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ترجٔحات العالَّم٘ ابً عثٔنني ــ رمحُ اهلل ــ يف التفشري يف سْرٗ األىعاو
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Ibn Othameen’s validations in the Quranic
interpretations in surat Al-An’aam. A compilation study
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املشتخلص
ىدؼ البحث إىل التعرؼ على ترجيحات العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل-يف التفسَت اليت
ذكرىا يف كتاب تفسَت القرآف الكرمي –سورة األنعاـ ،-ككذلك صيغ ككجوه الًتجيح اليت استخدمها
رزتو اهلل-أثناء ترجيحو بُت األقواؿ ،كدراسة تلك الًتجيحات دراسة مقارنة للتوصل إىل أقرباألقواؿ عند ْتث مثل تلك االختيارات.
كاشتمل البحث على مبحثُت:
ادلبحث األكؿ فيو :تعريف الًتجيح ،كتررتة موجزة للعالَّمة ابن عثيمُت -رزتو اهلل ،-كصيغ
كأساليب ككجوه الًتجيح اليت استخدمها -رزتو اهلل أثناء ترجيحو بُت األقواؿ.
كادلبحث الثاين فيو :دراسة ترجيحات العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل-يف كتاب تفسَت
القرآف الكرمي -سورة األنعاـ-مرتبة حسب كركدىا يف ادلصحف ،كمتَّ دارسة تلك الًتجيحات دارسة
مقارنة بأقواؿ غَته من ادلفسرين.
كخلصت نتائج دارسة الًتجيحات؛ أف القوؿ الصواب يف الغالب األعم يف تلك
الًتجيحات مع العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل.-
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 الجزء األول- 581 مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد

Abstract
This thesis has aimed to identify the validations of the scholar; Ibn
Othaimeen – Allah‟s mercy be upon him - that he mentioned in the Explanation of
Holy Quran- Sourat Al-Anaam- and also the wording, the methods and the aspects
of the validations that he - Allah‟s mercy be upon him - has used during his
validations in the sayings, and studying these validations comparatively in other to
reach the closest saying in the research of such choices.
This research included two sections: Theoretical section, and the Applied
Section.
The theoretical section included ; a definition of Tarrjeeh (validating) , an
introduction of the scholar ; Ibn Othaimeen- Allah‟s mercy be upon him - , the
wording, the methods and the aspects of validating that he - Allah‟s mercy be
upon him - has used during his validation of the sayings.
The applied section has included; Studying the validations of the scholar;
Ibn Othaimeen- Allah‟s mercy be upon him – in the book of “Interpretation of the
Noble Quran”- Sourat Al-Anaam – as orderly mentioned in the Noble Quran.
Those validations have been studied comparatively to the sayings of other
interpreters.
The results of the study concluded that the majority of the correct saying
on the most common of those validations were with the scholar; Ibn Othaimeen –
Allah‟s mercy be upon him –.
Key words
validations, Ibn Otahimeen, Sourat Al-Anaam.
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املقدم٘
بسم اهلل الرزتن الرحيم
إف احلمد هلل ،ضلمده كنستعينو كنستغفره ،كنعوذ باهلل من شركر أنفسنا كمن سيػئات
أعمالنا ،من يهده اهلل فال مضل لو ،كمن يضلل فال ىادم لو ،كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال
شريك لو ،كأشهد أف زلمدان عبده كرسولو أما بعد:
فإف الشيخ العالَّمة زلمد بن صاحل العثيمُت-رزتو اهلل-تنوعت آثاره كمؤلفاتو يف ادلطبوعة
يف علم التفسَت من حيث طريقة التأليف فيها إىل عدة أنواع ،كمن ىذه األنواع التفسَت ادلباشر من
ادلصحف؛ كىذا التفسَت ىو أكسع تفسَت للشيخ -رزتو اهلل ،-كقد افتتحتو بسورة الفاحتة عاـ
(َُْٕىػ) ،كتويف -رزتو اهلل-عند تفسَت اآلية(ِٓ) من سورة األنعاـ (ُ) ،كقد طبعت السور اليت
فسرىا الشيخ -رزتو اهلل-على ىذه الطريقة يف عدة أجزاء بعنواف :تفسَت القرآف الكرمي.
كحتقيق فر و
و
يد يف تفسَت آم القرآف الكرمي ؛ تسابق
كالحتواء تلك األجزاء على عل وم غزي ور ،
الباحثوف إىل دراسة ما حوتو تلك األجزاء من آراء كترجيحات يف علم التفسَت ،ككاف شلا درسو
الباحثوف ترجيحات العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل -من أكؿ القرآف الكرمي كحىت هناية سورة ادلائدة
(ِ) ،كبقي يف تفسَت سورة األنعاـ حىت اآلية (ِٓ) اليت طبعت يف كتاب مستقل  ،كىي آخر السور
اليت فسػَّرىا الشيخ -رزتو اهلل -على ىذا الطريقة ترجيحات تصلح ألف تفرد بدراسة مستقلة ،
فاستعنت باهلل كحده كعزمت على دراسة تلك الًتجيحات يف ىذا البحث ادلختصر الذم جعلت
عنوانو " :ترجيحات العالَّمة ابن عثيمين-رحمو اهلل -في التفسير في سورة األنعام -جمعاً
ودراسة."-
فما كاف فيو من صواب فمن اهلل كحده ،كما كاف فيو من خطأ فمن نفسػي كالشيطاف،
كاهلل كرسولو بريئاف.
حدّد البحث:
اقتصرت يف ىذا البحث على االختيارات اليت ذكرىا العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل-يف
كتاب تفسَت القرآف الكرمي -سورة األنعاـ.-
(ُ) ينظر ىذه الطريقة يف :الربيدم أزتد بن زلمد" ،جهود الشيخ ابن عثيمُت كآراؤه يف التفسَت كعلوـ ،القرآف ".
(طُ ،الرياض :مكتبة الرشدُِْٔ ،ىػ) ،صٕٔ.
(ِ) سيأيت ذكرىا يف الدراسات السابقة.
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كاعتمدت يف ىذه الدراسة على الطبعة الوحيدة للكتاب الصادرة عن دار ابن اجلوزم عاـ
ُّّْىػ.
أٍنٔ٘ البحث ّأسباب اختٔارِ:
 -5تنمية ملكة مناقشة األقواؿ كالًتجيح بينها ،كمعرفة أسباب الًتجيح.
 -1علو كعب العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل-يف العلم ،كرسوخو يف التفسَت ،األمر الذم
جيعل الختياراتو كترجيحاتو قيمة معتربة.
 -1أف العالَّمة ابن عثيمُت -رزتو اهلل-ليس رلرد ناقل فحسب ،بل صلده ينقل كالـ
العلماء ،كيقارف بُت تلك ادلنقوالت كيناقشها ،كخيتار منها ما يًتجح لديو.
 -1أنو هبذه الدراسة تكتمل دراسة ترجيحات العالَّمة ابن عثيمُت -رزتو اهلل-التفسَتية يف
رتيع كتبو ادلؤلفة يف التفسَت على ىذه الطريقة.
 -1أف ىذا ادلوضوع مل جيمع يف مؤلف مستقل أك دراسة علمية مستقلة -فيما أعلم.-
أٍداف البحث:
يهدؼ ىذا البحث إىل حتقيق األىداؼ اآلتية:
 -5التعرؼ على ترجيحات العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل-اليت ذكرىا يف كتاب تفسَت القرآف
الكرمي –سورة األنعاـ.-
 -1التعرؼ على صيغ ككجوه الًتجيح اليت استخدمها العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل-أثناء
ترجيحو بُت األقواؿ.
 -1دراسة تلك الًتجيحات دراسة مقارنة للتوصل إىل أقرب األقواؿ عند ْتث مثل تلك
الًتجيحات.
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أسئل٘ البحث:
 -5ما الًتجيحات اليت ذكرىا العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل-يف كتاب تفسَت القرآف الكرمي –
سورة األنعاـ.-
 -1ما صيغ ككجوه الًتجيح اليت استخدمها العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل-أثناء ترجيحو بُت
األقواؿ.
 -1ما أقرب األقواؿ عند ْتث ىذه الًتجيحات.
الدراسات الشابق٘:
من خالؿ ْتثي يف فهارس الرسائل العلمية ،كلدل مركز ادللك فيصل للبحوث كالدراسات
اإلسالمية ،كمكتبة ادللك فهد الوطنية ،كموقع جامعة أـ القرل كاجلامعة اإلسالمية ،كعرب شبكة
ادلعلومات ،مل أقف على دراسة مستقلة يف ترجيحات العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل-يف كتاب
تفسَت القرآف الكرمي –سورة األنعاـ.-
كديكن تقسيم الرسائل اليت كتبت يف ترجيحات العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل -يف التفسَت
من خالؿ الطريقة اليت سار عليها الشيخ يف التفسَت إىل اآليت:
(ُ)
أوالً :الرسائل التي كتبت في مصنفات التفسير على طريقة التفسير المباشر من المصحف .
وىي أربع رسائل:
 -5ترجيحات العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل-يف التفسَت من أكؿ القرآف إىل اآلية رقم
(َِٕ) من سورة البقرة عرضا كدراسة ،رسالة مقدمة لنيل درجة ادلاجستَت من الباحث
أزتد بن زتد آؿ عبد القادر ،يف قسم الكتاب كالسنة ،كلية الدعوة كأصوؿ الدين ،جامعة
أـ القرل ُُِِْْٕٖ /ىػ.
 -1ترجيحات العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل-يف التفسَت من اآلية رقم (َِٖ) من سورة
البقرة إىل اآلية رقم (ُُِ) من سورة آؿ عمراف ،رتعان كدراسة كموازنة ،رسالة مقدمة لنيل
درجة ادلاجستَت من الباحث :حسن ثابت احلازمي ،يف قسم الكتاب كالسنة يف كلية
الدعوة كأصوؿ الدين ،جامعة أـ القرل.
 -1ترجيحات العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل-يف تفسَته من أكؿ آية رقم (ُُّ) من سورة
آؿ عمراف كحىت آية رقم (ََُ) من سورة النساء رتعان كدارسة كموازنة رسالة مقدمة لنيل
(ُ) سبقت اإلشارة إىل ىذه الطريقة.
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درجة ادلاجستَت من الباحث :صاحل بن سعود آؿ عبد اللطيف ،قسم الكتاب كالسنة يف
كلية الدعوة كأصوؿ الدين ،جامعة أـ القرل ُِْٖىػ ُِْٗ /ىػ
 -1ترجيحات الشيخ ابن عثيمُت-رزتو اهلل-يف التفسَت من آية رقم (َُُ) من سورة النساء
إىل هناية سورة ادلائدة ،رتعان كدراسة كموازنة ،رسالة علمية مقدمة لنيل الدرجة العادلية العالية
من الباحث :علي بن مناكر اجلهٍت ،يف قسم التفسَت ،كلية القرآف كالدراسات اإلسالمية
يف اجلامعة اإلسالمية بادلدينة ادلنورة ،العاـ اجلامعي ُُِّّّْْ/ىػ.
ثانياً :الرسائل التي كتبت في مصنفات التفسير على طريقة التعليق على تفسير الجاللين
(ُ).
وىي رسالة واحدة بعنوان:
ترجيحات ابن عثيمُت يف تفسَت سورة –يس-رتعان كدراسة مقدَّمة من الباحثة :موضي بن
زتد اخلرجيي ،جامعة صاينز ماليزياُِْٗ ،ىػ  ََِٖ/ـ.
الرسائل التي كتبت في مصنفات التفسير على طريقة تفسير أجزاء وسور وآيات
متفرقة(ِ).
وىي رسالة واحدة بعنوان:
ترجيحات الشيخ ابن عثيمُت التفسَتية يف سورة الكهف ،كص ،كمن سورة احلجرات كحىت
ي
احلديد ،كجزء عم -رتعان كدراسة ،-رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من الباحث ىادم بن
مضمي العنزم ،يف قسم التفسَت كعلوـ القرآف ،كلية أصوؿ الدين ،جامعة اإلماـ زلمد بن سعود
اإلسالميةُّْٕ :ىػُّْٖ/ىػ.
ميَج البحث:
سلكت يف ىذا البحث ادلنهج االستقرائي التحليلي ادلقارف.
إجراءات البحث:
كتتلخص يف اآليت:
 -5جع ادلادة العلمية ذلذا البحث؛ كذلك باستقراء كتاب تفسَت القرآف الكرمي –سورة
األنعاـ ،-كاستخراج ترجيحات العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل كقد بلغت (ُّ) ترجيحان.
(ُ) ينظر ىذه الطريقة يف :الربيدم" ،جهود الشيخ ابن عثيمُت كآراؤه يف التفسَت كعلوـ القرآف " ،صِٔكَٕ.
(ِ) ادلصدر السابق صٖٖ.
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 -1ترتيب اآليات اليت كقع فيها الًتجيح حسب كركدىا يف ادلصحف.
 -1كضع ترقيم مستقل لكل مسألة.
 -1ذكر كالـ العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل-بنصو يف االختيار؛ ككجوه الًتجيح.
 -1دراسة ترجيح العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل-للمسألة دراسةن مقارنةن بأقواؿ غَته من
ادلفسرين.
 -1بياف نتيجة الدراسة ملخصة مع ادلناقشة كالًتجيح.
 -1توثيق ادلادة العلمية على النحو التايل:
أ -عزك اآليات كترقيمها؛ بذكر اسم السورة مع رقم اآلية ككضعها بُت قوسُت كذلك بعد
هناية اآلية ادلنقولة ،فمثالن :اآلية اخلامسة من سورة البقرة يكوف عزكىا ىكذا
[ البقرة  ،]ٓ :مع التزاـ رسم ادلصحف العثماين معتمدان يف نسخ نص اآلية من
مصحف ادلدينة  ،يف رتيع اآليات الواردة يف ثنايا البحث  ،إال عند إيراد بعض
القراءات األخرل.
ب -عزك القراءات القرآنية إىل مصادرىا ادلعتمدة مع بياف ادلتواتر منها كالشاذ.
ج -ختريج األحاديث النبوية كاآلثار من مصادرىا ادلعتمدة كاحلكم عليها من خالؿ
أقواؿ أىل العلم؛ إذا كاف احلديث يف غَت الصحيحُت.
د -توثيق األقواؿ ادلنقولة عن العلماء.
ىـ -عزك األبيات الشعرية إىل قائليها كتوثيقها من مصادرىا.
و-شرح غريب األلفاظ كادلصطلحات.
 -8ختم البحث ٓتادتة أذكر فيها أبرز النتائج اليت توصلت إليها.
 -9تزكيد البحث بالفهارس العلمية اآلتية :فهرس ادلصادر كادلراجع ،فهرس ادلوضوعات.

