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  ملخص البحث

الحم��د هللا رب الع��المین ل��ھ الحم��د ف��ي األول��ى واآلخ��رة ول��ھ الحك��م وإلی��ھ ترجع��ون ،    
والصالة والسالم على أشرف المرسلین وعلى آلة وأصحابھ ومن تبعھم بإحسان إلى          

  .یوم الدین أما بعد

فاإلم��ام القف��ال ال��شاشي م��ن أئم��ة الم��ذھب ال��شافعي آل��ت إلی��ھ اإلمام��ة والرئاس��ة ف��ي  
 انتشر فقھ الشافعیة في بالد ما وراء النھر، وكان متبح�را ف�ي           عصره ، وعن طریقھ   

عل��وم اللغ��ة والتف��سیر لك��ن ش��ھرتھ الفقھی��ة غلب��ت علی��ھ ، ف��أردت أن أب��رز مكانت��ھ       
التفسیریة وإمامتھ اللغویة بما أثر عنھ من نقول كثیرة حوتھا كتب التفسیر بالرأي ،     

و العم��دة ف��ي بحث��ي ھ��ذا،    وخاص��ة التف��سیر الكبی��ر لإلم��ام فخ��ر ال��دین ال��رازي  وھ��     
  .  مقدمة وثالثة فصول وخاتمة : وقسمت الدراسة إلى 

ألقیت فیھ الضوء على ترجمت�ھ وأھ�م        : التعریف باإلمام القفال الشاشي   : الفصل األول 
  .مصنفاتھ ومكانتھ العلمیة

تحدثت فیھ عن مرویاتھ في : منھج اإلمام القفال فى التفسیر بالمأثور: الفصل الثاني 
سیر بالم��أثور وف��ضائل اآلی��ات وال��سور، وع��ن موقف��ھ م��ن روای��ة اإلس��رائیلیات     التف��

یات الواردة عنھ في أسباب النزول، ومنھجھ ف�ى توجی�ھ الق�راءات المت�واترة،          اوالرو
  .وموقفھ من اآلیات التي قیل بنسخھا

وقف�ت فی�ھ عل�ى المع�الم        : م�نھج اإلم�ام القف�ال  ف�ي التف�سیر ب�الرأي              :  الفصل الثال�ث  
عنایت��ھ ب��ذكر وج��وه المناس��بات ب��ین اآلی��ات ،  :ھجی��ة ف��ي تف��سیره ب��الرأي ومنھ��ا المن

والوق���وف عل���ى اللط���ائف وال���دقائق التف���سیریة ، وعنایت���ھ بعل���وم اللغ���ة وال���صرف    
واإلع��راب وعل��وم البالغ��ة، ث��م ذك��رت بع��ض م��ا یق��ال عن��ھ ف��ي كت��ب التف��سیر م��ن         

ثت ع��ن موقف��ھ م��ن  اجتھ��ادات فقھی��ة انف��رد بھ��ا ع��ن أئم��ة الم��ذھب ال��شافعي ،وتح��د   
تزالی�ات  عوما ورد في تفسیره م�ن اال " اآلیات الموھمة للتشبیھ " الصفات الخبریة     

  .والرد علیھا

  ذكرت فیھا أھم النتائج التي وقفت علیھا من خالل ھذه الدراسة: الخاتمة 

 - التف��سیر ب��الرأي - التف��سیر بالم��أثور -اإلم��ام القف��ال ال��شاشي  :  الكلم��ات االفتتاحی��ة 
  لیات  والرد علیھااالعتزا

 "وما توفیقي إال باهللا علیھ توكلت وإلیھ أنیب                        " 
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 Abstract 
Praise be to Allah, the lord of the world,’ thanks him in the 
first, the hereafter and he has the judgment and back to him 
and we are returned to him. and prayers peace on be upon 
his messengers, his family, his companions and those who 
followed them  to the day of judgments.Imam Al-qafal El-
shashi is one of the imam of the Shafai school who 
imamate and presidency’s in his era  and through him 
spread Shafai jurisprudence in the country beyond the 
river,and was a professor in the science of language and 
interpretation, but fame jurisprudence over whelmed him, I 
wanted to high light his explanatory status and linguistic 
Imamate , including the impact of many say whale books 
interpretation ,especially interpretation the great imam 
Fakhruddin Razi is the mayor in my paper. This study 
included Introduction, three characters and 
conclusion.Chapter ١:the definition of the imam Al-qafal El-
shashi. I shed light on his translation and his most 
important works and his scientific status. Chapter ٢: Imam 
Alqafal approach to old saying,interpretation, I talked about 
his narratives in the interpretation of the adage and virtues 
of verses and the fence and his position on the Israeli novel 
and the stories contained in the reasons for the descent, 
and his approach in direct frequent readings, and his 
position on the verses that were said to copy.Chapter ٣: 
Imam Alqafal approach in the interpretation of opinion:I 
stood on the methodological features in the interpretation 
of opinion,including:his attention to mention the faces of 
events between verses,and stand on the nice and the 
explanatory minutesand his attention to the science of 
Language, Morphology Al-Arab and Rhetoric, and then 
mentioned some of what was quoted in the books of 
interpretation jurisprudence alone the imams of Shafii 
doctrine, and talked about his position on the qualities of 
algebraic (illusory verses of the analogy) and what  
contained in the retirements  and their responses. 
Conclusion: I mentioned the most important findings that 
stood out through this study.I thrust in Allah and Allah is 
the conciliator. 
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    المقدمة 
الحمد هللا الذى أنزل على عبده الكتاب ولم یجعل لھ عوجا قیما لینذر بأسًا ش�دیدًا م�ن              
لدنھ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات أن لھم أجرًا حسنًا، والصالة وال�سالم             
على من أوتى جوامع الكلم الذى أرسلھ رب�ھ إل�ى خی�ر األم�م، فھ�داھا للت�ى ھ�ى أق�وم                       

 بھ النعم، وعلى آلھ وأصحابھ وكل من اقتفى أثره واستن بسنتھ إلى   بشرع أتم علیھا  
  .یوم الحشر األعظم

  و بعد،،،
فتاریخ الفكر اإلسالمي زاخر بأئمة عظام وأعالم شامخة ال تحصى برع�وا ف�ي فن�ون              
مختلفة، وتركوا للفكر اإلنساني نفائس كثیرة حوت علیھا مصنفاتھم الت�ي أث�روا بھ�ا              

ید أن الكثیر من ھذه المصنفات فق�دت ول�م ی�صل إلین�ا منھ�ا ش�یئ       التراث اإلسالمي، ب 
إال بعضا من النقول التي تناثرت في ثنایا الكتب المختلفة ، فدلت عل�ى م�ا حوت�ھ م�ن                 
علم عظیم ، وما فات األمة بفقدھا من نفع كبیر ، ومن ھذه المصنفات تفسیر القرآن          

رئاس��ة ف��ي ع��صره ف��ي الم��ذھب    لإلم��ام القف��ال ال��شاشي ال��ذى آل��ت إلی��ھ اإلمام��ة وال    
الشافعي ، وكان متبحرا في علوم اللغة والتفسیر لكن شھرتھ الفقھی�ة غلب�ت علی�ھ ،                 
فأردت أن أبرز مكانتھ التفسیریة وإمامتھ اللغویة بما أثر عنھ من نقول كثیرة حوتھا 
كتب التفسیر بالرأي ، وخاصة التفسیر الكبیر لإلمام فخر الدین الرازي  وھو العم�دة            
في بحثي ھذا ، فعمدت إلیھ في كثیر من النق�ول وقم�ت بجمعھ�ا ودراس�تھا واس�تنباط        
المعالم المنھجیة لتفسیر اإلمام القفال منھا حت�ى خرج�ت لن�ا ھ�ذه الدراس�ة ب�صورتھا             

مقدم�ة وثالث�ة ف�صول    :وق�سمتھا إل�ى     " اإلمام القفال الشاشي مفسراً   " ھذه وسمیتھا   
    .                         وخاتمة 

  .التعریف باإلمام القفال الشاشي: الفصل األول
م��نھج اإلم��ام القف��ال ف��ى التف��سیر بالم��أثور ویحت��وي  عل��ى المباح��ث : الف��صل الث��اني 

  اآلتیة
  مرویات اإلمام القفال في التفسیر بالمأثور وفضائل اآلیات والسور: المبحث األول 
  موقفھ من روایة اإلسرائلیات: المبحث الثاني

  الرویات الواردة عنھ في أسباب النزول : ثالثالمبحث ال
  منھج اإلمام القفال في فى توجیھ القراءات المتواترة: المبحث الرابع

  موقفھ من اآلیات التي قیل بنسخھا: المبحث الخامس 
م��نھج اإلم��ام القف��ال  ف��ي التف��سیر ب��الرأي ویحت��وي عل��ى المباح��ث   :   الف��صل الثال��ث

  :اآلتیة
  أي في تفسیر اإلمام القفالالر:  المبحث األول 
  عنایة اإلمام القفال  بذكر وجوه المناسبات بین اآلیات: المبحث الثاني

  اللطائف والدقائق التفسیریة عند اإلمام القفال:المبحث الثالث 
  بیان الغریب واللغة من مفردات النظم القرآني :  المبحث الرابع
   واالشتقاقعنایة اإلمام القفال بالتصریف: المبحث الخامس
  عنایة اإلمام القفال في تفسیره باإلعراب  : المبحث السادس



 

 

 - ٢٤٢٢ - 

  الصور البالغیة في تفسیر اإلمام القفال:المبحث السابع 
  األحكام الفقھیة في تفسیر اإلمام القفال: المبحث الثامن 
  وموقف اإلمام منھا" اآلیات الموھمة للتشبیھ " الصفات الخبریة  : المبحث التاسع 

  ما ورد في تفسیر اإلمام القفال من اعتزالیات:بحث العاشر الم
  . الخاتمة

  :واتبعت فى ھذه الدراسة الخطوات المنھجیة التالیة
  .  قمت بعزو اآلیات إلى سورھا-أ

 قمت بتخریج األحادیث النبوی�ة ال�واردة ف�ى البح�ث تخریج�ًا مف�صًال م�ن أمھ�ات         -ب ـ  
یج ف��ذكرت اس��م الم��صدر والكت��اب   الكت��ب الحدیثی��ة المعتب��رة ل��دى علم��اء التخ��ر  

  . والباب ورقم الجزء والصفحة واسم الطبعة
  .   عزوت األبیات الشعریة إلى قائلیھا وذكرت الدیوان ورقم الصفحة إن وجد-ج 
  .  الترجمة لبعض األعالم المبھمة فى ھذا البحث-د 
قوال إلى  ذكرت فى ھذه الدراسة أقوال أئمة التفسیر واللغة والقراءات وعزوت األ         -ه

أصحابھا من مظانھا مع ذكر اسم المصدر والطبع�ة وس�نة الطب�ع بالھ�امش عن�د        
حتى تخرج الدراسة بصورتھا المن�شودة الت�ى عم�دت      . ورودھا فى المرة األولى   

إلیھا راجیًا المولى عزوجل أن یكت�ب ل�ى ال�سداد والتوفی�ق، فھ�و ح�سبى وعلی�ھ                    
  . اعتمادى وموئلى

  راجى عفو ربھ                                                     

  مصطفى شعبان البسیونى / د                                          

    أستاذ مشارك بكلیة الشریعة والقانون جامعة جازان                            

  أستاذ مساعد بقسم التفسیر وعلوم القرآن                               و  

   بكلیة أصول الدین بالمنوفیة جامعة األزھر                                
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  الفصل األول

  التعريف باإلمام القفال الشاشي

ھ���و اِإلم���ام، العالم���ة، الفقی���ھ، األص���ولي، اللغ���وي، ع���الم   : اس���مھ ولقب���ھ وكنیت���ھ  
 علي بن ِإسماعیل ال�شَّاِشيُّ ال�شافعي الَقفَّ�اُل الكبی�ر، ِإم�ام            ُخَراسان، أبو بكٍر محمد بن    

  .وقتھ، في بالد ما وراء النھر، وصاحب التصانیف
 وھ�ي مدین�ة وراء   - بشینین معجمتین بینھما أل�ف  -ولد في الشاش  : مولده ونشأتھ 

نھر سیحون، خرج منھا جماعة من العلماء ،  ومولده ِفیَما ذكره اْبن السمعانى سنة      
ِإْح��َدى َوِت��ْسعین َوِم��اَئَتْیِن،ثم رح��ل إل��ى خراس��ان والع��راق والحج��از وال��شام والثغ��ور،  

  وسار ذكره في البالد، 
أب�ا بك�ر ب��َن خزیم�ة، واب�ن جری�ر الطب�رَي، وعب�د اِهللا ب��ن        : س�مع :ش�یوخھ وتالمی�ذه   

إس��حاق الم��دائني، ومحم��د ب��ن محم��د الباغن��دّي، وأب��ا القاس��م البغ��وي، وأب��ا َعُروَب��ة     
  .وأخذ الفقھ عن ابن سریج. رَّاِنيَّ، وطبقتھمالَح

الحاكم أبو عبد اهللا وأب�و عب�د اهللا اب�ن من�ده وأب�و عب�د ال�رحمن ال�سلمي         :وروى عنھ  
  ...وجماعة كثیرة

اِإلمام الجلیل أحد أئم�ة ال�دھر ذو الب�اع الواس�ع ف�ى العل�وم       : فضلھ ومكانتھ العلمیة    
افرة ك��ان ِإَماًم��ا ف��ى التْف��سیر ِإمام��ا ف��ى  والی��د الباس��طة والجالل��ة التام��ة والعظم��ة ال��و 

الحدیث ِإَماًما فى اْلكالم ِإماما فى اْلأصول ِإَماًما ف�ى اْلف�روع ِإَماًم�ا ف�ى الزھ�د وال�ورع              
ِإماما فى اللَُّغة َوالشعر ذاكرا للعلوم محققا لما یورده حسن التصرف فیما عن�ده ف�ردا              

  من أفراد الزَمان
ھ�و أْف�صح اَألص�حاب َقلم�ا وأثب�تھم ف�ى دق�ائق العل�وم         :َقال فیِھ أب�و عاص�م العب�ادى       

: وق�ال الحلیم�ى  . قدما وأسرعھم بیانا وأثبتھم جنان�ا وأعالھ�م إس�نادا وأرفعھ�م عم�ادا         
كان شیخنا القفال أعلم من َلقیتھ من علماء عصره ، وقال فى ِكَتابھ شعب اْلِإیمان فى 

 أعل�ى م�ن لقین�ا م�ن علم�اء           إمامن�ا ال�ذى ھ�و     : الشعبة السادسة والعشرین فى الجھ�اد     
عصرنا َصاحب اْلأصول والجدل وحافظ الفروع والعلل وناص�ر ال�دین ِبال�سیف والقل�م            

  والموفى ِبالفضِل فى العلم على كل علم أبو بكر محمد بن على الشاشى
ھو الفقیھ األدیب ِإمام عصره بم�ا وراء النھ�ر لل�شافعیین        : وقال الحاِكم أبو عبد اهللا    

  ل وأكثرھم رحلة فى طلب الَحِدیثوأعلمھم باألصو
ك��ان ِإمام��ا ول��ھ م�صنفات كثی��رة ل��یس ألح��د  : وق�ال ال��شیخ أب��و إس��حاق ال�شیرازى   

مثلھا وھو أول من صنف الجدل الحسن من الفقھاء ولھ كتاب ف�ى أص�ول الفق�ھ ول�ھ                  
وق�ال اب�ن ال�ّصالح اْلقف�ال       . شرح الرسالة َوعنھ انتشر فق�ھ ال�شافعى ِبَم�ا َوراء النھ�ر            

  )١...(ِبیر علم من َأْعَلام اْلمذھب رفیع َومجمع علوم ھو بَھا علیم َولھا جموعاْلَك

                                                           

 م١٩٩٥ة الطبعة الثالثة سنة ط مؤسسة الرسال١٦/٢٨٣ سیر أعالم النبالء- ١
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الج�دل والفق�ھ   : ف�ي فن�ون مختلف�ة منھ�ا          - رحم�ھ اهللا   –صنف اإلمام القف�ال     : مصنفاتھ
وأصولھ والتفسیر فھو أول من صنف في الجدل الحسن من الفقھ�اء، ول�ھ كت�اب ف�ي               

 القاضي على مذھب الشافعي ،و الترغی�ب     أصول الفقھ، ولھ شرح الرسالة، ولھ أدب      
-وجوامع جمع فی�ھ م�ن كلم�ات النب�ي      .فروعا بأدلتھا : في الفروع وھو مجلد یتضمن    

، وكتاب محاس�ن ال�شریعة      ) دالئل النُُّبوَّةِ (َوَصنََّف ِكَتاَب   . -صلى اهللا تعالى علیھ وسلم    
ح���داد وش���رح ف���روع اب���ن الْ . و ش���رح تلخ���یص اب���ن الق���اص الطََّب���ِري ف���ي الف���روع   

أما التفسیر فما نقل عنھ أئمة التفسیر ف�ى كت�بھم ك�الرازى وأب�ي حی�ان و                  ...المصرى
القرطبي وغیرھم من أقوال وترجیحات تف�سیریة كثی�رة  ت�دل عل�ى إمامت�ھ ورس�وخھ         
فیھ غیر أن مصنفھ في التفسیر لم یصل إلینا وقد ذكره صاحب كت�اب ھدی�ة الع�ارفین         

  )١(اسم تفسیر القرآن أسماء المؤلفین وآثار المصنفین ب
ِإَذا ذكر : قال الشیخ ُمِحي الدیِن النواوي): الصغیر(الفرق بینھ وبین القفال المروزي 

الَقفَّاُل الَمْرَوِزيُّ، َفُھَو القفال الصغیر الذي كان       : القفال الشَّاِشيُّ َفالمراد ھو، وإذا قیل     
  .بعد األربع مائة

َوَأمَّ��ا . ي التف��ِسیر والح��دیث واألص��ول والك��الم   ث��م ِإن ال��شَّاِشيَّ یتك��رر ذك��ره ِف��   :ق��ال
  )٢(الَمْرَوِزيُّ فیتكرر ِفي الِفْقھیَّاِت 

 م��ع تبوئ��ھ المكان��ة - رحم��ھ اهللا–اإلم��ام القف��ال :  اتھام��ھ ب��االعتزال واالعت��ذار عن��ھ 
ال��سامیة والمنزل��ة الرفیع��ة الت��ي جعلت��ھ إمام��ا ف��ي عل��وم ال��شریعة واللغ��ة العربی��ة          

لورع في الدین لم یسلم من الوقوع ف�ي  الزل�ل والزی�غ ع�ن الح�ق         واتصافھ بالزھد وا  
  .في بعض المسائل الكالمیة التى وافقت مذھب المعتزلة 

ِإن َھَذا اْلَقفَّاَل عظیم الرغبِة ِفي اِل�اْعِتَزاِل        : وأقول: "- رحمھ اهللا    –قال اإلمام الرازي    
َواعل�م أن  .. د ك�ان قلی�ل اإلحاط�ة بأص�ولھم    َحَسُن اِلاْعِتَق�اِد ِف�ي َكِلَم�اِتِھْم، وم�َع َذِل�َك فق�         

 كان َحَسَن اْلَكَلاِم في التف�ِسیِر دقی�ق النََّظ�ِر ِف�ي ت�أویالت األلف�اظ ِإال       - رحمھ اهللا -اْلَقفَّاَل
أنھ كان عظیم اْلمبالغ�ة ِف�ي تقِری�ر م�ذھب المعتزل�ة م�ع أن�ھ ك�ان قلی�ل الح�ظ م�ن عل�م                   

  ) ٣. (زلةالكالم قلیل النصیب من معرفة َكَلاِم اْلمعت
، وسئل َعن تفسیر َأِبي )١(َسِمْعُت َأبا َسْھٍل الصُّْعُلْوِكيُّ): ٤(وقال َأبو الَحَسِن الصَّفَّاُر "

دنَّ��َسُھ م��ن جَھ��ة ن��صره : قدََّس��ُھ م��ن وج��ھ، َودنَّ��َسُھ م��ن وج��ھ، َأي: بك��ر الَقفَّ��اِل، فق��ال
  .لالعتزال

                                                           

ط دار ٢/٤٨المؤلفین وآثار المصنفین إلسماعیل بن محمد البغ�دادي      أسماء   انظر ھدیة العارفین     - ١
 وما بع�دھا ط  ١٠/٣٠٧ لبنان وانظرمعجم المؤلفین لعمر رضا كحالة–إحیاء التراث العربي بیروت  

 دار إحیاء التراث العربي
  بتصرف٢٨٥إلى ١٦/٢٨٣سیر أعالم النبالء - ٢
  ھـ١٤٢٠ -الثالثة : بیروت الطبعة –دار إحیاء التراث العربي  ط ٧/١١ التفسیر الكبیر - ٣
اِإلَم�اُم، الَح�اِفُظ، الُمَج�وُِّد، َأُب�و الَح�َسِن َك�اَن ِثَق�ًة         الصَّفَّاُر َأُبو الَحَسِن َأْحَمُد بُن ُعَبْیِد ب�ِن ِإْس�َماِعْیَل     - ٤

َس�ِمَع ِمْن�ُھ اْب�ُن َعْب�َدان ِف�ي َس�َنِة ِإْح�َدى َوَأْرَبِع�ْیَن َوَث�َالِث ماَئ�ٍة، َوُت�ُوفَِّي             .َوجوَّده) الُمْسَند(َثْبتًا، َصنَّف   
 م١٩٩٥ط مؤسسة الرسالة الطبعة الثالثة سنة ١٥/٤٣٩سیر أعلم النبالء للذھبي.َبْعَدَھا ِبَقِلْیٍل



 

 

 - ٢٤٢٥ - 

ُم بكث�رة مال�ھ م�ن الف�ضائل، ف�ال           قد مَر موتھ، والكمال عزیز، وِإنم�ا یم�دح الَع�الِ          : قلت
وقد یغف�ر ل�ھ باس�تفراغھ الوس�ع ف�ي طل�ب             . تدفن المحاسن لورطة، ولعلھ رجع عنھا     

  .الحق وال قوة إال ِباِهللا
أنشدنا َأبو نصر بن قت�ادة، أن�شدنا أب�و بك�ر          ) :ُشعب اِإلیمان (قال أبو بكر الَبْیَھِقيُّ ِفي      

  :الَقفَُّال
  َوَزاِدي ُمَباٌح َعَلى َمْن َأَكْل... َعَلى َمْن َنَزْل             ُأوسُِّع َرْحِلي 

  َوإْن َلْم َیُكْن َغْیر ُخْبٍز َوَخّل...                ُنَقدُِّم َحاِضَر َما ِعْنَدَنا 
  )٢(َوَأمَّا اللَّئیُم َفَمْن َلْم ُأَبْل ...                َفَأمَّا الَكِرْیُم َفَیْرَضى ِبِھ 

 أن –رحمھ اهللا –عن الحافظ ابن عساكر     ) ٣(ت الشافعیة الكبرى    وحكى صاحب طبقا  
القفال في أول أمره كان على قول المعتزلة ثم رجع عنھ إلى الم�ذھب األش�عري فق�ال         

وق��ال الح��افظ أب��و القاس��م ب��ن ع��ساكر بلغن��ى َأن��ھ َك��اَن م��ائال َع��ن االعت��دال ق��ائال          :"
قل�ت َوَھ�ِذه َفاِئ�َدة جلیل�ة انفرج�ت      باالعتزال فى أول مرة ثم رجع ِإَلى مذھب األشعرى     

بھا كربة عظیمة وحسیكة فى الصدر جسیمة َوذلك أن مذاھب تحك�ى ع�ن ھ�ذا اإلم�ام          
قلت َوقد انكشفت اْلُكْرَبة بما حكاه اب�ن  ..فى األصول ال تصح إال على قواعد المعتزلة   

رش��اد وق��د كن��ت أغت��بط بك��الم رأیت��ھ للقاض��ى َأب��ى بك��ر ف��ى التقری��ب واإل      ... َع��َساِكر
ولألستاذ أبى إسحاق اإلسفراینى فى تعلیقھ فى أص�ول الفق�ھ ف�ى م�سألة ش�كر الم�نعم         
وھو أنھما لما حكیا القول ب�الوجوب عق�ال ع�ن بع�ض فقھ�اء ال�شافعیة م�ن األش�عریة           
قاال اعلم أن ھذه الطائفة من أص�حابنا اب�ن ُس�َریج وغی�ره َك�انوا ق�د برع�وا ف�ى الفق�ھ             

الم وط��العوا عل��ى الكب��ر كت��ب المعتزل��ة فاستح��سنوا ول��م یك��ن لھ��م ق��دم راس��خ ف��ى الك��
عباراتھم وقولھم یجب شكر المنعم عقال فذھبوا ِإَلى ذلك غیر عالمین ِبَما ت�ؤدى إلی�ھ     
َھِذه المقالة من قبیح الم�ذھب َوكن�ت أس�مع ال�شیخ اإلم�ام رحم�ھ اهللا یحك�ى م�ا أقول�ھ              

ھ أی�ضا القاض�ى َأب�و بك�ر     عن األستاذ أبى إسحاق مغتبطا بھ فأقول لھ یا سیدى قد قال           
ولكن ذلك إنما یقال فى حق ابن ُسَریج وأبى على ب�ن خی�ران واإلص�طخرى وغی�رھم                  
من اْلفقھاء الذاھبین إلى ذل�ك ال�ذین ل�یس لھ�م ف�ى الك�الم ق�دم راس�خ أم�ا مث�ل اْلقف�ال                  
الكبیر الذى كان أستاذا فى علم الكالم وقال فیھ الحاكم إنھ أعل�م ال�شافعیین بم�ا وراء                 

ھر باألصول فكیف یحسن االعتذار عنھ بھذا، فلما وقفت على ما حكاه ابن عساكر     الن
انشرحت نفسى لھ وأوقع اهللا فیھا َأن ھذه األمور أشیاء كان یذھب إلیھ�ا عن�د ذھاب�ھ                 
ِإَلى مذھب القوم وال لوم علیھ فى ذلك بعد الرجوع ،وف�ى ش�رح الرس�الة لل�شیخ َأب�ى                 

 َعن اْلقفال َنفسھ حیث أوجب شكر المنعم بأنھ لم     محمد الجوینى أن أصحابنا اعتذروا    
                                                                                                                                                     

ُرون ب��ن ُموَس��ى ب��ن ِعی��َسى، َأُب��و س��ھل     ھوُمَحمَّ��د ب��ن ُس��َلْیَمان اْب��ن ُمَحمَّ��د ب��ن ُس��َلْیَمان ب��ن َھ��ا    - ١
ه أحد َأِئمَّة وقتھ ِف�ي ُعُل�وم، ُمتَّف�ق    ٢٩٦ولد سنة. الصعلوكي، اْلَحَنِفّي نسبا، اْلعجِلّي، الشَّاِفِعي مذھبا  

دار ١/١٥٨ ه انظ�ر طبق�ات الفقھ�اء ال�شافعیة الب�ن ال�صالح              ٣٦٩وتوفي س�نة  . على تقدمھ وجاللتھ  
ط دارص��ادر ٤/٢٠٤م وانظ��ر وفی��ات األعی��ان ١٩٩٢األول��ى، : ع��ةالب��شائر اإلس��المیة  بی��روت الطب 

 بیروت
  بتصرف٢٨٥إلى ١٦/٢٨٣ سیر أعالم النبالء- ٢
  )ھـ٧٧١: المتوفى(تاج الدین عبد الوھاب بن تقي الدین السبكي  - ٣
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یكن من�دوبا ف�ى الك�الم وأص�ولھ قل�ت وھ�ذا عن�دى غی�ر مقب�ول لم�ا ذك�رت ،وق�د ذك�ر                   
الشیخ أبو محمد بعد ذلك فى ھذا اْلكتاب أن اْلقفال أخذ علم الكالم ع�ن األش�عرى وأن              

 الحكای�ة كم�ا ت�دل    األشعرى كان یقرأ علیھ الفقھ كما كان ھ�و یق�رأ علی�ھ الك�الم وھ�ذه        
على معرفتھ بعلم الكالم وذلك ال شك فیھ كذلك تدل على َأنھ أش�عرى َوكأن�ھ لم�ا رج�ع        
َعن االعتزال َوأخذ فى تلقى علم الكالم عن األشعري فقرأ علیھ على كبر ال�سن لعل�ى           
رتبة األشعرى ورسوخ قدمھ فى الكالم وقراءة األش�عرى الفق�ھ علی�ھ ت�دل عل�ى عل�و              

رتَبة اْلقفال وقت قراءت�ھ عل�ى األش�عرى َوأن�ھ ك�ان بحی�ث یحم�ل عن�ھ                   مرتبتھ أعنى م  
  )١(العلم 

ھذه بعض النقول التي تؤید القول برجوع اإلمام القفال عن االعتزال في آخر حیاتھ ، 
 مبحثا خاصا فیما ُأثر عن�ھ م�ن   – إن شاء اهللا تعالى  –وسأذكر في آخر ھذه الدراسة      

  .لھ رجع عنھا في آخر حیاتھ كما ُذكر واهللا أعلمأقوال وافقت أصول المعتزلة ، ولع
توفي سنة خمس و ثالث�ین     : األول  : اختلف المؤرخون في وفاتھ على قولین     : وفاتھ  

توفي س�نة س�ت   : وثالثمائة وھذا قول الحاكم وابن السمعاني وھو الراجح ، والثاني          
  . وثالثین وثالثمائة ویعزى ھذا القول ألبي إسحاق الشیرازي

: قال الشیخ أبو إسحاق الشیرازي في طبقات الفقھ�اء     : - رحمھ  اهللا   –ن خلكان   قال اب 
توفي في سنة ست وثالثین وثلثمائة، وقال الحاكم أبو عبد اهللا المع�روف ب�ابن البی�ع                  

: إنھ توفي بالشاش، في ذي الحجة سنة خمس وس�تین وثلثمائ�ة، وق�ال      : النیسابوري
: السمعاني في كتاب األنساب وزاد فق�ال كتبت عنھ وكتب عني، ووافقھ على ھذا ابن        

وكانت والدتھ في سنة إحدى وتسعین ومائتین، وقال أعني اب�ن ال�سمعاني ف�ي كت�اب              
إنھ توفي سنة س�ت وس�تین وثلثمائ�ة، رحم�ھ اهللا تع�الى، وك�ذا قال�ھ ف�ي كت�اب                     : الذیل

م األنساب أیضا في ترجمة الشاشي، والقول األول قال�ھ ف�ي ترجم�ة القف�ال، واهللا أعل�                
  )٢.(بالصواب 

                         
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

ھج���ر للطباع���ة والن���شر  وم���ا بع���دھا ت���اج ال���دین ال���سبكي ط ٣/٢٠٠ طبق���ات ال���شافعیة الكب���ري- ١
 ١٤١٣ الثانیة، : الطبعةوالتوزیع

  وما بعدھا٤/٢٠٠ وفیات األعیان- ٢
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  الفصل الثاني

  منهج اإلمام القفال فى التفسري باملأثور

  ویحتوي  على المباحث اآلتیة
   مرویات اإلمام القفال في التفسیر بالمأثور وفضائل اآلیات والسور:المبحث األول 
  موقفھ من روایة اإلسرائلیات: المبحث الثاني

  الرویات الواردة عنھ في أسباب النزول : الثالمبحث الث
  منھج اإلمام القفال في فى توجیھ القراءات المتواترة: المبحث الرابع

  موقفھ من اآلیات التي قیل بنسخھا :المبحث الخامس 

  متهيد

 القرآن كالم اهللا المجید الذى ال یأتیھ الباط�ل م�ن ب�ین یدی�ھ وال م�ن خلف�ھ تنزی�ل م�ن                   
من حضرة الربوبیة عل�ى قل�ب أكم�ل الب�شریة وخی�ر البری�ة لیبلغ�ھ           حكیم حمید ، نزل     

إلى خیر أمة أخرجت للناس ، وھو یشتمل على معارف عالیة ، ومطال�ب س�امیة ، ال    
ی��شرف علیھ��ا إال أص��حاب النف��وس الذاكی��ة والعق��ول ال��صافیة ، فالمتأم��ل ف��ى آیات��ھ      

 یأخ�ذ بتالبیب�ھ ویمل�ك      والمتدبر فى مع�انى ألفاظ�ھ یج�د أمام�ھ م�ن الھیب�ة والج�الل م�ا                 
فؤاده ، لما لھ م�ن ح�الوة وم�ا علی�ھ م�ن ط�الوة ، ف�إن ألفاظ�ھ مل�وك األلف�اظ وأجلھ�ا                     
وأفصحھا الت�ي یعج�ز ع�ن محاكاتھ�ا ق�در الع�المین ، ومعانی�ھ أج�ل المع�انى وأقدس�ھا                    
وأفخمھا التي ال یجوز تفسیره بغیرھا من معان ال تلیق بھ وال ترتق�ى إل�ى قدس�یتھ ،               

ق�رآن ع�رف خ�اص ومع�انى معھ�ودة ال ی�صح تف�سیره بغیرھ�ا ، وال یج�وز                    لذا ك�ان لل   
تفسیره بغی�ر عرف�ھ ال�ذى یتطل�ب تح�صیلھا م�ن الط�رق ال�صحیحة والم�صادر الثابت�ة               

  : على النحو التالى 
   أن یطلب تفسیر القرآن من القرآن نفسھ ، فإن تعذر فبالسنة الصحیحة الثابتة عن  

ب والسنة فبالرجوع إلى الثابت من أقوال مصابیح  وإن لم یوجد فى الكتاالمعصوم 
الھ��دى وأرب��اب التق��ى ال��صحابة الع��دول ال��ذین عاص��روا ال��وحى وش��اھدوا التنزی��ل ،    
فاجتمع عندھم من أنوار النب�وة ومع�ارف األم�ة م�ا ل�م یجتم�ع لغی�رھم ، ف�إن أعوزن�ا                   

 فق�ال  ا البحث طلبناه من تابعیھم فھم سلف األمة ومن خیر قرونھا شھد بذلك نبیھ          
وھ�ذه الط�رق ھ�ى     .    )١(" خیر الناس قرنى ثم الذین یلونھم ثم ال�ذین یل�ونھم        : " 

روافد التفسیر بالمأثور أو بتعبیر أدق جامع التفسیر النقلى لیدخل فیھ تفسیر الق�رآن        
  .بالقرآن ، ألن القرآن ال یمكن أن نسمیھ قوال مأثورا واهللا أعلم 

                                                           

 ، دار الح�دیث  ١ ، ط ٣/٦  صحیح البخارى كتاب فضائل الصحابة باب ف�ضائل أص�حاب النب�ى              -١
  ، ط دار ٤/١٩٦٣، وصحیح م�سلم كت�اب ف�ضائل ال�صحابة ب�اب ف�ضل ال�صحابة ث�م ال�ذین یل�ونھم             

 ق��ب ب��اب م��ا ج��اء ف��ى ف��ضل م��ن رأى  النب��ى  إحی��اء الكت��ب العربی��ة ، وس��نن الترم��ذى كت��اب المنا
 . ، ط المكتب اإلسالمى ١/٣٧٨  ،  ط دار إحیاء التراث العربى ، ومسند أحمد ٥/٦٩٥
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ح�دیث ع�ن م�نھج متكام�ل ف�ي التف�سیر بالم�أثور ب�ل                وفي ھذه الدراسة لست ب�صدد ال      
أجمع ما ورد عن اإلمام القفال من روایات مسندة في ھذا الباب مع تخریجھا والحكم     

  .                               علیھا عند علماء الحدیث

  املبحث األول

  مرويات اإلمام القفال يف التفسري باملأثور وفضائل اآليات والسور

ت التى أثرت عن القفال في التفسیر بالمأثور قلیلة ج�دا تك�اد أن تح�صى عل�ى                   الرویا
أصابع األیدي وھذا یدل على أن منھجھ في التفسیر یغلب علیھ الرأي والعقل  وأكث�ر          

  : ومنھا- صلى اهللا علیھ وسلم–ھذه الرویات مرفوعة بسنده إلى المعصوم 
 َوَكَذِٰلَك َجَعْلَناُكْم ُأمَّ�ًة َوَس�ًطا    : الى استدل اإلمام الرازي على أن الوسط في قولھ تع    -أ
) واختلفوا في تف�سیر الوس�ط   : ھو العدل بالخبر المروي عن القفال الشاشي فقال   )١

والدلیل علیھ اآلیة والخب�ر وال�شعر والنق�ل       أن الوسط ھو العدل   :وذكروا أمور أحدھا    
أي أع��دلھم وأم��ا الخب��ر فم��ا )٢ ( َق��اَل َأْوَس��ُطُھْم : والمعن��ى أم��ا اآلی��ة فقول��ھ تع��الى 

:  َعِن الثَّْوِريِّ َع�ْن َأِب�ي َس�ِعیٍد اْلُخ�ْدِريِّ َع�ِن النَِّب�يِّ َص�لَّى اللَّ�ُھ َعَلْی�ِھ َوَس�لَّمَ                 َرَوى اْلَقفَّالُ 
  )  ٣"(ُأمًَّة َوَسًطا َقاَل َعْدًلا"

رجوھا  وھذه الروایة حكم بصحتھا الكثیر من أئمة الحدیث بید أنھا بسند مختلف فأخ
 ص�لى اهللا  –من طریق األعم�ش ع�ن أب�ي ص�الح ع�ن أب�ي س�عید الخ�دري ع�ن النب�ي                  

 أم��ا س��ند الروای��ة الت��ى ذكرھ��ا ال��رازي ع��ن القف��ال ل��م یروھ��ا أح��د م��ن     -علی��ھ وس��لم
 .المحدثین وفیھا انقطاع بین القفال والثوري  لبعد األمد بین الراویین واهللا أعلم

 )٤ (ُقوا اللَّـَھ الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِھ َواْلَأْرَحاَم  َواتَّ:" وعند تفسیر قولھ تعالى -ب
ق���ال قت���ادة، ومجاھ���د، وال���سدي،   " واألرح���ام"قول���ھ : -رحم���ھ اهللا–ق���ال الواح���دى  

واتق�وا األرح�ام أن تقطعوھ�ا، فھ�ي عط�ف           : والضحاك، وابن زید، والفراء، والزج�اج     
رحام فصلوھا وال تقطعوھ�ا     واتقوا األ : والمعنى" واتقوا اهللا : "على اسم اهللا في قولھ    

ث�م أخ�رج ب�سنده  َأْخَبَرَن�ا َأُب�و ِإْب�َراِھیَم ِإْس�َماِعیُل ْب�ُن               . وھذا ینبئ بوجوب صلة ال�رحم     
ِإْبَراِھیَم الصُّوِفيُّ، َأْخَبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليٍّ اْلَقفَّاُل ال�شَّاِشيُّ، َأْخَبَرَن�ا اْلُح�َسْیُن ْب�ُن ُموَس�ى                

