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المقارنة بُت تفسَت الكشاف وتفسَت ابن عطية من خالل القضايا
)المتعلقة بعلم الكالم (سورة البقرة نموذجا) (دراسة مقارنة

A COMPARATIVE STUDY OF TAFSIR KASHSHAF AND TAFSIR IBN ATTIYA
REGARDING THE DISCUSSION ON ILM AL-KALAM IN SURA AL-BAQARA
**
*

دکتور شاہدحؽيب

؍

حافظ محمد رمضان

Abstract:
This is a comparative study of two important and pioneer
commentaries of the Holy Quran, one ofthem is the commentary of
AllamaJarullahZamkhshri and the second one is the commentary of
Ibn e Attia, Both of the interpreter are considered authority in this
regard and it is interesting to know that both of them were live in the
same era. In this research paper the study has focused on the
methodology of both authors regarding description and explanation
the issues related to the basic faiths and principals of Islam due to
their affiliation with different school of thoughts in this regard, as
zamakhshari represent „‟ Muttazilat” a well-known school of thought
in the field of “Ilm-ul-Kalaam”)philosophy( which is fully dependent
upon ration and logic while Ibn e Attia is the representative of Ahl-eSunnat who admitted the superiority of revelation and divine
direction concerned to the issues of faith, therefore both of the
commentaries represents different school of thoughts. I have tried to
explain in this research paper the method and stance of commentators
regarding relevant issues and as stated in their school of thoughts.
Key word: Usul al-Tafsir, Zamahshari, Ibn Atiya, al-Muharrat alWajiz,

المقدمة

الحمد هلل الذي الإله إالهو المتوحد يف الجالل بكمال الجمال الذي أنزل الفرقان عىل

عبده ليكون للعالمُت نذيرا وداعيا إىل اهلل باذنه وسراجا منَتا ونشهد أن الإله اال اهلل وحده

وحده الشريك له يف ذاته وال يف صفاته وال يف أفعاله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صىل
.اهلل عليه وعىل آله وصحبه وعىل من تبعهم بإحسان إىل يوم الدين وسل ّم تسليما كثَتا كثَتا

وبعد

*
 الجامعة اإلسالمية العالمية بإسالم, كلية أصول الدين, قسم التفسَت وعلوم القرآن,الباحث يف الدكتوراة

آباد
**األستاذ المساعديف جامعة المهندسة والمعلومات التكنولوجيا خواجه فريد برحيم يارخان
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من المعلوم أن القرآن الكريم بحر من المعارف اإللهية اليت تتكفل بالهداية

والرشاد ،إال أنه كان من المستحيل درك عجائبه كلها  -فؽناء عىل ذلك اقتىض المقام أن أتشرف
بدراسة ناحية القضايا الكالمية بُت التفسَتين المعاصرين واجتمع القصد بإذن اهلل عىل حصر

هذه العجالة يف "تفسَت سورة البقرة دراسة مقارنة بُت تفسَت الكشاف للزمخشري وتفسَت

المحرر الوجيز البن عطية من خالل القضايا المتعلقة بعلم الكالم" كما اليخفي من البحثة
العلمية بأن سورة البقرة تحتوى عىل موضوعات المقارنة المهمة بُت المفسرين ،والجمع بُت
أقوالهما وآرائهما واستشهادهما باألدلة مع بيان الراجح ،والوقوف عىل أوجه الوفاق واالختالف

وطرق تنوع التفسَت خالل عصوره ،وإبراز جوانب جديدة تثري موضوع التفسَت من خالل
سورة البقرة لكٍت حصرت هذا البحث العلمي يف القضايا المتعلقة بعلم الكالم .

أهمية الموضوع

ال شك أن للتفسَت المقارن غايات تعود أهمؼتها عىل التفسَت والمفسرين والباحثُت يف

هذا اللون ،ويمكن أن أجمل أهمها يف النقاط التالية:

 .1إيجاد ملكة التفسَت المتحصلة من جملة العلوم المختلفة والمعارف المؾنوعة ،واستمثار
ذلك بالوصول إىل مراد اهلل تعاىل ،والوقوف عىل كنوز القرآن واستخراج معانيه وأحكامه

وحكمه.

 .0تكوين ملكة المقارنة والموازنة القائمة عىل القواعد العلمية الصحيحة الموصلة إىل معرفة
المسائل المختلفة وأسبابها بُت المفسرين ،والوقوف عىل منهجهما واتجاههما.

 .3بيان أوجه التماثل بُت المفسرين والتمايز بؼنهما المنبئ عن قوة الفكر ودقة النظر يف

حسن معالجة قضايا التفسَت وموضوعاته،منها القضايا المتعلقة بعلم الكالم اليت اخًتتها
بُت تفسَتي اإلمامُت الجليلُت للمقارنة بؼنهما من خال ل سورة البقرة.

وقد تعرضت لهذا البحث بعنوان" المقارنة بُت تفسَت الكشاف وتفسَت ابن عطية من

خالل المسائل المتعلقة بعلم الكالم "دراسة مقارنة" فهذا البحث يحتوي عىل مقدمة وتمهيد و

أربعة مباحث وخاتمة والمصادر والمراجع حسب الًتتيب التايل:
أما المقدمة :فهي تشتمل عىل أهمية الموضوع والتعريف به.

التمهيد :التعريف باإلمامُت الزمخشري وابن عطية وكتابيهما (وفيه مبحثان)
المبحث األول  :التعريف باإلمام الزمخشري وكشافه.

المبحث الثاين:المبحث الثاين:التعريف باإلمام ابن عطية وتفسَته.
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المبحث الثالث :مفهوم المقارنة لغة وإصطالحا:

المبحث الرابع :مقارنة بؼنهما يف المسائل المتعلقة بعلم الكالم:
الخاتمة:

المصادر والمراجع:

وصىل اهلل تعاىل عىل خَت خلقه سيدنا محمد وعىل آله الطيبُت الطاهرين وصحبه نجوم

الهدى وعىل من تبعهم بإحسان إىل يوم الدين وسلم تسليما كثَتا كثَتا.

التمهيد :التعريف باإلمامُت الزمخشري وابن عطية وكتابيهما ( وفيه مبحثان)

المبحث األول :التعريف باإلمام الزمخشري وكشافه

التعريف بالزمخشري

مولده ونشأته العلمية

ولد محمود بن عمر بن محمد بن عمرالخوارزمي الزمخشري بزمخشر(()1من أعمال

خوارزم ) يوم األربعاء السابع والعشرين من شهر رجب سنة 79:ه.

ونشأ يف ظل أسرة فقَتة متدينة ظفرت بحظ وافر من علم وأدب  ،ومات أكثر أفرادها

يف حياته.

ولما بلغ سن الطلب رحل إىل بخارى( )2لطلب العلم  ،كما رحل إىل بغداد وإىل مكة ،

وكانت إحدى رجليه ساقطة فكان يمشي برجل من خشب۔

( )3

وقد كان الزمخشري مجتهدا يف طلب العلم وتحصيله  ،أديبا شاعرا( كامال بالعربية
متفانيا فيها  ،منقطعا لروايتها وتحقيقها وخدمة علومها مفضال لها مناصرا لخصائصها
ومعارفها.

( )4

شهرته ومكانته العلمية
خلكان:

كان أبو القاسم الزمخشري إمام عصره وحجة زمانه يف فنون شىت .يقول عنه ابن
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"اإلمام الكبَت يف التفسَت و الحديث والنحو واللغة وعلم الؽيان .كان إمام
عصره من غَت مدافع ،تشد إليه الرحال يف فنونه"

( )5

قال السمعاين( " :)6كان يضرب به المثل ىف علم األدب والنحو ،لقي األفاضل والكبار

وص ّنف تصانيف يف التفسَت وشرح الحديث ويف اللغة ،سمع الحديث من المتأخرين،

وديوان شعره سا ئر"

( )7

وفاة الزمخشري وآثاره العلمية

تويف أبو القاسم الزمخشري ليلة عرفة سنة ;83ه بجرجانية خوارزم بعد رجوعه من

مكة .قال ابن كثَت " :أبو القاسم الزمخشري صاحب الكشاف يف التفسَت....وكانت وفاته
بخوارزم ليلة عرفة منها،عن ست وسبعُت سنة"

( )8

وقد خلف آثارا علمية منها ما :الكشاف يف تفسَت القران العزيز ولم يصنف قبله

مثله ،وأساس البالغة يف اللغة ،و ضالّة الناشد ,والمفصل يف النحو وقد اعؾٌت بشرحه خلق كثَت،

واألنموذج يف النحو ،والمفرد والمللف يف النحو ،وشقائق النعمان يف حقائق النعمان ،وشايف العي
من كالم الشافعي-رضاهلل عنه،-والقسطاس يف العروض ،والمنهاج يف األصول ،و مقد مة األدباء،

مقدمة اآلداب ،و ديوان الرسائل ،وديوان الشعر ،والرسالة الناصحة ،وغَتها من الكتب
الهامة

( )9

اهتمامه بالمسائل العقدية

من المعلوم أن الزمخشري يعد من علماء المعتزلة البارزين( )10ويظهر ذلك يف

تعصبه لمذهبه وانتصاره يف مسائل العقيدة حيث يراه يحتكم إىل العقل كثَتا ويتدرع بالمجاز

والتمؿيل ،فيخضع مفهوم اآليات القرآنية إىل مذهبه االعتزايل ومنها ما يلي:

التوحيد ،والعدل ،والوعد والوعيد ،والمزنلة بُت المزنلتُت ،واألمر بالمعروف والنىه

عن المنكر .وهذه األصول الخمسة يجمع الك ل عليها..

