


الفصل اللول: التعريف بعلم المتشابه

المبحث اللول: تعريف المتشابه اللفظي لو الفرق بينه لو بين المتشابه
المعنوي

ألول: تعريف المتشابه في اللغة

تدور معاني مادة (شبه) في اللغة حول معنيين:

الول: التماثل، و الثاني: اللتباس.

اَهههافمن الول قوله تعالى:﴿ ف ْم يِفي ْمُههه اَو اَرو ٌة  رَّهه اَط ْمُم و ٌج  اَوا ف ْز اَهها اَأ ف ْم يِفي ْمُهه اَواَل اَشهايِب اًها  ْمُماَت يِه  اَوْمُأْمُتوا يِبه  
اَن( ْمُدو )﴾(البقرة).25اَخايِل

اَن ( ْمُدو ف ْهاَتهه ْمُم ْمُرَّللهه اَل اَء ا اَشهها ف ْن  اَويِإرَّنا يِإ ف ْياَنا  اَعاَل اَه  اَشااَب اَر اَت رَّن اف ْلاَباَق )70و من الثاني: قوله تعالى:﴿يِإ
﴾( البقرة).

1و أكثر ما يستعمل في التماثل صيغة (تشابه)، و في اللتباس صيغة: ( اشتبه).

. 2و في القاموس المحيط: "تشابها و اشتبها: أشبه كل منهما الخر حتى التبسا"

و في المعجم الوسيط :" تشابه الشيئان: أشبه كل منهما الخر حتى التبسا و فههي
اَن ( ْمُدو ف ْهاَت ْمُم ْمُرَّلل اَل اَء ا اَشا ف ْن  اَويِإرَّنا يِإ ف ْياَنا  اَعاَل اَه  اَشااَب اَر اَت رَّن اف ْلاَباَق 3)﴾( البقرة).).70التنزيل:﴿يِإ
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وفي القاموس الفقهي:" المتشابه في القههرآن الكريههم : المتماثههل. و منههه قههول اللهه
1(ٍه( اَشههايِب ْمُماَت اَر  اَغف ْيهه اَو اَشههايِب اًها  ْمُماَت اَن  رَّما ُّر اَوال اَن  رَّزف ْيْمُتو اَوال ْمُه  ْمُكْمُل ف ْخاَتيِل اًفا ْمُأ ْمُم اَع  ف ْر رَّز اَوال اَل  ف ْخ اَوالرَّن تعالى:﴿ 

4)﴾( النعام) أي متشابه في المنظر، و غير متشابه في المطعم.141

و في مشكل القرآن لبن قتيبة:" و أصل التشابه: أن يشههبه اللفههظ فههي الظههاهر و
اَشههايِب اًها( ْمُماَت يِه  اَوْمُأْمُتههوا يِبهه اّز و جل في وصف ثمر الجنة:﴿ المعنيان مختلفان، قال الل ع

)﴾(البقرة) أي متفق المناظر، مختلف الطعوم.25

 وأما عن معاني هذه المادة كما جاءت في القرآن بمختلف أوزانههها و مشههتقاتها
فقد تناول ذلك( المعجم الموسوعي للفاظ القههرآن الكريههم و قراءاتههه) و ل بههأس

أن نذكر عنه ذلك فيما يلي:-

اَن1 رَّزف ْيْمُتو اَوال و ٌه) [اسم الفاعل] مفتعل، متقارب يشبه بعضه بعضا من وجه:﴿ ف ْشاَتيِب ْمُم )-
1(ٍهاَ ( اَشايِب ْمُماَت اَر  اَغف ْي اَو ف ْشاَتيِب اًها  ْمُم اَن  رَّما ُّر )﴾(النعام). (التقارب،التشابه).99اَوال

اَه) [ماضي مبني للمعلوم] تفاعل:-2 اَشااَب -(اَت

1(ٍم ف ْو يِت يِلاَقهه ف ْلاَيهها ف ْد اَبرَّيرَّنهها ا ف ْم اَقه ْمُه ف ْت ْمُقْمُلههوْمُب اَه اَشههااَب أ-تشابه الرجلن: أشبه كل منهما الخهر:﴿اَت
اَن ( )﴾(البقرة) (التشابه).118ْمُيويِقْمُنو

يِلب-تشابه المر:اختلط: ف ْم ْمُقه يِهه ف ْي اَعاَل ْمُق  اَخف ْله اَه اف ْل اَشااَب يِه اَفاَت اَخف ْليِق اَك اَخاَلْمُقوا  اَء  اَكا اَر ْمُش يِيِرَّلل  اَعْمُلوا  اَج ف ْم  اَأ
ْمُر ( رَّها ْمُد اف ْلاَق يِح اَوا اَو اف ْل ْمُه اَو 1(ٍء  ف ْي اَش ْمُك ِّل  ْمُق  اَخايِل ْمُرَّلل  (الرعد) (الختل)ط).)16ا

و ٌه) (اسم الفاعل) متفاعل:-3 اَشايِب ْمُماَت )-

اَنأ-يشههبه بعضههه بعضهها، لونهها أو جههودة أو صههورة، و يختلههف طعمهها: رَّزف ْيْمُتههو اَوال
1(ٍهاَ ( اَشايِب ْمُماَت اَر  اَغف ْي اَو ف ْشاَتيِب اًها  ْمُم اَن  رَّما ُّر (النعام). (التشابه).)99اَوال

.190،دمشق، دار الفكر/ص:2م/ القاموس الفقهي، )ط1988  سعدي أبو حبيب، 4
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اَيب-يصههدق بعضههه بعضهها: اَماَثههايِن اَشههايِب اًها  ْمُماَت يِكاَتا اًبهها  يِث  يِدي اَحهه اَن اف ْل اَسهه ف ْح اَل اَأ رَّز ْمُرَّللهه اَنهه (ا
23()النظم والتصديق. الزمر)، وقيل: يشبه بعضه بعضا في العجاز و

و ٌت) [اسم فاعل/جمع مؤنث سالم] متفاعلت و تحتمل أكثر من وجههه4 اَها اَشايِب ْمُماَت )-
و ٌتفي التأويل أو غامضات ل تفهم معانيها: ْمُه آاَيهها يِمف ْنهه اَب  يِكاَتهها اَك اف ْل ف ْي اَعاَل اَل  اَز ف ْن يِذي اَأ اَو ارَّل ْمُه
و ٌت( اَها اَشايِب ْمُماَت ْمُر  اَخ اَوْمُأ يِب  يِكاَتا ُّم اف ْل رَّن ْمُأ ْمُه و ٌت  اَما اَك ف ْح (آل عمران) (الغموض).)8ْمُم

اَه) [ْمُف ِّعل] وشبه عليه المر: التبس واختلط:-5 ْمُش ِّب )ف ْن يِكهه اَواَل اَصههاَلْمُبوْمُه  اَمهها  اَو اَمهها اَقاَتْمُلههوْمُه  اَو
ف ْم( ْمُه اَه اَل )(النساء) أي وقعت لهم الشبهة فظنوا أاّنهم صلبوا المسههيح و إنمهها157ْمُش ِّب

1صلبوا غيره (الغموض)

الخلةصة:

اّن هذا اَه) في كتب اللغة و غيرها نخلص إلى أ اَشاَب بعد هذا العرض السريع لمادة (
اللفظ يطوف بين معنيين أساسيين كما ذكرنا في البداية:-

-الول: التماثل و التساوي، و قد يكون هذا التماثل شديدا، أو يكون فههي صههفة1
أو جانب من الجوانب.

-الثاني: اللتباس و الخلط، و عدم الوضوح و تمييز المقصود مههن الكلم، إمهها2
لحتماله معهان متعههددة، أو كههونه مههن المغيبههات، و الههتي يتجنهب الخههوض فيهها

 2اختيارا للولى و السلم.

و بعههد انتهاءنهها بالحههديث عههن المتشههابه فههي اللغههة نههأتي إلههى الحههديث عنههه فههي
اصطلح المتخصصين لنرى تعريفه عندهم فنقول:

م/ المعجم الموسوعي للفاظ القرآن الكريم و قراءاتهههه، )ط2002هه/ 1423 أحمد مختار بمساعدة فريق عمل، 1
، الرياض، السعودية/ ص:   بتصرف.1

م/ رسالة دكتوراه غير منشورة: توجيه المتاشابه اللفظي في القههرآن الكريههم2012 الجبالي،محمد رجائي أحمد،2
اّرائي ، دراسة مقارنة/ ص: .37بين القدامى و المحدثين: أحمد الغرناطي، و فاضل السام
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شابه في الةصطل:ح:-ثانيا: المت

بدأ ظهور اصطلح المتشابه اللفظي بشكل مبدئي فههي عصههر التههابعين، و ذلههك
اَوعند تفسيراتهم للمحكم و المتشههابه اللههذان ورد ذكرهمهها فههي قههوله تعههالى: ْمُههه

رَّمهها و ٌت اَفاَأ اَها اَشههايِب ْمُماَت ْمُر  اَخ اَوْمُأ يِب  يِكاَتا ُّم اف ْل رَّن ْمُأ ْمُه و ٌت  اَما اَك ف ْح ْمُم و ٌت  ْمُه آاَيا يِمف ْن اَب  يِكاَتا اَك اف ْل ف ْي اَعاَل اَل  اَز ف ْن يِذي اَأ ارَّل
ْمُم ف ْعاَلهه اَمهها اَي اَو يِه  يِوييِل اَء اَتف ْأ اَغا ف ْبيِت اَوا يِة  ف ْتاَن اَء اف ْليِف اَغا ف ْبيِت ْمُه ا يِمف ْن اَه  اَشااَب اَما اَت اَن  ْمُعو و ٌغ اَفاَيرَّتيِب اَزف ْي ف ْم  يِه اَن يِفي ْمُقْمُلويِب يِذي ارَّل
رَّل ْمُر يِإ رَّك رَّذ اَما اَي اَو اَر ِّباَنا  يِد  يِعف ْن ف ْن  يِم ْمُك ٌّل  يِه  اَمرَّنا يِب اَن آ يِم اَيْمُقوْمُلو يِعف ْل اَن يِفي اف ْل ْمُخو يِس رَّرا اَوال ْمُرَّلل  رَّل ا ْمُه يِإ يِوياَل اَتف ْأ

يِب ( اَف ْلف ْلاَبا (آل عمران) وما جاء فههي قههوله تعههالى عههن التشههابه بيههن آيههات)7ْمُأوْمُلو ا
اَيالكتابه العزيز في سورة الزمر: اَماَثههايِن اَشههايِب اًها  ْمُماَت يِكاَتا اًبهها  يِث  يِدي اَحهه اَن اف ْل اَس ف ْح اَل اَأ رَّز ْمُه اَن رَّل

اَك اَذيِلهه يِرَّلله  يِر ا ف ْكه يِذ ف ْم يِإاَلى  ْمُه اَوْمُقْمُلوْمُب ف ْم  ْمُه ْمُد ْمُجْمُلو ْمُن  رَّم اَتيِلي ف ْم ْمُث ْمُه اَررَّب اَن  ف ْو اَش ف ْخ اَن اَي يِذي ْمُد ارَّل ْمُجْمُلو ْمُه  يِمف ْن ُّر  يِع اَش ف ْق اَت
1(ٍد ( اَها ف ْن  يِم ْمُه  اَما اَل ْمُرَّلل اَف يِل ا ف ْضيِل ف ْن ْمُي اَم اَو ْمُء  اَشا ف ْن اَي اَم يِه  يِدي يِب ف ْه يِرَّلل اَي اَدى ا (الزمر).)23ْمُه

ولنذكر عن بعض التابعين الذين روي عنهم تفسير المتشابه اللفظههي فههي القههرآن
اّر عليه الصطلح فههي تعريههف المتشههابه اللفظههي فههي القههرآن بما يقارب ما استق

الكريم قبل ذكره:-

-روي عن مجاهد أاّنه قال:" المتشابهات: ما أشبه بعضه بعضا فههي المعههاني و1
إن اختلف ألفاظه"

-روي عن عبد الرحمن بن زيد أاّنه قال:"المتشابه هو: ما اشههتبهت اللفههاظ بههه2
من قصصهم عند التكرير في السور، فقصة باختلف المعاني و اتفاق اللفاظ و
اّن قصههة قصههة بههاختلف اللفههاظ و اتفههاق المعههاني" و ضههرب لههه مثل فقههال:" إ
موسى تكررت في أمكنة كثيرة، و هو متشابه، و كله معنى واحههد، و متشههابهه:

       "اسلك يدك، أدخل يدك...

اَشههايِب اًهاعن قتادة، قوله:-3 ْمُماَت يِكاَتا اًبهها  يِث  يِدي اَح اَن اف ْل اَس ف ْح اَل اَأ ْمُرَّلل نز  اليههة تشههبه اليههة،ا
والحرف يشبه الحرف.

اَشايِب اًها) قال: المتشابه: يشبه بعضه بعضا.4 ْمُماَت يِكاَتا اًبا  اّي ( -عن السد
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اَشههايِب اًها) قهال: يشهبه بعضهه بعضها، -5 ْمُماَت يِكاَتا اًبها  ْمُجاَبير، في قهوله: ( عن سعيد بن 
اّل بعضه على بعض. ويصاّدق بعضه بعضا، ويد

اَي-عن الحسن، في قوله: 6 اَماَثههايِن اَشههايِب اًها  ْمُماَت يِكاَتا اًبهها  يِث  يِدي اَح اَن اف ْل اَس ف ْح اَل اَأ ْمُرَّلل نز  قههال:ا
ثنى الل فيه القضاء، تكون السورة فيها الية في سورة أخرى آية تشبهها".

.1هذه الروايات ذكرها  ابن جرير الطبري في تفسيره
ْمُر ِّدد موسههى فهي القهرآن وصههالح وهههود7 اّدد،  اَي) مهر اَماَثههايِن -ابن زيد فهي قههوله: (

والنبياء في أمكنة كثيرة.
ف ْعاَنهى8 اَم اَة  ف ْياَنهه ْمُعاَي يِن  ف ْبهه اَن  ف ْفاَيا ْمُسهه ف ْن  اَعهه ف ْروى  ْمُوي يِء:  اَما ْمُعاَل ْمُض اف ْل ف ْع اَل اَب اَواَقا - وقال ابن كثير:" 

اَن يِمهه اَذا  اَههه 1(ٍد، اَف يِحهه اَوا ف ْع اًنى  اَم ْمُن يِفي  اَر اًة تكو يِن اَتا ف ْرآ يِت اف ْلْمُق يِساَيااَقا رَّن  اَي } اَأ اَماَثايِن اَشايِب اًها  ْمُماَت يِه: { ف ْويِل اَق
اَن، يِري اَكههايِف رَّم اف ْل اَن ْمُثهه يِميِني ف ْؤ ْمُمهه يِر اف ْل ف ْك يِذ اَكهه يِضهه ِّديِه،  اَو يِء  ف ْي رَّشهه يِر ال ف ْك يِذ ْمُن يِبهه اَر اًة تكههو اَواَتهها يِه،  اَشههايِب ْمُماَت اف ْل
اَعهااَلى: يِه اَت ف ْويِل اَكاَقه اَماَثهايِني،  اَن اف ْل يِمه اَذا  اَهه اَذا، اَف اَهه اَه  ف ْشهاَب اَما اَأ اَو يِر،  يِة الرَّنا يِصاَف رَّم  يِة ْمُث اَجرَّن يِة اف ْل يِصاَف اَك اَو

1(ٍم يِحي اَج اَر اَليِفي  رَّجا رَّن اف ْلْمُف اَويِإ 1(ٍم  يِعي اَر اَليِفي اَن اَرا رَّن الف ْب يِر:يِإ اَطا يِلف ْنيِف يِه :13، 14 [ا ف ْويِل اَكاَق اَو  ، [
1(ٍن يِس ِّجي يِر اَليِفي  رَّجا اَب اف ْلْمُف يِكاَتا رَّن  اَن:اَكل يِإ اَط ِّفيِفي ْمُم اَل:7[اف ْل ف ْن اَقا اَب] ، يِإاَلى اَأ يِكاَتهها رَّن  اَكل يِإ

اَن يِع ِّل ِّيي يِر اَليِفي  اَرا اَن:الف ْب اَط ِّفيِفي ْمُم 1(ٍب] ، 18 [اف ْل اَمبآ اَن  ف ْس ْمُح اَن اَل ْمُمرَّتيِقي رَّن يِلف ْل اَويِإ و ٌر  ف ْك يِذ اَذا  [ص: اَه
اَل: ] 49 ف ْن اَقا 1(ٍب، يِإاَلى اَأ اَمبآ رَّر  اَش اَن اَل يِغي رَّطا رَّن يِلل اَويِإ اَذا  اَن]55[ص: اَه يِمهه اَذا  اَههه يِو  ف ْح اَواَن  ،

ْمُه ْمُكُّلهه ْمُق  اَن ال ِّساَيا اَكا اَذا  رَّما يِإ اَواَأ يِن،  ف ْي ف ْثاَن يِن ا ف ْي ف ْعاَناَي اَم ف ْي: يِفي  اَماَثايِني، اَأ اَن  اف ْل يِم ْمُه  ْمُكُّل اَذا  اَه يِت اَف ال ِّساَيااَقا
يِه اَشههايِب ْمُماَت اَن اف ْل يِمهه اَذا  اَههه اَس  ف ْيهه اَواَل ْمُه  اَشههايِب ْمُماَت اَو اف ْل ْمُههه ف ْع اًضهها، اَف ْمُه اَب ْمُضهه ف ْع ْمُه اَب ف ْشههيِب 1(ٍد ْمُي يِحهه اَوا ف ْع اًنههى  اَم يِفي 

يِه:  ف ْويِل يِر يِفي اَق ْمُكو ف ْذ اَم و ٌتاف ْل اَها اَشههايِب ْمُماَت ْمُر  اَخهه اَوْمُأ يِب  يِكاَتهها ُّم اف ْل رَّن ْمُأ ْمُههه و ٌت  اَمهها اَك ف ْح ْمُم و ٌت  ْمُه آاَيا يِليِمف ْن  [آ
اَن: اَرا ف ْم ْمُر"7يِع اَخ ف ْع اًنى آ اَم اَك  اَذا  ، [2.

و نسههتخلص ممهها سههبق ذكههره مههن تفسههيرات التههابعين و بعههض الصههحابة: أن
اّررات المتشابهة في معانيها و ألفاظها، له أصل فههي المتشابه بمعنى اليات المك
أقوال السلف، و يمكن القول بأاّنه تأصههيل و تأسههيس لمهها اصههطلح علههى تسههميته

اّما ه الرزكشي في البرهان تحت النوع الخامس،بهه"علم المتشابه اللفظي" كما س

م، المحقق: أحمد محمد شاكر/ جامع البيان عن تأويههل2000هه-1420 الطبري، محمد ابن جرير، أبو جعفر، 1
.280-279،ص:21/ج1آي القرآن/ مؤسسة الرسالة، )ط

م، المحقق:سههامي بههن محمههد سههلمة/ تفسههير القههرآن1999هه-1420 ابن كثير، أبو الفداء، إسماعيل بن عمر،2
.94،ص:7/ ج2العظيم/ دار طيبة، )ط
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ه: "اليات المشتبهات " كما سماّاه به السيوطي في التقان فههي النههوع الثههالثو ب
و الستون، كما سماه من قبل في كتابه " التحبير في علم التفسير" به:" الشباه".
أما علي ابن حمزة الكسائي الذي يقال أاّنه أول من وصههلنا كتهابه فهي هههذا
اّماه بههه:"مشههتبهات القههرآن" وفهي بعهض نسههخه: "متشههابه القههرآن"،و العلم فقد س
اّماه محمود ابن حمزة الكرماني في كتابه "البرهان في تههوجيه متشههابه القههرآن س
لما فيه من الحجة والبيههان" بههه :"متشههابه القههرآن" أيضهها، و قههد سههبقه إلههى هههذه

التسمية ابن المنادي.
أما التعريف الصطلحي الذي عههرف بههه هههذا العلههم عنههد غيههر التههابعين
الذين سبق ذكرهم فنجد أول محاولههة لههذلك عنههد الزركشههي فههي البرهههان حيههث
قال:"هو إيراد القصة الواحدة في صههور شههتى، وفواصههل مختلفههة، ويكههثر فههي

، ووافقه السيوطي  على هههذا التعريههف فههي التقههان،1إيراد القصص و النباء"
وعاّلق محمد طلحة بلل الميار على تعريف الزركشي فقال:"ويلحظ على هههذا
التعريف أاّنه يخصص موضع المتشابه بما يقع منه في القصص، وهذا حق، إل
أاّنه غير منحصر فيها، بل يقع التشابه في غير القصههص والنبههاء" ثههم ذكههر لههه

ويمكههن أن 2تعريفا فقال:"هي اليات المكررات في اللفظ بسياقها أو مع إبدال".
نأخذ تعريفا آخر لهذا العلم عند السيوطي في كتابه "التحبير فههي علههم التفسههير"
فيقههول عههن تعريههف المتشههابه اللفظههي:"هههو اليههات المتشههابهة ممهها فههي إحههدى

 وهذا التعريف3المتشابهتين مما ليس في الخرى من تقديم أو تأخير أو زيادة".
أشمل مما سبق ذكههره عهن الزركشههي فهي البرههان وتبعهه السهيوطي عليههه فهي
التقان، فتعريف المام السيوطي للمتشابه اللفظي في القرآن في كتابه "التحبير
اّول، في علم التفسير" أحسن مما ذكره بعد ذلك في التقان، لاّنه أاّلههف التحههبير أ

ثم أاّلف التقان بعده.

هه، المحقق:محمد أبو الفضل إبراهيم/ البرهان في1391  الزركشي، بدر الدين، محمد بن بهادر ابن عبد الل، 1
.112،ص:1علوم القرآن/ دار المعرفة، بيروت/ج

.93  الميار، محمد طلحة،/إعانة الحفاظ على ضبط اليات المتشابهة في اللفاظ/ ص:2

م/التحههبير فههي علههوم التفسههير/ دار الفكههر، بيههروت،2001هههه-1421  السههيوطي، عبههد الرحمههن بههن كمههال، 3
. 110لبنان/ص:
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اّرفه الدكتور محمد رجائي أحمد الجبالي بقوله:"هو تكرار اللفظ في اليههة أو وع
فههي السههورة، أو فههي سههور شههاّتى، دون تكههرار المعنههى، وقههد يتطههابق المتشههابه

1اللفظي في المبنى، لكاّنه يختلف في المعنى والغرض".

وهذا تعريههف حسههن ، ولكههن يلحههظ علههى قههوله فههي أول التعريههف:"هههو
اّن التكرار فههي تكرار اللفظ في الية" عدم  شموله لنواع التشابه بين اليات، ل
اليات القرآنية أحيانا يكون في لفظ واحد وأحيانا يكون في ألفههاظ متعههددة، وقههد

يكون في جمل، وغير ذلك.
اّرفههه الراغههب الصههفهاني فههي كتههابه" المفههردات فههي غريههب القههرآن" وع
اّمهها مههن حيههث بقوله:" والمتشابه من القرآن: ما أشكل تفسههيره لمشههابهته بغيههره إ

 2اللفظ أو من حيث المعنى".
اّملناه سنلحظ أاّنه اشتمل على نوعين من التشابه و هما:- وهذا التعريف إذا تأ

اَح علههىالتشابه من جهة اللفففظ: -1 ْمُطيِل ف ْصهه وهههو موضههوع حهديثنا، وههو الههذي ا
تسميته به" المتشهابه اللفظهي" أو "متشهابه القهرآن" أو "اليهات المتشهابهة" كمها

ذكرنا ذلك قبل قليل.
: وهذا النوع من التشابه هو الذي يسمى به"المتشابهالتشابه من جهة المعنى-2

المعنوي" و هو ضد المحكم، و هو الذي جاء ذكره فههي سههورة آل عمههران فههي
يِبقوله تعالى: يِكاَتهها ُّم اف ْل رَّن ْمُأ ْمُههه و ٌت  اَمهها اَك ف ْح ْمُم و ٌت  ْمُه آاَيهها يِمف ْنهه اَب  يِكاَتا اَك اف ْل ف ْي اَعاَل اَل  اَز ف ْن يِذي اَأ اَو ارَّل ْمُه

يِة ف ْتاَنهه اَء اف ْليِف اَغهها ف ْبيِت ْمُه ا يِمف ْنهه اَه  اَشههااَب اَما اَت اَن  ْمُعو و ٌغ اَفاَيرَّتيِب اَزف ْي ف ْم  يِه اَن يِفي ْمُقْمُلويِب يِذي رَّما ارَّل و ٌت اَفاَأ اَها اَشايِب ْمُماَت ْمُر  اَخ اَوْمُأ
ْمُكهه ٌّل يِه  اَمرَّنهها يِبهه اَن آ يِم اَيْمُقوْمُلو يِعف ْل اَن يِفي اف ْل ْمُخو يِس رَّرا اَوال ْمُرَّلل  رَّل ا ْمُه يِإ يِوياَل ْمُم اَتف ْأ ف ْعاَل اَما اَي اَو يِه  يِوييِل اَء اَتف ْأ اَغا ف ْبيِت اَوا

يِب ( اَف ْلف ْلاَبهها رَّل ْمُأوْمُلههو ا ْمُر يِإ رَّك رَّذ اَما اَيهه اَو اَر ِّباَنا  يِد  يِعف ْن ف ْن  (آل عمههران)، وقههد وقههع اختلف)7يِم
شديد و عويس بين السلف والخلف من الصحابة والتابعين وأتبههاعهم، والعلمههاء
من بعدهم في تفسيرات المحكم و المتشابه من آيات القرآن وتبعا لذلك اختلفههوا:
هل يجوز أن يقههال: فههي القههرآن شههيء ل يعلههم معنههاه؟، و هههل يجههوز كههذلك أن
يخاطبنا الل بما ل نعلم معناه؟، و من أراد الستقصاء فههي معرفههة هههذا الخلف

م/ رسالة دكتوراه غير منشورة: توجيه المتاشابه اللفظي في القههرآن الكريههم2012 الجبالي،محمد رجائي أحمد،1
اّرائي ، دراسة مقارنة/ص: .48بين القدامى و المحدثين: أحمد الغرناطي، و فاضل السام

.257 الراغب الصفهاني، الحسين بن محمد، بدون تاريخ/المفردات في غريب القرآن/ المكتبة التوفيقية/ص:2
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، و1 و السههيوطي فههي التقههان،،فعليه بمراجعة ما ذكره الزركشي في البرهههان
2الشوكاني في "فتح القدير".

وقد ظهر للباحث بعد البحههث و التتبههع عههن المتشههابه اللفظههي فههي القههرآن
اّن البعض قههد خاّلههط الحههديث بيههن نههوعي المتشههابه (اللفظههي والمعنههوي) الكريم أ
وبعض المؤلفات في هذا الموضوع تذكر الكتب المؤلفة فههي المتشههابه اللفظههي،
مهع أاّنهها تتحههدث عهن المتشههابه الههذي ههو ضههد المحكهم أو مهها سههمي بالمتشهابه
اّصار، أاّلف كتابا باسم "المتشههابه" واقتبههس فههي المعنوي، فمثل الدكتور حسين ن
أول الكتاب من مقال المام السيوطي فههي معههترك القههران فههي إعجههاز القههرآن
قوله:" الوجه التاسع من وجههوه إعجههازه: إنقسههامه إلههى محكههم ومتشههابه" وذكههر
كذلك في آخر الكتاب مؤلفات في المتشابه، ولم يماّيز منها ما كان فههي المتشههابه
الذي هو ضد المحكم، وما كههان فههي المتشههابه اللفظههي مههن آي القههرآن،و لنههذكر

بعض هذه المؤلفات التي ذكرها:-
-"متشابه القرآن" أو "الرد على الملحدين في متشابه القرآن" أو "ما سأل عنه1

الملحدون من آي القرآن" هذه السماء الثلثة هي اسم لكتاب واحههد لمحمههد بههن
المستنير المعتزلي المعروف به "قطرب".

-"متشههابه القههرآن" لبههي سهههل بشههر بههن المعتمههر الهللههي المعههتزلي رئيههس2
).210معتزلة بغداد، (ت:

اّلف"،3 -متشابه القرآن" لبي الهذيل محمد بن عبد الل المعتزلي الملقب بههه"الع
).235(ت:

-"متشههابه القههرآن" لبههي الفضههل جعفههر بههن حههرب الهمههداني المعههتزلي (ت:4
236.(

-"متشههابه القههرآن" لبههي علههي محمههد بههن عبههد الوهههاب الجبههائي مههن أشهههر5
).303المعتزلة، و إليه انتهت، و إليه انتهت رئاسة المعتزلة في عصره، (ت:

) في التقان.46) في البرهان للزركشي، و النوع السادس و الربعون(36 انظر النوع السادس و الثلثون(1

دار ه/فتح القدير الجامع بين فني الرواية و الدراية من علم التفسير/1414 الشوكاني، محمد بن علي بن محمد،2
.1،360/ج1ابن كثير، دار الكلم الطيب - دمشق، بيروت،)ط
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هذه الكتب الخمسة ذكرها الدكتور حسين نصار، وكلها تحمل اسم متشابه
القرآن، وهي لرجال من المعتزلة، و هناك مؤلفات غيرها  للمعتزلة تحمل هههذا

السم و لم يذكرها الدكتور حسين نصار وهي:-
اّمههاني6 -" المتشههابه فههي علههم القههرآن" لبههي الحسههن علههي بههن عيسههى الر

هه).384المعتزلي(ت:
-"متشابه القرآن" لبي الحسن قاضي القضاة عماد الدين عبد الجبار بن أحمد7

من معتزلة البصرة، و قد طبع هذا الكتاب، وقههد ذكههر ابههن نههديم فههي الفهرسههت
تحت الكتب المؤلفات في متشابه القرآن كثير من مؤلفههات المعتزلههة وهههو خيههر

  1من يذكر عنهم هذه المؤلفات لاّنه معتزلي أيضا.
اّن المعتزلة اهتموا بالمتشابه الذي هو ضد المحكم، وأاّلفوا وقد بدا للباحث أ
في ذلك مؤلفات يشرحون ويفسرون فيها آيههات القهرآن عامههة، وآيههات الصههفات
والعدل والتوحيد على ما يوافق مذهبهم، فمن يطالع كتاب القاضي عبههد الجبههار

 2المعتزلي "متشابه القرآن" يفهم ذلك عنهم وقد ذكر ذلك في مقدمة كتابه.
ونعود إلههى اسههتمرار ذكههر المؤلفههات فههي المتشههابه الههتي ذكرههها الههدكتور

اّصار ومنها:- حسين ن
-"ملك التأويل القاطع بذوي اللحاد والتعطيل في توجيه متشابه اللفظههي مههن6

ه).708آي التنزيل" لمحمد بن جعفر بن الزبير الغرناطي(ت:
اّرة التأويل لبي عبد الل الخطيب السكافي(ت:7 اّرة التنزيل و غ ه).421-" د
-"البرهههان فههي تههوجيه متشههابه القههرآن" لبههي القاسههم محمههود بههن حمههزة8

ه).505الكرماني(ت:
 3ه).169-"مشتبهات القرآن" لعلي بن حمزة الكسائي(ت:9

إبراهيم رمضان/الفهرست/دار المعرفة-  مه،المحقق:1997 هه - 1417  ابن نديم،محمد بن إسحاق أبو الفرج،1
. 2/1/56بيروت – لبنان، )ط

-2/673م/تفسههير آيههات العقيههدة/دار الصههابوني،القههاهرة،مصههر/2003ه-1424و انظر: عبد العزيز حههاجي، 2
679.

اّصار3 .155-1/153م/المتشابه/مكتبة الخانجي، القاهرة،مصر،)ط2003هه-1424 الدكتور،حسين ن
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وهذه المؤلفات كلها مطبوعة، وهي ظههاهرة بشههكل واضههح أاّنههها فههي أحههد
نوعي المتشابه وهو المتشابه اللفظي، وليس المتشههابه المعنههوي الههذي هههو ضههد

المحكم.
الخلةصة:

وخلصة ما ذكرناه فيما سبق؛ أاّنه حدث خلط وعدم تمييز، عند بعههض العلمههاء
اّر عنههد العلمههاء المحققيههن والباحثين، فلم يفرقوا بين نههوعي المتشههابه -كمهها اسههتق

المتخصصين- عندما يتحدثون عنه.
اّن المتشههابه الههذي ورد ذكههره فههي القههرآن وممهها نؤكههد بههه مهها ذكرنهها مههن أ

وقال بعضهههم المتشههابه اسههم نوعان، هو ما ذكره الزركشي في البرهان فقال:"
لمعنيين:

لما التبس من المعنى لدخول شبهة بعضه في بعههض نحههو قههوله:"أحدهما: - 1
إن البقر تشابه علينا". 

 والثاني اسههم لمهها يوافههق بعضههه بعضهها ويصههدقه قههوله تعههالى :"كتابهها متشههابها
مثاني". ثم عاّلق الزركشي قائل:

 "فإن كان المراد بالمتشابه في القرآن الول؛ فالظاهر أنههه ل يمكنهههم الوصههول
إلى مراده، وإن جاز أن يطلعهم عليه بنوع من لطفه، لنه اللطيف الخبير، وإن

 1كان المراد الثاني، جاز أن يعلموا مراده".
     

.2/74هه/ البرهان في علوم القرآن/1391الزركشي، بدر الدين، محمد بن بهادر ابن عبد الل، 1

10



المبحث الثاني:أنواع المتشابه اللفظي في القرآن الكريم

لقههد اختلههف العلمههاء والبههاحثون فههي تصههنيف وتقسههيم أنههواع التشههابه،
والختلف بين آيات القههرآن، فل تكههاد تجههد فيههها اتفههاق اثنيههن منهههم علههى هههذا
اّن كل عالم أو باحث فههي هههذا الموضههوع، ينظههر فيههها فيجههد التصنيف، وذلك ل
اّما غفير اًا من الصور والشكال والهيئات والحوال المختلفة من اليههات أمامه ج
التي تشبه بعضههها بعضهها فههي اللفههاظ، فههتراه يحههاول فهههم نههوع هههذا التشههابه و
الختلف، فيسلك فههي اسههتخراج ذلههك طريقتههه الجتهاديههة فههي ذكههر نوعههها أو
اّدد نوعية التشابه بين اليات المتشابهات من المصاّنفين فههي هههذا شكلها، فممن ح

العلم:-

-المام ابن المنادي في كتابه"متشابه القرآن العظيم".1

-عبد الرحمن ابن الجوزي في كتابيه: "فنون الفنان في عيون علوم القههرآن"2
و"المدهش في الوعظ".

-بدر الدين محمد بن عبد الل الزركشي في كتابه:"البرهان في علوم القرآن".3
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اّرائي في دراسته المتشابه اللفظي في كتاب ملك التأويههل4 -محمد فاضل السام
لبن الزبير الغرناطي بعد أن ذكر تصنيف الزركشي لنههواع المتشههابه اللفظههي

في البرهان.

-محمد طلحههة الماّيههار فههي كتههابه"إعانههة الحفههاظ علههى ضههبط المتشههابهات فههي5
اللفاظ".

اّرائي في كتابه:"التعبير القرآني".6 -الدكتور فاضل صالح السام

والن نبدأ بهذكر تصهنيف ابهن المنهادي لاّنهه أول مهن حهاول ذكهر أنهواع
التشابه بين اليات المتشابهة في كتابه"متشابه القرآن العظيم":-

:-التصنيف اللول: تصنيف ابن المنادي-1

-التقديم و التأخير.1

-الجمع و التوحيد.2

-البدال.3

-الظهار و الدغام.4

-التأنيث و التذكير.5

 1-أواخر الي ( و هو ما يسمى بفواصل الي).6

:- و أما ابن الجوزي فقههد اقتصههر فههيالتصنيف الثاني:تصنيف ابن الجوزي-2
ذكر أنواع المتشابه اللفظي على ثلثة أنواع و هي:-

-البدال.1

.190 انظر:الماّيار محمد طلحة،إعانة الحفاظ/ص:1
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-الزيادة و النقصان.2

-التقديم و التأخير.3

- وقد اقتصر على ذكر ثمانية أنههواع لهههالتصنيف الثالث:تصنيف الزركشي:-3
وهي:

: أن يكون في موضع على نظم وفى آخر علههى عكسههه وهههو يشههبه رداللول-1
العجز على الصدر ووقع في القرآن منه كثير.

: ما يشتبه بالزيادة والنقصان.الثاني-2

التقديم والتأخير وهو قريب من الول. :الثالث-3

: بالتعريف والتنكير.الرابع-4

: بالجمع والفراد.الخامس-5

إبدال حرف بحرف غيره.السادس: -6

-إبدال كلمة بأخرى.7

-الدغام و تركه.8

اّرائي:- قههال الههدكتور محمههد4 -التصنيف الرابههع: تصههنيف محمههد فاضههل السههام
اّرائي بعد أن ذكر تصنيف الزركشههي:" و يمكههن أن نضههيف فاضل صالح السام

إلى القسام التي ذكرها الزركشي أقساما أخرى و هي:-

-مل اختلف في التوكيد وعدمه.1

-ما اختلف في صيغ الوصف.2

-ما تباين في صيغ جموعه.3
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-ما اختلف من حيث التجرد و الزيادة.4

-ما اختلف في أحرف الزيادة.5

-ما اختلف فيه الفعل من حيث البناء للمعلوم و المجهول.6

-ما اختلف فيه الفعل من حيث التذكير و التأنيث.7

1-التكرار.8

يقههول فههي كتههابه:"إعانههةالتصففنيف الخففامس:تصففنيف محمففد طلحففة الماّيففار:-5
الحفاظ على ضبط اليات المتشابهات في اللفاظ" بعد أن ذكهر تصهنيف بعهض
العلمههاء للتشههابه اللفظههي فههي القههرآن:و فههي رأي أاّنههه يمكههن تفشههيم البههدال إلههى

قسمين:-

: وذلك بتغيير صيغة اللفظ، ويكون له صور وهي:القسم اللول:إبدال كلي-1

-التعريف والتنكير.3-إبدال كلمة بأخرى من لفظها 2-إبدال حرف ببآخر 1

2-الظهار والدغام.6-التأنيث والتذكير 5-الجمع والفراد 4

اّرائي-6 اّسههمه إلههى خمسههةالتصنيف السادس:تصنيف فاضل ةصالح السام : وقد ق
أقسام وتحت بعض النواع أقسام وهي:-

-التقديم و التأخير.1

اّمه إلى قسمين:-2 -الذكر و الحذف: و قس

اّرائي،محمههد فاضههل،1  المتشههابه اللفظههي فههي كتههاب ملك التأويههل لبههن الزبيههر الغرنههاطي/دارم/2011 السههام
اّمان،المملكة الردنية/ص: .24عمار،ع

.188-187 الماّيار،محمد طلحة/إعانة الحفاظ على ضبط اليات المتشابهات في اللفاظ/ص: 2
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في التعبير القرآني لفظ أو أكثر، حسبما يقتضههيه السههياق:قد يحذف القسم اللول
فقد يحذف حرفا أو يذكره أو يجتزئ بالحركة، للدللة على المحذوف، كل ذلههك

اّن و الجمال. لغرض بلغي تلحظ فيه غاية الف

وهو أن يذكر في موطن ما ل يذكره في موطن آخههر يبههدو شههبيهاالقسم الثاني:
به، و ليس عدم ذكره من باب الحذف، و إاّنما هو قد يزيد لفظا أو أكثر مراعههاة

لما يقتضيه السياق أو يستدعيه المقام.

اّسمه إلى عشرة أقسام و هي:-3 -التوكيد:و قد ق

-التيان باللم التي تفيد التوكيد في مكان، و عدم التيان به في مكان آخر.1

-إدخال نون التوكيد على الفعههل فههي الموضههع الههذي يقتضههيه و تركههه فيمهها ل2
يقتضيه.

-التأكيد به"إن" في موضع و عدمه في موضع آخر.3

-التوكيد بالحروف الزائدة في موضع و تركها في موضع آخر.4

-أن يأتي بألفاظ التوكيد المعروفة في المواطن التي تقتضي ذلك، ويتركها في5
مواطن أخرى تبدو شبيهة بها.

-استعمال ضمير الفصل الذي يفيد التوكيد حسبما يقتضههيه ذلههك، ويههتركه فههي6
سياق آخر عند عدم اقتضاء ذلك.

اّص حرفا بالدللة على التوكيد دون نظيره.7 -أن يخت

-تكرار اللفظ الذي يريد توكيده حسبما يقتضيه كل موطن من الكلم.8

-تأكيد التعبير في موطن و تخفيفه في موطن آخر.9

-زيادة التوكيد بعد تخفيفه في موطن آخر.10
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-التشابه و الختلف.4

1-فواصل الي.5

اّرائي لههمملحظة:  هذه القسام لنواع المتشابه عند الدكتور فاضل صالح السههام
يذكرها في مكان واحد، إنما تتبع الباحث كتابه:"التعبير القرآني" واستخرجها و

ذكرها كما سبق.   

وقد ظهر للباحث زيادات أخرى جديدة في أنواع المتشابه، غير ما سبق ذكرها
من العلماء و الباحثين، وذلك بعد البحث والنظر و التتبع لها وهي:

-الختلف و التشابه في استعمال حروف الستفهام.1

- الختلف و التشههابه فههي صههياغة الجمههل تههارة بالصههيغة السههمية و تههارة2
بالفعلية.

- الختلف و التشابه في استعمال صيغة الجمع إما جمع كثرة أو جمع قاّلة.3

- الختلف و التشابه في استعمال حروف الستئناف.4

- الختلف و التشابه في استعمال زمن الفعل.5

- الختلف و التشابه في استعمال صيغ المصدر.6

- الختلف و التشههابه فههي الظهههار (اسههتعمال السههم الظههاهر) و الضههمار7
(استعمال الضمير دون السم الظاهر).

- الختلف و التشابه في تنويع الخطاب بين الغيبة و التكلم.8

- الختلف و التشابه في استعمال صيغة التفضيل(أفعل التفضيل) وتركه.9

اّمهههان،المملكهههة الردنيهههة /ص:1998السهههامرائي،فاضهههل صهههالح،الهههدكتور،1 اّمهههار،ع م/التعهههبير القرآنهههي/دار ع
49،74،125،173،218 ،
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- الختلف و التشابه في إعراب الفعل مرفوعا و مجزوما.10

والن نذكر بعض المثلة على أنواع المتشابه اللفظي فههي القههرآن الكريههم، ممهها
ذكره العلماء والباحثون السابقون، ومما زدنا من زيادتها عندنا بشكل موجز:-

التختلف في اتستعمال حرلوف التستفهام:--1

اّرة فههي إبراهيههم عليههه اّرة بههه"مههاذا" فيقههول مهه أ-مثال ذلك: الستفهام بههه "مهها" ومهه
يِه  السلم:( يِم ف ْو اَواَقهه يِه  اَيِليِبيهه اَل  ف ْذ اَقها اَنيِإ ْمُدو ف ْعْمُبهه )(الشههعراء). و قههال فههي سههورة70 (اَمهها اَت

يِه  الصافات:( يِم ف ْو اَواَق يِه  اَيِليِبي اَل  ف ْذ اَقا اَنيِإ ْمُدو ف ْعْمُب اَذا اَت )(الصافات).85 (اَما

ف ْل ب-ومنه أيضا الستفهام بالهمزة تارة في قوله تعالى: ف ْمْمُق ْمُك اَفْمُأاَن ِّبْمُئ ْمُماَأ ْمُكهه اَذيِل ف ْن  يِمهه اَش ٍّر   يِب
)72(:(الحج) و به"هل" تارة أخرى في قوله تعالى ف ْل ف ْمْمُق ْمُك ف ْل ْمُأاَن ِّبْمُئ اَك(اَه اَذيِلهه ف ْن  يِم اَش ٍّر   يِب

60(.(المائدة)

التختلف في تنويع الخطاب من المفرد إلى الجمع:--2

وهذا نستخرجه من اليتين السابقتين في كلمههتي "ذلههك" فههي سههورة المائههدة مههن
اَكقوله تعالى: اَذيِل ف ْن  يِم اَش ٍّر  اَشهه ٍّر وفي كلمة "ذلكم" في سورة الحج من قوله تعالى:يِب يِب

ْمُم ْمُك اَذيِل ف ْن  .يِم

التختلف في ةصياغة الجمل تارة بالصيغة التسففماّية لو تففارة بالفعليففة لو مففن-3
أمثلة ذلك:-

1- يِت اَم ِّيهه اَن اف ْل يِمهه رَّي  اَحهه ْمُج اف ْل يِر ف ْخهه اَوى ْمُي اَوالرَّن اَح ِّب  ْمُق اف ْل اَرَّلل اَفايِل رَّن ا اَنيِإ يِمهه يِت  اَم ِّيهه ْمُج اف ْل يِر ف ْخهه ْمُم اَو
اَحهه ِّي اَن (اف ْل ْمُكههو ف ْؤاَف ْمُرَّللهه اَفههاَأرَّنى ْمُت ْمُم ا ْمُكهه اَذيِل  95((النعههام) اسههتعمل الصههيغة السههمية فههي

اَح ِّي) و في آل عمران قوله تعههالى: اَن اف ْل يِم يِت  اَم ِّي ْمُج اف ْل يِر ف ْخ ْمُم اَو )اَن يِمهه رَّي  اَحهه ْمُج اف ْل يِر ف ْخهه اَوْمُت
يِت  اَم ِّيهه اَحهه ِّياف ْل اَن اف ْل يِمهه اَت  اَم ِّيهه ْمُج اف ْل يِر ف ْخهه 1(ٍب (اَوْمُت اَسهها يِح يِر  اَغف ْيهه ْمُء يِب اَشهها ف ْن اَت اَمهه ْمُق  ْمُز ف ْر اَواَتهه  27(آل)

اَتعمران) خالف ما في سورة النعام فجاء بالصيغة الفعلية فقههال: اَم ِّيهه ْمُج اف ْل يِر ف ْخهه اَوْمُت
اَح ِّي اَن اف ْل اَك . ومثههاله أيضهها:يِم اَرُّبهه ف ْن  ْمُكهه ف ْم اَي ف ْن اَلهه اَك اَأ اَهههااَذيِلهه ف ْهْمُل اَواَأ 1(ٍم  ْمُظف ْلهه اَرى يِب اَك اف ْلْمُقهه ف ْهيِلهه ْمُم
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اَن (النعام) فجاء هنها بالصهيغة السهمية، و جهاء فهي سهورة ههود)131 (اَغايِفْمُلو
اَك بالصيغة الفعلية في قوله تعههالى: اَرُّبهه اَن  اَكهها اَمهها  اَهههااَو ف ْهْمُل اَواَأ 1(ٍم  ْمُظف ْلهه اَرى يِب اَك اف ْلْمُقهه ف ْهيِلهه يِلْمُي

اَن ْمُحو ف ْصيِل ، وقد جاء هذا النوع من المثال أيضا في آية واحدة في سورة)117 (ْمُم
ْمُرَّلل النفال: اَن ا اَكا اَما  ف ْماَو ْمُه اَع ِّذاَب ْمُرَّلل يِلْمُي اَن ا اَكا اَما  اَو ف ْم  يِه اَت يِفي ف ْن اَواَأ ف ْم  ْمُه اَع ِّذاَب اَن(ْمُم ْمُرو ف ْغيِف ف ْساَت ف ْم اَي ْمُه اَو  

33(.
اَمهها(النفال)، و تجد سورة الكافرون مشتملة على هذا النههوع أيضهها: ْمُد  ف ْعْمُبهه اَل اَأ

اَن ( ْمُدو ف ْعْمُب ْمُد (2اَت ف ْعْمُب اَما اَأ اَن  ْمُدو اَعايِب ف ْم  ف ْنْمُت اَل اَأ اَو ف ْم (3)  ف ْدْمُت اَعاَب اَما  و ٌد  اَعايِب اَل اَأاَنا  اَو  (4(.

التختلف في اتستعمال الكلمة بين الفراد لوالجمع:--4
رَّل اَأرَّيا اًمها :-في قوله تعههالى1 ْمُر يِإ رَّسهاَنا الرَّنهها اَم ف ْن اَت اَد اًةاَواَقههاْمُلوا اَلهه ْمُدو ف ْعهه (البقهرة).)80 (اَم

ف ْمبصيغة المفرد، وجاء في سورة آل عمران بصههيغة الجمههع فقههال: ْمُه اَك يِبههاَأرَّن اَذيِلهه
رَّل اَأرَّيا اًما  ْمُر يِإ رَّساَنا الرَّنا اَم ف ْن اَت 1(ٍتاَقاْمُلوا اَل اَدا ْمُدو ف ْع .)24 (اَم

ف ْقاَنا -ومثاله أيضا قوله تعالى:2 اَخاَل اَما  اَء اَو اَما رَّس اَن (ال يِعيِبيهه اَل اَمهها  ْمُه ف ْياَن اَما اَب اَو اَض  ف ْر اَف ْل اَوا
16(:(النبياء) فأفرد السماء هنا، وفي سورة الدخان جمعها فقههالف ْقاَنهها اَخاَل اَمهها  اَو

يِت اَوا اَما رَّس اَن (ال يِعيِبي اَل اَما  ْمُه ف ْياَن اَما اَب اَو اَض  ف ْر اَف ْل اَوا  38(.(الدخان)
اَل يِفههي-ومثال آخر في قوله تعالى في سههورة النبيههاء:3 ف ْو ْمُم اف ْلاَقهه ف ْعاَلهه اَر ِّبههي اَي اَل  اَقهها

يِء اَما رَّس ْمُم (ال اَعيِلي ْمُع اف ْل يِمي رَّس اَو ال ْمُه اَو يِض  ف ْر اَف ْل اَوا  4(فههأفرد السههماء فههي هههذه، وجمعههها فههي 
رَّر يِفههي سورة الفرقان: ْمُم ال ِّسهه ف ْعاَلهه يِذي اَي ْمُه ارَّلهه اَزاَل ف ْن ف ْل اَأ يِتْمُق اَوا اَما رَّسهه اَنال اَكهها ْمُه  يِض يِإرَّنهه ف ْر اَف ْل اَوا  
يِحي اًما ( اَر (الفرقان).)6اَغْمُفو اًرا 

التختلف في اتستعمال ةصيغة الجمع أحيانا جمع كثرة، لوحياًنا جمع قاّلة:--5
ف ْميقول تعالى في قصة بني إسرائيل في سورة البقرة: ْمُكهه ف ْر اَل ف ْغيِفهه و ٌة اَن رَّطهه يِح اَوْمُقوْمُلههوا 

ف ْم ْمُك اَطااَيا اَن(اَخ يِسيِني ف ْح ْمُم ْمُد اف ْل يِزي اَساَن اَو  58((البقرة) فجاء بجمع الكثرة في"خطاياكم" وفههي
نفس القصة في سورة العههراف(علههى قههراءة حفههص فههي اليههتين) جههاء بجمههع

ف ْمالقاّلة"خطيئاتكم" جمع المؤنث السههالم فقههال: ْمُكهه ف ْر اَل ف ْغيِفهه رَّج اًدا اَن ْمُسهه اَب  ْمُخْمُلههوا اف ْلاَبهها ف ْد اَوا
ف ْم ْمُك يِطياَئايِت اَن (اَخ يِسيِني ف ْح ْمُم ْمُد اف ْل يِزي اَساَن  161(.(العراف)

التختلف في اتستعمال الكلمات المتقاربة في المعنى مففع لوجففود الفففرق فففي-6
الدللة:-
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ْمُة  مثل قوله تعالى: ف ْتاَن ُّد اَواف ْليِف اَش يِل(اَأ ف ْت اَن اف ْلاَق (البقههرة) وفههي آيههة أخههرى مههن)191يِم
ْمُة السورة قال تعالى: ف ْتاَن ْمُراَواف ْليِف ف ْكاَب يِل(اَأ ف ْتهه اَن اف ْلاَق يِم  217((البقههرة). ومههن هههذا المثههال

يِه أيضهها قههوله تعههالى: ف ْيهه اَعاَل ف ْم  ْمُك ف ْسههاَأْمُل اَل اَأ يِم  ف ْو يِرَّللهه(اَمهها اًل اَواَيهها اَقهه اَعاَلههى ا رَّل  اَي يِإ يِر ف ْجهه ف ْن اَأ يِإ
29(:(هود) و في سههورة الشههعراء قههوله تعههالى يِه ف ْيهه اَعاَل ف ْم  ْمُك ف ْسههاَأْمُل اَمهها اَأ 1(ٍراَو ف ْجهه ف ْن اَأ ف ْنيِمهه  يِإ

اَن( يِمي اَعااَل اَر ِّب اف ْل اَعاَلى  رَّل  اَي يِإ يِر ف ْج ْمُخ ومثال هذا في الفعل قوله تعالى:)109اَأ ف ْناَف اَم ْمُي ف ْو اَواَي
يِر  ُّصو اَعيِفي ال يِز ف ْوْمُهاَفاَف ْمُك ٌّل اَأاَتهه اَو ْمُرَّلل  اَء ا اَشا ف ْن  اَم رَّل  يِض يِإ ف ْر اَف ْل ف ْن يِفي ا اَم اَو يِت  اَوا اَما رَّس ف ْن يِفي ال اَم  

اَن( يِري يِخ  فاستعمل فعل "فههزع" بههدل "صههعق" الههوارد فههي آيههة أخههرى فههي)87اَدا
يِر سورة الزمر: ُّصو اَخ يِفي ال اَقاَوْمُنيِف يِع اَص رَّلاَف يِض يِإ ف ْر اَف ْل ف ْن يِفههي ا اَمهه اَو يِت  اَوا اَما رَّسهه ف ْن يِفههي ال اَم  

اَن ( ْمُرو ْمُظ ف ْن و ٌم اَي ف ْم يِقاَيا ْمُه اَذا  اَرى اَفيِإ ف ْخ يِه ْمُأ اَخ يِفي رَّم ْمُنيِف ْمُرَّلل ْمُث اَء ا اَشا ف ْن   ومن قوله تعههالى فههي)68اَم
ْمُهسورة يوسف: اَزف ْلاَنا ف ْن اَن (يِإرَّنا اَأ ف ْعيِقْمُلو ف ْم اَت ْمُك اَعرَّل اَريِباًّيا اَل اَع ف ْرآ اًنا   فجاء بفعل "أنههزل" بههدل)2 ْمُق

ْمُه"جعل" الوارد في سورة الزخرف: اَعف ْلاَنا اَج اَن (يِإرَّنا  ف ْعيِقْمُلو ف ْم اَت ْمُك اَعرَّل اَريِباًّيا اَل اَع ف ْرآ اًنا  .)3 ْمُق
التختلف ففي اتسفتعمال حفرف بحفرف آتخفر قريفب منفه ففي المعنفى، لوهفذا-7

اّر ألو حرف عطف ألو حرف نفي:- اّما حرف ج الحرف إ
ف ْوْمُه-ومن أمثلة هذا النوع قوله تعالى:1 اَمرَّن ف ْن اَياَت و ٌماَواَل اَعيِليهه ْمُرَّللهه  اَوا ف ْم  يِه يِدي ف ْي ف ْت اَأ اَم رَّد اَما اَق  اَأاَب اًدا يِب

اَن ( يِمي رَّظايِل ْمُه(البقرة) وقهال فهي سههورة الجمعههة:)95يِبال ف ْواَن اَمرَّنه اَل اَياَت ف ْتاَو اَم رَّد اَمهها اَقه  اَأاَبهه اًدا يِب
اَن ( يِمي رَّظايِل و ٌم يِبال اَعيِلي ْمُرَّلل  اَوا ف ْم  يِه يِدي ف ْي  فنفى التمني في آية البقههرة بحههرف النفههي "لههن")7اَأ

ف ْوْمُه" اَمرَّنهه ف ْن اَياَت اَواَلهه اَل ونفههاه فههي سههورة الجمعههة بحههرف النفههي "ل" فقههال:" فقههال:"  اَو
ْمُه". ف ْواَن اَمرَّن اَياَت

يِرَّلل - ومثاله في حرف العطف قوله تعالى:2 يِد ا يِعف ْن ف ْن  يِم اَن  اَكا ف ْن  ف ْم يِإ ف ْيْمُت اَراَأ ف ْل اَأ ف ْمْمُق ف ْرْمُت اَكاَف رَّم  ْمُث
يِه اّم" وفههي سههورة)52 (يِبهه (فصههلت) فعطههف الفعههل "كفرتههم" بهههحرف العطههف"ثهه

يِرَّللهه الحقاف عطفه بواو العطف فقال: يِد ا يِعف ْنهه ف ْن  يِمهه اَن  اَكهها ف ْن  ف ْم يِإ ف ْيْمُت اَراَأ ف ْل اَأ يِهْمُق ف ْم يِبهه ف ْرْمُتهه اَكاَف (اَو
10(.

اّر قوله تعههالى:3 يِري -ومثاله في حرف الج ف ْجهه ْمُكهه ٌّل اَي اَر  اَمهه اَواف ْلاَق اَس  ف ْم رَّشهه اَر ال رَّخ اَسهه يِإاَلههىاَو
1(ٍل اَج اًّمى (اَأ اَس ْمُم  29(:الرعد)وفههاطر:5، والزمههر:2 وفي سور أخرى غير لقمان ،
يِري ) قال:13 ف ْج ْمُك ٌّل اَي اَر  اَم اَواف ْلاَق اَس  ف ْم رَّش اَر ال رَّخ اَس 1(ٍلاَو اَج اًّمىاَيِل اَس ْمُم  .

التختلف في اتستعمال حرف التستئناف:--8
اَذاكما في قوله تعالى: يِت  يِذي اًرااَوآ ف ْبهه ف ْر اَت اَل ْمُتاَبهه ِّذ اَو يِل  رَّسيِبي اَن ال ف ْب اَوا اَن  يِكي ف ْس يِم اَواف ْل ْمُه  اَحرَّق ف ْراَبى   اف ْلْمُق

)26((السراء) فاستأنف بحههرف "الههواو"، وفههي سههورة الههروم اسههتأنف بالفههاء
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اَذافقال: يِت  اَهاَفبآ ف ْجهه اَو اَن  ْمُدو يِريهه اَن ْمُي يِذي و ٌر يِلرَّلهه اَخف ْيهه اَك  اَذيِل يِل  رَّسيِبي اَن ال ف ْب اَوا اَن  يِكي ف ْس يِم اَواف ْل ْمُه  اَحرَّق ف ْراَبى   اف ْلْمُق
اَن ( ْمُحو ف ْفيِل ْمُم ْمُم اف ْل ْمُه اَك  اَوْمُأواَليِئ يِرَّلل  (الروم).)38ا

التختلف في اتستعمال زمن الفعل:--9
اَك -مثاله في قوله تعالى:1 اَذيِل ف ْكاَناْمُهاَك اَن (اَسهاَل يِميه يِر ف ْج ْمُم يِب اف ْل (الشههعراء).)200 يِفهي ْمُقْمُلههو

فاسههتعمل فعههل الماضههي فههي "سههلكناه" فههي هههذه السههورة، وفههي سههورة الحجههر
اَن (اسههتعمل فعههل المضههارع "نسههلكه" فقههال: يِميهه يِر ف ْج ْمُم يِب اف ْل ْمُه يِفههي ْمُقْمُلههو ْمُك ف ْسههْمُل اَك اَن اَذيِل اَكهه

12(.(الحجر)
اَن -ومثال آخر مههن هههذا قههوله تعههالى:2 يِذي ف ْوااَوارَّلهه اَع اَكاَسهه اَن ْمُأواَليِئهه يِزي يِج اَعهها ْمُم  يِفههي آاَيايِتاَنهها 

يِم ( يِحي اَج ْمُب اف ْل اَحا ف ْص  استعمل فعل الماضي في هههذه السههورة فقههال:"سههعوا" و)51اَأ
اَن  كذلك فعل في سورة السبأ فقال: يِذي ف ْوااَوارَّلهه اَع ف ْماَسهه ْمُههه اَك اَل اَن ْمُأواَليِئهه يِزي يِج اَعهها ْمُم  يِفههي آاَيايِتاَنهها 

و ٌم( 1(ٍز اَأيِليهه ف ْجهه يِر ف ْن  يِمهه و ٌب  اَذا  و فههي آيههة أخههرى مههن سههورة السههبأ اسههتعمل فعههل)5اَعهه
اَن المضارع فقال: يِذي اَناَوارَّل ف ْو اَع ف ْس اَناَي ْمُرو اَضهه ف ْح ْمُم يِب  اَذا اَع اَك يِفي اف ْل اَن ْمُأواَليِئ يِزي يِج اَعا ْمُم  يِفي آاَيايِتاَنا 

)38(.
التختلف في اتستعمال ةصيغ المصدر:--10

يِه ومثههاله فههي قههوله تعههالى فههي الحقههاف: اَدف ْي اَوايِلهه اَن يِب اَسهها يِف ْلف ْن ف ْياَنا ا رَّصهه اَو اَسهها اًنااَو ف ْح )15(يِإ
فاستعمل المصدر  "إحسههانا" وفههي سههورة العنكبههوت اسههتعمل المصههدر"حسههنا"

يِه فقال: اَدف ْي اَوايِل اَن يِب اَسا يِف ْلف ْن رَّصف ْياَنا ا اَو ف ْس اًنااَو .)8 (ْمُح
التختلف في الهظهار لو الضمار:--11
اَك -ومثاله قوله تعالى:1 اَر اَما اَت ف ْم  يِه يِم ْمُظف ْل اَس يِب ْمُرَّلل الرَّنا ْمُذ ا يِخ اَؤا ف ْو ْمُي اَهااَواَل ف ْي ف ْناَعاَل يِكهه اَواَل 1(ٍة  اَدارَّب ف ْن  يِم  

اَن( ْمُمو يِد ف ْق ف ْسههاَت اَل اَي اَو اَع اًة  اَسهها اَن  ْمُرو يِخ ف ْسههاَتف ْأ اَل اَي ف ْم  ْمُههه اَجْمُل اَء اَأ اَجا اَذا  اًّمى اَفيِإ اَس ْمُم 1(ٍل  اَج ف ْم يِإاَلى اَأ ْمُه ْمُر اَؤ ِّخ ْمُي
61((النحل) فأضمر كلمة الظهر بهاء الضمير "عليههها"فههي هههذه السههورة،وفههي

اَمهها:سورة فاطر جاء بالسم الظاهر "على ظهرها" فقال اَس يِب ْمُرَّللهه الرَّنهها ْمُذ ا يِخ اَؤا ف ْو ْمُي اَواَل
اَك  اَر اَما اَت اَسْمُبوا  اَهااَك يِر ف ْه اَظ اَءاَعاَلى  اَجهها اَذا  اًّمى اَفههيِإ اَسهه ْمُم 1(ٍل  اَجهه ف ْم يِإاَلى اَأ ْمُه ْمُر اَؤ ِّخ ف ْن ْمُي يِك اَواَل 1(ٍة  اَدارَّب ف ْن  يِم  

يِصي اًرا( يِديِه اَب يِعاَبا اَن يِب اَكا اَرَّلل  رَّن ا ف ْم اَفيِإ ْمُه اَجْمُل .(فاطر))45اَأ
ف ْن اَقههاْمُلوا-ومثال آخر لهذا قوله تعالى في سور النمل:2 رَّل اَأ يِه يِإ يِم ف ْو اَب اَق اَوا اَج اَن  اَكا اَما  اَف

1(ٍ)ط  اَل ْمُلو ْمُجوا آ يِر ف ْخ اَن(اَأ ْمُرو رَّههه اَط و ٌس اَياَت ف ْم ْمُأاَنا ْمُه ف ْم يِإرَّن ْمُك ف ْراَييِت ف ْن اَق  فجههاء فههي هههذه السههورة)56يِم
بالسم الظاهر "آل لههو)ط" وفههي سههورة العههراف أضههمر هههذا السههم واسههتعمل
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ف ْن اَقههاْمُلوا ضميره "هم": رَّل اَأ يِه يِإ يِم ف ْو اَب اَقهه اَوا اَجهه اَن  اَكهها اَما  ف ْم اَو ْمُه ْمُجههو يِر ف ْخ ف ْماَأ ْمُههه ف ْم يِإرَّن ْمُكهه ف ْراَييِت ف ْن اَق يِمهه
اَن( ْمُرو رَّه اَط و ٌس اَياَت )82ْمُأاَنا

ف ْم - ومثال أخر منه أيضا قوله تعالى:3 ف ْمْمُتهه اَع اَز اَن  يِذي ْمُعههوا ارَّلهه ف ْد يِل ا يِرَّللههْمُقهه يِن ا ْمُدو ف ْن  اَليِمهه  
اَمهها اَو 1(ٍك  ف ْر يِشهه ف ْن  يِمهه اَما  يِه ف ْم يِفي ْمُه اَما اَل اَو يِض  ف ْر اَف ْل اَل يِفي ا اَو يِت  اَوا اَما رَّس رَّر1(ٍة يِفي ال اَذ اَل  يِمف ْثاَقا اَن  ْمُكو ف ْميِل اَي

1(ٍر ( يِهي اَظ ف ْن  يِم ف ْم  ْمُه يِمف ْن ْمُه  (سبأ) أظهر اسم الجللة في هذه السههورة، وفههي سههورة)22اَل
ف ْم السراء أضمره فقال: ف ْمْمُت اَع اَز اَن  يِذي ْمُعوا ارَّل ف ْد يِل ا يِهْمُق ْمُدويِن ف ْن  ُّضهه ِّريِم اَف ال ف ْش اَك اَن  ْمُكو ف ْميِل اَل اَي  اَف

يِوي اًل( ف ْح اَل اَت اَو ف ْم  ْمُك .)56اَعف ْن
التختلف في إبدال كلمة بكلمة مخالفة لها في المعنى:--12

اَك ومثاله قوله تعالى: اَرُّب يِةاَو اَم ف ْح رَّر ْمُذو ال ُّي  اَغيِن ف ْماف ْل ْمُك يِد ف ْعه ف ْن اَب يِمه ف ْف  ف ْخيِل ف ْساَت اَواَي ف ْم  ْمُك يِهف ْب ف ْذ اَشف ْأ ْمُي ف ْن اَي  يِإ
اَن( يِري اَخ 1(ٍم آ ف ْو اَق يِة  ْمُذ ِّررَّي ف ْن  يِم ف ْم  ْمُك اَشاَأ ف ْن اَما اَأ اَك ْمُء  اَشا (النعام) استعمل كلمة "الغني")133اَما اَي

اّدلها بكلمههة "الغفههور" وهههي مغههايرة لههها فههي في هذه الية، وفي سورة الكهف ب
اَك المعنى فقال: اَرُّب يِةاَو اَم ف ْح رَّر ْمُذو ال ْمُر  اَغْمُفو اَباف ْل اَذا اَعهه ْمُم اف ْل ْمُههه اَل اَل رَّج اَع اَسْمُبوا اَل اَك اَما  ف ْم يِب ْمُه ْمُذ يِخ اَؤا ف ْو ْمُي  اَل

ف ْويِئ اًل( اَمهه يِه  ْمُدويِنهه ف ْن  يِمهه ْمُدوا  يِجهه ف ْن اَي يِعو ٌد اَل ف ْو اَم ف ْم  ْمُه ف ْل اَل (الكهههف)، وهههذا كمهها فههي كلمههة)58اَب
"فانفجرت" الواردة في سورة البقرة، و في العراف جاء بكلمة مغايرة لها فهي

المعنى وهي "فانبجست". 
الذكر لو الحذف:--13

اَن -ومثاله قوله في سورة العراف:1 يِحْمُتو ف ْن اَل اَواَت يِجاَبهها  فحههذف حههرف)74ْمُبْمُيو اًتهها(اف ْل
اَن "من" هنا، وذكره في سورة الشعراء فقال: يِحْمُتو ف ْن يِلاَواَت يِجاَبا اَن اف ْل اَن (يِم يِهي يِر  ْمُبْمُيو اًتهها اَفهها

149(.
يِض(-ومثاله أيضا:2 ف ْر اَف ْل اَف ا اَليِئ اَخ ف ْم  ْمُك اَعاَل اَج يِذي  اَو ارَّل ْمُه  فحههذف حههرف "فههي")165اَو

يِض(وذكره في سورة فاطر فقال: ف ْر اَف ْل اَف يِفي ا اَليِئ اَخ ف ْم  ْمُك اَعاَل اَج يِذي  اَو ارَّل .)39ْمُه

التختلف في التوكيد لو عدمه:--14
اَل -ومثاله قوله تعالى:1 اَك اَف اَر ِّب ف ْن  يِم ُّق  اَح رَّناف ْل ْمُكههواَن اَن (اَت يِريهه ف ْماَت ْمُم اَن اف ْل يِمهه  147((البقههرة)

رَّن" وتركه في آل عمههران فقههال: ْمُكواَن اّكد الفعل هنا بنون التوكيد الثقيلة " اَت ُّقفأ اَحهه اف ْل
اَل  اَك اَف اَر ِّب ف ْن  ف ْنيِم ْمُك اَن (اَت يِري ف ْماَت ْمُم اَن اف ْل يِم  60(.

