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  موضوع البحث: 

يتنــاول البحــث تعقبــات ابــن ُجــَزّي الكلبــي مــن خــالل التســهيل لعلــوم التنزيل عــى الزخمرشي 

يف تفســر القــرآن الكريــم - دراســة مقارنة -.

  أهداف البحث: 

تعريف الباحثني هبذه التعقبات.- 

الكشف عن عدم مجود مدرسة التفسر.- 

بيان أن حماكامت العلامء بعضهم لبعض بميزان عدل.- 

  مشكلة البحث: 

َمِن الصواب معه يف هذه التعقبات؟

  نتائج البحث:

جلُّ هذه التعقبات يف نقد اعتزاليات الزخمرشي وآرائه النحوية.- 

قوة الزخمرشي يف لغة القرآن، والعكس يف بيان العقيدة الصحيحة.- 

الثلث تقريًبا من هذه التعقبات غر وارد عى الزخمرشي.- 

  الكلامت الدالة )املفتاحية(:

تعقبات - ُجَزّي - زخمرشي



8



َمَشي يف َتفسرِي الُقرآِن الكريِم باُت ابُن ُجَزّي َعىل الزَّ تـََعـقُّ

9

F

ــيئات  ــن س ــنا، وم ــن رشور أنفس ــاهلل م ــوذ ب ــتغفره، ونع ــتعينه ونس ــده ونس ــد هلل، نحم إن احلم

أعاملنــا، مــن هيــده اهلل فــال مضــل لــه، ومــن يضلــل فــال هــادي لــه، وأشــهد أن ال إلــه إال اهلل وحــده 

ــده ورســوله. ــه، وأشــهد أن حممــًدا عب ال رشيــك ل

ژٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦژ ]آل عمــران: 102[. ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 

پ پ پ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ       ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹٹ ڤ ڤ ڤ   ڤ ڦژ  

]النســاء: 1[. 

ژۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

ۈ ٴۇژ  ]األحــزاب: 70 - 71[.

أما بعد: 

فموضــوع هــذا البحــث هــو )تعقبــات)1( ابــن ُجــَزّي الكلبــي مــن خــال التســهيل لعلــوم التنْزيل 

عــى الزخمــري يف تفســر القــرآن الكريم- دراســة مقارنــة -( .

  أمهية البحث:

ــه،  ــن خلف ــه وال م ــني يدي ــن ب ــل م ــه الباط ــذي ال يأتي ــم، كالم اهلل ال ــرآن الكري ــق بالق 1 - يتعّل

ــد. ــم محي ــل مــن حكي تنْزي

)1(  التعقــب لــه معــاٍن يف اللغــة، منهــا: تأخــر الــيء وإتيانــه بعــد غــره. ويف االصطــالح: تتبــع عــامل آلخــر بنقــد مــا كتبــه أو قالــه، 
ــس  ــر: مقايي ــراف: 38[. ينظ ــاق. ژٿٹٹٹٹژ ] األع ــل وإحل ــتدراك تكمي ــتدراك؛ ألن االس ــن االس ــم م ــو أع فه
ــان،  ــط، أليب حي ــر املحي ــر : البح ــب؛ وينظ ــور، )334/4(، عق ــن منظ ــرب، الب ــان الع ــارس، )77/4(؛ ولس ــن ف ــة، الب اللغ
ــن كثــر عــى مــن ســبقه مــن املفرسيــن، ألمحــد بــن عمــر، )ص96(؛ وموقــع األلوكــة عــى الشــبكة  ــات اب )400/5(؛ وتعقب

ــة. العنكبوتي
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ــوه، يف  ــرآن ونح ــة الق ــار بالغ ــا يف إظه ــد أنموذًج ــر،أحدمها ُيع ــني يف التفس ــل بكتاب 2 - يتص

مدرســة التفســر يف بــالد املــرشق، واآلخــر ُيعــد أنموذًجــا يف االختصــار والتســهيل وعــدم التكــرار، 

يف مدرســة تفســر القــرآن يف بــالد املغــرب اإلســالمي. وال شــك أن بحًثــا يتصــل بكتابــني هــذا شــأهنام 

جلديــر أن يضيــف إىل مكتبــة التفســر فائــدة. 

3 - طائفــة مــن هــذه التعقبــات يف العقيــدة، ويف الــرد عــى الزخمــرشي يف تأويلــه نصــوص القرآن؛ 

لتوافــق بدعتــه، فهــي جديــرة بالدراســة واإلظهار.

  أهداف البحث :

تعريف الباحثني هبذه التعقبات.. 1

الكشف عن عدم مجود مدرسة التفسر.. 2

بيان أن حماكامت علامء التفسر بعضهم لبعض بميزان عدل.. 3

  أسباب اختيار البحث:

فتأيت من جوانب عدة، أمهها:

 ُجــلُّ اســتدراكات الفقيــه ابــن ُجــَزّي عــى الزخمــرشي يف العقيــدة ويف إعــراب القــرآن الكريم  1. 

ومهــا موضوعــان وقــف الباحثــون منهــام موقــف القبــول والــرد، القبــول ألقــوال الزخمــرشي 

يف إعــراب القــرآن، والــرد هلــا يف العقيــدة، فجــاء ابــن ُجــَزّي ليناقشــه يف األمريــن مًعــا، وهــذا 

ــة املقارنة. ــر بالدراس جدي

 هذه الدراسة متّممة ألدلة الزخمرشي وابن ُجَزّي .2. 

 هذه الدراسة تلتمس أدلة ملا سكتا عن أدلته.3. 
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  الدراسات السابقة:

كثرة هي الدراسات السابقة يف التعقبات، منها:

تعقبــات ابــن املنــر عــى تفســر الزخمــري يف الباغــة العربيــة، لالشــني عبدالفتــاح الســيد، . 	

مطبــوع يف 429 صفحــة، دار الفكــر العــريب ، 1435هـــ .

تعقبــات اإلمــام الرســعني عــى املفرسيــن، لفيصــل بــن عبــاد اهلــذيل، مطبــوع يف جملــد، دار . 	

ــع. ــرش والتوزي األوراق للن

تعقبــات اإلمــام ابــن كثــر عــى مــن ســبقه مــن املفرسيــن مــن خــال كتابــه تفســر القــرآن . 	

العظيــم - مجًعــا ودراســًة - ، ألمحــد بــن عمــر بــن أمحــد، رســالة دكتــوراه يف جامعــة أم القرى، 

ــائل  ــة للرس ــدة املنظوم ــدر قاع ــب مص ــام 1431هـــ ، حس ــت ع ــة، نوقش يف )547( صفح

اجلامعيــة، وهــي موجــودة عــى الشــبكة العنكبوتيــة.

ــوم القــرآن، رســالتا . 	 ــه يف التفســر وعل ــات اإلمــام أيب جعفــر النحــاس مــن خــال كتب تعقب

دكتــوراة، للطالبــة نــرة األمحــري، والطالــب حممــد حــرم، هــي مــن أول القــرآن إىل هنايــة 

ســورة األنفــال، وهــو مــن أول ســورة التوبــة إىل هنايــة القــرآن الكريــم، مســجلتان يف قســم 

القــرآن وعلومــه، كليــة الرشيعــة وأصــول الديــن، جامعــة امللــك خالــد يف مدينــة أهبــا، عــام 

1441هـ .

وبحثــي هــذا ليــس هــو ممــا ســبق، وال مــن غرهــا مــن التعقبــات، فهــو جديــد يف مضمونــه، 

يناقــش الزخمــرشي يف قضايــا عقديــة عــى منهــاج الســلف، ويناقشــه يف قضايــا أخــرى تفســرية 

ونحويــة.
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  خطة البحث:     
هــذا البحــث ُينجــز وفــق خطــة تتكون مــن مقدمــة، يذكــر فيهــا أمهيــة البحــث وأهدافه وأســباب 

اختيــاره، والدراســات الســابقة، ومن فصلــن، وخامتــة، واملصــادر واملراجع :

الفصل األّول : يف ترمجة موجزة لإلمامن الزخمري وابن ُجَزّي )وفيه مبحثان(:. 	

املبحث األول : ترمجة موجزة لإلمام الزخمري )وفيه ستة مطالب(. 	

املطلب األّول : اسمه ونسبه. -

املطلب الثاين : مولده ونشأته. -

املطلب الثالث : شيوخه وتالميذه . -

شيوخه .. 1
تالميذه.. 2

املطلب الرابع : مذهبه يف األصول )العقيدة( والفروع )الفقه(. -

املطلب اخلامس : أقوال العلامء فيه . -

املطلب السادس : آثاره العلمية ووفاته، رمحه اهلل تعاىل . -

املبحث الثاين : ترمجة موجزة لإلمام ابن ُجَزّي )وفيه ستة مطالب(: 	

املطلب األول : اسمه ونسبه . -

املطلب الثاين : مولده ونشأته. -

املطلب الثالث : شيوخه وتالميذه. -
  شيوخه .. 1

 تالميذه.. 2
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املطلب الرابع : مذهبه يف األصول )العقيدة( والفروع )الفقه( . -

املطلب اخلامس : أقوال العلامء فيه . -

-  .  املطلب السادس : آثاره العلمية واستشهاده

الفصــل الثــاين: تعقبــات ابــن ُجــَزّي الكلبــي مــن خــال )التســهيل لعلــوم التنزيــل( عــى . 	

الزخمــري يف تفســر القــرآن الكريــم - دراســة مقارنــة.                                                              

وهذا الفصل يورد عى ترتيب سور القرآن الكريم وآياته.

اخلامتة: وفيها أهم النتائج والتوصيات التي ظهرت للباحث، من خالل هذا البحث.. 	

املصادر واملراجع.. 	

  منهج البحث:

هو املنهج الوصفي القائم عى االستقراء والتحليل واملقارنة، وفق اخلطوات التالية:

 قــراءة كتــب الرتاجــم، التــي ترمجــت لإلمامــني الزخمــرشي وابــن ُجــَزّي وتدويــن 1. 

ــت  ــك حت ــغ ذل ــم تفري ــل، ث ــث كل فص ــق مباح ــات وف ــى بطاق ــام ع ــواردة عنه ــات ال املعلوم

ــن.  ــا أمك ــم م ــذا القس ــدة يف ه ــار واجل ــع االختص ــب، م ــث واملطال ــول واملباح ــن الفص عناوي

 إبــراز منهــج كل مــن الزخمــرشي وابــن ُجــَزّي يف أســامء اهلل وصفاتــه، مــن خــالل تفســرمها 2. 

ــو  ــام، وه ــة كل إم ــد ترمج ــه عن ــاص ب ــث اخل ــك يف املبح ــع ذل ــأن، ووض ــذا الش ــات يف ه لآلي

املطلــب الرابــع، مــن كل فصــل .                                              

 قــراءة تســهيل ابــن ُجــَزّي بتأمــل وتدبــر، وتدويــن كّل تعقــب لــه عــى مــا ذكــره الزخمرشي 3. 

كشافه.                                                                       يف 
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 الرجــوع إىل الكشــاف، للوقــوف عــى القــول يف مصــدره األصــي، والتأكــد مــن وجــوده 4. 

يف الكشــاف .

 نقــل كالم الزخمــرشي مــن كشــافه، ثــم عطــف تعقــب ابــن ُجــَزّي عليــه، مراعيــًا االختصار . 5

مــا أمكــن، ونقــل حجــة اإلمامــني كاملة.

 النظــر يف قــول اإلمامــني عــى ضــوء الكتــاب والســنة وأقــوال األئمــة، وترجيــح مــا يؤيــده . 6

الدليــل والربهــان، والنظــر الصحيح.

ــن ُجــَزّي، فيذكــره مــع . 7 ــه الزخمــرشي واب  قــد يــرى الباحــث أن الصــواب يف غــر مــا قال

ــل .  ــل والتعلي الدلي

 ال يدخــل يف هــذا البحــث مــا ذكــره ابــن ُجــَزّي بصيغــة أفعــل التفضيــل، مثــل: هــذا أوىل، . 8

ــَزّي  ــن ُج ــارة اب ــل عب أوأقــرب، أو أقــوى، أو أصــح؛ ألن هــذا ليــس ردًا لقــول الزخمــرشي، ب

ــات.  ــه ال يدخــل يف التعقب ــه قــرب وقــوة وصحــة، فهــذا وأمثال تشــعر أن قــول الزخمــرشي في

وقــد ُيفــرِّ ابــن ُجــَزّي اآليــة ثــم يردفــه بقــول الزخمــرشي املخالــف ملــا ذكــر، أو ينقــل تعقــب 

بعــض العلــامء للزخمــرشي، وال يفصــح ابــن ُجــَزّي عــن موقفــه مــن هــذا وذاك، فــكل هــذا ال 

ُيعــد تعقبــًا وال يدخــل يف هــذا البحــث.

ليــس مــن مقصــود هــذه الدراســة تشــعيب األقــوال وتكثرهــا، وإنــام مقصودهــا إظهــار . 9

ــه  ــا قال ــى م ــوال ع ــر األق ــأقترمن ذك ــذا س ــل، وهل ــني بالدلي ــويل اإلمام ــن ق ــواب م الص

الزخمــرشي وابــن ُجــَزّي أثنــاء النقــل عنهــام، إالّ يف حــال أن يرتجــح لــدى الباحــث أن الصــواب 

يف غــر مــا ُذكــر فحينئــذ يذكــر القــول الــذي ثبــت صوابــه عنــده بالدليــل.

ــة . 10 ــاج إىل ترمج ــن حيت ــم مل ــن، وأترج ــرق واألماك ــّرف بالف ــة، وأع ــامت الغريب أرشح الكل

مــن األعــالم باختصــار، وأذكــر اســم الســورة ورقــم اآليــة، وأخــّرج األحاديــث واآلثــار مــن 
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مصادرهــا، مــع ذكــر أقــوال أهــل اجلــرح والتعديــل يف احلديــث، إن مل يكــن يف الصحيحــني، أو 

يف أحدمهــا، وأعــزو الشــواهد الشــعرية إىل مصادرهــا، وأضبــط بالشــكل مــا حيتــاج إىل ضبــط، 

كل ذلــك يف حــوايش البحــث.

 أعتمــد عــى أفضــل الطبعــات للكشــاف والتســهيل، وعنــد اإلشــكال يلــزم الرجــوع إىل . 11

الطبعــات األخــرى، حتــى يــزول اإلشــكال مــن النــص املنقــول، وإذا مل يــزل اإلشــكال يلــزم 

الرجــوع إىل أصــول الكتابــني اخلطيــة.

نقــل ابــن ُجــَزّي مــن كشــاف الزخمــرشي حــوايل ثــالث مئــة نقــل يف تســهيله، أقــره عــى . 12

طائفــة، بينــام تعقبــه يف طائفــة ُأخــرى، ويف ثالثــة مل يــرح باالســتدراك، ولكــن أتــى بعبــارات 

تفيــد قبوهلــا مــع تقديــم غرهــا عليهــا.

وموضع هذا البحث هو الطائفة الثانية، وأستمد من اهلل العون والتوفيق يف ذلك.
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الفصل األول: 
يف ترمجة موجزة لإلمامني الزخمرشي وابن ُجَزّي 

)وفيه مبحثان(:

املبحث األول:
 ترمجة موجزة لإلمام الزخمرشي)1( 

)وفيه ستة مطالب(   

ــد  ــتفيضة ق ــات مس ــاك دراس ــني؛ وألن هن ــاط املتعلم ــد أوس ــرشي عن ــهرة الزخم ــث؛ ولش ــة البح ــث طبيع ــن حي ــاز م ــاء اإلجي )1(  ج
قدمــت عــن حياتــه ضمــن أبحــاث كتبــت عنــه. منهــا: )منهــج الزخمــري يف تفســر القــرآن وبيــان إعجــازه(، للدكتــور مصطفــى 
الصــاوي اجلوينــي، مطبــوع يف دار املعــارف بالقاهــرة؛ و)النظــم القــرآين يف كشــاف الزخمــري(، لدرويــش اجلنــدي، مطبــوع يف 
دار النهضــة بمــر؛ و)فقــه الزخمــري يف تفســر الكشــاف(،ألمحد الفاطمــي، نرشتــه مكتبــة الدراســات اإلســالمية بباكســتان؛ 
ــة،  ــة الدراســات العربي ــن املطري،بحــث منشــور يف جمل ــد املحســن زب ــور عب ــاء عــى تفســر الكشــاف(، للدكت و)جهــود العل

الصــادرة عــن كليــة دار العلــوم بجامعــة املنيــا بمــر. وغرهــا كثــر.
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  املطلب األول : اسمه ونسبه .                                                        

هو: أبو القاسم حممود بن عمر بن حممد بن أمحد،اخلوارزمي)1( الزخمرشي)2(. 

وما وجدت علامء النسب ينسبونه إىل العرب،وال إىل العجم أيًضا.

ــارك وتعــاىل : ژ ڄ ڃ ڃ   ڃ ڃ  ــا تب ــه ليــس بعــريب األصــل وقــد قــال ربن ولكــن يبــدو أن

چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ژ ]احلجــرات: 13[. فــال يضــره كونــه مــن العجــم 

رمحــه اهلل تعــاىل .     

ويلّقب الزخمرشي بجار اهلل؛ ألنه جاور بمكة مرتني)3(.

  املطلب الثاين : مولده ونشأته .   

ــتني  ــبع وس ــنة س ــب س ــك يف رج ــوارزم، وذل ــن خ ــرش، م ــة زخم ــرشي بقري ــام الزخم ــد اإلم ول

ــه نشــأ يف أرسة ،  ــدو أن ــة زخمــرش نشــأ ودرس عــى بعــض علامئهــا، ويب ــة)4(. ويف هــذه القري وأربعمئ

ــامء .           ــن العل ــر م ــل كث ــك مث ــة ، وذل ــم وال رئاس ــا عل ــس فيه لي

ــة مــن نواحــي خرســان، تقــع عــى هنــر جيحــون. ينظــر: معجــم مــا اســتعجم، للبكــري،  )1(  نســبة إىل خــوارزم وهــي اســم لناحي
ــوي، )452/2(. ــدان، للحم ــم البل )515/2(؛ ومعج

ــن  ــر م ــرشي يف كث ــة الزخم ــوي، )165/3(؛ وترمج ــدان، للحم ــم البل ــر: معج ــوارزم. ينظ ــي خ ــن نواح ــة جامعة،م ــر: قري )2(  زخم
املراجــع منهــا: معجــم البلــدان، للحمــوي، )165/3-166(؛ وطبقــات املفرسيــن، للســيوطي، )ص120(؛ وطبقــات املفرسين، 
ــرسة  ــوعة املي ــزركي، )178/7(؛ واملوس ــام، لل ــوي، )ص172(؛ واألع ــن، لألدهن ــات املفرسي ــداوودي، )314/2(؛ وطبق لل
ــي )455/2(؛  ــر، للذهب ــن، )2618/3(؛ والع ــري وآخري ــد الزب ــة، لولي ــو واللغ ــراء والنح ــر واإلق ــة التفس ــم أئم يف تراج
والكامــل يف التاريــخ، البــن األثــر، )330/9(؛ والعلــاء العــزاب، لعبدالفتــاح أبــو غــدة، )ص70(؛ نزهــة األلبــاء، لألنبــاري، 
)ص391-393(؛ ومعجــم األدبــاء، للحمــوي، )2687/6(؛ وإنبــاه الــرواة، للقفطــي، )265/3-272(؛ ووفيــات األعيــان، 
البــن خلــكان، )168/5(؛ ولســان امليــزان، البــن حجــر، )4/6(؛ والزخمــري، للدكتــور أمحــد احلــويف، )الكتــاب كامــاًل عــن 
ــاء،  ــام النب ــر أع ــر، )219/12(؛ وس ــن كث ــة، الب ــة والنهاي ــمعاين، )297/6(؛ والبداي ــاب، للس ــرشي(؛ واألنس ــاة الزخم حي

ــن العــامد، )280/4( . ــي، )151/20(؛ وشــذرات الذهــب، الب للذهب
)3(  ُينظر: طبقات املفرسين، للداوودي، )315/2( .

)4(  ينظر مصادر ترمجته ،يف املبحث األول ،ومنها: معجم األدباء، للحموي، )2688/6(؛ واألنساب، للسمعاين، )298/6( .
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  املطلب الثالث: بعض شيوخه وتالميذه.                       
أوًل: شيوخه. 

حــبُّ الزخمــرشي للعلــم جعلــه يرحــل مــن موطنــه هلــذه الغايــة العظيمــة، فدخــل بــالًدا  ومدًنــا، 

ولقــي وجوًهــا مــن العلــامء)1(. أذكــر منهــم باختصار:

ــبيلية)2(  ــزل إش ــّر، ن ــويل مف ــوي أص ــه نح ــرّي، فقي ــد الَياُب ــن حمم ــة ب ــن طلح ــداهلل ب 1- عب

واســتوطن مــر، ثــم حــج فلقيــه الزخمــرشي فقــرأ عليــه كتــاب ســيبويه، مــات بمكــة ســنة ســت 

.)3(
 ــمئة ــرشة ومخس ع

ــويل  ــمي( أص ــم اجلش ــة )احلاك ــن كرام ــد ب ــن حمم ــورة ( ب ــني املكس ــديد الس ــن ) بتش 2- املحسِّ

ــة )4(. ــعني وأربعمئ ــع وتس ــنة أرب ــة س ــويف بمك ــدي، ت ــزيل زي ــم، معت متكل

ــة  ــن أئم ــا، م ــة وآداهب ــامل باللغ ــدادي، ع ــي البغ ــد اجلواليق ــن حمم ــد ب ــن أمح ــوب ب 3- موه

ــمئة)5(.                                      ــني ومخس ــنة أربع ــويف س ــنة، ت أهاللس

ثانًيا: تاميذه.                                                                

ــه،  ــامء علي ــع العل ــًدا إاّل واجتم ــل بل ــا دخ ــه م ــرشي أن ــرة الزخم ــني يف س ــض املرتمج ــر بع ذك

ــه)6(. ــى يدي ــذوا ع وتتلم

فكم دخل أبو القاسم من بلد؟ وكم تتلمذ عليه من نبالء؟

)1(  ُينظر: األنساب، للسمعاين، )297/6( .
ــاد. ينظــر: معجــم البلــدان  ــو عّب ــة مــن البحر،عــى ضفــة هنــر كبر،وهبــا كان بن ــة كبــرة مــن مــدن األندلس،قريب )2(  إشــبيلية: مدين

ــاين، )156/1- 208( . ــب، للتلمس ــح الطي ــوي، )232/1( ؛ ونف للحم
)3(  ينظر: طبقات املفرسين، للسيوطي،)ص55(؛ وجهود العلاء عى تفسر الكشاف،  )ص11( .

)4(  ينظر: كشف الظنون، حلاجي خليفة، )ص517( ؛ واألعام، للزركي، )289/5( .
ــن  ــان، الب ــات األعي ــوي، )541/5(؛ ووفي ــاء، للحم ــم األدب ــة يف معج ــه ترمج ــي، )270/3(؛ ول ــرواة، للقفط ــاه ال ــر: إنب )5(  ينظ

خلــكان، )342/5( .
)6(  ينظر: سر أعام النباء، للذهبي، )155/20(؛ ونقله السيوطي يف طبقات املفرسين، )ص121( وذكره غره أيًضا.
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وسأقتر عى ما هو كاملثال يف هذا املطلب، فممن تتلمذ عليه وأفاد من علمه مشافهة.

1- عــي بــن عيســى بــن محــزة، مــن أرشاف مكــة وأمرائهــا، كان ذا فضل وعلــم وذكــر الزخمرشي 

يف مقدمــة كشــافه أنــه ممــن محلــه عــى تأليــف الكشــاف)1(، قــرأ عــى الزخمــرشي، وتــويف بمكــة ســنة 

نيــف ومخســني ومخســمئة)2(.

2- حممــد بــن أيب القاســم اخلوارزمــي، امللقــب )زيــن املشــايخ( إمــام يف األدب وحجــة يف لســان 

العــرب، مفــّر فقيــه حنبــي، أخــذ عــن الزخمــرشي اللغــة وعلــم اإلعــراب، تــويف ســنة اثنتــني وســتني 

.)3 ( ومخسمئة

ــاب  ــرشي كت ــن الزخم ــة، روى ع ــايض مك ــيباين، ق ــي الش ــن ع ــن ب ــد الرمح ــن عب ــى ب 3 - حيي

ــرم)4(. ــاف باحل الكش

  املطلب الرابع: مذهبه يف األصول )العقيدة( والفروع )الفقه(                

أ- مذهب الزخمري يف األصول :                                   

الزخمــرشي عــى عقيــدة املعتزلــة يف األصــول، بــل هــو داع مــن دعاهتــا، جماهــر بانتســابه إليهــا)5(. 

ــة  ــة الناجي ــل الفئ ــن أفاض ــا يف الدين،م ــت إخوانن ــد رأي ــاف: "ولق ــه الكش ــة كتاب ــول يف خطب يق

ــة")6(.                        ــول الديني ــة واألص ــم العربي ــني عل ــني ب العدلية،اجلامع

)1(  ينظــر: مقدمــة الكشــاف، )3/1( فقــد نــص عليــه هبــذا االســم،وأثنى عليــه كثــًرا؛ وذكــره السمعـــاين يف األنســاب،                          
. شــيخه  يف  مجيلــني  بيتــني  لــه  وأورد   ،)298  -297/6(

)2(  ينظر : معجم األدباء، للحموي، )197/4(؛ وإنباه الرواة، للقفطي، )268/3( .
)3(  ينظر : معجم األدباء، للحموي، )415/5(؛ والوايف بالوفيات، للصفدي، )340/4( ؛ وبغية الوعاة، للسيوطي، )215/1(.

)4(  ينظر : العقد الثمن، للحسني، )138/7( .
)5(  ينظر: مصادر ترمجته،ومنها: وفيات األعيان، البن خلكان، )170/5( ؛ وطبقات املفرسين، للسيوطي، )ص121(.

واملعتزلة فرق شتى جيمعهم أصول مخسة خالفوا فيها الكتاب والسنة وسلف األمة .
ونشأة املعتزلة إثر قول واصل بن عطاء : إن فاعل الكبرة ال مسلم وال كافر .

ــرق،  ــن الف ــرق ب ــر: الف ــة. ينظ ــه معتزل ــّمي معتزليًّا،وأتباع ــذا املذهب،فُس ــرر ه ــذ يق ــن البري،وأخ ــام احلس ــس اإلم ــزل جمل واعت
ــق؛ )ص14( . ــة، للمعت ــم اخلمس ــة وأصوهل ــتاين، )ص48(؛ واملعتزل ــل، للشهرس ــل والنح ــدادي، )ص14-18-19(؛ واملل للبغ

)6(  مقدمة الكشاف؛ )3/1( .
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ــه  ــى جعل ــغ ع ــر البال ــام األث ــيوخه كان هل ــرشي وش ــا الزخم ــاش فيه ــي ع ــة الت ــدو أن البيئ ويب

 :S ــليامن ــن س ــره ع ــذي ذك ــاىل ال ــول اهلل تع ــرأ ق ــا)1(. أمل تق ــة ودعاهت ــيوخ املعتزل ــن ش م

ــر  ــة واضحــة عــى تأث ــة يــدل دالل ژېئېئېئىئىئىئییییجئحئمئژ ]النمــل: 43[. فآخــر اآلي

ــوم . ــاهد معل ــذا يشء مش ــاش فيها،وه ــي ع ــة الت ــان بالبيئ اإلنس

وأمــا تأثــر اإلنســان بمــن جيالســهم فهــو أمــر ال حيتــاج إىل دليــل، ومــع ذلــك قــال اهلل تعــاىل  يف 

هــذا الشــأن:  ژڻ ۀ ۀ  ہ   ہ ہ ہ ھ ھ  ھ ھ    ے ے  ۓۓ ڭ ڭ ڭ 

ــان: 28 - 29[.  ڭژ ]الفرق

وقــال الرســول : »مثــل اجلليــس الصالــح والســوء كحامــل املســك ونافــخ 

احلديــث.  الكــر...«)2( 

فكيــف إذا كان هــؤالء النــاس ليســوا جمــرد خــاّلن، وأصحــاب، وإنــاّم علــامء، جيلُّهــم جمالســهم 

ويــرى يف مقاهلــم وفعاهلــم مثــااًل يقتــدي بــه. وأعجــب مــن عقليــة مثــل عقليــة هــذا اإلمــام كيــف ال 

تراجــع فرتجــع، وكيــف ال تفّكــر بعقلهــا الفــذ متجــردة عــام قيــل وقــال. 

ولكن ال عجب بعد التفكريف النصوص السابقة ودالالهتا.

 وادعــوا مــن جيهــل حــال الزخمــرشي أن يقــرأ بعــض مســائل هــذا البحــث املتواضــع، ومنهــا 

.)3(  )17-14-10-8-5-4-2( املســألة 

)1(  ينظر: جهود العلاء عى تفسر الكشاف؛ )ص22( .
)2(  أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، )323/4( كتــاب البيــوع، بــاب يف العطــار وبيــع املســك، رقــم احلديــث )2101(؛ ومســلم يف 
صحيحــه، )273/16( كتــاب الــرب والصلــة واآلداب، بــاب اســتحباب جمالســة الصاحلــني، وجمانبــة قرنــاء الســوء، رقــم احلديــث 

. )2628-146(
)3(  وينظــر إىل نفيــه صفــة اليــد عــن اهلل، وادعائــه أهنــا جمــاز، عنــد قولــه: ژوئۇئۇئژ  ]املائــدة: 64[، وكذلــك فعــل يف الغــض
ب،واحلياء،والوجه،والقرب،واإلتيان،واملجــئ؛ وينظــر: املفــرسون بــن التأويــل واإلثبــات يف آيــات الصفــات، )724-722/2( 
إًذا الزخمــرشي ينفــي مجيــع الصفــات، وهــذا هــو التوحيــد عنــده هــو وأشــياخه. وأمــا مذهبــه يف أســامء اهلل فهــو يثبتهــا مــن غــر 

داللــة عــى الصفــات.
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ــاج  ــنة لالحتج ــرآن والس ــوص الق ــاق نص ــزال، ويّل أعن ــدة االعت ــكه بعقي ــدى متس ــم م ليعل

ــول. ــن الق ــرف م ــب، بزخ ــن ذه ــق م ــى طب ــا ع هلا،وتقديمه

ب- مذهب الزخمري يف الفروع :                                                 

من يقرأ أبيات الزخمرشي التي قال فيها)1(:

أســلم إذا ســألوين عــن مذهبــي مل أبــح بــه يل  كتامنــه   واكتمــه 

 أبيــح الطــال وهــو الــرشاب املحــرم فــإن حنفيًّــا قلــت قالــوا بأننــي

بأننــي قالــوا  قلــت  مالكيــًا   أبيــح هلــم أكل الــكالب وهــم هــم وإن 

ــرم وإن شــافعيًّا قلــت قالــوا بأننــي ــت حت ــت والبن ــكاح البن ــح ن  أبي

بأننــي قالــوا  قلــت  حنبليًّــا  جمســم وإن  بغيــض  حلــويل   ثقيــل 

قلــت: مــن يقــرأ هــذه األبيــات يفهــم منهــا، أن الزخمــرشي ال حيــب التريــح بمذهبــه يف الفروع؛ 

ألنــه مــا مــن مذهــب مــن املذاهــب األربعــة-يف نظــر خمالفيهــا- إال وقــد ُوجــد فيــه بعــض الثغــرات 

التــي يؤاخــذ هبــا أتباعــه . ومــع هــذا كلــه فــإن الزخمــرشي قــد رصح يف بعــض أشــعاره التــي ُنســبت 

إليــه بأنــه عــى مذهــب األحنــاف يف األصــول والفــروع فقــال)2(:

ــي ــادي ومذهب ــي واعتق ــند دين وحنايفــا وأس أختارهــم  حنفــاء   إىل 
حنيفــة أدياهنــم  الزعانفــا حنيفيــة  يبتغــون  ال   مذاهبهــم 

قلــت: الرجــل قليــل التريــح يف كشــافه بــام يفيــد أنــه عــى مذهــب أيب حنيفــة، أو عــى مذهــب 

غــره، أو االنتصــار هلــذا أو ذاك أو التثريــب عــى إمــام مــن األئمــة، وهــذا ممــا حيمــد لــه)3(.

)1(  ُينظر ترمجة الزخمرشي بآخر كتابه الكشاف، )248/4( .
ــات  ــداوودي يف طبق ــاف: ال ــب األحن ــى مذه ــه ع ــن رصح بأن ــري، )ص24(؛ ومم ــر الزخم ــى تفس ــاء ع ــود العل ــر: جه )2(  ينظ
ــن  ــريء م ــه اهلل ب ــة رمح ــا حنيف ــاك أن أب ــب، )283/4(؛ وال خيف ــذرات الذه ــي يف ش ــامد احلنب ــن الع ــن )315/2(؛ واب املفرسي

ــنة . ــاب والس ــة للكت ــة املخالف ــادات املعتزل اعتق
)3(  ُينظر: الكشاف عند آيات األحكام من سورة البقرة ،والنساء ،واملائدة .
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 املطلب اخلامس: أقوال العلامء فيه :

ــرى إال  قــرأت يف طائفــة مــن املصــادر فوجــدت يف هــذا املبحــث طرفــني ووســًطا. طــرف ال ي

حماســنه، وطــرف ال يــرى إال مســاوئه، ووســط أشــار إىل حماســنه مــن غــر تربئتــه مــن الــزالت، وهــذا 

َمــْن يســتحق أن أذكــر مقالــه باختصــار ويف حــدود مــا اطلعــت عليــه، ألن اهلل تعــاىل قــال: ژڤ 

ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ژ ]البقــرة: 143[.  فممــن ســلك منهج 

الوســطية، ووقفــت عــى كالمــه مــؤرخ اإلســالم احلافــظ الذهبــي: فإنــه قــال: أبــو القاســم الزخمرشي 

حممــود بــن عمــر اخلوارزمــي النحــوي اللغــوي املفــّر املعتــزيل، صاحــب الكشــاف واملفّصــل، عــاش 

إحــدى وســبعني ســنة ... كان داعيــة إىل االعتــزال كثــر الفضائــل)1(.                                               

ــودة  ــذكاء وج ــة يف ال ــل، غاي ــر الفض ــم كث ــع العل ــداوودي: "كان واس ــة ال ــال العاّلم وق

ــا يف مذهبــه، جماهــًرا به،داعيــة إليــه، حنفيًّــا، عالمــة يف  القرحيــة متفننًــا يف كل علــم، معتزلًيــا قويًّ

ــو")2(.                                                                     األدب والنح

ــاد،  ــزيل االعتق ــع. وكان معت ــر مداف ــن غ ــره م ــام ع ــكان: "كان إم ــن خل ــايض اب ــال الق وق

ــه")3(.                                                                            ــًرا ب متظاه

وقــال فيــه اإلمــام ابــن كثــر: "صاحــب الكشــاف يف التفســر، واملفّصــل يف النحــو، وغــر ذلــك 

ــزال،  ــب االعت ــر  مذه ــالد... وكان يظه ــاف الب ــث وط ــمع احلدي ــد س ــدة، وق ــات املفي ــن املصنف م

ويــرح بذلــك يف تفســره، ويناظــر عليــه")4(.

وأخــًرا ُيذّكــر بمقالــة عــامل التاريــخ واالجتــامع القــايض ابــن خلــدون، فإنــه بعــد ذكــره للقســم 

الثــاين مــن التفســر، وهــو مــا يرجــع إىل اللســان قــال: "ومــن أحســن مــا اشــتمل عليــه هــذا الفــن من 

)1(  العر يف خر من غر، للذهبي، )455/2( .
)2(  طبقات املفرسين، للداوودي، )315/2( .

)3(  وفيات األعيان، البن خلكان، )170-168/5( .
)4(  البداية والنهاية ، البن كثر، )219/12( .
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التفاســر كتــاب الكشــاف للزخمــرشي مــن أهــل خــوارزم العــراق، إالّ أن مؤلفــه مــن أهــل االعتــزال 

ــرق  ــن ط ــرآن م ــه يف آي الق ــرض ل ــث تع ــدة؛ حي ــم الفاس ــى مذاهبه ــاج ع ــأيت باحلج ــد، في يف العقائ

البالغــة، فصــار بذلــك للمحققــني مــن أهــل الســنة انحــراف عنــه، وحتذيــر للجمهــور مــن مكامنــه، 

مــع إقرارهــم برســوخ قدمــه فيــام يتعلــق باللســان والبالغــة")1(.

 املطلب السادس : آثاره العلمية ووفاته رمحه اهلل تعاىل .

أ- آثاره العلمية :

ــر، ومنهــا الصغــر، ومنهــا متوســط احلجــم،  ــرة، منهــا الكب للعاّلمــة الزخمــرشي مؤلفــات كث

ــق يف  ــاف - ط( و)الفائ ــا )الكش ــة. منه ــم اللغ ــة، وعل ــم الرشيع ــن عل ــب ع ــرج يف الغال ــي ال خت وه

غريــب احلديــث - ط( و)أســاس الباغــة - ط( و)املفّصــل - ط( و)املحاجــات ومتمــم مهــام أربــاب 

احلاجــات يف األحاجــي واألغلوطات- ط( و)القســطاس- ط( و)مقدمــة األدب- خ( و)كتاب األمكنة 

واجلبــال وامليــاه والبقــاع املشــهورة يف أشــعار العــرب- ط( و)كتــاب النصائــح الكبــار- ط( و)نوابــغ 

الكلــم- ط( و)ربيــع األبــرار ونصــوص األخبــار- ط( و)أطــواق الذهــب- ط( و)كتــاب خصائــص 

العــرة الكــرام الــررة - ط( و)مســألة يف كلمــة الشــهادة-ط( و)نزهــة املســتأنس وهنــزة املقتبــس-خ( 

ــور  ــرش وقص ــى الع ــوس اهلل ع ــن جل ــزايل ع ــؤال الغ ــدة يف س ــة- خ( و)قصي ــدة البعوضي و)القصي

املعرفــة البريــة- خ( و)املنهــاج يف أصــول الديــن- خ( و)نكــت اإلعــراب يف غريــب اإلعــراب- خ( 

و)أعجــب العجــب يف رشح لميــة العــرب- ط( و)الكشــف يف القــراءات - خ( و)املفــرد واملؤلــف يف 

ــالة  ــرب - ط( و)رس ــبيهات الع ــتعارات وتش ــات واس ــب يف كناي ــر املنتخ ــدر الدائ ــو - ط( و)ال النح

الترفــات- خ( و)رســالة يف املجــاز والســتعارة - خ( و)املتقــى يف األمثــال( و)خمتــر املوافقــة بــن 
آل البيــت والصحابــة( و)كتــاب متشــابه أســاء الــرواة( و)رســالة املســاومة( و)الرائــض يف الفرائــض( 
و )معجــم احلــدود( و)ضالــة الناشــد( و)كتــاب عقــل الــكل( و)األمــايل يف النحــو( و)جواهــر اللغــة( 

)1(  مقدمة ابن خلدون، البن خلدون، )ص491( .
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و)كتــاب  األجنــاس( و)كتــاب األســاء يف اللغــة( و)روح املســائل رسائــر األمثــال( و)تســلية الرضير( 
ــات(  ــان( و)املقام ــقائق النع ــيبويه( و)ش ــاب س ــل( و)رشح كت ــوان التمثي ــالة األرسار( و)دي و)رس
و)صميــم العربيــة( و)األنمــوذج يف النحــو( و)رشح بعــض مشــكات املفّصــل( و)النصائــح الصغــار( 
و)رؤوس املســائل يف الفقــه( و)شــايف العــي مــن كام الشــافعي( و)ديــوان الرســائل( و)ديوان الشــعر( 

و)الرســالة الناصحــة( و)األمــايل يف كل فــن()1(.

