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ
ﭼ األعراؼ ،ٖٛ :كالثاني :أف المراد بالناس ىينا :المؤمنكف ،قالو ابف مسعكد ،كقتادة،
كمقاتؿ .فيككف عمى ىذا مف العاـ الذم أريد بو الخاص .كالثالث :أف المعنة مف األكثر
()5

يطمؽ عمييا :لعنة جميع الناس تغميبان لحكـ األكثر عمى األقؿ .

(ٔ) زاد المسير البف الجكزم ٔ.ٕٙ/
(ٕ) المرجع نفسو ٔ.ٕٙ /
(ٖ) المرجع نفسو ٕ.ٕٙ/
(ٗ) المرجع نفسو ٕ.ٕٙ/
(٘) المرجع نفسو ٔ.ٕٔٛ/
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املبحث انثانث
تفسري انقرآٌ بانهغة عُد اإليايني
وفيه مطلبان
املطهب األول :تفسري ابٍ جسي يف انهغة
املطهب انثاَي :تفسري ابٍ اجلىزي يف انهغة

511

تمهيد:
نزؿ القرآف الكريـ يخاطب العرب ابتداء حيث شرؼ اهلل العرب إذ جعؿ القرآف بمغتيـ
قاؿ تعالى :ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ الزخرف ،١ :كقاؿ تعالى :ﭽ ﮣ
ﮤ ﮥ ﭼ الشعراء ،511 :كالعرب أىؿ فصاحة كبياف ،كىذا الخطاب الذم خاطبيـ اهلل بو
فاؽ بالغتيـ كفصاحتيـ ،فمقد تحداىـ أف يأتكا بمثمو فعجزكا ،فتحداىـ عمى أف يأتكا بعشر
سكر مثمو فعجزكا ،فتحداىـ أف يأتكا بسكرة مثمو ،قاؿ تعالى :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ يونس ،١1 :كعمى ضكء ىذا
الخطاب فيـ العربي خطاب اهلل لو بمغتو ،كمراد اهلل منو مف غير ترجمة إال ما أشكؿ
عميو في بعض الغيبيات كالمتشابيات ،لقد استخدـ القرآف ما كانت العرب تستخدمو في
الخطاب مف بالغة كبياف ،كما ضبط بو المغة مف حركات كاعراب ،كما اعتمد عميو في
تكصيؿ المعنى لممخاطب مف األلفاظ كاإلشارات .كقد اعتمد المفسركف لغة العرب طريقة
ثابتة في تفسير القرآف الكريـ كبياف ألفاظو مف خالؿ ما كانت العرب تتكمـ بو كما قالكه
في أشعارىـ ليككف حجة في تكضيح المعنى القرآني لممتأخريف ،فال يخمك مفسر يتكمـ في
ممـ بمغة العرب؛ ليبيف معنى المفظ مف حيث المغة.
معاني القرآف الكريـ إال كىك ّ
كليس لغير العالـ بحقائؽ المغة كمكضكعاتيا تفسير شيء مف كالـ اهلل ،كال يكفي
في حقو تعمـ اليسير منيا فقد يككف المفظ مشتركا كىك يعمـ أحد المعنييف كالمراد المعنى
()1

اآلخر .
كمعرفة ىذا الفف لممفسر ضركرم كاال فال يحؿ لو اإلقداـ عمى كتاب اهلل تعالى ،قاؿ
مالؾ ابف أنس :ال أكتى برجؿ يفسر كتاب اهلل غير عالـ بمغة العرب إال جعمتو نكاال.

(ٔ) البرىاف لعمكـ القرآف لمزركشي ٔ.ٕٜ٘/
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()1

كقاؿ مجاىد  :ال يحؿ ألحد يؤمف باهلل كاليكـ اآلخر أف يتكمـ في كتاب اهلل إذا لـ يكف
عالما بمغات العرب .كركل عكرمة عف ابف عباس قاؿ :إذا سألتمكني عف غريب المغة
()2

فالتمسكه في الشعر فإف الشعر ديكاف العرب  .كمف حؽ مفسر كتاب اهلل الباىر ككالمو
المعجز أف يتعاىد في مذاىبو بقاء النظـ عمى حسنو كالبالغة عمى كماليا كما كقع بو
التحدم سميما مف القادح كاذا لـ يتعاىد أكضاع المغة ،فيك مف تعاىد النظـ ،كالبالغة
()3

عمى مراحؿ  .قاؿ السيكطي :جاز لمف عرؼ لغات العرب كأسباب النزكؿ أف يفسره كأما
مف لـ يعرؼ كجكه المغة فال يجكز أف يفسره إال بمقدار ما سمع ،فيككف ذلؾ عمى كجو
()4

الحكاية ال عمى كجو التفسير .
قاؿ العمماء :يجب عمى المفسر البداءة بالعمكـ المفظية كأكؿ ما يجب البداءة بو منيا
تحقيؽ األلفاظ المفردة فيتكمـ عمييا مف جية المغة ثـ التصريؼ ثـ االشتقاؽ ثـ يتكمـ
عمييا بحسب التركيب فيبدأ باإلعراب ثـ بما يتعمؽ بالمعاني ثـ البياف ثـ البديع ثـ يبيف
()5

المعنى المراد ثـ االستنباط ثـ اإلشارات .

(ٔ) اإلماـ ،شيخ القراء كالمفسريف ،أبك الحجاج المكي ،األسكد ،مكلى السائب ابف أبي السائب المخزكمي .ركل عف:
ابف عباس  -فأكثر كأطاب  -كعنو أخذ القرآف ،كالتفسير ،كالفقو .كعف :أبي ىريرة ،كعائشة ،كسعد ابف أبي
كقاص ،كعبد اهلل ابف عمرك ،كابف عمر ،كغيرىـ قاؿ :عرضت القرآف عمى ابف عباس ثالثيف مرة.

كقاؿ :عرضت القرآف ثالث عرضات عمى ابف عباس ،أقفو عند كؿ آية ،أسألو :فيـ نزلت؟ ككيؼ كانت؟ قاؿ ابك نعيـ
مات مجاىد كىك ساجد سنة ثنتيف كمائة .سير اعالـ النبالء. ٔٔ/ٛ
(ٕ) البرىاف لعمكـ القرآف لمزركشي ٔ.ٕٜٕ/
(ٖ) المرجع السابؽٔ.ٖٔٔ/

(ٗ) االتقاف في عمكـ القرآف لمسيكطي ٕ.ٗٚٙ/
(٘) المرجع السابؽ ٕ.ٗٛٛ/
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املطهب األول
تفسري اإلياو ابٍ جسي يف انهغة
يرل الباحث أف اإلماـ ابف جزم سار في تفسيره عمى النحك التالي:
ػ ػ ػ اعتمد اإلماـ ابف جزم لغة العرب في تفسيره لبياف المعنى القرآني حيث قاؿ في
المقدمة :كأما المغة فال بد لممفسر مف حفظ ما كرد في القرآف منيا ،كىي غريب القرآف
فإف القرآف
كىي مف فنكف التفسير ،كقاؿ في النحك :كأما النحك فال بد لممفسر مف معرفتوّ .
نزؿ بمساف العرب فيحتاج إلى معرفة المساف .كالنحك ينقسـ إلى قسميف :أحدىما :عكامؿ
اإلعراب .كىي أحكاـ الكالـ المركب .كاآلخر :التصريؼ كىي أحكاـ الكممات مف قبؿ
()1

تركيبيا ،كقاؿ في البياف :كأما عمـ البياف :فيك عمـ شريؼ تظير بو فصاحة القرآف .
ػ ػ ػ ّبيف ما ذكره في تفسيره أنو ما كاف يحتاج إليو لبياف المعنى كتكضيحو كما ال فائدة

كبيرة في ذكره فإنو ال يذكره ،فقاؿ في النحك :كقد ذكرنا في ىذا الكتاب مف إعراب القرآف
ما يحتاج إليو مف المشكؿ كالمختمؼ ،أك ما يفيد فيـ المعنى ،أك ما يختمؼ المعنى
باختالفو كلـ نتعرض لما سكل ذلؾ مف اإلعراب السيؿ الذم ال يحتاج إليو ّإال المبتدئ
فإف ذلؾ يطكؿ بغير فائدة كبيرة ،كقاؿ في عمـ البياف :كقد ذكرنا منو في ىذا الكتاب فكائد
ّ
()2

فائقة ،كنكات مستحسنة رائقة .

ػ ػ ػ ذكر في المقدمة بابان في الفصاحة كالبالغة كأدكات البياف ،فقاؿ :أما الفصاحة فميا
األكؿ :أف تككف األلفاظ عربية ال مما أحدثو المكلدكف كال مما غمطت فيو
خمسة شركطّ :
العامة ،الثاني :أف تككف مف األلفاظ المستعممة ال مف الكحشية المستثقمة ،الثالث :أف
ّ

تككف العبارة كاقعة عمى المعنى مكفية لو ال قاصرة عنو ،الرابع :أف تككف العبارة سيمة
سالمة مف التعقيد ،الخامس :أف يككف الكالـ سالما مف الحشك الذم ال يحتاج إليو .كأما
(ٔ) التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم ٔ.ٔٛ/
(ٕ) المرجع نفسو ٔ.ٔٛ/
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البالغة فيي سياؽ الكالـ عمى ما يقتضيو الحاؿ كالمقاؿ مف اإليجاز كاإلطناب ،كمف
التيكيؿ كالتعظيـ كالتحقير ،كمف التصريح كالكناية كاإلشارة كشبو ذلؾ ،بحيث ييز النفكس
كيؤثر في القمكب ،كيقكد السامع إلى المراد أك يكاد .كأما أدكات البياف :فيي صناعة
()1

البديع ،كىك تزييف الكالـ كما يزيف العمـ الثكب .
ػ ػ ػ ذكر أنكاع البياف في القرآف ،فقاؿ :كقد كجدنا في القرآف منيا اثنيف كعشريف نكعا،
كنبينا عمى كؿ نكع في المكاضع التي كقع فييا مف القرآف كقد ذكر ىذه األنكاع في
()2

المقدمة .
ػ ػ ػ ذكر ما قالتو العرب في كالميا كأشعارىا.
ػ ػ ػ ذكر قميال مف الشكاىد الشعرية في تفسيره.
ػ ػ ػ ّبيف المعنى القرآني مف خالؿ المغة أك اإلعراب أك لفتات بالغية كغيرىا.

ػ ػ ػ يختصر في إعراب الجمؿ كالتقدير .كىذه بعض األمثمة:

ٔ -قاؿ تعالى :ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ البقرة ،ٜٖ :سمعنا قكلؾ كعصينا أمرؾ ،كيحتمؿ
أف يككنكا قالكه بمساف المقاؿ ،أك بمساف الحاؿ َكأ ْش ِربكا عبارة عف تمكف حب العجؿ في
قمكبيـ ،فيك مجاز ،تشبييا بشرب الماء ،أك بشرب الصبغ في الثكب كفي الكالـ محذكؼ
()3

أم أشربكا حب العجؿ .
ٕ -قاؿ تعالى :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﭼ المائدة ،ٔٓٙ :شيادة بينكـ مرفكع باالبتداء كخبره :اثناف التقدير شيادة بينكـ شيادة
اثنيف أك مقيـ شيادة بينكـ اثناف إذا حضر أم قارب الحضكر ،كالعامؿ في إذا المصدر
الذم ىك شيادة ،كىذا عمى أف يككف إذا بمنزلة حيف ال تحتاج جكابا ،كيجكز أف تككف
(ٔ) التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم ٔ.ٔٗ/
(ٕ) المرجع نفسؤ.ٕٗ/

(ٖ) المرجع نفسو ٔ.ٜٓ /
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فإف المعنى :إذا حضر أحدكـ
شرطية ،كجكابيا محذكؼ يدؿ عميو ما تقدـ قبميا ّ

المكت ،فينبغي أف يشيد حيف الكصية ،ظرؼ العامؿ فيو حضر ،كيككف بدال مف إذا.

)(1

ٖ -قاؿ تعالى :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ طه51 :

المعركؼ في المغة أف يقاؿ :أخفى باأللؼ مف اإلخفاء ،كخفي بغير ألؼ بمعنى أظير،
فمك كاف بمعنى الظيكر لقاؿ :أخفييا بفتح ىمزة المضارع ،كقد قرئ بذلؾ مف الشاذ ،كقاؿ
الزمخشرم :قد جاء في بعض المغات أخفى بمعنى خفي :أم أظير ،فال يككف ىذا القكؿ
مختالن عمى ىذه المغة ،فاألخفى عمى معناه المعركؼ في المغة ،ككاد عمى معناىا مف
()2

مقاربة الشيء دكف كقكعو ،كىذا المعنى ىك اختيار المحققيف .
ٗ -قاؿ تعالى :ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ طه ، 511 :المعركؼ في المغة أف العكج
بالكسر في المعاني ،كبالفتح في األشخاص كاألرض شخص ،فكاف األصؿ أف يقاؿ فييا
بالفتح ،كانما قالو بالكسر مبالغة في نفيو ،فإف الذم في المعاني أدؽ مف الذم في
()3

األشخاص ،فنفاه ليككف غاية في نفي العكج مف كؿ كجو .
٘ -قاؿ تعالى :ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﭼ محمد ،1 :كانتصب َّ
منا كِفداء
عمى المصدرية ،كالعامؿ فييما فعالف مضمراف كاألكزار في المغة :األثقاؿ ،فالمعنى حتى
تذىب كتزكؿ أثقاليا ،كىي آالتيا كقيؿ :األكزار :اآلثاـ؛ ألف الحرب ال بد أف يككف فييا
()4

إثـ في أحد الجانبيف .
 -ٙقاؿ تعالى :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ يوسف ،16 :يقدر قبمو محذكؼ ال بد منو كىك
فأرسمكه فقاؿ :يا يكسؼ ،كسماه صديقان؛ ألنو كاف قد جرب صدقو في تعبير الرؤيا
(ٔ) التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم ٔ.ٕٗٚ/
(ٕ) المرجع نفسو ٕ.ٙ/

(ٖ) المرجع نفسو ٕ.ٔٗ/
(ٗ) المرجع نفسو ٕ.ٕٛٔ/
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()1

كغيرىا ،كالصديؽ مبالغة مف الصدؽ .
 -ٚقاؿ تعالى :ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭼ طه ، 515 - 511 :الكزر في المغة الثقؿ ،كيعني ىنا العذاب لقكلو( :ﭩ
ﭪﭫ ) أك الذنكب؛ ألنيا سبب العذاب ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ شبو الكزر بالحمؿ
()2

لثقمو .
 -ٛقاؿ تعالى :ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ث اآلخرة عبارة عف العمؿ ليا،
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ الشورىَ ،٩1 :ح ْر َ

ككذلؾ حرث الدنيا ،كىك مستعار مف حرث األرض؛ ألف الحراث يعمؿ كينتظر المنفعة
()3

بما عمؿ .
 -ٜقاؿ تعالى :ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ

الحديد، ٩1 :

تشبيو الدنيا بالزرع

الذم ينبتو الغيث في سرعة تغيره بعد حسنو ،كتحطمو بعد ظيكره كالكفّار ىنا يراد بو
َّ
الحب إذا سترتو تحت األرض ،كخصيـ بالذكر؛ ألنيـ أىؿ
الزراع فيك مف قكلو :كفرت
()4

البصر بالزرع كالفالحة ،فال يعجبيـ إال ما ىك حقيؽ أف يعجب .

(ٔ) التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم ٔ.ٖٛٛ/
(ٕ) المرجع نفسو ٕ.ٔٗ/

(ٖ) المرجع نفسو ٕ.ٕٗٚ/
(ٗ) المرجع نفسو ٕ.ٖٗٚ/
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املطهب انثاَي
تفسري ابٍ اجلىزي يف انهغة
يرل الباحث أف اإلماـ ابف الجكزم سار في تفسيره عمى النحك التالي:
ػ ػ ػ ذكر اإلماـ ابف الجكزم كذلؾ لغة العرب لبياف المعنى القرآني.
ػ ػ ػ ذكر في تفسيره كثي ار مف معالـ المغة كاإلعراب كالصرؼ.
ػ ػ ػ ذكر كثي انر مف المفتات البالغية لبياف المعنى القرآني.
ػ ػ ػ مقارنة بما ذكره اإلماـ ابف جزم فقد أكثر اإلماـ ابف الجكزم مف ذكر المغة.
ػ ػ ػ ذكر ما ذكرتو العرب مف كالميا كأشعارىا لبياف المعنى القرآني .كسنقؼ عند
بعض النصكص التي ذكرىا في تفسيره ،كىك يذكر المعنى مف كالـ العرب أك ما
استعممتو فال تخمك صفحة مف كتابو إال كفييا ذكر لمغة العرب كمدلكالتيا.
ٔ -قاؿ تعالى :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﭼ آل عمران ،1 :فإف قيؿ :فما فائدة إنزاؿ المتشابو ،كالمراد بالقرآف البياف كاليدل؟ فعنو
أجكبة .أحدىا :أنو لما كاف كالـ العرب عمى ضربيف .أحدىما :المكجز الذم ال يخفى
عمى سامعو ،كال يحتمؿ غير ظاىره .كالثاني :المجاز ،كالكنايات ،كاإلشارات ،كالتمكيحات،
كىذا الضرب الثاني ىك المستحمى عند العرب ،كالبديع في كالميـ ،أنزؿ اهلل تعالى القرآف
عمى ىذيف الضربيف ،ليتحقؽ عجزىـ عف اإلتياف بمثمو .كمتى كقع في الكالـ إشارة أك
()1

كناية ،أك تعريض أك تشبيو ،كاف أفصح كأغرب .
ٕ -قاؿ تعالى :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭼ إبراهيم ،٩6 :كمعنى تشبيو الكافر بيذه الشجرة أنو ال يصعد لمكافر عمؿ صالح،

(ٔ) زاد المسير البف الجكزم ٔ.ٕٜ٘/
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()1

كال قكؿ طيب ،كال لقكلو أصؿ ثابت .
ٖ -قاؿ تعالى :ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﭼ آل عمران ،516 :أصؿ الذكؽ إنما يككف بالفـ ،كىذا استعارة منو ،فكأنيـ جعمكا
ما يتَ َع َّرؼ كيعرؼ مذكقان عمى كجو التشبيو بالذم يعرؼ عند التطعـ ،تقكؿ العرب :قد
()2

ذقت مف إكراـ فالف ما يرغبني في قصده .

ٗ -قاؿ تعالى :ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ محمدِ ،٩1 :ذ ْكر األقفاؿ

()3
قفؿ ال ي ِ
صؿ إِليو اليدل .
الق ْمب يككف كالبيت الم َ
استعارة ،كالمراد أف َ
َ

٘ -قاؿ تعالى :ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﭼ األنعام ،516 :كفيو
ثالث لغات .أعالىف :ظفر؛ كيقاؿ :ظ ْفر ،كأظفكر .قاؿ الشاعر:

ضى . . .فمـ ي ْب ِ
ألـ تر َّ
ؽ منو ذا جناح كذا ظفر.
أف
َ
المكت ْأد َرؾ َم ْف َم َ

كقاؿ اآلخر:

لقد كنت ذا ناب كظ ْفر عمى ِ
الع َدل . . .فأصبحت ما َي ْخ َش ْك َف نابي كال ظ ْفرم.

كقاؿ اآلخر:

()4
ظفكر .
ت . . .كبيف أخرل تمييا ِق ْيد أ ْ
انح َد َر ْ
ما بيف لقمتو األكلى إذا َ

 -ٙقاؿ تعالى :ﭽ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ
األعراف ،1 :كالمراد بمكازينو :كزنو .كالعرب تقكؿ :ىؿ لؾ في درىـ بميزاف درىمؾ ،ككزف
()5

درىمؾ ،كيقكلكف :دارم بميزاف دارؾ ،ككزف دارؾ؛ كيريدكف :حذاء دارؾ .
(ٔ) زاد المسير البف الجكزم ٕ.ٕ٘ٔ/
(ٕ) المرجع نفسو ٔ.ٖٖٔ/
(ٖ) المرجع نفسو ٗ.ٕٔٓ/
(ٗ) المرجع نفسو ٕ.ٛٛ/

(٘) المرجع نفسو ٕ.ٕٔٓ/
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 -ٚقاؿ تعالى :ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭼ األعراف، ١٩ :
خالصة نصب عمى الحاؿ مف الـ مضمرة ،تقديرىا :ىي لمذيف آمنكا في الحياة الدنيا
مشتركة ،كىي ليـ في اآلخرة خالصة ،فحذفت الالـ لكضكح معناىا ،كما تحذؼ العرب
()1
أشياء ال يم ِبس سقكطيا .

 -ٛقاؿ تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭼ األعراف ،511 :ىذه
الالـ يسمييا بعض أىؿ المعاني الـ العاقبة ،كقكلو تعالى :ﭽﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ القصص. ٛ :
()2

 -ٜقاؿ تعالى :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ األنفال ،٩ :يقاؿ:
ِ
يجؿ ،ىذه أربع لغات حكاىا سيبكيو .كأجكدىاَ :ي ْك َجؿ .
كي ْي َجؿ كيِ َ
كياجؿ َ
كجؿ َي ْك َجؿ َ
()3

ٓٔ -قاؿ تعالى :ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ هود ،11 :األصؿ
فيو :كضاؽ ذرعو بيـ ،فنقؿ الفعؿ عف الذرع إِلى ضمير لكط ،كنصب الذرع بتحكؿ الفعؿ
عنو ،قاؿ تعالى :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ مريـ ٗ ،كمعناه :اشتعؿ شيب الرأس .
()4

ككرمنا أشد مبالغة مف أكرمنا .
ٔٔ -قاؿ تعالى :ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ اإلسراءَّ ،11 :
()5

أكرمنا  .ك قاؿ تعالى :ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﭼ المنافقون ،1 :كىذه مبالغة في الجبف .
()6

()5

(ٔ) زاد المسير البف الجكزم ٕ.ٔٔ٘/
(ٕ) المرجع نفسو ٕ.ٔٚٔ/
(ٖ) المرجع نفسو ٕ.ٔٛٛ/
(ٗ) المرجع نفسو ٕ.ٖٜٛ/
(٘) المرجع نفسو ٖ.ٖٜ/
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القكاـ:
الجبف  .ك قاؿ تعالى :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭼ النساءّ 5١1 :
()1

()2
مبالغة ِمف قائِـ .

(ٔ) المرجع نفسو ٗ.ٕٛٚ/
(ٕ) المرجع نفسو ٔ.ٗٛٗ/
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انثـاب انثانث

اندراسة انتطثيقية عىد اإلمامني اته جسي ،واته
اجلىزي

وفيه أربعة فصول
انفصم األول :انعقـائد
انفصم انثاوي :انعثـادات
انفصم انثانث :انسهىك
انفصم انراتع :انقصص
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انفصم األول

اندراسة انتطثيقية عىد اإلمامني يف انعقائد
وفيه ثالثة مباحث

املثحث األول :تفسري اإلمامني يف اآليات انكىوية
املثحث انثاوي :تفسري اإلمامني يف آيات اإلميان
املثحث انثانث :تفسري اإلمامني يف األمساء وانصفات
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تمهيد
()1

العقد في المغة :الضمان ،والعيد  ،وىو نقيض الحل؛ عقده يعقده عقداً وتَ ْعقادا وىي
أوكد العيود .والمعاقدة :المعاىدة .وعاقده :عيده .وتعاقد القوم :تعاىدوا .وقولو تعالى:
ﭽﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﭼ المائدة .)2(ٔ :وىو :الربط و ُّ
الشد بقوة واحكام ،ونحو
ذلك مما فيو توثق وجزم ،ولذا يطمق العقد عمى البيع والعيد والنكاح واليمين ونحوىما من
المواثيق والعقود الرتباط كل من الطرفين بيذا العقد عرفاً وشرعاً ،إلى غير ذلك مما يجب

الوفاء بو.

()3

وفي االصطبلح :ما ينعقد عميو قمب المرء ويجزم بو فبل يتطرق إليو الشك فيو .
والتوحيد أخص أمور العقيدة؛ ألنو يتعمق بإثبات ما يجب هلل تعالى ،ونفي ما ال يميق
بو سبحانو وتعالى ،والقيام بحقو وفق شرعو ابتغاء وجيو ،والبراءة مما خالف ذلك ومن
احد في
مخالفو من المكمفين ،وانما ُسمي دين اإلسبلم توحيداً؛ ألن مبناه عمى أن اهلل و ٌ
احد في إلييتو وعبادتو ،فبل ند لو ،وواحد
ربوبيتو وخمقو وممكو وتدبيره ،فبل شريك لو ،وو ٌ

في أسمائو وصفاتو وأفعالو ،فبل َسمي لو وال مثل لو ،فإطبلق التوحيد عمى العقيدة تغميباً
()4
وتنبيياً عمى شرفو .
وقد عرفنا ربنا بنفسو ،ودعانا إلى اإليمان بو ،وعبادتو وحده سبحانو ،والعمل بما
أمر ،واجتناب ما نيى وحذر .وقد خاطبنا ربنا في كتابو الكريم بالبيان الواضح ،ودعانا
إلى قراءتو والتأمل فيو ،ودعانا إلى نظرة أخرى في ىذا الكون وما فيو لتكون رديفة التأمل
القرآني حتى نصل إلى النتيجة الكاممة في معرفة اهلل ومعرفة مراده.
ووجو
وأىم ما دعانا إليو القرآن ما يدور حول العقيدة اإلسبلمية الصحيحة الصافية ّ

المسمم إلى الطريق األمثل لمتعامل مع ىذا الوجود الدال عمى عظمة اهلل والسير فيو ،وفق
مراد اهلل .ومما ال يخفى في دعوة القرآن إلى التفكر في الكون وما أودع اهلل فيو من أسرار
(ٔ) القاموس المحيط لمفيروز آبادي ٖٓٓ.
(ٕ) لسان العرب البن منظور ٖ.ٕٜٙ /
(ٖ) أركان اإليمان لمشحود ٔ.
(ٗ) المرجع السابق ٖ.
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وتدبير ىذه دعوة ليست مجردة لمعين لتنظر وليس ىذا مراد القرآن من النظرة المجردة بل
ىي دعوة يذيميا في كل آية إلى نظر العقل والتفكر والتأمل حتى يصل إلى معرفة مراد
اهلل بعد معرفة اهلل.
وعمى ىذا فبمقدار ما يقف المسمم متأمبل آليات القرآن الكريم ومتأمبل ليذا الكون
يستسمم لمواله الحق سبحانو ويستقيم عمى شرعو ويمتزم بمنيجو .ومن ىنا قسم العمماء
مسائل التوحيد عمى المسائل الثبلث :في توحيد الربوبية وىي توحيد اهلل في فعمو وخمقو،
وتوحيد األلوىية في أمره ونييو ،وتوحيد األسماء والصفات الدالة عمى عظمتو وتدبيره،
وعمييا مدار اإليمان.
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املثحث األول

تفسري اإلمامني اته جسي وته اجلىزي يف اآليات انكىوية
وفيو ثبلثة مطالب
املطهة األول :تفسري اإلماو اته جسي يف اآليات انكىوية
املطهة انثاوي :تفسري اإلماو اته اجلىزي يف اآليات انكىوية
املطهة انثانث :املقاروة تني تفسري اإلمامني يف اآليات انكىوية
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املطهة األول
تفسري اإلماو اته جسي يف اآليات انكىوية
أن معاني القرآن سبعة :ىي عمم
ـ ـ ذكر اإلمام ابن جزي في المقدمة فقال" :اعمم ّ
الربوبية ،والنبوة ،والمعاد ،واألحكام ،والوعد ،والوعيد والقصص ،فأما عمم الربوبية :فمنو
إثبات وجود الباري جل جبللو ،واالستدالل عميو بمخموقاتو ،فكل ما جاء في القرآن من
الرد عمى
التنبيو عمى المخموقات ،فيو دليل عمى خالقو ،ومنو إثبات الوحدانية ،و ّ
المشركين ،والتعريف بصفات اهلل من الحياة والعمم والقدرة واإلرادة والسمع والبصر ،وغير
()1

ذلك من أسمائو وصفاتو ،والتنزيو عما ال يميق بو .
ـ ـ ـ من أىم ما يميز تفسير ابن جزي تفسيره لآليات الكونية ثم عرضو لمشاىد منيا
وربط الكبلم بالدعوة إلى اإليمان أو التحذير من الشرك في اآليات التي تتحدث عن
الخمق وعن تدبير الكون ،وىو منيج القرآن الكريم في تذييمو لكل اآليات.
يبين معنى اآلية بأسموب مختصر وىادف في توظيف اآلية ،لتحقيق اليدف.
ـــ ّ
وسنقف مع بعض األمثمة:
ٔ -قال تعالى :ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼﭽ

ﭼ األنعامٕٔ :

القصد باآلية إقامة البرىان عمى صحة التوحيد وابطال الشرك ،وجاء ذلك بصفة االستفيام
إلقامة الحجة عمى الكفار فسأل أوال ،لمن ما في السموات واألرض؟ ثم أجاب عن السؤال
بقولو قل هلل؛ ألن الكفار يوافقون عمى ذلك بالضرورة ،فيثبت بذلك أن اإللو الحق ىو اهلل
()2

الذي لو ما في السموات وما في األرض .
ٕ -قال تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ البقرة:
ٗٔٙ

ذكر فييا ثمانية أصناف من المخموقات تنبييا عمى ما فييا من العبر واالستدالل

عمى التوحيد المذكور قبميا في قولو :ﭽ ﯽ ﯾ

ﯿﰀ ﭼ البقرة ٣٦١ :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ

(ٔ) التسييل لعموم التنزيل البن جزي ٔ.ٔٗ /
(ٕ) المرجع السابق ٔ ٕ٘٘ /والحديث رواه البخاري ،كتاب العمم ،باب وكان عرشو عمى الماء ،رقم.ٖٔ٘/ٜ ، ٜٙٛٙ
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ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ أي اختبلف وصفيما من الضياء والظبلم
والطول والقصر ،وقيل إن أحدىما يخمف اآلخر ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ من التجارة وغيرىا ﭽ
ﭲ ﭳ ﭼ إرساليا من جيات مختمفة ،وىي الجيات األربع ،وما بينيما وبصفات
مختمفة منيا ممقحة لمشجر ،وعقيم ،ولمنصر ،ولميبلك(ٔ).
ٖ -قال تعالى :ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﭼ يس ،ٛٔ :ىذا دليل عمى البعث ،بأن اإللو الذي قدر عمى خمق السموات
واألرض عمى عظميما وكبر أجراميما قادر عمى أن يخمق أجساد بني آدم بعد فنائيا ،ﭽ
ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ ذكر في ىذين االسمين أيضا استدالل عمى البعث ،وكذلك في قولو
تعالى :ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ يس ٕٛ :ألن ىذا عبارة عن
()2

قدرتو عمى جميع األشياء وال شك أن الخبلق العميم ال يصعب عميو إعادة األجساد .
ٗ -قال تعالى :ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹
﮺ ﮻ ﭼ الزمر ،ٗ :نزه تعالى نفسو من اتخاذ الولد ،ثم وصف نفسو بالواحد؛ ألن
الوحدانية تنافي اتخاذ الولد؛ ألنو لو كان لو ولد لكان من جنسو ،وال جنس لو ألنو واحد،
ووصف نفسو بالقيار ليدل عمى نفي الشركاء واألنداد؛ ألن كل شيء مقيور تحت قيره
تعالى ،فكيف يكون شريكا لو؟

()3

.

٘ -قال تعالى :ﭽ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ ق ،ٔ٘ :الخمق األول:
خمق اإلنسان من نطفة ثم من عمقة ،وقيل :يعني خمق آدم ،وقيل :خمق السموات
()4

واألرض ،واألول أظير ،ومقصود اآلية االستدالل بالخمقة األولى عمى البعث .

( )1التسييل لعموم التنزيل البن جزي ٔ.ٔٓ٘ /

(ٕ) المرجع نفسو ٕ.ٕٔٛ/

(ٖ) المرجع نفسو ٕ. ٕٔٙ/

(ٗ) المرجع نفسو ٕ.ٖٓٔ/
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املطهة انثاوي
تفسري اإلماو اته اجلىزي يف اآليات انكىوية
يرى الباحث أن اإلمام ابن الجوزي سار في تفسيره عمى النحو التالي:
ـ ـ تكمم ابن الجوزي في عرضو لآليات التي تكممت عن ربوبية اهلل سبحانو و ذكر في
تفسيره األقوال ،وقد ينسبيا إلى أصحابيا.
 ّبين مفردات اآلية من المغة أو األثر كمنيج سار عميو في تفسيره العام. قد يذكر المعنى العام أو توجيو اآلية لبيان التوحيد أو ردود عمى المشركين عندعرض اآليات التي تتكمم عن الكون والخمق أحياناً.
ـ ـ ـ يذكر اآلية مجزأة ويذكر معناىا .وىذه بعض األمثمة:
ٔ -قال تعالى :ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭼ الشعراء ،ٕٗ – ٕٖ :أجابو بما ُّ
يدل عميو من مصنوعاتو .وفي قولو تعالى :ﭽ
ق السموات واألرض .والثاني :إِن كنتم موقنين أن
ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ قوالن :أحدىماّ :أنو َخمَ َ
()1
السموات واألرض .
ما تعاينونو كما تعاينونو ،فكذلك ،فأيقنوا أن رب العالمين ّ
رب ّ

ٕ -قال تعالى :ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ النمل ،ٙٓ :أي :ما ينبغي لكم
()2

ذلك؛ ألنكم ال تقدرون عميو .
ٖ -قال تعالى :ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﭼ فاطر ،ٗٔ :أي :يمنعيما من الزوال والذىاب والوقوع .لما قالت النصارى :المسيح
األرض
ابن اهلل ،وقالت الييود :عزير ابن اهلل ،كادت السمو ُ
ات يتفط ْرن والجبا ُل أن تَُزول و ُ
عز وج ّل وِانما وحد األرض مع جمع السموات؛ ألن األرض تدل
أن تنشق ،فأمسكيا اهلل ّ

عمى األَر ِ
ضين .ﭽ ﮙ ﮚ ﭼ تحتمل وجيين :أحدىما :زواليما يوم القيامة ،والثاني :أن
َ
(ٔ) زاد المسير البن الجوزي ٖ.ٖٖٛ /
(ٕ) المرجع نفسو ٖ.ٖٙٚ /
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قدير وِان لم تزوال ،وىذا مكان يدل عمى القدرة ،غير أنو ذكر الحمم فيو؛ ألنو
ُيقال ًا
()1
يعجل ليم العقوبة .
لما أمسكيما عند قوليم حمم فمم ّ
ٗ -قال تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭼ البقرةٔٙٗ :

فأما السماوات ،فتدل عمى صانعيا ،إذ ىي قائمة بغير عمد ،وفييا من اآليات
الظاىرة ،ما يدل يسيره عمى مبدعو ،وكذلك األرض في ظيور ثمارىا ،وتمييد سيوليا
وارساء جباليا ،إلى غير ذلك .واختبلف الميل والنيار كل واحد منيما حادث بعد أن لم
يكن ،وزائل بعد أن كان ،والفمك :السفن .والبحر :الماء الغزير بما ينفع الناس من
المعايش .والمطر ينزل عمى معنى واحد ،وأجزاء األرض واليواء عمى معنى واحد،
واألنواع تختمف في النبات والطعوم واأللوان واألشكال المختمفات(.)2
٘ -قال تعالى :ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ عبس ،ٕٗ :لينظر اإلنسان كيف خمق اهلل
طعامو الذي جعمو سببا لحياتو؟ والمعنى :فمينظر اإلنسان إلى أنا صببنا .قال المفسرون:
()3

أراد بصب الماء :المطر .

(ٔ) ازد المسير في عمم التفسير البن الجوزي ٖ.٘ٔٗ /

( )2المرجع نفسو ٔ.ٕٜٔ /

(ٖ) المرجع نفسو ٗ.ٕٗٓ /
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املطهة انثانث

املقاروة تني تفسري اإلمامني

لما أنزل اهلل القرآن الكريم يخاطب الناس ويدعوىم إلى اإليمان باهلل كان من ضمن ما
وجو اهلل بو دعوتو لمخمق وىو يدعوىم إلى اإليمان دعوتو لمنظر في الكون والتأمل فيو
والتدبر في صنعتو وقد دعا القرآن إلى نظرة شاممة في الكون بدء من اإلنسان نفسو ثم
إلى األرض وما فييا من جبال ونبات وغيرىا ثم إلى السموات وما فييا من مجرات ونجوم
ومشاىد وىي دعوة إلى نظرة شاممة في كل آفاق الكون لتفعيل العقل ودعوتو إلى اإليمان
باهلل وحده.
وفي ىذه الدعوة التي دعا إلييا القرآن كانت الدعوة كذلك إلى نبذ الجاىمية بكل صورىا
ومعتقداتيا وترك عبادة غير اهلل من أصنام وطواغيت وغيرىا ألنيا لم تخمق شيئا وال تممك
لنفسيا شيئا وأنيا ال تستحق العبادة.
وقد اتفق اإلمامان ابن جزي وبن الجوزي في منيجيما في تفسير اآليات الكونية عمى
بيان اآليات في دعوتيا إلى اإليمان باهلل وىذا خطاب القرآن الذي خاطب اهلل بو الناس
وىو يدعوىم إلى اإليمان باهلل واليوم اآلخر ومعالم اإليمان وأركانو.
وكذلك اتفق اإلمامان في تفسيرىما عمى بيان دعوة القرآن في عرضو لآليات الكونية أن
يدعو الناس إلى تفعيل العقل والتدبر في ىذا الكون الذي يدليم عمى اهلل الذي لو ممكوت
الكون كمو وىذه دالئل ربوبيتو وتدبيره.
وكذلك اتفق اإلمامان في تفسيرىما عمى بيان دعوة القرآن في عرضو لآليات الكونية
أن يدعو القارئ إلى نبذ ما سوى اهلل من المعبودات التي عبدت من دون اهلل وأنيا لم
تخمق شيئا من الكون حتى تعبد وأنيا ال تممك لنفسيا الخير والشر فكيف تيبو لغيرىا.
واتفق اإلمامان في عرض اآلية مكتممة أو مجزأة وبيان معناىا.
لكن الفرق في بيانيما لمعنى اآلية وتوضيح مراد اهلل منيا أن اإلمام ابن جزي أجاد
أوضح من اإلمام ابن الجوزي في بيانو لمفيوم اآلية وتكمم في توجيو اآلية بالمعنى العام
أفضل من اإلمام ابن الجوزي وكذلك في دعوة القرآن لممخالفين والرد عمييم.
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واذا كان ىذا منيج القرآن في عرضو لآليات الكونية بدعوتو لمقارئ لئليمان والتفكر
والتدبر فقد سار المفسرون عمى ىذا المنيج ونقف معيم في قولو تعالى :ﭽ ﯤ ﯥ
ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ ﯷ
ﭼ الذارياتٙ - ٔ :

ذكر اإلمام ابن جزي معاني اآليات فذكر الذاريات وىي الرياح وذكر الحامبلت وىي
السحب وذكر الجاريات وىي السفن وذكر المقسمات وىي المبلئكة (ﯰ ﯱ ﯲ )

األظير أنو يراد بو البعث في اآلخرة وىو يشمل الوعد والوعيد ( وِان ِّ
ين لَو ِاقعٌ ) الدين
الد َ
َ
ىنا الجزاء ،وقيل :الحساب(.)1
وىو ما ذكره اإلمام ابن الجوزي  :وانما أقسم بيذه األشياء لما فييا من الداللة عمى صنعو
وقدرتو .ثم ذكر المقسم عميو فقال :إنما توعدون :من الثواب والعقاب يوم القيامة لصادق
أي :لحق .وان الدين فيو قوالن :أحدىما :الحساب .والثاني :الجزاء لواقع أي :لكائن(.)2
فاتفقا عمى معنى اآليات وأن المراد منيا أن اهلل أقسم بيذه المخموقات إلثبات حقيقة البعث
وىو ذكره اإلمام الطبري فقال :إن الذي توعدون أييا الناس من قيام الساعة ،وبعث
حق يقين(.)3
الموتى من قبورىم لصادق ،يقول :لكائن ّ
وقال ابن كثير :وىذا قسم من اهلل عز جل عمى وقوع المعاد؛ وليذا قال{ :إنما توعدون
لصادق} أي :لخبر صدق{ ،وان الدين}  ،وىو :الحساب {لواقع} أي :لكائن ال محالة(.)4
وقال البغوي( :)5ثم ذكر المقسم عميو فقال :إنما توعدون ،من الثواب والعقاب ،لصادق،
(ٔ) التسييل لعموم التنزيل البن جزي ٕ.ٖٓٙ /
(ٕ) زاد المسير البن الجوزي ٗ.ٔٙٚ/
(ٖ) جامع البيان لمطبري ٕٕ.ٖٜٖ /

(ٗ) تفسير القرآن العظيم البن كثير .ٗٔٗ /ٚ
(٘) أبو محمد الحسين ابن مسعود ابن محمد البغوي الشيخ ،اإلمام ،العبلمة ،القدوة ،الحافظ ،شيخ اإلسبلم ،محيي
السنة ،أبو محمد الحسين ابن مسعود ابن محمد ابن الفراء البغوي ،الشافعي ،المفسر ،صاحب التصانيف ،وكان
البغوي يمقب بمحيي السنة وبركن الدين ،وكان سيدا إماما ،عالما عبلمة ،زاىدا قانعا باليسير ،بورك لو في
تصانيفو ،ورزق فييا القبول التام ،وتنافس العمماء في تحصيميا ،وكان ال يمقي الدرس إال عمى طيارة ،ولو القدم

الراسخ في التفسير ،والباع المديد في الفقو ،توفي :بمرو الروذ  -مدينة من مدائن خراسان  -في شوال ،سنة ست

عشرة وخمس مائة ،وعاش بضعا وسبعين سنة  -رحمو اهلل – ،انظر سير اعبلم النببلء لمذىبي .ٗٔٗ/ٖٚ
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وان الدين ،الحساب والجزاء ،لواقع ،لكائن(.)1
فقد ذكر المفسرون ما أقسم اهلل بو من الرياح والسحب والسفن والتي أقسم اهلل بيا لبيان
الحقيقة الثابتة وىي القيامة ليذكر لنا ربنا بما أقسم بو من حقائق في الوجود لتكون برىان
عمى إثبات اليوم اآلخر.
ﭽﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ النملٙٓ :

قال اإلمام ابن جزي :أقام عمييم الحجة بأن اهلل ىو الذي خمق السموات واألرض،
وبغير
ذلك مما ذكره إلى تمام ىذه اآليات ،وأعقب كل برىان منيا بقولو :أإلو مع اهلل عمى وجو
التقرير ليم ،عمى أنو لم يفعل ذلك كمو إال اهلل وحده ،فقامت عمييم الحجة بذلك(.)2
وقال اإلمام ابن الجوزي :قولو تعالى :أمن خمق السماوات تقديره :أما يشركون خير،
أمن خمق السموات واألرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا بو حدائق ذات بيجة ما
كان لكم أن تنبتوا شجرىا أي :ما ينبغي لكم ذلك ألنكم ال تقدرون عميو .ثم قال مستفيما
منك ار عمييم :ﮖ ﮗ ﮘﮙ أي :ليس معو إلو بل ىم يعني :كفار مكة قوم يعدلون(.)3
فقد ّبين اإلمامان معنى اآلية في خمق السموات واألرض وانزال المطر وانبات النبات
أن اهلل ىو الخالق وىو الذي أنزل المطر وأنبت النبات وليس في الوجود إلو سواه فكما أنو
خمق الخمق وحده فمو العبادة وحده وأن ما سواه لم يخمق شيئ ًا وبيذا المعنى قال

السمرقندي :اهلل الذى خمق السموات واالرض وأنزل لكم من السماء ماء يعني :المطر ما
كان لكم أن تنبتوا شجرىا يعني :ما كان لمعبودكم قوة .ويقال :ما كان ينبغي لكم أن تنبتوا
شجرىا .ويقال :ما قدرتم عميو(.)4
وقال البيضاوي :خمق السماوات واألرض التي ىي أصول الكائنات ومبادئ المنافع .وأنزل
لكم ألجمكم .من السماء ماء ،والتنبيو عمى أن إنبات الحدائق البيية المختمفة األنواع
(ٔ) معالم التنزيل لمبغوي ٗ.ٕٛٔ /
(ٕ) التسييل لعموم التنزيل البن جزي ٕ.ٔٓ٘ /

(ٖ) زاد المسير في عمم التفسير البن الجوزي ٖ.ٖٙٚ /
(ٗ) بحر العموم لمسمرقندي ٕ.ٜ٘ٛ /
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المتباعدة الطباع من المواد المتشابية ال يقدر عميو غيره كما أشار إليو بقولو :ما كان لكم
أن تنبتوا شجرىا ﮖ ﮗ ﮘﮙ أغيره يقرن بو ويجعل لو شريكا ،وىو المنفرد بالخمق
والتكوين(.)1
وقال أبو السعود( :)2حمميم عمى اإلقرار بالحق عمى وجو االضطرار فإنو ال يتمالك أحد
ممن لو أدنى تمييز وال يقدر عمى أن ال يعترف بخيرية من خمق جميع المخموقات وأفاض
عمى كل منيا ما يميق بو من منافعو(.)3
ذكر المفسرون أن اهلل سبحانو خمق السموات واألرض وانزال المطر وانبات النبات
والشجر دليبلً عمى ألوىيتو سبحانو ونفييا عن سواه حينما قال سبحانو [ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ] لتكون

اآليات الكونية برىان عمى ألوىيتة وأنو اإللو الحق دون سواه والدليل عمى ذلك تمك اآليات
وسيرىا ولم يشاركو أحد ،فكيف تصرف العبادة لغيره.
الكونية التي أوجدىا اهلل ّ

(ٔ) أنوار التنزيل وأسرار التأويل لمبيضاوي ٗ.ٔٙٗ /
(ٕ) محمد ابن محمد ابن مصطفى العمادي ،المولى أبو السعود :مفسر شاعر ،من عمماء الترك المستعربين .ولد بقرب
القسطنطينية ،ودرس ودرس في ببلد متعددة ،وتقمد القضاء في بروسة فالقسطنطينية فالروم ايمي .وأضيف إليو
اإلفتاء سنة ٕ٘ ٜىـ وكان حاضر الذىن سريع البديية ،وىو صاحب التفسير المعروف باسمو وقد سماه (إرشاد
العقل السميم إلى مرايا الكتاب الكريم ،توفي عام ٕٜٛىجرية ،انظر االعبلم لمزركمي.ٜ٘/ٚ

(ٖ) إرشاد العقل السميم البي السعود .ٕٜٖ /ٙ
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املثحث انثاوي:

تفسري اإلمامني يف آيات اإلميان
وفيو ثبلثة مطالب

املطهة األول :تفسري اإلماو اته جسي يف آيات اإلميان
املطهة انثاوي :تفسري اإلماو اته اجلىزي يف آيات اإلميان
املطهة انثانث :املقاروة تني تفسري اإلمامني يف آيات اإلميان
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املطهة األول
تفسري اإلماو اته جسي يف اإلميان
ـ ـ ـ تكمم اإلمام ابن جزي في اآليات التي تتكمم عن التوحيد والعبادة والشرك وغيرىا
بالمعنى العام من مضمون اآلية وىذا منيجو في تفسيره.
 تكمم في توجيو اآلية لبيان أمر اهلل فييا من الدعوة لئليمان ،أو نفي الشركوالتحذير منو ،أو الرد عمى المشركين ،أو التوجو إليو بالقصد والدعاء ،إما أن يختم بيا
في تفسير اآلية أو يبتدأ بيا.
يبين معنى اآلية ويذكر
ـ ـ يرد عمى المشركين من معنى اآلية بعد عرض شبيتيم وقد ّ
شبية الكفار والرد عمييم .وىذه بعض األمثمة:
ٔ -قال تعالى :ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ الرحمن،ٕٜ :

المعنى أن كل من في السموات واألرض يسأل حاجتو من اهلل ،فمنيم من يسألو
()1

بمسان المقال ،وىم المؤمنون ،ومنيم من يسألو بمسان الحال الفتقار الجميع إليو .
ٕ -قال تعالى :ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ الحج ،ٚٚ :عموم في العبادة بعد ذكر الصبلة التي عبر
عنيا بالركوع والسجود ،وانما قدميا؛ ألنيا أىم العبادات [ َوا ْف َعمُوا ا ْل َخ ْي َر ] ،قيل :المراد
()2
صمة الرحم ،وقيل :ىي في الندب فيما عدا الواجبات ،والمفظ أعم من ذلك كمو .
ٖ -قال تعالى :ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﭼ ىود ،ٖ :أي
استغفروه مما تقدم من الشرك والمعاصي ،ثم ارجعوا إليو بالطاعة واالستقامة عمييا
ﭽ

ﮱ ﮲ ﮳ ﭼ أي ينفعكم في الدنيا باألرزاق ،والنعم ،والخيرات ،وقيل :ىو

طيب عيش المؤمن برجائو في اهلل ورضاه بقضائو ألن الكافر قد يتمتع في الدنيا
(ٔ) التسييل لعموم التنزيل البن جزي ٕ ،ٖٕٜ/والحديث في سنن ابن ماجة ،كتاب االيمان ،باب فيما انكرت الجيمية،
رقم ٕٕٓ.ٖٚ/ٔ ،

(ٕ) المرجع السابق ٕ. ٗٚ /
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()1

باألرزاق .
ٗ -قال تعالى :ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ البينة ،٘ :أن اإلخبلص
الجمي ،وىذا
مطموب في التوحيد وفي األعمال ،وىذا اإلخبلص في التوحيد من الشرك
ّ
الخفي ،وىو الرياء .قال رسول اهلل  :الرياء الشرك
اإلخبلص في األعمال من الشرك
ّ
()2

األصغر  .وقال فيما يرويو عن ربو إنو قال :أنا أغنى األغنياء عن الشرك فمن عمل
()3

عمبل أشرك فيو غيري تركتو وشريكو .
٘ -قال تعالى :ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ األنعام،ٕٔٙ :

أي أعمالي في حين حياتي وعند موتي لِم ِو أي خالصا لوجيو وطمب رضاه ،ثم أكد ذلك
بقولو ال شريك لو :أي ال أريد بأعمالي غير اهلل ،فيكون نفيا لمشرك األصغر وىو الرياء،
()4

ويحتمل أن يريد ال أعبد غير اهلل ،فيكون نفيا لمشرك األكبر .

(ٔ) التسييل لعموم التنزيل البن جزي ٔ.ٖٙ٘/
(ٕ) المستدرك عمى الصحيحين لمحاكم ،كتاب الرقاق ،رقم .ٖٕٜ/ٗ ،ٜٖٚٚ
(ٖ) صحيح مسمم ،كتاب الزىد والرقائق ،باب من أشرك في عممو غير اهلل ،رقم ،ٕٕٖ/ٛ ،ٚٙٙٙانظر التسييل لعموم
التنزيل البن جزي ٕ. ٕ٘ٓ /

(ٗ) التسييل لعموم التنزيل البن جزي ٔ.ٕٖٛ /
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املطهة انثاوي
تفسري اإلماو اته اجلىزي يف اإلميان
يرى الباحث أن اإلمام ابن الجوزي سار في تفسيره عمى النحو التالي:
ـ ـ ـ تكمم في تفسيره معنى مفردات اآلية أو المعنى اإلجمالي.
ـ ـ ـ ذكر معنى اآلية وىي مجزأة بما يرتبط بالمعنى اإلجمالي لآلية.
ـ ـ ـ ذكر من أقوال الصحابة والتابعين فيما يتعمق بمعنى اآلية.
ـ

ـ ـ ـ ّبين مضمون اآلية التي تدعو إلى اإليمان والتوحيد أو الرد عمى الكفار والمخالفين.
ـ ـ ـ ذكر أقواالً في معني اآلية من خبلل بيانو لمعنى اآلية.

يبين المعنى العام لآلية ،ومن
ـ ـ ـ ذكر المعنى مع القراءات أو المغة وغيرىا ،وقد ال ّ
األمثمة عمى ذلك:
ٔ -قال تعالى :ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ فاطر ،ٗٓ :المعنى :أَخبِروني عن الذين عبدتم من دون اهلل واتخذتموىم
ٍ
ٍ
شيء خمقوه من األرض،
شيء أوجبتم ليم الشركة في العبادة؟! أي
بأي
شركاء بزعمكمّ ،
()1
شاركوا خالق السموات في َخ ْمقيا؟! .
أم َ

ٕ -قال تعالى :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭼ األنعام،ٔٗٛ :

أي :إذا لزمتْيم الحجة ،وتيقنوا باطل ما ىم عميو من ال ّشرك وتحريم ما

يحرمو اهلل [ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ] ،فجعموا ىذا حجة ليم في إقامتيم عمى الباطل
لم ِّ
فكأنيم قالوا :لو لم يرض ما نحن عميو ،لحال بيننا وبينو ،وانما قالوا ذلك مستيزئين،
فيقال ليم :لم تقولون عن مخالفيكم :إنيم ضالُّون ،وانما ىم عمى المشيئة أيضاً؟ فبل حجة

يعم
ليم؛ ألنيم تعمقوا بالمشيئة ،وتركوا األمر ،ومشيئة اهلل تعم جميع الكائنات ،وأمره ال ّ

(ٔ) زاد المسير البن الجوزي ٖ.٘ٔٗ /
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()1

مراداتو ،فعمى العبد اتباع األمر ،وليس لو أن يتعمل بالمشيئة بعد ورود األمر .
ٖ -قال تعالى :ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ اإلسراء ،ٕٕ :ال تجعل
مع اهلل إليا آخر الخطاب لمنبي  والمعنى عام لجميع المكمفين ،والمخذول :الذي ال
()2

ناصر لو ،والخذالن :ترك العون .
ٗ -قال تعالى :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭼ العنكبوت ،ٙ٘ :أي :أفردوه بالدعاء .والدين بمعنى التوحيد والمعنى أنيم ال
يدعون من يدعونو شريكا لو ،فمما نجاىم أي :خمصيم من أىوال البحر ،وأفضوا إلى البر
()3

إذا ىم يشركون في البر ،وىذا إخبار عن عنادىم .
٘ -قال تعالى :ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ غافر ،ٙٓ :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭼ فيو قوالن :أحدىما:
وحدوني واعبدوني أثبكم ،قالو ابن عباس .والثاني :سموني أعطكم ،ﭽ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭼ فيو قوالن :أحدىما :عن توحيدي .والثاني :عن دعائي ومسألتي سيدخمون
()4

جينم .

(ٔ) زاد المسير البن الجوزي ٕ.ٜٓ/
(ٕ) المرجع نفسو ٖ.ٔٚ/

(ٖ) المرجع نفسو ٖ.ٖٗٔ /
(ٗ) المرجع نفسو ٗ.ٖٗ/
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املطهة انثانث

املقاروة تني تفسري اإلمامني يف آيات اإلميان

نزل القرآن الكريم عمى رسول اهلل  يدعو لئليمان باهلل وتوحيده ونبذ ما سواه من
أصنام وأحجار ونجوم وغيرىا ،ودعا القرآن الناس أن يتوجيوا إلى اهلل في المممات
والشدائد ألنو وحده سبحانو القادر عمى الضر والنفع وبيده الخير والشر.
وقد ّبين القرآن الكريم بآيات كثيرة دعوتو إلى عبادة اهلل واالمتثال لما أمر واجتناب ما
نيى ،وبيان أن غاية وجود اإلنسان ىي عبادة اهلل وتعظيمو ،وأن ميمة العبد القيام بأمر
وبينو رسول اهلل .
وفق ما أراده اهلل ّ
وقد تكمم اإلمامان في تفسيرييما عن اإليمان ودعوة القرآن إليو من خبلل عرض
اآليات التي تتكمم عن اإليمان ،أو الدعاء أو ذكر الشرك والرد عمى المشركين
ومعتقداتيم ،وقد اتفقا في بيان عرض اآلية وبيان معناىا وتوجيو المعنى لما أشارت إليو
اآلية من اإليمان والدعوة إليو أو التحذير من الشرك والكفر .وبينا في معنى اآلية جممة
أو مجزأة معنى اجمالياً.

