املقدمة هي ّ
املعلومات وآلاراء َّ
للكحاب ،وال ّ
جعبر
بالضرورة عن رأي املوقع أو أسرة مركز ثفسير

املفّسين
كشف الريب عن قائل :ﱡﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗﱠ[يوسف]52 :؛ قراءة تحليليت نقديت موازنت لقوال ِ

بحوث
يهخص انثحث:
ٍ
تػسقري
خالف
يتق َّفر هذا البحث طؾك محاولة تحؼقؼ الؼقل الراجح يف
ٍّ
ٍ
شفقر ،فقؿضل طؾك ُم َضقائف لؾؽشػ طـ قائؾ:

ﱡﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ

ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﱂ ﱃ ﱄﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱎ

ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓﱠ [يقسػ ]53 -52 :هؾ هق يقسػ  أم هل امرأة العزيز؟
وتذرع البحث إلك ذلؽ باستؽشاف سيقا العبيارة ،وبيذل الجفيد يف إةيارة
َّ
السي ْقب ،بؽشيػ
مؽـقزها ،والؿباحثة طـ مؽـقهنا،
الص ِّق ُ
فتقاتر -بػضؾ اهللَ -
ب َّ
َ
الر ْيب طـ قائؾفا.
َّ
ور ِسي َيؿ ْت خ ّط ية البحييث طؾييك اسييتعراض إقييقال التػسييقرية يف الؿسييللة،
ُ
مشػقطا بالجقاب طيـ إييرادات الؼيائؾقـ بيالؼقل أخير.
وتحؼقؼ الؼقل الراجح
ً
وطييالج الـصييػ الثييال مييـ البحييث بعييض الؼضييايا الؿحت َّػيية بطبقعيية الحضييقر
الؿػسريـ يف الؿسللة ،مب ِّقـًا أةير الؿروييات إخباريية يف تػسيقر
التاريخل ٕققال
ِّ
مػسري الصدر إول ،وأسباب اشتفار أحد إققال َبلخرة.
أية طـد ِّ
وقد أفاد البحث -طالوة طؾك الـتقجة الرئقسة التل خرج هبا البحث -جؿؾ َة
تالزم بقـ طدم آستشفاد بالؿرو َّيات إخبارية يف هذا
كتائج أخرى :مـفا :أكَّف ٓ ُ
الؿقضع ،وبقـ ضرورة الؿصقر إلك َّ
أن العبارة مـ مؼقل امرأة العزيز :طؽيس ميا
قد يظـُّف بعضفؿ.
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املفّسين
كشف الريب عن قائل :ﱡﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗﱠ[يوسف]52 :؛ قراءة تحليليت نقديت موازنت لقوال ِ

بحوث
ادلقذيح:
أتيؿ برهاكَيف ،وميا َ
أبؾيغ
أطظؿ سؾطاكَف ،وما
الحؿد هلل ،ما
َ
أوسع إحساكَف ،وما َّ
َ
أحؽؿ قرآكَف .وأشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل وحده ٓ شيريؽ ليفَّ ،
وأن محؿيدً ا
بقاكَف ،وما
َ
طبده الؿصطػك ورسقلف الؿجتبك :أكجب الـُّجبا ،صؾقات ر ِّبل وسالمف طؾقيف ميا
َت َؾ ِ
ريح صبا.
والجـ قرآكًا طج ًبا ،وما صؾ َع ْت
اإلكس
ت
شؿس وه َّب ْت ُ
ٌ
ُّ
ُ
وبعد :ف َّ
تػف َؿ الؼرآن ،وتب ُّق َـ مراد اهلل
نن مـ أشرف ما أققؿ فقف العبدُ الؿسؾؿ ُّ
 مـفْ ،
تقسؾ إلك ذلؽ بطقل الػؽرة ،واإلدمان طؾك التل ُّميؾ ومعياودة الـَّظير
إن َّ
مرةْ ،
فنن تس َّؾح بعدَّ تف ،وشحذ آلتَف ،ففق حؼقؼ أن يصؾ -بينذن اهلل -إليك
مرة بعد َّ
َّ
ِ
غايتف ،وهق طؾك ٍّ
وإجير،
إجير ْيـ
دائر بقـ
َ
كؾ -إن أحسـ إيراد الرأي مقردهٌ -
مرابط طؾك أطظؿ ٍ
ٌ
ةغر.
إشكانيح انثحث:
تضافرت إسباب التل ص َّقرتـل إلك ضرورة استجالء الؼائؾ :ﱡ ﳒ ﳓ
ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﱂ ﱃ ﱄﱅ ﱆ ﱇ ﱈ

ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱠ[يقسػ ،]53 -52 :فالخالف فقفا بقـ
مشفقر،
أن تؽقن مـ مؼقل يقسػ ڠ وبقـ أن تؽقن مـ مؼقل امرأة العزيز
ٌ
وهل -طؾك ما ذهب إلقف جؿفقر الؿتؼدِّ مقـ -مـ مؼقلف  ،وطؾك ما ذهب إلقف
ِّ
الؿتلخريـ مـ مؼقلفا.
كثقر مـ
ٌ
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بحوث
ففذا الؿقضع أحد الؿقاضع التل لؿ َت ْخ ُؾ طؾك صقل الؿسقرة التػسقرية مـ
الؿػسييريـ معييف ،والـيياضر يف صريؼيية ابتـيياء بعييض الؿتؼييدِّ مقـ
إشييؽال يف تعامييؾ
ِّ
لؿذهبفؿ َّ
يستشعر تلسقسفؿ هذا الؼيقل وتؼرييره
بلن العبارة مـ مؼقل يقسػ 
ُ
طؾك بعض الؿرويات اإلسرائقؾقة :بؿا ُيبعيد أن يؽيقن إيرادهيا استشيفا ًدا لؿيا هيق
ؼرر ُمس َّب ًؼا ،وهذا الصـقع ُي َع ِّؽر طؾك ققل بعض الؿعاصريـ َّ
ػسري الصدر
بلن ُم ِّ
ُم َّ
تلسقسيا :كاستشيفادهؿ ِّ
بالشي ْعر
إول إكؿا ُيقردون هيذه الؿروييات استشيفا ًدا ٓ
ً
مثال .وطالوة طؾيك ذليؽ َّ
تحتيػ بيف إشيؽآت أخيرى تتع ّؾيؼ
فينن صيـقعفؿ هيذا
ً
ُّ
بؼضقة تقضقػ اإلسرائقؾقات يف التػسيقر طؿق ًميا .ففيذا الؿقضيع أحيد الؿقاضيع
الصييالحة ٓستؽشيياف الؿييـفجِ الؼي ِ
يقيؿ يف التعامييؾ مييع الؿرو َّيييات إخبارييية يف
بئر خقصا ُء ما زالت بحاجة لؽثقر مـ تقارد الدِّ ٓء،
التػسقر ،وهل -يف تؼديريٌ -
َّ
إدٓء إذكقاء.
وإمامة
الزمـَّ :
فنن الـاضر يف صريؼة بعض الؿختصرات
وطؾك الطرف أخر مـ ّ
التػسقرية الؿعاصرة الؿشفقرة يف تػسقرها لفذا الؿقضع يستشعر مـ اقتصارها
بلن العبارة مـ مؼقل الؿرأة َّ
طؾك الؼقل َّ
أن الجدل يف هذا الؿقضع محسق ٌم أو
تحقلت د ّفة سػقـة التػسقر بؿا جعؾ
كالؿحسقم ،وحقـفا يتساءل :متك وكقػ َّ
ً
ققٓ تػسقر ًّيا كان ُيقصػ بال تر ُّدد يف حؼبة تاريخقة سابؼة بلكَّف ققل الجؿفقر:
ً
فؿال يف مختصرات التػسقر الؿعاصرة؟
ققٓ ُم ً
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بحوث
الؿعؿؼ لؿسقرة
الس ْبر التاريخل
َّ
وهذا التساؤل ُيؾجئـا إلجا ًء إلك ضرورة َّ
هذا الؼقل يف كتب التػسقر ،كؿا يجعؾـا كتساءل حقل كػاية الؿعايقر
الؿمسسقة.
والؿرتؽزات العؾؿقة لؽتابة الؿختصرات التػسقرية
ّ
الؿػسريـ يف تحديد
وطؾقف :فالبحث يـطؾؼ مـ محاولة تؼقيؿ مؼقٓت
ِّ
قائؾ طبارة :ﱡ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﱂ ﱃ
ﱄﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓﱠ[يقسػ-52 :

 ،]53وتحؼقؼ الؼقل الراجح بدلقؾف :مستصح ًبا طدَّ ة تساؤٓت ضاهرة يف هذه
التػسقري طؿق ًما ،وهل:
الؿسللة بخصقصفا ،ويف مـاهج البحث
ِّ
الؿػسريـ لؾؿعـك التػسقري يف هذا الؿقضع طؾك
 هؾ صريؼة ابتـاء بعض
ِّ
ِ
متؼيرر طـيدهؿ يستشيفدون ليف
الؿرو َّيات إخبارية َتشل باكطالقفا مـ معـًك ِّ
ِ
ؼر ُرون الؿعـك ً
أخذا مـفا؟
هبذه الؿرو ّيات ،أم َتشل بلكَّفؿ ُي ِّ
ةؿيي َة تييالز ٌم بييقـ طييدم آستشييفاد بالؿرو َّيييات إخبارييية يف هييذا
 وهييؾ ّ
الؿقضع ،وبقـ ضرورة الؿصقر إلك َّ
أن العبارة مـ مؼقل امرأة العزيز؟
يقال جييا ًّدا متلك ًقييا
 وهييؾ يؿؽييـ بييالتق ُّفر طؾييك تحؾقييؾ مضييؿقن العبييارة تحؾي ً
ُ
القصقل إلك قائؾفا؟
 ومييا الؿييـفج الصييحقح القاجييب ا ِّتباطييف يف كتابيية الؿقاضييع الخالفقيية يف
مختصرات التػسقر؟
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بحوث
أهذاف انثحث:
ُيؿؽـ إجؿال أهداف هذا البحث فقؿا يليت:
 .1تحؼقؼ قائؾ طبارة :ﱡ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ
ﳝ ﳞ ﱂ ﱃ ﱄﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱎ ﱏ ﱐ ﱑ

ﱒﱓﱠ[يقسػ ،]53 -52 :بدلقؾفا مع الجقاب القايف طـ إيرادات الؼائؾقـ بالؼقل
أخر.
 .2محاولة التت ُّبع التاريخل لـشيلة إقيقال يف هيذه الؿسيللة ،وحضيقرها يف
كتب التػسقر وكالم العؾؿاء.
ٍ
ٓحب لؾتعامؾ مع الؿرو َّييات إخباريية يف التػسيقر
شؼ مـفاج
 .3محاولة ِّ
ٓ إفراط فقف وٓ تػريط.
ّ .4
فؽ آرتباط بقـ بعض إققال التػسقرية التل ُي َظ ُّـ تالزمفا.
الؿػسريـ يف التيق ُّفر طؾيك التصيـقػ يف تػسيقر
 .5إحقاء ُسـَّة الؿتؼدِّ مقـ مـ
ّ
آية أو بعض ٍ
آية.
وقد ُسبِؽ البحث بعد هذه الؿؼدِّ مة يف مبحثقـ ،اكؼسؿ ٌّ
كؾ مـفؿا طؾك ةالةة
مطالب:
الؿبحث األول :استعراض األقوال يف الؿسللة ،وتحؼقق الرأي الراجح.
وفقف ةالةة مطالب:
الؿطؾب األول :تؾخقص إققال يف تػسقر أي َت ْقـ.
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بحوث
الؿطؾب الثاين :تحؼقؼ الؼقل الراجح بدلقؾف.
الؿطؾب الثالث :الجقاب طـ إيرادات الؼائؾقـ بالؼقل أخر.
الؿبحث الثاين :الؼضايا الؿحت ّػة بطبقعة الحضور التاريخي لؾؼول ْقن يف كالم
الؿػسرين ومصـػاتفم .وفقف ةالةة مطالب:
بؽؾ ٍ
الؿطؾب األول :مسرد إجؿالل لؾؼائؾقـ ِّ
ققل مـفؿا.
مػسري الصدر
الؿطؾب الثاين :أةر الؿرويات إخبارية يف تػسقر أية طـد ِّ
إول.
الؿطؾب الثالث :أسباب اشتفار الؼقل الثال يف أوكة إخقرة.
ةؿ ُختِ َؿ البحث بخاتؿة َّ
لخ َص ْت أهؿ الـتائج ،وبذ َل ْت بعض التقصقات.
طيالؿ
فياصر السيؿاوات وإرض
رب جربائقؾ ومقؽائقؾ وإسيرافقؾ،
الؾفؿ َّ
َ
َ
الغقب والشيفادة :أكيت تحؽيؿ بيقـ طبيادا فقؿيا كياكقا فقيف يختؾػيقن .اهيدل لؿيا
الحؼ بنذكؽ ،إكؽ هتدي مـ تشاء إلك صراط مستؼقؿ .والحؿد هلل
اختُؾػ فقف مـ ّ
رب العالؿقـ.
ّ
***
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بحوث
ادلثحث األول :اسرعراض األقىال يف ادلسأنح ،وحتقيق انرأي انراجح:
تؾخيقص مجؿيؾ أقيقال العؾؿياء يف الؿسيللة،
يتؼصد هذا الجز ُء مـ البحث
َ
َّ
مييع تحؼقييؼ الييرأي الييراجح ،ومييا يصييحبف مييـ التييدلقؾ الييقايف ،ومييا يسييتتبعف مييـ
الجقاب طـ إيرادات الؼائؾقـ بالؼقل أخر.
ويـتظؿ هذا الؿبحث يف ةالةة مطالب :إول :يف تؾخقص إققال يف تػسقر
أيتييقـ محي ّيؾ البحييث ،والثييال :يف تحؼقييؼ الؼييقل الييراجح بدلقؾييف ،والثالييث :يف
الجقاب طـ إيرادات الؼائؾقـ بالؼقل أخر.
ادلطهة األول :ذهخيص األقىال يف ذفسري اآليرني:
الؿػسريـ يف قائؾ :ﱡ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ
اختؾػت آراء
ّ
ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﱂ ﱃ ﱄﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱎ ﱏ ﱐ

ﱑ ﱒ ﱠ[يقسػ ،]53 -52 :طؾك ةالةة أققال:
أن الؼائل يوسف :
الؼول األولَّ :
والؿعـك طؾك هذا الؼقلَّ :
الؿؾِؽ يف
لؿا جا َءه رسقل َ
أن يقسػ ڠ ّ
تشؿر إلضفار براءتف ،فؼال لداطل
السجـ يدطقه إلقف َّ

الؿؾؽ :ﱡﲢ ﲣ ﲤ

ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰﱠ[يقسػ ،]55 :فعـد

لفـ و َأج ْبـَف :ﱡ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ
ذلؽ دطا الؿؾِؽ الـّسق َة
وفقفـ امرأة العزيز ،فسل َّ
َّ

فؾؿا
ﲶ ﲷ ﲸ ﲹﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﱠ[يقسػّ ،]51 :
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بحوث
ضاقت الدائرة طؾك امرأة العزيز ،وأحدقت هبا التفؿة قالت :ﱡﳇ ﳈ ﳉ
ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐﱠ[يقسػ:

 ،]51فؾؿا ا َّتصؾ خرب هذه

اليؿساءلة بققسػ ڠ قال :ﱡ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ
ُ
ﳝ ﳞ ﱂ ﱃ ﱄﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱎ ﱏ ﱐ ﱑ

فرددت
التشؿر إلضفار براءيت،
ﱒﱠ[يقسػ ،]53 -52 :يعـل :كان مـّل ذلؽ
ُّ
ُّ
َ
وصؾبت إلقف أن يسلل الـِّ ْسقة الاليت َق َّطعـ
وتركت إجابتف،
الؿؾِؽ إلقف،
ُ
ُ
رسقل َ
العزيز أل لؿ أخـف
فعؾت ذلؽ لقعؾؿ
أيديفـ ،طـ شلهنـ إِ ْذ قطعـ أيديفـ = إكؿا
ُ
ُ
يف ِط ْر ِضف بالغقب ،ولؿ أراود امرأتف طـ كػسفا ،ولؿ ُأ ِرد هبا سق ًءا كؿا ا َّت َف َؿتْـل
ضؾؿا ،فؿا وقع شل ٌء مـ ذلؽ يف حال غقبتف طـّل ،وأحرى ّأٓ أكقن ارتؽبتُف حال
ً
كـت ُخـْتُف َل َؿا أضفر اهلل براءيت ،فؼد مضت سـَّتُف  بلكَّف ٓ يفدي
حضقره ،ولق ُ
أبرئ كػسل طـ َه ِّؿ الخطرةُّ ،
فؽؾ الـػقس
كقد الخائـقـ ومؽرهؿ ،ةؿ قال :وما ُ
يعصؿ َمـ شاء
ولؽـ ر ّبل  برحؿتف
يؼع لفا ذلؽ :إِ ْذ ُركِّبت فقفا الشفقة صب ًعا،
َّ
ُ
إن ر ِّبل غػقر لؿـ تاب ،رحقؿ يعصؿ مـ ّ
الزلؾَّ ،
الذكب ،ويغػره لؿـ تاب
طـ ّ
مـف.
ويتػرع طؾك هذا الؼقل بعض الخالف ،الذي ٓ يختؾػ بف طؿقد الؿعـك
َّ
كثقرا ،ويؿؽـ إجؿالف يف ةالةة مقاضقع:
ً
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بحوث
ُ
يوسف ڠ هذا الؼول؟
الؿوضوع األول :متى قال
الظاهر -طؾك َّ
أن العبارة مـ مؼقل يقسػ  -أكَّف قالف بعد أن حصؾت
حصؾت قط ًعا ويقسػ ما زال يف السجـ ،ةؿ لؿا
الؿؾِؽ لؾـِّسقة ،وهذه
ْ
ُمسا َءلة َ
اكتفك الؿجؾس إلك ما اكتفك إلقف مـ إقرار امرأة العزيز طؾك كػسفا ،وتربئتفا
يقسػ  :اكتفك الخرب إلك يقسػ  ،فؼال هذه الؿؼقلة ،فاكتفت بدورها إلك
الؿؾِؽ ،فعـدها قال :ﱡﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱠ[يقسػ ،]54 :فخرج يقسػ مـ
َ
ِ
لؿؾِؽ:
سجـف ،و َقدم إلك ا َ

ﱡﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱢﱠ[يقسػ:

.]54
وإكؿا استظفركا هذا الرتتقبٕ :كَّف الؿتقافؼ مع َك ْظؿ أيات.
َ
هذا :وقد ذهب ابـ ُج َر ْيج إلك َّ
الؿؾِيؽ
أن يقسػ ڠ قالف طـد ر ِّده
رسقل َ
ِ
شيلن
الؿؾِؽ َف َس ْؾ ُف أن يتح َّؼيؼ مِيـ اليذي كيان ميـ
َّأول مرة ،فؽلكّف قال :ارجع إلك َ
الـّسقة :ذلؽ لقعؾؿ براءيت ،ولقعؾؿ العزيز أل لؿ أخـف .وطؾيك هيذا ،فػيل الؽيالم
وتلخقر .وهيذا الؼيقل ضيعقػ يخيالػ ضياهر ترتقيب أييات ،وٓ حاجية
تؼديؿ
ٌ
ٌ
لؾؿصقر إلقف.
الؿؾِؽ بقـف وبقـ
وقال بعضفؿ :إكؿا قالف بعد أن خرج مـ السجـ ،وجؿع َ
مخالػ لرتتقب أيات ،إِ ْذ َّ
إن الؿققػ
الـّسقة ،وهذا أبعد مـ سابؼف ،وهق
ٌ
اكؼضك ةؿ قال :ﱡﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ

()15

املفّسين
كشف الريب عن قائل :ﱡﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗﱠ[يوسف]52 :؛ قراءة تحليليت نقديت موازنت لقوال ِ

بحوث
ﱠ ﱡﱢﱣﱠ [يقسػ ،]54 :كؿا أكف لقس مـ الحؽؿة وٓ ُح ْسـ التدبقر أن

ِ
مرة أخرى ،فقتجدَّ د إخذ والر ّد ،و ُتتـاقؾ
الؿؾؽ بقـف وبقـ الـِّ ْسقة ّ
يجؿع َ

إقاويؾ ،ويـتشر ما كان َمطق ًّيا ،و ُيتذكَّر ما كان مـس ًّقا ،وٓ حاجة لذلؽ بعد أن
ضفرت براءتف.
ْ
الؿوضوع الثاين :طود ضؿقري الغائب يف ﱡ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖﱠ:
ضؿقري
يسقرا يف مرجع
َ
واختؾػ َمـ جعؾقه مـ مؼقل يقسػ  اختال ًفا ً
الغائب مـ ققلف :ﱡ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖﱠ ،والظاهر -إن كان هق الؼائؾ -أكف أراد:
لقعؾؿ العزيز أل لؿ أخـف ،وإكؿا استظفركاه لظفقر الؿعـك ،ولتقحقد مرجع
الضؿقريـ.
حيتج ليف
الؿؾِؽ أكِّل ليؿ أخيـ العزييز ،و ُي ُّ
وذهب آخرون إلك أكَّف أراد :لقعؾؿ َ
َّ
ضؾؿا ،وبعد ميا ضفير ميـ
بلن يقسػ ڠ ما كان لقلبف بعؾؿ العزيز بعد أن سجـف ً
دياةتف ،وهق كان يعؾؿ برباءتف ُ
قبؾ ،بشفادة الشاهد ميـ أهؾفيا ،ووضيقح أييات،
وذلؽ ققلف تعالك :ﱡﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢﱠ ،ةؿ َّ
إن

الؿؾِيؽ أراد ّأٓ تبؼيك أيية شيائبة قيد ُت َع ِّؽير
لؿا طؾؿ أن سقحظك طـد َ
يقسػ ڠ ّ

أيضيا ُمحتؿيؾ،
ً
صػق تؾؽ الحظقة ُم
الؿؾِؽ برباءتيف .وهيذا ً
ستؼبال ،فلراد أن َيعؾؿ َ
ولؽـف ٓ يؾزم طؾك الؼقل إول :إِ ْذ يؿؽـ أن ُيؼال :لؿ يؼع لققسػ ِط ْؾ ٌؿ يؼقـل َّ
أن
ٌّ
العزيز ُمققِ ٌـ برباءة يقسػ وهتؿة الؿرأة ،فلراد يقسػ  أن يتق ّؼـ العزيز براءتيف
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بحوث
لفـ الؿيرأة :ﱡ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ
بنقرار الـسقة الاليت يع َؾ ْؿـَفا يؼقـًا حقـ قالت َّ

ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱠ[يقسػ ،]32 :وبنقرار الؿرأة كػسفا ،واإلقرار سقد
إدلة .ففيذا هيق سيبقؾ القؼيقـ .وإكؿيا أراد أن يػعيؾ ذليؽ حػ ًظيا لجؿقيؾ العزييز
طؾقف ،وإن كان العزيز لقس بذاا الرجؾ ،فنكؿا طامؾف يقسػ ِ
بديـف وأخالقيف هيق،
وهق الؽريؿ ابـ الؽريؿ ابـ الؽريؿ ابـ الؽريؿ :صؾقات اهلل طؾقفؿ أجؿعقـ.
الؿؾِؽ والعزيز أصالةً ،و َمـ
وٓ ماكع أن يؽقن يقسػ ڠ قصد إطالم َ
ورا َءهؿا تب ًعا ،فؼالف بعبارة محتؿؾة ،أو قال بِ ُؾغتف :لقعؾؿ الؿؾؽ ولقعؾؿ العزيز،
ولقعؾؿ مـ ُي ِف ُّؿف إمر أل لؿ أخـ العزيز بالغقب ،فـظؿفا الؼرآن هبذه العبارة
الؿقجزة البؾقغة .ويستلكس لف بالؼراءة الشاذة :ذلؽ ل ُق ْع َؾؿ  :أي :لقعؾؿف ُّ
كؾ مـ
ُي ِف ُّؿف إمر.
فطق ْتف طبارة الؼرآن لسببقـ :األول :حتك يحتؿؾ ّ
كؾ هذه الؿعال طؾك طادة
َ
الؼرآن يف اإليجاز ،وطؾك صريؼتيف يف حؽايية إقيقال  ،والثااين :لتجفقيؾ العزييز
وتغققب اسؿف يف ِّ
السي ْتر :فؾيؿ
الذ ْكر :لؿا بدر مـف مـ ضؾؿ يقسػ  ،أو إمعاكًا يف ِّ
يتؾػظ باسؿف مع العؾؿ بالؿؼصقد سرتًا لف.

وطزواها لؾزهري.
( )1ذكرها ابـ خالقيف يف الؿختصر ،ص ،68والـقزاوازي يف الؿغـل (َ ،)1532 /3
( )2اكظر ذلؽ يف كتابـا :آختالف الدٓلل بقـ الؼراءات العشر يف حؽاية إققال :اإلطجاز ،وخصقصقة
التقجقف ،ومسالؽف.
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بحوث
وقال بعضفؿ باحتؿال أن يؽقن الضؿقران ِ
الؿؾِؽ
لؾؿؾؽ ،والؿعـك :لقعؾؿ َ
َ
بلن خقاكية وزييره خقاكي ٌة ليف ،وقيال بعضيفؿ َّ
ووجفقا ذلؽ َّ
بيلن اميرأة
أل لؿ أخـفّ ،
الؿؾِ ُ
ُ
يؽ.
العزيز كاكت بـت أخت الؿؾؽ ،
وهتؽ ِط ْر ِضفا مؿا ُي َ
ػض ُ
يح بيف خا ُلفيا َ
الؿؾِييؽ أل لييؿ أخـييف يف بـييت أختييف ،وزوج وزيييره .وهييذا
فؼييال يقسييػ :لييقعؾؿ َ
ٍ
ضعػ.
محتؿؾ طؾك
يقسػ
اهلل ،وهذا أبعد إققال وأضعػفا :إِ ْذ قد طؾؿ
ُ
وقال بعضفؿ :لقعؾؿ ُ

ِ
َّ
اهلل كقػ
أن اهلل قد طؾؿ ما كان قبؾ أن تظفر براءتف :بؾ قبؾ أن يؽقن ذلؽ قد َ
طؾؿ ُ
ػ وتعس ٍ
يؽقن ،فال معـك لف طؾك هذا التؼدير :إٓ بتؽ ُّؾ ٍ
ػ ٓ داطل لفؿا .واهلل
ُّ
أطؾؿ.
الؿوضااوع الثالااث :ساابب قااول يوسااف :ﱡ ﱂ ﱃ ﱄﱅ ﱆ ﱇ ﱈ

ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱠ[يوسف:]35 :
اختؾػ الؼائؾقن َّ
بلن العبارة مـ َمؼقل يقسػ طؾك سبب ققلف ذلؽ.
ِ
تذكقر ُم َذكِّر َذكَّره ،ولؽـف َت َذكَّر ما كان
فذهب بعضفؿ إلك أكَّف قالفا مـ غقر
َس َؾػ مـف مـ ا ْل َف ِّؿ الذي ذكره الؼرآن ،فؼالفا تقاض ًعا ،أو أراد :وما َأزكِّل كػسل،

الؿؾِؽ .اكظر :زاد الؿسقرٓ ،بـ
( )1قال ابـ إسحا وأبق سؾقؿان الدمشؼل :كاكت امرأة العزيز بـت أخت َ
الجقزي ( ،)447 /2وتػسقر الؼرآن العظقؿٓ ،بـ كثقر (.)383 /4
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بحوث
وتزكقة الـػس مؿا ُي َذ ُّم و ُيـفك طـف ،وسقاء قال لـػسف ،أو لؿـ حضره :فعؾك ٍّ
كؾ
لؿ يؽـ ققلف ذلؽ بنيعاز مـ أحد.
لؿا قال :ﱡ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ
وذهب بعضفؿ إلك أكَّف َّ

ﳛ ﳜ ﳝﱠ[يقسػ :]52 :ققؾ لف :اذك ُْر َه َّؿؽ .
َ
َ
الؿ َؾيؽ
الؼائيؾ ليف« :اذكير َه َّؿيؽ»
بعضيفؿ
وجعؾ ُ
جربييؾ ،وبعضيفؿ قيالَ :
الذي مع يقسػ ،كؿا ورد يف بعضفا َّ
قالت لف ذلؽ ،كؿا
أن امرأة العزيز هل التل ْ
هؿيؽ»،
اختؾػت طبارات َمـ جعؾ جربيؾ هق الذي ذكَّره ،فللطػفا طبارة« :اذكر َّ
وأشدُّ ها« :وٓ حقـ َح َؾ ْؾ َت السراويؾ؟».
وآضطراب يف متقن هذه الؿرو َّيات َب ِّق ٌـ ،وهذا مؿا يؼ ّؾؾ الثؼية هبيا ،وطؾيك
صحتفا يجب حؿؾفا طؾك ألطػ العبارات القاردة هبا ،مؿا يؿؽيـ تقفقؼيف
فرض ّ
مييع ضيياهر الؼييرآن ،فؾع َّؾييف حييقـ قييال :ﱡﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗﱠ[يقسييػ،]52 :
هبؿييف ،وبـعؿيية اهلل طؾقييف يف تثبقتييف إِ ْذ أراه
قييال لييف جربيييؾ« :اذكيير َه َّؿييؽ»ُ :مييذك ًِّرا ِّ
الفيؿ اليذي
السقء والػحشاء .فغاية ما فقفا إةبات ال َؼدْ ِر ميـ ِّ
برهاكف ،وصرف طـف ّ
صػحا طـ آستشفاد بالؿروييات التيل تعيارض ضياهر
أةبتف الؼرآن لف ،وكَضرب
ً
يت السييراويؾ؟ وكحييق ذلييؽ مؿييا كـي ّيزه طـييف
الؼييرآن مؿييا ققييؾ فقييف :وٓ حييقـ حؾؾي َ

( )1سـتـاول هذه الؿرويات بشلء مـ التػصقؾ يف مقضعف مـ البحث بنذن اهلل.
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بحوث
كبل اهلل يقسيػ  .وليق كيان َحي َّؾ السيراويؾ وجؾيس مـفيا مجؾيس الرجيؾ ميـ
ّ
زوجف لؽان خائـًا :قال الؿاتريدي« :ولق كان مـف ما ذكروا لؼد خاكف بالغقيب» ،
وقال السخاوي« :ولق حدّ إلقفا مستحسـًا لفا لؽان ذلؽ خقاكة بالغقب» .
وبالجؿؾة :فال ماكع -إن كان هق قائؾ العبارة -أن يؽقن

قال :ﱡ ﱂ ﱃ

الؿ َؾؽ جربيؾ أو
ﱄﱠ ،ابتدا ًء دون إيعاز مـ أحد ،وٓ ماكع كذلؽ أن يؽقن َ
وتعؾقؿا ،فؼالفا ،ففل -طؾك ذلؽَ -ل َّيؿة
غقره مـ الؿالئؽة ذكَّره بؼقلفا تقاض ًعا
ً
ِ
بالحؼ.
تصديؼ
بالخقر و
الؿ َؾؽ إيعاد
ِّ
ٌ
ا ْل َؿ َؾؽ ،ولي ََّؿة َ
وأ ّمييا َمييـ ذهييب إلييك َّ
يعقػ ،وقييد
أن الؿييرأة هييل التييل ذكَّرتييف ،فؿذهبييف ضي ٌ
استظفركا ُ
قبؾ أكَّف قال يف السجـ ،وهق لؿ َيجتؿع بالؿرأة قبؾ خروجف مـ السجـ

الؿؾِي َ
الؿؾِييؽ إ َّييياه لـػسييف ،وهييق ضيياهر َك ْظيؿ الؼييرآن .واهلل
يؽ واسييتخالص َ
ولؼائييف َ
أطؾؿ.
خالصة التػسقر طؾى هذا الؼول:
وبعد هذا آستعراض :فالراجح طؾك مذهب َمـ جعيؾ الؽيالم ميـ مؼيقل
يقسػ :أكَّف ڠ قالف بعد أن رجع إلقف الرسقل بخيرب ميا كيان يف مسياءلة الؿؾيؽ

( )1تلويالت أهؾ السـّة ،لؾؿاتريدي (.)226 /6
( )2تػسقر الؼرآن العظقؿ ،لؾسخاوي (.)453 /1
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بحوث
ِ
الؿؾِييؽ أو اسي ُت ْغ ِر َب مـييف ذلييؽ،
لؾـّسييقة ،فؽل َّكييف ُطقتييب يف ت َؾ ُّؽئييف يف إجابيية داطييل َ
َّ
فعؾت ذلؽ لقعؾؿ العزيز ولقعؾؿ الؿؾؽ ولقعؾؿ مـ ُي ِف ُّؿف
فاطتؾ لذلؽ بؼقلف :إكؿا
ُ
الؿؾِيؽ يف ابـية أختيف وزوج
إمر أل لؿ أخـ العزيز بالغقب يف زوجف ،ولؿ أخيـ َ

وزيييره ،ولقعؾؿييقا َّ
الؿ َؾييؽ مييـ
أن اهلل ٓ يفييدي كقييد الخييائـقـ ،ةييؿ تييذكَّر أو ذ َّكييره َ
اليـػس
الؿالئؽة فؼال :ومع ذلؽ ٓ ُأ ِّبرئ كػسل مِـ َه ِّؿ الخطرة الذي ٓ ُتصيرف
ُ
طـف إٓ برحؿة اهلل إ َّياها ،وقد صرفـل ربل طـفَّ ،
يؿ باليذكب،
إن ربل غػقر لؿيـ َأ َلي َّ
رحييقؿ إِ ْذ صييرف طـييف قبييؾ وققطييف ،وشييرع التقبيية مـييف بعييد وققطييف ،و َقبِ َؾفييا مييـ
التائبقـ.
أن هذه العبارة من مؼول امرأة العزيز ،واكؼسؿقا بعد ذلؽ إلك
الؼول الثاينَّ :
فريؼقـ:
فذهب الػريؼ إول مـ الؼائؾقـ هبيذا الؼيقل -وهيؿ جؿفيقر الؼيائؾقـ بيف-
إلك َّ
أن ضؿقر الغائب يف :ﱡ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖﱠ طائدٌ طؾك يقسػ ڠ ،والؿعـك:
ِ
اطرتفيت طؾيك
الؿراودة ،وأكَّف ڠ صاد ٌ  :قالت :إكؿا
أقرت بلهنا كاكت هل
ُ
لؿا ّ
ّ
كػسييل لييقعؾؿ يقسييػ أل لييؿ أخـييف بالغقييب ،كؿييا خـ ُتييف يف حضييقره باهتييامل إييياه
وأن اهلل لييؿ ِ
بؿييراوديتَّ ،
يفييد كقييدي لييف ،فييلضفر براءتييفٕ :ن اهلل ٓ يفييدي كقييد
الخائـقـ ،وما أبرئ كػسل مـ َه ِّؿل بف ،واحتقالل لقػعؾ بل الػاحشة ،وإصيراري
طؾك ذلؽَّ ،
فنن الـَّػس أ ّمارة بالسقء إٓ ما رحؿ ربل ،إن ربل غػقر رحقؿ.
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بحوث
َيت:
وذهب الػريؼ الثال -وهؿ قِ َّؾة مؿـ جعؾقها هل الؼائؾية -إليك أكَّفيا َطـ ْ
ذلؽ لقعؾؿ زوجل أكِّل لؿ أخـف يف كػس إمر ،وٓ وقع الؿحيذور إكيرب ،وإكؿيا
اطرتفيت ليقعؾؿ أل بريئيةَّ ،
وأن اهلل ٓ
الشاب ميراودة ،فيامتـع :فؾفيذا
راودت هذا
ُّ
ُ
َّ
أبرئ كػسل ،فن َّن اليـػس تتحيدّ ث وتتؿـّيك:
يفدي كقد الخائـقـ ،ومع ذلؽ ُ
لست ّ
طصييؿف اهلل تعييالك ،في َّ
ينن ربييل غػييقر
ولفييذا راود ُّتييفٕ :هنييا أ ّمييارة بالسييقءّ ،إٓ َمييـ َ
رحقؿ.
رجح -إن كاكت هل الؼائؾة -أهنا طـ َْت يقسػ  ،ولؿ َت ِ
زوجفياَّ :
أن
عـ َ
و ُي ِّ
هذا اإلصرار مـفا طؾك مراودة فتياه لػعيؾ الػاحشية ،وآحتقيال ليذلؽ ٓ يؿؽيـ
وصػف إٓ بالخقاكة ،ففل إ َّما أن تؽقن قد حػظتف يف كػسفا يف غقبتف ،وإ َّما أن تؽقن
يبؼ إٓ أكَّفا خائـة.
فؾؿا لؿ يؿؽـ أن ُتقصػ بالحافظة لؿ َ
قد خاكتفَّ ،
وطؾك طؽس اختالف الؼائؾقـ بالؼقل إولّ :
فنن اختالف الؼائؾقـ بيالؼقل
الثييال يجعييؾ مييذهبفؿ يف الحؼقؼيية كالؿييذهبقـ الؿـػصييؾقـ :مييذهب َمييـ يجعؾفييا
َيت بغقير الؿ ُخ ِ
يقسيػ  ،وميذهب َميـ يجعؾفيا الؼائؾية وقيد
يقن:
َ
الؼائؾة وقد طـ ْ
َ
ِ
زوجفا.
طـت بغقر اليؿخقنَ :
خالصة التػسقر طؾى هذا الؼول:
وطؾقف :فخالصة الؿختار يف التػسقر طؾك هذا الؼيقل أكَّفيا قاليت :إكؿيا كيان
إقراري ِ
بصدْ قِف ،وبلكِّل أكا ال ُيؿ ِ
راودة ٓ هق :لقعؾؿ يقسػ أكّل لؿ أخـف يف غقبتيف يف
ضؾؿييا ،في َّ
ينن اهلل ٓ يفييدي كقييد
سييجـف ،وإن كـييت قييد ُخـ ُتييف قبي ُيؾ باحتقييالل لسييجـف ً
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بحوث
فنن الـػس تتحيدّ ث وتتؿـيك :ولفيذا راود ُّتيفّ :
ولست ُمربِّئ ًة كػسلَّ ،
ٕن
الخائـقـ،
ُ
طصؿف اهلل تعالكَّ ،
فنن ربل غػقر رحقؿ.
صبع الـػس أكَّفا أ ّمارة بالسقءّ ،إٓ َمـ َ
أن الؼائل هو العزيز:
الؼول الثالثَّ :
ذهييب بعضييفؿ إلييك أ َّكييف يحتؿييؾ أن تؽييقن العبييارة مييـ مؼييقل العزيييز ِ
كػسييف:
ُ
يؼقل :ذلؽ لقعؾؿ يقسػ أكِّل لؿ أخـف بالغقب ،وأل لؿ أغػؾ طيـ مجازاتيف طؾيك
الظـ بققسػ .وهذا أضعػ إقيقالْ .
فينن كيان
أماكتف ،وما أبرئ كػسل مـ سقء
ّ
يشػع لؾؼائؾقـ بلكف مـ مؼقل امرأة العزيز اتصالف بؽالمفيا ،ويشيػع لؾؼيائؾقـ بلكَّيف
أميقر سيـذكرها يف مح ِّؾفيا
مـ كالم يقسػ -طؾك طؽس ضاهر ا ّتصيال الؽيالم-
ٌ
مـ البحث :فؾقس هـاا ما يشػع لجعؾف مـ مؼقل العزيز .واهلل أطؾؿ.
وطؾقف :فؾـ كتعرض لفذا الؼقل فقؿا يليت مـ البحث .وسقؼتصر ترجقحـا
إو َل ْقـ.
بنذن اهلل -بقـ الؼق َل ْقـ ّ***

()18

املفّسين
كشف الريب عن قائل :ﱡﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗﱠ[يوسف]52 :؛ قراءة تحليليت نقديت موازنت لقوال ِ

بحوث
ادلطهة انثاين :حتقيق انقىل انراجح يف ادلسأنح:
بعد آستعراض السيابؼ كتف َّقيل يف هيذا الؿطؾيب لتحؼقيؼ الؼيقل اليراجح يف
الؿسللة بؿا يؼضل بف الدلقؾ ،و ُت ِ
الؿتجيرد ،وحاديـيا مقطيق ُد
ـادي بف معايقر الـَّظير
ِّ
ةييقاب الؿتييد ّبريـ ،داطييقـ اهلل  أن يؽتييب لـييا إجي َير ْيـ :أجيير آجتفيياد وأجيير
اإلصابة ،وإٓ فال يحرمـا مـ ِ
أجر آجتفاد.
رجحف البحث َّ
أن طبارة:
والرأي الذي ُي ّ

ﱡﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ

ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﱂ ﱃ ﱄﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱎ ﱏ

ﱐ ﱑ ﱒﱓﱠ[يقسػ ،]53 -52 :مـ َمؼقل يقسػ .
ومؿا ُي ُّ
ستدل لف بذلؽ ما يليت:
الدلقل األول:
أكَّف بؽالم يقسػ ڠ أشبف مـف بؽالم الؿرأةٕ :ن ققلف :ﱡ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ
ﳜ ﳝ ﳞ ﱂ ﱃ ﱄﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱎ ﱏ ﱐ ﱑ
ﱒﱓﱠ[يقسػ-52 :

تصقر صدوره إٓ مؿـ طرف ُسـَّة اهلل
 ،]53كالم ٓ ُي َّ

اهلل تعالك بلسؿائف وصػاتف ،واحرتز طـ الؿعاصل،
الؿاضقة يف الخائـقـ ،و َط َرف َ
ِ
كسر الـػس ،وذلؽ ٓ يؾقؼ بامرأة ُم ْش ِر َكة
ةؿ يذكر هذا الؽالم طؾك سبقؾ
استػرغت جفدها يف الؿعصقة .
ْ
( )1واكظر :التػسقر الؽبقر ،لؾرازي (.)475 /18
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بحوث
ابـ إكباري« :فاحتج أصحاب الؼقل إول َّ
بلن الذي جرى يف أيتقـ
قال ُ
مـ الحؽؿة والثـاء طؾك اهلل  :هيق بققسيػ أ ْل َقيؼ مـيف بيالؿرأة الؽيافرة يف ذليؽ
الققت» .
أصيح
وقال ابـ الجقزي« :قال ابـ إكباري :والؼقل بلن هذا ققل يقسيػ
ُّ
لقجفقـ :أحدهؿإ :ن العؾؿاء طؾقف .والثالّ :
ٕن الؿرأة كاكت طابدة وةيـ ،وميا
تضؿـتف أية أ ْل َقؼ أن يؽقن ققل يقسػ  مِـ ققل َمـ ٓ يعرف اهلل تعالك» .
كص الؼرآن الؽريؿ طؾك لسان يقسػ  حقـ
وكقهنا مـ ققم مشركقـ هق ُّ
ﱡ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎﳏ ﳐ ﳑ ﳒ
ﳓﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﱁ ﱂ
ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏﱐ ﱑ ﱒ ﱓ
ﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠ
ﱡﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ
ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﲁ
ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉﱠ

صريح يف أكَّفؿ كاكقا مشركقـ .وقد ُيؼال َّ
بيلن مثيؾ هيذه العبيارة يؿؽيـ
ففذا
ٌ
صدورها مـ الؿرأة مع أهنا مـ ققم مشيركقـّ ،
فينن الؿشيركقـ ميـ العيرب كياكقا
( )1إضدادٓ ،بـ إكباري ،ص.419
( )2زاد الؿسقرٓ ،بـ الجقزي (.)449 /2
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بحوث
أيضا ،قال تعالك :ﱡ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ
يممـقن باهلل ً

ﲥ ﲦ ﲧﱠ[العـؽبقت ،]61 :وكاكقا يعرفقن البِ ّر ّ
والذ ْكب .

و ُيجاب طـ ذلؽ بلكَّا كُس ِّؾؿ َّ
بلن الؿشيرا يعيرف اهلل  معرفية طا َّمية ،و ُي ِؼ ُّير

الير ِّب ليـ تػيقض إيؿاكًيا ومعرفية بياهلل
هلل  بلكَّف الخالؼ ،ولؽـ طباراتف طـ هيذا ّ
متػيرققـ ٓ يؼيقلَ { :ر ِّبيل}
وسـَّتف يف خؾؼف ،وهذا الؿشرا الذي يعبد أربا ًبا ّ
ُ ،
صير ًحا بآسيؿ الظياهر يف مقضيع
قحدها و ُيضقػفا لضؿقر الؿتؽ ِّؾؿ
ُي ِّ
ويؽررهيا ُم ِّ
ّ
ٍ
لؿيـ كيان يعبيدُ أسيؿا ًء
الضؿقر ،مع ميا يـضيقي طؾقيف ميـ إيؿيان طؿقيؼ ،ةيؿ أكَّيك َ
ُيسي ِّيؿقفا بؿييا تقارةييف طييـ آبائييف وأجييداده أن يؿتؾييا قؾبييف بؿعرفيية اهلل  بلسييؿائف
وصػاتف؟
فعييادة ا ْل ُؿ ْشيرا ّأٓ يعييرف اهلل  بلسييؿائف وصييػاتفْ ،
وإلفييا
وإن أقي َّير بييف ر ًّبييا ً
ضؿـ ُجؿؾة أربابف وآلفتف.
فنذا ذهبـا كُح ِّؾؾ مضؿقن الخطاب ،فسـجد َّ
أن َج ْعؾف كالم يقسػ ڠ
أشب ُف وأقق ُم :فؼقلف :ﱡﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝﱠ[يقسػ ،]52 :كؼقلف :ﱡ ﱗ ﱘ

ﱙ ﱚﱠ[يقسػ ،]23 :كال ُم ُم ِ
در ٍا لسـَّة اهلل الؿاضقة الباققة يف الظالؿقـ
َ
إدراا القاةؼ -كؿا َت ِشل بف العبارةَ -ل َر َد َطفا
والخائـقـ ،ولق كاكت الؿرأة ُتدْ ِركُف
ِ
خقاكة زوجفا ،و ُض ْؾ ِؿ فتاها بنصعام غقاهب السجـ زهر َة شباب هذا الػتك.
طـ

( )1اكظر :التحرير والتـقيرٓ ،بـ طاشقر (.)6 /13
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بحوث
وققلف :ﱡﱂ ﱃ ﱄﱠ[يقسػَّ :]53 :
إةبات ا ْل َف ِّؿ لف يف ققل اهلل
دل طؾقف
ُ
تعالك :ﱡﱠ ﱡﱠ[يقسػَّ ،]24 :
ودل طؾقف ققل يقسػ  :ﱡﱺ ﱻ ﱼ ﱽ
ﱾ ﱿ ﲀﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊﱠ[يقسػ،]33 :
ِ
الص ْبقة إلقف َّـ مع الؽقد وكثرة اإللحاح وصقل
الف ّؿ جعؾف ُمشػ ًؼا مـ ّ
فخطقر َ
التعرض ،وققلف :ﱡﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱠ[يقسػ ،]53 :دلقؾف
ُّ
ققلف :ﱡﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊﱠ[يقسػ ،]33 :فرحؿة اهلل
كقدهـ ،وٓ صارف لفا دون رحؿتف .
صرفت طـف
تعالك إ َّياه هل التل
ْ
َّ
وققلف :ﱡ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱠ[يقسػ ،]53 :كؼقلف إلخقتف بعدُ  :ﱡ ﲤ ﲥ

ﲦﲧ ﲨ ﲩ ﲪﱠ[يقسػ.]92 :
ِ
الرب مضا ًفا إلك ضؿقر الؿتؽ ِّؾؿ هق طادتف الغالبة يف خطابف يف
وذ ْكره اسؿ ِّ
السقرة الؽريؿة :فؼال :ﱡﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﱠ[يقسػ ،]33 :وقال
لؾػ َت َق ْق ِـ:

ﱡﳐ ﳑ ﳒ ﳓﱠ[يقسػ:

 ،]37وقال:

ﱡﲭ ﲮ ﲯ

جعؾ الؿؼصقد بالرب يف أية رب ِ
ﲰﱠ[يقسػ :]55 :طؾك ققل َمـ َ
الع ّزةٓ ،
ّ
ّ ِّ

الؿؾِؽ :وهق إضفر ،وقال :ﱡﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﲍ ﲎ
َ
ﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟ

ﲠﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦﱠ[يقسػ ،]155 :وقال:

ﱡﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ

ﲳ ﲴ ﲵ ﲶﱠ[يقسػ .]151 :وكلكِّل بف قد تؾ َّؼػفا مـ أبقف حقـ قال
لف :ﱡ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ
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بحوث
ﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱠ[يقسػ:

.]6
الرب يف السقرة :كؼقلف:
اهلل  إلك اسؿ
ِّ
ويضقػف ُ

ﱡﱢ ﱣ ﱤ ﱥ

ﱦﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱﱠ[يقسػ:

فرا هل مؼتضك الحال ،طؾك طؽس مؼتضك
 ،]24فنضافتف إلك اسؿ
ّ
الرب ُم ْظ ً
ٕن مؼتضك الظاهر (لقٓ ْ
الظاهرَّ :
أن َرأى برهاكَـا) :لؿؽان ضؿائر الؿتؽ ِّؾؿ يف
سائر أية الؽريؿة .وقال :ﱡﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑﱠ[يقسػ،]34 :
وقال :ﱡﲪ ﲫ ﲬ ﲭﱠ[يقسػ :]42 :طؾك ققل َمـ ذهب يف معـاها
ُ
يقسػ ِ ذ ْك َر ر ّبف.
الشقطان
إلك :فلكسك
َ
ومؿا يمكِّده كذلؽ َّ
أن يف ققلف :ﱡ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱎ ﱏ
الرب يف مقضع اإلضؿار ،فؽان مؼتضك
ﱐ ﱑ ﱒﱠ[يقسػ ]53 :إضفار اسؿ ّ
الظاهرّ :
غػقر رحقؿ) :إٓ أكَّف أضفره مضا ًفا إلك ضؿقر
(إٓ ما رحؿ ربل إكف
ٌ
اليؿ ْش ِعر بآختصاص وخؾقص آكتؿاء.
الؿتؽ ِّؾؿ ُ
ولإلضفار يف مؼام اإلضؿار أغراض بالغقة طدييدة اسيتقطبـاها يف غقير هيذا
الؿقضع( ،)1ومـ َأ َه ِّؿ إغراض الؿرط ّقة لقضع آسيؿ الظياهر مقضيع الضيؿقر

اهلل كشره.
( )1يف بحث :جؿالقات إضفار إسؿاء الحسـك يف مؼام إضؿارها ،مخطقطَّ :
يسر ُ
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بحوث
أن يؽيقن الؿيتؽ ِّؾ ُؿ ُمع ِّظ ًؿيا لؾؿيذكقر ُمح ًّبيا ِّ
طؾك خالف مؼتضيك الظياهرْ :
متؾيذ ًذا
مستلكِ
الديؾؿل(:)1
مفقار
ققل
طؾك
اسؿف،
بتؽرير
ا
س
حدّ
ً
ّ
ييان َأ ِطيييدْ َّ ِ
َأ ِطيييدْ ذكييير كعؿي ٍ
ييق ُع
ييره
كررتيييف يتضي َّ
ميييـ ال ِّطقيييب ميييا َّ
إن ذكي َ
َّ
ولعؾ أكثرهؿ يف ذلؽ ققس بـ الؿؾقح،
وهذا كثقر يف أشعار العذريقـ،
فؿـ ذلؽ ققلف يف الؿمكسة:
ِ
ممصيييد
وطفيييدي بِ َؾ ْق َؾيييك وهيييل ذات ّ
ييب بـيييق ابـفيييا
ييب بـيييق لق َؾيييك وشي َّ
فشي َّ