ِنيُّ، َح��دََّثَنا ِإْس��َحاُق ْب��ُن َس��یَّاٍر، َح��دََّثِني ِعْم��َراُن ْب��ُن َھ��اُروَن الرَّْمِل��يُّ،    ْب��ِن َخَل��ٍف الّرْس��َع
َحدََّثِني ُسَلْیَماُن ْبُن َحیَّاَن، َح�دََّثِني َداُوُد ْب�ُن َأِب�ي ِھْن�ٍد، َع�ِن ال�شَّْعِبيِّ، َع�ِن اْب�ِن َعبَّ�اٍس،                

                                                           

 ١٤٣:  البقرة - ١
 ٢٨:  القلم - ٢
صلى اهللا علیھ وسلم باب من سورة البق�رة  – سنن الترمذي كتاب تفسیر القرآن عن رسول اهللا    - ٣
العربي بیروت قال أب�و عی�سى ھ�ذا ح�دیث ح�سن ص�حیح وم�سند أحم�د         ط دار إحیاء التراث     ٥/٢٠٧
ط ٢/٢٩٥ط مؤسسة قرطبة والمستدرك عل�ى ال�صحیحین كت�اب التف�سیرباب م�ن س�ورة البق�رة                 ٣/٩

م وقال الحاكم ھ�ذا ح�دیث ص�حیح عل�ى ش�رط ال�شیخین       ١٩٩٠دار الكتب العلمیة الطبعة األولى سنة   
ك�ر األخب�ار ب�أن ھ�ذه األم�ة ھ�ي م�ن اع�دل األم�م          ولم یخرجاه وصحیح ابن حب�ان ب�اب ف�ضل األم�ة ذ      

 ٤/٨٤م وانظر التفسیر الكبیر ١٩٩٣ط مؤسسة الرسالة الطبعة الثانیة سنى ١٦/١٩٩أسبابا
 ١:  النساء - ٤



 

 

 - ٢٤٢٩ - 

ِإنَّ اللََّھ َلُیَعمُِّر ِب�اْلَقْوِم ال�دَِّیاَر َوُیْكِث�ُر َلُھ�ُم     : " ِھ َوَسلََّمَقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اُهللا َعَلیْ   : َقاَل
: َوَكْی��َف َذِل��َك َی��ا َرُس��وَل اللَّ��ِھ؟ َق��الَ : اَألْم��َواَل، َوَم��ا َنَظ��َر ِإَل��ْیِھْم ُم��ُذ َخَلَقُھ��ْم ُبْغ��ًضا، ِقی��لَ  

  )١"(ِبِصَلِتِھْم َأْرَحاَمُھْم 
ق��ال  -٨٧: الحج��ر -" َق��ْد آَتْیَن��اَك َس��ْبًعا ِم��َن اْلَمَث��اِني    َوَل:"عن��د تف��سیر قول��ھ تع��الى   -ج

الواحدي وأكثر أھل التفسیر على أن المراد بالسبع المثاني فاتحة الكت�اب، وھ�و ق�ول       
عمر، وعلّي، واب�ن م�سعود، والح�سن، ومجاھ�د، وقت�ادة، والربی�ع، والكلب�ي، وروي              

ب�سنده  َأْخَبَرَن�ا َأُب�و    و أخ�رج الواح�دي    .َمذلك مرفوعا إل�ى النب�ي َص�لَّى اُهللا َعَلْی�ِھ َوَس�لَّ            
، ن�ا  ِإْبَراِھیَم ْبُن َأِبي اْلَقاِسِم الصُّوِفيُّ، أنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليِّ ْب�ِن ِإْس�َماِعیَل اْلَقفَّ�اُل ال�شَّاِشيُّ        

 ْب�ُن َأِب�ي ِإَی�اٍس، ن�ا         اْلُحَسْیُن ْبُن ُموَسى ْبِن َخَلٍف، نا ِإْبَراِھیُم ْبُن اْلَھْی�َثِم اْلَبَل�ِديُّ، ن�ا آَدمُ              
َق�اَل َرُس�وُل اللَّ�ِھ، َص�لَّى اُهللا     : اْبُن َأِبي ِذْئٍب، َعْن َسِعیٍد اْلَمْقُبِريِّ، َعْن َأِبي ُھَرْی�َرَة، َق�الَ      

اُه ، َروَ » اْلَحْم�ُد ِللَّ�ِھ َربِّ اْلَع�اَلِمیَن ِھ�َي ال�سَّْبُع اْلَمَث�اِني َواْلُق�ْرآُن اْلَعِظ�یمُ                «: َعَلْیِھ َوَسلَّمَ 
  )٢(اْلُبَخاِريُّ 

: َوحكى السمعاني في تفسیره عن القفال وعزاه إلى عط�اء ب�ن أب�ي رب�اح أن اللم�م         -د
ُھ�َو أعل�م ِبم�ن    : "قول�ھ تع�الى   :ق�ال ال�سمعاني     .ھو عزم العبد على الذنب ث�م ال یفعل�ھ           

 َأن اللم��م َأن یع��زم عل��ى: َوَع��ن َعط��اء ب��ن أب��ي َرَب��اح. ُھ��َو أعل��م ب��المتقین: َأي" اتَّق��ى
 ) ٣.(ذكره اْلقفال الشَّاِشي ِفي َتْفِسیره. الذَّنب ثمَّ َلا یفعل

  :ما روي عنھ في فضائل اآلیات والسور: ثانیا
ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم  ف�ي       –أخرج الواحدي بسنده ع�ن القف�ال مرفوع�ا إل�ى النب�ي              -أ

اِذيُّ، َأْخَبَرَنا اِإلَم�اُم َأُب�و   َأْخَبَرَنا ِإْسَماِعیُل ْبُن ِإْبَراِھیَم النَّْصَرابَ  : فضل آیة الكرسي فقال     
، َح�دََّثَنا اْلُح�َسْیُن ْب�ُن ُموَس�ى ْب�ِن َخَل�ٍف، َح�دََّثَنا ِإْس�َحاُق ْب�ُن                    اْلَقفَّ�الُ  َبْكٍر ُمَحمَُّد ْب�ُن َعِل�يٍّ     

َرْیٍج، َع�ْن َأِب�ي    ُرَزْیٍق، َحدََّثَنا ِإْسَماِعیُل ْبُن َیْحَی�ى ْب�ِن ُعَبْی�ِد اللَّ�ِھ التَّْیِم�يُّ، َح�دََّثَنا اْب�ُن ُج�                   
َم�ْن َق�َرَأ    «: َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َص�لَّى اُهللا َعَلْی�ِھ َوَس�لَّمَ         : الزَُّبْیِر، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّھ َقالَ      

ُھ آَیَة اْلُكْرِسيِّ ِفي ُدُبِر ُكلِّ َصالٍة َخَرَقْت َسْبَع َس�َمَواٍت َفَل�ْم َیْلَت�ِئْم َخْرُقَھ�ا َحتَّ�ى َیْنُظ�َر اللَّ�                
                                                           

 - ھ��ـ ١٤١٥األول��ى، :  لبن��ان الطبع��ة –دار الكت��ب العلمی��ة، بی��روت    ط ٢/٥ الوس��یط للواح��دي - ١
   م١٩٩٤

م ١٩٨٣ط مكتبة الزھراء الموصل الطبعة الثانیة سنة      ١٢/٨٥یر  والحدیث أخرجھ الطبراني في الكب    
ق�ال الح�اكم ق�ال الح�اكم رحم�ھ اهللا تع�الى عم�ران        ٤/١٧٧والحاكم فى م�ستدركھ كت�اب الب�ر وال�صلة           

الرملي من زھاد المسلمین وعبادھم كان حفظ ھذا الحدیث عن أبي خالد األحمر فإنھ غریب صحیح               
ومجم�ع  ١٤١٠دار الكتب العلمیة بیروت الطبعة األول�ى س�نة   ط ٦/٢٢٥والبیھقي في شعب اإلیمان    

 وق��ال الھیثم��ي رواه الطبران��ي ١٤٠٧ط دار الكت��اب العرب��ي بی��روت س��نة ٨/١٥٢الزوائ��د للھیثم��ى 
 وإسناده حسن

ط ٤/١٧٣٨ صحیح البخ�اري كت�اب التف�سیرباب ولق�د أتین�اك س�بع م�ن المث�اني والق�رآن العظ�یم             - ٢
ط دار الكت�ب العلمی�ة،   ٣/٥١م التفسیر الوسیط للواحدي     ١٩٨٧ة الثالثة   دار ابن كثیر الیمامة الطبع    

  م١٩٩٤ - ھـ ١٤١٥األولى، :  لبنان الطبعة–بیروت 
 -ھ�ـ ١٤١٨األول�ى،  :  ال�سعودیة الطبع�ة  –دار الوطن، الریاض  ٥/٢٩٨ تفسیر القرآن للسمعاني     - ٣

  م١٩٩٧
 



 

 

 - ٢٤٣٠ - 

ِإَلى َقاِئِلَھا َفَیْغِفَر َلُھ، ُثمَّ َیْبَعَث اللَُّھ ِإَلْیِھ َمَلًك�ا َفَیْكُت�َب َح�َسَناِتِھ َوَیْمُح�َو َس�یَِّئاِتِھ ِإَل�ى اْلَغ�ِد                
  ) ١(»ِمْن ِتْلَك السَّاَعِة

وأخرج الواحدي في تفسیره عن القفال مرفوعا ما جاء في قراءة النبي في صالة -ب
َأْخَبَرَن��ا ِإْس��َماِعیُل ْب��ُن ِإْب��َراِھیَم اْل��َواِعُظ، أن��ا ُمَحمَّ��ُد ْب��ُن     :ت��ین فق��ال  المغ��رب ب��سورة ال 

، أنا اْلُحَسْیُن ْبُن ُموَسى ْبِن َخَلٍف الرَّْسَعِنيُّ، نا ُعْثَماُن ْب�ُن ال�صَّیَّاِد، ن�ا                 اْلَقفَّالُ ِإْسَماِعیَل
ِديِّ ْب�ِن َثاِب�ٍت، َع�ِن اْلَب�َراِء ْب�ِن َع�اِزٍب،         ُسْفَیاُن، َعْن َیْحَیى ْب�ِن َس�ِعیٍد، َوِم�ْسَعٍر، َع�ْن َع�            

َس��ِمْعُت النَِّب��يَّ َص��لَّى اُهللا َعَلْی��ِھ َوَس��لََّم َیْق��َرُأ ِف��ي اْلَمْغ��ِرِب َوالتِّ��یِن َوالزَّْیُت��وِن َزاَد       : َق��اَل
ِن ُنَمْیر، َع�ْن َأِبی�ِھ َع�ْن    َفَما َرَأْیُت ِإْنَساًنا َأْحَسَن ِقَراَءًة ِمْنُھ، َرَواُه ُمْسِلٌم، َعِن ابْ      : ِمْسَعٌر
 ص�لى   –ھذا ماوقفت علیھ من رویات مأثورة بسند القفال إل�ى المع�صوم             ) . ٢(ِمْسَعٍر

 اخ��تلط فیھ��ا الغ��ث بال��سمین ، وال��صحیح بال��ضعیف ، ب��ل ل��م ی��سلم     -اهللا علی��ھ وس��لم
بع��ضھا م��ن الوض��ع والك��ذب ، فك��ان م��ن األول��ى أن ین��زه تف��سیره ع��ن ھ��ذه األباطی��ل  

المختلقة التي ال أصل لھا فقد عرف عنھ اش�تغالھ بالح�دیث وروایت�ھ ،فھ�و         والرویات  
شیخ الحاكم أبي عبد اهللا بن البیع صاحب المستدرك على الصحیحین ، فمثل�ھ ال یق�ع                
فیما وقع فیھ ، ولم یسلم تفسیره أیضا م�ن روای�ة اإلس�رائلیات والق�صص  الت�ى ھ�ى          

ك��ل غری��ب وعجی��ب ال یتعل��ق   م��ن ص��ناعة أھ��ل الكت��اب و الق��صاص ال��ذین ج��اؤوا ب     
بالتفسیر  وال یترتب على  ذكره فائدة وسأبین ذلك بالتفصیل في المبحث التالي                                        

  

                                                           

ی�ة بی�روت الطبع�ة األول�ى س�نة      ط دار الكت�ب العلم  ١/١٧٦أخرجھ ابن الج�وزي ف�ي الموض�وعات       - ١
قال ابن عدي ھذا حدیث باطل ال یرویھ عن ابن جریج إال إسماعیل وكان یحدث عن الثقاة           م  ١٩٩٥

األباطیل وقال ابن حبان یروي الموضوعات عن الثقاة وما ال أصل ل�ھ ع�ن األثب�ات ال تح�ل الروای�ة                
 والآلل��ئ  رك��ن م�ن أرك��ان الك�ذب  عن�ھ بح��ال وق�ال ال��دارقطني ك�ذاب مت��روك وق�ال أب��و الف�تح األزدي     

باط�ل آفت�ھ   م ق�ال ال�سیوطي   ١٩٩٦ط دارالكت�ب العلمیةالطبع�ة األول�ى       ١/٢١١المصنوعة للسیوطي   
م وانظ��ر ١٩٨٨ط داالفك��ر الطبعةالثالث��ة ١/٣٠٥ والكام��ل ف��ي ض��عفاء الرج��ال الب��ن ع��دي إس��ماعیل

 ١/٣٦٦تفسیر الوسیط
صحیح " یتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا منھ قرأ في العشاء بالتین والز    "  روایة مسلم بلفظ     - ٢

ط دار إحیاء التراث العربي     ١/٣٣٩مسسلم كتاب صالة المسافرین وقصرھا باب القراءة في العشاء        
ط دار الكت�ب العلمی�ة وم�صنف ب�ن أب�ي ش�یبة       ٢/٣١٧أما ھذه الروایة أخرجھا الحمی�دي ف�ي م�سنده      

 ٢/١١٨ومجم�ع الزوائ�د   ١٤٠٩ األول�ى  ط مكتب�ة الرش�د الری�اض الطبع�ة        ١/٣١٤عن عبداهللا بن یزید   
. اْلَأِئمَّ�ةِ  َرَواُه الطََّبَراِنيُّ ِفي اْلَكِبیِر َوِفیِھ َجاِبٌر اْلُجْعِفيُّ َوثََّقُھ ُشْعَبُة َوُسْفَیاُن َوَضعََّفُھ َبِقیَُّة  :قال الھیثمي 

  ٤/٥٢٢وانظر تفسیر الوسیط للواحدي
 



 

 

 - ٢٤٣١ - 

  املبحث الثاني

  موقفه من رواية اإلسرائليات

     قضیة الدخیل واإلسرئیلیات فى التفسیر من القضایا التي شغلت الفك�ر اإلس�المى             
على مدى قرون طویلة وأجی�ال متعاقب�ة ، كاب�دت ھم�وم الب�احثین وأث�ارت عق�ولھم ،                

 وخطورتھ��ا عل��ى  - الق��رآن الك��ریم  وال��سنة المطھ��رة   -لتعلقھ��ا بأص��ول ھ��ذا ال��دین   
دعوتھ  و ال یزال خطرھ�ا متج�ددا ببق�اء ھ�ذا النب�ت ال�ضار ف�ى حق�ل التف�سیر مكتنف�ا                        

  . لزرعھ ، وملتفا بسوقھ ومعطبا لثماره
یحتاج إلى جھود كثیفة ودراسات عمیقة تقاوم آفات�ھ ، وتح�ارب س�مومھ ، وتقتل�ع       و

جذوره ، وبخاصة فى عصرنا ھذا الذى ظھرت فیھ حمالت متعاقبة وأمواج متالطمة          
للھج��وم عل��ى اإلس��الم والنی��ل م��ن قدس��یتھ ، وإض��عاف أص��ولھ وتق��ویض أركان��ھ ع��ن 

 ُیِریُدوَن َأن ُیْطِفُؤوْا ُنوَر الّلِھ  طریق إشاعة األباطیل والخرافات فى تفسیر كتاب اهللا      
  ) ١(ِبَأْفَواِھِھْم َوَیْأَبى الّلُھ ِإالَّ َأن ُیِتمَّ ُنوَرُه َوَلْو َكِرَه اْلَكاِفُروَن 

وتفسیر القفال لم یسلم م�ن ال�دخیل واإلس�رائلیات فق�د نق�ل عن�ھ ش�ئ م�ن ھ�ذا القبی�ل                     
   بعض األمثلة التي تدل على ذلكاإلمامان الكرماني والرازي في تفسیریھما وھذه

َوِللَِّھ اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب َفَأْیَنَما ُتَولُّوا َفَثمَّ َوْجُھ اللَِّھ ِإنَّ اللَّ�َھ  : عند تفسیر قولھ تعالى  -أ
ذكر الكرماني ھذه الروایة التى لم أجد لھا أصال في كت�ب التف�سیر     )"٢ (َواِسٌع َعِلیٌم   

نزل�ت رخ�صة   : قیل:" وعزاه إلى القفال ونعتھا بالغرابة فقال     أو السنة إال ما نقل عنھ     
  .في التطوع على الراحلة: للتحري حالة االشتباه، وقیل

صعد إلى السماء م�ن     زعمت الیھود، أن اهللا لما خلق األرض        : قول القفال :  والغریب
 )  ٣."(، فاتخذوھا قبلة، والنصارى استقبلوا المشرق لوالدة مریم م�ن جھت�ھ           الصخرة

  و ھذا من مزاعم الیھود المجسمة تعالى اهللا عما یقولون علوا كبیرا 
َفَتَقبََّلَھا َربَُّھا ِبَقُبوٍل َحَسٍن َوَأْنَبَتَھا َنَباًتا   :ذكراإلمام الرازي في تفسیر قولھ تعالى-ب

َد ِعْن�َدَھا ِرْزًق�ا َق�اَل َی�ا َم�ْرَیُم           َحَسًنا َوَكفََّلَھا َزَكِریَّا ُكلََّما َدَخَل َعَلْیَھا َزَكِریَّ�ا اْلِمْح�َراَب َوَج�           
ھ�ذه  ) ٤ ( َأنَّى َلِك َھَذا َقاَلْت ُھَو ِمْن ِعْن�ِد اللَّ�ِھ ِإنَّ اللَّ�َھ َی�ْرُزُق َم�ْن َی�َشاُء ِبَغْی�ِر ِح�َسابٍ        

لَّ�َم اْلَم�ِسیُح   ِإنَّ َمْرَیَم َتَكلََّمْت ِفي ِصَباَھا َكَم�ا َتكَ      : الروایة عن اْلَقفَّاُل َعِن اْلَحَسِن َأنَُّھ َقالَ      
وھ��ذا ك��الم موق��وف عل��ى ) ٥.(َوَل�ْم َتْل��َتِقْم َث��ْدًیا َق��طُّ، َوِإنَّ ِرْزَقَھ�ا َك��اَن َیْأِتیَھ��ا ِم��َن اْلَجنَّ�ةِ   

  وھ�ذا الق�ول ال یمك�ن    - ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم   –الحسن لم یثبت رفعھ إل�ى المع�صوم        
: ح�دیث أب�ي ھری�رة   قبولھ والتسلیم لھ ألنھ مخالف لما ورد في السنة ال�صحیحة م�ن             

                                                           

 ٣٢ سورة التوبة أیة - ١
 ١١٥ سورة البقرة آیة -٢
 ط دار القبلة للثقافة اإلسالمیة جدة١/١٧١ غرائب التفسیر وعجائب التأویل للكرماني - ٣
 ٣٧ سورة آل عمران ایة - ٤
 ٨/٢٠٦ التفسیر الكبیر- ٥



 

 

 - ٢٤٣٢ - 

ِعی�َسى، َوَك�اَن ِف�ي َبِن�ي     : َلْم َیَتَكلَّْم ِفي الَمْھِد ِإلَّ�ا َثَالَث�ةٌ  : " َلْم َیَتَكلَّْم ِفي اْلَمْھِد ِإلَّا ثالثة   «
  ) ١(الحدیث...ِإْسَراِئیَل َرُجٌل ُیَقاُل َلُھ ُجَرْیٌج 

 الَث ِماَئ��ٍة ِس��ِنیَن َواْزَداُدوا َوَلِبُث��وا ِف�ي َكْھِفِھ��ْم َث�  :   عن�د تف��سیر ق�ول اهللا تع��الى   –ج 
ِتْسعًا ُقِل اللَُّھ َأْعَلُم ِبما َلِبُثوا َلُھ َغْیُب السَّماواِت َواْلَأْرِض َأْبِصْر ِبِھ َوَأْسِمْع َما َلُھ�ْم ِم�ْن      

  )٢(ُدوِنِھ ِمْن َوِليٍّ َوال ُیْشِرُك ِفي ُحْكِمِھ َأَحدًا
ھم الكھ�ف وخ�روجھم من�ھ  ،ومك�ان          ذكر اإلمام الرازي كالم�ا م�سھبا ف�ي زم�ن دخ�ول            

الكھ�ف ، والق�ول بع�دم م�وتھم إل�ى ی�وم القیام�ة وحك�ى ذل�ك ع�ن القف�ال وغی�ره فق�ال              
ِإنھم دخلوا الكھف قبل المسیح وأخبر المسیح بخبرھم ث�م بعث�وا ف�ي الوق�ت                : وقیل:"

  الذي بین عیسى علیھ السالم وبین محمد
وحك�ى القف�ال ھ�ذا       الكھف بعد الم�سیح،      إنھم دخلوا :  ، وقیل  - صلى اللَُّھ علیھ وسلمَ    -

  .ِإنھم لم یموتوا وال یموتون ِإلى یوم القیامة: وقال قوم. القول عن محمد بن إسحاق
 وأما مكان ھذا الكھ�ف، فحك�ى اْلَقفَّ�اُل ع�ن محم�د ب�ن موس�ى اْلَخ�َواِرْزِميِّ اْلُم�َنجِِّم أن              

فوج�ھ مل�ك ال�روم مع��ي    :  ح�ال أص�حاب الكھ�ف ِإَل��ى ال�روم، َق�الَ     الواث�ق أنف�ذه لیع�رف   
وِإن الرج��ل الموك��ل ب��ذلك الموض��ع  : أقوام��ا إل��ى الموض��ع ال��ذي یق��ال إنھ��م فی��ھ، ق��ال  

ف�دخلت ورأی�ت ال�شعور عل�ى ص�دورھم ق�ال وعرف�ت             :فزعني من الدخول علیھم، قال    
َأنھ تمویھ واحتیال وأن الناس َكانوا قد ع�الجوا تل�ك اْلجث�ث ِباألدوی�ة اْلُمَجفِّف�ة ألب�دان            

والذي عن�دنا   :  القفالتصونھا عن اْلِبَلى مثل التلطیِخ بالصبر وغیره، ثم قالالموتى ل 
ال یعرف أن ذلك الموضع ھ�و موض�ع أص�حاب الكھ�ف أو موض�ع آخ�ر، وال�ذي أخب�ر           
اللَّ��ُھ عن��ھ وج��ب القط��ع ب��ھ وال عب��رة بق��ول أھ��ل ال��روم أن ذل��ك الموض��ع ھ��و موض��ع  

ول العل�م ب�ذلك الزم�ان وب�ذلك      وأق� -أصحاب الكھف وعقب الرازي على ما ذك�ر فق�ال           
المكان لیس للعقل فیھ مجال، وإنما یستفاد ذل�ك م�ن َن�ص، وذل�ك مفق�ود فثب�ت أن�ھ ال            

  )٣.(سبیل إلیھ
وأقول مثل ھذا الكالم ال برھان علیھ وال فائدة من ذكره فینبغى أن ین�زه عن�ھ تف�سیر               

بم�ا أخب�ر ب�ھ اهللا     عقب على ھذه الرویات بالقطع - رحمھ اهللا–الذكر الحكیم  والقفال  
تع��الى ف��ي كتاب��ھ  وال عب��رة بق��ول م��ن ال یوث��ق بعلمھ��م م��ن ال��روم وغی��رھم ، فك��ان     
األول��ى ب��ھ طرح��ھ وأن الی��سود ورقات��ھ بمث��ل ھ��ذا الك��الم ال��ذي ھ��و بمن��أى ع��ن العل��م   

  .والفائدة
  

                                      
                            

                                                           

َواْذُك���ْر ِف���ي الِكَت���اِب َم���ْرَیَم ِإِذ اْنَتَب���َذْت ِم���ْن   { ص���حیح البخ���اري كت���اب األنبی���اء َب���اُب َق���ْوِل اللَّ���ِھ    - ١
وصحیح مسلم كتاب البر والصلة واآلداب باب باب تقدیم بر الوالدین عل�ى التط�وع              ٣/١٢٦٨}َأْھِلَھا

 ط دار إحیاء التراث العربي٤/١٩٧٦بالصالة وغیرھا
 ٢٦ ،٢٥: سورة الكھف آیة - ٢
 ٢١/٤٥٤التفسیر الكبیر - ٣



 

 

 - ٢٤٣٣ - 

  املبحث الثالث

   الواردة عنه يف أسباب النزولالرويات

ھ��و م��ا نزل��ت اآلی��ة أو اآلی��ات متحدث��ھ عن��ھ، أو مبین��ة لحكم��ھ أی��ام      : س��بب الن��زول  
  ) ١(وقوعھ

إذ . أو م�ا ورد ع�ن ال�صحابة    ) (والطریق إلى معرفتھ الروایة الثابتة عن الرسول        
ل إخب�ارھم ع�ن مث�ل ھ�ذا إذا ك��ان ص�ریحا ال یك�ون ب�الرأى، ب��ل ل�ھ حك�م المرف�وع؛ ق��ا          

وال یح��ل الق��ول ف��ي أس��باب ن��زول الكت��اب، إال بالروای��ة وال��سماع مم��ن      : "الواح��دى
  )٢(شاھدوا التنزیل، ووققوا على األسباب، وبحثوا عن علمھا َوَجدُّوا ِفي الطَِّلاِب 

  . ولقد كان ھذا نھج علماء السلف، إذ كانوا یتورعون عن القول فى ذلك دون تثبت
 اآلی�ات ع�ن اإلم�ام القف�ال بأس�انید مرفوع�ة       وقد وردت رویات في أسباب نزول 

 تب��ین األس��باب والمالب��سات الت��ي وقع��ت زم��ن ن��زول اآلی��ة   --إل��ى المع��صوم 
  :وأھمیتھا فى فھم النصوص وإلیك بیان ذلك

َوِإْن َكاُدوا َلَیْفِتُنوَنَك َعِن الَّ�ِذي َأْوَحْیَن�ا ِإَلْی�َك ِلَتْفَت�ِرَي          : عند تفسیر قولھ تعالى     - أ
ف��ي س��بب ن��زول ) ٤(ذك��ر الروای��ات ال��واردة ) ٣ (ْی��َرُه َوِإًذا َلاتََّخ��ُذوَك َخِلیًل��ا َعَلْیَن��ا َغ

قد ذكرن�ا ف�ي س�بب    : "-رحمھ اهللا-اآلیة ثم تأول نزولھا  على غیر سبب ابتداء فقال   

                                                           

  م١٩٧٤/ ھـ١٣٩٤: ط الھیئة المصریة العامة للكتاب الطبعة١/١١٦ انظر اإلتقان في علوم القرآن - ١
  م١٩٩٢ - ھـ ١٤١٢الثانیة، :  الدمام الطبعة–ط دار اإلصالح ٨ أسباب النزول للواحدي ص- ٢
  ٧٣آیة: سورة اإلسراء - ٣
لََّم َقاَل اْبُن َعبَّاٍس ِفي ِرَواَیِة َعَطاٍء َنَزَلْت َھِذِه اْلآَیُة ِف�ي َوْف�ِد َثِقی�ٍف َأَت�ْوا َرُس�وَل اللَّ�ِھ َص�لَّى اللَّ�ُھ َعَلْی�ِھ َوَس�                  - ٤

َفَسَأُلوُه َشَطًطا، َوَقاُلوا َمتِّْعَنا ِباللَّاِت َسَنًة َوَحرِّْم َواِدیَنا َكَما َحرَّْمَت َمكََّة َش�َجَرَھا َوَطْیَرَھ�ا َوَوْح�َشَھا َف�َأَبى َذِل�َك            
اَس، َوَقاُلوا ِإنَّا ُنِحبُّ َأْن َتْعِرَف اْلَع�َرُب َف�ْضَلَنا   َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َوَلْم ُیِجْبُھْم َفَكرَُّروا َذِلَك اِلاْلِتمَ 

اللَّ�ُھ َأَمَرِن�ي ِب�َذِلَك َفَأْم�َسَك     : َعَلْیِھْم، َفِإْن َكِرْھَت َما َنُقوُل َوَخِشیَت َأْن َتُقوَل اْلَعَرُب َأْعَطْیَتُھْم َما َل�ْم ُتْعِطَن�ا، َفُق�لِ              
َأَم�ا َت�َرْوَن َرُس�وَل اللَّ�ِھ     : ِھ َوَسلََّم َعْنُھْم َوَداَخَلُھ�ُم الطََّم�ُع، َف�َصاَح َعَل�ْیِھْم ُعَم�ُر َوَق�الَ      َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلیْ 

  َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقْد َأْمَسَك َعِن اْلَكَلاِم َكَراِھَیًة َلمَّا َتْذُكُروَنُھ؟
ِب�ْسِم اللَّ�ِھ ال�رَّْحَمِن ال�رَِّحیِم َھ�َذا         : َأنَُّھْم َجاُءوا ِبَكاِتِبِھْم َفَكَت�بَ    » اْلَكشَّاِف«اِحُب  َفَأْنَزَل اللَُّھ َھِذِه اْلآَیَة، َوَرَوى صَ     

ِكَتاٌب ِمْن ُمَحمٍَّد َرُسوِل اللَِّھ ِإَلى َثِقیٍف َلا ُیَعشَُّروَن َوَلا ُیْحَشُروَن، َفَقاُلوا َوَلا ُیْجَب�ْوَن، َف�َسَكَت َرُس�وُل اللَّ�ِھ، ُث�مَّ              
اْكُتْب َوَلا ُیْجَبْوَن َواْلَكاِتُب َیْنُظُر ِإَلى َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَّ�ُھ َعَلْی�ِھ َوَس�لََّم َفَق�اَم ُعَم�ُر ْب�ُن اْلَخطَّ�اِب           : َقاُلوا ِلْلَكاِتبِ 

  :َوَسلَّ َسْیَفُھ، وقال
َفَقاُلوا َلْسَنا ُنَكلُِّمَك ِإنََّما ُنَكلُِّم ُمَحمًَّدا، َفَنَزَل�ْت َھ�ِذِه   .  َناًراأسعرتھم َقْلَب َنِبیَِّنا َیا َمْعَشَر ُقَرْیٍش، َأْسَعَر اللَُّھ ُقُلوَبُكمْ     

َفَنَزَل�ْت  . اْجَعْل آَیَة َرْحَمٍة آَیَة َعَذاٍب َوآَیَة َع�َذاٍب آَی�َة َرْحَم�ٍة، َحتَّ�ى ُن�ْؤِمَن ِب�كَ           : اْلآَیُة َوُرِوَي َأنَّ ُقَرْیًشا َقاُلوا َلھُ     
  َھِذِه اْلآَیُة

ُكفَّ َیا ُمَحمَُّد َعْن : اْلُكفَّاُر َأَخُذوا َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َلْیَلَة ِبَمكََّة َقْبَل اْلِھْجَرِة َفَقاُلوا: َقاَل اْلَحَسُنَو
ْمِر َأَحقَّ ِمْنَك َفَوَقَع ِفي َقْلِب َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َذمِّ آِلَھِتَنا َوَشْتِمَھا َفَلْو َكاَن َذِلَك َحقا َكاَن ُفَلاٌن َوُفَلاٌن ِبَھَذا اْلَأ

  َوَعَلى َھَذا التَّْقِدیِر َفَھِذِه اْلآَیُة َمكِّیٌَّة،. َعَلْیِھ َوَسلََّم َأْن َیُكفَّ َعْن َشْتِم آِلَھِتِھْم
ُم اْلَحَجَر َفَتْمَنُعُھ ُقَرْیٌش َوَیُقوُلوَن َلا َن�َدُعَك َحتَّ�ى َت�ْسَتِلَم آِلَھَتَن�ا          َوَعْن َسِعیِد ْبِن ُجَبْیٍر َأنَُّھ َعَلْیِھ السََّلاُم َكاَن َیْسَتلِ        

 وم�ا بع�دھا وال�در    ٢١/٣٧٨انظرالتف�سیر الكبی�ر   .َفَوَقَع ِفي َنْفِسِھ َأنَّ َیْفَعَل َذِلَك َمَع َكَراِھَیٍة، َفَنَزَلْت َھِذِه اْلآَی�ةُ    
 المملك�ة العربی�ة ال�سعودیة    -ط مكتبة ن�زار م�صطفى الب�از      ٧/٢٣٤٠ وتفسیر ابن أبي حاتم    ٥/٣١٨المنثور  

  ھـ١٤١٩ -الثالثة : الطبعة



 

 

 - ٢٤٣٤ - 

نزول ھذه اآلیة الوجوه المذكورة، َویمِكن أیضا تأویلھا من غیِر تقِیید بسبب ی�ضاف     
 -معلوم أن المشركین كانوا یسَعون في إبطال أم�ر رس�ول اللَّ�ِھ    نزولھا فیھ ألن من ال 

ِإْن َعَب��ْدَت : بأق�صى م��ا یق��ِدرون علی�ھ، فت��ارة ك�انوا یقول��ون   -َص�لَّى اللَّ��ُھ َعَلْی�ِھ َوَس��لََّم   
) ١( َتْعُب�ُدوَن   ُقْل یا َأیَُّھا اْلكاِفُروَن َلا َأْعُبُد َم�ا     : آِلَھَتَنا َعَبْدَنا ِإَلَھَك، َفَأْنَزَل اللَُّھ تعالى     

 وعرض���وا علی���ھ األم���وال الكثی���رة    ) ٢(َودُّوا َل���ْو ُت���ْدِھُن    َفُی���ْدِھُنوَن   : َوَقْوَل���ُھ
) ٣ (َوال َتُم��دَّنَّ َعْیَنْی��َك  : َوالنِّ��ْسَواَن الجمیل��ة لیت��رك ادع��اء النب��وة ف��أنزل اهللا تع��الى   

 َوال َتْط��ُرِد الَّ��ِذیَن  : ْوَل��ُھَوَدَع��ْوُه إل��ى َط��ْرِد الم��ؤمنین ع��ن نف��سھ ف��أنزل اهللا تع��الى قَ   
فیج��وز أن تك��ون ھ��ذه اآلی��ات نزل��ت ف��ي ھ��ذا الب��اب وذل��ك أنھ��م    ) ٤(َی��ْدُعوَن َربَُّھ��ْم 

قصدوا أن یفتنوه عن دینھ وأن ُیزیلوه عن منھِجھ، فبین تعالى أنھ ُیَثبِّتھ على الدین            
ه اآلی�ات ِإل�ى   القویم والمنھج المستقیم، وعلى ھذا الطریق ف�ال حاج�َة ف�ي تف�سیر ھ�ذ         

 ویؤیده في العدول عن ھذه الرویات التى قیل أنھا س�بب  )٥.(شيء من تلك الروایات  
في نزول ھذه اآلیة أنھا لم ترد بطرق صحیحة ، وأكثرھا موقوفة على التابعي ، وال 

 ، – ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم    –یقبل في ھذا الباب إال بالسماع المرفوع إلى المع�صوم         
ش��اھدوا ال��وحي والتنزی��ل ، ووقف��وا عل��ى ق��رائن وأس��باب ن��زول   أو ال��صحابة ال��ذین 

اآلیات، وما ك�ان غی�ر ذل�ك ف�األولى طرح�ھ والع�دول عن�ھ كم�ا ذھ�ب إل�ى ذل�ك القف�ال              
  .رحمھ اهللا

َوَم�ا   َوَما َنَتَنزَُّل ِإلَّا ِبَأْمِر َربَِّك َلُھ َما َبْیَن َأْیِدیَنا َوَما َخْلَفَنا َوَما َبْیَن َذِلَك :قال تعالى   -ب
َأْخَبَرَنا : ذكر اإلمام القفال بسنده المرفوع سبب نزول اآلیة فقال       ) ٦ (َكاَن َربَُّك َنِسیا    

، أن��ا َأُب��و ِإْب��َراِھیَم ِإْس��َماِعیُل ْب��ُن ِإْب��َراِھیَم اْل��َواِعُظ، أن��ا َأُب��و َبْك��ٍر ُمَحمَّ��ُد ْب��ُن َعِل��يٍّ اْلَقفَّ��الُ 
َق الرَّْس�َعِنيُّ، ن�ا َج�دِّي، ن�ا اْلُمِغی�َرُة، ن�ا ُعَم�ُر ْب�ُن َذرٍّ، َع�ْن                    ِإْسَحاُق ْبُن ُمَحمَِّد ْب�ِن ِإْس�َحا      

َق�اَل َرُس�وُل اللَّ�ِھ، َص�لَّى اُهللا َعَلْی��ِھ     : َأِبی�ِھ، َع�ْن َس�ِعیِد ْب�ِن ُجَبْی�ٍر، َع�ِن اْب�ِن َعبَّ�اٍس، َق�الَ         
َوَما َنَتَن�زَُّل ِإال ِب�َأْمِر      ": َتُزوَرَنا، َفَنَزلَ  َیا ِجْبِریُل، َما َیْمَنُعَك َأْن َتُزوَرَنا َأْكَثَر ِممَّا       : َوَسلََّم
َوَكاَن َھَذا َجَواًبا ِلُمَحمٍَّد، َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم، َرَواُه اْلُبَخاِريُّ،  :  اآلَیَة ُكلََّھا، َقالَ   َربَِّك

آلیة ورد بطرق فھذا نص صریح في سبب نزول ا) ٧(َعْن َأِبي ُنَعْیٍم، َعْن ُعَمَر ْبِن َذرٍّ 
)                                                    صلى اهللا علیھ وسلم(صحیحة  ورواه القفال بسند مرفوع إلى النبي 

َوَكَذِلَك َأْوَحْیَنا ِإَلْی�َك ُروًح�ا ِم�ْن َأْمِرَن�ا َم�ا ُكْن�َت َت�ْدِري َم�ا                  : عند تفسیر قولھ تعالى     -ج
اُن َوَلِكْن َجَعْلَناُه ُنوًرا َنْھِدي ِبِھ َمْن َنَشاُء ِمْن ِعَباِدَنا َوِإنَّ�َك َلَتْھ�ِدي ِإَل�ى      اْلِكَتاُب َوَلا اْلِإیمَ  
–روى القف�ال ب�سنده خب�را مرفوع�ا ع�ن عل�ي ب�ن أب�ي طال�ب          ) ٨ (ِص�َراٍط ُم�ْسَتِقیٍم   

                                                           

 )٢، ١: (سورة  اْلَكاِفُروَن- ١
 ٩سورة القلم آیة - ٢
 ١٣١:  طھ- ٣
 ٥٢آیة : سورة األنعام - ٤
 ٢١/٣٨٠ التفسیرالكبیر - ٥
 ٦٤ مریم آیة - ٦
 ٢/١٨٩وانظر الوسیط٤/١٧٦٠ بأمر بربكصحیح البخاري كتاب التفسیر باب وما تنزل إال- ٧
 ٥٢آیة: سورة الشورى - ٨



