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Research Summary:

This research aims to explain the directing



Imam Ibn Jazi Al-Kalbi Al-Gharnati (d.

ملخص البحث

of verbal similarities in the Holy Qur’an to
741 AH) in his interpretation of the facili-

tation of the sciences of download in Surat يهدف هذا البحث إىل بيان توجيه املتشابه اللفظي

Al-Fatihah, in which we dealt with the issue يف القــرآن الكريــم عند اإلمام ابن جــزي الكلبي

of repetition, presentation and delay, as the ه) يف تفســره التســهيل لعلوم741الغرناطي(ت
Qur’anic evidence directed by the interpret-  والتي تناولنا فيها مسألة، التنزيل يف سورة الفاتحة

er Imam Ibn Jazi was collected, and com- التكــرار والتقديــم والتأخري إذ تم جمع الشــواهد
pared with Sayings of the commentators, ، القرآنيــة التي وجههــا املفرس اإلمــام ابن جزي
and the study method was the descriptive  وكان منهج الدراسة،ومقارنتها مع اقوال املفرسين

and analytical method, in which we try to  الذي نحاول فيها،هو املنهج الوصفي التحليــي

find out what was characterized by the way الوقوف عىل ما امتازت به طريقة عرض هذه اآليات
these verses were presented for verbal similarities.

. للمتشابهة اللفظي

Key words: similar verbal, Ibn Jazi al-Kal-  ابن جزي،  املتشــابه اللفظي: الكلامت املفتاحية

bi, Surat al-Fatihah.
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المقدمة

يف علم مــن علوم القرآن الكريــم ،أال وهو توجيه
املتشابه اللفظي يف القرآن الكريم ،هذا العلم الذي

غفل عنه الكثري ،هو رس من أرسار إعجاز كالم رب

الحمد لله والصالة والسالم عىل رسول الله  ،وعىل العاملني الذي نزل عىل النبــي األمي األمني ﷺ،

آله وأصحابه ومن وااله.

فألف فيه علامء أجــاء مؤلفات لها أثرها ومكانتها

وبعد؛ القرآن الكريم هو املعجزة الخالدة والفريدة العظيمة ،يف علوم القــرآن وإبراز إعجازه وبالغته،
التــي مل يعرف لها مثيل ،فلــم يُقيد مبا ق ّيد به غريه تلك املصنفات التي أصبحت علامً ونورا ً تهدى به

من املعجزات ،فهــو كالم الله املعجز للخلق يف يف فهــم كتاب الله تعاىل وتدبــره  ،مام يظهر وجه

حكمــه ،ويف تأثري الحاجة إىل مثل هذا النوع من الدراســات القرآنية،
أســلوبه ونظمه ،ويف علومه ِو َ
هدايته ،ويف كشــفه الحجب عن الغيوب املاضية وأهمية دراســة هذا املوضوع ،وخصصناه بدراسة

واملســتقبلة ،ففــي كل بــاب من هــذه األبواب املتشــابه اللفظي يف تفســر ابن جــزي الكلبي

لإلعجاز فصول وفروع ،قد تحدى املوىل سبحانه الغرناطــي وأســميناه ( :توجيه ابــن جزي الكلبي
وتعاىل عىل لسان نبيه محمد النبي األمي صلوات الغرناطي للمتشــابه اللفظي يف تفســره التسهيل

ريب وســامه عليه العرب قاطبة بإعجازه  ،وحىك لعلوم التنزيل سورة الفاتحة أمنوذجاً ).

لهم عن ربه القطع بعجزهم عن اإلتيان بســورة من دوافــع البحث وأهدافه :وتتجســد أهم األســباب
مثله ،فظهر عجزهم عىل شدة حرص بلغائهم عىل املؤدية إىل اختيار هذا املوضوع فيام ييل:

إبطال دعوته ،واجتثاث نبتته  ،لقد بهر القرآن الكريم -1إبــراز خفايــا األرسار املنطوية تحــت اآليات
العقول مبا يحويه من وجوه اإلعجاز ،ففيه اإلعجاز املتشابهة املختلفة يف القرآن الكريم التي تدل عىل

العلمــي الكوين ،واإلعجــاز الترشيعــي الفريد ،بلوغه القمة يف اإلعجاز والبيان.

واإلخبار عن األمم السابقة ،واإلخبار عن الغيب يف -2إرادة تســهيل الوصول والفهم إىل أماكن التشابه
املستقبل ،ومن ذلك أيضاً اإلعجاز البياين البالغي واالختالف مبختلــف أنواعها ،التي هي محط نظر

حفاظ كتاب الله والباحثني.
املتمثل يف أسلوب القرآن ونظمه وتركيبه اللغويّ ،

ومن ذلك اآليات املتشابهات التي ال فرق بينها إال -3إظهار منزلة كتاب تفسري التسهيل لعلوم التنزيل
يف حرف ،أو كلمة ،أو تقديم أو تأخري ،وغري ذلك البن جــزي الكلبي الغرناطي يف توجيه املتشــابه

من االختالفــات التي تؤكد إعجازه ،وعظم بالغته ،اللفظــي  ،واهتاممه ببيــان أرسار القــرآن وخفايا
ومنتهى فصاحته  ،وان هذا البحث يربز جهدا ً متميزا ً إعجازه البيانية.
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-4مقارنة جهود املفرسين القدامى يف توجيه اآليات البديع ،وما بنيت عليه مــن دقائق النظم العجيب،
املتشــابهة يف اللفظ  ،متمثلة يف جهود ابن جزي وتحليل ذلك للكشف عن غاية التالؤم واالنسجام

الغرناطي يف بيان ذلك يف تفســره التسهيل لعلوم بني انتقاء األلفــاظ ووجوه التعبــر وبني املعاين
التنزيل ،وجهود املحدثني كذلك يف توجيهها.

املحمولة بها ،ومبا يقتضيه الســياق واملقام  ،وقد

-5رغبة املســاهمة يف خدمة هــذا الكتاب العزيز اخرتت سورة الفاتحة منوذجاً وسبب اقتصاري عىل
وهذا العلم(علم اآليات املتشابهة يف القرآن) الذي هذا النموذج -1 :هو ان هذه الســورة تقرأ كثريا ً يف

قل املشتغلون به واملهتّمون بالكتابة فيه ،وهم قلة الصلوات ليالً ونهــارا ً  ،وكذلك أنها فاتحة الكتاب
ّ

قليلة من العلــاء القدامى  ،وبعض املفرسين يف والســبع املثاين .كام سنبني ذلك ما وسعنا البيان.

تفاسريهم.

وقد اقتضت طبيعة الدراســة أن تقســم عىل متهيد

-6إخــراج الجهــود الفكرية املختفيــة يف كتب ومبحثني ،تسبقهام مقدمة ،وتعقبهام خامتة .

التفاســر ،التي اهتّمت بهــذا الجانب الذي يتعلق متهيد يف أهمية املتشابه اللفظي.

بجانب م ّهم مــن جوانب علم اإلعجــاز القرآين ،املبحــث االول  :حيــاة ابــن جزي الشــخصية .

والبالغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم.

املبحث الثاين  :توجيه املتشــابه اللفظي( ســورة

-7ويهــدف البحث إىل توجيه مــا التبس من فنون الفاتحــة أمنوذجــاً) .الخامتة أوجزنــا فيها أهم ما
التعبري عن املعاين يف هذه اآليات متشابهة االلفاظ انتهت إليه الدراسة من نتائج.
 ،وما أشكل من اختالف صور الرتاكيب يف عرضها،

ومن ث َ َّم الكشــف عن تناسق األلفاظ وصور التعبري
مع املضمنات.

-8إىل آخر ما هنالك مــن الدوافع واألهداف التي

قــد ال تبدو جلياً إال بعد قراءة هذا البحث ملن قرأه
أو نظر فيه .

•منهج البحث:

املنهــج املســتعمل يف الدراســة هــو :املنهج

الوصفي التحلييل ،الذي نحاول فيها الوقوف عىل
ما امتازت به طريقة عرض هذه اآليات املتشــابهة
اللفظ  ،وما اشــتملت عليه من صــور يف التأليف

❊

❊
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تمهيد

فمثل هذه األســئلة يجد القــارئ إجاباتها يف ثنايا
الكتب التي اهتّمت بتوجيه اآليات التي تتشابه لقّراء

القرآن ويريدون معرفة أرسار تشــابهها واختالفها،

ال شّ ــك أن هذه الدراســة تنبع أهميتها من طبيعة وهي كتب متنوعة يف منهجها وأســاليبها وسرنشد

موضوعهــا الذي يتعلق بجانب مهــم من جوانب إليها يف حديثنا عن هذا العلم الكبري الجليل.

اإلعجــاز القــرآين ،ومحاولــة الكشــف عن هذا ومن أهمية هذا البحث أيضا :انصباب هم الباحث

الجانــب ،من خالل إجراء هذه الدراســة يف تراث يف موضوع دراســته عىل اختيار كتاب التســهيل

القدامى واملحدثني مــن املفرسين ،وكونه كذلك لعلوم التنزيل لإلمام ابــن جزي الغرناطي الذي مل

يف اآليات القرآنية املتشابهة التي ّعرقت جبني حفاظ يوفر له حقه من البحث والنظر واستخراج املتشابه
كتاب الله يف متييز أوجه التشــابه واالختالف بني اللفظــي من اآليات القرآنية التــي قام بتوجيهها يف
آيتني متشــابهني أو آيات متشابهة يف سور مختلفة ،تفســره ومقارنتها مع علامء ومفــري هذا العلم
س إيرادها متباينة عن  ،وذلك ألن علم اآليات املتشــابهات ميأل النفس
حريت عقــول الباحثني يف ّ
و ّ

مثيلتها أو مثيالتهــا ،مام يدعو القارئ لهذه اآليات إميانــا بعظمة الله وقدرته حني يقف اإلنســان يف

إىل الوقوف وقفة متدبــر ألرسار كتاب الله ،الذي تفســر هذا النوع من اآليات عىل دقائق األسلوب

أنزل للتدبــر والتفكر يف بيان معانيه ،وتراوده بعض البياين للقرآن الكريم ،فدراسته تعني عىل الفقه يف
األسئلة من مثل-:

كتاب الله  ،وإظهار إعجازه وغزارة معانيه وأرساره،

يف آية أخرى تشبهها؟.

يوجب مزيد املشقة يف الوصول إىل املراد وزيادة

 -1ملاذا يقدم الله تعاىل كلم ًة يف آية قرآنية وي ّؤخرها والبحث عن دقائقــه ،وذلك من أعظم الُقَرب؛ ألنه
 -2ملاذا يذكــر الله تعاىل كلمــ ًة أو تركيب يف آية املشقة توجب مزيد الثواب من الله تعاىل.

قرآنية ويحذفها يف آية أخرى تشبهها؟.

 -3ملــاذا يذكر اللــه تعاىل يف القــرآن كلم ًة بلفظ
املعرفة ،ويذكرها ّمرة أخرى بلفظ النكرة؟.

 -4ملــاذا يذكر اللــه تعاىل يف القــرآن كلم ًة بلفظ
التذكري ،ويف آية أخرى بلفظ التأنيث؟.

 -5ملــاذا يذكر الله تعاىل يف القــرآن الكريم كلم ًة
بلفظ الجمع ،ويف أخرى يذكرها بلفظ اإلفراد؟

❊

❊
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المبحث االول
•املطلب االول :حياة ابن جزي الشخصية
•اسمه ونسبته وكنيته وشهرته:

أ -اسمه:

ويرجع أصل نسب ابن جزي إىل ( َوملْةَ)( ،)5إحدى

الحصون الواقعة يف منطقة البرشات الجبلية ,حيث

نــزل بها أولهم عند الفتــح ,وكانت لجدهم دجيان
رئاســة وانفراد وتدبري( ،)6كان يكنى بـ(أيب القاسم)
ويشــاركه فيه جده محمد بن عبــد االله بن يحيى
واشــتهر ب( ابن جــزي) بالتصغري ,وهي تســمية

هو محمد بــن أحمد بن محمد بــن جزي الكلبي معروفه عند العرب.
املاليك ,أبو القاســم الغرناطــي( ،)1كان يعرف ب

(محمد بن جــزي) ( ،)2وأما بيت ابن جزي فقد كان
بيتا كبريا ً مشهورا ً باملغرب واألندلس(.)3

ب -نسبته وكنيته وشهرته:

•املطلــب الثاين :مولده ونشــأته وفضله ومعتقده
ومذهبه

أ -مولده ونشأته وفضله:

ولد ابــن جزي يف ربيــع الثاين من ســنة ٦٩٣ه/

وقد كان ابن جزي يعرف ب ( محمد الكلبي) نسبة ١٢٩٤م بغرناطة حارضة مملكة األندلس( )7وكانت
إىل قبيلته العربية اليامنية( بني كالب) حيث استوطن هذه الفــرة تعد من أزهى عصــور مملكة غرناطة,

الكلبيون غرناطة وأثروا يف املجتمع الغرناطي منذ حيث أحيا فيها الجهاد ,ونصبت سوق االستشهاد يف

أن بدأت غرناطة تزاحم باقي املدن األندلســية ( ،)4عهد السلطان أيب الوليد إسامعيل ,ثم ابنه أيب عبد
((()) طبقــات املفرسيــن  :لشــمس الدين محمــد بن عيل

املفرس األندليس الشــهيد ابن جزي ,وتوضيح مفصل ملنهجه

العلمية ,بريوت ,لبنان ( ,د .ط) (د .ت ).)85/2(.

القلم ,دمشق ,ط1407 ، 1ه 1987 /م .)148/1(،

الداوودي ( ت ٩٤٥ه)  ،تحقيــق :لجنة من العلامء ,دار الكتب يف تفسريه « التســهيل لعلوم التنزيل)  ,عيل محمد الزبريي ,دار

((( قــال مرتىض الزبيــدي يف تاج العروس ,طبعــة دار الفكر ((( ,ينظــر تعريفهــا يف معجم البلــدان  ,لياقوت بــن عبد الله

كســ َم َي وعيل ,الحمــوي ( ت ٦٢٦ه) تحقيــق :زيد عبدالعزيــز الجندي ,دار
بــروت١٤١٤ ( ,ه )ِ ( )285/١٩جزي بالكرس ُ
أسامء ,فمن األول :خزمية بن ِجزي(,صحايب ) ومن الثاين :ابن

الكتب العلمية ,بريوت ,لبنان ( ,د .ط ) (د .ت ) (.)441/5

اخترص رحلة ابن بطوطة.