خط٘ البحث:
كقد قسمت ىذا البحث إىل :مقدمة ،كمبحثُت ،كخادتة ،كفهارس علمية على النحو اآليت:
ادلقدمة :كتتضمن حدكد البحث ،كأمهية البحث كأسباب اختياره ،كأىداؼ البحث ،كأسئلة
البحث ،كالدراسات السابقة ،كمنهج البحث ،كإجراءات البحث ،كخطة البحث.
ادلبحث األكؿ :الًتجيح عند العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل-كفيو أربعة مطالب:
 ادلطلب األكؿ :تعريف الًتجيح.- 558 -
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ادلطلب الثاين :تررتة موجزة للعالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل.-
ادلطلب الثالث :صيغ الًتجيح كأساليبو اليت استخدمها العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل.-
ادلطلب الرابع :كجوه الًتجيح عند العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل.-
ادلبحث الثاين :دراسة ترجيحات العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل-يف كتاب تفسَت القرآف
الكرمي -سورة األنعاـ-مرتبة حسب كركدىا يف ادلصحف.
اخلادتة :كفيها بياف أىم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة.
الفهارس كتشتمل على :فهرس ادلصادر كادلراجع ،فهرس ادلوضوعات.
املبحث األّل :الرتجٔح عيد العالَّم٘ ابً عثٔنني ــ رمحُ اهلل ــ

املطلب األّل :تعرٓف الرتجٔح.
يراد بالًتجيح :تقوية بعض األقواؿ يف معاين اآليات عند تعددىا كتقدديو على غَته
دلرجحات كقواعد معتربة (ُ).
كيرادؼ مصطلح الًتجيح مصطلح االختيار إذا افًتقا.
كديكن تعريفو بأنو :االقتصار على قوؿ كاحد يف معاين اآليات كاإلعراض عن غَته ،أك
دتييزه عن غَته بتقدمي أك تعليل سلتصر بنحو أكىل ،أك أظهر ،كضلو ذلك.
فإذا اجتمع التعبَت باالختيار كالًتجيح أمكن القوؿ بأف ما كاف نتيجة دراسة لألقواؿ فهو
صح إطالؽ أحدمها على اآلخر توسعان (ِ).
ترجيح ،كما كاف غَت ذلك فهو اختيار ،كإذا افًتقا َّ

املطلب الثاىٕ :ترمج٘ مْجزٗ للعالَّم٘ ابً عثٔنني ــ رمحُ اهلل ــ
ىو الشيخ العالَّمة زلمد بن صاحل بن سليماف بن عبد الرزتن بن عثماف من آؿ مقبل من
آؿ ريس الوىيب التميمي.
كلد سنة -رزتو اهللُّْٕ(-ىػ) يف مدينة عنيزة كفيها نشأ كبدأ رحلتو يف العلم.
من مشاخيو :الشيخ العالَّمة عبد الرزتن بن ناصر السعدم ،كالشيخ العالَّمة عبد العزيز بن
باز ،كالشيخ العالَّمة زلمد األمُت الشنقيطي كغَتىم.
َّتوىل -رزتو اهلل-إمامة اجلامع الكبَت يف عنيزة بعد كفاة شيخو العالَّمة عبد الرزتن بن ناصر
(ُ) ينظر :الشايع زلمد بن عبد الرزتن " ،معجم مصطلحات علوـ القرآف "( .طُ ،الرياض :دار التدمرية،
ُّّْىػَُِِ/ـ) ،صٕٓ.
(ِ) ادلصدر السابق صُْ.
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السعدم -رزتو اهلل-كالتدريس يف مكتبة عنيزة الوطنية التابعة للجامع ،مث التدريس يف اجلامع نفسو،
كما َّ
توىل التدريس يف ادلعهد العلمي يف عنيزة ،كالتدريس كذلك يف ادلسجد احلراـ كادلسجد النبوم
يف مواسم احلج كالعمرة حىت توفاه اهلل ،كىو أحد أعضاء ىيئة كبار العلماء يف ادلملكة العربية
السعودية.
كيعترب العالَّمة ابن عثيمُت -رزتو اهلل-من أكابر علماء ىذا العصر الذين نصركا كرفعوا
عقيدة السلف الصاحل ،كالشيخ عامل من علماء أصوؿ الفقو ،كلو مشاركة جيدة يف علوـ اللغة ،كىو
قبل ذلك مفسران بارعان ،كلو يف التفسَت كأصولو كقواعده كتابات رائعة.
كللشيخ-رزتو اهلل-مؤلفات كثَتة منها" :القواعد ادلثلى يف صفات اهلل كأمسائو احلسٌت"
ك "القوؿ ادلفيد على كتاب التوحيد" ك "الشرح ادلمتع على زاد ادلستقنع" كغَتىا.
تويف الشيخ -رزتو اهلل-عن عمر يناىز الرابعة كالسبعُت ،بعد أف أصيب ٔترض السرطاف
ككاف مضرب ادلثل يف الصرب كاالحتساب ،كصلي عليو بعد عصر اخلميس ُُُِْٓ/َُ/ىػ يف
ادلسجد احلراـ ،كدفن يف مكة ادلكرمة (ُ).
املطلب الثالث :صٔغ الرتجٔح ّأسالٔبُ اليت استخدمَا العالَّم٘ ابً عثٔنني ــ رمحُ اهلل ــ
استخدـ العالَّمة ابن عثيمُت -رزتو اهلل-بعض الصيغ كاألساليب عند ترجيحو بُت األقواؿ،
كىذه الصيغ كاألساليب ىي:
أوالً :التنصيص على القول الراجح.

كمن أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسَت قولو تعاىل( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ) [األنعاـ ،]ُ:قاؿ -رزتو اهلل" :-الصحيح أنو يشمل الظلمات احلسية
كادلعنوية "(ِ).
ثانياً :تفضيل القول على غيره بصيغة التفضيل.
كمن أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسَت قولو تعاىل( :ﮀ ﮁ ﮂﮃ) [األنعاـ.]َِ:

قاؿ -رزتو اهلل" :-كقولو( :ﮀ) حيتمل أف يكوف ادلعٌت يعرفوف ىذا الكتاب ،كحيتمل

(ُ) ينظر :الزبَتم كليد بن أزتد احلسُت كآخرين" ،ادلوسوعة ادليسػرة يف تراجم أئمة التفسَت كاإلقراء كالنحو كاللغة
"( .طُ ،بريطانيا :رللة احلكمةُِْْ ،ىػ ََِّ /ـ) .ُُِٖ :ّ،
(ِ) العثيمُت زلمد بن صاحل " ،تفسَت سورة األنعاـ "( .طُ ،الدماـ :دار ابن اجلوزمُّّْ ،ىػ) ،صُِ.
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أف يكوف ادلعٌت يعرفوف النيب ،--والثاني أقرب " (ُ).
ثالثاً :التفسير بقول مع النص على ضعف غيره

كمن أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسَت قولو تعاىل( :ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ

ﰐﰑ ﰒ) [األنعاـ.]ِٔ:

قاؿ -رزتو اهلل" :-قولو( :ﰇ ﰈ ﰉ) ىم الضمَت يعود على الكفار اجملادلُت ،قولو:

عما جئت بو من الوحي ،كقولو ( :ﰊ ﰋ)  ،أم يبعدكف ،...كلو قاؿ
(ﰈ ﰉ) ،أمَّ :
قائل  :ذكر بعض ادلفسػرين أف اآلية نزلت يف أيب طالب أف معٌت (ﰈ ﰉ)  ،أم يدافع عنو ،

( ﰊ ﰋ) أم  :أنو ال يؤمن؟ فاجلواب :أف ىذا غلط عظيم؛ ألف اآلية يف سياؽ الذـ للنهي
عنو كالنئي عنو ،كمعلوـ أف الدفاع عن النيب --ليس ذمان بل ىو زلمود؛ لكنو دلا ىك ىج ىد الصورة
اليت تشبو حاؿ أيب طالب ظنها كذلك ،فالذـ منصب على األمرين "(ِ).
(ّ)
رابعاً :االقتصار على قول واحد مع وجود خالف في اآلية
كمن أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسَت قولو تعاىل( :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳

﮴) [األنعاـ.]ِّ:

قاؿ -رزتو اهلل" :-الفتنة ىنا ٔتعٌت :احلجة (ﮬ) أم :حجتهم "(ْ).

(ُ) ابن عثيمُت " ،تفسَت سورة األنعاـ " ،صُُْ.
(ِ) ابن عثيمُت " ،تفسَت سورة األنعاـ " ،صُُْ.
(ّ) كىذه الصيغة حتتمل الًتجيح من عدمو؛ كلذا جعلتها آخر الصيغ.
(ْ) ابن عثيمُت " ،تفسَت سورة األنعاـ" ،صُِٕ.
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املطلب الرابعّ :جِْ الرتجٔح عيد العالَّم٘ ابً عثٔنني ــ رمحُ اهلل ــ
استخدـ العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل-عددان من األكجو للًتجيح بُت األقواؿ ،كىذه األكجو ىي:
أوالً :الترجيح بداللة السياق.

كمن أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسَت قولو تعاىل( :ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄﮅ) [األنعاـ.]ّٔ:

قاؿ -رزتو اهلل" :-كادلراد بالكتاب اللوح احملفوظ ،كليس الكتاب العزيز كالسياؽ ىو الذم يعُت
ذلك"(ُ).
ثانياً :الترجيح بتقديم الحقيقة على المجاز.

كمن أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسَت قولو تعاىل ( :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ)
[األنعاـ.]ُّ:

قاؿ-رزتو اهلل" :-كقولو ( :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ) ،أم :حيملوف جزاء األعماؿ على
ظهورىم زتالن حقيقيان  ،فالواجب أف ضلمل اآليات على ظاىرىا"(ِ).
ثالثاً :الترجيح بداللة العموم.
كمن أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسَت قولو تعاىل ( :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ) [األنعاـ.]ّٔ:

قاؿ-رزتو اهلل(" :-ﭗ ) رتع ميت  ،كىل ادلراد موتى القلوب أك موتى األجساـ؟ يف

ذلك قوالف للعلماء ،بعضهم قاؿ( :ﭗ ﭘ ﭙ)  ،أم :موتى القلوب كىم الكفار يبعثهم
اهلل فيجازيهم  ،كبعضهم قاؿ :ادلوتى موتى األجساد ،يبعثهم اهلل ردان على الذين ينكركف البعث،
كإذا كانت اآلية حتتمل معنيُت ليس أحدمها أظهر من اآلخر كال منافاة بينهما فالقاعدة أف حتمل
عليهما رتيعان ،فادلوتى من ىؤالء الكفار سيبعثهم اهلل كجيازيهم  ،كموتى األجساد الذين فارقت
أركاحهم أجسادىم سوؼ يبعثهم اهلل "(ّ).

(ُ) ابن عثيمُت " ،تفسَت سورة األنعاـ " ،صَِٔ.
(ِ) ابن عثيمُت " ،تفسَت سورة األنعاـ " ،صُٗٓ ،كينظر :صُٓٔ.
(ّ) ابن عثيمُت " ،تفسَت سورة األنعاـ " ،صُْٗ.ُٗٓ،
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املبحث الثاىٕ :دراس٘ ترجٔحات العالَّم٘ ابً عثٔنني ــ رمحُ اهلل ــ يف كتاب تفشري القرآٌ
الكرٓه ــ سْرٗ األىعاو ــ مرتب٘ حشب ّرّدٍا يف املصحف.
( )5المراد بالظلمات والنور في قولو تعالى( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ) [األنعاـ.]ُ:

(ُ)

قاؿ العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل" :-الصحيح أنو يشمل الظلمات احلسية كادلعنوية " .
الدراسة:
اختلف أىل العلم -رزتهم اهلل-يف ادلراد بالظلمات كالنور يف اآلية الكردية على قولُت:
القول األول :أن المراد بهما ظلمة الليل ،وضوء النهار.
كاختار ىذا القوؿ :الطربم ،كالزجاج ،كابن أيب زمنُت ،كابن عطية ،كالرازم ،كابن جزم،
كالقامسي-رزتهم اهلل.)ِ(-
كاستدلوا ذلذا القوؿ بأمرين:
(ّ)
األكؿ :أف اللفظ حقيقة فيهما ،كاألصل زتل اللفظ على احلقيقة .

(ُ) ابن عثيمُت" ،تفسَت سورة األنعاـ " ،صُِ.
(ِ) ينظر :الطربم زلمد بن جرير" ،جامع البياف عن تأكيل آم القرآف " .حتقيق :د .عبد اهلل بن عبد احملسن
الًتكي "( ،طُ ،الرياض :دار عامل الكتبُِْْ ،ىػََِّ/ـ)ُْٔ :ٗ ،؛ كالزجاج إبراىيم بن زلمد بن
سهل" ،معاين القرآف كإعرابو "( .طُ ،بَتكت :عامل الكتبَُْٖ ،ىػُٖٖٗ /ـ) ،ِِٕ :ِ ،كابن أيب
زمنُت زلمد بن عبد اهلل " ،تفسَت القرآف العزيز" .حتقيق :أبو عبد اهلل حسُت ابن عكاشة كزلمد بن
مصطفى الكنز( ،طُ ،القاىرة :دار الفاركؽ احلديثةُِّْ ،ىػ ََِِ /ـ)ٖٓ :ِ ،؛ كابن عطية عبد
احلق بن غالب" ،احملرر الوجيز يف تفسَت الكتاب العزيز" .حتقيق :عبد اهلل ابن إبراىيم األنصارم ،كالسيد
عبدالعاؿ السيد إبراىيم( ،طِ ،بدكف)ُِِ :ٓ ،؛ كالرازم زلمد ابن عمر التميمي" ،التفسَت الكبَت ".
(طُ ،بَتكت :دار الكتب العلميةُُِْ ،ىػَََِ /ـ)ُِٓ :ُِ ،؛ كابن جزم زلمد بن أزتد بن
زلمد " ،التسهيل لعلوـ التنزيل "( .طُ ،لبناف :دار الكتاب العريب َُّْ،ىػ ُّٖٗ /ـ)ِ :ِ ،؛
كالقامسي زلمد رتاؿ الدين" ،زلاسن التأكيل " .حتقيق :زلمد فؤاد عبد الباقي( ،طُ ،بَتكت :دار إحياء
الًتاث العريبُُْٓ ،ىػ ُْٗٗ /ـ).ُِٕ :ّ ،
(ّ) ينظر :ابن عطية" ،احملرر الوجيز "ُِِ :ٓ ،؛ كالرازم" ،التفسَت الكبَت".ُِٓ :ُِ ،
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الثاين :أف الظلمات كالنور إذا ذكرا مقركنُت بالسموات كاألرض مل يفهم منهما إال ظلمة
الليلة ،كضوء النهار (ُ).
القول الثاني :أن المراد بهما العموم ،فيشمل الظلمات الحسية والمعنوية.
كاختار ىذا القوؿ :الواحدم ،كالسمعاين ،كالقرطيب ،كالشوكاين ،كاآللوسي ،كابن سعدم -
رزتهم اهلل ،)ِ( -كاختاره العالٌمة ابن عثيمُت -رزتو اهلل -كما تقدَّـ.
كاستدلوا ذلذا القوؿ بأف العموـ يشمل ما ذكر.
قاؿ القرطيب -رزتو اهلل" :-كاختلف العلماء يف ادلعٌت ادلراد بالظلمات كالنور؛ فقاؿ السدم
كقتادة كرتهور ادلفسػرين :ادلراد سواد الليل كضياء النهار ،كقاؿ احلسن :الكفر كاإلدياف ،قاؿ ابن
عطية :كىذا خركج عن الظاىر

(ّ)

؛ قلت :اللفظ يعمو ،كيف التنزيل( :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ)

[األنعاـ.)ْ(" ]ُِِ:
الترجيح:
الذم يظهر -كاهلل أعلم-أف ادلراد بالظلمات كالنور يف اآلية الكردية الظلمات احلسية كىي
(ُ) ينظر :الرازم" ،التفسَت الكبَت".ُِٓ :ُِ ،
(ِ) ينظر :الواحدم علي بن أزتد" ،التفسَت البسيط " .حتقيق :رلموعة من الباحثُت( ،طُ ،الرياض :عمادة
البحث العلمي ،جامعة اإلماـ زلمد بن سعود اإلسالميةَُّْ ،ق)ٖ :ٖ ،؛ كالسمعاين منصور بن زلمد
بن عبد اجلبار " ،تفسَت القرآف " .حتقيق :ياسر بن إبراىيم ،كغنيم بن عباس بن غنيم( ،طُ ،الرياض:
دار الوطنُُْٖ ،ىػُٕٗٗ/ـ)ٖٔ :ِ ،؛ كالقرطيب زلمد بن أزتد بن أيب بكر " ،اجلامع ألحكاـ القرآف
كادلبُت دلا تضمنو من السنة كآم الفرقاف" .حتقيق د .عبد اهلل بن عبد احملسن الًتكي( ،طُ ،بَتكت:
مؤسسة الرسالةُِْٕ ،ىػ ََِٔ /ـ)ُّٔ :ٖ ،؛ كالشوكاين زلمد بن علي " ،فتح القدير اجلامع بُت
فٍت الركاية كالدراية من علم التفسَت " .حتقيق :د .عبد الرزتن عمَتة( ،طِ ،ادلنصورة :دار الوفاء،
ُُْٖىػ ُٕٗٗ /ـ)ُّٗ :ِ ،؛ كاآللوسي زلمود بن عبد اهلل" ،ركح ادلعاين يف تفسَت القرآف العظيم
كالسبع ادلثاين "( .بَتكت :دار إحياء الًتاث العريب ،بدكف)ُْ :ّ ،؛ كالسعدم عبد الرزتن بن ناصر" ،
تيسَت الكرمي الرزتن يف تفسَت كالـ ادلناف" .حتقيق :عبد الرزتن بن معال اللوحيق( ،طْ ،بَتكت :مؤسسة
الرسالةُِْٔ ،ىػََِٓ/ـ) ،صَِٓ.
(ّ) ينظر :ابن عطية" ،احملرر الوجيز ".ُِِ :ٓ ،
(ْ) القرطيب زلمد بن أزتد بن أيب بكر" ،اجلامع ألحكاـ القرآف".ُّٔ :ٖ ،
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ظلمة الليل ،كضوء النهار؛ كما عليو أصحاب القوؿ األكؿ؛ ألف اآلية رد على القائلُت بأف اهلل ال
خيلق الظلمة كالنور.
قاؿ ابن القيم -رزتو اهلل" :-الرب تعاىل ىو اخلالق للنور كالظلمة كما استفتح سبحانو
سورة األنعاـ بقولو( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ) [األنعاـ ]ُ :فاستفتح السورة بإبطاؿ قوؿ أىل الشػرؾ أرتعُت ،من الثنوية اجملوس
القائلُت بأف للعامل نورين :نور كظلمة ،فأخرب أنو كحده رب النور كالظلمة كخالقهما ،كما أنو كحده
خالق السماكات كاألرض "(ُ) -كاهلل تعاىل أعلم.-

( )1متعلق الجار والمجرور في قولو تعالى( :ﭛ ﭜﭝ ﭞﭟ) [األنعاـ.]ُ:
قاؿ العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل" :-كقولو( :ﭝ ﭞ) هل اجلار كاجملركر

(ﭞ) متعلق بػ(ﭝ) ،أك متعلق بػ(ﭟ) حيتمل الًتكيب أف يكوف قولو( :ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ) ،أم :يعدلوف بو غَته ،كحيتمل أف يكوف قولو( :ﭜ ﭝ) منفصل

عن قولو( :ﭞ ﭟ) ،كيكوف الذين كفركا يعدلوف برهبم ،أم جيعلوف غَت اهلل معادالن باهلل

تعاىل ،واألولى أف يكوف متعلقان بػ(ﭟ)؛ ألف ىذا ىو ادلعٌت ادلطابق ،أما الذين كفركا
فمعركؼ أف ادلراد كفركا برهبم "(ِ).
الدراسة:

اختلف أىل العلم –رزتهم اهلل-يف متعلق اجلار كاجملركر يف قولو( :ﭞ) إىل قولُت كما
ذكر العالَّمة ابن عثيمُت -رزتو اهلل.-
القول األول :أن الجار والمجرور في قولو( :ﭞ) متعلق بػ(ﭟ).