وإذا نظــرت يف هــذه املؤلفــات، جتــد أن بعضهــا ُأعيــد باســم آخــر قريــب مــن األّول  أو بعيــد، كام 
جتــد أن بعضهــا عبــارة عــن رســالة صغــرة، وقليــل منهــا قــد ال تثبــت نســبته إىل الزخمــرشي، وبعــض 
مــا ُطبــع منهــا طبعتــه قديمــة والعثــور عــى ذلــك يف مكتبــات العــامل اإلســالمي بــات مســتحياًل، كــام 
يمكــن أن جتــد مؤلفــات ُأخــرى غــر مــا ذكــرت؛ ألننــي ال أدعــي اإلحاطــة بــكل مــا ُنســب لإلمــام 

الزخمــرشي .      

ب- وفاته رمحه اهلل تعاىل :

ــده  ــد تقــدم أن مول ــامن وثالثــني ومخســمئة)2(، وق ــة ســنة ث ــة عرف مــات اإلمــام الزخمــرشي، ليل

ســنة ســبع وســتني وأربعمئــة، فهــو هبــذا مــات عــن إحــدى وســبعني ســنة مــن العمــر، وكانــت وفاتــه 

بجرجانيــة)3( خــوارزم)4(.

قــى كل هــذا العمــر إال قليــاًل  يف طلــب العلــم ونــرشه، ومل تذكــر املراجــع التــي اطلعــت عليهــا 

أن لــه عمــاًل غــر ذلــك، فحتــى الــزواج عزفــت نفســه عنــه، فهــو معــدود يف العلــامء العــزاب)5(، وقــد 

ــات  ــاين، )403/6(؛  وطبق ــن، للباب ــة العارف ــوي، )2691/6(؛ وهدي ــاء، للحم ــم األدب ــرشي: معج ــات الزخم ــر يف مؤلف )1(  ينظ
الكشــاف،           العلــاء عــى تفســر  للــزركي، )178/7(؛ وجهــود  للــداوودي، )315/2-316(؛ واألعــام،  املفرسيــن، 

. )ص63-56(  والزخمري،للحــويف،  )ص16-22(؛ 
)2(  ُتنظر مراجع ترمجته يف املبحث األّول ، ومنها: األنساب، للسمعاين، )298/6(؛ ومعجم األدباء، للحموي ،)2679/6(.

)3(  جرجان مدينة كبرة ،من مدن املرشق ،بني طربستان وخراسان . ينظر : معجم البلدان، للحموي، )139/2( .
)4(  ُينظريف حتديد مكان وفاته: األنساب، للسمعاين، )298/6( .

)5(  ينظر: العلاء العزاب، أليب غدة، )ص80-70( .
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ذكــر يف بعــض أشــعاره أن عوضــه يف البنــني مؤلفاتــه ورواهتا،وذلــك خــر مــن ابــن عــاق  فقــال)1(:

ــا ــبي رواهت ــي وحس ــبي تصانيف مطالبــي وحس إيّل  ســيقت  هبــم   بنــني 

النوائــب إذا األب مل يأمــن مــن ابــن عقوقــه  وال أن يعــق االبــن بعــُض 

وعليهــم آمــن  منهــم  للنوائــب فــإين  أرجوهــُم   وأعقاهبــم 

رحم اهلل اإلمام الزخمرشي، وجعل حسناته تغمر سيئاته يوم العرض عى اهلل تعاىل.

)1(  ينظر: املرجع السابق، )ص78( .
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املبحث الثاين :
 ترمجة موجزة)1( لإلمام ابن ُجَزّي

وفيه ستة مطالب :   

  املطلب األول: اسمه ونسبه

هــو أبــو القاســم،حممد بــن أمحــد بــن حممــد بــن عبــد اهلل بــن حييــى بــن عبدالرمحــن بــن يوســف 

ابــن ُجــَزّي الكلبــي الغرناطــي)2(. والفقيــه ابــن ُجــَزّي ينحــدر مــن ســاللة عربية،فهــو مــن ولــد كلــب 

بــن وبــرة بــن تغلــب بــن ُحْلــوان بــن احلــاف بــن قضاعــة بــن مالــك بــن عمــرو ابــن مــرة بــن زيــد 

بــن مالــك بــن محــر بــن ســبأ بــن يشــجب بــن يعــرب بــن قحطــان)3(.

  املطلب الثاين: مولده ونشأته

ُولــد أبــو القاســم ابــن ُجــَزّي يف مدينــة غرناطــة )ســنة 693هـــ( وكانــت عاصمــة بــالد األندلس 

ــل  ــن أه ــوه كان م ــل، فأب ــم وفض ــت عل ــَزّي يف بي ــن ُج ــه اب ــأة الفقي ــت نش ــني)4(. وكان ــك احل يف ذل

)1(  اخترت يف ترمجة الفقيه ابن ُجَزّي؛ لطبيعة البحث،وألن هناك دراسات قد كتبت عنه. منها:
1- )ابــن ُجــَزّي ومنهجــه يف التفســر(، لعــي بــن حممــد الزبــري رمحــه اهلل تعــاىل )رســالة ماجســتر( قدمهــا الباحــث إىل قســم 

الدراســات العليــا / اجلامعــة اإلســالمية باملدينــة املنــورة . وقــد طبعــت يف جملديــن.
         2- )اإلمــام ابــن ُجــَزّي الكلبــي وجهــوده يف التفســر مــن خــال التســهيل لعلــوم التنْزيــل(، رســالة ماجســتر/ قدمهــا الباحــث: 

عبــد احلميــد حممــد نــدا إىل كليــة أصــول الديــن / جامعــة األزهــر .
)2(  ينظــر: اإلحاطــة، البــن اخلطيــب، )20/3(؛ والــدرر الكامنــة، البــن حجــر، )446/3(؛ وغايــة النهايــة، البــن اجلــزري، )83/2(؛ والديبــاج 
املذهــب، البــن فرحــون، )274/2(؛ وطبقــات املفرسيــن، للــداوودي، )85/2(؛ ونفــح الطيــب، للتلمســاين، )514/5(؛ وأزهــار الرياض،  
للتلمســاين، )185/3(؛ ودرة احلجــال، البــن القــايض، )117/2(. وغرناطــة – بفتــح أولــه وســكون ثانيــه- أقــدم مــدن كــورة البــرة مــن 

أعــامل األندلــس. ينظــر : معجــم البلــدان، )221/4(، وهــي اليــوم تقــع جنــوب إســبانيا.
)3(  هــذا النســب مجعتــه مــن عــدة مصــادر. ينظــر: مجهــرة أنســاب العــرب، البــن حــزم، )ص455(؛ وتاريــخ ابــن خلــدون )242/2-

247(؛ وهناية األرب، للقلقشــندي، )ص400( .
)4(  ينظــر: اإلحاطــة، البــن اخلطيــب، )20/3(؛ ونفــح الطيــب، للتلمســاين، )516/5(؛ وابــن ُجــَزّي ومنهجــه يف التفســر، للزبــري، )169/1(؛ 

وســنة الــوالدة مــن: نفــح الطيــب، للتلمســاين.
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ــده)1(، وجــده  ــم ببل ــه النظــر يف أمــر الغنائ ــه طلــب وســامع، وكان إلي ــذكاء، حممــوًدا، ل ــة وال األصال

فقيــه، عاّلمــة، مـــن الــوزراء)2(. 

فأرسة ابن ُجَزّي، مشهورة، مشهود هلا باألصالة، والنباهة، والعلم)3(. 

ــا للعلم،حريًصــا عليــه، فطلبــه عــى أعــالم  وهــذا لــه أثــره يف توجــه هــذا اإلمــام. فقــد نشــأ حمبًّ

بلــده، وعــى غرهــم مــن علــامء املــرشق واملغــرب)4(.

  املطلب الثالث : بعض شيوخه وتالميذه:                         

أوًل: شيوخه. 

تتلمــذ الفقيــه ابــن ُجــَزّي عــى مجاعــة مــن العلــامء، اشــتهروا بالفضــل والعلــم، نشــر إىل بعضهــم 

فيــام يــي :

ــامء 1.  ــدر العل ــني، وص ــة املحدث ــي، خامت ــر الثقف ــن الزب ــم اب ــن إبراهي ــد ب ــر، أمح ــو جعف  أب

ــس )ت:708هـــ()5(. ــة باألندل ــة العربي ــة يف صناع ــه الرئاس ــت إلي ــني، انته واملقرئ

بــو عبــداهلل، حممــد بــن أمحــد بــن داود اللخمــي، املعــروف بابــن الكــامد، إمــام مشــهور يف . 2

القــراءات، حمــدث فقيــه، ذو حــظ مــن العربيــة واللغــة واألدب )ت:712هـــ()6(.       

أبــو عبــد اهلل، حممــد بــن عمــر بــن حممــد بــن ُرَشــْيد الفهــري، خطيــب، حمــدث متبحــر يف . 3

علــوم الروايــة واإلســناد، عــارف بالقــراءات، وغرهــا مــن العلــوم )ت:721هـــ()7(. 

)1(  ينظر: الدرر الكامنة، البن حجر، )294/1( يف ترمجة والد ابن ُجَزّي .
)2(  ينظر: اإلحاطة، البن اخلطيب، )252/2( فقد ذكر ذلك ابن اخلطيب يف شيوخ الرندي ذي الوزارتني .

)3(  ينظر: اإلحاطة، البن اخلطيب، )392-20/3( .
)4(  ينظر: ابن ُجَزّي ومنهجه يف التفسر، للزبري، )151/1( .

)5(  ينظر: اإلحاطة، البن اخلطيب، )188/1( .
)6(  ينظر: املرجع نفسه، )60/3( .

)7(  ينظر: اإلحاطة، البن اخلطيب، )229/2( .
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ثانًيا: تاميذه. 

ــاة،  ــامء، والقض ــم العل ــم، كان منه ــة العل ــن طلب ــرة م ــة كب ــَزّي مجاع ــن ُج ــام اب ــع باإلم انتف

ــي :                                         ــام ي ــم في ــر بعضه ــاء)1(. نذك ــوزراء، والفقه وال

أمحــد بــن حممــد بــن أمحــد بــن حممــد، ابــن ُجــَزّي الكلبــي )ابــن صاحــب التســهيل(  القــايض، 

األديــب، العالمــة، قــرأ عــى والــده، والزمــه، وتــأدب بــه )ت:785هـــ()2(.    

ــع  ــي م ــايض، يلتق ــب الق ــه اخلطي ــاريب، الفقي ــى املح ــن حيي ــة ب ــن عطي ــد ب ــن حمم ــق ب ــد احل  عب

ــد 770()3(. ــب )ت : بع ــز يف النس ــرر الوجي ــب املح صاح

أبــو عبــد اهلل، حممــد بــن عبــد اهلل بــن ســعيد الســلامين، املعــروف بلســان الديــن ابــن اخلطيــب، 

مــن الــوزراء العلــامء، ُكتبــت عنــه املؤلفــات  )ت:776()4(.          

)1(  ينظر: ابن ُجَزّي ومنهجه يف التفسر، للزبري، )205/1( .
)2(  ينظر: اإلحاطة، البن اخلطيب، )157/1(؛ وبغية الوعاة، للسيوطي، )375/1( .

)3(  ينظر: اإلحاطة، البن اخلطيب، )555/3(  .
)4(  ينظر: اإلحاطة، البن اخلطيب، )634/4(؛ واألعام ، للزركي، )235/6( .
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  املطلب الرابع : مذهبه يف األصول )العقيدة( والفروع )الفقه( .

أ- مذهب ابن ُجَزّي يف األصول. 

ــه رمحــة اهلل تعــاىل - عــى منهــج أهــل الســنة واجلامعــة، يف أســامء اهلل  ــَزّي - علي ــن ُج اإلمــام اب
احلســنى)1(، ويف الشــفاعة)2(، ويف خلــق أفعــال العبــاد)3(، ويف إثبــات رؤيــة اهلل يف الداراآلخــرة)4(، ويف 
زيــادة اإليــامن ونقصانــه)5(، ويف مــآل عصــاة املوحديــن)6( ويف الصحــب الكــرام)7(، وغــر ذلــك)8(، إال 
ــه )قوانــن األحــكام  ــًرا، فهــو يف كتاب ــا كب ــاب صفــات اهلل تعــاىل اضطــرب كالمــه اضطراًب ــه يف ب أن
الرعيــة( مل يذكــر إال ســبع صفــات، وهــي التــي يثبتهــا األشــاعرة، وذكــر أن عــادة املتكلمــني إثبــات 

هــذه الســبع)9(. 

ويف التسهيل أثبت غر السبع الصفات، مثل احلياء)10(، والتعجب)11(، واالستواء)12(. 

ل بعضها، مثل: اليد)13(، وجميء اهلل يوم القيامة)14(.                        وأوَّ

ــن  ــلم م ــَزّي، )1/ 17-20-31-33( ؛ ومل يس ــن ُج ــهيل، الب ــَزّي، )ص8(؛ والتس ــن ُج ــة، الب ــكام الرعي ــن األح ــر: قوان )1(  ينظ
ــَزّي،  )31/1( )67/3( . ــن ُج ــهيل، الب ــر: التس ــاىل؛ ينظ ــامء اهلل تع ــض أس ــل يف بع التأوي

)2(  ينظر: قوانن األحكام الرعية، البن ُجَزّي، )ص15(؛ والتسهيل، البن ُجَزّي، )47/1( .

)3(  ينظر: قوانن األحكام الرعية، البن ُجَزّي، )ص6(؛ والتسهيل، البن ُجَزّي، )192/3( .
)4(  ينظر: قوانن األحكام الرعية، البن ُجَزّي، )ص16(؛ والتسهيل، البن ُجَزّي، )165/4( .

ــم،  ــوة تصديقه ــام بق ــل ،وإن ــس بالعم ــَزّي لي ــن ُج ــد اب ــامن عن ــادة اإلي ــَزّي، )2/ 60-61-88(، وزي ــن ُج ــهيل، الب ــر: التس )5(  ينظ
ــه الســلف . ــاء عــى مــا يــرى أن األعــامل ال تدخــل يف مســمى اإليــامن، وكل هــذا خــالف مــا علي ويقينهــم، وهــذا بن

)6(  ينظر: قوانن األحكام الرعية، البن ُجَزّي، )ص16(؛ والتسهيل، البن ُجَزّي، )144/1( .

)7(  ينظر: قوانن األحكام الرعية، البن ُجَزّي، )ص17(؛ والتسهيل، البن ُجَزّي، )110/4( .
)8(  ينظر: قوانن األحكام الرعية، البن ُجَزّي، )ص18( .

)9(  ينظــر: قوانــن األحــكام الرعيــة، البــن ُجــَزّي، )ص6(. وهــذه الســبع هــي: احلياة،والقدرة،واإلرادة،والعلم،والســمع،والبر،و
الــكالم واألشــاعرة يثبتوهنا،ويذهبــون إىل التأويــل فيــام ســواها مــن الصفات،وينســبون أنفســهم إىل اإلمام أيب احلســن األشــعري. 
ينظــر: يف التعريــف هبــم: رســـالة يف الــــرد عــــى الرافضــة، ملحمــد بــن عبدالوهــاب، )ص166(؛ والصواعــق املرســلة، البــن 

القيــم، )405/2( .
)10(  ينظر: التسهيل، البن ُجَزّي، )42/1( .

)11(  ينظر: املرجع نفسه، )169/3( .
)12(  ينظر: املرجع نفسه، )34/2( .

)13(  ينظر: املرجع نفسه، )182/1( .
)14(  ينظر: املرجع نفسه، )77/1( .
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ــا  ــا كثــرة يذكــر أنــه مــن املتشــابه، الــذي جيــب اإليــامن بــه مــن غــر تكييــف)1(، وأحياًن وأحياًن

يذكــر أقــوااًل صحيحــة، وأخــرى باطلــة، وال يرجــح، وال يبــدي رأيــه)2(. 

ى اإليــامن)3(، واإليــامن عنــده  وباإلضافــة عــى مــا تقــدم فهــو ال يــرى دخــول األعــامل يف مســمَّ

هــو التصديــق)4(. 

وألجــل هــذه املخالفــات، فلــو ذهــب ذاهــب إىل القــول بــأن الفقيــه ابــن ُجَزّي مــن األشــاعرة يف 

بــاب الصفــات مل يبعــد، وليــس إثباتــه لبعــض الصفــات زيــادة عــى الســبع املعروفــة عنــد األشــاعرة 

بحجــة قاطعــة عــى أنــه ليــس منهــم؛ فــإن أبــا بكــر ابــن الباقــالين املالكــي )ت403هـــ( أثبــت غــر 

الســبع الصفــات)5(، ومل خيرجــه ذلــك أن يكــون أحــد أئمــة األشــاعرة)6(.

ب- مذهب ابن ُجَزّي يف الفروع :

اإلمام ابن ُجَزّي عى مذهب اإلمام مالك يف الفروع ،يؤيد ذلك أمور :

منها: أنه معدود يف أعيان مذهب اإلمام مالك)7(.

ــكام  ــن األح ــه )قوان ــالل كتابي ــن خ ــب املالكية،م ــة بمذه ــة عظيم ــر عناي ــد أظه ــه ق ــا: أن ومنه

الرعيــة()8( و)التســهيل لعلــوم التنْزيــل()9(. واإلمــام ابــن ُجــَزّي يف جانــب الفقــه ذو قــدم راســخة، 

)1(  ينظر: املرجع نفسه، )77-58/1()199/3( .
)2(  ينظر: قوانن األحكام الرعية، البن ُجَزّي، )ص11(؛ والتسهيل، البن ُجَزّي، )155/2( .

)3(  ينظر: التسهيل، البن ُجَزّي، )42/1( .
)4(  ينظر: قوانن األحكام الرعية، البن ُجَزّي، )ص18( ؛والتسهيل، البن ُجَزّي، )61/4( .

)5(  ينظر: كتابه التمهيد، البن الباقالين، )ص48( ،وموقف ابن تيمية من األشاعرة، للمحمود )554-526/2( .
ــود  ــاعرة، للمحم ــن األش ــة م ــن تيمي ــف اب ــي، )192/17(؛وموق ــر، للذهب ــر: الس ــروف. ينظ ــهور مع ــعرية مش ــه باألش )6(  وصف

.  )528/2(
)7(  ينظر: الديباج املذهب، البن فرحون، )274/2(؛ وشجرة النور الزكية، ملخلوف، )ص213( .

)8(  ينظــر: )ص2-26-27-32-35-45-46( والكتــاب كلــه مؤلــف يف مذهــب املالكيــة، وذكــره ألقــوال األئمــة اآلخريــن، إنــام 
هــو لبيــان موافقتهــم ،أو خمالفتهــم .

)9(  ينظر: )175-139-86-85-82/1( .
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ــا ... قــارب درجــة االجتهــاد،وكان أحــد  ــا إماًم قــال عنــه ابــن األمحــر )ت:807هـــ()1(: "كان فقيًه

ــا بغرناطــة")2(.  أهــل الفتي

وكتابــه قوانــني األحــكام الرشعيــة شــاهد بذلــك. والفقيــه ابــن ُجــَزّي ســلك مســلك الزخمرشي، 

يف عــدم التعصــب ملذهــب إمامــه . هــذا مــا ظهــر يل مــن خــالل تفســره، ومــن خــالل بعــض مــا 

قــرأت لــه يف كتــاب )قوانــن األحــكام الرعيــة(.

  املطلب اخلامس : أقوال العلامء فيه :                                               

قــال لســان الديــن ابــن اخلطيــب ) وهــو أحــد الــوزراء املشــهورين بالعلــم  واألدب ( : "كان - 

 - عــى طريقــة مثــى مــن العكــوف عــى العلــم، واالقتيــات مــن حــر النشــب)3(، واالشــتغال 

ــة،  ــون مــن العربي ــاًم عــى التدريــس، مشــارًكا يف فن ــا، قائ ــا حافًظ ــن، فقيًه ــد والتدوي بالنظــر، والتقيي

ــة  اع ــوال، مجَّ ــتوعًبا لألق ــر مس ــًة للتفس ــث، واألدب،حفظ ــراءات، واحلدي ــول، والق ــه، واألص والفق

ــا باملســجد  للكتــب، حســن املجلــس، ممتــع املحــارضة، قريــب الغور،صحيــح الباطــن، تقــدم خطيًب

األعظــم مــن بلــده عــى حداثــة ســنه، فاتفــق عــى فضلــه، وجــرى عــى ســنن أصالتــه")4(.

ــا بجميــع  وقــال ابــن األمحــر: "كان خطيــب اجلامــع األعظــم بغرناطــة، وكان فقيًهــا إماًمــا، عاملًِ

ن وصنَّــف يف كل فــن، وكان أحــد أهــل الفتيــا بغرنــا العلــوم، حمّصــاًل، قــارب درجــة االجتهــاد، ودوَّ

طة")5(.                                                                

وقال عنه اإلمام ابن اجلزري )ت 833هـ( : "إمام ، مقرئ ، عارف" )6(.     

)1(  إسامعيل بن يوسف بن حممد،مؤرخ أديب،غرناطي األصل )ت:807هـ( ينظر: األعام، للزركي، )329/1( .
)2(  ينظر: نثر اجلان، البن األمحر، )ص166-165( .

)3(  النشب: املال األصيل. ينظر: هتذيب اللغة، لألزهري، )379/11( )نشب(.
ــداوودي،  ــن، لل ــات املفرسي ــاين، )514/5(؛ وطبق ــب، للتلمس ــح الطي ــا: نف ــر أيًض ــب، )20/3-21(؛ وينظ ــن اخلطي ــة، الب )4(  اإلحاط

)85/2( فقــد نقــال مــا قالــه لســان الديــن ابــن اخلطيــب .
)5(  نثر اجلان، البن األمحر، )ص166-165( .

)6(  غاية النهاية، البن اجلزري، )83/2( .
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  املطلب السادس: آثاره العلمية واستشهاده رمحه اهلل تعاىل .                    

أ- آثاره العلمية: 

ــه  ــو يف الفق ــا ه ــا م ــرآن وعلومه،ومنه ــو يف الق ــا ه ــا م ــَزّي، فمنه ــن ُج ــه اب ــار الفقي ــت آث تنوع

وأصوله،ومنهــا مــا هــو يف احلديث،ومنهــا مــا هــو يف العقيدة،ومنهــا مــا هــو  يف العربيــة، ومنهــا مــا 

ــك: ــز بذل ــان موج ــك بي ــخ وإلي ــم والتاري ــو يف الرتاج ه

ــر 1.  ــر، ذك ــم التفس ــرة يف عل ــات املخت ــل املؤلف ــن أفض ــل()1( م ــوم التنْزي ــهيل لعل )التس

ــم  ــب عل ــى لطال ــرآن، ال غن ــوم الق ــذة يف عل ــه نب ــر يف أول ــه، وذك ــه يف مقدمت ــف منهج املؤل

التفســر مــن االطــالع عليهــا؛ إذ هــي عــى اختصارهــا مــن أنفــس مــا كتب،ذكــر فيهــا تفســر 

الكلــامت التــي تتكــرر يف القــرآن الكريم،مرتبــة عــى حــروف املعجم،وذكــر فيهــا أشــياء كثــرة 

ــز( ــة )املحــرر الوجي ــن عطي ــايض اب ــر الق ــن تفس ــه م ــه مؤلف ــاد في ــاب أف ــدًا. والكت ــدة ج مفي

إفــادة عظيمــة، وكذلــك مــن كشــاف الزخمــرشي. والكتــاب ) فيــام اطلعــت عليــه ( مطبــوع عــدة 

ــق  ــيبة تلي ــة قش ــه يف حل ــق خيرج ــاج إىل حتقي ــو حيت ــن األوىل، وه ــورة ع ــا مص ــات، إحداه طبع

ــان)3(.  ــه رســالتان علميت ــد ُكتبــت حول ــه)2(، وق بمكانت

ــه 	.  ــه الفقي ــاب ألف ــذا الكت ــة()4(. وه ــروع الفقهي ــائل الف ــة ومس ــكام الرعي ــن األح )قوان

ابــن ُجــَزّي يف الفقــه عــى مذهــب اإلمــام مالــك، ونبــه املؤلــف عــى أقــوال األئمــة اآلخريــن 

)أيب حنيفــة )ت:150هـــ(، والشــافعي )ت:204هـ(، وأمحد )ت:241هـ(، وأهـــــل الظـــاهر( 

والكتــاب يقــع يف جملــد واحــد، وهــو مطبــوع متــداول، وقــد ُكتبــت رســالة علميــة يف اجلانــب 

)1(  ينظر: توثيق نسبة الكتاب إىل مؤلفه يف: ابن ُجَزّي ومنهجه يف التفسر، للزبري، )220-219/1( .
)2(  وال يغرنــك مــا ُكتــب عــى الطبعــة التــي نرشهتــا )أم القــرى للطباعــة والنــرش( بمــر ممــا يفيــد أن الكتــاب حققــه/ حممــد عبــد 

املنعــم اليونــي ، وإبراهيــم عطــوة عــوض .
)3(  قد ذكرهتام يف أول املبحث الثاين .

)4(  نســبه إىل املؤلــف: لســان الديــن ابــن اخلطيــب يف اإلحاطــة، )21/3(، ونرشتــه عــامل الفكــر بالقاهرة،وذكــرت أنــه حققــه طــه ســعد 
ومصطفــى اهلــواري. لكــن مــا ذكــر فيــه مــن احلــوايش ال يــكاد يتجــاوز أصابــع اليديــن، ويبــدو أن لــه طبعــة أخــرى غــر هــذه .
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الفقهــي عنــد ابــن ُجــَزّي ، مــن خــالل هــذا الكتــاب)1(.                           

ــنية()2( يف احلديــث ،أشــار الزركي)ت:1396هـــ( إىل أنــه 	.  ــنية يف األلفــاظ السُّ )األنــوار السَّ

مطبوع)3(،وذكــر عنــه الشــيخ عــي بــن حممــد الزبــري تفصيــالت دقيقــة)4(.     

)تقريب األصول إىل علم األصول()5( يف أصول الفقه،خمطوط)6(.	. 

)وسيلة املسلم يف هتذيب صحيح مسلم( .	. 

)البارع يف قراءة اإلمام نافع(.	. 

)الفوائد العامة يف حلن العامة( .	. 

)فهرست يف تراجم العلاء()7(.	. 

 : -  - ب- وفاته

ــك  ــب وذل ــدة الصلي ــلمني وعب ــني املس ــي دارت ب ــف الت ــة طري ــهد –  - يف معرك استش

ــَد  ضحــوة يــوم االثنــني، الســابع مــن مجــادى األوىل، ســنة إحــدى وأربعــني وســبعامئة)8(؛ حيــث ُفِق

ــم)9(.  ــت بصائره ــم، ويثب ــلمني، وحُيّرضه ــَحُذ املس ــو َيْش وه

)1(  عنواهنــا )ابــن ُجــَزّي الكلبــي وأثــره يف الفقــه اإلســامي( لســليامن أيب الريــش، رســالة دكتــوراه يف كليــة الرشيعــة والقانــون بجامعــة 
األزهــر 1395هـــ؛ ينظــر: ابن ُجــَزّي ومنهجــه يف التفســر، للزبــري،  )18/1- 225( .

)2(  نسبه إىل املؤلف لسان الدين ابن اخلطيب يف: اإلحاطة، )21/3 -22( .
)3(  ينظر: األعام، للزركي، )325/5( .

)4(  ينظر: ابن ُجَزّي ومنهجه يف التفسر، للزبري، )229-225/1( .
)5(  ينظر: اإلحاطة، البن اخلطيب، )21/3 - 22( .

)6(  ينظر: ابن ُجَزّي ومنهجه يف التفسر، للزبري، )229/1( .
)7(  هــذه الكتــب األربعة،ذكــر بعضهــا بعــض املرتمجني،واســتوىف ذكرهــا الــزركي يف: األعــام، )325/5(،وســكت فلــم يــرش إىل أهنــا 

مطبوعــة أو خمطوطــة.
)8(  ينظر: اإلحاطة، البن اخلطيب، )23/3( ؛ ونثر اجلان، البن األمحر، )ص166( .

)9(  ينظر: اإلحاطة، البن اخلطيب، )23/3( .
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وكان قد قال أبياًتا قبل استشهاده ،منها :
ــري وإرساري ــل يف جه ــدي املؤم البــاِر قص الواحــد  إهلــي  مــن   ومطلبــي 

خالصــة اهلل  ســبيل  يف  النــاِر شــهادة  مــن  وتنجينــي  ذنــويب   متحــو 

يطِّهُرهــا ال  رجــٌس  املعــايص  كفــاِر إن  أيــامن  يف  الصــوارُم   إال 

ثم قال: أرجو اهلل أن يعطيني ما سألته يف هذه األبيات فقتل يف اليوم نفسه)1(.     

                                                                                                                                                                        

)1(  ينظر: علو اهلمة ،ملحمد املقدم، )ص323 (.
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   الفصل الثاين: 
تعقبات ابن ُجَزّي الكلبي عىل الزخمرشي يف تفسري القرآن الكريم 

)دراسًة مقارنًة(

  سورة آل عمران.

)1( قــال الزخمــرشي  عنــد قــول اهلل تعــاىل: ژٱٻٻژ ]آل عمــران: 1 - 2[، ميــم حقهــا أن يوقــف 
ــراءة  ــي ق ــان، وه ــول: واحد،اثن ــام تق ــا ك ــا بعده ــدأ م ــف والم، وأن يب ــى أل ــف ع ــام وق ــا، ك عليه
ــا فتحهــا، فهــي حركــة اهلمــزة ُألقيــت عليهــا حــني ُأســقطت للتخفيــف. فــإن قلــت:  عاصــم)1(. وأمَّ
كيــف جــاز إلقــاء حركتهــا عليها،وهــي مهــزة وصــل ال تثبــت يف درج الــكالم، فــال تثبــت حركتهــا؛ 
ألن ثبــات حركتهــا كثباهتــا؟ قلــت: هــذا ليــس بــدرج؛ ألن ميــم يف حكــم الوقــف، والســكون واهلمزة 
يف حكــم الثابــت، وإنــام ُحذفــت ختفيفًا،وألقيــت حركتهــا عــى الســاكن قبلهــا؛ ليــدل عليهــا، ونظــره 
ــت  ك ــا ُحرِّ ــت أهن ــال زعم ــت: ه ــإن قل ــدال. ف ــى ال ــزة ع ــة اهلم ــاء حرك ــان، بإلق ــم: واحد،اثن قوهل
اللتقــاء الســاكنني؟ قلــت: ألن التقــاء الســاكنني ال ُيبــاىل بــه يف بــاب الوقــف، وذلــك قولــك: هــذا 
ــّرك  ــك حلُ ــب التحري ــف يوج ــال الوق ــاكنني يف ح ــاء الس ــو كان التق ــحاق. ول ــم، وداود، وإس إبراهي
ــوا  ــام مل حيرك ــت: إن ــإن قل ــر. ف ــاكن آخ ــر س ــا انتظ ــاكنني، ومل ــاء الس ــم؛ اللتق ــف الم مي ــامن يف أل املي
اللتقــاء الســاكنني يف ميــم؛ ألهنــم أرادوا الوقــف، وأمكنهــم النطــق بســاكنني، فــإذا جــاء ســاكن ثالــث 
ــه كان  ــاكن أن ــاة الس ــت ملالق ــة ليس ــى أن احلرك ــل ع ــت: الدلي ــوا. قل ــك، فحرك ــن إال التحري مل يك
يمكنهــم أن يقولــوا: واحــد، اثنــان، بســكون الــدال مــع طــرح اهلمــزة، فيجمعــوا بــني ســاكنني، كــام 

قالــوا: أصيــْم ومديــق، فلــام حركــوا الــدال ُعلــم أن حركتهــا هــي حركــة اهلمــزة الســاقطة ال غــر، 

وليســت اللتقــاء الســاكنني. 

ــم  ــى املي ــوف ع ــّدر الوق ــه ق ــال: فكأّن ــم وق ــوبة إىل عاص ــظ ) ُروي ( منس ــة، )9/3(، بلف ــاريس يف: احلج ــي الف ــو ع ــا أب )1(  ذكره
واســتأنف )اهلل( فقطــع اهلمــزة لالبتــداء هبــا. والوجــه مــا عليــه اجلامعــة؛ وذكرهــا أبــو حيــان يف: البحــر، )374/2(، منســوبة إىل 
أيب بكــر يف بعــض طرقــه عــن عاصــم. ومــن قبــل هذيــن الفــراء فإنــه قــال: وبلغنــي عــن عاصــم أنــه قــرأ بقطــع األلــف )9/1(. 

قلــت: ال أعلمهــا عــن عاصــم وال عــن راوييــه يف كتــب القــراءات العــرش. فــاهلل أعلــم.
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فإن قلت: فام وجه قراءة عمرو ابن عبيد)1( بالكر)2(؟ 

قلت : هذه القراءة عى توهم التحريك اللتقاء الساكنني ،وما هي بمقبولة)3(.                                      

وتعقــب ابــن ُجــَزّي الزخمــرشي، فقــال: "وقــرأ اجلمهور بفتــح امليــم -  هنــا - يف الوصــل؛ اللتقاء 

الســاكنني،نحو ژڤڤژ ]البقــرة: 8[. وقــال الزخمــرشي: هــي حركــة اهلمــزة، ُنقلــت إىل امليــم. وهــذا 

ضعيــف؛ ألهنــا ألف وصــل، تســقط يف الــدرج")4(.                       

حمــل اخلــالف يف ألــف لفــظ اجلاللــة، وهــل هــي مهــزة وصــل، فهــي ســاكنة، وامليــم مــن نطقــك 

ألــف الم ميــم ســاكن فيتخلــص مــن ذلــك بتحريــك امليــم بالفتــح؛ ألن العــرب ال تقــف عــى متحرك 

وال تبــدأ بســاكن. وهــذا اختيــار ابــن ُجــَزّي. واختــار الزخمــرشي أن تكــون ألــف لفــظ اجلاللــة مهــزة 

قطــع ُحذفــت وألقيــت حركتهــا عــى امليــم وذلــك للتخفيــف .        

ــة  ــدم املدرس ــم، ق ــألة قدي ــذه املس ــالف يف ه ــار(؛ ألن اخل ــة )اخت ــر بكلم ــت التعب ــام فضل وإن

ــة)5(.                                         ــة الكوفي ــة النحوي ــة البرية،واملدرس النحوي

فــام اختــاره ابــن ُجــَزّي هــو قــول ســيبويه، ومــا اختــاره الزخمــرشي هــو قــول الفــراء، رمحــة اهلل 

عــى اجلميــع)6(.

ــال:  ــا إىل أن ق ــه، ورده ــع حجج ــه مجي ــد في ــاًل، فن ــا طوي ــرشي نقاًش ــان الزخم ــو حي ــش أب و ناق

ــت  ــا، كان ــب ّم ــر تركي ــن غ ــامء م ــى رسدت أس ــرب مت ــامت أن الع ــذه الكل ــرر يف ه ــذي حت "...وال

ــزان  ــة واألمــل، للزيــدي، )ص22(؛ ومي ــة املتقدمني)ت:144هـــ(، ينظــر: املني ــاب، أحــد رؤوس املعتزل ــن ب ــد ب ــن عبي )1(  عمــرو ب
ــي، )295/2( . ــدال، للذهب العت

)2(  مــن خمتــر يف شــواذ القــرآن كــام عنــد ابــن خالويــه )ص19(؛. وقــد أجازهــا األخفــش لغــة يف: معــاين القــرآن، )172/1(؛ ورد 
عليــه العلــامء مــا ذهــب إليــه ومنهــم العكــربي يف التبيــان، )235/1( .

)3(  الكشاف، للزخمرشي، )173/1( وفيه ) وما هي بمقولة (؛ والتصحيح من: البحر، أليب حيان، )374/2( .
)4(  التسهيل لعلوم التنْزيل، البن ُجَزّي، )177/1( .

)5(  ينظر: اإلنصاف يف مسائل اخلاف بن النحوين البرين والكوفين، لألنباري، )741/2- 745( .
)6(  ينظر: كتاب سيبويه، )154/4( ؛ ومعاين القرآن، للفراء، )9/1( .
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ــّرك  ــر ُح ــاكن آخ ــا بس ــكن منه ــر مس ــى آخ ــو التق ــاًل ووقًفا،فل ــر، وص ــكنة اآلخ ــامء مس ــك األس تل

ــاء  ــة التق ــي حرك ــران: 1 - 2[، ه ــم ژٱٻٻژ ]آل عم ــي يف مي ــة الت ــذه احلرك ــاكنني، فه ــاء الس اللتق

الســاكنني")1(. وتبــع أبــا حيــان تلميــُذه تــاج الديــن احلنفــي فلخــص مــا قالــه شــيخه ومل يــرد عليــه يف 

ــك)2(.                                                                                  ــن ذل يشء م

ــرشي، إاّل أن  ــى الزخم ــا ع ــي ردَّ هب ــع الت ــض املواض ــه يف بع ــي فناقش ــمني احللب ــذه الس ــا تلمي أم

جممــل كالمــه يــدل عــى التســليم بجوهــر القضيــة ولبهــا وهــو أن ألــف لفــظ اجلاللــة ألــف وصــل 

ــكالم)3(.                                                            ــقط يف درج ال تس

وبعــد : فاإلنصــاف يقــي بــأن هــذه املســألة حمــل خــالف كبــر بــني مدرســة البــرة والكوفــة 

كــام أرشت مــن قبــل .               

وقــد أشــار إىل اخلــالف مــن غــر تثريــب عــى أحــد الفريقــني أئمــة كبــار، مــن أمثــال الزجــاج، 
والنحــاس، واألزهــري، ومكــي، وابــن اجلــزري)4(.                          