(ت٧٧٦ه) تــح :محمد عنــان ,ط  :مكتبة الخانجــي ,القاهرة,

ُجزي البلنيس الذي

((( اإلحاطــة يف أخبار غرناطة  :لســان الديــن ابن الخطيب

((( نفــح الطيب من غصن األندلــس الرطيب :ألحمد القمري ١٣٩٧ه .)20/3(:

(ت١٠٤١ه) تــح :د.إحســان عباس ,ط :دار صــادر ,بريوت ((( −نفــح الطيب للمقري ,ومعجم املؤلفــن لرضا كحالة ,دار

لبنان١٤٠٨ ,ه.)١٤٢/1( :

((( ابن جزي ومنهجه يف التفســر( :دراســة مسهبة عن اإلمام

إحيــاء الرتاث العريب ,بريوت ,لبنــان( ,د.ط) (د.ت) ()285/8
وينظر :حول حياته واستشهاده :اإلحاطة البن الخطيب (.)23/3
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االله محمد ,ثم أخيه أيب الحجاج يوسف  ،ونشأ ابن النجاة لكل إنسان  ،وكان هذا النهج واضحا يف منهج
جزي وترىب يف حجر والــده ورضع من معينه أول ابن جزي ,فقد نهج منهج السلف الصالح يف تقرير

رضعات العلم والسامع( ، )1فقد كان بيته بيت حسب األمور العقدية ,والرد عىل من خالف عقيدة التوحيد
نبيل وفقه وعلم مشــهود يف األندلس ,األمر الذي من أهل الكتاب أو مــن الفرق املخالفة كاملرجئة

كان له أثره الواضح يف تكوين شــخصيته العلمية .والخوارج واملعتزلة وأهل الكالم والفلسفة.

يقول ابن حجر العسقالين يف ترجمة والده ( :كان ج -مذهبه :

من أهل األصالة والذكاء ,وإليه النظر يف أمر الغنائم يعترب ابــن جزي من أعيــان الفقــه املاليك ومن
ببلده ,وكان محمودا وله طلب وسامع) )2(،فاجتهد منظري هذا املذهب ومرجعاً مــن مراجعه ,حيث

ابن جــزي يف األخذ من علامء بلده (غرناطة) التي اعتنــى بتقرير مذهــب اإلمام مالك واالســتدالل

كانت يف تلك الفرتة عامرة بالعلم والعلامء يف شتى له وبذكر الخــاف املوجود فيــه ,وكتابه( قوانني

أنواع الفنون واملعارف ,حتى برع يف جميع العلوم ,اإلحكام الرشعية ) خري شــاهد عىل ذلك ,حيث إن
وألف يف ذلك املؤلفات القيمة املختلفة ,فأصبح مادتــه هي الفقه املقارن ,وهو كتاب مشــهور عند

من علــاء األندلــس البارزين الذيــن يقصدهم علامء املالكية ,حيث قال يف مقدمة الكتاب (:فهذا

الطالب من كل مكان (.)3

ب -معتقده:

كتاب يف األحكام الرشعية ووسائل الفروع الفقهية

عىل مذهــب إمام املدينة أيب عبــد االله مالك بن

إن ســامة املعتقد هي مــن أوىل املهامت التي أنــس األصبحي)( )4إذ هو الذي اختــاره أهل بلدنا

يســعى إليها كل مســلم ,وهو مطالب بها ,كيف ال باألندلس وسائر باملغرب )5(،وقال يف موضع آخر:

واالله تعاىل قد قىض وحكم أنه ال يقبل عمال إال به ( وإذا قلنا املذهب فنعنــي مذهب مالك)( )6ومن
ََ َُ َ َ ُ
اح َعل ۡيك ۡم
 ،فالتمسك بعقيدة التوحيد والدفاع عنها هي سبيل أمثلة ذلك :عند قوله تعــاىل ﵟولا جن
َ
ۡ ۡ َ ّ َ ٓ َۡ ۡ
ۡ
ك َن ُ
ف َ
نت ۡم ف ِ ٓي
ِيما َع َّرض ُتم بِهِۦ مِن خِطبةِ ٱلنِسا ِء أو أ

((( ابن جزي ومنهجه يف التفســر ( :دراسة مسهبة عن اإلمام

املفرس األندليس الشــهيد ابن جزي ,وتوضيح مفصل ملنهجه ((( هو مالك بن أنس األصبحي أبو عبيد الله  ,شــيخ اإلسالم,
يف تفسريه «التســهيل لعلوم التنزيل)  ( ,عيل محمد الزبريي.) ,

( .)١٨٥/1

إمام دار الهجرة ,صاحب املذهب املشهور(١٧٩ − ٩٣ه) ينظر:

ســر أعالم النبالء )٣١٤٥ /3( :وطبقات املفرسين للدادودي:

((( الــدرر الكامنة يف أعيان املائــة الثامنة ألحمد بن عيل بن ( )٤٩٦وطبقات املفرسين لألدنه وي ( :ص.)23:
حجر العسقالين ) (.) ٣٢٦/1

((( اإلحاطة البن الخطيب.)٢٣/3(:

((( قوانني األحكام الرشعية ( :ص.)2:
((( املصدر نفسه ( :ص.)3:
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َ
َ ُ
َۡ ُ َ
ُ ۡ َ َ َّ ُ َ َّ ُ
كن نشأ ابن جزي نشأة علمية كان لها أثرها يف مستقبل
أنفسِــك ۚم عل ِم
ٱلل أنك ۡم َستذك ُرون ُه َّن َول ٰ ِ
ًّ َّ ٓ َ َ ُ ُ ْ َ ۡ ٗ َّ ۡ ُ ٗ َ
َّ ُ
ُ
وفا ۚ َولا حياتــه العلميــة والعملية  ،فلام اشــتد عوده تفرغ
لا ت َواع ُِدوه َّن ِســرا إِلا أن تقولوا قولا معر
َ َّ َ ۡ ُ َ ۡ َ ُ َ َ
َۡ ُ ْ ُۡ ََ ّ َ
اح حت ٰى يبلغ ٱلكِتٰ
ب أ َجل ُهۥﵞ لتعليم كتاب االله وتجويده والقراءات لطلبة العلم,
ٱلنِك ِ
تع ِزموا عقــدة
َ
ﵝالب َق َرة ِ الآية ﵕﵓﵒﵜ ،قال ابــن جزي ( :وقال مالك :فيمن كام كان الطلبة يسمعون منه الحديث خاصة أمهات
()5
يخطب يف العــدة ثم يتزوج بعدهــا ,فراقها أحب الكتب املشهورة كالصحيحني والسنن واملوطأ،
إيل ثم يكــون خاطبا من الخطاب) )1(.وعند مقارنة وكان املفرس الجليل أبو القاســم ابن جزي عاملا
األقــوال بني املذاهــب الفقهية األخــرى نجد أن ًفذا ً ،مشــاركاً يف فنون العربية واألصول والقراءات
ابن جزي يتطرق إىل مذهب الشــافعي وأيب حنيفة والحديث واألدب ,مستوعبا ألقوال املفرسين ,كام
وأحمد وغريهم ,ومن ذلك عند تفسري قوله تعاىل :كان قامئاً عىل التدريس والخطابة باملسجد األعظم
َ ۡ
ﵟ َكلَّا لَا تُ ِط ۡع ُه َ
ٱقتَرب۩ ١٩ﵞ َ
ﵝالعلَق الآية ﵙﵑﵜ بغرناطة عىل حداثة ســنه ( .)6ولقد كان عىل طريقة
و
ۤۡدُجۡسٱ
و
ِ
قال ابن جزي(:وهذا موضع ســجدة عند الشافعي مثىل يف العكوف عىل العلم واالقتصاد واالشتغال
بالنظر والتقييد والتدوين( ،)7ولقد جمع من الوظائف
وليست عند مالك من عزائم السجود) (.)2

ومع هذا فلم يكن ابن جزي متعصبا ملذهب اإلمام بني التدريس والتأليف واإلمامة والخطابة باملسجد
مالك ,إذ قال بعد ذكــره املذاهب الفقهية واألمئة األعظم واإلفتاء ,وأمــا القضاء فقد اعتذر عن توليه
املجتهدين (:فــإن كل واحد منهم مجتهد يف دين ً تورعا ًواحتياطا ,وكان يف كل ذلك ذا شــعر جيد,
االله ,ومذاهبهم طرق موصلــة إىل االله ) )3(،ومام نظم يف الزهد واملديح النبوي والفخر وغريها (.)8
يدل عىل ذلك فعند تفســر قوله تعاىل يف ســورة ومن مناذج شعره يف مدح النبي ﷺ قوله:
َ َ
َ َ ٓ ُ ُ ٓ ْ َّ َ ۡ ُ ُ ْ َّ َ ُ ۡ
ين ل ُه أروم امتداح املصطفى ويردين
ٱلل مخل ِِص
البينة :ﵟوما أمِــروا إِلا ل ِيعبــدوا
ّ
ٱلد َ
ِينﵞ َ
قصوري عن إدراك لكل املناقب
ﵝالب ّي َنة الآية ﵕﵜ ،قال ابن جزي( استدل املالكية
ِ

بهذا عىل وجوب النية يف الوضوء وهو بعيد .)4()...ومن يل بحرص البحر والبحر زاخر
()9
ومن يل بإحصاء الحىص والكواكب
•املطلب الثالث :نشأته ومكانته العلمية ووفاته

أ -نشأته ومكانته العلمية:

((( ابن جزي ومنهجه يف التفسري.)196/١(:

((( التسهيل لعلوم التنزيل .)206/1( :

((( طبقات املفرسين .)85/2(:بترصف

((( قوانني األحكام الرشعية (ص.)3:

((( املصدر نفسه .)23/3(:

((( التسهيل لعلوم التنزيل.)400/4(:

((( التسهيل لعلوم التنزيل .)405/4(:

((( اإلحاطة .)2021/3(:بترصف.
((( املصدر نفسه .)23/3(:

توجيه ابن جزي الكلبي الغرناطي للمتشابه اللفظي يف تفسريه التسهيل لعلوم التنزيل

 234السيد ليث باسل صادق  +أ .د .فراس يحيى عبد الجليل

ولقد متيز أسلوب ابن جزي البياين مبسحة األدب يف نيل الشهادة ,وفد أنشد يف ذلك اليوم:

والوضــوح ,إذ كان املؤلف نابغة يف اللغة والبالغة قصدي املؤمل يف جهري وإرساري

ومطلبي من إلهي الواحد الباري

واألدب ,وتجلــت يف تفســره قــوة تعبري وجامل

التصوير وروعة العرض للمعاين ,مام يجعل القارئ شهادة يف سبيل االله خالصة

ال ميل وإن طال وامتد به الوقت (.)1

ب -وفاته:

بعد مثان وأربعني ســنة من العطــاء العلمي الكبري

متحو ذنويب وتنجيني من النار

إن املعايص رجز ال يطهرها

إال الصوارم يف أميان كفار

()4

الذي بــث يف صدور الرجال وبطون الكتب انقطع ولقد خلف ابن جزي وراءه يف هذه الدنيا ثالثة من

ذلك املعني النابض يف ضحى يوم اإلثنني السابع األوالد النجباء ممن تــوىل القضاء والكتابة ,وهم:
من جامدى األوىل سنة٧٤١ه ١٣٤٠ /م ,حيث قتل القايض أبو بكر أحمد بن محمد بن جزي(٧٨٥ه)

أبو القاســم ابن جزي شــهيدا  −نحسبه كذلك وال ( ، )5والكاتــب أبو عبد االله محمــد بن محمد بن
نزيك عىل االله أحدا  −يف معركة « طريف» ( )2وهو جزي (٧٥٧ه)( ،)6والقايض أبو محمد عبد االله بن
يشــحذ الناس ويحرضهم عىل القتال( ،)3حيث فقد محمد بن جزي(.)7

جثامنــه مع ما وقع من اضطراب عظيم يف صفوف
جيش املســلمني ومتطوعتهــم  ،وكان ابن جزي

يستشــعر دنو أجله ,ويطمع عند خروجه إىل القتال

❊

❊

❊

((( من مقدمة املحقق لكتاب «التســهيل» البن جزي ,محمد
اليونييس وإبراهيم عوض ,نرش أم القرى للطباعة والنرش ,القاهرة,
مرص( ,د.ط ) ( ,د.ت ) ,ص (ب).