كيكوف ادلعٌت يعدلوف بو غَته أم :يسوكف بو غَته يف اختاذه ربان كإذلان كيف اخللق
كاإلجياد ،كعدؿ الشيء بالشيء التسوية بو (ّ).
(ُ) ابن ادلوصلي زلمد بن زلمد بن عبد الكرمي "سلتصر الصواعق ادلرسلة " .حتقيق :د .احلسن بن عبد الرزتن
العلوم( ،طُ ،الرياض :أضواء السلفُِْٓ ،ىػََِْ/ـ) ،صَّْ.
(ِ) ابن عثيمُت " ،تفسَت سورة األنعاـ " ،صُٕ.
(ّ) ينظر :أبو حياف زلمد بن يوسف" ،البحر احمليط" .حتقيق :عادؿ أزتد عبد ادلوجود ،كعلي زلمد معوض،
(طُ ،بَتكت :دار الكتب العلميةُِِْ ،ىػ ََُِ /ـ).ْٕ :ْ ،
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كىذا قوؿ رتهور ادلفسرين (ُ) ،كاختاره العالٌمة ابن عثيمُت -رزتو اهلل-كما تقدَّـ.

قاؿ النسفي -رزتو اهلل(" :-ﭞ ﭟ) يساككف بو األكثاف ،تقوؿ عدلت بذا أم

ساكيتو بو ،كالباء يف (ﭞ) صلة للعدؿ ال للكفر "(ِ).
قاؿ الشنقيطي-رزتو اهلل" :-كىذا الوجو يدؿ لو القرآف؛ كقولو تعاىل عن الكفار الذين
عدلوا بو غَته( :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ) [الشعراء،]ٕٗ،ٖٗ:

كقولو تعاىل( :ﭽﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ) [البقرة.)ّ(" ]ُٔٓ:
القول الثاني :أن الجار والمجرور في قولو( :ﭞ) متعلق بػ(ﭝ).

كيكوف ادلعٌت :إف الذين كفركا برهبم دييلوف كينحرفوف عن طريق احلق إىل الكفر
كالضالؿ(ْ).

قاؿ ادلنتجب اذلمذاين -رزتو اهلل" :-كلك أف تعلقو بػ(ﭝ) ٔتعٌت :الذين كفركا
بوحدانية رهبم مائلوف عن احلق "(ٓ).
كىذا القوؿ أجازه السمُت احلليب-رزتو اهلل.)ٔ(-

(ُ) ينظر :الطربم" ،جامع البياف "ُْٔ :ٗ ،؛ كابن عطية " ،احملرر الوجيز"ُِّٓ :؛ كابن جزم" ،التسهيل
لعلوـ التنزيل"ِ :ِ ،؛ كأبو السعود ،زلمد بن زلمد بن مصطفى" ،إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآف
الكرمي"( .طْ ،بَتكت :دار إحياء الًتاث العريبُُْْ ،ىػُْٗٗ /ـ) َُٓ :ّ،؛ كالسعدم" ،تيسَت
الكرمي الرزتن" ،صَِٓ؛ كابن عاشور زلمد الطاىر" ،التحرير كالتنوير "( .بدكف ،تونس :دار يسحنوف
للنشر كالتوزيع ،بدكف).ُِٖ :ٕ ،
(ِ) النسفي عبد اهلل بن أزتد بن زلمود " ،مدارؾ التنزيل كحقائق التأكيل " .حتقيق :مركاف الشعار( ،طُ،
بَتكت :دار النفائسُُْٔ ،ىػ ُٗٗٔ /ـ).ٔ :ِ ،
(ّ) الشنقيطي زلمد األمُت بن زلمد ادلختار " ،أضواء البياف يف إيضاح القرآف بالقرآف" .إشراؼ :بكر بن عبد
اهلل أبو زيد( ،طُ ،مكة ادلكرمة :دار عامل الفوائدُِْٔ ،ىػ ََِٔ /ـ).ُِّ :ِ ،
(ْ) ادلصدر السابق.
(ٓ) اذلمذاين ادلنتجب بن أيب العز بن رشيد " ،الكتاب الفريد يف إعراب القرآف اجمليد" .حتقيق :زلمد نظاـ الدين
الفتيح( ،طُ ،ادلدينة ادلنورة :مكتبة دار الزمافُِْٕ ،ىػ ََِٔ/ـ).ّٓٗ :ِ ،
اخلراط( ،طُ،
(ٔ) ينظر :السمُت أزتد بن يوسف" ،الدر ادلصوف يف علوـ الكتاب ادلكنوف" .حتقيق :د .أزتد َّ
دمشق :دار القلمَُْٔ ،ىػ ُٖٗٔ/ـ).ِٓٓ :ْ ،
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رد ىذا القوؿ بعض أىل العلم كمنهم العالَّمة ابن عثيمُت -رزتو اهلل-كما تق ٌدـ.
كقد َّ

كقاؿ ابن عاشور -رزتو اهلل" :-كال يصح تعليقو بػ (ﭜ ﭝ) لعدـ احلاجة إىل
ذلك"(ُ).
الترجيح:
الذم يظهر -كاهلل أعلم-أف أرجح القولُت القوؿ األكؿ ،كىو ما رجحو العالَّمة ابن عثيمُت
-رزتو اهلل ،-كىو قوؿ رتهور ادلفسرين ،كيشهد لو ظاىر القرآف الكرمي.

( )2المراد بالرؤية في قولو تعالى( :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ) [األنعاـ.]ٔ:

قاؿ العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل" :-كقولو( :ﮛ) حيتمل أف يراد بالرؤية ىنا :الرؤية العلمية،

أك الرؤية البصرية ،فالبالد اليت مركا هبا مدمرة رؤيتها بصػرية ،كما يف قولو تعاىل( :ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ ﮅ ﮆ) [الصافات ،]ُّٖ،ُّٕ:كالبالد اليت مل يركىا كمل يركا هبا تكوف رؤيتها عملية
يتناقلها أىل األخبار"(ِ).
الدراسة:
اختلف أىل العلم -رزتهم اهلل-يف ادلراد بالرؤية يف اآلية الكردية إىل ثالثة أقواؿ:
القول األول :أن المراد بها الرؤية العلمية القلبية.
كاختار ىذا القوؿ :الزسلشػرم ،كابن عطية ،كأبو حياف ،كاآللوسي ،كالقامسي ،كزلمد رشيد رضا
رزتهم اهلل.)ّ( -كاحتجوا ذلذا القوؿ؛ بأهنم مل يبصركا ىالؾ القركف السالفة (ْ).
(ُ) ابن عاشور " ،التحرير كالتنوير"ُِٖ :ٕ ،؛ كينظر :أبو السعود" ،إرشاد العقل السليم".َُٓ :ّ ،
(ِ) ابن عثيمُت " ،تفسَت سورة األنعاـ " ،صَْ.
(ّ) ينظر :الزسلشرم زلمود بن عمر" ،الكشاؼ عن حقائق التنزيل كعيوف األقاكيل يف كجوه التأكيل" .حتقيق:
عبد الرزاؽ ادلهدم( ،بدكف ،بَتكت :دار إحياء الًتاث العريب ،بدكف)ُٔ :ْ ،؛ كابن عطية" ،احملرر
الوجيز"ُِٗ :ٓ ،؛ كأبو حياف" ،البحر احمليط"َٖ :ْ ،؛ كاآللوسي" ،ركح ادلعاين"ّٗ :ٕ ،؛ كالقامسي،
"زلاسن التأكيل" (ّ ،)ِٕٔ/كرضا زلمد رشيد" ،تفسَت القرآف احلكيم "( .طِ ،القاىرة :دار ادلنار،
ُّّٔىػ ُْٕٗ /ـ).ِٓٓ :ٕ ،
(ْ) ينظر :أبو حياف" ،البحر احمليط"َٖ :ْ ،
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القول الثاني :أن المراد بها البصرية.

قاؿ السيوطي-رزتو اهلل(" :-ﮚ ﮛ) يف أسفارىم إىل الشاـ كغَتىا"(ُ).
قاؿ اجلمل -رزتو اهلل-معلقان على كالـ السيوطي" :كرأل بصرية كما ىو ادلتبادر من قوؿ
الشارح يف أسفارىم "(ِ).
كرده اآللوسي-رزتو اهلل-بقولو" :كالرؤية عرفانية ،كقيل :بصػرية؛ كادلراد يف أسفارىم
َّ
(ّ)
كليس بشيء " .
القول الثالث :أنها تحتمل الرؤية العلمية ،وتحتمل الرؤية البصرية.
كىو ما أجازه الشوكاين ،كابن عاشور (ْ) ،كالعالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل-كما تق ٌدـ.
قاؿ ابن عاشور -رزتو اهلل" :-كالرؤية جيوز أف تكوف قلبية ،أم أمل يعلموا كثرة القركف الذين
أىلكناىم ،كجيوز أف تكوف بصربة بتقدير :أمل يركا آثار القركف اليت أىلكناىا كديار عاد كحجر
ذتود ،كقد رآىا كثَت من ادلشركُت يف رحالهتم ،كحدثوا عنها الناس حىت تواترت بينهم فكانت ٔتنزلة
ادلرئي كحتققتها نفوسهم "(ٓ).
الترجيح:
الذم يظهر -كاهلل أعلم-أف الرؤية حتتمل أف تكوف علمية ،كحتتمل أف تكوف
بصػرية ،كليس أحدمها أظهر من اآلخر ،فتحمل عليهما رتيعان ،كما َّقرره العالَّمة ابن عثيمُت
رزتو اهلل.-( )3المراد بـ "سكن" في قولو تعالى( :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ)
]األنعاـ.]ُّ:

قاؿ العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل" :-قولو( :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ) يصح أف تكوف من

(ُ) احمللي ،جالؿ الدين زلمد بن أزتد ،كالسيوطي عبد الرزتن بن أيب بكر "تفسَت اجلاللُت " .اعتٌت بو أبو
صهيب الكرمي( ،طُ ،الرياض :بيت األفكار الدكليةُُْٗ ،ىػُٖٗٗ /ـ) ،صُِٖ.
(ِ) اجلمل سليماف بن عمر بن منصور" ،الفتوحات اإلذلية الفتوحات اإلذلية بتوضيح تفسَت اجلاللُت للدقائق
اخلفية "( .بدكف ،بَتكت :دار الفكرُِّْ ،ىػََِّ ،ـ).ّّٓ :ِ ،
(ّ) اآللوسي" ،ركح ادلعاين"ّٗ :ٕ ،
(ْ) ينظر :الشوكاين" ،فتح القدير"ُِْ :ِ ،؛ كابن عاشور" ،التحرير كالتنوير".ُّٕ :ٕ ،
(ٓ) ابن عاشور" ،التحرير كالتنوير".ُّٕ :ٕ ،
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السكٌت  ،كيصح أف تكوف من السكوف الذم ىو ضد احلركة  ،فإف كانت من السكوف بقي أين

يقاؿ  :كأين ادلتحرؾ ؟ ؛ ألف األشياء إما ساكن كإما متحرؾ  ،كىنا قاؿ  ( :ﮓ ﮔ ﮕ)

كاجلواب عن ىذا أف يقاؿ  :إف ىذا من باب االستغناء بذكر أحد الضدين عن اآلخر ،كنظَته قولو

تعاىل( :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ) [النحل ]ُٖ:السرابيل
تقي احلر كالربد  ،لكن ذكر احلر كالبأس ؛ ألف اللباسُت متفقاف  ،ىذا يلبس عند حرارة اجلو  ،كىذا
يلبس عند حرارة القتاؿ  ،فاستغٌت بذكر احلر عن ذكر الربد"(ُ).
الدراسة:
اختلف أىل العلم -رزتهم اهلل-يف ادلراد "بسكن" يف اآلية الكردية إىل ثالثة أقواؿ:
القول األول :أنو من السكنى.
يقاؿ :فالف يسكن بلد كذا إذا كاف زللو فيو ،كمنو قولو تعاىل (ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ) [إبراىيم.)ِ( ]ْٓ :
كىذا القوؿ اختاره :الواحدم ،كالزسلشػرم ،كابن عطية ،كالرازم ،كابن جزم ،كالسيوطي -
رزتهم اهلل.)ّ( -
القول الثاني :أنو من السكون الذي ىو ضد الحركة.
كىذا القوؿ اختاره :مقاتل بن سليماف ،كالزجاج ،كالنحاس ،كالبغوم ،كابن عاشور -رزتهم
اهلل.)ْ(-
(ُ) ابن عثيمُت " ،تفسَت سورة األنعاـ " ،صِٕ.
(ِ) ينظر :الرازم" ،التفسَت الكبَت"ُّٗ :ُِ ،؛ كأبو حياف" ،البحر احمليط".ٖٕ :ْ ،
(ّ) ينظر :الواحدم علي بن أزتد " ،الوجيز يف تفسَت الكتاب العزيز " .حتقيق :صفواف عدناف داككدم( ،طُ،
دمشق ،بَتكت :دار القلم ،الدار الشاميةُُْٓ ،ىػ)ّْٔ :ُ ،؛ كالزسلشرم" ،الكشاؼ"ُُ :ِ ،؛ كابن
عطية" ،احملرر الوجيز"ُُْ :ٓ ،؛ كالرازم" ،التفسَت الكبَت"ُّٗ :ُِ ،؛ كابن جزم" ،التسهيل لعلوـ
التنزيل" ِ ،ْ :كاحمللي ،كالسيوطي "تفسَت اجلاللُت" ،صُِٗ.
(ْ) ينظر :األزدم مقاتل بن سليماف " ،تفسَت مقاتل بن سليماف" .حتقيق :أزتد فريد( ،طُ ،بَتكت :دار
َّحاس
الكتب العلميةُِْْ ،ىػََِّ/ـ)ِٓٓ :ِ ،؛ كالزجاج" ،معاين القرآف كإعرابو"ِِّ :ِ ،؛ كالن َّ
أزتد بن زلمد بن إمساعيل " ،معاين القرآف الكرمي " ،حتقيق :زلمد علي الصابوين( ،طُ ،مكة ادلكرمة:
جامعة أـ القرلَُْٗ ،ىػ)َْٓ :ِ ،؛ كالبغوم احلسُت بن مسعود " ،معامل التنزيل" .حققو كخرج
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كاعًتض ابن جزم -رزتو اهلل-على ىذا القوؿ بقولو " :كقيل ىو من السكوف كىو
ضعيف؛ ألف األشياء منها ساكنة كمتحركة فال يعم ،كادلقصود عموـ ملكو تعاىل لكل شيء"(ُ).
كأجاب عن ىذا العالَّمة ابن عثيمُت -رزتو اهلل-بقولو" :كاجلواب عن ىذا أف يقاؿ :إف ىذا
من باب االستغناء بذكر أحد الضدين عن اآلخر ،كنظَته قولو تعاىل( :ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺﭻ ﭼﭽﭾﭿ) [النحل.)ِ(" ]ُٖ:
قاؿ الواحدم-رزتو اهلل " :-قاؿ أىل ادلعاين :يف اآلية زلذكؼ ،كالتقدير :كلو ما سكن كحترؾ
يف الليل كالنهار ،فحذؼ ذكر احلركة كاكتفى بذكر السكوف ،كقولو( :ﭹ ﭺ ﭻ)

[النحل ]ُٖ:يعٍت :احلر كالربد"(ّ).
القول الثالث :التسوية بين القولين السابقين ،فيجوز أن يكون سكن من السكنى ،أو
من السكون ضد الحركة.
كىو ما أجازه :البيضاكم ،كالنسفي ،كالقامسي ،كزلمد رشيد رضا -رزتهم اهلل.)ْ(-
كىو ما أجازه العالَّمة ابن عثيمُت -رزتو اهلل-كما تقدَّـ النقل عنو.
الترجيح:
الذم يظهر -كاهلل أعلم-أف سكن يصح أف يكوف من السكٌت ،أك من السكوف ضد احلركة.
كليس أحدمها أظهر من اآلخر ،فيحمل عليهما رتيعان ،كما َّقرر العالَّمة ابن عثيمُت -رزتو اهلل-كمن
كافقو من ادلفسرين.

