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 يف تفسريه سورة البقرة-رمحه هللا- مناذج نم رتجيحات ا إلمام المودودي
(Preferences of Imam Moududi in Surah Baqara)

*الدكتور ة رابعة نور

حمارضة زائرة باجلامعة اإلسالمية كليةأصول الدين

ABSTRACT
Imam Moududi is one of the contemporary commentators of Quran. He has
written his commentary (Tafheem ul Quran) with. The article deals with his
preferences and distinctive views regarding different standpoints and
interpretations mentioned by various commentators in their respective
commentaries. The study is extended from a single word to a complete verse of
Surah Baqara.
To make it comprehensive, the researcher, in this article, mentions the views of
different commentators on a specific point in such a way that she notes down
first of all the verse of the surah, and then she mentions the subject matter after
which she refers to the text of Imam Moududi. And at the end, the writer
concludes the whole discussion and indicates the best viewpoint among the
variety of commentaries in the light of those principles that makes it best.
The researcher refers to primary and secondary sources pertinent to the subject
matter which includes classical records and contemporary books. All the relevant
sources are given at the footnotes of the article.
.احلمدهللوالصالةوالسالمعىلخيرخلقاهللحممدبنعبداهللوعىلآلهوصحبهوسلموبعد
لقد اتفقت كلمة علامء اإلسالم عىل أن القرآن الكريم أرشف الكتب وأعظمها عىل
 ولذلك أقبل، فهو حيمل يف طياته ما يضمن للبشرية اخلير والسعادة يف الدنيا واآلخرة،اإلطالق
،عليه العلامء ليخدموه يف عديد من املجاالت العلمية التي تصدرها جمال التفسير وعلوم القرآن
حيثبذل املفسرون األفاضلجهودهم املشكورة يف تفسيركتاب اهلل وتأويلآيهبأساليب متنوعة
كاماختلفتآراؤهموتأويالتهميفاملرادبعددمناملعاينالواردة،اختلفتمنمفسرإلىمفسرآخر
 ومن هنا كانت احلاجة ماسة إلى معرفة الرأي األنسب والراجح من بين هذه،يف اآليات القرآنية
، واألصوب من الصواب، ولذلك تأسس علم يبحث يف التعرف عىل الراجح من املرجوح،اآلراء
 ذلك العلم الذي تفرع عنه علم آخر،وهو ما أطلق عليه يف تاريخ علوم القرآن بعلم قواعد التفسير
.يبحثيفترجيحاألقوالعىلبعضها
ويطلقعىلإعتقاد، جعلهفاضال غالبا زائدا:والرتجيح يف اللغةمن رجحاليشءترجيحا أي
:ورجحامليزان،إذاأثقلهعىلغيره:ورجحاليشءبيده،الرجحانجمازاوقولراجحورأيمرجوح
.1ثقلفلمخيف:أي،ورجحيفجملسه،إذاأثقلهحتىمال:وأرجحه،إذامال
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مناذج نم رتجيحات ا إلمام المودودي -رمحه هللا -يف تفسريه سورة البقرة
وقد عرف يف اإلصطالح بتعاريف كثيرة ،منها" :تقوية إحدى األمارتين عىل األخرى
لدليل"، 2واملراد بالرتجيح هنا" :تقوية أحد األقوال يف تفسير اآلية لدليل ،أو قاعدة تقوية أو
لتضعيفأوردماسواه".3
ويقترص هذا املقال عىل عدد من الرتجيحات التي قام بها الشيخ املودودي عند تفسيره آيات
سورة البقرة ضمن تفسيره " تفهيم القرآن" الذي متيز عن غيره من التفاسير القرآنية بمجموعة من
اخلصائصوامليزات،منها:
• أن مفسره كان من العلامء العاملين املتسمين بمقاومة الغزو الفكري ،والداعين إلى
اإلصالح يف ميادين احلياة املختلفة ،يضاف إلى ذلك أنه كان مؤسسا حلركة تتسم
بالنشاط الفكري والعلمي والدعوي ،وقد قدمت خدمات جليلة يف هذه امليادين املهمة
التي لطاملا حاول الشيخ أن يربط بينها وبين الواقع من خالل التفسير للمعاين القرآنية،
وذلك من خالل االهتامم عىل اجلوانب العقدية ،واالجتامعية ،واالقتصادية،
واألخالقية،واألسرية،ومنخاللالردعىلاألفكاراملنحرفةمنالداخلواخلارج.
• واملؤلف –رمحه اهلل -كان صاحب صيت ذاع يف الداخل واخلارج عىل حد سواء مما كان
مؤثراجدايفنشرفكرهوحركتهبينأتباعهيفعددكبيرمناملناطقاهلندية.
• لقد رزقه اهلل تعالى قبوال حسنا بين من يتحدثون باللغة األردية،كام أن هذا القبول شمل
عددا من اللغات البشرية املهمة األخرى أيضا حيث متت ترمجة معاين تفسيره بصورة
كاملةأوجزئيةإلىاإلنجليزيةوالبشتويةوالفارسيةوالعربيةوالبنغالية.