ولو مل يكن كل من القولني حمتماًل وصحيًحا، ملا وسع هؤالء السكوت .

ــل  ــباب ال حيتم ــري، ألس ــم ب ــن هواه ــن املفري ــيني، م ــا األندلس ــر إخوانن ــى أن أكث وال ننس
ــا)5(. ــث ذكره ــذا البح ه

وقد تعجب إذا قلت: إنني أميل إىل ما ذهب إليه إخواننا املغاربة لألسباب التالية :

يف بعــض حماجــة الزخمــرشي تكّلــف أضعــف حجتــه، وتوضيــح ذلــك يف كالم أيب . 1

                                                                            . حيان،فراجعــه 

)1(  ينظر : البحر املحيط، أليب حيان، )376-374/2( .
)2(  ُينظر : الدر اللقيط، لتاج الدين احلنفي، )376-374/2( .

)3(  ينظر: الدر املصون، للسمني احللبي، )12-6/3( .
)4(  ينظــر: معــاين القــرآن وإعرابــه، للزجــاج، )373/1(؛ وإعــراب القــرآن، للنحــاس، )353/1-354(؛ وعلــل القــراءات، 
ــزري، )415/1(. ــن اجل ــر، الب ــراءات الع ــر يف الق ــي)148/1(؛ والن ــرآن، ملك ــراب الق ــكل إع ــري، )105/1(؛ ومش لألزه

)5(  ينظر: مدرسة التفسر يف األندلس،ملصطفى املشني، )ص607( .
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ــو . 2 ــر ه ــك أن رأي األكث ــامء)1(، والش ــور العل ــول مجه ــو ق ــَزّي ه ــن ُج ــه اب ــب إلي ــا ذه م

ــه . ــواب، أن مل يكن ــرب إىل الص األق

وألنه يلزم عى اختيار الزخمرشي أن اهلمزة تذهب وتبقى .. 3

نعــم تذهــب؛ ألهنــم يقولــون: تســقط. وتبقــى ألهنــم؛ يقولــون : تلقــى حركتهــا عــى امليم. . 4

وهــذا تناقــض دعــا أبــا عــي الفــاريس إىل عــدم موافقتهــم ، وتبعــه ابن عطيــة األندلــي)2(. 

أضعــف اختيــار الزخمــرشي وقــوع التناقــض منــه، ففــي الكشــاف يقــول إهنــا مهــزة قطــع . 5

ــل  ــه املفّص ــران: 1 - 2[، يف كتاب ــورة آل عم ــني ژٱٻٻژ ]س ــر اآليت ــه ذك ــت - ولكن ــام رأي ك

ــل)3(.                                                                                  ــزة الوص ــاب مه ــن ب ــا م وجعله

فإن قلت: هذا مما حيمد ملحمود؛ إذ إنه رجع إىل احلق ملا تبني له .

قلــت: نعــم لــو نــص عــى رجوعــه،أو أشــار إليه،أمــا أن يذهــب يف كتــاب إىل رأي، ثــم خيالفــه يف 

آخــر مــن غــر إشــارة ففيــه نظــر.             

   

)1(  ينظر: الدر املصون، للسمني احللبي، )6/3(، فقد حكاه عن اجلمهور .
)2(  ينظر: احلجة للقراء السبعة، أليب عي الفاريس، )9/3( ؛ واملحرر الوجيز، البن عطية، )397/1( .

)3(  ينظــر: املفّصــل مــع رشحــه، البــن يعيــش، )123/9(؛ وقــد أشــار إىل هــذا العالمــة اآللــويس يف روح املعــاين، )74/2( ووصــف 
فعــل الزخمــرشي باملضطــرب .
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  سورة األعراف

ــا  ــرة، منه ــراف: 143[: أشــياء كث ــاىل: ژۇۆۆژ ]األع ــه تع ــد قول ــر الزخمــرشي عن )2( ذك

حجتــان عــى نفــي رؤيــة اهلل تعــاىل،يف الدنيــا واآلخــرة، أحســبهام مــن أقــوى أدلــة املعتزلــة فقــال: "مــا 

كان طلــب الرؤيــة إاّل ليكبــت هــؤالء، الذيــن دعاهــم ســفهاء وضــالاًل، وتــربأ مــن فعلهــم، وليلقمهم 
احلجــر؛ وذلــك أهنــم حــني طلبــوا الرؤيــة أنكــر عليهــم، وأعلمهــم اخلطــأ، ونبههــم عــى احلــق فلّجوا 
ومتــادوا يف جلاجهــم، وقالــوا: ال بــد ولــن نؤمــن لــك حتــى نــرى اهلل جهــرة، فــأراد أن يســمعوا النــص 

مــن عنــد اهلل باســتحالة ذلك وهـــو قــــوله: ژٴۇۋژ ]األعــراف: 143[ ليتيقــــنوا، وينــــزاح عنهم مــــا 
دخلهــــم مــن الشبهة، فلــذلك قــــال: ژۇۇۆۆژ ]األعراف:143[... وتفســـــر آخـــــر 
وهــــــو أن يـــريـــــد بقـــــوله: ژۇۆۆژ عرفنــي نفســك تعريفــًا واضًحا جليًّــا، كأهنا إراءة 
يف جالئهــا بآيــة مثــل آيــات القيامــة، التــي تضطــر اخللــق إىل معرفتــك ژۆۆژ أعرفــك معرفــة 
اضطــرار، كأين انظــر إليــك، كــام جــاء يف احلديــث »ســرتون ربكم،كــا تــرون القمر،ليلــة البــدر«)1(، بمعنى 
ســتعرفونه معرفــة جلّية،هــي يف اجلــالء كإبصاركــم القمــر، إذا امتــأل واســتوى ...")2(. وتعّقــب ابــن 
ُجــَزّي الزخمــرشي، فقــال: "واســتدلت األشــعرية)3( بذلــك)4( عــى أن رؤيــة اهلل جائــزة عقــاًل، وأهنــا 
لــو كانــت حمــااًل مل يســأهلا موســى؛ فــإن األنبيــاء - عليهــم الســالم - يعلمــون مــا جيــوز عــى اهلل ومــا 

يســتحيل" .                                                           

وتأول الزخمري طلب موسى للرؤية بوجهن:

ــوا  ــن طلب ــل الذي ــي إرسائي ــن بن ــه م ــرج مع ــن خ ــا مل ــك تبكيًت ــأل ذل ــام س ــه إن ــا: أن أحدمه

الرؤية،فقالــوا: أرنــا اهلل جهرة،فقــال موســى: ذلــك ليســمعوا اجلــواب باملنــع فيتأولــوا)5(.

)1(  ينظر خترجيه يف آخر هذه املسألة .
)2(  الكشــاف، للزخمــرشي، )89/2 -90 - 92(؛ ومــن أراد أن يقــف عــى ســب الزخمــرشي وهجائــه ملخالفيــه يف هــذه املســألة  فلينظــر 

كشــافه، )92/2(، ومــا كنــت أظــن الرجــل ينـْـزل إىل تلــك الدرجــة، حتــى رأيــت ذلــك بعينــي .
)3(  تقدم التعريف باألشاعرة ، يف الفصل األول املبحث الثاين، املطلب الرابع يف احلاشية .

)4(  يعني بقوله: ژ ۇ ۇ ۆ ۆژ  ]األعراف: 143[.
)5(  هكــذا يف أكثــر مــن نســخة مــن نســخ التســهيل )فيتأولــوا( ولــو كان ابــن ُجــَزّي ينقــل كالم الزخمــرشي بحروفــه لصححــت مــن 
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واآلخــر: أن معـــنى ژۇۆۆژ    ]األعراف: 143[ عــــرفني نفســـك تعـــــريًفا واضًحــا جليًّا. 

وكال الوجهــني بعيــد، والثــاين أبعــد وأضعــف؛ فإنــه لــو مل يكــن املــراد الرؤيــة مل يقــل لــه: ژۅ  ۅ  

ــراف: 143[ ")1(. ۉژ   ]األع

مســألة رؤيــة اهلل يــوم القيامــة وقــع فيهــا اخلــالف بــني أهــل الســنة)2( واملعتزلــة)3(، فأهــل الســنة 

يثبتــون ذلــك ألدلــة كثــرة مــن الكتــاب والســنة،واملعتزلة ينفــون ذلــك ويؤولــون نصــوص الكتــاب 

والســنة الدالــة عليــه بــام يوافــق معتقدهــم .                                 

ــة  ــت وجه ــك، وألبدي ــذروا يف ذل ــه لع ــوا إلي ــا ذهب ــى م ــة ع ــة رصحي ــة أدل ــو كان للمعتزل ول

ــألة .                                                                       ــم يف املس صواهب

ــه  ــدى في ــكالم أب ــة ب ــل اآلي ــال يف تأوي ــرشي أط ــوص. والزخم ــاق النص ــل ويل أعن ــه التأوي ولكن

ــور: 39[.  ــيقته ژڃچچچچڇڇڇڇڍڍژ ]الن ــه يف حقـ ــاد)4(، ولكنـ وأع

وقــد أشــار الــرازي وأبــو حيــان وغرمهــا مــن العلــامء إىل مــا يف تأويــل الزخمــرشي لآليــة مــن جمانبــة 

احلــق والصــواب)5(.

وقصــد إىل تفنيــد شــبهاته وتأويالتــه ابــن املنــّر يف كتابــه االنتصــاف، فقــف عليــه)6(؛ ألن هــذه 

الورقــات ال حتتمــل التطويــل .                                                          

الكشاف، ولكنه يذكر معنى ما قاله ، ولعل الكلمة ) فيتأدبوا ( أو ) فيتوبوا ( .
)1(  التسهيل لعلوم التنزيل، البن ُجَزّي، )80/2( .

)2(  أهــل الســنة هنــا يشــمل مــن هــم عــى منهــج الســلف واألشــاعرة فــإن األشــاعرة وافقــوا الســلف يف مجلــة اعتقــاد أن اهلل ُيــرى 
يــوم القيامــة .

)3(  التعريف باملعتزلة و بأصوهلم مّر يف الفصل األول، فارجع إليه يف ترمجة الزخمرشي يف املطلب الرابع،يف احلاشية.
)4(  ينظر: الكشاف، للزخمرشي، )92-89/2( .

ــويس،  ــاين، لآلل ــان،  )383/4(؛ وروح املع ــط، أليب حي ــر املحي ــرازي، )187/14 - 188(؛ والبح ــر، لل ــر الكب ــر: التفس )5(  ينظ
.)52-47/5(

)6(  ينظره بحاشية الكشاف، )92-89/2( .



َمَشي يف َتفسرِي الُقرآِن الكريِم باُت ابُن ُجَزّي َعىل الزَّ تـََعـقُّ

41

أمــا أعظــم تأويالتــه لآليــة فهــام مــا ذكرمهــا ابــن ُجــَزّي وردمهــا  كــام تــرى ولكنــه بــني بطــالن 

التأويــل الثــاين؛ ألنــه أبعــد وأضعــف وهــو كذلــك ويــدل عــى بطالنــه وضعفــه  وجــوه غــر مــا ذكــر 

ابــن ُجــَزّي .                                                                 

األول : أن اهلل سبحانه وتعاىل قال:

ژٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃڃ ڃڃ چ چ چ چ   

ــل  ــن أفض ــو م ــل ه ــة ، ب ــذه  الذري ــن ه ــى S  م ــراف: 172[ ،  وموس ڇ ڇ ڇ ڇ ڍژ ]األع

مــن بقــي عــى هــذا العهــد والشــهادة. فكيــف يقــول املعتــزيل: إن موســى أراد عرفنــي نفســك تعريًفــا 

ــا؟!! واضًحــا جليًّ

الثــاين: يقــال: هــب إن معنــى اآليــة مــا ذكــرت أفلــم حيصــل هــذا التعريــف الواضح اجلــي بكالم 

اهلل له،وأنــه أراه مــن اآليــات مــا ال غايــة بعدها،كالعصــا واليــد البيضــاء والطوفــان واجلــراد والقّمــل 

ــالل اجلبل)1(.                                  ــادع والدم،وإظ والضف

الثالــث : أن الزخمــرشي تــرك رصيــح اآليــة ژۇۆۆژ ]األعــراف: 143[، وذهــب إىل 

تقديــرات ال دليــل عليها)2(،وهــذا شــأن كل مبتدع،تدمغــه احلجة،فيبحــث عــن تأويــالت أوهــى مــن 

ــوت . ــت العنكب بي

ــّر فقــال: "فاحلــق أن موســى-  إنــام  أمــا الوجــه األول يف تأويــل الزخمــرشي فــرد عليــه ابــن املن

طلــب الرؤيــة لنفســه،لعلمه بجــواز ذلــك عــى اهلل تعاىل،والقدريــة)3( جيربهــم الطمــع وجيرؤهــم حتــى 

)1(  ينظر: التفسر الكبر، للرازي، )188/14( .

)2(  ينظر: التفسر الكبر، للرازي، )188/14( .
ــدر وال  ــه ق ــبق ب ــف،أي مل يس ــر  ُأن ــون أن األم ــّدر الرش،ويزعم ــاىل – ق ــارك وتع ــون اهلل – تب ــون أن يك ــن ينف ــم الذي ــة ه )3(  القدري
ــم  ــالة وه ــان . غ ــة فريق ــك. والقدري ــن ذل ــاهلل م ــوذ ب ــى اهلل،نع ــال ع ــذا رش مق ــه. وه ــد وقوع ــه بع ــام يعلم ــن اهلل،وإن ــم م عل
ــوم  ــرون عم ــم( ينك ــم مجهوره ــاين )وه ــق الث ــة – الفري ــم األئم ــؤالء كفره ــابقني – وه ــه الس ــم اهلل وكتاب ــرون عل ــن ينك الذي
ــر  ــون بذلــك نفــي تقدي ــة؛ ألن مــن أصوهلــم اخلمســة العدل،ويعن ــة قدري املشــيئة واخللق،وهــؤالء مبتدعــون . وتســّمى املعتزل
ــزم، )22/3(؛  ــن ح ــل، الب ــعري، )ص430 - 549(؛ والفص ــن األش ــامين،أليب احلس ــالت اإلس ــر: مق ــكل يشء. ينظ اهلل ل
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يرومــوا أن جيعلــوا موســى - S - كان عــى معتقدهــم، ومــا هــم حينئــذ إال ممــن آذوا موســى، 

فــربأه اهلل ممــا قالــوا، وكان عنــد اهلل وجيًهــا.                                                                                     

ــا مــن أفاعيلهــم،  وأمــــا قولـــه - S -: ژوئوئۇئۇئۆئژ ]األعــراف: 155[، تربيًّ

 S ــى ــكار موس ــى إن ــه ع ــهاد ب ــة لالستش ــة للقدري ــال راح ــاًل لرأهيم،ف ــم وتضلي ــفيًها هل وتس

جلــواز الرؤيــة، فــإن الــذي كان اإلهــالك بســببه إنــام هــو عبــادة العجــل يف قــول أكثــر املفريــن. ثــم 

وإن كان الســبب طلبهــم للرؤيــة فليــس ألهنــا غــر جائــزة عــى اهلل، ولكــن ألن اهلل تعــاىل أخــرب أهنــا ال 

تقــع يف دار الدنيــا، واخلــرب صــدق وذلــك بعــد ســؤال موســى للرؤيــة فلــام ســألوا وقــد ســمعوا اخلــرب 

 S - بعــدم وقوعهــا، كان طلبهــم خــالف املعلــوم تكذيًبــا للخــرب، فمــن ثــم ســفههم موســى

ــار اهلل تعــاىل  ــة قبــل إخب ــه ال يقــع. ثــم ولــو كان ســؤاهلم للرؤي - وتــربأ مــن طلــب مــا أخــرب اهلل أن

بعدم وقوعها، فإنام ســفههم موســى - S -  القرتاحهم عـــــى اهلل هـــــذه اآليـــــة اخلــــاصة، 

وتــــوقيفـــــهم اإليـــــامن علـــــيها، حيــــث قــــالوا: ژھےےۓۓڭڭژ ]البقــرة:55[، أال 

تـــــــرى أن قـــوهلـــــــم: ژڇڇڍ ڍڌڌڎڎڈژ ]اإلرساء: 90[، إنــــام ســألوا فيــه 

جائــــًزا، ومــــع ذلــك ُقرعــوا بــه؛ القرتاحهــم عــى اهلل مــا ال يتوقــف وجــوب اإليــامن عليــه. فهــذه 

املباحــث الثالثــة توضــح لــك ســوء نظــر الزخمــرشي بعــني اهلــوى، وعاميتــه عــن ســبيل اهلــدى، واهلل 

املوفــق")1(.                                                                                      

ــى أن اهلل  ــرة ع ــنة املتوات ــرآن والس ــوص الق ــت نص ــول دل ــبه، نق ــذه الش ــن ه ــة ع ــد اإلجاب وبع

ــرى يف عرصــات القيامــة)2(، ويــراه املؤمنــون رؤيــة خاصــة يف اجلنــة، بــل رؤيتــه  - E - ُي

أعظــم نعيــم أهــل اجلنــة .

ومنهــاج الســنة، البــن تيميــة، )308/1 - 309(؛ وجممــوع الفتــاوى، البــن تيميــة، )36/13- 38(،)385/7(؛ ورشح العقيــدة 
الطحاويــة، البــن أيب العــز، )134/1(؛ ومذهــب اإلســامين، لعبــد الرمحــن بــدوي، )97/1( .

)1(  النتصاف بحاشية الكشاف، البن املنر، )90-89/2( .
)2(  ينظــر: األقــوال يف رؤيــة أهــل املوقــف لرهبــم يف: حــادي األرواح،البــن القيــم، )ص329(، وباختصــار فهــي ثالثــة. األول: ال يــراه 

إاّل املؤمنــون. والثــاين: يــراه مجيــع أهــل املوقــف ثــم حيتجــب عــن الكفــار . والثالــث : يــراه املؤمنــون واملنافقــون دون الكفــار.
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فمــن اآليــــات هـــذه ژے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ  ۅ  
 .]143 ]األعــراف:  وئژ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ېى  ې  ې  ې   ۉ  ۉ 

وقد بني العلامء الداللة من هذه اآلية بوجوه، أذكرها لك باختصار:

أحدهــا : أنــه ال يظــن بكليــم الرمحــن ورســوله الكريــم عليــه أن يســأل ربــه مــا ال جيوزعليــه،  بــل 
هــو مــن أبطــل الباطــل وأعظــم املحــال .                                                

الثاين: أن اهلل سبحانه مل ينكر عليه سؤاله، ولو كان حماالً ؛ ألنكره عليه .

ــوز  ــي ، وال جت ــت بمرئ ــراين ، وال أين لس ــل : ال ت ــه: ژٴۇۋژ ومل يق ــاب بقول ــه أج ــث: أن الثال
رؤيتــي، والفــرق بــني اجلوابــني ظاهــر ملــن تأّملــه .                                  

ــذا  ــس ه ــه، ولي ــتقرًا مكان ــل مس ــل اجلب ــى أن جيع ــادر ع ــاىل - ق ــبحانه وتع ــع: أن اهلل - س الراب
ــا  ــا مل يعلقه ــاالً يف ذاهت ــت حم ــو كان ــه الرؤية،ول ــق ب ــد عّل ــن، وق ــو ممك ــل ه ــدوره ب ــع يف مق بممتن

ــه.                                                                ــن يف ذات باملمك

اخلامــس: قولــه – ســبحانه وتعــاىل -: ژىائائەئەئوئژ وهــذا مــن أبــني األدلــة 
عــى جــواز رؤيتــه تبــارك وتعــاىل، فإنــه إذا جــاز أن يتجــّى للجبــل ، الــذي هــو مجــاد ال ثــواب لــه وال 

عقــاب، فكيــف يمتنــع أن يتجــّى ألنبيائــه ورســله وأوليائــه يف دار كرامتــه ، ويرهيــم نفســه ؟!

ــاداه، ومــن  ــه وناجــاه ون ــه، وخاطب ــه إلي ــد كلمــه من ــه – ســبحانه وتعــاىل -  ق الســادس: أن رب
جــاز عليــه التكّلــم والتكليــم، وأن يســمع خماطبــة كالمــه معــه بغــر واســطة، فرؤيتــه أوىل باجلــواز)1(.                                            

ومــن األدلــة الرحية يف هــذا البــــاب قولــه تعــاىل: ژپڀڀڀڀٺٺژ ]القيامــة: 22 - 23[. 
فناظــرة األوىل بمعنــى ناعمــة غضــة حســنة، وناظــرة الثانيــة مــن النظــر إىل خالقهــا ومالــك أمرهــا، 

كــام ســيأيت يف األحاديــث الثابتــة)2(. 

)1(  تنظــر هــذه الوجــوه يف: كتــاب حــادي األرواح إىل بــاد األفــراح، البــن القيــم، )ص327- 328(؛ ورشح العقيــدة الطحاويــة، البــن أيب 
ــز، )213/1- 214( . الع

)2(  ينظر: فتح القدير، للشوكاين، )407/5( .
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وقولــه تعــاىل: ژٻٻٻٻژ ]يونــس: 26[. ثبــت أن النبــي  فــّر الزيــادة 

بالنظــر إىل وجــه اهلل الكريــم يف اجلنــة)1(. وقولــه تعــاىل: ژحسخسمسحصمصجضژ]ق: 35[. جــاء تفســر 

الزيــادة عــن بعــض الصحابــة بأهنــا النظــر إىل وجــه اهلل عــز وجــل)2(. 

وأمــا األحاديــث عــن النبــي  الدالــة عــى الرؤيــة فمتواتــرة، منهــا حديــث أيب هريرة 

 : أن ناًســا قالــوا: يــا رســول اهلل، هــل نــرى ربنــا يــوم القيامــة  فقــال رســول اهلل« 

ون يف رؤيــة القمــر ليلــة البــدر قالــوا: ل يــا رســول اهلل. قــال: هــل تضــارون يف الشــمس  هــل تضــارُّ

ليــس دوهنــا ســحاب؟ قالــوا: ل. قــال: فإنكــم ترونــه كذلــك« أخرجــاه يف الصحيحــني)3(.                                        

ــي  فنظــر  ــا مــع النب ــا جلوًس ــد اهلل البجــي قال:»كن ــن عب ــر ب ومنهــا حديــث جري

إىل القمــر ليلــة أربــع عرة،فقــال: إنكــم ســرتون ربكــم ِعياًنا،كــا تــرون هــذا،ل تضاّمــون يف رؤيتــه«. 

ــة...".  ــة جلي ــتعرفونه معرف ــه: "س ــث بقول ــرشي للحدي ــل الزخم ــني)4(. وتأوي ــاه يف الصحيح أخرج

تأويــل باطــل يــرده قولــه: "ِعياًنــا" . وأنــا ال ُأريــد أن أطيــل عــى القــارىء الكريــم يف مســألة الرؤيــة 
فهــي حمــل إمجــاع بــني أهــل الســنة ألدلــة يقطــع املســلم بثبوهتــا وداللتهــا)5(. 

)1(  ينظر: صحيح مسلم، احلديث رقم )181( .
ــي،  ــد، للهيثم ــع الزوائ ــر، )415/2(؛ وجمم ــن كث ــم، الب ــرآن العظي ــر الق ــربي، )549/6(؛ وتفس ــان، للط ــع البي ــر : جام )2(  ُينظ

ــالمية،العدد )121(،)ص 44(. ــة اإلس ــة اجلامع ــة، جمّل ــا ودراس ــز مجًع ــن أيب الع ــام اب ــر اإلم )112/7(؛ وتفس
ــم )7437(؛  ــاىل: ژپڀڀژ... برق ــول اهلل تع ــاب ق ــد، ب ــاب التوحي ــه، )419/13(، كت ــاري يف صحيح ــه البخ )3(  أخرج

ــم )182( . ــة، برق ــق الرؤي ــة طري ــاب معرف ــامن، ب ــاب اإلي ــه، )23/3(، كت ــلم يف صحيح ومس
ــلم يف  ــم )554( ؛ ومس ــر، برق ــالة الع ــل ص ــاب فض ــالة، ب ــت الص ــاب مواقي ــه، )33/2(، كت ــاري يف صحيح ــه البخ )4(  أخرج

ــم )633( . ــر، برق ــح والع ــاليت الصب ــل ص ــاب فض ــالة، ب ــع الص ــاجد ومواض ــاب املس ــه، )187/5(، كت صحيح
)5(  وإن شــئت مزيــد بيــان حــول مســألة الرؤيــة فينظــر: صحيــح البخــاري، )419/13(، وكتــاب التوحيــد وإثبــات صفــات الــرب، 
البــن خزيمــة، )ص172( ومــا بعدهــا؛ وكتــاب الســنة، لعبــداهلل ابــن اإلمــام أمحــد، )229/1( ومــا بعدهــا؛ وجامــع البيــان، 
ــاس، )84/5-92(؛  ــرآن، للنح ــراب الق ــاج، )253/5(؛ وإع ــه، للزج ــرآن وإعراب ــاين الق ــربي، )343/12-344(؛ ومع للط
ــر  ــا؛ وتفس ــا بعده ــري،)ص251( وم ــة، لآلج ــاب، )ص4-454(؛ والريع ــد القص ــى البيان،ملحم ــة ع ــرآن الدال ــت الق ونك
القــرآن، للســمرقندي، )427/3(؛ ورشح أصــول اعتقــاد أهــل الســنة، لاللكائــي، )454/3( ومــا بعدهــا؛ والوســيط، 
للواحــدي، )393/4(؛ وتفســر القــرآن، للســمعاين، )106/6( ومــا بعدهــا؛ ومعــامل التنْزيــل، للبغــوي، )424/4(؛ وتفســر 

ــر، )451/4( .                                 ــن كث ــم، الب ــرآن العظي الق
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S سورة هود  

ــه تعــاىل: ژڻڻڻژ ]هــود: 42[ "وقــرأ عــّي - )ابنهــا( والضمــر  ــد قول )3( قــال الزخمــرشي عن

ــا  ــا( فاكتفي ــدان)1( )ابنه ــح اهلاء،يري ــَه( بفت ــر )ابن ــن الزب ــروة ب ــّي وع ــن ع ــد ب ــرأ حمم ــه. وق المرأت

ــه.  ــا كان ابن ــال: واهلل م ــألته، فق ــادة: س ــال قت ــب احلســن. ق ــر مذه ــه ُين ــف. وب ــن األل ــة ع بالفتح

ــاب ال  ــل الكت ــن ابنه،وأه ــول: مل يك ــت تق ــود: 45[، وأن ــه ژمئىئيئجبژ ]ه ــى عن ــت: إن اهلل حك فقل

خيتلفــون يف أنــه كان ابنــه. فقــال: ومــن يأخــذ دينــه مــن أهــل الكتاب،واســتدل بقولــه: ژيئ جبژ ومل 

يقــل: منــي. ولنســبته إىل أمــه وجهــان. 

أحدمهــا: أن يكــون ربيًبــا لــه كعمــر ابــن أيب ســلمة لرســول اهلل . وأن)2( يكــون لغر 

.)3("-Q - رشــدة،وهذه غضاضة،ُعصمــت منها األنبيــاء

ــاىل: ژٱٻٻٻٻ  ــه تع ــد قول ــال عن ــرشي، فق ــواًل للزخم ــه ق ــا ظن ــَزّي م ــن ُج ــب اب وتعق

ــر. ــه كاف ــم؛ ألن ــك بنجاهت ــن وعدت ــك الذي ــن أهل ــس م ــود: 46[: "أي لي پژ ]ه

وقال الزخمرشي: مل يكن ابنه ،ولكنه خانته أمه ، وكان لغر رشدة .               

ــه:   ــاء -Q- قــد عصمهــم اهلل مــن أن تــزين نســاؤهم، ولقول وهــذا ضعيــف؛ ألن األنبي

ژڻ ڻ ڻ ژ ]هــود: 42[.

ژ پ      پ ڀ ڀ ژ ]هود: 46[ فيه ثالثة تأويالت عى قراءة اجلمهور)4(.

أحدها: أن يكون الضمر يف )إنه( لسؤال نوح نجاة ابنه . 

)1(  حترفت يف بعض النسخ إىل ) يريد أن ( .
)2(  هكذا يف النسخ التي وقفت عليها ) وأن يكون ( ولعل الصواب ) أو أن يكون ( .

)3(  الكشاف، للزخمرشي، )217/2( .
ــابوري،  ــراءات العر،للنيس ــوط يف الق ــر: املبس ــراء ژپپڀڀژ ينظ ــع ال ــة ورف ــالم منون ــع ال ــم ورف ــح املي ــي بفت )4(  وه

)ص239(؛ والنــر، البــن اجلــزري، )289/2( ؛ وغيــث النفع،للصفاقــي، )ص308( .
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والثــاين: أن يكــون الضمــر البــن نــوح،وژپژ مصــدر وصــف بــه مبالغة،كقوله: رجــل صوم. 

ــوح  ــن ن ــذا الب ــى ه ــر ع ــب، والضم ڀژ بالنص ــْرَ ــاض)1( ژَغ ــل م ــَلژ بفع ــائي ژَعِم ــرأ الكس وق

بــال إشــكال")2(.

أقول: ما ذكره ابن ُجَزّي توجيه حسن،وأدلته التي ذكرها قوّية ورد لذلك القول الضعيف.                                                                                 

لكــن الزخمــرشي ليــس قولــه مــا ُقّولــه، بــل قولــه موافــق ملــا ذهــب إليــه ابــن ُجــَزّي. وإنــام رأى 

نقلــه لقــول احلســن فظنــه لــه . أو أنــه -ابــن ُجــَزّي- رأى توجيــه الزخمــرشي للقــراءة الشــاذة )ابنهــا( 

ــه  ــرتض علي ــد اع ــه ق ــه؛ ألن ــك الوج ــه ذل ــرشي ال يلزم ــاين . والزخم ــه الث ــره يف الوج ــا ذك ــه م فألزم

.)3("- Q – ــاء بقولــه: "وهــذه غضاضة،ُعصمــت منهــا األنبي

ــم  ــورة التحري ــي يف س ــة الت ــه يف اآلي ــول  قوُل ــذا الق ــرى ه ــرشي ال ي ــه  أن الزخم ــع ب ــا ُيقط ومم

ژں ژ ]التحريــم:10[: "فــإن قلــت: مــا كانــت خيانتهــام؟ قلــت: نفاقهــام وإبطاهنــام الكفــر وتظاهرمها 

عــى الرســولني، فامــرأة نــوح قالــت لقومــه: إنــه جمنــون، وامــرأة لــوط دلــت عــى ضيفانــه. وال جيــوز أن 

يــراد باخليانــة الفجــور؛ ألنــه ســمج يف الطبــاع، نقيصــة عنــد كل أحــد، بخــالف  الكفــر، فــإن الكفــار ال 

ــا. وعــن ابــن عبــاس - مــا - مــا بغــت امــرأة نبــي قــط")4(.   يستســمجونه، بــل يستحســنونه، ويســمونه حقًّ
فتبــني بــام ذكــرت لــك مــن أدلــة أن تعّقــب ابــن ُجــَزّي غــر وارد عــى حممــود . 

ــن اجلــزري،  )1(  ومــع الكســائي يعقــوب احلرمــي. ينظــر: املبســوط يف القــراءات العــر، للنيســابوري، )ص239(؛ والنــر، الب
ــي، )ص256- 257(. ــر، للدمياط ــاء الب ــاف فض )289/2(؛ وإحت

ــه القراءتــني: احلجــة للقــراء الســبعة، أليب عــي الفــاريس،  )2(  التســهيل لعلــوم التنزيــل، البــن ُجــَزّي، )194/2(؛ وينظــر: يف توجي
ــة، )ص341- 342( . ــن زنجل ــراءات، الب ــة الق )341/4-342(؛ وحج

)3(  الكشاف، للزخمرشي، )217/2(.
)4(  الكشــاف، للزخمــرشي، )118/4(؛ واألثــر الــذي نســبه الزخمــرشي البــن عبــاس أخرجــه الطــربي يف جامــع البيــان، )161/12(، 
ــه  ــاس: إن ــول للن ــوح تق ــرأة ن ــت ام ــال: كان ــه ق ــه أن ــرج عن ــه أخ ــاس، ولكن ــن عب ــن اب ــه ع ــاك، ومل خيرج ــن الضح ــناده ع بإس
ــه جرحــًا. ينظــر:  ــا ذكــر في ــر ومــن خّرجه،وم ــن حجــر هــذا األث ــدل عــى الضيــف، وذكــر اب ــوط ت ــت امــرأة ل ــون، وكان جمن

ــر، )ص176( . ــاف،البن حج ــر الكش ــاف،امللحق بآخ ــكايف الش ال
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S سورة إبراهيم  

)4( قــال الزخمــرشي عنــد قولــه تعــاىل: ژۅۉۉېژ ]إبراهيــم: 10[: "إىل وقــت 

ــت")1(  ــك الوق ــل ذل ــالك قب ــم باهل ــم، وإاّل عاجلك ــوه إن آمنت ــداره، يبلغكم ــنّي مق ــاّمه اهلل، وب ــد س ق

ــاه  ــة: معن ــن املعتزل ــه م ــل مذهب ــرشي وأه ــال الزخم ــال: "ق ــرشي، فق ــَزّي الزخم ــن ُج ــب اب وتعق

ــاء  ــذا بن ــت. وه ــك الوق ــل ذل ــالك قب ــم باهل ــوا عاجلك ــم، وإن مل تؤمن ــم إىل آجالك ــم إن آمنت يؤخرك

ــوم")2(.  ــد حمت ــم واح ــل عنده ــإن األج ــذا ، ف ــون ه ــنة يأب ــل الس ــني. وأه ــم باألجل ــى قوهل ع

ــل  ــامء أه ــم عل ــبه إليه ــزيل)3(، ونس ــار املعت ــايض عبــد اجلب ــه الق ــة، قال ــد املعتزل هــذا معتق

الســنة)4(، وهــو واضــح مــن كالم الزخمــرشي؛ فــإن مقتــى كالمــه أن هلــم أجــاًل باإليــامن، 

ــذا  ــبب ه ــني. وس ــول باألجل ــذا ق ــة. وه ــال املروب ــذه اآلج ــن ه ــم ع ــّر هب ــم ق ــن كفره ولك

ــاب  ــوص الكتـــ ــّدر اخلــــر،ونصــ ــام ق ــرش، وإنـــــ ــدر ال ــم: إن اهلل مل يق ــل قوهل ــد الباط املعتق

والســـــنة تـــــرد هــــذا املعتـــــقـــــد، وتـــــنادي بخــــالفـــــــه،منــــــها قــولـــــه تعـــاىل: 

ژ  ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ژ

]آل عـــمران: 156[. 

ورد اهلل عليهم فقـال:

ژۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی یی جئ حئ مئ ىئ ژ  ]آل عمران:156[.

وقال تعاىل:

ژڻڻۀۀہہہہھژ  ]األعراف:34[. 

)1(  الكشاف، للزخمرشي، )295/2( .
)2(  التسهيل لعلوم التنزيل، البن ُجَزّي، )254/2( .

)3(  يف كتابه متشابه القرآن، )170/1( .
)4(  منهــم األشــعري يف مقــالت اإلســامين، )ص256-257(؛ والبغــدادي يف أصــول الديــن، )ص143(؛ وابــن حــزم يف الفصــل، 

)84/3(؛ والقرطبــي يف اجلامــع األحــكام القــرآن، )227/4( ، )202/7(  .
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وقــال تعــاىل: ژۀہہہہھھھھےےژ ]نــوح: 4[. وقــال النبــي : »قــّدر اهلل 

مقاديــر اخلائــق قبــل أن خيلــق الســموات واألرض بخمســن ألــف ســنة،وكان عرشــه عــى املــاء«)1(. 

وقــال أيًضــا: »كان اهلل ومل يكــن يشء قبلــه، وكان عرشــه عــى املــاء، وكتــب يف الذكــر كل يشء،وخلــق 

الســموات واألرض«)2(. وقــد رد عليهــم العلــامء يف هــذا، وفنـّـدوا شــبههم)3(.                   

وأحســن مــا رأيــت ذلــك خمتــًرا جامًعــا كالم اإلمــام حممــد بــن عــي القصــاب الكرجــي - فإنــه 

:S قــال: "قولــه تعــاىل  إخبــارًا عــن نــوح

قال تعاىل ژۀہہہہھھھھے          ے ژ ]نوح: 4[.

حجــة عــى املعتزلــة والقدريــة فيــام يزعمــون أن املقتــول ميــت بغــر أجلــه، فاألجــل املؤجــل مــن 

املــوت ال تقــدم فيــه، وال تأخــر. فــإن قيــل: فــام معنــى قــول النبــي : »صلــة الرحــم تزيــد 

يف األجل؟«)4(. 

قيــل: معنــاه تزيــد يف األجــل الــذي ُأّجــل بغــر صلــة الرحــم، كأنه قــد ســبق يف القضــاء أن ُيوهب 

 -R- لواصــي األرحــام ُعُمــًرا يكــون زيــادة يف أعامرهم،كــام ســبق فيــه أنــه هيــب آدم لــداود

أربعــني عاًمــا مــن عمــره ،تكــون زيــادة يف عمــر داود ،ونقصاًنــا مــن عمــر آدم -S - )5(. وهــو 

)1(  أخرجه مسلم يف صحيحه، )310/16( ، كتاب القدر،باب حجاج آدم وموسى - R-، رقم احلديث )2653-16(.
)2(  أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، )286/6( كتــاب بــدء اخللــق، بــاب مــا جــاء يف قــول اهلل تعــاىل: ژ ڤ ڦ ڦ ڦ    ڦ ڄ 

ژ ... ]الــروم: 27[، رقــم احلديــث )3191( .
ــة، )516/8- ــن تيمي ــاوى، الب ــن حــزم، )84/3(؛ وجممــوع الفت )3(  ينظــر: أصــول الديــن، للبغــدادي، )ص143(؛ والفصــل، الب

ــة، )353/2(. ــدة الطحاوي 518(؛ والعقي
ــال  ــر، )261/8( وق ــم الكب ــرباين يف املعج ــنده، )139/7(؛ والط ــى يف مس ــو يع ــنده، )93/1(؛ وأب ــي يف مس ــه القضاع )4(  أخرج

ــن . ــناده حس ــد، )115/3(: إس ــع الزوائ ــي يف جمم اهليثم
ــث )3076(   ــم احلدي ــراف، رق ــورة األع ــن س ــر،باب وم ــاب التفس ــذي، )267/5( كت ــه الرتم ــث أخرج ــة آدم لداود،حدي )5(  هب
وقــال: حديــث حســن صحيــح؛ وأخرجــه احلاكــم يف املســتدرك، )325/2( وقــال: حديــث صحيــح عــى رشط مســلم. ووافقــه 

الذهبــي؛ وأخرجــه اإلمــام أمحــد يف مســنده، )251/1( وغرهــا .
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مثــل قولــه : أرأيــت مــا نعملــه مــن األعامل،أهــو يف أمــر قــد فــرغ منــه؟)1(. قيــل لــه : يــا 

رســول اهلل ففيــم العمــل ؟!. قــال: »اعملــوا فــكل ميــرس ملــا ُخلــق لــه«)2(.                                                                               

فكان القضاء بموهبة آدم لداود كان سابقًا فتيّر ملا خلق له، فزيد يف عمره.

