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ةـــــــــالصف امعةــــــــالج  ةـــــــــالرتب   واللقب االسم 
-أدرار –جامعة أحمد دراية  الرئيس اذــــــــــــــــأست  رورــــــدف أد. رابح   
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امناقش -أدرار –جامعة أحمد دراية    الحميد عبد د. كرومي أستاذ محاضر"أ" 
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 )المحرر الوجيز( تفسيره فيه( 645الترجيح بداللة السياق عند ابن عطية)ت

سورة األنعام.من أول سورة البقرة إلى آخر   

 -جمعا ودراسة-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
 

 

 

 ــــداءإهــــ

 ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  



 

 

 

 

 داءــــــــإه

إلى والديَّ الكريمين اللذين ربياني صغيرا وضحَّيا من أجلي 
بكل ما يملكان من أجل حياتي ونجاحي... جمعني اهلل 

وأدام حياتهما في  وأحياهمانعيم وإياهما في جنَــّات ال
 طاعته...

      : إلى زوجتي الكريمة: أم فاطمة رمز الوفاء... وابنتيَّ
 فاطمة ومريم...

 إلى جميع إخوتي وأخواتي.... 

 إلى كل من ساعدني في إخــــــــراج هذه المــــذكرة
                         

 أهدي هذا العمل 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شـــــــــــــــــــــــــــــــــــكر

أحمد اهلل تعالى وأشكره أوال وآخرا وظاهرا وباطنا فهو أهل الحمد والثناء على 
 وفقني إلنجاز هذا البحث...أن 

وعمال بقول سيد األنام نبينا محمد عليه الصالة والسالم: '' ال يشكر اهلل من 
 ال يشكر الناس''.

فإنني أتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذي المشرف األستاذ الدكتور محمد     
دباغ الذي أشرف على بحثي وأحسن اإلشراف ولم يبخل عليَّ بنصحه وتوجيهه 

 ..فجزاه اهلل خيرا.

كما أشكر أعضاء لجنة المناقشة الذين فرَّغوا نصيبا من جهدهم لقراءة        
اإلرشاد إلى الصواب فجزاهم اهلل خيرا البحث وتصويب ما فيه من أخطاء و 

 وجعل ذلك في ميزان حسناتهم...

الكلية وكل الطاقم اإلداري من عمال وأساتذة الذين رافقوا  كما أشكر عمادة   
 ...البحث إداريا فجزاهم اهلل خيرا

أو بفكرة أو سواء بنصيحة إنجاز هذا البحث  وأشكر كل من أعانني على  
 شاد إلى الصواب.إر  وأبكتاب أو بدعاء 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ةــــــمقدم  
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احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده  إن   
له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن اهلل فال مضل 

 حممدا عبده ورسوله؛ أما بعد: 

املتأمِّل يف علم التفسري عموما، و فيما تركه علماء التفسري قدميا وحديثا على وجه اخلصوص من  إن   
، من تفسري باألثر ها يف تفسري القرآن الكرميفات على اختالٍف يف مناهجها وطُُرِق مؤلِّفيتصانيَف ومؤل  

فسري  هؤالء العلماء ِلَما نبغوا فيه من فنون يف شىت العلوم الشرعية على ت أو بتحكيموتفسري بالرأي، 
احملمود  ا واستنباطا؛ فخرج التفسري اللغوي، والفقهي، والعلمي، وتفسريٌ بالرأيكالم اهلل عز وجل، توظيف  

تفسري لآليات،  رين وآراؤهم فيما تطر قوا له منه تضاربت أقوال املفسِّ  ِخَضمِّ هذا كلِّ وبالرأي املذموم، ويف
ع التنو   ختالفابنوعيه،  واجتمع يف كتب التفسري االختالفُ  ،ت األقوال يف اآلية الواحدةدَ وتعد  

 ،واء يف العقائدس آليات القرآن، واختالف التضاد أحيانا أخرى فيما تطرق له علماء التفسري من تأويلٍ 
ُل ساحة التفسري من علماَء مجعوا ما خ  تَـأو األحوال الشخصية، ولكن مل  ،أو املعامالت ،أو األحكام

تُِلَف فيه من أقوال من َلُدن الصحابة والتابعني إىل مَ  يف ذلك  بعدهم، و َنظَُروا فيها، سالكني ن  اخ 
مستبصرين  ،الصحيح الصريح والنقل لصحيحا ركيزهتم يف ذلك العقل ،مسلك االستنباط واالجتهاد

 ؛ازَِع يف تأويلهانَ تَـ مُ ـبنصوص القرآن والسنة، ومرجِّحني يف األخري ما يظهر هلم أنه صواب يف اآلية ال
، ومن بني بالرتجيح املبيّن على القواعد الصحيحة املعروفة بقواعد الرتجيح رينسِّ وهذا ما يـُع َرُف عند املفَ 

سة يف صدد وليست هذه الدرا ،الرتجح بداللة السياق ها:مِّ ـبل من أه ؛يف الرتجيحالقواعد املستعملة 
وذلك جبمع ما  ؛التنظري هلذه الّداللة فقدُ نُظِّر هلا وقُتــِلت حبثا كما يقال، و إمنا هي حماولٌة يف التطبيق

فسري ابن عطية تبالعمل على  يكونو  ؛رج ح به العلماء بني األقوال يف كتب التفسري هبذه الداللة
 (.)المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز األندلسي
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 مجال البحث: -

لرتجيح، اسياق مبعىن السباق واللحاق، ويف جانب التطبيقي داللة اللبحث يتناول يف جانبه هذا ا  
قوال وردِّها لأل تناول البحث جانب بيان الراجح من األقوال والصحيح؛ وال يتناول جانب التضعيف

 عند ابن عطي ة بداللة السياق.

 :أهمـــية المـــوضـوع-.

 ة جوانب:هذا املوضوع تتجلى أمهيته يف عد   إن     

ابه املبني وحبله وجل وكت : يف متـَعل قه، فهو يتعلق بدراسة القرآن الكرمي الذي هو كالم اهلل عزأوال-
تأصيل، واملشرب الصايف، واملنبع العذب لالستنباط والفقه والاملتني، وهو القول الفصل ليس باهلزل، 

 وهو املصدر األول من مصادر التشريع اإلسالمي كما هو معلوم، فشرف العلم من شرف املعلوم.

بلغة  القرآن نزل : دراسة أصل أصيل من أصول علم التفسري، وهو السياق القرآين ذلك أن  ثانيا-
اين املفردات واأللفاظ وتراكيب اجلمل العربية؛ إال على ضوء سابق العرب، و ال ميكن استجالء مع

واحدة ، الكالم والحقه َية ٌ والسياق أصل مط رد يف كل آية من كتاب اهلل عز وجل كوُن القرآن الكرمي بِنـ 
ة الرتابط واالنسجام، وال ريب أن كتاب اهلل عز و جل ُيَشكِّل بآياته وسوره وحدة موضوعية يف قم  

 زة، وما داللة السياق إال ذلك الدليل الواضح يف بيان هذه الوحدة املوضوعية وذلك االعجاز، فالجِ ع  مُ 
 .اخلبط واخللل  وقع املفسُِّر يفطرفة عني يف تفسري كالم اهلل عز  وجل ، وإال   اميكن االستغناء عنه

ٍر عظيم من أسفار علم التفسري، َحِظَي املكانة العثالثا- ريعة اإلسالمية ظمى بني علماء الش: دراسة ِسف 
) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز البن وعلماء التفسري بشكل خاص، أال و هو كتاب: 

 ،ليه استفادة  فقد عكفوا ع ؛لي ة عند العلماءهذا التفسري الذي كانت له املكانة العَ  ؛عطية األندلسي(
 ائل يف الكالم على ابن عطية ومنهجه الذي سار عليهوكذلك يف إفراد رس ،ا منهواختصارا، واستمداد  
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ف الدارسني اهتمام وعناية من طر  ما جيعل هذا الكتاب ذا أمهية، وينبغي أن يكون حمل  ِمـ  يف التفسري؛ 
 والباحثني، وعموم املستفيدين يف علم التفسري .

 أهـــــــداف البــــحـــث: -

 من خالل هذا البحث هو:  طالبهدف ال إن      

المحرر الوجيز )العمل على إبراز أمهية داللة السياق من الناحية الرتجيحية من خالل كتاب تفسري -1
أن األعمال  لكتطبيقيًّا، ذهذا العمل عمال  د  عَ البن عطية األندلسي، ويُـ  العزيز(في تفسير الكتاب 

 أضحى عمال   ؛اج هذه الدالالت ودراستها وحتليلهارين الستخر التطبيقية على كتب العلماء من املفسِّ 
 حي.به، رغم أمهيته يف بيان كيفية تعامل العلماء يف تطبيق داللة السياق يف العمل الرتجي االعتناءُ  قل  

لفت النظر إىل أن داللة السياق والعناية هبا سواء يف الرتجيح، أو بيان معاين اآليات ليس ِحكرا -2
َدثني انت عند قدماء وعموم املعتنني هبذه الداللة، وإمنا ك واللغوينياملعاصرين من املفسِّرين  و ،على الـُمح 

تلك  دِّ  سَ سهام يفرين وغريهم، وببيان هذه احلقيقة ومن خالل هذا البحث ميكن االالعلماء من املفسِّ 
 التفسري يف وما انتهجه احمل َدثون من مناهجَ  ،الفجوة املوجودة، والرتابط املعدوم، بني ما كتبه األقدمون

ديث، وداللة للعصر احل صالحيتهف يف األسلوب وعدم بدعوى التخل   ؛غرَي آهبني مبناهج األقدمني
صر احلاضر، رون واللغويون واألدباء يف العالسياق من أهم املصطلحات العصرية اليت يدندن حوهلا املفسِّ 

 د  عَ فهم كتاب اهلل عز وجل، بـَل ه يف الرتجيح بني أقاويل املفسرين الذي يُـ  وهو ما َأص َل له القدماء يف
ذروة التطبيق للمنهج السياقي يف بيان معاين كالم اهلل عز و جل، وهذا جيعلنا ندرك أنه من اخلطأ 

ملبين الرأي احملمود اأو التفسري ب ،سواء التفسري باألثر ،االستغناء عن األصيل مما كتبه علماء التفسري
 اهلل عز وجل. لالنطالق يف بيان معاين كالم على القواعد الصحيحة فينبغي االستفادة منه وجعله قاعدة  

ح الذي هو هذا النوع من الرتجي العمل على إبراز أمهية تفسري القرآن بالقرآن؛ حيث يعترب مجعُ -3
ملوضوع؛ احلاجة إىل تناول هذا االرتجيح بداللة السياق، من أهم آليات هذا النوع من التفسري، وتزداد 
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 التفسري ، خلدمة أشرف منهج يفبالدراسة والبحثنظرا الفتقار الدراسات القرآنية إلفراد هذه الدالالت 
 الذي هو تفسري القرآن بالقرآن.

حصر املواضع اليت رج ح فيها ابن عطية بني أقوال املفسرين بداللة السياق، من بداية حماولة الطالب -4
 ؛ث مستقلحب وإفرادها يفالبقرة إىل هناية سورة األنعام، ودراسة هذه الرتجيحات ومناقشتها سورة 

وبالتايل الكشف عن مناهج املفسرين يف ترجيحهم بني األقوال التفسريية بناء على داللة 
 ...............السياق

 أسبـــاب اختيـــار الموضـــوع: -

باب ا لتوافر عدة أسباب ميكن تقسيمها إىل أسالختيار هذا البحث نظر   طالبلقد اجتهت رغبة ال   
 :ذاتية، وأخرى موضوعية

 : األسباب الذاتية-1

 الدقيقة اليت يتأت ى من خالهلا الوقوف على املعاين ؛ة  الرغبة يف دراسة كتاب يف التفسري دراسة متأني  -أ
سري ابن  عز وجل، ومن مجلتها داللة السياق، ويعترب تفيوظِّفها العلماء لبيان املعىن املراد من كالم اهلل

 عطية من أهم كتب التفسري اليت اعتىن فيها صاحبها هبذه الداللة يف الرتجيح فاجتهت الرغبة لدراسته.

التفسري اليت  بِ تُ اكتساب امللكة العلمية يف علم التفسري واكتساب اخلربة يف التعامل مع كُ  حماولة-ب
 وذلك مبعرفة مناهجهم فيها، وطرق تعاملهم مع النص القرآين. ؛ءألـ فها القدما

ريية؛ حيث يح بني األقاويل التفسالتمك ن العلمي من جانب الرتجيح، وهو الرتج تأصيل من أجلال-ج
نه أصبح من األمهية مبكاٍن حترير املقال فيما تضاربت فيه أقوال املفسرين، ذلك التضارب الذي اَّت َذه إ

 الباحثني من املستشرقني وغريهم مطي ة  للطعن يف النص القرآين وقداسته.بعض 
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 :األسباب الموضوعية-2
 أما األسباب املوضوعية فتمثلت فيما يلي:  
 املنهجُ ببيان دور السياق يف الرتجيح كآلية فع الة للفهم الصحيح، و  ؛االعتناء بالقرآن الكرمي وخدمته-أ

 .ِحَكـمه وأحكامهوفهم معانيه، واستخراج  وجل،  عز  ر كالم اهللاألمثل لتدب  

هر يته، ودوره الرتجيحي من خالل أبرز وأشببيان أمه   ؛العمل على بيان معامل السياق القرآين-ب
  .)المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز(مؤلفات علماء التفسري 

علماء التفسري،  مما كتبه ،رة، من مصادرها األصيلة القواعد املَنظ إفادة الباحثني يف التأصيل ألهمِّ -ج
قواعده يف  ويةٌ ا، قوُمقع د   حببال فوالذية؛ مما جيعل علم التفسري علما ُمؤص ال   صالةإىل األ مشدودة  

  .واالستنباط ،الفقه
 تحـــــديد اإلشـــــكالية:-

رمحه – ة األندلسي جاء بناء على اعتناء هذا الَعالِـِم الفذِّ اختيار تفسري احملرر الوجيز البن عطي إنّ       

خرى، وهو كغريه وإبطال أقوال أ ،جانب ترجيح األقوال هبذه الداللة إىليف تفسريه بداللة السياق  -اهلل

من العلماء القالئل الذين اعتنوا هبذه الداللة يف جانب الرتجيح  يف تفاسريهم، كابن جرير، وابن كثري، 

ُر البحث يف هذا الكتاب  والطاهر ابن عاشور، وحممد األمني الشنقيطي، والشوكاين، وغريهم، وَحص 

الذي  حي، جيعل إشكالية البحث ترتكز على هذا املوضوععلى  موضوع داللة السياق يف جانبها الرتجي

الية تكون  ، مما جيعل اإلشك بيان الراجح والصحيح من أقوال املفسِّرينل ؛هو الرتجيح بداللة السياق

 كاآليت :

  ؟إلى أي مدى يمكن لداللة السياق أن تكون أداة فعَّالة في الترجيح بين أقوال المفسرين    



 

 ح
 

هل يمكن و  تفسير األوائل دور في التأصيل لهذه الداللة في جانبها الترجيحي؟وهل لعلماء ال    
االستغناء عن داللة السياق في الترجيح أم أنها داللة لها موقعها كمنهج متكامل ال محيد عنه 

 .في فهم النص القرآني؟
فهل كان منهجه  ؟كيف وظَّف ابن عطية هذه الداللة في تفسيره للترجيح بين أقوال المفسرين  

 مغايًرا ؟.رين أم أن له منهجا في توظيفها وتطبيقها كمنهج من سبقه من المفس  
 الدراســـــات الســــــابقة:-

 ذه الدراسات:على همن خالل عملي ة البحث يف املصادر واملراجع املتعلِّقة بالبحث مت  العثور    

للباحث حممد  ،ر التحرير والتنوير البن عاشورالسياق القرآني وداللته على الترجيح في تفسي-1
ابن إبراهيم بن عبد اهلل الشمسان، رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف التفسري وعلوم القرآن، جامعة 

 أم القرى.

، للباحث رالسياق القرآني وأثره في التفسير، دراسة نظرية وتطبيقية من خالل تفسير ابن كثي-2
 سرور املطريي، وهي رسالة ماجستري مقدمة جلامعة أم القرى. عبد الرمحان عبد اهلل

 ية تحليليةدراسة موضوع داللة السياق القرآني في تفسير أضواء البيان للعالمة الشنقيطي،-3
 للباحث: أمحد اليف فالح املطريي، وهي رسالة ماجستري مقدمة للجامعة األردنية.

، للباحث: نظرية تطبيقية على سورتي الفاتحة والبقرةأثر السياق القرآني في التفسير، دراسة -4
 حممد بن عبد اهلل الربيعة، وهي رسالة دكتوراه مقدمه جلامعة اإلمام حممد ابن سعود اإلسالمية بالرياض.

مود، وهي ، للباحث: املثىن عبد الفتاح حمنظرية السياق القرآني، دراسة تأصيلية داللية نقدية-5
 امعة الريموك باألردن.رسالة دكتوراه مقدمة جل

 



 

 خ
 

سالة ماجستري، ر  للباحثة: مليط إهلام، ،(نموذجاأثر السياق في فهم النص القرآني )سورة النساء -6
 قسم اللغة العربية، جامعة األمري عبد القادر قسنطينة.

تكرار، : دراسة يف رحاب الالسياق القرآني وأثره في توجيه معاني اآليات اإلعجاز البياني-7
للباحث: بومدين هواري، وهي رسالة ماجستري مقدمة لقسم اللغة واحلضارة العربية اإلسالمية، جامعة 

 .1اجلزائر 

ية بيبية، وهي للباحثة عل منوذجا(-)قصة موسى عليه السالم،السياق وداللته في القصص القرآني-8
 رسالة دكتوراه مقدمة لقسم األدب العريب، جامعة احلاج خلضر، باتنة.

-ترجيحات اإلمام ابن عطية في تفسيره " المحرر الوجيز" دراسة تطبيقية على سورة يونس-9
الطالبة نورة بنت سامل املري، رسالة ماجستري مقدمة يف كلية اآلداب جبامعة امللك عرضا ودراسة(. 
 فيصل السعودية.

ترجيحات ابن عطية في تفسيره المحرر الوجيز: عرض ودراسة: )دراسة تطبيقية على سورة -01
للباحث: خلود حممد بن عبد الرمحان اجلعفري، وهي رسالة دكتوراه مقدمة جلامعة امللك آل عمران( 

 فيصل.

ن عاشور، ير البالتحرير والتنو  هي دراسات تطبيقية على بعض التفاسري،الثالث األولى فالدراسات 
 تفسري ابن كثري، أضواء البيان للشنقيطي.

 تطبيقية على سورتني من سور القرآن وهي الفاحتة والبقرة. :الدراسة الرابعة -
 فهي دراسة نظرية تأصيلية للسياق  :الدراسة الخامسة -
 دراسة تطبيقية على سورة النساء. :الدراسة السادسة -
 اإلعجاز البياين.تناولت السياق يف موضوع  :الدراسة السابعة -

 



 

 د
 

 تناولت السياق كدراسة على موضوع القصص القرآين. :الدراسة الثامنة -
 دراسة تطبيقية على سورة يونس. الدراسة التاسعة: -
 دراسة تطبيقية على سورة آل عمران. الدراسة العاشرة: -
ولكن يف جانب داللة السياق على  ،هذا الصرح املبارك كمشاركة يف بناءوقد جاءت هذه الرسالة   

داية  من سورة ب )المحرر الوجيز(الرتجيح، وذلك جبمع ودراسة ما رجح به ابن عطية األندلسي يف كتابه 
  البقرة إىل هناية سورة األنعام، فجاء عنوان البحث كاآليت:

آخر  لبقرة إلىا الترجيح بداللة السياق عند ابن عطية في تفسيره )المحرر الوجيز( من بداية سورة
 .دراسة(ا و سورة األنعام )جمعً 

 : المنــــهــــج المتــبع في البـــحث-

جبوانبه   م  لِ تُ  من خالل ما سبق ميكن أن يكون املنهج املتبع يف هذا البحث لدراسة موضوعه دراسة    
 كاآليت: 

بن عطية بداللة رج ح فيها اع واستقراء املسائل اليت تتب  عند  ويتجلى هذا :ستقرائيالمنهج اال-1
ا هب، وال أد عي اإلحاطة جبميع املواضع اليت رج ح السياق من أول سورة البقرة إىل آخر سورة األنعام

 أين قد تتبعت كثريا منها. هبذه الداللة إال أنين أرجو 
، وكيفية حببيان وجه الشاهد من الرتجي ؛: وذلك بتحليل هذه املسائل ودراستهاالمنهج التحليلي-2

تطبيق املؤلِّف لداللة السياق للخروج بالقول الراجح، وبيان نوع السياق الذي استعمله يف الرتجيح، مث 

 داللة.ة وقوة القول املرج ح هبذه البيان من وافَق املؤلَِّف ومن خالفه يف هذا الرتجيح ومدى صح  

 
 



 

 ذ
 

يان ترجيح غريه من املفسرين؛ لغرض ب: وهذا، عند مقارنة ترجيح ابن عطي ة مع المنهج المقارن-3
 كثر من وجه يف لة السياق على أقو ة داللة السياق يف الرتجيح، خاص ة وأن بعض املفسرين يرجُِّح بدال

 .نفسه السياق
 منهج عرض البحث: -

 لقد كان املنهج املتبع يف عرض البحث وفق خطوات هي كاآليت:   
 بيان رقمها من السورة.التصدير باآلية املراد دراستها مع  -
التنصيص عل موضع الرتجيح دون فصله عن سابقه والحقه من احملرر الوجيز؛ إلعطاء السورة الكاملة  -

 حليثيات ترجيح ابن عطي ة.
بيان األقوال احملكي ة يف اآلية املتنازع يف تفسريها، وعزوها إىل مصادرها اليت ذُكرت فيها من كتب  -

 التفسري.
ح ابن عطي ة ووجه الشاهد من ترجيحه ونوع السياق الذي استعمله، سواء كان سباقا  أو بيان ترجي -

 حلاقا  أو كالمها.
استعمال منهج املقارنة يف دراسة ترجيح ابن عطي ة، ببيان من وافقه أو من خالفه يف هذا الرتجيح  -

 من علماء التفسري.
و ة داللة ة اليت ارتكز عليها علماء التفسري يف بيان قبيان الظاهر من الرتجيحات استناد ا إىل األدل   -

السياق مع إضافة ما يعضِّدها من أدل ة يف بعض األحيان، أو بيان ضعف هذه الداللة حيث ال تقوى 
أحيانا أن تكون آلية يف الرتجيح؛ ملصادمتها لنصوص صرحية وصحيحة مثال، أو ألن  سياقا آخر أرجح 

 ه ابن عطي ة.يف الداللة ملا ذهب إلي
 االختصار يف عرض املسائل إال فيما حيتاج إىل بعض التطويل. -
 احلياد حيال دراسة املسائل قدر املستطاع -
 ترتيب املواضع على حسب ترتيب اآليات يف املصحف. -



 

 ر
 

  
 اعتماد الفهارس اآلتية:  

 فهرس اآليات القرآنية. -

 فهرس األحاديث واآلثار. -

 فهرس األعالم. -
 فهرس املوضوعات. -
 ذكر األحاديث النبوي ة مع بيان درجة الصح ة والض عف منها. -

 ذكر اآلثار التفسريي ة كما وردت يف كتب التفسري دون حتٍر للصح ة إال  يف بعض األحيان. -

 مل أترجم للصحابة والتابعني ومن اشتهر من علماء التفسري بني الباحثني. -

 ـحــــث: خطـــــــة البــــــ-

، دخلممن: وللعمل على إعطاء البحث حقه كانت احملاولة يف وضع هذه اخلطة، املتكونة إمجاال  

 وفصلني، وخامتة.

 يف التعريف بابن عطية وتفسريه احملرر الوجيز. مدخل -

 : ترمجة موجزة لإلمام القاضي ابن عطية األندلسي. المبحث األول -

 .)المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز(: التعريف بتفسري المبحث الثاني -

 .والداللة والسياقمعـــــالــــــــم ومفاهيـــــــــــــــم تأصيليَّـــــــــــة في الترجيـــــــح : ل األولـــــــالفص
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 . وأمهيته : الرتجيح ومفهومهالمبحث األول

 : مفهوم الداللة. المبحث الثاني

 : مفهوم السياق القرآين. الثالثالمبحث 
 .أمهية السياق وداللته على الرتجيح: المبحث الرابع

سيره المحرر عند ابن عطية في تف اقــــــــــالترجيح بالسي الجــــــانب التطبيقي في ي:ـــــصل الثانــالف

 في المحرر الوجيز. الوجيز

 يف سورة البقرة. ما رج ح به ابن عطية بالسياق: المبحث األول

 يف سورة آل عمران. بالسياق عطية ابن ما رج ح به: المبحث الثاني

 يف سورة النساء. بالسياق عطية ابن ما رج ح به: المبحث الثالث

 يف سورة املائدة. بالسياق عطية ابن ما رج ح به :المبحث الرابع

 عام.يف سورة األن بالسياق عطية ابن ما رج ح به: المبحث الخامس

 : تضمنت أهم النتائج والتوصيات.مةـــــــــــــــــخات

 ادر والمراجع المعتمدة في البحث:ــــــــــــــــالمص-

 ل عليها يف هذا البحث: إىل أهم املصادر واملراجع اليت يظن أهنا يعو   طالبلقد رجع ال  

  .: القرآن الكرمي برواية حفص عن عاصمأوال

 : كتب التفسري عامة واليت اعتنت بداللة السياق يف جانب الرتجيح ومن أمهها: ثانيا

  .تفسري ابن جرير الطربي-



 

 س
 

  .تفسري ابن كثري-

 .فتح القدير لإلمام الشوكاين-

 .التحرير والتنوير البن عاشور-

 .أضواء البيان حملمد األمني الشنقيطي-

  التقان للسيوطي.كالربهان للزركشي، وا، كتب علوم القرآن: ثالثا

  .: املعاجم وكتب اللغةرابعا

  .: كتب احلديث وشروحهاخامسا

  .أصول الفقه والقواعد الفقهية كتب :سادسا

  .: كتب الرتاجمسابعا

أسأل اهلل عز وجل اإلعانة والتوفيق والسداد إلجناز هذا البحث، وإكماله على أحسن وجه، كما    

 خالصا لوجهه الكرمي، وأن ينفعين به يوم ال ينفع مال وال بنون إال منأسأله تعاىل أن جيعل عملي هذا 

أتى اهلل بقلب سليم، واحلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبيِّنا 

 حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.

.............................................................................. 
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 :مدخــــــــــــــــــــــل
 في التعريف بابن عطية وتفسيره )المحرر الوجيز(

 

 .ياألندلسالمبحث األول: ترجمة موجزة لإلمام القاضي ابن عطية 

 

المبحث الثاني: التعريف بتفسير )المحرر الوجيز( البن عطية 
          .األندلسي
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 :-اهلل رحمه-األندلسيالمبحث األول: ترجمة موجزة لإلمام القاضي ابن عطية 

  ــــــــــــــــــيد:تمهـ

اإلمام ابن عطية من علماء األندلس الذين كانت هلم قدم راسخة يف العلم بشىت فنونه، فقد يعترب      

 من مث بني أحضان والده العامل الفقيه القاضي غالب بن عبد الرمحان، األسرة أوال،بىن صرحه العلمي يف 

وفيما  ،ومهمالذين هنل من عل يف األندلس وكانت زاخرة بالفقهاء والقر اء واحملدثني والشعراء علماء بلده

  .وأهم مراحل نشأته العلمية ،وبيئته ،يلي ترمجة موجزة حلياته

 نسبه:المطلب األول: اسمه و 

 الفرع األوَّل: اسمه:

الد عبد الرمحان بن عبد الرؤوف بن متام بن عبد اهلل بن متام بن عطية بن خ غالب بنُ  عبد احلق بنُ     

َفة من قيس  ،ن خفاف بن أسلم بن مكرم احملاريبب ىَن أبا حممد، من ولد زيد ابن حمارب بن َخص  ُيك 

، كثريا، هلم قدر  لسَ رية قـُنَـي ِنَلة من زاوية غرناطة، فأن  ة بن خفاف بقه عطي  د  جَ  نزلغيالن من مضر، 

 1 فضل.وفيهم 

                                                           

 ان الطبعةاجلنبن حمي الدين  وحتقيق: مأمونالديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب، ابن فرحون املالكي، دراسة  1 
 .211، 212م، دار الكتب العلمية بريوت لبنان، ص1991-ه1411األوىل،
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 الفرع الثاني: نسبه:

وقت  ل األندلسَ اخة هذا هو الد  : " وعطي  قد ذكر رمحه اهلل أصل نسبه بنفسه، فقال عليه رمحة اهللو     
َفة ب حماربعطية بن خالد ابن خفاف بن أسلم بن مكرم من ولد زيد بن  وهو ،الفتحِ  ن قيس بن َخص 

 1." ةبري ف بن عيسى يف كتابه يف تاريخ أهل إِل  كذا ذكر القاضي مطرِّ   ،غيالن بن مضر

 المطلب الثاني: مولده:

 مئة.أربع مولده سنة مثانني و يكاد يت ِفق من ترجم البن عطية على أن   

 3وأربع مئة ".مولده سنة مثانني ": 2قال الذهبي 

يف بغية امللتمس  4 الضَّبيَّ مجاِع على ذلك، هو أن  االاألمر ال يرقى إىل درجة االتفاِق و والذي جيعل     
 5" مولده يف عام إحدى و مثانني و أربعمائة ". :ذكر غري ذلك فقال

 :: نشأته العلميةالمطلب الثالث

                                                           

حممد أبو األجفان وحممد الزاهي، دار الغرب اإلسالمي  :عبد احلق ابن عطية األندلسي، حتقيق تأليف: فهرس ابن عطية، 1 
 .16، ص1993 :بريوت، الطبعة الثانية

حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب، مشس الدين أبو عبد اهلل، حافظ، مؤرخ، عالمة حمقق، تركماين األصل من أهل  2 
ويف رمحه اهلل سنة ت رحل إىل القاهرة وطاف كثريا من البلدان، تصانيفه كثرية كبرية تقارب املئة، يف دمشق،ميافارقني، مولده ووفاته 

 .321، ص2م، ج2662دار العلم للماليني، الطبعة اخلامسة عشر، خري الدين الزركلي، ه.ينظر: األعالم، تأليف:149
عثمان الذهيب، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب األرنؤوط، اإلمام مشس الدين حممد بن أمحد بن سري أعالم النبالء،  3

 .299، ص19م، ج1994-ه1462مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 
األنوار مطلع )تصانيفه بغية امللتمس(، )أمحد بن حيي بن أمحد بن عمرية، أبو جعفر الضيب، مؤرخ من علماء األندلس، من 4 

 (.1/219) ينظر: األعالم،ه، 299تويف سنة اآلثار(، لصحيح
 دار الكتاببياري، األ إبراهيمبغية امللتمس يف تاريخ رجال أهل األندلس، تأليف: أمحد بن حيي أبو جعفر الضيب، حتقيق:  5 

 .261، ص2م، ج1199-ه1416دار الكتاب اللبناين، الطبعة األوىل: و  املصري
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 الفرع األول: البيئة الزمانية والمكانية:

لوم عن الع األفذاذ الذين كانت حياهتم العلمية زاخرة بتلقيلقد كان ابن عطية من العلماء        

 ؛هلل عليه وسلممرياث النيب صلى ا ل منهَ ، حريصا أشد احلرص على النـ  االة  مستفيد  العلماء رح  و األشياخ 

غرناطة و ة لألندلس املكانيالبيئة الزمانية و  مث إن   ؛سلسلة عظيمة ممن تلقى عنهم العلملذلك انتظمت له 

، العلماءو ت األندلس حاضرة العلم إذ كان ؛ثريا ابن عطية يف التحصيل العلميساعدت ك ؛قرطبةو 

الفرائض، و  ،ريالتفسو  ،والقراءات ،والفقه يف احلديث ،ها عامرة حبلق العلم يف شىت الفنونومساجدُ 

ذلك يف رسالته البن حزم "...  1أحمد بن الربيب التميمي القيروانيويف هذا املعىن يقول ، وغريها

ومورد كل ، ةرفمصدر كل طُ ، و بلكل خري ونُ   ومنهلُ  ،قرارة كل فضل إذ كانت ؛رت يف بالدكمأين فك  

كسدت بضاعة ن  إو ، بلَ بارت جتارة فإليها جتُ  إن ،وهناية أماين الطالبني ،وغاية آمال الراغبني ،حتفة

مون من يعظِّ ؛ هتهم يف العلم وأهلوحمب  ، وجاللة ملوكها، مع كثرة علمائها ووفور أدبائهاتنفث؛ ففيها 

 2 ."ويرفعون من رفعه أدبه، مه علمهعظ  

                                                           

 خلربااحلسن بن حممد التميمي القاضي التاهريت، املعروف بابن الربيب طلب العلم بالقريوان، بلغ النهاية يف األدب، وعلم  1 
، تأليف: صالح الدين الصفدي، حتقيق: أمحد (تاالوايف بالوفي)، ينظر: ه426والنسب، وكان يقول الشعر اجليد، تويف سنة 

 .149، ص 12ج م،2666-ه1426:الرتاث العريب، بريوت، لبنان، الطبعة األوىلاألرنؤوط، وتركي مصطفى، دار إحياء 
، (دط)دار صادر بريوت،  نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، تأليف: أمحد بن حممد املقري، حتقيق: إحسان عباس، 2 

 .121-121، ص3ه، ج1399
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يتكلم  أناحلمد هلل الذي جعل ملن يفخر باألندلس ":  1 لشقنديإسماعيل بن محمد ا وقال         
ا مظلم وال لوجه للنهار يإذ ال يقال ؛ نيهث  فال جيد من يعرتض عليه وال من يُـ  ؛طنب ما شاءويُ ، فيه لءَ مِ 

 2."النعيم يا قبيح

 اململكة يف القدمي، ومركز العلم، ومنار التقى، وحمل التقدمي والتعظيم، وقال: " وأما قرطبة فكرسي          
هبا استقر ت ملوك الفتح وعظماؤه، مث ملوك املروانية، وهبا كان حيي بن حيي رَاِوية مالك، وعبد امللك بن 

تواضعون يعُت من تعظيم أهلها للشريعة، ومنافستهم يف السؤدد بعلمها، وأن  ملوكها كانوا حبيب، وقد مس
 يكن وال مشاورا ما مل ،مون وزيراوأهنم كانوا ال يقدِّ ، درون عن آرائهمص  ويَ  أقدارهم،ويرفعون ، لعلمائها

 3...."عاملا

  القدرات الشخصية:: الفرع الثاني

  .اء والده به جعله من أوعية العلمالصفات اليت كان يتمتع هبا ابن عطية واعتن إن       

  ا ذكيًّ  وي  املشاركة،ق ،" كان إماما يف الفقه، ويف التفسري، ويف العربية: يف وصفه ه(748)تقال الذهبي

وكان يتوق د  ،مراهق، وحلق به الكبار، وطلب العلم وهو اعتنى به والدهفطنا مدركا، من أوعية العلم ...
 4.ذكاء  "

                                                           

ان جامعا لفنون ، كهلا من جهة اجلنوب أبو الوليد إمساعيل بن حممد، وشقندة املنسوب إليها قرية مطلة على هنر قرطبة جماورة  1 
 (.222/ 3ه ينظر: )نفح الطيب(: )229من العلوم احلديثة والقدمية، ويل قضاء بي اسة وقضاء َلو َرقة، مات بإشبيلية سنة 

 (.191/  3)، نفح الطيب 2 
 (.214/ 3) ،نفح الطيب 3 
      .(299/  19) ،سري أعالم النبالء 4 
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يف اقتناء  ةالهمَّ  يَّ ر  بالعلم س   م  غاية في الذكاء والدهاء والتهم  وكان  " :نفح الطيبوجاء يف     
 1."الكتب

 : وخهـــــــــشيالفرع الثالث:     

والرواية اهتم، ؛ لكثرة جمالسته هلم، ومالقشيوخه الذين أخذ عنهم العلم رَ ثُـ وابن عطية رمحه اهلل، كَ         
 بناء متهم والده الذي يعترب املنهل األول يفعنهم واستجازهتم، ونذكر هنا أشهر شيوخه، وكان يف مقدِّ 

من لقيته  ة" هذه تسمي :: فقالمن تلقى عنهم العلم دُ صرحه العلمي، وهو ما بدأ به، عندما راح يعدِّ 
 :منهم: ما رويته عنهم ومن أجازين رُ ك  وذِ ، من الشيوخ محلة العلم

ؤوف بن متام بن بن عبد الر  الفقيه أبو بكر غالب بن عبد الرحمن بن غالب ،أبي رضي اهلل عنه-0

ته على ولد أيب رمحه اهلل سنة إحدى وأربعني وأربعمائة فطلب العلم يف شبيب .عبد اهلل بن متام بن عطية

لربيع القيسي، وعلى الفقيه أيب الربيع سليمان بن ا ،الكاليبالفقيه أيب عثمان سعيد بن خلف بن جعد 

 وقرأ القرآن بالقراءات السبع على الشيخ املقرئ أيب علي احلسن بن عبيد اهلل ،وناظر يف املوطأ واملدونة

مث رحل إىل املشرق سنة تسع وستني  ،ا وافرا من النحو واألدبواكتسب حظًّ  ،وأجازه ،احلضرمي

ل عنه البخاري وسائر ومح ،وناظر عليه يف املوطأ ،ة أبا حممد بن قحافة رمحه اهللي  باملرِّ فلقي  ؛وأربعمائة

  2."ولقي هبا أيضا القاضي أبا بكر بن صاحب األحباس وروى عنه ،روايته

 أصله  ،اإلمام الحافظ أبو علي الحسين بن محمد ابن أحمد الغساني رضي اهلل عنه الفقيه-2

                                                           

 (.221/ 2) نفح الطيب، 1 
 .16ص ة،فهرس ابن عطي   2 
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 ندلس يفرمحه اهلل أحد من انتهت إليه الرئاسة باأل وكان ،أبوه إىل قرطبة قدميا وسكنهاان وانتقل ي  من جَ 
مولده  ،والشعر والغريب واألدب ،مع تصرف يف علم النحو ،واملعرفة بعلله ورجاله ،علم احلديث وإتقانه

 1.سنة سبع وعشرين وأربعمائة وتويف رمحه اهلل ورضي عنه يف شهر شعبان سنة مثان وتسعني وأربعمائة
قرطيب  ،عالمشاور الفاضل أبو عبد اهلل محمد بن فرج القرطبي ويعرف بابن الطالَّ  الفقيه-3

 ...كان رمحه اهلل من أهل الفضل والصالح مع التقدم يف حفظ الرأي واملعرفة بالفتيا والوثائق  ،األصل
  2.وتويف رمحه اهلل يف شهر رجب سنة سبع وتسعني وأربعمائة ،مولده سنة أربع وأربعمائة

 الفقيه األستاذ اإلمام أبو الحسن علي بن أحمد ابن خلف األنصاري المقرئ-4
بع وولد هو بغرناطة يف شهر شوال سنة أر  ،وانتقل أبوه إىل غرناطة قدميا ويسكنها انأصله من جي  

 ،ورجل يف طلب العلم إىل حواضر من األندلس ،وقرأ القرآن على مجاعة ،وأربعني وأربعمائة ونشأ هبا
تويف رمحه  ،يةري والروامن أهل اخل ؛زين يف النظر يف معانيهاظ لكتاب سيبويه املربِّ وكان رمحه اهلل من احلف  

 اهلل وغفر له ليلة االثنني ثلث الليل لثالث عشرة ليلة خلت من شهر احملرم سنة مثان وعشرين ومخسمائة
 3.ودفن يوم االثنني لصالة العصر وكانت جنازته مشهودة ،ه(229)

الفقيه المقرئ األجل أبو القاسم خلف بن إبراهيم ابن خلف بن سعيد بن الحصار المعروف  -2

يب عمر كتب باألندلس عن أيب عبد اهلل بن عابد وأ  ؛كان رمحه اهلل شيخ معرفة وجاللة،اسحَّ بابن الن  

وروى عنه  ،وقرأ القراءات السبع بقرطبة على املقرئ أيب القاسم بن عبد الوهاب وصحبه ،بن عبد الرب

عن مجاعة من أهل  وكتب ،فيها حج   مجيع رواياته مث رحل إىل املشرق سنة أربع ومخسني وأربعمائة رحلة  

                                                           

 (.19-11)ص ، فهرس ابن عطي ة 1 
 .91، صفهرس ابن عطيِّة 2 

 .161، ص فهرس ابن عطي ة 3 
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ىل أن وخطب يف منربها مدة طويلة إ ،وانصرف إىل األندلس وأقرأ يف جامع قرطبة ،العلم مبكة وغريها

 1.ز يل مجيع روايتهلقيته رمحه اهلل بقرطبة وأجا ،تويف هبا سنة إحدى عشرة ومخسمائة

  2 .هؤالء هم أشهر األعالم الذين أخذ عنهم ابن عطية، وروى عنهم وغريهم كثري  
 :أشهر تالميذه: المطلب الرابع

 وا عنه، فنذكر أشهر تالميذه: منه، وَروَ لقد أخذ عن ابن عطية خلق كثري مسعوا       

، بن حبيش احلافظ، وأبو حممد بن عبيد اهللث عنه أوالده، وأبو القاسم " حد   :قال الذهبي        

  3.، وأبو جعفر بن حكم، وآخرون"فرس، وعبد املنعم بن وأبو جعفر بن َمَضاء

 : ذكر أشهر هؤالء التالميذوفيما يلي       

 4.اإلمام الحافظ أبو القاسم بن حبيش األنصاري-1

 5.الفقيه، الحافظ الثَّبت، أبو محمد بن ُعب يد اهلل-2

  6.اءمض  ابن -3

                                                           

 .119، ص فهرس ابن عطية 1 
  .وانظر ملزيد تفصيل )فهرس ابن عطية( 2 
 . (299/  19) ،أعالم النبالء سري 3 
بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، جالل الدين السيوطي، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر ينظر يف ترمجته:   4 

 . 92، ص2ج م،1919-ه1399الطبعة الثانية، 
تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم، تأليف: أمحد بن عثمان الذهيب، حتقيق: عمر عبد السالم تدمري،  ينظر يف ترمجته: 5 

 .12- 14ص ، 42م، ج 1991-ه1411الطبعة األوىل  دار الكتاب العريب،
 .(141/  1) للزركلي، األعالمينظر يف ترمجته:   6 
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 :: مكانته العلميةطلب الخامسالم
لقد كان ابن عطية ذا شأن عظيم، ومكانة عالية بني العلماء، فقد أثنوا عليه وعرفوا له قدره         

العلمي، كما شهدوا له باإلمامة واملشيخة وسعة املعرفة واالطالع والتضل ع يف العلوم ، وقد ذكر صاحب 
ع ةُ د ْوح  العالء"  :عبارات يف ترمجته تبني مكانته العلمية فقال انقالئد العقي ، وُمْحو ُز مالبس الثَّناء، نـ بـْ

ف ذ  الجاللة، وواحد الرأي واألصالة، وقاٌر كما رسى اله ْضُب، وأدب كما اطَّر د  الس ل س ُل العذب، 
ي ٌم تتضاءل لها قطع الرياض، ويبادر الظَّن  به إلى شريف األ جاد فاستوى غراض، س اب ق  األمو ش 

على األ م د  بعالئه، ول مَّا ي ن ضَّ ثـ ْوُب ش ب اب ه، أ ْدم ن التعب في السؤدد جاهدا، حتى تناول الكواكب 
قاعدا، وال سكن إلى راحات ُبك ر ه  وآ ص ائ ل ه، أ ثـ ُرُه في كل معرفٍة ، ع ل ٌم في رأسه نار، وط وال ُعه في 

 1.آفاقها صبح أو نهار"
تفسير في اللمفس رين ...كان إماما في الفقه و اإلمام العالمة شيخ ا"  :الذهبي عنه وقال       

 2. "وفي العربية
كان القاضي أبو حممد عبد احلق فقيها عاملا بالتفسري، واألحكام "  :الديباج المذهبوجاء يف       

دينة التقييد، له نظم ونثر، ويل القضاء مبواحلديث، والفقه، والنحو، واللغة، واألدب، مقيِّد ا حسن 
املرية، وكان غاية يف الدهاء، والذكاء، والتَـَهم ِم بالعلم، َسرِي  اهلم ة يف اقتناء الكتب، ومل ا ويل توخ ى 

 3."احلق، وعدل يف احلكم وأعز  اخلط ة

                                                           

سني يوسف ح الفتح اإلشبيلي الشهري بابن خاقان، حققه وعلق عليه: ان وحماسن األعيان، تأليف: أبو نصرقيعقالئد ال 1 
 (.121-122)، ص1م، ج1999-ه1469خريوش، مكتبة املنار، الطبعة األوىل:

 .(299-291/ 19) ،أعالم النبالء سريينظر:  2 
 .211الديباج املذهب، ص 3 
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تفسري، حنويا ألحكام واحلديث والقال ابن الزبري: كان فقيها جليال، عارفا با"  :بغية الوعاةوجاء يف     
لغويا أديبا، بارعا شاعرا مفيدا، ضابطا ُسنـِّيًّا، فاضال من بيت علم وجاللة، غاية يف توقد الذهن وحسن 

 1."الفهم وجاللة التصرف 
 ا يف ثقافته، وأكرب دليلقا يف معرفته متعمِّ ن  حبرا يف علمه، متفنـِّ وهكذا كان ابن عطية يف عصره          

 2ا من آثار علمية.على ذلك ما أنتجه هذا اإلمام يف اجملاالت املختلفة، وما تركه لن
 : مؤلفاتهالمطلب السادس

 إن  الناظر يف سرية ابن عطية العلمية الث رِي ة، ومكانته العلمية، وكذلك تبحره يف العلوم والفنون؛         

س مؤل فات كثرية، وتصانيف عديدة، ولكن على العكيتبادر إىل ذهنه أن هذا العالِـم اجلليل صاحب 
من ذلك ال جند البن عطية ذلك الكم  الكثري من املؤلفات، واآلثار العلمية، ولعل السبب يف ذلك 

ُمُن يف كونه كان كثري التهم ِم بالتلقي والسماع واجملالسة  ومن خالل قراءة ما ُكِتَب يف ترمجته َيك 
ِ للعلماء أكثر منه يف الت  صنيف والتأليف، ولكن رغم ذلك فالذي بني أيدينا من مؤل فاته؛ ُمَؤل َفني 

 يذكرمها من ترجم له:

 :: تفسيره المسمى " المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز "األول

ُر العظيم، والكنز الثمني، والبحر الذي حوى من العلوم والفنون الشيء الكثري،            ذلك السِّف 
ن نفسه ، الذي كان وليد التفر ِغ للعلم وتقييده، يقول عبالمحرر الوجيزفسريه العظيم املسمى وهو ت

                                                           

لفكر الطبعة حممد أبو الفضل إبراهيم، دار ا :حتقيق جالل الدين السيوطي، تأليف: بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، 1 
 .13، ص2م، ج1919/ه1399الثانية، 

منهج ابن عطية يف تفسري القرآن الكرمي، تأليف: عبد الوهاب فايد، طبعة اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية، القاهرة، سنة:  2 
 .96م، ص 1913ه/ 1393
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يف هذا املعىن: " وأنا وإن كنت من املقصِّرين، فقد ذكرت يف هذا الكتاب كثريا من علم التفسري، 
 تعاىل هللومحلت خواطري فيه على التعب اخلطري، وعمرت به زمين، واستفرغت فيه منين؛ إذ كتاب ا

 1."بتصريف جميع العلوم فيه، وجعلته ثمرة وجودي، ونخبة مجهوديال يتفسر إال 

 3: " ولو مل يكن له إال تفسريه لكفى ".2يف دالصَّ يقول        

"وأل ف تفسري القرآن العظيم، وهو أصدق شاهد له بإمامته يف العربية  :بغية الوعاةوجاء يف         
  4وغريها ".

 ور، وال كان معروفا يف عصر ابن عطي ة والعص-رمحه اهلل-يكن هذا االسم من وضع ابن عطي ةومل ]   

الالحقة له هبذا االسم؛ فلم يذكر ابن عطي ة يف مقدِّمة تفسريه هذا االسم، بل قال: " وقصدت أن  
  5يكون جامعا وجيزا ]حمررا[ ".

ه( هو أو ل من أطلق اسم 1611: أن )مال كاتب جليب ت الدكتور عبد الوهاب فايدويرى        
(، قال: على تفسري ابن عطي ة يف كتابه )كشف الظنون )المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز(

                                                           

عبد اهلل بن لفاروق و ااحملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، تأليف: عبد احلق ابن عطية األندلسي، حتقيق وتعليق: الرحالة  1 
ة، الصادق العناين، مطبوعات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمي وحممد الشافعي العال السيد ابراهيم والسيد عبد إبراهيم األنصاري

 .16-69 ، ص1م، ج2661/ه1429سوريا ولبنان، الطبعة الثانية،  :، مطابع دار اخلري-قطر دولة-يةاإلسالمإدارة الشؤون 
خليل بن أبيك بن عبد اهلل الصفدي، صالح الدين، أديب مؤرخ كثري التصانيف املمتعة، ولد بصفد )فلسطني(،  2 

 114:كت اهلميان(، )أحلان السواجع(، تويف سنة)الوايف بالوفيات(، )ن ا:ه، وإليها نسبته، له زهاء مئيت مصنف منه191سنة:
 .(2/312) للزركلياألعالم  :ينظر. ه
 .(41/ 19) ،الوايف بالوفيات  3 
 .(13/  2) ،بغية الوعاة 4 
  .9، ص1احملرر الوجيز، البن عطي ة، ج 5
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ولعله أخذه من معىن كالم ابن عطي ة يف مقدمة تفسريه: وقصدت فيه )أي يف التفسري( أن يكون 
 2.[ 1جامعا وجيزا حمررا 

 : س ابن عطيةبفهر أودعها أمساء شيوخه والعلوم اليت أخذها عنهم واملعروفة  اليتفهرسته  :الثاني

 يف بعض الكتب منها:  البرنامجوجاءت هذه الفهرسة باسم 

  3ضم َنه مروياته وأمساء شيوخه فحرر وأجاد". وبرنامجا" :نفح الطيب -

 4". برنامجا" وخر ج له  :بغية الوعاة -

وهذه الفهرسة على صغرها تعترب من الناحية العلمية ذات قيمة كبرية؛ فهي سجل واٍف يف          

موضوعه وكامل، وتاريخ علمي حافل، هلذه الفرتة اليت عاش فيها ابن عطية، وقد كان ابن عطية يف 

ألوىل كثرت ا تأليفه هلذه الفهرسة، يسري على سنة العلماء واحملدِّثني؛ ففي هذه العصور اإلسالمية

 5الفهارس العلمية أو املشيخات للعلماء واحملدِّثني، وفيها يذكرون شيوخهم ومروياهتم عنهم.

.......................................................................................... 

                                                           

 .92منهج ابن عطية يف تفسري القرآن الكرمي، ص 1 
ما بني معكوفني، كالم حممد حممود إبراهيم عطي ة، مقال بعنوان: دراسة موجزة لتفسري القاضي ابن عطية، موقع ملتقى أهل  2 

 التفسري، القسم العام، امللتقى العلمي للتفسري وعلوم القرآن.
 .(221/ 2) ،نفح الطيب 3 
 .(13/  2، )بغية الوعاة 4 
 .91، ص الكرميتفسري القرآن منهج ابن عطية يف  5 
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 :المطلب السابع: وفــــــــــــــــــاتــــــــه

 اختلف من ترجم البن عطية يف تاريخ وفاته، فقيل:    

  2.ه(241)سنة إحدى وأربعني . وقيل:ه(242)أربعني ومخسمائةعام اثنتني و  1تويف مبدينة َلو َرقة -

ومخس  " تويف حبصن لورقة يف اخلامس والعشرين من شهر رمضان سنة إحدى وأربعني :وقال الذهبي

 3.مئة"

 دَ صَ ينة لورقة. قَ مبد-" وتويف رمحه اهلل يف سنة ست وأربعني ومخسمائة :المذهبالديباج وجاء يف  -
 5".اىلة، اعتداء  عليه رمحه اهلل تعيتوىل قضاءها؛ فُصد  عن دخوهلا، وُصِرف منها إىل لورق 4ةَ يَ سِ ر  مُ 

ة( عطي رقة اليت تويف فيها )ابنو  ولَ  –ه 241أنه تويف سنة -كما يقول ابن اآلبار  الصحيحولكن    
 بلغ من ي –عند وفاته  –ة، وكان ابن عطية رسيَ مدينة حصينة يف شرق األندلس، تقع غريب مُ 

 ......6العمر ستني عاما، رمحه اهلل وغفر له.

                                                           

تدمري  وهي مدينة باألندلس من أعمال ،قة بسكون الراء بغري الواوويقال لر   ،لورقة بالضم مث السكون والراء مفتوحة والقاف  1 
م، 1911ه، 1391، طبعة:-بريوت–، ينظر: معجم البلدان، تأليف: ياقوت احلموي، دار صادر وهبا حصن ومعقل حمكم

 .21، ص2ج
 .(261/  2) ،بغية الوعاة 2 
 .(299/ 19) ،سري أعالم النبالء 3 
ان، ياقوت معجم البلد ، مدينة باألندلس. ينظر:مرسية بضم أوله والسكون وكسر السني املهملة وياء مفتوحة خفيفة وهاء   4 

 .161، 2احلموي، ج
 .211ص  ،الديباج املذهب 5 
 .96الكرمي، ص  القرآنمنهج ابن عطية يف تفسري  6 
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 لمبحث الثاني: التعريف بتفسير )المحرر الوجيز( البن عطية األندلسي:ا

 تمهيــــــــــد:

خائر ومن ومن أنفس الذ من املصادر املهمة يف التفسري؛ األندلسيلقد كان تفسري ابن عطية        

حوى علما غزيرا يف شىت الفنون، من اللغة بشىت أبواهبا، من بالغة وحنو  والذي مفاخر أهل األندلس،

 هوأصوله، واحلديث، والقراءات، وغريها، فكان حبق حمط  أنظار العلماء بعد وكذلك الفقهوصرف، 

  :الذين عكفوا عليه واستفادوا منه أيـ ما استفادة وفيما يلي تعريف موجز بتفسريه

 عطية:: التصنيف العام لتفسير ابن المطلب األول

  يعترب تفسري ابن عطية ضمن التفاسري اليت صنـ َفها الدارسون للتفسري ومناهجه ضمن قائمة التفاسري  

 يُعرف كذلك بالتفسري النقلي، أو التفسري باملنقول.، وهذا اللون من التفسري 1باملأثور

ونعين بالتفسري باملأثور؛ ما جاء يف القرآن نفسه من البيان والتفصيل لبعض آياته، وما نُقل عن       

الرسول صلى اهلل عليه وسلم، وما نُقل عن الصحابة رضوان اهلل عليهم، وما نُقل عن التابعني، من  

   2كل ما هو بيان وتوضيح ملراد اهلل تعاىل من نصوص كتابه الكرمي.

                                                           

، وينظر: 116، ص1السابعة، ج الطبعة-القاهرة –تأليف: حممد حسني الذهيب، مكتبة وهبة واملفسرون،  التفسري انظر: 1 
ه، 1419حبوث يف أصول التفسري ومناهجه، تأليف: فهد بن عبد الرمحان بن سليمان الرومي، مكتبة التوبة، الطبعة الرابعة 

 .149ص

 .112، ص1، جالتفسري واملفسرون 2 
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وتفسري ابن عطية قد تضم ن أركان التفسري باألثر، ففس ر القرآن بالقرآن، وبكالم النيب صلى         

اهلل عليه وسلم وأصحابه، وكذلك بكالم التابعني؛ لكن جند أن له نزعة  لغوية، فهو يستشهد كثريا 

 لنحوية والبالغية.افيما يذهب إليه من املباحث اللغوية بالشواهد الشعرية، ويتطرق كثريا إىل املباحث 

ن فقال: " م باللون الشخصي في التفسير بالمأثور 1عنه محمد حسين الذهبيوهذا ما عرب     
املعلوم أن الشخص الذي يفسُِّر نصًّا من النصوص، يلوِّن هذا النص بتفسريه إي اه ألن املتفهِّم لعبارة 

فكري، وعلى سعة أفقه العقلي،... من العبارات، هو الذي حيدِّد معناه ومرماها وفق مستواه ال
ومبقدار هذا يتحكم يف النص وحيدد بيانه، وهذا أصل ملحوظ، جند آثاره واضحة يف كتب التفسري 
على اختالفها، فما من كتاب منها إال وقد وجدنا آثار شخصية صاحبه وقد طَبَعت تفسريه بطابع 

 2خاص ال يعسر علينا إدراكه".

ن سَبقه رغم النزعة األثري ة يف تفسريه؛ إال أن ه كثريا ما جيتهد وينتقد م-اهللرمحه -لكن ابن عطية       
من املفسرين، ويذكر االحتماالت يف اآلية، ويف كثري من األحيان يـَُرجِّح ما يراه صحيحا، فكما اهتم 

ة ى اهلل عليه وسلم وأقوال الصحابابن عطية يف تفسريه بذكر املأثور من أحاديث الرسول صل
لى تفسريه هو إال أن  الغالب ع-وهو التفسري بالرأي-التابعني، عىن كذلك باللون اآلخر من التفسريو 

التفسري باملنقول واملأثور مع االعتناء باللغة، من حنو، وبالغة، وصرف؛ يف استجالء املعاين 
 وتوضيحها.

                                                           

ه(، من مؤلفاته )االجتاهات 1391رف ببحوثه القيمة يف مناهج التفسري، اغتيل يف شهر رجب سنة)عُ ، أزهري كبريعامل  1 
سف، مد خري رمضان يو حم ون(. ينظر: تتمة األعالم، تأليف:املفسر املنحرفة يف تفسري القرآن الكرمي: دوافعها ودفعها(، )التفسري و 

 .149، ص2م، ج2662ه/1422: دار ابن حزم، الطبعة الثانية
 .(114،113/  1) ،التفسري واملفسرون 2 
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 :ثاني: مصادر ابن عطية في تفسيرهالمطلب ال 

ذلك؛ تنوع  ه، والذي يدل  علىتفسري  تأليف اعتمد عليها ابن عطية يف تنوعت املصادر اليت       

الفنون والعلوم اليت حوى عليها تفسريه، من اللغة والنحو والقراءات والفقه، وأصول الفقه، واحلديث 

 وغريها من العلوم.

 : 1ه هي كالتايلري واملصادر اليت اعتمد عليها ابن عطية يف تفسريه واليت جاء ذكرها يف ثنايا تفس       

مبا أن  ابن عطية كان أشعري العقيدة؛ لذلك فقد اعتمد يف تفسريه كتب  :كتب العقيدة-0
 األشاعرة يف تقرير مسائل التوحيد واالعتقاد وهي كاآليت: 

 .ه(419اإلرشاد إىل قواعد األدلة يف أصول االعتقاد ( أليب املعايل اجلويين )ت:) -أ

  .ه( ومن كتبه التمهيد463القاضي أيب بكر حممد بن الطيب األشعري الباقالين )ت كتب-ب

 : كتب التفسير-2

 .(316جامع البيان عن تأويل آي القرآن ابن جرير الطربي )ت-أ

 .(321شفاء الصدور ( أبو بكر النقاش ))-ب

 .(436هدوي )تالتحصيل لفوائد كتاب التفصيل اجلامع لعلوم التنزيل( أمحد بن عمار امل)-ج

                                                           

 .121-92ينظر للتفصيل يف املصادر: منهج ابن عطي ة يف تفسري القرآن الكرمي، ص  1 
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اهلداية إىل بلوغ النهاية يف علم معاين القرآن و تفسريه و أنواع علومه( مكي ابن أيب طالب )-د
 .ه(431القيسي )ت

 كتب القراءات:-3

 .ه(311احلجة يف علل القراءات السبع ( أبو علي احلسن بن أمحد الفارسي )ت ) -أ

 أليب الفتح عثمان بن جين اإليضاح عنها(احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات و ) -ب
 ه(.392)ت

 التيسري يف القراءات السبع( ، )جامع البيان يف القراءات السبع( ، ) احملتوى على الشاذ من) -ج

 .ه(444القراءات ( أليب عمر عثمان بن سعيد الداين )ت 

 كتب الحديث:-3

 .ه(221صحيح اإلمام حممد ابن امساعيل البخاري )ت -أ

 .ه(211املسند الصحيح لإلمام مسلم ابن احلجاج النيسابوري )ت-ب

 .ه(212السنن لإلمام أيب داود سليمان ابن األشعث السجستاين )ت كتاب-ج

 .ه(219كتاب السنن حملمد ابن عيسى الرتمذي )ت-د

 .ه(363كتاب السنن لإلمام أمحد بن شعيب النسائي )ت-و

ب نه ينقل من كتالفقهي؛ فإ سي مالكي املذهبنظرا لكون ابن عطية األندل: كتب الفقه-4
 : مسائل الفروع وهي كما يليلكية يف اامل
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 .ه(119املوطأ إلمام األئمة وعامل املدينة مالك ابن أنس )ت-أ

 .ه(214كتاب )املختصر( لعبد اهلل بن عبد احلكم )ت-ب

 .ه(246كتاب )املدونة( لسحنون ابن سعيد )ت-ج

 .ه(239ابن حبيب األندلسي )ت الواضحة( لعبد امللككتاب )-د

 .ه(319التفريع يف مسائل الفقه أليب القاسم بن اجلالب )ت كتاب-و

 .ه(422العتبية حملمدبن عبد العزيز العتيب األندلسي ) كتاب-ي

 باإلضافة إىل كتب فقهية أخرى اعتنت بذكر مسائل اخلالف مثل:

ختالف( أليب بكر ابن املنذر االى مذاهب أهل العلم يف االجتماع و اإلشراف عل) :كتاب 
ه( وهو كتاب يف الفقه املقارن اعتمد ابن عطية عليه اعتمادا كبريا يف بيان 369النيسابوري )ت

 املذاهب الفقهية املختلفة

 كتب اللغة والنحو: -5

 ه(.311كتاب )األغفال( فيما أغفله الزجاج من املعاين أليب علي الفارسي )ت-أ

 ه(. 244كتاب )إصالح املنطق، واأللفاظ( ليعقوب بن السكيت )-ب

 ه(.392كتاب )اجململ( ألمحد بن فارس )-ج

 ه(.199)الكتاب( لسيبويه: أيب بشر عمر بن عثمان )ت-د
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  ه(.292كتاب )املقتضب( أليب العباس حممد بن يزيد املربد )ت-و

صيلة، على أن اعتماده على هذه الكتب وهكذا رجع ابن عطية يف كل علم إىل أهم مصادره األ     

مل يكن اعتماد الناقل فقط، وإمنا كان يذكر آراء املؤلِّفني والعلماء، وينسب الرأي لصاحبه يف أكثر 

ها، ثم يناقش اآلراء إذا لم يكن موافقا علياألحيان، وقد يذكر الرأي وال ينسبه يف بعض األحيان، 

شذوذ، فشخصيته واضحة في كل ما نقله من ضعف و ويثبت ما يراه فيها من قوة وصحة، أو 

 1ق عليه.أو علَّ 

 :ن عطية في تفسيره من خالل مقدمتهالمطلب الثالث: منهج اب

 : الفرع األول: سبب تأليف الكتاب

 : المعرفي الدافع-أ

لقد أبان ابن عطية رمحه اهلل عن سبب تأليفه هلذا التفسري العظيم، والباعث على تأليفه، فقد ذكر        
أنه ملا أخذ حظًّا وافرا من العلوم والفنون ونضج فيها، أراد أن يتخري  علما من علوم الشرع يغوص أعماقه 

رمحه اهلل: " مث  را لتأليف تفسريه، فقالوُيكِمل به سريته العلمية؛ فكان ذلك دافعا معرفيا وسببا مباش
رأيت أن من الواجب على من احتىب وَّتري من العلوم واجتىب، أن يعتمد على علم من علوم الشرع، 

يستنفد فيه غاية الوسع، جيوب آفاقه، ويتتبع أعماقه، ويضبط أصوله، وحيكم فصوله، ويلخص ما هو 
د  يه ...فلما أردت أن أختار لنفسي، وأنظر يف علم أُعِ منه، أو يؤول إليه، ويفي بدفع االعرتاضات عل

                                                           

  .، من مقدمة حمققي الكتاب21، ص1)احملرر الوجيز(، ج 1 
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أنواره لظلم رمسي؛ سربهتا بالتنويع والتقسيم، وعلمت أن شرف العلم على قدر شرف املعلوم، فوجدت 
تَـَنها حباال، وأرسخها جباال، وأمجلها آثارا، وأسطعها أنوارا علم كتاب اهلل جل ت  قدرته ".  1أَم 

 الدافع التعبدي: -ب

غ لعلم من يتفر   ن  بألقد كان ابن عطية رمحه اهلل تعاىل إىل جانب رغبته يف إكمال مسريته العلمية       
ية هلل جانب اإلخالص واستحضار النية والعبود غفلفإنه كذلك مل يُ  ؛التفسري علمَ  لذلك العلوم واختار

 تأليف هذا الكتاب.عز وجل؛ فقد جعل ذلك من األسباب الدافعة له الختيار علم التفسري و 

فقال رمحه اهلل: " وأيقنت أنه أعظم العلوم تقريبا إىل اهلل تعاىل، وَّتليصا للني ات، وهنيا عن الباطل،       
ِتلُ  حاِمله من منازهلا صيدا، وميشي يف التلط ف هلا  2وحضًّا على الصاحلات، إذ ليس من علوم الدنيا فَيخ 

مثانيه، معانيه، ولسان ا مرِنا على آياته و -أكثر عمره-على النار فكرا رويدا، ورجوت أن اهلل تعاىل حيرِّم
ونفسا مي زت براعة رصفه ومبانيه، وجالت صوامها يف ميادينه ومغانيه؛ فثنيت إليه عنان الن ظر وأقطعته 

  3جانب الفكر، وجعلته فائدة العمر".