ويف ك ل هذه األمور وغَتها من مسائل العقيدة  ،يتهجم الزمخشري عىل أهل

السنة،ويرد األحاديث الصحيحة اليت تخالف معتقده االعتزايل

قيمة الكشاف العلمية

( )11

تكلم العلماء عن قيمة تفسَت الكشاف العلمية يف كؾمهب أذكر أقوال بعضهم إلبراز

قيمة تفسَت الكشاف:
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يقول الفاضل بن عاشور( :)12بعد ذكره لمجموعة من مللفات الزمخشري  .فبهذا

التكون األديب الراسخ ،والمعرفة العربية الواسعة مع مقامه يف العلوم اإلسالمية  ،إذ كان إماما
من أئمة المتكلمُت عىل الطريقة االعتزالية  ،وفقيها من كبار الفقهاء عىل المذهب الحنفي  .وعىل

ماسار من ذكره  ،واشتهر من أمره  ،بعد أن شاعت كؾبه وقدرها العارفون حق قدرها أقبل أبو

القاسم –الزمخشري -عىل تفسَت القرآن .ويقول الدكتور محمدحسُت الذهيب( ":)13وأما قيمة
هذا التفسَت فهو-بصرف النظرعما فيه من االعتزال-تفسَت لم يسبق مللفه إليه"....

( )14

المبحث الثاين:التعريف باإلمام ابن عطية وتفسَته.

مولده ونشأته :هو عبد الحق بن غالب بن عبد الملك بن غالب بن تمام بن عطية  ،أبو

محمد  ،الغرناطي  ،القاضي ،قدوة المفسرين( ، )15مولده سنة ثمانُت وأربعمائة(.)16

نشأ الشيخ يف بيت عالم فقيه قاض تتلمذ عىل أبيه أوال  ،فسمع منه كتب الحديث ،

وكتب اللغة  ،وكتب الفقه وسافر إىل األندلس فلقي الشيخ ابن عطية أبا عىل الغساين( )17وغَت

ذلك من العلماء األجالء الذين عمهن اإلجازة يف العلوم(.)18

مكانته العلمية

أجمع العلماء عىل سعة معرفته وتفننه يف العلوم .وكان فقيها ،عارفا باألحكام،

والحديث ،والتفسَت ،بارع األدب ،بصَتا بلسان العرب ،واسع المعرفة ،له يد يف اإلنشاء والنظم
والنثر ،وكان يتوقد ذكاء ،له التفسَت المشهور ويل قضاء المرية(.)19

عقيدته

فرجح دالئلهم  ،مثل عند

فكر ابن عطية يف العقائد أكثر علي مذهب األشعري
ير آل عمران )9;<:قال
(و ِ َّ ِ
او ِ
ات َو ْاأل َ ْر ِض َو َّ ُ
الس َم َ
تفسَت قوله تعايلَ :
لِل ُمل ُْك َّ
الِل ع ََىل ك ُ ِ ّل َش ْي ٍء ق َِد ٌ
ابن عطية يف هذه اآلية :قال القاضي ابن الطيب وغَته ظاهره العموم  ،ومعناه الخصوص ألن اهلل
( )20

تعايل ال يوصف بالقدرة علي المحاالت هو الموجود يف مقتضي كالم العرب(. )21

ثناء العلماء عليه

قال الذ هيب( )22عنه ":فقيه،حافظ،محدث مشهور،أديب،نحوي،شاعر،بليغ،كاتب ألف

يف التفسَت كتابا ضخما أرىب فيه عىل ك ل متقدم"(.)23

مللفاته:خلف ابن عطية تراثا علميا فمنه  :تفسَته المشهور ب المحرر الوجيز يف تفسَت

الكتاب العزيز و ألف"فهرسة"ضمنها مروياته و أسماءشيوخه(.)24
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وفاته  :تويف هذا اإلمام الجليل بلورقة (عليه هواطل رحمة الغفور المنان) يف ليلة

خامس عشر ()11من رمضان سنة إحدى وأربعُت وخمسمائة(111ه).)25(،

اهتمامه بالمسائل العقدية

ابن عطية فهو اهتم يف تفسَته بالمسائل العقدية وفسرها وفق معتقدات أهل

السنةوأثبت موقف أهل السنة فيها ورد عىل ما قال به اإلمام الزمخشري يف انتصار عقيدة
المعتزلة بأدلة دامغة من حيث يراه يحتكم إىل الوحي واليتدرع بالمجاز والتمؿيل مثل ما فعل

الزمخشري يف تفسَته  ،فيؿبت مفهوم اآليات -اليت تتحدث عن المسائل العقدية -وفق أهل
السنة

( )26

القيمة العلمية لتفسَت ابن عطية

لقدأجمع العلماء أن تفسَت ابن عطية له شأن عظيم ومقام مرتفع لدى العلماء

والطلبة .وإليك بعض أقوالهم:

قال اإلمام المفسر أبوحيان محمدبن يوسف الغرناطي:

( )27

مثنيا عىل تفسَت

الزمخشري وابن عطية":إنهما أجل من صنف يف علم التفسَت،وأفضل من تعرض للؾنقيح

والتحرير "كمايقول عن كتابيهما ":إنهما أنجدا وأغارا ،وأشرقا يف سماء هذا العلم بدرين
وأنارا،وتزنال من الكتب التفسَتية مزنلة اإلنسان من العُت،والذهب اإلبريز من
العُت،ويؾيمة الدهر من الآليل،وليلةالقدر من الليايل

"( )28

وقال العالمة محمد الطاهر بن عاشور )29(:يف المقدمة األوىل من مقدمات تفسَته

مقارنا بُت تفسَت ابن عطية والزمخشري ":كالهما يغوص عىل معاين اآليات،ويأيت بشواهدها من

كالم العرب.ويذكر كالم المفسرين ،إال أن منىح البالغة والعربية بالزمخشري أخص،و منىح
الشريعة عىل ابن عطية أغلب،وكالهما عضدتا الباب،ومرجع من بعدهما من أويل األلباب

"( )30

المبحث الثالث :مفهوم المقارنة لغة وإصطالحا

من المعلوم أن اإلمام الزمخشري واإلمام ابن عطية اهتماباالتفسَت الكالمي يف

تفسَتهما اهتماما بالغا لذا نبُت بعض المقدمات المتعلقة بالمبحث ثم نلجأ إىل بيان أمثلة

التفسَت بالكالم من تفسَت هما مع المقارنة بؼنهما يف األخَت ألنها المقصود األصلي كما يتضح
بعنوان.

مفهوم المقارنة
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لفظ "المقارن" معناه اللغوي واإلصطالحي:

"المقارنة" يف اللغة لفظ مشتقمن"قرن"ويطلق يف اللغة ويراد منه الجمع والوصل

والمصاحبة ،يقال :قرنت الشئ بالشئ إذا وصلته به ،والقران :الجمع بُت الحج والعمرة

"( )31

والقرين المصاحب  ،وقارنته قرانا:صاحؽته ،وقرينة الرجل :إمرأته لمقارنته إياها،

وقرينة اإلنسان :نفسه لمالزمتها ومصاحؽتها

( )32

"والقران"بالفتح ،المثل يف السن" ،والقران" بالكسر ،المثل يف الشجاعة()33وعليه

فاألقران هم األمثال :ومما تقدم فإن كلمة"المقارنة" يف اللغة علي اختالف تصاريفها عنت

الجمع والمصاحبة والوصل والموازنة اليت تعٍت المساواة والمكافأة،ويليد هذا ماجاء يف التزنيل:

ان لَ ُه َق ِري ًنا ف ََسا َء َق ِري ًنا :النساء )3;-قال الطربي(" :)34خليال
۱۔ يقال تعايلَ :و َم ْن َي ُك ِن َّ
الش ْي َط ُ

وصاحبا( ")35ومنه قوله تعايل :ف َُه َو لَ ُه َق ِري ٌن :الزخرف )39-أي ال يفارقه(.(36
ُت ِيف ْاأل َ ْصفَا ِد :إبراهيم )7<:أي مشدودين بعضهم
ُت يَ ْو َم ِئ ٍذ ُم َق َّرنِ َ
۲۔ َ -وت ََرى ال ُْم ْج ِر ِم َ
ببعض(.(37
ُ
ُت :الفرقان )93-أي :مصفدين قد قرنت أيديهم إيل
۳۔ َ -و ِإ َذا ألْقُوا ِم ْن َها َمك َانًا َض ِّيقًا ُم َق َّرنِ َ
أعناقهم يف األغالل(.)38

َض َنا ل َُه ْم ُق َرنَاء َف َز َيّ ُنوا ل َُهم :فصلت )58-قرناء :نظراء من الشياطُت(.)39
۴۔ َ -وق َّي ْ

أما "المقارنة" إصطالحا

واليت تعٍت الموازنة بُت شيئُت أو أكثر والمقابلة بؼنهما بغية بيان أوجه التماثل

والتمايز واإلختالف واإلئتالف ثم الًتجيح بااألدلة ،فان هذا اللفظ بهذا المعٍت لم تعرض له
المعجمات اللغوية القديمة  ،وإنما عرض له المعجم الوسيط حديثا ،فجاء فيه" قارن الشئ
بالشئ :وازنه به ،وقارن بُت الشئُت أواألشياء :وازن بؼنها ،فهو مقارن ،ويقال:األدب المقارن

والتشريع المقارن

()40

هذا ومع عدم ذكرالمعجمات القديمة لهذا المعٍت ،ومع إطالق هذااللفظ علي علوم

كثَتة مثل":األدب المقارن" والفقه المقارن" بل دخوله ساحةالبحوث والرسائل العلمية بحيث
التكاد تخلو رسالة أوبحث علمي من موضوع المقارنة بخاصمة يف موضوعات الشريعة والثقافات

العربية اإلسالمية مع هذا كله.