ــه،  ــاء ب ــدم القض ــن تق ــاه م ــا ذكرن ــى م ــو ع ــر()3( فه ــن العم ــص م ــا ينق ــد ُروي )أن الزن وق

ــزاد  ــى قــول اهلل - عــز وجــل -: ژمتىتيتجثمثىثيثحجمججحمحژ]فاطــر: 11[، في وهــذا معن

ــي مل يؤدهــا  ــام شــاء اهلل مــن األعــامل، الت ــه بالزنا،كــام أّداه اخلرب،وب ــة الرحــم، وينقــص من ــه فضيل في

اخلــرب. وكــذا قــال ابــن عبــاس مــا حــني ُســئل عــن قــول النبــي : »الدعــاء يــرد 

ــاء«)4(. القض

فقال: هو من القضاء أن يرد الدعاء القضاء)5(. 

فــكل هــذه األشــياء منتظمــة مؤتلفــة، غــر خمتلفــة، ال تشــكل عــى أفهــام العلــامء بــاهلل وبأمــره 

ومنهــاه ســبحانه .                                                                            

)1(  مل أر السؤال من قول رسول اهلل فيام اطلعت عليه . وإنام من قول أحد الصحابة .
ــر: 17[،  ــاىل: ژںںڻڻژ ]القم ــول اهلل تع ــاب ق ــاب التوحيد،ب ــه، )521/13(، كت ــاري يف صحيح ــه البخ )2(  أخرج
ــم  ــه ... رق ــه أم ــي يف بطن ــق اآلدم ــة خل ــاب كيفي ــاب القدر،ب ــه، )301/16( كت ــلم يف صحيح ــث )7552(؛ ومس ــم احلدي رق

ــث )7( . احلدي
ــان،  ــعب اإلي ــي يف ش ــه البيهق ــف؛ وأخرج ــناده ضعي ــه: إس ــال حمقق ــاق،)ص220( وق ــاوئ األخ ــي يف مس ــه اخلرائط )3(  أخرج
)379/4 -380(، وقــال: هــذا إســناد ضعيــف؛ وأخرجــه اخلطيــب يف تاريــخ بغــداد، )493/12( وقــال: رجــال إســناد هــذا 

ــال . ــي يسء احل ــب البلخ ــم ثقات،كع ــث كله احلدي
ــه  ــن ماج ــث )2139(؛ واب ــم احلدي ــاء، رق ــدر إال الدع ــرد الق ــاء ال ي ــا ج ــاب م ــدر، ب ــاب الق ــذي، )448/4( كت ــه الرتم )4(  أخرج
)35/1( املقدمة،بــاب يف القدر،رقــم احلديــث )90(؛ وأمحــد يف املســند، )277/5( وغرهــا؛ وابــن أيب شــيبة يف الكتــاب 
املصنــف، )441/10 -442(؛ والطحــاوي يف مشــكل اآلثــار، )169/4(؛ وابــن حبــان يف صحيحــه مــع اإلحســان ،)153/3(؛ 
ــي؛ وأورده  ــه الذهب ــه احلاكم،ووافق ــث صحح ــنة، )6/13(؛ واحلدي ــوي يف رشح الس ــتدرك، )493/1(؛ والبغ ــم يف املس واحلاك

ــة )336/1( . ــاين يف الصحيح األلب
)5(  مل أقــف عليــه عــن ابــن عبــاس، لكــن ورد معنــاه عــن رســول اهلل أن رجــاًل أتــى النبــي فقــال: يــا رســول اهلل أرأيــت 
«. أخرجــه الرتمــذي يف  رقــى نســرتقيها، ودواء نتــداوى به،تقــاة نتقيهــا هــل تــرد مــن قــدر اهلل شــيًئا؟ فقــال: »هــي مــن قــدر اهللِ
الســنن، )453/4( كتــاب القــدر، بــاب مــا جــاء ال تــرد الرقــى وال الــدواء مــن قــدر اهلل شــيًئا، رقــم احلديــث )2148(؛ وأخــرج 

معنــاه الطــرباين يف املعجــم الكبــر، )169/12( ويف ســنده رجــل متكلــم  فيــه؛ ينظــر: جممــع الزوائــد، للهيثمــي، )85/5( .
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ــس:»إن  ــل النف ــه يف قات ــن رب ــرب ع ــني أخ ــي ، ح ــول النب ــى ق ــام معن ــل: ف ــإن قي ف
عبــدي بــادرين بنفســه فحرمــت عليــه اجلنــِة«)1(، وقولــه  للســائل حــني ألقــى إليــه التمــرة: 
ــارك وتعــاىل - قــى أجــل املــوت، وقــى  ــاه أن اهلل - تب ــو مل تأهتــا ألتتــِك«)2(. قيــل: معن »خذهــا ل
مبلــغ الــرزق وحــّده ومقــداره فيحــرص قاتــل النفــس عــى مــا يتزيــن لــه مــن قتلهــا، فــرى أهنــا ال 
متــوت إن مل يقتلهــا، وينســى األجــل املقــدور فيقحــم عــى الســبب الــذي جعــل ملوتــه، ويقحــم طالــب 

الــرزق عــى الســبب الــذي قــى، ويــرى لشــدة حرصــه وجشــعه أنــه مدركــه بســعيه .                 

ــا  ــه م ــاقها إلي ــن س ــرة، ولك ــه التم ــاق إلي ــذي س ــه ال ــس إتيان ــي  أن لي ــه النب فاعلم
ســبق لــه مــن تقديــر ربــه، وجعلــه إياهــا مــن رزقــه، وهكــذا قاتــل نفســه قــّدر أن يبــادر أجلــه، ومل 
يعلــم أن فعلــه بنفســه ليــس هــو الــذي أماهتــا، وإنــام أماهتــا أجلــه املكتــوب عليــه مــن فعلــه بنفســه، 
َفُحرمــت عليــه اجلنــة لتقديــره الغلــط، وظنــه بــام قــام لــه مــن فــرض التزيــني أنــه يغلــب ربــه، بتعجيل 

مــا أخــره، ومعرفــة كيفيــة العــدل يف هــذا مغيــب عنّا،منفــرد بعلمــه ربنــا")3(.

قلــت: هــذا ونحــوه ممــا يشــكل عــى املعتزلــة، أجــاب عنــه اإلمــام القصــاب كــام تــرى فجــزاه اهلل 
خــًرا ورمحــه .                                                                 

ــا  ــه أيًض ــار، وليت ــه االختص ــى وج ــة ع ــض األدل ــر بع ــَزّي ذك ــن ُج ــد اب ــام املجاه ــت اإلم ولي
ذكــر بعــض شــبه القــوم، وأجــاب عنهــا، فــإن ذلــك ال يعجــزه. ولكــن الــذي جعلــه ال يفعــل شــيًئا 
مــن هــذا هــو أن حمــل التفصيــل يف املســألة كتــب العقائــد، ال كتــب التفســر،ثم هــي  أيًضــا معلومــة 
مــن الديــن بالــرورة، ومــا كان كذلــك ال حيتــاج إىل ذكــر الرباهــني واحلجــج، وإيــراد شــبه القــوم 

واجلــواب عنهــا، وهبــذا تعلــم أن تعقــب ابــن ُجــَزّي وارد عــى الزخمــرشي. 

)1(  أخرجه البخاري يف صحيحه، )496/6( كتاب أحاديث األنبياء، باب ما ُذِكر عن بني إرسائيل، رقم احلديث )3463( .
)2(  أخرجــه ابــن حبــان يف صحيحــه مــع اإلحســان، )33/8(؛ وأخرجــه أيًضــا يف روضــة العقــاء،)ص155(؛ وأخرجــه أبــو نعيــم 
ــعيب  ــال ش ــح؛ وق ــال الصحي ــه رج ــن )257/4(: رجال ــوم الدي ــاء عل ــي يف إحي ــال العراق ــان، )159/1(؛ وق ــار أصبه يف أخب

االرنــاؤوط يف تعليقــه عــى اإلحســان: إســناده قــوي، رجالــه رجــال الصحيــح.
)3(  نكت القرآن الدالة عى البيان يف أنواع العلوم واألحكام، ملحمد القصاب، )415-409/4( .
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Q سورة األنبياء  

)5(قال الزخمرشي - عند قوله تعاىل: 

ژ  ڱ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ژ

]األنبياء: 17- 18[:  "...ثم بنّي أن السبب يف ترك اختاذ اللهو واللعب،وانتفائه عن أفعايل هو أن احلكمة 

صارفة عنه، وإالَّ فأنا قادر عى اختاذه إن كنت فاعاًل؛ ألين عى كل يشء قدير .

ــل:  ــا. وقي ــة قدرتن ــن جه ــص: 57[ أي م ــه: ژۓڭڭژ  ]القص ــه: ژژڑڑژ كقول وقول

ــس، ردًا  ــن اإلن ــة، ال م ــن املالئك ــل: ژڭڭژ، أي م ــرأة. وقي ــل: امل ــن. وقي ــد بلغــة اليم اللهــو الول

لــوالدة املســيح وعزيــر،ژگژ إرضاب عــن اختــاذ اللهــو واللعــب، وتنْزيــه منــه لذاتــه، كأنــه قــال: 

ســبحاننا أن نتخــذ اللهــو واللعــب، بــل مــن عادتنــا وموجــب حكمتنــا، واســتغنائنا عــن القبيــح أن 

نغلــب اللعــب باجلــد، وندحــض الباطــل باحلــق")1(. 

ــأن احلكمــة هــي املانعــة مــن اختــاذ اللهــو، فقــال:  ــه ب ــَزّي الزخمــرشي يف تعليل ــن ُج وتعقــب اب

ــرأة.                                         ــل: امل ــن الولد،وقي ــة اليم ــو يف لغ "الله

ژڭڭژ أي مــن املالئكــة، فاملعنــى عــى هــذا: لــو أردنــا أن نتخــذ ولــًدا الختذنــاه مــن املالئكــة، 

ال مــن بنــي آدم، فهــو رد عــى مــن قــال: املســيح ابــن اهلل والظاهــر أن اللهــو بمعنــى اللعــب؛ التصالــه 

بقولــه: ژڌژ ]األنبيــاء: 16[ وقــال الزخمــرشي: املعنــى عــى هــذا: لــو أردنــا أن نتخــذ هلــًوا لــكان ذلك 

يف قدرتنا،ولكــن ذلــك ال يليــق بنــا؛ ألنــه مناقــض للحكمــة، ويف كال القولــني نظــر")2(.                                                               

الــذي دنــدن حولــه الزخمــرشي مــن احلكمــة والقبــح، وإثبــات األول يف أفعــال اهلل،ونفــي الثــاين، 

هــذا كلــه داخــل حتــت أصــل مــن أصــول املعتزلــة يســمونه )العــدل( وهلــذا ينَزهــون اهلل تعــاىل عــن 

)1(  الكشاف، للزخمرشي، )5/3 - 6( .
)2(  التســهيل لعلــوم التنزيــل، البــن ُجــَزّي، )50/3( وقــول ابــن ُجــَزّي: "والظاهر...إلــخ" هــو كالم معــرتض بــني قولــني فيهــام نظــر 

عنــد ابــن ُجــَزّي.
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ــه تعــاىل  ــا ألفعــال العبــاد؛ ملــا فيهــا مــن القبيــح، كــام ينَزهون فعــل القبيــح فنفــوا أن يكــون اهلل خالًق

عــن اإلخــالل بــام هــو واجــب عليــه)1(. وهلــم يف هــذا البــاب تفصيــالت يطــول ذكرهــا .

وقــد ناقــش أمحــد اإلســكندري الزخمــرشي، ورد تعليلــه باحلكمــة املناقضــة للقبــح، فقــال: "...

قولــه: واســتغنائنا عــن القبيــح دفــني مــن البدعــة والضاللة،ولكنــه مــن الكنــوز التــي حُيمــى عليهــا 

ــه  ــا يتومهون ــل م ــح، وفع ــة املصال ــاىل رعاي ــى اهلل تع ــون ع ــة يوجب ــك أن القدري ــم، وذل ــار جهن يف ن

حســنًا بعقوهلــم، ويظنــون أن احلكمــة تقتــي ذلــك، فــال يســتغني احلكيــم عــى زعمهــم عــن خلــق 

احلســن عــى وفــق احلكمــة، بخــالف القبيــح فــإن احلكمــة تقتــي االســتغناء عنــه، فــإىل ذلــك يلــّوح 

الزخمــرشي، ومــا هــي إال نزعــة ســبق إليهــا ُضــاّلل الفالســفة)2(، ومــن ثــم يقولــون: ليــس يف اإلمكان 

ــم مل خيلقــه اهلل تعــاىل لــكان  ــه وأحســن ث ــو كان يف القــدرة أكمــل من ــه ل أكمــل مــن هــذا العــامل؛ ألن

بخــاًل ينــايف اجلــود، أو عجــًزا ينــايف القــدرة ... فاحلــق أن اهلل تعــاىل مســتغن عــن مجيــع األفعــال حســنة 

كانــت أو غرهــا، مصلحــة كانــت أو مفســدة، وأن لــه أن ال خيلــق مــا يتومهــه القدريــة حســنًا ولــه أن 

يفعــل مــا يتومهونــه يف الشــاهد قبيًحــا، وأن كل موجــود، مــن فاعــل وفعــل عــى اإلطــالق فبقدرتــه 

ُوجــد، فليــس يف الوجــود إالّ اهلل وصفاتــه وأفعالــه، وهــو مســتغن عــن العــامل بأرسه،وحســنه وقبحــه 

.)3("...

وأبــو حيــان جعــل لبعــض مــا قالــه الزخمــرشي حممــاًل، فقــال: "وقــال الزخمــرشي بــنّي أن الســبب 

ــا قــادر عــى  يف تــرك اختــاذ اللهــو واللعــب، وانتفائــه عــن أفعــايل أن احلكمــة صارفــة عنــه، وإالّ فأن

)1(  ينظر: مقالت اإلسامين، أليب احلسن األشعري، )ص247-255(؛ واملعتزلة وأصوهلم اخلمسة، للمعتق، )ص153( .
)2(  كلمــة فلســفة تتكــون مــن مقطعــني مهــا )فيلــو( و)ســوفيا( ومعنــى فيلــو يف اليونانيــة حمب،وســوفيا احلكمــة. فالفيلســوف هــو 
ــم اهلل  ــرون عل ــم ينك ــة باالختيار،وأكثره ــت فاعل ــرة باإلجياب،وليس ــه مؤث ــم وعلت ــامل قدي ــم أن الع ــن مذهبه ــب احلكمة،وم حم
تعاىل،وينكــرون حــرش األجســاد. ينظــر: اعتقــادات فــرق املســلمن واملركــن، للفخــر الــرازي، )ص145 - 146(؛ والفصــل 

ــن حــزم، )94/1( . يف امللــل والنحــل، الب
)3(  النتصاف بحاشية الكشاف ، البن املنر، )6/3( .
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ــر. انتهــى. وال جيــىء هــذا إال عــى قــول مــن قــال:  اختــاذه إن كنــت فاعــاًل؛ ألين عــى كل يشء قدي

اللهــو هــو اللعــب، وأمــا مــن فــّره بالولــد واملــرأة فذلــك مســتحيل..." )1(.

أقــول: وددت أن ابــن ُجــَزّي نطــق بدليلــه، ولكنــه اكتفــى بقولــه: "ويف كال القولــني نظــر" وهــذا 

ال يكفــي يف الــرد . ثــم إن بدعــة الزخمــرشي تقــوده إىل متاهــات املتكلمــني، وقــد بــنّي اإلســكندري مــا 

حتــت كالمــه مــن الباطــل، وأعى مــن بيانــه بيان املــوىل تبــارك وتعــاىل، فإنــه قــال: ژوئوئۇئۇئۆئ 

ــاء: 23[. ۆئژ  ]األنبي

ــا  ــه نقًص ــث؛ لكون ــدي أن العب ــق عن ــلمني: "واحل ــامء املس ــع عل ــويس - - ومجي ــال اآلل ق

ــه  ــه ســبحانه وتعــاىل، ونحــن وإن مل نقــل بالوجــوب علي مســتحيل يف حقــه تعاىل،فرتكــه واجــب عن

ــل")2(. ــه عزوج ــوب عن ــون بالوج ــا قائل تعاىل،لكن

ــه  ــب إلي ــا ذه ــو م ــه ه ــوب علي ــه. فالوج ــوب عن ــه والوج ــوب علي ــني الوج ــرق ب ــت: وف قل

الزخمــرشي مــن القــول باحلســن والقبيــح، والوجــوب عنــه أن اهلل ســبحانه وتعــاىل أوجــب عــى نفســه 

أاّل يتصــف باللهــو واللعــب، ومــا مــن شــأنه العبــث)3(.                          

وهبذا تعلم أن تعقب ابن ُجَزّي وارد عى الزخمرشي. 

)1(  البحر املحيط، أليب حيان، )302/6( .
)2(  روح املعاين، لآللويس، )18/9( وهذا الذي ذكره قاله بعد أن أورد كالم الزخمرشي،الذي تعقبه فيه ابن ُجَزّي .

)3(  ُينظــر: الفــرق بــن الفــرق، للبغــدادي، )ص338( ومــا بعدهــا؛ وُينظــر: معــارج القبــول بــرح ســّلم الوصــول، حلافــظ حكمــي، 
.)233-228/1(
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  سورة احلج

ڀ  ڀ   ڀ  پ  پ    پ    پ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ   تعــاىل:ژٱ  قولــه  عنــد  الزخمــرشي  قــال   )6(

ڀٺٺٺٺژ ]احلــج: 6 - 7[-: "... ذلــك الــذي ذكرنــا مــن خلــق بنــي آدم، وإحيــاء 

األرض، مــع مــا يف تضاعيــف ذلــك مــن أصنــاف احلكــم واللطائــف حاصــل هبــذا، وهــو الســبب 

يف حصوله،ولــواله مل يتصــور كونــه وهــو: ژٱٻٻٻٻژ أي الثابــت املوجــود وأنــه قــادر عــى 

ــاء املوتــى، وعــى كل مقــدور)1(، وأنــه حكيــم ال خيلــف ميعــاده، وقــد وعــد الســاعة والبعــث،  إحي

فــال بــد أن يفــي بــام وعــد")2(. وتعقــب ابــن ُجــَزّي الزخمــرشي وغــره يف جعــل البــاء ســببية فقــال: 

"أي ذلــك املذكــور مــن أمــر اإلنســان والنبــات حاصــل بــأن اهلل هــو احلــق، هكــذا قــّدره الزخمــرشي، 

والبــاء عــى هــذا ســببية، وهبــذا املعنــى أيًضــا  فــّره ابــن عطيــة. ويلــزم عــى هــذا أاّل يكــون قولــه: 

ــه:  ــة قول ــن عطي ــال اب ــر. فق ــا ذك ــبب مل ــس بس ــه لي ــك؛ ألن ــى ذل ــا ع ژٺٺٺژ معطوًف

ژٺٺژ ليــس بســبب ملــا ذكــر، ولكــن املعنــى أن األمــر مرتبــط بعضــه ببعــض، أو عــى تقديــر 

ــاعة. ــر أن الس واألم

ــه  ــط بعض ــر مرتب ــه: إن األم ــا قول ــان. أم ــة ضعيف ــن عطي ــا اب ــذان ذكرمه ــان الل ــذان اجلواب وه

ببعــض، فاالرتبــاط هنــا إنــام يكــون بالعطف،والعطــف ال يصــح، وأمــا قولــه: عــى تقديــر األمــر أن 

الســاعة فذلــك اســتئناف وقطــع للــكالم األول، وال شــك أن املقصــود مــن الــكالم األول هــو إثبــات 

الســاعة فكيــف جيعــل ذكرهــا مقطوًعــا ممــا قبلــه .                    

ــى؛  ــه املعن ــه ويقتضي ــق ب ــل تتعل ــا فع ر هل ــدَّ ــام ُيق ــببية، وإن ــت بس ــاء ليس ــر يل أن الب ــذي يظه وال

ــأن اهلل هــو  ــات شــاهد ب ــر: ذلــك الــذي تقــدم مــن خلقــة اإلنســان والنب ــأن يكــون التقدي وذلــك ب

ــذا  ــه هب ــا قبل ــى م ــف ژٺٺژ ع ــح عط ــة، فيص ــاعة آتي ــأن الس ــى، وب ــي املوت ــه حي ــق، وأن احل

)1(  الصــواب ژگڳڳڳڳڱژ، كــام قــال اهلل يف أكثــر مــن موضــع مــن كتابــه، ولكــن بدعــة الزخمــرشي تأبــى إال أن تســلك 
بــه خمالفــة كتــاب اهلل تعــاىل .

)2(  الكشاف، للزخمرشي، )26/3 - 27( .
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ــان  ــه اإلنس ــا بخلق ــتدل عليه ــا اس ــه:ژٱژ مم ــد قول ــورة بع ــياء املذك ــذه األش ــون ه ــر، وتك التقدي

ــه: ژٱٻٻژ واألوجــه  ــاء مــن قول ــزة يف إعــراب الب والنبــات")1(. خلــص الســمني األوجــه اجلائ

اجلائــزة يف الــواو مــن قولــه: ژٺٺٺژ فقــال: "قولــه: ژٱژ فيــه ثالثــة أوجــه، أحدهــا: أنــه 

مبتــدأ واخلــرب اجلــار بعــده، واملشــار إليــه مــا تقــدم مــن خلــق بنــي آدم وتطويرهــم، والتقديــر: ذلــك 

ــه إىل آخــره .                                                                            ــأن اهلل هــو احلــق، وأن ــي آدم وتطويرهــم حاصــل ب ــا مــن خلــق بن الــذي ذكرن

والثاين: أن ژٱژ خرب مبتدأ مضمر، أي األمر ذلك  .

الثالث: أن ژٱژ منصوب بفعل مقّدر، أي فعلنا ذلك بسبب أن اهلل هو احلق .

ــه يف  ــر األوج ــم ذك ــه")2(. ث ــث منصوبت ــاين والثال ــى الث ــل، وع ــة املح ــى األول مرفوع ــاء ع فالب

ــأن  ــاء، أي ذلــك ب ــه عطــف عــى املجــرور بالب ــه وجهــان. أحدمهــا: أن ژٺٺٺژ فقــال: "في

ــدأ  ــام هــو خــرب، واملبت ــز الســببية، وإن ــه، وال داخــاًل يف حّي ــا علي ــه ليــس معطوًف ــاين: أن الســاعة. والث

ــاعة ...")3(.        ــر أن الس ــر: واألم ــى، والتقدي ــم املعن ــذوف؛ لفه حم

إًذا ما ذهب إليه الزخمرشي هو وجه حمتمل يف اآلية .                                

وهــو الــذي ُيفهــم مــن كالم بعض األئمــة كالزجــاج والنحــاس ومكــي، أعنــي جعلوه وجًهــا)4(. 

وجعــل أبــو حيــان البــاء يف ژٱٻٻژ ســببية، وجعــل الــواو يف ژٺٺژ عــى تقديــر واألمــر 

أن الســاعة، فليــس مــا بعــد الــواو داخــاًل يف ســبب مــا تقــدم)5(.

)1(  التسهيل لعلوم التنزيل، البن ُجَزّي، )77-76/3( .
)2(  الدر املصون، للسمني احللبي، )235/8(؛ وينظر أيًضا: التبيان يف إعراب القرآن، للعكربي، )934-933/2(.

)3(  الدر املصون، للسمني احللبي، )235/8( .
ــه، للزجــاج، )413/3(؛ وإعــراب القــرآن، للنحــاس، )88/3(؛ ومشــكل إعــراب القــرآن، ملكــي  )4(  ينظــر: معــاين القــرآن وإعراب

.)487/2(
)5(  ينظر: البحر املحيط، أليب حيان، )353/6( .



56

ــَزّي،                      ــن ُج ــل إىل رأي اب ــار اجلم ــَزّي. وأش ــن ُج ــه اب ــب إلي ــا ذه ــق مل ــواو مواف ــه يف ال فقول

وذكــر أن شــيخه قــال: أصلــه أليب حيــان)1(.

والقرطبــي مــن قبــل أيب حيــان وابــن ُجــَزّي  يفهــم مــن كالمــه يف البــاء وجًهــا بأهنــا ســببية)2(،ثم 

يقــول يف ژٺٺٺژ: "عطــف عــى قولــه: ژٱٻٻٻٻژ مــن حيــث اللفــظ، وليــس عطفًا 

يف املعنــى؛ إْذ ال يقــال: فعــل اهلل مــا ذكــر بــأن الســاعة آتيــة، بــل ال بــد مــن إضــامر فعــل يتضمنــه، أي 

وليعلمــوا أن الســاعة آتيــة")3(.        

ورغم أن طائفة من العلامء أشاروا إىل تقديم ما ذهب إليه ابن ُجَزّي)4(.            

فإننــي أرى أن مــا ذهــب إليــه الزخمــرشي لــه وجــه حســن يف املعنــى اختــاره أبــو الســعود، بقولــه: 
ــببية،  ــز الس ــام يف حّي ــل مثله ــني، داخ ــن اجلملت ــا م ــام قبله ــرور بالباء،ك ــى املج ــف ع ــة عط "واجلمل

وكــذا قولــه عــز وجــل: ژٿٹٹٹٹڤژ ]احلــج: 7[. لكــن ال مــن حيــث إن إيتــان الســاعة، 
وبعــث مــن يف القبــور مؤثــران فيــام ذكــر مــن أفاعيلــه تعــاىل تأثــر القــدرة فيهــا، بــل مــن حيــث إن كالًّ 
منهــام بســبب داع لــه عــز وجــل، بموجــب رأفتــه بالعبــاد املبنيــة عــى احلكــم البالغــة إىل مــا ذكــر مــن 
خلقهــم، ومــن إحيــاء األرض امليتــة عــى نمــط بديــع صالــح لالستشــهاد بــه عــى إمكاهنــام؛ ليتأملــوا 
يف ذلــك، ويســتدلوا بــه عــى وقوعهــام ال حمالــة  ويصدقــوا بــام ينطــق هبــام مــن الوحــي املبــني ولينالــوا 
الســعادة األبديــة، ولــوال ذلــك ملــا فعــل تعــاىل مــا فعــل، بــل ملــا خلــق العــامل رأًســا. وهــذا كــام تــرى 
مــن إحــكام حقيتــه تعــاىل يف أفعالــه وابتنائهــام عــى احلكــم الباهــرة كــام أن مــا قبلــه مــن إحــكام حقيته 

تعــاىل يف صفاته،وكوهنــا يف غايــة الكــامل")5(.

)1(  ينظر: الفتوحات اإلهلية، للجمل، )154/3(.
)2(  ينظر: اجلامع ألحكام القرآن، للقرطبي، )15/12( .

)3(  اجلامع ألحكام القرآن، للقرطبي، )15/12( .
)4(  منهــم الزجــاج يف معــاين القــرآن، )413/3( فإنــه قــال : )فاألجــود أن يكــون موضــع )ذلــك( رفًعا،وجيــوز أن يكــون نصًبــا عــى 
معنــى فعــل اهلل ذلــك بأنــه هــو احلــق وأنــه حيــي املوتــى( وكذلــك القرطبــي وأبــو حيان،وتقدمــت اإلشــارة إىل قوليهــام والطاهــر 
ابــن عاشــور فضــل محــل البــاء عــى املالبســة،من محلهــا عــى الســببية. ينظــر: التحريــر والتنويــر، للطاهــر بــن عاشــور،)204/8(.

)5(  إرشاد العقل السليم، أليب السعود، )96/6( .
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ونقلــه اآللــويس يف تفســره، ثــم عقــب عليــه بقولــه: "هــذا مــا اختــاره العاّلمــة أبــو الســعود يف 

تفســر ذلــك، وهــو ممــا يميــل إليــه الطبــع الســليم")1(.                                    

ثــم ال خيفــاك أيًضــا أن بعــض العلــامء وجــدوا فيــام ذهــب إليــه ابــن ُجــَزّي مغمــًزا حاصلــه أن 

فيــه قطًعــا للــكالم عــن االنتظــام)2(. وهبــذا تعلــم أن تعقــب ابــن ُجــَزّي غــر وارد عـــى الزخمــرشي .

بقي أن ُأنبه يف هناية هذه املسألة عى أمرين .

األول: أن الزخمــرشي قــد ُعــرف بأنــه ينظــر إىل املعنــى، وال هتمــه الصناعــة النحويــة، بقــدر ماهيمه 

                                                                  .)3 املعنى)

وهــذا حيمــد للرجــل)4(، وربــام يكــون فعلــه يف هــذه املســألة مــن هــذا البــاب؛ فإنــه إمــام يف النحو 

ال خيفــى عليــه مــا اســتدركه ابن ُجــَزّي .   

األمــر الثــاين: أنــه قــد ســبق وأن بحثــت هــذا املوضــع يف كتــايب )اســتدراكات الفقيــه ابــن ُجــَزّي 

عــى القــايض ابــن عطيــة يف تفســر القــرآن الكريــم( وترجــح عنــدي مــا ذهــب إليــه ابــن ُجــَزّي)5(.

ــا.  ولكــن بعــد تقليــب النظــر يف األدلــة، ويف كالم األئمــة تبــني يل أن الراجــح مــا ذكــرت هاهن

وباجلملــة فالوجهــان هلــام وجــه،وال خيطــأ مــن أخــذ بأهيــام . 

ــج:  ــاىل: ژٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پژ]احل ــه تع ــد قول ــرشي عن ــال الزخم )7( ق

16[: "أي ومثــل ذلــك اإلنزال،أنزلنــا القــرآن كلــه آيــات بينــات، وألن اهلل هيــدي بــه الذيــن يعلــم أهنــم 

ــا")6(.     يؤمنــون، أو يثبــت الذيــن آمنــوا، ويزيدهــم هــدى، أنزلــه كذلــك مبينً

)1(  روح املعاين، لآللويس، )120/9( .
)2(  ينظر: املرجع نفسه، )120/9( .

)3(  ينظر: الدر املصون، للسمني احللبي، )87/1( .
)4(  ما مل يكن يقصد بالتفلت من الصناعة النحوية تأييد بدعة االعتزال. ينظر: املرجع السابق، )87/1( .

)5(  ينظر: جملة اجلامعة اإلسالمية ،العدد 112من عام 1421هـ ،)ص314 – 316 (.
)6(  الكشاف، للزخمرشي، )28/3( .
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ــرشي  ــال الزخم ــال: "...ق ــزال، فق ــاًل لإلن ( تعلي ــه )أنَّ ــرشي يف جعل ــَزّي الزخم ــن ُج ــب اب وتعّق

( تعلياًل لإلنــزال. وهذا  التقديــر: ألن اهلل هيــدي مــن يريــد أنزلنــاه -كذلــك- آيــات بينــات. فجعــل )أنَّ

ضعيــف للفصــل بينهــام بالــواو. والصحيــح عنــدي أن قولــه:ژٻپژ معطوف عــى ژٻٻژ؛ 

ــدي  ــه")1(. عن ــن أراد اهلل أن هيدي ــدى، مل ــات وه ــات بين ــاه آي ــر: أنزلن ــدر، فالتقدي ــّدر باملص ــه مق ألن

ــول الزخمــرشي أو نحــوه  ــا ق . أم ــى واضــح عــى كلٍّ ــع، واملعن ــذا املوض ــني يصحــان يف ه أن األعراب

ــق  ــال: "وألن اهلل يوف ــه ق ــربي، فإن ــن الط ــيخ املفري ــهم ش ــى رأس ــرون وع ــة كث ــه أئم ــال ب فق

للصواب،ولســبيل احلــق مــن أراد أنــزل هــذا القــرآن، آيــات  بينــات، فـــ)أّن( يف موضــع نصــب")2(. 

ــو الســعود الزخمــرشي يف اإلعــراب واملعنــى)3(.       ــع النســفي وأب وكذلــك تاب

وذكــر طائفــة مــن العلــامء هــذا الوجــه ضمــن الوجــوه اجلائــزة يف إعــراب اآليــة ومعناهــا، منهــم 

العكــربي واهلمــداين، والســمني واجلمــل)4(.                                     

ــة  ــر والعربي ــام التفس ــه أئمــة عــى رأســهم إم ــَزّي بالعطــف فقــد ســبقه إلي ــن ُج ــول اب ــا ق وأم

ــد ..." )5(.                 ــن يري ــدي م ــك أن اهلل هي ــا إلي ــال: "أي وأنزلن ــه ق ــدي ، فإن الواح

وهو الذي يفهم من إعراب اهلمداين)6(، وتفسر القرطبي)7(، والبقاعي)8(. 

وذكره املعربون واملفرون وجًها من األوجه اجلائزة)9(.                                      

)1(  التسهيل لعلوم التنزيل، البن ُجَزّي، )80/3 - 81( .
( للتعليــل، فقــال بعضهــم: جتــي يف موضــع نصــب، وقــال بعضهــم: جتــي يف  )2(  جامــع البيــان، للطــربي، )121/9(، وإذا كانــت )أنَّ

موضــع جــر. ينظــر: الــدر املصــون، للســمني احللبــي، )243/8( .
)3(  ينظر: مدارك التنْزيل، للنسفي، )96/3(؛ وإرشاد العقل السليم، أليب السعود، )100-99/6( .

ــدر  ــداين، )523/3(؛ و ال ــد، للهم ــرآن املجي ــراب الق ــد يف إع ــربي، )936/2(؛ والفري ــرآن، للعك ــراب الق ــان يف إع ــر: التبي )4(  ينظ
ــل، )158/3( . ــة، للجم ــات اإلهلي ــي، )243/8(؛ والفتوح ــمني احللب ــون، للس املص

)5(  الوسيط يف تفسر القرآن املجيد، للواحدي، )262/3( .
)6(  ينظر: الفريد يف إعراب القرآن املجيد، للهمداين، )523/3( .

)7(  ينظر: اجلامع ألحكام القرآن، للقرطبي، )22/12( .
)8(  ينظر: نظم الدرر، للبقاعي، )23/13( .

ــة،  ــي، )243/8(؛ والفتوحــات اإلهلي ــدر املصــون، للســمني احللب ــان يف إعــراب القــرآن، للعكــربي، )936/2(؛ وال )9(  ينظــر: التبي
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ــه  ــى التنوي ــة ع ــواو عاطف ــرف ال ــال: إن ح ــبب أن يق ــرة بس ــر ظاه ــَزّي فغ ــن ُج ــة اب ــا حج أم

ــرد)1(.             ــع )أن( مط ــر م ــرف اجل ــذف ح ــذوف، وح ــر حم ــرف ج ــى ح ــة ع داخل

وهبذا يرتجح عدم ورود تعّقب ابن ُجَزّي عى الزخمرشي .

ــج:  ــاىل: ژڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ژ ]احل ــه تع ــد قول ــرشي  عن ــال الزخم )8( ق

18[)2(: "ســميت مطاوعتهــا لــه فيــام حيــدث فيهــا مــن أفعاله،وجيريــه عليــه مــن تدبــره وتســخره هلــا 

ســجوًدا له،تشــبيًها ملطاوعتهــا بإدخــال أفعــال املكّلــف يف بــاب الطاعــة واالنقيــاد، وهــو الســجود، 

الــذي كل خضــوع دونــه .                                         

  فإن قلت: فام تصنع بقوله: ژڌڎڎژ ]احلج: 18[، وبام فيه من االعرتاضني. 

أحدمها: أن السجود عى املعنى الذي فّرته به ال يسجده بعض الناس دون بعض .              

ــن  ــس واجل ــن اإلن ــن يف األرض،م ــوم إىل م ــبيل العم ــى س ــند ع ــد أس ــجود ق ــاين: أن الس والث

ــة.  ــرًا مناقض ــم آخ ــر منه ــناده إىل كث أواًل،فإس

قلــت: ال أنظــم )كثــًرا( يف املفــردات املتناســقة الداخلــة حتــت حكــم الفعــل، وإنــام أرفعــه بفعــل 

مضمــر يــدل عليــه قولــه: ژڃژ أي ويســجد كثــر مــن النــاس ســجود طاعــة وعبــادة، ومل أقــل 

ــد ال  ــظ الواح ــق هــؤالء؛ ألن اللف ــادة يف ح ــة والعب ــى الطاع ــر بمعن ــذي هــو ظاه ــّر ژڃژ ال ُأف

ــذوف  ــرب حم ــداء، واخل ــى االبت ــه ع ــني. أو أرفع ــني خمتلف ــى معني ــدة ع ــة واح ــتعامله يف حال ــح اس يص

ــج: 18[")3(. ــه: ژژ ژ ڑژ ]احل ــو قول ــه وه ــدل علي ــه ي ــربًا مقابل ــاب؛ ألن خ ــو مث وه

للجمل، )158/3(؛ وروح املعاين، لآللويس، )128/9( ؛ وفتح البيان، لصديق حسن خان، )211/6( .
)1(  ينظر: التحرير والتنوير، للطاهر بن عاشور، )221/8 - 222( .

)2(  وكل ما ورد من ألفاظ بعد لآلية فهو من هذا املوضع .
)3(  الكشاف، للزخمرشي، )28/3(.
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وتعّقــب ابــن ُجــَزّي الزخمــرشي يف بعــض مــا ذهــب إليــه يف إعــراب ژڌڎڎژ فقــال: 

"إن جعلنــا الســجود بمعنــى االنقيــاد لطاعــة اهلل، فيكــون ژڌڎڎژ معطوًفــا عــى مــا قبلــه 

مــن األشــياء التــي تســجد،ويكون قولــه: ژڈژژڑژ ]احلــج: 18[ مســتأنًفا يــراد بــه َمــْن ال 

ــا  ــه: ژڌڎڎژ وهــذا القــول هــو الصحيــح. وإن جعلن ينقــاد للطاعــة، ويوقــف عــى قول

الســجود بمعنــى االنقيــاد لقضــاء اهلل وتدبــره فــال يصــح تفضيــل النــاس عــى ذلــك إىل مــن يســجد 

ومــن ال يســجد؛ ألن مجيعهــم يســجد بذلــك املعنــى. 