 :4متهتفسيره وبيَّنها في مقدالفرع الثاني: األسس المنهجية التي سار عليها ابن عطية في 

لقد وضع ابن عطية أسسا منهجية يسري عليها يف تفسريه وقد أبان عليها من خالل مقدمته عليه      
 وسوف جُنِمُلها على شكل نقاط هي كاآليت: 

                                                           

 .(1/ 1احملرر الوجيز ) 1 
احمليط: تأليف: الفريوز  سَختَـَلُه ََي ِتُلُه وََي تُـُلُه َخت اٍل وَخَتالن ا: َخَدَعُه والذِّئب الص يَد: َّتف ى له، فهو َخاتٌِل وَخُتوٌل. ينظر: القامو  2 

 .992م، ص2616ه/1431آبادي، حتقيق: يوسف البقاعي، دار الفكر، طبعة: 
 .(9-1/1احملرر الوجيز ) 3 
 .(1/9الوجيز ) احملررانظر:  4 
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 القصد إىل اختيار أفضل ما قيل يف علم التفسري مع ترتيب املعاين. -أ

 وجيزا.القصد أن يكون التفسري جامعا -ب

 عدم اخلوض يف القصص واإلكثار من ذلك إال ما له صلة باآلية املفس رة.-ت

 نسبة األقوال يف معاين اآليات إىل قائليها من العلماء. -ث

 اعتماد األقوال اليت هي من جنس ما تلقى السلف الصاحل رضوان اهلل عليهم كتاب اهلل؛-ج

 لقول بالرموز، وأهل القول بعلم الباطن. ، السليمة من إحلاد أهل امقاصده العربيةوفق  

 سرد التفسري على حسب رتبة ألفاظ اآلية من حكم، أو حنو، أو لغة، أو معىن، أو قراءة، مع -د

 احلرص على تتبع ألفاظ اآلية لفظ ا بلفٍظ.

 إيراد مجيع القراءات مستعملها وشاذِّها. -و

 عطية االحتماالت الواردة عن السلف أو قدتبيني املعاين ومجيع حمتمالت األلفاظ. ويقصد ابن -ي

 تكون احتماالت من عنده يف اآلية املراد تفسريها.

 العلماء وإفادتهم منه: عندالمطلب الرابع: مكانة تفسير ابن عطية 

لقد حظي تفسري ابن عطية مكانة عالية عند العلماء وأشادوا به، ونو هوا بفضله؛ بل وحىت كان      

 تأثريه يف مناهج بعض املفسرين بعده، وهذه بعض نقول العلماء عنه ميكن تقسيمها إىل ثالثة فروع: 
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 وثناؤهم عليه:  : مكانة تفسير ابن عطية بين العلماءالفرع األول-

 :ماء المترجمين البن عطية عن تفسيرهلعلكالم ا-1

 ألف كتابه املسمى بالوجيز يف التفسري فأحسن فيه و أبدع، " :  1لسان الدين ابن الخطيب يقول-أ

 2وطار حبسن نيته كل مطار".

ٍم ". :ه(599بي )تالضَّ ويقول -ب  3" أل ف يف التفسري كتابا ضخما أرىب فيه على كل متقدِّ

 : ونصَّ على مكانة )تفسير ابن عطية( التفسيرف في كالم من ألَّ -2

 : " وأما ابن عطية فكتابه يف التفسري أحسن التآليف وأعدهلا؛ فإنه اط لع 4 جزي المالكي ابن-أ

                                                           

أبو عبد اهلل، حممد ابن عبد اهلل بن سعيد السلماين، اللوشي األصل، الغرناطي األندلسي، الشهري بلسان الدين ابن اخلطيب،  1 
مؤلفاته تقع يف حنو ستني كتابا منها )اإلحاطة يف أخبار غرناطة(، )اإلعالم فيمن بويع قبل اإلحتالم من  وزير مؤرخ، أديب نبيل،

/  1) األعالم للزركلي :ه. ينظر111القلم، تويف مقتوال يف سجنه سنة كان يلقب بذي الوزارتني، السيف و ملوك اإلسالم(،  
232).  

هرة، الطبعة مكتبة اخلاجني بالقا حتقيق: حممد عبد اهلل عنان، دين ابن اخلطيب،لسان ال :تأليف اإلحاطة يف أخبار غرناطة، 2 
 (.246، ص3ج) ،م1912/ه1392األوىل: 

 .261بغية امللتمس، ص 3 
رناطة. من  من أهل غ ،فقيه من العلماء باألصول واللغة حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اهلل، ابن جزي الكليب، أبو القاسم: 4 

طيب. تويف وهو من شيوخ لسان الدين ابن اخل التنزيل(،لعلوم  )التسهيل ،املالكية(الفقهية يف تلخيص مذهب  )القواننيكتبه 
 .(2/322قال املقريزي: فُِقد وهو حيرِّض الناس يوم معركة طريف. ينظر: األعالم ) ،ه(141نة)س
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على تآليف من كان قبله فهذ هبا، وخل صها؛ وهو مع ذلك حسن العبارة، مسد د النظر، حمافٌظ على 

   1الس ن ة".

يف معرض مقارنته بني تفسري الزخمشري وابن عطية قال: " وكتاب ابن عطية  2األندلسيأبو حيان -ب
 3أنقل وأمجع وأخلص". 

 :ثناء علماء آخرين على تفسيره -3

ه(، عندما ُسِئل عن أيِّ التفاسري أقرب إىل الكتاب والسن ة 129)ت4قال شيخ اإلسالم ابن تيمية-أ

 : " وتفسري ابن عطية خري من تفسري الزخمشري، وأصح  نقال وحبثا، وأبعد عن البدع، -رمحه اهلل-فقال 

                                                           

 –بريوت –لمية ، دار الكتب الع: حممد سامل هاشمهحتأليف: ابن جزي الكليب املالكي، ضبطه وصح   :التسهيل لعلوم التنزيل 1 
 .14، ص1م، ج1992-ه1412لبنان، الطبعة األوىل 

دلس، وبالد نحممد بن يوسف بن علي بن حيان، أثري الدين أبو حيان الغرناطي، قرأ القرآن بالروايات ومسع احلديث جبزيرة األ  2 
القرآن من الغريب(،  احلجاز، من مصنفاته )البحر احمليط يف تفسري القرآن العظيم(، )إحتاف األريب مبا يفة وديار مصر و إفريقي

ه(. ينظر: الوايف بالوفيات 142، تويف رمحه اهلل يف ثامن عشر سفر سنة )(، وغريهاالتكميل يف شرح التسهيل)التذييل و 
(2/112). 
لكتب العلمية ، دار امحد عبد املوجود وعلي حممد معوض: عادل أف: أيب حيان األندلسي، حتقيقتفسري البحر احمليط، تألي  3 

 .113، ص1م، ج1993-ه1413، الطبعة األوىل -لبنان -بريوت 
أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ابن عبد اهلل بن أيب القاسم اخلضر النمريي احلراين الدمشقي احلنبلي، أبو  ،ابن تيمية 4 

ه، يف حران، وحتول به أبوه إىل دمشق فنبغ واشتهر، مات 111، ولد سنة : االمام، شيخ االسالمابن تيميةالعباس، تقي الدين 
ه، وله من املؤلفات، )اإلستقامة(، )الفرقان بني أولياء 129جنازته، تويف سنةمعتقال يف قلعة دمشق، فخرجت دمشق كلها يف 

(، سري 144/  1الرمحان وأولياء الشيطان(، )منهاج السنة النبوية(، اقتضاء الصراط املستقيم(، وغريها، ينظر: األعالم للزركلي: )
 (.299/  22أعالم النبالء: )
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 1التفاسري". خري منه بكثري، بل لعله أرجح هذه وإن اشتمل على بعضها، بل هو 

يف مقدِّمته، ويف سياق نقده لكتب التفسري وما حوته من إفراط يف نقل اإلسرائيليات  2 ابن خلدون-ب
قال: " فلم ا رجع الناس إىل التحقيق والتمحيص، وجاء أبو حممد ابن عطية من املتأخِّرين باملغرب 

ول بني افلخ ص تلك التفاسري كلها، وحتر ى ما هو أقرب إىل الصِّح ة منها، ووضع ذلك يف كتاب متد
 3أهل املغرب واألندلس حسُن املنحى ".

ه(: قال: "تفسري ابن عطية املسمى )باحملرر الوجيز يف تفسري 1391)ت محمد حسين الذهبي-ج

الكتاب العزيز(، تفسري له قيمته العالية بني كتب التفسري، وذلك راجع إىل أن مؤلِّفه أضفى عليه من 

  4ة، ورواجا، وقبوال ".روحه العلمي ة الفي اضة ما أكسبه دق  

ء، ماهي إال داللة واضحة على ما لتفسري ابن عطية من مكانة  هذه األقوال من هؤالء العلماء األِجال 

ِه لَِبَنة  من لبنات البناء الشامخ لعلم التفسري، ذلك البناء الذي أضفى عليه ابن عطية  علمية مرموقة، وَعدِّ

 وقوة طرح يف التفسري، مع الوجازة وسالمة األسلوب.ملسته اخلاص ة، من تدقيق وحترير، 

                                                           

-مصر-فاءأنور الباز، دار الو ا وخرج أحاديثها: عامر اجلزار و أمحد ابن تيمية، اعتىن هب: تقي الدين جمموعة الفتاوى، تأليف 1 
 .269، ص13م، ج2662-ه1421 :الثالثة الطبعة

ه( 132) عبد الرمحان بن حممد اإلشبيلي األصل، التونسي مث القاهري املالكي، ويعرف بابن خلدون، ولد يف أول رمضان سنة 2 
تلقى العلوم هبا، إمام رحالة، له من املصنفات )ديوان املبتدأ واخلرب يف التاريخ( وقد حوت اطبيتني و بتونس، حفظ القرآن والش

 مشس الدين حممد ابن بالقاهرة. ينظر: الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، تأليف: 969مقدمته علوما كثرية، تويف يف رمضان سنة 
   .142، ص4م، ج1992ه/1412األوىل: عة: بريوت، الطبعبد الرمحان السخاوي، دار اجليل

الرببر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكرب، تأليف: عبد الرمحان ابن خلدون، دار الفكر، واخلرب يف تاريخ العرب و  املبتدأديوان  3 
 .222، ص1م، ج2661-ه 1431: طبعة-لبنان–بريوت 

 .(1/112،111) حممد حسني الذهيب، التفسري واملفسرون، 4 
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 بعده: مناهج المفس رين في: تأثير تفسير ابن عطية الفرع الثاني

لقد كان لتفسري ابن عطية وبسبب منهجه القوّي ومتانة طرحه التفسريي، تأثريا واضحا فيمن أَل َف      

يف التفسري بعده، وسنذكر هنا أهم من تأثر ممن أل فوا يف التفسري من العلماء البارزين يف هذا اجملال، وما 

 علمية ومن أشهر هؤالء العلماء: هذا التأثري إال داللة كذلك على ما لتفسري ابن عطية من مكانة

وهو وإن مل يكن له تصريح يف مقدِّمة تفسريه على اعتماده تفسرَي احملرر  1 أبو عبد اهلل القرطبي-أ

الوجيز؛ إال أنه ُيكثر النقل عنه، ويسري على خطاه يف منهج واحد؛ فقد ذكر يف مقدِّمة تفسريه نقوال 

 دل على أنه متأثر بابن عطية من بداية مما ي 2ذكرها ابن عطية يف مقدمة تفسريه 

 تلك يف مقدمة تارَيه فقال: " وتبعه القرطيب يف ابن خلدوناخلط إىل هنايته،  وقد أبان هذا التأثـ َر 

 (4) (3)الطريقة على منهاج واحد يف كتاب آخر مشهور باملشرق".

                                                           

ن اخلزرجي األندلسي، أبو عبد اهلل، القرطيب: من كبار املفسرين. صاحل متعبد. م األنصاريحممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح  1 
 )اجلامعه(. من كتبه 111سنة) أهل قرطبة. رحل إىل الشرق واستقر مبنية ابن خصيب )يف مشايل أسيوط، مبصر( وتويف فيها

 نظر: األعالم ي )األسىن يف شرح أمساء اهلل احلسىن(احلرص بالزهد والقناعة( و و)قمعيعرف بتفسري القرطيب،  ،ألحكام القرآن(
 .461والديباج املذهب، ص ،(322/  2)
، تضمنه من السنة وآي الفرقان، تأليف: أيب عبد اهلل حممد ابن امحد بن أيب بكر القرطيب واملبني ملا القرآنانظر: اجلامع ألحكام  2 

 ،(م2661/ه1421)عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل،  حتقيق:
(1/126،111،99،96،11،13،12،16،21،21،43). 
 .(1/222ديوان املبتدأ واخلرب، ) 3 
 .(219- 211) ،ص ،الكرمي القرآن: منهج ابن عطية يف تفسري فصيل يف تأثر القرطيب بابن عطيةتوانظر ملزيد  4 
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ه( ففي مقدمة تفسريه ويف سياق ذكره للزخمشري وابن عطية، وثـََنائه 142)تحيان األندلسيأبو -ب

ا إفادة، وخل صهما مما فيهما من دسيس  على كتابيهما يف التفسري؛ أشار كذلك أنه قد أفاد منهما أمي 

ىت َخُلَص ، حنار الفكر، وأوريت فيهما النظر حك  م  وغث بكل ِجدٍّ ونشاط، فقال: " وعرضتهما على 

 1دسيسهما، وبرز نفيسهما، وسريى ذلك من هو للن ظَِر أهل، واجتمع فيه إنصاٌف وعدل ".

فقد ذكر رمحه اهلل يف مقدمة تفسريه اعتماده على  2اجلزائري عبد الرحمان بن مخلوف الثعالبي-ج
رجو أتفسري ابن عطية يف تأليف كتابه يف التفسري فقال: " فإين مجعت لنفسي ولك يف هذا املختصر ما 

أن يقر اهلل به عيين وعينك يف الدارين؛ فقد ضم نته حبمد اهلل املهم  مما اشتمل عليه تفسري ابن عطية، 
  3وزدته فوائد مجة من غريه من كتب األئمة وثقات أعالم هذه األُم ة ".

محه اهلل عطية ر لتقط من كالم ابن أو  ،وها أنا إن شاء اهلل أشرع يف املقصود: " موضع آخروقال يف      
 4".به العني احلسنة املختارة ما تقر   ذِ بَ ما ستقف عليه من الن  

                                                           

 .(1/113) تفسري البحر احمليط،  1 
ا، اختصر ف  مة مصنـِّ ه( كان إماما عال  191: )املغريب املالكي، ولد سنة عبد الرمحان بن حممد بن خملوف الثعاليب اجلزائري  2 

ه(. ينظر: الضوء الالمع 912مات سنة: ) .غري ذلكل يف الوعظ والرقائق و مابن احلاجب، ع تفسري ابن عطية، وشرح
 .(331/  3: )األعالمو  ،(4/122)
حتقيق: علي حممد معوض  بن خملوف الثعاليب، نتفسري الثعاليب(، تأليف: عبد الرمحاباجلواهر احلسان يف تفسري القرآن املعروف ) 3 

 م،1991/ه1419األوىل، سنة:  الطبعة:-بريوت-العريبأبو سنة، دار إحياء الرتاث  بد الفتاحوععبد املوجود  وعادل أمحد
 .111، ص1ج
 .126، ص1، جاجلواهر احلسان 4 
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: معالم ومفاهيم تأصيليَّة في الترجيح والسياق الفصل األول
 والداللة.

 وقد قسمت هذا الفصل إىل أربعة مباحث:  

  مفهوم الرتجيح وأمهي ته.: المبحث األول

  .: مفهوم الداللةالمبحث الثاني

  .: مفهوم السياق القرآينالمبحث الثالث

 .: داللة السياق القرآين وأمهيتها يف الرتجيحالمبحث الرابع

 وتفصيل ذلك فيما يلي:         
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 :تمهيــــــــــــــد

يعترب ضبط املصطلحات العلمية من األمور املهمة اليت تعني الد ارس ألي علم من العلوم أن          
يتصور حدود املعلوم؛ حبيث ال يُدخل فيه ما ليس منه، وال َيرج من دائرته ما هو من صميمه وأساس 

ا القبيل  وينضبط بضوابط جتعله حمر را ودقيقا، ومن هذ ،وبالتايل يسهل فهم ذلك العلمإدراكه وفهمه، 
 ملقصود منابدورها تعني على توضيح  واليت ،كان هذا الفصل لتسليط الضوء على مصطلحات مهمة

لسي، هلا ارتباط بالفصل التطبيقي على تفسري ابن عطية األند ، حيث أنالرتجيح، والداللة، والسياق
  وذلك من خالل أربعة مباحث هي كاآليت:

 :المبـــحـــــــث األول: مفهـــــــــــوم التـــــــرجيح وأهمــيته

  تمهيـــــــــــد:

ولعلم التفسري  ،لقد تباينت واختلفت كثري من أقوال العلماء يف مسائل شىت من علوم الشريعة       
النصيب الواسع من خالف العلماء يف تفسري اآليات واستنباط املعاين منها، مما جعل كتب التفسري 
جيتمع فيها اخلالف بنوعيه، اختالف التنوع واختالف التضاد أحيانا أخرى، وبناء على ذلك برزت 

ذا حيث ال جيح بينها، وهلتفسري للنظر يف أقوال املفسرين وسلوك مسلك الرت ء اعدة جهود من علما
 ميكن اجلمع بني األقوال، وفيما يلي تعريف للرتجيح ومدى أمهيته يف التفسري:

 : : الترجيح لغةالمطلب األول

 : الراء واجليم واحلاء أصل واحد، يدل على َرزَانٍَة وزِيادة.معجم مقاييس اللغةجاء يف   

 1من الر ج حان.يقال َرَجَح الشيء، وهو رَاِجح، إذا َرَزَن، وهو 

                                                           

معجم مقاييس اللغة، تأليف: أبو احلسني أمحد ابن فارس، حتقيق: عبد السالم حممد هارون، دار الفكر، طبعة  1 
 .4999، ص2م، ج1919/ه139
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ُلُه. وأَر َجَح امليزاَن أي أَثـ َقَلُه حىتلسان العربويف       مال. : "َرَجَح الش يَء بَِيِده: َرزَنَُه َوَنظََر َما ثِق 
حَ  ُت تـَر ِجيح ا إذا أَع طَي َتُه راِجح ا... وَرَجَح امليزاُن يـَر َجُح ويـَر ِجُح ويـَر ُجُح ُرج  ُت لفالٍن وَرج ح  ان ا: وأَر َجح 

، وهو مثٌل. والر َجاَحُة احللُم، على املثل أيضا، وهم  َماَل. ...  وَرَجَح يف جملسه يـَر ُجُح: ثـَُقَل فلم َيَِف 
 1ممن يصفون احللَم بالثِّقل كما يصفون ضد ه باخلِف ِة والَعَجِل".

 2: "وَترج َح يف القوِل: تَـَمي ل به".تاج العروسويف   

حانا  َح املِيزاُن يـَر َجُح َرجَ المحيط:"  القاموسويف        وَرج َح:أر َجَح له و  ماَل،: ُمثـَل ثَة  ُرُجوحا  وُرج 
زاُء مج وَرجاٌح:وامرأٌة راِجٌح  راِجحا ،أعطاُه   ،ار جَتَحَ ر جوَحُة: ماَلت  فوَترج َحت  به األُ  ،: ُرُجحٌ عَعج 

ُتُه: ُكنُت أوَزَن منهُ ور  ُتُه فـََرَجح  َر ُجوَحُة: األُر جوَحةُ  ،َوتـََرج َح: َتَذب َذبَ  ،اَجح 
: َحب ٌل يـَُعل ُق وكُرم انَةٍ  ،وامل

ِتزاُز اال)كالر جاَحة(، ويـَر َكُبُه الصِّب ياُن  ر جِتاُح اال والِفع ُل:ا ِبِل يف َرَتكاهنِ واأَلراجيُح: الَفَلواُت واه 
 3ا وحلما، وَكَتِائُب ُرُجٌح: جر ارٌة ثَقيلٌة".... وجفان ُرُجٌح، كُكتب: مملوءة ثَريدوالتـ َرج حُ 

ا كانت على أُرجوَحة" ويف : النهاية في غريب األثرويف    " )رجح(: يف حديث عائشة وزواجها " إهن 
رواية "مرجوحة" األرجوحة: حبل ُيَشد  طرفاه يف موضع عال مث  يركبه االنسان وحير ُك وهو فيه، مسَِّي به 

وجميئه وذهابه ... وار َجَحن : أي ثـَُقَل ومال بعد عُلوِِّه، أورد اجلوهري  هذا احلرف يف خرف لتحر ِكه 
 4النون، على أن  النون أصلي ة، وغريه جيعلها زائدة من َرَجَح الشيء يرَجُح إذا ثـَُقَل".

                                                           

 .1129، ص3دط، دت، ج –القاهرة  –لسان العرب، تأليف: ابن منظور، داراملعارف  انظر:  1 
الرتاث  بعةط تاج العروس من جوهر القاموس، تأليف: السيد حممد مرتضى احلسيين الزبيدي، حتقيق عبد الستار أمحد فراج، 2 

 .391، ص1ج ،م1912/ه139النباء بالكويت،العريب، وزارة اإلرشاد و 
 .119احمليط، الفريوز آبادي، صالقاموس  3 
النهاية يف غريب األثر، تأليف: ابن األثري، حتقيق: طاهر أمحد الزاوي، وحممود حممد الطناحي، دار إحياء الرتاث العريب، طبعة:  4 

 .199، ص2م، ج1919ه/1399
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أهنا لفظة حتمل  ،يتبني من هذه النصوص اللغوية ملادة رجح، واليت من اشتقاقاهتا لفظة الرتجيح      
 معاين الرزانة والثقل، واألناة وامليل. 

 : المطلب الثاني: الترجيح اصطالحا

 1: الرتجيح: هو بيان القوة ألحد املتعارضني على اآلخر.الكلياتجاء يف 

ولقد كان لعلماء األصول النصيب األوفر يف الكالم على مسألة الرتجيح، وذلك يف أبواب         

وما ينبغي للمجتهد والناظر يف النصوص أن يثبته من األحكام واالستنباطات، ويرد   تعارض األدلة

الضعيف والشاذِّ من األقوال واألحكام معتمدا يف ذلك على آليات ومسالك تقرِّبه لتحقيق هذا 

العمل وهو ما يعرف بالرتجيح، وتعد دت تعاريف األصوليني للرتجيح ومنها نستقي الغرض واملراد، 

 هذه التعاريف ما يلي: ومن

 2" تقوية أحد الطريقني على اآلخر، لعلم األقوى فُيعمل به ويُطرح اآلخر". :المحصولقال يف  

: "عبارة عن اقرتان أحد الصاحلني للداللة على املطلوب مع تعارضهما مبا يوجب اإلحكاموجاء يف 
   3العمل به وإمهال اآلخر".

                                                           

الرسالة، الطبعة  ، مؤسسةحممد املصري الكفوي، حتقيق: عدنان درويش و أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيين :تأليفالكليات،  1 
 .312م، ص1999ه/1419 الثانية:

، 2احملصول يف علم أصول الفقه، تأليف: فخر الدين الرازي، حتقيق: طه جابر فياض العلواين، مؤسسة الرسالة، دط، دت، ج  2 
 .391ص

لتوزيع، الطبعة اعفيفي، دار الصميعي للنشر و رزاق اإلحكام يف أصول األحكام، تأليف: علي بن حممد اآلمدي، تعليق: عبد ال 3 
 .291، ص4ج ،م2663-ه1424األوىل: 
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 1."عمل باألقوىة عن مقابله ليُ اختصاص الدليل مبزيد قو  بيان "... :البحر المحيطويف 

 2" الرتجيح: إثبات مزيٍة ألحد الدليلني على اآلخر". :الحدود األنيقةويف 

 " إمنا َمِظن ة الرتجيحات تعارُض صور األدلة، وهي يف غرضنا ألفاظ منقولة، ومعان :البرهانويف 

 3مستنبطة".

فتبني من هذه التعريفات أن الرتجيح يكون من اجملتهد بني دليلني متعارضني، ويكون يف               

األلفاظ واألخبار كما يكون يف املعاين، والغرض من ذلك إعمال أحد الدليلني أو املعىن املستنبط من 

 أحدمها وإمهال اآلخر.

دلة، وبني ح عند األصوليني والفقهاء واملتعاملني مع األإال أنه ينبغي أن نفرِّق بني مفهوم الرتجي        

 الرتجيح عند املفسِّرين؛ فإن  هذا األخري، يت صل بأقوال املفسرين يف تفسريهم لآلية الواحدة.

 تلك ، والدعوة إىل ترجيح بعضها على بعض إمنا ينحصر يفبين تلك األقوالفالتعارض يُتصو ُر       

حدة، فإذا كان األصوليون يتحد ثون عن التعارض والرتجيح بني نصوص القرآن ، ويف كلمة وااألقوال

                                                           

، تأليف: بدر الدين الزركشي، حتقيق: عبد القادر عبد اهلل العاين، راجعه: عمر سليمان األشقر، البحر احمليط يف أصول الفقه 1 
 .136، ص1ج م،1992-ه 1413الطبعة الثاية، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت،

 –ر، بريوت لفكر املعاص التعريفات الدقيقة، تأليف: زكريا بن حممد األنصاري، حتقيق: مازن املبارك، دارااحلدود األنيقة و  2 
 .93م، ص1991-ه1411األوىل: الطبعة-لبنان

، 2ج ، دط، دت،-القاهرة-األنصار  الربهان يف أصول الفقه، تأليف: أيب املعايل اجلويين، حتقيق: عبد العظيم الديب، دار 3 
 .1111ص
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ويكون له سبب  ،رين لتلك النصوصفهم المفس  والس ن ة، فالتعارض والرتجيح عند املفسرين هو يف 

  1.سياق اآلية والقرائن الحافة بنظمهاجوهري هو 

 وهبذا خنُلص إىل أن املقصود من الرتجيح عند أهل التفسري هو:   

 2.واهيه، أو لتضعيف أو رد  ما سو  ــق  تُـ  أو قاعدةٍ  تقوية أحد األقوال في تفسير اآلية لدليلٍ 

: تقوية أحد األقوال لدليل يقوِّي هذا القول، أو لتضعيف ورد ما سواه من األقوال؛ ألنه فالترجيح   

 3غريه من األقوال صار ذلك حصر ا للصواب فيه، وهذا من أوجه الرتجيح. إذا ُضعِّفَ 

 ح: ـــــــــة الترجيـــــــــــ: أهميالمطلب الثالث

يعترب الرتجيح عملية مهم ة يف جمال تصحيح املدلوالت واملعاين املستنبطة من األدلة؛ للخروج           
مبا يصلح للعمل به، واطِّراح الضعيف والشاذ منها وما ال يصلح العمل به، وكذلك األقوال احملكي ة يف 

لصحيح؛ دالالت تعضُِّد القول ااآلية املفس رة يُرج ُح القول الصحيح من الضعيف مبجموع قرائن و 
وبالتايل العمُل به وتقدميه، وتضِّعف القول اآلخر؛ وبالتايل إمهاله؛ لشذوذه وضعفه؛ وهذا فيما إذا مل 

 يكن هناك فرصة للعمل هبما مجيعا؛ إذ اإلعمال أوىل من االمهال، واجلمع أوىل من الرتجيح. 

                                                           

–شؤون اإلسالمية األوقاف وال وزارة-روافد عروي،دور السياق يف الرتجيح بني األقاويل التفسريية، تأليف: حممد إقبال  نظر:ي 1 
 .31،31ص ،م2661-ه1429الطبعة األوىل -الكويت

 الطبعة-الرياض –دار القاسم  راجعه: مناع بن خليل القطان، قواعد الرتجيح عند املفسرين، تأليف: حسني بن علي احلريب، 2 
 .32، ص1م، ج1991ه/1411األوىل: 

 .32، ص1جحسني احلريب،  ،قواعد الرتجيح عند املفسرين 3 
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تملها ىت أمكن ذلك، فيجب احلمل عليها مجيعا إذا احفاجلمع والتوفيق بني أقوال السلف متعنيِّ م    
اللفظ، ومل ميتنع إرادة اجلميع، ومل تفض إىل خمالفة دالالت ظاهر القرآن، ملا يف ذلك من اعتبار كافة 

  1األقوال يف اآلية وعدم ترك شيء منها.

 :" من اخلالف ما ال يعتد به يف اخلالف، وهو ضربان:-رمحه اهلل- 2الشاطبييقول  

: ما كان ظاهره اخلالف والثاني.....: ما كان من األقوال خطأ خمالف ملقطوع يف الشريعة، أحدهما
وليس يف احلقيقة كذلك، وأكثر ما يقع ذلك يف تفسري الكتاب والسنة؛ فتجد املفسِّرين ينقلون عن 

السلف يف معاين ألفاظ الكتاب أقواال خمتلفة يف الظاهر، فإذا اعتربهتا وجدهتا تتالقى على العبارة  
ميعها من غير إخالل بمقصد القائل؛ واألقوال إذا أمكن اجتماعها والقول بجكاملعىن الواحد، 

 3".فال يصح نقل الخالف فيها عنه

يكثر يف  " يف معرض تنبيهه على ما جيب مالحظته عند نقل أقوال املفسِّرين: 4الزركشيويقول     
معىن اآلية أقواهلم واختالفهم، وحيكيه املصنِّفون للتفسري بعبارات متباينة األلفاظ، ويظن من ال فهم 

                                                           

 األوىل: الطبعة-الرياض–، تأليف: حسني بن علي احلريب، دار كنوز إشبيليا -ومسالك التوفيق بينها توجيهها-املفسرينأقوال  1 
 .12ص ،م2612-ه1433

أبو إسحاق ابراهيم بن موسى الغرناطي الشهري بالشاطيب، املؤلف احملقق، أحد العلماء األثبات، وأكابر األئمة الثقات، الفقيه  2 
 لى حتريراتتآليف نفيسة اشتملت ع السنة واجتناب البدع. له واتباعاألصويل املفسر احملدث، عرف بالصالح والعفة والورع 

ه(. ينظر: شجرة النور الزكية يف 196للقواعد، وحتقيقات ملهمات الفوائد، منها )املوافقات(، )اإلعتصام(، تويف يف شعبان سنة:)
 (.12/  1. وينظر: األعالم )231دط(، )دت(، ص)طبقات املالكية، تأليف: حممد بن حممد خملوف، دار الكتاب العريب، 

-السعودية- عفان،اطيب، ضبط وتعليق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن أبو إسحاق الش تأليف:املوافقات،  3 
 .216، ص2م، ج1991-ه1411األوىل: الطبعة

، ولد ، مصري املولدلاألصتركي واألصول، حممد بن هبادر بن عبد اهلل الزركشي، أبو عبد اهلل، بدر الدين: عامل بفقه الشافعية  4 
 د( و)إعالم الساجد بأحكام املساج )البحر احمليط( يف أصول الفقه، منها:. له تصانيف كثرية يف عدة فنون، ه(142سنة:)

 (.11/  1، ينظر: األعالم للزركلي، )ه(194، وغريها، تويف مبصر سنة :))الديباج يف توضيح املنهاج(و
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يف ذلك اختالفا فيحكيه أقواال، وليس كذلك، بل يكون كل واحد منهم ذكر معىن  ظهر  عنده أن
من اآلية، وإمنا اقتصر عليه ألنه أظهُر عند ذلك القائل، أو لكونه أليق حبال السائل، وقد يكون 

 بعضهم َيرب عن الشيء بالزمه ونظريه، واآلخر مبقصوده ومثرته، والكل يعود إىل معىن واحد غالبا،
 واملراد اجلميع، فليتفطن لذلك؛ وال يفهم من اختالف العبارات، اختالف املرادات، كما قيل:

ُنَك َواِحٌد         وكلٌّ إىل ذاك اجلماِل ُيِشرُي             عباراتنا شىت  وُحس 

، فأم ا إذا مل ميكن اجلمع، فاملتأخِّر من القولني عن الشخص الواحد هذا كله حيث أمكن الجمع 
  1مقد م عنه إن استويا يف الصح ة، وإال فالصحيح املقد م".

: " وإن ك لتمر  باآلية الواحدة فتتأم لها وتتدبرها؛ فتنهال عليك 2الطاهر ابن عاشور محمدويقول  
معان كثرية يسمح هبا الرتكيب على اختالف العبارات يف أساليب االستعمال العريب، وقد تتكاثر 

كثرهتا يف َحَصر وال جتعل احلمل على بعضها منافيا للحمل على البعض اآلخر، عليك فال تك من  
إن كان الرتكيب مسحا بذلك. فمختلف احملامل اليت تسمح هبا كلمات القرآن، وتراكيبه، وإعرابه 

وداللته، من اشرتاك، وحقيقة وجماز، وصريح وكناية، وبديع ووصل، ووقف، إذا مل تفض إىل خالف 
 3".يجب حمل الكالم على جميعهالسياق، املقصود من ا

                                                           

 .116،129، ص2ج الزركشي، ،الربهان يف علوم القرآن 1 
ه( 1291ونس سنة: )بتمولده  بن عاشور: رئيس املفتني املالكيني بتونس وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس. حممد الطاهر 2 

ِ وهو من أعضاء اجمل، مالكيا لإلسالم( شيخا 1932عني )عام  .ودرس هبا ات فله مصن   ،العربيني يف دمشق والقاهرة معني 
ه(. ينظر: األعالم 1393، تويف بتونس سنة: ))التحرير والتنوير( يف تفسري القرآنسالمية( ومطبوعة، أشهرها )مقاصد الشريعة اال

(:1  /114.) 
 .91، ص1ج م،1994تأليف: الشيخ حممد الطاهر ابن عاشور، الدار التونسية للنشر، طبعة سنة:  ،التحرير والتنوير 3 
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أ ما إذا مل ميكن اجلمع بني األقوال واالحتماالت يف معاين اآليات؛ فتفسري اآلية مبا هو راجح         

أمر الزم حتما، وال يسع أحدا أن يعدل عن تفسري اآلية بالراجح إىل املرجوح، كما قرر أصل املسألة 

 1وب العمل بالر اجح وحكوا إمجاع الصحابة على ذلك.أكثر علماء األصول؛ بتقريرهم وج

: " وأما أن  العمل بالدليل الراجح واجب فيدل عليه ما نُقل وُعلم من إمجاع 2اآلمديقال          

الصحابة والسلف يف الوقائع املختلفة على وجوب تقدمي الراجح من الظَنـ ني  ...وكانوا اليعدلون إىل 

بعد البحث عن النصوص واليأس منها، ومن فتش عن أحواهلم ونظر يف وقائع اآلراء واألقيسة إال 

ِ دون أضعفهما...  اجتهاداهتم علم علما ال يشوبه ريب، أهنم كانوا يوجبون العمل بالراجح من الظنـ ني 

 3وألنه إذا كان أحد الدليلني راجح ا؛ فالعقالء يوجبون بعقوهلم العمل بالراجح".

و مل يُعمل بالراجح: لزم العمل باملرجوح، وترجيح املرجوح على الراجح ممتنع " لفي المحصول:وقال 
 4يف بدائِِه العقول".

                                                           

 .22،24، ص1ج، حسني بن علي احلريب، قواعد الرتجيح عند املفسرين 1 
نة: س أصله من آمد )ديار بكر( ولد هبا ،صويل، باحثعلي بن حممد بن سامل التغليب، أبو احلسن، سيف الدين اآلمدي: أ 2 
ه(، له من املصنفات: 131) تويف بدمشق سنة:وانتقل إىل القاهرة، فدرس فيها واشتهر.  ،، وتعلم يف بغداد والشامه(221)
 (.332/  4األعالم، ) (، املبني يف شرح معاين احلكماء واملتكلمني(.السول )منتهىوخمتصره  األحكام(،يف أصول  اإلحكام)
مد حم (، وينظر: إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول، تأليف:292، ص4ينظر: اإلحكام يف أصول األحكام، )ج 3 

م(، 2666ه/1421) ، الطبعة األوىل:-ياض الر  –أيب حفص سامي بن العريب األثري، دار الفضيلة  بن علي الشوكاين، حتقيق:
 .1126-1111، ص2ج

 .399، ص2احملصول يف علم أصول الفقه، الرازي، ج 4 
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ري ، أمر تقر ر عند العلماء عام ة وعلماء التفسوتنزيه القرآن عن الشاذ  والضَّعيف من األقوال      
 وعلوم القرآن خاص ة وهذه بعض النقول عنهم:

ويف معرض ترجيحه لقول من األقوال احملكية يف اآلية يف سورة ]آل عمران:  1اإلمام الطبري -أ  
 كتاب اهلل عز وجل ال توجَّه معانيه[، قال: " وهذا القول الثاين عندنا أوىل بالصواب؛ ألن 169

ين ، وله يف الفصيح من املنطق والظاهر من املعاوما فيها من البيان إلى الشواذ من الكالم والمعاني
 2وم وجه صحيح موجود".املفه

عندما عد َد ضروب التفسري وأنواعه وما ينبغي أن يكون عليه املفسِّر يف  3العز بن عبد السالم -ب
ح  أصالتعامل مع النص القرآين قال: " وعلى اجلملة فالقاعدة يف ذلك أن حيمل القرآن على 

 4ركيك ". فال حُيمل على معىن ضعيف، وال على لفظ وأفصح األقوال، المعاني

ڄ  ڃ     ڃ  ڃ          چ "... كما قال تعاىل :    قال: أبو العباس ابن تيمية -ج

ڃ  چ  چ  چ     چ   ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  

                                                           

أحد األعالم وصاحب التصانيف، ولد يف آمل طربستان سنة  ،أبو جعفر الطربي ،حممد بن جرير بن يزيد بن كثري احلافظ1 
 لكتاب اهلل، بصريا باملعاين، فقيها يف أحكام ه(، مجع من العلوم ما مل يشاركه فيه أحد من أهل عصره فكان حافظا224:)

قرآن(، )أخبار الرسل ه(، له من التصانيف، )جامع البيان يف تفسري ال316) سنة:القرآن، عاملا بالسنن وطرقها، تويف ببغداد 
، 2)دط(، )دت(، ج، العلميةدار الكتب  أبو عبد اهلل حممد الذهيب، تذكرة احلفاظ، تأليف: ينظر:وامللوك( يعرف بتاريخ الطربي. 

 .(19/  1واألعالم: ) .116ص
بالتعاون  سن الرتكي،عبد احملعبد اهلل بن : أيب جعفر حممد ابن جرير الطربي، حتقيق: لبيان عن تأويل آي القرآن، تأليفجامع ا 2 

 .116ص ،2ج ،م2661ه، 1422ر، الطبعة األوىل: مع مركز البحوث والدراسات العربية واإلسالمية، دار هج
عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم بن احلسن السلمي الدمشقي، عز الدين امللقب بسلطان العلماء: فقيه شافعي بلغ  3 

الكبري(، )قواعد األحكام يف  )التفسري :ه(. من كتبه116ه(، تويف بالقاهرة سنة: )211بدمشق سنة: )رتبة االجتهاد. ولد 
 .(21/  4األعالم :) (. ينظر:إصالح األنام

 .226ص  ه،1313اإلشارة إىل اإلجياز يف بعض أنواع اجملاز، تأليف: عز الدين بن عبد السالم، املطبعة العامرة،  4 
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ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک   ک  ک   گ      گ   گ  گ  ڳ    ڳ  ڳ  

 مقام حكاية-فقد اشتملت هذه اآلية الكرمية على األدب يف هذا املقام   [،22]الكهف: چڳ  
 وتعليم ما ينبغي يف مثل هذا؛ فإنه تعاىل أخرب عنهم بثالثة أقوال، َضع فَ  -اخلالف يف التفسري

القولني األولني، وسكت عن الثالث، فدل على صح ته؛ إذ لو كان باطال لرد ه كما ردمها، مث أرشد 

، فإنه ما  چڌ  ڎ  ڎ   ڈ  چ طِّالَع على ِعد هتم ال طائل حتته، فيقال يف مثل هذا، إىل أن اال

 چک  ک   ک  ک   گ      گ   چ يعلم بذلك إال قليل من الناس ممن أطلعه اهلل عليه؛ فلهذا قال 

أي: ال جتهد نفسك فيما ال طائل حتته، وال تسأهلم عن ذلك؛ فإهنم ال يعلمون من ذلك إال رجم  ،
الغيب ، فهذا أحسن ما يكون يف حكاية اخلالف؛ أن ُتستوعب األقوال يف ذلك املقام، وأن يـَُنب ه 

خلالف فيما ال اعلى الصحيح منها، ويُبَطل الباطل، وُتذكر فائدة اخلالف ومثرته، لئال يطول النزاع و 
فأمَّا من حكى خالفا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فائدة حتته، فُيشتغل به عن األهم . 

فيها فهو ناقص؛ إذ قد يكون الصواب في الذي تركه، أو يحكي الخالف ويطلقه، وال ينب ه 
 دعلى الصحيح من األقوال فهو ناقص أيضا. فإْن صحَّح  غير الصحيح عامدا فقد تعمَّ 

الكذب، أو جاهال فقد أخطأ، كذلك من نصب الخالف فيما ال فائدة تحته أو حكى أقواال 
متعددة لفظا، ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى فقد ضيَّع الزمان، وتكثَّر بما ليس 

  1بصحيح فهو كالبس ثوبي زور. واهلل الموفق للصواب".

..........................................................................................
.......................................................................................... 

                                                           

 .(191/ 31الفتاوى ) جمموع 1 
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 ى: ـــــــــل  وْ م األ  ـــــــديـــــح وتقــــــــــ: الترجيالمطلب الرابع

 :: تقديم األولىالفرع األول

يعترب تقدمي األوىل من األقوال يف التفسري؛ خمتصًّا بالنظر يف األقوال اليت حيتملها اللفظ، وال         
تعارض بينها، وال تعاِرُض نصًّا من القرآن أو السنة، غري أن  بعضها أوىل من بعض؛ لكون القرآن 

رائن السياق، أو أسباب وداللة ألفاظه يشهد لقول، أو السنة تشهد ألحدها، أو لغة العرب، أو ق
أخر تقضي بتقدمي أحد األقوال، وال يلزم من تقدمي قول أن  يُط رَح ما سواه؛ بل هذا من باب تقدمي 
األوىل، وإن كانت بقية األقوال هلا وجه يف اآلية، وهذه املرتبة تكون يف بعض صور اختالف التنوع 

 1املأثور عن السلف.

 ح: ــــــــيـــــــــي: الترجــــــــــــالفرع الثان

ويصار إليه عند عدم إمكان اجلمع بني األقوال لتعارضها تعارضا ال ميكن معه إرادة اجلميع،          
ويكون ذلك يف حال كون اخلالف من قبيل خالف التضادِّ، ويكون الرتجيح باعتماد وجوه الرتجيح 

ن اخلاطئ ك العتماد الصحيح من األقوال دو املعتربة يف النصِّ نفسه، أو بقرينة ودليل خارج عنه؛ وذل
  2أو الشاذ منها.

غة ، ويُتوصل إليه مبعرفة مفردات األلفاظ ومدلوالهتا ىف لوالترجيح يعتمد على االجتهاد           
 3.العرب، واستعماهلا حبسب السياق، ومعرفة األساليب العربية، واستنباط املعاىن من كل ذلك

                                                           

 .14أقوال املفسرين توجيهها ومسالك التوفيق بينها، حسني بن علي احلريب، ص 1 
 .14، صأقوال املفسرين توجيهها ومسالك التوفيق بينها 2 
 .19، ص1التفسري واملفسرون، حممد حسني الذهيب، ج 3 
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 الثــــــــانـــــــي: مفــــهـــــوم الداللة:المبحــــــث 

 تمهيـــــــــــد:

 إن  مصطلح الداللة مصطلح تشرتك يف استعماله عد ة علوم واجلامع بينها هو لغة العرب           
ة من مباحثها علم فاللغة العربي كل تلك العلوم يف التأصيل لدالالهتا،ل حيث اهنا تعترب املنهل الروي

مثراهتا اهلداية  واليت من وعلم املنطق، ولعلم التفسري دالالت األلفاظ واملعاين، الداللة، وأصول الفقه،
 لوالتتوصل إىل معرفة حقيقة املدفمن خالله يُ  ؛والدالالت مبحث مهم ودراسته أمر ضروري والبيان

  يف الداللة يف اللغة واالصطالح:ومعانيها الصحيحة، وفيما يلي بيان لتعر 

 : الداللة لغة: المطلب األول

 " الدال والالم أصالن: أحدمها: إبانة الشيء بأمارة تتعل مها، :معجم مقاييس اللغةجاء يف    

 واآلخر: اضطراٌب يف الشيء. 

 ة والدِّاللة.الد اللفاألول: قوهلم َدلَل ُت فالنا على الطريق. والدليل: األمارة يف الشيء. وهو بنيِّ 

 واألصل اآلخر قوهلم: تدلدل الشيء، إذا اضطرب. قال أوس: 

 أم من حُلِيّ أضاعوا بعض أمرهم           بني الَقُسوط وبني الدين َدل َدالِ 

 1والَقسوط: اجلور، والدين: الطاعة.

َتَدل   :لسان العربويف   َدُه إليه. والدليل ما ُيس  : َسد    " ودل ه على الشيء يدل ه َداَلَلة  وِداَلل ة فاندل 

                                                           

 .216، ص2جاللغة، معجم مقاييس  1 
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ُتُه، وَدلَل ُت به أدل  َداَلَلة ".  1به والد ليل الد ال. وَدلَل ُت هبذا الطريق: َعَرفـ 

 تح. اللة بالكسر والف" ابن السكِّيت عن الفر اء: دليل من الدِّاللة والد   :تهذيب اللغةويف   

  2وقال مشر: َدلَل ُت هبذا الطريق َداللة، أي: عَرفته، ودللت به أدل  َداللة".

فمن جمموع النصوص اللغوية السابقة، يتبني لنا معىن الداللة وما حتمله من معاين البيان واهلداية    
 واإلرشاد والتوضيح.

 : الداللة اصطالحا: طلب الثانيالم 

" الد اللة: هي كون الشيء حبالة يلزم من العلم به العلُم بشيء آخر، والشيء :عريفاتالتجاء يف 

، والثاين هو املدلول، كيفية داللة اللفظ على املعىن باصطالح علماء األصول حمصورة   األو ل هو الد ال 

    3يف عبارة النص، وإشارة النص، وداللة النص، واقتضاء النص".

" الداللة: كون الشيء حبيث يفيد الغرَي علم ا إذا مل يكن يف الغري مانع، كمزامحة  :الكلياتويف   

 4الوهم والغفلة بسبب الشواغل اجلسمانية".

                                                           

 .1414 ، ص2ج ،لسان العرب 1 
، والرتمجة الدار املصرية للتأليف هارون،عبد السالم حممد  حتقيق: األزهري،أبو منصور حممد بن أمحد  تأليف:، هتذيب اللغة 2 

 .11، ص14م، ج1911 /ه1391
ع السيد الشريف اجلرجاين، حتقيق: حممد صديق املنشاوي، دار الفضيلة للنشر والتوزي حممدمعجم التعريفات: تأليف: علي بن  3 

 91.(، صدت)، (دط)-القاهرة –
 .439الكليات، ص 4 
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" الداللة كون الشيء حبالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. وداللة اللفظ  :الحدود األنيقةويف   
 1الزمه الذهين التزاٌم".على معناه مطابقٌة، وعلى جزئه تضم ٌن، وعلى 

" الداللة ما يتوصل به إىل معرفة الشيء كداللة األلفاظ على املعىن وداللة : مفردات القرآنويف      

اإلشارات والرموز والكتابة والعقود يف احلساب، وسواء كان ذلك بقصِد ممن جيعله داللة أو مل يكن 

       چ ی  ی  ی  ی   جئ   حئمئ   ٹ ٹ چ، بقصٍد كمن يرى حركة إنسان فيعلم أنه حي

أصل الداللة مصدر كالكناية  واألمارة، والدال  من حصل منه ذلك، والدليل يف املبالغة  ، [14]سبأ:

  2كعامل، وعليم، وقادر و قدير، مث يسم ى الد ال  والدليل ِداللة كتسمية الشيء مبصدره".

كلم من ي ما يُتوصل هبا ويُهتدى إىل فهم مراد املتفمن جمموع هذه التعريفات نستنتج أن الداللة ه   

ألفاظه وعباراته، وفهُم مقصود الكالم وألفاِظه وإدراُك معانيه، مبيٌن على عدم وجود موانع يف املتلقي 

والسامع متنعه من تفه مها وإدراكها. ومن الدالالت دالالت ألفاظ القرآن الكرمي الذي هو كالم اهلل 

لكالم اهلل عز  وجل وال هداية وال بيان؛ إذا مل يكن هناك تدبـ ٌر و تفه ٌم و تعق ل  عز  وجل، فال وقع

ولن تكون هناك عالقة تأثري بني الدالِّ الذي هو القرآن واملتلقي؛ إذا وجدت موانع متنع من ذلك قال 

  .[31]ق: چٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ        ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ تعاىل: 

                                                           

 .19ص ،احلدود األنيقة 1 
احلسني بن حممد أبو القاسم األصفهاين، امللقب بالراغب األصفهاين، حتقيق: يوسف  تأليف: معجم مفردات ألفاظ القرآن، 2 

 .136ص م،2616/ه1432، (دط)الشيخ حممد البقاعي، دار الفكر، 
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 : اقــــــــوم السيــــــمفه : ثــــــث الثالــحـــــالمب…

 تمهيــــــــــــــــــــــــــــد:

مطرد يف كتاب اهلل عز وجل، حيث أنه ميثل  الكالم عن السياق هو الكالم عن أصلٍ  إن        
وآياته وسوره،  ،، وتراكيبهالوحدة املوضوعية الكاملة اليت تبني الرتابط والتناسق بني ألفاظ القرآن

كالمه ل وكذلك بني معانيه، وما هذا التناسق والرتابط السياقي إال دليل على ذلك اإلعجاز الرباين،
حيث أنه ال ميكن االستغناء عن حرف واحد من القرآن، فضال عن كلمة، أو مجلة،  سبحانه وتعاىل،

  ب اآلتية:وذلك يف املطال وإخراجها عن سياقها، وفيما يلي حملة عن السياق وأمهيته يف التفسري

 : ةــــــغــــاق لــــــــــــالمطلب األول: السي

و سائق اقا ، وهيَ قا وسِ اإلبل وغريها، يسوقها سو   و ُق معروف، ساقَ السَ " : لسان العربجاء يف    
بد: فجاء زوجها معابعت، ويف حديث أم تَ قا  إذا تَـ اوُ سَ اإلبل تَ  ت  قَ وَ اَ سَ تَ وَ  ت  قَ اَ سَ وقد ان   ...،اقسوَ 

 اق املهر، ألن  يَ السِّ . وساق إليها الصداق واملهر سياقا  وأساقه، و عُ ابَ تَ : ما تَـ أي قُ اوَ يسوق أعنزا  ما تسَ 
وح ويف والسياق نزع الر  ،ألهنا الغالب على األموال جوا  ساقوا  اإلبل والغنم مهرا  إذا تزو   العرب كانوا  

   1."احلديث حضرنا عمرو ابن العاص وهو يف سياق املوت

 أي تتابعه) الشيء وُ السني والواو والقاف أصل واحد، وهو حد " :معجم مقاييس اللغةيف و  
هذا، ملا  وق مشتقة منوالس  ، قة، ما استيق من الدوابيِّ ، يقال ساقه يسوقه، سوقا ، والس  (بالسري
 2."إليها من كل شيءيساق 

                                                           

 .(2124-2123 /3لسان العرب، ) 1 
 .(111/ 3معجم مقاييس اللغة، ) 2 



 

  55 
 

توال يف م السياق يدل على انتظامٍ  فمن جمموع النصوص اللغوية املتقدمة نستطيع أن نقول أن        
  1احلركة لبلوغ غاية حمدودة دون أن يكون هناك انقطاع أو انفصال.

 :الحاـــــــاق اصطـــــــــــ: السيالمطلب الثـــــــــــانــــــــي 
كما -مل يتعرض العلماء قدميا لوضع تعريف للسياق رغم أهنم كانوا يستعملونه وينبهون على أمهيته   

 ولعل السبب يف ذلك:  –سيأيت 
طوات طوة من خف يف الرتجيح أو كخكان اعتناؤهم بالسياق كقرينة شرعية، توظ   أن  العلماء-أ

ث داللته يتجهون رأسا إىل احلديث عنه من حي تعريفا هلذا املصطلح، بل إهنم موالم يقدِّ فالتفسري، 

  2.بداهةدرك ه معلوم ابتداء ، ويُ حد   وأقسامه وتطبيقاته، كأن  

 السياق فكلمة غموضا يزيده الواضح فتوضيح ،الواضحات توضيح املشكالت أعضل من أنه-ب

 فعندما، واالتصالم واالنتظا التتابع معىن على رتدو  فهي (،الشيء حدوُ ) رسفا ابن ذكر كما أصلها

 وهذا .املراد املعىن ألداء واتصاله وانتظامه الكالم تتابع املعىن يكون "الكالم" إىل الكلمة هذه تضاف

 3.توضيح إىل حيتاج ال عندهم واضح

                                                           

 .14، ص2669، 1دار وائل، طبعة ،املثىن عبد الفتاح حممود تأليف: نظرية السياق القرآين،  1 
، 2616-2669 ،عبد القادر السياق القرآين وداللته يف التفسري، الباحث: العريب نقوب، رسالة ماجستري، جامعة األمري 2 

 .29ص
-وديةالسع –جامعة أم القرى  املطريي، رسالة ماجستري، عبد اهللأثره يف التفسري، عبد الرمحان السياق القرآين و  3 

 .12م، ص2669/ه1429
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ونظرا لكوننا نتكلم عن السياق يف جمال الدراسات القرآنية فسيكون التعريف يف جمال السياق        

 قصود:: نقتصر على بعضها لبيان امللمصطلح السياق القرآنيدت التعاريف القرآين، ولقد تعد  

السياق القرآين هو: تتابع املعاين وانتظامها، يف سلك األلفاظ القرآنية، لتبلغ غايتها : األول 

 1املوضوعية يف بيان املعىن املقصود دون انقطاع أو انفصال.

 : بيان الكلمة أو اجلملة القرآنية منتظمة مع ما قبلها وما بعدها. الثاني

 )فبيان الكلمة أو اجلملة القرآنية(: هو فعل الدليل وهو الداللة 

 )منتظمة(: الكلمة أو اجلملة 

  2 )مع ماقبلها وما بعدها( هذا هو السياق القائم على ركنني مها: السابق والالحق.

 بع املفردات واجلمل والرتاكيب املرتابطة ألداء املعىن.: " السياق هو: تتاالثالث

 ويكون السياق القرآين: تتابع املفردات واجلمل والرتاكيب القرآنية املرتابطة ألداء املعىن.

 وتكون داللة السياق: بيان املعىن من خالل تتابع املفردات واجلمل والرتاكيب املرتابطة.

 3. من خالل تتابع املفردات واجلمل والرتاكيب القرآنية املرتابطة "وداللة السياق القرآين: بيان املعىن

...................................................................................... 

                                                           

 .12ص ،مرجع سابقنظرية السياق القرآين،   1 
 ،2661 اجلامعة األردنية،داللة السياق القرآين يف تفسري أضواء البيان، الباحث: أمحد فالح املطريي، رسالة ماجستري،  2 

 .26ص
 .12أثره يف التفسري، مرجع سابق، صالسياق القرآين و  3 
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 مفهوم السباق واللحاق والعالقة بينهما:: المطلب الثالث

 الفرع األول: مفهوم السباق 

: " السني والباء والقاف: أصل واحد صحيح يدل على التقدمي، يقال: اللغةمعجم مقاييس جاء يف  

 1.سبَق، يسبق، سبقا  "

  2".دة، ما قبل الشيءالسباق باملوح   وفي الكليات:"

 :اللحاق مفهوم الفرع الثاني:
)حلق(: الالم واحلاء والقاف، أصل يدل على إدراك شيء وبلوغه إىل غريه،  :معجم مقاييس اللغةيف   

 3."يقال حلق فالُن فالنا  فهو الحقه

  ھ  ھ  ھ     ھ  ے  چ      ٹ ٹ به، أدركته تُ ق  حِ َـ قته ولحِ ـ" لَ  :المفردات معجم يفو          

 4". [116]آل عمران:         چے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  
 العالقة بين)السياق(، و)السباق(، و)اللحاق(:: الثـــــــــــالثالفرع 

يعين أعم من السباق  (،السياق أعم) :بعد أن ذكر السباق باملوحدة 5الكفويأعم، قال  السياق 
  6)فيكون السباق واللحاق باجتماعهما يسمى سياقا(.

                                                           

 .(129/ 3معجم مقاييس اللغة، ) 1 
 .269صالكليات للكفوي،  2 
 .(239/ 2) ،معجم مقاييس اللغة 3 
 .341معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص 4 
 ء يفعاش وويل القضا، ن من قضاة األحنافصاحب )الكليات( كا البقاء:أيوب بن موسى احلسيين القرميي الكفوي، أبو  5 

 .(2/39) ،األعالم (. ينظرم1694يف هبا سنة )فتو  إستانبولوعاد إىل  ،)كفه( برتكيا، وبالقدس، وببغداد
 .121، ص1حسني ابن علي احلريب، ج ،قواعد الرتجيح عند املفسرين 6 
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وهذا الذي ذهب إليه الكفوي ليس على إطالقه؛ فقد يكون السباق وحده سياق ا، واللحاق       
وحده سياقا؛ وهذا ما نستِشف ه ونلحظه لتوظيف علماء التفسري للسياق، فيطلقون الرتجيح بالسياق 

انبه ج ويريدون به السباق، أو اللحاق، أو كالمها، كما سيتبني  يف توظيف ابن عطية للسياق يف
  الرتجيحي عند التعرض للفصل التطبيقي من هذه الدراسة. 

لى النظر إىل سباقه ع وعلى هذا التوضيح بني األلفاظ الثالثة يتبني أن شرح الكالم وتوضيحه مبينٌّ       

وحلاقه، فمىت مل ينظر إىل سباق الكالم وهو ما تقدمه، وال إىل حلاقه، وهو ما أدركه وحلقه من املعاين، 

 ق عليه ذلك، فستجد الركاكة وعدم وضوح ميكن إدراك معىن السياق وخذ مثاال لكالم البشر وطبِّ ال

 يف كالم اهلل عز وجل الذي من إعجازه االتساق والرتابط بني ألفاظه ومعانيه. هَ املعاين بل  

 المبـــــحث الرابع: أهمية السيــــــــــاق وداللته على الترجيــــــــــــح:
 : األول: بيان أهمـــــــــية السيـــــــــــــــــــــاق المطلب

يعترب السياق من الركائز األساسية لفهم معاين القرآن الكرمي، ومراعاة السياق يف التفسري معناه        

تفسري القرآن بالقرآن، والذي يعترب من أشرف أنواع التفاسري؛ ألنه ال أحد أعرف مبدلول كالمه ومعناه 

ذي تكل م به، والنيب صلى اهلل عليه وسلم أفصح من َنَطَق بالعربية، وعرف معاين ألفاظها؛ فكان من ال

صلى اهلل عليه وسلم يُعِمل داللة السياق يف بيان معاين كالم اهلل عز وجل وهذا دليل على أمهية هذه 

واحدا على ذلك الداللة يف جماري كالم اهلل عز وجل خصوصا وكالم العرب عموما، ولنأخذ مثاال 

 وغريُها كثري: 
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ٱ  چ  -وجل  عز قوله-عندما سألته عن  – قوله صلى اهلل عليه وسلم لعائشة رضي اهلل عنها -

فقالت هم الذين يشربون اخلمر  [،16املؤمنون: ] چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  

، يصومونيصل ون و ديق، ولكن هم الذين " ال يابنت الص :ويسرقون ؟ فقال صلى اهلل عليه وسلم

 1)أولئك يسارعون يف اخلريات وهم هلا سابقون".، وهم َيافون أال يقبل منهم، ونويتصدق

فالنيب صلى اهلل عليه وسلم أعمل داللة السياق للخروج هبذا املعىن، وبالتحديد بلحاق اآلية الذي     
يَن  السياق.  يعترب أحد رُك 

اق ة رضوان اهلل عليهم، فقد كانوا كذلك يُعملون داللة السيوعلى هذا املنهج التفسريي سار الصحاب  
 يف فهم معاين كالم اهلل عز وجل: ولنكتفي مبثال واحد فقط وغريه كثري ملن تـََتب عه:

عن ُيَسي ع احلضرمي قال: كنت عند علي بن أيب طالب رضوان اهلل عليه، فقال رجل يا أمري املؤمنني، -

وهم يقاتلوننا [، 141النساء: ] چڄ   ڄ  ڄ  ڃ    ڦ  ڦ    ڄچ أرأيت قول اهلل: 

نُه ،  نُه ،  اُد  ڤ  ڤ    ڤ  ڤ   ڦڦ  ڦ  چ مث قال: فيظهرون ويقتلون ؟ قال له علي : اُد 

  2[ ، يوم القيامة". 141النساء: ] چڦ    ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  

                                                           

، من سورة املؤمنون، حديث 23 يف السنن يف )كتاب تفسري القرآن عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، باب الرتمذيو  رواه: 1 
وأمحد يف  ،(4199)باب التوقي على العمل، حديث رقم : يف سننه )كتاب الزهد، باب التوقي: ، وابن ماجه(3112: رقم

، حديث 364ص ،1ج حيحة( للشيخ األلباين(، وهو يف )سلسلة األحاديث الص22162، حديث رقم 42)ج املسند
  .(112)رقم:

 .169ص ،1ج جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ابن جرير الطربي، 2 
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فعلي ابن أيب طالب رضي اهلل عنه َحك َم سياق اآلية يف بيان معناها، وأن املقصود يوم القيامة      

وليس كما فهم السائل من أن  املعىن هو عدم اهنزام املسلمني على يد الكفار مطلقا، مستدال على 

ق اآلية، وصح ح إىل سيافهمه السقيم بالواقع املعاش آنذاك، فرد ه علي ابن أيب طالب رضي اهلل عنه 

 له الفهم، وما هذا إال دليل على أمهية السياق يف التوجيه إىل أرجح املفاهيم.

وعلى هذا املنهج سار العلماء بعد النيب صلى اهلل عليه وسلم وصحبه الكرام؛ يف اعتبار داللة     

على سبيل  بعض النقول عنهمالسياق وإعماهلا واالستناد إليها يف بيان معاين كالم اهلل عز وجل وهذه 

ُ أمهية داللة السياق:   التمثيل ال احلصر تـُبَـنيِّ

 نظر ما ثت عن اهلل حديثا ، فقف حىت تإذا حد   قال:، عن أبيه عن عبد اهلل بن مسلم بن يسار - 

 1قبله وما بعده.