ِ
يييييل الؿقاشييييييقا
تيييييير ُّد طؾقـييييييا بال َعشي ّ

وأطيييال لقؾيييك يف فيييمادي كؿيييا هقيييا

والتعبقر بالظاهر يف مثؾ هذا أبؾغ مـ التعبقر بالؿضؿر ٓ ،يرت َّدد يف ذلؽ
يتذو إدب ويعرف مقاقع ال َؽؾِؿ.
بؾقغ َّ
قال ابـ السقد البطؾققسل ُمع ِّؾ ًؼا طؾك ققل جرير:
يييييع بػضييييييؾ مئزرهييييييا
لييييييؿ تتؾ َّػي ْ

دطيييدُ يف ال ُع َؾيييب
َد ْطيييدُ وليييؿ ُت ْسي َ
ييؼ ْ

قال« :وال ُع َؾب :جؿع ُطؾبية ،وهيق إكياء ُيصيـع ميـ جؾيقد اإلبيؾ .وصيػ ّ
أن
كشلت يف الرفاهقة والـعؿة ،ولؿ تؽـ مـ البدويات الؾقايت يتؾػعـ بالؿيززر،
دطدً ا
ْ
تـقيفييا بي ِيذكرها،
ويشييربـ إلبييان يف ال ُعؾييب ...وكي َّيرر ذكيير دطييد ولييؿ ُيضييؿرها:
ً
وإشارة أو ُّ
تؾذ ًذا ٓسؿفا واستطابةً ،كؿا قال أخر:
( )1اكظر ديقاكف ( ،)184 /2وهذه رواية الديقان .ويف بعض الؿصادر:
َأ ِطدْ ِذكر كعؿان لـا ّ
إن ِذكره مـ الؿسؽ ما كررتف يتضقع
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بحوث
ِ
يذقفؿ
طي ٌ
يذاب طؾييك إفييقاه مييا لييؿ يي ُ

طدُ ٌّو وبإفقاه أسؿاؤهؿ تحؾيق»(.)1

وكؼؾ الخػاجل طـ شقخف أبل العالء الؿعري تعؾقؼف طؾك بقت الحطقئة:
َأٓ ح َّبيييذا هـيييدٌ وأرض هبيييا هـيييدُ

وهـدٌ أتك مِـ دوكِفيا
الـيلي وال ُب ْعيدُ
ُ

تؽريير اسيؿفا طق ًبيا ،وٕكيف يجيد لؾيتؾ ّػظ
قال« :مِـ ح ِّبف لفيذه الؿيرأة ليؿ َيي َر
َ
باسؿفا حالوةً :فؾؿ َي َر مِـ آطتذار لؾتؽرير إٓ هذا العذر»(.)2
وجعؾ الؼاضل طقاض مـ ذليؽ ميا ورد يف حيديث أم زرع( )3ميـ تؽرارهيا
مصرحة بف غقر مضؿرة لف ،وٓ مؽتػقة بؿا تؼدّ م
ٓسؿ أبل زرع يف فصقل كالمفا ّ
مـ إضفاره :إما ِ
لع َظ ِؿف يف كػسفا ،و َب ْل ِوها بف وفخرهيا ،أو لحيالوة ِذكْيره يف فؿفيا،
ّ
ّ
يستؾذ بف الـاصؼ(.)4
ومؽاكتف مـ قؾبفا ،فتؽرار اسؿ الحبقب مؿا
ُّ
والتؾذذ بذكر أسؿاء اهلل تعيالك وتؽريرهيا ُم ْظ َفيرة يف مقضيع اإلضيؿار إكؿيا
يؼع يف الؼرآن الؽريؿ مـ حؽاية كالم إكبقاء والصالحقـ والؿممـقـ.
فؿـ ذلؽ ققل الخؾقؾ إبراهقؿ :

ﱡﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪﲫ ﲬ ﲭ

ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻﱠ[إكعام،]85 :
( )1آقتضاب يف شرح أدب الؽتابٓ ،بـ السقد البطؾققسل ( .)195 /3والبقت يف ديقان الحؿاسة.
( )2سر الػصاحة ،لؾخػاجل ،ص.153
( )3أخرجف البخاري يف صحقحف (ح ،)5189:ومسؾؿ يف صحقحف (ح.)2448:
تضؿـف حديث أم زرع مـ الػقائد ،لؾؼاضل طقاض ،ص.375
( )4اكظر :بغقة الرائد لؿا َّ
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بحوث
فلضفر يف مقضع اإلضؿار ،ولؿ َي ُؼؾ كؿا هق مؼتضك الظاهر( :وٓ أخاف ما
تشركقن بف إٓ أن يشاء شق ًئا ،وسع َّ
الرب
فصرح باسؿ
طؾؿا)،
ّ
ّ
كؾ شلء ً
استئـاسا
تؼدَّ َست أسؿاؤه -الؿضاف إلك ضؿقر إبراهقؿ  يف الؿقضعقـ:ً
وتؾذ ًذا ِ
ُّ
وإضفارا لرباصة جلشف وققة يؼقـف يف ر ِّبف  أكَّف يؽؾمه مـفؿ
بذ ْكر ر ِّبف،
ً
ويحػظف مـ كقدهؿ .واهلل أطؾؿ.
وأيضا :قال إبراهقؿ ٕ بقف:
ً

ﱡﲦ ﲧﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬ ﲭ ﲮ ﲯ

ﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾ

َّ
إجؾ يف مقضع اإلضؿار ،فؾؿ َي ُؼؾ( :وما تدطقن
ﲿﱠ[مريؿ ،]48 :أضفر آسؿ
ِ ِ
كرر ذكر اسؿ
مـ دوكف) :لزيادة التؿ ُّؽـ ،وٓستعظام ش ْركفؿ ،وتؼبقح فعؾفؿ ،ةؿ ّ
واطتزازا
وتشر ًفا
تعؾقال لدطائف وإخالصف،
ً
الرب الؿضاف إلك ضؿقر الؿتؽؾؿ:
ً
ّ
ُّ
وتؾذ ًذا بتؽريره ،واستئـاسا ِ
وتقس ًال بفُّ ،
بذكره.
بربقبقة اهلل إ ّياه(،)1
ً
ُّ
تعريض بشؼاوهتؿ بدطاء آلفتفؿ(.)2
وفقف كذلؽ
ٌ
ومثؾف ققل شعقب  :ﱡﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱢ ﱣ ﱤ
ﱥ ﱦﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱹ ﱺ

فؽرر
ﱻ ﱼﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﱠ[إطرافّ ،]89 :

( )1اكظر :التحرير والتـقيرٓ ،بـ طاشقر (.)123 /16
( )2اكظر :الؽشاف ،لؾزمخشري (.)22 /3
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بحوث
ظفرا يف مقاضع اإلضؿار ،فؾؿ َي ُؼؾ طؾك مؼتضك الظاهر( :بعد
اسؿ ِّ
مرارا ُم ً
الرب ً
طؾؿا ،طؾقف تقكؾـا) ،بؾ ما
إذ ّ
كجاكا مـفا) ،ولؿ ي ُؼؾ( :إٓ أن يشاء ،وسع كؾ شلء ً
َّ
مرارا :حتك جؿعفؿا فؼال( :اهلل ر ُّبـا) .ومـ
إجؾ
ؽرر آسؿ
واسؿ ِّ
الرب ً
َ
زال ُي ِّ
التؾذ ُذ وآستئـاس والتؼقي ِ
أغراض ذلؽ ُّ
بذ ْكر آسؿقـ إج ّؾ ْقـ الدا ّل ْقـ طؾك
ِّ
ُ
كؿال ألقهقتف وكؿال ربقبقتف .
ومثؾف ققل هقد  :ﱡﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ
ﱩﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱹ

ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇﱠ[هقد،]57 -56 :
ٍ
مرات مضا ًفا إلك ضؿقره ،وفقف مـ
الرب  أربع
كرر هقد  اسؿ ّ
اكظر كقػ َّ
ُّ
والتؾذذ ما فقف ،وقراءة أيتقـ طؾك َك ْظ ِؿ ِف َؿا تبعث يف الـػس سؽقـة
آستئـاس
وققة ٍ
حاولت أن تضع الضؿقر يف
يؼقـ ٓ تخطئف آذان الؼؾقب ،ولق
َ
واصؿئـا ًكا ّ
مقضع آسؿ الظاهر فقفا أو يف بعضفا لؿا كان لف إةر كػسف.
ومـ ذلؽ ققل العؾؿاء الر َّباكققـ:
ﱴﱠ[اإلسراء:

ﱡﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ

 ،]158فلضفروا يف مقضع اإلضؿار لؿـاسبة مؼام الدُّ طاء

ُّ
واستئـاسا بتؽرير اسؿف
وتؾذ ًذا
الرب الؿضاف إلك ضؿقرهؿ،
ً
لؾتقسؾ باسؿ ّ
ُّ
وإشعارا بع ّؾة ا ْل ُح ْؽؿ بتح ّؼؼ القطد.
ضاهرا ،وتؼقي ًة لرجائفؿ بقطده،
ً
ً
ومـ ذلؽ ققل الرجؾ الصالح لصاحب الجـتقـ وهق يحاوره:

ﱡﱬ

تؾذ ًذا ،كؿا َّ
الرب ُّ
تؾذذ
فؽرر اسؿ
ّ
ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱠ[الؽفػَّ ،]38 :
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بحوث
يرشح غرض ُّ
صاحب الجـتقـ بآطتزاء لجـتقف ومالف وكػره .ومؿا ّ
ضؿقرا
التؾذذ
َ
الػصؾ مع ما يشعران بف مـ آختصاص :إِ ْذ معـك الؽالم( :لؽ ْـ أكا هق اهلل
ّ
إجؾ وبشعار الربقبقة الؿضاف إلك ضؿقر
ربل) ،فذكَره بالضؿقر وبآسؿ
مرة أخرى .واهلل أطؾؿ.
كرره ّ
الؿتؽ ّؾؿ ،ةؿ ّ
وقال مقسك  لػرطقن:

ﱡﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ

واطتزازا
تعظقؿا،
الرب الؿضاف إلك ضؿقر الؿتؽ ِّؾؿ:
ً
ﱌﱠ[صف ،]52 :أضفر اسؿ ّ
ً
وتشر ًفا بربقبقة اهلل إ ّياه ،لؿا تؼدّ م مـ ققل فرطقن:
ُّ

ﱡﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ

ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥﱠ[صف ،]55 -49 :وفقف استئـاس ُّ
وتؾذذ بتؽرير
ِذ ْكره :لؿا يف الؿققػ مـ شدّ ة ،وفقف إشعار بع ّؾة القصػ :إِ ْذ َّ
إن مِـ مؼتضك
كؿال ربقبقتف ّأٓ ّ
يضؾ وٓ يـسك( ،)1وفقف تؼقية استؼالل جؿؾة التذيقؾ فتصؾح
لتجري مجرى ا ْل َؿ َثؾ وا ْل ِح َؽؿ الجقامع .واهلل أطؾؿ.
وقال سؾقؿان :

ﱡ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ

وكرر
ﲟﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦﱠ[الـؿؾ ،]45 :فلضفر يف مقضع اإلضؿارّ ،
بتؿحض الػضؾ
ققلف :ﱡ ﲕﱠ ولؿ ي ُؼؾ( :فنكف غـل كريؿ) ،وفقف تلكقد لالطرتاف
ُّ

( )1واكظر :البحر الؿديد يف تػسقر الؼرآن الؿجقدٓ ،بـ طجقبة (.)394 /3
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بحوث
الؿستػاد مـ ققلف :ﱡ ﲔ ﲕﱠ( ،)1وفقف إلك ذلؽ ّ
تؾذذه  بتؽرير اسؿ الرب
 الؿضاف إلك ضؿقر الؿتؽ ِّؾؿ ا ْل ُؿ ْش ِعر بخصقص العـاية .واهلل أطؾؿ.
ويف سقرة يقسػ وقع ذلؽ لققسػ ولقعؼقب ڽ يف غقر أيتقـ ّ
محؾ
الدَّ ْرس ،حقث قال يقسػ  لؾ َػ َت َق ْق ِـ:

ﱡﳐ ﳑ ﳒ ﳓﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ

ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ
ﱆﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ

ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜﱠ[يقسػ ،]38 -37 :فلضفر يف مؼام اإلضؿار يف
أكثر مـ مقضع ،فؼال :ﱡ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛﱠ ولؿ ي ُؼؾٓ( :
هتقيال َ
واستؼباحا لػعؾفؿ .ولؿ ي ُؼؾ( :ما كان لـا أن كشرا
لؾخ ْطب،
ً
يممـقن بف):
ً
وإشعارا بع ّؾة ا ْل ُح ْؽؿ :إِ ْذ مِـ مؼتضك إلفقتف وحداكقتف ،ومـ مؼتضك
تعظقؿا،
بف):
ً
ً
لؾؿتػضؾ ،
تعظقؿا
وحداكقتف أٓ ُي ْش َرا بف .وكذا لؿ ي ُؼؾ( :مـ فضؾف):
ِّ
ً
لؾؿتػضؾ طؾقفؿ .ويف تؽرار ِذ ْكر آسؿقـ إحسـقـ
وتػخقؿا لؾػضؾ ،وتشري ًػا
َّ
ً
واستئـاس .وكاسب إضفار ذلؽ ُّ
ُّ
التؾذذ مؼام الدطقة إلك اهلل ،ومؼام الؽرب
تؾذ ٌذ
ٌ
لؿؽاهنؿ يف السجـ .واهلل أطؾؿ.
وقال يقسػ :ﱡﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﲍ ﲎ ﲏ ﲐ
ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠﲡ

( )1اكظر :التحرير والتـقيرٓ ،بـ طاشقر (.)272 /19
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بحوث
ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﱠ[يقسػ:

 .]155وأية ُمشرقة

بالتصريح بلسؿاء اهلل وصػاتف ،مع تؽرير ققلف :ﱡ ﲕﱠ كعادتف ،والتعبقر بالظاهر
يف مقضع الؿضؿر ّ
وتعظقؿا وتربقة لؾؿفابة.
واستئـاسا،
تؾذ ًذا
ً
ً
ومؿا وقع لقعؼقب  ققلف:

ﱡﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ

ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱢ ﱣ ﱤ ﱥ

الرب الؿضاف إلك ضؿقر
ﱦﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱠ[يقسػ ،]6 :فلضفر اسؿ
ّ
يقسػ ،ولؿ يؼؾ( :إكف طؾقؿ حؽقؿ) :لتلكقسف وتؾذيذه ِ
بذ ْكر ر ِّبف ،وإلشعاره
بخصقصقة العـاية.
وكذا وقع لف يف ققلف :ﱡﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ
ﳑﳒﳓﳔﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊ

ﱋﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕﱠ[يقسػ :]87 -86 :لؿا
َّ
إجؾ يف مقضع الؿضؿر أكثر مـ
كرر آسؿ
كان الؿؼام مؼام حزن :اكظر كقػ َّ
مرة ،فؾؿ ي ُؼؾ( :وأطؾؿ مـف) ،ولؿ يؼؾ( :وٓ تقلسقا مـ َر ْوحف) ،وكذا فالؿؼام
ّ
رغبة وتؿـ وتلمقؾ ،فؽلكف يستلكس ِ
ٍ
بذ ْكر اهلل تعالك ويمكِّس بف أبـاءه
مؼام
ٍّ
ويرجقفؿ يف فضؾف .واهلل أطؾؿ.
ِّ
وطق ًدا طؾك بدءَّ :
فنن ققلف تعالك :ﱡﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱎ ﱏ
الح ْؽ َؿ لف بلكَّف ُمؼت َبس
طقـ الؼؾب البصقر ُ
ﱐ ﱑ ﱒﱠ[يقسػُ ٓ ،]53 :تخطا ُ
مـ الؿشؽاة ِ
كػسفا التل اقتبست مـفا طبارات إكبقاء والصالحقـ السابؼة،
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بحوث
ُ
اإليؿان
ولل أو طبد صالحٍ مأل
كبل أو ٍّ
والذي يتل َّمؾ ذلؽ ٓ يرت َّدد يف كسبتفا إلك ٍّ

َ
الر ِّب الؿضاف إلك ضؿقر الؿتؽ ِّؾؿ
قؾ َبف،
ومؾؽ طؾقف مشاطره .فؼد أضفر اسؿ ّ
وإشعارا بخصقصقة العـاية،
واطتزازا،
وتشر ًفا
واستئـاسا والتذا ًذا
تقس ًال
ً
ً
ُّ
ً
وكرره ُّ
َّ
وتؼقي ًة لرجاء الؿستغػريـ ،وإشعارا ِ
بع َّؾة ا ْل ُح ْؽؿ :إِ ْذ مِـ مؼتضك الربقبقة الرحؿ ُة
ً
والتػضؾ بؼبقلفا مـ التائبقـ .ففق
بالؿربقب وجربُ خطئف بػتح الباب لؾتقبة،
ُّ
ٍ
محبقب يتؽ َّؾؿ بؿؾء قؾبف طـ محبقبف ،فلكَّك مثؾ هذا الؼقل الرفقع
صادر مـ
ققل
ٌ
ٍ
متػرققـ؟ وأكَّك هذه الؿحبة الػ َّقاضة ٓمرأة شغؾتفا
ٓمرأة ققمفا يعبدون أربا ًبا ِّ
الصقر ،واستغرقتفا الغػؾة؟
ُّ
ففذه الؿعال يبعد أن تطقيفا طبارة امرأة مشركة تعبدُ -كسائر ققمفا -أربا ًبا
آمـت قبؾ ذليؽ ففيذا
متػرققـ .فنن ققؾ :قد آمـَتُ .أجقب :متك آمـَت؟ إن كاكت ْ
ِّ
ُيع ِّؽر طؾقف أمران :األولَّ :
أن يقسػ ڠ لؿ يؽـ قد جفر بدطقتف بعيدُ  ،والثااين:

أكَّفا لق كاكت آمـت ُ
قبؾَ ،فؾِ َؿ لؿ ُتبادر برفع ال ُّظ ْؾؿ الذي وقع طؾك يقسػ بسببفا؟
ومؽرهيا أن تػعيؾ ذليؽ
فنن ققؾ :خافت أن ُتػتضح :ققؾ :ما كان ل ِ َؿـ لف دهاؤها
ُ
دون أن ُتػتضح أكثر مؿا افتُضحت بف وفضحت هبا كػسفا مـ قبؾ .فنن ققؾ :إكؿا
لؾتق ،وكان اإليؿان يعتؿؾ يف كػسيفا ،ول َّؿيا يتفقيل لفيا اإلفصياح طـيف ،قؾـيا:
آمـت ِّ
أن دطيقة اإلسيالم ليؿ تؽيـ ميـ ّ
ُيبعده طدّ ة أمقر :األولَّ :
اليذيقع يف ذليؽ الققيت
لتطر سؿعفا .والثاينَّ :
أن استعدادها لذلؽ لؿ تبدُ لف بقادر يف طا َّمة ما ُذكِر طـفيا
ِ
يف السقرة الؽريؿة .والثالثَّ :
يحيؽ ذليؽ :ميع أكَّيف أوليك بالحؽايية
أن الؼرآن ليؿ
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بحوث
الؿحؽيل يف السيقرة الؽريؿية طؾيك إهؿقية
لق كان قيد وقيع -ميـ كثقير شيلهناِّ
البالغيية لجؿقييع مييا ُحؽِييل مييـ شييلهنا يف تصييقير سييقا الؼصيية .والرابا َّ :
أن طؿييؼ
َ
اإليؿييان الظيياهر يف أييية يربييق طؾييك معرفتفييا بؽثقيير ولييق َفر ْضييـا اكػعييال قؾبفييا
باإلسالم .واهلل أطؾؿ.
ففذا ٌ
دلقؾ سالؿ مـ الؿعارضة َّ
أن العبارة مـ مؼقل يقسػ  ،وهق ما
الؿػسريـ طؾك الؿقؾ إلك هذا الؼقل ،ومـفؿ َمـ لف تل ُّةر بؿدرسة
كثقرا مـ
ّ
حؿؾ ً
ابـ تقؿقة  $ورغؿ ذلؽ مالقا إلك خالف ققلف َ
لش َبف هذا الؽالم بؽالم إكبقاء
السػفاء.
أكثر مـف بؽالم الؿشركقـ ُّ
وهذا الدكتقر طبد الؽريؿ الخطقب يع ّؾؾ مقؾف إلك الؼقل بل َّكف مـ مؼقل
ِ
وو ْصػف بصػات
يقسػ  :بلكف قد جرى يف أيتقـ ذ ْكر اهلل سبحاكف وتعالكَ ،
الؽؿال ،وهذا ٓ يصدر إٓ مـ إكسان مممـ باهلل إيؿاكًا مشر ًقا متؿؽـًا ،وامرأة
العزيز ،لؿ تؽـ -يف غالب الظ ّـ -مممـة ،وقد كاكت مِ ْص ُر يف تؾؽ الػرتة التل
شفدت أحداث الؼصة طؾك غقر ديـ التقحقد ،حقث رأيـا يقسػ يف سجـف يدطق
صاحبقف إلك اإليؿان باهلل ،ويؽشػ لفؿا طـ زيػ ألفة التل يعبدوهنا مـ دون
اهلل .

( )1التػسقر الؼرآل لؾؼرآن ،لؾدكتقر طبد الؽريؿ الخطقب (.)1288 -1287 /6
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بحوث
وبـحقه كحا الشقخ أبق زهرةَّ :
الـبقة،
ٕن هذه العبارات هل التل تؾقؼ بؿؼام ّ
وققلف :ﱹﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﱸ فقف إشارة إلك َه ّؿف هبا ،وفقف إشيارة إليك َج َقشيان
لؿا رأى برهان ربف .
الغريزة ،ةؿ ك ِّػفا ّ
وط َّؾؾ الجزائري ترجقحف لفذا الؼقل ٕمريـ :أحدهؿا :استبعاده أن ترقك
تؾؽ الؿرأة الؿشركة إلك هذا الؿستقى فتؼقل هذه العبارة اليؿػعؿة بؿعرفة اهلل
ّ ،
فنن هذا الؽالم ٓ يجري إٓ طؾك لسان إكبقاء والصالحقـ .
وقال الشقخ مصطػك العدوي :مع ّؾ ًؼيا طؾيك أيتيقـ« :هؽيذا البقيان وهؽيذا
الـبيقة ...لؼيد
الؿؾِؽ هذه الؿؼآت التل ٓ تخرج إٓ مـ مشيؽاة ّ
إدب ،فسؿع َ
الح ْسيـ والبفياء والجؿيال التيل ٓ تصيدر إٓ
سؿع مؼآت يقسػ وهل يف غاية ُ
مـ إكبقاء و َمـ سؾؽ مسالؽفؿ ،فؾألكبقاء أققال ُت ْعي َرف هبيؿ و ُيعرفيقن هبيا ،كؿيا
طؾيل بييـ
قيال العؾؿياء -رحؿفيؿ اهلل -يف شيلن الحسيـ البصيري  ،$فؼيد قيال ّ
الحسقـ -الؿؾؼب بيزيـ العابديـ -وقد ُذكر طـده الحسـ البصري :ذاا الرجيؾ
الذي كالمف يشبف كالم إكبقاء.
سؿت ولألكبقاء حديث ،وٕلػاضفؿ حالوة ،وطؾك كالمفؿ
فؾألكبقاء
ٌ
صالوة ،صؾقات اهلل وسالمف طؾقفؿ أجؿعقـ ،وقد قال تعالك:
( )1زهرة التػاسقرٕ ،بل زهرة (.)3833 /7
( )2أيسر التػاسقر ،لؾجزائري ( 621 /2حاشقة).
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بحوث
ﲰ ﲱ ﲲﱠ[الـقر:

الؿؾِؽ هذه
 ،]26هؽذا قال ر ُّبـا ،فسؿع َ

الؿؼآت ،وٕول مرة يطر سؿعف مثؾ هذا الؼقل الطقب الجؿقؾ :فحقـئذ قال
الؿؾِؽ :ﱹﭦ ﭧ ﱸ ٓ ،لؾؿجلء بف فؼط ،بؾ قال :ﱹﭨ ﭩ ﱸ :أي :أجعؾف
َ
مستشارا لل ،أستشقره يف ّ
كؾ أمقري» .
خالصا لـػسل
ً
ً
ّ
وكلن اإلمام ابـ الؼقؿ  $قد استشعر هذا اإلشؽال :فؼال« :فنن ققؾ:
لؽـ ققلف :ﱡ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝﱠ[يقسػ،]52 :
إحسـ أن يؽقن مـ كالم يقسػ ،أي :إكؿا كان ُّ
تلخري طـ الحضقر مع
الؿؾِؽ أل لؿ أخـف يف امرأتف يف حال غقبتف ،وأن اهلل ٓ يفدي كقد
رسقلف :لقعؾؿ َ
الخائـقـ ،ةؿ إكف  قال :ﱡﱂ ﱃ ﱄﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱎ ﱏ

أضفر
لؿا َ
ﱐ ﱑ ﱒﱠ[يقسػ ،]53 :وهذا مـ تؿام معرفتف  بر ّبف وكػسف ،فنكف ّ
برا َءتف وكزاهتف مؿا ُقذف بف :أخرب طـ حال كػسف ،وأكف ٓ يزكّقفا ،وٓ يربِّئفا :فنهنا
أ ّمارة بالسقء ،لؽـ رحؿة ر ّبف وفضؾف هق الذي طصؿف ،فر ّد إمر إلك اهلل بعد أن
أضفر براءتف.
ققؾ :هذا وإن كان قد قالف صائػة :فالصقاب :أكف مـ تؿام كالمفا ،فنن
الضؿائر ك ّؾفا يف كسؼ واحد ّ
تدل طؾقف ،وهل ققل الـسقة:

ﱡﲾ ﲿ ﳀ ﳁ

ٍ
درس صيقيتّ ليف قيام بتػريغييف مققيع الشيبؽة اإلسيالمقة ،وهيذا التػريييغ مـشيقر ضيؿـ ميقا ّد بركييامج
( )1ميـ
يدوي) ،ولييؿ يتس ي َّـ لييل الرجييقع إلييك التسييجقؾ
الؿؽتبيية الشييامؾة بعـييقان( :دروس لؾشييقخ مصييطػك العي ّ
الصقيت ،فؾ ُقق َّةؼ.
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بحوث
ﳂﱠ[يقسػ:

 ،]51وققل امرأة

العزيز :ﱡﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ

ﳐﱠ[يقسػ.]51 :
ففذه خؿسة ضؿائر بقـ بارز ومسترت ،ةؿ اتصؾ هبا ققلف :ﱡﳒ ﳓ ﳔ ﳕ
ﳖ ﳗﱠ[يقسػ:

ػصؾ
 ،]52ففذا هق الؿذكقر ّأو ًٓ بعقـف،
فألي شلء ُي َ
ّ

الؽالم طـ َك ْظ ِؿف ،و ُيضؿر فقف ققل ٓ دلقؾ طؾقف؟» .

فؾؿ ُي ِجب ابـ الؼقؿ طـ جقهر آستشؽال الذي أورده ،ففذا ٌ
ققل ٓ يؼقلف
إٓ َمـ َت َّؿت معرفتف بر ِّبف ،وجعؾ إضؿار الؼقل ٓ دلقؾ طؾقف مع ما كؼؾف مـ دلقؾ
فلي دلق ٍؾ أوضح مـ
تؿت معرفتف بر ِّبفّ .
واضحٍ طؾقف ،وهق شبف الؽالم بؽالم مـ َّ
ذلؽ يريد؟
ةييؿ لييؿ يي ِ
يلت ابييـ الؼييقؿ بييدلقؾ جديييد غقيير استشييؽال اتصييال الؽييالم ،وهييق
مجييياب طـيييف ميييـ الػرييييؼ إول ،كؿيييا سـعرضيييف بالتػصيييقؾ يف الجيييقاب طيييـ
استشؽآت الؼائؾقـ َّ
بلن العبارة مـ مؼقل امرأة العزييز .فؽيان واجبيف أن يجقيب
طؿا أجاب بف أخرون طؾك استشؽال ا ّتصال الؽالم هذا.
َّ

( )1روضة الؿحبقـٓ ،بـ الؼقؿ ،ص.445
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بحوث
الدلقل الثاين:
َّ
أن َج ْعؾ العبارة مـ كالم الؿرأة يليت طؾقف إشؽآت ضاهرة ،فققسػ  هق
ِ
الذي لؿ ُ
العزيز الذي أكرم مثقاه ،أ ّما الؿرأة فؼد اطرتفت بذكبفا،
بالغقب
يخ ْـ
َ
وبعد آطرتاف بالذكب فال معـك لؼقلفا :ﱡﳕ ﳖ ﳗﱠ .
وضؿقرا الغائب يف :ﱡﳓ ﳔ ﳕ ﳖﱠ إن كاكت هل الؼائؾة ٓ يحتؿؾ
َ
فؿـ أطاده إلك يقسػ  جعؾ
مرجعفؿا ّإٓ إلك يقسػ  أو إلك زوجفاَ ،
كـت قد خـتُف فقؿا
الؿعـك( :لقعؾؿ يقسػ أل لؿ أخـف يف غقبتف يف سجـف ،وإن ُ
ص َّقره إلك سجـف) ،فلطا َد الؽالم ركق ًؽا وٓ صائؾ تحتف :لعدّ ة ِط َؾؾ:
الع ّؾة األولى:
أهنا لق أرادت هذا الؿعـك لؽان إَ ْولك بعبارهتا( :لقعؾؿ أل لؿ أكتؿ خرب ما
كان مـّل ومـف) ،أو (لؿ أكذب طؾقف) ،أو (لؿ أواصؾ الؽذب طؾقف يف َغقبتف) ،أو
(لؿ أواصؾ ا َّتفامف ،وإلصا ال ّتفؿة بف) ،أو كحق ذلؽٕ ،كَّفا لق كذبت وقالت:
(راودل وما راود ُّتف) ،لؽاكت مؼقؿة طؾك ا ِّدطائفا إول ،وهذا ٓ يقصػ يف
ُطرف الؿتؽؾؿقـ بالخقاكة ،وإكؿا بالؽتؿان أو بالتؽذيب أو باإلصرار طؾك
الؽذب ،وإن كان يف كػسف خقاكة ٕماكة الؾسان.

( )1اكظر :الؽشػ والبقان ،لؾثعؾبل (،)565 /15
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بحوث
فالؿـاسب لؿؼام التؼرير هق القصػ بالصد أو بالؽذب :كؿا يف ققلف
تعالك :ﱡ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ
ﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹ
ﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊ
ﳋ ﳌ ﳍ ﳎﱠ

وإكؿا يؼع وصػ الخقاكة طؾك الـؼض بالعفد والؿقثا سقاء كان تقةقؼف
كتاب ًّقا أو شػق ًّيا أو ُطرف ًّقا ،ويف الؼرآن :ﱡﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ
ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ
ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ

ﲙ ﲚﱠ[إكػال.]58 -56 :
فؽذا هـا :العفد ال ُعريفّ الضؿـل بقـ يقسػ  وبقـ العزيز الذي آواه يف
بقتف أن يحػظ حرمتف ،فنن لؿ يػعؾ كان خائـًا.
الؿؾِؽ يف مجؾس الؿساءلة
كتؿ ْت ما سللف طـفا َ
وأ َّما الؿرأة فؾق كاكت َ
تجقز ،و ُيضعػ إرادة
ػ ذلؽ بالخقاكة
وو ْص ُ
يصح طؾك ُّ
ُّ
لؽاكت كاتؿة كاذبةَ ،
التجقز فقف تؽريره يف آخر الؽالم :ﱹﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﱸ  ،والؿجاز ٓ يم ّكد
ُّ
تجق ًزا :لؽاكت العبارة
بالتؽرار ،ولق أرادت التعبقر بالؽذب فذكرت الخقاكة ُّ
الؿـاسبة لذلؽ( :لؿ أخـف بالغقبَّ ،
وأن اهلل ٓ يفدي كقد الؽاذبقـ) ،وأكسب مـ
ذلؽ وأحسـ( :لؿ أكذب طؾقف بالغقبَّ ،
وإن اهلل ٓ يفدي كقد الخائـقـ) ،فتذكر
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بحوث
الؽذب َّأو ًٓ ،والخقاكة ةاك ًقا ،ف ُقعرف مرادها الحؼقؼل والؿجازي ،ويصؾح ِذ ْكر
لػظ الخقاكة بعد الؽذب ٕن يدخؾ فقف خقاكتفا الؿجازية لققسػ بالؽذب طؾقف،
وخقاكتفا الحؼقؼقة لزوجفا بتفتؽفا ،وبتعريض ِط ْرضف لؼقؾ وقال.
وأ َّما كسر هؿزة َّ
(إن) فؿتع َّقـ حقـئذ :لؿا كذكره يف العؾة الثاكقة.
العؾة الثاكقة:
أكَّفا لق كاكت هل الؼائؾة لؽان فقف ططػ:

ﱡﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝﱠ

طؾك :ﱡﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗﱠ[يقسػ ،]52 :ولؽان التؼدير :لقعؾؿ يقسػ أل لؿ
أخـف بالغقب ،ولقعؾؿ يقسػ أن اهلل ٓ يفدي كقد الخائـقـ ،فاكظر طؾك هذا
التؼدير َمـ ُيع ِّؾؿ َمـ
آستئـاف ،فقتع َّقـ -طؾك الظياهر-
حؼ الؽالم
َ
ولق كاكت هل الؼائؾة لؽان ُّ
(إن) ،فقؽييقن حي ّيؼ الؽييالم( :لييقعؾؿ أل لييؿ أخـييف بالغقييبَّ ،
كسيير هؿييزة َّ
وإن اهلل ٓ
يفدي كقد الخائـقـ).
وٓ يشػع لتصحقحفا مجقئفا يف قراءة شا ّذة -وكسر الفؿزة لؿ يؼع يف قراءة
طشرية :بؾ أجؿع العشرة طؾك فتح الفؿزة ،ولؿ ُي ْر َو الؽسر إٓ يف الشقاذ طـ
الزطػرال  -إِ ْذ هل محؽقة ،وٓ بد مع الجؿع بقـ ققؾفا طؾك هذا ،وبقـ ققؾفا

( )1اكظر :الؽامؾ يف الؼراءات ،لؾفذلل ،ص ،389والؿغـل يف الؼراءات لؾـقزاوازي (.)1533 /3
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بحوث
طؾك ما وقعت طؾقف يف العشر الؿتقاترة .وتخريجفا بالػتح طؾك إرادة آستئـاف
وضعػ واضح :إِ ْذ يؽقن التؼدير أكَّفا بعد أن اطرتفت طؾك كػسفا
ػ
ٌ
فقف تؽ ُّؾ ٌ
بالغت يف تلكقد هذا الؼقل فؼالت :ﱹﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﱸ:
وبرأت يقسػ 
ْ
َّ

حتٕ :ن اهلل ٓ
ليؿا
أقدمت طؾك هذا الؽقد والؿؽر ٓ جرم أل افت ُِض ُ
ُ
بؿعـك :أل َّ

تعسػ.
ُيق ِّفؼ كقد الخائـقـ  .وهذا تلويؾ فقف ُّ
فقضعػ هذا الؼقل بؿا يضعػ بف ققل َمـ جعؾ العبارة مـ مؼقل يقسػ
 ،وأطاد ضؿقر الغائب يف ﱹﰄﱸ طؾك اهلل .
وبـحق ما ذهبـا إلقف استشؽؾ هذا الؼقل صاحب درج الدرر :بؼقلف:
أطرتف بالؿراودة لقعؾؿ يقسػ أل لؿ أخـف
«وققؾ :إكف مـ كالم الؿرأة ،أي:
ُ
بظفر الغقب يف آفرتاء طؾقف ،إٓ أكف ُيش َؽؾ بؼقلف :ﱹﰉ ﰊﱸ بػتح الفؿزة ،فنكف
معطقف طؾك الؿعؾقم إول ،وذلؽ ٓ يؽقن إٓ مـ يقسػ» .
ففاتان ط َّؾتان تجعالن الؽالم ركق ًؽا لق كاكت هل الؼائؾة وكاكت تؼصد أهنا
لؿ تخـ يقسػ .

( )1اكظر :لباب التلويؾ ،لؾخازن (.)533 /2
( )2درج الدرر يف تػسقر أي والسقر الؿـسقب لؾجرجال (.)1554 /3
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بحوث
الع ّؾة الثالثة:
وأ َّما العؾة الثالثة التل تجعؾ الؽالم ٓ صائؾ تحتفَّ :
أقرت
أن امرأة العزيز ما َّ
إٓ بعد أن ُألجئت إلك اإلقرار ،وقد ذكَرت هذا صراح ًة حقـ قالت:

ﱡﳇ

الحؼ  .وهل الؿعـ َّقة
ﳈ ﳉﱠ[يقسػ ،]51 :يعـل :ضا الؽذب و َتب َّقـ
ّ
لفـ بؼقلف :ﱡ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ
الؿؾِؽ
َّ
أصال ًة بتؼرير َ
يعؾؿـ باطرتاففا السابؼ أهنا هل
وهـ
فقفـ،
ﲹﱠ[يقسػ ،]51 :وهل حاضر ٌة
َ
َّ
َّ
التل راودتف طـ كػسف حقـ قالت لف َّـ:

ﱡﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ

ﱬ ﱭﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱠ[يقسػ،]32 :
وكان ذلؽ حقـ ق َّطعـ أيديفـ بحضقر يقسػ وشفادتف ،ولذا قال يقسػ ڠ
لرسقل الؿؾِؽ :ﱡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﱠ[يقسػ:

 ،]55ففق أراد واقع ًة مع ّقـة ،تؾؽ التل اطرتفت فقفا امرأة العزيز بؿحضر مـ
ّ
الؿؾِ َؽ لؿؽاكتفا مـف
أيديفـ أكَّفا هل التل راودتف طـ كػسف.
ُمؼ ّطعات
َّ
ولعؾ َ
طرض
يؼررها صراحةً ،ولؿ ّ
يقجف الخطاب لفا خاصةً ،وإكؿا َّ
ومؽاكة زوجفا :لؿ ِّ
هبا ،فؾؿا قالت الـسقة :ﱡﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﱠ[يقسػ :]51 :لؿ يؽـ
هـاا معـًك لؿقاصؾة اإلكؽار.
لؾػراء (.)48 /2
( )1اكظر :معال الؼرآن ّ
( )2قال ابـ إسحا وأبق سؾقؿان الدمشؼل :كاكت امرأة العزيز بـت أخت الؿؾؽ .اكظر :زاد الؿسقرٓ ،بـ
الجقزي ( ،)447 /2وتػسقر الؼرآن العظقؿٓ ،بـ كثقر (.)383 /4
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بحوث
ٌ
طاقيؾ ،وليق
اضطرارا ب ِّقـًا ،ولق أكؽرت ما صدَّ قفا
ففل اضطرت إلك اإلقرار
ً
سـقـ كػايي ٌة ميـ الققيت لترتاجيع،
كاكت أرادت حػظ غقبة يقسػ لؽان يف بضع
َ
ولتحتال إلصال سراحف كؿا كا َد ْت لف لتسجـف ،وما كاكت لتعجز طـ ذلؽ ،وليق
حػظت َغقبتف).
لح َّؼ لفا حقـئذ أن تؼقل( :ذلؽ لقعؾؿ أل
ُ
فعؾت ُ
ولع َّؾ ُف َّـ -فق ذلؽ -لؿا رأي َـ مـ إصرار امرأة العزيز طؾك أن يػعؾ هبا
الػاحشة حاول َـ إطاكتفا طؾك تحصقؾ مبتغاها ،بؾ لع َّؾفا خ َّططت لالستعاكة هب َّـ
إلقفـُّ :
يدل طؾك ذلؽ ققلف تعالك :ﱡﱹ ﱺ ﱻ
مـ أجؾ ذلؽ حقـ أرسؾت
َّ
ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊﱠ[يقسػ:

فجؿع ولؿ ُي ِ
ػرد ،مؿا ُّ
كـ
،]33
يدل طؾك أهنا لؿ تؽـ وحدها الؽائدة ،ولؽـ َُّف َّـ َّ
َ
ِ
أجؾفـ ،وذهب البغقي لـحق ذلؽَّ :
أن امرأة العزيز
أجؾِفا ٓ مـ
يراو ْدكَف مـ ْ
َّ
راودتف طـ كػسف ،وسائر الـسقة أمركف بطاطتفا :فؾذلؽ خاصبفـ .
تؼريرهـ بؿا كان مـف َّـ ضـَّت أك َُّف َّـ
الؿؾِؽ
َّ
فؾؿا صؾب يقسػ مـ َ
يبؼ معـًك ٕن تؽقن هل الؼائؾة:
سقػضحـَفا ،فبادرت باإلقرار طؾك كػسفا ،ولؿ َ
ْ

الحؼ وتب َّقـ،
ﱡﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗﱠ[يقسػ ،]52 :بعد أن حصحص
ُّ
وضا الؽذب.

( )1اكظر :معالؿ التـزيؾ ،لؾبغقي (.)248 /4
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بحوث
العؾة الرابعة:
ومؿا ُيعقد الؽالم بال صائؾ كذلؽ :أكَّف ما كان يخػك طؾقفا يف مديـتفا التل
ٓ ُت ْؽتَؿ فقفا أخبار ال ُغ َرف الؿغؾؼة َّ
أن َمؼالفا سقتصؾ بققسػ  ،فال معـك ٕن

مؾػ الؼضقة مرة أخرى إٓ وهق يريد أن ُيظفر
الؿؾِؽ َفتْح ّ
َيطؾب يقسػ  مـ َ
براء َتف ،وإذا ضفرت لغقره ،فا ّتصال خرب ذلؽ بف أمر مػروغ مـف.
ومؿا يمكده ققلفا -لق كاكت هل الؼائؾة :-ﱡﳒ ﳓﱠ :فؽقكف سقعؾؿ ما
وصػ الغقب أن لق
أمر مػروغ مـف لديفا .وإكؿا يصد طؾقف
ُ
جرت بف الؿساءلة ٌ
يصح
كاكت جامع ًة يؼقـفا طؾك أكَّف لـ يعؾؿ ما يدور يف تؾؽ الؿساءلة ،فساطتفا
ُّ
لفا أن تؽقن قد حػ َظت غقبتف.
ِ
الحؼقؼة َغق ًبا مطؾ ًؼا بالـسبة لققسػ :فقسقغ لفا
فؾقس مجؾس الؿساءلة يف

أن تؼقل :ﱡﳕ ﳖ ﳗﱠ ،وها هق ابـ تقؿقة يؼقل« :ولػظ الخقاكة حقث
ِ
اليؿ ُخقن :كالذي يخقن أماكتف فقخقن َمـ
ستعؿؾ إٓ فقؿا خػل طـ َ
استُعؿؾ ٓ ُي َ
ائتؿـف إذا كان ٓ يشاهده ،ولق شاهده لؿا خاكف» .
طؾؿا يؼقم مؼام الؿشاهدة ،ومثؾف كؿثؾ
كؼقل :وكذا لق طؾؿ أكَّف سقع َؾ ُؿف ً

ٍ
شاهد طؾك غائب يعؾؿ َّ
طرضف
سجؾف آٓت التسجقؾ :ل ُقعا َد ُ
أن ما يؼقلف يف ح ِّؼف ُت ِّ
يصح تسؿقة هذا الػعؾ شفاد ًة طؾك غائب؟
طؾك ذلؽ الغائب :ففؾ ُّ
( )1مجؿقع الػتاوىٓ ،بـ تقؿقة (.)445 /14

()42

املفّسين
كشف الريب عن قائل :ﱡﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗﱠ[يوسف]52 :؛ قراءة تحليليت نقديت موازنت لقوال ِ

بحوث
ٍ
ب َّ
وأزيدا ً
بسقء ،فامتـع هذا
غائب
مجؾسا ُي ْذك َُر فقف
أن ُمغتا ًبا حضر
ٌ
مثالَ :ه ْ
ً
الؿغتاب طـ الخقض معفؿٕ :كف يعرف َّ
صديؼ لفذا الغائب،
أن أحد الحاضريـ
ٌ
ُ
حاضرا لؽان
وأكَّف سقـؼؾ لف -يؼقـًا -خرب ما ُت ُؽ ِّؾ َؿ بف طؾقف ،ولق لؿ يؽـ هذا الصديؼ
ً
يتبجح بلكَّف لؿ ُ
يخـْف
الؿغتاب َّأول الؿتؽ ِّؾؿقـ يف ِّ
حؼ الغائب بالباصؾ .ففؾ لف أن َّ
بالغقب؟ فتق ُّؼـ اتصال الخرب بصاحب الشلن ُيقهـ وصػف بالغقب.
وقد يؼال :امرأة كاذبة فؾتؼؾ ما تريد .فـؼقل :فؽقػ سؽت الؼرآن طـ ر ِّد
كذهبا أو تبققـ اضطراب مـطؼفا؟ وطادة الؼرآن أكف إذا حؽك ما ٓ ُيقافؼ طؾقف َك َّر
تـزلـا ج ً
دٓ بنمؽاكقة كقن إمر كذلؽ :فؽقػ تل َّتك لفذه
طؾقف بالبطالن .ولق َّ
الؽاذبة أن ُتع ِّبر يف تتؿة الؽالم بؿا يػقض إيؿاكًا ومعرف ًة باهلل :كؿا ب َّقـا يف الدلقؾ
إول؟

بطرف ٍ
ٍ
واه إلك أمؾِفا يف يقسػ  ،وهل ما
وقد يؼال :امرأ ٌة طاشؼ ٌة تتشبث
تقس ًال إلقف بذلؽ .وهذا ما ففؿف بعض
زالت طؾك طشؼفا لف ،فؼالت ما قالت ُّ
ُمتعاصل إدب وغقرهؿ :ققؾ :سؿع إسؿاطقؾ بـ غزوان ققل اهلل تبارا وتعالك:
ﱡﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ

ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝﱠ[يقسػ ،]52 -51 :فؼالٓ :
واهلل ْ
سؿعت بلغزل مـ هذه الػاسؼة
إن
ُ

()1

رأيت أضرف
وقال بعضفؿ :ما
ُ

اكظر :طققن إخبارٓ ،بـ قتقبة ( ،)156 /4وكثر الدر يف الؿحاضرات ،لؿـصقر بـ الحسقـ الرازي
(.)221 /4
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بحوث
وأغزل وأهجـ مـ صاحبة يقسػ ڠ حقث قالت :ﱹﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﱸ ،ةؿ
قالت :ﱡﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗﱠ(.)1
ففؾ يستؼقؿ هذا مع ما قدَّ مـاه يف تحؾقؾ باقل الؿؼقل الؿؿتؾا معرف ًة باهلل
واستئـاسا ُّ
وتؾذ ًذا بذكره؟ فال سبقؾ بحال إلك الجؿع بقـ هذا وذاا.
وح ًّبا لف
ً
َّ
وكلن الؼرآن البؾقغ الجاري طؾك كسؼ
ةؿ اكظر ما يرتتب طؾك هذا الؼقل:
اإليجاز -حتك َلقحؽل هذه الؼصة العظقؿة بؿقاطظفا الختامقة يف ٍ
ألػ وسبعؿائة
وسبع وسبعقـ كؾؿة فؼط :ولق كُتِ َبت بؼؾؿ أطظؿ أدباء العصر مقهب ًة لجاءت يف
تػرغ لحؽاية شلن هذه الؿرأة
مجؾد طؾك إقؾ -وهق أشرف الؽؾؿ مؼصدً ا :قد َّ
وغزل َّقاهتا
طؾك َّ
متـاقض مع كالمِفا الحؽقؿ بعدُ :
أن فِعؾفا هذا -لق كاكت هل الؼائؾة-
ٌ
ﱡﱂ ﱃ ﱄﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱠ[يقسػ:

يشع إيؿاكًا ومعرفةً :هؾ هل خائـة لزوجفا حافظ ٌة
 ،]53فبِ َغ ِّض الـظر طـ كقكف ُّ
تتعرض لرحؿة
لغقبة يقسػ إبؼا ًء طؾك أم ِؾ أن يؿقؾ إلقفا ،وهل يف الققت كػسف ّ
اهلل ومغػرتف؟ وهؾ لق كاكت كذلؽ لؽاكت شخصق ًة سق َّي ًة يعتـل الؼرآن بتقةقؼ
يؽر طؾك كذهبا وخطئفا وتـا ُقضفا باإلبطال؟ فتلمؾ
حالفا ومؼالفا ،ةؿ ٓ ُّ

( )1اكظر :محاضرات إدباء ومحاورات الشعراء والبؾغاء ،لؾراغب إصػفال (.)116 /2
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بحوث
ِ
أقرت
ووازن ذلؽ بؼقل ابـ الؼقؿ« :فتل ّمؾ :ما أطجب أمر هذه الؿرأة ّ
بالحؼ ،واطتذرت طـ محبقهبا ،ةؿ اطتذرت طـ كػسفا ،ةؿ ذكرت السبب
الحامؾ لفا طؾك ما فعؾت ،ةؿ ختؿت ذلؽ بالطؿع يف مغػرة اهلل ورحؿتف ،وأكف
لؾش ِّرِ ،
إن لؿ يرحؿ طبده ،وإٓ ففق طرضة َّ
فقازن بقـ هذا وبقـ تؼدير كقن هذا
الؽالم كالم يقسػ لػ ًظا ومعـك ،وتل ّمؾ ما بقـ التؼديريـ مـ التػاوت .وٓ
الش ْراّ ،
تستبعد أن تؼقل الؿرأة هذا وهل طؾك ديـ ِّ
فنن الؼقم كاكقا ِيؼ ُّرون بالرب
سبحاكف وتعالك وبحؼف :وإن أشركقا معف غقره ،وٓ تـس ققل سقدها لفا يف أول
الحال :ﱡ ﳀ ﳁﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆﱠ[يقسػ. »]29 :
تلمؾت مؾ ًّقا ما بقـ التؼديريـ مقازكًا بقـفؿا ،فا ّتضح لل ما
أققل :كعؿ لؼد
ُ
ذكر ُتف ،مع ضفقر استحالة اجتؿاع آطتذار طـ محبقهبا الؿربقب ،وامتالء
ِ
َ
الػصؾ.
ـصػ
لؾؿ
طبارهتا بؿحبة الؿحبقب ِّ
الرب واستئـاسفا بف ،وكرتا ُ
ةؿ كلكّف  $استشعر َّ
اليؿدطق لؾؿقازكة سقستبعد أن تؼقل الؿرأة هذا
أن
َّ
الشرا ،فع َّؾؾ إمؽان ذلؽ َّ
الؽالم وهل طؾك ديـ ِّ
بلن س ِّقدها قال لفا يف أول
الحال :ﱹﯱ ﯲ ﱸ.