((( ذكر هذه األبيات التنبكتي يف نيل االبتهاج .)399-398(:

((( هــي املعركة العظيمة التي دارت بني الجيوش اإلســامية ((( ينظــر ترجمتــه يف الــدرر الكامنة البن حجــر ()253/1
بقيادة السلطان املغريب أيب الحسن املريني والسلطان الغرناطي

واإلحاطة البــن الخطيب )١٥٧ /1(,ومعجــم املؤلفني لرضا

أيب الحجاج يوسف من جهة ,والجيوش النرصانية اإلسبانية بقيادة كحالة .)72 /2( :

ملك قشتالة ألفونسو الحادي عرش من جهة ثانية ,وكانت هزمية ((( الذي دون رحلة ابن بطوطة الفايس ,ينظر ترجمته يف الدرر

مزلزلة ,رزئ بها املســلمون يف األندلس سنة ٧٤١ه١٣٤٠/م,

الكامنة البن حجر )١٦٥ /4(,واإلحاطة البن الخطيب(،)256/2

كتاب «اإلحاطة يف أخبار غرناطة» البن الخطيب.) 180/2(:

((( ينظر :ترجمتــه يف اإلحاطة البن الخطيب ( )392/3ونفح

ينظر تفاصيلها يف كتاب «العرب» البن خلدون ( )346/7وهامش

((( ينظر :اإلحاطة البن الخطيب .)23/3(:

واألعالم للزركيل (.)37/7

الطيب للمقري (.)54/8
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المبحث الثاني
•املطلب االول :توجيه املتشابه اللفظي
•مدخل

يف معــرك األقران ،وكذلك كتاب التحبري( ،)4وأبرز

كتب هذا النوع :تأويل مشــكل القــرآن البن قتيبة

(ت )276وحقائــق التأويــل يف متشــابه التنزيل
للرشيف الريض(ت )406ومتشابه القرآن للقايض
عبد الجبار (ت.)415

ذكــر علامء اللغة أن املتشــابه يطلق يف اللغة عىل أما النــوع الثاين وهــو مجال البحث هــذا  ،فهو

ما متاثل من األشياء ،وأشــبه بعضها بعضاً ،وعىل املتشابه اللفظي ،واملراد به اآليات التي تكررت يف
ما يلتبس من األمور( ، )1يقول املناوي (ت )1031القرآن الكريم ،يف القصة الواحدة من قصص القرآن
املتشــابه :املشــكل الــذي يحتاج فيــه إىل فكر أو موضوعاته ،يف ألفاظ متشابهة ،وصور متعددة،

وتأمل)( ،)2أما متشــابه القرآن حني يطلق فإنه يطلق وفواصل شــتى ،وأساليب متنوعة ،تقدمياً وتأخريا ً،

عىل نوعني ،األول :املتشابه املعنوي ،وهو يقابل وذكرا ً وحذفــاً ،وتعريفاً وتنكريا ً ،وإفــرادا ً وجمعاً،
املحكم ،وقد دار حول هــذا النوع جدل كبري بني وإيجازا ً وإطناباً ،وإبدال حرف بحرف آخر ،أو كلمة

العلامء لتحديد املــراد منه يف القرآن الكريم ،وهو بكلمة أخرى ونحو ذلك ،مــع اتفاق املعنى العام
ليــس مجال بحثي هذا  ،وخالصــة ذلك أن املراد لغرض بالغي ،أو ملعنى دقيق يراد تقريره ،ال يدركه

به الغامض املشكل مام استأثر الله سبحانه بعلمه إال من آتاه الله علامً وفهامً ألرسار كتابه ،وهي بحق
كعلم املغيبات ،وعلم الســاعة ،أو أنه مام التبس كنز مثني من كنوز إعجازه ،ورس من أرسار بيانه .

فهم املراد منه ،من حيث خــرج ظاهره عن داللته يقول الزركيش( :هو إيراد القصة الواحدة يف صور

عىل املــراد به ،ليشء يرجع إىل اللغــة ،أو العقل شــتى وفواصل مختلفة ،ويكرث يف إيراد القصص
أو غري ذلك ( ، )3وقــد تناوله الزركيش يف الربهان ،واألنباء ،وحكمتــه الترصف يف الكالم وإتيانه عىل
يف النوع الســادس والثالثني (معرفة املحكم من
املتشابه) ،كام بحثه السيوطي يف اإلتقان ،وكذلك

((( ينظــر :الربهان يف علــوم القرآن  :أبو عبــد الله بدر الدين

((( ينظر :لسان العرب.503/13 :

أبــو الفضل إبراهيم  ،ط 1376 ،1ه  1957 -م  ،نرش :دار إحياء

املناوي.633 :

املعرفة ،بــروت ،لبنان  -وبنفس ترقيــم الصفحات)113/1 :

زرزور.53 -15 :

القرآن ، 103/1:والتحبري يف علم التفسري.101:

محمد بن عبد الله بن بهــادر الزركيش (794ه) تحقيق :محمد

((( التوقيــف عــى مهــات التعاريف ملحمد عبــد الرؤف الكتب العربيــة عيىس الباىب الحلبي ورشكائــه (ثم ص َّورته دار
((( ينظــر :متشــابه القرآن دراســة موضوعيــة للدكتور عدنان  ،واإلتقان يف علــوم القرآن ، 2/2:ومعــرك األقران يف إعجاز
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رضوب؛ ليعلمهم عجزهــم عن جميع طُرق ذلك) وأبسطها.

( ، )1ومراده بالقصة  :األمر واملوضوع مطلقاً ،سواء رابعاً ( :كشــف املعاين يف املتشابه من املثاين)
ورد االختالف يف أثنــاء القصة القرآنية  ،أو غريها ،لبــدر الدين بن جامعــة (ت )733وقد اعتمد ابن

وهذا النوع ألّف فيه العلــاء مؤلفات كثرية جدا ً  ،جامعة عىل كتاب الكرماين ،كام أفاد من ابن الزبري.

من ذلك (متشــابه القرآن) لعيل بن حمزة الكسايئ خامساً ( :فتح الرحمن بكشف ما يلتبس يف القرآن)

(ت )187و(حــل اآليات املتشــابهة) ملحمد بن أليب يحي زكريا األنصاري (ت )926وقد اخترص

الحســن بن فورك (ت )406و(هدايــة املرتاب) ما ذكره الكرماين.

()2

لعيل بن محمد الســخاوي (ت )643وهذه الكتب

•املطلب الثاين :تعريف املتشابه اللفظي

مع غريها أشــبه ما تكون مبعاجــم لجمع اآليات وموقف ابن جزي الغرناطي منه

املتشــابهة من غري توضيح العلل واألسباب لذلك أ-تعريف املتشابه اللفظي لغ ًة واصطالحاً:

االختالف بني اآليات.

الشــبه يف اللغة :الشِّ به  ،والشَّ ــ َبه  ,والشَّ بيه املثل ,

بتعليل اآليات املتشابهة يف ألفاظها ،وهي:

واملشتبِهات من األمور :املشكالت ،واملتشابهات:

ويستثنى من الكتب التي ألفت خمسة كتب اعتنت والجمع  :أشــباه  ،وأشــبه ُ اليشء َ اليشء :ماثله ،

أوالً  :كتــاب( درة التنزيل وغرة التأويل ) للخطيب املتامثالت ،والتشــبيه :التمثيل ,ومتشــابها يشبه
اإلسكايف (ت )420ويعد بحق أهم كتب هذا الفن ،بعضه ًبعضاً يف الجودة والحسن)(.)3

وهو أول من فتح أبواب هذا العلم.

اصطالحاً :عرفه الزركــي بقوله ) هو إيراد القصة

ثانياً ( :الربهان يف متشابه القرآن) ملحمد بن حمزة الواحدة يف صور شــتى وفواصــل مختلفة ,ويكرث
الكرماين(ت  )505وهو مطبوع بعدة تحقيقات من يف إيراد القصــص واألنباء وحكمــة الترصف يف
أفضلها تحقيق :أحمد خلف ،وقد اعتمد الكرماين الــكالم ,وإتيانه عــى رضوب ليعلمهــم عجزهم

عىل كتاب اإلســكايف كثريا ً ،كــا اخترص وأوجز عن جميع طرق ذلك مبتدأ بــه ومتكررا( ،)4فيكون

مواضع كثرية منه.

ثالثــاً( :مــاك التأويــل القاطع بــذوي اإللحاد

والتعطيل ،يف توجيه املتشابه اللفظ من آي التنزيل)

البن الزبــر الغرناطي( )708وهو أوســع الكتب
((( الربهان يف علوم القرآن .)113/1(:

املــراد به اآليات التي تكررت يف القرآن الكريم يف

((( ينظر :كتاب متشابه القرآن دراسة موضوعية ،ومقدمة تحقيق
كتاب كشــف املعاين البن جامعــة ، 62-59 :ومقدمة تحقيق

كتاب درة التنزيل.52-49:

((( لسان العرب( :شبه).)٢4 /7(:

((( الربهان يف علوم القرآن.)113/1(:
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القصــة الواحدة من قصص القــرآن أو موضوعاته

يف ألفاظ متشــابهة ,وصور متعددة ,وفواصل شتى,

•املطلب الثالــث :توجيهات ابن جــزي الكلبي
الغرناطي للمتشابه اللفظي يف سورة الفاتحة

وأســاليب متنوعة تقدمياً وتأخريا ,وذكــرا ً وحذفا سورة الفاتحة املسألة االوىل :

وتعريفاً وتنكريا ,وإفــرادا ً وجمعا ,وإيجازا ً وإطنابا ,ما الحكمة من تقديم الضمري يف قوله تعاىل ﵟ إيَّ َ
اك
ِ
وإبــدال حرف بحرف آخر ,أو كلمــة بكلمة أخرى َن ۡع ُب ُد َوِإيَّ َ
اك ن َ ۡس َتع ُ
َ
ﵝالف ِاتحَةِ الآية ﵕﵜ؟.
ين ٥ﵞ
ِ

ونحــو ذلك ,مع اتفاق املعنى العام لغرض بالغي ,توجيه االمام ابن جزي (ت741هـ) رحمه الله : 

أو ملعنــى دقيق يراد تقريره ال يدركه إال من آتاه الله

وجه ابن جزي رحمه اللــه تقديم الضمري يف هذه

كنوز إعجازه ,ورس من أرسار بيانه (.)1

إياك يف املوضعني مفعول بالفعل الذي بعده ،وإمنا

علام ًوفهــا ألرسار كتابه ,وهي بحق كنز مثني من اآلية الكرمية بأن التقديم هنا يفيد الحرص  ,فقال(:إن

ب -موقف ابن جزي الغرناطي من املتشابه اللفظي:
أعتنــى ابن جزي يف تفســره باملتشــابه اللفظي,
فضمن تفسريه العديد من الفوائد والنكات املتعلقة

باآليات املتشــابهة التي تربز هذا النوع من إعجاز
القــرآن ,وهو اختيار اللفظ املناســب يف املوضع

ق ّدم ليفيد الحرص فــإ ّن تقديم املعموالت يقتيض
َّ َ َ
اك ن ۡع ُب ُدﵞ أن يعبد
الحرص ،فاقتىض قول العبد ﵟإِي
ﵟوِإيَّ َ
الله وحده ال رشيــك له ،واقتىض قوله َ 
اك
ن َ ۡس َتع ُ
ينﵞ اعرتافــا بالعجز والفقر وأنا ال نستعني إالَّ
ِ
َ
باللّه وحده َ ۡ َ َّ َ ،
ــتع ُ
ينﵞ أي :نطلب العون
ﵟوِإياك نس ِ

املناسب والتنويع يف األلفاظ مع اتحاد املوضوع منك عىل العبــادة وعىل جميــع امورنا ،ويف هذا

الختالف الســياق أو السورة  ،ومن خالل ما تطرق دليل عىل بطالن قول القدرية والجربية ،وأ ّن الحق

إليــه ابن جزي يظهر لنا بجالء مدى تأثره بشــيخه بني ذلك)(.)3

ــزي يف هذا
ج َّ
ابن الزبــر ,وأخذ عن كتاب الخطيب اإلســكايف املوافقــون :وافــق رأي اإلمام ابن ُ
وأجاد بفوائــد من بنات فكره  ،وعىل كل حال فإن التوجيــه جامعة مــن املفرسين وقالــوا أن تقديم

تفســر ابن جزي قد زخر بجملة من هذا النوع من الضمري يفيد الحرص أو قطع مجال العطف ،ومنهم:

علوم القرآن ,واهتم به اهتامما حتى أصبح من جملة الكرماين (ت505ه) وجه بهذا التوجيه فقال ( :يف
السامت التي يتصف بها هذا التفسري (.)2

 :2013ص .302

((( ينظر :املتشابه اللفظي يف القرآن الكريم( :ص )٤ :للشرتي ((( .التســهيل لعلوم التنزيل  :أبو القاســم ،محمد بن أحمد بن

((( علــوم القــرآن عند االمام ابــن جزي الكلبــي الغرناطي

محمد بن عبد اللــه ،ابن جزي الكلبــي الغرناطي(ت741 :ه)

وأثرها يف تفســره التسهيل لعلوم التنزيل  :طارق بن احمد بن تحقيق :الدكتور عبد اللــه الخالدي  ،نرش :رشكة دار األرقم بن

عيل الفارس  ،أد  :ســليامن الصادق سليامن البرية  -1434 ،أيب األرقم – بريوت  ،ط 1416 - 1ه.)65/1( .
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تقديم « إيــاك « قوالن( :األول ،)....والثاين :قطعاً الرشبيني[ت977ه]( ,)5وابــن عجيبة [ت1224ه]

ملجال العطف ،فإنّــك إذا قلت :ارضبك ،امكنك ( ,)6واملظهــري[ت1225ه] يف أحــد اقوالــه (،)7

أ ْن نقول :وزيدا ً وليس كذلك إذا قدمت فقلت :إياك والسعدي[ت1376ه] ( ،)8وابن عاشور[ت1393ه]
ارضب) ( .)1وهذا التوجيــه للكرماين يوافق ما قاله ( ،)9واملختار الشنقيطي[ت1393ه](.)10
ابن جــزي  ,فقطع مجال العطــف والحرص يدالن

عىل املعنى نفسه.