ه معناه(  سياقُ الذي يبنيِّ اه )الصنف اهلل تعاىل يف كتابه الرسالة بابا  مس   رمحه 2اإلمام الشافعيعقد  -

ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  چ  قال اهلل تعاىل" ل رمحه اهلل مبثال: قال: مث مث  

                                                           

تفسري القرآن العظيم، تأليف: احلافظ عماد الدين ابن كثري، حتقيق: مصطفى السيد حممد، حممد السيد رشاد، حممد فضل  1 
 .11، ص1م، ج2666ه/142رطبة، الطبعة األوىل:)مؤسسة ق العجماوي، علي أمحد عبد الباقي، حسن عباس قطب،

إليه نسبة الشافعية  و األربعة،  األئمةلقرشي املطليب، أبو عبد اهلل أحد حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان ابن شافع اهلامشي ا 2 
برع يف الشعر واللغة وأيام العرب، مث أقبل على الفقه واحلديث، وأفىت وهو ابن عشرين  ه(126سنة)ولد يف غزة )بفلسطني( ،كافة
 يف الفقه، )املسند( يف احلديث، ( األمله تصانيف كثرية، أشهرها كتاب ) ه(.264تويف مبصر سنة :) وكان ذكيا مفرطا. ،سنة

 .(313-311/  1(، تذكرة احلفاظ: )21/  1: )انظر األعالم .)الرسالة( يف أصول الفقه
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ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  

 فابتدأ ،[113األعراف: ] چۋۅ   ۅ  ۉۉ  ې  ې  ې  ې              ى   

  ڭ  ڭ  ڭ  ڭچ  :فلما قال ،األمر بمسألتهم عن القرية الحاضرة البحر جل ثناؤه ذكر  

ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉۉ  ې  

القرية  ألن   ،على أنه إمنا أراد أهل القرية دلَّ ،  [113األعراف: ] چې  ې  ې              ى  

ين بالهم وأنه إمنا أراد بالعدوان أهل القرية الذ ،غريه وال فاسقة بالعدوان يف السبت وال ة  ال تكون عاديَ 

 1."يفسقون امبا كانو 

 " كالم العرب على اإلطالق البد فيه من اعتبار معىن املساق يف داللة  ه(:791وقال الشاطبي)

الصيغ، وإال صار ضحكة وهزءة، أال ترى إىل قوهلم: فالن أسد أو محار، أو عظيم الرماد، أو جبان 

َوى الُقر ط، وما ال ينحصر من األمثلة، لو اُعُترب اللفظ مبجر ده مل يكن له  الكلب، وفالنة بعيدة َمه 

 2معىن  معقول؛ فما ظن ك بكالم اهلل وكالم رسوله صلى اهلل عليه وسل م؟ ".

 وقال يف موضع آخر:" املساقات َّتتلف باختالف األحوال، واألقوال والنوازل، وهذا معلوم        

                                                           
دط(، )دت(، ص )-بريوت-، تأليف: حممد ابن إدريس الشافعي، حتيق: أمحد حممد شاكر، دار الكتب العلميةالرسالة  1

13،12. 
 .419، ص3املوافقات، الشاطيب، ج 2 
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عاين والبيان؛ فالذي يكون على بال من املستمع واملتفهم وااللتفات إىل أو ل الكالم وآخره، يف علم امل
حبسب القضي ة وما اقتضاه احلال فيها، ال ينظر يف أو هلا دون آخرها، وال يف آخرها دون أو هلا، فإن  

ا قضية واحدة نا  شيء واحد، فال زلة يفالقضي ة وإن اشتملت على مجل؛ فبعضها متعلق بالبعض ألهن 
حميص للمتفهم عن ردِّ آخر الكالم على أو له، وأو له على آخره، وإذ ذاك حيصل مقصود الشارع يف 

 1فهم املكل ف".
قال و  ،نكرها بعضهم ومن جهل شيئا  أنكره"داللة السياق" أ :قال رمحه اهلل الزركشياإلمام  -

اإلمام":  مث نقل عن الشيخ عز الدين يف "كتاب ،تعاىل: إهنا متفق عليها يف جماري كالم اهلل بعضهم
  2 ."الواضحاتوتقرير  ،وترجيح احملتمالت ،السياق يرشد إىل تبيني اجملمالت

 ا ترشد إىل داللة السياق فإهن"  اإلشكال:املعىن عند  فهم : بعد ذكر األمور اليت تعني علىوقال أيضا   

 نوع الداللة وهو من وت ،وتقييد املطلق ،وَّتصيص العام ،ملرادوالقطع بعدم احتمال غري ا ،تبيني اجململ

 3."مناظراتهوغالط يف  ،أعظم القرائن الدالة على مراد املتكلم فمن أمهله غلط يف نظريه

: " فإن -رمحه اهلل–وقد ذكر يف ثنايا كتابه أمثلة تبنيِّ أمهية السياق يف بيان املعاين فقال          

ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ  بني قوله تعاىلقيل: فهل يظهر فرق 

ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  چ ، وبني قوله تعاىل يف سورة سبأ، [31]يونس:  چۉ  

د السياق يف كل منهما مرش، قيل : السياق يف كلٍّ منهما يرشد إىل الفرق؛ [24]سبأ: چ  ڦ
                                                           

 (.211/  4املوافقات، )  1 
، تأليف: بدر الدين الزركشي، حتقيق: عبد القادر عبد اهلل العاين، راجعه: عمر سليمان األشقر، البحر احمليط يف أصول الفقه 2

 .22، ص 1ج  م،1992-ه 1413الطبعة الثاية، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت،
)دط(، -القاهرة-بدر الدين الزركشي، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، مكتبة دار الرتاث ، تأليف:الربهان يف علوم القرآن 3

 .266ص، 2ج )دت(،
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ىل هو رازقهم أقروا به من كونه تعاإىل الفرق فإن اآليات اليت يف يونس سيقت لالحتجاج عليهم مبا 
لما كانوا ف ،ومالك أمساعهم وأبصارهم ومدبر أمورهم بأن َيرج احلي من امليت وَيرج امليت من احلي

كيف تعبدون ف ؛إذ فاعل هذا هو اهلل الذي ال إله غريه ؛ن االحتجاج به عليهمسُ حَ  ؛مقرين هبذا كله

 ،ون به وال جيحدونههم يقر   :أي، [31يونس: ] چ ۇئ  ۆئچ     معه غريه وهلذا قال بعده
يشاهدوهنا  ين بنزول الرزق من قبل هذه السماء اليتعليهم هبذه اآلية إمنا كانوا مقرِّ  ج  بون احملتَ واملخاطَ 

ردت لفظة السماء ففأُ ؛ ن مساء إىل مساء حىت ينتهي إليهمين وال عاملني بنزول الرزق مرِّ قِ ومل يكونوا مُ 
وهلذا أمر  ؛إقرارهم مبا ينزل من السماء فإنه مل ينتظم هلا ذكرُ  ،ا اآلية اليت يف سبأوأم   ،هنا لذلك

ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ   چ: فقالم هم اجمليبون ر عنهم أهن  كُ ذ  رسوله بأن جييب وأن يَ 

اهلل وحده الذي ينزل رزقه على  :أي،   چ ۇئ  ۆئچ  يقل[، ومل 24سبأ: ]چ  ڄ   ڄ  ڄڦ
 1".اختالف أنواعه ومنافعه من السموات

من جهة  يف التفسريبعد أن ذكر أسباب اخلطأ  :-رحمه اهلل تعالى-ابن تيمية أبو العباس -

روا القرآن مبجرد ما يسوغ أن يريده بكالمه من كان من : قوم فس  اجلهة الثانية" : االستدالل قال

.إىل أن قال: واملخاطب به.. ،ل عليهنزَ مُ ـوال، م بالقرآنالعرب من غري نظر إىل املتكلِّ الناطقني بلغة 

ما يصلح  إىل رٍ من غري نظ ؛وما جيوز عندهم أن يريد به العريب   ،نف راعوا جمرد اللفظفهذا الصِّ 

   2". الكالم للمتكلم به ولسياق

                                                           

 .9، ص4الربهان يف علوم القرآن، الزركشي، ج 1 
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 : " السياق يرشد إىل تبيني اجململ، وتعيني احملتمل، والقطع بعدم احتمال غري املراد، 1ابن القيموقال 

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

  2أمهله غلط يف نظره، وغالط يف مناظرته ". 
وقد كثرت تفاسري األئمة رمحهم اهلل لكتاب اهلل؛ فمن  : "3عبد الرحمان ابن سعديوقال          

مطوِّل خارج يف أكثر حبوثه عن املقصود، ومن مقتصر يقتصر على حلِّ بعض األلفاظ اللغوية بقطع 

النظر عن املراد؛ وكان الذي ينبغي يف ذلك أن جيعل املعىن هو املقصود، واللفظ وسيلة إليه، فينظر يف 

ق  ، ويقابل بينه وبني نظريه يف موضع آخر، ويعرف أنه سيق هلداية اخللألجلهسياق الكالم وما سيق 

صلى  ، مع العلم بأحوال الرسولفالنظر لسياق اآلياتكلهم عاملهم وجاهلهم، حضريِّهم وبدويِّهم؛ 

اهلل عليه وسلم، وسريته مع أصحابه وأعدائه وقت نزوله، من أعظم ما يعني على معرفته وفهم املراد 

 4منه ".

                                                           

ه(، صنف 191مة، ولد سنة )اجلوزية، أبو عبد اهلل مشس الدين: احلنبلي العالحممد بن أيب بكر بن أيوب الزرعي ابن قيم  1 
ه من التصانيف ه(. ل121العربية، تويف سنة )ر من األئمة الكبار يف التفسري واحلديث والفروع واألصلني و ، وصاوناظر واجتهد

كمة )شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحل ،)الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية( ،)إعالم املوقعني(: الشيء الكثري منها
 .(21/  1(، األعالم: )13-12/  1انظر: بغية الوعاة ) والتعليل(.

  الفوائد،: بكر بن عبد اهلل أبو زيد، دار عاملالعمران، إشرافعلي بن حممد  حتقيق:ابن قيم اجلوزية،  تأليف: بدائع الفوائد، 2
 .1314، ص4، ج(دت)، (دط)
العالمة الورع الزاهد تذكرة السلف عبد الرمحان بن ناصر بن عبد اهلل آل سعدي الناصري التميمي احلنبلي، ولد سنة  3 
الم كيف تفسري   حنو ثالثني كتابا منها )تيسري الكرمي الرمحان له (،ه1311بالقصيم وتويف هبا سنة: ) )عنيزة(ه( يف 1361)

وانظر: مشاهري علماء جند، تأليف:  (3/346انظر األعالم ) وغريها.، )طريق الوصول إىل العلم املأمول من االصول( (،املنان
 .(391-392ه(، )ص1394) :ة، الطبعة الثانية سنةامعبد الرمحان بن عبد اللطيف آل الشيخ، دار اليم

 .64، ص1، ج(دت)، (دط)، بن ناصر السعدي، دار ابن اجلوزي تيسري الكرمي املنان يف تفسري القرآن، تأليف: عبد الرمحان 4 
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 ح: ــــــرجيــــــالت المطلب الثـــــــــــــاني: السيـــــــــــاق وداللتـــــــــــه على
 الفرع األول: ضوابط الترجيح بداللة السياق: 

لقد سبق اإلشارة إىل أمهية السياق يف فهم معاين كالم اهلل عز وجل وتفسريه، وكيف أن  العلماء       
وال ان املعىن، إال أنه بقي أن نعلم أن السياق داللة قوية يف الرتجيح بني األقأك دوا على أمهيته يف بي

وقد نص  على ذلك مجع من العلماء، ونص وا على أنه رغم ما لداللة السياق من قوة يف الرتجيح؛ إال 
 أن  لذلك ضوابط.

قسمان: قسم ورد حيث قال: " واعلم أن  القرآن  الزركشي في البرهانوقد أشار إىل ذلك       
 تفسريه بالنقل عم ن يعترب تفسريه، وقسم مل يرد، واألو ل ثالثة أنواع:

إم ا أن يرد التفسري عن النيب صلى اهلل عليه وسلم، أو عن الصحابة ، وأن عن رؤوس التابعني؛         
فاألو ل يُبحث فيه عن صحة السند، والثاين ينظر يف تفسري الصحايب، فإن فس ره من حيث اللغة فـَُهم  

وحينئذ  لقرائن فال شك فيه؛أهل اللسان فال شك يف اعتمادهم، وإن فس ره مبا شاهده من األسباب وا
إن تعارضت أقوال مجاعة من الصحابة، فإن أمكن اجلمع فذاك، وإن تعذ ر ُقدِّم ابن عباس؛ ألن  النيب 
صلى اهلل عليه وسل م بش ره بذلك حيث قال " اللهم  علِّمه التأويل" ... فإن تعذ ر اجلمع جاز للمقلِّد 

ال وهم رؤوس التابعني إذا مل يرفعوه إىل النيب صلى اهلل عليه وسل م و أن يأخذ بأيِّها شاء وأم ا الثالث 
إىل أحد من الصحابة، رضي اهلل عنهم فحيث جاز التقليد فيما سبق، فكذا هنا، وإال وجب 

 االجتهاد. 
 : ما يرد فيه نقل عن املفسِّرين، وهو قليل، وطريق التوص ل إىل فهمه الن ظَُر إىل مفردات األلفاظ الثاني

من لغة العرب ومدلوالهتا واستعماهلا حبسب السياق، وهذا يعتين به الراغب كثريا يف كتاب" املفردات" 
  1من السياق". فيذكر قيدا زائدا على أهل اللغة يف تفسري مدلول اللفظ، ألن ه اقتنصه

                                                           

 (.112/  2الربهان، الزركشي، ) 1 
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 فَنخُلُص من كالم الزركشي أنّه ال ُيصار إىل السياق حىت يـَُمر  املفسِّر بالصحيح من كالم النيب،        
صلى اهلل عليه وسلم، وما أُثر عن الصحابة يف تفسري اآلية، خاّصة ابن عباس وكذلك رؤوس  

 التابعني؛ مث بعد ذلك لغة العرب والنظر إىل سياق الكالم.
وجاء يف كتاب قواعد الرتجيح حلسني احلريب ذكر هذه الضوابط وذكر أن  ابن جرير ذكرها يف        

نهما، عقاعدة: إدخال الكالم في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج به تفسريه فقال: " ]
هلل فمنهم من افإذا تنازع املفسِّرون يف تفسري آية أو مجلة من كتاب  إال بدليل يجب التسليم له[،

حيملها على معىن  ال َيرجها عن سياق اآليات، ومنهم من حيملها على معىن َيرجها عن معاين 
اآليات قبلها وبعدها، وجيعلها معرتضة يف السياق فحمل اآلية على التفسري الذي جيعلها داخلة يف 

نع من هذا ما مل يرد دليل مي معاين ما قبلها وما بعدها أوىل وأحسن؛ ألن ه أوفق للنظم وأليق بالسياق
 التفسري أو يصحُِّح غريه.

ة يف معرض ثري يف مواضع ك-نب ه إليه الطربي رمحه اهلل. " إال بدليل يجب التسليم له"وقوهلم      

 تقريره هلذه القاعدة وترجيحه هبا، مث  بني هذا الدليل الذي ُيصرف له الكالم عن سابقه والحقه بأنّه:

، يفسِّر اآلية وَيرجها بذلك عن سابقها والحقها. أو يكون صل السندخبر صحيح متَّ -0

 مصحِّحا ألحد األقوال اليت قيلت يف اآلية واليت َُّترجها عن سياقها.

، ويكون ذلك التفسري خمرجا هلا عن سباقها أو إجماع من أهل التأويل على تفسير اآلية-2

  1وحلاقها ".

                                                           

 .121قواعد الرتجيح عند املفسِّرين، ص 1 
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البيان حول الترجيح بهذه القاعدة مع النَّص  على هذه  الطبري من جامعوهذا نص  كالم     
 الضوابط:

ڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    چ فقد رج ح يف تفسري قوله تعاىل    

[، رج ح فيها قول حممد بن جعفر ابن الزبري حيث 31آل عمران: ] چڃڃ  چ  چ  چ   
ران يف حممد بن جعفر بن الزبري؛ ألن ه مل جير لغري وفد جنقال: " وأوىل القولني بتأويل اآلية قول 

م يعظِّمونه ... وأم ا ما روى  م حِيب ون اهلل وال أهن  هذه السورة وال قبل هذه اآلية ذِكر قوٍم اد عوا أهن 
 احلسن يف ذلك مما قد ذكرناه، فال خرب به عندنا يصح  فيجوز أن يقال: إن ذلك كذلك.

كن بذلك خبر على ما قلنا، وال في اآلية دليل على ما وصفنا، فأولى األمور فإذا لم ي     
بنا أن نلحق تأويله بالذي عليه الدَّاللة من آي السورة، وذلك هو ما وصفنا؛ ألنَّ ما قبل 

إ  هذه السورة وما بعدها خبٌر عنهم، واحتجاج من اهلل لنبي ه محمَّد صلى  هذه اآلية من ُمبتد 
لم، ودليل على ُبطول قولهم في المسيح، فالواجب أن تكون هي أيضا اهلل عليه وس

 1مصروفة المعنى إلى نحو ما قبلها ومعنى ما بعدها".
  وقال يف موضع آخر: " وأوىل األقوال بالصواب يف تأويل ذلك قول من قال: ُعيَن بذلك:        

مشركوا [، 91األنعام: ] چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺٺ   چ 
قريش، وذلك أن  ذلك يف سياق اخلرب عنهم أو ال، فأن  يكون ذلك خرب ا عنهم، أشبه من أن 
يكون خربا عن اليهود ولـم ا جيِر هلم ذكٌر يكون هذا به متصال ... وإذا مل يكن مبا روي من 

 ذلك  ، وال كان على أن  خبر صحيح متَّصل السنداخلرب، بأن  قائل ذلك كان رجال من اليهود، 
، وكان اخلرب من أو ل السورة وُمب َتَدِئها إىل هذا املوضع خربا من أهل التأويل إجماعكان كذلك 

                                                           

 .(321،321/  2جامع البيان، ) 1 
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موصوال بذلك غري   چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  عن املشركني من عبدة األوثان، وكان قوله
التسليم  ول، إال  حبج ة جيبمل جَيُز لنا أن ند عَي أن  ذلك مصروٌف عم ا هو به موصمفصول منه، 

 1".  هلا
 اعتماد المفسرين على داللة السيــــــــاق في الترجيح: اني:ـــــــــــــرع الثــــــــالف.

  لقد اعتىن علماء التفسري قاعدَة السياق يف ثنايا تفسريهم للرتجيح بني األقوال ويعترب هذا البحث     

 حماولة إلبراز أمهية هذه الداللة يف الرتجيح، وهذه بعض النقول وقد سبق بعضها يف بيان ذلك: 

قال: "وقد يرتد ُد بني حمامل كثرية يتساوى بعضها مع -رحمه اهلل-العز ابن عبد السالم -أ    
ة أو إمجاع نبعض ويرتج ُح بعضها على بعض وأوىل األقوال ما دل  عليه الكتاب يف موضع آخر أو الس

أوضح وأشد موافقة األمة أو سياق الكالم، وإذا احتمل الكالم معنيني وكان محله على أحدمها 
... وإذا كان لالسم الواحد معاٍن كالعزيز مبعىن القاهر ومبعىن املمتنع  للسياق كان الحمل عليه أولى

رت  الكالم وينخرم َكي اَل يتب  ومبعىن الذي ال نظري له، مُحل يف كل موضع على ما يقتضيه ذلك السياق
 2النظام".

من وجوه الرتجيح بني أقوال املفسرين اثنا عشر  ذكر-رحمه اهلل-ه( 740)ت ابن جزي   -ب  

سياق الكالم ويدل عليه ما قبله أو ما وجها ذكر منها: " السادس: أن يشهد بصحة القول 

  3".بعده

                                                           

 (.391/  9جامع البيان، )  1 
 .226ص  ، العز بن عبد السالم،اإلجياز يف اإلشارة إىل اجملاز 2 
 .(13/ 1)التسهيل لعلوم التنزيل  3 
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" السياق مرشد إىل تبيني اجملمالت، وترجيح احملتمالت وتقرير  اإلماموقال يف كتاب   

  1الواضحات".

   :حـــــاق في الترجيــــــــرين لداللة السيات المفس  ـــــتطبيق: الثـــرع الثــــــــالف

         لي مجلة من ذلك: فكثرية فيما ي تطبيقات المفسرين لداللة السياق في الترجيح بين األقوالأم ا    

مب  ىب    خبچ : قال: " اختلف أهل التأويل يف قوله تعاىل -رحمه اهلل-ابن جرير الطبري -0

 [  21]األنعام: چ جتحت  خت   مت  ىت         يت  جث  مث  يب  
فقال بعضهم: معناه: هؤالء املشركون املكذبون بآيات اهلل، ينهون الناس عن اتباع حممد صلى اهلل 

 يتباعدون عنه .    چ يب  جتچ عليه وسلم والقبول منه، 

 عن القرآن أن يسمع له ويعمل مبا فيه .  ،   چ يب  جتچ وقال بعضهم: بل معناه: 

  چ يب  جتچ وقال آخرون: معىن ذلك: وهم ينهون عن أذى حممد صلى اهلل عليه و سلم   
 2يتباعدون عن دينه و اتباعه".

مث قال بعد أن أسند كل هذه األقوال إىل قائليها:" وأوىل هذه األقوال بتأويل اآلية قول من قال:     

: عن اتباع حممد صلى اهلل عليه و سلم َمن سواهم من الناس، وينأون  چخب  مب  ىب  چ  :تأويله

تكذيبهم  نجرت بذكر مجاعة املشركني العادلني به، واخلرب ع اآليات قبلهاعن اتباعه. وذلك أن 

                                                           

رضوان  : رسالة ماجستري للطالبد العزيز بن عبد السالم، دراسة وحتقيقاإلمام يف بيان أدلة األحكام، تأليف: عز الدين عب 1 
 .12، صم1994/ه1464)جامعة أم القرى،  خمتار بن غربية،

 .264-261، ص9، ججامع البيان عن تأويل آي القرآن2 
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رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، واإلعراض عما جاءهم به من تنزيل اهلل ووحيه، فالواجب أن يكون 

خربا عنهم، إذ مل يأتنا ما يدل على انصراف اخلرب عنهم إىل غريهم،   چخب  مب  ىب  چ قوله: 

 يدل على صحة ما قلنا من أن ذلك خرب عن مجاعة مشركي  وما بعدها قبل هذه اآليةبل ما 

 1قوم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، دون أن يكون خربا عن خاص منهم".

 ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ےۓ  ۓ  چ  تعاىلوقال يف موضع آخر يف تفسري قوله 

 [، قال : " اختلف أهل 12نعام: األ، ]چ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ
التأويل فيمن ُعين هبذه اآلية؛ فقال بعضهم: عين هبا املسلمون من أمة حممد صلى اهلل عليه و سلم، 

 وفيهم نزلت.

وقال آخرون: عين ببعضها أهل الشرك، وببعضها أهل اإلسالم؛ مث قال بعد أن أسند األقوال       
ن عبدة اآلية أهل الشرك به م إىل قائليها: والصواب عندي أن يقال: إن اهلل تعاىل ذكره توعد هبذه

ژ   چ و ذلك أنها تتلو قوله: ها بين إخبار عنهم و خطاب لهمألنَّ األوثان، وإياهم خاطب هبا؛ 

ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  

 ويتلوها . [ 14-13األنعام: ] چڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ              ڻ  ۀ  ۀ  ہ  

. وغري جائز أن  [11نعام: األ] چې  ې  ې  ى  ىائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  چ قوله: 
ة بين هذه اآلييكون املؤمنون كانوا به مكذِّبني، فإذا كان غري جائز أن يكون ذلك كذلك، وكانت 

، كان بيـِّن ا أن ذلك وعيدا ملن تقدم وصف اهلل إياه بالشرك، وتأخر اخلرب عنه هاتين اآليتين
                                                           

 .(262/  9) ،بيانجامع ال 1 
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مل جير له ذكر، غري أن ذلك وإن كان كذلك، فإنه قد عم  وعيده بذلك كل من بالتكذيب، ال ملن 
  1سلك سبيلهم من أهل اخلالف على اهلل وعلى رسوله، والتكذيب بآيات اهلل من هذه وغريها ".

ۋ  ۅ  ۅ  چ  تعاىل: قال يف تفسري قوله -رحمه اهلل-ه( 670اإلمام القرطبي )ت-2

قال ابن عباس: أول ما  ،[41]احلجر: چۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى   ى  
يدخل أهل اجلن ة اجلنة تعرض هلم عينان، فيشربون من إحدى العينني، فيذهب اهلل ما يف قلوهبم من 

غل، مث يدخلون العني األخرى فيغتسلون منها، فتشرق ألواهنم و تصفو وجوههم، وجتري عليهم نضرة 
 النعيم وحنوه عن علي رضي اهلل عنه.

علي بن احلسني: نزلت يف أيب بكر وعمر وعلي والصحابة، يعين ما كان بينهم يف اجلاهلية وقال      

  2."يدل عليه سياق اآلية؛ والقول األول أظهرمن الغل. 

فرج ح القرطيب القول األول ألن سياق اآلية يف ذكر أهل اجلنة وما هلم من النعيم، بعد ذكر           
ن أتباع الشيطان، فالسياق يف ذكر اجلنة والنار وبيان حال املتقني األبرار جهن م وأهنا موعد الغاوين م

 وليس السياق يف بيان حال اجلاهلية وما كان بني الصحابة. 

       ،[21لبقرة: ا] چہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  چ وقال يف تفسري قوله تعاىل       

 فقال رمحه اهلل بعدما ذكر اخلالف يف من املقصود هبذه اآلية أهُم الكفار أم أهل الكتاب؟ فقال:

 3يدل على أهنا يف الكفار". ما بعدقبل و  وظاهر ما" قلت:  

                                                           

 .(369/  9) ،جامع البيان عن تفسري آي القرآن 1 
 .(219/  12) ، القرطيب،اجلامع ألحكام القرآن 2 
 .(499/ 64، )(111/ 11) :( وملزيد أمثلة انظر316/  1)اجلامع ألحكام القرآن  3 
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 فقد كان له اعتناء كبري بالسياق من حيث الرتجيح والتضعيف -رحمه اهلل-1الحافظ ابن كثير-3

ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  چ واالستنباط؛ ومما ذكره يف تفسري قوله تعاىل 

 چ   ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې  ې  ى   ى  ائ ۅ  

قال: " وقد محل بعض السلف هذه اآلية على خبل اليهود، بإظهار العلم الذي  [،31]النساء:
عندهم من صفة حممد صلى اهلل عليه و سلم وكتماهنم ذلك ... وال شك أن اآلية حمتملة لذلك، 

، وإن كان البخل بالعلم داخال يف ذلك بطريق األوىل، فإن أن السياق في البخل بالمالوالظاهر 

ٱ   چوهي قوله  اآلية التي بعدهاإلنفاق على األقارب الضعفاء، وكذلك يف ا سياق الكالم

فإنه  ؛[39]النساء:چ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ   ڀ
 ذكر املمسكني املذمومني وهم البخالء، مث ذكر الباذلني املرائني، الذين يقصدون بإعطائهم السمعة 

  2وأن مُيدحوا بالكرم، وال يريدون بذلك وجه اهلل". 

ی  جئ      حئ  مئ  چ وقال يف معرض ردِّه ألحد األقوال يف التفسري يف قوله تعاىل     

قال: " وقال ابن وهب: حدثنا نافع بن أيب نعيم القارئ، قال سألت  ،[1]النساء: چ ىئ

 چ ی  جئ      حئ  مئ  ىئچ حيي بن سعيد األنصاري، وربيعة، عن قول اهلل تعاىل 

 اآلية. ؟ [1]النساء:
 ذلك يف اليتيم، إن كان فقريا أَنفق عليه بقدر فقره، ومل يكن للويل منه شيء.فقاال: 

                                                           

سنة:  لدالفداء، عماد الدين: حافظ مؤرخ فقيه. و إمساعيل بن عمر بن كثري بن ضو بن درع القرشي البصري مث الدمشقي، أبو  1 
 ،(من كتبه )البداية والنهاية، . تناقل الناس تصانيفه يف حياتهه(114سنة:) وتويف بدمشق ،ورحل يف طلب العلم ه(،161)

   .(1/326) (. ينظر: األعالم،)تفسري القرآن الكرمي

 .(49،49/  4) ،تفسري القرآن العظيم 2 
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يعين: من  ،[1:]النساء چ ىئ  ىئ              ی  یچ ألنه قال:  بعيد من السياقوهذا 

  1أي: باليت هي أحسن". چ مئ  ىئچ  أي: منهم .  چی  جئ      حئ  چ األولياء 

 ٱ  ٻ  ٻ چ فقد جاء عنه يف تفسري قوله تعاىل -رمحه اهلل-2اإلمام الشوكاني-4

بقرة: ال] چپ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    پٻ  ٻ   پ  پ 

ن جماهد روي ذلك ع ،أي يعرفون نبوته وسلم:قيل : الضمري حملمد صلى اهلل عليه  [، قال: "141

 .وقتادة وطائفة من أهل العلم

 وقيل: يعرفون حتويل القبلة عن بيت املقدس إىل الكعبة بالطريق اليت قدمنا ذكرها وبه قال 
الراجح اآلخر كما يدل عليه ح صاحب الكشاف األول وعندي أن مجاعة من املفسرين ورج  

 3".الذي سيقت له هذه اآليات السياق

وأخرج ابن أيب حامت عن " قال :، [21إلسراء: ا] چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ   چ وعند قوله تعاىل       
لتخصيص وأقول: ليس يف السياق ما يفيد هذا ا. السدي يف اآلية قال: والقرىب قرىب بين عبد املطلب 

                                                           

 .( وغريها كثري331/  16) (،439 / 9) (،291/  9) (،13/  9( وانظر ملزيد أمثلة )329/  3)تفسري القرآن العظيم  1 
كان )من بالد ولد هبجرة شو  ،حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين: فقيه جمتهد من كبار علماء اليمن، من أهل صنعاء 2 

 114له  ه(1226سنة:) ومات حاكما هبا ه(1229)وويل قضاءها سنة  ،صنعاءونشأ ب ه(،1113سنة: ) خوالن، باليمن(
انظر األعالم:  .)فتح القدير( يف التفسري، )إرشاد الفحول( يف أصول الفقه األخبار(،وطار من أسرار منتقى مؤلفا، منها )نيل األ

(1/299). 
يوسف الغوش، دار  :حممد بن علي الشوكاين، اعتىن به تأليف: الدراية من علم التفسري،و  ةفتح القدير اجلامع بني فين الرواي 3 

 .161ص ،م2661ه/1429الطبعة الرابعة: -بريوت–املعرفة 
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ا موالظاهر أن هذا اخلطاب ليس خاصا بالنيب صلى اهلل عليه و سلم بدليل  ،وال دل على ذلك دليل

هي و  ، وما بعدها[23إلسراء: ]ا چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    چ  هذه اآلية وهي قوله قبل

إلسراء: ]ا چی  جئ    یۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ    ىئ  ی    یچ قوله 
21-21 " ].1 

  چ ائ  ەئ   ەئ  وئچ  تعاىلوقال يف معرض ردِّه ألحد األقوال يف تفسري قوله      

 وقيل هو السخرية اليت مبعىن ،ليملك بعضهم بعضا والضحاك:وقال قتادة  ، قال: "[32لزخرف: ]ا

االستهزاء وهذا وإن كان مطابقا للمعىن اللغوي ولكنه بعيد من معىن القرآن ومناف ملا هو مقصود 

 2".السياق

فقد كان للسياق دورا مهمًّا يف بيان وجه املناسبات بني السور  -رحمه اهلل- 3اإلمام البقاعي-5

  ې  ې  ېچ  ذلك ما ذكره حتت قوله تعاىلومن أمثلة " نظم الدرر" واآليات يف كتابه 

[، قال: " وملا كان السياق 219البقرة: ]چ  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ    وئ  وئ  ىې
سابقا والحقا لالنفاق علم أن  التقدير: فما مجعتم من شيء فإن  اهلل مطالبكم يف وضعه ومجعه بوجه 

                                                           

 .919، صفتح القدير 1 
 .1339ص ،فتح القدير 2 
مؤرخ  :بن علي بن أيب بكر البقاعي، أبو احلسن برهان الدين -الراء وَّتفيف الباء  بضم-اط بَ إبراهيم بن عمر بن حسن الرُ  3 

سنة:  وسكن دمشق ورحل إىل بيت املقدس والقاهرة، وتويف بدمشق ه(،969ولد سنة ) أصله من البقاع يف سورية، ،أديب
 البحار يف نظم سرية املختار(، )نظم الدرر يف ه(، وله من املؤل فات: ) عنوان الزمان يف تراجم الشيوخ واألقران(، )جواهر992)

 (.21/  1تناسب اآليات والسور(. ينظر األعالم: )
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 ،اء بالنذروالوف ،بالنفقة يف اخلريعلى اإلسرار احلكمة، وحماسبكم على ذلك، فعطف عليه حثًّا  
 1." بأنه يعلم ذلك كله وجيازي عليه ؛وحتذيرا  من اإلنفاق يف املعصية ولو على أدق الوجوه

 فقد كان للسياق يف تفسريه النصيب األوفر واالستعمال-رحمه اهلل-اإلمام الطاهر ابن عاشور-6
 األمثل يف الرتجيح واالستنباط ومن ذلك:

ھ  ھ        ھ  ھ   ےے  ۓ   ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  چ يف تفسري قول اهلل تعاىل   

قال: " وقيل كلمات اهلل أمره و هنيه، ووعده ووعيده، وفس ر به   [،112ألنعام: ا] چۇ  ۇ  
لكن السياق يشهد بأن تفسير القرآن بالكلمات يف الكشاف، وهو قريب من كالم ابن عطية، 

   2."أظهر
ياق يُعترب تفسريه من أنفس التفاسري املعتنية بالس-رحمه اهلل-3األمين الشنقيطي الشيخ محمد -7

ال َيفى أن السياق من ذلك، وهذه بعض األمثلة على إال  ألن ه يفسِّر القرآن بالقرآن، و  ال لشيء

: " ومبا ذكرنا تعلم قال [،22لكهف: ا] چۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  چ   يف تفسري قوله تعاىل:ذلك: 

قيل : راجع إىل أهل النار. وقيل: راجع إىل أهل اجلنة وأهل النار ، چۈئ  چ أن الضمري يف قوله 

                                                           

ار الكتب العلمية د: إبراهيم بن عمر البقاعي، حتقيق: عبد الرزاق غالب املهدي،  نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور، تأليف 1 
 .222، 224، ص1، جم 1992 /هـ 1412 -بريوت  -
 .(214) (،114/  2) (،13/ 4(، )469/  1) (،69/  2( وانظر )19/  9والتنوير )التحرير  2 
ه(، نشأ ببيت علم نساء ورجاال، 1322الشيخ العامل املفسر الفاضل، حممد األمني بن حممد املختار اجلكين ولد سنة: ) 3 

 :منها له كتب ه(،1393سنة:) وتويف مبكة، باملدينة اإلسالميةوأخريا يف اجلامعة  واستقر مدرسا يف املدينة املنورة مث الرياض
 .(42/  1) ،واألعالم ،243-246ص، (. انظر مشاهري علماء جند، )منع جواز اجملاز (،)أضواء البيان يف تفسري القرآن
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 اقلداللة ظاهر السيمعا وقيل: راجع للمشركني وما كانوا يعبدونه من دون اهلل. وهذا هو أظهرها 

  چى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ  چ عليه. ألن اهلل يقول 

أي مهلكا ، چۆئ  ۈئ  ۈئ  چ عن العابدين واملعبودين :  ثم قال مخبرا[، 22]الكهف:

 1يفصل بينهم و حييط هبم ".

  ى  ى  ائ  ائ   ەئچ وقال يف معرض تضعيفه ألحد األقوال يف تفسري قوله تعاىل      

" قال بعض العلماء :   ،:[44]األنبياء:  چەئ  وئ   وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   

نقصها من أطرافها : موت العلماء، وجاء يف ذلك حديث مرفوع عن أيب هريرة . وبعد هذا القول 

  2عن ظاهر القرآن حبسب داللة السياق ظاهر كما ترى".

ها ما فقد رج ح بالسياق كثريا من املواضع يف تفسريه ومن: -رحمه اهلل-عبد الرحمان ابن سعدي-8

[، قال: " اتفق فؤاد الرسول صلى 11النجم: ] چڍ  ڍ           ڌ    ڌ  ڎ  چ  تفسري قوله تعاىلذكره يف 

اهلل عليه وسلم ورؤيته على الوحي الذي أوحاه اهلل إليه، وتواطأ عليه مسعه وبصره وقلبه، وهذا دليل على  

لم يكذب  شبهة وال ريب، فكمال الوحي الذي أوحاه اهلل إليه، وأنه تلق اه منه تلقيًّا ال شك فيه وال

                                                           

للنشر والتوزيع،  عامل الفوائديف إيضاح القرآن بالقرآن، تأليف: حممد املني الشنقيطي، إشراف: بكر أبو زيد، دار  أضواء البيان 1 
  .111ص ،4)د،ت(، ج

 .(293/  1)(، 141/  1) ،(2/919(، )19/ 2)(، 21/  2األمثلة )وانظر من  ،(121/  4)أضواء البيان  2 
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فؤاده ما رأى بصره، ومل يشك  يف ذلك... وقيل: إن  املراد بذلك رؤية الرسول صلى اهلل عليه وسلم لربِّه 

ليلة االسراء وتكليمه إي اه، وهذا اختيار كثري من العلماء رمحهم اهلل، فأثبتوا هبذا رؤية الرسول صلى اهلل 

 عليه وسلم لربِّه يف الدنيا.

ولــــــكن  الصحيح القول األول وأن  املراد به جربيل عليه السالم؛ كما يدل عليه السياق، وأن  حمم دا      

صلى اهلل عليه وسلم رأى جربيل يف صورته األصلية اليت هو عليها مرتني: مرة يف األفق األعلى حتت 

نيا كما تقد م، واملرة الثانية فوق السماء السا يه، وهلذا بعة ليلة أُسري برسول اهلل صلى اهلل علالسماء الد 

 1[، أي: رأى حممدٌّ جربيل مرة  أخرى نازال إليه." 13النجم: ] چڑ  ک    ک  ک  چ  قال

فهذا الذي ذكرناه عن املفسِّرين يف تطبيق داللة السياق يف الرتجيح والتصحيح والتضعيف           

غيض من فيض، وغريهم كثري ممن اعتىن بالسياق يف التفسري وما ذكرناه من باب التمثيل ال احلصر 

كالم اهلل عز وجل،   للتنويه فقط بأمهية داللة السياق يف الرتجيح، وأهنا ال حميد عنها يف جماري تفسري

وبيان معانيه، وسيأيت مزيد بيان لذلك وما سيقت هذه الدراسة إال هلذا الغرض، ويف تفسري ابن عطية 

 ما يروي الغليل ويشفي العليل ويوضح املقصود واهلل املوفق للصواب.

 

 

 

                                                           

 .1131، ص1تيسري الكرمي املنان، ج 1 
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 الجانب التطبيقي على تفسير ابن عطيَّة: الفصل الثاني  

 ويتضم ن هذا الفصل مخسة مباحث:      

 ما رج ح فيه ابن عطي ة بالسياق يف سورة البقرة. المبحث األول:  

 ما رج ح فيه ابن عطية بالسياق يف سورة آل عمران. المبحث الثاني:

 ما رج ح فيه ابن عطي ة بالسياق يف سورة النساء. المبحث الثالث:

 بن عطي ة بالسياق يف سورة املائدة.ما رج ح فيه ا المبحث الرابع:

 ما رج ح فيه ابن عطية بالسياق يف سورة األنعام. المبحث الخامس:

 وتفصيل ذلك فيما يلي:      
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 ــد:ـــــــــتمـــهيــ

بعد تسليط الضوء على بعض املعامل التأصيلية واليت هلا صلة بدراسة السياق، جاء دور الفصل       
ى على تفسري ابن عطية من خالل العمل عل ؛ وهو اجلانب التطبيقياملهم واألساس يف هذه الدراسة

بيان ما رجح به ابن عطية بداللة السياق من بداية سورة البقرة إىل آخر سورة األنعام، وكان االستهالل 
وف على معاملها للوق قبل بداية دراسة كل سورة بتمهيد يت ضح من خالله غرُض السورة ومقِصدها العام

اهلادية اليت تنري درب التدبر يف رحاب دراسة اقوال املفسرين لكيال ينفصل جانب معاجلة األقوال عن 
 .والذي هو التدبر والتفهم والتعق ل ملعاين ودالالت آيات القرآن الكرمي ؛الغرض األمسى لعلم التفسري

 في سورة البقرة:المبحث األول: ما رجَّح فيه ابن عطيَّة بالسياق 

 د:ـــــــــهيـــتم

 ، قد مجعت من وشائج أغراض السور ما كانمرتامية أطرافها، وأساليبها ذات أفنان سورة البقرة   
حيكت بنسج  وقد...،  تستطيع إحصاء حمتوياهتا حبسبان، فالمصداقا  لتلقيبها ُفسطاط القرآن

 مات ، وسد ى متني من فصاحة الكلنظم الكالم املناسبات واالعتبارات البالغية من حُلمة حمكمة يف
ه وأصوَل وعلو هدي: قسم يُثبت مسو  هذا الدين على ما سبقه ومعظم أغراضها ينقسم إىل قسمني

هبا أحسَن ما يأيت . وكان أسلو الدِّين ألتباعه وإصالح جمتمعهم ، وقسٌم يبني شرائع هذاتطهريه النفوسَ 
، عظةاخلطابية، وأساليب الكتب التشريعية، وأساليب التذكري واملو ب جامع حملاسن األساليب عليه أسلو 
وفيما يلي املواضع اليت رجح فيها ابن عطية بالسياق يف  1له نشاط السامعني بتفنن األفاننييتجدد مبث

 :هذه السورة العظيمة

                                                           

 (.1/263التحرير والتنوير، ) 1 
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 -01اآلية رقم: -

ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک            ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈڈ ٹ ٹ چ 

 [.16البقرة: ] چک   

 نص موضع الترجيح:-

تشديد و  اءي: "وقرأ ابن كثري، ونافع، وأبو عمر، وابن عامر، )ُيكذِّبون(بضم القال ابن عطية رمحه اهلل     

)وما هم  بلفالقراءة بالتثقيل يؤي دها قوله تعالى قَّتفيف الذال، لذال، وقرأ الباقون بفتح الياء و ا

بُون، والقراءة بالتخفيف يؤيدها أن سياق اآليات إمنا هي إخبار بكذهبم،  مبؤمنني( فهذا إخبار بأهنم يَُكذِّ

والتوعد بالعذاب األليم متوجه على التكذيب، وعلى الكذب يف مثل هذه النازلة إذ هو منطو على 

 1." وقراءة التثقيل أرجحالكفر، 

 ة:ـــــــــدراســـــــــال-

 دراسة األقوال في المسألة:-0

 : )وقرأ الباقون بفتح الياء وتخفيف الذال(املقصود بقول ابن عطية -أ

                                                           

 .(126/  1) احملرر الوجيز، 1 
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 2بفتح الياء و َّتفيف الذال". الكوفيون:" واختلفوا يف يكذبون فقرأ  1ابن الجزريقال    
ِذبُون(،  3نيالقسطالَّ وقال     تح خلٌف، بففعاصم وحمزة والكسائي ، وكذا :" واُختلف يف )َيك 

ڤ   چ؛ إلخبار اهلل تعاىل عن كذهبم بقوله الياء وسكون الكاف وتخفيف الذال من الكذب

ووافقهم الحسن ، [9]البقرة: چڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   
 4".األعمشو 

 : توجيهات األئمة للقراءتين-ب
مَرجِّح ا قراءة التشديد: "وقرأ الباقون بضم الياء وفتح الكاف و تشديد الذال من  نيالقسطالَّ قال 

أي  [،16]البقرة: چڌ  ڌ  ڍ چ لقوله تعاىل مناسب التكذيب؛ لتكذيبهم الرسل، وهو 
 5شكٌّ يف النيب صلى اهلل عليه وسلم، والشاك  يف صدق الصادق مكذٌِّب به".

                                                           

حممد بن حممد بن حممد بن علي بن يوسف، أبو اخلري، مشس الدين، العمري الدمشقي مث الشريازي الشافعي، الشهري بابن  1 
 ،ونشأ يف دمشق، وابتىن فيها مدرسة مساها )دار القرآن( ه(121سنة:) ولد ،من حفاظ احلديث ،يف زمانه اإلقراءاجلزري: شيخ 

  ت العشر(،اءا)النشر يف القر  نسبته إىل )جزيرة ابن عمر(. من كتبه ه(،933سنة:) ومات فيها ،رحل إىل شرياز فويل قضاءها
  .(291/  9الضوء الالمع: )(، و 42/  1انظر األعالم: ) (.)غاية النهاية يف طبقات القراءو
، 2(، )دت(، جدط)النشر يف القراءات العشر، تأليف: ابن اجلزري، حتقيق: علي حممد الضباع، املطبعة التجارية الكربى،  2 

 .261ص
 مولده ،ين القتييب املصري، أبو العباس، شهاب الدين: من علماء احلديثأمحد بن حممد بن أيب بكر بن عبد امللك القسطال   3 

قراءة للقرآن بالعشر يف ختمتني، جيِّد الطبيتني، تال بالسبع، مث بالسبع و الشاه(، نشأ هبا فحفظ القرآن و 921ة )مبصر سن
)املواهب اللدنية يف املنح احملمدية(، ، له )إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري( ه(،923واخلطابة، تويف مبصر سنة ) واحلديث
 .(164-163/ 2) (، والضوء الالمع،1/232)، (. انظر: األعالمتءايف علم القرا اإلشارات)لطائف 

ين، حتقيق: مركز الدراسات القرآنية، جممع امللك فهد  4  لطائف اإلشارات لفنون القراءات، تأليف: أمحد بن حممد القسطال 
 .1461، ص4ه(، ج1434لطباعة املصحف الشريف، اململكة العربية السعودية، طبعة: )

 .(1461-1461، ص)4لطائف اإلشارات لفنون القراءات، مصدر سابق، ج 5 
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ملن شد د: أن ذلك ترد ٌد منهم إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم مرة  ةجَّ فالحُ :" 1وقال ابن خالويه     
ملن خف َف: أنه أراد مبا كانوا يكذبون عليك بأنك ساحر، وأنك ة جَّ والحُ بعد أخرى فيما جاء به. 

جمنون، فأضمر حرف اجلر ألن كذ ب بالتشديد يتعدى بلفظه، وَكَذَب بالتخفيف ال يتعدى إال حبرف 
 2".بْ ذ  بما جاء به النبي صلى اهلل عليه وسلم فقد ك   ب  من كذَّ  القراءتين قريب ألنَّ ومعنى جر. 

ن فإن  املنافقني ُوصفوا يف مواضع من القرآن بأهنم كاذبو  والقراءتان ظاهرتان: " قال ابن الجزري   
ِذبون(، ومع كوهنم كاذبني هم ُيَكذِّ  ضا لقوله تعاىل بُون أيحنو )مبا أخلفوا اهلل ما وعدوه ومبا كانوا َيك 

قا ُمَكذٌِّب".  3)وما هم مبؤمنني( ألن  من مل يكن مصدِّ

 ترجيح ابن عطيَّة:-2

وقراءة التثقيل  ... )وما هم مبؤمنني( فالقراءة بالتثقيل يؤي دها قوله تعالى قبلقال ابن عطية: " 
 4."أرجح

أوجه القراءة يف قوله تعاىل لقد رجح ابن عطية يف هذه اآلية وجها من  دراسة الترجيح:-3  
( بناء   ِذبُون   على اخلالف يف َّتفيف الذال وتثقيلها )تشديدها(، فذهب إىل أن قراءة التثقيل  )َيك 

                                                           

، مسع العربية وغريمها من العلوم األدبية اهلمذاين النحوي، إمام اللغة و  بن أمحد بن خالويه، بن محدان أبو عبد اهللاحلسني 1 
 ،من كتبه )شرح مقصورة ابن دريد( ه(،316احلديث وأماله جبامع املدينة، كانت الرحلة إليه من اآلفاق، تويف حبلب سنة )

 .(231/  2(، وانظر األعالم: )242/  2) ،، انظر: بغية الوعاة()إعراب ثالثني سورة من القرآن العزيز
دار الشروق، الطبعة يف القراءات السبع، تأليف: ابن خالويه، حتقيق: عبد العال سامل مكرم،  احلجة 2 

 .19،11، ص ،م1919ه/1399الثالثة:
، الطبعة -ريوتب–تعليق: أنس مهرة، دار الكتب العلمية تأليف: ابن اجلزري، ضبط و  شرح طيبة النشر يف القراءات العشر، 3 

 .119ص، م266ه/1426الثانية: 
 .(126/  1) احملرر الوجيز، 4 
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 أرجح واعتمد يف هذا الرتجيح على:

 اءة بالتثقيلفالقر الذي هو أحد ركين السياق، وعرب عنه بقوله "  بسباق اآليةالسياق، وحتديدا -أ 
  .رالكفمعناه التكذيب و ن عدم اإلميان إذ إ"؛ )وما هم بمؤمنين(   يؤي دها قوله تعالى قبل

وكذلك ما يف قراءة التثقيل من استيعاب املعىن يف التوعد بالعذاب األليم؛ ذلك أن العذاب -ب
 متوجه على التكذيب وعلى الكذب املنطوي على الكفر والعياذ باهلل.

 ويف هذا الرتجيح بيان ألمهية السياق يف توجيه القراءات.     

يف مستدال قراءة التخف ح  رجَّ وهذا الذي رج حه ابُن عطية خالف فيه ابَن جرير قبله؛ حيث         
؛ إال أن  السياق الذي اعتمده ابن جرير يف الرتجيح قوي الداللة على بالسياق كذلك ومحتكما إليه

 ذا بيانه:ما ذهب إليه وه

قال رمحه اهلل: " وكأن  الذين قرأوا ذلك، بتشديد الذال وضم الياء، رأوا أن  اهلل جل ثناؤه إمنا    
أوجب للمنافقني العذاب األليم بتكذيبهم نبي ه صلى اهلل عليه وسلم ومبا جاء به، وأن الَكِذَب لوال 

وليس األمر في ذلك عندي  ه؟ التكذيب ال يوجب ألحد اليسري من العذاب، فكيف باألليم من
بأهنم  ،في أول النبأ عنهم في هذه السورة. وذلك أن  اهلل عز وجل أنبأ عن املنافقني كالذي قالوا

ِذبُون بدعواهم اإلميان، وإظهارهم ذلك بألسنتهم، خداعا هلل عز وجل  ولرسوله وللمؤمنني...وهم  َيك 
يف قيلهم ذلك َكَذبَة، الستسرارهم الشك  واملرض يف اعتقادات قلوهبم يف أمر اهلل وأمر رسوله صلى 

ح به الخبر ما افتتهلم على  اهلل عليه وسلم، فأوىل يف حكمة اهلل جل جالله أن يكون الوعيد منه
 إذ كان سائر آياتمن قبيح أفعاهلم و ذميم أخالقهم، دون ما مل جير له ذكر من أفعاهلم؛  عنهم

وهو أن يفتتح ذكر محاسن أفعال  قوم، ثم يختم ذلك بالوعد على ما افتتح ، تنزيله بذلك نزل
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ا ابتدأ به ذلك بالوعيد على مبه ذكره من أفعالهم، ويفتتح ذكر مساوئ أفعال آخرين، ثم يختم 
 ذكره من أفعالهم.

 أن -اآليات اليت افتتح فيها ذكر بعض مساوئ أفعال املنافقني-فكذلك الصحيح من القول يف     

على  ة األخرىدالله اآليَيتم ذلك بالوعيد على ما افتتح به ذكَره من قبائح أفعاهلم فهذا هذا، مع 
من القراءة ما اخرتنا، وأن الصواب من التأويل ما تأو لنا، من أن  صحة ما قلنا، وشهادهتا بأن الواجب

وعيد اهلل املنافقني يف هذه اآلية العذاَب األليَم على الكذب اجلامع معىن الشك و التكذيب، وذلك 

ڳ  ڱ       ڱ     ڱ    ڳک   ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳچ  قول اهلل تبارك وتعاىل

ھ  ھ    ھڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ

 [.2-1نافقون: امل] چھ  ے                 ے  ۓ  

فأخرب جل ثناؤه أن املنافقني بقيلهم ما قالوا لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، مع اعتقادهم فيه ما      

أن العذاب املهني هلم، على ذلك من َكِذهِبم، ولو كان كاذبون، مث أخرب تعاىل ذكره -هم معتقدون

كانت ل )ولهم عذاب أليم بما ُيكذ بون(الصحيح من القراءة على ما قرأه القارئون يف سورة البقرة 

بُون، ليكون الوعيد هلم الذي هو ع )واهلل يشهد إن المنافقين(القراءة يف السورة األخرى  قيب َلُمَكذِّ

على أن الصواب من القراءة يف  وفي إجماع المسلمينذيب ال على الكذب. ذلك وعيدا على التك

ه املنافقني وأن إيعاد اهلل تبارك وتعاىل في-مبعىن الكذب )واهلل يشهد إن المنافقين لكاذبون(قوله 

أوضح الداللة على أن الصحيح من القراءة يف سورة البقرة )مبا   –العذاب األليم على ذلك ِمن َكِذهبم 
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ِذبون( مبعىن الكذب، وأن الوعيد من اهلل تعاىل ذكره للمنافقني فيها على الكذب  ال  –حقٌّ -كانوا َيك 

 1". ري الذي يف سورة املنافقني سواء  نظ –على التكذيب الذي مل جير له ذكر 

 ي: لفقد رجح ابن جرير رمحه اهلل قراءة التخفيف بأدلة قوية وبعد ة مرجحات متنوعة وهي كما ي      

 : وحك م ثالثة أنواع من السياق: السياق-1

 ي فوذلك أن  اهلل عز وجل أنبأ عن املنافقني  : وذلك يف قوله"سياق النص القريب: النوع األول

فأوىل يف حكمة اهلل جل جالله أن يكون الوعيد منه هلم على  ... أول النبأ عنهم في هذه السورة
 من قبيح أفعاهلم وذميم أخالقهم، دون ما مل جير له ذكر من أفعاهلم ". ما افتتح به الخبر عنهم

ام الحديث مساوئ أفعالهم واختتذكر محاسن قوم و  السياق القرآني العام في افتتاح: النوع الثاني
نزيله بذلك إذ كان سائر آيات ت وذلك يف قوله: " العقابال الفريقين من الثواب و عنهم بما يناسب ك  

أن يفتتح ذكر حماسن أفعاِل قوم، مث َيتم ذلك بالوعد على ما افتتح به ذكره من أفعاهلم،  نزل، وهو
 ."ويفتتح ذكر مساوئ أفعال آخرين، مث َيتم ذلك بالوعيد على ما ابتدأ به ذكره من أفعاهلم

قوله: وذلك يف  :ب على كذبهمأن الوعيد ترتَّ ياق النصي آلية سورة المنافقون و الس: النوع الثالث

على صح ة ما قلنا وشهادهتا بأن الواجب من القراءة ما اخرتنا، وأن الصواب  دالله اآلية األخرىمع  "

من التأويل ما تأو لنا، من أن  وعيد اهلل املنافقني يف هذه اآلية العذاَب األليَم على الكذب اجلامع معىن 

  ڳگ  گ  گ   ڳ  ڳ  ک   ک  گچ  الشك والتكذيب، وذلك قول اهلل تبارك وتعاىل

                                                           

 .(922-293/ 1)، جامع البيان  1 
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ڳ  ڱ       ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  

 [.2-1نافقون: امل] چھ  ھ  ھ  ے                 ے  ۓ    ھہ  ہ  ہ

 والذي يعترب مرجحا آخر البن جرير يف هذه املسألة: باإلجماعمث دع م هذا النوع من السياق         

إن  )واهلل يشهدعلى أن الصواب من القراءة يف قوله  المسلمينوفي إجماع  وذلك يف قوله: "

ى ذلك وأن إيعاد اهلل تبارك وتعاىل فيه املنافقني العذاب األليم عل-مبعىن الكذب المنافقين لكاذبون(

ِذبون( مبعىن  –ِمن َكِذهبم  أوضح الداللة على أن الصحيح من القراءة يف سورة البقرة )مبا كانوا َيك 

كذيب الذي ال على الت-حقٌّ -ن  الوعيد من اهلل تعاىل ذكره للمنافقني فيها على الكذب الكذب، وأ

 1". ظري الذي يف سورة املنافقني سواء  ن –مل جير له ذكر 

 :الراجح ووجه الترجيح-4

وما ذهب إليه ابن جرير هو الراجح إن شاء اهلل نظرا لقو ة األدل ة اليت استند إليها زيادة على      
 داللة السياق.

....................................................................................... 
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 08اآلية رقم 

 [19]البقرة: چٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ قال تعاىل:  
 
 نص موضع الترجيح: -

 أهنم ، إخبار منه تعاىل چٹ  ٹ  ٹ    چ  قال بعض املفسرين: قوله تعاىل:قال ابن عطية: "    

 .ال يؤمنون بوجه
ا كان يصح هذا أن لو كانت اآلية يف معي نني. وقال غريه:      قال القاضي أبو حممد رمحه اهلل: وإمن 

ة لم ألن اآلي، وهذا هو الصحيح، داموا على الحال التي وصفهم بهافهم ال يرجعون ما معناه 
  1، وكلهم معر ض للرجوع ومدعٌو إليه".تعين

 :ةـــــدراســــــــــــال-
  دراسة األقوال في المسألة:-0

ه اهلل بعدما ذكروا أنه مثل ضرب چٹ  ٹ  ٹ    چ  اختلف أهل التفسري يف تفسري قوله تعاىل  
 للمنافقني؛ فاختلفوا يف معىن عدم رجوعهم إىل قولني:

: ال يرجعون إىل اإلقالع عن ضاللتهم، وال يتوبون، وال يذ ك رون، وال يرجعون إىل القول األوَّل
اإلسالم. وهذا مروي عن ابن عباس، وقتادة، والسدي، والربيع، عن ابن مسعود عن ناس من 

 2أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسل م.

                                                           

 .(131/ 1) الوجيز،احملرر  1 
 التفسري باملأثور، تأليف: جالل والدر املنثور يف، 366، ص1(، تفسري القرآن العظيم، ابن كثري، ج349/  1جامع البيان، ) 2 

ة، الطبعة يالدين السيوطي، حتقيق: عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي، مركز هجر للبحوث والدراسات العربية واإلسالم
القرآن العظيم مسندا عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم والصحابة  تفسري، و 111، ص1، جم(2663-ه1424)األوىل
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: ال يرجعون إىل اهلدى، ما داموا على ما هم عليه من اشرتاء الضاللة، والصم والبكم القول الثاني
 1والعمي عن مساع احلق واتباعه، وهذا مروي عن ابن عباس.

 ترجيح ابن عطيَّة:-2
آلية ألن ا، وهذا هو الصحيح ،فهم ال يرجعون ما داموا على الحال التي وصفهم بهاقال: "   

 2، وكلهم معر ض للرجوع ومدعٌو إليه".لم تعين
 دراسة الترجيح:-3

ذكر ابن عطية رمحه اهلل تعاىل، هذين القولني دون ذكر قائليهم، ضع ف أحدمها ورج ح اآلخر     
اعتمادا منه على السياق، واآلية جاء سياقها يف معرض الكالم عن املنافقني وبعض أوصافهم، وهلذا 

ٱ  ٻ      چ وهو قوله تعاىل بالسباقوهو ما يعرف   ربط ابن عطية ترجيحه مبا سبق هذه اآلية،

 چ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺڀ     ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ

فضع ف القول األول القائل بأن معىن ال يرجعون أي: )ال يؤمنون بوجه( بسياق اآلية قبلها وأهنا 
جاءت يف سياق العموم ومل تعنيِّ أشخاص ا ينطبق عليهم وصف عدم اإلميان على اإلطالق، 

وهو  حيح() وهذا هو الصلقطع واجلزم، ورج ح القول الثاين، وقال والتنصيص على ذلك على سبيل ا
أهنم )ال يرجعون ما داموا على احلال اليت وصفهم اهلل عز وجل هبا(، بنفس القرينة وهي: سياق 

 العموم وعدم التعيني، وأضاف إىل ذلك ثالثة قرائن مستفادة من نصِّ ترجيحه وهي : 

                                                           

املكرمة ة نزار الباز، مكة مكتب: أيب حامت، حتقيق: أسعد حممد الطيب، تأليف: ابن املعروف بـــــــــ) تفسري ابن أيب حامت(، والتابعني،
د املسري يف علم التفسري، تأليف: ابن زا، و 119، و111، رقم: 23، ص1، جم1991-ه1411الرياض، الطبعة األوىل: = 

 .41، ص1ج ،م1994-ه1464 الشاويش، الطبعة الثالثة: اجلوزي، طبعة املكتب اإلسالمي لزهري
 (.366/  1(، تفسري القرآن العظيم، ابن كثري، )326/  1جامع البيان، ) 1 
 .(131/ 1) الوجيز،احملرر  2 
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بالنيب صلى اهلل عليه وسلم ومبا جاء به من اهلدى، ما داموا على نفي الرجوع إىل احلق واإلميان -أ

اإلصرار والدوام على نفس احلال اليت ُوصفوا هبا من اشرتاء الضاللة باهلدى، ومن الصمم والبكم 

 1والعمى، قال )ووصفهم هبذه الصفات؛ إذ أعماهلم من اخلطأ وقل ة اإلجابة كأعمال من هذه صفته(.

ؤالء املكذبني من املنافقني وغريهم، والتوبة إىل اهلل عز وجل فقال )وكل هم إمكانية رجوع ه-ب

 معر ض للرجوع ومدعو إليه(. 

 وهذا الذي رج حه ابن عطية؛ هو قول مستفاد من أثر أورده ابن جرير يف تفسريه حتت هذه اآلية      

وال إىل خري، وال  أي : فال يرجعون إىل اهلدى،  چٹ  ٹ  ٹ  چ بسنده " إىل ابن عباس: 

  2" . ما كانوا على ما هم عليهيصيبون جناة، 

" وهذا اخلرب الذي ذكرناه عن ابن عباس ينبئ عن أن ذلك ق ابن جرير على هذا األثر بقوله وعل       

من صفتهم حمصور على وقت، وهو ما كانوا على أمرهم مقيمني، وأن هلم السبيل إىل الرجوع عنه، 

 3دعوى باطلة ال داللة عليها من ظاهر، وال من خرب تقوم مبثله احلجة فيسلم هلا ".وذلك من التأويل 

، إخبار من اهلل چ   ٹ   ٹ   ٹ چ حيث قال:" ابن جرير إلى القول الثانيوقد ذهب           

جل  ثناؤه عن هؤالء املنافقني الذين نعتهم اهلل باشرتائهم الضاللة باهلدى، وصممهم عن مساع اخلري 

                                                           

 .(131/ 1) ،احملرر الوجيز 1 
 .(326،349/ 1) البيان،جامع  2 
 .(326/ 1)جامع البيان،  3 
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، وبكمهم عن القيل هبما، وعماهم عن إبصارمها م ال يرجعون إىل اإلقالع عن ضاللتهم، و -واحلقِّ ال أهن 

يثوبون إىل اإلنابة من نفاقهم فآيس املؤمنني من أن يبصر هؤالء ُرشدا، ويقولوا حقًّا، أو يسمعوا داعيا 

ملشركني قادة كف ار أهل الكتاب وا إىل اهلدى، أو أن يذ ك روا فيتوبوا من ضاللتهم، كما آيس من توبة

 1وأحبارهم، الذين وصفهم بأن ه قد ختم على قلوهبم وعلى مسعهم، وغش ى على أبصارهم".

وقد رد  القول الثاين والذي ذهب إليه ابن عطي ة بقوله: " وهذا تأويل ظاهر التالوة خبالفه، وذلك       

م وإبصار  ال يرجعون عن اشرتائهم الضاللة باهلدى، إىل ابتغاء اهلدى أن  اهلل جل  ثناؤه أخرب عن القوم أهن 

  2احلق، من غري حصر منه جل  ذكره ذلك من حاهلم على وقت دون وقت، وحال دون حال".

 :الراجح ووجه الترجيح-4 

ما ذهب إليه ابن عطي ة لتحكميه للسياق واعتماده على أثر ابن عباس؛ واآلية يف سياق والراجح      

العموم ومل تعنيِّ أشخاص ا ينطبق عليهم وصف عدم اإلميان على اإلطالق، وال تنصيص على ذلك على 

 سبيل القطع واجلزم.

......................................................................................... 
 