• لقدامتازتلغتهبالعرصيةوالسهولةاملطلوبةلدىاملثقفينمنعامةالشعب.
• وامتاز بتحقيقاته التارخيية واجلغرافية للعدد كبير من القصص القرآنية ،وربطها
باألحداثالواقعية.
• وامتاز أيضا بفكره النير الذي ابتعد به عن التعصبات املذهبية واالختالفات يف املسائل
الفرعية.
ي()2
ا َذ ل َ
ب فِي ِه ُه ًدى لِل ُْم َت ِق َ
ِك الْ ِك َت ُ
اب ََل َر ْي َ
مسألة:مامعنـى"ال اريْ ا
ب ِف ِيه"يفاآلية؟
قالاإلماماملودودى-رمحهاهلل":-معناهاالبسيطاملبارش:الشكأنهذاكتاباهلل".لكنها
قد تعني أيضا" :هذا هو الكتاب الذي ال شك فيه" .فكل الكتب التي تتحدث عن أمور ما بعد
الطبيعة وحقائق ما ورآء اإلدراك فإنها مبنية عىل التخمين واحلدس ،ولذلك ال خيلو مصنفوها من
الشك فيام صنفوه ،وإن أظهروا اليقين الكامل بام فيها .أما القرآن الكريم فإنه كتاب مبني بصورة
شاملةوكليةعىلعلماحلقيقة".4
ّ
دراسة االنص :من خالل عرض كالم اإلمام املودودي–رمحه اهلل -يتضح أنه ذكر قوال واحدا يفأن
معنى"ال ار ْي ا
ووقع عليه اختياره ،إال أنني وجدت خالل تتبعي للتفاسير
ب ِف ِيه" يف اآلية الكريمة،
ا
ستة أقوال أخرى للمفسرين يف معنى "ال اريْ ا
ب ِف ِيه" يف اآلية املذكورة ،أذكرها هنا باختصار عىل
النحوالتايل:
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ِ
اعمرفاالسیم،دلج،۱۷امشرہ،۱ونجریتاوجن۲۰۱۸،
القول األول :ال ريب وال شك يف كونه منزال من اهلل ،وال ريب(الشك)فيه(يف ذاته) ،بمعنى أنه
احلق والصدق يف ذاته ،وصفة من صفاته ،غير خملوق وال حمدث،وإن ارتاب فيه الكفار .هذا القول
هو املنقول عن ابن مسعود ،وابن عباس ،وجماهد ،وعدد من الصحابة ،والتابعين .65وممن ذكر هذا
القولمناملفسرين:الطربي،7وابنعطية،8وابناجلوزي،9وغيرهم.10
القول الثاين :إن النفي هنا بمعنىالنهي ،أي :الترتابوا فيه.ومثلهقوله تعالى" :فالرفث والفسوق
وال جدال يف احلج" .وممن ذكر هذا القول من املفسرين :ابن عطية ،وابن اجلوزي ،وابن كثير. 11
ولقد ذكر هذا القول القايض ابن عطية بـ "وقال قوم "، 12كام ذكره احلافظ ابن كثير بـ "وقال
بعضهم"،13وذكرهاإلمامالقرطبي،والعالمةاأللويس،14بصيغةالتمريض.
القولالثالث:الريبفيهأنههدىللمتقين.انفردبذكرهذاالقول:اإلمامابناجلوزي.15
القول الرابع :هو عموم يراد به اخلصوص ،أي ال ريب فيه عند املتقين .وممن ذكر هذا القول من
املفسرين :ابن عطية ،والبيضاوي ،وأبو حيان األندليس ،واأللويس. 16ولقد رد القايض ابن عطية
عىلهذاالقولبقوله":وهذاضعيف"،17واإلمامأبوحياناألندليسبقوله":هذهاملقاديرالحيحتاج
إليها".18كامذكرهالقايضالبيضاوي،والعالمةاأللويسبصيغةالتمريض.19
القولاخلامس:الريبفيهعنداملتكلم.انفردبذكرهاإلمامأبوحياناألندليس.20
القول السادس :عىل جعل حذف املضاف ،أي ال سبب ريب فيه لوضوح آياته وإحكام معانيه
واأللويس.21
وصدقأخباره .وممنذكرهذاالقولمناملفسرين:أبوحياناألندليس،
ا
ا
ْ
ا
التعليق :يتبين من القراءة يف السطور السابقة أن هناك أقواال متعددة يف معنى "ال ريب ِف ِيه" يف اآلية
الكريمة والقول األول هو الراجح لقوة أدلته ولعدم ّ
تعرضه للنقد والرد ،ولكونه من اختيارات
23
22
مجهرة املفسرين الكبار حيث رجحه عدد من املفسرين أمثال :الطرب ي ،وابن عطي ة ،
ّ
والقرطبي ،24وغيرهم ،25وهو" :أنهذا الكتاب ال شك يفكونهمنزال من اهلل تعالى" ،وهذاهوما
رجحه اإلمام املودودي _رمحه اهلل_ استنادا إلى أن هذا الكتاب ال شك فيه؛ ألنه مبني بصورة
ّ
شاملة عىل احلقيقة ،فهو خمتلف متاما عن الكتب التي تتحدث عن أمور ما بعد الطبيعة؛ ألنها مبنية
عىل التخمين ،فيقول" :معناها البسيط املبارش" :ال شك أن هذا كتاب اهلل" .لكنها قد تعني أيضا:
"هذا هو الكتاب الذي ال شك فيه" .فكل الكتب التي تتحدث عن أمور ما بعد الطبيعة وحقائق ما
ورآء اإلدراك فإنها مبنية عىل التخمين واحلدس ،ولذلك ال خيلو مصنفوها من الشك فيام صنفوه،
وإنأظهروااليقينالكاملبامفيها.أماالقرآنالكريمفإنهكتابمبنيبصورةشاملةوكليةعىلعلم
احلقيقة".