الشــافعي ،بدر الديــن (ت733 :ه) تح :الدكتــور عبد الجواد

خلف  ،نرش :دار الوفاء املنصــورة  ،ط 1410 ،1ه 1990 /م

وهــذا القول هــو أحــد التوجيهات التــي ذكرها

.)86/1( :

يفد نفي عبادتهم لغريه ،ألنه ال امتناع يف أن يعبدوا

ربنا الحكيم الخبري :شــمس الديــن ،محمد بن أحمد الخطيب

الرازي[ت606ه] حيث قــال  ( :لو قيل نعبدك مل
الله ويعبــدوا غري اللــه كام هــو دأب املرشكني

((( ينظر :الرساج املنري يف اإلعانة عىل معرفة بعض معاين كالم
الرشبيني الشــافعي (ت977 :ه) نرش :مطبعة بوالق (األمريية)

القاهرة  ،عام النرش 1285 ،ه.)11/1( :

 ,أمــا ملا قــال إياك نعبد أفــاد أنهــم يعبدونه وال

((( ينظر :البحر املديد يف تفســر القرآن املجيد :أبو العباس

 :ان التقديــم هنا يفيــد الحــر( ,)3وابن جامعة

الصــويف (ت1224 :ه) تح :أحمد عبد الله القريش رســان ،

يعبــدون غري الله) ( .)2وقــال البيضاوي[ت685ه]

أحمد بن محمد بن املهدي بن عجيبة الحسني األنجري الفايس

الكناين الحموي الشــافعي[ت733ه ]( ،)4وبه قال

نرش :الدكتور حســن عبــاس زيك – القاهــرة  ،ط 1419 :ه :

(.)59/1

((( ينظر :غرائب التفســر وعجائب التأويل :محمود بن حمزة ((( ينظر :التفســر املظهري :محمد ثنــاء الله  ،تح :غالم نبي
بن نرص ،أبو القاســم برهان الدين الكرماين ،ويعرف بتاج القراء

التونــي  ،نرش :مكتبة الرشــدية – الباكســتان  ،ط  1412 :ه

مؤسسة علوم القرآن – بريوت.)102/1( ،

((( ينظر :تيســر الكريم الرحمن يف تفســر كالم املنان :عبد

(ت :نحو 505ه) دار النرش :دار القبلة للثقافة اإلسالمية  -جدة.)9-8/1( ،

((( مفاتيح الغيب = التفســر الكبري :أبو عبــد الله محمد بن
عمر بن الحسن بن الحسني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين

الرحمن بن نارص بن عبد الله الســعدي (ت1376 :ه) تح :عبد
الرحمن بن معال اللويحق  ،نرش :مؤسسة الرسالة ط1420 ،1ه

الرازي خطيب الري(ت606 :ه) نرش :دار إحياء الرتاث العريب 2000- ،م (.)39/1

بريوت  ،ط 1420 ، 3ه.)211/1(،

((( ينظــر :التحريــر والتنوير( :تحرير املعنى الســديد وتنوير

عبــد الله بن عمر بن محمد الشــرازي البيضاوي (ت685 :ه)

محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونيس (ت 1393 :ه) نرش

العريب – بريوت  ،ط 1418 ،1ه.)29/1( .

( ((1ينظــر :أضواء البيــان يف إيضاح القــرآن بالقرآن :محمد

((( ينظر :أنوار التنزيل وأرسار التأويل  :نارص الدين أبو ســعيد العقل الجديد من تفســر الكتاب املجيــد) :محمد الطاهر بن
تح :محمد عبد الرحمن املرعشــي ،نــر :دار إحياء الرتاث

((( ينظر :كشــف املعاين يف املتشــابه من املثــاين :أبو عبد
الله ،محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جامعة الكناين الحموي

 :الدار التونسية للنرش – تونس 1984 ،ه .)183/1( :

األمني بن محمد املختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (ت

1393 :ه) نرش  :دار الفكر للطباعة و النرش و التوزيع بريوت –
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املخالفــون  :تعــددت األقوال املخالفــة لتوجيه وذهب الراغــب االصفهــاين[ت502ه] إىل هذا
اإلمام ابن جزي يف هذه املسألة نذكر منها:

التوجيه أيضــاً ,فقال ( :إ ْن قيل :كيــف قال (:إيَّاك

 -1القــول األول  :إنَّ تقديــم الضمري جــاء لتقديم ) نعبد ولو قــال ( :نعبدك ) كان أوجــز منه لفظاً؟
األهم عىل املهم أي :تقديــم املعبود عىل العبادة قيــل :إن عادتهم أن يقدموا مــن الفاعل واملفعول

والعبد :وجه الثعلبي[ت427ه] بهذا التوجيه فقال :ما القصــد األول إليه ،واالهتامم متوجه نحوه ،وإ ْن
يصح يف العبارة ،وأحســن كان يف ذكــر الجملة القصدان جميعــاً .وملا كان
( مل يقــل :نعبدك؛ ألنه
ّ

اإلشارة؛ ألنهم إذا قالوا :إيَّاك نعبد ،كا ّن نظرهم منه القصد األول  -يف هذا املوضع  -ذكر املعبود دون

إىل العبادة ال من العبادة إليه ،والعبادة رياضة النفس اإلخبار عن إتخاذ عبادتهم ،كان تقديم ذكره أوىل ،
َّ َ ۡ ّ َ ۡ
ُۡ ََ َ
عىل حمل املشــاق يف الطاعة ،وأصلها الخضوع وعــى هذا قوله  ﵟ قل أفغ ۡي َر ٱللِ تأ ُم ُر ٓون ِ ٓي أع ُب ُد
َ ُّ َ ۡ َ ٰ ُ َ
ون ٦٤ﵞ ُّ
ﵝالز َمــر الآية ﵔﵖﵜ ،وأيضاً ففي ذكر
أيها ٱلج ِهل
واالنقياد والطاعة والذلة)(.)1
وذهب القشــري[ت465ه] إىل هــذا التوجيه يف املفعول إشــارة إىل إثبات الحكــم املذكور ونفيه
التقديم فقال (:االبتداء بذكر املعبود أت ّم من االبتداء عن غــره تقول :إليك أفزع تنبيهــاً أين ال أفزع إال

بذكر صفته التي هي عبادته واستعانته ،وهذه الصيغة إليك)(.)4

وذهب ابن عطيــة االندلــي[ت542ه] إىل هذا
أجزل يف اللفظ  ،وأعذب يف السمع)(،)2
َّ َ َ
اك ن ۡع ُب ُدﵞ
ووافقه بهذا القول أبو بكر الجرجاين[ت471ه]( .)3التوجيه أيضــا فقال  ( :وقوله تعاىل :ﵟإِي
َ
ﵝالف ِاتحَةِ الآية ﵕﵜ قدم املفعول عىل الفعل اهتامماً ،وشأن

لبنان  ،عام النرش  1415 :ه  1995 -م .)7/1(:

((( ينظر :الكشف والبيان عن تفسري القرآن :أحمد بن محمد بن

العرب تقديم األهم) (.)5

ح َس ْي( ،وشاركه يف بقية األجزاء) :إياد عبد
إبراهيم الثعلبي ،أبو إسحاق (ت427 :ه) تح :اإلمام أيب محمد أحمد بن َ
صالِح ال ُ

بن عاشور  ،مراجعة وتدقيق :األستاذ نظري الساعدي  ،نرش :دار

اللطيف القييس  ،نرش :مجلة الحكمة ،بريطانيا  ،ط1429 ،1

م.)117/1( :

((( ينظر :تفســر الراغب األصفهاين :أبو القاسم الحسني بن

إحيــاء الرتاث العريب ،بريوت – لبنان  ،ط ،1422 ،1ه 2002 -

ه 2008 -م.)87/1( .

((()) ينظر :لطائف اإلشــارات :عبد الكريم بن هوازن بن عبد

محمــد املعروف بالراغــب األصفهــاىن (ت502 :ه) تحقيق

املرصية العامة للكتاب ،مرص  ،ط.)48/1( :3

جامعة طنطا  ،ط 1420 :1ه  1999 -م.)60-59/1( :

امللك القشريي (ت465 :ه) تح :إبراهيم البسيوين  ،نرش :الهيئة

والس َور :أبو بكر عبد
((( ينظرَ :د ْر ُج الدُّرر يف ت َ ِفسيِ ِ
اآلي ُّ

القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفاريس األصل ،الجرجاين
الدار (ت471 :ه) دراسة وتحقيق( :الفاتحة والبقرة) َوليد بِن

ودراســة :د .محمد عبد العزيز بســيوين  ،نــر :كلية اآلداب،
((( ينظر :املحرر الوجيز يف تفســر الكتاب العزيز :أبو محمد
عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن متام بن عطية األندليس
املحاريب (ت542 :ه) تح :عبد الســام عبد الشــايف محمد ،
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وذهب النيسابوري[ت550ه] إىل نحو ذلك أيضا( ,)1القيــم[ت751ه ]( ,)6وابــن كثــر[ت774ه](,)7
يب يف قول
خ ِط ِ
ووجــه الــرازي يف إحــدى أقواله بهــذا التوجيه والنعــاين[ت775ه] عن ابــن ال َ

أيضــاً فقال ( :أ َّن القديم الواجــب لذاته متقدم يف لــه ( ،)8والثعالبــي[ت875ه] ( ,)9والرشبينــي(,)10
الوجــود عىل املحــدث املمكن لذاتــه ،فوجب وأبــو الســعود[ت982ه ]( ,)11وابــن عجيبــة(,)12
أن يكــون ذكــره متقدمــا عــى جميــع األذكار ،واملظهــري يف أحــد اقوالــه( ،)13والشــوكاين
فلهذا الســبب قــدم قوله إيــاك عىل قولــه نعبد

((( ينظر :تفســر القرآن الكريــم  :محمد بن أيب بكر بن أيوب

ومبثل هــذا التوجيه قال القرطبــي[ت671ه] (,)3

الدراسات والبحوث العربية واإلسالمية بإرشاف الشيخ إبراهيم

ليكــون ذكر الحــق متقدما عىل ذكــر الخلق ) (.)2

بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت751 :ه) تح :مكتب

والبيضــاوي( ,)4وأبــو حيــان[ت745ه]( ,)5وابن

رمضــان  ،نرش :دار ومكتبة الهــال – بريوت  ،ط 1410 - 1ه:

(.)71/1

((( ينظر :تفسري القرآن العظيم :أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن

كثري القريش البرصي ثم الدمشــقي (ت774 :ه) تح :سامي بن
محمد ســامة  ،نرش :دار طيبة للنرش والتوزيع  ،ط1420 ،2ه -

نرش :دار الكتب العلمية – بريوت  ،ط 1422 - 1ه .)72/1( :

 1999م.)48/1( :

((( ينظر :اللباب يف علوم الكتاب :أبو حفص رساج الدين عمر

((( ينظر :إيجاز البيان عن معاين القرآن :محمود بن أىب الحسن

بن عيل بن عادل الحنبيل الدمشــقي النعامين (ت775 :ه) تح:

550ه) تح :الدكتور حنيف بن حسن القاسمي  ،نرش :دار الغرب

 ،نــر :دار الكتــب العلمية  -بريوت  /لبنــان  ،ط 1419 ،1ه

((( ينظر :مفاتيح الغيب .)211/1(:

((( ينظر :الجواهر الحســان يف تفســر القــرآن :أبو زيد عبد

بن الحســن النيســابوري أبو القاســم ،نجم الدين (ت :نحو الشــيخ عادل أحمد عبد املوجود والشيخ عيل محمد معوض

اإلسالمي – بريوت  ،ط 1415 - 1ه.)34/1( :

1998-م .)202-201/1( :

((( ينظــر :الجامــع ألحكام القــرآن :أبو عبد اللــه محمد بن الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي (ت875 :ه) تح :الشيخ
أحمد بــن أيب بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شــمس الدين

القرطبــي (ت671 :ه) تح :أحمد الــردوين وإبراهيم أطفيش ،

محمد عيل معوض والشــيخ عادل أحمد عبد املوجود  ،نرش:
دار إحياء الرتاث العريب – بريوت  ،ط 1418 - ،1ه (.)165/1

نرش :دار الكتب املرصية – القاهرة  ،ط1384 ، 2ه  1964 -م ((1( :ينظر :الرساج املنــر يف اإلعانة عىل معرفة بعض معاين

(.)146-145/1

كالم ربنا الحكيم الخبري.)11/1( :

عبــد الله بن عمر بن محمد الشــرازي البيضاوي (ت685 :ه)

الســعود العامدي محمد بن محمد بــن مصطفى (ت982 :ه)

العريب – بريوت  ،ط 1418 - 1ه .)29/1(:

( ((1ينظر :البحر املديد يف تفسري القرآن املجيد.)59/1(:

((( ينظر :أنوار التنزيل وأرسار التأويل :نارص الدين أبو ســعيد ( ((1ينظر :إرشــاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكريم :أبو
تح :محمد عبد الرحمن املرعشــي  ،نــر :دار إحياء الرتاث

((( ينظر :البحر املحيط يف التفسري.)42/1(:

نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.)17/1( :

( ((1ينظر :التفسري املظهري.)9-8/1(:

توجيه ابن جزي الكلبي الغرناطي للمتشابه اللفظي يف تفسريه التسهيل لعلوم التنزيل
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[ت1250ه ]( ,)1واآللويس[ت1270ه] (.)2

بهذا القول الثعلبي( ،)7وأبو محمد القريواين[437ه]

 -3القــول الثاين :يف تقديــم الضمري تعظيم لله  يف قول له مروي عن املربد( )8والبغوي[510ه] (،)9
 :قاله الســمعاين[489ه] ( ،)3وذهب الكرماين إىل وذهب الزمخــري[538ه] إىل هذا التوجيه فقال:

هــذا التوجيه فقــال ( :يف تقديم « إيَّــاك « قوالن ( :تقديم املفعــول لقصد االختصــاص ،كقوله 
ُ ۡ َ َ َ ۡ َ َّ َ ۡ ُ ُ ٓ ّ ٓ َ ۡ ُ ُ َ ُّ َ ۡ َ ُ َ
أحدهام :تعظيامً لله .)4() 
جٰ ِهلون ٦٤ﵞ
ﵟ قل أفغير ٱللِ تأمرونِي أعبد أيها ٱل
َّ َ
ُۡ َ َ
ٗ
ُّ
وهذا القول هو أحد التوجيهات التي قال بها الرازي
ﵝالز َمر الآية ﵔﵖﵜ  ،وقولــه  ﵟقل أغ ۡي َر ٱللِ أبۡ ِغي َر ّباﵞ
َ
ألن هذا قول آخر له يف سبب تقديم الضمري حيث ﵝالأ ۡن َعــام الآية ﵔﵖﵑﵜ ،واملعنى نخصك بالعبادة ،ونخصك
قــال  ( :أنه  قدم ذكر نفســه ليتنبه العابد عىل أن بطلب املعونــة ) ( ،)10وإليه ذهب ابن األثري[637ه]

املعبود هو الله الحق ،فال يتكاسل يف التعظيم وال ( ،)11وعبد الحميد بن هبــة الله بن أيب الحديد ،أبو
يلتفت ميينا وشــاال  ,وحتــى تحصل العبادة مع

((( ينظر :الكشف والبيان عن تفسري القرآن.)118-117/1(:

الحشمة فال متتزج بالغفلة) (.)5

((( ينظــر :الهدايــة إىل بلــوغ النهاية يف علم معــاين القرآن

 -3القول الثالث  :تقديم الضمري لالختصاص  :قال

ح ّموش بن محمد بن مختــار القييس القريواين ثم
أيب طالــب َ

((( ينظر :فتح القدير :محمد بن عيل بن محمد بن عبد الله

جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي  -جامعة الشارقة،

وبهذا قال البيضاوي(.)6

الشوكاين اليمني (ت1250 :ه) نرش :دار ابن كثري ،دار الكلم
الطيب  -دمشق ،بريوت  ،ط 1414 - 1ه .)27/1( :

وتفسريه ،وأحكامه ،وجمل من فنون علومه :أبو محمد ميك بن
األندليس القرطبي املاليك (ت437 :ه)  ،تح :مجموعة رسائل
بإرشاف أ .د :الشاهد البوشيخي  ،نرش :مجموعة بحوث الكتاب

والســنة  -كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية  -جامعة الشارقة ،

((( ينظر :روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ط 1429 ،1ه  2008 -م.)108-107/1( :

 :شــهاب الدين محمود بن عبد الله الحســيني األلويس (ت ((( :ينظر :معامل التنزيل يف تفســر القرآن :محيي الســنة  ،أبو

1270ه) تح ،عيل عبد الباري عطية  ،نرش :دار الكتب العلمية – محمد الحسني بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي

بريوت  ،ط 1415 ،1ه (.)90/1

(ت 510 :ه) تح  :عبد الرزاق املهدي  ،نرش  :دار إحياء الرتاث

((( ينظر :تفســر القــرآن :أبو املظفر ،منصــور بن محمد بن العريب –بريوت  ،ط 1420 ، 1ه.)75/1( :

عبد الجبار ابن أحمد املروزى الســمعاين التميمي الحنفي ثم ( ((1ينظر :الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل :أليب القاسم
الشافعي (ت489 :ه) تح :يارس بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن جــار االله الزمخرشي (٥٣٨ه) ط  :دار املعرفة  ,بريوت −لبنان:

غنيم  ،نرش :دار الوطن ،الرياض – الســعودية  ،ط1418 ،1ه.)13/1( -

1997م.)37/1( :

( ((1ينظر :الجامــع الكبري يف صناعة املنظوم من الكالم

((( ينظر :غرائب التفسري وعجائب التأويل.)102/1(:

واملنثور :نــر الله بن محمد بن محمــد بن عبد الكريم

((( ينظر :أنوار التنزيل وأرسار التأويل.)29/1(:

األثــر الكاتــب (ت637 :ه) تح :مصطفــى جواد  ،نرش:

((( ينظر مفاتيح الغيب.)211/1(:

الشيباين ،الجزري ،أبو الفتح ،ضياء الدين ،املعروف بابن

توجيه ابن جزي الكلبي الغرناطي للمتشابه اللفظي يف تفسريه التسهيل لعلوم التنزيل
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حامد ،عز الدين[656ه] ( ،)1والنسفي[710ه] فقال ابن القيــم( ,)6وابن كثري( ,)7ورساج الدين النعامين(,)8

(:وتقديــم املفعول لقصد االختصــاص واملعنى والزركيش[794ه]( ، )9وأبو الســعود( ,)10وأبو الفداء
نخصك بالعبادة ) ( ،)2وجالل الدين القزويني[739ه] اســاعيل الخلويت[1127ه] ( ,)11والشــوكاين

()12

( ،)3وعالء الدين الخازن[741ه] (،)4ويحيى بن حمزة  ,واآللــويس( ,)13ومحمــد رشــيد رضــا[1354ه]

الطالبي امللقب باملؤيد باللَّه[745ه](.)5وإليه ذهب يف قــول له( ،)14وأحمــد بن إبراهيــم بن مصطفى
الهاشــمي[1362ه] ( ،)15وأحمــد بــن مصطفــى

مطبعة املجمع العلمي  ،عام النرش1375 :ه (.)176/1

((( ينظر :الفلك الدائر عىل املثل الســائر (مطبوع بآخر الجزء
الرابع من املثل الســائر) :عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن

املراغي[1371ه ]( ،)16والشيخ العالمة محمد األمني

بن عبد الله األرمي العلوي الهرري الشافعي يف قول
له ( ،)17والدكتور فاضل السامرايئ(.)18

الحســن بن أيب الحديد ،أبو حامد ،عــز الدين (656 :ه) تح ((( :ينظر :تفسري القرآن الكريم .)71/1(:
أحمد الحويف ،بــدوي طبانة  ،نرش :دار نهضــة مرص للطباعة ((( ينظر :تفسري القرآن العظيم.)48/1(:
والنرش والتوزيع ،الفجالة القاهرة.)248-247/4( :

((( ينظر :اللباب يف علوم الكتاب.)195/1( :

((( ينظر :مدارك التنزيل وحقائق التأويل :أبو الربكات عبد الله ((( ينظر :الربهان يف علوم القرآن.)63-62/1(:

بــن أحمد بن محمود حافظ الدين النســفي (ت710 :ه) حققه ( ((1ينظــر :إرشــاد العقــل الســليم إىل مزايــا الكتــاب
وخرج أحاديثه :يوســف عيل بديوي  ،راجعــه وقدم له :محيي الكريم.)17/1(:

الدين ديب مســتو  ،نــر :دار الكلم الطيب ،بــروت  ،ط ((1( ،1ينظر :روح البيان.)17/1(:

 1419ه  1998 -م.)31/1( :

( ((1ينظر :فتح القدير.)27/1(:

عمر ،أبو املعايل ،جالل الدين القزويني الشــافعي ،املعروف

املثاين .)90/1(:

نرش :دار الجيل – بريوت  ،ط.)164-163-162/2( :3

بن عيل رضا بن محمد شــمس الدين بــن محمد بهاء الدين بن

((( ينظر :اإليضاح يف علوم البالغة :محمد بن عبد الرحمن بن ( ((1ينظــر :روح املعاين يف تفســر القرآن العظيم والســبع
بخطيب دمشــق (ت739 :ه) تح :محمد عبد املنعم خفاجي  ((1( ،ينظر :تفســر القرآن الحكيم (تفسري املنار) :محمد رشيد

((( ينظر :لبــاب التأويل يف معاين التنزيــل :عالء الدين عيل
بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشــيحي أبو الحســن ،املعروف

منال عيل خليفة القلموين الحســيني (ت1354 :ه) نرش :الهيئة
املرصية العامة للكتاب  ،سنة النرش 1990 :م .)52-51/1( :

بالخازن (ت741 :ه) تصحيح :محمد عيل شــاهني  ،نرش :دار ( ((1ينظــر :جواهــر البالغــة يف املعــاين والبيــان والبديع
الكتب العلمية – بريوت  ،ط 1415 ،1ه .)20/1( :

.)157/1(:

((( ينظر :الطراز ألرسار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز :يحيى ( ((1ينظر :علوم البالغة ( البيان ،املعاين ،البديع).)107/1(:

العلوي الطالبي امللقب ( ((1ينظــر :تفســر حدائق الروح والريحــان يف روايب علوم
بن حمزة بن عيل بن إبراهيم ،الحسيني
ّ

باملؤيــد باللَّه (ت745 :ه) نــر :املكتبة العنرصية – بريوت  ،القرآن.)92-91/1(:

ط 1423 ،1ه .)38-37/2( :

( ((1ينظر :ملســات بيانية يف نصوص من التنزيل  :فاضل بن
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املناقشة والرتجيح:

اك َن ۡع ُب ُد َوِإيَّ َ
ﵟ إيَّ َ
اك ن َ ۡس َتع ُ
َ
ﵝالف ِاتحَةِ الآية ﵕﵜ؟ .
ين ٥ﵞ
ِ
ِ

يف أربعة توجيهات هي :

املوافقــون  :وافق رأي االمام ابن جزي جامعة من

الثاين  :التعظيم لله . 

قول له( ،)7ومحمد سيد طنطاوي( ،)8والشيخ العالمة

بعد جمع أقوال املفرسين والعلامء يف سبب تقديم توجيه ابن جزي :جوابه:
َّ َ َ ۡ ُ ُ َ َّ َ َ ۡ َ ُ
الضمري يف قوله  ﵟ إِياك نعبد وِإياك نســتعِين يقــول اإلمام ابن جــزي ق ّدم إيَّاك نعبــد عىل إياك
َ َ
٥ﵞ
ﵝالف ِاتحةِ الآية ﵕﵜ ,وجدنا أن توجيهاتهم قد انحرصت نستعني؛ أل ّن تقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة(.)2
أولها  :تقديم املهم عىل األهم  ،أو تقديم املعبود املفرسين منهم الزمخرشي ،)3(،وأحمد البدوي(،)4
عىل العبد والعبادة .
وابن األثــر( ،)5وعبد العزيز عتيق( ،)6وال ِق َّنوجي يف
الثالث  :االختصاص .

محمد األمني بن عبــد الله األرمي العلوي الهرري

والرابــع  :الحرص  ،ومن العلــاء من جعل الثالث الشــافعي يف قول له( ،)9والزركيش يف قول له(،)10
والرابع أمرا واحدا إالَّ أن السيوطي قد فرق بينهام( .)1واآللــويس يف قول له( ،)11وأحمــد أحمد عبد الله

وعنــد النظر إىل هذه االقــوال نجد أن ال تعارض البييل البدوي(.)12
اك َن ۡع ُب ُد َوِإيَّ َ
بينهــا فتقديم ذكره  عىل العبــد والعبادة يدخل يقول أحمد البدوي يف قوله ﵟ إيَّ َ
اك
ِ
َۡ َ
ــتع ُ
َ
ﵝالف ِاتحَةِ الآية ﵕﵜ ،فتقدميهم العبادة عىل
ين ٥ﵞ
من باب التعظيم له جــل وعال  ,ويتوافق ذلك مع نس ِ

تخصيــص العبادة له وحده واالســتعانة به وحده
وحرصهام له  ,فــا يرتجح قول عىل آخر بل كلها
مقصودة  ,والله  أعلم .

•سورة الفاتحة املسألة الثانية:

العبادة عىل االستعانة يف قوله  ملاذا قدّ م

((( ينظر :التسهيل لعلوم التنزيل .)65/1(:

((( ينظر :الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل.)14/1(:
((( ينظر :من بالغة القرآن.)92/1(:

((( ينظــر :الجامــع الكبــر يف صناعة املنظوم مــن الكالم
واملنثور.)176/1(:

صالح بن مهدي بن خليل البدري الســامرايئ  ،نرش :دار عامر ((( ،ينظر :علم املعاين.)142/1(:
عامن – األردن  ،ط 1423 ،3ه  2003 -م.)41/1( :

فتح البيان يف مقاصد القرآن.)49/1(:
((( ينظرُ :

((( قــال الســيوطي  :ويفهم كثري من النــاس من االختصاص ((( ينظر :التفسري الوسيط للقرآن الكريم.)22-21/1(:

الحرص ،فإذا قلــت :زيدا رضبت ،يقول :معنــاه ما رضبت إال ((( ينظــر :تفســر حدائق الــروح والريحــان يف روايب علوم
زيدا ،وليــس كذلك ،وإمنا االختصــاص يشء والحرص يشء القرآن.)92-91/1(:

آخــر ،والفضالء مل يذكروا يف ذلك لفظــة الحرص ،وإمنا قالوا ((1( :ينظر :الربهان يف علوم القرآن.)247/3(:
االختصاص (.ينظر :نواهد األبكار وشــوارد األفكار = حاشــية ( ((1ينظر :روح املعاين.)91/1(:

السيوطي عىل تفسري البيضاوي.)223/1(:

( ((1ينظر :من بالغة القرآن.)92/1(:
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االســتعانة ،تقديم للوســيلة ،قبل طلب الحاجة ،إمنا يلزم من يجعل االســتطاعة قبل الفعل ،ونحن

وذلك أنجح يف توقع حصولها(.)1

بحمد الله نجعل االســتعانة والتوفيــق مع الفعل،

ابن جزي يف هذه املسألة نذكر منها:

نوع تعبد ،فكأنه ذكر جملــة العبادة ،ثم ذكر ما هو

املخالفون :تعددت األقوال املخالفة لتوجيه اإلمام ســواء أقرنه به أم أخره جاز ،أو يقال :ألن االستعانة
القول األول :عدم تقديم األول عىل اآلخر:

من تفاصيلها ،وهذا قول السمعاين( ،)6والبغوي(،)7

ني} وقد والســعدي حيث قال  :قدم العبادة عىل االستعانة،
قال القريواين :إمنا قدم {نَ ْع ُب ُد} عىل {ن َْستَ ِع ُ

علم أن االســتعانة قبل العبادة ،والعمل ال يقوم إال من باب تقديم العام عىل الخاص ،واهتامما بتقديم
بعون الله ؛ ألن العبادة ال ســبيل إليها إال باملعونة ،حقه  عىل حق عبده وذكر االســتعانة بعد العبادة
واملعان عىل العبادة ال يكون إال عابدا ً ،فكل واحد مع دخولها فيها ،الحتيــاج العبد يف جميع عباداته

مرتبــط باآلخر :ال عمل إال مبعونــة وال معونة إال إىل االســتعانة بالله  ،فإنــه إن مل يعنه الله ،مل

تتبعها عبادة ،فلم يكــن أحدهام أوىل بالتقديم من يحصــل له ما يريــده من فعل األوامــر ،واجتناب
اآلخر ،وأيضاً فإن الواو ال توجــب ترتيباً عند أكرث النواهي(.)8

النحويني( ،)2وممن قال بهذا القول زكريا بن محمد القول الثالث :قول ابن عرفة ،وفيه توجيهان :

بن أحمد بن زكريا األنصاري ،زين الدين أبو يحيى األول  :العبادة مقصد واالستعانة وسيلة فقدم األهم
السنييك يف قول له( ،)3واآللويس يف أحد أقواله( ،)4عــى املهم  :قال ابن عرفة :بــل الصواب العكس

ومحمود بن عبد الرحيم صايف يف قول له(.)5

(فالعبادة) هي املقصد.