( )1روضة الؿحبقـٓ ،بـ الؼقؿ ،ص.446
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بحوث
والر ّد طؾك ذلؽ مـ وجفقـ:
الوجه األول:
َّ
أن ققلف :ﱡﳀ ﳁﱠ[يقسػُ :]29 :يحتؿؾ أكَّف مـ مؼقل الشاهد:
ِ
يؼقل لؾؿرأة :واستغػري ِ
وسؾِقف ّأٓ يعاقبؽ طؾك ذكبؽ الذي
أكت
َ
زوجؽَ ،
أذكبت ،وأن يصػح طـف فقسرته طؾقؽ .ذكره الطربي طـ ابـ زيد ولؿ يح ِ
ِ
ؽ
َ ْ
غقره  ،وهق ققل مؼاتؾ .
وهذا الؼقل -إن لؿ َيرجح طؾك الؼقل أخرّ ٓ -
ً
احتؿآ ووجاه ًة
يؼؾ
تطر إلقف آحتؿال سؼط بف آستدٓل ٓ ،سقؿا إذا اطتضد بالقجف
طـف .فنذا َّ
الثال.
الوجه الثاين:
أيضاِّ ،
فالش ْرا ٓ يـػل
وبالتسؾقؿ بلكَّفؿ كاكقا يستغػرون اهلل ،فال ُح َّجة فقف ً
تؼبقح أمر الزكا وطدّ ه ذك ًبا ،فؿشركق العرب كاكقا يعدُّ ون الزكا ذك ًبا ويستغػرون مـف
استغػارا طا ًّما ٓ :استغػار َمـ امتأل قؾبف بؿعرفة اهلل تعالك بلسؿائف وصػاتف،
ً
حؼ اهلل ببعض إوصاف والؿعال العامةٓ -
فالؿشرا -وإن جاء يف كالمف يف ّ

( )1اكظر :جامع البقان ،لؾطربي (.)114 /13
( )2اكظر :تػسقر مؼاتؾ (.)331 /2
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بحوث
وطرف
اهلل يف هذا الشلن ،وأدمـ طؾك دطائف بلسؿائف وصػاتفَ ،
يجاري َمـ َ
طرف َ
مؼتضاها .واهلل يؼقل طـفؿ :ﱡ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟﱠ[يقسػ:

.]156
فـحـ لؿ كـؽر َّ
أن الؿشرا يعرف اهلل بدلقؾ ققل الـِّ ْسقة:

ﱡﱘ

ﱙﱠ[يقسػ ،]51 ،31 :وققل الؿشركقـ حقـ ُسئؾقا طـ الخالؼ :ﱡﲝ ﲞ ﲟ

ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧﱠ[العـؽبقت ،]61 :وشبففا مـ
الؿ ْش ِرا،
أيات ،وكحق ذلؽ مـ طبارات طامة يف ّ
حؼ اهلل غقر مستبعدة طؾك ُ
وإكؿا كـؽر أن يعرف اهلل هذه الؿعرفة الدققؼة ،ويخاصبف خطا ًبا بؾق ًغا ٓ يصدر إٓ
طؿـ امتأل قؾبف بؿعرفة اهلل ،ودطاه بلسؿائف وصػاتف.
َّ
فنن قال قائؾ :فؿا تؼقل يف ققلف تعالك:

ﱡﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ

إقرار مـفؿ بعزة اهلل
ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮﱠ[الزخرف ،]9 :ألقس فقف ٌ
وطؾؿف؟
فالجقاب :بالـظر يف هذا الؿقضع وسائر الؿقاضع الؿـاضرة لف ،وهل ققلف
تعالك:

ﱡﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧﲨ ﲩ

ﲪﱠ[العـؽبقت ،]61 :وققلف تعالك:

ﱡﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ

ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊﳋ ﳌ ﳍ ﳎﳏ ﳐ ﳑ ﳒ
ﳓﱠ[العـؽبقت ،]63 :ﱡﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬ ﲭ

ﲮ ﲯﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﱠ[لؼؿان ،]25 :وققلف تعالك:
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بحوث
ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚﱠ[الزمر ،]38 :وققلف تعالك:

ﱡﲥ ﲦ ﲧ

ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮﱠ[الزخرف ،]9 :وققلف تعالك:
ﱡﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄﳅ ﳆ ﳇﱠ[الزخرف:

 ،]87يظفر َّ
أن ققلف

تعالك :ﱡﲫ ﲬ ﲭ ﲮﱠ[الزخرف ،]9 :وقعت فقف الحؽاية بالؿعـك،
أي( :لقؼقل َّـ اهلل) ،ففذا ما سقؼقلقكف إن ُسئؾقا هذا السمال ،فعدل يف الحؽاية إلك
ِّ
إجؾ.
العزيز العؾقؿ بدل آسؿ
والؿعـك :ولئـ سللتفؿ َمـ خؾؼ العا َلؿ َل ُق ْسـِدُ َّن َخ ْؾ َؼف إلك َمـ هق ُمتصػ
هبذه الصػات يف كػس إمر ٓ ،أهنؿ يؼقلقن هذه إلػاظ ويصػقكف تعالك بؿا
ذكر مـ الصػات.
وكظقر ذلؽ أن لق أخربا أحدهؿ َّ
أن الشقخ قال كذا ،وطـك بالشقخِ
شؿس
َ
شؿس إئؿة فؼؾت :إن فالكًا أخربل أن شؿس إئؿة قال كذا،
قت
إئؿة ةؿ لؼ َ
َ
مع أن فالكًا لؿ َي ْج ِر طؾك لساكف إٓ الشقخ ،ولؽـؽ تذكر ألؼابف وأوصافف ،فؽذا
(خؾؼفـ اهلل) ٓ ،يـؽرون ،ةؿ إن اهلل  لؿا ذكره يف
هفـا الؽػار يؼقلقن:
ّ
الحؽاية طـ مؼقلفؿ ذكر صػاتف :أي :إن اهلل تعالك الذي يحقؾقن طؾقف َخ ْؾ َؼ
السؿاوات وإرض مِـ صػتف سبحاكف كقت وكقت(.)1

( )1اكظر :روح الؿعال ،لأللقسل (.)66 /13
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بحوث
رجح وققع ال ُعدول أمقر:
و ُي ّ
ّ
سؿقن
األول :أكَّفؿ كاكقا ُيؾحدون يف اسؿ اهلل
إجؾ واسؿ اهلل العزيز ،ف ُق ُّ
ِ
طرف اهلل تعالك بنلفقتف
بعض أصـامفؿ :الالت وال ُع َّزى .ففؾ هذا فعؾ َمـ َ
وطزتف؟
َّ
كظقرا يف كالم الؽػار ،فؾؿ َي ِش ْع يف كالمفؿ أوصاف
الثاين :أكَّا لؿ كجد لف ً
اهلل ،كالعزيز والعؾقؿ ،بعؽس شفرة لػظ الجاللة ،فؽلكَّفؿ طرفقه باسؿف ا ْل َع َؾؿ،
وهذا يعرفف حتك الؿؾحدون ،ولؿ يعرفقه بصػاتف ،ولق قد طرفقه بصػاتف ٔمـقا.
قال ابـ طاشقر« :والعزيز العؾقؿ هق اهلل تعالك .ولقس ِذكر الصػتقـ
ال َعؾِ َّقتَقـ مـ مؼقل جقاهبؿ ،وإكؿا ُحؽل ققلفؿ بالؿعـك ،أي :لقؼق ُلـ خؾؼفـ
الذي الصػتان مـ صػاتف ،وإكؿا هؿ يؼقلقن :خؾؼفـ اهلل ،كؿا ُحؽل طـفؿ يف
سقرة لؼؿان :ﱡﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﱠ[لؼؿان.]25 :
وشعرا يف الجاهؾقة»(.)1
كثرا
ً
ستؼرى مـ كالمفؿ ً
اليؿ َ
وذلؽ هق ُ
أن الحؽاية طـ سمال مػتَرض ،أي :إن ُف ِرض ْ
الثالثَّ :
طؿـ
أن تسللفؿ ّ
خؾؼ السؿاوات وإرض ،ففق يف الحؼقؼة لؿ يح ِ
ؽ واقعة مع ّقـة حصؾت .وفر
َ ْ
بقـ أن يحؽل واقعة حصؾت وبقـ أن يحؽل ما سقؼقلقكف يف الحؼقؼة إن ُسئؾقا.

( )1اكظر :التحرير والتـقيرٓ ،بـ طاشقر (.)168 /25
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بحوث
ومع استقاء طؾؿ اهلل  بؿا كان وما سقؽقن وما لؿ يؽـ لق كان كقػ كان
يؽقنَّ :
التصرف يف حؽاية القاقع .واهلل
التصرف يف حؽاية الؿثال أيسر مـ
فنن
ُّ
ُّ
أطؾؿ.
الراب  :أكَّف بؿـاضرة هذا الؿقضع بسائر الؿقاضع يستبقـ َّ
أن إجابتفؿ
واحدة :ﱹﯗ ﯘﱸ ،فؾقس هـاا ما يدطق لؾؼقل بالؿخالػة يف هذا الؿقضع ما
محؽل بالؿعـك أو الالزم سائ ًغا.
دام تخريجف طؾك أكَّف
ٌّ
الخامسَّ :
أن آكتؼال إلك كالم اهلل يف تتؿة الحؽاية َو َقع يف هذا الؿقضع ٓ
محالة ،فؼد قال بعد هذه أية:

ﱡﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ

تصقر أكف
ﲷ ﲸ ﲹ ﲺﱠ[الزخرف ،]15 :ففذا مـ كالم اهلل ،وٓ ُي َّ
استؿرار لؾحؽاية ،ففذا كالم ٓ يؼقلف الؽػار ،ولق ُس ِّؾؿ ً
جدٓ بلكّفؿ قد يؼقلقكف
ٌ
لؽان( :الذي جعؾ لـا إرض مفدً ا).

وأ َّما طؾة هذا العدول طـ الحؽاية بالؾػظ إلك الحؽاية بالؿعـك أكَّف 
حؽاه بالالزم :إلزا ًما لفؿ وإن لؿ يؼصدوه ،ولقؽقن ذلؽ تقصئة لؿا طدَّ د بعدُ مـ
أوصافف التل ابتدأ اإلخبار هبا ،وقطعفا مـ الؽالم الذي حؽك معـاه طـ
قريش(.)1

( )1اكظر :الؿحرر القجقزٓ ،بـ ططقة ( ،)46 /5وفتقح الغقب ،لؾطقبل (.)225 /5
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بحوث
وأ َّما وجف اختصاص مقضع سقرة الزخرف هبذه العبارة دون سائر
أج ْبـا طـف بػضؾ اهلل تعالك يف غقر هذا الؿقضع ،ولقس هق مـ
الؿقاضع فؼد َ
مؼصقد هذا البحث.
***
فنن ققلَ :
أٓ يستؼقؿ الؽالم إن ُج ِعؾ الضؿقر يف :ﱡﳓ ﳔ ﳕ ﳖﱠ
لزوجفا ٓ ،لققسػ؟
اطرتفت
وغقره ،وطبارة ابـ كثقر« :تؼقل :إكؿا
كؼول :قال بذلؽ ابـ كثقر
ُ
ُ
هبذا طؾك كػسل ،ذلؽ لقعؾؿ زوجل ْ
أن لؿ أخـف يف كػس إمر ،وٓ وقع
اطرتفت لقعؾؿ
راودت هذا الشاب مراودة ،فامتـع :فؾفذا
الؿحذور إكرب ،وإكؿا
ُّ
ُ
أل بريئة ،ﱹﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﱸ :تؼقل الؿرأة :ولست
أبرئ كػسلّ ،
فنن الـػس تتحدث وتتؿـك :ولفذا راودتف ٕهنا أ ّمارة بالسقء ،ﱹﭚ
ّ
طصؿف اهلل تعالك ،ﱹﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﱸ» .
ﭛ ﭜ ﭝ ﱸ  :أي :إٓ َمـ َ
وجقابـا طـ هذا الؽالم أكَّفا لق قالت :ﱹﰆ ﰇﱸ ،لؽاكت كاذبة ،ولؼال
الشاب ،وإصرارها طؾك أن
اليؿ َّطؾِع طؾك حؼقؼة إمر :ففؾ بعد مراودهتا لفذا
ّ
ُ
ِ
لقساطدْ هنا طؾك القصقل
يػعؾ هبا الػاحشة ،وكقدها لف ،وآستعاكة بالـِّسقة

( )1تػسقر الؼرآن العظقؿٓ ،بـ كثقر (.)394 /4
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بحوث
لؿبتغاها مـف = هؾ بعد كؾ هذا تؼقل :إهنا لؿ تخـ زوجفا بالغقب؟ وهؾ
الخقاكة ٓ تحصؾ إٓ بالقققع يف الؿحذور إكرب؟
واقع
وقد ُيؼال :لع َّؾفؿ يف ُطرففؿ ٓ يطؾؼقن لػظ الخقاكة ّإٓ طؾك َمـ
َ
الػاحشة الؽربى ،وإن ارتؽب مؼدماهتا سع ًقا إلك تحصقؾفا وحرص طؾك ذلؽ
ٍ
َّ
حرص ،وإكؿا هق طـدهؿ ذكب دون الخقاكة.
كؾ
وهذا -مع غرابتف و ُبعده طـ الطباع وأطراف َمـ ُيؼ ّبحقن الزكا ولق كاكقا
مشركقـ -ير ُّد طؾقف صريح الؼرآن :إِ ْذ لق كاكت الخقاكتان يف ققلفا :ﱡﳒ ﳓ ﳔ

ﳕ ﳖ ﳗﱠ[يقسػ ،]52 :ويف ققلفا:
]52

ﱡ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝﱠ[يقسػ:

= شق ًئا واحدً ا ،والؿعـك فقفؿا واق ًعا طؾك حؼقؼة واحدة وهل الػاحشة

فلول
الؽربى التل ٓ تتح َّؼؼ خقاكتفا لزوجفا ّإٓ هبا :لؽان
ً
تـاقضا ب ِّقـًا يف كالمفاَّ ،
إةبات بؿػفقم كالمفا
َػل أن تؽقن قد ارتؽبت ما يجعؾفا خائـة ،وآخره
ٌ
كالمفا ك ٌ
أن اهلل لؿ ِ
َّ
يفد كقدها ٕهنا خائـة ،فاهلل ٓ يفدي كقد الخائـقـ .ففؾ هل خائـة أم
غقر خائـة؟
وبالجؿؾة :فؾق قالت :ﱡﳕ ﳖﱠ وكاكت تعـل زوجفا َلؽاكت كاذبة
إقرار طؾك باصؾٍ ،وحاش هلل.
متـاقضةً ،و َلؽان يف حؽاية الؼرآن ققلفا دون ر ٍّد
ٌ
ٍ
يؽر طؾقفا باإلبطال.
وطادة الؼرآن كؿا هق معؾقم أكَّف إذا حؽك مؼقٓت باصؾ ًة أن ّ
لطقػ يف بقان خقاكتفا لزوجفاَّ :
زوجفا ائتؿـفا طؾك يقسػ
ووج ٌف آخر
ٌ
أن َ
ِ

وبعض مالفُّ ،
يدل طؾك ذلؽ ققل اهلل تعالك :ﱡ ﲡ ﲢ ﲣ
ويقسػ فتاه
،
ُ
ُ
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بحوث
ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮﱠ[يقسػ ،]21 :فل َّدى
شم ُم فِ ْع َؾتِفا إلك خسارتف ما كان يؿؽـ أن يـالف مِـ الؿـػعة بققسػ  ،طالوة
طؾك تعريض ِط ْرضف لؼقؾ وقال ،فنذا كاكت الـساء ُيقصػ َـ بالحػظ لؾغقب أن
أكػسفـ وأمقالفؿ ،ففؾ حػظت تؾؽ الؿرأة طؾك
فـ يف َغقبتفؿ يف
يحػظـ
َ
َّ
أزواج َّ
َ
زوجفا شق ًئا مـفؿا؟ فتلمؾ
الدلقل الثالث:
ما رواه ابـ أبل حاتؿ بسـده طـ ابـ طباس ،قال:

ﱡﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ

ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝﱠ هق :ققل يقسػ لؿؾقؽِف ،حقـ أراد اهلل
وهؿت بف .
طذره ،فذكر أكف قد َه َّؿ هباَّ ،
وطـ مجاهد ،ومحؿد بـ إسحا  ،والضحاا بـ مزاحؿ ،وقتادة ،وأبل
صالح ،والسدي أكَّف ققل يقسػ .
الؿروي هبذه الصقغة ٓ غبار طؾقف ،وهق مؿا كستشفد بف،
وهذا الؼدر مـ
ّ
ولقس فقف ما يخالػ ضاهر الؼرآن ،وٓ ما يجب تـزيف يقسػ  طـف .وهق مؿا ٓ
كص الؼرآن لألدلة
تقصؾ إلقف بآستـباط مـ ِّ
يبعد أن يؽقن ابـ ط ّباس ﭭ قد َّ
وح ْبر إمة وترجؿان الؼرآن ،ولقس بالضرورة
التل ذكركاها ،وهق إمام التلويؾ َ
( )1تػسقر ابـ أبل حاتؿ (.)2157 /7
( )2اكظر :جامع البقان ،لؾطربي ( ،)258 -257 /13وتػسقر ابـ أبل حاتؿ (.)2157 /7
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بحوث
صح
أن يؽقن قد سؿعف
ً
مرفقطا ،أو أخذه طـ أهؾ الؽتاب  ،ولذا ففق -إن َّ
سـده إلقفُ -ح َّج ٌة ب ّقـَ ٌة لؿـ ذهب إلك َّ
أن العبارة مقضع البحث مـ مؼقل يقسػ
صحة روايتف لؾؿرو ّيات إخرى الؿذكقرة طـف يف هذا الؿؼام
 ،وطؾك فرض َّ
يؽقن قد ذكرها استشفا ًدا لفذا الؼدر َّ
أن قائؾفا يقسػ  ،مع طدم اطتؼاده
صحتفا ب ُع َج ِرها و ُب َج ِرها.
َّ

عؾؿ َـ بالرأي ،وٓ يعؾؿف َّـ أحد إٓ
( )1وقد ُيع ِّؽر طؾك ذلؽ ما ُروي طـف أكَّف قال« :ةالث آيات ٓ ُي ْ
بالرواية» ،فعدَّ فقف َّـ هذه أية .أورده أبق إسحا البستل يف تػسقره ( ،)16 /2والذي فقف (ابـ
صقبف ُم ِعدُّ ه لؾشامؾة مـ بعض الـسخ الخ ّط َقة التل رجع إلقفا ،ولؿ
إسؿاطقؾ) بدل (ابـ ط ّباس) ،ولؽـ َّ
ووقػت
يتس َّـ لل التح ُّؼؼ مـ هذه الـُّ َسخ .ويف مقسقطة التػسقر بالؿلةقر (( :)554 /6ابـ إسؿاطقؾ).
ُ
ِ
أهتد إلقف .واهلل
طؾقف بؾػظ ُمؼارب طـ ابـ طباس يف مقضع آخر ،ولؽـّل كسقتُف ،ولؿ ُأق ِّقدْ ه :فؾؿ
صح هذا طـ ابـ طباس فنكف مؿا يحتاج لؾتل ّمؾٕ ،كف يعـل -وٓ َّ
شؽ -الرواية الؿؼطقع
الؿستعان .وإن َّ
صحتفإ :ن الؿشؽقا يف صحتف يؽقن لف ُحؽؿ العدم
بصحتفا ،أو طؾك إقؾ :التل يغؾب طؾك
الظـ ّ
ِّ
ِ
بالرواية الرواي َة طـ رسقل اهلل  ،فقؽقن حدي ًثا مرفق ًطا وإن كان
يف هذا الؿقضع ،وهق إ ّما أن يريد
أن العبارة َّ
حاسؿا َّ
محؾ الدرس مـ مؼقل يقسػ  ،وإ ّما أن يريد بالرواية
ضاهره الققػ ،ويؽقن
ً
ٍ
وحل صاد ٍ  ،فقعقد
الرواية طـ أهؾ الؽتاب ،وابـ ط َّباس ﭭ خقر َمـ يعؾؿ أكَّف غقر مؼطقع بـسبتف إلك

كاقض لؿذهب الذيـ يؼقلقن َّ
بلن
كالمف
متـاقضا ،كؿا أكَّف -إن كان يريد الرواية طـ أهؾ الؽتابٌ -
ً
أصال ٓ ،لتلسقس
ً
الؿؼررة طـدهؿ
السؾػ  يقردون هذه الؿرو ّيات يف التػسقر استشفا ًدا لؾؿعال
َّ
كرجحف َّ
يعؾؿف َّـ أحدٌ إٓ بالرواية»ٓ ،
عؾؿـ بالرأي ،وٓ
ُ
الؿعال .والذي ِّ
أن هذا الؼقل« :ةالث آيات ٓ ُي ْ
يصح طـ ابـ طباس .واهلل أطؾؿ.
ُّ
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بحوث
لطقػة:

تلصقال :أن يقسػ 
ً
تدلقال ،واستتبا ًطا ٓ
ً
اسرتواحا ٓ
ومؿا يحسـ ذكره
ً

هق محقر السقرة الؽريؿة ،وتت ُّب ُع شلكِف وأحقالِف وأققالِف مـ أغراض السقرة
الؽريؿة كؿا هق واضح ،فإحداث تدور معف أو حقلف حقث دار .وهذه الحادةة
التل جاءت هبا العبارة ّ
محؾ البحث حادةة محقرية يف الؼصة :بؾ تؿ ِّثؾ -بعبارة
ال ُؼ َّصاص والروائققـ -ذروة إحداث يف هذا الػصؾ مـ الؼصة ،فإقرب أن
يؽقن لققسػ  التعؼقب الـفائل ،وأن يؽقن هق القجف الذي ُيختؿ بف الؿشفد
صاحب العبارة آفتتاحقة والعبارة الختامقة يف
إخقر مـ هذا الػصؾ ،كؿا كان
َ
جدٓ تؽافم الؼق َل ْقـ َّ
الؼصة ُك ِّؾفا .فؾق فرضـا ً
بلن العبارة مـ مؼقلف  وأهنا مـ
قؾقال إلك كقهنا مـ مؼقلف  .فؽقػ إذا
مؼقلفا :لؽاكت هذه الؾطقػة ُتؿقؾ الؽ ّػة ً
الؿرجحات التل قدَّ مـاها ،وبغقرها مؿا يليت بنذن
ُط ِدم التؽافم بقـ الؼقلقـ بجؿؾة
ِّ
اهلل؟ فتلمؾ واهلل تعالك ُّ
أجؾ وأطؾؿ.
***
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بحوث
ادلطهة انثانث :اجلىاب عن إيراداخ ادلخانفني:
كتػرغ يف هذا الؿطؾب
بعد أن ب َّقـَّا الرأي الذي ُي ّ
رجحف البحث بلدلتف َّ
لؾجقاب طـ إيرادات العؾؿاء الؼائؾقـ َّ
بلن العبارة مـ مؼقل الؿرأة .وذلؽ مـ
الر ِّد التػصقؾل طؾك شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة  $يف رسالتف الؿػردة يف
خالل َّ
الؿقضقع .وشعاركا يف هذا ك ِّؾف ويف غقره مؿا يحتؿؾ الرأي والرأي أخر :ققلل
الحؼ
واهلل يؼقل
صقاب يحتؿؾ الخطل ،وققل غقري خطل يحتؿؾ الصقاب.
َّ
ٌ
ُ
وهق يفدي السبقؾ.
ّ
محؾ الدرس مـ مؼقل امرأة
وقد اكتصر شقخ اإلسالم لؽقن العبارة
العزيز ،وذكرها يف مقاضع مـ كتبف ،وصـَّػ فقفا رسالة مػردة.
وققى يف هذه الرسالة رأيف باةـل طشر
وجفا مـ وجقه آستدٓلُ ،ف ِؼدَ
ً
َّ
وصدر القجف الخامس .
أربع ٌة مـفا مـ أولفا
ُ
شؽ َّ
وٓ َّ
أن ّأولفا دلقؾ ا ّتصال الؽالم الذي يتؽا طؾقف الؼائؾقن هبذا الؼقل،
وةاكقفا قريـة طدم حضقر يقسػ  إلك مجؾس الؿسا َءلة ،وقد ذكرهؿا شقخ
ِ
أهتد إلك القجفقـ الثالث والرابع ،وأ ّما
اإلسالم يف غقر هذا الؿقضع ،ولؿ
القجف الخامس فقؿؽـ ففؿ مراده مـف مـ خالل ما تب ّؼك مـف.

( )1اكظر :مجؿقع الػتاوىٓ ،بـ تقؿقة (.)156 -138 /15
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بحوث
قصدت لؾجقاب طـ إيرادات الؿخالػقـ بجعؾ رسالة ابـ تقؿقة $
وقد
ُّ
متحدِّ ًةا بؾساهنؿ :وذلؽ ٕربعة أسباب :األول :استقعاهبا جؿقع إيرادات
تقسع شقخ اإلسالم فقفا طؾك طادتف يف آستؼصاء
الؿخالػقـ وزيادة ،والثاينُّ :
وصقل الـَّ َػس ،والثالث :إفرادها لفذا ال َغ َرض ،والراب  :جاللة قدر شقخ اإلسالم
 $الداطقة لتل ُّةر كثقر مؿـ جاء بعده بف ،ويف مؼدّ متفؿ تؾؿقذاه الحافظان ابـ
كثقر وابـ الؼقؿ :رحؿ اهلل الجؿقع.
وفقؿا يليت كجقب -بنذن اهلل وطقكف -طـ استدٓٓتف :واحدً ا واحدً ا ،كُقرد
كص كالمف كؿا هق ،ةؿ كُتبعف بالجقاب.
َّ
جعؾت القجف إول لؾجقاب طـ دلقؾ ا ّتصال الؽالم ،والثال
وقد
ُ
اكتؼؾت إلك ما
لؾجقاب طـ قريـة غقاب يقسػ  طـ مجؾس الؿسا َءلة ،ةؿ
ُ
تبؼك مـ القجف الخامس ،فالذي يؾقف إلك آخر كالمف .وباهلل التقفقؼ.
اإليراد األول والثاين:
يؼقل ابـ تقؿقة« :وققلف :ﱡﱂ ﱃ ﱄﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ

ﱍﱠ[يقسػ ،]53 :فؿـ كالم امرأة العزيز كؿا ُّ
يدل الؼرآن طؾك ذلؽ دٓلة ب ِّقـة ٓ
يرتاب فقفا َمـ تدبر الؼرآن ،حقث قال تعالك:

ﱡ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﲝ ﲞ ﲟ

ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬ ﲭ ﲮ
ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ
ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ
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بحوث
ﳐﳑﳒﳓﳔﳕﳖﳗﳘﳙﳚﳛﳜﳝﳞﱂﱃ
ﱄﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱓﱠ[يقسػ-55 :

 ،]53ففذا ك ّؾف كالم امرأة العزيز ،ويقسػ إذ ذاا يف السجـ لؿ يحضر بعد إلك
الؿؾِؽ ،وٓ سؿع كالمف وٓ رآه :ولؽـ لؿا ضفرت براءتف يف غقبتف -كؿا قالت
َ
امرأة العزيز :ﱡﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗﱠ[يقسػ :]52 :أي :لؿ أخـف يف حال
مغقبف طـّل ،وإن كـت يف حال شفقده راود ُّتف -فحقـئذ قال الؿؾؽ:

ﱡﱖ ﱗ

ﱘ ﱙﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱢﱠ[يقسػ .]54 :وقد قال
الؿػسريـَّ :
إن هذا مـ كالم يقسػ ،ومـفؿ َمـ لؿ يذكر إٓ هذا الؼقل،
كثقر مـ
ّ
وهق ققل يف غاية الػساد وٓ دلقؾ طؾقف  :بؾ إدلة ّ
تدل طؾك كؼقضف ،وقد بسط
الؽالم طؾك هذه إمقر يف غقر هذا الؿقضع» .

بغض الـظر طـ الجقاب طـ إيراد ابـ تقؿقة  $كشقر إلك َّ
أن ما َر َّده وجع َؾف يف غاية الػساد وٓ دلقؾ
(ِّ )1
الؿػسريـ قبؾ ابـ تقؿقة ،ولؿ يشتفر
الؿػسريـ فحسب :بؾ هق ققل جؿفقر
طؾقف لقس ققل كثقر مـ
ِّ
ِّ
الؼقل أخر إٓ بعد ذلؽ ،وٓ ُيعجبـا تح ُّؽؿ ابـ تقؿقة  $يف طباراتف :كؼقلف« :فؿـ كالم امرأة العزيز
كؿا ّ
يدل الؼرآن طؾك ذلؽ دٓلة ب ّقـة ٓ يرتاب فقفا مـ تدبر الؼرآن» ،وققلف« :وهذا ققل يف غاية الػساد»،
َّ
الؿػسريـ قبؾف أكَّفؿ ما تد َّبروا الؼرآن ،وأكَّفؿ
فنن فقف ا ِّتفا ًما ضؿـ ًّقا -وإن لؿ يؼصده ابـ تقؿقة -لجؿفقر
ّ
ٓ يدرون ما يخرج مـ رؤوسفؿ ،وما تخ ُّطف أيؿاهنؿ حتك يؽتبقا هذا الػساد ال َب ِّقـ وهق ما سار طؾقف
بعض الؿعاصريـ الذيـ يـؼؾقن مثؾ هذه العبارات ،ويضقػقن إلقفا ما تجقد بف قرائحفؿ وأقالمفؿ يف
َ
الح ِّط طؾك الؼائؾقـ بالؼقل أخر :بحقث يظ ُّـ الؼارئ لفا َّ
ـؽرا مـ
أن
َ
الؼائؾ بخالف ققلفؿ قد جاء ُم ً
وزورا ،وأكَّف ما راطل لـبل اهلل يقسػ  حرمة ،وٓ رقب فقف ًّإٓ وٓ ذ ّمةً .ولق قالقا :الذي هداكا
الؼقل
ً

=
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بحوث
حجتقـ ٓبـ تقؿقة :األولى :ا ّتصال
ويؿؽـ أن كستخرج مـ هذا الؼقل َّ
الؽالم ك ّؾف مـ مؼقل امرأة العزيز .والثاكقة :طدم حضقر يقسػ لؿجؾس
الؿسا َءلة.
ققى ققل الؼائؾقـ بلكَّف مـ مؼقل الؿرأة
وذكر ابـ الؼقؿ  $القجفقـ إِ ْذ َّ
بلمريـ :األول :اتصال الؽالم ،و َمـ جعؾف مـ كالم يقسػ  محتاج إلك
إضؿار ققل ٓ دلقؾ يف الؾػظ طؾقف بقجف ،والؼقل يف مثؾ هذا ٓ ُيحذف لئال ُيققع
إول َأ ْولك بف قط ًعا.
يف ال َّؾ ْبس ،فنن غايتف أن يحتؿؾ إمريـ ،فالؽالم ّ
حاضرا وقت مؼالتفا هذه ،بؾ كان يف
والثاين :أن يقسػ  لؿ يؽـ
ً
السجـ ،والسقا صريح يف ذلؽ ،فنكف لؿا أرسؾ الؿؾؽ إلقف يدطقه :قال

=
وكظركا يف إدلة ومقازكتفا َّ
أن كقكف مـ مؼقل امرأة العزيز هق الراجح ،أو كحق ذلؽ مـ
إلقف تد ُّب ُركا
ُ
العبارات لؽان َأ ْولك و َأققم.
ولقتفؿ قالقا مثؾ ما قال الشقخ محؿد بـ طبد القهاب [ $تػسقر آيات مـ الؼرآن الؽريؿ ،ص:]154
ففؿفا سقاء كان هذا مـ كالم امرأة العزيز ،أو مـ كالم يقسػ
«ما أج َّؾفا مـ مسللة ،وما
َ
أصعب َ
ڠ».
وسؾقا بعضفؿ كاتج طـ طدم استحضار مراتب الخالف يف التػسقر ،وما هق سائغٌ  ،وما لقس بسائغ .ولق
أراد الؿخالػ أن ُيطؾؼ مثؾ هذه العبارات لؿا طجز طـ ذلؽ ،والتح ُّؽؿ ٓ َي ِ
عجز طـف أحدٌ  .واهلل
الؿستعان.
مجؿقع الػتاوىٓ ،بـ تقؿقة (.)299 -298 /15
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بحوث
لؾرسقل :ﱡﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﱠ[يقسػ،]55 :
ِ
فشفدْ َن برباءتف،
وفقفـ الؿرأة،
وسللفـ،
وأحضرهـ،
إلقفـ الؿؾؽ،
فلرسؾ
ّ
ّ
ّ
ّ
الحؼ ،فؼالت الـّسقة :ﱡ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ
وكزاهتف يف غقبتف ،ولؿ يؿؽـفـ ّإٓ ققل ّ

ﳀ ﳁ ﳂﱠ[يقسػ ،]51 :وقالت الؿرأة مؼالتفا تؾؽ .
الجواب طـفؿا:
والجقاب طـ هذيـ آستدٓلقـ قائؿ طؾك بقان أمريـ:
األولَّ :
والحذف فقؿا ُأمِـ فقف ال َّؾ ْبس
اإليجاز
أن مـ طادة الؼرآن الؽريؿ
َ
َ
والرتكقز الشديدَ طؾك مؼاصد الؽالم دون تطقي ٍؾ فقؿا ٓ صائؾ
طؾك الؿتد ِّبر،
َ
واضح جدًّ ا ِّ
لؽؾ متد ِّبر،
أجؿع جقامع ال َؽؾِؿ ،وهذا
تحتف :ولذا كان الؼرآن
ٌ
َ
ومعؾقم ِّ
الـص الؼرآل ،وتل َّمؾ مباكقف ومعاكقف .ولؿـ شاء
لؽؾ َمـ سرب صقايا ّ
إمثؾة مـ سقرة يقسػ فإمثؾة كثقرة جدًّ ا.
ويؽػل َّ
أن السقرة الؽريؿة تبؾغ أل ًػا وسبعؿائة وسبعة وسبعقـ لػ ًظا
بافتتاحقتفا وخاتؿتفا ،جاء متـ قصة يقسػ  يف ألػ وست مائة ٍ
لػظ فؼط
ٍ
أحداث كثقرة يف زمان صقيؾٍ،
استقطبت هذه الؼصة العظقؿة ،وما وقع فقفا مـ
ٍ
إخالل بلحداةفا
ولق تعـَّك أطظؿ أدباء العصر مقهب ًة صقاغتَفا بعبارتف دون

( )1اكظر :روضة الؿحبقـٓ ،بـ الؼقؿ ،ص.444
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بحوث
ومرامقفا الظاهرة لجاءت يف أضعاف أضعاف هذا العدد مـ إلػاظ .وهذا
مظفر مـ مظاهر إطجاز اإليجاز يف الؼرآن الؽريؿ.
فؿـ الحذف وآختصار القاضح الب ِّقـ ققلف تعالك :ﱡ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ
ﱏﱐﱑ ﱒﱓ ﱔ ﱕﱖ ﱗ ﱘﱙﱚ ﱛ ﱜ
ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ

ِ
فلرسؾقن فسللقه:
ﱪ ﱫ ﱬﱭﱠ[يقسػ ،]46 -45 :إِ ْذ تؼدير الؽالم:
والؿسق َغ الذي دطاه لؾقؼقـ يف أكَّف يستطقع أن
يقسػ ومؽاكَف
إلك أيـ؟ فذكر لفؿ
َ
ّ
مول لفؿ رؤيا الؿؾؽ ،فعـد ذلؽ أرسؾقه ،فجاءه الساقل يف سجـف فؼال لف:
ُي ِّ
يقسػ أيفا الصدِّ يؼ...إلخ.
ومـف كذلؽ :ﱡﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ
ﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐ
ﲑ ﲒﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﲝ ﲞ

ﲟﱠ[يقسػ ،]83 -81 :والتؼدير :ارجعقا إلك أبقؽؿ فؼقلقا لف كذا وكذا ،وإ ّكا
سقلت لؽؿ
لصادققن ،فرجعقا إلقف ،فؼالقا لف ما اقرتحف كبقرهؿ ،فر َّد طؾقفؿ :بؾ ّ
أمرا.
أكػسؽؿ ً
ومـ الحذف واإليجاز الذي يحتاج إلك تل ّمؾ ققلف تعالك:

ﱡﲦ ﲧ ﲨ

ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰﱠ[يقسػ ،]11 :فإشبف َّ
أن هذا كال ٌم غقر
ورفض مـف أن يدع أخاهؿ يذهب معفؿ،
مبتدأ ،بؾ سبؼف مراود ٌة مـفؿ ٕبقفؿ،
ٌ

()61

املفّسين
كشف الريب عن قائل :ﱡﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗﱠ[يوسف]52 :؛ قراءة تحليليت نقديت موازنت لقوال ِ

بحوث
فؼالقا لف بلخرة هذا الؽال َم .فأيات ُمشعر ٌة بؿراجعتفؿ إياه يف ذلؽ ،فآستػفام
بل أو آستـؽاري يف ققلفؿ:
ُّ
التعج ّ
ﲰﱠ[يقسػٌّ ،]11 :
دال طؾك أكف قد تؼدَّ م مـفؿ سمال يف أن يخرج معفؿٕ :ن
ﱡﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ

مثؾ هذا الؽالم ٓ ُيشبف أن ُيتؽ َّؾؿ بف ُمبتدَ ًأ مـ غقر تؼدُّ ِم ِ
كحقهَّ ،
فدل طؾك أكف قد
مراجعات قبؾ هذا ،صؾبقا إلقف فقفا أن يصحبقا معفؿ
كاكت بقـفؿ وبقـ أبقفؿ
ٌ
يقسػ إلك حقث يسرحقن بلغـامفؿ ،فلبك طؾقفؿ ذلؽ :متع ّؾ ًال بخقفف طؾقف مـ
أن يصقبف مؽروه .
ففؽذا هـا ،اإلشارة بؼقلف (ذلؽ) «إلك التث ُّبت مع ما تاله مـ الؼصة أجؿع
ففق مـ كالم يقسػ ڠ جعؾف فذلؽة مـف لؿا هنض لف ً
التشؿر لطفارة
أوٓ مـ
ّ
ذيؾف وبراءة ساحتف ،وقد حؽك اهلل تعالك ما وقع مـ ذلؽ صبؼ القجقد ،مع رطاية
ما طؾقف دأب الؼرآن مـ اإليجاز :كحذف( :فرجع إلك ربف فلكبله مؼالة يقسػ
سائال :قال :ما َخ ْطب ُؽـ...إلخ) ،وكذلؽ كؿا ققؾ يف( :قا َل ِ
ت ا ْم َر َأ ُة
ً
فلحضرهـ
ُ َّ
أيضاّ :
قائال( :فتَّش
ٕن الؿعـك :فرجع إلقف الرسقل ً
ا ْل َع ِز ِيز...إلخ) ،وكذلؽ هذا ً
الحؼ مـ طصؿتؽ ،وأكؽ لؿ ترجع يف ذلؽ
الؿؾؽ طـ كـف إمر وبان لف جؾقة ّ

( )1اكظر :تلويالت أهؾ السـّة ،لؾؿاتريدي ( ،)213 /6والجامع ٕحؽام الؼرآن ،لؾؼرصبل (،)138 /9
والبحر الؿحقطٕ ،بل حقان ( ،)244 /6والتػسقر الؼرآل لؾؼرآن ،لعبد الؽريؿ الخطقب (.)1245 /6
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بحوث
بؿس َم َالم) ،فعـد ذلؽ قال ڠ :ذل ِ َؽ ل ِ َق ْع َؾ َؿ العزيز َأكِّل َل ْؿ
الؿؼام الدحض ِّ
َأ ُخـْ ُف يف حرمتف بِا ْل َغ ْق ِ
ب :أي :بظفر الغقب» .
فالحذف واإليجاز يف هذا الؿقضع غقر خارج طـ طادة الؼرآن ،ولؽـ يبؼك
أن كتساءل :هؾ الؿقضع الذي بقـ أيديـا ُأمِـ فقف ال َّؾ ْبس بحذف الؼقل؟
ٍ
والجقابَّ :
بعض قد ٓ ُيشؽؾ
كسبل ،فؿا ُيشؽؾ طؾك
أمر
أن أمـ ال َّؾ ْبس ٌ
ٌّ
طؾك غقره ،وقد ُيستشؽؾ إمر لؾقهؾة إولك ،ولؽـ بتل ُّمؾف َّ
يتؽشػ مـ أقصر
ٌ
اليؿشؽؾ العقيص.
صريؼ ،فؿثؾ هذا لبسف
ملمقن ،وٓ ُي َعدُّ مـ ُ
قال الطربي« :وا َّتصؾ ققلف :ﱡﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗﱠ[يقسػ،]52 :
بؼقل امرأة العزيز:

ﱡ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐﱠ[يقسػ:

،]51

لؿعرفة السامعقـ لؿعـاه» .
وقال الجصاص« :وإن كان ابتداء الحؽاية طـ الؿرأة :فنكف َر َّد الؽالم إلك
الحؽاية طـ ققل يقسػ لظفقر الدٓلة طؾك الؿعـك» .

( )1روح الؿعال ،لأللقسل (.)6 -5 /7( ،)451 -455 /6
( )2جامع البقان ،لؾطربي ( ،)259 /13واكظر :معالؿ التـزيؾ ،لؾبغقي ( ،)249 /4ولباب التلويؾ،
لؾخازن (.)533 /2
( )3أحؽام الؼرآن ،لؾجصاص (.)224 /3
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بحوث
وقال السؿعال« :فنن قال قائؾ :كقػ دخؾ ققل يقسػ  يف وسط هذا
الؽالم ،وإكؿا الؿذكقر كالم جرى بقـ الؿؾؽ والـّسقة؟ قؾـا :اطرتاض كال ٍم آخر
بقـ كال ٍم جائز طؾك لغة العرب» .
صح أن ُيجعؾ مـ كالم يقسػ وٓ
وقال الزمخشري« :فنن قؾت :كقػ َّ
دلقال قائدً ا إلك أن ُيجعؾ مـ كالمف» .
دلقؾ طؾك ذلؽ؟ قؾت :كػك بالؿعـك ً
وقال ابـ الجقزي« :وإِكؿا يجقز مثؾ هذا يف الؽالم ،لظفقر الدٓلة طؾك
الؿعـك» .
وقال أبق الربكات الـسػل« :وإكؿا جعؾ مـ كالم يقسػ وٓ دلقؾ طؾقف
ضاهر ٕن الؿعـك يؼقد إلقف» .
ّ
الس َؾػ
ولعؾ الضابط
التؼريبل يف مسللة كسبقة آستشؽال أن كرى كظرة َّ
َّ
إلك هذا الؿقضع يف الؼرون الخقرية ،وهؿ أهؾ الؾسان والبقان ،وهؿ العرب
والـحاس وابـ إكباري،
والزجاج
كالػراء
إقحاح ،وفقفؿ طؾؿاء الؾغة والـحق
ّ
ّ
ّ
الؿػسريـ مـ الصحابة والتابعقـ ،وفقفؿ كبار طؾؿاء التػسقر
وفقفؿ شققخ
ِّ
فقاضح َّ
مؿـ لؿ يذكروا إٓ َّ
أن
أن العبارة مـ َمؼقل يقسػ ،
ٌ
كالطربي وغقره َّ
( )1تػسقر السؿعال (.)39 /3
( )2الؽشاف ،لؾزمخشري (.)481 /2
( )3زاد الؿسقرٓ ،بـ الجقزي (.)447 /2
( )4مدارا التـزيؾٕ ،بل الربكات الـسػل (.)118 /2
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بحوث
الـَّ ْظؿ -وإن استُشؽؾ -لؿ يتص َّعب طؾقفؿ ،ولؿ ُيعـِّفؿ تقجقفف :بؾ كراهؿ
يستد ّلقن هبذه أية لتقجقف غقرها مؿا وقع يف الؼرآن طؾك شاكؾتفا ،كؼقلف تعالك:
ﱡﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﲽﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄﱠ[يس،]52 :
حقث اكتفك ُ
قال الؽ َّػار( :يا ويؾـا مـ بعثـا مـ مرقدكا) ،فؼقؾ لفؿ( :هذا ما وطد
الرحؿـ وصد

الؿرسؾقن) ،وققلف تعالك يف حؽاية ققل بؾؼقس :ﱡﳁ ﳂ ﳃ

ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋﳌ ﳍ ﳎﱠ[الـؿؾ ،]34 :حقث
اكتفك كالمفا طـد( :أذ ّلة) وقال اهلل تعالك :ﱡﳍ ﳎﱠ ،وذكر بعضفؿ أكف
مـ مؼقل سؾقؿان .
وجعؾقا مـ هذا الباب ققل اهلل تعالك :ﱡﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ

ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱾ ﱿ ﲀﱠ[إطراف،]115 -159 :
فجعؾقا ققلف :ﱡﱿ ﲀﱠ مـ مؼقل فرطقن مع أكَّف ضاهر آتصال بؼقل
الؿأل ،بضؿقؿة ققلف تعالك:

ﱡﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ

ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁﱠ[الشعراء]35 -34 :

 ،ومع أكـا ٓ كقافؼفؿ

دلقال فقؿا ذهبـا إلقف مـ طدم ُّ
طؾك هذا َّ :
تعذر أمر تقجقف
فنن صـقعفؿ هذا يبؼك ً
ؼاس طؾقف يف هذا إسؾقب.
آية سقرة يقسػ طؾقفؿ ،فجعؾقها مؿا ُي ُ
اكظر طؾك سبقؾ الؿثال :جامع البقان ،لؾطربي ( ،)348 /15والؽشػ والبقان ،لؾثعؾبل (،)463 /12
( )2قال أبق حقان [البحر الؿحقط يف التػسقر ٓ« :]289 /6 :يتع ّقـ يف هذا الرتكقب أن يؽقن مـ كالم فرطقن:
بعض لبعض ،فقؽقن يف ققل فرطقن:
بؾ هق مـ كالم الؿأل تؼدمفؿ فرطقن إلك هذه الؿؼالة ،فؼالقا ذلؽ ٌ

=
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بحوث
الـحاس« :وهذا كالم غامض طـد أهؾ العربقةَّ :
ٕن كالم يقسػ
وقال ّ
مختؾط بؿا قبؾف وغقر مـػصؾ مـف ،أٓ تراه خ َّبر طـ امرأة العزيز أهنا قالت :ﱹﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﱸ ،ةؿ اتصؾ بف ققل يقسػ:

ﱡﳒ ﳓ ﳔ ﳕ

ﳖ ﳗﱠ[يقسػ]52 :؟ وكظقره :ﱡﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ

ﳉ ﳊ ﳋﳌ ﳍ ﳎﱠ[الـؿؾ ...]34 :ويف أية تلويؾ آخرَ :روى
حجاج َّ
أن ابـ جريج قال :قال يقسػ( :ارجع إلك ربؽ فاسللف ما بال الـّسقة
الاليت قطعـ أيديفـ إن ر ِّبل بؽقدهـ طؾقؿ ،ذلؽ لقعؾؿ أل لؿ أخـف بالغقب)،
وقال ابـ جريج :وهذا مـ تؼديؿ الؼرآن وتلخقره ،قال :أراد أن يب ّقـ طذره قبؾ أن
يخرج مـ السجـ .ففذا طؾك هذا التلويؾ قالف يقسػ يف السجـ ،وطؾك تلويؾ
ابـ طباس قالف يقسػ بعد ما خرج مـ السجـ حقـ جؿعف الؿؾؽ مع الـِّسقة.
قال أبق جعػر :والتلويالن حسـان .واهلل أطؾؿ بحؼقؼة ذلؽ» .

=
ﱹﮉ ﮊ ﮋﱸ خطا ًبا لؾؿأل مـ فرطقن ،ويؽقن يف هذا الرتكقب خطا ًبا مـ بعضفؿ لبعض ،وٓ يتـاىف
كرجحف طؾك ما ب َّقـَّا مـ بعض مسالؽ الؼرآن يف حؽاية إققال يف
اجتؿاع الؿؼالتقـ» .وهذا هق الظاهر الذي ّ
كتاب( :آختالف الدٓلل بقـ الؼراءات العشر يف حؽاية إققال).