التفسَت المقارن يف اإلصطالح
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إن لفظ "المقارن" بالحد اإلصطالحي الذي ورد يف اإلصطالحات األدبية والنقدية

والبالغية أعٍت الموازنة -لم أقف عليه عند المفسرين القدامي والمللفُت يف علوم القرآن ،ثم
لم أقف علي مللف أو مصنف مستقل يف هذا اللون من التفسَت قديما وال حديثا غَت أن بعض

المحدثُت من الباحثُت يف التفسَت عرضوا له يف ثنايا بحوثهم عند حدثهم عن ألوان التفسَت

وموضوعاته  ،فقد عرفه الشيخ الدكتور أحمد الكومي( )41يف كتاب" التفسَت الموضوعي للقرآن
الكريم" فقال :التفسَت المقارن :وهو بيان اآليات القرآنية علي ما كؾبه جمع من الفسرين
بموازنة آرائهم والمقارنة بُت مختلف اتجاهاتهم والبحث عما عساه يكون من التوفيق بُت ما

ظاهره مختلف من آيات القرآن واألحاديث وما يكون ذلك ملتلفا أو مختلفا من الكتب السماوية

األخري( )42ويف ضوء قراءة هذا التفسَتوشرحه( )43يقال أن الشيخ الكومي رحمه اهلل تعايل قد
رسم قواعد للتفسَت المقارن ،ووضع األساس له.

المبحث الرابع :مقارنة بؼنهما يف المسائل المتعلقة بعلم الكالم

إن اإلمام الزمخشري واإلمام ابن عطية اهتما بؽيان المسائل المتعلقة بعلم الكالم

يف تفسَتهما لذا نبُت بعض المقدمات المتعلقة بالمبحث ثم نلجأ إىل بيان أمثلة المسائل

المتعلقة بعلم الكالم من تفسَت هما مع المقارنة بؼنهما يف األخَت ألنها المقصود األصلي كما

يتضح بعنوان المبحث.

أهمية علم الكالم :علم الكالم يتصل مع العقائد الدينية  ،درجته يف الدين :األساس

لإلسالم ،عندما ال يطمئن القلب ال يكون مقبول العبادات والمعامالت وغَته ويضيع العبادات

بغَت العقيدة  ،ابتدأ األحكام الشرعية بعد العقيدة الصحيحة .العقيدة  :الركن األول من

أركان اإلسالم .علم الكالم مخرج من القرآن كعلوم الدينية األخري .إن مؽٍت علم الشرائع

واألحكام وأساس قواعد عقائد اإلسالم علي علم التوحيد والصفات الموسوم باالكالم  ،يحصل
النجاة بواسطة علم الكالم من غياهب الشكوك وظلمات األوهام .األحكام الشرعية يتصل مع

العمل واإلعتقاد سماه األول :فرعية وعملية  ،والثاين :أصلية وإعتقادية  ،لؼس ممكن أإلستفادة
من األحكام الشرعية العملية بدون األصل اإلعتقاد  ،ألن اإلعتقاد يف اإلسالم جزء مهم من
األجزاء الدينية األخري .وقد كان األوائل من الصحابة والتابعُت رضوان اهلل علمهي أجمعُت ،
لصفاء عقائدهم بربكة صحبة النيب صلي اهلل عليه وسلم وقرب العهد بزمانه ولقلة الوقائع

واإلختالفات و  ،وتمكمهن من المراجعة إىل الثقات ،مستغنُت عن تدوين العلمُت  ،عند ما وسع
اإلسالم من ك ل جهات وحصل التعارف من الفلسفة اإليرانية واليونانية والقبطية والهندية ورد

ایضےئ قیقحت ،امشرہ  ،02ہبعش علوم االسہیم و رعیب ،وگرٹنمن اکجل ویوینریٹس ،لصیف آباد
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الشبهات والسلاالت حول اإلسالم إىل أن حدثت الف ن بُت المسلمُت ،ونقدم العقل علي النقل

وغلب البغي عىل أئمة الدين ،وظهر اختالف اآلراء والميل إىل البدع واألهواء ،وكثرت الفتاوى
والواقعات والرجوع إىل العلماء يف المهمات ،فاشتغلوا بالنظر واالستدالل واالجتهاد واالستنباط
وتمهيد القواعد واألصول

()44

وصنف العلماء الكتب لعلم الكالم إلثبات العقائد الدينية والدفع للشبهات عن

اإلسالم  ،وأمدح العلماء واعؾرب العلماء مكانته بُت العلوم اإلسالمية "الفقه األكرب" وسماه:
علم الكالم  ،أو أصول الدين  ،أو الفقه األكرب  ،أو علم التوحيد  ،أو علم العقائد اإلسالمية اليت

يقوم عليها الدين اإلسالمي بأحكامه العملية وآدابه الخليقة ونظمه التطؽيقة بل بثقافته

وحضارته جميعا وحصل اإلطمؼنان يف الصدر مع واسطة علم الكالم ويحفظ الناس من اإلفراط
والتفريط( )45تعُت العلماء الشرائط للمفسر  ،عندما المفسر هو يريد التفسَت لآليات القرآنية
يجب عليه أن يكون ملما بهذا العلم عارفا به فبه تتم معرفة ما يجوز يف حق الباري ومااليجوز ،

ويستطيع المفسر بواسطته أن ينظر يف اآليات المتعلقة بالنبوة والمعاد نظرة صائبة .الكشف عن

معٍت اآليات القرآنية اليت متعلقة باالعقائد اإلسالمية من الزاوية الكالمية علي وجه تؿبت به
صحة هذه العقائد وتندفع الشبهات.

الكالم لغة وإصطالحا

لغة :األصوات المفيدة .وعند المتكلمُت :المعٍت القائم بالنفس الذي يعرب عنه

بألفاظ يقال يف نفسي كالم

( )46

إصطالحا :عدة تعريفات لعلم الكالم  ،يذكر هناك باختصار:

 -9علم يقتدر معه عىل إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبهة
 -5الكالم هوالعلم بالعقائد الدينية عن األدلة اليقينية

()47

( )48

 -3صناعة الكالم يقتدر بها اإلنسان علي نصرة اآلراء واألفعال المحدودة اليت صرح

بها واضع الملة  ،وتزييف ك ل ما خالفها باألقاويل(.)49

أمثلة الزمخشري وابن عطية لعلم الكالم:

المقارنة بؼنهما يف ذكرهما إسناد رزق الحالل والحرام إيل اهلل تعايل

موقف اإلمام الزمخشري:

بُت اإلمام الزمخشري يف تفسَته المسائل اليت تتعلق مع العلم الكالم وبُت موقفه

تحت اآليات القرآنية الاليت تتعلق مع موقفهم وأمثلة ذلك كما سيأيت:
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ُون (البقرة)3:
المثال األول:قوله تعايلَ :و ِم ّمَا َر َزقْنا ُه ْم ُي ْن ِفق َ

بُت اإلمام الزمخشري تحت هذه اآلية موقف إسناد الرزق الحالل إيل اهلل تعايل

واليسند الرزق الحرام إيل اهلل تعايل  ،وقال اليطلق إسم الرزق علي الحرام ويليد موقفه بمزيد

الدليل العقلي قائال ":وإسناد الرزق إىل نفسه لإلعالم بأنهم ينفقون الحالل الطلق الذي
الِل ،ويسىم رزقا منه .وأدخل من الؾبعيضة صيانة لهم وكفا عن
يستأهل أن يضاف إىل َّ

وقدم مفعول الفعل داللة عىل كونه أهم ،كأنه قال :ويخصون
اإلسراف والؾبذير المنهي عنهّ .
بالتصدق به
بعض المال الحالل
ّ

( )50

موقف اإلمام ابن عطية:

بُت اإلمام ابن عطية يف تفسَته عن علم الكالم ورد موقف المعتزلة(،)51

الجربية( ،)52والقدرية( )53وغَتهم بأدلة ساطعة و أثبت موقف أهل السنة والجماعة وأمثلته

كما يلي:

ُون (البقرة)3:
المثال االول:قوله
تعايل:و ِم ّمَا َر َزقْنا ُه ْم ُي ْن ِفق َ
َ

بُت اإلمام ابن عطية تحت هذه اآلية المسئلة الكالمية عن الرزق الحرام قائال:

الرزق عند أهل السنة ما صح اإلنتفاع به حالال كان أو حراما بخالف قول المعتزلة إن الحرام

لؼس برزق( .)54وبُت أيضا هذا التوضيح تحت آية أخري لتبيُت موقف أهل السنة والجماعة ،
َ
بات ما َر َزقْناك ُْم (البقرة )9:5:يف هذه اآلية
ِن َط ِ ّؼ ِ
قال :قول اهلل تعايل :يا أ ُيّ َها الَّ ِذي َن آ َم ُنوا كُلُوا م ْ
لفظ من للؾبعيض  ،واآلية تشَت بؾبعيض من إيل الحرام رزق( )55وأيضا وضح التفسَت لهذه
َ
َ
ِن
السما ِء ما ًء فَأ ْخ َرجَ ِب ِه م َ
السما َء ِبنا ًء َوأنْ َز َل م َ
ِن َّ
الموقف يف آية أخري وقال :قول اهلل تعايلَ :و َّ
رات ِر ْزقاً لَك ُْم (البقرة )55:وقال :اسم الرزق قبل التملك يكون صحيحا وصح اإلنتفاع بها
ال َّث َم ِ
فهي رزق ورد بهذه اآلية بعض الناس قول المعتزلة إن الرزق ما يصح تملكه  ،ولؼس الحرام

برزق(.)56
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ما توصلت إليه بعد المقارنة بؼنهما يف إسناد رزق الحالل والحرام إيل اهلل تعايل:

وجدت اإلمام الزمخشري و اإلمام ابن عطية من خالل دراسة تفسَت سورة البقرة

بأنهما يذكران المسائل الكالمية لكن الزمخشري هويؿبت موقفه يف تفسَته فقط لم يؽتع إيل

ذكر أسماء الفرق األخري وردهم  ،لكن اإلمام ابن عطية يؿبت موقفه ويرد الفرق الضالة مع

ذكر أسمائهم وأيضا يذكر موقف الفرق األخري مع ذكرموقفه  .قال اإلمام الزمخشري يف

اآلية المذكورة عن مسئلة الرزق وقال إسناد الزرق الحالل إيل هلل تعايل صحيح واليسند الرزق

الحرام إيل اهلل تعايل وأثبت موقفه بدليل العقلي وما توجه إيل آيات أخري كما توجه ابن عطية إيل
اآليات القرآنية وقال قوله تعايل":ممارزقناهم" هنا يف لفظ مما ،من تبعيضية مراده فقط الرزق
الحالل ألن ذكر اهلل تعايل بالصدقة والصدقة فقط يف مال الحالل ،وقال اإلمام ابن عطية يف

توضيح اآلية المذكورة عن مسئلة الرزق :الرزق عند أهل السنة ما صح اإلنتفاع به حالال كان أو

حراما بخالف قول المعتزلة إن الحرام لؼس برزق ،يف هذا التعريف معٍت الزرق وسيع عند ابن
عطية وعند اإلمام الزمخشري عكسه  ،وابن عطية أثبت موقفه مع الدالئل النقلية وقال ابن

عطية يف توضيح "مما" هنا من تبعيضية لكن مراد منه الرزق الحرام  ،واختلف اإلمام

الزمخشري وابن عطية يف مراد معٍت "من" تبعيضية.

المقارنة بؼنهما يف ذكرهما يف إسناد الفعاللقؽيح إيل اهلل تعايل:

موقف اإلم الزمخشري:

َ
شاو ٌة
المثال الثاين:قوله تعايلَ :خ َت َم َّ ُ
الِل عَىل ُقلُوبِ ِه ْم َوعَىل َس ْم ِع ِه ْم َوعَىل أبْ ِ
صار ِه ْم ِغ َ

يم (البقرة)::
ذاب َع ِظ ٌ
َول َُه ْم َع ٌ

بُت اإلمام الزمخشري تحت هذه اآلية مسئلة كالمية ويوضح موقفه يف مسئلة إسناد

الفعل القؽيح إيل اهلل تعايل .قال الشيخ الزمخشري معٍت الختم والغشاوة لؼس يف المعٍت

الحقيقي واليجوز إسناده إيل اهلل تعايل وهذه األلفاظ من باب المجاز( .)57بُت التوجيه  ،وقال:
إسناد الختم إيل اهلل تعايل لؼس بصحيح  ،ألن لو يسند إيل اهلل تعايل فيلزم االمؾناع من قبول

الحق واإلصالة إليه بطرقه وهو قؽيح .واهلل تعايل مزنه من فعل القؽيح  ،وشأنه تعايل كبَت لعلمه
( )58
َ
يد
بقبحه وعلمه بغناه عنه  .ويورد النص لتزنيه ذات اهلل تعايل بقولهَ :و َما أنَا ِب َظ َّال ٍم لِل َْع ِؽ ِ
الِل َال يَأْ ُم ُر ِبالْف َْح َشا ِء
ِن ك َانُوا ُه ُم َّ
ُت (الزخرفِ ، ):9:إ َّن َّ َ
(قَ ، )5<:و َما َظل َْم َنا ُه ْم َولَك ْ
الظالِ ِم َ
(األعراف.)5;:

موقف اإلمام ابن عطية:
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َ
شاو ٌة
المثال الثاين:قوله تعايلَ :خ َت َم َّ ُ
الِل عَىل ُقل ِ
ُوب ِه ْم َوعَىل َس ْم ِع ِه ْم َوعَىل أبْ ِ
صار ِه ْم ِغ َ

يم (البقرة)::
ذاب َع ِظ ٌ
َول َُه ْم عَ ٌ

بُت اإلمام ابن عطية تحت هذه اآلية مسالك الطائفات يف معٍت ختم وغشاوة .وقال:

ذهبت طائفة من المتأولُت إىل أن ذلك عىل الحقيقة ،وأن القلب ال يقبل الكالم الحق مصر بكثرة

الضالل واإلعراض عن الحق.وقال آخرون :ذلك عىل المجاز( ،)59وإن ما اخًتع له يف قلوبهم من

الكفر والضالل واإلعراض عن اإليمان سماه ختما .وقال آخرون ممن حمله عىل

المجاز(:)60الختم هنا أسند إىل اهلل تعاىل لما كفر الكافرون به وأعرضوا عن عبادته وتوحيده،
كما يقال أهلك المال فالنا وإنما أهلكه سوء تصرفه فيه(.)61

ما توصلت إليه بعد المقارنة بؼنهما يف إسناد الفعل القؽيح إيل اهلل تعايل:

قال اإلمام الزمخشري يف مسئلة إسناد الفعل القؽيح :اليسند الفعل القؽيح إيل اهلل

تعايل وشأنه تعايل مزنه من الفعل القؽيح وحيث ما يسند إيل اهلل تعايل هناك محمول علي المجاز

واستدل إثبات موقفه باآليات القرآنية ،وقال اإلمام ابن عطية :إسناد الفعل القؽيح صحيح إيل
اهلل تعايل وأذكر مسالك المتأولُت :األول:قالوا هنامعٍت اآلية محمول علي معٍت الحقيقة لكن

معناه:أن القلب ال يقبل الكالم الحق مصر بكثرة الضالل واإلعراض عن الحق ،وقال

آخرون:ذلك علي المجاز  ،وقال ابن عطية معٍت الفعل القؽيح لؼس كما فهم اآلخرون معناه:
عندما الناس اليقبلون الحق يعٍت توحيده وعبادته ثم أنهم يصرون علي إنكاراألعمال

المذكورة بعده أوجب اهلل تعايل الختم علمهي هنالؼس الختم ل-الفعل القؽيح بل للعذاب يعٍت

ما قال اهلل تعايل أنتم فعلوا هكذا األفعال القبائح بل أيضا هم فعلوا بنفسهم،يف هذه المسئلة
أخطأ اإلمام الزمخشري يف فهم مراد معٍت اآلية وأصاب اإلمام ابن عطية.