 
 

                                                           

 (.349،349/ 1جامع البيان، ) 1 
 (.326/  1جامع البيان، ) 2 
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 -20اآلية رقم -

  چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ٹ ٹ چ 

 .[21]البقرة: 

 
 نص موضع الترجيح: -

 ذكر ابن عطي ة نص  الرتجيح بعد شروعه يف تفسري اآليات الالحقة وهي قوله تعاىل:     

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  چ 

ۆئ  ۈئ                ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی   ی  ی  جئ  ۆئ   

 [.24-23]البقرة: چىئ  يئ  جب     مئحئ

 1اخلطاب املتقدم إمنا هو جلماعة املشركني الذين تـُُحد وا".  تقضي أنقال: "وهذه اآلية     

 : الـــــدراســــــــــة-

 دراسة األقوال:-1

ڱ    ڱچ ذكر ابن عطية خالف املفسرين يف من املقصود باخلطاب والنداء بقوله تعاىل      

 [.21]البقرة:   چں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  

                                                           

 .(1/141،141) جامع البيان، 1 
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 وذكر على ذلك ثالثة أقوال: 

 . (فقالت جماعة من المفسرين: المخاطب جميع المشركين: عرب  عنه بقوله: )القول األول-

وهذا القول منسوب البن عباس رضي اهلل عنه  1األوثان من الكفار وأهل الكتابنيأي: مجيع عبدة 

وقد ذكر ابن جرير هذا القول بسنده عن ابن عباس، قال: )نزل ذلك يف الفريقني مجيعا من الكفار 

ه أي: ال تشركوا باهلل غري  چۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  چ  واملنافقني، وإمنا عىن بقوله:

من األنداد اليت ال تنفع وال تضر، وأنتم تعلمون أنه ال رب لكم يرزقكم غريُه، وقد علمتم أن الذي 

  2يدعوكم إليه الرسول من توحيده هو احلق ال شك فيه.(

 : عرب عنه بقوله: )وقيل املراد كفار بين إسرائيل(. وهذا القول مروي عن جماهد.القول الثاني-

 ، أنه إله واحد چۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  چ  وقد ذكره ابن جرير بسنده عن جماهد

 3يف التوراة واإلجنيل.

 : حيتمل أن تتناول اآلية املؤمنني.4: قول ابن فوركالقول الثالث-

                                                           

 .(393/ 1) ،جامع البيان 1 
 .(1/393)جامع البيان،  2 
 .(1/393)جامع البيان،  3 
مسع  ،عيةمن فقهاء الشاف األديب النحوي الواعظ األصبهاين؛ ،املتكلم األصويلاألستاذ أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك 4 

 بالبصرة وبغداد.بلغت تصانيفه يف أصول الدين وأصول الفقه ومعاين القرآن قريبا من املئة.
زء الثالث اجل )التفسري(و، أمساء الرجال(و)يف االصول،  احلدود(و)النظامي( يف أصول الدين، و) وغريبه(منها )مشكل احلديث 

ينظر:)وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان،  بنيسابور ودفن يف احلرية.، ه 461، تويف سنة: منه، يف خزانة فيض اهلل، باستنبول
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 ترجيح ابن عطيَّة:-2

اخلطاب املتقدم إمنا هو جلماعة املشركني الذين  تقضي أن( 24-23قال: "وهذه اآلية )البقرة:   
 1تـُُحد وا". 

  ح:ـــــــــــالترجيدراســـــــــــة -3
ترجيحه  واعتمد يف لجماعة المشركين الذين ُتحـُد وا.رج ح ابن عطية أن اخلطاب والنداء موجه      

ائ   ەئ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  چ  ، وهو قوله تعاىللحاق اآليةعلى 

ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ                ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   

 .چىئ  يئ  جب     مئی   ی  ی  جئ  حئ
ا وقع         وذلك أن اآليات فيها معىن التحدي يف اإلتيان مبثل هذا القرآن، أو بسورة من مثله إمن 

نني يف النداء ن، وبالتايل دخول املؤمعلى املشركني، خاصة مشركي العرب الذين ُعرِفوا بالفصاحة والبيا
 واخلطاب املتقدم يف اآلية حمل الدراسة أمر مستبعد وال يقتضيه السياق.

وقد ذهب ثل ة من العلماء إىل خالف ما رج حه ابن عطية؛ حيث ذكروا أن اآلية عام ة ال َّتص      
 ا: املشركني فقط، فهي يف عموم املكل فني، ومن الذين ذهبوا إىل هذ

: قال: " فأمر جل ثناؤه الفريقني الل ذين أخرب عن أحدمها أنه سواء عليهم أُنذروا ابن جرير الطبري-أ
أم مل ينذروا، أهنم ال يؤمنون؛ لطبعه على قلوهبم ومسعهم، وعن اآلَخر أنه َيادع اهلل والذين آمنوا مبا 

شكِّه يف و  يُبدي بلسانه من قيله: آمنا باهلل وباليوم اآلخر. مع استبطانه خالَف ذلك ومرض قلبه

                                                           

، 212، ص 4م، ج،1911وىل تأليف: أمحد بن أيب بكر بن خلِّكان، حتقيق: إحسان عباس، دار صادر بريوت، الطبعة األ
 .(1/93)عالم للزركلي، األو 
 .(1/141،141) احملرر الوجيز، 1 



 

  94 
 

ة، باالستكانة واخلضوع له بالطاع-وغير هم من سائر خلقه المكلفينحقيقة ما يبدي من ذلك، 
وإفراد الربوبية له والعبادة دون األوثان واألصنام واآلهلة؛ ألنه جل ذكره هو خالقهم وخالق من قبلهم 

 1من آبائهم وأجدادهم، وخالق أوثاهنم وأصنامهم وآهلتهم".

ڱ   چ بل خمرج اخلطاب بذلك عامٌّ للناس كافة؛ ألنه حتد ى الناس كل هم بقوله: وقال: "     

، أن يكون تأويله ما قاله ابن عباس وقتادة، من أنه معين بذلك كل  مكل ف     چڱ  ں  ں  
 نعامل بوحدانية اهلل وأنه ال شريك له يف خلقه، يشرك معه يف عبادته، كائنا من كان من الناس، عربيا كا

                                     2".أو أعجميا، كاتبا أو أميًّا 

اسم مجع على ما حق َقه مجع، واجلموع   چڱ  چ يف تفسريه قال ما نص ه: "  3اإلمام األلوسي-ب  

يسمى باخلطاب الشفاهي  چڱ  ڱ  چ للعموم...مث هذا اخلطاب يف حنو -بأل-وأمساؤها احملالة
قالوا : وليس عاما ملن بعد املوجودين يف زمن الوحي، أو ملن بعد احلاضرين مهابط عند األصوليني، 

الوحي، واألول هو الوجه، وإمنا يثبت حكمه هلم بدليل آخر من نص أو قياس أو إمجاع، وأم ا جمرد 
 4الصيغة فال ".

                                                           
 .(1/394)، جامع البيان 1
 .(1/4،39239) ،جامع البيان 2 
ا هب ، شهاب الدين، أبو الثناء: مفسر، حمدث، أديب، من اجملددين، من أهل بغداد، مولدهاأللوسيحممود بن عبد اهلل احلسيىن  3 

الم ، وغريها. ينظر: األعاملعاين( يف التفسري، تسع جملدات كبريةمن كتبه )روح ، ه(1216سنة) ووفاته فيها ه(1211سنة)
 .(1/111للزركلي)

روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، تأليف: شهاب الدين السيد حممود األلوسي البغدادي، دار إحياء الرتاث  4 
 .193، ص1دت(، ج)العريب بريوت لبنان، )دط(، 
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ناسا  ا واجه بهقال ما نص ه: " فإذا نظرت إىل صورة اخلطاب، فهو إمن اإلمام الطاهر ابن عاشور-ج
سامعني فعمومه ملن مل حيضر وقت مساع هذه اآلية، وملن سيوجد من بعد يكون بقرينة عموم 
التكليف، وعدم قصد َّتصيص احلاضرين، وذلك أمر قد تواتر نقال ومعىن، فال جرم أن يـَُعم  

 1اجلميع".

جلامعة المتثال أوامر اهلل قال: " هذا أمر عام جلميع الناس، بأمر عام وهو العبادة اابن سعدي: -د

 2واجتناب نواهيه وتصديق خربه".

 الراجح ووجه الترجيح:-4

فنخُلص هبذه النقول عن علماء التفسري يف اآلية؛ إىل أن العموم هبذا اخلطاب كان أقوى من     
َّتصيصه مبعي ِنني ذلك التخصيص الذي مال إليه ابن عطية، وأن  لَــــــَحاق اآلية الذي استدل به ابن 

ازم هي منه عدة لو  عطية ال يقوى على إخراج لفظ اخلطاب والنداء يف اآلية عن عمومه، وألنه يلزم
منتفية بداهة عن شريعة اإلسالم، وكذلك منتفية عن رسوهلا عليه أفضل الصالة والسالم، وعم ن بل غ 

 هذه الرسالة من الصحب الكرام رضي اهلل عنهم. 

" واستدل اآلخرون )أي القائلني بالعموم( بأنه لو مل يكن الرسول صلى اهلل عليه  :اآللوسيقال  
به ملن بعدهم؛ مل يكن ُمرَسال إليهم والالزم منتف، وبأن ه مل يزل العلماء حيتج ون على وسلم خماطبا 

  3أهل األعصار ممن بعد الصحابة مبثل ذلك، وهو إمجاع على العموم هلم".

                                                           

 .(1/232) والتنوير، البن عاشور،ر التحري 1 
 .42، ص1تيسري الكرمي املنان، ج 2 
 .193، ص1رآن والسبع املثاين، جروح املعاين يف تفسري الق 3 
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 -27اآلية رقم: -

ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ  ڭ     ڭ  چ 

 [.21]البقرة:  چۆ  ۆ  ۈ  ۈ     ۇڭ  ۇ

 نص موضع الترجيح:-

قال ابن عطية: "واختلف يف تفسري هذا العهد، فقال بعض املتأولني: هو الذي اخذه اهلل على بين    
 آدم حني استخرجهم من ظهر أبيهم آدم كالذر.

و مبنزلة ه-وقال آخرون: بل: َنص ُب األدلة على وحدانية اهلل بالسماوات واألرض وسائر الصنعة    
 لعهد.ا

وقال آخرون: بل هذا العهد هو الذي أخذه اهلل تعاىل على أتباع الرسل والكتب املنزلة: أن يؤمنوا     
 مبحمد صلى اهلل عليه وسلم، وأال يكتموا أمره. فاآلية على هذا القول يف أهل الكتاب.

وظاهر ما عهد. ض الوقال قتادة: هذه اآلية هي فيمن كان آمن بالنيب عليه السالم مث كفر به فنق     
 1أهنا يف مجيع الكفار". قبل وما بعد

 الدراسة: -

 دراسة األقوال:-0

لقد دار اخلالف بني املفسرين وخاضوا يف تفسري هذا العهد الذي نُقض يف هذه اآلية، ومن هم     
املقصودون بنقضه، فابن عطية ذكر أربعة أقوال مل بنسب منها إال واحدا لقتادة، مث رج ح كون هذه 

                                                           

 (1/129،129احملرر الوجيز، ) 1 



 

  97 
 

ن عطية طرح اب اآلية يف مجيع الكفار من املنافقني وكفار أهل الكتاب ومشركي العرب، واملالحظ أن  
املسألة على أساس اخلالف يف بيان ماهية هذا العهد مث رج ح خالف ما طرح وذهب إىل ترجيح َمِن 
املقصوُد بنقض هذا العهد؟ فجعله يف مجيع الكفار كما سبق؛ ولكي تتضح املسألة ينبغي أن نعرف 

 ما هو العهد أوال؟ مث نعرف من املقصود باخلطاب يف نقضه؟.

 : اختلف املفسرون يف معىن العهد إىل عد ة أقوال:بالعهد في اآلية المقصود-أ

: وصية اهلل إىل خلقه وأمره هلم بطاعته، وهنيه هلم عن معصيته يف كتبه املنزلة وعلى القول األول-
 ألسنة أنبيائه املرسلة، ونقضهم له تركهم العمل به.

ٹ  ٹ   چأنه العهد الذي أخذه اهلل عليهم حني أخرجهم من أصالب آبائهم يف قوله  الثاني:-   

ونقضهم له:كفر بعِضهم بربوبيته    ،[112]األعراف:   چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
 وبعضهم حبقوق نعمته.

والتصديق نعمه ف بما أخذه اهلل عليهم يف الكتب املنزلة من اإلقرار بتوحيده واالعرتا الثالث:-     

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       چ  :ه، ومبا جاؤوا به يف قولألنبيائه ورسله

آل ] چٿ  ٿ  ٹ    ٿڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ
، وتبديل ما يف كتبهم من وصفه  صلى اهلل عليه ونقضهم له نبذه وراء ظهورهم  ،[191عمران: 

 وسلم  . 
، موسللى اهلل عليه صأن ال يكفروا باهلل وال بالنيب ما أخذه اهلل تعاىل على األنبياء ومتبعيهم  الرابع:-

  لصفته.ونقضهم له إنكارهم لنبوته وتغيريهم  ،وهمُ وأن ينصروه ويعظِّ 
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 ولصفته.وته ونقضهم له جحدهم لنب ،ورسالته قبل بعثه إمياهنم به صلى اهلل عليه وسلم :الخامس-
عجزات الدالة ، بالنظر يف املة على توحيده وتصديق رسولهج  ن احلُ ما جعله يف عقوهلم م السادس:-

 ، ونقضهم هو تركهم النظر يف ذلكإعجاز القرآن وصدقه ونبوة حممد صلى اهلل عليه وسلم على
  آلبائهم.وتقليدهم 

يام تركهم الق ن، ونقضهمواألرض اليت محلها اإلنسا السماواتاألمانة املعروضة على  السابع:-
   .حبقوقها

ءهم وال َيرجوا أنفسهم من ديارهم، ونقضهم ما أخذه عليهم من أن ال يسفكوا دما الثامن:-
 .ى أن املخاطب بذلك بنو إسرائيل، وهذا القول يدل علعودهم إىل ما هنوا عنه

  1".، ونقضه كفره بعد اإلميانهو اإلميان والتزام الشرائع :التاسع-
" والصحيح عندي أن املراد بالعهد هو: العهد الذي أخذه اهلل على بين إسرائيل عاشورقال ابن     

غري مر ة من إقامة الدين وتأييد الرسل، وأن ال يسفك بعضهم دماء بعض، وأن يؤمنوا بالدين كله، 
 2وقد ذكرهم القرآن بعهود اهلل تعاىل ونقضهم إياها يف غري ما آية".

" وهذا يعم العهد الذي بينهم وبني رهبم، والذي بينهم وبني اخللق،  اهللقال ابن سعدي رحمه    
الذي أك ده عليهم باملواثيق الثقيلة واإللزاميات، فال يبالون بتلك املواثيق، بل ينقضوهنا، ويرتكون 

 3أوامره، ويرتكبون نواهيه، وينقضون العهود اليت بينهم وبني اخللق".

 : المقصود بالناقضين للعهد-ب

 : تحرير محل الخالف

                                                           

 .212، ص1يط، تأليف: أبو حيان األندلسي، جتفسري البحر احمل 1 
 .(1/316التحرير والتنوير، ) 2 
 .21، ص1ف: عبد الرمحان بن ناصر السعدي، جاملنان يف تفسري القرآن، تأليتيسري الكرمي  3 
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هذه األقوال التسعة منها ما يدل على  قال أبو حيان بعدما ذكر األقوال التسعة السابقة: "     
ني وهذا االختالف مبالعموم يف كل ناقض للعهد، ومنها ما يدل على أن املخاطب قوم خمصوصون، 

  1."الختالف الذي وقع في سبب النزول على ا

 واملقصود باخلالف يف سبب النزول، هو اختالف املفسِّرين يف املقصودين بنقض العهد يف هذه     

اآلية؟ وإال فليس لآلية سبب نزول صريح واُختُِلف فيه، وغاية ما يف األمر أن املفسِّرين الذين حكوا  

تفسري  كمون علىاخلالف يف املسألة يذكرون معاين اآليات املستنبطة من جمموعها وسياقها، وحي

الطربي  صريح. كما فعل ابن جريرالغري ول، وهذا ما يُعرف بسبب النزول أفرادها على أهنا أسباب نز 

هذه اآليات يف كفار أهل  إنما نزلتعندما أخذ يذكر أحد األقوال يف املسألة قال " وقال آخرون: 

  2الكتاب واملنافقني منهم". 

 : بالناقضين للعهدأقوال المفسرين في المقصود    

 نلخِّص ما قيل يف ذلك من تفسري ابن جرير: 

: هم مجيع اخللق وما أمروا به من الطاعة وما هنوا عنه من املعصية، ونقضهم ذلك القول األول-
 تركهم العمل به. 

 : املقصود كفار أهل الكتاب واملنافقني منهم.قول الثانيال- 

                                                           

  (.1/212) لبحر احمليط،اتفسري   1 
 .(1/432جامع البيان، ) 2 
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  1والكفر والنفاق".: مجيع أهل الشرك الثالث القول- 

 ابن عطيَّة: ترجيح-2

 2أهنا يف مجيع الكفار". وظاهر ما قبل وما بعدقال ابن عطية: ".  

 :ترجيح ابن عطيةدراسة -3

 اعتمد ابن عطية يف ترجيحه هذا على السياق بركنيه سباقا وحلاقا والذي ذكره بقوله:     

" أي ما قبل هذه اآلية وسباقها الذي جاء يف ذكر الكفار واملنافقني وقصصهم  وظاهر ما قبل"  

ما بعد هذه اآلية من حلاقها ِمـم ا ذُِكَر من الكفار من أهل "وما بعد"   وضرب األمثال بأحواهلم.

ونقضهم للعهود، فابن عطية جعل الناقضني للعهد هُم الكف ار مجيعا، وهذا الرتجيح ذهب  الكتاب

ه الطربي قبله واستدل يف ذلك بالسياق سباقا وحلاقا، متاما كما فعل ابن عطية؛ قال الطربي " وإمنا إلي

قلت: إنه عىن هبذه اآلية من قلت إنه عىن هبا؛ ألن اآليات من مبتدأ اآليات اخلمس والست من 

 بيانه يف قوله و سورة "البقرة" فيهم نزلت إىل متام قصصهم، ويف اآلية اليت بعد اخلرب عن خلق آدم، 

 چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ  چ  چ  چ 

، وخطابه جل ذكره إي اهم بالوفاء بذلك خاصة دون سائر البشر، ما يدل على أن قوله [46:البقرة]

                                                           

 .(431-432/ 1) ،جامع البيان1 
 .(1/129،129احملرر الوجيز، ) 2 
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، مقصود به كفارهم، ومنافقوهم، ومن كان من چہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  چ 
   1أشياعهم من عبدة األوثان على ضاللتهم".

غري أن اإلمام الطربي جعل اآلية عامة يف مجيع الكفار من املنافقني وأهل الكتاب ومن لف           
لف هم، وحذا حذوهم وشاكلهم يف أخالقهم، و كذلك أدخل فيها عموم املكل فني املخاطبني، فقال: "  

يهود الذين  ف ار أحبار الوأوىل األقوال بالصواب عندي يف ذلك قول من قال: إن هذه اآليات نزلت يف ك
كانوا بني ظهراين ُمهاَجر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وما قـَُرب منها من بقايا بين إسرائيل، ومن  
كان على شركه من أهل النفاق الذين قد بي نا قصصهم فيما مضى من كتابنا هذا...غري أن  اخلطاب 

هم ويف ما أوجب اهلل هلم من الوعيد والذ مِّ وإن كان ملن وصفُت من الفريقني؛ فداخل يف أحكام
كل  من كان على سبيلهم ومنهاجهم من جميع الخلق وأصناف األمم المخاطبين باألمر والتوبيخ، 

  2".والنهي

  مسلم، فكل  من نقض عهد اهلل من والعموم هو الظاهر" :أبو حيان األندلسيقال     

 3هذا الذم". وكافر ومنافق أو مشرك، أو كتايب تناوله

 الراجح ووجه الترجيح: 

والراجح ما ذهب إليه ابن جرير وأبو حيان العتمادمها على السياق الذي يف تطبيقهما له شيء      
زائد على ترجيح ابن عطي ة، وهو أهنما كسوا السياق ثوب العموم ليتناول عموم املكل فني والقرآن جاء 

  ما دون قوم.خلطاب عموم املكل فني ال ليُخص  قو 
 

                                                           

 .(1/439) جامع البيان، 1 
 .(1/439) ،جامع البيان 2 
 .(1/212) ،البحر احمليط 3 
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 -28اآلية رقم :-

ې  ې  ې  ې     ۉٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉچ 

 [.29البقرة: ] چى  ى  ائ  

 نص موضع الترجيح: 

قال ابن عطية: " واختلف يف ترتيب هاتني املوتتني واحلياتني، فقال ابن عباس، وجماهد: فاملعىن       
كنتم أمواتا معدومني قبال أن َّتلقوا دارسني، كما يقال للشيء الدارس: ميِّت. مث خلقتم وأخرجتم 

 .إىل الدنيا فأحياكم، مث أماتكم املوت املعهود، مث حيييكم للبعث يوم القيامة

وقال آخرون: كنتم أمواتا بكون آدم من طني ميتا قبل أن حييا، مث  نفخ فيه الروح، فأحياكم حبياة 
 آدم، مث  مييتكم، مث  حيييكم على ما تقدم.

 وقال قتادة: كنتم أمواتا يف أصالب آبائكم، فأخرجتم إىل الدنيا، فأحياكم، مث  كما تقدم.

 قبل نفخ األرواح، مث  أحياكم باخلروج إىل الدنيا، مث  كما تقد م.وقال غريه: كنتم أمواتا يف األرحام 

، مث  أماهتم بعد ذلك فهو قوله: )وكنتم  وقال ابن زيد: إن اهلل تعاىل أخرج نسم بين آدم أمثال الذ رِّ
 أمواتا(. مث  أحياهم باإلخراج إىل الدنيا، مث  كما تقدم.

 تا باملوت املعهود، مث  أحياكم للسؤال يف القبور، مث  أماتكموقال ابن عباس، وأبو صاحل: كنتم أموا
فيها، مث  أحياكم للبعث، وروي عن ابن عباس أيضا أنه قال: وكنتم أمواتا باخلمول، فأحياكم بأن 

 ذُكرمت وُشرِّفتم هبذا الدين والنيب الذي جاءكم.
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ار ألنه الذي ال محيد للكف؛ قوالأولى هذه األقال القاضي أبو حممد رمحه اهلل: والقول األول هو 

ًرا اإلماتة إليه  ، چ ۅ ۅ چعن اإلقرار به في أول ترتيبه. ثـُمَّ إن قوله أوَّال  وإسناده آخ 
 1.تبارك وتعالى يقو ي ذلك القول"

 : الــــــــــــــــــدراســــــــــــة

 دراسة األقوال:-1

اختلف أهل التفسري يف املراد باملوتتني واحلياتني يف اآلية، وكيف يكون ترتيبهما إىل عد ة أقوال      
ملها فيما يلي:   2نُـج 

 : مل تكونوا شيئا فخلقكم مث مييتكم مث حيييكم يوم القيامة. وهذا القول مروي عن القول األول

 هلل عليه وسلم.ابن عباس وابن مسعود وعن ناس من أصحاب النيب صلى ا

 مل تكونوا شيئا حىت خلقكم، مث  مييتكم املوتة احلق، مث  حيييكم. وهذا مروي عن جماهد. الثاني:

: مل يكونوا شيئا، مث أحياهم حني خلقهم، مث  أماهتم، مث  أحياهم يوم القيامة، مث  رجعوا إليه الثالث
 بعد احلياة. قاله أبو العالية.

عون بل أن َيلقكم، فهذه ميتة، مث  أحياكم فخلقكم، فهذه حياة، مث  مييتكم فرتج: كنتم ترابا قالرابع
إىل القبور، فهذه ميتة أخرى، مث  يبعثكم يوم القيامة، فهذه حياة، فهما ميتتان وحياتان. قاله ابن 

 عباس.

                                                           

 (111-1/116) ،احملرر الوجيز 1 
 .(449-1/443ذكر هذه األقوال مسندة إىل أصحاهبا ابن جرير يف جامع البيان ) 2 
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 : حيييكم يف القرب، مث  مييتكم. عن السدي عن أيب صاحل.الخامس

يف أصلبة آبائهم، فأحياهم اهلل وخلقهم، مث  أماهتم املوتة اليت البد منها، مث   : كانوا أمواتاالسادس
 أحياهم للبعث يوم القيامة، فهما حياتان وموتتان. مروي عن قتادة.

: خلقهم يف ظهر آدم مث  أخذ عليهم امليثاق، مث  أماهتم مث  خلقهم يف األرحام، مث  اماهتم مث  السابع
 يامة. قاله عبد الرمحان بن زيد بن أسلم.أحياهم يوم الق

 ترجيح ابن عطيَّة:-2

ألنه الذي ال محيد للكفار عن اإلقرار به ؛ أولى هذه األقوالوالقول األول هو  قال ابن عطي ة:"

ًرا اإلماتة إليه تبارك وتعالى  ، چ ۅ ۅ چفي أول ترتيبه. ثـُمَّ إن قوله أوَّال   وإسناده آخ 

 1.يقو ي ذلك القول"

 : ترجيح ابن عطيةدراسة -3 

رج ح ابن عطّية القول األول، فقال: "والقول األول هو أوىل هذه األقوال "، واعتمد يف ترجيحه     
 على أمرين:

 ال حميد للكفار عن اإلقرار أهنم كانوا أمواتا معدومني قبل أن َيلقوا. أوال:

وإسناده  ، چ ۅ ۅ چثـُمَّ إن قوله أوَّال  ": ترجيحه بالسياق، وهذا نص  ترجيحه به: ثانيا
ًرا اإلماتة إليه تبارك وتعالى يقو ي ذلك القول"  2.آخ 
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 .(111-1/116) ،احملرر الوجيز 2 



 

  105 
 

، مما يقوِّي چ ې ې چ فجعل إسناد اإلماتة هلل تبارك بعد ذكر املوتة األوىل، يف قوله تعاىل     
  املوت املعهود.القول بأن املقصود باملوتة األوىل هي العدم وعدم اإلجياد أصال وأهنا غري 

 1بعد ذكر ترجيح ابن عطية: " وهو كالم حسن ". أبو حيانقال       

حيث قال: " والفاء يف قوله فأحياكم على باهبا من  2السمين الحلبيوإىل هذا القول ذهب         
التعقيب، و"مث " على باهبا من الرتاخي، ألن املراد باملوت األول العدم السابق، وباحلياة األوىل اخللق، 

وباملوت الثاين املوت املعهود، وباحلياة الثانية احلياة للبعث، فجاءت الفاء ومث  على باهبما من التعقيب 
 3ي على هذا التفسري وهو أحسن األقوال، ويـُع َزى البن عباس وابن مسعود وجماهد".والرتاخ

حيث قال: " والصحيح ما تقدم عن ابن مسعود وابن عباس، وأولئك  ابن كثيروذهب إىل ذلك     
اجلماعة من التابعني... وعرب عن احلال قبل الوجود باملوت، جلامع ما يشرتكان فيه من عدم 

  4اإلحساس".

 الراجح ووجه الترجيح: -4

والراجح ما ذهب إليه ابن عطي ة لقو ة السياق فيه، وجمليء الفاء ومث  على باهبما من التعقيب          
 والرتاخي كما ذكر السمني احلليب، فاجتمع يف الرتجيح جانب السياق وجانب املعىن اللغوي.

                                                           

 .(1/211)البحر احمليط،  1 
شافعي،  ،تءارا، عامل بالعربية والقرشهاب الدين املعروف بالسمني: مفسأمحد بن يوسف بن عبد الدامي احلليب، أبو العباس،   2 

كان ماهرا يف النحو الزم أبا حيان إىل أن فاق أقرانه من كتبه )تفسري القرآن( عشرون جزءا،   :قال ابن حجر ،من أهل حلب
وطبقات املفسرين، تأليف: أمحد  ،(1/214)، ه(. ينظر: األعالم للزركلي121تويف سنة)القرآن، يف إعراب  و)الدر املصون(

، 1ج م،1991ه1411ملدينة املنورة، الطبعة األوىل: األدنروي، حتقيق: سليمان بن صاحل اخلزي، مكتبة العلوم واحلكم ا
 .291ص

الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون، تأليف: أمحد بن يوسف املعروف بالسمني احلليب، حتقيق: أمحد حممد اخلر اط، دار  3 
 .ص246،239، 1القلم، دمشق، دط، دت، ج

 .(1/332تفسري القرآن العظيم، احلافظ ابن كثري، ) 4 
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…………………………………………………………………
 -79اآلية رقم: -

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  چ      تعاىل:قال 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  

 چڃ  ڃ  ڃ  چ       چ  چ  چ  ڇ  ڇ      ڃڄ  ڄ  ڄ

[.19-19البقرة: ]  

 نص موضع الترجيح:-

قال ابن عطية: "و)الذين يكتبون( هم األحبار الذين بد لوا التوراة، والذي بد لوا هو صفة النيب       
صلى اهلل عليه وسلم ليستدميوا رياستهم ومكاسبهم، وقال ابن إسحاق: كانت صفته يف التوراة أمسر 

 صلى اهلل عليه يها صفة النيبربعة فرد وه آدم طويال، وذكر السدِّي: أهنم كانوا يكتبون كتبا يبدلون ف
اسق هذه اآلية على وتنوسلم ويبيعوهنا من األعراب، ويبُث وهنا يف أتباعهم، ويقولون هي من عند اهلل. 

التي قبلها يعطي أن هذا الكتب والتبديل إنما هو لألتباع األميين الذين ال يعلمون إال ما قرئ 
 1".لهم

 الـــــــــــدراســــــــــــة:

 دراســـــــــــــــة األقوال:-0
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هم أحبار اليهود الذين بد لوا التوراة،  چ ٹ ٹ ٹ چأثبت ابن عطية أن املقصود ب

ٹ   چوهذا القول مروي عن ابن عباس كما يف تفسري ابن أيب حامت بسنده إليه يف قوله تعاىل 

  1: هم أحبار اليهود. ابن عباس قال، چٹ  ٹ  

وذكر ابن عطي ة عن السّدي أن هذا الكتب والتبديل والتحريف للتوراة؛ كان لغرض نشره وبثه      
وبيعه لألعراب الذين يبث وهنا يف أتباعهم ويقولون هي من عند اهلل، وهذا الذي ذكره ابن عطية عن 

ب وهذا ن للعر السدي مل أجده مسندا إليه بلفظ األعراب، وإمنا املذكور عن السدِّي أن هذا البيع كا
ما ذكره ابن جرير بسنده إىل السدي قال: " كان ناس من اليهود كتبوا كتابا من عندهم يبيعونه من 

 2العرب، وحيدثوهنم أنه من عند اهلل ليأخذوا به مثنا قليال." 

 وكذلك ذكر ذلك ابن أيب حامت يف تفسريه عن السّدي قال: " كان ناس من اليهود يكتبون      

  3يعونه على العرب".كتابا ويب

 ترجيح ابن عطية:-2

وتناسق هذه اآلية على التي قبلها يعطي أن هذا الكتب والتبديل إنما هو  قال ابن عطية:"    
 4".لألتباع األميين الذين ال يعلمون إال ما قرئ لهم

 دراسة ترجيح ابن عطية:-3

                                                           

 .123، ص1أيب حامت، ج ابنتفسري   1 
 .(211-2/112)، جامع البيان 2 
 (.123/ 1، )أيب حامت ابنتفسري 3 
 .(1/212) ،احملرر الوجيز 4 
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رج ح ابن عطية خالف ما ذهب إليه السدي، وذهب إىل أن هذا الكت َب والتبديل كان موجها من    

األحبار ألتباعهم األميني الذين ال يعلمون إال ما قرئ هلم، واستدل ابن عطية لرتجيحه هذا بالسياق 

لألتباع  ويعطي أن هذا الكتب والتبديل إمنا هوتناسق هذه اآلية على التي قبلها  حيث قال "

األميني الذين ال يعلمون إال ما قرئ هلم" أي أن  هذه اآلية بالنظر إىل ما جاء قبلها وسباقها وهو قوله 

فلما سبق  ٨٧البقرة:  چ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ چتعاىل: 

ذكر األميني على ذكر الذين يكتبون دل  على أن هذا الكتب والتحريف والتأويل والتبديل موج ه هلم، 

استغالال ألمي تهم وجهلهم. والذي يوضح أكثر ما ذهب إليه ابن عطية، هو معرفة املقصود بقوله 

 وهذه بعض أقوال أئمة التفسري يف ذلك: چ ڀ ڀ چتعاىل 

: ومن هؤالء اليهود الذين قص  اهلل چ ڀ ڀ چ" يعين بقوله جل  ثناؤه:  :قال ابن جرير 

 1قصصهم يف هذه اآليات، وأيأس أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من إمياهنم".

 2"ظاهر الكالم أهنا نزلت يف اليهود املذكورين يف اآلية اليت قبل هذه". قال أبو حيان: 

ن هو الذي رج حه، واعتمد يف ترجيحه على السياق فقال: " والقول وهذا الذي ذكره أبو حيا       

األول هو األظهر، ألن سياق الكالم إمنا هو مع اليهود فالضمري هلم، ومناسبة ارتباط هذه اآلية أن ه ملـ ا 

                                                           

 .(2/122)، جامع البيان 1 
 (.441/  1) البحر احمليط،تفسري  2 
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لثانية ا بين أمر الفرقة الض ال ة اليت حرفت كتاب اهلل وهم عقلوه وعلموا بسوء مرتكبهم مث بني أمر الفرقة

 املنافقني، وأمر الثالثة اجملادلة، أخذ يبني أمر الفرقة الرابعة وهي العامة اليت طريقها التقليد وقبول ما يقال

 1هلم".

 أي من اليهود أمِّي ون ال حيسنون القراءة والكتابة، مجع أّمّي           چ ڀ ڀ چ: " 2قال البغوي

 3من األم مل يتعل م كتابة وال قراءة".منسوب إىل األمِّ كأنه باق على ما انفصل 

 الراجح ووجه الترجيح:-4

فالراجح ما ذهب إليه ابن عطية فمن هذه النقول للمفسِّرين تبني  أن األميِّني املقصودين يف اآلية     

هم من اليهود؛ وعليه فالَكت ب الذي كان من أحبارهم والذي فيه التحريف والتبديل والتغيري؛ كان 

 موج ها إليهم وهم األتباع، وهذا كل ه يصب يف صح ة ترجيح ابن عطية.

………………………………………………………………… 

                                                           

 (.442/  1تفسري البحر احمليط، ) 1 
رى خراسان، ، نسبة إىل )بغا( من قالسنة، البغويأو ابن الفراء، أبو حممد، ويلقب مبحيي  احلسني بن مسعود بن حممد، الفراء، 2 

 معامل باب التأويل يف)ليف احلديث، و السنة( فقه الشافعية، و)شرح ( يفله )التهذيب، ه431فقيه، حمدث، مفسر، ولد سنة 
/  2األعالم:)ه. ينظر 216سنة:  )اجلمع بني الصحيحني( وغري ذلك. تويف مبرو الروذو السنة(يف التفسري، و)مصابيح  (التنزيل
229.) 

 .114، ص1معامل التنزيل، ج 3 
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 -80اآلية رقم: -

ہ     ۀڱ  ڱ  ڱ     ں   ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀچ 

 [.91البقرة:] چہ  ہ  

 نص موضع الترجيح:

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  قال ابن عطية:" وقالت طائفة: السيِّئة الشرك كقوله تعاىل:     

ها السيِّئة الكبائر وأفرادوقال قوم:  ، واخلطيئات كبائر الذنوب،  [96النمل:] چٺ  ٿ  ٿ   

راهيم: إب] چپ  پ  پ  ڀ   چ  وهي مبعىن اجلمع ملـّا كانت تدل على اجلنس كقوله تعاىل:
 ، واخلطيئة الكفر ولفظة اإلحاطة تقّوي هذا القول . [34

وقال الربيع بن خيثم واألعمش والسّدي وغريهم، معىن اآلية مات بذنوب مل يتب منها، وقال   
 الربيع أيضا: مات على كفره.

 1وقال احلسن بن أيب احلسن، والسّدي: كل  ما توعد اهلل عليه بالنار فهي اخلطيئة احمليطة ".   

 : الــــــــدراســــــــة

 دراسة األقوال:-0
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ن يقال أن  هذه املسألة يدور فلكها بني السلف حول تعريف السيئة واخلطيئة يف اآلية، وما ميكن أ    
يرتت ب على ذلك من الوعيد املذكور فيها؛ من دخول جهنم والعياذ باهلل، وهل هذا الدخول على 

 اإلطالق والتأبيد، أم أن ه إىل أمد؟ 

وقد ذكر أبو حيان ما يتمخض عن هذا اخلالف فقال: " والسيئة: الكفر والشرك، قاله ابن      
عباس وجماهد، وقيل: املوجبة للنار، قاله السدي وعليه تفسري من فس ر السيِّئة بالكبائر ألهنا هي اليت 

 هواملعىن أن   چں  ڻ   ڻ  چ  توجب النار أي يستحق فاعلها النار إن مل تغفر له
أخذته من مجيع نواحيه، ومعىن اإلحاطة به أن يوايف على الكفر واإلشراك، هذا إذا ُفسِّرت اخلطيئة 

بالشرك، ومن فس رها بالكبرية فمعىن اإلحاطة به أن ميوت وهو ُمِصرٌّ عليها، فيكون اخللود على القول 
من  دهرا طويال إذ مآله إىل اخلروجاألو ل املراد به اإلقامة إىل انتهاء، وعلى القول الثاين املراد به 

  1النار".

 ترجيح ابن عطية:  -2

ذهب ابن عطي ة إىل أن هذه اآلية املقصود هبا الكفار ال العصاة، والسيئة هي الكبائر وأفرادها،    
واخلطيئة الكفر، وعليه فاخللود يف هذه اآلية على اإلطالق والتأبيد يف املشركني، وذهب إىل هذا 

ستنادا إىل السياق، وقد أبان عن هذا الرتجيح بعدما شرع يف تفسري حلاق اآلية حمل الرتجيح ا

  ۓھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓچ الدراسة، فقال: " وقوله تعاىل 

ڱ  ڱ  ڱ     چ [، يدل هذا التقسيم على أن قوله 92البقرة: ] چڭ  ڭ  ڭ  

،  [91البقرة:  ]چہ   ہ  ہ    ۀں   ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ

                                                           

 .(1/441،442)، تفسري البحر احمليط 1 
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[ ، 91البقرة: ] چں  ڻ   ڻ  چ  الكفار ال يف العصاة، ويدل على ذلك أيضا قولهيف 
 . ألن العاصي مؤمن فلم حتط به خطيئته

ويدل على ذلك أيضا أن الرد كان على كفار اد َعوا أن الن ار ال متس هم إال أياما معدودة، فهم        
  1املراد باخللود".

 دراسة ترجيح ابن عطية: -3  

 استدل ابن عطية بثالثة أدلة كل ها من السياق:      

ھ  ھ  ھ  ھ   چ ما جاء بعد اآلية حمل الدراسة وهو قوله تعاىل  أوال:

[، فهذه اآلية دليل على أن  ما 92البقرة:] چڭ  ڭ  ڭ    ۓے  ے  ۓ
 سبقها كان مقصودا هبا الكفار ال العصاة.

 [ 91رة: البق] چں  ڻ   ڻ  چ يف اآلية من قوله تعاىل  ما سبق لفظ الخطيئة: ثانيا

 والعاصي مؤمن مل حتط به خطيئته.           

يف معىن هذه اآلية: " اجتمعت عليه فمات عليها قبل اإلنابة والتوبة منها. وأصل  ابن جريرقال      
اإلحاطة بالشيء اإلحداق به، مبنزلة احلائط الذي حتاط به الدار فتحدق به، ومنه قول اهلل جّل ثناؤه 

 2".[ 29الكهف: ]چ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌچ 
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أن اآلية جاءت يف سياق الرد على الكفار الذين ادعوا أن النار ال متسهم إال أياما معدودة وهو  ثالثا:

 [ .96البقرة:  ]چ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎچ قوله تعاىل 

ڍ   چ ، اليهود. يقول: وقالت اليهود: چڇ  چ  قال ابن جرير: " يعين بقوله جل ثناؤه:    

  1النار، ولن ندخلها إال أياما معدودة".يعين لن تالقي أجسامنا ،  چڍ  

 الراجح ووجه الترجيح:-4

والراجح ما ذهب إليه ابن عطي ة لقوة داللة السياق اليت استدل هبا وتنوعها يف بيان املقصود من       
سباق وحلاق، ومراعاة حال اخلطاب الذي أحاط بالسياق مث  إن  اخلطاب يف حال التوج ه به كان 

 مقصودا به مجاعة الكفار.      

.................................................................................
................................................................................. 
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 -85اآلية رقم: -

 .[92البقرة: ] چک  گ  گ    گ  گ  چ قال تعاىل:

 نص موضع الترجيح:

قال ابن عطية: "قرأ نافع وابن كثري )يعملون( بياٍء على ذكر الغائب، فاخلطاب باآلية ألم ة حممد      

صلى اهلل عليه وسلم، واآلية واعظة هلم باملعىن؛ إذ اهلل تعاىل باملرصاد لكل كافر وعاص. وقرأ الباقون 

 ل أن يكون ألمة حممد، وحيتمالمحتمل أن يكون في سرد اآلية وهو األظهربتاء على اخلطاب 

صلى اهلل عليه وسلم، فقد روي أن عمر ابن اخلط اب رضي اهلل عنه قال: إن  بين إسرائيل قد مضوا، 

 1وأنتم الذين تُعنو ن هبا يا أم ة حممد".

 الــــــــــــــدراســـــــــة:-

  دراسة األقوال:-0

، بني من قرأ بياء على [92البقرة: ] چگ  چ ذكر ابن عطية اختالف القراء يف قوله تعاىل     
 ذكر الغائب، وبني من قرأها بتاء على اخلطاب فهما قراءتان :

 : " قرأ نافع وابن كثري، وأبو بكر وكذا يعقوب وخلف بالغيب مناسبة لقوله تعاىل:األولى  

                                                           

 .(1/211،211)احملرر الوجيز  1 
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 چڻ  ڻ   ۀ  چ ، [91البقرة: ] چڳ  ڳ  ڳ       چ ، [92البقرة:] چڑ  چ  

 1وافقهم ابن حميصن". و[، 91البقرة: ]

 2".[94البقرة:] چٱ  ٻ  ٻ  چ : "قرأ الباقون باخلطاب مناسبة لقوله تعاىل: الثانية

 توجيه القراءتين:-

القول  :"اآليةبعدما ذكر ما جاء يف مذاهب القراء فيما قرأوه بالتاء والياء يف هذه  3الفارسيقال      
بالتاء، ليكون اخلطاب معطوفا على خطاب مثله، ... عل ما كان قبله خطاب جُ  يف مجلة ذلك، أن  

أي:  فل عم ا يعملون( على لفظ الغيبة،فالتاء هنا حسن ألن املتقدِّم خطاب. ولو كان )وما اهلل بغا
إن  و  قصصهم أيها املسلمون؛ لكان حسنا، وما اهلل بغافل عم ا يفعل هؤالء الذين اقتصصنا عليكم

ز فيما كان جيو و لغيبة، ليعطف ما للغيبة على مثله، عل على لفظ اجيُ  ن أنسُ كان الذي قبله غيبة، حَ 
ن ووجه ذلك أن جتمع بني الغيبة واخلطاب؛ فتغلب اخلطاب على الغيبة، أل قبله لفظ غيبة اخلطاب،

الغيبة يغلب عليها اخلطاب فيصري كتغليب املذك ر على املؤنث... فإذا كان األمر على هذا، أمكن يف 
ذا النحو أن يعىن به الغيب واملخاطبون، فيغلب اخلطاب على الغيبة فيكون املعىن: ما اخلطاب يف ه
تعملون. أي: فيجازي احملسن على إحسانه واملسيء على إساءته. وجيوز يف اخلطاب  ااهلل بغافل عم  

  4."نيب: ما اهلل بغافل عم ا تعملونبعد الغيبة وجه آخر، وهو أن يراد به: قل هلم أيها ال

                                                           

 .1492، ص4، جتأليف: أبو بكر القسطاليناءات، لطائف اإلشارات لفنون القر  1 
 .1492، ص4، جلطائف اإلشارات 2 
 ولد يف فسا )من أعمال فارس(، علي: أحد االئمة يف علم العربيةاحلسن بن أمحد بن عبد الغفار الفارسي االصل، أبو  3 

ه، من كتبه، )احلجة يف القراءات السبع(، )االغفال فيما أغفله الزجاج من املعاين(. ينظر: 311ه، تويف سنة: 299سنة:
 .96، ص2يات األعيان وأنباء أبناء الزمان، البن خلكان، جوف(، 196/  2األعالم، )

جويبايل، دار املأمون  قهوجي، بشريالدين  قيق: بدرحتاحلجة للقر اء السبعة، تأليف: أيب علي احلسن بن عبد الغفار الفارسي،  4 
 .114، 113، ص2م(، ج1994ه، 1464األوىل )الطبعة  بريوت، للرتاث،
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اآلية من  خرجت إذ   ؛ويعرف هذا األسلوب عند الدارسني لبالغة القرآن الكرمي؛ بأسلوب االلتفات   
 اخلطاب إىل الغيبة:

" وحكمة هذا االلتفات أنه أعرض عن خماطبتهم  :قال أبو حيانوحكمة هذا االلتفات كما   

وأبرزهم يف صورة من ال يُقبل عليهم باخلطاب وجعلهم كالغائبني عنه، ألن خماطبة الشخص 

ومواجهته بالكالم إقبال من املخاطب عليه وتأنيس له، فقطع عنهم مواجهته هلم باخلطاب لكثرة ما 

 1.صدر عنهم من املخالفات"

  بن عطية:ترجيح ا-2 

طاب " وقرأ الباقون بتاء على اخل :رج ح ابن عطية قراءة من قرأ بتاٍء على اخلطاب، حيث قال       

 2".سرد اآلية وهو األظهراحملتمل أن يكون يف 

 دراسة ترجيح ابن عطية:-3

ترجيحه هلذه القراءة على السياق؛ حيث جاء سردها يف سياق اخلطاب لبين إسرائيل،  ابن عطية بىن    
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ   چ  وهو سباق هذه اآلية وذلك قوله تعاىل:

التفضيل بني ، ولسنا بصدد [94البقرة: ] چپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
 تني، وإال فلكليهما وجهه البالغي.القراء

                                                           

 .(434/ 1تفسري البحر احمليط، ) 1 
 .(1/211،211)احملرر الوجيز  2 
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الطربي ذكر توجيها لقراءة الياء على ذكر الغائب، وهي القراءة اليت رج حها، وذهب يف إال أن        

عد ورغم ترجيحه إال أنه قال بعدم بُ  ،ترجيحه إىل ضميمة أخرى ال َّترج هي كذلك عن دائرة السياق

عا لقوله االقراءة األخرى عن الصواب، فقال: " وأعجب القراءتني يف ذلك إيل  قراءة من قرأ بالياء إتب

 چژ  ژ  ڑ  چ ، ولقوله [92البقرة: ] چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ : 

  ڃچ إىل ذلك أقرب منه إىل قوله  (،وما اهلل بغافل عم ا يعملون)؛ ألن قوله [92البقرة: ]

، فإتباعه األقرَب إليه أوىل من إحلاقه [92البقرة: ]چ  ڃ  چ  چ   چ

 1.والوجه اآلخر غري بعيد من الصواب" باألبعد منه؛

 الراجح ووجه الترجيح:

والراجح ما ذهب إليه الطربي ألنّه اعتمد على السياق يف الرتجيح متاما كابن عطية، إال ابن جرير     

 ا.باألبعد منه اهأوىل من إحلاق ا يف السياقاألقرَب إليه اعتمد على السياق القريب لآلية، فإتباع اآلية

 

 

 

                                                           

 .(211/  2) ،جامع البيان 1 
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 -020اآلية رقم: -

 چ  چڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چچ   تعاىل:قال     

 [.121البقرة:  ]

 نص موضع الترجيح:-
 قال ابن عطية: " والضمري يف ]به[ عائد على الكتاب.    

 وقيل: يعود على حممد صلى اهلل عليه وسلم، ألن متبعي التوراة جيدونه فيها فيؤمنون به.    

ويحتمل عندي أن يعود الضمير على الهدى الذي تقدم، وذلك : القاضي أبو محمدقال        
ى اهلل ، وأعلمه أن هدوحذر رسوله من اتباع أهوائهمأنه ذكر كفار اليهود والنصارى في أول اآلية 

هو اهلدى الذي أعطاه وبعثه به، مث ذكر له أن املؤمنني التالني لكتاب اهلل هم املؤمنون بذلك اهلدى 
 1قتدون بأنواره".امل

 الــــــــــــدراســـــــــة:

 دراسة األقوال:-0

[، على أقوال: 121البقرة:  ]چ چ  چچ اختلف أهل التفسري يف عود الضمري يف قوله تعاىل 

، ومها چڃ  چ عائدة على اهلاء اليت يف    چ چچ : " اهلاء اليت يف قوله قال ابن جرير: أوال

 2".چڄ  ڄ   ڃ  چ مجيعا من ذكر الكتاب الذي قال اهلل 

                                                           

 .(1/339احملرر الوجيز، ) 1 
 .(2/492جامع البيان، ) 2 
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يعين مبحمد صلى اهلل عليه وسلم،  ،چ چ  چ  چچ : " 1أبو الليث السمرقندي: قال ثانيا
  2ويصدقونه".

، يعين: مبحمد  چ چ  چ  چچ يف تفسريه حيث قال: "  3الماورديوإىل ذلك ذهب  
 4    صلى اهلل عليه وسلم".

  چڃ    چ يعود إىل ما يعود عليه الضمري يف   چ چچ : " ظاهره أن الضمري يف حيان أبوقال   
  5وهو الكتاب على اختالف الناس يف الكتاب". 

 جممل ما قيل يف عود الضمري يف اآلية بعدما ذكر اختياره:  أبو حيانوقد خل ص     

قال: "وقيل: يعود )أي الضمري يف به( على النيب صلى اهلل عليه وسلم قالوا وإن مل يتقدم له ذكر،     
لكن دل ت قوة الكالم عليه، وليس كذلك، بل قد تقد م ذكره يف قوله )إنا أرسلناك باحلق( لكن صار 

 ذلك التفاتا وخروجا من خطاب إىل غيبة.

                                                           

نصر بن حممد بن أمحد بن إبراهيم السمرقندي، أبو الليث، امللقب بإمام اهلدى: اإلمام الفقيه احملدث الزاهد، من أئمة احلنفية،  1 
ه(، له من التصانيف: )تفسري القرآن العظيم(، )النوازل يف الفقه(، )خزانة الفقه(، )تنبيه الغافلني(.  ينظر سري 393تويف سنة )

 .(9/21(، األعالم للزركلي، )2/341(، طبقات املفسرين للداوودي، )11/322أعالم النبالء، )
تفسري السمرقندي، تأليف: أيب الليث السمرقندي، حتقيق: علي حممد معوض، عادل أمحد عبد املوجود، د. زكريا عبد اجمليد  2 

 .122، ص1م(، ج1993-ه1413النويت، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل: )
علي بن حممد حبيب، اإلمام العالمة، أقضى القضاة، أبو احلسن املاوردي، الشافعي، صاحب التصانيف من العلماء الباحثني،   3 

ه(، من كتبه: )أدب 426ه(، نسبته إىل بيع ماء الورد ووفاته ببغداد سنة: )314كان حافظا للمذهب، ولد يف البصرة سنة )
طبقات و (، 19/14، )النكت والعيون(، )اإلقناع( يف الفقه. ينظر: سري أعالم النبالء، )الدنيا والدين(، )األحكام السلطانية(

 .(19/14سري أعالم النبالء، )و (، 429-1/421املفسرين للداوودي، )
النكت والعيون، تأليف: املاوردي، راجعه: السيد بن عبد املقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية، بريوت، )د،ط(،  4 

 .192، ص1(، ج)د،ت
 .(1/246تفسري البحر احمليط، ) 5 
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 التفاتا أيضا خروجا من ضمري املتكلم املعظِّم نفسه إىل ضمريوقيل: يعود على اهلل تعاىل ويكون 
  1الغائب املفرد".

 ترجيح ابن عطيَّة: -2

ويحتمل عندي أن يعود الضمير على الهدى الذي تقدم، وذلك أنه ذكر  "  :قال ابن عطية     
هو  اهلل، وأعلمه أن هدى وحذر رسوله من اتباع أهوائهمكفار اليهود والنصارى في أول اآلية 

اهلدى الذي أعطاه وبعثه به، مث ذكر له أن املؤمنني التالني لكتاب اهلل هم املؤمنون بذلك اهلدى 
 2املقتدون بأنواره".

 ابن عطية:  دراسة ترجيح-3

 على اهلدى الذي تقد م يف چ چ  چ  چچ رج ح ابن عطية رجوع الضمري يف قول تعاىل    

ما [، واستدل لرتجيحه بالسياق وهو 126البقرة: ]چ  ڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺچ  قوله تعاىل

ڀ  ڀ     ڀ    ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ هذه اآلية من قوله تعاىل  سبق

 چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ    ڤٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ٺٺ  ٺ  ٺ

ي أول اآلية ف[، فقال معلِّال  اختياره وترجيحه: " وذلك أنه ذكر كفار اليهود والنصارى 126البقرة:]
وحذ ر رسوله من اتباع أهوائهم، وأعلمه أن هدى اهلل هو اهلدى الذي أعطاه وبعثه به، مث ذكر له أن 

 3املؤمنني التالني لكتاب اهلل هم املؤمنون بذلك اهلدى املقتدون بأنواره".

                                                           

 (1/246تفسري البحر احمليط، ) 1 
 .(1/339احملرر الوجيز، ) 2 
 .(1/339احملرر الوجيز، ) 3 
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 1: " وهو حمتمل ملا ذَكر".أبو حيان تعليقا على اختيار ابن عطيةقال     

 :" قال ابن عطية إنه يعود على "اهلدى" وقررهبن عطيةالسمين الحلبي بعدما ذكر قول اوقال      
 2بكالم حسن".

ده: عوهذا الذي ذهب إليه ابن عطية خالف فيه ابَن جرير قبله، وخالفه فيه أبو حيان من ب        
فقال ابن جرير موجها اختياره:" فأخرب اهلل جل  ثناؤه أن املؤمن بالتوراة هو املت ِبع ما فيها من حالهلا 

وحرامها، والعامُل مبا فيها من فرائض اهلل اليت فرضها فيها على أهلها، وأن أهلها الذين هم أهلها من  
ها عليه، ها، مغيـِّر ا سننها، تاركا ما فرض اهلل فيكان ذلك صفَته دون من كان حمرِّف ا هلا، مبدِّال  تأويل

وإمنا وصف جل ثناؤه من وصف مبا وصف به من مت ِبعي التوراة، فأثىن عليهم مبا أثىن به عليهم؛ ألن  
يف اتباعها اتباُع حممد نيب اهلل صلى اهلل عليه وسلم وتصديقه؛ ألن التوراة تأمر أهلها بذلك، وَّتربهم 

كره بنبوته وفرض طاعته على مجيع خلق اهلل من بين آدم، وأن التكذيب مبحمد صلى عن اهلل تعاىل ذ 
اهلل عليه وسلم التكذيب هبا، فأخرب جل  ثناؤه أن مت بعي التوراة هم املؤمنون مبحمد صلى اهلل عليه 

 3وسلم، وهم العاملون مبا فيها".

 معلال ترجيحه بقوله: " الظاهر أن إىل أن عود الضمري على الكتاب هو الظاهر أبو حيانوذهب    
يعود على الكتاب لتتناسب الضمائر وال َّتتلف فيحصل التعقيد يف اللفظ واإللباس يف املعىن، ألنه 

إذا كان جعل الضمائر املتناسبة عائدة على واحد واملعىن فيها جيد صحيح اإلسناد كان أوىل من 
 4لوجه األول، إما لفظي، وإما معنوي".جعلها متنافرة، وال نعدل إىل ذلك إال بصارف عن ا

                                                           

 (1/246نفس املصدر، ) 1 
 (2/91الدر املصون، ) 2 
 (2/492جامع البيان )  3 
 .(1/246تفسري البحر احمليط، ) 4 
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ع : قال: " الثامن: إذا اجتماألول مبحثني مهم ني حتت "قاعدة يف الضمائر": لزركشيوقد ذكر ا 
ضمائر، فحيث أمكن عودها لواحد فهو أوىل من عودها ملختلف...حىت ال تفر ق الضمائر فيتنافر 

والقانون الذي وقع عليه التحدي ومراعاته أهم  ما جيب عليك الن ظم الذي هو قوام إعجاز القرآن، 
 2: قال: " العاشر: األصل يف الضمري عوده إىل أقرب مذكور".لثانيا 1على املفسر".

 هذين املبحثني كقاعدتني من قواعد الضمري املهم ة اليت حيتاج املفسر إىل  3السيوطيوقد جعل 

 4ب مذكور".: األصل عوده على أقر قاعدةمعرفتها فقال: "

 5: األصل توافق الضمائر يف املرجع حذرا من التشتت".قاعدةو"

 الراجح ووجه الترجيح:-4

والراجح ما ذهب إليه ابن جرير وأبو حيان من عود الضمري على الكتاب العتمادهم على     
اليت هي  و السياق كذلك وكذلك ما ذكره أبو حيان من قاعدة الضمري اليت ينبغي للمفسر مراعاهتا؛ 

 كذلك من قواعد السياق ألن  مراعاهتا معناه مراعاة نظم القرآن وعدم تنافره؛ إذ أن التناسق يف نظمه
 هو قوام إعجازه. 

                                                           

 .(4/32الربهان يف علوم القرآن، الزركشي، ) 1 
 .(4/39، )الربهان يف علوم القرآن 2 
عبد الرمحان بن أيب بكر بن حممد بن سابق الدين، اخلضريي السيوطي، الشافعي املسند احملقق املدقق، إمام حافظ مؤرخ أديب،  3 

 ه(، 911أهل زمانه بعلم احلديث وفنونه، تويف سنة) ه(، ختم القرآن وله من العمر دون مثان سنني، كان أعلم949ولد سنة)
وترك من التصانيف الشيء الكثري منها: )اإلتقان يف علوم القرآن(، )إمتام الدراية لقراء النقاية(، )اإلكليل يف استنباط التنزيل(، 

تأليف: ابن العماد  ( وشذرات الذهب يف أخبار من ذهب،4/12)األلفية يف مصطلح احلديث(. انظر: )الضوء الالمع(، )
، واألعالم 14، ص16م(، ج1993-ه1414احلنبلي، حتقيق: عبد القادر األرناؤوط، دار ابن كثري، بريوت، الطبعة األوىل: )

   .(3/361) للزركلي،
صحف اإلتقان يف علوم القرآن، تأليف: جالل الدين السيوطي، حتقيق: مركز الدراسات القرآنية، جممع امللك فهد لطباعة امل 4 

  .1211، ص4م(، ج2613-ه1434الشريف، املدينة املنورة، الطبعة الرابعة، )
 .1212، ص4ج السيوطي، ،اإلتقان يف علوم القرآن 5 
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 -059اآلية رقم: -

ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ٹ ٹ چ 

 [.129البقرة:] چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ     ےھ  ے

 نص موضع الترجيح:-

تُِلَف يف الال ِعِنني:     قال ابن عطية: "واخ 

 .وهذا ظاهر واضح جار على مقتضى الكالمفقال قتادة والربيع: املالئكة واملؤمنون،  

وقال جماهد، وعكرمة: هم احلشرات والبهائم يصيبهم اجلدب بذنوب علماء السوء الكامتني      
فيلعنوهنم. وقال الرباء بن عازب: الالعنون كل  املخلوقات ما عدا الثقلني اجلن واإلنس، وذلك أن 

قلني فلعنه كل ثالنيب صلى اهلل عليه وسلم قال: )إن الكافر إذا ضرب يف قربه فصاح؛ مسعه الكل إال ال
 1سامع".

وقال ابن مسعود: املراد هبم ما قال النيب صلى اهلل عليه وسلم: )إن كل متالعنني إن استحقا اللعنة 
، وهذه األقوال الثالثة ال يقتضيها اللفظ، وال تثبت إال بسند يقطع 2وإال انصرفت على اليهود(.

 3العذر".

                                                           

نس ن أهو ما رواه البخاري يف صحيحه عمل أجده هبذا اللفظ الذي ذكره املؤلف وإمنا هو بلفظ آخر دون ذكر اللعنة يف آخره و  1 
)مث يضرب مبطرقة من حديد بني أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إال الثقلني( رواه البخاري، كتاب رضي اهلل عنه وفيه 

 .1339اجلنائز، باب امليت يسمع خفق النعال، حديث رقم: 
 مل أجده حديثا وإمنا هو أثر عن ابن مسعود سيأيت َّترجيه قريبا. 2 
 .(1/392احملرر الوجيز، ) 3 
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 الــــــــــــــــدراســــــــــــة:

 دراسة األقوال:-0

 اختلف أهل التفسري يف املراد بالالعنني يف هذه اآلية على مخسة أقوال:

 2وأبو العالية.1: هم املالئكة واملؤمنون. قاله قتادة والربيعاألول

 3: احلشرات والبهائم ودواب األرض وهوامها. قاله عكرمة وجماهد.الثاني

 4عن السدي عن الرباء بن عازب، والضحاك.: كل املخلوقات ما عدا اجلن واإلنس. الثالث

: الالعنون: االثنان إذا تالعنا حلقت اللعنة مستحقها منهما، فإن مل يستحقها واحد منهما الرابع
وهذا قول ابن مسعود حيث قال: )هو الرجل يلعن صاحبه يف أمر يرى   5رجعت اللعنة على اليهود.

د صاحبها الذي لعنة يف السماء سرحيا يعين سريعا، فال جتأنه قد أتى إليه فيلعنه عليه، قال فرتتفع ال
 قيلت له أهال فرتجع إىل الذي تكلم هبا فال جتده هلا أهال فتنطلق فتقع على اليهود فهو قوله 

 6[(.129ة:البقر  ]چڭ  ڭ   چ 

                                                           

 (.2/131يف جامع البيان، ) ابن جرير رواه عنهما 1 
 .(1/219رواه عنه ابن أيب حامت يف تفسريه، ) 2 
 .(1/219(، وابن أيب حامت يف تفسريه، )2/134رواه عنهما ابن جرير يف جامع ابيان، ) 3 
 .(2/131،131رواه عنهما ابن جرير يف جامع البيان، ) 4 
 .(1/212) املاوردي النكت والعيون، تفسري 5 
، الرياض، الطبعة شداجلامع لشعب اإلميان، تأليف: احلافظ أمحد بن احلسني البيهقي، حتقيق: خمتار أمحد الندوي، مكتبة الر  6 

، والدر املنثور يف التفسري باملأثور، تأليف: جالل الدين السيوطي، حتقيق: عبد اهلل 112، ص1، جم2663-ه1423األوىل: 
 .162، ص2م، ج2663-ه1424األوىل  بحوث والدراسات العربية واإلسالمية، الطبعةبن عبد احملسن الرتكي، مركز هجر لل
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 1: كل دابة واجلن واإلنس. قاله عطاء.الخامس

 :ترجيح ابن عطية -2

رج ح ابن عطية من هذه األقوال التفسريية القول األول وهو املروي عن قتادة والربيع يف أن      
 " وهذا ظاهر واضح جار على مقتضى الكالمحيث قال "  المالئكة والمؤمنونالالعنني هم 

 دراسة ترجيح ابن عطية:

ياق اآليات هو س (الكالمبمقتضى ارتكز ابن عطية على سياق اآليات يف ترجيحه، ومقصوده )     

   ې  ې  ې         ې  ىچ بعُد؛ حيث ذُكر املالئكة واملؤمنون يف اآلية بعد، وهو قوله تعاىل 

[، فاجلزء األول من 111البقرة:] چى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ    
منصوص عليه يف هذه اآلية؛ أما اجلزء الثاين وهم  "هم المالئكة"ترجيح ابن عطية يف قوله 

ية ويلتئم فيستقيم ترجيح ابن عط " الناس أجمعين"فلم يذكر يف اآلية وأما املذكور فهو  "المؤمنون"

 چوئ  ۇئ    چ على القول بأن  الناس أمجعني، هم املؤمنون، وهو قول ُحكي يف تفسري 

 عن قتادة والربيع الَقائِلني  بالقول الذي رج حه ابن عطية حيث جاء عنهما أن [111البقرة: ]

  2: املؤمنون دون سائر البشر.چوئ  ۇئ    چ املقصود 

                                                           

 (.1/216تفسري ابن أيب حامت، ) 1 
 .(2/162املنثور، ) والدر(، 2/141جامع البيان، ) 2 
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 ،  [111البقرة: ] چوئ  ۇئ    چ يف تفسريه حيث قال:  1أبي زمنينوذهب إىل هذا ابن  

  2يعين املؤمنني خاصة".