ولكن في بيان أسموب اإلمام ابن جزي فقد كان بيانو أوضح وأسموبو أشمل لممعنى

اإلجمالي لآلية ،وفي توجييو كذلك لآلية في الرد عمى المشركين والمخالفين ،بينما كان
اإلمام ابن الجوزي في عرضو لؤلقوال وكذلك نسبة األقوال أوسع من اإلمام ابن جزي.
ٔ -قال تعالى :ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ البقرةٕٔ :

ألن النبي
قال اإلمام ابن جزي :دعوة الخمق إلى عبادة اهلل ،وجاء بالدعوة عامة لمجميع ّ
اع ُب ُدوا َرب ُك ُم ] يدخل فيو اإليمان بو سبحانو وتوحيده وطاعتو،
 بعث إلى جميع الناس [ ْ
فاألمر باإليمان بو لمن كان جاحدا ،واألمر بالتوحيد لمن كان مشركا ،واألمر بالطاعة
لمن كان مؤمنا(.)1
وقال اإلمام ابن الجوزي :اختمف العمماء فيمن عنى بيذا الخطاب عمى أربعة أقوال:
أحدىا :أنو عام في جميع الناس ،وىو قول ابن عباس .والثاني :أنو خطاب لمييود دون
غيرىم ،قالو الحسن ومجاىد .والثالث :أنو خطاب لمكفار من مشركي العرب وغيرىم ،قالو
(ٔ) التسييل لعموم التنزيل البن جزي ٔٚٗ /
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السدي( .)1والرابع :أنو خطاب لممنافقين والييود ،قالو مقاتل ،وفي المراد بالعبادة ىا ىنا
قوالن :أحدىما :التوحيد .والثاني :الطاعة ،رويا عن ابن عباس .والخمق :اإليجاد .وانما
ذكر من قبميم ،ألنو أبمغ في التذكير ،وأقطع لمجحد ،وأحوط في الحجة .وقيل :إنما ذكر
من قبميم ،لينبييم عمى االعتبار بأحواليم في إثابة مطيع ،ومعاقبة عاص (.)2
وىنا ّبين اإلمامان أن اهلل سبحانو وجو دعوتو لمخمق لعبادتو وقد اتفق اإلمامان أن اهلل
عامة لجميع الخمق بينما ذكر اإلمام ابن الجوزي أقواالً أخرى
دعا الخمق كافة والدعوة ّ

وفي ىذا المعنى قال ابن كثير :شرع تبارك وتعالى في بيان وحدانية ألوىيتو بأنو تعالى
ىو المنعم عمى عبيده بإخراجيم من العدم إلى الوجود واسباغو عمييم النعم الظاىرة

والباطنة( ،)3وقال ابن عطية( :)4معناه وحدوه وخصوه بالعبادة ،وذكر تعالى خمقو ليم من
بين سائر صفاتو إذ كانت العرب مقرة بأن اهلل خمقيا ،فذكر ذلك حجة عمييم(.)5
وقال البغوي :اعبدوا :وحدوا .قال ابن عباس :كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناه
التوحيد ،ربكم الذي خمقكم :والخمق اختراع الشيء عمى غير مثال سبق ،والذين من قبمكم،
أي :وخمق الذين من قبمكم .لعمكم تتقون :لعمكم تنجون من العذاب ،وقيل :معناه كونوا
عمى رجاء التقوى بأن تصيروا في ستر ووقاية من عذاب اهلل(.)6
ٕ -ﭧ ﭨ ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴
﮵ ﮶ ﭼ النساء ،٨٤ :قال اإلمام ابن جزي :ىذه اآلية ىي الحاكمة في مسألة الوعيد.
(ٔ) ىو اإلمام المفسر أبو محمد إسماعيل ابن عبد الرحمن ابن أبي كريمة السدي أحد موالي قريش حدث عن أنس
ضعفو بعض أئمة الحديث كابن معين ووثقو أحمد
وبن عباس كان عالماً بالتفسير ،وكان عظيم المحية جداً وقد ّ
ابن حنبل ،ومر عميو إبراىيم النخعي وىو يفسر فقال :إنو ليفسر تفسير القوم ،توفي ٕٔٚه انظر سير اعبلم
النببلء لمذىبي ٘.ٕٙ٘/
(ٕ) زاد المسير في عمم التفسير البن الجوزي ٔ.ٕٗ /
(ٖ) تفسير القرآن العظيم البن كثير ٔ.ٖٔٓ /

(ٗ) عبد الحق ابن أبي بكر أبو محمد ابن غالب ابن عطية المحاربي ،اإلمام ،العبلمة ،شيخ المفسرين ،أبو محمد عبد
الحق ابن الحافظ أبي بكر غالب ابن عطية المحاربي ،الغرناطي .مولده :سنة ثمانين وأربع مائة ،اعتنى بو والده،
ولحق بو الكبار ،وطمب العمم وىو مراىق ،وكان يتوقد ذكاء  ،توفي سنة اثنتين وأربعين .سير اعبلم النببلء
لمذىبي .ٗٙ /ٖٛ

(٘) المحرر الوجيز البن عطية ٔ.ٔٓ٘ /
( )ٙمعالم التنزيل لمبغوي ٔ.ٜٖ /
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وىي المبينة لما تعارض فييا من اآليات ،وىي الحجة ألىل السنة ،وذلك أن مذىب أىل
السنة أن العصاة من المؤمنين في مشيئة اهلل ،إن شاء عذبيم ،وان شاء غفر ليم،
وحجتيم ىذه اآلية ،فإنيا نص في ىذا المعنى( ،)1وقال ابن الجوزي :ال يغفر لمشرك مات
عمى شركو .وفي قولو تعالى :لمن يشاء نعمة عظيمة من وجيين :أحدىما :أنيا تقتضي
أن كل ميت عمى ذنب دون الشرك ال يقطع عميو بالعذاب ،وان مات مصرا .والثاني :أن
تعميقو بالمشيئة فيو نفع لممسممين ،وىو أن يكونوا عمى خوف وطمع(.)2
فقد ذكر اإلمامان ما دلّت عميو اآلية وىي أن اهلل تعالى ال يغفر لممشرك وأوجب لو النار

الجنة إذا مات عمى الشرك وأما أىل المعاصي فإنيم تحت المشيئة إن شاء
وحرم عميو ّ
غفر ليم وان شاء عذبيم وىذا ما يدين بو ويعتقده أىل السنة والجماعة وىو ما ذكره
المفسرون ،قال الشوكاني( :)3ىذا الحكم يشمل جميع طوائف الكفار من أىل الكتاب
وغيرىم ،ال خبلف بين المسممين أن المشرك إذا مات عمى شركو لم يكن من أىل المغفرة
التي تفضل اهلل بيا عمى غير أىل الشرك حسبما تقتضيو مشيئتو وأما غير أىل الشرك
من عصاة المسممين فداخمون تحت المشيئة ،يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء(.)4
وقال أبو السعود :تأكيد وجوب االمتثال باألمر باإليمان ببيان استحالة المغفرة بدونو
القتضائو جواز مغفرة ما دون كفرىم في الشدة من أنواع الكفر أي ال يغفر الكفر لمن
اتصف بو ببل توبة وايمان ألن الحكمة التشريعية مقتضية لسد باب الكفر وجواز مغفرتو
ببل إيمان مما يؤدي إلى فتحو( ،)5قال القرطبي :وأجمع أصحابنا عمى أنو ال تخميد إال
لمكافر ،وأن الفاسق من أىل القبمة إذا مات غير تائب فإنو إن عذب بالنار فبل محالة أنو
يخرج منيا بشفاعة الرسول ،أو بابتداء رحمة من اهلل تعالى(.)6
(ٔ) التسييل لعموم التنزيل البن جزي ٔ.ٜٔ٘ /

(ٕ) ازد المسير البن الجوزي ٔ.ٗٔٛ /

(ٖ) محمد ابن عمي ابن محمد ابن عبد اهلل الشوكاني :فقيو مجتيد من كبار عمماء اليمن ،من أىل صنعاء .ولد بيجرة
شوكان (من ببلد خوالن ،باليمن) عام ٖٔٔٚه ،ونشأ بصنعاء .وولي قضاءىا سنة  ٕٕٜٔومات حاكما بيا،
عام ٕٓ٘ٔه ،وكان يرى تحريم التقميد .لو ٗٔٔ مؤلفا ،منيا نيل األوطار من أسرار منتقى األخبار ثماني
مجمدات ،و البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع مجمدان ،األعبلم لمزركمي .ٕٜٛ /ٙ
(ٗ) فتح القدير لمحمد ابن عمي الشوكاني ،دار ابن كثير ،دمشق ،ط ٔٗٔٗ :ٔ/ىـ.ٜ٘ٗ /ٔ ،
(٘) إرشاد العقل السميم البي السعود ٕ.ٔٛٚ /
( )ٙالجامع ألحكام القرآن لمقرطبي ٘.ٖٛٙ /
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املثحث انثانث
تفسري اإلمامني يف األمساء وانصفات
وفيو أربعة مطالب
املطهة األول :أهمية اإلميان تاألمساء وانصفات ومىهج انسهف فيه.
املطهة انثاوي :تفسري اإلماو اته جسي يف األمساء وانصفات.
املطهة انثانث :تفسري اإلماو اته اجلىزي يف األمساء وانصفات.
املطهة انراتع :املقاروة تني تفسري اإلمامني يف األمساء وانصفات.
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املطهة األول
أهمية اإلميان تاألمساء وانصفات ومىهج انسهف فيه
قال تعالى :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭼ األعراف ،ٔٛٓ :و قال تعالى :ﭽ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻﮼
﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﭼ الحشر ،ٕٖ :وقال تعالى :ﭽ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭼ الشورى ، ٔٔ :ففي ىذا اإلثبات ما يقرر معنى النفي ففيم أن المراد انفراده
سبحانو بصفات الكمال ،فيو سبحانو وتعالى موصوف بما وصف بو نفسو ووصفو بو
رسمو ليس كمثمو شيء في صفاتو أ وال في أسمائو وال في أفعالو مما أخبرنا بو من صفاتو
ولو صفات لم يطمع عمييا أحد من خمقو كما قال رسولو الصادق  في دعاء الكرب:
()1

«أو استأثرت بو في عمم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قمبي» .
قال أبو حنيفة :ال يشبو شيئا من خمقو وال يشبيو شيء من خمقو وصفاتو كميا خبلف
صفات المخموقين يعمم ال كعممنا ويقدر ال كقدرتنا ويرى ال كرؤيتنا وقيل :من شبو اهلل
بشيء من خمقو فقد كفر ،ومن أنكر ما وصف اهلل بو نفسو فقد كفر وليس فيما وصف
اهلل بو نفسو وال رسولو تشبيو وقيل :من وصف اهلل فشبو صفاتو بصفات أحد من خمق
()2

اهلل ،فيو كافر باهلل العظيم  .ومنيج أىل السنة في األسماء والصفات :إن أمرىا كما
جاءت ،من غير تأويل ،وال تفسير ،وال تجسيم ،وال تشبيو ،كما فعمت الصحابة والتابعون
()3

فيو الواجب عميو  .والتأويل في كتاب اهلل وسنة رسولو :ىو الحقيقة التي يئول إلييا
الكبلم .فتأويل الخبر :ىو عين المخبر بو ،وتأويل األمر نفس الفعل المأمور بو .كما
قالت عائشة رضي اهلل عنيا :كان رسول اهلل  يقول في ركوعو :سبحانك الميم ربنا
وبحمدك ،الميم اغفر لي يتأول القرآن .وقال تعالى :ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
عمي ابن محمد ابن أبي العز الحنفي ،األذرعي
(ٔ) شرح العقيدة الطحاوية لصدر الدين محمد ابن عبلء الدين ّ
الصالحي الدمشقي ،ت :أحمد شاكر ط :ٔ/و ازرة الشؤون اإلسبلمية ،واألوقاف والدعوة واإلرشاد  ٔٗٔٛىـ .ٔٓٙ ،
(ٕ) المرجع السابق .ٔٔٚ

(ٖ) االعتقاد البن أبي يعمى ٖٔ.
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ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ األعراف .ٖ٘ :ومنو تأويل الرؤيا ،وتأويل
العمل ،كقولو تعالى :ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ يوسف،ٔٓٓ :
وقولو تعالى :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ يوسفٙ :

()1

.

ويريدون بالتأويل تفسير الكبلم وبيان معناه ،سواء وافق ظاىره أو خالف ،وىذا
()2

اصطبلح معروف .وىذا التأويل كالتفسير ،يحمد حقو ،ويرد باطمو .
والتأويل في كبلم المتأخرين من الفقياء والمتكممين :ىو صرف المفظ عن االحتمال
الراجح إلى االحتمال المرجوح لداللة توجب ذلك .وىذا ىو التأويل الذي يتنازع الناس فيو
في كثير من األمور الخبرية والطمبية .فالتأويل الصحيح منو :الذي يوافق ما دلت عميو
()3

نصوص الكتاب والسنة ،وما خالف ذلك فيو التأويل الفاسد .
وقد سرى منيج السمف في األسماء والصفات التي ذكرىا اهلل في كتابو أو ذكرىا
النبي  في السنة المطيرة عمى منيجين :األول :اإلثبات :وىي إثبات ما أثبتو اهلل لنفسو
من األسماء والصفات من دون تشبيو وال تمثيل وال تعطيل .الثاني :التأويل الصحيح
وحجتيم قولو تعالى :ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ الشورى ،ٔٔ :وىروبا من التشبيو التي ضمت
بو بعض الفرق ،وىذا المنيج روى عن السمف ،وىو التأويل الصحيح حتى ال ينزلق مع
أىل األىواء.
وفي ىذه المسألة عن سمف األمة أن المسألة عمى القولين من اإلثبات أو التأويل لم
تكن بالقدر الذي يطرحو بعض العمماء والدعاة عمى أن اإلثبات ىو الحق الفاصل وأن
المؤولة ال نصيب ليم من الحق ،وىذا غمو ومجافاة.

(ٔ) شرح العقيدة الطحاوية ٖ. ٔٛ
(ٕ) المرجع نفسو ٗ.ٔٛ
(ٖ) المرجع نفسو ٘.ٔٛ
069

املطهة انثاوي
تفسري اإلماو اته جسي يف تىحيد األمساء وانصفات
يرى الباحث أن اإلمام ابن جزي سار في تفسيره عمى النحو التالي:
ـ ـ ـ أثبت الصفات التي مر عمييا في اآليات التي ورد فييا ذكر الصفات في الغالب.
ـ ـ ـ ذكر كذلك التأويل في بعض النصوص ،مثل النور في قولو تعالى :ﭽ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﭼ النور ،ٖ٘:وذكرىا عن سمف األمة كعمي ابن أبي طالب .
ـ ـ ـ في بيان المعنى يذكر القولين مع بيان الترجيح في بعض األقوال.
ـ ـ ـ يكون حسم الت رجيح بيان النص أو أن يعضده نص آخر من القرآن أو السنة مثل
إثبات الساق في قولو تعالى :ﭽ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﭼ القمم ،ٕٗ :لوروده في الحديث الصحيح
كما سيأتي .وىذه بعض األمثمة:
بيدي :من
ٔ -قال تعالى :ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ صٚ٘ :
ّ
المتأولون :ىو عبارة
المتشابو الذي ينبغي اإليمان بو ،وتسميم عمم حقيقتو إلى اهلل ،وقال
ّ
()1

عن القدرة .

ٕ -قال تعالى :ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﭼ البقرة ٕ٘٘ :الكرسي
مخموق عظيم بين يدي العرش ،وىو أعظم من السموات واألرض ،وىو بالنسبة إلى
()2

العرش كأصغر شيء ،وقيل :كرسيو عممو .وقيل :كرسيو ممكو .
ٖ -قال تعالى :ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ النور ،ٖ٘ :النور يطمق حقيقة عمى
الضوء الذي يدرك باألبصار ،ومجا اًز عمى المعاني التي تدرك بالقموب ،واهلل ليس كمثمو

شيء ،فتأويل اآلية اهلل ذو نور .فمعنى نور السموات واألرض أنو خمق النور الذي فييما
من الشمس والقمر والنجوم ،أو أنو خمقيما وأخرجيما من العدم إلى الوجود ،فإنما ظيرت
(ٔ) التسييل لعموم التنزيل البن جزي ٕ.ٕٖٔ /
(ٕ) المرجع نفسو ٔ.ٖٕٔ/
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نور
عمي ابن أبي طالب« :اهلل ّ
بو كما تظير األشياء بالضوء ،ومن ىذا المعنى ق أر ّ
السموات واألرض» بفتح النون والواو والراء وتشديد الواو :أي جعل فييما النور ،وان أراد
بالنور المدرك بالقموب ،فمعنى نور السموات واألرض جاعل النور في قموب أىل
()1

السموات واألرض وليذا قال ابن عباس :معناه ىادي أىل السموات واألرض .
ٗ -قال تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭼ الفتح ،ٔٓ :ىذا
تشريف لمنبي  حيث جعل مبايعتو بمنزلة مبايعة اهلل ،ثم أكد ىذا المعنى بقولو :ﭽ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚﭼ وذلك عمى وجو التخييل والتمثيل ،يريد أن يد رسول اهلل  التي تعمو يد
المبايعين لو ىي يد اهلل في المعنى ،وان لم تكن كذلك في الحقيقة ،وانما المراد أن عقد
ميثاق البيعة مع الرسول عميو الصبلة والسبلم ،كعقده مع اهلل كقولو تعالى :ﭽﭑ ﭒ
المتأولون ذلك بأن يد اهلل معناىا النعمة أو القوة،
وتأول
ّ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭼ النساءّ ،ٛٓ:
()2
وىذا بعيد .
٘ -قال تعالى :ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭼ األعراف ،ٔٛٓ:قال رسول اهلل  :إن
هلل تسعة وتسعين اسما من أحصاىا دخل الجنة .وسبب نزول اآلية :أن أبا جيل لعنو اهلل
أن اإللو واحد
سمع بعض الصحابة يق أر فيذكر اهلل مرة ،والرحمن أخرى ،فقال :يزعم محمد ّ
()3
أن تمك األسماء الكثيرة ىي لمسمى واحد .
وىا ىو يعبد آلية كثيرة ،فنزلت اآلية مبينة ّ
 -ٙقال تعالى :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ القصص ،ٛٛ :الوجو من المتشابو الذي
ويرد عممو إلى اهلل ،وقال األصوليون :ىو عبارة عن
يجب التسميم لو من غير تكييفّ ،
()4
الذات أو عن الوجود ،وقال بعضيم :ىو صفة ثابتة بالسمع .

(ٔ) التسييل لعموم التنزيل البن جزي ٕ.ٜٙ /
(ٕ) المرجع نفسو ٕ.ٕٛٚ /
(ٖ) المرجع نفسو ٔ.ٖٔٗ /
(ٗ) المرجع نفسو ٔ.ٜ٘/
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املطهة انثانث:
تفسري اته اجلىزي يف األمساء وانصفات
يرى الباحث أن اإلمام ابن الجوزي سار في تفسيره عمى النحو التالي:
ـ ـ ذكر الصفات التي وردت في القرآن الكريم وأثبتيا في تفسيره.
ـ ـ يذكر األقوال في اآلية بذكر إثبات الصفة واألقوال بتأويميا.
ـ ـ ـ ينسب األقوال إلى قائمييا.
ـ ـ ـ يرد عمى المخالف إذا كان من التأويل الفاسد كإثبات النظر لوجو اهلل.
ـ ـ ـ في بيان المعنى يذكر القولين مع بيان الترجيح في بعض األقوال.
ـ ـ ـ يرجح معنى النص بنص آخر من القرآن أو السنة مثل إثبات الساق في قولو
تعالى :ﭽ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﭼ القمم ،ٕٗ:لوروده في الحديث الصحيح .وىذه بعض األمثمة:
ٔ -قال تعالى :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ األعراف ،ٔٛٓ:ومعنى اآلية أن أسماء
اهلل حسنى ،وليس المراد أن فييا ما ليس بحسن .والمراد بذلك ما مالت إليو النفوس من
()1

النقمة .
ذكره بالعفو والرحمة دون السخط و ّ
ٕ -قال تعالى :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ الفتحٔٓ :

فيو أربعة أقوال :أحدىا :يد اهلل في الوفاء فوق أيدييم .والثاني :يد اهلل في الثواب فوق
المنة باليداية فوق أيدييم بالطاعة .والرابع :قُوة اهلل
أيدييم .والثالث :يد اهلل عمييم في ّ
()2
ونصرتيم .
ونصرتو فوق قُوتيم ُ
ُ
ٖ -قال تعالى :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ القصص ،ٛٛ :إال وجيو فيو قوالن:
()3

أحدىما :إال ما أريد بو وجيو ،والثاني :إال ىو .
(ٔ) زاد المسير البن الجوزي ٕ.ٕٔٚ /
(ٕ) المرجع نفسو ٗ.ٖٔٓ /
(ٖ) المرجع نفسو ٖ.ٖٜٚ /
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ٗ -قال تعالى :ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﭼ البقرة ،ٕ٘٘ :وفي المراد بالكرسي
النبي  :ما
ثبلثة أقوال :أحدىا :أنو كرسي فوق السماء السابعة دون العرش قال
ّ
()1
السماوات السبع في الكرسي إِال كحمقة ممقاة في أرض فبلة  .والثاني :أن المراد بالكرسي
ّ
()2

عمم اهلل تعالى ،والثالث :أن الكرسي ىو العرش .

٘ -قال تعالى :ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﭼ
األعراف،ٖٔٗ :

وفي ىذه اآلية داللة عمى جواز الرؤية؛ ألن موسى مع عممو باهلل

تعالى ،سأليا ،ولو كانت مما يستحيل لما جاز لموسى أن يسأليا ،وال يجوز أن يجيل
ألن معرفة األنبياء هلل ليس فييا نقص؛ وألن اهلل تعالى لم ينكر عميو
موسى مثل ذلك؛ ّ
المسألة وانما منعو من الرؤية ،ولو استحالت عميو لقال :ال أُرى أال ترى أن نوحا لما قال:
ﭽ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﭼ ىود ،ٗ٘ :أنكر عميو بقولو :ﭽ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭼ ىود ،ٗٙ :ومما يدل
عمى جواز الرؤية أنو عمقيا باستقرار الجبل ،وذلك جائز غير مستحيل ،فدل عمى أنيا
جائزة ،أال ترى أن دخول الكفار الجنة لما استحال عمقو بمستحيل فقال :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ األعراف. ٗٓ :
()3

(ٔ) صحيح ابن حبان ،كتاب البر واالحسان ،باب ما جاء في الطاعات وثوابيا ،رقم ٔ.ٚٙ/ٕ ،ٖٙ
(ٕ) زاد المسير البن الجوزي ٔ.ٕٕٜ /
(ٖ) المرجع السابقٕ.ٔ٘ٔ /
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املطهة انراتع:

املقاروة تني تفسري اإلمامني يف األمساء وانصفات.

ذكر اهلل سبحانو في كتابو الكريم كثي ار من أسمائو وصفاتو وقد سمعيا صحابة رسول
اهلل  وآمنوا بيا كما أنزلت وما فيموىا من خبلل المفظة العربية التي يفيميا العربي.
لم يكن لبس عند الصحابة في معاني ىذه األسماء حيث لم ينقل عن أحد الصحابة
أن سأل النبي  عن معنى الساق أو الوجو أو غيره،
وكان فيم الصحابة حجة عمى من أتى بعدىم حتى جاءت الفرق التي انحرفت عن
ىدي القرآن ودخموا في وادي األىواء التي جرفتيم إلى الظبلل.
ما نقل عن السمف من معاني الصفات عمى طرق اإلثبات أو التأويل وكان ىذا
تفسير اإلمامين ابن جزي وبن الجوزي.
فقد اتفق اإلمامان في تفسيرييما عمى بيان آيات األسماء والصفات عمى منيج
السمف ببيان معنى اآلية من خبلل إثبات الصفة كما وردت في كتاب اهلل من دون تشبيو
أو تكييف أو تمثيل ،أو تأويميا بالتأويل الذي يميق بجبلل اهلل وبما نقموا عن سمف ىذه
األمة من معاني ىذه الصفات وتأويميا.
واتفق اإلمامان عمى ذكر القولين في معظم اآليات التي وردت في القرآن الكريم.
لكن اإلمام ابن الجوزي كان أوسع من اإلمام ابن جزي في نقل األقوال عن السمف
وكذلك في نسبة ىذه األقوال لقائمييا.
بينما كان اإلمام ابن جزي في رده عمى المخالف وذكر رأيو أوسع مما تكمم فيو
اإلمام ابن الجوزي وىذه من لفتات اإلمام ابن جزي عمى ما كان عميو اإلمام ابن الجوزي
شدة وتصمب مع الشيعة لكن تفسيره لم يذكر فيو قول المبتدعة والرد عمييم إال قميبل
من ّ
مقارنة بما ذكره اإلمام ابن جزي.
كذلك ما يميز تفسير اإلمام ابن جزي ىو بيانو لمفريقين من أىل اإلثبات أو التأويل
وقد يرد عمى أىل التأويل كما في إثبات الساق الذي ورد في الحديث الصحيح.
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وىذا منيج المفسرين من أىل الحق واإليمان وىم يذكرون ما وصف اهلل بو نفسو من
وبي عدول ىذه األمة وأئمتيا
األسماء والصفات ثم ّ
يبينون معاني اآليات عمى ما فيميا ّ
األخيار.
ٔ -قال تعالى :ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﭼ
الرد عمى الكفار الذين
الزمر ٙٚ :قال اإلمام ابن جزي :المقصود بيذا تعظيم جبلل اهلل و ّ
ما قدروا اهلل حق قدره ،ثم اختمف الناس فييا كاختبلفيم في غيرىا من المشكبلت ،فقالت
المتأولة :إن القبضة واليمين عبارة عن القدرة ،وقيل إنيا صفة زائدة عمى صفات الذات،
وأما السمف الصالح فسمموا عمم ذلك إلى اهلل ،و أروا أن ىذا من المتشابو الذي ال يعمم عمم
حقيقتو إال اهلل ،وقد قال ابن عباس ما معناه :إن األرض في قبضتو والسموات مطويات
()1

كل ذلك بيمينو .
وذكر اإلمام ابن الجوزي من األحاديث التي تثبت ذلك فعن أبي ىريرة أن النبي 
ك
قال :يقبض اهلل األرض يوم القيامة ويطوي
السماء بيمينو ،ثم يقول :أنا الممِك ،أين ممو ُ
َ
()2
يوم
األرض؟  .وعن ابن عمر قال :قال رسول اهلل  :يطوي اهلل ّ
عز وج ّل السموات َ

الجبارون ،أين المتكبِّرون؟
القيامة ،ثم يأخ ُذ ُىن بيده اليمنى ،ثم يقول :أنا الممِك ،أين ّ
األرض والسموات كمُّيا بيمينو ،وقال سعيد ابن جبير :السموات قبضة
قال ابن عباس:
ُ
()3

.

واألرضون قبضة

()4

وقال األلوسي :والسمف يقولون :إن الكبلم تنبيو عمى مزيد جبللتو تعالى وعظمتو
عز وج ّل إال أنيم ال
سبحانو ورمز إلى أن آليتيم أرضية أم سماوية مقيورة تحت سمطانو ّ
يقولون :إن القبضة مجاز عن الممك أو التصرف وال اليمين مجاز عن القدرة بل ينزىون
اهلل تعالى عن األعضاء والجوارح ويؤمنون بما نسبو إلى ذاتو بالمعنى الذي أراده سبحانو
وكذا يفعمون في األخبار الواردة في ىذا
(ٔ) التسييل لعموم التنزيل البن جزي ٕ.ٕٕ٘ /
(ٕ) صحيح البخاري ،كتاب التفسير ،باب قولو { واألرض جميعا قبضتو يوم القيامة والسموات مطويات بيمينو } ،رقم
ٕ.ٕٔٗ/ٜ ، ٖٚٛ
(ٖ) صحيح مسمم ،كتاب صفات المنافقين وأحكاميم ،باب صفة القيامة والجنة والنار ،رقم .ٕٔٙ/ٛ ،ٕٕٚٛ
( )4زاد المسير البن الجوزي ٗ. ٕٙ /
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المقام( .)1وذكر الطبري عن ابن عباس :قد قبض األرضين والسموات جميعا بيمينو.
ألم تسمع أنو قال :ﭽ ﯱ ﯲﯳ ﭼ الزمر ٦٦ :يعنى :األرض والسموات بيمينو
جميعا(.)2
قال ابن كثير :وقد وردت أحاديث كثيرة متعمقة بيذه اآلية الكريمة ،والطريق فييا وفي
أمثاليا مذىب السمف ،وىو إمرارىا كما جاءت من غير تكييف وال تحريف(.)3
فيذا بعض ما ورد عن السمف من إثبات اليمين هلل سبحانو فنحن نثبت هلل ما أثبتو
لنفسو ونمررىا كما جاءت من غير تحريف وال تمثيل وال تكييف ،وما تأول بو بعضيم من
القوة هلل سبحانو وتعالى.
ٕ -قال تعالى :ﭽ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﰣ ﰤ ﰥ ﭼ القمم،ٕٗ:
وشدتو ،وفي
قال اإلمام ابن جزي :قال المتأولون ذلك عبارة عن ىول يوم القيامة ّ
الحديث الصحيح عن رسول اهلل  أنو قال :ينادي مناد يوم القيامة :لتتبع كل أمة ما
كانت تعبد ،فيتبع الشمس من كان يعبد الشمس ،ويتبع القمر من كان يعبد القمر ،ويتبع
كل أحد ما كان يعبد ،ثم تبقى ىذه األمة وغبرات من أىل الكتاب معيم منافقوىم فيقال
ليم :ما شأنكم فيقولون ننتظر ربنا قال فيجيئيم اهلل في غير الصورة التي عرفوه فيقول :أنا
ربكم فيقولون :نعوذ باهلل منك ،قال فيقول :أتعرفونو بعبلمة ترونيا فيقولون نعم فيكشف
ليم عن ساق فيقولون :نعم أنت ربنا ويخرون لمسجود فيسجد كل مؤمن ،وترجع أصبلب
()4

المنافقين عظما واحدا ،فبل يستطيعون سجودا .
ف َع ْن سا ٍ
شدة.
ق ] قال :يكشف عن ّ
وقال اإلمام ابن الجوزيُ [ :ي ْك َش ُ

فاستعيرت الساق في موضع الشدة ،وقد أضيف ىذا األمر إِلى اهلل تعالى .فعن أبي

(ٔ) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ،لشياب الدين محمود ابن عبد اهلل الحسيني األلوسي ،ت:
عمي عبد الباري عطية ،دار الكتب العممية – بيروت ،ط ٔٗٔ٘ :ٔ/ىـ .ٕٛٓ /ٕٔ ،
(ٕ) جامع البيان لمطبري ٕٔ.ٖٕٗ /
(ٖ) تفسير القرآن العظيم البن كثير .ٖٔٔ /ٚ

(ٗ) التسييل لعموم التنزيل البن جزيٕ ،ٕٗٓ /والحديث في صحيح مسمم ،كتاب االيمان ،باب معرفة طريق الرؤية،
رقم ٕٖٓ.ٔٙٚ/ٔ ،
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سعيد الخدري عن النبي  أنو يكشف عن ساقو ،وىذا إضافة إليو؛ ألن الكل لو وفعمو.
عمي  :أقاتميم ولو تمفت ساقي ،أي :نفسي .فعمى
الساق :يراد بيا ّ
و ّ
النفس ،ومنو قول ّ
()1
ىذا يكون المعنى :يتجمّى ليم .
ذكر ابن عطية الحديث " :فيكشف ليم عن ساق ،فيقولون :نعم أنت ربنا ،ويخرون
لمسجود فيسجد كل مؤمن" وعمى كل وجو فما ذكر فيو من كشف الساق وما في اآلية
أيضا من ذلك ،فإنما ىو عبارة عن شدة اليول وعظم القدرة التي يرى اهلل تعالى ذلك اليوم
حتى يقع العمم أن تمك القدرة إنما ىي هلل تعالى وحده(.)2
قال أبو السعود :أي يوم يشتد األمر ويصعب الخطب وكشف الساق وقيل ساق
الشيء أصمو الذي بو قوامو كساق الشجر وساق اإلنسان أي يوم يكشف عن أصل األمر
فتظير حقائق األمور وأصوليا بحيث تصير عيانا وتنكيره لمتيويل أو التعظيم من األىوال
وعظائم األحوال ماال يبمغو الوصف(.)3
قال ابن كثير :يوم القيامة وما يكون فيو من األىوال والزالزل والببلء واالمتحان
واألمور العظام .لحديث" :يكشف ربنا عن ساقو ،فيسجد لو كل مؤمن ومؤمنة"(.)4
شدة يوم القيامة وأىوالو ،وقد وضح
وما تكمم فيو
المفسرون أن اآلية أخبرت عن ّ
ً
الحديث الصحيح معنى اآلية أن اليول شديد وأن اهلل سبحانو يكشف ساقو.

(ٔ) زاد المسير البن الجوزي ٗ.ٖٕ٘ /
(ٕ) المحرر الوجيز البن عطية ٘.ٖٕ٘/

(ٖ) إرشاد العقل السميم البي السعود.ٔٛ/ٜ
(ٗ) تفسير القرآن العظيم البن كثير .ٜٜٔ/ٛ
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الفصل الثاني

الدراسة التطبيقية عند اإلمامني يف العبادات
وفيه مبحثان

املبحث األول :املسائل الفقهية
املبحث الثاني :الناسد واملنسىخ
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املبحث األول
املسائل الفقهية
كفيو ثبلثة مطالب
املطلب األول :تفسري اإلمام بن جسي يف املسائل الفقهية
املطلب الثاني :تفسري اإلمام بن اجلىزي يف املسائل الفقهية
املطلب الثالث :املقارنة بني تفسري اإلمامني يف املسائل الفقهية
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املطلب األول
تفسري اإلمام بن جسي يف املسائل الفقهية
ػ ػ ػ ذكر اإلماـ ابف جزم في مقدمتو األحكاـ الفقيية ،فقاؿ :كأما األحكاـ :فيي
األكامر كالنكاىي كتنقسـ خمسة أنكاع :كاجب ،كمندكب ،كحراـ ،كمكركه ،كمباح .كمنيا ما
يتعمؽ باألبداف :كالصبلة كالصياـ ،كما يتعمؽ باألمكاؿ كالزكاة ،كما يتعمؽ بالقمكب
كاإلخبلص كالخكؼ كالرجاء كغير ذلؾ.
ػ ػ ػ بياف مذىب اإلماـ مالؾ باعتباره مذىبو.
ػ ػ ػ ذكر المذاىب األخرل بصكر متعددة مف حيث ذكر األقكاؿ كاألدلة.
ػ ػ ػ في بيانو لؤلقكاؿ ال يرجح إال عمى سبيؿ النادر.
ػ ػ ػ التزـ االختصار كما شرط عمى نفسو في ذكر األقكاؿ كاألدلة.
()1

ػ ػ ػ يذكر األئمة الثبلثة مالؾ كالشافعي كأبك حنيفة غالبان كالنادر ذكره لئلماـ أحمد .
كىذه بعض األمثمة:
ُ ػ ػ يذكر الخبلؼ في المسألة بذكر بعض األقكاؿ دكف ذكر األدلة مثؿ قكلو تعالى:
و
كحينئذ يدفع الماؿ ،كاعتبر
ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ النساء ،٦ :اعتبر مالؾ البمكغ كالرشد،
أبك حنيفة البمكغ كحده ما لـ يظير سفو ،كقكلو مخالؼ لمقرآف  .ككذلؾ قكلو تعالى :ﭽ
()2

ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ
﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﭼ البقرة ، ٢٢٢ :عند مالؾ كالشافعي ال يجكز عندىما كطء

(ُ ) لعؿ ما تكمـ اإلماـ بف جزم مف أئمة المذاىب الثبلثة ما كاف يعرؼ عند الفقياء أف اإلماـ أحمد محدث كأف مذىبو
أقرب ما يككف ألىؿ الظاىر كلذلؾ لـ يكف رايو معتب ار عند بعض الفقياء كربما كاف ىذا عند اإلماـ بف جزم فمـ

يذكره إال نادرا.

(ِ) التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزمُ.ُٕٗ/
232

حتى تغتسؿ ،عند أبي حنيفة أجاز الكطء عند انقطاع الدـ كقبؿ الغسؿ ،كقرئ حتى
()1

يطيرف بالتشديد ،كذلؾ حجة لمالؾ .
كقاؿ تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ
عدتيا كضع حمميا ،سكاء كضعتو قبؿ األربعة األشير كالعشر أك
البقرة ،٢٣٤ :الحامؿ ٌ
بعدىا عند مالؾ كالشافعي كجميكر العمماء ،كقاؿ عمي بف أبي طالب :عدتيا أبعد
()2

فعدتيا في الكفاة شيراف كخمس لياؿ .
األجميف ،كخص مالؾ مف ذلؾ األمة ٌ
ِ ػ ػ ػ ػ كقد يذكر المسألة كتفصيميا في المذىب مع ذكر أقكاؿ أخرل دكف ترجيح كما
ىك منيجو في الغالب ،مثؿ قكلو تعالى :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﭼ
آل عمران ،٧٩ :كاالستطاعة عند مالؾ ىي :القدرة عمى الكصكؿ إلى مكة بصحة البدف،
إما راجبلن كاما راكبان ،مع الزاد المبمغ كالطريؽ اآلمف .كقيؿ :االستطاعة الزاد كالراحمة ،كىك
()3

مذىب الشافعي .
ّػ ػ ػ ػ كقد يذكر المسألة كحجية مالؾ فييا ،كيذكر دليؿ المخالؼ كرد مالؾ عمييا،
مثؿ قكلو تعالى :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ
النور ،٣٣ :حيث قاؿ :ىذا األمر عمى الندب عند مالؾ كالجميكر ،كقاؿ الظاىرية كغيرىـ
ىك عمى الكجكب كذلؾ ظاىر قكؿ عمر بف الخطاب ألنس بف مالؾ حيف سألو
مممككو سيريف الكتابة فتمكأ أنس ،فقاؿ لو عمر :لتكاتبنو أك ألكجعنؾ بالدرة ،كانما حممو
مالؾ عمى الندب؛ ألف الكتابة كالبيع ،فكما ال يجبر عمى البيع ال يجبر عمييا ،كاختمؼ
()4

ىؿ يجبر السيد عبده عمى الكتابة أـ ال؟ عمى قكليف في المذىب .
(ُ) التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم ُ.ُُِ/
(ِ) المرجع نفسو ُ.ُِٔ/
(ّ) المرجع نفسو ُ.َُٔ/
(ْ) المرجع نفسو ِ.ٖٔ/
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ْػ ػ ػ ػ كقد يذكر قكؿ اإلماـ مالؾ كيكضحو في تفصيؿ المسألة ،كيذكر األقكاؿ األخرل
دكف بسط كتكضيح ،مثؿ قكلو تعالى :ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﭼ
النور ، ٦:كمكجب المعاف عند مالؾ شيئاف :أحدىما أف يدعي الزكج أنو رأل امرأتو تزني،
كاآلخر أف ينفي حمميا كيدعى االستبراء قبمو ،فإذا تبلعف الزكج تعمقت بو ثبلثة أحكاـ:
حد الزنا عمييا إف لـ تبلعف ،فإف
حد القذؼ عنو ،كانتفاء سبب الكلد منو ،ككجكب ٌ
نفي ٌ
الحد عنيا ،كلفظ اآلية عاـ في الزكجات الحرائر كالمماليؾ ،كالمسممات
تبلعنت سقط ٌ
كالكافرات كالعدكؿ كغيرىـ ،كبذلؾ أخذ مالؾ كاشترط في الزكج اإلسبلـ كاشترط أبك حنيفة
()1

أف يككنا مسمميف حريف عدليف .
ٓ ػ ػ ػ ػ كمما يظيره اإلماـ ابف جزم بياف مذىبو المالكي ككذلؾ الدفاع عنو كعف اإلماـ
مالؾ مثؿ قكلو تعالى :ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ البقرة ،٢٢٣ :يكىـ اإلتياف
في الدبر ،كقد افترل مف نسب جكازه إلى مالؾ ،كقد تب أر ىك مف ذلؾ كقاؿ :إنما الحرث
()2

في مكضع الزرع .
ٔ ػ ػ ػ ػ كقد يذكر األقكاؿ في المسألة مع بياف قكؿ مالؾ كحجتو مثؿ قكلو تعالى :ﭽ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ النور ،٣٣ :إال ما ظير منيا يعني الثياب ،فعمى ىذا
يجب ستر جميع جسدىا ،كقيؿ :الثياب كالكجو كالكفاف ،كىذا مذىب مالؾ؛ ألنو أباح
()3

كشؼ كجييا ككفييا في الصبلة ،كزاد أبك حنيفة القدميف .
ٕ ػ ػ ػ ػ كقد يذكر األقكاؿ دكف ذكر األدلة ،مثؿ قكلو تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭼ النور ،٣٢ :كفي اآلية دليؿ عمى عدـ استقبلؿ النساء

(ُ) التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم ِ.ِٔ/
(ِ) المرجع نفسو ُ.ُُِ/
(ّ) المرجع نفسو ِ.ٕٔ/
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باإلنكاح ،كاشتراؾ الكالية فيو ،كىك مذىب مالؾ كالشافعي خبلفان ألبي حنيفة كمذىب
الشافعي أف السيد يجبر عمى تزكيج عبيده عمى ىذه اآلية خبلفان لمالؾ ،كمذىب مالؾ أف
السيد يجبر عبده كأمتو عمى النكاح خبلفان لمشافعي  .كمثؿ قكلو تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ
()1

ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ البقرة ، ٢٢٥ :كىك عند مالؾ قكلؾ نعـ كاهلل ،كال كاهلل ،الجارم عمى المساف
مف غير قصد ،كفاقان لمشافعي ،كقيؿ أف يحمؼ عمى الشيء يظنو عمى ما حمؼ عميو ،ثـ
يظير خبلفو كفاقان ألبي حنيفة ،كقاؿ ابف عباس :المغك الحمؼ حيف الغضب ،كقيؿ :المغك
()2

اليميف عمى المعصية ،كالمؤاخذة العقاب أك كجكب الكفارة .
ٖػ ػ ػ ػ ػ كقد يذكر األقكاؿ في المسألة كيرد عمى األقكاؿ الغريبة كالبعيدة باختصار مثؿ
قكلو تعالى :ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ البقرة ٣٨٤ :لـ يفعؿ
عدة مف أياـ أخر ،كاف
أف صياـ المسافر كالمريض ال يصح ،كأكجبكا عميو ٌ
الظاىرية ف أركا ٌ

صاـ في رمضاف ،كىذا منيـ جي هؿ بكبلـ العرب ،كليس في اآلية ما يقتضي تحديد
()3

كحده في مشيكر مذىب مالؾ أربعة يب يرد  .ككذلؾ قكلو
السفر ،كبذلؾ قاؿ الظاىريةٌ ،
تعالى :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ
و
حينئذ
البقرة ،٣٩٨ :العمماء أجمعكا عمى قتؿ الذكر باألنثى ،كزاد قكـ :أف ييعطى أكلياؤىا

نصؼ الدية ألكلياء الرجؿ المقتص منو ،خبلفان لمالؾ كلمشافعي كأبك حنيفة ،كأما قتؿ
الحر بالعبد ،فيك مذىب أبي حنيفة خبلفان لمالؾ كالشافعي ،كقد َّ
يتكجو قكؿ مالؾ عمى
ٌ

حر
الحر بالعبد مف السنة ،كىك قكلو  :ال يقتؿ ٌ
نسخ جميعيا ،ثـ يككف عدـ قتؿ ٌ

(ُ) التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم ِ.ٖٔ/
(ِ) المرجع نفسو ُ.ُُِ/
(ّ) المرجع نفسو ُ.َُُ/
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بعبد  ،كالناسخ ليا عمى القكؿ بالنسخ :عمكـ قكلو تعالى :ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
()1

﮲ ﮳ ﭼ المائدة ،ْٓ :عمى أف ىذا ضعيؼ؛ ألنو إخبار عف حكـ بني إسرائيؿ .
()2

ٗ ػ ػ كيذكر األقكاؿ كيذكر األدلة ليا دكف ترجيح ،مثؿ قكلو تعالى :ﭽﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﭼ الحجرات ،٧ :الفتف التي تقع بيف المسمميف؛
فاختمؼ العمماء فييا عمى قكليف :أحدىما أنو ال يجكز النيكض في شيء منيا كال القتاؿ،
كىك مذىب سعد بف أبي كقاص كأبي ذر كجماعة مف الصحابة  ، كحجتيـ قكؿ رسكؿ
اهلل  :قتاؿ المسمـ كفر

()3

()4

كأمره  بكسر السيكؼ في الفتف  ،كالقكؿ الثاني :أف

النيكض فييا كاجب لًتي َّ
كؼ الطائفة الباغية ،كىذا قكؿ عمي كعائشة كطمحة كالزبير كأكثر
()5

الصحابة ،كىك مذىب مالؾ كغيره مف الفقياء ،كحجتيـ ىذه اآلية .
َُ -كقد يذكر المسألة كيذكر تفريعات ليا بذكر األقكاؿ مع ذكر األدلة ليذه األقكاؿ
دكف ترجيح ليا مثؿ قكلو تعالى :ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭼ النور، ٢ :
كصفة الجمد عند مالؾ في الظير كالمجمكد جالس ،كقاؿ الشافعي :يفرؽ عمى جميع
كيجرد الرجؿ عند مالؾ
األعضاء كالمجمكد قائـ ،كتستر المرأة بثكب ال يقييا الضرب،
ٌ

كقاؿ قكـ يجمد عمى قميص كيككف الضرب في الزنا كالضرب في القذؼ غير مبرح ،كىك
مذىب مالؾ كالشافعي ،كاختمؼ :ىؿ يجكز أف يجمع مائة سكط يضرب بيا مرة كاحدة؟
(ُ) سنف أبي داككد ،كتاب الديات ،باب مف قتؿ عبده أك مثؿ بو أيقاد منو ،رقـ ُْٕٓ.ِٕٗ/ْ ،
(ِ) التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم ُ.َُٗ/

(ّ) سنف النسائي ،كتاب تحريـ الدـ ،باب قتاؿ المسمـ ،رقـ ّٕٔٓ.ُُِ/ٕ ،
(ْ) أشار فيو إلى حديث مسمـ بف أبى بكرة عف أبيو قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل " :انيا ستككف فتف يككف المضطجع فييا
خي ار مف الجالس ،كالجالس خي ار مف القائـ ،كالقائـ خي ار مف الماشي ،كالماشي خي ار مف الساعي" ،قاؿ رجؿ :يا
رسكؿ اهلل ،ما تأمرني؟ قاؿ" :مف كانت لو إبؿ ،فميحمؽ بابمو ،كمف كاف لو غنـ فميحمؽ بغنمو ،كمف كانت لو
أرض فميحمؽ بأرضو ،كمف لـ يكف لو شيء مف ذلؾ ،فميعمد الى سيفة فميضرب بحدة عمى صخرة ،ثـ لينج اف

استطاع النجاة .صحيح مسمـ ،كتاب الفتف ،باب نزكؿ الفتف كمكاقع القطر ،رقـِّْٕ .ُٔٗ/ٖ ،
(ٓ) التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم ِ.ِٗٔ/
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()1

فمنعو مالؾ كأجازه أبك حنيفة لما كرد في قصة أيكب  ، كأجازه الشافعي لممريض
()2

لكركد ذلؾ في الحديث .
ُُػ ػ ػ كقد يرجح عند تعدد األقكاؿ ،كىك النادر كالقميؿ ،مثؿ قكلو تعالى :ﭽﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ األعراف ، ٢٠٤ :حيث قاؿ :فيو ثبلثة
أقكاؿ :أحدىا :أف اإلنصات المأمكر بو ىك لقراءة اإلماـ في الصبلة ،كالثاني :أنو
اإلنصات لمخطبة ،كالثالث :أنو اإلنصات لقراءة القرآف عمى اإلطبلؽ ،كىك الراجح
لكجييف :أحدىما :أف المفظ عاـ كال دليؿ عمى تخصيصو ،كالثاني أف اآلية مكية ،كالخطبة
()3

إنما شرعت بالمدينة .

(ُ) ذكر القرطبي في تفسير قكلو تعالى ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ ص ،ْْ :أف امرأة نبي اهلل
أيكب عميو السبلـ باعت ذكائبيا برغيفيف إذ لـ تجد شيئا تحممو إلى أيكب ،ككاف أيكب يتعمؽ بيا إذا أراد القياـ،
فميذا حمؼ ليضربنيا ،فمما شفاه اهلل أمره أف يأخذ ضغثا فيضرب بو ،فأخذ شماريخ قدر مائة فضربيا ضربة
كاحدة .كقيؿ :الضغث قبضة حشيش مختمطة الرطب باليابس .كقاؿ ابف عباس :إنو إثكاؿ النخؿ الجامع
بشماريخو .انظر تفسير القرطبي ُُِِٓ/

(ِ) لحديث أبي أمامو بف سيؿ بف حنيؼ أنو أخبره بعض أصحاب رسكؿ اهلل  مف األنصار أنو اشتكى رجؿ منيـ
حتى أضنى فعاد جمدة عمى عظـ فدخمت عميو جارية لبعضيـ فيش ليا فكقع عمييا فمما دخؿ عميو رجاؿ قكمو
يعكدكنو أخبرىـ بذلؾ كقاؿ استفتكا لي رسكؿ اهلل  فإني قد كقعت عمى جارية دخمت عمى .فذكركا ذلؾ لرسكؿ
اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ -كقالكا ما رأينا بأحد مف الناس مف الضر مثؿ الذل ىك بو لك حممناه إليؾ لتفسخت
عظامو ما ىك إال جمد عمى عظـ فأمر رسكؿ اهلل  أف يأخذكا لو مائة شمراخ فيضربكه بيا ضربة كاحدة .ركاه

أبك داككد في السنف ،باب إقامة الحد عمى المريض ،رقـ ْْْٕ.ِٕٓ/ْ ،
(ّ) التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم ُ.ُّٗ/
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املطلب الثاني
تفسري اإلمام بن اجلىزي يف املسائل الفقهية
 تكمـ اإلماـ بف الجكزم في تفسير اآليات المتعمقة باألحكاـ الفقيية ،كىناؾ بعضاالعتبارات التي ذكرىا في تفسيره:
ػ ػ ٌبيف مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ باعتباره مذىبو.

ػ ػ ال يقتصر في ذكر األقكاؿ عمى ذكر المذاىب األربعة بؿ يذكر أقكاؿ الصحابة

كمف بعدىـ مف العمماء.
ػ ػ في بيانو لؤلقكاؿ ال يرجح إال عمى سبيؿ النادر.
ػ ػ في بيانو لآلية كتكضيح معناىا أقرب ما تككف لفتات تتعمؽ بالمسألة أك تفريعاتيا
تبيف منيجو:
يظير ذلؾ في تكضيح األحكاـ الفقيية المتعمقة باآلية .كىذه بعض األمثمة ٌ
ُػ ػ ػ يذكر مذىب اإلماـ أحمد في المسألة ،كقد يقرف ذكره بالرضكاف فيقكؿ  حيث
يذكره في المسألة مع آخريف ،كقد يذكره بمفرده ،مثؿ قكلو تعالى :ﭽﭻ ﭼ ﭽ
ﭾﭿﮀﮁﮂ ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ المائدة ، ٣٣ :اختمؼ العمماء ىؿ ىذه العقكبة عمى
الترتيب ،أـ عمى التخيير؟ فمذىب أحمد  أنيا عمى الترتيب ،كأنيـ إًذا قتمكا ،كأخذكا
الماؿ ،أك قتمكا كلـ يأخذكا ،قيتًمكا كصمِّبكا ،كًاف أخذكا الماؿ ،كلـ يقتمكا ،قطعت أيدييـ
كأرجميـ مف خبلؼ ،كًاف لـ يأخذكا الماؿ ينفكا  .ككذلؾ قكلو تعالى :ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ
()1

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ
آل عمران ،٢٨ :قاؿ مجاىد :إال يمصانعة في الدنيا .قاؿ أبك العالية :التقاة بالمساف ،ال
(ُ) زاد المسير البف الجكزم ُ.ِْٓ/
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بالعمؿ كالتقية رخصة ،كليست بعزيمة .قاؿ اإلماـ أحمد  :كقد قيؿ :إف عرضت عمى
السيؼ تجيب؟ قاؿ :ال .كقاؿ إًذا أجاب العالـ تقية ،كالجاىؿ بجيؿ ،فمتى يتبيف
()1

الحؽ؟ .
ِ ػ ػ ػ كقد يذكر المسألة كيذكر األقكاؿ فييا كيذكر أدلتيـ مع عدـ الترجيح في المسألة
مثؿ قكلو تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭼ البقرة٢٢٥ :

حيث قاؿ :كفي المراد بالمغك ىينا خمسة أقكاؿ .أحدىا :أف يحمؼ عمى الشيء يظف أنو
كما حمؼ ،ثـ يتبيف لو أنو بخبلفو .كالى ىذا المعنى ذىب أبك ىريرة ،كابف عباس،
كالحسف ،كعطاء ،كالشعبي ،كابف جبير ،كمجاىد ،كقتادة ،كمالؾ ،كمقاتؿ .كالثاني :أنو ال
كاهلل ،كبمى كاهلل ،مف غير قصد لعقد اليميف ،كىك قكؿ عائشة ،كطاككس ،كالشافعي
كاستدؿ أرباب ىذا القكؿ بقكلو تعالى :ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ البقرة٢٢٥ :

ككسب القمب :عقده كقصده ،كىذاف القكالف منقكالف عف اإلماـ أحمد ،ركل عنو ابنو عبد
اهلل أنو قاؿ :المغك عندم أف يحمؼ عمى اليميف ،يرل أنيا كذلؾ ،كال كفارة .كالرجؿ يحمؼ
كال يعقد قمبو عمى شيء ،فبل كفارة .كالثالث :أنو يميف الرجؿ كىك غضباف ،ركاه طاككس
عف ابف عباس .كالرابع :أنو حمؼ الرجؿ عمى معصية ،فميحنث ،كليكفِّر ،كال إثـ عميو.
قالو سعيد بف جبير .كالخامس :أف يحمؼ الرجؿ عمى شيء ،ثـ ينساه .قالو النخعي.
كقكؿ عائشة أصح الجميع .قاؿ حنبؿ :سئؿ أحمد عف المغك فقاؿ :الرجؿ يحمؼ فيقكؿ:
()2

ال كاهلل ،كبمى كاهلل ،ال يريد عقد اليميف ،فاذا عقد عمى اليميف لزمتو الكفارة .
ّػ ػ ػ كقد يذكر األقكاؿ في المسألة دكف ذكر الدليؿ كدكف ترجيح ،مثؿ قكلو تعالى :ﭽ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ النحل، ٣٠٦ :
اإلكراه عمى كممة الكفر يبيح النطؽ بيا ،كفي ً
ً
اإلكراه المبيح لذلؾ عف أحمد ركايتاف:
(ُ) زاد المسير البف الجكزم ُ.ِِٕ/
(ِ) المرجع نفسو ُ.ُٗٓ/
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إًحداىما :أنو يخاؼ عمى نفسو أك عمى بعض أعضائو التمؼ إًف لـ يفعؿ ما أيمر بو،
كالثانية :أف التخكيؼ ال يككف إًكراىا حتى يناؿ بعذاب ،كًاذ ثبت جكاز التًَّقية فاألفضؿ أالَّ
يى
ى
نص عميو أحمد في أسير يخيِّر بيف القتؿ كشرب الخمر فقاؿً :إف صبر عمى القتؿ
يفعؿ َّ
فمو الشرؼ ،كًاف لـ يصبر فمو الرخصة ،فظاىر ىذا الجك ياز .كركل عنو أنو سئؿ عف
التَّ َّقية في شرب الخمر فقاؿ :إًنما التقية في القكؿ فظاىر ىذا أنو ال يجكز لو ذلؾ .فأما

إًذا أيكره عمى الزنا لـ يجز لو الفعؿ ،كلـ يصح إًكراىو ،نص عميو أحمد ،فاف أيكره عمى
الطبلؽ لـ يقع طبلقو ،نص عميو أحمد ،كىك قكؿ مالؾ ،كالشافعي .كقاؿ أبك حنيفة:
يقع  .ككذلؾ قكلو تعالى :ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
()1

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﭼ النساء ،٢٣ :كاختمفكا
ىؿ يعتبر في الرضاع العدد ،أـ ال؟ فنقؿ حنبؿ ،عف أحمد :أنو يتعمؽ التحريـ بالرضعة
الكاحدة كىك قكؿ عمر ،كعمي ،كابف عباس ،كابف عمر ،كالحسف ،كمالؾ ،كأبي حنيفة،
كأصحابو .كنقؿ عف أحمد :أنو يتعمؽ التحريـ بثبلث رضعات .كنقؿ عنو :ال يتعمؽ بأقؿ
()2

مف خمس رضعات متفرقات كىك قكؿ الشافعي .
ْػ ػ ػ قد يذكر المسألة كيذكر تفريعات ليا كيذكر األقكاؿ فييا ،مثؿ قكلو تعالى :ﭽ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ الكهف ،٢٤ – ٢٣ :ال تختمؼ الركاية
عف أحمد أنو ال يصح االستثناء في الطبلؽ كالعتاؽ ،كأنو إًذا قاؿً :
أنت طالؽ إًف شاء
أنت يحر إًف شاء اهلل ،أف ذلؾ يقع ،كىك قكؿ مالؾ؛ كقاؿ أبك حنيفة كالشافعي :ال
اهلل ،ك ى

يقع شيء مف ذلؾ .كأما اليميف باهلل تعالى؛ فإف االستثناء فييا يصح ،بخبلؼ الطبلؽ،
ككذلؾ االستثناء في كؿ ما يكفِّر ،كالظيار ،كالنذر؛ ألف الطبلؽ كالعتاؽ لفظو لفظ إًيقاع،

كًاذا عمَّؽ بو المشيئة ،عممنا كجكدىا ،لكجكد لفظ ً
اإليقاع مف جيتو ،بخبلؼ سائر
(ُ) زاد المسير البف الجكزم ِ.ٖٕٓ/
(ِ) المرجع نفسو ُ.ّٖٖ/
232

األيماف؛ ألنيا ليست بمكجبات لمحكـ ،كًانما تتعمؽ بأفعاؿ مستقبمة .كقد اختيمؼ في الكقت

الذم يصح فيو االستثناء عمى ثبلثة أقكاؿ :أحدىا :أنو ال يصح االستثناء ًإال مكصكالن

بالكبلـ ،كقد ركم عف أحمد نحك ىذا ،كبو قاؿ أكثر الفقياء .كالثاني :أنو يصح ما داـ في
المجمس ،قالو :الحسف كطاككس ،كعف أحمد نحكه .كالثالث :أنو لك استثنى بعد سنة،
جاز ،قالو :ابف عباس ،كمجاىد ،كسعيد ابف جبير ،كأبك العالية .كقاؿ ابف جرير الطبرم:
الصكاب لئلنساف أف يستثني كلك بعد حنثو في يمينو ،فيقكؿ :إًف شاء اهلل ،ليخرج بذلؾ
مما ألزمو اهللي في ىذه اآلية ،فيسقط عنو الحرج ،فأما الكفَّارة فبل تسقط عنو بحاؿ ،إًال أف

ال بيمينو  .ككذلؾ قكلو تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
يككف االستثناء مكصك ن
()1

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ الجمعة ، ٧ :تجب الجمعة عمى مف سمع النداء
صيِّتان ،كالريح ساكنة .كقد َّ
يحده
حده مالؾ بفرسخ ،كلـ ٌ
مف المصر ،إذا كاف المؤذف ى
الشافعي ،كعف أحمد في التحديد نحكىما .كتجب الجمعة عمى أىؿ القرل .كقاؿ أبك

حنيفة :ال تجب إال عمى أىؿ األمصار .كيجكز ألىؿ المصر أف يقيمكا الجمعة في
الصحراء القريبة مف المصر خبلفان لمشافعي .كال تنعقد الجمعة بأقؿ مف أربعيف .كعف
أحمد :أقمو خمسكف .كعنو :أقمو ثبلثة .كقاؿ أبك حنيفة :تنعقد بثبلثة كاإلماـ ،كالعدد شرط
في الجمعة كقاؿ أبك حنيفة في إًحدل الركايتيف :يصح أف يخطب منفردان .كىؿ تجب
الجمعة عمى العبيد؟ فيو عف أحمد ركايتاف .كعندنا :تجب عمى األعمى إذا كجد قائدان،
خبلفان ألبي حنيفة .كال تنعقد الجمعة بالعبيد كالمسافريف ،خبلفان ألبي حنيفة .كىؿ تجب
الجمعة كالعيداف مف غير إًذف سمطاف؟ فيو عف أحمد ركايتاف .كتجكز الجمعة في
مكضعيف في البمد مع الحاجة .كقاؿ مالؾ ،كالشافعي ،كأبك يكسؼ :ال تجكز إال في
مكضع كاحد .كتجكز إقامة الجمعة قبؿ الزكاؿ خبلفان ألكثرىـ ،كاذا كقع العيد يكـ الجمعة
أج أز حضكره عف يكـ الجمعة ،كبو قاؿ الشعبي ،كالنخعي ،خبلفان لؤلكثريف .كالمستحب
(ُ) زاد المسير البف الجكزم ّ.ٕٕ/
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ألىؿ األعذار أف يصمكا الظير في جماعة .كقاؿ أبك حنيفة :يكره .كال يجكز السفر يكـ
الجمعة بعد الزكاؿ .كقاؿ أبك حنيفة :يجكز .كىؿ يجكز السفر بعد طمكع الفجر؟ فيو عف
أحمد ركايتاف .كنقؿ عف أحمد :أنو ال يجكز الخركج في الجمعة إال لمجياد .كقاؿ أبك
()1

حنيفة :يجكز لكؿ سفر .كقاؿ الشافعي :ال يجكز أصبلن .
ٓ ػ ػ قد يذكر المسألة كيذكر األقكاؿ فييا دكف دليؿ أك ترجيح مثؿ قكلو تعالى:
ﭽ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﭼ
البقرة ،٢٢٢ :حيث قاؿ :أقؿ الحيض يكـ كليمة في إحدل الركايتيف عف أحمد .كالثانية:
يكـ .كقاؿ أبك حنيفة :أقمو ثبلثة أياـ .كقاؿ مالؾ كداكد :ليس ألقمو حد .كفي أكثره ركايتاف
عف أحمد :إحداىما :خمسة عشر يكمان ،كىك قكؿ مالؾ كالشافعي .كالثانية :سبعة عشر
يكمان .كقاؿ أبك حنيفة :أكثره عشرة أياـ  .كقاؿ تعالى :ﭽ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
()2

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﭼ البقرة ،٣٨٤ :كاتفؽ العمماء أف السفر مقدر ،كاختمفكا
في تقديره ،فقاؿ أحمد ،كمالؾ ،كالشافعي :أقمو مسيرة ستة عشر فرسخان؛ يكماف ،كقاؿ أبك
حنيفة كأصحابو :أقمو مسيرة ثبلثة أياـ ،مسيرة أربعة كعشريف فرسخان .كقاؿ األكزاعي :أقمو
()3

مرحمة يكـ ،مسيرة ثمانية فراسخ .
ٔ ػ ػ ػ يذكر المفتات في بياف معنى اآلية مف تفريعات مسائؿ اآلية مثؿ قكلو تعالى :ﭽ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﭼ البقرة ، ٣٨٩ :حيث قاؿ:
إذا شؾ في الفجر ،فيؿ يدع السحكر أـ ال؟ فظاىر كبلـ أحمد يدؿ عمى أنو ال يدع
السحكر ،بؿ يأكؿ حتى يستيقف طمكع الفجر .كقاؿ مالؾ :أكره لو أف يأكؿ إذا شؾ في

(ُ) زاد المسير البف الجكزم ْ.ِّٖ/
(ِ) المرجع نفسو ُ.ُُٗ/
(ّ) المرجع نفسوُ.ُُْ/
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()1

طمكع الفجر ،فاف أكؿ فعميو القضاء ،كقاؿ الشافعي :ال شيء عميو  .ك قاؿ تعالى:
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ النساء ،٣٥ :حيث قاؿ:
عتبر رضى الزكجيف فيما يحكماف بو ،ىذا قكؿ أحمد ،كأبي
كالحكماف ككيبلف لمزكجيف ،ي
كي ي
()2

حكـ الحكميف إلى رضى الزكجيف .
حنيفة ،كأصحابو .كقاؿ مالؾ كالشافعي :ال ي
يفتقر ي

ٕ ػ ػ ػ كقد يكضح المسألة كيبيف تفريعاتيا ،كخصكصا في اآليات التي تتكمـ عف اإلكراه

كالتقية ،حيث يبيف مذىب اإلماـ أحمد فييا كيغمب مسألة العزيمة كاألخذ بيا كيعيب عمى
اآلخذيف بالرخص ،كخصكصا إذا كانت المسألة تتعمؽ بالديف ،كقد تتبعت ذلؾ في اآليات
كرأيتو يذكر اإلماـ أحمد دكف غيره مف األئمة ،مثؿ قكلو تعالى :ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ النحل ،٣٠٦ :حيث يقكؿً :
اإلكراه عمى كممة

الكفر يبيح النطؽ بيا .كفي ً
اإلكراه المبيح لذلؾ عف أحمد ركايتاف :إًحداىما :أنو يخاؼ

عمى نفسو أك عمى بعض أعضائو التمؼ إًف لـ يفعؿ ما أيمر بو الثاني :أف التخكيؼ ال
نص عميو أحمد،
يككف إًكراىا حتى ييىناؿ بعذاب .كًاذ ثبت جكاز التًَّقىية فاألفضؿ أالَّ يفعؿَّ ،
في أسير يخيِّر بيف القتؿ كشرب الخمر ،فقاؿً :إف صبر عمى القتؿ فمو الشرؼ ،كًاف لـ
يصبر فمو الرخصة ،فظاىر ىذا الجك ياز .كركل عنو أنو سئؿ عف التَّ َّقية في شرب الخمر
فقاؿً :إنما التقية في القكؿ .فظاىر ىذا أنو ال يجكز لو ذلؾ .فأما إًذا أيكره عمى الزنا ،لـ
نص عميو أحمد .فاف أيكره عمى الطبلؽ ،لـ يقع طبلقو،
يجز لو الفعؿ ،كلـ يصح إًكراىوَّ ،
()3

نص عميو أحمد ،كىك قكؿ مالؾ ،كالشافعي .كقاؿ أبك حنيفة :يقع .
َّ

ٖ ػ ػ قد يختصر الكبلـ في بياف المعنى إذا كاف ال يحتاج إلى تكضيح ،كىذا يؤيد ما
ذكره في تفسيره أنو اختصر زاد المسير مف كتابو المغني كىك ثمانكف مجمدا ،كما ذكرنا
ذلؾ ،مثؿ قكلو تعالى :ﭽ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﭼ األنعام ،٣٣٨ :فإف

(ُ) زاد المسير البف الجكزم ُ.ُْٗ/
(ِ) المرجع نفسو ُ.َّْ/
(ّ) المرجع نفسو ِ.ٖٕٓ/
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()1

تعمد ترؾ التسمية ،فيؿ يباح؟ فيو عف أحمد ركايتاف .
َّ
ٗ ػ ػ كعند ذكر اإلماـ أحمد يذكر قكلو سكاء كاف لو قكؿ ،أك قكالف ،أك ركايتاف .قاؿ
تعالى :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭼ األنفال ،٤٣ :فأما النفؿ بعد إحراز الغنيمة ففيو عف أحمد ركايتاف .كىؿ
ب المقتكؿ إذا لـ يشرطو لو اإلماـ؟ فيو قكالف :أحدىما :يستحقو كبو قاؿ
يستحؽ القاتؿ ىسمى ى

األكزاعي ،كالميث ،كالشافعي .كالثاني :ال يستحقو ،كيككف غنيمة لمجيش ،كبو قاؿ أبك
()2

حنيفة ،كمالؾ؛ كعف أحمد ركايتاف كالقكليف .