21



و ٌة - ومن هذا المثال أيضا قوله تعالى:2 ف ْتاَن اَن يِف ْمُكو اَل اَت اَحرَّتى  ف ْم  ْمُه ْمُناَواَقايِتْمُلو اَن الهه ِّدي ْمُكهو اَواَي
اَن (يِيِرَّلل يِمي رَّظههايِل اَعاَلههى ال رَّل  اَن يِإ اَوا ف ْد ْمُع اَل  ف ْوا اَف اَه ف ْناَت يِن ا (البقههرة) تههرك التوكيههد هنهها)193 اَفيِإ

اّكده في سورة النفال بكلمة "كل" فقال: و ٌة وأ ف ْتاَنهه اَن يِف ْمُكههو اَل اَت اَحرَّتههى  ف ْم  ْمُه اَناَواَقايِتْمُلو ْمُكههو اَواَي
يِيِرَّلل ْمُه  ْمُكُّل ْمُن  و ٌر (ال ِّدي يِصي اَن اَب اَمْمُلو ف ْع اَما اَي اَرَّلل يِب رَّن ا ف ْوا اَفيِإ اَه ف ْناَت يِن ا (النفال).)39 اَفيِإ

التذكير لو التأنيث:--15
ف ْخاَنهها -ومثاله قوله تعالى:1 اَها اَفاَناَف اَج ف ْر ف ْت اَف اَصاَن ف ْح اَههها اَوارَّليِتي اَأ اَهههايِفي اَعف ْلاَنا اَج اَو يِحاَنهها  ْمُرو ف ْن  يِمهه

اَن ( يِمي اَعااَل اَها آاَي اًة يِلف ْل ف ْباَن (النبياء) أاّنث الضههمير هنهها فقههال:"فيههها" وفههي سههورة)91اَوا
اّكره فقال: ف ْخاَنههاالتحريم ذ اَههها اَفاَناَف اَج ف ْر ف ْت اَف اَصههاَن ف ْح اَن ارَّليِتههي اَأ اَرا ف ْمهه يِع اَت  ف ْباَن اَم ا ف ْراَي اَم يِهاَو ف ْن يِفيهه يِمهه  

اَن ( اَن اف ْلاَقايِنيِتي يِم ف ْت  اَكااَن اَو يِه  ْمُكْمُتيِب اَو اَها  اَر ِّب يِت  اَما اَكيِل ف ْت يِب اَصرَّداَق اَو يِحاَنا  (التحريم).)12ْمُرو
اَذ- ومثال آخر له:2 اَخ اَن (اَواَأ يِمي اَجههايِث ف ْم  يِه يِر يِداَيهها ْمُحوا يِفههي  ف ْصههاَب ْمُة اَفاَأ اَح رَّصف ْي ْمُموا ال اَظاَل اَن  يِذي  ارَّل

67(اّصة صالح وقومه، وأاّنثه بعد ذلك فههي نفههس اّكر الفعل "أخذ" في ق (هود) فذ
اّصههة شههعيب فقههال:  يِتالسورة في ق اَذ اَخهه ْمُحوا يِفههياَواَأ ف ْصههاَب ْمُة اَفاَأ اَح ف ْي رَّصهه ْمُمههوا ال اَظاَل اَن  يِذي  ارَّلهه

اَن ( يِمي اَجايِث ف ْم  يِه يِر .)94يِداَيا
يِب - ومثاله أيضا قوله تعالى:3 اَغف ْي يِء اف ْل ف ْناَبا ف ْن اَأ يِم اَك  يِهاَذيِل يِحي اَك (ْمُنو ف ْي (آل عمران))44 يِإاَل

اّكر الضمير هنا فقال "نوحيه" و أاّنثه في سورة هود فقال: يِبذ اَغف ْيهه يِء اف ْل ف ْناَبهها ف ْن اَأ يِم اَك  يِتف ْل
اَها يِحي اَك)(ْمُنو ف ْي (هود).)49 يِإاَل

التختلف في تنويع الخطاب بين الغيبة لو التكلم:--16
اَلو ٌمومثههاله قههوله تعههالى: اَسهه اَحاًّيهها (اَو ْمُث  اَعهه ف ْب اَم ْمُي ف ْو اَواَيهه ْمُت  ْمُمههو اَم اَي ف ْو اَواَيهه اَد  ْمُويِلهه اَم  ف ْو يِه اَيهه ف ْيهه اَعاَل  

15(:(مريم) وقال في نفس السورة أيضاْمُم اَل رَّس ْمُتاَوال ْمُمههو اَم اَأ ف ْو اَواَيهه ْمُت  ف ْد ْمُويِلهه اَم  ف ْو رَّي اَيهه اَعاَل  
اَحاًّيا( ْمُث  اَع ف ْب اَم ْمُأ ف ْو  الختلف بين هاتين اليتين هو في استعمال لفظ الغيبههة :)33اَواَي

اّي،ولدت،أمههوت،أبعههث) (عليه، ولد،يموت،يبعث)، واستعمال لفظ التكلم في:(عل
اّصتي يحي وعيسى عليهما السلم. و هذا في سورة واحدة (مريم) في ق

التختلف في التعريف لو التنكير:--17
يِرَّلل -ومثاله قوله تعالى:1 اَعاَلى ا اَرى  ف ْفاَت يِن ا رَّم يِم ْمُم  ف ْظاَل ف ْن اَأ اَم اَباَو يِذ اَك  جاء لفظ الكذب)7(اف ْل

اّكرا فقههال: اّرفا هنا(الكذب)، وجاء في سور أخرى من اَرىمع ف ْفاَتهه يِن ا رَّمهه يِم ْمُم  ف ْظاَلهه ف ْن اَأ اَمهه اَو
يِرَّلل  يِذ اًبااَعاَلى ا ،و العنكبههوت:18،يونس:37،و العراف:21،93،144 (النعام:اَك

).15،و الكهف:18،و هود:68
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اَذا -ومثههال آخههر لهههذا قههوله تعههالى:2 اَههه ف ْل  اَعهه ف ْج اَر ِّب ا ْمُم  يِهيهه اَرا ف ْب اَل يِإ ف ْذ اَقهها يِم اًنههااَباَلهه اًدااَويِإ ( آ
126((البقرة) جاء بلفظ النكرة في هذه السورة، وفي سورة إبراهيم جههاء بلفههظ

اَذا المعرفة فقال: اَه ف ْل  اَع ف ْج اَر ِّب ا ْمُم  يِهي اَرا ف ْب اَل يِإ ف ْذ اَقا اَداَويِإ يِم اًنا(اف ْلاَباَل    (إبراهيم).)35 آ
التختلف في التستعمال ةصيغة التفضيل لوتركه:--18

ْمُم ومثاله قوله تعالى: ْمُه اَريِة  يِخ ف ْل ف ْم يِفي ا ْمُه اَم اَأرَّن اَر اَج اَناَل  ْمُرو اَس ف ْخ اَف ْل (هههود) جههاء فههي)22(ا
ههههذه السهههورة بصهههيغة التفضهههيل "الخسهههرون" وتركهههه فهههي سهههورة النحهههل

ْمُم فقال:"الخاسرون" يقول تعالى: ْمُه اَريِة  يِخ ف ْل ف ْم يِفي ا ْمُه اَم اَأرَّن اَر اَج اَناَل  ْمُرو يِس اَخا .)109 (اف ْل
التختلف في التستعمال ةصيغة الفعل ألو لوزنه:--19

اَجف ْياَنا ومثاله قوله تعالى في سورة النمل: ف ْن اَن(اَواَأ اَكاْمُنوا اَيرَّتْمُقههو اَو اَمْمُنوا  اَن آ يِذي  جههاء)53ارَّل
هنهها بصههيغة "أفعههل" فههي فعههل "أنجينهها" و فههي سههورة الفصههلت اسههتعمل وزن

اّعل" فقال: رَّجف ْياَناالفعل:"ف اَن(اَواَن اَكاْمُنوا اَيرَّتْمُقو اَو اَمْمُنوا  اَن آ يِذي (فصلت), وكل الفعليههن)18 ارَّل
اّن تعدية الول بالهمزة، وتعدية الثاني بالتضعيف. اّديان إل أ متع

التختلف في اتستعمال الفعل مرفوعا لو مجزلوما:--20
اَلومثههاله قههوله تعههالى: اَو ف ْم  ْمُكهه اَر اَغف ْي ف ْو اًمهها  ف ْل اَق يِد ف ْب ف ْسههاَت اَواَي اَذا اًبا اَأيِلي اًمهها  اَعهه ف ْم  ْمُك اَعهه ِّذف ْب ْمُروا ْمُي ف ْنيِفهه رَّل اَت يِإ

ُّروْمُه ْمُض و ٌر (اَت يِدي 1(ٍء اَق ف ْي اَش ْمُك ِّل  اَعاَلى  ْمُرَّلل  اَوا اَشف ْي اًئا   39(:(التوبههة) و قهال تعههالى ْمُف ف ْخيِل ف ْسههاَت اَواَي
اَل  اَو ف ْم  ْمُك اَر اَغف ْي ف ْو اًما  ْمُهاَر ِّبي اَق ُّرواَن ْمُض و ٌظ (اَت اَحيِفي 1(ٍء  ف ْي اَش ْمُك ِّل  اَعاَلى  اَر ِّبي  رَّن  اَشف ْي اًئا يِإ  57((هههود)

ُّروْمُه" فههي سههورة التوبههة ْمُضهه و الختلف بيههن اليههتين هههو فههي اسههتعمال "ول اَت
ْمُروا"مجزومهها، عطفهها علههى جههواب الطلههب المجههزوم فههي قههوله تعههالى: ف ْنيِفهه رَّل اَت يِإ

اّضههروه ف ْم فعل مضارع مجزوم على أاّنه جواب الطلب و عطف ت ْمُك اَع ِّذف ْب ف ْم" فْمُي ْمُك اَع ِّذف ْب ْمُي
عليه فكان مجزوما بحههذف النههون لاّنههه مههن أفعههال الخمسههة، وفههي سههورة هههود

ْمُه" عطفا على الفعل المرفوع ُّرواَن ْمُض ْمُف".:"استعمل مرفوعا فقال:"ول اَت ف ْخيِل ف ْساَت اَواَي  
 التختلف في التقديم لو الفتأتخير:--22

اّدا في القرآن الكريم مثل:" تقديم السماء علههى الرض وهذا النوع كثيرا ج
اّن وتقههديم الجههن علههى وتقديم الرض على السههماء" و"تقههديم النسههان علههى الجهه
اّر النسان" و" تقديم اللعب على اللهو" و"تقديم اللهو على اللعب" و"تقههديم الضهه
اّر" إلههى آخههر هههذا النههوع مههن التشههابه علههى النفههع" و "تقههديم النفههع علههى الضهه
اّن القههول و سههياق والختلف في التقديم والتأخير، كل ذلك بحسب ما يقتضيه فهه

التعبير، ونعطي بعض المثلة عليه فنقول:-
23



1- و ٌل ْمُجهه اَر اَء  اَجها اَعى(اَو ف ْسهه يِة اَي يِدياَنه اَم اَصههى اف ْل ف ْق ف ْن اَأ (القصههص) و قهال فهي سهورة)20يِمهه
يِة يههس: يِدياَنهه اَم اَصههى اف ْل ف ْق ف ْن اَأ يِمهه اَء  اَجهها اَن(اَو اَسههيِلي ف ْر ْمُم ْمُعههوا اف ْل يِم ارَّتيِب ف ْو اَل اَيهها اَقهه اَعى اَقهها ف ْسهه و ٌل اَي ْمُجهه اَر
20(اّدم اّدم الرجل علههى المدينههة فههي اليههة الولههى، وفههي اليههة الثانيههة قهه (يس) ق

المدينة على الرجل.
2- ف ْفاَنا رَّر اَص ف ْد  يِناَواَلاَق ف ْرآ اَذا اف ْلْمُق اَه 1(ٍءيِفي  ف ْي اَشهه اَر  ف ْكاَثهه ْمُن اَأ اَسهها يِف ْلف ْن اَن ا اَكهها اَو 1(ٍل  اَماَثهه ْمُكهه ِّل  ف ْن  يِمهه يِس   يِللرَّنا

اَد اًل ( ف ْفاَنا (الكهف) وقال في سورة السراء:)54اَج رَّر اَص ف ْد  اَذااَواَلاَق اَه يِس يِفي  يِنيِللرَّنا ف ْرآ  اف ْلْمُقه
ْمُكْمُفو اًرا( رَّل  يِس يِإ ْمُر الرَّنا ف ْكاَث 1(ٍل اَفاَأاَبى اَأ اَماَث ْمُك ِّل  ف ْن  اّدم القرآن على النههاس)89يِم (السراء). ق

اّدم الناس على القرآن. في سورة الكهف، وفي سورة السراء ق
3- ف ْم ْمُك اَرُّب ْمُرَّلل  ْمُم ا ْمُك اَواَذيِل ْمُه رَّل  اَه يِإ 1(ٍءاَل يِإاَل ف ْي اَشهه ْمُكهه ِّل  اَعاَلههى  اَو  ْمُههه اَو ْمُدوْمُه  ف ْعْمُبهه 1(ٍء اَفا ف ْي اَشهه ْمُكهه ِّل  ْمُق  اَخايِل  

و ٌل ( يِكي ف ْم (النعام) و قال تعالى في سورة غافر:)102اَو ْمُكهه اَرُّب ْمُرَّللهه  ْمُم ا ْمُكهه ْمُكهه ِّلاَذيِل ْمُق  اَخههايِل
1(ٍء ف ْي اَن (اَش ْمُكو ف ْؤاَف اَو اَفاَأرَّنى ْمُت ْمُه رَّل  اَه يِإ اَل يِإاَل اّل62  اّدم:" كلمههة الشهههادة" علههى "خههالق كهه ) ق

اّل شيء" على :"كلمة الشهادة". اّدم:" خالق ك شيء" في سورة النعام، و ق
4- اَرى اَراَواَت يِخ اَوا اَم اَك  اَن(اف ْلْمُفف ْل ْمُرو ْمُك ف ْش ف ْم اَت ْمُك اَعرَّل اَواَل يِه  ف ْضيِل ف ْن اَف يِم ْمُغوا  ف ْباَت اَويِلاَت يِه  (النحههل))14 يِفي

اَرى وقال في سورة فهاطر: يِهاَواَته اَك يِفيه ف ْماف ْلْمُفف ْله ْمُكه اَعرَّل اَواَل يِه  ف ْضهيِل ف ْن اَف يِمه ْمُغهوا  ف ْباَت اَر يِلاَت يِخ اَوا اَمه  
اَن( ْمُرو ْمُك ف ْش اّدم كلمهة"فيهه")12اَت اّدم كلمة "مواخر" على "فيه" في آية النحهل، و قه  ق

على "مواخر" في سورة فاطر. إلى غير ذلك من المثلة الكثيرة في النوع مههن
التشابه والختلف بين اليات القرآنية.
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اّوره المبحث الثالث: نشأة علم المتشابه اللفظي لو تط
اّوره إلى خمسة مراحل على  يمكن تصنيف مراحل نشأة علم المتشابه وتط

النحو التي:-
-مرحلة جمع المتشابه اللفظي في القرآن الكريم من دون توجيه.1
-مرحلة التدوين غير المستقل لتوجيه المتشابه اللفظي في التفاسير.2
-مرحلة التدوين المستقل لتوجيه المتشابه اللفظي في مؤلفات مفردة.3
-مرحلة المؤلفات المشتملة على مباحث في المتشابه اللفظي و توجيهه.4
-مرحلة نظم اليات المتشابهة وشرحها في مؤلفات مفردة.5

المرحلة اللولى:- 
جمع المتشابه اللفظي في القرآن الكريم من دلون توجيه

اّن المتشههابه اّراء؛ حيث وجههدوا أ بدأت هذه المرحلة مبك اًرا على يد أعلم الق
اللفظي في القرآن الكريم يختلط ويلتبس على حفظة القرآن الكريم، فعمدوا إلههى
جمع اليات المتشابهة لفظا، لجل حفظههة كتههاب اللهه، تجاّنبهها للخلههط و اللبههس و
النسيان، وذلك من دون توجيه لهذه اليات، أو بيان لسههباب ترددههها فههي أكههثر

من موضع من القرآن، ومن دون بيان لوجه الختلف المعنوي فيما بينها.
اّراء إلههى جمههع المتشههابه وقد أشار ابن المنادي إلى السباب التي دفعت الق
اًّدا من سههوء الحفههظ، و اَراَأة ر في القرآن فقال:"و إنما حملهم على وضعهم إاّياه للاَق
حههداهم كههون القههرآن ذا قصههص، و تقههديم و تههأخير، و كههثرة تههرداد أنبههائه و
مواعظه، و تكههرار أخبههار مههن سههلف مههن النبيههاء و المهلكيههن الشههقياء، يههأتي
بعضههه بكلم متسههاوي البنيههة و المعههاني علههى تفريههق ذلههك فههي آي القههرآن و
اّرة... اّرة، بالفههاء مهه سوره، و قد يجئ حههرف مههن هههذا الضههرب فيههأتي بههالواو مهه

   1فاستحبوا أن يجمعوا من حروف متشابه القرآن ما إذا حفظ منع من الغلط".
ولعههل أول مصههاّنف وضههع فههي هههذا البههاب(متشههابه القههرآن) هههو كتههاب

ه)، وقد أشههار إلههى ذلههك السههيوطي فقههال:" أفههرده بالتصههنيف189الكسائي:(ت:
اّولهم فيما أحسب: الكسائي"،  ولو تتبعنا الذين صاّنفوا في هذه المرحلههة-2خلق، أ

م/ توجيه المتشابه اللفظي في القرآن الكريم2012 الجبالي،محمد رجائي،1

.3/390 /التقان في علوم القرآن/ج م1974هه/ 1394 السيوطي،عبد الرحمن بن الكمال،2
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جمع المتشههابه اللفظههي فههي القهرآن مههن دون تههوجيه_ بحسههب السههبقية لوجههدنا
اّراء، قههد سههبقوا المههام الكسههائي لكههن_وللسههف_ كتبهههم أعلما آخرين مههن القهه
مفقودة أو مختفية ولم تظهر كما ظهر كتاب المام الكسائي (مشتبهات القرآن).
ومن المؤلفات التي تلت كتاب الكسائي في السبقية من الكتب المطبوعة؛

ه)، وهههذان336التي لم تفقد كتاب:(متشابه القهرآن العظيهم) لبههن المنهادي:(ت:
الكتابهان  همها أقهدم الكتهب الهتي وصهلت إلينها و طبعهت، وهنهاك كتهب أخهرى
اّن بعض المصنفين في آثار ومؤلفات السابقين ذكروها في مؤلفههاتهم، مفقودة، لك

كابن النديم في "الفهرست" والحاجي خليفة في:" كشف الظنون" ومنها:
-كتاب حمزة الزاّيات، ذكره ابن النديم.1
-كتاب خلف بن هشام الراوي عههن حمههزة الزيههات، ذكههره ابههن النههديم، و ابههن2

المنادي.
-كتاب نافع المدني، ذكره ابن النديم.3
-كتاب و قف عليه قالون الراوي عن نافع المدني، ذكره ابن المنادي.4
-كتاب وقف عليه إبراهيم ابن عبدان المقرئ، ذكره ابن المنادي.   5
اّراء، ذكره ابن المنادي.6 -كتاب موسى الف
-كتاب محمود بن الحسن، ذكره ابن المنادي.7
-كتاب المام أبي الحسن الكسائي.8
-كتاب وقف عليه الحسن بههن داود السههكافي المقههرئ و أدرجههه ابههن المنههادي9

بتمامه في أواخر كتابه. 
-كتاب المام محمد بن محمد بن علي بن همام، ذكره بن الجزري في غايههة10

النهاية.
1-كتاب متشابه القرآن لبن المنادي.11

المرحلة الثانية:
التدلوين غير المستقل لتوجيه المتشابه اللفظي في كتب التفاتسير

بدأ توجيه اليات المتشابهة في القرآن الكريم على يد المفسرين بصورة ضيقة،
إذ كههانوا يتعرضههون لليههات المتشههابهة عنههد تفسههيرهم ليههة وردت فههي سههور

، و57/ و ابههن النههديم فههي الفهرسههت،ص:119-123،118 انظههر: الميههار محمههد طلحههة، إعانههة الحفههاظ،ص:1
.75-74الجبالي، محمد رجائي أحمد/توجيه المتشابه اللفظي بين القدامى و المحدثين،ص:
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اّجهههوا ذلههك فههي أثنههاء مختلفة، و إن وجدوا الختلف فههي بعههض ألفههاظ اليههة و
اّول عنههد اّن تههوجيه المتشههابه اللفظههي بههدأ أ تأويل معنى الية، و ممهها يههدل علههى أ
اّونت لههه مبههاحثه و اّور حهتى اسههتقل و صهار علمها بنفسههه و تكهه اّم تطهه المفسرين ث

اَمهامؤلفاته ما ذكره ابن جرير الطبري في سورة النساء في قهوله تعهالى:( يِيِرَّلله  اَو  
ف ْم ْمُك اَويِإرَّيهها ف ْم  ْمُكهه ف ْبيِل ف ْن اَق يِم اَب  يِكاَتا اَن ْمُأوْمُتوا اف ْل يِذي رَّصف ْياَنا ارَّل اَو ف ْد  اَواَلاَق يِض  ف ْر اَف ْل اَما يِفي ا اَو يِت  اَوا اَما رَّس يِفي ال
اَغيِناًّيا ْمُرَّلل  اَن ا اَكا اَو يِض  ف ْر اَف ْل اَما يِفي ا اَو يِت  اَوا اَما رَّس اَما يِفي ال يِيِرَّلل  رَّن  ْمُروا اَفيِإ ف ْكْمُف ف ْن اَت اَويِإ اَرَّلل  يِن ارَّتْمُقوا ا اَأ

يِمي اًدا ( يِكي اًل (131اَح اَو يِرَّلل  اَكاَفههى يِبهها اَو يِض  ف ْر اَف ْل اَما يِفي ا اَو يِت  اَوا اَما رَّس اَما يِفي ال يِيِرَّلل  اَو  (132(
(النسههاء) يقههول ابههن جريههر عنههد تفسههيرها:" فههإن قههال قائههل: ومهها وجههه تكههرار
قههوله:"وللهه مهها فههي السههموات ومهها فههي الرض" فههي آيههتين، إحههداهما فههي إثههر

الخرى؟
اّرر ذلههك، لختلف معنههى الخههبرين عمهها فههي السههموات والرض فههي قيههل: كهه
ْمُر حههاجته إلههى بههارئه، وغنههى اليتين. وذلك أن الخبر عنه في إحدى اليتين: ذك

)2بارئه عنه - وفي الخرى: حفظ بارئه إياه، وعلمه به وتدبيره. (
فإن قال: أفل قيل:"وكان الل غناًّيا حمي اًدا"، وكفى بالل وكيل؟

قيل: إن الذي في الية التي قال فيها:"وكان الل غناًّيا حمي اًدا"، مما صلح أن يختم
ما ختم به من وصف الل بالغنى وأنه محمود، ولم يذكر فيها ما يصلح أن يختههم
اّرر قوله:"ولل مهها فههي السههموات ومهها فههي بوصفه معه بالحفظ والتدبير. فلذلك ك

.1الرض"
اّن توجيه المتشابه اللفظي في كتب التفاسير لم يظهر بشكل أوسع إل على يد  لك
المام جار الل محمهود بهن عمهر الزمخشهري، رائهد و إمهام التفسهير البيهاني و
إعجاز القرآن، كما أشار إلى ذلك ابن خلدون في مقدمته، ثههم سههار علههى نهجههه
القاضي البيضاوي في تفسيره (أنوار التنزيههل و أسههرار التأويههل)، والن نههذكر
أسههماء بعههض كتههب المفسههرين الههذين يهتمههون بتههوجيه اليههات المتشههابهة فههي
تفاسيرهم، ويكثرون من ذلك، بحيث ل تجد آية متشابهة إل وقد وقفوا عنهدها و
باّينوا التشابه و الختلف بينها، وذكروا سبب اختصاص كل مكان بما جههاء بههه

من زيادة أو نقص أو تقديم أو تأخير إلى غير ذلك، فمن هؤلء المفسرين:-
،ص:9/ج1 م/جامع البيان في تأويل القرآن/مؤسسة الرسههالة،)ط2000 هه - 1420 الطبري،محمد بن جرير،1

297.
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-محمود بن عمههر الزمخشههري فههي تفسههيره:" الكشههاف عههن حقههائق غههوامض1
ه).538التنزيل"(ت:

ه).606-فخر الدين محمد بن ضياء الدين الرازي في:"مفاتيح الغيب"(ت:2
-القاضههي البيضههاوي عبههد اللهه بههن عمههر فههي:"أنههوار التنزيههل و أسههرار3

ه). 685التأويل"(ت:
ه).753-أبي حيان محمد بن يوسف في:" البحر المحيط"(ت:4
ه).982-أبو السعود محمد بن محمد العمادي في:"إرشاد العقل السليم"(ت:5
ه).127-محمود بن عبد الل شهاب الدين اللوسي في:"روح المعاني"(ت:6
-أبو محمد عبد الل بن فودي الصكتي النيجيههري فههي تفسههيره:"ضههياء التأويههل7

ه).1235في معاني التنزيل"(ت:

المرحلة الثالثة:-
التدلوين المستقل لتوجيه المتشابه اللفظي في مؤلفات مفردة تخاةصة

تههوجيه المتشههابه اللفظههي هههو لههون مههن التفسههير، لههم يتعههرض لههه أكههثر
المفسرين، وأول من أفرد كتابا مستقل فههي تههوجيه المتشههابه اللفظههي، وأخرجههه
من كتب التفاسير هو المام الخطيب السههكافي، رائههد هههذا العلههم و مؤسسههه، و
اّرة اّماه:"د أول مههن التفههت إليههه، و رسههم خطههوطه، ووضههع فيههه أول كتههاب، سهه
اّرة الهتأويل في بيان اليات المتشابهات في كتاب الل العزيههز" وحههذا التنزيل وغ
اّجهة حذوه الكرمهاني فهي:"البرههان فهي تهوجيه متشهابه القهرآن لمها فيهه مهن الح
والبيههان" وابههن الزبيههر الغرنههاطي فههي:"ملك التأويههل القههاطع بههذوي اللحههاد

والتعطيل في توجيه متشابه الكتاب العزيز".
اّواد التفسير التههوجيهي لليههات المتشههابهة فههي القههرآن فهؤلء الثلثة هم ر
الكريم، وكل من صاّنف بعدهم فهههو يقتبههس مههن نههورهم و مستضههئ بنههورهم و
واطئ مواضع أقدامهم، ومن غير هؤلء هناك من العلماء من ألهف فهي تهوجيه

المتشابه اللفظي قديما وحديثا ومنهم:-
ه) في:"كشف المعاني في متشابه733-بدر الدين أبو عبد الل بن جماعة (ت:1

من المثاني".
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ه) في:"قطف الزهار في كشف السرار".  911-جلل الدين السيوطي(ت:2
ه) "فتح الرحمن بكشههف مهها يلتبههس926-شيخ السلم زكريا النصاري (ت:3

من القرآن" و يمكن وضع هذا الكتاب في المرحلهة الرابعهة لدخهاله فيهه أسهئلة
القرآن و متشابه المعاني.

اّرائي و له كتب كثيرة في توجيه المتشابه اللفظي منها:-4 -الدكتور فاضل السام
-التعبير القرآني.

-معاني النحو.
-أسئلة بيانية في القرآن الكريم.

-لمسات بيانية من نصوص التنزيل.
-بلغة الكلمة في التعبير القرآني.

-ياسين المجيد في كتابه:"المبنى و المعنى في اليات المتشابهات.5
-محمود القاضي في "المتشابه اللفظي في القرآن الكريم-رؤية في التفسير من6

   1خلل اللغة و السياق".
المرحلة الرابعة:-

المؤلفات المشتملة على مباحث في المتشابه اللفظي لو توجيهه
هناك كتب في علوم القرآن تناولت موضع المتشابه اللفظي في القرآن الكريم و

توجيهه في أبواب و فصول، فمن هؤلء:-
-المههام بههدر الههدين الزركشههي فههي:"البرهههان فههي علههوم القههرآن" تحههدث عههن1

اّجه بعض اليات فيه في  هذه النواع:- المتشابه اللفظي و و
).3-النوع الثالث (

).5-النوع الخامس (
).35-النوع الخامس و الثلثون (

2).46-النوع السادس و الربعون (

-الفيروزآبادي في:"بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز".2

-76 انظر: الجبالي محمد رجائي، تههوجيه المتشههابه اللفظههي فههي القههرآن الكريههم بيههن القههدامى و المحههدثين/ص:1
78،81-91.

م/ البرهان في علوم القرآن/دار الحديث،القههاهرة، مصههر، ص:2006ه-1427- الزركشي،محمد بن عبد الل،22
50،87،357،633،635،644،759.
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-ابن الجوزي في:"فنون الفنان في عيون علوم القرآن" و فههي:"المههدهش فههي3
الوعظ".

-المام السيوطي في كتبه:"التقان في علوم القرآن" و:"معههترك القههران فههي4
إعجاز القرآن" و في :"التحبير في علوم التفسير" تحدث عههن المتشههابه اللفظههي

اّجه بعض اليات فيه في  هذه النواع:- و و
).42-النوع الثاني و الربعون(
).44-النوع الرابع و الربعون(
).48-النوع الثامن و الربعون(

).56-النوع السادس و الخمسون(
).59-النوع التاسع و الخمسون(

1).63-النوع الثالث و الساّتون(

-الشيخ محمد نور أحمد أبهو الخيهر ميهرداد فهي:"إرشهاد الرحمهن فهي أسهباب5
النزول و الناسخ و المنسوخ و المتشابه و تجويد القرآن.

اّمهها احتههواه كتههاب الزركشههي:"البرهههان" و كتههاب و سههوف نفصههل الحههديث ع
السههيوطي:"التقههان" فههي المبحههث الرابههع مههن مبههاحث علههوم القههرآن المتعلقههة

بموضوع المتشابه اللفظي إن شاء الل.

المرحلة الخامسة:-
نظم اليات المتشابهة لو شرحها في مؤلفات مفردة

لم يزل النظم هو النهج المثل لتقريب مبادئ العلوم وقواعدها، وتلخيههص
اّولت، و تقييد الشههوارد، لسهههولة حفههظ المنظههوم بخلف المنثههور، والنظههم المط
العلمي- الشعر التعليمي- نشأ تقريبا في القرن الثاني الهجري، حيث قههام فريههق
من العلماء والشعراء بنظههم العلههوم والمعههارف والسههير، والقصههص والخبههار،
بقصد تيسير حفظها، وتذليل مباحثها، وتقريب معانيها إلى الطلب والدارسين،
اّد البحههر:"الرجههز"- ويتصههف الشههعر التعليمههي باليجههاز والختصههار، ويعهه
وبالخص المزدوج منه- هههو الكههثر رواجهها لجميههع المنظومههات العلميههة، وقههد

،القههاهرة، مصههر/ج1م/ التقان في علوم القرآن/ دار الغد الجديههد )ط2006 السيوطي، عبد الرحمن بن الكمال،1
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اّل العلههوم و المعههارف وموضههوعاتها كالتفسههير، والعقيههدة، شمل النظم العلمي ك
والقراءات، والنحو، واللغة، والفقه، والفرائض، والتاريخ، وغيرها من العلوم.

اّدة وقد حظي علم المتشابه اللفظي كغيره من العلوم والفنون بمنظومات عهه
اّل مههن جمعت طائفة من اليات المتشابهات التي ههي مظاّنهة خطهأ الحفههاظ، ولعه
أوائل ما وصلنا مههن منظومههات المتشههابهات، ههي منظومههات المههام السههخاوي

ه) وهي أشهر المنظومات فههي هههذا643علي بن محمد الهمداني المتوفى سنة:(
) وقههد عههرض لههها425) بيتا، وفي بعض النسههخ:(431الباب و بلغت أبياتها:(

عدد كبير من الباحثين والعلماء بالشرح والتحقيق من شروحها:
-فتح الكريم الوهاب شرح هداية المرتاب للقوصوني علب بن خليل البستاني.1
-التوضيحات الجلية شرح المنظومة السخاوية، للشيخين محمد سههالم محيسههن2

و شعبان محمد إسماعيل.
-كشف الحجاب شرح هداية المرتاب للقارئ الشيخ محمد نجيب خياطههة (ت:3

ه).1387
-توضيح منظومة السخاوي في المتشابه، لشهاب الدين أحمد بن أحمد بن بدر4

ه).979الطيبي (ت:
-الحواشههي علههى هدايههة المرتههاب، لمحمههد بههن سههعيد باقشههير المتههوفى:(ت:5

ه).1077
-الحاوي بشرح منظومة السخاوي، لعبد الل بن الشريف المصري.6
  1-شرح لحمد بن عبد الل المكي الفقيه.7

وتلت منظومة المام السخاوي منظومات أخرى متممههة لههها أو مسههتقلة بنفسههها
ومنها:

-منظومة:"تتمة البيان لما أشكل من متشابه القرآن" لبي شامة المقدسههي (ت:2
ه)، أشههار إليههها عبههد القيههوم السههندي فههي بحثههه:"منظومتههان فههي المتشههابه665

اّوليا في هذا الباب فمن ثههم لههم القرآن" قائل: لما كانت منظومة السخاوي عمل أ
تكن مستوعبة لجميع المتشابهات، و لذلك نرى تلميذه أبا شامة المقدسي يحههاول

.218-217  انظر:الميار،محمد طلحة/إعانة الحفاظ/ص:1
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اّم شملها وإكمال ما تبقى من المتشابهات بمنظومته:" تتمة البيان لما أشكل مههن ل
متشابه القرآن".

-منظومة:"كفاية القارئ في مشتبهات القرآن الكريههم" لمحمههد هاشههم الحههارثي3
ه)، ووصفها عبد القيوم السندي بأنها: أوسع المنظومات في1174السندي (ت:

المتشابه اللفظي حيث أاّنها تشتمل على ألف وثمانية بيت.
-منظومة الدمياطي فههي متشههابه الي و اللفههاظ، للشههيخ محمههد بههن مصههطفى4

ه).1287الخضري الدمياطي (ت:
-منظومة الغلوي عبد الل بن أحمد بن مصطفى التكروري.5
-منظومة الدنفاسي.6
-رجز القرآن لحسن الماحي قدورة.7
-معدودات القرآن، و هو جزء من:"البحر المحيط" لمحمد بن أنبوجا التشههيني8

من علماء القرن الهادي عشر الهجري.
-منظومة متشابهات القرآن، للشيخ القارئ يحي بن عبد الرزاق الغوثاني أحههد9

1المعاصرين.

هههذا و قههد سههلك النههاظمون للمتشههابه اللفظههي فههي القههرآن الكريههم طرائههق
متنوعة، يمكن تلخيصها في ثلثة طرق:

 وهي النظر إلى أوائل حروف اللفاظ المتشابهة ثههم تبويبهههاالطريقة اللولى:-1
هجائيا، فيذكرون  اللفظ المتشابه مرتههبين لههه علههى حسههب الحههرف الول منههه،
فمث اًل قوله تعالى في البقرة:"أبى و استكبر" يجعلونه في حرف الهمههزة، و هههذه

اًّول، وتبعه عليها الغلوي و الدمياطي. الطريقة سلكها السخاوي أ
 وهههي طريقهة ابههن أنبوجها، وههي النظههر فهي عههدد تكهرارالطريقففة الثانيففة:-2

اللفاظ، ثم عقد أبواب عددية من الواحهد إلهى الثلثيهن فهأكثر، وإدخهال اللفهاظ
المتكررة فيها بحسب الباب الموافق لعددها، وترتب اللفاظ فههي هههذه البههواب؛
اّد منظومههة إما على ترتيبها في القرآن، أو على حههرف المعجههم، و يمكههن أن تعهه
الدنفاسههي ورجههز القههرآن ضههمن هههذه الطريقههة، و إن كههان ناظماهمهها لههم يرتبهها

اّد. اّن مقصودهما الع اللفاظ على البواب العددية، لك
. و:جبالي،محمد رجههائي/تههوجيه المتشههابه اللفظههي فههي331-330 انظر:الميار، محمد طلحة/إعانة الحفاظ/ص:1
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اّل سههورة علههىالطريقة الثالثة-3 : طريقة التلخيص السوري بذكر متشابهات كهه
   2حدة، وهذه الطريقة انتهجها ابن أنبوجا في:"متشابه القرآن".

المبحث الرابع:من مباحث علوم القرآن لو أنواعه المتعلقة بموضوع المتشابه
اللفظي

لقد تتبعت بعض كتب علوم القرآن فوجدتها تشههتمل علههى عههدد كههثير مههن
المتشابه اللفظي و توجيهه، فهي فصهول ومبهاحث وأنهواع كهثيرة، فلنأخهذ علهى
سبيل المثال كتاب:" البرهان فههي علههوم القههرآن" للزركشههي، فههإاّنه وإن لههم يكههن
اّدث عنههه موضوع كتابه"علم المتشابه اللفظي في القرآن الكريم"؛ إل أاّنه قههد تحهه
في أنواع وفصول ومباحث كثيرة، و قد عثرت على أمثلة كثيرة لتوجيه اليات

المتشابهة في كتاب البرهان، في هذه النواع والمباحث:-
): معرفة الفواصل و رؤوس الي.3-النوع الثالث (1
):علم المتشابه.5-النوع الخامس (2
):معرفة موهم المختلف.35-النوع الخامس والثلثون (3

.332-331  انظر:الميار،محمد طلحة/ إعانة الحفاظ/ص:2
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): فههي ذكههر  مهها تيسههر مههن أسههاليب القههرآن46-النوع السههادس والربعههون (4
وفنونه البليغة، وذكر تحههت أسههلوب التكههرار أو التأكيههد، و أسههلوب الحههذف، و
أسلوب التقديم و الهتأخير، وأسلوب تذكير المهؤنث و تهأنيث المهذكر، أمثلهة فهي

1موضوع المتشابه اللفظي في القرآن الكريم وتوجيهه.

أما المام السيوطي الذي أخذ معظم كتابه المسمى بههه:"التقههان فههي علههوم
القرآن " من كتاب الزركشهي:"البرههان فهي علهوم القهرآن"، فقهد وجهدت أمثلهة
توجيه المتشابه اللفظي عنهده فهي سهتة أنههواع مهن أنههواع علههوم القهرآن وهههي:-

).42-النوع الثاني والربعون(
اّمة يحتاج المفسر إلى معرفتها.44-النوع الرابع والربعون(1 ) في قواعد مه
) في مشكله و موهم الختلف و التناقض.48-النوع الثامن والربعون(2
) في اليجاز و الطناب .56-النوع السادس والخمسون(3
) في فواصل الي.59-النوع التاسع والخمسون(4
2) في اليات المشتبهات.63-النوع الثالث والساّتون(5

بما أاّننا وجدنا أمثلة المام السيوطي توافق أمثلة الزركشي فههي معظمههها،
اّن السيوطي أخذ من الزركشي، فسنكتفي بذكر بعض المثلة في كل نوع عند ل

الزركشي فنقول:
): معرفة الفواةصل لو رؤلوس الي:-3النوع الثالث (

اّجهههها، يقههول لقد ذكههر الزركشهي تحهت هههذا النههوع أمثلههة للمتشههابه اللفظههي و و
ْمُهالزركشي:" اَعف ْن ْمُث  اَح ِّد ْمُم اَواف ْل يِن  اَعف ْي يِض ف ْو اَم يِفي  يِن  ف ْي يِصاَلاَت ْمُف اف ْلاَفا اَل ف ْخيِت يِع ا ف ْو اَذا الرَّن اَه يِع  يِدي ف ْن اَب يِم  

اَم:  يِهي اَرا ف ْب اَريِة يِإ ْمُسو اَعااَلى يِفي  ْمُه اَت ف ْوْمُل اَك اَق اَذيِل اَو 1(ٍة  يِطياَف 1(ٍة اَل ف ْكاَت يِحو ٌد يِلْمُن يِرَّللههاَوا ف ْن تعدوا نعمت ا اَويِإ
و ٌر( اَكرَّفهها اَظْمُلههوو ٌم  اَن اَل اَسهها يِف ْلف ْن رَّن ا اَها يِإ ْمُصو ف ْح يِل: )34اَل ْمُت ف ْحهه اَريِة الرَّن ْمُسههو اَل يِفههي  رَّم اَقهها ف ْن ْمُثهه اَويِإ

و ٌم( يِحيهه اَر و ٌر  اَغْمُفههو اَرَّللهه اَل رَّن ا اَها يِإ ْمُصههو ف ْح اَل ْمُت يِرَّللهه  اَة ا اَم ف ْع ُّدوا يِن ْمُع  فههذكر تههوجيه القاضههي)18اَت
يِريِه يِسههي ف ْف يِر يِفهي اَت ْمُميِنيه ْمُن اف ْل ف ْبهه يِن  ْمُر الهه ِّدي يِص يِضي اَنا اَل اف ْلاَقا ناصر الدين بن المنير فقال:" اَقا
اَك اَل اَلهه اَصهه اَح اَها اَف يِطي ف ْع ْمُم اَواَأاَنا  اَها  ْمُذ يِخ اَت آ ف ْن اَرْمُة اَفاَأ اَكيِثي ْمُم اف ْل اَع يِت ال ِّن اَصاَل اَح اَذا  ْمُل يِإ ْمُه اَيْمُقو اَكاَأرَّن يِر  اَكيِبي اف ْل

م/ البرهان فههي علههوم القههرآن/دار الحههديث،القههاهرة، مصههر، ص:2006ه-1427 الزركشي،محمد بن عبد الل،1
50،87،357،633،635،644،759.
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اًّمهها اَه اَو يِن  ف ْصاَفا اَو اَها  اَطايِئ ف ْع اَد يِإ يِعف ْن اَويِلي  اَكرَّفا اًرا  اَك  ف ْوْمُن اَك اَو اَظْمُلو اًما  اَك  ف ْوْمُن اَك يِن  ف ْصاَفا اَو اَها  يِذ ف ْخ اَد اَأ يِعف ْن
رَّل اَك يِإ اَر يِصههي ف ْق ْمُل اَت اَقايِبهه اَل ْمُأ اَميِتههي اَف ف ْح اَر اَك يِب اَر ف ْف ْمُك اَو اَرايِني  ف ْف ْمُغ اَك يِب اَم ْمُظف ْل ْمُل  اَقايِب و ٌم ْمُأ يِحي اَر و ٌر  اَغْمُفو اَأ ِّني 

اَهى". ف ْناَت يِء ا اَواَفا رَّل يِباف ْل اَك يِإ اَء اَجاَفا يِزي  اَجا اَل ْمُأ اَو يِر  ف ْويِفي يِبالرَّت
اَما  اَو  ْمُه اَو ْمُر  اَخ آ و ٌل  اَؤا ْمُس اَي  اَبيِق ف ْن  يِك اَل و ٌن  اَس اَح اَو  ْمُه اَو فقال:"  كلمه  على  عاّلق  ثم 

يِم اَعه ْمُمف ْن يِف اف ْل ف ْصه اَو اَم يِب يِهيه اَرا ف ْب يِة يِإ اَوآاَيه ْمُة يِفي تخصيص آية النحهل بوصهف المنعهم  اَم ف ْك يِح اف ْل
اَل ْمُجيِبهه اَمهها  اَو يِن  اَسا يِف ْلف ْن يِف ا ف ْص اَو اَم يِفي  يِهي اَرا ف ْب اَريِة يِإ ْمُسو يِة يِفي  ف ْلاَي اَق ا يِساَيا رَّن  ْمُب اَأ اَوا اَج اَواف ْل يِه؟  ف ْي اَعاَل
يِرَّللهه يِف ا ف ْصهه اَو ف ْت يِفههي  يِسههياَق يِل اَف ف ْحهه ْمُة الرَّن رَّمهها آاَيهه اَواَأ يِه  اَصايِف ف ْو اَب اَأ ف ْي ْمُعاَق اَك  اَذيِل ْمُر  ف ْك يِذ اَب  اَس يِه اَفاَنا ف ْي اَعاَل
يِذيِه اَههه ف ْل  رَّمهه ْمُه اَفاَتاَأ اَحااَن ف ْب ْمُسهه يِه  ف ْصههيِف اَو اَر  ف ْكهه يِذ اَب  اَسهه يِه اَفاَنا يِصاَفايِت يِق  ف ْحيِقي اَواَت يِه  يِهرَّييِت يِت ْمُأْمُلو ف ْثاَبا اَويِإ اَعااَلى  اَت
يِة: اَجايِثاَيهه اَريِة اف ْل ْمُسههو اَعههااَلى يِفههي  ْمُه اَت ف ْوْمُل ْمُرْمُه اَقهه يِظي اَواَن يِة  اَغ اَل يِة اف ْلاَب اَج اَر اَد اَها يِفي  ف ْراَقا اَما اَأ اَب  يِكي اَرا الرَّت

)اَن ْمُعههو اَج ف ْر ف ْم ْمُت ْمُكهه اَر ِّب رَّم يِإاَلى  اَها ْمُث ف ْي اَعاَل اَء اَف اَسا ف ْن اَأ اَم اَو يِه  يِس ف ْف اَصايِل اًحا اَفيِلاَن اَل  يِم اَع ف ْن  اَويِفههي)15اَم  
ف ْت: يِد(ْمُف ِّصاَل اَعيِبيهه 1(ٍم يِلف ْل رَّل اَظ اَك يِب اَرُّبهه اَمهها  اَو اَههها  ف ْي اَعاَل اَء اَف اَسهها ف ْن اَأ اَمهه اَو يِه  يِس ف ْف اَصايِل اًحا اَفيِلاَن اَل  يِم اَع ف ْن  اَم

46(:اَههها ف ْباَل رَّن اَق ْمُف ْلواَلههى اَأ يِة ا يِصاَل ْمُة اَفا اَم ف ْك يِح اَو اَن ثم ذكر توجيه اليتين فقال:" يِذي ف ْل يِلرَّلهه ْمُقهه
اَكهاْمُنوا يكسهبون( اَمها  ف ْو اًمها يِب اَي اَق يِز ف ْجه يِرَّللهه يِلاَي اَم ا اَن اَأرَّيها ْمُجهو ف ْر اَل اَي اَن  يِذي ْمُروا يِلرَّل ف ْغيِف اَمْمُنوا اَي )14آ

اَههها ْمُم يِب يِخاَتهها اَرى اَفاف ْل ف ْخ ْمُف ْل رَّما ا اَواَأ يِريِه  اَكا ف ْن ف ْم يِبيِإ ْمُه اَصاَف اَو ْمُه  ف ْباَل رَّن اَق اَيِل يِث  ف ْع يِة اف ْلاَب يِصاَل ْمُم يِباَفا يِخاَتا اَب اف ْل اَس اَفاَنا
ْمُرْمُه يِظيهه اَواَن ف ْي اًئا  اَشهه اَل  يِمهه اَع ف ْن  اَمهه اَعاَلههى  ْمُد  يِزي اَل اَي اَو اَصايِل اًحا  اَم اًل  اَع ْمُع  اَض ِّي اَل ْمُي ْمُه  اَيِلرَّن ف ْي  و ٌب اَأ يِس ْمُماَنا

يِء:  اَسا اَريِة ال ِّن ْمُسو ْمُه يِفي  ف ْوْمُل ف ْناَق اَمهه اَك يِل اَذيِلهه اَن  ْمُدو اَما  ْمُر  ف ْغيِف اَواَي يِه  اَك يِب اَر ف ْش ف ْن ْمُي ْمُر اَأ ف ْغيِف اَل اَي اَرَّلل  رَّن ا يِإ
يِه:يشاء ف ْويِل رَّر اًة يِباَق اَم اَة  ف ْلاَي اَم ا اَخاَت  )ف ْث اًما عظيما اَرى يِإ ف ْفاَت يِد ا  ومرة بقوله: {ضههلل)48اَفاَق

يِه يِكاَتههايِب اَس يِفههي  ف ْيهه اَمهها اَل يِرَّلل  اَعاَلى ا ف ْوا  اَر ف ْفاَت اَن ا يِذي ْمُم ارَّل ْمُه اَو يِد  ْمُهو اَل يِفي اف ْلاَي اَز اَل اَن رَّو اَف ْل رَّن ا اَيِل بعيدا } 
رَّد. اَش ف ْم كتاب وكان ضلهم اَأ ْمُه ف ْن اَل ْمُك ف ْم اَي اَواَل يِر  ْمُكرَّفا اَل يِفي اف ْل اَز اَوالرَّثايِني اَن

اَديِة: اَمايِئ ْمُه يِفي اف ْل ف ْوْمُل ف ْم بما أنزل الل(اَواَق ْمُك ف ْح ف ْم اَي ف ْن اَل اَم 1(ٍت)44اَو رَّرا اَمهه اَث  اَل  ذكرها اَث
ْمُف ْلواَلههى رَّن ا اَيِل اَل  اَن اَفيِقيهه يِسههيِقي اَة يِباف ْلاَفا اَوالرَّثايِلاَثهه اَن  يِمي رَّظههايِل اَة يِبال اَوالرَّثايِناَي اَن  يِري اَكايِف ْمُف ْلواَلى يِباف ْل اَم ا اَخاَت اَو
ف ْت يِفهي اَزاَلهه اَة اَن اَوالرَّثايِلاَثهه يِد  ْمُهههو يِم اف ْلاَي اَكها ف ْح ف ْت يِفهي اَأ اَزاَله اَة اَن اَوالرَّثايِناَي اَن  يِمي ف ْسيِل ْمُم يِم اف ْل اَكا ف ْح ف ْت يِفي اَأ اَزاَل اَن

اَرى. اَصا يِم الرَّن اَكا ف ْح 1اَأ

):علم المتشابه:-5النوع الخامس (
تحاّدث الزركشي في هذا النوع عن علههم المتشههابه اللفظههي وتههوجيهه فبههدأ
اّسههمه إلههى بذكر المصنفات فيه، ثههم ذكههر تعريفههه وحكمتههه والغههرض منههه، ثههم ق

دار / البرهههان فههي علههوم القههرآن/ م1957 هه - 1376 الزركشي، بدر الدين، محمد بن بهادر ابن عبد الل،  1
.87-86،ص:1/ج1إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه،)ط
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اّسهمه إلهى ثمانيهة أنهواع، ثهم فصول: الفصل الول: المتشابه باعتبار الفهراد وق
الفصل الثاني: ما جههاء علههى حرفيههن، ثههم الفصههل الثههالث: مهها جههاء علههى ثلثههة
أحرف، ثم الفصل الرابع: ما جاء على أربعة أحرف، و هكذا حتى أوصلها إلى
الفصل الخامس عشر: ما جاء على ثلثة و عشرين حرفا، و هو فههي كههل ذلههك
يذكر توجيه بعض اليات، وقد سار على نظام المام الكسائي في اعتبههار عههدد

1حروف الحرف المتشابه.

):معرفة موهم المختلف:-35النوع الخامس لو الثلثون (
اّرفه الزركشي بقههوله:" رَّلوع اَجه يِرَّللهه  ْمُم ا اَل اَك اَو يِه  اَن آاَيههايِت ف ْيهه اَض اَب ْمُر اَعها ْمُم الرَّت يِه اَمها ْمُيهو اَو  ْمُههه اَو  

اَعااَلى: اَل اَت اَما اَقا اَك يِف  اَل ف ْخيِت يِل يِن ا اَع رَّزو ٌه  ْمُماَن ْمُه  اَلْمُل يِرَّللهه لوجههدوااَج يِر ا اَغف ْي يِد  يِعف ْن ف ْن  يِم اَن  اَكا ف ْو  اَواَل
اَجفيه اختلفهها كههثيرا ف ْحيِتيه يِه اَفا اَس يِبه ف ْيهه اَواَل اَل اًفها  ف ْخيِت ْمُم ا يِه اَمهها ْمُيههو يِئ  يِد ْمُمف ْباَتهه ْمُع يِلف ْل ف ْد اَياَقه ف ْن اَقه يِكه اَواَل  

اّن بعضههها هههي أمثلههة للمتشههابه اللفظههي يِه. ثم بههدأ بههذكر أمثلتههه فلحظههت أ اَزااَليِت يِيِل
فمنها:-

ذكههر الزركشههي أسههباب الختلف بيههن اليههات المتشههابهة أو الموهمههة
للختلف فذكر السبب الول:-

و ٌب:1 ف ْساَبا يِف اَأ اَل ف ْخيِت يِل اَويِل  -
اَعههااَلى يِفههي يِه اَت ف ْويِل اَكاَقهه اَشرَّتى  1(ٍت  اَرا يِوي ف ْط اَواَت 1(ٍة  ف ْخاَتيِلاَف ْمُم 1(ٍل  اَوا ف ْح اَعاَلى اَأ يِه  يِر يِب ف ْخاَب ْمُم ْمُع اف ْل ْمُوْمُقو ْمُل:  رَّو اَف ْل ا

)26)ومرة{من حمأ مسههنون }(الحجههر:59خلق آدم إنه: {من تراب }(آل عمران:
) ومرة{مهن صلصهال كالفخهار }(الرحمهن:11ومرة{من طين لزب }(الصافات:

ْمُر14 اَغف ْيهه اَل  اَصهها رَّصف ْل رَّن ال اَيِل 1(ٍة  ف ْخاَتيِلاَفهه ْمُم 1(ٍل  اَوا ف ْحهه اَههها يِفههي اَأ اَعايِني اَم اَو و ٌة  ف ْخاَتيِلاَفهه ْمُم ْمُظ  اَف ْلف ْلاَفهها يِذيِه ا اَه اَو  (
اَن يِمهه اَو ْمُب  اَرا اَو الُّتهه ْمُههه اَو 1(ٍر  اَه ف ْو اَجهه اَههها يِإاَلههى  ْمُك ِّل اَها  اَع يِج ف ْر اَم رَّن  رَّل اَأ يِب يِإ اَرا ْمُر الُّت اَغف ْي اَماَأ  اَح اَواف ْل اَميِأ  اَح اف ْل
ْمُه قوله تعههالى: {فههإذا هههي ثعبههان مههبين } وفههي يِمف ْن اَو ْمُل،  اَوا ف ْح اَف ْل يِذيِه ا اَه ف ْت  اَج رَّر اَد يِب اَت اَرا الُّت
اَههها يِمف ْن ْمُر  اَكيِبيهه ْمُن اف ْل ف ْعاَبهها اَوالُّث يِت  اَحرَّيهها اَن اف ْل يِمهه ْمُر  يِغي رَّص ُّن: ال اَجا اَواف ْل موضع {تهتز كأنها جان } 
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يِز اَزا ف ْهيِت اَكها اَهها  يِخرَّفاَت اَو اَههها  اَكايِت اَر اَح اَو اَهها  اَز اَزا ف ْهيِت اَوا يِم  يِظيهه اَع يِن اف ْل ف ْعاَبها ْمُق الُّث اَخف ْله اَها  اَخف ْلاَق رَّن  اَيِل اَك  اَذيِل اَو
يِه. يِخرَّفيِت اَو اَجا ِّن  اف ْل

يِت، ( وذكههر أمثلههة مهن2 اَراَقهها ف ْفاَت ْمُم ْمُع يِلف ْل يِم اَجها اَو اف ْل ْمُههه اَو يِن  اَرف ْي ف ْعيِتاَبهها اَوا يِن  اَهف ْي ف ْج اَو ْمُس: يِب يِم اَخا - اف ْل
اليات و هي داخلة في المتشابه اللفظي) منها:

اَن ألف سنة }(المعارج:1 يِسي ف ْم اَخ يِه: { ف ْويِل اَكاَق ْمُه4- اَب يِباَأرَّن يِجي اَوْمُأ ) وفي موضع {ألف سنة } 
يِل: {وكههان يومهها علههى الكههافرين عسههيرا } اَديِلي يِر يِبهه اَكههايِف اَواف ْل يِن  يِم ف ْؤ ْمُمهه يِل اف ْل اَحهها يِر  ف ْعيِتاَبهها يِبا

).26(الفرقان:
) وفهي آيهة أخهرى: {ثلثهة9- وكقوله: {بألف من الملئكة مردفيهن }(النفههال:2

يِة124آلف من الملئكههة منزليههن }(آل عمههران: اَلاَثهه ف ْم يِباَث ْمُههه اَداَف ف ْر اَف اَأ اَف ْلف ْلهه رَّن ا اَل: يِإ ) يِقيهه
اَها. يِح ف ْت اَن يِباَف اَديِفي ف ْر ْمُم ْمُف  اَف ْلف ْل اَن ا اَكا اَو اَف ْلاَق ِّل  اَد اًدا يِل اَم ْمُر  ف ْكاَث اَف ْل اَن ا اَكا اَو 1(ٍف  اَل آ

اَديِة:3 ف ْج رَّس اَعااَلى:يِفي ال ْمُه اَت ف ْوْمُل ْمُه اَق يِمف ْن اَو  -يِه ف ْم يِبهه ْمُكف ْنْمُتهه يِذي  يِر ارَّلهه اَب الرَّنهها اَذا اَع ْمُذوْمُقوا  ف ْم  ْمُه اَل اَل اَويِقي
اَن ( اَك ِّذْمُبو اَسههاَب1(ٍأ:)20ْمُت اَويِفههي  يِب  اَذا اَعهه يِف اف ْل ف ْصهه اَو اَعاَلههى  يِذي  يِظ ارَّلهه ف ْفهه ْمُذوْمُقههوا(السههجدة) يِباَل

اَن ( اَك ِّذْمُبو اَها ْمُت ف ْم يِب ْمُكف ْنْمُت يِر ارَّليِتي  اَب الرَّنا اَذا يِر)42اَع يِف الرَّنهها ف ْصهه اَو اَعاَلههى  يِظ ارَّليِتههي  ف ْفهه (السههبأ) يِباَل
اَع ف ْويِقهه اَم يِر  يِع الرَّنهها ْمُوْمُقههو اَديِة يِل ف ْج رَّسهه اَب يِفههي ال اَذا اَعهه اَف اف ْل اَصهه اَو ْمُه  اَها اَأرَّنهه ْمُد اَحهه 1(ٍه اَأ ْمُجهه ف ْو ْمُة اَأ اَع ف ْراَب يِه اَأ اَويِفي
اَع اَمهه اَها  يِر اَما ف ْضهه يِم يِإ ُّد يِر يِلاَتاَقهه يِمي رَّضهه اَع ال ف ْويِقهه اَم ف ْت  اَعهه اَواَق اَمهها  اَويِإرَّن ْمُف  اَصهه اَل ْمُيو يِذي  يِر ارَّلهه يِمي رَّضهه ال

يِه: ف ْويِل اَههها(اَق ْمُدوا يِفي يِعيهه اَها ْمُأ يِمف ْن ْمُجوا  ْمُر ف ْخ ف ْن اَي ْمُدوا اَأ اَرا اَما اَأ ْمُكرَّل ْمُر  ْمُم الرَّنا ْمُه اَوا اَمف ْأ اَسْمُقوا اَف اَن اَف يِذي رَّما ارَّل اَواَأ
20(يِر اَم ف ْضهه ْمُم اَع اف ْل يِضهه ف ْو اَم اَها  اَع اَضهه اَو رَّما  اَها اَفاَل اَذااَب اَع ْمُذوْمُقوا  ف ْم  ْمُه اَل اَل اَويِقي يِم  اَل اَك ُّق اف ْل اَح (السبأ) اَف

يِم اَد اَعه اَها يِل اَصهاَف اَو اَسهاَب1(ٍأ اَف اَف، عدل إلهى وصهف العههذاب وأمها يِفهي  ف ْص اَو ْمُل اف ْل ف ْقاَب اَل اَي يِذي  ارَّل
ف ْم اًل اَح اَر  يِكهه ْمُذ اَو ف ْي اًضهها  يِر اَأ ْمُف الرَّنهها ف ْص اَو اَديِة  ف ْج رَّس يِذي يِفي ال رَّن ارَّل اَوالرَّثايِني اَأ اَها  ف ْصيِف اَو ف ْن  يِم يِع  اَمايِن اف ْل
يِر ُّر يِبالرَّنا ف ْن ْمُييِق اَم اَح ِّق  اَديِة يِفي  ف ْج رَّس يِذي يِفي ال رَّن ارَّل ْمُث اَأ اَوالرَّثايِل يِق  يِري اَح اَواف ْل يِم  يِحي اَج ف ْعاَنى اف ْل اَم اَعاَلى 
اَف اَصهه اَو اَمهها  ْمُه يِإرَّن ْمُع اَأرَّن رَّرايِب اَوال يِر  اَل الرَّنا ف ْص ْمُد اَأ اَح ف ْج ف ْن اَي اَم اَح ِّق  اَساَب1(ٍأ يِفي  اَويِفي  اَب  اَذا اَع ْمُد اف ْل اَح ف ْج اَواَي
يِف ف ْصهه اَو اَل يِإاَلههى  اَد اَعهه اَههه اًرا  ف ْظ ْمُم اَو اَم اًرا  ف ْض ْمُم يِر  ْمُر الرَّنا ف ْك يِذ اَم  رَّد رَّما اَتاَق ْمُه اَل اَيِلرَّن اَديِة  ف ْج رَّس اَب يِفي ال اَذا اَع اف ْل
يِة يِإاَلههى اَغف ْياَب اَن اف ْل يِم يِل  ْمُدو ْمُع يِة اف ْل يِزاَل اَمف ْن يِع يِب يِم رَّسا اَط يِلل اَش ف ْن اَن اَأ ْمُكو يِب اَفاَي اَطا يِخ يِوي اًنا يِلف ْل اَن اَتف ْل ْمُكو يِب يِلاَي اَذا اَع اف ْل

الخطاب.
ْمُه تعالى في البقرة:4 ف ْوْمُل ْمُه اَق يِمف ْن اَو  - اَر ف ْتاَفارَّتْمُقوا الرَّنا رَّد يِع اَرْمُة ْمُأ اَجا يِح اَواف ْل ْمُس  اَها الرَّنا ْمُد اَوْمُقو  ارَّليِتي 

اَن ( يِري اَكايِف ) 24يِلف ْل
اَرْمُة(وفههي سههورة التحريههم: اَجهها يِح اَواف ْل ْمُس  اَههها الرَّنهها ْمُد اَوْمُقو ف ْم اَنهها اًرا  ْمُكهه ف ْهيِلي اَواَأ ف ْم  ْمُك اَسهه ف ْنْمُف )6ْمُقههوا اَأ

ْمُس اَههها الرَّنهها ْمُد اَوْمُقو ْمُر ارَّليِتههي  يِن الرَّنهها ْمُكهه ف ْم اَت اَريِة اَفاَلهه يِة اف ْلاَباَقهه اَل آاَيهه ف ْبهه اَة اَق رَّكهه اَم ف ْت يِب اَزاَل اَها اَن اَيِلرَّن يِر  يِكي ف ْن يِبالرَّت
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اَرْمُفههوْمُه اَع اَما  اَها يِإاَلى  اَشا اًرا يِب ْمُم يِة  يِدياَن اَم اَريِة يِباف ْل ْمُة اف ْلاَباَق ف ْت آاَي اَزاَل رَّم اَن اَها ْمُث اَر رَّك ْمُرواَف اًة اَفاَن ف ْع اَم اَرْمُة  اَجا يِح اَواف ْل
رَّو اًل. 1اَأ

⼼�ِة ةَغ بْلةَب⼼�ِلي ⼼�ِه ا ةَلونوُفنوُنو⼼�ِن ⼼�ِن  بْرآ نوُق بْل ⼼�ِب ا ةَتسا⼼�ِلي النوع السادس لوالربعون: في ةَأ
ذكر الزركشي تحت هذا النوع أمثلة من اليات المتشابهات  في أساليب مختلفة

من أساليب القرآن منها:
-أسلوب: التكرار أو التأكيد.1
-أسلوب: الحذف.2
-أسلوب:التقديم و التأخير.3

أتسلوب: التكرار ألو التأكيد
و من أمثلة آيات المتشابهة تحت هذا السلوب يقول الزركشي:

ف ْن سهورة1 يِمه 1(ٍت  يِث آاَيها اَل يِم يِفهي اَث اَرا اَحهه يِت اف ْل ف ْيه يِه يِإاَلههى اف ْلاَب ُّج اَو يِر يِبههالرَّت ف ْمه اَف ْل ْمُر ا يِريه ف ْك ْمُه اَت يِمف ْن اَو -
ف ْم ْمُههه اَيِلرَّن ْمُد  ْمُهو يِس :اف ْلاَي اَن الرَّنا يِم 1(ٍف  ف ْصاَنا اَة اَأ اَلاَث اَكاْمُنوا اَث يِة  ف ْباَل يِل اف ْليِق يِوي ف ْح اَن يِلاَت يِري يِك ْمُمف ْن اّن اف ْل البقرة، ل
ْمُه لنههه كههان أول اَكهها اًرا اَلهه ف ْن ُّد يِإ اَش يِق: اَأ ْمُل ال ِّناَفا ف ْه اَواَأ ف ْم  يِه اَهيِب ف ْذ اَم يِل  ف ْص يِخ يِفي اَأ ف ْس اَن يِبالرَّن اَل اَيْمُقوْمُلو
يِدييِناَنا فيرجع إليههه كمهها رجههع يِق  اَرا اَعاَلى يِف رَّمو ٌد  اَح ْمُم اَم  يِد 1(ٍش: اَقاْمُلوا اَن اَرف ْي نسخ نزل وكفار ْمُق
ْمُعواَنا يِإاَلههى ف ْد ْمُه اَيهه و ٌد اَأرَّنهه رَّمهه اَح ْمُم ْمُم  ْمُعهه ف ْز اَن اَي يِه اَفاَيْمُقوْمُلو ف ْي اَعاَل اَن  ُّجو ف ْحاَت اَك اَي اَذيِل اَل  ف ْب إلى قبلتنا وكانوا اَق
اَعههااَلى ْمُرَّلل اَت اَل ا اَواَقا يِد  ْمُهو اَة اف ْلاَي ف ْباَل اَها يِق ف ْي اَعاَل اَر  اَوآاَث اَما  ْمُه ف ْباَلاَت اَق يِق اَر ف ْد اَفا اَواَق اَل  يِعي اَما ف ْس اَويِإ اَم  يِهي اَرا ف ْب يِة يِإ يِمرَّل

يِة: ف ْعاَب اَك اَليِة يِإاَلى اف ْل رَّص اَرْمُه يِبال ف ْم اَن اَأ اَن ظلمههوايِحي يِذي رَّل ارَّلهه و ٌة يِإ رَّج ْمُح ف ْم  ْمُك ف ْي اَعاَل يِس  اَن يِللرَّنا ْمُكو رَّل اَي يِلاَئ
اَن)150منهم( ْمُعههو يِج ف ْر اَل اَي ف ْم  ْمُههه يِمف ْن ْمُموا  اَظاَل اَن  يِذي رَّن ارَّل يِك ف ْي اَل و ٌع، اَأ يِط ْمُمف ْناَق ْمُء  ف ْثاَنا ف ْسيِت يِل اَوا (البقرة) 

ْمُه: اَحااَن ْمُسف ْب اَل  اَواَقا اَن.  ْمُدو ف ْهاَت اَل اَي اَناَو يِريهه ف ْماَت ْمُم اَن اف ْل يِمهه رَّن  ْمُكههواَن اَل اَت اَك اَف اَر ِّبهه ف ْن  يِم ُّق  اَح (البقههرة:اف ْل
اَعههااَلى:147 اَل اَت اَواَقهها اَك  اَذيِلهه يِر يِفههي  ف ْماَتهه اَل اَت ْمُكوا اَف اَر ف ْشهه اَن اَأ يِذي ف ْي ارَّلهه ف ْم) اَأ ْمُههه يِمف ْن يِري اًقهها  رَّن اَف اَويِإ

ف ْم يعلمون ْمُه اَو رَّق  اَح اَن اف ْل ْمُمو ف ْكْمُت يِء.اَلاَي اَف ْلف ْنيِباَيا ْمُة ا ف ْباَل اَي يِق يِه اَة  ف ْعاَب اَك رَّن اف ْل ْمُموا اَأ اَعيِل اَما  اَن  ْمُمو ف ْكْمُت ف ْي اَي ، اَأ
اَعههااَلى فههي سههورة الصههافات:-2 ْمُه اَت ف ْوْمُل ْمُه اَقهه يِمف ْن اَو  )ف ْم حههتى حيههن ْمُههه اَعف ْن رَّل  اَو )174اَفاَتهه

1(ٍن ( مع قوله بعدها:)175وأبصرهم فسوف يبصرون( يِحيهه اَحرَّتههى  ف ْم  ْمُه اَعف ْن رَّل  اَو اَواَت
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اَن (178 ْمُرو يِص ف ْب اَف ْمُي ف ْو اَس ف ْر اَف يِص ف ْب اَواَأ  (179(":قال الزركشي بعد ذكر الية الولى 
اَن ْمُرو ْمُماَف ِّسهه اَل اف ْل اَواَقهها اَن فيههه شههيء،  يِري ْمُماَف ِّس يِن اف ْل اَع ف ْغيِني  ف ْبْمُل ف ْم اَي يِع] :اَل ف ْنْمُبو ْمُب [اف ْلاَي يِح اَصا اَل  اَواَقا .
يِد يِدي ف ْشهه اَواَت يِد  يِكيه اَر يِللرَّتف ْأ رَّر اَكه يِن اَف ف ْي اَماَت ْمُماَتاَقه ِّد يِن اف ْل ف ْي ف ْلاَياَت اَكها ف ْعاَنهى  اَم اَما يِفهي اف ْل ْمُه يِن:  ف ْرآ يِب اف ْلْمُق يِري اَغ يِفي 
يِن ف ْي اَههااَت ْمُن] يِفهي  يِحيه اَو [اف ْل 1(ٍر،  ف ْد اَم اَبه ف ْو يِن اَي ف ْي رَّويِلرَّي اَف ْل ْمُن] يِفي ا يِحي اَن [اف ْل ْمُكو ف ْن اَي ْمُل اَأ اَم ف ْحاَت اَوْمُي يِد،  يِعي اَو اف ْل