( )4المراد بالفوقية في قولو تعالى( :ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ) [األنعاـ.]ُٖ:

قاؿ العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل" :-كقولو( :ﰄ ﰅ) ىل ادلراد فوقية ادلكانة ،أك فوقية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أحاديثو زلمد عبد اهلل النمر كعثماف رتعة ضمَتية كسليماف مسلم احلرش( ،طْ ،الرياض :دار طيبة،
ُُْٕىػ ُٕٗٗ /ـ))ُُّ :ّ ،؛ كابن عاشور" ،التحرير كالتنوير".ُٓٓ :ٕ ،
(ُ) ابن جزم" ،التسهيل لعلوـ التنزيل".ْ :ِ ،
(ِ) ابن عثيمُت " ،تفسَت سورة األنعاـ " ،صِٕ.
(ّ) الواحدم" ،البسيط ".ّٗ :ٖ ،
(ْ) ينظر :البيضاكم عبد اهلل بن عمر بن زلمد " ،أنوار التنزيل كأسرار التأكيل " .إعداد كتقدمي :زلمد عبد
الرزتن ادلرعشلي( ،طُ ،بَتكت :دار إحياء الًتاث العريبُُْٖ ،ىػ ُٖٗٗ /ـ)ُٓٔ :ِ ،؛ كالنسفي،
"مدارؾ التنزيل " ،ٕ :ِ ،كالقامسي" ،زلاسن التأكيل" ،ِّٖ :ّ ،كرضا" ،تفسَت ادلنار".ِٕٓ :ٕ ،
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ادلكاف ،أك مها رتيعان؟ ادلراد مها رتيعان ،فوقية ادلكاف ،كفوقية ادلكانة ،كعليو فيكوف ادلعٌت :ىو القاىر
جل كعال-فوؽ كل شيء "(ُ).
فوؽ عباده من حيث ادلعٌت ال تغلبو قوة ،كمن حيث ادلكاف فاهلل – َّ
الدراسة:
اختلف أىل العلم -رزتهم اهلل-يف ادلراد بالفوقية يف اآلية الكردية إىل قولُت:
القول األول :أن المراد بالفوقية فوقية المكانة والرتبة ،أو فوقية القهر والغلبة.
كىذا القوؿ اختاره عدد من ادلفسػرين منهم :الواحدم ،كابن عطية ،كالقرطيب ،كأبو حياف ،كابن
عاشور -رزتهم اهلل.)ِ(-
كالقائلوف هبذا القوؿ نفوا فوقية ادلكاف هلل سبحانو كتعاىل (ّ).
قاؿ القرطيب-رزتو اهلل" :-كمعٌت ( ﰄ ﰅ) فوقية االستعالء بالقهر كالغلبة عليهم ؛ أم
ىم حتت تسخَته ال فوقية مكاف ؛ كما تقوؿ  :السلطاف فوؽ رعيتو أم بادلنزلة كالرفعة"(ْ).

وحجتهم :قوذلم :إن قلنا إف ادلراد بقولو ( :ﰄ ﰅ) فوقية ادلكاف ،فهذا يقتضي القوؿ باجلهة
 ،كأنو تعاىل حاؿ يف اجلهة اليت فوؽ العامل  ،كىذا يقتضي التجسيم(ٓ).
وأجيب عنو :بأف بالقوؿ بأف الفوقية مكاف َّ
دؿ عليها الكتاب كالسنة كالفطرة ،كىي ال تستلزـ ما
ذكردتوه دلباينة اخلالق عن ادلخلوؽ.
قاؿ ابن القيم -رزتو اهلل" :-كقد أرتع ادلسلموف على أف اهلل ىو العلي األعلى ،كنطق بذلك
(ُ) ابن عثيمُت " ،تفسَت سورة األنعاـ " ،صٖٔ.
(ِ) ينظر :الواحدم" ،البسيط "ْٓ :ٖ ،كُٓٗ؛ كابن عطية " ،احملرر الوجيز"ُْٕ :ٓ ،كِِٓ؛ كالقرطيب" ،
اجلامع ألحكاـ القرآف"ّّٔ :ٖ ،كَْٖ؛ كأبو حياف" ،البحر احمليط"ّٗ :ْ ،؛ كابن عاشور" ،التحرير
كالتنوير".ُٔٓ :ٕ ،
(ّ) يقوؿ الشيخ عبد الرزتن الرباؾ -كفقو اهلل " :-النزاع الذم بُت أىل السنة كادلبتدعة إمنا ىو يف علو كفوقية=
=الذات؛ فإف نفاة العلو كالفوقية يفسركف علو الذات بعلو القدر ،فيقولوف :قولو تعاىل( :ﰂ ﰃ
ﰄ ﰅ) كقولك :الذىب فوؽ الفضة ،من حيث القدر كالقيمة "
الرباؾ عبد الرزتن بن ناصر" ،شرح العقيدة الطحاكية " .إعداد عبد الرزتن السديس( ،طُ ،الرياض :دار
التدمريةُِْٗ ،ىػََِٖ /ـ) ،صُُٖ.
(ْ) القرطيب " ،اجلامع ألحكاـ القرآف"ّّٔ :ٖ ،كَْٖ
(ٓ) أبو حياف" ،البحر احمليط".ّٗ :ْ ،
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القرآف بقولو تعاىل ( :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ) [األعلى ]ُ:كأف هلل علو الغلبة كالعلو األعلى من سائر
كجوه العلو ،ألف العلو صفة مدح عند كل عاقل ،فثبت بذلك أف هلل علو الذات وعلو الصفات
وعلو القهر والغلبة  ،كرتاىَت ادلسلمُت كسائر ادللل قد كقع منهم اإلرتاع على اإلشارة إىل اهلل جل
ثناؤه من جهة الفوؽ يف الدعاء كالسؤاؿ ،فاتفاقهم بأرتعهم على اإلشارة إىل اهلل سبحانو من جهة
الفوؽ حجة ؛ كمل يستجز أحد اإلشارة إليو من جهة األسفل كال من سائر اجلهات سول جهة
الفوؽ"(ُ).
القول الثاني :أن المراد بالفوقية فوقية المكان والمكانة.
كىذا قوؿ أىل السنة كاجلماعة ،كىو الذم َّقرر العالَّمة ابن عثيمُت -رزتو اهلل-كما تقدَّـ.

قاؿ السمعاين-رزتو اهلل (" :-ﰄ ﰅ) ىو صفة االستعالء الذم هلل تعاىل الذم يعرفو
أىل السنة "(ِ).
الترجيح:
أف ادلراد بالفوقية يف اآلية الكردية ،فوقية ادلكاف كادلكانة كما ىو مقرر عند أىل السنة كاجلماعة،
ككما َّقرر ذلك العالَّمة ابن عثيمُت -رزتو اهلل.-

( )5مرجع الضمير في قولو تعالى( :ﮀ ﮁ ﮂﮃ) [األنعاـ.]َِ:

قاؿ العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل" :-كقولو( :ﮀ) حيتمل أف يكوف ادلعٌت يعرفوف ىذا

الكتاب ،كحيتمل أف يكوف ادلعٌت يعرفوف النيب ،--والثاني أقرب؛ كيؤيده قولو تعاىل ( :ﮁ

ﮂ ﮃ) فإف األبناء بشر  ،كالنيب--من البشر  ،يعٍت أف الذين أتوا الكتاب كىم اليهود
كالنصارل يعرفوف النيب --كما يعرؼ الرجل ابنو"(ّ).
الدراسة:
اختلف أىل العلم -رزتهم اهلل-يف مرجع الضمَت يف (ﮀ) إىل أربعة أقواؿ:
القول األول :أنو يعود إلى النبي.--

(ُ) ابن قيم اجلوزية زلمد بن أيب بكر أيوب " ،اجتماع اجليوش اإلسالمية على عزك ادلعطلة كاجلهمية "( .طُ،
بَتكت :دار الكتب العليمةَُْْ ،ىػ) ،صُُٖ.
(ِ) السمعاين "تفسَت القرآف "ّٗ :ِ ،؛ كينظر :البغوم" ،معامل التنزيل".ُّّ :ّ ،
(ّ) ابن عثيمُت " ،تفسَت سورة األنعاـ " ،صُُْ.
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كىذا القوؿ اختاره :الزجاج ،كالبغوم ،كالزسلشرم ،كالبيضاكم -رزتهم اهلل.)ُ(-
كنسبو مكي بن أيب طالب إىل أكثر العلماء-رزتو اهلل ،)ِ(-كىو القوؿ الذم ماؿ إليو العالَّمة
ابن عثيمُت -رزتو اهلل -كما تقدَّـ النقل عنو.
كقد استدلوا ذلذا القوؿ بأدلة منها:
 -1قولو تعاىل يف اآلية قبلها ( ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣﭤ ﭥ) [األنعاـ.]ُٗ:

قاؿ ابن عطية -رزتو اهلل" :-قاؿ قتادة كالسدم كابن جريج :الضمَت عائد يف (ﮀ)

على زلمد  --كرسالتو؛ كذلك على ما يف قولو ( :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ) فكأنو
قاؿ  :كأىل الكتاب يعرفوف ذلك من إنذارم كالوحي إيل"(ّ).
 -1األثر الوارد عن عمر بن اخلطاب .--
قاؿ النحاس-رزتو اهلل" :-كاحلديث يدؿ أف ادلعٌت يعرفوف النيب --؛ ركم أف عمر قاؿ
لعبد اهلل بن سالـ :أتعرؼ زلمدان  --كما تعرؼ ابنك؟ فقاؿ :نعم كأكثر ،بعث اهلل أمينو
يف مسائو اىل أمينو يف أرضو بنعتو فعرفتو ،كابٍت ال أدرم ما كاف من أمو(ْ)"(ٓ).
(ُ) ينظر :الزجاج" ،معاين القرآف كإعرابو" ،ِّْ :ِ ،البغوم" ،معامل التنزيل"ُّْ :ّ ،؛ كالزسلشرم،
"الكشاؼ"ُّ :ِ ،؛ كالبيضاكم " ،أنوار التنزيل كأسرار ".ُٕٓ :ِ ،
(ِ) ينظر :القيسي مكي بن أيب طالب" ،اذلداية إىل بلوغ النهاية "( .طُ ،اإلمارات :جامعة الشارقةُِْٗ ،ىػ
ََِٖ /ـ).ُِٖٗ :ّ ،
(ّ) ابن عطية" ،احملرر الوجيز".ُٓٓ،ُْٓ :ٓ ،
(ْ) أخرجو الطربم عن ابن جريج.
قاؿ أزتد شاكر -رزتو اهلل-يف تعليقو على ىذا األثر " :كينظر ركاية ذلك يف خرب عمر بن اخلطاب،
كسؤالو عبد اهلل بن سالـ ،كاهلل أعلم بصحيح ذلك يف معاين القرآف للفراء".
ينظر :الفراء حيِت بن زياد" ،معاين القرآف" .حتقيق :د .عبد الفتاح إمساعيل شليب كد .علي النجدم
ناصف( ،طّ ،مصر :دار الكتب كالوثائق القومية ،مركز حتقيق الًتاثُِِْ ،ىػََِِ/ـ)،ّ :ِ ،
كالطربم ،زلمد بن جرير" ،جامع البياف عن تأكيل آم القرآف" .حققو كعلق عليو :زلمود زلمد شاكر
كخرج أحاديثو :أزتد زلمد شاكر( ،طِ ،القاىرة :مكتبة ابن تيمية ،بدكف).ُٖٔ :ٗ ،
(ٓ) النحاس" ،معاين القرآف"َْٕ :ِ ،؛ كينظر :الزجاج" ،معاين القرآف كإعرابو"ِّْ :ِ ،؛ كابن عطية" ،احملرر
الوجيز".ُٓٓ :ٓ ،

- 511 -

ترجيحات العالمة ابن عثيمين رحمو اهلل في التفسير في سورة األنعام ،د .حمدان بن الفي بن جابر العنزي
 -3قولو تعاىل ( :ﮁ ﮂﮃ).

قاؿ العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل" :-كيؤيده قولو تعاىل ( :ﮁ ﮂ ﮃ) فإف
األبناء بشر  ،كالنيب--من البشر  ،يعٍت أف الذين أتوا الكتاب كىم اليهود كالنصارل يعرفوف النيب
 -كما يعرؼ الرجل ابنو"(ُ).القول الثاني :أنو يعود إلى القرآن.
(ّ)
(ِ)
كىذا القوؿ اختاره ابن عاشور -رزتو اهلل ، -كىو ما أجازه النحاس-رزتو اهلل. -
كدليل ىذا القوؿ تىػ ىق يد ًم ًو يف قولو تعاىل( :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ) [األنعاـ]ُٗ:

(ْ).

قاؿ ابن عاشور-رزتو اهلل " :-فالضمَت ادلنصوب يف قولو( :ﮀ) عائد إىل القرآف الذم

يف قولو ( :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ) [األنعاـ ، ]ُٗ:كادلراد أهنم يعرفوف أنو من عند اهلل  ،كيعرفوف ما
تضمنو شلا أخربت بو كتبو  ،كمن ذلك رسالة من جاء بو ،كىو زلمد --؛ دلا يف كتبهم من
البشارة بو"(ٓ).
القول الثالث :أنو يعود إلى التوحيد وإلى النبي .--
كاختار ىذا القوؿ :الطربم ،كابن القيم ،كابن سعدم-رزتهم اهلل.)ٔ(-
كدليل ىذا القوؿ قػي ٍرب قولو( :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ) [األنعاـ ]ُٗ:كفيو استشهاد على كفرة
قريش كالعرب بأىل الكتاب (ٕ).
قاؿ ابن القيم -رزتو اهلل( " :-ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ) قيل :الرسوؿ كصدقو ،كقيل

(ُ) ابن عثيمُت " ،تفسَت سورة األنعاـ " ،صُُْ.
(ِ) ابن عاشور" ،التحرير كالتنوير".ُُٕ :ٕ ،
(ّ) النحاس" ،معاين القرآف"َْٕ :ِ ،
(ْ) ينظر :ابن عطية" ،احملرر الوجيز"ُٓٓ :ٓ ،؛ كأبو حياف" ،البحر احمليط".ٗٔ :ْ ،
(ٓ) ابن عاشور" ،التحرير كالتنوير".ُُٕ :ٕ ،
(ٔ) ينظر :الطربم" ،جامع البياف"ُٖٔ :ٗ ،؛ كابن قيم اجلوزية زلمد بن أيب بكر أيوب" ،مفتاح دار السعادة
كمنشور كالية العلم كاإلرادة" .حتقيق :علي بن حسن احلليب( ،طُ ،القاىرة :دار ابن عفاف ُُْٔ ،ىػ)،
َُُٕ :؛ كالسعدم" ،تيسَت الكرمي الرزتن" ،صِِٓ.
(ٕ) ينظر :ابن عطية" ،احملرر الوجيز" .ُٓٓ :ٓ ،كأبو حياف" ،البحر احمليط".ٗٔ :ْ ،
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ادلذكور :ىو التوحيد كالقوالف متالزماف؛ إذ ذلك يف معرض االستشهاد كاالحتجاج على
ادلشركُت"(ُ).
القول الرابع :أنو يعود إلى جميع ما تقدم.
كىو اختيار ابن عطية ،قاؿ -رزتو اهلل " :-كيصح أف تعيد الضمَت على ىذه كلها دكف
اختصاص؛ كأنو كصف أشياء كثَتة مث قاؿ أىل الكتاب (:ﮀ) أم ما قلنا كما قصصنا"(ِ).
الترجيح:

الذم يظهر -كاهلل أعلم-أف مرجع الضمَت يف قولو تعاىل( :ﮀ) إىل النيب--؛ ألف
اآلية يف سياؽ االحتجاج على نبوتو  ،--كما َّقرر ذلك العالَّمة ابن عثيمُت -رزتو اهلل.-

( )6المراد بالفتنة في قولو تعالى( :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴)
[األنعاـ.]ِّ:

قاؿ العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل" :-الفتنة ىنا ٔتعٌت :احلجة (ﮬ) أم :حجتهم "(ّ).
الدراسة:
اختلف أىل العلم -رزتهم اهلل-يف معٌت الفتنة يف اآلية الكردية إىل ثالثة أقواؿ:
القول األول :أن المراد بالفتنة الحجة.
كاختار ىذا القوؿ :ابن كثَت ،كالشنقيطي –رزتهما اهلل ،)ْ( -كىو اختيار العالَّمة ابن عثيمُت -
رزتو اهلل -كما تقدَّـ.القول الثاني :أن المراد أن المراد بالفتنة جوابهم ومعذرتهم.
كاختار ىذا القوؿ :ابن قتيبة ،كالطربم ،كالثعليب ،كالبغوم ،كاخلازف ،كاخلطيب الشربيٍت ،كابن