(ُ) زاد المسير البف الجكزم ِ.ِٕ/
(ِ) المرجع نفسو ِ.ُٖٖ/
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املطلب الثالث

املقارنة بني تفسري اإلمامني يف املسائل الفقهية

ذكر القرآف الكريـ في آيات كثيرة تتعمؽ باألحكاـ الشرعية كما يبنى عمييا مف مسائؿ
فقيية كقؼ عمييا المفسركف كتناكؿ كؿ مفسر ىذه اآليات كما يتعمؽ بيا مف أحكاـ عمى
ما فيـ مف مسائؿ كاستنبط مف أحكاـ كتناكؿ ترجيح األحكاـ بناء عمى مذىبو كقد ألؼ
اإلماـ القرطبي كتابو الجامع ألحكاـ القرآف كالذم فسر فيو آيات القرآف الكريـ بطابع فقيي
كتناكؿ فيو األحكاـ الفقيية عمى مذىب اإلماـ مالؾ.
كقد تناكؿ الفقياء كذلؾ اآليات كك هؿ أخذ مف كتاب اهلل ما فيمو كاستنبطو كرجحو

بناء عمى مذىبو.

كقد أفرد بعض العمماء مؤلفات تتعمؽ بآيات األحكاـ تناكلكا فيو آيات القرآف الكريـ
كالتي تتعمؽ باألحكاـ الشرعية كما فييا مف مسائؿ فقيية.
كقد اتفؽ اإلماماف بف جزم كبف الجكزم في تفسيرييما عمى بياف األحكاـ الفقيية عند
تفسير اآليات المتعمقة بيا كاتفقا عمى بياف ما يتعمؽ بالحكـ المذككر في اآلية مف مسائؿ
فرعية كاتفقا عمى ذكر الخبلؼ في المسائؿ كبياف القائميف.
كلكف اختمفا في ترجيح المسائؿ الفقيية ألف اإلماـ بف جزم مالكي المذىب يرجح
المسائؿ الفقيية عمى مذىب اإلماـ مالؾ ،بينما اإلماـ بف الجكزم حنبمي المذىب يرجح
المسائؿ الفقيية عمى مذىب اإلماـ أحمد.
كاختمفا في عرض المسائؿ الفقيية فقد كاف اإلماـ بف جزم يذكر األقكاؿ كينسبيا في
الغالب لؤلئمة الثبلثة اإلماـ مالؾ كاإلماـ الشافعي كاإلماـ أبك حنيفة بينما كاف اإلماـ بف
الجكزم يذكر المسائؿ الفقيية كينسبيا ألصحابيا مف الصحابة كالتابعيف كأصحاب
المذاىب كغيرىـ.
كقد سار عمى ىذا المنيج كافة المفسريف ما بيف مق ٌؿ كمكثر في عرض المسائؿ

الفقيية كانزاؿ األحكاـ الشرعية.

يقكؿ اهلل تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ المائدةٔ :
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قاؿ بف جزم :إذا أردتـ القياـ إلى الصبلة فتكضؤكا .كيقتضي ظاىرىا كجكب تجديد
الكضكء لكؿ صبلة  .كمذىب الجميكر :أنو ال يجب ،كاختمفكا في تأكيؿ اآلية عمى أربعة
أقكاؿ :األكؿ :أف كجكب تجديد الكضكء لكؿ صبلة منسكخ بفعؿ رسكؿ اهلل  إذ صمٌى

الصمكات الخمس يكـ الفتح بكضكء كاحد ،كالثاني :أف ما تقتضيو اآلية مف التجديد يحمؿ

عمى الندب ،كالثالث :أف تقديرىا إذا قمتـ محدثيف فإنما يجب عمى مف أحدث ،كالرابع :أف
تقديرىا إذا قمتـ مف النكـ(.)1
كقاؿ بف الجكزم :كلمعمماء في المراد باآلية قكالف :أحدىما :إذا قمتـ إلى الصبلة محدثيف،
فاغسمكا ،فصار الحدث مضم ار في كجكب الكضكء ،كىذا قكؿ سعد بف أبي كقاص(،)2
كأبي مكسى األشعرم( ،)3كابف عباس ،كالفقياء .كالثاني :أف الكبلـ عمى إطبلقو مف غير
إضمار ،فيجب الكضكء عمى كؿ مف يريد الصبلة ،محدثا كاف ،أك غير محدث ،كىذا
مركم عف عمي رضي اهلل عنو كعكرمة ،كابف سيريف .كنقؿ عنيـ أف ىذا الحكـ غير
منسكخ ،كنقؿ عف جماعة مف العمماء أف ذلؾ كاف كاجبا ،ثـ نسخ بالسنة(.)4
فقد ذكر اإلماماف مشركعية الكضكء لمف أراد الصبلة كقد تعددت األدلة في ذلؾ كعمييا
اختمؼ العمماء فيمف أراد الصبلة كىك عمى طيارة مف صبلة سابقة ،كقاؿ الجصاص :في
الطيارة لمصبلة أف ظاىر اآلية يقتضي كجكب الطيارة لكؿ صبلة ألنو جعؿ القياـ شرطان
لفعؿ الطيارة ،كأما مف جية المعنى الذم عمؽ بو كجكب الطيارة كىك الحدث ،كأف النبي

(ُ) التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم ُ.ِِّ /
(ِ ) ىك سعد بف مالؾ بف أىيب بف عبد مناؼ بف زىرة القرشي كاف سابع سبعة في اإلسبلـ أسمـ كعمره تسع عشرة
سنة كشيد بد انر كسائر المشاىد كأحد الستة الذيف جعؿ فييـ عمر الشكرل كتكفي رسكؿ اهلل  كىك عنو راض

كأحد العشرة المبشريف بالجنة ككاف مستجاب الدعكة مشيك انر بذلؾ كأكؿ مف رمى بسيـ في سبيؿ اهلل كجمع لو

رسكؿ اهلل  أبكيو يكـ أحد كقاؿ لو ارـ فداؾ أبي كأمي تكفي سنة أربع كخمسيف بالعقيؽ كحمؿ الى المدينة كدفف
بالبقيع  .انظر االستيعاب في معرفة االصحاب ِ.َُٔ/
(ّ) ىك عبد اهلل بف قيس أسمـ بمكة قديمان ثـ رجع إلى ببلده فمـ يزؿ بيا حتى قدـ ىك كناس مف األشعرييف عمى رسكؿ
اهلل  فكافؽ قدكميـ قدكـ أىؿ السفينتيف جعفر كأصحابو مف أرض الحبشة يكـ خيبر  ،كاستعممو عمر عمى
البصرة ككذلؾ عثماف كعمى حتى عزلو عمي عند الفتنة فسار إلى مكة كمات بيا سنة اثنيف كأربعيف انظر أسد

الغابة البف األثيرٓ.َّٕ/

(ْ) زاد المسير في عمـ التفسير البف الجكزم ُ.َِٓ /
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 يكـ فتح مكة صمى خمس صمكات بكضكء كاحد(.)1
كقاؿ بف عطية :قالت طائفة :ىذا لفظ عاـ في كؿ قياـ سكاء كاف المرء عمى طيكر أك
محدثا فإنو ينبغي لو إذا قاـ إلى الصبلة أف يتكضأ ككاف رسكؿ اهلل  يفعؿ إلى أف جمع
يكـ الفتح بيف الصمكات الخمس بكضكء كاحد إرادة البياف ألمتو (.)2
كقاؿ الشككاني :كقد اختمؼ أىؿ العمـ في ىذا األمر عند إرادة القياـ إلى الصبلة،
فقالت طائفة :ىك عاـ في كؿ قياـ إلييا ،سكاء كاف القائـ متطي ار أك محدثا ،فإنو ينبغي لو
إذا قاـ إلى الصبلة أف يتكضأ ،كقاؿ آخركف :إف الكضكء لكؿ صبلة كاف فرضا عمييـ
بيذه اآلية ،ثـ نسخ في فتح مكة .كقاؿ جماعة :ىذا األمر خاص بمف كاف محدثا .كقاؿ
آخركف :المراد إذا قمتـ مف النكـ إلى -الصبلة ،فيعـ الخطاب كؿ قائـ مف نكـ ،لحديث
كاف النبي  يتكضأ عند كؿ صبلة ،فمما كاف يكـ الفتح تكضأ ،كمسح عمى خفيو،
كصمى الصمكات بكضكء كاحد(.)3
قاؿ القرطبي :إذا قمتـ إلى الصبلة" عمى أقكاؿ ،فقالت طائفة :ىذا لفظ عاـ في كؿ
قياـ إلى الصبلة سكاء كاف القائـ متطي ار أك محدثا ،فإنو ينبغي لو إذا قاـ إلى الصبلة أف
يتكضأ ،ككاف عمي يفعمو كيتمك ىذه اآلية ،ككاف الخمفاء يتكضئكف لكؿ صبلة .قمت:
فاآلية عمى ىذا محكمة ال نسخ فييا .كقالت طائفة :الخطاب خاص بالنبي  ، كقالت
طائفة :المراد باآلية الكضكء لكؿ صبلة طمبا لمفضؿ ،كحممكا األمر عمى الندب ،ككاف
كثير مف الصحابة منيـ ابف عمر يتكضئكف لكؿ صبلة طمبا لمفضؿ ،ككاف عميو الصبلة
كالسبلـ يفعؿ ذلؾ إلى أف جمع يكـ الفتح بيف الصمكات الخمس بكضكء كاحد ،إرادة البياف
ألمتو .)4(
لنعرؼ أف منيج المفسريف في الكقكؼ عند آيات األحكاـ كبسط المسائؿ الفقيية
(ُ) أحكاـ القرآف ألحمد بف عمي أبك بكر الرازم الجصاص الحنفي ،ت :محمد صادؽ القمحاكم  -عضك لجنة
مراجعة المصاحؼ باألزىر الشريؼ ،دار إحياء التراث العربي – بيركت ،ط َُْٓ :ق.ّّْ/ّ ،ػ
(ِ) المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز البف عطية ِ.ُُٔ /
(ّ) فتح القدير لمشككانيِ ،َِ/كالحديث في صحيح مسمـ ،كتاب الطيارة ،باب جكاز الصمكات كميا بكضكء كاحد،
رقـْٔٔ.َُٔ/ُ ،

(ْ) الجامع ألحكاـ القرآف ألبي عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم الخزرجي القرطبي ،ت :أحمد
البردكني كابراىيـ أطفيش ،دار الكتب المصرية – القاىرة ،طُّْٖ :ِ/ىػ  ُْٗٔ -ـ.ُٖ/ٔ ،
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كذكر األقكاؿ كيككف ذكرىـ بذكر المذاىب عند بعض المفسريف في الغالب كمنيـ اإلماـ
بف جزم أك ذكر غيرىـ مف الصحابة كالتابعيف كفقياء اإلسبلـ كذكر األدلة لكؿ قكؿ مف
األقكاؿ مثؿ اإلماـ القرطبي كبف الجكزم.
ِ -ﭧ ﭨ ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ المائدة٣٨ :

قاؿ اإلماـ بف جزم :عمكـ اآلية يقتضي قطع كؿ سارؽ إال أف الفقياء اشترطكا في
القطع شركطا خصصكا بيا العمكـ فمف ذلؾ مف اضطره الجكع إلى السرقة لـ يقطع عند
مالؾ لتحميؿ الميتة لو ،ككذلؾ مف سرؽ ماؿ كالده أك سيده ،أك مف سرؽ مف غير حرز،
مكاف محفكظ أك سرؽ أقؿ مف النصاب ،كىك عند مالؾ ربع دينار مف الذىب ،أك ثبلثة
دراىـ مف الفضة ،أك ما يساكم أحدىما ،كأدلة التخصيص األشياء في غير ىذه اآلية(.)1
قاؿ اإلماـ بف الجكزم :كىذه اآلية اقتضت كجكب القطع عمى كؿ سارؽ ،كبينت
السنة أف المراد بو السارؽ لنصاب مف حرز مثمو كاختمؼ في مقدار النصاب ،فمذىب
أصحابنا :أف لمسرقة نصابيف :أحدىما :مف الذىب ربع دينار ،كمف الكرؽ ثبلثة دراىـ ،أك
قيمة ثبلثة دراىـ مف العركض كىك قكؿ مالؾ .كقاؿ أبك حنيفة :ال يقطع حتى تبمغ السرقة
عشرة دراىـ .كقاؿ الشافعي :االعتبار في ذلؾ بربع دينار ،كغيره مقكـ بو ،فمك سرؽ
درىميف قيمتيما ربع دينار ،قطع ،فاف سرؽ نصابا مف التبر ،فعميو القطع .كقاؿ أبك
حنيفة :ال يقطع حتى يبمغ ذلؾ نصابا مضركبا(.)2
قاؿ القرطبي :فبل تقطع يد السارؽ إال في ربع دينار ،أك فيما قيمتو ربع دينار ،كىذا
قكؿ عمر بف الخطاب كعثماف بف عفاف كعمي رضي اهلل عنيـ ،كقاؿ مالؾ :تقطع اليد
في ربع دينار أك في ثبلثة دراىـ ،كقاؿ أحمد :إف سرؽ ذىبا فربع دينار ،كاف سرؽ غير
الذىب كالفضة كانت قيمتو ربع دينار أك ثبلثة دراىـ مف الكرؽ ،كىذا نحك ما صار إليو
مالؾ في القكؿ اآلخر(.)3
قاؿ بف كثير :ذىب أىؿ الظاىر إلى أنو متى سرؽ السارؽ شيئا قطعت يده بو،
سكاء كاف قميبل أك كثيرا؛ لعمكـ ىذه اآلية كأما الجميكر فاعتبركا النصاب في السرقة ،كاف
(ُ) التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم ُ.ُِّ /

(ِ) زاد المسير في عمـ التفسير البف الجكزم ُ.ْْٓ /
(ّ) الجامع ألحكاـ القرآف القرطبي ٔ.َُٔ /
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كاف قد كقع بينيـ الخبلؼ في قدره ،فذىب كؿ مف األئمة األربعة إلى قكؿ عمى حدة،
فعند اإلماـ مالؾ النصاب ثبلثة دراىـ مضركبة خالصة ،كذىب الشافعي إلى أف االعتبار
في قطع يد السارؽ بربع دينار أك ما يساكيو مف األثماف أك العركض فصاعدا(.)1
كقاؿ بف عطية :القطع ال يككف إال بقرائف ،منيا اإلخراج مف حرز ،كمنيا القدر
المسركؽ عمى اختبلؼ أىؿ العمـ فيو ،كمنيا أف يعمـ السارؽ بتحريـ السرقة ،كأف تككف

السرقة فيما يحؿ ممكو ،فمفظ الس ً
ؽ في اآلية عمكـ معناه الخصكص ،فأما القدر
َّار ي
المسركؽ فقالت طائفة ال قطع إال في ربع دينار فصاعدا ،كقاؿ مالؾ رحمو اهلل :تقطع
اليد في ربع دينار أك في ثبلثة دراىـ ،فإف سرؽ درىميف كىي ربع دينار النحطاط
الصرؼ لـ يقطع ككذلؾ العركض ال يقطع فييا إال أف تبمغ ثبلثة دراىـ قؿ الصرؼ أك
كثر ،كقاؿ أحمد بف حنبؿ :إف كانت قيمة السمعة ربع دينار أك ثبلثة دراىـ قطع فييا قؿ
الصرؼ أك كثر ،كفي القطع قكؿ رابع كىك أف ال قطع إال في خمسة دراىـ أك قيمتيا(.)2
فإذا كانت اآلية عامة في حكـ القطع فإف السنة قد كضحت شركط القطع كعمى ىذا
اختمؼ الفقياء في نصاب القطع كقرائنو.

(ُ) تفسير القرآف العظيـ البف كثير ّ.َُٕ /
(ِ) المحرر الكجيز البف عطية ِ.ُٖٖ /
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املبحث الثاني

الناسد واملنسىخ
وفيه أربعة مطالب:
املطلب األول :تعريف النسد ومشروعيتو وضىابطو .
املطلب الثاني :تفسري اإلمام بن جسي يف الناسد واملنسىخ.
املطلب الثالث :تفسري اإلمام بن اجلىزي يف الناسد واملنسىخ.
املطلب الرابع :املقارنة بني تفسري اإلمامني يف الناسد واملنسىخ.
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املطلب األول:
تعريف النسد ومشروعيتو وضىابطو .
النسد والبداء:
فعؿ اإلنساف أك تكجييو لغيره بأمر أك طمب مبني عمى تقديره كىذا التقدير قد يككف
صكابا فيمضي فيو كيرشد إليو ،كقد يككف خطأ فيعدؿ عنو كيحذر منو كالتقدير الخطأ
مبني عمى جيؿ اإلنساف بالعكاقب كقصكر معرفتو فيما يؤكؿ إليو األمر.
ثـ إف اإلنساف يخمؽ قاصر في فيمو ناقص في عممو مجبكؿ عمى الخطأ ال ينجك
منو ميما تعمـ كعرؼ كاهلل تعالى عميـ عممو سابؽ لكؿ حدث كمحيط بكؿ شيء .كقد
خمؽ اهلل اإلنساف كذلؾ مجبكؿ عمى العجمة كالسرعة ،كقد أخبر عنو خالقو بقكلو :ﭽﭣ
ﭤ ﭥ ﭦﭼ األنبياء ،ّٕ :كقاؿ تعالى :ﭽﮀ ﮁ ﮂ ﭼ اإلسراء ،ُُ :كالعجمة مف
الشيطاف كىي مظنة الخطأ كباب الكقكع فيو كيقابؿ العجمة التأني كالحمـ كاهلل حميـ خبير.
كعمى ىذا فاإلنساف في فعمو أك تكجييو لغيره لديو مشكمتاف:
األكلى :خطأ التقدير ابتداء في فعمو أك تكجييو.
الثانية :عدـ المعرفة انتياء لما سيؤكؿ إليو األمر ،فقد يفعؿ الفعؿ كيأمر األمر ثـ
تككف النياية عكس ما أراد .كىذا ىك الذم أراده العمماء بالبداء ،كىك ال شؾ قصكر
كنقص في اإلنساف.
أما ربنا سبحانو فمو العمـ المسبؽ بما كاف كبما سيككف كبما لـ يكف لك كاف ال يخفى
عميو شيء كال يغيب عنو شيء كىك الحكيـ في فعمو كفي تكجييو لغيره تنزه عف العبث
كالجيؿ .كىك سبحانو صاحب األمر يأمر ما يشاء لمف يشاء متى شاء كاذا غابت حكمة
أمره عف خمقو ،فيي نتيجة لقصكر عمميـ كفيميـ.
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كقد تجمت حكمتو في أمره الذم بناه عمى مصمحة خمقو في الداريف مف تكجيو أمر
لقكـ ثـ رفع األمر كذلؾ بتغير الزماف كالمكاف كاألشخاص لحكمة قدرىا يعمميا الخمؽ أك
()1

ال يعممكف فميمتيـ تنفيذ األمر كالتسميـ المطمؽ لمخالؽ سبحانو .
كال ريب أف الحكـ كالمصالح تختمؼ باختبلؼ الناس ،كتتجدد بتجدد ظركفيـ
كأحكاليـ ،كأف األحكاـ ً
كحكميا كالعباد كمصالحيـ ،كالنكاسخ كالمنسكخات كانت كميا
()2

معمكمة هلل مف قبؿ ظاىرة لديو لـ يخؼ شيء منيا عميو .
كالنسخ منو تعالى لما فيو مف الصبلح لعباده ،فيك يأمرىـ بأمر في كقت لما فيو مف
صبلحيـ في ذلؾ الكقت ،كقد عمـ أنو يزيميـ عف ذلؾ في كقت آخر لما عمـ فيو مف
()3

صبلحيـ في ذلؾ الكقت الثاني .

تعريف النسد:
النسخ في المغة :إزالة شيء بشيء يتعقبو ،كنسخ الشمس الظؿ ،كالظؿ الشمس،
كنسخ الكتاب :إزالة الحكـ بحكـ يتعقبو .قاؿ تعالى :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ البقرة ،َُٔ :كنسخ الكتاب :نقؿ صكرتو المجردة إلى كتاب آخر ،كقد

(ُ) تيسر لي تدريس كتاب نكاسخ القراف البي الفرج بف الجكزم في جامعة القرآف الكريـ كالعمكـ اإلسبلمية فرع إب كمف
خبللو كقراءتي لغيره كجدت أنو مف أىـ ما ألؼ في ىذا الباب خصكصا كاف المؤلؼ كتب في مقدمتو ما يتعمؽ

بالناسخ كالمنسكخ مف تعريفو كحكمو كأنكعو كغير ذلؾ مف المسائؿ التي تطرؽ إلييا في ىذه المقدمة كىك كذلؾ
سرد اآليات التي ادعي عمييف النسخ كنسب األقكاؿ ثـ رد عمييـ ،ككذلؾ فإف كبلمي في ىذا الكتاب بياف لما
يتعمؽ ببحثي في منيج اإلماـ بف الجكزم رحمو اهلل في ىذا المبحث كلو كتاب المصفى بأكؼ أىؿ الرسكخ مف
عمـ الناسخ كالمنسكخ كقد رجعت اليو فكجدتو مختص ار لكتاب نكاسخ القراف في بياف االية كترجيح النسخ اك

عدمو دكف التفصيؿ المذككر في النكاسخ بؿ لقد قاؿ في مقدمتو :فيذا حاصؿ التحقيؽ في عمـ الناسخ كالمنسكخ

كقد بالغت في اختصار لفظو ألحث الراغب عمى حفظو فالتفت أييا الطالب ليذا العمـ إليو كأعرض عف جنسو
تعكيبل عميو ففيو كفاية فإف آثرت زيادة بسط أك اخترت االستظيار لقكة احتجاج أك ممت الى إسناد فعميؾ بالكتاب
الذم اختصر ىذا منو كىك كتاب عمدة الراسخ كلو كتاب أخبار أىؿ الرسكخ في الناسخ كالمنسكخ كىك كما قاؿ
العمماء لممنسكخ مف السنة.

(ِ) مناىؿ العرفاف لمزرقاني ِ.ُِٖ/
(ّ) عمكـ القراف عند بف عبد البر لمقحطاني ُ.ِْْ/
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يعبر بالنسخ عف االستنساخ .قاؿ تعالى :ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﭼ الجاثيةِٗ :

()1

()2

كنسخ اآلية باآلية :إزالة مثؿ حكميا ،فالثانية ناسخة كاألكلى منسكخة  .كفي
االصطبلح :عرفو اإلماـ ابف الجكزم بقكلو" :رفع الحكـ الذم ثبت تكميفو لمعباد إما
()3

بإسقاطو إلى غير بدؿ أك إلى بدؿ"  .كقاؿ اإلماـ ابف جزم :ىك" رفع الحكـ الشرعي
()4

بعدما كقع" .

مشروعيتو:
قاؿ تعالى :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ البقرة ،َُٔ :ك قاؿ
تعالى :ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ النحؿ ،َُُ :ك قاؿ تعالى :ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﭼ الرعد ،ّٗ :كقد ركم عف أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب كرـ اهلل كجيو
أنو دخؿ يكما مسجد الجامع بالككفة ،فرأل فيو رجبل( )5كقد تحمؽ الناس عميو يسألكنو كىك
يخمط األمر بالنيي كاإلباحة بالحظر فقاؿ لو عمي  أتعرؼ الناسخ مف المنسكخ قاؿ ال
()6

مر ابف عباس
قاؿ ىمكت كأىمكت ،كأخذ بأذنو ففتميا كقاؿ ال تقص في مسجدنا بعد  .ك َّ
رضي اهلل عنيما بقاض يقضي ،فركضو برجمو قاؿ أتدرم ما الناسخ مف المنسكخ ؟ قاؿ
()7

ال قاؿ ىمكت كأىمكت .
(ُ) المفردات في غريب القرآف ،ألبي القاسـ الحسيف بف محمد المعركؼ بالراغب األصفيانى ،ت :صفكاف عدناف
الداكدم ،دار القمـ ،الدار الشامية  -دمشؽ بيركت ،ط ُُِْ :ُ/ق.َُٖ/ُ ،

(ِ) تاج المغة كصحاح العربية ألبي نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم الفارابي ،تحقيؽ :أحمد عبد الغفكر عطار ،دار
العمـ لممبلييف – بيركت ،ط َُْٕ :ْ/ىػ  ُٖٕٗ -ـ.ْٓٓ/ِ ،
(ّ) نكاسخ القرآف البف الجكزم ُ.َِ/
(ْ) التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم ُ.ُِ/

(ٓ) ىك أبك يحي عبد الرحمف بف داب.

(ٔ) الناسخ كالمنسكخ ألبي القاسـ ىبة اهلل بف سبلمة بف نصر بف عمي البغدادم المقرم ،ت :زىير الشاكيش ،محمد
كنعاف ،المكتب اإلسبلمي – بيركت ،ط َُْْ :ُ/ىػ.ُٗ ،

(ٕ) الناسخ كالمنسكخ في القرآف الكريـ ألبي محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حزـ األندلسي القرطبي الظاىرم ،ت:
د .عبد الغفار سميماف البندارم ،دار الكتب العممية  -بيركت ،لبناف ،ط َُْٔ :ُ/ىػ  ُٖٗٔ -ـ.ٔ/ُ ،
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كعف حذيفة أنو قاؿ :إنما يفتي الناس أحد ثبلثة رجؿ قد عمـ ناسخ القرآف مف
منسكخو كأمير ال يجد مف ذلؾ بدا أك أحمؽ متكمؼ .كعف ابف عباس في قكلو تعالى:
ﭽﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﭼ البقرة ، ِٔٗ :قاؿ :المعرفة بالقرآف ناسخو
()1

كمنسكخو كمحكمو كمتشابيو كمقدمو كمؤخره كحرامو كحبللو كأمثالو .
قاؿ الزركشي( " :)2قاؿ األئمة :كال يجكز ألحد أف يفسر كتاب اهلل إال بعد أف يعرؼ
()3

منو الناسخ كالمنسكخ"  .كقاؿ ابف عبد البر(" :)4ليس مف العمكـ كميا عمـ ىك أكجب عمى
عمى العمماء ،كعمى المتعمميف ،ككافة المسمميف مف عمـ ناسخ القرآف كمنسكخو؛ ألف
األخذ بناسخو كاجب فرضان ،كالعمـ بو الزـ ديانة ،كالمنسكخ ال ييعمؿ بو ،كال ينتيي إليو،
عمـ ذلؾ لئبل يكجب عمى نفسو أك عمى عباد اهلل أم انر لـ يكجبو اهلل
فالكاجب عمى كؿ عالـ ي
()5

عز كجؿ ،أك يضع عنو فرضان أكجبو اهلل عز كجؿ" .

ضىابطو:
أكالن :ال يقع النسخ إال في األمر كالنيي ،كالخبر الذم ليس بمعنى الطمب ال يدخمو
()6

النسخ كمنو الكعد كالكعيد .
(ُ) نكاسخ القرآف البف الجكزمُ.ُّ/

(ِ ) ىك أبك عبد اهلل محمد بف بيادر بف عبد اهلل المصرم الزركشي الممقب ببدر الديف تركي األصؿ مصرم المكلد كلد
سنة ْٕٓق كرحؿ إلى حمب كسمع الحديث بدمشؽ كاف فقييا أصكليان منقطعا إلى االشتغاؿ بالعمـ كلو أقارب

درس كأفتى حتى تكفي عاـ ٕٓٗق ،انظر طبقات الشافعية البف قاضي شيبة
يكفكنو أمر دنياه ككاف أديبا فاضبل ٌ
ّ.ُٕٔ/

(ّ) البرىاف في عمكـ القراف لمزركشي ِ.ِٗ/

(ْ ) ىك أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل النمرم اإلماـ ،العبلمة ،حافظ المغرب ،شيخ اإلسبلـ ،أبك عمر يكسؼ بف عبد
اهلل بف محمد بف عبد البر بف عاصـ النمرم ،األندلسي ،القرطبي ،المالكي ،صاحب التصانيؼ الفائقة .مكلده:
في سنة ثماف كستيف كثبلث مائة في شير ربيع اآلخر .كطمب العمـ  ،كأدرؾ الكبار ،كطاؿ عمره ،كعبل سنده،
كتكاثر عميو الطمبة ،كجمع كصنؼ ،ككثؽ كضعؼ ،كسارت بتصانيفو الركباف ،كخضع لعممو عمماء الزماف،
فكاف فقييا عابدا متيجدا ،عاش خمسيف سنة ،مات أبك عمر ليمة الجمعة سمخ ربيع اآلخر ،سنة ثبلث كستيف
كأربع مائة ،كاستكمؿ خمسا كتسعيف سنة كخمسة أياـ  -رحمو اهلل – انظر سير أعبلـ النببلء لمذىبي ّٓ/

ُّٓ.
(ٓ) عمكـ القراف عند بف عبد البر لمقحطاني ُ.ُٗ/
(ٔ) االتقاف في عمكـ القرآف لمسيكطي ّ.ٖٔ/
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ثانيان :ال يككف النسخ إالَّ فيما يتدافع كيتعارض كال سبيؿ إلى نسخ قرآف بقرآف ،أك
السَّنتيف سبيؿ.
سنة بسنة ،ما كجد إلى استعماؿ اآليتيف أك ي
ثالثان :ال يحكـ بنسخ شيء مف القرآف إالَّ ما قاـ عميو الدليؿ الذم ال مدفع لو ،كال

يحتمؿ التأكيؿ ،فالنسخ ال يثبت مع االحتماؿ كال يقطع بنسخ شيء مف القرآف إالَّ بدليؿ ال
()1

معارض لو أك إجماع .
رابعا :صرح المحققكف مف العمماء بأف كثي ار مما ظنو المفسركف نسخا ليس بو كانما
ىك مجمؿ أخر بيانو لكقت الحاجة ،أك خطاب قد حاؿ بينو كبيف أكلو خطاب غيره ،أك
()2

مخصكص مف عمكمو ،أك حكـ عاـ لخاص أك لمداخمة معنى في معنى .
خامسا :غير جائز كجكد الناسخ كالمنسكخ في خطاب كاحد؛ ألف النسخ ال يصح إال
()4

()3

بعد استقرار الحكـ كالتمكف مف الفعؿ  ،كال يتأتى ذلؾ إال فيما أنزؿ مفرقا .
سادسا :االستثناء كالتخصيص ال يدخؿ في النسخ؛ ألنو رفع حكـ جزئي.

فىائده:

()5

ُ -إظيار الربكبية ،فالتصرؼ لو تعالى يفعؿ ما يشاء ،كيحكـ ما يريد  ،كيطمع

اإلنساف عمى حكمة اهلل في تربيتو لمخمؽ كسياستو لمبشر كابتبلئو لمناس.
َّ
كليرد بذلؾ قك ىؿ ىمف حكى
ِ -آية كداللة قاىرة عمى صدقو  في الناسخ كالمنسكخ،
ً
الرسكؿ في قكلو :ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ
اء مف
عنو ٌ
أف ذلؾ افتر ه
ً ()6
أحد ً
الرسكؿ. 
آيات
عندنا ي
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ النحؿ ،َُُ :فيذا ى
ّ -أنو ركف عظيـ في فيـ اإلسبلـ كفي االىتداء إلى صحيح األحكاـ خصكصا إذا
(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)
( ٓ)

عمكـ القراف عند بف عبد البر لمقحطاني ُ.ِٕٖ/
مباحث في عمكـ القراف لصبحي الصالح ِّٕ.
أحكاـ القرآف ألحمد بف عمي الرازم الجصاص أبك بكر ،ت :محمد الصادؽ قمحاكم ،دار إحياء التراث العربي -
بيركت ،طَُْٓ :ُ/ق.ٕٖ/ِ ،
االتقاف في عمكـ القرآف لمسيكطي ُ.ُِٓ/
بصائر ذكم التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز ،لمجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب الفيركزآبادل ،ت :محمد
عمي النجار ،المجمس األعمى لمشئكف اإلسبلمية  -لجنة إحياء التراث اإلسبلمي ،القاىرة.ُِ/ُ ،

(ٔ) االنتصار لمقرآف محمد بف الطيب بف محمد بف جعفر بف ،القاضي أبك بكر الباقبلني المالكي ،ت :د .محمد
عصاـ القضاة ،دار الفتح  -ىع َّماف ،دار ابف حزـ – بيركت ،طُِِْ :ُ/ىػ ََُِ-ـ.ُُْ/ُ ،
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ما كجدت أدلة متعارضة ال يندفع التناقض بينيا إال بمعرفة سابقيا مف الحقيا.
ْ ػ ػ التدرج في سير التشريع اإلسبلمي مراعاة لمصالح العباد إلى مرتبة الكماؿ حسب
()1

تطكر الدعكة كتطكر حاؿ الناس .
ٓ -الرفؽ بالعباد كالصبلح ليـ ،كرفع المشقَّة عف العباد ،برعاية المصالح ،قاؿ
تعالى :ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ البقرة. ُٖٓ :
()2

ٔ -االبتبلء لمعرفة كماؿ اتباع الناس لمنصكص ،فالمؤمف كامؿ اإليماف يسمـ،
كالمنافؽ يجادؿ ،كىك امتحاف ا ٍلحرية ،ليمتاز أىى يؿ الطاعة مف أىىؿ العناد.
ٕ -بياف فضؿ ىذه األمة؛ إذ بمغ مف كماؿ اتباعيا أنيا تتبع حتى ما نسخ لفظة كال
تجده في المصحؼ .كبياف لكماؿ العبكدية .

أنىاعو:

ال خبلؼ في جكاز نسخ الكتاب بالكتاب ،كنسخ السنة بالكتاب كالقصة في صكـ
عاشكراء برمضاف كغيره ،كاختمؼ في نسخ الكتاب بالسنة كحذاؽ األمة عمى الجكاز كذلؾ
()3

مكجكد في قكلو  :ال كصية لكارث .
كيجكز أف ينسخ األخؼ باألثقؿ كاألثقؿ باألخؼ ،فاألثقؿ بمضاعفة األجر كرفع
الدرجات بالصبر كامتثاؿ األمر ،كاألخؼ لمرأفة كالرحمة مع جزيؿ األجر مف اهلل تعالى
الكريـ الجكاد ،فالنسخ حينئذ تحكؿ العباد مف حبلؿ إلى حراـ أك حراـ إلى حبلؿ كمف
مباح إلى محظكر كمف محظكر إلى مباح كمف خفيؼ إلى ثقيؿ كمف ثقيؿ إلى خفيؼ كؿ
()4

ذلؾ لما يعمـ اهلل تعالى مف المصمحة لعباده .

املنسىخ من القرآن:
(ُ) مباحث في عمكـ القرآف لمقطافِْٔ.
(ِ) بصائر ذكم التمييز لمفيركزآبادل.ُُِ/ُ ،
(ّ) البرىاف في عمكـ القراف لمزركشي ِ.ِّ/
(ْ) الناسخ كالمنسكخ لمكرمي ّْ.
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عمى ثبلثة أقساـ :األكؿ :ما نسخ رسمو كحكمو لحديث سيؿ بف حنيؼ أف رجبل
كانت معو سكرة ،فقاـ مف الميؿ يقرؤىا فمـ يقدر عمييا فأتى النبي  فقاؿ لو النبي
()1

 عنيا نسخت البارحة  .الثاني :ما نسخ رسمو كبقي حكمو :لحديث عمر  أنو قاؿ:
كآية الرجـ ال تضمكا عنيا ،فإف رسكؿ اهلل  قد رجـ كرجمنا ،كأنيا قد أنزلت ،كقرأناىا
الشيخ كالشيخة إذا زنيا فارجمكىا البتة كلكال أف يقاؿ :زاد عمر في كتاب اهلل لكتبتيا
()3

()2

بيدم  .الثالث :ما نسخ حكمو كبقي رسمو :كىك ما تكمـ فيو المفسركف .

معرفة الناسد واملنسىخ:
ُ -النقؿ الصريح عف النبي  أك عف صحابي كحديث :كنت نييتكـ عف زيارة
()4

القبكر أال فزكركىا  .كقكؿ أنس في قصة أصحاب بئر معكنة " :أنزؿ في الذيف قتمكا
()5

ببئر معكنة قرآف قرأناه ثـ نسخ بعد  -ِ .إجماع األمة عمى أف ىذا ناسخ كىذا منسكخ.
ِ -معرفة المتقدـ مف المتأخر في التاريخ .ال يعتمد النسخ عمى االجتياد ،أك قكؿ
()6

ظاىرا ،أك تأخر إسبلـ أحد الراكييف  .قاؿ
المفسريف ،أك التعارض بيف األدلة
ن
الزركشي" :ما نزؿ بمكة كالمدينة كترتيب ذلؾ مف فكائده معرفة الناسخ كالمنسكخ
()7

كالمكي أكثر مف المدني"  .كقاؿ ابف حزـ" :نزكؿ المنسكخ بمكة كثير كنزكؿ
()8

الناسخ بالمدينة كثير كليس في أـ الكتاب شيء منيما" .
(ُ) شرح مشكؿ اآلثار ألبي جعفر أحمد بف محمد بف سبلمة بف عبد الممؾ بف سممة األزدم الحجرم المصرم
المعركؼ بالطحاكم ،ت :شعيب األرنؤكط ،مؤسسة الرسالة ،ط ُُْٓ :ُ/ق ُْْٗـ ،كالحديث ،باب مشكؿ
قكلو تعالى { :ما ننسخ مف آية أك ننسيا } ،رقـ َِّْ.َِٕ/ٓ ،
(ِ) صحيح البخارم ،كتاب المحاربيف مف أىؿ الكفر كالردة ،باب رجـ الحبمى في الزنا إذا أحصنت.َّٓ/ٔ ،ِْْٔ ،
(ّ) نكاسخ القراف البف الجكرم ّّ.

(ْ) المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ ،كتاب الجنائز ،رقـ ُّٕٖ.ُّٓ/ُ ،
(ٓ) صحيح البخارم ،كتاب الجياد كالسير ،رقـ ُِْٖ باب فضؿ قكؿ اهلل تعالى { :كال تحسبف الذيف قتمكا في سبيؿ
اهلل أمكاتا ،} . . .رقـ ُِْٖ.ِّٗ/ٕ ،
(ٔ) مباحث في عمكـ القراف لمقطافَِْ.

(ٕ) البرىاف في عمكـ القراف لمزركشي ُ.ُٖٕ/
(ٖ) الناسخ كالمنسكخ البف حزـ ُ.ُٗ/
255

املطلب الثاني

تفسري اإلمام بن جسي يف الناسد واملنسىخ
ػ ػ ذكر اإلماـ ابف جزم في مقدمتو ما يتعمؽ بالنسخ فقاؿ :كأما النسخ فيك يتعمؽ
بد مف معرفة ما كقع في القرآف مف
باألحكاـ؛ ألنيا محؿ النسخ إذ ال تنسخ األخبار كال ٌ
الناسخ كالمنسكخ ،كالمحكـ كىك ما لـ ينسخ ،كقد صنؼ الناس في ناسخ القرآف كمنسكخو
()1

تصانيؼ كثيرة .
()2

ػ ػ ذكر أسباب الخبلؼ بيف المفسريف كاحتماؿ أف يككف الحكـ منسكخا أك محكما .
ػ ػ ٌبيف كقكعو في القرآف فقاؿ " :عمى ثبلثة كجكه :األكؿ :نسخ المفظ كالمعنى كقكلو:
(ال ترغبكا عف آبائكـ فإنو كفر بكـ) .الثاني :نسخ المفظ دكف المعنى كقكلو( :الشيخ
()3

كالشيخة إذا زنيا فارجمكىما البتة) .الثالث :نسخ المعنى دكف المفظ كىك كثير .
عدىا
ػ ػ ػ ذكر مكاضع النسخ المكجكدة في القرآف كالتي اختمؼ فييا العمماء كقد ٌ

كحصرىا في مائتيف كاثني عشر مكضعا في القرآف الكريـ ذكرىا في مكاضعيا.

ػ ػ ٌبيف عمٌة الخبلؼ بيف العمماء في النسخ فقاؿٌ " :إال أنيـ عدكا التخصيص كالتقييد
()4
نسخا ،كاالستثناء نسخا ،كبيف ىذه األشياء كبيف النسخ فركؽ معركفة" .
ػ ػ ذكر أكثر المكاضع الخبلفية في النسخ كىي نسخ مسالمة الكفار كالصفح عنيـ
باألمر بقتاليـ كعدىا مائة كأربع عشرة آية ذكرىا في المقدمة.
ػ ػ في بيانو لمنسخ يذكر القكؿ الراجح في اآلية مف كجكه النسخ ،كلعؿ ىذه كانت
منيجية السابقيف في تناكؿ مسائؿ النسخ كبياف القكؿ الراجح منيا كالرد عمى
المخالؼ كتكضيح المسألة ،كىناؾ مكاطف يذكر فييا األقكاؿ كال يذكر الراجح.
ػ ػ يرجح األقكاؿ عمى مذىب اإلماـ مالؾ كيصرح ببياف الراجح كالصحيح بعد عرض
اآليات كقد يذكر األقكاؿ كاالحتماالت دكف ترجيح ليذه األقكاؿ.
(ُ) التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم ُ.ُٕ/
(ِ) المرجع نفسو ُ.ُٗ/
(ّ) المرجع نفسو ُ.ُِ/
(ْ) المرجع نفسو ُ.ُِ/
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ػ ػ اإلماـ ابف جزم مف الذيف ينكركف المبالغة في مسألة الناسخ كالمنسكخ كايرادىا في
غير مكاردىا مف مكاطف التخصيص كالتقييد كمع التزامو باالختصار فإنو يذكر الراجح
كبياف النسخ مف عدمو .كىذه بعض األمثمة:
ُ -قاؿ تعالى :ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
مخير في األسارل بيف
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﭼ محمد ، 4 :مذىب مالؾ أف اإلماـ ٌ
المف
خمسة أشياء :كىي :المف كالفداء كالقتؿ كاالسترقاؽ كضرب الجزية .كقيؿ :ال يجكز ٌ

كال الفداء؛ ألف اآلية منسكخة بقكلو تعالى :ﭽﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯﭼ التوبت ، 5 :فبل يجكز عمى ىذا إال قتميـ .كالصحيح أنيا محكمة .
()1

ِ -قاؿ تعالى :ﭽﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭼ البقرة ،222 :أم
ممنكع ثـ نسخو :فاقتمكا المشركيف حيث كجدتمكىـ ،كذلؾ بعيد فإف حيث كجدتمكىـ عمكـ
في األمكنة ال في األزمنة ،كيظير أف ناسخو قكلو تعالى :ﭽ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧﭼ التوبت ،36 :يحتمؿ أف يككف المراد كقكع القتاؿ في الشير
الحراـ :أم إباحتو حسبما استقر في الشرع ،فبل تككف اآلية منسكخة ،بؿ ناسخة لما كاف
()2

في ٌأكؿ اإلسبلـ ،كمف تحريـ القتاؿ في األشير الحرـ .

ّ -قاؿ تعالى :ﭽﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣﭼ النور ،2 :كىذه اآلية ناسخة

بإجماع لما في سكرة [ النساء ] ُْ :مف اإلمساؾ في البيكت

()3

ثـ إف لفظ ىذه اآلية

حد الزاني كالزانية إذا كانا مسمميف
عند مالؾ ليس عمى عمكمو ،فإف جمد المائدة إنما ىك ٌ
فيردكف إلى أىؿ دينيـ ،كيخرج منيا العبد
حريف غير محصنيف ،فيخرج منيا الكفارٌ ،

(ُ) التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم ِ.َِٖ/
(ِ) المرجع السابؽ ُ.ُُٗ/
(ّ) قاؿ تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ النساءُٓ :كقد بيف اهلل في ىذه اآلية حينما ختـ بالتخيير فقد
جعؿ اهلل سبيبل آخر بدال مف السجف المؤبد كىك الرجـ حتى المكت لممحصف.
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فحدىما خمسكف جمدة سكاء كاف
كاألمة كالمحصف كالمحصنة ،فأما العبد كاألمةٌ :
()1
فحدىما الرجـ عمى مذىب مالؾ .
محصنيف أك غير محصنيف ،كأما المحصناف الحراف ٌ

ْ -قاؿ تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞﭼ النساء ،22 :جرل مذىب مالؾ كغيره في المنع مف الفدية إذا كاف
إف ىذه اآلية منسكخة بقكلو تعالى :ﭽﯠ
الضرر كأرادت الفراؽ مف الزكج ،فقاؿ قكـٌ :

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬﭼ البقرة ،222 :كقاؿ قكـ :ىي ناسخة،

فإف جكاز الفدية عمى كجو كمنعيا عمى كجو ،فبل
كالصحيح أنيا غير ناسخة كال منسكخةٌ ،
()2
تعارض كال نسخ .
ٓ -قاؿ تعالى :ﭽﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﭼ النحل ،222 :كقد قيؿ إف ما في ىذه
اآلية مف األمر بالصبر منسكخ بالسيؼ ،كىذا إف كاف الصبر يراد بو ترؾ القتاؿ كأما إف
()3

كاف الصبر يراد بو ترؾ المثمة التي فعؿ مثميا بحمزة فذلؾ غير منسكخ .
ٔ -قاؿ تعالى :ﭽﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﭼ التوبت،5 :

ناسخة لكؿ مكادعة في القرآف ،كقيؿ :إنيا نسخت أيضان فإما َّ
فداء ،كقيؿ :بؿ
منا ي
بعد كاما ن
()4
المف كالفداء .
نسختيا ىي فيجكز ٌ
ٕ -قاؿ تعالى :ﭽﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ النساء ،33 :ىؿ ىي

منسكخة أك محكمة؟ فالذيف قالكا إنيا منسكخة قالكا :معناىا الميراث بالحمؼ الذم كاف في
الجاىمية ،كقيؿ :بالمؤاخاة التي آخى رسكؿ اهلل  بيف أصحابو ،ثـ نسخيا :قكلو تعالى:
ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﭼ األحزاب6:

فصار الميراث لؤلقارب ،كالذيف قالكا إنيا محكمة اختمفكا ،فقاؿ ابف عباس :ىي المؤازرة
كالنصرة بالحمؼ ال في الميراث بو ،كقاؿ أبك حنيفة :ىي في الميراث كأف الرجميف إذا كالى
()5

أحدىما اآلخر ،عمى أف يتكارثا صح ذلؾ ،كاف لـ تكف بينيما قرابة .
(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)

التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم ِ.ٓٗ/
المرجع نفسو ُ.ُْٖ/
المرجع نفسو ُ.ّْٗ/
المرجع نفسو ُ.ِّّ/
المرجع نفسو ُ.َُٗ/
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املطلب الثالث

تفسري اإلمام بن اجلىزي يف الناسد واملنسىخ
يرل الباحث أف اإلماـ بف جزم سار في تفسيره عمى النحك التالي:
ػ ػ مف أكثر المسائؿ التي ذكرىا ذكر الناسخ كالمنسكخ.
ػ ػ ٌبيف الخبلؼ بيف العمماء في اآلية كيذكر القائميف فينسب إلى كؿ قكؿ قائميو.
ػ ػ ٌبيف الحكـ الفقيي المتعمؽ بالمسألة عمى ضكء ىذه القكاعد بعد جمع اآليات

المتعمقة بالحكـ كبياف الخبلؼ في الناسخ منيا كالمنسكخ.

ػ ػ ذكر أقكاؿ العمماء كيذكر النصكص المؤيدة ألقكاليـ كبياف حججيـ ثـ ىك كعادتو
ال يرجح أحد ىذه األقكاؿ إال عمى سبيؿ النادر.
ػ ػ يذكر مذىب اإلماـ أحمد في عرض األقكاؿ كاذا رجح في األقكاؿ يرجح مذىبو.
ػ ػ ألٌؼ أكثر مف كتاب في ىذا المكضكع كخصكصا كتابو المشيكر نكاسخ القرآف

كذكر فيو اآليات التي ادعي عمييا النسخ كبياف حجة األطراؼ ،ثـ الترجيح كالتفصيؿ في
ذلؾ كفي عرضو لآليات التي يتناكليا بالبياف كالتكضيح كالترجيح فإنو يرد عمى المبالغيف
في النكاسخ كقد بيف في كتابو كىك يعرض اآليات أف أغمبيا محكمة غير منسكخة كأىـ
يميز ىذا الكتاب ىك ترجيحو لؤلقكاؿ .كقد ذكر في كتابو نكاسخ القرآف كأشار إلييا
ما ٌ
كثي ار في تفسيره في الضابط لمسائؿ النسخ أنو ال يككف نسخ إال فيما تعذر جمع اآليات؛
ألف مف شرط النسخ التعارض ،فإذا أمكف الجمع ال يمكف أف ىناؾ نسخ كذكره لذلؾ كثير
في تفسيره.
 كىناؾ مسألة أخرل تتعمؽ بالنسخ ذكرىا في كتبو كدافع عنيا كثي ار كىي في أنكاعالنسخ ىؿ السنة تنسخ القرآف؟ كقد نظٌر كثي ار في ىذه المسألة عمى أف السنة ال تنسخ

القرآف؛ ألف اآلية التي ذكرت النسخ شرطت في الناسخ أف يككف خي ار منيا أك مثميا ،قاؿ
تعالى :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭼ البقرة ،َُٔ :كالسنة ليست
خير كال مثؿ القرآف بؿ ىي دكنو .كقاؿ :حكى فيو شيخنا عمي بف عبيد اهلل ركايتيف عف
أحمد قاؿ كالمشيكر أنو ال يجكز كىك مذىب الثكرم كالشافعي كالركاية الثانية يجكز كىك
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قكؿ أبي حنيفة كمالؾ قاؿ ككجو األكلى قكلو تعالى :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ ،كالسنة ليست مثبل لمقرآف لحديث جابر بف عبد اهلل قاؿ رسكؿ اهلل :
()1

«ك بلمي ال ينسخ كبلـ اهلل ككبلـ اهلل ينسخ كبلمي ككبلـ اهلل ينسخ بعضو بعضا» ،
كمف جية المعنى فإف السنة تنقص عف درجة القرآف فبل تقدـ عميو.
كأما حجة الطرؼ اآلخر بحديث ال كصية لكارث ،فقد قاؿ :ىذه األشياء تجرم مجرل
البياف لمقرآف ال النسخ كقد قاؿ أحمد بف حنبؿ  السنة تفسر القرآف كال ينسخ القرآف إال
القرآف ككذلؾ قاؿ الشافعي إنما ينسخ الكتاب الكتاب كالسنة ليست ناسخة لو.
 كقد ذكر مكاطف النسخ في اآليات التي تناكلتيا كبيف الناسخ مف المحكـ فيعرضو لآليات كاف كانت ليست بالصكرة التي في كتابو نكاسخ القرآف ،كمف ىذه األمثمة:
ُ -قاؿ تعالى :ﭽﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱﭼ النساء ،6 :اختمؼ العمماء ىؿ ىذه اآلية محكمة أك منسكخة؟ عمى قكليف ،أحدىما:
محكمة ،كىك قكؿ عمر ،كابف عباس ،كالحسف ،كمجاىد ،كابف جبير ،كالنخعي كقتادة في
آخريف ،كالقكؿ الثاني :أنيا منسكخة بقكلو :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭼ النساء ،22 :كىذا مركم عف ابف عباس ،كال يصح .
()2

ِ -قاؿ تعالى :ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ البقرة ،242 :نسخ ذلؾ باآلية المتقدمة في نظـ القرآف عمى ىذه اآلية،
قاؿ تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛﭼ البقرة:
()3

 ،234كنسخ األمر بالكصية ليا بما فرض ليا مف ميراثو .
ْ -قاؿ تعالى :ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ آل عمران:

 ،22اختمؼ عمماء الناسخ كالمنسكخ في ىذه اآلية ،فذىبت طائفة إلى أنيا محكمة ،كأف
المراد بيا تسكيف نفس النبي  عند امتناع مف لـ يجبو؛ ألنو كاف يحرص عمى إيمانيـ،
(ُ) سنف الدارقطني ،كتاب النكادر ،رقـ ِْٕٕ.ِٓٓ/ٓ ،
(ِ) زاد المسير البف الجكزم ُ.ّّٕ/
(ّ) المرجع السابؽ ُ.ُِٖ/
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كيتألـ مف تركيـ اإلجابة ،كذىبت طائفة إلى أف المراد بيا االقتصار عمى التبميغ ،كىذا
()1

منسكخ بآية السيؼ .
ٓ -قاؿ تعالى :ﭽﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ آل عمران ،222 :كاختمؼ
العمماء :ىؿ ىذا الكبلـ محكـ أك منسكخ؟ عمى قكليف :أحدىما :أنو منسكخ ،كىك قكؿ ابف
عباس ،كسعيد بف جبير ،كقتادة ،كابف زيد ،كالسدم ،كمقاتؿ .قالكا :لما نزلت ىذه اآلية،
شقت عمى المسمميف ،فنسخيا قكلو تعالى :ﭽﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ التغابف ،ُٔ :كالثاني:
أنيا محكمة ،ركاه عمي بف أبي طمحة عف ابف عباس ،كىك قكؿ طاككس .قاؿ شيخنا
عمي بف عبد اهلل :كاالختبلؼ في نسخيا كاحكاميا ،يرجع إلى اختبلؼ المعنى المراد بيا،
فالمعتقد نسخيا يرل أف حؽ تقاتو الكقكؼ عمى جميع ما يجب لو كيستحقو ،كىذا يعجز
الكؿ عف الكفاء بو ،فتحصيمو مف الكاحد ممتنع ،كالمعتقد إحكاميا يرل أف حؽ تقاتو أداء
ما يمزـ العبد عمى قدر طاقتو ،فكاف قكلو تعالى( :ما استطعتـ) مفس انر لػ(حؽ تقاتو) ال
()2

ناسخان كال مخصصان .