عليــه                                                      عطــف  قبله،ثــم  مــا  عــى  معطــوف  ژڌڎڎژ  قولــه:  إن  وقيــل: 

ــه: ژژژڑژ  ــف؛ ألن قول ــذا ضعي ــجد، وه ــذا يس ــى ه ــع ع ژڈ ژژڑژ فاجلمي

يقتــي ظاهــره أنــه إنــام حــق عليــه العــذاب برتكــه للســجود. وتأولــه الزخمــرشي عــى هــذا املعنــى، 

ــوع  ــة أو مرف ــجود طاع ــجد س ــره: تس ــر تقدي ــل مضم ــل بفع ــراب ژڌڎڎژ فاع ــأن إع ب

ــد")1(. ــف بعي ــذا تكّل ــاب . وه ــره مث ــذوف تقدي ــربه حم ــداء، وخ باالبت

ــة)2(.  ــمني إىل مخس ــا الس ــوال، أوصله ــى أق ــراب ژڌڎڎژ ع ــامء يف إع ــف العل اختل

واملعتــرب منهــا ثالثــة)3( اثنــان مذكــوران يف إعــراب الزخمــرشي، وواحــد مذكور يف إعــراب ابــن ُجَزّي.

ــره:  ــر تقدي ــل مضم ــوع بفع ــه مرف ــا: أن ــه. أحده ــه أوج ــال: "في ــمني، فق ــكل الس ــد رشح ال وق

ويســجد لــه كثــر مــن النــاس. وهــذا عنــد مــن يمنــع اســتعامل املشــرتك يف معنييــه، أو اجلمــع بــني 

احلقيقــة واملجــاز يف كلمــة واحــدة  وذلــك أن الســجود املســند لغــر العقــالء غــر الســجود املســند 

للعقــالء، فــال يعطــف ژڌڎڎژ عــى مــا قبلــه؛ الختــالف الفعــل املســند إليهــام يف املعنــى .  

أال تــرى أن ســجود غــر العقــالء هــو الطواعيــة واإلذعــان ألمــره، وســجود العقــالء هــو هــذه 

الكيفيــة املخصوصــة .

)1(  التسهيل لعلوم التنزيل، البن ُجَزّي، )81/3 - 82( .
)2(  ينظر: الدر املصون، للسمني احللبي، )245/8 - 246( .

)3(  ألنه قد اعرتض أبو حيان عى ما مل يذكر هاهنا . ينظر: البحر، أليب حيان، )359/6( .
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الثــاين: أن يكــون ژڈژ مرفوًعــا باالبتداء،وخــربه حمذوف،وهــو مثــاب؛ لداللــة خــرب مقابلــه 

ــون، أو  ــاء: مطيع ــو البق ــّدره أب ــّدره الزخمرشي.وق ــذا ق ــه: ژڈژژڑژ، ك ــو قول عليه،وه

مثابــون، أو نحــو ذلــك)1(.

الثالث : أنه معطوف عى ما تقدمه. ويف ذلك ثالثة تأويالت :

ــوع  ــو اخلض ــم، وه ــالء وغره ــكل، العق ــني ال ــرتك ب ــدر املش ــجود الق ــراد بالس ــا: أن امل أحده

ــوي .                                      ــرتاك املعن ــاب االش ــن ب ــو م ــة، وه والطواعي

والتأويل الثاين : أنه مشرتك اشرتاًكا لفظيًّا، وجيوز استعامل املشرتك يف معنييه .

ــني  ــع ب ــوز اجلم ــاز. وجي ــم جم ــة، ولغره ــالء حقيق ــند للعق ــجود املس ــث: أن الس ــل الثال والتأوي

ــذا")2(. ــن ه ــه م ــق ب ــو ألي ــوع ه ــره موض ــالف، لتقري ــا خ ــياء فيه ــذه األش ــاز. وه ــة واملج احلقيق

ــني يف  ــن العقالني ــالف م ــود اخل ــارته إىل وج ــان، ويف إش ــذا البي ــمني يف ه ــن الس ــت: أحس قل

ســجود غــر املكلفــني عــى احلقيقــة . فالزخمــرشي ومــن يقــدم العقــل عــى النقــل ال يــرون ســجود 

ــح  ــد ال يص ــظ الواح ــرشي: "ألن اللف ــول الزخم ــن ق ــح م ــو واض ــة  وه ــى احلقيق ــني ع ــر املكّلف غ

اســتعامله يف حالــة واحــدة عــى معنيــني خمتلفني")3(وهلــذا فهــم ال يــرون عطــف ژڌڎڎژ 

عــى مــا قبلــه . وابــن ُجــَزّي ومعــه أهــل الســنة  الذيــن يــرون أن العقــل تبــع للنقــل يقولــون: ســجود 

غــر املكلفــني حممــول عــى احلقيقــة؛ وهلــذا فهــم يــرون صحــة عطــف ژڌڎڎژ عــى مــا 

قبلــه ، والوقــف عليــه وقــف تــام)4(.                                                      

ومــا ذهــب إليــه أهــل الســنة ومنهــم ابــن ُجــَزّي هــو الصــواب، الــذي دلــت عليــه 

D ــوع هلل ــا اخلض ــجود هاهن ــه: "والس ــام الزجاج،بقول ــرره اإلم ــنة، وق ــاب والس ــوص الكت نص

)1(  ينظر: التبيان يف إعراب القرآن، للعكربي، )937/2( .
)2(  الدر املصون، للسمني احللبي، )245/8( مع تقديم وتأخر ،يف )ثانًيا، ثالًثا( .

)3(  تقدم نقله أول املسألة،وهو يف الكشاف، للزخمرشي، )28/3( .
)4(  ينظر: املكتفى يف الوقف والبتداء،للداين، )ص393( .
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ــه:  ــة قول ــجود طاع ــه س ــى أن ــل ع ــوات، والدلي ــوان وامل ــن احلي ــق اهلل، م ــن خل ــة مم ــي طاع وه
ــة  ــجد مطيع ــون تس ــوه، أن يك ــود الوج ــذا أج ــج: 18[، ه ژڌڎڎڈڈژژڑژ ]احل

هلل عــز وجــل، كــام قــال تعــاىل: ژېىىائائەئەئوئوئۇئژ ]فصلــت: 11[. وكــام قــال: 
ژھھژ يعنــي احلجــارة ژڭۇۇۆۆژ ]البقــرة: 74[ فاخلشــية ال تكــون إال ملــا أعطــاه اهلل ممــا 

َتــرِبُ بــه خشــيته. وقــال قــوم: الســجود مــن هــذه األشــياء التــي هــي مــوات، ومــن احليــوان الــذي  خَيْ
ال يعقــل، إنــام هــو أثــر الصنعــة فيهــا، واخلضــوع الــذي يــدل عــى أهنــا خملوقــة، واحتجــوا يف ذلــك 

ــاعر)1(:                                             ــول الش بق

دًا للحوافر           َبَجْيِش َيِضلُّ البلق يف َحَجراتِه                                 ُترى األُْكُم فيه ُسجَّ

أي قــد خشــعت مــن وطء احلوافــر عليهــا. وذلــك القــول الــذي قالــوه؛ ألن الســجود الــذي هــو 
طاعــة عندهــم إنــام يكــون ممــن يعقــل. والــذي يكــر هــذا مــا وصــف اهلل عــز وجــل مــن أن مــن 
احلجــارة ژڭۇۇۆۆژ ]البقــرة: 74[ واخلشــية واخلــوف مــا عقلنــاه إاّل لآلدميــني، وقــد أعلمنــا 

اهللD أن مــن احلجــارة مــا خيشــاه، وأعلمنــا أنــه ســّخر مــع داود اجلبــال والطــر تســبح معــه)2(؛ فلو 
كان تســبيح اجلبــال والطــر أثــر الصنعــة، مــا قيــل: ژےژ وال قيــل: ژے ۓۓژ ]األنبيــاء: 
ــبيح يف  ــك التس ــة، وكذل ــة، ال حمال ــجود طاع ــو س ــره فه ــع داود وغ ــني م ــة يتب ــر الصنع 79[؛ ألن أث

اجلبــال والطــر، ولكنــا ال نعلــم تســبيحها، إالّ أن جييئنــا يف احلديــث كيــف تســبيح ذلــك وقــــــال اهلل 

عـز وجـــل:ژڱڱڱڱںںڻڻڻڻژ ]اإلرساء: 44[)3(. 

ــل  ــة أه ــن أئم ــر )م ــام آخ ــاج إم ــحاق الزج ــوبة أليب إس ــل منس ــذه الدالئ ــار إىل ه ــد أش وق
الســنة( هــو منصــور الســمعاين، ثــم قــال: "ذكــر هــذه الدالئــل أبــو إســحاق الزجــاج إبراهيــم ابــن 

ــنة")4(.  ــر الس ــن ون ــن الدي ــال: ذب ع ــارس، فق ــن ف ــه اب ــى علي الري،وأثن

ــد اخليــل عــى مــا ذكــر الســمني،والبيت ذكــره الزجــاج يف معــاين القــرآن، )418/3(؛ وهــو يف الــدر املصــون، للســمني  )1(  هــو زي
ــي، )274/1( . احللب

)2(  يشر إىل اآلية )18-19( من سورة ص ژ ٺ   ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ     ڤ ڤ ژ .
)3(  معاين القرآن وإعرابه، للزجاج، )418/3 - 419( .

)4(  تفسر القرآن، للسمعاين، )427/3 - 428( .
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ــذا  ــاز يف ه ــل باملج ــف، وإن قي ــول بالعط ــة الق ــور إىل صح ــن عاش ــن واب ــق حس ــار صدي وأش
ــاف)1(. ــب الكش ــاه صاح ــجود وإن أب الس

ــة  ــول بصح ــى الق ــار ع ــدم االقتص ــل، وع ــره الدلي ــا ن ــر م ــام ن ــر منه ــت: كان املنتظ قل
العطــف، مــع املجــاز. الســيام وأن املبــني عــن اهلل تعــاىل رســولنا الكريــم ، الــذي قــال اهلل 
لــه: ژٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦژ ]النحــل: 44[. وقــد جــاء بيانــه، بــأن هــذه 

ا)2(.  ــرة جــدًّ ــار كث ــات حتمــل عــى حقيقتهــا، يف أحاديــث وآث اآلي

منهــا مــا يف الصحيحــني عــن أيب ذر  قــال: قــال يل رســول اهلل : »أتــدري أيــن 
ــم  ــال: فإهنــا تذهــب فتســجد حتــت العرش،ث تذهــب هــذه الشــمس؟ قلــت: اهلل ورســوله أعلــم. ق
تستأمر،فيوشــك أن يقــال هلــا: ارجعــي مــن حيــث جئــت فتطلــع مــن مغرهبــا ...«)3(. ومنهــا مــا يف 
ســنن الرتمــذي وابــن ماجــه، عــن ابــن عبــاس  مــا قــال: »جــاء رجــل، فقــال يــا رســول اهلل: 
إين رأيتنــي الليلــة وأنــا نائــم،كأين ُأصــي خلــف شــجرة، فســجدُت، فســجدت الشــجرة لســجودي، 
فســمعتها وهــي تقــول: اللهــم اكتــب يل هبــا عنــدك أجــًرا، وضــع عنــي هبــا وزًرا واجعلهــا يل عنــدك 
  ذخــًرا، وتقبلهــا منــي كــا تقبلتهــا مــن عبــدك داود. قــال ابــن عبــاس: فقــرأ رســول اهلل

ســجدة، ثــم ســجد فســمعته وهــو يقــول: مثــل مــا أخــره الرجــل عــن قــول الشــجرة«)4(.

فالرسول  أقره عى هذه الرؤيا،وعمل بمقتضاها،فأصبحت وحًيا من عند اهلل .

وهبذا تعلم رجحان ما ذهب إليه ابن ُجَزّي وصوابه،وأن تعّقبه للزخمرشي وارد .

)1(  ينظر: فتح البيان، لصديق حسن خان، )213/6( ؛ والتحرير والتنوير، للطاهر بن عاشور، )226/8( .
)2(  ذكر بعضها ابن كثر يف تفسر القرآن العظيم، )212-42/3( .

ــث )7424(؛  ــم احلدي ــود: 7[ رق ــاب ژڤڤڦڦژ  ]ه ــاب التوحيد،ب ــه، )404/13( كت ــاري يف صحيح ــه البخ )3(  أخرج
ــث )250-159( . ــم احلدي ــا... رق ــة نبين ــاًم برشيع ــم حاك ــن مري ــى اب ــزول عيس ــاب ن ــامن، ب ــاب اإلي ــه، )258/2( كت ــلم يف صحيح ومس
ــه  ــن ماج ــث )3424(، واب ــم احلدي ــرآن، رق ــجود الق ــول يف س ــا يق ــاب م ــوات، ب ــاب الدع ــذي، )489/5( كت ــه الرتم )4(  أخرج
)334/1( كتــاب إقامــة الصــالة، بــاب ســجود القــرآن، رقــم احلديــث )1053(. واحلديــث أورده األلبــاين يف صحيــح ســنن 

ــن. ــال: حس ــم)1053( وق ــه، )173/1( برق ــن ماج اب
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  سورة فاطر

)9(قال الزخمرشي عند قوله  تعاىل:

ژٱٻٻٻٻپپپپڀڀژ ]فاطر:12[:

"رضب البحرين العذب واملالح مثلني للمؤمن والكافر")1(.

وتعّقــب ابــن ُجــَزّي الزخمــرشي يف جعلــه املــاء العــذب واملالــح مثلــني للمؤمــن والكافــر، فقــال: 

"قــد فرنــا البحريــن الفــرات واألجــاج يف الفرقــان)2(، وســائغ يف النحــل)3(، والقصــد باآليــة التنبيــه 

عــى قــدرة اهلل ووحدانيتــه وإنعامــه عــى عبــاده. وقــال الزخمــرشي: إن املعنــى إن اهلل رضب البحريــن)4( 

امللــح والعــذب مثلــني للمؤمــن والكافــر. وهــذا بعيــد")5(. تبــني مــن هــذا أن ابــن ُجــَزّي يفــر هــذه 

ــا  ــبه م ــان أش ــذا بمع ــز هل ــرشي يرم ــرب. وأن الزخم ــة الع ــن لغ ــروف م ــر. املع ــى الظاه ــاظ ع األلف

تكــون بالتفســر اإلشــاري)6(.  والــذي رأيتــه عنــد كبــار املفريــن مــن لــدن الصحابــة فمــن بعدهــم 

محــل اآليــة عــى  ظاهرهــا، الــذي تشــهد لــه اللغــة العربيــة)7(. نعــم ذكــر مــا ذهــب إليــه الزخمــرشي 

بعــُض الوعــاظ مثــل الســمرقندي بعــد أن فــّر اآليــة عــى ظاهرهــا)8(. وذكــره أبــو حيــان منســوًبا 

للزخمرشي،بعــد أن أحــال عــى تفســره إّيــاه بالظاهــر)9(.    

)1( الكشاف، للزخمرشي، )271/3( .
)2(  اآلية : 53 ژ ۈ ٴۇ ۋ    ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ژ وينظر: التسهيل، البن ُجَزّي، )172/3(.

)3(  اآلية : 66 ژ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄژ ينظر: املرجع نفسه، )287/2(.
)4(  يف أكثر من نسخة من نسخ التسهيل)للبحرين( بالمني،والصواب باأللف والالم)البحرين(كام يف نسخ الكشاف.

)5(  التسهيل لعلوم التنزيل، البن ُجَزّي، )340/3( .
)6(  والتفســر اإلشــاري ال يقبــل مجلة،كــام ال يــرد مجلــة. ينظــر: املوافقــات، للشــاطبي، )231/4 - 332(؛ ومــع اإلمــام أيب إســحاق 

الشــاطبي يف مباحــث مــن علــوم القــرآن الكريــم وتفســره )ص56-54(.
)7(  ينظــر: جامــع البيــان، للطــربي، )401/10- 402(؛ ومعــاين القــرآن، )368/2(؛ ومعــاين القــرآن وإعرابــه، للزجــاج، )266/4(؛ 
ــرآن،  ــر الق ــة، )433/4(؛ وتفس ــن عطي ــز، الب ــرر الوجي ــدي، )503/3(؛ واملح ــد، للواح ــرآن املجي ــر الق ــيط يف تفس والوس
للســمعاين )351/4 - 352(؛ تفســر القــرآن العظيــم، البــن كثــر، )551/3(؛ والــدر املنثــور، للســيوطي، )247/5(؛ 

ــر، )168/4(. ــت بش ــح، حلكم ــر الصحي والتفس
)8(  ينظر: تفسر السمرقندي )83-82/3( .

)9(  ينظر: البحر املحيط، أليب حيان، )305/7( .
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وأما اآللويس: فزعم أنه املشهور رواية ودراية وفيه من حماسن البالغة ما فيه)1(.

وأقول أنا: إن هذا التفسر اإلشاري ليس مشهورًا ال رواية وال دراية .                

ــورة  ــذه الس ــن ه ــر م ــع آخ ــه موض ــح ل ــذي يصل ــة؛ ألن ال ــذه اآلي ــوًدا يف ه ــس مقص ولي

ٺ  ٺ  ٺ   ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژٱ  تعــاىل:  قولــه  هــو 

ــة  ــض الصحاب ــن بع ــر ع ــن جري ــيخ املفرين،اب ــنده ش ــام أس ــر: 19 - 22[. ك ٺٿٿٿژ]فاط

والتابعــني)2(. فبعيــد أن يقصــد إليــه املــوىل تبــارك وتعــاىل مرتــني يف ســورة واحــدة، ويف آيــات متقاربة. 

ــن  ــن الكثري ــّمى املاءي ــال: "س ــان، فق ــورة الفرق ــر يف س ــى الظاه ــّره ع ــد ف ــرشي ق ــم إن الزخم ث

ــه")3(.  ــاج نقيض ــالوة. واألج ــرب إىل احل ــى ي ــغ العذوبة،حت ــرات البلي ــعني بحرين،والف الواس

فأقــول كــام احتججــت للزخمــرشي يف موضــع آخــر مــن كامــه)4(، أحتــج عليــه يف هــذا املوضــع 

مــن كالمــه أيًضا،واللفــظ يف نظــره كمثلــه .   

ــة  ــه يف تفســر اآلي ــَزّي وارد عــى الزخمــرشي،وأن مــا ذهــب إلي ــن ُج وهبــذا تعلــم أن تعقــب اب

ــه مل يذكــر حجتــه عــى بعــد هــذا التفســر . بعيد،كــام قــال ابــن ُجــَزّي. ويبقــى عــى ابــن ُجــَزّي أن

ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ژٿ  قولــه:  عنــد  الزخمــرشي  قــال   )10(

]فاطــر:  چچچژ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 

ــن،  ــن اآلخري ــكوت ع ــم، والس ــر ثواهب ــيم، بذك ــد التقس ــابقني بع ــاص الس 32- 33[ : "ويف اختص

ــة  ــام بالتوب ــذًرا، وعليه ــه ح ــامل لنفس ــك الظ ــد، وليمل ــذر املقتص ــذر فليح ــوب احل ــن وج ــه م ــا في م

 : عــن رســول اهلل ،  النصــوح امْلَُخلِّصــة مــن عــذاب اهلل، وال يغــرتا بــام رواه عمــر

»ســابقنا ســابق،ومقتصدنا ناج،وظاملنــا مغفــور لــه«)5( فــإن رشط ذلــك صحــة التوبــة، لقولــه تعــاىل: 

)1(  ينظر: روح املعاين، لآللويس، )180/11( .
)2(  ينظر: جامع البيان، للطربي، )407-406/10( .

)3(  ينظر: الكشاف، للزخمرشي، )101/3( .
)4(  ينظر: املسألة رقم )1( يف سورة هود .

)5(  أخرجــه العقيــي يف كتابــه الضعفــاء الكبــر، )443/3( ؛ وذكــر ابــن حجــر يف الــكايف الشــاف، )139/4( أشــياء تــدل عــى عــدم 
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ــة: 106[ ولقــد نطــق القــرآن  ــه: ژۈئېئېئېئىئژ ]التوب ــة: 102[ وقول ژکککگگژ ]التوب

ــدع")1(.                                                      ــه باخل ــل نفس ــر،ومل يعل ــة األم ــى حقيق ــع ع ــتقرأها اطل ــن اس ــع م ــك يف مواض بذل

ــه عــى تفســر الزخمــرشي، وأنــه مبنــي  وفــّر ابــن ُجــَزّي اآليــة عــى قــول أهــل الســنة، ثــم نّب

ــامل  ــى الظ ــود ع ــل يع ــر الفاع ــاىل: ژچژ: "ضم ــول اهلل تع ــد ق ــال عن ــة، فق ــول املعتزل ــى ق ع

واملقتصــد والســابق عــى القــول بــأن اآليــة يف هــذه األمة،وأمــا عــى القــول بــأن الظــامل هــو الكافــر 

فيعــود عــى املقتصــد والســابق خاصــة" .                               

وقــال الزخمــرشي: "إنــه يعــود عــى الســابق خاصــة وذلــك عــى قــول املعتزلــة يف الوعيــد")2( مــا 

ذكــره ابــن ُجــَزّي لــه حكــم التعقيــب وإن مل يــرح بــه ألنــه فــّر اآليــة عــى قــول أهــل الســنة ثــم 

ــزل عــى قــول املعتزلــة. وأنــت تعلــم أن ابــن ُجــَزّي ليــس  ذكــر قــول الزخمــرشي ونبــه عــى أنــه يتنَ

مــن املعتزلــة وال يوافقهــم عــى أقواهلــم، بــل ويــرى أهنــا باطلــة. فمــن هنــا دخــل هــذا التعقيــب يف 

ــا. ثــم أقــول: إن الــذي أجلــأ الزخمــرشي إىل تفســره الــذي قــال  هــذا البحــث وكانــت دراســته لزاًم

هــي عقيدتــه، وعقيــدة أشــياخه املعتزلــة بــأن أصحــاب الذنــوب واملعــايص مــن املســلمني إذا مل يتوبــوا 

قبــل املــوت فهــم خملــدون يف النــار)3(. وهــم حمجوجــون بالكتــاب والســنة وأقــوال ســلف األمــة .                                     

أما الكتاب ففي قـوله تعـاىل: ژڻڻۀۀہہہہھھھھےژ  ]النساء: 48[. 

قــال الطــربي: "وقــد أبانــت هــذه اآليــة أن كل صاحــب كبــرة يف مشــيئة اهلل، إن شــاء عفــا عنــه، 

وإن شــاء عاقبــه عليــه، مــا مل تكــن كبرتــه رشًكا بــاهلل" )4(.         

صحة رفعه .
)1(  الكشاف، للزخمرشي، )276/3( .

)2(  التسهيل لعلوم التنزيل، البن ُجَزّي، )346/3( .
)3(  هــذا كــام تــرى أثبتــه الزخمرشي،وينظــر: رشح األصــول اخلمســة، للقــايض عبــد اجلبــار، )ص609(؛ وينظــر: الفــرق بــن الفــرق، 
للبغــدادي، )ص115(؛ وامللــل والنحــل، للشهرســتاين، )45/1(؛ ومقــالت اإلســامين، أليب احلســن األشــعري، )ص271، 

.)274
)4(  جامع البيان، للطربي، )129/4(.



َمَشي يف َتفسرِي الُقرآِن الكريِم باُت ابُن ُجَزّي َعىل الزَّ تـََعـقُّ

67

  وأمــا الســنة فمنهــا مــا نقلــه الثقات،ومنهــم اإلمــام البخــاري واإلمــام مســلم عــن أيب ذر

عــن رســول اهلل  أنــه قــال: »مــا مــن عبــد قــال: ل إلــه إلّ اهلل،ثــم مــات عــى ذلــك، إّل 

ــى  ــا رســول اهلل، وإن زنــى وإن رسق؟ قــال: وإن زنــى وإن رسق قلــت: وإن زن ــة قلــت: ي دخــل اجلن

وإن رسق؟ قــال: وإن زنــى وإن رسق ثاًثــا. ثــم قــال يف الرابعــة: عــى رغــم أنــف أيب ذر فخــرج أبــو 

ذر وهــو يقــول: وإن رغــم أنــف أيب ذر« )1(.                                                     

وأمــا أقــوال ســلف األمــة فقــد ذكرهــا اإلمــام ابــن كثــر يف تفســره)2(،ومنها مــا أخرجــه اإلمــام 

الطــربي بســند حســن عــن ابــن عبــاس قولــه:ژٿٿٿژ إىل قولــه:ژڃ ڃژ "هــم 

أمــة حممــد  وّرثهــم اهلل كل كتــاب أنزلــه؛ فظاملهــم يغفــر لــه، ومقتصدهــم حياســب حســاًبا 

يســًرا، وســابقهم يدخــل اجلنــة بغــر حســاب")3(. فهــذه النصــوص واآلثــار مطلقــة مل تذكــر التوبــة 

بحــال فمــن أيــن للزخمــرشي أن الظــامل هــو التائــب؟! إن التائــب مــن الذنــب كمــن ال ذنــب لــه، كــام 

ــدل ســيئاته  ــة؛ ألن اهلل يب ــة علّي ــه يف رتب ــب  إذا صحــت توبت ثبــت يف احلديــث)4(. والتائــب مــن الذن

ــر: ژڄڄڄڄڃڃ ڃ  ــن الكبائ ــة م ــر مجل ــد ذك ــاىل -بع ــال اهلل تع ــام ق ــنات، ك حس

]الفرقــان: 70[. ڃ چ  چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍژ  

ــدي  ــن موح ــاف م ــة أصن ــاىل ثالث ــر اهلل تع ــابق)5(،وإنام ذك ــد والس ــق باملقتص ــب ملتح إًذا فالتائ

ــة ؟!    ــة املضل ــبه املعتزل ــح أم بش ــرآن الري ــيم الق ــن بتقس ــل نؤم ــة . فه ــذه األم ه

ــث  ــم احلدي ــون، )260/11 - 262(، رق ــم املقل ــرون ه ــاب املكث ــاق ب ــاب الرق ــا كت ــن كتاب،منه ــر م ــاري يف أكث ــه البخ )1(  أخرج
ــم  ــة )124/2 - 125( رق ــل اجلن ــيئًا دخ ــاهلل ش ــرشك ب ــات ال ي ــن م ــاب م ــامن، ب ــاب اإلي ــلم يف كت ــه مس )6443(؛ وأخرج

ــلم. ــظ ملس ــث )154-94( واللف احلدي
)2(  ينظر: تفسر ابن كثر )556/3 - 557( .

ــر  ــر: التفس ــن . ينظ ــق حس ــو طري ــاس وه ــن عب ــن اب ــة ع ــن أيب طلح ــي ب ــق ع ــن طري ــربي، )411/10( م ــان، للط ــع البي )3(  جام
ــر،  )173/4( . ــت بش ــح، حلكم الصحي

)4(  أخرجــه ابــن ماجــه يف كتــاب الزهــد، بــاب ذكــر التوبــة )1419/2 - 1420( رقــم احلديــث )4250( ونقــل الشــيخ حممــد فــؤاد 
عبدالباقــي مــا يفيــد أن احلديــث حســن، وذلــك يف تعليقــه عــى ســنن ابــن ماجــه .

)5(  ينظر: جمموع فتاوى شيخ اإلسام، )183/11( .
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ــول  ــع الرس ــد راج ــه ق ــث أيب ذر ؛ فإن ــبهته حدي ــرشي يف ش ــى الزخم ــرد ع ــا ي ــن أرصح م إن م

 واســتغرب مــن حكــم الرســول هلــذا الظــامل بدخــول اجلنــة، وراجعــه ثــالث مــرات يف 

ذلــك، حتــى أغلــظ لــه الرســول القــول. فهــذا ال يمكــن بحــال محلــه عــى التائــب. وهنــاك حديــث 

آخــر يــدل عــى بطــالن مــا ادعــاه الزخمــرشي  يف محلــه الظــامل عــى التائــب  هــو مــا أخرجــه اإلمــام 

ــس  ــم آن ــال: "الله ــق فق ــجد دمش ــل مس ــاًل دخ ــت أن رج ــن أيب ثاب ــت، أو ع ــن ثاب ــره ع ــد وغ أمح

وحشــتي وارحــم غربتــي وارزقنــي جليًســا صاحلًــا، فســمعه أبــو الدرداء،فقــال: لئــن كنــت صادًقــا، 

ــام قلــت منــك، ســمعت رســول اهلل  يقــول:» ژڤڤڤژ ]فاطــر:  ــا أســعد ب ألن

ــه يف مقامــه ذلــك، فــذاك اهلــم واحلــزن ژڦڦژ ]فاطــر: 		[ قــال:  ــي الظــامل يؤخــذ من 		[ يعن

ــة بغــر  حياســب حســاًبا يســًرا ژڦڦڄڄڄژ   ]فاطــر: 		[  قــال: الذيــن يدخلــون اجلن

حســاب«)1(. فلــم يذكــر توبتــه، وإنــام بــنّي  أن مــا يصيبــه مــن اهلــمِّ واحلــزن عقــاب لــه 

عــى ظلمــه ثــم هــو بــاق يف ســلك املصطفــني املوحديــن، الذيــن وعدهــم جنــات عــدن يدخلوهنــا، 

وإن رغــم أنــف كل معتــزيل، يتحّجــر رمحــة اهلل الواســعة، التــي أوجبهــا عــى نفســه الكريمــة بقولــه: 

ژڇڇڇ ڇژ ]األنعــام: 12[.

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  وقــال:ژٿ 

ڃژ]األعــراف:157-156[. ڃ  ڃ  ڄ  ڄڄڄ 

ــن كل   ــات م ــذه الصف ــلب ه ــتحق س ــايص،ال يس ــوب واملع ــه بالذن ــامل لنفس ــد الظ إن املوح

ــد .                                                             ــر العني ــك للكاف ــام ذل وجه،وإن

وهلــذا كلــه محــل املفــرون عــى الزخمــرشي يف حتريفــه املعــاين عــن مواضعهــا لتوافــق عقيدتــه، 

ــة بذكــر  ــرد عــى الزخمــرشي: "وقــد ُصــّدرت هــذه اآلي ــه قــال يف ال ومنهــم أمحــد اإلســكندري، فإن

)1(  مســند اإلمــام أمحــد، )194/5(؛ وجامــع البيــان، للطــربي، )414/10(؛ وقــال اهليثمــي يف جممــع الزوائــد )95/7(: رواه أمحــد 
بأســانيد رجــال أحدهــا رجــال الصحيــح .
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املصطفــني مــن عبــاد اهلل، ثــم قســمتهم إىل الظــامل واملقتصــد الســابق، ليلــزم انــدراج الظــامل لنفســه مــن 

املوحديــن يف املصطفــني وإنــه ملنهــم، وأي نعمــة أتــم وأعظــم مــن اصطفائــه للتوحيــد والعقائد الســاملة 

مــن البــدع، فــام بــال املصنــف يطنــب يف التســوية بــني املوّحــد املصطفــى والكافــر املجــرتي، وقولــه: 

ژچچچژ   ]فاطــر: 33[ الضمــر فيــه راجــع إىل املصطفــني عموًمــا واجلنــات جزاؤهــم عــى 

توحيدهــم  مجيًعــا ...")1(.

ــة")2(.  ــة املعتزل ــى طريق ــو ع ــه: "وه ــرشي بقول ــر الزخم ــى تفس ــق ع ــه عّل ــان فإن ــم أبوحي ومنه

ومنهــم اآللــويس فإنــه قــد رد تفســر الزخمــرشي بأدلــة قويــة  لــوال خــوف اإلطالــة لنقلتهــا تنظــر يف 

موضعهــا)3(. وبــكل مــا تقــدم مــن أدلــة تعلــم عــدم صحــة قــول الزخمــرشي، وأن تعّقــب ابــن ُجــَزّي 
ــه.  وارد علي

)1(  النتصاف، البن املنر، )276/3( .
)2(  البحر املحيط، أليب حيان، )314/7( .

)3(  ينظر: روح املعاين، لآللويس، )198/22( .
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  سورة ص

)11( قــال الزخمــرشي  عنــد قولــه تعــاىل: ژٻپپژ ]ص: 17[: "فــإن قلــت: كيــف تطابــق 

ــى  ــا ع ــف أحدمه ــى عط ــه: ژٻپپژ ]ص: 17[. حت ــه: ژٱٻٻٻژ ]ص: 17[ وقول قول

صاحبــه .

ــه قــال لنبيــه عليــه الصــالة والســالم: اصــرب عــى مــا يقولــون، وعظــم أمــر معصيــة  قلــت: كأنَّ

ــن  ــا أوال م ــد أواله اهلل م ــاىل، ق ــاء اهلل تع ــن أنبي ــي م ــه نب ــو أن ــة داود، وه ــر قص ــم، بذك اهلل يف أعينه

النبــوة وامللــك، لكرامتــه عليــه وزلفتــه لديــه، ثــم زل زلــة، فبعــث اهلل إليــه املالئكــة ووبخــه عليهــا، 

عــى طريــق التمثيــل والتعريــض حتــى فطــن ملــا وقــع فيــه فاســتغفر وأنــاب، ووجــد منــه مــا حُيكــى 

مــن بكائــه الدائــم، وغمــه الواصب،ونقــش جنايتــه يف بطــن كفــه، حتــى ال يــزال جيــّدد النظــر إليهــا 

والنــدم عليهــا، فــام الظــن بكــم مــع كفركــم ومعاصيكــم؟ أو قــال لــه : اصــرب عــى مــا 

يقولــون وصــن نفســك وحافــظ عليهــا أن تــزل فيــام كلفــت مــن مصابرهتــم وحتمــل أذاهــم، واذكــر 

أخــاك داود وكرامتــه عــى اهلل،كيــف زل تلــك الزلــة اليســرة، فلقــي مــن توبيــخ اهلل، وتظليمــه ونســبته 

إىل البغــي مــا لقــي")1(.       

وتعّقــب ابــن ُجــَزّي الزخمــرشي يف جعلــه داود مثــااًل للكافريــن لرتدعــوا عــن غيهــم وكفرهــم، 

فقــال  بعــد أن جعــل املناســبة بــني أمــر اهلل لســيدنا حممــد  بالصــرب عــى أقــوال الكفــار، 

وبــني أمــره لــه بذكــر داود هــو تفريــج الكــرب واإلنعــام والنــر أي كــام فرجنــا عــن داود وأنعمنــا 

عليــه ونرنــاه نفعــل لــك ذلــك يــا حممــد: "وأجــاب الزخمــرشي عــن الســؤال، فإنــه قــال: كأنَّ اهلل 

قــال لنبيــه : اصــرب عــى مــا يقولــون. وعّظــم أمــر املعصيــة يف أعــني الكفــار بذكــر قصــة 

داود،وذلــك أنــه نبــي كريــم عنــد اهلل، ثــم زل زلــة فوبخــه اهلل عليها،فاســتغفر وأنــاب، فــام الظــن بكــم 

مــع كفركــم ومعاصيكــم. وهــذا اجلــواب ال خيفــى مــا فيــه مــن ســوء األدب")2(.                       

)1(  الكشاف، للزخمرشي، )319/3( .
)2(  التسهيل لعلوم التنزيل، البن ُجَزّي، )394/3( .
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أوًل: القول يف مناسبة اآلية هو ما ذكره ابن ُجَزّي)1(.

أو مــا ذكــره ابــن عطيــة بقولــه: واذكــر داود ذا األيــد، يف الديــن والــرشع والصــدع به،فتــأس بــه 

وتأيــد كــام تأيــد)2(.

ــه  ــن خان ــي اهلل داود - S -  ولك ــوء األدب إىل نب ــاءة وس ــرشي اإلس ــرد الزخم ــا: مل ي ثانًي

ــك.                                                             ــر يف ذل التعب

ثالًثــا: أشــار أبــو حيــان إىل قــول الزخمــرشي مــع حتفظــه عــى بعــض ألفــاظ الزخمــرشي التــي ال 

ــم  ــم، وذكره ــم هلل يف أعينه ــر خمالفته ــم أم ــل: ژٱٻٻٻژ ]ص: 17[، وعّظ ــال: "وقي ــب فق تناس

بقصــة داود ومــا عــرض لــه، وهــو قــد ُأويت النبــوة وامللك،فــام الظــن بكــم مــع كفركــم وعصيانكــم. 

انتهــى)3(.                                                    

وأما اآللويس فقد أشار إىل قول الزخمرشي من غر حتفظ عى يشء من ألفاظه)4(.

وأبو حيان صدّره بصيغه تفيد ضعفه.

وبعــد: فتعّقــب ابــن ُجــَزّي هــو كــام قال،فــام كان للزخمــرشي وال لغــره أن جيعــل مــا بــدر مــن 

نبــي اهلل داود – S -  مثــااًل ملــا حصــل مــن الكافريــن؛ ألنــه ال تناســب، وال مقاربــة بــني كفرهم 

ــه)5(،  ــه القــرآن عــن داود مــن إصــداره احلكــم قبــل أن يســمع كالم املدعــى علي وبــني مــا أشــار إلي

ومــع ذلــك تــاب وأنــاب فقبــل اهلل توبته،وأثنــى عليــه أعظــم الثنــاء.  

)1(  وحبذا الرجوع إىل نص كالمه يف التسهيل، )394/3(، وقد ذكرته بمعناه ؛ لطوله .
)2(  املحرر الوجيز، البن عطية، )496/4( .

)3(  البحر املحيط، أليب حيان، )390/7( .
)4(  ينظر: روح املعاين، لآللويس، )173/12( .

ــي  ــاص بن ــه قص ــه علي ــام اختلق ــي اهلل داود ع ــزه نب ــي تن ــه الت ــد األوج ــو أح ــرازي، )169/26(، فه ــر، لل ــر الكب ــر: التفس )5(  ينظ
ــل. إرسائي
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قلــت: مــا تقدم،وانتهيــت مــن هــذه املســألة،ثم قــادين اهلل - E - إىل كتــاب شــيخ ابــن 

ُجــَزّي، أمحــد ابــن الزبــر الغرناطــي)1( فوجدتــه يف كتابــه )مــاك التأويــل( يذكــر وجوًهــا يف مناســبة 

ژٻپپپپژ ]ص: 17[ ملــا قبله)2(،ثــم ينعــى عــى الزخمــرشي مــا ذهــب إليــه يف وجه املناســبة، 

وأظــن ابــن ُجــَزّي اطلــع عــى كتــاب شــيخه هــذا ونقــل منــه مــا ذهــب إليــه مــن التعّقــب للزخمــرشي  

بمعنــاه وباختصــار شــديد .

