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تفسري القرآن بالقرآن
عند عبد الرمحن بن زيد بن أسلم
Interpreting the Qur’an through the Qur’an
by Abdurrahman bin Zaid bin Muslim
إعداد:
د .وفاء بنت عبد اهلل الاعا
األتساذ املشذرك ابتلاسير بقيم اتلدراتسذت اتلقرآنية جبذعةة املك تسةد
اتلربيد االكرتوين:

walzeage@ksu.edu.sa

تفسري القرآن ابلقرآن عند عبد الرمحن بن زيد بن أسلم ،د .وفاء بنت عبد هللا الزعاقي

املستخلص
يةد تسير اتلقرآن ابتلقرآن أحد املصذ ر املهمة يف تسير اتلقرآن ،وقد اعاىن
عبد اتلرمحن بن زيد بن أتسكم يف تسيره باطبيق هذا األصل حىت اشاهر به؛ وألمهية راتسة
تسيره ابتلقرآن راتسة حتكيكية جذء هذا اتلبحث حتت عندان( :تسير اتلقرآن ابتلقرآن عند
عبد اتلرمحن بن زيد بن أتسكم) ،هبدف اتسانبذط عنهجه يف تسير اتلقرآن ابتلقرآن اتلكرمي ،وأثر
تل املنهج يف تطبيق هذا األصل يف اتلاسير.
وقد تسككت اتلبذحثة يف إعدا اتلبحث املنهج االتساقرائي يف مجع املذ ة اتلةكمية،
واملنهج اتلاحكيكي واالتسانبذطي يف راتسة تسيره ،وكذنت أبرز ناذئج اتلبحث ظهدر األعدر
اآلتية:
 -1عنذية ابن زيد ابتلسروق اتلكغدية بني األتلسذظ ،واعامذ تك اتلسروق يف اتلاسير.
 -2عنذية ابن زيد باسير اتلكسظ بةمدعه إ ا وجد يف اآلايت عذ يدل عكى اتلةمدم.
 -3اعامذ املةىن اتلصريح تلألتلسذظ يف بيذن املةىن املبهم.
 -4اعامذ ابن زيد عنهج اتلاسير اتلةقكي اتلقذئم عكى اتلنظر املنضبط ابملنهج اتلةكمي
اتلصحيح يف اتلاسير.
 -5عن عنهج ابن زيد يف تسير اتلقرآن ابتلقرآن مجع آايت اتلقصة اتلداحدة؛ تليةطي صدرة
كذعكة ألحداثهذ.
توصيات البحث:
 -1راتسة األقدال اتليت عذرض فيهذ ابن جرير ابن زيد؛ تلككشف عن عدى قدة
االعرتاضذت اتلدار ة عكى أقداتله أو ضةسهذ أو تدجيههذ.
 -2مجع األقدال اتليت تسر هبذ ابن زيد يف اتلاسير وتليس هلذ عةذرض ،واعامذ هذ يف أتصيل
تسير اتلقرآن ابتلقرآن عند اتليكف.
الكلمات املفتاحية:
ابن زيد ،تسير األتلسذظ ،تسير اتلقرآن ابتلقرآن ،تسير اتليكف ،اتلاسير ابتلرأي
احملمد .
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Abstract
The interpretation of the Quran by the Quran is termed as one of the
important sources in the Quranic interpretation, Abdurrahman bin Zaid bin
Aslam was very concerned in applying this source in his interpretation until
he became famous of such type. The researcher wrote this research titled
(Interpreting the Quran by the Quran by Abdurrahman bin Zaid bin Aslam)
due to the importance of Ibn Zaid’s approach in the interpretation of the
Quran by the Qur'an, with the aim of extracting his approach of interpreting
the Quran by the Quran, and the impact of that approach in applying this
source in the interpretation. The researcher used the inductive method in
preparing the research to collect Ibn Zayd's interpretation, and the analytical
and deductive approach to study his interpretation.
The main findings of the research:
1- Ibn Zaid's concern in linguistic differences between words and
relying on such differences in his interpretation.
2- Ibn Zayd's concern in interpreting the general meaning of the
word, if he found in the verses what indicates the generality.
3- Relying on the explicit meaning of the words to clarify the
ambiguous meaning.
4- Ibn Zayd adopted the method of rational interpretation based on
the systematic consideration of the correct scientific method of
interpretation.
5- One of the characteristics of Ibn Zayd's approach in the
interpretation of the Quran by the Qur'an is to collect the verses of
a single story to give a complete picture of its events.
Research recommendations:
1- Studying the sayings in which Ibn Jarir objected Ibn Zayd to
reveal the strength of the objections mentioned in the sayings, or
to show its weakness or directing it.
2- To compile Ibn Zayd’s unique sayings in the interpretation which
has no opposition, and its adoption in establishing the
interpretation of the Quran through the Quran by the Salaf
(righteous predecessors).
Keywords:
Ibn Zayd, Word Interpretation, interpretation of the Quran through the
Quran, Interpretation of the Salaf, interpretation by a praised opinion.
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مقدمة
احلمد هلل رب اتلةذملني ،واتلصالة واتليالم عكى نبينذ حممد وعكى آتله وصحبه أمجةني.
أعذ بةد:
فإن تسير اتلقرآن ابتلقرآن عن أبرز عصذ ر اتلاسير وأمههذ عنذ عهد اتلانـزيل ،وقد عده
عكمذء اتلسن أصح طرق اتلاسير؛ إ اتلقرآن اتلكرمي يسير بةضه بةضذ.
وتلذا اتلازم به اتليكف يف تسيرهم ،وحرصدا عكى األخذ به ،وقد كذن عبد اتلرمحن بن
زيد (182ه) أبرز عن اعاىن به وأكثر عنه ،فاميز تسيره بكثرة االعامذ عكى هذا األصل،
حىت أصبح ظذهرة يف تسيره ،كمذ متيز بدقة تطبيقية إ تسنن يف عنهج تطبيقه؛ ممذ جةل
راتسة تسيره راتسة حتكيكية أعرا جديرا ابتلبحث.

ابتلقرآن.

مشكلة البحث:
راتسة ظذهرة تسير اتلقرآن ابتلقرآن عند ابن زيد وعالقاهذ باأصيل عنهج تسير اتلقرآن

حدود البحث:
تكازم هذه اتلدراتسة بدراتسة تسير اتلقرآن ابتلقرآن عند عبد اتلرمحن بن زيد ،عن خالل
بةض اتلدراتسذت املطبدعة اتليت مجةت تسيره اتساقالال(.)1
أهداف البحث:
 -1اتسانبذط عنهج ابن زيد يف تسير اتلقرآن ابتلقرآن اتلكرمي.
 -2اتلاةرف عكى أصدل تسير اتلقرآن ابتلقرآن عند ابن زيد.
 -3بيذن أثر عنهج تسير أتلسذظ اتلقرآن ابتلقرآن يف أتصيل تسير اتلقرآن ابتلقرآن.
 -4إبراز عكذنة تسير عبد اتلرمحن بن زيد.

( )1اعامدت عكى اتلدراتسذت املطبدعة ون اتلرتسذئل اتليت مل تطبع يف حدو عكمي ،وتسيأيت بيذن اتلدراتسذت
اتليت اعامدت عكيهذ.
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الدراسات السابقة:
تلكبذحثني عنذية باسير ابن زيد ،وممذ وقست عكيه يف تل عذ يكي:
 )1تفسري عبد الرمحن بن زيد (ت182ﻫ) ،مجع وحتقيق أ .عبد هللا أبد اتليةد بدر
وقد اشامل اتلكاذب عكى قيمني:
اتلقيم األول تضمن ثالثة فصدل :اتلسصل األول تةريف اببن زيد ،اتلسصل اتلثذين:
عنهج مجع اتلاسير وحتقيقه ،اتلسصل اتلثذتلث :أصدل اتلاسير عند ابن زيد وعنهجه
وخصذئصه.
اتلقيم اتلثذين مجع تسير ابن زيد :فيذكر اتسم اتليدرة عرتبة حيب ترتيب املصحف،
مث يدر اآلية اتليت تاضمن تسيرا البن زيد ،مث يدر تسير ابن زيد ون أن يةكق عكيه.
واشامل اتلكاذب يف جزء اتلدراتسة عكى بيذن أبرز عالعح تسير ابن زيد عمدعذ وعن
تل تسيره تلكقرآن ابتلقرآن فركزت عكى عنذية ابن زيد إبعمذل عقكه يف إ راك اتلةالقذت بني
عةذين اآلايت واتلربط بينهذ عع كر بةض اتلنمذ ج عكى تل  ،وأشذرت إىل بةض املداضع
اتليت جذنب ابن زيد عداضع اتلصداب فيهذ ،واجلدانب اتليت وفق فيهذ.
وعع وجد شيء عن اتلاقذطع بني اتلدراتسة اتليذبقة واتلدراتسة احلذتلية إال أن احلذتلية
خذصة ببيذن أوجه تسير ابن زيد ابتلقرآن عن جذنبني؛ تسير املسر ات ،وتسير اتلرتاكيب
و راتسة عنهجه يف تل راتسة حتكيكية.
 )2موسوعة التفسري ابملأثور ،وقد رجةت إتليهذ جلمع تسير ابن زيد عياةينة -بةد هللا-
بسهذرتسهذ اتليت اشامكت عكى اتلدالتلة عكى أعذكن وجد اتلاسير يف املدتسدعة كذعكة
ابجلزء واتلصسحة.
 )3تفسري عبد الرمحن بن زيد بن أسلم للقرآن ابلقرآن يف آايت احلزب األول من
خالل تفسري جامع البيان مجعا ودراسة ،تلكبذحثة  .هدى اتلادجيري.
وهي راتسة خذصة آبايت احلزب األول ،كمذ أهنذ اعانت إببراز اتلةالقة بني اآلية اتليت
يسيرهذ ابن زيد وبني تسير ابن زيد وفق ثالث اعابذرات؛ (ابعابذر اتلقرب املدضةي واتلقرب
املدضدعي ،وابعابذر املنطدق واملسهدم ،وابعابذر اتلاطذبق واتلادتسع) ،وهي ختاكف عن اتلدراتسة
احلذتلية اتليت تاةكق بدراتسة عنهج ابن زيد يف تسيره ابتلقرآن ون اتلاقيد جبزء عةني عن اتلقرآن،
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إ مت مجع تسيره ابتلقرآن عن خالل اتلكاذبني اتليذبقني ،مث تصنيف تسير اآلايت حيب
املنهج اتلذي تسككه ابن زيد يف اتلاسير.
 )4تفسري أتباع التابعني عرض ودراسة ،تلكدكادر خذتلد اتلداصل ،وفيه أفر املطكب األول
عن املبحث اتلثذتلث عن ابن زيد وعكذناه يف اتلاسير ،وقد اتساسدت عنه يف احلديث
عن عكذنة ابن زيد يف اتلاسير ،وتلكن اتلكاذب مل يةرض عرضذ تسصيكيذ ملنهج ابن زيد
يف اتلاسير ابتلقرآن.
 )5تفسري القرآن ابلقرآن دراسة اترخيية نظرية ،تلكدكادر حممد قجدي.
 )6تفسري القرآن ابلقرآن دراسة أتصيلية ،تلكدكادر أمحد بن حممد اتلربيدي.
ومهذ راتساذن عذجلاذ عدضدع تسير اتلقرآن ابتلقرآن كأصل عن أصدل اتلاسير.
منهج البحث:
تسككت يف هذا اتلبحث املنهج االتساقرائي يف مجع تسير ابن زيد ،واملنهج اتلاحكيكي
واالتسانبذطي يف راتسة تسيره رمحه هللا.
إجراءات البحث:
اتبةت يف إعدا اتلبحث اإلجراءات اتلاذتلية:
 )1مجع ( )92قدال البن زيد يف تسير اتلقرآن ابتلقرآن عن خالل كاذبني :أحدمهذ تسير
عبد اتلرمحن بن زيد ،مجع وحتقيق تلكدكادر عبد هللا بدر .واتلثذين عدتسدعة اتلاسير املأثدر.
 )2تدثيق نقل تسير ابن زيد عن جذعع اتلبيذن تلكطربي ،إ إن رواايت اتلطربي تلاسير ابن
زيد متثل حند  ٪95عن جممدع اتلرواايت اتليت مجةهذ  .عبد هللا بدر عن كاب
اتلاسير ،وبقية اتلرواايت اتلدار ة عند غر اتلطربي متثل نيبة  ،٪5وهي عع قكة نيباهذ
إعذ عكررة ملذ أور ه اتلطربي وهي أغكب اتلرواايت ،وإعذ رواايت مل يدر هذ اتلطربي ومتثل
اتلنيبة األقل عن جممدع اتلرواايت(.)1
 )3مل أور عروايت ابن أيب حذمت؛ ألن عذ وقست عكيه عن عروايته رواهذ اتلطربي ،واتلسرق
(( )1ط ،1ار عذمل اتلكاب ،إربد /عمذن ،تسنة2014م) ،ص .55-54وتلكبذحث عنهجية عكمية قيقة
يف ترتيب عروايت اتلطربي تلاسير ابن زيد ،وبقية عروايت كاب اتلاسير األخرى.
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بينهمذ فرق يف اإلتسنذ  ،وتليس عن عقذصد هذا اتلبحث مجع اتلرواايت.
 )4قيمت تسير ابن زيد إىل قيمني ،أحدمهذ عنهجه يف تسير األتلسذظ ،واآلخر عنهجه
يف تسير اتلرتاكيب.
 )5وضةت عندان فرعيذ ياضمن خالصة عنهج ابن زيد يف تسيره تلآلية ،مث أور ت اآلية اتلكرمية.
 )6كرت تسير ابن زيد بنصه بةد اآلية عبذشرة وجةكاه بني عالعذت اتلانصيص.
 )7أور ت تةكيقذ عكى تسير ابن زيد يبني عنهجه يف تسيره.
 )8مل أتلازم إبخراج كل قدل البن زيد؛ جتنبذ تلإلطذتلة ،واكاسيت بذكر اتلنمذ ج؛ ألن اتلغرض
هد عةرفة عنهجه ،وتليس مجع تسيره ابتلقرآن وحصره.
خطة البحث:

املقدمة :وتشمل:
عشككة اتلبحث ،وحدو اتلبحث ،وأهداف اتلبحث ،واتلدراتسذت اتليذبقة ،وعنهج
اتلبحث ،وإجراءات اتلبحث ،وخطة اتلبحث.
التمهيد :وفيه ثالثة مطالب:
املطكب األول :اتلاةريف اببن زيد.
املطكب اتلثذين :عكذناه يف اتلاسير.
املطكب اتلثذتلث :تةريف تسير اتلقرآن ابتلقرآن.
املبحث األول :منهج ابن زيد يف تفسري األلفاظ ابلقرآن ،وفيه ستة عشر مطلبا:
املطكب األول :بيذن عةىن اتلكسظ مبذ يرفع اتلابذتسه بغره.
املطكب اتلثذين :بيذن اتلكسظ املياةمل يف املةذين املاضذ ة.
املبحث اتلثذتلث :بيذن اتلكسظ بضده.
املطكب اتلرابع  :تسير اتلكسظ ببيذن اتلسرق بينه بني اتلكسظ اتلذي يشذركه يف وصف
صذحب احلذل وخيذتلسه يف بيذن احلذل.
املطكب اخلذعس :بيذن األتلسذظ املشرتكة يف األصل املخاكسة يف اتلاصريف.
املطكب اتليذ س :تسير املطكق ابملقيد.
املطكب اتليذبع :تسير اتلكسظ اتلةذم ابملثذل.
- 67 -

تفسري القرآن ابلقرآن عند عبد الرمحن بن زيد بن أسلم ،د .وفاء بنت عبد هللا الزعاقي

املطكب اتلثذعن :بيذن اتلكسظ املبهم.
املطكب اتلاذتسع :بيذن اتلكسظ اجململ ابملسصل.
املطكب اتلةذشر :تسير األتلسذظ ببيذن تسبب حدوثهذ.
املطكب احلذ ي عشر :بيذن اتلكسظ ابتلقيذس.
املطكب اتلثذين عشر :تسير اتلكسظ ببيذن عةنذه اتلكغدي.
املطكب اتلثذتلث عشر :بيذن عةىن اتلكسظ مبذ يؤكد عةنذه.
املطكب اتلرابع عشر :بيذن اتلكسظ عن خالل اتلييذق.
املطكب اخلذعس عشر :تسير اتلكسظ اخلذص ببيذن عالقاه ابتلكسظ اتلةذم.
املطكب اتليذ س عشر :بيذن اتلةذم ابخلذص.
املطكب اتليذبع عشر :بيذن عةىن اتلكسظ بذكر ارتبذطه بدقدع اتلسةل.
املبحث الثاين :منهج ابن زيد يف تفسري اآلايت ابلقرآن الكرمي ،وفيه اثنا عشر مطلبا:
املطكب األول :تسير املةىن بذكر تسبب وقدع اتلسةل.
املطكب اتلثذين :اتلاسير ابألضدا .
املطكب اتلثذتلث :اتلاسير مبذ يدل عكى إرا ة اإلطالق يف املةىن.
املطكب اتلرابع :بيذن اجململ ابملسصل.
املطكب اخلذعس :ختصيص اتلةذم.
املطكب اتليذ س :اتلاسير جبمع أحداث اتلقصة يف اتلقرآن.
املطكب اتليذبع :االتساشهذ تلكمسصل ابجململ.
املطكب اتلثذعن :تسير املةىن ابملثذل.
املطكب اتلاذتسع :تسير املةىن بذكر نظذئره.
املطكب اتلةذشر :بيذن اتلكسظ احملذوف.
املطكب احلذ ي عشر :كر اآلايت تلاأكيد احلجة ور اتلشبهة.
املطكب اتلثذين عشر :تسير املةىن ابخاالف أتسذتليب اتلاةبر عنه.
اخلامتة :وتشتمل على النتائج ،والتوصيات.
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التمهيد
املطلب األول :التعريف بعبد الرمحن بن زيد:

أصله ونسبه:
ينحدر عبد اتلرمحن بن زيد بن أتسكم عن أصل حبشي( ،)1وال يةرف إال بنيبه إىل أبيه
وجده ،و كرت بةض كاب اتلرتاجم أنه يكىن أبيب زيد(.)2
جده :كذن أتسكم جد عبد اتلرمحن عن تسيب اتليمن ،أ رك اتلنيب صكى هللا عكيه وتسكم ومل
يره ،وكذن عدىل عمر بن اخلطذب  ،وأكثر عداتليه عالزعة تله ،وهد عن جكة املدايل ،وعن
عكمذء اتلاذبةني وتسذ اهتم ،روى عن عمر وعثمذن وغرمهذ ،تديف تسنة مثذنني عن اهلجرة(.)3
أبوه :كذن زيد بن أتسكم عن األعالم اتلبذرزين ،وتله عنذقب كثرة( .)4قذل عنه اتلذهيب:

( )1وحممد بن أمحد اتلذهيب" ،تسر م اتلنبالء" ،حتقيق شةيب األرنؤوط( ،ط ،3بروت :عؤتسية اتلرتسذتلة،
1985م) .99 :4 ،وايقدت بن عبد هللا احلمدي" ،عةجم اتلبكدان"( ،ط ،2بروت :ار صذ ر،
1995م)  .339 :1وحممد بن عنيع بن تسةد اتلزهري " ،اتلطبقذت اتلكربى" ،حتقيق :حممد
عبد اتلقذ ر عطذ( ،ط ،1بروت :ار اتلكاب اتلةكمية1990 ،م).7 :5 ،
( )2حممد بن أمحد اتلدواليب" ،اتلكىن واألمسذء" ،حققه أبد قايبة ،نظر حممد اتلسذراييب (ط ،1 :بروت :ار
ابن حزم1421 ،ه2000-م.
( ) 3عكي بن أيب اتلكرم حممد بن حممد ابن األثر " ،أتسد اتلغذبة يف عةرفة اتلصحذبة " حتقيق عكي حممد
عةدض-عذ ل أمحد عبد املدجد (ط :األوىل ،ار اتلكاب اتلةكمية1415 ،ه 1994-م):1 ،
 ،216وابن كثر ،أبد اتلسداء إمسذعيل بن عمر" ،اتلبداية واتلنهذية" ،حتقيق :عبد هللا بن عبد احملين
اتلرتكي( ،ط :األوىل ،ار هجر1424 ،ه) ،299 :12 ،حممد بن أمحد اتلذهيب" ،تذكرة احلسذظ"،
(ط :األوىل ،بروت :ار اتلكاب اتلةكمية1419 ،ه1998-م).43 :1 ،
( )4اتلندوي ،حييي بن شرف" ،هتذيب األمسذء واتلكغذت" ،عنيت بنشره وتصحيحه :شركة اتلةكمذء مبيذعدة
إ ارة اتلطبذعة املنرية( ،بروت ،ار اتلكاب اتلةكمية) ،200 :1 .ابن تسةد ،أبد عبد هللا حممد بن
تسةد" ،اتلطبقذت اتلكربى" ،حتقيق :حممد عبد اتلقذ ر عطذ( ،ط :األوىل ،بروت ،ار اتلكاب
اتلةكمية1990 ،م).7 :5 ،
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اإلعذم احلجة اتلقدوة( .)1وقذل ابن أيب حذمت :عرف ابتلةكم ،وكذن يسير اتلقرآن برأيه( ،)2وممذ
يدل عكى عكذناه اتلةكمية عذ نقكه اتلقذضي عيذض أن عبد اتلرمحن بن زيد بن أتسكم قذل :ملذ
وضع عذتل املدطأ جةل أحذ يث زيد يف آخر األبداب ،فقكت تله تل  ،فقذل :إهنذ كذتلشرح
ملذ قبكهذ(.)3
نشأة عبد الرمحن بن زيد:
نشأ ابن زيد يف املدينة -عكى صذحبهذ اتلصالة واتليالم -يف بيت صالح وعكم كمذ
يظهر عن تسرة جده وأبيه ،قذل عبد اتلرمحن بن زيد :كذن أيب تله جكيذء ،فرمبذ أرتسكين إىل
اتلرجل عنهم ،قذل :فيقبل رأتسي ومييحه ،ويقدل :وهللا ألبدك أحب إيل عن وتلدي وأهكي،
وهللا تلد خرين هللا عز وجل أن يذهب به أو هبم الخرتت أن يذهب هبم ويبقى يل زيد(.)4
املطلب الثان  :مكانته العلمية:

أ .مكانته يف التفسري:
تربز عكذنة عبد اتلرمحن بن زيد يف اتلاسير عن خالل اجلدانب اتلاذتلية:
األول :أنه أخذ عن أبيه اتلةنذية ابتلاسير ،قذل اتلذهيب :وكذن عبد اتلرمحن صذحب
قرآن وتسير ،مجع تسيرا يف جمكد ،وكاذاب يف اتلنذتس واملنيدخ ،وحدث عن :أبيه ،وابن
املنكدر( ،)5وقد نقكه عنه أبد عييى حيىي بن عبد هللا بن حييي اتلقرطيب ،أحد عكمذء قرطبة
اتلذين كذن اتلنذس يرحتكدن إتليه عن مجيع عنذطق األندتلس تلييمةدا عنه املدطأ ،وتسير ابن زيد

( )1اتلذهيب" ،تسر أعالم اتلنبالء".316 :5 ،
( )2عبد اتلرمحن بن حممد بن إ ريس بن أيب حذمت" ،اجلرح واتلاةديل"( ،ط ،1حيدر آاب اتلدكن ،طبةة
جمكس ائرة املةذرف اتلةثمذنية ،وبروت ،ار إحيذء اتلرتاث اتلةريب1271 ،ه1952-م).2 :1 ،
( )3أبد اتلسضل اتلقذضي عيذض بن عدتسى اتليحصيب" ،ترتيب املدارك وتقريب امليذتل " ،حتقيق عبد اتلقذ ر
اتلصحراوي( ،ط :األوىل ،املغرب :احملمدية ،عطبةة فضذتلة1970-1966 ،م).76 :2 ،
(.982 /9 )4
( )5اتلذهيب" ،تسر أعالم اتلنبالء".349 :8 ،
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وغرمهذ( ،)1وقد كر فؤا تسزكني أن تسيره أكثره شروح تلغدية(.)2
اتلثذين :احاسذء عكمذء اتلاسير به واتساسذ هتم عنه ،ورواايهتم تله وعن هؤالء:
 ابن جرير اتلطربي ،فقد أخرج تله نيخة تسيرية كبرة صحيحة اإلتسنذ عن شيخهيدنس بن عبد األعكى (ت264 :ه) ،عن ابن وهب عن ابن زيد (ت197ه)(.)3
قذل  .عبد هللا بدر عند مجةه تلاسير ابن زيد…« :وأن تسير اتلطربي يضم بني
فايه أغكب تسير ابن زيد ،حيث ور فيه عذ يزيد عكى أتلسي رواية تسيرية تله ،تكدن يف
جممدعهذ صكب اتلاسير وكيذنه اتلرئييي»(.)4
 أبد حذمت اتلرازي ،فقد أخرج يف تسيره تسير ابن زيد عن طريق أصبغ بن اتلسرج(ت225 :ه)(.)5
 اعاىن برواية تسير ابن زيد اتلثةكيب واتلبغدي يف تسيرمهذ(.)6اتلثذتلث :أن ابن زيد عن طبقة أتبذع اتلاذبةني ،وهي اتلطبقة اتلثذتلثة عن طبقذت
اتليكف( ،)7وتسيرهم عةدو عن عصذ ر اتلاسير ،فقد أخذوا اتلاسير عن اتلاذبةني اتلذين
أخذوا عن اتلصحذبة رضي هللا عنهم ،وكل عن ون اتلاسير املأثدر عن اتليكف اعامد اتلنقل
عنهم ،كمذ اعامد اتلنقل عن اتلصحذبة واتلاذبةني ،وال تسيمذ أهنم نشؤوا يف عصر االحاجذج
اتلكغدي ،وأقل أحداهلم أهنم نقكة تلكغة ،فهم عشذركدن تلكغديني يف مسذع اتلكغة عن اتلةرب ،ويف