 

 

 - ٢٤٣٥ - 

اِذيِّ، أن�ا اْلِإَم�اُم َأُب�و       َأْخَبَرَنا ِإْسَماِعیُل ْبُن ِإْب�َراِھیَم ْب�ِن النَّ�ْصَرابَ        :  فقال –رضى اهللا عنھ    
ال�شَّاِشيُّ، أن�ا اْلُح�َسْیُن ْب�ُن ُموَس�ى ْب�ِن َخَل�ٍف الرَّْس�َعِنيُّ، ن�ا                  اْلَقفَّ�اُل   َبْكٍر ُمَحمَُّد ْبُن َعِل�يٍّ      

 ِإْسَحاُق ْبُن ُزَرْیٍق، نا ِإْسَماِعیُل ْب�ُن َیْحَی�ى ْب�ِن ُعَبْی�ِد اللَّ�ِھ التَِّمیِم�يُّ، ن�ا َأُب�و َس�یَّاٍر، َع�نِ                  
ِقی�َل  : الضَّحَّاِك، َعِن النَّزَّاِل ْبِن َسْبَرَة، َع�ْن َعِل�يِّ ْب�ِن َأِب�ي َطاِل�ٍب َرِض�َي اللَّ�ُھ َعْن�ُھ، َق�الَ              

َھ�ْل َش�ِرْبَت َخْم�ًرا      : َق�اُلوا .ال: َھْل َعَب�ْدَت َوَثًن�ا َق�طُّ؟ َق�الَ        : " ِللنَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلَّمَ    
ِزْلُت َأْعِرُف َأنَّ الَِّذي ُھْم َعَلْی�ِھ ُكْف�ٌر، َوَم�ا ُكْن�ُت َأْدِري َم�ا اْلِكَت�اُب َوال            ال، َوَما   : َقطُّ؟ َقالَ 

  ) ١.(َما ُكْنَت َتْدِري َما اْلِكَتاُب َوال اِإلیَماُن : اْلِإیَماُن، َوِبَذِلَك َأْنَزَل اللَُّھ ِفي اْلُقْرآِن
وھي لی�ست ن�صا ف�ي ال�سببیة        ھذه الروایة لم أعثر علیھا في كتب السنن والصحاح            

بل یفھم منھا أن لفظ الروایة وافق القرآن الكریم وما كان كذلك ال یكون سببا لن�زول          
  .اآلیات واهللا أعلم 

  املبحث الرابع

  منهج اإلمام القفال يف فى توجيه القراءات املتواترة

ف��ى عل��م توجی��ھ الق��راءات ف��ن جلی��ل یق��صد ب��ھ ف��ى المق��ام األول توثی��ق الروای��ة ، ون   
الشبھة عنھا ودف�ع الری�ب ف�ى س�المتھا بإقام�ة الحج�ة لھ�ا وبی�ان جزالتھ�ا ، وجالل�ة                   

ھ�و  : "  واص�فًا عل�م توجی�ھ الق�راءات     – رحم�ھ اهللا  –معانیھا یقول اإلمام الزرك�شى   
فن جلیل بھ تعرف جاللة المعانى وجزالتھا وقد اعتنى األئمة ب�ھ ، وأف�ردوا فی�ھ كتب�ًا           

الھدایة " وكتاب " الكشف لمكى  " وكتاب  " ى الفارسى   الحجة ألبى عل  " منھا كتاب   
وك��ل منھ��ا ق��د اش��تمل عل��ى فوائ��د، وق��د ص��نفوا أی��ضا ف��ى توجی��ھ         ) ٢" (للمھ��دوى 

) ٣" (القراءات الشواذ وم�ن أح�سنھا كت�اب المحت�سب الب�ن جن�ى وكت�اب أب�ى البق�اء                     
یكت��ف  ل��ھ م��نھج ق��یم ف��ى توجی��ھ الق��راءات  ، فھ��و ل��م  – رحم��ھ اهللا –واإلم��ام القف��ال

ب��ذكرھا وس��رد أق��وال العلم��اء ف��ى توجیھھ��ا ، ب��ل كان��ت ل��ھ نظرت��ھ الثاقب��ة وتوجیھ��ھ    
الخاص بھ فما من ق�راءة  ذكرھ�ا إال وأدل�ى ب�دلوه ف�ى توجیھھ�ا  وإقام�ة الحج�ة لھ�ا                        

  :وإلیك بیان ذلك
 َرَغًدا َواْدُخُلوا  َوِإْذ ُقْلَنا اْدُخُلوا َھِذِه اْلَقْرَیَة َفُكُلوا ِمْنَھا َحْیُث ِشْئُتْم: قال تعالى  - أ

 )٤ (اْلَباَب ُسجًَّدا َوُقوُلوا ِحطٌَّة َنْغِفْر َلُكْم َخَطاَیاُكْم َوَسَنِزیُد اْلُمْحِسِنیَن 
ف��ي الن��ون والت��اء والی��اء فج��اءت الق��راءات  " َنْغِف��ْر َلُك��ْم َخطای��اُكْم "اختلف��وا ف��ي  

  :كالتالي

                                                           

م ١٩٨١/ھ�ـ ١٤٠١الطبع�ة الخام�سة،      مؤسسة الرس�الة  ط  ١٢/٤٠٦ كنز العمال للمتقي الھندي    - ١ 
 ٤/٦٢ط دار الفكر بیروت والوسیط٧/٣٦٤والدر المنثور في التفسیر بالمأثور للسیوطي

 اهللا فقی�ھ م�ن أھ�ل المھدی�ة ب�المغرب ن�زل بف�اس        المھدوى محمد ب�ن إب�راھیم المھ�دوى أب�و عب�د          - ٢
 ٢٩٦/ ٥ ھـ األعالم ٥٩٥وتوفى بھا سنة 

 ط دار المعرفة بیروت١/٣٣٩ البرھان فى علوم القرآن - ٣
 )٥٨:البقرة (- ٤



 

 

 - ٢٤٣٦ - 

َقَرَأ َن�اِفٌع ِباْلَی�اِء     : َوَثاِنیَھا. ِبالنُّوِن َوَكْسِر اْلَفاءِ  ) ١(ِديَقَرَأ َأُبو َعْمٍرو َواْبُن اْلُمَنا    : َأَحُدَھا
: َقَرَأ اْلَباُقوَن ِمْن َأْھِل اْلَمِدیَن�ِة ِبالتَّ�اِء َوَض�مَِّھا َوَف�ْتِح اْلَف�اِء، َوَراِبُعَھ�ا       : َوَثاِلُثَھا. َوَفْتِحَھا

  )٢( .َدِريُّ ِباْلَیاِء َوَضمَِّھا َوَفْتِح اْلَفاِءَقَرَأ اْلَحَسُن َوَقَتاَدُة َوَأُبو َحْیَوَة َواْلَجْح
َواْلَمْعَن�ى ف�ي ھ�ذه اْلِق�َراَءاِت ُكلَِّھ�ا َواِح�ٌد، ِل�َأنَّ اْلَخِطیَئ�َة ِإَذا َغَفَرَھ�ا اللَّ�ُھ                     : "َقاَل اْلَقفَّ�الُ   

 ِإَذا َتَقدََّم اِلاْس�َم اْلُمَؤنَّ�َث َوَح�اَل       َتَعاَلى َفَقْد ُغِفَرْت َوِإَذا ُغِفَرْت َفِإنََّما َیْغِفُرَھا اللَُّھ، َواْلِفْعلُ        
َوَأَخ�َذ الَّ�ِذیَن َظَلُم�وا ال�صَّْیَحُة        : َبْیَنُھ َوَبْیَن اْلَفاِعِل َحاِئ�ٌل َج�اَز التَّ�ْذِكیُر َوالتَّْأِنی�ُث َكَقْوِل�ھِ            

)٣،٤(  
 فھذه الق�راءات األربع�ة ببن�اء الفع�ل للمعل�وم أو المجھ�ول معناھ�ا واح�د ألن ال�ذنوب                   

- أو التأنی�ث  -ُیغَف�ر  -الیغفرھا إال اهللا و االخ�تالف ف�ى ح�رف الم�ضارعة ف�ي الت�ذكیر         
   ال إشكال فیھ للفصل بین الفعل ونائب الفاعل بفاصل فجاز التذكیر والتأنیث–ُتغَفر 

َنْغِفْر َلُكْم : حجة من قال: " رحمھ اهللا لھذه القراءات فقال –واحتج أبو علي الفارسي     
: فكأن�ھ ق�ال  ) ٥( َوِإْذ ُقْلَن�ا اْدُخُل�وا ھ�ِذِه    :أال ت�رى أّن قبل�ھ  . بما قبلھ بالنون أنھ أشكل    
  .قلنا ادخلوا، نغفر

یغفر أنھ یؤول إلى ھذا المعنى، فیعلم من الفحوى أن ذنوب المكلفین           : وحجة من قال  
یغف�ر ل�م   : إال أّن من قال. تغفر: وخطایاھم ال یغفرھا إال اهللا، وكذلك القول في من قرأ     

َوق�اَل ِن�ْسَوٌة    : ت عالمة التأنیث في الفعل لتقّدمھ، كما لم یثبت لذلك في نحو قولھ            یثب
  )٦(ِفي اْلَمِدیَنِة

قاَلِت اْلَأْعراُب : تغفر فألن عالمة التأنیث قد ثبتت في ھذا النحو نحو قولھ: ومن قال
) ٧(  

 وف�ي موض�ع     ال�صَّْیَحُة   َوَأَخ�َذ الَّ�ِذیَن َظَلُم�وا     :األمرین قد ج�اء ب�ھ التنزی�ل ق�ال          وكال
 َفَأَخَذْتُھُم الصَّْیَحُة)٩.(واألمران جمیعا كثیران) ٨(  

َھْل َیْنُظُروَن ِإلَّا َأْن َی�ْأِتَیُھُم اللَّ�ُھ ِف�ي ُظَل�ٍل ِم�َن اْلَغَم�اِم َواْلَمَلاِئَك�ُة                   :قالى تعالى     - ب
  )١٠ (َوُقِضَي اْلَأْمُر َوِإَلى اللَِّھ ُتْرَجُع اْلُأُموُر

                                                           

 ھوأحمد بن جعفر بن محمد بن عبی�د اهللا أب�و الح�سین البغ�دادي المع�روف ب�ابن المن�ادي اإلم�ام              - ١
غای��ة .  محق��ق ض��ابط، ت��وفي س��نة س��ت وثالث��ین وثالثمائ��ة ف��ي المح��رم  الم��شھور ح��افظ ثق��ة م��تقن

 ط مكتبة ابن تیمیة١/٤٤القراء البن الجزريالنھایة في طبقات 
ط دار س�عد ال�دین للطباع�ة والن�شرالطبعة     ١/١٠٥ انظر معجم الق�راءات د عب�د اللطی�ف الخطی�ب     - ٢

 م٢٠٠٢األولى سنة 
 ٦٧آیة:سورة ھود - ٣
 ٣/٥٢٤ التفسیر الكبیر- ٤
 ٥٨: البقرة– ٥
 ٣٠یوسف  _٦
 ١٤الحجرات - ٧
 ٨٣الحجر - ٨
بی��روت /  دم��شق -ط دار الم��أمون للت��راث  ٢/٨٥ الحج��ة للق��راء ال��سبعة ألب��ي عل��ي الفارس��ي    - ٩

 م١٩٩٣ - ھـ ١٤١٣الثانیة، : الطبعة
 ٢١٠ البقرة آیة- ١٠



 

 

 - ٢٤٣٧ - 

َق�َرَأ اْب�ُن    ُ"  َوِإَل�ى اللَّ�ِھ ُتْرَج�ُع اْل�ُأُمور        : ھ القراءات الواردة في قول�ھ تع�الى         توجی
 َرَجْعُت�ُھ َأيْ  : َعَل�ى َمْعَن�ى َت�ِرُد، ُیَق�الُ       ) ١(َكِثیٍر َوَأُبو َعْمٍرو َوَعاِصٌم ُتْرَجُع ِبَضمِّ التَّ�اِء         

 َوَل�ِئْن ُرِدْدُت ِإل�ى   : َوِف�ي َمْوِض�ٍع آَخ�رَ     ي   َوَلِئْن ُرِجْعُت ِإلى َربِّ    :َرَدْدُتُھ، َقاَل َتَعاَلى  
  )٢ (َربِّي 

 َربِّ :َوَق��اَل َتَع��اَلى ) ٣ ( ُث��مَّ ُردُّوا ِإَل��ى اللَّ��ِھ َم��ْوالُھُم اْلَح��قِّ     :َوِف��ي َمْوِض��ٍع آَخ��رَ  
 َواْلِك�َساِئيُّ  َأْي ُردَِّن�ي، َوَق�َرَأ اْب�ُن َع�اِمٍر َوَحْم�َزةُ     )٤(  اْرِجُع�وِن َلَعلِّ�ي َأْعَم�ُل ص�اِلحًا     

 -)٥ (َأال ِإَل��ى اللَّ��ِھ َت��ِصیُر اْل��ُأُمورُ  :  َتْرِج��ُع ِبَف��ْتِح التَّ��اِء َأْي َت��ِصیُر، َكَقْوِل��ِھ َتَع��اَلى   
-٢٥: ، الغاش�یة ٤٨: ، المائ�دة ٤: ھ�ود -ِإنَّ ِإَلْینا ِإیاَبُھْم، وِإَلى اللَِّھ َمْرِجُعُكْم  : َوَقْوِلِھ

للمعل�وم معناھ�ا وإلی�ھ ت�صیر األم�ور وعل�ى البن�اء        ببناء الفع�ل   " َترجع"فقراءة) ٦(
  .أى ترد والمعنیان متقاربان" ُترَجع"للمفعول

َواْلَمْعَن�ى ِف�ي اْلِق�َراَءَتْیِن ُمَتَق�اِرٌب،       : "- َرِحَمُھ اللَّھُ  - ولإلمام القفال توجیھ آخر فَقاَل      
ُھ ُیْرِجُعَھا ِإَل�ى َنْف�ِسِھ ِبِإْفَن�اِء ال�دُّْنَیا َوِإَقاَم�ِة      ِلَأنََّھا َتْرِجُع ِإَلْیِھ َجلَّ َجَلاُلُھ، َوُھَو َجلَّ َجَلالُ     

َھ�َذا الَّ�ِذي   : ُتْرَجُع اْلُأُموُر ِبَضمِّ التَّاِء َثَل�اُث َمَع�اٍن َأَح�ُدَھا      : َوِفي َقْوِلھِ : اْلِقَیاَمِة، ُثمَّ َقالَ  
َوُق��ِضَي اْل��َأْمُر َوُھ��َو : ي َھ��ِذِه اْلآَی��ِةَذَكْرَن�اُه، َوُھ��َو َأنَّ��ُھ َج��لَّ َجَلاُل��ُھ ُیْرِجُعَھ��ا َكَم��ا َق�اَل ِف��  

ُفَل�اٌن ُیْعَج�ُب ِبَنْف�ِسِھ، َوَیُق��وُل    : َأنَّ�ُھ َعَل�ى َم�ْذَھِب اْلَع��َرِب ِف�ي َق�ْوِلِھمْ     : َقاِض�یَھا َوالثَّ�اِني  
َأنَّ َذَواِت : ُثِإَل��ى َأْی��َن َی��ْذَھُب ِب��َك، َوِإْن َل��ْم َیُك��ْن َأَح��ٌد َی��ْذَھُب ِب��ِھ َوالثَّاِل��: الرَُّج��ُل ِلَغْی��ِرِه

اْلُخُل��ِق َوِص��َفاِتِھْم َلمَّ��ا َكاَن��ْت َش��اِھَدًة َعَل��ْیِھْم ِب��َأنَُّھْم َمْخُلوُق��وَن ُمْح��َدُثوَن ُمَحاَس��ُبوَن،      
ُتْرَجُع اْل�ُأُموُر َأْي َیُردَُّھ�ا اْلِعَب�اُد ِإَلْی�ِھ َوِإَل�ى         : َوَكاُنوا َرادِّیَن َأْمَرُھْم ِإَلى َخاِلِقِھْم، َفَقْوُلھُ     

 ُیَسبُِّح ِللَِّھ َما ِفي السَّماواِت َوما ِفي اْل�َأْرِض  :ْكِمِھ ِبَشَھاَدِة َأْنُفِسِھْم، َوُھَو َكَما َقالَ     ُح
)َف��ِإنَّ َھ��َذا التَّ��ْسِبیَح ِبَح��َسِب َش��َھاَدِة اْلَح��اِل، َل��ا ِبَح��َسِب النُّْط��ِق ِباللِّ��َساِن، َوَعَلْی��ِھ   ) ٧

: قیل) ٨(ِھ َیْسُجُد َمْن ِفي السَّماواِت َواْلَأْرِض َطْوعًا َوَكْرھًا َوِللَّ: ُیْحَمُل َأْیًضا َقْوُلُھ
ِإن المعنى یسجد لھ المؤمنون طوعا، ویسجد لھ الكفار َكْرًھا ِبَشَھاَدِة َأْنُفِسِھْم ِبَأنَُّھْم 

َل��ى اللَّ��ِھ، ویعترف��ون  ِإنَّ اْلِعَب��اَد َی��ُردُّوَن ُأُم��وَرُھْم إِ : َعِبی��ُد اللَّ��ِھ، َفَك��َذا َیُج��وُز َأْن ُیَق��الَ  
  )٩.(برجوعھا إلیھ، أما المؤمنون فبالمقال، وأما الكفار فبشھادة الحال

 ھو الخ�الق ج�ل   ِبَضمِّ التَّاِء" ُتْرَجُع اْلُأُموُر"فعلى ھذا التوجیھ یكون الفاعل في قراءة       
وع��ال وذل��ك بفن��اء المخلوق��ات  وق��ضاء األم��ور إلی��ھ ی��وم القیام��ة ، أو الفاع��ل العب��اد   
أنفسھم فھم معترفون بعجزھم وافتقارھم إلى خالقھم ف�ي األم�ور كلھ�ا، فی�ردون إلی�ھ          

                                                           

 ١/٢٨٧ انظر معجم القراءات- ١
 ٣٦: اْلَكْھِف- ٢
 ٦٢: اْلَأْنَعاِم-- ٣
 ١٠٠ -٩٩: اْلُمْؤِمُنوَن-- ٤
 ٥٣: الشُّوَرى- - ٥
 ٥/٣٦٢ التفسیر الكبیر - ٦
 ١: ، التغابن١: الجمعة- _ ٧
 -١٥: الرَّْعِد- - ٨
 ٥/٣٦٢ التفسیر الكبیر - ٩



 

 

 - ٢٤٣٨ - 

كافة أمورھم ،وھذا االعتراف كما قال ال�شیخ م�ن العب�اد كلھ�م م�ؤمنھم وك�افرھم أم�ا                  
  .األول فبلسان الحال والمقال وأما الثانى فبلسان الحال واهللا أعلم

َتَل َمَعُھ ِربِّیُّوَن َكِثیٌر َفَما َوَھُنوا ِلَما َأَصاَبُھْم ِفي َسِبیِل َوَكَأیِّْن ِمْن َنِبيٍّ َقا: قال تعالى -ج
  )١ (اللَِّھ َوَما َضُعُفوا َوَما اْسَتَكاُنوا َواللَُّھ ُیِحبُّ الصَّاِبِریَن 

ى اْلِقَراَءِة اْل�ُأوَلى   َفَعَل) ٢(َقَرَأ اْبُن َكِثیٍر َوَناِفٌع َوَأُبو َعْمٍرو ُقِتَل َمَعُھ َواْلَباُقوَن قاَتَل َمَعُھ            
َیُكوُن اْلَمْعَنى َأنَّ َكِثیًرا ِمَن اْلَأْنِبَیاِء ُقِتُلوا َوالَِّذیَن َبَقْوا َبْعَدُھْم َم�ا َوَھُن�وا ِف�ي ِدی�ِنِھْم، َب�ِل         

ا ُأمَّ�َة ُمَحمَّ�ٍد    اْسَتَمرُّوا َعَلى ِجَھاِد َعُدوِِّھْم َوُنْصَرِة ِدیِنِھْم، َفَكاَن َیْنَبِغي َأْن َیُكوَن َحاُلُكْم یَ           
  .َھَكَذا

َمَع�ُھ  : (َوَقْوُل�ھُ ) ُقِت�لَ : (َواْلَوْقُف َعَلى َھ�َذا التَّْأِوی�ِل َعَل�ى َقْوِل�ھِ         : " َرِحَمُھ اللَّھُ  َقاَل اْلَقفَّالُ  
یِم َح��اٌل ِبَمْعَن��ى ُقِت��َل َح��اَل َم��ا َك��اَن َمَع��ُھ ِربِّیُّ��وَن، َأْو َیُك��وُن َعَل��ى َمْعَن��ى التَّْق��دِ       ) ِربِّیُّ��وَن

َوالتَّ���ْأِخیِر، َأْي َوَك���َأیِّْن ِم���ْن َنِب���يٍّ َمَع���ُھ ِربِّیُّ���وَن َكِثی���ٌر ُقِت���َل َفَم���ا َوَھ���َن الرِّبِّیُّ���وَن َعَل���ى     
  )٣"(َكْثَرِتِھْم

أن�ھ جع�ل الفع�ل لل�رّبّیین ، ف�رفعھم ب�ھ،       : الحج�ة لم�ن أثب�ت األل�ف    :"وقال ابن خالویھ  
  .ألنھ حدیث عنھم

لھ فعل ما لم یسم فاعلھ، وأخبر ب�ھ ع�ن النب�ي ص�لى               أنھ جع : والحجة لمن ضم القاف   
َأَف�ِإْن م�اَت َأْو   : مع�ھ ودلیل�ھ قول�ھ    : اهللا علیھ وسلم، ورف�ع الربی�ون باالبت�داء، والخب�ر          

قاتل ربیون كثی�ر م�ع أنبی�ائھم فم�ا وھن�وا لم�ا         " قاتل  "فالمعنى على قراءة    ) ٤" (ُقِتَل
للمفعول یك�ون المعن�ى وك�أین م�ن         بالبناء  " قتل"أصابھم في سبیل اهللا ، وعلى قراءة      

نب��ي قت��ل وكون��ھ مع��ھ ربی��ون كثی��ر، وھن��ا یك��ون الوق��ف عل��ى قت��ل، أو یك��ون المعن��ى  
َوَكَأیِّْن ِمْن َنِبيٍّ َمَعُھ ِربِّیُّوَن َكِثیٌر ُقِتَل َفَما َوَھَن الرِّبِّیُّوَن َعَلى َكْث�َرِتِھْم م�ن ب�اب التق�دیم                 

  .والتأخیر واهللا أعلم
َوَل�ا َتْقُتُل�وا َأْوَل�اَدُكْم َخ�ْشَیَة ِإْمَل�اٍق َنْح�ُن َن�ْرُزُقُھْم َوِإیَّ�اُكْم ِإنَّ َق�ْتَلُھْم َك�اَن                : قال تعالى    -د

  )٥(ِخْطًئا َكِبیًرا
اْلُجْمُھوُر قرءوا ِإنَّ َقْتَلُھْم كاَن ِخْطًأ َكِبیرًا، أي إثما كبیرا یقال خطىء یخطأ خطأ مثل "

 َأْي آِثِم�یَن، َوَق�َرَأ اْب�ُن َع�اِمٍر     -٩٧: ُیوُس�فَ -ِإنَّ�ا ُكنَّ�ا خ�اِطِئیَن      : ىأثم َیْأَثُم ِإْثًما َق�اَل َتَع�الَ      
َأْخَطَأ ُیْخِطُئ ِإْخَطاًء َوَخَط�ًأ ِإَذا َأَت�ى ِبَم�ا َل�ا َیْنَبِغ�ي ِم�ْن َغْی�ِر َق�ْصٍد،                    : ِباْلَفْتِح ُیَقالُ ) َخَطًأ(

َق�اَل  َلى َھِذِه اْلِقَراَءِة َأنَّ َقْتَلُھْم َل�ْیَس ِب�َصَواٍب     َع: َوَیُكوُن اْلَخَطُأ اْسًما ِلْلَمْصَدِر، َواْلَمْعَنى    

                                                           

 ١٤٦ أل عمران- ١
 - تحقی����ق ش����وقي ض����یف ط دار المع����ارف   ٢١٧ ال����سبعة ف����ي الق����راءات الب����ن مجاھ����د ص  - ٢

 ه١٤٠٠الثانیة، : مصرالطبعة
 ٩/٣٨٠التفسیر الكبیر  - ٣
الرابع�ة،  :  بی�روت الطبع�ة  – ط دار ال�شروق     ١١٤ الحجة في القراءات السبع الب�ن خالوی�ھ ص         - ٤

    ھـ١٤٠١
 ٣١ اإلسراء- ٥



 

 

 - ٢٤٣٩ - 

ِخَطاًء ِبَكْسِر اْلَخاِء َمْمُدوَدًة َوَلَعلَُّھَما ُلَغَتاِن ِمْثَل َدْفٍع    : َرِحَمُھ اللَُّھ، َوَقَرَأ اْبُن َكِثیرٍ    اْلَقفَّاُل  
  )١.(َوِدَفاٍع ولبس ولباس

یق�رأ بك�سر الخ�اء وإس�كان الط�اء والق�صر،       "ْطًأكاَن ِخ: "قولھ تعالى:قال ابن خالویھ    
فالحج��ة لم��ن ك��سر وأس��كن  . وبفتحھم��ا والق��صر، وبك��سر الخ��اء وف��تح الط��اء والم��دّ  

والحج��ة لم��ن . أثم��ت إثم��ا: ومعن��اه. خطئ��ت خط��أ: أن��ھ جعل��ھ م��صدرا لق��ولھم: وق��صر
 َوم�ا ك�انَ  : ودلیل�ھ قول�ھ تع�الى   . أنھ أراد الخطأ ال�ذي ھ�و ض�ّد العم�د       : فتحھما وقصر 

ھما لغت�ان بمعن�ى، كم�ا    : وقال بعض أھل اللغة ) ٢ (" ِلُمْؤِمٍن َأْن َیْقُتَل ُمْؤِمنًا ِإلَّا َخَطأً     
  .قالوا قتب وقتب، وبدل وبدل

وھ�و م�صدر   . والحجة لمن ك�سر الخ�اء وف�تح الط�اء وم�ّد، فوزن�ھ فع�ال م�ن الخطیئ�ة            
ط�أ فی�ھ م�ن    ھذا مكان مخطوء فی�ھ م�ن خطئ�ت، ومخ       : والعرب تقول . كالصیام والقیام 

  )٣."(أخطأت، ھذان بالھمز ومكان مخطو فیھ من المشي بتشدید الواو من غیر ھمز
واحد من الخطیئة بمعن�ى ال�ذنب واإلث�م أم�ا     "و ِخَطاًء" ِخْطًئا " فالمعنى على قراءتى    

  .بفتح الخاء فمعناھا إن قتلھم لیس بصواب واهللا أعلم" خطأ"قراءة 
َق�َرَأ  ) ٤ (ى َھْل َأتَِّبُعَك َعَلى َأْن ُتَعلَِّمِن ِممَّا ُعلِّْمَت ُرْش�ًدا       َقاَل َلُھ ُموسَ  ": قال تعالى    -ه

َأُبو َعْمٍرو َوَیْعُقوُب َرَشًدا ِبَفْتِح الرَّاِء َوالشِّیِن َوَعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّھ َعْنُھَما ِبَضمِّ 
 ِف�ي   َوِھ�َي ُلَغ�اتٌ   :" َق�اَل اْلَقفَّ�الُ   )  ٥(یِن الشِّینِ الرَّاِء َوالشِّیِن َواْلَباُقوَن ِبَضمِّ الرَّاِء َوَتْسكِ     

َمْعًنى َواِحٍد ُیَقاُل ُرْشٌد َوَرَشٌد ِمْثَل ُنْكٌر َوَنْكٌر  َكَما ُیَقاُل ُسْقٌم َوَسَقٌم َوُشْغٌل َوَشْغٌل َوُبْخٌل               
ُرْش��دًا َیْحَتِم��ُل :  َقْوُل��ُھَقفَّ��اُل اْلَوَبَخ��ٌل َوُع��ْدٌم َوَع��َدٌم َوَقْوُل��ُھ ُرْش��دًا َأْي ِعْلًم��ا َذا ُرْش��ٍد َق��الَ  

. َأْن َیُكوَن الرُّْشُد َراِجًعا ِإَلى اْلَخِضِر َأْي ِممَّا َعلََّمَك اللَُّھ َوَأْرَش�َدَك ِب�ھِ       : َأَحُدُھَما: َوْجَھْیِن
ْرِش��َدِني ِممَّ��ا َأْن َیْرِج��َع َذِل��َك ِإَل��ى ُموَس��ى َوَیُك��وُن اْلَمْعَن��ى َعَل��ى َأْن ُتَعلَِّمِن��ي َوُت: َوالثَّ��اِني
  . ودلیل على ھدى راءات واحد وھو  رشاد إلى الحّق،فمعنى الرشد في الق) ٦.(ُعلِّْمَت

لقرآن   فھى سجل وافى للغاتھم التي نزل بھا اوھذه القراءات لغات تكلمت بھا العرب
 ال یع��دلھا ش��عر أو غی��ره ألن م��صدرھا وح��ى اإلل��ھ الخ��الق للغ��ات وأھلھ��ا ،   الك��ریم ،
الروایة ودعامتھا السماع ، ورواتھا یتأثمون من ع�دم الدق�ة وقل�ة ال�ضبط ،            وسندھا  

وھذه األمثلة وأشباھھا توضح عنای�ة      . ویتحرجون من الخطأ واللحن بخالف غیرھم       
القفال بتوجیھ الق�راءات لغوی�ا وعزوھ�ا ألص�ولھا م�شفوعة ب�ذكر معناھ�ا ، م�ع بی�ان                  

  .أصلھا االشتقاقى

                                                           

 ٢٠/٣٣١ التفسیر الكبیر- ١
 .٩٢: النساء- ٢
 ٢١٧ الحجة في القراءات السبع البن خالویھ ص- ٣
 ٦٦:الكھف-  ٤
 ٢٦٠و٥/٢٥٩ ومعجم القراءات٣٩٤ انظر السبعة في القراءات ص- ٥
 ٢١/٤٨٣ التفسیر الكبیر- ٦
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  املبحث اخلامس

  يات التي قيل بنسخهاموقفه من اآل

 أو ع�ن ال�صحابى ،    ع�ن الرس�ول   )٥(اعلم أن طری�ق ثب�وت الن�سخ النق�ل ال�صحیح        
ألن ال��صحابى ال یق��ول فی��ھ برأی��ھ أو اجتھ��اده ب��ل رج��ع فی��ھ إل��ى ح��دیث مرف��وع إل��ى    

 ، والبد من  التعارض الحقیقى بحی�ث ال یمك�ن الجم�ع ب�ین ال�دلیلین ، ألن      الرسول  
إلیھا إال عند تعذر الجمع ، فإن إعمال الدلیلین معا أولى م�ن          النسخ ضرورة ال یصار     

واإلم�ام القف�ال وق�ف م�ن ق�ضیة الن�سخ موقف�ا        . إعمال دلیل وإھمال آخ�ر ب�ال موج�ب      
وس��طا ونھ��ج منھج��ا معت��دال م��ن غی��ر تق��صیر أو مغ��االة ، فل��م ی��شذ ع��ن جماع��ة             

ا أنھ من باب المسلمین كأبى مسلم األصفھانى ومن وافقھ ممن أنكروا النسخ وزعمو
التخصیص ، أو یتوسع فیھ بأن ی�دخل ف�ى الن�سخ م�ا ل�یس من�ھ بن�اء عل�ى توجیھ�ات             

  :ضعیفة ویتضح ھذا من المثالین التالیین 
َف��اتَُّقوا اللَّ��َھ َم��ا  :ذك��ره ال��سمعاني ف��ي تف��سیره عن��د ق��ول اهللا تع��الى     : المث��ال األول 

ْی�ًرا ِلَأْنُف�ِسُكْم َوَم�ْن ُی�وَق ُش�حَّ َنْف�ِسِھ َفُأوَلِئ�َك ُھ�ُم             اْسَتَطْعُتْم َواْسَمُعوا َوَأِطیُعوا َوَأْنِفُقوا خَ    
  )١ (اْلُمْفِلُحوَن

. بجھ�دكم وط�اقتكم  :  َق�اَل ربی�ع ب�ن أن�س    َف�اتَُّقوا اهللا َم�ا اْس�َتَطْعُتم   : َقْولھ َتَعاَلى : فقال
 )٢( ُتَقات�ھ  اتَّق�وا اهللا ح�ق    : وروى معمر، عن قتادة َأن َھِذه اْلآَیة نسخت َقْولھ َتَع�اَلى          

ھ�ذه  : األولى َأن ُیَقال  : َوَقاَل جَماَعة من أھل اْلعلم    . ومثل ھذا عن جماعة من التَّاِبعین     
اتَّق�وا  -:  َأن َھ�ِذه اْلآَی�ة مبیَن�ة لَقْول�ھ َتَع�اَلى      اْلقف�ال  َوذكر. اآلیة رخصة ولیست بناسخة   

وذك��ر مث��ل ذل��ك عل��ى اب��ن . ا ِل��َأن اهللا َتَع��اَلى َل��ا ُیَكل��ف نف��سا ِإلَّ��ا وس��عَھ-اهللا ح��ق ُتَقات��ھ
    )٣.(عیسى وغیره

وال�ذي یب�دو لن�ا أنھ�ا غی�ر من�سوخة ألن اآلیت�ین             "- رحمھ اهللا  –قال الشیخ الزرقاني    
غیر مسلم فإن تقوى اهللا حق تقواه المأمور بھا في اآلی�ة األول�ى معناھ�ا اإلتی�ان بم�ا             

ورد تف�سیرھا   یستطیعھ المكلفون من ھدای�ة اهللا دون م�ا خ�رج ع�ن اس�تطاعتھم وق�د                  
وبطنھ وما حوى ویذكر الم�وت والبل�ى وال ری�ب     ،بأن یحفظ اإلنسان رأسھ وما وعى   

َف��اتَُّقوا اللَّ��َھ َم��ا  : أن ذل��ك م��ستطاع بتوفی��ق اهللا ف��إذن ال تع��ارض بینھ��ا وب��ین قول��ھ    
                                                           

ال یحل لمسلم أن یقول فى آیة وال حدیث بالنسخ إال عن نص ص�حیح  :   قال ابن حزم رجمھ اهللا       )٥(
 واجب�ة ف�إذا ك�ان كالھم�ا من�سوخا فق�د س�قطت طاعت�ھ عن�ا ، فھ�ذا             ألن طاعة اهللا وطاعة رس�ولھ       

 وسقوط طاعة نبیھ فى مكان ما من الشریعة فقول�ھ مط�رود   خطأ ومن ادعى سقوط طاعة اهللا تعالى    
مردود ما لم یأت على صحة دعواه بنص ثابت فإن أتى بھ فسمعا وطاعة وإن لم یأت بھ فھو كاذب        

اإلحك��ام ف��ى أص��ول . مفت��ر إال أن یك��ون مم��ن ل��م تق��م عل��یھم الحج��ة فھ��و مخط��ئ مع��ذور باجتھ��اده   
م�د عب�د العزی�ز مكتب�ة ع�اطف بج�وار إدارة األزھ�ر ،               ، تحقی�ق محم�د أح      ٧/٣٨٠األحكام البن حزم    

 . م ١٩٧٨الطبعة األولى سنة 
 ١٦ التغابن- ١
 ١٠٢ سورة آل عمران آیة- ٢
 ٥/٤٥٤ تفسیر السمعاني- ٣
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والر ی�ب أن ھ�ذا التوفی�ق والجم�ع ب�ین            ). ١"( وحیث ال تع�ارض ف�ال ن�سخ        اْسَتَطْعُتْم  
ولى بالقبول ألن النسخ ضرورة ال یصار إلیھ�ا إال إذا تع�ذر الجم�ع ب�ین          اآلیتین ھو األ  

  .اآلیتین فإعمال اآلیتین خیر من إعمال واحدة و إھمال األخرى 
َلُتْبَلُونَّ ِفي َأْمَواِلُكْم َوَأْنُفِسُكْم َوَلَت�ْسَمُعنَّ ِم�َن الَّ�ِذیَن ُأوُت�وا         :  قولھ تعالى : المثال الثاني 
ْبِلُكْم َوِمَن الَِّذیَن َأْشَرُكوا َأًذى َكِثیًرا َوِإْن َتْصِبُروا َوَتتَُّقوا َفِإنَّ َذِلَك ِمْن َعْزِم اْلِكَتاَب ِمْن َق

  ) ٢(اْلُأُموِر 
الذي : قال القفال رحمھ اهللا. كان ھذا قبل نزول آیة السیف: - رحمھ اهللا-قال الواحدي

 ِق��صَِّة ُأُح��ٍد، َواْلَمْعَن��ى َأنَُّھ��ْم عن��دي َأن ھ��ذا ل��یس بمن��سوخ والظ��اھر أنھ��ا نزل��ت َعِقی��بَ 
على طریق األقوال -َلْیِھ َوَسلََّم  َصلَّى اللَُّھ َع-ُأِمُروا ِبالصَّْبِر َعَلى َما ُیْؤُذوَن ِبِھ الرَُّسولَ    

الجاریة فیما بْینھم، واستعمال ُمداراتھم في كثیر من األحوال واألمر بالقتال َلا ین�افي           
ذا الوجھ، واعل�م أن ق�ول الواح�دي ض�عیف، والق�ول م�ا قال�ھ                 األمر ِبالمصابرة على ھ   

 والریب أن األمر بالصبر والتقوى الینافى وجوب القت�ال الخ�تالف األزمن�ة        )٣.(اْلقفال
بینھما، فیحمل األمر بالصبر والصفح على زمن الضعف والقلة ، واألمر بالقتال على 

  .مزمن القوة والغلبة وحیث ال تعارض فال نسخ واهللا أعل
 كالم نفیس في بیان كمال الدین وتقریر معن�ى الن�سخ فق�ال      -للقفال رحمھ اهللا  :  تتمة  

 اْلَی��ْوَم َأْكَمْل��ُت َلُك��ْم ِدی��َنُكْم  : ف��ي جواب��ھ ع��ن إش��كال ق��د یفھ��م م��ن ظ��اھر قول��ھ تع��الى   
اْلَیْوَم َأْكَمْل�ُت َلُك�ْم     ْوَلُھ  َوُھَو َأنَّ قَ  ) ٤(َوَأْتَمْمُت َعَلْیُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضیُت َلُكُم اْلِإْسالَم ِدیناً      

 َص�لَّى  - یقتضي أن الدین كان ناقصا قبل ذلك، وذلك یوِجب َأن الدین الذي َك�انَ  ِدیَنُكْم
 مواظبا علیھ أكثر ُعُمره كان ناقصا، وأنھ إنما وجد الدین الكامل في -اللَّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم

  . آخر عمره مدة قِلیلة
 وھ�و ال�ذي  : الثال�ث -د أن ذكر وجھین للخروج من ھ�ذا اإلش�كال          بع -قال اإلمام الرازي  

َأن ال�دین م�ا ك�ان ناق�صا اْلَبتَّ�َة، ب�ل ك�ان أب�دا ك�امال، یعِن�ي                : وھو المختار ذكره القفال   
َكانت الشرائع النازلة من عند اهللا في ك�ل وق�ت كافَی�ة ف�ي ذل�ك الوق�ت، إال َأن�ھ تع�الى                    

 بأن ما ھو كامل ف�ي ھ�ذا الی�وم ل�یس بكام�ل ف�ي الغ�د         كان عالما في َأوِل َوْقِت اْلَمْبَعثِ     
وال صالح فیھ، فال جرم كان ینسخ بعد الثبوت وك�ان یِزی�د بع�د الع�دم، وأم�ا ف�ي آخ�ر              
زمان اْلَمْبَعِث فأنزل اهللا شریعة كاملة وحكم ببقائھا إلى یوم القیامة، فالشرع أبدا كان 

ي كمال إل�ى ی�وم القیام�ة فألج�ِل     كامال، إال أن األول كمال إلى زمان مخصوص، والثان    
  )٥.(اْلَیْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدیَنُكْم: ھذا المعنى قال

                                                           

 م١٩٩٦ط دار الفكرالطبعة األولى سنة٢/١٨٨ مناھل العرفان في علوم القرآن- ١
 ١٨٦آل عمران- ٢
 ٩/٤٥٤ التفسیر الكبیر- ٣
 ٣ئدة آیة الما- - ٤
 ١١/٢٨٧ التفسیر الكبیر - ٥
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وھذا قول سدید وفكر رشید من اإلمام القفال یدل عل�ى رجاح�ة عقل�ھ وفھم�ھ العمی�ق               
لنصوص الشرع وھذا ما سنقف علیھ بالتفصیل في الحدیث عن منھج�ھ ف�ى التف�سیر       

  .شاء اهللا تعالىبالرأي في الفصل التالي إن 
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  الفصل الثالث

  منهج اإلمام القفال  يف التفسري بالرأي

  :ویحتوي على المباحث اآلتیة
  الرأي في تفسیر اإلمام القفال:  المبحث األول 
  بات بین اآلیاتعنایة اإلمام القفال  بذكر وجوه المناس: المبحث الثاني

  اللطائف والدقائق التفسیریة عند اإلمام القفال:المبحث الثالث 
   بیان الغریب واللغة من مفردات النظم القرآني :المبحث الرابع

  عنایة اإلمام القفال بالتصریف واالشتقاق: المبحث الخامس
  عنایة اإلمام القفال في تفسیره باإلعراب  : المبحث السادس

  الصور البالغیة في تفسیر اإلمام القفال:ع المبحث الساب
  األحكام الفقھیة في تفسیر اإلمام القفال: المبحث الثامن 
  وموقف اإلمام منھا" اآلیات الموھمة للتشبیھ " الصفات الخبریة  : المبحث التاسع 
  ما ورد في تفسیر اإلمام القفال من اعتزالیات:المبحث العاشر

  متهيد                                      

 التفسیر بالرأي صنو التفسیر بالنقل ، فھما ی�سیران مع�ا جنب�ا إل�ى جن�ب ف�ي تك�وین          
المنھج التك�املى للتف�سیر ف�ال تع�ارض بینھم�ا، وال غنی�ة بأح�دھما ع�ن اآلخ�ر ، فم�ن                 
رواف��دھما ی��ستقى المف��سر مادت��ھ التف��سیریة لبی��ان م��راد اهللا م��ن كالم��ھ بق��در الطاق��ة  

كان المنھج األمثل في تصانیف المفسرین ھو الجمع بین النقل والرأي         البشریة ، لذا    
، إذ االقتصار على المأثور وحده تضییع لجملة من العلم ، ویف�وت ب�ھ المق�صود م�ن                 

  :  تدبر آیات اهللا ، والوقوف على أسرارھا ولطائفھا قال تعالى 
      َیاِتِھ َوِلَیَتَذكََّر ُأوُلو اْلَأْلَباِب      ِكَتاٌب َأنَزْلَناُه ِإَلْیَك ُمَباَرٌك لَِّیدَّبَُّروا آ)  وقال ج�ل ذك�ره    ) ١
         وھل یتأتى التدبر ب�دون أعم�ال عق�ل     ) ٢( َأَفَلا َیَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن َأْم َعَلىٰ ُقُلوٍب َأْقَفاُلَھا

 بقول�ھ ف�ي األث�ر ال�ذي     – رضي اهللا عن�ھ  –ورجحان فكر ، وھذا ما أراده اإلمام على      
ھل عن�دكم م�ن     : قلت لعلى   :  البخاري في صحیحھ عن أبى جحیفة قال         أخرجھ اإلمام 

ال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ال أعلمھ : شيء من الوحي إال ما في كتاب اهللا قال          
  )١(" إال فھما یعطیھ اهللا رجال في القرآن 

ظ�ر  والتدبر في قراءت�ھ إع�ادة الن      : "  في اإلحیاء    – رحمھ اهللا    –یقول اإلمام الغزالي    
في اآلیة ، والتفھم أن یستوضح من كل أیة ما یلیق بھا كي تنكشف ل�ھ م�ن األس�رار            

وم�ن موان�ع الفھ�م أن یك�ون ق�د ق�رأ       : معان مكتوب�ة ال تنك�شف إال للم�ؤمنین ث�م ق�ال             

                                                           

  .٢٩أیة :   سورة  ص- ١
 ٢٤:سورة محمد  "- ٢
 ٢٨٨٢ حدیث رقم ١١١٠ ص   ٣صحیح البخارى كتاب الجھاد والسیر باب فداء المشركین ج        )  ١(

 . ھـ الطبعة الثالثة ١٤٠٧ط دار ابن كثیر الیمامة بیروت سنة 
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تفسیرا ظاھرا واعتقد أن ال معنى لكلمات القرآن إال ما تناول�ھ النق�ل ع�ن اب�ن عب�اس           
 ذل�ك تف�سیر ب�الرأي ، وأن م�ن ف�سر الق�رآن برأی�ھ        ومجاھد وغیرھما ، وأن م�ا وراء      

 فالنق�ل م�ن المتق�دمین    )٢("فقد تبوأ مقعده من النار فھ�ذا أی�ضا م�ن الحج�ب العظیم�ة                
إذن ال یك�ون حاجب��ا دون اجتھ��اد المت�أخرین ومحاول��ة الفھ��م واالس�تنباط ، وم��ن یق��ل    

 الفك��ر ، ذل��ك فإنم��ا یری��د غل��ق أب��واب االجتھ��اد ، وی��دعو إل��ى جم��ود العق��ل وتخل��ف      
فالفتوحات الربانیة والمنح اإللھیة س�یالة ال تقت�صر عل�ى ق�وم بأعی�انھم ، أو یخ�تص           
بھا أھل زمان دون آخر فذلك فضل اهللا یؤتیھ من یشاء واهللا ذو الفضل العظیم ، وإذا 

 تقرر ھذا فما المراد بالرأي في اصطالح أھل التفسیر ؟
  :تعریف التفسیر بالرأي 

 القرآن باالجتھاد بعد معرفة المف�سر لك�الم الع�رب ومن�احیھم             ھو عبارة عن تفسیر   " 
ف�ي الق��ول ، ومعرفت��ھ لأللف��اظ العربی��ة ووج�وه داللتھ��ا ، واس��تعانتھ ف��ي ذل��ك بال��شعر   
الج��اھلى ، ووقوف��ھ عل��ى أس��باب الن��زول ، ومعرفت��ھ بالناس��خ والمن��سوخ م��ن آی��ات     

 وم�ا أث�ر ع�ن    )١(" ف�سر  القرآن الكریم ، وغیر ذلك من األدوات التي یحت�اج إلیھ�ا الم     
اإلمام القفال من أقوال تفسیریة نقلھ�ا عن�ھ اإلم�ام ال�رازي وغی�ره م�ن أئم�ة التف�سیر                   
تبین لنا أن ال�سمة الغالب�ة ف�ي تف�سیره ھ�و ال�رأي واالجتھ�اد ومنھج�ھ فی�ھ ی�دل عل�ى              
رجاح��ة العق��ل وعم��ق الفك��ر، وال��تمكن ف��ي الفن��ون المختلف��ة، والعل��م بل��سان الع��رب      

  .   لقول، وتتضح المعالم المنھجیة لتفسیره في المباجث التالیةومناحیھم في ا

  املبحث األول                                           

  الرأي يف تفسري القفال

المنھج السائد في تفسیر القفال والسمة الب�ارزة علی�ھ ھ�و ال�رأي واالجتھ�اد ویت�ضح                
 م�ا یع�دل ع�ن أق�وال المف�سرین قبل�ھ       ذلك في كثیر من النقول التي أثرت عنھ، فكثی�را       

ویذكر رأیھ الخاص الذى ربما لم یسبق إلیھ ، وقد یكون ھذا القول خارجا عن ظاھر             
  :اللفظ وإلیك بیان ذلك

 َفَلمَّ�ا آَتاُھَم�ا َص�اِلًحا َجَعَل�ا َل�ُھ ُش�َرَكاَء ِفیَم�ا آَتاُھَم�ا َفَتَع�اَلى             :عند تفسیر قولھ تعالى     -أ
ذكر المفسرون أحادیث وآثارا تفھم أن الم�راد بھ�ذا ال�سیاق            ) ١ (وَن  اللَُّھ َعمَّا ُیْشِركُ  

وال حاجة بنا إلى روایتھا ألنھا واھیة اإلسناد معلول�ة، كم�ا بین�ھ الح�افظ                . آدم وحواء 
وتقّبل ثل�ة م�ن ال�سلف        :"-رحمھ اهللا –قال العالمة القاسمي    ) . تفسیره(ابن كثیر في    

 إذا أص�لھا م�أخوذ م�ن أقاص�یص م�سلمة أھ�ل       .لھا وتلقیھا ال یجدي في صحتھا ش�یئا     
وتھویل بعضھم بأنھا مقتب�سة م�ن م�شكاة النب�وة،           . الكتاب، كما برھن علیھ ابن كثیر     

إذ أخرجھا فالن وفالن، من تنمیق األلفاظ لتمزیق المعاني، فإن المشكاة النبویة أج�ّل    

                                                           

 . ط دار إحیاء الكتب العربیة ٣٣٦ ص ١آن ج  إحیاء علوم الدین كتاب آداب تالوة القر)٢(
 ط المكتب��ة ال��سلفیة المدین��ة المن��ورة الطبع��ة الثانی��ة س��نة   ٢٤٦ ص ١  التف��سیر والمف��سرون ج)١(

 .م ١٩٧٦
 ١٩٠األعراف آیة- ١
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م�ن اس�تند   إذا علم�ت ذل�ك، تب�ین ل�ك أن           . من أن یقتبس منھا إال كل ما عرفت جودتھ        
إل��ى تل��ك األحادی��ث واآلث��ار، ف��ذھب إل��ى أن الم��راد ب��النفس الواح��دة وقرینتھ��ا، آدم        

ال�شرك، وأن ظ�اھر ال�نظم یقت�ضیھ، ث�م         وحواء، ثم أورد على نفسھ أنھما بریئان من       
أخذ یؤولھ، إما بتقدیر مضاف، أي جعل أوالدھما لھ شركاء، فیما آتى أوالدھما، وإما 

م�ن إط�الق المثن�ى وإرادة المف�رد، وإم�ا بغی�ر           ) ح�واء (وھ�و   بأن المراد جعل أح�دھما      
.  وقد ق�رر م�ا ارت�ضیناه ف�ي معن�ى اآلی�ة غی�ر واح�د        -. فإنھ ذھب في غیر مذھب -ذلك

إن اآلی�ة عن�ى بھ�ا ذری�ة آدم، وم�ن            : قال الحسن البصري، فیما روى عنھ ابن جری�ر        
ق�ال اب�ن   .  بآدمكان ھذا في بعض الملل، ولم یكن     : وفي روایة عنھ  . أشرك منھم بعده  

واألسانید إل�ى الح�سن، ف�ي تف�سیر ھ�ذا، ص�حیحة، وھ�و م�ن أح�سن التفاس�یر،                 : كثیر
ولو كان الحدیث المرفوع، في أنھا في آدم وحواء، : قال. وأولى ما حملت علیھ اآلیة

محفوظ��ا عن��ده م��ن روای��ة رس��ول اهللا ص��ّلى اهللا علی��ھ وس��ّلم، لم��ا ع��دل عن��ھ ھ��و وال  
 موق��وف عل��ى  - إن ص��ح-فھ��ذا ی��دل عل��ى أن��ھ   .  وورع��ھغی��ره، ال س��یما م��ع تق��واه   

  )١."(انتھى. الصحابي، ال مرفوع
ویأتي القفال في تفسیر ھذه اآلیة برأي لم یسبق إلیھ ویصوبھ اإلمام الرازي ویجعلھ 

في تأویل اآلی�ة وج�وه ص�حیحة س�لیمة      : إذا عرفت ھذا فنقول   :في غایة السداد فیقول   
  .خالیة عن ھذه المفاسد

إن�ھ تع�الى ذك�ر ھ�ذه الق�صة عل�ى تمثی�ل ض�رب         : م�ا ذك�ره القف�ال فق�ال    : ولالتأویل األ 
المث��ل وبی��ان أن ھ��ذه الحال��ة ص��ورة حال��ة ھ��ؤالء الم��شركین ف��ي جھلھ��م، وق��ولھم         

ھو الذي خلق كل واحد منكم م�ن نف�س   : بالشرك، وتقریر ھذا الكالم كأنھ تعالى یقول      
انیة، فلم��ا تغ��شى ال��زوج واح�دة وجع��ل م��ن جن��سھا زوجھ��ا إن��سانًا ی��ساویھ ف��ي اإلن��س 

زوجتھ وظھر الحمل، دعا الزوج والزوجة ربھما لئن آتیتنا ولدًا صالحًا سویًا لنكونن 
  .من الشاكرین آلالئك ونعمائك

فلما آتاھما اهللا ولدًا صالحًا سویًا، جعل الزوج والزوجة هللا شركاء فیما آتاھما، ألنھم 
ل الطبائعیین، وتارة إل�ى الكواك�ب كم�ا     تارة ینسبون ذلك الولد إلى الطبائع كما ھو قو        

  .ھو قول المنجمین، وتارة إلى األصنام واألوثان كما ھو قول عبدة األصنام
أي تنزه اهللا عن ذلك الشرك، وھ�ذا ج�واب        " فتعالى اهللا َعمَّا ُیْشِرُكونَ   : "ثم قال تعالى  

ھ وإنما ھي   فالقفال یرى أن اآلیة لم یقصد بھا أحد بعین        ) ٢.(في غایة الصحة والسداد   
من باب ضرب المثل لتصویر حال الم�شركین وجھلھ�م ب�القول بال�شرك والع�دول ع�ن         

  .التوحید وھذا القول لم یسبق إلیھ واستصوبھ اإلمام الرازي كما ذكرت آنفا

                                                           

 -األول��ى :  بی��روت الطبع��ة – دار الكت��ب العلمی��ھ  ٥/٢٣٦ انظ��ر محاس��ن التأوی��ل للقاس��مي  - ١
   ھـ١٤١٨

 ١٤١٩ط دار الكتب العلمیة بیروت الطبعة األولى ٣/٤٧٦ وتفسیر ابن كثیر
  وما بعدھا١٥/٤٢٧ التفسیر الكبیر- ٢
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یحتم�ل أن ی�راد     ) "١ (الَِّذیَن ُیوُفوَن ِبَعْھِد اللَّ�ِھ َوَل�ا َیْنُق�ُضوَن اْلِمیَث�اقَ           :قولھ تعالى -أ
ثاق جنس المواثیق أي إذا عقدوا في طاعة اهللا عھدا لم ینقضوه قال قتادة تق�دم                بالمی

اهللا إلى عباده في نقض المیثاق ونھى عنھ في بضع وعشرین آیة ویحتمل أن ی�شیر             
إلى میثاق بعینھ وھو الذي أخ�ذھاهللا عل�ى عب�اده ح�ین أخ�رجھم م�ن ص�لب أب�یھم آدم                     

فالقفال یصرف )  ٢"(ل التوحید والنبواتھو ما ركب في عقولھم من دالئالقفال وقال 
لف�ظ المیث��اق ع��ن ظ�اھره وھ��و العھ��د الموث�ق إل��ى معن��ى عقل�ي ص��رف ، وھ��و دالئ��ل     
القدرة والتوحید التى أودعھا اهللا في عق�ول بن�ى آدم فكأنھ�ا عھ�د موث�ق بی�نھم وب�ین             

 .خالقھم بطاعتھ وعبادتھ فوجب علیھم الوفاء بھا واهللا أعلم
َلْو َأنََّما ِفي اْلَأْرِض ِمن َشَجَرٍة َأْقَلاٌم َواْلَبْح�ُر َیُم�دُُّه ِم�ن َبْع�ِدِه َس�ْبَعُة        َو :  قال تعالى    -ج

وتف�سیر ھ�ذه اآلی�ة كم�ا ذك�ره      )  ٣ (َأْبُحٍر مَّا َنِفَدْت َكِلَماُت اللَّـِھ  ِإنَّ اللَّـَھ َعِزیٌز َحِكیٌم     
والبح�ر ل�ھ   : یق�ول ) َیُم�دُّهُ والَبْح�ُر  (ولو أن شجر األرض كلھا بری�ت أقالم�ا          :" الطبري

م�ْن َبْع�ِدِه َس�ْبَعُة َأْبُح�ٍر ِم�ا      : (وقول�ھ . عائدة على البح�ر ) َیُمدُُّه: (مداد، والھاء في قولھ   
وف�ي ھ�ذا الك�الم مح�ذوف اس�تغنى بدالل�ة الظ�اھر علی�ھ من�ھ، وھ�و           ) َنِفَدْت َكِلم�اُت اهللاِ  

ألقالم، ولنفذ ذلك الم�داد، ول�م   یكتب كالم اهللا بتلك األقالم وبذلك المداد، لتكسرت تلك ا    
: المواعظ التي أنزلھا على عباده وقیل     : فالمراد بكلمات اهللا قیل   ) ٤."(تنفد كلمات اهللا  

  . الكالم القدیم 
ولك�ن القف��ال ھن��ا خ�رج ع��ن ظ��اھر اللف�ظ وأَول معن��ى الكلم��ات بعجائ�ب ص��نع الخ��الق     

 في السماوات وم�ا ف�ي       لما ذكر أنھ سخر لھم ما     :" فقالالدالة على وحدانیتھ وقدرتھ     
األرض وأنھ أسبغ النعم نبھ على أن األشجار لو كانت أقالما والبحار مدادا فكتب بھا              
عجائب صنع اهللا الدالة على قدرتھ ووحدانیتھ لم تنفد تلك العجائب قال القشیري فرد           
معنى تلك الكلمات إلى المقدورات وحمل اآلیة عل�ى الك�الم الق�دیم أول�ى والمخل�وق ال              

 ل��ھ م��ن نھای��ة ف��إذا نفی��ت النھای��ة ع��ن مقدورات��ھ فھ��و نف��ي النھای��ة عم��ا یق��در ف��ي  ب��د
المستقبل على إیجاده فأما ما حصره الوجود وعده فال بد من تناھیھ والقدیم ال نھایة   
لھ على التحقیق وقد مضى الكالم في معنى كلمات اهللا في آخر الكھف وقال أبو عل�ي     

ي المقدور دون ما خ�رج من�ھ إل�ى الوج�ود وھ�ذا نح�و         المراد بالكلمات واهللا أعلم ما ف     
وإنما الغرض اإلعالم بكثرة مع�اني كلم�ات اهللا وھ�ي ف�ي نف�سھا غی�ر                 القفال  مما قالھ   

متناھیة وإنما قرب األمر على أفھام البشر بما یتناھى ألنھ غایة ما یعھده البشر م�ن             
  )٥.(الكثرة ال أنھا تنفد بأكثر من ھذه األقالم والبحور

                                                           

 ٢٠ الرعد- ١
ط دار ال�������شعب الق�������اھرة وروح المع�������اني   ٩/٣٠٧ الج�������امع ألحك�������ام الق�������رآن للقرطب�������ي  - ٢

 ط دار إحیاء التراث العربي١٣/١٣٩لأللوسي
 ٢٧لقمان:  سورة - ٣
 م٢٠٠٠رسالة الطبعة األولى سنة  ط مؤسسة ال٢٠/١٥١ جامع البیان - ٤
 ١٤/٧٦ الجامع ألحكام القرآن - ٥
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 ُیَسبُِّح ِللَِّھ َما ِفي السََّماَواِت َوَم�ا ِف�ي اْل�َأْرِض اْلَمِل�ِك اْلُق�دُّوِس اْلَعِزی�ِز           : قال تعالى     -د
  )١ (اْلَحِكیِم 

اختلف المفسرون في تسبیح الجمادات ھل ھو بلسان المقال وأن اهللا خلق فیھا نطق�ا            
اَواُت السَّْبُع َواألْرُض َوَمْن ِفیِھنَّ  ُتَسبُِّح َلُھ السََّم: ال نسمعھ أو نفھمھ كما قال تعالى 

)  ٢(َوِإْن ِمْن َشْيٍء ِإال ُیَسبُِّح ِبَحْمِدِه َوَلِكْن ال َتْفَقُھوَن َتْسِبیَحُھْم ِإنَُّھ َكاَن َحِلیًما َغُفوًرا          
وقیل التسبیح بلسان الحال فھى تدل بحالھا على عظمة القادر وحكمة الخالق فتوجب 

  .عن كل نقص وإلى ھذا التأویل ذھب القفال تسبیحھھ وتنزیھھ 
ق��د بین��ا معن��ى  " ی��سبح هللا: "َقْول��ھ َتَع��اَلى:- رحم��ھ اهللا –ق��ال أب��و المظف��ر ال��سمعاني  

. الت�سبیح هللا ھ�و ذك�ر اهللا   : ویق�ال . التسبیح، وھو تنزیھ الرب عن ك�ل م�ا ال یلی�ق ب�ھ             
 دالئ�ل ح�دثھا،   أن معنى تسبیح الجمادات ھو ما جع�ل فیھ�ا م�ن      :  الشاشي  القفال وذكر

وھذا لیس ب�صحیح، وق�د ذكرن�ا م�ن قب�ل م�ا قال�ھ أھ�ل ال�سنة                  . َوأن لھا صانعا وخالقا   
فأنت ترى معي أن إمامن�ا القف�ال یمی�ل إل�ى التأوی�ل العقل�ي  وص�رف اللف�ظ             )  ٣.(فیھا

عن ظاھره في بعض النصوص وھذا أقرب إلى المنھج االعتزالى ،وسأتكلم عن ذل�ك               
األی��ات الموھم��ة للت��شبیھ وم��ا نق��ل عن��ھ م��ن آراء تواف��ق  بالتف��صیل ف��ي الح��دیث ع��ن 

  .أقوال المعتزلة فى مباحثھا واهللا الموفق
  
   

  
  

                               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 .١ الجمعة آیة - ١
 ٤٤: اإلسراء- ٢
 ٥/٤٣٠ تفسیر السمعاني- ٣



 

 

 - ٢٤٤٨ - 

  املبحث الثاني

  عناية اإلمام القفال بذكر وجوه املناسبات بني اآليات

ادى صرف مبن�ي عل�ى      بیان وجوه المناسبات بین اآلیات والسور أمر اجتھ       : تمھید   
ما أوتیھ المفسر من علم وثقاف�ة واجتھ�اد وعل�و ھم�ة وإخ�الص الوجھ�ة هللا تع�الى ،                     

والش�ك ف�ى اعتب�ار ھ�ذا الن�وع           : "-رحم�ھ اهللا  –یقول أستاذنا الدكتور ج�ودة المھ�دى        
من قبیل الرأى واالجتھاد ف�ى فھ�م التنزی�ل ألن مبن�اه عل�ى إعم�ال العق�ل والبح�ث ف�ى              

ج��امع ب��ین اآلیت��ین الس��تخالص م��ا یربطھم��ا م��ن مناس��بة جلی��ة أو  اإلط��ار المعن��وى ال
  ). ١"(خفیة 

 بھ��ذا تظھ��ر عل��ة إی��راد مبح��ث المناس��بات ب��ین اآلی��ات وال��سور ف��ى مباح��ث التف��سیر  
  .وإلیك بعض األمثلة التي یظھر من خاللھا عنایة القفال بھذا الفن. بالرأى 

 َأیَُّھ�ا الَّ�ِذیَن آَمُن�وا َل�ا َت�ْأُكُلوا الرَِّب�ا             ی�ا :  بیان وجھ اتصال قول�ھ تع�الى         :المثال األول    
-بم�ا قبل�ھ م�ن اآلی�ات َق�اَل القف�ال           ) ٢ (َأْضَعاًفا ُمَضاَعَفًة َواتَُّقوا اللَّ�َھ َلَعلَُّك�ْم ُتْفِلُح�وَن          

 بما تقدم من جھة أن الم�شركین ِإنم�ا أنفق�وا    یحتمل أن یكون ذلك متصال  : -رحمھ اهللا 
 جمعوھا بسبب الربا، فلع�ل ذل�ك ی�صیر داعی�ا للم�سلمین إل�ى        على تلك العساكر أمواال   

اإلق�دام عل��ى الرب��ا حت��ى یجمع��وا الم��ال وینفق��وه عل��ى الع��سكر فیتمكن��ون م��ن االنتق��ام  
والتكل��ف ظ�اھر ف��ي ھ�ذا الوج��ھ والمناس��بة   )  ٣(م�نھم، ف��ال ج�رم نھ��اھم اهللا ع�ن ذل��ك    

م توق�ف كبی�ر أھمی�ة    مستبعدة، ف�األولى التن�زه ع�ن مث�ل ھ�ذا لخل�وه م�ن الفائ�دة وع�د              
  .علیھ

 وھ��ذه : بع��د أن ذكرق��ول القف��ال ال��سابق   – رحم��ھ اهللا – ق��ال العالم��ة اب��ن عاش��ور    
لما ذكر اهللا وعید الكفار عقبھ ببیان أن الوعی�د ال   : وقال ابن عرَفةَ  . مناسبة مستبعدة 

وھو في ضعف . یخصھم بل یتناول العصاة، وذكر أحد صور العصیان وھي أكل الربا  
س�بة، ف��إن م��دة ن��زول   وعن��دي ب��ادىء ذي ب�دء أن ال حاج��َة إل��ئ اط��راد المنا م�ا قبل��ھ، 

  ) ٤( جملة تلكألن تحدث في خاللھا حوادث ینزل فیھا قرآن فیكون منالسورة قابلة،
َوال َتَتَمنَّ�ْوا َم�ا َف�ضََّل اللَّ�ُھ ِب�ِھ      ":  بیان وج�ھ المناس�بة ب�ین قول�ھ تع�الى       :المثال الثاني 

 ِللرِّجاِل َنِصیٌب ِممَّا اْكَتَسُبوا َوِللنِّ�ساِء َن�ِصیٌب ِممَّ�ا اْكَت�َسْبَن َوْس�َئُلوا           َبْعَضُكْم َعلى َبْعضٍ  
  .بما قبلھ ) ٥(  اللََّھ ِمْن َفْضِلِھ ِإنَّ اللََّھ كاَن ِبُكلِّ َشْيٍء َعِلیمًا 

وال ِإنھ تع�الى لم�ا نھ�اھم ف�ي اآلی�ة المتقدم�ة ع�ن أك�ل األم�                  : - رحمھ اهللا  - اْلَقفَّاُل َقاَل  
بالباطل، وعن قتل النفس، أمرھم في ھذه اآلیة بما سھل علیھم ترك ھ�ذه المنھی�ات،             
وھو أن یرضى كل أحد بما قسم اهللا لھ، فإنھ إذا لم یرض بذلك وقع في الح�سد، وإذا                  

                                                           

 .١٩٣جودة المھدى ص /   الواحدى ومنھجھ فى التفسیر د - ١
 ١٣٠: سورة آل عمران- ٢
 ٩/٣٦٣ التفسیر الكبیر- ٣
 لدار التونسیةط ا٤/٨٤ التحریر والتنویرالبن عاشور - ٤
 ٣٢: النساء  ٥



 

 

 - ٢٤٤٩ - 

وقع في الح�سد وق�ع ال محال�َة ف�ي أخ�ذ األم�وال بالباط�ل وف�ي قت�ِل النف�وس، فأم�ا إذا                        
  ) ١"(حتراز عن الظلم في النفوس وفي األموالرضي بما قدر اهللا أمكنھ اال

 فھذه المناسبة في غایة الوجاھة ألن من یزھد فیما عند  الناس ، ویرض�ى بم�ا ق�در          
اهللا لھ من رزق یسھل علی�ھ اجتن�اب المنھی�ات ال�سابقة م�ن قت�ل ال�نفس وأك�ل أم�وال                

 والحكمة في الناس بالباطل ،فذكر النھى عن المسبب أوال ثم أتبعھ بالنھى عن السبب
أنھ تعالى لما نھى عن أكل المال بالباط�ل، وع�ن           : "ذلك ذكرھا العالمة أبو حیان فقال     

قتل األنفس، وكان ما نھى عنھ م�دعاة إل�ى التب�سط ف�ي ال�دنیا والعل�و فیھ�ا وتح�صیل                      
حطامھا، نھاھم عن تمني ما فضل اهللا بھ بعضھم عل�ى بع�ض، إذ التمن�ي ل�ذلك س�بب            

وش��وق ال��نفس إلیھ��ا بك��ل طری��ق، فل��م یكت��ف ب��النھي ع��ن    م��ؤثر ف��ي تح��صیل ال��دنیا  
تح��صیل الم��ال بالباط��ل وقت��ل األنف��س، حت��ى نھ��ى ع��ن ال��سبب المح��رض عل��ى ذل��ك،    
وكانت المب�ادرة إل�ى النھ�ي ع�ن اْلُم�َسبِِّب آك�د لفظاعت�ھ وم�شقتھ فب�دىء ب�ھ، ث�م أتب�ع               

 الخ��ارجي ب��النھي ع��ن ال��سبب ح��سما لم��ادة اْلُم��َسبِّب، ولیواف��ق العم��ل القلب��ي العم��ل    
  )٢."(فیستوي الباطن والظاھر في االمتناع عن األفعال القبیحة

 َوَلْو ُیَعجُِّل اللَُّھ ِللنَّ�اِس ال�شَّرَّ اْس�ِتْعجاَلُھْم ِب�اْلَخْیِر َلُق�ِضَي          : قولھ تعالى    :المثال الثالث   
  ) ٣ (ْم َیْعَمُھوَن ِإَلْیِھْم َأَجُلُھْم َفَنَذُر الَِّذیَن َلا َیْرُجوَن ِلقاَءنا ِفي ُطْغیاِنِھ

لم�ا وص�فھم فیم�ا م�ر     :"ذكر القفال وجھ المناسبة فى اتصال ھذه اآلیة بما قبلھا فقال          
بالغفلة أكد ذلك بأن من غایة غفلتھم أن الرسول متى أنذرھم استعجلوا الع�ذاب فب�ّین            
اهللا تعالى أنھ ال مصلحة في تعجیل إیصال الشر إلیھم فلعلھم یؤمن�ون، أو یخ�رج م�ن      

كانوا عند نزول الشدائد یدعون اهللا بكشفھا كما یجيء ف�ي اآلی�ة    . بھم من یؤمن  أصال
ول�و عجلن�ا لھ�م    : التالیة، وفي الرخاء كانوا یستعجلون النبي بالع�ذاب فق�ال م�ا معن�اه        

فالمناسبة ) ٤.(الشر الذي دعوا بھ كما یعجل لھم الخیر ونجیبھم إلیھ ألمیتوا وأھلكوا        
  .القرآنيظاھرة متسقة تماما بالنظم 

  )٥ (  َلا ُتَحرِّْك ِبِھ ِلَساَنَك ِلَتْعَجَل ِبِھ :قولھ تعالى :المثال الرابع 
 َل�ا ُتَح�رِّْك ِب�ِھ ِل�ساَنكَ    : قوَل�ھ : " َذَكَر القفال وجھ اتصال ھذه اآلی�ة بم�ا قبلھ�ا  فق�ال        

: لیس خطابا مع الرسول علیھ السالم ب�ل ھ�و خط�اب م�ع اإلن�سان الم�ذكور ف�ي قول�ھ             
"َنبَُّؤا اْلِإْنساُن َیْوَمِئٍذ ِبما َق�دََّم َوَأخَّ�َر         ُی) فك�ان ذل�ك لِإلن�سان ح�ال م�ا ینب�أ بقب�ائح           ) ٦

 اْق�َرْأ ِكتاَب�َك َكف�ى ِبَنْف�ِسَك اْلَی�ْوَم َعَلْی�َك        :أفعالھ وذلك بأن یعرض علیھ كتابھ َفُیَق�اُل َل�ھُ         
وف وس�رعة الق�راءة   ف�إذا أخ�ذ ف�ي الق�راءة تلجل�ج ل�سانھ م�ن ش�دة الخ�                ) ٧ (َحِسیبًا  

                                                           

  ط دار إحیاء التراث العربي٥/١٩ وروح المعاني لأللوسي ١٠/٦٤ التفسیرالكبیر - ١
  ھـ١٤٢٠ط دار الفكربیروت سنة ٣/٦١٦ البحر المحیط- ٢
 ١١:یونس: سورة ٣
:  بی��روت الطبع��ة – دار الكت��ب العلمی��ھ  ٣/٥٦٦ غرائ��ب الق��رآن ورغائ��ب الفرق��ان للنی��سابوري  - ٤
  ھـ١٤١٤ط دار ابن كثیر الطبعة األولى ٢/٤٨٧ ھـ وفتح القدیر ١٤١٦ -ولى األ
 ١٦: سورة القیامة - ٥
 ١٣: القیامة- ٦
 ١٤:   اْلِإْسَراِء- ٧



 

 

 - ٢٤٥٠ - 

فیقال لھ ال تحرك بھ لسانك لتعجل بھ، فإنھ یجب علینا بحكم الوع�د أو بحك�م الحكم�ة                 
أن نجمع أعمالك علیك وأن نقرأھا علیك َفإذا قرأناه علیك فاتبع قرآن�ھ ب�اإلقرار بأن�ك                 
فعلت تلك األفعال، ثم إن علینا بیان أمره وشرح مراتب عقوبت�ھ، وحاص�ل األم�ر م�ن                

ه اآلیة أن المراد منھ أنھ تعالى یقرأ على الك�افر جمی�ع أعمال�ھ عل�ى س�بیل                 تفسیر ھذ 
فھ�ذا  : التفصیل، وفیھ أشد الوعید في الدنیا وأشد التھویل في اآلخرة، ث�م ق�ال القف�ال            

  )١.(وجھ حسن لیس في العقل ما یدفعھ وإن كانت اآلثار غیر واردة بھ
 ما أشكلت مناسبتھا لما قبلھا م�ن  من اآلیات:قال اإلمام السیوطي معقبا على ما سبق      

 اآلی�ات ف�إن وج�ھ      َلا ُتَحرِّْك ِبِھ ِلَساَنَك ِلَتْعَجَل ِب�ھِ      : ذلك قولھ تعالى في سورة القیامة     
مناسبتھا ألول السورة وآخرھا عسر جدا فإن ال�سورة كلھ�ا ف�ي َأح�وال القیام�ة حت�ى              

فیما حكاه الفخ�ر  زعم بعض الرافضة أنھ سقط من السورة شيء، وحتى ذھب اْلقفال        
ُیَنبَّ�ُأ اْلِأْن�َساُن َیْوَمِئ�ٍذ ِبَم�ا َق�دََّم      : الرازي أنھا نزلت في اإلنسان المذكور قب�ل ف�ي قول�ھ    

 ، قال یعرض علیھ كتابھ فإذا َأخذ في اْلقراءة تلجلج خوفا فأسرع في الق�راءة       َوَأخََّر
  علینا أن نجمع عملك وأن نقرأ علی�ك           إن َلا ُتَحرِّْك ِبِھ ِلَساَنَك ِلَتْعَجَل ِبھِ     : فیقال لھ 

 باإلقرار بأنك فعلت ثم إن علینا بیان أمر اإلنسان وما یتعلق  َفِإَذا َقَرْأَناُه َفاتَِّبْع ُقْرآَنُھ
 -َأنھ�ا نزل�ت ف�ي تحری�ك النب�ي         ) ٢(وھذا یخالف م�ا ثب�ت ف�ي ال�صحیح         . بعقوبتھ انتھى 

  )٣.(ھ لسانھ حالَة نزول الوحي علی-صلى اهللا علیھ وسلم
 فتوجیھ القفال لھ�ذه المناس�بة مخ�الف لم�ا ثب�ت ف�ي ال�صحیحین بتوج�ھ الخط�اب ف�ى                       

 ول��یس كم��ا زع��م لإلن��سان الم��ذكور ف��ي أول    - ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم –اآلی��ة للنب��ي  
  .السورة 

 ف�ي التفاس�یر المختلف�ة       - رحم�ھ اهللا   – وبعد فھذه طائفة من األمثلة أثرت عن القف�ال          
ك�ر المناس�بات ب�ین آی�ات ال�ذكر الحك�یم ، وكی�ف أن ال�شیخ              ذكرتھا لبیان موقفھ م�ن ذ     

أعمل عقلھ واستفرغ وس�عھ ف�ى اس�تخراج وج�وه المناس�بات ب�ین بع�ض اآلی�ات مم�ا                 
ی��دل عل��ى ب��صیرتھ الناف��ذة وھمت��ھ العالی��ة ف��ى الوق��وف عل��ى أس��رار ودق��ائق الكت��اب    

  .الكریم 
                                                                              

  

                                                           

 ٣٠/٧٢٧ التفسیر الكبیر- ١
یعالج من التنزی�ل ش�دة    قال كان النبي   " ال تحرك بھ لسانك   :" عن بن عباس في قولھ تعالى          - ٢

 یحركھم�ا فق�ال س�عید أن�ا     ال لي بن عباس أحركھما لك كما كان رس�ول اهللا        وكان یحرك شفتیھ فق   
ال تحرك بھ ل�سانك لتعج�ل    )  شفتیھ فأنزل اهللا عز وجل       أحركھما كما كان بن عباس یحركھما فحرك      

 ق�ال فاس�تمع   (فإذا قرأناه فاتبع قرآن�ھ  ) قال جمعھ في صدرك ثم تقرؤه ( بھ إن علینا جمعھ وقرآنھ   
 إذا أت�اه جبری�ل علی�ھ ال�سالم اس�تمع ف�إذا       إن علینا أن تق�رأه ق�ال فك�ان رس�ول اهللا            لھ وأنصت ثم    