يِح مكة. ف ْت اَم اَف ف ْو اَي
رَّن ومن فوائد قوله تعال في الوليين: {وأبصرهم } وفي ههاتين {وأبصهر } اَأ
يِت رَّماَن اَضهه اَمهها اَت ف ْع اًبهها اَف ْمُر اَو اَمهه اًة  يِزي اَه اَو ف ْسهه اًرا  اَواَأ ف ْت اًل  1(ٍر اَق ف ْد اَم اَبهه ف ْو ف ْم اَيهه يِه يِب يِب اَذا اَع يِل اف ْل ْمُزو ْمُف ْلواَلى يِبْمُن ا
ْمُم يِههه ف ْي اَعاَل يِر  ْمُهو ُّظ اَن يِبههال اَر ف ْقاَتهه ْمُه ا يِح اَفههيِإرَّن ف ْتهه ْمُم اف ْلاَف ف ْو رَّمهها اَيهه اَواَأ اَي بهم قيل له: {وأبصرهم } ، اَش ِّف الرَّت
اَن يِفهي اَكها ف ْل  ف ْم اَبه يِهه اَشه ِّفي يِب ف ْف اًقها يِللرَّت اَو ف ْن  ْمُكه ف ْم اَي ف ْم اَفاَله يِه اَمهايِن ْمُة يِإاَلهى يِإي اَدااَيه يِه اَواف ْل ف ْم  يِه يِمييِن ْمُم يِباَتف ْأ اَعا يِف ْلف ْن ا

ف ْر }. يِص ف ْب ْمُه: {اَأ اَل اَل رَّر اًة اَفيِقي اَس اَم يِه  اَويِلاَقف ْليِب رَّر اًة  يِه ْمُق اَعف ْييِن ف ْم يِل يِه يِم اَل ف ْس اَويِإ ف ْم  يِه يِم اَل ف ْس ف ْسيِت 1ا

أتسلوب:الحذف
اّرق بينههه اّرفه لغة و اصههطلحا، و فهه تحدث الزركشي عن الحذف فع
و بين الضمار، ثم ذكر أاّنه نوع من أنواع المجاز على المشهور، و أاّنه خلف
اّم عقد فصههل الصل،ثم ذكر فوائده، و أسبابه، و أداّلته، و شروطه، و أقسامه، ث
لما نحن بصدده فقال:( فصل فيما حذف في آية و أثبت في أخرى) ثم شرع في

بيانه فقال:
يِن:. اَما ف ْس اَو يِق ْمُه اَو اَرى  ف ْخ اَت يِفي ْمُأ ف ْثيِب اَوْمُأ 1(ٍة  اَف يِفي آاَي يِذ ْمُح اَما  يِع  اَوا اَف ْلف ْن اَن ا يِم

اَن ما حذف منه محمول على المذكور كالمطلق فههي الرقبههة فههي ْمُكو ف ْن اَي اَما: اَأ ْمُه ْمُد اَح اَأ
يِه: ف ْويِل اَكاَقهه اَو يِل،  ف ْتهه اَريِة اف ْلاَق اَكرَّفهها يِة يِفههي  يِماَنهه ف ْؤ ْمُم ْمُماَقرَّيهه اًدا يِباف ْل 1(ٍة عرضهههاكفههارة لظهههار  اَجرَّنهه اَو

اَر.)133السماوات والرض( اَخ 1(ٍع آ يِض ف ْو اَم يِه يِفي  ف ْشيِبي ف ْت يِبالرَّت اَد (آل عمران)، ْمُق ِّي
اَن: يِميِني ف ْؤ ْمُم اَريِة اف ْل ْمُسو اَعااَلى يِفي  ْمُه اَت ف ْوْمُل ْمُه اَق يِمف ْن اَرا اًدا. اَف ْمُم ْمُن  ْمُكو اَل اَي ْمُم الرَّثايِني:  ف ْس اَهههااَواف ْليِق ف ْم يِفي ْمُك اَل

ْمُه كثيرة ومنها تأكلون( يِك اَوا يِف:)19اَف ْمُر ف ْخهه ُّز اَويِفي ال و ٌة(المؤمنون)  اَههه يِك اَههها اَفا ف ْم يِفي ْمُكهه اَل
اَها تأكلون( يِمف ْن اَرو ٌة  (الزخرف).)73اَكيِثي
اَعههااَلى: ْمُه اَت ف ْوْمُل ْمُه اَقهه يِمف ْنهه ف ْم(اَو ْمُك ْمُعههو اَل اَيرَّتيِب اَدى  ْمُههه ف ْم يِإاَلههى اف ْل ْمُه ْمُعو ف ْد ف ْن اَتهه (العههراف))193اَويِإ

يِف فقههال: {وإن تههدعهم إلههى الهههدى } ف ْههه اَك اَها يِفههي اف ْل اَذاَف اَح اَو يِف  اَرا ف ْع اَف ْل اَو يِفي ا اَوا اَت اف ْل ف ْثاَب اَفاَأ
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و ٌب لجمههع وأصههله تههدعونهم حههذفت اَطهها يِخ يِف  اَرا ف ْعهه اَف ْل يِذي يِفههي ا رَّن ارَّلهه اَما اَأ ْمُه ف ْياَن ْمُق اَب ف ْر اَواف ْلاَف
ْمُة اَمهه اَل اَع اَو و ٌد  يِحهه اَوا اَو  ْمُههه اَو اَم  اَسرَّل اَو يِه  ف ْي اَعاَل ْمُرَّلل  اَصرَّلى ا و ٌب يِللرَّنيِب ِّي  اَطا يِخ يِف  ف ْه اَك اَوارَّليِتي يِفي اف ْل يِم  ف ْز اَج يِلف ْل

يِو. اَوا ْمُ)ط اف ْل ْمُسْمُقو يِه  يِم يِفي ف ْز اَج اف ْل
اَد: ْمُمو يِة اَث رَّص ْمُه يِفي يِق ف ْوْمُل ْمُه اَق يِمف ْن رَّل بشر مثلنا(اَو اَت يِإ ف ْن (الشعراء) وفهي قصههة)154اَما اَأ

يِع الكلم عنههد اَطهها ف ْنيِق اَعاَلههى ا اَرى  اَجهه ْمُف ْلواَلههى  رَّن ا ْمُق اَأ ف ْر اَواف ْلاَفهه يِو،  اَوا شعيب: {وما أنت } يِباف ْل
اَويِفهي يِء  اَدا يِلف ْبيِته اَن ا يِمه اَر  رَّر اَمها اَتاَقهه يِو يِل اَوا يِن اف ْل اَع ف ْغاَنى  ف ْساَت النحويين واستئناف {وما أنت } اَفا
اَن قوله: {وما أنت } معطوفا علههى {إنمهها أنههت } ْمُكو ف ْن اَي اَواَأ يِف  ف ْط اَع اَرى يِفي اف ْل اَج يِة  الرَّثايِناَي

وذكر أمثلة كثيرة للمتشابه اللفظي في باب الحذف و الذكر.
أتسلوب: التقديم لو التأتخير

يقول الزركشي عن هذا السلوب:
ف ْم يِه اَكيِت اَماَل اَو يِة  اَح اَصا يِفي اف ْلاَف ف ْم  يِه ُّكيِن اَم اَعاَلى اَت اَلاَل اًة  اَد يِه  ف ْوا يِب ف ْم اَأاَت ْمُه اَفيِإرَّن يِة  اَغ اَل يِب اف ْلاَب اَسايِلي ْمُد اَأ اَح اَو اَأ ْمُه  "
اَف ف ْخْمُتيِلهه يِد ا اَواَقهه 1(ٍق،  اَذا اَمهه ْمُب  اَذ ف ْعهه اَواَأ 1(ٍع  ف ْويِق اَم ْمُن  اَس ف ْح يِب اَأ ْمُه يِفي اف ْلْمُقْمُلو اَواَل ف ْم  ْمُه يِديِه اَل ف ْنيِقاَيا اَوا يِم  اَل اَك يِفي اف ْل
يِل ْمُعو ف ْف اَم اَكههاف ْل ْمُر  يِخي ف ْأ ْمُه الرَّتهه ْمُرف ْتاَبْمُتهه اَمهها  ْمُم  يِدي ف ْقهه ْمُه اَت اَيِلرَّن ْمُه  يِمف ْن رَّدْمُه  اَع ف ْن  اَم ف ْم  ْمُه يِمف ْن يِز اَف اَجا اَم اَن اف ْل يِم اَع ِّديِه  يِفي 
يِه، اَح ِّقهه اَو يِه  ْمُرف ْتاَبيِتهه ف ْن  اَعهه اَمهها  ْمُه يِمف ْن 1(ٍد  يِحهه اَوا ُّل  ْمُكهه اَل  يِل ْمُنيِقهه يِعهه اَكاف ْلاَفا ْمُم  يِدي ف ْقهه ْمُه الرَّت ْمُرف ْتاَبْمُتهه اَمهها  ْمُر  يِخي ف ْأ اَواَتهه

ف ْع". اَض ف ْم ْمُيو اَما اَل ْمُه يِإاَلى  اَع اَل يِض ْمُو اَما  ْمُل  ف ْق اَز اَن اَجا اَم رَّن اف ْل ْمُه اَفيِإ يِمف ْن اَس  ف ْي ْمُه اَل ْمُح اَأرَّن يِحي رَّص اَوال
ثم تحدث عنه في فصول منها: أسبابه، و أنواعه، و ذكر من أنواعه:

اّخر في أخرى) فقال: اّدم في آية و أ (النوع الثالث: ما ق
اَريِة يههس:1 ْمُسو ْمُه يِفي  ف ْوْمُل اَواَق -)اَعى ف ْسهه و ٌل اَي ْمُجهه اَر يِة  يِدياَنهه اَم اَصههى اف ْل ف ْق ف ْن اَأ يِمهه اَء  اَجهها اَم)20اَو رَّد  اَقهه

يِة ف ْراَيهه يِب اف ْلاَق اَحا ف ْصهه يِة اَأ اَماَلهه اَعا ْمُم يِء  ْمُسههو ف ْن  يِمهه ْمُه  ف ْباَلهه اَمهها اَق يِل  اَما ف ْشههيِت يِل يِع  ف ْرْمُفههو اَم اَعاَلههى اف ْل اَر  ْمُرو ف ْج اَم اف ْل
اَك اَريِة يِتف ْلهه يِعاَبهها اَرى اف ْل ف ْجهه اَم اَعاَلههى  يِع  ْمُة الرَّتاَتههاْمُب يِظرَّنهه اَم اَن  اَكا ف ْم اَف يِه يِذييِب ف ْك اَعاَلى اَت ف ْم  يِه يِر اَرا ف ْص اَويِإ اَل  ْمُس ُّر ال
اَك، اَذيِلهه يِف  اَل يِخ اَعاَلههى  يِريِه أكانت كلها كذلك أم كان فيها..  ف ْك اَخرَّي اًل يِفي يِف ْمُم ف ْباَقى  اَواَي اَة  ف ْراَي اف ْلاَق

يِص. اَص اَريِة اف ْلاَق ْمُسو اَما يِفي  يِف  اَل يِخ يِب
يِل:2 ف ْم اَريِة الرَّن ْمُسو ْمُه يِفي  ف ْوْمُل اَها اَق يِمف ْن اَو -)ف ْن قبههل يِمهه ْمُؤاَنهها  اَوآاَبا ْمُن  ف ْحهه اَذا اَن اَههه ف ْداَنا  يِعهه ْمُو ف ْد  ،)68اَلاَق

اَن:  يِميِني ف ْؤ ْمُم اَريِة اف ْل ْمُسو ف ْن قبل(اَويِفي  يِم اَذا  اَه ْمُؤاَنا  اَوآاَبا ْمُن  ف ْح ف ْداَنا اَن يِع ْمُو ف ْد   ، فإن ما قبل)83اَلاَق
الولى {أإذا كنا ترابا وآباؤنا } وما قبل الثانية {أإذا متنا وكنهها ترابهها وعظامهها } ،
ْمُهاَنهها اَههها  ْمُر يِفي ْمُظو اَمف ْن ْمُة اف ْل اَه يِج اَواف ْل اَرا اًبا  ف ْم ْمُت يِه اَوآاَبايِئ ف ْم  يِه يِس ف ْنْمُف ْمُن اَأ ف ْو اَك اَك  ْمُهاَنا اَها  ْمُر يِفي ْمُظو اَمف ْن ْمُة اف ْل اَه يِج اَفاف ْل

يِث. ف ْع يِد اف ْلاَب يِعي ف ْب ف ْم يِفي اَت ْمُه اَد يِعف ْن ْمُل  اَخ ف ْد ْمُف ْلواَلى اَأ رَّن ا اَة اَأ اَه ْمُشف ْب اَل  اَو اَظا اًما  يِع اَو اَرا اًبا  ف ْم ْمُت ْمُه ف ْوْمُن اَك
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اَن:3 يِميِني ف ْؤ ْمُم اَريِة اف ْل ْمُسو ْمُه يِفي  ف ْوْمُل اَها اَق يِمف ْن اَو -) ْمُاَل من قومه الههذين كفههروا اَم اَل اف ْل ،)33اَواَقا
يِف ف ْصهه اَو اَم اف ْل اَمهها رَّن اَت ْمُم اَأ ف ْعاَلهه اَت اَت ف ْنهه اَواَأ ْمُه -  اَعف ْن اَر  ف ْخاَب ف ْو اَأ ْمُه اَل اَيِلرَّن يِف  ف ْص اَو اَعاَلى اف ْل ْمُر  ْمُرو ف ْج اَم يِم اف ْل اَفْمُق ِّد
اَل اَمهه ف ْحاَت اَل ف ْم يِفي الحيههاة الههدنيا } -  ْمُه ف ْفاَنا اَر ف ْت اَواَأ ْمُه { ْمُم اَما اَواَت ْمُف  ْمُصو ف ْو اَم يِه اف ْل ف ْي اَعاَل ْمُل  ْمُخ ف ْد اَما اَي يِم  اَما يِباَت
يِف اَل يِخ اَل؟ يِب ف ْم  يِه اَأ يِم ف ْو ف ْن اَقه يِمه ف ْم  ْمُههه اَن اَأ ْمُر يِفي اف ْلاَقههايِئيِلي ف ْم اَف ْل اَه ا ف ْشاَتاَب اَوا ُّدف ْناَيا  يِم ال يِعي ف ْن اَن يِم اَن  ْمُكو ف ْن اَي اَأ

اَها: {فقال المل الذين كفروا من قههومه }(هههود: يِمف ْن اَر  اَخ 1(ٍع آ يِض ف ْو اَم يِه يِفي  ف ْويِل ْمُه27اَق ) اَفههيِإرَّن
يِل. ف ْص اَف ْل اَعاَلى ا اَء  اَجا

ْمُه:4 ف ْوْمُل اَهههها اَقههه يِمف ْن اَو -)1(ٍق نحهههن نرزقكهههم وإيهههاهم اَل ف ْم ف ْن يِإ يِمههه ف ْم  ْمُكههه اَد اَل ف ْو ف ْقْمُتْمُلهههوا اَأ اَل اَت اَو
151(:يِء اَرا ف ْسهه يِف ْل اَريِة ا ْمُسههو اَل يِفي  اَواَقا ف ْم ((النعام)،  ْمُك اَويِإرَّيهها ف ْم  ْمُههه ْمُزْمُق ف ْر ْمُن اَن ف ْحهه اَم)31اَن رَّد  اَقهه

يِل اَديِلي يِء يِبهه اَرا ْمُف ْلواَلههى يِفههي اف ْلْمُفاَقهه اَب يِفههي ا اَطهها يِخ رَّن اف ْل اَيِل يِة  اَن الرَّثايِناَي ْمُدو ْمُف ْلواَلى  اَن يِفي ا اَطيِبي اَخا ْمُم اف ْل
اَد ف ْعهه اَو اَم اف ْل رَّد ف ْم اَفاَقهه يِههه يِد اَل ف ْو يِق اَأ ف ْز يِر ف ْن  يِمهه رَّم  اَههه ف ْم اَأ ْمُه اَد يِعف ْنهه ف ْم  ْمُههه ف ْزْمُق يِر اَن  اَكهها يِه: {مههن إملق } اَف ف ْويِل اَقهه
ف ْم والخطاب في الثانية للغنياء بدليل: {خشههية يِه يِد اَل ف ْو يِق اَأ ف ْز يِر يِد يِب ف ْع اَو اَعاَلى اف ْل ف ْم  يِه ف ْزيِق يِر يِب
اَن ْمُدو اَب  ف ْطْمُلو اَم اَو اف ْل ْمُه ف ْم  يِه يِد اَل ف ْو ْمُق اَأ ف ْز يِر اَن  اَكا ف ْع اَف ف ْم اَياَق رَّما اَل يِم ْمُن  ْمُكو اَما اَت اَة يِإرَّن ف ْشاَي اَخ رَّن اف ْل إملق } اَفيِإ

ف ْم. يِه ف ْزيِق يِر يِد يِب ف ْع اَو اَعاَلى اف ْل ف ْم  يِه يِد اَل ف ْو يِق اَأ ف ْز يِر اَد يِب ف ْع اَو اَم اف ْل رَّد رَّم اَفاَق اَه اَن اَأ اَكا و ٌل اَف يِص اَحا ْمُه  اَيِلرَّن ف ْم  يِه ف ْزيِق 1يِر

الفصل الثاني: منهج الزمخشري في توجيه المتشابه اللفظي
اّشاف عن حقائق التألويل" لو منهجه المبحث اللول:التعريف بتفسير" الك

ألول: التعريف بالمؤلف:-
هو محمود بن عمر بن محمد بن عمههر الزمخشههري الخههوارزمي، أبههو القاسههم،

ه،467جار الل، لقب بذلك لما جاور وسكن بها زمانهها، ولههد الزمخشههري سههنة:
بقرية"زمخشر"، أقبل الزمخشري على علماء بلده يأخههذ منهههم، وقههام بههرحلت

.285-233،284،ص:3 المرجع السابق:ج1
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علمية عديدة، فرحل إلى بخارى، وخراسان، و أصفهان، ومكة، حيث قههرأ بههها
ه) وبقههي فيههها518كتاب سيبويه على شيخه عبد اللهه بههن طلحههة البههابرتي،(ت:

عامين، وفي زيارته الثانية لها، جههاور بههها ثلث سههنوات، وأاّلههف فيههها تفسههيره
"الكشاف"، ومن أكثر العلماء الذين أخههذ عنهههم وتههأاّثر بهههم: الشههيخ محمههود بههن

ه)، و كان عالما باللغة والنحههو، وهههو الههذي508جرير الضبي الصفهاني(ت:
أدخل على خوارزم مذهب العتزال حتى صارت مركزا من مراكز العههتزال
في تلك المنقطة، كان الزمخشري أعجوبههة الههدهر فههي علههم البلغههة، و معرفههة
أسرار الكلم العربي، شهد بذلك القاصي والداني، واعترف بههه خصههومه ممههن
طعن فيه بسبب مذهبه العتزالي، كابن المنير في انتصههافه، وابههن خلههدون فههي
مقدمته، يقول عنه أحمد ابن المنير:" فليت الزمخشري لم يتحدث في القرآن إل

البيان، فإاّنه في أفرس الفرسان ل يجارى في ميدانه، ول يمارى فههيمن حيث  
1بيانه".

ويقول ابن خلدون وهو يتحدث عن قسههم مههن أقسههام التفاسههير هههو معرفههة
ومن أحسن ما اشتمل عليه هذا الفن مههن التفسههير،اللغة والعراب و البلغة:" 

، إل أن مههؤلفه مههن أهههلخههوارزم العههراقكتاب الكشاف للزمخشري مههن أهههل 
العتزال في العقائد، فيأتي بالحجاج على مذاهبهم الفاسدة، حيث تعرض له في
آي القرآن من طرق البلغة. فصار بذلك للمحققين من أهل السنة انحراف عنه
وتحذير للجمهور من مكامنه، مع إقرارهههم برسههوخ قههدمه فيمهها يتعلههق باللسههان

.2والبلغة"
كان الزمخشري قواّيا في مذهبه العههتزالي، مفتخههرا بههه، ول يخههاف فيههه
لومة لئم، وكان يقول للخادم إذا أتى باب أحد للزيارة قل:أبو القاسههم المعههتزلي
بالباب، وكان حنفيا في مذهبه الفقهي، و قد أثنى عليه العلماء الذين ترجموا  له

واتفقوا على تقدمه في العلم وتبوئه المكانة العليا فيه.

.1/655 ابن المنير،أحمد،/النتصاف بهامش الكشاف/1

.530 ابن خلدون، عبد الرحمن/المقدمة/ص:2
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ه) بعههد رجههوعه مههن538 وتوفي الزمخشري بجرجانية خههوارزم سههنة:(
اّن له نحو مههن خمسههين مؤلفهها اّكة، بعد حياة حافلة بالنشا)ط و التأليف، وذكروا أ م

في فنون مختلفة كالدب واللغة و التفسير وغيرها، ومن أشهر مؤلفاته:
-الكشاف عن حقائق غوامض التنزيههل و هههو تفسههيره المشهههور، و سههنتحدث1

عنه لحقا.
-الفائق في غريب الحديث.2
-أساس البلغة.3
-أعجب العجب في شرح لمية العرب.4
-المفصل.5

ثانيا:التعريف بتفسير الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل لو عيون القالويل
في لوجوه
التألويل

قيمة تفسير الكشاف العلمية:
ل يسههعني فههي الحههديث عههن قيمههة تفسههير الكشههاف للزمخشههري مههن بيههن كتههب
اّما نقلههه عههن العلمههاء التفاسير إل أن أذكر ما قال الدكتور محمد حسين الذهبي م
الجلء في ثنائهم على هذا التفسير القاّيم، والمفسر البارع، يقههول محمههد حسههين

الذهبي:  
"وأما قيمة هذا التفسير. فهو-بصرف النظر عما فيه من العتزال- تفسير
لم ْمُيسبق مؤلفه إليه، لما أبان فيه من وجوه العجاز في غير ما آية من القههرآن،
اَمهن ولمها ظههر فيهه مهن جمهال النظهم القرآنهي وبلغتهه، وليهس كالزمخشهري 
يسهتطيع أن يكشهف لنها عهن جمهال القهرآن وسهحر بلغتهه، لمها بهرع فيهه مهن
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المعرفة بكثير من العلوم. لسيما ما برز فيه من اللمام بلغة العرب. والمعرفههة
بأشههعارهم. ومهها امتههاز بههه مههن الحاطههة بعلههوم البلغههة،والبيههان والعههراب،
والدب، ولقد أضههفى هههذا النبههوغ العلمههي والدبههي علههى تفسههير الكشههاف ثوبهه اًا

جمي اًل، لفت إليه أنظار العلماء وعرَّلق به قلوب المف ِّسرين.
 وقد أحههس الزمخشههري إحساسهه اًا قويهه اًا بضههرورة اللمههام بعلمهي المعههاني
رَّل، وجهر بههذلك فههي رَّز وج اَع والبيان قبل كل شيء، لمن يريد أن ْمُيف ِّسر كتاب الل 
مقدمة الكشاف فقال: ".. ثههم إن أمل العلههوم بمهها يغمههر القرائههح، وأنهضههها بمهها
ْمُيبهر اللباب القوارح، من غرائب نكههت يلطههف مسههلكها، ومسههتودعات أسههرار
يدق سبكها، علم التفسير، الذي ل يتم لتعاطيه وإجالة النظر فيه لكههل ذي علههم -
كما ذكر الجاحظ في كتاب نظم القرآن - فالفقيه وإن برز على القران في علههم
رَّز أهههل الههدنيا فههي صههناعة الكلم، وحههافظ الفتههاوى والحكههام، والمتكلههم وإن اَبهه
القصههص والخبههار وإن كههان مههن ابههن اليِق ِّريههة أحفههظ، والههواعظ وإن كههان مههن
الحسن البصري أوعظ، والنحههوي وإن كههان أنحههى مههن سههيبويه، والُّلغههوي وإن
علك اللغات بقوة لحييه، ل يتصدى منهم أحد لسلوك تلك الطرائق، ول يغههوص
على شيء من تلك الحقائق، إل رجل قههد بههرع فههي علميههن مختصههين بههالقرآن،

...".وهما: علم المعاني، وعلم البيان
ولما علم الزمخشري أن كتابه قد تحرَّلى بهذه الوصاف قال متحدث اًا بنعمة الل:

ف ْمري مثل كشافي...إن التفاسير فى الدنيا بل عدد  اَع  وليس فيها ل
اَت تبغي الهدى فالزم قراءته   فالجهل كالداء والكشاف كالشافي...إن كن

رَّز بكشافه، وبلغ إعجابه به إلى حد جعلههه يقههول فيههه وإذا كان الزمخشري قد اعت
ما قال مههن تقريههظ لههه، وإطههراء عليههه، فإرَّنهها نعههذره فههي ذلههك ول نلههومه عليههه،
ْمُطلبههه، ولقهد و ٌم شهامخ فهى نظهر علمههاء التفسههير و اَعاَلهه فالكتاب واحو ٌد فهي بهابه، و
اعترف له خصومه بالبراعة وحسن الصناعة، وإن أخذوا عليههه بعههض المبآخههذ
التي يرجع أغلبها إلى ما فيه من ناحية العتزال، وإليك مقالت بعههض العلمههاء

في الكشاف:
مقالة الشيخ حيدر الهرلوي:

اَعرَّلقوا على الكشههاف - وصههف اًا دقيقهه اًا كذلك نجد للشيخ حيدر الهروي - أحد الذين 
لكتاب الكشاف وهذا نصه:
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اَر مثلههه فههي..."  ُّى القدر رفيع الشأن، لم ْمُيهه اَعل  وبعد، فإن كتاب الكشاف، كتاب 
رَّولين، ولم يرد شبيهه في تبآليف الخرين. اتفقت على متانة تراكيبههه تصانيف ال
الرشيقة كلمة المهههرة المتقنيههن، واجتمعههن علههى محاسههن أسههاليبه النيقههة ألسههنة
اَر في قههوانين التفسههير وتهههذيب براهينههه. وتمهيههد قواعههده رَّص كلمة المفلقين. ما ق
يِرض أنه ل يخلههو عههن النقيههر وتشييد معاقده،وكل كتاب بعده في التفسير، ولو ْمُف
والقطمير، إذا قيس به ل تكون له تلههك الطلوة، ول ْمُيوجههد فيههه شههيء مهن تلهك
الحلوة، على أن مؤلفه اَيقتفى أثره، واَيسأل خبره. وقرَّلما غرَّير تركيب اًا من تراكيبه
إل وقع في الخطأ والخطل، وسقط من مزالق الخبط والزلل، ومع ذلههك كلههه إذا
فتشت عن حقيقة الخبر، فل عين منه ول أثر، ولذلك قد تههداولته أيههدي النظههار،
فاشتهر في القطار، كالشمس في وسط النهار، إل أنه لخطائه سههلوك الطههرق
الدبية، وإغفاله عن إجمهال أربهاب الكمهال. أصهابته عيهن الكللهة. فهالتزم فهي
كتابه ْمُأمور اًا أذهبت رونقه ومههاءه، وأبطلههت منظههره ورواءه، فتكههدرت مشههاربه

الصافية، وتضرَّيقت موارده الضافية، وتزلزلت رتبه العالية،منها: 
-أنه كلما شرع في تفسير آيههة مههن الي القرآنيههة مضههمونها ل يسههاعد هههواه،1

ومدلولها ل يطاوع مشههتهاه، صههرفها عههن ظاهرههها بتكلفههات بههاردة، وتعسههفات
جامدة، وصرف الية - بل نكتة بلغية لغيههر الضههرورة - عههن الظههاهر، وفيههه
تحريف لكلم الل سبحانه وتعالى، وليته يكتفي بقههدر الضههرورة، بههل يبههالغ فههي
الطناب والتكههثير، لئل يههوهم بههالعجز والتقصههي، فههتراه مشههحون اًا بهالعتزالت
الظاهرة التي تتبادر إلى الفهام، والخفية التي ل تتسارق إليههها الوهههام، بههل ل
رَّذاق، ول ينتبههه لمكائههده إل رَّراد بعد وررَّاد من الذكياء الح يهتدي إلى حبائله إل و

واحد من فضلء الفاق. وهذه آفة عظيمة ومصيبة جسيمة.
-ومنها: أنه يطعن في أولياء الل المرتضين من عباده، ويغفل عن هذا الصنيع2

اَم ما قال الرازي في تفسههير قههوله تعههالى:  ف ْع ْمُه(لفر)ط عناده. ويِن يِحُّبههواَن اَوْمُي ف ْم  ْمُههه يِحُّب ْمُي
54((المائدة) . خاض صاحب الكشاف في هذا المقام في الطعن في أوليههاء اللهه

تعالى، وكتب فيها ما ل يليق بعاقل أن يكتب مثله فههي كتههب الفحههش، فهههب أنههه
اجترأ على الطعن في أولياء الل تعالى، فكيههف اجههتراؤه علههى كتبههه ذلههك الكلم

الفاحش في تفسير كلم الل المجيد.
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-ومنها: أنه أورد فيه أبيات اًا كثيرة، وأمثا اًل غزيرة بنههي علههى الهههزل والفكاهههة3
أساسها. وأورد على المزاح البارد نبراسها. وهذا أمر من الشرع والعقل بعيههد،

لسيما عند أهل العدل والتوحيد.
ُّسههرَّنة والجماعههة - وهههم الفرقههة الناجيههة - بعبههارات4 -ومنههها: أنههه يههذكر أهههل ال

اَج ِّبرة، وتههارة ينسههبهم علههى سههبيل التعريههض إلههى ْمُم اَع ِّبر عنهم بههال فاحشة، فتارة ْمُي
الكفر واللحاد. وهذه وظيفة السفهاء الشطار، ل طريقة العلماء البرار".

مقالة أبى حيان:
]49ونجد أبا حيان صاحب البحر المحيط عند تفسيره لقههوله تعههالى فههي اليههة [

ف ْداَنامن سورة النمل:  يِه اَشهه اَمهها  يِه  اَويِل ِّي رَّن يِلهه رَّم اَلاَنْمُقههواَل ْمُه ْمُث ف ْهاَل اَواَأ ْمُه  ْمُموف ْا بالل اَلْمُناَب ِّياَترَّن اَس اَقاْمُلوف ْا اَتاَقا
اَن( يِدْمُقو اَصا اَويِإرَّنا اَل يِه  ف ْهيِل اَك اَأ ف ْهيِل   يتعقههب الزمخشههرى فههى تفسههيره لقههوله تعههالى:)49اَم

اَي من علههم القههرآن اَن }، ثم يصفه بقوله: "وهذا الرجل وإن كان ْمُأويِت يِدْمُقو اَصا اَويِإرَّنا اَل }
أوفر حظ، وجمع بين اخهتراع المعنهى وبراعهة اللفهظ، ففهي كتهابه فهي التفسهير
أشياء منتقدة، وكنت قريب اًا من تسطير هذه الحرف قد نظمت قصههيد اًا فههي شههغل
النسان بكتاب الل، واستطردت إلى مدح كتاب الزمخشري، فذكرت أشياء مههن
محاسنه، ثم نبهت على ما فيه مما يجب تجنبه، ورأيههت إثبههات ذلههك هنهها لينتفههع
اَمن يقف على كتابي هذا، ويتنبه على مهها تضههمنه مههن القبائههح، فقلههت بعههد بذلك 

ذكر ما مدحته به:
 وزلت سوء قد أخذن المخانقا...ولكنه فيه مجال لناقد 

 ويعزو إلى المعصوم ما ليس لئقا...فيثبت موضوع الحاديث جاه اًل 
 ولسيما إن أولجوه المضايقا...ويشم أعلم الئمة ضلة 

 بتكثير ألفاظ تسمى الشقاشقا...وْمُيسهب في المعنى الوجيز دللة 
 وكان محب اًا في الخطابة وامقا...ْمُيق ِّول فيها الل ما ليس قائل 

رَّكبوه موافقا...ويخطئ في تركيبه لكلمه   فليس لما قد ر
 لْمُيوهم أغمار اًا وإن كان سارقا...وينسب إبداء المعاني لنفسه 

اَج ِّوز إعراب اًا أبى أن يطابقا...ويخطئ في فهم القرآن لنه   ْمُي
اَمن يؤتى البيان سليقة   وآخر عاناه فما هو لحقا...وكم بين 

 لمذهب سوء فيه أصبح مارقا...ويحتال لللفاظ حتى يديرها 
رَّرق صيته   مغارب تخريق الصبا ومشارقا...فيا خسره شيخ تخ
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1 لسوف ْمُيرى للكافرين مرافقا"...لئن لم تداركه من الل رحمة 

وأحسب أن القارئ ل يفههوته أن يههدرك مهها فههي الوصههف مههن قسههوة علههى
الزمخشري، وما فيههه مههن اتهههامه بيِقرَّلهة بضههاعته فهي البيهان والعربيهة، مههع أنههه

سلطان هذه الطريقة في التفسير غير مدافع.
هذه هي شهادات بعض العلماء في تفسير الكشاف بما له وما عليه. ومهما يكههن
من شيء، فالكل مجمع عههن أن الزمخشههري هههو سههلطان الطريقههة الُّلغويههة فههي
تفسير القرآن، وبها أمكنه أن يكشف عن وجه العجهاز فيههه، ومهن أجلهها طهار
اَمههن جههاء كتابه في أقصى المشرق والمغرب، واشتهر في الفاق، واسههتمد كههل 
بعده من المف ِّسرين من بحههره الزاخههر، وارتشههف مههن معينههه الفرَّيههاض، واعتنههى
الئمة المحققون بالكتابة عليههه: فمههن مم ِّيههز لمهها جههاء فيههه مههن العههتزال، ومههن
اَح واستشههكل اَح واَنرَّقهه رَّضهه مناقش لما أتى فيه من وجوه العههراب، ومههن مههوحش و
اَص رَّخهه اَح وأنقد، ومن مختصههر اَل رَّح اَص اَد و ف ْساَن اَزا وأ اَع وأجاب، ومن مخرج لحاديثه 

وأوجز.
هذا.. وإن حظوة الكشاف بهذا التقدير والعجههاب حهتى مهن خصهومه، وظفهره
بهذه الشهرة الواسعة التي أغرت العلماء بالكتابة عليه بمثل هذه الكثرة الههوافرة

الزاخرة من المؤلفات، لدليل قاطع على أنه تفسير في أعلى القمة.
وليس عجيب اًا أن يكون الكشاف كذلك وهو أول كتههاب فههي التفسههير كشههف
لنا على سر بلغة القرآن، وأبان لنا عن وجوه إعجازه، وأوضههح لنهها عههن دقههة
المعنى الذي ْمُيفهم من التركيب اللفظي. كل هذا فهي قهالب أدبهي رائهع، وصههوغ
إنشائي بديع، ل يتفق لغير الزمخشري، إمام الُّلغة وسلطان المف ِّسرين. وإذا كان
الزمخشري قد تأثر في تفسيره بعقيهدته العتزاليهة فمهال باللفهاظ القرآنيهة إلهى
رَّولها بحيث ل يتنافى معه على القل، فههإنه فههي المعاني التي تشهد لمذهبه، أو تأ
رَّور لنا مقدار ما كههان محاولته هذه قد برهن بحق على براعته وقوة ذهنه، وص
من التأثر بيههن التفسههير وهههوى العقيههدة، ومهها كههان لنهها بعههد هههذا كلههه أن نغههض
ُّسهه ِّني، وكراهههة لمههذهب المعتزلههة، الطرف عههن هههذا التفسههير، تههأثر اًا بمههذهبنا ال

.252/ص:8جدار الفكر – بيروت/ البحر المحيط/ هه /1420 أبو حيان،محمد بن يوسف،1
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ُّسرَّنة عليه - فيما وبخاصة بعد ما هو ثابت وواقع من ثناء كثير من علماء أهل ال
عدا ناحيته العتزالية - واعتماد معظم مف ِّسريهم عليه وأخذهم منه.

فالكشاف - والحق يقال - قد بلغ في نجاحه مبلغ اًا عظيم اًا، ليههس فقههط لنههه
ل يمكهن السهتغناء عنهه فهي بيهان القهوال الكهثيرة لقهدماء المعتزلهة، بهل لنهه

استطاع أيض اًا أن يكون
معاَترف اًا به من الصدقاء والخصوم علههى السههواء ككتههاب أساسههي للتفسههير، وأن

يأخذ طابع اًا شعبي اًا يغري الكل ويتسع للجميع.

اهتمام الزمخشري بالناحية البلغية للقرآن:
عندما يلقى النسهان نظهرة فاحصهة علههى العمهل التفسههيري الههذي قهام بهه
رَّشافه، يظهر له من أول وهلة، أن المبدأ الغههالب عليههه رَّلمة الزمخشري في ك الع
في جهوده التفسيرية، كان في تهبيين مها فهي القههرآن مههن الههثروة البلغيههة الههتي
كان لها كبير الثر في عجز العرب عن معارضته والتيان بأقصر سههورة مههن
مثلههه. والههذي يقههرأ مهها أورده الزمخشههري عنههد تفسههيره لكههثير مههن اليههات مههن
ضههروب السههتعارات، والمجههازات، والشههكال البلغيههة الخههرى، يههرى أن
الزمخشري كههان يحهرص كهل الحههرص علههى أن ْمُيههبرز فهي حلهة بديعههة جمههال
أسلوبه وكمال نظمه، وإرَّنهها لنكههاد نقطههع - إذا استعرضههنا كتههب التفسههير وتأملنهها
مبلغ عنايتها باستخراج ما يحتويه القرآن من ثروة بلغية في المعاني والبيان -
بههأنه ل يوجههد تفسههير أوسههع مجهها اًل فههي جهههوده فههي هههذا الصههدد مههن تفسههير

الزمخشري.
ولقد كانت لعناية الزمخشري بهذه الناحية في تفسيره من الثههر بيههن المف ِّسههرين

و ٌن. وبين مواطنيه من المشارقة ما هو واضح ب ِّي
ُّسههرَّنة - اَمن جههاء بعههده منهههم - حههتى مههن أهههل ال رَّن كل  أما أثره بين المف ِّسرين، فإ
استفادوا مههن تفسههيره فوائههد كههثيرة كههانوا ل يلتفتههون إليههها لههوله، فههأوردوا فههي
رَّشافه من ضروب الستعارات، والمجازات، تفسيرهم ما ساقه الزمخشري في ك
والشههكال البلغيههة الخههرى، واعتمههدوا مهها نرَّبههه عليههه الزمخشههري مههن نكههات

رَّق من براعة نظم القرآن وحسن ْمُأسلوبه. اَد بلغية، تكشف عما 
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وليههس عجيبهه اًا أن يعتمههد خصههوم الزمخشههري كغيرهههم علههى كتههاب الكشههاف،
رَّدروا وينظروا إليه كمرجع مهم من مراجع التفسير في هههذه الناحيههة، بعههد مهها قهه
هذه الناحية البلغيههة فههي تفسههير القههرآن، وبعههد مهها علمههوا أن الزمخشههري هههو

سلطان هذه الطريقة غير مدااَفع.
وأما أثههره بيههن مههواطنيه مههن المشههارقة، فههإنهم أخههذوا عنههه هههذا الفههن البلغههي

1وبرعوا فيه.

المذهب الفقهي للزمخشري:
لم يصرح الزمخشري في كتبه عن مذهبه الفقهي بل قد جههاء عنههه إخفههاء
مذهبه الفقهي بخلف مذهبه العقدي فإاّنه كان يظهره و يفتخههر بانتمههائه إليههه، و

قد باّين لنا سبب إخفاء مذهبه الفقهي فيقول:
إذا سألوا عن مذهبي لم أبح به ** و أكتمه كتمانه لي أسلم

فإن حنفاّيا قلت قالوا بأنني ** أبيح الطلى و هو الشراب المحرم
وإن شافعيا قلت قالوا بأنني ** أبيح نكاح البنت و البنت تحرم

وإن مالكاّيا قلت قالوا بأنني ** أبيح أكل الكلب وهم وهم
وإن قلت من أهل الحديث**يقولون تيس ليس يدري و يفهم

اّن الزمخشري حنفي المههذهب، و كههان متسههامحا مههع اّن ما بدا للعلماء أ ولك
اّوه بمكههانته، و قههد كتههب اّب المههام الشههافعي و نهه مخالفيه في المذهب الفقهي، أحهه
اّي مههن كلم الشههافعي" و الكتههاب غيههر اّماه:" شههافي العهه كتابهها ترجههم لههه بههه و سهه
اّن الزمخشري أشار إليه عند تفسير قوله تعهالى فهي سههورة معروف أو مفقود لك

اَمف ْثاَنى النساء:( يِء  اَسا اَن ال ِّن يِم ف ْم  ْمُك اَب اَل اَطا اَما  ْمُحوا  يِك ف ْن اَفا اَمى  ْمُطوا يِفي اف ْلاَياَتا يِس ف ْق رَّل ْمُت ف ْم اَأ يِخف ْفْمُت ف ْن  اَويِإ
رَّل ف ْداَنهى اَأ اَك اَأ اَذيِله ف ْم  ْمُك اَمهاْمُن ف ْي ف ْت اَأ اَكه اَماَل اَمها  ف ْو  اَد اًة اَأ يِحه اَوا يِدْمُلوا اَف ف ْعه رَّل اَت ف ْم اَأ يِخف ْفْمُت ف ْن  اَع اَفيِإ ْمُراَبا اَو اَث  اَل اَوْمُث

ْمُعوْمُلوا ( اّسهر العهول بالميهل و3اَت ) يقول الزمخشهري عنهد تفسهير اليهة بعهد أن ف
ْمُعوْمُلههوا) أن ل تكههثرالجور:" رَّل اَت رَّلل أنه فسر (اَأ  والذي يحكى عن الشافعي رحمه ا

عيالكم، فوجهه أن يجعل من قولك: عال الرجل عيههاله يعههولهم، كقههولهم: مههانهم
313-305/ص:1 الذهبي محمد حسههين، بههدون تاريههخ/التفسههير و المفسههرون/مكتبههة وهبهة القههاهرة، مصههر،ج1

بتصرف.
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اّن مههن كههثر عيههاله لزمههه أن يعههولهم، وفههي ذلههك مهها يمونهم، إذا أنفق عليهههم، ل
يصعب عليه المحافظة على حدود الكسب وحدود الورع وكسب الحال والرزق
الطيب. وكلم مثله من أعلم العلم وأئمهة الشهرع ورؤوس المجتههدين، حقيقهي
اّن به تحريف تعيلههوا إلههى تعولههوا، فقههد بالحمل على الصحة والسداد، وأن ل يظ
رَّللهه عنههه: ل تظنههن بكلمههة خرجههت مههن فهي روى عن عمر بن الخطاب رضي ا
أخيك سهوء اًا وأنهت تجهد لهها فهي الخيهر محمل. وكفهى بكتابنها المهترجم بكتهاب
اّي، من كلم الشافعي» شاهد اًا بأنه كان أعلى كعبا وأطههول باعهها فههي «شافي الع
علم كلم العرب، من أن يخفى عليه مثل هههذا، ولكههن للعلمههاء طرفهها وأسههاليب،

 و لكاّنهه مهع ههذا المههدح و الثنههاء1فسلك في تفسير هذه الكلمة طريقة الكنايات".
اّرح بأاّنه ليس شافعيا في مذهبه فيقول: على الشافعي يص

إاّني بدين ولئهم متشيع ** لهم و لست بشافعي المذهب.

المبحث الثاني: مصادر الزمخشري في تفسير "الكشاف"
اًّدا، لمهها لههه مههن اّن الحديث عن مصادر الزمخشههري فههي التفسههير مهههم جهه إ
شهرة كبيرة في جانب بيان إعجاز القرآن الكريم والبلغة القرآنيهة، و لمها قيهل
ف ْق إلى هذا النوع من التفسير البياني والعجازي للقههرآن الكريههم، ف ْساَب عنه أاّنه لم ْمُي
اّن كل من جاء بعده فهو يشرب من معينه ويدور حول حماه، كمهها أشههار إلههى وأ

، ولمهها2ذلك ابن خلدون فيما سههبق ذكههره فههي مقههدمته، والزركشههي فههي برهههانه
اّن صدر عن بعض الباحثين من اتهامات له بالترفع عن النقههل مههن السههابقين، وأ

/ الكشههاف عههن حقههائق التنزيههل وعيهون القاويههل فههي وجهوه هه1407  الزمخشري،محمود بن عمر، جار الل،1
. و انظر أبو موسى، محمد محمد/البلغههة469-468،ص:1– بيروت-لبنان/ج3دار الكتاب العربي،)ط التأويل/

.62القرآنية لدى الزمخشري/ص:
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شهرته جاوزت قدرها الذي لم تستحقه، وسوف نتعرض لهذا الموقف بالمناقشة
والتعقيب حتى نباّين الحقيقة لمن يتتبع المواقف و تعليق الباحثين.

لقد سبق للباحثين من المعاصرين أن تحدثوا عن مصادر الزمخشري فههي
1(ٍف فههي القههدر المحتههاج مههن معرفههة مصههادر تفسيره، وإن كان حههديثهم غيههر كهها
اّمن تكلم عن مصادره: الدكتور مصطفى الجويني فههي بحثههه البلغههة الرجل، فم
القرآنية في تفسير الزمخشري، وتحههدث قليل عههن ذلههك أيضهها الههدكتور شههوقي
ضههيف فههي كتههابه: البلغههة" تطههور و تاريههخ"، والههدكتور عههدنان زرزور فههي
بحثه:" الحاكم الجشمي و منهجه في تفسير القرآن"، غير أاّنه انتقههد الزمخشههري
اّن الزمخشري لم يتعرض لذكر المصادر فههي تفسههيره، وسههوف شديدا، و زعم أ
نتعرض لكلم هؤلء الباحثين عن مصادر الزمخشري في تفسيره، ولنبدأ بذكر

اّن كلم من سبقوه هو بمثابة النقد لكلمه. كلم الخير منهم ل
يقول الدكتور عدنان زرزور في أثناء حديثه عن أثر الحاكم الجشمي فههي
الزمخشري:" ولهذا فإننهها نرجههح أن الزمخشههري قههد اطلههع علههى كتههاب الحههاكم
وأفاد منه، كما نرجح في نفس الوقت أنه لم يكن يههديم النظههر فيههه حههال جلوسههه
للكتابههة أو الملء. كمهها نرجههح بههالطبع إفههادته الكههبرى مههن تفاسههير المعتزلههة

 تأبى عليه أن يضيف إلى مخلوق قول،- ولنا هنههاعنجهيتهالخرين، وإن كانت 
أن نلتفت إلى ما ذكههره صههاحب النجههوم الزاهههرة- وبخاصههة تفسههير أبههي مسههلم
الصفهاني. هذا إلى جههانب وقههوفه الظههاهر علههى تفاسههير السههلف، وإفههادته مههن
التأويلت التي ترد في كتب علم الكلم. وإذا كان انتفاعه بهذه التفاسير ل يقبههل
-المنازعة، فلمههن شههاء أن يرجهح أن الزمخشهري قههد انتفهع بهها- علههى طريقتهه

بطريق مباشر، وليس من اللزم أن يكون قههد وقههع لههه كتههاب الحههاكم. إذا صههح
هذا- وهو عندنا جد بعيد- فإن خلصة القول في «الكشاف عن حقائق غوامض
التنزيل وعيون القاويل في وجههوه التأويههل» إنههه مههن تفاسههير السههابقين، ولكههن
بزيادة تعقيد .. وقلة أمانة، ورحم الل الجنداري! وأخيرا فإننا نسههتطيع أن نؤكههد
ما لمحناه وتحدثنا عنه من نوازع الزمخشري النفسههية، الههتي حههالت بينههه وبيههن

. و: الزركشههي، بههدر الههدين/البرهههان فههي علههوم708،709،530 ابههن خلههدون، عبههد الرحمههن/المقدمههة/ص:2
.217القرآن/ص:
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إشراق العبارة ووضوح القصد، كما حالت بينه وبين اللههتزام بإضههافة القههوال
1إلى أصحابها على الدوام".

ويقول أيضا:" إن من الحقائق الهامة أن كتاب الحاكم هههو الههذي قههوم لنهها-
إلى حد كبير- تفسير الزمخشري، وهيأ لنا للمههرة الولههى فرصههة إعههادة النظههر
وإعطاء الحكم الصحيح في هذا التفسير، بعد أن نال صاحبه فههي التاريههخ فههوق

2ما يستحق".

اّجهة إلى الزمخشري من قبل الدكتور عدنان والعجيب من هذه التهمة المو
اّق، قد انتقدها أحد المناقشين لبحثه، و اعتبرها: تهجم على الزمخشري بغيههر حهه
إي و الل! إاّنها هجمة جريئة من قبل الدكتور عدنان، لكن للسهف أاّنهه لهم يقتنهع
بهذا النقد بعد المناقشههة فعههاد إلههى مهها انتهههى إليههه مههن الحكههم علههى الزمخشههري
اّب أن أنبههه القههارئ إلههى أن مهها انتهيههت إليههه مههن الحكههم علههى فيقههول:" وأحهه
الزمخشههري، وأنههه قههال فهي التاريههخ مكانههة ل يسهتحقها ... قههد اعتههبره أسههتاذنا
الجليل الشيخ أبو زهرة «تهجما على الزمخشري بغير حق». ولعههل مههن سههوء
الحظ أن المقارنات التي عقدتها بين كتابه وكتاب الحاكم قد ركنت في قسم منها
إلههى الشههواهد الههتي كههانت مبثوثههة فههي هههذه الرسههالة، والههتي أصههاب بعضههها
الختصار السابق؛ مما جعل هههذه المقارنههة- فههي صههورتها الحاليههة- فههي حههدود
ضيقة. إل أنني لم أجد حتى الن ما يحملني على الرجوع عن مههوقفي السههابق،
بل لعل شيئا من عدم الحرص على تلك الشواهد يعود إلى اقتناعي بمهها انتهيههت
إليه. على أنني أرجو أن أعههود إلههى دراسههة الزمخشههري علههى نحههو أشههمل فههي
بحث آخر". إلى أن قال:" طريقة الزمخشري في عههرض هههذه الوجههوه والراء
والتعبير عنها مغهاير لسههلوب الحههاكم مهن كههل وجههه، فهأكثر كلم الزمخشهري

  3داخل في حد التعالي والغموض والتكلف".

 الحههاكم الجشههمي ومنهجههه فههي التفسههير/مؤسسههة الرسههالة، بيههروت، عههدنان زرزور، الههدكتور بههدون تاريههخ/1
.479لبنان/ص:

.458 المرجع السابق/ص:2

.477، 14-13 المرجع السابق/ص:3
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اّجهههة إلههى الزمخشههري مههن قبههل الههدكتور عههدنان وبعههد هههذه التهمههة المو
زرزور عن مصادر الزمخشري، وأاّنه استفاد من تفسير أستاذه الحاكم الجشمي
اّشاف فههي البحههث هههو نذكر كلم الدكتور محمد أبو موسى فيقول:" ومصدر الك
المام الشعري عبد القاهر الجرجاني، ولم أتهردد فهي تقريهر ههذه الحقيقهة فهي
السطور الولى من مقدمة هذا البحث، و سوف أزيد الصلة بينهما وضوحا فههي
الفصول التية إن شاء الل، و كان الزمخشري بصههي اًرا فههي تثقيههف نفسههه، و لههم
ينغلق على فكر معاّين، بل كههان يفتههح قلبههه و عقلههه لكههل عمههل جههاد، و لههم تكههن
العصبية المذهبية التي كان يشههتط فيههها أحيانهها حههائل بينههه و بيههن تقههدير جهههود
العلماء، فقههد كههان بيههن يههديه و هههو يكتههب كتههاب الكشههاف: كتههاب التهههذيب فههي

ه)، و هههو إمههام477التفسير للحاكم أبي سعيد الحسن بههن كرامههة الجشههمي (ت:
اًّرا للقاضههي عبههد عدلي كان رأس المعتزلة في القرن الخههامس، و كههان تلميههذا بهه
اّن الزمخشري يأخذ عنه كثيرا فقد هههاش فههي حيههاته عشههر اّن أ الجبار، و كان ْمُيظ
اّسه الدبي فههتركه و اّن الزمخشري لم يجد في هذا التفسير حاجة ح سنوات، و لك
انصرف إلى عبد القاهر الجرجاني الشعري الههذي كههان معاصههرا للحههاكم أبههي
سعيد فأخذا عنه، و ل أنفي أن يكون الزمخشري قد أفاد من تفسير الحاكم فائدة
محدودة، و خاصة وجوه القههراءات الههتي ذكرههها، و بعههض البحههوث اللغويههة و

1النحوية و الروايات المأثورة...".

اّن الزمخشري ذكر بعض مصادره، وأماكن اسههتقاء ويثبت الدكتور أبو موسى أ
علومه فيقول:" و تفسيره مشههحون بأسههماء أعلم العلمههاء وأسههماء شههيوخه مههن

ولقههد صههنف شههيخنا أبههو علههيالمعتزلة، وكان ينوه بهم وبما صاّنفوه، و يقول:" 
اّدس الل روحه غير كتاب فههي   ، فلمهها شههيخ وأخههذت منهههتحليههل النبيههذالجبائي ق

اّن العالية قيل له : لو شربت منه ما تتقوى به ، فأبى . فقيل له : فقد صههنفت الس
2في تحليله ، فقال : تناولته الدعارة فسمج في المروءة".

.113-112 أبو موسى، محمد محمد الدكتور/ البلغة القرآنية لدى الزمخشري/ص:1

/ الكشهاف عهن حقهائق التنزيههل وعيهون القاويههل فهي وجهوه هه1407  الزمخشري،محمود بن عمر، جار الل،2
.576،ص: 2– بيروت-لبنان/ج3دار الكتاب العربي،)ط التأويل/
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ثم ذكر الدكتور أسماء بعههض الكتههب و العلمههاء الههذين ذكرهههم الزمخشههري فههي
يِن ذكروا فيها وهم: اّشافه مع الشارة إلى أرقام الجزء و الصفحة الذي ك

-أبو علي الجبائي.1
-ابن جني و كتابه المحتسب و التمام.2
-أبو عبيدة.3
-أبو الفتح الهمداني في كتابه التبيان.4
-ثعلب أحمد بن يحيى.5
-الزجاج تفسير الزجاج.6
-الزهري.7
-سيبويه.8
-أبو حاتم السجستاني.9

-أبو علي صاحب الحلبيات.10
اّراء.11 -الف
-الواقدي.12
-المبرد في كتابه "الكامل".13
-عبد الل بن المعتز.14
-أبو جعفر المدني.15
-يعقوب ابن السكيت و كتابه "إصلح المنطق".16
-ابن المقفع و كتابه:"الحيوان".17
-عبد القاهر الجرجاني.18
-ابن قتيبة.19
1-عمرو بن عبيد.20

وظهر لي أسماء علماء وكتب أخهرى غيهر مها ذكهره الهدكتور أبههو موسهى مهن
مصادر الزمخشري وهي:

اّدا في كشافه، وربما يأخههذ عنههه مههن1 -خليل بن أحمد الفراهيدي، ذكره كثيرا ج
معجمه" العين".

.62-61 أبو موسى، محمد محمد، الدكتور/البلغة القرآنية لدى الزمخشري/ص:1
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).42،ص:1-الجاحظ في كتابه:"نظم القرآن".(الكشاف:ج2
اّماني.3 -الجامع لعلم القرآن لعلي ابن عيسى الر
).69،ص:1-المترجم بكتاب المتمم لعبد الل ابن درستويه.(الكشاف:ج4
اّجة لبي علي. (الكشاف:ج5 ).64،ص:1-كتاب الح

فقههال:"ثم تحدث الدكتور أبو موسى عن بعض المصادر الخرى للزمخشري  
وقد أشرت في بيان مصادر ثقافة الزمخشري إلى شههيوخه و إلههى أاّنههه أخههذ مههن

الكتب أضعاف ما أخذه من السماع، و حسبي أن أشير الن إلى أمرين:-
اّن الزمخشههري أفههاد منههه، وقههد اّن في أولهمهها أ الول: تحقيق القول في كتابين يظ

قيل في ثانيهما: أاّنه أفاد منه فائدة كبيرة.
اّن تفسير الزمخشري امتداد لتأويلت شيعته الههتي لههم يبههق منههها إل الثاني:بيان أ

القليل.
أمهها الكتههاب الول: فهههو تفسههير منسههوب للزجههاج، و العلقههة بينههه و بيههن

تفسير الكشاف واضحة.
اّن الزمخشههري تههأاّثر بتفسههير أمهها الكتههاب الثههاني:فقههد ذكههر السههتاذ الجههويني أ

اّماني.   1الر
ويمكن تأكيد استفادة الزمخشري مههن تفسههير الزجههاج بقههول شههمس الههدين

اّن كل ما أخذه أخذه من الزجاج". الصفهاني:" تتبعت الكشاف فوجدت أ
اّن ول يخفى للقارئ ما في هذا الكلم من المبالغة لاّنههه ل يمكههن القههول بههأ
جميع ما جاء به الزمخشري هو مأخوذ من الزجاج، وإن كان قد استفاد منه في
دراسة المفردات وفي وجوه القراءات وفي تحديد معاني التراكيب، وفي تحديههد
اّن من يتداّبر الكشاف يرى كثرة تردد ذكر أبي إسحاق هيئة الكلمة وغير ذلك، ل

 2الزجاج وتفسيره (معاني القرآن).
أما عن آثار المعتزلة التي اسههتفاد منههها الزمخشههري وأغلبههها غههابت عههن

النظار، ولم يبق منها إل القليل فمنها:

.108-101 المرجع السابق/ص:1

، المؤمنههون:6،40،الكهههف:89،النحههل:35،الرعههد:7،148،العراف:1 انظر مثل،تفسير هذه اليات: الفاتحة:2
36،102 .
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-تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي عبد الجبههار المعههتزلي، وقسههم كههبير مههن1
اّن هههذا الجههزء مههن الكتههاب اّد على اعتراضات الطههاعنين، وكههأ هذا الكتاب هو ر
موجه إلى غير المسلمين، والقسههم الخههر مههن مههادته العلميههة: دراسههة اعتزاليههة
لليههات الههتي يتعلههق بههها معارضههو هههذا المعتقههد العههتزالي، و يظهههر تههأثر

الزمخشري بهذا الكتاب في بعض نصوصه.
-متشابه القرآن وهههو للقاضههي عبههد الجبههار أيضهها، وهههذا الكتههاب هههو دراسههة2

كلمية عميقة، و شهاملة لليههات المتشههابهة، والمتشهابه هنها: هههو كهل مها يهوهم
ظاهره خلف معتقد القوم-المعتزلة- و هذا الكتهاب مههن المصهادر المهمههة الههتي
يسههتعين بههها البههاحث علههى دراسههة وتوضههيح المنهههج  العههتزالي فههي دراسههة
اّن تداول هذا الكتاب يمكن أن يزحزح كتاب الكشاف عن النصوص، و أحسب أ
اّل زمنهها طههويل يمثههل أقههرب مرجههع لمعرفههة مواقههف مكههان الصههدارة، فقههد ظهه
اّل كتهاب الكشهاف يحتفهظ المعتزلة من النصوص التي تخالف وجهتهم، و إن ظه
اّن كتابا من كتههب اّن أ بهذه الدراسة البلغية العذبة لسلوب القرآن، و التي ل نظ

 1المعتزلة يؤدي وظيفة الكشاف، أفاد هذا الكلم الدكتور أبو موسى في بحثه.
اّشههريف المرتضههى علههي بههن الحسههين3 -كتههاب غههرر الفوائههد ودور القلئههد لل

ه)، وقههد أفههاد منههه الزمخشههري كههثيرا، وقههد تكههون436الموسههوي العلههوي(ت:
الروح الدبية التي تطبع دراسة المرتضى، ههي الهتي أغهرت الزمخشهري بهه،
ومن مظاهر إفادته من هذه الدراسة ما تجده في قول الشههريف فههي تأويههل قههوله

اَلتعالى: ف ْم  يِه يِد ف ْع ف ْن اَب يِم اَن  يِذي اَوارَّل اَد  ْمُمو اَواَث 1(ٍد  اَعا اَو 1(ٍح  يِم ْمُنو ف ْو ف ْم اَق ْمُك ف ْبيِل ف ْن اَق يِم اَن  يِذي ف ْم اَناَبْمُأ ارَّل ْمُك ف ْم اَيف ْأيِت اَأاَل
يِت  ف ْم يِباف ْلاَب ِّياَنا ْمُه ْمُسْمُل ْمُر ف ْم  ْمُه اَءف ْت اَجا ْمُرَّلل  رَّل ا ف ْم يِإ ْمُه ْمُم ف ْعاَل ف ْماَي ْمُه يِداَي ف ْي ُّدوا اَأ اَر ف ْراَنههااَف اَكاَف اَواَقاْمُلوا يِإرَّنا  ف ْم  يِه يِه اَوا ف ْف  يِفي اَأ

1(ٍب( يِريهه ْمُم يِه  ف ْيهه ْمُعواَناَنا يِإاَل ف ْد رَّمهها اَتهه يِم اَشهه ٍّك  اَويِإرَّنا اَليِفي  يِه  ف ْم يِب يِسف ْلْمُت ف ْر اَما ْمُأ (إبراهيههم)، فقههد ذكههر)9يِب
الزمخشههري وجوههها فههي هههذه اليههة بعضههها هههي نفههس الوجههوه الههتي ذكرههها
المرتضى، و ليس من الضروري أن يكون وجه الشههبه مصههورا فههي نصههوص
اّما اّن التأثر كما أعتقد يظهر في الطريقة و الروح أكثر م تتشابه في الكتابين بل إ

يظهر في الوقوف عند الجزئيات.

. 118 أبو موسى، محمد محمد،الدكتور/المرجع السابق،ص:1
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اّز بههه الههتراث الدبههي،4 -أما الشريف الرضى، فإاّنه له كتههابين مههن أهههم مهها يعههت
الول كتاب "تلخيص البيان في مجههازات القههرآن"، والثههاني كتههاب "المجههازات
النبوية" وقد أثار فيهما كثيرا من المباحث البلغيههة المتصههلة بالمجههاز، وكههانت
تحليلتههه الدبيههة وتههذوقه البلغههي أدق مههن دراسههته العلميههة لصههول المجههاز،
والذي يعنينا أن نشير إليه هنا هو كتاب:" حقائق التأويههل فههي متشههابه التنزيههل"
لاّنه يتماّيز عنهما بمحاولت تجتهد في أن تستنبط كثيرا من المعاني، وأن تشير
إلى كثير من الحتمالت التي يمكن للكلم أداؤها، وهو بهذا يكههون أقههرب إلههى

1تفسير المعتزلة من كتابيه السابقين.

-وأما من غيهر المعتزلههة، فنجههد الزمخشههري قههد اسههتقى بلغتههه القرآنيههة مههن5
المام عبد القاهر الجرجاني الشعري، وقد أشار الدكتور أبو موسى في كلمه
اّن هذا التأثر نفهمههه أكههثر عنههد الههدكتور شههيقي ضههيف فههي السابق إلى ذلك، ولك
كتههابه:"البلغهة تطههور وتاريههخ" فهههو يقههول بعههد مها نقههل تحليلت الزمخشهري
البلغية في تفسههيره الكشههاف و بعههد تحليلت عبههد القههاهر فههي كتههابيه:"أسههرار
اّن الزمخشههري اّدمت أ اّل مهها قهه البلغههة" و"دلئههل العجههاز":" وواضههح مههن كهه
اّل مهها كتبههه عبههد القههاهر فههي "السههرار" و"الههدلئل" ومضههى يطبقههه استوعب ك
تطبيقا دقيقا على آي الذكر الحكيم، وكأاّنه لم يترك صغيرة ول كههبيرة مههن آراء
عبد القاهر إل ساق عليها المثلة النيرة من القرآن الكريم، و لم يقف عند ذلههك،
اّسههه المرهههف، وعقلههه الثههاقف، اّم هذه الراء مضههيفا إليههها مههن ح فقد مضى يستت
وخاصههة فههي مبههاحث المعههاني والبيههان، الههتي أكمههل كههثيرا نههم شههعبها ودقائقههها

2ومقاييسها إكمال سديدا".

ااّتضهح بمهها سههبق عرضهه مهن مصهادر الزمخشهري الهتي ذكرنها، والههتي
اّن الزمخشههري قههد ذكرها كل من: الدكتور أبو موسى، والدكتور شيقي ضههيف أ
اعتمد على عدد من الكتب والمصادر والشيوخ في إعداد تفسيره الكشاف، ذكر

.118-117 المرجع السابق/ص:1

-219، القاهرة-مصههر/ص:12 شوقي ضيف، الدكتور بدون تاريخ/ البلغة تطور و تاريخ/ دار المعارف، )ط2
270.
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اّن المتتبههع لمؤلفهات العلمههاء السههابقين، بعضها، وترك بعضههها ولهم يهذكرها، لكه
اّمههن اّن ذلههك هههو أسههلوب أكههثر المصههنفين فههي التههأليف، لاّنهههم ينقلههون ع سيفهم أ
اّجتهههم فههي ذلههك: إمهها لشهههرة القههول يعجبون به دون إسناده لصاحبه أحيانهها، وح
اّق لي اّن العلم ملههك للجميههع، لههذا ل حهه المنقول عن صاحبه، أو لاّنهم يعتبرون أ
باحث أن يطعن في الزمخشري أو أن ياّتهمه بالتعالي أو قاّلة أمانههة أو الغمههوض
والتكلف أو غير ذلك من العبارات التي ل تليق أن تطلق على من أجهد نفسه و
جاهد بحسن النية، في بيان ما انطههوى عليههه كتههاب اللهه تعههالى مههن العجههاز و

البيان رحم الل سلفنا الصالحين.
-و أخيرا بقي الن أن نتحدث عن مصدر واحد من مصادر الزمخشري الذي6

لم يتحدث عنه كثيرا من الباحثين إل بعض الشارات مههن عنههد بعضهههم و هههذا
المصدر هو:-

-"الكشاف القديم":-6
اّن هنههاك اّما فهمته من مقدمة الزمخشري في "الكشههاف الجديههد" هههو أ اّن م إ
اّكههدت مههن ذلههك لمهها رأيههت بههدر كشاف قديم بدأ بتأليفه قبل الكشاف الجديد، ثم تأ
الههدين الزركشههي ينقههل مههن الكشههاف القههديم ويسههميه بالكشههاف القههديم فههي

 ثم وجدت الدكتور أبو موسى قههد أشههار إلههى1كتابه:"البرهان في علوم القرآن"،
ذلك أيضا فقال:" وقد حاول الزمخشري قبل أن يكتههب هههذا التفسههير الكامههل أن
اّود صحفا في هذا الباب، يراها مثل يحتذى في التفسير، ولههم يكههن يقههدر أاّنههه يس
سيكتب تفسيرا كامل، وكانت هذه الصههحف كأاّنههها موسههوعة قرآنيههة طههال فيههها
القول، وتشعبت فنونه، ودارت حول سورة الفاتحة و بعض من سههورة البقههرة،
وقد وصف الزمخشري هذه الصحف بأاّنههها مبسههوطة كههثيرة السههؤال والجههواب
اّن البيئة الفكريههة فههي زمههانه ل طويلة الذيول و الذناب... و لكاّنه رجع فأدرك أ
تطيق هذه الموسوعة، وأاّنها تحتاج إلى تفسير موجز يعينههم علهى فههم مهذهبهم

 2من القرآن الكريم فكتب تفسيره الذي بين أيدينا".

.61،212،566 الزركشي، بدر الدين/ البرهان في علوم القرآن/ص:1

.94 أبو موسى،محمد محمد/ المرجع السابق/ص:2
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ول بأس أن ننقل مقتطفات مهن كلم الزمخشهري فهي بيهان أصهل ههذا التفسهير
 ولقد رأيت إخواننا فههيالمسمى الكشاف الجديد من مقدمته، يقول الزمخشري:"

الدين من أفاضل الفئة الناجيههة العدليههة الجههامعيين بيههن علههم العربيههة والصههول
الدينية كلما رجعوا إلي في تفسير آية فأبرزت لهم بعههض الحقههائق مههن الحجههب
اّصههف يضههم أطرافهها أفاضوا في الستحسان والتعجب واستطيروا شههوقا إلههى من
من ذلك حتى اجتمعوا إلي مقترحين أن أملي عليهم الكشاف عن حقائق التنزيل
وعيون القاويل في وجههوه التأويههل فاسههتعفيت فههأبوا إل المراجعههة والستشههفاع
بعظماء الدين... فأمليت عليهم مسألة في الفواتح وطائفة مههن الكلم فههي حقههائق
سههورة البقههرة وكههان كلمهها مبسههوطا كههثير السههؤال والجههواب طويههل الههذيول
والذناب وإنما حاولت به التنبيه على غزارة نكت هذا العلم... فلما صمم العزم
على معاودة جوار الل والناخة بحرم الل فتوجهت تلقاء مكة...فقلت: قد ضاقت
اّن، وتقعقهع على المستعفي الحيل وعيت به العلهل ورأيتنهي قهد أخههذت منهي السه
الشن ونههاهزت العشههر الههتي سههمتها العههرب دقاقههة الرقههاب فأخههذت فههي طريقههة

1أخصر من الولى مع ضمان التكثير من الفوائد والفحص عن السرائر...".