ٔ -قاؿ تعالى :ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﭼ المائدة ،5 :كقد زعـ قكـ أف ىذه اآلية اقتضت ًإباحة ذبائح أىؿ الكتاب مطمقان كًاف ذكركا
غير اسـ اهلل عمييا ،فكاف ىذا ناسخان لقكلو تعالى :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉﭼ األنعام ،222 :كالصحيح أنيا أطمقت إًباحة ذبائحيـ؛ ألف األصؿ أنيـ يذكركف
تيقنا أنيـ ذكركا غيره فبل نأكؿ ،كال كجو لمنسخ ،كًالى
فيحمؿ أمرىـ عمى ىذا .فإف ٌ
اهلل ،ي
()3
ىذا الذم قمتو ذىب عمي ،كابف عمر ،كعبادة ،كأبك الدرداء ،كالحسف في جماعة .
ٕ -قاؿ تعالى :ﭽﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭼ

قكـ مف المفسريف إًلى أنيا منسكخة ،كليـ في ناسخيا
المائدة ،225:ىي محكمة ،كقد ذىب ه
قكالف :أحدىما :أنو آية السيؼ .كالثاني :أف آخرىا نسخ أكليا .ركم عف أبي عبيد أنو

(ُ) زاد المسير البف الجكزم ُ.ِٖٔ/
(ِ) المرجع نفسو ُ.ُُّ/
(ّ) المرجع نفسو ُ.ُٖٓ/
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قاؿ :ليس في القرآف آية جمعت الناسخ كالمنسكخ غير ىذه ،كمكضع المنسكخ منيا إًلى
قكلو :ﭽﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ كالناسخ :قكلو :ﭽﭵ ﭶﭼ.
ٖ -قاؿ تعالى :ﭽﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝﭼ البقرة ،ُُٓ :كقد ذىب

قكـ إلى نسخيا ،فقالكا :إنيا لما نزلت تكجو رسكؿ اهلل إلى بيت المقدس ،ثـ نسخ ذلؾ
بقكلو تعالى :ﭽﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ﭼ البقرة ،ُْْ :كىذا مركم عف ابف
عباس ،قاؿ شيخنا عمي بف عبيد اهلل :كليس في القرآف أمر خاص بالصبلة إلى بيت
المقدس ،كقكلو :ﭽﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﭼ ليس صريحان باألمر بالتكجو إلى بيت

المقدس ،بؿ فيو ما يدؿ عمى أف الجيات كميا سكاء في جكاز التكجو إلييا ،فإذا ثبت ىذا،
()1

بالسٌنة ،ثـ نسخ بالقرآف .
دؿ عمى أنو كجب التكجو إلى بيت المقدس ٌ

(ُ) زاد المسير البف الجكزم ُ.َُْ/
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املطلب الرابع
املقارنة بني تفسري اإلمامني يف الناسد واملنسىخ
ذكر اإلماماف بف جزم كبف الجكزم في تفسيرييما آيات القرآف الكريـ التي ذكر فييا
كبينا ما يتعمؽ بتكضيحيا مف حيث ىؿ ىي ناسخة أك منسكخة كقد كاف منيجيما
النسخ ٌ
متفقان مف حيث البياف في اآليات المنسكخة ككاف منيجيما كاضحان مف حيث عدـ المبالغة
في مسألة اآليات المنسكخة بؿ ككاف منيجيما كاضحان ببياف أف اآليات محكمة في الغالب

كاف قاؿ بعض العمماء بنسخيا.

كاتفقا في تفسيرييما عمى بياف اآليات التي فييا الناسخ كالمنسكخ فقد كانا يذكراف
اآلية التي فييا النسخ كيذكراف اآلية التي تقابميا إما ناسخة أك منسكخة.
كبينا عمٌة الترجيح باإلثبات مف القرائف المتعددة في تقييد المطمؽ كتخصيص العاـ
ٌ
كتبييف المجمؿ كغيره مما زعـ بعضيـ أنو نسخ ،ككذلؾ إبطاؿ العمؿ بالمنسكخ كأنو ال
يثبت نسخ الحكـ إال بسقكط العمؿ بو – كخصكصان آيات السيؼ كالصفح – كأف معظـ
ىذه اآليات محكمة ما داـ أف العمؿ باآلية قائـ.

كىذا الباب مف أكسع ما تكمـ فيو اإلماـ بف الجكزم كقد كاف يذكر القكؿ بالنسخ
كينسبو إلى قائميو بصكرة أكسع مما تكمـ فيو اإلماـ بف جزم.
كبينكا فييا أقكاؿ
كقد سار عمى ىذا البياف المفسركف في بياف اآليات التي فييا نسخ ٌ
العمماء في نسخ اآلية مف عدمو.
ُ -قاؿ تعالى :ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭼ البقرة،242 :

قاؿ بف جزم :معناىا :أف الرجؿ إذا مات كاف لزكجتو أف تقيـ في منزلو سنة كينفؽ
عمييا مف مالو ،كذلؾ كصية ليا ثـ نسخ إقامتيا سنة باألربعة األشير كالعشر(.)1
كقاؿ بف الجكزم :كاف أىؿ الجاىمية كاف إذا مات أحدىـ ،مكثت زكجتو في بيتو
(ُ) التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم ُ.ُِٖ /
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حكال ،ينفؽ عمييا مف ميراثو ،فاذا تـ الحكؿ ،خرجت إلى باب بيتيا ،كمعيا بعرة،
فرمت بيا كمبا ،كخرجت بذلؾ مف عدتيا ،كمعنى رمييا بالبعرة أنيا تقكؿ :مكثي بعد كفاة
زكجي أىكف عندم مف ىذه البعرة ،ثـ جاء اإلسبلـ ،فأقرىـ عمى ما كانكا عميو مف مكث
الحكؿ بيذه اآلية ،ثـ نسخ ذلؾ باآلية المتقدمة في نظـ القرآف عمى ىذه اآلية قكلو تعالى:
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭼ البقرة.)1(٢٣٤ :
كقاؿ بف كثير :قاؿ األكثركف :ىذه اآلية منسكخة بالتي قبميا(.)2
كقاؿ بف عاشكر :كالجميكر عمى أف ىذه اآلية شرعت حكـ تربص المتكفى عنيا
حكال في بيت زكجيا كذلؾ في أكؿ اإلسبلـ ،ثـ نسخ ذلؾ بعدة الكفاة كبالميراث(.)3
كقاؿ القرطبي :ذىب جماعة مف المفسريف في تأكيؿ ىذه اآلية أف المتكفى عنيا
زكجيا كانت تجمس في بيت المتكفى عنيا حكال ،كينفؽ عمييا مف مالو ما لـ تخرج مف
المنزؿ ،فإف خرجت لـ يكف عمى الكرثة جناح في قطع النفقة عنيا ،ثـ نسخ الحكؿ
باألربعة األشير كالعشر(.)4
ِ -قاؿ تعالى :ﭽﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﭼ البقرة،256 :

قاؿ اإلماـ بف جزم :قيؿ معناىا المكادعة ،كأف ال يكره أحد بالقتاؿ عمى الدخكؿ في
اإلسبلـ ثـ نسخت بالقتاؿ ،كىذا ضعيؼ ألنيا مدنية كانما آية المسالمة كترؾ القتاؿ
بمكة(.)5
قاؿ اإلماـ بف الجكزم :ذىب قكـ إلى أنو محكـ ،كأنو مف العاـ المخصكص ،فإنو
يخيركف بينو ،كبيف أداء
خص منو أىؿ الكتاب بأنيـ ال يكرىكف عمى اإلسبلـ ،بؿ ٌ
الجزية ،كىذا معنى ما ركم عف ابف عباس كمجاىد كقتادة كذىب قكـ إلى أنو منسكخ،

(ُ) زاد المسير البف الجكزم ُُِٖ /
(ِ) تفسير القرآف العظيـ ابف كثير ُ.ٖٔٓ /
(ّ) التحرير كالتنكير البف عاشكر ِ.ُْٕ /
(ْ) الجامع ألحكاـ القرآف القرطبي ّ.ِِٔ /

(ٓ) التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم ُ.ُِّ /
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()1

كقالكا ىذه اآلية نزلت قبؿ األمر بالقتاؿ ،فعمى قكليـ يككف منسكخان بآية السيؼ .
قاؿ أبك السعكد :أم ال تكرىكا في الديف فقيؿ منسكخ بقكلو تعالى جاىد الكفار
كالمنافقيف كاغمظ عمييـ كقيؿ خاص بأىؿ الكتاب حيث حصنكا أنفسيـ بأداء الجزية(.)2
قاؿ بف كثير :كقد ذىب طائفة كثيرة مف العمماء أف ىذه محمكلة عمى أىؿ الكتاب
كمف دخؿ في دينيـ قبؿ النسخ كالتبديؿ إذا بذلكا الجزية ،كقاؿ آخركف :بؿ ىي منسكخة
بآية القتاؿ كأنو يجب أف يدعى جميع األمـ إلى الدخكؿ في الديف الحنيؼ ديف اإلسبلـ
فإف أبى أحد منيـ الدخكؿ فيو كلـ ينقد لو أك يبذؿ الجزية ،قكتؿ حتى يقتؿ(.)3
قاؿ البغكم :فأمر بقتاؿ أىؿ الكتاب إلى أف يسممكا أك يقركا بالجزية فمف أعطى منيـ
الجزية لـ يكره عمى اإلسبلـ ،كقيؿ كاف ىذا في االبتداء قبؿ أف يؤمر بالقتاؿ فصارت
منسكخة بآية السيؼ(.)4
كقد ذكر المفسركف النسخ في ىذه اآلية كبعضيـ قاؿ أنيا محكمة كبعضيـ قاؿ
منسكخة لكف اإلماـ بف جزم ذكر أنيا منسكخة بآية السيؼ.
كبيف في القكؿ الثاني أف الناسخ ليا قكؿ
كذكر اإلماـ بف الجكزم القكليف كلـ يرجح ٌ

اهلل تعالى ﭧ ﭨ ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﭼ التحريم. (5)٧ :

(ُ) زاد المسير البف الجكزم ُ.ُِّ /
(ِ) إرشاد العقؿ السميـ البي السعكد ُ.ِْٗ /
(ّ) تفسير القرآف العظيـ البف كثير ُ.ّٖٔ /
(ْ) معالـ التنزيؿ لمبغكم ُ.ُّْ /

(ٓ) نكاسخ القرآف البف الجكزم ِِّ.
265

الفصل الثالث

الدراسة التطبيقية عند اإلمامني يف السلىك
وفيه مبحثان

املبحث األول :تفسري اإلمام بن جزي يف السلىك.
املبحث الثاني :تفسري اإلمام بن اجلىزي يف السلىك.
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متهيد:

السموك مصدر سمك طريقا وسمك المكان يسمكو سمكا وسموكا ،والسمك بالفتح مصدر

سمكت الشيء في الشيء فانسمك أي أدخمتو فيو فدخل ،قال تعالى :ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﭼ الشعراء ،ٕٓٓ :وفيو لغة أخرى أسمكتو فيو واهلل يسمك الكفار في جينم
أي يدخميم ،وقال تعالى :ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭼ الزمر:
()1

ٕٔ ،يقال سمكت الخيط في المخيط أي أدخمتو فيو .
السموك ىو عمل اإلنسان اإلرادي المتجو نحو غاية معينة مقصودة ،تيدف إلى
()2

تحقيق مطالب جسدية أو نفسية أو روحية أو فكرية .
قال بن تيمية :إن السموك ىو بالطريق التي أمر اهلل بيا ورسولو من االعتقادات
والعبادات واألخالق وىذا كمو مبين في الكتاب والسنة ،فإن ىذا بمنزلة الغذاء الذي ال بد
()3

لممؤمن منو .
فيناك تالزم بين السموك واالعتقاد ،فالسموك الظاىر مرتبط باالعتقاد الباطن ،ومن ثم
فإن االنحراف الواقع في سموكنا وأخالقنا الظاىرة إنما ىو ناشئ عن نقص في إيماننا
الباطن ،يقول بن تيمية " :إذا انقضت األعمال الظاىرة الواجبة ،كان ذلك نقص ما في
القمب من اإليمان ،فال يتصور مع كمال اإليمان الواجب الذي في القمب أن تعدم األعمال
الظاىرة الواجبة ،بل يمزم من وجود ىذا كامالً وجود ىذا كامالً ،كما لزم من نقص ىذا

نقص ىذا ،وان مصدر تمقي السموك واألخالق عند السمف الصالح ىو الكتاب والسنة،
فإنيم أىل أتباع ،قال تعالى :ﭽﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸﭼ النحلٜ :

()4

.

وال بد من مراعاة أحوال المكمفين وقدراتيم وطبائعيم ،واالىتمام بالجانب الواقعي
(ٔ) لسان العرب البن منظور ٓٔ.ٕٗٗ /
(ٕ) األخالق في اإلسالم .ٙ

(ٖ) فتاوى بن تيمية .ٕٖٚ/ٜٔ
(ٗ) معالم في السموك وتزكية النفوس لعبد العزيز بن محمد بن عمي آل عبد المطيف ،دار الوطن ،طٔٗٔٗ :ٔ/ىـ.ٜ،
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اإليجابي ،عن أبي ىريرة  أن رسول اهلل  قال :سددوا وقاربوا ،واغدوا وروحوا وشيء
()1

من الدلجة ،والقصد القصد تبمغوا .
نبينو ىنا ما يمي:
ومن محاسن ما ّ
ـ ـ ـ تعدد المصطمحات في ىذا الموضوع ،فيسمى سموك ،رقائق ،مقامات التصوف،
تزكية ،أخالق وفضائل ،شمائل وغيرىا.
ـ ـ ـ ىذا الموضوع يتناول من جيتين :األولى :مع اهلل :وىي طريقة ومنيج تربط العبد
بربو بامتثال ما أمر واجتناب ما نيى وتتحقق ىذه المقامات والسموك بمقدار ما يمتثل
العبد لربو باألوامر والنواىي .الثانية :مع الخمق :وىي كذلك بمقدار ما يكون قريبا من اهلل
يكون قريبا من خمقو؛ ألن ىذه المقامات ال تتحقق إال بأثرىا مع الخمق وال يرتقي العبد في
مقامات العبودية هلل إذا كانت العالقة مقطوعة مع خمقو.
ـ ـ ـ السموك ليس كالما يردد ،وال كتب تق أر ،ورسائل تطوى ،وأوراد فحسب وانما أذكار
وأخالق ومعامالت وىي معالم الدين الشاممة.

(ٔ) صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب القصد والمداومة عمى العمل ،رقم .ٕٛٓ/ٔٙ ،ٜٙٓٛ
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املبحث األول

تفسري اإلمام بن جزي يف السلىك
وفيه مطلبان
املطلب األول :السلىك يف تفسري اإلمام بن جزي.
املطلب الثاني :مقامات التصىف عند اإلمام بن جزي.
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املطلب األول:
السلىك يف تفسري اإلمام بن جزي.
تكمم بن جزي في تفسيره عن السموك والرقائق ،وكان أىم ما يميزه ما يمي:
ـ ـ ـ التزم في عرض ما يتكمم بو من السموك والتصوف باالختصار.
ـ ـ ـ كتب في معنى اآلية بالمعنى اإلجمالي وبأسموب مبسط.
ـ ـ ـ حدد ما سيتكمم فيو من مقامات التصوف وىي اثنا عشر مقام وىي تتعمق بسموك
العبد مع ربو والتي عمى إثرىا تنعكس عمى سموك الفرد فيكون أثرىا عميو في حياتو مع
ربو ومع الناس ،وقد قمت بإحصائيا من مواطنيا في القرآن الكريم وعرضيا وقد تكمم فييا
وأجاد من حيث المعاني واألقسام والعرض.
ـ ـ لم يحصر الكالم في ما يتعمق بالسموك عمى ما ذكر بل تكمم عن مقامات أخرى
بحسب ما يمر عميو من اآليات ولكن بصورة مختصرة وليس كما بسطو في المقامات
العامة التي لم يخصصيا
االثنا عشر من تعريف وتقسيم وبيان .وسنبدأ مع المقامات
ّ
ببيان زائد وتقسيم وتوضيح وىذه بعض األمثمة:
ٔ -الخشوع في قولو تعالى :ﭽﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ المؤمنون ،ٕ :الخشوع
حالة في القمب من الخوف والمراقبة والتذلل لعظمة المولى  ،ثم يظير أثر ذلك عمى
عد بعض
الجوارح بالسكون واإلقبال عمى الصالة وعدم االلتفات والبكاء والتضرع ،وقد ّ
الفقياء الخشوع في فرائض الصالة؛ ألنو جعمو بمعنى حضور القمب فييا ،وفي الحديث:
()1

«ال يكتب لمعبد في صالتو إال ما عقل منيا»  ،والصواب أن الخشوع أمر زائد عمى
()2

حضور القمب ،فقد يحضر القمب وال يخشع .
ٕ -الصدق في قولو تعالى :ﭽﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭼ
التوبة ،ٜٔٔ:يحتمل أن يريد صدق المسان إذا كانوا ىؤالء الثالثة قد صدقوا ولم يعتذروا
(ٔ) حمية االولياء البي نعيم .ٙٔ/ٚ
(ٕ) التسييل لعموم التنزيل البن جزي ٕ.ٗٛ /
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بالكذب ،فنفعيم اهلل بذلك ،ويحتمل أن يريد أعم من صدق المسان ،وىو الصدق في
األقوال واألفعال والمقاصد والعزائم ،والمراد بالصادقين :المياجرون لقول اهلل في الحشر:
لمفقراء المياجرين ،إلى قولو :ىم الصادقون وقد احتج بيا أبو بكر الصديق عمى األنصار
()1

يوم السقيفة ،فقال :نحن الصادقون ،وقد أمركم اهلل أن تكونوا معنا ،أي تابعين لنا .
ٖ -األمانة في قولو تعالى :ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ األزحاا٢٧ :

األمانة ىي التكاليف الشرعية من التزام الطاعات وترك المعاصي ،وقيل :ىي
األمانة في األموال ،وقيل :غسل الجنابة ،والصحيح العموم في التكاليف ،وعرضيا عمى
السموات واألرض والجبال يحتمل وجيين:
أحدىما :أن يكون اهلل خمق ليا إدراكا فعرضت عمييا األمانة حقيقة فأشفقت منيا،
وامتنعت من حمميا ،والثاني أن يكون المراد تعظيم شأن األمانة ،وأنيا من الثقل بحيث لو
عرضت عمى السموات واألرض والجبال ،ألبين من حمميا وأشفقن منيا ،فيذا ضرب من
المجاز كقولك :عرضت الحمل العظيم عمى الدابة فأبت أن تحممو ،والمراد أنيا ال تقدر

عمى حممو وحمميا ِْ
سان أي التزم اإلنسان القيام بالتكاليف مع شدة ذلك ،وصعوبتو
اإل ْن ُ
عمى األجرام التي ىي أعظم منو ،ولذلك وصفو اهلل بأنو ظموم جيول ،فإن حمل األمانة:
كان سبب تعذيب المنافقين والمشركين ،ورحمة لممؤمنين(.)2
ٗ -الخشية في قولو تعالى :ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭼ الامر ٧٢

يعني القرآن ُمتشابِياً معناه ىنا أنو يشبو بعضو بعضا في الفصاحة والنطق بالحق
وأنو ليس فيو تناقض وال اختالف مثانِي جمع مثان أي تثنى فيو القصص وتكرر،
ويحتمل أن يكون مشتقا من الثناء ،ألنو يثنى فيو عمى اهلل ،فإن قيل :مثاني جمع فكيف
وصف بو المفرد؟ فالجواب :أن القرآن ينقسم فيو إلى سور وآيات كثيرة فيو جمع بيذا
(ٔ) التسييل لعموم التنزيل البن جزي ٔ.ٖ٘ٓ /
(ٕ) المرجع نفسو ٕ.ٔٙٓ/
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اإلعتبار ،ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭼ فإن قيل :لم ذكرت الجمود أوال وحدىا
ثم ذكرت القموب بعد ذلك معيا؟ فالجواب :أنو لما قال أوال تقشعر ذكر الجمود وحدىا،
ألن القشعريرة من وصف الجمود ال من وصف غيرىا ،ولما قال ثانيا تمين ذكر الجمود
ضد قسوتيا ،وأما لين
والقموب ،ألن المين توصف بو الجمود والقموب :أما لين القموب فيو ّ
الجمود فيو ضد قشعريرتيا فاقشعرت أوال من الخوف ،ثم النت بالرجاء ذلِك ُىدى الم ِو
يحتمل أن تكون اإلشارة إلى القرآن أو إلى الخشية واقشعرار الجمود(.)1
٘ -االستقامة في قولو تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
قاموا قال أبو بكر الصديق رضي اهلل عنو ،استقاموا
ﭚ ﭼ فصلت  ، ٢٣ثُم ْ
است ُ
عمى قوليم :ربنا اهلل ،فصح إيمانيم ودام توحيدىم وقال عمر بن الخطاب :المعنى
استقاموا عمى الطاعة وترك المعاصي ،وقول عمر أكمل وأحوط ،وقول أبي بكر أرجح لما
روى أنس( )2أن رسول اهلل  ق أر ىذه اآلية وقال :قد قاليا قوم كفروا فمن مات عمييا فيو
ممن استقام( ،)3وقال بعض الصوفية :معنى استقاموا أعرضوا عما سوى اهلل ،وىذه حالة
الكمال عمى أن المفظ ال يقتضيو تتنز ُل عم ْي ِي ُم ا ْلمالئِكةُ يعني عند الموت(.)4

(ٔ) التسييل لعموم التنزيل البن جزي ٕ.ٕٕٓ/
(ٕ) ىو أنس بن مالك بن النظر بن ضمضم األنصاري الخزرجي النجاري خادم رسول اهلل  كان يتسمى بو ويفتخر
كناه النبي  أبا حمزة وأمو أم سميم بنت ممحان داعبو النبي  فقال لو  :يا ذا األذنين وخرج مع النبي 
بذلك ّ
يوم بدر يخدمو وىو غالم وكان عمره لما قدم النبي  المدينة عشر سنين وخدمو عشر سنين ومات رسول اهلل

 وعمره عشرين سنة ودعل لو النبي  وكان لو بستان يحمل الفاكية في السنة مرتين وىو من المكثرين
الرواية عن النبي  وكانت عنده عصية لرسول اهلل  فمما مات أمر أن تدفن معو فدفنت معو توفي سنة إحدى
وتسعين وعمره مائة وثالث سنين .انظر أسد الغابة البن األثير ٔ.ٕٔ٘/

(ٖ) سنن الترمذي ،كتاب تفسير القرآن  ،باب سورة حم السجدة  ،رقم ٖٕٓ٘.ٖٚٙ/٘ ،
(ٗ) التسييل لعموم التنزيل البن جزي ٕ.ٕٗٔ/
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املطلب الثاني:
مقامات التصىف عند اإلمام بن جزي.
الخاصة االثنا عشر التي ذكرىا اإلمام بن جزي بالتوضيح واألدلة
نذكر المقامات
ّ
والتقسيم وقد أجاد رحمو اهلل في ذكر ىذه المقامات.
التصوف فمو تعمق بالقرآن ،لما ورد في القرآن
قال اإلمام بن جزي في مقدمتو :وأما
ّ
من المعارف اإلليية ورياضة النفوس ،وتنوير القموب .وتطييرىا باكتساب األخالق
المتصوفة في تفسير القرآن .فمنيم من
الحميدة ،واجتناب األخالق الذميمة ،وقد تكممت
ّ
أحسن وأجاد ،ووصل بنور بصيرتو إلى دقائق المعاني .ووقف عمى حقيقة المراد .ومنيم
من توغل في الباطنية وحمل القرآن عمى ما ال تقتضيو المغة العربية ،وتكممنا عمى اثني
عشر مقاما من [مقامات] التصوف في مواضعيا من القرآن:
ٔ -الشكر في أم القرآن لما بين الحمد والشكر من االشت ارك في المعنى.
ٕ -التقوى في قولو تعالى :ﭽﭚ ﭛ ﭼ البقرة.ٕ :

ٖ -الذكر في قولو تعالى :ﭽﯩ ﯪ ﭼ البقرة.ٕٔ٘ :
ٗ -الصبر في قولو تعالى :ﭽ ﭫ ﭬ ﭼ البقرة.ٔ٘٘ :
٘ -التوحيد في قولو تعالى :ﭽ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ البقرة.ٖٔٙ :
 -ٙمحبة اهلل في قولو تعالى :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ البقرة.ٔٙ٘ :
 -ٚالتوكل في قولو تعالى :ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ آل عمران.ٜٔ٘ :
 -ٛالمراقبة في قولو تعالى :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ النساء.ٔ :

 -ٜالخوف والرجاء في قولو تعالى :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ األعراف.٘ٙ :
ٓٔ -التوبة في قولو تعالى :ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ النور.ٖٔ :
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ٔٔ -اإلخالص في قولو تعالى :ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ البينة. ٘ :
()1

وسنذكر ىذه المقامات التي ذكرىا المؤلف من مواطنيا في تفسيره:
ٔ -قال تعالى :ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ الفاتحة،ٕ :

خرجو النسائي عن رسول
أفضل عند المحققين من ال إلو ّإال اهلل لوجيين :أحدىما ما ّ
اهلل  « :من قال ال إلو ّإال اهلل كتب لو عشرون حسنة ،ومن قال الحمد هلل رب
()2

أن التوحيد الذي يقتضيو ال إلو ّإال اهلل
العالمين كتب لو ثالثون حسنة»  ،والثانيّ :
حاصل في قولك رب العالمين وزادت بقولك الحمد هلل ،وأما قول رسول اهلل  :أفضل
()3

ما قمتو أنا والنبيون من قبمي ال إلو ّإال اهلل  ،فإنما ذلك لمتوحيد الذي يقتضيو ،وقد
شاركتيا الحمد هلل رب العالمين في ذلك وزادت عمييا ،وىذا المؤمن يقوليا لطمب

الثواب ،أما لمن دخل في اإلسالم فيتعين عميو ال إلو ّإال اهلل ،والشكر بالمسان ىو الثناء
()4

التحدث بالنعم شكر  ،والشكر
عمى المنعم والتحدث بالنعم ،قال رسول اهلل :
ّ

بالجوارح ىو العمل بطاعة اهلل وترك معاصيو ،والشكر بالقمب ىو معرفة مقدار

النعمة .والعمم بأنيا من اهلل وحده ،والعمم بأنيا تفضل ال باستحقاق العبد .واعمم أن
النعم التي يجب الشكر عمييا ال تحصى ،ولكنيا تنحصر في ثالثة أقسام :نعم دنيوية:
كالعافية والمال ،ونعم دينية :كالعمم ،والتقوى .ونعم أخروية :وىي جزاؤه بالثواب الكثير
عمى العمل القميل في العمر القصير .والناس في الشكر عمى مقامين :منيم من يشكر
عمى النعم الواصمة إليو خاصة ،ومنيم من يشكر اهلل عن جميع خمقو عمى النعم
الواصمة إلى جميعيم ،والشكر عمى ثالث درجات :فدرجات العوام الشكر عمى النعم،
ودرجة الخواص الشكر عمى النعم والنقم وعمى كل حال ،ودرجة خواص الخواص أن
يغيب عن النعمة بمشاىدة المنعم ،قيل :الفقراء إذا منعوا شكروا ،واذا أعطوا آثروا و
فضيمة الشكر أنو من صفات الحق ،ومن صفات الخمق ومن أسماء اهلل :الشاكر
(ٔ) التسييل لعموم التنزيل البن جزي ٔ.ٔٚ /
(ٕ) سنن النسائي الكبرى ،كتاب االيمان وشرائعو ،باب ذكر ما اصطفى اهلل تعالى من الكالم ،رقم .ٕٔٓ/ٙ ،ٔٓٙٚٙ
(ٖ) سنن الترمذي ،كتاب أبواب المناقب ،باب في دعاء يوم عرفة ،رقم ٘.ٕ٘ٚ/٘ ،ٖ٘ٛ

(ٗ) مسند الشياب لمحمد بن سالمة بن جعفر أبو عبد اهلل القضاعي ،ت :حمدي بن عبد المجيد السمفي ،مؤسسة
الرسالة – بيروت ،ط ،ٜٔٛٙ – ٔٗٓٚ :ٕ/رقم ٗٗ.ٔٙ/ٔ ،
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()1

والشكور .
األول :في
ٕ -قال تعالى :ﭽﭚ ﭛﭼ البقرة ، ٕ :نتكمم عن التقوى في ثالثة فصولّ .

فضائميا المستنبطة من القرآن ،وىي خمس عشرة :اليدى كقولو تعالى :ﭽﭚ ﭛﭼ

البقرة ،ٕ :والنصرة ،لقولو تعالى :ﭽﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﭼ النحل ،ٕٔٛ :والوالية لقولو
تعالى :ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ الجاثية ،ٜٔ :والمحبة لقولو تعالى :ﭽﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ
التوبة ،ٗ :والمغفرة لقولو تعالى :ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﭼ األنفال ،ٕٜ :والمخرج من الغم والرزق من حيث ال يحتسب لقولو تعالى :ﭽ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ الطالق ،ٖ ،ٕ :وتيسير األمور لقولو
تعالى :ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﭼ الطالق ،ٗ :وغفران الذنوب واعظام األجور
لقولو تعالى :ﭽ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﭼ الطالق ٘ :وتقبل األعمال
لقولو تعالى :ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ المائدة ، ٕٚ :والفالح لقولو تعالى :ﭽ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﭼ البقرة ،ٜٔٛ :والبشرى لقولو تعالى :ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ يونس ،ٙٗ – ٖٙ :ودخول الجنة
لقولو تعالى :ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ القمم ،ٖٗ :والنجاة من النار لقولو تعالى:
ﭽﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ مريم.ٕٚ :
الفصل الثاني :البواعث عمى التقوى عشرة :خوف العقاب األخروي ،وخوف العقاب
الدنيوي ،ورجاء الثواب الدنيوي ،ورجاء الثواب األخروي ،وخوف الحساب ،والحياء من
نظر اهلل ،وىو مقام المراقبة ،والشكر عمى نعمو بطاعتو ،والعمم لقولو تعالى :ﭽﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﭼ فاطر ،ٕٛ :وتعظيم جالل اهلل ،وىو مقام الييبة.
الفصل الثالث :درجات التقوى خمس :أن يتقي العبد الكفر ،وذلك مقام اإلسالم ،وأن
يتقي المعاصي والحرمات وىو مقام التوبة ،وأن يتقي الشبيات ،وىو مقام الورع ،وأن يتقي
()1

المباحات وىو مقام الزىد ،وأن يتقي حضور غير اهلل عمى قمبو ،وىو مقام المشاىدة .
(ٔ) التسييل لعموم التنزيل البن جزي ٔ.ٙٗ -ٖٙ /
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ٖ -قال تعالى :ﭽ ﯩ ﯪ ﭼ البقرة ،ٕٔ٘ :قيل اذكروني بالطاعة أذكركم بالثواب،
المتصوفة في
وقيل اذكروني بالدعاء والتسبيح ونحو ذلك ،وقد أكثر المفسرون ،ال سيما
ّ
تفسير ىذا الموضع بألفاظ ليا معاني مخصوصة ،وال دليل عمى التخصيص ،وبالجممة،
فيذه اآلية بيان لشرف الذكر وبينيا قول رسول اهلل  كما يرويو عن ربو :أنا عند ظن
عبدي بي وأنا معو حين يذكرني فإن ذكرني في نفسو :ذكرتو في نفسي ،وان ذكرني في
()2

مؤل :ذكرتو في مؤل خير منيم  .والذكر ثالثة أنواع :ذكر بالقمب ،وذكر بالمسان ،وبيما
معا ،واعمم أن الذكر أفضل األعمال عمى الجممة ،وان ورد في بعض األحاديث تفضيل
فإن ذلك لما فييا من معنى الذكر والحضور مع اهلل
غيره من األعمال :كالصالة وغيرىا ّ
تعالى .والدليل عمى فضيمة الذكر من ثالثة أوجو:
األول :النصوص الواردة بتفضيمو عمى سائر األعمال ،قال رسول اهلل « :أال
ّ
أنبئكم بخير أعمالكم ،وأزكاىا عند مميككم ،وأرفعيا في درجاتكم ،وخير لكم من أن تمقوا
()3

عدوكم فتضربوا أعناقيم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا :بمى يا رسول اهلل ،قال :ذكر اهلل» .
ّ
()4
وسئل رسول اهلل « :أي األعمال أفضل؟ قال :ذكر اهلل»  ،قيل الذكر أفضل أم
الجياد في سبيل اهلل؟ فقال« :لو ضرب المجاىد بسيفو في الكفار حتى ينقطع سيفو
()5

أن اهلل تعالى حيث ما أمر
ويختضب دما لكان الذاكر أفضل منو»  .الوجو الثانيّ :

بالذكر ،أو أثنى عمى الذكر :اشترط فيو الكثرة ،فقال :ﮋﯽﯾﯿﰀﮊ األحزاب،ٗٔ :

ﮋﯗﯘﯙﮊ األحزاب ، ٖ٘ :ولم يشترط ذلك في سائر األعمال.
أن لمذكر مزية ىي لو خاصة وليست لغيره وىي الحضور في الحضرة
الوجو الثالثّ :

(ٔ) التسييل لعموم التنزيل البن جزي ٔ.ٜٙ/
(ٕ) صحيح البخاري ،كتاب التوحيد ،باب قول اهلل تعالى ويحذركم اهلل نفسو ،رقم ٘ٓٗ.ٜٗٔ/ٔٛ ،ٚ
(ٖ) مسند أحمد رقم ٕٓ ٕٔٚمسند أبي الدرداء .ٖٙ/ٖٙ ،
(ٗ) شعب االيمان لمبييقي ،حديث موقوف عن بن عباس ،فصل في ادامة ذكر اهلل عز وجل ،رقم ٕ.ٗٓٔ/ٕ ، ٔٛٚ
(٘) مسند احمد ،مسند أبي سعيد الخدري  ،رقم ٕٓ ٕٗٛ/ٔٛ ،ٔٔٚبمفظ :قمت :يا رسول اهلل أي العباد أفضل درجة
عند اهلل يوم القيامة؟ قال " :الذاكرون اهلل كثي ار " قال :قمت :يا رسول اهلل ،ومن الغازي في سبيل اهلل؟ قال " :لو ضرب

بسيفو في الكفار والمشركين حتى ينكسر ،ويختضب دما ،لكان الذاكرون اهلل أفضل منو درجة.
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العمية ،والوصول إلى القرب بالذي عبر عنو ما ورد في الحديث من المجالسة والمعية،
()1

فإن اهلل تعالى يقول« :أنا جميس من ذكرني»  ،ويقول« :أنا عند ظن عبدي بي وأنا
ّ
معو إذا ذكرني».
ولمناس في المقصد بالذكر مقامان :فمقصد العامة اكتساب األجور ،ومقصد الخاصة
القرب والحضور ،وما بين المقامين بون بعيد .فكم بين من يأخذ أجره وىو من وراء
حجاب ،وبين من يقرب حتى يكون من خواص األحباب.
واعمم أن الذكر عمى أنواع كثيرة :فمنيا التيميل ،والتسبيح ،والتكبير ،والحمد،
والحوقمة ،والحسبمة ،وذكر كل اسم من أسماء اهلل تعالى ،والصالة عمى النبي
واالستغفار ،وغير ذلك .ولكل ذكر خاصيتو وثمرتو .وأما التيميل :فثمرتو التوحيد :أعني
فإن التوحيد العام حاصل لكل مؤمن ،وأما التكبير :فثمرتو التعظيم
التوحيد الخاص ّ
واإلجالل لذي الجالل ،وأما الحمد واألسماء التي معناىا اإلحسان والرحمة كالرحمن
الرحيم والكريم والغفار وشبو ذلك :فثمرتيا ثالث مقامات ،وىي الشكر ،وقوة الرجاء،
فإن المحسن محبوب ال محالة .وأما الحوقمة والحسبمة :فثمرتيا التوكل عمى اهلل
والمحبةّ .
والتفويض إلى اهلل ،والثقة باهلل :وأما األسماء التي معناىا االطالع واإلدراك كالعميم
والسميع والبصير والقريب وشبو ذلك فثمرتيا المراقبة .وأما الصالة عمى النبي  فثمرتيا
شدة المحبة فيو ،والمحافظة عمى اتباع سنتو ،وأما االستغفار :فثمرتو االستقامة عمى
ّ
إن ثمرة
التقوى ،والمحافظة عمى شروط التوبة مع إنكار القمب بسبب الذنوب
ّ
المتقدمة .ثم ّ
الذكر التي تجمع األسماء والصفات مجموعة في الذكر الفرد وىو قولنا :اهلل ،اهلل .فيذا
()2

ىو الغاية واليو المنتيى .
ٗ -قال تعالى :ﭽﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ
ﭫ ﭬ ﭼ البقرة ،ٔ٘٘ :ورد ذكر الصبر من القرآن في أكثر من سبعين موضعا،
وذلك لعظمة موقعو في الدين .قال بعض العمماء :كل الحسنات ليا أجر محصور من
(ٔ) مصنف بن ابي شيبة ،كتاب الطيارات ،باب الرجل يذكر اهلل وىو عمى الخالء ،رقم ٕٕٗٔ.ٔٓٛ/ٔ ،
(ٕ) التسييل لعموم التنزيل البن جزي ٔ.ٔٓٔ /
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عشرة أمثاليا إلى سبعمائة ضعف ّإال الصبر فإنو ال يحصر أجره ،لقولو تعالى :ﭽ ﰓ ﰔ
ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﭼ الزمر ،ٔٓ :وذكر اهلل لمصابرين ثمانية أنواع من الكرامةّ :أوليا:

المحبة ،قال تعالى :ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ آل عمران .ٔٗٙ :والثاني :النصر قال تعالى:

ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﭼ البقرة .ٔ٘ :والثالث :غرفات الجنة قال تعالى :ﭽ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ الفرقان . ٚ٘ :والرابع :األجر الجزيل قال تعالى :ﭽ ﰓ ﰔ ﰕ
ﰖ ﰗ ﰘ ﭼ الزمر ،ٔٓ :واألربعة األخرى المذكورة في ىذه اآلية ،ففييا البشارة ،قال
تعالى :ﭽ ﭫ ﭬ ﭼ البقرة ،ٔ٘٘ :والصالة والرحمة واليداية قال تعالى :ﭽ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂﭼ البقرة ،ٔ٘ٚ :والصابرون عمى أربعة
أوجو :صبر عمى البالء ،وىو منع النفس من التسخيط واليمع والجزع .وصبر عمى النعم
وىو تقييدىا بالشكر ،وعدم الطغيان ،وعدم التكبر بيا .وصبر عمى الطاعة بالمحافظة
والدوام عمييا .وصبر عن المعاصي بكف النفس عنيا ،وفوق الصبر التسميم وىو ترك
االعتراض والتسخيط ظاى ار ،وترك الكراىة باطنا ،وفوق التسميم :الرضا بالقضاء ،وىو
()1

سرور النفس بفعل اهلل وىو صادر عن المحبة ،وكل ما يفعل المحبوب محبوب .
٘ -قال تعالى :ﭽ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭼ البقرة ،ٖٔٙ :واعمم أن توحيد الخمق
هلل تعالى عمى ثالث درجات األولى :توحيد عامة المسممين وىو الذي يعصم النفس من
اليالك في الدنيا ،وينجي من الخمود في النار في اآلخرة وىو نفي الشركاء واألنداد،
والصاحبة واألوالد ،واألشباه واألضداد .الدرجة الثانية :توحيد الخاصة ،وىو أن يرى
األفعال كميا صادرة من اهلل وحده ويشاىد ذلك بطريق المكاشفة ال بطريق االستدالل
الحاصل لكل مؤمن ،وانما مقام الخاص في التوحيد يغني في القمب بعمم ضروري ال
يحتاج إلى دليل ،وثمرة ىذا العمم االنقطاع إلى اهلل والتوكل عميو وحده واطراح جميع
()2

الخمق ،فال يرجو ّإال اهلل ،وال يخاف أحدا سواه إذ ليس يرى فاعال ّإال إياه .
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 -ٙقال تعالى :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ البقرة ،ٔٙ٘ :اعمم أن محبة العبد لربو
عمى درجتين :إحداىما :المحبة العامة التي ال يخمو منيا كل مؤمن ،وىي واجبة،
واألخرى :المحبة الخاصة التي ينفرد بيا العمماء الربانيون ،واألولياء واألصفياء ،وىي
فإن سائر مقامات الصالحين :كالخوف ،والرجاء،
أعمى المقامات ،وغاية المطموباتّ ،
والتوكل ،وغير ذلك فيي مبنية عمى حظوظ النفس ،أال ترى أن الخائف إنما يخاف عمى
نفسو ،وأن الراجي إنما يرجو منفعة نفسو بخالف المحبة فإنيا من أجل المحبوب فميست
قوة المعرفة،
من المعاوضة ،واعمم ّ
أن سبب محبة اهلل معرفتو فتقوى المحبة عمى قدر ّ
فإن الموجب لممحبة أحد أمرين :وكالىما إذا اجتمع
وتضعف عمى قدر ضعف المعرفةّ ،
األول الحسن والجمال،
في شخص من خمق اهلل تعالى كان في غاية الكمال .الموجب ّ
فإن اإلنسان بالضرورة
واآلخر اإلحسان واإلجمال ،فأما الجمال فيو محبوب بالطبعّ ،
يحب كل ما يستحسن ،واإلجمال مثل جمال اهلل في حكمتو البالغة وصنائعو البديعة،
وصفاتو الجميمة الساطعة األنوار ،التي تروق العقول وتييج القموب ،وانما يدرك جمال اهلل
تعالى بالبصائر ،ال باألبصار ،وأما اإلحسان فقد جبمت القموب عمى حب من أحسن
إلييا ،واحسان اهلل إلى عباده متواتر وانعامو عمييم باطن وظاىر ،قال تعالى :ﭽ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭼ إبراىيم ،ٖٗ :ويكفيك أنو يحسن إلى المطيع والعاصي،
والمؤمن والكافر ،وكل إحسان ينسب إلى غيره فيو في الحقيقة منو ،وىو المستحق لممحبة
الجد في
أن محبة اهلل إذا تمكنت من القمب ظيرت آثارىا عمى الجوارح من ّ
وحده .واعمم ّ
طاعتو والنشاط لخدمتو ،والحرص عمى مرضاتو والتمذذ بمناجاتو ،والرضا بقضائو،
والشوق إلى لقائو واألنس بذكره ،واالستيحاش من غيره ،والفرار من الناس ،واالنفراد في
الخموات ،وخروج الدنيا من القمب ،ومحبة كل من يحبو اهلل وايثاره عمى كل من سواه ،قال
الحارث المحاسبي :المحبة تسميمك إلى المحبوب كميتك ،ثم إيثارك لو عمى نفسك
()1

وروحك ،ثم موافقتو س ار وجي ار ،ثم عممك بتقصيرك في حبو .
 -ٚقال تعالى :ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ آل عمران ،ٜٔ٘ :التوكل ىو االعتماد عمى
اهلل في تحصيل المنافع أو حفظيا بعد حصوليا ،وفي دفع المضرات ورفعيا بعد وقوعيا،
(ٔ) التسييل لعموم التنزيل البن جزي ٔ.ٔٓ٘ /
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وىو من أعمى المقامات ،لوجيين :أحدىما لقولو تعالى :ﭽﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ آل

عمران ،ٜٔ٘ :واآلخر :الضمان الذي في قولو تعالى :ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ
الطالق ، ٖ :وقد يكون واجبا لقولو تعالى :ﭽ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭼ المائدة:
ٖٕ ،فجعمو شرطا في اإليمان ،والظاىر لقولو تعالى :ﭽﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ آل

عمران ،ٕٕٔ :فإن األمر محمول عمى الوجوب .واعمم أن الناس في التوكل عمى ثالثة
مراتب :األولى :أن يعتمد العبد عمى ربو ،كاعتماد اإلنسان عمى وكيمو المأمون عنده الذي
ال يشك في نصيحتو لو ،وقيامو بمصالحو.
والثانية :أن يكون العبد مع ربو كالطفل مع أمو ،فإنو ال يعرف سواىا ،وال يمجأ ّإال

إلييا .والثالثة :أن يكون العبد مع ربو :كالميت بين يدي الغاسل ،قد أسمم نفسو إليو

بالكمية ،فصاحب الدرجة األولى لو حظ من النظر لنفسو ،بخالف صاحب الثانية،
مبنية
وصاحب الثانية لو حظ من المراد واالختيار بخالف صاحب الثالثة .وىذه الدرجات ّ
عمى التوحيد الخاص الذي تكممنا عميو في قولو تعالى :ﭽ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ البقرة،ٖٔٙ :

فيي تقوى بقوتو ،وتضعف بضعفو ،فإن قيل :ىل يشترط في التوكل ترك األسباب أم ال؟
فالجواب :أن األسباب عمى ثالثة أقسام :أحدىما :سبب معموم قطعا قد أجراه اهلل تعالى:
فيذا ال يجوز تركو :كاألكل لدفع الجوع ،والمباس لدفع البرد .والثاني :سبب مظنون:
كالتجارة وطمب المعاش ،وشبو ذلك ،فيذا ال يقدم فعمو في التوكل؛ ألن التوكل من أعمال
القمب ،ال من أعمال البدن ،ويجوز تركو لمن قوي عميو ،والثالث :سبب موىوم بعيد ،فيذا
يقدم فعمو في التوكل ،ثم إن فوق التوكل التفويض وىو االستسالم ألمر اهلل تعالى بالكمية،
فإن المتوكل لو مراد واختيار ،وىو يطمب مراده باعتماده عمى ربو ،وأما المفوض فميس لو
()1

مراد وال اختيار ،بل أسند المراد واالختيار إلى اهلل تعالى ،فيو أكمل أدبا مع اهلل تعالى .
 -ٛقال تعالى :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ النساء ،ٔ :إذا تحقق العبد بيذه اآلية وأمثاليا
استفاد مقام المراقبة ،وىو مقام شريف أصمو عمم وحال ،ثم يثمر حالين :أما العمم :فيو
بأن اهلل مطمع عميو ،ناظر إليو يرى جميع أعمالو ،ويسمع جميع أقوالو ،ويعمم
معرفة العبد ّ
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كل ما يخطر عمى بالو ،وأما الحال :فيي مالزمة ىذا العمم لمقمب بحيث يغمب عميو ،وال
يغفل عنو ،وال يكفي العمم دون ىذه الحال ،فإذا حصل العمم والحال :كانت ثمرتيا عند
الجد في
أصحاب اليمين :الحياء من اهلل ،وىو يوجب بالضرورة ترك المعاصي و ّ
المقربين :الشيادة التي توجب التعظيم واإلجالل لذي
الطاعات ،وكانت ثمرتيا عند
ّ
الجالل ،والى ىاتين الثمرتين أشار رسول اهلل  بقولو« :اإلحسان أن تعبد اهلل كأنك تراه،
فإن لم تكن تراه فإنو يراك»

()1

فقولو أن تعبد اهلل كأنك تراه :إشارة إلى الثمرة الثانية ،وىي

المشاىدة الموجبة لمتعظيم :كمن يشاىد ممكا عظيما ،فإنو يعظمو إذ ذاك بالضرورة ،وقولو
فإن لم تكن تراه فإنو يراك :إشارة إلى الثمرة األولى ومعناه إن لم تكن من أىل المشاىدة
المقربين ،فاعمم أنو يراك ،فكن من أىل الحياء الذي ىو مقام أصحاب
التي ىي مقام
ّ

أن كثي ار من الناس قد يعجزون
اليمين ،فمما فسر اإلحسان ّأول مرة بالمقام األعمى رأى ّ
تتقدم قبميا المشارطة
عنو ،فنزل عنو إلى المقام اآلخر ،واعمم أن المراقبة ال تستقيم حتى ّ

والمرابطة ،وتتأخر عنيا المحاسبة والمعاقبة ،فأما المشارطة :فيي اشتراط العبد عمى نفسو
بالتزام الطاعة وترك المعاصي ،وأما المرابطة فيي معاىدة العبد لربو عمى ذلك ،ثم بعد
المشارطة والمرابطة أول األمر تكون المراقبة إلى آخره ،وبعد ذلك يحاسب العبد نفسو
عمى ما اشترطو وعاىد عميو ،فإن وجد نفسو قد أوفى بما عاىد عميو اهلل :حمد اهلل ،وان
وجد نفسو قد حل عقد المشارطة ،ونقض عيد المرابطة ،عاقب النفس عقابا بزجرىا عن
العودة إلى مثل ذلك ،ثم عاد إلى المشارطة والمرابطة وحافظ عمى المراقبة ،ثم اختبر
()2

بالمحاسبة ،فيكذا يكون حتى يمقى اهلل تعالى .
 -ٜقال تعالى :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﭼ األعراف ، ٘ٙ :جمع اهلل الخوف والطمع ليكون
العبد خائفا راجيا ،كما قال اهلل تعالى :ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ اإلسراء٘ٚ :

وشدة عقابو ،وموجب الرجاء معرفة رحمة اهلل وعظيم
موجب الخوف معرفة سطوة اهلل ّ

ثوابو ،قال تعالى :ﭽ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ

الحجر ، ٘ٓ،ٜٗ :ومن عرف فضل اهلل رجاه ،ومن عرف عذابو خافو ،ولذلك جاء في
(ٔ) صحيح البخاري ،كتاب االيمان ،باب سؤال جبريل النبي  عن االسالم وااليمان واالحسان  ،رقم ٓ٘.٘ٗ/ٔ ،
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()1

الحديث « ،لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه العتدال »  ،إال أنو يستحب أن يكون العبد
طول عمره يغمب عميو الخوف ليقوده إلى فعل الطاعات وترك السيئات وأن يغمب عميو
الرجاء عند حضور الموت لقولو « :ال يموتن أحدكم إال وىو يحسن الظن باهلل
تعالى»( ،)2واعمم أن الخوف عمى ثالث درجات :األولى أن يكون ضعيفا يخطر عمى
القمب وال يؤثر في الباطن وال في الظاىر ،فوجود ىذا كالعدم ،والثانية أن يكون قويا
فيوقظ العبد من الغفمة ويحممو عمى االستقامة ،والثالثة أن يشتد حتى يبمغ إلى القنوط
واليأس وىذا ال يجوز ،وخير األمور أوسطيا ،والناس في الخوف عمى ثالث مقامات:
فخوف العامة من الذنوب ،وخوف الخاصة من الخاتمة ،وخوف خاصة الخاصة من
السابقة ،فإن الخاتمة مبنية عمييا ،والرجاء عمى ثالث درجات :األولى :رجاء رحمة اهلل
مع التسبب فييا بفعل طاعة وترك معصية ،فيذا ىو الرجاء المحمود ،والثانية :الرجاء مع
التفريط والعصيان فيذا غرور ،والثالثة :أن يقوى الرجاء حتى يبمغ األمن ،فيذا حرام،
والناس في الرجاء عمى ثالث مقامات :فمقام العامة رجاء ثواب اهلل ،ومقام الخاصة
()3

رضوان اهلل ،ومقام خاصة الخاصة رجاء لقاء اهلل حبا فيو وشوقا إليو .
ٓٔ -قال تعالى :ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﭼ النور ،ٖٔ :التوبة واجبة
عمى كل مؤمن مكمف بدليل الكتاب والسنة واجماع األمة ،وفرائضيا ثالثة :الندم عمى
الذنب من حيث عصي بو ذو الجالل ،ال من حيث أضر ببدن أو مال ،واإلقالع عن
الذنب في أول أوقات اإلمكان من غير تأخير وال توان ،والعزم أن ال يعود إلييا أبدا وميما
مجددا ،وآدابيا ثالثة :االعتراف بالذنب مقرونا باالنكسار،
قضى عميو بالعود أحدث عزما ّ
واإلكثار من التضرع واالستغفار ،واإلكثار من الحسنات لمحو ما تقدم من السيئات،
ومراتبيا سبع :فتوبة الكفار من الكفر ،وتوبة المخطئين من الذنوب الكبائر ،وتوبة العدول
من الصغائر وتوبة العابدين من الفترات ،وتوبة السالكين من عمل القموب واآلفات ،وتوبة
أىل الورع من الشبيات ،وتوبة أىل المشاىدة من الغفالت .وبواعث التوبة سبعة :خوف
العقاب ،ورجاء الثواب ،والخجل من الحساب ،ومحبة الحبيب ،ومراقبة الرقيب القريب،
(ٔ) حمية االولياء البي نعيم ،والحديث موقوف عمى التابعي مطرف بن عبد اهلل الشخير ٕ.ٕٓٛ/

(ٕ) صحيح مسمم ،كتاب الجنة وصفة نعيم أىميا ،باب األمر بحسن الظن باهلل تعالى ،رقم ٓٔٗ.ٔٙ٘/ٛ ،ٚ
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()1

وتعظيم بالمقام ،وشكر اإلنعام .
ٔٔ -قال تعالى :ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ البينة ،٘ :استدل المالكية بيذا عمى وجوب النية
في الوضوء ،وىو بعيد؛ ألن اإلخالص ىنا يراد بو التوحيد وترك الشرك أو ترك الرياء،
وذلك أن اإلخالص مطموب في التوحيد وفي األعمال ،وىذا اإلخالص في التوحيد من
الخفي ،وىو الرياء .قال رسول اهلل
الجمي ،وىذا اإلخالص في األعمال من الشرك
الشرك
ّ
ّ
()2
« :الرياء الشرك األصغر»  ،وقال  فيما يرويو عن ربو  إنو قال« :أنا أغنى
()3

األغنياء عن الشرك فمن عمل عمال أشرك فيو غيري تركتو وشريكو» .
واعمم أن األعمال ثالثة أنواع :مأمورات ومنييات ومباحات ،فأما المأمورات
فاإلخالص فييا عبارة عن خموص النية لوجو اهلل ،بحيث ال يشوبيا بنية أخرى ،فإن كانت
كذلك فالعمل خالص مقبول ،وان كانت النية لغير وجو اهلل ،من طمب منفعة دنيوية ،أو
مدح أو غير ذلك فالعمل رياء محض مردود ،وان كانت النية مشتركة ففي ذلك تفصيل
وفيو نظر واحتمال .وأما المنييات فإن تركيا دون نية خرج عن عيدتيا ،ولم يكن لو أجر
في تركيا وان تركيا بنية وجو اهلل حصل لو الخروج عن عيدتيا مع األجر ،وأما
المباحات كاألكل والنوم والجماع وشبو ذلك فإن فعميا بغير نية لم يكن فييا أجر ،وان
فعميا بنية وجو اهلل فمو فييا أجر ،فإن كل مباح يمكن أن يصير قربة إذا قصد بو وجو اهلل

مثل أن يقصد باألكل القوة عمى العبادة ويقصد بالجماع التعفف عن الحرام(.)4

(ٔ) التسييل لعموم التنزيل البن جزي ٕ.ٙٛ /
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(ٖ) رواه مسمم ،كتاب الزىد والرقائق ،باب من اشرك في عممو غير اهلل ،رقم .ٕٕٖ /ٛ ،ٗٙ
(ٗ) التسييل لعموم التنزيل البن جزي ٕ.٘ٓٔ /
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املبحث الثاني:
تفسري اإلمام بن اجلىزي يف السلىك.
وفيه ثالثة مطالب:
املطلب االول :السلىك يف تفسري االمام بن اجلىزي.
املطلب الثاني :مقامات التصىف عند اإلمام بن اجلىزي.
املطلب الثالث :املقارنة بني تفسري اإلمامني يف السلىك.