: هم املؤمنون فهو عموم يراد به  چوئ  ۇئ    چ يف تفسريه حيث قال: "  وابن جزي 

 3بلعنهم للكافرين". اخلصوص ألن املؤمنني هم الذين يعتد

قبله حيث قال: " وأوىل هذه األقوال بالصحة  الطبريوهذا الذي رج حه ابن عطية ذهب إليه     

  4عندنا قول من قال: الالعنون: املالئكة واملؤمنون". 

    5حيث قال: " واألظهر القول األول".  أبو حيانوهو الذي رج حه  

ل جماهد يف أهنا احلشرات والبهائم وقول الرباء وقول ابن مسعود؛ مث إن بعض هذه األقوال كقو         

يف و  " أقوال ال يقتضيها اللفظ وال تثبت إال بسند يقطع العذر"فهذه األقوال قال عنها ابن عطية 

                                                           

، ولد إلبرية من أهل ،: فقيه مالكي، من الوعاظ االدباءحممد بن عبد اهلل بن عيسى املري، أبو عبد اهلل، املعروف بابن أيب زمنني 1 
ه، 399ه، وهو من املفاخر الغرناطية، من كبار احملدثني والعلماء الراسخني يف العلم واقتفاء آلثار السلف، تويف سنة 324سنة 

 .312(، الديباج املذهب، ص221/  1من كتبه:)أصول السنة(، )منتخب األحكام(، )تفسري القرآن(، ينظر: األعالم، )
العظيم، تأليف: ابن أيب زمنني، حتقيق: حسني بن عكاشة وحممد بن مصطفى الكنز، الفاروق احلديثة للطباعة آن ر تفسري الق 2 

 .192، ص1م(، ج2662-ه1423الطبعة األوىل: ) القاهرة، والنشر،
 .(1/91) التسهيل لعلوم التنزيل، 3 
 .(2/131جامع البيان، ) 4 
 .(1/134تفسري البحر احمليط، ) 5 
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هذا املعىن يقول الطربي: " غري أنه غري جائز قطع الشهادة بأن اهلل عىن بالالعنني البهائم واهلوام ودبيب 

   1، إال خبرب للعذر قاطع، وال خرب بذلك، وكتاب اهلل الذي ذكرناه دالٌّ على خالفه".األرض

والراجح ما ذهب إليه ابن عطي ة لداللة السياق عليه وهو السباق، ويعضِّده : الراجح ووجه الترجيح

 .................................ما روي عن قتادة والربيع يف ذلك وهو قول جلمٍع من املفسرين. 

 -254اآلية رقم: -....................................

ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ٹ ٹ چ 

 [224البقرة: ] چں  ڻ  ڻ  ڻ    ںڱ  ڱ  ڱ   ڱ

 نص موضع الترجيح:-

والتطوع، وهذا كالم صحيح، فالزكاة : "قال ابن جريج: هذه اآلية جتمع الزكاة قال ابن عطية      
 وصلة : من سبيل خريجميع وجوه البروظاهر هذه اآلية أهنا مراد هبا  واجبة والتطوع مندوب إليه.

ترجح ييف ذكر القتال وأن اهلل يدفع باملؤمنني يف صدور الكافرين  م من اآلياتولكن ما تقدَّ رحم، 

ں  ڻ  چ  ذلك قوله في آخر اآلية ويقويمنه أن هذا الندب إمنا هو يف سبيل اهلل 

 2."بالقتال باألنفس وإنفاق األموال فكافحوهم، أي: چڻ  

                                                           

 .(2/139جامع البيان، ) 1 
 .(2/21احملرر الوجيز، ) 2 
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 الــــــــــــــدراســـــــــــة:-

 دراسة األقوال:-0

 فقد روي  ؛اليًّ دخل فيه الزكاة دخوال أو ي هذه اآلية األمُر باإلنفاق فيها مل َيتلف أهل التفسري يف أن  

  1." أراد الزكاة املفروضة " :حيث قال هذا عن احلسن

ڑ   چوزاد ابن جريج صدقة التطوع فقد روى ابن جرير بسنده إليه: "عن ابن جريج قوله       

  2.، قال : من الزكاة والتطوع" چڑ  ک  ک     ک  ک  

 ترجيح ابن عطية:-2

لة سبيل خري، وصوجوه الرب؛ من أن  هذا الندب عام يف  ظاهر اآلية يدل على ابن عطية أن   ذكر
النفقة يف ا بسياق اآليات َيصُِّص هذا العموم؛ وجيعل الندب خاصًّ  رحم، مث يستدرك بالقول أن  

منني يف يف ذكر القتال وأن اهلل يدفع باملؤ  م من اآلياتما تقدَّ  ولكن"  :اجلهاد يف سبيل اهلل فقال
   خر اآليةآقوله يف ويقوي ذلك منه أن هذا الندب إمنا هو يف سبيل اهلل يترجح صدور الكافرين 

بالقتال باألنفس وإنفاق  فكافحوهم، أي: [224]البقرة:چں  ڻ  ڻ  چ 
 3."األموال

                                                           

انظر: الوسيط يف تفسري القرآن اجمليد، تأليف: علي بن أمحد الواحدي النيسابوري، حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود وآخرين،  1 
/  1) اجلوزيبن ال، وزاد املسري يف علم التفسري، 313، ص1م(، ج1994-ه1412دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل:)

 .(4/229، واجلامع ألحكام القرآن، للقرطيب، )(361
 .(4/223جامع البيان، ) 2 
 .(2/21احملرر الوجيز، ) 3 
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 دراسة ترجيح ابن عطيَّة:-3

ر هبا  : سياقها وسباقها الذي يتناول ثالثة أمو يعين " ما تقدم من اآليات"بقوله  ابن عطي ة عىن    
 كان الرتجيح: 

قصة طالوت ملك بين إسرائيل وخروجه لقتال جالوت وما وجل لاهلل عز  من ذكر سبق ما :األول
ان " ويف هذه القصة جبملتها مثال عظيم للمؤمنني ومعترب، وقد ك :فيها من العرب حيث قال ابن عطية

اهلل، ب ين حلرب الكفار، فلهم يف هذه النازلة معترب يقتضي تقوية النفوس، والثقةأصحاب حممد معدِّ 
  1." ذلك من وجوه العربةوغري

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  چ من قوله تعاىل  ما سبق: الثاني

، فقال يف [221البقرة: ] چۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  
" أخرب اهلل تعاىل يف هذه اآلية أنه لوال دفعه باملؤمنني به يف صدور الكفرة على مر الدهر  تفسريها:

لفسدت األرض، ألن الكفر كان يطبقها ويتمادى يف مجيع أقطارها واهلل تعاىل ال َيلي الزمان من 
إىل قيام  مقائم حبق، وداع إىل اهلل، ومقاتل عليه على أن جعل ذلك يف أمة حممد صلى اهلل عليه وسل

  2.الساعة له احلمد كثريا "

البقرة:  چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  چ  من قوله تعاىل ما سبق :الثالث
" ولو شاء خالف ذلك لكان ولكنه املستأثر بسر احلكمة يف ذلك، :، فقد قال يف تفسريها [223]

                                                           

 .(2/19احملرر الوجيز، ) 1 
 .(2/11احملرر الوجيز، ) 2 
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ناس بعضهم الدهر، وذلك هو دفع اهلل ال الفعال ملا يريد، فاقتتلوا بأن قاتل املؤمنون الكافرين على مر
  1.ببعض"

ڇ  ڍ   چعن مناسبة اآليِة حملِّ الدراسة ملا قبلها من قوله تعاىل  أبو حيانويف هذا املعىن يقول     

قال: " مناسبة هذه اآلية ملا قبلها، هو  ،[223البقرة:] چڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  
أن ه ملا ذكر أن اهلل تعاىل أراد االختالف إىل مؤمن وكافر، وأراد االقتتال، وأمر به املؤمنني، وكان اجلهاد 
حيتاج صاحبه إىل اإلعانه عليه، أمر تعاىل بالنفقة من بعض ما رزق، فشمل النفقة يف اجلهاد، وهي وإن 

 درجة يف قوله أنفقوا، وداخلة فيها دخوال أوليًّا، إذ جاء األمر مل يُنص  عليها، من

 2هبا عقب ذكر املؤمن والكافر واقتتاهلم".

ويقوي "  :يف تقوية ما ذهب إليه من فقال بلحاق اآلية كما استند ابن عطّية يف ترجيحه كذلك    
فكافحوهم ، أي : [224البقرة: ] چں  ڻ  ڻ  چ         ذلك قوله في آخر اآلية

 3.بالقتال باألنفس وإنفاق األموال"

" وقيل املراد منه اإلنفاق يف اجلهاد،  :فقال 4أن هذا القول مروي عن األصم أبو حيانوذكر     
 5.ويدل عليه أنه مذكور بعد األمر باجلهاد، فكان املراد منه اإلنفاق يف اجلهاد، وهو قول األصم"

                                                           

 .(2/21،26احملرر الوجيز، ) 1 
 .(2/292البحر احمليط، ) 2 
 .(2/21احملرر الوجيز، ) 3 
صاحب املقاالت يف األصول، وله تفسري عجيب، تويف  فقيه معتزيل مفسر، ،صمالرمحن بن كيسان، أبو بكر األ عبد 4 

 مؤسسة األعلمي ، طبعةاهلند –دائرة املعرف النظامية  :حتقيق ه، ينظر: لسان امليزان، ابن حجر العسقالين،222سنة
 (.323/  3، واألعالم، )421ص، 3م، ج1991 – ه1461، الطبعة الثالثة، بريوت –للمطبوعات 

 .(2/292تفسري البحر احمليط، ) 5 
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حيث قال يف تفسريها " أي: أنفقوا يف اجلهاد وليعن بعضكم بعضا  1وذهب إليه الزجاج     
 2.عليه"

 الراجح ووجه الترجيح:-4

فهذا الذي ذكره ابن عطية من الرتجيح بسياق اآليات سابقها والحقها، يرتج ح منه أن هذا الندب     
 يف اإلنفاق إمنا هو يف اجلهاد يف سبيل اهلل.  

 -266اآلية رقم: -

ڦ  ڦ     ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    ڦ  ڦٹ ٹ چ 

چ    چ    چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ        

  چژ          ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک    ژڎ  ڈ    ڈ

 [211البقرة: ]

 نص موضع الترجيح:

قال ابن عطية: "حكى الطربي عن السدي أن هذه اآلية مثل آخر لنفقة الرياء، ورج ح هو هذا      

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  چ القول، وحكى عن ابن زيد أنه قرأ قول اهلل تعاىل 

                                                           

ه، كان َيرط الزجاج مث تركه 241ببغداد سنة  ولد ،: عامل بالنحو واللغةإبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج 1 
/  1ه، وله من الكتب، )األمايل(، )االشتقاق(، )معاين القرآن(. ينظر،وفيات األعيان، )311واشتغل باألدب، تويف ببغداد سنة

 (.46/  1(، واألعالم، )49
 يب، دار عامل الكتب، الطبعة األوىلمعاين القرآن وإعرابه، تأليف: أبو إسحاق الزجاج، حتقيق: عبد اجلليل عبده شل 2 
 .332، ص1م(، ج1999-ه1469)
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البقرة: ] چڦ  ڦ  چ  اآلية. قال مث ضرب يف ذلك مثال فقال: ،٤٦٢البقرة:  چى  
رجح الطربي، وليست هذه اآلية مبثل آخر لنفقة الرياء، هذا هو من الذي أبين ، وهذا [211

 1مقتضى سياق الكالم".

 الدراسة:

 دراسة األقوال في المسألة:-0

 اختلف أهل التفسري يف مرجع املثل املضروب يف هذه اآلية على أقوال نذكر أمهها:   

:  ذهب السدي أن هذه اآلية مثل آخر لنفقة الرياء، فقد حكى قوله ابن جرير الطربي القول األول

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ    ڄ  ڄ  چ يف تفسريه بسنده إليه حيث قال: " عن السدي: 

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ    چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  

: هذا مثل آخر لنفقة الرياء، أنه  ،[211البقرة: ]چ  ڌ   ڌ  ڎ        ڎ  ڈ    ڈ
ينفق ماله يرائي الناس، فيذهب ماله منه وهو يرائي، فال يأجره اهلل فيه، فإذا كان يوم القيامة واحتاج 
إىل نفقته، وجدها قد أحرقها الرياء فذهبت، كما أنفق هذا الرجل على جنته، حىت إذا بلغت، وكثر 

فق مسوم، فأحرقت جنته، فلم جيد منها شيئا، فكذلك املن عياله، واحتاج إىل جنته، جاءت ريح فيها
 2رياء  ".

 : مثل ضربه اهلل للمفرط يف طاعة اهلل حىت ميوت. قاله جماهدالقول الثاني

                                                           

 .(2/19احملرر الوجيز، ) 1 
 .(192،191جامع البيان، )2 
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: مثل ضرب لإلنسان يعمل عمال صاحلا، حىت إذا كان عند آخر عمره أحوج ما يكون القول الثالث
 ابن اخلطاب وابن عباس رضي اهلل عنهما. إليه، َعِمَل َعَمَل الس و ء. روي عن عمر

: مثل للمانِّ يف صدقته. قاله ابن زيد. رواه عنه ابن جرير بسنده إليه:" قرأ قول اهلل عز القول الرابع

قال: مث  ،[214البقرة: ] چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  چ وجل 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ ضرب يف ذلك مثال، فقال : 

چ    چ    چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ          ڃ  ڃ

قال: جرت أهنارها ومثارها، وله ذرية ضعفاء، فأصاهبا ، [211البقرة:  ]چ ڎ  ڈ    ڈ
 إعصار فيه نار فاحرتقت، أيود أحدكم هذا؟  كما حيمل أحدكم أن َيرج صدقته ونفقته، حىت إذا 

ومثارها، وكانت لولده وولد ولده، أصاهبا ريح إعصار كانت له عندي جنة، وجرت أهنارها 
  1فحرقها".

 ترجيح ابن عطية: -2

رج ح ابن عطية قول ابن زيد القاضي بأن هذه اآلية الكرمية مثل للمانِّ يف نفقته ويظهر نص      
:" وهذا أبين من الذي رجح الطبري، وليست هذه ترجيحه بعد ذكره لقول ابن زيد حيث قال

 2".مثل آخر لنفقة الرياء، هذا هو مقتضى سياق الكالماآلية ب

 دراسة ترجيح ابن عطيَّة: -3 

                                                           

 .(4/199جامع البيان، ) 1 
 .(2/19احملرر الوجيز، ) 2 
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  ۅ  ۉچ من قوله تعاىل  ما سبقحك َم ابن عطية السياق يف ترجيحه هذا؛ وهو         

، وبني اآليتني اتصال كما ذكر ذلك [214البقرة: ] چۉ  ې  ې   ې  ې  ى  

ې  ې   چ ، هذه اآلية متصلة بقوله تعاىل  چڦ  ڦ  چ  حيث قال:" 1ابن الجوزي

   2". چې  

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   چ  حيث قال: " هذه اآلية متصلة بقوله تعاىل: البغويوكذلك        

ــا تقد م النهي عن إبطال  أبو حيانوبني  هذا االتصال   3". چې  ې  ى   بقوله " لـم 
الصدقة باملن واألذى، وشب ه فاعل ذلك باملنفق رياء ، ومث ل حاله بالصفوان املذكور، مث مث ل حال من 

 4أنفق ابتغاء وجه اهلل، أعقب ذلك كلِّه هبذه اآلية".

إليه،  لقطع واجلزم ملا ذهبولكن هذا االتصال ال جيعل ترجيح ابن عطية يرقى إىل درجة ا            
بن افاألقوال اليت فسرت هبا اآلية ال تضارب بينها؛ فمن املفسِّرين من مجع بني هذه األقوال كما فعل 

، اآلية: مثل ضرب لإلنسان يعمل صاحلا [211]البقرة: چڦ  ڦ  چ حيث قال: "  جزي  
كره املنافق أو املرائي املتقدم ذ حىت إذا كان عند آخر عمره ختم له بعمل السوء، أو مثل للكافر أو 

آنفا ،أو ذي املن واألذى، فإن كل واحد منهم يظن أنه ينتفع بعمله، فإذا كان وقت حاجة إليه مل 

                                                           

ولد  ،املشهورة التصانيفلبغدادي، صاحب عبد الرمحن بن علي بن حممد، مجال الدين، أبو الفرج بن اجلوزي القرشي التيمي ا 1 
ه، صنف يف فنون عديدة، ومن  291ه، عال مة عصره وإمام وقته يف احلديث وصناعة الوعظ، والتفسري، تويف سنة 216 سنة

 (.146/  3كتبه )املنتظم( يف التاريخ، )زاد املسري يف التفسري(، )املوضوعات(، )تلبيس إبليس(. ينظر: وفيات األعيان، )
 .(1/326زاد املسري، البن اجلوزي، ) 2 
 .(1/329معامل التنزيل، البغوي، ) 3 
 .(2/321تفسري البحر احمليط، ) 4 
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جيد شيئا، فشبههم اهلل مبن كانت له جنة، مث أصابتها اجلائحة املهلكة، أحوج ما كان إليها 
 1لشيخوخته، وضعف ذريته".

ا ترجيحه أوىل من ترجيح ابن ك  ابن جريروما ذهب إليه     ذلك ال َيرج عن الرتجيح بالسياق، ورمب 
عطية؛ حيث جعل ترجيحه متسلسال مع اآليات يف ترتيبها، وجعلها على نسق واحد ال يشتِّت 

إال  : " وقد تنازع أهل التأويل يف تأويل هذه اآلية،ترجيحه لقول السديالذهن؛ فقد قال يف معرض 
عائدة إىل املعىن الذي قلنا يف ذلك، -وإن اختلفت تصاريفهم فيها-كأن معاين قوهلم يف ذل

 2وأحسنهم إبانة ملعناها وأقرهبم إىل الصواب قوال فيها الس دي  ".

مث عل ل ترجيحه ذلك بأنه األنسب للسياق فقال:" وإمنا قلنا: إن الذي هو أوىل بتأويل ذلك        

ما ذكرنا؛ ألن اهلل جل ثناؤه تقد م إىل عباده املؤمنني بالنهي عن املنِّ واألذى يف صدقاهتم، مث ضرب 

واهلم رياء الناس،  املنفقني أممثال ملن من  وآذى من تصد ق عليه بصدقة، فمثله باملرائي من املنافقني

إلحاقها  فكان، وكانت قصَّة هذه اآلية وما فيها من المثل نظيرة ما ضرب لهم من المثل قبلها

 3".بنظيرتها أولى من حمل تأويلها على أنه مثل لما لم يجر له ذكر قبلها وال معها

فال على السياق، ال يعين ذلك إغإن  ما ذهب إليه ابن عطية وابن جرير يف ترجيحهما اعتمادا       
ما ورد عن عمر ابن اخلطاب رضي اهلل عنه من تفسري هلذه اآلية، فال شك أنه ممن شهد التنزيل 

وعاصر التأويل مع غريه من الصحابة رضي اهلل عنهم، الذين هم أعلم الناس مبدارك كالم رب العاملني 

                                                           

 .(1/121التسهيل لعلوم التنزيل، ) 1 
 .(4/191جامع البيان، ) 2 
 .(4/299جامع البيان، ) 3 
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طاب صحايب؛ مث  إن  هذه الرواية عن عمر ابن اخلوهم أهل الفصاحة والبيان، وهذا ما يُعرف بتفسري ال
 جاءت بأسانيد صحيحة وصرحية يف بيان املراد، وهذا بياهنا: 

عن ابن عباس رضي اهلل عنه قال: " قال عمر رضي اهلل عنه يوما ألصحاب النيب صلى اهلل عليه     

قالوا:  ؟[211ة: البقر ] چڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ    ڄ  چ وسلم: فيم تُرون هذه اآلية نزلت 
اهلل أعلم؛ فغضب عمر فقال: قولوا نعلم أو ال نعلم، فقال ابن عباس: يف نفسي منها شيء يا أمري 

املؤمنني، فقال عمر: يا ابن أخي قل وال حتقر نفسك، فقال ابن عباس: ضربت مثال لعمل، قال 
 عث ، مث بعمر: أي  عمل؟ قال ابن عباس: لعمل، قال عمر: لرجل غين يعمل بطاعة اهلل عز وجل

 1اهلل له الشيطان فعمل باملعاصي حىت أغرق أعماله".

ك : " وحينئذ إذا مل جند التفسري يف القرآن وال يف السنة رجعنا يف ذلابن تيميةقال شيخ اإلسالم      
إىل أقوال الصحابة، فإهنم أدرى بذلك ملا شاهدوه من القرآن، واألحوال اليت اختصوا هبا، وملا هلم من 

التام، والعلم الصحيح، والعمل الصاحل، السيما علماؤهم وكرباؤهم، كاألئمة األربعة اخللفاء الفهم 
 2الراشدين، واألئمة املهديني".

يف معرض ذكره لألوجه الدالة على اعتماد بيان الصحابة يف  إسحاق الشاطبيوقال اإلمام أبو    
 ن وجهني:فهم القرآن فقال: " يرتج ح االعتماد عليهم يف البيان م

                                                           

ب التفسري، حديث ، واحلاكم يف املستدرك، كتا4239، حديث رقم 41أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب التفسري، باب  1 
، وابن جرير يف 339، 2م(، ج1991-ه1411: دار احلرمني للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: األوىل )، طبعة3119رقم: 

 .(1/222(، وابن أيب حامت، )4/193جامع البيان)
 .(13/192موعة الفتاوى، )جم 2 
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: معرفتهم باللسان العريب؛ فإهنم عرب فصحاء، مل تتغري ألسنتهم ومل تنزل عن رتبتها العليا أحدهما

فصاحتهم؛ فهم أعرف يف فهم الكتاب والسنة من غريهم، فإذا جاء عنهم قول أو عمل واقع موقع 

 البيان؛ صح اعتماده من هذه اجلهة.

حلالية زيل الوحي بالكتاب والسنة؛ فهم أقعد يف فهم القرائن امباشرهتم للوقائع والنوازل، وتن الثاني:

وأعراف بأسباب التنزيل، ويدركون ما ال يدركه غريهم بسبب ذلك، والشاهد يرى ما ال يرى 

 1الغائب".

فمن هذا يتبني لنا مدى حجي ة بيان الصحايب ملعىن اآلية؛ خاص ة إذا كان من اخللفاء الراشدين     
 اخلطاب احملد ث الـُملهم رضي اهلل عنه وأرضاه.  ومن   عمر ابن

 الراجح ووجه الترجيح:

ا مثلٌ  والراجح واهلل أعلم   لرجل غين يعمل بطاعة اهلل عز وجل، مث بعث اهلل له الشيطان فعمل  أهن 
باملعاصي حىت أغرق أعماله؛ ألن ه تفسري عمر ابن اخلط اب، وترمجان القرآن ابن عباس رضي اهلل 

 ...........................................................عنهما وعن مجيع الص حب الكرام.

 

 

 

                                                           

 .(4/129املوافقات، أليب إسحاق الشاطيب، ) 1 
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 -280اآلية رقم: -

ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی     یی  ی  جئ  حئ           مئ  ىئ  يئ  جب  ٹ ٹ چ 

 [.291البقرة: ] چحب   خب  مب   

 نص موضع الترجيح:

قال ابن عطية: " ومجهور العلماء على أن هذا اليوم احملذر منه هو يوم القيامة واحلساب والتوفية،      
 1وقال قوم: هو يوم املوت. واألول أصح حبكم األلفاظ يف اآلية".

 الـــــــــــدراســـــــــة:

 دراسة األقوال في المسألة:-0

 ذكر ابن عطية أن أهل التفسري اختلفوا يف اليوم احملذر منه يف اآلية على قولني:      

 : قول مجهور العلماء، وهو أن هذا اليوم هو يوم القيامة احلساب والتوفية. األول

حيث قال: " يعين بذلك جل  ثناؤه: واحذروا أي ها الناس يوما  ابن جريرذهب إىل هذا القول      
ه يوم فيه إىل اهلل، فتَـل َقونه فيه، أي تردوا عليه بسيِّئات هُتلككم، أو مبخزيات َّتزيكم... فإن  ترجعون 

جمازاة باألعمال ال يوم استعتاب، وال يوم استقالة وتوبة وإنابة، ولكن ه يوم جزاء وثواب وحماسبة، توىف  
  2فيه كل  نفس أجرها على ما قد مت واكتسبت من سيٍئ وصاحل".

                                                           

 .(2/116حملرر الوجيز، )ا 1 
 (.19،19/  2جامع البيان، ) 2 



 

  139 
 

: قال:" مث قال تعاىل يعظ عباده ويذكِّرهم زوال الدنيا وفناء ما فيها من األموال وابن كثير        
وغريها، وإتيان اآلخرة والرجوع إليه تعاىل، وحماسبته تعاىل خلقه على ما عملوا، وجمازاته إي اهم مبا كسبوا 

مئ  ىئ  يئ  جب  حب            ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی     یی  ی  جئ  حئ  چ  من خري وشر، 

 1". چخب  

: قال: " هو يوم القيامة، وتنكريه للتهويل، وهو منصوب على أن ه مفعول به ال والشوكاني   
 2ظرف".

 :5يف تفسريه وقال حمشِّيه القونوي 4، والبيضاوي3: هو يوم املوت. ذكر هذا القول األلوسيالثاني

 6" أو املراد يوم املوت ألن ه القيامة الصغرى، وأو ل مالقاة اجلزاء بالثواب، أو بالعتاب". 

 ترجيح ابن عطية:-2

 رج ح ابن عطية قول مجهور العلماء وهو أن هذا اليوم هو يوم القيامة واحلساب والتوفية، فقال:"    
 7.واألول أصح بحكم األلفاظ في اآلية"

                                                           

 (.263/  2تفسري ابن كثري، )1 
 .191فتح القدير، ص 2 
 .(24/  3روح املعاين، ) 3 
عارفا  ،أبو اخلري، ناصر الدين البيضاوي: قاض، مفسر، عالمة عبد اهلل بن عمر بن حممد بن علي الشريازي، أبو سعيد، أو 4 

ه، له عدة تصانيف منها، )أنوار التنزيل وأسرار التأويل( املعروف 192بالفقه، والتفسري، واألصلني والعربية واملنطق، تويف سنة 
 (.116/  4(، واألعالم، )26/  2بتفسري البيضاوي، )خمتصر الكشاف(، )املنهاج يف األصول(. ينظر: بغية الوعاة، )

، اته بدمشقمولده بقونية ووف ،مفسر، من فقهاء احلنفية ،إمساعيل بن حممد بن مصطفى، أبو املفدى، عصام الدين، القونوي 5 
 (.من كتبه )حاشية على تفسري البيضاويه، 1192سنة 

الطبعة -الكتب العلمية بريوت لبنان حاشية القونوي على تفسري البيضاوي، حتقيق: عبد اهلل حممود حممد عمر، دار 6 
 .431، ص2م، ج2661ه، 1422األوىل:

 .(2/116حملرر الوجيز، )ا 7 
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 عطيَّة:دراسة ترجيح ابن -3

حكم األلفاظ في بيف ترجيحه إىل السياق ويظهر استدالله بالسياق يف قوله: " إستند ابن عطية     

ی  جئ  حئ           مئ  ىئ  يئ  جب  حب   چ وهو قوله تعاىل بعد ذكر اليوم احملذ ر منه اآلية" 

 يف بيان املعىن املراد . لحاق اآليةفاستند إىل  چخب  

 1".چی  جئ  حئ           مئ  ىئ  يئ  چ لقوله  أظهر واألولقال أبو حيان: " 

 الراجح ووجه الترجيح: -4 

  .....والراجح ما ذهب إليه ابن عطية؛ لداللة السياق عليه ولكونه قول مجهور املفسِّرين
.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 
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  مرانع ه ابن عطية بالسياق في سورة آلرجَّح فيالمبحث الثاني: ما 

 تمهـــــــــيد:

اشتملت هذه السورة ، من األغراض: على االبتداء بالتنويه بالقرآن، وحممد صلى اهلل عليه وسلم    
عِدلُه دين، وأنّه ال لة اإلسالم وأنّه ال ي، والتنويه بفضيوتقسيم آيات القرآن، ومراتب األفهام يف تلّقيها

اء إىل أهّنما أنزال مي، واإلظهور اإلسالم، غري اإلسالم، والتنويه بالتوراة واإلجنيل ، بعدبل دين عند اهلليق
، إالهية اهلل تعاىل التعريف بدالئل، وعلى هيدا  هلذا الدين فال حيّق للناس، أن يكفروا به، متقبل القرآن

يد وهَتد اء،شركاء، أو اَّّتذوا له أبنَمن جعلوا له  :الذين اَّّتذوا آهلة من دون اهلل ، وإبطال ضاللةوانفراده
، كأّن ما أعّد للمؤمنني خري من ذل، و وأاّل يغّرهم ما هم فيه من البذخ، املشركني بأّن أمرهم إىل زوال

وره، وأنّه ته، وذكر معجزة ظهوهتديدهم بزوال سلطاهنم ، مث الثناء على عيسى عليه السالم وآل بي
د جنران فضى إىل قضية وف، ومن مَثّ أوا به حقا  . وإبطال إالهية عيسىالذين آمن، وذكر خملوق هلل
 من العهد على ذ اهلل، وما أخقيقة احلنيفية وأهّنم بعداء عنها، مث حماّجة أهل الكتابني يف حوجلاجتهم

اد إليه د أع، وق جعل الكعبة أول بيت وضع للناس، وأّن اهللامت: أن يؤمنوا بالرسول اخلالرسل كّلهم
 مقالتهم،ء وسو  اليهود،، وأظهر ضالالت وأوجب حّجه على املؤمنني فيه،ه الدين احلنيف كما ابتدأ

اد وأمرهم باالحتّ  ،سلمني بنعمته عليهم بدين اإلسالموذك ر امل إليهم.وافرتاِئهم يف دينهم وكتماهنم ما أنزل 
واملشركني  هم تظاهر معانديهم من أهل الكتاب، وهّون عليرهم بسابق سوء حاهلم يف اجلاهلية، وذك  والوفا

مييز اخلبيث وا مثال  لت، وذك رهم باحلذر من كيدهم وكيد الذين أظهروا اإلسالم مث عادوا إىل الكفر فكان
ووعدهم  ،ي الشدائد، والبالء، وأذى العدوِّ ، والصرب على تلقّ من الطيب، وأمرهم باالعتزاز بأنفسهم

 ،م بدرمث ذّكرهم بيوم أُحد، ويو  ،إلقاء الرعب منهم يف نفوس عدّوهميد و على ذلك بالن صر والتأي
وضرب هلم األمثال مبا حصل فيهما، ونّوه، بشأن الشهداء من املسلمني، وأمر املسلمني بفضائل 

، ومّذمة الربا ساة األمة، واإلحسان، وفضائل األعمال، وترك البخل: من بذل املال يف موااألعمال
 ، وفيما يلي بيان ما رجح فيها ابن عطية بالسياق:1بآيات التفكري يف ملكوت اهلل رةوختمت السو 

                                                           

 (.142-144/ 3التحرير والتنوير، ) 1 
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 -40اآلية رقم:-

ژ  ڑ  ڑ  ک  کک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ     ٹ ٹ چ 

 [.41آل عمران: ] چڳڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  

 نص موضع الترجيح:

 القول و معناه: قل: سبحان اهلل، وقال قوم: معناه صلِّ، چں  چ قال ابن عطية: "وقوله تعاىل  

 1".األول أصوب ألنه يناسب الذ ْكر  وُيستغرب مع امتناع الكالم مع الناس

 الــــــــــــــــدراسة:

 دراسة األقوال في المسألة:-

 :إىل قولني چں  چ ذكر ابن عطية أن املفسرين اختلفوا يف تفسري قوله تعاىل     

 ، وهذا ما ذهب إليه كال من:قل سبحان اهلل: معناه: األول

 ة أيام إال الناس ثالث " قال اهلل جل ثناؤه لزكريا: يا زكريا، آيتك أال تكلم:حيث قال ابن جرير-1

ك وبني نرمزا بغري خرس، وال عاهة، وال مرض، واذكر ربك كثريا، فإنك ال متنع ذكَره، وال حيال بي
  2."تسبيحه وغري ذلك من ذكره

                                                           

 .(2/211احملرر الوجيز، ) 1 
 .(2/396جامع البيان، ) 2 
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  1حيث قال: " مث أمر بكثرة الذكر والشكر والتكبري والتسبيح يف هذه احلال". ابن كثير-2

: قال: " وإمنا حبس لسانه عن التكلم بأمور الدنيا وما يدور بني الناس، ومل حيبس الواحدي-3

  2". چڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  چ لسانه عن التسبيح وذكر اهلل، وهو قوله 

، أي: نزِّه اهلل عن مسات النقص بالنطق  چں  ں  ڻ  چ : قال:" أبو حيان-4
  3باللسان بقولك سبحان اهلل" .

ں  ں  چ  : قال: "ويف هذه املدة )أي: مدة آية االمتناع عن كالم الناس(ابن سعدي-2

أول النهار وآخره، فُمنع من الكالم يف هذه املد ة، فكان يف هذا مناسبة حلصول    چڻ  

الشيخ الكبري واملرأة العاقر، وكونه ال يقدر على خماطبة اآلدميني ولسانه منطلق بذكر اهلل الولد من بني 
وتسبيحه آية أخرى، فحينئذ حصل له الفرح واالستبشار، وشكر اهلل، وأكثر من الذكر والتسبيح 

4 ."بالعشايا واإلبكار
   

 قوله حامت بسنده إليه:" عن جماهد يف. وهذا مروي عن جماهد رواه عنه ابن أيب معناه الصالة: الثاني

                                                                 5 .املكتوبة " قال: صالة  چں  ں  ڻ  چ  :

                                                           

 .(29/ 3تفسري القرآن العظيم، ابن كثري، ) 1 
 .(432/ 1)اجمليد، الوسيط يف تفسري القرآن  2 
 .(431/  2تفسري البحر احمليط، ) 3 
 .(219/  1تيسري الكرمي املنان يف تفسري القرآن، ابن سعدي، ) 4 
 .(141/  1تفسري ابن أيب حامت، )  5 
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 وإىل هذا املعىن ذهب كالًّ من:

يعين:  چڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  چ  : قال:"ابن أبي زمنين-1 

  1الصالة " .

 أي: صلِّ؛ مسيت الصالة ُسبحة ملا فيها من تنزيه اهلل تعاىل چں  چ  : قال:"القرطبي-2

  2عن السوء ".  

: صلِّ، ويقال فرغت من سبحيت: أي: من صاليت، وإمنا مسيت  چں  چ قال:"  اج:الزجَّ -3

 الصالة تسبيحا ألن التسبيح تعظيم اهلل وتربئته من السوء فالصالة يوح د اهلل فيها وحيمد، ويوصف 

  3بكل ما يربئه من السوء فلذلك مسيت الصالة الس بحة ". 

  5املراد بالتسبيح: الصالة ".  چں  ں  ڻ  چ  : قال:"4السمعاني-4

 ترجيح ابن عطية:-2

                                                           

 .(299/  1)أيب زمنني،  ابنتفسري القرآن العزيز،  1 
 .(122/  2)اجلامع ألحكام القرآن،  2 
 .(469/  1معاين القرآن وإعرابه للزجاج، ) 3 
السمعاين التميمي احلنفي مث الشافعي، أبو املظفر: مفسر، من العلماء  املروزيمنصور بن حممد بن عبد اجلبار ابن أمحد  4 

السمعاين(، )االنتصار ه، مل من التصانيف، )تفسري 499ه، كان مفيت خراسان، تويف سنة 421، ولد مبرو سنة باحلديث
 (.363/  1ألصحاب احلديث(. ينظر، األعالم، )

-ه1419تفسري القرآن، تأليف: أبو املظفر السمعاين، حتقيق: أيب متيم ياسر بن إبراهيم، دار الوطن، الرياض، الطبعة األوىل) 5 
 .311، ص1م(، ج1991



 

  145 
 

قول األول وال رج ح ابن عطية القول األول القائل بأن التسبيح: هو قول سبحان اهلل؛ حيث قال:"
 1".وُيستغرب مع امتناع الكالم مع الناسأصوب ألنه يناسب الذ ْكر  

 دراسة ترجيح ابن عطية:-3

؛فلم ا      چڱ   ڱ  ڱ  چ  قوله تعاىل سابقا منعلى سياق ما ذُكر  كان ترجيح ابن عطية بناء    
أمر سبحانه زكرياء عليه الصالة والسالم بكثرة الذكر؛ أمره بعد ذلك بالتسبيح الذي هو داخل يف 

عموما، ولكن  خص ه لشرفه وملا فيه من معاين التنزيه هلل عز وجل، وكذلك يؤيِّده أن  األمر معىن الذِّكر 
بالذكر والتسبيح جاء يف سياق آية امتناع زكرياء عليه الصالة والسالم عن الكالم، ومعلوم أن  ذكر 

نك رطبا ال لسااهلل عز وجل وتسبيحه غالبا ما يكون جبارحة اللسان كما جاء يف احلديث: " ال يز 
 2من ذكر اهلل ".

، فيه احلث على الذكر وهو من شعب چڱ   ڱ  ڱ  چ  :" قوله تعاىل:السيوطيقال   

 . 3اإلميان " 

                                                           

 .(2/211احملرر الوجيز، ) 1 
، كتاب: 321، ص19م، ج2661ه، 1421حممد عوامة، شركة دار القبلة، الطبعة األوىل: مصن ف ابن أيب شيبة، حتقيق:  2 

، وقال: وهذا 492، ص1ج )دت(،-لبنان-واحلاكم يف مستدركه، طبعة دار املعرفة(، 31261، حديث رقم:)23الزهد، باب:
(، 3312فضل الذكر، حديث رقم:) والرتمذي يف سننه، كتاب: الدعاء، باب: ما جاء يفحديث صحيح االسناد ومل َيرِّجاه، 

(، كل هم 11196، حديث رقم: )م1999-ه1419، الطبعة األوىل:األرناؤوطحتقيق: شعيب  -طبعة الرسالة-وأمحد يف مسنده
 .عيف صحيح اجلام (1166) رقم:حديث  :انظر )صحيح( األلباين:قال الشيخ  من حديث عبد اهلل بن بسر،

اإلكليل يف استنباط التنزيل، تأليف: جالل الدين السيوطي، حتقيق: سيف الدين عبد القادر الكاتب، دار الكتب العلمية،  3 
 .19م(، ص1991-ه1461بريوت، الطبعة األوىل: )
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رمحه اهلل: " أمره اهلل تعاىل بأن يذكر ربه كثريا؛ ألنه بذكر اهلل تطمئن القلوب  1ابن عثيمينوقال     

ويزداد اإلميان ويستنري القلب، فلهذا أمره اهلل أن يذكر ربه كثريا، وفائدة األمر بالذكر أن اهلل ملا أخربه 

ن خماطبة أشرف مبأنه سيمنعه من مكاملة الناس، بش ره بأنه لن ميتنع من ذكر اهلل الذي هو أجل و 

  2الناس وكالمهم ".

 الراجح ووجه الترجيح:-4 

 إذ ال مانع من  ؛الصالة وتسبيح اهلل بالقولميكن اجلمع بني األمرين بأن يكون التسبيح معناه      

 ذلك وال تعارض بني التسبيح والصالة.

ڻ   چ: " وُجِعَل التسبيح يف العبادات قوال كان أو فعال أو نية، قال 3األصفاني الراغبيقول     

 [، قيل من املصلني، واألوىل أن حيمل على ثالثتها، 143الصافات: ] چڻ   ڻ   ڻ  ۀ  

                                                           

استفاد يف طلبه ، يميمأبو عبد اهلل حممد بن صاحل بن حممد بن عثيمني املقبل الوهييب الت املفسِّر، الشيخ الفاضل، اإلمام الفقيه 1 
للعلم من عدة مشايخ بعضهم يف عنيزة وبعضهم يف الرياض منهم: الشيخ عبد الرمحن السعدي، أخذ عنه والزمه قرابة إحدى 

 لتفسري املشهور،ي صاحب اعشرة سنة، ويعترب الشيخ من أبرز طالبه، والشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ حممد األمني الشنقيط
ه. وله من املؤلفات الكثري منها: )الشرح املمتع على زاد املستقنع(، )شرح بلوغ املرام(. ينظر: الدر 1421سنة: وغريهم، تويف 

، 263طبعة: -االسكندرية-الثمني يف ترمجة فقيه األمة العالمة ابن عثيمني، مجع وإعداد عصام ابن عبد املنعم، دار البصرية 
 .196، ص11ص

 249، ص1ج ه(،1432حممد ابن صاحل العثيمني، دار ابن اجلوزي، الطبعة الثالثة:) ة آل عمران(،تفسري القرآن الكرمي )سور  2 
ديب، من أ ، صاحب املصنفات،احلسني بن حممد بن املفضل، أبو القاسم األصفهاين )أو األصبهاين( املعروف بالراغب 3 

ه، من كتبه، 262، تويف سنة باإلمام الغزايل ر، حىت كان يقرناحلكماء العلماء. من أهل )أصبهان( سكن بغداد، واشته
 2(، واألعالم، )291/  2)حماضرات األدباء(، )الذريعة إىل مكارم الشريعة(، )املفردات يف غريب القرآن(. ينظر، بغية الوعاة، )

 /222.) 



 

  147 
 

آل عمران: ] چں  ں  ڻ  چ [، 36البقرة: ] چٿ   ٿ  ٿ  چ  قال
41]  ".1  

ال أن بالفعل وإن مل يكن فيها كلمة: )سبحان(؛ إ:" والتسبيح يكون بالقول ويكون قال ابن عثيمين
العابد تستلزم عبادته املعبود أن يكون كامال؛ ألن الناقص ال ميكن للعاقل أن يعبده، فكونه يعبد اهلل 

 .. 2يستلزم أن يكون ُمقرًّا له بالكمال مسبحا له عن النقص ".

 -42اآلية: رقم -................................

ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ٹ ٹ چ                                      

 [.42ران: آل عم] چھ  ھ  ھ  

      نص موضع الترجيح:-

فهو  ،[34آل عمران: ] چں  چ قوله   چڻ  چ قال ابن عطية:" قال الطربي: العامل يف      

وقال كثري من النحاة: العامل يف  ،[32آل عمران: ] چڻ  ڻ  ڻ  ۀ  چ عطف على قوله: 

 ألن هذه اآليات كلها إمناوهذا هو الراجح يف هذه اآلية فعل مضمر تقديره: ) واذكر(،  چڻ  چ 

هي إخبارات بغيب تدل على نبوة حممد صلى اهلل عليه وسلم، مقصد ذكرها هو األظهر يف حفظ 
  3رونق الكالم " .

                                                           

 .111معجم مفردات ألفاظ القرآن، الراغب األصفهاين، ص 1 
 .226، ص1ج ابن عثيمني، تفسري القرآن الكرم )سورة آل عمران(، 2 
 .(211/  2احملرر الوجيز، ) 3 
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 ة:ـــــــــدراسال-

 المسألة: دراسة األقوال في-0

 يف هذه اآلية: چڻ  چ اختلف أهل التفسري يف العامل الذي تعلق بــــــ 

آل عمران: ] چڱ   ں  ں  چ إىل أن العامل هو قوله تعاىل  الطبري: ذهب القول األول-

حيث قال يف تفسري اآلية حمل الدراسة:" يعين بذلك جل ثناؤه: واهلل مسيع عليم إذ قالت امرأة  ،[34

  1عمران ربِّ إين نذرت لك ما يف بطين حمررا، وإذ قالت املالئكة يا مرمي إن اهلل اصطفاك ". 

 فعل حمذوف تقديره )اذكر( وذهب إىل هذا القول:  چڻ  چ : أن العامل يف القول الثاني-

 6والبقاعي ،5واأللوسي ،4والسمعاني 3حيث قال:" تقديره: واذكر إذ قالت ". 2العكبري

                                                           

 .(392/  2جامع البيان، ) 1 
ولد  ،عبد اهلل بن احلسني بن عبد اهلل العكربي البغدادي، أبو البقاء، حمب الدين: عامل باألدب واللغة والفرائض واحلساب 2 

صباه باجلدري، فعمي. وكانت طريقته يف التأليف أن يطلب ما صنف من الكتب يف املوضوع. أصيب يف ه، 239ببغداد سنة 
 املتنيب(من كتبه " شرح ديوان ه، 111، تويف سنة فيقرأها عليه بعض تالميذه، مث ميلي من آرائه ومتحيصه وما علق يف ذهنه

 (.96/  4األعالم، )ينظر  (.اللمع البن جين شرحو) ،واالعراب(يف علل البناء  )اللبابو
 .19طبعة بيت األفكار الدولية، )دت(، صالتبيان يف إعراب القرآن، تأليف: أبو البقاء العكربي،  3 
 (311/  1تفسري القرآن، السمعاين، ) 4 
 (124/  3روح املعاين، األلوسي، ) 5 
 .311، ص4نظم الدرر، ج 6 
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 ترجح ابن عطية:-2

فعل حمذوف تقديره )اذكر( وذكر أنه قول   چڻ  چ رج ح ابن عطية أن يكون عامل النصب يف     
دل بغيب ت ألن هذه اآليات كلها إمنا هي إخباراتوهذا هو الراجح  كثري من النحاة، حيث قال:"

  1على نبوة حممد صلى اهلل عليه وسلم، مقصد ذكرها هو األظهر يف حفظ رونق الكالم " .

 دراسة ترجيح ابن عطيَّة:-3

الشاهد من ترجيح ابن عطي ة؛ أن  الفعل )اذكر( هو املناسب للسياق كون اآليات قصص غييب     
يذكره النيب صلى اهلل عليه وسلم فيه الداللة على نبوته، ومعلوم أن ما ذكره النيب صلى اهلل عليه وسلم 

 قد مضى ويناسبه الفعل املقد ر )اذكر(.

 چ  ڻچ لغو من الكالم :" قال مجيع النحويني: إن  چڻ  چ ل أن  رَادًّا قول من قا الزجَّاجقال    
يدل على ما مضى من الوقت فكيف يكون الدليل على ما مضى من الوقت لغوا، وهي اسم مع ما 

  2بعدها " .

: أن تكون امسا للزمن املاضي، وهلا أربعة ومنها: ") إذ ( على أربعة أوجه: ... 3ابن هشامقال        

: أن تكون مفعوال به والغالب على املذكورة يف أوائل القصص يف التنزيل أن الثانيت ... استعماال

                                                           

 (211/  2احملرر الوجيز، ) 1 
 .(466/  1معاين القرآن وإعرابه للزجاج، ) 2 
صر ، ولد مبعبد اهلل بن يوسف بن أمحد بن عبد اهلل بن يوسف، أبو حممد، مجال الدين، ابن هشام: من أئمة العربية 3 

، تويف= يهيقال له ابن هشام أحنى من سيبو قال ابن خلدون: ما زلنا وحنن باملغرب نسمع أنه ظهر مبصر عامل بالعربية  ،ه169سنة
/ 4(، )أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك(. ينظر األعالم، )اللبيب عن كتب االعاريب مغين)من تصانيفه ه 111مبصر سنة 

141.) 
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تكون مفعوال به بتقدير: )اذكر(... وبعض املعربني يقول يف ذلك إنه ظرف لــــــ)اذكر( حمذوف. وهذا 

وقت لوهم فاحش؛ القتضائه حينئذ األمر بالذكر يف ذلك الوقت، مع أن األمر لالستقبال؛ وذلك ا

  1قد مضى قبل تعل ق اخلطاب باملكلفني من ا، وإمنا املراد ذكر الوقت نفسه ال الذكر فيه ". 

هو الفعل )اذكر( :" وهذا الرتكيب موجود  چڻ  چ  بعدما رجح أن العامل يف قال ابن عثيمين     

    2يف القرآن كثريا، وإمنا حذف العامل لداللة السياق عليه " .

[ 44آل عمران: ] چ  ۋۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇچ الرتجيح قوله تعاىل بعدها:ويؤكد هذا   

راَن : األخباَر اليت أخرب هبا عباده عن امرأة عم چۇ  چ :" يعين جل ثناؤه بقوله: ابن جريرقال 

ک    ڑ  ڑ  ک  ک  کچ وابنتها مرمَي، وزكريا وابنه حيي، وسائر ما قص  يف اآليات من قوله: 

 چ [ . مث مَجع مجيَع ذلك تعاىل ذكره بقوله33آل عمران: ] چگ        گ  گ  گ  ڳ  

. أي: من أخبار الغيب. ويعين بـــــ)الغيب (، چۆ  ۆ  ۈ  چ . فقال: هذه األنباءُ چۇ  

أهنا من خفي أخبار القوم اليت مل تطلع أنت يا حممد عليها وال قومك، ومل يعلمها إال قليل من أحبار 

                                                           

، 2ابن هشام األنصاري، حتقيق: عبد اللطيف حممد اخلطيب، )د،ط(، )د،ت(، ج مغين اللبيب عن كتب األعاريب، تأليف: 1 
 .9،1ص

 .(212/  1تفسري القرآن الكرمي، آل عمران، ) 2 
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لك إليه حج ة  ذ  ا صلى اهلل عليه وسلم أنه أوحىأهل الكتابني ورهباهنم. مث أخرب تعاىل ذكر نبي ه حممد

 لصدقه، وقطعا منه به عذَر منكري رسالته من كفار أهل الكتابني الذين يعلمونعلى نبوته، وحتقيقا 

ا مل يصل إىل علم هذه األنباء مع خفائها، ومل يدرك معرفتها مع مخوهلا عند أهلها، إال بإعالم  أن حممد 

لكتَب، فيصل ااهلل ذلك إياه، إذ كان معلوما عندهم أن حممدا صلى اهلل عليه وسلم أمِّيٌّ ال يكتب فيقرَأَ 

  1إىل علم ذلك من قبل الكتب، وال صاحب أهل الكتِب فيأخذ علمه من ِقَبِلهم " .

 الراجح ووجه الترجيح: -4

 ن  وحلاقا، وكذلك سياق املقام؛ حيث إوالراجح ما ذهب إليه ابن عطية لداللة السياق عليه سباقا 

ألظهر يف ار وتقدير العامل )واذكر( هو ااآلية جاءت يف سياق قصص غييب قص ه اهلل للن ظر واالعتب

 .............................................حفظ رونق اآليات.

 -046اآلية رقم: -

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ     ڭ  ڭ         ڭ  ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ٹ ٹ چ 

 [.141آل عمران: ] چۅ  ۉ  ۉ    ۅۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ

 نص موضع الترجيح:

                                                           

 .(461-466/  2)جامع البيان،  1 
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 1قال ابن عطية: " وقرأ ابن كثري وأبو عمر ونافع )قُتل( بضم القاف وكسر التاء خمففة، وقرأ الباقون   

، بألف بني القاف والتاء، وقوله تعاىل )قُتل( قال فيه مجاعة من املفسرين منهم  چۓ  ۓ     چ 

 ، واملعىن عندهم أن النيب قُتل.چے  چ الطربي : إنه مستند إىل ضمري 

هم و  چڭ  چ حلسن ابن أيب احلسن ومجاعة معه: إن )قُتل( إمنا هو مستند إىل قوله: وقال ا
 2املقتولون" . 

 3" .       چچ  ڇ  ڇ   ڇ   چ من قوله تعاىل ويؤيد ذلك ما تقدم وترجيح الطربي حسن، 

 الــــــــــــــــــدراســــــــــة:-

 المسألة:  األقوال في دراسة-0

 توجيه القراءتين:-أ

 : " ومها قراءتان مشهورتان يف قرأة املسلمني، ولغتان معروفتان ال اختالف يف معنامها، ابن جريرقال     

 4فبأيِّ القراءتني قرأ ذلك قارئ فمصيب؛ التفاق معنَييِّ ذلك، وشهرهتما يف كالم العرب". 

                                                           

 .: ابن عامر، ومحزة، وعاصم، والكسائي، وخلفاملقصود بباقي القرّاء 1 
 .(319/  2احملرر الوجيز، ) 2 
 .(319/  2احملرر الوجيز، ) 3 
 .( 169/ 1جامع البيان، )  4 
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 يكن فإنه اختار ذلك؛ ألنه قال: لو قتلوا مل چۓ  چ : " فأم ا من قرأ توجيه القراءتينوقال يف    

وجه معروف؛ ألنه يستحيل أن يوصفوا بأهنم مل يهنوا ومل َيضُعفوا بعد ما قَتلوا.  چڭ  ڭ  چ لقوله 
وأم ا الذين قرأوا ذلك )قُِتل(. فإهنم قالوا عنا بالقتل النيب  وبعض من معه من الربيني دون مجيعهم، وغنما 

َن والض َتل  ". نفى الَوه   1عف عمن بقي من الرِّبِـّيِّني مم ن مل يـُق 

: " وحجة من قرأ: )قُِتَل( أن هذا الكالم اقتصاص ما جرى عليه سري أمم األنبياء قبلهم الفارسيقال   

.وُحج ة [144آل عمران: ] چ  ڌچ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍچ ليتأسوا هبم، وقد قال 

ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  چ من قرأ: )قاتل( أن  املقاتل قد ُمدح كما ُمدح املقتول فقال 

  2" . [192آل عمران: ] چڦ  

 : " فاحُلج ة ملن أثبت األلف: أنه جعل الفعل للربِـّيِّني، فرفعهم به ألنه حديثابن خالويهوقال      
 عليه ُيَسم  فاعله، وأخرب به عن النيب صلى اهلل عنهم، واحُلج ة ملن ضم القاف: أنه جعله فعل ما مل

   3وسلم".

 دراسة مستند قوله تعالى)قُتل(:-ب 

: ذهب ابن جرير إىل مستند )قُِتَل( إىل النيبِّ وذلك عندما رج ح قراءة من قرأ )قُتل( فقال:" القول األول

ا عاتب هبذه اآلية  وأوىل القراءتني بالصواب عندنا قراءة من قرأه بضم القاف؛ ألن اهلل جل ثناؤه إمن 

                                                           

 .(116/  1)جامع البيان،  1 
 .(94/  3احلجة للقراء السبعة، الفارسي، ) 2 
 .114ص ،احلجة يف القراءات السبع، ابن خالويه 3 
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پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  چ واآليات اليت قبلها من قوله 

الذين اهنزموا يوم أحد، وتركوا القتال، إذ مسعوا الصائح  [،142]آل عمران:   چٿ  ٿ  ٿ  

يصيح: إن حممدا قد قُتل فعذهلم اهلل عز وجل على فرارهم وتركهم القتال... وإمنا تأويل الكالم : وكأين 

او؛ ألهنا واو تدل  و  من نيب قُتل ومعه ربي ون كثري، فما وهنوا ملا أصاهبم يف سبيل اهلل، ويف الكالم إضمار

 على معىن حال قتل النيب صلى اهلل عليه وسلم، غري أنه اجتزئ بداللة ما ذُكر من الكالم عليها من 

 1ذكرها، وذلك كقول القائل يف الكالم: قُتل األمري معه جيش عظيم؛ مبعىن: قُتل ومعه جيش عظيم" 

 ترجيح الطربي فقال: " ورج ح الطربي استناد )قُِتَل( إىل النيب بداللة نازلة حممد ووضَّح ابن عطية   
ا َّتاذلوا لـم ا قيل قُتل حممد فُضرب املثل بنيب قُِتل".     2صلى اهلل عليه وسلم وذلك أن املؤمنني إمن 

 چڭ  چ له إىل قو  : قاله احلسن ابن أيب احلسن ومجاعة معه: إن )قُِتل( إمنا هو مستندالقول الثاني
 وهم املقتولون.

 ترجيح ابن عطية:-2

ڇ     چ  ڇچ قوله تعاىل  ما تقدم من: " وترجيح الطربي حسن، ويؤيد ذلك قال ابن عطية    

 3" .       چڇ   

                                                           

 .(111/  1)، جامع البيان 1 
 .(319/  2)احملرر الوجيز،  2 
 .(319/  2احملرر الوجيز، ) 3 
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 دراسة ترجيح ابن عطية:-3

 يث قال:حذهب ابن عطية إىل ترجيح ما ذهب إليه الطربي بناء على ما اختاره من قراءة )قُِتَل(، 

 1".  چے  چ  " وحيسن عندي... على قراءة )قُِتَل( إسناده إىل

قوله  نما تقدم مويؤيد ذلك وعل َل لـُِحسن ما ذهب إليه الطربي بداللة السياق حيث قال: "       

 2" .       چچ  ڇ  ڇ   ڇ   چ تعاىل 

حتسنَي ابَن عطية بعدما نقل كالمه فقال: " وما ذَكر من أنه حيُسن عنده ما  ردَّ أبو حيانوقد       

ُنه، بل القراءتان حتتمالن الوجهني ".     3ذَكَر؛ ال يظهر ُحس 

 : " وفيه وجهان: قال القرطبي    

 : أن يكون )قُِتَل( واقعا على النيب وحده، وحينئذ يكون متام الكالم عند قوله: )قُتل(، ويكون أحدهما

 يف الكالم إضمار، أي: ومعه ربِـّي ون كثري، كما يقال: قُِتل األمري؛ معه جيش عظيم، أي: ومعه 

 جيش. وخرجت معي جتارة، أي: ومعي.

                                                           

 .(396/  2احملرر الوجيز، )  1 
 .(319/  2احملرر الوجيز، ) 2 
 .(19/  3)تفسري البحر احمليط،  3 
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من كان  معه من الرِّبِـّيِّني، ويكون وجه الكالم: قُِتل بعض: أن يكون القتل نال النيب  ومن الوجه الثاني

معه؛ تقول العرب: قتلنا بين متيم وبين سليم، وإمنا قتلوا بعضهم. ويكون قوله )فما وهنوا( راجعا إىل من 

بقي منهم. قلت: وهذا القول أشبه بنزول اآلية وأنسب، فإن النيب صلى اهلل عليه وسلم مل يُقتل وقُِتل 

  1اعة من أصحابه ". معه مج

 : " وعلى كلتا القراءتني جيوز أن يكون مرفوع الفعلني ضمري نيبء وجيوز أن يكون مرفوع قال ابن عاشور

الفعلني لفظ )رِّبِـّي ون( فيكون قوله )معه( حاال من )ربِـّي ون( مقد ما، وجاءت هذه اآلية على هذا النظم 

يبء صلى سلمني يف حال اهلزمية ويف حال اإلرجاف بقتل النالبديع الصاحل حلمل الكالم على تثبيت امل

  2اهلل عليه وسلم ". 

 جح ووجه الترجيح: الرا-4 

ل اآلية  سياق اآليات عليه وهو أشبه بنزو  والراجح واهلل اعلم ما ذهب إليه ابن عطية وابن جرير لداللة

 كما ذكر القرطيب.

.........                  .......... 

 

                                                           

 .(322/  2اجلامع ألحكام القرآن، القرطيب، ) 1 
   .(119/  4)التحرير والتنوير،  2
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 -080رقم:  اآلية-

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٹ ٹ چ 

  چٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

 [            191عمران: آل]                                                                           

    نص موضع الترجيح:-    

 " قال ابن عباس: نزلت بسبب فنحاص اليهودي )وذكر ِقص ته(. قال ابن عطية:    

 وقال قتادة: نزلت اآلية يف حيي بن أخطب.     

وقال احلسن بن أيب احلسن ومعمر وقتادة أيضا وغريهم: ملا نزلت )من ذا الذي يقرض اهلل قرضا 

 اآلية، قالت اليهود: إمنا يستقرض الفقري من الغين؟. .حسنا( ..

 لقاضي أبو حممد رمحه اهلل: قال ا    

 وأشباههما من األحبار ثم تقاولها اليهود. يْ ي  وال محالة أن هذا قول صدر أوال عن فنحاص، وحُ 

 1".  هم جماعةدال على أنَّ  چٻ  ٻ  پ  چ  وقوله تعالى

                                                           

 .(433،432/  2احملرر الوجيز، ) 1 
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 الــــــــــــــــــــــــــدراســــــــــــة:-

 المسألة: األقوال في دراسة-0

اختلف أهل التفسري يف سبب نزول هذه اآلية، ونتج عن هذا االختالف اضطراب األقوال يف تعيني   
 من صدر عنه القول بأن اهلل فقري وحنن أغنياء، وميكن حصر ما قيل من األقوال فيما يلي:

: أهنا نزلت بسبب فنحاص اليهودي وهذا مروي عن ابن عباس والسدي وشبل وذكر القول األول
 1باس قص ته بطوهلا. ابن ع

 2: أهنا نزلت يف شأن ُحَيي  ابن أخطب وهذا مروي عن قتادة. القول الثاني

: أن هذه املقولة صدرت عن مجاعة من اليهود وفيهم نزلت اآلية، وهذا مروي عن القول الثالث

 3قتادة، وابن زيد، وابن عباس، وجماهد، واحلسن. 

 ترجيح ابن عطية: -2

                                                           

(، 129/  4(، الدر املنثور، )143/  2(، معامل التنزيل، )219/  1)(، جامع البيان، 929/  3تفسري ابن أيب حامت، ) 1 
(، درج الدرر يف تفسري 214/ 1، زاد املسري، )(292/  3تفسري القرآن العظيم البن كثري، )، (212/ 2) تفسري ابن املنذر،

-م2669القرآن العظيم، تأليف: عبد القاهر اجلرجاين، حتقيق: طلعت فرحات، حممد أديب شكور، دار الفكر، الطبعة األوىل:)
 .423، ص1ه(، ج1436

 (211/  2(، زاد املسري، )211/  2تفسري ابن املنذر، ) (،116 / 4(، الدر املنثور، )296/  1جامع البيان، ) 2 
(، تفسري 212/  1(، زاد املسري، )116/  4(، الدر املنثور، )929/  3(، تفسري ابن أيب حامت، )291/ 1جامع البيان، ) 3 

 .(442/  2(، اجلامع ألحكام القرآن، )339/  1ابن أيب زمنني، )
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ال و  بن عطية أن يكون هذا القول صدر عن أفراد مث  انتشر يف مجاعة اليهود، فقال:"لقد رج ح ا      

هو و  محالة أن هذا قول صدر أوال عن فنحاص، وحيي وأشباههما من األحبار ثم تقاولها اليهود

 1 .قول يغلط به األتباع ومن ال علم عنده بمقاصد الكالم "

 2".  هم جماعةدال على أنَّ  چٻ  ٻ  پ  چ  وقوله تعالىقال: "    

 دراسة ترجيح ابن عطية:-2

على أن  اهلل  ؛وقد ،بلحاق اآلية المؤكَّدة بالالماستند ابن عطية يف ترجيحه إىل السياق وحتديدا     

 . چٻ  ٻ  پ  چ قوله تعاىل هو  اللحاقعز وجل مسع مقالتهم الشنيعة، وهذا 

 مستندين في ذلك إلىوقد ذهب مجع من املفسرين إىل ما ذهب إليه ابن عطية من الرتجيح، 
وذكروا أنه هو الذي ينبغي أن يقطع به يف الصواب وهذه بعض النقول عن  السياق وظاهر اآلية،

 بعضهم رمحهم اهلل تعاىل:

ود: إن اهلل ن قالوا من اليهحيث قال:" فتأويل اآلية إذن: لقد مسع اهلل قول الذي ابن جرير الطبري-1
 3فقري إلينا وحنن أغنياء عنه". 

مث طرح إشكاال وأجاب عليه مبا يدل على تقرير ما ذهب إليه من أن  القائلني مجاعة اليهود وليس     
خاصًّا بأفراد معي نني، رغم ما رواه من اآلثار الدالة على أن  القائلني معي نني، وهذا يدل على ما لداللة 

                                                           

 .(433/  2احملرر الوجيز، ) 1 
 .(433/  2احملرر الوجيز، ) 2 
 .(291/ 1جامع البيان، ) 3 
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السياق من األمهّية يف التفسري عموما، ويف الرتجيح على وجه اخلصوص، فقال رمحه اهلل: " فإن قال 

وقد ذكرت يف اآلثار اليت رويت أن الذين  چٺ  ٺ  ٿ     ٿ  چ  قائل: وكيف قيل:

بعض اليهود الذين كانوا على عهد  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ  عنوا بقوله:
ه وسلم، ومل يكن من أولئك أحد قَتل نبيًّا من األنبياء؛ ألهنم مل يُدركوا نبيًّا من نبينا صلى اهلل علي

أنبياء اهلل فيقتلوه؟ قيل: إن معىن ذلك على غري الوجه الذي ذهبت إليه، وإمنا قيل ذلك كذلك؛ ألن 
بياء، وكانوا نالذين عىن اهلل عز وجل هبذه اآلية كانوا راضني مبا فعل أوائلهم من قتل من قتلوا من األ

منهم، وعلى منهاجهم، من استحالل ذلك واستجازته، فأضاف جل  وعز  ِفعَل ما فعله من كانوا 
 1على منهاجه وطريقته إىل مجيعهم، إذ كانوا أهل ملة واحدة، وحنلة واحدة ". 