ــه  ــع في ــد اجتم ــرشي: "وق ــه الزخم ــب إلي ــا ذه ــل م ــد نق ــَزّي  بع ــن ُج ــيخ اب ــال ش ــا ق ــكان مم ف

ــر  ــرشي بذك ــال الزخم ــام ق ــة اهلل ك ــم معصي ــإن تعظي ــة؛ ف ــن املطابق ــد ع ــواب، والبع ــة الص خمالف

ــًرا  ــزاء وكفـ ــول استهـ ــن يقـ ــك ملـ ــر بذل ــاء، فالتذك ــد األنبي ــني بأح ــر مؤمن ــوم غ ــة داود لق قص

ژختمتىتيتجثمثژ]ص: 16[ فتذكرهــم هبــذا، مــع ذكــر األنبيــاء بلفــظ الزلــل حقيقــة، ثــم قوله 

- يف اجلــواب الثاين،عــن داود - S - إنــه لقــي مــن توبيــخ اهلل وتظليمــه ونســبته للبغــي هــذا 

كلــه خلــف مــن املرتكــب، وإطــالق ال جيــوز يف حــق األنبيــاء، فقــد مجــع جوابــه ســوء األدب،وشــنيع 

املرتكب،والبعــد عــن  املطابقــة")3(. فأنــت تــرى أن ابــن الزبــر قــد بــنّي حجتــه يف زلــل الزخمــرشي أيامَّ 

بيــان، لكنهــا ال ختلــو مــن قســوة عــى حممــود، الــذي يســتحق بعــض ذلــك، لكونــه مــا حفــظ قلمــه، 
ومــا تــأدب يف ألفاظــه مــع أنــه يملــك مــن البيــان مــا يبعــده عــن ذلــك. 

)1(  سبقت ترمجته يف الفصل األول، املبحث الثاين، من شيوخ ابن ُجَزّي.
)2(  بعضها قريب،وبعضها بعيد،وأوىل منها ما نقلته خمترًا يف أول املسألة .

)3(  ماك التأويل، للغرناطي، )824/2(.
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  سورة الزمر

 )12( قــال الزخمــرشي عنــد قولــه تعــاىل:ژڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹژ 

]الزمــر:22[ "مــن أجــل ذكــره، أي إذا ذكــر اهلل عندهــم، أو آياتــه اشــمأزوا، وازدادت قلوهبــم قســاوة، 

كقولــه تعــاىل: ژچچڇڇژ]التوبــة: 125[، وُقــرئ )عــن ذكــر اهلل( فــإن قلــت: مــا الفــرق 

بــني )مــن( و)عــن( يف هــذا؟ قلــت:إذا قلــت: قســا قلبــه مــن ذكــر اهلل فاملعنــى: مــا ذكــرت، مــن أن 

القســوة مــن أجــل الذكــر وبســببه، وإذا قلــت: عــن ذكــر اهلل،فاملعنــى: غلــظ عــن قبــول الذكــر، وجفــا 

عنــه. ونظــره: ســقاه مــن العيمــة، أي مــن أجــل عطشــه، وســقاه عــن العيمــة، إذا أرواه حتــى أبعــده 

عــن العطــش")1(.

وتعّقــب ابــن ُجــَزّي الزخمــرشي يف معنــى الســببية، فقــال: "قــال الزخمــرشي )مــن( هنــا ســببية، 

أي قلوهبــم قاســية مــن أجــل ذكــر اهلل، وهــذا املعنــى بعيــد. وحيتمــل عنــدي أن يكــون قاســية تضمــن 

معنــى خاليــة؛ فلذلــك تعــّدى بمــن، واملعنــى أن قلوهبــم خاليــة مــن ذكــر اهلل")2(.                                                          

ــن()3( ــى )ع ــون بمعن ــل، وأن تك ــا للتعلي ــى باهب ــن( ع ــون )م ــازا أن تك ــاج أج ــراء والزج الف

وبعضهــم يقــدر فعــاًل حمذوًفــا، فيكــون املعنــى: فويــل للقاســية قلوهبــم مــن تــرك ذكــر اهلل تعــاىل)4(.                                                                                 

وكثــًرا ممــن رأيــت تفســرهم جيعــل )مــن( تعليليــة ســببية مثــل مــا ذهــب إليــه الزخمــرشي، منهم 

الرازي، وأبــــو حيــــان، والبقاعي، والقـــــرطبي، والبيضــــاوي، وابــــن اجلــــوزي، وأبو الســعود، 

وابــن عاشــور)5(.                                                              

)1(  الكشاف، للزخمرشي، )344/3( .
)2(  التسهيل لعلوم التنزيل، البن ُجَزّي، )421/3( .

ــر )627/10-  ــن جري ــك اب ــاج، )351/4(، وكذل ــه، للزج ــرآن وإعراب ــاين الق ــراء، )418/2(؛ ومع ــرآن، للف ــاين الق ــر: مع )3(  ينظ
628( لكنــه اختــار أهنــا بمعنــى )عــن( .

)4(  هو النسفي يف مدارك التنْزيل، )55/4( .
)5(  ينظــر: التفســر الكبــر، للــرازي، )232/26(؛ والبحــر املحيــط، أليب حيــان، )422/7(؛ ونظــم الــدرر، للبقاعــي، )486/16(؛ 
ــوزي،  ــن اجل ــر، الب ــاوي، )ص610(؛ وزاد املس ــل، للبيض ــوار التنْزي ــي، )248/15(؛ وأن ــرآن، للقرطب ــكام الق ــع ألح واجلام
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وأرى أن مــا ذهــب إليــه الزخمــرشي ليــس ببعيد، بــل هــو األوىل يف معنى اآليــة؛ ألن األدلــة تؤيده، 
منهــا مــا أشــار إليــه الزخمــرشي وقــد ســبقه إىل ذلــك الزجــاج، ومــن األدلــة عــى صــواب الزخمــرشي، 

ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ژ قــال اهلل تعــاىل:  
ژ  ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

ۅۅ  ۋ  ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ژڭ  تعــاىل:  قولــه  ومنهــا   .]125-124 ]التوبــة: 

ىائائەئەئوئوئۇئۇئژ]فصلــت:44[. ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
 ]82 ]اإلرساء:  ژ  ۓ  ۓ   ے  ے  ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ژۀ  تعــاىل:  وقــال 
ــا  ــاًرا. أعاذن ــى، وخس ــا، وعم ــن إال رجًس ــوب الكافري ــا زاد قل ــن م ــر، ولك ــم الذك ــرآن أعظ ، والق

ۈئ     ۆئ  ۆئ  ۇئ   ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ژائ  تعــاىل:  وقــال  كذلــك.  قلوبنــا  تكــون  أن  اهلل 
ــى  ــم تت ــر احلكي ــات الذك ــر آي ــج: 72[  فانظ ۈئېئېئېئىئىئىئیژ ]احل
عــى الكافريــن فــال تعــرف يف وجوههــم إال الكفــر واملنكــر، حتــى أهنــم ليــكادون يبطشــون باملؤمنني، 
وهــذا ال يكــون إال عــن قســوة القلــب ممــا ُيتــى عليهــم. ثــم أليــس قــد قــال اهلل تعــاىل يف ســورة الزمــر 

نفســها:ژڻ ڻ ۀ ۀ ہ    ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭژ 
.]45 ]الزمــر: 

وقــد رشح ابــن اجلــوزي والــرازي ســبب قســوة القلــب مــن ذكــر اهلل  بعــد أن محــل اآليــة عــى 
ــا التفســر  ــات وأم ــام ســمعت مــن آي ــه أعظــم، في ــد موافقتهــام للزخمــرشي)1(ورشح اهلل وبيان ــا يفي م

الــذي ذهــب إليــه ابــن ُجــَزّي فرأيــت ابــن عاشــور يذكــر نحــوه، ثــم يقــول: "وفيــه نظــر")2(.

وقــد حيتمــل، ولكــن أال تــرى أن قلــب املســلم قــد خيلــو عــن ذكــر اهلل تعــاىل  أحياًنــا  وال يســتحق 

ــح  ــد رج ــاىل. وق ــر اهلل تع ــن ذك ــم م ــوة قلوهب ــبب قس ــن بس ــة للكافري ــره اهلل عقوب ــذي ذك ــل ال الوي

البيضــاوي واآللــويس املعنــى الــذي ذهــب إليــه الزخمــرشي ، وتبعهــام ابــن عاشــور)3(. 

)174/7(؛ وإرشاد العقل السليم، أليب السعود، )250/7(؛ والتحرير والتنوير، للطاهر بن عاشور، )381-382/23(.
)1(  ينظر: زاد املسر، البن اجلوزي،  )174/7(؛ والتفسر الكبر، للرازي، )232/26( .

)2(  التحرير والتنوير، للطاهر بن عاشور، )381/23( .
)3(  ينظــر: أنــوار التنْزيــل، للبيضــاوي، )ص 610(؛ وروح املعــاين، لآللــويس، )257/23(؛ والتحريــر والتنويــر، للطاهــر بــن عاشــور، 



َمَشي يف َتفسرِي الُقرآِن الكريِم باُت ابُن ُجَزّي َعىل الزَّ تـََعـقُّ

75

ــا  ــت: م ــإن قل ــر: 49[: "ف ــاىل: ژڀٺٺٺٺژ ]الزم ــه تع ــد قول ــرشي عن ــال الزخم    )13( ق

ــك أن  ــبب يف ذل ــت: الس ــواو قل ــورة بال ــا يف أّول الس ــف مثله ــاء، وعط ــة بالف ــذه اآلي ــف ه ــبب يف عط الس

هــذه وقعــت مســببة عــن قولــه: ژڻڻۀۀژ ]الزمــر: 45[. عــى معنــى أهنــم يشــمئزون عــن ذكــر 

ــتبرش  ــن اس ــره، دون م ــن ذك ــمأز م ــن اش ــا م ــم رض دع ــس أحده ــإذا م ــة، ف ــر اآلهل ــتبرشون بذك اهلل، ويس

ــرتاض")1(. ــن اآلي اع ــام م ــا بينه ــره، وم بذك

ــه الفــاء للســببية،  ــه يف إعراب ب ــة التــي يف أّول الســورة تعقَّ ــه ابــن ُجــَزّي عنــد تفســره لآلي ب وتعقَّ
فقــال: "فــإن قيــل: مِلَ قــال هنــــا: ژڻڻژ ]الزمــر: 8[ بالــــواو، وقــــال بعـدهـــا: ژڀٺژ ]الزمــر: 

ــاىل: ژہہہہ ھ  ــه تع ــن قول ــبب ع ــاء مس ــذي بالف ــواب: أن ال ــاء . فاجل 49[ بالف

ــد")2(. ــو بعي ــرشي: وه ــه الزخم ــببية. قال ــاء الس ــاء بف ــر: 45[. فج ھژ ]الزم

ــل هــذه املســائل،عفا اهلل  ــه يف مث ــَزّي عــن بعــد إعــراب الزخمــرشي عــى عادت ــن ُج مل يفصــح اب
عنه،وأبــو حيــان أفصــح عــن وجــه البعــد فيــه، فقــال بعــد نقــل إعــراب الزخمــرشي: "وهــو متكّلــف 
يف ربــط هــذه اآليــة بقولــه: ژڻڻۀۀہژ ]الزمــر: 45[ مــع بعــد مــا بينهــام مــن الفواصل، 
وإذا كان أبــو عــي الفــاريس ال جييــز االعــرتاض بجملتــني فكيــف جييــزه هبــذه اجلمــل الكثــرة. والذي 
يظهــر يف الربــط أنــه ملــا قــال: ژىائائەئژ ]الزمــر: 47[ اآليــة، كان ذلــك إشــعاًرا بــام ينــال 
الظاملــني مــن شــدة العــذاب، وأنــه يظهــر هلــم يــوم القيامــة مــن العــذاب مــا مل يكــن يف حســاهبم،أتبع 
ذلــك بــام يــدل عــى ظلمــه وبغيــه، إذ كان إذا مســه رض)3( دعــا ربــه، فــإذا أحســن إليــه،مل ينســب ذلــك 

إليــه")4(. وقــول أيب حيــان )أتبــع ذلــك( يعنــي أن الفــاء عاطفــة أيًضــا.

وكأّن الفــاء أفــادت مــع العطــف التعقيب،فهــم عقــب كفرهــم واشــمئزازهم مــن ذكــره يلجــأون 

إليــه رسيًعــا، إذا مســهم الر)5(.

. )382 - 381/23(
)1(  الكشاف، للزخمرشي، )350/3 - 351( .

)2(  التسهيل لعلوم التنزيل، البن ُجَزّي، )417/3 - 418( .
)3(  )رض( ليس يف نسخة البحر التي بني يدي،وهي يف: الدر املصون، للسمني احللبي، الذي نقل عن: البحر، أليب حيان، )433/9( .

)4(  البحر املحيط، أليب حيان، )433/7( .
)5(  ينظر: التفسر الكبر، للرازي، )250/26( .



76

وتلميذ أيب حيان السمني نقل رد شيخه عى الزخمرشي، وسكت عليه)1(.

وليــس مــن عادتــه الســكوت لــو وجــد حجــة عــى شــيخه . وأمــا اآللــويس فإنــه بعــد أن ذكــر 

ــأس بذلــك، الســيام وقــد  ــا أقــول: ال ب ــه، قــال: "وأن ــان وحجت إعــراب الزخمــرشي وتعّقــب أيب حي

تضمــن معنــى دقيًقــا لطيًفــا، والفــاريس حمجــوج بــام ورد يف كالم العــرب مــن ذلــك")2(.                                           

وبعــد: فــإذا نظــرت إىل مــا قصــد إليــه الزخمــرشي مــن معنــى بالغــي يف هــذا اإلعــراب ســّلمت 

ــا كبــًرا، وإذا نظــرت إىل قواعــد اللغــة العربيــة، ومــا تقــي  لــه بذلــك، والرجــل قــد أويت يف هــذا حظًّ

بــه - ممــا ذكــره أبــو حيــان عــن الفــاريس- ســلمت ملــن تعقبــه يف ذلــك. ويبــدو أن أبــا حيــان هــو أّول 

مــن أثــار هــذا التعقــب وهــو معــروف بتمســكه بقواعــد الصناعــة النحويــة)3(.

والزخمرشي ال يبايل بمقاييس النحاة إذا ظهرت له أسباب معنوية قوية)4(.           

ــر:  ــواو ژڻڻڻژ ]الزم ــراب ال ــا إع ــألة؟ وم ــذه املس ــل يف ه ــإىل أي رأي متي ــت: ف ــإن قل ف

ــرشي  ــراب الزخم ــن إن إع ــويس م ــره اآلل ــا ذك ــرشي؛ مل ــل إىل رأي الزخم ــت: أمي ــورة ؟ قل 8[ أول الس

تضمــن معنــى دقيقــًا لطيفــًا، وأن مــا جعلــوه حجــة مــردود بــام جــاء يف كالم العــرب. وأمــا إعــراب 
ــة)5(.  ــا عاطف ــد أعربوه ــورة، فق ــر: 8[ أول الس ــواو ژڻڻڻژ ]الزم ال

)1(  ينظر: الدر املصون، للسمني احللبي، )433/9( .
)2(  روح املعاين، لآللويس، )12/12( .

)3(  ينظر: الدراسة التي قدمها األستاذ الدكتور أمحد اخلراط يف أول حتقيقه للدر املصون، )38/1 - 80( .
ــذا  ــك يف ه ــن ذل ــبق يشء م ــد س ــي، )87/1(؛ وق ــمني احللب ــون، للس ــدر املص ــراط يف أول ال ــا اخل ــي قدمه ــة الت ــر: الدراس )4(  ينظ

ــث. البح
)5(  ينظر: الدر املصون، للسمني احللبي، )433/9( .
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ــاىل: ژۓۓڭڭڭڭۇۇ ۆۆژ  ــه تع ــد قول ــرشي عن ــال الزخم )14( ق

]غافــر: 7[: "فــإن قلــت: مــا فائــدة قولــه: ژۆۆژ وال خيفــى عــى أحــد أن محلــة العــرش، ومــن 

حولــه مــن املالئكــة  الذيــن يســبحون بحمــد رهبــم مؤمنــون.        

قلــت: فائدتــه رشف اإليــامن وفضلــه ... وفائــدة ُأخــرى: وهــي التنبيــه عــى أن األمــر لــو كان 

كــام تقــول املجســمة)1(، لــكان محلــة العــرش ومــن حولــه مشــاهدين معاينــني، وملــا وصفــوا باإليــامن؛ 

ــاء عليهــم، علــم أن إيامهنــم  ــه عــى ســبيل الثن ــامن الغائــب، فلــام وصفــوا ب ــام يوصــف باإلي ــه إن ألن

وإيــامن مــن يف األرض، وكل مــن غــاب عــن ذلــك املقــام ســواء، يف أن إيــامن اجلميــع بطريــق النظــر 

ــزه عــن صفــات األجــرام")3(.                                               واالســتدالل ال غــر)2( وأنــه ال طريــق إىل معرفتــه إالّ هــذا، وأنــه منَ

ــدة  ــى الفائ ــب ع ــم عّق ــرشي  ث ــن الزخم ــار  ع ــى وباختص ــني باملعن ــَزّي الفائدت ــن ُج ــر اب وذك

ــة اهلل")4(.        ــتحالة رؤي ــة يف اس ــب املعتزل ــه إىل مذه ــذه نزعت ــه : "وه ــرى بقول األخ

ــة يف  ــف للمعتزل ــَزّي خمال ــن ُج ــا أن اب ــث علمن ــن حي ــَزّي، م ــن ُج ــات اب ــل يف تعقب ــذا داخ ه

ــاعرة،  ــب األش ــى مذه ــَزّي ع ــن ُج ــا فاب ــا عموًم ــا، أم ــة خصوًص ــاب الرؤي ــا ويف ب ــم عموًم عقيدهت

ــا)5(.                                                                          ــوا بعضه ــد أّول ــم ق ــات فإهن ــاب الصف ــم، إاّل يف ب ــة يف عقائده ــون للمعتزل ــم خمالف وه

)1(  يعنــي أهــل الســنة الذيــن يثبتــون أن اهلل ُيــرى يف الــدار اآلخــرة، فالزخمــرشي يلزمهــم أن اهلل جســم مــن األجســام. ونحــن نقــول: 
إننــا نثبــت مــا أثبــت اهلل لنفســه ومــا أثبتــه لــه رســوله مــن غــر كيــف وال متثيــل وال تشــبيه، والفيصــل يف هــذا بيننــا وبــني النفــاة 
ــذا  ــة فهك ــى املثلي ــر، ونف ــمع والب ــه الس ــت لنفس ــاهلل أثب ــورى: 11[ ف ــه: ژٺٿٿٿٿٹٹژ ]الش قول

نقــول يف الــكل .
)2(  يف نسخة دار الكتب العلمية )إال هذا( بعد )ال غر( وهو حتريف من بعض النّساخ .

)3(  الكشاف، للزخمرشي، )361/3( .
)4(  التسهيل لعلوم التنزيل، البن ُجَزّي، )4/4( .

)5(  وكذلــك يف بــاب كالم اهلل تعــاىل، فــإن حاصــل كالمهــم يف ذلــك أن اهلل ال يتكلــم بصــوت وحــرف بــل كالمــه هــو املعنــى القائــم 
بنفســه، يف تفصيــل يطــول .
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ــم )2(  ــألة رق ــة اهلل، يف املس ــه لرؤي ــرشي يف نفي ــب الزخم ــد تعق ــَزّي ق ــن ُج ــا فاب ــا خصوًص وأم

ــئت .                                           ــه إن ش ــع إلي ــا فارج ــا وافًي ــم بحثه ــاك ت وهن

بقــي أن أقــول: إن ابــن ُجــَزّي - عفــا اهلل عنــه - أثــار شــبهة الزخمــرشي، ثــم مل جيــب عنهــا وكان 

الصــواب أن جييــب عنهــا، وال جيعــل كتابــه موضًعــا لشــبه القــوم مــن غــر جــواب. وكأن ابــن ُجــَزّي 

يــرى أن مــا أثــاره الزخمــرشي شــبهة ال تســتحق الوقــوف عندهــا واجلــواب عنهــا؛ ألن عقيــدة الرؤيــة 

ــر عقائدهــم. ومــع  ــام مــى يف أكث ــد رد عليهــم في ــَزّي ق ــن ُج ــم إن اب ــرة، ث ــة بالنصــوص املتوات ثابت

ذلــك أقــول: كان ينبغــي اجلــواب؛ ألن النــاس كلهــم ليســوا يف درجــة ابــن ُجــَزّي، الــذي يــدرك مدى 

هتافــت هــذه الشــبهة .                          

ويمكن أن جياب عن شبهة الزخمرشي بأكثر من جواب منها .

ق به،بدليــل صحــة إطــالق اإليــامن باآليــات  األول: أن التصديــق غــر مــرشوط فيــه غيبــة املصــدَّ

مــع أهنــا مشــاهدة كانشــقاق القمر،وقلــب العصــا حية،ونحــو ذلــك مــن اآليــات)1(.

ــة  ــدم رؤي ــه ع ــزم من ــة، ال يل ــل - باحلاس ــز وج ــرش هلل - ع ــة الع ــة محل ــدم رؤي ــاين: أن ع الث

املؤمنــني لــه يف الــدار اآلخــرة)2(. وأعجــب مــن الــرازي كيــف نقــل هــذه الشــبهة وأثنــى عليهــا،ومل 

ــا)3(. ــكت عليه ــه وس ــا يف كتاب ــف نقله ــان كي ــن أيب حي ــب م ــل وأعج ــر ردًا،ب يذك

)1(  ينظر: النتصاف بحاشية الكشاف، البن املنر، )361/3- 362(، وله عليه رد مطول .
)2(  ينظر: روح املعاين، لآللويس، )47/24( .

)3(  ينظر: التفسر الكبر، للرازي، )29/27(؛ والبحر املحيط، أليب حيان، )451/7( .
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)15( قــال الزخمــرشي عنــد قوله تعــاىل: ژۇۆۆۈۈٴۇۋژ]الطــالق: 10 - 11[: ")رســواًل( 

ــه يف  ــكان إنزال ــات اهلل ف ــالوة آي ــف بت ــه ُوص ــن ژۈژ؛ ألن ــدل م ــوات اهلل عليه،أب ــل صل ــو جربي ه

معنــى إنــزال الذكــر فصــح إبدالــه منــه")1(. وتعقــب ابــن ُجــَزّي الزخمــرشي يف معنــى ژۋژ ]الطالق: 

11[ وإعرابــه فقــال: "الذكــر هنــا هــو القــرآن والرســول هــو حممــد ، وإعــراب ژۋژ 

]الطــالق: 11[ مفعــول بفعــل مضمــر تقديــره: أرســل رســواًل. وهــذا الــذي اختــاره ابــن عطيــة، وهــو 

أظهــر األقــوال... وقــال الزخمــرشي الرســول هــو جربيــل، بــدل مــن الذكــر؛ ألنــه نــزل بــه، أو ســمي 

ذكــرًا لكثــرة ذكــره هلل. وهــذا كلــه بعيــد")2(.

ــة أقــوال مــن  ــه، فذكــروا يف املعنــى ثالث ــى ژۋژ ]الطــالق: 11[ وإعراب اختلــف العلــامء يف معن

ــه تســعة أوجــه مــن بينهــا مــا  ــن ُجــَزّي، وذكــروا يف إعراب ــاره كل مــن الزخمــرشي واب بينهــا مــا اخت

ــرشي)3(.                                                       ــَزّي والزخم ــن ُج ــاره اب اخت

والــذي يبــدو - واهلل أعلــم - أن أحســن املعــاين واألعاريــب هــو مــا اختــاره ابــن عطيــة، ووصفه 

ابــن ُجــَزّي باألظهــر وذلــك لألســباب التالية :                                       

ــه أخرجــه اإلمــام الطــربي عــن بعــض التابعــني . 1 إن هــذا املعنــى واإلعــراب املرتتــب علي

بإســناد حســن)4(.

أن اإلمــام الزجــاج أثنــى عــى إعــراب ژۋژ ]الطــالق: 11[ مفعــواًل بفعــل مضمــر وذلــك . 2

)1(  الكشاف، للزخمرشي، )113/4( .
)2(  التسهيل لعلوم التنزيل، البن ُجَزّي، )240/4 - 241( .

ــب  ــة يف كت ــي مبثوث ــل، )361/4(؛ وه ــة، للجم ــات اإلهلي ــي، )359/10(؛ والفتوح ــمني احللب ــون، للس ــدر املص ــر: ال )3(  ينظ
ــكل  ــاس، )455/4 - 456(؛ ومش ــرآن، للنح ــراب الق ــاج، )188/5(؛ وإع ــه، للزج ــرآن وإعراب ــاين الق ــر: مع ــني. ينظ املتقدم
إعــراب القــرآن، ملكــي )741/2(؛ والتبيــان يف إعــراب القــرآن، للعكــربي، )1228/2(؛ والفريــد يف إعــراب القــرآن املجيــد، 

للهمــداين، )484/4( .
)4(  ينظر: جامع البيان، للطربي، )144/12(؛ والتفسر الصحيح، حلكمت بشر،  )504/4( .
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ــاىل: ژۇۆۆۈۈژ  ــه تع ــو قول ــه، وه ــي قبل ــة الت ــياق اآلي ــه يف س ــل علي ــود الدلي لوج

ــم)1(.                                        ــو عليك ــواًل يتل ــل رس ــامر أرس ــى إض ــل ع ــه دلي ــالق: 10[، فإن ]الط

3 . .)2(
 أن أكثر املفرين عى أن املقصود بالرسول هو حممد

ــاين . 4 ــب واملع ــن األعاري ــام أحس ــى بأهن ــراب واملعن ــذا اإلع ــف ه ــن وص ــض املفري أن بع

ــت)3(.              ــي قيل الت

أن املعنــى الــذي ذهــب إليــه الزخمــرشي ورتــب عليــه اإلعــراب بالبدليــة هــو قــول الكلبــي  . 5

والرجــل ال تقــوم بــه حجــة عنــد أئمــة اجلــرح والتعديــل)4(.                                   

ثــم إن أبــا حيــان نقــل إعــراب البــدل عــن الزخمــرشي، ورده لســببني فقــال: "وال يصــح لتبايــن 

املدلولــني باحلقيقة،ولكونــه ال يكــون بــدل بعــض،وال بــدل اشــتامل")5(.

ــه  ــي ب ــالق: 11[، يعن ــرآن، وژۋژ ]الط ــه الق ــي ب ــني أن ژۈژ يعن ــن املدلول ــد بتباي ــو يقص وه

ــذا ؟!!                                   ــن ه ــدالً م ــذا ب ــون ه ــف يك ــل - S -  فكي جربي

قلــت: ومــن فــّر الذكــر بأنــه الرســول)6( فقــد أبعــد النجعــة؛ ألن الذكــر اســم للقــرآن  الكريــم، 

ال للرســول، قــال اهلل تعــاىل: ژڈ ڈ ژ  ژ  ڑ ڑک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ڱ 

ڱڱ ڱ   ں ں ڻ ژ ]فصلــت: 41 - 42[، وژڳ ڳ ڳ ڱڱڱڱ ژ    ]احلجــر:9[، وهبــذا تعلــم 

أن تعقــب ابــن ُجــَزّي راجــح ووارد عــى الزخمــرشي.

)1(  ينظر: معاين القرآن وإعرابه، للزجاج، )188/5( .
)2(  قاله القرطبي يف: اجلامع ألحكام القرآن، )174/18( .

)3(  هو الصاوي يف: حاشيته عى اجلالن، )218/4( .
)4(  ينظر: البحر، أليب حيان، )286/8( فقد نسبه للكلبي .

)5(  املرجــع الســابق، )286/8(؛ ومــا قالــه الســمني يف الــدر، )360/10( ، تعقبــًا لشــيخه – إنــه بولــغ يف الرســول حتــى جعــل نفــس 
الذكــر. هــذا فيــه نظــر كبر،وهــو مــردود عــى الســمني؛ إذ كيــف جيعــل الرســول هــو القــرآن.

)6(  ينظر: درج الدرر يف تفسر اآلي والسور، لعبد القاهر اجلرجاين، )1634/4( .
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  سورة التحريم

 )16( قــال الزخمــرشي عنــد قولــه تعــاىل: ژٻٻٻپپپژ    ]التحريــم: 1[ : "وكان هــذا زلــة؛ ألنــه 

ليــس ألحــد أن حيــّرم مــا أحــل اهلل؛ ألن اهلل -  D -  إنــام أحــل مــا أحــل حلكمــة ومصلحــة، عرفهــا 

يف إحاللــه، فــإذا ُحــّرم كان ذلــك قلــب املصلحة مفســدة")1(.     

  ــق ــّيد اخلل ــا يف س ــرّب هب ــي ع ــاظ الت ــذه األلف ــرشي يف ه ــَزّي الزخم ــن ُج ــب اب وتعّق

وذلــك بعــد أن بــنّي مقصــد اآليــة فقــال: "عــى أن عتابــه يف ذلــك ،إنــام كان كرامــة لــه، وإنــام وقــع 

العتــاب عــى تضييقــه – S -  عــى نفســه، ممــا كان لــه فيــه أرب، وبئــس مــا قــال الزخمــرشي: 

يف أن هــذا كان منــه زلــة؛ ألنــه حــّرم مــا أحــل اهلل، وذلــك قلــة أدب عــى منصــب النبــوة")2(.                                                        

ــم؛  ــوارج)3( وغلظته ــوة اخل ــم جف ــة فيه ــار، واملعتزل ــة الكب ــاة املعتزل ــن دع ــل م ــرشي رج الزخم

ولذلــك فهــم يتفقــون معهــم يف ختليــد أصحــاب الذنــوب مــن املســلمني يف نــار جهنــم، وإن قالــوا: 

ــه إىل املعصــوم،  ــني املنْزلتــني)4(، لكــن أن تصــل جفــوة الزخمــرشي وغلظت ــة ب ــا يف منْزل إهنــم يف الدني

ــا أجــزم أن الرجــل مــا أراد أن ينتقــص  ــًدا. وأن ــل أب ــه اهلل رمحــة للعاملــني، فهــذا مــا ال يقب الــذي بعث

ــوله ژژڑڑکک  ــه ورس ــاهلل وآيات ــر ب ــك لكف ــو أراد ذل ــه ل ــوة؛ ألن ــام النب ــن مق م

    .  ]66  -  65 ]التوبــة:  ڳژ  ڳ  گ  گ  ککگگ 

ولكن جرأته يف النقد، وثقته بقلمه أوردته هذا املورد العكر .                       

)1(  الكشاف، للزخمرشي، )113/4( .
)2(  التسهيل لعلوم التنزيل، البن ُجَزّي، )243/4( .

ــا  )3(  اخلــوارج هــم يف األصــل شــيعة أمــر املؤمنــني عــي  وملــا وقعــت معركــة صفــني، ورفــع أهــل الشــام املصاحــف طلًب
للتحكيــم، محلــوا عليــًا عــى القبــول، فلــام ظهــرت نتائــج التحكيــم قالــوا كيــف حيّكــم الرجــال، وخرجــوا عــى اإلمــام، وقتلــوا 
وســلبوا، واســتحلوا مــا حــّرم اهلل، فقتلهــم عــي يف معركــة النهــروان، وحــاور بعضهــم فرجعــوا، وبقــي نفــر منهــم كانــوا نــواة 
هلــذه الفرقــة التــي تفرقــت إىل فــرق شــّتى، جيمعهــم اخلــروج عــى األئمــة وتكفــر أصحــاب الذنــوب واحلكــم بخلودهــم يف نــار 
جهنــم ، وغــر ذلــك ممــا خالفــوا فيــه الكتــاب والســنة. ينظر: الســنة، لعبــداهلل بــن أمحــد، )618/2(؛ ومقــالت اإلســامين،أليب 

احلســن األشــعري، )ص/86(؛ والفــرق بــن الفــرق، للبغــدادي،  )ص72(؛ والفصــل، البــن حــزم، )188/4( .
)4(  ينظر: املعتزلة وأصوهلم اخلمسة، للمعتق، )ص257( .



82

ــه عــى الزخمــرشي يف التــأدب مــع مقــام النبــوة آيــات كثــرة تــدل بعمومهــا عــى  وممــا حيتــج ب

ــا:  ــه، منه ــرشي يف ألفاظ ــط الزخم غل

قــــوله تــــعاىل: ژچچڇڇڇڇڍڍژ]النور:63[، وقــوله تعاىل: ژڻ 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ڭژ 

]احلجــرات: 2[، وقولــه تعــاىل:ژائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئژ ]احلجــرات: 4[.                           

ــَزّي وارد  ــن ُج ــب اب ــه وأن تعق ــة من ــرشي زل ــاظ الزخم ــى أن ألف ــه ع ــتدل بعموم ــذا يس كل ه
ــرشي  .                                  ــى الزخم ــرد ع ــب يف ال ــام بالواج ــد ق ــه ق عليه،وأن

ــة  ــن عطي ــل اب ــام فع ــم، ك ــأدب ج ــة ب ــان اآلي ــول إىل بي ــه الوص ــرشي كان يمكن ــم الزخم إن قل
األندلــي – -  حــني قــال: "فدعــا اهلل نبيــه باســم النبــوة، الــذي هــو دال عــى رشف منْزلتــه، 
وعــى فضيلتــه التــي خصــه هبــا،دون البــرش، وقــرره كاملعاتــب، عــى ســبب حتريمــه عــى نفســه مــا 
أحــل اهلل لــه")1(، وليــس ابــن ُجــَزّي وحــده الــذي وقــف مــن هــذه األلفــاظ موقــف الناقــد، بــل قــد 
ســبقه علــامء ويف معارصيــه علــامء، ومــن بعدهــم علــامء  اتفقــوا كلهــم عــى أن الزخمــرشي زل قلمــه 
فيــام ســّطر. فهــذا أمحــد اإلســكندري يشــن الغــارة عليــه يف هــذه األلفــاظ، بعــد أن ذكــر أن حتريــم 

الــيء عــى وجهــني .          

أحدمها: اعتقاد ثبوت حكم التحريم فيه . 

   .- D – والثاين: االمتناع مما أحله اهلل

ثــم بــنّي أن اآليــة حتمــل عــى الوجــه الثاين)2(،ثــم قــال: "والزخمــرشي مل حيمــل التحريــم عــى هــذا 
الوجــه؛ ألنــه جعلــه زلــة، فيلزمــه أن حيملــه عــى املحمــل األول، ومعــاذ اهلل، وحاشــا هلل، وأن آحــاد 
 S – املؤمنــني حياشــى عــن أن يعتقــد حتريــم مــا أحــل اهلل  لــه، فكيــف ال يربــأ بمنصــب النبــي
ــه منصــب عامــة األمــة، ومــا هــذه مــن الزخمــرشي إال جــراءة عــى اهلل ورســوله،  -  عــام يرتفــع عن

)1(  املحرر الوجيز، البن عطية، )330/5( .
)2(  ينظر : النتصاف بحاشية الكشاف، البن املنر، )113/4( .
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وإطــالق القــول مــن غــر حتريــر، وإبــراز الــرأي الفاســد بــال ختمــر، نعــوذ بــاهلل مــن ذلــك، وهــو 

املســؤول أن جيعــل وســيلتنا إليــه تعظيــاًم لنبينــا -  O- وأن جينبنــا خطــوات الشــيطان، 
ويقيلنــا مــن عثــرات اللســان. آمــني")1(.

ــه  ــت عن ــا كالم أرضب ــرشي هن ــال: "وللزخم ــذه فق ــرشي ه ــة الزخم ــان إىل زل ــو حي ــار أب وأش
ــذا  ــه ه ــة: 43[  وكالم ــه: ژچچچڇڇڇژ ]التوب ــه يف قول ــن كالم ــت ع ــام رضب ــا، ك صفًح

ــا ...")2(. ــس الئًق ــا لي ــوم م ــزو إىل املعص ــه، ويع ــوي في ــق ق ــوه حمق ونح

ــالل  ــم احل ــن حتري ــع م ــا وق ــم أن م ــه فزع ــا كعادت ــرشي هاهن ــد زل الزخم ــويس: "وق ــال اآلل وق
ــارة إىل  ــد اإلش ــى بع ــد اكتف ــرازي فق ــا ال ــالم")3(. وأم ــالة والس ــه الص ــر له،علي ــه غف ــور، لكن املحظ
كالم الزخمــرشي ببيــان معنــى التحريــم  فقــال: "نقــول: املــراد مــن هــذا التحريــم هــو االمتنــاع عــن 
االنتفــاع بــاألزواج، ال اعتقــاد كونــه حراًمــا، بعــد مــا أحــل اهلل تعــاىل، فالنبــي  امتنــع عــن 
االنتفــاع معهــا مــع اعتقــاده بكونــه حــالاًل. ومــن اعتقــد أن هــذا التحريــم هــو حتريــم مــا أحلــه اهلل 

ــه فقــد كفر،فكيــف يضــاف إىل الرســول  مثــل هــذا")4(.          تعــاىل بعين

وقــال ابــن عاشــور: "ومــن العجيــب قــول الكشــاف: ليــس ألحــد أن حيــرم مــا أحــل اهلل؛ ألن اهلل 
إنــام أحلــه ملصلحــة عرفهــا يف إحاللــه ...إلــخ")5(.                                

ــاىل:  ــه تع ــع؛ لقول ــى املن ــأيت بمعن ــم ي ــرشي أن التحري ــن الزخم ــاب ع ــف غ ــت: وال أدري كي قل

ــدي  ــر ث ــول غ ــن قب ــع م ــى  امتن ــص: 12[، أي أن موس ژۈۈٴۇۋۋژ ]القص

ــادة وجماهــد)6( والقــرآن يفــّر بعضــه بعًضــا.  ــه. ثبــت هــذا التفســر عــن قت أّم

)1(  النتصاف بحاشية الكشاف، البن املنر، )113/4- 114(.
)2(  البحر املحيط، أليب حيان، )289/8( .

)3(  روح املعاين، لآللويس، )247/28( .
)4(  التفسر الكبر، للرازي، )38/30( .