 كم���ا أق���رأه ص���حیح البخ���اري كت���اب التوحی���د ب���اب ال تح���رك ب���ھ       انطل���ق جبری���ل ق���رأه النب���ي   
 ١/٣٣٠ وصحیح مسلم كتاب الصالة  باب االستماع للقراءة٦/٢٧٣٦لسانك

 : الطبع�ة   الھیئة الم�صریة العام�ة للكت�اب       ا بعدھا ط  وم٣/٣٧٦ اإلتقان في علوم القرآن للسیوطى     - ٣
  م١٩٧٤/ ھـ١٣٩٤



 

 

 - ٢٤٥١ - 

  املبحث الثالث

  اللطائف والدقائق التفسريية عند القفال

    ب��رع اإلم��ام القف��ال ف��ى اس��تخراج اللط��ائف والنك��ات التف��سیریة ، والوق��وف عل��ى    
بعض أسرار التعبیر القرآنى مما یدل على سعة أفقھ وعمق فك�ره بم�ا منح�ھ اهللا م�ن                

ة عل�ى اس�تخراج ھ�ذه ال�دقائق ، والوق�وف         ملكة عقلیة ومق�درة علمی�ة أك�سبتھ الق�در         
  : على بعض تلك األسرار، وھذه بعض األمثلة لتكون خیر شاھد على ذلك 

 َیا َأیَُّھ�ا الَّ�ِذیَن آَمُن�وا ُكِت�َب َعَل�ْیُكُم ال�صَِّیاُم َكَم�ا ُكِت�َب َعَل�ى الَّ�ِذیَن ِم�ْن              :  قولھ تعالى    -أ
انظ��روا إل��ى : ق��ال القف��ال) ١ ( َمْع��ُدوَداٍت َفَم��ْن َك��اَن ِم��ْنُكْم  َق��ْبِلُكْم َلَعلَُّك��ْم َتتَُّق��وَن  َأیَّاًم��ا 

عجیب ما نبھ اهللا علیھ من سعة فضلھ ورحمتھ في ھذا التكلی�ف، فب�ین أوال أن لھ�ذه             
ث�م  .  التكلیف أس�وة ب�األمم ال�سالفة، ف�إن األم�ور ال�شاقة إذا عم�ت خف�ت           األمة في ھذا  

ث�م ب�ین ثالث�ا أن�ھ مخ�تص          . ل التق�وى  بین ثانیا وجھ الحكمة في إیجاب الصوم وحصو       
ث�م ب�ین رابع�ا أن�ھ خ�صھ م�ن األوق�ات بال�شھر ال�ذي                  . بأیام قالئل ال بكلھا وال بأكثرھا     

ث��م ذك�ر خام��سا إزال��ة الم��شقة ف��ي  . أن�زل فی��ھ الق��رآن ل��یعلم ش�رفھ فت��وطن ال��نفس ل��ھ  
إلزام�ھ فأب��اح ت��أخیره لم��ن ش��ق علی��ھ م�ن الم��سافرین والمرض��ى إل��ى زم��ن الرفاھی��ة   

حة وھي ھیئة یكون بھا ب�دن اإلن�سان ف�ي مزاج�ھ وتركیب�ھ بحی�ث ی�صدر عنھ�ا             والص
فاإلم�ام القف�ال وق�ف عل�ى م�افي اآلی�ة م�ن              ) ٢.(األفعال كلھا س�لیمة والم�رض زوالھ�ا       

دقائق ولطائف تبین رحمة اهللا تعالى بعباده وسعة فضلھ بتكلیفھ بم�ا یط�اق وتی�سیره     
  .الكریمة وما یعقلھا إال العالمون علیھم باألمور التى استنبطھا من نظم اآلیة 

ذكر اإلمام الرازي عن القفال الحكمة من تخ�صیص الح�ج بال�ذكر ف�ي قول�ھ تع�الى                    -ب
:               َِّیْسَأُلوَنَك َع�ِن اْلَأِھلَّ�ِة ُق�ْل ِھ�َي َمَواِقی�ُت ِللنَّ�اِس َواْلَح�ج ) م�ع أن األھل�ة مواقی�ت      ) ٣

ا بین�ا أن األھل�ة مواقی�ت لكثی�ر     واعل�م أن�  :  "لكثیر من العبادات كالصوم وغیره فق�ال     
من العبادات فإفراد الحج بالذكر ال بد فیھ من فائدة وال یمكن أن یقال تلك الفائدة ھي              

وذلك ) (٤ اْلَحجُّ َأْشُھٌر َمْعُلوماٌت  : أن مواقیت الحج ال تعرف إال باألھلة، َقاَل َتَعاَلى        
َش��ْھُر َرَم��ضاَن الَّ��ِذي ُأْن��ِزَل ِفی��ِھ   :ألن وق��ت ال��صوم ال یع��رف إال باألھل��ة، َق��اَل َتَع��اَلى 

وأح�سن  ) ٦(»ُص�وُموا ِلُرْؤَیِت�ِھ َوَأْفِط�ُروا ِلُرْؤَیِت�ھِ       «: -وقال علیھ ال�سالم   -) ٥ (اْلُقْرآُن  
وھو أن إفراد الحج بال�ذكر إنم�ا ك�ان لبی�ان        : - رحمھ اهللا  -القفال  الوجوه فیھ ما ذكره     

                                                           

 ١٨٤و١٨٣: سورة البقرة- ١
 ١/٤٩٢ تفسیرالنیسابوري - ٢
 ١٨٩:آیة: سورة البقرة- ٣
 ١٩٧: سورة البقرة آیة -٤
 ١٨٥:  سورة اْلَبَقَرِة-٥
و ٢/٦٧٤ إذا رأی��تم الھ��الل ف��صوموا   ص��حیح البخ��اري كت��اب ال��صوم ب��اب ب��اب ق��ول النب��ي      - ٦

 ٢/٧٥٩صحیح مسلم كتاب الصیام بابباب وجوب صوم رمضان لرؤیة الھالل



 

 

 - ٢٤٥٢ - 

 تعالى لفرضھ وأنھ ال یج�وز نق�ل الح�ج     عینھا اهللا أن الحج مقصور على األشھر التي     
  ) ١.(من تلك األشھر إلى أشھر كما كانت العرب تفعل ذلك في النسيء واهللا أعلم

فھذه اللطیفة من الدقائق الخفیة الت�ي ال یفط�ن إلیھ�ا الكثی�ر، وھ�ي ت�دل عل�ى رجاح�ة           
 عقل إمامنا، وما علیھ من فھم ثاقب وس�عة أف�ق ، فھ�و ال یق�ف عل�ى المعن�ى الظ�اھر         

  .من اللفظ بل  یغوص في أعماقھ یستنبط منھ ما یحویھ من درر ولطائف
ِدیَنُكْم ُقْل ِإنَّ اْلُھَدى ُھَدى اللَِّھ َأْن ُیْؤَتى َأَح�ٌد   َوَلا ُتْؤِمُنوا ِإلَّا ِلَمْن َتِبَع :  قولھ تعالى  -ج

نَّ اْلُھ�َدى ُھ�َدى   ُق�ْل إِ ذكر اإلمام القفال السر ف�ي اعت�راض جمل�ة        ) ٢ (ِمْثَل َما ُأوِتیُتمْ  
 بین طرفي الكالم الواحد وھذا في غایة البعد عن كالم البلغ�اء ف�ضال ع�ن ال�ذكر        اللَِّھ

 أم�ر اهللا نبی�ھ أن    كالمُقْل ِإنَّ اْلُھدى ُھَدى اللَِّھ :یحتمل أن یكون قولھ : الحكیم فقال
نھم ف�ي ھ�ذا   یقولھ عند انتھاء اْلحكایة عن الیھود إلى ھذا الموضع ألن�ھ لم�ا حك�ى ع�                

 ِب�أن یقاِبل�ھ بق�ول    - َص�لَّى اللَّ�ُھ َعَلْی�ِھ َوَس�لَّمَ    -الموضع قوال ب�اطال ال ج�رم أدب رس�ولھ      
حق، ثم یعود إلى حكایة تمام كالمھم كما إذا حكى المسلم عن بعض الكف�ار ق�وال فی�ھ            

اهللا، أو یق�ول  عند بلوغھ إلى تلك الكلمة آمنت باهللا، أو یق�ول َل�ا ِإَل�َھ ِإلَّ�ا                 : كفر، َفَیُقولُ 
 من  ُقْل ِإنَّ اْلُھدى ُھَدى اهللا :تعالى اهللا ثم یعود إلى تمام الحكایة فیكون قولھ تعالى
 ث�م أم�ر    ُیحاجُّوُكْم ِعْنَد َربُِّكْم  ھذا الباب، ثم أتى بعده بتمام قول الیھود إلى قولھ َأوْ          

وتنب�یھھم عل�ى بط�الن ق�ولھم، فقی�ل       بمحاجتھم في ھذا -َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلَّمَ -النبي  
  ).٣( إلى آخر اآلیة ُقْل ِإنَّ اْلَفْضَل ِبَیِد اللَّھلھ
 الف��رق ب��ین العط��ف بالف��اء وال��واو ف��ي قول��ھ    - رحم��ھ اهللا– ذك��ر اإلم��ام القف��ال  – د 

الوج�ھ ف�ي دخ�ول الف�اء ف�ي بع�ض م�ا وق�ع ب�ھ             : فقال) ٤ (َواْلُمْرَسَلاِت ُعْرًفا   :تعالى
و ف�ي بع�ض مبن�ي عل�ى األص�ل، وھ�و أن عن�د أھ�ل اللغ�ة الف�اء تقت�ضي                      القسم، والوا 

قام زید فذھب، ف�المعنى َأن�ھ ق�ام لی�ذھب فك�ان قیام�ھ س�ببا        : الوصل والتعلق، فإذا قیل  
قام وذھب فھما خبران كل واح�د منھم�ا ق�ائم بنف�سھ ال              : لذھابھ ومتصال بھ، وإذا قیل    

 الفكریة والقوة العقلیة عند الشیخ فى فھذه األمثلة توضح المقدرة  ) ٥.(یتعلق باْلآخر   
اس��تخراج ھ��ذه ال��دقائق الت��ى ال تح��صل للمف��سر إال بف��تح م��ن اهللا بع��د إمع��ان النظ��ر       
وإطالة الفكر والتدبر فى آیات اهللا الحكیم ، وھ�ذا الل�ون كم�ا ت�رى ب�اب عقل�ى ص�رف                 

  .قائم على الفكر والرأى لھذا أدرجتھ فى مباحث التفسیر بالرأى واهللا أعلم 
  

                     
  
  

                                                           

 ٥/٢٨٥ التفسیر الكبیر - ١
 ٧٣: آل عمران- ٢
 ٨/٢٦١ التفسیر الكبیر - ٣
 ١: سورة اْلُمْرَسَلاِت- ٤
 ٣٠/٧٦٧ التفسیر الكبیر - ٥



 

 

 - ٢٤٥٣ - 

  املبحث الرابع

  بيان الغريب واللغة من مفردات النظم القرآني

االناظر في أحوال اللغة العربیة وما تشتمل علیھ من م�واد ثری�ة ، وكن�وز لغوی�ة ف�ي                 
مفرداتھا وتراكیبھا ، وبیان معانیھ�ا ، وإع�راب كلماتھ�ا ، وت�صریف اش�تقاقھا ی�درك                  

األركان التي یعتم�د علیھ�ا المف�سر لكت�اب اهللا ، ألن الق�رآن       تمام اإلدراك أنھا من أھم      
وق�ال ج�ل   ) ١( ِكَتاٌب ُف�صَِّلْت َآَیاُت�ُھ ُقْرَآًن�ا َعَرِبی�ا ِلَق�ْوٍم َیْعَلُم�وَن       : عربي ، قال تعالى  

 لغة العرب فیشترط لتفسیره معرفة) ٢ ( ِإنَّا َجَعْلَناُه ُقْرَآًنا َعَرِبیا َلَعلَُّكْم َتْعِقُلونَ  :ذكره
  .، واالستعانة بھا في شرح ألفاظھ ، وإعراب كلماتھ وبیان مشتقاتھ 

أم��ا م��ن ی��تھجم عل��ى مق��ام الق��رآن الك��ریم ، ویق��تحم می��دان تف��سیره دون أن یت��سلح     
اإلنسان بسالح اللغة فذلك یعرضھ للسقوط في غیابات مظلمة ت�ؤدي إل�ى اإللح�اد ف�ي         

ل�ذلك ح�ّرم العلم�اء الق�ول ف�ي تف�سیر كت�اب          آیات اهللا ، وتحریف الكلم عن مواضعھ ،         
ال یح�ل ألح�د ی�ؤمن    : " -رحم�ھ اهللا  -یقول مجاھد . اهللا على غیر العالم بلغات العرب   

  ).٣" (باهللا والیوم اآلخر أن یتكلم في كتاب اهللا إذا لم یكن عالمًا بلغات العرب 
اب اهللا غیر عالم ال أوتي برجل یفسر كت : " - رحمھ اهللا-ویقول اإلمام مالك بن أنس 

فاللغ��ة العربی��ة وفنونھ��ا م��ن أھ��م األم��ور الت��ي   ) . ٤" (بلغ��ة الع��رب إال جعلت��ھ نك��اًال 
  یحتاج إلیھا المفسر ، فھل تحقق ذلك في مفسرنا ؟

 أوت��ي حظ��ًا عظیم��ًا وعلم��ًا غزی��رًا ف��ي العل��وم اللغوی��ة      -رحم��ھ اهللا -واإلم��ام القف��ال  
 عل�ى  - ال سیما الفخر ال�رازي   –أئمة التفسیر   وآدابھا یدل على ھذا اعتماد الكثیر من        

توجیھات��ھ اللغوی��ة ف��ي بی��ان األص��ل اللغ��وي  واالش��تقاقي أللف��اظ ال��ذكر الحك��یم ،وم��ا    
  .تنصرف إلیھ من معان، وإلیك بعض ما نقل عنھ في ھذا الباب 

  .یذكر المعنى اللغوي للفظة ویستدل علیھ من القرآن الكریم:أوال 
الَِّذیَن َیْنُقُضوَن َعْھَد اللَِّھ ِمْن َبْع�ِد ِمیثاِق�ِھ َوَیْقَطُع�وَن َم�ا     :"الى  عند تفسیر قول اهللا تع    -أ

ی�ذكر الم�راد   ) ٥(َأَمَر اللَُّھ ِبِھ َأْن ُیوَص�َل َوُیْف�ِسُدوَن ِف�ي اْل�َأْرِض ُأولِئ�َك ُھ�ُم اْلخاِس�ُروَن         
أن  وبالجمل�ة  : "بالخاسرین ویستشھد علیھ في مواضع أخرى من كت�اب اهللا فیق�ول             

الخاسر اسم عام یقع على كل من عمل عمال ال یجزى علیھ فیقال لھ خاسر، كالرج�ل                
الذي إذا تعنى وتصرف في أمر فلم یح�صل من�ھ عل�ى نف�ع قی�ل ل�ھ خ�اب وخ�سر ألن�ھ                      
كم��ن أعط��ى ش��یئا ول��م یأخ��ذ بإزائ��ھ م��ا یق��وم مقام��ھ، ف��سمى الكف��ار ال��ذین یعمل��ون        

 اْلِإْن��ساَن َلِف��ي ُخ��ْسٍر ِإلَّ��ا الَّ��ِذیَن آَمُن��وا َوَعِمُل��وا  ِإنَّ:بمعاص��ي اهللا خاس��رین َق��اَل َتَع��اَلى

                                                           

  ٣: سورة فصلت- ١
  ٣: سورة الزخرف- ٢
 ٢/٢٢٩ما بعدھا واإلتقان و١/٢٩٢ البرھان في علوم القرآن- ٣
   ٢٣١ / ٢:  ، واإلتقان ٢٩٣ / ١:  البرھان - ٤
 ٢٧ سورة البقرة - ٥



 

 

 - ٢٤٥٤ - 

 ُقْل َھْل ُنَنبُِّئُكْم ِباْلَأْخَسِریَن َأْعماًلا الَِّذیَن َضلَّ َسْعُیُھْم ِفي اْلَحیاِة         :َوَقاَل) ١(الصَّاِلحاِت  
  )٣( .واهللا أعلم) ٢(الدُّْنیا 

 بِِّھ َكِلم�اٍت َفت�اَب َعَلْی�ِھ ِإنَّ�ُھ ُھ�َو التَّ�وَّاُب ال�رَِّحیُم               َفَتَلقَّى آَدُم ِمْن رَ    :   قولھ تعالى   -ب  
)٤(  

 َأْصُل التََّلقِّي ھ�و التع�رض للق�اء ث�م یوض�ع ف�ي موض�ع االس�تقبال لل�شيء          :اْلَقفَّاُلَقاَل  
قَّى اْلُقْرآَن ِمْن َل�ُدْن   َوِإنََّك َلُتلَ :َقاَل اللَُّھ َتَعاَلى  . اْلَجاِئي ُثمَّ ُیوَضُع َمْوِضَع اْلَقُبوِل َواْلَأْخذِ     

  ،) ٥ (َحِكیٍم َعِلیٍم 
َتَلقَّْیُت َھِذِه اْلَكِلَمَة ِم�ْن ُفَل�اٍن       : َوُیَقاُل. َتَلقَّْیَنا اْلُحجَّاَج َأِي اْسَتْقَبْلَناُھمْ   : َوُیَقاُل. ُتَلقََّنُھ:  َأْي
ى رجال فتالقیا لقي كل واح�د  وِإذا كان ھذا أصل الكلمة َوَكاَن َمْن َتَلقَّ . َأَخْذُتَھا منھ : َأْي

ُك�لُّ  : صاحبھ فأضیف االجتماع إلیھما معا صلح أن ی�شتركا ف�ي الوص�ف ب�ذلك، َفُیَق�الُ          
َأخ�ذھا ووعاھ�ا واس�تقبلھا    : َتَلقَّ�ى آَدُم َكِلَم�اٍت َأي    : َما َتَلقَّْیَت�ُھ َفَق�ْد َتَلقَّ�اَك َفَج�اَز َأْن ُیَق�الَ           

اٌت بالرفع على معنى جاءت�ھ ع�ن اهللا كلم�ات ومثل�ھ     َتلََّقى َكِلَم: بالقبول، وجاز أن یقال  
 وف���ي ق���راءة اب���ن م���سعود   -١٢٤:  اْلَبَق���َرِة- َل���ا َین���اُل َعْھ���ِدي الظَّ���اِلِمیَن   : قول���ھ

  )٦) .(الظَّاِلُموَن(
ي  َیا َبِني ِإْسَراِئیَل اْذُكُروا ِنْعَمِتَي الَِّتي َأْنَعْمُت َعَلْیُكْم َوَأنِّ: عند تفسیر قولھ تعالى–ج 

ذك��ر القف��ال الف��رق ب��ین النعم��ة بك��سر الن��ون وفتحھ��ا     ) ٧ (َف��ضَّْلُتُكْم َعَل��ى اْلَع��اَلِمیَن  
النِّْعَم��ُة ِبَك��ْسِر النُّ��وِن اْلِمنَّ��ُة وم��ا ی��نعم ب��ھ  : واست��شھد عل��ى ذل��ك م��ن كت��اب اهللا  فق��ال 

َوَأمَّ�ا النَّْعَم�ُة ِبَف�ْتِح      ) ٨ ( َوِتْل�َك ِنْعَم�ٌة َتُمنُّھ�ا َعَل�يَّ          : َق�اَل َتَع�اَلى   . الرجل على ص�احبھ   
  )٩( َوَنْعَمٍة كاُنوا ِفیھا فاِكِھیَن:النُّوِن َفُھَو َما ُیَتَنعَُّم بھ في العیش، َقاَل َتَعاَلى

 َفَجَعْلَناَھ��ا َنَكاًل��ا ِلَم��ا َب��ْیَن َی��َدْیَھا َوَم��ا َخْلَفَھ��ا َوَمْوِعَظ��ًة  :  عن��د تف��سیر قول��ھ تع��الى -د
  )١٠(ِلْلُمتَِّقیَن 

إن�ھ العقوب�ة الغلیظ�ة الرادع�ة للن�اس ع�ن اإلق�دام              : ما النكال فق�ال القف�ال رحم�ھ اهللا         أ
 وأص�لھ م��ن المن�ع والح��بس ومن�ھ النك��ول ع�ن الیم��ین وھ��و     عل�ى مث��ل تل�ك المع��صیة  

ْن��ِع االمتن��اع منھ��ا، َوُیَق��اُل ِلْلَقْی��ِد النِّْك��ُل، َوِللَِّج��اِم الثَِّقی��ِل َأْی��ًضا ِنْك��ٌل ِلَم��ا ِفیِھَم��ا ِم��َن اْلمَ      
 : وق�ال اهللا تع�الى  ) ١١(  ِإنَّ َل�َدْینا َأْنكاًل�ا  َوَجِحیم�اً   : َواْلَحْبس، ونظیره قولھ تع�الى 

                                                           

 ٣، ٢:  سورة اْلَعْصِر- ١
 ١٠٤، ١٠٣:  سورة الكھف- ٢
 ٢/٣٧٥ التفسیر الكبیر - ٣
 ٣٧: سورة البقرة- ٤
 ٦: سورة النَّْمِل- ٥
 ٣/٤٦٥ السابق - ٦
 ٦:  النَّْمِل- ٧
 ٢٢:  الشَُّعَراِء- ٨
 ٢٧:  الدَُّخاِن- ٩

 ٦٦: البقرة- ١٠
 ١٢:  اْلُمزَّمِِّل- ١١



 

 

 - ٢٤٥٥ - 

َأنَّ��ا جعلن��ا م��ا ج��رى عل��ى ھ��ؤالء اْلق��وم   : والمعن��ى) ١(َواللَّ��ُھ َأَش��دُّ َبْأس��ًا َوَأَش��دُّ َتْنِكیًل��ا 
م�ن التَّ�َشفِّي ألن ذل�ك       لم نق�صد ِب�ذلك م�ا یق�صده اْل�آدمیون            : عقوبة رادَعة لغیِرھم َأي   

إنما یكون ممن تضره المعاصي وتنقص من ملكھ َوتؤثر فیھ، وأما نحن فإنما نعاق�ب      
  )٢. (لمصالح العباد فعقابنا زجر وموعظة

  :یذكر المعنى اللغوي للفظة القرآنیة ویستدل علیھ من السنة:ثانیا 
ْف�ٌس َع�ن نَّْف�ٍس َش�ْیًئا َوَال ُیْقَب�ُل ِمْنَھ�ا          َواتَُّقوْا َیْوًما الَّ َتْجِزى نَ    : قولھ تعالى   :مثال ذلك   

األصل ف�ي ج�زى ھ�ذا    : َقاَل اْلَقفَّاُل) ٣(َشَفاَعةٌ  َوَال ُیْؤَخُذ ِمْنَھا َعْدٌل َوَال ُھْم ُینَصُروَن  
 َق�اَل ِل�َأِبي   - اللَِّھ َص�لَّى اللَّ�ُھ َعَلْی�ِھ َوَس�لَّمَ      -عند أھل اللغة قضى ومنھ الحدیث َأنَّ َرُسولَ       

  )٥" (َتْجِزیَك َوَلا َتْجِزي َأَحًدا َبْعَدَك): "٤(ْرَدَة ْبِن َیَساٍرُب
ِبَفْتِح التَّاِء َغْیَر َمْھُموٍز َأْي َتْق�ِضي َع�ْن ُأْض�ِحیَِّتَك           " َتْجِزیَك: "َھَكَذا َیْرِویِھ َأْھُل اْلَعَرِبیَّةِ   

تحم�ل عنھ�ا   أن یوم اْلقیامة ال تنوب نفس ع�ن نف�س ش�یئا وال    : وتنوب، ومعنى اآلیة  
شیئا مم�ا أص�ابھا، ب�ل یف�ر الم�رء فی�ھ م�ن أخی�ھ وأم�ھ وأبی�ھ ومعن�ى ھ�ذه النیاب�ة أن               

وق�د تق�ع ھ�ذه النَِّیاب�ة ف�ي        . طاعَة المطیع َلا تقضي على العاصي م�ا ك�ان واجب�ا علی�ھ             
الدنیا كالرجل یقضي ع�ن قریب�ھ وص�دیقھ َدْین�ھ ویتحم�ل عن�ھ، فأم�ا ی�وم القیام�ة ف�إن            

  )٦.(ع فیھ من الحسناتقضاء الحقوق إنما یق
  :یذكر المعنى اللغوي للفظة القرآنیة ویستشھد علیھ من الشعر العربي:ثالثا 

: َبْكٍر اْلَقفَّاَل َق�الَ َسِمْعُت َأَبا : َسِمْعُت َأَبا اْلَقاِسِم ْبَن َحِبیٍب، َقالَ   : قال الثعلبي : مثال ذلك   
 ِفي َكَلاِم اْلَع�َرِب الرَّاَی�ُة الَِّت�ي َیْن�ِصُبَھا اْلَع�ْسَكُر، َق�اَل         اْلُأمُّ: َسِمْعُت َأَبا َبْكِر ْبَن ُدَرْیٍد َیُقولُ     

  -: َقْیُس ْبُن الحطیم
  )٧(َوَصاُروا َبْعَد ُأْلَفِتِھْم ُسَلاَلا...                  َنَصْبَنا ُأمََّنا َحتَّى اْبَذَعرُّوا 

  : ر ماھو أولى منھایذكر أقوال أھل اللغة في األصل اللغوي للكلمة ثم یختا:رابعا 
  :ذكر القفال في لفظ الحج أقواال: مثال ذلك 

الحج في اللغة كثرة االختالف إلى شيء والت�ردد إلی�ھ، فم�ن زار البی�ت للح�ج                  : األول
فإنھ یأتیھ أوال ِلیعرفھ ثم یعود إلیھ للطواف ثم ینصرف إلى ِمًنى ثم یعود إلیھ لطواف  

   .الزیارة ثم یعود إلیھ لطواف الصَّْدِر

                                                           

 ٨٤:  النَِّساِء- ١
 ٣/٥٤٢ التفسیر الكبیر- ٢
 ٤٨ سورة البقرة آیة - ٣
  الصواب أبوبردة بن نیار  كما ذكر في صحیح مسلم - ٤
وس�نن أب�ي داود    وال تجزي جذعة عن أحد بع�دك        صحیح مسلم كتاب األضاحي باب وقتھا بلفظ         - ٥
ط المكتبة العصریة ص�یدا بی�روت وم�سند    ٣/٩٦تاب الضحایا باب مایجزئ من السنن فى الضحایا      ك

 ُتْجِزُئ َعْنُھ َوَلا ُتْجِزُئ َعْن َأَحٍد َبْعَدُه بلفظ ٢٧/١٥أحمد
 ٣/٤٩٤ التفسیر الكبیر ٦
ول�ى   األ: الطبع�ة  لبن�ان –دار إحیاء الت�راث العرب�ي، بی�روت        ط  ١/١٢٧  الكشف والبیان للثعلبي        -٧

   م٢٠٠٢ -، ھـ ١٤٢٢
 ١/١٥٧ والتفسیر الكبیر



 

 

 - ٢٤٥٦ - 

اْحُج��ْج َش��جََّتَك، َوَذِل��َك َأْن َیْقَط��َع ال��شَّْعَر ِم��ْن  : الح��ج الحل��ق یق��ال: َق��اَل ُقْط��ُرٌب: الثَّ��اِني
َح�جَّ ُفَل�اٌن َأْي خل�ق، َق�اَل         : َنَواِحي الشجة لیدخل المحجاج ِف�ي ال�شَّجَِّة، فیك�ون اْلَمْعَن�ى           

ُخُلنَّ اْلَم��ْسِجَد اْلَح��راَم ِإْن ش��اَء اللَّ��ُھ آِمِن��یَن    َلَت��ْد :اْلَقفَّ��اُل َوَھ��َذا ُمْحَتَم��ٌل ِلَقْوِل��ِھ َتَع��اَلى 
َأْي ُحجَّاًجا َوُعمَّاًرا، َفَعبََّر َع�ْن َذِل�َك ِب�اْلَحَلِق َفَل�ا َیْبُع�ُد              ) ١(ُمَحلِِّقیَن ُرُؤَسُكْم َوُمَقصِِّریَن    

  . َأْن َیُكوَن اْلَحجُّ ُمَسمى ِبَھَذا اِلاْسِم ِلَمْعَنى اْلَحْلِق
َرُج���ٌل َمْحُج���وٌج، ومك���ان محج���وج إذا ك���ان : َق���اَل َق���ْوٌم اْلَح���جُّ اْلَق���ْصُد، ُیَق���اُل: ُثالثَّاِل���

مق�صودا، وم�ن ذل��ك محج�ة الطری�ق، فك��ان البی�ت لم��ا ك�ان مق�صودا بھ��ذا الن�وع م��ن         
والق�ول األول أش�بھ بال�صواب ألن ق�ولھم         : العبادة سمي ذل�ك الفع�ل حج�ا، ق�ال القف�ال           

ْخَتلف إلیھ مرة بع�د أخ�رى، َوَك�َذِلَك َمَحجَّ�ُة الطَِّری�ِق ھ�و       رجل َمْحُجوٌج إنما ھو فیمن یُ     
  .الذي َكُثَر السَّْیُر ِإَلْیِھ

  :اِلاْعِتَماُر ُھَو اْلَقْصُد َوالزَِّیاَرُة، َقاَل اْلَأْعَشى: َوَأمَّا اْلُعْمَرُة َفَقاَل َأْھُل اللَُّغِة
  )٢(َوَراِكٌب َجاَء ِمْن َتْثِلیِث ُمْعَتِمِر... ُھُم               َوَجاَشِت النَّْفُس َلمَّا َجاَء َجْمُع

: الم�سِجد، َواْلَبْیَع�ُة، والكنی�سة، ق�ال القف�ال         : اْلُعْمَرُة في كالم َعْبِد اْلَقْیسِ    : وقال قطرب 
َوَل��ا ش��بھَة ف��ي العم��رة إذا أض��یفت إل��ى البی��ت أن تك��ون بمعن��ى الزی��ارة، ألن المعتم��ر 

  )٣(ثم ینصرف كالزائریطوف بالبیت وبالصفا والمروة، 
ُف��وا  ُث��مَّ ْلَیْق��ُضوا َتَف��َثُھْم َوْلُیوُف��وا ُن��ُذوَرُھْم َوْلَیطَّوَّ:تع��الىعن��د تف��سیر قول��ھ :مث��ال آخ��ر

 فیم�ا نقل�ھ عن�ھ    -لغ�ة ف�ي أص�ل التف�ث فق�ال           ذك�ر اخ�تالف أھ�ل ال      ) ٤( اْلَعِتیِق   ِباْلَبْیِت
  -الرازي

إن أھ��ل اللغ��ة ال یعرف��ون التََّف��َث ِإال م��ن   :  ق��ال الزج��اج ُث��مَّ ْلَیْق��ُضوا َتَف��َثُھمْ : َأمَّ��ا َقْوُل��ُھ
  التفسیر، 

أص��ل التََّف��ِث ف��ي ك��الم الع��رب ك��ل ق��اذورة تلح��ق اإلن��سان فیِج��ب علی��ھ  : وق��ال اْلُمَب��رُِّد 
  . نقضَھا

َواْلَأْظَفاِر َوَنْتُف اْلِإْبِط َوَحْلُق العانة، والم�راد م�ن الق�ضاء        والمراد َھاُھَنا قص الشارب   
ُث�مَّ  : س�ألت أعرابی�ا ف�صیحا م�ا معن�ى قول�ھ      : َق�اَل ِنْفَطَوْی�ھِ  : ة التََّف�ِث، وق�ال القف�ال      إزال

ْلَیْقُضوا َتَفَثُھْم؟ فقال ما أفسر القرآن َوَلِكنَّا نقول للرجل َما َأْتَفَث�َك َوَم�ا َأْدَرَن�َك، ث�م ق�ال           
  ) ٥.(َقْوُل النَّاِفيوھذا َأْولى من قول الزجاج ألن القول قول اْلُمْثِبِت َلا : القفال 

                                                           

 ٢٧:  اْلَفْتِح- ١
ط دار األرق��م بی��روت ودی��وان المتنب��ي ألب��ي  ٢١٤ جمھ��رة أش��عار الع��رب ألب��ي زی��د القرش��ي ص - ٢

 ط دار المعرفة بیروت٣/٢١١البقاء العكبري
 ٤/١٣٧ التفسیر الكبیر- ٣
 .٢٩:  الحج - ٤
 .٢٢٢و٢٢١ /٢٣ السابق - ٥



 

 

 - ٢٤٥٧ - 

  :یذكر األصل اللغوي للكلمة ویبني علیھ حكما فقھیا :خامسا 
معنى الدُُّلوِك في كالم العرب الزََّواُل ول�ذلك قی�ل لل�شمس إذا      : قال أھل اللغة  : مثال ذك 

َھَكَذا َقاَلُھ  . زالت نصف النھار دالكة، وقیل لھا إذا أفلت َداِلَكٌة ِلَأنََّھا ِفي اْلَحاَلَتْیِن َزاِئَلةٌ            
  .اْلَأْزَھِريُّ 

َماَل�ْت ِلْلُغ�ُروِب،   : َماَلِت الشَّْمُس ِللزََّواِل، َوُیَق�الُ : أصل الدُُّلوِك اْلَمْیُل، یقال: وقال القفال 
وجب أن یكون المراد من الدلوك ھاھنا الزوال عن كبد السماء : إذا عرفت ھذا فنقول

ال��دُُّلوِك، َوال��دُُّلوُك عب��ارة ع��ن المی��ل وال��زوال، وذل��ك ألن��ھ تع��الى عل��ق إقام��ة ال��صََّلاِة ِب
فوجب أن یقال إنھ أول ما حصل المیل والزوال تعل�ق ب�ھ ھ�ذا الحك�م فلم�ا ح�صل ھ�ذا                    
المعنى حال میلھا من كبد السماء وجب أن یتعلق بھ وجوب ال�صالة وذل�ك ی�دل عل�ى                   

ج�ة قِوی�ة ف�ي ھ�ذا     أن المراد من الدُُّلوك في ھذه اآلیة میلھا عن كب�د ال�سماء وھ�ذه ح        
أن ال��دُُّلوَك عب��ارة ع��ن المی��ل : الب��اب اْس��َتْنَبْطُتَھا بن��اء عل��ى م��ا اتف��ق علی��ھ أھ��ل اللغ��ة

  .والزوال
  ) ١. ( واهللا أعلم 

 ی��ذكر قول��ھ ف��ي األص��ل اللغ��وي للمف��ردة القرأنی��ة دون أن یع��ضده ب��أقوال        :سادس��ا
  : أخرى

  )٢ (ِإَذا َجاَءِت الطَّامَُّة اْلُكْبَرى َف: األصل اللغوى للطامة في قولھ تعالى : مثال ذلك 
َأْص�ُل اْلطَّ�مِّ ال�دَّْفُن َواْلُعُل�وُّ، َوُك�لُّ َم�ا َغَل�َب َش�ْیًئا َوَقَھ�َرُه َوَأْخَف�اُه َفَق�ْد َطمَّ�ُھ،                        : قال القفال 

 الخارج َوِمْنُھ اْلَماُء الطَّاِمي وھو الكِثیر الزائد، َوالطَّاِغي َواْلَعاِتي َواْلَعاِديُّ سواء وھو
ع��ن أم��ر اهللا تع��الى اْلُمَتَكبِّ��ُر، َفالطَّامَّ��ُة اْس��ٌم ِلُك��لِّ َداِھَی��ٍة َعِظیَم��ٍة ُیْن��َسى َم��ا َقْبَلَھ��ا ف��ي      

   )٣.(جنبھا
 َلْم  : األصل اللغوي لكلمة منفكین في قولھ تعالى-رحمھ اهللا- یذكر القفال:مثال آخر

) ٤(َواْلُم��ْشِرِكیَن ُمْنَفكِّ��یَن َحتَّ��ى َت��ْأِتَیُھُم اْلَبیَِّن��ُة     َیُك��ِن الَّ��ِذیَن َكَف��ُروا ِم��ْن َأْھ��ِل اْلِكَت��اِب      
اِلاْنِفَكاُك ُھَو اْنِفَراُج الشَّْيِء َعِن الشَّْيِء َوَأْصُلُھ ِمَن اْلَفكِّ َوُھ�َو اْلَف�ْتُح َوال�زََّواُل،                :فیقول

ق ومنھ فككت الكت�اب إذا أزل�ت ختم�ھ ففتحت�ھ، ومن�ھ فك�اك ال�رھن وھ�و زوال االنغ�ال                   
اْنَفكَّ الرَّْھُن، ومنھ فكاك األسیر وفكھ، فثبت أن : الذي كان علیھ أال ترى أن ضد قولھ

انفكاك الشيء عن الشيء ھو أن یزیلھ بعد التحامھ بھ، كالعظم إذا انفك من َمْفصلھ،              
  ) ٥(والمعنى أنھم ُمَتَشبُِّثوَن بدینھم َتَشبًُّثا قویا ال ُیِزیلونھ إال عند مجيء اْلَبیَِّنِة 

  :یذكر الفروق اللغویة بین ألفاظ النظم القرآني: سابعا

                                                           

 . وما بعدھا٢١/٣٨٢ الكبیر  التفسیر- ١
 .سورة النازعات ٣٤ آیة- ٢
 ٣١/٤٨ التفسیر الكبیر - ٣
 ١:سورة البینة -  ٤
 ٣٢/٢٣٩ التفسیر الكبیر ٥



 

 

 - ٢٤٥٨ - 

 َقاَل ِعْلُمَھا ِعْنَد َربِّي ِفي ِكَتاٍب َلا َی�ِضلُّ َربِّ�ي َوَل�ا    : عند تفسیر قولھ تعالى:مثال ذلك   
  )١ (َیْنَسى

 الفرق بین ال�ضالل والن�سیان ، ورجح�ھ ال�رازي      - رحمھ اهللا  -ذكر اإلمام القفال القفال   
َل�ا َی�ِضلُّ َربِّ�ي َوال    : "اختلفوا ف�ي قول�ھ   : "كر اختالف المفسرین في ذلك فقال     بعد أن ذ  

ال ی�ذھب علی�ھ ش�يء وال یخف�ى علی�ھ      : فقال بعضھم معن�ى اللفظ�ین واح�د أي      " َیْنسى
وھ��و : أح��دھا. وھ��ذا ق��ول مجاھ��د واألكث��رون عل��ى الف��رق بینھم��ا، ث��م ذك��روا وجوھ��ا 

 ومعرفتھ�ا وم�ا عل�م م��ن ذل�ك ل�م َیْن��َسُھ      األح�سن م�ا قال�ھ القف��ال ال ی�ضل ع�ن األش��یاء     
وال : ف��اللفظ األول إش��ارة إل��ى كون��ھ عالم��ا بك��ل المعلوم��ات واللف��ظ الث��اني وھ��و قول��ھ 