المقارنة بؼنهما يف ذكرهما عن المعصية الكبَت (المزنلة بُت المزنلتُت):

موقف اإلمام الزمخشري:

ُت (البقرة)59:
المثال الثالث:قوله
تعايل:وما يُ ِض ُّل بِ ِه إِال َّ ال ِ
ْفاس ِق َ
َ

بُت اإلمام الزمخشري تحت هذه اآلية المسئلة الكالمية " ،المزنلة بُت المزنلتُت" ويضح

الِل بارتكاب الكبَتة (،كما بُت هذه
التوضيح .وقال:الفاسق يف الشريعة الخارج عن أمر َّ
ُ
َ
َ
حاب
ب َس ِ ّؼ َئ ًة َوأ َ
حاط ْت ِب ِه َخ ِطي َػ ُت ُه فَأول ِئ َك أ ْص ُ
التوضيح يف آية أخري بقوله تعايل" :بَىل َم ْن ك ََس َ
ب َس ِ ّؼ َئ ًة من السؼئات ،يعٌت كبَتة من الكبائر،
ار ُه ْم ِفيها خال ُِد َ
ال َّن ِ
ون (البقرةَ ");9:م ْن ك ََس َ
َ
حاط ْت بِ ِه َخ ِطي َػ ُت ُه ولم يقبل عنها بالتوبة ويخلد يف النار( ،))62وهو النازل  ،بُت مزنلة الملمن
َوأ َ
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( )63
الِل عنه وعن
األول تكلم يف هذا
ّ
الحد :أبو حذيفة واصل بن عطاء رىض َّ
والكافر ،وقالوا ّ

أشياعه(المعتزلة) .وبُت حكمه  ،قال :يكون ملمنا باعؾبارالحكم .هو يناكح ويوارث ويغسل

باعؾبارالذم واللعن والرباءة كافرا واعتقاد
ويصىل عليه ويدفن يف مقابر المسلمُت .وهو يكون
ّ
( )64
أن الصالة ال تجزئ خلفه.
عداوته ،وأن ال تقبل له شهادة .ومذهب مالك بن أنس والزيدية ّ :

( )65
اال ْس ُم
الِل ِ ( .ب ْػ َس ِ
ويقال للخلفاء المردة من الكفار :الفسقة .وقد جاء االستعماالن يف كتاب ّ
ُون:
ُت ُه ُم ال ِ
ْفاسق َ
اإل ِ
يمان :سورة الحجرات . )99:يريد اللمز والؾنابز (إِ َّن ال ُْمنا ِف ِق َ
الْف ُُسوقُ بَ ْع َد ْ ِ

سورة التوبة.)9::

موقف اإلمام ابن عطية:

ُت
المثال الثالث:قوله تعايلُ :ي ِض ُّل بِ ِه َك ِثَتا ً َو َي ْه ِدي ِب ِه َك ِثَتا ً َوما ُي ِض ُّل ِب ِه ِإال َّ ال ِ
ْفاس ِق َ

(البقرة)59:

بُت اإلمام ابن عطية تحت هذه اآلية المسئلة الكالمية  ،وقال :إسناد الفعل القؽيح

يكون صحيحا  ،وقال :اختلف المتأولون يف قوله تعاىلُ :ي ِض ُّل ِب ِه َك ِثَتا ً َو َي ْه ِدي ِب ِه َك ِثَتا ً فقيل هو

من قول الكافرين ،أي ما مراد اهلل بهذا المثل الذي يقسم الناس إىل ضاللة وإىل هدى؟ وقيل بل

هو خرب من اهلل تعاىل أنه يضل بالمثل الكفار الذين يعمون به ،ويهدي به الملمنُت الذين
يعلمون أنه الحق .ويف هذا رد عىل المعتزلة يف قولهم(:إن اهلل ال يخلق الضالل) أي ال ينسب

(الِل خالِ ُق ك ُ ِ ّل َش ْيءٍ :الرعد )99:وال خالف أن قوله
الفعل القؽيح إيل اهلل تعايل  ،لكن واضح َّ ُ
ُت من قول اهلل تعاىل .وبُت معٍت الفاسق  ،قال :والفسق يف عرف
تعاىلَ :وما ُي ِض ُّل بِ ِه ِإ َّال ال ِ
ْفاس ِق َ

االستعمال الشرعي الخروج من طاعة اهلل عز وجل ،فقد يقع عىل من خرج بكفر وعىل من خرج

بعصيان( .)66ورد ابن عطية يف آية أخري موقف المعتزلة  ،الفاسق :خارج عن اإليمان وهويكون
َ
حاط ْت بِ ِه
ب َس ِ ّؼ َئ ًة َوأ َ
يف اآلخرة  ،بُت بُت المزنلتُت  ،وقال ابن عطية:قول اهلل تعايل :بَىل َم ْن ك ََس َ
ُ
َ
ون (البقرة );9:بُت اإلمام ابن عطية تحت هذه
ار ُه ْم ِفيها خال ُِد َ
حاب ال َّن ِ
َخ ِطي َػ ُت ُه فَأول ِئ َك أ ْص ُ
َ
ب
اآلية .قوله
َ
تعاىل(:والّ ِذي َن آ َم ُنوا اآلية :البقرة .);5:يدل هذا التقسيم عىل أن قوله َم ْن ك ََس َ
َ
حاط ْت ألن العاصي ملمن فلم تحط
َس ِ ّؼ َئ ًة اآلية يف الكفار ال يف العصاة ،ويدل عىل ذلك أيضا قوله :أ َ
به خطيػته ،ويدل عىل ذلك أيضا أن الرد كان عىل كفار ادعوا أن النار ال تمسهم إال أياما معدودة

فهم المراد بالخلود ،واهلل أعلم(.)67
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ما توصلت إليه بعد المقارنة بؼنهما يف ذكرهما عن المعصية الكبَتة:

قال اإلمام الزمخشري عن المرتكب الكبَتة أنه قاسق واليقبل توبته وقال أنه مخلد

يف النار وعُت له "المزنلة بُت المزنلتُت" وهو يكون ملمنا باعؾبار الحكم وكافرا لال عتقاد ويذكر

أقوال المخالفُت لما أعانوا موقفه  ،وقال اإلمام ابن عطية كما قالوا علماء أهل السنة والمرتكب

الكبَتة اليكون خارجا من اإليمان واليقال له اليقبل التوبة  ،قال :والفسق يف عرف االستعمال
الشرعي الخروج من طاعة اهلل عز وجل ،فقد يقع عىل من خرج بكفر وعىل من خرج بعصيان ،
ابن عطية يقسم العصاة يف قسمُت كما ذكر تعريف الفسق  ،وقال الزمخشري مطلقا عن العصاة
 ،وأيضا آية "بلي من كسب "...هذه اآلية ما نزل يف حق العصاة بل نزل يف حق الكفار واليهود كما

ادعوا أن النار ال تمسهم إال أياما معدودة فهم المراد بالخلود ،واهلل أعلم
المقارنة بؼنهما يف ذكرهما يف مسئلة الشفاعة:
موقف اإلمام الزمخشري:

ون
المثال الرابع:قوله
تعايل:وال يُ ْق َب ُل ِم ْنها َشفا َع ٌة َوال ُي ْل َخ ُذ ِم ْنها َع ْد ٌل َوال ُه ْم ُي ْن َص ُر َ
َ

(البقرة)7;:

أورد اإلمام الزمخشري تحت هذه اآلية المسئلة الكالمية اليت تتعلق مع قبول

ف َو َال َع ْد ٌل( )68أي توبة وال
الشفاعة للعصاة ،وبُت موقفه .وقال منه الحديثَ :ال يُ ْق َب ُل ِم ْن ُه َص ْر ٌ

فدية .وقيل :كانت اليهود تزعم أن آباءهم األنؽياء يشفعون لهم فأويسوا .وقال :هذا دليل

مبُت أن الشفاعة ال تقبل للعصاة  ،ألنه نىف أن تقىض نفس عن نفس حقاً أخلت به من فعل أو

ترك .وقال :الضمَت يف (واليقبل منها) يرجع إيل العاصية غَتالمجزي عنها ولوجاءت بشفاعة

شفيع لم يقبل منها(.)69
موقف اإلمام ابن عطية:

ون
المثال الرابع:قوله
تعايل:وال يُ ْق َب ُل ِم ْنها َشفا َع ٌة َوال ُي ْل َخ ُذ ِم ْنها َع ْد ٌل َوال ُه ْم ُي ْن َص ُر َ
َ

(البقرة)7;:

بُت اإلمام ابن عطية تحت هذه اآلية المسئلة الكالمية يف قبول الشفاعة

للعصاة.والشفاعة مأخوذة من الشفع وهما االثنان ألن الشافع والمشفوع له شفع ،وكذلك

الشفيع فيما لم يقسم .وسبب هذه اآلية أن بٍت إسرائيل قالوا :نحن أبناء اهلل وأبناء أنؽيائه

وسيشفع لنا آباؤنا ،فأعلمهم اهلل تعاىل عن يوم القيامة أنه ال تقبل فيه الشفاعة ،وال تَ ْج ِزي
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نَ ْف ٌس َع ْن نَ ْف ٍس ،وهذا مخصوص مع الكافرين ،ورد ابن عطية موقف المعتزلة إشارة وقال:

لإلجماع وتواتر الحديث بالشفاعة يف الملمنُت(.)70
المقارنة بؼنهما يف ذكرهما يف رؤية الباري:
موقف اإلمام الزمخشري:

الِل َج ْه َر ًة
المثال الخامس:قوله
ِن ل ََك َح َّىت ن ََرى َّ َ
تعايل:و ِإذْ ُقلْ ُت ْم يا ُموىس لَ ْن نُ ْلم َ
َ
َ
َ
ون (البقرة)88:
الصا ِع َق ُة َوأنْ ُت ْم تَ ْن ُظ ُر َ
فَأ َخ َذتْك ُُم َّ
بُت اإلمام الزمخشري تحت هذه اآلية موقفه يف رؤية اهلل تعايل وقال :يف هذا الكالم

وعرفهم أن رؤية ما ال يجوز عليه أن
دليل عىل أن موىس عليه الصالة والسالم رادّهم القول ّ
الِل الرؤية فقد جعله من جملة األجسام أو األعراض،
يكون يف جهة محال وأن من استجاز عىل َّ