تفاصيلها وهي االستعانة:

العبادة له هي املقصودة ،واالســتعانة وسيلة إليها،

القول الثاين :ذكر العبــادة جملة ,ثم ذكر ما هو من وإمنا قدم {إياك نعبد} عىل {وإياك نســتعني}؛ ألن
((( ينظر :من بالغة القرآن.)92/1(:

((( ينظر :الهداية إىل بلوغ النهاية يف علم معاين القرآن وتفسريه،
وأحكامه ،وجمل من فنون علومه.)108-107/1(:

((( ينظر :فتح الرحمن بكشف ما يلتبس يف القرآن.)11-10/1(:
((( ينظر :روح املعاين.)91/1(:

واألصل أن يقدم ما هو األهــم فاألهم ،واآللويس

يف قول له( ،)9والدكتور فاضل الســامرايئ يف أحد

أقواله .
()10

((( ينظر :تفسري القرآن.)37/1(:

((( ينظــر :الجدول يف إعراب القــرآن الكريم :محمود بن عبد ((( ينظر :معامل التنزيل يف تفسري القرآن.)75/1(:

الرحيم صايف (ت1376 :ه)  ،نرش :دار الرشيد ،دمشق  -مؤسسة ((( ينظر :تيسري الكريم الرحمن يف تفسري كالم املنان.)39/1(:
اإلميان ،بريوت  ،ط 1418 ،4ه  ،عدد األجزاء 30( 31 :ومجلد ((( ينظر :روح املعاين.)91/1(:

فهارس) يف  16مجلدا (.)27-26/1

( ((1ينظر :ملسات بيانية يف نصوص من التنزيل.)45/1(:
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الثاين  :تقديم العبادة عىل االستعانة أقرب لالفتقار العبادة فكانت متقدمة عىل االســتعانة يف التعقل.

وخلوص النية :

وقد حصل من ذلك التقديم أيضا إيفاء حق فواصل

أن هذا أقــرب لكامل االفتقار وخلــوص النية فإ ّن الســورة املبنية عىل الحرف الســاكن املتامثل أو
املكلف إذا أَقَــ ّر أ ّوال بأن الَ قُ ْدرة له عىل الفعل إال القريب يف مخرج اللســان( ،))2ووافقه بهذا القول

بالله ،ثم فعل العبادة فإنّــه قد تحول نيته بعد ذلك الزركيش( ،)3واآللويس يف أحد اقواله(.)4

وتزهو نفســه ويتو ّهم أن الفعل الواقــع منه بقدرته القول الخامس :قال ابو زهرة فيام يخص تقديم حق
اك نَ ْع ُب ُد) قبل ( َوإِيَّ َ
اســتقالال ،فإذا أقر بعــد الفعل بأن االســتعانة له الله عىل حق العبد :قد جاء (إِيَّ َ
اك
ني)؛ ألن العبادة حق الله تعاىل ،والتقدم إليه
عليه إال باللــه كان نفيا للتهمة وأقرب ملقام التذلّل ن َْســتَ ِع ُ

والخضوع.

بالخضوع الذي لَ خضوع مثله ،واالســتعانة حق

قلت :وقال بعــض الناس العبادة مقصــد باعتبار العبــد أو طلبه العون له ،فام هــو حق أوثق وأوىل

الحكــم الرشعي واالســتعانة مقصــد باعتبار نية بالتقديــم ,ولكن يجــب أن نالحظ أن االســتعانة
املكلــف يف طلبه ألنه أخرب أنه إمنــا يعبد الله ال والرضاعة إىل الله تعاىل ،وإفراده ســبحانه بطلب

غــره ،ثم أخرب أنه ال يســتعني عىل تلــك العبادة العون منه سبحانه هو عبادة أيضا ،كام هو طلب من
إال بالله.

الله؛ ألن الدعــاء املخلص لله تعاىل هو عبادة يف

خ ال ِعبَا َد ِة)( ،)5وكام
القول الرابع :توافق رؤوس اآلي :
حد ذاته ،حتى ُروى( :ال ُّد َعا ُء ُم ُّ
ُ
ۡ
َ ۡ َ َ َ ُّ ٗ َ َ ٗ
َ
قال ال ِق َّنوجي  ( :قدمت العبادة عىل االستعانة توافق قال تعاىل ﵟ َوٱذكر َّر َّبك فِي نفسِك تضرعا وخِيفة
َُ َ
َ َ ُ
ون ٱلۡجَ ۡهر م َِن ٱلۡ َق ۡول بٱلۡ ُغ ُد ّو َو َ
ٱٓأۡلصا ِل َولا تكن
رؤوس اآلي)( ،)1وبه قال ابن عاشــور( :ووجهه ود
ِ ِ
ِ
ِ
َ
تقديم قوله إيــاك نعبد عىل قوله :وإياك نســتعني ّم َِن ٱلۡ َغٰفل َ
ِين ٢٠٥ﵞ ﵝالأ ۡع َراف الآية ﵕﵐﵒﵜ( ،)6ووافقه يف قوله
ِ

أن العبــادة تقرب للخالق  فهــي أجدر بالتقديم

((( التحرير والتنوير.)186/1(:

يف املناجاة ،وأما االســتعانة فهــي لنفع املخلوق

((( ينظر :الربهان يف علوم القرآن.)63-62/1(:

عزمه وصنعه عىل ما يســأله مــا يعني عىل ذلك؛

((( أخرجه الرتمذي يف سننه :كتاب الدعوات ( )3371عن

للتيسري عليه فناســب أن يقدم املناجي ما هو من

((( ينظر :روح املعاين.)91/1(:

وألن االســتعانة باللــه ترتكب عىل كونــه معبودا

أنس بن مالك ريض الله عنه  ،سنن الرتمذي (ت٢٧٩ه) تح:

للمستعني به وألن من جملة ما تطلب اإلعانة عليه
فتح البيان يف مقاصد القرآن.)49/1(:
((( ُ

د .بشار عواد معروق ,ط ,دار الغرب اإلسالمي ,بريوت −لبنان,

١٩٩٨م ,ط.٢

((( ينظر :زهرة التفاســر :زهرة التفاســر :محمد بن أحمد بن
مصطفى بن أحمد املعروف بأيب زهرة (ت1394 :ه) دار النرش:
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َّ
ۡ
هذا الدكتور فاضل السامرايئ يف قول له(.)1
األول :أن العبــادة أمانة كام قال تعاىل ﵟإِنا َع َرض َنا
ََ ۡ َ
َۡ
ۡ
ٱل ۡ َأ َمانَ َة عَلَى َّ َ َ
القول السادس :االستعانة مثرة العبادة:
ت َوٱلأ ِ
ۡرض َوٱل ِج َبا ِل فأ َبي َن أن
ٱلســمٰو ٰ ِ
َ
ۡ
َ
وهذا قول محمد رشــيد رضا حيــث قال :نكتة من َ ۡ ۡ َ َ َ ۡ َ
ــف ۡق َن م ِۡن َها َو َحمَلَ َها ٱلإ َ ٰ ُ
نســنۖﵞ ﵝالأ ۡح َزاب
يح ِملنها وأش
ِ
نكت تقديم العبادة عىل االســتعانة ،وهي أن الثانية الآية ﵒﵗﵜ ،فاهتم لألداء فقدم.

مثرة لألوىل ،وال ينايف هذا أن العبادة نفســها مام الثاين :أنه ملا نسب املتكلم العبادة إىل نفسه أوهم
يســتعان عليه بالله تعاىل ليوفــق العابد لإلتيان بها ذلك تبجحا واعتدادا منه مبا صدر عنه فعقبه بقوله:

عىل الوجه املريض له  . ال منافاة بني األمرين؛ وإياك نســتعني ليدل عىل أن العبادة مام ال تتم إال
ألن الثمرة التي تخرج من الشجرة تكون حاوية للنواة مبعونة وتوفيق وإذن منه سبحانه.

التي تخرج منها شــجرة أخرى .فالعبادة تكون سببا الثالث :أنها مطلوبة لله تعاىل من العبادة ،واالستعانة
للمعونة من وجه ،واملعونة تكون ســببا للعبادة من مطلوبهم منه ســبحانه فتقديم العبد ما يريده مواله
وجه آخر ،كذلك األعامل تكون األخالق التي هي منه أدل عىل صدق العبودية من تقديم ما يريده من
مناشــئ األعامل ،فكل منهام سبب ومسبب وعلة مواله.
ومعلول ،والجهة مختلفة فال دور يف املسألة ،)2( ،الرابــع :أن العبادة واجبة حتام ال مناص للعباد عن
ومحمود بن عبد الرحيم صايف يف أحد أقواله( .)3اإلتيان بها حتى جعلت كالعلة لخلق اإلنس والجن

قال محــي الدين درويش  :وقدمــت العبادة عىل فكانت أحق بالتقديم.
االستعانة ألن االستعانة مثرتها(.)4
الخامس :أنها أشــد مناسبة بذكر الجزاء واالستعانة
القول السابع :هو قول اآللويس :وله عدة توجيهات :أقوى التئاما بطلب الهداية.
يف رس تقديم فعل العبادة عىل فعل االســتعانة وله الســادس :أن مبدأ اإلســام التخصيــص بالعبادة
وجوه:

دار الفكر العريب.)65-64/1( :

((( ينظر :ملسات بيانية يف نصوص من التنزيل.)46/1(:
((( ينظر :تفسري القرآن الحكيم (تفسري املنار).)51/1(:

((( ينظر :الجدول يف إعراب القرآن الكريم.)27-26/1(:

((( ينظر :إعراب القرآن وبيانه :محيي الدين بن أحمد مصطفى
درويش (ت 1403 :ه) نرش  :دار اإلرشــاد للشئون الجامعية -
حمص  -ســورية ( ،دار الياممة  -دمشــق  -بريوت)  ( ،دار ابن
كثري  -دمشق  -بريوت) ط 1415 ، 4ه .)16/1( :

والخلوص من الرشك والتخصيص باالســتعانة بعد

الرسوخ(.)5

القــول الثامن :قــال عبــد العظيم إبراهيــم محمد
املطعني :يف النوع السابع وهو ،السببية:

فــأن املقام ترشيع األحكام ومنــه تقديم العبادة
اك َن ۡع ُب ُد َوِإيَّ َ
عىل االســتعانة يف قوله تعاىل ﵟ إيَّ َ
اك
ِ
((( ينظر :روح املعاين.)91/1(:
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ن َ ۡس َتع ُ
َ
ﵝالف ِاتحَةِ الآية ﵕﵜ ،وذلك ألنها سبب حصول الشطر الذي هو ثناء عىل الله تعاىل لكونه أوىل به.
ين ٥ﵞ
ِ
اإلعانة .ويتفق ضياء الدين بن األثري مع ابن الصائغ و { َوإِيَّ َ
ني} قسم العبد فكان مع الشطر الذي
اك ن َْستَ ِع ُ

له وهو {اهدنا الرصاط املستقيم} إىل آخر السورة).
ىف هذا التوجيه (.)1
َ َّ ۡ
َ ۡ
القــول التاســع :قال الدكتــور فاضل الســامرايئ :وهذا التعبري هو نظري قوله تعــاىل ﵟفٱع ُب ۡدهُ َوت َوكل
َ
َعل ۡي ۚهِﵞ ُﵝهود الآية ﵓﵒﵑﵜ  ،فقدم العبادة عىل التوكل.
وقُ ِّدمت العباد ُة عىل االستعانة لعدة وجوه منها:
حقُّه ،وأن االستعانة مرا ُد هذا عالوة عىل أن يف تأخري فعل االســتعانة توافقاً
 -1أن العبادة ق َْس ُم
الرب و َ
ِّ

العبد ،ومن الطبيعي أن يقدم العبد ما يستوجب رضا مع خواتيم اآلي يف السورة .فاقتىض تقديم العبادة
الرب ويستدعي إجابته قبل أن يطلب منه شيئاً وهو من كل وجه (.)3
التذلل لله والخضوع بني يديه بالعبادة .فكان القيام املناقشة والرتجيح:
بعد النظر يف أقوال املفرسين تبني أن ما ذهب اليه
بالعبادة مظنة استجابة طلب االستعانة (.)2

-1ومنها :أ َّن العبادة أكرثُ مناسب ًة للجزاء أعني قوله :ابن جزي من ان العبادة وســيلة واالســتعانة حاجة
{مالك يَ ْو ِم الدين} واالستعانة أنسب لطلب الهداية ، ،ميكن أن يعــرض عليه  :بأن العبــادة ال تتم اال
كل تعبري مع ما يناسبه.
فوض َع َّ

بعــون الله تعاىل .وأما من قال بــان العبادة مقصد

بطلب الهداية).

احدهام عىل االخرى من هذه الناحية واما من قال

 -3جــاء يف (روح املعاين) ( :إنهــا  -أي العبادة  -واالستعانة وســيلة فريد عليه بأن الوسيلة ينبغي أن
أشد مناسبة بذكر الجزاء ،واالســتعانة أقوى التئاماً تقدم عــى املقصد ،وبهذا يتبني ان ال وجه لتقديم
متعلق بألوهيته واســمه ان االستعانة مثرة لألوىل  ،فيمكن ان يعرتض عليه
 -4ومنها :أن ( {إِيَّ َ
اك نَ ْع ُب ُد}
ٌ
ني} متعلق بربويته واســمه بــان العبادة ال تكون اال بعون الله تعاىل واذا كانت
(الله)  .و { َوإِيَّ َ
اك ن َْســتَ ِع ُ

ني} كام كذلك فال بد من االستعانة قبل العبادة  ،وعليه فهذا
اك نَ ْعبُ ُد} عىل { َوإِيَّ َ
الرب ،فقدم {إِيَّ َ
اك ن َْســتَ ِع ُ
القول مرجوح ايضاً.
تقدم اسم الله عىل الرب يف أول السورة).
اك نَ ْعبُ ُد} هو قســم الله فكان مع واما من قال بــان الواو ال تفيــد الرتتيب عند أكرث
 -5ومنهــا :أن {إِيَّ َ
النحويني  ،فيمكــن ان يرد بأن الكثري من النحويني

((( ينظر :خصائص التعبري القرآين وســاته البالغية ( :رسالة
دكتــوراه بتقدير ممتــاز مع مرتبة الــرف األوىل) :عبد العظيم
إبراهيم محمد املطعني (ت1429 :ه) نرش :مكتبة وهبة  ،ط،1

 1413ه  1992 -م.)119/2(:

((( ينظر :ملسات بيانية يف نصوص من التنزيل.)45/1(:

قالو بانها تفيد الرتتيب  ،وكذلك ميكن ان يرد عليه
ايضــاً بان كل كلمة يف القرآن الكريم وضعت لغاية

((( ينظر :ملسات بيانية يف نصوص من التنزيل.)46/1(:
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ويف املوضع الذي هو أنسب وافصح من أي وضع وال الضالني} ( )4قال :هذا لعبدي ولعبدي ما ســأل

آخــر  ،وعليه فال بد ان يكــون لتقديم العبادة عىل )( ،)5فاذا ما نظرنا يف ســورة الفاتحة وجدنا اآليات
االستعانة سبب معني.