  .ینسى دلیل على بقاء ذلك العلم أبد اآلباد وھو إشارة إلى َنْفِي التََّغیُِّر
  . ال یخِطئ ذلك الكتاب ربي وال ینسى ما فیھ: قال مقاتل:  وثانیھا

  .ال یخطئ وقت البعث وال ینساه: قال الحسن: ھاوثالث
 ش�يء وال  أص�ل ال�ضالل اْلَغْیُبوَب�ة والمعن�ى ال یغی�ب ع�ن          : ق�ال أب�و عم�رو       :  ورابعھا

  . یغیب عنھ شيء
َلا یخطئ في التدبیر فیعتقد في غیر الصواب كون�ھ ص�وابا      : قال ابن جِریر  : وخامسھا

  )٢.(قیق ھو األولوإذا عرفھ ال ینساه وھذه الوجوه متقاربة والتح
َوَم�ا َك�اَن    :ذكر اإلمام  القفال الفرق بین الرأفة والرحمة ف�ي قول�ھ تع�الى   :مثال آخر   

ف��األولى مبالغ��ة ف��ي رحم��ة ) ٣ (اللَّ��ُھ ِلُی��ِضیَع ِإیَم��اَنُكْم ِإنَّ اللَّ��َھ ِبالنَّ��اِس َل��َرُءوٌف َرِح��یٌم
صوص مطل�ق وھ�ذا     خاصة والثانیة اسم جامع لكل أنواع الرحمة فبینھم�ا عم�وم وخ�            

  .اختیار الفخر الرازي والعالمة ابن عاشور
والرأف�ة ُمَف�سََّرٌة ِبالرحم�ة ف�ي إط�الق        : "-رحم�ھ اهللا  - قال صاحب التحری�ر والتن�ویر       

كالم الجمھ�ور م�ن أھ�ل اللغ�ة وعلی�ھ درج الزج�اج وخ�ص المَحقق�ون م�ن أھ�ل اللغ�ة                     
الرأف�ة أكث�ر م�ن الرحم�ة أي         : الرأفة بمعنى رحمة خاصة، َفَقاَل َأُبو عمرو ب�ن الع�الء          

أقوى أي ھي رحمة قویة، وھو معنى قول الجوھري الرأف�ة أش�د الرحم�ة، وق�ال ف�ي              
الرأفة أخ�ص م�ن الرحم�ة وال تك�اد تق�ع ف�ي الكراھی�ة والرحم�ة تق�ع ف�ي                       :" اْلُمْجَمِل"

الفرق بین الرأفة والرحمة أن : الكراھیة للمصلحة، فاستخلص القفال من ذلك أن قال     
َوال : مبالغة في رحمة خاصة وھي دف�ع المك�روه وإزال�ة ال�ضر َكَقْوِل�ِھ َتَع�اَلى                الرأفة  

، وأما الرحمة فاسم جامع یدخل فیھ ذلك المعنى ) ٤(َتْأُخْذُكْم ِبِھما َرْأَفٌة ِفي ِدیِن اللَِّھ       
وھ��ذا أح��سن م��ا قی��ل فیھ��ا واخت��اره الفخ��ر وعب��د  . وی��دخل فی��ھ اإلف��ضال واإلنع��ام اھ��ـ

  ) ٥( كان مشیرا إلى أن بین الرأفة والرحمة عموما وخصوصا مطلقاالحكیم وربما

                                                           

 ٥٢ سورة طھ آیة- ١
 ٢٢/٦٠ التفسیر الكبیر - ٢
 ١٤٣: سورة البقرة٣
 ٢: سورة النور- ٤
 ٢/٢٥ التحریر والتویر - ٥



 

 

 - ٢٤٥٩ - 

فاإلمام القفال كان بصیرا بدقائق اللغة عالما بالفروق اللغویة بین مفرداتھا التي یظن 
البعض أنھا من باب المترادفات ولكنھا في الحقیقة غیر ذلك ، وھذا الفن یحت�اج إل�ى     

  .سرارھا وما یعقلھا إال العالمون الفھم الثاقب واإلحاطة بدقائق اللغة وأ
فجملة ما سبق یوضح مدى عنایة القفال في بیان أصل االس�تعمال اللغ�وي للمف�ردات           
القرآنیة وأھمیتھ في تحصیل المعنى الم�راد ف�ي ال�نظم القرآن�ي ، واالست�شھاد علیھ�ا                  
 بطرق مختلفة، ثم ھو   ال یكتفي ببیان األص�ل اللغ�وي للفظ�ة القرآنی�ة ب�ل یبح�ث ف�ي             

  مادتھا والحروف التي تتألف منھا ،
فیذكر األصل االشتقاقى وتصریف الكلمة وھذا ما سأبینھ في المبح�ث الت�الي إن ش�اء       

  .اهللا تعالى
  
  

                                      



 

 

 - ٢٤٦٠ - 

  املبحث اخلامس

  عناية اإلمام القفال بالتصريف واالشتقاق

نیة الكلمة العربی�ة ، وم�ا لحروفھ�ا     عبارة عن علم یبحث فیھ عن أحكام ب:التصریف  
م�ن أص��الة وزی��ادة ، وص��حة وإع��الل وش��بھ ذل��ك ، وال یتعل��ق إال باألس��ماء المتمكن��ة  

  واألفعال المتصرفة ، فأما الحروف وشبھھا فال تعلق لعلم التصریف بھا                       
  : - رحمھ اهللا -قال ابن مالك

  )١(وما سواھما بتصریف حري...رف بري               حرٌف وشْبُھُھ من الص
 رد لف��ظ إل��ى آخ��ر لموافقت��ھ ف��ي الح��روف األص��لیة ومناس��بة ف��ي      : واالش��تقاق ھ��و  

  ) ٢(المعنى
وال یرتاب ذو لب في أھمیة علم التصریف واالشتقاق لمن یتصدى لتف�سیر كت�اب اهللا          

 الجھ�ل  ، فمن فاتھ علمھ ولج في بحر عمیق بغیر إدراك لمھ�ارة ال�سباحة ، فق�د أدى            
بھذا األمر إل�ى رك�وب أغ�الط ش�نیعة ف�ي التف�سیر ، فم�ن ذل�ك م�ا زعم�ھ بع�ضھم ف�ي                

"  بإمامھم " حیث فسر قولھ  ) ٣( َیْوَم َنْدُعوا ُكلَّ ُأَناٍس ِبِإَماِمِھْم  معنى قولھ تعالى    
بأن��ھ جم��ع أم وأن الن��اس ی��دعون ی��وم القیام��ة بأمھ��اتھم وھ��ذا غل��ط أوجب��ھ جھل��ھ     " 

  .)٤"(بالتصریف 
فھو من العلوم التي یحتاج إلیھا المفسر ، وفي ذلك یقول اإلمام الزركشي  رحمھ اهللا 

  .ومعرفة التصریف من العلوم التي یحتاج إلیھا المفسر : 
كلمـ�ـة مبھم�ة   " وج�د  " من فاتھ علمھ فاتھ المعظم ألنا نق�ول        ): " ٥(قال ابن فارس    

وف��ي " وج��دانًا " ف��ي ال��ضالة  و" ُوْج��دا " ف��إذا ص��رفناھا ات��ضحت فقلن��ا ف��ي الم��ال    
 َوَأمَّ��ا اْلَقاِس��ُطوَن َفَك��اُنوا   :ق��ال تع��الى" َوْج��دًا " وف��ي الح��زن " موج��دة " الغ��ضب 

، ف�انظر كی��ف  ) ٧( َوَأْق�ِسُطوا ِإنَّ اللَّ��َھ ُیِح�بُّ اْلُمْق�ِسِطیَن    ، وق�ال  )  ٦(ِلَجَھ�نََّم َحَطًب�ا  
  ).٨(تحول المعنى بالتصریف من الجور إلى العدل

لما ك�ان األم�ر م�ن األھمی�ة بمك�ان فق�د أول�ى اإلم�ام القف�ال عنای�ة بالغ�ة بالت�صریف                       و
  :واألصل االشتقاقى للمفردات القرآنیة في تفسیره ویتضح ذلك في األمثلة التالیة 

                                                           

 .م ١٩٩٢ ط المعاھد األزھریة ٣٤٤ك ص  شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مال- ١
 : الطبعة  بیروت – دار الكتب العلمیة       .٣٤٦ / ١:  المزھرفي علوم اللغة وأنواعھا  للسیوطي        - ٢

 م١٩٩٨ھـ ١٤١٨األولى، 
  .٧١:  سورة اإلسراء آیة - ٣
 فة ، ط دار عالم المعر٢٣١ / ٢:  ، واإلتقان ٢٧٩ / ١: البرھان في علوم القرآن :  انظر - ٤
أحمد بن فارس بن زكریا بن محمد بن حبیب اللغوي أصلھ من قزوین وكان مقیمًا   :  ابن فارس    - ٥

ات المف�سرین  طبق� . بھمذان كان شافعیًا فتحول مالكیًا ، توفي سنة خمس وتسعین وثالثمائة ب�الري       
   .٦٠ / ١: للداودي 

 ١٥: الجن- ٦
 .٩:  سورة الحجرات آیة - ٧
   .٢٩٧ / ١:  البرھان - ٨



 

 

 - ٢٤٦١ - 

اسم جامد لیس بمشتق وھو     " اهللا" أن لفظ الجاللة     –یرى اإلمام القفال رحمھ اهللا       -أ
ال یشركھ فیھ أحد ،وإلیك ما نقلھ عنھ اإلم�ام الواح�دي   مولى جل وعال اسم تفرد بھ ال  

وأما اهللا فإن كثیرا م�ن العلم�اء ذھب�وا إل�ى أن ھ�ذا االس�م ل�یس بم�شتق، وأن�ھ                        :"فقال
اسم تفرد بھ الباري سبحانھ، یجري ِفي وصفھ مجرى أسماء األعالم، ال یشركھ ِفی�ِھ          

ھ���ل تعل���م أح���دا ُی���َسمَّى اَهللا  : أي) ١ ( َھ���ْل َتْعَل���ُم َل���ُھ َس���ِمیا : أح���د، ق���ال اهللا تع���الى 
غیره؟وھذا القول یحكى ع�ن الخلی�ل ب�ن أحم�د، واب�ن كی�سان، وھ�و اختی�ار أب�ي بك�ر                        

  .القفال الشاشي
عب�د عب�ادة، وك�ان      : أي. » َأَل�َھ إالھ�ةً   «: واألكثرون ذھبوا إلى أنھ م�شتق م�ن ق�ولھم         

إذا ن�سك   .ھ الرج�ل  تأل� : ویق�ال .عبادت�ك : معن�اه : ابن عباس یق�رأ وی�ذرك وإالھت�ك، ق�ال         
الم���ستحق للعب���ادة، وذو : ومعن���اه) ٢(س���بحن واس���ترجعن م���ن ت���ألھي : ،ق���ال رؤب���ة

اهللا أص��لھ : ال��ذي إلی��ھ ُتوجَّ��ُھ العب��ادُة وبھ��ا ُیْق��َصُد، وق��ال أب��و الھی��ثم ال��رازي  : العب��ادة
وال ) ٣ (َم�ا َخَل�َق    َوَما َكاَن َمَعُھ ِمْن ِإَلٍھ ِإًذا َلَذَھَب ُكلُّ ِإَل�ٍھ بِ   : ، قال اهللا تعالى   " إاله"

یكون إلھا حتى یكون لعابده خالقا ورازقا ومدبرا وعلی�ھ مقت�درا، فم�ن ل�م یك�ن ك�ذلك               
، " واله: "وأص�ل إل�ھ  : ق�ال . فلیس بإلھ، وإن ُعبد ُعبد ظلما، ب�ل ھ�و مخل�وق ومتعب�د      

  )٤.(إشاح: فقلبت الواو ھمزة كما قالوا للوشاح
ھل اللغة ومنھم القفال  في اشتقاق     اختالف أ  -رحمھ اهللا   -ذكر اإلمام الرازي      - أ

 ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوةَ  ِمن َشَعآِئِر اللَِّھ َفَمْن َحجَّ اْلَبْیَت :  في قولھ تعالى " الصفا"لفظ 
 َأِو اْعَتَمَر َفَال ُجَناَح َعَلْیِھ َأن َیطَّ�وََّف ِبِھَم�ا َوَم�ن َتَط�وََّع َخْی�ًرا َف�ِإنَّ اللَّ�َھ َش�اِكٌر َعِل�یٌم           

 للجبل��ین المخ��صوصین إال أن الن��اس  اعل��م أن ال��صفا والم��رَوة علم��ان  : "فق��ال ) ٥(
قیل إن الصفا واحد ویجم�ع َعَل�ى   : -رحمھ اهللا-قال القفال تكلموا في أصل اشتقاقھما  

 يٌّ، َوَرَحا َوَأْرَحاٌء ِصِفيِّ َوَأْصَفاٍء َكَما ُیَقاُل َعَصا َوِعِص
  :َقاَل الراجز

  )٦( الطَّْیِر ِمَن الصِِّفيَِّمَواِقُع... النَِّفيِّ      َكَأنَّ َمْتَنْیِھ ِمَن                   
  :     وقد یكون بمعنى جمع واحدتھ َصَفاٌة قال جریر

  )٧( َلَنا َحَجًرا َأَصمَّ َصُلوَدا َلاَقْوا... َصَفاَتَنا                    ِإنَّا ِإَذا َقَرَع اْلَعُدوُّ 
: الصََّفا اْلَحَجُر الضَّْخُم الصُّْلُب اْلَأْمَلُس، َوِإَذا َنَعُتوا الصَّْخَرَة َق�اُلوا         : یل  وفي كتاب الخل  

َفَجَع�َل ال�صََّفا َوال�صََّفاَة َكَأنَُّھَم�ا ِف�ي      : َص�َفا َص�ْفَوانُ   : َصَفاٌة َص�ْفَواُء،  َوِإَذا َذكَّ�ُروا َق�اُلوا        
  .َمْعًنى َواِحٍد

                                                           

 ٦٥:  مریم- ١
 م١٩٨٧ط دار ومكتبة الھالل الطبعة األولى٦/٣٦٤ انظر خزانة األدب البن حجة الحموي- ٢
 ٩١:  المؤمنون- ٣
 ط دار الكت�ب العلمی�ة بی�روت الطبع�ة األول�ى      ١/٦٤ الوسیط في تفسیر القرآن المجید للواح�دي        - ٤

 م ١٩٩٤سنة 
 ١٥٨: البقرة- ٥
 ولم أعثر علیھ فى كتب اللغة واألدب٤/١٣٥ره  البیت ذكره الرازي في تفسی- ٦
 ١٦١ دیوان جریر ص- ٧



 

 

 - ٢٤٦٢ - 

 یخالط��ھ غی��ره م��ن ط��ین أو ت��راب مت��صل ب��ھ،      ال��صََّفا ك��ل  حج��ر ال  :  وق��ال المب��رد 
  )١( واشتقاقھ من صفا یصفوا ِإَذا َخُلَص

  َوآُتوا اْلَیتامى َأْم�واَلُھْم َوال َتَتَب�دَُّلوا اْلَخِبی�َث ِبالطَّیِّ�ِب َوال       : عند تفسیر قولھ تعالى    -ج
ذكر اإلمام الرازي عن صاحب     ) ٢( َتْأُكُلوا َأْمواَلُھْم ِإلى َأْمواِلُكْم ِإنَُّھ كاَن ُحوبًا َكِبیرًا           

 س��ؤاال ی��رد عل��ى جم��ع یت��یم عل��ى یت��امى وفعی��ل تجم��ع عل��ى – رحم��ھ اهللا –الك��شاف 
: ھاھن�ا س�ؤال وھ�و أن یق�ال    : َفْعَلى؟ ثم أعقبھ بجواب الزمخشري والقفال علیھ فقال   

َل��ى، َكَم��ِریٍض كی��ف جم��ع الیت��یم عل��ى یت��امى؟ َواْلَیِت��یُم َفِعی��ٌل، َواْلَفِعی��ُل ُیْجَم��ُع َعَل��ى َفعْ   
  : فیھ وجھان: َوَمْرَضى َوَقِتیٍل َوَقْتَلى َوَجِریٍح َوَجْرَحى، قال صاحب الكشاف 

َجْم��ُع اْلَیِت��یِم َیْتَم��ى، ُث��مَّ ُیْجَم��ُع َفْعَل��ى َعَل��ى َفَع��اَلى، َكَأِس��یٍر َوَأْس��َرى    : أن یق��ال: أح��دھما
  .َوُأَساَرى
ِل��َأنَّ اْلَیِت��یَم َج��اٍر َمْج��َرى اْلَأْس��َماِء َنْح��ُو َص��اِحٍب  َجْم��ُع َیِت��یٍم َیَت��اِئُم، : أن یق��ال:  والث��اني

  .َوَفاِرٍس، ُثمَّ ُیْقَلُب اْلَیَتاِئُم َیَتاَمى
َوَیُج��وُز َیِت��یٌم َوَیَت��اَمى، َكَن��ِدیٍم َوَن��َداَمى، َوَیُج��وُز َأْی��ًضا َیِت��یٌم   : -رحم��ھ اهللا- ق��ال القف��ال 

لتي وقفت علیھا لبیان عنایة اإلمام فھذه بعض األمثلة ا)  ٣.(وأیتام كشریف وأشراف
  القفال باالشتقاق والتصریف وأثر ذلك على المعنى اللغوي والتفسیري لآلیات

                                                           

 ٤/١٣٥ التفسیر الكبیر - ١
 )٢النساء( - ٢
 ١٤٠٧ - الثالث�ة  : الطبع�ة  بی�روت – دار الكت�اب العرب�ي     ١/٤٦٣وانظ�ر الك�شاف   ٩/٤٨٢ السابق - ٣

  ھـ
 



 

 

 - ٢٤٦٣ - 

  املبحث السادس

  عناية اإلمام القفال يف تفسريه باإلعراب

علم النحو من أجّل العل�وم وأش�رفھا لتعلق�ھ بأق�دس الكت�ب وس�نة إم�ام الرس�ل ، فھ�و                      
، والمح�افظ عل�ى العربی�ة     ) ١(لح�ن والُمَق�وِّم ل�ھ م�ن الُلْكن�ة         األداة لصون اللسان عن ال    

من العجمة ، وھذه ركائز أصیلة للمحافظ�ة عل�ى كت�اب اهللا وس�نة رس�ولھ م�ن اللح�ن           
  .والتحریف 

إن أْولى ما تقترحھ القرائح وأعل�ى م�ا َتْج�َنُح    : " قال ابن ھشام األنصاري رحمھ اهللا    
م كتاب اهللا الُمْنَزل ، ویتضح ب�ھ معن�ى ح�دیث          إلى تحصیلھ الجوانح ، ما یتیسر بھ فھ       

نبیھ الُمْرَسل ، فإنھما الوسیلة إلى السعادة األبدیة ، والذریع�ة إل�ى تح�صیل الم�صالح        
  ).٢" (الدینیة والدنیویة ، وأصل ذلك علم اإلعراب والھدایة إلى الصواب 

أب�و األس�ود   والسبب الرئیس في تدوین قواعد النحو ھو خدمة كتاب اهللا ، فم�ا دون�ھ                
الدؤلي إال لیدفع ب�ھ اللح�ن الناش�ئ ع�ن اخ�تالط الع�رب ب�العجم ، إذ س�مع م�ن أح�دھم                     

 بك��سر الم  إن اهللا ب��ريء م��ن الم��شركین ورس��ولھ  وھ��و یق��رأ أول س��ورة ب��راءة  
عز وجھ اهللا أن یتبرأ م�ن رس�ولھ وق�ام بت�دوین             : رسولھ فھالھ ذلك واستعظمھ فقال      

  ).٣" (قواعد النحو 
وطیدة بین تفسیر كتاب اهللا ومعرفة قواعد النحو إذ ال یت�سنى ألح�د أن یق�دم        فالعالقة  

على تفسیر آیة من كتاب اهللا وھو غیر عالم بقواعده إذ ھو الطریقة لمعرفة التفسیر            
  :وإلیك بعض األمثلة التي تدل على عنایة القفال باإلعراب في تفسیره. 

  :نھا یذكر أقوال النحاة في إعراب اآلیة ثم یرجح بی  - أ
 ِإنَّ الدِّیَن ِعْنَد اللَِّھ اْلِإْسَلاُم َوَما اْخَتَلَف الَِّذیَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِإلَّا :قولھ تعالى:  مثال ذلك

م�ن ص�لة    " َبْغی�ًا َبْی�َنُھمْ   "قول�ھ   : قال األخفش ) ٤ (ِمْن َبْعِد َما َجاَءُھُم اْلِعْلُم َبْغًیا َبْیَنُھْم        
 اْخَتَلُفوا َبِغًیا َبْیَنُھْم ِإلَّا ِمْن َبْعِد َما َجاَءُھُم اْلِعْل�ُم َبْغًی�ا َبْی�َنُھْم،      َوَما: قولھ اختلف والمعنى  

المعنى َوَما اْخَتَلُفوا ِإلَّا ِمْن َبْعِد َما َج�اَءُھُم اْلِعْل�ُم ِإلَّ�ا ِلْلَبْغ�ِي َبْی�َنُھْم، فیك�ون                  : وقال غیره 
وھ��ذا أج��ود م��ن األول، ألن : قف��الھ��ذا إخب��ارا ع��ن أنھ��م إنم��ا اختلف��وا للبغ��ي، وق��ال ال

یفید أنھم إنما اختلف�وا  : یوھم َأنھم اختلفوا بسبب ما جاءھم من العلم، والثاني      : األول
   )٥.(ألجِل الحسد والبغي

                                                           

   للرازي مادة لكن انظر مختار الصحاح.  عي وثقل اللسان عجمة في اللسان وعي :  اللكنة   - ١
 .  ط مكتبة لبنان بیروت تحقیق محمود خاطر ٢٥١ / ١
 مكتب�ة محم�د عل�ي ص�بیح ، تحقی�ق      ٨ مقدمة مغني اللبیب عن كت�ب األعاری�ب الب�ن ھ�شام ص      - ٢

 .محمد محي الدین عبد الحمید 
اث ط وزارة الثقاف��ة والت��ر .١٨/  ث��اني ٧:  انظ��ر أس��باب ت��دوین عل��م النح��و ف��ي ھمی��ان ال��زاد   - ٣

 سلطنة عمان
  آل عمران١٩أیة - ٤
 ٧/١٧٣ التفسیر الكبیر - ٥



 

 

 - ٢٤٦٤ - 

َلِك�ِن الرَّاِس�ُخوَن ِف�ي اْلِعْل�ِم ِم�ْنُھْم َواْلُمْؤِمُن�وَن ُیْؤِمُن�وَن ِبَم�ا                ": قولھ تع�الى     :مثال آخر 
 َوَما ُأْنِزَل ِم�ْن َقْبِل�َك َواْلُمِقیِم�یَن ال�صََّلاَة َواْلُمْؤُت�وَن الزََّك�اَة َواْلُمْؤِمُن�وَن ِباللَّ�ِھ                   ُأْنِزَل ِإَلْیكَ 

ق��رأ الح��سن ومال��ك ب��ن دین��ار   ) "١ (" َواْلَی��ْوِم اْل��آِخِر ُأوَلِئ��َك َس��ُنْؤِتیِھْم َأْج��ًرا َعِظیًم��ا  
وأما حرف أبي فھو فیھ وجماعة والمقیمون على العطف وكذا ھو في حرف عبد اهللا 

والمقیمین كما في المصاحف واختلف في نصبھ على أقوال ستة أصحھا قول سیبویھ 
 ھ�ذا ب�اب م�ا ینت�صب عل�ى           بأنھ نصب عل�ى الم�دح أي وأعن�ي المقیم�ین ق�ال س�یبویھ              

وك�ل ق�وم أط�اعوا أم�ر س�یدھم إال نمی�را             التعظیم ومن ذلك والمقیم�ین ال�صالة وأن�شد        
ى أمر مرشدھم الظاعنین ولما یظعنوا أحدا والق�ائلون لم�ن           أطاعت أمر غاویھا ویرو   

دار نخلیھ��ا وأن��شد ال یبع��دن ق��ومي ال��ذین ھ��م س��م الع��داة وآف��ة الج��زر الن��ازلین بك��ل     
معت��رك والطیب��ون معاق��د األزر ق��ال النح��اس وھ��ذا أص��ح م��ا قی��ل ف��ي المقیم��ین وق��ال   

بعی�د ألن المعن�ى     الكسائي والمقیمین معطوف على ما قال النحاس قال األخفش وھذا           
یكون ویؤمن�ون ب�المقیمین وحك�ى محم�د ب�ن جری�ر أن�ھ قی�ل ل�ھ إن المقیم�ین ھ�ا ھن�ا                  
المالئكة علیھم السالم لدوامھم على الصالة والتسبیح واالستغفار واخت�ار ھ�ذا الق�ول          
وحك��ى أن الن��صب عل��ى الم��دح بعی��د ألن الم��دح إنم��ا ی��أتي بع��د تم��ام الخب��ر وخب��ر          

یھم أج��را عظیم��ا ف��ال ینت��صب المقیم��ین عل��ى الم��دح ق��ال  الراس��خین ف��ي أولئ��ك س��نؤت
النحاس ومذھب سیبویھ ف�ي قول�ھ والمؤت�ون رف�ع باالبت�داء وق�ال غی�ره ھ�و مرف�وع            
على إضمار مبتدإ أي ھم المؤتون الزكاة وقیل والمقیمین عطف على الكاف التي في          

ي ف�ي إلی�ك   قبلك أي من قبلك ومن قبل المقیمین وقیل المقیمین عطف على الكاف الت         
وقیل ھو عطف على الھاء والمیم أي م�نھم وم�ن المقیم�ین وھ�ذه األجوب�ة الثالث�ة ال                 

وأصح ھ�ذه األق�وال ق�ول س�یبویھ     تجوز ألن فیھا عطف مظھر على مضمر مخفوض      
  )٢(والطبري واهللا أعلمالقفال اختیار وھو قول الخلیل وقول الكسائي ھو 

ود ض�میر ویوج�ھ اإلع�راب والمعن�ى          یذكر القفال مافي اآلیة من إضمار أوع       -ب
 :علیھ ومن أمثلة ذلك 

) ٣( َفِإَذا َأِمْنُتْم َفَمْن َتَمتَّ�َع ِب�اْلُعْمَرِة ِإَل�ى اْلَح�جِّ َفَم�ا اْسَتْی�َسَر ِم�َن اْلَھ�ْديِ                   :َقْوُلُھ تعالى -
َفَم�ْن ك�اَن   : ِھَفَحَلْلُتْم َفَما اْسَتْی�َسَر، َوُھ�َو َكَقْوِل�   : في اآلیة إضمار، والتقدیر: قال القفال   

َف�َأْفَطَر َفِع�دٌَّة، وفیھ�ا إض�مار     : َأْي) ٤ (ِمْنُكْم َمِریضًا َأْو َعلى َسَفٍر َفِعدٌَّة ِم�ْن َأیَّ�اٍم ُأَخ�َر      
كالم غیر تام ال بد فی�ھ م�ن إض�مار،        " َفَما اْسَتْیَسَر ِمَن اْلَھْديِ   : "آخر، وذلك ألن قولھ   

َفَواِج��ٌب َعَل��ْیُكْم َم��ا : َرْف��ٌع، َوالتَّْق��ِدیُر: َمَح��لُّ، َم��ا: َأْن ُیَق��اَل: أح��دھما: ث��م فی��ھ احتم��االن
 اْسَتْیَسَر

                                                           

 ١٦٢:  سورة النساء-  ١
 ٦/١٥ الجامع ألحكام القرآن - ٢
 سورة البقرة١٩٦آیة -  ٣
 ١٨٤: اْلَبَقَرِة-  ٤



 

 

 - ٢٤٦٥ - 

اْھ�ُدوا َم�ا َتَی�سََّر ك�ان ص�وابا، وأكث�ر م�ا              : َلْو َنَصْبَت على معن�ى    : قال الفراء :  والثاني
  )١. (جاء في القرآن من أشباھھ مرفوع 

ِب�يِّ َوَم�ا ُأْن�ِزَل ِإَلْی�ِھ َم�ا اتََّخ�ُذوُھْم َأْوِلَی�اَء        َوَل�ْو َك�اُنوا ُیْؤِمُن�وَن ِباللَّ�ِھ َوالنَّ    : قولھ تعالى  -
  )٢ (َوَلِكنَّ َكِثیًرا ِمْنُھْم َفاِسُقوَن 

وفاع���ل " ك���ان"الظ���اھر أن اس���م  " : َوَل���ْو َك���اُنوا : "وقول���ھ تع���الى :"ق���ال ال���سمین 
وال�ضمیر المن�صوب   " ت�رى َكِثی�رًا مِّ�ْنُھمْ   : "م�ن قول�ھ   " كثی�راً "عائد على   " اتخذوھم"
وأج�از  " َیَتَولَّ�ْوَن ال�ذین َكَف�ُرواْ     : "ف�ي قول�ھ   " الذین كفروا "یعود على   " اتِّخذوھم"ي  ف

وك�ذلك ال�ضمُي المن�صوب ف�ي        " الذین كفروا "یعود على   " كان"القفال أن یكون اسم     
یع��ود عل��ى الیھ��ود، والم��راد ب��النبي " اتخ��ذوھم"وال��ضمُي المرف��وع ف��ي " اتِّخ��ذوھم"

ولو كان الكافرون الُمَتَولِّون مؤمنین بمحمد   : ، والتقدیر - َوَسلَّمَ َصلَّى اُهللا َعَلْیھِ  -محمد  
 واألوُل َأْولى ألن    - رحمھ اهللا  –والقرآن ما اتخذھم ھؤالء الیھود أولیاَء، قال السمین         

  )٣.(الحدیَث عن كثیٍر ال عن المتولَّْین
لق�رآن والف�صل الفاص�ل    ل" ِإنَّ�ھُ "وال�ضمیر ف�ي   ) ٤(ِإنَُّھ َلَقْوٌل َف�ْصٌل    :" قولھ تعالى   -

أراد إن ھذا ال�ذي أخب�رتكم ب�ھ    : وقال القفال" . فرقان"بین الحق والباطل كما قیل لھ   
 رحم�ھ  – ق�ال ال�شنقیطي  ) ٥. (من قدرتي على الرجع كق�درتي عل�ى اإلب�داء ق�ول ح�ق          

 وس��یاق ال��سورة ی��شھد لھ��ذا الق��ول الث��اني ألن ال��سورة كلھ��ا ف��ي مع��رض إثب��ات  -اهللا
 فھ��ذه األمثل��ة ت��دل عل��ى عنای��ة  )٦"(ث وإع��ادة اإلن��سان بع��د الفن��اءالق��درة عل��ى البح��

 ب��اإلعراب وتوجی��ھ المعن��ى علی��ھ وھ��و ل��م یكت��ف ب��المنقول ع��ن    -رحم��ھ اهللا–القف��ال 
 .النحاة بل لھ اختیاراتھ وتوجیھاتھ الخاصة بھ المنبئة عن رسوخھ فى ھذا العلم 

   
                                          

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 ٥/٣٠٤ التفسیر الكبیر - ١
 ٨١: المائدة- ٢
   ط دار القلم دمشق٤/٣٨٧ الدر المصون - ٣
 ١٣:الطارق-   ٤
 ٦/٤٨١تفسیر النیسابوري - ٥
 م١٩٩٥ط دار الفكر سنة ٨/٤٩٥ أضواء البیان للشنقیطي - ٦



 

 

 - ٢٤٦٦ - 

  املبحث السابع

  الصور البالغية يف تفسري اإلمام القفال

بلوغ الرجل بعبارتھ كنھ ما في قلبھ م�ع االحت�راز ع�ن اإلیج�از المخ�ل       : البالغة ھي   
البالغة ملكة نف�سانیة یقت�در بھ�ا اإلن�سان عل�ى            : وفي االصطالح   . والتلخیص الممل   

    )١( تأدیة المعنى إفادة وداللة 
ف�ع المطال�ب وأنف�ع الم�آرب ، فھ�ي أج�ل العل�وم ش�أنًا ، وأبینھ�ا                 وعلوم البالغة من أر   

تبیانًا ، إذ ھي الكفیلة بإیضاح حقائق التنزیل ، وإفصاح دقائق التأویل ، وبیان دالئل                
اإلعجاز ، ورفع معالم اإلیجاز ، فعلوم البالغة من أھم الشروط الواجب توافرھا لمن             

  .یتصدى لتفسیر كتاب اهللا 
وھذا العلم أعظم أركان المف�سر ، فإن�ھ الب�د م�ن      : " زركشي رحمھ اهللا    یقول اإلمام ال  

مراعاة ما یقتضیھ اإلعجاز من الحقیقة والمج�از ، وت�ألیف ال�نظم ، وأن ی�ؤاخي ب�ین           
واعل�م أن معرف�ة ھ�ذه    ... الموارد ویعتمد ما سیق لھ الكالم حتى ال یتنافر وغیر ذلك    

ع عل�ى عجائ�ب ك�الم اهللا تع�الى ، وھ�ي      الصناعة بأوضاعھا ھي عمدة التف�سیر الُمطل�       
قاعدة الفصاحة وواس�طة عق�د البالغ�ة ، والش�ك أن ھ�ذه ال�صناعة تفی�د ق�وة اإلفھ�ام                
على  ما یرید اإلنسان ویراد منھ لیتمكن بھا من اتباع التصدیق بھ وإذعان النفس لھ 

اب اهللا بھذا یتضح ال�صلة الوثیق�ة والعالق�ة الوطی�دة ب�ین عل�وم البالغ�ة وكت�              .  )١( " 
العزیز فھي تبرز جواھر تراكیبھ وآللئ معانیھ وأسرار إعجازه وق�د نق�ل ع�ن إمامن�ا                 

 ما یبین عنایت�ھ الخاص�ة بھ�ذا الف�ن وتأوی�ل اآلی�ات وف�ق ص�وره         - رحمھ اهللا –القفال  
  وأسالیبھ التى یقتضیھا المعنى والمقام ومن أمثلة ذلك 

لِّ ِمَن الرَّْحَمِة َوُقل رَّبِّ اْرَحْمُھَما َكَما َربََّی�اِني    َواْخِفْض َلُھَما َجَناَح الذُّ  : قولھ تعالى   -أ
ال من أج�ل االمتث�ال لألم�ر وخ�وف الع�ار فق�ط ب�ل م�ن أج�ل الرحم�ة                : أي) ١( َصِغیًرا

لھما بأن ال تزال تذكر نف�سك ب�األوامر والن�واھي وبم�ا تق�ّدم لھم�ا م�ن اإلح�سان إلی�ك                 
  . تعارة بلیغةوالمقصود المبالغة في التواضع وھذه اس

  :وفي تقریره وجھان: قال القفال
 أن الطائر إذا أراد ضم فرخھ إلیھ للتربیة خفض لھ جناحھ فلھ�ذا ص�ار خف�ض                :األّول

الجناح كنایة عن جنس التربیة فكأنھ قال للولد أكفل والدیك بأن تضمھما إلى نف�سك،          
  .كما فعال ذلك بك حال صغرك

ان ن��شر جناحی��ھ ورفعھم��ا لیرتف��ع وإذا أراد ت��رك   أّن الط��ائر إذا أراد الطی��ر :والث��اني 
   )٢.(الطیران خفض جناحیھ ولم یرفع فجعل خفض الجناح كنایة عن التواضع واللین

                                                           

محم�د م�صطفى رم�ضان    /  تحقی�ق د ١٣٣ ، ١٣٢ ش�رح التلخ�یص ألكم�ل ال�دین الب�ابرتي ص       ( ١ )
 .م ١٩٨٣صوفیة ، ط المنشأة العامة للنشر والتوزیع ، طرابلس ، لیبیا الطبعة األولى 

   .٣١٢ ، ٣١١ / ١: لقرآن  البرھان في علوم ا ( ١ )
  ٢٤:  اإلسراء - ١
  ھـ١٢٨٥ سنة القاھرة-) األمیریة(مطبعة بوالق ط ٢/٢٩٧ السراج المنیر للخطیب الشربیني - ٢
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واخف�ض لھم�ا   :  ھ�ذا التوجی�ھ الث�اني فق�ال          –رحمھ اهللا   –وتعقب العالمة أبو السعود     
  :جناحك الذلیل أو ُجعل لذلھ َجناٌح كما َجعل لبیٌد في قولھ

  )١(إذا أصَبَحْت بید الشَّمال ِزماُمھا...وغداِة ریٍح قد كشفت وقرة                
 للَقرة زمامًا وللشمال یدا تشبیھا لھ بطائر یخفض جناَحھ ألفراخھ تربیًة لھ�ا وش�فقًة            
 علیھا وأما جعل خفض الجناِح عبارة عن ت�رك الطی�ران كم�ا فعل�ھ القف�ال ف�ال یناس�ب            

  )٢ (المقام
وخف��ض الجن��اح َتمثی��ل للرف��ق     "- رحم��ھ اهللا–ھر اب��ن عاش��ور  وق��ال العالم��ة الط��ا  

والتواضع بح�ال الط�ائر إذا أراد أن ی�نحّط للوق�وع خف�ض َجَناَح�ُھ ُیِری�ُد ال�دُُّنوَّ، وك�ذلك            
. یْصنع إذا َلاَعَب أنثاه فھو َراِكٌن إلى المسالمة والرفق، أو الذي َیَتَھیَُّأ ِلَح�ْضِن ِفَراِخ�ھِ             

وق�د ب�سطناه ف�ي س�ورة        .  اس�تعارة مكنی�ة، والجن�اح تخیی�ل        وفي ضمن ھ�ذه التمثیلی�ة     
 َواْخِف��ْض َلُھَم��ا َجَن��اَح ال��ذُّلِّ ِم��َن الرَّْحَم��ِة َوُق��ل رَّبِّ اْرَحْمُھَم��ا َكَم��ا :اإلس��راء ف��ي قول��ھ

وق��د ش��اعت ھ��ذه التمثیلی��ة حت��ى ص��ارت كالمث��ل ف��ي التواض��ع   ) ٣ (َربََّی��اِني َص��ِغیًرا 
  ) ٤.( رفع الجناح تمثیل للجفاء والشدةوضد ذلك. واللین في المعاملة

وصیغ التعبی�ر ع�ن التواض�ع بت�صویره ف�ي ھیئ�ة ت�ذلل الط�ائر           : وقال في موضع آخر   
فف��ي التركی��ب . عن��د م��ا یعتری��ھ خ��وف م��ن ط��ائر أش��د من��ھ إذ یخف��ض جناح��ھ ُمَت��َذلًِّلا   

  :استعارة مكنیة والجناح تخییل بمنزلة تخییل األظفار للمنیة في قول أبي ُذَؤْیٍب
  )٥( َأْلَفْیَت ُكلَّ َتِمیَمٍة َلا َتْنَفُع...َأْظَفاَرَھا               َوِإَذا اْلَمِنیَُّة َأْنَشَبْت 