622

املطلب األول:
السلىك يف تفسري اإلمام بن اجلىزي.
تكمم بن الجوزي في السموك والرقائق عمى ما يمي:
ـ ـ ـ تكمم في السموك والرقائق فيما مر عميو من اآليات دون بيان ما يتعمق بيا من
تعريف وأقسام وبيان.
ـ ـ ـ لم يحدد ما يتكمم فيو من ىذه المقامات بل تكمم في عموم ما مر عميو من اآليات.
ـ ـ ـ يتكمم في الرقائق بصورة مختصرة.
ـ ـ ـ يذكر اآلية أو جزء منيا ويذكر األقوال.
ـ ـ ـ ما تكمم فيو يكون مخموطا باإلعراب أو بسبب النزول أو أبواب أخرى.
ـ ـ ـ ال يذكر المعنى العام لآلية وال مدلوليا في الرقائق في الغالب ولعل فيما كتبو في
غيره من الكتب في الوعظ والرقائق دفعو إلى عدم البيان ىنا أو أن التزامو باالختصار من
كتابو المغني دفعو لذلك.
ـ ـ ـ ما ذكره اإلمام بن الجوزي في السموك مقارنة بما ذكره بن جزي قد قسمتو قسمين:
عامة :وىي غير مقامات التصوف االثنتي عشر التي ذكرىا بن
األول :مقامات ّ
جزي.
الثاني :مقامات التصوف االثنا عشر ومقارنة اإلمام بن الجوزي ليا.
وىذه بعض المقامات العامة:
ٔ -قال في الصدق :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ التوبة

 ،١١١في سبب نزوليا قوالن :أحدىما :أنيا نزلت في قصة الثالثة المتخمفين .والثاني:
أنيا في أىل الكتاب .والمعنى :يا أييا الذين آمنوا بموسى وعيسى اتقوا اهلل في إيمانكم
بمحمد صمى اهلل عميو وسمم وكونوا مع الصادقين.
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وفي المراد بالصادقين خمسة أقوال :أحدىا :أنو النبي  وأصحابو ،قالو ابن عمر.
والثاني :أبو بكر وعمر ،قالو سعيد بن جبير ،والثالث :أنيم الثالثة الذين خمفوا ،صدقوا
النبي  عن تأخرىم ،قالو السدي .والرابع :أنيم المياجرون ،ألنيم لم يتخمفوا عن رسول
اهلل  في الجياد ،وقيل :إن أبا بكر الصديق احتج بيذه اآلية يوم السقيفة ،فقال :يا
معشر األنصار ،إن اهلل يقول في كتابو :لمفقراء المياجرين الذين أخرجوا إلى قولو تعالى:
أولئك ىم الصادقون من ىم؟ قالت األنصار :أنتم ىم .قال :فان اهلل تعالى يقول :اتقوا اهلل
وكونوا مع الصادقين فأمركم أن تكونوا معنا ،ولم يأمرنا أن نكون معكم ،فنحن األمراء
وأنتم الوزراء .والخامس :أنو عام ،قالو قتادة(.)1
ٕ -قال في اليداية :ﭧ ﭨ ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ الفتحٕٓ :
وييديكم صراطا مستقيما فيو قوالن :أحدىما :طريق التوكل عميو والتفويض إليو ،وىذا
عمى القول األول .والثاني :يزيدكم ىدى بالتصديق بمحمد  فيما جاء بو من وعد اهلل
تعالى بالفتح والغنيمة (.)2
ٖ -قال في الشكر :قال تعالى :ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ البقرة ،ٕٔ٘ :الشكر:
االعتراف بحق المنعم ،مع الثناء عميو  .وقال تعالى :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﭼ آل
()3

عمران ،ٔٗٗ:وسيجزي أي :يثيب الشاكرين ،وفييم ثالثة أقوال :أحدىا :أنيم الثابتون عمى
دينيم ،قالو عمي عميو السالم ،وقال :كان أبو بكر أمير الشاكرين .والثاني :أنيم
()4

الشاكرون عمى التوفيق واليداية .والثالث :عمى الدين .
ٗ -ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ آل عمران ٢٧

في سبب نزوليا ثالثة أقوال :أحدىا :أن عبد اهلل بن أبي قال ألصحابو :إن محمدا
يجعل طاعتو كطاعة اهلل ،ويأمرنا أن نحبو كما أحبت النصارى عيسى ابن مريم ،فنزلت
(ٔ) زاد المسير البن الجوزي ٕ.ٖٜٓ/
(ٕ) المرجع نفسو ٗ.ٖٔٗ/

(ٖ) المرجع نفسو ٔ.ٕٖٔ /
(ٗ) المرجع نفسو ٔ.ٖٖٓ/
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ىذه اآلية ،ىذا قول ابن عباس .والثاني :أن النبي صمى اهلل عميو وسمم دعا الييود إلى
اإلسالم ،فقالوا :نحن أبناء اهلل وأحباؤه ،ونحن أشد حبا هلل مما تدعونا إليو ،فنزلت قل إن
كنتم تحبون اهلل ونزلت ىذه اآلية ،ىذا قول مقاتل .والثالث :أنيا نزلت في نصارى
نجران(.)1
٘ -ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﭼ البقرة ١١١

فأما القنوت فيو في المغة بمعنيين :أحدىما :القيام .والثاني :الطاعة .والمشيور في
المغة واالستعمال أن القنوت :الدعاء في القيام ،فالقانت :القائم بأمر اهلل .ويجوز أن يقع
في جميع الطاعات ،ألنو إن لم يكن قيام عمى الرجمين ،فيو قيام بالنية .وقال ابن قتيبة:
ال أرى أصل القنوت إال الطاعة ،ألن جميع الخالل من الصالة ،والقيام فييا والدعاء
وغير ذلك يكون عنيا .ولممفسرين في المراد بالقنوت ىاىنا ثالثة أقوال :أحدىا :أنو
الطاعة ،قالو ابن عباس ،وابن جبير ،ومجاىد ،وقتادة ،والثاني :أنو اإلقرار بالعبادة ،قالو
عكرمة ،والسدي .والثالث :القيام ،قالو الحسن ،وفي معنى القيام قوالن :أحدىما :أنو القيام
لو بالشيادة بالعبودية .والثاني :أنو القيام بين يديو يوم القيامة .فان قيل :كيف عم بيذا
القول وكثير من الخمق ليس لو بمطيع؟ فعنو ثالثة أجوبة :أحدىا :أن يكون ظاىرىا
ظاىر العموم ،ومعناىا معنى الخصوص .والمعنى :كل أىل الطاعة لو قانتون .والثاني:
أن الكفار تسجد ظالليم هلل بالغدوات والعشيات ،فنسب القنوت إلييم بذلك .والثالث :أن
كل مخموق قانت لو بأثر صنعو فيو ،وجري أحكامو عميو ،فذلك دليل عمى ذلو لربو(.)2

(ٔ) زاد المسير البن الجوزي ٔ.ٕٚٗ /
(ٕ) المرجع نفسو ٔ.ٔٓٗ/
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املطلب الثاني:
مقامات التصىف عند اإلمام بن اجلىزي
حدد اإلمام بن جزي مقامات التصوف حيث قام بشرحيا وتوضيحيا وتقسيميا وذكر
أدلة من الكتاب والسنة عمييا وحدد اثني عشر مقاماً وفيما ذكره اإلكام بن الجوزي من
مقامات فيو لم يحدد ما يذكره من المقامات.

كذلك ما ذكره اإلمام بن الجوزي من عرض ليذه المقامات في التصوف فعرضو –
أنبو إلى
كما ّبينا – كان عرضاً مختص ار مخموطاً بأقوال ولغة وغيرىا في الغالب وىنا ّ
شيئين:
األول :قابمت ما كتب بن الجوزي بما تكمم بو بن جزي من المقامات التي ذكرىا
لنعرف الفرق بينيما فيما كتبا فيو من ىذه الرقائق والمقامات،
الثاني :لما كان المؤلف يذكر المعنى دون بسط وشرح في الغالب جمعت ما يتعمق
بالموضوع بأكثر من آية في بعض المقامات ،ونقف مع بعض األمثمة:
ٔ -قال في الحمد :قال تعالى :ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭼ الفاتحة ، ٕ :واعمم أن الحمد:
ثناء عمى المحمود ،ويشاركو الشكر ،إال أن بينيما فرقا ،وىو :أن الحمد قد يقع ابتداء
لمثناء ،والشكر ال يكون إال في مقابمة النعمة ،وقيل :لفظو لفظ الخبر ،ومعناه األمر،
فتقديره :قولوا :الحمد هلل .والحمد الثناء عمى الرجل بما فيو من كرم أو حسب أو شجاعة،
وأشباه ذلك .والشكر :الثناء عميو بمعروف أوالكو ،وقد يوضع الحمد موضع الشكر.
()1

فيقال :حمدتو عمى معروفو عندي ،كما يقال :شكرت لو عمى شجاعتو .
ٕ -قال في التقوى :قال تعالى :ﭽﭚ ﭛﭼ البقرة ،ٕ :واليدى :اإلرشاد ،والمتقون:
المحترزون مما اتقوه .وفرق شيخنا عمي بن عبيد اهلل بين التقوى والورع ،فقال :التقوى:
أخذ عدة ،والورع :دفع شبية ،فالتقوى :متحقق السبب ،والورع:
(ٔ) زاد المسير البن الجوزي ٔ.ٔٛ /
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مظنون المسبب  .و قال تعالى :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭼ البقرة،ٜٔٚ :
()1

ولممفسرين في لباس التقوى عشرة أقوال :أحدىا :أنو السمت الحسن .والثاني :العمل
الصالح .والثالث :اإليمان فعمى ىذاُ ،سمي لباس التقوى؛ ألنو يقي العذاب .والرابع :خشية
اهلل تعالى .والخامس :الحياء .والسادس :ستر العورة لمصالة .والسابع :أنو الدرع ،وسائر
آالت الحرب .والثامن :العفاف .والتاسع :أنو ما يتقى بو الحر والبرد .والعاشر :أن
()2

المعنى :ما يمبسو المتقون في اآلخرة ،خير مما يمبسو أىل الدنيا .
ٖ -قال في الذكر :قال تعالى :ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ آل

عمران ،ٜٔٔ :الذين يذكرون اهلل قياما وقعودا في ىذا الذكر ثالثة أقوال :أحدىا :أنو الذكر
في الصالة ،يصمي قائما ،فإن لم يستطع ،فعمى جنب .الثاني :أنو الذكر في الصالة
وغيرىا ،وىو قول طائفة من المفسرين .والثالث :أنو الخوف ،فالمعنى :يخافون اهلل قياما
()3

في تصرفيم وقعودا في دعتيم ،وعمى جنوبيم في مناميم .
ٗ -قال في الصبر :قال تعالى:ﭽ ﮰ ﮱ ﮲ ﭼ البقرة ،ٗ٘ :األصل في
الصبر :الحبس ،فالصابر حابس لنفسو عن الجزع .وسمي الصائم صاب ار لحبسو نفسو
عن األكل والشرب والجماع ،والمصبورة :البييمة تتخذ غرضا .وقال مجاىد :الصبر
ىينا :الصوم .وفيما أمروا بالصبر عميو ثالثة أقوال :أحدىا :أنو أداء الفرائض .والثاني:
أنو ترك المعاصي .والثالث :عدم الرئاسة ،وىو خطاب ألىل الكتابين ،ووجو االستعانة
بالصالة أنو يتمى فييا ما يرغب في اآلخرة ،ويزىد في الدنيا  .وقال تعالى :ﭽ ﯙ
()4

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ البقرة ،ٕٔٗ :معنى اآلية :أن البالء والجيد بمغ باألمم المتقدمة إلى أن
استبطئوا النصر لشدة البالء ،وقد دلت عمى أن طريق الجنة إنما ىو الصبر عمى البالء.

(ٔ) زاد المسير البن الجوزي ٔ.ٕٚ /
(ٕ) المرجع نفسو ٕ.ٔٔٓ /
(ٖ) المرجع نفسو ٔ.ٖٙٓ /
(ٗ) المرجع نفسو ٔ.ٙٔ /
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()1

قالت عائشة :ما شبع رسول اهلل  ثالثة أيام تباعا من خبز بر حتى مضى لسبيمو .
وقال حذيفة :أقر أيامي لعيني ،يوم أرجع إلى أىمي فيشكون إلي الحاجة .قيل :ولم ذلك؟
قال :ألني سمعت رسول اهلل  يقول« :إن اهلل يتعاىد المؤمن بالبالء كما يتعاىد الوالد
()3

()2

ولده بالخير»  ،وان اهلل ليحمي المؤمن من الدنيا ،كما يحمي المريض أىمو الطعام .
٘ -قال في التوحيد :قال تعالى :ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ
النساء ،ٕٔ٘ :قال بن عباس :خير اهلل بين األديان بيذه اآلية .وأسمم بمعنى :أخمص .وفي
الوجو قوالن :أحدىما :أنو الدين .والثاني :العمل .وفي اإلحسان قوالن :أحدىما :أنو
التوحيد ،قالو بن عباس .والثاني :القيام هلل بما فرض اهلل .وفي اتباع ممة إبراىيم قوالن:
()4

أحدىما :اتباعو عمى التوحيد والطاعة .والثاني :اتباع شريعتو .
 -ٙقال في الحب :قال تعالى :ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﭼ البقرة ،ٔٙ٘ :وفي قولو :يحبونيم كحب اهلل قوالن:
أحدىما :أن معناه :يحبونيم كحب الذين آمنوا هلل .والثاني :يحبونيم كمحبتيم هلل ،أي:
يسوون بين األوثان وبين اهلل تعالى في المحبة .والقول األول ليس بشيء ،والدليل عمى
نقضو قولو( :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ) أي أشد حبا هلل من أىل األوثان ألوثانيم .
()5

 -ٚقال في التوكل :قال تعالى :ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ آل عمران ،ٕٕٔ:فأما
التوكل ،فقال بن عباس :ىو الثقة باهلل .وقيل :ىو إظيار العجز في األمر واالعتماد عمى
غيرك ،ويقال :فالن وكمو تكمة ،أي :عاجز ،يكل أمره إلى غيره .وقال غيره :ىو تفعل من
الوكالة ،يقال :وكمت أمري إلى فالن فتوكل بو ،أي :ضمنو ،وقام بو ،وأنا متوكل عميو.
()1

وقال بعضيم :ىو تفويض األمر إلى اهلل ثقة بحسن تدبيره .
(ٔ) صحيح مسمم ،كتاب الزىد والرقائق ،رقم ٖٗ.ٕٔٚ/ٛ ، ٚٙ
(ٕ) شعب االيمان لمبييقي ،باب في ذكر ما في االوجاع واالمراض من الكفارات.ٕٖٔ/ٚ ،ٜٙٗٛ ،
(ٖ) زاد المسير البن الجوزي ٔ ٜٔٚ /والحديث في شعب االيمان لمبييقي ،باب الزىد وقصر االمل ،رقم ،ٜٜٙٛ
ٖٔ.ٚٔ/

(ٗ) المرجع السابق ٔ.ٗٚٛ /
(٘) المرجع السابق ٔ.ٖٔٓ /
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 -ٛقال في المراقبة :قال تعالى :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﭼ ىود ، ٛٙ :فيو أقوال :منيا مراقبة اهلل خير لكم ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ
()2

ما أمرت بمراقبتكم عند كيمكم لئال تبخسوا .
 -ٜقال في الرجاء :قال تعالى :ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﭼ النساء،ٔٓٗ :

وفي ىذا الرجاء قوالن :أحدىما :أنو األمل ،وىو إجماع أىل المغة الموثوق بعمميم.
والثاني :أنو الخوف ،ولم نجد الخوف بمعنى الرجاء إال ومعو جحد ،فإذا كان كذلك كان
الخوف عمى جية الرجاء والخوف ،وكان الرجاء كذلك قال تعالى :ﭽﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ
نوح ،ٖٔ:قال تعالى :ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ الجاثية . ٔٗ :وقال في الخوف :قال تعالى:
()3

ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ الزمر:

ٖٕ ،وفي معنى اآلية ثالثة أقوال :أحدىا :تقشعر من وعيده ،وتمين عند وعده .والثاني:
تقشعر من الخوف ،وتمين من الرجاء .والثالث :تقشعر الجمود إلعظامو ،وتمين عند
تالوتو .وقال بعض أىل المعاني :مفعول الذكر في قولو تعالى :إلى ذكر اهلل محذوف؛
ألنو معموم والمعنى :تطمئن قموبيم إلى ذكر اهلل الجنة والثواب وىذا نعت أولياء اهلل،
()4

تقشعر جمودىم وتمين قموبيم ،ولم ينعتيم بذىاب عقوليم والغشيان عمييم .
ٓٔ -قال في اإلخالص :قال تعالى :ﭽﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ص،ٗٙ :
أخمصناىم أي :اصطفيناىم وجعمناىم لنا خالصين ،فأفردناىم بمفردة من خصال الخير ثم
أبان عنيا بقولو تعالى :ذكرى الدار .وفي المراد بالدار ىا ىنا قوالن :أحدىما :اآلخرة.
والثانية :الجنة .وفي الذكرى قوالن :أحدىما :أنيا من الذكر ،فعمى ىذا يكون المعنى:
()5

أخمصناىم بذكر اآلخرة ،فميس ليم ذكر غيرىا وقيل :ىو الخوف الدائم في القمب .

(ٔ) زاد المسير البن الجوزي ٔ.ٖٕٓ/
(ٕ) المرجع نفسو ٕ.ٖٜ٘ /
(ٖ) المرجع نفسو ٔ. ٗٙٗ /
(ٗ) المرجع نفسو ٗ.ٔ٘ /

(٘) المرجع نفسو ٖ.٘ٚٛ /
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املطلب الثاني:
املقارنة بني تفسري اإلمامني يف السلىك
ذكر اإلمامان بن جزي وبن الجوزي في تفسيرييما اآليات التي تكممت في السموك
وبينا معنى اآليات حيث إ ن اإلمام بن جزي حدد مقامات التصوف ذكر منيا اثنا عشر
ّ
مقاماً وفييا ّبين التعريف واألقسام ودلل عمى ىذا التفريع بشواىد من القرآن والسنة ومن
كالم السمف – رحميم اهلل -وكان ىذا البيان في ىذه المقامات من أحسن ما تكمم فيو
اإلمام بن جزي ،بينما اإلمام بن الجوزي لم يحدد مقامات لمبيان والتقسيم كابن جزي.
كذلك تكمم اإلمام بن جزي عن مقامات أخرى وقد كان يذكر المعنى بأسموب
مختصر واضح يذكر فيو المعنى اإلجمالي ،ويدلل عميو من القرآن والسنة ويذكر فييا من
أقوال السمف .بينما اإلمام بن الجوزي يذكر المعنى ولكن دون اإلمام بن جزي في البيان
واإليضاح ألنو يذكر المعنى فيذكر أقوال فييا يذكر األقوال في الغالب دون بيان المعنى
اإلجمالي أو توضيحيا في المعنى العام ،وقد يذكر المعنى ويذكر فييا من األقوال في
أسباب النزول والقراءات والمغة واإلع ارب وغيره ،وقد يذكر المعنى العام لآلية قميال.
وىذه بعض األمثمة:
ٔ -قال تعالى :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ التوبة،ٜٔٔ :
يحتمل أن يريد صدق المسان إذا كانوا ىؤالء الثالثة قد صدقوا ولم يعتذروا بالكذب ،فنفعيم
اهلل بذلك ،ويحتمل أن يريد أعم من صدق المسان ،وىو الصدق في األقوال واألفعال
والمقاصد والعزائم ،والمراد بالصادقين :المياجرون لقول اهلل في الحشر :لمفقراء المياجرين،
إلى قولو :ىم الصادقون وقد احتج بيا أبو بكر الصديق عمى األنصار يوم السقيفة ،فقال:
نحن الصادقون ،وقد أمركم اهلل أن تكونوا معنا ،أي تابعين لنا( .)1قال بن الجوزي :في
المراد بالصادقين خمسة أقوال :أحدىا :أنو النبي  وأصحابو ،قالو بن عمر .والثاني:
أبو بكر وعمر ،قالو سعيد بن جبير ،والضحاك .والثالث :أنيم الثالثة الذين خمفوا ،صدقوا
النبي  عن تأخرىم ،والرابع :أنيم المياجرون ،ألنيم لم يتخمفوا عن رسول اهلل  في
(ٔ) التسييل لعموم التنزيل البن جزي ٔ.ٖ٘ٓ /
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الجياد ،وقيل :إن أبا بكر الصديق احتج بيذه اآلية يوم السقيفة ،فقال :يا معشر
األنصار ،إن اهلل يقول في كتابو :لمفقراء المياجرين الذين أخرجوا إلى قولو تعالى :أولئك
ىم الصادقون من ىم؟ قالت األنصار :أنتم ىم .قال :فان اهلل تعالى يقول :اتقوا اهلل وكونوا
مع ا لصادقين فأمركم أن تكونوا معنا ،ولم يأمرنا أن نكون معكم ،فنحن األمراء وأنتم
الوزراء .والخامس :أنو عام(.)1
فقد ذكر اإلمامان أن الصادقين في ىذه اآلية إما خاص وىم الصحابة عامة أو
المياجرين أو الثالثة المتخمفين في العسرة واما عام في المؤمنين كافة وىو ما رجحو
الطبري فقال :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ  ،باهلل ورسولو ﭽ ﭵ ﭶ ﭼ راقبوه بأداء فرائضو،
وتجنب حدوده [ وكونوا ] ،في الدنيا ،من أىل والية اهلل وطاعتو ،تكونوا في اآلخرة ﭽ ﭸ
ﭹ ﭼ في الجنة .يعني :مع من صدق اهلل اإليمان بو ،فحقق قولو بفعمو ،ولم

يكن من أىل النفاق فيو ،الذين ِّ
يكذب قيميم فعمُيم .وانما معنى الكالم :وكونوا مع

الصادقين في اآلخرة باتقاء اهلل في الدنيا ،كما قال جل ثناؤه :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ النساء ١١

()2

.

وذكر السمرقندي القولين فقال :مع الذين صدقت نياتيم ،واستقامت قموبيم وأعماليم،
وخرجوا مع رسول اهلل  إلى الغزو بإخالص نية ،ويقال :ىذا الخطاب لممنافقين الذين
كانوا يعتذرون بالكذب ،ومعناه :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ في العالنية ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭼ أي مع الذين صدقوا .وروي عن كعب بن مالك( )3أنو قال :فينا نزلت:
ونوا مع الص ِاد ِقين وقال الكمبي :ﭽ ﭷ ﭸ ﭹﭼ يعني :المياجرين
و ُك ُ
واألنصار الذين صموا إلى القبمتين(.)4

(ٔ) زاد المسير البن الجوزي ٕ.ٖٓٛ/
(ٕ) جامع البيان لمطبري ٗٔ.٘٘ٛ /
(ٖ) ىو كعب بن مالك بن أبي كعب األنصاري الخزرجي السممي شيد بيعة العقبة ولم يشيد بد اًر وتبوك آخى النبي
 بينو وبين طمحة بن عبيد اهلل وىو أحد الثالثة الذين خمفوا حتى ضاقت عمييم األرض بما رحبت حتى تاب
اهلل عمييم وجرح يوم أحد عشر جراحات وكان من شعراء النبي  . انظر أسد الغابة البن األثير ٗ.ٜٔٛ/

(ٗ) بحر العموم لمسمرقندي ٕ.ٜٚ /
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عامة في المؤمنين فقال :اصدقوا والزموا الصدق تكونوا مع
وقد رجح بن كثير أنيا ّ
أىمو وتنجوا من الميالك ويجعل لكم فرجا من أموركم ،ومخرجا(.)1
ورجح الشوكاني أنيا عامة في المؤمنين كافّة فقال :ىذا األمر بالكون مع الصادقين بعد
قصة الثالثة فيو اإلشارة إلى أن ىؤالء الثالثة حصل ليم بالصدق ما حصل من توبة اهلل،
وظاىر اآلية األمر لمعباد عمى العموم(.)2
ٕ  -ﭧ ﭨ ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ
ﭬ ﭼ البقرة  ،١١١قال بن جزي :أي نختبركم ،وحيث ما جاء االختبار في حق اهلل
فمعناه :أن يظير في الوجود ما في عممو ،لتقوم الحجة عمى العبد ،وليس كاختبار الناس
بعضيم بعضا ،ألن اهلل يعمم ما كان وما يكون ،والخطاب بيذا االبتالء لممسممين ،وقيل:
لكفار قريش ،واألول أظير لقولو بعد ىذا وبشر الصابرين بِشي ٍء ِمن ا ْلخو ِ
ف من األعداء
ْ
ْ
س والثمر ِ
ص ِمن ْاألمو ِ
ال بالخسارة و ْاأل ْنفُ ِ
وا ْل ُجوِع بالجدب ون ْق ٍ
ات بالجوانح ،وقيل ذلك كمو
ْ
بسبب الجياد(.)3

وقال بن الجوزي :فأما الخوف فقال ابن عباس :وىو الفزع في القتال .والجوع :المجاعة
التي أصابت أىل مكة سبع سنين .ونقص من األموال :ذىاب أمواليم ،واألنفس بالموت
والقتل الذي نزل بيم ،والثمرات لم تخرج كما كانت تخرج .وعن بعض أىل العمم :أن
الخوف في الجياد والجوع في فرض الصوم ،ونقص األموال :ما فرض فييا من الزكاة
والحج ونحو ذلك .واألنفس :ما يستشيد منيا في القتال ،والثمرات :ما فرض فييا من
الصدقات .وبشر الصابرين عمى ىذه البالوي بالجنة .واعمم أنو إنما أخبرىم بما سيصيبيم،
ليوطنوا أنفسيم عمى الصبر ،فيكون ذلك أبعد ليم من الجزع(.)4
فقد ذكر اإلمامان أن االبتالء الذي يحل بالناس إما عمى الكفار واما عمى المؤمنين وىو
ما رجحو اإلمام بن جزي أن البالء في ىذه اآلية عمى المؤمنين وىذا البالء عام في
الحياة أو أن ما لحقيم من البالء بسبب الجياد وىو ما ذكره اإلمام بن الجوزي كذلك.
(ٔ) تفسير القرآن العظيم البن كثير ٕٖٗٓ/
(ٕ) فتح القدير لمشوكاني ٕ.ٗٚٔ/

(ٖ) التسييل لعموم التنزيل البن جزي ٔ.ٖٔٓ /
(ٗ) زاد المسير البن الجوزي ٔ.ٕٔٗ /
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وبيذا القول ذكر المفسرون أن البالء ينزل عمى المؤمنين امتحاناً ليم.

فقال بن كثير :أخبر تعالى أنو يبتمي عباده المؤمنين أي :يختبرىم ويمتحنيم ،فتارة

بالسراء ،وتارة بالضراء من خوف وجوع ،وقال ىاىنا {بشيء من الخوف والجوع} أي:
بقميل من ذلك {ونقص من األموال} أي :ذىاب بعضيا {واألنفس} كموت األصحاب
واألقارب واألحباب {والثمرات} أي :ال تغل الحدائق والمزارع كعادتيا(.)1
وقال السمرقندي :ولنبمونكم ،يعني المؤمنين بشيء من الخوف والجوع .يقول :لنختبرنكم
بخوف العدو ،وىو الخوف الذي أصابيم يوم الخندق ،حتى بمغت القموب الحناجر والجوع
وىو القحط الذي أصابيم ،فكان يمضي عمى أحدىم أياما ال يجد طعاما .ونقص من
األموال ،يعني ذىاب أمواليم ،ويقال موت الماشية .واألنفس ،يعني الموت والقتل
واألمراض .والثمرات نقصان الثمرات ،فال تخرج الثمرات كما كانت تخرج أو تصيبيا
اآلفة .ويقال :موت الثمرات ىو موت الولد وىو ثمرة القمب .ثم قال :وبشر الصابرين،
يعني الذين يصبرون عمى ىذه المصائب والشدائد التي ذكرنا(.)2
لنمتحننكم ،وا ْلخو ِ
ف يعني من األعداء في الحروب ،وا ْل ُجوِع الجدب
وقال بن عطية :معناه
ّ
ْ
س :بالموت والقتل ،والثمر ِ
والسنة ،ونقص األموال :بالجوائح والمصائب ،و ْاأل ْنفُ ِ
ات:

بالعاىات ونزع البركة ،وقال بعض العمماء :إنما المراد في ىذه اآلية مؤن الجياد وكمفو،
فالخوف من العدو والجوع بو وباألسفار إليو ونقص األموال بالنفقات فيو واألنفس بالقتل
والثمرات بإصابة العدو ليا أو بالغفمة عنيا بسبب الجياد(.)3
فذكر المفسرون أن االبتالء يكون عمى المؤمنين ويكون عام في النفس والمال والثمر

ويكون عام في الحياة أو في الجياد خاصة.
وىذا واضح من خالل اآلية وىو أن اهلل تعالى ذكر البالء أنو عمى المؤمنين وخصوصاً
ذيل اآلية بقولو [ وبشر الصابرين ] فيكون بيان اآلية أن الخطاب لممؤمنين وأن اهلل
أنو ّ
أراد اختبارىم بأنواع البالء ،بالجياد وغيره وأن النتيجة ىو البشارة لمصابر المحتسب.

(ٔ) تفسير القرآن العظيم البن كثير ٔ.ٗٙٚ /
(ٕ) بحر العموم لمسمرقندي ٔ.ٔٓ٘ /

(ٖ) المحرر الوجيز البن عطيةٔ.ٕٕٚ /
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املطهة األول:

أهًية أسثاب اننسول وصيغها وفىائدها
تعريفها:
األسباب في المغة :جمع سبب ،كالسبب :كؿ شيء يتكصؿ بو إلى غيره ،أك كؿ
شيء يتكسؿ بو إلى شيء غيره ،كقد تسبب إليو ،كالجمع أسباب؛ ككؿ شيء يتكصؿ بو
()1

إلى الشيء ،فيك سبب  .كالنزكؿ مصدر نزؿ :النزكؿ :الحمكؿ ،كقد نزليـ كنزؿ عمييـ
ال.
كنزؿ بيـ ينزؿ نزك ن
كفي االصطبلح :ىك ما نزلت اآلية أك اآليات متحدثة عنو أك مبينة لحكمو أياـ
أف حادثة كقعت في زمف النبي  أك سؤاؿ كجو إليو فنزلت اآلية أك
كقكعو ،كالمعنى ٌ
()2
اآليات مف اهلل تعالى ببياف ما يتصؿ بتمؾ الحادثة أك بجكاب ىذا السؤاؿ  .أك معرفة ما
()3

نزلت اآلية أك اآليات بسببو متضمنة لو أك مجيبة عنو أك مبينة لحكمو زمف كقكعو .
أهًية أسثاب اننسول:
لما كاف رسكؿ اهلل  مبمغان عف ربو بما أمره بو كانت أحداث ككقائع تأتي لمنبي 

ال يعرؼ حمٌيا كأسئمة تقابمو ال يعمـ جكابيا كىذه األحداث متجددة بتجدد الزماف كالمكاف
بناء عمى معايش الناس في معترؾ الحياة – كحاشاه  أف يكذب – لـ يكف بد مف

ليبيف لو الحؿ في الحدث ،كالجكاب عف السؤاؿ ،كالتكجيو لما يطمب
انتظار خبر السماء ٌ
منو ،كحينيا يبمغ رسكؿ اهلل  ما أمره مف الببلغ المبيف .كمف ىنا يتبيف لنا أف عبلقة
سبب النزكؿ بتفسير القرآف؛ ألف القرآف لما بيف الحؿ ،كأجاب عف السؤاؿ ،بيف أف ىذا
الحؿ أك الجكاب ىك نفسو لكؿ حدث يتجدد إلى يكـ القيامة ،كالمخاطب األكؿ ىك النبي
الحج ة في صكرة تنفيذ األمر كفيـ الجكاب الذم نزؿ مف اهلل  كلذلؾ
 كأصحابو كىـ
ٌ
مف يأتي مف بعد يخاطب بالخطاب األكؿ لفيـ النص في ضكء الظرؼ الذم نزؿ بو.
(ُ) لساف العرب البف منظكرُ.ْٖٓ /

(ِ) االتقاف في عمكـ القرآف لمسيكطيُ.َُٔ/
(ّ) مباحث في عمكـ القرآف لصبحي الصالحُُّ.
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()1

قاؿ الزركشي" :ال يمكف تفسير اآلية دكف الكقكؼ عمى قصتيا كبياف نزكليا" .
كقاؿ الكاحدم( :)2كىي أكفى ما يجب الكقكؼ عمييا ،كأكلى ما تصرؼ العناية إلييا،
المتناع معرفة تفسير اآلية كقصد سبيميا ،دكف الكقكؼ عمى قصتيا كبياف نزكليا ،كال
يحؿ القكؿ في أسباب نزكؿ الكتاب ،إال بالركاية كالسماع ممف شاىدكا التنزيؿ ،ككقفكا
كجدكا في الطمب ،كقد كرد الشرع بالكعيد لمجاىؿ ذم
عمى األسباب ،كبحثكا عف عمميا ٌ
()3
العثار في ىذا العمـ بالنار .
كلكال بياف أسباب النزكؿ ألباح الناس ألنفسيـ التكجو في الصبلة إلى الناحية التي
يرغبكف ،عمبل بالمتبادر مف قكلو تعالى :ﭽﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ
البقرة .ُُٓ :في نفر مف المؤمنيف صمكا مع النبي  في ليمة مظممة فمـ يدركا كيؼ
()4

القبمة ،فصمى كؿ رجؿ منيـ عمى حالو .
كمعرفة أسباب التنزيؿ الزمة لمف أراد عمـ القرآف؛ ألف الجيؿ بأسباب التنزيؿ مكقع
في الشبو كاإلشكاالت ،كمكرد لمنصكص الظاىرة مكرد اإلجماؿ حتى يقع االختبلؼ ،كذلؾ
مظنة كقكع النزاع كرأم بف عمر( )5في الحركرية؟ :يراىـ شرار خمؽ اهلل إنيـ انطمقكا إلى
آيات أينزلت في الكفار فجعمكىا عمى المؤمنيف .كمعرفة سبب النزكؿ طريؽ قكم في فيـ

(ُ) االتقاف في عمكـ القرآف لمسيكطي ُ.ٖٕ/
(ِ ) ىك اإلماـ العبلمة ،األستاذ ،أبك الحسف ،عمي بف أحمد بف محمد بف عمي الكاحدم النيسابكرم الشافعي صاحب
التفسير كاماـ عمماء التأكيؿ مف أكالد التجار .كأصمو مف ساكه ،صنؼ التفاسير الثبلثة :البسيط كالكسيط كالكجيز.
ككتاب أسباب النزكؿ ككتاب التحبير في األسماء الحسنى ككاف طكيؿ الباع في العربية كالمغات .كلو أيضا:
كتاب الدعكات ككتاب المغازم ككتاب اإلغراب في اإلعراب ككتاب "تفسير النبي  ككتاب "نفي التحريؼ عف

القرآف الشريؼ" .تصدر لمتدريس مدة كعظـ شأنو .كلو شعر رائؽ .مات بنيسابكر في جمادل اآلخرة ،سنة ثماف

كستيف كأربع مائة ،سير أعبلـ النببلء لمذىبي ُّ.ّْٓ /

(ّ) اسباب النزكؿ لمكاحدمُ.ٖ/

(ْ) ركاه الترمذم ،أبكاب الصبلة ،باب ما جاء في رجؿ يصمي لغير القبمة في الغيـ ،رقـ ّْٓ.ُٕٔ/ِ ،

(ٓ ) ىك عبد اهلل بف عمر بف الخطاب القرشي العدكم أسمـ مع أبيو كىك صغير لـ يبمغ الحمـ كرده النبي  يكـ بدر
سنو ككانت أكؿ مشاىدة الخندؽ كشيد مؤتو مع جعفر بف أبي طالب ككاف كثير االتباع آلثار النبي 
لصغر ٌ
حتى أنو ينزؿ منازلو كيصمي في كؿ مكاف صمى فيو  ،ككاف شديد التكقي لدينو في الفتكل كاعتزؿ الفتنة بيف

الصحابة ككاف كثير الحج كالصدقة تكفي سنة أربع كسبعيف كعمره ست كثمانيف سنة .انظر أسد الغابة ّ.ُِْ/
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()1

معاني القرآف  .كقاؿ بف تيمية :معرفة سبب النزكؿ يعيف عمى فيـ اآلية فإف العمـ
()2

بالسبب يكرث معرفة المسبب .
يعرفة أسثاب ال نسول:
ػ ػ ػ ال يحؿ القكؿ في أسباب نزكؿ الكتاب ،إال بالركاية كالسماع ممف شاىدكا التنزيؿ،
ككقفكا عمى األسباب ،كبحثكا عف عمميا كجدكا في الطبلب ،كقد كرد الشرع بالكعيد
()3

لمجاىؿ في ىذا العمـ بالنار .
()4

ػ ػ ػ جرت عادة المفسريف أف يبدؤكا بذكر سبب النزكؿ .
ػ ػ ػ ليس مف أسباب النزكؿ اإلخبار عف الكقائع الماضية كذكر قصة قكـ نكح كعاد
()5

كثمكد كبناء البيت كنحك ذلؾ .
()6

المعكؿ عميو في أسباب النزكؿ ىـ الصحابة كمف أخذ عنيـ مف التابعيف .
ػػػ
ٌ
ػ ػ تفسير الصحابي لو حكـ المرفكع ،إذا كاف مما يرجع إلى أسباب النزكؿ ،ككؿ ما
ليس لمرأم فيو مجاؿ .فبل يجكز رده اتفاقان ،بؿ يأخذه المفسر كال يعدؿ عنو إلى غيره بأية
()7
حاؿ  .فإذا أخبر الصحابي عف سبب كقع ًفي عيد النبي  أك أخبر عف نزكؿ آية فيو
فيو فذلؾ مسند ،كاف كاف سبب النزكؿ مرسبلن أم لـ يذكر فيو الصحابي ،فاشترط
السيكطي لقبكلو شرطيف بعد صحة سنده:

األكؿ :أف يككف راكيو معركفان بأف ال يركم إال عف الصحابة.
()8

الثاني :أف يرد لىوي شاىد مرسؿ أك متصؿ كلك ضعيفان .

(ُ) نزكؿ القراف الكريـ كتاريخو كما يتعمؽ بو ،لمدكتكر محمد عمر حكيو ،ط :مجمع الممؾ فيد.َٓ ،
(ِ) مقدمة في اصكؿ التفسير البف تيمية ُُ.
(ّ) اسباب النزكؿ لمكاحدمُ.ٖ/
(ْ) البرىاف في عمكـ القرآفُ.ّْ/
(ٓ) االتقاف في عمكـ القرآف لمسيكطيُ.ْٗ-ِٗ /
(ٔ) المرجع السابؽٗٔ.

(ٕ) التفسير كالمفسركف لمذىبيُ.ّٕ/
(ٖ) اسباب النزكؿ لمكاحدمُ.ِِ/
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ػ ػ إذا تعددت الركايات في أسباب النزكؿ ،ككانت كميا صحيحة صريحة جمع بينيا
أسبابا لنازؿ كاحد ،ككما تتعد يد األسباب لنازؿ
إف كانت متقاربة في الزماف ،فتككف كميا
ن
()1
كاحد ،قد يتعدد النازؿ لسبب كاحد ،فينزؿ ليذا السبب آيتاف فأكثر في مكضعيف فأكثر .
ػ ػ ليست معاني األلفاظ كاآليات مقصكرةن عمى أسباب النزكؿ .فقكليـ :نزلت في كذا
ككذا ،معناه :أف ىذا مما يدخؿ فييا ،كمف جممة ما يراد بيا ،فإف القرآف إنما نزؿ ليداية
()2

أكؿ األمة كآخرىا ،حيث تككف كأنى تككف .
صيغ انتعثري عن سثة اننسول:
اختمفت األساليب ًفي التعبير عنو فتارة يعبركف بقكليـ :سبب نزكؿ اآلية كذا ،كىذا
التعبير نص في السببية كال يحتمؿ غيره.
و
كتارة ال تأتي العبارة صريحة بمفظ السببية ،كلكف يؤتى و
داخمة عمى مادة نزكؿ
بفاء
اآلية عقب سرد الحادثة ،كحكـ ىذا التعبير حكـ الذم قبمو.
كقد يأتي بصيغة سؤاؿ ييسأؿ عنو رسكؿ اهلل  فينزؿ عميو الكحي بجكابو مف غير
تعبير بمفظ النزكؿ كال دخكؿ الفاء ،غير أف السببية كاضحة مف المقاـ ،كحكـ ما قبميا.
كأخرل ال يؤتى بشيء مما سبؽ ،بؿ يقاؿ :نزلت ىذه اآلية ًفي كذا ،كىذه العبارة
ليست نصان ًفي السببية ،بؿ تحتمؿ السببية كتحتمؿ غيرىا كىك أف ىذا داخؿ ًفي اآلية كاف
()3

لـ يكف السبب .

فىائد يعرفة أسثاب اننسول:
ُ -معرفة كجو الحكمة الباعثة عمى تشريع الحكـ
ِ -الكقكؼ عمى المعنى كىك طريؽ قكم في فيـ معاني الكتاب العزيز.
ّ -قد يككف المفظ عامان كيقكـ الدليؿ عمى التخصيص فإف محؿ السبب ال يجكز
(ُ) دراسات في عمكـ القرافُِٔ لمحمد بكر اسماعيؿ طِ دار المنار ُُْٗق ُٗٗٗ-ـ.
(ِ) القكاعد الحساف لتفسير القرآف ألبي عبد اهلل ،عبد الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل بف ناصر بف حمد آؿ سعدم،
مكتبة الرشد ،الرياض ،ط َُِْ :ُ/ىػ ُٗٗٗ -ـ.ُُ ،

(ّ) اسباب النزكؿ لمكاحدمُ.ِّ/
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()1

إخراجو باالجتياد كاإلجماع .
()2

ْ -تيسير الحفظ كتسييؿ الفيـ كتثبيت الكحي في ذىف كؿ مف يسمع اآلية .
ٓ -بياف أف القرآف نزؿ مف اهلل تعالى ،كذلؾ ألف النبي  يسأؿ عف الشيء ،فيتكقؼ
عف الجكاب فينزؿ الكحي مبينا لو .فعف بف مسعكد( : )3أف رجبل مف الييكد قاؿ :يا أبا
القاسـ ما الركح؟ فأمسؾ النبي  فمـ يرد عمييـ شيئا ،فعممت أنو يكحى إليو ،فقمت
مقامي ،فنزؿ ﭽﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ اإلسراءٖٓ :

()4

.

ٔ -معرفة أف سبب النزكؿ غير خارج عف حكـ اآلية إذا كرد مخصص ليا ،كمثاؿ
ذلؾ قكلو ﭨ ﭽﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ النكر،ْ :
فمفظ اآلية ىنا عاـ ثـ خصص بقكلو تعالى :ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﭼ النكر ،ٓ :لكف التخصيص لآلية األكلى ال يشمؿ سبب نزكليا كىك قذؼ عائشة –
رضي اهلل عنيا -فيبقى عمى عمكمو بعدـ قبكؿ تكبة مف قذفيا؛ ألف دخكلو في لفظ اآلية
األكلى العاـ قطعي كاخراجو بما كرد في اآلية الثانية اجتيادم ظني كالقطعي ال يخرج
بالظني ،قاؿ بف عباس :في قكؿ اهلل ﭽﮌ ﮍ ﮎ ﭼ نزلت في عائشة خاصة .
()5

(ُ) البرىاف في عمكـ القراف لمزركشيُ.ِْ/
(ِ) اسباب النزكؿ لمكاحدم ُ.َِ/
(ّ) ىك أبك عبد الرحمف عبداهلل بف مسعكد بف غافؿ بف حبيب بف شمخ بف مخزكـ اليذلي كاف إسبلمو قديمان أكؿ
اإلسبلـ حيف أسمـ سعيد بف زيد كزكجتو قبؿ اسبلـ عمر بف الخطاب فقاؿ  :لقد رأيتني سادس ستة ما عمى ظير

األرض مسمـ غيرنا كىك أكؿ مف جير بالقرآف في مكة كلما أسمـ أخذه رسكؿ اهلل  ككاف يخدمو فكاف يعرؼ
بصاحب السكاؾ كالسكاد ىاجر اليجرتيف إلى الحبشة كالمدينة كصمى القبمتيف كشيد كؿ غزكات النبي  كشيد
اليرمكؾ تكفي سنة اثنيف كثبلثيف كدفف بالبقيع كعمره بضع كستيف عامان ،انظر أسد الغابة ّ.ِٖٔ/

(ْ) اصكؿ في التفسير البف عثيميف كالحديث في صحيح البخارم ،كتاب العمـ ،باب قكؿ اهلل تعالى{ كما أكتيتـ مف
العمـ إال قميبل} ،رقـ ُِٓ.َُّ/ُ ،

(ٓ) دراسات في عمكـ القرآف الكريـ لفيد بف عبد الرحمف الركمي.ُْٓ ،
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املطهة انثاني

تفسري اإلياو تن جسي يف أسثاب اننسول
ػ ػ ػ تكمـ اإلماـ بف جزم عف الحديث كفيو أشار إلى أسباب النزكؿ بقكلو" :كأما
الحديث فيحتاج المفسر إلى ركايتو كحفظو لكجييف :األكؿ :أف كثي ار مف اآليات في القرآف
نزلت في قكـ مخصكصيف ،كنزلت بأسباب قضايا كقعت في زمف النبي  مف الغزكات
()1

كالنكازؿ كال بد مف معرفة ذلؾ ليعمـ فيمف نزلت اآلية كفيما نزلت كمتى نزلت" .
ػ ػ ذكر أسباب النزكؿ بصيغو المتعددة.
ػ ػ لـ يكضح أسباب النزكؿ في مقدمتو بغير ما ذكره في الحديث في بياف منيجو ،كلعمو
اكتفى بما ٌبينو في منيجو بالحديث.
ػ ػ ذكر فيو مف األحاديث بالمفظ كبالمعنى ككذلؾ قد يذكر الحديث كامبل كقد يذكر جزء
منو ،كغالب ما ذكره بالمعنى كعند البحث عنو في مصدره ليس بالمفظ المذككر.
ػ ػ يذكر سببا لنزكؿ اآلية في الغالب ،كقد يذكر سببيف لآلية .كمف األمثمة عمى ذلؾ:
ُ -قاؿ تعالى :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ األحزاب ،ُٓ :سبب نزكؿ
()2

ىذه اآلية ما كقع ألزكاج النبي  مف غيرة بعضيف عمى بعض .

ِ -قاؿ تعالى :ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ الحديد،ِٗ :

كقد ركم في سبب نزكؿ اآلية :أف الييكد افتخرت عمى المسمميف فنزلت اآلية في الرد

عمييـ ،كىك يقكم ىذا القكؿ ،كركم أيضا أف سببيا أف الذيف أسممكا مف أىؿ الكتاب
افتخركا عمى غيرىـ مف المسمميف بأنيـ يؤتييـ اهلل أجرىـ مرتيف فنزلت اآلية معممة أف
()3

المسمميف مثميـ في ذلؾ .
ّ -قاؿ تعالى :ﭽﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﭼ النكر، ِِ :

(ُ) التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم ُ.ُٕ/
(ِ) المرجع نفسو ِ.ُٓٔ/
(ّ) المرجع نفسو ِ.َّٓ/
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نزلت اآلية بسبب أبي بكر الصديؽ  حيف حمؼ أف ال ينفؽ عمى مسطح( ،)1لما تكمـ
في حديث اإلفؾ ،ككاف ينفؽ عميو لمسكنتو كألنو قريبو ،ككاف بف بنت خالتو ،فمما نزلت
()2

اآلية رجع إلى مسطح النفقة كاإلحساف ،ككفر عف يمينو .
ْ -قاؿ تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠﭼ األحزاب ّٔ :سببيا أف رسكؿ اهلل  خطب امرأة ليزكجيا لمكاله زيد بف حارثة(،)3
()4

فكرىت ىي كأىميا ذلؾ ،فمما نزلت اآلية قالكا :رضينا يا رسكؿ اهلل .
ٓ -قاؿ تعالى :ﭽﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬﭼ األنبياء ٖٗ :لما ق أرىا رسكؿ اهلل  عمى قريش امتعضكا مف ذلؾ ،كقاؿ عبد
اهلل بف الزبعرل :أخاصة لنا كآلليتنا أـ لجميع األمـ؟ فقاؿ  ىك لكـ كآلليتكـ كلجميع
األمـ ،فقاؿ :خصمتؾ كرب الكعبة ألست تزعـ أف عيسى بف مريـ نبي كتثني عميو خي ار،
كقد عممت أف النصارل عبدكه ،فإف كاف عيسى في النار فقد رضينا أف نككف نحف كآليتنا
معو ،ففرحت قريش بذلؾ ،كضحككا كسكت النبي  ،فأنزؿ اهلل تعالى :ﭽﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﭼ األنبياء. َُُ :
()5

(ُ) ىك مسطح بف أثاثة بف عباد بف المطمب بف عبد مناؼ بف قصي القرشي المطمبي ،كأمو أـ مسطح بنت أبي رىـ
بف المطمب بف عبد مناؼ ،كأميا ريطة بنت صخر بف عامر بف كعب ،خالة أبي بكر الصديؽ .شيد مسطح

بدرا ،ككاف ممف خاض في اإلفؾ عمى عائشة رضي اهلل عنيا ،فجمده النبي صمى اهلل عميو كسمـ فيمف جمد في
ذلؾ ،ككاف أبك بكر ينفؽ عميو ،فأقسـ أف ال ينفؽ عميو ،فأنزؿ اهلل تعالى :كال يأتؿ أكلكا الفضؿ منكـ كالسعة ...
اآلية ،فعاد أبك بكر ينفؽ عميو .تكفي سنة أربع كثبلثيف ،كىك ابف ست كخمسيف سنة .انظر أسد الغابة ْ.َّٖ/

(ِ) التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم ِ.ْٔ/

كحبو أصابو سباء في الجاىمية أغارت عمييـ قبيمة بني القيف
(ّ) ىك زيد بف حارثة بف شراحيؿ بف مكلى رسكؿ اهلل ٌ 
فأخذكا زيدان كقدمكا بو سكؽ عكاظ فاشتراه حكيـ بف حزاـ لعمتو خديجة بنت خكيمد فكىبتو لمنبي  بمكة قبؿ
النبكة كىك بف ثماف سنيف ككاف يدعى زيد بف محمد ألنو اختار رسكؿ اهلل  عمى أبيو بعدما كجده عنده فقاؿ

رسكؿ اهلل  اشيدكا أف زيدان ابني أرثو كيرثني  ،شيد بد انر ككاف البشير ألىؿ المدينة زكجو رسكؿ اهلل  مكالتو

سيره النبي  قائدان لمجيش في مؤتو كقتؿ في المعركة سنة ثماف لميجرة انظر أسد الغابة ِ.ُُّ/
أـ أيمف ٌ

(ْ) التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم ِ.ُِٓ/
(ٓ) المرجع السابؽ ِ.ِِٔ/
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ٔ -قاؿ تعالى :ﭽ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼
﮽ﭼ الفتح ،ِٕ :كاف رسكؿ اهلل  قد رأل في منامو عند خركجو إلى العمرة أنو
يطكؼ بالبيت ىك كأصحابو بعضيـ محمقكف كبعضيـ مقصركف ،كركم أنو أتاه ممؾ في
النكـ فقاؿ لو :لتدخمف المسجد الحراـ اآلية :فأخبر الناس برؤياه ذلؾ ،فظنكا أف ذلؾ يككف
في ذلؾ العاـ ،فمما صده المشرككف عف العمرة عاـ الحديبية قاؿ المنافقكف :أيف الرؤيا،
ككقع في نفكس المسمميف شيء مف ذلؾ ،فأنزؿ اهلل تعالى :لقد صدؽ اهلل رسكلو الرؤيا
بالحؽ أم تمؾ الرؤيا صادقة ،كسيخرج تأكيميا بعد ذلؾ ،فاطمأنت قمكب المؤمنيف كخرج
رسكؿ اهلل  في العاـ المقبؿ ،ىك كأصحابو فدخمكا مكة كاعتمركا ،كأقامكا بمكة ثبلثة
()1

أياـ ،كظير صدؽ رؤياه كتمؾ عمرة القضاء .

(ُ) التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم ِ.ُِٗ/
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املطهة انثانث
تفسري اإلياو تن اجلىزي يف أسثاب اننسول
يرل الباحث أف اإلماـ بف الجكزم سار في تفسيره عمى النحك التالي:
ػ ػ ػ لـ يتكمـ اإلماـ بف الجكزم في مقدمة كتابو عف أسباب النزكؿ.
ػ ػ ػ ذكر في تفسيره آليات القرآف الكريـ أسباب النزكؿ في مكاطنيا التي نزلت بسببيا.
ػ ػ ػ يذكر أقكاال متعددة في أسباب النزكؿ في الغالب.
ػ ػ ػ يذكر أقكاال في تحديد مف نزلت فييـ اآلية.
ػ ػ ػ في تحديده لمف نزلت اآلية جعؿ بيانو كتكضيحو لصاحب الحدث أعظـ مف
الحدث أك القصة كلعؿ في ذكره لمشخص ما يسرم في نفسية المؤرخ – باعتبار اإلماـ بف
الجكزم مؤرخ كتاريخو المنتظـ في أخبار الممكؾ كاألمـ مشيكر معمكـ  -حينما يذكر
الحدث فيك يكتب الحدث مستشع ار معرفة المخاطب لمحدث فيذكره بصاحب الحدث ،أك
لعؿ في ذكره لصاحب الحدث فارؽ البياف في أف منيج المفسر غير منيج المؤرخ كالمقاـ
مقاـ تفسير كبياف ،أك التزاما منو بما شرط عمى نفسو مف االختصار اكتفى بذكر صاحب
الحدث أك القصة دكف تفاصيميا.
ػ ػ ػ يذكر في أسباب النزكؿ أقكاال كبعضيا ال تتعمؽ بأسباب النزكؿ ،فقد يككف بياف
معنى لآلية مف الحديث أك قصة مشابية .كىذه بعض األمثمة:
ُ -قاؿ تعالى :ﭽﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ البقرة،ُُ :
اختمفكا فيمف نزلت عمى قكليف :أحدىما :أنيا نزلت في المنافقيف الذيف كانكا عمى عيد
رسكؿ اهلل  ،كىك قكؿ الجميكر ،منيـ بف عباس ،كمجاىد .كالثاني :أف المراد بيا قكـ
()1

لـ يككنكا خمقكا حيف نزكليا .

(ُ) زاد المسير البف الجكزمُ.ِّ/
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ِ -قاؿ تعالى :ﭽﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﭼ األعراؼ:

أف رسكؿ اهلل  ق أر في الصبلة
َِْ ،اختمفكا في نزكليا عمى خمسة أقكاؿ :أحدىاٌ :
المكتكبة ،فق أر أصحابو كراءه رافعيف أصكاتيـ ،فنزلت ىذه اآلية ،قالو بف عباس ،كالثاني:
أف المشركيف كانكا يأتكف رسكؿ اهلل  إذا صمى ،فيقكؿ بعضيـ لبعض :ال تسمعكا ليذا
النبي 
الغكا فيو ،فنزلت ىذه اآلية .كالثالث :أف فتى مف األنصار كاف كمٌما ق أر
القرآف ك ى
ٌ
شيئان ،ق أر ىك ،فنزلت ىذه اآلية .كالرابع :أنيـ كانكا يتكممكف في صبلتيـ أكؿ ما فيرضت،
فيجيء الرجؿ فيقكؿ لصاحبو :كـ صميتـ؟ فيقكؿ :كذا ككذا ،فنزلت ىذه اآلية ،قالو قتادة.
كالخامس :أنيا نزلت تأمر باإلنصات لئلماـ في الخطبة يكـ الجمعة ،ركم عف عائشة،
()1

كسعيد بف جبير ،كمجاىد .
ّ -قاؿ تعالى :ﭽﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ النحؿ ،َُٔ :اختمفكا فيمف
نزؿ عمى أقكاؿ :أحدىا :أنو نزؿ في عمار بف ياسر( ،)2أخذه المشرككف فعذبكه ،فأعطاىـ
ما أرادكا بمسانو ،ركاه مجاىد عف بف عباس ،كبو قاؿ قتادة ،كالثاني :أنو لما نزؿ قكلو
تعالى :ﭽﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﭼ النساء ،ٕٗ :كتب بيا المسممكف الذيف بالمدينة إًلى مف كاف

بمكة ،فخرج ناس ممف أقر ً
باإلسبلـ ،فاتبعيـ المشرككف ،فأدرككىـ ،فأكرىكىـ حتى أعطكا
الفتنة ،فنزؿ قكلو تعالى :ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ النحؿ ،َُٔ :ركاه
عكرمة عف بف عباس ،كبو قاؿ مجاىد.
(ُ) زاد المسير البف الجكزم ِ.ُّٖ/
(ِ ) ىك عمار بف ياسر بف عامر بف مالؾ بف كنانة بف قيس بف الحصيف المذحجي ثـ العنسي ،أبك اليقظاف .كىك
مف السابقيف األكليف إلى االسبلـ ىك كأبكه كأمو كىك ممف عذب في اهلل كاختمؼ في ىجرتو لمحبشة كفي قكلو

عز كجؿ :مف كفر باهلل مف بعد إيمانو إال مف أكره كقمبو مطمئف باإليماف  ،نزلت في عمار بف ياسر ،أخذه
المشرككف فعذبكه فمـ يترككه ،حتى سب النبي صمى اهلل عميو كسمـ كذكر آليتيـ بخير ،ثـ ترككه .فمما أتى رسكؿ
اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ :ما كراءؾ؟ قاؿ :شر يا رسكؿ اهلل! ما تركت حتى نمت منؾ كذكرت آليتيـ بخير!
قاؿ :كيؼ تجد قمبؾ؟ قاؿ :مطمئنا باإليماف .قاؿ :فإف عادكا لؾ فعد ليـ كىاجر إلى المدينة ،كشيد بدرا ،كأحدا
كالخندؽ ،كبيعة الرضكاف مع رسكؿ اهلل  شيد قتاؿ مسيممة كاستعممو عمر عمى الككفة كقاؿ لو رسكؿ اهلل 

تقتمؾ الفئة الباغية فقتؿ في صفيف ككاف عمره أربعان كتسعيف سنة .انظر أسد الغابة ّ.ُّٔ/
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يمو أال تستظؿ كال
كالثالث :أنو نزؿ في عياش بف أبي ربيعة( ،)1كاف قد ىاجر فحمفت أ ُّ
تشبع مف طعاـ حتى يرجع ،فرجع  ،فأكرىو المشرككف حتى أعطاىـ بعض ما يريدكف(.)2

ْ -قاؿ تعالى :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﭼ األحزاب ،ٓ :قاؿ بف عمر :ما
كنا ندعك زيد بف حارثة إًال زيد بف محمد ،حتى نزلت:ﭽﮗ ﮘ ﭼ

()3

.

ٓ -قاؿ تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙﭼ األحزاب ،ِّ :اختمفكا عمى
()5

قكليف :أحدىما :أنيا نزلت في أنس بف النضر( ،)4كالثاني :أنيا في طمحة بف عبيد اهلل .
ٔ -قاؿ تعالى :ﭽﯢ ﯣ ﯤﭼ النجـ ،ّّ :اختمفكا فيمف نزلت عمى أربعة أقكاؿ:

بعض
أحدىا :أنو الكليد بف المغيرة ،ككاف قد تىبًع رسكؿ اهلل  عمى دينو ،فعيره
ي
تركت ديف األشياخ كضممتىيـ؟ قاؿِّ :إني خشيت عذاب اهلل ،فضمف لو
المشركيف ،كقاؿ:
ى
عز كج ٌؿ ،ففعؿ،
إف ىك أعطاه شيئان مف مالو كرجع إلى ًشركو أف يتحمؿ عنو عذاب اهلل ٌ

ض ًمف لو ،ثـ بخؿ كمنعو ،فنزلت ىذه اآلية ،كالثاني :أنو النضر بف
فأعطاه
بعض الذم ى
ى
خمس قبلئص حتى ارتد عف إسبلمو ،كضمف لو أف
الحارث أعطى بعض فقراء المسمميف
ى
ً
محمد إالٌ بمكارـ
يأم يرنا
ه
يحمؿ عنو إثمو ،كالثالث :أنو أبك جيؿ ،قاؿ :كاهلل ما ي
()6
األخبلؽ،كالرابع :أنو العاص بف كائؿ ككاف ربما كافؽ رسكؿ اهلل  في بعض األيمكر .
(ُ ) ىك عياش بف عمرك بف المغيرة بف عبداهلل بف عمر بف مخزكـ كىك أخك أبي جيؿ ألمو كبف عمو كاف اسبلمو

قديمان قبؿ أف يدخؿ رسكؿ اهلل  دار األرقـ كىاجر الى الحبشة ثـ عاد كىاجر الى المدينة كلما منع مف اليجرة

ظؿ النبي  يدعك ليـ شي انر كقتؿ عياش يكـ اليرمكؾ  .انظر أسد الغابة ْ.ُِ/

(ِ) زاد المسير البف الجكزم ِ.ٖٕٓ/

(ّ) المرجع السابؽ ّ.ْْٖ/

(ْ) ىك أنس بف النظر بف ضمضـ قتؿ يكـ أحد شييدان لما غاب عف قتاؿ بدر ،قاؿ :يا رسكؿ اهلل ،غبت عف أكؿ
قتاؿ قاتمت فيو المشركيف ،كاهلل لئف أشيدني اهلل قتاؿ المشركيف ليريف اهلل ما أصنع ،فمما كاف يكـ أحد انكشؼ

المسممكف تقدـ ،فاستقبمو سعد بف معاذ ،فقاؿ :أم سعد ،ىذه الجنة ،كرب أنس أجد ريحيا دكف أحد ،فقاتؿ ،قاؿ
أنس :فكجدنا بو بضعا كثمانيف ما بيف ضربة بسيؼ ،أك طعنة برمح ،أك رمية بسيـ ،ككجدناه قد قتؿ ،كمثؿ بو
المشرككف ،فما عرفتو أختو الربيع بنت النضر إال ببنانو .كفيو قاؿ رسكؿ اهلل  :إف مف عباد اهلل مف لك قسـ
عمى اهلل ألبره .انظر :أسد الغابة ُ.ََّ /

(ٓ) زاد المسير البف الجكزم ّ.ْٓٔ/
(ٔ) المرجع السابؽ ْ.ُُٗ/
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املطهة انراتع
املقارنة تني تفسري اإليايني يف أسثاب اننسول
ذكر اإلماماف بف جزم كبف الجكزم مف ضمف عمكـ القرآف في تفسيرييما ما يتعمؽ
يبينو عامة المفسريف
بأسباب النزكؿ كغالبان ما يبدآ بذكره مف بيف عمكـ القرآف كىي مما ٌ
في بياف المعنى بسبب النزكؿ.
كقد اتفؽ اإلماماف في بياف سبب النزكؿ عمى اختصار البياف في ذلؾ مع فارؽ أف
اإلماـ بف جزم يذكر الحدث أك القصة بأسمكب أكضح مما تكمـ فيو اإلماـ بف الجكزم
ألف اإلماـ بف الجكزم كاف يذكر سبب النزكؿ كيركز عمى مف نزلت فيو اآلية دكف
تكضيح الحدث أك القصة في الغالب ،فامتاز اإلماـ بف جزم بتكضيح كبياف الحدث،
بينما امتاز اإلماـ بف الجكزم ببياف مف نزلت فيو اآلية كتعدد األقكاؿ في ذلؾ.
كما اتفؽ اإلماماف في تحديد األقكاؿ في مف نزلت فيو اآلية كلكف اإلماـ بف جزم
يذكر في الغالب قكال كاحدا كقد يذكر قكليف قميبل ،بينما اإلماـ بف الجكزم في معظـ
اآليات يذكر أقكاالن كثيرة ،كقد يتكمـ اإلماـ بف الجكزم في أسباب النزكؿ فيدخؿ معنى
اآلية في أحد أسباب النزكؿ.