فرادّوه بعد بيان الحجة ووضوح الربهان

( .)71

موقف اإلمام ابن عطية:

َ
المثال الخامس:قوله تعايل:الَّذين ي ُظ ُّن َ
ون
ِ َ َ
ون أنَّ ُه ْم ُمالقُوا َر ِبّ ِه ْم َوأنَّ ُه ْم ِإل َْي ِه را ِج ُع َ
َ
(البقرة)79:
بُت اإلمام ابن عطية المسئلة "لقاءربهم" تحت هذه اآلية وقال :ويصح أن تكون

المالقاة هنا بالرؤية اليت عليها أهل السنة ،وورد بها متواتر الحديث(.)72

ما توصلت إليه بعد المقارنة بؼنهما يف ذكرهما عن المعصية الكبَتة:

قال اإلمام الزمخشري رؤية الباري اليجوز مطلقا حيث ما شاء مسلما أو كافرا ويأيت قصة

موسي عليه السالم للدليل وقال لو هذا ممكن يلزم التجسيم أو العرض هلل تعايل وأنه تعايل

مزنه من هذه األشياء .وقال اإلمام ابن عطية رؤية الباري لؼس جائز يف الدنيا بل تكون
للملمنُت يف اآلخرة فقط واليقال هلل تعايل جهة كما جهات للناس يف هذه الدنيا واهلل تعايل مزنه

من هذه الجهات واهلل تعايل أعلم كما يكون صورة الرؤية للملمنُت يف اآلخرة وهذا يتصل مع

شأنه تعايل  ،ويف األخَت الزمخشري ذهب إيل صورة الظاهر وأعرض من األحاديث المتواترة وابن
عطية عكسه.

الخاتمة  :وهي تشتمل عىل أهم نتائج البحث

فمن المعلوم أن اإلمامُت الجليلُت الزمخشري وابن عطية يعد تفسَتهما -الكشاف

والمحرر الوجيز -من أهم التفاسَت لدى العلماء والبحثة العلمية خاصة يف التفسَت وعلوم
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القرآن فدرست تفسَتهما دراسة مقارنة يف مجال القضايا المتعلقة بعلم الكالم_تفصيلها يف
ثنايا البحث -من خالل سورة البقرة فقط ووصلت إىل النتائج اليت أذكرها كالطريق اآليت:

 كما اليخىف عليكم أن اإلمام الزمخشري من كبار علماء المعتزلة وأما اإلمام ابن عطية
من كبار علماء أهل السنة والجماعةو يعد تفسَتهما -الكشاف والمحرر الوجيز -من أهم
التفاسَت.

 ركز اإلمام الزمخشري يف تفسَته عىل إبراز عقيدة المعتزلة يف المسائل المتعلقة بعلم

الكالم وانتصر لها أما اإلمام ابن عطية أثبت موقف أهل السنة فيها ورد عىل ما قال به

اإلمام الزمخشري يف انتصار عقيدة المعتزلة.

 إن اإلمام الزمخشري أراه يحتكم إىل العقل كثَتا ويتدرع بالمجاز فيخضع اآليات
القرآنية إىل مذهبه االعتزايل ،فؼنفي روية اهلل يف اآلخرة ،ويقول بخلود مرتكب الكبَتة يف

النار ما لم يتب ومزنلة بُت المزنلتُت واليجوز نسبة الفعل القؽيح إىل اهلل وغَت ذلك من

المسائل الكالمية.

 يتهجم اإلمام الزمخشري عىل أهل السنة ويرد األحاديث الصحيحة اليت تخالف معتقده
االعتزايل .

 إن اإلمام ابن عطية فهو من علماء أهل السنة وأراه يحتكم إىل الوحي ال إىل العقل وعدم
تدرعه بالمجاز مثل اإلمام الزمخشري فيخضع اآليات القرآنية إىل مذهبه أهل السنة

فيؿبت رؤية اهلل يف اآلخرة وعدم خلود مرتكب الكبَتة وغَت ذلك من المعتقدات يرد ابن
_رحمه اهلل_ عىل اإلمام الزمخشري وغَته ويفسرها حسب معتقدات أهل السنة.
عطية

تفصيلها يف ثنايا البحث.

_ أن يوفقنا لخدمة الدين،ويتقبل أعمالنا الصالحة  ،ويجعل هذا
ويف الختام نسأل اهلل_تعاىل

العمل يف ميزان حسناتنا يوم القيامة.