 2: " والظاهر أن قائل ذلك مجع ". وقال أبوحيان     

 آلية يدل على أن قائل هذا القول كانوا مجاعة، ألنه تعاىل قال: " ظاهر ا3قال الرازي             

وظاهر هذا القول يفيد اجلمع، وأما ما روي أن قائل هذا القول هو فنحاص  چٻ  پ  چ 
اليهودي، فهذا يدل على أن غريه مل يقل ذلك، فلما شهد الكتاب أن القائلني كانوا مجاعة وجب 

 4القطع بذلك ". 

                                                           

 .(293،292/  1جامع البيان، ) 1 
 .(132/  3تفسري البحر احمليط، ) 2 
ه، فاق 244، ولد سنةحممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي البكري، أبو عبد اهلل، فخر الدين الرازي: اإلمام املفسر 3 

الكالم واملعقوالت، له تصانيف يف فنون عديدة، منها تفسريه )مفاتيح الغيب(، )هناية العقول يف دراية أهل زمانه يف علم 
 (.313/  1(، واألعالم، )249/  4األصول(. ينظر: وفيات األعيان، )

 .21122،1، ص9م(، ج1991-ه1461التفسري الكبري، تأليف: فخر الدين حممد الرازي، دار الفكر، الطبعة األوىل:) 4 
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  2: " والكتاب يشهد بأن القائلني مجاعة، فيجب القطع بذلك". 1عادل الكلبيوقال ابن        

  ٺچ  :" والذين قالوا ذلك هم اليهود، كما هو صريح آخر اآلية يف قولهوقال ابن عاشور   

 3".  چٺ  ٿ     ٿ  

: " وهم أناس من اليهود منهم رجل يسمى )فنحاص( ولكن اهلل عز وقال ابن عثيمين          

وجل يف كتابه ال يذكر شيئا خاصا إال لسبب، البد من تعيني الشخص، وهلذا مل يذكر اهلل عز وجل 

أحدا بامسه يف القرآن من هذه األّمة إال رجال مؤمنا ورجال كافرا فقط. الرجل املؤمن: زيد بن حارثة، 

والرجل الكافر من هذه األم ة أبو هلب؛ ألن  ،[31األحزاب: ] چڈ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  چ 

 الوصف أكثر فائدة لوجهني:

، يكون باألول فاسقا ماردا كافرا، مث يسلم ويتوب اهلل عليه، فإذا تاب األول : أنه قد تتغري  حال املعني 

 .لبقي العار عليه ولو تابومل يذكر امسه يف القرآن كان أحسن مما لو ذُكر، فإنه لو ذُِكر امسه 

                                                           

ويف ، صاحب التفسري الكبري، )اللباب يف علوم الكتاب(، تعمر بن علي بن عادل احلنبلي الدمشقي، أبو حفص، سراج الدين 1 
 (. 29/  2ه. ينظر، األعالم، )996سنة: 

اللباب يف علوم الكتاب، تأليف: ابن عادل الدمشقي، حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود وآخرين، دار الكتب العلمية بريوت،  2 
 .99، ص1م(، ج1999-ه1419الطبعة األوىل:)

 .(193/  4التحرير والتنوير، ) 3 
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: أنّه أعم؛ ألن تعليق احلكم بالوصف أعم من تعليقه بالشخص، وهلذا إذا علِّق احلكم الثاني

س عموما فإن ه لي-بعموم احلكم املعلق بالشخص-بالشخص احتمل اخلصوصية، وإذا قلنا بعمومه

 1مشوليا، ولكنه عموم متثيلي، يعين بالقياس ". 

 ح:الراجح ووجه الترجي

والراجح ما ذهب إليه ابن عطية لداللة السياق عليه؛ وألن  العربة بعموم لفظ اآلية ال خبصوص     

 سبب نزوهلا يف فنحاص اليهودي، وألن ه قول مجع من املفسرين منهم إمامهم ابن جرير.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .496، ص2تفسري القرآن الكرمي، ابن عثيمني، سورة آل عمران، ج 1 
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 المبحث الثالث: ما رجَّح فيه ابن عطية بالسياق في سورة النساء
 تمهيـــــــــــــــــــــــــد:

، تشريع معامالت األقرباء وحقوقهم على أغراض وأحكام كثرية أكثرها سورة النساء قد اشتملت    
، رهّبم على ذلك ا، وأهّنم حمقوقون بأن يشكرو بة لذلك بالتذكري بنعمة خلق اهللفكانت فاحتتها مناس

ضعفاء النوع وبالرفق ب، لوا أرحامهم القريبة والبعيدةيص ، بأنراعوا حقوق النوع الذي خلقوا منهوأن ي
عقود  ، واإلشارة إىلوعهم بإقامة العدل يف معامالهتنّ ، ويراعوا حقوق صنف النساء من نمن اليتامى

، ستقامة واالحنراف من كال الزوجنيالنكاح والصداق، وشرع قوانني املعاملة مع النساء يف حاليت اال
 عهّن، وبيان ما حيّل للتزّوج منهّن، واحملّرمات بالقرابة أو الصهر، وأحكام اجلواريومعاشرهتّن واملصاحلة م

أمواهلم  ، وحقوق حفظ اليتامى يفذلك حقوق مصري املال إىل القرابة، وتقسيم ذلكوك ،مبلك اليمني
 عليهم.وحفظها هلم والوصاية 

أصيل ، وتوأحكام القتل عمدا  وخطأ والدماءمث أحكام املعامالت بني مجاعة املسلمني يف األموال     
 مصانعة،دون واألمر بإقامة العدل ب عليه،احلكم الشرعي بني املسلمني يف احلقوق والدفاع عن املعتدى 

 خلمر.ا، والتمهيد لتحرمي شرب وأداء األمانات واملواساة،، واألمر بالربّ  اهلوى،من اتّباع والتحذير 
أحوال و  باملدينة،لكثرهتم  اليهود،مث أحوال  اخلوف،وصالة  والطهارة، الصالة،وطائفة من أحكام 

 اويهم،ومسوأحكام معاملة املشركني  املشركني،وأحكام اجلهاد لدفع شوكة  وفضائحهم،املنافقني 
 اجلاهلية.وإبطال مآثر  مّكة،ووجوب هجرة املؤمنني من 

رم منها للغري من املزايا اليت ح وعن متيّن ما احلسد،وهني عن  وترغيب، مواعظ،وقد َّتّلل ذلك       
بّث احملّبة بني و  واإلصالح،والرتغيب يف التوّسط يف اخلري  الِفطرة،أو حبكم  الشرع،من ُحرم حبكم 

 وفيما يلي بيان ما رجح فيه ابن عطية بالسياق يف هذه السورة: .1املسلمني
                                                           

 (.214-4/213تنوير، )التحرير وال 1 
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 -33اآلية رقم:-

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     ېې  ى  ٹ ٹ چ 

چى  ائ  ائ   ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ    

[.33النساء: ]  
 نص موضع الترجيح:

 بري، فقال احلسن، وابن عباس، وابن ج چى  چ قال ابن عطية: " اختلف املتأوِّلون يف املراد بـــــــ  

ة، مث اهلل ذلك هبذه اآليوقتادة، وغريهم: هم األحالف، فإن العرب كانت تتوارث باحللف، فشدد 

 .چ ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی       ی  ی          جئچ  نسخه بآية األنفال:

وقال ابن عباس أيضا: هم الذين كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم آخى بينهم، فإهنم كانوا  
 يتوارثون هبذه اآلية حىت ُنسخ ذلك مبا تقدم.

وورد البن عباس أن املهاجرين كانوا يرثون األنصار دون ذوي رمحهم، لألخو ة اليت آخى رسول اهلل   
صلى اهلل عليه وسلم بينهم فنزلت اآلية يف ذلك ناسخة، وبقي إيتاء النصيب من النصر واملعونة أو 

 من املال على جهة الندب يف الوصية.

لوصية كانوا يـَُتبن ون، والنصيب الذي أُِمر الناس بإيتائه هو ا  وقال سعيد ابن املسيب: هم األبناء الذين 
 ال املرياث.
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وقال ابن عباس أيضا: هم األحالف إال أن النصيب هو املؤازرة يف احلق، والنصر، والوفاء باحللف،   
 ال املرياث.

وروي عن احلسن أهنا يف قوم يوصى هلم فيموت املوصى له قبل نفوذ الوصية ووجوهبا، فأِمر املوصى   
 أن يؤدِّيها إىل ورثة املوصى له.

ولفظة المعاقدة واأليمان ترج ح أن المراد: األحالف، ألن ما ذُكر من غير األحالف ليس في    
 1".  جميعه معاقدة وال أيمان

 ة:ــــــــدراســـــــالــــــــــــــ-

 دراسة األقوال في المسألة:-0

 مناقشة دعوى النسخ في اآلية:-أ

 " تكلم عليها )اآلية( حماولوا هذا الشأن بكالم طويل لبابه يف ثالثة أقوال::2قال ابن العربي   

تبنون يف ي : أهنا ناسخة قاله سعيد ابن املسيب، ومعناها عنده احللفاء يف اجلاهلية والذين كانوااألول

  چى  ى  ائ  ائ   ەئەئ  چ  اجلاهلية فكانوا يرثون على ذلك حىت نزلت

                                                           

 ( 239،239/  2احملرر الوجيز، ) 1 
وف بابن العريب املعافري األندلسي اإلشبيلي احلافظ املشهور، ختام علماء األندلس ر أبو بكر حممد بن عبد اهلل بن أمحد، املع 2 

 لغ رتبة االجتهاد يفدب، وبرحل إىل املشرق، وبرع يف األ ،قاض، من حفاظ احلديثه، 419، ولد سنة وآخر أئمتها وحفاظها
 قرب فاس، ودفن هباشبيلية، ومات بوويل قضاء إ، دب والتاريخالصول والتفسري واألوصنف كتبا يف احلديث والفقه وا، علوم الدين

)القبس يف شرح (، و)أحكام القرآن( و)عارضة االحوذي يف شرح الرتمذي(، و)العواصم من القواصم ،  من كتبه:243سنة 
 (.236/  1(، األعالم، )291/  4. ينظر، وفيات العيان، )و )الناسخ واملنسوخ( ،(أنسموطأ ابن 
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ى   چ : أهنا منسوخة، قال احلسن يف قوله تعاىل:الثانيفنزع اهلل مرياثهم، وأثبت هلم الوصية...

قال : كان الرجل يعاقد الرجل على أيهما مات ورثه   چى  ائ  ائ   ەئەئ  

ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی       ی  چ  اآلخر فنسختها آية املواريث...وقال قتادة نسخها قوله تعاىل:

: أهنا حمكمة ويكون معناها فآتوهم الثالثوحنوه عن ابن عباس رضي اهلل عنهما...   چ ی          جئ
 قاله سعيد بن جبري.نصيبهم من العقد واملشورة والرفد. 

قال القاضي حممد بن العريب رمحه اهلل: "كل من تكلم على هذه اآلية؛ إمنا نظر إىل أن حكمها     
،  [11النساء: ]چ  گ  گ   گ  ڳچ  ساقط من التوارث فقال: أسقطه قوله تعاىل:

، وقال قوم: إن  [12األنفال: ] چىئ  ىئ   ىئ  ی  ی       چ وقال آخرون: نسخها 
حكمها باق، وإنه يتوارث باملعاقدة، واملعاقدة إمنا هي اجتماع االسم يف الديوان...ومل يرد عن النيب 
صلى اهلل عليه وسلم شيء يعو ل عليه، فلم يبق إال التعويل على ما ذكره ابن عباس رضي اهلل عنه، 

 القدوة يف علوم التنزيل واملوقوف عليه فقه الدين والتأويل.

كان    چى  ى  ائ  چ  يف الصحيح عنه أنه " قال يف قوله:وقد ثبت      
املهاجرون حني قدموا املدينة ترث األنصار دون ذوي الرحم لألخو ة اليت آخى النيب صلى اهلل عليه 

قال   چ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     ېچ  وسلم بينهم حىت نزلت

من النصح والنصر والرفادة   چى  ى  ائ  ائ   ەئەئ  چ فنسختها 
  1 له وال يرث."ويوصي 

                                                           

(، دون قوله )من النصح والنصر 1141يف صحيحه، كتاب الفرائض، باب: ذوي األرحام، حديث رقم:) رواه البخاري 1 
، 212، ص1، كتاب الفرائض، جه1344األوىل،ة املعارف اهلند، الطبعة طبعة جملس دائر  والرفادة(، والبيهقي يف السنن الكربى،

 (.2922وأبو داود يف سننه كتاب: الفرائض، باب نسخ مرياث العقد مبرياث الرحم، حديث رقم:)
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 قه اليت كان النيب صلى اهلل عليه وسلم قررها بينهم وجعل للحلف ح  أن اآلية نسخت السنةفبني      

 من الواصلة والرفد والنصرة والوصية... وقول ابن عباس هذا خرب عن الشريعة وليس خبرب عن نظر 

 1وتأويل رآه، فألجل ذلك لزم الوقوف عنده". 

 فيذهب ابن العريب أن اآلية ناسخة واعتمد يف ذلك على أثر ابن عباس يف الصحيح.   

وإذا كان هذا املذهب يف تفسري اآلية يقوم على ما أثر بأسانيد صحيحة ... فإن هناك مذهبا       
 ،أصح  منه يف تفسري اآلية يقرر أصحابه أن املأمور به يف اآلية هو النصرة، والنصيحة، والرفادة

  2والوصية، والمرياث.

اعتمادا على حديث صحيح عن النيب صلى اهلل عليه  اسابن جرير والنحَّ وهذا ما ذهب إليه        
 وسلم، يقررون أن اآلية ال ناسخة وال منسوخة وإمنا هي حمكمة وهلا تأويلها مجعا بني األدلة واآلثار.

معلِّق ا على أثر ابن عباس من أن  اآلية ناسخة:" فحمل هذا احلديث  جعفر النحاسقال أبو        
وأدخل يف املسند، على أن اآلية ناسخة، وليس ألمر عندي كذلك، والذي جيب أن حيمل عليه احلديث 

ى  ى  چ ناسخا ملا كانوا يفعلونه وأن يكون  چۅ  ۅ  ۉ  چ  أن يكون

اس...وممن قال أهنا حمكمة جماهد وسعيد غري ناسخ وال منسوخ؛ ولكن فسره ابن عب چائ  
 ابن جبري.

 : وهذا أوىل ما قيل يف اآلية إهنا حمكمة لعلتني:قال أبو جعفر      

                                                           

-الناسخ واملنسوخ يف القرآن الكرمي، تأليف: أبو بكر بن العريب، حتقيق: عبد الكبري العلوي املدغري، مكتبة الثقافة الدينية 1 
 .(142-146، ص)2ج ، )د،ت(،-مصر

 .166ص، 2(، ج1991-ه1469بعة الثالثة: )النسخ يف القرآن، تأليف: مصطفى زيد، دار الوفاء، الط 2 
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أنه إمنا حيمل النسخ على ما ال يصح املعىن إال به وما كان منافيا، فأما ما صح  إحداهما:          
 معناه وهو متلو فبعيد من الناسخ واملنسوخ.

 : احلديث عن النيب صلى اهلل عليه وسلم الصحيح اإلسناد.والعلة األخرى         

فعن حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: " ال حلف يف       
 1اإلسالم، وأميا حلف كان يف اجلاهلية فإن اإلسالم مل يزده إال شدة".

فتبني هبذا احلديث أن احللف غري منسوخ، وتبني من احلديث األول، وقول جماهد وسعيد ابن     
جبري أنه يف النصر والنصيحة والعون والرِّفد ويكون ما يف احلديث األول من قول ابن عباس: نسختها 

ل و  ، ألن الناس كانوا يتوارثون يف اجلاهلية بالتبين، وتوارثوا يف أچۅ  ۅ  ۉ  چ  يعين
 2اإلسالم باإلخاء، مث  نسخ هذا كله فرائض اهلل باملواريث ". 

بعدما ساق احلديث السابق وأسنده بطرقه:" فإذا كان ما ذكرنا عن رسول اهلل  ابن جريرقال          
صحيحا، وكانت اآلية إذا اُختلف يف حكمها منسوخ هو أم غري منسوخ، غري جائز القضاء عليه بأنه 

ال حبجة إ-تالف املختلفني فيه، ولوجوب حكمها ونفي النسخ عنها وجه صحيحمع اخ-منسوخ
 3جيب التسليم هلا...وإذا صح ما قلنا يف ذلك وجب أن تكون اآلية حمكمة ال منسوخة ". 

                                                           

يف صحيحه، كتاب: فضائل الصحابة، باب: مؤاخاة النيب صلى اهلل عليه وسلم بني أصحابه، حديث رقم:  رواه مسلم 1 
-طبعة الرسالة-(، وأمحد يف مسنده2922احللف، حديث رقم:) وأبو داود يف سننه، كتاب: الفرائض، باب يف  (،2236)

 (.11111حديث رقم: )
الناسخ واملنسوخ يف كتاب اهلل واختالف العلماء، تأليف: أيب جعفر النحاس، حتقيق: سليمان بن إبراهيم الالحم، مؤسسة  2 

 .(261-262، ص)2م، ج1991-ه1412:الرسالة، الطبعة األوىل
 .(192/  1جامع البيان، ) 3 
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: " وال يصح النسخ فإن اجلمع ممكن كما بينه ابن عباس فينا ذكره الطربي ، ورواه وقال القرطبي 

 1التفسري".  البخاري عنه يف كتاب

 [.33]النساء: چى  ى  ائ  چ : في اآلية المعني  بالموصول تحديدُ -ب

حكى ابن عطية اخلالف يف املسألة ونسب كل قول لصاحبه، وهذه جممل األقوال مع ذكر     
 مصادرها اليت ذُكرت فيها:

: أن املقصود هبم يف اآلية هم احللفاء، فكان الرجل يف اجلاهلية حيالف الرجل ويعاقده القول األول
ويقول دمي دمك هدمي هدمك مايل مالك، ترثين وأرثك، وهذا القول مروي عن ابن عباس، 

وعكرمة، وسعيد ابن جبري، وسعيد ابن املسيب، واحلسن، وعطاء، وأيب صاحل، والشعيب، وسليمان 
  2سدي، والضحاك، وقتادة، وجماهد، ومقاتل ابن حيان. ابن يسار، وال

: أهنم الذين آخى بينهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وهم املهاجرون واألنصار، القول الثاني
 3وهذا مروي عن ابن عباس، وسعيد ابن جبري، وابن زيد. 

                                                           

 .(212/  1اجلامع ألحكام القرآن، ) 1 
(، تفسري ابن 931/  3(، تفسري ابن أيب حامت، )11/ 2(، زاد املسري، )319/ 4)(، الدر املنثور، 112/  1جامع البيان، ) 2 

(، الوسيط يف تفسري القرآن 11/ 4)كثري، ن العظيم البن  قرآ(، تفسري ال311/  1)زمنني، أيب  ، تفسري ابن(196/ 2)املنذر، 
ف، ر تفسري عبد ابن محيد وهو ضمن: قطعة من تفسري اإلمام عبد ابن محيد، اعتناء خملف بنيه الع ،(44/  2اجمليد، للواحدي، )

 .91، صم2664ه، 1422دار ابن حزم، الطبعة األوىل:
/  2(، معامل التنزيل، )192/  2ان املنذر، )(، تفسري 931/  3تفسري ابن أيب حامت، ) (،119/  1جامع البيان، ) 3 

/  1(، درج الدرر، )16/  4)(، تفسري القرآن العظيم البن كثري، 12/  2(، زاد املسري، )396/  4)(، الدر املنثور، 261
  .(419/ 1)(، النكت والعيون، 494
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: أهنم الذين كانوا يتبنون أبناء غريهم يف اجلاهلية، فأمروا يف اإلسالم أن يوصوا هلم يف القول الثالث
 1اإلسالم بوصية، وهذا قول سعيد ابن املسيب. 

: أهنم قوم ُجعل هلم نصيب من الوصية، مث هلكوا فذهب نصيبهم هبالكهم، وهذا قول القول الرابع
 2احلسن. 

 د الرمحان رضي اهلل عنهما، حني أىب عبد الرمحان أن يسلم، : هم أبوبكر وابنه عبالقول الخامس

 3فحلف أبو بكر أال يورِّثه، فلما أسلم أمره اهلل أن يورِّثه نصيبه. 

 4: " وهذا قول غريب". قال ابن كثير

 ترجيح ابن عطية:-2

 ألحالفولفظة المعاقدة واأليمان ترج ح أن المراد: األحالف، ألن ما ذُكر من غير ا قال:"     
 5". ليس في جميعه معاقدة وال أيمان

                                                           

(، اجلامع 496/  1(، النكت والعيون، )963/  4(، الدر املنثور، )261/ 2)معامل التنزيل،  (،191/  1جامع البيان، ) 1 
 .(19/  4(، تفسري ابن كثري، )214/  1ألحكام القرآن، )

 .(31/  2(، التحرير والتنوير، )239/  2(، احملرر الوجيز، )496/  1النكت والعيون، ) 2 
، حدثنا أمحد ابن حنبل 2923رواه أبو داود يف سننه، كتاب الفرائض، باب نسخ مرياث العقد مبرياث الرحم، حديث رقم:  3 

وعبد العزيز بن حيي ثنا حممد ابن سلمة به، وحممد بن إسحاق، وحممد ابن إسحاق مدلس ومل يصرِّح بالتحديث، قال عنه ابن 
قال: صدوق مشهور  21وفني بالتدليس: طبعة مكتبة املنار الطبعة األوىل، صحجر يف تعريف أهل التقديس مبراتب املوص

)ضعيف أيب  وقد ضعفه األلباين يف وغريمها. ،بالتدليس عن الضعفاء، واجملهولني وعن شر منهم، وصفه بذلك أمحد والدارقطين
 (.391/  4(، الدر املنثور، )939/  3(، تفسري ابن أيب حامت، )121-داود

 .(11/  4القرآن العظيم، )تفسري  4 

 .(239/  2احملرر الوجيز، ) 5 
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 دراسة ترجيح ابن عطية:-3

واملعين باملوصول، هم احللفاء، واستدل   چى  چ املقصودين يف قوله  ذهب ابن عطية إىل أن     
عاقدة ؛ فلفظ املچى  ائ  چ  لذلك بسياق ألفاظ اآلية وهو ما جاء بعدها من قوله تعاىل

واألميان ال يط رد فيما ذُكر من األقوال يف اآلية ما عدا القول األول، فسياق ألفاظه من ذكر املعاقدة 
 واألميان ينطبق متاما على هذا القول وهذا ما جيعله القول الراجح. 

 چى  ى  ائ  چ  هذا القول بأنه قول مجيع املفسرين فقال:" الواحديوقد عد        
 1يعين: احللفاء يف قول مجيع املفسرين". 

 2وما ذكره الواحدي من اإلمجاع ال ُيسل م له؛ لوجود اخلالف.      

 وقد رجح القول األول مجع من املفسرين نذكر منهم:  

ى  ى  چ  حيث قال:" وأوىل األقوال بالصواب يف تأويل قوله: ابن جرير الطبري-1

 أميانكم على احملالفة، وهم احللفاء.. قول من قال: والذين عقدت چائ  

وذلك أنه معلوم عند مجيع أهل العلم بأي ام العرب وأخبارها، أن  عقد احللف بينها كان يكون      
 باألميان والعهود واملواثيق، على حنو ما ذكرنا من الرواية يف ذلك.

قد ه هبا بينهم، دون من مل يعفإذا كان اهلل جل ثناؤه إمنا وصف الذين عقدت أمياهنم ما عقدو       
ما بينهم أمياهنم، وكانت مؤاخاة النيب صلى اهلل عليه وسلم بني من آخى بينه وبينه من املهاجرين 

                                                           

 .44، ص2الوسيط يف تفسري القرآن اجمليد، الواحدي، ج 1 
ه، 1411اإلمجاع يف التفسري، حممد بن عبد العزيز اخلضريي، رسالة ماجستري مناقشة، جامعة اإلمام حممد بن سعود، سنة  2 

 .214دار الوطن للنشر، )د،ت(،  ص
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ول من كان معلوما أن الصواب من القول يف ذلك ق-واألنصار، مل تكن بينهم بأمياهنم، وكذلك الت بَـينِّ 
 1ة ". قال: هو احللف. دون غريه؛ ملا وصفنا من العلّ 

أي: والذين حتالفتم باألميان املؤك دة  چى  ى  ائ  چ حيث قال:"  ابن كثير-2 
 2أنتم وهم ". 

 :" ويف هذه اآلية حمامل كثرية ووجوه للسلف واخللف، أظهرها لسلف املفسرين قال 3القاسمي -3

 4رضوان اهلل عليهم، وهو أن  املعين  باملوصول، احللفاء". 

؛ أي : حالفتموهم مبا عقدمت معهم من چى  ى  ائ  چ : " قال ابن سعدي -4 
 5عقد احملالفة على النصرة واملساعدة واالشرتاك باألموال وغري ذلك ". 

 الراجح ووجه الترجيح: 

والراجح ما ذهب إليه ابن عطية لداللة السياق عليه وهو لفظ املعاقدة، ولصريح حديث النيب صلى 
.اهلل عليه وسل م يف بيان   معىن اآلية من أهنا يف األحالف، وهو قول جلمع من املفسِّرين كما مر 

                                                           

 .(192/  1جامع البيان، ) 1 
 .(16/  4تفسري القرآن العظيم، ) 2 
ا ممجال الدين )أو حممد مجال الدين( بن حممد سعيد بن قاسم احلالق، من ساللة احلسني السبط: إمام الشام يف عصره، عل 3 

اهتمه حسدته بتأسيس مذهب جديد يف الدين، ه، 1293، ولد سنة مولده ووفاته يف دمشق، بالدين، وتضلعا من فنون االدب
ه( وسألته، فرد التهمة فأخلي سبيله، واعتذر إليه وايل دمشق،  1313مسوه )املذهب اجلمايل( فقبضت عليه احلكومة )سنة 

كثرية يف ر حبوثا  شون، وعلوم الشريعة االسالمية واالدبفانقطع يف منزله للتصنيف وإلقاء الدروس اخلاصة والعامة، يف التفسري 
/  2ه، له )ديوان احلطب(، )الفتوى يف اإلسالم(، )حماسن التأويل(. ينظر، األعالم، )1332، تويف سنة اجملالت والصحف

132.) 
حماسن التأويل، تأليف: حممد مجال الدين القامسي، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، الطبعة  4 

 .1212، ص2م(، ج1921-ه1311األوىل)
 .(362/  1تيسري الكرمي املنان، ) 5 
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 11اآلية رقم:

ڈ  ڈ   ژ  ژ   ڑ     ڑ  ک            ک    ک  ک  گ  گ  گ  گ      ٹ ٹ چ 

چ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ             ں  ں   ڻ  ڻ  

[. 11النساء: ]  
 نص موضع الترجيح:

 وغريه: فقال ابن عباس؛ چژ   ڑ     ڑ  چ قال ابن عطية: " اختلف املتأوِّلون يف املراد بقوله        
عبد الرمحن بن عوف وسعد بن أيب وقاص واملقداد بن عمرو الكندي ومجاعة سواهم قد أنفوا من  كان

 وسألوا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن يبيح هلم مقاتلة املشركني فأمرهم اهلل ،الذل مبكة قبل اهلجرة
فلما كان باملدينة وفرض القتال شق ذلك على بعضهم وصعب  ،وأن ال يفعلوا ،تعاىل بكف األيدي

 .موقعة وحلقهم ما يلحق البشر من اخلور والكع عن مقارعة العدو فنزلت اآلية فيهم
 ري من العرب قد استحسنوا الدخول يف دين حممد صلى اهلل عليه وسلم علىوقال قوم كان كث   
 فرائضه اليت كانت قبل القتال من الصالة والزكاة وحنوها واملوادعة وكف األيدي فلما نزل القتال 
 .شق ذلك عليهم وجزعوا له فنزلت اآلية فيهم 
ه هود أهنم فعلوا ذلك مع نبيهم يف وقتوقال جماهد وابن عباس أيضا إمنا اآلية حكاية عن الي        

اد باآلية املنافقون من املر  :احلكاية عنهم تقبيح فعلهم وهني املؤمنني عن فعل مثله وقالت فرقة فمعىن
م مع الدعة وا على الكره إىل فرائض اإلسالت وأمثاله وذلك أهنم كانوا قد سكأهل املدينة عبد اهلل بن أيب
بالثواب ذكره  بنيل شق عليهم وصعب عليهم صعوبة شديدة إذ كانوا مكذِّ وعدم القتال فلما نزل القتا

 .املهدوي
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بعدها من  رد فيمايطَّ هذا القول أن ذكر املنافقني  نُ وحيسِّ " :قال القاضي أبو حممد رمحه اهلل       

ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  چ  واهلاء وامليم يف قوله...اآليات

ن ألوهذا يدل على أنهم المنافقون  على الذين قيل هلم كفوا أيديكم رد چ ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ
تليق بهم هذه المقالة وألن اليهود لم يكونوا للنبي صلى اهلل عليه وسلم تحت أمر  املؤمنني ال

 1". أسواء فتصيبهم بسببه
 الــــــــــدراسة: 

 دراسة األقوال في المسألة:-0
ك مخسة وجممل ما قيل يف ذل چژ   ڑ     ڑ  چ اختلف أهل التفسري يف َمِن املراد بقوله تعاىل       

: أهنم عبد الرمحان بن عوف، وسعد بن أيب وقاص، واملقداد بن عمر الكندي، القول األولأقوال: 
ومجاعة سواهم، أبوا الذل مبكة وطلبوا القتال قبل أن ُيشرع، فلما ُشرِع، َكف وا عنه، وهذا مروي عن 

 2ابن عباس وقتادة. 
 3: أهنم اليهود، وهذا مروي عن جماهد، وابن عباس. القول الثاني  

:" أي:  4، وهذا مروي عن احلسنچڱ  ڱ  چ : أهنم املؤمنون، لقوله تعاىل الثالقول الث  

 5فهي على ما طُِبع عليه البشر من املخافة، ال على املخالفة". چڱ             ں  چ مشركي مكة 
                                                           

 .( باختصار261-264/  2احملرر الوجيز، ) 1 
/  2(، الوسيط يف تفسري القرآن اجمليد، )112/  4(، تفسري ابن كثري، )239/ 4(، الدر املنثور، )231/  1جامع البيان، ) 2 

 .(226/  2(، معامل التنزيل، )194/  2(، تفسري ابن املنذر، )164/  2(، احملرر الوجيز، )92
(، اجلامع ألحكام القرآن 164/  2احملرر الوجيز، ) (،1663/  3(، تفسري ابن أيب حامت، )233/  1جامع البيان، ) 3 

 .(193/  2(، تفسري ابن املنذر، )412/  1للقرطيب، )
 1(، تفسري القرآن للسمعاين، )19/  2(، معاين القرآن للزجاج، )164/  2(، احملرر الوجيز، )261/  1النكت والعيون، ) 4 

 /449). 
 .(369/  3ري البحر احمليط، )(، تفس412/  1اجلامع ألحكام القرآن، ) 5 
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: أن اآلية يف قوم أسلموا قبل فرض القتال فلما فُرض كرهوه، وهذا مروي عن القول الرابع   
 1السدي. 

وقد  2: أهنم املنافقون، وهو قول ذكره بعض البصريني، ونسبه ابن عطية للمهدويالقول الخامس
 3ذكر هذا القول مجع من املفسرين.

 : ترجيح ابن عطية-2
 رج ح ابن عطية أن تكون اآلية يف املنافقني، وهو القول الذي نسبه للمهدوي وقال عنه أنه      

 ".يطَّر د في ما بعدها من اآليات أن ذكر المنافقينقول حَيسِّنه" 
 دراسة ترجيح ابن عطية:-3
آلية اآليات بعد هذه ا ن  بن عطي ة حس ن هذا القول بناء  على سياق اآليات؛ حيث إنالحظ أن  ا 

 جاءت معانيها منز لة على أفعال املنافقني.

ې   ى    ېچ وكذلك حك م السياق يف ترجيحه هلذا القول عندما جاء إىل تفسري قوله تعاىل   

النساء: ]چ  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ       ىئ  ىئ  ىئ

   چ    ک            کچ ردٌّ على الذين قيل هلم  چې  ې   چ [، حيث قال:" واهلاء وامليم يف قوله 19

                                                           

 (111/  4(، تفسري ابن كثري، )239/  4(، الدر املنثور، )1664/  3(، تفسري ابن أيب حامت، )232/  1جامع البيان، ) 1 
 األندلس يف رحل إىل ،ندلسي أصله من املهدية بالقريوانأمحد بن عمار بن أيب العباس املهدوي التميمي، أبو العباس: مقرئ أ 2 

، تويف سنة عراب كبري لآليات، يذكر القراآت واإلوهو تفسري وصنف كتبا، منها )التفصيل اجلامع لعلوم التنزيل( 469حدود سنة 
 (.194/  1ه. ينظر: األعالم، )446

/  1رج الدرر، )(، د221/  2(، معامل التنزيل، )413/  1(، اجلامع ألحكام القرآن، )261/  1النكت والعيون، ) 3 
 .(196/ 16، التفسري الكبري للرازي، )331(، فتح القدير، ص261
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يدل على أهنم املنافقون، ألن املؤمنني ال تليق هبم هذه املقالة، ألن اليهود مل يكونوا للنيب صلى وهذا 
 1اهلل عليه وسلم حتت أمر؛ فتصيبهم بسببه أسواء".

وهذا الذي رج حه ابن عطية واستند إىل السياق يف ترجيحه؛ ذهب إليه ورج حه مجع من املفسرين    
 نذكر بعضهم:

 لقوله: ؛وهذا أشبه بسياق اآليةقال بعدما ذكر أن اآلية وصف للمنافقني:"  :لقرطبياإلمام ا-1   

، وال يليها إال الفعل.  چ ڻ  ۀ  ۀ       ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ      ھ  ھچ  أي: هال 
ومعاذ اهلل أن يصُدر هذا القول من صحايب كرمي يعلم أن  اآلجال حمدودة، واألرزاق مقسومة، بل  
قام يف الدار 

ُ
كانوا ألوامر اهلل ممتثلني سامعني طائعني، يرون الوصول إىل الد ار اآلجلة خريا من امل

لل هم إال أن يكون قائله ممن مل يرسخ يف اإلميان قدمه، وال العاجلة، على ما هو معروف من سريهتم، ا
انشرح باإلسالم جنانه؛ فإن  أهل اإلميان متفاضلون، فمنهم الكامل ومنهم الناقص، وهو الذي تنفر 

 2نفسه عم ا يُؤمر به فيما تلحقه فيه املشق ة، وتدركه فيه الشِّد ة. واهلل أعلم ". 
  3".وهو أليق في سياق الكالم...وقيل هي يف املنافقني  قال:" :ابن جزي المالكي-2
هذا و : قال: " وقيل يف املنافقني أسلموا قبل فرض القتال، فلما فُرَض كرهوه، اإلمام الشوكاني-3

، وقوله:  چ ڻ  ۀ  ۀ       ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ      ھ  ھچ لقوله  أشبه بالسياق

ويبُعد   چ ۆئ  ۈئ  ۈئ   ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  چ 
 4صدور مثل هذا عن الصحابة ".

                                                           

 .(161/  2احملرر الوجيز، ) 1 
 .(413/  1اجلامع ألحكام القرآن، ) 2 
 .(199/  1التسهيل لعلوم التنزيل، ) 3 
 .313فتح القدير، ص 4 
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يف حماسن التأويل قال:" وعندي أن  هذه اآلية كسوابقها نزلت يف املنافقني، تقريعا هلم القاسمي -4
 وحتذيرا للمخلصني، ِمن شاكلتهم، والقول بنزوهلا يف بعض املؤمنني ال يصح لوجوه:

ٻ  ٻ    ٱچ ، وقد ابتدئ الكالم يف شأهنم من قوله تعاىل أنَّ السياق في المنافقين...ومنها: 

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ         ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    

[، كما 99النساء: ] چڎ  ڈ  ڈ  ژ      چ ، إىل قوله تعاىل [16النساء: ] چٿ     
 يظهر من التدب ر الصادق.

 تعاىل  ؛ ألن هأنَّها مختصَّة بالمنافقين أنَّ هذا السياق اشتمل على أمور تدل  علىومنها:   

، وال يكون هذا الوصف إال لكافر،  چ ڱ  ڱ  ڱ             ں  ں   ڻ  ڻچ قال يف وصفهم 
 1أو منافق".

له: ؛ ألن ه تعاىل ذكر بعد هذه اآلية قو واألولى حمل اآلية على المنافقين: قال:" الفخر الرازي-2

، وال چ ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئ  وئچ 
 2شك أن  هذا من كالم املنافقني".

 الراجح ووجه الترجيح:
يتبني من هذه األقوال أن  اآلية يف املنافقني؛ ألن  السياق يف ذكرهم، واآليات قبلها وبعدها يف      

 شأهنم؛ فيت جه محل معىن اآلية عليهم؛ إال أن ه ينبغي التنب ه إىل أن  هلذه اآلية سبب نزول صحيح وعليه
 صِّه:ُبيِنَ القول األول من األقوال احملكية آنفا ونذكره هنا بن

                                                           

 .(1466/  4حماسن التأويل للقامسي، ) 1 
 .(196/  16التفسري الكبري، ) 2 
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روى عكرمة عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أن عبد الرمحان بن عوف وأصحابا له أتوا النيب  -    

صلى اهلل عليه وسل م مبكة، فقالوا: يا نيب  اهلل، إن ا كنا يف عز وحنن مشركون، فلم ا آمن ا صرنا أذل ة، 

كفوا، فأنزل اهلل له اهلل إىل املدينة أُمر بالقتال ففقال: )إين أُِمرُت بالعفو، فال تقاتلوا القوم( فلم ا حو  

 ڈ  ڈ   ژ  ژ   ڑ     ڑ  ک            ک    ک  ک  گ  گ  گ  گ      ڳ  چ عز  وجل : 

 1.  چڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  

فهذا من أسباب النزول الصرحية يف بيان من نزلت فيهم اآلية، حيث جيء بفاء تعقيبية داخلة على 

ول؛ مث  إنه مروي عن حرب األم ة وترمجان القرآن عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما، ومن ماد ة النز 

 قواعد الرتجيح عند املفسرين:

 2.قاعدة: وإذا صحَّ سبب النزول الصريح فهو مرج ح لما وافقه من أوجه التفسير 

                                                           

ڈ  ڈ   ژ  ژ   ڑ     چ  تعاىل (، ويف كتاب التفسري، تفسري قوله4219أخرجه النسائي يف سننه، كتاب اجلهاد، حديث رقم:) 1 

ملعارف ا(، والبيهقي يف السنن الكربى، باب مبتدأ اإلذن بالقتال، طبعة جملس دائرة 11641حديث رقم: ) چڑ  ک            ک    
 ، وابن األثري يف جامع األصول، يف كتاب تفسري القرآن وأسباب نزوله، حديث 11، ص9ه(، ج1344اهلند، الطبعة األوىل،)

يف كتاب التفسري، وقال: هذا حديث  (،361، ص2)دت(، )ج-لبنان-(، واحلاكم يف مستدركه، طبعة دار املعرفة213رقم:)
 هادي: وسكت عليه الذهيب وفيما قاله نظر، فإن  حسني بن واقد ليس من ابنمقبل  صحيح على شرط البخاري ومل َيرجاه. قال

 رجال البخاري، فاألوىل أن يقال رجاله رجال الصحيح، فإن  حسينا من رجال مسلم، وعكرمة من رجال البخاري، ومن رجال
-ه1436عي، دار اآلثار، الطبعة السابعة))الصحيح املسند من أسباب النزول، مقبل بن هادي الواد. أنظر:مسلم مقرونا بآخر

    .92م(، ص2669
 .241قواعد الرتجيح عند املفسرين، حسني احلريب، ص 2 
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 -011اآلية: رقم -....................................

چ ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې        ې ۆ  ۈ  ۈ  ٹ ٹ چ   

 [.166النساء:]
 نص موضع الترجيح:- 

:" قال ابن عباس والربيع والضحاك وغريهم: السعة هنا هي السعة يف الرزق، قال ابن عطية      
 وقال قتادة: املعىن: سعة من الضاللة إىل اهلدى، ومن العيلة إىل الغىن.

 وقال مالك: السعة سعة البالد.      

 قال القاضي أبو محمد رحمه اهلل:      

املشب ه لفصاحة العرب أن يريد سعة األرض وكثرة املعاقل، وبذلك تكون السعة يف الرزق، واتساع      

ک  گ   چ قوله تعاىلوهذا المعنى ظاهر من الصدر هلمومه وفكره، وغري ذلك من وجوه الفرح...

 1".  [91النساء: ] چگ  گ  گ  

 الــــــــــــــــدراســـــة:-

 دراسة األقوال في المسألة:-0

                                                           

 .(144/  2احملرر الوجيز، ) 1 
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 ال:ذكرها اهلل عز  وجل يف هذه اآلية على أربعة أقو اختلف أهل التفسري يف معىن السعة اليت      

، وهذا مروي عن: ابن عباس، والربيع، والضحاك، السعة في الرزق: املقصود هبا: القول األول-
 1ومقاتل ابن حيان. 

: هي الس َعة باالنتقال من الضاللة إىل اهلدى ومن الفقر إىل الغىن، وهذا مروي عن القول الثاني-
 2قتادة.

 3: الس َعة: هي سعة البالد، وهذا مروي عن اإلمام مالك.القول الثالث-

 4هي الر َخاء، وهذا مروي عن عطاء.: الس َعة: القول الرابع-

 ترجيح ابن عطية:-2

ذكر ابن عطية ثالثة أقوال يف اآلية، ومل يذكر القول املروّي، عن عطاء، مث  ذهب إىل ترجيح القول     

سعة البالد      چ ېچ الثالث الذي ذهب إليه اإلمام مالك وهو أن  املقصود بالس عة يف قوله تعاىل: 
فقال:" املشب ه لفصاحة العرب أن يريد سعة األرض وكثرة املعاقل، وبذلك تكون السعة يف واألرض 

 5الرزق، واتساع الصدر هلمومه وفكره، وغري ذلك من وجوه الفرح".

                                                           

(، زاد املسري، 11/  1(، اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب، )1626/  3(، تفسري ابن أيب حامت، )462/  1جامع البيان، ) 1 
 .(222/  1(، النكت والعيون، )119/  2)
(، 232/  4(، تفسري ابن كثري، )13(، تفسري عبد ابن محيد، )ص144/  4(، الدر املنثور، )462/  1جامع البيان، ) 2 

 (.161/  2، تفسري الواحدي، )(222/  1(، النكت والعيون، )11/  1 القرطيب، )تفسري
 (.11/  1(، تفسري القرطيب، )144/  4(، الدر املنثور، )1626/  3تفسري ابن أيب حامت، ) 3 
 (.144/  4(، الدر املنثور، )1626/  3تفسري ابن أيب حامت، ) 4 
 .(144/  2احملرر الوجيز، ) 5 
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  1". چک  گ  گ  گ  گ  چ  قوله تعاىلوهذا المعنى ظاهر من  قال:"    

 دراسة ترجيح ابن عطية:-3

ک  گ  گ  گ   ڈ وهو قوله تعاىل بسباق اآليةاعتمد ابن عطية يف ترجيحه على السياق وحتديدا  

وهذا ما فس ر به هذه اآلية اليت جعلها مستندا يف الرتجيح ، [91النساء:  ]ڈ گ  ڳ  ڳ
 2 فقال: "... وأرض اهلل هي األرض باإلطالق ".

 ترجيحات بعض المفسرين:-   

عا جيمع فيه بني األقوال السابقة وجعل للس عة معىن واس الطربي إىل ترجيحٍ  ابن جريرذهب -1   
 يشمل كل  معاين الس عة اليت حيتاجها املؤمنون فقال: 

" وأوىل األقوال يف ذلك بالصواب أن يقال: إن  اهلل تبارك وتعاىل أخرب أن  من هاجر يف سبيله جيد     
ه ل يف الس عِة؛ الس عُة يف الرزق والغىن من الفقر، ويدُخل فييف األرض مضطربا ومت سعا، وقد يدخ

الس َعة من ضيق اهلمِّ والكرب الذي كان فيه أهل اإلميان باهلل من املشركني مبك ة، وغري ذلك من معاين 
يف و الس عة، اليت هي مبعىن الر وح والفرج من مكروه ما كره اهلل للمؤمنني ملقامهم بني ظهراين املشركني 

 سلطاهنم.

اين الس عة بعض معاين السعة اليت وصفنا، فكل مع ڈ ېڈ ومل يضع اهلل داللة على أن ه عىن بقوله    
اليت هي مبعىن الر وح والفرج ممـ ا كانوا فيه من ضيق العيش، وغمِّ جوار أهل الشرك، وضيق الص در، بتعذ ر 

  3داخل يف ذلك".–إظهار اإلميان باهلل، وإخالص توحيده، وفراق األنداد واآلهلة 

                                                           

 .(144/  2الوجيز، ) احملرر 1 
 .(142/  2احملرر الوجيز، ) 2 
 .(463/  1جامع البيان، ) 3 
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 ذكر أن  تفسري الس عة مرتبط مبا قيل يف تفسري املراَغِم قبلها ويعد  هذا كذلك تفسري ابن عاشور -2
لآلية بالنظر إىل سياقها حيث قال: " والس عة ضد  الضيق، وهي حقيقة  اتِّساع األمكنة، وتطلق على 

ليه عطف ع رفاهية العيش، فهي سعة جمازية، فإن كان املراغم هو الذهاب يف األرض فعطف الس عة
تفسري، وإن كان هو مكان اإلغاضة؛ فعطف الس عة للداللة على أنّه جيده مالئما من جهة إرضاء 

 1النفس، ومن جهة راحة اإلقامة ".

 الراجح ووجه الترجيح:

وعلى هذا فإذا كانت اآلية حتتمل أوجها ال تناقض بينها ويـَُؤيِّدها السياق أصالة تعني  محلها على     
فظ فيه :" ومن التنازع املوجود عنهم ما يكون اللشيخ اإلسالم ابن تيميةيف هذا املعىن يقول اجلميع و 

حمتمال لألمرين؛ إّما لكونه مشرتكا يف اللفظ...وإم ا لكونه متواطئا يف األصل...فمثل هذا قد جيوز أن 
 2يراد به كل  املعاين اليت قاهلا الس لف".

ا تكون دال ة على مجلة معان، فيعربِّ :" وهذا ابن القي مويقول       هو املعهود من ألفاظ القرآن: أهن 
 3هذا عن بعضها، وهذا عن بعضها، واللفظ جيمع ذلك كل ه".

:"... تقرر عند العلماء من أن  اآلية إن كانت حتتمل معاين كل ها صحيحة تعني  الشنقيطيويقول     
  4محلها على اجلميع".

                                                           

 .(191-196/  2التحرير والتنوير، ) 1 
 .(192/  3جمموعة الفتاوى، ) 2 
جالء األفهام يف فضل الصالة والسالم على حمم د خري األنام، تأليف: ابن قيِّم اجلوزي ة، حتقيق: مشهور بن حسن آل سلمان،  3 

 .431(، ص1991-ه1411دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل: )
 (.149/  3، )أضواء البيان 4 
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 -013اآلية رقم: -..................................

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱڱ  ٹ ٹ چ 

چں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ    ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہ            ہ    

 [.163النساء: ]
 نص موضع الترجيح:

مبعىن: فعلتم، أي إذا تلبستم بالصالة فلتكن  چگ  چ :" ذهب قوم إىل أنقال ابن عطية    
 1على هذه اهليئات حبسب الضرورات: املرض وغريه".

يـُبَـنيِّ أن القضاء املشار إليه قبُل إمنا هو  چ ھ  ھ   ھ  ے  ےچ  وقال: " وقوله تعاىل:     
 2قضاء صالة اخلوف".

 ة: ــــــــــدراســــــــــــــــــــال-

 المسألة: دراسة األقوال في-0

اختلف أهل التفسري يف تعيني الصالة اليت ُوِصفت بالقضاء يف اآلية، بناء ا على اختالفهم يف        

؛ 3 "بمعنى انقضاء الشيء وتمامه، والفراغ منه، وإتمامهمعىن القضاء؛ فمن جعل القضاء هو: " 

                                                           

 .(14/  3احملرر الوجيز، ) 1 
 .(12/  3احملرر الوجيز، ) 2 
كتب حممد عبد القادر شاهني، دار ال :عبد السالم التسويل، ضبط وتصحيح لبهجة يف شرح التحفة، تأليف: علي ابنا 3 

 .29م(، ص1999-ه1419العلمية، الطبعة األوىل:)
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واظبوا على ة اخلوف فجعل املقصود بالصالة هنا هي صالة اخلوف، فيكون املعىن: فإذا قضيتم صال

ذكر اهلل يف مجيع األحوال، فإن  ما أنتم عليه من اخلوف واحلذر مع العدو جدير باملواظبة على ذكر 

 2وهذا القول مروي عن: ابن عباس، ومقاتل ابن حي ان، وإليه ذهب اجلمهور. 1اهلل والتضر ِع إليه.

بالقضاء الِفعُل،  : " ويريدالقرافيبه، كما قال  : من جعل القضاء مبعىن الفعل والتلب سِ القول الثاني

  3". چگ  گ  ڳ  چ حنو قوله تعاىل 

فمن ذهب إىل هذا املعىن جعل املقصود بالصالة هي الصالة مطلقا، ويكون املعىن: إذا تلبستم      
 4بالصالة فافعلوها قياما فإن مل تقدروا فقعودا، فإن مل تقدروا فعلى جنوبكم.

قال ابن عطي ة: " وحبسب هذه اآلية رت ب ابن املو از صالة املريض فقال: يصّلي قاعدا، فإن مل        
يطق فعلى جنبه األمين، فإن مل يطق فعلى األيسر، فإن مل يطق فعلى الظهر، ومذهب مالك يف 

 5املدو نة التخيري ألنه قال: فعلى جنبه أو ظهره".

 ترجيح ابن عطيَّة:-2

                                                           

 .(29/  11التفسري الكبري، ) 1 
/  1(، تفسري القرطيب، )221/  4(، تفسري ابن كثري، )113/  4(، الدر املنثور، )1622/  3تفسري ابن أيب حامت، ) 2 

(، تفسري 191/  2(، زاد املسري، )124/  1(، أحكام القرآن البن العريب، )321/  3(، تفسري البحر احمليط، )116
 .(414/  1، تفسري السمعاين، )321تح القدير، ص(، ف1219/  4(، حماسن التأويل، )116/  2الواحدي، )

 .32، ص2ج م(،1994الذخرية، تأليف: القرايف، حتقيق: سعيد أعراب، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األوىل: ) 3 
 .(269/  1التسهيل لعلوم التنزيل، ) 4 
 .(14/  3احملرر الوجيز، ) 5 
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يبنيِّ أن القضاء املشار إليه قبُل إمنا هو  چ ھ  ھ   ھ  ے  ےچ  " وقوله تعاىل:: قال   
 1قضاء صالة اخلوف".

 دراسة ترجيح ابن عطيَّة:-3

رج ح ابن عطي ة كون الصالة هي صالة اخلوف وهي املقصودة بالقضاء املشار إليه يف اآلية       

 .چ ھ  ھ   ھ  ے  ےچ وهو قوله تعاىل  بلحاق اآليةاعتمادا على السياق وبالتحديد 

وقد ذكر ابن العريب احتمالني يف اآلية كأن ه مجَع به بني القولني معتمدا على السياق كذلك        
فقال:" قال قوم هذه اآلية واليت يف آل عمران سواء، وهذا عندي بعيد، فإن  القول يف هذه اآلية 

تم أي فرغ چگ  گ  ڳ  چ ون قوله سبحانه دخل يف أثناء صالة اخلوف فاحتمل أن يك
 منها فافزعوا إىل ذكر اهلل، وإن كنتم يف هذه احلال، كما قال فإذا فرغت فانصب. 

وحيتمل أن يريد فإذا قضيتم الصالة إذا كنتم فيها قاضني هلا، فأتوها قياما وقعودا وعلى جنوبكم يف    

ں  ں   چأثناء الصالة ومصاف تكم للعدوِّ وكرِّكم وفرِّكم، والدليل عليه قوله تعاىل بعد ذلك 

 2". چ ڻ  ڻ

 الراجح ووجه الترجيح: 

 السياق عليه.والراجح ما ذهب إليه ابن عطية لداللة 

                                                           

 .(12/  3احملرر الوجيز، ) 1 
 .(122-124/  1ن العريب، )أحكام القرآن الب 2 
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 -007اآلية رقم: -

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں        ں   ڻ  ڻ   ڻ    ڻ  چ    ٹ ٹ     

 [.111النساء: ] چۀ  

 نص موضع الترجيح:-

كل صنم، فقالت فرقة: هو الشيطان املقرتن ب-"واختُِلف يف املعين بالشيطان قال ابن عطيَّة:        
 الواحد يدل  على اجلنس.فكأن ه موح د باللفظ مجع باملعىن، ألن  

 1وقال اجلمهور: املراد إبليس، وهذا هو الصواب، ألن  سائر املقالة تليق به".   

 ة:ــــــــــــــدراســــــــــــال-

 دراسة األقوال في المسألة:-0

 ذكر ابن عطي ة أن  أهل التفسري اختلفوا يف املعين بالشيطان يف هذه اآلية على قولني:         

: عرب  عنه بقوله "قالت فرقة" ذهبوا إىل أن  املقصود: هو الشيطان املقرتن بكل صنم، القول األول-

يرتاءى للسدنة فيكلُِّمهم، ويدخل يف أجواف األصنام، فيكلم داعيها؛ فهو الشيطان املعني  بكل صنم 

                                                           

 .(24/  3احملرر الوجيز، ) 1 
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اس، وأيب  ن سفيان، وابن عبأُفرِد لفظا، وهو جمموع يف املعىن الواحد يدل  على اجلنس. وهذا مروي ع

 1بن كعب.

ا جعلوا يدعون الشيطان ابن عاشوروقد ذهب إىل هذا القول     : قال:" واملراد جنس الشيطان، وإمن 
 2ألن ه الذي سو ل هلم عبادة األصنام".

روي م" وهو أن  املقصود بالشيطان إبليس، وهذا القول قول الجمهور: عرب  عنه بأنّه "القول الثاني- 
 3يف األصل عن مقاتل.

 : ترجيح ابن عطيَّة-2  

 4تليق به". وهذا هو الصواب، ألنَّ سائر المقالةوقال اجلمهور: املراد إبليس، 

 دراسة ترجيح ابن عطية:-3

رج ح ابن عطية أن  املقصود بالشيطان يف هذه اآلية: هو إبليس وذكر أن  هذا قول اجلمهور         
فقال:" واستند يف ترجيحه إىل السياق؛ فقال:" ألن  سائر املقالة تليق به"، أي: سائر اآلية بعد ذكر 

ہ  ہہ  ہ  ھ    ھ  ھ  ھ  چ  تعاىلالشيطان وهو حلاق اآلية، من قوله 

                                                           

(، 299/  2(، معامل التنزيل، )21/  2، الدر املنثور، )119(، تفسري عبد بن محيد، ص1619/  3تفسري ابن أيب حامت، ) 1 
 .(319/  3)(، تفسري البحر احمليط، 263/  2(، زاد املسري، )399/  1(، حبر العلوم، )211/  4تفسري ابن كثري، )

 .(263/  2التحرير والتنوير، ) 2 
/  2(، معامل التنزيل، )21/  2(، الدر املنثور، )169/  2(، معاين القرآن للزجاج، )319/  3تفسريابن أيب حامت، ) 3 

 / 1لتسهيل لعلوم التنزيل، )(، ا134/  1(، تفسري القرطيب، )263/  2(، زاد املسري، )221/  1(، درج الدرر، )299
211). 

 .(24/  3احملرر الوجيز، ) 4 
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ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   

ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  

 [، وهذا القول ال يليق إال أن يكون من إبليس.119– 119ساء:الن] چې  ې  

كذلك إىل ترجيح هذا القول استنادا إىل السياق، ونسب هذا   الفخر الرازيوقد ذهب          
م الزج اج حيث قال:" وقال الزج اج: املراد بالشيطان ههنا الرتجيح للزج اج ولكن مل أجده من كال

،  چہ  ھ    ھ  ھ  ھ  ے  چ  بدليل أن ه تعالى قال بعد هذه اآليةإبليس 

 1وال شك  أن  قائل هذا القول هو إبليس".

كذلك إىل ترجيح هذا القول مستدال بالسياق فقال:" املراد به إبليس، قاله أبو حيان وذهب       

 2".ألنَّ ما قاله بعد ذلك مبي ٌن أنَّه هواجلمهور، وهو الصواب، 

:" ملــــــ ا كان من إبليس ما كان من االمتناع من السجود واالعرتاض على  قال ابن العربي          

 لعنته، فيه حكمه وأحق  عليه لعنته، فسأله النظرة، فأعطاه إي اها زيادة  يفاآلمر به بالتسفيه أنفذ اهلل 

ہ ھ   ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ڭ چ  فقال

ڭ ڭ ڭ ۇ  ۇ ۆ ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ    

                                                           

 .(41/  11التفسري الكبري، ) 1 
 .(319/  3تفسري البحر احمليط، ) 2 
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[، وكان ما أراد، 119-119] النساء: چۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

 1وفعلت العرب ما وعد به الشيطان ".

 الراجح ووجه الترجيح:-4

 ابن عطي ة لداللة السياق عليه ولكونه قول مجهور املفسرين. والراجح ما ذهب إليه

.......................................................................................... 

 -037اآلية رقم: -

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ           ں  ں   ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ٹ ٹ چ 

چہ  ہ  ہ     ہ  ھ  ھ         ھ    

 [.131النساء: ]
 

 نص موضع الترجيح:-

ں             ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ قال ابن عطي ة: "اختلف املتأوِّلون يف املراد بقوله تعاىل           

فقالت طائفة منهم قتادة، وأبو العالية: اآلية يف اليهود والنصارى، آمنت اليهود  چں   ڻ  ڻ     

                                                           

 .(129/  1أحكام القرآن البن العريب، ) 1 



 

  190 
 

لى اهلل النصارى بعيسى واإلجنيل مث  كفروا، مث  ازدادوا كفرا مبحم ٍد صمبوسى والتوراة مث  كفروا، وآمنت 
 عليه وسل م، ورج ح الطربي هذا القول.

ٺ      ڀ  ڀچ وقال احلسن بن أيب احلسن: اآلية يف الطائفة من أهل الكتاب اليت قالت:      

  چٺ  ٺ   ٺ    ٿ  ٿ  ٿ           ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  

 .[12: عمران]آل 

وقال جماهد، وابن زيد: اآلية يف املنافقني، فإن  منهم من كان يؤمن مث  يكفر، مث  يؤمن مث  يكفر،       
 يرتدد يف ذلك، فنزلت هذه اآلية فيمن ازداد كفرا بأن مت  على نفاقه حىت  مات.

 1". وهذا هو المترج حقال القاضي أبو حممد رمحه اهلل: "        

 مث ذكر مستند الرتجيح وهو السياق عندما شرع يف تفسري اآلية اليت بعدها وهي قوله تعاىل   

في هذه اآلية دليل على أنَّ [، قال:" 139النساء: ] چے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  چ 
 2" .التي قبلها إنَّما هي في المنافقين كما ترجَّح آنفا 

 ة:ـــــدراســــــــــــــال-

 في المسألة:دراسة األقوال -0

ں     ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ           ںچ ذكر ابن عطي ة أن  املتأوِّلني اختلفوا يف املراد بقوله تعاىل   

 وذكر لذلك ثالثة أقوال: چڻ  ڻ     

                                                           

 .(42/  3احملرر الوجيز، ) 1 
 .(41/  3احملرر الوجيز، ) 2 
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: اآلية يف اليهود والنصارى، آمنت اليهود مبوسى والتوراة مث  كفروا، وآمنت النصارى القول األوَّل-
 مث  كفروا، مث  ازدادوا كفروا مبحم ٍد صلى اهلل عليه وسل م، وهذا مروي عن قتادةبعيسى واإلجنيل 

  1وأيب العالية، ومقاتل. 

 2: " أكثر املفسرين على أن  هذه اآلية نزلت يف اليهود ".لواحدي  وقد قال ا    

  ٿ  ٹ  ٹ       ٺ    ٿ  ٿ  ٿ    چ  : أهنا يف الطائفة من أهل الكتاب القائلة القول الثاني

 قصدوا تشكيك املسلمني، وازدياد  ،[12آل عمران: ] چٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ

م بلغوا يف ذلك إىل حدِّ االستهزاء والسخرية باإلسالم.  4وهذا مرويٌّ عن احلسن. 3كفرهم، هو أهن 

لك هو ذ: أن  اآلية يف املنافقني، فاإلميان األو ل إظهارهم اإلسالم، وكفرهم بعد القول الثالث-
م كلما لقوا مجعا من املسلمني قالوا  نفاقهم وكون باطنهم على خالف ظاهرهم، واإلميان الثاين هو أهن 

ا حنن مستهزؤون،  إن ا مؤمنون والكفر الثاين هو أهنم إذا دخلوا على شياطينهم قالوا إن ا معكم إمن 
 5املكر والكيد يف حق املسلمني.وازديادهم يف الكفر هو ِجد هم واجتهاُدهم يف استخراج أنواع 

 6وهذا القول مروي عن جماهد، وابن زيد. 

                                                           

، 124(، تفسري عبد بن محيد، ص11/  2(، الدر املنثور، )1691/  3(، تفسري ابن أيب حامت، )291/  1جامع البيان، ) 1 
 .(414/  1(، تفسري ابن أيب زمنني، )391/  1حبر العلوم، ) (،366/  2معامل التنزيل، )

 .(129/  2الوسيط، ) 2 
 .(399/  3تفسري البحر احمليط، ) 3 
 .(231/  1(، النكت والعيون، )233/  1(، درج الدرر، )222/  2زاد املسري، ) 4 
 .(19/  11) التفسري الكبري، 5 
(، درج الدرر، 231/  1(، النكت والعيون، )222/  2(، زاد املسري، )11/  2(، الدر املنثور، )291/  1جامع البيان، ) 6 
 .(496/  1، تفسري السمعاين، )(233/  1)
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: وهذا مل يذكره ابن عطي ة وهو: أن  اآلية يف املرتدِّ يستتاب ثالث مر ات بداللة اآلية القول الرابع-  
 1فإن ارتد  بعد الثالث قُِتل من غري استتابة وهذا قول علي ابن أيب طالب.

 عطيَّة:ترجيح ابن -2  

 2". وهذا هو المترج حفقال: " رج ح ابن عطي ة أن تكون اآلية يف املنافقني    

 دراسة ترجيح ابن عطية:-3 

 فسري ، وذلك عنما شرع يف توتحديدا بلحاق اآلية ؛بالسياقاستدل  ابن عطية على ترجيحه  

في هذه اآلية  ، حيث قال:"[139النساء: ]چے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  چ قوله تعاىل 

 3".دليل على أنَّ التي قبلها إنَّما هي في المنافقين كما ترجَّح آنفا 

 وهذا الذي رج حه ابن عطية ذهب إليه مَج ٌع من املفسرين نذكر بعضهم: 

ا يف املنافقني، إذ هم املتالعبون بالدِّين، فحيث لقوا املؤمنني قالوا أبو حيان-0 : قال:" والظاهر أهن 
 4". چے  ے  چ  إذا لقوا أصحاهبم قالوا: إن ا مستهزءون، ولذلك جاء بعدهآمن ا، و 

                                                           

، (366/  2(، معامل التنزيل، )11/  2(، الدر املنثور، )1691/  3(، تفسري ابن أيب حامت، )231/  1نكت والعيون، )ال 1 
 .162(، اإلكليل يف استنباط التنزيل، ص312/  4تفسري ابن كثري، )

 .(42/  3احملرر الوجيز، ) 2 
 .(41/  3احملرر الوجيز، ) 3 
 .(391/  3تفسري البحر احمليط، ) 4 
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م ترد دوا يف أمرهم، وأصر وا على اعتقاد الجرجاني-2 : قال:" نزلت يف املنافقني، وهذا أصح ؛ ألهن 
 1الكفر وماتوا عليه ".