(ُ) ابن قيم اجلوزية زلمد بن أيب بكر أيوب" ،مفتاح دار السعادة " .َُٕ :ُ ،كينظر :السعدم" ،تيسَت الكرمي
الرزتن" ،صِِٓ.
(ِ) ابن عطية" ،احملرر الوجيز".ُٓٓ :ٓ ،
(ّ) ابن عثيمُت " ،تفسَت سورة األنعاـ " ،صُِٕ.
(ْ) ينظر :ابن كثَت إمساعيل بن عمرك" ،تفسَت القرآف العظيم" .حتقيق :سامي بن زلمد السالمة( ،طِ ،الرياض:
الرياض :دار طيبة َُِْ،ىػ ُٗٗٗ /ـ)ِْٔ :ّ ،؛ كالشنقيطي زلمد األمُت بن زلمد ادلختار" ،العذب
النمَت من رلالس الشنقيطي يف التفسَت" .حتقيق :د .خالد بن عثماف السبت( ،طِ ،مكة ادلكرمة :دار
عامل الفوائدُِْٔ ،ىػ ََِٔ /ـ).ُٖٗ :ْ ،
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سعدم -رزتهم اهلل.)ُ(-
كاخلالؼ بُت ىذا القوؿ كالذم قبلو خالؼ لفظي؛ ألف جواهبم كمعذرهتم ىي احلجة اليت
تكلموا هبا عند االختبار.
القول الثالث :أن المراد بالفتنة الكفر.
(ِ)
كادلعٌت :أم مل تكن عاقبة كفرىم إال جحوده كالتربؤ منو .
كاختار ىذا القوؿ :الزجاج ،كالزسلشرم ،كالبيضاكم -رزتهم اهلل.)ّ(-
كىو ما أجازه :ابن جزم ،كأبو السعود –رزتهما اهلل.)ْ( -
كقاؿ ابن القيم -رزتو اهلل-عند تفسَت قولو تعاىل ( :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ) [البقرة]ُِٕ:

" :أكثر السلف فسركا الفتنة ىهنا بالشرؾ  ،كقولو تعاىل( :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ)

[البقرة ]ُّٗ :؛ كيدؿ عليو قولو( :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴) [األنعاـ]ِّ:

أم  :مل يكن مآؿ شركهم ،كعاقبتو كآخر أمرىم ،إال أف تربؤكا منو كأنكركه "(ٓ).
قاؿ الزجاج -رزتو اهلل" :-كتأكيل ىذه اآلية تأكيل حسن يف اللغة لطيف ال يفهمو إال من
(ُ) ينظر :ابن قتيبة زلمد عبد اهلل بن مسلم " ،تأكيل مشكل القرآف " .حتقيق :السيد أزتد صقر( ،بدكف،
القاىرة :دار الًتاثُِْٕ ،ىػ) ،صََّ؛ كالطربم" ،جامع البياف"ُُٗ، ُِٗ :ٗ ،؛ كالثعليب أزتد بن
زلمد بن إبراىيم" ،الكشف كالبياف" .حتقيق :اإلماـ أيب زلمد بن عاشور ،مراجعة كتدقيق األستاذ نظَت
الساعدم( ،طُ ،بَتكت :دار إحياء الًتاث العريبُِِْ ،ىػََِِ /ـ) ،)ُُْ :ْ ،كالبغوم" ،معامل
التنزيل"ُّٓ :ّ ،؛ كاخلازف علي بن زلمد بن إبراىيم البغدادم " ،لباب التأكيل يف معاين التنزيل "،
(بدكف ،بَتكت :دار الفكرُّٗٗ ،ىػ ُٕٗٗ/ـ)َُٓ :ِ ،؛ كالشربيٍت زلمد بن أزتد اخلطيب" ،
السراج ادلنَت يف اإلعانة على معرفة بعض معاين كالـ ربنا احلكيم اخلبَت " .خرج آياتو كأحاديثو كعلق
حواشيو :إبراىيم مشس الدين( ،طُ ،بَتكت :دار الكتب العلميةُِْٓ ،ىػ ََِْ /ـَّّ :ُ ،؛
كالسعدم" ،تيسَت الكرمي الرزتن" ،صِّٓ.
(ِ) ينظر :ابن جزم " ،التسهيل لعلوـ التنزيل".ٓ :ِ ،
(ّ) ينظر :الزجاج" ،معاين القرآف كإعرابو"ِّٓ :ِ ،؛ كالزسلشرم" ،الكشاؼ"ُْ :ِ ،؛ كالبيضاكم" ،أنوار
التنزيل".ُٕٓ :ِ ،
(ْ) ينظر :ابن جزم " ،التسهيل لعلوـ التنزيل"ٓ :ِ ،؛ كأبو السعود" ،إرشاد العقل السليم".َُِ :ّ ،
(ٓ) ابن قيم اجلوزية زلمد بن أيب بكر أيوب " ،زاد ادلعاد يف ىدم خَت العباد " .حتقيق :شعيب األرنؤكط ،كعبد
القادر األرنؤكط( ،طّ ،بَتكت :مؤسسة الرسالةُُِْ ،ىػ َََِ/ـ).ُٔٗ :ّ ،
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جل كعز-ذكر يف ىذه األقاصيص اليت جرت
عرؼ معاين الكالـ كتصػرؼ العرب يف ذلك ،كاهلل َّ -
يف أمر ادلشركُت كىم مفتتنوف بشػركهم ،أعلم اهلل أنو مل يكن افتتاهنم بشػركهم ،كإقامتهم عليو إال أف
تربأكا منو كانتفوا منو ،فحلفوا أهنم ما كانوا مشركُت ،كمثل ذلك يف اللغة :أف ترل إنسانا حيب
غاكيان ،فإذا كقع يف ىلكة تربأ منو ،فتقوؿ لو ما كانت زلبتك لفالف إال أف انتفيت منو"(ُ).
قاؿ الواحدم -رزتو اهلل-بعد أف نقل كالـ الزجاج -رزتو اهلل-ادلتقدـ" :كيؤيد ىذا الوجو :ما
ركل عطاء عن ابن عباس يف ىذه اآلية يف قولو( :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ) قاؿ :يريد شركهم يف الدنيا؛
كىذا القوؿ يف التأكيل راجع إىل حذؼ ادلضاؼ؛ ألف ادلعٌت :مل تكن عاقبة فتنتهم إال الرباءة ،كمثلو
قولك :ما كانت زلبتك لفالف إال أف انتفيت منو ،أم :عاقبة زلبتك"(ِ).
كقاؿ اآللوسي-رزتو اهلل" :-كالكالـ حينئذ :إما على حذؼ مضاؼ كما يقتضيو ظاىر كالـ
البعض ،كإما على جعل عاقبة الشيء عينو ادعاء ،كىو أحلى مذاقان كأبعد مغزل"(ّ).
الترجيح:
الذم يظهر -كاهلل أعلم-أف ادلراد بالفتنة ىي حجتهم كجواهبم كمعذرهتم كما عليو أصحاب
رد يف مقابل السؤاؿ ادلوجو؛ كىو القوؿ الذم اختاره العالَّمة ابن عثيمُت
القوؿ األكؿ كالثاين؛ ألهنا ه
-رزتو اهلل.-

() 7

عود الضمير في قولو تعالى( :ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ

ﰒ) [األنعاـ.]ِٔ:

قاؿ العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل:-

"قولو( :ﰇ ﰈ ﰉ)( ،ﰇ)

الضمَت يعود على

عما جئت بو من الوحي (ْ) ،كقولو( :ﰊ ﰋ)،
الكفار اجملادلُت ،قولو( :ﰈ ﰉ) ،أمَّ :

أم يبعدكف ،...كلو قاؿ قائل :ذكر بعض ادلفسػرين أف اآلية نزلت يف أيب طالب أف معٌت (ﰈ

ﰉ) ،أم يدافع عنو ( ،ﰊ ﰋ) أم :أنو ال يؤمن؟ فاجلواب :أف ىذا غلط عظيم؛ ألف اآلية
(ُ) الزجاج" ،معاين القرآف كإعرابو"ِّٓ :ِ ،
(ِ) الواحدم" ،البسيط ".ٕٓ :ٖ ،
(ّ) اآللوسي" ،ركح ادلعاين".ُِّ :ٕ ،
(ْ) قاؿ ابن اجلوزم-رزتو اهلل" :-يف ىاء ( ﰋ) قوالف :أحدمها أهنا راجعة إىل النيب  ،--كالثاين إىل القرآف
" ابن اجلوزم عبدالرزتن بن علي بن زلمد " ،زاد ادلسَت يف علم التفسَت "( .طّ ،بَتكت :ادلكتب
اإلسالميَُْْ ،ىػ).ُِ :ّ ،
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يف سياؽ الذـ للنهي عنو كالنئي عنو ،كمعلوـ أف الدفاع عن النيب --ليس ذمان بل ىو زلمود؛
لكنو دلا ىك ىج ىد الصورة اليت تشبو حاؿ أيب طالب ظنها كذلك ،فالذـ منصب على األمرين "(ُ).
الدراسة:
اختلف أىل العلم -رزتهم اهلل-فيمن ادلراد بقولو( :ﰇ) إىل قولُت:
القول األول :أن المراد بهم جميع الكفار.
كىذا القوؿ اختاره رتهور ادلفسرين ،كمنهم العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل.-

قاؿ أبو حياف -رزتو اهلل" :-كالظاىر أف الضمَت يف قولو( :ﰇ) يعود على الكفار كىو
قوؿ اجلمهور ،كاختاره الطربم"(ِ).
القول الثاني :أن المراد بو أبو طالب خاصة.
كىذا القوؿ مركم عن ابن عباس -رضي اهلل عنهما ،-فعن سعيد بن جبَت ،عن ابن عباس يف

قولو( :ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ) قاؿ :نزلت يف أيب طالب كاف ينهى ادلشركُت أف يؤذكا رسوؿ
اهلل --كيتباعد عما جاء بو (ّ).

قاؿ ابن اجلوزم-رزتو اهلل( " :-ﰇ ﰈ ﰉ) كاف أبو طالب ينهى عن أذاه ،كينأل عن
االدياف بو "(ْ).

(ُ) ابن عثيمُت " ،تفسَت سورة األنعاـ " ،صُُْ.
(ِ) أبو حياف" ،البحر احمليط"َُْ :ْ ،؛ كينظر :الطربم" ،جامع البياف"َِٓ :ٗ ،؛ كالزجاج" ،معاين القرآف
كإعرابو")ِّٗ :ِ ،؛ كالنحاس" ،معاين القرآف" ،ُُْ :ِ ،كالواحدم" ،البسيط"ٔٗ،ٖٔ :ٖ ،؛
كالرازم" ،التفسَت الكبَت" ،ُٓٔ :ُِ ،كابن كثَت " ،تفسَت القرآف العظيم".ِْٕ :ّ ،
(ّ) أخرجو الواحدم عن ابن عباس بو.
ينظر :الواحدم علي بن أزتد" ،أسباب النزكؿ" .حتقيق :ماىر ياسُت الفحل( ،طُ ،الرياض :دار
ادليمافُِْٔ ،ىػ ََِٓ /ـ) ،صّٖٔ.
كقاؿ مؤلفا االستيعاب" :حسن لغَته ".
ينظر :اذلاليل سليم بن عيد ،كآؿ نصػر زلمد بن موسى " ،االستيعاب يف بياف األسباب "( .طُ ،الدماـ:
دار ابن اجلوزم ،الدماـُِْٓ :ىػ ََِٓ/ـ).ُِّ :ِ ،
(ْ) ابن اجلوزم عبد الرزتن بن علي بن زلمد" ،تذكرة األريب يف تفسَت الغريب" .حتقيق :د .علي حسُت
البواب( ،طُ ،الرياض :مكتبة ادلعارؼَُْٕ ،ىػ).ُٕٓ :ُ ،
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كىذا القوؿ ضعَّفو العالَّمة ابن عثيمُت -رزتو اهلل-؛ ألف اآلية يف سياؽ الذـ للنهي عنو كالنئي
عنو ،كمعلوـ أف الدفاع عن النيب --ليس ذمان بل ىو زلمود؛ لكنو دلا ىك ىج ىد الصورة اليت تشبو
حاؿ أيب طالب ظنها كذلك ،فالذـ منصب على األمرين (ُ).

قاؿ الرازم -رزتو اهلل" :-أنو تعاىل قاؿ بعد ذلك( :ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ) يعٍت بو ما تقدـ

ذكره ،كال يليق ذلك بأف يكوف ادلراد من قولو (ﰇ ﰈ ﰉ) النهي عن أذيتو ،ألف ذلك حسن
ال يوجب اذلالؾ "(ِ).
السياؽ يف ذك ًر ً
رتاعة الكافرين ،كليس كاحدان منهم.
القوؿ أيضان بأف
َّ
كرد ىذا ي
ى
قاؿ ابن جرير-رزتو اهلل " :-اآليات قبلىها جرت بذكر رتاعة ادلشركُت ً
العادلُت بو ،كاخل ًرب عن
رسوؿ اهلل  ،--كاإلعراض عما جاءىم بو من تنزيل اهلل ككحيو ،فالواجب أف يكوف
تكذيبهم ى
يد ُّؿ على انصػراؼ اخلرب عنهم إىل غَتىم  ،بل
خربا عنهم؛ إذ مل يأتنا ما ي
قولو( :ﰇ ﰈ ﰉ)  ،ن
يدؿ على صحة ما قلنا ،من أف ذلك خرب عن رتاعة مشركي قوـ
ما قبل ىذه اآلية كما بعدىاٌ ،
(ّ)
ً
خاص منهم " .
خربا عن ٍّ
رسوؿ اهلل  ،--دكف أف يكوف ن
الترجيح:
الذم يظهر -كاهلل أعلم-أف ادلراد بقولو( :ﰇ) رتاعة الكافرين ،كما عليو رتهور ادلفسرين
كمنهم العالَّمة ابن عثيمُت -رزتو اهلل ،-كليس خاصان بأيب طالب كما عليو أصحاب القوؿ الثاين،
كإف كاف أبو طالب يف رتلة الكافرين.
قاؿ الواحدم -رزتو اهلل " :-كالقوؿ الثاين عدكؿ عن الظاىر ،كما يقتضيو الكالـ األكؿ،
كالوجو أف يقاؿ :أبو طالب من ىؤالء الذين ذكرىم اهلل"(ْ) -كاهلل تعاىل أعلم.-

( )8المراد بقولو تعالى( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ) [األنعاـ.]ِٖ:

قاؿ العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل" :-قولو( :ﭒ ﭓ) أم ظهر ذلم (ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ)

فما الذم كانوا خيفونو من قبل ،ىل ىو تصديق الرسل ٔتا جاءكا بو ،كلكن جحدكا كاجلحد إخفاء
ما كاف معلومان؟ أك ما كانوا خيفوف من قبل من الكفر الذم كانوا يكتمونو ،حيث إهنم كانوا ييظهركف
(ُ) ابن عثيمُت " ،تفسَت سورة األنعاـ " ،صُُْ.
(ِ) الرازم" ،التفسَت الكبَت".ُٓٔ :ُِ ،
(ّ) الطربم" ،جامع البياف"َِٓ :ٗ ،؛ كينظر :الرازم" ،التفسَت الكبَت".ُٓٔ :ُِ ،
(ْ) الواحدم" ،البسيط"ٔٗ :ٖ ،
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اإلدياف كييبطنوف الكفر؟ فعلى األكؿ يكوف السياؽ يف الكافرين ،كعلى الثاين يكوف السياؽ يف
ادلنافقُت ،فإف قيل :ىل ديكن أف نقوؿ :إف اآلية شاملة للمعنيُت؟
فاجلواب :نعم ،ألنو ال منافاة؛ لكن يشكل على كوهنا يف ادلنافقُت أف السورة مكية؛ ألف سورة
األنعاـ مكية نزلت يف مكة رتلة كاحدة ،فكيف يكوف فيها إشارة للمنافقُت؟
كاجلواب عن ىذا اإلشكاؿ  :أف ال إشكاؿ ألف اهلل -سبحانو كتعاىل  -أخرب عما يكوف يوـ
القيامة  ،كيوـ القيامة يكوف قد حصل النفاؽ  ،كأيضان يذكر اهلل ادلنافقُت يف السور ادلكية حتسبان دلا

يقع كاستعدادان ذلم  ،قاؿ اهلل –عز كجل -يف سورة العنكبوت ( :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣ ﮤ) [العنكبوت ]ُُ :كىي مكية كعليو فال إشكاؿ  ،كتكوف اآلية شاملة
للمعنُت  ،كالقرآف الكرمي عظيم تأيت فيو اآليات كاجلمل كالكلمات حتتمل معاين متعددة  ،كلكن
القرآف لعظمتو يتسع لكل ىذه ادلعاين  ،ما مل يكن بعضها منافيان لبعض  ،فإف كاف بعضها منافيان
لبعض طلب الًتجيح "(ُ).
الدراسة:

اختلف أىل العلم -رزتهم اهلل-فيمن ادلراد بقولو( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ) إىل أربعة
أقواؿ:
القول األول :أن المراد بهم الكفار.
كىذا القوؿ اختاره عدد من ادلفسػرين منهم :الطربم ،كالبغوم ،كالزسلشػرم ،كابن جزم،
كالشهاب اخلفاجي -رزتهم اهلل.)ِ(-
كىو ما أجازه :ابن كثَت-رزتو اهلل ،)ّ(-ككذلك العالَّمة ابن عثيمُت -رزتو اهلل -كما تقدَّـ
النقل عنو.