المبحث الثالث: اليات التي انفرد الزمخشري بتوجيهها عن ابن فودي
/ الكشههاف عههن حقههائق التنزيههل وعيههون القاويههل فههي وجههوه هههه1407 الزمخشري،محمود بن عمر، جار الل،1

.4-3،ص: 1– بيروت-لبنان/ج3دار الكتاب العربي،)ط التأويل/
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اّن طبيعة هذا البحث هو المقارنة بين تفسيرين: الكشاف للزمخشري، بما أ
اّص مبحثهها، نتحههدث فيههه وضياء التأويل لعبد الل بن فودي، فيقتضي ذلك أن نخهه
عن اليات التي انفرد الزمخشري بتوجيهها عن عبد الل بن فودي، وقبههل ذكههر
هذه اليات وتوجيهاتها نبدأ بذكر منهج الزمخشري في توجيه المتشههابه اللفظههي

في القرآن وهي:
-يعتمد طريقة السؤال و الجههواب فههي عههرض اليههات المتشههابهة و توجيهههها،1

فيذكر أوجه الخلف ثم يبدأ بذكر توجيه ذلك.
-أحيانا يذكر وجه الختلف، ول يوجه بين اليتين المتشابهتين. 2
-الستشهاد بالحاديث عند التوجيه.3
-العتماد على علم التصريف والنحو في توجيه الفرق بين اليات المتشابهة.4
-أحيانا ل يههذكر وجههه الختلف ول يههوجه، ويكتفههي بههذكر تكرارههها وحكمههة5

ذلك، أو الغرض منه.
اّد الزمخشري على بعض المصنفين في توجيه المتشابه كالكرمههاني6 -أحيانا ير

وغيره في بعض توجيهاتهم لليات المتشابهة.
-ينفرد الزمخشري عن ابن فودي بتوجيه بعض اليات المتشابهات.7
-من أنواع المتشابه اللفظي عند الزمخشري التأكيد.8
-من أسباب ذكر العاطف أو تركه عند الزمخشري  هو إرادة الستئناف عنههد9

المقاولة أو عدمه.
اّراء فههي اليههة الههتي يريههد توجيهههها يكتفههي10 -إذا كههان هنههاك اختلف بيههن القهه

الزمخشري بذكر القراءة الخرى ول يوجهها بسبب توافق اليتين عنههد بعههض
اّراء. الق

-يستشهد الزمخشري ببعض الشعار عند توجيه بعض اليات المتشابهة.11
-يطول الزمخشري في توجيه بعض اليات المتشابهة.12

اّر" فففي تسففورتي النبيففاء:(-1 )،4التشففابه لوالتختلف بيففن "القففول"لو "السفف
:)6لوالفرقان:(

ْمُميقول الزمخشري في سورة النبياء عنهد قهوله تعهالى: ف ْعاَله اَر ِّبهي اَي اَل   اَقها
ْمُم( اَعيِليهه ْمُع اف ْل يِمي رَّس اَو ال ْمُه اَو يِض  ف ْر اَف ْل اَوا يِء  اَما رَّس اَل يِفي ال ف ْو :" فههإن قلههت: هل قيههل:"يعلههم)4اف ْلاَق

60



اَوىالسر" لقوله  ف ْج ُّروا الرَّن اَس اّر والجهههر، فكههاناَواَأ ؟ قلت: القول عههام يشههمل السهه
اّر وزيادة، فكان آكد في بيان الطلع على نجواهم من أن في العلم به العلم بالس
اّر، آكد من أن يقول: يعلم سرهم. ثم بين اّن قوله: يعلم الس اّر، كما أ يقول: يعلم الس
ذلك بأنه السميع العليم لذاته فكيف تخفى عليه خافية. فههإن قلههت: فلههم تههرك هههذا

يِتالكد في سورة الفرقان في قوله: رَّسههماوا رَّر يِفهي ال ْمُم ال ِّسهه ف ْعاَلهه يِذي اَي ْمُه ارَّلهه اَزاَلهه ف ْن ف ْل اَأ ْمُقهه
يِض( ف ْر اَف ْل ؟ قلت: ليس بواجب أن يجيء بالكد في كل موضع، ولكن يجيههء)6اَوا

بالوكيد تارة وبالكد أخرى، كما يجيء بالحسن في موضع وبالحسن في غيره
اّن الكلم افتنانا، وتجمع الغاية وما دونها، على أن أسلوب تلههك اليههة خلف ليفت
أسلوب هذه، من قبل أنه قدم هاهنا أنهم أسروا النجوى، فكأنه أراد أن يقههول:إن
ربى يعلم ما أسروه، فوضع القول موضع ذلك للمبالغة، وثم قصد وصههف ذاتههه
بأن أنزله الذي يعلم السههر فههي السههماوات والرض، فهههو كقههوله علم الغيههوب
اَر ِّبي حكايههة لقههول رسههول اللهه اَل  رَّر1(ٍة. وقرئ قا اَذ ْمُل  يِمف ْثقا ْمُه  اَعف ْن ْمُب  ْمُز ف ْع يِب ل اَي اَغف ْي يِم اف ْل عايِل

1صلى الل عليه وسلم لهم".

) لوالجمعففة:(95التشابه لو التختلف بين (لن) لو(ل) في تسففورتي البقففرة:(-2
7:(

ْمُه اَأاَبههد اًا يِبمههايقول الزمخشري عند قوله تعههالى فههي سههورة الجمعههة: ف ْواَن اَمرَّنهه اَول اَياَت
اَن( يِمي رَّظايِل و ٌم يِبال اَعيِلي ْمُرَّلل  اَوا ف ْم  يِه يِدي ف ْي ف ْت اَأ اَم رَّد :" ول فرق بين «ل» و «لن» في أن كل)7اَق

واحدة منهما نفى للمسههتقبل، إل أن فههي «لههن» تأكيههدا وتشههديدا ليههس فههي «ل»
ف ْوْمُه)(البقرة: اَمرَّن ف ْن اَياَت اَواَل اّرة بلفظ التأكيد ( ْمُه)95فأتى م ف ْواَن اَمرَّنهه اَول اَياَت اّرة بغير لفظه ( ) وم

2)".7(الجمعة:

)لوالتنكير(لو تسففلم علففي) فففي33التعريف(لوالسلم علي) في تسورة مريم:(-3
:15تسورة مريم:

ْمُتيقول الزمخشري عند قوله تعالى في سورة مريم: ف ْد ْمُويِلهه اَم  ف ْو رَّي اَيهه اَعاَلهه ْمُم  اَل رَّسهه اَوال
اَحاًّيهها( ْمُث  اَعهه ف ْب اَم ْمُأ ف ْو اَواَيهه ْمُت  ْمُمههو اَم اَأ ف ْو رَّي قيههل: أدخههل لم التعريههف:")33اَواَي اَعاَلهه ْمُم  رَّسههل اَوال  

لتعرفه بالذكر قبله، كقولك: جاءنا رجل، فكان من فعههل الرجههل كههذا. والمعنههى:
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اّى. والصهحيح أن ذلك السلم الموجه إلى يحيهى فهي المههواطن الثلثهة مهوجه إله
يكون هذا التعريف تعريضا باللعنة على متهمههي مريههم عليههها السههلم وأعههدائها
اّى خاصههة فقههد من اليهود. وتحقيقه أن اللم للجنس، فإذا قال:وجنههس السههلم علهه
ْمُهدى يعنههى اَع اف ْل يِن ارَّتاَب اَم اَعلى  ْمُم  رَّسل اَوال عرض بأن ضاّده عليكم. ونظيره قوله تعالى 
اّن العذاب على من كذب وتولى، وكان المقام مقام منهها كههرة وعنههاد، فهههو مئنههة أ

1لنحو هذا من التعريض".

):43)،(42الذكر لو الحذف في تسورة الحج:(-4
ف ْتيقول الزمخشري عند قوله تعالى في سههورة الحههج: رَّذاَب اَكهه ف ْد  اَك اَفاَقهه اَكهه ِّذْمُبو ف ْن ْمُي اَويِإ

ْمُد( ْمُمو اَواَث و ٌد  اَعا اَو 1(ٍح  ْمُم ْمُنو ف ْو ف ْم اَق ْمُه ف ْباَل 1(ٍ)ط(42اَق ْمُم ْمُلو ف ْو اَواَق اَم  يِهي اَرا ف ْب ْمُم يِإ ف ْو اَواَق اَن43) ف ْداَي اَمهه ْمُب  اَحا ف ْص اَواَأ  (
يِر ( يِكي اَن اَن اَكا اَف  اَكف ْي ف ْم اَف ْمُه ف ْذْمُت اَخ رَّم اَأ اَن ْمُث يِري اَكايِف ْمُت يِلف ْل ف ْي ف ْماَل اَسى اَفاَأ ْمُمو اَب  ْمُك ِّذ  فإن قلههت:لههم:")44اَو

اّن موسهى مها كهذبه قهومه بنهو ْمُموسى ولم يقل:وقوم موسى؟ قلهت: ل اَب  ْمُك ِّذ اَو قيل 
إسرائيل، وإنما كذبه غير قومه وهم القبط. وفيه شيء آخههر، كههأنه قيههل بعههد مهها
ذكر تكذيب كل قوم رسولهم: وكههذب موسههى أيضهها مههع وضههوح آيههاته، وعظههم

2معجزاته، فما ظنك بغيره".

التقففديم لوالتففأتخير بيففن "السففماء" لو "الرض" فففي تسففورتي يففونس:(- 5
):3)،لو:(تسبأ:(61

اَكيقول الزمخشري عند قوله تعالى في سورة يونس:( اَر ِّبهه ف ْن  اَع ْمُب  ْمُز ف ْع اَما اَي اَو  
رَّل يِفههي اَر يِإ ف ْكاَبهه اَل اَأ اَو اَك  اَذيِل ف ْن  يِم اَر  اَغ ف ْص اَل اَأ اَو يِء  اَما رَّس اَل يِفي ال اَو يِض  ف ْر اَف ْل رَّر1(ٍة يِفي ا اَذ يِل  يِمف ْثاَقا ف ْن  يِم

1(ٍن ( ْمُميِبي 1(ٍب  اّدمت الرض على السماء، بخلف قههوله فههي):"61يِكاَتا  فإن قلت: لم ق
اَول يِفههي يِت  رَّسههماوا رَّر1(ٍة يِفههي ال اَذ ْمُل  يِمف ْثقهها ْمُه  اَعف ْنهه ْمُب  ْمُز ف ْعهه يِب ل اَي اَغف ْيهه يِم اف ْل سههورة سههبأ:(عههايِل

يِض)( ف ْر اَف ْل )؟ قلت:حق السماء أن تقدم على الرض، ولكنههه لمهها ذكههر شهههادته3ا
ْمُه اَعف ْنهه ْمُب  ْمُز ف ْعهه على شئون أهل الرض وأحوالهم وأعمالهم، ووصل بذلك قوله ل اَي
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اّن العطههف بههالواو حكمههه حكههم اّدم الرض علههى السههماء، علههى أ لءم ذلههك أن قهه
3التثنية".

 ):49التذكير لوالتأنيث لوالفرق بين "الفاء"لو "الوالو" في تسورة الزمر:(- 6
الزمر:  تعالى في سورة  قوله  اَنيقول الزمخشري عند  اَسا يِف ْلف ْن ا رَّس  اَم اَذا  اَفيِإ

اَما  اَل يِإرَّن يِمرَّنا اَقا اَم اًة  ف ْع ْمُه يِن رَّوف ْلاَنا اَخ اَذا  رَّم يِإ اَعااَنا ْمُث اَد ْمُهْمُض ٌّر  1(ٍم ْمُأويِتيْمُت يِعف ْل اَعاَلى  اَي  يِههه ف ْل  رَّناَبهه يِكهه اَواَل و ٌة  ف ْتاَنهه  يِف
اَن( ْمُمو ف ْعاَل اَل اَي ف ْم  ْمُه اَر ف ْكاَث "فإن قلت: كيف ذكر الضمير ثم أنثه؟ قلت: حمل على:)49اَأ

و ٌة سههاغ ف ْتاَنهه اّول، وعلى اللفظ آخههرا، ولن الخههبر لمهها كههان مؤنثهها أعنههي يِف المعنى أ
تأنيث المبتدأ لجله لنه في معناه، كقولهم: ما جاءت حاجتههك. وقههرئ: بههل هههو
ْمُه. فهإن قلهت: مها السهبب فهي عطهف ههذه اليهة بالفهاء فتنة على وفق يِإرَّنما ْمُأويِتيْمُته
اّن هذه وقعت مسببة اّول السورة بالواو؟ قلت:السبب في ذلك أ وعطف مثلها في أ
ف ْت على معنى أنهم يشههمئزون عههن ذكههر اللهه رَّز اَماَأ ف ْش اَدْمُه ا ف ْح اَو ْمُرَّلل  اَر ا يِك ْمُذ اَويِإذا  عن قوله 
اّز مههن ذكههره، دون ويستبشرون بذكر اللهة، فإذا مس أحدهم ضر دعا من اشمأ
من استبشر بذكره، وما بينهما من الي اعتراض. فههإن قلههت: حههق العههتراض
أن يؤكد المعترض بينه وبينه. قلت: ما فههي العههتراض مههن دعههاء رسههول اللهه
اَك ثم ما عقبههه مههن يِد يِعبا اَن  ف ْي ْمُم اَب ْمُك ف ْح اَت اَت ف ْن صلى الل عليه وسلم ربه بأمر منه وقوله اَأ
الوعيد العظيم: تأكيد لنكار اشههمئزازهم واستبشههارهم ورجههوعهم إلههى اللهه فههي
الشدائد دون آلهتههم، كهأنه قيهل: قهل يها رب ل يحكهم بينهي وبيهن ههؤلء الههذين
يجترءون عليك مثل هذه الجرأة، ويرتكبههون مثههل هههذا المنكههر إل أنههت. وقههوله
ْمُموا متناول لهم ولكل ظالم إن جعل مطلقا. أو إيههاهم خاصههة إن اَظاَل اَن  يِذي رَّن يِلرَّل ف ْو اَأ اَواَل
اّن لهؤلء الظالمين ما في الرض جميعا ومثله معههه عنيتهم به، كأنه قيل: ولو أ
لفتدوا به. حين أحكم عليهم بسوء العذاب، وهههذه السههرار والنكههت ل يبرزههها
إل علم النظم، وإل بقيت محتجبة في أكمامها. وأما الية الولى فلم تقههع مسههببة
وما هي إل جملة ناسبت جملة قبلها فعطفت عليها بالواو، كقولك: قام زيد وقعد
عمرو. فإن قلت: من أى وجه وقعت مسههببة؟ والشههمئزاز عههن ذكههر اللهه ليههس
بمقتض للتجائهم إليه، بل هو مقتض لصههدوفهم عنههه. قلههت: فههي هههذا التسههبيب
لطيف، وبيانه أنك تقول: زيد مؤمن بالل، فإذا مسه ضر التجأ إليه، فهذا تسبيب
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ظاهر ل لبس فيه، ثم تقول: زيد كافر بالل، فإذا مسه ضههر التجههأ إليههه، فتجيههء
اّن الكافر حين التجأ إلى اللهه التجههاء المههؤمن إليههه، مقيههم بالفاء مجيئك به ثمة، كأ
كفره مقام اليمان، ومجريه مجراه في جعله سببا في اللتجاء، فأنت تحكههي مهها

1عكس فيه الكافر. أل ترى أنك تقصد بهذا الكلم النكار والتعجب من فعله".

)،لو "قففال"فففي تسففورة148الفففرق بيففن "تسففيقول" فففي تسففورة النعففام:(- 7
):35النحل:(

ف ْويقول الزمخشري عند قوله تعالى في سورة النعام: ْمُكوا اَلهه اَر ف ْش اَن اَأ يِذي ْمُل ارَّل اَساَيْمُقو
ف ْم يِههه ف ْبيِل ف ْن اَق يِمهه اَن  يِذي اَب ارَّلهه رَّذ اَكهه اَك  اَذيِل اَك 1(ٍء  ف ْي اَش ف ْن  يِم ف ْماَنا  رَّر اَح اَل  اَو ْمُؤاَنا  اَل آاَبا اَو ف ْكاَنا  اَر ف ْش اَما اَأ ْمُرَّلل  اَء ا اَشا
ف ْن اَويِإ رَّن  رَّظهه رَّل ال اَن يِإ ْمُعههو ف ْن اَترَّتيِب ْمُجههوْمُه اَلاَنهها يِإ يِر ف ْخ 1(ٍم اَفْمُت يِعف ْل ف ْن  يِم ف ْم  ْمُك اَد يِعف ْن ف ْل  اَه ف ْل  اَساَنا ْمُق اَذاْمُقوا اَبف ْأ اَحرَّتى 

اَن( ْمُصو ْمُر ف ْخ رَّل اَت ف ْم يِإ ف ْنْمُت ْمُكوا إخبههار بمهها سههوف يقولههونه،:")148اَأ اَر ف ْشهه اَن اَأ يِذي ْمُل ارَّلهه اَساَيْمُقو  
1(ٍء) ف ْي اَشهه ف ْن  يِمهه يِه  ْمُدويِنهه ف ْن  يِمهه ف ْدنا  اَعاَب ْمُرَّلل ما  اَء ا ف ْو شا ْمُكوا اَل اَر ف ْش اَن اَأ يِذي اَل ارَّل اَوقا ولما قالوه قال: (

)يعنون بكفرهم وتمردهم، أن شركهم وشرك آبههائهم، وتحريمهههم مهها35(النحل:
.2أحل الل، بمشيئة الل وإرادته، ولول مشيئته لم يكن شيء من ذلك"

):10الذكر لو الحذف في تسورة إبراهيم:( -8
يِفههييقول الزمخشري عند قوله تعالى في سورة إبراهيم: ف ْم اَأ ْمُه ْمُسههْمُل ْمُر ف ْت  اَقااَل

ف ْم يِإاَلههى ْمُك اَر اَؤ ِّخ اَوْمُيهه ف ْم  ْمُك ْمُذْمُنويِب ف ْن  يِم ف ْم  ْمُك اَر اَل ف ْغيِف ف ْم يِلاَي ْمُك ْمُعو ف ْد يِض اَي ف ْر اَف ْل اَوا يِت  اَوا اَما رَّس يِر ال يِط اَش ٌّك اَفا يِرَّلل  ا
ْمُؤاَنهها ْمُد آاَبا ف ْعْمُب اَن اَي اَكا رَّما  اَع ْمُصُّدواَنا  ف ْن اَت اَن اَأ ْمُدو يِري يِمف ْثْمُلاَنا ْمُت و ٌر  اَش رَّل اَب ف ْم يِإ ف ْنْمُت ف ْن اَأ اًّمى اَقاْمُلوا يِإ اَس ْمُم 1(ٍل  اَج اَأ

1(ٍن ( ْمُميِبي 1(ٍن  اَطا ْمُسف ْل  فإن قلت: ما معنى التبعيض في قوله: من ذنوبكم؟:")10اَفف ْأْمُتواَنا يِب
اَرَّللههقلت: ما علمتهه جهاء هكهذا إل فهي خطهاب الكهافرين، كقهوله: ْمُدوا ا ف ْعْمُبه يِن ا اَأ

يِن ( ْمُعههو يِطي اَواَأ اًّمى (3اَوارَّتْمُقههوْمُه  اَسهه ْمُم 1(ٍل  اَجهه ف ْم يِإاَلههى اَأ ْمُك ف ْر اَؤ ِّخ اَوْمُيهه ف ْم  ْمُك ْمُذْمُنههويِب ف ْن  يِمهه ف ْم  ْمُكهه ف ْر اَل ف ْغيِفهه )اَي
4( ،(نوح)ف ْم ْمُكهه ف ْر يِج اَوْمُي ف ْم  ْمُك ْمُذْمُنويِب ف ْن  يِم ف ْم  ْمُك ف ْر اَل ف ْغيِف يِه اَي يِمْمُنوا يِب اَوآ يِرَّلل  اَي ا يِع اَدا يِجيْمُبوا  اَماَنا اَأ ف ْو اَيا اَق

1(ٍم ( 1(ٍب اَأيِلي اَذا اَع ف ْن  اَن(الحقههاف) وقههال فههي خطههاب المههؤمنين:)31يِم يِذي اَههها ارَّلهه اَيهها اَأُّي
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1(ٍم ( 1(ٍب اَأيِلي اَذا اَع ف ْن  يِم ف ْم  ْمُك يِجي ف ْن اَر1(ٍة ْمُت اَجا اَعاَلى يِت ف ْم  ْمُك ْمُدُّل ف ْل اَأ اَه اَمْمُنوا  اّف) إلههى أن قههال:)10آ (الصهه
ف ْم) وغير ذلك مما يقفك عليه الستقراء، وكان ذلك للتفرقة بيههن ْمُك ْمُذْمُنواَب ف ْم  ْمُك ف ْر اَل ف ْغيِف (اَي
الخطابين، ولئل يسوى بين الفريقين في الميعاد. وقيل: أريههد أنههه يغفههر لهههم مهها

1بينهم وبين الل، بخلف ما بينهم وبين العباد من المظالم ونحوها".

)3-2التقديم لوالتأتخير في تسورة النور:(- 9
ْمُدوايقول الزمخشري عند قوله تعالى في سورة النور: ف ْجيِلهه رَّزايِنههي اَفا اَوال ْمُة  رَّزايِناَيهه ال

اَن يِمْمُنههو ف ْؤ ف ْم ْمُت ْمُكف ْنْمُتهه ف ْن  يِرَّللهه يِإ يِن ا يِديهه و ٌة يِفههي  اَف اَرف ْأ اَما  يِه ف ْم يِب ْمُك ف ْذ ْمُخ اَل اَتف ْأ اَو اَد1(ٍة  اَجف ْل اَة  يِمااَئ اَما  ْمُه يِمف ْن 1(ٍد  يِح اَوا رَّل  ْمُك
اَن ( يِميِني ف ْؤ ْمُمهه اَن اف ْل يِم و ٌة  اَطايِئاَف اَما  ْمُه اَذااَب اَع ف ْد  اَه ف ْش اَوف ْلاَي يِر  يِخ ف ْل يِم ا ف ْو اَواف ْلاَي يِرَّلل  رَّل2يِبا ْمُح يِإ يِكهه ف ْن اَل اَي رَّزايِنههي  ) ال

اَعاَلههى اَك  اَذيِلهه اَم  ْمُحهه ِّر اَو و ٌك  يِر ف ْشهه ْمُم ف ْو  1(ٍن اَأ اَزا رَّل  اَههها يِإ ْمُح يِك ف ْن اَل اَي ْمُة  رَّزايِناَيهه اَوال اَك اًة  يِر ف ْشهه ْمُم ف ْو  اَزايِناَيهه اًة اَأ
اَن( يِميِني ف ْؤ ْمُم :"فإن قلت: كيف قههدمت الزانيههة علههى الزانههي أول، ثههم قههدم عليههها)3اف ْل

ثانيا؟ قلت:سيقت تلك الية لعقوبتهما على ما جنيا، والمرأة هي المادة التي منها
نشأت الجناية لنها لو لم تطمع الرجل ولم تومض له ولم تمكنههه لههم يطمههع ولههم
اّمهها الثانيههة فمسههوقة لههذكر يتمكن، فلما كانت أصل وأول في ذلك بدأ بذكرها. وأ

2النكاح والرجل أصل فيه، لنه هو الراغب والخاطب،ومنه يبدأ الطلب".

):75-72حذف كلمة لوذكرها من تسورة الكهف(-10
ف ْب اًرا (-من قوله تعالى في سورة الكهف: اَصهه اَي  يِع اَم اَع  يِطي ف ْساَت ف ْن اَت اَك اَل ف ْل يِإرَّن ف ْم اَأْمُق اَل اَأاَل اَقا

72(.
اَصف ْب اًرا (-ومن قوله تعالى فيها: اَي  يِع اَم اَع  يِطي ف ْساَت ف ْن اَت اَك اَل اَك يِإرَّن ف ْل اَل ف ْم اَأْمُق اَل اَأاَل . )75اَقا

يقول الزمخشري عند تفسير الية الثانية:
اَك؟ قلت: زيادة المكافحة بالعتاب على رفض"  فإن قلت: ما معنى زيادة اَل

 }.2/736الوصية، والوسم بقلة الصبر عند الكرة الثانية". {الكشاف:

.543،ص:2 المرجع السابق:ج1

.213-212،ص:3 المرجع السابق:ج2
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الفصل الثالث: منهج عبد ال بن فودي في توجيه المتشابه اللفظي
المبحث اللول:التعريف بعبد ال بن فودي لو تفسيره

اّلول:التعريف بالمؤلف:  أ
هههو أبههو محمههد عبههد اللهه بههن محمههد فههودي، وهههذا اللقههب هههو باللغههة
اّم اتخذت العائلههة هههذا اللقههب و الفلتية(فودي) ومعناه:"الفقيه" وهو لقب لبيه، ث
اّمت به حتى اشتهرت به فكان أخوه الكبير يقال له: الشيخ عثمان بههن فههودي، تس
كما يقال لصاحبنا الشيخ عبد الل بن فودي، وأبههوه يقهال لهه:"محمهد فههودي" بهن

عثمان بن هارون.
مولده:

اّجحههه المحققههون هههو: اّن الههذي ر اختلفت أقوال العلماء في سنة ولدته، لكهه
م، بدليل كون أخيه عثمان بن فودي يكبره بحوالي اثتني عشرة1766ه-1180

اّن الشيخ عثمان رحمه اللهه اّجح هذا القول، لاّنه من المعلوم أ اّما يجعلنا نر سنة، م
م.1754ه/1168ولد سنة:

نشأته لوحياته العلمية:
نشأ عبد الل بن فودي رحمه الل في بيئة علمية و دينية ملتزمة، يدل على
اّمن ذكرهههم فههي كتههابه الهههام:"إيههداع النسههوخ اّن أكثر من أخذا عنهم العلم م ذلك أ
بمن أخذت من الشيوخ" هم من أقاربه وعشيرته، فقههد ذكههر فيههه حههوالي ثمانيههة
عشر شيخا،من أشهرهم من أخذ عنهم العلم، وكان تسههعة مههن هههؤلء مههن أهههل
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بيته وعشيرته،كأبيه محمد فودي، وأخيه عثمان بن فودي، وأعمامه، و أخواله،
و بني خاله، وسوف نواصل بالحديث عن نشأته العلمية في حديثنا عن مؤلفههاته

   1وشيوخه.

مؤلفات عبد ال بن فودي:
ولعل أصغر رقم يورده المؤرخون حول عدد مؤلفات الشيخ عبد اللهه هههو

) مؤلفهها، بيههن كتههاب ورسههالة، أورد هههذا الرقههم بروفيسههور73ثلثة و سبعون(
محمد ثاني ظهر الدين في رسالته للدكتوراه بعنوان:"إسههامات الشهيخ عبهد الله
بن فودي في الجهاد الفلني في أرض هوسا"، ويليهه فهي ذلهك مهاري لسهت (

murry lastالههذي وضهع لمؤلفهات الشهيخ عبهد اللهه عهدد ثمانيهة وسهبعون ،(
مؤلفا، ثم الدكتور علي عبههد الحميههد  الههذي حصههل علههى ثمانيههة وثمههانين مؤلفهها
للشيخ عبد الل، و الدكتور أبو بكر غندو الذي بلغت عنده مائههة مؤلههف، و"هههان

ويك" الذي أوصلها إلى مائة و أحد عشر مؤلفا.
اّن مؤلفات الشيخ أما تلميذ الشيخ عبد الل: سعد بن عبد الرحمن، فقد ذكر أ
عبد الل بلغت مائة وسبعين مؤلفا يقههول:"وتههواليفه  كههثيرة نحههو مائههة و سههبعين
كتابا أرجو من الل أن أوفق في تقييد بعضها في الوراق إن شاء الل تعالى كما
فعلت في أصحابه رجائي الدعاء من الخوان فإن لم أستطع فليفعل ذلك بعههض
الخوان لاّنه من الخدمههة لجنههابه وخدمههة الوليههاء أتههم العبههادة، وأكملههها؛ لاّنههها

2خدمة الل تعالى".

م-1786بههدأ عبههد اللهه بههن فههودي بالتههأليف منههذ وقههت مبكههر، حههوالي:(
ه)، حينمهها كههان فههي عمههر العشههرين، فههي هههذه السههنة أاّلههف كتههابه:"منههن1201

 حوليات الجامعة السلمية بالنيجر/عبد الل بن فودي و حياته العلمية/د.محمد كبير يونس/ العههدد الرابههع، سههنة:1
.57م/ ص:1998

 سعد بن عبد الرحمن،مخطو)ط غير مؤرخ/ترتيب الصحاب/ المركز السلمي، جامعة صههكتو، نيجيريهها/ص:2
. و انظر:كلو، هارون إبراهيم،/الشيخ عبد الل بن فودي و مساهمته في مجال علههم مصههطلح الحههديث/جامعههة12

.8-7م/ص:2011السودان للعلوم و التكنولوجيا/ مجلة العلوم و البحوث السلمية، العدد الثاني، فبراير، 
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الماّنان" وكان قد نظم بعد الشعار قبل ذلك، لكاّنه لم يعجب بها و بمسههتواها فلههم
اّم به في هذه الفترة، فكانت معظم مؤلفاته يظهرها، أعجب عبد الل بالشعر و اهت
اّر اّم بعهد ذلهك مهال إلهى التهأليف بهالنثر، واسهتم في تلك الفترة هي فهي النظهم، ثه

ه) حاّتههى وفههاته فههي سههنة:(1201م-1786بالتههأليف بههدون توقههف مههن سههنة:(
)، وهههذا170ه)، ذكر عبد الل أاّنه كتب مائههة وسههبعين مؤلفهها (1245م-1829

العدد قد يبدو للقارئ أاّنه مبالغا فيه في أول وهلة، لكن إذا تذكرنا عدد السههنوات
التي عاشها عبد الل وعدد اليام و السنوات التي يقضيها عنههدما يكتههب كتابهها أو
اّن هذا العدد يدخل فيه أشههعاره الههتي رسالة، ل تبدو لنا كذلك، زيادة على ذلك، أ
كتبها، والرسائل التي يكتبها في الجابة على بعض السئلة التي توجه إليه مههن

بعض العلماء والطلب، التي تكون أحيانا في ورقة واحدة أو ثلث أوراق.
ومما يجب معرفته بعد ذكر عدد المؤلفات التي ألفههها الشههيخ عبههد اللهه بههن
فودي عند عدد مههن البههاحثين أاّنههه ليههس مههن الممكههن أن نجمههع العههدد الجمههالي
اّن العدد المذكور سههابقا مههن البههاحثين لههم تبلههغ الحقيقي لمؤلفات عبد الل، بدليل أ
العدد التي ذكرها هو عن نفسه فأعلى عدد يذكرونه هو ما ذكههره دكتههور غنههدو
أاّنها مائة مؤلف، ساّتة منها مكتوبة بلغة هوسا، فهذه المائة غير بالغههة إلههى مائههة
اّن وسبعين التي ذكرها عبد الل وذكرها ذلك تلميههذه سههعد بههن عبههد الرحمههن، لكهه

التطور الذي يبدو حول هذه المؤلفات أاّنه يمكن تقسيمها إلى ثلثة أقسام:-
-مؤلفات ما قبل الجهاد.1
-مؤلفات فترة الجهاد.2
-مؤلفات ما بعد وفاة الشيخ عثمان بن فودي.3

وكل فترة من هذه الفترات لها خصائص مؤلفاتها عند بن فودي كما سنرى.
اّلول:مؤلفات ما قبل الجهاد ( ه)1786م-1804أ

في هذه الفترة أاّلف ابن فودي لغراض مخصوصة، فلقد حاول أن يههأاّلف
كتبا فههي مختلههف المههواد، كتههب "منههن الماّنههان" فههي التصههوف، نظههم فيههه كتههاب
اّم السنوسي فهي التوحيهد، و كتهب أيضها "مفتهاح التفسهير" فهي علههوم القهرآن، ثه
اختصره في "سللة المفتاح"، و الكتب الخرى التي كتبها في هذه الفترة هههي:
اّراج جههامع البخههاري" و"مصههباح "الفرائد الجليلة وسائط الفوائد الجميلة " و"سهه
اّرصههين" و"ضههوء المصههلي" و هههذه الراوي" و"أاّلفيههة الصههول" و" الحصههن ال
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المؤلفات كلها في النظم، و كتب أيضا في هذه الفترة مؤلفات أخههرى فههي النههثر
لكاّنها قليلة مثل:"ضياء الخلفههاء" و"فتههح البصههائر" و "كتههاب الناّيههات" و"تاريههخ
الصالحين" و"لباب المدخل" وهذه المؤلفههات المكتوبههة فههي النههثر هههي فههي علههم
التصههوف والخلق، مهها عههدا الخيههر، ولههم تكههن ذلههك مؤلفههة لغههرض تههدريس

الطلب في المجالس العلمية، لذا كتبها في النثر.
اّمهها الكتههب السههابقة المكتوبههة بههالنظم فهههي لتههدريس الطلب والحفههظ و أ
اّضل أن تكون منظومة، ما عدا التفسير، فأاّنه ل يكتبههه فههي المدارسة، لذا كتبها ف
النظههم، وإن كههان بغههرض تههدريس الطلب، فنجههد المؤلفههات المنظومههة للطلبههة
مثل:"خلصة الصول" "البحر المحيط" "كفايههة العههوام" فههي الههبيوع، و"كفايههة

الطلب" في النكاح.
ههذا.. وتماّيهزت هههذه الفهترة بتههأثر عبههد اللهه بههن فههودي بالمهام السههيوطي

1ومؤلفاته.

ه)1804م-1817ثانيا:مؤلفات فترة الجهاد (
في هذه الفترة أصدر ابن فودي مؤلفات تتعلههق بمشههاكل المههة السههلمية
في أمورها، ورأى أاّنهها قهد ابتعهدت عهن النهور والضهياء الهذي أنزلهه اللهه إلهى
الرض؛ وهو القرآن، فكتب سلسههة مؤلفههات موسههومة باسههم: "الضههياء" والههتي
اّمي:"مجموعة الضههياءات" تحههدث فيههها ْمُس اَع بعضها من بعده في كتاب واحد  يِم ْمُج
عههن المههور الواجبههة للحكههام و الدولههة: إدارة شههؤون الدولههة، والحههرب بيههن
المسلمين و الكفار، والجزية، وتنفيذ الحكام والوامر، والمور الخههرى الههتي
تتعلق بالدولة، وأبدى عبد الل اهتمامه بولي المر، لاّنه هو القائههد الههذي يصههلح
على يديه أمور المسلمين، وحاّثه على القتداء بالمثل العليا مههن تاريههخ الرسههول

صلى الل عليه وسلم، وخلفاءه الراشدين في أموره العامة والخاصة.
اّم كتب بعد ذلك: "إيههداع النسههوخ" و"تزييههن الورقههات" و"ضههياء السههند" ث
التي احتوت معلومات حول إنتاجاته وشيوخه، ومسههاهمته فههي الجهههاد وتكههوين

الدولة السلمية في صكتو تحت زعامة الشيخ عثمان بن فودي أخوه الكبير.
ه)1817م-1829ثالثا: مؤلفات ما بعد لوفاة الشيخ عثمان (

1 Abdul  Hamid,Ali  (P.H.D  thesis,  Ahmadu  Bello  university,
Zaria,1980(Abdullahi bin fodio as a muslim exegiest)p:106-115.بتصرف. 
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اّن ما حدث بعد وفاة الشيخ عثمان أخو عبد الل بن فودي وشههيخه وإمههامه إ
في الدين، جعلت عبد الل يفقههد الثقههة فههي المجتمههع وأمههورهم، ولحههظ أاّنههه بههدل
الستمرار في الجدال معهم و إضاعة الوقت في ذلك، مع عدم اسههتجابة النههاس
له، سيكون من الفضل له أن يحاّثهم علههى القبههال إلههى اللهه وعبههادته، ومتابعههة
ساّنة رسول الل صلى الل عليه وسلم، وضرب لهم المثل العليا في حيههاة السههلف
الصالحين، وبدأت مؤلفات علماء التصوف تظهر في كتاباته، مثههل كلم المههام
الغزالي، وأحمد زروق، وإن كاّنا نجد كتابين من كتبه التي أاّلفها في هههذه الفههترة
اّدثت عن أمور السياسة في الههوقت، إحههداهما:" سههبيل السههلمة فههي المامههة" تح
كتبه بعد المحاولة اليائسة في السفر إلى صكتو للمشاركة في تجهيز دفن الشههيخ
عثمان بن فودي، حيث أغلقت البواب دونه، حيث تحدث في الكتاب عن نظههام
اّن الحكههم و الدولههة بعههد وفههاة أخيههه الشههيخ الحكم والدولة في السلم، لما رأى أ
عثمههان ليسههت علههى نظههام الحكههم السههلمي، وتكههاد تميههل إلههى نظههام الجاهليههة
الولههى، وتههترك تعههاليم الشههريعة فههي حسههاباتها وحكمههها وقراراتههها، وأبههدى
معارضته في نظههام اختيههار الخليفههة أو السههلطان محمههد باّلههو بههن الشههيخ عثمههان
اّن لههم يكههن عههن طريههق "الشههورى"، اّشك في اسههتحقاقه ذلههك، ل الخليفة، وأثار ال
اّن غصب السلطة التي لههم تجههر علههى استشههارة النههاس "خيانههة" وذكههر واعتبر أ

سيرة عثمان بن عاّفان استشها اًدا على ما يحدث في ذلك الوقت.  
والكتاب السياسي الثاني الذي كتبه في تلههك الفههترة هههو:"ضههياء السياسههة"

)،kalambainaه) الههتي وقعههت فيههها حههرب كلمبينهها (1235كتبه في سههنة:(
والكتاب احتوى على مقدمة وفصلين، وخاتمة، تحدث فههي المقدمههة عههن شههكواه
في اختفاء طلبة العلم، وعدم ظهور العلم، ونقله من القلهب إلهى الورقهة، وغلبهة
اّم القسم الول من الكتاب، تحدث فيه الجهل و الرغبات الشخصية على الناس، ث
عن السياسة الشرعية، والقسم الثاني منه جمع فيه فتههاوى العلمههاء وآرائهههم فههي
مختلف أمور الدين، وفي الخاتمههة تحههدث فيههها عههن أركههان التصههوف، والههدافع
الحقيقي من وراء كتابة هذا الكتاب غيههر واضههح، لاّنههه ذكههر لنهها أاّنههه كتبههه بعههد
طلب أحد إخوانه له أن يكتبه، لكن من الملحههظ أاّنههه أاّلههف الكتههاب بعههد رجههوع
المور كما كانت بين إمارة غنهدو الهتي يرأسهها عبهد الله، و صهكتو الهتي ههي

العاصمة التي يرأسها ابن أخيه محمد باّلو بن الشيخ عثمان.    
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ثانيا: التعريف بتفسير ضياء التألويل في معاني التنزيل لومنهجه
في معاني      الاّتأويل  اّسمى ضياء  الم فودي  بن  الل  تفسير عبد  يعتبر   

الاّتنزيل, من الاّتفاسير ااّلتي جمعت المنقول و المعقول,وانتهههج فيههه مههؤاّلفه منهههج
الاّتلخيص والختصار دون إخلل بالمقصود,كما هو عادته في الاّتههأليف, و هههذا
المنهج-أعني منهج الاّتلخيص والختصار- هو اّالذي كان سائدا في ذلههك الههوقت,
في أكثر أنحاء العالم السلمي، وكان تأثر عبههد اللهه بهههذا المنهههج طبيعاّيهها, لن

فمثل1الكتب التي وصلت إليه والتي استفاد منها كانت أاّلفههت علههى هههذا المنهههج,
اّرحمههن الاّثعههالبي الههذي اعتمههد تفسير الجواهر الحسان في تفسههير القههرآن لعبههد ال
عليه ابن فودي كثيرا كان عبارة عن مختصر لتفسير ابن عطاّية مع زيادة نقول
اّسهرين, وكهذالك تفسهير البيضهاوي أنههوار الاّتنزيههل ههو اّمن سبقه مهن المف نقلها ع
اّزمخشري مع تركه للعههتزالت الموجههودة اّشاف لل أيضا مختصر من تفسير الك

فيه.

       هذا، وقد افتتح ابن فودي تفسيره بمقدمة مختصرة- كمهها هههو عههادة أكههثر
المفسرين- باّين فيههها سههبب تههأليفه لهههذا التفسههير ومهها يعتمههد عليههه فههي القههوال,
اّد اّده ومهها يسههتم اّم بها, وتكاّلم  كذلك عن علم التفسههير ببيههان حهه والمور التي سيهت
منه  وأهميته وصفات المفسر  والفرق بين مصطلحي التفسير والاّتأويل ووجوه

الاّنظر في القرآن الكريم.

     ونرى لزاما علينا بصدد حديثنا عههن منهههج عبههد اللهه فههي هههذا التفسههير، أن
نذكر هذه المقدمة لكي ننطلق بعد ذلك إلى مدرسة هذا العالم في تفسهيره، بهذكر
النماذج والمثلة؛ لتقرير ما جاء في المقدمة والتي نستنبطها من غير مهها عاّبههره

عن منهجه, يقول ابن فودي في مقدمة ضياء الاّتأويل:

.38 مقدمة الفرائد الجليلة/ ص: 1
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اّراغههبين, وإلحههاح المل ِّحيههن, أن أكتههب لهههم اّدت حاجههة ال اّمهها اشههت "...وبعد: فهههذا ل
تفسير اًا يفهمون به كتاب اللهه، مههع العتمههاد علههى أرجههح القههوال, بههإعراب مهها
يحتاج إلى العراب منه, والتنبيه على القراءات المشهورة بتبدعة  قههراءة نههافع
رواية ورش عنه, إذ هي قراءتنا فهي ههذه البلد, وبيهان الحكهام الشهرعاّية مهع
رعي مذهب مالك فيها, إذ هو مذهبنا فههي الحكههام الشههرعاّية الفرعاّيههة و التنههبيه
اّميته: على ما يتعلق بالبلغة, فأجبته إلى ذلك راجي اًا من الل تيسيره وثههوابه, وسهه

ضياء الاّتأويل في معاني الاّتنزيل.

اّزل, وبيههان اّن علم التفسير علم يعرف به فهم كتاب اللهه تعههالى المنهه       واعلم أ
يِمههه, واسههتمداد ذلهك مههن علهم النحههو, واللغهة, اَك يِح معههانيه, واسههتخراج أحكههامه و
والتصريف, وعلم المعاني والبيان و البههديع, وأصههول الههدين, والفقههه, وأصههول

 قههال البيضههاوي:1الفقه, والقراءات, وعلم أسباب النزول والناسههخ و المنسههوخ.
اّديناّيههة, ومبنههى قواعههد الشههرع ل يليههق لتعههاطيه علم التفسههير هههو رأس العلههوم ال
اّدينيههة كلههها, أصههولها وفروعههها, اّل من بههرع فههي العلههوم ال والاّتصدي للاّتكلم فيه إ
اّصناعات العربية والفنون الدباّية بأنواعها. وقال أبو عبيههد: التفسههير وفاق في ال
والاّتأويل بمعن اًى واحد. وقال أبو العاّباس الزدي: الاّنظر في القرآن من وجهيههن:
اّرواية والنقل. والاّثاني: اّول من حيث هو منقول وهي جملة الاّتفسير وطريقه ال ال
من حيث هو معقول وهي جملة الاّتأويل وطريقه ال ِّدراية والعقل, قال الل تعالى:

) اَن ف ْعيِقْمُلو ف ْم اَت ْمُك اَعرَّل اَريِباًّيا اَل اَع ف ْرآ اًنا  اَعف ْلاَناْمُه ْمُق اَج (الزخرف). )3يِإرَّنا 

اّطههالب اّد من معرفة الاّلسان العربي في فهم القرآن العربي, فيعههرف ال        فل ب
اًّظاهرا وباطنهه اًا, فيههوفي اّم ينتقل إلى معرفة المعاني  الكلمة وشرحها و إعرابها, ث
اّل منها حاّقه.اهه قلت- عبد الل بن فودي- : فالتفسير هو القطههع علههى اللهه بههأاّنه لك
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اّل بالاّنقههل عههن النههبي    والاّتأويههل هههوعنى بهذا الاّلفظ هههذا المعنههى فلههم يجههز إ
1ترجيح أحد المحتملت بدون القطع فيه, والل أعلم".

نوُل:موقف عبد ال بن فودي في تفسيره من المذاهب العقدية: -ألو

اّي العقيدة, ولهههذا السههبب اّن الشيخ عبد الل بن فودي سلفي المذهب, أشعر إ
نراه كثير اًا ما يفاّند آراء المعتزلههة, والخههوارج, والقدراّيههة, والمرجئههة, والشههيعة,
اّحح أغههاليطهم, ويههدحض حججهههم, ويههذكر مههذهب أهههل السههاّنة والجماعههة ويص
ْمُد عليه من جانب المخههالفين لهههم. فمث اًل نجههده عنههد مهها جههاء يِر اّد ما اَي ْمُر ويؤاّيده, واَي

اّسههمواتيفسر قوله تعالى:  و سارعوا إلى مغفرة من راّبكم و جاّنة عرضها ال
اّدت للمتقيههن( (آل عمههران) يههذكر لنهها مههذهب أهههل السههاّنة)133و الرض أع

فيقول:".... ومذهب أهل السنة أاّنها- الجاّنة- فههوق السههموات تحههت العههرش.....
2فيه دليل على أاّنها مخلوقة الن".

اّده لهل البدعة والهواء قوله في تفسير قوله تعهالى: اَمهها      ومن أمثلة ر اَو  
رَّج اًل( اَؤ ْمُمهه يِكاَتا اًبهها  يِرَّلل  يِن ا ف ْذ رَّل يِبيِإ اَت يِإ ْمُمو ف ْن اَت 1(ٍس اَأ ف ْف اَن يِلاَن (آل عمههران):"....فيههه)145اَكا

3ر ٌّد على المعتزلة في قولهم بالجلين".

ف ْم وقال عند تفسير قوله تعالى: ْمُه يِر يِإرَّن ف ْف ْمُك اَن يِفي اف ْل ْمُعو يِر اَسا اَن ْمُي يِذي اَك ارَّل ْمُزف ْن ف ْح اَل اَي اَو
و ٌم( يِظيهه اَع و ٌب  اَذا اَع ف ْم  ْمُه اَواَل اَريِة  يِخ اَف ْل اًّظا يِفي ا اَح ف ْم  ْمُه اَل اَل اَع ف ْج رَّل اَي ْمُرَّلل اَأ ْمُد ا يِري اَشف ْي اًئا ْمُي اَرَّلل  ُّروا ا ْمُض ف ْن اَي اَل

176( اّن كفرههم بلهغ الغايهة (آل عمران):"....وفي ذكهر الرادة إشهعار بهأ
اّل شيء، اّل يكون لهم ح ٌّظ من رحمته التي وسعت ك اّراحمين أ حاّتى أراد أرحم ال
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اّر بههإرادة اللهه, وفيههه ر ٌّد علههى القدريههة والمعتزلههة". اّن الخير والش  وقههال فهي1وأ
رَّمتفسير قوله تعهالى: 1(ٍة ْمُثه اَهااَله اَج اَء يِب ُّسهو اَن ال اَمْمُلههو ف ْع اَن اَي يِذي يِرَّللهه يِلرَّلهه اَعاَلههى ا ْمُة  ف ْواَبه اَمها الرَّت  يِإرَّن
1(ٍب يِري ف ْن اَق يِم اَن  اّل)17(اَيْمُتوْمُبو  (الاّنساء):".... وإاّنمهها حاصههرة أي ليسههت الاّتوبههة إ

اّح وإن نقضها في ثاني حههال و لههو مههع القامههة   علههى ذنههب لهذا الصنف وتص
2آخر غير نوعه، خلف اًا للمعتزلة في قولهم: ل يكون تائب اًا من أقام على ذنب".

اّده علههى الخههوارج فقههوله فههي تفسههير قههوله تعههالى: اّما مثال ر           وأ
اَن( ْمُرو اَكههايِف ْمُم اف ْل ْمُههه اَك  ْمُرَّللهه اَفْمُأواَليِئهه اَل ا اَز ف ْنهه اَمهها اَأ ف ْم يِب ْمُكهه ف ْح ف ْم اَي ف ْن اَل اَم  (المائههدة):"حقيقهه اًة)44اَو

لستحللهم الحرام  المجمع عليهه, أو المهراد بهالكفر, كفهر دون كفهر، إن كهان
3بغير استحلل, فل دليل للخوارج بالية في الاّتكفير بالمعاصي...".

اّد ابن فودي علههى مههذاهب أهههل البدعههة 1(ٍع في ر ونختم هذا الباب بمثال رائ
اَلوالهواء، وتقريره لمذهب أهل الساّنة, قال عند تفسير قوله تعالى: اَرَّللهه  رَّن ا  يِإ

اَرى ف ْفاَتهه يِد ا يِرَّلل اَفاَقهه ف ْك يِبهها يِر ف ْشهه ف ْن ْمُي اَمهه اَو ْمُء  اَشهها ف ْن اَي اَم اَك يِل اَذيِل اَن  ْمُدو اَما  ْمُر  ف ْغيِف اَواَي يِه  اَك يِب اَر ف ْش ف ْن ْمُي ْمُر اَأ ف ْغيِف اَي
يِظي اًما( اَع ف ْث اًما  (النساء):"قال في الجواهر الحسان: هذه الية هههي الحاكمهة)48يِإ

ببيان ما تعارض من آيات الوعد والوعيد، وتلخيص الكلم فيها أن يقال: الاّناس
أربعة أصناف؛ كافر مات على كفههره؛ فهههذا مخاّلههد فههي الاّنههار بإجمههاع, ومههؤمن
محسن لم يذنب ق ٌّط و مات على ذلك؛ فهذا في الجاّنة بإجماع, وتائب مات علههى
توبته فهههو عنههد جمهههور أهههل السههاّنة فههي الجاّنههة, ومههن المتكلميههن مههن قههال:فههي
اّطوائف, قال أهل الساّنة:فههي المشيئة. و مذنب مات قبل الاّتوبة؛ موضع خلف ال
المشيئة, والمعتزلة قالوا:في الاّنار إن كان صاحب كبيرة, وقال الخههوارج:مخاّلههد
في الاّنار مطلق اًا, إذ كل ذنب عندهم كبيرة, وقالت المرجئة: هو في الجاّنة بإيمانه
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اّره الذنب, فالية ن ٌّص في موضع ال ِّنزاع؛ إذ قوله: ل يغفر أن يشههرك بههه ل يض
مجمع عليه, وقوله: و يغفر ما دون ذلك ر ٌّد على المعتزلههة والخههوارج, وقههوله:
اّن غفران ما دون الشرك إاّنما هو لقههوم دون لمن يشاء ر ٌّد على المرجعة لبيانه أ

اًّخصا اّل مؤمن اهه مل . 1قوم, بخلف ما زعموه من أاّنه مغفور لك

هذا هو المنهج الذي سار عليه ابن فودي في تفسيره ليات العقيههدة , فهههو
اّول عندما تكون المسألة موضع خصومة بين أهل الطوائف كلهم, ويختصههر يط

عندما يكون المخالفون قليلين بالنسبة لغيرهم .

-ثانيا:طريقته في تفسير آيات الحكام:

         كان ابن فودي يجمع أقوال الفقهاء الربعة والظاهريههة، وأقههوال بعههض
الئمة كالحسن البصري وغيره، عندما يقف في تفسير آية تشتمل علههى مسههائل
فرعية , وكان اعتماده في تفسير آيات الحكام على كتب المالكية الههتي صههاّنفت
في الفقه والتفسير، كأحكههام القههرآن لبههن العربههي, وتفسههر ابههن عطيههة المحههرر
الوجيز, وشرح مختصر الخليل لعبد الباقي الزرقاني , والقههوانين الفقهيههة لبههن

جزي الغرناطي , وغيرها من الكتب المالكية.

         وكههان يصههحح بعههض أقههوال ابههن العربهي فهي المههذهب وينقههل اختلف
المجتهدين في المذهب المالكي كابن القاسم و أشهب وغيرهمهها. ويجههدر بنهها أن
نعطي بعض المثلة من تفسيره لبعض آيههات الحكههام حههتى نقههف علههى ملمههح

اَمْمُنههوامنهجه في هذا الباب, فمثل عندما جاء يفسر قوله تعالى: اَن اَآ يِذي اَها ارَّل  اَيا اَأُّي
ْمُف ْلف ْناَثى( ْمُف ْلف ْناَثههى يِبهها اَوا يِد  اَعف ْبهه ْمُد يِباف ْل اَعف ْبهه اَواف ْل ْمُح ِّر  ُّر يِبههاف ْل ْمُحهه ف ْتاَلههى اف ْل ْمُص يِفههي اف ْلاَق اَصا ْمُم اف ْليِق ْمُك ف ْي اَعاَل اَب  ْمُكيِت

178((البقرة) قال ابن فودي :"... ول يقتل الحر بالعبد عند مالك والشافعي
سواء كان عبده أو عبد غيره, وقال الحنفي:يقتل بعبههد غيههره, وقههال داود: يقتههل

م/المكتبة العصرية ،صيداء، بيروت ، لبنان،1997  انظر: الجواهر الحسان، عبد الرحمن الثعالبي/ )ط:الولى،1
، و الكلم أكثر مما عند ابن فودي. 352/ ص:1تحقيق: محمد الفاضلي، ج

75



:و النههثى بههالنثى بعبده وعبههد غيههره ... – ثههم قههال فههي تفسههير اليههة   
1"وباّينت السنة أن الذكر يقتل بها عند الئمة الربعة خلفهها للحسههن البصههري .

اّم تحاّدث ابن فودي عن هذه الية وذكر اختلف الئمة وأقوالهم فيها والمسههائل ث
التي أجمعوا عليها أو اختلفوا فيها.

اَن       وقال في قوله تعالى: ف ْو اَع ف ْسهه اَواَي ْمُه  ْمُسواَل اَر اَو اَرَّلل  اَن ا يِرْمُبو اَحا اَن ْمُي يِذي ْمُء ارَّل اَزا اَج اَما   يِإرَّن
ف ْو 1(ٍف اَأ اَل يِخ ف ْن  يِمهه ف ْم  ْمُههه ْمُجْمُل ف ْر اَواَأ ف ْم  يِه يِدي ف ْيهه اَع اَأ رَّط ف ْو ْمُتاَق اَصرَّلْمُبوا اَأ ف ْو ْمُي ف ْن ْمُياَقرَّتْمُلوا اَأ اَسا اًدا اَأ يِض اَف ف ْر اَف ْل يِفي ا

يِض( ف ْر اَف ْل اَن ا يِم ف ْوا  ف ْناَف (المائدة)  "قال أبو حنيفة:معني النفي الحبس, فيسجن)33ْمُي
اّر, و(أو) للتخييههر؛ فالمههام مخيههر في بلده حتى تظهر توبته, والنفي خاص بالح
اّطاع الطريق بين هذه العقوبات بالنظر ل بالهوى، على مذهب مالههك وهههو في ق
ظاهر الية. وقال باقي الئمههة:(أو) للتفصههيل والتنويههع علههى ترتيههب الحههوال,
فالقتل لمن قتل فقط, والصلب لمن قتل وأخذ المال, والقطع لمن أخذ المههال ولههم
اّكم, ويجمع بين القتل والصلب فيقدم يقتل, والنفي لمن أخاف فقط, وهذا منهم تح

2الصلب عند ابن القاسم ويؤخر عند أشهب .

      وكذلك نجد ابن فودي يعتمد على الجماع، ويرد على من خالفه, كما قههال
يِسههْمُلوافي تفسير آية الوضوء: ف ْغ اَليِة اَفا رَّصهه ف ْم يِإاَلههى ال ف ْمْمُتهه اَذا ْمُق اَمْمُنههوا يِإ اَن اَآ يِذي اَههها ارَّلهه  اَيا اَأُّي

يِن( ف ْيهه ف ْعاَب اَك ف ْم يِإاَلههى اف ْل ْمُكهه ْمُجاَل ف ْر اَواَأ ف ْم  ْمُك يِسهه ْمُءو ْمُر ْمُحوا يِب اَسهه ف ْم اَوا يِق  يِفهه اَرا اَم ف ْم يِإاَلى اف ْل ْمُك يِداَي ف ْي اَواَأ ف ْم  ْمُك اَه ْمُجو )6ْمُو
(المائههدة)"... والخطههاب للمحههدثين بقرينههة الحههال,وبتصههريحه فههي البههدل

للجماع على عدم وجوب الوضوء على من لم يحههدث, والوضههوء لكههل صههلة
مستحب عند الجمهور, خلفا لمن أوجب، لظاهر اليههة؛ لنههه خلف الجمههاع,
ولاّنه عليه السلم صاّلى الخمس بوضوء واحد يوم الفتح, فقههال عمههر:"صههنعت

.66 /ص: 1 ضياء التأويل / ج 1
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و من قال:المر في هذه الية للاّندب، تخصههيص ل دليههل1شيئا لم تكن تصنعه".
اّن المائههدة نزلههت بعههد الفتههح فههي آخههر مهها نههزل اّدعههى الاّنسههخ, ل عليه, وكذا من ا

اّرموا حرامها .2فأحلوا حللها وح

وهكذا انتهج ابن فودي في تفسير آيات الحكام فجعل تفسههيره دائههرة بيههن
آراء الفقهههاء و المفسههرين، بصههرف النظههر عههن اختلف مههذاهبهم, لههذا نههراه
يستشهد في الحكام بالكتب المالكية في الفقه والتفسير، كما سبق أن ذكرنا ذلههك
اّول هذا الباب, وتفاسير الحنفاّية كتفسير غاية المههاني لسههمائيل الكههوراني, في أ
ومدارك التنزيل للنسفي وغيرهم, وتفاسير الشافعاّية كلبههاب الاّتأويههل للخههازن, و
أنههوار التنزيههل للبغههوي, وتكملههة تفسههير الجلل المحلههى للسههيوطي وغيرهههم.

رابعاًا:عناية ابن فودي ببيان المسائل الةصولية:    

         كههان ابههن فههودي يهتههم بههذكر المسههائل الصههولية عنههد تفسههيره لليههات
القرآنيهة الهتي يعتمهد عليهها الصهوليون، فهي تقعيهد القواعههد، و تأصهيل الدلهة
الشرعية التشريعية الثابتة بنصوص الكتاب و السنة, و اهتم ابههن فههودي بصههفة
خاصة ببيههان أصههول المههذهب المههالكي و يستشهههد لههها باليههة الههتي هههو بصههدد

تفسيرها, و لتقرير ما قلنا نسوق بعض المثلة :

يِمي اًعا( - قال الل تعالى:1 اَج يِض  ف ْر اَف ْل اَما يِفي ا ف ْم  ْمُك اَق اَل اَخاَل يِذي  اَو ارَّل (البقههرة))29ْمُه
اّل لدليل اّن أصل الشياء بعد البعثة الباحة إ اّل به على أ قال ابن فودي:"...واستد

3الحظر."
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اَسهه اًطا(  قال الل تعالى:-2 اَو رَّمهه اًة  ف ْم ْمُأ ْمُك اَعف ْلاَنهها اَج اَك  اَذيِل اَك (البقههرة) قههال ابههن)143اَو
اّجة إذ لو كان فيما اتفقههوا عليههه باطههل اّن الجماع ح فودي:"...و استدل به على أ

1لبطلت به عدالتهم."

يِءقال الل تعالى:- 3 اَسهها اَويِلل ِّن اَن  اَرْمُبهو اَف ْلف ْق اَوا يِن  اَدا اَوايِلهه اَك اف ْل اَر رَّمها اَته يِم و ٌب  يِصههي يِل اَن اَجا  يِلل ِّر
ْمُرو اًضهها ( ف ْف اَم يِصههي اًبا  اَر اَن اَكْمُثهه ف ْو  ْمُه اَأ يِمف ْنهه رَّل  رَّما اَق يِم اَن  اَرْمُبو اَف ْلف ْق اَوا يِن  اَدا اَوايِل اَك اف ْل اَر رَّما اَت يِم و ٌب  يِصي )7اَن

اّن أوس بههن الصههامت النصههاري خلههف (النساء) قال ابههن فههودي:"...روي أ
اّمه سويد وعرفجههة ميراثههه علههى سههاّنة زوجته أم كحة وثلث بنات، فحاز ابنا ع
الجاهلية، فشكت ذلك إلى رسول الل فنزلت، فبعث إليهما ل تفرقا من مال أوس
اّن الل قد جعل للنساء نصيب اًا حتى يبين فنزلت (يوصيكم اللهه)، فأعطاههها شيئ اًا، فإ
الثمن والبنات الثلثين، و الباقي لهما، وهو دليل علههى جههواز تههأخير البيههان عههن

2الخطاب".

يِل(- قال الل تعالى: 4 ْمُسههو رَّر اَوال يِرَّللهه  ُّدوْمُه يِإاَلههى ا ْمُر 1(ٍء اَفهه ف ْي اَشهه ف ْم يِفههي  ف ْعْمُت اَز ف ْن اَتاَنا )59 اَفيِإ
اّد إليهمهها (النساء) قال ابن فودي:"..ول دليل في هذا لمنكري القيههاس, إذ الههر

3قد يكون بالجامع وهو القياس."

وأما أمثلة اهتمام ابن فودي ببيان أصول المههذهب المههالكي فكقههوله تعههالى
اَمها في قصة قتيل بني إسرائيل : و ٌج  يِر ف ْخه ْمُم ْمُرَّلله  اَوا اَهها  ف ْم يِفي اَرف ْأْمُت رَّدا ف ْف اًسها اَفها ف ْم اَن ف ْذ اَقاَتف ْلْمُته اَويِإ

اَن ( ْمُمو ف ْكْمُت ف ْم اَت يِه72ْمُكف ْنْمُت ف ْم اَآاَيههايِت ْمُكهه يِري اَوْمُي ف ْواَتى  اَم ْمُرَّلل اف ْل ف ْحيِيي ا اَك ْمُي اَذيِل اَك اَها  يِض ف ْع يِرْمُبوْمُه يِباَب ف ْض ) اَفْمُقف ْلاَنا ا
اَن( ف ْعيِقْمُلو ف ْم اَت ْمُك اَعرَّل (البقرة) قال ابن فودي:"...وقد استدل مالك رحمه الل بما)73اَل

اّدم مههن قههول القتيههل وقتههل قههاتله، علههى صههحة القههول فههي القسههامة بقههول تقهه
اّن شهرع مهن مضهى مهن النبيهاء- بمها أخبرنها عليهه المقتول:دمي عند فلن؛ ل
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اّل ما باّين نسخه وهذا صريح مههذهب مالههك فههي مسههائله و ٌع لنا إ السلم عنهم- شر
يِن  ومن هذه المثلة أيض اًا قوله تعالى:1كلها." ْمُدو ف ْن  يِمه اَن  ْمُعو ف ْد اَن اَي يِذي ْمُسُّبوا ارَّل اَل اَت اَو

1(ٍم( يِعف ْل يِر  اَغف ْي ف ْد اًوا يِب اَع اَرَّلل  ْمُسُّبوا ا يِرَّلل اَفاَي (النعام) قال ابن فودي:"...وفيههه دليههل)108ا
اّن مهها يههؤدي إلههى اّدت إلى معصية راجحة وجههب تركههها فههإ اّن الطاعة إذا أ على أ
اّذرائع اّد الهه اّر ش ٌّر. قال ابن العربي في الحكام: تعاّلق علماؤنا بهذه الية في س الش

اّل جائز في الظاهر يمكن أن يوصل إلى المحظور اهه." 2وهي ك

تخامساًا:منهج ابن فودي النحوي لو اللغوي:-

اّكز ابن فودي فيما يذكره من مسههائل النحههو و اللغههة علههى الختصههار،         ر
اّل في بعض الماكن, وحرص كذلك علههى ذكههر وعدم الاّتوسع في ذكر القوال إ
اّجههح عنههده منههها, اّم  يبههدأ بعههدها بههذكر مهها تر القوال ونسههبتها إلههى أصههحابها، ثهه
اّجه اّضههل مههن الوجههوه العرابيههة مهها كههان أقههوى مههن الاّناحيههة البلغاّيههة, ويههو ويف
العراب لخدمة المعنى وترك اللفاظ جانبهه اًا, وكههذلك يسههير علههى منهههج الاّنظههر
للقراءات و الترجيح بها عند الختلف, ولتوضههيح هههذه الاّنقهها)ط أسههوق لغلبههها

بعض النماذج و المثلة وأباّينها من خلل هذه المثلة:

اَل- قال ابن فودي فههي قههوله تعههالى:1 اَو 1(ٍة  اَسههايِئاَب اَل  اَو اَر1(ٍة  يِحيهه ف ْن اَب يِمهه ْمُرَّللهه  اَل ا اَعهه اَج اَمهها 
1(ٍم( اَحا اَل  اَو 1(ٍة  يِصياَل (المائدة)" اسم فاعههل حمههى: حفههظ. قههال القسههطلني:)103اَو

اّمى اّدى لثنين, أحدهما محههذوف, أي مها سه اّمى فيتع يجوز كون (جعل) بمعنى س
الل حيوان اًا بحيرة, وهو قول أبي البقاء, ومنع أبو حاّيان كون (جعل) هنا بمعنههى
اّرج اليههة (شرع) و (وضع) أو (أمر) قال: إذ لم يذكر النحويون لها هههذا, و خهه
على التصيير, وجعل المفعول الاّثاني محذوف اًا, أي ما صاّير الل بحيرة مشروعة.

.37-36/ص:1  المرجع السابق/ ج1
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اّحته فيحمههل كلم 1(ٍي, وعلى تقدير ص قال الثعالبي: كلم أبي حاّيان شهادة على نف
غيره على أنه تفسير معن اًى ل تفسير إعراب.اهه قلههت:- ابههن فههودي- الولههى ل

1تفسير لغة والل أعلم.

اَعْمُلههوا- ومن النماذج على هذا المنهج الذي ذكرنا قوله فههي قههوله تعههالى:2 اَج اَو
ف ْم ْمُههه اَخاَلاَق اَو رَّن  يِج اَء اف ْل اَكا اَر ْمُش (النعههام) :"... قههال ابههن عطاّيههة و غيههره:)100...(يِيِرَّلل 

اّول له (جعل) و (شركاء) الاّثاني, و للهه متعلههق بشههركاء أو اّن هو المفعول ال الج
اّن بههدل مههن شههركاء و اللهه فههي موضههع اّوز بعضهههم أن يكههون الجهه حال منه و ج
اّح أن 1(ٍذ ل يصهه اّن البههدل حينئهه اّده أبو حاّيههان بههأ المفعول الثاني, وشركاء الول, ور
اّح, وشههر)ط البههدل أن اّن, لم يص اّل المبدل منه, إذ لو قلت: وجعلوا لل الج اّل مح يح
يكون على ناّية تكرار العامل على الشهر. قال الصفاقسي: وفيه نظر.اهه قلههت-
ابن فودي- قد باّين وجه النظر صاحب غاية الماني بقههوله: ل يشههتر)ط اسههتقامة

اّل وجه. اّن المبدل منه ليس في حكم التنحية من ك 2المعنى بذلك ل

       ومههن أمثلههة نظههر ابههن فههودي للقههراءات وتههوجيهه العههراب إليههها، قههوله
ف ْم(تعالى:  ْمُه ف ْدْمُق يِص اَن  يِديِقي رَّصا ْمُع ال ف ْناَف ْمُم اَي ف ْو اَذا اَي اَه ْمُرَّلل  اَل ا (المائههدة) قههال ابههن)119 اَقا

فودي:" بنصب (يوم) على المفعول فيه لنافع , والشارة إلى قههوله:(أأنههت قلههت
للناس) أي هذا اليوم يوم ينفع الصادقين على أنه خبر, ويجوز ذلك على قههراءة
النصب بجعله مبنيا، وإن أضيف إلى معرب, وإن منعه بعضهم. قال ابن مالههك

3في الخلصة :   ومن بني فلن يفندا ** ... ".

        وأما منهجه اللغوي فهو الستشهاد بالبيات فههي تفسههير بعههض الكلمههات
واللفاظ الغريبههة, ويشههرح أحيانهها بعههض كلمههات الههبيت المستشهههد بههه, وكههذلك
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الحاديث يستشهد بها، ويفسر الكلمههات الغريبههة فيههها وكههان يرجههع إلههى الشههعر
اَعاَلههىالقديم في استشهاده اللغوي, ومن أمثلة ذلك قههوله تعههالى :  ف ْم  ْمُه اَذ ْمُخهه ف ْو اَيف ْأ  اَأ

1(ٍف ُّو اَخهه (النحههل) قهال ابههن فههودي:" تناّقهص شههيئا فشههيئا, حهتى يهلههك)47...(اَت
الجميع, روي أن ابن الخطاب قال على المنبر ما تقولون في قوله تعالى:(علههى
تخوف)؟ فسكتوا فقام شيخ من هذيل فقال هذه لغتنا؛ التخوف التنقص, فقال ههل

تعرف العرب في أشعارها؟ قال: نعم, قال شاعرنا أبو كثير يصف ناقته:

نخوف الرحل منها تامكا قردا ** كما تخوف عود النبعة السفن

      قال عمر عليكم بديوانكم ل تضلوه, قالوا وما ديواننا؟ قال: شعر الجاهليههة
فيه تفسير كتابكم ومعاني كلمكم أهههه. قلههت (ابههن فههودي): التامههك هههو السههنام,
اّعر شعره, والنبعة واحد النبع شجر السهام, والقسي ينبت في والقرد هو الذي تم
قاّلة الجبل والنابت منه في السفح الشهريان, وفهي الحضهيض الشهوحط, والسهفن
محركة حجر ينحت به ويلين به السهام, أو كل مها ينحهت بهه, واللهه أعلهم. وقهد
اّوفني مالي, فقال عمر: اللهه أكههبر أو جاء إلى عمر أيضا رجل فقال :إن أبي يتخ

يأخذهم على تخوف منه. ومنه قول النابغة :

اّل سراتهم ** بطعن ضرار بعد نبح الصفائح  1تخوفهم حتى أذ

        وقال ابن فودي: يستشهد بقول المساّيب عند تفسير كلمة (ريع) الههتي فههي
اَن(قوله تعالى :  ف ْعاَبْمُثههو 1(ٍع اَآاَيهه اًة اَت يِريهه ْمُكهه ِّل  اَن يِب ف ْبْمُنههو (الشههعراء) قههال ابههن)128 اَأاَت

اّف الظعههن فههودي:" مكههان مرتفههع أو بكههل طريههق, ومنههه قههول المسههاّيب يصهه
بالهوادج:

2في الل يرفعه ويخفضها ** ويقصدها ريع يلوح كأنه سهل.