كما اتفؽ اإلماماف عمى األحاديث المتعمقة بأسباب النزكؿ فيذكراف الحديث بالمفظ أك
بالمعنى أك كامبلن أك جزءان منو كقد يذكراف الحديث صحيحان أك ضعيفان.
كقد تكمـ اإلماماف بما تكمـ بو عامة المفسريف في أسباب النزكؿ باعتباره نكعا مف
أنكاع التفسير لبياف معنى اآلية مف خبلؿ الحدث الذم نزلت فيو .كىذه بعض األمثمة:
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ عبس، ْ - ُ :
قاؿ بف جزم :إف رسكؿ اهلل  كاف حريصا عمى إسبلـ قريش ،ككاف يدعك أشرافيـ
إلى اهلل تعالى ليسممكا فيسمـ بإسبلميـ غيرىـ ،فبينما ىك مع رجؿ مف عظمائيـ قيؿ :ىك
الكليد بف المغيرة كقيؿ :عتبة بف ربيعة كقيؿ :أمية بف خمؼ ،كقاؿ بف عباس :كانكا
جماعة إذ أقبؿ عبد اهلل بف أـ مكتكـ األعمى فقاؿ :يا رسكؿ اهلل عممني مما عممؾ اهلل،
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ككرر ذلؾ كىك ال يعمـ عنو بتشاغمو بالقكـ ،فكره رسكؿ اهلل  قطع األعمى كبلمو،
فعبس كأعرض عنو ،كذىب الرجؿ الذم كاف مع رسكؿ اهلل .)1( 
كقاؿ بف الجكزم :كاف رسكؿ اهلل  يكما يناجي عتبة بف ربيعة ،كأبا جيؿ بف
ىشاـ ،كأمية كأبيا ابني خمؼ ،كيدعكىـ إلى اهلل تعالى ،كيرجك إسبلميـ ،فجاء بف أـ
مكتكـ األعمى ،فقاؿ :عممني يا رسكؿ اهلل مما عممؾ اهلل ،كجعؿ يناديو ،كيكرر النداء،
كال يدرم أنو مشتغؿ بكبلـ غيره حتى ظيرت الكراىية في كجيو  لقطعو كبلمو،
فأعرض عنو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ،كأقبؿ عمى القكـ يكمميـ ،فنزلت ىذه
اآليات(.)2
كقاؿ بف كثير :ذكر غير كاحد مف المفسريف أف رسكؿ اهلل  كاف يكما يخاطب
بعض عظماء قريش ،كقد طمع في إسبلمو ،فبينما ىك يخاطبو كيناجيو إذ أقبؿ بف أـ
مكتكـ -ككاف ممف أسمـ قديما -فجعؿ يسأؿ رسكؿ اهلل  عف شيء كيمح عميو ،ككد
النبي  أف لك كؼ ساعتو تمؾ ليتمكف مف مخاطبة ذلؾ الرجؿ؛ طمعا كرغبة في ىدايتو.
كعبس في كجو بف أـ مكتكـ كأعرض عنو ،كأقبؿ عمى اآلخر(.)3
النبي  جالسان ،كمعو عتبة بف ربيعة ،في ناس مف كجكه
كقاؿ السمرقندم :كاف
ٌ
قريش ،كىك يحدثيـ بحديث .فجاء بف أـ مكتكـ عمى تمؾ الحاؿ ،فسألو عف بعض ما ينفع
بو ،فكره النبي  أف يقطع كبلمو ،فقاؿ :يا رسكؿ اهلل ،عممني مما عممؾ اهلل تعالى.
فأعرض عنو شغبلن بأكلئؾ القكـ ،لحرصو عمى إسبلميـ فنزؿ ىعىب ىس ىكتى ىكلى(.)4

كقاؿ أبك السعكد :ركم أف بف أـ مكتكـ أتى رسكؿ اهلل  كعنده صناديد قريش عتبة

كشيبة ابنا ربيعة كأبك جيؿ بف ىشاـ كالعباس بف عبد المطمب كأمية بف خمؼ كالكليد بف
المغيرة يدعكىـ إلى اإلسبلـ رجاء أف يسمـ بإسبلميـ غيرىـ فقاؿ لو يا رسكؿ اهلل أقرئني
كعممني مما عممؾ اهلل تعالى ككرر ذلؾ كىك ال يعمـ تشاغمو عميو الصبلة كالسبلـ بالقكـ
(ُ) التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم ِ.ِْٓ/
(ِ) زاد المسير في عمـ التفسير البف الجكزم ْ.ّٗٗ /
(ّ) تفسير القرآف العظيـ البف كثير ٖ.ُّٗ /
(ْ) بحر العمكـ لمسمرقندم ّ.ْٓٔ /
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فكره رسكؿ اهلل  قطعو لكبلمو كعبس اعرض عنو(.)1
كقد تكمـ غيرىـ في سبب نزكؿ ىذه اآلية بما تكمـ فيو ىؤالء مع فارؽ بعض البياف
كالتكضيح لمحدث حينما قاؿ أحدىـ ككاف قد أسمـ مف قبؿ كانما جاء ليتعمـ ،كقاؿ آخر لـ
عد صناديد قريش
يكف يعمـ أف رسكؿ اهلل  مع كجياء قريش كغير ذلؾ ،كبعضيـ ٌ
كبعضيـ لـ يذكرىـ.

(ُ ) إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ ألبي السعكد العمادم محمد بف محمد بف مصطفى ،دار إحياء التراث
العربي – بيركت.َُٕ /ٗ ،
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املثحث انثاني
اإلسرائيهيات
وفيه أربعة مطالب
املطهة األول :تعريفها ،وحكًها ،ودخىهلا انتفسري
املطهة انثاني :تفسري تن جسي يف اإلسرائيهيات
املطهة انثانث :تفسري تن اجلىزي يف اإلسرائيهيات
املطهة انراتع :املقارنة تني تفسري اإليايني يف اإلسرائيهيات
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املطهة األول

تعريفها وحكًها وكيفية دخىهلا انتفسري
تعريفها:
()1

أصؿ اإلسرائيميات مف لفظ إسرائيؿ كىك سيدنا يعقكب  -كما ذكر الطبرم  ،كبف
()2

كثير  -بف اسحاؽ بف إبراىيـ عمييـ الصبلة كالسبلـ كمف يعقكب جاء الييكد كسمكا بني
إسرائيؿ نسبة إليو حتى جاء منيـ سيدنا مكسى الكميـ عميو الصبلة كالسبلـ كقد كرمو اهلل
بنزكؿ التكراة عميو كعممو مف أخبار الغيب ممف سبقكه مف األنبياء كأمميـ كعف الككف
كغيره .كمع تحريؼ التكراة مف قبؿ الييكد إال أنيا ظمت فييا بعض األخبار الصحيحة
التي لـ تنميا أيدم العابثيف مف األخبار كاألحكاـ.
كجاء سيدنا عيسى المسيح عميو الصبلة كالسبلـ رسكال إلى بني إسرائيؿ كأكحى اهلل
إليو اإلنجيؿ كعممو مف أخبار الغيب مف أخبار السابقيف كعف الككف كغيره لكف أيدم
العابثيف نالت منيا بالتحريؼ كالتبديؿ كظمت بعض النصكص مف األخبار كاألحكاـ التي
لـ تنميا العبث كالتغيير .قاؿ بف كثير" :يعقكب ىك إسرائيؿ الذم ينتسب إليو سائر
أسباطيـ فكانت فييـ النبكة ،ككثركا جدا بحيث ال يعمـ عددىـ إال الذم بعثيـ ،كاختصيـ
()3

بالرسالة كالنبكة حتى ختمكا بعيسى بف مريـ مف بني إسرائيؿ" .
مف جية أخرل خمؽ اهلل النفكس ميالة إلى حب القصص كمتابعة تفاصيميا ،كىي
تسمع لمحدث أف تتابع أخباره حتى النياية.
كلقد كانت العرب قبؿ اإلسبلـ أمة أمية ال تعرؼ مف أخبار الغيب شيء كال مف
أحداث الماضي كالمستقبؿ كانما كانت تسمع مف أىؿ الكتاب ىذه األخبار كخصكصا مف
الييكد الذيف كانكا يعايشكنيـ كسط المجتمعات العربية فيحدثكنيـ بيذه األخبار ،قاؿ بف
خمدكف" :السبب في ذلؾ أف العرب لـ يككنكا أىؿ كتاب كال عمـ .كانما غمبت عمييـ البداكة
(ُ) تاريخ الرسؿ كالممكؾ لمحمد بف جرير الطبرم ،دار التراث – بيركت ،ط ُّٖٕ :ِ/ىػ.ُّٕ/ُ ،
(ِ) البداية كالنياية البف كثيرُ.ّٔٔ/
(ّ) المرجع السابؽُ.ّٖٓ/
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البشرية في أسباب
كاأليمية ،كاذا تشكقكا إلى معرفة شيء مما تتشكؽ إليو النفكس ى
المككنات ،كبدء الخميقة ،كأسرار الكجكد فإنما يسألكف عنو أىؿ الكتاب قبميـ ،كيستفيدكنو
()1

منيـ" .
حتى أكرـ اهلل البشرية بمبعث محمد  الذم ختـ اهلل بو الرساالت كنسخ بو الشرائع
كشرفو بالقرآف العظيـ كتكفؿ بحفظو مف أيدم العابثيف فأتى بأخبار السابقيف مما أطمعو
اهلل عمى أخبار األنبياء كاألمـ كعف أخبار الككف كغيره مف أخبار الغيب.
تطابقت بعض األخبار مف الكتب السماكية الثبلثة كالتي تتحدث عف أخبار األمـ
السابقة عف الككف كغيره ككاف الفارؽ في التكصيؼ أف التكراة كاإلنجيؿ جاءت أخبارىا
تحمؿ تفاصيؿ الحدث كتحديد الزماف كالمكاف كاألسماء كسير القصة أكثر مما جاء في
القرآف الكريـ باعتبار أف القرآف جاء في ذكره لمقصة بأخذ الدركس كالعبر مف الحدث.
()2

أما التكراة فإنيا تتعرض مع شركحيا لمتفاصيؿ كالجزئيات ،ككذلؾ اإلنجيؿ  ،كنظ انر

التفاؽ القرآف مع التكراة كاإلنجيؿ في ذكر بعض المسائؿ ،مع فارؽ كاحد ،ىك اإليجاز
()3

في القرآف ،كالبسط كاإلطناب في التكراة كاإلنجيؿ .
كحينيا كاف بعض الصحابة يسمعكف لمييكد عف ىذه التفاصيؿ التي لـ تكف مكجكدة
في القرآف الكريـ مف جية كمف جية ثانية فقد دخؿ في اإلسبلـ بعض ىؤالء الييكد ككاف
عندىـ ىذه األخبار كعبداهلل بف سبلـ( )4كغيره .قاؿ الذىبي" :فإف الجانب الييكدم ىك
الذل اشتير أمره فكثر النقؿ عنو ،كذلؾ لكثرة أىمو ،كظيكر أمرىـ ،كشدة اختبلطيـ
بالمسمميف مف مبدأ ظيكر اإلسبلـ إلى أف بسط ركاقو عمى كثير مف ببلد العالـ كدخؿ
(ُ) التفسير كالمفسركف لمذىبي ُ.َُّ/
(ِ) مباحث في عمكـ القرآف لمقطاف ّٓٔ.

(ّ) عمكـ القرآف عند بف عبد البر لمقحطاني ُْٓ.
(ْ ) ىك عبد اهلل بف سبلـ بف الحارث اإلسرائيمي ،ثـ األنصارم .كاف حميفا ليـ مف بني قينقاع ،كىك مف كلد يكسؼ بف
يعقكب عمييما السبلـ ،ككاف اسمو في الجاىمية الحصيف ،فسماه رسكؿ اهلل  حيف أسمـ عبد اهلل .ككاف إسبلمو
لما قدـ النبي  المدينة مياجرا .قاؿ :إنو كاف اسمي في الجاىمية فبلف ،فسماني رسكؿ اهلل  عبد اهلل ،كنزلت
في آيات مف كتاب اهلل عز كجؿ نزؿ في{ :كشيد شاىد مف بني إسرائيؿ عمى مثمو فآمف كاستكبرتـ}  ،كنزؿ في:

{قؿ كفى باهلل شييدا بيني كبينكـ كمف عنده عمـ الكتاب} تكفي سنة ثبلث كأربعيف .انظر أسد الغابة ّ.ِٔٓ /
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()1

الناس في ديف اهلل أفكاجان" .
حكى اإلسرائيهيات:
قاؿ تعالى :ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﭼ
الكيؼ ،ِِ :قاؿ بف تيمية" :اشتممت ىذه اآلية الكريمة عمى األدب في ىذا المقاـ ،كتعميـ
ضعؼ القكليف األكليف،
ما ينبغي في مثؿ ىذا .فإنو تعالى أخبر عنيـ بثبلثة أقكاؿٌ ،
كسكت عف الثالث ،فدؿ عمى صحتو ،إذ لك كاف باطبلن لرده كما ردىما ،ثـ أرشد إلى أف
االطبلع عمى ًعدتًيـ ال طائؿ تحتو ،فيقاؿ في مثؿ ىذا :ﭽﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ ،فإنو ما
يعمـ بذلؾ إال قميؿ مف الناس ممف أطمعو اهلل عميو فميذا قاؿ :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓﭼ أم :ال تيجيد نفسؾ فيما ال طائؿ تحتو ،كال تسأليـ عف ذلؾ ،فإنيـ ال يعممكف مف
()2
ذلؾ إال رجـ الغيب" .
كقد أتى عمر النبي  بكتاب أصابو مف بعض أىؿ الكتاب ،فقرأه عميو ،فغضب،
قاؿ « :لقد جئتكـ بيا بيضاء نقية ،ال تسألكىـ عف شيء فيخبرككـ بحؽ ،فتكذبكا بو ،أك
()3

بباطؿ ،فتصدقكا بو ،كالذم نفسي بيده لك أف مكسى حيا ما كسعو إال أف يتبعني» .
()4

كقاؿ الشافعي في حديث« :حدثكا عف بني إسرائيؿ كال حرج»  :مف المعمكـ أف النبي 
ال يجيز التحدث بالكذب فالمعنى :حدثكا عف بني إسرائيؿ بما ال تعممكف كذبو قاؿ عمي
 لرجؿ مف الييكد :أيف جينـ؟ فقاؿ :البحر .فقاؿ :ما أراه إال صادقنا ،قاؿ تعالى:

ﭽﮭ ﮮ ﭼ الطكر ،ٔ :ك قاؿ تعالى :ﭽﭥ ﭦ ﭧ ﭼ التككير. ٔ :
()5

قاؿ بف كثير :قكلو  « بمغكا عني كلك آية ،كحدثكا عف بني إسرائيؿ كال حرج،
كحدثكا عني كال تكذبكا عمي ،كمف كذب عمي متعمدا فميتبكأ مقعده مف النار» .فيك
محمكؿ عمى اإلسرائيميات المسككت عنيا عندنا ،فميس عندنا ما يصدقيا كال ما يكذبيا
(ُ) التفسير كالمفسركف لمذىبيُ.َُٓ/
(ِ) فتاكل بف تيمية ُّّٕٔ/
(ّ) مسند احمد ،مسند جابر بف عبداهلل  ، رقـ ُُّْٔ.ْٖٔ/ِِ ،

(ْ) صحيح البخارم ،كتاب االنبياء ،باب ما ذكر عف بني اسرائيؿ ،رقـ ِّْٕ.َُٕ/ْ ،
(ٓ) شعب اإليماف لمبييقي ،باب دار المؤمنيف كمأكاىـ الجنة كدار الكافريف كمآبيـ النار ،رقـ ّٖٔ.ّّّ/ُ ،
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()1

فيجكز ركايتيا لبلعتبار  .فأما ما شيد لو شرعنا بالصدؽ فبل حاجة بنا إليو استغناء بما
عندنا ،كما شيد لو شرعنا منيا بالبطبلف فذاؾ مردكد ال يجكز حكايتو إال عمى سبيؿ
()2

اإلنكار كاإلبطاؿ .
قاؿ بف تيمية" :كمعمكـ أف ىذه اإلسرائيميات ليس ليا إسناد كال يقكـ بيا حجة في
شيء مف الديف إال إذا كانت منقكلة لنا نقبل صحيحا مثؿ ما ثبت عف نبينا أنو حدثنا بو
()3

عف بني إسرائيؿ كلكف منو ما يعمـ كذبو"  .كقاؿ" :كلكف اإلسرائيميات إذا ذكرت عمى
()4

طريؽ االستشياد بيا لما عرؼ صحتو لـ يكف بذكرىا بأس"  .كقاؿ" :كلكف نقؿ الخبلؼ
عنيـ في ذلؾ جائز ،كما قاؿ تعالى :ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭼ الكيؼ. ِِ :
()5

كمف خبلؿ ىذه النصكص كاألقكاؿ التي ذكرت عند العمماء أنيا ليست عمى درجة
كاحدة بؿ ىي ثبلثة أقساـ ،كلكؿ قسـ حكـ.
القسـ األكؿ :ما عممنا صحتو مما بأيدينا مف القرآف كالسنة ،قاؿ تعالى :ﭽﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﭼ المائدة ،ْٖ :فيجكز ذكره،
كركايتو لبلستشياد بو ،كإلقامة الحجة عمييـ مف كتبيـ في قكلو  « :كحدثكا عف بني
إسرائيؿ كال حرج ».
القسـ الثاني :ما عممنا كذبو مما عندنا مما يخالفو ،كذلؾ مثؿ :ما ذكركه في قصص
األنبياء ،مف أخبار تطعف في عصمة األنبياء عميو الصبلة كالسبلـ ،كقصة يكسؼ،
كداكد ،كسميماف كمثؿ ما ذكركه في تكراتيـ مف أف الذبيح إسحاؽ ،ال إسماعيؿ ،فيذا ال
تجكز ركايتو كذكره إال مقترنا ببياف كذبو ،كأنو مما حرفكه ،كبدلكه ،قاؿ تعالى :ﭽﭜ ﭝ

(ُ) إشارة إلى كتابو البداية كالنياية كىك يذكر فيو مف االسرائيميات.
(ِ) البداية كالنياية البف كثير ُ.ٖ/
(ّ) مجمكع الفتاكل البف تيميةَُ.ٖٕٔ/
(ْ) المرجع السابؽ ُِ.ُٓٗ/

(ٓ) مقدمة في اصكؿ التفسير البف تيمية َْ.
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ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭼ النساء .ْٔ :كفي ىذا القسـ :كرد النيي عف النبي 
لمصحابة عف ركايتو ،كالزجر عف أخذه عنيـ ،كسؤاليـ عنو ،قاؿ اإلماـ مالؾ في حديث:
حدثكا عف بني إسرائيؿ كال حرج :المراد جكاز التحدث عنيـ بما كاف مف أمر حسف :أما
ما يعمًـ كذبو فبل.
القسـ الثالث :ما ىك مسككت عنو ،ال مف ىذا ،كال مف ذاؾ ،فبل نؤمف بو ،كال نكذبو،
الحتماؿ أف يككف حقا فنكذبو ،أك باطبل فنصدقو ،كيجكز حكايتو لما تقدـ مف اإلذف في
الركاية عنيـ .كلعؿ ىذا القسـ ىك المراد بما ركاه أبك ىريرة ،قاؿ :كاف أىؿ الكتاب يقرأكف
التكراة بالعبرانية ،كيفسركنيا بالعربية ألىؿ اإلسبلـ ،فقاؿ رسكؿ اهلل  :ال تصدقكا أىؿ
()1

الكتاب ،كال تكذبكىـ ،كقكلكا آمنا باهلل ،كما أنزؿ إلينا ،كما أنزؿ إليكـ  .قاؿ بف تيمية:
كغالب ذلؾ مما ال فائدة فيو تعكد إلى أمر ديني ،كليذا يختمؼ عمماء أىؿ الكتاب في
كثير ،كيأتي عف المفسريف خبلؼ بسبب ذلؾ ،كما يذكركف في مثؿ ىذا أسماء
مثؿ ىذا نا
أصحاب الكيؼ ،كلكف كمبيـ ،كعدتيـ ،كعصا مكسى مف أم الشجر كانت؟ إلى غير
ذلؾ مما أبيمو اهلل في القرآف مما ال فائدة في تعيينو تعكد عمى المكمفيف في دنياىـ كال
()2

دينيـ ،كلكف نقؿ الخبلؼ عنيـ في ذلؾ جائز .
فما كاف مف ىذا منقكالن نقبلن صحيحان عف النبي  كاسـ صاحب مكسى أنو الخضر،

فيذا معمكـ ،كما لـ يكف كذلؾ بؿ كاف مما يؤخذ عف أىؿ الكتاب فيذا ال يجكز تصديقو
()3

كال تكذيبو إال بحجة .
رواية اإلسرائيهيات ودخىهلا انتفسري:
دخمت ركاية اإلسرائيميات مف خبلؿ إسبلـ بعض أىؿ الكتاب كما معيـ مف أخبار
التكراة كاإلنجيؿ كحينما سمعكا القرآف الكريـ يقص مف أخبار السابقيف ذكركا تفاصيؿ ما
جاء في التكراة كاإلنجيؿ مما لـ يذكرىا القرآف الكريـ .ككانت ىذه مثار انتباه الصحابة
(ُ) صحيح البخارم ،كتاب التكحيد ،باب ما يجكز مف تفسير التكراة كغيرىا مف كتب اهلل بالعربية كغيرىا ،رقـ َُّٕ،
ٕ ،ُٕ/انظر االسرائيميات كالمكضكعات في كتب التفسير َُٔ.

(ِ) مقدمة في اصكؿ التفسير البف تيمية ّٗ.
(ّ) المرجع السابؽٔٔ.

032

كاعجابيـ فمذلؾ التفتكا إلى ىؤالء الذيف أسممكا مف أىؿ الكتاب يسمعكف ليـ كيسألكنيـ
عف ىذه األخبار.
كمف ىنا دخمت الركاية في اإلسرائيميات لمجيؿ األكؿ كىـ الصحابة  فكاف
الصحابي إذا ىمر عمى قصة مف قصص القرآف يجد مف نفسو ميبلن إلى أف يسأؿ عف
بعض ما طكاه القرآف منيا كلـ يتعرض لو ،فبل يجد ىمف يجيبو عمى سؤالو سكل ىؤالء

النفر الذيف دخمكا في اإلسبلـ ،كحممكا إلى أىمو ما معيـ مف ثقافة دينية ،فألقكا إلييـ ما
()1

ألقكا مف األخبار كالقصص الديني .
كالصحابة  لـ يسألكا أىؿ الكتاب عف كؿ شيء ،كلـ يقبمكا منيـ كؿ شيء ،بؿ
كانكا يسألكف عف أشياء ال تعدك أف تككف تكضيحان لمقصة كبيانان لما أجممو القرآف منيا،

مع تكقفيـ فيما ييمقى إلييـ ،فبل يحكمكف عميو بصدؽ أك بكذب ما داـ يحتمؿ كبل
ص ِّدقكا أىؿ الكتاب كال تي ىك ِّذبكىـ ،كلقكلو تعالى:
األمريف ،امتثاالن لقكؿ الرسكؿ  :ال تي ى
()2
ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭼ البقرة. ُّٔ :
انرواية عند انصحاتة:
ما ركاه الصحابة عمى قسميف:
األكؿ :السماع منيـ ،كىذا يأخذكنو عف بعض مسممة أىؿ الكتاب :كبف سبلـ مف
الصحابة ،ككعب األحبار(.)3
الثاني :ما يككف مف طريؽ الكجادة ،كىك ما يقرؤكنو مف كتب أىؿ الكتاب ،كما

(ُ) التفسير كالمفسركف لمذىبي ُِّ.

(ِ) عمكـ القراف عند بف عبد البر لمقحطاني ُْٓ.
(ّ ) ىك كعب بف ماتع الحميرم ،اليماني ،العبلمة ،الحبر ،الذم كاف ييكديا فأسمـ بعد كفاة النبي  ،كقدـ المدينة
مف اليمف في أياـ عمر -رضي اهلل عنو ،فجالس أصحاب محمد  ،فكاف يحدثيـ عف الكتب اإلسرائيمية،
كيحفظ عجائب ،كيأخذ السنف عف الصحابة ،ككاف حسف اإلسبلـ ،متيف الديانة ،مف نببلء العمماء .ككاف خبي ار

بكتب الييكد ،لو ذكؽ في معرفة صحيحيا مف باطميا في الجممة .كقع لو ركاية في "سنف أبي داكد" ،ك"الترمذم"،
ك"النسائي" .سكف بالشاـ بأخرة ،ككاف يغزك مع الصحابة .انظر سير أعبلـ النببلء لمذىبي ْ.ِْٕ /
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()2

()1
كتب مف كتب
حصؿ لعبد اهلل بف عمرك بف العاص مف إصابتو زاممتيف فييا ه
أىؿ الكتاب ،كجدىف يكـ اليرمكؾ فكاف يحدث منيما بأشياء كثيرة مف اإلسرائيميات منيا

()3

المعركؼ كالمشيكر كالمنككر كالمردكد .
كقكؿ الصحابي في ما ال مجاؿ لمرأم فيو ،كلـ يعرؼ باألخذ عف اإلسرائيميات،
مجرد
حكمو حكـ المرفكع كبف عباس؛ ٌ
ألف مثمو ال يقاؿ ٌإال بتكقيؼ ،إذ احتماؿ ككنو ٌ
عباس كاف سمع
اجتياد ضعيؼ،
ٌ
ألف بف ٌ
كمظنة ككنو مف اإلسر ٌ
ائيميات ضعيفة كذلؾ؛ ٌ
جدا مع نقده لذلؾ.
لكنو أق ٌؿ ٌ
مف كعب األحبارٌ ،

ائيميات ،مثؿ عبد اهلل بف
ممف قد ثبت كثرة تحديثو باإلسر ٌ
أما إذا كاف ٌ
حابي ٌ
ٌ
الص ٌ
مظنة ذلؾ :لو حكـ
مما فيو ٌ
عمرك بف العاص ،كأبي ىريرة ،فالكاجب أف ال يقاؿ فيما نقمكا ٌ
()4

الرفع .
ٌ

رواية انتاتعني:
كاف رجكع التابعيف إلى أىؿ الكتاب أكثر مف رجكع الصحابة ،كلكف يبقى األمر في
أف ما ركم عنيـ مف أخبار إسرائيمية ،فيك في حكـ اإلسرائيميات ،كلعميـ كانكا يذكركنو
()5

مف باب العمـ كالركاية ال مف باب التفسير .
كما بدأ االختبلؼ فيما ييركل عنيـ مف تفسير لكثرة أقكاليـ .كمع ىذا فإنيا أقكاؿ
()6
متقاربة أك مترادفة ،فيك مف باب اختبلؼ العبارة ال اختبلؼ التبايف كالتضاد  .كدخؿ
(ُ ) ىك عبد اهلل بف عمرك بف العاص بف كائؿ بف ىاشـ بف لؤم القرشي السيمي ،أسمـ قبؿ أبيو ،ككاف فاضبل حافظا
عالما ،ق أر الكتاب كاستأذف النبي  في أف يكتب حديثو ،فأذف لو ،قاؿ :يا رسكؿ اهلل أكتب كؿ ما أسمع منؾ في
الرضا كالغضب؟ قاؿ :نعـ ،فإني ال أقكؿ إال حقا .ككاف يسرد الصكـ ،كال يناـ بالميؿ ،فشكاه أبكه إلى رسكؿ اهلل
صمى اهلل عميو كسمـ ،فقاؿ لو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ :إف لعينؾ عميؾ حقا ،مات في ليالي الحرة ،في

كالية يزيد بف معاكية ،يكـ األربعاء لميمتيف بقيتا مف ذم الحجة سنة ثبلث كستيف .انظر :االستيعاب البف عبد
البر ّ.ٗٓٗ/
(ِ) الزامؿ مف الدكاب الذم يسرع في سيره مف نشاطو.
(ّ) البداية كالنياية البف كثير ِٓ.ُ/
(ْ) المقدمات األساسية في عمكـ القراف لعبداهلل اليعقكب َّٔ.
(ٓ) فصكؿ في اصكؿ التفسير لمساعد الطيار ٓٓ .
(ٔ) مباحث في عمكـ القرآف لمقطاف ُّٓ.
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التفسير كثير مف اإلسرائيميات كالنصرانيات ،كذلؾ لكثرة مف دخؿ مف أىؿ الكتاب في
فزجكا في التفسير
اإلسبلـ ،ككاف ال يزاؿ عالقا بأذىانيـ مف األخبار فتساىؿ التابعكفٌ ،
()1
تحر كنقد .
بكثير مف اإلسرائيميات كالنصرانيات بدكف ٌ

تنثيهات:
أولا :تعميؽ األمر باإلسرائيمية دكف راكم اإلسرائيمية ،فإذا تكقفت كجعمت الركاية
محتممة لمصدؽ أك الكذب ،أك جزمت ِّ
بردىا فإنؾ ال تردىا؛ ألف الراكم ممف يع ًرؼ باألخذ

مف بني إسرائيؿ ،بؿ ألف في الخبر شبية اإلسرائيميات فحسب.

تفؽ عميو في رد أك قبكؿ الركاية .فعف أبي
ثاني ا :ضابط العقؿ أك الغرابة ليس مما يي ي
ىريرة  قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل  إف مكسى كاف رجبل حييا ستي ار ال يرل مف جمده شيء
استحياء منو فآذاه مف آذاه مف بني إسرائيؿ ،فقالكا ما يستتر ىذا التستر إال مف عيب
بجمده إما برص كاما أدرة كاما آفة كاف اهلل أراد أف يبرئو مما قالكا لمكسى فخبل يكما كحده
فكضع ثيابو عمى الحجر ثـ اغتسؿ فمما فرغ أقبؿ إلى ثيابو ليأخذىا كاف الحجر عدا بثكبو
فأخذ مكسى عصاه كطمب الحجر فجعؿ يقكؿ ثكبي حجر ثكبي حجر حتى انتيى إلى
مئل مف بني إسرائيؿ فرأكه عريانا أحسف ما خمؽ اهلل كأبرأه مما يقكلكف كقاـ الحجر فأخذ
ثكبو فمبسو كطفؽ بالحجر ضربا بعصاه فكاهلل إف بالحجر لندبا مف أثر ضربو ثبلثا أك
أربعا أك خمسا ،فذلؾ قكلو تعالى :ﭽﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﭼ األحزاب. ٔٗ :
()2

فيذا الحديث فيو فرار الحجر كىك جماد كفيو نداء سيدنا مكسى ليا كىك يتبعيا ،كفيو
ضرب سيدنا مكسى لمحجر كمعاقبتيا ،كفيو أثر الضرب عمى الحجر مف الندب كىذا كمو
ال يككف لغير عاقؿ كلكف الحديث صحيح كلذلؾ قبمناه.
ائيميات ،حتٌى زعـ
ثالثا :ال يكجد كتاب في التٌفسير بالمأثكر يخمك مف إيراد اإلسر ٌ
الصحابة فييا،
بعضيـ ٌأنيا مصدر مف مصادر التٌفسير ،كذلؾ لما أركا مف تسيٌؿ بعض ٌ
(ُ) التفسير كالمفسركف لمذىبي ُ.ٕٗ/
(ِ) صحيح البخارم ،كتاب األنبياء ،باب حديث الخضر مع مكسى عمييما السبلـ ،رقـ ِِّّ.ْٗٓ/ٖ ،
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النقمة مف التٌابعيف
ثـ ما كقع مف اعتناء ٌ
مثؿ عبد اهلل بف عمرك بف العاص ،كأبي ىريرةٌ ،
()1

فمف بعدىـ بركايتيا كالتٌحديث بيا .

رابع ا :إف المكثريف مف ىذه اإلسرائيميات كضعكا الشكؾ في طريؽ المشتغميف

بالتفسير ،كذىبكا بكثير مف األخبار الصحيحة بجانب ما رككه مف قصص مكذكب كأخبار
()2

ال تصح .
خامس ا :ما ركاه مؤمنكا أىؿ الكتاب رككه عمى أنو مما في كتبيـ ،كلـ يشرحكا بو

القرآف ،ثـ جاء مف بعدىـ فحاكلكا أف يشرحكا القرآف بيذه اإلسرائيميات فربطكا بينيا كبينو
عمى ما بينيما مف يبعد شاسع ،بؿ كزادكا عمى ذلؾ ما نسجكه مف قصص خرافية ،نسبكا
()3
ليؤالء األعبلـ .

(ُ) المقدمات األساسية في عمكـ القرآف لعبد اهلل بف يكسؼ بف عيسى بف يعقكب اليعقكب الجديع العنزم ،مركز
البحكث اإلسبلمية ليدز – بريطانيا ،ط ُِِْ :ُ/ىػ  ََُِ -ـ.ّّْ ،

(ِ) التفسير كالمفسركف لمذىبي ُ.َُّ/

(ّ) التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم ُ.ُٕٔ/
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املطهة انثاني

تفسري اإلياو تن جسي يف اإلسرائيهيات
المتقدميف
ػ ػ قاؿ اإلماـ بف جزم في مقدمتو :كأما القصص :فيك ذكر أخبار األنبياء
ٌ
()1

كغيرىـ كقصة أصحاب الكيؼ ،كذم القرنيف .

ػ ػ ذكر في المقدمة الحكمة مف تكرار القصص في القرآف فقاؿ :لثبلثة أكجو :األكؿ:
الفائدة الزائدة في كؿ سكرة عمى األخرل .الثاني :إظيار فصاحة القرآف .الثالث :تعدد
المقاصد فمنيا إثبات نبكة األنبياء كما جرل عمى أيدييـ مف معجزات كىبلؾ مف كذبيـ.
كمنيا إثبات نبكة محمد  إلخباره بتمؾ األخبار مف غير تعمـ مف أحد ،قاؿ تعالى:
ﭽﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥﭼ ىكد ،ْٗ :كمنيا
إثبات الكحدانية ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇﭼ
ىكد ،َُُ :كمنيا تسمية النبي ككعده بالنصر كما نصر األنبياء السابقيف كذكر غيرىا
مف المقاصد في مكاضعيا مف التفسير عندما كقؼ عمييا ،فقاؿ :فمما كانت أخبار األنبياء
()2

تفيد فكائد كثيرة :ذكرت في مكاضع كثيرة .كلكؿ مقاـ مقاؿ .
ػ ػ ذكر القصص في مكاطنيا في القرآف الكريـ التي تكممت عف أخبار السابقيف.
ػ ػ ػ ذكر بعض الغرائب مف القصص كالتي ليست صحيحة كما في قصة نبي اهلل
سميماف عميو السبلـ في سكرة ص.
ػ ػ ىك أقؿ كأحرص مما ركل اإلماـ بف الجكزم ككذلؾ ردكده كانت أقكل مف اإلماـ
بف الجكزم كما كرد في قصة يكسؼ عميو السبلـ كغيرىا .كىذه بعض األمثمة:
ُ -قاؿ تعالى :ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﭼ البقرة ،ّٔ :اختمفكا في
أكؿ آدـ مف الشجرة فاألظير أنو كاف عمى كجو النسياف :لقكلو تعالى :ﭽﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ طو ،ُُ :كقيؿ سكر مف خمر الجنة فحينئذ أكؿ
(ُ) التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم ُ.ُٓ/
(ِ) المرجع السابؽ ُ.ُٓ/
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منيا ،كىذا باطؿ؛ ألف خمر الجنة ال تسكر ،كقيؿ :أكؿ عمدا كىي معصية صغرل ،كىذا
تأكؿ آدـ أف النيي :كاف عف شجرة معينة
عند مف أجاز عمى األنبياء الصغائر ،كقيؿٌ :
ظف أنو ال يحمؼ أحد
فأكؿ مف غيرىا مف جنسيا ،كقيؿ :لما حمؼ لو إبميس صدقو؛ ألنو ٌ
()1

كذبا .

ِ -قاؿ تعالى :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟﭼ يكسؼ ،ُِ :ال ًذم ا ٍشتىراهي يعني العزيز ،ككاف حاجب الممؾ كخازنو ،كقاؿ
()2
ً ً
ص ىر ىك البمد المعركؼ ،ككاف يكسؼ قد سيؽ إلى مصر
السييمي  :اسمو قطفير م ٍف م ٍ
()3

فنكدم عميو في السكؽ حتى بمغ ثمنو كزنو ذىبا ،كقيؿ :فضة فاشتراه العزيز  ،كىذا
الثمف مخالؼ لخطاب القرآف الذم قاؿ ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ يوسف،٠٢ :

كىك مف اإلسرائيميات التي كردت في ىذه القصة.
ّ -قاؿ تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭝﭼ يكسؼ ،ِّ :أم طمبت منو ما يككف مف الرجؿ إلى المرأة كىي زليخا امرأة العزيز
ركم أنيا كانت سبعة أبكاب ،كأكثر الناس الكبلـ في ىذه اآلية حتى ألفكا فييا التآليؼ،
كىـ يكسؼ مف حيث الفعؿ الذم
فمنيـ مفرط ٌ
ىـ المرأة ٌ
كمفرط ،كذلؾ أف منيـ مف جعؿ ٌ
أرادتو ،كذكركا في ذلؾ ركايات مف جمكسو بيف رجمييا ،كحمو التكة( )4كغير ذلؾ ،مما ال
ينبغي أف يقاؿ بو لضعؼ نقمو ،كلنزاىة األنبياء عف مثمو ،كمنيـ مف جعؿ أنيا ىمت بو
(ُ) التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم ُ.َٖ/

ىحمد ا ٍل ىخثٍ ىع ًمي
(ِ) كثير ما يستشيد بو في ذكر األخبار كاإلسرائيميات كىك أبك القاسـ عبد الر ٍح ىمف بف عبد اهلل بف أ ٍ
ً
صاحب المصنفات مكلده سنة بضع كخمسمائة .يع ًمي كىك بف سبع عشرة سنة
الس ٍ
ُّييمي األندلسي المالقي ا ٍل ىحافظ ى
حمؿ الناس عنو ،كأصمو مف قرية بكادم سييؿ مف مالقة ،تصدر لئلقراء كالتدريس كا ٍل ىح ًديث ىكبعد صيتو ىكجؿ قدره
إماما في لساف
جمع ىبيف ِّ
الرىك ىاية كالدراية ،كصنؼ كتاب "الركض األنؼ" كالشرح لمسيرة النبكية فأجاد كأفاد كاف ن
العرب يتكقد ذكاء كقد استدعي مف مالقة إلى مراكش ليأخذكا عنو ،كاف يتسكغ بالعفاؼ كيتبمغ بالكفاؼ تكفي

بمراكش في الخامس كالعشريف مف شير شعباف سنة إحدل كثمانيف كخمسمائة  .تذكرة الحفاظ لمذىبيْ،ُُّ/
الكافي بالكفيات ُٖ.َُُ/

(ّ) التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم ُ.ّّٖ/
(ْ) السراكيؿ المعقدة
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كىـ بيا ليقتميا أك يضربيا ليدفعيا كىك بعيد ،يرده قكلو :لكال أف رأل
لتضربو عمى امتناعو ٌ
برىاف ربو ،كمنيـ مف جعؿ ىميا بو مف حيث مرادىا كىمو بيا ليدفعيا ،كىذا أيضا بعيد،
كىـ بيا
الختبلؼ سياؽ الكبلـ ،كالصكاب إف شاء اهلل :إنيا ىمت بو مف حيث مرادىا ٌ
كذلؾ ،لكنو لـ يعزـ عمى ذلؾ ،كلـ يبمغ إلى ما ذكر مف حؿ التكة كغيرىا بؿ كاف ىمو
خطرة خطرت عمى قمبو لـ يطعيا كلـ يتابعيا ،كلكنو بادر بالتكبة كاإلقبلع عف تمؾ
الخطرة حتى محاىا مف قمبو لما رأل برىاف ربو ،كال يقدح ىذا في عصمة األنبياء؛ ألف
ىـ بذنب ثـ تركو كتبت لو
اليـ بالذنب ليس بذنب كال نقص عميو في ذلؾ ،فإنو مف ٌ
ٌ
()1
حسنة .
ْ -قاؿ تعالى :ﭽﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭﭼ األنبياء ، ٕٗ :تخاصـ
إلى داكد رجبلف دخمت غنـ أحدىما عمى زرع اآلخر بالميؿ فأفسدتو فقضى داكد بأف يأخذ
صاحب الزرع الغنـ ،ككجو ىذا الحكـ أف قيمة الزرع كانت مثؿ قيمة الغنـ ،فخرج
نبي اهلل
الرجبلف عمى سميماف كىك بالباب ،فأخبراه بما حكـ بو أبكه ،فدخؿ عميو فقاؿ :يا ٌ
لك حكمت بغير ىذا كاف أرفؽ لمجميع ،قاؿ كما ىك؟ قاؿ يأخذ صاحب الغنـ األرض
ليصمحيا حتى يعكد زرعيا كما كاف ،كيأخذ صاحب الزرع الغنـ كينتفع بألبانيا كصكفيا
كنسميا ،فإذا أكمؿ الزرع ردت الغنـ إلى صاحبيا ،كاألرض بزرعيا إلى ربيا ،فقاؿ لو
()2

بني ،كقضى بينيما بذلؾ .
داكد :كفقت يا ٌ
ٓ -قاؿ تعالى :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭼ األنعاـ ،ْٕ :ىآزىر ىك
اسـ أبي إبراىيـ ،كقيؿ :إنو اسـ صنـ؛ ألنو ثبت أف اسـ أبي إبراىيـ تارخ ،فعمى ىذا
يحتمؿ أف يككف لقب بو لمبلزمتو لو ،أك أريد عابد آزر ،فحذؼ المضاؼ كأقيـ المضاؼ
()3

إليو مقامو ،كذلؾ بعيد ،كال يبعد أف يككف لو اثناف .
ٔ -قاؿ تعالى :ﭽﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ ص،ّْ :

(ُ) التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم ُ.ّْٖ/
(ِ) المرجع نفسو ِ.ِٔ/

(ّ) المرجع نفسو ُ.ِٔٔ/
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كفيو أقكاؿ :األكؿ :أف سميماف كاف لو خاتـ ممكو ككاف فيو اسـ اهلل ،فكاف ينزعو
إذا دخؿ الخبلء تكقي ار السـ اهلل تعالى ،فنزعو يكما كدفعو إلى جارية فتمثؿ ليا جني في
كرسي سميماف يأمر كينيى كالناس
صكرة سميماف كطمب منيا الخاتـ فدفعتو لو ،فقعد عمى
ٌ
فار بنفسو فأصابو الجكع ،فطمب حكتا ففتح بطنو فكجد
يظنكف أنو سميماف ،كخرج سميماف ٌا
فيو خاتمو ،ككاف الجني قد رماه في البحر ،فمبس سميماف الخاتـ كعاد إلى ممكو.

القكؿ الثاني :أف سميماف كاف لو امرأة يحبيا ككاف أبكىا ممكا كاف ار قد قتمو سميماف،
فسألتو أف يضع ليا صكرة أبييا فأطاعيا في ذلؾ فكانت تسجد لمصكرة كيسجد معيا
جكارييا ،كسميماف ال يعمـ حتى مضت أربعكف يكما ،فمما عمـ بو كسره.
القكؿ الثالث :أف سميماف كاف لو كلد ككاف يحبو حبا شديدا ،فقالت الجف إف عاش
ىذا الكلد كرث ممؾ أبيو فبقينا في السخرة أبدا ،فمـ يشعر إال ككلده ميت عمى كرسيو
القكؿ الرابع :أنو قاؿ :ألطكفف الميمة عمى مائة امرأة تأتي كؿ كاحدة منيف بفارس
()1

يجاىد في سبيؿ اهلل ،كلـ يقؿ إف شاء اهلل ،فمـ تحمؿ إال كاحدة بشؽ إنساف ،
فالقكؿ األكؿ ضعيؼ مف طريؽ النقؿ مع أنو يبعد ما ذكر فيو مف سمب ممؾ سميماف
كتسميط الشياطيف عميو ،كأما القكؿ الثاني فضعيؼ أيضا مع أنو يبعد أنو يعبد صنـ في
بيت نبي ،أك يأمر نبي بعمؿ صنـ ،كأما القكؿ الثالث فضعيؼ أيضا ،كأما القكؿ الرابع
فقد ركم في الحديث الصحيح عف رسكؿ اهلل  لكنو لـ يذكر في الحديث أف ذلؾ تفسير
()2

اآلية .
في حكاية الخاتـ ككأف سر النبكة التي اصطفى اهلل بيا سميماف كانت في الخاتـ
كعندما فيًقد نزعت النبكة كتمرد الجني كأخذه لمخاتـ ،كىذا يتعارض تعارضا كميا مع
التسخير الذم أعطاه اهلل لنبيو سميماف عميو السبلـ كمعجزة لو حيث جعؿ الجف طكع أمره

ثـ يقكلكف ىذا الكبلـ الباطؿ ،كقد ٌبيف اإلماـ بف جزم ضعؼ ذلؾ.

(ُ) ركاه البخارم ،كتاب النكاح ،باب قكؿ الرجؿ ألطكفف الميمة عمى نسائي ،رقـ ْْْٗ.ِْٖ/ٕ ،
(ِ) التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم ِ.َِٗ/
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املطهة انثانث

تفسري اإلياو تن اجلىزي يف اإلسرائيهيات
يرل الباحث أف اإلماـ بف الجكزم سار في تفسيره عمى النحك التالي:
ػ ػ لـ يشر اإلماـ بف الجكزم في مقدمتو إلى اإلسرائيميات كلـ يبيف منيجو في التعامؿ
معيا كانما ذكرىا في تفسيره في معرض اآليات التي كرد فييا ذكر أخبار السابقيف مف
أنبياء كممكؾ كأمـ.
ػ ػ تكمـ اإلماـ بف الجكزم في اإلسرائيميات بصكرة أكسع مما تكمـ فييا بف جزم.
ػ ػ أكرد في ذكره ليذه األخبار ركايات متعددة.
ػ ػ في ذكره ليذه األخبار ال يصحح أك ينبو عمى مسألة اإلسرائيميات كمخالفتيا إال
عمى سبيؿ النادر.
ػ ػ ػ في سرده ليذه األخبار يسردىا سرد مؤرخ ال سيما كىك مؤرخ مشيكر كخصكصا
كتابو المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ كالذم يعتبر مف أىـ المصادر التاريخية التي كتبت
كالتي تعتبر مرجعا ميما لمف بعد ،كقد رأيت نقكالت كثيرة لبف كثير في كتابو المشيكر
البداية كالنياية كىك ينقؿ عف المنتظـ ككذلؾ بف األثير في كتابو الكامؿ في التاريخ.
ػ ػ يذكر الركايات المتعددة في أقكاؿ عندما يذكر اآلية يقكؿ :فييا كذا أقكاؿ كيذكر
الركايات.
ػ ػ ػ يذكر في تفسيره لآليات التي تتكمـ عف قصص السابقيف بما يممكو مف خمفية
تاريخية لؤلحداث كيذكر بيا الركايات كيذكر ىذه الركايات بصكرة مختصرة .كىذه بعض
األمثمة:
ُ -قاؿ تعالى :ﭽ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﭼ آؿ عمراف ،ّٕ :كاف زكريا إذا خرج أغمؽ عمييا سبعة أبكاب،
فإذا دخؿ كجد عندىا رزقان .كقاؿ الحسف :لـ ترتضع ثديان قط ،ككاف يأتييا رزقيا مف
()1

الجنة ،فيقكؿ زكريا :أنى لؾ ىذا؟ فتقكؿ :ىك مف عند اهلل ،فتكممت كىي صغيرة .
(ُ) زاد المسير البف الجكزم ُ.ِٕٕ/
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ِ -قاؿ تعالى :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ ىكد،ْ :

قاؿ بف عباس :قرض الفأر حباؿ السفينة ،فشكا نكح ذلؾ ،فأكحى اهلل تعالى إًليو،
فمسح ذنب األسد ،فخرج سن ٍكر ً
اف ،ككاف في السفينة ىع ًذرة ،فشكا ذلؾ إًلى ربو ،فأكحى اهلل
()1
تعالى إًليو ،فمسح ذنب الفيؿ ،فخرج خنزيراف فأكبل ذلؾ .
ّ -قاؿ تعالى :ﭽﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒﭼ إبراىيـ ، ْٔ :ىك نمركد الذم حاج إًبراىيـ في ربو ،قاؿ :ال أنتيي حتى

فنحت ،ثـ
أنظر إًلى السماء ،فأمر ى
فربِّيا حتى سمنا كاستعمجا ،ثـ أمر بتابكت ي
بفرخي نسر ي
الحمرة ،ثـ جكعيما كربط
جعؿ في كسطو خشبة ،كجعؿ عمى رأس الخشبة لحمان شديد ي

أرجميما بأكتار إًلى قكائـ التابكت .كدخؿ ىك كصاحب لو في التابكت كأغمؽ بابو ،ثـ
فص ًعدا في السماء ما شاء اهلل ،ثـ قاؿ لصاحبو :افتح
أرسميما ،فجعبل يريداف المحـ ،ى
ً
ص ًعد ما
كانظر ماذا ترل؟ ففتح ،فقاؿ :أرل األرض كأنيا الدخاف ،فقاؿ لو :أغمؽ ،ثـ ى
شاء اهلل ،ثـ قاؿ :افتح فانظر ،ففتح ،فقاؿ :ما أرل إًال السماء ،كما نزداد منيا إًال يبعدان،

فصكب خشبتؾ ،فصكىبيا ،فانقضت النسكر تريد المحـ ،فسمعت الجباؿ ىدتيا،
قاؿ:
ٌ
عمي بف أبي طالب عميو السبلـ .كقاؿ عكرمة :كاف
فكادت تزكؿ عف مراتبيا ىذا قكؿ ٌ

معو في التابكت غبلـ قد حمؿ القكس ك ُّ
النشاب ،فرمى بسيـ فعاد إًليو ممطخان بالدـ ،فقاؿ:
فيت ًإلو السماء ،كذلؾ مف دـ سمكة في بحر معمؽ في اليكاء ،فمما ىالو االرتفاع ،قاؿ
يك ى
أمر نزؿ مف
لصاحبوِّ :
صكب الخشبة ،فصكىبيا ،فانحطت النسكر ،فظنت الجباؿ أنو ه
()2
السماء فزالت عف مكاضعيا .

ْ -قاؿ تعالى :ﭽﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﭼ األنبياء ،ٔٗ :أخذت المبلئكة
بض ٍب ىعي
ى

()3

إًبراىيـ فأجمسكه عمى األرض ،فإذا عيف مف و
ماء ع ٍذب ،ككرد أحمر ،كنرجس،

قاؿ كعب ككىب :فما أحرقت النار مف إًبراىيـ إًال ىكثاقو ،كأقاـ في ذلؾ المكضع سبعة

(ُ) زاد المسير البف الجكزم ِ.ّْٕ/
(ِ) المرجع نفسو ِ.ُٓٗ/

الضبع :كسط العضد بمحمو.
(ّ) ٌ
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أياـ ،كقاؿ غيرىما :أربعيف أك خمسيف يكمان ،فنزؿ جبريؿ بقميص مف الجنة كطنفسة

()1

مف الجنة ،فألبسو القميص ،كأجمسو عمى الطنفسة كقعد معو يحدثو .كًاف آزر أتى نمركد
فقاؿ :أئذف لي أف أ ً
يخرج عظاـ إًبراىيـ فأدفنيا ،فانطمؽ نمركد كمعو الناس ،فأمر بالحائط
ييتز كثيابو تندل ،كعميو القميص كتحتو الطنفسة كالممىؾ
فنقب ،فإذا إبراىيـ في ركضة ٌ
ي
لكبير ،ىؿ تستطيع أف
إًلى جنبو ،فناداه نمركد :يا إًبراىيـ إًف إليؾ الذم
ٍ
بمغت قيدرتو ىذا ه

أيت معؾ؟ قاؿ :ممىؾ
تخرج؟ قاؿ :نعـ ،فقاـ إًبراىيـ يمشي حتى خرج ،فقاؿ :ىمف الذم ر ي
مقرب ًإلليؾ قربانان لًما رأيت مف قدرتو ،فقاؿ:
أرسمو إًلي ربِّي ليؤنسني ،فقاؿ نمركد :إًني ِّ
كنت عمى دينؾ ،فقاؿ :يا ًإبراىيـ ،ال أستطيع ترؾ ممكي ،كلكف
إًذف ال يقبؿ اهلل من ى
ؾ ما ى
()2
سكؼ أذبح لو ،فذبح القرباف ككؼ عف ًإبراىيـ .

ٓ -قاؿ تعالى :ﭽﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﭼ النمؿ ،ّٓ :قاؿ بف

نبيان لـ يي ًرد ُّ
الدنيا ،كًاف كاف ىممًكان فسيرضى
أرسمىت اليدية لتعمـ أنو إًف كاف ٌ
عباس :إًنما ى
بالح ٍمؿ ،كأنيا بعثت ثبلث لىبًنات ًم ٍف ذىب في كؿ لىبًنة مائة رطؿ كياقكتةن حمراء طكليا
ى
ًشبر مثقكبة ،كثبلثيف كصيفان كثبلثيف كصيفة ،كألبستٍيـ لباسان كاحدان حتى ال ييعرؼ الذكر
ؾ بياقكتة طكليا
ؾ بيدية فاقبميا،
كتبت إًليو :إًِّني قد
مف األنثى ،ثـ
كبعثت إًلي ى
بعثت إًلي ى
ٍ
ي
ي
شبر ،فأدخؿ فييا خيطان كاختًـ عمى طرفي الخيط بخاتىمؾ ،كقد بعثت إًليؾ ثبلثيف كصيفان
كثبلثيف كصيفة ،فميِّز بيف الجكارم ك ً
بعثت إًليو،
الغمماف فجاء أمير الشياطيف فأخبره بما
ٍ
فقاؿ لو :انطمؽ فافرش عمى طريؽ القكـ مف باب مجمسي ثمانية أمياؿ في ثمانية أمياؿ
لىبًنان مف الذىب فانطمؽ ،فبعث الشياطيف ،فقطعكا المبًف مف الجباؿ كطمىكه بالذىب كفرشكه،

الر يسؿ ،قاؿ بعضيـ لبعض :كيؼ
فمما جاء ُّ
كنصبكا في الطريؽ أساطيف الياقكت األحمرٌ ،
تدخمكف عمى ىذا الرجؿ بثبلث لىبًنات ،كعنده ما رأيتـ؟! فقاؿ رئيسيـ :إًنما نحف ير يسؿ،
ي
أتمدكنني بماؿ؟ ثـ دعا ىذرةن فربط فييا خيطان
فدخمكا عميو ،فكضعكا المبًف بيف يديو ،فقاؿٌ :
كأدخميا في ثى ٍقب الياقكتة حتى خرجت مف طرفيا اآلخر ،ثـ جمع بيف طرفي الخيط فختـ
()3
عميو كدفعيا إًلييـ ،ثـ ميز بيف ً
مركم عف بف عباس .
الغمماف كالجكارم ىذا كمُّو
ٌ

النمرقة فكؽ الرجؿ ،كقيؿ :البساط الذم لو خمؿ رقيؽ.
(ُ) الطٌنفسةٌ :
(ِ) زاد المسير البف الجكزم ّ.َُِ/
(ّ) المرجع السابؽ ّ .ُّٔ/
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ٔ -قاؿ تعالى :ﭽﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
عز كج ٌؿ في التكسعة عمى محمد فيما فرض لو،
سنة اهلل ٌ
أف ٌ
ﮯﮰﭼ األحزاب ،ّٖ :المعنىٌ :
كسنتو في األنبياء الماضيف .قاؿ بف السائب :ىكذا يسنة اهلل في األنبياء ،كداكد ،فإنو كاف
ي
()1

لو مائة امرأة ،كسميماف كاف لو سبعمائة امرأة كثبلثمائة يسِّرية .

ٕ -قاؿ تعالى :ﭽﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ ص ، ّْ :اختمؼ

العمماء في كيفية ذىاب خاتـ سميماف عمى قكليف :أحدىما :أنو كاف جالسان عمى شاطئ

عمي رضي اهلل عنو .كالثاني :أف شيطانان أخذه ،كفي
البحر ،فكقع منو في البحر ،قالو ٌ
الحماـ ككضع الخاتـ تحت ًفراشو ،فجاء
كيفية ذلؾ أربعة أقكاؿ :أحدىا :أنو دخؿ ذات يكـ ٌ
نبي اهلل ،قالو سعيد بف
الشيطاف فأخذه كألقاه في البحر ،كجعؿ
ي
الشيطاف يقكؿ :أنا ٌ
()2
اس؟ قاؿ :أ ًىرني خاتمؾ
المسيب  .كالثاني :أف سميماف قاؿ لمشيطاف :كيؼ تى ٍفتًنكف ٌ
ٌ
الن ى
ؾ ،فأعطاه ٌإياه فنبذه في البحر فذىب يممؾ سميماف كقعد الشيطاف عمى كرسيو ،قالو
يخبً ٍر ى
أٍ

الحماـ ككضع خاتمو عند أكثؽ نسائو في نفسو ،فأتاىا
مجاىد .كالثالث :أنو دخؿ
ٌ
سميماف طمبو منيا
فمما خرج
ي
الشيطاف فتمثؿ ليا في صكرة سميماف كأخذ الخاتـ منياٌ ،

فقالت :قد دفعتيو إًليؾ ،فيرب سميماف كجاء الشيطاف ،فجمس عمى ممكو .قالو سعيد بف
الشيطاف خاتمو ،فألقاه الشيطاف في البحر فذىب
الحماـ كأعطى
ى
جبير .كالرابع :أنو دخؿ ٌ
()3
يممؾ سميماف كأيلقي عمى الشيطاف ًش ٍبييو قالو قتادة .