إال أن  ابن جرير حنا إىل ترجيح القول األو ل وهو أن اآلية يف اليهود والنصارى مستدال كذلك        
بالسياق، ومستندا إىل سباق اآلية ومقرِّر ا يف األخري قاعدة من قواعد الرتجيح بالسياق: فقال:" وأوىل 

 كذ بوا ن أقر وا حبكم التوراة، مث  هذه األقوال بتأويل اآلية، قول من قال: عىن بذلك أهل الكتاب الذي
ى خبالفهم إي اه، مث  أقر  من أقر  منهم بعيسى واإلجنيل، مث  كذ ب به خبالفه إي اه، مُث  كذ ب مبحم ٍد صل

 اهلل عليه وسل م والفرقان، فازداد بتكذيبه به كفرا على كفره.

ا قلنا: ذلك أوىل بالصواب يف تأويل هذه اآل   أعين -ية، ألن  اآلية قبلها يف قصص أهل الكتابنيوإمن 

 [، وال داللة تُدل  على أن  قوله131النساء: ] چچ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  قوله

فإلحاقه بما منقطع معناه من معىن ما قبله، ، [131النساء: ] چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ           چ 
   2" .قبله أولى، حتى تأتي داللة على انقطاعه منه

 الراجح ووجه الترجيح: -4

والراجح ما ذهب إليه ابن جرير من أن  اآلية يف املنافقني لقوة استدالله بالسياق يف ذلك وال دليل  
 يدل على صرف اآلية عن سياقها.

 

 
                                                           

 .(233/  1درج الدرر، ) 1 
 .(299-299/  1جامع البيان، ) 2 
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 المبحث الرابع: ما رجح فيه ابن عطية بالسياق في سورة المائدة:
 تمهيـــــــــــــــــــــــد:

ولذلك  ،ا أنزلت الستكمال شرائع اإلسالمبأهنّ  تنبئاحتوت هذه السورة على تشريعات كثرية     
م من التزام ما يؤمرون اإلسال ، أي مبا عاقدوا اهلل عليه حني دخوهلم يفحت بالوصاية بالوفاء بالعقودافتت
ز احلالل ى متييت عل، فقد كان النيب يأخذ البيعة على الصالة والزكاة والنصح لكّل مسلم وقد احتو به

من  ت، وعلى حفظ شعائر اهلل يف احلّج والشهر احلرام، والنهي عن بعض احملّرمامن احلرام يف املأكوالت
عوائد اجلاهلية مثل األزالم، وفيها شرائع الوضوء، والغسل، والتيّمم، واألمر بالعدل يف احلكم، واألمر 

 ألعضاء، وأحكام احلِرابة، وتسلية الرسول صلىأحكام القصاص يف األنفس وا، و بالصدق يف الشهادة
اب، قني، وحترمي اخلمر وامليسر، واألميان وكفارهتا، واحلكم بني أهل الكتعن نفاق املناف اهلل عليه وسلم

 ة من َواليتهم أن، واخلشيوأصول املعاملة بني املسلمني، وبني أهل الكتاب، وبني املشركني واملنافقني
أعمال  ، وذكر مساو منل العقائد الضالّة ألهل الكتابني، وإبطالم عن دينهتفضي إىل ارتداد املس

م أرجى لإلسالم وذكر قضية التيه، وأحوال ، وإنصاف النصارى فيما هلم من حسن األدب وأهن  اليهود
عبة والتنويه بالك ،ق الضاّلني يف حترمي ما أحل هلم، واألمر بتخّلق املسلمني مبا يناقض أخالاملنافقني

، نعم اهلل تعاىللتذكري للمسلمني ب، واعرب، وما َّتّلل ذلك أو تقّدمه من الوفضائلها وبركاهتا على الناس
ميان بالرسول اؤهم لإل. واستدعمن نبذ ما أمروا به والتهاون فيهوالتعريض مبا وقع فيه أهل الكتاب 

 .املوعود به
جيد اهلل على النصارى، ومت، وشهادة عيسى التذكري بيوم القيامة، وشهادة الرسل على أممهموختمت ب

 .1تعاىل

                                                           

 .(14-1/13التحرير والتنوير، ) 1 
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 -13اآلية رقم:-

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چقال تعاىل: 

چ چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  

 [.3املائدة: ]
 نص موضع الترجيح:-

معناه عند ابن عباس  چڦ  ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ   چ  قال ابن عطي ة: " وقوله تعاىل:      
رضي اهلل عنهما: من أن ترجعوا إىل دينهم، وقاله السدِّي  وعطاء، وظاهر أمر النيب صلى اهلل عليه 
وسل م وأصحابه ظهور دينه يقتضي أن  يأس الكفار عن الرجوع إىل دينهم قد كان وقع منذ زمان، 

ا هذا اليأس عندي من اضمحالل أمر اإلسالم وفساد مجع  چڄ  ڄ     چ    وقوله تعالىه...وإمن 
هم من الروم والفرس وغير ذلك، وهذا يقو ي أن اليأس من انحالل أمر ر يعم  مشركي العرب وغي

االسالم وذهاب شوكته، ويقو ي أنَّ اإلشارة باليوم، إنَّما هي إلى األوان الذي فاتحته يوم عرفة، 

ن فإنَّما نهى المؤمني چ ڃ  ڃڃ  چ ه تعالى لوال مشرك بالموسم، ويعض د هذا قو 
 1عن خشية جميع أنواع الكفَّار، وأمر بخشيته تعالى التي هي رأس كل  عبادة ".

 :ةــــــدراســــــــــــــــال-

 دراسة األقوال في المسألة:-0

                                                           

 .(162-161/  3احملرر الوجيز، ) 1 
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ڄ  ڄ       ڦ  ڄچ عطي ة قولني للمفسرين يف معىن يأِس الكف ار يف قوله تعاىل  ذكر ابن    

 :چڄ  ڃ   

 : أن  الكف ار يئسوا من أن يرجع املؤمنون إىل دين املشركني، وهذا مرويٌّ عنالقول األول-

 .4، وابن كثري3، والبغوي2، واختار هذا القول القرطيب1ابن عباس، والس دِّي ، وعطاء 

  5: أن  الكف ار يئسوا من بطالن االسالم واضمحالله وفساد مجعه.القول الثاني- 

 ابن عطيًّة: ترجيح-2

 ذهب ابن عطي ة إىل ترجيح القول الثاين وهذا نص  ترجيحه:  

ا هذا اليأس عندي من اضمحالل أمر اإلسالم وفساد مجعه". قال:"     وإمن 

 ترجيح ابن عطية: دراسة-3

فسري قوله وذلك عندما شرع يف ت السياق وتحديدا بالل حاقإستند ابن عطية يف ترجيحه إىل         

يعم  مشركي العرب وغيهم من [، حيث قال: " )الذين كفروا( 3املائدة: ] چڄ  ڄ     چ  تعاىل
 6." من انحالل أمر االسالم وذهاب شوكته ،الروم والفرس وغير ذلك، وهذا يقو ي أن اليأس

                                                           

(، الوسيط 12/  2(، النكت والعيون، )291/  2(، زاد املسري، )119/  2(، الد ر  املنثور، )19/  9جامع البيان، ) 1 
 (123/  2للواحدي، )

 .(291/  1تفسري القرطيب، ) 2 
 .(12/  3معامل التنزيل، ) 3 
 .(42/  2تفسري ابن كثري، ) 4 
 .(222/  1(، التسهيل لعلوم التنزيل، )146/  11(، التفسري الكبري، )149/  2معاين القرآن وإعرابه، ) 5 
 .(162/  3احملرر الوجيز، ) 6 



 

  197 
 

حيث قال: " ومعناه: أن قد حو ل اهلل اخلوف الذي كاد يلحقكم  الزَّجَّاجوهذا ما ذهب إليه    

ٹ  ٹ  ڤ   چ منهم اليوم ويئسوا من بطالن اإلسالم وجاءكم ما كنتم توعدون من قوله 

 1". [33التوبة: ] چڤ  

 :" وذلك ألنّه تعاىل كان قد وعد بإعالء هذا الدين على ُكلِّ األديان، وهو الفخر الرازيوقال 

بالكلي ة  فحقق تلك النصرة وأزال اخلوف، [33]التوبة: چٹ  ٹ  ڤ   ڤ  چ  تعاىلقوله 
 2وجعل الكف ار مغلوبني بعد أن كانوا غالبني، ومقهورين بعد أن كانوا قاهرين، وهذا القول أوىل".

 الراجح ووجه الترجيح:-4

رغم ما ذهب إليه ابن عطي ة من ترجيٍح استنادا إىل السياق؛ إال أن  للقول األو ل ما يقوِّيه؛ وذلك     
ر ابن يذكر هذا احلديث عقب نقله ألث ابن كثيرأنه قد ثبت حديث صحيح يعضُِّده وهو ما جعل 

هذا املعىن يَرُِد  " وعلىعباس الذي فيه أن املشركني يئسوا من رجوع املسلمني إىل دين املشركني فقال:
س أن د أيإنَّ الشيطان قاحلديث الثابت يف الصحيح أن  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل م قال:" 

  4". 3يعبده المصل ون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم"

 بعدما ذكر اآلثار الواردة عن أصحاب القول األو ل، ذكر عقبها احلديث  السيوطيوكذلك اإلمام  
                                                           

 .(149/  2معاين القرآن وإعرابه، ) 1 
 .(146/  11التفسري الكبري، ) 2 
لِّ إنساٍن باب حتريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس وأن  مع ك كتاب صفة القيامة واجلّنة والن ار،  أخرجه مسلم يف صحيحه، 3 

، وأمحد (1931)، والرتمذي يف سننه، كتاب الرب والصلة، باب ما جاء يف التباغض، حديث رقم: (2912)قرينا، حديث رقم: 
 (14311، حديث رقم: 22م(، )ج1999-ه1419، الطبعة األوىل:)األرناؤوطيف مسنده )طبعة الرسالة(، حتقيق: شعيب 

 .(41/  2تفسري ابن كثري، ) 4 
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، وهذا يدل   على أن  هلذا احلديث أثرا كبريا يف حتديد معىن يأس الكفار يف اآلية، وهذا من 1السابق
 تفسري القرآن بالسن ة الذي هو من أشرف أنواع التفسري بعد تفسري القرآن بالقرآن.  

ا ـــم  ـل -يُأ يَّس ولم-الشيطان أيس بنفسه اص بزمان النبي صلى اهلل عليه وسلم فوهذا اليأس خ
اإلسالم يف حياة النيب صلى اهلل عليه وسلم، وإقبال القبائل على الدخول يف هذا الدين الذي  رأى عز  

: يبدوا الشيطان أأكرمهم اهلل به، فلما رأى ذلك يئس من أن يرجعوا إىل دين الشيطان، وأن يع
ملشركون من يئسوا أن يراجع املسلمون ما عليه ا الكفار يف زمنه صلى اهلل عليه وسل مف، يتخذوه مطاعا  

فلما  ؛ة إىل أشياء مع اهلل أو من دونهالدين الباطل القائم على اَّتاذ األنداد مع اهلل، وصرف العبودي
لمني الشيطان يئس ملا رأى عز املسرأى املشركون متسك املسلمني بدينهم يئسوا من مراجعتهم، وكذا 

وال يعلم أنه  يعلم الغيب، ال-اهلللعنه -والشيطان ، لدين يف أكثر نواحي جزيرة العربودخوهلم يف ا
د الناس هبا عن اإلسالم والتوحيد، وكانت أول أموره يف صرف الناس لعبادته بع د  صُ ستحني له فرص يَ 

و أقوام وقبائل، فارتدت عن اإلسالم إما مبنع الزكاة، أ موت النيب صلى اهلل عليه وسلم، حيث أطاعه
 باتباع مدعي النبوة.

 أى التمسكإذا ر  سُ ــئ  يْ والمقصود أن الشيطان يـ  فنشط وكانت له جولة وصولة مث كبته اهلل،    
 دَّ صُ لى أن ي  هو حريص عبالتوحيد واإلقرار به والتزامه، واتباع الرسول صلى اهلل عليه وسلم و 

 2.الناس عن هذا

إلمام اوميكن اجلمع بني القولني إذ ال تضاد  بينهما واجلمع أوىل من الرتجيح وهذا ما ذهب إليه    
عند تفسريه هلذه اآلية قال:" أي: حصل هلم اليأس من إبطال دينكم، وأن يرد وكم إىل  الشوكاني

  3دينهم كما كانوا يزعمون".

                                                           

 .(196/  2الدر املنثور، ) 1 
-الرياض-يةواملشاريع اخلري ، طبعة إدارة املساجد صاحل بن عبد العزيز بن حممد بن إبراهيم آل الشيخهذه مفاهيمنا، تأليف:  2 

 .211، صم2661-هـ1422: الثانية الطبعة
 .(323فتح القدير، ) 3 



 

  199 
 

 -00اآلية رقم:-

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٹ ٹ چ 

ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ   

چڦ    

 [.11املائدة: ]
 نص موضع الترجيح:-

قال ابن عطي ة:" اختلف الناس يف سبب هذه اآلية، وما النازلة اليت وقع فيها اهلم  ببسط اليد       
 والكف  من اهلل تعاىل؟

: أن  سبب هذه اآلية يف شأن بين النضري لــــــم ا أرادوا الغدر بالنيب صلى اهلل عليه فقال الجمهور     
قول يترجَّح بما يأتي وهذا الوسلم وقتله، فأخربه جربيل بذلك قبل أن يفعلوا فقام وتوج ه إىل املدينة، 

 .بعد من اآليات في وصف غدر بني إسرائيل ونقضهم المواثيق

: سبب اآلية فعل األعرايب يف غزوة ذات الرقاع، ملا استل   السيف وأراد لعلماءوقالت جماعة من ا   
 قتل النيبِّ وقال من مينعك مين فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم: اهلل، فشام السيف يف غمده وجلس.

يف  مأن  اآلية نزلت بسبب قوم من اليهود أرادوا قتل النيب صلى اهلل عليه وسل   الطبريوحكى        
 طعام فأشعره اهلل بذلك وما أدخله الطربي حتت هذه الرتمجة يشبه قص ة بين النضري.
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: سبب اآلية ما مه ت به حمارب وبنوا ثعلبة يوم ذات الرقاع من احلمل على املسلمني قتادةوقال       
ن ع يف صالة العصر، فأشعره اهلل تبارك وتعاىل بذلك، ونزلت صالة اخلوف فذلك كف أيديهم

 املسلمني.

 أن  اآلية نزلت بسبب أن  قريشا بعثت إىل النيبِّ  ابن فورك عن الحسن بن أبي الحسنوحكى     
 صلى اهلل عليه وسل م رجال ليقتله، فأطلعه اهلل تبارك وتعاىل على ذلك وكفاه شر ه.

فروا أن  اآلية نزلت يف قوله تعاىل )اليوم يئس الذين ك قوم من المفسرين وأشار إليه الزجَّاجوذكر    
من دينكم( فكأن ه تبارك وتعاىل عد د على املؤمنني نعمه يف أن أظهرهم، وكف  بذلك أيدي الكف ار 

 1عنهم".

 الــــــــــــــــــــــــدراســــــــــــة:-  

 دراسة األقوال في المسألة:-0

وسبب ل:" فقا الجرجاني سبب االختالفاختلف املفسُِّرون يف سبب نزول هذه اآلية وقد ذكر  

هم عن النبي صلى اهلل عليه وسلم وقت النزول، تُ ب  يْ اختالف الرواة في مثل هذه اآلية غ  

  2."ومشاهدتهم إيَّاه يتلوها في حادثة مثل ما نزلت فيه وكانوا يظن ون أنَّها نزلت في ابتداء

 أطال ابن عطي ة يف ذكر أقواهلم، نذكر أهم  األقوال اليت قيلت يف سبب نزوهلا وهي ثالثة أقوال:و 

                                                           

 .( باختصار121-124/  3احملرر الوجيز، ) 1 
 .(222/  1درج الدرر، ) 2 
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وا : أن  النيب صلى اهلل عليه وسلم خرج إىل يهود بين النضري يستعني هبم يف دي ة، فهم  األوَّل القول-
ن أيب بكر زيد، وعبد اهلل بأن يقتلوه، فنزل ذلك فيه. وهذا مروي عن جماهد وابن عباس، وعكرمة، وي

 1وعكرمة والكليب.

 سبب اآلية فعل األعرايب يف غزوة ذات الرقاع، ملا استل   السيف وأراد قتل النيب  : أن  القول الثاني-

واسم هذا  ،وقال من مينعك مين فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم: اهلل، فشام السيف يف غمده وجلس
 2وهذا مروي عن جابر وقتادة.األعرايب غورث بن احلارث. 

سبب اآلية ما مه ت به بنو حمارب وبنوا ثعلبة يوم ذات الرقاع من احلمل على  : أن  القول الثالث-
 املسلمني يف صالة العصر، فأشعره اهلل تبارك وتعاىل بذلك، ونزلت صالة اخلوف فذلك 

 3كف أيديهم عن املسلمني، وهذا مروي عن قتادة.

 روايات الصرحية اليت ذُكرت كأسباب للنزول واليت ذكرها ابن جرير وغريه من علماء إن  هذه ال    

 4التفسري كل ها مرسلة وأسانيُدها ضعيفة.

                                                           

حبر العلوم،  (،136/  2(، تفسري ابن كثري، )29/  3(، )معامل التنزيل، )22/  2(، الد ر  املنثور، )236/  9جامع البيان، ) 1 
قول يف نال (، لباب191/ 1(، التفسري الكبري، )121/  2) معاين القرآن للزجاج، (،112/  2(، الوسيط، )426/  1)

، م2661-ه1421هدي، دار الكتاب العريب، طبعة: أسباب النزول، تأليف: جالل الدين السوطي، حتقيق: عبد الرزاق امل
 .144)دط(، )دت(، ص-بريوت-أمحد الواحدي، عامل الكتبأسباب النزول، تأليف: علي بن و ، 93ص

(، تفسري 369/  2(، زاد املسري، )129/  2(، تفسري ابن كثري، )221/  2(، الدر املنثور، )232/  9جامع البيان، ) 2 
 .94لباب النقول يف أسباب النزول، ص، 316، فتح القدير، ص(421/  3البحر احمليط، )

 .94(، لباب النقول، ص369/  2(، زاد املسري، )221/  2(، الدر املنثور، )322/  9جامع البيان، ) 3 
د شبالة يف: حسن بن حمم  ل، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، تأرأسباب النزول الواردة يف كتاب جامع البيان البن جري 4 

 .169، ص2ه، ج1419البلوط، جامعة أم القرى، سنة:
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وما روي عن جابر يف شأن األعرايب غورث بن احلارث ضعيف يف كونه سببا  للنزول، إال أن          
عبد  عن سنان بن أيب سنان الدؤيل عن جابر بن"  أصله صحيح وخمر ٌج يف الصحيحني وهذا نص ه :

اهلل رضي اهلل عنهما أخربه أنه غزا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قبل جند فلما قفل رسول اهلل 
 صلى اهلل عليه فنزل رسول اهلل ،كثري العضاهصلى اهلل عليه وسلم قفل معه فأدركتهم القائلة يف واد  

 ةٍ رَ مُ ـت سَ ونزل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حت ،ستظلون بالشجروسلم وتفرق الناس يف العضاه ي
نده فنمنا نومة مث إذا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يدعونا فجئناه فإذا ع :ق هبا سيفه قال جابرفعل  

يقظت وهو وأنا نائم فاست إن هذا اخرتط سيفي :أعرايب جالس فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
 هلل صلى مث مل يعاقبه رسول ا، فها هو ذا جالس ،اهلل :من مينعك مين قلت :لتا فقال يليف يده ص

 1". اهلل عليه وسلم

ا يدخل يف معىن اآلية وليس صرحيا يف الهذا احلديث ليس فيه سبب نزول اآلية لكن        سببية.، وإمن 

األّولني فقال:" وأم ا ما يُذكر من غري هذا مــم ا هم  به بنو النضري من  ابن عاشور القولينورد         

قتل النيب صلى اهلل عليه وسل م حني جاءهم يستعينهم على دية العامريـ ني  فتآمروا على أن يقتلوه، 

رتط خفأوحى اهلل إليه بذلك فخرج هو وأصحابه، وكذا ما يُذكر من أن  املراد قص ة األعرايب الذي ا

سيف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل م وهو قائل يف منصرفه من إحدى غزواته؛ فذلك ال يناسب 

 2خطاب الذين آمنوا، وال يناسب قص ة األعرايب ألن  الذي أهم  بالقتل واحد ال قوم ".

                                                           

، ومسلم يف صحيحه، كتاب الفضائل، 4131املغازي، باب: غزوة ذات الرقاع، حديث رقم:  أخرجه البخاري، يف كتاب 1 
 943باب توك له على اهلل تعاىل، حديث رقم: 

 .(139/  1التحرير والتنوير، ) 2 
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 ترجيح ابن عطيَّة: -2   

رج ح ابن عطي ة القول األو ل، وذكر أن ه قول اجلمهور وهو أن  اآلية نزلت يف بين النضري لـــم ا مه وا   
أتي بعد من وهذا القول يترجَّح بما ي" بقتل النيب صلى اهلل عليه وسلم فكف  اهلل أيديهم، فقال:
 1".اآليات في وصف غدر بني إسرائيل ونقضهم المواثيق

 ترجيح ابن عطية:دراسة -3

    ري قوله تعاىلعندما شرع يف تفس بلحاق اآليةإستند ابن عطية يف ترجيحه إىل السياق وحتديدا      

هذه اآليات  [، قال:"12املائدة: ] چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ 
أليدي إنَّما  ا عن نقضهم مواثيق اهلل تعالى تقو ي أنَّ اآلية المتقد مة في كف  المتضم نة الخبر 

 2".كانت في أمر بني النضير

ويوّضح هذا السياَق ووجَه الشاهد منه؛ ما سنذكره من كالم الطربي الذي سبق ابَن عطي ة يف    
 ترجيحه يف كون اآلية يف بين النضري، واستند إىل السياق يف ترجيحه فقال: " وأوىل األقوال بالصِّحة 

سوله  بالنِّعمة اليت ذكر يف هذه اآلية نعمته على املؤمنني به وبر يف تأويل ذلك قول من قال: عىن اهلل
 اليت أنعم هبا عليهم يف استنقاذه نبي هم حمم دا  صلى اهلل عليه وسل م، مـم ا كانت يهود بين النضري مه ت

ية اليت كان حتم لها عن   به من قتله وقتل من معه، يوم سار إليهم نيب  اهلل صل ى اهلل عليه وسل م يف الدِّ
 قتيلي عمرو بن أمي ة.

                                                           

 .(122/  3احملرر الوجيز، ) 1 
 .(121/  3احملرر الوجيز، ) 2 
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ا قلنا:     ذلك أولى بالصحة في تأويل ذلك؛ ألنَّ اهلل عقَّب ذكر ذلك برمي اليهود وإمن 
  1". بصنائعها، وقبيح أفعالها، وخيانتها ربَّها وأنبياء ها

 2". : " ويقوِّي هذا القول ما ورد يف اآليات بعد هذا يف غدر اليهودابن جزي  وقال   

 ومن املفسِّرين من نزع إىل اإلطالق والعموم منهم:    

: قال:" وقد طو لوا بذكر أسباب ُأَخر...والذي تقتضيه اآلية: أن  اهلل تعاىل ذَك ر أبو حيان-1    
شر، فمنعهم أن ينالوا املسلمني ب-املؤمنني بنعمه؛ إذ أراد قوم من الكف ار مل يعيِّنهم اهلل، بل أهبمهم

 3، مث  أمرهم بالتقوى والتوك ل عليه ".اهلل

: قال: " وهذا يشمل كل  من هم  باملؤمنني ِبَشرٍّ من كافر ومنافق وباغ، كف  اهلل سعدي ابن-2   
 4شر ه عن املسلمني؛ فإن ه داخل يف هذه اآلية ".

 الراجح ووجه الترجيح: 

ن اآلية يف اليهود لداللة السياق عليه؛ هذا م والراجح ما ذهب إليه ابن عطي ة وابن جرير من أن       
حيث تعيني املخاطبني بالنظر إىل سياق اآليات؛ وأما بالنظر إىل معىن اآلية فالعموم فيها لكل من 

 هم  باملؤمنني من شر صائب ووجيه.

 

 

                                                           

 .(233/  9جامع البيان، ) 1 
 .(229/  1التسهيل لعلوم التنزيل، ) 2 
   .(421/  3تفسري البحر احمليط، ) 3 
 .(462/  1تيسري الكرمي املنان، ) 4 
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 -40اآلية رقم: -

گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ٹ ٹ چ 

چ ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

 [.41املائدة: ]
 نص موضع الترجيح:-

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ     چ بقوله" اختلف الناس فيمن املراد  قال ابن عطي ة:  

 .چ ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ

فقال السدي : نزلت يف رجل من األنصار زعموا أن ه أبو لبابة بن عبد املنذر أشارت إليه قريضة       
 يوم حصرهم: ما األمر؟ وعالم ننزل من احلكم؟ فأشار إىل حلقه مبعىن أن ه الذبح.

 وغريه: نزلت اآلية يف قوم من اليهود أرادوا سؤال النيب صلى اهلل عليه وسل م يف أمر  الشعبيوقال   

 رجل منهم قتل آخر، فكل فوا السؤال رجال من املسلمني وقالوا: إن أفىت بالدية قبلنا قوله، وإن أفىت 

 بالقتل مل نقبل.

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڳ  چ وقال عبد اهلل بن كثري وجماهد وغريمها: قوله تعاىل:       

 يراد به املنافقون.     چڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ

م          ں  چ وحيتمل أن يكون املعىن: ال حيزنك املسارعون يف الكفر من اليهود، ووصفهم بأهن 

 ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻچ إلزاما منه هلم من حيث حر فوا توراهتم وبد لوا أحكامها ".1
                                                           

 .( باختصار119-111/  3احملرر الوجيز، ) 1 
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 ة:ــــــــدراســــــــــــال-

 دراسة األقوال في المسألة:-0

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں    چ اختلف أهل التفسري فيمن املراد بقوله تعاىل  

 [ عل مخسة أقوال:41] املائدة:    چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ

 : نزلت يف أيب لبابة ابن عبد املنذر، بقوله لبين قريضة حني حاصرهم النيب صلى اهللاألوَّل القول- 
ا هو الذبح فال تنزلوا على حكم سعد. وهذا مروي عن الس دِّي.عليه وسل م:    1إمن 

 2: "وهذا ضعيف".قال ابن عطيَّة  

 3: " وهذا بعيد عن مساق اآلية ".أبو حيَّانوقال   

: أهّنا نزلت يف رجل من اليهود سأل رجال من املسلمني يسأل رسول اهلل صلى اهلل القول الثاني-
 4 قتيل قتله، وهذا مروي عن عامر الشعيب.عليه وسل م عن حكمه يف

ا يف ابن صوريا اليهودي آمن مث  كفر، وارتد  بعد إسالمه، وهذا مروي عن أيب القول الثالث- : أهن 
 5هريرة.

                                                           

درج (، 321/  2(، زاد املسري، )1136/  4(، تفسري ابن أيب حامت، )362/  2(، الد ر املنثور، )413/  9جامع البيان، ) 1 
 .(412/  1(، تفسري القرطيب، )431/  1(، حبر العلوم، )212/  1الّدرر، )

 .(111/  3احملرر الوجيز، ) 2 
 .(499/  3تفسري البحر احمليط، ) 3 
 .(499/  3(، تفسري البحر احمليط، )321/  2(، زاد املسري، )299/  2(، الدر املنثور، )413/  9جامع البيان، ) 4 
 .(361/  2، الدر املنثور، )(321/  2(، زاد املسري، )412/  9) جامع البيان، 5 
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ا يف رجل يهوديٍّ كان قد زىن وُمر  به على النيبِّ صلى اهلل عليه وسل م حمم مٍ القول الرابع-   1: أهن 

فقال: هكذا جتدون حد  الزاين يف كتابكم؟ فذكروا أهنم بد لوا الرجم بالتحميم واجللد؛ جملود فدعاهم 
فأحيا فيهم النيب صلى اهلل عليه أمر الرجم الذي أماتوه ورمجه؛ فأنزل اهلل اآلية. وهذا مروي عن الرباء 

 2بن عازب.

 3ثري.وجماهد، وعبد اهلل بن ك: أن  اآلية يف املنافقني، وهذا مروي عن ابن عباس، الخامس القول- 

 .6والماوردي، 5وابن جزي، 4: الشوكانيوذهب إىل هذا القول

 ترجيح ابن عطيَّة:-3

رج ح ابن عطي ة أن تكون اآلية يف اليهود، واستدل  على ترجيحه بسياق اآليات وحتديدا بلحاقها  

ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ         وذلك عندما شرع يف تفسري قوله تعاىل

 .[43املائدة: ] چڃ  ڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ  

                                                           

 أي: مسود  الوجه باحُلَمم، واحُلمم مجع مُحة: وهو الفحم 1 
(، أسباب النزول للواحدي، 1312(، حديث رقم:)1132/  4(، تفسري ابن أيب حامت، )412/  9جامع البيان، ) 2 

   .166صيح املسند من أسباب النزول، ، الصح192ص
 (1132/  4(، تفسري ابن أيب حامت، )321/  2(، زاد املسري، )299/  2(، الدر املنثور، )419/  9جامع البيان، ) 3 
 .312فتح القدير، ص 4 
 .(231/  1التسهيل لعلوم التنزيل، ) 5 
 .(39/  2النكت والعيون، ) 6 
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: يعين بالتوراة ومبوسى، وهذا إلزام هلم، ألن  من   چچ  ڇ  ڇچ   فقال: "    

ڱ     چ :وهذه اآلية تقو ي أنَّ قوله في صدر اآليةخالف حكم كتاب اهلل فدعواه اإلميان به قلقة. 

 1أنَّه يراد به اليهود ".    چڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ

 دراسة ترجيح ابن عطية:-3

إن  ما ذهب إليه ابن عطي ة من أن  اآلية يف اليهود قد مجع بذلك ثالثة أقوال من األقوال احملكي ة آنفا   
بغضِّ النظر عن خصوصي ة أسباهبا، فقد تكون يف ابن صوريا، وقد تكون يف اليهوديني  اللذين زنيا وقد 

ار إليه قبل ل م عن حكم قتله، وهذا ما أشتكون يف اليهودي  الذي قتل وسأل النيب  صلى اهلل عليه وس
وهذه النوازل كل ها وقعت، ووقع غيرها مما يضارعها ويحسن أن يكون سببا ترجيحه فقال: " 

 2." لفضيحة اليهود في تحريفهم الكلم وتحر شهم بالدين، والروايات في هذا كثيرة ومختلفة

اآلية يف اليهوديِّ الذي زىن مستدال بسبب نزول إال أننا جند مجعا من العلماء يرجِّح أن تكون      
 اآلية، خاص ة وأن ه مما صح  السند به إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل م، وهو:

ا م  م  حمعلى النيب صلى اهلل عليه وسلم بيهودي  ر  مُ قال: "رواه مسلم وغيره عن البراء بن عازب ما  

عم فدعا رجال ن :هكذا جتدون حد الزاين يف كتابكم قالوا :فقالجملودا فدعاهم صلى اهلل عليه وسلم 

 ؟أنشدك باهلل الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا جتدون حد الزاين يف كتابكم :"من علمائهم فقال

                                                           

 .(114/  3احملرر الوجيز، ) 1 
 .(111/  3احملرر الوجيز، ) 2 
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ذا أخذنا الشريف ا إجنده الرجم ولكنه كثر يف أشرافنا فكن   ،ولوال أنك نشدتين هبذا مل أخربك ،ال :قال

 ؛والوضيع قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف ؛أخذنا الضعيف أقمنا عليه احلد تركناه وإذا

ول من أحيا إين أ :فجعلنا التحميم واجللد مكان الرجم فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم اللهم

گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  چ     أمرك إذ أماتوه فأمر به فرجم فأنزل اهلل عز وجل

ۆ   چ      إىل قوله  چڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ 

يقول ائتوا حممدا صلى اهلل عليه وسلم فإن أمركم بالتحميم واجللد فخذوه  چۆ  ۈ  ۈ  

،  چۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  چ  وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا فأنزل اهلل

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ ،  چې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  چ 

  1، يف الكف ار كلِّها ". چچ  چ  چ  

 فقد ذهب إىل ترجيح هذا القول استنادا إىل هذا احلديث الصحيح مجاعة من العلماء منهم:   

ا يف اليهودي ني اللذين زنيا ".ابن كثير-1   2: قال: " والصحيح أهن 

                                                           

: كتاب احلدود، باب: يف رجم اليهوديني، وأبو داود(، 1166، كتاب احلدود، باب: رجم اليهود، حديث رقم: )رواه مسلم1 
يف السنن،   والبيهقي(، 2229، كتاب احلدود، باب: رجم اليهودي واليهودي ة، حديث رقم: )وابن ماجة، 4449حديث رقم: 

 (.19222)، حديث رقم: -طبعة الرسالة-يف مسنده  أحمد، و241، ص9جما جاء يف حد الذميني،  كتاب احلدود، باب

 .(226/  2تفسري ابن كثري، ) 2 
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 1: قال: " وهذا أَصح  األقوال ".القرطبي-2

 2: قال: " وهذا أصّح؛ ألن  اآلية يف الرجم ".البغوي-3

 الراجح ووجه الترجيح:-4

والراجح ما ذهب إليه ابن كثري، والقرطيب، والبغوي؛ ألن ه جيمع بني إعمال سبب النزول الصحيح يف  
 بيان املعىن، والنظر إىل سياق اآليات الذي مبوجبه رج ح ابن عطي ة ما ذهب إليه.

 -008اآلية رقم: -

چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ   ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ٹ ٹ چ   

 [119املائدة: ]
 نص موضع الترجيح:-

-قال ابن عطي ة: " هذه اآلية على قول من قال:" إن توقيف عيسى عليه السالم كان إثر رفعه"    
نيا وهو ال يدري على ما   وافون.يمستقيمة املعىن، ألن ه قال عنهم هذه املقالة وهم أحياءٌ يف الد 

مبعىن: إن سبقت هلم كلمة العذاب كما -على قول من قال: " إن  التوقيف هو يوم القيامة"-وهي  
ة كما بتوب چۈئ  ۈئ      ېئ  چ  ،سبقت فهم عبادك تصنع حبق املِلك ما شئت ال اعرتاض عليك

ألرجح اوهذا عندي هو القول غفرت لغريهم فإن ك أنت العزيز يف قدرتك، احلكيم يف أفعالك...
 3". ويتقوَّى بما بعده

                                                           

 .(412/  1تفسري القرطيب، ) 1 
 .(21/  3معامل التنزيل، ) 2 
 .(361-362/  3احملرر الوجيز، ) 3 
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 ة:ـــــــــدراســـــــــــــــــال-

 دراسة األقوال في المسألة:-0

، واليت هي استنباط ملعىن اآلية، وهذا االستنباط مبينٌّ على هذه املسألة اليت ذكرها ابن عطية    
 تعاىل:مسألة خالفية بني أهل التفسري تطر ق إليها قبل هذا املوضع وهي عند قوله 

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ       ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  چ 

فقد اختلف املفسرون يف [؛ 111املائدة:  ]چ ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ
 وقوع هذا القول إىل قولني:

 هذا القول من اهلل عز  وجل إمنا هو يف يوم القيامة، وهذا مروي عن ابن جريج،  :القول األوَّل-

 1وقتادة ومجهور املفسرين.

 2: أن اهلل عز وجل  قال هذا القول لعيسى حني رفعه إليه، وهذا القول قاله السدِّي .القول الثاني-

إىل ترجيح القول الثاين فقال: " وأوىل القولني بالصواب عندنا يف ذلك قول من  الطبريوقد ذهب  
عم ا  ال ذلك لعيسى حني رفعه إليه، وأن  اخلرب خربٌ قال بقول الُسدِّيِّ، وهو أن  اهلل تعاىل ذكره ق

 مضى؛ لعل تني:

ا تصاحب يف األغلب من كالم العرب املستعمل بينها، املاضي من الفعل، وإن  إحداهما : أن  )إذ( إمن 
كانت قد تدخلها أحيانا يف موضع اخلرب عما حيدث إذا عرف السامعون معناها، وذلك غري فاش وال 

                                                           

(، 366/  9(، تفسري القرطيب، )1223 / 4) (، تفسري ابن أيب حامت،161/  2(، الدر املنثور، )134/  9جامع البيان، ) 1 
 .(121/  3(، معامل التنزيل، )13/  4(، تفسري البحر احمليط، )422/  2تفسري ابن كثري، )

 .(413/  2(، زاد املسري، )1223/  4(، تفسري ابن أيب حامت، )161/  2(، الدر املنثور، )133/  9جامع البيان، ) 2 
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مهم، فتوجيه معاين كالم اهلل تعاىل إىل األشهر األعرف ما ُوِجد إليه السبيل، أوىل من فصيح يف كال
 توجيهها إىل األجهل األنكر.

: أن  عيسى مل يشكك هو وال أحٌد من األنبياء أن  اهلل ال يغفر ملشرك مات على شركه، واألخرى 
ذين وأمِّ إهلني من ه تعاىل: إن تعذِّب من اَّتفيجوز أن يـُتَـَوه م على عيسى أن يقول يف اآلخرة جميبا لربِّ 

  1دونك فإهّنم عبادك، وإن تغفر هلم فإن ك أنت العزيز احلكيم ".

 ترجيح ابن عطيَّة:-2 

لقد ذهب ابن عطي ة إىل ترجيح القول األو ل، وهذا ما يظهر من بنائه معىن اآلية على أن  هذا        
ن قال: " على قول م-وهي يف يوم القيامة وهذا نص  ترجيحه: قال: " القول من اهلل عز وجل  إمنا هو

مبعىن: إن سبقت هلم كلمة العذاب كما سبقت فهم عبادك تصنع حبق -إن  التوقيف هو يوم القيامة"

 بتوبة كما غفرت لغريهم فإن ك أنت العزيز يف چۈئ  ۈئ      ېئ  چ   املِلك ما شئت ال اعرتاض عليك،
  2". وهذا عندي هو القول األرجح ويتقوَّى بما بعدهقدرتك، احلكيم يف أفعالك...

 دراسة ترجيح ابن عطية:-3

رج ح ابن عطي ة أن  التوقيف والقول من اهلل عز وجل يكون يوم القيامة، وذكر أن ه القول األرجح      

  ی  ی  ی  ی    جئ  حئچ  تعاىلوهو قوله  بلحاق اآليةواستدل  عل ترجيحه بالسياق وحتديدا 

مئىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب       يب  جت     حتخت  مت  ىت  يت  جث  مثىث  يث  حج     

  [.126 – 119املائدة: ] چجخ  حخ  مخ  جس  حسخس  مس   حص  مص         جض  حض    مج  جح   مح

                                                           

 .(132/  9جامع البيان، ) 1 
 .(361-362/  3رر الوجيز، )احمل 2 
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: " قرأ اجلمهور )هذا يوُم( بالرفع على أن  )هذا( مبتدأ و)يوُم( خربه، واجلملة قال أبو حيَّان       
حمكي ة بــــــ)قال(، وهي يف موضع املفعول به لـــــ)قال( أي: )هذا الوقت وقت نفع الصادقني(، وفيه 

أهو صبه واختلف في نوقرأ نافع )هذا يوَم( بفتح امليم... -إشارة إىل صدق عيسى عليه السالم، 
فعلى هذا الخالف ينتصب إذا كان إشارة إلى الخبر أو  ؛على المصدريَّة؟ أو ينتصب مفعوال به

القصص نصب  المصدر، أو نصب المفعول به. قال ابن عطيَّة: " وانتصابه على الظرف وتقديره 
 )قال اهلل هذا القصص أو الخبر يوم ينفع، معًنى يزيل رصف اآلية وبهاء اللفظ والمعنى(.

لوجه الثاني: أن يكون ظرفا خبُر هذا و)هذا( مرفوع على االبتداء، والتقدير )هذا الذي وا
 1".ذكرناه من كالم عيسى واقع يوم ينفع( 

 بكالمه وجَه الشاهد من ترجيح ابن عطي ة بلحاق اآلية، وكيف أن  هذا  أبو حيَّانفبني          

هذا القول هو قول سائر املفسرين فقال: " وقال سائر  أن   البغويالقول يكون يوم القيامة، وقد ذكر 

ا يقول اهلل له هذا القول يوم القيامة بدليل قوله من قبل ٻ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻچ  املفسرين: إمن 

ی  ی  ی  ی    جئ  حئ  چ  وقال من بعدها، [169املائدة: ]چ  پ  پ  پ

   ڤ  ڦ        ڦچ ، وأراد هبما يوم القيامة، وقد جتيء )إذ ( مبعىن )إذا( كقوله عز وجل     چ مئ

ا [21سبأ: ] چڦ   ، أي: إذا فزعوا )يوم القيامة( والقيامة وإن مل تكن بعد ولكن ها كالكائنة ألهن 
 2آتية ال حمالة ".

 فكالم البغوي يبنيِّ أن املفسِّرين استندوا فيما ذهبوا إليه إىل السياق سباق ا وحلاق ا.     

 وصر ح مجع من املفسرين هبذا الرتجيح منهم:      
                                                           

 .(11/  4تفسري البحر احمليط، ) 1 
 .(121/  3معامل التنزيل، ) 2 
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: فقد قال مرجِّحا هذا القول، ورادًّا على الطربي اختيارَه: " قال ابن جرير: هذا هو ابن كثير-0

 اهلل إىل السماء الدنيا. واحتج ابن جرير على ذلك مبعنيني: الص واب، وكان ذلك حني رفعه

 أحدمها: أن  الكالم بلفظ املضي.

 .چۈئ  ۈئ      ېئ  چ ، چوئ  ۇئ  چ والثاين: قوله: 

 وهذان الدليالن فيهما نظر؛ ألن  كثريا من أمور يوم القيامة ذُِكر بلفظ املضي ليدل  على الوقوع 

: التربي  چۆئۆئ   ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ    وئ  ۇئ  ۇئچ  والثبوت، ومعىن قوله

منهم ورد  املشيئة فيهم إىل اهلل، وتعليق ذلك على الشرط ال يقتضي وقوعه، كما يف نظائر ذلك من 

 اآليات.  

 ، واهلل اعلم: أن  ذلك كائن يوم القيامة؛ ليدل  على هتديد هو األظهروالذي قاله قتادة وغريه   

  1وتوبيخهم على رؤوس األشهاد يوم القيامة ".النصارى وتقريعهم 

  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ : قال: " واألو ل أصح ، يدل  عليه ما قبله من قوله: القرطبي-2 

، چ ی  ی  ی  ی    جئ  حئ  مئچ ، وما بعده: [169املائدة:  ]چ پ  پ

                                                           

 .(421-422/  2تفسري ابن كثري، ) 1 
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أي: إذا  ،[21سبأ: ] چڤ  ڦ        ڦ   ڦ  چ وعلى هذا تكون )إذ( مبعىن )إذا( كقوله تعاىل: 

 فزعوا. وقال أبو الن جم:

 مث  جزاك اهلل عينِّ إذ  َجَزى         جن ات عدن يف السماوات العال  

 يعين: إذا جزى. وقال األسود بن جعفر األزدي:

هبا ا     يـَُقل َن أال مل يذهِب الش يخ َمذ   فَأآلن إذ  َهازَل تـُُهن  فإمن 

 د وقع.  عن املستقبل بلفظ املاضي؛ ألن ه لتحقيق أمره، وظهور برهانه، كأن ه قيعين: إذا هازلتهن، فعرب   

 1، مثله كثري ".[44األعراف: ] چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   چ  ويف التنزيل:

 2: قال: " واألو ل أصح  ".ابن الجوزي-3

 ، فهو ما يقوله اهلل[111 املائدة:] چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ : قال: " ابن عاشور-4 

  ی  ی    جئ چ يوم جيمع الر ُسل وليس مم ا قاله يف الدنيا، ألن  عبادة عيسى حدثت بعد رفعه، ولقوله

چ  ڇ    چچ   ، فقد أمجع املفسِّرون على أن  املراد به يوم القيامة، وأن  قوله چ  حئ  مئ

 3قول يقوله يوم القيامة ".  چڇ  ڇ  ڇ  

                                                           

 .(361-366/  9تفسري القرطيب، ) 1 
 .(413/  2زاد املسري، ) 2 
 .(112/  1التحرير والتنوير، ) 3 
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 الراجح ووجه الترجيح:-4

هذه الن قول أن  كل  من رج ح من هؤالء املفسرين استند يف ترجيحه إىل السياق، سباق فاملالحظ من 

 وحلاقا مما جيعل الراجح ما ذهب إليه ابن عطية ومجهور املفسرين.

 :المبحث الرابع: ما رجح فيه ابن عطية بالسياق في سورة األنعام

 تمهيـــــــــــــــــــــد:  

 فعلم أنّه املتفّرد ا  اس بأن حّق احلمد ليس إالّ هلل ألنّه مبدع العوامل جواهر وأعراضابتدأت بإشعار الن     
، وخلق اهره وأعراضهفّرد خبلق العامل جو وإبطال تأثري الشركاء من األصنام واجلّن بإثبات أنّه املت ،باإلهلية

وتنزيهُ اهلل عن الولد  ما .عل، وال متلك آهلتهم تصرّفا  وال حياته وموته حبكمته تعاىل وعلمه اإلنسان ونظام
 التوحيد.قال أبو إسحاق اإلسفرائيين يف سورة األنعام كّل قواعد  والصاحبة.

ّل بالقرون وهتديدهم بأن حيّل هبم ما ح احلّق،وموعظة املع رضني عن آيات القرآن واملكّذبني بالدين      
ووعيدهم مبا  م،أنفسهوأهّنم ما يضّرون باإلنكار إاّل  تعاىل،ن بنعم اهلل املكّذبني من قبلهم والكافري

 عليه وتسفيه املشركني فيما اقرتحوه على النيب صلى اهلل البعث،مث عند  أرواحهم،سيلقون عند نزع 
 هتّكما .طلب إظهار اخلوارق  وسلم من

 عليه صلى اهلل نهم إلفحام الرسولإلشراك قصدا  موإبطال اعتقادهم أّن اهلل لّقنهم على عقيدة ا   
 ّق.احلوإثبات صدق القرآن بأّن أهل الكتاب يعرفون أنّه  بيان حقيقة مشيئة اهللو  وسلم

وتتربّأ منهم  لعذاب،اوأهّنم يشهدون بعده  واقع،وحتقيق أنّه  بالبعث،هم واإلحناء على املشركني تكذيبَ    
فإهّنم ال يدعون  دنيا،الكما أهّنا ال تغين عنهم شيئا  يف احلياة   ذلك،وسيندمون على  عبدوها،آهلتهم اليت 
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وأمرُه باإلعراض  ،وأنّه ال يؤاخذ بإعراض قومه وتثبيت النيب صلى اهلل عليه وسلمالنوائب، إاّل اهلل عند 
وأهّنا اإلنذار والتبشري وليست وظيفة الرسل إخبار الناس مبا  الرسل،حكمة إرسال اهلل  وبيانعنهم 

إبطال ما شرعه أهل و  بالتقوى واالنتساب إىل دين اهلل وأّن تفاضل الناساملغيّبات، تطّلبون علمه من ي
 الضالل.الشرك من شرائع 

وبيان أّن التقوى احلّق ليست جمّرد حرمان النفس من الطّيبات بل هي حرمان النفس من الشهوات      
 والتزكية.اليت حتول بني النفس وبني الكمال 

ذلك املثل من  وكان األنبياء والرسل على وقومه؛وضرب املثل للنيبء مع قومه مبثل إبراهيم مع أبيه      
 تأّخر.تقّدم منهم ومن 

ها اهلل وبأن جعل موسى،واملّنة على األمة مبا أنزل اهلل من القرآن هدى هلم كما أنزل الكتاب على    
 الصاحلة.خامتة األمم 

 احلسنات.ن اإلسالم وما منح اهلل ألهله من مضاعفة وبيان فضيلة القرآن ودي    
وذكر  اهلل، وامتنان بنعم اشتملت عليها خملوقات باملؤمنني،وتنويه  للمشركني،وَّتّللت ذلك قوارع      

جاج وأشّدها مقارعة جدال هلم واحت اجلاهلية،وهي أمجع سور القرآن ألحوال العرب يف  الغيب،مفاتح 
  .1على سفاهة أحواهلم

 
 
 

                                                           

 (.1/122التحرير والتنوير، ) 1 
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 -19اآلية رقم: -

چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  چ   

 [9األنعام: ]
 

 الترجيح: موضع نص  -

ا نزلت يف أهل الكتاب، وسياق الكالم      قال ابن عطي ة: "وذكر بعض الن اس يف هذه اآلية أهن 
ا يف كف ار العرب ".   1ومعانيه يقتضي أهن 

 ة: ــــــــــدراســـــــــــــــــــال-

 دراسة األقوال في المسألة:-0

بن عن اذكر ابن عطي ة أن  بعض الناس ذكروا أن  هذه اآلية نزلت يف أهل الكتاب، وهذا مروي 
  2.عباس، والضحَّاك

 ترجيح ابن عطيَّة: -2

  3". وسياق الكالم ومعانيه يقتضي أنَّها في كفَّار العربقال: "  

                                                           

 .(319/  3احملرر الوجيز، ) 1 
(، معاين القرآن للنَحاس، 136/  3(، معامل التنزيل، )1211/  4(، تفسري ابن أيب حامت، )112-114جامع البيان، ) 2 
 .(39/  9، اللباب يف علوم الكتاب، )(463/ 2)
 .(319/  3احملرر الوجيز، ) 3 
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 دراسة ترجيح ابن عطية:-3

بن عطي ة أن تكون اآلية يف كف ار ومشركي العرب، واستدل على ذلك أن  سياق الكالم رج ح ا  

ومعانيه يقتضيه، وذلك أن ه مل جير ذكر ألهل الكتاب قبل هذه اآلية؛ ذلك أن  اآليات من أو ل السورة 

 إىل غاية هذه اآلية يف املشركني والكف ار.

فقد روي عن  ،[1األنعام: ] چڀ  ڀ  ڀ       ٺ  ٺ  چ     ففي تفسري قوله تعاىل   
ا يف املشركني عبدة األوثان، قال قتادة، والسدي، وابن زيد  يح يف تفسري مبيـِّن ا الصح ابن جريرأهن 

هذه اآلية ومن ُعيِنَ هبا: " وأوىل األقوال يف ذلك بالصواب عندي أن يقال: إن  اهلل تعاىل ذكره أخرب 
أن  الذين كفروا برهبم يعدلون، فعم  بذلك مجيع الكف ار، ومل ََيُصص منهم بعضا دون بعض، 

م، وعبدة األوثان منهم ومن غريهم من فجميعهم داخلون يف ذلك؛ يهودهم ونصاراهم، وجموسه
 1سائر أصناف الكفر ".

[، رٌد على 1األنعام: ] چڀ  ڀ  ڀ       ٺ  ٺ  چ : " 2محمد رشيد رضاوقال  
 3مشركي العرب ومن دعا دون اهلل إهلا ".

                                                           

 .(149/  9جامع البيان، ) 1 
 بن حممد مشس الدين بن حممد هباء الدين بن منال علي خليفة القلموين، البغدادي االصل، حممد رشيد بن علي رضا 2 

احلديث واالدب والتاريخ من الكتاب، العلماء ب، سالمياحلسيين النسب: صاحب جملة )املنار( وأحد رجال االصالح اال
ه. ينظر األعالم: 1324، تويف سنة:طرابلسس الشام( وتعلم فيها ويف ولد ونشأ يف القلمون )من أعمال طرابل، والتفسري

(1/121.) 
 .292، ص1ه(، ج1311تفسري املنار، تأليف: حمم د رشيد رضا، دار املنار، الطبعة الثالثة: ) 3 
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أن تكون اآلية حمل الدراسة يف أهل الكتاب بعدما أسند ذلك إىل ابن عباس  ابن جريروقد رد      

والضح اك فقال: " وقد بيـ ن ا فيما مضى قبل أن  هذه اآليات من أو ل السورة بأن تكون يف أمر 

 1املشركني من عبدة األوثان، أشبه منها بأمر أهل الكتاب من اليهود والنصارى ".

ا تتمحور على ردِّ الشرك وتقرير وإذا نظرنا إىل       غرض السورة ابتداء ا ومقصدها العام؛ جند أهن 
التوحيد برباهينه خبطاب موج ه للمشركني، غري خاصٍّ بقوم دون قوم، وهذا من السياق العام الذي 

 يصب  يف ترجيح ابن عطي ة.

ل ه؛ بأن  حق احلمد ليس إال لمبيِّنا أغراض هذه السورة: " ابتدأت بإشعار الناس  قال ابن عاشور  

 ألن ه مبدع العوامل جواهر وأعراضا؛ فُعِلم أن ه املتفرِّد باإلهلية.

 وإبطال تأثري الشركاء من األصنام واجلن بإثبات أن ه املتفرِّد خبلق العامل جواهره وأعراضه، وخلق 

 .تصر فا وال علماوعلمه، وال متلك آهلتهم -تعاىل-اإلنسان، ونظام حياته وموته حبكمته

واعد في سورة األنعام كل  قوتنزيه اهلل عن الولد والص احبة، قال أبو إسحاق اإلسفرائيين: "    
... وتسفيه املشركني فيما اقرتحوه على النيب صلى اهلل عليه وسل م من طلب إظهار اخلوارق؛ التوحيد

هم ل جدالٍ  ة، وأشد ها مقارعة  وهي أجمع سور القرآن ألحوال العرب في الجاهليَّ هتك ما...
 2". واحتجاج على سفاهة أحوالهم

                                                           

 .(112/  9جامع البيان، ) 1 
 .(122-123حرير والتنوير، )الت 2 
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وملـ ا كان أمر العقائد هو األهم املقد م يف الدين، وكان شأن أهل وقال محمد رشيد رضا: "   

الكتاب فيه أعظم من شأن املشركني، ُقدِّمت السور املشتملة على حماج تهم بالتفصيل، ناسب أن 

 1حماج ة املشركني بالتفصيل وتلك سورة األنعام مل تستوف ذلك سورة مثلها ". جييء بعدها ما فيه

 2: " واألنعام ُمعظمها؛ بل كل ها يف حماج ة املشركني ".وقال في موضع آخر   

 الراجح ووجه الترجيح:-4

 رب.عوهذا يدل  عل صح ة ما رج حه ابن عطي ة بالسياق من أن  اآلية يف كف ار ومشركي ال   

.................................. 

 -57اآلية رقم: -.

 [21األنعام: ]چ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھٹ ٹ چ 

 نص موضع الترجيح:-

واملراد هبا   چہ  چ عائد على   چھھ  چ قال ابن عطي ة: " وقال بعض املفسرين: الضمري يف    

 وجهني:ب بها العذاب، وهذا يترجَّحالمراد اآليات املقرتحة على ما قال بعض املفسرين، وقيل: 

                                                           

 .(299/  1تفسري املنار، ) 1 
 .(299/  1تفسري املنار، ) 2 
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يتضم ن أن كم واقعتم ما  چ ۀ  ہچ  من جهة املعىن وذلك أن قوله أحدهما   
 تستوجبون به العذاب إال  أن ه ليس عندي.

 الذي مل يأت يف القرآن استعجاهلم إال  للعذاب  واآلخر من جهة اللفظ وهو االستعجال

 1باستعجال ".ألن  اقرتاحهم باآليات مل يكن 

 ة:ـــــــــدراســــــــــــــال-

 دراسة األقوال في المسألة:-0

 على قولني ذكرمها ابن عطي ة ومل ينسبهما: چھ   ھ  ھھ  چ اختلف أهل التفسري يف     

 2: الذي استعجلوا به هو اآليات اليت كانوا يقرتحوهنا، وهذا القول قاله الزج اج.األوَّل القول- 

 3: أن الذي استعجلوا به هو العذاب، وهذا القول قاله ابن عباس واحلسن.الثانيالقول -

 ترجيح ابن عطيَّة:-2

يتضم ن أن كم واقعتم ما تستوجبون  چ ۀ  ہچ  من جهة املعىن وذلك أن قوله أحدهما 
قرآن الذي مل يأت يف ال واآلخر من جهة اللفظ وهو االستعجال به العذاب إال  أن ه ليس عندي.

 4استعجاهلم إال  للعذاب ألن  اقرتاحهم باآليات مل يكن باستعجال ".

                                                           

 .(312-314/  3احملرر الوجيز، ) 1 
 .(221/  2معاين القرآن وإعرابه للزج اج، ) 2 
 .(219/  2(، الوسيط، )12/  2(، النكت والعيون، )21/  3زاد املسري، ) 3 
 .(312-314/  3احملرر الوجيز، ) 4 
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 دراسة ترجيح ابن عطية: -3

إستند ابن عطية يف ترجيحه إىل السياق سباقا وحلاقا؛ فلفظة االستعجال حلقت )ما( املوصولة      

 تكون  ام الستعمال لفظة االستعجال من الكفار إمنافبي نت املراد هبا، وهو العذاب، مث  إن  السياق الع

 الستعجال العذاب ويدل  لذلك هذه اآليات:

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ       ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ک  ک  گ  ٹ ٹ چ 

 [.9هود: ] چگ     گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ         ڱ  ڱ  ڱ   

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ   ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  ٹ ٹ چ  و

 [.19الشورى: ]چ  چ  ڇ

 [.24العنكبوت: ] چٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ٹ چ  و

ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ    ائ  ەئ  ەئ  ٹ ٹ چ  و

 . [21 – 26يونس: ] چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ       ېئ     ېئ  

 [.11ص: ] چجت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث    مث  ٹ ٹ چ و

 وقد ذهب إىل هذا القول مجع من املفسرين نذكر منهم:
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 1: قال: " ما الذي تستعجلون به من نقم اهلل وعذابه بيدي ".جرير الطبريابن -1

 2أي: من العذاب ".  چھ   ھ  ھھ  چ قال: "  ابن كثير:-2

 3من العذاب".  چھ   ھ  ھھ  چ  : قال: "ابن أبي زمنين-3

ة أمر اهلل تعاىل نبيه صلى اهلل عليه وسلم يف هذه اآلية الكرمي : قال: "محمد األمين الشنقيطي-4 
وإمنا  ،ندهصلى اهلل عليه وسلم ليس عأن َيرب الكفار، أن تعجيل العذاب عليهم الذي يطلبونه منه 

 هو عند اهلل إن شاء عجله، وإن شاء أخره عنهم، مث أمره أن َيربهم بأنه لو كان عنده لعجله عليهم

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ېې  ې  ى  ۈ  ۈ  چ  بقوله 

 4". [29 األنعام:] چى  

العذاب املـــُتَـَوع د به عرب  بطريق      چھ   ھ  ھھ  چ  "قال: " واملراد بــــــــــ ابن عاشور-2
م يستعجلونه وأن ه واقع هبم ال حمالة، ألن   املوصولي ة ملا تُنبئ به الصلة من كونه مؤخ را مد خرا هلم، وأهن 

ن لألمر الواقع؛ فكان قوله"  5يف نفسه وعيدا ".  چھ   چ التعجيل والتأخري حاال 

 الراجح ووجه الترجيح:-4

ذهب إليه ابن عطية هو الراجح وذلك ملا استدل  به من السياق من جهة املعىن سباق ا، ومن فما     
 جهة استعمال لفظة االستعجال حلاق ا.

                                                           

 .(219/  9جامع البيان، ) 1 
 .(21/  1تفسري ابن كثري، ) 2 
 .(12/  2، )تفسري ابن أيب زمنني 3 
 (.2/229) أضواء البيان، 4 
 .(219-211/  1التحرير والتنوير، ) 5 
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 -65اآلية رقم: -

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ٹ ٹ چ 

چۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈٴۇ  ۋ    ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    

 [12األنعام: ]

 الترجيح:نص موضع -

قال ابن عطي ة: " هذا إخبار يتضم ن الوعيد، واألظهر من نسق اآليات أن  هذا اخلطاب للكف ار     

الذين تقد م ذكرهم، وهو مذهب الطربي، وقال أيب  بن كعب، وأبو العالية، ومجاعة معهما: هي 

وم القيامة، اب وكل هن  واقع قبل يللمؤمنني وهم املراد، قال ُأيب  بن كعب: هي أربع خالل وكل هن  عذ

فمضت اثنتان بعد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل م خبمس وعشرين سنة، لبسوا شيعا وأذيق بعضهم 

 اخلسف والرجم، وقال احلسن بن أيب احلسن: بعضها للكف ار -بأس بعض، واثنتان واقعتان ال حمالة

ا هو ار وسائرها للمؤمنني، وهذا االختالف إمن  وبعضها للمؤمنني، بعث العذاب من فوق وحتت للكف  

 1حبسب ما يظهر من أن  اآلية تتناول معانيها املشركني واملؤمنني ".

 ة:ـــــــــدراســــــــــال-

 دراسة األقوال في المسألة:-0

                                                           

 .(392/  3احملرر الوجيز، ) 1 
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 اختلف أهل التفسري فيمن ُعيِنَ هبذا اخلطاب الذي يتضم ن الوعيد على ثالثة أقوال:

وهو  1: اخلطاب للكف ار الذين تقد م ذكرهم يف اآليات السابقة وهذا مروي عن احلسنوَّلالقول األ-
 2قول الطربي

: اخلطاب للمسلمني وهذا مروي عن ابن عباس، وأيّب بن كعب، وجماهد، واحلسن، القول الثاني-
وهذا القول رج َحه القرطيب فقال: " وهو الصحيح، فإن ه املشاهد يف الوجود، فقد  3وأيب العالية، وقتادة

لبسنا العدو  يف ديارنا، واستوىل على أنفسنا وأموالنا، مع الفتنة املستولية علينا بقتل بعضنا بعضا، 
 4واستباحة بعضنا أموال بعض، نعوذ باهلل من الفنت ما ظهر منها وما بطن ".

: أن هذه اآلية بعض اخلطاب فيها موج ه للمشركني وبعضها للمسلمني، وهذا مروي لثالقول الثا-
 6وقد رد  األلوسي هذا القول فقال: " وال َيفى أن ه تفكيك للن ظم الكرمي". 5عن احلسن

ا هتديد للمشركني واملؤمنني، كما ذهب إليه بعض الس لف،  ابن عاشوروكذلك   قال: " وال أهن 

عىن أن  مفادها غري الصريح صاحل للفريقني ألن  قدرة اهلل على ذلك صاحلة للفريقني، ولكن إال على م
 7املعىن التهديدي غري مناسب للمسلمني هنا ".

                                                           

 .(29/  1(، تفسري ابن كثري، )1316/  4تفسري ابن أيب حامت، ) 1 
 .(369/  9جامع البيان، ) 2 
/  1(، درج الدرر، )14/  1(، الدر املنثور، )1464، رقم:1316/  4(، تفسري ابن أيب حامت، )361/  9جامع البيان، ) 3 

 .(294/  2(، الوسيط، )121/  2(، النكت والعيون، )29/  3(، زاد املسري، )113
 .(412/  9اجلامع ألحكام القرآن، ) 4 
 .(16/  3(، زاد املسري، )92/  1) (، الدر املنثور،369/  9جامع البيان، ) 5 
 .(196/  1روح املعاين، ) 6 
 .(292/  1التحرير والتنوير، ) 7 
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 ترجيح ابن عطيَّة:-2

 1قال ابن عطي ة: " واألظهر من نسق اآليات أن  هذا اخلطاب للكف ار الذين تقد م ذكرهم".

 :عطيةدراسة ترجيح ابن -3

 رج ح ابن عطي ة أن يكون اخلطاب للكفار استنادا إىل السياق وحتديدا بالسباق وهو قوله تعاىل

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  چ 

وال [، 14-13] األنعام:  چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ              ڻ  ۀ  ۀ  
ثان، فقد قال يف تفسريها: " هذا متاد يف توبيخ العادلني باهلل األو شك أن  هذه اآليات يف املشركني 

وتوقيفهم على سوء الفعل يف عبادهتم األصنام، وتركهم الذي ينجِّي من املهلكات، ويُلَجأ إليه يف 
 2الشدائد ".

 وقد ذهب إىل هذا الرتجيح مجع من املفسرين منهم:

يقال: إن  اهلل تعاىل ذكره توع د هبذه اآلية أهل  : قال: " والصواب من القول عندي أنابن جرير-0

ا تتلوا  ا بني إخبار عنهم وخطاب هلم، وذلك أهن  الشرك به من عبدة األوثان، وإي اهم خاطب هبا؛ ألهن 

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  چ  قوله

، [14-13األنعام: ] چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ              ڻ  ۀ  ۀ  

                                                           

 (.392/  3احملرر الوجيز، ) 1 
  .(396/  3احملرر الوجيز، ) 2
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وغري جائز  ،[11األنعام: ] چې  ې  ې  ى  ىائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  چ ويتلوها قوله 

أن يكون املؤمنون كانوا به مكذِّبني، فإذا كان غري جائز أن يكون ذلك كذلك، وكانت هذه اآلية بني 

خلرب عنه بالتكذيب، وتأخ ر اهاتني اآليتني، كان بيِّنا أن  ذلك وعيد ملن تقد م وصف اهلل إي اه بالشرك، 

 1ال ملن مل جير له ذكر ".