الثالثة األوىل هي حق الله تعاىل فكان من املناسب

أمــا القول الراجح هو  :ان العبــادة حق الله تعاىل ان تأيت العبادة بعدها مبارشة ليجتمع ما هو حق لله

عىل عباده واالســتعانة حق العباد عىل الله تعاىل  ،تعاىل يف ســياق واحد ،وكذلك فان اآليات الثالثة
فقدم حق الله تعاىل عىل حق العباد من باب تقديم االخرية هي حق العبد عىل الله تعاىل فناســب ان

األهم عىل املهــم وكذلك ميكــن ان يجمع هذا تكون االستعانة متصلة بها يف السياق.
القول مع من قال انهــا جاءت بهذه الصورة لتوافق والله  أعىل وأعلم.

رؤوس اآليات  ،فكــا ورد يف الحديث ( عن أيب
هريرة ،عن النبي ﷺ قال ( :من صىل صالة مل يقرأ

❊

فيها بأم القرآن فهي خــداج ) ثالثا غري متام .فقيل

أليب هريرة :إنا نكون وراء اإلمام؟ فقال :اقرأ بها يف

❊

❊

نفسك ؛ فإين سمعت رسول الله ﷺ يقول :قال الله

تعاىل :قســمت الصالة بيني وبني عبدي نصفني،
ولعبدي ما ســأل ،فإذا قال العبد{ :الحمد لله رب

العاملني}( ،)1قــال الله تعاىل :حمدين عبدي ،وإذا

قال{ :الرحمن الرحيم}( ،)2قال الله تعاىل :أثنى عيل
عبدي ،وإذا قال{ :مالك يوم الدين} ،قال :مجدين

عبدي  -وقال مرة فوض إيل عبدي  -فإذا قال{ :إياك

نعبد وإياك نستعني} ( )3قال :هذا بيني وبني عبدي،
ولعبدي ما سأل ،فإذا قال{ :اهدنا الرصاط املستقيم
رصاط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم
((( سورة الفاتحة :اآلية .7 :

((( سورة الفاتحة  :اآلية .2 :

((( صحيح مســلم :أبو الحسن القشريي (ت٢٦١ه) ,تح :فؤاد

((( سورة الفاتحة  :اآلية .5 :

(.)296 /1

((( سورة الفاتحة  :اآلية .1 :

عبدالباقــي ,ط :ط دار الكتب العلمية ,بريوت −لبنان١٤٠٨ ,ه:
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الخاتمة

يف القصة الواحدة من قصص القرآن أو موضوعاته،

يف ألفاظ متشابهة ،وصور متعددة ،وفواصل شتى،
وأســاليب متنوعة ،تقدمياً وتأخريا ً ،وذكرا ً وحذفاً،

يف خامتة دراســتنا هذه يجدر بنا أن نسجل بعض وتعريفاً وتنكــرا ً ،وإفرادا ً وجمعاً ،وإيجازا ً وإطناباً،
النتائج والثمرات العلمية املهمة  ،التي كشف عنها وإبــدال حرف بحرف آخــر ،أو كلمة بكلمة أخرى

البحث:

ونحو ذلك ،مع اتفاق املعنى العام لغرض بالغي،

 -1أظهر البحث منزلة كتاب تفسري التسهيل لعلوم أو ملعنى دقيق يراد تقريره ،ال يدركه إال من آتاه الله
التنزيل ومؤلفه االمام ابــن جزي الكلبي الغرناطي علــاً وفهامً ألرسار كتابه ،وهي بحق كنز مثني من

يف توجيه املتشــابه اللفظي  ،واهتاممه ببيان أرسار كنوز إعجازه ،ورس من أرسار بيانه .

القرآن وخفايا إعجازه البيانية.

-4أعتنــى االمام ابــن جزي الغرناطي يف تفســره

-2أظهر البحــث أن اآليات املتشــابهة من أعظم باملتشابه اللفظي ,فضمن تفسريه العديد من الفوائد
الدالئل عىل إعجاز القرآن الكريم ،فاختالف جملة والنكات املتعلقة باآليات املتشابهة التي تربز هذا

أو كلمة ،بل وحرف ،يــرز أرسارا ً عظيمة ،وحكامً النوع من إعجاز القرآن.

عجيبــة ،ال يتصورها إال مــن يتأمــل ويتدبر هذا  -5بعد جمع أقوال املفرسين والعلامء يف ســبب
ــاك َن ۡع ُب ُد َوِإيَّ َ
تقديــم الضمري يف قوله  ﵟ إيَّ َ
اك
اإلعجاز العظيم.
ِ
َ
ۡ َ
ــتع ُ
َ
ﵝالف ِاتحَــةِ الآية ﵕﵜ ,وبعــد النظر إىل هذه
ين ٥ﵞ
 -3بينت الدراســة ان متشابه القرآن حني يطلق فإنه نس ِ
يطلق عىل نوعني ،األول :املتشابه املعنوي ،وهو االقــوال نجد أن ال تعارض بينهــا فتقديم ذكره 

يقابل املحكم ،وقد دار حول هذا النوع جدل كبري عىل العبد والعبادة يدخل من باب التعظيم له جل

بني العلامء لتحديد املراد منــه يف القرآن الكريم ،وعال  ,ويتوافق ذلك مع تخصيص العبادة له وحده
وخالصة ذلك أن املراد به الغامض املشــكل مام واالستعانة به وحده وحرصهام له  ,فال يرتجح قول
استأثر الله ســبحانه بعلمه كعلم املغيبات ،وعلم عىل آخر بل كلها مقصودة.

الساعة ،أو أنه مام التبس فهم املراد منه ،من حيث  -6تبني لنا ان القول الراجح يف مسألة تقديم العبادة
خرج ظاهره عن داللته عىل املراد به ،ليشء يرجع عىل االســتعانة هو  :ان العبادة حق الله تعاىل عىل
إىل اللغة ،أو العقل أو غري ذلك  ،واما النوع الثاين عباده واالســتعانة حق العباد عىل الله تعاىل  ،فقدم

وهو مجــال بحثنا هــذا  ،فهو املتشــابه اللفظي ،حق الله تعاىل عىل حق العباد من باب تقديم األهم
واملراد به اآليات التي تكــررت يف القرآن الكريم ،عىل املهــم وكذلك ميكن ان يجمع هذا القول مع
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من قال انهــا جاءت بهذه الصــورة لتوافق رؤوس
اآليات  ،والله  أعىل وأعلم .وصىل الله عىل نبينا
محمد وعىل آله وصحبه أجمعني.

❊

❊

المصادر والمراجع
(جل منزلة وعال).
 -القرآن الكريم ّ

❊

-1ابن جزي ومنهجه يف التفســر ( :دراسة مسهبة
عن اإلمام املفــر األندليس الشــهيد ابن جزي,

وتوضيح مفصل ملنهجه يف تفســره « التســهيل

لعلوم التنزيــل  :عيل محمد الزبــري ,دار القلم,
دمشق ,ط1407 ، 1ه 1987 /م .

-2اإلتقــان يف علوم القرآن :عبــد الرحمن بن أيب
بكر ،جــال الديــن الســيوطي (911ه) تحقيق:

محمد أبو الفضل إبراهيم  ،نــر :الهيئة املرصية
العامة للكتاب ط 1394 :ه 1974 /م.

-3اإلحاطة يف أخبــار غرناطة  :لســان الدين ابن

الخطيــب (٧٧٦ه) تح :محمد عنــان ,ط  :مكتبة
الخانجي ,القاهرة١٣٩٧ ,ه.

-4إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكريم :أبو
السعود العامدي محمد بن محمد بن مصطفى (ت:

982ه) نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

-5أرسار التكــرار يف القــرآن :محمــود بن حمزة
الكرماين ،1996دار االعتصام ،القاهرة.

-6أضواء البيان يف إيضاح القــرآن بالقرآن :محمد
األمني بن محمد املختار بــن عبد القادر الجكني
الشنقيطي (ت 1393 :ه) نرش  :دار الفكر للطباعة

و النــر و التوزيع بريوت – لبنــان  ،عام النرش :

 1415ه  1995 -م.
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-7إعراب القــرآن وبيانه :محيي الديــن بن أحمد العباس أحمــد بن محمد بن املهــدي بن عجيبة
مصطفى درويش (ت 1403 :ه) نرش  :دار اإلرشاد الحسني األنجري الفايس الصويف (ت1224 :ه)

للشئون الجامعية  -حمص  -سورية ( ،دار الياممة  -تح :أحمد عبد الله القريش رسالن  ،نرش :الدكتور

دمشق  -بريوت)  ( ،دار ابن كثري  -دمشق  -بريوت) حسن عباس زيك – القاهرة  ،ط 1419 :ه .
ط 1415 ، 4ه.

-14الربهان يف علوم القرآن :أبو عبد الله بدر الدين

-8األعــام :خري الدين بن محمــود بن محمد بن محمد بن عبــد الله بن بهــادر الزركيش (794ه)
عيل بن فارس ،الزركيل الدمشــقي ،ط ، 15 :دار تحقيق :محمد أبو الفضــل إبراهيم  ،ط1376 ،1
ني ،دون مكان ط 2002 ،م.
العلم للمالي ٌ

ه  1957 -م  ،نرش :دار إحياء الكتب العربية عيىس

-9أنــوار التنزيــل وأرسار التأويل  :نــارص الدين البــاىب الحلبي ورشكائه (ثم ص َّورتــه دار املعرفة،

أبو ســعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشــرازي بريوت ،لبنان  -وبنفس ترقيم الصفحات).

البيضــاوي (ت685 :ه) تــح :محمد عبد الرحمن -15تــاج العــروس :مرتىض الزبيــدي ،طبعة دار

املرعشيل ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت الفكر ,بريوت١٤١٤( ,ه )ِ.

 ،ط 1418 ،1ه.

-16التحبــر يف علــم التفســر :جــال الدين

-10إيجاز البيــان عن معاين القــرآن :محمود بن الســيوطي (911ه) ،حققه وقدم له ووضع فهارسه
أىب الحســن بن الحسني النيســابوري أبو القاسم ،الدكتور فتحي عبد القادر فريد االســتاذ املســاعد

نجم الدين (ت :نحــو 550ه) تح :الدكتور حنيف بكلية اللغة العربية جامعة االزهر  ،نرش ،دار العلوم
بن حســن القاسمي  ،نرش :دار الغرب اإلسالمي – 1402ه1982-م.

بريوت  ،ط 1415 - 1ه.

-17التحريــر والتنويــر( :تحرير املعنى الســديد

-11اإليضاح يف علــوم البالغة :محمــد بن عبد وتنوير العقل الجديد من تفســر الكتاب املجيد):
الرحمــن بن عمــر ،أبــو املعايل ،جــال الدين محمــد الطاهر بــن محمد بن محمــد الطاهر بن

القزويني الشافعي ،املعروف بخطيب دمشق (ت :عاشور التونيس (ت 1393 :ه) نرش  :الدار التونسية
739ه) تح :محمد عبد املنعم خفاجي  ،نرش :دار للنرش – تونس 1984 ،ه .

الجيل – بريوت  ،ط.3

-18التســهيل لعلوم التنزيل  :أبو القاســم ،محمد

الكتاب اإلسالمي ،القاهرة.

الغرناطــي(ت741 :ه) تحقيــق :الدكتور عبد الله

-12البحر املحيط  :أبو حيان1992،م ،ط  ، 2دار بــن أحمد بن محمد بن عبد الله ،ابن جزي الكلبي
-13البحر املديد يف تفســر القــرآن املجيد :أبو الخالدي  ،نــر :رشكة دار األرقم بن أيب األرقم –

توجيه ابن جزي الكلبي الغرناطي للمتشابه اللفظي يف تفسريه التسهيل لعلوم التنزيل
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بريوت  ،ط 1416 - 1ه.

نبي التونيس  ،نرش :مكتبة الرشــدية – الباكستان ،

-19تفسري الراغب األصفهاين :أبو القاسم الحسني ط 1412 :ه.

بن محمد املعــروف بالراغــب األصفهاىن (ت -52 :التوقيف عــى مهامت التعاريف  :زين الدين

502ه) تحقيــق ودراســة :د .محمد عبــد العزيز محمــد املدعو بعبد الــرؤوف بن تــاج العارفني
بســيوين  ،نرش :كلية اآلداب ،جامعة طنطا  ،ط :1بن عيل بن زيــن العابدين الحــدادي ثم املناوي

 1420ه  1999 -م.

القاهــري (1031ه) نــر :عامل الكتــب  38عبد

-20تفسري القرآن  :أبو املظفر ،منصور بن محمد بن الخالق ثروت -القاهرة  ،ط1410 ،1ه1990-م.

عبد الجبار ابن أحمد املروزى السمعاين التميمي -26تيســر الكريم الرحمن يف تفسري كالم املنان:

الحنفي ثــم الشــافعي (ت489 :ه) تح :يارس بن عبد الرحمن بن نارص بن عبد الله الســعدي (ت:

إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم  ،نرش :دار الوطن1376 ،ه) تح :عبد الرحمن بن معال اللويحق  ،نرش:

الرياض – السعودية  ،ط1418 ،1ه1997 -م.