( )1معال الؼرآن ،لؾـحاس (.)438 /3
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بحوث
فاستحسان أبل جعػر الـحاس التلوي َؾ ْقـ بعد أن حؽك غؿقضف ٌّ
دال طؾك أكَّف
ػ
وإن استُشؽؾ -لقسػ وتؽ ُّؾ ٌ
تعس ٌ
ٍّ
بؿتلب طؾك التقجقف ،ولقس يف تقجقفف ُّ
طـد الؿـصػقـ.
َ
أن ترتقب الققائعَّ :
أن الذي كذهب إلقف َّ
طؾك َّ
رسقل
أن يقسػ ڠ ر َّد
قائال:
الؿؾؽ ً

ﱡﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬ ﲭ ﲮ

ﲯ ﲰﱠ[يقسػ ،]55 :فرجع إلقف الرسقل بجقاب يقسػ ڠ فدطا

فقفـ امرأة العزيز ،فؼال:
الؿؾِ ُؽ الـّسقةَ ،وكاكت
َّ
َ

ﱡﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ

ﲸ ﲹﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ

ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐﱠ[يقسػ ،]51 :فؾؿا ا َّتصؾ خرب هذه الؿساءلة
بققسػ -وٓ َّ
شؽ أكَّف كان يـتظره ،وإرجح أكَّف ا َّتصؾ بف طـ صريؼ الرسقل
ذاتف ٓ سقؿا إن كان الرسقل هق كػسف الساقل -ولع ّؾف ُسئِؾ حقـفا طـ سبب
الؿؾِؽ يف الؿرة إولك ،حقـذاا قال :ﱡﳒ
تؿـُّعف مـ الؿبادرة إلك إجابة داطل َ
ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﱂ ﱃ ﱄﱅ ﱆ ﱇ

ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱠ[يقسػ ،]53 -52 :أو لع َّؾف ُسئؾ طـ
تؿسؽف بنضفار براءتف مع ما فقف مـ كشر ما كان مطق ًّيا ،والتذكقر بؿا كان
وجف ُّ
فاطتذر بؿا
أي تشريػ
مـس ًّقا ٓ ،سقؿا وقد استدطاه الؿؾؽ ،ويف هذا تشريػ ّ
َ
ُّ
بالؿؾِؽ ،فحقـفا
يدل طؾك رجاحة رأيف ووفقر طؼؾف ،فا َّتصؾ خرب جقابف ذلؽ َ
الؿؾِؽ مـ طؼؾف وحؽؿتف ،فؼال :ﱡﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱠ[يقسػ،]54 :
تلكَّد َ
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بحوث
فلزمع استخالصف واستقزاره ل ّؿا رأى مـف ذلؽ ،وكان ققلف يف الؿرة إولك:
الؿرة إولك ِط ْؾ ُؿف
ﱡ ﲛ ﲜﱠ[يقسػ ]55 :دون ذكر آستخالص :إِ ْذ بدا لف يف ّ
وح ْس ُـ تدبقره مـ خالل تلويؾف لؾرؤيا ،وضفر لف يف الثاكقة إضاف ًة إلك ذلؽ :أماكتُف
ُ
ِ
وج َؾدُ ه .واهلل أطؾؿ بؿا كان.
وإيؿاكُف وح ْؾ ُؿف وحؽؿتُف َ
الثاين :ذكر العؾؿاء آيات أخرى جاءت طؾك إسؾقب كػسف ،وجؿعفا
اليؿدرج يف أةـاء حديثف طـ الـقع السادس
سؿاه ُ
الزركشل وجعؾفا تحت ما ّ
وإربعقـ مـ أكقاع طؾقم الؼرآن ،والؿعـقن بي(معرفة أسالقب الؼرآن وفـقكف
البؾقغة) ،فالؿدرج طـده بـظقر الؿدرج مـ الحديث ،وحؼقؼتف يف أسؾقب الؼرآن
أن تجلء الؽؾؿة إلك جـب أخرى كلهنا يف الظاهر معفا ،وهل يف الحؼقؼة غقر
متع ّؾؼة هبا .
وذكر أمثؾة لف :مـفا :ققلف تعالك يف حؽاية ققل بؾؼقس :ﱡﳂ ﳃ ﳄ ﳅ
ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋﱠ[الـؿؾ]34 :

ةؿ قال:

ﱡﳍ

ﳎﱠ[الـؿؾ ،]34 :وهق مـ ققل اهلل ٓ مـ ققل الؿرأة .وقال بعضفؿ هق مـ ققل
سؾقؿان .
( )1اكظر :الربهان يف طؾقم الؼرآن ،لؾزركشل ( .)294 /3واكظر :تلويؾ مشؽؾ الؼرآنٓ ،بـ قتقبة،
ص ، 185 -179والصاحبل يف فؼف الؾغة العربقة ومسائؾفا وســ العرب يف كالمفإ ،حؿد بـ فارس،
ص ،186والؽشػ والبقان ،لؾثعؾبل (.)565 /15
( )2اكظر :معال الؼرآن ،لؾػراء (.)48 -47 /2
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بحوث
تؿ كالم الؽػار
وققلف تعالك :ﱡ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﲽﱠ[يسّ ،]52 :
هـا ،فؼالت الؿالئؽة :ﱡ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄﱠ[يس.]52 :
وققلف :ﱡﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﳃ ﳄ ﳅ ﳆﱠ[ص،]59 :
الؽالم متصؾ كلكف ققل واحد مـ مؼقل مالئؽة الـار ،وإكؿا ققلف :ﱹﯳ ﯴ ﯵﱸ

هق مـ ققل أهؾ الـار ،يصدقف ققلف تعالك:

ﱡﱏ ﱐ ﱑ ﱒ

ﱓﱠ[إطراف ،]38 :ويمكده ر ُّد إتباع طؾقفؿ يف أية التالقة :ﱡ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ

ﳌ ﳍﳎ ﳏ ﳐ ﳑﱠ[ص .]65 :ققؾ :إكؿا دخ َؾت الؼادة الـار قبؾ إتباع،
فؼالت خزكة الـار لؾؼادة :ﱹﯮ ﯯ ﯰ ﯱﱸ ،فؼال الؼادة :ﱹﯳ ﯴ ﯵﱸ،
فؼال الخزكة :ﱹﯷ ﯸ ﯹ ﱸ .
ويف غقر الؼقل مؿا قد يشؽؾ فقف مرجع الضؿائر :اتصال ققلف :ﱡ ﱹ ﱺ

ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﱠ[إطراف،]251 :
ففذه صػة إتؼقاء الؿممـقـ ةؿ قال:

ﱡﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ

ﲌﱠ[إطراف ،]252 :ففذا يرجع إلك كػار مؽة تؿدّ هؿ إخقاهنؿ مـ الشقاصقـ
يف الغل .فؽقػ رجع إلقفؿ مع أكَّف خارج طـ كسؼ الضؿائر قبؾف يف (ات َؼقا)،
(مسفؿ)( ،تذكّروا)( ،هؿ)( ،مبصرون)؟
ّ
( )1اكظر :تػسقر مؼاتؾ ( ،)651 /3ومعال الؼرآن ،لؾػراء ( ،)411 /2وجامع البقان ،لؾطربي (/25
)134
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بحوث
قال الزجاج :هذا معـاه التؼديؿ ،والؿعـك ٓ( :يستطقعقن كصركؿ وٓ
أكػسفؿ يـصرون ،وإخقاهنؿ يؿدُّ وهنؿ يف الغل ةؿ ٓ يؼصرون) ،يعـل الشقاصقـ:
ٕن الؽػار إخقان الشقاصقـ .
ففذا شبقف بؿا اطرتض بف ابـ الؼ ّقؿ ،فؿا ققلف و َمـ وافؼف فقف؟
وقريب مـف ققلف تعالك:
ٌ

ﱡﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ

ﲻﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉﱠ[الـحؾ:

 ،]33بعد ققلف تعالك:

ﱡﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿﲀ ﲁ ﲂﲃ ﲄ ﲅ ﲆ

ﲇ ﲈ ﲉﲊ ﲋ ﲌ ﲍﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ
ﲖ ﲗ ﲘ ﲙﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ
ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ

ﲰﱠ[الـحؾ ،]32 -35 :وإكؿا هذه أيات الثالث استطرا ٌد يف أصقاء الحديث
طـ الؽػار:

ﱡﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱢ ﱣ

ﱤﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱴ ﱵ
ﱶ ﱷﱠ[الـحؾ-28 :

آستطراد فؼال:

 ،]29ةؿ طاد لؾحديث طـ الؽ ّػار بعد هذا

ﱡ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻﲼ ﲽ ﲾ

ﲿ ﳀ ﳁﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉﱠ

( )1معال الؼرآن وإطرابف ،لؾزجاج (.)397 /2
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بحوث
تقهؿ مـف اتصال
فضؿقر الغائب يف (يـظرون ،تلتقفؿ الؿالئؽة ،قبؾفؿ) قد ُي َّ
أية بؿا قبؾفا مؿا هق طائد إلك أهؾ الجـة ،لقققع الؽالم طـ أهؾ الجـة
صالب العؾؿ
استطرا ًدا بقـ ّأول الؿعـك وآخره .وقد استشؽؾف بالػعؾ بعض ّ
مرارا ،مؿا يمكّد كسبقة آستشؽال التل أشركا إلقفا :بؾ لؼد استشؽؾ
وس ُ
ئؾت فقف ً
ُ
بعضفؿ ققلف تعالك :ﱡ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃﳄ
ﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏﱁﱂ
ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱎ ﱏ ﱐ

تقهؿ َّ
أن ضؿقر الػاطؾ يف (مؽروا) يعقد طؾك
ﱑﱠ[آل طؿران :]54 -52 :إِ ْذ َّ
الؽػر بحؽاية ققل
أحس طقسك  مـفؿ
الحقاريقـٓ :تصال الخرب طـ الذيـ َّ
َ
فتقهؿ َّ
أن الحقاريقـ هؿ الذيـ مؽروا
الحقاريقـَّ ،
ففذا آ ّتصال وآكػصال مؿا يتؿ َّقز بف الؼرآن الؽريؿ ،وٓ يشؽؾ مجلء

َك ْظ ِؿف طؾك هذه الطريؼة ما دام الؿعـك مػفق ًما ،سقاء ُف ِف َؿ لؾقهؾة إولك ،أو ُف ِفؿ
بنكعام الـظر ،وحضقر الػؽرة .واهلل الؿستعان.
يؼقي جعؾف مـ مؼقل يقسػ  ،أو
ففؾ يفديـا تد ُّبر هذا الؿقضع إلك ما ّ
ُيضعػ جعؾف مـ مؼقل امرأة العزيز؟
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بحوث
وتقهـ الثال :ذكركاها يف
تؼقي إول
ِّ
أمقر طديدة ِّ
والجواب :كعؿ ،هـاا ٌ
لؼقة الرأي إولَّ ،
وح َّجة ب ِّقـة .واهلل يؼقل
دلقال
فؾعؾ فقفا ً
واضحا ُ
ً
استدٓٓتـا َّ
لحؼ وهق يفدي السبقؾ .
ا َّ
اإليراد الثالث:
فؿ أحدهؿ بالذكب،
وقال شقخ اإلسالم  $بعد كالم لؿ كؼػ طؾقفَ « :ي ُّ
فقذكر مؼامف بقـ يدي اهلل فقدطف ،فؽان يقسػ مؿـ خاف مؼام ربف وهنك الـػس
أسقرا يف بالد
طـ الفقى .ةؿ إن يقسػ -طؾقف الصالة والسالم -كان شا ًّبا طز ًبا ً
العدو :حقث لؿ يؽـ هـاا أقارب أو أصدقاء فقستحل مـفؿ إذا فعؾ فاحشةّ :
فنن

ف الؼقل؟ ألؿ يؽـ مـ إوضح أن ُيؼال( :قال
( )1وبعد هذا آطتالل قد يبؼك يف الذهـ تساؤل :لِؿ ُح ِذ َ
حاسؿا يف بقان الؼائؾ ،ويف الققت
ذلؽ لقعؾؿ أل لؿ أخـف بالغقب)؟ فزيادة الػعؾ (قال) كان سقؽقن
ً
كػسف ٓ ُتع ّؽر زيادتف طؾك صريؼة الؼرآن يف اإليجاز والحذف ،فالزيادة ٌ
لػظ واحدٌ والؿحذوف تؼديره
طشرات إلػاظ .وقبؾ أن كحاول اإلجابة طـ هذا التساؤل كؼقل :ألؿ تالحظ َّ
أن تؼدير فعؾ واحد (قال)
قد استبان بف الؿعـك تؿا ًما بغقر حاجة إلك الؼقل بلكف مـ مؼقل الؿرأة ،وما يؾزم مـف مـ إشؽآت طديدة
إولقن :مـ َّ
أن
طرضـاها طؾقؽ قبؾ ذلؽ؟ ألقس هذا ً
وكقه بف طؾؿاؤكا ّ
صحة ما ذهبـا إلقفَّ ،
دلقال طؾك َّ
إضؿار الؼقل يفدي إلقف الؿعـك ،وٓ تؽ ُّؾػ فقف وٓ تع ُّسػ؟ ةؿ كليت إلك اإلجابة طـ التساؤل :فؾِ َؿ َلؿ
صرح بالػعؾ إذن؟ والجقاب الؿجؿؾ :أكـا كـطؾؼ يف هذا مـ القؼقـ َّ
بلن طدم التصريح بف أبؾغ مـ
ُي َّ
وإن خػل طؾقـا وج ُف ذلؽ ،والعؾؿ طـد اهلل تعالكَّ .
التصريحْ :
أفؽار غقر
لدي فقفا حتك أن
وإن ما َّ
ٌ
مؽتؿؾة ،ما زالت بحاجة إلك إكعام الـظر ،وتؽرير الػؽرة ،فـسلل اهلل تعالك أن يفدي إلك كؽتة ذلؽ .واهلل
الؿستعان.
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بحوث
تغرب فعؾ ما
كثقرا مـ الـاس يؿـعف مـ مقاقعة الؼبائح حقاؤه مؿـ يعرفف ،فنذا َّ
ً
فحؽؿ الـػس إمارة -لق كاكت
يشتفقف .وكان ً
أيضا خال ًقا ٓ يخاف مخؾق ًقاُ ،
كػسف كذلؽ -أن يؽقن هق الؿعرتض لفا [يعـل لؾؿرأة] :بؾ يؽقن هق الؿتح ِّقؾ
طؾقفا :كؿا جرت بف طادة كثقر مؿـ لف غرض يف كساء إكابر إن لؿ يتؿؽـ مـ
الدطقة ابتدا ًء .فل ّما إذا ُدطل -ولق كاكت الداطقة خادمة -لؽان أسرع مجقب،
الض َرر بؿخالػتفا؟ ةؿ
فؽقػ إذا كاكت الداطقة سقدتف الحاكؿة طؾقف التل يخاف ّ
إن زوجفا الذي طادتف أن يزجر الؿرأة لؿ يعاقبفا :بؾ أمر يقسػ باإلطراض كؿا
يـعر الديقث ،ةؿ إهنا استعاكت بالـساء وحبستف ،وهق يؼقل :ﱡﱺ ﱻ ﱼ ﱽ

ﱾ ﱿ ﲀﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊﱠ[يقسػ.]33 :
فؾقتد ّبر الؾبقب هذه الدواطل التل د َطت يقسػ إلك ما دطتف ،وأكف مع تق ّفرها
وققهتا لقس لف طـ ذلؽ صارف إذا فعؾ ذلؽ ،وٓ َمـ يـجقف مـ الؿخؾقققـ:
ّ
لقتبقـ لف أن الذي ابتُؾل بف يقسػ كان مـ أطظؿ إمقر وأن تؼقاه وصربه طـ
الؿعصقة -حتك ٓ يػعؾفا مع ضؾؿ الظالؿقـ لف حتك ٓ يجقبفؿ -كان مـ أطظؿ
الحسـات وأكرب الطاطات ،وأن كػس يقسػ -طؾقف الصالة والسالم -كاكت مـ
أزكك إكػس ،فؽقػ أن يؼقل :ﱡﱂ ﱃ ﱄﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ

ﱍﱠ[يقسػ ،]53 :واهلل يعؾؿ ّ
أن كػسف بريئة لقست أ ّمارة بالسقء :بؾ كػس زكقة مـ
والفؿ الذي وقع كان زياد ًة يف زكاء كػسف وتؼقاها،
أطظؿ الـػقس زكاء،
ّ
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بحوث
وبحصقلف مع تركف هلل لتثبت لف بف حسـة مـ أطظؿ الحسـات التل تزكل
كػسف» .
ويؿؽـ تؾخقص ُح ّجة ابـ تقؿقة  $الؿـشقرة يف هذا القجف طؾك الـحق
أيت :تظاهرت الشقاهد طؾك َّ
أن كػس يقسػ  كاكت مـ أزكك الـػقس ،واهلل
يعؾؿ َّ
أن كػسف بريئة لقست أ ّمارة بالسقء ،فؽقػ يـػل طـ كػسف الرباءة ،ويثبت
أهنا أ َّمارة بالسقء؟
الجواب طـه:
هذا آطتالل مبـل طؾك مؼدِّ مة غقر ُمس َّؾؿة ،وهل َّ
أن الـػس إ َّما بريئة وإ َّما
ٌّ
َّ
وكلن الـػس الربيئة شرصفا أٓ تلمر بالسقء .فجعؾ ابـ تقؿقة $
أ َّمارة بالسقء،
ٍ
قسؿة الـػقس ةـائقةُّ ،
كػس أ ّمارة بالسقء لقست بريئة وٓ زك َّقة :هؽذا
فؽؾ
بنصال وهذا م ٍ
خالػ لؿا طؾقف الؿح ِّؼؼقن :بؾ مخالػ ٕدلة
جاف لؾحؼقؼة ،و ُم
ٌ
ُ
كػقسا ص ّقبة زك َّقة ،ولؽـَّفؿ
القحققـ ،فـػقس الصحابة  كحسبفا -يف الجؿؾةً -
كؾ زمان ومؽان -قد ُتحدِّ ةفؿ أكػسفؿ بالسقء ،كؿا َّ
كعامة البشر يف ّدل طؾقف
لؿا كزل ققل اهلل تعالك :ﱡﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱮ ﱯ ﱰ ﱱ
إشػا ُقفؿ ّ
ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿﲀ ﲁ

( )1مجؿقع الػتاوىٓ ،بـ تقؿقة (.)139 -138 /15
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بحوث
ﲂ ﲃ ﲄ ﲅﱠ[البؼرة ،]284 :اشتدَّ ذلؽ طؾك أصحاب رسقل اهلل  ،فلتقا
َ
رسقل اهللُ :ك ِّؾػـا مـ إطؿال ما
أي
الركَب ،فؼالقاْ :
رسقل اهلل  ،ةؿ بركقا طؾك ُّ
كطقؼ :الصالة والصقام والجفاد والصدقة ،وقد ُأكزلت طؾقؽ هذه أية وٓ
كطقؼفا .قال رسقل اهلل « :أتريدون أن تؼقلقا كؿا قال أهؾ الؽتا َب ْقـ مـ قبؾؽؿ:
سؿعـا وطصقـا؟ بؾ ققلقا :سؿعـا وأصعـا غػراكؽ ربـا وإلقؽ الؿصقر» ،فؼالقا:
سؿعـا وأصعـا غػراكؽ ربـا وإلقؽ الؿصقر .فؾؿا اقرتأها الؼقم ذ َّلت هبا ألسـتُفؿ،
فلكزل اهلل يف إةرها:

ﱡﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏ ﲐ ﲑ

ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﲜ ﲝ ﲞ

ﲟﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤﱠ[البؼرة ،]285 :فؾؿا فعؾقا ذلؽ كسخفا اهلل تعالك،
فلكزل اهلل  :ﱡ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﲳ ﲴ
ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺﱠ[البؼرة ،]286 :قال :كعؿ ،ﱡﲽ ﲾ ﲿ ﳀ
ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆﱠ[البؼرة ،]286 :قال :كعؿ ،ﱡﳈ ﳉ ﳊ ﳋ
ﳌ ﳍ ﳎ ﳏﱠ[البؼرة ،]286 :قال :كعؿ ،ﱡ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕﳖ ﳗ

ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜﱠ[البؼرة ،]286 :قال :كعؿ» .
الر َكب
فليـ يضع ابـ تقؿقة  $كػقس همٓء الصحابة  الباركقـ طؾك ُّ
مـ اإلشػا خقف حديث الـػس :بـاء طؾك قسؿتف الثـائقة؟ هؾ كػقسفؿ أ َّمارة
( )1أخرجف مسؾؿ يف صحقحف (ح.)125:

()75

املفّسين
كشف الريب عن قائل :ﱡﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗﱠ[يوسف]52 :؛ قراءة تحليليت نقديت موازنت لقوال ِ

بحوث
بالسقء ،أم زك َّقة؟ وٓ مخرج لف مـ هذا اإللزام إٓ بِ َر ِّد هذه الؼسؿة الثـائقة .فنن
قال :كاكت كػقسفؿ زكقة -وٓ إخال إٓ أكف يؼقلفا -قؾـا :إكؿا أشػؼقا مؿا يؼع
الـػقس الزكق ُة
يف كػقسفؿ مؿا قد تلمرهؿ بف مـ السقء ،فقجقز إذن أن تلمر
ُ
بالسقء .وإن قال وحاشاه :بؾ كاكت كػقسفؿ أ َّمارة بالسقء غقر زكقة :قؾـا :خالػ
ص طؾك زكاء كػقسفؿ يف غقر ما آية ،وخالػ إجؿاع َمـ ُي ْع َتدُّ
الؼرآن الذي َك َّ
بنجؿاطف مـ أهؾ ِ
الؼبؾة الذيـ أجؿعقا طؾك زكاء كػقس الصحابة  يف
الجؿؾة .
قائؿا
وطـ طبد اهلل بـ مسعقد  قال« :
ُ
صؾقت مع الـبل  لقؾة ،فؾؿ يزل ً
هؿؿت أن أقعد وأذر الـبل
هؿؿت؟ قال:
هؿؿت بلمر سقء ،قؾـا :وما
حتك
ُ
َ
ُ
. »
ففؾ كػس ابـ مسعقد بريئة أم زكقة؟ وقد ُيؼال :إكؿا قالف ابـ مسعقد
ٍ
تقاض ًعا ،ففق طؾك ّ
صاطة سقا ًء ص َّؾك واق ًػا أو قعد مـ ال ّتعب ،وهذه
كؾ حال يف
بالسقء .فـؼقل :وكذلؽ يقسػ  حقـ واتاه َه ُّؿ الخطرة
الطاطة ٓ تقصػ ّ
فاجتفد يف صرفف :ل ُقثاب وتزكق كػسف .ففق ققاس مستؼقؿ بنذن اهلل تعالك.

( )1اكظر :الؽػاية يف طؾؿ الرواية ،لؾخطقب البغدادي ،ص ،49واكظر كتاب :شفادات قرآكقة :تزكقة
الصحابة  يف الؼرآن الؽريؿ ،لؾدكتقر /طبد الغـل محؿد الؿقدن.
( )2أخرجف البخاري يف صحقحف (ح ،)1135:ومسؾؿ يف صحقحف (ح.)773:
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بحوث
والذي كعتؼده وكديـ بف ويديـ بف شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة َّ $
الفؿ
أن « َّ
هؿ امرأة
مؼقؿ ةابت ،وهق إذا كان معف طزم وطؼد وكقة ورضك ،مثؾ ِّ
هؿ ٌ
هؿان ٌّ
َّ
وهؿ طارض وارد ،وهق الخطرة والػؽرة وحديث
العزيز ،والعبد ملخقذ بف.
ٌّ
هؿ يقسػ  .والعبد غقر ملخقذ بف ما لؿ
الـػس مـ غقر اختقار وٓ طزم ،مثؾ ّ
يتؽ ّؾؿ بف أو يػعؾف» .
هؿ بسقئة فؾؿ يعؿؾفا
وطـ أبل هريرة  قال :قال رسقل اهلل « :و َمـ َّ
هؿ
هؿ الخطرة .وأ َّما ُّ
كتبفا اهلل لف طـده حسـة كامؾة» ...الحديث  .ففذا ُّ
اإلصرار َف َؽا ْل َف ِّؿ الؿقصقف يف ققلف تعالك:

ﱡﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ

ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱠ[التقبة:

والفؿ
،]74
ّ

الؿقصقف يف حديث الـبل « :إذا التؼك الؿسؾؿان بسقػقفؿا ،فالؼاتؾ
والؿؼتقل يف الـار» .فؼال لف أبق بؽرة  :يا رسقل اهلل :هذا الؼاتؾ ،فؿا بال
حريصا طؾك قتؾ صاحبف» .
الؿؼتقل؟ قال « :إكف كان
ً
فحرص الؿؼتقل طؾك قتؾ صاحبف وإن لؿ يـ َْؾ ما حرص طؾقف ،كحرص
امرأة العزيز طؾك إشباع شفقهتا وإن لؿ تـؾ ما حرصت طؾقف ،ففق سقئة معؼقدة.
الفؿ ْق ِـ.
ففذا فر ما بقـ َّ
( )1اكظر :الؽشػ والبقان ،لؾثعؾبل (.)557 -556 /14
( )2أخرجف البخاري يف صحقحف (ح ،)6491:ومسؾؿ يف صحقحف (ح.)135:
( )3أخرجف البخاري يف مقاضع مـ صحقحف :أولفا (ح ،)31:ومسؾؿ يف صحقحف (ح.)2888:
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بحوث
وإكؿا جزمـا َّ
بلن ابـ تقؿقة يديـ هبذإ :كف هق كػسف قد َص َّرح بف حقث قال:
وهؿ إصرار .فققسػ ڠ َه َّؿ
هؿ خطراتُّ .
الفؿ َه َّؿانُّ :
«قال اإلمام أحؿدُّ :
فػعؾت ما قدرت طؾقف مـ
هؿ إصرار
ْ
هؿا تركف هلل ُفلةقب طؾقف .وتؾؽ َه َّؿت َّ
ًّ
تحصقؾ مرادها ،وإن لؿ يحصؾ لفا الؿطؾقب»(.)1
هؿا لؿ يـعؼد سرطان ما تركف هلل،
هؿ هبا ًّ
كعؿ :كحـ كُصدِّ بظاهر الؼرآنَّ :
و َف َّر كحق الباب ،فؽان ما كان ،وٓ كؼقل مثؾؿا قال بعضفؿ :جؾس بقـ رجؾقفا،
كجقز مثؾ هذا طؾك أكبقاء اهلل تعالك ،وقد جاء ضاهر الؼرآن بـؼضف وإبطالف،
وٓ ِّ
فنذا جاء هنر اهلل بطؾ هنر معؼؾ.
طقـ ما اطتذر مـف
هؿف يقسػ ڠ و َتركَف هلل  :هق ُ
الفؿ الذي َّ
وهذا ُّ
بؼقلف :ﱡﱂ ﱃ ﱄﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱠ[يقسػ ،]53 :وهل
وإن كاكت حسـة يثاب طؾقفا كؿا ذكر ابـ تقؿقةَ -ه ْػق ٌة يحتاج َمـ كان كب ًّقا أنالؿؼربقـ).
يعتذر مـفا مـ باب( :حسـات إبرار سقئات
ّ
قال الثعؾبل« :والؼقل ةابت َّ
بلن مثؾ هذه الزٓت والصغائر طؾك إكبقاء
صؾقات اهلل طؾقفؿ -غقر محظقر ،لضروب مـ الحؽؿة :أحدها :لقؽقكقا مـاهلل تعالك طؾك َو َج ٍؾ إذا ذكروها ،فقجدوا يف صاطتف إشػا ًقا مـفا ،وٓ ي ّتؽؾقا طؾك

( )1مجؿقع الػتاوى (.)675 -574 /6
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بحوث
سعة رحؿة اهلل تعالك ،والثال :لقعرففؿ مققع كعؿتف سبحاكف طؾقفؿ بصػحف
طـفؿ ،والثالث :لقجعؾفؿ أئؿة ٕهؾ الذكقب يف رجاء رحؿة اهلل تعالك ،وترا
اإلياس مـ طػقه وفضؾف» .
وقال البغقي« :وقال الحسـ البصريَّ :
إن اهلل تعالك لؿ يذكر ذكقب إكبقاء
ۏ يف الؼرآن ل ُقع ِّقرهؿ ،ولؽـ ذكرها لقبقـ مقضع الـعؿة طؾقفؿ ،ولئال ُي َق ِّئس
والعزة ،ولقؾؼاه
لقتػرد بالطفارة
أحدً ا مـ رحؿتف .وققؾ :إكف ابتالهؿ بالذكقب
ّ
ّ
جؿقع الخؾؼ يقم الؼقامة طؾك اكؽسار الؿعصقة .وققؾ :لقجعؾفؿ أئؿة ٕهؾ
الذكقب يف رجاء الرحؿة وترا اإلياس مـ الؿغػرة والعػق» .
فاكظر كقػ تؾتئؿ إدلة بقضقح طـد إكعام الـَّظر ،وسقليت مزيد تلكقد طؾك
هذا إمر يف الر ِّد طؾك باقل كالم ابـ تقؿقة .$
***
اإليراد الراب :
قال شقخ اإلسالم« :ققلف :ﱡﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗﱠ[يقسػ ]52 :إذا
كان معـاه طؾك ما زطؿقه أن يقسػ أراد أن يعؾؿ العزيز أل لؿ أخـف يف امرأتف

( )1الؽشػ والبقان ،لؾثعؾبل (.)565 /14
( )2تػسقر البغقي (.)231 /4
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بحوث
طؾك ققل أكثرهؿ :أو لقعؾؿ الؿؾؽ أو لقعؾؿ اهلل لؿ يؽـ هـا ما يشار إلقف ،فنكف لؿ
أيضا ِذكر طػافف واطتصامف :فنن
يتؼدّ م مـ يقسػ كالم يشقر بف إلقف ،وٓ تؼدّ م ً
الذي ذكره الـّسقة ققلفـ:

ﱡ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﱠ[يقسػ]51 :

وققل امرأة

العزيز :ﱡﳊ ﳋ ﳌ ﳍﱠ[يقسػ ،]51 :وهذا فقف بقان كذهبا فقؿا قالتف ً
أوٓ،
ولقس فقف كػس فِعؾف الذي فع َؾف هق .فؼقل الؼائؾّ :
إن ققلف :ذلؽ مـ ققل يقسػ
مع أكف لؿ يتؼدّ م مـف هـا ققل وٓ طؿؾ ٓ يصح بحال» .
الجواب طـه:
كبق يف ذلؽ مـ طربقة وٓ سقا وٓ
قد ذكر العؾؿاء متع َّؾؼ ﱹﰃﱸ ،وٓ َّ
طؼؾ.
الؿؾِؽ إلقف ،وتركل
قال الطربي« :هذا الػعؾ الذي فعؾتُف مـ ر ِّدي رسقل َ
إجابتف والخروج إلقف ،ومسللتل إياه أن يسلل الـسقة الاليت قطعـ أيديفـ ،طـ
شلهنـ إِ ْذ قطعـ أيديفـ ،إكؿا فعؾتف لقعؾؿ أل لؿ أخـف يف زوجتف بالغقب» .

( )1مجؿقع الػتاوىٓ ،بـ تقؿقة (.)145 -139 /15
( )2جامع البقان ،لؾطربي ( ،)257 /13وبـحقه قال الؿاتريدي ،اكظر :تلويالت أهؾ السـّة (،)252 /6
واإلمام الحقيف ،اكظر :الربهان يف طؾقم الؼرآن ،لف ،ص ،235ومؽل بـ أبل صالب ،واكظر :الفداية إلك
بؾقغ الـفاية ( ،)3583 /5واكظر :الؽشػ والبقان ،لؾثعؾبل ( ،)43 /15والبسقط ،لؾقاحدي (/12
.)149
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بحوث
ّ
ولعؾ الذي دطا يقسػ ڠ لؼقلف هذا أكَّف ُسئؾ طـ سبب إبطائف طـ إجابة

دطقة ِ
َ
الرسقل ،وربؿا ُطقتب يف ذلؽ ،فؼال ما قالف ،أو لع َّؾف
أرسؾ إلقف
الؿؾؽ لؿا َ
َ
تؿسؽف بنضفار براءتف وكشر ما كان مطق ًّيا ،مع ما فقف مـ فضح
ُسئؾ طـ سبب ُّ
لؿستقر أمر امرأة العزيز ٓ ،سقؿا وقد دطاه الؿؾؽ ،ومثؾ هذا ُيستعظؿ
و ُيستغرب مـف .ومؿا ُّ
صح طـ رسقل اهلل  أكَّف
يدل طؾك استعظامف واستغرابف ما َّ
ٕجبت الداطل»  ،ومؿا يحتؿؾ
لبثت يف السجـ ما لبث يقسػ
ُ
قال« :ولق ُ
طجبت لصرب أخل يقسػ وكرمف -واهلل يغػر لف -حقث
التصحقح أكَّف  قال« :
ُ
وطجبت لصربه
كـت أكا لؿ أفعؾ حتك أخرج،
ُ
ُأرسؾ إلقف ل ُقستػتك يف الرؤيا ،ولق ُ
وكرمف -واهلل يغػر لفُ -أتِ َل لقخرج فؾؿ يخرج حتك أخربهؿ بعذره ،ولق كـت
لبادرت الباب» .
أكا
ُ
ِ
تشؿ ِره إلضفار براءتف،
فاإلشارة بي(ذلؽ) إلك هذا إمر الؿستع َظؿ مـ ُّ
صحة
صح تؼدير الؿحذوف كاكت َّ
وإبطائف طـ إجابة الداطل ،وهذا مػفقم .وإذ َّ
تؼدير الؿشار إلقف أقرب .واهلل أطؾؿ.
***

( )1أخرجف البخاري يف صحقحف ( ،)4694 ،3372ومسؾؿ يف صحقحف (ح.)151:
( )2اكظر تخريجف وتصحقح إلبال لف يف السؾسؾة الصحقحة (ح.)1945:
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بحوث
اإليراد الخامس:
قال شقخ اإلسالم« :الؿعـك طؾك هذا التؼدير -لق كان هـا ما ُي َشار إلقف مـ
ققل يقسػ أو طؿؾفّ -
إن طػتل طـ الػاحشة كان لقعؾؿ العزيز أل لؿ أخـف،
ويقسػ -طؾقف الصالة والسالم -إكؿا تركفا خق ًفا مـ اهلل ورجا ًء لثقابف :ولعؾؿف
مجرد طؾؿ مخؾق
بلن اهلل يراهٕ ٓ :جؾ ّ

 .قال اهلل تعالك :ﱡﱜ ﱝ ﱞﱟ ﱠ

ﱡﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬﱭ ﱮ ﱯ ﱰ

ﱱﱠ[يقسػ ،]24 :فلخرب أكف رأى برهان ربف وأكف مـ طباده الؿخؾصقـ.
و َمـ ترا الؿحرمات لقعؾؿ الؿخؾق بذلؽ لؿ يؽـ هذا ٕجؾ برهان مـ ر ّبف،
مخؾصا .ففذا الذي أضافقه إلك يقسػ إذا فعؾف آحاد الـاس لؿ
ولؿ يؽـ بذلؽ
ً
يؽـ لف ةقاب مـ اهلل :بؾ يؽقن ةقابف طؾك مـ طؿؾ ٕجؾف ،فنن ققؾ :فؼد قال
يقسػ ً
أوٓ :ﱡﱒ ﱓ ﱔ ﱕﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚﱠ[يقسػ :]23 :ققؾ:
إن كان مراده بذلؽ سقده :فالؿعـك أكف أحسـ إِ َل َّل :وأكرمـل فال يحؾ لل أن

ضاليؿا وٓ يػؾح الظالؿ :فرتا خقاكتف يف أهؾف خق ًفا مـ
َأ ُخقكف يف أهؾف ،فنل أكقن
ً
اهلل ٓ ،لقعؾؿ هق بذلؽ.
فنن ققؾ :مراده :تل ّتك إضفار براءيت لقعؾؿ العزيز أل لؿ أخـف بالغقب:
مجرد
فالؿع ّؾؾ إضفار براءتف ٓ كػس طػافف :ققؾ :لؿ يؽـ مراده بنضفار براءتف ّ

الؿؾِؽ وغقره .ولفذا قال لؾرسقل :ﱡ ﲢ ﲣ ﲤ
طؾؿ واحد :بؾ مراده طؾؿ َ

ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﱠ[يقسػ ،]55 :ولق كان هذا مـ ققل يقسػ
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بحوث
لؼال :ذلؽ لقعؾؿقا أل بريء وأل مظؾقم .ةؿ هذا ٓ يؾقؼ أن يذكر طـ يقسػ:
ٕكف قد ضفرت براءتف وحصؾ مطؾقبف ،فال يحتاج أن يؼقل ذلؽ لتحصقؾ ذلؽ.
وهؿ قد طؾؿقا أكف إكؿا ت ّ
لخر لتظفر براءتف ،فال يحتاج مثؾ هذا أن يـطؼ بف» .
والجواب طـه يف كؼاط:
األولاىَّ :
أن الؿشييار إلقييف ميـ يقسييػ قي ً
وطؿيال ،وقييد أوضييحـاه يف اليير ّد
ً
يقٓ
السابؼ ،وقد ضفر أكَّف قال ذلؽ لؿا كان يؼع يف الـػقس آستغراب وربؿا العتيب
ِ
طؾقف ُّ
فؿا .وميا
إضفار
لتلخره يف إجابة داطل الؿؾؽ ،فؽان
سبب هذا الرت ُّيث مـف ُم ًّ
ُ
وقػت طؾقف -هذا التؼدير الغرييب اليذي قيدَّ ره ابيـ تقؿقية ميـ َّ
أن
قدَّ ر أحدٌ -فقؿا
ُ
ققلف (ذلؽ) أراد هبا« :إن طػتل طـ الػاحشية كيان ليقعؾؿ العزييز أل ليؿ أخـيف»
ففذا الػعؾ مؿا ُيستغرب صدوره مـ ابـ تقؿقة  $إِ ْذ َّ
أخير التؼيديرات الحسيان
التل ذكرهيا العؾؿياء طيـ تؼيديرات ميا قيال هبيا أطقياهنؿ ،وطؾقيف فيال يؾزمـيا ا ّتفيام
يقسػ بعدم اإلخالص أو الحؽؿ طؾقف بعدم حصقل إجر لف يف تركف الػاحشة.
يقضحف قصدُ يقسػ ڠ مِـ ر ِّد الرسقل وذكر الـسقة ،وقد مضك
الثاكقةِّ :
طؾك القاقعة زمان صقيؾ ،قال الرازي« :واطؾؿ َّ
أن الذي فعؾف يقسػ مـ الصرب
تػحص الؿؾؽ طـ حالف هق الالئؼ بالحزم والعؼؾ ،وبقاكف مـ
والتق ّقػ إلك أن َّ

( )1مجؿقع الػتاوىٓ ،بـ تقؿقة (.)141 -145 /15
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بحوث
الؿؾِؽ مـ تؾؽ
وجقه :إول :أكف لق خرج يف الحال فربؿا كان يبؼك يف قؾب َ
يتػحص طـ حال تؾؽ القاقعة َّ
دل ذلؽ
التفؿة أةرها ،فؾؿا التؿس مـ الؿؾؽ أن ّ
طؾك براءتف مـ تؾؽ التفؿة ،فبعد خروجف ٓ يؼدر أحد أن يؾطخف بتؾؽ الرذيؾة،
يتقسؾ هبا إلك الطعـ فقف .الثال :أن اإلكسان الذي بؼل يف السجـ اةـتل
وأن ّ
طشرة سـة إذا صؾبف الؿؾؽ وأمر بنخراجف الظاهر أكف يبادر بالخروج ،فحقث لؿ
يخرج َطرف مـف كقكف يف هناية العؼؾ والصرب والثبات :وذلؽ يصقر سب ًبا ٕن
يعتؼد فقف بالرباءة طـ جؿقع أكقاع التفؿ ،وٕن يحؽؿ بلن ّ
كؾ ما ققؾ فقف كان كذ ًبا
وهبتاكًا .الثالثّ :
يتػحص طـ حالف مـ تؾؽ الـِّ ْسقة يدل
أن التؿاسف مـ الؿؾؽ أن ّ
ٍ
بقجف ما ،لؽان خائ ًػا أن يذكر ما سبؼ.
أيضا طؾك شدة صفارتف إِ ْذ لق كان مؾق ًةا
ً
الرابع :أكف حقـ قال لؾشرابل :ﱹﯙ ﯚ ﯛﱸ فبؼل بسبب هذه الؽؾؿة
يف السجـ بضع سـقـ ،وها هـا صؾبف الؿؾؽ فؾؿ َيؾتػت إلقف ،ولؿ ُي ِؼؿ لطؾبف وزكًا،
واشتغؾ بنضفار براءتف طـ ال ّتفؿة ،ولع ّؾف كان غرضف ڠ مـ ذلؽ أٓ يبؼك يف
قؾبف التػات إلك ر ّد الؿؾؽ وقبقلف ،وكان هذا العؿؾ جار ًيا مجرى التاليف لؿا
أيضا هذا الؿعـك
صدر مـ
التقسؾ إلقف يف ققلف :ﱹﯙ ﯚ ﯛﱸ :لقظفر ً
ّ
لذلؽ الشرابل ،فنكف هق الذي كان واسطة يف الحالتقـ م ًعا» .

( )1التػسقر الؽبقر ،لؾرازي (.)467 -466 /18
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بحوث
أمقرا :إول« :أن
وأضاف أبق حػص الـسػل لؿؼاصد يقسػ مـ ذلؽ ً
يتؿقز الراضل بالؼضاء ،والؿس ِّؾؿ لؾحؽؿ ،والؿػقض لؾؼدر ،مـ الساخط
بالؿؼسقم يف الؿؽاره .والثال :جري طؾك اكتظار القحل :لئال يؽقن مستبدً ا
برأيف» .
ويؿؽـ أن كضقػ إلقفا أكَّف طؾؿ َّ
يؼربف ،فؾق بؼل يف كػس العزيز
أن الؿؾؽ ِّ
شل ٌء مـ ٍّ
لقزج بف يف
شؽ فربؿا حؿؾف ذلؽ طؾك أن يتح ّقـ لققسػ  الػرص َّ
مرة أخرى ،أو أن يرت َّبص بف الدوائر لقر َّده بعقدً ا طـ حضرة الؿؾؽ
السجـ ّ
وحظقرة أصػقائف.
وقد أتك ُ
مؼقمات اصطػاء
الؿؾِؽ ُيعؾـ ِّ
فعؾ يقسػ  ةؿاره ،ففا هق َ
يقسػ واستخالصف واضحة ٓ شقب فقفا :ﱡﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱢﱠ[يقسػ:

يتشؿر يقسػ  إلضفار
 ،]54فنكَّؿا م َّؽـف ٕماكتف يف الؿؼام إول ،ففؾ لق لؿ
َّ
أماكتف وصفارتف كان الؿؾؽ لقصدع هبا هؽذا ،ويصطػقف و ُيؿ ِّؽـف؟
وخقاصف أن
ولؿا كان غرض يقسػ ڠ مـ أن يصػق لف ُو ُّد الؿؾؽ
ِّ
ملجقر طؾقف:
مشروطا ٓ غبار طؾقف :بؾ هق
ُيؿ َّؽـ لف يف دطقتف ،فؼد صار غرضف
ً
ٌ
صاطـ يف دطقتف إلك اهلل  فقؿا
إِ ْذ كان مؼصده الرئقس أٓ يرتا ةغرة يتس ّؾؾ مـفا
ٌ
بعدُ .

( )1التقسقر يف التػسقرٕ ،بل حػص الـسػل (.)418 /8
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بحوث
الثالثةَّ :
أن يقسػ ڠ أفاد بؽالمف هذا معال أخرى :إول :أكَّف لؿ يؽـ
لقخقن العزيز الذي آواه وأحسـ مثقاه يف زوجف ،وهق -وإن قالفا ُ
َ
قبؾ لؾؿرأة-
بؼل طؾقف أن يؼقلفا طؾك الؿأل :تبؽقتًا لفؿ طؾك معامؾتفؿ َمـ كان يف أخالقف
وتعؾقؿا لفؿ َّ
أن اإلحسان يجب أن يؽقن جزاؤه
بؿثؾ هذا الظؾؿ والجقر،
ً
اإلحسان ،والؿعـك الثال :أن ُيعؾؿفؿ هذه السـّة الرباكقة :أن اهلل ٓ يفدي كقد
فؿـ َس ُفؾ طؾقف سجـ يقسػ مرة وهق هبذه
الخائـقـ :حتك ٓ يعقدوا لؿثؾفاَ ،
الؿثابة :يسفؾ طؾقف سجـف وسجـ مظؾقمقـ آخريـ طؾك غقرها ،ففذه طؾك طادتف
يف التعؾقؿ والقطظ اإلشاري ،كؿا فعؾ مع الؿرأة ُ
قبؾ ،ومع ال َػ َت َق ْق ِـ يف السجـ.
والثالثَّ :
أن طؾك الؿرء مجاهدة كػسف وطدم آكؼقاد لفا بتـقيؾفا ما يقافؼ هقاها.
أن اهلل هق العاصؿ مـ الذكب ابتدا ًء :حتك ٓ يظ َّـ أحدٌ َّ
والرابعَّ :
أن يقسػ قد
حصؾ لف الثبات يف وجف تؾؽ الػتـة العاصػة مع كثرة دواطل آكصقاع لفا بـقع
رياضة أو كحقها ،وإكؿا هق بعصؿة اهلل لف ،الخامسَّ :
وأن اهلل غػقر لؿـ تاب مـ
ذكبف إلك بارئف ومقٓه.
الرابعةَّ :
أن يقسػ ڠ لؿا كان مؼصقده ما ب َّقـَّا يف الـؼطة السابؼة مـ
تعؾقؿفؿ هذه الؿعال لؿ يؽـ فقف أي ٍ
مـػعال ٕجؾ ذلؽ ،وهق
ً
رياء ،ولؿ يؽـ
ّ
ٍ
واحد -سقاء قؾـا قصد الؿؾؽ أو العزيز -قصد إلك إطالم
صرح بنطال ِم
وإن َّ
الجؿقع بالتبعقة برباءتف وبالؿعال الشرطقة الؿشار إلقفا ،وقد ُقرئ يف الشقاذ:
ل ُقعؾؿ .فؾع ّؾف قال بؾساكف :لقعؾؿ العزيز ولقعؾؿ الؿؾؽ ولقعؾؿ الـاس ،فحؽاه
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بحوث
ً
وإجؿآ لؿا كاكت فحقى اإلطالم واحدة.
إيجازا
الؼرآن هبذا الؾػظ الؿحتؿؾ
ً
وقد أشركا إلك هذا إمر بتػصقؾ فقؿا سبؼ .واهلل أطؾؿ.
الخامسة :أكَّف لقس جؿقع الـاس يػفؿقن َّ
أن يقسػ َّ
تلخر طـ إجابة داطل
الؿؾؽ ل ُقظفر براءتف ،فاحتاج أن يؼقلف .ولق فرضـا أكَّفؿ جؿق ًعا يعرفقن ذلؽ،
تعرض لف :كؿا قال أبقه
فؼد تؽقن كؾؿة يشتػل هبا بعد الظؾؿ البالغ الذي َّ
وهؿ قد
إلخقتف :ﱡﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕﱠ[يقسػُ ،]96 :

تق َّؼـقا أكَّف يعؾؿ مـ اهلل ما ٓ يعؾؿقن ،ومع ذلؽ قالفا ،وكؿا فعؾفا رسقل اهلل 
بعد هناية معركة بدر لؿا وقػ طؾك ِج َقػ الؿشركقـ يخاصبفؿ« :يا أهؾ الؼؾقب:
هؾ وجد ُّتؿ ما وطدكؿ ر ُّبؽؿ ح ًّؼا؟»  ،وكؿا يؼقلفا أهؾ الجـة ٕهؾ الـار
يشتػقن هبا :ﱡﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱠ[إطراف:

 ،]44وهؿ قد طؾؿقا طقـ القؼقـ َّ
أن الؽ َّػار قد وجدوا ما وطدهؿ اهلل  ح ًّؼا.
***
اإليراد السادس:
عرفقن بؿا َط ِؿؾقه َمـ لف طـدهؿ
قال ابـ تقؿقة« :الـاس طادهتؿ يف مثؾ هذا ُي ِّ
غققرا ولؾع ّػة طـده جزا ٌء كثقر ،والعزيز قد
قدر ،وهذا يـاسب لق كان العزيز
ً

( )1أخرجف البخاري يف صحقحف (ح ،)1375:وأحؿد يف مسـده (ح ،)6145:والؾػظ لف.
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بحوث
ضفرت طـف مـ ق ّؾة الغقرة وتؿؽقـ امرأتف مـ حبسف [يعـل يقسػ  ]مع
الظالؿقـ مع ضفقر براءتف ،ما يؼتضل أن مثؾ هذا يـبغل يف طادة الطباع أن يؼابؾ
طؾك ذلؽ بؿقاقعة أهؾف .فنن الـػس إ ّمارة تؼقل يف مثؾ هذا :هذا لؿ يعرف قدر
وكػ كػسل طـ ذلؽ :بؾ س َّؾطفا وم َّؽـفا .فؽثقر مـ
إحسال إلقف وصقل ٕهؾف
ّ
الـػقس لق لؿ يؽـ يف كػسفا الػاحشة إذا رأت مـ حالف هذا تػعؾ الػاحشة إ ّما
ً
إهؿآ لف لعدم غقرتف وضفقر دياةتف ،وٓ
كؽاية فقف ومجازاة لف طؾك ُض ْؾؿف وإ ّما
يصرب يف مثؾ هذا الؿؼام طـ الػاحشة إٓ مـ يعؿؾ هلل خائ ًػا مـف وراج ًقا لثقابف ٓ
مـ يريد تعريػ الخؾؼ بعؿؾف» .
والجواب طـه من وجوه:
األول :ما قدَّ مـاه قري ًبا َّ
أن يقسػ ڠ أراد إطالم العزيز و َمـ ورا َءه بؿـ
فقفؿ الؿؾؽ ،وإن أخرجف مخرج خطاب القاحد.
أن يقسػ ڠ إِ ْذ طؾؿ ّ
أيضا مـ َّ
يؼربف ،أراد
الثاين :ما قدَّ مـاه ً
أن الؿؾؽ ِّ
تربئة ساحتف تؿا ًما :لئال يبؼك يف كػس العزيز شل ٌء مـ ٍّ
شؽ يحؿؾف طؾك أن يتح ّقـ
لقزج بف يف السجـ مرة أخرى ،أو أن يرت َّبص بف الدوائر لقر َّده
لققسػ الػرص َّ
بعقدً ا طـ حضرة الؿؾؽ وأصػقائف.