(ُ) ابن عثيمُت " ،تفسَت سورة األنعاـ " ،صُْٕ.ُْٖ،
(ِ) ينظر :الطربم" ،جامع البياف"ُُِ :ٗ ،؛ كالبغوم" ،معامل التنزيل"ُّٕ :ّ ،؛ كالزسلشرم" ،الكشاؼ"،
ُِٔ :؛ كابن جزم" ،التسهيل لعلوـ التنزيل"ٔ :ِ ،؛ كاخلفاجي شهاب الدين أزتد بن زلمد بن عمر" ،
عناية القاضي ككفاية الراضي " .حتقيق :عبد الرزاؽ ادلهدم( ،طُ ،بَتكت :دار الكتب العلمية ُُْٕ،ىػ
ُٕٗٗ /ـ).ٖٔ :ْ ،
(ّ) ينظر :ابن كثَت" ،تفسَت القرآف العظيم".ِْٖ :ّ ،
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كاستدلوا ذلذا القوؿ :بأف اآلية يف سياؽ الكافرين (ُ).
قاؿ الشهاب اخلفاجي -رزتو اهلل " :-كىو الظاىر؛ إذ ما قبلو متعلق هبم فإهنم يف بعض

ادلواقف جحدكا الشرؾ كقالوا( :ﮰ ﮱ﮲ ﮳﮴) [األنعاـ.)ِ(" ]ِّ:
القول الثاني :أن المراد بهم المنافقون.
كىذا القوؿ أجازه النحاس ،كابن كثَت-رزتهما اهلل ،)ّ(-ككذلك العالَّمة ابن عثيمُت -رزتو
اهلل -كما تقدَّـ النقل عنو.
كاعًتض على ىذا القوؿ بأف سياؽ الكالـ ليس يف حق ادلنافقُت.
(ْ)
قاؿ الشهاب اخلفاجي -رزتو اهلل" :-كلكنو ال يناسب ما قبلو" .
لعل يف جواب العالَّمة ابن عثيمُت -رزتو اهلل-على اإلشكاؿ الذم أكرده كىو أف سورة
ك َّ
األنعاـ مكية ،فكيف يكوف فيها ذكر للمنافقُت جوابان عن ىذا االعًتاض.
كقد أجاب ٔتا أجاب بو العالَّمة ابن عثيمُت ابن كثَت -رزتو اهلل-بقولو" :كال ينايف ىذا كوف
ىذه السورة مكية ،كالنفاؽ إمنا كاف من بعض أىل ادلدينة كمن حوذلا من األعراب ،فقد ذكر اهلل

كقوع النفاؽ يف سورة مكية كىي العنكبوت ،فقاؿ( :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

إخبارا عن حاؿ ادلنافقُت يف الدار اآلخرة ،حُت
ﮤ) [العنكبوت]ُُ :؛ كعلى ىذا فيكوف ن
يعاينوف العذاب يظهر ذلم حينئذ غب ما كانوا يبطنوف من الكفر كالشقاؽ كالنفاؽ  -كاهلل أعلم-
"(ٓ).
القول الثالث :أن المراد بهم أىل الكتاب.
قاؿ الزسلشرم-رزتو اهلل" :-كقيل :ىو يف أىل الكتاب ،كأنو يظهر ذلم ما كانوا خيفونو من
صحة نبوة رسوؿ اهلل .)ٔ("--
(ُ) ينظر :ابن جزم" ،التسهيل لعلوـ التنزيل"ٔ :ِ ،
(ِ) الشهاب اخلفاجي" ،عناية القاضي".ٖٔ :ْ ،
(ّ) ينظر :النحاس أزتد بن زلمد بن إمساعيل" ،إعراب القرآف" .حتقيق :د .زىَت غازم زاىد( ،طّ ،بَتكت:
عامل الكتبَُْٗ ،ىػُٖٖٗ /ـ)ِٔ :ِ ،؛ كابن كثَت" ،تفسَت القرآف العظيم".ِْٗ :ّ ،
(ْ) الشهاب اخلفاجي" ،عناية القاضي"ٖٔ :ْ ،؛ كينظر :ابن جزم" ،التسهيل لعلوـ التنزيل".ٔ :ِ ،
(ٓ) ابن كثَت" ،تفسَت القرآف العظيم".ِْٖ :ّ ،
(ٔ) الزسلشرم" ،الكشاؼ"ُٔ :ِ ،؛ كينظر :ابن جزم" ،التسهيل لعلوـ التنزيل"ٔ :ِ ،؛ كالشهاب اخلفاجي
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كاعًتض على ىذا القوؿ بأف سياؽ الكالـ ما يدؿ على أىل الكتاب.
قاؿ الشهاب اخلفاجي -رزتو اهلل" :-ليس يف السياؽ كالسباؽ ما يدؿ عليو" .
القول الرابع :أن المراد بهم جميع من َّ
تقدم.
قاؿ الرازم-رزتو اهلل" :-كاعلم أف اللفظ زلتمل لوجوه كثَتة ،كادلقصود منها بأسرىا أنو ظهرت
(ُ)

فضيحتهم يف اآلخرة كاهنتكت أستارىم ،كىو معٌت قولو تعاىل( :ﭸ ﭹ ﭺ) [الطارؽ.)ِ(" ]ٗ:
كقاؿ العالَّمة ابن عثيمُت -رزتو اهلل-بعد أف ذكر أنو حيتمل أف يكوف ادلراد هبم الكافرين أك
ادلنافقُت " :كالقرآف الكرمي عظيم تأيت فيو اآليات كاجلمل كالكلمات حتتمل معاين متعددة ،كلكن
القرآف لعظمتو يتسع لكل ىذه ادلعاين ،ما مل يكن بعضها منافيان لبعض ،فإف كاف بعضها منافيان
لبعض طلب الًتجيح "(ّ).
الترجيح:

الذم يظهر -كاهلل أعلم-أف قولو( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ) [األنعاـ]ِٖ:؛ كإف كاف
زلتمالن لألقواؿ اليت ذكرت أك بعضها ،إال أف زتلو على الكافرين يف ىذه اآلية ىو األنسب كما
عليو أصحاب القوؿ األكؿ؛ للداللة السياؽ على ذلك -كاهلل تعاىل أعلم.-

( )9المراد بحمل األوزار في قولو تعالى ( :ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ) [األنعاـ.]ُّ:

قاؿ العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل" :-كقولو ( :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ)  ،أم :حيملوف
جزاء األعماؿ على ظهورىم زتالن حقيقيان  ،فالواجب أف ضلمل اآليات على ظاىرىا"(ْ).
الدراسة:
اختلف أىل العلم -رزتهم اهلل-يف ادلراد ْتمل األكزار يف قولو ( :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ) إىل قولُت:
القول األول :أن المراد بحمل األوزار كناية عن حمل الذنوب؛ وىو على سبيل المجاز.
كاختار ىذا القوؿ من ادلفسػرين :الزجاج ،كالنحاس ،كأبو الليث السمػرقندم ،كالقرطيب،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"عناية القاضي"ٖٔ :ْ ،
(ُ) الشهاب اخلفاجي" ،عناية القاضي"ٖٔ :ْ ،؛ كينظر :ابن جزم" ،التسهيل لعلوـ التنزيل"ٔ :ِ ،
(ِ) الرازم" ،التفسَت الكبَت".َُٔ :ُِ ،
(ّ) ابن عثيمُت " ،تفسَت سورة األنعاـ " ،صُْٕ.ُْٖ،
(ْ) ابن عثيمُت " ،تفسَت سورة األنعاـ " ،صُٗٓ ،كينظر :صُٓٔ.

- 511 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  - 581الجزء األول

كالبيضػاكم ،كالنسػفي ،كابن جزم ،كأبو السعػود ،كالشوكاين ،كاآللوسي ،كزلمد رشيد رضا ،كابن
عاشور -رزتهم اهلل.)ُ(-
القول الثاني :أن المراد بحمل األوزار أنهم يحملونها على ظهورىم حقيقة.
كىذا القوؿ اختاره :الطربم ،كابن أيب زمنُت ،كالواحدم ،كالسمعاين ،كالبغوم ،كأبو حياف،
كابن كثَت ،كالسيوطي ،كالشنقيطي -رزتهم اهلل.)ِ(-
كىو اختيار العالَّمة ابن عثيمُت -رزتو اهلل-كما تقدَّـ النقل عنو.
أكر العالَّمة ابن عثيمُت إشكاالن على ىذا القوؿ كأجاب عليو.
كقد َّ
قاؿ -رزتو اهلل " :-فإف قاؿ قائل :كيف حيملوهنا؟ فاجلواب :أف ىذا سؤاؿ يف غَت زللو؛ ألف
أحواؿ اآلخرة ال تقاس بأحواؿ الدنيا "(ّ).
كقد استدؿ أصحاب ىذا القوؿ باآلثار الواردة عن السلف يف ذلك (ْ).
كمنها :ما ركاه عمرك بن قيس ال يػمالئي قاؿ " :إف ادلؤمن إذا خرج من قربه استقبلو أحسن شيء
كحسن صورتك!
صورة كأطيبيو رحينا ،فيقوؿ لو :ىل تعرفٍت؟ فيقوؿ :ال إال أف اهلل قد طيَّب رحيك َّ
فيقوؿ :كذلك كنت يف الدنيا ،أنا عملك الصاحل ،طادلا ركبتك يف الدنيا ،فاركبٍت أنت اليوـ! كتال
(ُ) ينظر :الزجاج" ،معاين القرآف كإعرابو"ِِْ :ِ ،؛ كالنحاس" ،معاين القرآف"ُْٔ :ِ ،؛ كالسمرقندم نصر
بن زلمد بن أزتد " ،تفسَت أيب الليث" .حتقيق د .زلمود مطرجي( ،بدكف ،بَتكت :دار الفكر ،بدكف)،
ُْْٔ :؛ كالقرطيب" ،اجلامع ألحكاـ القرآف"ّٓٗ :ٖ ،؛ كالبيضاكم" ،أنوار التنزيل "ُٓٗ :ِ ،؛
كالنسفي" ،مدارؾ التنزيل"ُُ :ِ ،؛ كابن جزم" ،التسهيل لعلوـ التنزيل"ٕ :ِ ،؛ كأبو السعود" ،إرشاد
العقل السليم"ُِٓ :ّ ،؛ كالشوكاين" ،فتح القدير"ُٓٔ :ِ ،؛ كاآللوسي" ،ركح ادلعاين"ُِّ :ٕ ،؛
كرشيد رضا" ،تفسَت ادلنار"َِّ :ٕ ،؛ كابن عاشور" ،التحرير كالتنوير".ُُٗ :ٕ ،
(ِ) ينظر :الطربم" ،جامع البياف "ُِٔ :ٗ ،؛ كابن أيب زمنُت" ،تفسَت القرآف العزيز"ْٔ :ِ ،؛ كالواحدم،
"الوجيز "َّٓ :ُ ،؛ كالسمعاين" ،تفسَت القرآف"ٗٗ :ِ ،؛ كالبغوم" ،معامل التنزيل"ُّٗ :ّ ،؛ كأبو
حياف" ،البحر احمليط"ُُُ :ْ ،؛ كابن كثَت" ،تفسَت القرآف العظيم"ِْٗ :ّ ،؛ ككاحمللي ،كالسيوطي
"تفسَت اجلاللُت" ،صُُّ؛ كالشنقيطي" ،أضواء البياف".ّّٔ :ْ ،
(ّ) ابن عثيمُت " ،تفسَت سورة األنعاـ " ،ص ُٓٔ.
(ْ) ينظر :ابن أيب زمنُت" ،تفسَت القرآف العزيز"ْٔ :ِ ،؛ كالسمعاين" ،تفسَت القرآف"ٗٗ :ِ ،؛ كالبغوم،
"معامل التنزيل"ُّٗ :ّ ،؛ كابن كثَت" ،تفسَت القرآف العظيم".ِْٗ :ّ ،
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(ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ)[ ،مرمي ،]ٖٓ :كإف الكافر يستقبلو أقبح شيء صورة كأنتنيو رحينا،
كنت يف
فيقوؿ ،ىل تعرفٍت؟ فيقوؿ :ال إال أف اهلل قد قىػبٌح صورتك كأننت رحيك! فيقوؿ :كذلك ي

الدنيا ،أنا عملك السيئ ،طادلا ركبتٍت يف الدنيا ،فأنا اليوـ أركبك كتال ( ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞﮟ)"(ُ).
الترجيح:

الذم يظهر -كاهلل أعلم-أف ادلراد ْتمل األكزار يف قولو( :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ)

رجحو العالَّمة ابن عثيمُت -رزتو اهلل-؛ ألف الواجب إمرار
على احلقيقة كليس على اجملاز ،كما َّ
النصوص القرآنية كالنبوية على ظاىرىا -كاهلل تعاىل أعلم.-

( )11العطف في قولو( :ﯫ) في قولو تعالى( :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭﯮ) [األنعاـ.]ّْ:

قاؿ العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل" :-قولو( :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ) ( ،ﯧ) أم:

حتملوا الرسالة كأدكىا على ما فيها من مصادمات كأذل  ،كقولو ( :ﯫ) حيتمل أف تكوف
معطوفة على( ﯩ ﯪ)  ،يعٍت صربكا على ما كذبوا كعلى ما أكذكا  ،كحيتمل أف تكوف معطوفة على
(ﯣ)  ،يعٍت  :كلقد كذبت رسل من قبلك كأكذكا  ،كادلعنياف ال خيتلفاف كثَتان "(ِ).
الدراسة:
اختلف أىل العلم -رزتهم اهلل-فيما يعطف عليو قولو( :ﯫ) إىل قولُت:

القول األول :أنو معطوف على قولو( :ﯩ ﯪ) والمعنى :صبروا على التكذيب واإليذاء.
كىذا القوؿ اختاره :أبو السعود ،كاآللوسي ،كالشنقيطي-رزتهم اهلل.)ّ( -
(ُ) أخرجو ابن جرير .ينظر :الطربم" ،جامع البياف ".ُِٔ :ٗ ،
قاؿ القرطيب -رزتو اهلل"-كال يصح من قبل إسناده؛ قالو :القاضي أبو بكر بن العريب".
القرطيب زلمد بن أزتد بن أيب بكر " ،التذكرة بأحواؿ ادلوتى كأمور اآلخرة " .حتقيق د .الصادؽ بن زلمد
إبراىيم( ،طُ ،الرياض :مكتبة دار ادلنهاجُِْٓ ،ىػ) ،صَُٓ.
(ِ) ابن عثيمُت " ،تفسَت سورة األنعاـ " ،صُٕٕ.
(ّ) ينظر :أبو السعود" ،إرشاد العقل السليم"ُِٖ :ّ ،؛ كاآللوسي" ،ركح ادلعاين"ُّٕ :ٕ ،؛ كالشنقيطي،
"العذب النمَت".ُّٖ :ُ ،
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كىو ما أجازه العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل-كما َّ
تقدـ النقل عنو.
رده أبو حياف ،كالسمُت احلليب -رزتهما اهلل.)ُ( -
كىذا القوؿ َّ

قاؿ أبو حياف-رزتو اهلل" :-كيبعد أف يكوف معطوفان على ( ﯪ) كيكوف التقدير :فصربكا
على تكذيبهم كإيذائهم"(ِ).

القول الثاني :أنو معطوف على قولو( :ﯣ) والمعنى :كذبت الرسل وأوذوا فصبروا على
ذلك كلو.
كىذا القوؿ اختاره :السمُت احلليب -رزتو اهلل.)ّ(-
كىو ما أجازه :أبو حياف ،كابن عاشور -رزتهما اهلل ، )ْ(-كىو ما أجازه العالَّمة ابن عثيمُت-
رزتو اهلل -كما تقدَّـ النقل عنو.
الترجيح:
الذم يظهر -كاهلل أعلم-أف كال القولُت جائز ،كاألمر كما قاؿ العالَّمة ابن عثيمُت
-رزتو اهلل :-كادلعنياف ال خيتلفاف كثَتان -كاهلل تعاىل أعلم.-

( )11المراد بالموتى في قولو تعالى ( :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ)
[األنعاـ.]ّٔ:

قاؿ العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل(" :-ﭗ ) رتع ميت  ،كىل ادلراد موتى القلوب أك

موتى األجساـ؟ يف ذلك قوالف للعلماء ،بعضهم قاؿ( :ﭗ ﭘ ﭙ) ،أم  :موتى القلوب
كىم الكفار يبعثهم اهلل فيجازيهم  ،كبعضهم قاؿ  :ادلوتى موتى األجساد  ،يبعثهم اهلل ردان على
الذين ينكركف البعث  ،كإذا كانت اآلية حتتمل معنيُت ليس أحدمها أظهر من اآلخر كال منافاة
بينهما فالقاعدة أف حتمل عليهما رتيعان  ،فادلوتى من ىؤالء الكفار سيبعثهم اهلل كجيازيهم  ،كموتى
األجساد الذين فارقت أركاحهم أجسادىم سوؼ يبعثهم اهلل "(ٓ).
الدراسة:
(ُ) ينظر :أبو حياف" ،البحر احمليط"ُُٕ :ْ ،؛ كالسمُت احلليب" ،الدر ادلصوف".َٔٓ :ْ ،
(ِ) أبو حياف" ،البحر احمليط"ُُٕ :ْ ،
(ّ) ينظر :السمُت احلليب" ،الدر ادلصوف".َٔٓ :ْ ،
(ْ) ينظر :أبو حياف" ،البحر احمليط"ُُٕ :ْ ،؛ كابن عاشور" ،التحرير كالتنوير".َُِ :ٕ ،
(ٓ) ابن عثيمُت " ،تفسَت سورة األنعاـ " ،صُْٗ.ُٗٓ،
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اختلف أىل العلم -رزتهم اهلل-يف ادلراد بادلوتى يف قولو تعاىل( :ﭗ ) إىل ثالثة

أقواؿ:
القول األول :أن المراد الكفار؛ ألنهم موتى القلوب ،فشبههم اهلل بأموات األجساد.
كىذا القوؿ عليو رتاىَت ادلفسرين (ُ).