(ُ) زاد المسير البف الجكزم ّ.ْٔٗ/

(ِ) ىك سعيد بف المسيب ابف حزف بف أبي كىب بف عمرك بف عائذ بف عمراف ابف مخزكـ بف يقظة ،اإلماـ ،العمـ،
أبك محمد القرشي المخزكمي ،عالـ أىؿ المدينة ،كسيد التابعيف في زمانو ،كلد :لسنتيف مضتا مف خبلفة عمر

رضي اهلل عنو .-كقيؿ :ألربع مضيف منيا ،بالمدينة .رأل عمر ،كسمع عثماف ،كعميا ،كزيد بف ثابت ،كأبا
مكسى ،كسعدا ،كعائشة ،كأبا ىريرة ،كابف عباس ،كأـ سممة ،كخمقا سكاىـ ،ككاف لو مف بيت الماؿ بضعة
كثبلثكف ألفان عطاؤه ككاف يدعى إلييا فيأبى مات سنة أربع كتسعيف .انظر سير أعبلـ النببلء لمذىبي ٓ.ُِْ/
(ّ) زاد المسير البف الجكزم ّ.ْٕٓ/

003

املطهة انراتع

املقارنة تني تفسري اإليايني يف اإلسرائيهيات

ذكر اإلماماف في تفسيرييما اآليات التي فييا أخبار مف قبمنا كنقبل نقكالت إسرائيمية
بعضيا ال غبار عميو كبعضيا ال يميؽ بذكرىا في مقاـ األنبياء.
كاذا كاف أىؿ التأريخ قد نقمكا مف األخبار عف السابقيف مف الصحيح كالفاسد فقد دخؿ
كؿ ذلؾ في التفسير كىك ما ذكر منو اإلماماف في تفسيرييما.
كقد نقؿ اإلماـ بف الجكزم مف أخبار أىؿ الكتاب كثي انر مف األخبار كمنيا الصحيح

كالسقيـ ككاف مكث انر مقارنة بما نقمو اإلماـ بف جزم ،فقد كاف اإلماـ بف جزم أكثر احتياطا
كأقؿ نقبلن مف اإلماـ بف الجكزم كأكثر بيانان كتكضيحان.

كما ينبغي التحذير منو ما كاف قادحان في مقاـ النبكة كالحط مف شأنيـ مما كرد في

اإلسرائيميات كضمنو الذم ذكره اإلماماف في قصة نبي اهلل داككد عميو السبلـ أك نبي اهلل
يكسؼ عميو السبلـ أك غيرىـ ،كقد ٌنبيا عمى ضعفو كبعض األخبار لف ينبيا عميو بؿ
كرد عمى ىذه األخبار ككذلؾ ذكر اإلماـ بف
نسب اإلماـ بف الجكزم األقكاؿ دكف بياف ٌ
جزم مف ىذه األخبار.

ﭧ ﭨ ﭽ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ يوسف٠٢ :

كمفرط،
أكثر الناس الكبلـ في ىذه اآلية حتى ألفكا فييا التآليؼ ،فمنيـ مفرط ٌ

كىـ يكسؼ مف حيث الفعؿ الذم أرادتو ،كذكركا في
ىـ المرأة ٌ
كذلؾ أف منيـ مف جعؿ ٌ
ذلؾ ركايات مف جمكسو بيف رجمييا ،كحمو التكة كغير ذلؾ ،مما ال ينبغي أف يقاؿ بو
لضعؼ نقمو ،كلنزاىة األنبياء عف مثمو ،كمنيـ مف جعؿ أنيا ىمت بو لتضربو عمى
كىـ بيا ليقتميا أك يضربيا ليدفعيا كىك بعيد ،يرده قكلو :لكال أف رأل برىاف ربو،
امتناعو ٌ
كمنيـ مف جعؿ ىميا بو مف حيث مرادىا كىمو بيا ليدفعيا ،كىذا أيضا بعيد ،الختبلؼ
كىـ بيا كذلؾ ،لكنو
سياؽ الكبلـ ،كالصكاب إف شاء اهلل :إنيا ىمت بو مف حيث مرادىا ٌ
لـ يعزـ عمى ذلؾ ،كلـ يبمغ إلى ما ذكر مف حؿ التكة كغيرىا بؿ كاف ىمو خطرة خطرت
عمى قمبو لـ يطعيا كلـ يتابعيا ،كلكنو بادر بالتكبة كاإلقبلع عف تمؾ الخطرة حتى محاىا
ليـ بالذنب ليس بذنب
مف قمبو لما رأل برىاف ربو ،كال يقدح ىذا في عصمة األنبياء ألف ا ٌ
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ىـ بذنب ثـ تركو كتبت لو حسنة(.)1
كال نقص عميو في ذلؾ ،فإنو مف ٌ
كقاؿ بف الجكزم :اليـ بالشيء في كبلـ العرب :حديث المرء نفسو بمكاقعتو ما لـ
يكاقع .فأما ىـ أزليخا ،فقاؿ المفسركف :دعتو إلى نفسيا كاستمقت لو .كاختمفكا في ىمو بيا
عمى خمسة أقكاؿ:
أحدىا :أنو كاف مف جنس ىميا ،كلكال أف اهلل تعالى عصمو لفعؿ ،كىك قكؿ عامة
المفسريف المتقدميف ،كاختاره مف المتأخريف جماعة منيـ ابف جرير.
كالقكؿ الثاني :أنيا ىمت بو أف يفترشيا ،كىـ بيا ،أم :تمناىا أف تككف لو زكجة،
ركم عف ابف عباس.
كالقكؿ الثالث :أف في الكبلـ تقديما كتأخيرا ،تقديره :كلقد ىمت بو ،كلكال أف رأل
برىاف ربو ليـ بيا فمما رأل البرىاف ،لـ يقع منو اليـ
كالقكؿ الرابع :أنو ىـ أف يضربيا كيدفعيا عف نفسو ،فكاف البرىاف الذم رآه مف ربو
أف اهلل أكقع في نفسو أنو إف ضربيا كاف ضربو إياىا حجة عميو ،ألنيا تقكؿ :راكدني
فمنعتو فضربني.
كالقكؿ الخامس :أنو ىـ بالفرار منيا ،كىك قكؿ مرذكؿ ،أفتراه أراد الفرار منيا ،فمما
رأل البرىاف أقاـ عندىا؟!(.)2
كقاؿ بف عطية :ال شؾ أف ىـ زليخا كاف في أف يكاقعيا يكسؼ ،كاختمؼ في «ىـ»
يكسؼ عميو السبلـ ،فقاؿ الطبرم :قالت فرقة :كاف مثؿ «ىميا»  ،ركت ىذه الفرقة إلى
أف جمس بيف رجمي زليخا كأخذ في حؿ ثيابو كنحك ىذا ،كىي قد استقمت لو قالو ابف
عباس كجماعة مف السمؼ.
كقالت فرقة في ىمو إنما كاف بخطرات القمب التي ال يقدر البشر عف التحفظ منيا،
كنزع عند ذلؾ كلـ يتجاكزه ،فبل يبعد ىذا عمى مثمو عميو السبلـ ،كفي الحديث« :إف مف
ىـ بسيئة كلـ يعمميا فمو عشر حسنات»
كقالت فرقة :كاف «ىـ» يكسؼ بضربيا كنحك ذلؾ.

كىذا ضعيؼ البتة ،كالذم

أقكؿ في ىذه اآلية :إف ككف يكسؼ نبيا في كقت ىذه النازلة لـ يصح كال تظاىرت بو
(ُ) التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم ُ.ّْٖ /
(ِ) زاد المسير البف الجكزم ِ.ِْٕ /
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ركاية ،كاذا كاف ذلؾ فيك مؤمف قد أكتي حكما كعمما كيجكز عميو اليـ الذم ىك إرادة
الشيء دكف مكاقعتو ،كأف يستصحب الخاطر الردمء عمى ما في ذلؾ مف الخطيئة كاف
فرضناه نبيا في ذلؾ الكقت فبل يجكز عميو عندم إال اليـ الذم ىك الخاطر ،كال يصح
عميو شيء مما ذكر ألف العصمة مع النبكة(.)1
قاؿ الشككاني :كالمعنى :أنو ىـ بمخالطتيا كما ىمت بمخالطتو ،كماؿ كؿ كاحد
منيما إلى اآلخر بمقتضى الطبيعة البشرية كالجبمة الخمقية ،كلـ يكف مف يكسؼ عميو
السبلـ القصد إلى ذلؾ اختيا ار كما يفيده ما تقدـ مف استعاذتو باهلل ،كىمت زليخا
بالمعصية ككانت مصرة ،كىـ يكسؼ كلـ يكقع ما ىـ بو ،فبيف اليميف فرؽ ،فيذا إنما ىك
حديث نفس مف غير عزـ ،كقيؿ :ىـ بيا أم ىـ بضر بيا ،كقيؿ :ىـ بيا بمعنى تمنى أف
يتزكجيا .كقد ذىب جميكر المفسريف مف السمؼ كالخمؼ إلى ما قدمنا مف حمؿ المفظ
عمى معناه المغكم(.)2
قاؿ البغكم :كاليـ ىك المقاربة مف الشيء مف غير دخكؿ فيو ،فيميا :عزميا عمى
المعصية كالزنا ،كأما ىمو :فركم عف ابف عباس رضي اهلل عنيما أنو قاؿ :جمس منيا
مجمس الخاتف .كعف مجاىد قاؿ :حؿ سراكيمو كجعؿ يعالج ثيابو .كىذا قكؿ أكثر
المتقدميف مثؿ سعيد بف جبير كالحسف ،كالقكؿ ما قاؿ متقدمك ىذه األمة ،كىـ كانكا أعمـ
باهلل أف يقكلكا في األنبياء مف غير عمـ.
كقيؿ :لما أرادت امرأة العزيز مراكدة يكسؼ عميو السبلـ عف نفسو جعمت تذكر لو
محاسف نفسو كتشكقو إلى نفسيا ىـ بيا ثـ إف اهلل تعالى تدارؾ عبده كنبيو بالبرىاف الذم
ذكره كزعـ بعض المتأخريف :أف ىذا ال يميؽ بحاؿ األنبياء عمييـ السبلـ ،كقاؿ :تـ الكبلـ
عند قكلو :كلقد ىمت بو ،ثـ ابتدأ الخبر عف يكسؼ عميو السبلـ فقاؿ :كىـ بيا لكال أف
رأل برىاف ربو ،عمى التقديـ كالتأخير ،أم :لكال أف رأل برىاف ربو ليـ بيا ،كلكنو رأل
البرىاف فمـ ييـ ،كأنكره النحاة.
كقيؿ :ىمت بيكسؼ أف يفترشيا ،كىـ بيا يكسؼ أم :تمنى أف تككف لو زكجة .كىذا
التأكيؿ كأمثالو غير مرضية لمخالفتيا أقاكيؿ القدماء مف العمماء الذيف أخذ عنيـ الديف
(ُ) المحرر الكجيز البف عطية ّ.ِّّ /
(ِ) فتح القدير لمشككاني ّ.ُِ /
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كالعمـ .كقاؿ بعضيـ :إف القدر الذم فعمو يكسؼ عميو السبلـ كاف مف الصغائر،
كالصغائر تجكز عمى األنبياء عمييـ السبلـ ،كقاؿ بعض أىؿ الحقائؽ :اليـ ىماف ،ىـ
ثابت كىك إذا كاف معو عزـ كعقد كرضى ،مثؿ ىـ امرأة العزيز ،كالعبد مأخكذ بو ،كىـ
عارض كىك الخطرة كحديث النفس مف غير اختيار كال عزـ ،مثؿ ىـ يكسؼ عميو
السبلـ ،كالعبد غير مؤاخذ بو ما لـ يتكمـ أك يعمؿ(.)1
تبيف لنا في تحديد معنى اليـ في كبلـ المتقدميف
كمف خبلؿ ما تكمـ فيو المفسركف ٌ
أنو اليـ بالمعصية التي أرادتيا امرأة العزيز كقالكا عف اليـ الذم مف يكسؼ خاطر دكف
عزـ كىذا مما ال يؤاخذ عميو أك أنو قبؿ النبكة .كقاؿ المتأخركف أف ىذا الكبلـ ال يميؽ
بمقاـ النبكة كأف اليـ مف يكسؼ عميو السبلـ ىـ الضرب كالمدافعة أك اليركب أك تمنى
أف تككف زكجة لو.
كلكف ما ال يميؽ ذكره مف التكصيؼ في اليـ الذم تكمـ فيو مف حؿ المبلبس أك
الجمكس معيا.
قاؿ تعالى ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ
ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ صِّ - ُِ :

قاؿ اإلماـ بف جزم :كنحف نذكر مف ذلؾ ما ىك أشير كأقرب إلى تنزيو داكد عميو
السبلـ :ركم أف أىؿ زماف داكد عميو السبلـ كاف يسأؿ بعضيـ بعضا أف ينزؿ لو عف
امرأتو فيتزكجيا إذا أعجبتو ،ككانت ليـ عادة في ذلؾ ال ينكركنيا ،كقد جاء عف األنصار
في أكؿ اإلسبلـ شيء مف ذلؾ ،فاتفؽ أف كقعت عيف داكد عمى امرأة رجؿ فأعجبتو،
كتزكجيا داكد عميو السبلـ فكلد لو منيا سميماف عميو السبلـ،
فسألو النزكؿ عنيا ففعؿٌ ،
ككاف لداكد تسع كتسعكف امرأة ،فبعث اهلل إليو مبلئكة مثاال لقصتو ،فقاؿ أحدىما إف ىذا
أخي لو تسع كتسعكف نعجة إشارة إلى أف ذلؾ الرجؿ لـ تكف لو إال تمؾ المرأة الكاحدة،
فقاؿ أكفمنييا إشارة إلى سؤاؿ داكد مف الرجؿ النزكؿ عف امرأتو فأجابو داكد عميو السبلـ

(ُ) معالـ التنزيؿ لمبغكم ِ.ْْٖ /
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بقكلو :لقد ظممؾ بسؤاؿ نعجتؾ إلى نعاجو ،فقامت الحجة عميو بذلؾ ،فتبسـ الممكاف عند
()1

ذلؾ كذىبا كلـ يرىما ،فشعر داكد أف ذلؾ عتاب مف اهلل لو عمى ما كقع فيو .
كقد ذكر اإلماـ بف جزم ىذه اإلسرائيميات التي دست في األنبياء مما ال يميؽ بيـ ألمكر:
األكؿ :أف األنبياء ىـ أرفع مقاما كأعمى شأنا مف يتطمعكا إلى نساء اآلخريف.
الثاني :أف القكؿ بأف نبي اهلل داككد عميو السبلـ كاف لو تسع كتسكف امرأة مف
اإلسرائيميات أيضا ،فاهلل أعمـ بصحتو.
الثالث :أ شار المؤلؼ رحمو اهلل إلى األنصار حينما استقبمكا إخكانيـ المياجريف كقكؿ
أحد األنصار لممياجرم ذلؾ كلكف ىذ إيثا ار في ىذا الظرؼ الحرج حيث أف المياجرم ال
أىؿ لو كال دار ،كقد نزؿ غريبا مطاردا كقد سجؿ المياجرم مكقفا مشرفا آخر حينما قاؿ
لو :با رؾ اهلل لؾ في أىمؾ كمالؾ دلني عمى السكؽ كىذه الحادثة التي حصمت لـ يسجؿ
غيرىا فكيؼ بنى عمييا حكما؟.
كذكر اإلماـ بف الجكزم :قصة زكجة أكريا حينما نظر إلييا داككد عميو السبلـ كىي
كقدـ زكجيا لمقتاؿ حتى قتؿ فتزكجيا كانجبت لو سميماف
تغتسؿ فأعجب بيا كسأؿ عنيا ٌ
عميو السبلـ ثـ قاؿ  :كىذا ال يصح مف طريؽ النقؿ ،كال يجكز مف حيث المعنى ،ألف
األنبياء منزىكف عنو .كقد اختمؼ المحققكف في ذنبو الذم عكتب عميو عمى أربعة أقكاؿ:
أحدىا :أنو لما ىكييا ،قاؿ لزكجيا :تحكؿ لي عنيا ،فعكتب عمى ذلؾ .كقد ركل سعيد بف
جبير عف بف عباس قاؿ :ما زاد داكد عمى أف قاؿ لصاحب المرأة :أكفمنييا كتحكؿ لي
عنيا كنحك ذلؾ ركم عف بف مسعكد ،كقيؿ :أنو بعث إلى أكريا فأقدمو مف غزاتو ،فأدناه
كأكرمو جدا ،إلى أف قاؿ لو يكما :أنزؿ لي عف امرأتؾ كانظر أم امرأة شئت في بني
إسرائيؿ أزكجكيا ،أك أم أمة شئت أبتاعيا لؾ ،فقاؿ :ال أريد بامرأتي بديبل فمما لـ يجبو
إلى ما سأؿ ،أمره أف يرجع إلى غزاتو .كالثاني :أنو تمنى تمؾ المرأة حبلال ،كحدث نفسو
بذلؾ ،فاتفؽ غزك أكريا مف غير أف يسعى في سبب قتمو كال في تعريضو لميبلؾ ،فمما
بمغة قتمو ،لـ يجزع عميو كما جزع عمى غيره مف جنده ،ثـ تزكج امرأتو ،فعكتب عمى ذلؾ.
كذنكب األنبياء عمييـ السبلـ كاف صغرت ،فيي عظيمة عند اهلل عز كجؿ .كالثالث :أنو
(ُ) التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم ِ.َِٓ/
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لما كقع بصره عمييا ،أشبع النظر إلييا حتى عمقت بقمبو .كالرابع :أف أكريا كاف قد خطب
تمؾ المرأة ،فخطبيا داكد مع عممو بأف أكريا قد خطبيا ،فتزكجيا ،فاغتـ أكريا ،كعاتب اهلل
تعالى داكد إذ لـ يتركيا لخاطبيا األكؿ فأما ما ركم أنو نظر إلى المرأة فيكييا كقدـ
زكجيا لمقتؿ ،فإنو كجو ال يجكز عمى األنبياء ،ألف األنبياء ال يأتكف المعاصي مع العمـ
بيا(.)1
قاؿ بف كثير :قد ذكر المفسركف ىاىنا قصة أكثرىا مأخكذ مف اإلس ارئيميات كلـ يثبت
فييا عف المعصكـ حديث يجب اتباعو( .)2كىك أحسف مف تكمـ في معنى ىذه اآلية بيذه
العبارة باعتبار أف الخبر إسرائيميات كأف المخبر عنو نبي كال يتكمـ فيو إال بما يميؽ بمقاـ
النبكة فيككف التكقؼ عنده مف أمثؿ األمكر.
قاؿ البغكم :كاختمؼ العمماء بأخبار األنبياء عمييـ السبلـ في سببو ،فقاؿ قكـ :كاف
سبب ذلؾ أف داكد عميو السبلـ تمنى يكما مف األياـ منزلة آبائو إبراىيـ كاسحاؽ كيعقكب،
كسأؿ ربو أف يمتحنو كما امتحنيـ كيعطيو مف الفضؿ مثؿ ما أعطاىـ.
دخؿ داكد محرابو كأغمؽ بابو ،كجعؿ يصمي كيق أر الزبكر ،فبينا ىك كذلؾ إذ جاءه
الشيطاف قد تمثؿ في صكرة حمامة مف ذىب فييا مف كؿ لكف حسف .كقيؿ :كاف جناحاىا
ليا مف الدر كالزبرجد فكقعت بيف رجميف فأعجبو حسنيا ،فمد يده ليأخذىا كيرييا بني
إسرائيؿ فينظركا إلى قدرة اهلل ،فمما قصد أخذىا طارت غير بعيد مف غير أف تؤيسو مف
نفسيا فامتد إلييا ليأخذىا فتنحت فتبعيا فطارت حتى كقعت في ككة فذىب ليأخذىا
فطارت مف الككة فنظر داكد أيف تقع فيبعث مف يصيدىا ،فأبصر امرأة في بستاف عمى
شط بركة ليا تغتسؿ .كقيؿ :رآىا تغتسؿ عمى سطح ليا فرأل امرأة مف أجمؿ النساء
خمقا ،فعجب داكد مف حسنيا كحانت منيا التفاتة فأبصرت ظمو فنقضت شعرىا فغطى
بدنيا ،فزاده ذلؾ إعجابا بيا فسأؿ عنيا ،فقيؿ ىي تشايع بنت شايع امرأة أكريا بف حنانا،
كزكجيا في غزاة بالبمقاء مع أيكب بف صكريا بف أخت داكد .كذكر بعضيـ أنو أحب أف
يقتؿ أكريا كيتزكج امرأتو ،فكاف ذنبو ىذا القدر(.)3
(ُ) زاد المسير البف الجكزم ّ.ٓٔٔ /

(ِ) تفسير القرآف العظيـ البف كثير ٕ.َٔ/
(ّ) معالـ التنزيؿ لمبغكم ْ.ٖٓ/
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بل كشرعان كىذا مف الكبلـ الباطؿ الذم ال يميؽ
كما ذكره البغكم مف أبعد ما يقاؿ عق ن

بمقاـ األنبياء كقد نزىيـ اهلل عف فعؿ القبيح كعف فعؿ الحراـ فكيؼ يقاؿ عف نبي اهلل
عميو السبلـ أنو نظ ر إلى امرأة ال تحؿ لو كأنو تعمؽ بيا كأبعد مف ذلؾ كمو التخمص مف
زكجيا كقتمو في المعركة ليتزكجيا ككؿ ىذا كبلـ باطؿ ال يميؽ بمقاـ اعتقاده.
قاؿ اإلماـ بف جزم :كقد اختمؼ الناس فييا كأكثركا القكؿ فييا قديما كحديثا حتى قاؿ
حدث بما يقكؿ ىؤالء القصاص في أمر داكد
عمي بف أبي طالب رضي اهلل عنو :مف ٌ
ٌ
حديف لما ارتكب مف حرمة مف رفع اهلل محمو(.)1
عميو السبلـ جمدتو ٌ

(ُ) التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم ِ.َِٓ /
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اخلامتـــــة

الحمد هلل كالصبلة كالسبلـ عمى رسكؿ اهلل ،كعمى آلو كصحبو كمف كااله ،كبعد:
عمي كقد أمدني بفضمو حتى بمغت
كأنا أكتب خاتمة بحثي ىذا مستذك انر نعمة اهلل ٌ
آخره ،لـ يسمـ مف أحداث ما تعيشو بمدم اليمف مف أحداث مؤلمة كدامية ،أثرت عمى
أعد طيكرم لكؿ جمسة،
سيره ،عشت معو قرابة ثبلث سنكات قضيت فيو أيامان كلياليٌ ،
كأدعك اهلل أف يسددني فيما أق أر كأكتب.
لقد عشت مع اإلماميف في تفسيرييما ،ككقفت مع ما كتباه في دراستي ،كاستفدت
منيما في الدركس كالخطب ،كاستعنت بيما في تدريسي لمادة التفسير في جامعة اإليماف
كجامعة القرآف كصار الكتاباف مبلزماف لي حيثما كنت.
كمف خبلؿ ما عشت مع ىذيف السفريف في ىذه الفترة العممية كالدراسية أسجؿ أىـ
النتائج كالتكصيات:
أولا النتائج:

ُ -تفسير اإلماـ بف جزم يمثٌؿ المستكل األكؿ لممتعمـ باعتبار أف اإلماـ بف جزم

مبسط المعنى مختص انر.
جعؿ تفسيره ٌ
ِ -تفسير اإلماـ بف الجكزم يمثٌؿ المستكل الثاني لمف أراد أف يتكسع في التفسير
كيتفيٌـ المعاني كتعدد األقكاؿ.
ّ -دكر اإلماميف في بياف معاني القرآف كتعدد مناىجيـ كأساليبيـ في بياف كايضاح
المعنى ،كحاجة المسمـ ليذه التفسيريف.
ْ -قراءة حياة اإلماميف كالعيش معيـ كما خمدكا مف مآثر في حياتيـ ككتبيـ تمثٌؿ
رافدان قكيان لمداعية المسمـ في منيجو لمدعكة كمقارعة الباطؿ.

ٓ -المحنة التي بميت بيا األمة – محنة الشيعة – ليست مصيبة اليكـ بؿ ىي
مصيبة عانت منيا األمة مف الصدر األكؿ كقتؿ كعذب فييا كثير مف ائمة
المسمميف كمنيـ اإلماـ بف الجكزم كغيره.
ٔ -اعتماد اإلماميف التفسير بالمأثكر لبياف معاني القرآف ،كىك المرجع األكؿ كيظؿ
ٕ-

حجة عمى مف بعدىـ.
فيـ السمؼ كما كتبكه ٌ
بياف اإلماميف ل دكر المغة كالفقو كأصكؿ الفقو الميـ في بياف معاني القرآف كميمة
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تعمـ المسمـ لذلؾ حتى يفيـ معاني القرآف كيدرؾ خطاب اهلل لو.
ٖ -بياف اإلماميف لقصص القرآف كأثرىا في تدبر معاني القرآف كما تحييو مف دركس
لمدعاة كما تؤثر في جذب السامع كانتباىو.
ٗ -كقكؼ اإلماميف مع خطاب القرآف لؤلمة في الجانب السمككي كالتربكم كحاجة األمة
لو في ميداف التربية.
َُ -بعض ما كتبو اإلماماف يظؿ التفسير جيدان بشريان ال يخمك المفسر مف نقص أك
خطأ كالكماؿ هلل كحده ،قاؿ اهلل :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﭼ النساء٢٠ :

التوصيات:
ُ -يكصي الباحث بضركرة القراءة لمتفاسير كميمتيا في قراءة القرآف الكريـ ،كفيـ
معانيو.
ِ -يكصي الباحث بمزيد مف الدراسات كالبحكث المتعمقة بتفسير اإلماميف بف جزم كبف
الجكزم في العقيدة كالعبادة ككافٌة عمكـ القرآف ككذلؾ في الجانب السمككي.
ّ -يكصي الباحث بقراءة حياة السمؼ كحياة المفسريف كمناىجيـ لتسييؿ فيـ كاستيعاب
التفاسير كما كتبكه مف معاني القرآف ،كاالستفادة منو في التربية كالتعميـ.
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فهرس اآليات القرآنية
اآليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

رقمها الصفحة

سورة الفاتحة
ﭽﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ

ٕ

ٕٕٔ

ﭽ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭼ

ٚ

ٕٕٔ

ﭽﭞ ﭟ ﭠ ﭼ

ٗ

ٖٓٔ

ﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭼ

ٙ

ٖ٘ٔ

سورة البقرة
ﭽﭚ ﭛ ﭼ

ٕ

ٖٕٛ

ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ

٘

ٖٗٔ

ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭼ

ٚ

ٖٔٚ

ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ

ٜ

ٖٓٔ

ﭽﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ

ٔٔ

ٖٓٛ

ﭽ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﭼ

٘ٔ

ٕٗٔ

ﭽﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﭼ

٘ٔ

ٕٚٛ

ﭽﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ

ٕٔ

ٕٗٔ

ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﭼ

ٖٙ

ٕٖٗ

ﭽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭼ

ٖٚ

ﭽﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ

ٖٛ

ٖ٘ٔ

ﭽﮰ ﮱ ﮲ ﭼ

٘ٗ

ٕٜٛ
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-ٔٓٚ
ٕٓٔ
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ﭽﯰﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﭼ

رقمها الصفحة
ٗٛ

ٕٔٔ

ٗٛ

ٖٔٛ

ﭽﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ

٘ٛ

ٖٗٔ

ﭽﯥ ﯦ ﯧ ﭼ

ٖٜ

ٜٔٛ

ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭼ

ٔٓٙ

-ٕٜٗ

ﭽ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﭼ

٘ٔٔ

ٕٕٙ

ﭽﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﭼ

ٕٕٔ

ٖٔٛ

ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ

ٖٔٙ

ٕٖٓ

ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ

ٖٗٔ

ٔٓٚ

ﭽﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭼ

ٖٗٔ

ٔٔٙ

ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳ ﭼ

ٗٗٔ

ٕٕٙ

ﭽ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﭼ

ٕ٘ٔ

ٔٔٙ

ﭽﯩ ﯪ ﭼ

ٕ٘ٔ

ٕٚٙ

ﭽﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ

ٕ٘ٔ

ٕٛٙ

ﭽﭫ ﭬ ﭼ

٘٘ٔ

ٖٕٚ

ﭽﯰﯱﯲ ﯳﯴ ﯵﯶﯷﯸ ﯹﯺﯻﯼﯽﯾ
ﯿﰀﰁﰂ ﭼ

ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ

٘٘ٔ

ٕٚٚ

ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ

ٔ٘ٚ

ٕٚٛ

ﭽﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﭼ

ٔٔٙ

ٗٔٛ

ﭫﭬ ﭼ
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ﭽﯽ ﯾ ﯿ ﭼ

ٖٔٙ

ٕٔٓ

ﭽ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭼ

ٖٔٙ

ٖٕٚ

ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ

٘ٔٙ

ٖٕٚ

ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﭼ

٘ٔٙ

ٕٜٓ

ﭽﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ

ٜٔٚ

ٜٔٓ

ﭽ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ

ٗٔٛ

ٖٖٕ

ﭽﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ

٘ٔٛ

ٕٗ٘

ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﭼ

ٔٛٚ

ٖٖٕ

ﭽﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﭼ

ٔٛٚ

ٓٔٛ

ﭽﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ

ٜٔٛ

ٕ٘ٚ

ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﭼ

ٜٔٙ

ٕٔٙ

ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭼ

ٜٔٚ

ٕٜٛ

ﭼ

ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﭼ
ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭼ
ﭽ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ

ٕٗٔ

ٕٜٛ

ٕٔٚ

ٕ٘ٚ

ٕٕٕ

ٕٖٔ

ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﭼ

ٖٕٕ

ٕٖٕ

ﭽﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﭼ

ٕٕٗ

ٖٔٛ

ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﭼ
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ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭼ

ٕٕ٘

ٖٖٕ

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭼ

ٕٕ٘

ٕٖٙ

ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﭼ

ٕٕٜ

ٕ٘ٛ

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭼ

ٖٕٗ

ٖٕٔ

ﭽﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ٕٓٗ

ٕٓٙ

ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﭼ

ٕ٘٘

ٕٔٛ

ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﭼ

ٕ٘٘

ٕٕٓ

ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﭼ

ٕٜٙ

ٕٕ٘

ﭽﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﭼ

ٕٛٙ

ٜٔٙ

ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭼ

سورة آل عمران
ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﭼ
ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﭼ
ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﭼ
ﭽ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ

ٚ

ٓ-ٔٛ
ٕٜٔ

ٕٓ

ٕٓٙ

ٕٛ

ٖٔٛ

ٖٚ

ٖٕٛ

ﭽﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ

ٖٚ

ٖ٘ٔ

ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﭼ

ٜٚ

ٖٕٔ

ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﭼ
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ٕٓٔ

ﭽﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ
ﭽﯝﯞﯟ ﯠﯡﯢﯣ ﯤﯥﯦﯧ
ﯨﭼ

ٔٓٙ

ٕٓٙ
ٖٜٔ
ٓ-ٕٛ

ﭽﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ

ٕٕٔ

ﭽﮎ ﮏ ﮐ ﭼ

ٗٗٔ

ٕٛٙ

ﭽﯡ ﯢ ﯣ ﭼ

ٔٗٙ

ٕٚٛ

ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭼ

ٜٔ٘

ٖٕٚ

ﭽﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ

ٜٔ٘

ٕٓٛ

ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﭼ

ٔٔٙ

٘ٗٔ

ﭽﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ

ٜٔٔ

ٕٜٛ

ﭽﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ

ٜٜٔ

ٕٔٙ

ٕٜٓ

سورة النساء
ﭽﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ

ٔ

ٖٕٛ

ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﭼ

ٙ

ٕٓٙ

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭼ
ﭽﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﭼ
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ٕٖٛ
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ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ

ٕٜ

ٓٔٚ

ﭽﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ

ٖٔ

ٔٗٚ

ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﭼ

ٖٖ

ٕ٘ٛ

ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ

ٖ٘

ٕٓٗ

ﭽﮩﮪ ﭼ

ٖٙ

ٖ٘ٔ

ﭽﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ

ٜٙ

ٕٕٔ

ﭽﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﭼ

ٖٛ

ٜٔٙ

ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭼ

ٕٜ

ٔٔٛ

ﭽﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ

ٜٗ

ٖٖٔ

ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

ٜٚ

ٖٜٓ

ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﭼ

ٗٓٔ

ٕٜٔ

ﭽﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﭼ

٘ٓٔ

ٔٗٔ

٘ٔٔ

ٔٔٚ

ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ ٘ٔٔ

ٕٔٛ

ﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ

ٕ٘ٔ

ٕٜٓ

ﭽ ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭼ

ٖ٘ٔ

ٖٗٔ

ﭽ ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭼ

ٖ٘ٔ

ٜ٘ٔ

ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﭼ

ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ
ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ
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سورة المائدة

ﭽﯯ ﯰ ﯱ ﭼ

ٗٙ

ٕٕ

ﭽﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﭼ

ٔ

ٜٔٛ

ﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ

ٔ

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ

ٖ

ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﭼ

ٛ

ٖٗٔ

ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﭼ

ٜٛ

ٕٖٔ

ﭽﯻ ﯼﭼ

ٜٛ

ٖٔٛ

ﭽ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ

ٕٛ

ٔٔٙ

ﭽﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

-ٔٔٛ
ٕ٘ٔ
-ٔٔٛ
ٕ٘ٔ

ٕٖ

ٖٔٙ

ٕٚ

ٕ٘ٚ

ﭽﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭼ

ٖٕ

ٕٓٛ

ﭽﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﭼ

٘ٗ

ٖٕٗ

ﭽﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮄﮅ ﮆ ﭼ

ٖٖ

ٕٖٙ

ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ

ٜ٘

ٔٔٛ

ﭽﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ

ٜٛ

ٕٔٛ

ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﭼ ٔٓٙ

ٜٔٛ

ﭤﭥﭼ
ﭽﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ
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ﭽﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ

ٗٛ

ٖٔٛ

ﭽﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ

ٙ

ٖٕٗ

٘ٓٔ

ٕٔٙ

ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ
سورة األنعام
ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﭼ

ٕٔ

ٕٔٓ

ﭽ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ

ٜٔ

ٔٔٙ

ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ

ٖٛ

ٗٔٛ

ﭽﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸ﭼ

٘ٚ

ٖٔٔ

ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﭼ

ٜ٘

ٔٗٚ

ﭽﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﭼ

ٖٚ

ٖٓٔ

ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭼ

ٗٚ

ٖٕٙ

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ

ٕٛ

ٕٓٔ

ﭽﭥ ﭦ ﭧ ﭼ

ٖٓٔ

ٖٓٔ

ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﭼ

ٔٓٛ

ٔٔٛ

ﭽﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﭼ

ٔٔٛ

ٕٔٗ

ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﭼ

ٕٔٔ

ٕٔٙ

ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﭼ

ٔٗٙ

ٖٜٔ

ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭﭼ

ٔٗٛ

ٕٕٔ

ﭽ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ

ٕ٘ٔ

ٓٔٛ

ﭽﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ

ٕٔٙ

ٕٔٔ
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سورة األعراف
ﭽ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﭼ

ٛ

ٜٗٔ

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭼ

ٕٔ

ٔٔٛ

ﭽﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭼ

ٖٕ

ٕٓٔ-

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ

ٖٕ

ٖٕٔ

ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭼ

ٕٖ

ٜٗٔ

ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭼ

ٖٛ

ٗٔٛ

ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﭼ

ٓٗ

ٖٕٕ

ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ٖ٘

ٕٜٔ

ﭽﯙ ﯚ ﯛ ﭼ

٘ٙ

ٖٕٚ

ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﮺ ﭼ

ٖٗٔ

ٖٕٕ

ﭽﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ

ٔٔٙ

ٖٗٔ

ﭽ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ

٘ٔٚ

ٖ٘ٔ

ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭼ

ٓٔٛ

ٖٔٚ

ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭼ

ٓٔٛ

ٕٔٛ

ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭼ

ٓٔٛ

ٕٕٔ

ﭽﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ

ٕٗٓ

ٖٕٗ

ﭫﭬﭭﭼ

233

رقمها الصفحة

اآليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
سورة األنفال
ﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ

ٕ

ٜٗٔ

ﭽﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ

ٕٜ

ٕ٘ٚ

ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭼ

ٖ٘

٘٘ٔ

ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﭼ

ٖٚ

ٕٗٔ

ٔٗ

ٕٕٗ

ٓٙ

٘ٗٔ

ﭽ ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝ
ﭞ ﭟ ﭠﭼ
ﭽﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ
سورة التوبة
ﭽﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ

ٗ

ٕ٘ٚ

ﭽﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ

٘

-ٕ٘ٚ

ﭽﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ

ٖ٘

ٕ٘ٔ

ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﭼ

ٖٙ

ٕ٘ٚ

ﭽﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ

ٜٔٔ

ٕٓٚ

ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ

ٕٜٔ

ٛٛ

سورة يونس
ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﭼ

ٖ

ﭽ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢﭼ
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ﭽ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﭼ

ٜٗ

ٕٕٔ

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ

ٖٙ

ٕٔٔ

ﭽﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ٖ-ٙ

ﭦﭧ ﭼ

ٗٙ

ﭽﯨﯩ ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﭼ

ٛٛ

ٕٔٔ
ٖٔٛ

سورة هود
ﭽﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ﭼ

ٖ

ٕٓٔ

ﭽ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ

ٕٓ

ٖٔٚ

ﭽﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥﭼ

ٜٗ

ٕٖٗ

ﭽﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﭼ

ٚٚ

ٜٗٔ

ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭼ

ٖٛ

ٖٔٚ

ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮇﭼ

ٔٓٔ

ٕٖٗ

سورة يوسف
ﭽﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ

ٗ

ٖٔٛ

ﭽﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ

ٙ

ٕٜٔ

ٕٔ

ٕٖ٘

ٖٕ

ٕٖ٘

ﭽﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞﯟ ﭼ
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭼ
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ﭽ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭼ

ٖٕ

ٖٖٔ

ﭽ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﭼ

ٖٓ

ٖٖٔ

ﭽﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭼ

ٖٔ

ٖٔٔ

ﭽﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ

ٖٜ

ﭽ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﭼ

ٔٗ

ٓٔٔ-
ٕٕٔ

ﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭼ

ٗٙ

ٜٔٔ

ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭼ

ٜٛ

٘٘ٔ

ﭽﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ

ٓٓٔ

ٕٜٔ

سورة الرعد
ﭽﭶ ﭷ ﭸ ﭼ

ٚ

ٖ٘ٔ

ﭽﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ

ٛ

ٖٔٚ

ﭽﮅ ﮆ ﮇ ﭼ

ٕٕ

ٖٔٚ

ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ

ٖٜ

ٕٔ٘

سورة إبراهيم
ﭽﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ٕٙ

ٖٜٔ

ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭼ

ٖٗ

ٕٜٚ

ﭽﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ

ٗٙ

ٖٕٜ

ﭫﭼ
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ﭽﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ

رقمها الصفحة
ٓ٘

ٖٖٔ

سورة الحجر
ﭽﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭼ
ﭽﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ
ﭽﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ
ﭽﭖﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜﭝﭼ

ٕ

ٖٜٔ

٘ٔ

ٖٔٔ

ٔٙ

ٖٔٙ

-ٜٗ
ٓ٘
ٕ-ٜ
ٖٜ

ٕٔٛ
ٕٗٔ

سورة النحل
ﭽﭟ ﭠ ﭡ ﭼ

ٔٙ

ٖ٘ٔ

ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ

ٗٗ

ٔٗٔ-

ﭽ ﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ

٘٘

ٖٔٛ

ﭽﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ

ٕٙ

ٕٖٔ

ﭽﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉ ﰊﭼ

ٗٙ

ٔٗٔ

ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ

ٔٓٔ

ٕٔ٘

ﭽﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ

ٔٓٙ

ٕٖٚ

ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﭼ

ٕٔٚ

ٕ٘ٛ

ﭽﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﭼ

ٕٔٛ

ٕ٘ٚ

سورة اإلسراء
ﭽﮀ ﮁ ﮂ ﭼ

ٔٔ
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ٕٕ

ٕٕٔ

ٖٖ

٘ٗٔ

ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﭼ

ٖٗ

ٔٔٛ

ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﭼ

٘ٚ

ٕٔٛ

ﭽ ﮏﮐ ﮑﮒﭼ

ٓٚ

ٜ٘ٔ

ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﭼ

سورة الكهف
ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﭼ
ﭽﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭼ
ﭽﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷﭼ

ٖٕ-
ٕٗ
ٕٕ
ٓٙ

ٕٖٛ
ٖٔٙ
-ٔٓٚ
ٔٓٛ

سورة مريم
ﭽﭥ ﭦ ﭧ ﭼ

ٗ

ٜٗٔ

ﭽﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ

ٕٚ

ٕ٘ٚ

ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﭼ

ٚٙ

ٖ٘ٔ

سورة طه
ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌﭼ

٘

ٕٕ

ﭽﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﭼ

ٔٓٚ

ٜٓٔ

ﭽﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ

ٔٔ

ٕٖ٘
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ٓٓٔ

ٜٔٔ

سورة األنبياء
ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

-ٔٙ

ﮋﮌﮍﮎ ﮏﮐﮑﭼ

ٔٚ

ﭽﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ

ٜٙ

ٖٕٜ

ﭽ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﭼ

ٜٚ

ٕٖ٘

ﭽﮢﮣﮤﮥﮦ ﮧﮨﮩﮪ ﮫﮬ
ﭼ
ﭽﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﭼ

ٜٛ

ٖٓٚ

ٔٓٔ

ٖٓٚ

سورة الحج
ﭽﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞﮟ ﭼ

ٚٚ

ٕٓٔ

سورة المؤمنون
ﭽﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ

ٕ

ٕٓٚ

سورة النور
ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭼ

ٕ

ٖٕٗ-

ﭽﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ﭼ

ٙ

ٕٖٕ

ﭽﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ
ﭽﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﭼ

ٕٕ
ٖٔ
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ٖٕٚ
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رقمها الصفحة

ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﭼ

ٖٔ

ٕٖٕ

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭼ

ٕٖ

ٖٖٕ

ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭼ

ٖٖ

ٖٕٔ

ﭽ ﮩﮪﮫ ﮬ ﭼ

ٖ٘

ٕٕٓ-

ﭽﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﭼ

٘ٛ

٘٘ٔ

سورة الفرقان
ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﭼ

ٓٗ

ٖٔٚ

ﭽﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ

ٔٚ

ٕٕٜ

ﭽﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ

٘ٚ

ٕٚٛ

سورة الشعراء
ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ

ٖٕ-

ٖٕٓ

ﭻ ﭼ ﭽﭼ

ٕٗ

ﭽ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ

ٗ

ٖٔٛ

ﭽﮣ ﮤ ﮥ ﭼ

ٜ٘ٔ

ٔٛٙ

ﭽﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ

ٕٓٓ

ٕٙٚ

سورة النمل
ﭽﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﭼ
ﭽﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﭼ
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ٖ٘

ٖٖٓ

ٓٙ

ٖٕٓ
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رقمها الصفحة

سورة القصص
ﭽﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭼ

ٛ

ٜٗٔ

ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﭼ

ٛٛ

ٕٕٔ-

سورة العنكبوت
ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭼ
ﭽﭣﭤﭥ ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ ﭱ
ﭲﭼ

ٕ٘
٘ٙ

ٗٔٛ
ٕٕٔ-

سورة الروم
ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﭼ

ٗ٘

ٕٔٔ

سورة لقمان
ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ

ٖٔ

ٕٓٔ

ﭽﯲ ﯳ ﯴ ﯵﭼ

ٖٗ

ٖٔٚ

سورة السجدة
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ

ٕٔ

ٗٔٙ

سورة األحزاب
ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﭼ

٘

ٖٓٔ

ﭽﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ

ٙ

ٕ٘ٛ

ٜ

ٖٔٙ

ﭽﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ
ﭻﭼﭽﭾﭼ
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رقمها الصفحة
ٖٕ

ٖٓٔ

ٖٙ

ٖٓٙ

ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﭼ ٖٛ

ٖٖٔ

ٓ٘

ٔٔٛ

ٔ٘

ٖ٘ٓ

ٜٙ

ٕٕٖ

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭼ
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠﭡ ﭼ

ﭽﯕ ﯖﯗﯘﯙﯚ ﯛﯜﯝ ﯞﯟ ﯠﯡ
ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﭼ
ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ
ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ
ﮢﮣﭼ
سورة سبأ
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭼ

ٖٕ

ٕٔٔ-
ٕٔٛ

سورة فاطر
ﭽﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ

ٕٛ

ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯﭰﭱﭲﭼ
ﭽﭭﭮﭯﭰﭱﭲ ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ ﭺﭻ
ﭼﭽﭾ ﭿﮀﮁ ﮂﮃﮄﮅ
ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠﮡ ﭼ
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ٕ٘ٚ

ٕٖ

ٔٔٙ

ٓٗ

ٕٕٔ

ٔٗ

ٖٕٓ
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رقمها الصفحة

سورة يس
ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣﯤﭼ

ٕٔ

ٗٔٔ

ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﭼ

ٙٛ

ٕٔٔ

ٔٛ

ٕٕٓ

ٕٛ

ٕٕٓ

ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨﭼ
ﭽﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﭼ

سورة الزمر
ﭽﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﭼ

ٓٔ

ٕٚٛ

ﭽﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭼ

ٕٔ

ٕٙٚ

ٖٕ

ٕٔٚ

ﭽﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭼ
ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ
ﭼ

ٙٚ

ٔٗٛ

سورة غافر
ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨﭩ ﭪ ﭼ

ٓٙ

ٖٕٔ

سورة فصمت
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ

ٖٓ

ٖ٘ٔ-

ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﭼ

ٖ٘

ٖٔٚ
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رقمها الصفحة

سورة الشورى
ﭽ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ
ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ ﮫ ﭼ

ٔٔ

-ٕٔٛ

ٕٓ

ٜٔٔ

سورة الزخرف
ﭽﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ

ٔٛٙ

ٖ

سورة الدخان
ﭽ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﭼ

ٓٔ

ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﭼ

ٕٜ

ٗ٘ٔ
ٖٔٛ

سورة الجاثية
ﭽﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ

ٗٔ

ٕٜٔ

ﭽﯔ ﯕ ﯖ ﭼ

ٜٔ

ٕ٘ٚ

ﭽﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ

ٕٔ

ٖٔٙ

ﭽﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ

ٕٜ

ٕٔ٘

سورة محمد
ﭽﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ
ﭽﮑﮒﮓﮔﮖﮗ ﭼ

ٗ
ٕٗ

سورة الفتح
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ٖٔٛ
-ٜٔٙ
ٖٜٔ
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رقمها الصفحة

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭼ

ٓٔ

ٕٕٔ

ﭽﯜ ﯝ ﯞ ﭼ

ٕٓ

ٕٛٙ

ٕٚ

ٖٓٚ

ﭽ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼
﮽ﭼ

سورة الحجرات
ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﭼ

ٖٔ

٘ٗٔ

ﭽ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭼ

ٕٔ

ٔٗٚ

ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﭼ

ٜ

ٖٕٗ

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭼ

ٕٔ

ٔٔٛ

سورة ق
ﭽ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ

٘ٔ

ٕٕٓ

سورة الذاريات
ﭽﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﭼ

ٖٔ-

ٕٓٙ

سورة الطور
ﭽﮭ ﮮ ﭼ

ٙ

ٖٔٚ

سورة النجم
ﭽﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﭼ

ٜٔ

ٖٓٔ

سورة الرحمن
ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ
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ﭽ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭼ

رقمها الصفحة
ٖٜ

ٕٗٔ

سورة الواقعة
ﭽﮍ ﮎ ﮏ ﭼ

ٔ

ٖ٘ٔ

سورة الحديد
ﭽﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ

ٖٔ

ٕٗٔ

ﭽﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ

ٕٓ

ٜٔٔ

ﭽﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ

ٕٜ

ٖ٘ٓ

سورة الطالق
ٕٖ-

ٕ٘ٚ

ﭽﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﭼ

ٗ

ٕ٘ٚ

ﭽﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﭼ

٘

ٕ٘ٚ

ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﭼ

ٖ

ٕٓٛ

ﭽﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﭼ

سورة المجادلة
ﭽﮈ ﮉ ﭼ

ٖ

ٔٔٛ

سورة الحشر
ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ﭼ

ٖٕ

ٕٔٛ

سورة الجمعة
ﭽﭑﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜﭝ ﭼ

ٜ

ٕٖٜ

سورة المنافقون
ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﭼ

ٗ
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سورة التغابن
ﭽﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ

ٔٙ

ٕٔٙ

سورة القمم
ﭽﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﭼ

ٕٗ

ٕٕٙ

ﭽﯬ ﯭ ﯮ ﭼ

ٖ٘

ٖٔٚ

سورة المعارج
ﭽﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ

ٜٔ

ﭽﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ

ٕٓ-
ٕٔ

ٕٓٔ
ٕٓٔ

سورة نوح
ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﭼ

ٗ

ٕٕٔ

ﭽﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ

ٖٔ

ٕٜٔ

سورة المزمل
ﭽﮕ ﮖ ﭼ

ٔٔ

ٖٔٚ

سورة القيامة
ﭽﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭼ

ٔٚ

-ٔٔٚ

ﭽﭝ ﭞ ﭟ ﭼ

ٖٕ

ٔٔٛ

سورة عبس
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭼ

ٕٔ-

ٖ٘ٓ

ﭽﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ

ٕٗ

ٕٗٓ

ﭽﯯ ﯰ ﭼ

ٖٔ

ٔٙٚ
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سورة التكوير
ﭽﭥ ﭦ ﭧ ﭼ

ٙ

ٖٔٚ

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭼ

ٔ

ٖ٘ٔ

سورة ال نفطار
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭼ

ٔ

ٖ٘ٔ

سورة النشقاق
ﭽﭜ ﭝ ﭞ ﭼ

ٔ

ٖ٘ٔ

سورة البروج
ﭽﭘ ﭙ ﭼ

ٖ

٘٘ٔ

سورة البينة
ﭽﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ

٘

ٖٕٚ

ﭽﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﭼ

٘

ٕٔٛ
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فهرس األحاديث النبىية واآلثار
الصفحة
طـرف الحــديـث
اجتنبوا السبع الموبقات ،قالوا :يا رسول اهلل وما ىن؟ قال :الشرك باهلل ،والسحر
ِ
احترسوا من الناس بسوء الظن

إِذا ظََن ْنتُم فبل تحقّقوا
أفضل ما قمتو أنا والنبيون من قبمي ال إلو ّإال اهلل

ٔٗٚ
ٔٗٚ
ٔٗٚ
ٕٗٚ

أال أنبئكم بخير أعمالكم ،وأزكاىا عند مميككم ،وأرفعيا في درجاتكم

ٕٚٙ

أال إنني أوتيت الكتاب ومثمو معو

ٔٗٔ

إن القرآن أنزل عمى سبعة أحرف فاقرءوا منو ما تيسر

ٕٔٚ

إن اهلل يتعاىد المؤمن بالببلء كما يتعاىد الوالد ولده بالخير

ٕٜٓ

إن أول أشراط الساعة الدخان

ٗ٘ٔ

إن رسول اهلل  قد رجم ورجمنا

ٕ٘٘

أن رسول اهلل  يستأذن في الشفاعة فيقال لو  :اشفع تشفع
ّ
إن هلل تسعة وتسعون اسما من أحصاىا دخل الجنة

ٕٔٛ
ٕٕٔ

إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل  ،فسئل أي الناس أعمم ؟ فقال  :أنا

ٜٔٓ

إن موسى كان رجبل حييا ستي ار ال يرى من جمده شيء

ٕٕٖ

إن ىذا القرآن أنزل عمى سبعة أحرف ،فأي ذلك قرأتم فقد أصبتم  ،وال تماروا فيو

ٕٔٚ

أنا أغنى األغنياء عن الشرك فمن عمل عمبل أشرك فيو غيري تركتو وشريكو

ٖٕٛ

أنا جميس من ذكرني

ٕٚٚ

أنا عند ظن عبدي بي وأنا معو إذا ذكرني

ٕٚٚ
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الصفحة
طـرف الحــديـث
إنما ذلك كما قال لقمان البنو :ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ

ٕٓٔ

أول من يكسى من أىل النار يوم القيامة إبميس ،يكسى حمة من النار

ٔٗٛ

أي األعمال أفضل؟ قال :ذكر اهلل

ٕٚٙ

أي الذنب أعظم؟ قال :أن تجعل هلل ندا وىو خمقك

بِ َم تحكم؟ قال :بكتاب اهلل ،قال :فإن لم تجد؟ قال :بسَُّّنة رسول اهلل
التحدث بالنعم شكر
ّ
ثمرتيا كالقبلل وورقيا كآذان الفيمة

حدثوا عن بني إسرائيل وال حرج

ٓٔٚ
ٕٗٚ
ٔٗٙ
ٖٔٚ

ذكرت قول اهلل :ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ُ

ﮀ ﮁ ﭼ النساء33 :

الرياء الشرك األصغر

سددوا وقاربوا ،واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة
سموا -وفي رواية تسموا – بإسمي وال تكنوا بكنيتي

ٓٔٚ
ٖٕٛ
ٕٙٛ
٘

قتال المسمم كفر

ٖٕٗ

ق أر في الصبلة المكتوبة ،فق أر أصحابو وراءه رافعين أصواتيم

ٖٜٓ

قمت يا رسول اهلل إن ولد لي ولد أسميو باسمك واكنيو بكنيتك قال نعم

٘

كل جسد ابن آدم تأكمو األرض إال عجب الذنب منو خمق وفيو يركب

ٔٗٙ

كبلمي ال ينسخ كبلم اهلل وكبلم اهلل ينسخ كبلمي

ٕٓٙ

كنت نييتكم عن زيارة القبور أال فزوروىا

ٕ٘٘

ال ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة عمى رقبتو بعير

٘ٗٔ

ال تصدقوا أىل الكتاب ،وال تكذبوىم

ٖٜٔ

ال وصية لوارث

ٕٓٙ
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الصفحة
طـرف الحــديـث
ال يحل دم امرئ مسمم إال بإحدى ثبلث  :كفر بعد إيمان

٘ٗٔ

ال يكتب لمعبد في صبلتو إال ما عقل منيا

ٕٓٚ

ال يموتن أحدكم إال وىو يحسن الظن باهلل تعالى

ٕٕٛ

الميم فقيو في الدين وعممو التأويل

ٜٔٙ

لو ضرب المجاىد بسيفو في الكفار حتى ينقطع سيفو

ٕٚٙ

لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه العتدال

ٕٕٛ

ما شبع رسول اهلل  ثبلثة أيام تباعا من خبز بر حتى مضى لسبيمو

ٕٜٓ

ما كان رسول اهلل  يفسر من آيات اهلل إال آيات معدودات عممو جبريل إياىن

ٔٔٚ

مرحبا بمن عاتبني فيو ربي ،ويبسط لو رداءه

ٖٓٙ

مفاتح الغيب خمس ال يعممين إال اهلل ،ال يعمم متى تقوم الساعة إال اهلل

ٔٗٚ

من أحب أن يكون أكرم الناس فميتق اهلل

٘ٗٔ

سره أَن يبسط اهللُ في رزقو وينسأَ في أَثَره فميصل رحمو
من ّ
من قال في القرآن برأيو فأصاب فقد أخطأ

ٗٔٔ
ٔٔٚ

من قال في القرآن برأيو فميتبوأ مقعده من النار

ٔٔٚ

من قال ال إلو ّإال اهلل كتب لو عشرون حسنة

ٕٗٚ

نسخت البارحة

ٕ٘٘

يوم القيامة ،ثم يأخ ُذ ُى َّن بيده اليمنى
يطوي اهلل ّ
عز وج ّل السموات َ
يقول في ركوعو :سبحانك الميم ربنا وبحمدك ،الميم اغفر لي يتأول القرآن

ٕٔٛ

ينادي مناد يوم القيامة :لتتبع كل أمة ما كانت تعبد

ٕٕٙ
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ٕٕ٘

فهرس األعالم
اسم العمم

الرقم

الصفحة
ٕٔٔ

ٔ

ابن الجبلء أبي عبد اهلل أحمد بن يحي

ٕ

أحمد بن عمي بن شعيب بن عمي بن ،أبو عبد الرحمن النسائي

ٖ

بن محمد بن السري البغدادي ،أبو إسحاق

ٖٕٔ

ٗ
٘

العباس
تقي الدين أحمد بن عبد الحميم بن تيمية الحراني ،أبو َ

ٖٙ

الحسن بن أبي الحسن يسار البصري ،أبو سعيد

ٙ

دحية بن خميفة بن فروة بن فضالة بن زيد بن امرىء القيس

ٜ

ٖٕٔ
٘

ٚ

محمد بن عبد اهلل الخطيب اإلسكافي

ٗٙ

ٛ

أبو زكريا يحي بن زياد األسدي الكوفي

ٗٛ

ٜ

سعيد بن جبير بن ىشام الوالبي الكوفي ،أبو محمد

ٖٕٔ

ٓٔ

سميم بن عيسى بن سميم بن عامر الحنفي ،أبو عيسى

ٖٕٔ

ٔٔ

سميمان بن األشعث بن اسحاق بن بشير السجستاني ،أبو داود

ٕٔ

شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب ،أبو عبد اهلل بن قيم الجوزية

ٖٔ

الضحاك بن مزاحم اليبللي ،أبو محمد

ٗٔ

عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد أبو عمرو األوزاعي

ٖٗ

٘ٔ

عبد السبلم بن سعيد بن حبيب التنوخي ،ابو سعيد الممقب بسحنون

ٓٔ

ٔٙ

عبد السبلم بن عبد الوىاب بن أبي صالح الجيمي البغدادي

ٖٚ

ٔٚ

عبد اهلل بن يونس بن أحمد بن عبيد اهلل البغدادي األزجي الوزير

ٖٚ

ٔٛ

عبد الممك بن عبد العزيز بن جريج األموي ،المكي ،أبو خالد

ٖٔٙ

ٕٓ

عطاء بن أبي مسمم

ٜ
ٖٙ
ٓٔٙ

ٕٗٔ
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ٕٔ

عطية بن قيس أبو يحي الكمبي

ٕٕ

عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي ،أبو الفداء

ٖٕ

عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي أبو بشر ،الممقب سيبويو

ٛ

ٕٗ

الفخر بن تيمية محمد بن أبي القسم بن تيمية الحراني ،أبو عبد اهلل

٘ٓٔ

ٕ٘

مالك بن انس بن مالك الحميري االصبحي المدني ،أبو عبد اهلل

ٜ

ٕٙ

مجاىد بن جبر المكي األسود ،أبو الحجاج

ٕٚ

محمد بن إسماعيل بن إبراىيم بن المغيرة البخاري

ٕٜ

محمد بن عبد اهلل بن محمد بن عبد اهلل العربي المعافري األندلسي

ٖ٘

ٖٓ

محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السممي الترمذي ،ابو عيسى

ٜ

ٖٔ

مسمم بن الحجاج بن مسمم القشيرى النيسابوري

ٜ

ٕٖ

معمر بن المثنى التيمي

ٖٕٔ

ٖٖ

مؤيد الدين أبي عبد اهلل محمد بن عمي المعروف بابن القصاب

ٖٚ

ٖٗ

ميمون بن قيس األعمى ،أبا بصير

ٗٔٔ

ٖ٘

ىو أبو رويم نافع بن ـبي نعيم األصبياني

ٛ

ٖٙ

ورش عثمان بن سعيد بن عبد اهلل بن عمرو القبطي

ٛ

ٖٚ

الوليد بن مسمم أبو العباس الدمشقي مولى بني أمية

ٕٖٔ

ٖٛ

يحي بن يحي بن كثير الميثي االندلسي القرطبي

ٖٗ

ٖٜ

يوسف بن عبد اهلل بن محمد األندلسي ،القرطبي ،المالكي ،أبو عمر

ٖ٘

ٓٗ

مقاتل بن حيان بن دوال دور أبو بسطام النبطي

ٖٔٙ

ٔٗ
ٕٗ

ٖٕٔ

عبد الرحمن بن عبد اهلل بن أحمد الخثعمي األندلسي
أبو الحجاج المكي ،األسود ،مولى السائب بن أبي السائب المخزومي
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ٖٚ