  : َوالزَِّماِم ِلْلُقرَِّة ِفي َقْوِل َلِبیٍد- ِبَفْتِح الشِّیِن-وبمنزلة تخییل الید ِللشََّماِل
   َأْصَبَحْت ِبَیِد الشََّماِل ِزَماُمَھاِإْذ ... َوْقَرًة              َوَغَداَة ِریٍح َقْد َكَشَفْت 

  )٦." (ومجموع ھذه االستعارة تمثیل
  فھذه استعارة تمثیلیة شبھ ھیئة المتواضع ال�ذلیل بھیئ�ة الط�ائر عن�د خف�ض الجن�اح           

تھیئ�ا ل��ضم فراخ��ھ أوتلطف��ا بأنث��اه رفق��ا وم��سالمة أو عن��د الخ��وف ت��ذلال وتواض��عا ث��م  
 وأدلى إلیھ بشئ م�ن لوازم�ھ وھ�و خف�ض الجن�اح عل�ى                حذف المشبھ بھ وھو الطائر    

َوَلا َتْجَع�ْل َی�َدَك َمْغُلوَل�ًة       : قولھ تعالى -ب. سبیل اإلستعارة التمثیلیة المكنیة واهللا أعلم     
  )٧(ِإَلى ُعُنِقَك َوَلا َتْبُسْطَھا ُكلَّ اْلَبْسِط َفَتْقُعَد َمُلوًما َمْحُسوًرا

بلیغ الرسوخ فیما یالم بسببھ عند اهللا ألّن : أي" ملومًا"توجد كالمقعد : أي" فتقعد "
ذل��ك مم��ا نھ��ى اهللا عن��ھ عن��د نف��سك وعن��د الن��اس ألن��ھ یل��وم نف��سھ وأص��حابھ أی��ضًا      

                                                           

 ١٠٤ دیوان لبید بن ربیعة العامري ص١
 وم��ا بع��دھا ط دار إحی��اء ٥/١٩٦ إرش��اد العق��ل ال��سلیم إل��ى مزای��ا الكت��اب الك��ریم ألب��ي ال��سعود   - ٢

  العربي بیروتالتراث
 ٢٤:  اإلسراء - ٣
 ١٤/٨٣ التحریر والتنویر- ٤
 ط ع�الم  ٢/١٦٣ ومعاھدة التنصیص على شواھد التلخیص   ١/٢٠٥ انظر حمھرة أشعار العرب      - ٥

 م تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید١٩٤٧الكتب بیروت سنة
 وما بعدھا١٥/٧٠ التحریر والتنویر-- ٦
 ٢٩: االسراء - ٧
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. منقطعًا بك لذھاب م�ا تق�وى ب�ھ   : أي" محسورًا. "یلومونھ على تضییع المال بالكلیة   
ط�اع مطیت�ھ    شبھ حال من أنفق كل مالھ بم�ن انقط�ع ف�ي س�فره ب�سبب انق                : قال القفال 

ألّن ذلك المقدار من المال كأنھ مطیة تحمل اإلنسان إلى آخر الشھر وال�سنة، كم�ا أّن                  
ذل��ك البعی��ر یحمل��ھ ویبلغ��ھ إل��ى آخ��ر المن��زل ف��إذا انقط��ع ذل��ك البعی��ر بق��ي ف��ي وس��ط     
الطریق عاجزًا متحیرًا فكذلك اإلنسان إذا أنفق مقدار ما یحتاج إلیھ في مّدة شھر في          

وسط ذلك الشھر عاجزًا متحیرًا ومن فعل ذلك لحقھ الل�وم م�ن أھل�ھ            أقل منھ بقي في     
  )١(والمحتاجین إلى إنفاقھ علیھم بسبب سوء تدبیره وترك الحرم في مھمات معاشھ 

فیھ تشبیھ حال من أصبح َلا مال لھ من اإلس�راف والتب�ذیر             " محسورا"  فقولھ تعالى 
انقط�ع ھ�ذا ع�ن مال�ھ فأص�بح          بحال المحسور في السفر، الذي انقطع ع�ن أھل�ھ، كم�ا             

عاجزا كلیال بع�د أن ك�ان غنی�ا می�سورا م�ن س�وء ت�دبیره وحماق�ة ت�صرفة ف�ي الم�ال                      
  .وھو تشبیھ بلیغ حذف فیھ وجھ الشبھ و أداة التشبیھ

أصل اللباس ھو الشيء الذي : قال القفال) ٢ ( َوَجَعْلَنا اللَّْیَل ِلَباًسا : قولھ تعالى -ج
بھ، َفَیُكوُن َذِلَك ُمَغطًِّیا َلُھ، فلما كان اللیل یغشى الناس ِبُظْلَمِتِھ یلبسھ اإلنسان ویتغطى 

َفُیَغطِّیِھْم ُجِعَل لباسا لھم، وھذا السَّْبت ُسمَِّي اللَّْی�ُل ِلَباًس�ا عل�ى وج�ھ المج�از، والم�راد                   
  ) ٣.(كون اللَّْیِل َساِتًرا َلُھْم

ب�اس محم�وال عل�ى معن�ى االس�م      فیجوز أن یكون الل: "وقال صاحب التحریر والتنویر 
ما یلبسھ اإلنسان من الثیاب فیك�ون وص�ف اللی�ل ب�ھ             :  في إطالقھ، أي   وھو المشھور 

جعلن��ا اللی��ل لإلن��سان   :عل��ى تق��دیر ك��اف الت��شبیھ عل��ى طریق��ة الت��شبیھ البلی��غ، أي       
 ) ٤.(كاللباس لھ، فیجوز أن یكون وجھ الشبھ ھو التغشیَة

 ِلباسًا أي كاللباس ف�ي ال�سترفحذف أداة الت�شبیھ ووج�ھ       فقولھ تعالى و َجَعْلَنا اللَّْیلَ    
  .الشبھ وھو ما یسمى بالتشبیھ البلیغ

 فال��صور البیانی��ة الت��ى ذكرھ��ا القف��ال م��ن إس��تعارة وت��شبیھ ومج��از تب��ین ال��ذوق    
البالغي عند القفال ووقوفھ على جمالی�ات اللف�ظ وعم�ق المعن�ى وھ�و أی�ضا یق�ف                   

*  َیا َأیَُّتَھا النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة : قولھ تعالى :  ذلكعلى أسالیب النظم القرآني ومثال
  )٥ (اْرِجِعي ِإلى َربِِّك راِضَیًة َمْرِضیًَّة

یا أیتھا النفس فإما أن یكلمھ إكراما ل�ھ كم�ا           : یقول اهللا للمؤمن  .      تقدیر ھذا الكالم  
ك��ان أم��را ف��ي ھ��ذا وإن : وق��ال القف��الكل��م موس��ى علی��ھ ال��سالم أو عل��ى ل��سان مل��ك،  

الظاھر لكنھ خبر في المعن�ى، والتق�دیر َأن ال�نفس إذا كان�ت مطمئن�ة رجع�ت إل�ى اهللا،          

                                                           

 ٢/٣٠٠منیر  السراج ال- ١
  ١٠:  النبأ - ٢
 ٣١/١٠ التفسیر الكبیر- ٣
 ٣٠/٢٠ التحریر والتنویر- ٤
 ٢٨ - ٢٧ الفجر - ٥
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ومج�يء األم�ر بمعن�ى      : ق�ال ) ١ ( َفاْدُخِلي ِفي ِعب�اِدي َواْدُخِل�ي َجنَِّت�ي          :وقال اهللا لھا  
  ) ٢.(ِإَذا َلْم َتْسَتِح َفاْصَنْع َما ِشْئَت: الخبر كثیر في كالمھم، كقولھم

                                                       

  املبحث الثامن

  األحكام الفقهية يف تفسري اإلمام القفال

اإلمام القفال رحمھ اهللا من أئمة الفقھ الشافعي ولھ الفضل في انتشار مذھبھ في بالد      
خاص�ة  خرسان ، ولم یكن من المقلدین في كل األحكام الفقھیة بل كان لھ اجتھاداتھ ال          

بھ التى تفرد بھا عن علماء الشافعیة ، ومن أمثلة ما نقل عن�ھ ف�ي كت�ب التف�سیر م�ا           
  : یأتى 

اختلفوا في المبیت بالمزدلفة ھل ھو من أركان الحج الذي ال یصح إال بھا أم ھو   - أ
  َف�ِإَذا َأَف�ْضُتْم ِم�ْن    :واجب یجبر بدم قال الحافظ ابن كثیر في تفسیر قولھ تعالى          

اْذُكُروا اللََّھ ِعْنَد اْلَمْشَعِر اْلَحَراِم َواْذُكُروُه َكَما َھ�َداُكْم َوِإْن ُكْن�ُتْم ِم�ْن َقْبِل�ِھ                َعَرَفاٍت فَ 
والم���شاعر ھ���ي المع���الم الظ���اھرة، وإنم���ا س���میت المزدلف���ة ) ٣(َلِم���َن ال���ضَّالِّیَن

المشعر الحرام، ألنھا داخل الحرم، وھل الوقوف بھا ركن ف�ي الح�ج ال ی�صح إال           
كما ذھب إلیھ طائفة من السلف وبعض أصحاب الشافعي م�نھم القف�ال واب�ن      بھ،  

أو واجب كما ھو أحد قولي ال�شافعي یجب�ر   ) ٤(خزیمَة لحدیث ُعْرَوَة ْبِن ُمَضرِّسٍ   
بدم؟ أو مستحب ال یجب بتركھ شيء كما ھو القول اآلخر؟ في ذل�ك ثالث�ة أق�وال       

 ) ٥.(للعلماء لبسطھا موضع آخر غیر ھذا، واهللا أعلم
 ی��رى أن المبی��ت بمزدلف��ة رك��ن ال ی��صح الح��ج إال ب��ھ ف��ال  - رحم��ھ اهللا–فالقف��ال 

  .یجوز تركھ أو جبره بدم 
 الجم�ع ب�ین ال�صالة ف�ي غی�ر س�فر لع�ذر كم�رض           – رحمھ اهللا    –أجاز القفال     - ب

وم�نھم  مسألة الجمع بین الصالة في غی�ر س�فر    : - رحمھ اهللا–ونحوه قال األلوسي   
ع بع�ذر الم�رض أو نح�وه مم�ا ھ�و ف�ي معن�اه م�ن األع�ذار            من قال ھو محمول ب�الجم     

وھذا ھ�و ق�ول االم�ام أحم�د والقاض�ي ح�سین م�ن ال�شافعیة واخت�اره م�نھم الخط�ابي                   

                                                           

 ٣٠:  الفجر - ١
ج�زء م�ن ح�دیث أخرج�ھ البخ�اري ف�ي         " ِإَذا َلْم َتْسَتِح َفاْصَنْع َما ِشْئتَ     :"قولھ   : ٣١/١٦١ السابق   ٢

 ٥/٢٢٦٨ َما ِشْئَت صحیحھ كتاب األدب باب ِإَذا َلْم َتْسَتِح َفاْصَنْع
 ١٩٨  سورة البقرة آیة- ٣
 ب��الموقف یعن��ي بجم��ع قل��ت جئ��ت ی��ا   ع��ن ع��روة ب��ن م��ضرس الط��ائي ق��ال أتی��ت رس��ول اهللا  - ٤

رسول اهللا من جبل طى ء أكللت مطیتي وأتعبت نفسي واهللا ما تركت من حب�ل إال وقف�ت علی�ھ فھ�ل            
أتى عرف�ات قب�ل ذل�ك ل�یال أو نھ�ارا فق�د        من أدرك معنا ھذه الصالة و    لي من حج فقال رسول اهللا       

الح��دیث أخرج��ھ أب��و داود ف��ي س��ننھ كت��اب المناس��ك ب��اب م��ن ل��م ی��درك         " ت��م حج��ھ وق��ضى تفث��ھ   
وس��نن الترم��ذي كت��اب الح��ج ب��اب م��ا ج��اء ف��یمن أدرك اإلم��ام بجم��ع فق��د أدرك الح��ج    ٢/١٩٦عرف��ة

  قال أبو عیسى ھذا حدیث حسن صحیح ٣/٢٣٧
 ط دار الكتب العلمیة٤١٣/ ١ن كثیر  تفسیر القرآن العظیم الب- ٥
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وقال النووي ھو المختار في التأویل ومذھب جماعة من األئمة والمتولي والرویاني 
وأش�ھب  ع�ادة وھ�و ق�ول اب�ن س�یرین      جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن ال یتخ�ذه     

ال��شاشي الكبی��ر م��ن أص��حاب االم��ام القف��ال ع��ن م��ن أص��حاب مال��ك وحك��اه الخط��ابي 
 من أص�حاب الح�دیث واخت�اره اب�ن     الشافعي وعن أبي إسحق المروزي وعن جماعة   

المنذر ویؤیده ظاھر م�ا ص�ح ع�ن اب�ن عب�اس ورواه م�سلم أی�ضا أن�ھ لم�ا ق�ال جم�ع             
مدین��ة ف��ي غی��ر خ��وف وال    رس��ول اهللا ب��ین الظھ��ر والع��صر والمغ��رب والع��شاء بال    

قیل لھ لم فع�ل ذل�ك فق�ال أراد أن ال یح�رج أح�دا م�ن أمت�ھ وھ�و م�ن الح�رج                         ) ١(مطر
بمعنى المشقة فلم یعللھ بمرض وال غیره ویعلم مما ذكرنا من قول الترمذي في آخر 
كتابھ لیس في كتابي حدیث أجمعت األمة على ت�رك العم�ل ب�ھ إال ح�دیث اب�ن عب�اس                     

 م�ن غی�ر خ�وف وال مط�ر وح�دیث قت�ل ش�ارب الخم�ر ف�ي الم�رة                 في الجم�ع بالمدین�ة    
الرابعة ناشيء من عدم التتبع نعم م�ا قال�ھ ف�ي الح�دیث الث�اني ص�حیح فق�د ص�رحوا                      
بأنھ حدیث منسوخ دل اإلجماع عل�ى ن�سخھ وق�ال اب�ن الھم�ام إن ح�دیث اب�ن عب�اس              
ا مع��ارض بم��ا ف��ي م��سلم م��ن ح��دیث التع��ریس أن��ھ  ق��ال ل��یس ف��ي الن��وم تف��ریط إنم��   

وللبح�ث ف�ي    ) ٢(التفریط في الیقظة أن یؤخر الصالة حتى ی�دخل وق�ت ص�الة أخ�رى              
فالقفال یرى ج�واز الجم�ع ب�ین ال�صالة ف�ي غی�ر خ�وف لع�ذر كم�رض                 ) ٣(ذلك مجال   

 .ونحوه
 أجاز القفال رحمھ اهللا ص�رف الزك�اة ف�ي جمی�ع وج�وه الخی�ر كبن�اء المست�شفیات               -ج

  جحھ الرازي في تفسیره والمنافع العامة إلى غیر ذلك وھذا ما ر
ال یوج�ب قول�ھ َوِف�ي    "وف�ي س�بیل اهللا  "واعلم أن ظاھر اللفظ ف�ي قول�ھ   : "قال الرازي 

ع�ن بع�ض الفقھ�اء      ) تف�سیره (نق�ل القّف�ال ف�ي       َسِبیِل اللَِّھ القصر على كل الغزاة، ولذا        
جواز صرف الصدقات إلى جمیع وج�وه الخی�ر م�ن تكف�ین الم�وتى، وبن�اء الح�صون،                   

  ) ٤.(انتھى.ساجد، ألن قولھ َوِفي َسِبیِل اللَِّھ عاّم في الكلوعمارة الم
َأَل�ْم َنْجَع�ِل اْل�َأْرَض ِكَفاًت�ا     " استدل القفال على وجوب قط�ع ی�د النب�اش بقول�ھ تع�الى               -د
ونقل عن القفال انھ قال دلت اآلیة على وجوب قطع ید النباش م�ن     ) "المرسالت٢٥(

فتك�ون ح�رز او ال�سارق م�ن الح�رز یج�ب            حیث انھ تع�الى جع�ل األرض كف�ات المی�ت            
  ) ٥"(علیھ القطع 
وم�راده أنھ�ا ت�ضمھم ف�ي        . عنى بالكف�ات االن�ضمام    : قال إلكیا الھراسي  : قال القاسمي 

وق�ال اب�ن عب�د    . وھذا یدل على وج�وب م�واراة المی�ت ف�ال ی�رى من�ھ ش�يء               . الحالتین

                                                           

 ص���حیح م���سلم كت���اب ص���الة الم���سافرین وق���صرھا ب���اب الجم���ع ب���ین ال���صالتین ف���ي الح���ضر      - ١
 ٢/٦وسنن أبي داود كتاب الصالةباب الجمع بین الصالتین ١/٤٩٠
 وس�نن أب�ي   ١/٧٤٣ صحیح م�سلم كت�اب الم�ساجد ومواض�ع ال�صالة ب�اب ق�ضاء ال�صالة الفائت�ة                 - ٢

 ١/١٢١ة باب فیمن نام عن الصالةداود كتاب الصال
  وما بعدھا١٥/١٣٣ روح المعاني - ٣
 ٥/٤٨٣ وتفسیر القاسمي١٦/٨٧ انظر التفسیر الكبیر- ٤
 ١٠/٢٨٦ روح البیان- ٥



 

 

 - ٢٤٧١ - 

جع��ل القب��ر للمی��ت ألن��ھ تع��الى . اح��تج اب��ن القاس��م ف��ي قط��ع النب��اش بھ��ذه اآلی��ة: الب�رّ 
  .انتھى. كالبیت للحّي، فیكون حرزا

 وعن�دي أن مث�ل ھ�ذا    - قال القاسمي  معقبا على م�ا س�بق   –. ونقلھ القّفال عن ربیعة 
 وتكلف التماس م�ا یؤی�د الم�ذھب المتب�وع كیفم�ا      االحتجاج من اإلغراق في االستنباط   

اط م��ا ب��ین المنج��د  وب��ین فح��وى اآلی��ة وھ��ذا االس��تنب . ك��ان، مم��ا یع��د تع��ّسفا وتع��ّصبا 
فھذه األمثلة ونحوھا تدل على اجتھاد اإلمام القفال في الفروع ، وأنھ لم ) ١.(والمتھم

 یكن مقلدا بل لھ أراؤه واجتھاداتھ الخاصة بھ واهللا الموفق
  

  املبحث التاسع

  وموقف اإلمام منها" اآليات املوهمة للتشبيه ) " ٢(الصفات اخلربية 

  

ھ من الركائز العقدی�ة ف�ى قل�وب الموح�دین ، والمعلوم�ة م�ن       إن:  بادئ ذى بدء أقول   
الدین بالضرورة ، والتى ال یصح إیمان الم�رء إال بھ�ا االعتق�اد بكمال�ھ تع�الى ، وان�ھ                    
سبحانھ یجب لھ كل كمال یلیق بذاتھ المقدسة وكماالت�ھ تع�الى ال تتن�اھى وال یكتنھھ�ا          

 تعالى عن ذلك علوًا كبی�رًا ،  وصف وال یحیط بھا علم ، وتنزیھھ تعالى عن كل نقص  
)    ٣( َل��ْیَس َكِمْثِل��ِھ َش��ْيٌء  َوُھ��َو ال��سَِّمیُع اْلَب��ِصیُر  :ومخالفت��ھ تع��الى للح��وادث فھ��و   

فى ھ�ذا المق�ام ھ�و التنزی�ھ المطل�ق هللا          ) ٥(والخلف) ٤(والھدف المشترك بین السلف     
ین ، فالسلف آثروا تعالى عن مشابھة الحوادث مع اختالف المنھج المتبع لدى الفریق 

التفویض وإثبات ما أثبتھ اهللا تع�الى لنف�سھ م�ن غی�ر تكیی�ف أو تمثی�ل أو تحری�ف أو                    
 صلى اهللا علی�ھ  –تعطیل ، فھم یؤمنون بالصفات الواردة فى كتاب اهللا وسنة رسولھ          

                                                           

 ٩/٣٨٤ تفسیر القاسمي - ١
ھ��ى تل��ك ال��صفات اإلیجابی��ة ال��واردة ف��ى الكت��اب وال��سنة ،   : "  تحری��ر معن��ى ال��صفات الخبری��ة  - ٢

ى السبعة انظر لمعة االعتق�اد الھ�ادى إل�ى س�بیل الرش�اد الب�ن قدام�ة  المقدس�ى ص             ولیست داخلة ف  
ھى الحیاة واإلرادة والق�درة والعل�م     : الصفات السبعة   .  بشرح الشیخ محمد بن صالح العثیمین        ٣٦

 والسمع والبصر والكالم النفسى 
  .١١ سورة الشورى آیة - ٣
ف ال��صحبة فتلق��ى ع��ن الرس��ول م��شافھة أو س��ماعا   ال��سلف ھ��م الجی��ل ال��ذین أك��رمھم اهللا ب��شر- ٤

فعاصروا نزول الوحى وتبلیغ الرس�الة  وھ�م أھ�ل ال�صدر األول ال�ذین وص�فھم الرس�ول ب�أنھم خی�ر                   
القرون ، أما السلفیة فیراد بھا المعتصمون بالمنھج الذى سار علی�ھ س�لف األم�ة م�ن أھ�ل الق�رون                   

ن والح�دیث ف�آمنوا بھ�ا كم�ا وردت ب�ال تأوی�ل وال          األولى فى مسائل االعتقاد وأص�ولھ كم�ا ف�ى الق�رآ           
محم�د ال�سید الجلین�د    /  انظر منھج ال�سلف ب�ین العق�ل والتقلی�د د     . تعطیل وال تحریف عن ظاھرھا     

 وانظر اإلمام ابن تیمیة وموقفھ من ق�ضیة التأوی�ل د    ١٩٩٤ مطبعة العمرانیة سنة     ٨ و ص    ٧ص  
  م١٩٧٣ العامة لشئون المطابع األمیریة سنة الھیئة. القاھرة ٥٢محمد السید الجلیند ص / 
 الخل��ف ھ��م م��ن ك��انوا بع��د الخم��سمائة وقی��ل م��ن بع��د الق��رون الثالث��ة انظ��ر المخت��ار م��ن ش��رح  - ٥

  .١٠٣البیجورى على الجوھرة ص 



 

 

 - ٢٤٧٢ - 

 رض�ى اهللا عن�ھ   –یقول اإلمام ال�شافعى    .  على وفق ما أراده اهللا تعالى منھا         –وسلم  
 ص�لى اهللا  –هللا وبم�ا ج�اء ع�ن اهللا عل�ى م�راد اهللا ، وآمن�ت برس�ول اهللا        أمنت ب�ا   " –

 وبما جاء عن رسول اهللا  صلى اهللا علیھ وس�لم عل�ى م�راد رس�ول اهللا             –علیھ وسلم   
أم��ا الخل��ف ف��سلكوا طری��ق التأوی��ل ف��ى الن��صوص    )  .١ "(- ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم –

  . ما نقل عنھ في ھذا البابالواردة بھا وتبعھم في ذلك إمامنا القفال وإلیك بعض
  

َوِس�َع ُكْرِس�یُُّھ ال�سََّماَواِت َواْل�َأْرَض َوَل�ا َیُئ�وُدُه ِحْفُظُھَم�ا         : عند تف�سیر قول�ھ تع�الى    -أ
ذك��ر اإلم��ام ال��رازي اخ��تالف المف��سرین ف��ي بی��ان حقیق��ة     ) ٢ (َوُھ��َو اْلَعِل��يُّ اْلَعِظ��یُم  

القفال، وھو أن المق�صود م�ن ھ�ذا     ما اختاره: الكرسي وصفاتھ ثم قال والقول الرابع 
الكالم تصِویر عظمة اهللا وكبریائھ، وتقریره أنھ تعالى خاطب الخلق في تعری�ف ذات�ھ       
وصفاتھ بما اعتادوه في ملوكھم وعظمائھم من ذلك أنھ جع�ل الكعب�ة بیت�ا ل�ھ یط�وف                   
الناس بھ كما یطوفوَن ببیوت ملوكھم وأم�ر الن�اس بزیارت�ھ كم�ا ی�زور الن�اس بی�وت                    

كھم وذكر في الحجر األسود أنھ یمین اهللا في أرضھ ثم جعلھ موضعا للتقبیِل كم�ا                 ملو
یقبل الناس أیدي ملوكھم، وكذلك ما ذكر في محاسبة العباد ی�وم القیام�ة م�ن ح�ضور         
المالئكة والنبیین والشھداء ووضع الموازین، فعلى ھذا القیاس َأثب�ت لنف�سھ عرش�ا،         

 َوكاَن َعْرُشُھ : ثم وصف عرشھ فقال ) ٣ (َعْرِش اْسَتوى الرَّْحمُن َعَلى اْل: "َفَقاَل 
َوَت�َرى اْلَمالِئَك�َة َح�افِّیَن ِم�ْن َح�ْوِل اْلَع�ْرِش ُی�َسبُِّحوَن ِبَحْم�ِد            : ُثمَّ َق�الَ  ) ٤ (َعَلى اْلماِء   

الَّ��ِذیَن : َوَق�الَ ) ٦(  َوَیْحِم�ُل َع�ْرَش َربِّ�َك َف�ْوَقُھْم َیْوَمِئ�ٍذ َثماِنَی�ٌة       : َوَق�الَ ) ٥ (َربِِّھ�ْم  
َوِسَع ُكْرِسیُُّھ السَّماواِت : ثم أثبت لنفسھ كرسیا َفَقاَل) ٧ (َیْحِمُلوَن اْلَعْرَش َوَمْن َحْوَلُھ

  )٨.(َواْلَأْرَض
   

 سلك مسلك التأویل وأن الكرس�ي ل�یس الم�راد ب�ھ حقیقت�ھ ب�ل                – رحمھ اهللا    –فالقفال  
ظمة اهللا وكبریائھ وعب�ر عنھ�ا بالكرس�ي    ھو معدول عنھا،  وھو من باب التصویر لع      

تقریبا لعقول الخلق ، فخوطبوا بما اعتادوه في مل�وكھم وعظم�ائھم م�ن ذل�ك،  وھ�ذا                 
  صرف للكالم عن ظاھره بدون موجب لذلك ، فقد حدثنا القرآن عن الكرسي و سعتھ 

                                                           

 ب�شرح ال�شیخ محم�د ب�ن     ٣٦ لمعة االعتقاد الھادى إلى سبیل الرشاد البن قدامة  المقدسى ص       - ١
 .صالح العثیمین 

 ٢٥٥:  سورة البقرة - ٢
 ١٩٨  سورة البقرة آیة- ٣
 ٧:  ُھوٍد- ٤
 ٧٥: الزَُّمِر- - ٥
 ١٧: اْلَحاقَِّة- " - ٦
 ٧: َغاِفٍر- - ٧
 ٧/١٣التفسیر الكبیر- ٨



 

 

 - ٢٤٧٣ - 

وأن��ھ ج��سم عظ��یم تح��ت الع��رش وف��وق  ) ١(وج��اءت ال��سنة ال��صحیحة ببی��ان وص��فھ  
 . سابعة یسع السماوات واألرضالسماء ال

واعل�م َأن لف�ظ الكرس�ي ورد ف�ي اآلی�ة وج�اء ف�ي         : - رحم�ھ اهللا –قال اإلم�ام ال�رازي    
األخبار الصحیحة َأنھ جسم عظیم تحت العرش وفوق السماء السابعة وال امتناع ف�ي             

  )٢(القول بھ فوجب القول باتباعھ 
صویر للعظمة والكبریاء للمل�ك    وكما تأول القفال معنى الكرسي وجعلھ من باب الت        -ب

القھار تأول معنى العرش واالستواء  علیھ وجعلھ كنایة عن نف�س المل�ك واس�تقراره     
  ِإنَّ َربَُّك�ُم اللَّ�ُھ الَّ�ِذي َخَل�َق ال�سََّماَواِت َواْل�َأْرَض ِف�ي        :عن�د تف�سیر قول�ھ تع�الى     :فقال  

الع�رش ف�ي كالمھ�م ھ�و     ) ٣ (ي اللَّْی�َل النََّھ�ارَ  ِستَِّة َأیَّ�اٍم ُث�مَّ اْس�َتَوى َعَل�ى اْلَع�ْرِش ُیْغ�شِ          
ُث�لَّ  : السریر الذي یجلس علی�ھ المل�وك ث�م جع�ل الع�رش كنای�ة ع�ن نف�س المل�ك یق�ال                       

: َوِإَذا اس��تقام ل��ھ ملك��ھ واط��راد أم��ره وحكم��ھ ق��الوا. ان��تفض ملك��ھ وف��سد: عرش��ھ أي
 ال�رازي  –وأق�ول  . قال�ھ القف�ال  استوى على عرشھ واستقر على سریر ملك�ھ ھ�ذا م�ا             

ف�الن  : إن الذي قالھ حق وصدق وصواب ونظی�ره ق�ولھم للرج�ل الطوی�ل         : -رحمھ اهللا 
طوی�ل النج��اد وللرج��ل ال��ذي یكث��ر ال��ضیافة كثی��ر الرم��اد وللرج��ل ال��شیخ ف��الن اش��تعل  
رأس��ھ ش��یبا ول��یس الم��راد ف��ي ش��يء م��ن ھ��ذه األلف��اظ إجراؤھ��ا عل��ى ظواھرھ��ا إنم��ا  

 الكنای��ة فك��ذا ھاھن��ا ی��ذكر االس��تواء عل��ى  الم��راد منھ��ا تعری��ف المق��صود عل��ى س��بیل 
واهللا : -رحم�ھ اهللا تع�الى   -العرش والمراد نفاذ القدرة وجریان المشیئة ثم ق�ال القف�ال            

تعالى لما دل على ذاتھ وعلى صفاتھ وكیفیة تدبیره العالم على الوجھ الذي ألفوه من          
 كل ذلك م�شروط   ملوكھم ورؤسائھم استقر في قلوبھم عظمة اهللا وكمال جاللھ إال أن          

إنھ عالم فھموا منھ أنھ ال یخفى علیھ تع�الى ش�يء ث�م علم�وا           : ینفى التشبیھ فإذا قال   
ق�ادر  : بعقولھم َأنھ لم یحصل ذلك العلم بفكرة وال رِویة وال باستعمال حاس�ة وإذا ق�ال    

علموا منھ أنھ متمكن م�ن إیج�اد الكائن�ات وتك�وین الممكن�ات ث�م علم�وا بعق�ولھم أن�ھ                    
ك اإلیج�اد والتك�وین ع�ن اآلَل�ات واألدوات وس�بق الم�ادة والم�دة والفك�رة         غني ف�ي ذل�    

والروی�َة وھك��ذا الق��ول ف��ي ك��ل ص��فاتھ وإذا أخب�ر أن ل��ھ بیت��ا یج��ب عل��ى عب��اده حج��ھ   

                                                           

، ْف�َضُل؟  َیا َرُسوَل اِهللا، َأيُّ آَی�ٍة َنَزَل�ْت َعَلْی�َك أَ   : ُقْلُت:  َقاَل- رضي اهللا عنھ   -َعْن َأِبي َذرٍّ اْلِغَفاِريِّ      - ١
َوَف�ْضُل اْلَع�ْرِش   ) ٣(ِفي اْلُكْرِسيِّ ِإلَّا َكَحْلَق�ٍة ِف�ي َأْرٍض َفَل�اٍة     آَیُة اْلُكْرِسيُّ، َما السََّماَواُت السَّْبُع      : " َقاَل

ِب ِلْلَم�ْرِء َأْن  صحیح ابن حبان باب ِذْك�ُر اِلاْس�ِتْحَبا  "َكَفْضِل ِتْلَك اْلَفَلاِة َعَلى ِتْلَك اْلَحْلَقِة ، َعَلى اْلُكْرِسيِّ   
ط مؤس�سة الرس�الة بی�روت      ٢/٧٦َیُكوَن َلُھ ِمْن ُكلِّ َخْیٍر َحظٌّ َرَجاَء التََّخلُِّص ِف�ي اْلُعْقَب�ى ِب�َشْيٍء ِمْنَھ�ا               

 ط مكتب��ة المع��ارف الری��اض ق���ال    ١/٢٢٦ وانظ��ر السل��سة ال���صَِّحیَحة  م١٩٩٣الطبعةالثانی��ة س��نة   
. رق ص��حیح وخیرھ��ا الطری��ق األخی��ر واهللا أعل��م     أن الح��دیث بھ��ذه الط��   : وجمل��ة الق��ول  : األلب��اني 

وھ�و ص�ریح ف�ي    } ، َوِسَع ُكْرِسیُُّھ السََّماَواِت َواْل�َأْرضَ {: والحدیث َخَرج َمْخَرَج التفسیر لقولھ تعالى     
ففی�ھ ردٌّ  ، ول�یس ش�یئا معنوی�ا    ، كون الكرسي أعظم المخلوقات بعد العرش، وأنھ ُجْرٌم قائم بنف�سھ            

وم�ا ُرِوي ع�ن اب�ن    ، وسعة السلطان، كم�ا ج�اء ف�ي بع�ض التفاس�یر      ،  الُملك   على من یتأولھ بمعنى   
 ھـ. أ. فال یصح إسناده إلیھ، عباس أنھ العلم 

 ٧/١٣ التفسیر الكبیر - ٢
 ٥٤: األعراف- ٣



 

 

 - ٢٤٧٤ - 

فھم��وا من��ھ أن��ھ ن��صب لھ��م موض��عا یق��صدونھ لم��سألة ربھ��م وطل��ب ح��وائجھم كم��ا       
ولھم نفي التشبیھ وأن�ھ  یقصدون بیوت الملوك والرؤساء لھذا المطلوب ثم علموا بعق 

لم یجعل ذلك البیت مسكنا لنفسھ ولم ینتفع بھ في دفع الحر والب�رد بعین�ھ ع�ن نف�سھ           
فإذا أمرھم بتحمیده وتمجیده فھموا منھ أنھ أمرھم بنھایة تعظیمھ ثم علموا بعق�ولھم      
أنھ ال یفرح لذلك التحمی�د والتعظ�یم وال یغ�تم بترك�ھ واإلع�راض عن�ھ إذا عرف�ت ھ�ذه              

إنھ تعالى أخبر أنھ خلق السموات واألرض كما أراد وش�اء م�ن غی�ر         : مة فنقول المقد
منازع وال مدافع ثم أخبر بعده أنھ استوى على العرش أي حصل لھ تدبیر المخلوقات 

ثم استوى على العرش أي بعد أن خلقھا استوى على : على ما شاء وأراد فكان قولھ  
یل على أن ھذا ھو المراد قول�ھ ف�ي س�ورة    والدل: ثم قال القفال . عرش الملك والجالل  

  ِإنَّ َربَُّكُم اللَُّھ الَِّذي َخَلَق السَّماواِت َواْلَأْرَض ِفي ِستَِّة َأیَّاٍم ُث�مَّ اْس�َتوى َعَل�ى     :یونس
اْس�َتوى َعَل�ى   : ُیَدبُِّر اْلَأْمَر َجَرى َمْجَرى التَّْفِسیِر ِلَقْوِلِھ:   َفَقْوُلُھ)١(اْلَعْرِش ُیَدبُِّر اْلَأْمرَ  

 ُثمَّ اْس�َتوى َعَل�ى اْلَع�ْرِش ُیْغ�ِشي      :اْلَعْرِش َوَقاَل ِفي َھِذِه اْلآَیِة الَِّتي َنْحُن ِفي َتْفِسیِرَھا
اللَّْی��َل النَّھ��اَر َیْطُلُب��ُھ َحِثیث��ًا َوال��شَّْمَس َواْلَقَم��َر َوالنُُّج��وَم ُم��َسخَّراٍت ِب��َأْمِرِه َأال َل��ُھ اْلَخْل��ُق   

 .ثم استوى على الع�رش إش�ارة إل�ى م�ا ذكرن�اه          : وھذا یدل على أن قولھ    ) ٢ (َواْلَأْمُر
اس�توى عل��ى  : ث��م اس�توى عل��ى الع�رش عل�ى أن الم��راد   : ف��إذا حمل�تم قول�ھ  : ف�إن قی�ل  

إنھ تع�الى   : قلنا.اهللا لم یكن مستویا قبل خلق السموات واألرض       : الملك وجب أن یقال   
ا وتكوینھ�ا وم�ا ك�ان مكون�ا وال موج�ودا          إنما كان قبل خلق العوالم قادرا على تخلیقھ�        

لھا بأعیانھا بالفعل ألن إحیاء زید وأمانة عمرو وإطعام ھذا وإرواء ذلك ال یحصل إال 
إن�ھ  : عند ھذه األحوال فإذا فسرنا العرش بالملك والملك بھ�ذه األح�وال ص�ح أن یق�ال                
ظھ��ر تع��الى إنم��ا اس��توى عل��ى ملك��ھ بع��د خل��ق ال��سموات واألرض بمعن��ى أن��ھ إنم��ا      

تصرفھ في ھذه األشیاء وت�دبیره لھ�ا بع�د خل�ق ال�سموات واألرض وھ�ذا ج�واب ح�ق           
  ).٣(صحیح في ھذا الموضع

فھ��ذا تأوی��ل القف��ال لمعن��ى الع��رش واالس��تواء علی��ھ  وت��رجیح اإلم��ام ال��رازي لھ��ذا        
المسلك ،لكن األسلم في ھذا الباب ھو التفویض  بدون تعطیل أوتشبیھ كما ذھب إلیھ            

" ة قال إمام دار الھجرة مالك بن أنس رحمھ اهللا وقد سئل عن العرش             سلف ھذه األم  
وھكذا یقال  "االستواء معلوم والكیف مجھول واإلیمان بھ واجب والسؤال عنھ بدعة           

فى  سائر الصفات إذ ھ�ى بمثاب�ة االس�تواء ال�وارد ف�ى الكت�اب وال�سنة وھ�ذا الم�نھج                        
إن اهللا :  فیق�ول -رحمھ اهللا -عرى ارتضاه إمام أھل السنة والجماعة أبو الحسن  األش      

استوى على العرش على الوجھ الذى قالھ وبالمعنى الذى أراده منزھ�ا ع�ن المماس�ة              
الع��رش ، ب��ل الع��رش وحمل��ة     واالس��تقرار وال��تمكن والحل��ول واالنتق��ال ، ال یحمل��ھ    

العرش محمولون بلطف قدرتھ ومقھورون فى قبضتھ وھ�و ف�وق الع�رش وف�وق ك�ل            

                                                           

 ٣:یونس- ١
 ٥٤: األعراف - ٢
 ١٤/٢٧٠ التفسیر الكبیر- ٣



 

 

 - ٢٤٧٥ - 

وإن ) ١(َوَیْبَقىٰ َوْجُھ َربَِّك ُذو اْلَجَلاِل َواْلِإْكَراِم : ًا بال كیف كما قال شئ ، وإن لھ وجھ   
  )" ٢ ( َبْل َیَداُه َمْبُسوَطَتاِن "  لھ یدین بال كیف كما قال

   )٣( َتْجِري ِبَأْعُیِنَنا َجَزاًء لَِّمن َكاَن ُكِفَر" وإن لھ عینین بال كیف كما قال 
عل�ى  :لترى على عین�ي أي      : القفال قال   -)٤( َوِلُتْصَنَع َعلى َعْیِني    :  َقْوُلُھ تعالى   -ج