( )1أبد اتلدتليد ،عبد هللا بن حممد ابن اتلسرضي" ،اتري عكمذء األندتلس" ،حتقيق بشذر عدا عةروف،
(ط ،1ار اتلغرب اإلتسالعي2008 ،م).190 :2 ،
( )2فؤا تسزكني" ،اتري اتلرتاث اتلةريب" ،ترمجة  .حممد فهمي حجذزي (جذعةة اإلعذم حممد بن تسةد
اإلتسالعية1411 ،ه1991-م).88 :1 ،
) (3اتلداصل ،خذتلد بن يدتسف" ،تسير أتبذع اتلاذبةني عرض و راتسة" ،ص.152 :
) (4تسير عبد اتلرمحن بن زيد ،ص.53
) (5اتلداصل ،خذتلد بن يدتسف" ،تسير أتبذع اتلاذبةني عرض و راتسة" ،ص.152 :
( )6تسير عبد اتلرمحن بن زيد ،ص ،58فؤا تسزكني" ،اتري اتلرتاث اتلةريب".88 :1 ،
) (7انظر :اتلداصل ،خذتلد بن يدتسف" ،تسير أتبذع اتلاذبةني ،عرض و راتسة" ،ص.147 :
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نقكهم هلذ عن خالل تسيراهتم اتلكغدية(.)1
اتلرابع :عكذنة تسيره يف اتلةصر احلديث ،فكذن حمل عنذية اجلذعةذت اإلتسالعية،
حيث تسجكت مخس رتسذئل عذجيار يف جذعةة اإلعذم حممد بن تسةد اإلتسالعية ،تنذوتلت
تسير ابن زيد مجةذ و راتسة ،عن اتلسذحتة حىت تسدرة اتلنذس.
كمذ تسجكت رتسذئل يف جذعةذت أخرى عنهذ :عروايت عبد اتلرمحن بن زيد بن أتسكم
يف اتلاسير؛ نقد و راتسة ،تلكبذحث عبد اتلدهذب اتلشي يف جذعةة بغدا  ،وآراء ابن زيد املدين
يف اتلاسير مجع و راتسة وحتقيق ،هذين عبد اتلغين يف جذعةة األزهر ،وعروايت عبد اتلرمحن بن
زيد بن أتسكم يف اتلاسير عن أول تسدرة األنسذل إىل هنذية تسدرة اإلتسراء :مجع و راتسة وحتقيق
جذعةة أم رعذن( ،)2تسدى اتلبحدث املنشدرة اتليت تسبق أن كرت بةضذ عنهذ ،وتلةل هذه
اتلدراتسة تربز شيئذ عن عكذنة هذا اتلةذمل وتسيره.
ب .مكانته يف احلديث:
كذن ابن زيد صذحب رواية تلكحديث ،وتلكنه كذن عةدو ا عند نقذ عكم اجلرح واتلاةديل
عن اتلضةسذء؛ بيبب قكبه تلألتسذنيد ،قذل عنه ابن حبذن« :كذن ممن يقكب األخبذر وهد ال يةكم،
حىت كثر تل يف رواياه عن رفع املراتسيل وإتسنذ املدقدف ،فذتساحق اتلرتك»( .)3وقذل اتلذهيب:
«عبد اتلرمحن بن زيد بن أتسكم اتلةمري املدين ،أخد أتسذعة ،وعبد هللا ،وفيهم تلني»(.)4
وقد أشذر  .عبد هللا بدر إىل نايجة عهمة عن خالل مجع عروايت ابن زيد يف
اتلاسير فقذل « :وجيدر يب أن أوجه اتلنظر إىل أنين مل أجد أي آاثر تسيرية البن زيد يف كاب
) (1اتلطيذر ،عيذعد بن تسكيمذن" ،اتلاحرير يف أصدل اتلاسير"( ،ط ،2عةهد اإلعذم اتلشذطيب ،جدة،
1438ه 2017م).
) (2انظر اتلكشذف قذعدة تيجيل اتلرتسذئل اجلذعةيةhttp:/ / thesis.mandumah.com/ Record/ 133099:
وانظر اتلداصل ،خذتلد بن يدتسف ،تسير أتبذع اتلاذبةني عرض ،و راتسة ،ص .150
( )3حممد بن أمحد بن حبذن اتلبييت" ،كاذب اجملروحني عن احملدثني واتلضةسذء واملرتوكني" ،حتقيق :حممد إبراهيم
زايد( ،ط ،1حكب :ار اتلدعي1396 ،ه) ،.57 :2 ،وابن أيب حذمت" ،اجلرح واتلاةديل".233 :5 ،
( )4مشس اتلدين أبد عبد هللا ،حممد بن أمحد اتلذهيب" ،اتري اإلتسالم ووفيذت املشذهر واألعالم" ،حتقيق
اتلدكادر بشذر عدا عةروف( ،ط ،1ار اتلغرب اإلتسالعي2003 ،م).904 :4 ،
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احلديث اتلنبدي اتلشريف ،وأظن أن اتليبب يف تل يرجع أن عهمة هذه اتلكاب األتسذتسية
مجع األحذ يث اتلنبدية اتلشريسة ،وقد عد عكمذء احلديث ابن زيد ضةيسذ يف رواية احلديث،
ووهندا عروايته بصسة عذعة؛ تلذتل مل يرو عنه يف هذه اتلكاب تسدى أحذ يث قكيكة؛ ممذ قد
يكدن هلذ اتصذل باسير بةض اآلايت»(.)1
إال أن ضةف ابن زيد يف احلديث ال يقكل عن عكذناه اتلةكمية يف اتلاسير ،فهد عن
أعالم عسيري اتبةي األتبذع اتلذين روي عنهم اتلاسير وأخذ عنهم فقد تسرغ تلكاسير واشاهر
به ،وارتضى اتلةكمذء رواياه كمذ تقدم(.)2
وفاته:
تديف عبد اتلرمحن بن زيد يف املدينة ،يف أول خالفة هذرون اتلرشيد ،تسنة اثناني ومثذنني
وعذئة( ،)3وقد أشذر  .عبد هللا بدر إىل أن املصذ ر أمجةت عكى تسنة وفذته(.)4
املطلب الثالث :معنى تفسري القرآن بالقرآن:
يقصد باسير اتلقرآن ابتلقرآن بيذن اتلقرآن ابتلقرآن(.)5
وبيذن اتلقرآن ابتلقرآن يشمل عذ يكي:
 )1بيذن املسر ة ،وبيذن اتلرتاكيب.
 )2وجد رابط بني اآلايت املسيرة واآلايت املسيرة ،وهذا اتلرابط قد يكدن بيـنذ واضحذ،
وقد يكدن خسيذ حياذج إىل إعمذل عقل ونظر.

( )1تسير عبد اتلرمحن بن زيد ،ص.53
) (2اتلداصل ،خذتلد بن يدتسف" ،تسير أتبذع اتلاذبةني ،عرض و راتسة" ،ص ،150:وانظر املدخل إىل
عدتسدعة اتلاسير.)316 /1( ،
( )3ابن تسةد" ،اتلطبقذت اتلكربى" ،592 :7 ،اتلذهيب" ،تسر أعالم اتلنبالء".349 :8 ،
) (4انظر تسير عبد اتلرمحن بن زيد املادىف تسنة 180ه ،ص.49 :
) (5اتلربيدي ،أمحد بن حممد" ،تسير اتلقرآن ابتلقرآن راتسة أتصيكية " ،عكابة اتلرشد ،اتلرايض1428 ،ه.
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املبحث األول :منهج ابن زيد يف تفسري األلفاظ بالقرآن
عن أصدل اتلاسير عند ابن زيد اتلةنذية ببيذن عةذين األتلسذظ حبيب تسيذقهذ يف اتلنص،
وعن خالل املدضدع اتلذي جذءت تلكحديث عنه ،فيضيف عةىن قرآنيذ زائدا عكى أصل عةنذهذ
اتلكغدي؛ وتلذا كذن تسير اتلكسظة ابتلقرآن تله عد عن األحدال نذكر بةضذ عنهذ عن خالل
املطذتلب اتلاذتلية:
املطلب األول :بيان معنى اللفظ مبا يرفع التباسه بغريه:
قذل تةذىل﴿ :ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢﯣ﴾ [اتلبقرة.]46 :
قذل ابن زيد« :ألهنم مل يةذيندا ،فكذن ظنهم يقينذ ،وتليس ظنذ يف ش  .وقرأ﴿ :ﮢ

ﮣﮤﮥ ﮦﮧ﴾ [احلذقة.)1(»]20 :
اتلظن :تلسظ يطكق عكى اتلش  ،ويطكق عكى اتليقني ،وهد أعم أتلسذظهمذ قذل ابن
ني ،إال أنه تلْيس بيقني عيذن ،إمنذ هد يقني تدبر ،فأعذ يقني اتلةيذن
عنظدر« :اتلظن ش ٌّ ويق ن
فال يـقذل فيه إال عكم»( ،)2وقذل اتلزركشي يف تةريف اتلظن« :وهد اتسم ملذ حصل عن أعذرة،
فمىت قديت أ ت إىل اتلةكم»(.)3
يقني؛
وملذ كذن اتلظن هبذا اتلدصف بني ابن زيد أن ظن املؤعنني املاةكق ابتليدم اآلخر ن
ألن املؤعنني يدم اآلخرة يصسدن أنسيهم أبهنم كذندا عكى ظن ابتليدم اآلخر مبةىن يقني به ،إ
تلد كذن ظنهم يف اتليدم اآلخر شكذ كذندا عن أهل اتلنسذق اخلذتسرين ،وتلييدا عن أهل اإلميذن
اتلسذئزين؛ ألن عن شرط اإلميذن املقبدل اتليقني ابتلغيب.

( )1اتلطربي" ،جذعع اتلبيذن".20-19 :1 ،
( )2ابن عنظدر" ،تليذن اتلةرب" ،عذ ة :يقن.
( )3اتلزركشي" ،اتلربهذن يف عكدم اتلقرآن" احملقق :حممد أبد اتلسضل إبراهيم( ،ط :األوىل ،ار إحيذء اتلكاب
اتلةربية ،عييى اتلبذيب احلكيب وشركذؤه137 ،ه1957-م).157 :4 ،
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املطلب الثان  :بيان اللفظ املستعمل يف املعان املتضادة:
قذل تةذىل﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾ [املذئدة.]60 :

قذل ابن زيد(« :املثدبة) ،اتلثداب( ،عثدبة اخلر) ،و(عثدبة اتلشر) ،وقرأ﴿ :ﯹ ﯺ ﯻ﴾

[اتلكهف.)1(»]44 :
ملذ أور ابن زيد عةىن« :عثدبة» وأهنذ عثدبة اتلشر ،كر عذ يدل عكى أن« :عثدبة»
تكدن يف اخلر؛ تليبني أهنذ تلسظ جذء يف اتلقرآن تلكدالتلة عكى املةنيني املاضذ ين ككيهمذ.
املطلب الثالث :بيان اللفظ بضده:
قذل تةذىل﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝﯞ﴾ [اتلسرقذن.]63 :
قذل ابن زيد« :ال ياكربون عكى اتلنذس ،وال ياجربون ،وال يسيدون ،وقرأ قدل هللا:

﴿ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ﴾

[اتلقصص.)2(»]83 :
اهلون :يف اتلكغة يدل عكى اتليكدن واتلذل()3؛ وتلذا فير ابن زيد املشي هدن بةدم
اتلاكرب ،واتسادل عكى تل مبذ يدل عكى ضد هذا املةىن ،ملذ فيه عن وضدح اتلدالتلة ،عكى أن
اتلاذتلل واتليكدن يف املشي واتلبةد عن اتلاكرب واتلةكد هد وصف عبذ اتلرمحن.

( )1اتلطربي" ،جذعع اتلبيذن".436 :10 ،
( )2اتلطربي" ،جذعع اتلبيذن".294 :19 ،
) (3عقذييس اتلكغة.21 :6 ،
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املطلب الرابع :تفسري اللفظ ببيان الفرق بينه بني اللفظ الذي يشاركه يف وصف
صاحب احلال وخيالفه يف بيان احلال:
قذل تةذىل﴿ :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ

ﰆﰇ ﰈ ﰉﰊ ﰋ ﰌ﴾ [األنةذم.]44 :

قذل ابن زيد« :يف قدتله﴿ :ﰉ ﰊ ﰋ﴾( :املبكس) اتلذي قد نزل به اتلشر اتلذي ال

يدفةه ،واملبكس أشد عن املياكني ،وقرأ﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ﴾ [املؤعندن:

 .]76وكذن أول عرة فيه عةذتبة وتقية .وقرأ قدل هللا﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ﴾ [األنةذم﴿ ،]42 :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ﴾ [األنةذم ،]42 :حىت بكغ﴿ :ﯱ

أعر تليس فيه تقية .وقرأ:
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ﴾ [األنةذم ،]42 :مث جذء ن
﴿ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ﴾ [األنةذم ،]44 :فجذء أعر تليس فيه
تقية .وكذن األول ،تلد أهنم تضرعدا كشف عنهم اتلةذاب»(.)1
ملذ فير ابن زيد اإلبالس يف اآلية أبنه عدم فع اتلشر ،بني أنه حذتلة ختاكف عن
االتساكذنة ،إ اإلبالس تسكدن بيبب اتليأس وانقطذع اتلرجذء؛ وتلذتل يصذب به اإلنيذن بةد
وقدع اتلةذاب واهلالك .أعذ االتساكذنة فاةين اخلضدع واتلذل( ،)2فهي تدل عكى رجدع اتلةبد
تلربه وطمةه يف فضكه ،وتلذا عطف اتلاضرع عكى االتساكذنة ،فكد اتساكذندا كشف عنهم
اتلةذاب ،وتلكنهم مل يياكيندا حىت وقع هبم اتلةذاب فأبكيدا.
املطلب اخلامس :بيان األلفاظ املشرتكة يف األصل املختلفة يف التصريف:
قذل تةذىل﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾

[املؤعندن.]110 :

قذل ابن زيد﴿« :ﮀ ﮁ﴾ :مهذ خماكساذن :تس ْخراي ،وتس ْخراي ،يقدل هللا:

( )1اتلطربي" ،جذعع اتلبيذن".361 :11 ،
) (2تليذن اتلةرب ،عذ ة :تسكن.
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﴿ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ﴾ [اتلزخرف ،]32 :قذل :هذا
خري ،ييخروهنم ،واآلخرون اتلذين يياهزئدن هبم ،هم [تسخراي] ،فاك تسخراي ،تيخروهنم
تس ٌّ
–عبيدك ،-ت ْيخرة ،رفـة فدقه ،واآلخرون اتساهزؤوا أبهل اإلتسالم ،هي (تسخراي)،
يخرون عنهم ،فهمذ خماكساذن .وقرأ قدل هللا﴿ :ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ
يْ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ﴾ [هد  ،]38 :وقذل :ييخرون عنهم كمذ تسخر
قدم ندح بندح ،اختذوهم تسخراي :اختذوهم هزؤا ،مل يزاتلدا يياهزئدن هبم»(.)1
فذبن زيد مل يكاف ببيذن عةىن﴿ :ﮁ﴾ بل اعاىن ببيذن اتلسرق بينهذ وبني:

﴿ﯮ﴾ عكى اتلرغم عن أهنمذ وار اتن يف تسيذقني خماكسني ،إعةذن يف بيذن اتلسروق اتلدالتلية
تلكككمة عند اخاالف صيغهذ ،فال يقع اتلكبس يف املةىن بني تك اتلصيغ.
املطلب السادس :تفسري املطل باملقيد:
قذل تةذىل﴿ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ﴾

[اتلبقرة.]10 :

قذل ابن زيد :« :زا هم ر ْجيذ ،وقرأ قدل هللا ﴿ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ﴾ [اتلادبة:

 ،]125قذل :شرا إىل شرهم ،وضالتلة إىل ضالتلاهم»(.)2
املرض تلسظ يطكق عكى املرض احليي واملرض املةندي ،كمذ يطكق عكى اتلقكيل
واتلكثر ،إال أن اتلذي يكدن تسببذ تلكةذاب هد املرض املةندي املاةكق ابتلش واتلشرك واتلضالل
إ ا خذتلط اتلقكب .فآية تسدرة اتلبقرة نصت عكى أن اتلزاي ة تكدن يف املرض ون بيذن تلندع
تل املرض ،ويف آية تسدرة اتلادبة بينت أنه زاي ة رجس إىل رجس ،وبذتل تقيد املرض
ابملرض املةندي ،وهد اتلرجس.
اتساـ ْقذر ع ْن عمل ،يـقذل :رجس اتلرجل رجيذ،
اتس نم تلكل عذ ْ
فذتلرجس يف اتلكغة؛ ْ

( )1اتلطربي" ،جذعع اتلبيذن" ،حتقيق . :عبد هللا اتلرتكي ( ،ار عذمل اتلكاب ،عطبةة اتلشبذنت2015 ،م).128 :17 ،
( )2اتلطربي ،حممد بن جرير" ،جذعع اتلبيذن".282 :1 ،
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()1
ط( ،)2وتيمى
ورجس يـ ْرجس إ ا عمل عمال قبيحذ  ،ومسي اتلقذر رجيذ ألنه تلطْ ن وخ ْك ن
أعراض اتلقكدب رجيذ تلةكاني؛ األوىل :ألهنذ أعمذتله اتلقذرة كذتلش واتلشرك واتلضالل .اتلثذنية:
ألهنذ ختذتلط اتلقكب فياشرهبذ وياكط هبذ.

املطلب السابع :تفسري اللفظ العام باملثال:
قذل تةذىل﴿ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼﭽ﴾ [اتلبقرة.]40 :

قذل ابن زيد« :يف قدتله﴿ :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ﴾ :أوفدا أبعري أوف ابتلذي

وعدتكم ،وقرأ﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ﴾ ،حىت بكغ﴿ :ﯯﯰ

ﯱ ﯲﯳﯴ ﯵ﴾ [اتلادبة ،]111 :قذل :هذا عهده اتلذي عهده هلم»(.)3
املرا بةهد هللا اتلذي أوجبه عكى نسيه إ خذل عن وىف بةهده اجلنة ،تسداء أكذن
يهد اي أم نصرانيذ أم عيكمذ ،وجذء تل

صرحيذ يف قدتله تةذىل﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ

ﯸ ﯹﯺ ﯻﯼﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ﴾ [اتلادبة.]111 :
فكمذ كذن عهد هللا واحدا يف تسدرة اتلبقرة وتسدرة اتلادبة ،واملدعد به واحد عكم أن
اتلةهد اتلذي جيب اتلدفذء به عن قبل اتلةبد هد مجيع األواعر واتلنداهي اتلدار ة يف اتلكاب املنـزتلة،
واتليت عنهذ اتلقاذل يف تسبيل هللا .وعذ كره ابن زيد إمنذ هد عثذل عكى تك األواعر واتلنداهي.
قذل ابن عذشدر« :واخاكف املاأوتلدن يف هذا اتلةهد إتليهم ،فقذل اجلمهدر تل عذم يف مجيع

( )1ابن عنظدر ،حممد بن عكرم بن عكي" ،تليذن اتلةرب"( ،ط ،3بروت :ار صذ ر 1414ه) ،عذ ة :رجس.
( )2ابن فذرس ،أمحد بن فذرس" ،عقذييس اتلكغة" ،حتقيق :عبد اتليالم حممد هذرون ( ار اتلسكر:
1399ه1979-م).490 :2 .
( )3اتلطربي" ،جذعع اتلبيذن" .559 :1
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أواعره ونداهيه ووصذايه ،فيدخل يف تل

كر حممد  يف اتلادراة»(.)1

املطلب الثامن :بيان اللفظ املبهم:
قذل تةذىل﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ
ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ
ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ
ﯼ﴾ [اتلبقرة .]61 :قذل ابن زيد﴿« :ﯜ ﯝ﴾ ،عصرا عن األعصذر ،و﴿ﯝ﴾

ال ْجترى يف اتلكالم ،فقيل :أي عصر .فقذل :األرض املقدتسة اتليت كاب هللا هلم ،وقرأ قدل هللا جل

ثنذؤه﴿ :ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ﴾ [املذئدة.)2(»]21 :
وبيذن املبهم ال يكدن إال مبذ جذء يف اتلكاذب واتلينة ،فإن ور اتلنص مبذ يزيل إهبذعه
وإال بقي عكى إهبذعه ،وعن تل تلسظ« :عصر» فهد تلسظ يطكق عكى أي بكد عن اتلبكدان؛
تلذا فهد حياذج تلبيذن بنص اتلكاذب أو اتلينة تليزول إهبذعه ،وتلذا بني ابن زيد أن املصر اتليت أعر
بين إتسرائيل أن يدخكدهذ هي األرض املقدتسة اعامذ ا عكى عذ جذء يف تسدرة املذئدة.
وعنه عذ جذء يف تسيره تلقدتله تةذىل﴿ :ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ

ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ﴾ [يدنس.]93 :

قذل ابن زيد﴿« :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ﴾ ،اتلشذم .وقرأ﴿ :ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪ ﯫﯬﯭ﴾ [األنبيذء.)3(»]71 :

( )1ابن عذشدر ،حممد اتلطذهر بن حممد بن حممد اتلطذهر" ،حترير املةىن اتليديد وتندير اتلةقل اجلديد عن
تسير اتلكاذب اجمليد"( ،تدنس :اتلدار اتلادنيية تلكنشر1984-ه).134 :1 ،
( )2اتلطربي" ،جذعع اتلبيذن".133 :2 ،
) (3اتلطربي" ،جذعع اتلبيذن".199 :15 ،
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املطلب التاسع :بيان اللفظ اجململ باملفصل:
قذل تةذىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯﭰ

ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ﴾ [اتلنيذء.]96-95 :

عن ابن وهب قذل :تسأتلت ابن زيد عن قدل هللا تةذىل﴿ :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴ﴾ ،قذل(« :اتلدرجذت) هي اتليبع اتليت كرهذ يف تسدرة براءة﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎﮏ

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾ ،فقرأ حىت بكغ﴿ :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ﴾ [اتلادبة-120 :

 ،]121قذل :هذه اتليبع اتلدرجذت .قذل :وكذن أول شيء ،فكذنت رجة اجلهذ ْجممكة،
اتسم يف هذه ،فكمذ جذءت هذه اتلدرجذت ابتلاسصيل أخرج عنهذ،
فكذن اتلذي جذهد مبذتله تله ن
فكم يكن تله عنهذ إال اتلنسقة ،فقرأ﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾ ،وقذل :تليس هذا

تلصذحب اتلنسقة ،مث قرأ﴿ :ﯓ ﯔﯕ﴾ ،قذل :وهذه نسقة اتلقذعد»(.)1

ملذ كذن تلسظ ﴿ﭶ﴾ جممال حياذج إىل تسصيل اعامد ابن زيد يف تسصيكه عكى عذ
جذء صراحة بذكر تسبةة أعمذل عظيمة خذصة ابجملذهدين ،وهذه األعمذل تيمى رجذت؛
ألهنذ تاسذوت يف اتلسضل واتلدرجة كمذ تاسذوت يف األجر واتلدرجذت يف اجلنة .فذتلدرجذت يف
اتلكغة :عراتب بـ ْةضهذ فـ ْدق بـ ْةض .واتلدرجة :اتلرفْـةة يف اتلْمْنزتلة(.)2
قذل ابن عطية« :و رجذت اجلهذ تلد حصرت أكثر عن هذه ،تلكن جيمةهذ بذل
اتلنسس ،واالعامذل ابتلبدن واملذل ،يف أن تكدن ككمة هللا هي اتلةكيذ ،وال ش أن حبيب
عراتب األعمذل و رجذهتذ تكدن عراتب اجلنة و رجذهتذ»(.)3

( )1اتلطربي" ،جذعع اتلبيذن".98-97 :9 ،
( )2تليذن اتلةرب ،عذ ة :رج.
( )3ابن عطية ،أبد حممد عبد احلق بن غذتلب" ،احملرر اتلدجيز يف تسير اتلكاذب اتلةزيز" ،حتقيق:
عبد اتليالم عبد اتلشذيف حممد( ،ط ،1بروت :ار اتلكاب اتلةكمية1422 ،ه).98 :2 ،
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وقذل تةذىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ

ﭰ ﭱﭲ﴾ [اتلبقرة.]197 :

قذل ابن زيد يف عةىن﴿ :ﭜ﴾« :اتلذبح تلألنصذب ،وقرأ﴿ :ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖﯗ﴾ [األنةذم ،]145 :فقطع تل أيضذ :قطع اتلذبح تلألنصذب ابتلنيب  ،حني حج فةكم
أعاه املنذتس »(.)1
فذتلسيدق :يطكق عكى املةذصي عكى اخاالف صدرهذ ،وتلذا تةد ت أقدال املسيرين يف
بيذن ندع اتلسيق احملرم عكى احلذج ،فقيده ابن زيد ابتلذبح عكى اتلنصب ،تلدرو اتلنص ببيذن أن
فيق.
اتلذبح عكى اتلنصب ن
املطلب العاشر :تفسري األلفاظ ببيان سبب حدوثها:

قذل تةذىل﴿ :ﮰﮱﯓﯔ ﯕﯖ ﯗﯘﯙ ﯚ﴾ [اتلبقرة.]45 :

قذل ابن زيد« :اخلشدع :اخلدف واخلشية هلل ،وقرأ قدل هللا﴿ :ﭔ ﭕ ﭖ﴾

[اتلشدرى ،]45 :قذل :قد أ هلم اخلدف اتلذي نزل هبم ،وخشةدا تله»(.)2
فذخلشدع تليس خدفذ؛ إ أصل اخلشدع :اتلاداضع واتلاذتلل واالتساكذنة( ،)3وتلكن اخلدف إ ا
تسكن يف اتلقكب أوجب خشدع اتلظذهر()4؛ وتلذا قذل ابن زيد :قد أ هلم اخلدف ،مبةىن أنه تيبب
يف هلم ،فكذنت آية اتلشدرى تسيرا ملةىن آية تسدرة اتلبقرة عن ابب تسير اتليبب ابمليبب.
املطلب احلادي عشر :بيان اللفظ مبا مياثله:
قذل تةذىل﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔﯕ ﯖﯗ﴾ [اتلبقرة.]87 :

( )1اتلطربي" ،جذعع اتلبيذن".139 :4 ،
( )2اتلطربي" ،جذعع اتلبيذن" .16 :1
( )3اتلطربي" ،جذعع اتلبيذن" .17 :1
( )4اتلقرطيب" ،اجلذعع ألحكذم اتلقرآن".375 :1 ،
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قذل ابن زيد﴿« :ﯕ ﯖ ﯗﯘ﴾ :أيد هللا عييى ابإلجنيل روحذ ،كمذ جةل

اتلقرآن روحذ هلل ،كمذ قذل تةذىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕﭖﭗ﴾ [اتلشدرى.)1(»]52 :

قذل ابن زيد﴿« :ﯕ ﯖ ﯗﯘ﴾ قذل :هللا اتلقدس ،وأيد عييى بروحه .قذل:

واحاج يف هذا بقدل كةب :هللا اتلقدس .وقرأ قدل هللا جل ثنذؤه﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔ ﯕﯖ﴾ [احلشر ،]23 :قذل :اتلقدس واتلقدوس ،واحد».
فير ابن زيد اتلروح اتليت أيد هللا هبذ عييى عكيه اتليالم ابإلجنيل قيذتسذ عكى تيمية
اتلقرآن كذتل ؛ ألن آبايت هللا املنـزتلة تياقيم احليذة وتصكح أرواح اتلنذس وأجيذ هم مبذ فيهذ
عن اتلةكم واهلداية.
املطلب الثان عشر :تفسري اللفظ ببيان معناه اللغوي:
قذل تةذىل﴿ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ

ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ﴾ [اتلبقرة.]137 :
قذل ابن زيد« :اتلشقذق :اتلسراق واحملذربة .إ ا شذق فقد حذرب ،وإ ا حذرب فقد
شذق ،ومهذ واح ند يف كالم اتلةرب ،وقرأ﴿ :ﭮ ﭯ ﭰ﴾ [اتلنيذء.)2(»]11 :
املطلب الثالث عشر :بيان معنى اللفظ مبا يؤكد معناه:
قذل تةذىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ

ﭰ ﭱﭲ﴾ [اتلبقرة.]197 :

قذل ابن زيد« :اتلرفث :إتيذن اتلنيذء ،وقرأ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗﭘ﴾ [اتلبقرة.)3(»]187 :

( )1اتلطربي" ،جذعع اتلبيذن".225 ،223 :2 ،
( )2اتلطربي" ،جذعع اتلبيذن".115 :3 ،
) (3اتلطربي" ،جذعع اتلبيذن".133 :4 ،
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وقذل تةذىل﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ﴾

[األنبيذء.]48 :

قذل ابن زيد يف قدتله﴿« :ﮅ﴾ احلق آاته هللا عدتسى وهذرون ،فرق بينهمذ وبني

فرعدن ،قضى بينهم ابحلق ،وقرأ﴿ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ﴾ [األنسذل ،]41 :قذل:
يدم بدر»(.)1
قذل اتلطربي« :وهذا اتلقدل اتلذي قذتله ابن زيد يف تل أشبه بظذهر اتلانـزيل ،و تل
تلدخدل اتلداو يف اتلضيذء ،وتلد كذن اتلسرقذن هد اتلادراة كمذ قذل عن قذل تل  ،تلكذن اتلانـزيل :وتلقد
آتينذ عدتسى وهذرون اتلسرقذن ضيذء ،ألن اتلضيذء اتلذي آتى هللا عدتسى وهذرون هد اتلادراة اتليت
أضذءت هلمذ وملن اتبةهمذ أعر ينهم فبصرهم احلالل واحلرام ،ومل يقصد بذتل يف هذا املدضع
ضيذء اإلبصذر ،ويف خدل اتلداو يف تل تليل عكى أن اتلسرقذن غر اتلادراة اتليت هي ضيذء»(.)2
املطلب الرابع عشر :بيان اللفظ من خالل السياق:
يةاين ابن زيد ابتلنظر يف تسيذق اتلككمة يف اآلية اتليت تر فيهذ ،ويدازن بني اتلييذقذت
اتليت ور ت فيهذ اتلككمة ،فيدر املةىن اتلةذم اتلذي تدل عكيه اتلككمة .والبن زيد طريقة قيقة يف
اتلاةذعل عع اتلييذق ميكن بيذهنذ فيمذ يكي:
• تعريف األلفاظ اليت ال خيتلف معناﻫا ابختالف سياقها يف القرآن:
اعاىن ابن زيد ببيذن األتلسذظ اتليت ال خياكف عةنذهذ ابخاالف تسيذقهذ يف اتلقرآن اتلكرمي
وعنهذ عذ يكي:
 -احملروم :وهد املصذب يف زرعه .قذل تةذىل﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ﴾

[اتلذارايت.]19 :

قذل ابن زيد يف﴿ :ﮛ﴾« :املصذب مثره وزرعه ،وقرأ﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜ﴾ حىت بكغ قدتله تةذىل﴿ :ﮫ ﮬ ﮭﮮ﴾ [اتلداقةة ،]67-63 :وقذل أصحذب
( )1اتلطربي" ،جذعع اتلبيذن".453 :18 ،
) (2جذعع اتلبيذن.)453 :18( ،
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اجلنة﴿ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑﮒ﴾ [اتلقكم.)1(»]27-26 :

 -التزكية :اإلتسالم .قذل تةذىل﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣﭤ﴾ [اتلنذزعذت.]18 :

قذل ابن زيد« :واتلازكي يف اتلقرآن ككه :اإلتسالم ،وقرأ قدل هللا﴿ :ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ

ﰞ﴾ [طه ،]76 :قذل :عن أتسكم ،وقرأ﴿ :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾ [عبس ،]3 :قذل :ييكم،

وقرأ قذل تةذىل﴿ :ﭪ ﭫﭬ ﭭ﴾ [عبس :]7 :أال ييكم»(.)2

 -اجلهالة :كل اعرئ عمل شيئذ عن عةذصي هللا فهد جذهل ،قذل تةذىل﴿ :ﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ

ﮌ ﮍﮎ ﮏ﴾ [اتلنيذء.]17 :
قذل ابن زيد(« :اجلهذتلة) ،كل اعرئ عمل شيئذ عن عةذصي هللا فهد جذهل أبدا حىت

ينـزع عنهذ ،وقرأ﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾ [يدتسف:

 ،]89وقرأ﴿ :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ﴾ [يدتسف ،]33 :قذل :عن
عصى هللا فهد جذهل حىت ينـزع عن عةصياه»(.)3
 -اجلرز :األرض اتليت تليس فيهذ شيء قذل تةذىل﴿ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁﮂ﴾ [اتلكهف .]8 :قذل ابن زيد« :اجلرز :األرض اتليت تليس فيهذ شيء ،أال ترى أنه
يقدل﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ﴾ [اتليجدة :]27 :واجلرز :ال شيء فيهذ ،ال نبذت وال عنسةة ،واتلصةيد:

امليادي .وقرأ :قذل تةذىل﴿ :ﮜﮝ ﮞﮟ ﮠﮡﮢ﴾ [طه ]107 :قذل :عيادية»(.)4
• مراعاة وضوح السياق يف الداللة على معىن الكلمة:
( )1اتلطربي" ،جذعع اتلبيذن".616 :23 ،
( )2اتلطربي" ،جذعع اتلبيذن".201 :24 ،
( )3اتلطربي" ،جذعع اتلبيذن".90 :8 ،
( )4اتلطربي" ،جذعع اتلبيذن".600 :17 ،
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قذل تةذىل﴿ :ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑﰒ ﰓﰔ ﰕﰖﰗ

ﰘ ﰙﰚ﴾ [اتلنيذء.]79 :

قذل ابن زيد« :قدتله﴿ :ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑﰒ﴾ ،بذنب ،

كمذ قذل ألهل أحد﴿ :ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ

ﰋﰌ﴾ [آل عمران ،]165 :بذندبكم»(.)1
فال خيسى أن تسبب اهلزمية واتلقال اتلذي حصل تلكميكمني يف أحد كذن بيبب
خمذتلساهم ألعر رتسدل هللا  ،وهد نب تيبب فيمذ أصذهبم؛ وتلذا أور ابن زيد آية آل
عمران تليدل عكى أن عذ يصيب املؤعن عن تسدء إمنذ هد بيبب نبه ،إ التلة تسيذق ككمة:

﴿ﰉ ﰊ ﰋﰌ﴾ -يف تسدرة آل عمران-عكى أثر اتلذنب يف وقدع املصيبة أوضح عن
التلاهذ عكيه يف تسيذق تسدرة اتلنيذء.
• مراعاة أثر السياق يف ختصيص معاين األلفاظ:

قذل تةذىل﴿ :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ

ﯠﯡ ﯢ ﯣﯤﯥﯦ﴾ [األنسذل.]39 :

كسر ،وقرأ﴿ :ﭛﭜﭝ﴾ [اتلساح.)2(»]16 :
قذل ابن زيد يف قدتله« :حىت ال يكدن ن
(فانةن) تلسظ عذم ،وهذه اتلسانة عكة اتلقاذل ،مث تكرر األعر ابتلقاذل يف تسيذق خماكف
حيث حتد ت فيه عدة هنذية اتلقاذل ابتلدخدل يف اإلتسالم ،وحيث إن اإلتسالم هد اتلكسظ
املضذ تلككسر ،جذء تسير ابن زيد تلكسانة يف آية تسدرة األنسذل ابتلكسر؛ ألن تسدرة اتلساح
نصت عكى أن األعر إعذ قاذل أو إتسالم؛ ممذ يدل عكى أن اتلشرك هد تسبب اتلقاذل.
• تفسري اللفظ مبا يقاربه الختالف السياق:

قذل تةذىل﴿ :ﯦ ﯧﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮﯯﯰﯱ﴾ [اتلبقرة.]88 :

( )1اتلطربي" ،جذعع اتلبيذن".559 :8 ،
( )2اتلطربي" ،جذعع اتلبيذن".571 :3 ،
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قذل ابن زيد يف قدتله﴿ :ﯧ ﯨ﴾ ،يقدل :قكيب يف غالف ،فال خيكص إتليه ممذ تقدل

شيء ،وقرأ﴿ :ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬﭭ ﭮ﴾ [فصكت.)1(]5 :

فجمكة﴿ :ﯧ ﯨ﴾ تلت عكى عذ تلت عكيه مجكة﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ﴾ إال
أن األخرة ور ت يف تسيذق صريح أبن تك األكنة عذنةة عن االتساجذبة ،ووصدل احلق إىل
اتلقكب.
• تفسري اللفظ بوروده يف سياق معطوف على لفظ آخر:

قذل تةذىل﴿ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾﭿﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ﴾ [آل عمران.]79 :

قذل ابن زيد يف قدتله﴿« :ﯖ﴾ اتلذين يربدن اتلنذس ،والة هذا األعر ،يربدهنم:

يكدهنم ،وقرأ﴿ :ﯕ ﯖ ﯗ﴾ [املذئدة ،]63 :قذل :اتلرابنيدن :اتلدالة ،واألحبذر
اتلةكمذء(.)2
فذبن زيد فير اتلرابنيني بدالة األعر ،خبالف عن فيرهذ ابتلةكمذء؛ ألهنذ ور ت يف
عدضع آخر عةطدفة عكى األحبذر واتلةطف يقاضي املغذيرة ،وحيث إن األحبذر هم اتلةكمذء
صالح اتلش ْيء
فإن اتلرابين هد اتلذي يصكح أحدال اتلنذس ،ويكي أعدرهم ،فذتلرب يف اتلكغة« :إ ْ
واتلْقيذم عكْيه»()3؛ وتلذا أجرى ابن زيد املةىن عكى أصل اتساخداعه يف اتلكغة .قذل اتلطربي:

«وأوىل األقدال عندي ابتلصداب يف﴿ :ﯖ﴾ أهنم مجع (رابين) ،وأن (اتلرابين) املنيدب
صكح أعدرهم ،و(يرهبذ) ،ويقدم هبذ»(.)4
إىل (اتلرابن) ،اتلذي يرب اتلنذس ،وهد اتلذي ي ْ

( )1اتلطربي" ،جذعع اتلبيذن".327 :2 ،
( )2اتلطربي" ،جذعع اتلبيذن".543 :6 ،
( )3ابن فذرس" ،عقذييس اتلكغة".381 :2 ،
( )4اتلطربي" ،جذعع اتلبيذن".543 :6
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املطلب اخلامس عشر :تفسري اللفظ اخلاص ببيان عال ته باللفظ العام:
قذل تةذىل﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚﮛ﴾ [اتلبقرة.]143 - 142 :
قذل ابن زيد« :رتسدل هللا  شذه ند عكى أعاه ،وهم شهداء عكى األعم ،وهم أحد
األشهذ اتلذين قذل هللا ﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ﴾ [غذفر ،]51 :األربةة :املالئكة اتلذين

أعمذتلنذ ،تلنذ وعكينذ ،وقرأ قدتله﴿ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾ [ق،]21 :
حيصدن ْ
وقذل :هذا يدم اتلقيذعة .قذل :واتلنبيدن شهداء عكى أممهم .قذل :وأعة حممد  شهداء عكى
األعم .قذل :واألطدار األجيذ واجلكد »(.)1
املطلب السادس عشر :بيان العام باخلاص:
قذل تةذىل﴿ :ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧ﴾ [اتلنيذء.]119 :
قذل ابن زيد« :يف قدتله﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ﴾ :ين هللا .وقرأ:
﴿ﯟ ﯠﯡ ﯢﯣ﴾ [اتلروم ،]30 :قذل :تلدين هللا»(.)2
ملذ كذن تلسظ خكق هللا تلسظذ عذعذ يدل عكى عةذن عاةد ة أور ابن زيد قدتله تةذىل:
﴿ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ﴾؛ تليبني أن املرا خبكق هللا هد ينه اتلذي فطر اتلنذس عكيه تلدرو تل
صراحة يف آية تسدرة اتلروم.
قذل اتلطربي« :وأوىل األقدال ابتلصداب يف أتويل تل  ،قدل عن قذل :عةنذه:

﴿ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ﴾ ،قذل :ين هللا؛ و تل تلدالتلة اآلية األخرى عكى أن تل
( )1اتلطربي" ،جذعع اتلبيذن" .155-154 :3
( )2اتلطربي" ،جذعع اتلبيذن" .220 :9
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عةنذه ،وهي قدتله﴿ :ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ﴾ [اتلروم.)1(»]30 :
املطلب السابع عشر :بيان معنى اللفظ بذكر ارتباطه بو وع الفعل:
قذل تةذىل﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿﮀﮁﮂﮃ ﮄ ﮅ﴾ [اتلبقرة.]129 :
قذل ابن زيد يف قدتله﴿« :ﭾ﴾﴿ :ﯫ﴾ ،اتلدين اتلذي ال يةرفدنه إال به
 ،يةكمهم إايه .قذل :و﴿ﯫ﴾ ،اتلةقل يف اتلدين وقرأ﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ﴾ [اتلبقرة ،]269 :وقذل تلةييى﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ﴾ [آل عمران ،]48 :قذل ،وقرأ ابن زيد﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ﴾ [األعراف ،]175 :قذل :مل يناسع
ابآلايت حيث مل تكن عةهذ حكمة .قذل( :واحلكمة) شيء جيةكه هللا يف اتلقكب ،يندر تله به»(.)2
فذبن زيد بني اتلةالقة بني احلكمة وانيالخ اتلرجل عن آايت هللا بةد عذ آاته هللا إايهذ،
فغيذب احلكمة هد عكة االنيالخ عن آايت هللا ،ويف تل قة يف بيذن عةىن احلكمة،
وعالقاهذ ابهلداية ،وأن اآلايت ال تنسع صذحبهذ عذ مل يكن عةهذ حكمة.