.227 /ص: 2 ضياء التأويل /ج1
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اّر إعجازه: -تسادتساًا:عناية ابن فودي بالكشف عن بلغة القرآن لوتس

اّدمته التي سبق ذكرها، مههن اّن عبد الل ابن فودي قد وفى بما ذكره في مق        إ
بيان وتنبيه ما يتعلق بالبلغههة فههي تفسههيره, ومههن الجههوانب الههتي يعالجههها فيمهها
يتعلق بالبلغة، التشبيهات القرآنية و بيان رونقها وذوقها, وكذلك الستعارات،

فهههو يختههارالمناسههبة, و بيان داّقة القرآن الكريم في اختيار اللفههاظ والمفههردات 
اّر فيما من بين اللفاظ المترادفة ما يحسن موقعها في البيان, إلى جانب بيانه الس
يحذف من ألفاظ القرآن أو يوجز في الحديث عنه, ويتحاّدث عن المناسبات التي
بين السور القرآنية وآياتها أحيان اًا, وإليكم بعض النماذج والمثلة على ما ذكرنا:

يِر-قال في قوله تعالى:" 1 اَكهه ْمُمف ْن اَواف ْل يِء  اَشا ف ْح يِن اف ْلاَف اَع اَهى  ف ْن اَلاَة اَت رَّص رَّن ال اَلاَة يِإ رَّص يِم ال يِق اَواَأ
اَن( ْمُعو ف ْصههاَن اَمهها اَت ْمُم  ف ْعاَلهه ْمُرَّلل اَي اَوا ْمُر  ف ْكاَب يِرَّلل اَأ ْمُر ا ف ْك يِذ (العنكبهوت) قهال ابههن فهودي:")45اَواَل

(ولذكر الل أكبر) أي الصلة أكبر من سائر الطاعات، عاّبر بالذكر للتعليل, فإن
اّضههلة علههى الحسههنات، ناهيههة عههن اشتمالها على ذكره هههو عمههدة فههي كونههها مف
السيئات. والذكر هو العمدة في سائر العبههادات ...(واللهه يعلههم مهها تصههنعون)...
اّث علههى الطاعههة بههالقلب والجههوارح؛ لعلمههه وفي إيثار الصنع على العمل، ح

1زيادة تعمل وكلف".

1(ٍب(-وقال في قوله تعالى: 2 ْمُميِنيهه 1(ٍب  اَء يِباَقف ْلهه اَجا اَو يِب  اَغف ْي اَن يِباف ْل اَم ف ْح رَّر اَي ال يِش اَخ ف ْن  اَم  33(
(ق)"...وفي إيثار الرحمن من بين أسماءه تعههالى، وجعلههه مقرونهها بالخشههية

اّوه بسعة رحمته ولم يغتر بذلك". 2بالثناء على الخاشي بأنه يخشاه مع عل

.205 /ص: 3 المرجع السابق /ج 1
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ف ْت-وقال عند تفسير قوله تعالى:"3 اَء اَضهها رَّمهها اَأ اَد اَنا اًرا اَفاَل ف ْواَق ف ْساَت يِذي ا يِل ارَّل اَماَث اَك ف ْم  ْمُه اَماَثْمُل
اَن( ْمُرو يِص ف ْب اَل ْمُي 1(ٍت  اَما ْمُظْمُل ف ْم يِفي  ْمُه اَك اَر اَواَت ف ْم  يِه يِر ْمُرَّلل يِبْمُنو اَب ا اَه اَذ ْمُه  ف ْواَل اَح (البقرة) قال)17اَما 

ابن فودي:"(بنورهم ولم يقل بنارهم لنه المراد من إيقادههها ... ولههذا عههدل عههن
الضوء إلى النار, إذ لو قال ذهب الل بضوئهم، لحتمهل بقهاء النهور, والغهرض

اّده بقوله (وتركهم في ظلمات ل يبصرون)". 1إزالته بالكلية عنهم , ولهذا أك

-تسابعاًا:ابن فودي لوبيان الدقة في اتختيار الصيغ لللفاظ القرآنية:

       حاول الشيخ عبد الل بن فودي في بيان أوجه الدقههة فههي اللفههاظ والصههيغ
التي يختارها القرآن الكريم في تعبيره البلغي المعجز، واسههتعمل قريحتههه فههي

استنبا)ط سر تلك اللفاظ والصيغ، والن نسوق بعض المثلة على ذلك:

اَر ِّب-قههال ابههن فههودي عنههد قههوله تعههالى:1 ْمُل  ْمُسههو اَر اَل يِإرَّنهها  اَن اَفْمُقههو ف ْو اَعهه ف ْر اَفف ْأيِتاَيهها يِف
اَن( يِمي اَعااَل (الشعراء) "وأفرد الرسول لتحاد المرسههل بههه فكأنهمهها واحههد, أو)16اف ْل

لنه مصدر وصف به؛ لنه مشترك بين المرسل والرسالة، كقوله: أل أبلههغ أبهها
عمرو رسول **.

وقوله :          لقد كذب الواشون ما فهت عندهم **بسر ول أرسلتهم برسول

اَن (-وقال عند قوله تعالى :"2 يِعي اَشهايِف ف ْن  يِمهه اَما اَلاَنا  1(ٍم (100 اَف يِميه اَح 1(ٍق  يِدي اَصه اَل  اَو  (
101((الشعراء)وجمع الشفيع دون الصديق لكثرة الشفعاء، وقلة الصههدقاء 

كما قيل:

صاد الصديق وكاف الكيمياء معا** ل يوجدان فدع عن نفسك الطمعا.

.  15 /ص:1 المرجع السابق / ج1
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أو لن الصههديق الواحههد يسههعى أكههثر ممهها يسههعى الشههفعاء، أو لطلق
1الصديق على الجمع كالظهير."

1(ٍم (-وقال عند قوله تعالى:3 ف ْسههاَتيِقي ْمُم 1(ٍ)ط  اَرا يِصهه ْمُه يِإاَلههى  اَدا اَههه اَو ف ْجاَتاَبههاْمُه  يِه ا يِم ْمُع اَيِلف ْن يِك اًرا  اَشا
121((النحل) " آثر جمع القلة إيماء اًا إلى أنه لم يخل بالشكر لو قاّلههت, كيههف

2وهي من الكثرة بحيث ل تحصى".

اَن       ومن أمثلة بيان ابن فودي للتشبيهات القرآنية، قوله تعالى:  يِذي ْمُل ارَّلهه اَماَثهه
ْمُت ف ْيهه يِت اَلاَب اَن اف ْلْمُبْمُيههو اَههه ف ْو رَّن اَأ اَويِإ ف ْي اًتا  ف ْت اَب اَذ اَخ يِت ارَّت اَكْمُبو اَعف ْن يِل اف ْل اَماَث اَك اَء  ف ْويِلاَيا يِرَّلل اَأ يِن ا ْمُدو ف ْن  يِم ْمُذوا  اَخ ارَّت

اَن ( ْمُمو ف ْعاَل اَكاْمُنوا اَي ف ْو  يِت اَل اَكْمُبو اَعف ْن    (العنكبوت) قههال ابههن فههودي فههي تفسههير)41اف ْل
اّرا ول بههردا، كههذلك الصههنام ل تنفههع عابههدها, شههاّبه مهها الية:" ل يدفع عنهها حهه
اتخذوه متكل في دينه بما هو مثل عنههد النههاس فههي الههوهن, والغههرض مههن هههذا
التشبيه، تقرير وهن دينهم، وأنه بلغ الغاية الههتي ل غايههة بعههدها، وهههذا كتشههبيه
من ل يحصل من سههعيه علههى طائههل، بههالراقم علههى المههاء مههن تشههبيه المركههب

3بالمركب".

ومن أمثلة عناية ابن فودي ببيههان أسههرار مهها يحههذف مههن القههرآن أو يههوجز فهي
اَن ( الحديث عنه قوله تعالى:  اَسههيِلي ف ْر ْمُم يِة اف ْل اَكهه اَف ْلف ْي ْمُب ا اَحا ف ْصهه اَب اَأ رَّذ اَل176اَكهه ف ْذ اَقهها ) يِإ

اَن ( اَل اَترَّتْمُقههو و ٌب اَأ اَعف ْي ْمُشهه ف ْم  ْمُه ()177اَل  177((الشههعراء) قههال ابههن فههودي:"لههم يقههل
اّمههت، أخوهم، لكثرة ذكره في القصص، فحذف هنا إشارة إلى أن القصص قههد ت
اّذب وهو من غوامض أسرار القههرآن وقد رمز إلى ذلك بحذف التاء أيضا في ك
واختصاراته. ومن يقول لنه ليس منه فذلك وهم,لحديث:(إنمهها يبعههث كههل نههبي

.159 /ص :3 المرجع السابق /ج 1
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2 ناّبههه علههى هههذا حههذاق أهههل التفسههير".1إلى قومه وبعثت إلى الحمر والسود)

1(ٍر (وقال أيضا في قوله تعالى:  يِد ف ْقاَتهه ْمُم 1(ٍز  يِزيهه اَع اَذ  ف ْخهه ف ْم اَأ ْمُه ف ْذاَنا اَخهه اَها اَفاَأ ْمُك ِّل رَّذْمُبوا يِببآاَيايِتاَنا  اَك
42(اّدكهار هنها، لاّنهه آخهر (القمر)"ل يعجزه شيء، وترك ذكر التيسهير وال

القصص فاختصر ليدل الختصار على القتصار وهذا من أسرار التنزيل كمهها
اّدمناه " 3ق

ف ْعومن أمثلة هذا أيضا قوله تعالى: يِط ف ْس ف ْم اَت اَما اَل ْمُل  يِوي اَك اَتف ْأ اَذيِل يِري  ف ْم ف ْن اَأ اَع ْمُه  اَعف ْلْمُت اَما اَف اَو
اَصف ْب اًرا ( يِه  ف ْي )82اَعاَل

(الكهف) قال ابن فودي:"أصله تستطيع فحذف التاء تخفيفهها , ففههي هههذا ومهها
قبله جمع بين اللغتين , واختص هذا المحل به دون الول لنه آخر القصة فيدل

4الختصار على القتصار , وهذا من غامض كلمه".

هذه هي بعض الجوانب التي استطعنا دراسة منهج ابن فههودي فيههها، وإن
كان هناك جوانب أخرى، والتي ستأتي بعضها في مبحث خاص, كمنهجههه فههي
التعامههل مههع السههرائيليات و الموضههوعات، وكههذلك منهجههه فههي بيههان اليههات

اّررة واهتمامه ببيان أسرار فواصل الي القرآنية وغير ذلك. واللفاظ المك

اّل نبي يبعث إلههى1  لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ ،و ربما ذكره ابن فودي بالمعنى، و هو عند مسلم بلفظ:" كان ك
اّل أحمر و أسود"صحيح مسلم:ك:المساجد و مواضههع الصههلة/ج /حههديث:370/ص:1قومه خاصة و بعثت إلى ك

/329/ص:2. وعند البيهقي في السنن الكبرى  بهذا اللفههظ أيضهها:ك:الحيههض/ بههاب الصههلة فههي الكعبههة/ج521
.3612حديث:

.162 /ص :3 المرجع السابق/ ج2
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-ثامنا: منهج ابن فودي في التعامل مع التسرائيلية

اّن اّن المتتاّبع لمنهج ابن فههودي فههي التعامههل مههع السههرائيليات، يلحههظ أ         إ
اّصههة يجههدها اّل  نموذج في الغالب، وملمح خا اّرر مع ك اّمة تتك لمنهجه ملمح عا
في بعض النماذج دون بعضهها، فمههن تلههك الملمههح العامههة لمنهجههه قبهل الكلم

عنها بالتفصيل:

أ-الملمح المنهجية العامة:

-اعتماده على المفسرين في نقد السرائيليات عند ذكرها .1

اّم يذكر كلم المفسرين فيها.2 اًّول و يلخصها، ث اّصة السرائيلية أ -يبدأ بذكر الق

-عدم نقله الكامل لنصوص المفسرين، إاّنما يذكرها بالتلخيص أو بالمعنى.3

اّصة السرائيلية بصيغة التمريض بدون أن يذكر المصدر الذي نقلها4 -يذكر الق
أو أخذها من كتب التفاسير.

اّصة: ب-الملمح المنهجاّية الخا

اّسع في نقد بعض السرائيليات، و يجمع أقوال العلماء تحتها.1 -يتو

اّم يههذكر كلم2 -يجمع أقوال المفسرين و يجعلها فهي عبهارة واحههدة مختصههرة ثه
بعضهم في نقدها.

اّجح بعض كلم المفسرين على بعض في نقد السرائيليات.3 -كان ير

1(ٍد منهههم، و4 -إذا وجد كلم اًا المفسرين قد ااّتفقت في نقد القصة، يكتفي بقول واح
في حالة اختلفها يوردها كاّلها.

-يعتمد في بعض الوقات على ما عنده من النقد و البيان دون العتمههاد علههى5
المفسرين.
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اّم يههذكر مهها روي6 -يبدأ بتفسير الية بمقتضاها اللغوي و دللتها في المعنههى، ثهه
فيها من السرائيليات مع ذكر كلم المفسرين في ذلك.

-يذكر كلم بعض الصحابة و التابعين فيمهها يههروى عنهههم مههن السههرائيليات،7
فيقول مث اًل: (و عن ابن عاّباس) أو (قال وهب) أو (و قال قتادة).

اّول الكلم في نقد بعض السرائيليات و يختصر في بعضها.8 -يط

-يعتمههد علههى اليههات القرآناّيههة و الحههاديث النبواّيههة و قههوانين العقههل فههي نقههد9
السرائيليات.

-لم ينتقههد بعهض السههرائيليات الهتي ذكرهها عههن النهاقلين لههها، و أكههثر ههذا10
الصنيع منه كان في النوع المباح ذكرها من السرائيليات.

اّصههة بالتفصههيل:  والن إليكم الكلم في هذه الملمح المنهجية العامة منها والخا
اّن مهههن منههههج ابهههن فهههودي فهههي الاّتعامهههل مهههع القصهههص1 -الاّنمهههوذج الول: إ

السرائيلاّيات، هو عدم ذكر السناد لها، أو ذكههر مصههدرها مههن كتههب الاّتفاسههير
التي تذكرها، وإاّنما ينقل القصة ويصدرها بإحدى ألفاظ التمريض، كههه ( قيههل )
اّن مهها ْمُيههذكر اّل علههى أ اَر ) أو غير ذلك من اللفاظ، الههتي تههد يِك ْمُذ اَي ) أو (  يِو ْمُر أو ( 
فيها ليس بمساّلم، بل يحتاج إلى الاّنظر والنقد؛ لذلك نههراه كههثيرا مهها يههذكر أقههوال
اّروايههة الههتي اّصههة أو ال اّدثين وغيرهههم فههي نقههد الق اّسههرين والمحهه العلمههاء مههن المف
اّصههة أصههحاب الكهههف عنههد تفسههير قههوله أصدرها بهذه اللفاظ،كما صههنع فههي ق

ْمُحههواتعالى : ف ْفيِل ف ْن ْمُت اَواَلهه ف ْم  يِههه يِمرَّليِت ف ْم يِفههي  ْمُك ْمُدو يِعي ف ْو ْمُي ف ْم اَأ ْمُك ْمُمو ْمُج ف ْر ف ْم اَي ْمُك ف ْي اَعاَل ْمُروا  اَه ف ْظ ف ْن اَي ف ْم يِإ ْمُه يِإرَّن
اّمها خهرج مهن)20يِإ اًذا اَأاَب اًدا ( اّن تمليخا ل اّصة بقوله:"روي أ (الكهف)، أصدر الق

اّم مشى فجعل ينكر الطريق و الكهف أنكر البناء المهدوم؛ إذ لم يعرفه بالمس ث
اّصتهم مع ملههك تلههك البلد ومهها فعههل الاّنههاس عنههدما المعالم... واستمر في ذكر ق
اّم قال : "قال في الجواهر- أي الاّثعالبي- بعد إيراد ما ذكرنهها:وفههي هههذا رأوهم، ث
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اّم اّصههحف فاختصههرته وذكههرت المههه القصههص مههن الختلف مهها تضههيق بههه ال
اّح والل المعين برحمته". 1واعتمدت الص

 –الاّنموذج الثاني: يحاول ابههن فههودي قبههل ذكههره للروايههات السههرائيلاّيات، أن2
اّرواية السههرائيلاّية اّسر الية بمقتضى اللغة ودللة اللفاظ والمعاني، ثم يذكر ال يف
ْمُروي) ويختصرها، ثم يشرع في نقدها وتفنيههدها بههالاّنقول بقوله: و ( ذكر) أو ( 

اَقهاْمُلوا اَيههاعن العلماء، أو باجتهههاد مههن عنههده، ومههن أمثلههة ذلههك قههوله تعههالى: 
ْمُجههوا ْمُر ف ْخ ف ْن اَي اَههها اَفهيِإ يِمف ْن ْمُجههوا  ْمُر ف ْخ اَحرَّتهى اَي اَها  ْمُخاَل ف ْد ف ْن اَنهه اَويِإرَّنا اَل اَن  يِري اَجرَّبا ف ْو اًما  اَها اَق رَّن يِفي اَسى يِإ ْمُمو

اَن ( يِخْمُلو اَدا اَفيِإرَّنا  اَها  (المائدة)، قال ابن فودي في تفسير كلمة(الجاّبارين):"من)22يِمف ْن
اّوة، والجبار من يجههبر النههاس علههى مهها يريهد أو يقتهل إذا 1(ٍد طوا اًل ذوي ق بقايا عا
اّسرون مههن وضههع بنههي إسههرائيل فههي عظمههة هههؤلء غضب، لكن ما يذكره المف

ْمُعف ْنق اّن طوله كههذا وكههذا ومخههالفالجاّبارين وأنه كان فيهم عوج بن   بنت آدم، وأ
اّم لم يههزل الخلههق ينقههص اّن الل خلق آدم طوله ساّتون ذراعا، ث لما في الصحيح "إ

اّطوفههان، وهههذا كههذب2حتى الن"  ثم ذكروا أن عوجا كان كههافرا ولههم يغههرق بال
اَن (وافتراء لقوله تعههالى  ْمُد اف ْلاَبههايِقي ف ْعهه ف ْقاَنهها اَب اَر ف ْغ رَّم اَأ (الشههعراء) وقههوله) 120ْمُثهه

اَدرَّيهها اًرا ( حكاية عن نوح  اَن  يِري اَكههايِف اَن اف ْل يِمهه يِض  ف ْر اَف ْل اَعاَلههى ا ف ْر  اَذ اَل اَت اَر ِّب  و ٌح  اَل ْمُنو اَواَقا
26(:وقال ) اَم يِحهه اَر ف ْن  اَم رَّل  يِرَّلل يِإ يِر ا ف ْم ف ْن اَأ يِم اَم  ف ْو يِصاَم اف ْلاَي اَعا (هههود) وإذا)43اَل 

كان بن نوح غرق فكيف يبقى عوج، وهو كافر. وهذا ل يصههوغ فههي عقههل ول
اّي اّم في وجود رجل يقال له عوج نظر والل أعلم. ناّبه على هذا القسههطلن شرع ث

اّسنة. "3وغيره من علماء ال
1(ٍسومن المثلة أيضا وهو من أروعها قوله تعالى :  ف ْفهه ف ْن اَن يِمهه ف ْم  ْمُكهه اَخاَلاَق يِذي  اَو ارَّلهه ْمُه

يِه ف ْت يِبهه رَّر اَم اَخيِفي اًفا اَف ف ْم اًل  اَح ف ْت  اَماَل اَح اَها  رَّشا اَغ رَّما اَت اَها اَفاَل ف ْي اَن يِإاَل ْمُك ف ْس اَها يِلاَي اَج ف ْو اَز اَها  يِمف ْن اَل  اَع اَج اَو اَد1(ٍة  يِح اَوا
اَن ( يِري يِك رَّشهها اَن ال يِم رَّن  ْمُكواَن اَصايِل اًحا اَلاَن ف ْياَتاَنا  ف ْن آاَت اَما اَليِئ ْمُه اَررَّب اَرَّلل  اَوا ا اَع اَد ف ْت  ف ْثاَقاَل رَّما اَأ رَّمهها189اَفاَل ) اَفاَل
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اَن ( ْمُكو يِر ف ْشهه رَّمهها ْمُي اَع ْمُرَّللهه  اَعههااَلى ا اَمهها اَفاَت ْمُه اَمهها آاَتا اَء يِفي اَكا اَر ْمُشهه ْمُه  اَل اَل اَع اَج اَصايِل اًحا  اَما  ْمُه )190آاَتا
":(العراف) حيث بدأ ابن فودي ببيان معاني ألفاظ الية، وباّين دللتها فقال
1(ٍس ف ْفه ف ْن اَن يِمه ف ْم  ْمُكه اَخاَلاَق يِذي  اَو ارَّله ْمُه  آدم، ههذا قهول الجمههور، أو المهراد بهالنفس 

اَهههاالجنس خطاب لمشركي مكة بمهها فيههه المتنههان علههى الههوجهين  يِمف ْن اَل  اَعهه اَج اَو
اَها اَج ف ْو اّل رجههل امرأتههه منههه أي مههناَز اّواء، خلقت مههن ضههلعه العهوج، وكه  ح
اَها جنسه ف ْي اَن يِإاَل ْمُك ف ْس اّن الشهيء إلهى جزئهه أو جنسههيِلاَي  ويألفها ويميل إليها، فهإ

يميل، وذكر الضمير العائد إلى النفس ذهاب إلى المعنى إذ المراد آدم وليناسههب
اَها قوله  رَّشهها اَغ رَّمهها اَت اّن الغشههيان كنايههة عههن الوقههاع، وهههو فعههلاَفاَل  جامعههها ل

اَخيِفي اًفاالزوج  ف ْم اًل  اَح ف ْت  اَماَل اّف عليها حمله لم تتعب بههه كسههائر الحمههال،اَح  خ
يِه  أو محمههول خفيفهها وهههو الاّنطفههة  ف ْت يِبهه رَّر اَمهه  ذهبههت وجههاءت لخاّفتههه، أواَف

اّرت به من غير إزلق  ف ْتاستم ف ْثاَقاَل رَّما اَأ  صارت ذات ثقههل لكههبر الولههد اَفاَل
 ذا صههلح وديههن أو سههواًّيا لصههالح اًا ولد اًا دعوى الل راّبهما لئن آتيتنا 

اّشههاكرين نقص في خلقه  اّن مههن ال اّمهها آتاهمهها لتلههك الاّنعمههة  لنكون  فل
ف ْرك اًا ولد اًا  يِش اّشين والاّتنوين أي شريكا لنافع وأبي صالح اًا جعل له   بكسر ال

اّشههين  اّم ال وبعههد تفسههير ابههن" 1فيمهها آتاهمههابكر، ولغيرهمهها {شههركاء } بضهه
اّل عليه ألفاظها في اللغة شرع في ذكر السرائيليات التي فودي لهذه الية بما تد
اّسرين في نقههدها، اّشرك إلى آدم وحواء وذكر بعدها أقوال المف يِكرت في نسبة ال ْمُذ
اّعف اّجههح أن يكههون المههراد باليههة جنههس الدمييههن، وضهه كههابن العربههي الههذي ر
اّحح إسههنادها، اّرواية التي ْمُتروى عن سمرة بن جندب التي أخرجها الحاكم وص ال
اّحة ما ْمُيههروى اّم كلم الاّثعالبي الذي رأى تأويل الية مع ص اّسنها، ث والاّترمذي وح
اّدين اّم كلم شهههاب الهه اّشههرك إليهمهها، ثهه في ذلههك مههن السههرائيلاّيات الههتي اَتنسههب ال
الكوري الذي يرى تقدير المضاف في الية أي: جعل أولدهما له شرك اًا، وتبههع

اّدين الكوري في هذا المعني البيضاوي في تفسيره. شهاب ال
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 – الاّنموذج الثالث : كان ابن فودي ينقد الروايات السرائيليات التي يذكرها،3
اّدثين ويعتمد في هذا النقد على نقد الئمة الجهابذة من المفسرين الفقهههاء، والمحهه
الاّنقاد كالقاضي عياض، ويعتمد عليه كههثير اًا فههي نقههد السههرائيلاّيات الههتي ْمُتههروى
اّطعن على عصمة النبياء، أو الاّتنقص من كراماتهم عند الل، وذلك فههي كتههابه لل
اّشههفا، كههذلك يعتمههد علههى ابههن العربهي فهي هههذا الاّنههوع مههن السههرائيلاّيات عنههد ال
اّدين الكههوري وغيرهههم، اّسههيوطي والاّثعههالبي وشهههاب الهه نقههدها،و القسههطلني وال
اّسع في الاّنقل عههن هههؤلء، ويجمههع أقههوالهم حسههب ااّتفاقههها أو اختلفههها فههي ويتو
وجوه الاّنقد، ويختصر الاّنقل عنهم فل ينقل نصوصهم كاملة عند نقلها في غالب
اّرف في ألفاظها ومعانيها أحيان اًا، ويشير إليها إشارة، ثههم يههباّين مهها أحواله، ويتص
اّجههح لههديه بعههد ذكههر أقههوالهم، وهههذه الملمههح المنهجيههة فههي الاّتعامههل مههع تر

السرائيلاّيات عند ابن فودي واضحة فيما يأتي من المثلة:

اَمرَّنههى اَأف ْلاَقههى-قوله تعالى:1 اَذا اَت رَّل يِإ اَل اَنيِبهه ٍّي يِإ اَو 1(ٍل  ْمُسههو اَر ف ْن  يِمهه اَك  ف ْبيِل ف ْن اَق يِم اَسف ْلاَنا  ف ْر اَما اَأ اَو  
و ٌم اَعيِليهه ْمُرَّللهه  اَوا يِه  ْمُرَّللهه آاَيههايِت ْمُم ا يِكهه ف ْح رَّم ْمُي ْمُن ْمُثهه اَطا ف ْي رَّشهه اَما ْمُيف ْليِقههي ال ْمُرَّلل  ْمُخ ا اَس ف ْن يِه اَفاَي ف ْميِنرَّييِت ْمُن يِفي ْمُأ اَطا رَّشف ْي ال

و ٌم ( يِكي اّج : )52اَح اّصههة52 { الح اّصههة الموسههومة بههه{ق  } بههدأ ابههن فههودي بههإيراد الق
اّمها علهم مهن اّجهح لههديه م اّسهر اليهة بمهها تر الغرانيق } بصيغة الاّتمريض بعههد أن ف
اّسههرين اّم شرع فههي ذكههر أقههوال المف القوال التي قيلت فيها، فذكرها مختصر اًة، ث
اّدثين في نقد القصة، فبدأ بكلم البيضاوي، ثم كلم القاضي عياض؛ حيث والمح
اّم أشار إلى اّصة الغرانيق، ث اَي في ق يِو ْمُر اختصر كلمه في تضعيف الحديث الذي 
اّم ذكر كلم ابن العربههي واختصههره نحو من كلمه عند ابن عطاّية في تفسيره، ث
اّم ختههم الكلم اّدين الكوري في تفسههيره غايههة المههاني، ثهه اّم كلم شهاب ال أيض اًا، ث

اّل ذلك في نقد قصة الغرانيق فقط. 1بكلم الحافظ القسطلني، ك

اّصة، كذا انتهج نفههس المنهههج فههي تفنيههد         وكما صنع ابن فودي في هذه الق
اّم المههؤمنين زينههب بنههت جحههش ف ْروى في قصة أ ونقد القصة الموضوعة، التي ْمُت

يِهرضي الل عنههها، عنههد تفسههير قههوله تعههالى: ف ْيهه اَعاَل ْمُرَّللهه  اَم ا اَعهه ف ْن يِذي اَأ ْمُل يِلرَّلهه ف ْذ اَتْمُقههو اَويِإ  
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يِه يِدي ْمُمف ْبهه ْمُرَّللهه  اَمهها ا اَك  يِسهه ف ْف ف ْخيِفههي يِفههي اَن اَوْمُت اَرَّللهه  يِق ا اَوارَّتهه اَك  اَجهه ف ْو اَز اَك  ف ْي اَعاَل ف ْك  يِس ف ْم يِه اَأ ف ْي اَعاَل اَت  ف ْم اَع ف ْن اَواَأ
اَل ف ْي  اَك اَها يِل اَك ف ْجاَنا رَّو اَز اَط اًرا  اَو اَها  يِمف ْن و ٌد  اَزف ْي اَضى  رَّما اَق ْمُه اَفاَل اَشا ف ْخ ف ْن اَت ُّق اَأ اَح ْمُرَّلل اَأ اَوا اَس  اَشى الرَّنا ف ْخ اَواَت
ْمُر ف ْم اَن اَأ اَكا اَو اَط اًرا  اَو رَّن  ْمُه يِمف ْن ف ْوا  اَض اَذا اَق ف ْم يِإ يِه يِعاَيايِئ ف ْد يِج اَأ اَوا ف ْز و ٌج يِفي اَأ اَر اَح اَن  يِميِني ف ْؤ ْمُم اَعاَلى اف ْل اَن  ْمُكو اَي

ْمُعو اًل ( ف ْف اَم يِرَّلل  1(الحزاب).) 37ا

اّرابع : ومن منهجه فهي ههذا البهاب ذكهر أقهوال الهتي ْمُتهروى عهن4 - الاّنموذج ال
الصحابة والاّتابعين، في بيان بعض الشياء التي سكت عنها القههرآن الكريههم فههي

ْمُهذكر القصص، كما ذكر قول قتادة عند تفسير قوله تعالى: ف ْراَنهه ف ْكاَب ْمُه اَأ ف ْياَنهه اَراَأ رَّما  اَفاَل
رَّن( ْمُه يِداَي ف ْي اَن اَأ ف ْع رَّط اَن بههاللم،)31اَواَق ف ْر اّسههكاكين ولههم يشههع  (يوسف) قال ابن فودي:" بال

اّح أاّنههه قطعهه اًا اّن حههتى ألقينههها" والصهه اّن أيديه اّن بيوسف، قال قتادة:" أيِب لشغل قلبه
اّن". و ٌة منه 2من غير إبانة، وقال وهب :"مات جماع

يِمههل ذكههره فههي5 - الاّنموذج الخامس : ومن منهجه أيضهها أن يطلههب بيههان مهها ْمُأج
القرآن الكريم من كتب الاّتفاسير، فإن لم يجدها، أو وجدها ولم يرتضيها أهملههها
اّرد، ومن أمثلههة اّصل في ال وأعرض عنها، لكن يناّبه على ضعفها بالشارة ول يف

ف ْن ذلك قوله تعالى : يِمهه ف ْم  ْمُكهه اَمهها اَل اَرَّلل  ْمُدوا ا ف ْعْمُب يِم ا ف ْو اَل اَيا اَق اَعف ْي اًبا اَقا ْمُش ف ْم  ْمُه اَخا اَن اَأ ف ْداَي اَم اَويِإاَلى 
ف ْم( ْمُك اَر ِّب ف ْن  يِم و ٌة  ف ْم اَب ِّياَن ْمُك اَءف ْت اَجا ف ْد  اَق ْمُرْمُه  اَغف ْي 1(ٍه  (العراف) قال ابن فودي في تفسير)85يِإاَل

اّوتي، وليست بمذكورة في القهرآن، ولههم أرههها فهي (الباّينة): "معجزة دالة على نب
الاّتفاسير وما يذكر له في عصا موسى وفي ولدة الغنم، ل يستقيم حمل مهها فههي

اّخرها عن هذه المقالة". 3الية عليه، لتأ

ومن أمثلة اختياره من الروايههات السههرائيلاّيات مها يهرى ترجيحهه وعههدم ذكههره
رَّنللبقاّية لضعفها، قوله في تفسير قوله تعالى : اَن اَقههاْمُلوا يِإ ف ْو اَعهه ف ْر اَرْمُة يِف اَح رَّسهه اَء ال اَجا اَو

اّسابق/ ج1  .242 / ص : 3 المرجع ال

اّسابق/ ج2  .163 / ص : 2 المرجع ال

 .18 / ص : 2 المرجع السابق/ ج3

91



اَن ( اَغايِليِبي ْمُن اف ْل ف ْح ْمُكرَّنا اَن ف ْن  ف ْج اًرا يِإ اَاَل  (العراف) "قيل كانو سبعين ألف اًا مع )113اَلاَنا 
و ٌل وعصا، وفي التفاسير غير هذا من العدد، وكل ذلههك ل سههند لههه، اّل منهم حب ك

و ٌم". و ٌع عظي 1والمعلوم أاّنه جم

اّسههادس: ومهن منههج ابههن فهودي أيضها، أن يشههير إلههى القصهص6 - الاّنمهوذج ال
اّدها باليههات القرآنيههة الههتي تناقضههها وبمهها السرائيلاّيات ول يعتمد عليها، بل ير

اّح من الحاديث الصحيحة ومن أمثلة هذا المنهج: ص

ف ْم - قوله تعالى:1 ْمُهه ْمُم اَك ِّل يِض ْمُت ف ْر اَف ْل اَن ا يِمهه اَدارَّبهه اًة  ف ْم  ْمُه ف ْجاَنا اَل اَر ف ْخ ف ْم اَأ يِه ف ْي اَعاَل ْمُل  ف ْو اَع اف ْلاَق اَواَق اَذا  اَويِإ
اَن ( اَل ْمُيويِقْمُنو اَكاْمُنوا يِببآاَيايِتاَنا  اَس  رَّن الرَّنا (الاّنمههل) قههال ابههن فههودي:" أي دااّبههة )82اَأ

اّح في الحديث:" عظيمة المنظر والشأن، وقد ذكروا في وصفها أشياء والذي ص
أنها دابة طولها ساّتون ذراع اًا، ذات قوائم أربع فيههها ألههوان الحيوانههات، ينصههدع

اّصفا فتخرج منه ضحى." 2جبل ال

         وكذلك انظر ما ذكره ابن فودي من نصوص الكتاب و السنة في نقههد و
اّصة الجاّبارين و خرافة عوج ابن عنق. 3تفنيد ق

-النمههوذج السههابع: بقههي أن نقههول: ليههس مههن منهههج ابههن فههودي أن ينقههد7
السرائيليات كاّلها بل هناك مواضع سههكت ابههن فههودي عنههها ولههم ينتقههدها، وإن
اّم يتههابعهم اّذاكر لها بل يحكيها عههن بعههض المفسههرين ثهه كان بعضها لم يكن هو ال
اّدمنا اّمهها قهه اّسكوت عنها، وأكثر هذه المواضع تندرج تحت مهها يبههاح ذكههره م في ال
الكلم عنههها فههي أقسههام السههرائيليات و حكههم روايتههها، و إليكههم بعههض هههذه

المواضع:

 .22 / ص :2 المرجع السابق/ ج1

 لم أعثر عليه بهذا اللفظ، و راّبما ذكره الشيخ بالمعنى و الل أعلم. 2

 .233/ص:1 المرجع السابق/ج3
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وإذ قال ربك للملئكههة إنههي جاعههل فههي الرض خليفههة قههالوا -قوله تعالى:1
اّدس لك قال إني أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نساّبح بحمدك ونق

 } قال ابن فودي:" يريقههها بالقتههل، عرفههوا ذلههك30{البقرة:أعلم ما ل تعلمون
اّمهها خلههق اّن اللهه ل بإخبار من الل أو تل ٍّق من اللوح، أو قياس اًا علههى بنههي الجههان؛ ل
الرض أسكن فيها الجان، و أسههكن فههي السههماء الملئكههة، فأفسههدت الجههان فههي
اّصههة و لههم يناّبههه عليههها الرض، فبعث الل إليهم طائفة من الملئكة...." فذكر الق

1بشيء.

اّصة التابوت التي جاءت في قوله تعالى:2 اَث -ق اَعهه ف ْد اَب اَرَّلل اَقهه رَّن ا ف ْم يِإ ْمُه ف ْم اَنيِبُّي ْمُه اَل اَل اَواَقا
اَت ف ْؤ ف ْم ْمُي اَواَل ْمُه  يِمف ْن يِك  ْمُمف ْل ُّق يِباف ْل اَح ْمُن اَأ ف ْح اَواَن ف ْياَنا  اَعاَل ْمُك  ْمُمف ْل ْمُه اف ْل ْمُن اَل ْمُكو اَميِل اًكا اَقاْمُلوا اَأرَّنى اَي اَت  اَطاْمُلو ف ْم  ْمُك اَل
ْمُرَّللهه اَوا يِم  ف ْسهه يِج اَواف ْل يِم  يِعف ْلهه اَط اًة يِفهي اف ْل ف ْسهه اَدْمُه اَب اَزا اَو ف ْم  ْمُك ف ْي اَعاَل اَطاَفاْمُه  ف ْص اَرَّلل ا رَّن ا اَل يِإ يِل اَقا اَما اَن اف ْل يِم اَع اًة  اَس

و ٌم ( اَعيِلي و ٌع  يِس اَوا ْمُرَّلل  اَوا ْمُء  اَشا ف ْن اَي اَم ْمُه  اَك ْمُمف ْل ف ْؤيِتي  (البقههرة) قههال ابههن فههودي فههي )247ْمُي
تفسير التابوت:" الصندوق وكان فيه صور النبياء، أنزله الل علههى آدم، طههوله
اّم إسههماعيل..." اّم بلههغ إبراهيههم ثهه اّم صار إلى شههيث، ثهه ثلثة أذرع في ذراعين، ث

اّصة ولم يناّبه على شيء منها. 2فذكر الق

          هذه هي بعض النماذج الهتي اسهتطعنا ذكرهها، و هنهاك نمهاذج أخهرى
اّن ما ذكرنا من المثلة قههد أعطههت لنهها تركناها مخافة الملل و الطناب، ونعتقد أ

3الصورة الواضحة عن منهجه في السرائيليات.

 .23/ص:1 المرجع السابق /ج1

.99/ص:1 المرجع السابق/ج2

 وانظر أكثر مما ذكرنا هنا حول منهج ابن فودي في ضياء التأويل رسالة الباحث الجامعيههة بعنههوان: "عبههد اللهه3
بهن فهودي و مؤلفهاته فهي التفسهير"  الجامعهة السهلمية بهالنيجر، كليهة الشهريعة و الدراسهات السههلمية، سهنة:

اّن ما ذكرنا في هذا المبحث هو ملخص مما ذكرناه هنالك، و الل الموفق و الهادي إلى سواء السبيل.2008 م، فإ
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المبحث الثاني:مصادر ابن فودي في ضياء التألويل

التمهيد:

أتسلوب عبد ال بن فودي في النقل  لوالتأليف لو كيفية تعامله مع المصادر 
التي ينقل منها:

وقبل أن نبدأ بالحديث عن مصادر ابههن فههودي فههي ضههياء التأويههل سههوف
اّهههد عههن ذلههك بههالكلم عههن أسههلوبه فههي النقههل  والتههأليف وكيفيههة تعههامله مههع نم

المصادر التي ينقل منها فنقول:

ما عدا الرسائل والمؤلفات التي يكتبها عبد اللهه فههي مسههألة خاصههة، الههتي
اّن أسلوبه في تأليف كتبه هو أن يجعلها في أبههواب تعالج مشكلة من المشاكل، فإ
وفصول يتقدمها بمقدمة-في الغالب- وخاتمة في آخرها، ومقدمته غالبهها تحتههوي
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اّم يههذكر اسههم على الدعية والصلة التسليم على النبي صلى اللهه عليههه وسههلم، ثهه
كتههابه والهههدف مههن وراء تههأليفه للكتههاب، وفصههوله، وأبههوابه، ومسههائله الههتي
سيحتوي عليها، وخاتمة الكتاب تجدها غالبا توجز للقارئ أهم صههفات الكتههاب،
وأحيانا تكههون الخاتمههة فههي إرشههادات و دعههوات النههاس إلههى التحلههي بالفضههائل

والبتعاد عن الرذائل.

وعندما يحههاول مناقشههة موضههوع مههن المواضههيع أو مسههألة مههن المسههائل
اّم يتبعههها بنقههولت مههن العلمههاء المحققيههن العلميههة أو الفرعيههة فههإاّنه يطرحههها ثهه
المشهورين فههي العلههم، أمهها فههي مسههألة الههتي يجههد اختلف  العلمههاء فيههها، فههإاّنه
يعرض للقارئ آرائهم ومذاهبهم، و أحيانا يبين الهرأي الههذي يميهل إليهه ويهترك

للقارئ مجال لكي يختار ما يميل إليه أيضا.

وأسلوب نقله من كتب العلماء، أحيانا يكون بكامل المعلومههات حههول اسههم
اّم النقل منه، وأحيانا تجد اسم المؤلف هو المذكور فقههط، الكتاب والمؤلف الذي ت
دون اسم الكتاب، وحينا تجد اسم الكتاب دون اسم المؤلف عكس ما سههبق، ممهها
جعل بعض الباحثين يستنتجون بأاّنه حين تأليفه لبعض الكتب، ينقههل مههن حفظههه
اّن ذكهره ل من الكتب مباشرة، ومن الملحظ من تعامل عبد اللهه مهع مصهادره أ
لجميع معلومات الكتاب من اسمه واسههم مههؤلفه، ل يههدل علههى أاّنههه حصههل علههى
اّز الههدين بههن عبههد الكتاب أو قرأ منه مباشرة، فمثل كتههاب:"قواعههد الحكههام" لعهه
السلم، ذكره ابن فودي في ضياء التأويل لكاّنه نقل عنه بواسطة تفسير جههواهر

الحسان للثعالبي.

ونجد أيضا تفسير غاية الماني، هو من المصادر الساسية لعبد اللهه ابههن
اّرة واحدة فههي ضههياء فودي في ضياء الهتأويل، لكن تجد ذكر اسم المؤلف ولو م
التأويل، وعكس هذا تجد ذكههر اسههم  المههام الغزالههي مههذكورا عنههد النقههل عنههه،

ولكن ل تجد اسم الكتاب الذي نقل منه ابن فودي.
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ومما هو ملحظ من أسلوب عبد الل في النقل أاّنه ل يلزم بنقل النص كمهها
اّن العلمههاء هو، مما جعلههه يتههأثر بالمصههادر الههتي ينقههل منههها، ومههن المعههروف أ
المتأخرين ل يرون حرجا في جعل كلم العلماء حسبما يكون معنى الكلم دون
اّن علمههاء الجهههاد فهي صههكتو، لههم يحههاولوا اللتزام بنفس اللفظ الذي جاء به، لكهه
إخفاء مصادرهم من كلم العلماء السههابقين، ونجههد تأكيههد ذلههك مههن كلم الشههيخ
اّن تههواليفهم وكتابههاتهم عثمان بن فودي، حيث يذكر في كتابه:"نجم الخوان":" أ
اّن عبههد اللهه هو بيان وتلخيص لمؤلفات العلماء السابقين"، و لقد سبق أن رأيههن أ
بن فههودي قههد اختصههر بعههض الكتهب المشهههورة، وفهي الحقيقههة نسههتطيع تقسههيم
مؤلفاته تقسيما ثانيا – بعد ما قسمناها  فيما سبق إلى ثلثة أقسههام باعتبههار فههترة

الجهاد وحياة الشيخ عثمان- إلى قسمين:

اّلول : مؤلفات في تلخيص بعض كتب العلماء والزيههادة والتعليههق عليهههاالقسم ال
ونظمها في الشعر.   

: مؤلفات شخصية، ونعني بههها مؤلفههاته الههتي لههم يعتمههد فيههها علههىالقسم الثاني
تلخيص كتاب من الكتب أو التعليههق عليههه، وكههان اعتمههاده فيههها فقههط مههن بههاب

1الستشهاد والتدليل بها على ما يذهب إليه من الراء.

اّلول: مؤلفات في تلخيص بعض كتب العلماء لو التعليق عليها لو القسم ال
نظمها في الشعر:

اّن أسههلوب عبههد اللهه فههي تلخيههص الكتههب سهههلة جههد اّا، يختههار الشههياء وإ
اّم يجعلها في عبارته السهلة، ولننظر إلى هذه المؤلفات المعلومات المفيدة منها ث

1 Abdul  Hamid,Ali  (P.H.D  thesis,  Ahmadu  Bello  university,
Zaria,1980(Abdullahi bin fodio as a muslim exegiest)p:115-130.بتصرف .
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اّخصها من كتب مخصوصههة، ونقههدم  المؤلفههات المنثههورة علههى المؤاّلفههات التي ل
المنظومة:

-آداب المعاشرة في طلب الدنيا والخرة:- هو كتاب مأخوذ من كتاب "إحيههاء1
علوم الدين" للغزالي، والكتاب يحتوي نصههائح فههي التحلههي بههالخلق الحسههنة،

لكن خاتمة الكتاب مأخوذة من مصادر أخرى غير كتاب الحياء.

-درء الكيئة فههي هجههاء علههم الهيئههة: هههو مبنههي علههى كتههاب المههام السههيوطي2
المسمى:" الهيئة السنية في الهيئة السنية" هو كتاب في أقههوال النههبي صههلى اللهه

عليه وسلم في علم الهيئة.

-"ضياء النام في الحلل والحرام" هو مختصههر كتههاب الحلل والحههرام مههن3
كتاب إحياء علوم الدين للغزالي، وأدخل فيه بعض أقوال أحمد الهزروق، وعبههد
البههاقي الزرقههاني، وأبههو الحسههن المههالكي، و الكتههاب يتعلههق بتعريههف الحلل
والحهههرام والشهههبهات، وحكهههم أخهههذ ههههدايا الملهههوك، والفهههرق بيهههن العطيهههة

والرشوة...الخ.

-"ضياء الحتساب على تاريخ الساّنة والصواب" يعطههي هههذا الكتههاب الضههوء4
على كتاب المر بالمعروف والنهي عن المنكر من كتاب:"إحياء علههوم الههدين"
للغزالي، يتحدث فيه عن أهميهة "الحسهبة" وشهروطها وصهفاتها الهتي يجهب أن

تتوافر في "المحتسب" وتناول الحديث عن أسباب الخلق الفاسدة والجرائم.

-"ضياء المقتدين بالخلفههاء الراشههدين":هههو كتههاب مختصههر مههن كتههاب تاريههخ5
الخلفههاء للمههام السههيوطي، تحههدث فيههه عههن عهههد أبههي بكههر الصههديق، وعمههر
وعثمان، وعلي والحسهن ومعاويهة وعمهر بهن عبهد العزيهز رضهي اللهه عنههم،

وذكر تراجم بعض أمراء بني أمية في الخاتمة باختصار. 
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- "ضياء المجاهدين حماة الدين الرشههيد": هههو مختصههر مههن كتههاب:"مشههارق6
اّدام إلههى دار السههلم":- هههو كتههاب الشواق إلى مصارع العشاق" أو" مطير القهه
في أعمال الجهاد الحسنة لبي الحسن أحمد بههن إبراهيههم بههن النحههاس الدمشههقي

ه).819م-1408الدمياطي المتوفى:(

-"ضياء السلطان": هو كتاب جمع وحاّلههل أربعههة كتههب، كتابههان منههها: للشههيخ7
محمههد بههن عبههد الكريههم المغيلههي الههذي أجههاب فيههه عههن مسههائل تتعلههق بالمههارة
والسلطنة، وأرسلها إلى أميههر كههانو يجيههب فيههها عههن أسههئلة محمههد أسههكيا أميههر
اّراج الخههوان" صنغاي، والكتابان الخريههن للشههيخ عثمههان بههن فوديههو همهها:"سهه

و"مصباح أهل الزمان من أهل السودان".

-"ضياء أولي المر والمجاهدين": الكتاب يتحدث عن سيرة النههبي صههلى اللهه8
عليه وسلم وتاريخ خلفاء الربعة الراشدين، القسم الذي تحههدث فيههه عههن سههيرة
النبي صلى الل عليه  سلم هو مأخوذ من كتاب:"عيون الثر" لبن سيد النههاس،
وأما القسم الذي تحههدث عههن تاريههخ الخلفههاء الربعههة فهههو مههأخوذ مههن كتههاب:"
الكتفاء" للمام الكلئي، وتحاّدث في المقدمة عههن بعههض الخلق غيههر اللئقههة

من قبل رؤساء زمانه.

اّمهة عهن9 -"ضياء المة في أدلة الئمة":- ههو مختصهر مهن كتهاب:"كشهف الغ
جميههع المههة" للشههيخ عبههد الوهههاب الشههعراني، ويحتههوي علههى مجموعههة مههن
الحاديث النبوية التي تناولت مختلف الجوانب من حياة المسلم، اختار عبههد اللهه

منها ما تؤيد الراء المالكية.

-"كفايههة ضههعفاء السههودان فههي بيههان تفسههير القههرآن"هههو مختصههر مههن10
تفسيره:"ضياء التأويل في معاني التنزيل".
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-"لؤلههؤ المههواعظ والحكههم": يحتههوي هههذا الكتههاب علههى النصههائح الرشههيدة،11
وأقوال الحكمة من أحاديث النبي صلى اللهه عليههه وسههلم، وصههحابته والتههابعين،
وأيضا تجد فيههها مقتطفههات مهن الشهعار مهأخوذة مهن كتهاب:"خلصههة القلههوب
والذهههان وجلء الكههرب والحههزان" لعبههد الرحمههن بههن محمههد بههن إبراهيههم

).803م/1400الرشيدي المصري (

-لباب المدخل:- الكتاب يههدل مههن خلل اسههمه علههى كتههاب "المههدخل" لبههن12
الحاج الذي يتناول الكلم عن أعمال وواجبات العلم والطههالب والعههالم والمههام،

والمؤذن والمتعبد الذي أخلص نفسه لعبادة الل.

-"النصائح في أهم المصالح":- هو مأخوذ من "النصيحة الكافية لمههن كسههاه13
اّول الل بالكافية" للعالم المتصوف أحمد الزروق، اختصره عبهد الله بهن فهودي أ
في كتابه:"بيان النصائح الواردة في الحاديث الصالحة" ثم شعر أاّنه تههرك منههه
أشياء مهمة و فوائد لم يذكرها من الكتاب، فكتب هذا الكتاب:"النصائح في أهههم

المصالح".

-"نيل المرام من شيم الكرام": الكتاب يتحدث عههن صههفات و أخلق المسههلم14
الملتزم، و هو مأخوذ من من:"نصيحة المنصف" للمام المختار أحمد الكنتي.

-"نيل السول من تفاسههير الرسههول": هههو مههأخوذ مههن كتههاب التقههان للمههام15
السيوطي.

-"شهفاء النهاس مهن داء الغفلهة والوسهواس": ههو مهأخوذ مهن كتهاب:"زوال16
اللباس في داء الشيطان الخاّناس" لمختار بن أحمد الكنتي.

هذه المؤلفات كلها قصد بها عبد الل بن فودي تلخيص أو اختصههار كتههاب
من كتب العلماء السابقين، و هي صاّنفت في مختلف مراحههل حيههاته رحمههه اللهه

رحمة واسعة.
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وأما المنظومات التي اختصر بعض المؤلفات المشهورة فيها فهي:-

-ألفاّية الصول: هو نظم لكتاب:"مفتاح الصول وبناء الفروع على الصول"1
وهو كتاب في أصول الفقه لمحمد أحمد الشريف التلمساني.

) فههي4000-البحر المحيط:هو عمل كبير في أكههثر مههن أربعههة آلف بيههت،(2
علم النحو والصرف، أكثره مأخوذ من جمع الجوامع وشههرحه:"همههع الهوامههع"
اّمة قد استفاد عبد الل في كلهما للمام السيوطي، ولكن هناك مصادر أخرى مه
نظم تلك المنظومة، وقد ذكر بعضها في المقدمههة منههها:"المفصههل للزمخشههري"
و"العمههدة" و"الخلصههة" كلهمهها لبههن مالههك، و"الفريههدة" وشههرحها"المسههالك
السههائدة" و"الشههباه و النظههائر" للسههيوطي و"أوضههح المسههالك" لبههن هشههام
النصاري، و"الكافيهة" و"الشهافية" لبهن الحهاجب، و"الرتشهاف" لبهي حاّيهان

و"البسط والتعريف" للمكودي، و"الماّنة" لحمد بابا التنبكتي.

اّجلء فههي علههم العربيههة، تشههير إلههى وهذه القائمة النفيسة من مؤلفات العلمههاء ال
قيمة عبد الل بن فودي في اختيار المصههادر وانتقائههها مههن بيههن أصههناف الكتههب
والمؤلفات في الفنون المختلفهة، وهكهذا كهان صهنيعه فهي اختيهار مصهادره فهي
التفسهير فهإاّنه انتقاهها مهن أرقههى الكتههب المصهاّنفة فهي التفسههير ومهن أجودههها و

أحسنها كما سنرى ذلك.

-"الحصن الرصين" هو مأخوذ من لمية الفعال التي هي منظومههة فههي علههم3
التصريف لبن مالك، وشروحها كذلك هي داخلة في المنظومة.

-"الفرائد الجليلة": هي منظومة لكتاب:"الفوائههد الجميلههة فههي اليههات الجليلههة"4
كتههاب مهههم فههي علههوم القههرآن لبههي الحسههن بههن علههي بههن طلحههة الرجراجههي

الشوشاوي.

100



-"لمع البرق الذي تشابه من الفرق": هو كتاب صغير في علم النحو نظم فيههه5
الفصل الرابع من كتاب السيوطي:"الشباه و النظائر".

-اللؤلؤ المصون: هي منظومة في أصول الفقه مأخوذة من من كتاب:"المنهج6
المنتخب إلى أصول غريب المذهب"، لبي الحسههن علههي بههن القاسههم المشهههور

).912م/1506به"الزقزاق"(

-"مفتههاح التفسههير":- هههي منظومههة فههي علههوم القههرآن مههأخوذة مههن كتههابي7
السيوطي:"التقان في علوم القرآن" و"النقاية".

-"منن الماّنان": هي المنظومة الولى و الكتاب الول لعبد الل بن فههودي نظههم8
فيها القسم الخير من كتاب:"النقاية" للسيوطي في التصوف.

-"نظههم الوسههطى": هههي منظومههة فههي علههم التوحيههد للمتكلههم المشهههور الشههيخ9
السنوسي.

-"خلصة الصول": هي منظومة في أصول الفقه مأخوذة من كتاب المام10
السيوطي المنظومة المسمى:"الكوكب الساطع" نظم فيها كتاب:"جمع الجوامع"

ه).771م/1370لتاج الدين السبكي عبد الوهاب بن علي السبكي(

-"سراج جامع البخاري":هي منظومة في علم الحديث تحهدثت عهن صهحيح11
البخاري وأبوابه و تراجمه، وشروحه، ورواته، وغيهر ذلههك، و قهد أخههذها ابهن
فههودي مههن مقدمههة شههرح صههحيح البخههاري:" الهههدي السههاري" لبههن حجههر

العسقلني.

-"سللة المفتاح": هذه المنظومة تدل باسمها على أصلها الههذي سههبق ذكههره12
1وهو مفتاح التفسير لبن فودي.

1 Abdul  Hamid,Ali  (P.H.D  thesis,  Ahmadu  Bello  university,
Zaria,1980(Abdullahi bin fodio as a muslim exegiest)p:106-115.بتصرف .
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هذه هي مؤلفات عبد الل بن فودي التي بناها على مؤلفات أشهر العلمههاء،
اًّدا للطلبههة يِعهه وقد سبق أن ناّبهنا على أاّنه يميل إلههى النظههم عنههدما يكههون الكتههاب م
اّن والتعليم، وأما في سائر الموضوعات مثل السياسة وشؤون الحكم والدولة، فههإ
النثر مقدم على النظم، ومما يجب ملحظته من صنيع عبههد اللهه بههن فههودي فههي
مؤلفاته المبنية على كتب العلماء أاّنه في القسم الول منها قد تأاّثر كثيرا بالمههام
السيوطي ومؤلفاته، حيث اختصر ونظم وشههرح كههثيرا مههن مؤلفههاته فههي علههوم
القرآن وأصول الفقه، والتوحيد، والنحههو والصههرف، والتاريههخ والحههديث، مثههل
منظومته التي لم نذكرها فيما سبق:"مصباح الراوي" وهي مههأخوذة مههن كتههاب
"التدريب الراوي" للمام السيوطي، وتأاّثر في مرتبة ثانية بعد المام السههيوطي

بالمام الغزالي، والسنوسي.  

القسم الثاني: مؤلفات شخصية التي لففم يعتمففد فيهففا علففى تلخيففص كتففاب مففن
: الكتب ألو التعليق عليه

وهذه المؤلفات هي من جهد عبد الل بههن فههودي العقلههي ولههم يكههن اعتمههاده فيههها
على كتب العلماء السابقين؛ إل ما يذكره فيها من المصادر للستشهاد بههها فيمهها
يذهب إليه من القوال، وهي أيضا مؤلفاته التي لم تكن اختصههارا أو نظمهها، أو
شرحا لكتاب مههن الكتههب، و إنمهها هههي مههن جهههد قراءاتههه ومطالعههاته الههتي أراد

تأليفها، والمثال المثل لهذا النوع هو:

-ضياء التأويل في معاني التنزيل: وهذا الكتاب وإن كههان أغلههب اعتمههاده فيههه1
على تفسههير البيضههاوي، والجههواهر الحسههان للثعههالبي، وتفسههير غايههة المهاني،
وبعض  المؤلفات المهمة في التفسير، إل أاّنه قد اجتهد فيه على إبههداع نظراّيههاته
وآرائه التي أاّيدها بذكر كلم العلماء المحققين، والتعقيههب علههى مهها ل يرتضههيها
من القوال والمذاهب، ممهها جههاز إمكانيههة وضههعه فههي هههذا القسههم مههن مؤلفههاته

الشخصية.
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-ضياء الحكام.2

-ضياء السياسات.3

اّل هههذه المؤلفههات تجههده تحههدث فيههها عههن وهنههاك مؤلفههات غيرههها، وفههي كهه
اّدها، الموضوعات حسب فهمه لمذاهب العلماء و آرائهم، من حيث قبولها، أو ر
أو التعليق عليها، بما يراه استدراكا على أقوالهم، وتتماّيز مؤلفات عبههد اللهه مههن
هههذا النههوع الثههاني:بالوضههوح والسهههولة والتههدوين الواسههع للمعلومههات العلميههة
اّن إرادة الشهيخ عبههد بههن فههودي مههن مؤلفهاته هههي نقهل المفيدة، وفي الحقيقهة، فهإ
اّدارسين، في لغة سهلة يسيرة، ونظام جيههد، وفههي هههذه اّراء وال المعلومات إلى الق

الهداف والمقاصد جمع عبد الل مؤلفاته، رحمه الل رحمة واسعة. 

  

مصادر عبد ال بن فودي في تفسيره ضياء التألويل في معاني التنزيل

وبعد هذا الحديث الطويل-وقههد أطلنهها فيههها لمهها لههها مههن أهميههة كههبيرة فههي
حديثنا عن مصادره- عن أسههلوب عبههد اللهه بههن فههودي نعههود إلههى الحههديث عههن

مصادره في تفسيره: ضياء التأويل في معاني التنزيل، فنقول:   
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اّن المطالع لتفسير ابن فههودي، سههيلحظ ظههاهرة ذلههك الحضههور المكاّثههف إ
لعههدد مههن المصههادر والمراجههع، فههي التفسههير، والحههديث، والفقههه، والتصههوف،
وعلوم القرآن، وغيرها من العلههوم، وهههذه المصههادر والمراجههع تختلههف حسههب
اّدد منذ البدء، وقبل شروعه كتابة تفسيره، مهها كثرة ورودها عند المؤاّلف؛ لاّنه ه
اّم سيعتمد عليه من كتب التفسير، والحديث، والفقه ، وجعلها مصادر أساسهاّية، ثه
اختار بعد هذه المصادر الساساّية كتب اًا أخرى ، وجعلها مصادر فرعاّيههة، يرجههع

إليها في بعض المواقف دون بعض.   

اّن ابن فههودي سههلك منهجهه اًا وسههط اًا فههي جمههع مههادة هههذا التفسههير والحقيقة أ
واختصاره، واعتمد على جملة من الكتب القيمة، فههي مختلههف العلههوم والفنههون،
اّما حصل عليه من العلوم السههلماّية فض اًل عن إضافاته المقاّيدة من عند نفسه، م
واللغة العرباّية. ونجده في تفسير آيات الحكام مالكي اًا، يكثر النقولت  من كتههب
المالكية في التفسير، والفقه، والحديث، مثل تفسير أحكام القرآن لبههن العربههي،
اّونههة لسههحنون، ومختصههر خليههل وشههروحه، كشههرح الخرشههي والههذخيرة والمد

 وغيههر1للقرافي، وابن عطاء الل السكندري في التنوير ، وعبد السلم اللقههاني، 
اّمهههات كتههب الفقههه المههالكي، ونههراه مستشهههد اًا بههبآراء ذلههك مههن أئمههة المالكيههة وأ
سحنون، وأشهب، وابن القاسم، وأبههو مصههعب، وابههن أبههي زيههد القيروانههي مههن

متقدمي المذهب ومتؤخريه.

ولم يكتف ابن فودي بالنقل عن المالكيههة فههي الفقههه فقههط، بههل تجههاوز إلههى
اّز الههدين ابههن عبههد اّصبه للمذهب، فقد وجدنا له نق اًل عههن عهه غيرهم ليثبت عدم تع
السلم ، والشعراني في المواهب اللدناّية ، والسيوطي فههي الجلليههن، والتقههان،
والتحههبير فههي علههوم التفسههير، وابههن حجههر العسههقلني فههي الفتههح البههاري،
والقسطلني في إرشاد الساري شرح صحيح البخاري، والزركشي فههي التنقيههح

 ل يذكر بن فودي أسماء بعض الكتب التي ينقل منها، و إاّنما يذكر المؤلف،  لذا حاولنهها البحههث عههن أسههمائها و1
لكن لم نعثر على الجميع، فاكتفينا بذكر أصحابها كما ذكرها.  

104



للفههاظ الجههامع الصهحيح، والبيضهاوي فهي أنهوار التنزيهل،و غيرههم مهن أئمهة
الشافعية .

اًّول على الكتب الساّتة، وخاصة اّكزة أ اّرواية فهي مر اّما مصادره في علم ال أ
الجههامع الصههحيح للمههام البخههاري، وصههحيح المههام مسههلم، وجههامع الترمههذي،
اّروايههة، كمسههند المههام اّم مهها يتبعههها مههن كتههب ال والسنن لبي داود السجثتاني، ثهه
اّدارقطني، والمسههتدرك للحههاكم أحمههد، والسههنن الكههبرى للههبيهقي، والسههنن للهه

النيسابوري، وغيرها كما سيأتي ذكرها في قائمة مصادره إن شاء الل تعالى.

اّمت بههذلك اّما في الجانب اللغوي والنحوي؛ فإاّنه ينقل من الكتب التي اهت وأ
فههي تفسههيرها، كبحههر المحيههط لبههي حاّيههان الندلسههي، ومختصههره: المجيههد فههي
اّصفاقسي، و القاموس المحيط للفيروزآبادي، والخلصة إعراب القرآن المجيد لل
لبن مالك الطائي، وإعراب القهرآن لبهي البقهاء العكهبري، وغيرهها مهن كتهب

اللغة والنحو.

و ٌر بأبي حامد الغزالي، ينقل عنه مههن اّوف؛ فإاّنه متأث اّما مصادره في التص وأ
اّرجها علهى كتهب المههام القشههيري، وكتهاب اّدرر، مع كتابه إحياء علوم الدين، وال
اّرعايههة للحههارث المحاسههبي الزهههد لبههن المبههارك، والزهههد للمههام أحمههد، وال

وغيرهم.

اّما في العقيههدة ؛ فههإاّنه يعتمههد علههى كتههب الشههعراّية فههي التوحيههد، كنظههم وأ
اّطههاهر، العقيدة الوسطى للسنوسههي بقلمههه، والعقيههدة السنوسههاّية الكههبرى للشههيخ ال

وغيرها من كتب الشاعرة في التوحيد.

اّر من المصادر والمراجع، أمين في نقله، دقيق وابن فودي في جميع ما م
اّص المنقههول ، أو اختصههره، أو نقلههه بههالمعنى اّرف فههي النهه في إحالته، وإذا تص

دون اللفظ، يشير إلى ذلك كاّله.

105



والن نتواّقف لسرد بعض المصادر والمراجههع الههتي اسههتقريناها مههن هههذا
اّسمها حسب علمها التي تندرج تحته ، ونراّتبها حسب كثرة ورودههها الكتاب، ونق
اّص بعضها بههالكلم باعتبارههها مصههادر اّم نخ في الكتاب، دون اعتبار القدماّية، ث

أساساّية عند ابن فودي:-

لّلول :مصادره في التفسير أ

-الجواهر الحسان في تفسير القرآن ،لعبد الرحمن بههن مخلههوف الثعههالبي (ت:1
هه)875

-أنوار التنزيل وأسرار التأويل،للقاضي، ناصر الدين، أبو الخير، عبد الل ابن2
).691هه وقيل: 685عمر بن محمد البيضاوي، الشافعي ،(ت:

-أحكام القرآن لبي بكر محمد بن عبد الل المعروف بههابن العربههي المعههافري3
هه).543المالكي ،(ت:

-لباب التأويهل فهي معههاني التنزيهل، لعلء الههدين، علهي بهن محمهد المعهروف4
هه).741بالخازن،(ت:

اّلمههة شهههاب الههدين أحمههد بههن5 اّراّبههاني، للع -غايههة المههاني فههي تفسههير الكلم ال
هه).893إسماعيل الكوراني (ت:

اّلمة أبي البركات عبد اللهه بههن أحمههد بههن6 -مدارك التنزيل وحقائق التأويل ،للع
هه).711 وقيل:710محمود النسفي،(ت:

-تبصرة المتذكر، و تذكرة المتبصر، في تفسير القرآن ، و تلخيصههه، كلهمهها7
هه ).680لحمد بن يوسف بن حسن بن رافع الموصلي الكواشي (ت:

-التفسير الكبير (مفاتيح الغيب )، للمام فخر الدين، أبههو المعههالي، محمههد بههن8
اّري ،(ت: اّرازي، المعروف بابن خطيب ال هه).606عمر بن الحسين ال
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اّق بههن غههالب9 اّرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،لبي محمد، عبد الح -المح
هه).546بن عطاّية (ت:

-الجللين (ويسميه بن فههودي بالتكملههة) للمههامين؛ جلل الههدين، محمههد بههن10
هه) والمام، جلل الدين، عبد الرحمن بن أبههي864أحمد المحاّلى الشافعي (ت:

هه).911بكر السيوطي (ت:

-جههامع البيههان عههن تأويههل آي القههرآن، لبههي جعفههر محمههد بههن جريههر11
هه).310الطبري(ت:

اّمنه من السههاّنة و آي الفرقههان ،لبههي12 -الجامع لحكام القرآن و المباّين لما تض
هه).671عبد الل محمد بن أحمد النصاري الخزرجي المالكي القرطبي (ت:

هه).745-البحر المحيط لبي حاّيان محمد بن يوسف الندلسي (ت:13

-معالم التنزيل للبغوي.14

-زاد المسير في علم التفسير لعبد الرحمن بن الجوزي.15

-مفتاح التفسير لعبد الل بن فودي(المؤلف).16

-سللة المفتاح لعبد الل بن فودي (المؤلف).17

-فتح الرحمن لكشف ما يلتبس في القرآن لشيخ السلم زكريا النصاري.18

اّشاف لشههرف19 -فتوح الغيب في الكشف عن قناع الغيب و هو حاشية على الك
الدين الحسن بن محمد الطاّيبي.

اّشاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون القاويهل فهي وجهوه التأويههل20 -الك
لجار الل محمود بن عمر الزمخشري.

-تفسير البسيلي.21
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-أحكام القرآن للقاضي المام أبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق الزدي.22

-التقان في علوم القرآن لعبد الرحمن بن كمال السيوطي.23

-حرز الماني ووجه الاّتهاني(الشاطباّية) للمام الشاطبي. 24

 تفسههير المشههكل مههن غريههب القههرآن، لمكههي بههن أبههي طههالب القيسههي (ت:-25
هه).437

اّن به الرحمن من وجوه العراب و القراءات في جميع القههرآن،26 -إملء ما م
هه).616لبي البقاء عبد الل بن الحسين العكبري (ت:

اّرلواية: ثانيا:مصادره في الحديث لو ال

-الجامع الصحيح المختصر لبي عبد الل محمههد بههن إسههماعيل البخههاري (ت:1
هه).256

اّجاج النيسابوري (ت:2 هه).261-صحيح مسلم لبي الحسين مسلم بن الح

هه).275-السنن لبي داود سليمان بن الشعث السجثتاني (ت: 3

هه).279 وقيل :275-السنن لبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي (ت:4

-السنن الصغرى(المجتبى) لبي عبد الرحمن أحمد بههن شههعيب النسههائي (ت:5
هه).303

 و قيههل:275-السنن لبي عبد الل ابن ماجة محمههد بههن يزيههد القزوينههي (ت: 6
هه).273

هه).241-المسند لبي عبد الل أحمد بن حنبل (ت:7
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-المسههتدرك علههى الصههحيحين لبههي عبههد اللهه محمههد بههن عبههد اللهه الحههاكم8
هه).405النيسابوري (ت:

-صحيح ابههن حاّبههان المسههمى التقاسههيم والنههواع لبههي حهاتم محمههد بههن حاّبههان9
هه).354البستي (ت:

 هه).385-السنن لبي الحسن علي بن عمر الدارقطني (ت:10

هه). 458-السنن الكبرى لبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت:11

-المعجم الكبير و الوسط لبي القاسم الطبراني.12

-مسند ابن أبي شيبة.13

-مصابيح الساّنة للبغوي.14

نوادر الصول في أحاديث الرسول صلى الل عليه وسلم لمحمد بن علي -15
هه).320بن الحسن بن بشر، أبو عبد الل، الحكيم الترمذي (المتوفى: نحو 

ثالثا: مصادره في شرلو:ح الحاديث

هه).923-إرشاد الساري شرح صحيح البخاري للقسطلني (ت:1

-فتح الباري شرح صحيح البخاري لحمد بن علي بن حجههر العسههقلني (ت:2
هه).852

هه).855-عمدة القاري شرح صحيح البخاري للمام العيني (ت:3

هه).794-التنقيح للفاظ الجامع الصحيح لبدر الدين الزركشي (ت:4

إكمال المعلم شرح صحيح مسلم - للقاضي عياض بن موسى اليحصبي.-5
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-شههرح المههام الزرقههاني علههى الموطههأ لمحمههد بههن عبههد البههاقي بههن يوسههف6
الزرقاني.