قاؿ أبو حياف -رزتو اهلل" :-كتظافرت أقواؿ ادلفسػرين أف قولو( :ﭗ) يراد بو الكفار؛
بالصم كالبكم كالعمي"(ِ).
مسوا بادلوتى كما مسوا
ِّ
كقاؿ الشنقيطي-رزتو اهلل " :-كأطبق العلماء على أف ادلراد بادلوتى ىنا :الكفار؛ ال يكاد
خيتلف يف ىذا اثناف من علماء التفسَت"(ّ).
كدليل ىذا القوؿ كردكد النظائر القرآنية ذلذه اآلية.
قاؿ الشنقيطي-رزتو اهلل" :-قاؿ رتهور علماء التفسَت :ادلراد بادلوتى يف ىذه اآلية :الكفار،
كتدؿ لذلك آيات من كتاب اهلل ،كقولو تعاىل( :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ) [األنعاـ ،]ُِِ:كقولو:

(ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ) [فاطر ،]ِِ:كقولو ( :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ) [فاطر ، ]ِِ:إىل
غَت ذلك من اآليات"(ْ).
القول الثاني :أن المراد بهم الموتى حقيقة ،وىم موتى األبدان.
قاؿ أبو حياف -رزتو اهلل" :-كالظاىر أف ادلوت ىنا كالبعث حقيقة؛ كذلك إخبار من اهلل
تعاىل أف ادلوتى على العموـ من مستجيب كغَت مستجيب ،يبعثهم اهلل فيجازيهم على أعماذلم"(ٓ).
أعماذلم"(ٓ).
كرده زلمد رشيد رضا-رزتو اهلل-بقولو" :كقيل :إف لفظ ادلوتى على حقيقتو ،كأف الكالـ
َّ
(ُ) ينظر على سبيل ادلثاؿ :الطربم" ،جامع البياف "ِِٗ :ٗ ،؛ كأبو الليث السمرقندم" ،تفسَت أيب الليث"،
ُْٔٔ :؛ كمكي القيسي" ،اذلداية اىل بلوغ النهاية"َُُِ :ّ ،؛ كابن كثَت ،تفسَت القرآف العظيم":ّ ،
ِّٓ؛ كرشيد رضا" ،تفسَت ادلنار".ِِّ :ٕ ،
(ِ) أبو حياف" ،البحر احمليط ".ُِّ :ْ ،
(ّ) الشنقيطي" ،العذب النمَت".ُٗٔ :ُ ،
(ْ) الشنقيطي" ،أضواء البياف"ِِْ :ِ ،؛ كينظر :الشنقيطي" ،العذب النمَت"ُٕٗ :ُ ،؛ كابن عاشور،
"التحرير كالتنوير".َِٖ،َِٕ :ٕ ،
(ٓ) أبو حياف" ،البحر احمليط"ُِّ :ْ ،؛ كينظر :الزجاج" ،معاين القرآف كإعرابو ".ِْٓ :ِ ،
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دتثيل كتعريض باإلدياء إىل عدـ قدرة الرسوؿ على ىدايتهم ،كما أنو ال يقدر على إحياء ادلوتى؛ كىو
بعيد كفيو ما ال خيفى من التكلف "(ُ).
القول الثالث :أنو يشمل القولين السابقين؛ فيراد بهم موتى القلوب وموتى األبدان.
كىذا القوؿ اختاره العالَّمة ابن عثيمُت -رزتو اهلل-كما تقدَّـ النقل عنو.

كقاؿ ابن سعدم -رزتو اهلل(":-ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ) حيتمل أف ادلعٌت ،مقابل
للمعٌت ادلذكور .أم :إمنا يستجيب لك أحياء القلوب ،كأما أموات القلوب ،الذين ال يشعركف
بسعادهتم ،كال حيسوف ٔتا ينجيهم ،فإهنم ال يستجيبوف لك ،كال ينقادكف ،كموعدىم القيامة ،يبعثهم
اهلل مث إليو يرجعوف ،كحيتمل أف ادلراد باآلية ،على ظاىرىا ،كأف اهلل تعاىل يقرر ادلعاد ،كأنو سيبعث
األموات يوـ القيامة مث ينبئهم ٔتا كانوا يعملوف ،كيكوف ىذا متضمنان للًتغيب يف االستجابة هلل
كرسولو ،كالًتىيب من عدـ ذلك "(ِ).
الترجيح:
الذم يظهر -كاهلل أعلم-أف ادلراد بادلوتى موتى القلوب كىم الكفار؛ ألف ىذا القوؿ تؤيده
شواىد قرآنية فهو مقدَّـ على غَته (ّ) ،كما أف ىذا القوؿ تؤيده قرائن يف السياؽ؛ فهو مقدَّـ على
ما خالفو (ْ)؛ يضاؼ إليهما أنو قوؿ رتاىَت ادلفسرين -كاهلل تعاىل أعلم.-
( )12المراد بالكتاب في قولو تعالى( :ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄﮅ) [األنعاـ.]ّٔ:

قاؿ العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل" :-كادلراد بالكتاب اللوح احملفوظ ،كليس الكتاب العزيز

كالسياؽ ىو الذم يعُت ذلك؛ كألف الكتاب العزيز قاؿ اهلل فيو( :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴ) [النحل.)ٓ("]ٖٗ:
الدراسة:

اختلف أىل العلم -رزتهم اهلل-يف ادلراد بالكتاب يف قولو تعاىل( :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ) إىل

(ُ) رشيد رضا" ،تفسَت ادلنار".ِِّ :ٕ ،
(ِ) السعدم" ،تيسَت الكرمي الرزتن" ،صِٓٓ.
(ّ) ينظر :احلريب حسُت بن علي بن حسُت " ،قواعد الًتجيح عند ادلفسرين دراسة نظرية تطبيقية "( .طُ،
الرياض :دار القاسمُُْٕ ،ىػ ُٗٗٔ /ـ).ُِّ :ُ ،
(ْ) ادلصدر السابق ُ.ِٗٗ :
(ٓ) ابن عثيمُت " ،تفسَت سورة األنعاـ " ،صَِٔ.
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قولُت :
القول األول :أن المراد بو اللوح المحفوظ.
كىذا القوؿ اختاره أكثر ادلفسرين (ُ) منهم :الطربم ،كأبو الليث السمرقندم ،كالبغوم،
كالزسلشرم ،كالقرطيب  ،كابن تيمية ،كابن جزم ،كابن القيم ،كالشوكاين ،كزلمد رشيد رضا ،كابن
عاشور -رزتهم اهلل.)ِ(-
كىو ما أجازه البيضاكم ،كابن سعدم -رزتهما اهلل.)ّ(-
كىو اختيار العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل-كما تقدَّـ النقل عنو.
كقد استدؿ أصحاب ىذا القوؿ ٔتا يلي:
أوالً :النظَت القرآين ذلذه اآلية ،كىو قولو تعاىل( :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ) [ىود.]ٔ:

قاؿ ابن كثَت-رزتو اهلل" :-كقولو( :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ) أم :اجلميع علمهم عند

احدا من رتيعها من رزقو كتدبَته ،سواء كاف برينا أك ْترينا ،كما قاؿ( :ﭒ ﭓ ﭔ
اهلل ،كال ينسى ك ن

ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛﭜﭝ ﭞﭟﭠﭡ ﭢ) [ىود.)ْ(" ]ٔ :
ثانياً :السياؽ.

(ُ) قاؿ الشنقيطي-رزتو اهلل " :-الكتاب يف قولو ىنا( :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ) أكثر احملققُت على أنو اللوح احملفوظ
" الشنقيطي" ،العذب النمَت".ُِٔ :ُ ،
(ِ) ينظر :الطربم" ،جامع البياف" ،)ِّْ :ٗ ،كأبو الليث السمرقندم؛ "ْتر العلوـ"ْٕٔ :ُ ،؛ كالبغوم،
"معامل التنزيل"ُِْ :ّ ،؛ كالزسلشرم" ،الكشاؼ"ُِ :ِ ،؛ كالقرطيب" ،اجلامع ألحكاـ القرآف":ٖ ،
ُّٕ؛ كابن تيمية أزتد بن عبد احلليم" ،بغية ادلرتاد" .حتقيق :سعيد حلَّاـ( ،طُ ،بَتكت :دار الفكر
العريبَُٗٗ ،ـ) ،صِّٕ؛ كابن جزم" ،التسهيل لعلوـ التنزيل" ،ٖ :ِ ،كابن قيم اجلوزية زلمد بن أيب
بكر" ،شفاء العليل يف مسائل القضاء كالقدر كاحلكمة كالتعليل " .حتقيق :د .أزتد بن صاحل الصمعاين،
كد .علي بن زلمد العجالف( ،طُ ،الرياض :دار الصميعيُِْٗ ،ىػ ََِٖ/ـ)َْ :ُ ،؛ كالشوكاين،
"فتح القدير"ِ:َُٔ ،؛ كرشيد رضا" ،تفسَت ادلنار"َّّ :ٕ ،؛ كابن عاشور" ،التحرير كالتنوير":ٕ ،
ُِٕ.
(ّ) ينظر :البيضاكم " ،أنوار التنزيل"ُِٔ :ِ ،؛ كالسعدم" ،تيسَت الكرمي الرزتن" ،صِٓٓ.
(ْ) ابن كثَت ،تفسَت القرآف العظيم".ِّٓ :ّ ،
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قاؿ العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل" :-كادلراد بالكتاب اللوح احملفوظ ،كليس الكتاب العزيز؛
كالسياؽ ىو الذم يعُت ذلك"(ُ).
كقاؿ ابن القيم -رزتو اهلل" :-ككاف ىذا القوؿ أظهر يف اآلية كالسياؽ يدؿ عليو ؛ فإنو قاؿ:

(ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ)  ،كىذا يتضمن أهنا أمم أمثالنا يف اخللق
كالرزؽ كاألكل كالتقدير األكؿ كأهنا مل ختلق سدل ؛ بل ىي معبدة مذللة قد قدر خلقها كأجلها
كرزقها كما تصَت إليو مث ذكر عاقبتها كمصَتىا بعد فنائها مث قاؿ إىل رهبم حيشركف فذكر مبدأىا
كهنايتها كأدخل بُت ىاتُت احلالتُت قولو ( :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ) أم كلها قد كتبت كقدرت
كأحصيت قبل أف توجد ؛ فال يناسب ىذا ذكر كتاب األمر كالنهي  ،كإمنا يناسب ذكر الكتاب
األكؿ "(ِ).
القول الثاني :أن المراد بو القرآن الكريم.
كىذا القوؿ اختاره :النحاس ،كالواحدم ،كالسمعاين ،كابن عطية ،كالرازم ،كابن عادؿ ،كأبو
السعود ،كاآللوسي-رزتهم اهلل.)ّ(-
كىو ما أجازه البيضاكم ،كابن سعدم -رزتهما اهلل.)ْ(-
كقد استدؿ أصحاب ىذا القوؿ ٔتا يلي:
أوالً :النظَت القرآين ذلذه اآلية ،كىو قولو تعاىل( :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ)
[النحل.]ٖٗ:

قاؿ ابن سعدم -رزتو اهلل" :-كحيتمل أف ادلراد بالكتاب ،ىذا القرآف ،كأف ادلعٌت كادلعٌت

(ُ) ابن عثيمُت " ،تفسَت سورة األنعاـ " ،صَِٔ.
(ِ) ابن قيم اجلوزية" ،شفاء العليل" ،صَْ؛ كينظر :ابن عاشور" ،التحرير كالتنوير".ُِٕ :ٕ ،
(ّ) ينظر :النحاس" ،إعراب القرآف"ٔٔ :ِ ،؛ كالواحدم" ،الوجيز"ِّٓ :ُ ،؛ كالسمعاين" ،تفسَت القرآف "،
َُُِ :؛ كابن عطية" ،احملرر الوجيز"ُْٗ :ٓ ،؛ كالرازم" ،التفسَت الكبَت"ُٕٕ :ُِ ،؛ كابن عادؿ
عمر بن علي" ،اللباب يف علوـ الكتاب" .حتقيق :الشيخ عادؿ أزتد عبد ادلوجود كعلي زلمد معوض،
(طُ ،بَتكت :دار الكتب العلميةُُْٗ ،ىػ ُٖٗٗ /ـ)ُِٓ :ٖ ،؛ كأبو السعود" ،إرشاد العقل
السليم"ُْٕ :ِ ،؛ كاآللوسي" ،ركح ادلعاين".ُْْ :ٕ ،
(ْ) ينظر :البيضاكم " ،أنوار التنزيل"ُِٔ :ِ ،؛ كالسعدم" ،تيسَت الكرمي الرزتن" ،صِٓٓ.
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يف قولو تعاىل( :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳﭴ) [النحل.)ُ("]ٖٗ:
ثانياً :أف األلف كالالـ إذا دخال على االسم ادلفرد انصرؼ إىل ادلعهود السابق ،كادلعهود السابق
من الكتاب عند ادلسلمُت ىو القرآف ،فوجب أف يكوف ادلراد من الكتاب يف ىذه اآلية القرآف (ِ).
قاؿ ابن عطية -رزتو اهلل" :-كالكتاب القرآف؛ كىو الذم يقتضيو نظاـ ادلعٌت يف ىذه
اآليات"(ّ).
ثالثاً :أف يف اآلية قرينة تدؿ على أف ادلراد بو القرآف كىو قولو( :ﮄ ﮅ).
قاؿ اآللوسي -رزتو اهلل" :-كادلراد من الكتاب القرآف؛ فإنو ذكر فيو رتيع ما حيتاج إليو من أمر
الدين كالدنيا ،بل كغَت ذلك إ َّما مفصالن كإما رلمالن"(ْ).
كاستبعده ابن عاشور -رزتو اهلل-حيث قاؿ" :كقيل الكتاب القرآف؛ كىذا بعيد إذ ال مناسبة
بالغرض على ىذا التفسَت ،فقد أكرد كيف يشتمل القرآف على كل شيء"(ٓ).
كقاؿ الشاطيب -رزتو اهلل" :-كرٔتا استدلوا على دعواىم بقولو تعاىل( :ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲ ﭳﭴ) [النحل ،]ٖٗ:كقولو( :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ) [األنعاـ ،]ّٔ:كضلو ذلك ،...
فادلراد هبا عند ادلفسرين ما يتعلق ْتاؿ التكليف كالتعبد ،أك ادلراد بالكتاب يف قولو( :ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄﮅ) [األنعاـ ]ّٔ:اللوح احملفوظ ،كمل يذكركا فيها ما يقتضي تضمنو جلميع العلوـ النقلية
كالعقلية"(ٔ).
الترجيح:
الذم يظهر -كاهلل أعلم-أف ادلراد بالكتاب يف قولو تعاىل( :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ)

اللوح احملفوظ؛ لداللة السياؽ على ذلك؛ كىذا الذم َّقرره العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل- -كاهلل
تعاىل أعلم.-
(ُ) السعدم" ،تيسَت الكرمي الرزتن" ،صِٓٓ.
(ِ) الرازم" ،التفسَت الكبَت"ُٕٕ :ُِ ،
(ّ) ابن عطية" ،احملرر الوجيز"ُْٗ :ٓ ،؛ كينظر :أبو حياف" ،البحر احمليط".ُِٔ :ْ ،
(ْ) اآللوسي" ،ركح ادلعاين".ُْْ :ٕ ،
(ٓ) ابن عاشور" ،التحرير كالتنوير".ُِٕ :ٕ ،
(ٔ) الشاطيب إبراىيم بن موسى " ،ادلوافقات" .حتقيق :مشهور بن حسن آؿ سلماف( ،طُ ،القاىرة :دار ابن
عفافُُْٕ ،ىػُٕٗٗ /ـ).ُِٗ :ِ ،
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اخلامت٘:
أزتد اهلل تعاىل الذم ىم َّن على بإدتاـ ىذا البحث ،كفيما يلي أكجز ما توصلت إليو من نتائج:
 -5ادلراد بالًتجيح :تقوية بعض األقواؿ يف معاين اآليات عند تعددىا كتقدديو على غَته
دلرجحات كقواعد معتربة.
 -1استخدـ العالَّمة ابن عثيمُت -رزتو اهلل-بعض الصيغ كاألساليب عند ترجيحو بُت
األقواؿ كىذه الصيغ كاألساليب ىي :التنصيص على القوؿ الراجح ،كتفضيل القوؿ على
غَته بصيغة التفضيل ،كالتفسَت بقوؿ مع النص على ضعف غَته ،كاالقتصار على قوؿ
كاحد مع كجود خالؼ يف اآلية ،كإيضاح ذلك من خالؿ اجلدكؿ اآليت:
 -1استخدـ العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل-عددان من األكجو للًتجيح بُت األقواؿ ،كىذه
األكجو ىي :الًتجيح بداللة السياؽ ،كالًتجيح بتقدمي احلقيقة على اجملاز ،كالًتجيح بداللة
العموـ.
 -1ديكن إرتاؿ عدد صيغ كأساليب كأكجو الًتجيح عند العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل-من
خالؿ اجلدكؿ اآليت:
الصيغة

عدد
المسائل

رقم
المسألة

الوجو

عدد
المسائل

رقم المسألة

التنصيص على القول الراجح

1

51 - 5

الترجيح بداللة السياق

تفضيل القول على غيره بصيغة التفضيل.