ٖٕٔ
ٜ

٘ٗ
ٔٛٙ

ٖٗ

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري

ٖٗ

ٗٗ

محمد بن عبد اهلل بن البيروتي ولقبو مكحول ،أبو عبد الرحمن

ٖٗٔ

٘ٗ

محمد بن إدريس بن عثمان ابو عبد اهلل القرشي المكي الغزي

ٕٗٔ

ٗٙ

سعد بن مالك بن أىيب بن عبد مناف بن زىرة القرشي

ٕٗٗ

ٗٚ

أبو عبد اهلل محمد بن بيادر بن عبد اهلل المصري الزركشي

ٕٕ٘

ٗٛ

أبو عمر يوسف بن عبد اهلل النمري

ٕٕ٘

ٜٗ

أنس بن مالك بن النظر بن ضمضم األنصاري الخزرجي النجاري

ٕٕٚ

ٓ٘

كعب بن مالك بن أبي كعب األنصاري الخزرجي السممي

ٕٜٗ

ٔ٘

محمد الحسين بن مسعود بن محمد البغوي

ٕٓٙ

ٕ٘

محمد بن محمد بن مصطفى العمادي ،المولى أبو السعود

ٕٓٛ

ٖ٘

أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي

ٕ٘ٔ

ٗ٘

عبد الحق بن أبي بكر أبو محمد بن غالب بن عطية المحاربي

ٕ٘ٔ

٘٘

محمد بن عمي بن محمد بن عبد اهلل الشوكاني

ٕٔٙ

٘ٙ

محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التركماني الذىبي

ٓٚ

٘ٚ

أبو جعفر ىارون ابن الميدي محمد ابن المنصور

ٕٚ

٘ٛ

شيبان بن فروخ أبو محمد الحبطي

ٕٚ

ٜ٘

أبو الفتح مسعود بن محمد بن ممكشاه السمجوقي

ٖٛ

ٓٙ

نور الدين محمود بن محمود بن زنكي التركي

ٛٚ

ٔٙ

صبلح الدين أبو المظفر يوسف بن األمير نجم الدين أيوب

ٛٚ

ٕٙ

العاضد لدين اهلل عبد اهلل بن يوسف بن الحافظ لدين اهلل

ٓٓٔ

ٖٙ

أبو العباس محمد بن الحسن بن قتيبة المخمي

ٗٛ

ٗٙ

أبو حنيفة النعمان بن ثابت التيمي

ٜٔٓ

٘ٙ

أبو الحسن ،عمي بن أحمد بن محمد بن عمي الواحدي النيسابوري

ٖٓٓ

ٙٙ

عبد اهلل بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي

ٖٓٓ

ٙٚ

أبو عبد الرحمن عبداهلل بن مسعود بن غافل بن حبيب

ٖٖٓ
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ٙٛ

عبد اهلل بن قيس بن زائدة بن األصم القرشي العامري

ٖٓٙ

ٜٙ

مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطمب بن عبد مناف

ٖٓٙ

ٓٚ

زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب

ٖٓٙ

ٔٚ

عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الحصين

ٖٜٓ

ٕٚ

عياش بن عمرو بن المغيرة بن عبداهلل بن عمر

ٖٜٓ

ٖٚ

أنس بن النظر بن ضمضم

ٓٔٔ

ٗٚ

عبد اهلل بن سبلم بن الحارث اإلسرائيمي

ٖٔٙ

٘ٚ

كعب بن ماتع الحميري ،اليماني،

ٕٖٓ

ٚٙ

عبد اهلل بن عمرو بن العاص بن وائل

ٕٖٔ

َحمد ا ْل َخثْ َع ِمي
أبو القاسم عبد َّ
الر ْح َمن بن عبد اهلل بن أ ْ
سعيد بن المسيب ابن حزن بن أبي وىب

ٖٖٔ

ٜٚ

أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان

٘ٗ

ٓٛ

كعب بن زىير بن أبي سممى المازني

ٗٔٔ

ٚٚ
ٚٛ

ٔٛ

سميم بن عيسى بن سميم بن عامر الحنفي

ٕٖ٘

ٕٖٔ

ٕٛ

محمد بن إدريس بن عثمان بن شائع بن السائب

ٕٗٔ

ٖٛ

أبو عبد الرحمن محمد بن عبد اهلل بن عبد السبلم

ٕٗٔ

ٗٛ

أبو الفضل جبلل الدين عبد الرحمن بن كمال الدين

ٕٗٔ

٘ٛ

جابر بن عبد اهلل بن عمرو بن حرام

ٔ٘ٙ

ٛٙ

قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسي

ٓٔٙ

ٛٚ

عطاء بن أبي رباح أسمم القرشي موالىم

ٔٔٙ

ٛٛ

النجاشي ممك الحبشة واسمو :أصحمة،

ٕٔٙ

ٜٛ

مسروق بن األجدع بن مالك الوادعي

ٗٔٙ

ٜٓ

أبو العالية رفيع بن ميران الرياحي البصري

ٗٔٙ

ٜٔ

يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر

ٖ٘

ٕٜ

أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراىيم النيسابوري

ٗٗ
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ٖٜ

أبو بكر غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن تمام بن عطية

ٕٗ

ٜٗ

محمود بن عمر بن محمد الزمخشري

ٖٗ

ٜ٘

أبو بكر محمد بن عبد اهلل بن العربي األندلسي

ٗٗ
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املصادر واملراجع
ٔ .اإلبانة عن معاني القراءات أبو محمد مكي بن أبي طالب َح ّموش بن محمـد بـن
مختــار القيســي القيروانــي ثــم األندلســي القرطبــي المــالكي ،تحقيــق :الــدكتور عبــد
الفتاح إسماعيل شمبي ،دار نيضة مصر لمطبع والنشر.
ٕ .ابــن جــزي ومنيجــو فــي التفس ــير لعمــي محمــد الزبيــري ،دار القمــم دمش ــق ،ط:ٔ/
ٔٗٓٚهٜٔٛٚ-م.
ٖ .اتعاظ الحنفـاء بأخبـار األئمـة الفـاطميين الخمفـاء ألحمـد بـن عمـي بـن عبـد القـادر،
أبــو العبــاس الحســيني العبيــدي ،تقــي الــدين المقريــزي  ،تحقيــق :الجــزء ٔ :حققــو د
جم ــال ال ــدين الش ــيال ،أس ــتاذ الت ــاريخ اإلس ــبلمي وعمي ــد كمي ــة ا داب  -جامع ــة
اإلس ــكندرية  ،الج ــزء ٕ :ٖ ،حقق ــو د محم ــد حمم ــي محم ــد أحم ــد ،أس ــتاذ الت ــاريخ
اإلسبلمي  -كمية دار العموم ،جامعة القاىرة ،المجمس األعمى لمشئون اإلسـبلمية
 لجنة إحياء التراث اإلسبلمي ،ط.ٔ/ٗ .اإلتق ــان ف ــي عم ــوم القـ ـرآن لعب ــد ال ــرحمن ب ــن أب ــي بك ــر ،ج ــبلل ال ــدين الس ــيوطي،
تحقيق :محمد أبو الفضل إبـراىيم ،الييئـة المصـرية العامـة لمكتـاب ،طٖٜٔٗ :ى ـ
 ٗ ٜٔٚم.٘ .اإلحاط ــة ف ــي أخب ــار غرناط ــة لمحم ــد ب ــن عب ــد اهلل ب ــن س ــعيد الس ــمماني الموش ــي
األصــل ،الغرنــاطي األندلســي ،أبــو عبــد اهلل ،الشــيير بمســان الــدين ابــن الخطيــب،
دار الكتب العممية ،بيروت ،ط ٕٔٗٗ :ٔ/ىـ.
 .ٙأحكــام الق ـرآن ألحمــد بــن عمــي أبــو بكــر ال ـرازي الجصــاص الحنفــي ،ت :محمــد
صادق القمحاوي  -عضو لجنة مراجعة المصاحف باألزىر الشريف ،دار إحيـاء
التراث العربي – بيروت ،ط ٔٗٓ٘ :ه.
 .ٚأحكــام الق ـرآن ألحمــد بــن عمــي أبــو بكــر ال ـرازي الجصــاص الحنفــي ،تحقيــق :عبــد
السبلم محمد عمي شـاىين ،دار الكتـب العمميـة بيـروت – لبنـان ،طٔٗٔ٘ :ٔ/ى ـ
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 .ٛاألحكام في أصول القرآن ألبي محمد عمي بن أحمد بن سـعيد بـن حـزم الظـاىري
األندلسي.
 .ٜاخ ــتبلف المفسـ ـرين أس ــبابو وضـ ـوابطو ألحم ــد محم ــد الش ــرقاوى ،أس ــتاذ التفس ــير
وعموم القرآن المساعد بكمية أصول الدين والدعوة ،جامعة األزىر.
ٓٔ .األخبلق في اإلسبلم ،موقع و ازرة االوقاف السعودية.
ٔٔ .إرشــاد العقــل الســميم إلــى م ازيــا الكتــاب الك ـريم ألب ـي الســعود العمــادي محمــد بــن
محمد بن مصطفى ،دار إحياء التراث العربي – بيروت.
ٕٔ .أرك ــان اإليم ــان جم ــع نواع ــداد :عمـ ــي ب ــن ن ــايف الش ــحود ،ط ٖٔٗٔ :ٗ/ىـ ـ ـ -
ٕٓٔٓم.
ٖٔ .أزىــار الريــاض فــي أخبــار القاضــي عيــاض لشــياب الــدين أحمــد بــن محمــد بــن
أحمـ ــد بـ ــن يحيـ ــى ،أبـ ــو العبـ ــاس المقـ ــري التممسـ ــاني ،تحقي ـ ـق :مصـ ــطفى السـ ــقا
(المدرس بجامعـة فـؤاد األول  -إبـراىيم اإلبيـاري (المـدرس بالمـدارس األميريـة
 عبـ ــد العظـ ــيم شـ ــمبي (المـ ــدرس بالمـ ــدارس األميريـ ــة  ،مطبعـ ــة لجنـ ــة التـ ــأليفوالترجمة والنشر– القاىرة ،ط ٖٔ٘ٛ :ىـ ٜٖٜٔ -م.
ٗٔ .أس ــباب الن ــزول لمواح ــدي ألب ــي الحس ــن عم ــي ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــد ب ــن عم ــي
الواحــدي ،النيســابوري ،الشــافعي ،تحقيــق :عصــام بــن عبــد المحســن الحميــدان،
دار اإلصبلح – الدمام ،ط ٕٔٗٔ :ٕ/ىـ  ٜٜٕٔ -م.
٘ٔ .االستقصـى ألخبــار دول المغــرب األقصــى لشــياب الــدين أبــو العبــاس أحمــد بــن
خالد بن محمـد الناصـري الـدرعي الجعفـري السـبلوي ،تحقيـق :جعفـر الناصـري/
محمد الناصري ،دار الكتاب  -الدار البيضاء .
 .ٔٙاالسـتيعاب فـي معرفـة األصـحاب ألبـي عمــر يوسـف بـن عبـد اهلل بـن محمـد بــن
عبــد البــر بــن عاصــم النمــري القرطبــي ،ت :عمــي محمــد البجــاوي ،دار الجيــل،
بيروت ،ط ٕٔٗٔ :ٔ/ىـ  ٜٜٕٔ -م.
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 .ٔٚأســد الغابــة ألبــي الحســن عمــي بــن أبــي الكــرم محمــد بــن محمــد بــن عبــد الك ـريم
الش ــيباني الج ــزري ع ــز ال ــدين ب ــن األثي ــر ،دار الفك ــر بي ــروت ،طٜٔٗٓ :ه-
ٜٜٔٛم.
 .ٔٛاإلس ـرائيميات والموضــوعات فــي كتــب التفســير محمــد بــن محمــد بــن ســويمم أبــو
ُشيبة ،مكتبة السنة ،ط.ٗ/
 .ٜٔاالعتقاد أبو الحسين ابن أبي يعمـى  ،محمـد بـن محمـد ،تحقيـق :محمـد بـن عبـد
الرحمن الخميس ،دار أطمس الخضراء ،ط ٕٖٔٗ :ٔ/ىـ .ٕٕٓٓ -
ٕٓ .األعبلم لخير الدين بن محمود بن محمد بن عمي بن فارس ،الزركمي الدمشـقي
دار العمم لممبليين ،ط :ٔ٘/أيار  /مايو ٕٕٓٓ م.
ٕٔ .أعيان العصر وأعوان النصـر لصـبلح الـدين خميـل بـن أيبـك الصـفدي ،تحقيـق:
الدكتور عمي أبو زيد ،الدكتور نبيل أبـو عشـمة ،الـدكتور محمـد موعـد ،الـدكتور
محمــود ســالم محمــد قــدم لــو :مــازن عبــد القــادر المبــارك ،دار الفكــر المعاصــر،
بيروت  -لبنان ،دار الفكر ،دمشق – سوريا ،ط ٔٗٔٛ :ٔ/ىـ  ٜٜٔٛ -م.
ٕٕ .إنبــاء الغمــر بأبنــاء العمــر ألبــي الفضــل أحمــد بــن عمــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن
حجر العسقبلني ،تحقيـق :د حسـن حبشـي ،المجمـس األعمـى لمشـئون اإلسـبلمية
 لجنة إحياء التراث اإلسبلمي ،مصر ،طٖٜٔٛ :ٔ/ىـٜٜٔٙ ،م.ٖٕ .االنتصار لمقرآن لمحمد بن الطيب بن محمـد بـن جعفـر بـن  ،القاضـي أبـو بكـر
البـاقبلني المـالكي ،تحقيـق :د .محمـد عصـام القضـاة ،دار الفـتح َ -ع َّمـان ،دار
ابن حزم – بيروت ،طٕٕٔٗ :ٔ/ىـ ٕٓٓٔ-م.
ٕٗ .أن ـوار التنزيــل وأس ـرار التأوي ــل لناصــر الــدين أبــو س ــعيد عبــد اهلل بــن عم ـر ب ــن
محم ــد الشـ ــيرازي البيضـ ــاوي ،ت :محمـ ــد عبـ ــد الـ ــرحمن المرعشـ ــمي ،دار إحيـ ــاء
التراث العربي – بيروت ،ط ٔٗٔٛ :ٔ/ىـ.
ٕ٘ .أنـيس الفقيـاء فـي تعريفـات األلفـاظ المتداولـة بـين الفقيـاء لقاسـم بـن عبـد اهلل بـن
أمي ــر عم ــي القون ــوي الروم ــي الحنف ــي ،تحقي ــق :يحي ــى حس ــن مـ ـراد ،دار الكت ــب
العممية ،طٕٓٓٗ :مٕٔٗٗ-ىـ .
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 .ٕٙبحر العمـوم ألبـي الميـث نصـر بـن محمـد بـن إبـراىيم السـمرقندي الفقيـو الحنفـي،
ت :د .محمود مطرجي ،دار الفكر – بيروت.
 .ٕٚالبدايــة والنيايــة لعمــاد الــدين أبــي الفــداء اســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر القرشــي
الدمش ــقي ،تحقي ــق :عب ــداهلل عبدالمحس ــن الترك ــي بالتع ــاون م ــع مرك ــز البح ــوث
والد ارس ــات ب ــدار ىج ــر ،ىج ــر لمطباع ــة والنش ــر – الجيـ ـزة ،طٔٗٔٚ :ٔ/ى ـ ـ -
 ٜٜٔٚم.
 .ٕٛالبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع لمحمـد بـن عمـي بـن محمـد بـن عبـد
اهلل الشوكاني اليمني ،دار المعرفة – بيروت.
 .ٕٜالبرىــان فــي عمــوم الق ـرآن لب ـدر الــدين محمــد بــن عبــد اهلل بــن بيــادر الزركشــي،
تحقي ــق :محم ــد أب ــو الفض ــل إبـ ـراىيم ،دار إحي ــاء الكت ــب العربي ــة عيس ــى الب ــابى
الحمبي وشركائو ،ط ٖٔٚٙ :ٔ/ىـ  ٜٔ٘ٚ -م.
ٖٓ .بصــائر ذوي التمييــز فــي لطــائف الكتــاب العزيــز لمجــد الــدين أبــو طــاىر محمــد
بن يعقوب الفيروزآبـادى ،تحقيـق :محمـد عمـي النجـار ،المجمـس األعمـى لمشـئون
اإلسبلمية  -لجنة إحياء التراث اإلسبلمي ،القاىرة.
ٖٔ .تاج المغة وصحاح العربيـة ألبـي نصـر إسـماعيل بـن حمـاد الجـوىري الفـارابي،
تحقيق :أحمد عبد الغفور عطـار ،دار العمـم لممبليـين – بيـروت ،طٔٗٓٚ :ٗ/
ىـ  ٜٔٛٚ -م.
ٕٖ .تـاريخ ابـن الـوردي لعمـر بـن مظفـر بـن عمـر بـن محمـد ابـن أبـي الفـوارس ،أبـو
حفــص ،زيـن الــدين ابــن الــوردي المعــري الكنــدي ،دار الكتــب العمميــة  -لبنــان /
بيروت ،طٔٗٔٚ :ٔ/ىـ ٜٜٔٙ -م.
ٖٖ .تاريخ اإلسبلم ووفيات المشـاىير واألعـبلم لشـمس الـدين أبـو عبـد اهلل محمـد بـن
أحمد بن عثمان بن قَ ْايماز الذىبي ،المكتبة التوفيقية.
ٖٗ .ت ــاريخ الرس ــل والمم ــوك لمحم ــد ب ــن جري ــر الطب ــري ،دار التـ ـراث – بي ــروت ،ط:
 ٖٔٛٚىـ.
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ٖ٘ .ت ــاريخ قض ــاة األن ــدلس ( المرقب ــة العمي ــا ف ــيمن يس ــتحق القض ــاء والفتي ــا ألب ــي
الحسن بن عبـد اهلل بـن الحسـن النبـاىي المـالقي األندلسـي ،تحقيـق :لجنـة إحيـاء
التـراث العربـي فـي دار ا فـاق الجديـدة ،دار ا فـاق الجديـدة  -بيـروت  /لبنــان،
طٖٔٗٓ :ىـ ٜٖٔٛ -م.

لعمي محمد محمد الصَّـبلَّبي ،األنـدلس الجديـدة،
 .ٖٙالتتار بين االنتشار واالنكسار َ
مصر ،ط ٖٔٗٓ :ٔ/ىـ ٕٜٓٓ -م.
 .ٖٚالتحري ــر والتنـ ــوير «تحري ــر المعنـ ــى السـ ــديد وتن ــوير العقـ ــل الجدي ــد مـ ــن تفسـ ــير
الكت ــاب المجي ــد» لمحم ــد الط ــاىر ب ــن محم ــد بـ ـن محم ــد الط ــاىر ب ــن عاش ــور
التونسي ،الدار التونسية لمنشر – تونس ،طٜٔٛٗ :ٔ/ه.
 .ٖٛتحفة الترك فيما يجب أن يعمـل فـي الممـك إلبـراىيم بـن عمـي بـن أحمـد بـن عبـد
الواحــد ابــن عبــد المــنعم الطرسوســي ،نجــم الــدين الحنفــي ،تحقيــق :عبــد الك ـريم
محمد مطيع الحمداوي.
 .ٖٜتذكرة الحفـاظ لشـمس الـدين أبـو عبـد اهلل محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان بـن قَ ْايمـاز
الذىبي ،دار الكتب العممية بيروت-لبنان ،طٜٔٗٔ :ىـٜٜٔٛ -م.

ٓٗ .الترغيب والترىيب لقوام السنة إلسماعيل بن محمد بن الفضل بـن عمـي القرشـي
الطميحــي التيمــي األصــبياني ،أبــو القاســم ،الممقــب بقـوام الســنة  ،تحقيــق :أيمــن
بن صالح بن شعبان ،دار الحديث – القاىرة ،طٔٗٔٗ :ٔ/ىـ ٜٜٖٔ -م.
ٔٗ .التص ــاريف لتفس ــير القـ ـرآن مم ــا اش ــتبيت أس ــمائو وتص ــرفت معاني ــو ليحي ــى ب ــن
ســبلم بــن أبــي ثعمبــة البصــري ثــم اإلفريقــي القيروانــي ،قــدمت لــو وحققتــو :ىنــد
شمبي ،الشركة التونسية لمتوزيع ،ط ٜٜٔٚ :م.
ٕٗ .التعريفــات لعمــي بــن محمــد بــن عمــي الجرجـاني ،تحقيــق  :إبـراىيم األبيــاري ،دار
الكتاب العربي – بيروت ،طٔٗٓ٘ :ه.
ٖٗ .تفسير القرآن العظيم ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشـقي،
ت :ســامي بــن محمــد ســبلمة ،دار طيبــة لمنشــر والتوزيــع ،طٕٔٗٓ :ٕ/ىـ ـ -
 ٜٜٜٔم.
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ٗٗ .تفسير القرآن بالسنة لمحمد المسند.
٘ٗ .التفسير والمفسرون الدكتور محمد السيد حسين الذىبي ،مكتبة وىبة ،القاىرة.
 .ٗٙتقريب الوصـول إلـي عمـم األصـول ألبـي القاسـم ،محمـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن
عبـ ــد اهلل ابـ ــن جـ ــزي الكمبـ ــي الغرنـ ــاطي ،تحقي ـ ـق :محمـ ــد حسـ ــن محمـ ــد حسـ ــن
إسماعيل ،دار الكتب العممية ،بيروت – لبنان ،ط ٕٔٗٗ :ٔ/ىـ  ٕٖٓٓ -م.
 .ٗٚالتوضــيح األبيــر لتــذكرة ابــن الممقــن فــي عمــم األثــر لمحمــد بــن عبــد الــرحمن بــن
محمد السخاوى ،تحقيق :عبد اهلل بن محمد عبد الرحيم البخـاري ،مكتبـة أضـواء
السمف ،ط ٔٗٔٛ :ٔ/ىـ ٜٜٔٛ -م.
 .ٗٛجامع البيان عن تأويل آي القرآن لمحمد بن جرير بن يزيـد بـن كثيـر بـن غالـب
ا ممــي ،أبــو جعفــر الطبــري ،ت :الــدكتور عبــد اهلل بــن عبــد المحســن التركــي،
بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات اإلسبلمية بدار ىجر الـدكتور عبـد السـند
حسن يمامة ،دار ىجـر لمطباعـة والنشـر والتوزيـع واإلعـبلن ،ط ٕٕٔٗ :ٔ/ى ـ
 ٕٔٓٓ م. .ٜٗالجامع الصحيح لمحمد بن إسـماعيل بـن إبـراىيم بـن المغيـرة البخـاري ،أبـو عبـد
اهلل ،حسب ترقيم فتح الباري ،دار الشعب – القاىرة ،ط.ٜٔٛٚ – ٔٗٓٚ :ٔ/
ٓ٘ .الجامع الكبير (سـنن الترمـذي ألبـي عيسـى محمـد بـن عيسـى الترمـذي ،تحقيـق
 :بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلسبلمي – بيروت ،ط ٜٜٔٛ :م.
ٔ٘ .الجامع ألحكام القرآن = تفسير القرطبي ألبي عبـد اهلل محمـد بـن أحمـد بـن أبـي
بكـ ــر بـ ــن فـ ــرح األنصـ ــاري الخزرجـ ــي شـ ــمس الـ ــدين القرطبـ ــي ،تحقيـ ــق :أحمـ ــد
البردونــي نوابـراىيم أطفــيش ،دار الكتــب المصـرية – القــاىرة ،طٖٔٛٗ :ٕ/ى ـ -
ٜٗٔٙم.
ٕ٘ .الجــامع ألحكــام الق ـرآن ألبـ ـي عبــد اهلل محمــد ب ــن أحمــد بــن أب ــي بكــر بــن ف ــرح
األنص ـ ــاري الخزرج ـ ــي ش ـ ــمس ال ـ ــدين القرطبـ ـ ـي ،ت :أحم ـ ــد البردون ـ ــي نوابـ ـ ـراىيم
أطفيش ،دار الكتب المصرية – القاىرة ،طٖٔٛٗ :ٕ/ىـ  ٜٔٙٗ -م.
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ٖ٘ .جواىر القـرآن البـي حامـد محمـد بـن محمـد الغ ازلـي ،ت  :د .محمـد رشـيد رضـا
القباني ،دار إحياء العموم  -بيروت ،ط.ٜٔٛ٘ :ٔ/
ٗ٘ .الح ـ ــديث ف ـ ــي عمـ ـ ــوم القـ ـ ـرآن والح ـ ــديث لحسـ ـ ــن محم ـ ــد أي ـ ــوب ،دار السـ ـ ــبلم –
االسكندرية ،طٕٔٗ٘ :ٕ/هٕٓٓٗ-م.
٘٘ .حســن المحاض ـرة فــي تــاريخ مصــر والقــاىرة لعبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر ،جــبلل
الــدين الســيوطي ،تحقيــق :محمــد أبــو الفضــل إبـراىيم ،دار إحيــاء الكتــب العربيــة
 عيسى البابي الحمبي وشركاه – مصر  ،ط ٖٔٛٚ :ٔ/ىـ  ٜٔٙٚ -م. .٘ٙحميــة األوليــاء وطبقــات األصــفياء ألبــي نعــيم أحمــد بــن عبــد اهلل بــن أحمــد بــن
إســحاق بــن موســى بــن مي ـران األصــبياني ،الســعادة  -بج ـوار محافظــة مصــر،
طٖٜٔٗ :ٔ/ىـ ٜٔٚٗ -م.
 .٘ٚالــدارس فــي تــاريخ المــدارس لعبــد القــادر بــن محمــد النعيمــي الدمشــقي ،تحقيــق:
إبراىيم شمس الدين ،دار الكتب العممية ،طٔٗٔٓ :ٔ/ىـ ٜٜٔٓ -م.
 .٘ٛد ارس ـ ــات ف ـ ــي عم ـ ــوم القـ ـ ـرآن الكـ ـ ـريم لفي ـ ــد ب ـ ــن عب ـ ــد ال ـ ــرحمن الروم ـ ــي ط:ٕٔ/
ٕٗٗٔهٕٖٓٓ -م.
 .ٜ٘دراسات في عموم القران لمحمد بكـر اسـماعيل ،دار المنـار ،طٜٔٗٔ :ٕ/ه -
ٜٜٜٔم.
ٓ .ٙدرة التنزيل وغرة التأويل ألبي عبد اهلل محمد بـن عبـد اهلل األصـبياني المعـروف
بالخطيب اإلسكافي ،دراسة وتحقيق وتعميق :د /محمد مصـطفى آيـدين ،جامعـة
أم القرى ،و ازرة التعميم العالي سمسمة الرسائل العممية الموصـى بيـا (ٖٓ معيـد
البحوث العممية مكة المكرمة ،ط ٕٕٔٗ :ٔ/ىـ  ٕٓٓٔ -م.
ٔ .ٙالدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة أبـو الفضـل أحمـد بـن عمـي بـن محمـد بـن
أحمــد بــن حجــر العســقبلني ،تحقي ـق :محمــد عبــد المعيــد ضــان ،مجمــس دائ ـرة
المعارف العثمانية  -صيدر اباد /اليند ،طٖٜٕ :ٕ/ىـٜٕٔٚ /م.
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ٕ .ٙالديباج المذىب في معرفـة أعيـان عممـاء المـذىب إلبـراىيم بـن عمـي بـن محمـد،
ابــن فرحــون ،برىــان الــدين اليعمــري ،تحقيــق وتعميــق :الــدكتور محمــد األحمــدي
أبو النور ،دار التراث لمطبع والنشر ،القاىرة.
ٖ .ٙديـوان المبتــدأ والخبــر فــي تــاريخ العــرب والبربــر ومــن عاصــرىم مــن ذوي الشــأن
األكبــر لعبــد الــرحمن بــن محمــد بــن محمــد ،ابــن خمــدون أبــو زيــد ،ولــي الــدين
الحضرمي اإلشبيمي ،تحقيق :خميل شـحادة ،دار الفكـر ،بيـروت ،طٔٗٓٛ :ٕ/
ىـ ٜٔٛٛ -م.
ٗ .ٙذيل التقييد في رواة السنن واألسانيد لمحمد بن أحمد بـن عمـي ،تقـي الـدين ،أبـو
الطي ــب المك ــي الحس ــني الفاس ــي ،تحقي ــق :كم ــال يوس ــف الح ــوت ،دار الكت ــب
العممية بيروت ،لبنان ،طٔٗٔٓ :ٔ/ىـٜٜٔٓ/م.
٘ .ٙذيل طبقات الحفاظ لمذىبي لعبد الرحمن بن أبي بكر ،جـبلل الـدين السـيوطي،
تحقيق :الشيخ زكريا عميرات ،دار الكتب العممية.
 .ٙٙذيــل طبقــات الحنابمــة لـزين الــدين عبــد الــرحمن بــن أحمــد بــن رجــب بــن الحســن،
السبلمي ،البغدادي ،ثم الدمشقي ،الحنبمـي ،تحقيـق :د عبـد الـرحمن بـن سـميمان
َ
العثيمين ،مكتبة العبيكان – الرياض ،ط ٕٔٗ٘ :ٔ/ىـ  ٕٓٓ٘ -م.
 .ٙٚذيل مرآة الزمان لقطب الدين أبو الفـتح موسـى بـن محمـد اليـونيني ،دار الكتـاب
اإلسبلمي ،القاىرة ،ط ٖٔٗٔ :ٔ/ىـ ٜٜٕٔ -م.
 .ٙٛرحمة ابن بطوطة (تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب األسـفار لمحمـد
بـن عبــد اهلل بــن محمــد بـن إبـراىيم المـواتي الطنجــي ،أبـو عبــد اهلل ،ابــن بطوطــة،
أكاديمية المممكة المغربية -الرباط ،ط ٔٗٔٚ :ه.
 .ٜٙريحانــة الكتــاب ونجعــة المنتــاب لمحمــد بــن عبــد اهلل بــن ســعيد الســمماني الموشــي
األصل ،الغرناطي األندلسي ،أبو عبد اهلل ،الشـيير بمسـان الـدين ابـن الخطيـب،
تحقيق :محمد عبد اهلل عنان ،مكتبة الخانجي – القاىرة ،طٜٔٛٓ :ٔ/م.
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ٓ .ٚزاد المســير فــي عمــم التفســير لجمــال الــدين أبــو الفــرج عبــد الــرحمن بــن عمــي بــن
محمــد الجــوزي  ،تحقيــق :عبــد الــرزاق الميــدي ،دار الكتــاب العربــي – بيــروت،
ط ٕٕٔٗ :ٔ/ىـ.
ٔ .ٚزبدة الحمب في تاريخ حمب لعمر بن أحمد بـن ىبـة اهلل بـن أبـي جـرادة العقيمـي،
كمــال الــدين ابــن العــديم ،وضــع حواشــيو :خميــل المنصــور ،دار الكتــب العمميــة،
بيروت – لبنان ،ط ٔٗٔٚ :ٔ/ىـ  ٜٜٔٙ -م.
ٕ .ٚالســفر الخــامس مــن كتــاب الــذيل والتكممــة لكتــابي الموصــول والصــمة ألبــي عبــد
اهلل محمــد بــن محمــد بــن عبــد الممــك األنصــاري األوســي المراكشــي ،المحقــق:
إحسان عباس ،دار الثقافة ،ط.ٜٔٙ٘ :ٔ/
ٖ .ٚالس ــموك لمعرف ــة دول المم ــوك ألحم ــد ب ــن عم ــي ب ــن عب ــد الق ــادر ،أب ــو العب ــاس
الحســيني العبيــدي ،تقــي الــدين المقريــزي ،تحقيـق :محمــد عبــد القــادر عطــا ،دار
الكتب العممية  -لبنان /بيروت ،طٔٗٔٛ :ٔ/ىـ ٜٜٔٚ -م.
ٗ .ٚسنن ابن ماجو لمحمد بـن يزيـد أبـو عبـداهلل القزوينـي ،تحقيـق  :محمـد فـؤاد عبـد
الباقي ،دار الفكر – بيروت.
٘ .ٚسنن أبي داود ألبي داود سميمان بـن األشـعث السجسـتاني ،دار الكتـاب العربـي
ـ بيروت.
 .ٚٙسنن الدارقطني لعمي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغـدادي ،تحقيـق  :السـيد
عبد اهلل ىاشم يماني المدني ،دار المعرفة  -بيروت ،ط.ٜٔٙٙ – ٖٔٛٙ :
 .ٚٚسـنن النســائي ألحمــد بـن شــعيب أبــو عبــد الـرحمن النســائي ،تحقيــق  :عبــدالفتاح
أبو غدة ،مكتب المطبوعات اإلسبلمية – حمب ،ط.ٜٔٛٙ – ٔٗٓٙ :ٕ/
 .ٚٛسنوات الحنابمة لعمي بن محمد باخيِّل آل بابطين ،طٕٔٗ٘ :ه.
 .ٜٚســير أعــبلم النــببلء لشــمس الــدين أبــو عبــد اهلل محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن
قايمــاز الــذىبي ،تحقيــق  :مجموعــة محققــين بإش ـراف الشــيخ شــعيب األرنــاؤوط،
مؤسسة الرسالة.
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ٓ .ٛشذرات الذىب فـي أخبـار مـن ذىـب لعبـد الحـي بـن أحمـد بـن محمـد ابـن العمـاد
العك ــري الحنبم ــي ،أب ــو الف ــبلح حقق ــو :محم ــود األرن ــاؤوط ،خ ــرج أحاديث ــو :عب ــد
َ
القـ ـ ــادر األرنـ ـ ــاؤوط ،دار ابـ ـ ــن كثيـ ـ ــر ،دمشـ ـ ــق – بيـ ـ ــروت طٔٗٓٙ :ٔ/ىـ ـ ـ ـ -
ٜٔٛٙم.
ـي بــن
ٔ .ٛشــرح العقيــدة الطحاويــة  ٔٓٙلصــدر الــدين محمــد بــن عــبلء الــدين عمـ ّ
محم ــد اب ــن أب ــي الع ــز الحنف ــي ،األذرع ــي الص ــالحي الدمش ــقي ،تحقي ــق :أحم ــد
شاكر ،و ازرة الشؤون اإلسبلمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ،ط ٔٗٔٛ :ٔ/ىـ.
ٕ .ٛالشرح اليسير عمى مقدمة اصول التفسير لميران ماىر عثمان.
ٖ .ٛالشرح اليسير عمى مقدمة أصول التفسير لميران ماىر عثمان.
ٗ .ٛشرح كتاب (مقدمة في أصول التفسير لشيخ اإلسبلم أحمـد بـن عبـد الحمـيم بـن
عبــد الســبلم ابــن تيميــة ،شــرح  :الشــيخ محمــد بــن عمــر بــن ســالم بــازمول ،ط:
ٕٗٗٔه.
٘ .ٛشرح مختصر الروضة لسميمان بن عبـد القـوي بـن الكـريم الطـوفي الصرصـري،
أبــو الربيــع ،نجــم الــدين ،تحقيــق  :عبــد اهلل بــن عبــد المحســن التركــي  ،مؤسســة
الرسالة ،ط.ٜٔٛٚ-ٔٗٓٚ :ٔ/
 .ٛٙشرح مشكل ا ثـار ألبـي جعفـر أحمـد بـن محمـد بـن سـبلمة بـن عبـد الممـك بـن
سـ ـ ـ ـممة األزدي الحج ـ ـ ــري المص ـ ـ ــري المع ـ ـ ــروف بالطح ـ ـ ــاوي ،تحقي ـ ـ ــق :ش ـ ـ ــعيب
األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة ،ط ٔٗٔ٘ :ٔ/ىـ ٜٔٗٗ ،م.
 .ٛٚشرح مقدمة التفسير لصالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ .
 .ٛٛش ــرح مقدم ــة التفس ــير محم ــد ب ــن ص ــالح ب ــن محم ــد العثيم ــين  ،إع ــداد وتق ــديم:
األســتاذ الــدكتور عبــد اهلل بــن محمــد بــن أحمــد الطيــار ،دار الــوطن ،الريــاض،
ط ٔٗٔ٘ :ٔ/ىـ  ٜٜٔ٘ -م.

الخ ْس َـرْو ِجردي الخ ارسـاني،
 .ٜٛشعب اإليمان ألحمد بن الحسين بن عمي بن موسى ُ
أبــو بكــر البييقــي ،حققــو و ارجــع نصوصــو وخــرج أحاديثــو :الــدكتور عبــد العمــي
عبد الحميد حامـد ،أشـرف عمـى تحقيقـو وتخـريج أحاديثـو :مختـار أحمـد النـدوي،
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صاحب الـدار السـمفية ببومبـاي – الينـد ،مكتبـة الرشـد لمنشـر والتوزيـع بالريـاض
بالتعاون مع الدار السمفية ببومباي باليند ،ط ٕٖٔٗ :ٔ/ىـ  ٕٖٓٓ -م.
ٓ .ٜصحيح ابن حبان لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البسـتي ،تحقيـق:
شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة – بيروت ،ط.ٜٜٖٔ – ٔٗٔٗ :ٕ/
ٔ .ٜصحيح ابن خزيمة لمحمد بـن إسـحاق بـن خزيمـة أبـو بكـر السـممي النيسـابوري،
تحقيــق  :د .محمــد مصــطفى األعظمــي ،المكتــب اإلســبلمي  -بيــروت ،ط:ٕ/
ٓ.ٜٔٚٓ – ٖٜٔ
ٕ .ٜصــحيح مســمم لمســمم بــن الحجــاج أبــو الحســين القشــيري النيســابوري ،تحقيــق :
محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي – بيروت.
ٖ .ٜطبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين بن عمـي بـن عبـد الكـافي السـبكي ،تحقيـق :
د .محمود محمد الطناحي ،د .عبد الفتـاح محمـد الحمـو ،ىجـر لمطباعـة والنشـر
والتوزيع طٖٔٗٔ :ه.
ٗ .ٜالعبــر فــي خبــر مــن غبــر لمــؤرخ اإلســبلم الحــافظ الــذىبي ،حققــو وضــبطو عمــى
مخطــوطتين أبــو ىــاجر محمــد الســعيد بــن بســيوني زغمــول ،دار الكتــب العمميــة
بيروت لبنان.
٘ .ٜعقد الجمان في تاريخ أىل الزمان لبدر الدين العيني ،موقع الوراق.
 .ٜٙعموم القرآن عند ابن عبد البر لمحمد بن عبد اهلل بن جابر القحطاني.
 .ٜٚعيــون الروضــتين فــي أخبــار الــدولتين النوريــة والصــبلحية ألبــي القاســم شــياب
الـدين عبــد الــرحمن بـن إســماعيل بــن إبـراىيم المقدسـي الدمشــقي المعــروف بــأبي
شــامة ،تحقيــق :إب ـراىيم الزيبــق ،مؤسســة الرســالة – بيــروت ،ط ٔٗٔٛ :ٔ/ى ــ/
 ٜٜٔٚم.
 .ٜٛغاية النياية في طبقات القراء لشمس الـدين أبـو الخيـر ابـن الجـزري ،محمـد بـن
محمــد بــن يوســف ،مكتبــة ابــن تيميــة ،عنــي بنش ـره ألول م ـرة عــام ٖٔ٘ٔىـ ـ ج.
برجستراسر.
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 .ٜٜفــتح القــدير لمحمــد بــن عمــي بــن محمــد بــن عبــد اهلل الشــوكاني اليمنــي ،دار ابــن
كثير ،دار الكمم الطيب  -دمشق ،بيروت ،ط ٔٗٔٗ :ٔ/ىـ.
ٓٓٔ .فصــول فــي اصــول التفســير لمســاعد بــن ســميمان الطيــار ،تقــديم :د .محمــد بــن
صالح الفوزان رئيس قسم الدراسات القرآنية بكمية المعمِّمين بالرياض ،دار ابـن
الجوزي.
ٔٓٔ .الفصــول فــي مصــطمح حــديث الرســول لمشــيح حــافظ ثنــاء اهلل ال ازىــدي رئــيس
الجامعة اإلسبلمية بمدينة صادق آباد – باكستان.
ٕٓٔ .ف ــي رف ــع االرتي ــاب ع ــن المؤتم ــف والمختم ــف ف ــي االس ــماء والكن ــى واالنس ــاب
لؤلميــر الحــافظ ابــن مــاكوال دار الكتــاب االســبلمي الفــارق الحديثــة لمطباعــة
والنشر.
ٖٓٔ .القاموس المحيط لمجد الـدين محمـد بـن يعقـوب الفيروزآبـادي ،تحقيـق :مكتـب
العرقسوسـي ،مؤسسـة
تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة ،بإشراف :محمد نعيم
ُ
الرس ـ ــالة لمطباع ـ ــة والنش ـ ــر والتوزي ـ ــع ،بي ـ ــروت – لبن ـ ــان ،ط ٕٔٗٙ :ٛ/ى ـ ـ ـ -
ٕ٘ٓٓ م.
ٗٓٔ .قصة األندلس من الفتح إلى السقوط لراغب السرجاني مؤسسة اق أر
٘ٓٔ .قبلئد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن لمرعي بن يوسف بـن أبـي
بكــر الكرمــي ،تحقيــق  :ســامي عطــا حســن ،دار القـرآن الكـريم  -الكويــت ،ط:
ٓٓٗٔ.
 .ٔٓٙالقواعد الحسان لتفسير القرآن ألبي عبد اهلل ،عبـد الـرحمن بـن ناصـر بـن عبـد
اهلل بــن ناصــر بــن حمــد آل ســعدي مكتبــة الرشــد ،الريــاض ،ط ٕٔٗٓ:ىـ ـ -
 ٜٜٜٔم.
 .ٔٓٚالق ـوانين الفقييــة ألبــي القاســم ،محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد اهلل ،ابــن
جزي الكمبي الغرناطي.
 .ٔٓٛالقول المبين في قواعد الترجيح بين المفسرين لفيد بن عبد اهلل الحزمي.
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 .ٜٔٓالكامل في التاريخ ألبي الحسـن عمـي بـن أبـي الكـرم محمـد بـن محمـد بـن عبـد
الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجـزري ،عـز الـدين ابـن األثيـر ،تحقيـق :عمـر
عبــد الســبلم تــدمري ،دار الكتــاب العربــي ،بيــروت – لبنــان ،طٔٗٔٚ :ٔ/ى ـ /
ٜٜٔٚم.
ٓٔٔ .الكتاب المصنف فـي األحاديـث وا ثـار ألبـي بكـر بـن أبـي شـيبة ،عبـد اهلل بـن
محم ــد ب ــن إبـ ـ ارىيم ب ــن عثم ــان ب ــن خواس ــتي العبس ــي ،تحقي ــق :كم ــال يوس ــف
الحوت ،مكتبة الرشد – الرياض ،ط.ٜٔٗٓ :ٔ/
ٔٔٔ .الكتيبة الكامنة فـي مـن لقينـاه باألنـدلس مـن شـعراء المائـة الثامنـة لمسـان الـدين
بن الخطيب ،محمد بن عبد اهلل ،تحقيـق :إحسـان عبـاس ،دار الثقافـة ،بيـروت
– لبنان ،ط.ٜٖٔٙ :ٔ/
ٕٔٔ .الآلليء السنية في مبادئ العموم الشرعية لمدكتور  /بـدر عبـد الحميـد ىميسـو
.
ٖٔٔ .لحظ األلحاظ بذيل طبقات الحفاظ أبو الفضل محمد بـن محمـد بـن محمـد ابـن
فيد الياشمي المكي ،دار الكتب العممية  ،طٜٔٗٔ :ٔ/ىـ ٜٜٔٛ -م.
ٗٔٔ .لسان العرب لمحمد بن مكرم بن عمـى ،أبـو الفضـل ،جمـال الـدين ابـن منظـور
األنصاري الرويفعى اإلفريقى ،دار صادر – بيروت ،ط ٔٗٔٗ :ٖ/ه.
٘ٔٔ .مآثر اإلنافة في معالم الخبلفة ألحمد بن عمي بن أحمد الفـزاري القمقشـندي ثـم
القــاىري تحقيــق :عبــد الســتار أحمــد فـراج ،مطبعــة حكومــة الكويــت – الكويــت،
ط.ٜٔٛ٘ :ٕ/
 .ٔٔٙمباحـ ــث فـ ــي عمـ ــوم الق ـ ـرآن لصـ ــبحي الصـ ــالح  ،دار العمـ ــم لممبليـ ــين ،الطبعـ ــة
الرابعة والعشرون كانون الثاني /يناير ٕٓٓٓم.
 .ٔٔٚمباحث في عموم القرآن لمناع القطان ،مكتبة المعارف لمنشر والتوزيـع ،ط:ٖ/
ٕٔٗٔىـ ٕٓٓٓ -م.
 .ٔٔٛمجموع الفتاوى ألحمـد بـن عبـد الحمـيم ابـن تيميـة الح ارنـي ،تحقيـق :أنـور البـاز
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 .ٜٔٔمجموع مؤلفات الشيخ محمد مال اهلل.
ٕٓٔ .المحبــر لمحمــد بــن حبيــب بــن أميــة بــن عمــرو الياشــمي ،بــالوالء ،أبــو جعفــر
البغدادي ،تحقيق :إيمزة ليختن شتيتر الناشر :دار ا فاق الجديدة ،بيروت.
ٕٔٔ .المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ألبي محمد عبد الحق بن غالـب بـن
عبــد الــرحمن بــن تمــام بــن عطيــة األندلســي المحــاربي ،ت :عبــد الســبلم عبــد
الشافي محمد ،دار الكتب العممية – بيروت ،ط ٕٕٔٗ :ٕ/ىـ.
ٕٕٔ .المحـيط فـي المغــة لمصـاحب ألبـي القاســم إسـماعيل ابـن عبــاد بـن العبـاس بــن
أحمــد بــن إدريــس الطالقــاني ،تحقيــق  :الشــيخ محمــد حســن آل ياســين ،عــالم
الكتب  -بيروت  /لبنان ،طٔٗٔٗ :ٔ/ىـ ٜٜٔٗ-م.
ٖٕٔ .مختــار الصــحاح لـزين الــدين أبــو عبــد اهلل محمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــد القــادر
الحنف ــي ال ـ ـرازي ،تحقيـ ــق :يوس ــف الشـ ــيخ محمـ ــد ،المكتب ــة العص ـ ـرية  -الـ ــدار
النموذجية ،بيروت – صيدا ،طٕٔٗٓ :٘/ىـ ٜٜٜٔ /م.
ٕٗٔ .مختصر تاريخ الدبيثي  ،موقع يعسوب.
ٕ٘ٔ .مختصــر تفســير البغــوي لعبــد اهلل بــن أحمــد بــن عمــي الزيــد ،دار الســبلم لمنشــر
والتوزيع – الرياض ،طٔٗٔٙ :ٔ/ه.
 .ٕٔٙالمختصــر فــي أخبــار البشــر ألبــي الفــداء عمــاد الــدين إســماعيل بــن عمــي بــن
محمــود بــن محمــد ابــن عمــر بــن شاىنشــاه بــن أيــوب ،الممــك المؤيــد ،صــاحب
حماة  ،المطبعة الحسينية المصرية.
الرسول العباس محمد.
 .ٕٔٚالمدخل إلى مناىج المفسرين د .حسب ّ
 .ٕٔٛمـ ـ ــدخل فـ ـ ــي عمـ ـ ــوم الق ـ ـ ـراءات لمسـ ـ ــيد رزق الطويـ ـ ــل ،المكتبـ ـ ــة الفيصـ ـ ــمية ،ط:
٘ٓٗٔهٜٔٛ٘-م.
 .ٕٜٔمدخل لتفسير التحرير والتنوير البن عاشور لمحمد بن إبراىيم الحمد.
ٖٓٔ .م ـرآة الجنــان وعب ـرة اليقظ ــان فــي معرفــة مــا يعتب ــر مــن ح ـوادث الزمــان ألب ــي
محمــد عفيــف الــدين عبــد اهلل بــن أســعد بــن عمــي بــن ســميمان اليــافعي ،وضــع
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حواشيو :خميل المنصور ،دار الكتب العممية ،بيـروت – لبنـان ،طٔٗٔٚ :ٔ/
ىـ  ٜٜٔٚ -م.
ٖٔٔ .مســتدرك الحــاكم المســتدرك عمــى الصــحيحين لمحمــد بــن عبــداهلل أبــو عبــداهلل
الحــاكم النيســابوري ،تحقيــق  :مصــطفى عبــد القــادر عطــا ،دار الكتــب العمميــة
– بيروت ،ط.ٜٜٔٓ – ٔٗٔٔ :ٔ/
ٕٖٔ .المسمس ــبلت المختصـ ـرة المقدم ــة أم ــام المج ــالس المبتكـ ـرة لص ــبلح ال ــدين أب ــو
سعيد خميل بن كيكمدي بن عبد اهلل الدمشقي العبلئـي  ،د ارسـة وتحقيـق :أحمـد
أي ــوب محمـ ــد الفيـ ــاض ،الكتـ ــب العمميـ ــة ،بيـ ــروت لبنـ ــان ،ط ٕٔٗٗ ٔ/ىـ ـ ـ -
ٖٕٓٓ م.
ٖٖٔ .مســند أحمــد بــن حنبــل ألبــي عبــد اهلل أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن ىــبلل بــن
أســد الشــيباني ،تحقيــق :الســيد أبــو المعــاطي النــوري ،عــالم الكتــب – بيــروت،
طٜٔٗٔ :ٔ/ىـ ـ  ٜٜٔٛم.
ٖٗٔ .مسـند الشــياب لمحمــد بــن ســبلمة بــن جعفــر أبــو عبــد اهلل القضــاعي ،تحقيــق :
حم ــدي ب ــن عب ــد المجي ــد الس ــمفي ،مؤسس ــة الرس ــالة – بي ــروت ،ط– ٔٗٓٚ :
.ٜٔٛٙ
ٖ٘ٔ .مصنف ابن أبي شيبة ،المصنف في األحاديث وا ثار ألبي بكـر عبـد اهلل بـن
محمــد بــن أبــي شــيبة الكــوفي ،تحقيــق  :كمــال يوســف الحــوت ،مكتبــة الرشــد –
الرياض ،ط.ٜٔٗٓ :ٔ/
 .ٖٔٙمصــنف عبــد الــرزاق ألبــي بكــر عبــد الــرزاق بــن ىمــام الصــنعاني ،تحقيــق :
حبيب الرحمن األعظمي ،المكتب اإلسبلمي – بيروت ،ط.ٖٔٗٓ :ٕ/
 .ٖٔٚمعالم التنزيل في تفسير القرآن لمحيـي السـنة  ،أبـو محمـد الحسـين بـن مسـعود
بــن محمــد بــن الف ـراء البغــوي الشــافعي ،ت  :عبــد الــرزاق الميــدي ،دار إحيــاء
التراث العربي –بيروت ،ط ٕٔٗٓ :ٔ/ىـ.
 .ٖٔٛمعــالم فــي الســموك وتزكيــة النفــوس لعبــد العزيــز بــن محمــد بــن عمــي آل عبــد
المطيف ،دار الوطن ،طٔٗٔٗ :ٔ/ىـ.
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 .ٖٜٔالمعجــم األوســط ســميمان بــن أحمــد بــن أيــوب بــن مطيــر المخمــي الشــامي ،أبــو
القاسم الطبراني ،تحقيـق :طـارق بـن عـوض اهلل بـن محمـد  ،عبـد المحسـن بـن
إبراىيم الحسيني ،دار الحرمين – القاىرة.
ٓٗٔ .معرفــة الســنن وا ثــار ألبــي بكــر أحمــد بــن الحســين بــن عمــي البييقــي ،تحقيــق:
سيد كسروي حسن ،دار الكتب العممية – بيروت.
ٔٗٔ .المفردات في غريب القرآن ألبي القاسم الحسـين بـن محمـد المعـروف بال ارغـب
األص ــفيانى ،تحقي ــق :ص ــفوان ع ــدنان ال ــداودي ،دار القم ــم ،ال ــدار الش ــامية -
دمشق بيروت ،طٕٔٗٔ :ه.
ٕٗٔ .مقــاييس المغــة ألبــي الحســن أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا تحقيــق :عبــد الســبلم
ىارون ،طٔ :دار النشرٖٜٜٔه ٜٜٔٚم.
ٖٗٔ .المقدمات األساسية في عموم القرآن لعبد اهلل بن يوسف بن عيسـى بـن يعقـوب
اليعقـ ــوب الجـ ــديع العنـ ــزي ،مركـ ــز البحـ ــوث اإلسـ ــبلمية ليـ ــدز بريطانيـ ــا ،ط:ٔ/
ٕٕٗٔىـ ٕٓٓٔ -م.
ٗٗٔ .مقدمة بن خمدون.
٘ٗٔ .مقدمــة فــي أصــول التفســير لتقــي الــدين أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحمــيم بــن
عبد السبلم بـن عبـد اهلل بـن أبـي القاسـم بـن محمـد ابـن تيميـة الح ارنـي الحنبمـي
الدمشقي ،دار مكتبة الحياة ،بيروت ،لبنان ،طٜٔٗٓ :ىـٜٔٛٓ /م.
 .ٔٗٙالمقصد األرشد في ذكر أصحاب اإلمام أحمد لئلمـام برىـان الـدين إبـراىيم بـن
محمــد بــن عبــد اهلل بــن محم ـد بــن مفمــح ،تحقيــق :د عبــد الــرحمن بــن ســميمان
العثيمين ،مكتبة الرشد الرياض – السعودية ،طٔٗٔٓ :ٔ/هٜٜٔٓ-م .
 .ٔٗٚمناىـل العرفــان فــي عمــوم القـرآن لمحمـد عبــد العظــيم لمزرقــاني ،مطبعــة عيســى
البابي وشركاه ،ط.ٖ/
 .ٔٗٛالمنتظم في تاريخ األمم والمموك لجمال الدين أبو الفرج عبد الـرحمن بـن عمـي
ب ــن محم ــد الج ــوزي تحقي ــق :محم ــد عب ــد الق ــادر عط ــا ،مص ــطفى عب ــد الق ــادر
عطا ،دار الكتب العممية ،بيروت ،ط ٕٔٗٔ :ٔ/ىـ  ٜٜٕٔ -م.
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 .ٜٔٗالموسوعة القرآنية ،خصائص السور لجعفر شرف الدين ،تحقيـق :عبـد العزيـز
بن عثمـان التـويجزي ،دار التقريـب بـين المـذاىب اإلسـبلمية – بيـروت ،ط:ٔ/
ٕٔٗٔه.
ٓ٘ٔ .الموضــوعات لجمــال الــدين عبــد الــرحمن بــن عمــي بــن محمــد الجــوزي ،ضــبط
وتقديم وتحقيـق :عبـد الـرحمن محمـد عثمـان ،المكتبـة السـمفية بالمدينـة المنـورة،
ط :ٔ/جـ ٔ ٖٔٛٙ :ٕ ،ىـ  ٜٔٙٙ -م.
ٔ٘ٔ .الموطأ لمالك بن أنس ،تحقيق  :محمـد مصـطفى األعظمـي ،مؤسسـة ازيـد بـن
سمطان آل نييان ،طٕٔٗ٘ :ٔ/ىـ ٕٓٓٗ -م.
ٕ٘ٔ .الناسخ والمنسوخ ألبي القاسم ىبة اهلل بن سبلمة بن نصر بن عمي البغـدادي
المق ـ ــري ،تحقي ـ ــق :زىي ـ ــر الش ـ ــاويش  ،محم ـ ــد كنع ـ ــان ،المكت ـ ــب اإلس ـ ــبلمي –
بيروت ،ط ٔٗٓٗ :ىـ.
ٖ٘ٔ .الناســخ والمنســوخ فــي القـرآن الكـريم ألبــي محمــد عمــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن
حــزم األندلســي القرطبــي الظــاىري ،تحقيــق :د .عبــد الغفــار ســميمان البنــداري،
دار الكتب العممية بيروت -لبنان ،ط ٔٗٓٙ :ٔ/ىـ  ٜٔٛٙ -م.
ٗ٘ٔ .الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم لعمي بن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم الظـاىري
أب ــو محم ــد ،تحقي ــق :د عب ــد الغف ــار س ــميمان البن ــداري ،دار الكت ــب العممي ــة –
بيروت ،ط.ٔٗٓٙ :ٔ/
٘٘ٔ .نحو منيج أمثل لتفسير القرآن لمدكتور أحمد بن محمد الشرقاوي.
 .ٔ٘ٙنزول القـران الكـريم وتاريخـو ومـا يتعمـق بـو لمـدكتور محمـد عمـر حويـو ،مجمـع
الممك فيد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.
 .ٔ٘ٚنفــح الطيــب مــن غصــن األنــدلس الرطيــب ألحمــد بــن محمــد المقــري التممســاني
تحقي ــق  :د .إحس ــان عب ــاس دار ص ــابر-بي ــروت -لبن ــان ص .ب ٓٔ ط:ٔ/
ٓٓ.ٜٔ
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 .ٔ٘ٛنواسخ القـرآن لجمـال الـدين عبـدالرحمن بـن عمـي بـن محمـد الجـوزي ،تحقيـق :
محمــد أشــرف عمــي المميبــاري ،وأصــمو رســالة ماجســتير  -الجامعــة اإلســبلمية
 الدراسات العميا  -التفسير ٔٗٓٔ -ىـ . .ٜٔ٘الـوافي بالوفيــات لصــبلح الـدين خميــل بــن أيبــك بـن عبــد اهلل الصــفدي ،تحقيــق:
أحمد األرناؤوط وتركي مصـطفى ،دار إحيـاء التـراث بيـروت ،طٕٔٗٓ :ى ـ-
ٕٓٓٓم.
ٓ .ٔٙالوجوه والنظائر في القرآن الكريم لسميمان بن صالح القرعاوي.
ٔ .ٔٙالوفيــات (معجــم زمنــي لمصــحابة وأعــبلم المحــدثين والفقيــاء والمــؤلفين ألبــي
العبــاس أحمــد بــن حســن بــن الخطيــب الشــيير بــابن قنفــذ القســنطيني ،تحقي ـق:
عادل نوييض ،دار ا فاق الجديدة ،بيروت ،ط ٖٔٗٓ :ٗ/ىـ ٜٖٔٛ -م.
ٕ .ٔٙوفيات االعيان وأنباء أبناء الزمان ألبـي العبـاس شـمس الـدين أحمـد بـن محمـد
بن إبراىيم بن أبي بكر ابن خمكـان البرمكـي اإلربمـي ،تحقيـق :إحسـان عبـاس،
دار صادر – بيروت ،طٜٔٓٓ :ٔ/م.
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