رابعا: مصادره في الفقه

اّزي1 -القوانين الفقهية في تلخيههص مههذهب المالكيههة لمحمههد بههن محمههد ابههن الجهه
هه).758الكلبي (ت:

هه) .1015-شرح مختصر الخليل لسالم بن محمد السنهوري (ت:2

-الحلية للمام يحيى بن زكريا النووي.3

هه).767-المختصر لخليل ابن إسحاق الجندي المالكي (ت:4

).1102-شرح مختصر الخليل لبي عبد الل محمد بن عبداه الخرشي (ت:5

هه).684-الذخيرة في فروع المالكية لحمد بن إدريس القرافي (ت:6

-التاج و الكليل لمختصر الخليل لمحمد بن يوسف الغرناطي الشهير بالمواق7
هه).897(ت:

هه).1099-شرح مختصر الخليل لمحمد عبد الباقي الزرقاني (ت:8

-شرح مختصر الخليل لبي عبد الل محمد ناصر الدين اللقاني المصري (ت:9
هه).958

-المواهب الجليل في تحرير ما حواه مختصر خليل لبههي الرشههاد علههي بههن10
هه).1066محمد الجهوري (ت:

الفوائد في مختصر القواعد" أبو محمد-مختصر قواعد الحكام المسمى به"11
عز الدين عبد العزيز بن عبد السلم السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء

.هه)660(المتوفى: 
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تخامساًا: مصادره في اللغة

هه) .672-الخلصة لبي عبد الل محمد جمال الدين ابن مالك (ت:1

هه).817-القاموس المحيط لمحمد بن يعقوب الشيرازي الفيروز آبادي (ت:2

-الصحاح للجوهري.3

تسادتسا: التصوف لو السلوك

-الفتوحات المكاّية فههي معرفههة أسههرار المالكيههة لمحههي الههدين محمههد بههن علههي1
المعروف به "ابن عربي".

-الحكم العطائية لبن عطاء الل السكندراني الشاذلي.2

-التنوير في إسقا)ط التدبير لبن عطاء الل السكندراني الشاذلي أيضا.3

تسابعا:العقيدة

-التذكرة في أحوال الموتى و أمور الخرة لبي عبد الل القرطبي.1

-نظم العقيدة السنوسية لعبد الل بن فودي.2

ثامنا:مصادر جامعة

هه).505-إحياء علوم الدين لبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت:1
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اّشفا بتعريف حقوق المصطفي ، للقاضههي عيههاض بههن موسههى اليحصههبي (2 -ال
1هه).544

وبعد هذا العرض الكثير لمصادر عبد اللهه بههن فههودي فههي تفسههيره ضههياء
التأويل، والتي بلغت عند الباحث ثمانية وساّتين مصههدرا، سههاّتة وعشههرون منههها
اّروايههة، وسههاّتة في التفسير و علومه، و خمسة عشر مصدرا في علم الحديث وال
منها فهي شهروح الحهاديث، وأحهد عشهر مصهدرا فهي الفقهه وأصهوله، وثلثهة
مصادر في اللغة، وثلثة مصادر في علم التصوف والسههلوك، ومصههدران فههي
علم العقيدة والتوحيد، ومصدران أيضا وهي جامعة لعلههوم كههثيرة، وهههذا العههدد

) الذي ذكرنا لمصادر ابههن فههودي، يفههوق العههدد الههذي ذكههره68ثمانية وساّتون(
contributions ofالدكتور علي عبد الحميد في مقالته الههتي نشهرت بعنههوان:"

the Sokoto jihad leaders to Quranic studie  ساّتين له  ذكر  فقد   "
 وليس العدد الههذي ذكرنههاه أيضهها هههو العههدد الحصههائي الكامههل2)،60مصدرا(

لمصادر عبد الل بن فههودي فههي هههذا التفسههير، لصههعوبة حصههر جميههع مصههادر
تفسيره، فإاّنه -كما ذكرنا من قبل- هناك بعض المصههادر غيههر مههذكورة السههم،
اّدا، وبعضها غير معروفة، لاّنه لم يذكر اسمها ول اسم مؤلفيها ولكاّنههها قليلههة جهه
نأتي الن بهالكلم المهوجز عههن المصهادر الساسهية والثانويهة عنههد ابهن فههودي

فنقول:

عند تأمل مصادر عبد الل بن فودي فههي ضههياء التأويههل نجههد نههوعين مههن
الكتب:

م، رسالة جامعية غير منشورة بعنوان"عبههد اللهه بههن فههودي و مؤلفههاته فههي التفسههير" الجامعههة2008 : آدم بللو 1
.110-105م،/ص:2008السلمية بالنيجر، كلية الشريعة و الدراسات السلمية، سنة:

2 Abdul Hamid, Ali(contributions of the Sokoto jihad leaders to Quranic studie)
the Sokoto seminar papers :1975 with the title:” studies in the history of the
Sokoto caliphate” published by Department of History A.BU. Zaria, Nigeria.
Third press international, Lagos, Nigeria:1979, P:183-193. 
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-النوع الول: مصادر أساسية التي أخههذ معظههم معلومههاته منههها، وأكههثر1
من النقولت عنها، وكلها في مجال علم التفسير.

-النوع الثههاني مصههادر ثانويههة الههتي يرجههع إليههها فههي بعههض المجههالت2
والتحليلت الخاصة في موضوع معاّين.

ولنتحدث الن عن المصههادر الساسههية والثانويههة وكههذلك مصههادره فههي تههوجيه
اليات المتشابهة في ضياء التأويل:

اّلول: المصادر التساتسية لعبد ال بن فودي في ضياء التألويل أ

-الجواهر الحسان في تفسير القههرآن، لبههي زيههد عبههد الرحمههن الثعههالبي: هههذا1
التفسير من المصادر الساسية عند ابن فههودي ، وقههد نقههل عنههه كههثير اًا فل تكههاد
اّل و قههد وجههدت لههه نق اًل، وقههد الههتزم ابههن تقرأ منه عشر صفحات على القههل، إ
فودي المانة العلمية في نقله عنه، فههإذا نقههل عنههه يقههول فههي أول الكلم:{ وفههي
الجواهر  } أو {قههال الثعههالبي  } أو{و فههي الجههواهر الحسههان } وإذا انتهههى كلمههه
اّول عنههه النقههل فههي بعهض المههاكن يرمههز لههه بههه (اهههه) أي انتههى كلمههه، ويطهه
ويختصر في بعضها، والذي نقول أخير اًا عههن هههذا الكتههاب، إاّنههه مههن المصههادر
الساساّية التي اعتمد عليها ابن فودي في جمع مادة تفسيره، ولم ابن فودي كتابا

 ويبلههغ عههددفي هذا التفسههير أكههثر ممهها ذكههر تفسههير جههواهر الحسههان للثعههالبي،
، وذكههر مؤلههف هههذا)200نقولت ابن فودي مههن هههذا التفسههير نحههو :مههائتين (

التفسير أاّنه اعتمد على تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز في تفسههير كتههاب اللهه
العزيز) ونقل من غير تفسير ابههن عطيههة نحههو مههن مائههة مصههدرا مههن مؤلفههات
العلماء، وكان عبد الرحمن الثعالبي من أساتذة محمههد بههن عبههد الكريههم المغيلههي
ولزمه ولم يفارقه إل بعد وفاته، ومن الممكن أن يكون المغيلي هو الذي أدخل

مؤلفاته إلى الفوديين في أرض هوسا.
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اّن هنالههك مصههادر كههثيرة لعبههد اللهه بههن ومما يجب ملحظته من هههذا المصههدر أ
فودي في ضياء التأويل جاءت عن طريق تفسير جواهر الحسههان و ليسههت مههن
المصادر التي استفاد بها عبد الل مباشرة، و قد قابلنا بعض نقولته مع نقههولت
جواهر الحسان فرأينا أاّنههه نقههل منههه، و هههذه هههي قائمههة أسههماء المصههادر الههتي

أخذها ابن فودي عن طريق جواهر الحسان للثعالبي:-

)(جهواهر:ج2/269-الحكم العطائية لبن عطاء الل السكندراني. (ضهياء:ج1
3/85.(

)3/269- التنوير في إسقا)ط التدبير لبن عطاء الل السكندراني. (ضههياء:ج2
).3/85(جواهر:ج

-الكلم الفارقية والحكم الحقيقية. 3

-البحر المحيط لبي حاّيان التوحيدي.4

اّشاف للزمخشري عن طريق أبي حاّيان في البحر.5 -الك

-الصحاح للجوهري.6

-الجرجاني.7

-نوادر الصول للحكيم الترمذي.8

-أحمد بن نصر الداودي.9

-مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي.10

-الجامع لحكام القرآن لبن جرير الطبري.11

-القصد إلى الل للحارث المحاسبي.12
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-القشيري.13

-جامع البيان ابن جرير الطبري.14

-حلية الولياء للنووي.15

اّن به الرحمن  من وجوه إعراب القرآن لبي البقاء العكبري. 16 -إملء ما م

-المجيد في إعراب القرآن للصفاقسي.17

ه)581-السهيلي عبد الرحمن بن الخطيب أبههو زيههد السهههيلي الندلسههي(ت:18
يذكره عبد الرحمن الثعههالبي كههثيرا فههي تفسههيره إل أاّنههه ل يههذكر اسههم كتههابه إل
اّرة إلى كتابه "روض النف في غريب السههير" وكههان عبههد نادرا ورأيته أشار م
الل بن فودي ينقل عن السهيلي عن طريق الثعههالبي فههي جههواهر الحسههان، وقههد
اّن موضع يبدو من نقولتهما أاّنهما ينقلن عنه من غير كتاب "روض النف" ل
ما يذكرانه يخالف موضع كتاب روض النف، وللمام السهيلي ثلثة كتب فههي
اّن الثعالبي وعن طريقه ابن فودي قههد نقل مههن أحههدها أو منههها اّد أ التفسير، ول ب

وهي:-

-اليضاح والتبيين لما أبهم من تفسير الكتاب المبين.1

-التعريف و العلم فيما أبهم في القرآن من السماء و العلم.2

اّمن كتههاب اللهه العزيههز فههي ذكههر مههن لههم يسههم فيههه3 -المختصر الوجيز فيما تض
اّل شيء. باسمه العليم من بني و ولي و غيرهما آدمي أو ملك أو غير ذلك من ك

-أنههوار التنزيههل وأسههرار التأويههل، للقاضههي ناصههر الههدين عبههد اللهه بههن عمههر2
اّل نق اًل عن المصدر السابق، وهذا التفسير قد شهههد البيضاوي: وهذا الكتاب ل يق
واسههع النتشههار والصههيت، ممهها جعههل بعههض المستشههرقين يعتقههدون قداسههته
اّشهههاف ومنزلتهههه، مثهههل القهههرآن نفسهههه، اختصهههر البيضهههاوي تفسهههيره مهههن الك

115



اّشههاف أيضهها، كههالراغب الصههفهاني، وفخههر للزمخشري، لكاّنه أخذ من غير الك
اّرازي، وهو يهتم بالمسههائل اللغويههة والبلغيههة، ولكههون البيضههاوي مههن الدين ال
اّمهها عنههد أصههل تفسههيره أهل الساّنة حاول إبعاد تفسيره عههن معتقههدات المعتزلههة م
اّدمههة الكتههاب، وأكههثر اّشاف للزمخشري.  وقد بدأ ابن فودي بالنقل عنه منذ مق الك
اّدم ابههن فههودي كلمههه علههى كلم الثعههالبي عنههد النقل عنه في أماكن مختلفة، ويق
الجمع بينهما، ويقول عنههد النقههل عنههه:{قههال البيضههاوي }، وآحيانهه اًا يههذكر كلمههه
اّن ابن فودي استفاد بتفسير ويقول في النهاية: {قاله البيضاوي }،ويمكن القول: بأ
اّن تفسههير اّشههاف للزمخشههري عههن تفسههير البيضههاوي فههي البلغههة القرآنيههة ل الك
اّشاف، مع ترك العتزالت التي فيه، ويبلغ عدد نقههولت البيضاوي مختصر للك

اّرة ( ).131ابن فودي من هذا التفسير نحو: مائة وواحد وثلثين م

-أحكام القرآن لبن العربي: جعل ابن فههودي هههذا التفسههير عمههدة فيمهها يتعلههق3
ببآراء المالكاّيههة فههي الفقههه، ويسههتدرك عليههه فههي بعههض المواضههع، ويعاّلههق علههى
كلمه، وأسلوبه في النقل مهن ههذا ههو القتبهاس مههن أقههوال المؤلههف، مهها يهراه
مناسب اًا لموضوع الية التي يريد تفسيرها، وإذا نقل منه يقول :{قال ابن العربي
في الحكام } أو {وفي الحكام لبن العربي } أو {وفي الحكام }وغير ذلك، وبلهغ
اّرة ( عدد نقولت ابن فههودي مههن ههذا المصههدر نحهو مائهة وثمانيههة وأربعيهن مه

148       .(

اّمة لليات4 اّرباني:- هو من التفاسير المه -تفسير غاية الماني في تفسير كلم ال
 مههن مسههائل البلغههةالقرآنية، وقد جمع بيههن تحليلت الزمخشههري والبيضههاوي

 في تفسيره، وقههد ذكههره ابههن فهودي فههي ضههياء التأويههل نحههو مههنواللغة والنحو
اّما يجعههل القههارئ يحكههم بتههوفر هههذا الكتههاب عنههد علمههاء200مائتين ( اّرة، م ) م

الجهاد في صكتو، ويظهر من تعامل عبد الل مع هذا التفسير أاّنه لم يعرف اسههم
مؤلف غاية الماني، لاّنه دائما ما يذكر اسم الكتاب فقط دون ذكر اسههم مههؤلفه،
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اّرة واحدة اسم شهاب الدين أحمههد بههن إسههماعيل الكههوراني، ول تكاد تجد و لو م
بينما تجد أسماء المؤلفين الخرين عنده، و أسماء كتبهم.

-تفسههير ابههن عطيههة المسههمى"الجههامع المحههرر الههوجيز فههي تفسههير الكتههاب5
ه):هههو كتههاب كههبير481العزيز"لبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية (ت:

في التفسير وإن وصفه مؤلفه به"الههوجيز"، وهههو مههن التفاسههير الصههيلة ضههمن
الكتههب المؤلفههة فههي التفسههير بالمههأثور، وهههو يأخههذ مههن تفسههير الطههبري، لكاّنههه
يعترض على بعض الثار المروية في التفسير ويعلق عليها، ويستشهههد ببعهض
الشعار عند العرب القدامى،  أثنى عليه كثير من العلماء مثل ابن تيميههة، وأبههو
حاّيان، وابن خلدون مدحه بأاّنه جمع التفسير مههن المصههادر الصههيلة الصههحيحة
من التفاسير المههأثورة، ولجههل شهههرة هههذا التفسههير وقيمتههه أراد عبههد الرحمههن
الثعالبي اختصاره في الجواهر الحسان لمن له العجلة في فهههم تفسههير كلم اللهه
اّن مهن تعالى ليستفيد به. وقد نقل ابن فودي منههه كهثيرا فهي ضههياء التأويههل،  لكهه

اّن أغلههب نقههولته عههنالصعب الحكم  اّن هذا التفسير متوفر عند ابن فههودي، ل بأ
ابن عطية كان عن طريق تفسير جواهر الحسان للثعالبي، وهههذا، و هههذا جعههل
اّن تفسير ابههن عطيههة ليههس متههوفر عنههد علمههاء الدكتور علي عبد الحميد يحكم بأ
الجهاد في صكتو بأصله وكماله، و لكثرة نقولت ابن فودي عنه الذي بلغ نحههو

اّرة ( )، جعلههه مههن مصههادره الساسههية، و إل فهههو مههن المصههادر100مائههة مهه
الثانوية.

-تفسير الخازن المسمى:"لباب التأويل في معههاني التنزيههل" لعلء الههدين علههي6
ه): و هههذا741بن محمد الخازن، من علماء التفسير و الحديث فههي دمشههق(ت:

التفسههير مههأخوذ مههن تفسههير:"معههالم التنزيههل" للمههام البغههوي، ومههؤلفه يهتههم
بالحههداث التاريخيههة و السههرائيلية، و هههذا التفسههير متههوفر لههدى العلمههاء فههي
صكتو، و النقولت منه كثيرة في مؤلفاتهم، و نقل منه ابن فودي نحو خمسههة و
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اّرة ( اّن هههذه النقههولت كلههها فههي النصههف الول مههن ضههياء85ثمههانين مهه )، إل أ
التأويل، و أما في النصف الثاني منه فليس هنالك نقل واحد من تفسههير الخههازن
اّن لههديه النصههف الول مههن تفسههير الخههازن لباب التأويل، وهذا ربما يشير إلى أ

فقط، وليس كاّله.

اّي،7 -"تفسير الجللين" هو تفسير لعالمين كبيرين، الول هو جلل الدين المحل
و الثاني هو جلل الدين السيوطي، والذي بدأ تفسهيره ههو جلل الههدين المحلهي
اّن المناّية اّسر سورة الفاتحة، لك اّم ف اّسر من سورة الكهف إلى آخر القرآن، ث الذي ف
اخترمته قبل أن ياّتم ما بقي من تفسير سههائر السههور الههتي لههم يفسههرها، فأكملههها
تلميذه جلل الدين السيوطي، وسار على نظههامه ونمطههه فههي التفسههير بحيههث ل
اّن اّي، ويبدو أ اّميز بين تفسيره و تفسير أستاذه جلل الدين المحل يستطيع أحد أن ي
يِل المفسر الول والثههاني، أي جلل الههدين هذا التفسير ليس له اسم مسمى من يِقاَب
اّن اّن أخي اًرا اشتهر باسم:"تفسير الجللين" لكهه المحلي، وجلل الدين السيوطي، لك
هذه التسمية غير معروفة عند علماء غرب إفريقيا سابقا، لذا نجد عبد اللهه  بههن
رَّمههل"، ويسههمي القسههم اَك اّي به:"الم اّمي القسم المفسر من جلل الدين المحل فودي يس
يِماَلهة"، وكهذلك صهنع أخهوه ف ْك الخر المفسر من قبل جلل الدين السيوطي بهه:"الرَّت

الشيخ عثمان بن فودي في تسميتهما.

اّن عدد نقولت عبد اللهه بههن فههودي مههن تفسههير الجلليههن أاّقههل بكههثير مههن إ
اّن تأاّثره به أكثر من هذه المصادر، ولههذا تجهد المصادر السابقة، النفة الذكر، لك
بعض التفاسير عند ابن فودي هههي نفسههها الموجههودة فههي الجلليههن بههدون أدنههى
فرق أو تصرف، وعندما يورد أكثر من تفسههير واحههد لليههة، تجههد واحهه اًدا منههها
اّن ههذا التهأثر يبهدو أكهثر عنهدما نقهارن التفاسهير منقول من تفسير الجللين، لكه
المنقولة من الجللين في مختصههر ضههياء التأويههل وهههو تفسههير:"كفايههة ضههعفاء
اّن كههثير مههن صههفحات كفايههة ضههعفان السودان في بيان تفسير القرآن" فسههنجد أ
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اّدة تأثر عبد الل ابن السودان تبدو متوافقة مع تفسير الجللين، وهذا يشير إلى ش
فودي بتفسير الجللين في ضياء التأويل ومختصره.

هذه هي المصادر الحقيقية الساسية في جمع مادة تفسير ضههياء التأويههل،
اّن عبد الل بن فودي لم يجعل تفسير المام القرطههبي مههن بيههن لكن من العجيب أ
اّدا في كثير من مسائله في التفسير، وخاصههة مصادره في التفسير مع أاّنه نافع ج
فهي المسههائل الفقهيههة والحكههام، ويبههدو أاّنههه غيهر متههوفر عنههده فههي حههال كتابههة

1تفسيره.

ثانيا: المصادر الثانوية لعبد ال بن فودي في ضياء التألويل

اّرازي(ت:1 اّرازي:"مفاتيههح الغيهب" لفخههر الههدين محمههد بههن عمههر الهه -تفسههير الهه
اّن ابههن606 اّن البحههث أوضههح أ ه): هذا التفسير من مصادر ضههياء التأويههل، لكهه

فودي كان ينقل عنه بواسطة تفسير الجواهر الحسان لعبههد الرحمههن الثعههالبي أو
تفسير الخازن، لباب التأويل في معاني التنزيل.

ه): وهههو تفسهير يهتهم745-البحر المحيط، لبي حاّيان محمهد بهن يوسهف(ت:2
اّن عبد اللهه بههن فههودي لههم بالمسائل النحوية و اللغوية والقراءات وتوجيهها، إل أ
يعتمد عليه كثيرا في هذه المسائل، وإاّنما اعتمد على تفسير البيضههاوي وتفسههير
غاية الماني لسماعيل الكوراني، وتفسير جواهر الحسان، وبواسطته ينقل ابن

فودي من أبي حاّيان في البحر المحيط.

1 Abdul  Hamid,Ali  (P.H.D  thesis,  Ahmadu  Bello  university,
Zaria,1980(Abdullahi bin fodio as a muslim exegiest)p:190-203.بتصرف .
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الموصههلي و كواشههة قلعههة مههن-تفسير الكواشي،أبو العاّباس أحمد بههن يوسههف 3
اّماه:"تبصرة المتههذكر680 (ت:بلد الموصل ه): أاّلف الكواشي تفسيرا كبيرا وس

اّخههص، اّم عمل له تفسههير مل وكههان نقههل ابههن فههودي مههن هههذا وتذكرة المتبصر" ث
اّخصه في الجزء الول فقط من ضياء التأويل. التفسير ومل

ه):-510-معالم التنزيل للبغوي محي الساّنة الحسههين بههن مسهعود البغههوي(ت:4
وهذا التفسير ورد ذكره في الجزء الثالث فقههط مههن ضههياء التأويههل ولعلههه غيههر

متوفر بكماله عند ابن فودي. 

-مدارك التنزيل و حقائق التأويل لبي البركات عبد الل بن أحمههد النسههفي(ت:5
ه): وهههذا التفسههير يههرد ذكههره فههي ضههياء التأويههل فههي بعههض المواقههف و710

1المناسبات.

ثالثا:مصادر ابن فودي في توجيه اليات المتشابهة

وفي نهاية حديثنا عن مصادره يجههب أن نتحههدث عههن مصههادر ابههن فههودي فههي
اليات المتشابهة بصفة خاصة فنقول منها:

اّشاف عن حقائق غوامض التنزيل لوعيون القالويففل فففي لوجففوه التألويففل-1 :الك
لجار الل محمود بن عمر الزمخشري: يجب أن نتحدث عههن علقههة ابههن فههودي
اّن طبيعههة البحههث المقههارن بالزمخشري فيما يتعلق بتوجيه اليات المتشههابهة، ل
اّشههاف) وتفسههير ابههن بيههن تفسههيرين كههبيرين وهمهها تفسههير الزمخشههري (الك
اّن المصههادر اّول: بههأ فههودي(ضههياء التأويههل) يههوجب علينهها ذلههك، ونبههدأ القههول أ
الساسية السابقة لضياء التأويل منها تفسير البيضاوي" أنوار التنزيههل وأسههرار
اّشاف، ومنها أيضهها تفسههير"غايههة المههاني فههي التأويل" وهو مختصر لتفسير الك
اّرباني" لشهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكههوراني، وهههو تفسههير تفسير الكلم ال
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اّشاف للزمخشري وما في أنوار التنزيل للبيضههاوي، مههع زيههادة جامع لما في الك
 فههي مصههادره الساسههية،بعض الفوائد عليهما، فبناء اًا على ورود هذه المصادر

اّن ابههن وهي من التفاسير التي تهتم بتوجيه اليههات المتشههابهة يجههب أن نقههول: إ
1(ٍح شههاّتى، منههها فهي تههوجيه اليههات فودي قد استفاد من تفسههير الكشههاف مههن نههوا
المتشابهة، وسوف يظهر ذلك عند القارئ، في الفصل الرابع عند ذكر المقارنة
اّن ذكر اسم الزمخشههري أو بين توجيههما لليات المتشابهة، ولكن من العجيب أ
اّرتين، ويذهب الدكتور عبههد اسم تفسيره الكشاف، لم يرد في ضياء التأويل إل م
اّن ابن فودي ربما أهمل ذكههر الزمخشههري فههي تفسههيره الباقي شعيب أغاكا إلى أ
اّرتيههن فيقههول:" ومههن المحتمههل أن تكههون اّعلة مذهبه العتزالي، فلم يذكره إل م ل
اّرتيههن هذه الخصومة عاّلة إهمال عبد اللهه للزمخشههري فههي إثبههات مراجعههه إل م
ذكره في تفسيره الكبير (ضياء التأويل) وهي أمانة كان يعني بههها عنايههة كهبيرة
اّل يؤديها تأدية وافية محفوفة بالتقدير،والجلل، وشهدت له مواقف عديدة بل ظ
اّم يواصههل على هذا الخلق العالي، إذ كان يقدمه في ديباجة كتبههه ومنظومههاته" ثهه
اّمس عاّلة ذلك الخفاء فيقههول:"...وراّبمهها يقههال بههأاّنه (عبههد اللهه بههن الدكتور في تل
فودي) لم يتصل بالزمخشري، بل قرأ كتابه من مؤلفات الخرين، والجواب أاّنه
اّرتين، على حين نراه يثبت الخرين الذين لم يطلههع علههى مصههاّنفاتهم لما ذكره م
مباشههرة، وكههان يههردد أسههماءهم وكتبهههم، ومهمهها أخفههى الزمخشههري لعههتزاله
اّن من آرائه البلغية كان إثهارة اّن تفسيره"ضياء التأويل" يكشف لنا بأ وتكاّلمه، فإ
اّشاف عن حقائق التأويل وعيون القاويههل فههي وجههوه التنزيههل، فههإذا علم عن الك
أعههرض عههن الزمخشههري للفرقههة الههتي ينتهههج مناهجههها، و عههدل بههه أمثههال
البيضاوي، صاحب أنههوار التنزيههل و أسههرار التأويههل، والنسههفي كههاتب مههدارك
التنزيل وحقههائق التأويههل، والخههازن مؤلههف لبههاب التأويههل فههي معههاني التنزيههل،
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وكاّلها تفاسير تؤكد عناوينها انتماؤها إلى الكشاف للزمخشري، فضل مههن أاّنههها
1اشتاّقت منه معانيها البلغية".

: للقاضههي ناصههر الههدين عبههد اللهه بههن عمههرأنوار التنزيل لو أتسرار التألويل- 2
اّشاف للزمخشههري، و قههد بههدأ ابههن البيضاوي: اختصر البيضاوي تفسيره من الك
اّدمة الكتاب، و أكههثر النقههل عنههه فههي أمههاكن مختلفههة، و فودي بالنقل عنه منذ مق
يقول عنههد النقههل عنههه :{قههال البيضههاوي  }، و آحيانهه اًا يههذكر كلمههه و يقههول فههي
النهاية: {قاله البيضاوي }، وأحيانا ينقل منه ول يذكر اسههمه ول اسههم تفسههيره،و
اّشههاف للزمخشههري عههن تفسههير اّن ابههن فههودي اسههتفاد بتفسههير الك يمكن القول: بههأ
اّن البيضاوي في البلغة القرآنية وأيضا في تههوجيه بعههض اليههات المتشههابهة ل

اّشاف اّشاف أيضا، كالراغب،تفسير البيضاوي مختصر للك  لكاّنه أخذ من غير الك
اّرازي، وقد قارنت توجيه بعههض اليههات المتشههابهة الصفهاني، و فخر الدين ال

اّن ابن فودي قد أخذها منه، من تفسير البيضاوي فوجدت أ

ولم يحل إليه كعادته في إحالة أكثر نقولته عن العلماء، و الكتب، و مههن أمثلههة
ذلك:

يِم-يقول البيضاوي عند قوله تعههالى فههي سههورة النحههل:1 اَف ْلف ْنعهها ف ْم يِفههي ا ْمُكهه رَّن اَل اَويِإ
اَن ( يِريِبي رَّشهها 1(ٍم اَلاَبنهه اًا خايِلصهه اًا سههايِئغ اًا يِلل اَد اَو 1(ٍث  ف ْر يِن اَفهه ف ْي ف ْن اَب يِم يِه  ْمُطويِن رَّما يِفي ْمُب يِم ف ْم  ْمُك ف ْسيِقي اَر اًة ْمُن يِعف ْب اَل

66(ف ْم ْمُك ف ْسههيِقي اَر اًة دللة يعبر بها من الجهههل إلههى العلههم. ْمُن يِعف ْب يِم اَل اَف ْلف ْنعا ف ْم يِفي ا ْمُك رَّن اَل اَويِإ  ":
اّحههده ههها هنهها للفههظ يِه استئناف لبيان العبرة، وإنما ذكر الضههمير وو ْمُطويِن رَّما يِفي ْمُب يِم
اّده سههيبويه يِم اسم جمع ولذلك عهه اَف ْلف ْنعا وأنثه في سورة «المؤمنين» للمعنى، فإن ا
في المفردات المبنية على أفعال كأخلق وأكياس، ومن قال إنه جمع نعم، جعل
الضمير للبعض، فإن اللبن لبعضها دون جميعها أو لواحده أو له على المعنههى،

2فإن المراد به الجنس".

.113-112 أغاكا، عبد الباقي شعيب،الستاذ الدكتور/ البلغة القرآنية لدى عبد الل بن فودي/ص:1
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رَّمهها يِفههي:ويقول ابن فودي في تفسههيرها يِم ف ْم  ْمُك ف ْسههيِقي اَر اًة ْمُن يِعف ْبهه يِم اَل اَف ْلف ْنعهها ف ْم يِفهي ا ْمُكهه رَّن اَل اَويِإ
يِه ْمُطههويِن اّحههده هنهها للفههظ، وأاّنثههه فههي سههورةْمُب اّكههر الضههمير وو :"أي النعههام، ذ

اّده سههيبويه فههي المفههردات يِم اسم جمههع ولههذلك عهه اَف ْلف ْنعا «المؤمنين» للمعنى، فإن ا
اّن اللبهن كثوب، وأخلق، ومههن قهال إنهه جمهع نعههم، جعهل الضهمير للبعهض، ل

).2/230لبعضها دون جميعها". (ضياء التأويل:ج
- ومثال الثاني من تفسير البيضاوي قوله في تفسير اليههة الولههى مههن سههورة2

1(ٍن (النمل: ْمُميِبيهه 1(ٍب  يِكتهها اَو يِن  ف ْرآ ْمُت اف ْلْمُقهه اَك آيهها يِن)1طس يِتف ْلهه ف ْرآ ْمُت اف ْلْمُقهه اَك آيهها :" طههس يِتف ْلهه
يِلشههارة إلههى آي السههورة، والكتههاب المههبين إمهها اللههوح المحفههوظ 1(ٍن ا ْمُميِبيهه 1(ٍب  يِكتهها اَو
وإبانته أنه خط فيه ما هو كائن فهو يبينه للناظرين فيه، وتأخيره باعتباره تعلههق
علمنا به وتقديمه في الحجر باعتبار الوجود، أو القرآن وإبانته لما أودع فيه من
الحكههم والحكههام، أو لصههحته بإعجههازه وعطفههه علههى القههرآن كعطههف إحههدى

).4/154الصفتين على الخرى وتنكيره للتعظيم.(البيضاوي:ج
1(ٍن ( ْمُميِبيهه 1(ٍب  يِكتا اَو يِن  ف ْرآ ْمُت اف ْلْمُق اَك آيا ):"1ويقول ابن فودي عند تفسير الية: :(طس يِتف ْل

لكل ما هو كائن وهو اللوح أو هو القرآن المهبين لمهها فيهه مهن الحكهم والحكههام
اّدم فهي اّخر هنا باعتبار تعلق علمنا به، وقهه عطف بزيادة صفة وعلى أاّنه اللوح، أ

). 3/166الحجر باعتبار الوجود".(ضياء التأويل:ج
-ومن هذا أيضا ما قاله البيضاوي عند تفسير الية الرابعة من سورة الحجر:3
) ف ْعْمُلوو ٌم اَم و ٌب  يِكتا اَواَلها  رَّل  1(ٍة يِإ ف ْراَي ف ْن اَق يِم ف ْكنا  ف ْهاَل اَواَلههها)4اَوما اَأ رَّل  1(ٍة يِإ ف ْراَي ف ْن اَق يِم ف ْكنا  ف ْهاَل اَوما اَأ ":

ف ْعْمُلوو ٌم أجل مقدر كتب في اللوح المحفوظ، والمستثنى جملههة واقعههة صههفة اَم و ٌب  يِكتا
اَن ولكهن لمها شهابهت ْمُرو يِذ ْمُمف ْنه رَّل اَلهها  لقرية، والصل أن ل تهدخلها الههواو كقهوله:يِإ

).3/206صورتها الحال أدخلت تأكيد اًا للصوقها بالموصوف.(البيضاوي:ج
ف ْعْمُلوو ٌم (ويقول ابن فودي: اَم و ٌب  يِكتا اَواَلها  رَّل  1(ٍة يِإ ف ْراَي ف ْن اَق يِم ف ْكنا  ف ْهاَل ... والصههل)4اَوما اَأ

رَّلاَ اَلههها منههذرون" لكههن أدخلههت عليههه أن ل يدخلها الواو كقههوله فههي الشههعراء:" يِإ
اّن الوصف هنهها تأكيدا للصوقها بالموصوف لدللة الواو على الجمع والمعاّية، ل
اّما في الشعراء أي لاّنه لزم عقلي و ذلههك جههرت بههه سههاّنة ألصق بالموصوف م

).2/208الل".(ضياء التأويل:ج
 هههه،المحقههق: محمههد عبههد الرحمههن المرعشههلي/ أنههوار التنزيههل وأسههرار1418  البيضاوي،عبد اللهه بههن عمههر،2

.1/232، دار إحياء التراث العربي – بيروت،لبنان/ج1التأويل/)ط
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اّربففاني-3 اّمههةتفسير غايففة المففاني فففي تفسففير كلم ال :- هههو مههن التفاسههير المه
 مههن مسههائللليات القرآنية، وقههد جمههع بيههن تحليلت الزمخشههري والبيضههاوي

اّن ابههنالبلغة واللغة والنحو  في تفسههيره، وقههد ذكههر الههدكتور علههي أبههو بكههر  أ
)200فودي قد ذكر هذا التفسير ونقل منه في ضياء التأويل نحو مههن مههائتين (

اّما يجعل القارئ يحكم بتوفر هذا الكتاب عند علماء الجهاد في صكتو، و اّرة، م م
اّن هذا العدد1قد تباّين لي بعد مقارنة الجزء المتوفر لي من تفسير غاية الماني  أ

الذي ذكره الدكتور يمكن أن يتضههاعف، لاّننهي وجههدت كهثير مههن نقهولت ابهن
فودي عنه غير منسوبة إليه و هي منه،  ويظهر مههن تعامههل عبههد اللهه مههع هههذا
اّن الكوراني أحيانهها التفسير أاّنه يعتمد عليه كثير اًا في توجيه اليات المتشابهة، ل
يزيد كثير اًا من الفوائد في توجيه اليات المتشابهة بعدما نقل مههن البيضههاوي أو
اّكد هذا البيان بهإيراد بعهض المثلههة المقارنهة منههه مههع تفسهير الزمخشري، و نؤ

ضياء التأويل فنقول:

-نأخذ -على سبيل المثال- اليههة الولههى مههن سههورة الحديههد مههن تفسههير غايههة1
يِض الماني:( ف ْر اَف ْل اَوا يِت  اَوا اَما رَّسهه اَمها يِفهي ال يِيِرَّلله  اَح  )(الحديههد)، يقهول شههاب1 (...اَسههرَّب

الدين أحمد الكوراني عند تفسيرها:" جاء بلفظ الماضي في مواضع والمضارع
اّن شههأن مههن أسههند إليههه الفعههل السههتمرار فههي جميههع فههي أخههرى، دللههة علههى أ
الزمان، وحيث كانت هذه أطول ما صدرت بلفههظ التسههبيح لههم يعههد الجههار فههي
المعطههوف بخلف سههائرها، ولههم يغلههب العقلء؛ إشههارة إلههى أنهههم فههي اليِقرَّلههة

مغمورون في جملة ل تحصى كثرة.
و ٌة  ْمُه آي 1(ٍء اَل ْمُكل شي اَواحد"....اَفيِفي  ْمُه  ْمُدل على أن 2 اَت

 الجزء الذي عثرت عليه من تفسير غاية الماني هههو مههن سههورة النجههم إلههى آخههر القههرآن، و حاّقههق فههي رسههالة1
دكتوراه في التفسير، في جامعة صاقريا بالجمهورية التركية، من قبل الدكتور محمد مصطفى كوكصو في سههنة:

اّن هذا التفسير قد عمل له دراسة= علمية من أول القرآن إلههى سههورة النجههم فههأراد أن2007هه-1428 م، وذكر أ
اّم دراسة التفسير كله، إل أاّننههي لههم أجههد هههذا التفسههير كلههه يكون تحقيقه له من أول سورة النجم إلى آخر القرآن ليت

-للسف الشديد- إل  الجزء المحقق من سورة النجم إلى آخر القرآن. 
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و عندما نعود إلى تفسير ضههياء التأويههل، سههنرى أاّنههه قههد ذكههر نفههس هههذا
التفسير لكاّنه لم يحل إلى تفسير غاية الماني كما يحيل إليه فههي أكههثر النقههولت

يِت (عنههه، يقههول ابههن فههودي عنههد تفسههير اليههة:" اَوا اَما رَّسهه اَمهها يِفههي ال يِيِرَّللهه  اَح  اَسههرَّب
اّل شيء، و عاّدي باللم ليشعر إيقههاع الفعههل للهه خالصهها اّزه ك يِض...): أي ن ف ْر اَف ْل اَوا
لوجهه، وجيء بلفظ الماضي في مواضع، والمضارع فههي أخههرى، دللههة علههى
اّن شأن من أسند إليه الفعل الستمرار به فههي جميههع الزمههان، ولههم يعههد الجههار أ

   1لكون هذه السورة أطول ما صاّدرت بالتسبيح، وجيء به"ما" تغليبا للكثر".

أماني قوله أيضا في سورة الحديد عند قههوله-والمثال الثاني من تفسير غاية ال2
يِضتعالى: ف ْر اَف ْل اَوا يِء  اَما رَّسهه يِض ال ف ْر اَعهه اَك اَها  ْمُضهه ف ْر اَع 1(ٍة  اَجرَّنهه اَو ف ْم  ْمُكهه اَر ِّب ف ْن  يِمهه اَر1(ٍة  ف ْغيِفهه اَم اَسايِبْمُقوا يِإاَلى 

يِل ف ْضهه ْمُذو اف ْلاَف ْمُرَّللهه  اَوا ْمُء  اَشهها ف ْن اَي اَمه يِه  ف ْؤيِتي يِرَّللهه ْمُيه ْمُل ا ف ْض اَك اَف اَذيِل يِه  ْمُسيِل ْمُر اَو يِرَّلل  اَمْمُنوا يِبا اَن آ يِذي ف ْت يِلرَّل رَّد يِع ْمُأ
يِم ( يِظيهه اَع "مسههابقة الفرسههان إلههى إحههراز قصههب(الحديههد) يقههول الكههوراني:)21اف ْل

يِضالسبق. ف ْر اَف ْل اَوا يِء  اَما رَّس يِض ال ف ْر اَع اَك اَها  ْمُض ف ْر اَع 1(ٍة  اَجرَّن  إنما ذكر العرض؛ لنههه أقصههراَو
المتدادين، فإذا كان حههاله كههذلك فمهها ظنههك بههالطول؟! والمههراد جنههس السههماء،
ْمُض). فههإن قلههت: أيهمهها أبلههغ؟ قلههت: الثههاني؛ ف ْر اَف ْل اَوا ْمُت  اَوا اَما رَّسهه اَها ال ْمُضهه ف ْر اَع لقههوله: (
ف ْشههبيه، والتصههريح بمهها يههدل علههى العههدد. فههإن قلههت: لههم اختههص لحههذف أداة ال ِّت
اّت: لن الثاني في آل عمران، وهو متأخر نزو اًل، فلو عكس لههم يبههق بموقعه؟ قل

يِهفائدة في ذكره.  ْمُسههيِل ْمُر اَو يِرَّلل  اَمْمُنههوا يِبهها اَن آ يِذي ف ْت يِلرَّلهه رَّد يِع  السههتدلل بههه علههى أن مجههردْمُأ
1(ٍف" .2اليمان كا

يِض) لههو ف ْر اَف ْل اَوا يِء  اَما رَّسهه يِض ال ف ْر اَعهه اَك اَها  ْمُضهه ف ْر اَع 1(ٍة  اَجرَّنهه اَو ويقههول عبههد اللهه بههن فههودي:"(
وصلت إحداهما بالخرى، والعرض: السعة:ذكر لاّنه أقصر مههن الطههول، وإذا
اَموات رَّسهه اَها ال ْمُض ف ْر اَع كان كذلك فما ظاّنك بالطول، والمراد: جنس السماء، لقوله: (

 م،المحقههق:محمههد مصههطفى كوكصههو/ غايههة المههاني فههي2007 هههه - 1428  الكوراني، أحمد بن إسههماعيل،2
.1/88تفسير الكلم الرباني/ جامعة صاقريا كلية العلوم الجتماعية – تركيا/ج

. 4/173  ابن فودي،عبد الل بن محمد/ضياء التأويل في معاني التنزيل/ج1

.1/97 غاية الماني:ج2
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يِض)(آل عمران: ف ْر اَف ْل ) وهو أبلغ لحذف أداة التشبيه والتصههريح بمهها يههدل133اَوا
اّن المتأخر في النزول، فلو عكس لم يبق فائههدة فههي ذكههره اّص به ل على العدد خ

1والل أعلم".

1(ٍر-يقول الكوراني في تفسير قوله تعالى:3 يِع ْمُمف ْناَق 1(ٍل  ف ْخ ْمُز اَن اَجا ف ْع ف ْم اَأ ْمُه :" أصول نخلاَكاَأرَّن
ْمُز اَجا ف ْع منقلع من مغارسها. وتذكير الصفة باعتبار لفظ النخل، وتأنيثه في قوله (اَأ

1(ٍة) باعتبار المعنى. يِواَي اَخا 1(ٍل  ف ْخ اَن
).1/44 غاية الماني/ ج(

1(ٍرويقول ابن فودي: يِعهه ْمُمف ْناَق 1(ٍل  ف ْخهه ْمُز اَن اَجهها ف ْع ف ْم اَأ ْمُه :"منقلههع عههن مغارسههه سههاقط علههىاَكاَأرَّن
اّن المنقلههع هههو الههذي الرض، شاّبهوا به في الطول وعدم الههرؤوس والنقلع ل
ينزع من قعره شاّبه تلك الحفر بعد نزعهم بحفهر أعجهاز النخهل المغروسهة بعهد
اّكههر وصههف النخههل هنهها و أاّنههث فههي الحاقههة مراعههاة للفههظ والمعنههى قلعههها، وذ

) وهذا التوجيه أصله عند4/158والفواصل في الموضعين" (ضياء التأويل:ج
الزمخشري والبيضاوي أخههذه الكهوراني وابهن فههودي عنهمها مهع زيههادة بعهض

الفوائد. 
اَن- ويقول الكوراني عند قوله تعالى في سورة القمر أيضا:4 ف ْرآ ف ْراَنا اف ْلْمُقهه رَّسهه ف ْد اَي اَواَلاَق )

1(ٍر ( يِك رَّد ْمُم ف ْن  يِم ف ْل  اَه يِر اَف ف ْك يِعد حديث النذار كمهها أعههاده فههي قصههة هههود؛32يِلل ِّذ ):" لم ْمُي
اكتفا اًء به، وكذا لم يعده في قوم نههوح؛ لنهههم بههذلك أولههى إذ هههم أظلههم وأطغههى،
وتركه رأس اًا في قصة لو)ط، لتكرره مرار اًا، وترك ذكر التيسير والدكار في آل
فرعون؛ لنها آخر القصص فاختصر؛ ليههدل الختصههار علههى القتصهار. فههذا

رَّلل دره.(غاية الماني/ج )1/47من أسرار التنزيل 

1(ٍر ( :و يقول ابن فودي: يِك رَّد ْمُم ف ْن  يِم ف ْل  اَه يِر اَف ف ْك اَن يِلل ِّذ ف ْرآ ف ْراَنا اف ْلْمُق رَّس ف ْد اَي اَواَلاَق ):"أعههاده فههي32(
اّل تسههتولي علههى النههاس الغفلههة اّصة تجديدا للاّتعاظ وحاّثا على السههتيقاظ لئ اّل ق ك
1(ٍذ اّل تكرير في القرآن كه:"فبههأي آلء ربكمهها تكههذبان" و"ويههل يومئهه وهكذا شأن ك

ْمُر (للمكذبين"... ْمُذ اَن الُّن ف ْو اَع ف ْر اَل يِف اَء آ اَجا ف ْد  اَذ41اَواَلاَق ف ْخهه ف ْم اَأ ْمُه ف ْذاَنا اَخهه اَههها اَفاَأ ْمُك ِّل رَّذْمُبوا يِببآاَيايِتاَنهها  اَك  (

.4/177 ضياء التأويل:ج1
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1(ٍر ( يِد ف ْقاَت ْمُم 1(ٍز  يِزي ) ل يعجزه شيء، وترك ذكر التيسير والاّدكار هنا لاّنه آخههر42اَع
القصص، فاختصر ليدل الختصار على القتصهار و ههذا مهن أسهرار التنزيهل

اّره". (ضياء التأويل:ج اّدمنا مثله لل د ).4/159كما ق

اّدر الل لنا الحصههول علههى بههاقي الجههزاء وفي هذه المثلة كفاية و إل لو ق
اّن أكثر التوجيهات التي يذكرها ابههن فههودي فههإاّنه من تفسير غاية الماني لتباّين أ
يأخذ من تفسير غاية الماني، و هناك أمثلة غير ما ذكرنهها فههي الجههزء المحقههق

من سورة النجم إلى آخر القرآن تركناها خوف الطالة.
الموصلي و كواشههة قلعههة مههن:لبي العاّباس أحمد بن يوسف تفسير الكواشي-4

ه) هو من تلميذ المام السخاوي صاحب أول منظومة680 (ت:بلد الموصل
في المتشابه اللفظي و من أقران أبي شامة المقدسي من تلمذة السخاوي أيضهها
و الهههذي شهههرح منظومهههة أسهههتاذه السهههخاوي فهههي المتشهههابه اللفظهههي، ولهههه

:- أاّلههف الكواشههي«المرشههد الههوجيز إلههى علههوم تتعلههق بالكتههاب العزيههز»أيضا:
اّم عمههل لههه تفسههير اّماه:"تبصرة المتههذكر وتههذكرة المتبصههر" ثهه تفسيرا كبيرا و س

اّخص، " ونقل عن الذهبي قوله401/ 1 ترجمه السيوطي في "بغية الوعاة" "مل
فيه: برع في العربية والقراءات والتفسير. وكان عههديم النظيههر زههه اًدا وصههل اًحا
وتبت اًل وصد اًقا. وله "التفسير الصههغير" و"الكههبير"، جههود فيههه العههراب وحههرر

أنواع الوقوف وأرسل منه نسخة إلى مكة والمدينة والقدس.
قال السيوطي: وعليه اعتمد الشيخ جلل الدين المحلي في "تفسيره"، واعتمدت
عليههه أنهها فهي تكملتههه مهع "الههوجيز" و"تفسههير البيضههاوى" و"ابههن كههثير".مههات

 فلعلقههة الكواشههي القويههة1".680 بالموصل في جمادى الخرة سنة "الكواشي
بشيخه المام السخاوي صههاحب أول منظومههة فهي علههم المتشههابه، و كههونه مههن
اّن عبد اللهه بههن فههودي اّسسوا علم المتشابه فل عجب إن قلنا بأ اّراء الذين أ كبار الق
قد استفاد منه في جانب توجيه اليات المتشابهة، و ليت هههذا التفسههير متههوفر و
مطبوع متداول حتى نجد فرصة المقارنة بينه و بين تفسير ضياء التأويل حاّتههى

اّكد ما قلناه.  نؤ

 السيوطي،جلل الدين،عبد الرحمن بن أبي بكر، بدون تاريخ/بغية الوعاة في طبقات النحويين والنحههاة/ المكتبههة1
. 1/401العصرية،صيدا، لبنان/ج
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 -"تفسير الجللين" هو تفسههير لعههالمين كههبيرين، الول هههوتفسير الجللين:-5
اّي، و الثههاني هههو جلل الههدين السههيوطي، وقههد وجههدت بعههض جلل الدين المحل
توجيهات ابن فودي لليات المتشابهة هي من تفسير الجلليههن و قههد أحههال إليههه
اّمههل القسههم المفسههر مههن قبههل جلل الههدين اّمههل" ويعنههي بالمك بقوله:"قاله فههي المك
اّدمنا ذلههك فيمهها سههبق، و هههذا السيوطي لتفسير أستاذه جلل الدين المحلي كما قهه

المثال موجود عند تفسير الية السابعة والثمانون من سورة النمل وهي:
1-اَء اَشهها ف ْن  اَم رَّل  يِض يِإ ف ْر اَف ْل ف ْن يِفي ا اَم اَو يِت  اَوا اَما رَّس ف ْن يِفي ال اَم اَع  يِز يِر اَفاَف ُّصو ْمُخ يِفي ال ف ْناَف اَم ْمُي ف ْو اَواَي

اَن ( يِريهه يِخ اَدا ف ْوْمُه  ْمُكهه ٌّل اَأاَتهه اَو ْمُرَّللهه  يقههول ابههن فههودي فههي تفسههيرها:"عاّبههر (النمههل))87ا
اَمهها يِفههي آاَيههة اَك ف ْوت  اَمهه يِضههي إاَلههى اف ْل ف ْف ْمُم ف ْوف اف ْل اَخهه اَخاْمُفوا اف ْل بالماضي لتحقق وقوعه أي: 
اّن نفخههة الفههزع هههي اّمل، قلت: وذلههك بنههاءا علههى أ اَق" قاله في المك يِع اَص اَرى "اَف ف ْخ ْمُأ
نفخة الصعق، وبعههدها نفخههة القيههام وهمهها نفختههان لقههوله:"ثههم نفههخ فيههه أخههرى"
اّم يِع، ثهه اَز ْمُة الاَفهه وصحح ابن عطية أاّنها ثلث، كما ورد في حديث أبي هريرة: نفخ

ْمُة".(ضياء التأويل:ج اّم نفخ يِق، ث ف ْع رَّص ْمُة ال 1).3/180نفخ

اَن-والمثال الثاني نجده في سورة السجدة عند تفسير قوله تعالى:2 يِمهه اَر  ف ْم اَف ْل ْمُر ا اَد ِّب ْمُي
اَن ( ُّدو ْمُعهه رَّمهها اَت يِم 1(ٍة  اَسههاَن اَف  ْمُرْمُه اَأف ْلهه اَدا ف ْقهه يِم اَن  اَكا 1(ٍم  ف ْو يِه يِفي اَي ف ْي ْمُج يِإاَل ْمُر ف ْع رَّم اَي يِض ْمُث ف ْر اَف ْل يِء يِإاَلى ا اَما رَّس ال

5(":اَداره(السجدة) جاء عند تفسير الية في تفسههير الجلليههن ف ْقهه يِم اَن  اَكهها ف ْوم  (يِفههي اَيهه
ف ْوم اَو اَيهه ْمُههه اَو اَسههاَنة  اَن اَأف ْلههف  يِسههي ف ْم اَخ اَل  اَسههاَأ اَرة  ْمُسههو اَويِفي  ُّدف ْناَيا  اَن) يِفي ال ُّدو ْمُع رَّما اَت يِم اَساَنة  اَأف ْلف 
اَلة اَص ف ْن  يِم يِه  ف ْي اَعاَل اّف  اَخ ْمُكون اَأ اَفاَي يِمن  ف ْؤ ْمُم رَّما اف ْل اَواَأ اَواله بالنسبة إلى الكفار  ف ْه رَّديِة اَأ يِش اَمة يِل اف ْليِقاَيا

اَء يِفي الحديث"(الجللين:ج اَجا اَما  اَك ُّدف ْناَيا  اَها يِفي ال اَص ِّلي ف ْكْمُتواَبة ْمُي ).1/545اَم
اَن)ويقول ابن فودي في تفسير الية:"( ُّدو ْمُعهه رَّمهها اَت يِم 1(ٍة  اَساَن اَف  ْمُرْمُه اَأف ْل اَدا ف ْق يِم اَن  اَكا 1(ٍم  ف ْو  يِفي اَي

هو يوم القيامة و في "سأل":خمسين ألف سنة، واختلف ذلك بههاختلف شههدائده
للكفار، فمنهم من يكون له مقدار ألف سنة، ومنهم من يكون لههه مقههدار خمسههين
ألف سنة، وأما المؤمنون فمنهم مههن يكههون لههه كمقههدار يههوم، وكمهها بيههن الظهههر

).3/227 (ضياء التأويل:ج :والعصر، وكمقدار صلة مكتوبة..."
أبهو يحيهى زكريها بهنلشيخ السلم فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن-6

محمد بن أحمد بن زكريا النصاري السنيكي المصري الشافعي،قاض، مفسههر،
جلل الدين، محمد بن أحمد المحلي، وجلل الدين، عبد الرحمههن بههن أبههي بكههر السههيوطي بههدونوانظر تفسير: 1

.1/504، دار الحديث، القاهرة-مصر/ج1تاريخ/تفسير الجللين/)ط
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 هههه، وتعلههم فههي823من حفاظ الحديث،ولد فههي سههنيكة (بشههرقية مصههر) سههنة 
 هه. من تصانيفه هذا الكتههاب النفيههس فههي علههم906القاهرة، وكف بصره سنة 

و ٌر في اّدمة الكتاب:"وبعد: فهذا مختص المتشابه اللفظي من آيات القرآن قال في مق
1(ٍف بههبآخر، 1(ٍم، أو إبدال حر يِة بزياد1(ٍة، أو تقدي يِت، المختلف يِن المتشابها يِت القرآ يِر آيا ذك
1(ٍج من أسئلة القههرآن العزيههز ف ْنموذ يِر ذلك مع بيان سبب تكراره، وفي ذكر أ أو غي
ْمُرَّللهه بههه وأجوبتها، صريح اًا أو إشار اًة، جمعْمُته من كلم العلماء المحققين، ما اَفتح ا
ْمُس فههي القههرآن ْمُح الرحمن بكشف ما اَيف ْلتب يِه المتين، وسميته به: " فت يِض فضيِل من في

 وقد جدت لبن فودي بعض نقولت قليلة من هذا الكتاب، ولكههن ليههس فيمهها1".
يتعلق بالمتشابه اللفظي، ومن الممكن أن يكههون ابههن فههودي قههد اسههتفاد منههه فهي

تعميقه بمعرفة وجوه اليات المتشابهة من آي القرآن الكريم.

المبحث الثالث:اليات التي انفرد ابن فودي بتوجيهها عن الزمخشري

وقبل ذكر هذه اليات وتوجيهاتها نبدأ بذكر منهج ابن فودي في توجيه المتشابه
اللفظي في القرآن وهي:

).4/250)(3/163) (1/71 الستشهاد بالحديث. (-1

 م، المحقهق:محمهد علههي الصههابوني/ فتههح الرحمههن1983 هه - 1403النصاري، زكريا بن محمد بن أحمد،  1
.1/8، دار القرآن الكريم، بيروت – لبنان/ج1بكشف ما يلتبس في القرآن/)ط
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-العتماد على علم التصريف والنحو في توجيه الفرق بين اليات المتشابهة.2
-يسلك منهج التلخيص والختصار عند توجيه وجه الختلف والتشابه و عند3

).3/224تعليل سبب الختلف (
-أحيانا ل يذكر وجههه الختلف ول يههوجه، ويكتفههي بههذكر تكرارههها و حكمههة4

).1/122ذلك أو الغرض منه.(
-كان ابن فودي في بعض الوقات يلخص ما جاء في توجيه الزمخشههري(زم5

)2/8)(ك:1/265
-من أسباب الختلف بين اليات المتشابهة عند ابن فودي مقصد الشارع في6

توجيه الخطاب، فقد تختلف اليتان من حيث مقصد الشارع في توجيه الخطاب
).2/8)(1/265بها إلى الناس. (

 وقد ذكرنا أمثلة ذلههك-ينفرد ابن فودي بتوجيه بعض اليات دون الزمخشزي7
فيما سبق.

)2/20-أحيانا يزيد ابن فودي على توجيه الزمخشههري ببعههض الفوائههد.(ض:8
).2/129(ك:

-إذا كههان هنههاك أوجههها كههثيرة فههي الختلف بيههن آيههتين مختلفههتين يههذكرها9
).2/90ويوجهها واحدا بعد واحد(

).2/90-يطول ابن فودي في بعض توجيهاته لليات المتشابهة(10
-من أسباب الختلف بين اليات المتشابهة عند ابن فههودي اختلف المعنههى11

).3/79في الموضعين (
اّن ترك الستئناف في بعض اليات دون بعههض هههو عههدم12 -أثبت ابن فودي أ

اتصال بين الكلمين، فترك العطف ببعض اليات مع بعض، واسههتئناف الكلم
بها يكون بعدم اتصال بين الكلمين.

- يوجه ابن فودي الية بدون أن يذكر اليات التي شابهتها في اللفظ ويعاّبههر13
اّدم مثله" إلى غيههر ذلههك مههن عنها به"وفي سائر القرآن" أو"وفي غيرها" أو "وتق

 ). 3/16اللفاظ(
)(3/16-ينظر ابن إلى سياق اللفظة و مناسبتها بالسورة التي ورد ذكرها.(14

4/162.(
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-في نوع التقديم والتأخير من اليات المتشابهة يميههل ابههن فههودي  فههي أكههثر15
اّخههر"  اّدم فهي سههياقه أكههثر ممهها أ اّن سههببها هههو:"الهتمههام بمهها قهه  (توجيهاته إلى أ

3/16)(1/213.(
-من شواهد ابن فودي في توجيه اليات المتشابهة هو العتماد علههى مكههان16

).3/151النزول في توجيه اختصاص الية بما جاءت به(
-أرجع ابن فودي التذكير في بعض اليات والتأنيث في البعض الخر: إلههى17

)(2/230)(4/158مراعاة اللفظ والمعنى والفواصل، وإلى إرادة الختصار (
3/163.(

-يبدأ ابن فودي أحيانا بالتوجيه مباشرة، دون أن يشير إلى اليههات الخههرى18
).1/270)(1/238التي تخالف الية التي هو بصدد توجيهها.(

اّن نوع الذكر والحذف من بعض اليات المتشابهة في19 -أشار ابن فودي إلى أ
).4/109)(3/163القرآن الكريم أحيانا يكون بقصد الختصار.(

اّد ابن فودي في بعض توجيهاته علههى تههوجيه بعههض العلمههاء، ويستشهههد20 -ير
اّد ما جاء من توجيهاتهم.( ).3/163ببعض الدلة لر

-من شواهد ابن فهودي فهي تهوجيه المتشهابه اللفظهي مهن آيهات القهرآن ههي21
).3/135الثار المروية عن الصحابة.(

-مههن العلههوم الههتي يسههتعملها ابههن فههودي أحيانهها عنههد تههوجيهه للمتشههابه مههن22
اّصة علم البديع منه.( ).    3/267)(2/211اليات: علم البلغة و خا

والن ذكر هذه اليات التي انفرد به ابن فودي عن الزمخشري فنقول:
)، لوتففأتخيره فففي135تقديم "بالقسط" على "شهداء" في تسورة النسففاء:(-1

):8تسورة المائدة:(
اَن -من قوله تعالى في سههورة النسههاء: يِمي رَّوا ْمُكوْمُنههوا اَقهه اَمْمُنههوا  اَن آ يِذي اَههها ارَّلهه يِطاَيهها اَأُّي ف ْسهه يِباف ْليِق

يِيِرَّللهه اَء  اَدا اَه اَن... (ْمُشهه اَريِبيهه اَف ْلف ْق اَوا يِن  اَدف ْي اَوايِلهه يِو اف ْل ف ْم اَأ ْمُك يِسهه ف ْنْمُف اَعاَلههى اَأ ف ْو  اَواَلهه  135(.(النسههاء)اليههة
ْمُكوْمُنههواوهناك آية مشابهة لهذه الية في سورة المائدة وهي: اَمْمُنههوا  اَن آ يِذي اَههها ارَّلهه اَيا اَأُّي

يِط ف ْس اَء يِباف ْليِق اَدا اَه ْمُش يِيِرَّلل  اَن  يِمي رَّوا الية(المائدة). يقول ابههن فههودي عنههد تفسههير آيههة)8...(اَق
اّخره في المائدة، اهتماما بالعدل في النفس والوالههدين اّدم القسط هنا، وأ النساء:" ق

اّن ذلك مظاّنة العدول". (ضياء التأويل:ج ).1/213والقربين، ل
) لوتأتخيره في آيات أتخرى:32تقديم اللعب على اللهو في تسورة النعام (- 2
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- رَّل ُّدف ْنيا يِإ ْمُة ال اَحيا اَما اف ْل و ٌواَو ف ْه اَواَل و ٌب  يِع اَن (اَل ف ْعيِقْمُلههو اَن اَأاَفل اَت اَن اَيرَّتْمُقههو يِذي و ٌر يِلرَّلهه اَخف ْي اَرْمُة  يِخ ف ْل ْمُر ا رَّدا اَواَلل  
32(.(النعام)

- رَّل ُّدف ْناَيا يِإ ْمُة الهه اَحاَيهها يِذيِه اف ْل اَههه اَمهها  و ٌباَو يِعهه اَواَل و ٌو  ف ْههه ْمُن..(اَل اَوا اَحاَيهه اَي اف ْل يِههه اَراَة اَل يِخهه ف ْل اَر ا رَّدا رَّن الهه اَويِإ  
64(.(العنكبوت).الية

- ف ْم ْمُه يِدياَن ْمُذوا  اَخ اَن ارَّت يِذي يِع اًبهاارَّل اَواَل ف ْه اًوا  ُّدف ْناَيا...(اَل ْمُة اله اَحاَيها ْمُم اف ْل ْمُهه رَّرف ْت اَغ اَو  51((العهراف)اليهة
اّن الكلم مههع اّدم اللعههب هنهها، ل يقول ابن فههودي عنههد تفسههير آيههة النعههام:"...وقهه
اّد عن قولهم:" إن هي إل حياتنا الههدنيا" المتقههدم". الكفار الذين كالنعام؛ إذ هو ر

).1/270(ضياء التأويل:ج
اّر على النفع في تسورة يونس(-3 ) لوتأتخيره في تسورة49تقديم الض

):188العراف(
يِسهههي -مهههن قهههوله تعههالى: ف ْف ْمُك يِلاَن ف ْميِلههه اَل اَأ ف ْل  اًّراْمُقهه اَضههه اَل  اَو ف ْف اًعههها  ْمُرَّللههه(اَن اَء ا اَشههها اَمههها  رَّل   يِإ

188(.(العراف)
يِسي -ومن قوله تعالى: ف ْف ْمُك يِلاَن ف ْميِل اَل اَأ ف ْل  ف ْف اًعاْمُق اَل اَن اَو اًّرا  و ٌلاَض اَجهه 1(ٍة اَأ رَّم ْمُك ِّل ْمُأ ْمُرَّلل يِل اَء ا اَشا اَما  رَّل   يِإ

اَن( ْمُمو يِد ف ْق ف ْسههاَت اَل اَي اَو اَع اًة  اَسهها اَن  ْمُرو يِخ ف ْسههاَتف ْأ اَل اَي ف ْم اَف ْمُههه اَجْمُل اَء اَأ اَجا اَذا  (يههونس). يقههول ابههن)49يِإ
اّن الكلم اّخههره فههي العههراف ل اّر هنا، أ اّدم الض فودي عند تفسيره لية يونس:" ق
اّم دفعه،أي ل أملك هذا لنفسي هناك في الساعة وعدم الطلع على وقتها، فاله

).2/116فكيف أملك لكم حلول العذاب".(ضياء التأويل:ج
) لوتركففه فففي6العطف بالوالو في (لويذاّبحون أبناءكم) فففي تسففورة إبراهيففم(-4

):141) لوالعراف(49تسورة البقرة(
1-اَن ف ْو اَعهه ف ْر يِل يِف ف ْن آ يِمه ف ْم  ْمُك اَجهها ف ْن ف ْذ اَأ ف ْم يِإ ْمُكه ف ْي اَعاَل يِرَّللهه  اَة ا اَمهه ف ْع ْمُروا يِن ْمُكهه ف ْذ يِه ا يِم ف ْو اَسههى يِلاَقهه ْمُمو اَل  ف ْذ اَقها اَويِإ

يِب  اَذا اَع اَء اف ْل ْمُسو ف ْم  ْمُك ْمُمواَن ْمُسو ف ْماَي ْمُك اَء ف ْباَنا اَن اَأ ْمُحو اَذ ِّب ف ْناَوْمُي يِم و ٌء  اَل ف ْم اَب ْمُك اَذيِل اَويِفي  ف ْم  ْمُك اَء اَسا اَن يِن ف ْحْمُيو ف ْساَت اَواَي  
و ٌم ( يِظي اَع ف ْم  ْمُك (إبراهيم).)6اَر ِّب

2- يِب اَذا اَعهه اَء اف ْل ْمُسههو ف ْم  ْمُك ْمُمواَن ْمُسههو اَن اَي ف ْو اَعهه ف ْر يِل يِف ف ْن آ يِمهه ف ْم  ْمُك رَّجف ْياَنهها ف ْذ اَن ف ْماَويِإ ْمُك اَء ف ْباَنهها اَن اَأ ْمُحو اَذ ِّب ْمُيهه
و ٌم ( يِظي اَع ف ْم  ْمُك اَر ِّب ف ْن  يِم و ٌء  اَل ف ْم اَب ْمُك اَذيِل اَويِفي  ف ْم  ْمُك اَء اَسا اَن يِن ف ْحْمُيو ف ْساَت (البقرة).)49اَواَي

يِب 3 اَذا اَعهه اَء اف ْل ْمُسههو ف ْم  ْمُك ْمُمواَن ْمُسههو اَن اَي ف ْو اَعهه ف ْر يِل يِف ف ْن آ يِمهه ف ْم  ْمُك اَجف ْياَنهها ف ْن ف ْذ اَأ اَويِإ ف ْم-( ْمُك اَء ف ْباَنهها اَن اَأ ْمُياَق ِّتْمُلههو
و ٌم ( يِظيهه اَع ف ْم  ْمُكهه اَر ِّب ف ْن  يِمهه و ٌء  اَل ف ْم اَب ْمُك اَذيِل اَويِفي  ف ْم  ْمُك اَء اَسا اَن يِن ف ْحْمُيو ف ْساَت )(العههراف). يقههول141اَواَي

ابن فودي عند تفسير آية إبراهيم:" والجمهل الثلث أحههوال مهن آل فرعهون، أو
اّن المراد هنا بالعذاب غير المراد به في من ضمير المخاطبين، زيد الواو هنا ل
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البقرة والعراف، لاّنه مفسر بالذبح والقتل، والذبح معطوف عليه هنا، فهو هنا
).2/196جنس من العذاب، كالستعباد".(ضياءالتأويل:ج

).3/193وهذا التوجيه موجود عند البيضاوي:(ج
)28) لوالففذاريات(53لوةصففف الغلم بففف(بغلم عليففم) فففي تسففورة الحجففر(-4

):101لوبف(بغلم حليم) في تسورة الصافات(
1- اَك ْمُر ف ْل يِإرَّنا ْمُناَب ِّش اَج ف ْو 1(ٍمقاْمُلوا ل اَت اَعيِلي 1(ٍم  ْمُغل (الحجر).)53 (يِب
2- ْمُروْمُه رَّش اَواَب ف ْف  اَخ يِخياَف اًة قاْمُلوا ل اَت ف ْم  ْمُه يِمف ْن اَس  اَج ف ْو 1(ٍماَفاَأ اَعيِلي 1(ٍم  ْمُغل (الذاريات).)28 (يِب
3-) اَن يِحي رَّصايِل اَن ال يِم ف ْب يِلي  اَه ف ْرناْمُه 100اَر ِّب  رَّش 1(ٍم) اَفاَب اَحيِلي 1(ٍم  ْمُغل (الصافات).)101 (يِب

اّشروه بههالغلم ليسههكن خههوفه،والغلم هههو يقول ابن فودي عند آية الحجر:" أي ب
إسحاق، وحيث ذكره الل في القههرآن مههع البشههارة وصههفه بههالعليم، وحيههث ذكههر
اّل إسماعيل وصفه بالحليم، ولعل ذلههك لتفههاوت الخلق، وكههان الغههالب علههى كهه

).2/213منهما تلك الصفة".(ضياء التأويل:ج

) لوتففأتخيره فففي تسففورة54تقففديم القففرآن علففى النففاس فففي تسففورة الكهففف(-5
):58) لوالرلوم(89التسراء(