فنالحظ أن  ابن جرير رج ح بالسياق سباقا وحلاقا، ورغم ترجيحه هذا إال أنه ذكر أن  هذا الوعيد   

قد يعم  املشركني وغريهم فقال: " غري أن  ذلك وإن كان كذلك، فإن ه قد عم  وعيده بذلك كل  من 

 2أهل اخلالف على اهلل وعلى رسوله، والتكذيب بآيات اهلل من هذه وغريها ".سلك سبيلهم من 

 3: قال: " واملعىن قل للمشركني، فاملــَُخاطب بضمائر اخلطاب هم املشركون ".ابن عاشور-2 

 الراجح ووجه الترجيح: -4

خلطاب يف ضمائر اوالراجح ما ذهب إليه ابن عطي ة وابن جرير وابن عاشور لداللة السياق، والعتبار 

 الن ظم القرآين؛ لئال  يتفكك السياق ويتنافر الكالم.

.................................. 

                                                           

 .(369/  9جامع البيان، ) 1 
 .(369/  9جامع البيان، ) 2 
 .(293/  1التحرير والتنوير، ) 3 
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 -75اآلية رقم: -.

چٿ  ٿ  ٿ         ٿ  ٹ  ٹ  ٹ ٹ چ   

 [.12األنعام: ]

 نص مـــــــــــــوضع الترجيح:-

 )لفالن ملكوت اليمن( أي: ملكه.قال ابن عطي ة: "وملكوت مبعىن: امللك، والعرب تقول: 

وقال الضح اك وجماهد أيضا: إن  اإلشارة ها هنا مبلكوت السماوات هي إىل الكوكب والشمس 
 والقمر... وروي عن ابن عباس رضي اهلل عنهما: جل ى له األمور سر ها وعالنيتها

رابطة   چڤ  چ ىلهذه الفاء يف قوله تعا [،11األنعام: ] چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ قوله عزوجل   
 1مجلة ما بعدها مبا قبلها، وهي ترجُِّح أن  املراد بامللكوت هو هذا التفصيل الذي يف هذه اآلية ".

 ة:ــــــــــدراســـــال-

 دراسة األقوال في المسألة:-0

 اختلف أهل التفسري يف املراد يف امللكوت يف اآلية على مخسة أقوال:

بامللكوت: ملك السماوات واألرض، ألن  امللكوت مبنزلة امللك إال  أن  امللكوت : املراد القول األوَّل
 2أبلغ يف اللغة من امللك، ألن  الواو والتاء تُزادان للمبالغة، وهذا مرويٌّ عن عكرمة.

                                                           

 .( باختصار461-466/  3احملرر الوجيز، ) 1 
 (.212/  2(، معاين القرآن للزج اج، )1266، رقم: 1321/  4(، تفسري ابن أيب حامت، )349/  9جامع البيان، ) 2 
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: املراد آيات السماوات واألرض، وهذا مروي عن جماهد، وسعيد ابن جبري، والسدي ، القول الثاني
 1يم النخعي.وإبراه

 2: املراد بامللكوت: خلق السماوات واألرض، وهذا مروي عن ابن عباس، وقتادة.القول الثالث

: املراد بامللكوت: الشمس والقمر والن جوم، وهذا مروي عن ابن عباس، وجماهد، القول الرابع
 3والض ح اك.

، وملكوت األرض: اجلبال : املراد مبلكوت السماوات: القمر والن جوم والشمسالقول الخامس
 4والشجر والبحار، وهذا مرويٌّ عن قتادة.

 : ترجيح ابن عطيَّة-2

هذه الفاء يف قوله   [،11]األنعام: چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ رج ح ابن عطي ة بقوله:" قوله عزوجل    

الذي  فصيلالت وهي ترجُِّح أن  املراد بامللكوت هوما بعدها بما قبلها، رابطة مجلة   چڤ  چ تعاىل
 5". يف هذه اآلية

 دراسة ترجيح ابن عطية:-3

                                                           

/  3(، معامل التنزيل، )1263، 1262، 1261، رقم:1321/  4(، تفسريابن أيب حامت، )349/  9جامع البيان، ) 1 
 (191/  1(، روح املعاين، )299/  2(، الوسيط، )449/  2(، معاين القرآن للنح اس، )164/  1نثور، )(، الدر امل129

(، معامل التنزيل، 163/  1(، الدر املنثور، )4199، رقم: 1321/  4(، تفسري ابن أيب حامت، )341/  9جامع البيان، ) 2 
 .(132/  2(، النكت والعيون، )129/  3)
 .(132/  2(، النكت والعيون، )321/  9) جامع البيان، 3 
 2(، الوسيط، )129/  3(، معامل التنزيل، )1262، رقم: 1321/  4(، تفسري ابن أيب حامت، )322/  9جامع البيان، ) 4 

 .(191/  1(، روح املعاين، )132/  2(، النكت والعيون، )299/ 
 .( باختصار461-466/  3احملرر الوجيز، ) 5 
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ڤ  ڤ   چ رج ح ابن عطي ة أن يكون معىن امللكوت يف اآلية هو ما جاء بعد الفاء من قوله تعاىل

، ويكون املعىن ما رآه ابراهيم عليه الصالة والسالم من الكوكب والقمر  [11]األنعام: چڦ  ڦ  

ٿ   چ إىل أن  هذه الفاء تربط ما بعدها مبا قبلها، وهو قوله تعاىل والشمس، واستند يف ترجيحه

 وهذا هو السياق.  چٿ  ٿ         ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

: جيوز أن تكون هذه اجلملة نسقا  چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ  قوله تعاىل : "السمين الحلبيقال   

 چٿ  ٿ  ٿ         چ عطفا للتدليل على مدلوله، فيكون  چٻ  ٻ  ٻ  چ  على قوله

 1."     چٿ  ٿ  ٿ         چ  معرتضا كما تقد م، وجيوز أن تكون معطوفة على اجلملة من قوله

: " ...وحيتمل أن يكون)العطف( تفصيال ملا ذكر من إراءة امللكوت وبيانا لكيفية وقال األلوسي   
اإلمجال يف  لتأخ ر التفصيل عناستدالله عليه السالم ووصوله إىل رتبة اإليقان، والرتتيب ذكري 

 2الذِّكر".

 3. چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  إىل أن العطف هو على قوله تعاىل الزمخشريوذهب       

َهَب ابَن عطّية فقال: " ابن عاشوروقد رد  هذا الرتجيح         ريع تف چڤ  ڤ  چ ، وذهب مذ 

 چ ڦڦ  چ بقرينة قوله  چٿ  ٿ  ٿ         ٿ  ٹ  ٹ  چ  على قوله

ٿ  ٿ         ٿ  ٹ  چ  فإن  الكوكب من ملكوت السماوات، وقوله يف املعطوف عليه

                                                           

 .(9/  2ون، )الدر املص 1 
 .(199/  1روح املعاين، ) 2 
 .(311/  2الكش اف، ) 3 
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فهذه الرؤية اخلاص ة اليت اهتدى هبا إىل طريق عجيب يف إبكات لقومه ملجئ إي اهم  چٹ  
لالعرتاف بفساد معتقدهم، هي فرع من تلك اإلراءة اليت عم ت ملكوت السماوات واالرض، ألن  

لفاء يستدعي مزيد االتصال بني املعطوف واملعطوف عليه ملا يف معىن الفاء من التفريع العطف با

ٻ  ٻ  ٻ  چ عطفا على  چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ  والتسب ب، ولذلك نُعد  َجع َل الزخمشري

 1، وجعله ما بينهما اعرتاضا، غري رشيق ".چٻ  

 الراجح ووجه الترجيح:-4

عاشور لداللة السياق عليه، ذلك السياق الذي أشارت إليه فاء  والراجح ما ذهب إليه ابن عطية وابن
 العطف اليت ربطت ما قبلها مبا بعدها.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .(311/  1التحرير والتنوير، ) 1 
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احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعلى آله وصحبه 

 أمجعني وبعد:

فإنين أمحد اهلل عز وجل عل أن وفقين ويس ر يل إمتام هذا البحث الذي هو جولة متواضعة وجهد        

حماولة  يف خوض ِغمار التعامل مع كتاب عظيم من كتب التفسري لصاحبه العال مة اهلمام ابن مقلٍّ 

عطية األندلسي؛ أال وهو كتاب "احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز" الذى سخ ر له مؤلِّفه نـَف سه 

أجل بيان معانيه،  نوأوقاته لُِيخرج لبنة عظيمة يف بناء صرح علم التفسري وخدمة كالم رب العاملني م

وإبراز اهلدايات اليت فيه، وقد اعتىن هذا البحث بالتنقيب عن در ٍة من درر ابن عطية اليت وظ فها يف 

تفسريه استنباطا، واستدالال، وترجيحا، أال وهي داللة السياق، وما هذا البحث إال حماولة لكشف 

احة تساؤالت اليت طُرحت يف املقدِّمة لغرض إز الستار عن هذه الدِّاللة، وحماولة  لإلجابة عن بعض ال

الغبار عنها ولو نسبيًّا فقد توصل الطالب إىل جمموعة من النتائج متخض ت عن هذه اجلولة املتواضعة 

 وأردفها ببعض التوصيات.

 ل إليها:فمن النتائج الـُمَتوص   
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سرين وكان منهجه بني أقوال املفإعتناء ابن عطية بداللة السياق يف تفسريه يف جانبها الرتجيحي -1

، يف توظيفها متنوعا؛ حيث أن ه حيكِّم السياق يف الرتجيح بأنواعه؛ فتارة يرجِّح بالسباق، وتارة باللحاق

 وتارة هبما مجيعا.

تعددت مصطلحات ابن عطية يف بيان الراجح بالسياق، فتارة يقول )وهذا هو الراجح(، وتارة -3

هو الصحيح(، )وهذا هو الصواب(، )وتناسق  )وهذاو)وهو األظهر(، هو املرتجح(،  )وهذايقول 

هذه اآلية على اليت قبلها(، )وهذا عندي هو القول األرجح( و)ظاهر ما قبل وما بعد(، )ويؤيِّد ذلك 

 ما تقدم(، )وهذا ظاهر واضح جار على مقتضى الكالم(.

رق تنصيصه ياق، فقد ات سمت طُ تعد دت طرق ابن عطية يف التنصيص على مواضع الرتجيح بالس-4

على الراجح بالتنوّع مما يدل  على أمهية داللة السياق عنده وضرورة جعلها منهج تتباعي يف تفسري 

القرآن الكرمي؛ سواء يف بداية تفسري اآلية، أو يف ثناها، أو بعد الشروع يف تفسري ما يليها من اآليات 

 :  هبذه الداللة يف الرتجيح وميكن أن جنمله يف اآليتفكان منهجه غنيًّا خبالف غريِه ممن اعتىن

 التنصيص على الرتجيح يف بداية حكايته خلالف املفسِّرين يف اآلية.-أ

 ذكر القول الراجح أو ال مستندا إىل السياق، مث يُتبع أقوال املفسِّرين يف اآلية.-ب

اآليات الالحقة  وعه يف تفسريحكاية اخلالف يف اآلية مث يرجئ التنصيص على الرتجيح حىت شر -ج

 فيقول )وهذه اآلية دليل على أن الراجح ما تقدم(. 
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ابن عطية بداللة السياق يف الرتجيح وقبله ابن جرير الطربي؛ يدل على أن لعلماء التفسري  إعتناء-2

لة هلا الاألوائل اعتناء كبري بداللة السياق كآلية من آليات الرتجيح ال ميكن االستغناء عنها؛ بل هي د

 موقعها كمنهج متكامل ال حميد عنه يف فهم النص القرآين.

توافق ترجيحات ابن عطية يف كثري من األحيان مع ما يرجِّحه ابن جرير بالسياق؛ يدل على مدى -1

ارتباط علماء التفسري باالستفادة من بعضهم البعض بإظهار أمهية هذه الداللة يف التطبيق، وهو نوع 

 إن  هم والتنويه بشأن ذلك وتسليط الضوء على أمهي ة السياق يف التطبيق الرتجيحي؛ مثمن التوريث بين

اعتناء ابن جرير وابن كثري وابن عطية وأبو حيان بالسياق توظيفا يف االستنباط والرتجيح وهم 

ركه تاجلهابذة يف علوم اللغة والقراءات واحلديث؛ يدل  على أن  داللة السياق موروث حضاري أصيل 

أسالفنا مضبوطا بضوابط يف االستدالل املتمثلة يف النقل الصحيح والعقل الصريح، وأن  هذا ليس 

 حكرا على الـُمحَدثني واملعاصرين بل هو قاعدة أصيلة منذ القدم عند علماء التفسري.

 أما عن التوصيات يف هذا املوضوع فتتمثل يف:

ج ه التفسريي التأصيلية بكتب املفسِّرين القدماء ذوو التو  أمهية ربط الباحثني من الناحية التطبيقية-1

؛ بغية الكشف والتنقيب عن قواعد الرتجيح املؤص لة عندهم  املنضبط بقواعد اللغة ونصوص الوحيَـني 

وبالتايل ضبط علم التفسري وصيانته عن كل دخيل؛ حيث أن  علم التفسري قد جتر أ عليه كل من ال 

 ن ذلك اخللط يف التفسري والذي ينتج عنه احلط  من قيمة كالم رب العاملني.باع له فيه؛ فنتج ع
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أمهية االعتناء بدالالت الرتجيح املؤص لة واملبثوثة يف كتب التفسري واستخراجها وإفرادها يف حبوث -2

 امستقلة حلصرها وتطبيقها، حماولة  يف التقليل من اخلالف يف علم التفسري وحسم مادته وَّتليصه مم

شابه من آراء شاذة وخمالفة لصريح ظاهر القرآن وحىت ما ال ميكن أن تتصوره العقول، ذلك اخلالف 

الذي هو يف بعض األحيان ليس خبالٍف ولكن عند من ال حظ  له من النظر جيعله خالفا ويتخذ من 

من ِحكمه  ظنِّه هذا مطية للطعن يف القرآن والتشكيك يف إعجازه، والتزهيد يف حجي ته والتنفري

  .وأحكامه

ضرورة اعتناء جامعات العلوم اإلسالمية بتدريس مقياس )املنهج التطبيقي لعلماء التفسري يف -3

 الرتجيح( للتنقيب عن قواعدهم وجعلها قاعدة لالنطالق يف بناء صرح علم الرتجيح التفسري.

وأن  ا خالصا لوجهه الكرميويف األخري أسأل اهلل الكرمي رب العرش العظيم أن جيعل عملي هذ      

 ينفعين به يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اهلل بقلب سليم. واحلمد هلل رب العاملني.
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 ةـــــــــامــــارس العـــــــــــــالفه
 
 فهرس اآليات القرآنية 
 فهرس األحاديث واآلثار 
 فهرس األعالم 
 فهرس المصادر والمراجع 
 فهرس الموضوعات 
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 طرف اآلية ورقمها                                                                           رقم الصفحة

 سورة البقرة

 08                                     080چ ڃ ڄ ڄ    ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ     ڤ ڤ چ

 08                                                      88 چڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈڈ    چ 

 08                                                          80چٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ 

 18                                                                        18  چڱ  ڱ  ں  چ 

 18                                               12،12 چۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   چ 

 19                                                  18 چہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  چ 

                                                 881                                                         10چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  چ 

 828                                                                      28 چٿ   ٿ  ٿ  چ 

  888                                              28 چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ 

 889                                          81،80 چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     چ 

 882                                                08 چ ڎ ڎ    ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ چ

       881-888                                   08 چہ   ہ  ہ    ۀڻ  ڻ  ۀچ 

 فــــــهرس اآليــــــــــات القــــــرآنية
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 888                                                         01چ  ھ ھ ھ ھ چ

 889-881                                                                   02 چ ٻ ٻ ٱ چ

 888-882                                                    01 چک  گ  گ    گ  گ  چ 

 881                                                                      09 چ      ڳ ڳ ڳ چ

 818                                                         818 چ ڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺچ 

 880                                                    818 چڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڄ  چ 

 82                                          829 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پچ 

       812-812                                      811 چڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    چ 

 819-811                                              898چې  ې  ې         ې  ى   ى  چ 

 811                                                      118 چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   چ 

 828-811                                                      112 چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     چ 

 828                                                        112 چڑ  ڑ  ک  ک     ک  چ 

 818                                                                112 چ ڻ ڻ ں چ

 822-822                                      192 چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې    چ 

     829-822 -821-828                                   199 چڦ  ڦ  ڦ  ڦ     چ 
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 82                                                              191  چ  ىې  ې  ې  ېچ 

 820                                                          108 چ ی    ی ىئ ىئ ىئ ېئ چ

 آل عمران

 98                                                              28چڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   ڄ  چ 

 818                                                                    22 چڑ  ڑ  ک  ک  ک  چ 

 828                                                                      21 چڻ  ڻ  ڻ  ۀ  چ 

 828-821                                                            28 چژ  ڑ  ڑ  ک  کک   چ 

    828                                                       21چڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ      

 818                                                        22چ  ۋۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇچ 

 811-818                                                  81 چڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ   چ 

 812                                                             821چپ   پ  ڀ  ڀ  ڀ     چ 

 812                                            822 چ  ڌچ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍچ 

 818                                                     829 چھ  ے  ے  ۓ  ۓ     ڭ  چ 

 18                                                       888         چھ  ھ  ھ     ھ  ے  ے    چ

 818                                   808 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  چ 
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                                             812                                              811 چڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  چ 

 سورة النساء

 82-81                                                   89 چ ی  جئ      حئ  مئ  ىئچ 

 899                                                            88 چ گ  گ   گ  ڳچ 

                                         892                                               22 چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې چ 

 81                                                        28 چۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  چ 

 81                                                  20چ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ 

                             888                                   98 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ         چ 

 882                                                       88 چڈ  ڈ   ژ  ژ   ڑ     ڑ  ک            ک    چ 

 881                                              80 چې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئ  چ 

 888                                                                    01 چڎ  ڈ  ڈ  ژ      چ 

                       808-881                                                          18 چک  گ  گ  گ  گ  چ 

 801                                                               888چۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ    چ

 802                                                     882 چگ  گ  ڳ  ڳ  چ 

                                          809                                                    888 چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں        ں   چ 
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 801-800                                                              881-880 چہ  ہہ  چ 

              812                                              829 چچ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

 812-801                                                            828   چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ 

  818                                                    820 چے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  چ 

 11                                           828       چڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  چ 

                                        

 سورة المائدة

                                           819-811                                               82 چڦ  ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ   چ 

                       811                                 88 چپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  چ 

                               182                                                  81 چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ    چ

                    181                             28 چگ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    چ

 188                                          22 چڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ 

 182-182                                       881 چ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ

 181-188                                                   889 چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

                                            188                                                                      880 چ ۆئ ۇئ ۇئ وئ چ



 

244 
 

 181                                           818-881 چی  ی  ی  ی    جئ  حئ  مئىئ  چ 

                                       

 سورة األنعام

 181                                                       8 چڀ  ڀ  ڀ       ٺ  ٺ  چ 

 180                                                       1 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ 

 91                                                              19  چيب  جتحت   خب  مب  ىب چ 

 118                                                       18 چ ہ  ہ  ھ   ھ  ھچ 

 112                                                         10 چ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ چ

 118-88                                        92-92 چژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  چ 

 111-88                                   91  چہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  چ 

 110-88                                    99 چې  ې  ې  ى  ىائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  چ 

                                               121                                                                     82 چٻ  ٻ  ٻ  ٻ    چ

 111                                     81 چٿ  ٿ  ٿ         ٿ  ٹ  ٹ  چ 

 111                                                                       89 چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ 

 98                                                                     18 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ 
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                81                                                        881 چھ  ھ        ھ  ھ   ےے  چ  

                                        

 سورة األعراف

 181                                                            22 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   چ 

                        98                                 892     چھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  چ 

                                  18                                                881  چڤ  ڤ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ 

 سورة األنفال                                                        

                 899                                                          81 چىئ  ىئ   ىئ  ی  ی       چ 

 سورة التوبة

 818                                                                22 چٹ  ٹ  ڤ   ڤ  چ 

 سورة يونس

 92-91                                                  28  چۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ  چ 

 112                                           18-18 چۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  چ 

 سورة هود

 112                                              0 چژ  ژ         ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈچ 

 إبراهيم
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     888                                                                 22 چپ  پ  پ  ڀ   چ 

 

 الحجر

 88                                                        28  چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    چ 

 اإلسراء

 82                                                         12 چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    چ 

                                    82-82                                                              19 چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ   چ 

 الكهف

                     21                                                       11   چڄ  ڃ     ڃ  ڃ          چ 

                       881                                                              11 چ ڇ  ڍ  ڍ  ڌچ 

                                               89-81                                                                 11 چ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  چ 

 األنبياء

           89                                  22 چى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ   وئۇئ  چ 
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 المؤمنون

                              11                                 98 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  چ 

 

 النمل

                       888                                            18 چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   چ 

 العنكبوت

            112                               12 چٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چ 

 

 األحزاب

                                        898                                                            28 چڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  چ 

 سبأ

                     12                                                     82       چ ی  ی  ی  ی   جئ   حئمئ   چ

                                91                                      12 چ ڄ   ڄ  ڄڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦچ 

                                                         182                                                                   18 چڤ  ڦ        ڦ   ڦ  چ 
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 الصافات

 829                                                       822 چڻ   ڻ   ڻ  ۀ   ڻ چ 

 ص

                                              112                                           89 چجت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث    مث  چ 

 الشورى

 112                                               80 چڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ   ڃڃ  چ 

 الزخرف

                                                                82                                                           21  چ وئ ەئ  ەئ ائ چ

 المنافقون

 02                                          1-8 چ ڳ ڳ  گ گ گ گ ک  ک چ
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 طرف الحديث واألثر مصدره الصفحة

95 

751 

721 

95 

721 

711 

711 

711 

749 

205 

724 

711 

  

 تفسير ابن جرير

 صحيح مسلم

 البخاريصحيح 

  سنن الترمذي

 تفسير ابن جرير

 صحيح البخاري

 صحيح البخاري

 صحيح مسلم

 الترمذي سنن

 مسلمصحيح 

 شعب اإليمان

 سنن النسائي

 

چڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  چ أرأيت قول اهلل:   

 إنَّ الشيطان قد أيس أن يعبده المصلُّون

 ثم يضرب بمطرقة من حديد بين أذنيه

 سألت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن هذه اآلية

چڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  چ عن ابن جريج قوله   

 قال عمر رضي اهلل عنه يوما ألصحاب النبي 

 كان المهاجرون حين قدموا المدينة

 ال حلف في اإلسالم

 ال يزال لسانك رطبا من ذكر اهلل

 ام  محمَّ  على النبي صلى اهلل عليه وسلم بيهودي   رَّ مُّ 

 هو الرجل يلعن صاحبه

 يا نبي اهلل إنا كنَّا في عز  

 

 

واآلثـــار فهـــــرس األحـــــــاديث  
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 رقم الصفحة مــــــــالعل

 ابن أبي زمنين
                                                          ابن الجزري
 ابن الجوزي

 ابن الخطيب 
 ابن العربي
 ابن القيم 
 ابن تيمية

 ابن جرير الطبري
 ابن جزي

 ابن خالويه
 ابن سعدي

 ابن عطية األندلسي
 ابن فورك
 ابن كثير 

 السمرقنديأبو الليث 
 أبو حيان

 أحمد ابن الربيب

621 

16 

631 

31 

611 

11 

31 

11 

31 

12 
11 
61 

 
22 
22 

662 

31 

61 

 فـهــــــرس األعـــــــــــــــــــــــالم
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 إسماعيل الشقندي
 األصم

 األلوسي
 اآلمدي
 البقاعي

 البيضاوي
 الذهبي
 الرازي

 الراغب األصفهاني
 الزجاج

 الزركشي
 السمعاني

 السمين الحلبي
 السيوطي
 الشاطبي
 الشوكاني
 الصفدي

 الضبي
 عبد الرحمان الثعالبي

62 

631 

21 

12 

21 

632 

61 

611 

611 

636 
13 

611 
 

611 

622 

11 

23 

23 

61  
31 
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 العز بن عبد السالم
 العكبري
 الفارسي

 القاسمي 
 القرطبي

 القسطالني 
 القونوي
 الكفوي

 الماوردي
 محمد األمين الشنقيطي
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 -القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم-
 

  ،ات حتقيق: مركز الدراساإلتقان يف علوم القرآن، تأليف: جالل الدين السيوطي
القرآنية، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة املنورة، الطبعة الرابعة، 

 م.3144-ه4141)
  اإلمجاع يف التفسري، حممد بن عبد العزيز اخلضريي، رسالة ماجستري مناقشة، جامعة

 (.ه، دار الوطن للنشر، )د،ت4141اإلمام حممد بن سعود، سنة 
 بد اهلل حتقيق: حممد ع لسان الدين ابن اخلطيب، :تأليف  خببار ررناطة،اإلحاطة يف

 .م4391/ه4431مكتبة اخلاجني بالقاهرة، الطبعة األوىل:  عنان،
 إلحكام يف خصول األحكام، تأليف: علي بن حممد اآلمدي، تعليق: عبد الرزاق ا

 .م3114-ه4131عفيفي، دار الصميعي للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل: 
  ،إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول، تأليف: حممد بن علي الشوكاين

، الطبعة -الرياض  –حتقيق: خيب حفص سامي بن العريب األثري، دار الفضيلة 
 م(.3111ه/4134األوىل: )

  جة ، رسالة مقدمة لنيل در رخسباب النزول الواردة يف كتاب جامع البيان البن جري
 .ه4143ف: حسن بن حممَّد شبالة البلوط، جامعة خم القرى، سنة:يلالدكتوراه، تأ

 -قائمة المصـــــــادر والمراجــــــــع-
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 دط(،-بريوت-خسباب النزول، تأليف: علي بن خمحد الواحدي، عامل الكتب( 
 .)دت(

  اإلشارة إىل اإلجياز يف بعض خنواع اجملاز، تأليف: عز الدين بن عبد السالم، املطبعة
 .ه4444العامرة، 

 كر لقرآن، تأليف: حممد املني الشنقيطي، إشراف: بيف إيضاح القرآن با خضواء البيان
 خبو زيد، دار عامل الفوائد للنشر والتوزيع، )د،ت(.

 :دار العلم للماليني، الطبعة اخلامسة  بري الدين الزركلي، األعالم، تأليف
 .م3113عشر،

  ي احلريب، ، تأليف: حسني بن عل-ومسالك التوفيق بينها توجيهها-املفسرينخقوال
 م3143-ه4144 األوىل: الطبعة-الرياض–ز إشبيليا دار كنو 

  اإلكليل يف استنباط التنزيل، تأليف: جالل الدين السيوطي، حتقيق: سيف الدين
-ه4114عبد القادر الكاتب، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل: 

 .م4394
  دراسة السالماإلمام يف بيان خدلة األحكام، تأليف: عز الدين عبد العزيز بن عبد ،

جامعة خم القرى،  وحتقيق: رسالة ماجستري للطالب رضوان خمتار بن رربية،
 م.4391/ه4111
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 بد ، تأليف: بدر الدين الزركشي، حتقيق: عبد القادر عالبحر احمليط يف خصول الفقه
اهلل العاين، راجعه: عمر سليمان األشقر، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 

 .م4333-ه 4144بالكويت، الطبعة الثاية،
  ليمان سحبوث يف خصول التفسري ومناهجه، تأليف: فهد بن عبد الرمحان بن

 ه.4143 :الرومي، مكتبة التوبة، الطبعة الرابعة
 ،بكر ، إشرافالعمرانعلي بن حممد  حتقيق:ابن قيم اجلوزية،  تأليف: بدائع الفوائد :

 (دت)، (دط) بن عبد اهلل خبو زيد، دار عامل الفوائد،
  الربهان يف خصول الفقه، تأليف: خيب املعايل اجلويين، حتقيق: عبد العظيم الديب، دار

  .، دط، دت-القاهرة-األنصار 
 تأليف: بدر الدين الزركشي، حتقيق: حممد خبو الفضل الربهان يف علوم القرآن ،

  .)دط(، )دت(-القاهرة-إبراهيم، مكتبة دار الرتاث
  ،بغية امللتمس يف تاريخ رجال خهل األندلس، تأليف: خمحد بن حيي خبو جعفر الضيب

ألوىل: دار الكتاب اللبناين، الطبعة او  املصري دار الكتاباألبياري،  إبراهيمحتقيق: 
 .م4193-ه4141

  بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، جالل الدين السيوطي، حتقيق حممد خبو
 م.4393-ه4433دار الفكر الطبعة الثانية،  الفضل إبراهيم،

  البهجة يف شرح التحفة، تأليف: علي ابن عبد السالم التسويل، ضبط وتصحيح حممد
 .م4339-ه4149عبد القادر شاهني، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل:
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  ،تاج العروس من جوهر القاموس، تأليف: السيد حممد مرتضى احلسيين الزبيدي

طبعة الرتاث العريب، وزارة اإلرشاد والنباء  حتقيق عبد الستار خمحد فراج،
 .م4311/ه449بالكويت،

  :تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم، تأليف: خمحد بن عثمان الذهيب، حتقيق
 .م 4339-ه4149الطبعة األوىل  عمر عبد السالم تدمري، دار الكتاب العريب،

  ،كار الدولية، طبعة بيت األفالتبيان يف إعراب القرآن، تأليف: خبو البقاء العكربي
 )دت(.

  عة الشيخ حممد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر، طبالتحرير والتنوير، تأليف
 م.4391سنة 

 :دط(، )العلمية، دار الكتب  خبو عبد اهلل حممد الذهيب، تذكرة احلفاظ، تأليف
 .)دت(

 حممد هحتأليف: ابن جزي الكليب املالكي، ضبطه وصحَّ  :التسهيل لعلوم التنزيل :
-ه4141بنان، الطبعة األوىل ل –بريوت –سامل هاشم، دار الكتب العلمية 

 .م4331
  تفسري البحر احمليط، تأليف: خيب حيان األندلسي، حتقيق: عادل خمحد عبد املوجود

، الطبعة األوىل -لبنان -وعلي حممد معوض، دار الكتب العلمية بريوت 
 .م4334-ه4144
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  ،تفسري السمرقندي، تأليف: خيب الليث السمرقندي، حتقيق: علي حممد معوض
خمحد عبد املوجود، د. زكريا عبد اجمليد النويت، دار الكتب العلمية، الطبعة  عادل

 .م4334-ه4144األوىل: 
  تفسري القرآن العظيم مسندا عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم والصحابة والتابعني

املعروف ب)تفسري ابن ايب حامت (، تأليف :ابن خيب حامت ، حتقيق: خسعد حممد 
-4149نزار الباز، مكة املكرمة = الرياض، الطبعة األوىل : الطيب، مكتبة 

 م. 4339
 آن العظيم، تأليف: ابن خيب زمنني، حتقيق: حسني بن عكاشة وحممد بن ر تفسري الق

الطبعة األوىل:  القاهرة، مصطفى الكنز، الفاروق احلديثة للطباعة والنشر،
 .م(3113-ه4134)
 ى السيد ماد الدين ابن كثري، حتقيق: مصطفتفسري القرآن العظيم، تأليف: احلافظ ع

حممد، حممد السيد رشاد، حممد فضل العجماوي، علي خمحد عبد الباقي، حسن 
 م.3111ه/413عباس قطب، مؤسسة قرطبة، الطبعة األوىل:

  ،تفسري القرآن الكرمي )سورة آل عمران (، حممد بن صاحل العثيمني، دار ابن اجلوزي
 ه.4141الطبعة الثالثة: 

 فسري القرآن، تأليف: خبو املظفر السمعاين، حتقيق: خيب متيم ياسر بن إبراهيم، دار ت
 .م4339-ه4149) الوطن، الرياض، الطبعة األوىل

  التفسري الكبري، تأليف: فخر الدين حممد الرازي، دار الفكر، الطبعة
 .م4394-ه4114األوىل:)
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  ،ه4419الطبعة الثالثة: تفسري املنار، تأليف: حممَّد رشيد رضا، دار املنار. 
  تفسري عبد ابن محيد وهو ضمن: قطعة من تفسري اإلمام عبد ابن محيد، اعتناء

تتمة  - -م3111ه، 4131خملف بنيه العرف، دار ابن حزم، الطبعة األوىل:
مد بري رمضان يوسف، دار ابن حزم، الطبعة الثانية: حم األعالم، تأليف:

 .م3113ه/4133
  ،الطبعة-رةالقاه –تأليف: حممد حسني الذهيب، مكتبة وهبة التفسري واملفسرون 

 .السابعة
  ،سالم حممد عبد ال حتقيق: األزهري،خبو منصور حممد بن خمحد  تأليف:هتذيب اللغة

 .11، ص41م، ج4319 /ه4499، والرتمجةالدار املصرية للتأليف  هارون،
  تيسري الكرمي املنان يف تفسري القرآن، تأليف: عبد الرمحان بن ناصر السعدي، دار

 (.دت)، (دط)ابن اجلوزي، 
 

 

  ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تأليف: خيب جعفر حممد ابن جرير الطربي
عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات حتقيق: 

 م.3114ه، 4133العربية واإلسالمية، دار هجر، الطبعة األوىل: 
  ر البخاري، حتقيق: حممد زهري بن ناصاجلامع الصحيح، تأليف: حممد بن إمساعيل

 ه.4133الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة: األوىل: 
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  املبني ملا تضمنه من السنة وآي الفرقان، تأليف: خيب عبد اهلل و  القرآناجلامع ألحكام
 كي،عبد اهلل بن عبد احملسن الرت  حممد ابن امحد بن خيب بكر القرطيب، حتقيق:

 (.م3111/ه4139)األوىل، مؤسسة الرسالة، الطبعة 
  اجلامع لشعب اإلميان، تأليف: احلافظ خمحد بن احلسني البيهقي، حتقيق: خمتار خمحد

 م.3114-ه4134الطبعة األوىل:  الندوي، مكتبة الرشد، الرياض،
  جالء األفهام يف فضل الصالة والسالم على حممَّد بري األنام، تأليف: ابن قيِّم

بن حسن آل سلمان، دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل: اجلوزيَّة، حتقيق: مشهور 
 .4339-ه4149

 ( تأليف: عباجلواهر احلسان يف تفسري القرآن املعروف ،)بن  نبد الرمحاتفسري الثعاليب
 د الفتاحوعبعبد املوجود  وعادل خمحدخملوف الثعاليب، حتقيق: علي حممد معوض 

 م.4339/ه414األوىل، سنة:  الطبعة:-بريوت-العريبخبو سنة، دار إحياء الرتاث 
 
 

 قيق: عبد اهلل حممود حممد عمر، دارحاشية القونوي على تفسري البيضاوي، حت 

 ه.4133الطبعة األوىل:-الكتب العلمية بريوت لبنان

 يف القراءات السبع، تأليف: ابن بالويه، حتقيق: عبد العال سامل مكرم، دار  احلجة

  م.4393ه/4433الشروق، الطبعة الثالثة:
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  ،قيق: بدرحتاحلجة للقرَّاء السبعة، تأليف: خيب علي احلسن بن عبد الغفار الفارسي 

 الطبعة األوىل بريوت، جويبايل، دار املأمون للرتاث، قهوجي، بشريالدين 

 .م4391 /ه4111

  احلدود األنيقة والتعريفات الدقيقة، تأليف: زكريا بن حممد األنصاري، حتقيق: مازن

 م4334-ه4144األوىل: الطبعة-لبنان –املعاصر، بريوت  لفكر املبارك، دارا

 
  ،الدر الثمني يف ترمجة فقيه األمة العالمة ابن عثيمني، تأليف: عصام ابن عبد املنعم

  .3114طبعة:-االسكندرية-البصريةدار 
  الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون، تأليف: خمحد بن يوسف املعروف بالسمني

 احلليب، حتقيق: خمحد حممد اخلرَّاط، دار القلم، دمشق، دط، دت. 
  الدر املنثور يف التفسري باملأثور، تأليف: جالل الدين السيوطي، حتقيق: عبد اهلل بن

عة عربية واإلسالمية، الطبلرتكي، مركز هجر للبحوث والدراسات العبد احملسن ا
 .م3114-ه4131األوىل: 

  درج الدرر يف تفسري القرآن العظيم، تأليف: عبد القاهر اجلرجاين، حتقيق: طلعت
 .م3113/ه4141- شكور، دار الفكر، الطبعة األوىل:فرحات، حممد خديب 

 سالة بيان، الباحث: خمحد فالح املطريي، ر داللة السياق القرآين يف تفسري خضواء ال
 .3119 اجلامعة األردنية،ماجستري، 
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  روي، روافدعدور السياق يف الرتجيح بني األقاويل التفسريية، تأليف: حممد إقبال-
 .م3119-ه4139الطبعة األوىل -الكويت–األوقاف والشؤون اإلسالمية  وزارة

  الديباج املذهب يف معرفة خعيان علماء املذهب، ابن فرحون املالكي، دراسة
م، دار 4331-ه4149األوىل، اجلنان الطبعةبن حمي الدين  وحتقيق: مأمون

 .الكتب العلمية بريوت لبنان
  واخلرب يف تاريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكرب،  املبتدخديوان

-ه 4144: طبعة-لبنان–ابن بلدون، دار الفكر، بريوت تأليف: عبد الرمحان 
 .م3114

 
  ،حتقيق: سعيد خعراب، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة الذبرية، تأليف: القرايف

 .م4331األوىل: 
 

 
 تأليف: حممد ابن إدريس الشافعي، حتيق: خمحد حممد شاكر، دار الكتب الرسالة ،

 )دط(، )دت(.-بريوت-العلمية
    روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، تأليف: شهاب الدين السيد

 دت(.)حممود األلوسي البغدادي، دار إحياء الرتاث العريب بريوت لبنان، )دط(، 
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  زاد املسري يف علم التفسري، تأليف: ابن اجلوزي، طبعة املكتب اإلسالمي لزهري
 .م4391-ه4111الشاويش، الطبعة الثالثة: 

 

 

  :دين حممد ناصر السلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، تأليف
 م.4331ه/4141األلباين، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، طبعة: 

  سنن ابن ماجة، تأليف: حممد بن يزيد القزويين ابن ماجة، حتقيق وترقيم: حممد فؤاد
 عبد الباقي، مطبعة دار إحياء الكتب العربية، )دت(.

  ولية، األفكار الدسنن خيب داود، تأليف: سليمان ابن األشعث السجستاين، بيت
 )دط(، )دت(.

  ،سنن الرتمذي، تأليف: حممد بن عيسى الرتمذي، حتقيق وشرح: خمحد حممد شاكر
 م.4399ه/4439طبعة مصطفى البايب احلليب وخوالده مبصر، الطبعة الثانية: 

  السنن الكربى، تأليف: خمحد بن شعيب النسائي، تقدمي: عبد اهلل بن عبد احملسن
يب األرنؤوط، حتقيق: حسن عبد املنعم شليب، مؤسسة الرسالة، الرتكي، إشراف شع

 م.3114ه/4134الطبعة: األوىل: 
  ،السنن الكربى، تأليف: خمحد بن علي البيهقي، طبعة جملس دائرة املعارف، اهلند

 ه.4411
  ة ماجستري،املطريي، رسال عبد اهللالسياق القرآين وخثره يف التفسري، عبد الرمحان 

 .م3119/ه4133-السعودية –رى جامعة خم الق
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    ،السياق القرآين وداللته يف التفسري، الباحث: العريب نقوب، رسالة ماجستري
 .3141-3113 ،عبد القادر جامعة األمري

  ،اإلمام مشس الدين حممد بن خمحد بن عثمان الذهيب، حققه سري خعالم النبالء
الة، الطبعة األوىل، وبرج خحاديثه وعلق عليه: شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرس

 .م4391-ه4111
 

 
  شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية، تأليف: حممد بن حممد خملوف، دار الكتاب

 ط(، )دت(.د)العريب، 
  شذرات الذهب يف خببار من ذهب، تأليف: ابن العماد احلنبلي، حتقيق: عبد

 م(. 4334-ه4141القادر األرناؤوط، دار ابن كثري، بريوت، الطبعة األوىل: )
 ،تأليف: ابن اجلزري، ضبط وتعليق: خنس  شرح طيبة النشر يف القراءات العشر

 م.311ه/4131الثانية: ، الطبعة -بريوت–مهرة، دار الكتب العلمية 
 

 
  ،ف على إشراصحيح اجلامع الصغري وزيادته، تأليف: حممد ناصر الدين األلباين

 م.4399ه/4119الطبع : زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي، الطبعة الثالثة: 
 ،مقبل بن هادي الوادعي، دار اآلثار،  تأليف: الصحيح املسند من خسباب النزول

    .م3113-ه4141:الطبعة السابعة
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  ،صحيح مسلم، تأليف: خيب احلسن مسلم بن احلجاج، اعتناء: خبو صهيب الكرمي
 م.4339ه/4143األفكار الدولية، طبعة: بيت 

 
 

  الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، تأليف: مشس الدين حممد ابن عبد الرمحان
 م.  4333ه/4143السخاوي، دار اجليل: بريوت، الطبعة األوىل:
 

 
 

 بقات املفسرين، تأليف: خمحد األدنروي، حتقيق: سليمان بن صاحل اخلزي، مكتبة ط
 م.4339/ه4149العلوم واحلكم املدينة املنورة، الطبعة األوىل: 

 

 
 حممد بن علي  تأليف: والدراية من علم التفسري، ةفتح القدير اجلامع بني فين الرواي

: الطبعة الرابعة-بريوت–، اعتىن به: يوسف الغوش، دار املعرفة الشوكاين
 م.3119ه/4139

 ،خبو األجفان  حممد :عبد احلق ابن عطية األندلسي، حتقيق تأليف: فهرس ابن عطية
 .4394 :وحممد الزاهي، دار الغرب اإلسالمي بريوت، الطبعة الثانية
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 لفكر، ي، دار االقاموس احمليط: تأليف: الفريوز آبادي، حتقيق: يوسف البقاع

 م.3141ه/4144طبعة: 
  قالئد القيعان وحماسن األعيان، تأليف: خبو نصر الفتح اإلشبيلي الشهري بابن

حسني يوسف بريوش، مكتبة املنار، الطبعة  باقان، حققه وعلق عليه:
 . م4393-ه4113األوىل:

  قواعد الرتجيح عند املفسرين، تأليف: حسني بن علي احلريب، راجعه: مناع بن
 م.4331ه/4149الطبعة األوىل: -الرياض –بليل القطان، دار القاسم 

 
 خبو البقاء خيوب بن موسى احلسيين الكفوي، حتقيق: عدنان  :الكليات، تأليف

 .م4339ه/4143درويش وحممد املصري، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية: 
 

 قول يف خسباب النزول، تأليف: جالل الدين السوطي، حتقيق: عبد الرزاق نلباب ال
 .م3111-ه4131املهدي، دار الكتاب العريب، طبعة: 

  اللباب يف علوم الكتاب، تأليف: ابن عادل الدمشقي، حتقيق: عادل خمحد عبد
  .م4339-ه4143بريوت، الطبعة األوىل:) املوجود وآبرين، دار الكتب العلمية

  دط، دت –القاهرة  –لسان العرب، تأليف: ابن منظور، داراملعارف. 
 ،طبعةنداهل –دائرة املعرف النظامية  :حتقيق لسان امليزان، ابن حجر العسقالين ، 

 م.4391 – ه4111الطبعة الثالثة، ، بريوت –مؤسسة األعلمي للمطبوعات 
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  ين، حتقيق: مركز لطائف اإلشارات لفنون القراءات، تأليف: خمحد بن حممد القسطالَّ
الدراسات القرآنية، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، اململكة العربية 

 ه(.4141السعودية، طبعة: )
 

 
  :جمموعة الفتاوى، تأليف: تقي الدين خمحد ابن تيمية، اعتىن هبا وبرج خحاديثها

 م.3111-ه4131 :الثالثة الطبعة-مصر-عامر اجلزار وخنور الباز، دار الوفاء
 قي، القامسي، حتقيق: حممد فؤاد عبد البا حماسن التأويل، تأليف: حممد مجال الدين

 .م4319-ه4491:دار إحياء الكتب العربية، الطبعة األوىل
  ،احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، تأليف: عبد احلق ابن عطية األندلسي

العال  يد عبدوالس عبد اهلل بن إبراهيم األنصاريالفاروق و حتقيق وتعليق: الرحالة 
الصادق العناين، مطبوعات وزارة األوقاف والشؤون  حممد الشافعيو  السيد ابراهيم

ان، سوريا ولبن :، مطابع دار اخلري-قطر دولة-اإلسالميةاإلسالمية، إدارة الشؤون 
 .م3119/ه4139الطبعة الثانية، 

  احملصول يف علم خصول الفقه، تأليف: فخر الدين الرازي، حتقيق: طه جابر فياض
 .الة، دط، دت،العلواين، مؤسسة الرس

  املستدرك على الصحيحني، تأليف: احلافظ خيب عبد اهلل احلاكم النيسابوري، إشرف
 يوسف عبد الرمحان املرعشلني طبعة دار املعرفة، )دت(.
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  ،مسند اإلمام خمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط، عادل مرشد، عامر رضبان
 م.4333ه/4143مؤسسة الرسالة: الطبعة: األوىل: 

  مشاهري علماء جند، تأليف: عبد الرمحان بن عبد اللطيف آل الشيخ، دار
 .ه(4431) :ة، الطبعة الثانية سنةاماليم

  مصنَّف ابن خيب شيبة، حتقيق: حممد عوامة، شركة دار القبلة، الطبعة
 م.3111ه، 4139األوىل:

 همعاين القرآن وإعرابه، تأليف: خبو إسحاق الزجاج، حتقيق: عبد اجلليل عبد 
 .م4399-ه4119شليب، دار عامل الكتب، الطبعة األوىل 

  ه، 4439، طبعة:-بريوت–معجم البلدان، تأليف: ياقوت احلموي، دار صادر
 م، 4399

    حممد  السيد الشريف اجلرجاين، حتقيق: حممدمعجم التعريفات: تأليف: علي بن
 .(دت)، (دط)-القاهرة –صديق املنشاوي، دار الفضيلة للنشر والتوزيع 

  ،احلسني بن حممد خبو القاسم األصفهاين،  تأليف: معجم مفردات خلفاظ القرآن
امللقب بالرارب األصفهاين، حتقيق: يوسف الشيخ حممد البقاعي، دار الفكر، 

  .م3141/ه4143، (دط)
  معجم مقاييس اللغة، تأليف: خبو احلسني خمحد ابن فارس، حتقيق: عبد السالم

 .م4393/ه443، طبعة حممد هارون، دار الفكر
 :ابن هشام األنصاري، حتقيق: عبد  مغين اللبيب عن كتب األعاريب، تأليف

 اللطيف حممد اخلطيب، )د،ط(، )د،ت(.
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  منهج ابن عطية يف تفسري القرآن الكرمي، تأليف: عبد الوهاب فايد، طبعة اهليئة
  م.4394ه/ 4434العامة لشؤون املطابع األمريية، القاهرة، سنة: 

  ،خبو إسحاق الشاطيب، ضبط وتعليق: خبو عبيدة مشهور بن  تأليف:املوافقات
-ه4149األوىل: الطبعة-السعودية-عفان، حسن آل سلمان، دار ابن 

 .م4339
 

 
  الناسخ واملنسوخ يف القرآن الكرمي، تأليف: خبو بكر بن العريب، حتقيق: عبد الكبري

 .، )د،ت(-مصر-املدرري، مكتبة الثقافة الدينيةالعلوي 
  ،الناسخ واملنسوخ يف كتاب اهلل وابتالف العلماء، تأليف: خيب جعفر النحاس

-ه4143حتقيق: سليمان بن إبراهيم الالحم، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل:
  .م4334

 ( :ه4119النسخ يف القرآن، تأليف: مصطفى زيد، دار الوفاء، الطبعة الثالثة-
4399).  

  النشر يف القراءات العشر، تأليف: ابن اجلزري، حتقيق: علي حممد الضباع، املطبعة
 دط(، )دت(.)التجارية الكربى، 

 ،3119، 4ةدار وائل، طبع ،املثىن عبد الفتاح حممود تأليف: نظرية السياق القرآين. 
  :نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور، تأليف: إبراهيم بن عمر البقاعي، حتقيق

 م.4331ه/4141 –بريوت  –عبد الرزاق رالب املهدي، دار الكتب العلمية 
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  :نفح الطيب من رصن األندلس الرطيب، تأليف: خمحد بن حممد املقري، حتقيق
 .ه4499، (دط)دار صادر بريوت،  إحسان عباس،

 يون، تأليف: املاوردي، راجعه: السيد بن عبد املقصود بن عبد الرحيم، النكت والع
 دار الكتب العلمية، بريوت، )د،ط(، )د،ت(.

  النهاية يف رريب األثر، تأليف: ابن األثري، حتقيق: طاهر خمحد الزاوي، وحممود حممد
 م.4393ه/4433لرتاث العريب، طبعة: الطناحي، دار إحياء ا

 

  :صاحل بن عبد العزيز بن حممد بن إبراهيم آل الشيخهذه مفاهيمنا، تأليف، 
-هـ4133: الثانية الطبعة-الرياض-واملشاريع اخلريية طبعة إدارة املساجد

 .م3114
 
 ت، تأليف: صالح الدين الصفدي، حتقيق: خمحد األرنؤوط، وتركي الوايف بالوفيا

-ه4131:مصطفى، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل
 .م3111

  ابوري، الواحدي النيسالوسيط يف تفسري القرآن اجمليد، تأليف: علي بن خمحد
حتقيق: عادل خمحد عبد املوجود وآبرين، دار الكتب العلمية، الطبعة 

 .م(4331-ه4141األوىل:)
  :وفيات األعيان وخنباء خبناء الزمان، تأليف: خمحد بن خيب بكر بن بلِّكان، حتقيق

 م.4394إحسان عباس، دار صادر بريوت، الطبعة األوىل 
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 داءــــــــهإ 
 كرـــــــــش 

 س-...أ................................دمة..........................................ــــمق

 31 ..................................الرتمجة البن عطية وكتابه احملرر الوجيز..يف  :مدخـــــــــــل 

 31........................................البن عطية.المبحث األول: ترجمة موجزة  

 31.......تمهيـــــــــــــــــــــــــــد:........................................................

  31..........................................................: امسه ونسبهالمطلب األول

 31....................................:................................الفرع األوَّل: امسه

 31.....................................................................الفرع الثاين: نسبه

 31........................................................:.....: مولدهالمطلب الثاني

 31......................................................: نشأته العلميةالمطلب الثالث

 31.......................................................: البيئة الزمانية واملكانيةالفرع األول

 31.........................................................القدرات الشخصية: الفرع الثاني

 31...................................................................: شيوخهالفرع الثالث

 فــــــهـــــرس الموضوعــــــــــــات
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 02.....................................................تالميذه: أشهر المطلب الرابع

 03...................................................: مكانته العلميةالمطلب الخامس

 00.....................................................هـــاتــــــــــــ: مؤلفالمطلب السادس

 01.....................................................هــــــــاتـــــــــــــــــــــــــــ: وفالمطلب السابع

 01...............المبحث الثاني: التعريف بتفسير )المحرر الوجيز( البن عطية 

 01..........................................................تمهيــــــــــــــــــــــــــــــــد:.

 01....................................ابن عطيَّة تفسري: التصنيف العام لالمطلب األول

 01........................................: مصادر ابن عطية يف تفسريهالمطلب الثاني

 13.......................منهج ابن عطية يف تفسريه من خالل مقدمته :المطلب الثالث

 13..................................................: سبب تأليف الكتابالفرع األول

  10.....ابن عطية يف تفسريه وبيَّنها يف مقدمته.... : األسس املنهجية اليت سار عليهاالفرع الثاني

 11...................بن عطية بني العلماء وإفادهتم منه.مكانة تفسري ا: المطلب الرابع

 11......................مكانة تفسري ابن عطية بني العلماء وثناؤهم عليه.: الفرع األول

 11........................بعده. املفسرين يف مناهجتأثري تفسري ابن عطية : الفرع الثاني    

اق ــــــــــالترجيح والسيم تأصيليَّة في ــــــــــم ومفاهيـــــــــــــــمعال: الفصل األول
 13......................................................................ةــــــــــــوالدالل
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 12........:..................................................تمهيــــــــــــــــــــــــــــد

 12..................................مفهوم الترجيح وأهميَّتهالمبحث األول: 

 12..................................................................تمهيــــــــــــــــــــــــد:

 12....................................................: الرتجيح لغة.المطلب األول

 10.............................................: الرتجيح اصطالحا.المطلب الثاني

 11..................................................: أمهيَّة الرتجيحالمطلب الثالث
 12..........................................: الرتجيح وتقدمي األوىل:المطلب الرابع

 12......................................................: تقدمي األوىل:الفرع األول 

  12..........................................................الرتجيح: الفرع الثاني:

 13.......................................ةـــــــــــــــــــــــوم الداللــــــالمبحث الثاني: مفه

 13................................................................ تهيـــــــــــــــــــــــــــــــد:

 13....................................................: الداللة لغة:المطلب األول

   10............................................. اصطالحا:: الداللة المطلب الثاني

 11....................................اقــــــــــــــــــــوم السيــــــــــــــــالمبحث الثالث: مفه
 11..................................................................تمهيــــــــــــــــــــــــــــد:

 11...................................................: السياق لغة:المطلب األوَّل

 11.............................................:: السياق اصطالحاالمطلب الثاني

 11.........................:مفهوم السباق واللحاق والعالقة بينهما :المطلب الثالث
 11....................................................مفهوم السباق: الفرع األول 
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 11.......................................................مفهوم اللحاق الفرع الثاني:
 11..........................اللحاق(.): العالقة بني)السياق(، والسباق، والفرع الثالث 

 11.................حـالترجي ىـــــــه علـــــوداللت اقــــــــــالسي ةـــــــأهميَّ  المبحث الرابع:

 11................................................................ تمهيــــــــــــــــــــــــــــد:

 11...............................................أمهيَّة السياق بيان :المطلب األوَّل

 11.....................................الرتجيح وداللته علىالسياق : المطلب الثاني
 11.......................................ضوابط الرتجيح بداللة السياق :الفرع األول
 11.........................: اعتماد املفسرين على داللة السياق يف الرتجيحالفرع الثاني

 13..........................تطبيقات املفسرين لداللة السياق يف الرتجيح :الفرع الثالث

عطية في د ابن عن في الترجيح بالسياق : الجانب التطبيقيانيــــــــــــــل الثــــــالفص
 13............................................الوجيز تفسيره المحرر

 13.............................................................. تمهيــــــــــــــــــــــــــــــــد:

 13........رةــورة البقـــاق في ســح فيه ابن عطية بالسيــث األول: ما رجَّ ــــــــالمبح

 13............................................................... ــــــــــد:ــــــــــــــــــتمهيـ

  12..........اآلية......... داللة السياق على الراجح من القراءتني يف  :01رقم: :اآلية-

 11لنفي الرجوع املذكور يف اآلية............الراجح  بيان السياق للمعىن :01رقم: :اآلية-

 33........اآلية.باخلطاب والنداء يف    الرتجيح بالسياق يف بيان املقصود :10رقم: :اآلية-

 31.......................ح بالسياق يف بيان معىن العهد اآلية.الرتجي :12رقم: :اآلية- 
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 320............يف اآلية الرتجيح بالسياق يف بيان ترتيب املوتتني واحلياتني   :11رقم:  اآلية:-

  321.......ية.اآل الرتجيح بالسياق يف بيان من وجِّه إليهم الكتب والتبديل يف :27 رقم: :اآلية-

 332.............يف بيان معىن السيئة واخلطيئة يف اآلية.....بالسياق  الرتجيح :10اآلية رقم: -

  331........اآلية..................... السياق للراجح من القراءتني يف بيان :18اآلية رقم: -

 331.........چچچيعود عليه الضمري يف قوله تعاىل بالسياق فيما الرتجيح :010اآلية رقم:-

 301.....اآلية..................... ني يفالسياق يف بيان الالعن  ب الرتجيح :087اآلية رقم: -

  301.....املذكور يف اآلية.......... السياق يف بيان نوع االنفاقالرتجيح ب :182 اآلية رقم:-

  313......ها..................السياق يف بيان املثل املضروب فيالرتجيح ب :122 اآلية رقم:-

  311....اآلية........ السياق يف املقصود باليوم الــــُمَحذَّر منه يفب الرتجيح   :110 اآلية رقم:-

 313...........عطية بالسياق في سورة آل عمرانه ابن ما رجَّح فيالمبحث الثاني: 

 313.تمهيـــــــــــــــــــــــــــد: .................................................................. -

  310.......اآلية......................... الرتجيح بالسياق ملعىن التسبيح يف :20 اآلية رقم:-

 311......اآلية.................الرتجيح بالسياق يف بيان العامل يف )إذ( يف  :21 اآلية رقم:-

 313......اآلية...............الرتجيح بالسياق يف مستند الفعل )قاتل( يف  :022اآلية رقم:-

 311.......اآلية........................الرتجيح بالسياق يف سبب نزول  :010اآلية رقم: -

 311............الثالث: ما رجَّح فيه ابن عطية بالسياق في سورة النساءالمبحث 

 311......تمهيـــــــــــــــــــــــــــــد: .......................................................... -
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 311اآلية..........يف  چ ى چالرتجيح بالسياق يف بيان املراد بـــــــ : 33 اآلية رقم:-

 311.............ـمـَُعيَّن ني باخلطاب يف اآليةالرتجيح بالسياق يف بيان ال :22 اآلية رقم:-

 313اآلية.................بالسياق يف بيان معىن السَّعة يف  الرتجيح :011 :اآلية: رقم-

 311اآلية................الرتجيح بالسياق يف بيان معىن القضاء يف  :013اآلية رقم: -

 311اآلية..............الرتجيح بالسياق يف بيان املراد بالشيطان يف  :002اآلية رقم: -

 313اآلية..............الرتجيح بالسياق يف بيان القوم املخاطبني يف  :032اآلية رقم: -

 331..........ورة المائدةــاق في سـح فيه ابن عطية بالسيـالمبحث الرابع: ما رجَّ 

 331................................................................ تمهيــــــــــــــــــــــــــــد: -

 331......اآلية.................الرتجيح بالسياق يف بيان معىن اليأس يف  :13 اآلية رقم:-

 333......اآلية...................الرتجيح بالسياق يف بيان سبب نزول  :00 اآلية رقم:-

 021...املسارعني بالكفر يف اآلية.............. الرتجيح بالسياق يف بيان: 20اآلية رقم: -

  032.......يف اآلية. الرتجيح بالسياق يف بيان قول عيسى وتوقيفه املذكور :001اآلية رقم: -

 031.............سورة األنعامالمبحث الرابع: ما رجح فيه ابن عطية بالسياق في 

 031................................................................. تمهيــــــــــــــــــــــــــــد: -

  031.....باخلطاب يف اآلية........... املقصودين بيان الرتجيح بالسياق يف :17اآلية رقم: -

 003...........چ ھ چالرتجيح بالسياق يف بيان عائد الضمري يف قوله تعاىل  :82اآلية رقم:
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  001.......اآلية......................الرتجيح بالسياق يف بيان املخاطبني بـــــــ :28اآلية رقم: 

 003......اآلية...................الرتجيح بالسياق يف بيان معىن امللكوت يف  :28اآلية رقم: 

 011..................................خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتمة..........................

 011.............الفهارس العامة.........................................................

 013...................أوال: فهرس اآليات القرآنية...................................... 

 013.............ثانيا: فهرس األحاديث واآلثار..........................................

 012..............ثالثا: فهرس األعالم...................................................

 011...............المصادر والمراجع....................................... رابعا: قائمة

 012..............خامسا: فهرس الموضوعات...........................................

 011.................ملخص البحث باللغة العربية.......................................

 011....................................................اإلنجليزيةملخص البحث باللغة 
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املسمى بــــــــ" احملرر الوجيز يف  يعترب هذا البحث دراسة تطبيقية على تفسري ابن عطية األندلسي؛      

 عطية ابن   وذلك أن   على وجه اخلصوص؛ داللة السياق؛ فيه سةوكان حمل الدرا تفسري الكتاب العزيز"

 وردِّ املرجوح  ؛منهالرتجيح بني األقوال التفسريية؛ لبيان الراجح األندلسي وظ ف هذه الداللة كآلية ل

السياق من بداية سورة أن أمجع ما رج ح فيه ابن عطية بداللة  فأردت هبذا البحث والض عيف منها؛

 ، فخرج عنوان البحث كاآليت:ورة األنعامالبقرة إىل آخر س

 األنعام بداية سورة البقرة إلى آخر سورة " الترجيح بداللة عند ابن عطية في تفسيره من

 ".-جمعا ودراسة-

وقد بدأت هذا البحث بفصل متهيدي، تناولت فيه ترمجة البن عطية وكتابه احملرر الوجيز، مث          

 ت فيهن  بيـ   "،في الترجيح والسياق والداللة معالم ومفاهيم تأصيلية"  :أتبعت ذلك بفصل مسيته

مفهوم الرتجيح وأمهيته، ومفهوم الداللة، ومفهوم السياق القرآين، وكذلك داللة السياق وأمهيتها يف 

  أصيلي للسياق وأمهيته يف الرتجيح.الرتجيح، هذا فيما خيص اجلانب الت

ح عت املواضع اليت رج  ب  فقد تـ ت   ؛كان الرتكيز عليه يف هذا البحث  أم ا اجلانب التطبيقي والذي      

 حيث ،من سورة البقرة، وآل عمران، والنساء، واملائدة، واألنعام فيها ابن عطية بالسياق يف كل  

 .وجعلتها حمل الدراسة ذكرت اآلية من كل سورة

 ملــخـــص البحــــــــــث
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من  ؛اليت ذكرها لألقوال راسة  ، مث جعلت دمن تفسري ابن عطية موضع الرتجيح فذكرت نص        

سواء من الصحابة أو التابعني أو من بعدهم ممن اشتهرت أقواهلم  حيث ذكر مصدرها ومن قال هبا

 ،؛ من حيث وجه الشاهدذا الرتجيحابن عطية مردفا ذلك بدراسة هل ، مث ذكرت ترجيح  يف التفسري

من املفسِّرين  من سبقهترجيحات  رنته معونوع السياق املستعمل سباق ا أو حلاق ا، أو كالمها، مث قا

 والشنقيطي. ،وابن عاشور ،والقرطيب ،كابن جرير، أو من جاء بعده كأيب حيان  املعتنيني بالسياق

معتمدا يف ذلك  ووجه الرتجيح يف ذلك ،الراجح يف املسألة مبحاولة بيان   دراسة اآلية مث ختمت     

 .يف الرتجيح وظهر يف االستدالل على ما قوي من األدلة
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  The thesis consider as a pratical research about Tafsir Ibn Atia 

– constructive of Koran- what is named: ALMOHARAR 

OUA ALWAJIZ FI TAFSIR ALKITEB AGAZIZ.   

                 The special  subject treated in  this  thesis is meaning 

of context ( what comes before and after a word) because Ibn 

Atia used this styl as a way of chances between the defferent 

opinion and  to chose the right one. 

         I will in this work to collect the sites where Ibn Atia used  

the context for his chosen from bigin of Al-Baqarah to last of 

Al-an'am and i will study and  analysis  it . after that i give it a 

name as:  

weighing with context at Tafsir Ibn Atia from bigin 

of Al-Baqarah to last of Al-an'am.-Collecting and 

treating- 

Summary Search 
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          First i begin with a preface contain biography of Alimam  

Ibn Atia and a few informations about his tafsir. Than i put a 

section named: marks and signs in weighing and context and 

meaning. I give in a difinition of weighing and a kind of context  

and meaning and there importances. This in the theoric side. 

          In the pratical side where i fix my study; i already track 
the chances of Ibn Atia with context in surat AL-BAQARA , 
AL-E-IMRAN, AN-NISA, AL-MAEDA, AL-ANAAM. At 
each site i  copy the verses than i study every opinion (its sourse, 
and who say it from AS-SAHABA and who came after them) , 
then i  copy chances of  Ibn Atia with a face of  affirmation and 
with exemple and which kind of context he used , than i 
compare it with Chances of IBN JARIR, and ABI HAYANE 
and AL-KORTOBI and IBN-ACHOR and A-CHANKITI. 

           Then, i ended the study of each verse with the right 
Chances  granted and confirmed by proof. 

            In conclusion, i put the research results .  
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