الهوامش والمراجع

1۔

2۔

امزخمرشي بفذح امزاى واملمي ،وسكون اخلاء املـجمة ،وفذح امشني املـجمة ،ويف آٓدرُا امراءُ .ذٍ امًس بة إىل زخمرش ،ويه كرًة
من كرى دوارزم كبرية ا ٔلوساب م ٕلمام ٔآيب سـد ؾبد امكرمي امسمـاين (ت265ه) .592/6،حتليق:ؾبد امرحٌلن بن حيىي املـومي
اماميين .مكذبة ابن حميية ،املاُرة.ط :امثاهية 0011ه0991-م .وًلول اذلوي – ":زخمرش -بفذح ٔآوهل واثهيَ مث ذاء مـجمة ساكية ،و
شني مـجمة ،وراء هممةل ،كرًة جامـة من هوايح دوارزم .إههيا ًًسب ٔآبواملامس َلود بن معر امزخمرشي اميحوي ا ٔلدًب – مـجم
امبدلان مشِاب ادلين ٔآيب ؾبدهللا ايكوت اذلوي(ت656ه) ،دارصادر ،بريوت.ط0992:ه0922-م .)002/9( ،
من ٔآؾؼم مدن ماوراء اههنر و ٔآجوِا وثلؽ يف دوةل آٔوزابكس خان وٕاههيا ًًسب دمحم بن إسٌلؾيل امبخاري  ،اهؼر :مـجم امبدلان مياكوت
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اذلوي ط :ؿام 0992ه دار صادر بريوت مبيان .)929/0( ،
اهعر :مهنج امزخمرشي يف ثفسري املرآٓن وبيان إجعازٍ ندلكخور مصعفى امصاوي اجلوًين ط 9 :دار املـارف كاُرة مرص بدون اترخي ،
(ص.)52:
اهؼر :وفيات ا ٔلؾيان و ٔآهباء آٔبياء امزمان ٔ ،ليب امـباس مشس ادلين آٔمحد بن ذواكن)ت690ه(،حتليق :د ،إحسان ؾباس.دار
صادر بريوت.ط0992 :ه0922-م .)021-069/2( ،
اهؼر :وفيات ا ٔلؾيان و ٔآهباء ٔآبياء امزمان ٔ ،ليب امـباس مشس ادلين ٔآمحد بن ذواكن)ت690ه(،حتليق :د ،إحسان ؾباس.دار
صادر بريوت.ط0992 :ه0922-م ).069/2( ،
ؾبد امكرمي بن دمحم بن مٌصور اهمتميي امسمـاين املروزئ ،آبو سـد :مؤرخ رحاةل من حفاظ احلدًر .مودلٍ ووفاثَ (ُ 265 - 216ـ
=  0062 - 0009م) مبرو .اهؼر:ا ٔلؿلم نوزرلكي .)22/0( ،
ا ٔلوساب نوسمـاين .)592/6( ،
امبداًة واههناًة ٔليب امفداء احلافغ إسٌلؾيل بن كثري ادلمشلي (ت220ه)  ،مكذبة املـارف ،بريوت .ط :امثاهية 0922،م ،
(.)509/05
اهؼر :وفيات ا ٔلؾيان و ٔآهباء آٔبياء امزمان .)069-069/2( ،
وفيات ا ٔلؾيان و ٔآهباء ٔآبياء امزمان .)021/2( ،
اهؼر :امكشاف ؾن حلائق قوامض امخزنًل  .)005-009-029-21-09-01/0(،امخفسري واملفرسون نرلُيب .)562/0( ،
ُو امـامل اجملدداملصوح دمحم امعاُر بن دمحمبن دمحم امعاُربن ؿاشور امخوويس  ،رئيس املفذني املامكيني بخووس وش يخ جامؽ امزًخوهة
وفروؿَ بخووس  ،و والدثَ و وفاثَ 0999-0596( ،ه =0929-0929م)( ،اهؼر :ا ٔلؿلم نوزرلكي.)020/6:
ُو دمحم حسني اذلُيب  ،ابحر مفرس من كبار امـوٌلء ا ٔلػِر  ،شلل مٌصب آٔس خاذ ابملِد ادلًين ابملاُرة مث بلكية ٔآصول ادلين
،
(0999ه0992=0902-ه)0922-
ووفاثَ:
مودلٍ
ا ٔلوكاف.
فوزير
اب ٔلزُر
(.)http://shamela.ws/index.php/author/38
امخفسري واملفرسون،ندلكخور دمحم امس يد حسني اذلُيب (املخوىفُ0999 :ـ)  ،اميارش :مكذبة وُبة ،املاُرة ،ؿدد ا ٔلجزاء( 9 :اجلزء
ُ 9و ه ُلول ُوجدت يف ٔآوراق املؤمف بـد وفاثَ وورشُا د دمحم امبوخايج).)916/0( ،
وجدت ادذلفا يف وس بَ  ،ففي ادلًباج :ؾبد احلق بن كامب بن ؾبد امرمجن بن ؾبد امرؤؤف متام بن ؾعية بن ذادل بن دفاف بن
ٔآسمل بن مكرم احملاريب  ،ويف بلية اموؿاة :ؾبد احلق بن كامب بن ؾبد امرحمي  ،وكيل :ؾبد امرمحن بن كامب بن متام بن ؾبد
امرؤؤف بن ؾبد هللا بن متام بن ؾعية املرانظي و يف كشف امؼيونٔ :آبو دمحم ؾبد احلق بن ٔآيب بكر بن كامب ابن ؾعية
املرانظي ،اهؼر :ادلًباج املذُب يف مـرفة ٔآؾيان ؿوٌلء املذُب  ،مربُان ادلين إبراُمي بن ؿًل بن دمحم بن فرحون اميـمري ،
(ت299:ه)  ،تٔ :آيب اميور دمحم ا ٔلمحدي  ، )22/5 ،ط :دارامرتاث ،ن  :املاُرة.
اهؼر :ظبلات املفرسين امـرشين  ،مـبد امرمحن بن ٔآيب بكر ،جلل ادلين امس يوظي (املخوىفُ900 :ـ)،ت :ؿًل دمحم معر ،ن:
مكذبة وُبة – املاُرة  ،طٔ :آوىل( ،0996 ،ص.)60:
ُو ٔآبو ؿًل احلسني بن دمحم بن ٔآمحد املساين امبايج  ،إمام حمدث حافغ ؿامل ابمرجال  ،وانولة  ،وامشـر  ،وا ٔلوساب  ،ودل يف
احملرم س ية052ه  ،ثوىف رمحَ هللا يف س ية099ه ، .اهؼر :بلية املومتس يف اترخي رجال ٔآُل ا ٔلهدمس ٔ ،لمحد بن حيىي ٔ ،آبو جـفر
امضيب (املخوىفُ299 :ـ) ،ن :دار اماكثب امـريب – املاُرة ،ؿام امًرش 0962 :م ( ،ص.)566:
مهنمٔ :آبو بكر ؾبد امبايق بن برايل احلجايل ٔ ،آبو ؾبد هللا دمحم بن ؿًل بن محدين املرظيب  ،اهؼر :ادلًباج املذُب يف مـرفة آٔؾيان
ؿوٌلء املذُب البن فرحون .)29-22/5( ،
ظبلات املفسريين نوس يوظي ( ،ص.)21:
ػِرت ا ٔلشـرًة بـد ٔآن ثيفس امياس امصـداء من س يعرة املـزتةل يف املرن امثامر امِجري.وىه يف ا ٔلصل وس بة إىل ٔآيب احلسن
ا ٔلشـري ،ػِر ابمبرصة واكن ٔآول ٔآمرٍ ؿىل مذُب املـزتةل مث حركَ واس خلل ؾهنم ،وملد ٔآصبح الاهدساب إىل ا ٔلشـري ُو ما
ؿويَ ٔآكرث امياس يف امبدلان االٕسلمية :.اهؼر :فرق مـارصة ثيدسب إىل االٕسلم وبيان موكف االٕسلم مهنا،.دلكخور .كامب بن
ؿًل ؾوايج ( ،ص.)912:
اهؼر :احملرر اموجزي يف ثفسري امكذاب امـزيز .)220/0(:
ُو ؾبد هللا دمحم بن ٔآمحد بن ؾامثن بن كامياز امرتكٌلين اذلُيب  ،اكن مؤرذا و حمداث  ،اهؼر :شذرات اذلُب يف ٔآدبار من ذُب
 ،مـبد احلي بن امـٌلر احليبًل املخوىف س يةُ0199ـ  ،ن :دار املسرية-بريوت .ط:اثهية 0999م .)65/0( ،
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بلية املومتس يف رجال ٔآُل ا ٔلهدمس ٔلمحد بن حيان امضيب .اجلزءامثاين،ص رمق.216:حتليق:إبراُمي ا ٔلبياري.دارامكذب املرصي
املاُرة ،دارامكذب انوبياين بريوت.ط:ا ٔلوىل0001ه0999-م.
ادلًباج يف مـرفة آٔؾيان ؿوٌلء املذُب البن فرحون .)22/5( ،
ظبلات املفرسين نوس يوظي ( ،ص.)21 :
اهؼر :امخفسري واملفرسون نرلُيب .)029-025/0( ،
ُودمحم بن ًوسف بن ؿًل بن ًوسف ابن َحيَّان املرانظي ا ٔلهدميس اجلياين ،اميِّ ْفزئ ،آزري ادلينٔ ،آبو حيان :من كبار امـوٌلء ابمـربية
وامخفسري واحلدًر وامرتامج وانولات  ،و والدثَ و وفاثَُ 202 - 620( :ـ =  0900 - 0526م)  ،اهؼر :ا ٔلؿلم نوزرلكي ،
(.)025/2
اهؼر :امبحر احمليط يف امخفسرئ ،ليب حيان دمحم بن ًوسف بن ؿًل بن ًوسف بن حيان ٔآزري ادلين ا ٔلهدميس (املخوىفُ202 :ـ) ،
ت :صديق دمحم مجيل  ،ن :دار امفكر – بريوت امعبـةُ 0051 :ـ .)51/0( ،
س بلت حرمجخَ
ٔ
نوش
وس
امخحرير وامخيوير ـ امعبـة امخو ية  ،يخ دمحم امعاُر بن ؿاشور ،ن  :دار حسيون  -ثووس  0992 -م ؿدد الجزاء، 91 :
(.)06/0
امصحاح اتج انولة وحصاح امـربيةالٕسٌلؾيل بن حٌلد اجلوُري  ،حتليقٔ :آمحد ؾعار-ظـ0995 ، 5م  ،املاُرة)0590/6( :
مسان امـرب املـروف ابن مٌؼور  ،دلال ادلين دمحم بن مكرم،ن:دار صادر بريوت()999-996/09
مـجم ملاميس انولة ٔ ،لمحد بن فارس امزكراي ،حتليق :ؾبد امسلم ُارون  ،مكذب االٕؿلم االٕسليم0010-ه ،ظِران ()26/2
ٔآبو جـفردمحم بن جرير بن يزًد امعربي،والدثَ ووفاثَ :ودل يف آٓمل ظربس خان ،واس خوظن بلداد وثويف هبا (ُ 901 - 550ـ = 999
  959م)( :ا ٔلؿلم نوزرلكي.)69/6:ٓ
ٔ
جامؽ امبيان ؾن ثأٔوًل املرآٓن،حملمد بن جرير بن يزًد بن كثري بن كامب المًل ،آبو جـفر امعربي (املخوىفُ901 :ـ) ،ت :ادلكخور