1- ف ْفاَنا رَّر اَص ف ْد  يِساَواَلاَق يِن يِللرَّنا ف ْرآ اَذا اف ْلْمُق اَه 1(ٍءيِفي  ف ْي اَشهه اَر  ف ْكاَثهه ْمُن اَأ اَسهها يِف ْلف ْن اَن ا اَكهها اَو 1(ٍل  اَماَثهه ْمُكهه ِّل  ف ْن  يِمهه  
اَد اًل ( (الكهف).)54اَج

2- ف ْفاَنا رَّر اَص ف ْد  يِناَواَلاَق ف ْرآ اَذا اف ْلْمُق اَه يِس يِفي  ْمُكْمُفههو اًرا (يِللرَّنا رَّل  يِس يِإ ْمُر الرَّنهها ف ْكاَث 1(ٍل اَفاَأاَبى اَأ اَماَث ْمُك ِّل  ف ْن  يِم  
89(.(السراء)

3- اَرف ْباَنا اَض ف ْد  يِناَواَلاَق ف ْرآ اَذا اف ْلْمُق اَه يِس يِفي  اَنيِللرَّنا يِذي رَّن ارَّلهه 1(ٍة اَلاَيْمُقههواَل ف ْم يِببآاَي ْمُه يِجف ْئاَت ف ْن  اَواَليِئ 1(ٍل  اَماَث ْمُك ِّل  ف ْن  يِم  
اَن ( يِطْمُلو ْمُمف ْب رَّل  ف ْم يِإ ف ْنْمُت ف ْن اَأ ْمُروا يِإ (الروم). يقول ابههن فههودي عنههد آيههة الكهههف:"و)58اَكاَف

اّن تقديم القرآن علههى النههاس فههي هههذه السههورة خاصههة دون سههائرها للهتمههام ل
).3/16السورة مصاّدرة به". (ضياء التأويل:ج

حذف بعد أحرف الزيادة من الفعل من تسورة الكهف لو تركه في آية أتخرى-6
):82،78منها(

يِل -من قوله تعالى:1 يِوي اَك يِباَتف ْأ اَسْمُأاَن ِّبْمُئ اَك  ف ْييِن اَواَب ف ْييِني  ْمُق اَب اَرا اَذا يِف اَه اَل  ف ْعاَقا يِط ف ْسههاَت ف ْم اَت يِهاَما اَلهه ف ْيهه اَعاَل  
(الكهف).)78اَصف ْب اًرا (
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ْمُل -ومن قوله تعالى:2 يِوي اَك اَتف ْأ اَذيِل يِري  ف ْم ف ْن اَأ اَع ْمُه  اَعف ْلْمُت اَما اَف ف ْعاَو يِط ف ْسهه ف ْم اَت ف ْب اًرا (اَما اَل اَصهه يِه  ف ْيهه اَعاَل  
82(.(الكهف)

اَصف ْب اًرا) أصههله "تسههتطيع" يِه  ف ْي اَعاَل ف ْع  يِط ف ْس ف ْم اَت اَما اَل يقول ابن فودي عند الية الثانية:" (
اّص هذا المحل به فحذف التاء تخفيفا، ففي هذا وما قبله، جمع بين اللغتين، واخت
اّصة، فيدل الختصار على القتصار، وهذا من غامض دون الول لاّنه آخر الق
كلمه تعالى، كما نوعت العبارة  في:"فههأردت" "فأردنهها" "فههأراد راّبههك": رعيهها
اّن خرق السهفينة لمها كهان عيبها في كل مقام من المقامات الثلث، ما يليق به، فإ
واقعا بمباشرة الخضر، أسنده إلى نفسه، وإبدال الغلم بما هههو خيههر منههه، كههان
بقتله، وإيجاد الل فأسند الرادة إليهما، وبلوغ الغلمين وحفظ الكنز لهما لم يكن
له في ذلك مدخل، فأسند إليه تعههالى، ويحتمههل ذلههك باعتبههار حههال العههارف فههي
النظههر إلههى الوسههائط وارتفاعههها و هههذا أولههى واللهه أعلههم". (ضههياء التأويههل:ج

3/21  .(

) لوالعطف بالفاء فففي آيففة أتخففرى مففن93العطف بالوالو في تسورة النبياء(-7
):53تسورة المؤمنون(

1- ) يِن ْمُدو ف ْعْمُبهه ف ْم اَفا ْمُك اَرُّب اَواَأاَنا  اَد اًة  يِح اَوا رَّم اًة  ف ْم ْمُأ ْمُك رَّمْمُت يِذيِه ْمُأ اَه رَّن  ف ْم92يِإ ْمُههه ف ْياَن ف ْم اَب ْمُههه اَر ف ْم ْمُعههوا اَأ رَّط اَواَتاَق  (
اَن( ْمُعو يِج اَرا ف ْياَنا  (النبياء).)93ْمُك ٌّل يِإاَل

2- ) يِن ف ْم اَفهارَّتْمُقو ْمُكه اَرُّب اَواَأاَنهها  اَد اًة  يِح اَوا رَّم اًة  ف ْم ْمُأ ْمُك رَّمْمُت يِذيِه ْمُأ اَه رَّن  ف ْم52اَويِإ ْمُهه ف ْياَن ف ْم اَب ْمُهه اَر ف ْم ْمُعههوا اَأ رَّط ) اَفاَتاَق
اَن ( ْمُحو يِر ف ْم اَف يِه اَدف ْي اَما اَل 1(ٍب يِب ف ْز يِح ُّل  ْمُك (المؤمنون).)53ْمُزْمُب اًرا 

ف ْم) و هذا أبلغ من ْمُه ف ْياَن ف ْم اَب ْمُه اَر ف ْم ْمُعوا اَأ رَّط اَواَتاَق يقول ابن فودي عند تفسير آية النبياء:" (
اّطعوا بالفاء في سورة المؤمنين لمجيء الواو للمقارنههة، ولههذا أمههر هنهها قوله:"فتق
بالعبادة، وهناك بالتقوى إشارة إلى بعد هههؤلء عههن تلههك الرتبههة قههاله فههي غايههة

) و هناك مثال آخر لهذا أيضا، في الية الهتي3/79الماني".(ضياء التأويل:ج
يِه ف ْعيِي اَس اَن يِل اَرا ف ْف ْمُك اَل  و ٌن اَف يِم ف ْؤ ْمُم اَو  ْمُه اَو يِت  اَحا رَّصايِل اَن ال يِم ف ْل  اَم ف ْع ف ْن اَي اَم بعد الية السابقة وهي:( اَف

اَن ( اَكايِتْمُبو ْمُه  )(النبياء) فعطف بالفاء في:(فمن يعمل)، و في سههورة طههه94اَويِإرَّنا اَل
اَل اَو ْمُظف ْل اًمهها  ْمُف  اَخهها اَل اَي و ٌن اَف يِم ف ْؤ ْمُمهه اَو  ْمُه اَو يِت  اَحا رَّصايِل اَن ال يِم ف ْل  اَم ف ْع ف ْن اَي اَم استعمل الواو فقال:( 

ف ْض اًما ( )(طه). يقول ابن فودي عند تفسير آية النبياء:" والفاء فههي:"فمههن112اَه
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يعمل" لشعار التعقيب بعد التفرق، والواو فيه في السورة السابقة لكههونه هنههاك
). 3/79ابتداء للكلم، والل أعلم". (ضياء التأويل:ج

) لوبف"تسوف" في تسورة النعففام(6التعبير بف "السين" في تسورة الشعراء(-8
5:(
1-) اَن يِزْمُئو ف ْه ف ْساَت يِه اَي اَكاْمُنوا يِب اَما  ْمُء  ف ْناَبا ف ْم اَأ يِه اَساَيف ْأيِتي رَّذْمُبوا اَف اَك ف ْد  (الشعراء).)6اَفاَق
2-) اَن يِزْمُئو ف ْه ف ْسههاَت يِه اَي اَكههاْمُنوا يِبهه اَمهها  ْمُء  ف ْناَبهها ف ْم اَأ يِه ف ْأيِتي اَف اَيهه ف ْو اَسهه ف ْم اَف ْمُه اَء اَجهها رَّما  اَح ِّق اَل رَّذْمُبوا يِباف ْل اَك ف ْد  اَفاَق
5(.(النعام)

يقول ابن فههودي عنههد تفسههير آيههة الشههعراء:" وعاّبههر فههي النعههام بسههوف، وهنهها
اّن آية النعام سابقة نزول، و الهتراخي بسهوف بالسين، وكلتا السورتين مكاّية، ل

).3/151أكثر من السين، والل أعلم"(ضياء التأويل:ج
):24) لوتأتخيره في تسورة غافر(39تقديم قارلون في تسورة العنكبوت(-9
1-).ْمُروا ف ْكاَب ف ْسههاَت يِت اَفا اَسههى يِباف ْلاَب ِّياَنهها ْمُمو ف ْم  ْمُه اَء اَجهها ف ْد  اَواَلاَقهه اَن  اَمهها اَها اَو اَن  ف ْو اَعهه ف ْر اَويِف اَن  ْمُرو اَواَقهها

39(.(العنكبوت)الية
2-) و ٌب رَّذا اَك و ٌر  يِح اَسا اَن اَفاَقاْمُلوا  ْمُرو اَواَقا اَن  اَما اَها اَو اَن  ف ْو اَع ف ْر (غافر). )24يِإاَلى يِف

يقول ابن فودي عند آية العنكبههوت:"تقههديم قههارون لشههرف نسههبه، وتههأخيره فههي
).3/204سورة غافر نظر اًا إلى الوجود).(ضياء التأويل:ج

) لوتففأتخيره فففي12تقديم الجار "فيه" على "مففواتخر" فففي تسففورة فففاطر(-10
):14تسورة النحل(

1-) اَن ْمُرو ْمُك ف ْش ف ْم اَت ْمُك اَعرَّل اَواَل يِه  ف ْضيِل ف ْن اَف يِم ْمُغوا  ف ْباَت اَر يِلاَت يِخ اَوا اَم يِه  اَك يِفي اَرى اف ْلْمُفف ْل (فاطر).)12اَواَت
2-) اَن ْمُرو ْمُك ف ْش ف ْم اَت ْمُك اَعرَّل اَواَل يِه  ف ْضيِل ف ْن اَف يِم ْمُغوا  ف ْباَت اَويِلاَت يِه  اَر يِفي يِخ اَوا اَم اَك  اَرى اف ْلْمُفف ْل (النحل).)14اَواَت

اّخههره فههي اّدم الجههار هنهها، وأ يقول ابن فودي عند تفسير آية فاطر:" وإاّنما ق
اّن الكلم هناك في تعداد النعم، وكون الفلك ماخرة سههبب قريههب وهنهها النحل، ل

).3/267وقع استطرادا أو تتمة للغرض".(ضياء التأويل:ج
اّل شيء) على(ل إله إل هو) في تسورة غففافر(-11 )لوتففأتخيره62تقديم(تخالق ك

):102في تسورة النعام(
اَن (1 ْمُكو ف ْؤاَف اَو اَفاَأرَّنى ْمُت ْمُه رَّل  اَه يِإ رَّل يِإل 1(ٍء  ف ْي اَش ْمُك ِّل  ْمُق  ف ْم خايِل ْمُك اَرُّب ْمُرَّلل  ْمُم ا ْمُك (غافر).)62-(ذيِل
2-) ...ْمُدوْمُه ف ْعْمُب 1(ٍء اَفا ف ْي اَش ْمُك ِّل  ْمُق  اَخايِل اَو  ْمُه رَّل  اَه يِإ اَل يِإاَل ف ْم  ْمُك اَرُّب ْمُرَّلل  ْمُم ا ْمُك (النعام).)102اَذيِل
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 أخبههار مترادفههة تخصههص اللحقههةيقول ابن فودي عند تفسير آية غافر:"
السابقة وتقررها، أو بدل من سابقه، إن جوز البدل من البههدل، و إل فالكههل مههن
اّل شههيء دليههل اّن خالقيههة كهه اّخههره فههي النعههام؛ ل اّدم "خههالق" هنهها، وأ الول، وقهه
اّل شيء وهو بكل شيء عليم" فكان نتيجة اّدم في النعام قوله:"خلق ك توحيده، وق
اّل شيء) على سبيل التقريههر اّم أردفه بقوله:(خالق ك المقدمتين: (ل إله إل هو)، ث
اّدم لتكون كلمة التوحيد نتيجههة لههه، اّدم مثله، فكان حاّقه أن يق والتوكيد، وهنا لم يتق

). 4/60والل أعلم بأسرار كتابه".(ضياء التأويل:ج
)16) لوجمعه فففي تسففورتي الفصففلت(19إفراد "اليوم" في تسورة القمر(-12

):7لوالحاقة(
1-) يِم ٍّر ف ْساَت ْمُم 1(ٍس  ف ْح يِم اَن ف ْو اَص اًرا يِفي اَي ف ْر اَص يِري اًحا  ف ْم  يِه ف ْي اَعاَل اَسف ْلاَنا  ف ْر (القمر).)19يِإرَّنا اَأ
2-)1(ٍت اَسا يِح 1(ٍم اَن اَص اًرا يِفي اَأرَّيا ف ْر اَص يِري اًحا  ف ْم  يِه ف ْي اَعاَل اَسف ْلاَنا  ف ْر (فصلت).)16اَفاَأ
3-)ْمُسو اًما ْمُح 1(ٍم  اَة اَأرَّيا اَمايِناَي اَواَث 1(ٍل  اَع اَلاَيا اَسف ْب ف ْم  يِه ف ْي اَعاَل اَها  اَر رَّخ (الحاقة).)7اَس

يقول ابن فودي عند تفسير آية القمر:"... وإاّنما أفرد "اليوم" هنا مع
جمعه في "فصلت" و"الحاقة" لرادة الوقت، واستمرار امتداده أياما فوافق ما

).4/158هناك".(ضياء التأويل:ج
) لوحذفه في تسورة آل عمران(21ذكر كاف التشبيه في تسورة الحديد(-13

133:(
1-)يِض ف ْر اَف ْل اَوا يِء  اَما رَّسهه يِض ال ف ْر اَعهه اَك اَها  ْمُضهه ف ْر اَع 1(ٍة  اَجرَّنهه اَو ف ْم  ْمُكهه اَر ِّب ف ْن  يِمهه اَر1(ٍة  ف ْغيِفهه اَم اَسههايِبْمُقوا يِإاَلههى 

21(.(الحديد)
2-ف ْت رَّد يِعهه ْمُض ْمُأ ف ْر اَف ْل اَوا ْمُت  اَوا اَما رَّسهه اَها ال ْمُضهه ف ْر اَع 1(ٍة  اَجرَّنهه اَو ف ْم  ْمُكهه اَر ِّب ف ْن  يِمهه اَر1(ٍة  ف ْغيِف اَم ْمُعوا يِإاَلى  يِر اَسا اَو

اَن( ْمُمرَّتيِقي يِض(آل عمران).)133يِلف ْل ف ْر اَع اَك اَها  ْمُض ف ْر اَع 1(ٍة  اَجرَّن اَو  ويقول عبد الل بن فودي:"(
يِض) لو وصلت إحههداهما بههالخرى، والعههرض: السههعة:ذكههر لاّنههه ف ْر اَف ْل اَوا يِء  اَما رَّس ال
أقصر من الطول، وإذا كان كذلك فما ظاّنههك بههالطول، والمههراد: جنههس السههماء،

يِض)(آل عمههران: ف ْر اَف ْل اَوا اَموات  رَّس اَها ال ْمُض ف ْر اَع ) وهههو أبلههغ لحههذف أداة133لقوله: (
اّن المتههأخر فههي النههزول، فلههو اّص بههه ل التشبيه والتصريح بما يدل على العدد خ

).4/177عكس لم يبق فائدة في ذكره والل أعلم".(ضياء التأويل:ج
) لوذكففره فففي تسففورة30ترك ذكر ضمير الفصل "هو" في تسورة لقمففان(-14

):62الحج(
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1-ُّي اَعيِلهه اَو اف ْل ْمُههه اَرَّللهه  رَّن ا اَواَأ ْمُل  يِطهه يِه اف ْلبا ْمُدويِنهه ف ْن  يِمهه اَن  ْمُعو ف ْد رَّن ما اَيهه اَواَأ ُّق  اَح اَو اف ْل ْمُه اَرَّلل  رَّن ا اَك يِباَأ ذيِل
ْمُر ( اَكيِبي (لقمان).)30اف ْل

2-ُّي اَعيِلهه اَو اف ْل ْمُه اَرَّلل  رَّن ا اَواَأ ْمُل  يِط اَو اف ْلاَبا ْمُه يِه  ْمُدويِن ف ْن  يِم اَن  ْمُعو ف ْد اَما اَي رَّن  اَواَأ ُّق  اَح اَو اف ْل ْمُه اَرَّلل  رَّن ا اَك يِباَأ اَذيِل
ْمُر ( اَكيِبي (الحج). )62اف ْل

يقول ابن فودي عند تفسير آية لقمان:" و ترك ضمير الفصل هنا، المؤكد
اّن به في سورة الحج؛ إذ الكلم هناك في نصر المظلوم، والمشركون يزعمون أ
آلهتهم تنصرهم فلق المكان هناك بالتأكيد، بخلف ما هنا، والل أعلههم."(ضههياء

).3/224التأويل:ج
اّم" فففي تسففورة العففراف (-15 ) لواتسففتعمال "الففوالو" فففي124اتسففتعمال "ثفف

 ):49) لوالشعراء(71تسورتي طه (
1(ٍف -من قوله تعالى في سورة العراف:1 اَل يِخ ف ْن  يِمه ف ْم  ْمُكه ْمُجاَل ف ْر اَواَأ ف ْم  ْمُك يِداَي ف ْيهه رَّن اَأ اَعهه رَّمْمُاَلاَق ِّط ْمُثه

ف ْم ْمُك اَص ِّلاَبرَّن اَن (ْمُاَل يِعي اَم ف ْج .)124 اَأ
1(ٍف-ومههن قههوله تعههالى فههي سههورة طههه:2 اَل يِخ ف ْن  يِمهه ف ْم  ْمُكهه ْمُجاَل ف ْر اَواَأ ف ْم  ْمُك يِداَي ف ْيهه رَّن اَأ اَعهه ْمُاَلاَق ِّط اَف

ف ْم ْمُك اَص ِّلاَبرَّن ْمُاَل ف ْباَقى(اَو اَواَأ اَذا اًبا  اَع ُّد  اَش رَّن اَأُّياَنا اَأ ْمُم ف ْعاَل اَواَلاَت يِل  ف ْخ يِع الرَّن ْمُذو ْمُج .)71 يِفي 
ف ْم-ومن قوله تعالى في سورة الشعراء:3 ْمُك ْمُجاَل ف ْر اَواَأ ف ْم  ْمُك يِداَي ف ْي رَّن اَأ اَع ْمُاَلاَق ِّط اَن  ْمُمو ف ْعاَل اَف اَت ف ْو اَس اَفاَل

1(ٍف  اَل يِخ ف ْن  ف ْميِم ْمُك اَص ِّلاَبرَّن ْمُاَل اَن (اَو يِعي اَم ف ْج .)49 اَأ
اَن) تفضيحا يِعي اَم ف ْج ف ْم اَأ ْمُك اَص ِّلاَبرَّن ْمُاَل رَّم  يقول ابن فودي عند تفسير آية العراف:"(ْمُث
اّم" علههى أاّنههه بعههد القطههع لههم يصههلبهم علههى لكم و تنكيل لمثالكم، داّلت لفظههة "ثهه
الفور، بل تركهم زمانا مطروحين علههى الرض، احتقههار اًا  لشههأنهم، ولمهها أفههاد

 }.2/23هذا المعنى هنا، ذكره في سائر السور اختصارا". {ضياء التأويل:
التشابه لوالتختلف بين "الفاء" لو"الوالو":-16

ْمُد-من قوله تعالى في سورة التوبة:(1 يِريهه اَمهها ْمُي ف ْم يِإرَّن ْمُههه ْمُد اَل ف ْو اَل اَأ اَو ف ْم  ْمُه اَواْمُل ف ْمهه اَك اَأ يِجف ْب ف ْع اَل ْمُت اَف
اَن( ْمُرو اَكايِف ف ْم  ْمُه اَو ف ْم  ْمُه ْمُس ف ْنْمُف اَق اَأ اَه ف ْز اَواَت ُّدف ْناَيا  يِة ال اَحاَيا اَها يِفي اف ْل ف ْم يِب ْمُه اَع ِّذاَب ْمُرَّلل يِلْمُي .)55ا

ف ْن-ومن قوله تعالى فيها أيضا:2 ْمُرَّللهه اَأ ْمُد ا يِريهه اَمهها ْمُي ف ْم يِإرَّن ْمُههه ْمُد اَل ف ْو اَواَأ ف ْم  ْمُه اَواْمُل ف ْمهه اَك اَأ يِجف ْبهه ف ْع اَل ْمُت اَو
اَن( ْمُرو اَكايِف ف ْم  ْمُه اَو ف ْم  ْمُه ْمُس ف ْنْمُف اَق اَأ اَه ف ْز اَواَت ُّدف ْناَيا  اَها يِفي ال ف ْم يِب ْمُه اَع ِّذاَب .)85ْمُي

اّرر هههذا للتأكيههد فههي التحههذير يقول ابن فودي عند تفسير الية الثانيههة:" كهه
اّن النفوس مجبولههة لكونه من المور المهمة التي يجب أن تكون نصب العين، فإ
اّب الموال والولد، فأبصارها طامحة إلى ذلههك وهههي مغتبطههة عليههها، على ح
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اّرة بعههد أخههرى، وقيههل هههذه اليههة فههي فريههق وما كان كذلك يجب التحذير منه م
غير الول، وعاّبر بالفاء هناك، وبالواو هنا، لترتيب الولى على "كههارهون" و
كونهم كارهين للنفاق إاّنمهها هههو لعجههابهم بههالموال، ولههم يههذكر هنهها فل وجههه
اّن الفريههق اّل علههى أ للفاء، وأسقط "ل" هنا؛ لاّنها دخلت هناك لزيههادة التأكيههد ليههد
اّن إسقاطها وذكرها بمع اًنى، ولههم يههذكر هنهها اّل على أ أكثر إعجابا بما ذكر، أو ليد
"اللم" بل "أن"، إعلما بأاّنه ل تفاوت بيههن المريههن إذ التعليههل فههي أحكههام اللهه
محال، و حيثما ورد حرف التعليل فمعناه: "أن" كقوله:(و ما أمههروا إل ليعبههدوا
اّن الحياة الدنيا خسيسههة ل تسههتحق الههذكر الل) وأسقط "الحياة" هنا، تنبيها على أ

اّل محل والل أعلم". {ضياء التأويل:  }.  2/90في ك
) لوالمؤمنففون(27التشابه لوالتختلف في ذكر "الفاء" في تسورتي هففود(-17
):60) لوحذفها في تسورة العراف(24

ْمُاَل:-من قوله تعالى في سورة هود اَم اَل اف ْل رَّلاَفاَقا اَك يِإ اَرا اَمهها اَنهه يِه  يِم ف ْو ف ْن اَقهه يِمهه ْمُروا  اَكاَفهه اَن  يِذي  ارَّل
ف ْياَنهها اَعاَل ف ْم  ْمُك اَرى اَل اَما اَن اَو يِي  رَّرف ْأ اَي ال يِد يِذْمُلاَنا اَبا اَرا ف ْم اَأ ْمُه اَن  يِذي رَّل ارَّل اَك يِإ اَع اَك ارَّتاَب اَرا اَما اَن اَو يِمف ْثاَلاَنا  اَش اًرا  اَب

اَن( يِذيِبي اَكا ف ْم  ْمُك ْمُظُّن ف ْل اَن 1(ٍل اَب ف ْض ف ْن اَف .)27يِم
ْمُاَل-ومن سورة المؤمنون قوله تعالى: اَم اَل اف ْل رَّلاَفاَقا اَذا يِإ اَههه اَمهها  يِه  يِم ف ْو ف ْن اَقهه يِم ْمُروا  اَكاَف اَن  يِذي  ارَّل

اَذا يِفههي اَه ف ْعاَنا يِب يِم اَس اَما  اَك اًة  اَليِئ اَم اَل  اَز اَاَلف ْن ْمُرَّلل  اَء ا اَشا ف ْو  اَواَل ف ْم  ْمُك ف ْي اَعاَل اَل  رَّض ف ْن اَياَتاَف ْمُد اَأ يِري ف ْم ْمُي ْمُك يِمف ْثْمُل و ٌر  اَش اَب
اَن ( رَّويِلي اَف ْل .)24آاَبايِئاَنا ا

ْمُاَل-ومن سورة العراف قوله تعالى: اَم اَل اف ْل 1(ٍناَقا ْمُميِبي 1(ٍل  اَل اَض اَك يِفي  اَرا يِه يِإرَّنا اَلاَن يِم ف ْو ف ْن اَق يِم  
)60(.

يقول ابن فودي عند تفسير آية العراف:
يِه) أي من أشرافهم لاّنهم يملون العيون رعبهها، ولههم يههذكر يِم ف ْو ف ْن اَق يِم ْمُاَل  اَم اَل اف ْل "( اَقا
اّن كلمهههم لههم "الفاء" كما في سائر السور إشارة هنا إلى أاّنهههم لفههر)ط جهلهههم كههأ
1(ٍل اَل اَضهه اَك يِفههي  اَرا اّمههل بقههولهم:(يِإرَّنهها اَلاَنهه اّدوا نصههحه مههن غيههر تأ يعقههب كلمههه إذ ر

1(ٍن)".{ضياء التأويل:  }.2/14ْمُميِبي
التشابه لوالتختلف بين "على" لو"اللم":-18

ف ْسهه اًنا -مههن قههوله تعههالى فههي سههورة العنكبههوت: ْمُح يِه  اَدف ْي اَوايِلهه اَن يِب اَسهها يِف ْلف ْن ف ْياَنا ا رَّصهه اَو ف ْناَو اَويِإ
اَك يِبي يِر ف ْش اَك يِلْمُت اَدا اَه ف ْماَجا ْمُكف ْنْمُت اَما  ف ْم يِب ْمُك ف ْم اَفْمُأاَن ِّبْمُئ ْمُك ْمُع يِج ف ْر اَم رَّي  اَما يِإاَل ْمُه ف ْع يِط اَل ْمُت و ٌم اَف يِعف ْل يِه  اَك يِب اَس اَل ف ْي اَما اَل  

اَن( اَمْمُلو ف ْع .)8اَت
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اَك يِبي -ومن سورة لقمان قوله تعالى: يِر ف ْش ف ْن ْمُت اَعاَلى اَأ اَك  اَدا اَه اَجا ف ْن  يِهاَويِإ اَك يِبهه اَس اَله ف ْيهه اَمهها اَل
رَّي رَّم يِإاَلهه رَّي ْمُثهه اَب يِإاَلهه ف ْن اَأاَنا اَم اَل  اَسيِبي ف ْع  اَوارَّتيِب ْمُرو اًفا  ف ْع اَم ُّدف ْناَيا  اَما يِفي ال ْمُه يِحف ْب اَصا اَو اَما  ْمُه ف ْع يِط اَل ْمُت و ٌم اَف يِعف ْل

اَن ( اَمْمُلو ف ْع ف ْم اَت ْمُكف ْنْمُت اَما  ف ْم يِب ْمُك ف ْم اَفْمُأاَن ِّبْمُئ ْمُك ْمُع يِج ف ْر .)15اَم
يقول ابن فودي عند تفسير آية العنكبوت:

"وعاّدي "جاهداك" هنا به"اللم" وفي لقمان به"على" لكون الكلم هناك في أثناء
اّدة الهتمام بعدم الشراك به"علههى" الههدال علههى القهههر اّل على ش وصاّية لقمان فد
واللجاء أي:قهراك عليه، و "ما" هنا، إشارة إلى الصهارف عهن اليمهان الههذي

 }.3/199سبق ذكره".{ضياء التأويل:
الفراد لوالتثنية لوالجمع:-19

ف ْذْمُه-من قوله تعالى في سورة المزمل: يِخهه اَو اَفارَّت ْمُه رَّل  اَه يِإ اَل يِإاَل يِب  يِر ف ْغ اَم اَواف ْل يِق  يِر ف ْش اَم ُّب اف ْل اَر
يِكي اًل( .)9اَو

اَن (-ومن سورة الشعراء: ف ْعيِقْمُلههو ف ْم اَت ْمُكف ْنْمُتهه ف ْن  اَما يِإ ْمُه ف ْياَن اَما اَب اَو يِب  يِر ف ْغ اَم اَواف ْل يِق  يِر ف ْش اَم ُّب اف ْل اَر اَل  اَقا
28(.

وفههي هههاتين اليههتين مههن سههورتي المزمههل والشههعراء قههراءة بجمههع المشههرق
"مشارق" والمغرب "مغارب".

يِن (-ومن سورة الرحمن قوله تعالى: ف ْي يِراَب ف ْغ اَم ُّب اف ْل اَر اَو يِن  ف ْي يِراَق ف ْش اَم ُّب اف ْل .)17اَر
يِب يِإرَّنهها-و من سورة المعارج قوله تعههالى: يِر اَغهها اَم اَواف ْل يِق  يِر اَشهها اَم اَر ِّب اف ْل ْمُم يِبهه يِسهه ف ْق اَل ْمُأ اَف

اَن ( ْمُرو يِد .)40اَلاَقا
اَن-ومن سورة العراف قهوله تعهالى: اَعْمُفو ف ْضه ف ْساَت اَكهاْمُنوا ْمُي اَن  يِذي اَم ارَّلهه ف ْو اَرف ْثاَنها اف ْلاَقه ف ْو اَواَأ

اَها...( ف ْكاَنا يِفي اَر اَها ارَّليِتي اَبا يِراَب اَغا اَم اَو يِض  ف ْر اَف ْل اَق ا يِر اَشا .)137اَم
يقول ابن فودي عند تفسير آية الرحمن:

اّن سههياقها "...ول تخفى مناسبة تثنية "المشرق" و "المغرب" في هذه السورة ل
 }.4/162زوجان".{ضياء التأويل:

) لوعكسفه ففي33-30تأتخير "الفتراء" عن الشعر في تسفورة الطفور(- 20
):5تسورة النبياء(

و ٌر-من قوله تعالى في سورة الطور: يِع اَشا اَن  ف ْم اَيْمُقوْمُلو يِناَأ اَمْمُنههو اَب اف ْل اَرف ْيهه يِه  ْمُص يِب اَررَّب  اَناَت
اَن (30( يِصي اَر ِّب ْمُماَت اَن اف ْل يِم ف ْم  ْمُك اَع اَم ْمُصوا اَفيِإ ِّني  اَررَّب ف ْل اَت ف ْم31)ْمُق اَذا اَأ اَههه ف ْم يِب ْمُه ْمُم اَل ف ْح ف ْم اَأ ْمُه ْمُر ْمُم ف ْم اَتف ْأ ) اَأ

اَن ( ْمُغو اَطا ف ْوو ٌم  ف ْم اَق ْمُه) 32ْمُه رَّواَل اَن اَتاَق ف ْم اَيْمُقوْمُلو اَن (اَأ يِمْمُنو ف ْؤ اَل ْمُي ف ْل  .)33 اَب
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1(ٍم -ومن قوله تعالى في النبياء:21 اَل ف ْح ْمُث اَأ اَغا ف ْض ف ْل اَقاْمُلوا اَأ اَواَب ْمُههه ف ْل  ْمُه اَبهه اَرا ف ْفاَتهه يِل ا اَبهه
و ٌر يِع اَن (اَشا رَّوْمُلو اَف ْل اَل ا يِس ف ْر اَما ْمُأ اَك 1(ٍة  .)5 اَفف ْلاَيف ْأيِتاَنا يِببآاَي

يقول ابن فودي عند تفسير آية النبياء:
اّن الكلم اّخر الفتراء عن الشعر في سورة الطههور عكههس مهها هنهها؛ ل "...وإاّنما أ
اّذاب بههل شههاعر شههأنه التيههان هنا في الذكر المتجدد النزول فكأاّنهم قالوا: قائله ك
اّن الكلم فهي رسهالته، وكهونه بالكهاذيب، ومها ل حقيقهة لهه، بخلفهه هنهاك؛ فهإ
شاعرا أقرب مههن كههونه مفتر اًيهها؛ لشههتهاره عنههدهم بالمانههة والصههدق".{ضههياء

 } 3/64التأويل:
تقديم البصر على السمع لوعكسه:-22

اَههها-من قوله تعالى في سورة العراف: اَن يِب ْمُرو يِصهه ف ْب اَل ْمُي و ٌن  ف ْعْمُي ف ْم اَأ ْمُه و ٌناَواَل اَذا ف ْم آ ْمُههه اَواَل  
اَها ( اَن يِب ْمُعو اَم ف ْس .)179اَل اَي

اَها-ومن قوله تعالى فيها أيضا: اَن يِب ْمُرو يِص ف ْب و ٌن ْمُي ف ْعْمُي ف ْم اَأ ْمُه ف ْم اَل اَناَأ ْمُعو اَم ف ْسهه و ٌن اَي اَذا ف ْم آ ْمُههه ف ْم اَل  اَأ
اَها...( .)195يِب

يِه -ومن قوله تعالى في سورة الكهف: ف ْر يِب يِص ف ْب ف ْع...(اَأ يِم ف ْس اَواَأ  26(.
اَع-ومن قوله تعههالى فههي سههورة هههود: ف ْم رَّسهه اَن ال ْمُعو يِطي ف ْسههاَت اَكههاْمُنوا اَي اَكههاْمُنوااَمهها  اَمهها  اَو  

اَن( ْمُرو يِص ف ْب .)20ْمُي
ف ْم -ومن قوله تعالى في سورة مريم: يِه ف ْع يِب يِم ف ْس اَم اَيف ْأْمُتواَناَنا...(اَأ ف ْو ف ْر اَي يِص ف ْب اَواَأ  38(.

اَههها اَن يِب ْمُرو يِصهه ف ْب اَل ْمُي و ٌن  ف ْعْمُيهه ف ْم اَأ ْمُههه اَواَل يقول ابن فودي عند تفسير آية العههراف:( 
اَن) اَغههايِفْمُلو ْمُم اف ْل ْمُههه اَك  ُّل ْمُأواَليِئهه اَضهه ف ْم اَأ ْمُههه ف ْل  يِم اَبهه اَعهها اَف ْلف ْن اَكا اَك  اَههها ْمُأواَليِئهه اَن يِب ْمُعو اَم ف ْس اَل اَي و ٌن  اَذا ف ْم آ ْمُه اَواَل
اّدم البصههر الكاملون في الغفلة كالتأكيد للولى، ولذا لههم يههدخل العههاطف،وإاّنمهها قهه
هنا، والسمع في سائر اليات لكون اليههة مسههوقة للتشههبيه بالنعههام، وهههي بفقههد
اًّررا من فقد السمع لاّنه مدار تعيشها في طلب الماء والكل على البصر أشد تض

 }.2/39حاسة البصر". {ضياء التأويل:
):105) لوحذفها من آية أتخرى منها(93حذف كلمة من تسورة التوبة(-23

اَن يِإاَلههى-من قوله تعالى في سورة التوبة: ُّدو اَر رَّم ْمُتهه ْمُه ْمُثهه ْمُسههوْمُل اَر اَو ف ْم  ْمُكهه اَماَل اَع ْمُرَّللهه  اَرى ا اَساَي اَو
اَن ( اَمْمُلو ف ْع ف ْم اَت ْمُكف ْنْمُت اَما  ف ْم يِب ْمُك اَديِة اَفْمُياَن ِّبْمُئ اَها رَّش اَوال يِب  اَغف ْي يِم اف ْل .)94اَعايِل

اَن-ومن قوله تعالى فيها أيضا: يِمْمُنو ف ْؤ ْمُم اَواف ْل ْمُه  ْمُسوْمُل اَر اَو ف ْم  ْمُك اَماَل اَع ْمُرَّلل  اَرى ا اَساَي اَف اَمْمُلوا  ف ْع يِل ا اَوْمُق
اَن ( اَمْمُلو ف ْع ف ْم اَت ْمُكف ْنْمُت اَما  ف ْم يِب ْمُك اَديِة اَفْمُياَن ِّبْمُئ اَها رَّش اَوال يِب  اَغف ْي يِم اف ْل اَعايِل اَن يِإاَلى  ُّدو اَر اَسْمُت .)105اَو
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يقول ابن فودي عند هذه الية الثانية:
ْمُه" وزاد هنها"...وإاّنما أردف ذكر المنافقين بقوله:" ْمُسههوْمُل اَر اَو ف ْم  ْمُكه اَماَل اَع ْمُرَّلله  اَرى ا اَساَي اَو  

اّن الطلع عالى حال المنههافقين خههاص بههاللبعد ذكر التائبين " اَن"؛ ل يِمْمُنو ف ْؤ ْمُم اَواف ْل  
أو رسوله بالوحي، وأما الطلع على أحوال المههؤمنين فمعلههوم عنههد المههؤمنين

 }. 2/96بالعمال الظاهرة والقرائن. والل أعلم".{ضياء التأويل:
) لوتأتخيره ففي تسفورة الضفحى(1تقديم الليل على النهار في تسورة الليل(-24
2:(

اَشى (-من قوله تعالى في سورة الليل: ف ْغ اَذا اَي يِل يِإ ف ْي اَوالرَّل اَجرَّلى (1  اَذا اَت يِر يِإ اَها اَوالرَّن  (2(.
اَحى (-ومن سورة الضحى قوله تعالى: ُّض اَجى (1اَوال اَس اَذا  يِل يِإ ف ْي اَوالرَّل  (2(.

يقول ابن فودي عند تفسير آية الضحى:
"وتقديم الليل في السورة المتقدمة باعتبار الصههل، وتقههديم النهههار هنهها باعتبههار

 }.4/283الشرف". {ضياء التأويل:
) لوتركففه فففي آيففات منهففا (59إضافة اليات إلففى الفف فففي تسففورة النففور(-25

18،58،61:(
و ٌم (-من قوله تعالى في سورة النور: يِكيهه اَح و ٌم  اَعيِليهه ْمُرَّللهه  اَوا يِت  ف ْلاَيهها ْمُم ا ْمُكهه ْمُرَّللهه اَل ْمُن ا اَوْمُياَب ِّيهه

18(.
و ٌم (-ومن قوله تعالى فيها: يِكي اَح و ٌم  اَعيِلي ْمُرَّلل  اَوا يِت  ف ْلاَيا ْمُم ا ْمُك ْمُرَّلل اَل ْمُن ا اَك ْمُياَب ِّي اَذيِل .)58اَك
اَن (-ومن قوله تعالى فيها: ف ْعيِقْمُلو ف ْم اَت ْمُك اَعرَّل يِت اَل ف ْلاَيا ْمُم ا ْمُك ْمُرَّلل اَل ْمُن ا اَك ْمُياَب ِّي اَذيِل .)61اَك
و ٌم (-ومن قوله تعالى فيها: يِكي اَح و ٌم  اَعيِلي ْمُرَّلل  اَوا يِه  ف ْم آاَيايِت ْمُك ْمُرَّلل اَل ْمُن ا اَك ْمُياَب ِّي اَذيِل .)59اَك

يقول ابن فودي عند تفسير هذه الية الخيرة:
اّرره مبالغة في شأن الستئذان وتوكي اًدا له، وأضاف اليات إليه زيادة في "ك

اّن الستئذان مما يتساهل فيه، و عن ابن عباس: ثلث آيات تهاونها التوكيد ل
اّن أكرمكم عند الل أتقاكم"و"إذا حضر القسمة أولو الناس:"آيات الذن" و"إ

 }.  3/135القربى".{ضياء التأويل:
اّصففة إبليففس فففي مففن لوالبففاء التشابه لوالتختلف في التستكبار-26   تسففورةق

 ):74) لوص (31 لوالحجر()34البقرة(
رَّل-من قوله تعالى في سورة البقرة: ْمُدوا يِإ اَج اَسه اَم اَف اَد يِل ْمُدوا  ْمُج ف ْسهه يِة ا اَكه اَليِئ اَم ف ْذ ْمُقف ْلاَنا يِلف ْل اَويِإ

اَن ( يِري اَكايِف اَن اف ْل يِم اَن  اَكا اَو اَر  ف ْكاَب ف ْساَت اَوا اَس اَأاَبى  ف ْبيِلي .)34يِإ
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اَن (-ومن قوله تعالى في ص: يِري اَكايِف اَن اف ْل يِم اَن  اَكا اَو اَر  ف ْكاَب ف ْساَت اَس ا ف ْبيِلي رَّل يِإ .)74يِإ
اَن (-ومن سورة الحجر قوله تعالى: يِدي يِج رَّسا اَع ال اَم اَن  ْمُكو ف ْن اَي اَس اَأاَبى اَأ ف ْبيِلي رَّل يِإ .)31يِإ

يقول ابن فودي عند تفسير آية الحجر:
"فالستثناء إن جعل منقطعا ااّتصل بههه "أبههى" أي لكههن إبليههس أبههى، و إن جعههل
ماّتصل كان استئنا اًفا على أاّنه جواب سائل ما البههاعث لههه علههى ذلههك فقيههل أبههى،
وجمعه مع استكبر في "البقرة" والقتصار هنها علهى البهاء، وفهي "ص" علهى
اّن تلههك الفعههال كاّلههها الستكبار تفاّنههن يسههمى بههه"القتههدار" فههي أنههواع البههديع، ل

اّرده".{ضياء التأويل:  }.211صادرة منه دالة على كفره وتم
التشففابه لوالتختلف بيففن "يففوم مقففداره تخمسففين ألففف تسففنة" مففن تسففورة-27

) لوالسففجدة (47) لو"يوم مقداره ألف تسنة" مففن تسففورتي الحففج (4المعارج(
5 :(

اَن اَكهها 1(ٍم  ف ْو يِه يِفي اَيهه ف ْي ْمُح يِإاَل ُّرو اَوال ْمُة  اَك اَليِئ اَم ْمُج اف ْل ْمُر ف ْع -من قوله تعالى في سورة المعارج:( اَت
1(ٍة ( اَساَن اَف  اَن اَأف ْل يِسي ف ْم اَخ ْمُرْمُه  اَدا ف ْق ).4يِم

اَدْمُه-ومن سورة الحج قوله تعالى: ف ْعهه اَو ْمُرَّللهه  اَف ا ف ْخيِلهه ف ْن ْمُي اَواَلهه يِب  اَذا اَعهه اَك يِباف ْل يِجْمُلواَن ف ْع ف ْساَت اَواَي
اَن ( ُّدو ْمُع رَّما اَت يِم 1(ٍة  اَساَن يِف  اَكاَأف ْل اَك  اَر ِّب اَد  يِعف ْن ف ْو اًما  رَّن اَي .)47اَويِإ

ْمُج-ومن سورة السجدة قوله تعالى: ْمُر ف ْع رَّم اَي يِض ْمُث ف ْر اَف ْل يِء يِإاَلى ا اَما رَّس اَن ال يِم اَر  ف ْم اَف ْل ْمُر ا اَد ِّب ْمُي
اَن ( ُّدو ْمُع رَّما اَت يِم 1(ٍة  اَساَن اَف  ْمُرْمُه اَأف ْل اَدا ف ْق يِم اَن  اَكا 1(ٍم  ف ْو يِه يِفي اَي ف ْي .)5يِإاَل

يقول ابن فودي عند تفسير آية السجدة:
اَن) هههو يههوم القيامههة و فههي"( ُّدو ْمُعهه رَّمهها اَت يِم 1(ٍة  اَسههاَن اَف  ْمُرْمُه اَأف ْلهه اَدا ف ْقهه يِم اَن  اَكهها 1(ٍم  ف ْو  يِفههي اَيهه

"سأل":خمسين ألف سههنة، واختلف ذلهك بههاختلف شههدائده للكفهار، فمنهههم مههن
يكون له مقدار ألف سنة، ومنهم من يكون لههه مقههدار خمسههين ألههف سههنة، وأمهها
المؤمنون فمنهم من يكون له كمقدار يوم، وكما بين الظهر والعصههر، وكمقههدار

 }.3/227صلة مكتوبة...".{ضياء التأويل:ج
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الفصل الرابع: دراتسة مقارنة في اليات المتشابهة بين الزمخشري لوابن
فودي

المبحث اللول: دراتسة المتشابه اللفظي في الحرلوف
اّدي بف"إلى" لو"اللم":-1 التشابه لوالتختلف في التع

اًّمى-من قوله تعالى: اَسهه ْمُم 1(ٍل  اَجهه اَيِل يِري  ف ْجهه ْمُكهه ٌّل اَي اَر  اَمهه اَواف ْلاَق اَس  ف ْم رَّشهه اَر ال رَّخ اَسهه (الرعههد:اَو
)13،فاطر:5،الزمر:2

اًّمى (-ومن قههوله تعههالى: اَسهه ْمُم 1(ٍل  اَجهه يِري يِإاَلههى اَأ ف ْجهه ْمُكهه ٌّل اَي اَر  اَمهه اَواف ْلاَق اَس  ف ْم رَّشهه اَر ال رَّخ اَسهه اَو
29(.(لقمان)

يقول الزمخشري عند آية لقمان:
فإن قلت: يجهرى لجهل مسهمى، ويجهرى إلهى أجهل مسهمى: أههو مهن تعهاقب"

الحرفين؟ قلت: كل، ول يسلك هذه الطريقة إل بليد الطبع ضيق العطههن. ولكههن
المعنيين؛ أعنى النتهاء والختصاص كل واحد منهما ملئههم لصههحة الغههرض؛
اّن قولك يجرى إلى أجل مسمى: معناه يبلغههه وينتههى كههل واحههد منهمهها ملئههم ل
اّن قولك يجرى إلى أجل مسههمى: معنههاه يبلغههه وينتهههى إليههه. لصحة الغرض، ل
وقولك: يجرى لجل مسمى: تريد يجهرى لدراك أجهل مسهمى، تجعهل الجهري
مختصا بإدراك أجل مسمى. أل ترى أن جههرى الشههمس مختههص بههبآخر السههنة،
وجههرى القمههر مختههص بههبآخر الشهههر، فكل المعنييههن غيههر نههاب بههه موضههعه"

 }.3/502{كشاف:
ويقول ابن فودي عند تفسير آية لقمان:

اّن معناه النتهاء، ومعنى اللم الختصاص، "وإيقاع "إلى" هنا صلة الجري؛ ل
اّل فهي ههذا الموضهع". {ضهياء وهو أبلهغ، فكهثر فهي القهرآن، ولهم يقهع "إلهى" إ

 }.3/224التأويل:
اّم -2 اّم" فففي قففوله تعففالى فففي تسففورة النعففام:"ثفف التشففابه لوالتختلف بيففن "ثفف

انظرلوا" لو"الفاء" في "فانظرلوا" في تسورة النمل لوغيرها:
ْمُة-قال تعالى في سورة النعام: يِقاَبهه اَعا اَن  اَكا اَف  اَكف ْي ْمُروا  ْمُظ ف ْن رَّم ا يِض ْمُث ف ْر اَف ْل ْمُروا يِفي ا يِسي ف ْل  ْمُق

اَن( اَك ِّذيِبي ْمُم .)11اف ْل
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ْمُة-وقال تعالى في سورة النمل: يِقاَبهه اَعا اَن  اَكهها اَف  اَكف ْيه ْمُروا  ْمُظ ف ْن يِض اَفهها ف ْر اَف ْل ْمُروا يِفي ا يِسي ف ْل  ْمُق
اَن( يِمي يِر ف ْج ْمُم .)69اف ْل

يقول الزمخشري عند تفسير آية النعام:
ْمُروا) قلهت: جعههل" ْمُظه ف ْن رَّم ا ْمُظروا وبيههن قهوله ْمُثه ف ْن  فإن قلت: أى فرق بيهن قهوله:(اَفها

ْمُظروا فكأنه قيههل: سههيروا لجههل النظههر، ول ف ْن النظر مسبب اًا عن السير في قوله اَفا
ْمُروا فمعنههاه إباحههة ْمُظهه ف ْن رَّم ا يِض ْمُثهه ف ْر اَف ْل ْمُروا يِفههي ا يِسههي تسيروا سير الغافلين. وأما قههوله 
السير في الرض للتجارة وغيرها من المنافع وإيجاب النظر في آثار الهالكين.

).2/8ونبه على ذلك بثم، لتباعد ما بين الواجب والمباح".{الكشاف:
ويقول ابن فودي عند تفسيرها:

اّن السير هنا مقصود بذاته للتجههارة، اّم" وفي آية أخرى "فانظروا" ل "قال هنا "ث
اّل الفههاء علههى سههبباّية الول للثههاني".{ضههياء وغيرههها، وهنههاك للنظههر فقههط، إذ د

 }.1/265التأويل:
التشابه لوالتختلف بين "الفاء" لو"الوالو":-3

-النموذج اللول:
اَن (-من قوله تعالى: ْمُمو ف ْم اَنايِئ ْمُه اَو ْمُساَنا اَباَيا اًتا  ف ْم اَبف ْأ ْمُه ف ْن اَيف ْأيِتاَي اَرى اَأ ْمُل اف ْلْمُق ف ْه اَن اَأ يِم اَفاَأ اَأ

97(.(العراف)
اَن (-ومن قوله تعالى: اَعْمُبو ف ْم اَيف ْل ْمُه اَو ْمُض اًحى  ْمُساَنا  ف ْم اَبف ْأ ْمُه ف ْن اَيف ْأيِتاَي اَرى اَأ ْمُل اف ْلْمُق ف ْه اَن اَأ يِم اَو اَأ اَأ

98(.(العراف)
اَن (-ومن قوله تعالى: ْمُرو يِس اَخا ْمُم اف ْل ف ْو رَّل اف ْلاَق يِرَّلل يِإ اَر ا ف ْك اَم ْمُن  اَم اَل اَيف ْأ يِرَّلل اَف اَر ا ف ْك اَم يِمْمُنوا  اَفاَأ اَأ

99(.(العراف)
يقول الزمخشري عند الية الولى:

 فإن قلت: ما المعطوف عليه؟ ولم عطفت الولى بالفاء والثانية بالواو؟ قلههت:"
اَن وقههع يِسههْمُبو ف ْك اَل اف ْلْمُقرى إلى اَي ف ْه رَّن اَأ ف ْو اَأ اَواَل ف ْغاَت اًة وقوله  ف ْم اَب ْمُه ف ْذنا اَخ المعطوف عليه قوله اَفاَأ
اّن المعنههى: اعتراض اًا بين المعطوف والمعطههوف عليههه. وإنمهها عطههف بالفههاء، ل
فعلوا وصنعوا فأخذناهم بغتة أبعد ذلههك أمههن أهههل القههرى أن يههأتيهم بأسههنا بياتهه اًا
ف ْم ْمُههه اَو وأمنههوا أن يههأتيهم بأسههنا ضههحى؟ وقههرئ: أو أمههن، علههى العطههف بههه "أو" 

اَن يشتغلون بما ل يجدي عليهم كأنهم يلعبون".{الكشاف: اَعْمُبو  }.2/134اَيف ْل
ويقول ابن فودي عند تفسيرها:
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اّن المعنى أخذناهم بغتة لمهها "وإاّنما عطف الثاني بالواو والول والثالث بالفاء؛ ل
صنعوا ما صنعوا، أبعد ذلك أمن أهل هذه القرى من مجيء بأسنا بياتا، وأمنههوا
إتيانه ضح اًى، فالمنكر أمنهم إتيان البههأس فههي هههذين الوقههتين مههن غيههر ترتيههب،
وأما الثالث فتكرير للول على طريقة الجمع بعد التقسيم مبالغههة فههي التحههذير".

 }.   2/20{ضياء التأويل:
-النموذج الثاني:

اَيقوله تعالى في سورة الحج:-من  يِههه و ٌة اَف اَمه اَظايِل اَي  يِههه اَو اَههها  ف ْكاَنا ف ْهاَل 1(ٍة اَأ ف ْراَي ف ْن اَق يِم ف ْن  اَكاَأ ِّي اَف
1(ٍد ( يِشي اَم 1(ٍر  ف ْص اَواَق 1(ٍة  رَّطاَل اَع ْمُم 1(ٍر  ف ْئ اَويِب اَها  يِش ْمُرو ْمُع اَعاَلى  و ٌة  يِواَي .)45اَخا

اَي-و من قوله تعالى في سورة الحج أيضا: يِههه اَو اَههها  ْمُت اَل ف ْيهه ف ْماَل 1(ٍة اَأ ف ْراَيهه ف ْن اَق يِمهه ف ْن  اَكههاَأ ِّي اَو
ْمُر ( يِصي اَم رَّي اف ْل اَويِإاَل اَها  ف ْذْمُت اَخ رَّم اَأ و ٌة ْمُث اَم .)48اَظايِل

يقول الزمخشري عند تفسير الية الثانية:
" فإن قلت: لم كانت الولى معطوفة بالفاء، وهذه بالواو؟ قلههت: الولههى وقعههت
اّدمها مههن الجملههتين اّما هذه فحكمهها حكههم مها تقهه يِر وأ يِكي اَن اَن اَف كا اَكف ْي بدل عن قوله اَف
يِف اَكههاَأف ْل اَك  اَر ِّبهه اَد  يِعف ْنهه ف ْوم اًا  رَّن اَي اَويِإ اَدْمُه  ف ْع اَو ْمُرَّلل  اَف ا ف ْخيِل ف ْن ْمُي اَواَل المعطوفتين بالواو، أعنى قوله 

1(ٍة". {الكشاف:  }.3/163اَساَن
ويقول ابن فودي عند تفسيرها:

اّل يفههرح هههؤلء اّم التعههذيب لئ اّرر هذا لجلههب معنههى آخههر، وهههو الملء، ثهه "و ك
اّدم بالفاء لكههونه بههدل عههن قههوله:"فكيههف كههان بتأخر العذاب عنهم، وعطف ما تق

 }.3/95{ضياء التأويل:نكير" وللتعقيب".
-النموذج الثالث:

اَذا-من قوله تعالى في سورة المؤمنون: اَه اَما  يِه  يِم ف ْو ف ْن اَق يِم ْمُروا  اَكاَف اَن  يِذي ْمُاَل ارَّل اَم اَل اف ْل اَفاَقا
اَذا اَههه ف ْعاَنا يِب يِم اَسهه اَما  اَك اًة  اَليِئ اَم اَل  اَز اَاَلف ْن ْمُرَّلل  اَء ا اَشا ف ْو  اَواَل ف ْم  ْمُك ف ْي اَعاَل اَل  رَّض ف ْن اَياَتاَف ْمُد اَأ يِري ف ْم ْمُي ْمُك يِمف ْثْمُل و ٌر  اَش رَّل اَب يِإ

اَن ( رَّويِلي اَف ْل .)24يِفي آاَبايِئاَنا ا
اَن-ومن قوله تعههالى فهي سههورة المؤمنههون أيضهها: يِذي يِه ارَّلهه يِم ف ْو ف ْن اَقه يِمهه ْمُاَل  اَم اَل اف ْل اَوقهها

ف ْم ْمُكهه يِمف ْثْمُل و ٌر  اَشهه رَّل اَب ُّدف ْنيا مهها هههذا يِإ يِة الهه اَحيهها ف ْم يِفههي اف ْل ْمُه ف ْفنا اَر ف ْت اَواَأ اَريِة  يِخ ف ْل يِء ا رَّذْمُبوا يِبيِلقا اَك اَو ْمُروا  اَكاَف
اَن ( اَرْمُبو ف ْش رَّما اَت يِم ْمُب  اَر ف ْش اَواَي ْمُه  يِمف ْن اَن  ْمُكْمُلو رَّما اَتف ْأ يِم ْمُل  ْمُك )33اَيف ْأ

يقول الزمخشري عند الية الثانية:
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"فإن قلت: ذكر مقال قوم هود في جوابه في سورة العراف وسورة هود بغيههر
يِجف ْئاَتنا ْمُد ما  ْمُهو 1(ٍة، قاْمُلوا يا  اَه اَسفا اَك يِفي  يِه يِإرَّنا اَلاَنرا يِم ف ْو ف ْن اَق يِم ْمُروا  اَكاَف اَن  يِذي ْمُاَل ارَّل اَم اَل اف ْل واو: قا
1(ٍة وهاهنا مع الواو، فأي فرق بينهما؟ قلت: الذي بغير واو على تقدير سؤال يِباَب ِّياَن
سائل قال: فما قال قومه؟ فقيههل لههه: قههالوا كيههت وكيههت. وأمهها الههذي مههع الههواو،
فعطف لما قالوه على ما قاله. ومعناه: أنه اجتمع في الحصول هههذا الحههق وهههذا
اَريِة بلقههاء مهها فيههها مههن الحسههاب والثههواب يِخهه ف ْل يِء ا الباطههل، وشههتان مهها همهها يِبيِلقهها
والعقههاب، كقولههك: يهها حبههذا جههوار مكههة: أي جههوار اللهه فههي مكههة". {الكشههاف:

3/186.{ 
ويقول ابن فودي عند تفسيرها:

"وعطف قولهم على قول الرسول هنهها بههالواو لعههدم التصههال كلمهههم بكلمههه،
بخلف قول نوح، وحيث استؤنف فعلى تقههدير سههؤال كههأاّنه قيههل: مهها قههالوا فههي
جوابه فقيل:كيت وكيت. ومعنى عدم التصال كلمهم بكلمه أاّنهم لههم يخههاطبوه
بل قال بعضهم لبعض كل اًما، فأشير إلى الفرق بين قوله الحههق وقههولهم الباطههل

 }.  3/107فل مساغ للستئناف".{ضياء التأويل:
 التشابه لوالتختلف في بقاء الوالو لوحذفها:-4

-النموذج اللول:
ف ْعْمُلههوو ٌم-من قوله تعالى في سورة الحجر: اَم و ٌب  يِكاَتهها اَها  اَواَل رَّل  1(ٍة يِإ ف ْراَي ف ْن اَق يِم ف ْكاَنا  ف ْهاَل اَما اَأ اَو

)4(.
اَن (-و من قوله تعالى في سورة الشعراء: ْمُرو يِذ ْمُمف ْنهه اَها  رَّل اَل 1(ٍة يِإ ف ْراَي ف ْن اَق يِم ف ْكاَنا  ف ْهاَل اَما اَأ اَو

208(.
يقول الزمخشري عند آية الحجر:

و ٌب جملة واقعة صفة لقرية، والقياس أن ل يتوسط الواو بينهما كما في" يِكتا اَواَلها 
اَن وإنمهها توسههطت لتأكيههد لصههوق ْمُرو يِذ ْمُمف ْنهه رَّل اَلها  1(ٍة يِإ ف ْراَي ف ْن اَق يِم ف ْكنا  ف ْهاَل اَوما اَأ قوله تعالى 
الصفة بالموصوف، كما يقال في الحال: جاءني زيد عليه ثوب، وجاءني وعليه

 }.2/570ثوب". {الكشاف:
ويقول ابن فودي عند تفسيرها:

ف ْعْمُلههوو ٌم)... والصههل أن ل يههدخلها الههواو اَم و ٌب  يِكتهها اَواَلها  رَّل  1(ٍة يِإ ف ْراَي ف ْن اَق يِم ف ْكنا  ف ْهاَل اَوما اَأ ):"
رَّلاَ اَلههها منههذرون" لكههن أدخلههت عليههه تأكيههدا للصههوقها كقههوله فههي الشههعراء:" يِإ
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اّن الوصههف هنهها ألصههق بالموصههوف، لدللههة الههواو علههى الجمههع والمعاّيههة، ل
اّما في الشعراء أي لاّنه لزم عقلههي و ذلههك جههرت بههه سههاّنة اللهه". بالموصوف م

).2/208(ضياء التأويل:ج
-النموذج الثاني:

رَّن-من قوله تعالى في سههورة غههافر: اَويِإ و ٌع  اَمتهها ُّدف ْنيا  ْمُة الهه اَحيهها يِذيِه اف ْل يِم يِإرَّنمهها ههه ف ْو يهها اَقهه
يِر ( ْمُر اف ْلاَقرا اَي دا يِه اَراَة  يِخ ف ْل .)39ا

يِة-ومن قوله تعالى في سورة غافر أيضا: اَجهها ف ْم يِإاَلههى الرَّن ْمُك ْمُعههو ف ْد اَمهها يِلههي اَأ يِم  ف ْو اَواَيا اَق
يِر ( ْمُعواَنيِني يِإاَلى الرَّنا ف ْد .)41اَواَت

يقول الزمخشري عند تفسير الية الثانية:
فإن قلت: لم كرر نداء قومه؟ ولم جههاء بههالواو فههي النههداء الثههالث دون الثههاني؟"

قلت: أما تكرير النداء ففيه زيادة تنبيه لهم وإيقاظ عهن سهنة الغفلهة. وفيهه: أنههم
قومه وعشيرته وهم فيما يوبقهم، وهو يعلههم وجههه خلصهههم، ونصههيحتهم عليههه
اّن واجبههة، فهههو يتحههزن لهههم ويتلطههف بهههم، ويسههتدعى بههذلك أن ل يتهمههوه، فههإ
سرورهم سروره، وغمهم غمه، وينزلوا على تنصيحه لهم، كمهها كههرر إبراهيههم
عليه السلم في نصيحة أبيه: يا أبت. وأما المجيء بالواو العاطفة، فلن الثههاني
داخل على كلم هو بيان للمجمل وتفسير له، فههأعطى الههداخل عليههه حكمههه فههي
امتناع دخول الواو، وأما الثالث فداخل على كلم ليس بتلههك المثابههة.{الكشههاف:

4/168-169.{ 
و يقول ابن فودي عند تفسيرها:

اّرر نداءهم لما لح له أاّنهم مستغرقون في بحر الغفلههة، إيقا اًظهها لهههم واهتما اًمهها "ك
بالمنادى له، ومبالغة في توبيخهم على ما يقابلون به نصهحه، وأعهاد الههواو هنها
دون قوله"يا قوم إاّنما هذه الحياة الدنيا..." إلى آخره، لاّنه بيان لمهها أجمهل قبلهه،
اّم الدنيا وتعظيههم الخههرة ههو عيههن الرشههاد، وأمهها قههوله:مها لهي أدعههوكم" اّن ذ ل
فموازنة بين دعوته التي ثمرتها الجاّنة، ودعوتهم التي ثمرتها النههار، فليههس مههن
تفسههير الرشههاد، ولههذا عطههف ليقتضههي التغههاير، واللهه أعلههم".{ضههياء التأويههل:

4/57     .{ 
-النموذج الثالث:

و ٌد (-من قوله تعالى في سورة ق: اَعيِتي رَّي  اَد اَما اَل اَذا  اَه ْمُه  يِريْمُن اَل اَق .)23اَواَقا
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1(ٍل-و من قوله تعالى فيها أيضا: اَل اَض اَن يِفي  اَكا ف ْن  يِك اَواَل ْمُه  اَغف ْيْمُت ف ْط اَما اَأ اَررَّباَنا  ْمُه  يِريْمُن اَل اَق اَقا
1(ٍد( يِعي .)27اَب

يقول الزمخشري عند تفسير الية الثانية:
فإن قلت: لم أخليت هذه الجملة عن الواو وأدخلههت علههى الولههى؟ قلههت: لنههها"

استؤنفت كما تستأنف الجمل الواقعة في حكايههة التقههاول كمهها رأيههت فههي حكايههة
المقاولة بين موسى وفرعههون. فهإن قلهت، فهأين التقههاول هاهنها؟ قلهت: لمهها قهال
ْمُموا يِص ف ْخاَت ْمُه وتله ل اَت اَغف ْيْمُت ف ْط اَررَّبنا ما اَأ ْمُه  يِريْمُن اَق اَل  و ٌد وتبعه قوله قا اَعيِتي رَّي  اَد قرينه هذا ما اَل
اّن ثم مقاولة من الكافر، لكنها طرحت لما يدل عليها، كأنه قههال: رب رَّي: علم أ اَد اَل
اّمهها الجملههة الولههى فههواجب عطفههها هو أطغاني، فقال قرينه: ربنا ما أطغيته. وأ
للدللة على الجمع بين معناها ومعنى ما قبلها في الحصول، أعنههى مجيههء كههل
ْمُه ما جعلته طاغيا، وما أوقعته اَغف ْيْمُت ف ْط نفس مع الملكين: وقول قرينه ما قال له ما اَأ
اَن اَومهها كهها في الطغيان، ولكنه طغى واختار الضللة على الهدى كقههوله تعههالى: 

ف ْم يِلي.{الكشاف: اَجف ْبْمُت ف ْساَت ف ْم اَفا ْمُك ف ْوْمُت اَع اَد ف ْن  رَّل اَأ 1(ٍن يِإ ْمُسف ْلطا ف ْن  يِم ف ْم  ْمُك ف ْي اَعاَل  }.4/387يِلي 
ويقول ابن فودي عند تفسيرها:

اّل نفههس وقههول قرينههه". "والعطف في الولى للدللة على الجمع بيههن مجيههء كهه
 }.4/137{ضياء التأويل:

بْن" لوحذفها: -5 التشابه لوالتختلف في بقاء "أ
اَجهها ٌّن-من قوله تعالى في سورة النمل: اَههها  اَكاَأرَّن ُّز  ف ْهاَتهه اَههها اَت اَرآ رَّمهها  اَك اَفاَل اَصهها اَع يِق  اَواَأف ْل

اَن( اَسْمُلو ف ْر ْمُم رَّي اف ْل اَد ْمُف اَل اَخا اَل اَي ف ْف يِإ ِّني  اَخ اَل اَت اَسى  ْمُمو ف ْب اَيا  اَع ِّق ف ْم ْمُي اَواَل ف ْديِب اًرا  ْمُم .)10اَورَّلى 
يِد-ومن قوله تعهالى فهي سهورة القصهص: اَوا يِئ اف ْله يِط اَشها ف ْن  يِمه اَي  يِد اَهها ْمُنهو رَّمها اَأاَتا اَفاَل

اَن ( يِمي اَعههااَل ُّب اف ْل اَر ْمُرَّللهه  اَسى يِإ ِّني اَأاَنا ا ْمُمو ف ْن اَيا  اَريِة اَأ اَج رَّش اَن ال يِم يِة  اَك اَر ْمُماَبا يِة اف ْل اَع ف ْق يِن يِفي اف ْلْمُب اَم اَف ْلف ْي ا
اَسى30 ْمُمو ف ْب اَيا  اَع ِّق ف ْم ْمُي اَواَل ف ْديِب اًرا  ْمُم اَورَّلى  اَجا ٌّن  اَها  اَكاَأرَّن ُّز  ف ْهاَت اَها اَت اَرآ رَّما  اَك اَفاَل اَصا اَع يِق  ف ْن اَأف ْل اَواَأ  (

اَن ( يِميِني ف ْل اَن ا يِم اَك  ف ْف يِإرَّن اَخ اَل اَت اَو ف ْل  ف ْقيِب .)31اَأ
يقول الزمخشري عند تفسير آية النمل:

اَك؟ قلهت: علهى بهورك، لن المعنهى:" اَعصها يِق  اَواَأف ْلهه  فإن قلت: علم عطف قوله 
نههودي أن بههورك مههن فههي النههار، وأن ألههق عصههاك: كلهمهها تفسههير لنههؤدي.
والمعنى: قيل له بورك من في النار، وقيل له: ألق عصاك. والههدليل علههى ذلههك
ْمُرَّللهه علههى تكريههر ْمُموسههى يِإ ِّنههي اَأاَنهها ا ف ْن يهها  اَك بعههد قههوله اَأ اَعصا يِق  ف ْن اَأف ْل اَواَأ قوله تعالى 
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حرف التفسير، كما تقول: كتبت إليههك أن حههج وأن اعتمههر، وإن شههئت أن حههج
واعتمر".
    }.3/350{الكشاف:

ويقول ابن فودي عند تفسيرها:
"وأظهر حرف التفسهير فهي القصهص وحههذفه هنها، والكهل سهائغ، تقهول:كتبهت

اّج واعتمههر". اّج وأن اعتمههر، وإن شههئت قلههت:أن حهه {ضههياء التأويههل:إليههه:أن حهه
3/167.{ 

المبحث الثاني:دراتسة المتشابه اللفظي في اللفظ لوالتركيب.
التعريف لوالتنكير:-1

يِم اًنهها-من قوله تعالى في سورة البقرة: اَذا اَباَلهه اًدا آ اَههه ف ْل  اَعهه ف ْج اَر ِّب ا ْمُم  يِهيهه اَرا ف ْب اَل يِإ ف ْذ اَقا اَويِإ
ْمُه ْمُع اَم ِّت اَر اَفههْمُأ اَكاَف ف ْن  اَم اَو اَل  يِر اَقا يِخ ف ْل يِم ا ف ْو اَواف ْلاَي يِرَّلل  ف ْم يِبا ْمُه يِمف ْن اَن  اَم ف ْن آ اَم يِت  اَرا اَم اَن الرَّث يِم ْمُه  ف ْهاَل ف ْق اَأ ْمُز ف ْر اَوا

ْمُر ( يِصي اَم اَس اف ْل ف ْئ اَويِب يِر  يِب الرَّنا اَذا اَع ُّرْمُه يِإاَلى  اَط ف ْض رَّم اَأ .)126اَقيِلي اًل ْمُث
اَد-و من قوله تعالى في سورة إبراهيم: اَذا اف ْلاَباَلهه اَههه ف ْل  اَعهه ف ْج اَر ِّب ا ْمُم  يِهيهه اَرا ف ْب اَل يِإ ف ْذ اَقهها اَويِإ
اَم ( ف ْصاَنا اَف ْل اَد ا ف ْعْمُب ف ْن اَن رَّي اَأ اَواَبيِن ف ْبيِني  ف ْجْمُن اَوا يِم اًنا  .)35آ

يقول الزمخشري عند تفسير آية إبراهيم:
يِمن اًا؟" اَد آ اَذا اف ْلاَباَل اَه ف ْل  اَع ف ْج يِمن اًا وبين قوله ا ف ْل هذا اَباَلد اًا آ اَع ف ْج فإن قلت: اَأى فرق بين قوله ا