)5(  التحرير والتنوير، للطاهر بن عاشور، )346/28( .
)6(  ينظر: التفسر الصحيح، حلكمت بشر،  )45/4( .
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S سورة نوح  

)17( قــال الزخمرشي  عنــد قوله تعــاىل: ژڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھےےژ 

]نــوح: 4[)1(: "فــإن قلــت: كيــف قــال: ژڻژ مــع إخبــاره بامتنــاع تأخراألجــل، وهــل هــذا إالّ 

؟ قض تنا

ــم  ــى كفره ــوا ع ــنة، وإن بق ــف س ــم أل ــوا عمّره ــوح إن آمن ــوم ن ــاًل  أن ق ــى اهلل مث ــت: ق قل

ــاّمه  ــت س ــمى، أي إىل وق ــل مس ــم إىل أج ــوا يؤخرك ــم : آمن ــل هل ــعامئة . فقي ــى رأس تس ــم ع أهلكه

ــف")3(. ــام األل ــول، مت ــت األط ــه وهوالوق ــه ، ال تتجاوزون ــون)2( إلي ــدًا تنته ــه أم اهلل،ورضب

ــذا  ــر ه ــابقة: "ظاه ــة الس ــد اآلي ــال عن ــني، فق ــه باألجل ــرشي يف قول ــَزّي الزخم ــن ُج ــب اب وتعق

يقتــي أهنــم إن فعلــوا مــا أمــروا بــه ُأخــروا إىل أجــل مســّمى، وإن مل يفعلــوا مل يؤخــروا وذلــك يقتي 

ــة، وعــى هــذا محلهــا الزخمــرشي. وأمــا عــى مذهــب أهــل  القــول باألجلــني، وهــو مذهــب املعتزل

الســنة فهــي مــن املشــكالت. وتأّوهلــا ابــن عطيــة فقــال: ليــس للمعتزلــة يف اآليــة جمــال؛ ألن املعنــى 

ــم هــل هــم ممــن يؤخــر،أو ممــن يعاجــل، وإالّ لقــال هلــم: إنكــم تؤخــرون  ــا Sمل يعل أن نوًح

عــن أجــل قــد حــان، لكــن قــد ســبق يف األزل، إمــا ممــن قــى لــه باإليــامن والتأخــر، أو ممــن قــى 

ــى  ــن ق ــم مم ــود أنك ــر يف الوج ــوا يظه ــم: آمن ــال هل ــًا Sق ــة. وكأن نوح ــر واملعاجل ــه بالكف ل

ــر  ــه بالكف ــى علي ــن ق ــم مم ــود أنك ــر يف الوج ــم يظه ــى كفرك ــم ع ــر، وإن بقيت ــامن والتأخ ــه باإلي ل

واملعاجلــة. فــكان االحتــامل الــذي يقتضيــه ظاهــر اآليــة، إنــام هــو فيــام يــربزه الغيــب مــن حاهلــم؛ إذ 

يمكــن أن يــربز إمــا اإليــامن والتأخــر، وإمــا الكفــر واملعاجلــة .    

)1(  سورة نوح S من )اآلية : 4( ، وكل ما يأيت منها فهو من هذا املوضع.
)2(  يف نسخة دار املعرفة ) أتنتهون ( والتصويب من نسخة دار الكتب، )603/4( .

)3(  الكشاف، للزخمرشي، )141/4( .
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ــوم  ــك معل ــم كذل ــوم، وأجله ــّدر حمت ــوم مق ــم معل ــون منه ــذي يك ــال ال ــد اهلل فاحل ــا عن وأم

ــاىل:  ــال تع ــام ق ــوم ك ــل حمت ــي أن األج ــذا يقت ــوح: 4[. ه ــوم. ژۀہہہہھھژ ]ن ــّدر حمت مق

ــنة،  ــل الس ــة ألهـــ ــذا حجــــ ــراف:34[. ويف هـــــ ژڻڻۀۀہہہہھژ ]األع

وتقويــة للتأويــل الــذي ذكرنــاه. وفيــه أيضــًا رد عــى املعتزلــة يف قوهلــم باألجلــني، وملــا كان كذلــك 

ــألة . ــه يف أّول املس ــه عن ــذي نقلت ــرشي ال ــر كالم الزخم ــم ذك ــرشي...")1(. ث ــال الزخم ق

)1(  التســهيل لعلــوم التنزيــل، البــن ُجــَزّي، )280/4 - 281(. رصح ابــن ُجــَزّي يف آخــر كالمــه بأنــه يســتدرك عــى املعتزلــة ومنهــم 
الزخمــرشي مــا ذهبــوا إليــه مــن القــول باألجلــني. وقــد تقــدم بحــث املســألة مســتوىف يف التعقــب رقــم )4( يف ســورة إبراهيــم 
S فارجــع إليــه إن شــئت جتــد كالم علــامء أهــل الســنة يف تفســر هــذه اآليــة، وجتــد األدلــة التــي تــرد عــى املعتزلــة ، كــام 

أنــك ســوف جتــد اجلــواب عــام يمكــن مــن الشــبه التــي متســكوا هبــا.
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)18( قــال الزخمــرشي عنــد قولــه تعــاىل: ژڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ژ ]اجلــن: 19[: "ژڍڌژ النبــي 

. فــإن قلــت: هــال قيــل: رســول اهلل،أو النبــي؟ قلــت: ألن تقديــره: وأوحــي إيّل أنــه مّلــا 

قــام عبداهلل،فلــام كان واقًعــا يف كالم رســول اهلل  عــن نفســه، جــيء بــه عــى مــا يقتضيــه 

التواضــع والتذلــل، أو ألن املعنــى أن عبــادة عبــد اهلل هلل ليســت بأمــر مســتبعد عــن العقــل وال مســتنكر 

حتــى يكونــوا عليــه لبــًدا" )1(. 

وتعّقــب ابــن ُجــَزّي الزخمــرشي، يف قولــه: إن الوصــف بالعبوديــة ژڍڌژ واقــع موقــع كالم 

رســول اهلل عــن نفســه،فقال: "ژڍڌژ هنــا حممــد ، ووصفــه بالعبوديــة اختصاًصــا لــه، 

وتقريًبــا، وترشيًفــا. وقــال الزخمــرشي: إنــه ملــا ســاّمه هنــا ژڍڌژ،ومل يقــل: الرســول أو النبــي،ألن 

  ــر ــه  فذك ــي إلي ــا أوح ــه مم ــه؛ ألن ــن نفس ــول اهلل  ع ــع يف كالم رس ــذا واق ه

نفســه عــى مــا يقتضيــه التواضــع والتذلــل وهــذا الــذي قالــه بعيد،مــع أنــه إنــام يمكــن عــى قــراءة 

ــراءة  ــى الق ــا ع ــن: 1[، وأم ــى ژٻٻٻٻژ ]اجل ــا ع ــون عطًف ــح اهلمزة)2(،فيك ژڇڇڍژ بفت

بالكــر عــى االســتئناف، فيكــون إخبــارًا مــن اهلل، ومــن مجلــة كالم اجلــن فيبطــل مــا قالــه")3(. 

ــح  ــراءة فت ــى ق ــّر ع ــام ف ــرشي إن ــرشي؛ ألن الزخم ــَزّي الزم للزخم ــن ُج ــب اب ال أرى أن تعق

            . ــول ــي إىل الرس ــا أوح ــة م ــن مجل ــون م اهلمزة،فيك

ــن ُجــَزّي أن قــول الزخمــرشي يمكــن عــى قــراءة فتــح اهلمــزة، وهــذا املمكــن  وقــد اعــرتف اب

هــو الــذي قصــده الزخمــرشي. ثــم مــا ذكــره الزخمــرشي تعليــاًل الختيــار ژڍڌژ عــى غــره مقبــول 

ــني؟  ــاد اهلل الصاحل ــف بعب ــة فكي ــت رفيع ــام كان ــه مه ــن نفس ــع م ــي أن يرف ــل ال ينبغ ــإن العاق ا،ف جدًّ

)1(  الكشاف، للزخمرشي، )148/4 - 149( .
)2(  وقــراءة فتــح اهلمــزة وكرهــا قراءتــان متواترتان . ينظــر: املبســوط يف القراءات العــر، للنيســابوري، )ص448 - 449( ،وإرشــاد 

املبتــدي وتذكــرة املنتهي يف القــراءات العــر، للقالنــي، )ص607 - 608( .
)3(  التسهيل لعلوم التنزيل، البن ُجَزّي، )290/4 - 291( .
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فكيــف باألنبيــاء، فكيــف بنبينــا وهــو ســيد املتواضعــني. وال يتوهــم أن الزخمــرشي يقــول: إن اآليــة 

مــن كالم الرســول، فــإن ذلــك ال يقولــه عاقــل، وإنــام يعنــي أن ذلــك واقــع موقــع كالمــه عــن نفســه. 

بــل إن هــذا املعنــى هــو رصيــح عبارتــه، وقــد نقــل الــرازي عــن الواحــدي نحــو مــا ذهــب إليــه ابــن 

ــول ال  ــى؛ ألن الرس ــة املوح ــن مجل ــن،ال م ــن كالم اجل ــذا م ــدي-: "إن ه ــال - الواح ــه ق ــَزّي، فإن ُج

يليــق أن حيكــي عــن نفســه بلفــظ املغايبــة")1(.                  

ژ  ڳڳڳڱڱڱ رد الــرازي فقـــــال: وهــذا غــر بعيــد؛ كـــــام يف قـــــوله: ژ

ــى ...")3(. ــة املوح ــن مجل ــه م ــى أن ــرون ع ــم: 85[)2(، واألكث ]مري

ــى  ــص ع ــو احلري ــان - وه ــو حي ــربي)4(. وأب ــر الط ــن جري ــام اب ــه اإلم ــذي رجح ــو ال ــذا ه وه

نقــد الزخمــرشي - عّلــق عليــه بقولــه: "وهــو قــول متقدم،كّثــره الزخمــرشي بخطاباتــه")5(. فهــذا يفيــد 

قبولــه لــه، إالّ أنــه غمــز الزخمــرشي بتكثــر الــكالم. وقــد تبــع الزخمــرشي يف قولــه وتعليلــه مجاعــة مــن 

املفريــن منهــم البيضــاوي، والنســفي، وأبــو الســعود، واآللــويس)6(. 

وبــكل حــال فقــول الزخمــرشي لــه وجــه صحيــح، وقــول ابــن ُجــَزّي إنــه مســتأنف مــن كالم 

اجلــن لــه وجــه أيًضــا. قــال أبــو عــي الفــاريس: "وأمــا قولــه: ژڇڇڍڍڌژ]اجلــن: 19[، فيكــون 

عــى ژٻٻژ ]اجلــن: 1[ ويكــون عــى أن يقطــع مــن قولــه: ژٻژ ويســتأنف بــه، كــام جوز ســيبويه 

ــه: ژڃڃڃژ ]اجلــن: 18[ فعــى هــذا حتمــل قــراءة نافــع وعاصــم:  القطــع مــن ژٻژ يف قول

ــزة )إّن(")7(.  ــروا مه ژڇ ڇ ڍ ڍ ڌژ فك

)1(  التفسر الكبر، للرازي، )144/30( وليس يف الوسيط، فلعله يف بعض كتبه األخرى، وضاق الوقت فلم أستطع الرجوع إليها.
)2(   أي ومل يقل: )حيرش( .

)3(   التفسر الكبر، للرازي، )144/30( .
)4(    ينظر: جامع البيان، للطربي، )273/12( .

)5(    ينظر: البحر املحيط، أليب حيان، )353/8( .
)6(    ينظــر: أنــوار التنْزيــل، للبيضــاوي، )ص765(؛ ومــدارك التنْزيــل، للنســفي، )301/4(؛ وإرشــاد العقــل الســليم، أليب الســعود، )46/9(؛ 

وروح املعــاين، لآللــويس، )114/29( .
)7(     احلجة للقراء السبعة، أليب عي الفاريس، )332/6( .
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ثــم ال خيفــاك أن بعــض األئمــة قــد رجــح غــر مــا ذهــب إليــه ابــن ُجــَزّي فابــن زنجلــة قــال: "ال 

ــى  ــا ع ــكان معطوًف ــم)1(، ف ــن ِقَبِلِه ــون م ــه: ژڃڃڃژ ژڇڇڍڍڌژ أن يك ــن يف قول حيس

قولــه: ژٱ ٻ ٻ   ژ ]اجلــن: 1[")2(،وكذلــك قــال غــر ابــن زنجلــة)3(.

وهبذا كله تعلم أن تعقب ابن ُجَزّي غر وارد عى الزخمرشي.    

   

م للبحث أهنا مصحفة عن )قيلهم(، وأقول: نسختي حمققة، ولعل ضبطها بكر األول وفتح الثاين يزيل اإلشكال. )1(  يرى املحكِّ
)2(   حجة القراءات، البن زنجلة، )ص728(، وقد تقدم أول املسألة أن قراءة الفتح والكر كالمها متواتر .

)3(  ينظر: التحرير والتنوير، للطاهر بن عاشور، )241/29( .
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  19( قــال الزخمــرشي عنــد قولــه تعــاىل: ژٱٻژ ]املزمــل: 1[: "وكان رســول اهلل(

ــن إليــه احلالــة التــي كان عليهــا، مــن التزمــل يف  نائــاًم بالليــل متزمــاًل يف قطيفــة، فنبــه ونــودي بــام هيجُّ

قطيفة،واســتعداده لالســتثقال يف النــوم، كــام يفعــل مــن ال هيمــه أمــر، وال يعنيــه شــأن، أاّل تــرى قــول 

ذي الرّمــة)1(:

             وكاِئن ختطت ناقتي من مفازة                            ومن نائم عن ليلها متزّمل

يريــد الكســالن املتقاعــس، الــذي ال ينهــض يف معاظــم األمــور، وكفايــات اخلطــوب، وال حيمــل 

نفســه املشــاق واملتاعــب... فذمــه باالشــتامل بكســائه، وجعــل ذلــك خــالف اجللــد والكيــس")2(.

وتعّقــب ابــن ُجــَزّي الزخمــرشي يف قولــه: إن اهلل قصــد نــداءه بصفــة التزّمــل ليهجــن عليــه هــذه 

احلالــة فقــال: "وقــال الزخمــرشي: كان نائــاًم يف قطيفــة ژٱٻژ ليبــني اهلل احلالــة التــي كان عليهــا 

مــن التزّمــل يف القطيفــة؛ ألنــه ســبب للنــوم الثقيــل املانــع مــن قيــام الليــل. وهــذا القــول بعيــد غــر 

ســديد")3(.                                              

وهذا التعقب قاله بعد أن علل سبب التسمية، أو الوصف بثالثة أقوال.

أحدمهــا: أنــه كان  وقــت نــزول اآليــة متزمــاًل يف كســاء، أو حلــاف. والتزمــل 

ــور.  ــة واجلمه ــول عائش ــذا ق ــمر . وه ــم وتش ــاب بض ــاف يف الثي االلتف

الثاين: أنه كان قد تزّمل يف ثيابه للصالة.                     

الثالث: أن معناه املتزّمل للنبوة، أي املتشّمر املجد يف أمرها .                    

)1(  البيت يف ديوانه ،)1487/3( .
)2(  الكشاف، للزخمرشي، )151/4( .

)3(  التسهيل لعلوم التنزيل، البن ُجَزّي، )294/4( .



90

واألول هــو الصحيــح ملــا ورد يف البخــاري ومســلم أن رســول اهلل  ملــا جــاءه امللــك 

ــال:  ــه، فق ــد فرائص ــة ترع ــع  إىل خدجي ــي، رج ــداء الوح ــراء - يف ابت ــار ح ــو  يف غ -وه

ــر: 1[)1(.  ــت ژھھژ ]املدث ــوين زملوين«،فنَزل »زمل

وعــى هــذا نزلــت ژٱٻژ، فاملزّمــل عــى هــذا تزملــه مــن أجــل الرعــب، الــذي أصابــه، 

أّول مــا جــاءه جربيــل)2(.  

ــرشي،  ــن الزخم ــة م ــذه الزل ــل ه ــم مث ــورة التحري ــم )15( س ــب رق ــل يف التعق ــن قب ــّر م ــد م ق

. ــى ــا املصطف ــع نبين ــأدب م ــًا الت ــا مجيع ــب علين ــي توج ــة الت ــرت األدل ــاك ذك وهن

وهنــا أضيــف فأقــول: وحتــى وإن كان اللفــظ حيتمــل التنبيــه مــن احلــق تبــارك وتعــاىل لنبينــا أاّل 

يكــون بتلــك احلالــة، فإنــه جيــب عــى كل مفــّر أالّ يطلــق لقلمــه العنــان؛ ألنــه لــن يعــدم األلفــاظ 

التــي تكشــف عــن معــاين اللفــظ مــن غــر إســاءة أدب؛ وألن الــكالم يف القــدوة للمســلمني أمجعــني 

ژوئ ۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئژ ]األحــزاب: 21[؛ وألن اهلل قــد أدبــه فأحســن تأديبــه فاســتحق الثنــاء 

عليــه بقولــه: ژ ڱ ڱ   ڱ ں ژ ]القلــم: 4[.

والزخمــرشي هــو َمــْن أويت البيــان والفصاحــة، فهــل يعجــز عــن املجــيء بألفــاظ مؤدبــة ؟! اللهــم 

ــد،  ــرأة يف النق ــا اجل ــوارد- مه ــذه امل ــل ه ــه مث ــان - أوردت ــه صفت ــرشي في ــدو أن الزخم ــن يب ال . ولك

واحلــدة يف الطبــع .                                                       

ــث  ــم احلدي ــع... رق ــا وكي ــى، حدثن ــي حيي ــاب حدثن ــر، ب ــاب التفس ــح – )676/8 - 677( كت ــع الفت ــاري – م ــح البخ )1(  صحي
ــث )160-257( . ــم احلدي ــي ... رق ــدء الوح ــاب ب ــاب اإليامن،ب ــلم  )272/2 - 273( كت ــح مس )4922(؛  وصحي

)2(  ينظــر: التســهيل، )294/4(؛ وهــذا الــذي اســتنبطه ابــن ُجــَزّي تفيــده األحاديــث كــام يف صحيــح البخــاري، )22/1( كتــاب بــدء 
الوحــي، بــاب حدثنــا حييــى بــن بكــر، رقــم احلديــث )3( ، وصحيــح مســلم، )262/2( كتــاب اإليــامن، بــاب بــدء الوحــي. 

رقــم احلديــث )160-252( .
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ــض  ــه بع ــدى ب ــد اقت ــه ق ــًا أن ــة، خصوص ــر مؤدب ــاظ غ ــن ألف ــه م ــاء ب ــام ج ــام في ــذر هب وال يع

ــه وال رد)1(.   ــر تنبي ــن غ ــال م ــا ق ــى م ــن فحك املفري

وقــد نّبــه عــى ســوء األدب يف ألفــاظ الزخمــرشي مجاعــة غــر ابــن ُجــَزّي)2( مــن أمثلهــم ردًا أمحــد 

اإلســكندري، فإنــه قــال: "قــال أمحــد: أمــا قولــه األول إن نــداءه بذلــك هتجــني للحالــة التــي ذكــر 

ــه كان عليهــا واستشــهاده باألبيــات املذكــورة فخطــأ وســوء أدب، ومــن اعتــرب عــادة خطــاب اهلل  أن

تعــاىل لــه يف اإلكــرام واالحــرتام، علــم بطــالن مــا ختيلــه الزخمــرشي، فقــد قــال العلــامء: إنــه مل خياطــب 

باســمه نــداء، وإن ذلــك مــن خصائصــه دون ســائر الرســل، إكراًمــا لــه وترشيًفــا. فأيــن نــداؤه بصيغــة 

مهجنــة، مــن ندائــه باســمه واستشــهاده عــى ذلــك بأبيــات قيلــت يف جفــاة حفــاة مــن الرعــاء . فأنــا 

.)3(" أبــرأ إىل اهلل مــن ذلــك ،وأربــأ بــه

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ  پ  پ  پ  ٻ  ژٻ  تعــاىل:   قولــه  عنــد  الزخمــرشي   قــال   )20(

ٺٿٿٿژ]املزمــل:2-4[: "ژپژ بــدل مــن ژٻژ وژپپژ اســتثناء مــن النصــف، 

ــر  ــى: التخي ــر يف ژڀژ وژٺژ للنصف،واملعن ــل. والضم ــف اللي ــن نص ــل م ــم أق ــال: ق ــه ق كأن

بــني أمريــن. بــني أن يقــوم أقــل مــن نصــف الليــل عــى البــت، وبــني أن خيتــار أحــد األمريــن، ومهــا 

النقصــان مــن النصــف والزيــادة عليــه ... وجيــوز إذا أبدلــت ژپژ مــن ژپژ وفرتــه بــه، أن 

جتعــل ژپژ الثــاين بمعنــى نصــف النصف،وهــو الربــع، كأنــه قيــل: أو انقــص منــه قليــاًل نصفــه، 

وجتعــل املزيــد عــى هــذا القليــل، أعنــي الربــع، نصــف الربــع، كأنــه قيــل: أو زد عليــه قليــاًل نصفــه 

ــابقة: "يف  ــات الس ــد اآلي ــال  عن ــه، فق ــا قال ــني مم ــرشي يف موضع ــَزّي الزخم ــن ُج ــب اب ...")4(. وتعّق

ــل  ــاد العق ــعود يف إرش ــو الس ــل، )ص766(؛ وأب ــوار التنزي ــاوي يف أن ــر، )151/30(؛ والبيض ــر الكب ــرازي يف التفس ــم ال )1(  منه
ــليم، )49/9(. الس

)2(  منهم أبو حيان يف البحر املحيط، )360/8( ؛ واآللويس يف روح املعاين، )126/29( .
)3(  النتصــاف بحاشــية الكشــاف، البــن املنــر، )151/4(، وهــو الســابق يف الــرد عــى الزخمــرشي،ويف ظنــي أن ابــن ُجــَزّي اســتفاد 

كثــًرا مــن االنتصــاف يف نقــده للزخمــرشي .
)4(  الكشاف، للزخمرشي، )152/4( .
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ــوال.  ــكالم أربعــة أق ــذا ال ــى ه معن

األول: وهــو األشــهر واألظهــرأن االســتثناء مــن الليل. وقولــه: ژپژ بدل مــن ژٻژ أو من 

ژپژ وجعــل النصــف قليــاًل بالنســبة إىل اجلميــع. والضمــران يف قولــه: ژڀڀڀڀٺٺٺٺژ 

ــل، أو  ــف اللي ــوم نص ــو أن يق ــوال، وه ــة أح ــني ثالث ه ب ــرَّ ــى: أن اهلل خ ــى النصف،واملعن ــدان ع عائ

ينقــص مــن النصــف قليــاًل،أو يزيــد عليــه. 

الثــاين: قــال الزخمــرشي: ژپپژ اســتثناء مــن النصــف، كأنــه قــال: نصــف الليــل إال قليــاًل، 

فخــّره عــى هــذا بــني حالتــني ومهــا أن يقــوم أقــل مــن النصــف أو أكثــر منــه. وهــذا ضعيــف؛ ألن 

قولــه: ژڀڀڀڀژ تضمــن معنــى النقــص مــن النصــف، فــال فائــدة زائــدة يف اســتثناء القليــل مــن 

النصــف. 

القــول الثالــث: قــال الزخمــرشي أيًضــا: "جيــوز أن يريــد بقولــه: ژڀڀڀڀژ نصــف النصــف، 

وهــو الربع،ويكــون الضمــر يف قولــه: ژٺٺٺژ يعــود عــى ذلــك، أي زد عــى الربــع ثلثــًا فيكــون)1( 

التخيــر عــى هــذا بــني قيــام النصــف، أو الثلــث، أو الربــع. وهذا أيضــًا بعيــد")2(. 

ثم ذكر القول الرابع ورده.  وهو جدير بالرد)3(.                                  

اتفق أبو حيان مع ابن ُجَزّي يف تعّقب الزخمرشي يف هذين املوضعني.

ــه يف  ــذي يلزم ــرار ال ــه للتك ــم يتنب ــال: "فل ــع األّول فق ــرشي يف املوض ــان للزخم ــب أيب حي وتعّق

ــل  ــف اللي ــن نص ــص م ــه: أو انق ــل،كان قول ــف اللي ــن نص ــم م ــره: ق ــى تقدي ــه ع ــول؛ ألن ــذا الق ه

ــى  ــود ع ــا أن يع ــر يف ژپژ إم ــه: ژپپژ فالضم ــن قول ــداًل م ــراًرا،وإذا كان ژپژ ب تك

)1(  يف نسخة دار أم القرى كتب )فيكون( مرتني، وهو من سهو النساخ،والتصويب من نسخة دار الكتاب .
)2(  التسهيل لعلوم التنزيل، البن ُجَزّي، )295/4 - 296( .

)3(  ينظــر: اســتدراكات الفقيــه ابــن ُجــَزّي عــى القــايض ابــن عطيــة يف تفســر القــرآن الكريــم املنشــور يف جمّلــة اجلامعــة اإلســالمية، 
)ص345-347( العــدد )112( ،1421هـــ  للدكتــور / شــايع األســمري .
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ــه يصــر  ــه؛ ألن ــدل من ــًزا  أن يعــود عــى املب ــه وهــو ژٻژ ال جائ ــه، أو عــى املســتثنى من ــدل من املب

اســتثناء جمهــول مــن جمهــول؛ إذ التقديــر: إال قليــاًل نصــف القليــل وهــذا ال يصــح لــه معنــى البتــة. 

ــح  ــر وأوض ــون أخ ــل؛ إذ كان يك ــن اللي ــتثناء م ــدة يف االس ــال فائ ــل ف ــى اللي ــر ع ــاد الضم وإن ع

وأبعــد عــن اإللبــاس أن يكــون الرتكيــب قــم الليــل نصفــه، وقــد أبطلنــا قــول مــن قــال: ژپپژ 

ــه، أي مــن النصــف،  ــاًل من ــل نصفــه إاّل قلي ــم اللي ــر: ق اســتثناء مــن البدل،وهــو نصفــه، وأن التقدي

ــل  ــى اللي ــد ع ــر يف ژپژ عائ ــن ژپپژ والضم ــدل م ــوى أن ژپژ ب ــي دع ــًا فف وأيض

إطــالق القليــل عــى النصــف، ويلــزم أيضــًا أن يصــر التقديــر: إال نصفــه فــال تقمــه، أو انقــص مــن 

النصــف الــذي ال تقومــه أو زد عليــه النصــف الــذي ال تقومــه. وهــذا معنــى ال يصــح البتة،وليــس 

املــراد مــن اآليــة قطًعــا")1(. ويف املوضــع اآلخــر قــال: "ومــا أوســع خيــال هــذا الرجــل فإنــه جيــّوز مــا 

يقــرب ومــا يبعــد، والقــرآن ال ينبغــي بــل ال جيــوز أن حيمــل إالّ عــى أحســن الوجــوه، التــي تــأيت يف 

كالم العــرب، كــام ذكرنــاه يف خطبــة هــذا الكتــاب")2(. ووافــق الســمني شــيخه أبــا حيــان عــى أن يف 

املوضــع األّول إشــكااًل، لكــن مــن غــر احليثيــة التــي قاهلــا أبــو حيــان، ثــم ذكرهــا بقولــه: "ولقائــل أن 

يقــول: قــد ينقــدح هــذا الوجــه بإشــكال قــوي. وهــو أنــه يلــزم منــه تكــرار املعنــى الواحــد؛ وذلــك 

ــل هــو  ــل؛ ألن ذلــك القلي ــى انقــص مــن نصــف اللي ــاًل( بمعن ــل إال قلي ــه: )قــم نصــف اللي أن قول

بمعنــى النقصــان، وأنــت إذا قلــت: قــم نصــف الليــل إال القليــل مــن النصــف، وقــم نصــف الليــل، 

أو انقــص مــن النصــف وجدهتــام بمعنــى. وفيــه دقــة فتأمّلــه")3(.                                                             

ــره  ــذي ذك ــه ال ــذا الوج ــد ه ــى نق ــمني ع ــَزّي والس ــن ُج ــان واب ــة أيب حي ــت كلم ــت: اتفق قل

الزخمــرشي. وأمــا املوضــع اآلخــر فابــن ُجــَزّي مل يذكــر دليلــه وحجتــه، وأبــو حيــان مل يكــن مــن نقــده 

إال أن الزخمــرشي جيــّوز مــا يقــرب ومــا يبعــد، وكأنــه يــرى أن هــذا الوجــه وإن كان جائــًزا ففيــه بعــد. 

)1(  البحر املحيط، أليب حيان، )361/8( .
)2(  املرجع نفسه )362/8( .

)3(  الدر املصون، للسمني احللبي، )512/10( .
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والســمني ال يــرى تعقــب شــيخه عــى الزخمــرشي، يف هــذا املوضــع فإنــه قــال  بعدمــا نقــل تعّقــب أيب 

حيــان: "قلــت: ومــا رض الشــيخ لــو قــال: ومــا أوســع علــم هــذا الرجــل")1(.                                                         

فاحلاصل مما تقدم كله : 

أوًل: أن كالم اهلل تعــاىل حيمــل عــى أحســن األقــوال وأظهرهــا وأوضحهــا وهــو أّول قــول ممــا 

                .  ذكــره املجاهــد ابــن ُجــَزّي

ــان  ــو حي ــه أب ــه علي ــع األول وارد وافق ــرشي يف املوض ــى الزخم ــَزّي ع ــن ُج ــب اب ــا: أن تعق ثانًي

ــل .                   ــد التأم ــرار عن ــه تك ــرشي في ــكالم الزخم ــمني، ف ــذه الس وتلمي

ــة أيب  ــف أدّل ــر وارد لضع ــرشي غ ــى الزخم ــاين ع ــع الث ــَزّي يف املوض ــن ُج ــب اب ــا: أن تعق ثالًث

حيــان، ولســكوت ابــن ُجــَزّي عــن ذكــر أدلتــه، وألن الســمني ذكــر أنــه ليــس يف عبــارة الزخمــرشي إال 

االتّســاع وهــذا ال يــرد بــه القــول ويعــاب)2(.                            

وأعــود فأقــول: وإن كان مــا ذكــره الزخمــرشي يف هــذا الوجــه جائــًزا حمتمــاًل  كــام أن غــره جائــز 

حمتمــل )3( إال أن كتــاب اهلل حيمــل عــى أحســن الوجــوه وأبينهــا وأظهرهــا. واهلل أعلــم.         

                                                                                                                                           

)1(  الدر املصون، للسمني احللبي، )515/10( .
)2(  ينظــر: املرجــع نفســه، )515/10( فإنــه حكــى أقــوال الزخمــرشي ثــم قال:"وهــذه األوجــه التــي حكيتهــا عــن أيب القاســم ممــا 
يشــهد لــه باتســاع علمــه يف كتــاب اهلل ،وملــا اتســعت عبارتــه عــى الشــيخ   قــال : ومــا أوســع خيــال هــذا الرجــل ،فإنــه جيــّوز مــا 

يقــرب ومــا يبعــد . قلــت : ومــا رض الشــيخ لــو قــال: ومــا أوســع علــم هــذا الرجــل".
)3(  قد مجع األوجه السمني يف هذه اآلية فوصلت إىل ثامنية . ينظر: الدر، للسيوطي، )516-510/10( .
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  سورة الشمس

)21( قال الزخمرشي عند قوله تعاىل: ژڦڦڄڄژ ]الشمس: 9[: 

"فإن قلت: فأين جواب القسم؟ قلت: هو حمذوف تقديره: ليدمدمن اهلل عليهم، أي عى 

أهل مكة؛ لتكذيبهم رسول اهلل ، كام دمدم عى ثمود؛ ألهنم كذبوا صاحلًا.          

ــى  ــمس: 8[ ع ــوله:ژڤڤڦژ ]الش ــع لقـ ــكالم تاب ــمس: 9[ ف ــاژڦڦڄڄژ ]الش وأم
ــم يف يشء")1(. ــواب القس ــن ج ــس م ــتطراد، ولي ــبيل االس س

ــة  ــد اآلي ــال عن ــذوف، فق ــم حم ــواب القس ــه: إن ج ــرشي يف قول ــَزّي الزخم ــن ُج ــب اب وتعّق
املذكــورة: "هــذا جــواب القســم عنــد اجلمهــور. وقــال الزخمــرشي اجلــواب حمــذوف")2(، ثــم ذكــر 

ــد")3(.                 ــذا بعي ــه: "وه ــه بقول ــب علي ــم عّق ــابق ث ــرشي الس كالم الزخم

ما ذهب إليه الزخمرشي وابن ُجَزّي يف جواب القسم قوالن مذكوران)4(.         

طائفــة ذكــرت قــول الزخمــرشي ومل تذكــر فيــه شــيئًا، منهــم أبــو حيــان، والقرطبــي والبيضــاوي 
والنســفي والقاســمي)5(. بــل إن بعــض هــؤالء قــد قــال: إن األظهــر حــذف اجلــواب)6(. 

والــذي ظهــر يل أن قــول الزخمــرشي ليــس ببعيــد، إال أن مــا ذهــب إليــه ابــن ُجــَزّي أقــوى منــه 
وأظهــر وأوىل وقــول الزخمــرشي: "ليــس بــيء" فيــه نظــر كبــر لألســباب التاليــة: 

قد ُذكر هذا القول عن بعض الصحابة والتابعني)7(.                    . 1

)1(  الكشاف، للزخمرشي، )216/4( .
)2(  التسهيل لعلوم التنزيل، البن ُجَزّي، )392/4( .

)3(  ينظر: املرجع نفسه، )392/4( .
)4(  ينظر: الفريد يف إعراب القرآن املجيد، للهمداين، )678/4(؛ والدر املصون، للسمني احللبي، )21-20/11( .

)5(  ينظــر: البحــر املحيــط، أليب حيــان، )481/8(؛ واجلامــع ألحــكام القــرآن، للقرطبــي، )76/20-77(؛ وأنــوار التنْزيــل، 
للبيضــاوي، )ص800(؛ ومــدارك التنْزيــل، للنســفي، )361/4(؛ وحماســن التأويــل، للقاســمي، )331/7(.

)6(  هو النسفي يف مدارك التنْزيل، )361/4( .
)7(  أخرجــه ابــن جريــر عــن قتــادة يف: جامــع البيــان، للطــربي، )603/12(؛ وذكــره املــاوردي عــن ابــن عبــاس يف النكــت والعيــون، 

.)284/6(
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ــَزّي مل . 2 ــن ُج ــه اب ــة بكاملهــا ومــا ذهــب إلي ــه حــذف مجل ــه الزخمــرشي في أن مــا ذهــب إلي
ــهل)1(. ــذا أس ــرف الالم،وه ــه إاّل ح ــذف في حُي

أن جــواب القســم يف قــول ابــن ُجــَزّي يفيــد العمــوم، وجوابــه يف قــول الزخمــرشي يفيــد . 3
اخلصــوص، ففــالح النفــس وتزكيتهــا هــو اإلســالم بكاملــه، وتدســيس النفــس بطمــس معــامل 
الفطــرة فيهــا هــو الكفــر بكاملــه، وتكذيــب ثمــود بســبب طغياهنــا ُذكــر مثــاالً هلــذه التدســية، 
وإنــذار ملــن ســلك ســبيلها مــن الكافريــن إىل يــوم القيامــة أن حيــل هبــم مثــل مــا حــل بأولئــك. 

أن مــا ذهــب إليــه ابــن ُجــَزّي هــو قــول مجاهــر العلــامء، كــام ذكــر ابــن ُجــَزّي، وهــو الواقع . 4
الــذي رأيتــه فيــام اطلعــت عليــه مــن كتــب أهــل التفســر، ويف مقــــدمة هــــؤالء اجلــــامهر 
أئمــــة نحــــاة، منهــــم األخفــــش، والزجــاج والعكــربي)2(، وأئمــة مفــرون منهــم الطربي، 

ــوي)3(. ــاين، والبغ ــمعاين، والكرم ــمرقندي، والس والس

ــر شــائع . 5 ــه فكث ــه: "وأمــا حــذف املقســم علي ــال اآللــويس  بعــد ذكــر الزخمــرشي وقول ق
الســيام يف الكتــاب العزيــز، وتعّقــب بــأن حــذف الــالم كثــر  الســيام مــع الطــول وهــو أســهل 
مــن حــذف اجلملــة بتاممهــا. وقــد ذكــره يف ژٱٻٻژ ]املؤمنــون: 1[ فــام حــدا ممــا بــدا")4( 
وفيــام ذكــره اآللــويس تأييــد للمذهبــني، وفيــه أيًضــا وهــو املقصــود هنــا أن الزخمــرشي قــد أجاز 
ــه  ــذي جعل ــام ال ــون: 1[ ف ــم ژٱٻٻژ ]املؤمن ــواب القس ــون ج ــون أن يك ــورة املؤمن يف س
حييــد عــام بــدأ بــه. قلــت: وهــذا حجــة عــى الزخمــرشي ملزمــة لــه، إال أننــي مــا رأيتــه يذكــر 

جــواب القســم يف النســخ التــي بــني يــدي مــن كشــافه، ورأيتــه يف ســورة الــربوج جيعــل جــواب 

القســم حمذوًفــا أيًضــا)5(.

)1(  ينظر: روح املعاين، لآللويس، )183/30( .
ــرآن،  ــراب الق ــان يف إع ــاج، )331/5(؛ والتبي ــه، للزج ــرآن وإعراب ــاين الق ــش، )739/2(؛ ومع ــرآن، لألخف ــاين الق ــر: مع )2(  ينظ

للعكــربي، )1290/2( .
)3(  ينظر:جامــع البيــان، للطــربي، )603/12(؛ وتفســر الســمرقندي، )482/3(؛ وتفســر القــرآن، للســمعاين، )233/6(؛ وغرائب 

التفســر، للكرمــاين، )1346/2(؛  ومعــامل التنْزيــل، للبغــوي، )493/4( .
)4(  روح املعاين، لآللويس، )183/30(.

)5(  ينظر: الكشاف، للزخمرشي، )199/4( .
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ولعــل اآللــويس اطلــع عــى مــا ذكــره يف بعــض نســخ الكشــاف، فإنــه عــامل كبــر متثبــت، يعلــم 

مــا خيــرج مــن رأســه .                                                                   

فــإن قلــت: إن الزخمــرشي متشــبث بقاعــدة نحويــة تقــول: إن املــايض املثبــت املتــرف، الــذي 

مل يتقــدم معمولــه، إذا وقــع جواًبــا للقســم تلزمــه الــالم وقــد، وال جيــوز االقتصــار عــى إحدامهــا)1(.                                                                                 

قلــت: هــو مــن أعلــم النــاس بصناعــة النحــو، فــال خيفــى عليــه أن هــذا الــرشط ال ينطبــق هاهنــا 

ــه عوًضــا مــن تلــك  الــالم)2(. وهــو  ــكالم إذا طــال كان طول ألن مــن إكــامل القاعــدة قوهلــم: إن ال

هاهنــا؛ قــد طال،فيكــون طولــه عوًضــا عنهــا .                              

وبكل ما تقدم تعلم أن تعّقب ابن ُجَزّي راجح عى قول الزخمرشي، ال وارد عليه. 