( )1مجؿقع الػتاوىٓ ،بـ تقؿقة (.)142 /15
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بحوث
أحب ضفقر براءتف وصفارتف :لقؽقن العزيز مالح ًظا لف بعقـ
فققسػ 
َّ
اإلجالل ٓ ،بعقـ آستؼالل ،كالؿسجقن مـ جفة إكسان يخرجف السؾطان
مـؼسؿا
لحاجتف إلقف وخصؿف كاره لخروجف ،فالخارج مـ السجـ يؽقن قؾبف
ً
زطا مؿا يتػ ّؽر مـ استثؼال خصؿف وكراهتف لخروجف ،واحتقالف ةاك ًقا
متق ً
وخاصره ّ
إلطادتف إلك السجـ إِ ْذ أخرج بغقر رضاه ،فلراد أن يؽقن خاصره إلقامة ما يػقض
إلقف مـ إماكة مـ غقر تشقيش يؼع يف فؽرتف .
الثالثَّ :
أن يقسػ ڠ طامؾف بلخالقف هق ودياكتف ٓ ،بلخال العزيز
أحؼ الـاس هبذه الخصال
ودياكتف .ويقسػ  هق الؽريؿ ابـ الؽرام ،ففق ُّ
اهلل فقف.
الـبقؾة .وقد ققؾ :ما
َ
كافلت َمـ طصك اهلل فقؽ بلفضؾ مـ أن ُتطقع َ
حؼ شؽر العزيز ،وهق -وإن كان
الراب  :أن يقسػ  أراد أن يستقيف َّ
حؼ
بالؿثابة التل ذكرها ابـ تقؿقة مـ الدياةة وطدم التح ّػظ يف شلن أهؾف -لف ٌّ
أقر بف يقسػ ساب ًؼا حقـ قال :ﱡﱒ ﱓ ﱔ ﱕﱠ[يقسػ:
طؾك يقسػ َّ 

 ،]23وفقف تعظقؿ أمر شؽر َمـ أسدى معرو ًفا ،وأكَّف ٓ يشؽر اهلل مـ ٓ يشؽر
الـاس ولق كاكقا ُك َّػ ًارا وخصق ًما .واستـبط مـف أبق حػص الـسػل َّ
أن الخصؿ
ّ
ٍ
راضَّ ،
وإن َ
يجب إرضاؤه ْ
وأن رضاه بنضفار ما جرى بقـَف
اهلل تعالك طـف غقر
ُ
كان ُ

( )1التقسقر يف التػسقرٕ ،بل حػص الـسػل (.)419 /8
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بحوث
الر َ
تؽر ًما مـ
وبقـ الخصؿ ،فل َّ
َ
جؾ فال يداخ َؾف شل ٌء مـ حديثفاُّ :
رضل َّ
حب أن ُي َ
يقسػ ڠ واستعظا ًما لح ِّؼف .
وٕكف  الؽريؿ ابـ الؽرام كان ٓ يـؽر صـائع زوج الؿرأة ،فلحب أن
يصػق قؾبف إذا خامره شلء مـ مؼآت امرأتف بظفقر صػقتف مشاهدةً ،وهذا يف
الؿروءة وإماكة مـدوب إلقف
الخامسَّ :
عرض بف :لق ّتعظ إذا طاد طؾك كػسف
أن يقسػ ڠ أراد أن ُي ِّ
بالالئؿة ،فقتق َّؼظ لـػسف ،وٕهؾف ،فقـصؾح حالف وحالفؿ.
سيبب واحيدٌ مـفيا لتربيير حيرص يقسيػ ڠ
ففذه خؿسة أسيباب يؽػيل
ٌ
طؾيك تربئيية سيياحتف أمييام العزيييز .فؿييا بالييؽ إذا اجتؿعييت ك ُّؾفييا؟ والحؿييد هلل رب
العالؿقـ.
***
اإليراد الساب :
قال شقخ اإلسالم« :الخقاكة ضد إماكة ،وهؿا مـ جـس الصد
والؽذب .ولفذا يؼال :الصاد إمقـ و ُي َؼال الؽاذب الخائـ .وهذا حال امرأة

( )1التقسقر يف التػسقرٕ ،بل حػص الـسػل (.)425 /8
( )2التقسقر يف التػسقرٕ ،بل حػص الـسػل (.)419 /8
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بحوث
العزيز :فنهنا لق كذبت طؾك يقسػ يف مغقبف ،وقالت راودل لؽاكت كاذبة
ِ
الؿراودة كاكت صادقة يف هذا الخرب أمقـة فقف:
وخائـة ،فؾؿا اطرتفت بلهنا هل
ولفذا قالت :ﱡﳎ ﳏ ﳐﱠ[يقسػ ،]52 :فلخربت بلكف صاد يف تربئتف
كػسف دوهنا .فل َّما فعؾ الػاحشة فؾقس مـ باب الخقاكة وإماكة :ولؽـ هق باب
َ
الظؾؿ والسقء والػحشاء كؿا وصػفا اهلل بذلؽ يف ققلف تعالك طـ يقسػ :ﱡﱎ

ﱏ ﱐﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚﱠ[يقسػ ،]23 :ولؿ يؼؾ
هـا الخائـقـ .ةؿ قال تعالك:

ﱡﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬﱭ ﱮ ﱯ

ﱰ ﱱﱠ[يقسػ ،]24 :ولؿ ي ُؼؾ :لـصرف طـف الخقاكة :فؾقتدبر الؾبقب
هذه الدقائؼ يف كتاب اهلل تعالك» .
الجواب طـه:
ِ
وجفا يف آستدٓل لؿا
وهذا القجف مؿا ُيستغرب مـ شقخ اإلسالم ذكره ً
ذهب إلقف ،ولق ذكره جقا ًبا طؾك آستشؽال القاضح يف تعبقرها يف هذا الؿؼام
التعسػ يف التخريج.
ألقؼ :طؾك ما فقف مـ
بالخقاكة دون الؽذب لؽان َ
ُّ
أن التعبقر بالخقاكة يف هذا الؿؼام ٌ
وقد ذكركا ُ
قبؾ َّ
دلقؾ طؾك أكَّف لقس مـ
ققلفا ،إِ ْذ لق أرادت بؼقلفا إن كاكت هل الؼائؾة :ﱹﰆ ﰇﱸ ،أي :لؿ أخـ

( )1مجؿقع الػتاوىٓ ،بـ تقؿقة (.)143 -142 /15
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بحوث
يقسػ :لؽان فقف كقع ركاكة ،وكان ح ّؼفا أن تؼقل( :لؿ أكذب طؾقف) ،أو (لؿ
أواصؾ الؽذب طؾقف يف َغقبتف) ،أو (لؿ أواصؾ ا َّتفامف ،وإلصا التفؿة بف) ،أو
كحق ذلؽٕ ،كَّفا لق كذبت وقالت( :راودل وما راود ُّتف) لؽاكت مؼقؿة طؾك
ا ِّدطائفا إول ،وهذا ٓ يقصػ يف ُطرف الؿتؽؾؿقـ بالخقاكة ،وإكؿا باإلصرار
يصح
طؾك الؽذب ،وإن كان يف كػسف خقاكة ٕماكة الؾسان .فقصػ ذلؽ بالخقاكة ُّ
التجقز فقف تؽريره يف آخر الؽالم :ﱹﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ
تجقز ،و ُيضعػ إرادة
ُّ
طؾك ُّ

ﰎﱸ ،والؿجاز ٓ يم ّكد بالتؽرار ،ولق أرادت التعبقر بالؽذب فذكرت الخقاكة
تجق ًزا :لؽاكت العبارة الؿـاسبة لذلؽ( :لؿ أخـف بالغقبَّ ،
وأن اهلل ٓ يفدي كقد
ُّ
الؽاذبقـ) ،وأكسب مـ ذلؽ وأحسـ( :لؿ أكذب طؾقف بالغقبَّ ،
وإن اهلل ٓ يفدي
كقد الخائـقـ) ،فت َْذكُر الؽذب َّأو ًٓ ،والخقاكة ةاك ًقا ،فقعرف مرادها الحؼقؼل
والؿجازي ،ويصؾح ذكر لػظ الخقاكة بعد الؽذب لقدخؾ فقف خقاكتفا الؿجازية
لققسػ بالؽذب طؾقف ،وخقاكتفا لزوجفا.
َّ
والؿجلء هبؿزة َّ
(وإن
(إن) الثاكقة مؽسقرة يف ققلفا لق كاكت هل الؼائؾة:
اهلل ٓ يفدي كقد الخائـقـ) ،ألقؼ وأكسب :إِ ْذ ٓ وج َف لعطػف طؾك َّ
(أن) إُولك مـ
اطرتفت طؾك
ققلف :ﱹﰄ ﰅ ﰆ ﰇﱸ ،إِ ْذ لق كان معطق ًفا طؾقف :لؽان الؿعـك:
ُ
كػسل لقعؾؿ يقسػ أل لؿ أخـف بالغقب ،ولقعؾؿ َّ
أن اهلل ٓ يفدي كقد الخائـقـ،
فاكظر َمـ ُيع ِّؾؿ مـ وٓ يخػك فساد هذا الؿعـك وضعػف ،و ُيؿؽـ تؽ ُّؾػ
تخريجف طؾك تعس ٍ
أحؼ أن ُيحؿؾ طؾك أحسـ إطاريب وأققاها.
ػ ،وكتاب اهلل ُّ
ُّ
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بحوث
أ ّما ققلف تعالك:

ﱡ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚﱠ[يقسػ:

 ،]23وققلف تعالك:

ﱡﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬﱠ[يقسػ :]24 :فؽان إكسب فقفؿا ما ُذكر
دون ٓ( :يػؾح الخائـقن) ،ودون( :لـصرف طـف الخقاكة والػحشاء)َّ :
ٕن الظؾؿ
أطؿ مـ الخقاكة ،والؿراد ها هـا العؿقم ،وبقان ذلؽ َّ
أن الزال ضالؿ لـػسف،
والسقء ُّ
وضالؿ لر ِّبف ،وهق ٓ يػؾح كؿا قال تعالك :ﱡ ﱺ ﱻ ﱼﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ

إن َ
ﲂﱠ[اإلسراء ،]32 :والزال ْ
فعؾ تؾؽ الػعؾة الشـقعة مع َمـ هل مـ حريؿ َمـ
ِ
لحؼ اهلل الذي ط َّظؿ
ضؾؿ
لؾؿمتؿـ ،وضؾؿ ِّ
ائتؿـف يف غقبتف كان خائـًا ،وخقاكة إماكة ٌ

الؿ كؿا قال تعالك:
أمر إماكة .ومض ِّق ُع إماكة ض ٌ

ﱡﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ

ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻﲼ ﲽ ﲾ ﲿ

ﳀﱠ[إحزابّ ،]72 :
السقء الذي صرفف اهلل 
وكؾ ذلؽ سقئة يصد طؾقفا لػظ ُّ
طـف :ﱡ ﱜ ﱝ ﱞﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ

ﱬﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱﱠ[يقسػ ،]24 :والػحشاء -وإن كاكت مـ

جؿؾة السقءُ -ططِػت تلكقدً ا طؾك خطرها ،كؿا ططػ جربيؾ ومقؽال طؾك
الؿالئؽة وهؿا مـفؿ يف ققلف تعالك:

ﱡﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ

ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘﱠ[البؼرة ،]98 :إذ الػحشاء ديـ الشقطان،
بـص كثقر مـ آيات الؼرآن ،وقد قال بعض أهؾ الؾغة« :السقء خقاكة
كؿا هق معؾقم ِّ
صاحبف ،والػحشاء ركقب الػاحشة» .
( )1معال الؼرآن ،لؾـحاس (.)415 /3
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بحوث
ومؼتضك أكَّف مـ الؿخؾصقـ -بؽسر الالم وفتحفا طؾك الؼراءتقـ  -أكّف
سال ِ ٌؿ مـ تس ُّؾط الشقطان طؾقف فال يتح َّؼؼ مراد الشقطان فقف بركقب الػقاحش.
ولق استبدل يف هذا الؿؼام بعبارة الؼرآن قق َلف( :إكف ٓ يػؾح الخائـقن) ،وققلف:
(لـصرف طـف الخقاكة) ،لجاز أن ُي َظ َّـ أكَّف لؿ يػعؾ الػاحشة مع امرأة العزيز
لسابؼ إحسان العزيز إلقف ،ولق ُد ِطل إلك غقرها لػعؾ ولذا كان إكسب ما ُذكِر.
وأ َّما ِذكره الخقاكة يف ققلف :ﱹﰆ ﰇﱸ ففق إكسبَّ :
ٕن هذا هق الؿـاط
الرئقس لؾؿعت ََذر مـف :فالعزيز يـظر إلك فعؾ يقسػ - لق كان قد فعؾ -مـ
حقث إكَّف خاكَف يف أهؾف ٓ :مـ حقث َّ
إن هذا الػعؾ معصقة وفحشاء ،ففذا هق
اهتؿ يقسػ  بـػقف بؼقلف :ﱹﰆ ﰇ
الؼدر الذي يعـقف مـ فعؾ يقسػ  ،ولذا َّ

ﰈﱸ .فؽان إكسب ما ُذكِر.
أن ابـ تقؿقة  $لؿ ِ
لؾيؿـصػ َّ
يلت بطائؾ بـصبف هذا
وهبذا البقان يتَّضح ُ
قار ًة ُيؼقؿ طؾقفا ُح ّجة أخرى يعتضد هبا مذهبف.
القجف ،غقر أن و َّصل لؾؿخالػ ً
أرضا َّ
فؾقـظر الؿتد ِّبر الؾبقب بعقـ اإلكصاف إلك هذه الدقائؼ ،ولقحؽؿ بؾسان
وأصح ً
أي الؿذهبقـ أققم ً
واهلل الؿق ِّفؼ والفادي سقاء السبقؾ.
ققال
ِّ
ُّ
الحؼّ :
دلقالُ .

***

( )1قرأ الؿدك ّقان والؽقفققن بػتح الالم اسؿ مػعقل ،وقرأ الباققن بؽسرها اسؿ فاطؾ .اكظر :الـشر يف
الؼراءات العشرٓ ،بـ الجزري (.)1755 /5
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بحوث
اإليراد الثامن:
أقره اهلل تعالك :ﱡ ﱆ ﱇ ﱈ
قال شقخ اإلسالم« :الؽالم الؿحؽل الذي ّ

يدل طؾك أكف لقس ّ
ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱠ[يقسػّ ]53 :
كؾ كػس أ ّمارة بالسقء :بؾ ما
رحؿ ربل لقس فقف الـػس إ ّمارة بالسقء .وقد ذكر صائػة مـ الـاس ّ
أن الـػس لفا
ةالةة أحقال :تؽقن أ ّمارة بالسقء .ةؿ تؽقن ّلقامة :أي :تػعؾ الذكب ةؿ تؾقم طؾقف
تتؾقم فترت َّدد بقـ ّ
الذ ْكب والتقبة .ةؿ تصقر مطؿئـة .والؿؼصقد هـا أن ما رحؿ
أو َّ
ربل مـ الـػقس لقست بل ّمارة .وإذا كاكت الـػقس مـؼسؿة إلك مرحقمة وأ ّمارة فؼد
مرة
أمرت بذلؽ ّ
طؾؿـا قط ًعا أن كػس امرأة العزيز مـ الـػقس إ ّمارة بالسقءٕ :هنا َ
وس َجـَت ،وهذا مـ أطظؿ ما يؽقن
مرة ،وراو َدت وافرتَت واستعاكَت بالـِّسقة َ
بعد ّ
مـ إمر بالسقء .وأ ّما يقسػ -طؾقف الصالة والسالم -فنن لؿ يؽـ كػسف مـ
الـػقس الؿرحقمة طـ أن تؽقن أ ّمارة فؿا يف إكػس مرحقمّ :
فنن َمـ تد ّب َر قصة
وصرف طـف مـ السقء والػحشاء مـ أطظؿ ما يؽقن:
يقسػ طؾؿ أن الذي ُرحؿ بف ُ
ولقٓ ذلؽ لؿا ذكره اهلل يف الؼرآن وجعؾف طربة .وما مـ أحد مـ الصالحقـ الؽبار
والصغار إٓ وكػسف إذا ابتُؾقت بؿثؾ هذه الدواطل أبعد طـ أن تؽقن مرحقمة مـ
كػس يقسػ .وطؾك هذا التؼدير :فنن لؿ تؽـ كػس يقسػ مرحقمة :فؿا يف
الـػقس مرحقمة ،فنذا ّ
كؾ الـػقس أ ّمارة بالسقء ،وهق خالف ما يف الؼرآن .وٓ
ُيؾت َػت إلك الحؽاية الؿذكقرة طـ مسؾؿ بـ يسار :أن أطرابقة دطتف إلك كػسفا وهؿا
يف البادية :فامتـع وبؽك وجاء أخقه وهق يبؽل فبؽك وبؽت الؿرأة وذهبت ،فـام
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بحوث
هتؿ».
فرأى يقسػ يف مـامف ،وقال« :أكا يقسػ الذي
ُ
هؿؿت وأكت مسؾؿ الذي لؿ ّ
فؼد يظ ّـ مـ يسؿع هذه الحؽاية أن حال مسؾؿ كان أكؿؾ .وهذا ٌ
جفؾ لقجفقـ:
ِ
الؿراودة وٓ لفا طؾقف حؽؿ ،وٓ لفا
مسؾؿا لؿ يؽـ تحت حؽؿ الؿرأة
أحدهؿا :أن
ً
طؾقف قدرة أن تؽذب طؾقف وتستعقـ بالـسقة وتحبسف ،وزوجفا ٓ يعقـف ،وٓ أحد
لؿا بؽك ذهبت تؾؽ الؿرأة ،ولق
غقر زوجفا يعقـف طؾك العصؿة :بؾ مسؾؿ ّ
استعصؿت لؽان صراخف مـفا أو خقففا مـ الـاس يصرففا طـف .وأيـ هذا مؿا
ابتؾل بف يقسػ طؾقف الصالة والسالم؟ الثالّ :
لؿا تركف هلل كان
أن َ
الف ّؿ مـ يقسػ ّ
لف بف حسـة وٓ كؼص طؾقف .وةبت يف الصحقحقـ مـ حديث السبعة الذيـ يظ ّؾفؿ
اهلل يف ض ّؾف يقم ٓ ّ
ضؾ إٓ ض ّؾف :رجؾ دطتف امرأة ذات مـصب وجؿال فؼال :إل
بالؿراودة وآستعاكة
لؿجرد الدطقة ،فؽقػ
أخاف اهلل رب العالؿقـ .وهذا
َ
ّ
والحبس؟ ومعؾقم أهنا كاكت ذات مـصب ،وقد ذكر أهنا كاكت ذات جؿال ،وهذا
هق الظاهر ّ
فنن امرأة طزيز مصر يشبف أن تؽقن جؿقؾة .وأ ّما البدوية الداطقة لؿسؾؿ
هؿؿت وأكت
فال ريب أهنا دون ذلؽ .ورؤياه يف الؿـام وققلف« :أكا يقسػ الذي
ُ
هتؿ» ،غايتف أن يؽقن بؿـزلة أن يؼقل ذلؽ لف يقسػ يف القؼظة ،وإذا
مسؾؿ الذي لؿ ّ
ومدحا وةـاء وتقاض ًعا مـ يقسػ ،وإذا تقاضع الؽبقر مع
خقرا لف
ً
قال هذا كان هذا ً
َمـ دوكف لؿ تسؼط مـزلتف» .

( )1مجؿقع الػتاوىٓ ،بـ تقؿقة (.)145 -143 /15
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بحوث
الجواب طـه:
طاد ابـ تقؿقة  $يف هذا القجف لؾدكدكة حقل قسؿة ةـائقة غقر ُم َس َّؾؿة
أحقآ تتقارد طؾقفاُّ ،
لؾـػقس .والصقاب َّ
ً
تصقر أن تلمره
أن لؾـػس
فؽؾ إكسان ُي َّ
هؿا
كػسف بالسقء ،ولؽـ رحؿة اهلل بف تعصؿف مـ آكػعال ٕمرها ،فقعقد إمر ًّ
ٍ

غقر ُمـعؼد ،وهذا يؼتضل َّ
أن آستثـاء يف ققلف تعالك :ﱡ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ
ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱠ[يقسػ:

 ،]53بؿعـك :إٓ أن يرحؿفؿ اهلل ،أو هق استثـاء مـ

إزمان ،فقؽقن التؼدير :إٓ زمان رحؿة ربل لفا ،ويجقز أن يؽقن التؼديرَّ :
إن
الـػس ٕمارة بالسقء إٓ يف حال كقهنا مرحقمةً ،فقؽقن الؿصدر الؿمول
مـصق ًبا طؾك الحال مستثـك مـ إحقال .
وطؾك هذا التؼدير ٓ ُي َؼالَّ :
اهلل مـ الـػقس لقست بل َّمارة ،ولؽـ
إن ما َ
رحؿ ُ
كؾ ٍ
إن الـػس ٕمارة بالسقء يف ِّ
وقت إٓ يف زمـ رحؿة اهلل لفا ،أو يؼالَّ :
يؼالَّ :
إن
الـػس ٕمارة بالسقء ،ولؽـفا تـعصؿ مـ آكػعال بلمرها برحؿة اهلل تعالك لفا،
وتخؾقصف إ َّياها مـ السقء ،وهذا هق ما يتَّػؼ تؿا ًما مع ققلف تعالك :ﱡﱠ ﱡ ﱢ
ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬﱭ ﱮ ﱯ ﱰ

فلول الؽالم
الف ُّؿ إلقفّ ،
ﱱﱠ[يقسػ ،]24 :فصرف طـف السقء الذي دطاه َ
لؾػراء ( ،)48 /2والؽشاف ،لؾزمخشري ( ،)485 /2وآستغـاء يف آستثـاء،
( )1اكظر :معال الؼرآنّ ،
لؾؼرايف ،ص.546 -545
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بحوث
يػسر آخره ،وآخره ُيصدِّ
ِّ

ّأولف ،ففذا أكثر اكسجا ًما مع ضاهر الؼرآن وسقا

والؿراودة ،لؿ يؽـ لقؼقل ذلؽ لفا ويربئ
السقرة الؽريؿة .ولق كان مـف اإلرادة
َ
هؿ خطرة ٓ طزيؿ َة فقف .قال ابـ إكباري:
هؿ هبا َّ
كػسف مـ ذلؽ  ،فؼد َّ
«والرتجؿة طـ معـاهاّ :
أن الـػس ٕ ّمارة بالسقء ّإٓ أن رحؿة ربل طؾقفا
الؿعتؿد ،وإلقفا الؿـتفك» .
وما أجؿؾ ققل طبد العزيز بـ طؿقرَّ « :
إن الـػس أ ّمارة بالسقء ،فنذا جاء
العزم مـ اهلل كاكت هل التل تدطقا إلك الحقاء» .
أيضا طؾك همٓء الذيـ جعؾقا يقسػ قد جؾس مـفا
ويف هذا ال َؼدْ ر ر ٌّد ً
يثبت يف وضقحٍ ٓ مزيد طؾقف أكَّف
فلول أيات وآخرها ُ
مجؾس الرجؾ مـ الؿرأةّ ،
ٍ
أخبار مصـقطة
وط ْؼ ٍد .ولقس بـا حاجة إلك
يتطقر إلك طز ٍم َ
هؿ لؿ َّ
لؿ يؽـ مـف إٓ ٌّ
التعسػ يف التػسقر
لـح ِّؽؿفا يف ضاهر الؼرآن الؽريؿ ،كؿا لقس بـا حاجة إلك
ُّ
مـتصب طؾك ضفر اإلفراط أو التػريط.
لؾر ِّد طؾقفؿ  .فؽال الؿسؾؽقـ
ٌ
( )1تلويالت أهؾ السـّة ،لؾؿاتريدي (.)226 /6
( )2التػسقر البسقط ،لؾقاحدي (.)152 /12
( )3اكظر :تػسقر ابـ أبل حاتؿ (.)2158 /7
لف َّؿ هبا)،
الفؿ ً
أصال ،وأتقا بتؼدير غريب( :لقٓ أن رأى برهان ربف َ
( )4كؿسؾؽ َمـ ك َػقا طـ يقسػ َّ 
التؿسح هبا ،وٓ طؾك ما تجاز طؾقف ضرائر
وهذا ٓ ُتجقزه الؾغة ٓ طؾك وجف الػصاحة ،وٓ طؾك وجف
ُّ
الش ْعر طؾك مضض .وحسـًا فعؾ الشقخ الغؿاري حقـ طدَّ ه مـ بدع التػاسقر :حقث قال« :والؿراد َّ
ِّ
أن

=
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بحوث
عضد ما ذهبـا إلقف بقضقح ،وذلؽ ققلف تعالك
أيضا ما ُي ِّ
ويف سقا السقرة ً
يف حؽاية ققل يقسػ ڠ :ﱡ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﲁ ﲂ ﲃ ﲄ

ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊﱠ[يقسػ ،]33 :فالـػس « ُجبِ َؾت طؾك الؿقؾ إلك
ّ
والؾذات والفقى فقفا ،والرغبة والتق ّقل طـ الؿؽروهات والشدائد:
الشفقات
َ
أٓ ترى أكف قال :ﱡﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ
ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﱠ[الـازطات-37 :

 ،]41فلةبت لؾـػس الفقى وإيثار الحقاة الدكقا وشفقاهتا ،ففذا ّ
يدل أن ققلف :ﱡﱹ
ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﱠ[يقسػ ]33 :هق محبة آختقار واإليثار يف الدِّ يـ
ٓ ما تختار الـػس وتمةِر ،فالـػس أبدً ا تختار وتمةِر ما هق ّ
ألذ وأشفك ،وتـػر طـ
وجبِ َؾ ْت» .
الشدائد والؿؽروهات ،طؾك هذا ُصبعت ُ
ٌ
هذا ،وإن قؾـا َّ
داخؾ يف
بالشر مـ الشقطان وكزغف
بلن القسقاس واإليعاز
ِّ
ٕن َّ
أمر الـَّػس بالسقء :فإمر أوضحّ :
الجـ،
كؾ إكسان قد ُوكِّؾ بف قريـف مـ
ّ

=
مثال :لؽـف لؿ يعزم :بؾ امتـع طـ
كػسف مالت إلقفا بحؽؿ الطبقعة البشرية :كؿا يؿقؾ الصائؿ لؾؿاء البارد ً
َ
قرباهنا خق ًفا مـ اهلل تعالك ،ورطاية لزوجفا الذي تركف معفا ممتؿـًا لف ،فؾؿ يؽـ لقخقكف ،فؼد تب َّقـ َّ
أن َه َّؿ
وأن جقاب (لقٓ) محذوف ،تؼديره ما ذكركاهَّ ،
يقسػ طؾك حؼقؼتفَّ ،
وأن الربهان الذي رآه خشق ُة اهلل
ِ
(هؿ هبا)
تعالك الؿ ّطؾع طؾك س ّره وكجقاه ،وقبح خقاكة سقدها الذي أكرم مثقاه .ومـ بدع التػاسقر جعؾ َّ
جقاب (لقٓ) مؼدَّ ًما طؾقفا» .واكظر :بدع التػاسقرٕ ،بل الػضؾ الغؿاري ،ص.71 -69
( )1تلويالت أهؾ السـّة ،لؾؿاتريدي (.)254 /6
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بحوث
كؿا َّ
دل طؾك ذلؽ ققل الـبل « :ما مـؽؿ مـ أحد إٓ وقد ُوكِّؾ بف قريـف مـ
ِ
الج ّـ» .قالقا :وإياا يا رسقل اهلل؟ قال« :وإيايّ ،إٓ ّ
فلسؾؿ،
أن اهلل أطاكـل طؾقف
َ
فال يلمرل ّإٓ بخقر»  .فإصؾ َّ
بالشر ،ولع ّؾف هق ما حصؾ مع
أن الشقطان يلمر
ِّ
تجق ًزا ،وٓ يـايف أكَّف مـ طباد اهلل
يقسػ  ،فـسب إمر إلك الـَّػس
ُّ
الؿخ َؾصقـ ،فتخؾقص يقسػ  طدم تؿؽقـ الشقطان مـف بتحؼقؼ مراده فقفٓ :
بالشر ،إٓ إن قؾـاَّ :
َّ
خاصا بالـبل :)2(
أن الشقطان ٓ يؼدر أن يلمره
إن هذا لقس ًّ
ِّ
بؾ هق طا ٌّم يف جؿقع إكبقاء والؿرسؾقـ ،فقؽقن قركاؤهؿ مـ الج ِّـ ٓ يلمروهنؿ
إٓ بالخقر.
ومفؿا يؽـ مـ ٍ
أيضا ما ُيستلكس بف إلمؽان
أمر :ففـاا يف سقا الؼصة ً
وققع القسقسة مـ الشقطان لققسػ  ،وذلؽ ققل اهلل تعالك :ﱡﲡ ﲢ ﲣ
ﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰ

يقسػ طؾك أحد الؼقلقـ ،ففذا طؾك حدِّ طبارة
ﲱ ﲲﱠ[يقسػ ،]42 :يعـل
َ
طرضت لققسػ مـ قِبؾ الشقطان
الطربي« :خرب مـ اهلل -جؾ ةـاؤه -طـ غػؾة َ
تصح سـدً ا .وبالجؿؾة :فالشقطان -
كسل لفا ذكر ربف»  ،وفقف آةار مرفقطة ٓ
ُّ
( )1أخرجف مسؾؿ يف صحقحف (ح،)2814:
( )2وم ّؿـ ذهب إلك أكَّف مـ خصائصف  :أبق جعػر الطحاوي يف شرح مشؽؾ أةار (،)154 -151 /1
الـبقة ،ص ،185وغقرهؿا.
أبق كعقؿ يف دٓئؾ ّ
( )3اكظر :جامع البقان ،لؾطربي (.)172 /13
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بحوث
يقسػ  ما كان طؾقف ّأٓ يـساه ،فقسقستف يف أمر الؿرأة
طؾك هذا الؼقلَ -أكسك
َ
تصقرة .ولؽـ ر َّد اهلل  كقدَ ه إلك القسقسة بنلؼاء الخطرة يف الـَّػس ،وٓ
ُم َّ
سؾطان طؾقف فقؿا وراء ذلؽ.
والذي كخؾص إلقف بعد هذه الؿـاقشة أن هذا القجف الذي ساقف ابـ تقؿقة
 $لالستدٓل طؾك َّ
أن العبارة لؾؿرأة = مردود ،والصقاب الظاهر يف خالفف
بنذن اهلل .وهق طؾك ما ذهبـا إلقف مـ َّ
أصرح يف تـزيفف 
أن العبارة لققسػ ڠ
ُ
الفؿ .واهلل الؿق ِّفؼ.
يف مسللة ِّ
ويحسـ كذلؽ أن كشقر يف هذا الؿؼام إلك ٍ
الؿػسريـ
وجف ذهب إلقف بعض
ِّ
يف ققلف :ﱹﭚ ﭛ ﭜ ﭝﱸ ،قالقا :هؿ الؿالئؽةّ :
فنن اهلل تعالك لؿ ير ّكب فقفؿ
الفؿ وغقره .
الشفقة وخؾؼفؿ طؾك العصؿة مـ ّ
ُ
تذيقؾ أية :ﱡﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱠ[يقسػ ،]53 :فؾفا
و ُيضعػ هذا التقجق َف
متع ّؾؼ بف  ،ولذا أضاف اسؿ الرب إلك ضؿقر الؿتؽؾؿ ،فتعؾؼت بف الرحؿة
والؿغػرة ،وأ َّما الؿالئؽة فؿخؾقققن طؾك العصؿة كؿا قالقا ،فال ُيذكبقن،
فضعػ هذا القجف .واهلل أطؾؿ.
***

( )1اكظر طؾك سبقؾ الؿثال :تػسقر السؿعال (.)39 /3
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بحوث
اإليراد التاس :
قال شقخ اإلسالم« :هذا الؽالم فقف -مع آطرتاف بالذكب -آطتذار ِ
بذ ْكر
سببف ّ
فنن ققلفا :ﱹﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﱸ فقف اطرتاف بالذكب،
وققلفا :ﱹﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﱸ إشارة تطابؼ لؼقلفا :ﱹﯻ ﯼ ﱸ،
مؼرة بالذكب ما أكا ُمربِّئة لـػسل .ةؿ بقـَت السبب فؼالت :ﱹﭖ ﭗ
أي :أكا ّ

ﭘ ﭙﱸ ،فـػسل مـ هذا الباب فال يـؽر صدور هذا مـّل .ةؿ ذكرت ما
يؼتضل صؾب الؿغػرة والرحؿة فؼالت :ﱹﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﱸ.
بلن الزكا ذكبّ ،
ؼر ّ
قؾت:
وأن اهلل قد يغػر لصاحبفُ .
فنن ققؾ :ففذا كالم َمـ ُي ُّ
كعؿ .والؼرآن قد ّ
دل طؾك ذلؽ حقث قال زوجفا :ﱹﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲﱸ ،فل ْم ُره لفا بآستغػار لذكبفا دلقؾ أهنؿ كاكقا يرون ذلؽ ذك ًبا
ويستغػرون مـف ْ
وإن كاكقا مع ذلؽ مشركقـ ،فؼد كاكت العرب مشركقـ وهؿ
يحرمقن الػقاحش ويستغػرون اهلل مـفا ،حتك أن الـبل  لؿا بايع هـد بـت
ِّ
طتبة بـ ربقعة بقعة الـساء طؾك أن ٓ تشرا باهلل شق ًئا وٓ ِ
تسر وٓ تزل .قالت:
« َأ َوتزل الحرة؟ » .وكان الزكا معرو ًفا طـدهؿ يف اإلماء .ولفذا غؾب طؾك لغتفؿ
ولؽـ العػ َة طاد ُة َمـ
الر  ،وأصؾ الؾػظ هق العػة،
ّ
أن يجعؾقا الحرية يف مؼابؾة ِّ
لقست أ َمة.
بؾ قد ذكر البخاري يف صحقحف طـ أبل رجاء العطاردي أكف رأى يف
ِ
ِ
رجؿتْف .وقد حدةـل بعض
الجاهؾقة قر ًدا يزل بؼردة فاجتؿعت الؼرود طؾقف حتك َ
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بحوث
كقطا مـ الطقر قد باض فلخذ الـاس بقضة،
الشققخ الصادققـ أكف رأى يف جامع ً
وجاء ببقض جـس آخر مـ الطقر ،فؾؿا اكػؼس البقض خرجت الػراخ مـ غقر
الجـس ،فجعؾ َّ
الذ َكر يطؾب جـسف حتك اجتؿع مـفـ طدد ،فؿا زالقا بإكثك
حتك قتؾقها ومثؾ هذا معروف يف طادة البفائؿ .والػقاحش مؿا اتػؼ أهؾ
يؼرون بالصاكع مع
إرض طؾك استؼباحفا وكراهتفا ،وأولئؽ الؼقم كاكقا ّ
شركفؿ :ولفذا قال لفؿ يقسػ:

ﱡﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱢ ﱣ ﱤ

ﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱ
ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ

ﲆ ﲇ ﲈ ﲉﱠ[يقسػ. »]45 -39 :
الجواب طـه:
ٓ كختؾػ مع ابـ تقؿقة  $يف أكَّفؿ مع شركفؿ كاكقا يؼ ِّبحقن الزكا صب ًعا:
بؾ قد أوردكا ذلؽ ُ
يؼقي جعؾ
قبؾ يف ةـايا استدٓٓتـا ،ولؽـ هذا بؿػرده ٓ ِّ
العبارة مـ مؼقل الؿرأة ،وقد استبعدكا ُ
قبؾ بتحؾقؾ مضؿقن الخطاب أن تؼقل
هذه العبارة امرأة مشركة لؿ يؿتؾا قؾبفا بؿعرفة اهلل  بلسؿائف وصػاتف .فال
كطقل بنطادتف.
ِّ

( )1مجؿقع الػتاوىٓ ،بـ تقؿقة (.)147 -145 /15
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بحوث
أضػ إلك هذا َّ
أيضا آطتذار
أن ج ْع َؾ العبارة مـ مؼقل يقسػ ڠ فقف ً
هؿؿت وإن لؿ أطزم
الفؿ السابؼ ،كلكف قال :وما أبرئ كػسل أن أكقن قد
ُ
طـ ِّ
حتؿؾ مـ أي ٍ
قدر ُي ُ
أحد.
ّ
طؾك فعؾٍ ،وهذا ٌ
ولق كان مـ ققل الؿرأة لؽان فقف شبفة تؽرار و َتدَ ٍّل يف الخطاب يـاكد
البالغة ،فنهنا قد قالت ُ
قبؾ :ﱹﯻ ﯼ ﯽ ﯾﱸ ،وأكَّدت ذلؽ بآطرتاف
فلي حاجة إلك ققلفا :ﱹﭒ ﭓ ﭔﱸ ؟
بصدقف يف ققلف :ﱹﮝ ﮞ ﮟ ﮠﱸُّ ،
فنن ُح ِؿؾ طؾك التلكقد كان تد ِّل ًقا مـ حقث َّ
بالؿراودة يتضؿـ طدم
إن آطرتاف
َ
إبراء الـػس وزيادة ،فال تؼقل :ﱹﭒ ﭓ ﭔﱸ ،بعد أن قالت :ﱹﯻ ﯼﱸ،
فلةبتت التفؿة طؾك كػسفا .وكان وجف الؽالم( :أكا راودتف طـ كػسف ،وإكف لؿـ
الصادققـ ،وإن الـػس ٕمارة بالسقء) ،أو كحق ذلؽ :دون الحاجة ِ
لذ ْكر الرباءة.
ّ
***
اإليراد العاشر:
قال شقخ اإلسالمَّ « :
إن اهلل -سبحاكف وتعالك -لؿ يذكر طـ كبل مـ إكبقاء
ذك ًبا إٓ ذكر تقبتف مـف :ولفذا كان الـاس يف طصؿة إكبقاء طؾك ققلقـ :إ ّما أن
يؼقلقا بالعصؿة مـ فِعؾفا ،وإ ّما أن يؼقلقا بالعصؿة مـ اإلقرار طؾقفا ٓ :سقؿا
فنن إمة م ّتػؼة طؾك ّ
فقؿا يتع ّؾؼ بتبؾقغ الرسالةَّ ،
يؼر فقف طؾك
أن ذلؽ معصقم أن ّ
خطل ،فنن ذلؽ يـاقض مؼصقد الرسالة ومدلقل الؿعجزة .ولقس هذا مقضع
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بحوث
بسط الؽالم يف ذلؽ ،ولؽـ الؿؼصقد هـا أن اهلل لؿ يذكر يف كتابف طـ كبل مـ
إكبقاء ذك ًبا إٓ ذكر تقبتف مـف ،كؿا ذكر يف قصة آدم ومقسك وداود وغقرهؿ مـ
يـصر ققل الجؿفقر الذيـ يؼقلقن بالعصؿة مـ اإلقرار
إكبقاء .وهبذا يجقب مـ
ُ
طؾك مـ يـػل الذكقب مطؾ ًؼاّ ،
فنن همٓء مـ أطظؿ حججفؿ ما اطتؿده الؼاضل
بالتلسل هبؿ يف إفعال وتجقيز ذلؽ
طقاض وغقره ،حقث قالقا :كحـ ملمقرون
ّ
يؼدح يف التلسلُ :فل ِجقبقا ّ
بلن التلسل إكؿا هق فقؿا ُأقِ ُّروا طؾقف كؿا أن الـَّ ْسخ جائز
فقؿا يبؾغقكف مـ إمر والـفل ولقس تجقيز ذلؽ ماك ًعا مـ وجقب الطاطةٕ :ن
يؼرر
الطاطة تجب فقؿا لؿ يـسخ ،فعدم الـَّ ْسخ ُي َؼ ِّرر الحؽؿ ،وطدم اإلكؽار ّ
الػعؾ ،وإصؾ طدم ّ
كؾ مـفؿا .ويقسػ  لؿ يذكر اهلل تعالك طـف يف الؼرآن أكف
أصال .وقد اتػؼ الـاس طؾك أكف لؿ
فعؾ مع الؿرأة ما يتقب طـف أو يستغػر مـف ً
تؼع مـف الػاحشة ،ولؽـ بعض الـاس يذكر أكف وقع مـف بعض مؼدّ ماهتا مثؾ ما
يذكرون أكف ّ
حؾ السراويؾ وقعد مـفا مؼعد الخاتـ وكحق هذا ،وما يـؼؾقكف يف
ذلؽ لقس هق طـ الـبل  ،وٓ مستـد لفؿ فقف إٓ الـؼؾ طـ بعض أهؾ الؽتاب،
وغضفؿ مـفؿ ،كؿا قالقا يف سؾقؿان ما قالقا،
وقد ُطرف كالم القفقد يف إكبقاء ّ
ويف داود ما قالقا .فؾق لؿ يؽـ معـا ما ير ّد كؼؾفؿ لؿ كصدقفؿ فقؿا لؿ كعؾؿ
صدقفؿ فقف ،فؽقػ كصدقفؿ فقؿا قد ّ
دل الؼرآن طؾك خالفف؟
والؼرآن قد أخرب طـ يقسػ مـ آستعصام والتؼقى والصرب يف هذه
الؼضقة ما لؿ يذكر طـ أحد كظقره ،فؾق كان يقسػ قد أذكب لؽان إ ّما ُم ِص ًّرا،
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بحوث
وإ ّما تائ ًبا واإلصرار مؿتـع ،فتع ّقـ أن يؽقن تائ ًبا .واهلل لؿ َيذكر طـف تقب ًة يف هذا
استغػارا كؿا ذكر طـ غقره مـ إكبقاءَّ :
فدل ذلؽ طؾك أن ما فعؾف يقسػ
وٓ
ً
كان مـ الحسـات الؿربورة والؿساطل الؿشؽقرة كؿا أخرب اهلل طـف بؼقلف تعالك:
ﱡ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﱠ[يقسػ .]95 :وإذا كان
إمر يف يقسػ كذلؽ :كان ما ذكر مـ ققلف :ﱡﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ

ﱍﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱠ[يقسػ ،]53 :إكؿا يـاسب حال امرأة العزيز ٓ يـاسب
حال يقسػ.
فنضافة الذكقب إلك يقسػ يف هذه الؼضقة فرية طؾك الؽتاب والرسقل،
وفقف تحريػ لؾ َؽؾِؿ طـ مقاضعف ،وفقف آغتقاب لـبل كريؿ ،وققل الباصؾ فقف
اهلل مـف .وغقر مستبعد أن يؽقن أصؾ هذا مـ
بال دلقؾ ،وكسبتف إلك ما َّكزهف ُ
القفقد أهؾ ال َب ْفت الذيـ كاكقا يرمقن مقسك بؿا َّبرأه اهلل مـف ،فؽقػ بغقره مـ
أحسـ بف الظ ّـ وجعؾ تػسقر الؼرآن تاب ًعا لفذا
إكبقاء؟ وقد تؾ ّؼك كؼ َؾفؿ َمـ
َ
آطتؼاد .واطؾؿ ّ
أن الؿـحرفقـ يف مسللة العصؿة طؾك صريف كؼقض كالهؿا
مخالػ لؽتاب اهلل مـ بعض القجقه :ققم أفرصقا يف دطقى امتـاع الذكقب حتك
حرفقا كصقص الؼرآن الؿخربة بؿا وقع مـفؿ مـ التقبة مـ الذكقب ومغػرة اهلل
ّ
أن ذكروا طـفؿ ما ّ
لفؿ ورفع درجاهتؿ بذلؽ ،وققم أفرصقا يف ْ
دل الؼرآن طؾك
براءهتؿ مـف وأضافقا إلقفؿ ذكق ًبا وطقق ًبا ّكزهفؿ اهلل طـفا .وهمٓء مخالػقن
لؾؼرآن ،ومـ اتبع الؼرآن طؾك ما هق طؾقف مـ غقر تحريػ كان مـ ْإُ ّمة القسط
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بحوث
مفتد ًيا إلك الصراط الؿستؼقؿ صراط الذيـ أكعؿ اهلل طؾقفؿ مـ الـبققـ
والصديؼقـ والشفداء والصالحقـ .قال الـبل « :القفقد مغضقب طؾقفؿ،
والـصارى ضا ّلقن» ،وقد ةبت يف الصحقح طـ الـبل  أكف قال« :لتتبعـ ســ
مـ كان قبؾؽؿ حذو الؼذة بالؼذة حتك لق دخؾقا جحر ضب لدخؾتؿقه ،قالقا :يا
رسقل اهلل القفقد والـصارى؟ قال :فؿـ؟» .ويف الحديث أخر الذي يف
الصحقحُ « :
وذراطا بذراع» .قالقا :يا
لتلخ َذ َّن أ ّمتل ملخذ إمؿ قبؾفا شربًا بشرب
ً
رسقل اهلل :فارس والروم؟ قال« :ومـ الـاس إٓ همٓء؟».
وٓ ريب أكف صار طـد كثقر مـ الـاس مِـ ِ
طؾؿ أهؾ الؽتاب ومـ فارس
والروم ما أدخؾقه يف طؾؿ الؿسؾؿقـ وديـفؿ ،وهؿ ٓ يشعرون :كؿا دخؾ كثقر
مـ أققال الؿشركقـ مـ أهؾ الفـد والققكان وغقرهؿ والؿجقس والػرس
والصابئقـ مـ الققكان وغقرهؿ يف كثقر مـ الؿتلخريـ ٓ ،سقؿا يف جـس
الؿتػؾسػة والؿتؽ ِّؾؿة .ودخؾ كثقر مـ أققال أهؾ الؽتاب القفقد والـصارى يف
خقرا مـ غقرهؿ .ولؿا فتح
صائػة هؿ أمثؾ مـ همٓء :إِ ْذ أهؾ الؽتاب كاكقا ً
الؿسؾؿقن البالد كاكت الشام ومصر وكحقهؿا مؿؾقءة مـ أهؾ الؽتاب
حؼ وبعضف
الـصارى والقفقد ،فؽاكقا يحدِّ ةقهنؿ طـ أهؾ الؽتاب بؿا بعضف ّ
باصؾ :فؽان مـ أكثرهؿ حدي ًثا طـ أهؾ الؽتاب كعب إحبار .وقد قال معاوية
 :ما رأيـا يف همٓء الذيـ يحدةقكـا طـ أهؾ الؽتاب أصد مـ كعبْ ،
وإن كـّا
لـبؾق طؾقف الؽذب أحقاكًا .ومعؾقم أن طا ّمة ما طـد كعب أن يـؼؾ ما وجده يف

()157

املفّسين
كشف الريب عن قائل :ﱡﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗﱠ[يوسف]52 :؛ قراءة تحليليت نقديت موازنت لقوال ِ

بحوث
كتبفؿ ،ولق كؼؾ كاقؾ ما وجده يف الؽتب طـ كبقـا  لؽان فقف كذب كثقر ،فؽقػ
وتػر أهؾف ،وكثرة أهؾ
بؿا يف كتب أهؾ الؽتاب مع صقل الؿدّ ة ،وتبديؾ الدِّ يـّ ،
الباصؾ فقف .وهذا باب يـبغل لؾؿسؾؿ أن يعتـل بف ويـظر ما كان طؾقف أصحاب
رسقل اهلل  الذيـ هؿ أطؾؿ الـاس بؿا جاء بف ،وأطؾؿ الـاس بؿا يخالػ ذلؽ
مـ ديـ أهؾ الؽتاب والؿشركقـ والؿجقس والصابئقـ .فنن هذا أصؾ طظقؿ.
ولفذا قال إئؿة -كلحؿد بـ حـبؾ وغقره :-أصقل السـّة هل التؿسؽ بؿا كان
طؾقف أصحاب رسقل اهلل  .ومـ تلمؾ هذا الباب وجد كثقرا مـ البدع ُأ ِ
حد َةت
ً
ّ
َ
ٍ
بزةار أص ُؾفا طـفؿ :مثؾ ما ُيروى يف فضائؾ بؼاع يف الشام مـ الجبال والغقران
ومؼامات إكبقاء وكحق ذلؽ .مثؾ ما ُيذكر يف جبؾ قاسققن ومؼامات إكبقاء
التل فقف وما يف إتقان ذلؽ مـ الػضقؾة ،حتك ّ
إن بعض الؿػرتيـ مـ الشققخ
جعؾ زيارة مغارة فقف ةالث مرات ِ
تعدل َح ّجة ويسؿقهنا مؼامات إكبقاء.
طؿـ دوهنؿ مؿـ
وأةار التل ُتروى يف ذلؽ ٓ تصؾ إلك الصحابة وإكؿا هل ّ
أخذها طـ أهؾ الؽتاب ،وإٓ فؾق كان لفذا أصؾ لؽان هذا طـد أكابر الصحابة
الذيـ َق ِدمقا الشام مثؾ بالل بـ رباح ومعاذ بـ جبؾ وطبادة بـ الصامت :بؾ
ومثؾ أبل طبقدة بـ الجراح أمقـ إمة ،وأمثالفؿ .فؼد دخؾ الشام مـ أكابر
الصحابة أفضؾ مؿـ دخؾ بؼقة إمصار غقر الحجاز ،فؾؿ يـؼؾ طـ أحد مـفؿ
اتباع شلء مـ آةار إكبقاء ٓ مؼابرهؿ وٓ مؼاماهتؿ ،فؾؿ يتخذوها مساجد وٓ

يتحرون الصالة فقفا والدطاء طـدها :بؾ قد ةبت طـ طؿر بـ الخطاب 
كاكقا ّ
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بحوث
أكف كان يف سػر فرأى قق ًما يـتابقن مؽاكًا يص ّؾقن فقف ،فؼال :ما هذا؟ قالقا :هذا
مؽان صؾك فقف رسقل اهلل  .فؼال :ومؽان صؾك فقف رسقل اهلل  أتريدون أن
تتخذوا آةار أكبقائؽؿ مساجد؟ إكؿا ه َؾؽ مـ كان قبؾؽؿ هبذا ،مـ أدركتف الصالة
ِ
ِّ
ولؿا دخؾ بقت الؿؼدس وأراد أن يبـل مص ّؾك
فؾقصؾ وإٓ
فقف
فؾقؿضّ .
لؾؿسؾؿقـ :قال لؽعب :أيـ أبـقف؟ قال :ابـِف خؾػ الصخرة .قال :خالطتؽ
يفقدية يا ابـ القفقدية :بؾ أبـقف أمامفا ،ولفذا كان طبد اهلل بـ طؿر إذا دخؾ بقت
الؿؼدس صؾك يف َق َب َؾ ْق ِف ولؿ يذهب إلك الصخرة .وكاكقا ّ
يؽذبقن ما يـؼؾف كعب:
أن اهلل قال لفاِ :
ّ
أكت طرشل إدكك ،ويؼقلقنَ :مـ وسع كرسقف السؿاوات
وإرض كقػ تؽقن الصخرة طرشف إدكك؟ ولؿ تؽـ الصحابة يعظؿقهنا،
لؿا كان محار ًبا ٓبـ الزبقر
وقالقا :إكؿا بـك الؼبة طؾقفا طبد الؿؾؽ بـ مروان ّ
وكان الـاس يذهبقن إلك الحج فقجتؿعقن بف َط َّظ َؿ الصخرةَ :لقشتغؾقا بزيارهتا
طـ جفة ابـ الزبقرّ ،
وإٓ فال مقجب يف شريعتـا لتعظقؿ الصخرة وبـاء الؼبة
طؾقفا وسرتها بإكطاع والجقخ .ولق كان هذا مـ شريعتـا لؽان طؿر وطثؿان
أحؼ بذلؽ مؿـ بعدهؿّ :
وأطؾؿ
أصحاب رسقل اهلل 
فنن همٓء
ومعاوية ّ 
ُ
ُ
وأتبع لفا مؿـ بعدهؿ .وكذلؽ الصحابة لؿ يؽقكقا يـتابقن قرب الخؾقؾ :
بسـّتف
ُ
بؾ وٓ فتحقه :بؾ وٓ بـقا طؾك قرب أحد مـ إكبقاء مسجدً ا :فنهنؿ كاكقا يعؾؿقن
أن الـبل  قالّ « :
إن َمـ كان قبؾؽؿ كاكقا يتخذون الؼبقر مساجدَ ،أٓ فال
ولؿا ضفر قرب داكقال بتسرت كتب
تتخذوا الؼبقر مساجد فنل أهناكؿ طـ ذلؽ»ّ .
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بحوث
فقف أبق مقسك إلك طؿر بـ الخطاب  فؽتب إلقف طؿر :إذا كان بالـفار فاحػر
ةالةة طشر قربًا ةؿ ادفـف بالؾقؾ يف واحد مـفا ،وطػر قربه لئال يػتتـ بف الـاس .وقد
تلمؾت أةار التل ُتروى يف قصد هذه الؿؼامات والدطاء طـدها أو الصالة فؾؿ
أصال :بؾ أصؾفا طؿـ أخذ طـ أهؾ الؽتابِ .
فؿـ أصقل
أجد لفا طـ الصحابة ً
ّ
اإلسالم أن تؿقز ما بعث اهلل بف محؿدً ا  مـ الؽتاب والحؽؿة وٓ تخؾطف بغقره
َ
الحؼ بالباصؾ كػعؾ أهؾ الؽتابّ :
أكؿؾ لـا الدِّ يـ
فنن اهلل سبحاكف
وٓ تؾبس
ّ
وأتؿ طؾقـا الـعؿة ورضل لـا اإلسالم ديـًا .وقد قال الـبل « :تركتؽؿ طؾك
ّ
البقضاء لقؾفا كـفارها ٓ يزيغ طـفا بعدي إٓ هالؽ» ،وقال طبد اهلل بـ مسعقد
ّ
ّ :
وخط خطق ًصا طـ يؿقـف وشؿالف ةؿ قال« :هذا
خط لـا رسقل اهلل  خ ًّطا
سبقؾ اهلل ،وهذه السبؾ طؾك ّ
كؾ سبقؾ مـفا شقطان يدطق إلقف» .ةؿ قرأ ققلف
تعالك:

ﱡﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ

ﱶﱠ[إكعام.]153 :
وجؿاع ذلؽ بحػظ أصؾقـ :أحدهؿا :تحؼقؼ ما جاء بف الرسقل  فال
يخؾط بؿا لقس مـف مـ الؿـؼقٓت الضعقػة والتػسقرات الباصؾة ،بؾ ُيعطك ح ّؼف
مـ معرفة كؼؾف ودٓلتف ،والثال :أن ٓ يعارض ذلؽ بالشبفات ٓ رأ ًيا وٓ رواية.
قال اهلل تعالك فقؿا يلمر بف بـل إسرائقؾ وهق طربة لـا :ﱡﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ
ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ

الحؼ الذي
ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉﱠ[البؼرة ،]42 -41 :فال يؽتؿ ّ
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بحوث
جاء بف الرسقل  ،وٓ يؾبس بغقره مـ الباصؾ وٓ يعارض بغقره .قال اهلل
تعالك:

ﱡ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜ ﱝ ﱞ

ﱟﱠ[إطراف ،]3 :وقال تعالك:

ﱡﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ

ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡﱠ[إكعام .]93 :وهمٓء
إقسام الثالةة هؿ أطداء الرسؾّ :
فنن أحدهؿ إذا أتك بؿا يخالػف إ ّما أن يؼقل :إن
طؾل ،فقؽقن قد افرتى طؾك اهلل ،أو يؼقلُ :أوحل إلقف ولؿ ُي َس ِّؿ َمـ
اهلل أكزلف َّ

أوحاه ،أو يؼقل :أكا أكشلتف وأكا ُأ ِكزل مثؾ ما َأ َكزل اهلل .فن ّما أن يضقػف إلك اهلل أو
إلك كػسف أو ٓ يضقػف إلك أحد .وهذه إقسام الثالةة هؿ مـ شقاصقـ اإلكس

غرورا .قال اهلل تعالك:
والجـ الذيـ يقحل بعضفؿ إلك بعض زخرف الؼقل
ً
ﱡﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ

ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﱠ[الػرقان .]31 -35 :واهلل أطؾؿ
والحؿد هلل» .
الجواب طـه:
طامة ما ذكره ابـ تقؿقة  $تحت هذا القجف لقس يف ّ
محؾ الـزاع مـف
ٍ
شلء مـ مذهبـا يف التعامؾ مع مرويات هذه الؿسللة،
شل ٌء ،والبحث ُيػصح طـ
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بحوث
كطقل بنيراده ها هـا ،وٓ تالزم بقـ طدم إخذ بالؿرو ّيات يف هذا الؿقضقع
فال ِّ
وبقـ الصقرورة إلك َّ
أن العبارة مـ مؼقل الؿرأة.
فؽثقر مـ كالم ابـ تقؿقة  $تحت هذا القجف ٓ يليت مـف طؾقـا
وبالجؿؾة:
ٌ
شل ٌء يف مسللتـا ،وإكؿا كؼؾـا كالمف بطقلف لسببقـ :إول :حتك ٓ ُيؼال بلكـا
كجتزئ مـ كالمف .والثالَّ :
دلقال
ٕن يف بعض كالمف تليقدً ا لبعض ما ذكركاه ً
رجحف البحث.
لؾؿذهب الذي َّ
والذي يؾزمـا ر ُّده يف مقضقع البحث مـ كالمف فؼرة واحدة ،قال فقفا« :فؾق
كان يقسػ قد أذكب لؽان إ ّما ُم ِص ًّرا وإ ّما تائ ًبا ،واإلصرار مؿتـع ،فتع ّقـ أن يؽقن
استغػارا كؿا ذكر طـ غقره مـ إكبقاء».
تائ ًبا .واهلل لؿ َيذكر طـف تقب ًة يف هذا ،وٓ
ً
وفقؿا قال اإلمام  $إلزا ٌم بغقر ٓزم ،وصـقعف هذا يقهؿ َّ
أن يف العبارة
َّ
إةبات َّ
الذ ْكب الؽبقر طؾك يقسػ ڠ إن كان هق قائؾفا ،فؼد َب َّقـَّا
محؾ الـزاع
َ
مرارا َّ
أن يقسػ لؿ ِيزد ما أةبتف طؾك كػسف ،وأةبتف طؾقف الؼرآن طـ َه ِّؿ الخطرة،
ً
ملجقر طؾقف ،وإن ُطدَّ ذك ًبا ،ففق مـ باب( :حسـات إبرار سقئات
وهق
ٌ
وهضؿا لـػسف،
لؿحا لفذا الؿعـك ،وتقاض ًعا
الؿؼربقـ) .وهق  إكؿا قال ما قال ً
ً
ؽرا هلل ْ
ُ
تؼحؿ لجج السقء والػحشاء ،وشػعف بؿا
طصؿف برحؿتف مـ ُّ
أن َ
وش ً
يـاسبف مـ التصريح بالتعظقؿ ،واإللؿاح بآستغػار يف ققلف :ﱡﱂ ﱃ ﱄﱅ ﱆ