5

1

الترجيح بتقديم الحقيقة على
المجاز

5

51

5

51

التفسير بقول مع النص على ضعف
غيره.

5

8

الترجيح بداللة العموم

1

-9 1 - 1 – 1
51 -55

5

1

االقتصار على قول واحد مع وجود
خالف في اآلية.

 -1تبُت للباحث بعد دارسة ترجيحات العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل-أف القوؿ الصواب يف
الغالب األعم يف تلك الًتجيحات مع العالَّمة ابن عثيمُت-رزتو اهلل ،-كمل خيالف الباحث
ترجيح الشيخ -رزتو اهلل-سول يف مسألتُت مها :ادلسألة رقم (ُ) ،كادلسألة رقم (ُِ)،
كإين كإف خالفتو -مع قصور علمي عن علمو-فببعض ادلفسرين اقتديت ،كإف رجحت قوالن
فبعلمهم اىتديت.
كاهلل تعاىل أعلم .كصلى اهلل كسلم على نبينا زلمد كعلى آلو كصحبو أرتعُت.
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املصادر ّاملراجع
ابن أيب زمنُت ،زلمد بن عبد اهلل " .تفسَت القرآف العزيز" .حتقيق :أبو عبد اهلل حسُت ابن عكاشة
كزلمد بن مصطفى الكنز( .طُ ،القاىرة :دار الفاركؽ احلديثةُِّْ ،ىػََِِ /ـ).
ابن اجلوزم ،عبد الرزتن بن علي بن زلمد" .تذكرة األريب يف تفسَت الغريب" .حتقيق :د .علي
حسُت البواب( .طُ ،الرياض :مكتبة ادلعارؼَُْٕ ،ىػ).
زاد ادلسَت يف علم التفسَت "( .طّ ،بَتكت :ادلكتب اإلسالميَُْْ ،ىػ).
ابن ادلوصلي ،زلمد بن زلمد بن عبد الكرمي" .سلتصر الصواعق ادلرسلة " .حتقيق :د .احلسن بن عبد
الرزتن العلوم( .طُ ،الرياض :أضواء السلفُِْٓ ،ىػََِْ/ـ).
ابن تيمية ،أزتد بن عبد احلليم" .بغية ادلرتاد " .حتقيق :سعيد حلَّاـ( .طُ ،بَتكت :دار الفكر
العريبَُٗٗ ،ـ).
ابن جزم ،زلمد بن أزتد بن زلمد " .التسهيل لعلوـ التنزيل "( .طُ ،لبناف :دار الكتاب العريب
َُّْ،ىػ ُّٖٗ /ـ).
ابن عادؿ ،عمر بن علي" .اللباب يف علوـ الكتاب" .حتقيق :الشيخ عادؿ أزتد عبد ادلوجود كعلي
زلمد معوض( .طُ ،بَتكت :دار الكتب العلميةُُْٗ ،ىػ ُٖٗٗ /ـ).
ابن عاشور زلمد الطاىر" .التحرير كالتنوير"( .بدكف ،تونس :دار يسحنوف للنشر كالتوزيع ،بدكف).
ابن عطية ،عبد احلق بن غالب" .احملرر الوجيز يف تفسَت الكتاب العزيز" .حتقيق :عبد اهلل ابن
إبراىيم األنصارم ،كالسيد عبدالعاؿ السيد إبراىيم( .طِ ،بدكف).
ابن قتيبة ،زلمد عبد اهلل بن مسلم ".تأكيل مشكل القرآف " .حتقيق :السيد أزتد صقر( .بدكف،
القاىرة :دار الًتاثُِْٕ ،ىػ).
ابن قيم اجلوزية ،زلمد بن أيب بكر " .اجتماع اجليوش اإلسالمية على عزك ادلعطلة كاجلهمية ".
(طُ ،بَتكت :دار الكتب العليمةَُْْ ،ىػ).
" زاد ادل عاد يف ىدم خَت العباد " .حتقيق :شعيب األرنؤكط ،كعبد القادر األرنؤكط( .طّ ،بَتكت:
مؤسسة الرسالةُُِْ ،ىػ َََِ/ـ).
صاحل
"شفاء العليل يف مسائل القضاء كالقدر كاحلكمة كالتعليل" .حتقيق :د .أزتد بن
الصمعاين ،كد .علي بن زلمد العجالف( .طُ ،الرياض :دار الصميعيُِْٗ ،ىػ
ََِٖ/ـ).
"مفتاح دار السعادة كمنشور كالية العلم كاإلرادة" .حتقيق :علي بن حسن احلليب( .طُ،
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القاىرة :دار ابن عفافُُْٔ ،ىػ).
ابن كثَت ،إمساعيل بن عمرك" .تفسَت القرآف العظيم" .حتقيق :سامي بن زلمد السالمة.
(طِ ،الرياض :دار طيبة َُِْ،ىػ ُٗٗٗ /ـ).
أبو السعود ،زلمد بن زلمد بن مصطفى" .إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآف الكرمي"( .طْ،
بَتكت :دار إحياء الًتاث العريبُُْْ ،ىػُْٗٗ /ـ).
أبو حياف ،زلمد بن يوسف" .البحر احمليط" .حتقيق :عادؿ أزتد عبد ادلوجود ،كعلي زلمد معوض.
(طُ ،بَتكت :دار الكتب العلميةُِِْ ،ىػ ََُِ /ـ).
األزدم ،مقاتل بن سليماف ".تفسَت مقاتل بن سليماف" .حتقيق :أزتد فريد( .طُ ،بَتكت :دار
الكتب العلميةُِْْ ،ىػََِّ/ـ).
اآللوسي ،زلمود بن عبد اهلل" .ركح ادلعاين يف تفسَت القرآف العظيم كالسبع ادلثاين "( .بدكف،
بَتكت :دار إحياء الًتاث العريب ،بدكف).
الرباؾ ،عبد الرزتن بن ناصر" .شرح العقيدة الطحاكية " .إعداد عبد الرزتن السديس( ،طُ،
الرياض :دار التدمريةُِْٗ ،ىػََِٖ /ـ).
الربيدم ،أزتد بن زلمد" .جهود الشيخ ابن عثيمُت كآراؤه يف التفسَت كعلوـ القرآف "( .طُ،
الرياض :مكتبة الرشدُِْٔ ،ىػ).
البغوم ،احلسُت بن مسعود " .معامل التنزيل" .حققو كخرج أحاديثو زلمد عبد اهلل النمر كعثماف
رتعة ضمَتية كسليماف مسلم احلرش( .طْ ،الرياض :دار طيبةُُْٕ ،ىػ ُٕٗٗ /ـ).
البيضاكم ،عبد اهلل بن عمر بن زلمد " .أنوار التنزيل كأسرار التأكيل " .إعداد كتقدمي :زلمد عبد
الرزتن ادلرعشلي( .طُ ،بَتكت :دار إحياء الًتاث العريبُُْٖ ،ىػ ُٖٗٗ /ـ).
الثعليب ،أزتد بن زلمد بن إبراىيم" .الكشف كالبياف" .حتقيق :اإلماـ أيب زلمد بن عاشور ،مراجعة
كتدقيق األستاذ نظَت الساعدم( .طُ ،بَتكت :دار إحياء الًتاث العريبُِِْ ،ىػ/
ََِِـ).
جالؿ الدين زلمد بن أزتد ،كالسيوطي عبد الرزتن بن أيب بكر" .تفسَت اجلاللُت " .اعتٌت بو أبو
صهيب الكرمي( .طُ ،الرياض :بيت األفكار الدكليةُُْٗ ،ىػُٖٗٗ /ـ).
اجلمل ،سليماف بن عمر بن منصور" .الفتوحات اإلذلية الفتوحات اإلذلية بتوضيح تفسَت اجلاللُت
للدقائق اخلفية "( .بدكف ،بَتكت :دار الفكرُِّْ ،ىػََِّ ،ـ).
احلريب ،حسُت بن علي بن حسُت " .قواعد الًتجيح عند ادلفسرين دراسة نظرية تطبيقية"( .طُ،
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الرياض :دار القاسمُُْٕ ،ىػ ُٗٗٔ /ـ).
اخلازف ،علي بن زلمد بن إبراىيم البغدادم ".لباب التأكيل يف معاين التنزيل "( ،بدكف ،بَتكت :دار
الفكرُّٗٗ ،ىػ ُٕٗٗ/ـ).
اخلفاجي ،أزتد بن زلمد بن عمر " .عناية القاضي ككفاية الراضي " .حتقيق :عبد الرزاؽ ادلهدم.
(طُ ،بَتكت :دار الكتب العلمية ُُْٕ،ىػ ُٕٗٗ /ـ).
الرازم ،زلمد ابن عمر التميمي" .التفسَت الكبَت "( .طُ ،بَتكت :دار الكتب العلميةُُِْ ،ىػ/
َََِـ).
رضا زلمد رشيد" .تفسَت القرآف احلكيم "( .طِ ،القاىرة :دار ادلنارُّّٔ ،ىػُْٕٗ /ـ).
الزبَتم ،كليد بن أزتد احلسُت كآخرين" .ادلوسوعة ادليسػرة يف تراجم أئمة التفسَت كاإلقراء كالنحو
كاللغة "( .طُ ،بريطانيا :رللة احلكمةُِْْ ،ىػ ََِّ /ـ).
الزجاج ،إبراىيم بن زلمد بن سهل" .معاين القرآف كإعرابو "( .طُ ،بَتكت :عامل الكتب،
َُْٖىػُٖٖٗ /ـ).
الزسلشرم ،زلمود بن عمر" .الكشاؼ عن حقائق التنزيل كعيوف األقاكيل يف كجوه التأكيل" .حتقيق:
عبد الرزاؽ ادلهدم( .بدكف ،بَتكت :دار إحياء الًتاث العريب ،بدكف).
السعدم ،عبد الرزتن بن ناصر " .تيسَت الكرمي الرزتن يف تفسَت كالـ ادلناف" .حتقيق :عبد الرزتن
بن معال اللوحيق ( ،طْ ،بَتكت :مؤسسة الرسالةُِْٔ ،ىػََِٓ/ـ ).
السمرقندم ،نصر بن زلمد بن أزتد" .تفسَت أيب الليث" .حتقيق د .زلمود مطرجي( ،بدكف،
بَتكت :دار الفكر ،بدكف ).
السمعاين ،منصور بن زلمد بن عبد اجلبار .تفسَت القرآف " .حتقيق :ياسر بن إبراىيم ،كغنيم بن
عباس بن غنيم( .طُ ،الرياض :دار الوطنُُْٖ ،ىػُٕٗٗ/ـ).
اخلراط.
السمُت ،أزتد بن يوسف" .الدر ادلصوف يف علوـ الكتاب ادلكنوف" .حتقيق :د .أزتد َّ
(طُ ،دمشق :دار القلمَُْٔ ،ىػ ُٖٗٔ/ـ).
الشاطيب ،إبراىيم بن موسى " .ادلوافقات " .حتقيق :مشهور بن حسن آؿ سلماف( ،طُ ،القاىرة:
دار ابن عفافُُْٕ ،ىػُٕٗٗ /ـ).
الشايع ،زلمد بن عبد الرزتن ".معجم مصطلحات علوـ القرآف "( .طُ ،الرياض :دار التدمرية،
ُّّْىػَُِِ/ـ.
الشربيٍت ،زلمد بن أزتد اخلطيب " .السراج ادلنَت يف اإلعانة على معرفة بعض معاين كالـ ربنا
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احلكيم اخلبَت " .خرج آياتو كأحاديثو كعلق حواشيو :إبراىيم مشس الدين( .طُ ،بَتكت:
دار الكتب العلميةُِْٓ ،ىػ ََِْ /ـ).
الشنقيطي ،زلمد األمُت بن زلمد ادلختار ".أضواء البياف يف إيضاح القرآف بالقرآف" .إشراؼ :بكر
بن عبد اهلل أبو زيد( .طُ ،مكة ادلكرمة :دار عامل الفوائدُِْٔ ،ىػ ََِٔ /ـ).
"العذب النمَت من رلالس الشنقيطي يف التفسَت" .حتقيق :د .خالد بن عثماف السبت( .طِ ،مكة
ادلكرمة :دار عامل الفوائدُِْٔ ،ىػ ََِٔ /ـ).
الشوكاين ،زلمد بن علي ".فتح القدير اجلامع بُت فٍت الركاية كالدراية من علم التفسَت " .حتقيق :د.
عبد الرزتن عمَتة( .طِ ،ادلنصورة :دار الوفاءُُْٖ ،ىػ ُٕٗٗ /ـ).
الطربم ،زلمد بن جرير" .جامع البياف عن تأكيل آم القرآف " .حتقيق :د .عبد اهلل بن عبد احملسن
الًتكي "( .طُ ،الرياض :دار عامل الكتبُِْْ ،ىػََِّ/ـ)
"جامع البياف عن تأكيل آم القرآف" .حققو كعلق عليو :زلمود زلمد شاكر كخرج أحاديثو :أزتد
زلمد شاكر( .طِ ،القاىرة :مكتبة ابن تيمية ،بدكف).
العثيمُت ،زلمد بن صاحل " .تفسَت سورة األنعاـ "( .طُ ،الدماـ :دار ابن اجلوزمُّّْ ،ىػ).
الفراء ،حيِت بن زياد" .معاين القرآف" .حتقيق :د .عبد الفتاح إمساعيل شليب كد .علي النجدم
ناصف( .طّ ،مصر :دار الكتب كالوثائق القومية ،مركز حتقيق الًتاث،
ُِِْىػََِِ/ـ).
القامسي ،زلمد رتاؿ الدين" .زلاسن التأكيل " .حتقيق :زلمد فؤاد عبد الباقي (طُ ،بَتكت :دار
إحياء الًتاث العريبُُْٓ ،ىػ ُْٗٗ /ـ).
القرطيب ،زلمد بن أزتد بن أيب بكر " .التذكرة بأحواؿ ادلوتى كأمور اآلخرة " .حتقيق د .الصادؽ بن
زلمد إبراىيم( ،طُ ،الرياض :مكتبة دار ادلنهاجُِْٓ ،ىػ).
" اجلامع ألحكاـ القرآف كادلبُت دلا تضمنو من السنة كآم الفرقاف" .حتقيق د .عبد اهلل بن عبد
احملسن الًتكي( .طُ ،بَتكت :مؤسسة الرسالةُِْٕ ،ىػََِٔ /ـ).
القيسي ،مكي بن أيب طالب" .اذلداية إىل بلوغ النهاية "( .طُ ،اإلمارات :جامعة الشارقة،
ُِْٗىػ ََِٖ /ـ).
َّحاس ،أزتد بن زلمد بن إمساعيل" .إعراب القرآف" .حتقيق :د .زىَت غازم زاىد( .طّ ،بَتكت:
الن َّ
عامل الكتبَُْٗ ،ىػُٖٖٗ /ـ).
" معاين القرآف الكرمي " .حتقيق :زلمد علي الصابوين( .طُ ،مكة ادلكرمة :جامعة أـ القرل،
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َُْٗىػ).
النسفي ،عبد اهلل بن أزتد بن زلمود ".مدارؾ التنزيل كحقائق التأكيل" .حتقيق :مركاف الشعار.
(طُ ،بَتكت :دار النفائسُُْٔ ،ىػ ُٗٗٔ /ـ).
اذلاليل سليم بن عيد ،كآؿ نصػر زلمد بن موسى " .االستيعاب يف بياف األسباب "( .طُ،
الدماـ :دار ابن اجلوزم ،الدماـُِْٓ :ىػ ََِٓ/ـ).
اذلمذاين ،ادلنتجب بن أيب العز بن رشيد ".الكتاب الفريد يف إعراب القرآف اجمليد" .حتقيق :زلمد
نظاـ الدين الفتيح( .طُ ،ادلدينة ادلنورة :مكتبة دار الزمافُِْٕ ،ىػ ََِٔ/ـ)
الواحدم ،علي بن أزتد" .أسباب النزكؿ" .حتقيق :ماىر ياسُت الفحل( .طُ ،الرياض :دار
ادليمافُِْٔ ،ىػ ََِٓ /ـ).
"التفسَت البسيط " .حتقيق :رلموعة من الباحثُت( .طُ ،الرياض :عمادة البحث العلمي ،جامعة
اإلماـ زلمد بن سعود اإلسالميةَُّْ ،ق).
" الوجيز يف تفسَت الكتاب العزيز " .حتقيق :صفواف عدناف داككدم( .طُ ،دمشق ،بَتكت :دار
القلم ،الدار الشاميةُُْٓ ،ىػ).
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