مؤسسة الرسالة ط1420 ،1ه  2000-م.

-21تفســر القرآن الحكيم (تفسري املنار) :محمد -27الجامع الكبــر يف صناعة املنظوم من الكالم
رشيد بن عيل رضا بن محمد شمس الدين بن محمد واملنثــور :نرص الله بن محمد بــن محمد بن عبد

بهاء الدين بن منال عيل خليفة القلموين الحســيني الكريم الشيباين ،الجزري ،أبو الفتح ،ضياء الدين،
(ت1354 :ه) نرش :الهيئة املرصية العامة للكتاب املعروف بابــن األثري الكاتــب (ت637 :ه) تح:
 ،سنة النرش 1990 :م.

مصطفى جواد  ،نرش :مطبعة املجمع العلمي  ،عام

-22تفســر القرآن العظيم :أبو الفداء إسامعيل بن النرش1375 :ه.

عمــر بن كثري القريش البرصي ثم الدمشــقي (ت-28 :الجامــع ألحكام القرآن :أبو عبــد الله محمد

774ه) تح :سامي بن محمد سالمة  ،نرش :دار طيبة بــن أحمد بن أيب بكر بن فرح األنصاري الخزرجي
للنرش والتوزيع  ،ط1420 ،2ه  1999 -م.

شــمس الديــن القرطبــي (ت671 :ه) تح :أحمد

-23تفســر القرآن الكريم  :محمد بن أيب بكر بن الــردوين وإبراهيــم أطفيش  ،نــر :دار الكتب

أيوب بن ســعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت :املرصية – القاهرة  ،ط1384 ، 2ه  1964 -م.

751ه) تــح :مكتب الدراســات والبحوث العربية -29الجــدول يف إعراب القــرآن الكريم :محمود
واإلســامية بإرشاف الشيخ إبراهيم رمضان  ،نرش :بــن عبد الرحيم صــايف (ت1376 :ه)  ،نرش :دار
دار ومكتبة الهالل – بريوت  ،ط 1410 - 1ه.

الرشيد ،دمشق  -مؤسســة اإلميان ،بريوت  ،ط،4

-24التفسري املظهري :محمد ثناء الله  ،تح :غالم  1418ه  ،عدد األجزاء 30( 31 :ومجلد فهارس)
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يف  16مجلدا.

العسقالين (٨٥٢ه) تح :محمد سيد جاد الحق ,ط:

-30الجواهر الحســان يف تفســر القرآن :أبو زيد دار الكتب الحديثة ,مرص١٩٦٦ ,م.

عبد الرحمن بن محمــد بن مخلوف الثعالبي (ت-35 :روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع
875ه) تح :الشــيخ محمد عيل معوض والشــيخ املثــاين  :شــهاب الديــن محمود بن عبــد الله

عادل أحمد عبد املوجود  ،نرش :دار إحياء الرتاث الحســيني األلويس (ت1270 :ه) تح ،عيل عبد

العريب – بريوت  ،ط 1418 - ،1ه.

الباري عطية  ،نــر :دار الكتب العلمية – بريوت

-31خصائص التعبــر القرآين وســاته البالغية  ،ط 1415 ،1ه.

( :رســالة دكتوراه بتقدير ممتــاز مع مرتبة الرشف -36زهرة التفاسري :محمد بن أحمد بن مصطفى بن
األوىل) :عبــد العظيم إبراهيم محمــد املطعني أحمد املعروف بأيب زهرة (ت1394 :ه) دار النرش:
(ت1429 :ه) نــر :مكتبة وهبة  ،ط 1413 ،1ه دار الفكر العريب.

 1992 -م.

-37الــراج املنري يف اإلعانة عــى معرفة بعض

-32درة التنزيل وغرة التأويل :أبو عبد الله محمد بن معاين كالم ربنــا الحكيم الخبري :شــمس الدين،

عبد الله األصبهاين املعروف بالخطيب اإلسكايف محمد بن أحمد الخطيب الرشبيني الشافعي (ت:

(420ه) دراسة وتحقيق وتعليق :د /محمد مصطفى 977ه) نرش :مطبعة بوالق (األمريية) القاهرة  ،عام
آيدين  ،نرش :جامعة أم القرى ،وزارة التعليم العايل النرش 1285 ،ه.

سلسلة الرســائل العلمية املوىص بها ( )30معهد -38ســنن الرتمذي (ت٢٧٩ه) تح :د .بشار عواد

البحوث العلميــة مكة املكرمــة  ،ط 1422 ،1ه معروق ,ط ,دار الغرب اإلســامي ,بريوت −لبنان,
 2001-م.

١٩٩٨م ,ط.٢

والس َور :أبو بكر عبد -39ســر أعالم النبالء :لشــمس الديــن الذهبي
َ -33د ْر ُج ال ُّدرر يف ت َ ِف ِ
سي ِ
اآلي ُّ
القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفاريس األصل٧٤٨( ،ه) ,تــح :شــعيب األرناؤوط وزمــاؤه ,ط:

الجرجــاين الــدار (ت471 :ه) دراســة وتحقيق :مؤسسة الرسالة ,بريوت −لبنان١٤١٨ ,ه ,ط.2

ح َس ْي-40 ،صحيــح مســلم :أبــو الحســن القشــري
(الفاتحة والبقرة) َوليد بِن أحمد بن َ
صالِح ال ُ
(وشاركه يف بقية األجزاء) :إياد عبد اللطيف القييس (ت٢٦١ه) ,تح :فؤاد عبدالباقي ,ط :ط دار الكتب
 ،نرش :مجلة الحكمــة ،بريطانيا  ،ط 1429 ،1ه  -العلمية ,بريوت −لبنان١٤٠٨ ,ه.

 2008م.

-41طبقات املفرسين :لشــمس الدين محمد بن

-34الدرر الكامنة يف أعيان املئة الثامنة :ابن حجر عيل الداوودي (٩٤٥ه)  ،تحقيق :لجنة من العلامء,
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نــر ،دار الكتب العلمية ,بــروت ,لبنان ( ,د .ط) هبة الله بن محمد بن الحســن بن أيب الحديد ،أبو

(د .ت ).

حامد ،عــز الدين (656 :ه) تــح :أحمد الحويف،

-42الطراز ألرسار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز :بدوي طبانة  ،نرش :دار نهضة مرص للطباعة والنرش
يحيــى بن حمزة بن عــي بن إبراهيم ،الحســيني والتوزيع ،الفجالة القاهرة.

العلوي الطالبي امللقب باملؤيد باللَّه (ت745 :ه) -48قوانــن األحــكام الرشعية ومســائل الفروع
ّ
نرش :املكتبة العنرصية – بريوت  ،ط 1423 ،1ه.

الفقهية  :محمد بن احمد بن جزي الكلبي الغرناطي

-43معــرك األقــران يف إعجاز القرآن ،ويُســ َّمى (741ه) نرش ،عامل الفكر 1975م ،عدد الصفحات
(إعجــاز القرآن ومعــرك األقران) :عبــد الرحمن 495ص.
بن أيب بكر ،جالل الدين الســيوطي (ت911 :ه) -49الكشــاف عن حقائق غوامــض التنزيل :أليب
 ،نــر :دار الكتب العلميــة  -بريوت – لبنان ،ط 1القاســم جار االلــه الزمخــري (٥٣٨ه) ط  :دار

 1408ه  1988 -م.

املعرفة  ,بريوت −لبنان.

-44علــوم القرآن عنــد االمام ابن جــزي الكلبي -50كشف املعاين يف املتشــابه من املثاين :أبو

الغرناطي وأثرها يف تفســره التسهيل لعلوم التنزيل عبد الله ،محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جامعة
 :طارق بــن احمد بن عيل الفارس  ،أد .ســليامن الكناين الحموي الشافعي ،بدر الدين (ت733 :ه)
الصادق سليامن البرية  :2013-1434 ،ص .302تح :الدكتور عبد الجواد خلــف  ،نرش :دار الوفاء

-45غرائب التفســر وعجائب التأويل :محمود بن املنصورة  ،ط 1410 ،1ه 1990 /م.

حمزة بن نرص ،أبو القاســم برهان الدين الكرماين-51 ،الكشــف والبيان عن تفســر القرآن :أحمد بن
ويعرف بتاج القراء (ت :نحو 505ه) دار النرش :دار محمد بن إبراهيم الثعلبي ،أبو إسحاق (ت427 :ه)
القبلة للثقافة اإلسالمية  -جدة ،مؤسسة علوم القرآن تح :اإلمام أيب محمد بن عاشور  ،مراجعة وتدقيق:

– بريوت.

األســتاذ نظري الســاعدي  ،نرش :دار إحياء الرتاث

-46فتــح القدير :محمد بن عيل بن محمد بن عبد العريب ،بــروت – لبنان  ،ط ،1422 ،1ه 2002 -
الله الشــوكاين اليمني (ت1250 :ه) نرش :دار ابن م.

كثــر ،دار الكلم الطيب  -دمشــق ،بريوت  ،ط-52 - 1لباب التأويل يف معــاين التنزيل :عالء الدين

 1414ه .

عيل بن محمد بــن إبراهيم بن عمر الشــيحي أبو

-47الفلك الدائر عىل املثل الســائر (مطبوع بآخر الحسن ،املعروف بالخازن (ت741 :ه) تصحيح:

الجزء الرابع من املثل الســائر) :عبــد الحميد بن محمد عيل شــاهني  ،نــر :دار الكتب العلمية –
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بريوت  ،ط 1415 ،1ه.

العلمية – بريوت  ،ط 1422 - 1ه.

-53اللبــاب يف علوم الكتــاب :أبو حفص رساج -59مدارك التنزيل وحقائــق التأويل :أبو الربكات
الدين عمر بــن عيل بن عادل الحنبيل الدمشــقي عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النســفي

النعامين (ت775 :ه) تح :الشيخ عادل أحمد عبد (ت710 :ه) حققــه وخرج أحاديثه :يوســف عيل
املوجود والشــيخ عيل محمد معوض  ،نرش :دار بديوي  ،راجعه وقدم له :محيي الدين ديب مســتو
الكتــب العلمية  -بريوت  /لبنــان  ،ط 1419 ،1ه  ،نرش :دار الكلــم الطيب ،بريوت  ،ط 1419 ،1ه

1998-م.

 1998 -م.

-54لســان العــرب :محمــد بن مكــرم بن عىل-60 ،معامل التنزيل يف تفسري القرآن :محيي السنة ،
أبو الفضل ،جــال الدين ابن منظــور األنصاري أبو محمد الحســن بن مسعود بن محمد بن الفراء

الرويفعــى اإلفريقــى (711ه) نــر :دار صادر – البغوي الشــافعي (ت 510 :ه) تــح  :عبد الرزاق

بريوت  ،ط 1414 - 3ه.

املهدي  ،نرش  :دار إحياء الرتاث العريب –بريوت ،

 -55لطائف اإلشــارات :عبد الكريم بن هوازن بن ط 1420 ، 1ه.

عبد امللك القشــري (ت465 :ه) تــح :إبراهيم -61معجــم البلدان تأليــف  :لياقــوت بن عبد

البســيوين  ،نرش :الهيئة املرصيــة العامة للكتاب ،الله الحمــوي (٦٢٦ه) تحقيق :زيــد عبدالعزيز
مرص  ،ط.3

الجندي ,دار الكتــب العلمية ,بريوت ,لبنان ( ,د.

-56ملسات بيانية يف نصوص من التنزيل  :فاضل ط ) (د .ت ).

بن صالح بن مهدي بن خليل البدري الســامرايئ  -26 ،معجم املؤلفني  :رضا كحالة ,نرش ،دار إحياء
نرش :دار عــار ،عامن – األردن  ،ط 1423 ،3ه  -الرتاث العريب ,بريوت ,لبنان(,د.ط) (د.ت).

 2003م.

-63مفاتيح الغيب = التفســر الكبري :أبو عبد الله

 -75متشابه القرآن دراسة موضوعية :الدكتور عدنان محمد بن عمر بن الحسن بن الحسني التيمي الرازي
زرزور 195 ،صفحــة ،نــر ،دار الفتح بدمشــق امللقــب بفخر الديــن الرازي خطيــب الري(ت:

.1970

606ه) نــر :دار إحياء الــراث العريب ،بريوت ،

-58املحرر الوجيز يف تفســر الكتاب العزيز :أبو ط 1420 ، 3ه.

محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن متام -64مالك التأويل :الغرناطي2006 ،م ،دار الكتب
بن عطيــة األندليس املحــاريب (ت542 :ه) تح :العلمية ،ط ، 1بريوت.

عبد السالم عبد الشــايف محمد  ،نرش :دار الكتب -65نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب :أحمد

توجيه ابن جزي الكلبي الغرناطي للمتشابه اللفظي يف تفسريه التسهيل لعلوم التنزيل

 256السيد ليث باسل صادق  +أ .د .فراس يحيى عبد الجليل
القمري (١٠٤١ه) تحقيق  :د .إحســان عباس ,ط:
دار صادر ,بريوت −لبنان١٤٠٨ ,ه.

-66نيــل االبتهاج بتطريز الديبــاج  :أحمد بابا بن
أحمد بــن الفقيه الحاج أحمد بــن عمر بن محمد

التكــروري التنبكتــي الســوداين ،أبــو العباس،

ط  2،نرش ،دار الكاتب ،طرابلس – ليبيا2000 ، ،م
1419ه.

-67الهدايــة إىل بلوغ النهاية يف علم معاين القرآن
وتفســره ،وأحكامه ،وجمل من فنــون علومه :أبو
ح ّموش بن محمد بن
محمد ميك بن أيب طالــب َ

مختار القيــي القريواين ثم األندلــي القرطبي
املالــي (ت437 :ه)  ،تــح :مجموعة رســائل
جامعية بكلية الدراســات العليا والبحث العلمي -
جامعة الشــارقة ،بإرشاف أ .د :الشاهد البوشيخي

 ،نــر :مجموعة بحــوث الكتاب والســنة  -كلية

الرشيعة والدراسات اإلســامية  -جامعة الشارقة ،

ط 1429 ،1ه  2008 -م.
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