ِ
ِ
رحؿة
كر
ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱠ[يقسػ .]53 :وذ ُ
إلؿاح باستغػاره مـ هذه الخطرةَّ ،
دل طؾقف ِذ ْكر
اهلل ومغػرتف يف هذا الؿؼام:
ٌ
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بحوث
طظقؿا لقجب إةبات
اإللؿاح الخطرةَ ،ولق كان ذك ًبا
الرحؿة والؿغػرة ،فـاسب
ُ
ً
ٍ
تقبة طظقؿة تضاهل ِط َظؿ َّ
الذ ْكب.
فتل ّمؾ اكسجام طبارات الؼرآن ،ومجلء إلػاظ طؾك قدر الؿعال ،وهق
ضرب مـ ضروب ائتالف الؼرآن الؽريؿ ،كؿا ب َّقـَّاه يف غقر هذا البحث ،ولق كان
ٌ
رب العالؿقـ.
مـ طـد غقر اهلل لؽان فقف
ٌ
كثقر .واهلل أطؾؿ .والحؿد هلل ّ
اختالف ٌ
***
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بحوث
ادلثحث انثاين :انقضايا احملرفّح تطثيعح احلضىر انرارخيي نهقىنني يف كالمو ادلفسالرين
ويصنفاهتى:
إذا كان البحث قد أجاب يف كصػف إول طـ السمال الرئقس الذي اكطؾؼ
أن العبارة مـ مؼقل يقسػ َّ ،
ورجح بإدلة َّ
فنن التساؤل طـ صبقعة
مـفّ ،
قائؿا .واإلجابة طـ
الحضقر
التاريخل لؾؼقلقـ والؼضايا الؿحت ّػة بذلؽ ما زال ً
ّ
هذا التساؤل لقست تر ًفا بحث ًّقا :بؾ َّ
إن اإلجابة طـ هذه التساؤٓت تحؿؾ يف
صقاهتا إجابات وإلؿاحات بنجابات طـ كثقر مـ الؿسائؾ الجدلقة يف أصقل
صـعة التػسقر.
وهييذا الؿقضييع كؿييقذج جؾي ٌّيل ٓكتؼييال قييقل تػسييقري مييـ كقكييف قييقل طاميية
الؿػسريـ إلك كقكف ً
الؿمسسيقة
فؿال يف بعيض أشيفر مختصيرات التػسيقر
ققٓ ُم ً
ّ
ِّ
الؿعاصرة .ولق كان هذا آكتؼال بقـ ققلقـ محتؿؾقـ لؽان لف ٌّ
التصيقر،
حظ ميـ
ُّ
كؼقضيف :إِ ْذ ٓ سيبقؾ لتصيحقح أن يؽيقن
وإكؿا هق اكتؼال مـ الؼيقل إليك ميا يشيبف َ
يقسػ  والؿرأ ُة كالهؿيا قيد قيال العبيارة ذاهتيا :فن ّميا أن يؽيقن قالفيا ،وإ ّميا أن
ُ
تؽقن قالتفا.
ففؾ ضفر دلقؾ جديد كان مخػ ًّقا َس َّقغ هذا آكتؼال؟ أم َّ
إن تػسقر ذلؽ
يؽؿـ يف أمقر أخرى؟
ً
إجؿآ
ولإلجابة طـ هذا التساؤل يؾزمـا ّأو ًٓ أن كػرد مطؾ ًبا كسرد فقف
بؽؾ ٍ
الؼائؾقـ ّ
ققل مـ الؼقلقـ :مستخؾصقـ مـ هذا السرد بعض الؿؾحقضات
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بحوث
التل تساطدكا طؾك آستؽشاف التاريخل لؿسقرة الؼقلقـ يف كتب التػسقر،
وكخصص الؿطؾب الثال لؾحديث طـ أةر الؿرويات إخبارية يف تشؽقؾ رأي
ّ
الؿتؼدِّ مقـ ،ويف الؿطؾب الثالث كتـاول بعض إمقر التل أدارت الد ّفة لصالح
الؼقل الثال يف أوكة إخقرة لدى الؿعاصريـ.
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بحوث
ادلطهة األول :يسرد إمجايل نهقائهني تكمِّ قىلٍ ينهًا:
ٍ
الؿطؾب الؼائؾقـ ِّ
ققل مـ الؼقلقـ .ومـفجـا يف هذا
بؽؾ
يتتبع هذا
ُ
آستؼصاء قائؿ طؾك ما يليت:
 ٓ .1يعتدُّ ِ
ترجقحا ما لؿ ُي َص ّرح صاحبف بذلؽ ،أو
بذ ْكر أحد الؼقلقـ َّأو ًٓ
ً
ُ
يذكر ما ُيستلكس بف طؾك َّ
الؿػسريـ الؼقل
ترجقح ،وقد يذكر بعض
أن تؼديؿف لف
ٌ
ِّ
الراجح ةاك ًقا ،وتؽقن طبارتف ضاهرة يف أ َّكف يذهب إلقف.
استظفارا ٕحد الؼقلقـ ما لؿ
ترجقحا أو
الؿػسريـ
 ٓ .2كـسب إلك أحد
ً
ً
ِّ
واضحا يف كالمف .وقد يختار أحد الؼقلقـ صراحة يف أحد مصـػاتف،
يؽـ ذلؽ
ً
ولؽـ يذكر يف غقره مـ الؿصـّػات ما ُي َع ِّؽر طؾك هذا التصريح ،فـتق َّقػ يف كسبتف
إلك الؼقل الذي َص َّرح بف :حتك كتح ّؼؼ مـ تاريخ ّ
كؾ مـ الؼقلقـ.
 .3مجال آستؼصاء إكؿا هق يف الؿؼام إول كتب التػسقر وكتب معال
الؿػسريـ :كؽتب مشؽؾ الؼرآن،
الؼرآن وما إلقفا مؿا يتعاصك أصحابف أققال
ِّ
فرع طـ
وكتب إطراب الؼرآن والققػ وآبتداء :إذ اإلطراب والققػ كالهؿا ٌ
الؿعـك كؿا هق معؾقم ،ولذا ففذه الؿصـّػات زاخرة بؿادة تػسقرية وفقرة .كؿا
ُعرج طؾك أققال بعض العؾؿاء الؿشفقريـ كابـ تقؿقة وابـ الؼقؿ وإن لؿ يؽـ
ك ّ
ّ
الخاص هبذا الؿقضع ،حتك أ َّلػ فقف ابـ تقؿقة
مستؼؾٓ :هتؿامفؿا
لفؿا تػسقر
ّ
كتب فقف ابـ الؼقؿ أكثر
رسالتف الؿستؼ ّؾة التل رددكا طؾقفا يف الؿبحث السابؼ ،و َ
مؿا كتبف بعض الؿػسريـ مِـ م ِ
قافؼقف ومخالػقف.
ُ
ِّ
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بحوث
 .4وغـل طـ الؼقل َّ
اجتفدت ُو ْسعل يف
وقػت طؾقف ،فؼد
أن هذا ك ّؾف فقؿا
ُّ
ُ
قراءة تػسقر السقرة الؽريؿة وما يتع َّؾؼ هبذا الؿقضع مـ مقاضع أخرى يف طؿقم
الؼرآن يف ّ
كؾ ما صالتف يداي مـ كتب التػسقر الؿطبقطة وما إلقفا ،وٓ َّ
شؽ أكَّف
قد فاتـل غقر قؾقؾ مـفا.
طؿـ
 .5وغال ًبا ما كُفؿؾ إيراد أققال الؿصـِّػقـ يف التػسقر الذيـ يـؼؾقن َّ
كؼال حرف ًّقا يف طؿقم تصـقػفؿ دون أن يـاقشقا أققالفؿ ،وكذا َمـ أ َّلػقا يف
سبؼفؿ ً
مثال ابـ طادل ،وٓ العز بـ
اختصار تػاسقر غقرهؿ مؾتزمقـ آرا َءهؿ ،فؾؿ كذكر ً
طبد السالمّ :
ٕن إول -فقؿا يبدو لل -لقس لف رأي يف تػسقره ،والثال ُم ِّ
ص
ؾخ ٌ
لؾؿاوردي .واهلل أطؾؿ.
وبخالف همٓء الج َّؾة ،فؿـ خالل استؼراء أققال أطقان التػسقر -مؿـ
وقػت طؾك آرائفؿ ومصـّػاهتؿ -يؿؽـ تؼسقؿفؿ مـ حقث رأ ُيفؿ يف هذه
ُ
الؿسللة إلك خؿسة أقسام:
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بحوث
األول :من لم يحؽوا إٓ أكَّه من مؼول يوسف :
مرويات ُّ
تدل صراحة طؾك َّ
أن العبارة مـ
الس َؾػ َمـ ُر ِو َي ْت طـفؿ
ٌ
مـ طؾؿاء َّ
مؼقل يقسػ ڠ :وهؿ ابـ طباس ،وحؽقؿ بـ جابر ،وسعقد بـ جبقر ،وأبق
صالح باذام ،وطبد اهلل بـ أبل الفذيؾ ،ومجاهد ،والضحاا بـ مزاحؿ ،وطؽرمة،
والسدِّ ي ،وابـ جريج .
والحسـ البصري ،وقتادة ،ومؼاتؾ ،ومحؿد بـ إسحا ُّ ،
ولؿ ُي ْح َؽ طـ أحد مـفؿ غقر هذا الؼقل.
يالػراء  ،وابييـ قتقبيية  ،والتسييرتي ،
ومييـ
الؿػس يريـ َمييـ اقتصيير طؾقييف :كي ّ
ِّ
والزجييياج  ،وابيييـ أبيييل حييياتؿ  ،والؿاترييييدي  ،وأبيييل الؾقيييث
والطيييربي ،
ّ
السيييؿرقـدي  ،وأحؿيييد بيييـ فيييارس  ،والحيييقيف  ،وأبيييل طؿيييرو اليييدال ،
( )1اكظر تخريج مروياهتؿ يف مقسقطة التػسقر بالؿلةقر (.)653 -649 /11
( )2اكظر :معال الؼرآن ،لؾػراء (.)48 -47 /2
( )3اكظر :تلويؾ مشؽؾ الؼرآن ،ص.179
( )4اكظر :تػسقر التسرتي ،ص.82
( )5اكظر :جامع البقان ،لؾطربي (.)215 -257 /13
لؾزجاج (.)116 -115 /3
( )6اكظر :معال الؼرآن وإطرابفّ ،
( )7اكظر :تػسقر ابـ أبل حاتؿ (.)2157 /7
( )8اكظر :تلويالت أهؾ السـّة ،لؾؿاتريدي (.)253 -252 /6
( )9اكظر :تػسقر الؼرآن ،لؾسؿرقـدي ،الؿطبقع بعـقان :بحر العؾقم (.)197 /2
( )15اكظر :الصاحبل يف فؼف الؾغة العربقة ومسائؾفا وســ العرب يف كالمفإ ،حؿد بـ فارس ،ص.186
( )11اكظر :الربهان يف طؾقم الؼرآن ،لؾحقيف ،ص.236
( )12اكظر :الؿؽتػك يف الققػ وآبتدا ،لؾدال ،ص.154
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بحوث
والؼشقري  ،والقاحدي  ،والبغيقي  ،وابيـ برجيان  ،والزركشيل  ،والحيداد
والحيييداد القؿـيييل  ،ومجقييير اليييديـ الحـبؾيييل  ،والؿفيييايؿل  ،وجيييالل اليييديـ
الؿحؾل  ،وهق مػفقم كالم لؾػارسل .

ورجح أكَّه من مؼول يوسف:
الثاين :من حؽى الؼولقن َّ
ذكر ابـ إكباري الؼقلقـ  ،وقال بعد أن حؽك ققل بعضفؿ :أكَّف مـ
مؼقل الؿرأة« :ولسـا كختار هذا الؼقل ،وٓ كذهب إلقف» .

( )1اكظر :لطائػ اإلشارات ،لؾؼشقري (.)195 /2
( )2اكظر :البسقط ،لؾقاحدي (.)152 -149 /12
( )3اكظر :معالؿ التـزيؾ يف تػسقر الؼرآن ،لؾبغقي (.)255 -248 /4
( )4اكظر :تـبقف إففامٓ ،بـ برجان (.)155 -154 /3
( )5اكظر :الربهان يف طؾقم الؼرآن ،لؾزركشل (.)294 /3
( )6اكظر :كشػ التـزيؾ يف تحؼقؼ الؿباحث والتلويؾ ،لؾحداد القؿـل ،الؿطبقع خطل باسؿ :التػسقر
الؽبقر ،لؾطربال (.)491 /3
( )7اكظر :فتح الرحؿـ يف تػسقر الؼرآن ،لؿجقر الديـ الحـبؾل (.)433 /3
( )8اكظر :تبصقر الرحؿـ وتقسقر الؿـان ،لؾؿفايؿل (.)145 -139 /2
( )9اكظر :تػسقر الجاللقـ ،ص.311
( )15اكظر :الحجة لؾؼراء السبعة ،لؾػارسل (.)425 /4
( )11إيضاح الققػ وآبتداءٓ ،بـ إكباري ( ،)725 -723 /2وإضداد ،لف ،ص.419 -417
( )12إيضاح الققػ وآبتداءٓ ،بـ إكباري (.)725 /2
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بحوث
وذكرهؿا الـحاس ،وضاهر اختقاره يف طؿقم كالمف أكف مـ مؼقل يقسػ
. 
الجصاص  ،وصاحب درج الدّ رر الؿـسقب إلك
وكذا هق ضاهر اختقار
ّ
الجرجال حقث قال بعد أن حؽك الؼقل إول« :وققؾ :إكف مـ كالم الؿرأة ،أي:
اطرتفت بالؿراودة لقعؾؿ يقسػ أل لؿ أخـف بظفر الغقب يف آفرتاء طؾقف ،إٓ أكف
ُ
ُيشؽِؾ بؼقلف :ﱹﰉ ﰊﱸ بػتح الفؿزة ،فنكف معطقف طؾك الؿعؾقم إول ،وذلؽ
ٓ يؽقن إٓ مـ يقسػ» .
وهق ضاهر اختقار السؿعال ،وقال« :إكثرون [طؾك] أكف ققل يقسػ» .
وقدَّ مف أبق حػص الـسػل ،ةؿ قال« :وقال الحسقـ بـ الػضؾ البجؾل
 :$ﱹﰃ ﰄ ﱸ مـ ققل زلقخا ،وهق ُمتَّصؾ بؽالمفا» .

( )1معال الؼرآن ،لؾـحاس ( ،)438 -436 /3والؼطع وآئتـاف ،ص ،334 -333ولؿ يذكر فقفؿا إٓ
أكَّف مـ مؼقل يقسػ ،غقر أكَّف قال يف إطراب الؼرآن« :أي :لؿ أذكره وهق غائب بسقء ،وكذا الخقاكة ،وقد
يرجح كقكف مـ مؼقل امرأة العزيز .فؾع ّؾف
ققؾ :هذا مـ كالم يقسػ  .»وضاهر طبارتف هـا تػقد أكَّف ّ
صار يف آخر أمره إلك أحدهؿا بعد أخر .واهلل أطؾؿ.
( )2أحؽام الؼرآن لؾجصاص (.)225 /3
( )3درج الدرر (.)1554 /3
( )4تػسقر السؿعال (.)38 /3
( )5التقسقر يف التػسقرٕ ،بل حػص الـسػل (.)417 /8
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بحوث
صح أن ُيجعؾ
وهق ضاهر اختقار الزمخشري  ،وقال« :فنن قؾت :كقػ َّ
دلقال قائدً ا إلك أن
قؾت :كػك بالؿعـك ً
مـ كالم يقسػ وٓ دلقؾ طؾك ذلؽ؟ ُ
ُيجعؾ مـ كالمف» .
وضيياهر إيييراد ابييـ الجييقزي لألقييقال يف الؿسييللة وتعؼقبييف بتصييحقح ابييـ
إكبيياري لؾؼييقل إول ٌّ
دال طؾييك أكييف اختقيياره  .وكييذا اقتصيياره طؾقييف يف تييذكرة
إريب .
وهق ضاهر اختقار الؿـتجب الفؿذال  ،وضاهر اختقار البقضاوي  ،وأبيل
وصيححف الخيازن بؼقليف« :وهيق إصيح ،وطؾقيف أكثير
وأبل الربكات الـسػل ،
َّ
الؿػسريـ» .
ِّ

( )1اكظر :الؽشاف ،لؾزمخشري (.)481 -485 /2
( )2الؽشاف ،لؾزمخشري (.)481 /2
( )3اكظر :زاد الؿسقرٓ ،بـ الجقزي (.)449 -446 /2
( )4اكظر :تذكرة إريب يف تػسقر الغريبٓ ،بـ الجقزي ،ص.173
( )5الؽتاب الػريد يف إطراب الؼرآن الؿجقد ،لؾؿـتجب الفؿذال (.)651 -655 /3 ،567 /3
( )6أكقار التـزيؾ ،لؾبقضاوي (.)167 /3
( )7مدارا التـزيؾٕ ،بل الربكات الـسػل (.)118 -117 /2
( )8لباب التلويؾ ،لؾخازن (.)534 /2
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بحوث
وهق ضاهر اختقار الطقبل  ،وقدَّ مف أبق السعقد العؿيادي  ،والشيقكال ،
ورجحييف ابييـ طجقبيية ،
والشييقكال  ،وإلقسييل  ،ومحؿييد صييديؼ خييان َّ ،
يححف الؿع ِّؾؿييل القؿييال  ،ومييال إلقييف طبييد الؽييريؿ الخطقييب  ،وكييذا أبييق
وصي َّ
زهرة .
وكصره طبد الؼادر بـ مال حقيش ،وقال« :وما ققؾ ّ
إن ﱹﰃ ﰄ ﱸ مِـ ققل
أن َمـ قال ّ
امرأة العزيز تب ًعا لمية قبؾفا فؾقس بشلء ،كؿا ّ
إن الضؿقر يف ﱹ ﰄﱸ
أيضا ،وما جريـا طؾقف هق إَ ْولك ،وطؾقف
لؾؿؾِؽ ،وىف ﱹﰆ ﰇﱸ لف :لقس بشلء ً
أكثر الؿح ّؼؼقـ» .

( )1فتقح الغقب ،لؾطقبل (.)371 /8
( )2إرشاد العؼؾ السؾقؿٕ ،بل السعقد (.)286 -285 /4
( )3فتح الؼدير ،لؾشقكال (.)42 -41 /3
( )4روح الؿعال ،لأللقسل (.)451 -455 /6
( )5فتح البقان طـ مؼاصد الؼرآن ،لؿحؿد صديؼ خان (.)354 -353 /6
( )6البحر الؿديد يف تػسقر الؼرآن الؿجقدٓ ،بـ طجقبة (.)654 /2
( )7رفع آشتباه طـ معال العبادة واإللف ،لؾقؿال (.)689 -688 /3
( )8التػسقر الؼرآل لؾؼرآن ،طبد الؽريؿ الخطقب (.)1288 -1287 /6
( )9زهرة التػاسقرٕ ،بل زهرة (.)3833 -3832 /7
( )15بقان الؿعال ،لعبد الؼادر بـ مال حقيش (.)221 /3
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بحوث
ِ
يحؽ غقره يف متـ تػسقره ،ولؽـف قال يف
ورجحف أبق بؽر الجزائري ،إذ لؿ
َّ
رجحتُف يف التػسقر .وطؾك ققل شقخ اإلسالم
تؿ إيراده« :طؾك ما ّ
حاشقة بعد أن َّ
ابـ تقؿقة ،وتؾؿقذه ابـ الؼقؿ ففق مـ ققل امرأة العزيز» .
وقدَّ مف أصحاب التػسقر القسقط بؿا ُيشعر برتجقحف .
ورجح أكَّه من مؼول امرأة العزيز:
الثالث :من حؽى الؼول ْقن َّ
استظفر أبق الؼاسؿ الؽرمال أكَّف مـ مؼقل الؿرأة( ،)3وبالغ يف آكتصار لف
مػص ًال يف مقضعف مـ
شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة  ،$وسقليت طرض كالمف َّ
الؿبحث الثال بنذن اهلل.
واستظفره أبق حقان  ،وقال« :و َمـ ذهب إلك أن ققلف :ﱹﰃ ﰄ ﱸ إلك
ػ ٍ
آخره ،مـ كالم يقسػ يحتاج إلك تؽ ُّؾ ِ
ربط بقـَف وبقـ ما قبؾف ،وٓ دلقؾ ّ
يدل
طؾك أكف مـ كالم يقسػ»  .وكذا استظفره السؿقـ الحؾبل .

( )1أيسر التػاسقر ،لؾجزائري ( 622 /2حاشقة).
( )2التػسقر القسقط :إطداد كخبة مـ العؾؿاء ،مجؿع البحقث اإلسالمقة بإزهر (/5 ،345 -338 /4
.)343
( )3غرائب التػسقر وطجائب التلويؾٕ ،بل الؼاسؿ الؽرمال (.)541 /1
( )4البحر الؿحقطٕ ،بل حقان (.)288 /6
( )5البحر الؿحقطٕ ،بل حقان (.)289 /6
( )6اكظر :الدر الؿصقن ،لؾسؿقـ الحؾبل (.)514 /6
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بحوث
وصقبف ابـ الؼقؿ  ،وشفره ابـ كثقر بؼقلف« :وهذا الؼقل هق إشفر
َّ
وإلقؼ وإكسب بسقا الؼصة ومعال الؽالم»  ،وقال« :وكقكف مـ تؿام كالم
زلقخا أضفر وأكسب وأققى»  ،وتابعف الؼاسؿل غقر أكَّف ذكر الؼقلقـ يف مرجع
الضؿقر يف ﱹﰆ ﰇﱸ إلك يقسػ وإلك العزيز  .وتابعف وبا َلغ يف كصره أبق
شفبة  ،وكلكف يرى َّ
صحح الؿرويات
أن الؿصقر إلك أكَّف مـ ققل يقسػ ُ ي ّ
التل فقفا ما يـايف طصؿة إكبقاء.
وصقبف السعدي  ،وقدَّ مف ابـ طاشقر ،وإن لؿ
وكصره صاحب الؿـار ،
َّ
لؿ يبدُ لل مـف ترجقح ٕحد الؼق َل ْقـ  ،وقدَّ مف الشعراوي ،وذكر الؼقل أخر
ً
ورجحف محؿد سقد صـطاوي .
احتؿآ َّ ،

( )1روضة الؿحبقـ وكزهة الؿشتاققـ ،ص.445 -444
( )2تػسقر الؼرآن العظقؿٓ ،بـ كثقر (.)395 /4
( )3البداية والـفايةٓ ،بـ كثقر (.)215 /1
( )4محاسـ التلويؾ ،لؾؼاسؿل (.)187 -186 /6
( )5اإلسرائقؾقات والؿقضقطات يف كتب التػسقرٕ ،بل شفبة ،ص.227
( )6تػسقر الؿـار (،)268 -267 /12
( )7تقسقر الؽريؿ الرحؿـ ،لؾسعدي ،ص.455
( )8التحرير والتـقيرٓ ،بـ طاشقر (.)6 -5 /13
( )9تػسقر الشعراوي (.)6992 -6995 /11
( )15التػسقر القسقط ،لطـطاوي (.)378 /7
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بحوث
وخ َّطل الزحقؾل الؼقل إول بؼقلف« :مِـ ققل امرأة العزيز ٓ ،مـ ققل
الؿػسريـ خطل»  .ولؿ يذكر مستـدً ا لتخطئتفؿ.
يقسػ كؿا يذكر بعض
ِّ
الراب  :من حؽى الؼولقن دون ترجقح:
حؽاهؿييا الؿيياوردي دون تييرجقح  ،وكييذا ابييـ ططقيية  ،وحؽييك الييرازي
الؼقلقـ ،وفقف ما ُّ
يدل طؾك أكَّف يؿقؾ شق ًئا ما إلك أكَّف مؼيقل يقسيػ  ،ةيؿ قيال يف
ُ
جعيؾ هيذا الؽيالم كال ًميا لققسيػ َأ ْو َليك أم
ختام استعراضف لؾؿسللة« :فنن ققيؾ:
ِ
جع ُؾف كال ًما لؾؿرأة؟ قؾـيا :جع ُؾيف كال ًميا لققسيػ ُمشيؽ ٌؾٕ :ن ققليف :ﱡﳄ ﳅ
ُ
فالؼقل
ﳆ ﳇ ﳈ ﳉﱠ[يقسػ ]51 :كالم مقصقل بعضف ببعض إلك آخره،
ّ
بلن بعضف كالم الؿرأة والبعض كيالم يقسيػ ،ميع تخ ّؾيؾ الػقاصيؾ الؽثقيرة بيقـ
وأيضييا جعؾييف كال ًمييا لؾؿييرأة مشي ٌ
أيضييإ :ن
يؽؾ ً
الؼييقلقـ وبييقـ الؿجؾسييقـ بعقييدٌ ً ،
ققلييف :ﱡﱂ ﱃ ﱄﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱠ[يقسييػ ]53 :كييالم ٓ
يحسـ صدوره إٓ مؿـ احرتز طـ الؿعاصل ،ةيؿ ييذكر هيذا الؽيالم طؾيك سيبقؾ
كَسر الـَّػس ،وذلؽ ٓ يؾقؼ بالؿرأة التل استػرغت جفدها يف الؿعصقة» .

( )1التػسقر الؿـقر ،لؾزحقؾل (.)193 /12
( )2الـؽت والعققن ،لؾؿاوردي (.)47 /3
( )3اكظر :الؿحرر القجقزٓ ،بـ ططقة (.)254 -253 /3
( )4التػسقر الؽبقر ،لؾرازي (.)475 /18
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بحوث
وكذا السخاوي  ،وإن كان يف غقر هذا الؿقضع يذكر ما ُيػفؿ مـف أكف
وبرأ هق كػسف [يعـل يقسػ] بؼقلف :ﱡﳒ
يجعؾف مـ مؼقل يقسػ ،حقث قالّ « :
ﳓ ﳔﳕ ﳖ

ﳗﱠ[يقسػ ،]52 :ولق حدّ إلقفا مستحسـًا لفا لؽان ذلؽ

الؿرجحقـ لألول ولؽـ ٓ أقطع بف.
خقاكة بالغقب»  .فإقرب طـدي أكَّف مـ
ِّ
وحؽاهؿا دون ترجقح الؼرصبل ،وقال« :إذا احتؿؾ أن يؽقن مـ ققل
الؿرأة فالؼقل بف َأ ْولك :حتك كربِّئ يقسػ مـ ّ
حؾ اإلزار والسراويؾ ،وإذا قدركاه
مـ ققل يقسػ فقؽقن مؿا خطر بؼؾبف ،طؾك ما قدّ مـاه مـ الؼقل الؿختار يف
أيضا يرى َّ
أن جعؾف مـ مؼقل يقسػ قد ُيؾجئـا إلك
ققلف :ﱹﭰ ﭱﱸ»  .وكلكَّف ً
تصحقح مرو ّيات ّ
حؾ السراويؾ.
وحؽاهؿا دون ترجقح ابـ جزي  ،والثعالبل  ،واإليجل  ،والشقخ
محؿد بـ طبد القهاب ،وقال« :ما أج َّؾفا مـ مسللة ،وما أصعب ففؿفا سقاء
كان هذا مـ كالم امرأة العزيز أو مـ كالم يقسػ ڠ» .

تػسقر الؼرآن العظقؿ ،لؾسخاوي (.)458 /1
تػسقر الؼرآن العظقؿ ،لؾسخاوي (.)453 /1
الجامع ٕحؽام الؼرآن ،لؾؼرصبل (.)259 /9
التسفقؾ لعؾقم التـزيؾ (.)389 /1
الجقاهر الحسان ،لؾثعالبل (.)333 /3
جامع البقان يف تػسقر الؼرآن ،لإليجل (.)232 /2
( )7تػسقر آيات مـ الؼرآن الؽريؿ ،لؿحؿد بـ طبد القهاب ،ص.154
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بحوث
الخامس :من لم ِ
يحك إٓ أكَّه من مؼول امرأة العزيز:
اقتصر طؾقف الؿراغل( ،)1وأصحاب الؿختصر يف التػسقر( ،)2وأصحاب
الؿقسر(.)3
التػسقر
َّ
تعؾقؼات طؾى هذا آستعراض:
وبعد هذا آستعراض كُثبت بعض الؿؾحقضات والؿح ّطات التاريخقة
الؿػسريـ ومصـّػاهتؿ فقؿا وقػـا طؾقف:
لحضقر الؼق َل ْقـ يف كالم
ِّ
 .1يؽاد يؽقن الؼقل القحقد الؿـؼقل طـ طؾؿاء الؼرون الثالةة إُولك َّ
أن
العبارة مـ َم ُؼقل يقسػ ڠ.
ً
وإجؿيييآ :فالؼيييائؾقن بلهنيييا ميييـ مؼيييقل يقسيييػ ڠ هيييؿ جؿفيييقر
.2
الؿتؼدِّ مقـ ،وإكثرون بنصال  ،وإن كان الؼقل أخر قد تصاطد صداه يف أوكة
إخقرة.
ِ
ُ
الؼيقل أخير ّ
بيلن العبيارة ميـ مؼيقل
الؿػسيريـ
ب إلقف ميـ
 .3أ ْقدَ م َمـ كُس َ
ِّ
امرأة العزيز ،هق الحسقـ بـ الػضؾ البجؾل  $حقث قال أبق حػص الـسيػل:
( )1تػسقر الؿراغل (،)158 /12
( )2الؿختصر يف التػسقر مـ تللقػ مجؿقطة مـ العؾؿاء بنشراف مركز تػسقر ،ص.242 -241
( )3التػسقر الؿقسر ،كخبة مـ العؾؿاء بنشراف مجؿع الؿؾؽ ففد لطباطة الؿصحػ الشريػ ،ص-241
.242
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بحوث
«وقيييييييييييييال الحسيييييييييييييقـ بيييييييييييييـ الػضيييييييييييييؾ البجؾيييييييييييييل  :$ﱹﰃ

ﰄﱸ مييـ قييقل زلقخييا ،وهييق ُم ّتصييؾ بؽالمفييا :أي :لييقعؾؿ يقسييػ أل لييؿ أخـييف
بالغقب ،لؿ أكذب طؾقف بغقبتف ،وليؿ أكسيبف إليك ميا ٓ ّ
أقيررت ّ
باليذ ْكب
يحيؾ ،بيؾ
ُ
طؾك كػسل» .
مػسر مـ كبار أهؾ
والحسقـ بـ الػضؾ البجؾل الؽقيف (ت 282هي) ِّ
العؾؿ ،وإمام طصره يف معال الؼرآن ،ققؾ فقف :لق كان الحسقـ بـ الػضؾ يف بـل
إسرائقؾ لؽان مـ طجائبفؿ ،وكان مـ أفصح الـاس لساكًا ،أقام بـقسابقر يع ِّؾؿ
الـاس العؾؿ و ُيػتل مـ سـة سبع طشرة ومائتقـ ،إلك أن مات سـة اةـتقـ
وةؿاكقـ ،طـ مئة وأربع سـقـ  ،و ُيـسب إلك الشقعة اإلمامقة .
َ
الؼقل َّ
بلن العبارة مـ مؼقل امرأة العزيز
 .4أ ْقدَ م َمـ َروى مـ الؿػسريـ
هق ابـ إكباري (ت  )328قال« :ومـ الـاس َمـ يؼقل :ﱡ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ
ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﱂ ﱃ ﱄﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ

ﱌ ﱍﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱠ[يقسػ ]53 -52 :مـ كالم امرأة العزيزٕ :كف ُم ّتصؾ

( )1التقسقر يف التػسقرٕ ،بل حػص الـسػل (.)417 /8
( )2ترجؿتف يف لسان الؿقزانٓ ،بـ حجر ( ،)358 -357 /2وصبؼات الؿػسريـ ،لؾسققصل ،ص،48
وصبؼات الؿػسريـ ،لؾداوودي ( ،)165 -159 /1وغقر ذلؽ.
( )3اكظر :معجؿ الؿػسريـ ،لعادل كقيفض (.)157 /1
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بحوث
بؼقلفا :ﱡﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐﱠ[يقسػ ،]51 :وهذا مذهب
الف َّؿ طـ يقسػ ...ولسـا كختار هذا الؼقل وٓ كذهب إلقف» .
الذيـ يـػقن َ
وقػت
َّ .5أول مـ أفرد الؿسللة بالتصـقػ -وآخرهؿ يف الحؼقؼة فقؿا
ُ
طؾقف -هق شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة.
 .6وهبذا كرى َّ
الؿػسريـ ،ولؿ يؽـ
أن الؼقل الثال لؿ يشتفر يف الحؼقؼة بقـ
ِّ
ٍ
حضقر يف كتب التػسقر حتك هناية الؼرن الخامس تؼري ًبا ،أو بعد ذلؽ
كبقر
لف ُ
بؼؾقؾ.
قائال ب َع ْقد ضؿقر الغائب
وقػت طؾقف مـ أصحاب الؼقل الثال ً
 .7أول َمـ
ُ
كسجؾ
يف :ﱹﰆ ﰇ ﰈﱸ طؾك العزيز هق ابـ كثقر  .$وٓ يػقتـا أن
ِّ
ِ
غقر هذا الؼقل يف مرجع
استغرابـا مـ فع ِؾ الحافظ ابـ كثقر  $حقث لؿ َي ْحؽ َ
الضؿقر يف ﱹﰆ ﰇﱸ  ،وهق -يف حدود بحثل -غقر مسبق إلك هذا الؼقل ،مع
تـقيفف برسالة شقخف شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة ،حقث قال« :وهذا الؼقل هق
إشفر وإلقؼ وإكسب بسقا الؼصة ومعال الؽالم .وقد حؽاه الؿاوردي يف
العالمة أبق العباس ابـ تقؿقة  $فلفرده
ّ
تػسقره ،واكتدب لـصره اإلمام
بتصـقػ طؾك حدة»  .وقال« :وققؾ :إكف مـ تؿام كالم زلقخا :أي :إكؿا اطرتفت
( )1إيضاح الققػ وآبتداءٓ ،بـ إكباري (.)725 -724 /2
( )2تػسقر ابـ كثقر (.)395 /4
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بحوث
هبذا لقعؾؿ زوجل أل لؿ أخـف يف كػس إمر ،وإكؿا كان مراودة لؿ يؼع معفا فعؾ
ِّ
الؿتلخريـ
فاحشة ،وهذا الؼقل هق الذي كصره صائػة كثقرة مـ أئؿة
وغقرهؿ» .
ومعؾقم َّ
أن ابـ تقؿقة ُيرجع ضؿقر الغائب يف :ﱹﰆ ﰇﱸ إلك يقسػ .
فؾقس هذا الؼقل -طـد التدققؼ -هق ذاتف الؼقل الذي شفره ابـ كثقر ،وجعؾف
إلقؼ وإكسب بسقا الؼصة ومعال الؽالم ،طؾك ما فقف مـ الضعػ الذي
يقضح لـا جقا َبف طـ ققل شقخف ،مع أكَّف قد وقػ طؾقف ،ومـ
ب ّقـّاه ،ولؿ ِّ
وحرر الػر بقـ أن تؽقن العبارة مـ
الؿػروض أن يؽقن قد قرأه وففؿف،
َّ
كالمفا قصدت يقسػ  ،وبقـ أن تؽقن مـ كالمفا قصدت زوجفا ،ولؿ
يقضح لـا ل ِ َؿ ذهب إلك هذا الؼقل غقر الؿسبق .
ِّ
َ
الؼقل بلكَّف هق
أيضا مِـ طدم د َّقة ابـ كثقر  $يف هذا الؿقضع وص ُػف هذا
ً
إشفر ،مع أكَّف حتك زمـ ابـ تقؿقة  $لؿ يؽـ الؼقل َّ
بلن العبارة مـ مؼقل
ّ
ومتلخريفؿ
الس َؾػ متؼدّ مقفؿ
مشفقرا وٓ
امرأة العزيز
مـصقرا ،وققل جؿفقر َّ
ً
ً
حتك ذلؽ الزمـ َّ
أن العبارة مـ مؼقل يقسػ  ،فـسبة الؼقل أخر إلك الشفرة
وتجقز مـ ابـ كثقر .$
تسامح
والؽثرة
ُّ
ٌ

( )1البداية والـفايةٓ ،بـ كثقر (.)215 /1
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بحوث
َ
سب بسقا
إشفر ،طالوة طؾك أكَّف لقس
الؼقل
فؾقس هق
َ
إلقؼ وإك َ
َ
الؼصة ومعال الؽالم ،كؿا ب َّقـَّا.
ةؿ يليت بعض الؿتؽ ِّؾؿقـ يف الؿسللة يف زماكـا ،وٓ يؼػقن ،وٓ ُيققػقن طـد
هذه إمقر الؿشؽؾة مـ صـقع طؾؿائـا -رحؿفؿ اهلل ،-وبعضفؿ -مع ذلؽ-
يستحؾ ِّ
ُّ
َّ
حؼ
بؽؾ أريحقة
الحط طؾك مخالػقف ،وآكتصار لألققال دون استقػاء ِّ
التحرير والتدققؼ واهلل الؿستعان.
وقػت طؾقف -هق ّأول َمـ اقتصر طؾك الؼقل َّ
بلن
 .8الشقخ الؿراغل -فقؿا
ُ
العبارة مـ مؼقل امرأة العزيز دون أية إشارة لؾؼقل إول.
اكتشارا
 .9اقتصر اةـان مـ أشفر التػاسقر الؿختصرة الؿعاصرة وأوسعفا
ً
طؾك أكَّف مـ مؼقل امرأة العزيز .وهذان التػسقران هؿا( :الؿختصر يف تػسقر
الؿقسر) ،بنشراف مجؿع
الؼرآن الؽريؿ) ،بنشراف مركز تػسقر ،و(التػسقر
َّ
الؿؾؽ ففد لطباطة الؿصحػ الشريػ.
 ٓ .15يبدو لل وجقد ارتباط بقـ الـّزطة العؾؿقة لؾؿػسر وتبـِّل ٍ
ققل مع ّقـ
ِّ
يف هذه الؿسللةِ ،
فؿ َّؿـ يغؾب طؾقفؿ آتجاه إةري قائؾقن بالؼقلقـ ،وكذا مـ
الؾغقيقـ ،والبالغققـ ،والؿتؽ ِّؾؿقـ ،والػؼفاء.
اليؿستشفد هبا يف هذا الؿقضع يعـل
 .11وإذ كان تصحقح الؿرو َّيات ُ
بالضرورة أكَّف مـ مؼقل يقسػ  ،فنكَّف ٓ طؽس ،فال تالزم بقـ طدم إخذ هبا
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بحوث
وبقـ الؿصقر إلك الؼقل بلهنا مـ مؼقل الؿرأة .ففـاا مـ العؾؿاء َمـ حؿؾ طؾك
هذه الؿرو َّيات َ
وش َّـ طؾقفا الغارات ،وهق مع ذلؽ يؿقؾ إلك الؼقل بلهنا مـ كالم
يقسػ .
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بحوث
ادلطهة انثاين :أثر ادلروياخ األخثاريح يف ذفسري اآليح عنذ يفسِّري انصذر األول:
ُ
الؼقل إول يف الصدر إول بعض الؿرو ّيات
مـ القاضح أكَّف مؿا َر َج َح بف
إخبارية التل أوردها الؿتؼدِّ مقن يف هذا الشلن.
وطالوة طؾك الؿرويات التل ذكركاها يف الدلقؾ الثالث ٕصحاب هذا
الؼقل :فنهنؿ يقردون بعض الؿرويات إخرى التل لفا صؾة بتػسقر هذا
الؿقضع ،وحاصؾفا َّ
أن العبارة مـ مؼقل يقسػ .
ف ُقروى طـ أكس َّ 
أن رسقل اهلل  قرأ هذه أية :ﱹﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ
هؿؽ،
لؿا قالفا يقسػ ڠ قال لف جربيؾ ڠ :يا يقسػ اذك ُْر َّ
ﰈﱸ  :قالّ :
قال :ﱹﭒ ﭓ ﭔﱸ .
وطـ ابـ طباس :قال يقسػ :ﱹﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﱸ ،قال لف جربيؾ
هؿ ْؿ َت؟ قال :ﱹﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﱸ .
ڠ :وٓ حقـ َ

قؾت :وهق يف
( )1طزاه السققصل يف الدر الؿـثقر ( )273 -272 /8إلك الحاكؿ يف تاريخف وابـ مردويف والديؾؿلُ .
الػردوس لؾديؾؿل ( 244 / 2برقؿ  ،)3147ويف الغرائب الؿؾتؼطة مـفٓ ،بـ حجر ( 535 /4برقؿ ،)1585
وأورده ابـ حزم مسـدً ا يف ِ
الػ َصؾ يف الؿؾؾ وإهقاء والـحؾ ( ،)15 /4والبقفؼل يف الزهد (ص 155:برقؿ
أيضا ٕكف مع
 .)315قال إلبال« :وهذا إسـاد ضعقػ ط ّؾتف الؿممؾ هذا ...وأطتؼد أن هذا الحديث مـ مـاكقره ً
ضعػف قد خالػ الثؼات يف رفعف ،فؼد رواه طػان بـ مسؾؿ وزيد بـ حباب فؼآ :طـ حؿاد بـ سؾؿة طـ ةابت
طـ الحسـ [البصري] فذكره مققق ًفا طؾقف مؼطقطًا .اكظر :سؾسؾة إحاديث الضعقػة ( 455 /4برقؿ .)1991
( )2أخرجف البقفؼل يف الشعب ( 417 /9برقؿ .)6958
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بحوث
وروي طـ ابـ طباس قالُ :ط ِّق َر يقسػ بثالث :ققلف :ﱡ ﲧ ﲨ ﲩ
ُ
ﲪ

ﲫ

ﲬ

ﲭﱠ[يقسػ:

 ،]42وققلف إلخقتف:

ﱡﱎ

ﱏﱠ[يقسػ ،]75 :ﱡﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﱠ[يقسػ:

 ،]77قال أبق إسرائقؾ:

ﱡﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗﱠ[يقسػ:

 ،]52فؼال لف

هؿؿت؟ فؼال :ﱡﱂ ﱃ ﱄﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ
جربيؾ :وٓ حقـ
َ
ﱍﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱠ[يقسػ]53 :

.

يصحَّ ،
فنن فقف خصق ًػا وهق ضعقػ جدًّ ا ،وهق
قال الفقثؿل« :هذا إسـاد ٓ
ُّ
حؼ
أيضا ،وٓ ُيؾتػت إلك ما رواه خصقػ ،وٓ س ّقؿا فقؿا رواه يف ّ
مقققف ً
الحؼ» .
إكبقاء ،وهؿ معصقمقن قبؾ البعثة وبعدها ،هذا هق ّ
ووافؼف البقصقري بؼقلف« :هذا إسـاد مقققف ضعقػ لضعػ خصقػ،
حؼ إكبقاء ،وهؿ معصقمقن قبؾ البعثة وبعدها ،هذا هق
وٓ س ّقؿا فقؿا رواه يف ّ
الحؼ» .
ّ

( )1أخرجف الحارث يف مسـده :اكظر بغقة الباحث ( 725 /2برقؿ  ،)716إتحاف الخقرة الؿفرة بزوائد
الؿساكقد العشرة ( 225 /6برقؿ  ،)5738والؿطالب العالقة ( 749 /14برقؿ .)3645
( )2بغقة الباحث (.)725 /2
( )3إتحاف الخقرة الؿفرة (.)225 /6
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بحوث
ورواه الطربي والحاكؿ طـف بغقر هذا الؾػظ ،فعـد الطربي« :طثر يقسػ
َ
فس ِجـ .وحقـ قال :ﱹﯙ ﯚ ﯛﱸ،
ڠ
ةالث طثرات :حقـ َه َّؿ هبا ُ
فؾبث يف السجـ بضع سـقـ ،وأكساه الشقطان ذكر ربف .وقال لفؿ :ﱹﭞ

ﭟﱸ  ،فؼالقا :ﱹﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﱸ » .
وقال الحاكؿ« :هذا حديث صحقح طؾك شرط الشقخقـ ولؿ يخرجاه».
ولؿ يقافؼف الذهبل :بؾ قال« :هذا خرب مـؽر»(.)2
لؿا جؿع ا ْل َؿؾِؽ الـسقة فسللفـ :هؾ راودتـ
وطـ ابـ طباس :قالّ « :
يقسػ طـ كػسف؟ ﱹﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

ﯺﱸ [يقسػ ]51 :أية ،قال يقسػ :ﱹﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﱸ [يقسػ،]52 :
هؿؿت بؿا هؿؿت؟ فؼال :ﱹﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
قال :فؼال لف جربئقؾ :وٓ يقم
َ

هؿؿت
ﭘ ﭙﱸ [يقسػ .»]53 :ويف رواية :فغؿزه جربائقؾ ،فؼال :وٓ حقـ
َ
هبا؟ فؼال يقسػ :ﱹﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﱸ [يقسػ]53 :

.

( )1جامع البقان ،لؾطربي (.)149 /13
( )2الؿستدرا طؾك الصحقحقـ ( 377 /2برقؿ .)3323
( )3جامع البقان ،لؾطربي ( ،)211 -215 /13وتػسقر ابـ أبل حاتؿ ( 2158 /7برقؿ  .)11698واكظر:
اطتالل الؼؾقب لؾخرائطل ( 24 /1برقؿ  25 /1 ،28برقؿ .)29
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بحوث
ويف رواية أخرى طـ ابـ ط ّباس ما يػقد َّ
أن يقسػ  قالفا دون تذكقر
ُمذكِّر ،وأوردها ابـ جرير استشفا ًدا هبا لذلؽ :فؼالِ « :ذكر مـ قال :قائؾ ذلؽ
يقسػ لـػسف ،مـ غقر تذكقر مذكِّر ذكَّره ولؽـف تذكَّر ما كان َس َؾػ مـف يف ذلؽ،
ةؿ سا بسـده إلك ابـ طباس أكَّف قال :هق ققل يقسػ لؿؾقؽف حقـ أراه اهلل
وهؿت بف ،فؼال يقسػ :ﱹﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
هؿ هبا ّ
طذره ،فذكره أكف قد َّ

ﭘ ﭙﱸ» .
لؿا قال يقسػ :ﱹﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﱸ
وطـ سعقد بـ جبقر ،قالّ « :

هؿؿت بف؟ فؼال:
هؿؿت بؿا
[يقسػ ،]52 :قال جربئقؾ -أو َم َؾ ٌؽ :-وٓ يقم
َ
َ
ﱹﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﱸ[يقسػ. »]53 :
وبـحقه طـ سػقان الثقري طـ مجاهد ،وطـ ابـ أبل الفذيؾ ،وطـ
الحسـ ،وطـ قتادة ،وطـ طؽرمة ،وطـ حؽقؿ بـ جابر ،وطـ أبل صالح .