ــية  ــل، )542/4(؛ وحاش ــة، للجم ــات اإلهلي ــام، )636/2(؛ والفتوح ــن هش ــب، الب ــب األعاري ــن كت ــب ع ــي اللبي ــر: مغن )1(  ينظ
ــن، )324/4( . ــر اجلال ــى تفس ــاوي ع الص

)2(  ينظر: معاين القرآن وإعرابه، للزجاج، )331/5( ؛ واملراجع يف احلاشية السابقة ،واجلزء والصفحة نفسيهام .
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  سورة اإلخالص

ــه  ــالص: 4[: "مل يكافئ ــه تعاىل:ژٺٺٺٺٿژ]اإلخ ــد قول ــرشي عن ــال الزخم )22( ق
ــة")1(.  ــًا للصاحب ــكاح، نفي ــاءة يف الن ــن الكف ــون م ــوز أن يك ــاكله، وجي ــه، ومل يش ــد، أي مل يامثل أح
وتعّقــب ابــن ُجــَزّي مــا أجــازه الزخمــرشي بأنــه مــن الكفــاءة يف النــكاح، فقــال: "الكفــؤ هــو النظــر 
واملامثــل. قــال الزخمــرشي: جيــوز أن يكــون مــن الكفــاءة يف النــكاح، فيكــون نفيــًا للصاحبــة. وهــذا 
ــن  ــر م ــل")2(. أكث ــبيه، وال مثي ــر، وال ش ــه نظ ــس ل ــاه أن اهلل لي ــح. ومعن ــو الصحي ــد،واألول ه بعي
رأيــت تفســره يفــّر ژٺژ عــى نحــو مــا بــدأ بــه الزخمــرشي  أوالً  ومــــــا وصفـــــــه ابــن 

ُجــــَزّي بـــأنه الصحيح)3(.

  وأخرج ابن جرير عن جماهد أنه فّرژٺٺٺٺٿژ ]اإلخالص: 4[.

قال: صاحبة)4(. وهو نحو ما جوزه الزخمرشي.

ــؤ  ــرأة كف ــه؛ ألن امل ــة ل ــد: ال صاحب ــب: جماه ــال: "الغري ــا فق ــاين غريًب ــام الكرم ــده اإلم ــد ع وق
ــة")5(.                          ــه، وال صاحب ــد ل ــه، وال وال ــد ل ــى: ال ول ــل، واملعن الرج

قلــت: الــذي جــوزه الزخمــرشي بعيــد، كــام قــال ابــن ُجــَزّي؛ ألنــه داخــل يف قولــه تعــاىل: ژپ 
ڀژ ]اإلخــالص: 3[ فنفــي التولــد منــه، يقتــي نفــي الصاحبــة لــه، املكافئــة لــه يف النــكاح، وقـــال 

اهلل ســبحانه وتعــاىل: ژېئ ىئ ىئىئ ی ی ی ی   جئ حئ مئ ىئيئ جب حب  خبمب ىب يب جت حت ژ    

ــام: 101[. ]األنع

)1(  الكشاف، للزخمرشي، )242/4( .
)2(  التسهيل لعلوم التنزيل، البن ُجَزّي، )447/4( .

)3(  منهــم الســمرقندي يف تفســره، )525/3(؛ والســمعاين يف تفســر القــرآن، )304/6(؛ والبغــوي يف معــامل التنزيــل، )545/4(؛ 
ــدرر،  ــاين يف درج ال ــر اجلرج ــد القاه ــز، )537/5(؛ وعب ــرر الوجي ــة يف املح ــن عطي ــيط، )571/4(؛ واب ــدي يف الوس والواح
)777/4(؛ والقرطبــي يف اجلامــع ألحــكام القــرآن، )246/20(؛ والنســفي يف مــدارك التنزيــل )385/4( ؛ وابــن اجلــوزي يف 

ــر، )1408/2( . ــب التفس ــاين يف غرائ ــر، )269/9(؛ والكرم زاد املس
)4(  ينظر: جامع البيان، للطربي، )745/12( .

)5(  غرائب التفسر، للكرماين، )1408/2( .
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فنفــى أن يكــون لــه صاحبــة فكيــف يكــون لــه ولــد، ومهــا يقتضيــان نفــي التولــد، املنصــوص 

ــه يف ســورة اإلخــالص .                                                                علي

ــه: ژپڀژ  ــى الــذي قــد مــّر يف قول وبــكل حــال فــام جــوزه الزخمــرشي هــو تكــرار للمعن

ــع . ]اإلخــالص: 3[ ال يناســب يف ســورة واحــدة قصــرة، عــدد آياهتــا أرب

وكأن اإلمــام الطــربي مل يرتــض قــول جماهــد الــذي نحــى إليــه الزخمــرشي يف مــا جــّوزه، فقــال  

ــْبه  بعــد إيــراده لقــول جماهــد: "والُكُفــؤ والَكِفــيُء والِكَفــاء يف كالم العــرب واحــد، وهــو املثــل والشِّ

ومنــه قــول نابغــة بنــي ذبيــان)1(: ال تقذفنِّــي بركــن ال كِفــاَء لــه .... يعنــي )ال ِكفــاَء لــه( ال مثل لــه")2(. 

وبــكلٍّ تعلــم أن تعّقــب ابــن ُجــَزّي عــى الزخمــرشي راجــح وارد .  

)1(  هو يف ديوانه ،)ص36( .
)2(  جامع البيان، للطربي، )12/ 745( .



100

 A
النتائج والتوصيات:

احلمــد هلل الــذي بنعمتــه تتــم الصاحلــات، والصــالة والســالم عــى أرشف األنبيــاء واملرســلني. 
وبعــد... فهــذه بعــض النتائــج والتوصيــات التــي توصلــت إليهــام.

أ - من النتائج:
أنَّ العالَّمة ابن ُجَزّي قد أفاد كثًرا من كشاف حممود الزخمرشي يف تسهيله .. 1
أن ابــن ُجــَزّي مل يكــن جمــرد ناقــل مســّلم بــكل مــا يقولــه مــن ســبقه، بــل مســتفيد بصــر . 2

ناقــد. 
بعــد التتبــع وجــدت ابــن ُجــَزّي تعقــب حممــودًا يف اثنــني وعرشيــن موضعــًا، ذكــر دليلــه . 3

وتعليلــه يف قليــل منهــا .                                                                      
ــة، . 4 ــه النحوي ــد آرائ ــة، ويف نق ــرشي االعتزالي ــدة الزخم ــد عقي ــات يف نق ــذه التعقب ــّل ه ج

ــر .                                                            ــم التفس ــا يف صمي ــة منه وطائف
ــه . 5 ــَزّي إلي ــن ُج ــهام اب ــإن س ــذا ف ــدة؛ وهل ــا يف العقي ــرشي ضعيًف ــدار الزخم ــدت ج وج

ــهام .                       ــك الس ــه تل ــر في ــام تؤث ا، قل ــدًّ ــا ج ــو قويًّ ــود يف النح ــدار حمم ــام ج نافذة،بين
تبــنّي يل أن ثلثــي هــذه التعقبــات وارد عــى حممــود الزخمــرشي، وأن مــا يقــرب مــن الثلــث . 6

غــر وارد عليــه .                                                                       

ب - ومن التوصيات:
ــم، . 1 ــديد وتقوي ــاج إىل تس ــا حيت ــا م ــم، منه ــرآن الكري ــر الق ــت يف تفس ــرة ُكتب ــفار كث أس

ــك. ــان يف ذل ــني إىل اإلحس ــأويص الباحث ف
ــزم . 2 ــذا ُيل ــة وه ــة والرقمي ــامل  الورقي ــات الع ــوب مكتب ــة جت ــب املعتزل ــض كت ــارت بع ص

ــة. ــة جذع ــود الفتن ــى ال تع ــد، حت ــة اجله ــني بمضاعف الباحث
يوجد ردود عى الكشاف، لكنها من منظور أشعري، فصار الرد حيتاج إىل رد.. 3

واحلمد هلل رب العاملني. 
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القرآن الكريم.  .	

ابن جزي ومنهجه يف التفسر، لعي حممد الزبري، دار القلم - دمشق، ط1، 1407هـ.                                                                            .	

ــدوة  ــاع، دار الن ــح: الضب ــع عــر، للدمياطــي، تصحي إحتــاف فضــاء البــر يف القــراءات األرب  .	

ــان .                                                                ــروت، لبن ــدة – ب اجلدي

اإلحاطــة يف أخبــار غرناطــة، للســان الديــن ابــن اخلطيــب، حتقيــق: حممــد عبــداهلل عنــان، مكتبــة   .	

اخلانجــي – القاهــرة، ط2 ،1393هـــ .                                 

اإلحســان يف تقريــب صحيــح ابــن حبــان، لعــي بــن بلبــان الفــاريس، حتقيق: شــعيب األرنــاؤوط،   .	

مؤسســة الرســالة - بــروت ، ط1 ، 1408هـ .                       

ــريب –  ــرتاث الع ــاء ال ــعود. دار إحي ــم، أليب الس ــرآن الكري ــا الق ــليم إىل مزاي ــل الس ــاد العق إرش  .	

ــان .                                                                ــروت، لبن ب

ــة  ــي. املكتب ــق: الكبي ــي، حتقي ــر، للقالن ــراءات الع ــي يف الق ــرة املنته ــدئ وتذك ــاد املبت إرش  .	

ــة ،ط1 ،1404هـــ .                              ــة املكرم ــة - مك الفيصلي

أزهار الرياض يف أخبار عياض، للمقري، صندوق إحياء الرتاث اإلسالمي.     .	

اســتدراكات الفقيــه ابــن جــزي عــى القــايض ابــن عطيــة يف تفســر القــرآن الكريــم، لشــايع بــن   .9

عبــده األســمري، جمّلــة اجلامعــة اإلســالمية – املدينــة املنــورة، العــدد 112 ،الســنة 33 ، 1421 

هـ .

ــدة -  ــة املتح ــة الفني ــة الطباع ــرازي، رشك ــر ال ــن، للفخ ــلمن واملرك ــرق املس ــادات ف اعتق  .	0

ــة ، 1398هـــ .                                           ــات األزهري ــة الكلي ــية مكتب العباس
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إعــراب القــرآن، أليب جعفــر أمحــد النحــاس، حتقيــق: زهــر غــازي زاهــد، عــامل الكتــب مكتبــة   .		
النهضــة العربيــة - بــروت، ط2 ، 1405هـــ .                             

األعام، خلر الدين الزركي، دار العلم للماليني - بروت، ط7، 1986م .  .		

ــية  ــكندري بحاش ــر اإلس ــن املن ــد ب ــزال، ألمح ــن العت ــاف م ــه الكش ــا تضمن ــاف في النتص  .		
الكشــاف،  دار املعرفــة – بــروت - لبنــان .    

ــد  ــن حمم ــن ب ــن، لعبدالرمح ــن والكوفي ــن: البري ــن النحوي ــاف ب ــائل اخل ــاف يف مس اإلنص  .		
ــة - بــروت، 1418 هـــ .                                    ــة العري ــاري . املكتب األنب

أنوار التنْزيل وأرسار التأويل، للبيضاوي، دار اجليل – بروت- لبنان .                 .		

البحر املحيط، أليب حيان، تصوير: دار الفكر . ط2 ،1403هـ .          .		

تاريخ ابن خلدون، لعبد الرمحن بن حممد بن خلدون ، 1391هـ .           .		

التاريــخ األندلــي مــن الفتــح اإلســامي حتــى ســقوط غرناطــة، لعبدالرمحــن عــي احلجــي، دار   .		
القلــم - دمشــق ، ط1 ، 1396هـــ .                                 

تاريخ بغداد )مدينة السام(، للخطيب البغدادي . نرش دار الكتاب العريب .               .	9

ــايب  ــى الب ــة عيس ــاوي. مطبع ــد البج ــي حمم ــق: ع ــربي، حتقي ــرآن، للعك ــراب الق ــان يف إع التبي  .	0
احللبــي ورشكاه .                                                                       

التحرير والتنوير، ملحمد الطاهر ابن عاشور ، الدار التونسية .                         .		

ــة -  ــن. دار املعرف ــوم الدي ــاء عل ــية إحي ــي بحاش ــن، للعراق ــوم الدي ــاء عل ــث إحي ــج أحادي ختري  .		
بــروت- لبنــان ،1402هـــ .                                                       

التســهيل لعلــوم التنْزيل،البــن جــزي الكلبــي، حتقيــق: حممــد عبداملنعــم، وإبراهيــم عطــوة. أم   .		

القــــرى للطبــــــاعة والنـــــرش- القـــــــاهرة، والنســخة التــي نرشهتــا دار الكتــاب العــريب- 

. بروت،1403هـ 
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ــرآن  ــر الق ــه تفس ــال كتاب ــن خ ــن م ــن املفرسي ــبقه م ــن س ــى م ــر ع ــن كث ــام اب ــات اإلم تعقب  .		

العظيــم- مجًعــا ودراســًة، ألمحــد بــن عمــر بــن أمحــد، رســالة دكتــوراه، مناقشــة عــام 1431هـــ 

ــائل )532687(  ــات الرس ــد معلوم ــا يف قواع ــة، ورقمه ــة املكرم ــرى – مك ــة أم الق يف جامع

ــبكة. ــى الش ــودة ع وموج

ــة  ــة اجلامع ــمري، جمّل ــده األس ــن عب ــايع ب ــة- لش ــا ودراس ــز  مجًع ــن أيب الع ــام اب ــر اإلم تفس  .		

ــام 1424هـــ .                              ــنة 35، الع ــدد 121، الس ــورة ، الع ــة املن ــالمية – املدين اإلس

التفسر الصحيح، حلكمت بشر، دار املآثر - املدينة املنورة، ط1، 1420هـ .  .		

تفسر القرآن العظيم،البن كثر، دار الفكر- بروت -  لبنان، ط1، 1400هـ .  .		

تفســر القــرآن، أليب الليــث الســمرقندي، حتقيــق: عــي معــوض وعــادل عبــد املوجــود والنــويت،    .		

دار الكتــاب العلميــة – بــروت- لبنــان ، ط1، 1413هـــ .               

تفسر القرآن، ملنصور السمعاين ، دار الوطن - الرياض، ط1، 1418هـ .  .	9

التفسر الكبر، ملحمد بن عمر الرازي، دار الكتب العلمّية - بروت، ط1، 1411هـ .  .	0

التمهيــد يف الــرد عــى امللحــدة واملعطلــة والرافضــة واخلــوارج واملعتزلــة، البــن الباقــالين، تعليــق:   .		

ــة التأليــف والرتمجــة  ــان، مطبعــة جلن ــدة، دار الفكــر العــريب- بــروت - لبن ــو ري اخلضــري وأب

والنــرش - مــر ، 1366هـ .                                

هتذيــب اللغــة، ملحمــد بــن أمحــد األزهــري، حتقيــق: حممــد أيب الفضــل إبراهيــم، الــدار املريــة   .		

للتأليــف والرتمجــة.

ــروت،  ــة- ب ــب العلمي ــربي، دار الكت ــر الط ــن جري ــد ب ــرآن، ملحم ــل الق ــان يف تأوي ــع البي جام  .		

لبنــان، ط1 ، 1412هـــ .                                                 
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اجلامــع الصحيــح )ســنن الرتمــذي(، أليب عيســى الرتمــذي، حتقيــق: أمحــد شــاكر وآخريــن  دار   .		

إحيــاء الــرتاث العــريب .                                                                  

اجلامع ألحكام القرآن، أليب عبداهلل القرطبي، حتقيق: إبراهيم اطفيش، دار الكتب املرية.  .		

مجهــرة أنســاب العــرب، البــن حــزم، حتقيــق: عبــد الســالم هــارون، دار املعــارف - مــر، ط3   .		

، 1391هـ .                                                          

حــادي األرواح إىل بــاد األفــراح، البــن القيــم اجلوزيــة، حتقيــق: الســيد اجلميــي، دار الكتــاب   .		

ــريب،ط2، 1406هـ .                                     الع

حاشية العّامة الصاوي عى تفسر اجلالن، ألمحد الصاوي، املكتبة اإلسالمية.  .		

حجــة القــراءات، البــن زنجلــة، حتقيــق: ســعيد األفغــاين، مؤسســة الرســالة – بــروت - لبنــان،   .	9

ط1 ، 1422هـ .                                                          

احلجــة للقــراء الســبعة، أليب عــي الفــاريس، حتقيــق: بــدر الديــن قهوجــي وبشــر جوجيــايت، دار   .	0

املأمــون للــرتاث، ط1، 1407هـ.                                

ــاد  ــني وإي ــد  احلس ــق: ولي ــاين ، حتقي ــر اجلرج ــد القاه ــور، لعب ــر اآلي والس ــدرر يف تفس درج ال  .		

ــرت ، ط1 ، 1429هـــ   ــا - مانشس ــة - بريطاني ــة احلكم ــن جمّل ــدر ع ــي، ص القي

الــدرر الكامنــة يف أعيــان املئــة الثامنــة، البــن حجــر العســقالين ، حتقيــق: حممــد ســيد جــاد احلــق   .		

، مطبعــة املــدين .                                                                       

الــدر اللقيــط، لتــاج الديــن احلنفــي  بحاشــية البحــر املحيــط،  مطبعــة الســعادة - مــر ،أوائــل   .		

ســنة 1329هـــ ، تصويــر الفكــر للطباعــة والنــرش والتوزيــع .                           

الــدر املصــون يف علــوم الكتــاب املكنــون، ألمحــد الســمني احللبــي، حتقيــق: أمحــد حممــد اخلــراط،   .		

دار القلــم - دمشــق ، ط1،  1406هـــ .                                     
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الدر املنثور يف التفسر باملأثور، للسيوطي ، تصوير دار املعرفة - بروت - لبنان.  .		

درة احلجــال يف أســاء الرجــال، ألمحــد بــن حممــد املكنــايس، حتقيــق: حممــد األمحــدي أبــو النــور،   .		

املكتبــة العتيقــة - تونــس، ودار الــرتاث - القاهــرة، ط1، 1391هـــ.

ــدي أيب  ــد األمح ــق: حمم ــون، حتقي ــن فرح ــاء املذهب،الب ــان عل ــة أعي ــب يف معرف ــاج املذه الديب  .		

ــرة .                                           ــرتاث - القاه ــة دار ال ــور ، مكتب الن

ديــوان ذي الرمــة، لــذي الرمــة غيــالن بــن عقبــة العــدوي )ت:117(، روايــة أيب العبــاس ثعلب،   .		

حتقيــق: د.عبدالقــدوس أيب صالــح، مؤسســة دار اإليــامن- بــروت - لبنــان، ط2، 1402هـ.                                                                  

ديوان النابغة الذبياين، حتقيق ورشح: كرم البستاين ، دار صادر - بروت .               .	9

رســالة يف الــرد عــى الرافضــة، أليب حامــد حممــد املقــديس، حتقيــق: عبدالوهــاب خليــل الرمحــن،   .	0

الــدار الســلفية- بومبــاي - اهلنــد ، ط1، 1403هـــ .       

روح املعــاين يف تفســر القــرآن العظيــم والســبع املثــاين، ملحمــود األلــويس، دار الفكــر- بــروت -   .		

لبنــان ، 1408هـ .                                                       

روضــة العقــاء ونزهــة الفضــاء، البــن حبــان البســتي، حتقيــق: حممــد حمــي الديــن وآخريــن،    .		

دار الكتــب العلميــة  - بــروت - لبنــان ، 1395هـــ .                                   

ــق، ط3 ،  ــروت - دمش ــالمي- ب ــب اإلس ــوزي، املكت ــن اجل ــر، الب ــم التفس ــر يف عل زاد املس  .		

                                                                    . 1404هـ 

ــاين ، املكتــب  سلســلة األحاديــث الصحيحــة ويشء مــن فقههــا وفوائدهــا، لنــارص الديــن األلب  .		

اإلســالمي- بــروت - دمشــق، ط4 ، 1405هـــ .                         

ســنن ابــن ماجــه، البــن ماجــه القزوينــي، حتقيــق: حممــد فــؤاد عبدالباقــي، دار الفكــر - بــروت   .		

- لبنــان.                                                                                
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ســر أعــام النبــاء، للذهبــي، حتقيــق: مجاعــة بــإرشاف شــعيب األرنــاؤوط، مؤسســة الرســالة-   .		

بــروت - دمشــق، ط1 ، 1403هـ .                                    

شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية، ملحمد خملوف، دار الكتاب العريب - بروت.  .		

رشح أصــول اعتقــاد أهــل الســنة واجلاعــة، لاللكائــي، حتقيــق: أمحــد ســعد محــدان الغامــدي،    .		

دار طيبــة للنــرش والتوزيــع، ط2 ، 1411هـــ .  

رشح األصــول اخلمســة، لعبــد اجلبــار املعتــزيل، حتقيــق: عبــد الكريــم عثــامن، مطبعــة االســتقالل   .	9

الكــربى ، نــرش مكتبــة وهبــة - مــر ، ط1، 1384هـــ .              

رشح املفّصل، ليعيش بن عي النحوي، عامل الكتب – بروت، مكتبة املتنبي - القاهرة.   .	0

ــالمي  ــب اإلس ــاويش، املكت ــر الش ــاؤوط وزه ــعيب األرن ــق: ش ــوي ، حتقي ــنة، للبغ رشح الس  .		

ــق، ط2 ،1403هـــ .                                        ــروت - دمش ب

رشح العقيدة الطحاوية، البن أيب العز، املكتب اإلسالمي،ط8، 1404هـ .  .		

رشح العقيــدة الطحاويــة، البــن أيب العــز، حتقيــق: عبــد اهلل الرتكي وشــعيب األرناؤوط، مؤسســة   .		

الرسالة، ط1 ،1408هـ .                                             

الريعة، لآلجري ، حتقيق : حممد حامد الفقي، نرش أنصار السنة املحمدية .        .		

ــان، ط1،  ــروت - لبن ــة - ب ــب العلمي ــيوين، دار الكت ــق: البس ــي، حتقي ــان، للبيهق ــعب اإلي ش  .		

                                                                  . 1410هـ 

صحيــح البخــاري )اجلامــع الصحيــح( مــع فتــح البــاري، ملحمــد بــن إســامعيل البخــاري الطبعــة   .		

الســلفية، نــرش دار املعرفــة - بــروت - لبنــان .                                        

صحيح سنن ابن ماجه، لأللباين ، املكتب اإلسالمي، ط3،  1408هـ.      .		

صحيح مسلم  برح النووي ، ملسلم ، ط1، 1412هـ .                   .		
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الصواعــق املرســلة عــى اجلهميــة واملعطلــة، البــن القيــم، حتقيــق: الدخيــل اهلل، دار العاصمــة -   .	9

ــاض، ط1 ، 1408هـ .                                             الري

ــان، ط1،  ــروت - لبن ــة - ب ــب العلمي ــي، دار الكت ــق: قلعج ــي، حتقي ــر، للعقي ــاء الكب الضعف  .	0

                                                                  . 1404هـ 

طبقات املفرسين، للداوودي ، دار الكتب العلمية - بروت .                               .		

ــوة، ط1،  ــم احلل ــت إبراهي ــوال بن ــق: ن ــري، حتقي ــد األزه ــن أمح ــد ب ــراءات، ملحم ــل الق عل  .		

1412هـ.

العلــاء العــزاب الذيــن آثــروا العلــم عــى الــزواج، لعبــد الفتــاح أبــو غــدة، مكتــب املطبوعــات   .		

اإلســالمية - حلــب، ط1، 1402هـــ .

ة، ملحمد أمحد املَقّدم، دار طيبة اخلراء - مكة املكرمة، ط7، 1420هـ . ُعلّو اهلمَّ  .		

ــي -  ــة اخلانج ــرتارس، مكتب ــرشه برج ــي بن ــزري، عن ــن اجل ــراء، الب ــات الق ــة يف طبق ــة النهاي غاي  .		

ــر، 1352هـ .      م

غرائــب التفســر وعجائــب التأويــل، ملحمــود بــن محــزة الكرمــاين، حتقيــق: شــمران رسكال، دار   .		

القبلــة للثقافــة اإلســالمية - جــدة، ومؤسســة علــوم القــرآن – بــروت، ط1، 1408هـــ .

غيــث النفــع يف القــراءات الســبع، لعــي النــوري، حتقيــق: أمحــد حممــود، منشــورات حممــد عــي   .		

بيضــون ، دار الكتــب العلميــة - بــروت - لبنــان ، ط1، 1425هـــ.     

فتح البيان يف مقاصد القرآن، لصديق حسن خان ، دار الفكر العريب - بروت - لبنان .  .		

فتــح القديــر اجلامــع بــن فنــي الروايــة والدرايــة مــن علــم التفســر، ملحمــد بــن عــي الشــوكاين،   .	9

دار الكلــم الطيــب - دمشــق- بــروت، ط2، 1419هـــ.
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ــهر  ــر الش ــن عم ــليامن ب ــة، لس ــق اخلفي ــن للدقائ ــر اجلال ــح تفس ــة بتوضي ــات اإلهلي الفتوح  .	0

ــر .                                              ــي - م ــايب احللب ــى الب ــة عيس ــل، مطبع باجلم

الفــرق بــن الفــرق، لعبدالقاهــر البغــدادي، حتقيــق: حممــد حمــي الديــن، دار املعرفــة – بــروت -   .		

لبنــان .                                                                      

الفريــد يف إعــراب القــرآن الكريــم، للمنتجــب اهلمــداين، حتقيــق: فــؤاد خميمــر وفهمــي النمــر، دار   .		

الثقافــة - الدوحــة ،ط1 ،1411هـ .                                   

الفصل يف امللل واألهواء والنحل، البن حزم ، دار املعرفة - بروت، 1406هـ .      .		

قوانــن األحــكام الرعيــة ومســائل الفــروع الفقهيــة، ملحمــد بــن أمحــد بــن جــزي، حتقيــق: طــه   .		

ســعد ومصطفــى اهلــواري ، مكتبــة عــامل الفكــر - القاهــرة، ط1، 1975م .

الــكاف الشــاف يف ختريــج أحاديــث الكشــاف، البــن حجــر العســقالين، ملحــق بآخــر الكشــاف،   .		

دار املعرفــة - بــروت - لبنــان .                                                     

كتــاب أصــول الديــن، لعبدالقاهــر البغــدادي،. طبــع مدرســة اإلهليــات، بــدار الفنــون الرتكيــة -   .		

اســتانبول ،ط1، 1346هـــ ، تصويــر دار الكتــب العلميــة - بــروت .     

كتــاب التوحيــد وإثبــات صفــات الــرب، لإلمــام ابــن خزيمــة، حتقيــق: حممــد خليــل هــراس  دار   .		

الكتــب العلميــة - بــروت- لبنــان ، 1403هـ .                                            

ــم،  ــن القي ــن اإلمــام أمحــد، حتقيــق: حممــد بــن ســعيد القحطــاين، دار اب ــد اب ــاب الســنة، لعب كت  .		

                                                            . 1406هـ  ط1، 

كتــاب ســيبويه )الكتــاب(، لعمــرو بــن عثــامن بــن قنــرب، حتقيــق: عبــد الســالم حممــد هــارون،   .	9

مطبعــة املــدين ، مكتبــة اخلانجــي - القاهــرة ، ط3 ، 1408هـــ . 
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ــي،  ــري األعظم ــر العم ــق: عام ــيبة، حتقي ــن أيب ش ــار، الب ــث واآلث ــف يف األحادي ــاب املصن الكت  .90

ــد .                                                            ــدار الســلفية - اهلن ال

الكشــاف عــن حقائــق التنْزيــل وعيــون األقاويــل يف وجــوه التنْزيــل، للزخمــرشي، دار املعرفــة -   .9	

بــروت.

لســان العــرب، البــن منظــور، تنســيق: عــي شــري، دار إحيــاء الــرتاث العــريب - بــروت، ط1،    .9	

1408هـ.                                               

املبســوط يف القــراءات العــر، لألصبهــاين، حتقيــق: ســبيع محــزة، مطبوعــات جممــع اللغــة العربية   .9	

- دمشــق .                                                                         

ــرش دار  ــر، ن ــة دار الن ــان زرزور، مطبع ــق: عدن ــزيل، حتقي ــار املعت ــرآن، لعبداجلب ــابه الق متش  .9	

ــرتاث. ال

جممع الزوائد ومنبع الفوائد، للهيثمي، منشورات دار الكتاب العريب، ط3 ،1402هـ .                                                                             .9	

ــي  ــن العاصم ــب: عبدالرمح ــع وترتي ــة، مج ــن تيمي ــد اب ــام، ألمح ــيخ اإلس ــاوى ش ــوع فت جمم  .9	

ــرة، 1404هـــ .                               ــكرية - القاه ــاحة العس ــع إدارة املس ــدي، طب النج

ــة  ــي، مؤسس ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــق: حمم ــمي، حتقي ــمي(، للقاس ــر القاس ــل )تفس ــن التأوي حماس  .9	

ــان، ط1 ، 1415هـــ .                      ــروت- لبن ــريب - ب ــخ الع التاري

املحــرر الوجيــز يف تفســر الكتــاب العزيز،البــن عطيــة، حتقيــق: عبــد الســالم عبــد الشــايف، دار   .9	

الكتــب العلميــة - لبنــان - بــروت، ط1، 1413هـــ .           

ــة  ــرتارس، املطبع ــرشه برجس ــي بن ــه، عن ــن خالوي ــاب البديع،الب ــن كت ــرآن م ــواذ الق ــر ش خمت  .99

الرمحانيــة - مــر، 1934م .                                                       
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00	.مدارك التنْزيل )تفسر النسفي(، لعبداهلل النسفي، دار الكتاب العريب – بروت- لبنان.

	0	.مدرســة التفســر يف األندلــس، مصطفــى إبراهيــم املشــني، مؤسســة الرســالة - بــروت، ط1، 

1406هـ .                                                       

	0	.مذاهب اإلسامين، لعبدالرمحن بدوي، دار العلم للماليني – بيـروت، ط3 ،1983م .                                                                             

	0	.مســاوئ األخــاق ومذمومهــا، للخرائطــي، حتقيــق: مصطفــى بــن أيب النــر الشــلبي، مكتبــة 

الســوداي- جــدة، ط1، 1412هـــ .                               

	0	.املستدرك عى الصحيحن، للحاكم ، دار الفكر، 1398هـ .

	0	.مســند أيب يعــى املوصــي، أليب يعــى، حتقيــق: حســني ســليم أســد، دار املأمون للرتاث-دمشــق- 

بــروت، ط1 ، 1404هـ .                                   

	0	.املسند، لإلمام أمحد، املكتب اإلسالمي - بروت - دمشق، ط5، 1405هـ .

ــروت، ط1،   ــالة- ب ــة الرس ــلفي، مؤسس ــدي الس ــق: مح ــي، حتقي ــهاب، للقضاع ــند الش 	0	.مس

                                                                 . 1405هـ 

	0	.مشكل اآلثار، للطحاوي، مطبعة دائرة املعارف - اهلند ، 1333هـ .                  

ــة  ــن، مؤسس ــح الضام ــم صال ــق: حات ــب، حتقي ــن أيب طال ــي ب ــرآن، ملك ــراب الق ــكل إع 09	.مش

ــروت، ط4 ، 1408هـــ .                                     ــالة - ب الرس

0		.معــارج القبــول بــرح ســلم الوصــول إىل علــم األصــول يف التوحيــد، حلافــظ بن أمحــد حكمي، 

حتقيــق: عمــر بــن حممــود، دار ابن القيــم للنــرش والتوزيــع، ط1، 1410هـ.

			.معــامل التنْزيــل، للحســني البغــوي، حتقيــق: العــك وســوار، دار املعرفــة - بــروت - لبنــان، ط1،  

1406هـ .                                                                  
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			.مــع اإلمــام أيب إســحاق الشــاطبي يف مباحــث مــن علــوم القــرآن الكريــم وتفســره، لشــايع ابــن 

ــام  ــنة 34، لع ــدد 115، الس ــورة، الع ــة املن ــالمية – املدين ــة اإلس ــة اجلامع ــمري، جمّل ــده األس عب

1422هـ. 

			.معاين القرآن، لألخفش، حتقيق: عبد األمر حممد، عامل الكتب، ط1، 1405هـ.

			.معاين القرآن، للفراء،  عامل الكتب - بروت، ط3 ، 1403هـ .              

			.معــاين القــرآن وإعرابــه، للزجــاج، حتقيــق: عبــد اجلليــل عبــده شــلبي، عــامل الكتــب -بــروت، 

ط1 ، 1408هـ .                                                       

			.املعتزلــة وأصوهلــم اخلمســة وموقــف أهل الســنة منهــا، لعــواد املعتــق، دار العاصمــة - الرياض، 

ط1، 1409هـ .                                                     

			.معجــم البلــدان، لياقــوت احلمــوي، حتقيــق: زيــد عبدالعزيــز اجلنــدي، دار الكتــب العلميــة - 

ــروت، ط1، 1410هـ. ب

ــداد، ط1،   ــة - بغ ــة للطباع ــدار العربي ــلفي، ال ــدي الس ــق: مح ــراين، حتقي ــر، للط ــم الكب 			.املعج

                                                                 . 1398هـ 

ــن  ــي الدي ــد حم ــق: حمم ــاري، حتقي ــام األنص ــن هش ــب، الب ــب األعاري ــن كت ــب ع ــي اللبي 9		.مغن

ــدا - بروت،1407هـــ .                                               ــة، صي ــة العري املكتب

0		.املفــرسون بــن التأويــل واإلثبــات يف آيــات الصفــات، ملحمــد بــن عبدالرمحــن املغراوي مؤسســة 

الرســالة - بــروت، ودار القــرآن، ط1  ،1420هـ .                             

			.مقــالت اإلســامين واختــاف املصلــن، أليب احلســن األشــعري، تصحيــح: هلمــوت ريــرت، 

دار إحيــاء الــرتاث العــريب- بــروت، ط3 .                              
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			.مقاييس اللغة، البن فارس، حتقيق: عبدالسالم هارون، دار اجليل، ط1، 1411هـ.

ــق:  ــداين، حتقي ــعيد ال ــن س ــامن ب ــل، لعث ــز وج ــاب اهلل ع ــداء يف كت ــف والبت ــى يف الوق 			.املكتف

ــروت ، ط1، 1404هـــ.     ــالة - ب ــة الرس ــي، مؤسس ــف املرعش يوس

ــل   ــن آي التنْزي ــظ م ــابه اللف ــه املتش ــل يف توجي ــاد والتعطي ــذوي اإلحل ــع ب ــل القاط ــاك التأوي 			.م

ــة-  بــروت، 1405هـــ  .                     ــق: حممــود كامــل،  دار النهضــة العربي ألمحــد الغرناطــي، حتقي

			.امللل والنحل، للشهرستاين، حتقيق: عبد العزيز الوكيل، دار الفكر- بروت، لبنان .

			.منهــاج الســنة النبويــة، ألمحــد ابــن تيميــة، حتقيــق : حممــد رشــاد، طبــع جامعــة اإلمــام حممــد 

ابــن ســعود اإلســالمية - الريــاض، ط1 ، 1406هـــ .                                  

			.املنية واألمل، ألمحد بن حييى الزيدي املعتزيل، حيدر آباد الدكن -  باهلند، 1316هـ.

			.املوافقات، للشاطبي، حتقيق: مشهور بن حسن،دار ابن عفان - القاهرة،ط1، 1417هـ .      

9		.موقع األلوكة عى الشبكة العنكبوتية.

0		.موقف ابن تيمية من األشاعرة، للمحمود، مكتبة الرشد - الرياض،ط1، 1415هـ .                                                                          

			.ميزان العتدال يف نقد الرجال، للذهبي ، القاهرة ، 1325هـ .                   

ــاه الزمــان، إلســامعيل بــن األمحــر، حتقيــق: حممــد رضــوان  			.نثــر اجلــان يف شــعر مــن نظمــي وإيَّ

ايــة مؤسســة الرســالة - بــروت ، ط1 ، 1396هـــ .                  الدَّ

			.النــر يف القــراءات العــر، لحممــد بــن حممــد ابــن اجلــزري، تصحيــح: عــي حممــد الضبــاع. 

دار الفكــر للطباعــة والنــرش والتوزيــع اعتمــدت عليــه يف أّول مســألة، واملجلــد الثــاين اعتمــدت 

فيــه عــى النســخة التــي طبعتهــا دار الكتــب العلميــة - بــروت، وقــد اعتمــدت عليــه يف بقيــة 

مســائل البحــث.
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ــارف  ــرة املع ــع دائ ــي، طب ــن البقاع ــان الدي ــور، لربه ــات والس ــب اآلي ــدرر يف تناس ــم ال 			.نظ

ــد ، ط1، 1389هـــ .                                               ــة- اهلن العثامني

			.نفــح الطيــب مــن غصــن األندلــس الرطيــب، للمقــري التلمســاين، حتقيــق: إحســان  عبــاس، 

دار صــادر-  بــروت .

			.نكــت القــرآن الدالــة عــى البيــان يف أنــواع العلــوم واألحــكام، ملحمــد القصــاب، حتقيــق: شــايع 

ابــن عبــده األســمري، دار ابــن القيــم- الدمــام، و دار ابــن عفــان - القاهــرة، ط1، 1424هـــ.                             

			.النكــت والعيــون، للــاموردي، حتقيــق: الســيد بــن عبداملقصــود. دار الكتــب العلميــة، مؤسســة 

الكتــب الثقافيــة، بــروت - لبنــان، ط1، 1412هـــ .                       

ــة  ــاري، الرشك ــم األبي ــق: إبراهي ــندي، حتقي ــرب، للقلقش ــاب الع ــة أنس ــة األرب يف معرف 			.هناي

ــرش، ط1، 1959م .                               ــة والن ــة للطباع العربي

ــف  ــة التألي ــة جلن ــان، مطبع ــداهلل عن ــد عب ــن، ملحم ــرب املتنري ــخ الع ــس وتاري ــة األندل 9		.هناي

ــرة، ط3، 1386هـــ .                           ــرش- القاه ــة والن والرتمج

ــب  ــن، دار الكت ــد وآخري ــادل أمح ــق: ع ــدي، حتقي ــد، للواح ــرآن املجي ــر الق ــيط يف تفس 0		.الوس

ــان، ط1، 1415هـــ. ــروت - لبن ــة- ب العلمي
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Ibn Juzai’s Criticisms of Az-Zamakhshari in Quranic Exegesis (Comparative Study)
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Research Topic:

The research deals with Ibn Juzai al-Kalbi’s criticisms of Az-Zamakhshari in 
Quranic Exegesis through the book at-Tasheel li Uloom at-Tanzeel - Compara-
tive Study-

Research Objectives:

• Introducing these criticisms to researchers

• Establishing the lack of rigidity in the school of Quranic Exegesis

• stablishing the fact that criticism of scholars against one another is done 
with justice and fairness.

Research problem:

Who among them is right?

Research findings:

• Most of the criticisms were concerning the Mutazillite creed of Az-Za-
makhshari and his views in Arabic grammar. 

• Az-Zamakhshari’s strength in Quranic language and the contrary in authen-
tic creed.

• Az-Zamakhshari is not guilty of one third of these criticisms.
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