وفق إرادتي، ومجاز ھذا أن من صنع ِلإنسان شیئا وھو حاضر ینظ�ر إلی�ھ ص�نعھ ل�ھ         
  : كما یحب وال یمكنھ أن یفعل ما یخالف غرضھ فكذا ھاھنا وفي كیفیة المجاز قوالن

 عل��م من��ي ولم��ا ك��ان الع��الم بال��شيء    ت��رى عل��ى : الم��راد م��ن الع��ین العل��م أي  : األول
یحرسھ عن اآلفات كما أن الناظر إلیھ یحرسھ عن اآلفات أطلق لفظ العین على العل�م           

  . الشتباھھما من ھذا الوجھ
 المراد من العین الحراس�ة وذل�ك ألن الن�اظر إل�ى ال�شيء یحرس�ھ عم�ا یؤذی�ھ                  : الثاني

ى اْلُم��َسبَِّب مج��ازا وھ��و كقول��ھ  ف��العین كأنھ��ا س��بب الحراس��ة ف��أطلق اس��م ال��سََّبِب َعَل��  
ع�ین اهللا علی�ك إذا دع�ا ل�ك ب�الحفوظ         : َویق�ال ) ٥ ( ِإنَِّني َمَعُكما َأْس�َمُع َوَأرى       :تعالى

  ).٦(والحیاطة 
  

فالقف��ال ت��أول ص��فة الع��ین ھن��ا ب��اإلرادة ، فالتأوی��ل ف��ي مث��ل ھ��ذه ال��صفات ھ��و م��نھج  
 ال�ذین أول�وا ال�صفات    -حمھ�م اهللا ر-القفال الذي ارتضاه مثل الكثیر من علماء الخلف      

الخبریة تنزیھا للذات المقدسة عن مشابھة الحوادث، وللباحث رأي في ھ�ذا الخ�الف               
 أن كال الفریقین عمد إلى ھدف واحد منشود وھو تنزیھ بین سلف األمة وخلفھا وھو

البارى تعالى عن مماثلة الحوادث ، وإن تباین�ت الط�رق ف�أجرھم وح�سابھم عل�ى اهللا                   
أن القول بمذھب السلف أسلم إذ ینبغ�ى علین�ا أن نثب�ت م�ا أثبت�ھ اهللا لنف�سھ ، ف�إذا        إال  

كان اهللا قد أثبت لنفسھ وھو أعلم بنفسھ منا أفننفیھ نحن عنھ ؟ فنثب�ت ھ�ذه ال�صفات       
 َل�ْیَس َكِمْثِل�ِھ َش�ْيٌء َوُھ�َو     "ثلتھ تع�الى للح�وادث فھ�و تع�الى       لھ مع االعتقاد بعدم مما    

  )٧ (یرالسَِّمیُع الَبِص
  
 

         
  

                                                

                                                           

 ٢٧:  الرحمن - ١
 ٦٤: المائدة - ٢
  ط مكتبة محمد على صبیح القاھرة٣٥یانة لإلمام األشعرى ص  اإلبانة عن أصول الد- ٣
 ٣٩: طھ–  ٤
 ٤٦:  طھ- ٥
  وما بعدھا٢٢/٤٨ التفسیر الكبیر - ٦
 ٤٦:  طھ- ٧
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  املبحث العاشر

  ما ورد يف تفسري القفال من اعتزاليات

م��ام القف��ال اتھام��ھ ب��االعتزال واعت��ذار  ذك��رت ف��ي مع��رض الح��دیث ع��ن التعری��ف باإل 
 التف�سیر  العلماء لھ م�ن ھ�ذه التھم�ة ، بی�د أن البح�ث ف�ي األق�وال المنتقول�ة عن�ھ ف�ي              

ت�شتمل عل�ى وجھ�ات نظ�ر ذات طبیع�ة  اعتزالی�ة واض�حة ، كتطبی�ق أس�لوب التأوی�ل           
التى أولتھا المعتزل�ة ع�ن   ) ١(على اآلیات الموھمة للتشبیھ و صفات المعاني السبعة      

ظاھرھ��ا الم��راد الس��یما بم��ا یتعل��ق باالس��تواء عل��ى الع��رش وال��شفاعة ی��وم القیام��ة      
رحمھ - واعلم أن القفال   :"-رحمھ اهللا – اإلمام الرزي    یقول.واإلرادة اإللھیة وغیرھا    

 كان حسن الكالم في التفسیر دقیق النظر في تأویالت األلف�اظ إال أن�ھ ك�ان عظ�یم               -اهللا
المبالغة في تقریر مذھب المعتزلة مع أنھ كان قلیل الحظ من علم الكالم قلیل النصیب 

  ) ٢.(من معرفة كالم المعتزلة
س�معت َأب�ا س�ھل ال�صعلوكي، وس�ئل ع�ن تف�سیر أب�ي بك�ر                  : روقال أبو الحسن ال�صفا    

دن���سھ م���ن جھ���ة ن���صره : قدس���ھ م���ن وج���ھ، ودن���سھ م���ن وج���ھ، َأي: القف���ال، فق���ال
وإلیك بعض ماجاء ف�ي تف�سیره م�ن أق�وال ت�دل عل�ى ھ�ذا الم�سلك واهللا               ) ٣.(لالعتزال
  .الموفق

  
إنھ تعالى :  قال القفال  -) ٤(ِنِھ َمْن َذا الَِّذي َیْشَفُع ِعْنَدُه ِإلَّا ِبِإذْ       : قولھ تعالى     - أ

ال یأذن في الشفاعة لغیر المطیع�ین، إذ ك�ان ال یج�وز ف�ي حكمت�ھ الت�سویة ب�ین أھ�ل                      
إن ھ�ذا القف�ال     : - اإلم�ام ال�رازي    -وأق�ول . الطاعة وأھل المعصیة، وطول ف�ي تقری�ره       

عظ��یم الرغب��ة ف��ي االعت��زال ح��سن االعتق��اد ف��ي كلم��اتھم، وم��ع ذل��ك فق��د ك��ان قلی��ل    
 بأص��ولھم، وذل��ك ألن م��ن م��ذھب الب��صریین م��نھم أن العف��و ع��ن ص��احب       اط��ةاإلح

الكبیرة حسن ِفي اْلُعُقوِل، ِإلَّا َأنَّ السَّْمَع َدلَّ َعَلى َأنَّ َذِلَك َلا َیَق�ُع، َوِإَذا َك�اَن َك�َذِلَك َك�اَن              
 اِلاْسِتْدَلاُل العقلي على المنع من الشفاعة في حق العصاة خطأ على ق�ولھم، ب�ل عل�ى             

 عل��ى م��ذھب  ك��ان القف��ال م��ذھب الكعب��ي أن العف��و ع��ن المعاص��ي قب��یح عق��ال، ف��إن     
، فحینئ�ذ ی�ستقیم ھ�ذا االس�تدالل، إال أن الج�واب عن�ھ ی�رد ذل�ك م�ن وج�وه                      )٥(الكعبي
َأن العقاب حق اهللا تعالى وللمستحق أن یسقط حق نفسھ، بخالف الثواب فإنھ : األول

                                                           

 ھى الحیاة واإلرادة والقدرة والعلم والسمع والبصر والكالم النفسى :  الصفات السبعة - ١
 ٧/١١ التفسیر الكبیر - ٢
  وما بعدھا١٦/٢٨٣ انظرسیر أعالم النبالء ٣
 سورة البقرة٢٥٥ آیة - ..- ٤
الكعبي أبو القاسم عبد اهللا بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي العالم المشھور، ك�ان رأس طائف�ة    - ٥

 وك�ان م�ن كب��ار المتكلم�ین، ول�ھ اختی�ارات ف��ي عل�م الك�الم، وت��وفي        م�ن المعتزل�ة یق�ال لھ��م الكعبی�ة    
  ٣/٤٥انظر وفیات األعیان. رحمھ اهللا تعالىمستھل شعبان سنة سبع عشرة وثلثمائة، 
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وھ�ذا الف�رق ذك�ره الب�صریون ف�ي الج�واب            حق العبد فال یكون هللا تعالى أن یسقطھ،         
ال یجوز التسوَیة بین المطیع والعاصي إن أراد   : أن قولھ : عن شبھة الكعبي والثاني   

بھ أنھ ال یجوز التسویة بینھما في أمر من األمور فھ�و جھ�ل، ألن�ھ تع�الى ق�د س�وى              
ن ك�ان  بینھما في الخلق والحیاة والرزق وإطعام الطیبات، والتمكین من الم�رادات وإ     

الم�راد أن�ھ ال یج��وز الت�سویة بینھم�ا ف��ي ك�ل األم�ور ف��نحن نق�ول بموجب�ھ، فكی��ف ال         
یقول ذلك والمطیع ال یكون لھ جزع، وال یكون خائفا من العقاب، والمذنب یكون في      
غایة الخ�وف وربم�ا ی�دخل الن�ار ویت�ألم م�دة ث�م یخل�صھ اهللا تع�الى ع�ن ذل�ك الع�ذاب                          

فالقف��ال ی��رى أن��ھ ال یج��وز عل��ى اهللا     ) ١.(س��لمب��شفاعة الرس��ول ص��لى اهللا علی��ھ و   
التسویة بین الطائع والعاصي في الشفاعة وأن ھذا لیس من الحكمة ، وھو في ھ�ذا         
موافق للكعبي من المعتزلة ال�ذي ی�رى أن العف�و ع�ن أص�حاب المعاص�ي قب�یح عق�ال                     
وق��د أج��اب علی��ھ اإلم��ام ال��رازي بم��ا یفن��د مزاعم��ھ ویغن��ي ع��ن إعادت��ھ وهللا الحم��د       

  .المنةو
أي فبتخلیت�ھ   القف�ال    أي بعلمھ وقیل بقضائھ وق�دره ق�ال          -)٢ ( َفِبِإْذِن اللَّـھِ    - ب

   ) ٣(بینكم وبینھم ال أنھ أراد ذلك وھذا تأویل المعتزلة 
* َوِإْذ َقاَل َربَُّك ِلْلَمَلاِئَكِة ِإنِّي َخاِلٌق َبَشًرا مِّن َصْل�َصاٍل مِّ�ْن َحَم�ٍإ مَّ�ْسُنوٍن                        - ج

أي خ�روا ل�ھ س�اجدین      ) ٤ ( َسوَّْیُتُھ َوَنَفْخُت ِفیِھ ِم�ن رُّوِح�ي َفَقُع�وا َل�ُھ َس�اِجِدینَ            َفِإَذا  
وھ�و س�جود تحی��ة وتك�ریم ال س��جود عب�ادة وهللا أن یف��ضل م�ن یری��د فف�ضل األنبی��اء       

ك��انوا أف��ضل م��ن آدم  القف��ال ھ��ذا المعن��ى وق��ال  عل��ى المالئك��ة وق��د تق��دم ف��ي البق��رة   
یضا لھم للثواب الجزیل وھو مذھب المعتزلة وقی�ل أم�روا   وامتحنھم بالسجود لھ تعر   

فالقف�ال ی�رى  تف�ضیل المالئك�ة عل�ى آدم وق�د امتح�نھم اهللا          ) ٥(بالسجود هللا عن�د آدم    
  بالسجود لھ وھذا موافق لقول المعتزلة

ا ِفیَھا َفَحقَّ َعَلْیَھ�ا      َوِإَذا َأَرْدَنا َأْن ُنْھِلَك َقْرَیًة َأَمْرَنا ُمْتَرِفیَھا َفَفَسُقو        :"  قولھ تعالى    -د
واعل�م أن أح�سن الن�اس كالم�ا ف�ي          :ق�ال اإلم�ام ال�رازي       ) ٦( اْلَقْوُل َفَدمَّْرَناَھا َتْدِمیًرا    

  :اْلقفال فإنھ ذكر فیھ وجھین: تأویل ھذه اآلیة على وجھ یوافق قول المعتزلة
 لم یعم�ل ب�ھ، أي   قال ِإنھ تعالى أخبر أنھ ال یعذب أحدا بما یعلمھ منھ ما   : الوجھ األول 

ال یجعل علمھ حجة على م�ن عل�م أن�ھ إن أم�ره ع�صاه ب�ل ی�أمره ف�إذا ظھ�ر ع�صیانھ              
  َوِإذا َأَرْدنا َأْن ُنْھِلَك َقْرَیًة َأَمْرنا ُمْتَرِفیھا: للناس فحینئذ یعاقبھ فقولھ

وإذا أردنا ِإمضاء ما سبق من القضاء بإھالك قوم أمرنا المتنعمین المتعززین          : معناه
نین َأن أموالھم وأوالدھم وأنصارھم ترد عنھم بأسنا باإلیمان بي والعمل بشرائع     الظا

                                                           

 ٧/١١ التفسیر الكبیر- ١
 ١٦٦: أل عمران- ٢
 ٤/٢٦٥ الجامع ألحكام القرآن - ٣
 ٢٩ ، ٢٨:  الحجر - ٤
 ٢٤ /١٠ السابق - ٥
 ١٦یة آ اإلسراء- _ ٦



 

 

 - ٢٤٧٨ - 

دین��ي عل��ى م��ا بلغھ��م عن��ي رس��ولي، فف��سقوا فحینئ��ذ یح��ق عل��یھم الق��ضاء ال��سابق       
  :بإھالكھم لظھور معاصیھم فحینئذ دمرناھا، والحاصل أن المعنى

م ال یقدمون إال على المعصیة لم نكتف في    َوِإَذا َأَرْدَنا َأْن ُنْھِلَك َقْرَیًة بسبب علمنا بأنھ       
تحقیق ذلك اإلھالك بمجرد ذلك العلم، بل أمرنا مترفیھا ففسقوا، فإذا ظھر م�نھم ذل�ك       

  .الفسق فحینئذ نوقع علیھم العذاب الموعود بھ
َوِإَذا َأَرْدَنا َأْن ُنْھِلَك َقْرَیًة بسبب ظھور المعاصي : في الّتأویل أن نقول: والوجھ الثاني

ن أھلھ��ا ل��م نع��اجلھم بالع��ذاب ف��ي أول ظھ��ور المعاص��ي م��نھم، َب��ْل َأَمْرَن��ا ُمْتَرِفیھ��ا    م��
ب��الرجوع ع��ن تل��ك المعاص��ي، وإنم��ا خ��ص اْلُمْت��َرِفیَن ب��ذلك األم��ر، ألن اْلُمْت��َرَف ھ��و      
اْلُمَت��َنعُِّم وم��ن كث��رت نع��م اهللا علی��ھ ك��ان قیام��ھ بال��شكر أوج��ب، ف��إذا أم��رھم بالتوب��ة      

خرى مع أنھ تعالى ال یقطع عنھم تل�ك ال�نعم ب�ل یزی�دھا ح�اال بع�د             والرجوع مرة بعد أ   
ح��ال فحینئ��ذ یظھ��ر عن��ادھم وتم��ردھم وبع��دھم ع��ن الرج��وع ع��ن الباط��ل إل��ى الح��ق،    

  :فحینئذ یصب اهللا البالء علیھم صبا، ثم قال القفال
وھ�ذان الت�أویالن راجع�ان إل�ى أن اهللا تع�الى أخب��ر عب�اده أن�ھ ال یعاج�ل بالعقوب�ة أم��ة          

لمة حتى یعذر إلیھم غایة اإلعذار الذي یقع من�ھ الی�أس م�ن إیم�انھم، كم�ا ق�ال ف�ي         ظا
  َأنَُّھ َلْن ُی�ْؤِمَن ِم�ْن َقْوِم�َك ِإلَّ�ا َم�ْن      :وقال)١ (  َوال َیِلُدوا ِإلَّا فاِجرًا َكفَّارًا :قوم نوح

) ٣(وا ِب�ِھ ِم�ْن َقْب�ُل       َفم�ا ك�اُنوا ِلُیْؤِمُن�وا ِبم�ا َك�ذَّبُ          : وق�ال ف�ي غی�رھم     ) ٢ (" َقْد آَمنَ 
ث�م  . فأخبر تعالى أوال أنھ ال یظھر العذاب إال بعد بعثة الرسول علی�ھ ال�صالة وال�سالم                

أخبر ثانیا في ھذه اآلیة أن�ھ إذا بع�ث الرس�ول أی�ضا فك�ذبوا ل�م یع�اجلھم بالع�ذاب، ب�ل              
 یتابع علیھم النصائح والمواعظ، فإن بقوا مصرین عل�ى ال�ذنوب فھن�اك ین�زل عل�یھم                

عذاب االستئصال، وھذا التأویل الذي ذكره القفال في تطبیق اآلیة على قول المعتزلة      
 - رحم�ھ اهللا   –وھذا ی�دل عل�ى أن القف�ال         ) ٤.(لم یتیسر ألحد من شیوخ المعتزلة مثلھ      

ذو قوة في التأویل حسن العبارة ثاقب الفھ�م ب�ارع ف�ي تأوی�ل الن�صوص عل�ى الوج�ھ         
  الذي یوافق مذھبھ العقدي 

َوَلا ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا َقْلَبُھ َع�ْن ِذْكِرَن�ا َواتََّب�َع َھ�َواُه َوَك�اَن َأْم�ُرُه ُفُرًط�ا          : ولھ تعالى    ق -ه
)٥(  

  : في تأویل اآلیة على مذھب المعتزلة وجوھا أخرىذكر القفال
أنھ تعالى لما صب علیھم الدنیا صبا وأدى ذلك إلى رسوخ الغفلة ف�ي قل�وبھم          : أحدھا

َفَل�ْم  : ھذا التأویل َأنھ تعالى حصل الغفل�ة ف�ي قل�وبھم كم�ا ف�ي قول�ھ تع�الى           صح على   

                                                           

 ١٦یة آ اإلسراء- _ ١
 ٣٦:  ُھوٍد-- ٢
 ٧٤:  ُیوُنَس- - ٣
 ٢٠/٣١٥ التفسیر الكبیر- ٤
 ٢٨:الكھف- ٥
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تركناه غافال :أغفلنا أي : أن معنى قولھ: والوجھ الثاني. )١(َیِزْدُھْم ُدعاِئي ِإلَّا ِفرارًا 
  .فلم َنِسْمُھ ِبِسَمة أھل الطھارة والتقوى وھو من قولھم َبِعیٌر ُغْفٌل أْي ال سمة علیھ

خ�اله م�ع ال�شیطان ول�م یمن�ع ال�شیطان            : أن المراد من قولھ أغفلنا قلبھ أي      : ھا وثالث
  منھ 

  :وأجاب عن ھذه الوجوه اإلمام الرازي
أن فتح باب َلذَّاِت ال�دنیا علی�ھ ھ�ل ی�ؤثر ف�ي ح�صول الغفل�ة              : الوجھ األول :  فیقال في 

. سببا لحصول الغفلة في قلبھفي قلبھ أو ال ُیَؤثُِّر، َفِإْن َأثََّر كان أثر إیصال اللذات إلیھ 
وذلك عین القول بأنھ تعالى فعل ما یوجب حصول الغفلة في قلب�ھ، وإن ك�ان ال ت�أثیر           

أن قول�ھ  : الوج�ھ الث�اني  : لھ في حصول ھ�ذه الغفل�ة بط�ل إس�ناده إلی�ھ، وق�د یق�ال ف�ي            
 أغفلنا قلبھ بمنزلة قولھ سودنا قلبھ وبیضنا وجھھ وال یفید إال ما ذكرناه، ویق�ال ف�ي              

الوجھ الثالث إن كان لتلك التخلیة أثر في حصول تلك الغفلة فقد صح قولنا، وإال بطل 
  )٢.(استناد تلك الغفلة إلى اهللا تعالى

 فالقفال لم یألو جھدا في تأویل اآلیة على مذھب المعتزلة وصرف ظاھر اللف�ظ ال�ذي         
ج�اب عنھ�ا    یقتضي إسناد سبب غفلة القل�ب إل�ى اهللا تع�الى بم�ا ذك�ر م�ن وج�وه وق�د أ                     

  .الرازي بما یدفعھا واهللا أعلم
 َوَلْوَلا ِإْذ َدَخْلَت َجنََّتَك ُقْلَت َما َشاَء اللَُّھ َلا ُقوََّة ِإلَّا ِباللَِّھ ِإْن َتَرِن َأَن�ا   :  قولھ تعالى    -و

واح�تج أص�حابنا بھ�ذا      " - رحم�ھ اهللا –ق�ال اإلم�ام ال�رازي    ) ٣ (َأَقلَّ ِمْنَك َماًلا َوَوَل�ًدا  
 اهللا وقع وكل ما لم یرده لم یق�ع وھ�ذا ی�دل عل�ى أن�ھ م�ا أراد اهللا       ى أن كل ما أراده    عل

  )٤(اإلیمان من الكافر وھو صریح في إبطال قول المعتزلة 
 أجاب القفال عن استدالل أھل السنة بأن ھذه اآلیة مخصوصة ولیست عامة وتق�دیر          

  .الكالم ھذا ما شاء اهللا أى ما في الجنة من الثمار
من المعتزلة أن التقدیر ھذا ما ش�اء  القفال وزعم : - رحمھ اهللا–ال اإلمام األلوسي   ق

اهللا تعالى واإلشارة إلى ما في الجنة من الثمار ونحوھا وھذا كق�ول اإلن�سان إذا نظ�ر          
إلى كتاب م�ثال ھ�ذا خ�ط زی�د وم�راده نف�ي دالل�ة اآلی�ة عل�ى العم�وم لی�سلم ل�ھ م�ذھب                            

والجبائي حیث قاال اآلیة خاصة فیما تولى اهللا تعالى فعلھ االعتزال وكذلك فعل الكعبي 
وال تشمل ما ھو من فعل العباد وال یمتنع أن یحصل في س�لطانھ س�بحانھ م�ا ال یری�د                 
كما یح�صل فی�ھ م�ا ینھ�ى عن�ھ وال یخف�ى عل�ى م�ن ل�ھ ذوق س�لیم وذھ�ن م�ستقیم أن                

ف�ال ص�رف ظ�اھر      فالق) ٥(المنساق إلى الفھ�م العم�وم وك�م للمعتزل�ة ع�دول ع�ن ذل�ك                 
اللفظ ال�ذي یقت�ضي العم�وم بھ�ذا اإلض�مار إل�ى خ�صوص تل�ك الواقع�ة حت�ى ی�سلم ل�ھ               

                                                           

 ٦: نوح- ١
 ٢١/٤٥٧ التفسیر الكبیر ٢
 ٣٩:  الكھف - ٣
 ٢١/٤٢٦ السابق- ٤
  ھـ١٤١٥ط دار الكتب العلمیة بیروت األولى٨/٢٦٥ روح المعاني - ٥
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مذھبھ االعتزالي والمتبادر إلى الفھم عموم المشیئة اإللھی�ة الناف�ذة ف�ي جمی�ع خلق�ھ                 
  .بما فیھا أفعال العباد واهللا أعلم

ل ف�ي كثی�ر م��ن    ت�أو - عف�ا اهللا عن�ھ  –وبن�اء عل�ى م�ا تق�دم م�ن أمثل�ھ أق��ول إن القف�ال        
الن��صوص ب��صرف األلف��اظ ع��ن ظاھرھ��ا لتواف��ق الم��ذھب االعتزال��ي وجع��ل العق��ل          
وأصول المعتزلة حاكمة علیھا وھذا دیدن المنھج االعتزالي في تفسیر الق�رآن ، فل�و           
خال تفسیره من مثل ھذا لكان من أجود التفاسیر وأحسنھا لبراعتھ اللغویة والفقھی�ة             

زاه اهللا خیر الج�زاء ع�ن اجتھ�اده وغف�ر ل�ھ عثرات�ھ ،            في فھم النصوص وتأویلھا فج    
  .وهللا الحمد والمنة 
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  خاتمة البحث
الحمد هللا األول بال ابتداء ، اآلخر بال انتھاء ، المنفرد بقدرتھ ، المتعالى في س�لطانھ                  
، الذي ال تحویھ الجھات ، وال َتْنَعتھ الصفات ، وال ُتدركھ العیون ، وال تبلغھ الظنون      

ئ باإلح��سان العائ��د باالمتن��ان ، ال��دال عل��ى بقائ��ھ بفن��اء خلق��ھ ، وعل��ى قدرت��ھ   ، الب��اد
یعج��ز ك��ل ش��يء س��واه ، المغتف��ر إس��اءة الم��ذنب بعف��وه ، وجھ��ل الم��سيء بحلم��ھ ،     
وخلق الخلق من بین ناطق معترف بوحدانیتھ وصامت متخ�شع لربوبیت�ھ ، ال یخ�رج           

ل رحمتھ ، وبالع�دل عذاب�ھ   شيء  عن قدرتھ وال یعزب عن رؤیتھ ، الذي قرن بالفض          
،   فالناس مدینون بین فضلھ وعدلھ آذنون بالزوال آخذون في االنتقال من دار بالء          

  .إلى دار جزاء 
  . الدین وعلى آلھ وأصحابھ أجمعینوالصالة والسالم على سید العالمین وشفیعنا یوم

زت  أبر- رحمھ اهللا-وبعد فقد انتھیت من ھذه الدراسة عن اإلمام القفال 
فیھا بعضا من جھود اإلمام القفال في تفسیر كتاب اهللا تعالى ووقفت من خاللھا          

  :على النتائج التالیة
اإلمام القفال من أئم�ة الم�ذھب ال�شافعي المجتھ�دین وإلی�ھ یرج�ع الف�ضل ف�ي             -١

 .انتشاره في بالد ما وراء النھر
 عن�ھ ف�ي   تفسیر اإلم�ام القف�ال وإن ل�م ی�صل إلین�ا ك�امال لك�ن النق�ول المروی�ة              -٢

  أمھات التفسیر بالرأي كشفت لناعن مكانتھ التفسیریة وشخصیتھ اللغویة
ھذا التفسیر في المقام األول قائم عل�ى ال�رأي واالجتھ�اد ولكنن�ا ل�م نع�دم فی�ھ              -٣

 التي ذكرتھ�ا ف�ي الف�صل الث�اني ووقف�ت م�ن خاللھ�ا عل�ى               المرویات المأثورة 
 بعض المالمح المنھجیة في التفسیر بالمأثور

 اإلم���ام القف���ال ف���ي عل���وم اللغ���ة بمختل���ف أنواعھ���ا واھتمام���ھ ال���شدید نب���وغ -٤
 .بمباحثھا في ثنایا ھذا الكتاب 

 .انتصاره لمذھب الخلف في تأویل الصفات الموھمة للتشبیھ  -٥
  اتفاقھ مع المعتزلة في الكثیر من أصولھا -٦

فھ��ذه أھ��م النت��ائج الم��ستفادة م��ن ھ��ذا البح��ث راجی��ًا م��ن اهللا س��بحانھ وتع��الى أن   
یجعل��ھ عم��ًال خال��صًا لوجھ��ھ الك��ریم ینتف��ع ب��ھ الم��سلمون ، ویأخ��ذ بأی��دیھم إل��ى      
الطریق المستقیم ویثیبن�ي عل�ى اجتھ�ادي ، فھ�ذا جھ�د المق�ل وع�ذري أن الكم�ال             
لغیر ذي الجالل محال ، فالمرء غی�ر مع�صوم والن�سیان م�ن طب�ع اإلن�سان وآخ�ر         

  .دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین 
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  ثبت المراجع
  كتب التفسیر وعلوم القرآن: الأو

: اإلتق��ان ف��ي عل��وم الق��رآن لل��سیوطىط ط الھیئ��ة الم��صریة العام��ة للكت��اب الطبع��ة    -١
   م١٩٧٤/ ھـ١٣٩٤

إرش��اد العق��ل ال��سلیم إل��ى مزای��ا الكت��اب الك��ریم ألب��ي ال��سعود ط دار إحی��اء الت��راث       -٢
 العربي بیروت

 م١٩٩٢یة سنة أسباب النزول للواحدى ط دار اإلصالح الدمام الطبعة الثان -٣
 م١٩٩٥أضواء البیان للشنقیطي ط دار الفكر سنة  -٤
   ھـ١٤٢٠البحر المحیط ألبي حیان األندلسي طدار الفكربیروت سنة  -٥
 البرھان فى علوم القرآن ط دار المعرفة بیروت  -٦
  التحریر والتنویرالبن عاشور ط الدار التونسیة -٧
ك��ة العربی��ة ال��سعودیة   الممل-تف��سیر اب��ن أب��ي ح��اتم ط مكتب��ة ن��زار م��صطفى الب��از    -٨

  ھـ١٤١٩ -الثالثة : الطبعة
  ١٤١٩ تفسیر القرآن العظیم البن كثیرط دار الكتب العلمیة بیروت الطبعة األولى  -٩

 ال�سعودیة  –تفسیر القرآن ألبي المظفر السمعاني ط دار ال�وطن، الری�اض     -١٠
  م١٩٩٧ -ھـ١٤١٨األولى، : الطبعة

:  بی��روت الطبع��ة – العرب��ي التف��سیر الكبی��ر لل��رازي ط دار إحی��اء الت��راث    -١١
   ھـ١٤٢٠ -الثالثة 

:  لبن��ان الطبع��ة–تف��سیر الوس��یط للواح��دي ط دار الكت��ب العلمی��ة، بی��روت   -١٢
  م١٩٩٤ - ھـ ١٤١٥األولى، 

التف��سیر والمف��سرون لل��دكتور محم��د ح��سین ال��ذھبي  ط المكتب��ة ال��سلفیة     -١٣
 .م ١٩٧٦المدینة المنورة الطبعة الثانیة سنة 

  م٢٠٠٠ مؤسسة الرسالة الطبعة األولى سنة جامع البیان للطبري ط -١٤
  الجامع ألحكام القرآن للقرطبي ط در الشعب القاھرة -١٥
 بی���روت –الحج���ة ف���ي الق���راءات ال���سبع الب���ن خالوی���ھ  ط دار ال���شروق     -١٦

    ھـ١٤٠١الرابعة، : الطبعة
 دم�شق   -الحجة للقراء السبعة ألبي علي الفارسي ط دار الم�أمون للت�راث              -١٧

 م١٩٩٣ - ھـ ١٤١٣انیة، الث: بیروت الطبعة/ 
  الدر المصون للسمین الحلبي ط دار القلم دمشق -١٨
  الدر المنثور في التفسیر بالمأثور للسیوطي ط دار الفكر بیروت  -١٩
  روح المعاني لأللوسي ط دار إحیاء التراث العربي -٢٠
 تحقی��ق ش��وقي ض��یف ط دار ٢١٧ال��سبعة ف��ي الق��راءات الب��ن مجاھ��د ص  -٢١

  ھـ١٤٠٠، الثانیة:  مصرالطبعة-المعارف 
 -) األمیری�����ة(ال����سراج المنی����ر للخطی�����ب ال����شربیني ط مطبع�����ة ب����والق      -٢٢

   ھـ١٢٨٥القاھرةسنة 
غرائب التفسیر وعجائب التأویل للكرماني ط دار القبل�ة للثقاف�ة اإلس�المیة              -٢٣

  جدة
 –غرائ��ب الق���رآن ورغائ��ب الفرق���ان للنی��سابوري ط  دار الكت���ب العلمی���ھ     -٢٤

   ھـ ١٤١٦ -األولى : بیروت الطبعة



 

 

 - ٢٤٨٣ - 

  ھـ١٤١٤القدیر للشوكاني طدار ابن كثیر الطبعة األولى فتح  -٢٥
 -الثالث���ة :  بی���روت الطبع���ة–الك���شاف للزمخ���شري  دار الكت���اب العرب���ي   -٢٦

   ھـ١٤٠٧
 لبن��ان –  الك��شف والبی��ان للثعلب��ي  دار إحی��اء الت��راث العرب��ي، بی��روت        -٢٧

   م٢٠٠٢ -، ھـ ١٤٢٢األولى : الطبعة
   ھـ١٤١٨ -األولى : ت الطبعة بیرو–محاسن التأویل دار الكتب العلمیھ  -٢٨
معج���م الق���راءات د عب���د اللطی���ف الخطی���ب ط دار س���عد ال���دین للطباع���ة        -٢٩

  م٢٠٠٢والنشرالطبعة األولى سنة 
مناھ���ل العرف���ان ف���ي عل���وم الق���رآن للزرق���اني ط دار الفكرالطبع���ة األول���ى   -٣٠

 م١٩٩٦سنة
 ھمی���ان ال���زاد إل���ى دار المع���اد لمحم���د یوس���ف أطف���یش ط وزارة الت���راث   -٣١

 لطنة عمانوالثقافةس
 جودة المھدى /  الواحدى ومنھجھ فى التفسیر د  -٣٢

  
  كتب الحدیث وعلومھ:ثانیا 

   السلسة الصَِّحیَحة لأللباني ط مكتبة المعارف الریاض  -١
 سنن أبي داود  ط المكتبة العصریة صیدا بیروت -٢
 سنن الترمذي ط دارإحیاء التراث العربي -٣
 ١٤١٠وت الطبعة األولى سنة شعب اإلیمان للبیھقي ط دار الكتب العلمیة بیر -٤
 م١٩٩٣صحیح ابن حبان ط مؤسسة الرسالة الطبعة الثانیة سنة  -٥
ص���حیح البخ���اري ط دار الح���دیث وط دار اب���ن كثی���ر الیمام���ة الطبع���ة الثالث���ة      -٦

 م١٩٨٧
 صحیح مسلم ط دار إحیاء الكتب العربیة -٧
 م١٩٨٨الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي ط داالفكر الطبعةالثالثة  -٨
الطبع�����ة الخام�����سة،   مؤس�����سة الرس�����الة عم�����ال للمتق�����ي الھن�����دي ط  كن�����ز ال -٩

 م١٩٨١/ھـ١٤٠١
 م ١٩٩٦الآللئ المصنوعة للسیوطي ط دارالكتب العلمیةالطبعة األولى  -١٠
  ١٤٠٧مجمع الزوائد للھیثمى ط دار الكتاب العربي بیروت سنة  -١١
الم���ستدرك عل���ى ال���صحیحین للح���اكم ط دار الكت���ب العلمی���ة األول���ى س���نة    -١٢

 م١٩٩٠
 حمد ط المكتب اإلسالمي وط مؤسسة قرطبةمسند أ -١٣
 مسند الحمیدى ط دار الكتب العلمیة -١٤
 ١٤٠٩مصنف بن أبي شیبة ط مكتبة الرشد الریاض الطبعة األولى -١٥
المعج���م الكبی���ر للطبران���ي ط مكتب���ة الزھ���راء الموص���ل الطبع���ة الثانی���ة         -١٦

 م١٩٨٣سنة
ى الموض��وعات الب��ن الج��وزي ط دار الكت��ب العلمی��ة بی��روت الطبع��ة األول��    -١٧

 م١٩٩٥سنة 
  كتب األدب اللغة والدوواین الشعریة: ثالثا

  جمھرة أشعار العرب ألبي زید القرشي ط دار األرقم بیروت -١



 

 

 - ٢٤٨٤ - 

  م١٩٨٧خزانة األدب البن حجة الحموي ط دار ومكتبة الھالل الطبعة األولى -٢
  دیوان المتنبي ألبي البقاء العكبري ط دار المعرفة بیروت -٣
 دیوان جریر -٤
 عة العامريدیوان لبید بن ربی -٥
  .م ١٩٩٢شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك  ط المعاھد األزھریة  -٦
محم���د م���صطفى رم���ضان / ش���رح التلخ���یص ألكم���ل ال���دین الب���ابرتي تحقی���ق د -٧

صوفیة ، ط المنشأة العام�ة للن�شر والتوزی�ع ، ط�رابلس ، لیبی�ا الطبع�ة األول�ى             
 م١٩٨٣

 .مود خاطر  مختار الصحاح للرازي ط مكتبة لبنان بیروت تحقیق مح -٨
 بی��روت –وأنواعھ��ا لل��سیوطي ط دار الكت��ب العلمی��ة  المزھ��ر ف��ي عل��وم اللغ��ة  -٩

 م١٩٩٨ھـ ١٤١٨األولى، : الطبعة
معاھ��دة التن��صیص عل��ى ش��واھد التلخ��یص ال��شیخ عب��د ال��رحیم ب��ن أحم��د     -١٠

: م، تحقی���ق١٩٤٧ھ��ـ  ١٣٦٧ - بی��روت  -ع��الم الكت���ب  : العباس��ي، دار الن��شر  
  محمد محیي الدین عبد الحمید

ن�ي اللبی��ب ع��ن كت��ب األعاری��ب الب�ن ھ��شام مكتب��ة محم��د عل��ي ص��بیح ،   مغ -١١
  .تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید 

  :كتب العقیدة وغیرھا: رابعا
 اإلبانة عن أصول الدیانة لإلمام األشعرى  ط مكتبة محمد على صبیح القاھرة  -١
ع�اطف  اإلحكام فى أصول األحكام البن حزم تحقیق محمد أحم�د عب�د العزی�ز مكتب�ة                  -٢

 . م ١٩٧٨بجوار إدارة األزھر ، الطبعة األولى سنة 
 .إحیاء علوم الدین  للغزالي ط دار إحیاء الكتب العربیة  -٣
 ٥٢محم��د ال��سید الجلین��د ص   /  اإلم��ام اب��ن تیمی��ة وموقف��ھ م��ن ق��ضیة التأوی��ل د      -٤

 . م ١٩٧٣الھیئة العامة لشئون المطابع األمیریة سنة .القاھرة 
 ھرة ط المعاھد األزھریةشرح البیجورى على الجو -٥
لمعة االعتقاد الھادى إلى سبیل الرشاد الب�ن قدام�ة  المقدس�ى ب�شرح ال�شیخ محم�د            -٦

 . بن صالح العثیمین 
محم�د ال�سید الجلین�د مطبع�ة العمرانی�ة س�نة            /  منھج ال�سلف ب�ین العق�ل والتقلی�د د            -٧

١٩٩٤  
  :كتب التراجم والطبقات: خامسا
 ر العلم للمالییناألعالم لخیر الدین الزركلي ط دا -١
 م١٩٩٥سیر أعالم النبالء ط مؤسسة الرسالة الطبعة الثالثة سنة  -٢
طبق��ات ال��شافعیة الكب��ري لت��اج ال��دین ال��سبكي ط ھج��ر للطباع��ة والن��شر والتوزی��ع     -٣

 ١٤١٣الثانیة، : الطبعة
: طبق�ات الفقھ�اء ال��شافعیة الب�ن ال�صالح ط دار الب��شائر اإلس�المیة  بی�روت الطبع��ة       -٤

 م١٩٩٢األولى، 
  معجم المؤلفین لعمر رضا كحالة وما بعدھا ط دار إحیاء التراث العربي -٥
ھدی�ة الع�ارفین أس�ماء الم�ؤلفین وآث��ار الم�صنفین إلس�ماعیل ب�ن محم�د البغدادی��دار          -٦

  لبنان–إحیاء التراث العربي بیروت 
  .وفیات األعیان البن خلكان ط دارصادر بیروت -٧
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