( )1جامع البقان ،لؾطربي (.)215 /13
( )2جامع البقان ،لؾطربي (.)212 -211 /13
( )3اكظر :تػسقر طبد الرزا ( 217 /2برقؿ  ،)1319وجامع البقان لؾطربي ( 212 /13فؿا بعدها)،
وتػسقر ابـ أبل حاتؿ ( 2158 /7برقؿ  ،)11755ومحاسبة الـػسٓ ،بـ أبل الدكقا (ص 66:برقؿ
 ،)18وســ سعقد بـ مـصقر ( 397 /5برقؿ  .)1128واكظر :مقسقطة التػسقر بالؿلةقر (-649 /11
.)653
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بحوث
مػسري الصدر إول َّ
رجحت -بال َّ
بلن
ففذه الؿرو ّيات َّ
شؽ -ققل ّ
قرروا هذا الؿعـك بـا ًء طؾك
العبارة مـ مؼقل يقسػ  ،ويبؼك التساؤل :هؾ َّ
هذه الؿرويات ،أم كان هذا الؿعـك ُم َؼ َّر ًرا طـدهؿ ،وإكؿا أوردوا هذه الؿرو ّيات
استشفا ًدا لف؟
وبغض الـَّظر طـ الجقاب :فالؿالحظ يف هذه الؿرويات َّ
الؿ َؾؽ
ِّ
أن اسؿ َ
الؿ َؾؽ الذي مع
صرح بف يف بعضفا أكف جربيؾَ ،
ومبفؿ يف بعضفا ،ويف بعضفاَ :
ُم َّ
يقسػ ،كؿا ورد يف بعضفا َّ
أن امرأة العزيز هل التل قالت لف ذلؽ :طـ السدي:
حؾؾت السراويؾ؟ قال يقسػ :وما أبرئ
قالت امرأة العزيز :يا يقسػ :وٓ حقـ
َ
كػسل .
كؿا اختؾػت طبارات َمـ جعؾ جربيؾ هق الذي ذكَّره ،فللطػفا طبارة:
هؿؽ؟،
هؿؽ» ،وأشدها« :وٓ حقـ
َ
حؾؾت السراويؾ؟» ،وبقـفؿا :أتذكر َّ
«اذك ُْر َّ
هؿؿت؟
هؿؿت بؿا
هؿؿت هبا؟ ،وٓ حقـ
وٓ حقـ
َ
َ
َ
صحة
وبالجؿؾة :فآضطراب يف متقن هذه الروايات َب ِّق ٌـ ،وطؾك فرض َّ
أصؾفا يجب حؿؾفا طؾك ألطػ العبارات القاردة هبا مؿا يؿؽـ تقفقؼف مع ضاهر
الؼرآن ،فؾع َّؾف حقـ قال :ﱹﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﱸ ،قال لف جربيؾ ڠ« :اذكر

( )1أخرجف ابـ أبل حاتؿ يف تػسقره (.)2158 /7
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بحوث
هبؿف ،وبـعؿة اهلل طؾقف يف تثبقتف إذ أراه برهاكف وصرف طـف السقء
هؿؽ»ُ :مذك ًِّرا ِّ
َّ
سؿاه رسقل اهلل :
والػحشاء .وهق
الحاضر مـ الخقر يف قؾب الؿممـ الذي ّ
ُ
واطظ اهلل يف قؾب كؾ مممـ .
ويشبف هذا ما وقع لسؾقؿان  ،فعـ أبل هريرة  قال« :قال سؾقؿان بـ
داود ڽٕ :صقف َّـ الؾقؾة بؿائة امرأة ،تؾد ّ
كؾ امرأة غال ًما يؼاتؾ يف سبقؾ
الؿ َؾؽُ :قؾ :إن شاء اهلل ،فؾؿ ي ُؼؾ وكسل ،فلصاف هبـ ،ولؿ تؾد مـفـ
اهلل ،فؼال لف َ
إٓ امرأة كصػ إكسان .قال الـبل  :لق قال إن شاء اهلل لؿ يحـث ،وكان أرجك
لحاجتف»  .والشاهد فقف َّ
اليؿ َؾؽ ُي َذكِّر با ْلخقر ،ففذا مـف .واهلل أطؾؿ.
أن َ
الفؿ الذي
هؿؽ»
ُ
إةبات ال َؼدْ ِر مـ ِّ
فغاي ُة ما يف ققل الؿ َؾؽ لققسػ« :اذكر َّ
صػحا طـ الؿرويات التل تعارض ضاهر الؼرآن مؿا
أةبتف الؼرآن لف ،وكَضرب
ً
( )1واكظر :تـبقف إففامٓ ،بـ برجان ( ،)155 /3والحديث الؿشار إلقف أخرجف أحؿد (الؿسـد /29
مثال صرا ًصا
اهلل ً
 181برقؿ  )17633وغقره مـ رواية الـقاس بـ سؿعان أن الـبل  قال :ضرب ُ
مستؼقؿا ،وطؾك جـبتل الصراط سقران ،فقفؿا أبقاب مػتحة ،وطؾك إبقاب ستقر مرخاة ،وطؾك باب
ً
الصراط داع يؼقل :أيفا الـاس :ادخؾقا الصراط جؿق ًعا ،وٓ تتعرجقا ،وداع يدطق مـ فق الصراط ،فنذا
أراد يػتح شق ًئا مـ تؾؽ إبقاب ،قال :ويحؽ ٓ تػتحف ،فنكؽ إن تػتحف تؾجف ،والصراط اإلسالم،
والسقران :حدود اهلل ،وإبقاب الؿػتحة :محارم اهلل ،وذلؽ الداطل طؾك رأس الصراط :كتاب اهلل،
والداطل مـ فق الصراط :واطظ اهلل يف قؾب ّ
كؾ مسؾؿ» .قال الحاكؿ :هذا حديث صحقح طؾك شرط
وصححف إلبال.
مسؾؿ وٓ أطرف لف طؾة ولؿ يخرجاه ،ووافؼف الذهبل،
َّ
( )2أخرجف البخاري يف صحقحف (ح.)5242:
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بحوث
كـزه طـف كبل اهلل يقسػ
ققؾ فقف :وٓ حقـ
َ
حؾؾت السراويؾ؟ وكحق ذلؽ مؿا ِّ
 .وما أحسـ ققل الؼائؾ :ولق َّ
حؾ السراويؾ وجؾس مـفا مجؾس الخاتـ
لؽان خائـًا .قال الؿاتريدي« :ولق كان مـف ما ذكَروا لؼد خاكف بالغقب»  ،وقال
السخاوي« :ولق حدّ إلقفا مستحسـًا لفا لؽان ذلؽ خقاكة بالغقب» .
ُّ
فحؾ السراويؾ ومجؾسف هذا يـاقض ققلف :ﱹﰆ ﰇﱸ ،ففؾ ِّ
كؽذب الؼرآن
وكؽذب يقسػ :لـصدِّ بعض هذه الؿرويات الؿضطربة متـًا ،أم ِّ
ِّ
كؽذب هذا
أن الؽريؿ ابـ الؽرام َّ
اليؿدَّ طل َّ
حؾ السراويؾ؟
ُ
وكحـ يف تؽذيبـا أكَّف َّ
حؾ السراويؾ وجؾس مـفا مجؾس الرجؾ مـ زوجف
ٓ كـطؾؼ فؼط مـ طصؿة إكبقاء ،وما يجقز طؾقفؿ وما ٓ يجقز :حتك ٓ يؼقل
الؿخالِػ :ولؽ َّـ بعض الصحابة والتابعقـ  رووا هذه إمقر ،ولق كاكقا َيرون
فقفا ما يـايف طصؿة إكبقاء ما َرووها ،وهؿ أطؾؿ هبِؿ مـَّا .فنكؿا مستـدكا يف هذا
ِ
ضاهر الؼرآن الذي كػك الخقاكة طـ يقسػ  ،ولق فعؾ ما قالفا ولؽان
التؽذيب
ُ
خائـًا لؾعزيز بالغقب.
وقد يدَّ طل الؿخالػ َّ
شرطا ،فـؼقل :قد
أن هذا ٓ يرتؼل لقصػ الخقاكة
ً
َ
كالر ُج ِؾ الذي يغافؾ
سؿك اهلل تعالك
أهقن مـف :ﱡ ﱣ ﱤﱠ[غافر ،]19 :وهذا َّ
َّ
( )1تلويالت أهؾ السـّة ،لؾؿاتريدي (.)226 /6
( )2تػسقر الؼرآن العظقؿ ،لؾسخاوي (.)453 /1
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بحوث
خالػ إلك حريؿ ُمر ِّبقف
تؿر هبؿَ ،فبِ َؿ ُيقصػ َمـ ُي
ُ
الؼق َم لقـظر إلك محاسـ الؿرأة ُّ
مـتفزا غقبتف؟ ألقس قد
الذي أحسـ مثقاه فقجؾس مـفا مجؾس الرجؾ مـ زوجف
ً
وصػ
الؼدر
يصحح هذا
الػر َج؟ أفال
اشرتا يف هذا الػع ِؾ قؾ ُبف
َ
ِّ
ُ
ُ
وجقارحف ّإٓ ْ
تؿسؽ الؿخالػ َّ
بلن العربة بتصديؼ ال َػ ْرجِ  ،ولؿ يعتدَّ هبذا
فعؾف بالخقاكة؟ فنن َّ
كبقرا يف ح ِّؼف -لؿؽان ك َُّبقتِف الؼائؿة أو الؼادمة-
الؼدر خقاكةً :أفال يعتدُّ ه ذك ًبا ً
ذكب يستقجب التقبة ،وهل غقر مذكقرة :أفال
يستقجب التقبة؟ فنن َس َّؾؿ بلكَّف ٌ
أصال؟
عضد ذلؽ أكَّف لؿ يػعؾف ً
ُي ِّ
أمرا آخر يجب أن يؼػ طـده الؿتل ِّمؾ لفذه الؿرو ّياتَ ،أٓ وهق
وك ِّ
ُسجؾ هـا ً
َّ
مثال :طـ ابـ طباس:
بـص الؼرآن الؽريؿ كؿا يف هذه الرواية ً
أن أيات واردة هبا ِّ
هؿ ْؿ َت؟
قال يقسػ :ﱹﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﱸ ،قال لف جربيؾ ڠ :وٓ حقـ َ
قال :ﱹﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﱸ .
كص أيات هؽذا يجعؾ الؿرو َّيات تدور يف ف َؾؽ آحتؿآت
وإيراد ِّ
أتقة:
صرح بذلؽ ّإٓ يف رواية
األول :أن يؽقن مصدرها رسقل اهلل  وإن لؿ ُي َّ
الـص يف الؽالم ،ولؽـ ُيشؽؾ
أكس  .وحقـفا ٓ إشؽال يف ورود أيات هبذا ِّ
طؾقف تقاصمهؿ طؾك طدم رفعف إلك الصاد الؿصدو .
( )1أخرجف البقفؼل يف الشعب ( 417 /9برقؿ .)6958

()145

املفّسين
كشف الريب عن قائل :ﱡﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗﱠ[يوسف]52 :؛ قراءة تحليليت نقديت موازنت لقوال ِ

بحوث
الثاينَّ :
الؿصدر الذي كؼؾ طـف ابـ طباس ومِـ َة َّؿ تالمقذه -بػرض طدالة
أن
َ
ِ
مقاضع فقؿا
أيات يف الؼرآن ش َّبف هبا
ليؿا وقػ طؾك
َ
هذا الؿصدر وضبطفَّ -
كص أيات:
طـدهؿ مـ أقاصقص سقاء كاكت شػقية أو مؽتقبة ،فق َّفؼفا طؾك ِّ
باجتفاد مـف.
الثالثَّ :
أن الـاقؾقـ طـ هذا الؿصدر سقاء ابـ طباس أو َمـ دوكف هؿ الذيـ
سؿعقا مـ هذا الؿصدر -طؾك استؿرار فرض طدالتف وضبطف -أو قرؤوا يف
كتب السابؼقـ قص ًة مجؿؾ ًة بعباراهتا الؿحػقضة طـدهؿ شػق ًّيا أو كتاب ًّقا ،ولؽـفا
ُتشبف أن تؽقن هل القاقعة ذاهتا التل َي ُؼ ُّصفا الؼرآن الؽريؿ ،فق َّفؼقها طؾك لػظ
الؼرآنَ ،فر َو ْوها هبذه العبارات :يزيدون ويـؼصقن.
الـص يف الؿصدر إول طـفؿ إكؿا هق ما يعادل الرتجؿة
الراب  :أن يؽقن ّ
الحرفقة لعبارة الؼرآن .وهذا بعقد جدًّ ا.
وواضح بالتل ُّمؾ َّ
أن أقرب آحتؿآت لؾقاقعقة آحتؿآن الثال والثالث،
ٌ
تـس ُؾ مجؿقطة أخرى مـ التساؤٓت واإلشؽآت
وطؾك آحتؿآت إربعة ُ
الؿـْ ِص ُ
ف
التل كتقجتفا
ُ
ضعػ الثؼة هبذه الؿرو ّيات ،و ُقصارى ما يؿؽن أن ُيؿرره ُ
ُ
الؿشترك الذي ٓ يعارض ضاهر الوحي؛ طؾى أكَّـا كرويه مستشفدين به
الؼدر
مـفا
ُ
السؾف إكؿا رو ْوه مستحضرين
ٓ ُمصححقن له ،م اطتؼادكا َّ
أن من رواه من ج ّؾة َّ
هذه آطتبارات غقر غافؾقن طـفا.
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بحوث
فالحؿد هلل الذي و َّفؼ لتحؼقؼ كسبة الؼقل إلك يقسػ  دون الحاجة إلك
ٍ
صحتفا ب ُع َج ِرها و ُب َج ِرها ،مع آستشفاد بالؼدر
آرتػا طؾك مرويات ٓ كعتؼد َّ
الؿشرتا مـفا الذي كُقافؼ طؾقف ،مجتفديـ يف التقفقؼ بقـ ضاهر الؼرآن وبقـ ما
ٍ
بحساب غقر قاصعقـ بصحتف.
الصحة مـ ذلؽ ،فـلخذ مـف مستشفديـ
يحتؿؾ
َّ
ففذه بعض مالمح مـفج ال َػت ِ
اليؿد ِّقؼ ،والتحؾقؾ الؿتلل الذي كعتؼد ا ّتباطف
ْش ُ
يف التعامؾ مع مثؾ هذه الؿرو ّيات يف بعض مستشؽالت التػسقر إخرىّ .
ولعؾ اهلل
مقسعة طؾك هذا الؿـقال لفذه الؿقاضعَّ ،
فنن هذا الؿـفاج -يف
 يق ِّفؼ إلك دراسة َّ
ٍ
قسع لطائػة كبقرة مـ هذه الؿقاضع الؿشؽؾة،
تؼديري -لـ
يستؼر إٓ باستؼراء ُم َّ
َّ
فنن ِّ
ستػقضاَّ ،
لؽؾ مقضع خصقصقتف التل تتحدَّ د يف ضقء
عؿ ًؼا ُم
ً
درسا ُم َّ
ودرسفا ً
كؿا وكق ًػا مـ مقضع ٔخر ،فتُؼدِّ م
طقامؾ أخرى كثقرة ُمحت َّػة بف ،وهل تختؾػ ًّ
ٍ
ّ
راحفا يف آخر .وإلك
رتبة هذه الؿرو ّيات يف مقضعٍ،
وتمخرها يف ةان ،و ُتقجب ا ّص َ
ٌ
سبقؾ
أن تؽتؿؾ هذه الدراسة -بنذن اهلل -طؾك أيديـا أو أيدي غقركا فؾقس ةؿ َة
لؾجزم بلحؽام هنائقة يف هذا الؿقضقع .واهلل أطؾؿ.

ومؿا كؼرتحف مبدئ ًّقا لؾؿباحثة والتـؼقح والتؽؿقؾ طد ٌد مـ الؿحدّ دات التل
يجب أن يؾتزمفا الراوي لفذه الؿرويات يف التػسقر  ،وهل:
يصح مـ هذه الؿحدّ دات ،وإكؿا الؼصد
الؿػسريـ يف ضقء ما
( )1غـل طـ الؼقل :إكـا ٓ كؼصد محاكؿة
ُّ
ّ
تحسقـ الؿؿارسة التػسقرية ،فـحـ متّػؼقن َّ
الؿػسريـ إوائؾ  قد اجتفدوا يف إرساء أطراف هذا
أن
ِّ
ٍ
مـقال سابؼ ،ففؿ مبتؽرو الؿـقال وصريؼة الـسج ،ومثؾ هذا قد يعرتيف بعض
الػ ّـ ،وكسجف طؾك غقر

=
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بحوث
َّ .1
ؼر ًرا لتؾؽ
الؿؼررة ً
أن إصؾ أن يرويفا ُمستشفدً ا لؾؿعال
قبالُ ٓ ،م ِّ
َّ
الؿعال.
ِ
الؿستشفد :وذلؽ أن يحؽل الؿعـك
صـقع
 .2أن يؽقن صـقعف يف إيرادها
َ
يـص صراحة طؾك َّ
الؿؼرر ً
يشفدُ لف كذا وكذا.
أن مؿا َ
أوٓ :ةؿ َّ
َّ
قضح َّ
ً
إشؽآ
الؿروي يحؿؾ
محؾ الشاهد مؿا أورده إن كان سائر
 .3أن ُي ِّ
ّ
محؾ آستشفاد ،وكذا إن كان يف معرفة ِّ
شرط ًّقا ،وهق يف الققت ذاتف خارج ّ
محؾ
الشاهد َل ْب ٌس :فإصؾ َّ
ػسر
اليؿ َػ ِّسر ُم ِّ
أن ُ
الؿستشفدُ بف مـ الؿظـقن إلك القؼقـل الؼطعل ،وإن لؿ
الؼدر
ّ .4أٓ ُير َّقك
َ
ُ
ُيـؼؾ طـ السؾػ غقره.
وهـا يحسـ أن كُؾؿح بؼضقة لفا طالقة بؿقضقطـا ،و ُيسفؿ تحريرها طؾك
الـحق الصحقح يف البـاء الحجاجل لفذه الؿحدّ دات ،طؾك أن كعقد إلقفا
ٍ
مؼال قادمٍ ،وهل قضقة تؼقيؿ مؼقلة َّ
أن استدٓل
مػصؾقـ يف
بنذن اهلل-ِّ
تػسقري :كاستدٓلفؿ
الؿػسريـ بالؿرويات إخبارية مـ حقث إكَّفا مقر ٌد
ٌّ
ِّ

=

ِ
الؿـصػقـ مـ ريادهتؿ ،وإكؿا دوركا آجتفاد لالرتؼاء هبذا الػ ّـ إلك الؽؿال
الؼصقر الذي ٓ ُيؼ ّؾؾ طـد
البشري الؿؿؽـ .ففذه معالؿ الطريؼ لؾسائريـ إلك إمام ٓ :لـرجع وراء ضفقركا فـحاكؿ هبا َمـ كان
مفدوا لـا هذا الطريؼ.
مؿـ ّ
قبؾـا ّ
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بحوث
ِّ
مثال ،ومعؾقم أكَّـا غقر مؾزمقـ بتبـِّل الؿضامقـ غقر الشرطقة يف
بالش ْعر الجاهؾل ً
بعض الشقاهد ِّ
الش ْعرية التل كستشفد هبا طؾك الؾغقيات وإطاريب وكحقها.
ققاس مع
بصحتف يف بعض الؿقاضع دون بعضفا-
ففذا -مع تسؾقؿـا
ٌ
ّ
فالؿػسرون يق ِّضػقن ِّ
الش ْعر الجاهؾل يف آستشفاد لبعض الؿسائؾ
الػار ،
ِّ
الؾغقية يف التػسقر ،وقد يستد ّلقن بف لتقضقح بعض طادات العرب التل لػفؿفا
أةر يف ِ
يتضؿـُف مـ
يصح فقف رواية الشاهد بؿا
ففؿ بعض أيات ،ففذا وكحقه
ُّ
َّ
ٌ
ٍ
َّ
بؼدر مع ّقـ مـف ٓ ،طؾك تصحقح هذه
لقستدل
مخالػة شرطقةٕ :كف إكؿا رواه
َّ
وٕن القاقػ طؾك هذا آستدٓل
صحتفا،
الؿخالػة الشرطقة ،وٓ طؾك اطتؼاد ّ
ٍ
اشتباه ،ولـ يذهب فِ ْؽ ُره إلك َّ
الؿػسر الذي استشفد
أن
لـ يشتبف طؾقف إمر أدكك
ِّ
هبذا ِّ
الش ْعر يعتؼد ما فقف مـ مضامقـ مخالػة لؾشرع.
يؽقن ُّ
ُ
محؾ آستشفاد فقفا
وأ َّما إيرادهؿ لبعض الؿرو ّيات إخبارية فؼد
ّ
هق ذاتف َّ
بؿحؾ الشاهد إٓ إذا
محؾ الؿـازطة يف شرطقتف ،أو ٓ يستؼقؿ آستدٓل
الؿـازع يف شرطقتف ،وحقـفا ٓ يستطقع الؼارئ لؾتػسقر أن
صحح بعض
َ
لزمف أن ُي ِّ
تشفد بف والزائد طؾقف مـ الؿرو َّية ،كؿا
اليؿس َ
يستجؾل الحدود الػاصؾة بقـ ُ
الش ْعر وي َّطرح ما سقاه مؿا هق خارج ّ
يستجؾل َّ
محؾ آستشفاد مـ بقت ِّ
محؾ
شؽالٕ :كَّـا لـ كستطقع أن كستغـل طـ
اليؿػسر ُم ً
الشاهد .وهذا ُيعقد صـقع
ِّ
ٍ
اليؿ َػ ِّسر وطباراتف ،وإكؿا مـ حقث
تػسقر لؾتػسقر ٓ :مـ حقث صعقبة ألػاظ ُ
حادسا.
الؼارئ ُم َخ ِّؿـًا
اليؿ َػ ِّس ُر
َ
ً
خػاء حدود آستشفادات ومحا ِّلفا ،فؼد أطاد ُ
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بحوث
أن الؾغقيقـ والـحاة حقـ يستشفدون ِ
بش ْع ٍر يف ّ
أٓ ترى َّ
بعض
محؾ الشاهد مـف ُ
ّ
محؾ الشاهد و ُيب ّقـقن مـزطفؿ مـف؟ َفؾِ َؿ ٓ ُ
يحذو
الخػاء يػقضقن يف شرح
حذوهؿ؟
الؿػسرون َ
ِّ
وأهؾ العؾؿ متّػؼقن َّ
أن ك َْق َن ِّ
الؿستشفد بف مختؾ ًؼا ٓ يطعـ
الش ْعر الجاهؾل
َ
صحة طرب ّقتف إن كان الؿتَّفؿ باختالقف طرب ًّقا ُق ًّحا طاش يف طصر آستشفاد،
يف َّ
صح ر ُّد الؿسؾؿ طؾك صعـ غقر الؿسؾؿ يف بعض مستشؽالت أطاريب
ولذا َّ
ب َّ
كذاب أفؾؿ يؽـ طرب ًّقا؟ ولذا ساغ
حؿدً ا 
ٌ
الؼرآن الؽريؿ بؼقلفَ :ه ْ
أن ُم َّ
آستشفاد طؾك مسائؾ العربقة ِ
بش ْعر طصر آحتجاج ،وإن كان مضؿقكف كذ ًبا
أن قائ َؾف ّ
ب َّ
اب ،أفؾؿ
كذ ٌ
فف ْ
ُمختؾ ًؼا كعادة الشعراء الذيـ يؼقلقن ما ٓ يػعؾقنَ ،
يؽـ طربقا مؿـ صحح آحتجاج ِ
بش ْعره طؾك مسائؾ العربقة؟
ُ
ُ ِّ
ًّ
صحتفا طـدهؿ ،ومـ ذلؽ فعؾ
ومع ذلؽ فؼد ير ُّدون َ
بعض الشقاهد لعدم ّ
الزجاج :حقث قال:
ّ
ِ
طصاي أتقكل طؾقفا،
(بؿصرخل) بالؽسر لزمف أن يؼقل :هذه
«و َمـ أجاز
ِّ
الؽسرٕ :ن أصؾ التؼاء الساكـقـ الؽسر،
الػراء طؾك وجف ضعقػ
َ
وأجاز ّ
وأكشد:
قال لفا هؾ لؽ يا تا يفِّ
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بحوث
وهذا ِّ
الش ْعر مؿا ٓ ُيؾتػت إلقف ،و َط َؿ ُؾ مث ِؾ هذا َس ْف ٌؾ ،ولقس ُيعرف قائؾ
هذا ِّ
حتج بف يف كتاب اهلل . »
الش ْعر مـ العرب ،وٓ هق مؿا ُي ُّ
وطييـ ر ِّد الؾغييقيقـ والـُّ َح ياة لييبعض الشييقاهد ِّ
الش ي ْعرية طؾييك مسييائؾ الؾغيية
وإطاريب حدِّ ث وٓ حرج ،ففذا طـدهؿ ميردو ٌد لؾجفيؾ بؼائؾيف ،وذاا لضيعػ
كاقؾف ،وةالث مردود ليقرود روايية أخيرى لؾشياهد ُتسيؼط آستشيفاد بيف ،ورابيع
أمير مشيفقر
مردو ٌد لرت ُّدده بقـ الؾفجة والضرورة ،وآخر ميردود لشيذوذه .وهيذا ٌ
مستػقض يعرفف ُّ
فبجير خيقط الؼقياس إليك آخيره ،ويف
كؾ م َّطؾع طؾك هذا الشيلن.
ِّ
ضقء ما ذكركاه مـ الػر بقـ الؿؼامقـ يتَّضح أن الؿرويات إخباريية قيد تؽيقن
لؾزجاج ( .)165 /3واكظر :الشاهد الشعري يف تػسقر الؼرآن الؽريؿ،
( )1معال الؼرآن وإطرابف،
ّ
الزجاج إلك
لؾدكتقر /طبد الرحؿـ الشفري ،ص .559 -556طؾك أكَّـا كذهب يف الؿقضع الذي ذكره ّ
ِ
صحة الؼراءة (بِ
يصح الشاهد :فالؼراءة سبعقة ُيستشفد هبا وٓ
ؿصرخ ِّل) بؽسر القاء ُمشدّ دة ،وإن لؿ
َّ
َّ
كص طؾك ذلؽ قطرب،
ُيستشفد لفا .وهل قراءة اإلمام حؿزة .قال ابـ الجزري« :وهل لغة بـل َيربقعَّ :
والػراء ،وإمام الؾغة والـحق والؼراءة أبق طؿرو بـ العالء .وقال أبق الؼاسؿ بـ معـ
وأجازها هق
َّ
ليحـفا ،فنهنا قراءة صحقحة
الـحقي :هل صقاب .وٓ طربة بؼقل الزمخشري وغقره مؿـ ض َّعػفا أو َّ
ِ
وح ْؿران بـ
اجتؿعت فقفا إركان الثالةة ،وقرأ هبا ً
أيضا يحقك بـ و َّةاب وسؾقؿان بـ مفران إطؿش ُ
َأ ْط َقـ وجؿاطة مـ التابعقـ .وققاسفا يف الـحق صحقح ،وذلؽ أن القاء إولك :وهل ياء الجؿع :جرت
مجرى الصحقح ٕجؾ اإلدغام فدخؾت ساكـة طؾقفا ياء اإلضافة ،وحركت بالؽسر طؾك إصؾ يف
اجتؿاع الساكـقـ .وهذه الؾغة باققة شائعة ذائعة يف أفقاه أكثر الـاس إلك الققم ،يؼقلقن( :ما يفِّ أفعؾ
ّ
إلل) ،بعضفؿ
طؾل مـؽ ،وٓ أمرا ِّ
كذا) ،يطؾؼقهنا يف كؾ ياءات اإلضافة الؿدغؿ فقفا ،فقؼقلقن( :ما ِّ
يبالغ يف كسرهتا حتك تصقر يا ًء .اكظر :الـشر يف الؼراءات العشرٓ ،بـ الجزري (.)1762 -1761 /5
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بحوث
أحؼ هبذا التؿحقص يف بعيض الؿقاضيع ميـ الشيقاهد ِّ
الشي ْعرية ،فيال كُط ِّبيع معفيا
ّ
ؼررون.
بدطقى أكَّـا مستشفدون لؾؿعالُ ٓ ،م ّ
واليؿػسر إذا خرج طـ آستشفاد لؿسائؾ العربقة إليك آستشيفاد لؾققيائع
ِّ
التاريخقة التل لفا تع ُّؾؼ بصـاطة الؿعـك التػسقري :فلورد ِش ْع ًرا ُيستػاد مـف بعض
صاطـ يف كسبة
التػاصقؾ التاريخقة لالستدٓل لقاقعة تاريخقة مع ّقـة ،ولؽـ َص َعـ
ٌ
هذا الشعر إلك قائؾف بؿطعـ مؼبقلَّ :
فنن آستدٓل بف ٓ ُي َس َّؾؿ.
الفؿ
ب ً
مثال أكَّف لقس لديـا أ َّية مرويات ِّ
وبالؼقاس كػسفَ :ه ْ
تقضح تػاصقؾ ِّ
هؿف يقسػ  ،ولؽــا وجدكا يف ديقان امرئ الؼقس أو لبقد أو زهقر بقت َْل
الذي َّ
ٍ
كصفؿا:
شعر ُّ
ويقسػ إذ َّ
جالسا
حؾ السراويؾ
ً
ولؽـَّف -الؿعصق َم -قد َّفر هار ًبا

هؿ بالـَّ ْق ِؾ
إلك امرأة الؿغدور قد َّ
ِ
إذ امتثؾ الربهان ُيـذر بالقي ِؾ

ػسريـ وربط بقـ القاقعة الؼرآكقة وبقـ هذيـ البقتقـ،
اليؿ ِّ
فنذا جاء بعض ُ
ُمستشفدً ا هبؿا طؾك َّ
هيؿا حؼقؼ ًّقا ٓ كؿا يؼقل بعضفؿ :لؿ َي ُف َّؿ
هؿ ًّ
أن يقسػ قد َّ
ِ
اليؿػسر َّ
هؿف طـ صقر
لقضرب ،ةؿ ب َّقـ هذا
هؿ
ً
أن يقسػ لؿ ُيخرج َّ
ِّ
أصال ،أو َّ
الخطرة إلك صقر الػعؾ :بإدلة إخرى الظاهرة مـ الؼرآن الؽريؿ.
الؿػسريـ يحؽل هذيـ البقتقـ يف معرض تػسقره
ةؿ بعد ذلؽ جاء بعض
ِّ
أن يقسػ  قد َّ
لمية الؽريؿة ،ويستشفد هبؿا طؾك َّ
ُصحح
حؾ السراويؾ ،ففؾ ك ِّ
لف هذا الػعؾ ،وكؾقم َمـ ُيطالبف َّأو ًٓ بنةبات ِّ
الش ْعر إلك همٓء الشعراء

()147

املفّسين
كشف الريب عن قائل :ﱡﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗﱠ[يوسف]52 :؛ قراءة تحليليت نقديت موازنت لقوال ِ

بحوث
كؼال يـتفل إلك وحل صاد  ،أو
الؿذكقريـ ،وةاك ًقا :بنةبات أهنؿ قد أخذوهؿا ً
ِ
قم
إلك ُمخبِ ٍر مؼطقع بصدقف قد طايـ القاقعة؟ فنذا اطرتض هذا الؿطال ُ
اليؿ ُؾ ُ
ب َ
ففؾ يؼال لف :ولؽـَّؽ أكت كػسؽ تستشفد ِ
بش ْعر همٓء وأمثالفؿ يف إةبات بعض
ُ
يصح يف بدائف
قضايا الؾغة التل لفا مدخؾ يف تػسقر بعض أيات؟ ففؾ هذا
ُّ
العؼقل؟ فؿا الػر إذن بقـ مطالبتـا بتحؼقؼ أمر هذا ِّ
الش ْعر ،وتحؼقؼ أمر بعض
هذه الؿرو ّيات يف مؼام آستشفاد؟

ِ
لؾؿحدِّ د الرابع الؿعـك الذي ألؿح
ومؿا ُيسفؿ كذلؽ يف البـاء الح َجاجل ُ

مروي طـ ابـ طباس يف جؾقس يقسػ  مـ
إلقف ابـ حزم يف تعؾقؼف طؾك ما هق
ٌّ
الؿرأة مجؾس الخاتـ ،قال« :فنن ققؾ :إن هذا قد ُروي طـ ابـ طباس ﭭ مـ
صريؼ جقدة اإلسـاد .قؾـا :كعؿ ،وٓ حجة يف ققل أحد إٓ فقؿا صح طـ
طؿـ دون ابـ
رسقل اهلل  فؼط ،والقهؿ يف تؾؽ الرواية إكؿا هل بال شؽ ّ
طباس ،أو ّ
لعؾ ابـ طباس لؿ يؼطع بذلؽ :إِ ْذ إكؿا أخذه طؿـ ٓ يدري َمـ هق،
وٓ شؽ يف أكف شلء سؿعف فذكرهٕ :كف  لؿ يحضر ذلؽ وٓ ذكره طـ
رسقل اهلل  ،و ُمحال أن يؼطع ابـ طباس بؿا ٓ طؾؿ لف بف» .
الس َؾػ غقر
والذي ُيؼال يف ابـ طباس ﭭ ُيؼال يف غقره ،فنن لؿ ُيـؼؾ طـ َّ
هذا الؼقل لـ يرت ّقك إلك القؼقـ ،فنكؿا هق شلء سؿعقه فذكروهٕ :هنؿ لؿ
( )1الػصؾ يف الؿؾؾ وإهقاء والـحؾٓ ،بـ حزم (.)15 /4
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بحوث
يحضروه وٓ ذكروه طـ رسقل اهلل  ،و ُمحال أن يؼطعقا بؿا ٓ طؾؿ لفؿ بف.
فؽقكف لؿ ُيـ َؼؾ طـفؿ إٓ ذلؽ الؼقل ٓ يغ ِّقر مـ هذه الحؼقؼة شق ًئا .واهلل أطؾؿ.
ْ
ٍ
ممسس طؾك مثؾ هذه
الس َؾػ طؾك
تػسقر ُم َع َّقـ ّ
فالركقن إلك دطقى إجؿاع َّ
الش ْقا مـ ّ
كؾ جاكب :فباإلضافة إلك ما سبؼ بقاكفَّ ،
يحتػ بف َّ
فنن
إخبار
ُّ
الساكت ٓ ُيـسب لف ٌ
بدر طـف ما
ققل يف مسللة إٓ إذ ُط ِرض طؾقف ف َؼبِؾف وتبـَّاه أو َ
يدل طؾك قبقلف وتبـّقف ،ففؾ مـ الصحقح أن ُيـسب ٌ
ُّ
الس َؾػ َّ
ٕن
ققل إلك إجؿاع َّ
صحت سـدً ا إلك ابـ ط َّباس ﭭ وبعض تالمقذه ،مع
بعض مرو َّياتف قد
َّ
وصحة الشلء وكؼقضف طـفؿ؟ غاية ما يف إمر أكَّف لؿ
اضطراب بعض طباراهتا،
َّ
ُي ْر َو طـ اليؿتؽ ِّؾؿقـ مـفؿ فقف إٓ هذا الؼقل .وشتان بقـ ققلـا :أجؿعقا طؾك
تػسقره بؽذا وكذا ،وققلـا :لؿ ُي ْر َو طـ الؿتؽؾؿقـ مـفؿ فقف إٓ كذا وكذا .فتل ّمؾ
الس َؾػ طرضة
فؿا الؿاكع
الشرطل مـ جع ِؾ إققال الؿـسقبة لبعض َّ
ّ
ٓجتفادات طديدة يف الحؽؿ طؾقفا وإخذ هبا :سقاء يف آجتفاد يف إةباهتا
اليؿ ِ
أهال
جتفد ً
إلقفؿ ،أو يف آجتفاد يف تصحقح َمـزع بعضفؿ مـفا ،ما دام ُ
ٍ
بعض ،و َمـ بعدَ هؿ ما زالقا
بعضفؿ طؾك
لالجتفاد يف ذلؽ؟ ومعؾقم أكَّف قد ر َّد ُ
ٍ
ٍ
بعض طؾك بعض.
رجحقن مِـ رأي
يتخ َّقرون مِـ ققل بعضفؿ طؾك
بعض ،و ُي ِّ
لؿز السؾػ  بؿا كعتؼد براءهتؿ مـيف ،كؿيا ٓ يؾيزم
وهذا الػعؾ ٓ يؾزم مـف ُ
مـييف ر ُّد كثقيير مييـ أقييقالفؿ التػسييقرية الؿتع ِّؾؼيية تع ُّؾ ًؼييا مباشي ًيرا بحقثقيية بقييان الؿعـييك
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بحوث
التػسقري ،كعؿ قد ُي َر ُّد ق ٌ
ؾقؾ مـفيا  .ففيا كحيـ قيد اجتفيدكا يف َر ْوز الؿرو ّييات يف
مسللتـا هذه ،وخرجـا بالرأي الذي لؿ ُيـؼيؾ لـيا طيـفؿ غقيره ،وهيق َّ
أن قائيؾ هيذه
العبارة هق يقسيػ  .وفيق ذليؽ ا َّتضيحت صريؼية صيـاطة الؿعـيك التػسيقري
أسسيـا الؿعـيك طؾيك ضياهر الؼيرآن ،والسيقا
تلسقسا وبـا ًء واستشفا ًدا ،ف َبعيد أن َّ
ً
َّ
محيؾ الشياهد
اإلجؿالل لؾؼصة أوردكا بعيض هيذه الؿرو َّييات استشيفا ًدا مب ِّقـيقـ
رجحيف البحيث
كمسس الؼيقل اليذي َّ
مـفاُ :مؼتصريـ طؾقف ُم َّط ِرحقـ ما طداه .فؾؿ ِّ
طؾييك هييذه الؿرو َّيييات ،ولييؿ ُك يقرد مييـ هييذه الؿرو ّيييات إٓ مييا جيياء طؾييك قييدر
آستئـاس.
الؿػسريـ لفذه الؿرو ّيات فظاهرها يشل بلكَّفؿ
وأ َّما صريؼة إيراد بعض
ِّ
أسسقا ققلفؿ أصال ًة طؾك هذه الؿرو ّيات ٓ ،أكَّفؿ استػادوا َّ
أن الؼائؾ هق يقسػ
َّ
الؿتؼرر آك ًػا طـدهؿ هبذه
اليؿستػاد
ِّ
ةيؿ استشفدوا لفذا ُ
 بدلقؾ آخر ،ومـ َّ
الؿرو َّيات :ولذا ٓ كقافؼ بعض الباحثقـ مقافؼة تا َّمة فقؿا ذهب إلقف أن غاية
إمر َّ
ًّ
مستدٓ .ففذا -إن
ؼرر طـده ،وٓ يرويفا
أن
الؿػسر يستشفد هبا طؾك أمر ُم َّ
ِّ
الؿػسريـ يف بعض الؿقاضع -يخػك مـ بعضفؿ يف مقاضع
صح مـ بعض
َّ
ِّ
ؼرر طـدهؿ بغقر الحاجة إلك الؿرو ّيات:
أخرى ،ويؾزمـا ساطتفا أن كُثبت هذا الت ُّ
فسروا بف الؿؼصقد بؼقل السامري :ﱹﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﱸ  :كؿا ب ّقـّاه يف
( )1كتق ُّقػـا يف قبقل ما َّ
مػصؾقـ يف بحث قادم -بنذن اهلل تعالك -بؿزيد مـ التحؾقؾ وآستدٓل.
مؼال سابؼ ،وسـعقد إلقف ِّ

()155

املفّسين
كشف الريب عن قائل :ﱡﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗﱠ[يوسف]52 :؛ قراءة تحليليت نقديت موازنت لقوال ِ

بحوث
الؿػسريـ قبؾ
تؼررها طـد
ِّ
كؿطالبتـا الؿؾتؼطقـ لؾؼقاطد التػسقرية بنةبات ُّ
تؼريرها طـفؿ.
ػسر الذي لؿ يؾتزم هبذا الؼدر ،وأخذ ُيطقؾ كؼؾ هذه الؿرو ّيات مع أكَّف
واليؿ ِّ
ُ
أسسف هق الذي جعؾ التػسقر
كان يؿؽـف آقتصار طؾك ما أراد بف آستشفاد لؿا َّ
قدرا مع َّقـًا يف بقان
مقداكًا لؾتاريخ شاء أم َأ َبك ،وإن كان قصده أن يق ِّضػ مـفا ً
الؿعـك أو سقا الحدث الذي هق حقثقة التػسقر ،فؼد كان يؿؽـف أن يؼتصر فؾؿ
يؼتصر ،وإكؿا أخذ يقرد مـف ما ٓ بد أكَّف م ِ
ِ
حدث لإلشؽال ،مؿا كان َي َس ُع ُف أن
ُ
ُ
ْ
تغـل طـ بعضف ببعض ،وضاهر فِ ْعؾِف قد ُيقهؿ يف بعض الؿقاضع تصحقحف
يس َ
بتعضقد قؾقؾف بؽثقره.
فنن ققؾ :إكؿا قصد ٓستقعاب ِّ
الس َؾػ:
كؾ َمـ ُروي طـفؿ هذا الؼقل مـ َّ
مـفجف
ففال َب َّقـ -طؾك إقؾ-
الصـْعة التػسقرية طـده .قؾـاّ :
َ
ٕكف مـ صؿقؿ َّ
صرح
بقضقح ٓ لبس فقف؟ َّ
صرح بؿقضع الشاهد مـ مرو َّياتف هذه ،كؿا ُي ِّ
وهال َّ
بف حقـ يستشفدُ ِّ
أحس أكَّف غامض أو غقر مػفقم؟
بالش ْعر ،إن َّ
وبالجؿؾة ،وم األخذ يف آطتبار هذه التح ُّػظات التي ذكركاها ،ومراطاة
صبقعة كل موض تُور ُد فقه ،فـحن موافِؼون طؾى صـق الؿػسرين من إيرادهم
الؿرويات طؾى سبقل آستشفاد ،وإن اختؾػـا م بعضفم يف صريؼة إيرادها
هذه
ّ
ومالبساتفا وابتـاء بعض األقوال التػسقرية يف حضورها بؿا يوحي بلكَّفا ُممسسة
ٓ ُممكسة.
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بحوث
مػسرو الصدر إول هذه الطريؼة يف تػسقر هذا الؿقضع :لربؿا
ولق اكتفج ّ
لؿ يرت َّدد َمـ جاء بعدهؿ يف قبقل الؼقل بلن العبارة مـ مؼقل يقسػ ،
وآقتصار طؾقف :بؾ لر َّبؿا تؽاةرت لديـا ةروة هائؾة مـ آستـباصات
عضدة لفذا الؼقل الؽاشػة طـ هداياتف ولطائػف .واهلل أطؾؿ.
اليؿ ِّ
والتحسقـات ُ
وبعد :فؿـ القاضحِ
الجؾل أكَّف ٓ تالزم بقـ طدم آستشفاد هبذه الؿرو َّيات
ِّ

وبقـ الؿصقر إلك َّ
أن العبارة مـ مؼقل امرأة العزيز ،فال يؾزم َم ْـ لؿ يستشفد هبا

أن يجعؾ العبارة مـ مؼقل امرأة العزيز ،فالؿذهب الراجح أكَّفا مـ مؼقل يقسػ
 :بإدلة إخرى التل ذكركاها .وهذا صـقع َمـ اختاروا أهنا ققل يقسػ ،
مع إبطالفؿ لؾؿرويات ،ويؿ ِّثؾفؿ الزمخشري -وهق مؿـ يذهب إلك َّ
أن العبارة
مـ مؼقل يقسػ  حقث قال« :ولؼد ل َّػؼت الؿبطؾة روايات مصـقطة ،فزطؿقا
أن يقسػ حقـ قال :ﱡ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗﱠ[يقسػ :]52 :قال لف جربيؾ :وٓ حقـ
هؿؿت هبا؟ وقالت لف امرأة العزيز :وٓ حقـ حؾؾت تؽة سراويؾؽ يا يقسػ؟
َ
وذلؽ لتفالؽفؿ طؾك هبت اهلل ورسؾف» .

( )1الؽشاف ،لؾزمخشري ( ،)481 /2وأيده ابـ الؿـ ِّقر بؼقلف« :ولؼد صد يف التقريؽ طؾك كؼؾة هذه الزيادات
طرض بػرقة الزمخشري الؿعتزلة بؼقلف« :وذلؽ شلن الؿبطؾة مـ ّ
كؾ صائػة ،كؿا لػؼت الؼدرية
بالبفت» ،ةؿ َّ
وخر صع ًؼا أن الؿالئؽة جعؾت تؾؽزه بلرجؾفا وتؼقل :يا ابـ الـساء الحقض:
طؾك قصة مقسك حقـ صؾب الرؤية َّ
ً
ويحؼ اهلل
محآ يف العؼقل طؾك اهلل تعالك،
رب العزة؟ كؾ ذلؽ لقتؿ لفؿ غرضفؿ يف أكف صؾب
ّ
صؿعت يف رؤية ّ
واهلل الؿق ِّفؼ» .اكظر :آكتصاف بحاشقة الؽشاف ،الؿقضع الؿذكقر.
ّ
الحؼ بؽؾؿاتف ويبطؾ الباصؾُ ،
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بحوث
وقال الرازي« :والحشقية يذكرون أكف لؿا قال يقسػ  هذا الؽالم :قال
هؿؿت؟ وهذا مـ رواياهتؿ الخبقثة ،وما َص َّحت هذه
جربيؾ ڠ :وٓ حقـ
َ
الرواية يف كتاب معتؿد :بؾ هؿ ُيؾحؼقهنا هبذا الؿقضع سع ًقا مـفؿ يف تحريػ ضاهر
الؼرآن» .
فال تالزم بقـ إبطال هذه الؿرويات ،وبقـ الؿصقر إلك أكَّف مـ مؼقل امرأة
صححفا أن يصقر إلك أكَّف مـ مؼقل يقسػ  ضربة
العزيز ،وإن كان َيؾزم َمـ َّ
ٓزب.
َّ
تقهؿ وجقد هذا التالزم هق الذي حؿؾ بعض العؾؿاء طؾك تبـِّل الؼقل
ولعؾ ُّ
مؿا يجب أن ُي َّـزه يقسػ  طـف ،ولع ّؾف هق السبب الحامؾ ٓبـ
لقػروا َّ
الؿرجقح ُّ
تقؿقة طؾك الؿبالغة يف ر ِّد كقكف مـ مؼقل يقسػ  :كؿا ُيشعر بذلؽ كالمف يف آخر
رسالتف يف القجف العاشر الذي ذكركاه ُ
قبؾ.
وقال الؼرصبل« :إذا احتؿؾ أن يؽقن مـ ققل الؿرأة فالؼقل بف َأ ْو َلك :حتك
يقسػ  مـ ِّ
حؾ اإلزار والسراويؾ» .
ُكربِّئ
َ

ضاهر مـ فعؾ الشقخ محؿد أبل شفبة .
وهق
ٌ

( )1التػسقر الؽبقر ،لؾرازي (.)469 /18
( )2الجامع ٕحؽام الؼرآن ،لؾؼرصبل (.)259 /9
( )3اكظر :اإلسرائقؾقات والؿقضقطات يف كتب التػسقرٕ ،بل شفبة ،ص.227 -225
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بحوث
ادلطهة انثانث :أسثاب اشرهار انقىل انثاين يف اآلونح األخريج:
ّ
لعؾ مـ أسباب اشتفار الؼقل ّ
بلن العبارة مـ مؼقل امرأة العزيز يف أوكة
إخقرة طدّ ة أمقر:
تقهؿ التالزم بقـ َر ِّد الؿرويات إخبارية يف هذا الؿقضع وبقـ
األولُّ :
بعض
كقكف مـ مؼقل الؿرأة ،فؾؿا ُبقل ِغ يف ر ِّد هذه الؿرو ّيات :لؿـاقضتفا َ
ا ْليؿعتؼدات يف طصؿة إكبقاء :كان الؿصقر إلك أكَّف مـ مؼقل الؿرأة مـطؼ ًّقا .ولؿا
تصاطد يف أوكة إخقرة الرأي الؼائؾ بضرورة ا ِّصراح هذه الؿرو ّيات جؿؾةً،
ب ذلؽ ا ّصراح ِّ
كؾ أراء التل ُي َظ ُّـ أكَّفا
وطدّ ها مـ الدخقؾ يف التػسقر:
صاح َ
َ
ممسسة طؾقفا ،ومـفا الؼقل َّ
بلن العبارة مـ مؼقل يقسػ .
َّ
الثاااين :تييل ُّةر كثقيير مييـ ُمؼ ِّؾ يدي الؿتي ِّ
يلخريـ بييزراء شييقخ اإلسييالم ابييـ تقؿقيية
وتؾؿقذيف ابـ كثقر وابـ الؼقؿ رحؿفؿ اهلل أجؿعقـ.
الثالث :ترجقح أشفر التػاسقر الصقتقة الؿعاصرة لؾؼقل َّ
بلن العبارة مـ
مؼقل الؿرأة ،حقث َ
مال إلك هذا الؼقل رائدُ التػسقر الصقيت الؿعاصر الشقخ
الشعراوي .$
الؿمسسقة الؿختصرة الؿعاصرة
الراب  :اقتصار اةـقـ مـ أشفر التػاسقر
ّ
طؾك الؼقل َّ
بلن العبارة مـ مؼقل امرأة العزيز ،وهؿا التػسقران الؿختصران
ممس َس َت ْقـ لفؿا وزهنؿا يف العالؿ اإلسالمل :مجؿع الؿؾؽ ففد
الصادران طـ ّ
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بحوث
لطباطة الؿصحػ الشريػ ،ومركز تػسقر لؾدراسات الؼرآكقة ،فؾفؿا مـ الشفرة
وآكتشار ٌّ
حظ وافر.
وأكتفز هذا الؿؼام ألقولَّ :
لعؾ الؽتابة يف تقسقر التػسقر واختصاره أصعب
الؿتقسع فقف ،فالذي يروم آختصار ٓ بدّ لف مـ آقتصار ،وذلؽ
مـ التصـقػ
ِّ
فؼؿش ،وإذا حدَّ ةت فػتِّش» ،ففـاا
طؾك ققاس قاطدة الؿحدِّ ةقـ« :إذا كتبت ِّ
خطقة أساسقة ٓزمة يف سبقؾ آختصار والتقسقر :هل التدققؼ البالغ يف فحص
إققال ،وتحديد ما يجب آقتصار طؾقف ،وما يؿؽـ اختصاره وإسؼاصف ،ويف
مطقلة ،وكؼاشات
هذه الخطقة ربؿا كان طؾك ُكتَّاب التػسقر الؼقا ُم بلبحاث َّ
مقسعة حقل ّ
كؾ مقضع مـ الؿقاضع الؿشؽؾة ،وإن استغر هذا إمر زما ًكا
َّ
ٍ
ٍ
ارتؽاز قؿة
طؿقؼ
أساس
رتؽزا طؾك
ً
َ
صقيال ،فقجب أن يؽقن البادي لؾؼارئ ُم ً
جبؾ الثؾج الدققؼة الؼصقرة الظاهرة لؾعقان طؾك قاطدتف العريضة العؿقؼة
الؿختػقة طـ إكظار.
الؿتقسع يف التػسقر إٓ أن ُيثبت
طؾك الجاكب أخر :فؼد ٓ يؾزم الؿصـِّػ
ِّ
ٍ
َ
معقـ يف ُس َق ْيعة أو كحقها ،فقؼطع
إققال يف هذه الؿقاضع الؿشؽؾة برتتقب
ٍ
ِ
سـقات.
قسر يف شفقر أو
اليؿ ِّ
الؿتقسع يف أيا ٍم ما ٓ يؼطعف الؿختصر ُ
ِّ
أيضا مـ الصعقبة بؿؽان :حتك يظفر جـاها
ةؿ تليت خطقة الصقاغة ،وهل ً
يف العبارات الؿـتؼاة بعـاية فائؼة ،والؿصقغة بد ّقة بال ِغة ،بِ ُؾغة طؾؿقة سفؾة
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بحوث
مؿتـعة تـاسب طقا َّم الؿسؾؿقـ الؿعـققـ أصال ًة هبذه التػاسقر ،ويجد فقفا صالب
الؿتخصص ما ُيشبع هنؿتف.
العؾؿ
ِّ
وطؾقف :فالذي يراه الباحث َّ
مسسقة
اليؿ َّ
أن اقتصار الؿختصرات التػسقرية ُ
محؾ البحث مـ مؼقل امرأة العزيز = م ٍ
بلن العبارة ّ
طؾك الؼقل َّ
جاف لؾصقاب،
ُ
ٓقتصرت طؾك الؼقل إول ،وٓ بلس بشػعف باإلشارة إلك
ؼتصرا
ُ
ولق ُ
كـت ُم ً
الؼقل الثال :كلن ُيؼال بعد إيراده( :وققؾ :العبارة مـ مؼقل امرأة العزيز :تعـل
أكَّفا لؿ تقاصؾ ا ّتفامفا الباصؾ لققسػ حال غقبتف يف السجـ بلكَّف هق الذي
راودها) ،أو كحق ذلؽ مؿا يـاسب طؾك مـقالف.
ومـ العبارات الؿؼرتحة التل تـاسب التػاسقر الؿختصرة إذا أراد الؼائؿقن
رجحف البحث يف ضقء ما ورد يف كتاب (الؿختصر يف
طؾقفا إخذ بالؼقل الذي َّ
تػسقر الؼرآن الؽريؿ) ،الذي أشرف مركز تػسقر طؾك إخراجف:
الؿؾِؽ
(وبعد أن رجع الرسقل إلك يقسػ  بخرب ما كان يف مساءلة َ
لؾـسقة ،قال يقسػ :إكؿا كان ذلؽ الحرص مـّل طؾك إضفار براءيت لقعؾؿ العزيز
ولقعؾؿ الؿؾؽ ولقعؾؿ مـ ُي ِف ُّؿف إمر أل لؿ أخـ العزيز بالغقب يف زوجف،
ولقعؾؿقا َّ
أن اهلل  ٓ يق ِّفؼ خائـًا :فؾذا قضك بنضفار براءيت.
أردت
أكزه كػسل طـ َه ِّؿ الخطرة ،وما
ُّ
وواصؾ يقسػ :ومع ذلؽ فال ِّ
بذلؽ تزكقة كػسلَّ :
ٕن شلن الـػس البشرية كثرة إمر بالسقء :لؿقؾفا صب ًعا إلك
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بحوث
ما تشتفقف ،وصعقبة ك ِّػفا طـف إٓ برحؿة اهلل إ َّياها ،فقصرففا طـف ،ويعصؿفا مـ
القققع فقؿا تلمر بفَّ ،
رحقؿ إِ ْذ صرف طـف قبؾ
يؿ بالذكب،
ٌ
إن ربل غػقر لؿـ َأ َل َّ
وققطف ،وشرع التقبة مـف بعد وققطف ،و َقبِ َؾفا مـ التائبقـ).
***
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بحوث
اخلامتح:
تق َّفر هذا البحث طؾك محاولة تحؼقؼ الؿذهب الراجح يف قائؾ طبارة:
ﱡ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﱂ ﱃ ﱄﱅ ﱆ

ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱠ[يقسػ ،]53 -52 :هؾ هق
يقسػ  أم هل امرأة العزيز؟
وتذرع البحث إلك ذلؽ باستؽشاف سقا العبارة ،وبذل الجفد يف إةارة
َّ
الس ْقب ،بؽشػ
مؽـقزها ،والؿباحثة طـ مؽـقهنا،
فتقاتر -بػضؾ اهلل -الص ِّق ُ
ب َّ
َ
يقسػ  ،ففل بؽالم إولقاء أشبف ،وبِ َؿـ امتأل قؾبف
الر ْيب طـ قائؾفا
َ
َّ
بؿعرفة اهلل ألقؼ ،وبالسقا اإلجؿالل لؾؼصة ألصؼ ،مع ما َيـ ُْسؾ مـ إشؽآت
ِ
الرتويض إن ُجعؾت مـ مؼقل الؿرأة.
تعتاص طؾك
ُ
ِ
حجتف :بؾ أجاب طـ إيرادات الؼائؾقـ
ولؿ يؽتػ البحث بالؿـافحة طـ َّ
بالؼقل أخر الذي كان خقر َمـ يتحدَّ ث بؾسان معتؼديف شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة
 $يف رسالتف التل أفردها لدراسة هذه الؿسللة .فتت َّبع البحث إيراداتف بالجقاب
قدرهؿ وإن خالػقا الصقاب يف بعض ققلفؿ.
طـفا :حاف ًظا لؾؽبار َ
وقد أفاد البحث طدَّ ة كتائج؛ كصطػل مـفا ما يليت:
 .1يؽاد يؽقن الؼقل القحقد الؿـؼقل طـ طؾؿاء الؼرون الثالةة إُولك َّ
أن
العبارة مـ َمؼقل يقسػ .
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بحوث
ً
وإجؿيييآ :فالؼيييائؾقن بلهنيييا ميييـ مؼيييقل يقسيييػ ڠ هيييؿ جؿفيييقر
.2
الؿتؼدمقـ ،وإكثرون بنصال  ،وإن كان الؼقل أخر قد تصاطد صداه يف أوكة
إخقرة.
ِ
يب إلقييف الؼييقل بييلن العبييارة مييـ مؼييقل امييرأة العزيييز :هييق
 .3أ ْقييدَ م َمييـ كُسي َ
الحسييقـ بييـ الػضييؾ البجؾييل (ت 282هييي) .وأ ْقييدَ م َمييـ َروى هييذا الؼييقل مييـ
الؿػسريـ هق ابـ إكباري (ت  ،)328وإن كان قد اختار طؾقف الؼقل أخر.
ِّ
يت
َّ .4أول مييـ أفييرد الؿسييللة بالتصييـقػ -وآخييرهؿ يف الحؼقؼيية فقؿييا وقػي ُ
طؾقف -هق شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة.
قائال ب َع ْقد ضؿقر الغائب
وقػت طؾقف مـ أصحاب الؼقل الثال ً
 .5أول َمـ
ُ
يف :ﱹﰆ ﰇ ﰈﱸ طؾك العزيز :هق ابـ كثقر  ،$وهق ٌ
ققل يخالػ -طـد
التحؼقؼ -الؼقل الذي َح َؽؿ طؾقف بلكَّف إشفر وإققى وإلقؼ وإكسب بسقا
الحؽؿ طؾقف ُّ
بالشفرة مـ مجازفة.
الؼصة ومعال الؽالم ،مع ما يف ُ
اكتشيارا
أشفر التػاسقر الؿختصيرة الؿعاصيرة وأوسيعفا
 .6اقتصر اةـان مـ َ
ً
طؾك َّ
أن العبارة ميـ مؼيقل اميرأة العزييز :وهيذان التػسيقران هؿيا( :الؿختصير يف
الؿقسيير) ،بنشييراف
تػسييقر الؼييرآن الؽييريؿ) ،بنشييراف مركييز تػسييقر ،و(التػسييقر
َّ
مجؿع الؿؾؽ ففد لطباطة الؿصحػ الشريػ.
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بحوث
 ٓ .7يبدو لل وجقد ارتباط بقـ الـزطة العؾؿقة لؾؿػسر وتبـِّل ٍ
ققل مع ّقـ يف
ِّ
هذه الؿسللةِ ،
فؿ َّؿـ يغؾيب طؾيقفؿ آتجياه إةيري قيائؾقن بيالؼقلقـ ،وكيذا ميـ
الؾغقيقـ ،والبالغققـ ،والؿتؽ ِّؾؿقـ ،والػؼفاء.
رج َحت الدراسة أن العبارة مـ مؼقل يقسػ  بعدَّ ة أد َّلة :مـفاَّ :
أن
َّ .8
العبارة بؽالم إولقاء أشبف مـفا بؽالم الؿشركقـ ،والؿرأة كاكت -بال ريب -مـ
متػرققـ ،وهل طؾك صقل إمر لؿ تؽرت ْ
ِث لؾـاصح،
قق ٍم مشركقـ يعبدون أربا ًبا ِّ
ِ
ب مـ ُمخزيات الػضائح .وقد تق َّفر البحث طؾك إةارة الؿؽـقكات
ولؿ تتَّئ ْ
الدققؼة التل اكطقت طؾقفا العبارة ،ومقازكتفا بؽالم يقسػ  يف سائر السقرة،
وبغقره مـ مؼقٓت إكبقاء والؿممـقـ القاردة يف طؿقم الؼرآن الؽريؿ.
الؿرجحات كذلؽ َّ
أن َج ْع َؾ العبارة مـ مؼقل الؿرأة يـسؾ طـف
 .9ومـ
ِّ
أي َجـ ٍ
ْب لف ٌّ
حظ مـ آحتؿال َأ َد ْرهتا
إشؽآت تعتاص طؾك الرتويض :بؾ طؾك ِّ
تـاقضا يف الؿعـك ،أو ركاك ًة يف الصقاغة ،أو ُبعدً ا طـ معفقد الخطاب
طقارها
ً
بدا ُ
الؽر طؾك الؿؼقٓت الػاسدة باإلبطال.
الؼرآل يف ِّ
 .15وإذ كان تصحقح الؿرو َّيات الؿـؼقلة يف هذا الؿقضع يعـل بالضرورة
أكَّف مـ مؼقل يقسػ  ،فنكَّف ٓ طؽس ،فال تالزم بقـ تضعقػفا وبقـ الؿصقر إلك
الؼقل بلهنا مـ مؼقل الؿرأة .ففـاا مـ العؾؿاء مـ حؿؾ طؾك هذه الؿرو َّيات
وشـ طؾقفا الغارات ،وهق مع ذلؽ يؿقؾ إلك الؼقل بلهنا مـ كالم يقسػ .
َّ
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بحوث
أهؿفا وأكثرها
 .11أمؽـ حصر إيرادات الؿخالػقـ تحت طشرة إيراداتُّ :
تؽرارا يف كالمفؿ :شبف ُة ا ّتصال الؽالم ك ّؾف مـ مؼقل امرأة العزيز ،وقريـ ُة غقاب
ً
يقسػ  طـ مجؾس الؿساءلة .وقد أصال البحث الـَّ َػس يف الجقاب طـ تؾؽ
مستػقضا.
اإليرادات جقا ًبا
ً
رجحت الدراسة َّ
أن مـ أسباب تصاطد شفرة الؼقل الثال يف أوكة
َّ .12
ِّ
الؿتلخريـ مـ تقضقػ الؿرو ّيات اإلسرائقؾقة يف التػسقر ،وتبـّل
إخقرة :مققػ
أشفر التػاسقر الصقتقة لف ،وكذا تبـل اةـقـ مـ أشفر الؿختصرات التػسقرية
الؿمسسقة الؿعاصرة لف.
أهم التوصقات:
التوصااقة األولااىُ :أوصييل إخييقال البيياحثقـ يف التػسييقر بالتييلل يف دراسيية
الؿقاضع الؿشؽؾة فقف ،ويف تحرير خالففا وتحؼقؼ راجحف ،فنكَّيف ققيا ٌم طؾيك ةغير
الؿفؿة العظقؿية أن
يتطقع أو ُيـتدب لفذه
طظقؿ مـ ةغقر الدِّ يـ ،فقجب طؾك َمـ َّ
ّ
يتيذرع ب ُطيقل الػؽيرة ،وتؼؾقيب وجيقه
ُيثاقِ َ
ػ بالصيرب ،ويثيابر طؾيك ال َػيتْش ،وأن َّ
آحتؿآت طؾيك ِّ
لؾحيؼ ،وإن ليؿ يقافيؼ
التجيرد التيا ّم
كيؾ آقرتاحيات ،بخ ّطية
ّ
ّ
إول بػضيؾ اهللَ .
وَٕ ْن
هقاه ،فنن ُو ِّفؼ أصاب إَ ْج َر ْيـ ،وإٓ فؼد
َّ
استحؼ إجر ّ
ٍ
تطؿيئـ اليـػس بعيدها إليك ميا
واحيد دراسية مستػقضية:
ُأ َو َّفؼ إلك دراسة مقضع
ّ
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بحوث
ِ
ِ
وأحب إِ َل َّل مـ أن َأك َ
شؽالت ك َْيق َش
طشيرات ا ْلي ُيؿ
ُيقش
خقر
ْ
ُّ
اكتفت إلقف مـ كتائجٌ :
َّ
الر َّيان.
الش ْبعان َّ
التوصااقة الثاكقااة :أبا َكييت هييذه الدراسيية طييـ َّ
أن بعييض أشييفر الؿختصييرات
التػسقرية الؿعاصرة التل لفا ٌّ
حظ مـ الؼبقل وآكتشار بقـ الؿسؾؿقـ ،ويف أيدي
شراح التػسقر غقر الـظامققـ = قد يؽقن جا َك َبفا الصقاب يف آقتصار طؾك الؼقل
ّ
َّ
ٓقتصيرت طؾيك الؼيقل
ؼتصيرا
كـيت ُم
ُ
بلن العبيارة ميـ مؼيقل اميرأة العزييز .وليق ُ
ً
إول ،وٓ بلس بشػعف باإلشارة إلك الؼقل الثال :كلن ُيؼال بعد إييراده( :وققيؾ:
ّ
العبارة مـ مؼقل امرأة العزيز :تعـل أكَّفا لؿ تقاصؾ ا ّتفامفا الباصؾ لققسػ حيال
غقبتف يف السجـ بلكَّف هق الذي راودها) ،أو كحق ذلؽ مؿا يـاسب طؾك مـقالف.
ومـ العبارات الؿؼرتحة التل تـاسب التػاسقر الؿختصرة إذا أراد الؼائؿقن
رجحف البحث يف ضقء ما ورد يف كتاب (الؿختصر يف
طؾقفا إخذ بالؼقل الذي َّ
تػسقر الؼرآن الؽريؿ) الذي أشرف مركز تػسقر طؾك إخراجف:
الؿؾِؽ
(وبعد أن رجع الرسقل إلك يقسػ  بخرب ما كان يف مساءلة َ
لؾـسقة ،قال يقسػ :إكؿا كان ذلؽ الحرص مِـّل طؾك إضفار براءيت لقعؾؿ العزيز
ولقعؾؿ الؿؾؽ ولقعؾؿ مـ ُي ِف ُّؿف إمر أل لؿ أخـ العزيز بالغقب يف زوجف،
ولقعؾؿقا َّ
أن اهلل  ٓ يق ِّفؼ خائـًا :فؾذا قضك بنضفار براءيت.
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بحوث
أردت
أكيزه كػسيل طيـ َهي ِّؿ الخطيرة ،وميا
ُّ
وواصؾ يقسيػ :وميع ذليؽ فيال ِّ
بذلؽ تزكقة كػسلَّ :
ٕن شلن الـػس البشرية كثرة إمر بالسقء :لؿقؾفا صب ًعا إليك
ما تشتفقف ،وصعقبة ك ِّػفا طـف إٓ برحؿة اهلل إ َّياها ،فقصيرففا طـيف ،ويعصيؿفا ميـ
القققع فقؿا تلمر بفَّ ،
رحيقؿ إذ صيرف طـيف قبيؾ
ألييؿ باليذكب،
ٌ
إن ربل غػقر لؿيـ َّ
وققطف ،وشرع التقبة مـف بعد وققطف ،و َقبِ َؾفا مـ التائبقـ).
التوصااقة الثالثااةَّ :
إن مقضييقع تقضقييػ بعييض الؿرو َّيييات يف التػسييقر -رغييؿ
اإلضافات البحثقة إلقف يف أوكة إخقرة -ما زال بحاجة إلك الؿزيد ميـ البحيث
الجا ِّد الؿتلل ،وأرى َّ
أهيؿ ميا يـؼصيـا هيق الؿـطؾيؼ الصيحقح كحيقه ،فين ْذ ييرى
أن َّ
أوٓ بلصر ٍ
تلصقره ً
طامة تحصر جؿقع الظقاهر يف أطؿاقف السحقؼة:
بعض الباحثقـ
ُ
َ
الؿقسعة الؿعؿؼة ،اسيتؼرا ًء أو ميا يؼاربيف
أرى أ َّكف يجب َّأو ًٓ اصطػاء التحؾقالت
َّ
ٍ
ً
إشؽآ،
لؽثقر مـ الؿقاضع التل ُو ِّضػت يف تػسقرها هذه الؿرو َّيات بد ًءا بلكثرها
ويف ضقء كتائج هذه التحؾقالت كبـل طؾك ما تقاتر مـ مؾحقضات ،واستُققِـ ميـ
ييتؿ إٓ
أحؽام يتَّػؼ طؾقفا الـُّ َّظار .وهذا الؼدر بيدوره ٓ يؿؽيـ -يف تؼيديري -أن َّ
بعد حسؿ كثقر مـ الؿشؽالت إصقلقة إخرى الؿعتربة يف صريؼة بـاء إققال
ور ْوز بعض إفؽار التل صرحفا البحث الؿعاصير يف الؿسيللة
التػسقرية طؿق ًماَ ،
ٍ
ضاهره الصحة ،وباصـُف ُم ٍ
التطبقؼيل
غالطيات تتج َّؾيك طـيد التعياصل
ـطق طؾك ُم
مؿا
ُ
ِّ
ال َق ِؼظ.
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بحوث
هذا ،وما كان مـ تقفقؼ فؿـ اهلل وحده ،وما كان مـ تؼصقر أو خطل أو
واهلل ُ
واإلكسان ٌ
ُ
أسلل بلسؿاء ططائف
كسقان فؿـ كػسل ومـ الشقطان،
أهؾ لذلؽَ .
الدار ْيـ ،وأن يع ّؾؿـل ما
إجر ْي ِـ وأن يسرتل يف
ومتقاتر كعؿائف أن يؽتب لل
َ
َ
يـػعـل ،وأن يـػعـل بؿا ط ّؾؿـل ،وأن يستعؿؾـل فقؿا يح ّبف ويرضاه ،هق حسبل
رب العالؿقـ.
ومقئؾل .والحؿد هلل ّ
│
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بحوث
ثثد ادلصادر وادلراجع:
طؾل أبق بؽر الرازي الجصاص الحـػل (ت
 .1أحؽام الؼرآن ،أحؿد بـ ّ
طؾل شاهقـ ،دار الؽتب العؾؿقة،
375هي) ،تحؼقؼ :طبد السالم محؿد ّ
بقروت ،الطبعة إولك1415 ،هي = 1994م.
 .2آختالف الدٓلل بقـ الؼراءات العشر يف حؽاية إققال ،د .محؿقد
طبد الجؾقؾ روزن ،دار الؾملمة ،الؿـصقرة ،مصر ،الطبعة إولك1442 ،هي
= 2521م.
 .3إرشاد العؼؾ السؾقؿ إلك مزايا الؽتاب الؽريؿ ،أبق السعقد محؿد بـ
محؿد بـ مصطػك العؿادي (ت 982هي) ،دار إحقاء الرتاث العربل،
بقروت.
 .4آستغـاء يف آستثـاء ،شفاب الديـ أحؿد بـ إدريس الؼرايف (ت
684هي) ،تحؼقؼ :محؿد طبد الؼادر ططا ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت،
الطبعة إولك1456 ،هي = 1986م.
 .5اإلسرائقؾقات والؿقضقطات يف كتب التػسقر ،محؿد بـ محؿد أبق
شفبة (ت 1453هي) ،مؽتبة السـّة ،الطبعة الرابعة.
 .6إضداد ،أبق بؽر محؿد بـ الؼاسؿ بـ محؿد بـ بشار إكباري (ت
328هي) ،تحؼقؼ :محؿد أبق الػضؾ إبراهقؿ ،الؿؽتبة العصرية ،بقروت،
1457هي = 1987م.
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بحوث
 .7إطراب الؼرآن ،أبق جعػر أحؿد بـ محؿد بـ إسؿاطقؾ الـ ََّّحاس (ت
338هي) ،اطتـاء :طبد الؿـعؿ خؾقؾ إبراهقؿ ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت،
الطبعة إولك1421 ،هي.
السقد
 .8آقتضاب يف شرح أدب الؽتاب ،أبق محؿد طبد اهلل بـ محؿد بـ ِّ
ال َب َط ْؾ َققسل (ت 521هي) ،تحؼقؼ :مصطػك السؼا ،د .حامد طبد الؿجقد،
مطبعة دار الؽتب الؿصرية بالؼاهرة1996 ،م.
 .9أكقار التـزيؾ وأسرار التلويؾ ،كاصر الديـ أبق سعقد طبد اهلل بـ طؿر
البقضاوي (ت 685هي) ،تحؼقؼ :محؿد طبد الرحؿـ الؿرطشؾل ،دار إحقاء
الرتاث العربل ،بقروت ،الطبعة إولك1418 ،هي.
العؾل الؽبقر ،أبق بؽر جابر بـ مقسك الجزائري
 .15أيسر التػاسقر لؽالم
ّ
(ت 1439هي) ،مؽتبة العؾقم والحؽؿ ،الؿديـة الؿـقرة ،الطبعة الخامسة،
1424هي = 2553م.
 .11إيضاح الققػ وآبتداء ،أبق بؽر محؿد بـ الؼاسؿ بـ محؿد بـ بشار
إكباري (ت 328هي) ،تحؼقؼ :محقل الديـ طبد الرحؿـ رمضان،
مطبقطات مجؿع الؾغة العربقة بدمشؼ1395 ،هي = 1971م.
 .12بحر العؾقم ،أبق الؾقث كصر بـ محؿد بـ أحؿد السؿرقـدي (ت
معقض -طادل طبد الؿقجقد -د .زكريا التقل ،دار
375هي) ،تحؼقؼ :طؾك ّ
الؽتب العؾؿقة ،بقروت ،ط1413 :1هي = 1993م.
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بحوث
طؾل
 .13البحر الؿحقط يف التػسقر ،أبق حقان محؿد بـ يقسػ بـ ّ
إكدلسل (ت 745هي) ،تحؼقؼ :صدقل محؿد جؿقؾ ،دار الػؽر ،بقروت،
الطبعة إولك1425 ،هي.
 .14البحر الؿديد يف تػسقر الؼرآن الؿجقد ،أبق العباس أحؿد بـ محؿد بـ
الؿفدي بـ طجقبة (ت 1224هي) ،تحؼقؼ :أحؿد طبد اهلل الؼرشل رسالن،
كشرة الدكتقر /حسـ طباس زكل ،الؼاهرة1419 ،هي.
 .15البداية والـفاية ،أبق الػداء إسؿاطقؾ بـ طؿر بـ كثقر (ت 774هي)،
تحؼقؼ :طبد اهلل بـ طبد الؿحسـ الرتكل ،دار هجر لؾطباطة والـشر والتقزيع
واإلطالن ،الطبعة إولك1418 ،هي = 1997م.
 .16بدع التػاسقر ،أبق الػضؾ طبد اهلل محؿد الصديؼ الغؿاري (ت
1413هي) ،دار الرشاد الحديثة ،الدار البقضاء ،الطبعة الثاكقة1456 ،هي =
1986م.
الحقيفِّ  -سقرة يقسػ دراسة
 .17الربهان يف طؾقم الؼرآن لإلمام َ
ً
طؾل بـ إبراهقؿ بـ سعقد الحقيف (ت 435هي) ،رسالة
وتحؼقؼا ،أبق الحسـ ّ
دكتقراه يف التػسقر وطؾقم الؼرآن ،لؾباحث إبراهقؿ طـال ططقة طـال ،جامعة
الؿديـة العالؿقة  -كؾقة العؾقم اإلسالمقة قسؿ الؼرآن الؽريؿ وطؾقمف،
مالقزيا ،العام الجامعل1436 :هي = 2515م.
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بحوث
 .18الربهان يف طؾقم الؼرآن ،أبق طبد اهلل بدر الديـ محؿد بـ طبد اهلل بـ
هبادر الزركشل (ت 794هي) ،تحؼقؼ :محؿد أبق الػضؾ إبراهقؿ ،دار إحقاء
الؽتب العربقة ،طقسك البابل الحؾبل ،الطبعة إولك1376 ،هي = 1957م.
 .19بغقة الرائد لؿا تضؿـف حديث أم زرع مـ الػقائد ،أبق الػضؾ
طقاض بـ مقسك القحصبل السبتل (ت544 :هي) ،تحؼقؼ :أيؿـ بـ
حامد بـ كصقر الدسققل ،دار الذخائر ،الؼاهرة ،الطبعة إولك1439 ،هي =
2518م.
مال حقيش السقد محؿقد آل غازي العال
 .25بقان الؿعال ،طبد الؼادر بـ ّ
(ت 1398هي) ،مطبعة الرتقل ،دمشؼ ،الطبعة إولك1382 ،هي = 1965م.
 .21تلويؾ مشؽؾ الؼرآن ،أبق محؿد طبد اهلل بـ مسؾؿ بـ قتقبة الديـقري
(ت 276هي) ،إبراهقؿ شؿس الديـ ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت.
السـَّة ،أبق مـصقر محؿد بـ محؿد بـ محؿقد
 .22تلويالت أهؾ ُّ
الؿاتريدي (ت 333هي) ،تحؼقؼ :د .مجدي باسؾقم ،دار الؽتب العؾؿقة،
بقروت ،الطبعة إولك1426 ،هي = 2555م.
 .23تبصقر الرحؿـ وتقسقر الؿـان ببعض ما يشقر إلك إطجاز الؼرآن ،طالء
طؾل بـ أحؿد الؿفايؿل (ت 835هي) ،تحؼقؼ :أحؿد فريد الؿزيدي،
الديـ ّ
دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت ،الطبعة إولك2511 ،م.
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بحوث
 .24التبقان يف إطراب الؼرآن ،أبق البؼاء طبد اهلل بـ الحسقـ بـ طبد اهلل
طؾل محؿد البجاوي ،مطبعة طقسك البابل
العؽربي (ت 616هي) ،تحؼقؼّ :
الحؾبل.
 .25التحرير والتـقير ،محؿد الطاهر ابـ طاشقر (ت 1393هي) ،الدار
التقكسقة لؾـشر ،تقكس1984 ،هي.
 .26تذكرة إريب يف تػسقر الغريب ،جؿال الديـ أبق الػرج طبد الرحؿـ
طؾل بـ محؿد الجقزي (ت 597هي) ،تحؼقؼ :صار فتحل السقد ،دار
ابـ ّ
الؽتب العؾؿقة ،بقروت ،الطبعة إولك1425 ،هي = 2554م.
 .27التسفقؾ لعؾقم التـزيؾ ،أبق الؼاسؿ محؿد بـ أحؿد بـ محؿد :ابـ
جزي الؽؾبل الغركاصل (ت 741هي) ،تحؼقؼ :د .طبد اهلل الخالدي ،شركة
دار إرقؿ بـ أبل إرقؿ ،بقروت ،الطبعة إولك1416 ،هي.
طؾل بـ أحؿد بـ محؿد القاحدي
 .28التػسقر البسقط ،أبق الحسـ ّ
الـقسابقري (ت 468هي) ،أصؾ تحؼقؼف يف خؿس طشرة رسالة دكتقراه
بجامعة اإلمام محؿد بـ سعقد ،أشرفت طؾك كشره طؿادة البحث العؾؿل،
جامعة اإلمام محؿد بـ سعقد اإلسالمقة .الطبعة إولك1435 ،هي.
 .29تػسقر التسرتي ،أبق محؿد سفؾ بـ طبد اهلل ال ُّتسرتي (ت 283هي)،
جؿع :أبق بؽر محؿد البؾدي ،تحؼقؼ :محؿد باسؾ طققن السقد ،دار الؽتب
العؾؿقة ،بقروت ،الطبعة إولك1423 ،هي.
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بحوث
 .35تػسقر الجاللقـ ،جالل الديـ محؿد بـ أحؿد الؿحؾل (ت 864هي)،
وجالل الديـ طبد الرحؿـ بـ أبل بؽر السققصل (ت 911هي) ،دار
الحديث ،الؼاهرة ،الطبعة إولك.
 .31تػسقر السؿعال ،أبق الؿظػر مـصقر بـ محؿد بـ طبد الجبار
السؿعال (ت 489هي) ،تحؼقؼ :ياسر بـ إبراهقؿ وغـقؿ بـ طباس بـ غـقؿ،
دار القصـ ،الرياض ،الطبعة إولك1418 ،هي = 1997م.
 .32تػسقر الشعراوي (الخقاصر) ،محؿد متقلل الشعراوي (ت
1418هي) ،كشرة مطابع أخبار الققم.
 .33تػسقر الؼرآن العظقؿ ،أبق الػداء إسؿاطقؾ بـ طؿر بـ كثقر
(ت774هي) ،تحؼقؼ :سامل السالمة ،دار صقبة ،الرياض ،ط1425 :2هي =
1999م.
 .34تػسقر الؼرآن العظقؿ ،أبق محؿد طبد الرحؿـ بـ محؿد بـ إدريس ابـ
أبل حاتؿ الرازي (ت 327هي) ،تحؼقؼ :أسعد محؿد الطقب ،مؽتبة كزار
مصطػك الباز ،الؿؿؾؽة السعقدية ،الطبعة الثالثة1419 ،هي.
 .35التػسقر الؼرآل لؾؼرآن ،طبد الؽريؿ يقكس الخطقب (ت بعد
1395هي) ،دار الػؽر العربل ،الؼاهرة.
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بحوث
 .36التػسقر الؽبقر = مػاتح الغقب ،فخر الديـ أبق طبد اهلل محؿد بـ
طؿر بـ الحسـ الرازي (ت 656هي) ،دار إحقاء الرتاث العربل ،بقروت،
الطبعة الثالثة1425 ،هي.
 .37تػسقر الؿراغل ،أحؿد بـ مصطػك الؿراغل (ت 1371هي) ،مطبعة
مصطػك البابل الحؾبل ،مصر ،الطبعة إولك1365 ،هي = 1946م.
طؾل رضا (ت
 .38تػسقر الؿـار = تػسقر الؼرآن الحؽقؿ ،محؿد رشقد بـ ّ
1354هي) ،الفقئة الؿصرية العامة لؾؽتاب1995 ،م.
 .39التػسقر الؿـقر يف العؼقدة والشريعة والؿـفج ،د .وهبة بـ مصطػك
الزحقؾل ،دار الػؽر الؿعاصر ،دمشؼ ،الطبعة الثاكقة1418 ،هي.
الؿقسر ،إطداد كخبة مـ العؾؿاء ،مجؿع الؿؾؽ ففد لطباطة
 .45التػسقر
ّ
الؿصحػ الشريػ ،الؿديـة الؿـقرة ،الطبعة الخامسة1434 ،هي.
 .41التػسقر القسقط لؾؼرآن الؽريؿ ،إطداد لجـة مـ العؾؿاء ،مجؿع
البحقث اإلسالمقة بإزهر الشريػ ،مطبعة الؿصحػ الشريػ ،الطبعة
الثالثة1413 ،هي = 1992م.
 .42التػسقر القسقط لؾؼرآن الؽريؿ ،محؿد سقد صـطاوي (ت 1431هي)،
دار هنضة مصر لؾطباطة والـشر والتقزيع ،الػجالة ،الؼاهرة ،الطبعة إولك،
1998 :1997م.
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بحوث
 .43تػسقر آيات مـ الؼرآن الؽريؿ (مطبقع ضؿـ مملػات الشقخ
محؿد بـ طبد القهاب ،الجزء الخامس) ،محؿد بـ طبد القهاب بـ
سؾقؿان التؿقؿل الـجدي (ت 1256هي) ،تحؼقؼ :د .محؿد بؾتاجل ،كشرة
جامعة اإلمام محؿد بـ سعقد ،الرياض ،الؿؿؾؽة العربقة السعقدية.
 .44تػسقر طبد الرزا  ،أبق بؽر طبد الرزا

بـ هؿام الصـعال (ت

211هي) ،تحؼقؼ :د .محؿقد محؿد طبده ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت،
ط1419 ،1هي.
 .45تػسقر مؼاتؾ بـ سؾقؿان البؾخل (ت 155هي) ،تحؼقؼ :د .طبد اهلل
محؿقد شحاتف ،ممسسة التاريخ العربل ،بقروت ،الطبعة إولك1423 ،هي
= 2552م.
 .46تـبقف إففام إلك تدبر الؽتاب الحؽقؿ ،ابـ برجان طبد السالم بـ
طبد الرحؿـ بـ محؿد الؾخؿل (ت 536هي) ،تحؼقؼ :أحؿد فريد
الؿزيدي ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت ،الطبعة إولك2513 ،هي.
 .47تقسقر الؽريؿ الرحؿـ يف تػسقر كالم الؿـان ،طبد الرحؿـ بـ كاصر
السعدي (ت 1376هي) ،تحؼقؼ :طبد الرحؿـ بـ معال الؾقيحؼ ،ممسسة
الرسالة ،الطبعة إولك1425 ،هي = 2555م.
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بحوث
 .48التقسقر يف التػسقر ،كجؿ الديـ طؿر بـ محؿد الـسػل (ت 537هي)،
ِ
وآخريـ ،دار الؾباب لؾدراسات وتحؼقؼ
تحؼقؼ :ماهر أديب حبقش،
الرتاث ،إسطـبقل ،تركقا ،الطبعة إولك1445 ،هي = 2519م.
 .49جامع البقان طـ تلويؾ آي الؼرآن ،أبق جعػر محؿد بـ جرير بـ يزيد
الطربي (ت 315هي) ،تحؼقؼ :الدكتقر /طبد اهلل بـ طبد الؿحسـ الرتكل
بالتعاون مع مركز البحقث والدراسات اإلسالمقة بدار هجر ،كشرة دار
هجر ،الطبعة إولك1422 ،هي = 2551م.
 .55جامع البقان يف تػسقر الؼرآن ،محؿد بـ طبد الرحؿـ بـ محؿد بـ
طبد اهلل الحسـل الحسقـل ِ
اإليجل (ت 955هي) ،دار الؽتب العؾؿقة،
بقروت ،الطبعة إولك1424 ،هي = 2554م.
 .51الجامع ٕحؽام الؼرآن ،أبق طبد اهلل ،محؿد بـ أحؿد إكصاري
الؼرصبل (ت 671هي) ،تحؼقؼ :أحؿد الربدول وإبراهقؿ أصػقش ،دار
الؽتب الؿصرية ،الؼاهرة ،الطبعة الثاكقة1384 ،هي = 1964م.
 .52الجقاهر الحسان يف تػسقر الؼرآن ،أبق زيد طبد الرحؿـ بـ محؿد بـ
مخؾقف الثعالبل (ت 875هي) ،تحؼقؼ :محؿد طؾل معقض وطادل أحؿد
طبد الؿقجقد ،دار إحقاء الرتاث العربل ،بقروت ،الطبعة إولك1418 ،هي.
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بحوث
طؾل الحسـ بـ أحؿد بـ طبد الغػار
 .53الحجة لؾؼراء السبعة ،أبق ّ
الػارسل (ت 377هي) ،تحؼقؼ :بدر الديـ قفقجل -بشقر جقيجابل ،دار
ّ
الؿلمقن لؾرتاث ،دمشؼ  -بقروت ،ط1413 ،2هي = 1993م.
 .54الدر الؿصقن يف طؾقم الؽتاب الؿؽـقن ،أبق العباس شفاب الديـ
أحؿد بـ يقسػ بـ طبد الدائؿ الؿعروف بالسؿقـ الحؾبل (ت 756هي)،
تحؼقؼ :د .أحؿد محؿد الخراط ،دار الؼؾؿ ،دمشؼ.
 .55الدر الؿـثقر يف التػسقر بالؿلةقر ،أبق بؽر جالل الديـ طبد الرحؿـ بـ
أبل بؽر السققصل (ت 911هي) ،تحؼقؼ :د .طبد اهلل طبد الؿحسـ الرتكل،
كشرة مركز هجر لؾبحقث والدراسات العربقة واإلسالمقة ،الؼاهرة ،الطبعة
إولك1424 ،هي = 2553م.
َ .56د ْر ُج الدُّ رر يف تػسقر ِ
والس َقر ،الؿـسقب ٕبل بؽر طبد الؼاهر بـ
أي ُّ
طبد الرحؿـ بـ محؿد الجرجال (ت 471هي) ،تحؼقؼ :ولقد بـ أحؿد
الحسقـ ،إياد طبد الؾطقػ الؼقسل ،مجؾة الحؽؿة ،بريطاكقا ،الطبعة إولك،
1429هي = 2558م.
 .57دٓئؾ الـبقة ،أبق كعقؿ أحؿد بـ طبد اهلل بـ أحؿد بـ إسحا
إصبفال (ت 435هي) ،تحؼقؼ :د .محؿد رواس قؾعجل ،طبد الرب طباس،
دار الـػائس ،بقروت ،الطبعة الثاكقة1456 ،هي = 1986م.
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بحوث
 .58ديقان مفقار الديؾؿل ،مطبعة دار الؽتب الؿصرية بالؼاهرة ،الطبعة
إولك1344 ،هي = 1925م.
اليؿ َع ِّؾؿل
 .59رفع آشتباه طـ معـك العبادة واإللف ،طبد الرحؿـ بـ يحقك ُ
طؾل ،دار
القؿال (ت 1386هي) ،تحؼقؼ :طثؿان بـ معؾؿ محؿقد بـ شقخ ّ
طالؿ الػقائد لؾـشر والتقزيع ،الطبعة إولك1434 ،هي.
 .65روح الؿعال يف تػسقر الؼرآن العظقؿ والسبع الؿثال ،شفاب الديـ
طؾل
محؿقد بـ طبد اهلل الحسقـل إلقسل (ت 1275هي) ،تحؼقؼّ :
طبد الباري ططقة ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت ،الطبعة إولك1415 ،هي.
 .61روضة الؿحبقـ وكزهة الؿشتاققـ ،أبق طبد اهلل محؿد بـ أبل بؽر بـ
أيقب ابـ ققؿ الجقزية (ت  ،)751تحؼقؼ :محؿد طزير شؿس ،دار
ططاءات العؾؿ (الرياض)  -دار ابـ حزم (بقروت) ،الطبعة الرابعة،
1445هي = 2519م.
 .62زاد الؿسقر يف طؾؿ التػسقر ،جؿال الديـ أبق الػرج طبد الرحؿـ بـ
طؾل بـ محؿد الجقزي (ت 597هي) ،تحؼقؼ :طبد الرزا الؿفدي ،دار
ّ
الؽتاب العربل ،بقروت ،الطبعة إولك1422 ،هي.
 .63زهرة التػاسقر ،محؿد بـ أحؿد بـ مصطػك بـ أحؿد الؿعروف بلبل
زهرة (ت 1394هي) ،دار الػؽر العربل.
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بحوث
 .64سر الػصاحة ،أبق محؿد طبد اهلل بـ محؿد بـ سعقد بـ سـان
الخػاجل (ت 466هي) ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت ،الطبعة إولك،
1452هي = 1982م.
 .65سؾسؾة إحاديث الضعقػة والؿقضقطة وأةرها السقا يف إمة ،أبق
طبد الرحؿـ محؿد كاصر الديـ إلبال (ت 1425هي) ،دار الؿعارف،
الرياض ،الطبعة إولك1412 ،هي = 1992م.
 .66ســ سعقد بـ مـصقر (ت 227هي) تحؼقؼ :د .سعد بـ طبد اهلل بـ
طبد العزيز آل حؿقد ،دار الصؿقعل لؾـشر والتقزيع ،الطبعة إولك،
1417هي = 1997م.
 .67الشاهد الشعري يف تػسقر الؼرآن الؽريؿ :أهؿقتف ،وأةره ،ومـاهج
الؿػسريـ يف آستشفاد بف ،د .طبد الرحؿـ بـ معاضة الشفري ،مؽتبة دار
الؿـفاج لؾـشر والتقزيع ،الرياض ،الطبعة إولك1431 ،هي.
 .68شرح مشؽؾ أةار ،أبق جعػر الطحاوي أحؿد بـ محؿد بـ سالمة
إزدي الؿصري (ت 321هي) ،تحؼقؼ :شعقب إركموط ،ممسسة
الرسالة ،بقروت ،الطبعة إولك1415 ،هي = 1994م.
 .69الصاحبل يف فؼف الؾغة العربقة ومسائؾفا وســ العرب يف كالمفا،
أحؿد بـ فارس بـ زكرياء الؼزويـل الرازي ،أبق الحسقـ (ت 395هي) ،دار
الؽتب العؾؿقة ،بقروت ،الطبعة إولك 1418هي =1997م.
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بحوث
 .75صحقح البخاري ،اإلمام أبق طبد اهلل محؿد بـ إسؿاطقؾ البخاري (ت
256هي) ،دار ابـ كثقر :دمشؼ  -بقروت ،ط1423 ،1هي = 2552م.
 .71صحقح مسؾؿ ،اإلمام مسؾؿ بـ الحجاج الـقسابقري (ت 261هي)،
صبعة محؿد فماد طبد الباقل ،دار الحديث ،الؼاهرة ط1412 :1هي =
1991م.
 .72صبؼات الؿػسريـ ،جالل الديـ أبق بؽر طبد الرحؿـ بـ أبل بؽر
طؾل محؿد طؿر ،مؽتبة وهبة ،الؼاهرة،
السققصل (ت 911هي) ،تحؼقؼّ :
الطبعة إولك1396 ،هي.
طؾل بـ أحؿد الداوودي
 .73صبؼات الؿػسريـ ،شؿس الديـ محؿد بـ ّ
(ت 945هي) ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت.
 .74طققن إخبار ،أبق محؿد طبد اهلل بـ مسؾؿ بـ قتقبة الديـقري (ت
276هي) ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت1418 ،هي.
 .75غرائب التػسقر وطجائب التلويؾ ،محؿقد بـ حؿزة بـ كصر الؽرمال،
ويعرف بتاج الؼراء (ت بعد 555هي) ،دار الؼبؾة لؾثؼافة اإلسالمقة (جدة)،
ممسسة طؾقم الؼرآن (بقروت).
 .76الغرائب الؿؾتؼطة مـ مسـد الػردوس ،ابـ حجر العسؼالل أحؿد بـ
طؾل بـ محؿد (ت 852هي) ،تحؼقؼ :مجؿقطة مـ الؿحؼؼقـ ،جؿعقة دار
ّ
الرب ،دبل ،الطبعة إولك1439 ،هي = 2518م.
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بحوث
 .77فتح البقان يف مؼاصد الؼرآن ،أبق الطقب محؿد صديؼ خان (ت
 ،)1357اطتـاء :طبد اهلل بـ إبراهقؿ إكصاري ،الؿؽتبة العصر َّية لؾطباطة
والـشر ،بقروت1412 ،هي = 1992م.
 .78فتح الرحؿـ يف تػسقر الؼرآن ،مجقر الديـ بـ محؿد العؾقؿل
الؿؼدسل الحـبؾل (ت 927هي) ،تحؼقؼ :كقر الديـ صالب ،دار الـقادر،
الطبعة إولك1435 ،هي = 2559م.
طؾل بـ محؿد الشقكال (ت 1255هي) ،دار
 .79فتح الؼدير ،محؿد بـ ّ
ابـ كثقر ،دار الؽؾؿ الطقب ،دمشؼ  -بقروت ،الطبعة إولك1414 ،هي.
 .85فتقح الغقب يف الؽشػ طـ قـاع الريب (حاشقة الطقبل طؾك
الؽشاف) ،شرف الديـ الحسقـ بـ طبد اهلل الطقبل (ت 743هي) ،تحؼقؼ:
د .جؿقؾ بـل ططا ،جائزة دبل الدولقة لؾؼرآن الؽريؿ ،الطبعة إولك،
1434هي = 2513م.
الديؾؿل الفؿذال (ت 559هي)،
 .81الػردوس بؿلةقر الخطاب ،أبق شجاع
ّ
تحؼقؼ :السعقد بـ بسققل زغؾقل ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت ،الطبعة
إولك1456 ،هي = 1986م.
طؾل بـ أحؿد بـ
 .82الػصؾ يف الؿؾؾ وإهقاء والـحؾ ،أبق محؿد ّ
سعقد بـ حزم إكدلسل الؼرصبل الظاهري (ت 456هي) ،مؽتبة الخاكجل،
الؼاهرة.
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بحوث
 .83الؼطع وآئتـاف ،أبق جعػر أحؿد بـ محؿد بـ إسؿاطقؾ الـ ََّّحاس (ت
338هي) ،تحؼقؼ :د .طبد الرحؿـ بـ إبراهقؿ الؿطرودي ،دار طالؿ الؽتب،
الؿؿؾؽة السعقدية ،الطبعة إولك1413 ،هي = 1992م.
 .84الؽامؾ يف الؼراءات وإربعقـ الزائدة طؾقفا ،أبق الؼاسؿ الفذلل
طؾل بـ جبارة (ت 465هي) ،تحؼقؼ :جؿال السقد رفاطل،
يقسػ بـ ّ
ممسسة سؿا لؾتقزيع والـشر ،الطبعة إولك1428 ،هي = 2557م.
 .85كتاب الزهد الؽبقر ،أبق بؽر أحؿد بـ الحسقـ بـ طؾل بـ مقسك
البقفؼل (ت 458هي) ،تحؼقؼ :طامر أحؿد حقدر ،ممسسة الؽتب الثؼافقة،
بقروت ،الطبعة الثالثة1996 ،م.
 .86الؽتاب الػريد يف إطراب الؼرآن الؿجقد ،الؿـتجب الفؿذال (ت
643هي) ،تحؼقؼ :محؿد كظام الديـ الػتقح ،دار الزمان لؾـشر والتقزيع،
الؿديـة الؿـقرة ،ط1427 ،1هي = 2556م.
 .87الؽشاف طـ حؼائؼ غقامض التـزيؾ ،أبق الؼاسؿ محؿقد بـ طؿرو
الزمخشري جار اهلل (ت 538هي) ،وبحاشقتف :آكتصاف فقؿا تضؿـف
الؽشافٓ ،بـ الؿـ ّقر اإلسؽـدري (ت  ،)683وتخريج أحاديث الؽشاف
لؾزيؾعل ،دار الؽتاب العربل ،بقروت ،الطبعة الثالثة1457 ،هي.
 .88كشػ التـزيؾ يف تحؼقؼ الؿباحث والتلويؾ ،لؾحداد القؿـل (ت
855هي) الؿطبقع خطل باسؿ التػسقر الؽبقر ،لؾطربال ،تحؼقؼ :هشام بـ
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بحوث
طبد الؽريؿ البدرال الؿقصؾل ،دار الؽتاب الثؼايف إردن ،إربد ،الطبعة
إولك2558 ،م.
 .89الؽشػ والبقان طـ تػسقر الؼرآن ،أبق إسحا أحؿد بـ إبراهقؿ
الثعؾبل (ت 427هي) ،أشرف طؾك إخراجف :د .صالح باطثؿان ،د .حسـ
الغزالل ،أ .د /زيد مفارش ،أ .د /أمقـ باشف ،أصؾ الؽتاب :رسائؾ جامعقة
لعدد مـ الباحثقـ ،دار التػسقر ،جدة ،الؿؿؾؽة العربقة السعقدية ،ط،1
1436هي2515 ،م.
طؾل بـ ةابت بـ أحؿد بـ
 .95الؽػاية يف طؾؿ الرواية ،أبق بؽر أحؿد بـ ّ
مفدي الخطقب البغدادي (ت 463هي) ،تحؼقؼ :أبق طبد اهلل السقرقل،
جؿعقة دائرة الؿعارف العثؿاكقة ،حقدر آباد ،الدكـ1357 ،هي.
طؾل بـ
 .91لباب التلويؾ يف معال التـزيؾ ،أبق الحسـ الخازن طالء الديـ ّ
طؾل شاهقـ ،دار
محؿد بـ إبراهقؿ بـ طؿر (ت 741هي) ،تحؼقؼ :محؿد ّ
الؽتب العؾؿقة ،بقروت ،الطبعة إولك1415 ،هي.
طؾل بـ محؿد (ت
 .92لسان الؿقزان ،ابـ حجر العسؼالل أحؿد بـ ّ
852هي) ،تحؼقؼ :دائرة الؿعارف الـظامقة ،الفـد ،كشرة ممسسة إطؾؿل
لؾؿطبقطات ،بقروت ،لبـان ،الطبعة الثاكقة1395 ،هي =1971م.
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بحوث
 .93لطائػ اإلشارات ،طبد الؽريؿ بـ هقازن بـ طبد الؿؾؽ الؼشقري
(ت465هي) ،تحؼقؼ :إبراهقؿ البسققل ،الفقئة الؿصرية العامة لؾؽتاب،
الطبعة الثالثة.
 .94مجؿقع الػتاوى ،تؼل الديـ أبق العباس أحؿد بـ طبد الحؾقؿ بـ تقؿقة
(ت 728هي) ،تحؼقؼ :طبد الرحؿـ بـ محؿد بـ قاسؿ ،صبعة مجؿع الؿؾؽ
ففد ،الؿديـة الـبقية1416 ،هي = 1995م.
 .95محاسـ التلويؾ ،محؿد جؿال الديـ بـ محؿد الؼاسؿل (ت
1332هي) ،تحؼقؼ :محؿد باسؾ طققن السقد ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت،
الطبعة إولك1418 ،هي.
 .96محاضرات إدباء ومحاورات الشعراء والبؾغاء ،الراغب إصػفال
أبق الؼاسؿ الحسقـ بـ محؿد (ت 552هي) ،شركة دار إرقؿ بـ أبل
إرقؿ ،بقروت ،الطبعة إولك1425 ،هي.
 .97الؿحرر القجقز يف تػسقر الؽتاب العزيز ،أبق محؿد طبد الحؼ بـ
غالب بـ ططقة إكدلسل (ت 542هي) ،تحؼقؼ :طبد السالم طبد الشايف
محؿد ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت ،الطبعة إولك1422 ،هي.
 .98الؿختصر يف تػسقر الؼرآن الؽريؿ ،إطداد جؿاطة مـ طؾؿاء التػسقر،
دار الؿختصر لؾـشر والتقزيع ،الرياض ،الطبعة الخامسة1445 ،هي.
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بحوث
 .99مختصر يف شقاذ الؼراءات ،أبق طبد اهلل الحسقـ بـ أحؿد بـ خالقيف
(ت 375هي) ،مؽتبة الؿتـبل ،الؼاهرة.
 .155مدارا التـزيؾ وحؼائؼ التلويؾ ،أبق الربكات طبد اهلل بـ أحؿد بـ
محؿقد الـسػل (ت 715هي) ،تحؼقؼ :يقسػ طؾل بديقي ،دار الؽؾؿ
الطقب ،بقروت ،الطبعة إولك1419 ،هي = 1998م.
 .151الؿسـد ،اإلمام أحؿد بـ حـبؾ (ت 241هي) ،تحؼقؼ :شعقب
إركاؤوط -طادل مرشد وآخريـ ،ممسسة الرسالة ،بقروت ،الطبعة
إولك1416 ،هي = 1995م.
 .152معالؿ التـزيؾ يف تػسقر الؼرآن ،أبق محؿد الحسقـ بـ مسعقد البغقي
(ت 515هي) ،تحؼقؼ :محؿد طبد اهلل الـؿر وطثؿان جؿعة ضؿقرية
وسؾقؿان مسؾؿ الحرش ،دار صقبة ،الطبعة الرابعة1417 ،هي = 1997م.
 .153معال الؼرآن الؽريؿ ،أبق جعػر أحؿد بـ محؿد بـ إسؿاطقؾ
طؾل الصابقل ،مركز إحقاء الرتاث
َّ
الـحاس (ت 338هي) ،تحؼقؼ :محؿد ّ
اإلسالمل ،جامعة أم الؼرى ،ط1458 :1هي = 1998م.
الزجاج (ت
 .154معال الؼرآن وإطرابف ،أبق إسحا إبراهقؿ بـ السري َّ
311هي) ،تحؼقؼ :د .طبد الجؾقؾ طبده شؾبل ،طالؿ الؽتب ،بقروت ،الطبعة
إولك1458 ،هي = 1988م.
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بحوث
 .155معال الؼرآن ،أبق زكريا يحقك بـ زياد الػراء (ت 257هي) ،تحؼقؼ:
طؾل الـجار وطبد الػتاح إسؿاطقؾ الشؾبل،
أحؿد يقسػ الـجايت ومحؿد ّ
دار الؿصرية لؾتللقػ والرتجؿة ،مصر ،الطبعة إولك.
 .156معجؿ الؿػسريـ مـ صدر اإلسالم وحتك العصر الحاضر ،طادل
كقيفض ،ممسسة كقيفض الثؼافقة لؾتللقػ والرتجؿة والـشر ،بقروت،
الطبعة الثالثة1459 ،هي = 1988م.
 .157الؿغـل يف الؼراءات ،محؿد بـ أبل كصر بـ أحؿد الدهان
الـقزاوازي (أحد طؾؿاء الؼرن السادس الفجري) ،تحؼقؼ :د .محؿقد بـ
كابر الشـؼقطل ،كشرة الجؿعقة العؾؿقة السعقدية لؾؼرآن الؽريؿ وطؾقمف
(تبقان) ،الطبعة إولك1439 ،هي = 2518م.
 .158الؿؽتػك يف الققػ وآبتدا ،أبق طؿرو طثؿان بـ سعقد بـ طثؿان بـ
طؿر الدال (ت 444هي) ،تحؼقؼ :محقل الديـ طبد الرحؿـ رمضان ،دار
طؿار ،الطبعة إولك1422 ،هي = 2551م.
 .159مقسقطة التػسقر بالؿلةقر ،إطداد مركز الدراسات والؿعؾقمات
الؼرآكقة بؿعفد اإلمام الشاصبل بجدة ،دار ابـ حزم ،بقروت ،الطبعة إولك
1439هي = 2517م.
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بحوث
 .115كثر الدر يف الؿحاضرات ،أبق سعد مـصقر بـ الحسقـ الرازي (ت
421هي) ،تحؼقؼ :خالد طبد الغـل محػقظ ،دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت،
الطبعة إولك1424 ،هي = 2554م.
 .111الـشر يف الؼراءات العشر ،أبق الخقر محؿد بـ محؿد بـ محؿد بـ
الجزري (ت  ،)833تحؼقؼ :د .السالؿ محؿد محؿقد الشـؼقطل ،مجؿع
الؿؾؽ ففد لطباطة الؿصحػ الشريػ ،الؿديـة الؿـقرة1435 ،هي.
طؾل بـ محؿد الؿاوردي (ت 455هي)،
 .112الـؽت والعققن ،أبق الحسـ ّ
تحؼقؼ :السقد بـ طبد الؿؼصقد بـ طبد الرحقؿ ،دار الؽتب العؾؿقة،
بقروت.
الفداية إلك بؾقغ الـفاية يف طؾؿ معال الؼرآن وتػسقره ،وأحؽامف،
مؽل بـ أبل صالب (ت 437هي)،
وجؿؾ مـ فـقن طؾقمف ،أبق محؿد
ّ
مجؿقطة رسائؾ جامعقة بؽؾقة الدراسات العؾقا والبحث العؾؿل ،جامعة
الشارقة ،بنشراف أ .د /الشاهد البقشقخل ،كشرة :مجؿقطة بحقث الؽتاب
والسـّة ،كؾقة الشريعة والدراسات اإلسالمقة ،جامعة الشارقة ،الطبعة
إولك1429 ،هي = 2558م.
│
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