ؾبد هللا بن ؾبد احملسن امرتيك  ،ن :دار جهر نوعباؿة وامًرش وامخوزًؽ واالٕؿلن  ،طٔ :آوىلُ 0055 ،ـ  5110 -م  ،ؿدد ا ٔلجزاء:
 56جمدل  50جمدل وجمدلان فِار.)52/2(:
مـامل امخزنًل يف ثفسري املرآٓن املـروف بخفسري امبلوي حمليي امس ية ٔ ،آبو دمحم احلسني بن مسـود بن دمحم بن امفراء امبلوي امشافـي
(املخوىف ُ201 :ـ) ،،احمللق  :ؾبد امرزاق املِدي،اميارش  :دار إحياء امرتاث امـريب -بريوت
امعبـة  :ا ٔلوىل ُ 0051 ،ـ ؿدد ا ٔلجزاء.)060/0(:2:
مـامل امخزنًل يف ثفسري املرآٓن املـروف بخفسري امبلوي.)09/9(:
املرجؽ امسابق.)099/9(:
املرجؽ امسابق.)090/0(:
ٔ
املـجم اموس يط،الٕبراُمي مصعفى ـ آمحد امزايت ـ حامد ؾبد املادرـ دمحم اميجار،دار امًرش  :دار ادلؾوة ،حتليقٍ :لؽ انولة
امـربية،ؿدد ا ٔلجزاء.)291/5(:5:
ادلكخور ٔآمحد امس يد امكويم  ،آٔس خاذ امخفسري  ،بلكية ٔآصول ادلين  ،ابملاُرة  ،ودل ىف  0905/5/52م ا ٔلحد  6ربيؽ ا ٔلول 0991
ُـ  ،ثويف .0990/0/52
امخفسري املوضوؾي :د ٔآمحد امس يد امكويم  ،ط0995 ،0-م  ،املاُرة (:ص)02:
املرجؽ امسابق (ص)00:
اهؼر :رشح امـلائد امًسفية نوـلمة سـد ادلين ثفذازاين  ،املخويف259 :ه  ،احمليش ب-ؾلد امفرائد ؿًل رشح امـلائد ُو نوش يخ
املوالان دمحم ؿًل  ،ظبـَ جدًدة مصححة  ،مكذبة امبرشي نوعباؿة وامًرش  (:ص.)02-00-09 :
اهؼر :املدذل إيل دراسة امالكم ندلكخورحسن َلود امشافـي  ،اميارش :إدراة املرآٓن وامـووم االٕسلمية -052دي يج اي-كراجيش-
-2ابكس خان(:ص.)9-5:
املـجم اموس يط الٕبراُمي مصعفي.)296/5(:
كخاب املواكف  ،مـضد ادلين ؾبد امرمحن بن آٔمحد االٕجيي ،املخويف226 :ه  ،ن :دار اجليل – بريوت طٔ :آوىل  ، 0992 ،ت :
د.ؾبد امرمحن معرية  ،ؿدد ا ٔلجزاء .)90/9(:9:
هتذًب امليعق وامالكم  ،مسـد ادلين امخفذازاين ،وؿًل كسم امالكم ثـويلات مـِا حرضة امفاضل امش يخ ؾبد املادر مـروف
امكردي امس يديج من حتريرات ٔآفاضل احملللني  ،حلوق ظبؽ ُذا املنت مؽ امخـويلات حمفوػة هل  ،امعبـة ا ٔلويل0991 :ه
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0905،م  ،معبـة امسـادة جبوار حمافؼة مرص(:ص.)02:
إحصاء امـووم ٔ ،ليب هرص امفارايب  ،املخويف999:ه  ،كدم هل ورشح وبوبَ ادلكخور ؿًل بوموحم  ،اميارش :دار ومكذبة امِلل  ،مجؽ
احللوق حمفوػة  ،امعبـة ا ٔلويل0996 :م (:ص.)96:
امكشاف ؾن حلائق قوامض امخزنًل .)01/0(:
املـزتةل من آٔكدم امفرق امالكمية و ٔآكرثُا ميل إيل امـلل وآٔحاكمَ وٕان مل جرسف يف ُذا ٕارساف االٕسٌلؾيوية كٌل ٔآهنم يف هؼرًة
االٕمامة ال خيخوفون ؾن ٔآُل امس ية  ،وٕا اكن دلي ٔآكرث امبلدادًني مهنم روح كرًبية من امزًدًة .اهؼر(:املدذل ايل دراسة
امالكم:ص.)09:
اجلرب ُو هفي امفـل حليلة ؾن امـبد وٕاضافذَ إىل امرب ثـاىل ،واجلربًة ٔآصياف .فاجلربًة اخلامصة :يه اميت ال ثثبت نوـبد فـل وال
كدرة ؿىل امفـل ٔآصل ،واجلربًة املخوسعة :يه اميت ثثبت نوـبد كدرة كري مؤثرة ٔآصل ،فأٔما من ٔآزبت نولدرة احلادزة ٔآثرا ما يف
امفـل ،ومسي ذزل كس با ،فويس جبربي .اهؼر :املول واميحل ٔ ،ليب امفذح دمحم بن ؾبد امكرمي بن ٔآىب بكر ٔآمحد امشِرس خاين
(املخوىفُ209 :ـ)،ن :مؤسسة احلويب،ؿدد ا ٔلجزاء.)92/0( ،9 :
ٓ
ٔ
س
املدرًة :امس ٔآظولَ ٔآُل امس ية وادلاؿة ؿىل امزامعني بأٔهنم امفاؿوون لؾٌلهلم دون امباري ـ بحاهَ ـ وكد وردت آاثر كثرية ثصفِم
بأٔهنم جموس ُذٍ ا ٔلمة(ؾن ابن معر  :ؾن امييب صىل هللا ؿويَ و سمل كال " املدرًة جموس ُذٍ ا ٔلمة إن مرضوا فل ثـودومه وٕان
ماثوا فل جشِدومه "اهؼر :سنن ٔآيب داؤد  ،ابب يف املدر.)690/5:كال امش يخ ا ٔلمباين:حسن) إن إىاكر املدر اذلي ُو ٔآحد
ٔآراكن االٕميان امس خة اميت ال ًصح ٔلحد إميان ح ى ًؤمن هبا لكِا اش رهرت ابٕىاكرٍ إحدى امفرق امزائلة وجسمى فركة
املدرًة.اهؼر:املول واميحل.)09/0(:
اهؼر:احملرر اموجزي يف ثفسري امكذاب امـزيز.)92/0(:
اهؼر :احملرر اموجزي يف ثفسري امكذاب امـزيز.)599/0(:
احملرر اموجزي يف ثفسري امكذاب امـزيز.)016/0(:
مراد اجملاز  ،جماز االٕس خـارة(وُو ما اكهت ؿلكذَ املشاهبة  ،اهؼر:ؿمل امبيان  ،ندلكخور ؾبدامـزيز ؾخيق ( ،ص )022:داراههنضة
امـربية  ،نوعباؿة وامًرش  ،بريوت.
اهؼر :امكشاف ؾن حلائق قواض امخزنًل .)21-09-09/0(:
مراد اجملاز  ،جماز االٕس خـارة(وُو ما اكهت ؿلكذَ املشاهبة  ،اهؼر:ؿمل امبيان  ،ندلكخور ؾبدامـزيز ؾخيق ( ،ص )022:داراههنضة
امـربية  ،نوعباؿة وامًرش  ،بريوت.
مراد اجملاز  ،اجملاز املرسل :وُوما اكهت ؿلكذَ كري املدشاهبة  ،اهؼر :ؿمل امبيان ندلكخور ؾبد امـزيز (ص.)22:
احملرراموجزي يف ثفسري امكذاب امـزيز.)99/0(:
اهؼر:امكشاف ؾن حلائق قوامض امخزنًل.)029/0(:
ُو واصل بن ؾعاء ٔآبو حذًفة اخملزويم موالمه ،امبويف ا ٔلفوٍ ٔ ،آبو حذًفة اخملزويم موالمه  ،امبرصي،املزال .وكيل والءٍ مبين ضبة.
والدثَ91:ه اباملدًية .واكن ًوثف ابمراء قييا  ،ف ٕلكذدارٍ ؿًل انولة وثوسـَ ًخجيب اموكوع يف مفؼة فهيا راء  ،كٌل كيل :وذامف امراء
حيت احذال نوشـر  ،وُو ومعرو بن ؾبيد ر ٔآسا الاؿزتال  ،ظردٍ احلسن ؾن جموسَ ملا كال :امفاسق المؤمن والاكفر .فاهضم إميَ
معرو  ،واؿزتالا حولَ احلسن  ،فسموا املـزتةل  .وهل مؤمفات يف امخوحيد  ،وكخاب (املزنةل بني املزنمخني)( .اهؼر :سري ٔآؿلم اميبلء
 ،مشمس ادلين ٔآبو ؾبد هللا دمحم بن ٔآمحد َاذلَُيب  ،احمللق ٍ :لوؿة حمللني ٕابرشاف شـيب ا ٔلرانؤوط  ،اميارش  :مؤسسة امرساةل
 ،ؿدد االٕجزاء.)062/2( ، 59:
ٔآثباع زًد بن ؿًل بن احلسني بن ؿًل بن ٔآيب ظامب ريض هللا ؾهنم ،ساكوا االٕمامة يف ٔآوالد فاظمة ريض هللا ؾهنا ،ومل جيوزوا
زبوت االٕمامة يف كريمه ،إال ٔآهنم جوزوا ٔآن يكون لك فاظمي ؿامل دساع خسي درج ابالٕمامةٔ ،آن يكون إماما واجب امعاؿة ،سواء
اكن من ٔآوالد احلسنٔ ،آو من ٔآوالد احلسني ريض هللا ؾهنٌل.اهؼر :املول واميحل ٔ ،ليب امفذح دمحم بن ؾبد امكرمي بن ٔآىب بكر ٔآمحد
امشِرس خاين (املخوىفُ209 :ـ)  ،ن :مؤسسة احلويب،ؿدد ا ٔلجزاء.)026-022/0( 9 :
اهؼر :امكشاف ؾن حلائق قوامض امخزنًل .)009/0 (:
اهؼر :احملرر اموجزي يف ثفسري امكذاب امـزيز.)005/0(:
اهؼر:احملرر اموجزي يف ثفسري امكذاب امـزيز.)021/0(:
حصيح امبخاري  ،حملمد بن إسٌلؾيل ٔآبو ؾبدهللا امبخاري اجلـفي  ،احمللق :دمحم زُري بن انرص اميارص ،اميارش :دار ظوق اميجاة
(مصورة ؾن امسوعاهية ابٕضافة حركمي حركمي دمحم فؤاد ؾبد امبايق)  ،امعبـة :ا ٔلوىلُ0055 ،ـ  ،ؿدد ا ٔلجزاء.)516/9 (: 9 :

ایضےئ قیقحت ،امشرہ  ،02ہبعش علوم االسہیم و رعیب ،وگرٹنمن اکجل ویوینریٹس ،لصیف آباد

69.
70.
71.
72.

اهؼر :امكشاف ؾن حلائق قوامض امخزنًل .)092-096/0 (:
اهؼر :امكشاف ؾن حلائق قوامض امخزنًل .)099/0(:
اهؼر :امكشاف ؾن حلائق قواض امخزنًل .)005/0 (:
اهؼر :احملرر اموجزي البن ؾعية .)099/0(:
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