( )1اتلطربي" ،جذعع اتلبيذن" .222 :9
( )2اتلطربي" ،جذعع اتلبيذن".87 :3 ،
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املبحث الثان  :منهج ابن زيد يف تفسري الرتاكيب بالقرآن الكريم
البن زيد عنهج قيق يف تسيره ابتلقرآن ،إ ال يكزم أن يسير اآلية آبية أخرى تلبيذن
عبهم ،أو ختصيص عذم ،أو فع إشكذل ،بل هنذك أغراض أخرى عن تسيره ميكن تكخيصهذ
يف املطذتلب اتلاذتلية:
املطلب األول :تفسري املعنى بذكر سبب و وع الفعل:
قذل تةذىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ﴾ [اتلبقرة.]89 :

عن ابن وهب قذل ،تسأتلت ابن زيد عن قدل هللا ﴿ :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ﴾ قذل« :كذنت يهد يياساحدن عكى
كسذر اتلةرب ،يقدتلدن :أعذ وهللا تلد قد جذء اتلنيب اتلذي بشر به عدتسى وعييى ،أمحد ،تلكذن
تلنذ عكيكم! وكذندا يظندن أنه عنهم ،واتلةرب حدهلم ،وكذندا يياساحدن عكيهم به ،وييانصرون
به ،فكمذ جذءهم عذ عرفدا كسروا به وحيدوه ،وقرأ قدل هللا جل ثنذؤه﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ﴾ [اتلبقرة ،]109 :قذل :قد تبني هلم أنه رتسدل ،فمن
هنذتل نسع هللا األوس واخلزرج مبذ كذندا ييمةدن عنهم أن نبيذ خذرج»(.)1
ملذ بني ابن زيد حذل اتليهد عع اتلةرب حني كذندا يياساحدن عكيهم مببةث اتلنيب ،
مث إهنم كسرو به ملذ جذءهم  ،اعاىن ببيذن تسبب كسرهم به إبيرا قدتله تةذىل﴿ :ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ﴾؛ تليبني أن تسبب كسرهم هد احليد،
وتليس تلةدم بيذن احلق هلم.

( )1اتلطربي" ،جذعع اتلبيذن".336 :2 ،
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املطلب الثان  :التفسري باألضداد:

قذل تةذىل﴿ :ﭣ ﭤﭥ ﭦﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾ [اتلنيذء:]1 :

قذل ابن زيد يف قدتله﴿« :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾ :واتقدا األرحذم أن تقطةدهذ ،وقرأ:

﴿ﭫﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ﴾ [اتلرعد.)1(»]21 :
عن عنهج ابن زيد يف اتلاسير ابتلقرآن أنه ينظر يف املةذين املاضذ ة اتليت تر يف اآلايت
وجيةكهذ أصال عنده يف بيذن املةىن ،فقد فير :اتقدا األرحذم ابتقذء قطيةاهذ وهد عةىن
حمذوف ،وتلكن ابن زيد جذء مبذ يبني هذا املةىن احملذوف بذكر اآلية اتليت اشامكت عكى األعر
بدصل عذ أعر هللا به أن يدصل ،وعةكدم أن األرحذم عن أوجب عذ ينبغي وصكه ،فدل األعر
ابتلدصل عكى اتلنهي عن ضده ،وهد اتلقطيةة فبىن ابن زيد تسيره عكى هذا املةىن.
قذل تةذىل﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ ﯝ ﯞﯟﯠﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ﴾ [اتلبقرة:]167 :

قذل ابن زيد يف قدتله﴿ :ﯝ ﯞ ﯟ﴾« :أوتليس أعمذهلم اخلبيثة اتليت أ خكهم

هللا هبذ اتلنذر حيرات عكيهم .قذل :وجةل أعمذل أهل اجلنة هلم ،وقرأ قدل هللا﴿ :ﯘ ﯙ

ﯚ ﯛﯜ ﯝ﴾ [احلذقة.)2(»]24 :
راعى ابن زيد عذ ة اتلقرآن اتلكرمي يف أنه عذ جذء بدعيد إال أعقبه بدعد ،وعذ جذء
بنذارة إال أعقبهذ ببشذرة( ،)3فةند تسير اآلية اتليت يف عةرض احلديث عن أعمذل أهل اتلنذر
أهنذ حيرات عكيهم أضذف أن أعمذل أهل اجلنة جنذة هلم ،وعيز بني اتلطذئساني حبريف اجلر عكى
واتلالم ،فـ(عكى) تشةر ابالتساةالء واإل الل؛ تلذا كذنت أعمذل أهل اتلنذر حيرات عكيهم قذل
اتلبقذعي« :وأشذر أب اة االتساةالء إىل غكباهم وشدة هداهنم فقذل( :عكيهم)»(.)4
( )1اتلطربي" ،جذعع اتلبيذن".522 :7 ،
( )2اتلطربي" ،جذعع اتلبيذن".298 :3 ،
( )3انظر :ابن عذشدر" ،اتلاحرير واتلاندير".125 :1 ،
( )4اتلبقذعي ،إبراهيم بن عمر" ،نظم اتلدرر يف تنذتسب اآلايت واتليدر"( ،اتلقذهرة :ار اتلكاذب
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وأعذ أهل اجلنة فأعمذهلم تنسةهم فهي هلم ،فةرب ابن زيد عن تل بقدتله( :هلم) واتلالم
تدل عكى عةىن االتساحقذق ،فهم اتساحقدا أبعمذهلم خدل اجلنة ،واتسادل عكى تل بقدتله

تةذىل﴿ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ﴾ ،قذل اتلرازي(« :مبذ أتسكسام) يدل عكى أهنم إمنذ اتساحقدا
تل اتلثداب بيبب عمكهم»(.)1
املطلب الثالث :التفسري مبا يدل على إرادة اإلطالق يف املعنى:
قذل تةذىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ

ﭼ﴾ [األنةذم.]19 :

قذل ابن زيد« :يقدل :عن بكغه اتلقرآن فأن نذيره ،وقرأ﴿ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧ ﮨﮩ﴾ [األعراف .]158 :قذل :فمن بكغه اتلقرآن ،فرتسدل هللا  نذيره»(.)2

قدتله تةذىل﴿ :ﭤ ﭥ﴾ إطالق تلكمسةدل به مبذ يدل عكى أن عن بكغاه اتلرتسذتلة فرتسدل
هللا  نذيره يف أي عكذن ،ويف أي زعذن ،وأبي صدرة ،فأور ابن زيد عذ يؤكد عةىن
اإلطالق ،وأن اإلطالق عقصد تلذاته ،تلكدالتلة عكى عدته  جلميع اتلنذس.
املطلب الرابع :بيان اجململ باملفصل:
البن زيد أحدال كثرة يف بيذن اجململ ابملسصل ،وعن تل عذ يكي:
• بيان اجململ مبا يظهر حقيقة وقوعه:

قذل تةذىل﴿ :ﮯ ﮰ ﮱﯓﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ﴾ [األنةذم.]129 :

قذل ابن زيد يف قدتله﴿« :ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ﴾ :ظذملي اجلن وظذملي اإلنس،

=

اإلتسالعي).311 :2 ،
( )1اتلرازي ،أبد عبد هللا ،حممد بن عمر" ،عسذتيح اتلغيب (اتلاسير اتلكبر)"( ،ط :اتلثذتلثة ،بروت :ار
إحيذء اتلرتاث اتلةريب1420 ،ه).629 :30 ،
( )2اتلطربي" ،جذعع اتلبيذن".292 :11 ،
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وقرأ﴿ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ﴾ [اتلزخرف ،]36 :قذل:
نيكط ظكمة اجلن عكى ظكمة اإلنس»(.)1
بينت آية تسدرة األنةذم اتلدالية بني ظذملي اإلنس واجلن بيذن جممال ،أعذ تسدرة اتلزخرف
فقد فصكت يف بيذن حقيقة تك اتلدالية ،وأهنذ عالقة عالزعة وعالصقة ،حبيث يصدوهنم عن
احلق ويدفةدهنم إىل اتلشر كمذ قذل تةذىل﴿ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰﭱﭲﭳ ﭴﭵﭶ ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ

ﮀ ﮁﮂﮃﮄ ﮅ﴾ [اتلزخرف.]38-36 :
• بيان اجململ مبا يبني سبب وقوعه:

ويف قدتله تةذىل﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ﴾ [احلج.]9 :

قذل ابن زيد﴿« :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ﴾ :الواي رأتسه ،عةرضذ عدتليذ ،ال يريد أن

ييمع عذ قيل تله ،وقرأ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝﭞﭟ﴾ [املنذفقدن﴿ ،]5 :ﮄﮅﮆﮇﮈﮉ﴾ [تلقمذن.)2(»]7 :
فيبب يل اتلرأس عن االتسامذع آلايت هللا تةذىل اتلاكرب.

وقدتله تةذىل﴿ :ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ﴾ [اتلسرقذن.]30 :

قذل ابن زيد« :ال يريدون أن ييمةده ،وإن عدا إىل هللا قذتلدا :ال ،وقرأ﴿ :ﰇ ﰈ

ﰉ ﰊﰋﰌ﴾ [األنةذم ]26 :قذل :ينهدن عنه ،ويبةدون عنه»(.)3
• بيان اجململ بذكر أﻫل العمل املنهي عنه:

قذل تةذىل﴿ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

( )1اتلطربي" ،جذعع اتلبيذن".119 :12 ،
( )2اتلطربي" ،جذعع اتلبيذن".574 :18 ،
( )3اتلطربي" ،جذعع اتلبيذن".265-264 :19 ،
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ﭰ﴾ [األنسذل.]27 :

قذل ابن زيد« :يف قدتله﴿ :ﭬ ﭭ﴾ :ينكم﴿ ،ﭮ ﭯ﴾ ،قذل :قد

فةل تل

املنذفقدن ،وهم يةكمدن أهنم كسذر ،يظهرون اإلميذن .وقرأ﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ﴾ [اتلنيذء ،]142 :قذل :هؤالء املنذفقدن ،أعنهم هللا ورتسدتله عكى ينه ،فخذندا:
أظهروا اإلميذن وأتسروا اتلكسر»(.)1
ملذ كذنت اآلية يف خطذب املؤعنني وهنيهم عن اخليذنة ،بني ابن زيد عن هم اتلذين
خيدندن أعذناهم ،وكيف تقع عنهم اخليذنة وهم يةكمدن ،فأور آية تسدرة اتلنيذء اتليت تبني
تكذتسل املنذفقني عن اتلصالة وتضييةهم هلذ ،ويف تل تضييع تلكدين وخيذنة تله ،وخيذنة هلل
ورتسدتله إبظهذر اإلميذن وإبطذن اتلكسر ،وتضييع اتلصالة هد عثذل عكى صدر تضييع األعذنة
عند املنذفق.
• بيان اجململ بذكر األحكام التشريعية تفصيال:

قذل تةذىل﴿ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ

ﯽ﴾ [املذئدة.]49 :
قذل ابن زيد« :أن يقدتلدا( :يف اتلادراة كذا) ،وقد بينذ تل

عذ يف اتلادراة .وقرأ﴿ :ﮮ

ﮯ ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ

ﯜﯝ ﯞﯟ﴾ [املذئدة ،]45 :بةضهذ ببةض»(.)2

ويف قدتله تةذىل﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩﮪﮫﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰﮱ﴾ [يدنس.]59 :
قذل ابن زيد يف قدتله تةذىل﴿« :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
( )1اتلطربي" ،جذعع اتلبيذن".485 :13 ،
( )2اتلطربي" ،جذعع اتلبيذن".394-393 :10 ،
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ﮦ ﮧ﴾ ،فقرأ حىت بكغ﴿ :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ﴾ ،وقرأ:

﴿ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ﴾ [األنةذم:

 ،]139وقرأ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ﴾ ،حىت بكغ﴿ :ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤﭬ﴾
[األنةذم ،]138 :فقذل :هذا قدتله :جةل هلم رزقذ ،فجةكدا عنه حراعذ وحالال ،وحرعدا بةضه

وأحكدا بةضه»(.)1

• بيان اجململ بذكر املفعول احملذوف:

قذل تةذىل﴿ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ﴾ [اتلبقرة.]9-8 :
قذل ابن زيد« :عذ يشةرون أهنم ضروا أنسيهم ،مبذ أتسروا عن اتلكسر واتلنسذق ،وقرأ قدل
هللا تةذىل كره﴿ :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ﴾ ،قذل :هم املنذفقدن حىت بكغ﴿ :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ﴾

[اجملذ تلة ،]18 :قد كذن اإلميذن ينسةهم عندكم»(.)2
وعسةدل﴿ :وعذ ي ْشةرون﴾ حمذوف ،فبني ابن زيد أهنم ال يشةرون بضرر إتسرار اتلكسر
وإظهذر اإلميذن عكى اتلنسس؛ إ إن اتلضرر ال يابني تلكمنذفق إال يدم اتلقيذعة؛ ألنه يف اتلدنيذ
يةذعل بظذهره ،مث أور ابن زيد اآلية اتليت تنص عكى هذا املةىن وهي قدتله تةذىل﴿ :ﭩ ﭪ

ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝﮞ ﮟﮠ

ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ﴾ [احلديد ،]15 - 13 :قذل ابن
عذشدر« :وعةىن :وحييبدن أهنم عكى شيء ،يظندن يدعئذ أن حكسهم يسيدهم تصديقهم عند
هللا ،فيحيبدن أهنم حصكدا شيئذ عظيمذ ،أي نفةذ»(.)3
( )1اتلطربي" ،جذعع اتلبيذن".112 :15 ،
( )2جذعع اتلبيذن ،اتلطربي (.)278 /1
( )3اتلاحرير واتلاندير ( )52 /28خماصرا.
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املطلب اخلامس :ختصيص العام:
قذل تةذىل﴿ :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾

[اتلبقرة.]47 :

عن وهب ،قذل :تسأتلت ابن زيد عن قدل هللا﴿ :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ﴾ ،قذل« :عذمل

أهل تل اتلزعذن .وقرأ قدل هللا﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ﴾ [اتلدخذن،]32 :
قذل :هذه ملن أطذعه واتبع أعره ،وقد كذن فيهم اتلقر ة ،وهم أبغض خكقه إتليه ،وقذل هلذه

األعة﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾ [آل عمران ،]110 :قذل :هذه ملن أطذع هللا ،واتبع
(
أعره ،واجانب حمذرعه» .)1
ملذ بني ابن زيد أن املرا ابتلةذملني هم عذمل اتلزعذن اتلذي كذن فيه اخايذر بين إتسرائيل،
بني أن هذا اتلاسضيل تليس عذعذ ،بل هد خذص مبن اتصف ابخلرية ،واتليت تاحقق ابتبذع
األواعر واجانذب اتلنداهي ،تسداء أكذن اتلاسضيل يف زعن بين إتسرائيل عندعذ كذنت أتتيهم
رتسكهم ،أم يف هذه األعة عندعذ جةكهذ خر أعة أخرجت تلكنذس .وإيرا ه خلرية هذه األعة
وهي آخر األعم تليثبت أن تسضيل بين إتسرائيل كذن تسضيال ابتلنيبة تلزعذهنم.
املطلب السادس :التفسري جبمع أحداث القصة يف القرآن:
قذل تةذىل﴿ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ﴾ [اتلبقرة:]51 :
قذل ابن زيد :ملذ أجنى هللا  بين إتسرائيل عن فرعدن ،وأغرق فرعدن وعن عةه ،قذل
عدتسى ألخيه هذرون :اخكسين يف قدعي وأصكح وال تابع تسبيل املسيدين ،قذل :ملذ خرج
عدتسى وأعر هذرون مبذ أعره وخرج عدتسى عاةجال عيرورا إىل هللا ،قد عرف عدتسى أن املرء إ ا
أجنح يف حذجة تسيده ،كذن ييره أن ياةجل إتليه .قذل :وكذن حني خرجدا اتساةذروا حكيذ
وثيذاب عن آل فرعدن ،فقذل هلم هذرون :إن هذه اتلثيذب واحلكي ال حتل تلكم ،فذمجةدا نرا،
فأتلقده فيهذ فأحرقده .قذل :فجمةدا نرا .قذل :وكذن اتليذعري قد نظر إىل أثر ابة جربيل،
( )1اتلطربي" ،جذعع اتلبيذن".25-24 :1 ،
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وكذن عكى فرس أنثى -وكذن اتليذعري يف قدم عدتسى -قذل :فنظر إىل أثره فقبض عنه قبضة،
فيبيت عكيهذ يده .فكمذ أتلقى قدم عدتسى احلكي يف اتلنذر ،وأتلقى اتليذعري عةهم اتلقبضة،
صدر هللا جل وعز تل هلم عجال هبذ ،فدخكاه اتلريح ،فكذن تله خدار ،فقذتلدا :عذ هذا؟

فقذل اتليذعري اخلبيث﴿ :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾ ،اآلية ،إىل قدتله﴿ :ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ﴾ [طه ]91-88 :قذل :حىت إ ا أتى عدتسى املدعد ،قذل هللا﴿ :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ﴾ ،فقرأ حىت بكغ﴿ :ﯪ ﯫ ﯬ﴾ [طه:
83ـ.)1(]86
تلقد اعاىن ابن زيد جبمع اآلايت اتليت تنذوتلت أحداث قصة عبذ ة اتلةجل؛ حىت يكدن
ت سيره تلقصة بين إتسرائيل عاكذعل اتلبيذن ،إ إن عن عذ ة اتلقرآن اتلكرمي يف تكرار اتلقصة أن
يذكر أحدااث يف عدضع ال يذكرهذ يف عدضع آخر ،فإ ا مجةت هذه األحداث يف تسيذق
واحد تبيت اتلقصة بصدرهتذ املاكذعكة.
املطلب السابع :االستشهاد للمفُصَّل باجململ:
قذل تةذىل﴿ :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ﴾ [اتلبقرة:]54 :
قذل ابن زيد« :ملذ رجع عدتسى إىل قدعه ،وكذندا تسبةني رجال قد اعازتلدا عع هذرون
اتلةجل مل يةبدوه ،فقذل هلم عدتسى :انطكقدا إىل عدعد ربكم .فقذتلدا :اي عدتسى ،أعذ عن تدبة؟

قذل :بكى! ﴿ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ﴾…اآلية .فذخرتطدا اتلييدف
واجلرزة واخلنذجر واتليكذكني .قذل :وبةث عكيهم ضبذبة ،قذل :فجةكدا ياالعيدن ابأليدي،
ويقال بةضهم بةضذ .قذل :ويكقى اتلرجل أابه وأخذه فيقاكه وال يدري ،ويانذ ون فيهذ :رحم هللا

عبد ا صرب نسيه حىت يبكغ هللا رضذه .وقرأ قدل هللا جل ثنذؤه﴿ :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
( )1اتلطربي" ،جذعع اتلبيذن".68 :2 ،
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ﯚ ﯛ ﯜ﴾ [اتلدخذن ،]33 :قذل :فقاالهم شهداء ،وتيب عكى أحيذئهم ،وقرأ:
﴿ﮢ ﮣﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ﴾»(.)1

ملذ بني ابن زيد عةىن قدتله تةذىل﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣ﴾…اآلية .أضذف عةىن آخر هلذه اآلية عن خالل تسير اتلقرآن ابتلقرآن؛ وهد أن
تككيف بين إتسرائيل بقال أنسيهم هد عن اآلاي ت اتليت اخارب هللا تةذىل هبذ بين إتسرائيل تليميز
املؤعن عن اتلكذفر ،واتليت كرهذ هللا تةذىل جممكة يف قدتله﴿ :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ﴾ [اتلدخذن ،]33 :وهد هبذا متيز يف تسيره حيث جرت اتلةذ ة بذكر املسصل بةد
اجململ تليبينه.
قذل اتلطربي« :قذل ابن زيد يف قدتله﴿ :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ﴾،

وقرأ ﴿ :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ﴾ [األنبيذء ،]35 :وقذل :بالء عبني
ملن آعن هبذ وكسر هبذ ،بكدى نباكيهم هبذ ،منحصهم بكدى اخابذر ،خناربهم ابخلر واتلشر،
خناربهم تلننظر فيمذ آاتهم عن اآلايت عن يؤعن هبذ ويناسع هبذ ،ويضيةهذ»(.)2
املطلب الثامن :تفسري املعنى باملثال:
قذل تةذىل﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ﴾

[ :7آل عمران].
قذل ابن زيد« :و كر حديث رتسدل هللا  يف أربع وعشرين آية عنهذ .وحديث ندح
يف أربع وعشرين آية عنهذ .مث قذل﴿ :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ﴾ [هد  ،]49 :مث كر﴿ :ﮬ ﮭ﴾

[هد  ،]50 :فقرأ حىت بكغ﴿ :ﯱ ﯲﯳ﴾ [هد  ،]52 :مث عضى .مث كر صذحلذ
وإبراهيم وتلدطذ وشةيبذ ،وفرغ عن تل  ،وهذا يقني ،تل يقني (أحكمت آايته مث فصكت)،
قذل :واملاشذبه كر عدتسى يف أعكنة كثرة ،وهد عاشذبه ،وهد ككه عةىن واحد .وعاشذبه:
( )1اتلطربي" ،جذعع اتلبيذن".77-78 :2 ،
( )2اتلطربي" ،جذعع اتلبيذن".38 :22 ،
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﴿ﯺ ﯻ﴾ [املؤعندن﴿ ،]27 :ﭸ ﭹ﴾ [هد ﴿ ،]40 :ﮙ ﮚ﴾ [اتلقصص،]32 :

﴿ﯯ ﯰ﴾ [اتلنمل﴿ ،]12 :ﮓ ﮔ ﮕ﴾ [طه﴿ ،]20 :ﯙ ﯚ ﯛ﴾ [اتلشةراء:

 ،]32قذل :مث كر هد ا يف عشر آايت عنهذ ،وصذحلذ يف مثذين آايت عنهذ ،وإبراهيم يف مثذين
آايت أخرى ،وتلدطذ يف مثذين آايت عنهذ ،وشةيبذ يف ثالث عشرة آية ،وعدتسى يف أربع آايت،
كل هذا يقضي بني األنبيذء وبني قدعهم يف هذه اتليدرة ،فذناهى تل إىل عذئة آية عن تسدرة

هد  ،مث قذل﴿ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ﴾ [هد .]100 :
وقذل يف املاشذبه عن اتلقرآن :عن ير هللا به اتلبالء واتلضالتلة يقدل :عذ شأن هذا ال يكدن
هكذا؟ وعذ شأن هذا ال يكدن هكذا؟»(.)1
فذبن زيد بني عةىن املاشذبه أبنه اآلايت اتليت يشبه بةضهذ بةضذ وأور قصص األنبيذء
ألهنذ أكثر املدضدعذت تكرارا وتشذهبذ يف اتلقرآن ،و تل عن ابب بيذن ندع عن أنداع املاشذبه
يف اتلقرآن.
املطلب التاسع :تفسري املعنى بذكر نظائره:
قذل تةذىل﴿ :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼﭽ ﭾﭿﮀ ﮁﮂﮃﮄ﴾ [اتلادبة:]16 :

قذل ابن زيد« :أب أن يدعهم ون اتلامحيص ،وقرأ﴿ :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ﴾ ،وقرأ﴿ :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ﴾ [آل عمران ،]142 :وقرأ قدتله تةذىل﴿ :ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ﴾…اآلايت ككهذ[ ،اتلبقرة ]214

أخربهم أال يرتكهم حىت ميحصهم وخياربهم .وقرأ﴿ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬ ﮭ﴾ ،ال خياربون﴿ ،ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
( )1اتلطربي" ،جذعع اتلبيذن".179-178 :6 ،
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ﯚ ﯛ﴾ [اتلةنكبدت ،]3-1 :أب هللا إال أن ميحص»(.)1

وقذل تةذىل﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ

ﮕﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚﮛﮜ ﮝ﴾ [يدنس.]11 :

قذل ابن زيد﴿« :ﮑ ﮒ ﮓﮔ﴾ :ألهككنذهم .وقرأ﴿ :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ﴾[ ،فذطر ،]45 :قذل :يهككهم ككهم»(.)2

املطلب العاشر :بيان اللفظ احملذوف:
قذل تةذىل﴿ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭻ﴾

[اتلرعد:]15 :

قذل ابن زيد « :كر أن ظالل األشيذء ككهذ تيجد تله ،وقرأ قدتله تةذىل﴿ :ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ﴾ [اتلنحل .]48 :قذل :تك اتلظالل تيجد هلل».

املطلب احلادي عشر :ذكر اآليات لتأكيد احلجة ورد الشبهة:
قذل تةذىل﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ﴾ [األنبيذء.]21 :

قذل ابن زيد« :أيف آهلاهم أحد حييي تل  ،ينشرون ،وقرأ قدل هللا﴿ :ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝ ﯞﯟ﴾… إىل قدتله﴿ :ﮁ ﮂﮃﮄﮅ﴾ [يدنس.)3(»]35-31 :

وقذل تةذىل﴿ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ

ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖﯗ﴾ [األحزاب.]38 :
قذل ابن زيد« :إن هللا كذن عكمه عةه قبل أن خيكق األشيذء ككهذ ،فأمته يف عكمه أن
خيكق خكقذ ،وأيعرهم وينهذهم ،وجيةل ثدااب ألهل طذعاه ،وعقذاب ألهل عةصياه ،فكمذ ائامر
( )1اتلطربي" ،جذعع اتلبيذن".164 :14 ،
( )2اتلطربي" ،جذعع اتلبيذن".35 :15 ،
( )3اتلطربي" ،جذعع اتلبيذن".425 :18 ،
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تل األعر قدره ،فكمذ قدره كاب وغذب عكيه؛ فيمذه اتلغيب وأم اتلكاذب ،وخكق اخلكق عكى
تل اتلكاذب أرزاقهم وآجذهلم وأعمذهلم ،وعذ يصيبهم عن األشيذء عن اتلرخذء واتلشدة عن

اتلكاذب اتلذي كابه أنه يصيبهم ،وقرأ﴿ :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ﴾ نسد تل ،

﴿ﰁ ﰂ ﰃ﴾ [األعراف ،]37 :وأعر هللا اتلذي ائامر قدره حني قدره عقدرا ،فال
يكدن إال عذ يف تل  ،وعذ يف تل اتلكاذب ،ويف تل اتلاقدير ،ائامر أعرا مث قدره ،مث خكق

عكيه فقذل :كذن أعر هللا اتلذي عضى وفرغ عنه ،وخكق عكيه اخلكق﴿ :ﯕ ﯖ﴾ ،شذء
أعرا تليمضي به أعره وقدره ،وشذء أعرا يرضذه عن عبذ ه يف طذعاه ،فكمذ أن كذن اتلذي شذء
عن طذعاه تلةبذ ه رضيه هلم ،وملذ أن كذن اتلذي شذء أرا أن ينسذ فيه أعره وتدبره وقدره ،وقرأ:
﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ﴾ [األعراف ،]179 :فشذء أن يكدن هؤالء عن
أهل اتلنذر ،وشذء أن تكدن أعمذهلم أعمذل أهل اتلنذر ،فقذل﴿ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾

[األنةذم ،]108 :وقذل﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ﴾ [األنةذم ،]137 :هذه أعمذل

أهل اتلنذر﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾[ ،األنةذم ،]112 :قذل﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ﴾… إىل قدتله﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾ [األنةذم ]112 :وقرأ﴿ :ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫ﴾ [األنةذم…]109 :إىل﴿ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ﴾ [األنةذم:

 ،]111أن يؤعندا بذتل  ،قذل :فأخرجده عن امسه اتلذي تيمى به ،قذل :هد اتلسةذل ملذ يريد،
فزعمدا أنه عذ أرا »(.)1
عيأتلة اتلقدر عن امليذئل اتليت ار حدهلذ نقذش طديل بني أهل اتلينة وعن خذتلسهم؛
وتلذا ور احلديث عنهذ يف كالم اتلقرون املسضكة ،وعذ كره ابن زيد عن اآلايت يف تسير اآلية
اتلكرمية تقرير مليأتلة اتلقدر وبيذن احلق فيهذ.
وقذل تةذىل﴿ :ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ﴾ [اإلتسراء.]106 :

( )1اتلطربي" ،جذعع اتلبيذن".277-276 :،
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قذل ابن زيد« :يف قدتله﴿ :ﭜ ﭝ﴾ :فرقه :مل ينـزتله مجيةه .وقرأ﴿ :ﯯ ﯰ

ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ﴾… حىت بكغ﴿ :ﭗ ﭘ ﭙ﴾ [اتلسرقذن-32 :

 ،]33يـْنـقض عكيهم عذ أيتدن به»(.)1
فأشذر بذتل إىل اتلغرض عن تسريق نزول اتلقرآن؛ تلينقض شبهذهتم وير عكى تكذيبهم.
املطلب الثان عشر :تفسري املعنى باختالف أساليب التعبري عنه:

قذل تةذىل﴿ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸﯹ ﯺ﴾ [طه.]63 :

قذل ابن زيد« :يذهبذ ابتلذي أنام عكيه :يغر عذ أنام عكيه ،وقرأ﴿ :ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ﴾ [غذفر ،]26 :قذل:

هذا قدتله﴿ :ﯷ ﯸ ﯹ﴾ ،وقذل :يقدل :طريقاكم اتليدم طريقة حينة ،فإ ا غرت
هبت هذه اتلطريقة»(.)2

( )1اتلطربي" ،جذعع اتلبيذن".575 :17 ،
( )2اتلطربي "،جذعع اتلبيذن".332 :18 ،
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اخلامتة
نتائج البحث:
-1عنذية ابن زيد باسير األتلسذظ ،وتندع عنهجه يف تل .
-2اعانذء ابن زيد باسير اتلكسظ بةمدعه ون ختصيص إ ا وجد يف اآلايت اتليت ور فيهذ
اتلكسظ عذ يدل عكى اتلةمدم.
-3اعامذ ابن زيد عكى اتلنص يف بيذن املةىن املبهم.
-4عنذية ابن زيد ابتلييذق يف بيذن عةذين األتلسذظ.
-5اعامذ ابن زيد عنهج اتلاسير اتلةقكي اتلقذئم عكى اتلنظر املنضبط ابملنهج اتلةكمي
اتلصحيح يف اتلاسير ابتلقرآن.
-6عن عنهج ابن زيد يف تسير اتلقرآن ابتلقرآن أنه ييك هذا املنهج تليكشف عن
املةذين اتلةميقة اتليت تاضمنهذ اآلايت ،كبيذن األتسبذب ،وعةرفة عكل األفةذل ،وقيذس
املسهدم عكى املنطدق.
-7أن املاشذبه عند ابن زيد يةين املكرر كره يف اتلقرآن أبتسذتليب خماكسة ،كاكرار
اتلقصص وغرهذ.
-8عنذية ابن زيد بر اتلشبهذت عن خالل اتلاسير ابتلقرآن.
توصيات البحث:
 -1راتسة األقدال اتليت عذرض فيهذ ابن جرير ابن زيد تلككشف عن عدى قدة
االعرتاضذت اتلدار ة عكى أقداتله أو ضةسهذ ،أو تدجيههذ.
-2مجع األقدال اتليت تسر هبذ ابن زيد يف اتلاسير وتليس هلذ عةذرض ،واعامذ هذ يف أتصيل
تسير اتلقرآن ابتلقرآن عند اتليكف.
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املصادر واملراجع:
إمسذعيل بن حممد أعني بن عر تسكيم اتلبذابين" ،هدية اتلةذرفني أمسذء املؤتلسني وآاثر املصنسني"،
(طبع بةنذية وكذتلة املةذرف اجلكيكة ،اتساذنبدل1951 ،م ،أعذ ت طبةه ابألوفيت :ار
إحيذء اتلرتاث اتلةريب ،بروت).
ابن األثر ،عكي بن أيب اتلكرم حممد بن حممد" ،أتسد اتلغذبة يف عةرفة اتلصحذبة" ،حتقيق عكي
حممد عةدض ،عذ ل أمحد عبد املدجد (ط ،1 :اتلنذشر :ار اتلكاب اتلةكمية،
1415ه1994-م).
ابن أيب حذمت ،أبد حممد عبد اتلرمحن بن حممد بن إ ريس"،اجلرح واتلاةديل"( ،ط ،1حيدر
آاب اتلدكن ،طبةة جمكس ائرة املةذرف اتلةثمذنية ،وبروت ،ار إحيذء اتلرتاث اتلةريب،
1271ه1952-م).
ابن أيب حذمت ،أبد حممد عبد اتلرمحن بن حممد" ،تسير اتلقرآن اتلةظيم" ،حتقيق أتسةد حممد
اتلطيب( ،ط ،3املمككة اتلةربية اتليةد ية ،عكابة نزار عصطسى اتلبذز1419 ،ه).
ابن اتلسرضي ،أبد اتلدتليد عبد هللا بن حممد" ،اتري عكمذء األندتلس" ،حتقيق بشذر عدا
عةروف( ،ط ،1ار اتلغرب اإلتسالعي2008 ،م).
ابن حبذن ،حممد بن أمحد بن حبذن اتلبييت" ،كاذب اجملروحني عن احملدثني واتلضةسذء
واملرتوكني" ،حتقيق :حممد إبراهيم زايد( ،ط ،1حكب :ار اتلدعي1396 ،ه).
ابن تسةد ،حممد بن عنيع اتلزهري" ،اتلطبقذت اتلكربى" ،حتقيق :حممد عبد اتلقذ ر عطذ،
(ط ،1بروت :ار اتلكاب اتلةكمية ،تسنة 1410ه1990-م).
ابن عذشدر ،حممد اتلطذهر بن حممد بن حممد اتلطذهر" ،حترير املةىن اتليديد وتندير اتلةقل
اجلديد عن تسير اتلكاذب اجمليد"( ،تدنس :اتلدار اتلادنيية تلكنشر1984-ه).
ابن عبد اتلرب ،أبد عمر يدتسف بن عبد هللا اتلقرطيب" ،اتلامهيد ملذ يف املدطأ عن املةذين
واألتسذنيد" ،حتقيق :عصطسى بن أمحد اتلةكدي ،حممد عبد اتلكبر اتلبكري (املغرب ،وزارة
عمدم األوقذف واتلشؤون اإلتسالعية1387 ،ه).
ابن عطية ،أبد حممد عبد احلق بن غذتلب" ،احملرر اتلدجيز يف تسير اتلكاذب اتلةزيز" ،حتقيق:
عبد اتليالم عبد اتلشذيف حممد( ،ط ،1بروت :ار اتلكاب اتلةكمية1422 ،ه).
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ابن فذرس ،أمحد بن فذرس بن زكراي اتلقزويين اتلرازي" ،عةجم عقذييس اتلكغة" ،احملقق:
عبد اتليالم حممد هذرون ( ار اتلسكر1399 :ه1979-م).
ابن كثر ،أبد اتلسداء إمسذعيل بن عمر بن كثر" ،اتلبداية واتلنهذية" ،حتقيق :عبد هللا بن
عبد احملين اتلرتكي( ،ط ،1ار هجر1424 ،ه).
ابن عنظدر حممد بن عكرم بن عكي" ،تليذن اتلةرب"( ،ط :اتلثذتلثة ،بروت :ار صذ ر
1414ه).
اتلبقذعي ،إبراهيم بن عمر" ،نظم اتلدرر يف تنذتسب اآلايت واتليدر"( ،اتلقذهرة :ار اتلكاذب
اإلتسالعي).
بدر ،عبد هللا أبد اتليةد " ،تسير عبد اتلرمحن بن زيد املادىف تسنة 180ه"( ،ط ،1عذمل
اتلكاب ،أربد /عمذن2014 ،م).
اتلربيدي ،أمحد بن حممد" ،تسير اتلقرآن ابتلقرآن راتسة أتصيكية"( ،عكابة اتلرشد ،اتلرايض،
1428ه-عن ون رقم اتلطبةة).
احلمدي ،ايقدت شهذب اتلدين أبد عبد هللا بن عبد هللا" ،عةجم اتلبكدان"( ،ط ،2بروت:
ار صذ ر1995 ،م).
اتلدواليب ،حممد بن أمحد" ،اتلكىن واألمسذء" ،حققه :أبد قايبة حممد اتلسذراييب( ،ط ،1بروت،
ار ابن حزم1421 ،ه2000-م).
اتلذهيب ،مشس اتلدين أبد عبد هللا حممد بن أمحد" ،اتري اإلتسالم ووفيذت املشذهر واألعالم"،
حتقيق اتلدكادر بشذر عدا عةروف( ،ط ،1ار اتلغرب اإلتسالعي2003 ،م).
اتلذهيب ،مشس اتلدين أبد عبد هللا حممد بن أمحد" ،تذكرة احلسذظ"( ،ط ،1بروت :ار
اتلكاب اتلةكمية1419 ،ه1998-م).
اتلذهيب ،مشس اتلدين أبد عبد هللا حممد بن أمحد" ،تسر أعالم اتلنبالء" ،حتقيق شةيب
األرنؤوط( ،ط ،3عؤتسية اتلرتسذتلة1405 ،ه1985-م).
اتلرازي ،أبد عبد هللا حممد بن عمر" ،عسذتيح اتلغيب (اتلاسير اتلكبر)"( ،ط ،2بروت :ار
إحيذء اتلرتاث اتلةريب1420 ،ه).
اتلزركشي ،أبد عبد هللا بدر اتلدين حممد بن عبد هللا" ،اتلربهذن يف عكدم اتلقرآن" ،احملقق :حممد
أبد اتلسضل إبراهيم( ،ط ،1ار إحيذء اتلكاب اتلةربية عييى اتلبذيب احلكيب وشركذؤه،
1376ه1957-م).
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اتلطربي ،حممد بن جرير" ،جذعع اتلبيذن عن أتويل آي اتلقرآن" ،حتقيق :أمحد حممد شذكر،
(ط ،1عؤتسية اتلرتسذتلة1420 ،ه2000-م) .وحتقيق . :عبد هللا اتلرتكي ( ،ار عذمل
اتلكاب ،عطبةة اتلشبذنت2015 ،م).
اتلطيذر ،عيذعد بن تسكيمذن" ،اتلاحرير يف أصدل اتلاسير"( ،ط ،2عةهد اإلعذم اتلشذطيب،
جدة1438 ،ه2017-م).
ابن اتلةدمي ،عمر بن أمحد " ،بغية اتلطكب يف اتري حكب" ،حتقيق . :تسهيل زكذر ،اتلنذشر:
ار اتلسكر.
فؤا تسزكني" ،اتري اتلرتاث اتلةريب" ،ترمجة حممد فهمي حجذزي (جذعةة اإلعذم حممد بن
تسةد اإلتسالعية1411 ،ه1991-م).
اتلقرطيب ،أبد عبد هللا حممد بن أمحد" ،اجلذعع ألحكذم اتلقرآن" ،حتقيق :أمحد اتلرب وين وإبراهيم
أطسيش( ،ط ،4اتلقذهرة ،ار اتلكاب املصرية2138 ،ه1964-م).
عدتسدعة اتلاسير املأثدر ،إعدا عركز اتلدراتسذت واملةكدعذت اتلقرآنية مبةهد اتلشذطيب ،إشراف
أ . .عيذعد اتلطيذر( ،ط ،1بروت ،ار ابن حزم1439 ،ه2017-م).
حممد صذحل تسكيمذن ،اخاالف اتليكف يف اتلاسير بني اتلانظر واتلاطبيق( ،ط ،2اتلرايض،
عركز تسير1436 ،ه2015-م).
اتلندوي ،أبد زكراي حميي اتلدين حيىي بن شرف اتلندوي " ،هتذيب األمسذء واتلكغذت" ،عنيت بنشره
وتصحيحه :شركة اتلةكمذء مبيذعدة إ ارة اتلطبذعة املنرية( ،بروت ،ار اتلكاب اتلةكمية).
اتلداصل ،خذتلد بن يدتسف" ،تسير أتبذع اتلاذبةني عرض و راتسة"( ،ط ،1 :اتلرايض ،عركز
تسير تلكدراتسذت اتلقرآنية1437 ،ه2016-م).
اتليحصيب ،أبد اتلسضل اتلقذضي عيذض بن عدتسى" ،ترتيب املدارك وتقريب امليذتل " ،حتقيق
عبد اتلقذ ر اتلصحراوي( ،ط ،1املغرب :احملمدية ،عطبةة فضذتلة1966 ،م1970-م).
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