اّول اَأن يجعله من جملة البلد التي يأمن أهلها ول يخههافون، قلت: قد سأل في ال
وفي الثاني أن يخرجه من صفة كان عليها من الخوف إلى ضههدها مههن المههن،

).2/557كأنه قال: هو بلد مخوف، فاجعله آمن اًا". {الكشاف:
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و يقول ابن فودي عند تفسيرها:
اّن المسئول هناك جعله بل اًدا اّكر في البقرة؛ ل "و"أل" إشارة إلى ما في الذهن، ون
اّم جعله آم اًنا، والمسههئول هنهها: المههن فقهط، بعههد أن كهان بلهه اًدا، واللهه من البلد، ث

 }. 2/202أعلم".{ضياء التأويل:
الفراد لو التثنية:-2

اَعاَنهها اَبيِنههي-من قوله تعالى في سورة طه: اَم ف ْل  يِس ف ْر اَك اَفاَأ اَر ِّب اَل  ْمُسو اَر اَل يِإرَّنا  اَفف ْأيِتاَياْمُه اَفْمُقو
اَدى( ْمُه اَع اف ْل يِن ارَّتاَب اَم اَعاَلى  ْمُم  اَل رَّس اَوال اَك  اَر ِّب ف ْن  يِم 1(ٍة  اَك يِببآاَي يِجف ْئاَنا ف ْد  ف ْم اَق ْمُه اَع ِّذف ْب اَل ْمُت اَو اَل  اَرايِئي ف ْس .)47يِإ

اَر ِّب-ومن قوله تعالى فههي سههورة الشههعراء: ْمُل  ْمُسههو اَر اَل يِإرَّنهها  اَن اَفْمُقههو ف ْو اَعهه ف ْر اَفف ْأيِتاَيهها يِف
اَن( يِمي اَعااَل .)16اف ْل

يقول الزمخشري عند تفسير آية الشعراء:
اَك؟ قلههت: الرسههول" اَر ِّبهه ْمُسههول  اَر فإن قلت: هل ثنى الرسول كما ثنى في قوله يِإرَّنا 

اّد من يكون بمعنى المرسل، وبمعنى الرسالة، فجعل ثم بمعنى المرسل فلم يكن ب
تثنيته، وجعل هاهنهها بمعنههى الرسههالة فجههاز التسههوية فيههه- إذا وصههف بههه- بيههن
الواحد والتثنية والجمع، كما يفعل بالصفة بالمصادر، نحو: صوم، وزور. قال:

اّرسو   ل أعلمهم بنواحي الخبر...ألكنى إليها وخير ال
فجعله للجماعة. والشاهد في الرسول بمعنى الرسالة قوله:

اّر ول أرسلتهم برسول...لقد كذب الواشون ما فهت عندهم   بس
اّن حكمهمهها لتسههاندهما واتفاقهمهها علههى شههريعة واحههدة، ويجههوز أن يوحههد، ل
اّن واتحادهما لذلك وللخوة كان حكما واحههدا، فكأنهمهها رسههول واحههد. أو أريههد أ
ف ْل بمعنههى: أى أرسههل، لتضههمن الرسههول معنههى الرسههال. يِسهه ف ْر ف ْن اَأ كل واحد منا اَأ
وتقول: أرسلت إليك أن افعل كذا، لما في الرسال مههن معنههى القههول، كمهها فههي

 }.305-3/304المناداة والكتابة ونحو ذلك". {الكشاف:
و يقول ابن فودي عند تفسيرها:

اّرسههول لاّتحههاد المرسههل بههه،" اَن) إليههك، وأفههرد ال يِمي اَعههااَل اَر ِّب اف ْل ْمُل  ْمُسو اَر اَل يِإرَّنا   (اَفْمُقو
اّرسههالة اَف به؛ لاّنه مشههترك بيههن المرسههل وال يِص ْمُو فكأاّنهما واحد، أو لاّنه مصدر 

كقوله:
أل أبلغ أبا عمرو رسول **

وقوله:
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اّر ول أرسلتهم برسول. لقد كذب الواشون ما فهت عندهم ** بس
 }.3/152{ضياء التأويل:

التذكير لوالتأنيث:-3
1(ٍر ( يِع ْمُمف ْناَق 1(ٍل  ف ْخ ْمُز اَن اَجا ف ْع ف ْم اَأ ْمُه اَكاَأرَّن اَس  ْمُع الرَّنا يِز ف ْن )﴾.20-من قوله تعالى في سورة القمر:﴿اَت

1(ٍل ف ْخ ْمُز اَن اَجا ف ْع ف ْم اَأ ْمُه اَكاَأرَّن اَعى  ف ْر اَص اَها  اَم يِفي ف ْو اَرى اف ْلاَق -ومن قوله تعالى في سورة الحاقة:﴿اَفاَت
1(ٍة ( يِواَي )﴾.7اَخا

يقول الزمخشري عند تفسير آية القمر:
1(ٍر يعنى أنهم كانوا يتساقطون على الرض أمواتهها وهههم يِع ْمُمف ْناَق 1(ٍل  ف ْخ ْمُز اَن ف ْعجا ف ْم اَأ ْمُه اَكاَأرَّن "
جثث طوال عظام، كأنهم أعجاز نخل وهي أصولها بل فروع، منقعههر: منقلههع:
اّن الريههح كههانت تقطههع رؤوسهههم عن مغارسه. وقيل: شههبهوا بأعجههاز النخههل، ل
1(ٍل على اللفظ، ولو حملها على المعنههى ف ْخ فتبقى أجسادا بل رؤوس. وذكر صفة اَن

1(ٍة".{الكشاف: يِواَي 1(ٍل خا ف ْخ ْمُز اَن ف ْعجا  }.4/436لاّنث، كما قال اَأ
1(ٍر):"منقلع عههن مغارسههه يِع ْمُمف ْناَق 1(ٍل  ف ْخ ْمُز اَن اَجا ف ْع ف ْم اَأ ْمُه اَكاَأرَّن ويقول ابن فودي عند تفسيرها:(
اّن المنقلههع ساقط على الرض، شاّبهوا به في الطول وعدم الرؤوس والنقلع ل
هههو الههذي ينههزع مههن قعههره شههاّبه تلههك الحفهر بعههد نزعهههم بحفههر أعجههاز النخههل
اّكر وصف النخل هنا و أاّنههث فههي الحاقههة مراعههاة للفههظ المغروسة بعد قلعها، وذ

 }.4/158والمعنى والفواصل في الموضعين".{ضياء التأويل:ج
تذكير الضمير لو تأنيثه:-4

رَّمهها يِفهي-من قوله تعالى في سورة النحل:﴿ يِم ف ْم  ْمُك ف ْسهيِقي اَر اًة ْمُن يِعف ْبهه يِم اَل اَعهها اَف ْلف ْن ف ْم يِفهي ا ْمُكهه رَّن اَل اَويِإ
اَن ( يِريِبي رَّشا اَسايِئ اًغا يِلل اَخايِل اًصا  1(ٍم اَلاَب اًنا  اَد اَو 1(ٍث  ف ْر يِن اَف ف ْي ف ْن اَب يِم يِه  ْمُطويِن )﴾.66ْمُب

رَّمها يِم ف ْم  ْمُك ف ْسهيِقي اَر اًة ْمُن يِعف ْبه يِم اَل اَعها اَف ْلف ْن ف ْم يِفهي ا ْمُك رَّن اَل اَويِإ -ومن قوله تعالى في سورة المؤمنون:﴿
اَن ( ْمُكْمُلو اَها اَتف ْأ يِمف ْن اَو اَرو ٌة  اَكيِثي ْمُع  اَماَنايِف اَها  ف ْم يِفي ْمُك اَواَل اَها  ْمُطويِن )﴾.21يِفي ْمُب

يقول الزمخشري عند تفسير آية النحل:
"ذكر سيبويه النعام في باب مال ينصرف في السههماء المفههردة الههواردة علههى
ْمُطويِنههها اّمهها يِفههي ْمُب أفعال، كقولهم:ثوب أكياش، ولذلك رجع الضمير إليه مفرد اًا. وأ
اّن معناه الجمههع. ويجههوز أن يقههال فههي النعههام وجهههان، في سورة المؤمنين، فل

» كأجبههال فههي جبههل، وأن يكههون اسههم اًا مفههرد اًا1أحدهما: أن يكون تكثير نعههم «
مقتضي اًا لمعنى الجمع كنعم، فإذا ذكر فكما يذكر «نعم» في قوله:
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ْمُوواَنه  ف ْح و ٌم اَت اَع 1(ٍم اَن اَعا ْمُك ِّل  ف ْه...يِفى  ْمُجواَن ف ْنيِت اَواَت ف ْوو ٌم  ْمُه اَق ْمُح  ْمُيف ْليِق
وإذا أنث ففيههه وجهههان: أنههه تكسههير نعههم. وأنههه فههي معنههى الجمههع". {الكشههاف:

2/615.{ 
و يقول ابن فودي عند تفسيرها:

اّكههر الضههمير(" يِه):"أي النعام، ذ ْمُطويِن رَّما يِفي ْمُب يِم ف ْم  ْمُك ف ْسيِقي اَر اًة ْمُن يِعف ْب يِم اَل اَف ْلف ْنعا ف ْم يِفي ا ْمُك رَّن اَل اَويِإ
يِم اسههم جمههع اَف ْلف ْنعهها اّحده هنا للفظ، وأاّنثه في سورة «المؤمنين» للمعنههى، فههإن ا وو
اّده سيبويه في المفردات كثوب، وأخلق، ومن قال إنه جمع نعم، جعههل ولذلك ع

اّن اللبن لبعضها دون جميعها".{ضياء التأويل:ج  }.2/230الضمير للبعض، ل
):7) لوتأنيثه في تسورة الحاقة (20تذكير لوةصف النخل في تسورة القمر(-5

1(ٍر (-من قوله تعالى في سورة القمر:﴿ يِعهه ْمُمف ْناَق 1(ٍل  ف ْخ ْمُز اَن اَجا ف ْع ف ْم اَأ ْمُه اَكاَأرَّن اَس  ْمُع الرَّنا يِز ف ْن )20 اَت
.﴾

ْمُز-ومن قوله تعالى في سورة الحااّقة: ﴿ اَجهها ف ْع ف ْم اَأ ْمُه اَكههاَأرَّن اَعى  ف ْر اَصهه اَههها  اَم يِفي ف ْو اَرى اف ْلاَقهه اَفاَتهه
1(ٍة ( يِواَي اَخا 1(ٍل  ف ْخ ﴾.)7اَن

يقول الزمخشري عند تفسير آية القمر:
ْمُز" ف ْعجهها 1(ٍل على اللفظ، ولو حملها على المعنههى لنههث، كمهها قههال اَأ ف ْخ اّكر صفة اَن وذ

اّشاف: 1(ٍة".{الك يِواَي 1(ٍل خا ف ْخ  }.4/436اَن
ويقول ابن فودي عند تفسيرها:

اّكر وصف النخل هنا وأاّنث في الحاقة مراعاة للفظ والمعنى والفواصههل فههي "وذ
 }.4/108الموضعين".{ضياء التأويل:

التقديم لوالتأتخير:-5
النموذج اللول:تقديم التعذيب على المغفرة:-

اَم-ومن قوله تعالى فيها: ف ْل اَفيِلهه ْمُؤْمُه ْمُقه يِحرَّبها اَواَأ يِرَّللهه  ْمُء ا ف ْباَنا ْمُن اَأ ف ْح اَرى اَن اَصا اَوالرَّن ْمُد  ْمُهو يِت اف ْلاَي اَواَقااَل
اَق  اَخاَل ف ْن  رَّم يِم و ٌر  اَش ف ْم اَب ف ْنْمُت ف ْل اَأ ف ْم اَب ْمُك ْمُذْمُنويِب ف ْم يِب ْمُك اَع ِّذْمُب ْمُبْمُي اَعهه ِّذ اَوْمُي ْمُء  اَشهها ف ْن اَي اَمهه ْمُر يِل ف ْغيِف يِيِرَّللههاَي اَو ْمُء  اَشهها ف ْن اَي اَمهه  

ْمُر ( يِصي اَم يِه اف ْل ف ْي اَويِإاَل اَما  ْمُه ف ْياَن اَما اَب اَو يِض  ف ْر اَف ْل اَوا يِت  اَوا اَما رَّس ْمُك ال (المائدة).)18ْمُمف ْل
يِض-من قوله تعالى في سورة المائدة: ف ْر اَف ْل اَوا يِت  اَوا اَما رَّسهه ْمُك ال ْمُمف ْلهه ْمُه  اَرَّلل اَلهه رَّن ا ف ْم اَأ ف ْعاَل ف ْم اَت  اَأاَل

ْمُء اَشا ف ْن اَي اَم ْمُر يِل ف ْغيِف اَواَي ْمُء  اَشا ف ْن اَي اَم ْمُب  اَع ِّذ و ٌر (ْمُي يِدي 1(ٍء اَق ف ْي اَش ْمُك ِّل  اَعاَلى  ْمُرَّلل  اَوا  40(.
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يِض-ومن قوله تعالى في سورة آل عمران: ف ْر اَف ْل اَمهها يِفههي ا اَو يِت  اَوا اَما رَّسهه اَما يِفي ال يِيِرَّلل  اَو  
و ٌم ( يِحي اَر و ٌر  اَغْمُفو ْمُرَّلل  اَوا ْمُء  اَشا ف ْن اَي اَم ْمُب  اَع ِّذ اَوْمُي ْمُء  اَشا ف ْن اَي اَم ْمُر يِل ف ْغيِف .)129اَي

ْمُء-ومن قوله تعالى في سورة الفتح: اَشهها ف ْن اَي اَمهه ْمُر يِل ف ْغيِف يِض اَي ف ْر اَف ْل اَوا يِت  اَوا اَما رَّس ْمُك ال ْمُمف ْل يِيِرَّلل  اَو
يِحي اًما( اَر اَغْمُفو اًرا  ْمُرَّلل  اَن ا اَكا اَو ْمُء  اَشا ف ْن اَي اَم ْمُب  اَع ِّذ .)14اَوْمُي
يقول الزمخشري عند آية المائدة الثانية:

اّدم التعذيب على المغفرة؟ قلت: لنه قوبل بذلك تقدم السرقة على" فإن قلت: لم ق
التوبة". 

ويزيد أحمد بن المنير في النتصاف على هامش الكشاف بيانا فيقول:
 الخ» قال أحمههد: هههو..." قال محمود: «فان قلت لم قدم التعذيب على المغفرة 

مبنى على أن المههراد بههالمغفور لهههم التههائبون، وبالمعههذبين السههراق. ول يجعههل
المغفرة تابعة للمشيئة إل بقيد التوبة، لن غير التائب علههى زعمههه ل يجههوز أن
رَّلل المغفرة له، فلذلك ينزل الطلق على المتقههدم ذكههره. ونحههن نعتقههد أن يشاء ا
المغفرة في حق غير التائب من الموحدين تتبع المشيئة، حتى أن مههن جملههة مهها
ْمُء) السههارق الههذي لههم يتههب. وعلههى هههذا ف ْن اَيشهها اَمهه ْمُر يِل ف ْغيِف اَواَي يدخل في عموم قوله: (
يكون تقههديم التعههذيب لن السههياق للوعيههد فيناسههب ذلههك تقههديم مهها يليههق بههه مههن

رَّلل أعلم".{الكشاف:  }.1/632الزواجر وا
ويقول ابن فودي عند تفسيرها:

اّن الكلم في موجب العقاب".{ضياء التأويل: اّدم التعذيب ل  }1/238"ق
النموذج الثاني: تقديم الكتاب على القرآن:-

1(ٍن(-من قوله تعالى في سورة الحجر: ْمُميِبي 1(ٍن  ف ْرآ اَوْمُق يِب  يِكاَتا ْمُت اف ْل اَك آاَيا .)1 الر يِتف ْل
1(ٍن (-ومن قوله تعالى في سورة النمل: ْمُميِبي 1(ٍب  يِكتا اَو يِن  ف ْرآ ْمُت اف ْلْمُق اَك آيا .)1 طس يِتف ْل

يقول الزمخشري عند تفسير آية النمل:
" فإن قلت: ما الفرق بين هذا وبين قوله: الر تلههك آيههات الكتههاب وقههرآن مههبين؟
اّدم والتههأخر، قلت: ل فرق بينهما إل ما بين المعطوف والمعطوف عليه من التقهه
وذلك علههى ضههربين: ضههرب جههار مجههرى التثنيههة ل يترجههح فيهه جههانب علههى
ْمُخْمُلههوا ف ْد اَوا و ٌة،  رَّطهه يِح اَوْمُقوْمُلههوا  جانب، وضرب فيه ترجههح، فههالول نحههو قههوله تعههالى 

رَّجد اًا ومنه ما نحن بصدده. والثاني: نحو قوله تعالى: ْمُس اَب  اَهاف ْلبا ْمُه ل يِإلهه ْمُرَّللهه اَأرَّنهه اَد ا يِه اَش
يِم يِعف ْل اَوْمُأوْمُلوا اف ْل ْمُة  اَك اَمليِئ اَواف ْل اَو  ْمُه رَّل   }.3/347".{الكشاف:يِإ
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1(ٍن (ويقول ابن فههودي عنههد تفسههير اليههة: : ْمُميِبيهه 1(ٍب  يِكتهها اَو يِن  ف ْرآ ْمُت اف ْلْمُقهه اَك آيهها طههس يِتف ْلهه
1((النمل):" لكل ما هو كهائن و ههو اللههوح أو ههو القهرآن المهبين لمها فيهه مهن

اّخههر هنهها باعتبههار تعلههق الحكم والحكام عطف بزيادة صفة وعلى أاّنههه اللههوح، أ
اّدم في الحجر باعتبار الوجود".{ضياء التأويل:ج  }.3/166علمنا به، وق

النموذج الثالث: تقديم "هذا" على "نحن":-
رَّلمن قوله تعالى في سورة النمل:- اَذا يِإ اَههه ف ْن  ْمُل يِإ ف ْبهه ف ْن اَق يِم ْمُؤاَنا  اَوآاَبا ْمُن  ف ْح اَذا اَن اَه ف ْداَنا  يِع ْمُو ف ْد  اَلاَق

اَن ( رَّويِلي اَف ْل ْمُر ا يِطي اَسا .)68اَأ
ف ْن-ومن قوله تعالى في سورة المؤمنون: ْمُل يِإ ف ْبهه ف ْن اَق يِمهه اَذا  اَههه ْمُؤاَنهها  اَوآاَبا ْمُن  ف ْحهه ف ْداَنا اَن يِع ْمُو ف ْد  اَلاَق

اَن ( رَّويِلي اَف ْل ْمُر ا يِطي اَسا رَّل اَأ اَذا يِإ .)83اَه
يقول الزمخشري عند تفسير آية النمل:

ْمُن" ف ْحهه اّدم اَن ْمُؤنا وفههي آيههة أخههرى قهه اَوآبا ْمُن  ف ْح اّدم في هذه الية هذا على اَن  فإن قلت: ق
اّدم هو الغرض المتعمههد بالههذكر، ْمُؤنا على هذا؟ قلت:التقديم دليل على أن المق اَوآبا
اّل علهى أن اتخهاذ البعهث ههو وإن الكلم إنما سيق لجله، ففهي إحههدى اليهتين د
الههذي تعمههد بههالكلم، وفههي الخههرى علههى أن اتخههاذ المبعههوث بههذلك الصههدد".

 }.3/380{الكشاف:
ويقول ابن فودي عند تفسيرها:

اّخههر اّن المقصههود بالههذكر هههو البعههث، وحيههث أ "وتقههديم "هههذا" علههى "نحههن" ل
 }.3/78فالمقصود به المبعوث إليهم". {ضياء التأويل:

الذكر لوالحذف:-6
لقد ذكر الل تعالى جملة من النبياء وأممهم في سورة الشعراء، وكاّلهم قال فيهم

اّصههة شههعيب فههإاّنه قههال فيههه: اّذبت" و"أخوهم" إل فههي ق يِة"ك اَكهه اَف ْلف ْي ْمُب ا اَحا ف ْصهه اَب اَأ رَّذ اَكهه
اَن ( اَسيِلي ف ْر ْمُم اَن(176اف ْل اَل اَترَّتْمُقههو و ٌب اَأ اَعف ْي ْمُشهه ف ْم  ْمُه اَل اَل ف ْذ اَقا اّذبت")177) يِإ  ولههم يقههل فيهههم:"كهه

وكذلك لم يقل فيه:"أخوهم" ول بأس أن نذكر بقيههة القصههص لنفهههم الفههرق فيمهها
بين اليات:

1(ٍد:1 اَن (-قال في عا اَسيِلي ف ْر ْمُم و ٌد اف ْل اَعا ف ْت  رَّذاَب اَن (123اَك اَل اَترَّتْمُقو ْمُهوو ٌد اَأ ف ْم  ْمُه ْمُخو ف ْم اَأ ْمُه اَل اَل اَقا ف ْذ  ) يِإ
124(.

اَن (-قال في ثمود:2 اَسههيِلي ف ْر ْمُم ْمُد اف ْل ْمُمههو ف ْت اَث رَّذاَب اَل141اَكهه و ٌح اَأ اَصههايِل ف ْم  ْمُه ْمُخههو ف ْم اَأ ْمُههه اَل اَل ف ْذ اَقهها ) يِإ
اَن ( .)142اَترَّتْمُقو
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اَن (-قال في قوم لو)ط:3 اَسيِلي ف ْر ْمُم 1(ٍ)ط اف ْل ْمُم ْمُلو ف ْو ف ْت اَق رَّذاَب و ٌ)ط160اَك ف ْم ْمُلههو ْمُه ْمُخههو ف ْم اَأ ْمُههه اَل اَل ف ْذ اَقهها ) يِإ
اَن ( اَل اَترَّتْمُقو .)161اَأ

اَن (-قال في أصحاب اليكة:4 اَسههيِلي ف ْر ْمُم يِة اف ْل اَكهه اَف ْلف ْي ْمُب ا اَحا ف ْص اَب اَأ رَّذ ف ْم176اَك ْمُههه اَل اَل ف ْذ اَقها ) يِإ
اَن ( اَل اَترَّتْمُقو و ٌب اَأ اَعف ْي .)177ْمُش

يقول الزمخشري عند تفسير الية الخيرة:
 فإن قلت: هل قيل: أخوهم شعيب، كمهها فههي سههائر المواضههع؟ قلههت:قههالوا: إن"

شعيبا لم يكن من أصحاب اليكة. وفههي الحههديث: إن شههعيبا أخهها مههدين، أرسههل
 }.3/332إليهم وإلى أصحاب اليكة".{الكشاف:

و يقول ابن فودي عند تفسيرها:
اَن) لم يقل أخوهم لكثرة ذكره في القصههص فحههذف"( اَل اَترَّتْمُقو و ٌب اَأ اَعف ْي ْمُش ف ْم  ْمُه اَل اَل ف ْذ اَقا  يِإ

اّمت، وقد رمز إلى ذلك بحذف التههاء أي اًضهها فههي اّن القصص قد ت هنا، إشارة إلى أ
اّمهها مههن يقههول لاّنههه اّذب" وهو من غوامض أسرار القههرآن، واختصههاراته، وأ "ك
ليس منهم فذلك وهههم، لحههديث:" إاّنمهها يبعههث كههل نههبي إلههى قههومه، وبعثههت إلههى

اّذاق أهل التفسير".{ضياء التأويل:1الحمر والسود"  }. 3/163 ناّبه على هذا ح
)23) لوالحج (31الفرق بين "أتسالور من ذهب" من تسورة الكهف(:-7

):21لو"أتسالور من فضة" من تسورة النسان (
ْمُمقوله تعالى في سهورة الكههف:-من  يِهه ف ْحيِت ف ْن اَت يِمهه يِري  ف ْجه 1(ٍن اَت ف ْد اَعهه ْمُت  اَجرَّنهها ف ْم  ْمُهه اَك اَل ْمُأواَليِئهه

1(ٍس ْمُد ف ْن ْمُسهه ف ْن  يِمهه ف ْضهه اًرا  ْمُخ اَن يِثاَيا اًبهها  ْمُسههو اَواَيف ْلاَب 1(ٍب  اَههه اَذ ف ْن  يِمهه اَر  يِو اَسهها ف ْن اَأ يِمهه اَههها  اَن يِفي ف ْو اَحرَّل ْمُر ْمُي اَها اَف ْلف ْن ا
ف ْراَتاَف اًقا( ْمُم ف ْت  ْمُساَن اَح اَو ْمُب  اَوا اَم الرَّث ف ْع يِك يِن اَرايِئ اَف ْل اَعاَلى ا اَها  اَن يِفي يِكيِئي ْمُمرَّت 1(ٍق  اَر ف ْب ف ْساَت .)31اَويِإ

يِت-ومن سورة الحهج قهوله تعهالى: اَحا رَّصهايِل يِمْمُلهوا ال اَع اَو اَمْمُنهوا  اَن آ يِذي ْمُل ارَّلهه يِخ ف ْد اَرَّلله ْمُيه رَّن ا يِإ
ف ْم ْمُه ْمُس اَويِلاَبا ف ْؤْمُل اًؤا  اَوْمُل 1(ٍب  اَه اَذ ف ْن  يِم اَر  يِو اَسا ف ْن اَأ يِم اَها  اَن يِفي ف ْو اَحرَّل ْمُر ْمُي اَها اَف ْلف ْن اَها ا ف ْحيِت ف ْن اَت يِم يِري  ف ْج 1(ٍت اَت اَجرَّنا

و ٌر ( يِري اَح اَها  .)23يِفي
ْمُحُّلههوا-ومن سورة النسان قوله تعالى: اَو و ٌق  اَر ف ْب ف ْسههاَت اَويِإ و ٌر  ف ْضهه ْمُخ 1(ٍس  ْمُد ف ْن ْمُسهه ْمُب  ف ْم يِثاَيهها ْمُه اَعايِلاَي

ْمُهو اًرا ( اَط اَرا اًبا  اَش ف ْم  ْمُه اَرُّب ف ْم  ْمُه اَساَقا اَو 1(ٍة  رَّض ف ْن يِف يِم اَر  يِو اَسا .)21اَأ

لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ  في كتب التخريج،و ربما ذكره ابن فودي بالمعنى، و هو عند مسلم بلفظ:" كان 1
اّل أحمر و أسود"صحيح مسلم:ك:المساجد و مواضع الصلة/ج اّل نبي يبعث إلى قومه خاصة و بعثت إلى ك ك

. وعند البيهقي في السنن الكبرى  بهذا اللفظ أيضا:ك:الحيض/ باب الصلة في521/حديث:370/ص:1
.3612/ حديث:329/ص:2الكعبة/ج
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يقول الزمخشري عند تفسير آية النسان:
اّن أساورهم من فضة، وفي موضع آخر أنها مههن ذهههب." فإن قلت: ذكر هاهنا أ

قلت: هب أنه قيل: وحلوا أساور من ذهب ومن فضة، وهههذا صههحيح ل إشههكال
اّورون بالجنسين: إما علههى المعاقبههة، وإمهها علههى الجمههع، كمهها فيه، على أنهم يس
تزاوج نساء الدنيا بين أنواع الحلي وتجمع بينها، وما أحسن بالمعصم أن يكون

 }.4/674فيه سواران:سوار من ذهب، وسوار من فضة".{الكشاف:
و يقول ابن فودي عند تفسيرها:

1(ٍة) وفي موضههع آخههر مههن ذهههب ولؤلههؤ اًا لليههذان أاّنهههم رَّض ف ْن يِف يِم اَر  يِو اَسا ْمُحُّلوا اَأ اَو  )"
اًّرقا، و عن ابن المسيب:" ل أحد من أهل الجاّنة إل وفي يحاّلون بالجميع م اًعا ومف
اّضة و آخر من ذهب، و آخههر مههن لؤلههؤ".{ضههياء يديه ثلثة أسورة؛ واحد من ف

 }.4/20التأويل:
⼼�ِزل علينا" فففي تسففورة آل عمففران(- 8 بْن ⼼�ِزل إلينففا" فففي84الفرق بين"نوُأ بْنفف ) لو"نوُأ

):136تسورة البقرة (
اَل يِإاَلههى-من قوله تعالى في سورة البقرة: يِز ف ْنهه اَمهها ْمُأ اَو ف ْياَنا  اَل يِإاَل يِز ف ْن اَما ْمُأ اَو يِرَّلل  اَمرَّنا يِبا ف ْوْمُلوا آ  ْمُق

اَمهها اَو اَسههى  يِعي اَو اَسههى  ْمُمو اَي  اَما ْمُأويِتهه اَو يِ)ط  ف ْساَبا اَف ْل اَوا اَب  ف ْعْمُقو اَواَي اَق  اَحا ف ْس اَويِإ اَل  يِعي اَما ف ْس اَويِإ اَم  يِهي اَرا ف ْب يِإ
اَن ( ْمُمو ف ْسيِل ْمُم ْمُه  ْمُن اَل ف ْح اَواَن ف ْم  ْمُه يِمف ْن 1(ٍد  اَح اَن اَأ ف ْي ْمُق اَب اَل ْمُناَف ِّر ف ْم  يِه اَر ِّب ف ْن  يِم اَن  اَي الرَّنيِبُّيو .)136ْمُأويِت

اَم-ومن سورة آل عمران: يِهيه اَرا ف ْب اَعاَلهى يِإ اَل  يِز ف ْنهه اَمهها ْمُأ اَو ف ْياَنهها  اَعاَل اَل  يِز ف ْنه اَما ْمُأ اَو يِرَّلل  اَمرَّنا يِبا ف ْل آ  ْمُق
ف ْن يِمهه اَن  اَوالرَّنيِبُّيههو اَسههى  يِعي اَو اَسى  ْمُمو اَي  اَما ْمُأويِت اَو يِ)ط  ف ْساَبا اَف ْل اَوا اَب  ف ْعْمُقو اَواَي اَق  اَحا ف ْس اَويِإ اَل  يِعي اَما ف ْس اَويِإ

اَن ( ْمُمو ف ْسيِل ْمُم ْمُه  ْمُن اَل ف ْح اَواَن ف ْم  ْمُه يِمف ْن 1(ٍد  اَح اَن اَأ ف ْي ْمُق اَب اَل ْمُناَف ِّر ف ْم  يِه .)84اَر ِّب
يقول الزمخشري عند تفسير آية آل عمران:

 فإن قلت: لم عاّدى أنزل في هذه الية بحرف الستعلء، وفيما تقدم من مثلههها"
بحههرف النتهههاء؟ قلههت: لوجههود المعنييههن جميعهها، لن الههوحى ينههزل مههن فههوق
وينتهى إلى الرسل، فجاء تارة بأحد المعنيين، وأخرى بالخر. ومههن قههال: إنمهها
ف ْل) و (إلينا) لقوله (قولوا) تفرقههة بيههن الرسههل والمههؤمنين، ف ْينا) لقوله: (ْمُق اَعاَل قيل (
لن الرسول يأتيه الوحى على طريق الستعلء، ويههأتيهم علههى وجههه النتهههاء،
اَب) وإلههى يِكتهها اَك اف ْل ف ْيهه اَزف ْلنهها يِإاَل ف ْن اَواَأ اَك) ، ( ف ْي اَل يِإاَل يِز ف ْن فقد تعسف. أل ترى إلى قوله: (يِبما ْمُأ

اَمْمُنوا) . اَن آ يِذي اَعاَلى ارَّل اَل  يِز ف ْن يِذي ْمُأ يِمْمُنوا يِبارَّل قوله: (آ
ويقول ابن فودي عند تفسيرها:
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اّدى بههه"إلههى" كمهها فههي البقههرة( ) لاّنههه ينتهههي إلههى الرسههل،136"والنههزول يعهه
 }.1/132وبه"على" كما هنا، لاّنه من فوق".{ضياء التأويل:

اّصفة موتسففى فففي البقفرة(-9 -161) لوالعففراف(60-58الذكر لوالحذف مفن ق
162:(

ف ْم-من قوله تعالى في البقرة: ف ْئْمُت يِشهه ْمُث  اَحف ْيهه اَههها  يِمف ْن ْمُكْمُلههوا  اَة اَف ف ْراَيهه يِذيِه اف ْلاَق اَههه ْمُخْمُلههوا  ف ْد ف ْذ ْمُقف ْلاَنا ا اَويِإ
اَن ( يِسههيِني ف ْح ْمُم ْمُد اف ْل يِزي اَساَن اَو ف ْم  ْمُك اَطااَيا اَخ ف ْم  ْمُك ف ْر اَل ف ْغيِف و ٌة اَن رَّط يِح اَوْمُقوْمُلوا  رَّج اًدا  ْمُس اَب  ْمُخْمُلوا اف ْلاَبا ف ْد اَوا اَغ اًدا  اَر

ف ْجهه اًزا58 يِر ْمُموا  اَظاَل اَن  يِذي اَعاَلى ارَّل اَزف ْلاَنا  ف ْن ف ْم اَفاَأ ْمُه اَل اَل يِذي يِقي اَر ارَّل اَغف ْي ف ْو اًل  ْمُموا اَق اَظاَل اَن  يِذي اَل ارَّل رَّد ) اَفاَب
اَن ( ْمُسههْمُقو ف ْف اَكههاْمُنوا اَي اَما  يِء يِب اَما رَّس اَن ال ف ْب59يِم يِر ف ْضهه يِه اَفْمُقف ْلاَنهها ا يِم ف ْو اَسههى يِلاَقهه ْمُمو ف ْسههاَقى  ف ْساَت يِذ ا اَويِإ  (

ْمُكْمُلههوا ف ْم  ْمُه اَراَب ف ْشهه اَم 1(ٍس  ُّل ْمُأاَنهها ْمُكهه اَم  اَعيِل ف ْد  اَعف ْي اًنا اَق اَراَة  ف ْش اَع ف ْثاَناَتا  ْمُه ا يِمف ْن ف ْت  اَر اَج ف ْناَف اَر اَفا اَج اَح اَك اف ْل اَصا اَع يِب
اَن ( يِدي يِس ف ْف ْمُم يِض  ف ْر اَف ْل ف ْوا يِفي ا ف ْعاَث اَل اَت اَو يِرَّلل  يِق ا ف ْز يِر ف ْن  يِم اَرْمُبوا  ف ْش .)60اَوا

يِن-ومن سورة العراف قههوله تعههالى: ْمُه اَأ ْمُم ف ْو ْمُه اَقهه ف ْسههاَقا ف ْساَت يِذ ا اَسههى يِإ ْمُمو اَحف ْياَنهها يِإاَلههى  ف ْو اَواَأ  
1(ٍس ُّل ْمُأاَنهها ْمُكهه اَم  اَعيِلهه ف ْد  اَعف ْي اًنهها اَقهه اَراَة  ف ْشهه اَع ف ْثاَناَتهها  ْمُه ا يِمف ْنهه ف ْت  اَسهه اَج ف ْناَب اَر اَفا اَجهه اَح اَك اف ْل اَصهها اَع ف ْب يِب يِر ف ْضهه ا
اَمهها يِت  اَط ِّياَبهها ف ْن  يِمهه ْمُكْمُلههوا  اَوى  رَّسف ْل اَوال رَّن  اَم ْمُم اف ْل يِه ف ْي اَعاَل اَزف ْلاَنا  ف ْن اَواَأ اَم  اَما اَغ ْمُم اف ْل يِه ف ْي اَعاَل اَظرَّلف ْلاَنا  اَو ف ْم  ْمُه اَراَب ف ْش اَم

اَن ( ْمُمههو ف ْظيِل ف ْم اَي ْمُه اَس ف ْنْمُف اَكاْمُنوا اَأ ف ْن  يِك اَواَل ْمُمواَنا  اَظاَل اَما  اَو ف ْم  ْمُك ف ْقاَنا اَز ْمُكْمُنوا160اَر ف ْسهه ْمُم ا ْمُههه اَل اَل ف ْذ يِقيهه اَويِإ  (
ف ْم ْمُكهه ف ْر اَل ف ْغيِفهه رَّج اًدا اَن ْمُسهه اَب  ْمُخْمُلوا اف ْلاَبهها ف ْد اَوا و ٌة  رَّط يِح اَوْمُقوْمُلوا  ف ْم  يِشف ْئْمُت ْمُث  اَحف ْي اَها  يِمف ْن ْمُكْمُلوا  اَو اَة  ف ْراَي يِذيِه اف ْلاَق اَه

اَن ( يِسيِني ف ْح ْمُم ْمُد اف ْل يِزي اَساَن ف ْم  ْمُك يِطياَئايِت اَل161اَخ يِذي يِقيهه اَر ارَّل اَغف ْي ف ْو اًل  ف ْم اَق ْمُه يِمف ْن ْمُموا  اَظاَل اَن  يِذي اَل ارَّل رَّد ) اَفاَب
اَن ( ْمُمو ف ْظيِل اَكاْمُنوا اَي اَما  يِء يِب اَما رَّس اَن ال يِم ف ْج اًزا  يِر ف ْم  يِه ف ْي اَعاَل اَسف ْلاَنا  ف ْر ف ْم اَفاَأ ْمُه . )162اَل

يقول الزمخشري عند تفسير آيات سورة العراف:
فههإن قلههت: كيههف اختلفههت العبههارة هاهنهها وفههي سههوره البقههرة؟ قلههت: ل بههأس"

باختلف العبارتين إذا لم يكن هناك تناقض، ول تناقض بين قوله، اسكنوا هههذه
القرية وكلوا منها، وبيههن قههوله فكلههوا لنههم إذا سهكنوا القريههة فتسهببت سههكناهم
اّدموا للكل منها، فقد جمعوا فههي الوجههود بيههن سههكناها والكههل منههها. وسههواء قهه
الحطة على دخول الباب أو أخروها، فهههم جههامعون فههي اليجههاد بينهههم، وتههرك
اَن موعههد يِسههيِني ف ْح ْمُم ْمُد اف ْل يِزي اَساَن ف ْم  ْمُك يِطيئايِت اَخ ف ْم  ْمُك ف ْر اَل ف ْغيِف ذكر الرغد ل يناقض إثباته، وقوله اَن
اّل بذلك، لنههه اسههتئناف مرتههب بشيئين: بالغفران، وبالزيادة، وطرح الواو ل يخ
على تقدير قول القائل: وماذا بعد الغفران؟ فقيل لهه: سهنزيد المحسهنين، وكههذلك
اَن ويفسهقون مههن واد واحههد. ْمُمههو ف ْظيِل ف ْم زيادة بيان، وأرسههلنا، وأنزلنها. واَي ْمُه يِمف ْن زيادة 
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وقرئ: يغفر لكم خطيئاتكم، وتغفر لكم خطاياكم. وخطيئاتكم، وخطيئتكههم، علههى
البناء للمفعول.

يقول ابن فودي عند تفسير آيات سورة البقرة:
اّن هذه القصص لبني إسرائيل لما سيقت في البقرة لتذكير النعم ناسههبت "واعلم أ
فيها نسبة القول في:"و إذ قلنهها ادخلههوا" إلههى اللهه تعههالى، وناسههب ذكههر "رغههدا"
اّجدا" و"يغفههر لكههم" و"فانفجرت" لاّنه أبلغ من"انبجست" وتقديم"ادخلوا الباب سهه
و"خطاياكم" لاّنه جمع كثرة، والواو في "وسههنزيد" الدالههة علههى الجمههع بينهمهها،
والفاء في:"فكلوا" لاّنه يعلم تعقبه بالدخول، بخلف آيههات العههراف؛ فإاّنههها لمهها
فتحت بالتوبيخ في:"اجعل لنا" ناسب"وإذ قيل" وتههرك"رغههدا" والسههكنى تجههامع
اّعهض اّدم تب الكل ولذا قهال:"فكلهوا" وناسهب تهرك الهواو فهي:"سهنزيد"، ولمها تقه
اّعض الظههالمين بقههوله:"منهههم" الهادين في قوله:(و من قوم موسى أمة) ناسب تب
اّن الظلههم اّد من النزال، وناسههب "يظلمههون" ل اّن الرسال أش وناسب"فأرسلنا" ل
يلزم منه الفسق، ول يلزم منه الظلم فههاعتبر مناسههبات القههرآن و اللهه يفتههح لمههن

 }.    1/33يشاء". {ضياء التأويل:

المبحث الثالث:دراتسة المتشابه اللفظي في فواةصل الي.
من تسورة البقرة:-1
اَن (-﴿1 ْمُرو ْمُع ف ْش اَل اَي ف ْن  يِك اَواَل اَن  ْمُدو يِس ف ْف ْمُم ْمُم اف ْل ْمُه ف ْم  ْمُه اَل يِإرَّن اَن12اَأ اَمهه اَمهها آ اَك يِمْمُنوا  ف ْم آ ْمُه اَل اَل اَذا يِقي اَويِإ  (

اَن ( ْمُمههو ف ْعاَل اَل اَي ف ْن  يِك اَواَل ْمُء  اَها ُّساَف ْمُم ال ْمُه ف ْم  ْمُه اَل يِإرَّن ْمُء اَأ اَها ُّساَف اَن ال اَم اَما آ اَك ْمُن  يِم ف ْؤ ْمُس اَقاْمُلوا اَأْمُن )13الرَّنا
.﴾
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يقول الزمخشري عند تفسير هذه الية:
اَن) ، والههتي قبلههها ب: (ل" ْمُمههو ف ْعاَل  فههإن قلههت: فلههم فصههلت هههذه اليههة بههه: (ل اَي

اّق وهههم اَن) ؟ قلت: لن أمر الديانة والوقوف على أن المؤمنين علههى الحهه ْمُرو ْمُع ف ْش اَي
على الباطل، يحتههاج إلههى نظههر واسههتدلل حههتى يكتسههب النههاظر المعرفههة.وأمهها
اّي اّدى إلههى الفتنههة والفسههاد فههي الرض فههأمر دنيههو النفاق وما فيه من البغي المؤ
مبنى على العادات، معلوم عند الناس، خصوصا عند العرب في جاهليتهم، وما
كان قائما بينهم من التغاور والتنههاحر والتحههارب والتحههازب، فهههو كالمحسههوس
المشاهد، ولنه قد ذكر السفه وهو جهل، فكان ذكر العلم معه أحسن طباقا لههه".

 }.65-1/64{الكشاف:
ويقول ابن فودي عند تفسيرها:

اّصههلت اليههة (بل يعلمههون)، و الههتي قبلههها (بل يشههعرون)؛ لنههه أكههثر "و إاّنما ف
اّق و الباطل، اّن الوقوف على أمر الدين و التمييز بين الح طباق اًا لذكر السفه، و ل
اّمهها النفههاق و مها فيههه مههن الفتههن و الفسههاد؛ فإاّنمهها 1(ٍر و تف ٍّكر، و أ مما يفتقر إلى نظ
يهدرك بهأدنى تف ٍّطهن و تأ ٍّمهل فيمها يشهاهد مهن أقهوالهم و أفعهالهم اهههه".{ضهياء:

1/14.{ 
يِرَّللهه- قوله تعالى في سورة البقرة:2 اَد ا ْمُدو ْمُحهه رَّد  اَع ف ْن اَياَت اَم اَو اَها  ْمُدو ف ْعاَت اَل اَت يِرَّلل اَف ْمُد ا ْمُدو ْمُح اَك  يِتف ْل

اَن( ْمُمو رَّظايِل ْمُم ال ْمُه اَك  يِرَّللوقال في آية أخرى في نفس السورة: )229اَفْمُأواَليِئ ْمُد ا ْمُدو ْمُح اَك   يِتف ْل
اَن ( ف ْم اَيرَّتْمُقو ْمُه اَعرَّل يِس اَل يِه يِللرَّنا ْمُرَّلل آاَيايِت ْمُن ا اَك ْمُياَب ِّي اَذيِل اَك اَها  اَرْمُبو ف ْق اَل اَت ).187اَف

يقول الزمخشري عند تفسير هذه الية الخيرة:
اَرْمُبوههها) مههع قههوله:  ف ْق اَد" فإن قلت: كيف قيههل:(اَفل اَت ْمُدو ْمُحهه رَّد  اَعهه ف ْن اَياَت اَمهه اَو ْمُدوها  ف ْعاَتهه اَفل اَت

يِرَّلل رَّلل والعمل بشرائعه فهو متصرف في حيز الحقا  ؟ قلت: من كان في طاعة ا
فنهى أن يتعداه لن من تعداه وقع في حيز الباطههل ثههم بولههغ فههي ذلههك فنهههى أن
يقرب الحد الذي هو الحاجز بين حيزى الحق والباطل لئل يههدانى الباطههل، وأن
يكون في الواسطة متباعد اًا عن الطرف فضل عن أن يتخطاه، كما قههال رسههول
رَّللهه محههارمه فمههن رتههع اّن لكل ملههك حمههى، وحمههى ا رَّلل عليه وسلم «إ رَّلل صلى ا ا
حول الحمههى يوشههك أن يقههع فيهه» فههالرتع حههول الحمههى وقربههان حيههزه واحههد.
رَّن) ْمُه ْمُرو يِش اَول ْمُتاَبا رَّلل محارمه ومناهيه خصوصا، لقوله: ( ويجوز أن يريد بحدود ا

اّشاف:  }.1/233وهي حدود ل تقرب".{الك
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ويقول ابن فودي عند تفسيرها:
اَها) أبلغ من (ل تعتدوها) المعاّبر به فههي آيههة أخههرى، اَرْمُبو ف ْق اَل اَت يِرَّلل اَف ْمُد ا ْمُدو ْمُح اَك  " (يِتف ْل

اّن هذه في المناهي و تلك في الوامر...".{ضياء التأويل:  }.1/71ل
من تسورة النعام:-3

يِر-قوله تعالى: ف ْحه اَواف ْلاَب يِت اف ْلاَب ِّر  اَما ْمُظْمُل اَها يِفي  ْمُدوا يِب ف ْهاَت اَم يِلاَت ْمُجو ْمُم الُّن ْمُك اَل اَل اَع اَج يِذي  اَو ارَّل ْمُه اَو  
اَن ( ْمُمو ف ْعاَل 1(ٍم اَي ف ْو يِت يِلاَق ف ْلاَيا رَّصف ْلاَنا ا ف ْد اَف ف ْسههاَتاَق ٌّر97اَق ْمُم اَد1(ٍة اَف يِحهه اَوا 1(ٍس  ف ْف ف ْن اَن يِم ف ْم  ْمُك اَشاَأ ف ْن يِذي اَأ اَو ارَّل ْمُه اَو  (

اَن ( ْمُهو ف ْفاَق 1(ٍم اَي ف ْو يِت يِلاَق ف ْلاَيا رَّصف ْلاَنا ا ف ْد اَف و ٌع اَق اَد ف ْو ف ْساَت ْمُم اَمهها اًء98اَو يِء  اَما رَّسهه اَن ال يِم اَل  اَز ف ْن يِذي اَأ اَو ارَّل ْمُه اَو  (
اَن يِمهه اَو يِك اًبهها  اَرا ْمُماَت اَحاًّبهها  ْمُه  يِمف ْنهه ْمُج  يِر ف ْخ يِض اًرا ْمُن اَخ ْمُه  يِمف ْن ف ْجاَنا  اَر ف ْخ 1(ٍء اَفاَأ ف ْي اَش ْمُك ِّل  اَت  يِه اَناَبا ف ْجاَنا يِب اَر ف ْخ اَفاَأ
ف ْشههاَتيِب اًها ْمُم اَن  رَّمهها ُّر اَوال اَن  رَّزف ْيْمُتههو اَوال 1(ٍب  ف ْعاَنهها ف ْن اَأ يِمهه 1(ٍت  اَجرَّنهها اَو و ٌة  اَدايِناَيهه و ٌن  اَوا ف ْنهه اَها يِق يِع اَطف ْل ف ْن  يِم يِل  ف ْخ الرَّن
اَن يِمْمُنههو ف ْؤ 1(ٍم ْمُي ف ْو 1(ٍت يِلاَقهه اَلاَيا ف ْم  ْمُك اَذيِل رَّن يِفي  يِه يِإ يِع ف ْن اَواَي اَر  اَم ف ْث اَذا اَأ يِريِه يِإ اَم ْمُروا يِإاَلى اَث ْمُظ ف ْن 1(ٍه ا اَشايِب ْمُماَت اَر  اَغف ْي اَو

)99(.(النعام)
يقول الزمخشري عند تفسير هذه اليات:

اَن مههع ذكههر إنشههاء بنههي آدم؟" ْمُهههو ف ْفاَق اَن مع ذكر النجوم، واَي ْمُمو ف ْعاَل فإن قلت: لم قيل اَي
قلت كان إنشاء النس من نفههس واحههدة وتصههريفهم بيههن أحههوال مختلفههة ألطههف
وأدق صنعة وتدبير اًا، فكان ذكههر الفقههه الههذي هههو اسههتعمال فطنههة وتههدقيق نظههر

اّشاف:  }51-2/50مطابق اًا له".{الك

ويقول ابن فودي عند تفسيرها:
اّن أمرههها ظههاهر، و ذكههر مههع خلههق بنههي آدم "ذكههر مههع النجههوم (يعلمههون) ل
اّن إنشائهم من نفس واحدة و تصريفهم بين أحههوال مختلفههة، دقيههق (يفقهون) ؛ ل

 }.1/288يحتاج إلى استعمال فطنة."{ضياء التأويل:
من تسورة القصص:-2
يِرَّللهه-﴿ ْمُر ا اَغف ْيهه و ٌه  ف ْن يِإلهه اَمهه يِة  اَمهه يِم اف ْليِقيا ف ْو اَمد اًا يِإلى اَي ف ْر اَس اَل  ف ْي ْمُم الرَّل ْمُك ف ْي اَعاَل ْمُرَّلل  اَل ا اَع اَج ف ْن  ف ْم يِإ ف ْيْمُت اَراَأ ف ْل اَأ  ْمُق

اَن ( ْمُعو اَم ف ْس 1(ٍء اَأاَفل اَت يِضيا ف ْم يِب ْمُك اَمد اًا71اَيف ْأيِتي ف ْر اَسهه اَر  ْمُم الرَّنههها ْمُكهه ف ْي اَعاَل ْمُرَّللهه  اَل ا اَع اَج ف ْن  ف ْم يِإ ف ْيْمُت اَراَأ ف ْل اَأ ) ْمُق
اَن ( ْمُرو يِصهه ف ْب يِه اَأاَفل ْمُت اَن يِفيهه ْمُكْمُنو ف ْسهه 1(ٍل اَت ف ْيهه ف ْم يِباَل ْمُك ف ْأيِتي يِرَّلل اَيهه ْمُر ا اَغف ْي و ٌه  ف ْن يِإل اَم يِة  اَم يِم اف ْليِقيا ف ْو )72يِإلى اَي

ف ْم ْمُكهه اَعرَّل اَواَل يِه  ف ْضههيِل ف ْن اَف يِمهه ْمُغههوا  ف ْباَت اَويِلاَت يِه  ْمُكْمُنوا يِفيهه ف ْسهه اَر يِلاَت اَوالرَّنههها اَل  ف ْيهه ْمُم الرَّل ْمُك اَل اَل اَع اَج يِه  اَميِت ف ْح اَر ف ْن  يِم اَو
اَن ( ْمُرو ْمُك ف ْش ﴾)73اَت

يقول الزمخشري عند تفسيرها:
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يِه؟ قلت ذكر" اَن يِفي ْمُكْمُنو ف ْس 1(ٍل اَت ف ْي  فإن قلت:هل قيل: بنهار تتصرفون فيه، كما قيل: يِباَل
الضياء وهو ضوء الشمس: لن المنافع التي تتعلق به متكاثرة، ليس التصههرف
في المعاش وحههده، والظلم ليههس بتلههك المنزلههة، ومههن ثمههة قههرن بالضههياء اَأاَفل
اّن السههمع يههدرك مهها ل يههدركه البصههر، مههن ذكههر منههافعه ووصههف اَن، ل ْمُعو اَم ف ْس اَت
اّن غيههرك يبصههر مههن منفعههة الظلم مهها اَن؛ ل ْمُرو يِصهه ف ْب فوائده، وقههرن بالليههل اَأاَفل ْمُت
يِه زاوج بيههن الليههل والنهههار اَميِتهه ف ْح اَر ف ْن  يِمهه اَو تبصههره. وأنههت مههن السههكون ونحههوه 
لغراض ثلثة:لتسكنوا فههي أحههدهما وهههو الليههل، ولتبتغههوا مههن فضههل اللهه فههي

 }.429-3/428الخر وهو النهار، ولرادة شكركم".{الكشاف:
ويقول ابن فودي عند تفسيرها:

لم يقابل الضياء بالظلم؛ لكونه غير مقصود، و لنفرة النفههس مههن سههماعه فههي"
معرض المتنان، و ذكر السكون في الليهل و لههم يقابهل بالتصهرف فهي النهههار؛
اّن منههافع لنحصار نفع الليل فيه دون النهار، لم ينحصر نفعه فههي التصههرف؛ ل
اّصل (بأفل تسمعون)، و الليل (بأفل تبصههرون)؛ الضوء أكثر مما يقابله؛ ولذا ف
اّن استفادة العقل من السمع أكثر مههن اسههتفادته مههن البصههر، و التوبيههخ (بههأفل ل

 }.3/194تسمعون)، أبلغ منه في أفل تبصرون، و الل أعلم اهه." {ضياء:

منفردات ابن فودي في توجيه فواةصل الي المتشابهة
من تسورة البقرة:-1
يِدي1 ف ْه اَع ف ْوْمُفوا يِب اَواَأ ف ْم  ْمُك ف ْي اَعاَل ْمُت  ف ْم اَع ف ْن اَي ارَّليِتي اَأ اَميِت ف ْع ْمُروا يِن ْمُك ف ْذ اَل ا اَرايِئي ف ْس -قوله تعالى:﴿ اَيا اَبيِني يِإ

يِن ( اَهْمُبو ف ْر اَي اَفهها اَويِإرَّيا ف ْم  ْمُك يِد ف ْه اَع يِف يِب اَل40ْمُأو اَو ف ْم  ْمُكهه اَع اَم اَمهها  اَصهه ِّد اًقا يِل ْمُم ْمُت  اَزف ْلهه ف ْن اَمهها اَأ يِمْمُنههوا يِب اَوآ  (
يِن ( اَي اَفارَّتْمُقو اَويِإرَّيا اَم اًنا اَقيِلي اًل  ْمُروا يِببآاَيايِتي اَث ف ْشاَت اَل اَت اَو يِه  1(ٍر يِب اَكايِف اَل  رَّو ْمُكوْمُنوا اَأ ) ﴾. 41اَت

يقول ابن فودي عند تفسير هذه اليات:
اّدم، أي: فههاتقوني يِن)خافوني في ذلك دون غيري، وإعرابه كما تق اَي اَفارَّتْمُقو اَويِإرَّيا  )"
باليمان واتباع الحق والعراض عن الدنيا، ولما كههانت اليههة السههابقة مشههتملة
اّصههلت بالرهبههة الههتي هههي مقدمههة على ما هو كالمبادئ لمهها فههي اليههة الثانيههة، ف
اّم العالم والمقاّلد: أمرهم بالسلوك، والخطاب بالثانيههة التقوى، والخطاب بها لما ع

اّص أهل العلهم: أمرههم بهالتقوى الهتي ههي منتههاه" {ضهياء:  } وهههذا1/28لما خ
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 } و لههم يتعههرض لههه1/76التوجيه أخذه ابن فودي من البيضاوي{أنوار التنزيل:
اّشاف. الزمخشري في الك

من تسورة النساء:-2
ف ْن1 اَمهه اَو ْمُء  اَشا ف ْن اَي اَم اَك يِل اَذيِل اَن  ْمُدو اَما  ْمُر  ف ْغيِف اَواَي يِه  اَك يِب اَر ف ْش ف ْن ْمُي ْمُر اَأ ف ْغيِف اَل اَي اَرَّلل  رَّن ا -قوله تعالى:﴿ يِإ

يِظي اًمهها ( اَع ف ْث اًما  اَرى يِإ ف ْفاَت يِد ا يِرَّلل اَفاَق ف ْك يِبا يِر ف ْش  } هههذه اليههة ههي الههتي48) ﴾. {النسههاء:48ْمُي
اَمهها ْمُر  ف ْغيِفهه اَواَي يِه  اَك يِبهه اَر ف ْشهه ف ْن ىْمُي ْمُر اَأ ف ْغيِفهه اَل اَي اَرَّللهه  رَّن ا جاءت أو اًل، ثم الثانية قوله تعالي:﴿ يِإ

يِعي اًدا ( اَل اًل اَب اَض رَّل  اَض ف ْد  يِرَّلل اَفاَق ف ْك يِبا يِر ف ْش ف ْن ْمُي اَم اَو ْمُء  اَشا ف ْن اَي اَم اَك يِل اَذيِل اَن  )﴾{النساء }.116ْمُدو
يقول ابن فودي عند تفسير الية الثانية:

"ختم هذه بالضلل، مناسبة لقصة طعمة و قومه الضالين الساعين فههي إضههلل
 لتصههالهافقد افترى إثم اًا عظيمهه اًاسيد المعصومين، و ختم المتقدمة بقوله:

اّرفيههن للكلههم،المفههترين فههي أشههياء كههثيرة اهههه"{ضههياء: بقصههة أهههل الكتههاب المح
1/209.{ 

يِض( قوله تعالى: -2 ف ْر اَف ْل اَمهها يِفههي ا اَو يِت  اَوا اَما رَّس اَما يِفي ال يِيِرَّلل   {النسههاء:)132اَو
اّرات، و132،131،126 اّررت هههذه اليههة فههي سههورة النسههاء ثلث مهه  } فقد تك

يِحي اًطا (ختمت الولى بقوله: ْمُم 1(ٍء  ف ْي اَش ْمُك ِّل  ْمُرَّلل يِب اَن ا اَكا  و الثانية بقوله:) 126اَو
 ) يِميهه اًدا اَح اَغيِناًّيهها  ْمُرَّللهه  اَن ا اَكا يِكي اًل (  و الثالثههة بقههوله:)131اَو اَو يِرَّلل  اَكاَفههى يِبهها اَو

132(: اّر اختلف هذه الفواصل:"فقهوله يِيِرَّللهه يقول ابن فودي في بيان س اَو  
يِض ف ْر اَف ْل اَمهها يِفههي ا اَو يِت  اَوا اَما رَّسهه  الولههى تقريههر لسههعته، و تمهيههد لقبههول اَما يِفي ال

وصاّيته، و في الثانية تقرير لعدم تضرره بكفر من كفر، و عدم انتفاعه بطاعههة
من أطاع، و تمهيد لغناه، و الثالثههة تقريههر  لغنههاه، و تمهيههد لن يتوكههل عليههه".

  }.1/213{ضياء التأويل:
من تسورة العراف:-3
يِء1 رَّسما ْمُب ال ف ْبوا ف ْم اَأ ْمُه ْمُح اَل اَعف ْنها ل ْمُتاَفرَّت ْمُروا  ف ْكاَب ف ْساَت اَوا رَّذْمُبوا يِببآيايِتنا  اَك اَن  يِذي رَّن ارَّل -قوله تعالى:﴿يِإ

اَن ( يِميهه يِر ف ْج ْمُم يِزي اف ْل ف ْجه اَك اَن اَكههذيِل اَو يِ)ط  يِخيها اَسه ِّم اف ْل ْمُل يِفي  اَم اَج اَج اف ْل اَحرَّتى اَييِل اَة  اَجرَّن اَن اف ْل ْمُخْمُلو ف ْد اَول اَي
اَن (40 يِمي رَّظايِل يِزي ال ف ْج اَك اَن اَكذيِل اَو 1(ٍش  اَغوا ف ْم  يِه ف ْويِق ف ْن اَف يِم اَو و ٌد  يِمها اَم  اَهرَّن اَج ف ْن  يِم ف ْم  ْمُه )﴾.41) اَل

يقول ابن فودي عند تفسير هذه اليات:
اَن ) الكافرين الكاملين فههي الجههرام، وإاّنمهها عاّبههر عههن يِمي يِر ف ْج ْمُم يِزي اف ْل ف ْج اَك اَن اَكذيِل اَو  )"
اّكههدا لههه الكفر بههالجرام تقبيحهها لههه وزجههر اًا عههن ارتكههابه، وإاّنمهها أعههاد الكلم مؤ
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اّل يتوهم مههن الخلههود المكهث الطويهل، وليرتههب عليههه شهديد بالتأكيدات البالغة لئ
ف ْم يِه ف ْويِق ف ْن اَفهه يِمهه اَو و ٌد  يِمههها اَم  اَهرَّنهه اَج ف ْن  يِم ف ْم  ْمُه العذاب الذي خلت عنه الية السابقة من قوله:(اَل
اَن) و هذا الحكم أخص مههن الول؛ إذ ل يلههزم مههن يِمي رَّظايِل يِزي ال ف ْج اَك اَن اَكذيِل اَو 1(ٍش  اَغوا
عدم دخول الجاّنة، دخول النار، عاّبر عنهم به"المجرمين" تههارة، وبههه"الظههالمين"
أخرى إشعار اًا بأاّنهم اتصفوا بجميع هذه الوصههاف الذميمههة، وذكههر الجههرم مههع
الحرمان من الجاّنة، والظلهم والتعهذيب بالنهار تنبيهها علهى أاّنههه أعظهم الجهرام"

 }.2/9{ضياء:
اَن (2 يِميه يِح رَّرا ْمُم ال اَحه ف ْر اَت اَأ ف ْنه اَواَأ اَك  اَميِته ف ْح اَر يِخف ْلاَنها يِفهي  ف ْد اَواَأ يِخهي  اَيِل اَو ف ْر يِلهي  ف ْغيِفه اَر ِّب ا اَل  -﴿اَقا

يِدي151 ف ْههه اَواَت ْمُء  ف ْن اَتشهها اَمهه ُّل يِبههها  يِض اَك ْمُت ف ْتاَنْمُت رَّل يِف اَي يِإ يِه ف ْن  )﴾ مع قوله تعالى بعد ذلك:﴿يِإ
اَن ( يِري ْمُر اف ْلغايِف اَخف ْي اَت  ف ْن اَواَأ ف ْمنا  اَح ف ْر اَوا ف ْر اَلنا  ف ْغيِف اَويِلُّينا اَفا اَت  ف ْن ْمُء اَأ ف ْن اَتشا )﴾.155اَم

يقول ابن فودي عند تفسير هذه الية الخيرة:
اّن غضههبه كههان للهه، اّصههل اليههة الولههى بههه "أرحههم الراحميههن"؛ ل "...وإاّنمهها ف
وظهرت براءة أخيه، بخلف سههؤال الرؤيههة مههن قههومه؛ فإاّنههها جريمههة عظيمههة

 }.2/32تناسب الغفران". {ضياء:
ْمُم3 ْمُههه اَك  ْمُه ْمُأواَليِئهه اَع اَم اَل  يِز ف ْن يِذي ْمُأ اَر ارَّل ْمُعوا الُّنو اَوارَّتاَب ْمُروْمُه  اَص اَواَن ْمُروْمُه  رَّز اَع اَو يِه  اَمْمُنوا يِب اَن آ يِذي -﴿اَفارَّل

اَن( ْمُحو ف ْفيِل ْمُم ْمُف ْل ِّمهه ِّي157اف ْل يِه الرَّنيِبهه ِّي ا ْمُسههويِل اَر اَو يِرَّلل  يِمْمُنوا يِبهها )﴾ مع قوله تعالى بعد ذلههك:﴿اَفههبآ
اَن( ْمُدو ف ْهاَت ف ْم اَت ْمُك اَعرَّل ْمُعوْمُه اَل اَوارَّتيِب يِه  اَمايِت اَكيِل اَو يِرَّلل  ْمُن يِبا يِم ف ْؤ يِذي ْمُي )﴾.158ارَّل

يقول ابن فودي عند تفسير الية الثانية:
اّن اّن مضههمون تلههك أ "...وإاّنما ختههم اليههة الولههى بههه"الفلح" وهههذه بالهتههداء ل
المتصف بتلك الصفات مفلح، ومضمون هذه:المر بالتباع للهتههداء الموصههل

اّدمه في الذكر لاّنه المقصود بالذات".{ضياء:  }.2/33إلى ذلك الفلح، وق
من تسورة التوبة:-4
يِراَه1 اَكهه ف ْو  اَواَلهه اَرْمُه  رَّم ْمُنههو ف ْن ْمُييِتهه رَّل اَأ ْمُرَّللهه يِإ ف ْأاَبى ا اَواَيهه ف ْم  يِه يِه اَوا ف ْف يِرَّلل يِباَأ اَر ا ف ْطيِفْمُئوا ْمُنو ف ْن ْمُي اَن اَأ ْمُدو يِري -﴿ْمُي

اَن ( ْمُرو اَكايِف يِن32اف ْل اَعاَلههى الهه ِّدي اَرْمُه  يِه ف ْظ اَح ِّق يِلْمُي يِن اف ْل يِدي اَو اَدى  ْمُه ْمُه يِباف ْل ْمُسواَل اَر اَل  اَس ف ْر يِذي اَأ اَو ارَّل ْمُه  (
اَن ( ْمُكو يِر ف ْش ْمُم يِراَه اف ْل اَك ف ْو  اَواَل يِه  )﴾.33ْمُك ِّل

يقول ابن فودي عند تفسير الية الخيرة:
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اّرر:"ولههو كههره" اَرْمُه) ولههذا كهه رَّم ْمُنو ف ْن ْمُييِت رَّل اَأ ْمُرَّلل يِإ اَواَيف ْأاَبى ا "و هذه الية كالبيان لقوله:( 
اّموا بالرسههول إلههى ووضع "المشركون" موضع"الكافرون" للدللة على أاّنهم ض

 }.2/74الشراك بالل". {ضياء:
لومن تسورة النحل:-5
رَّن يِفههي1 يِريِه يِإ ف ْم و ٌت يِبههاَأ اَرا رَّخ اَسهه ْمُم ْمُم  ْمُجو اَوالُّن اَر  اَم اَواف ْلاَق اَس  ف ْم رَّش اَوال اَر  اَها اَوالرَّن اَل  ف ْي ْمُم الرَّل ْمُك اَر اَل رَّخ اَس اَو ﴿-

اَن ( ف ْعيِقْمُلو 1(ٍم اَي ف ْو 1(ٍت يِلاَق اَلاَيا اَك  رَّن يِفههي12اَذيِل ْمُه يِإ اَواْمُن ف ْخاَتيِل اًفهها اَأف ْلهه ْمُم يِض  ف ْر اَف ْل ف ْم يِفههي ا ْمُكهه اَراَأ اَل اَذ اَمهها  اَو  (
اَن ( ْمُرو رَّك رَّذ 1(ٍم اَي ف ْو اَلاَي اًة يِلاَق اَك  .)13اَذيِل

يقول ابن فودي عند تفسير الية الثانية عشر من سورة النحل:
اَن ) يستعملون عقولهم، جمع الية وذكر العقل؛ ف ْعيِقْمُلو 1(ٍم اَي ف ْو 1(ٍت يِلاَق اَلاَيا اَك  اَذيِل رَّن يِفي  "( يِإ
اّن ما ذكر يدل على أنواع من الدللة ظاهرة لذوي العقول السههليمة، ل تحتههاج ل
اَن ) ولما كههان اللههون فههي ْمُرو رَّك رَّذ 1(ٍم اَي ف ْو اَلاَي اًة يِلاَق اَك  اَذيِل رَّن يِفي  إلى فكر كأحوال النبات.( يِإ
في غاية الظهور ختهم اليههة بالتههذكير الههذي هههو اللتفهات النفهس إلههى الحاصههل

 }.2/221عندها بل تكلف".{ضياء:
من تسورة الجاثية:-6
 ) يِم (1حههم يِكيهه اَح يِز اف ْل يِزيهه اَع يِرَّللهه اف ْل اَن ا يِمهه يِب  يِكاَتهها ْمُل اف ْل يِزيهه ف ْن يِت2) اَت اَوا اَما رَّسهه رَّن يِفههي ال ) يِإ

اَن ( يِميِني ف ْؤ ْمُم 1(ٍت يِلف ْل اَلاَيا يِض  ف ْر اَف ْل اَن3اَوا 1(ٍم ْمُيويِقْمُنههو ف ْو و ٌت يِلاَقهه 1(ٍة آاَيا اَدارَّب ف ْن  يِم ُّث  اَما اَيْمُب اَو ف ْم  ْمُك اَخف ْليِق اَويِفي   (
يِه4( ف ْحاَيهها يِبهه 1(ٍق اَفاَأ ف ْز يِر ف ْن  يِمهه يِء  اَما رَّسهه اَن ال يِمهه ْمُرَّللهه  اَل ا اَز ف ْنهه اَمهها اَأ اَو يِر  اَههها اَوالرَّن يِل  ف ْيهه يِف الرَّل اَل ف ْخيِت اَوا  (

اَن ( ف ْعيِقْمُلو 1(ٍم اَي ف ْو و ٌت يِلاَق يِح آاَيا يِف ال ِّراَيا يِري ف ْص اَواَت اَها  ف ْويِت اَم اَد  ف ْع اَض اَب ف ْر اَف ْل . )5ا
يقول ابن فودي عند تفسير هذه اليات:

"و اختلف الفواصل الثلث، لختلف اليات في الدقة و الظهور، على رعههي
اّن السهههموات و الرض أظههههر الهههترقي فهههي الهههدليل و المهههدلول؛ و ذلهههك أ
الكائنات،فجعلت دلي اًل على اليقان الذي هو أعلى درجات اليمههان، و لمهها كههان
اّل علهى اسهتحكام اليقيهن لنهه التأمل في الختلف و التصهريف و مها بينهمها أد
اّدد حين اًا فحين اًا، و يتجدد فيه النظر و العتبار جعههل دلي اًل علههى التعقههل الههذي يتج

 }4/98هو مدار اليمان و اليقين." {ضياء:
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