اْ ح ْ ا ا
ْ ا ّ ْ
ا 26
ا
ا
ْ
ا
تعالى ":تنزيل ال ِكتاب ال ريب ِف ِيه ِمن رب العاملاِين " ،ويقول أيضا:
يقول ْاهلل
األدلة .ْ 1 :االقرآن :ا اّ
ْا ِ
ِ
ِ
ا ح
27
ا
"تنْزيل ال ِكتاب ِمن ّاهلل ِ العزيز العلِيم  .يقول اإلمام ابن جزي عن هذا اجلانب" :تفسير بعض
ِ
ِ
ِ
موضع ِمن ِ
القرآن عىل املراد بموضع آخر محلناه عليه ورجحنا القول بذلك
القرآن ببعض فإذا دل
عىلغيرهمناألقوال".28
اّ ّح
 .2هو املنقول عن أكثر الصحابة والتابعين .يقول احلافظ ابن كثير :او اّ
الريْ ح
ب :الشك،
ثم ساق األخبار ،واستدل بها. 29ويقول اإلمام ابن جزي أثناء كالمه عن وجوه
الرتجيح" :أن يكون القول قول من يقتدي به من الصحابة كاخللفاء األربعة وعبد
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مناذج نم رتجيحات ا إلمام المودودي -رمحه هللا -يف تفسريه سورة البقرة
عنهام -لدعاء الرسول اهلل –صىل اهلل عليه وسلم -له:
اهلل اّبن عباس –
اهلل ح اّ ْ
ريض ا ّ
ّ
"الل حه اّمف ا ّق ْه ح
ا 31 30
ا
ْ
الدينوعلِمهالتأ ِويل" .
يف
ِ
ه
ِ
ِ ِ
ويقول اإلمام
النص.
يف
التقادير
إلى
وال
الزيادة،
إلى
فيه
حتاج
حي
ال
األول
القول
 .1وأن
ّ
ّ
ابن جزي يف مقدمة تفسيره" :تقديم االستقالل عىل االضامر إال أن يدل دليل عىل

االضامر".32
ّ
ّ .2
قوةأدلتهوعدم ّ
والرد.
تعرضهللنقد
ويؤيدهذاالقولالقواعدالرتجيحيةالتالية:
33
ح
"القولالذي ّ
تؤيدهآيات ّ
قرآنيةمقدمعىلماع ِدمذلك" .
"تفسيرالسلفوفهمهملنصوصالوحي ّ
حجةعىلمنبعدهم".34
"القولباالستقاللمقدمعىلالقولباإلضامر".35
ُون
ون َ
الص ََلةَ َو ِممَا َر َزقْ َنا ُه ْم ُي ْن ِفق َ
يم َ
ال َ ِذي َن ُي ْؤ ِم ُن َ
ب َو ُي ِق ُ
ون ِبا لْ َغ ْي ِ
مسألتان:
يفاآلية
ْا
ْ
املسألة:1مامعنـى"الغيب"يفاآلية؟
ِ
قال اإلمام املودودي-رمحه اهلل" :-إن املراد بـ "الغيب" هو تلك احلقائق اخلفية املختفية عن
حواس اإلنسان ،والتي ال تظهر له بالصورة املبارشة عن طريق التجربة واملشاهدة ،مثال :ذات اهلل
وصفاته،واملالئكة،والوحى،واجلنّة،وجهنّم،فقبولهذهاحلقائقبدونرؤيتها،اعتامداعىلإخبار
ّ
النبي -صىل اهلل عليه وسلم -هو اإليامن بالغيب .ومعنى اآلية أن من يؤمن بهذه احلقائق غير
املحسوسة هو وحدهيستفيد منهداية القرآنوإرشاده.أما منيشرتط لإليامن ّبها الرؤية،واملاذاق،
ّ
ّ
والشم،ومنيقولإنهاليؤمنإالباميحقاس،ويحكالفليسلهمنهدايةالقرآنحظ".36
ّ
النص :من خالل عرض كالم ّاإلمام املودودي–رمحه اهلل -يتضح أنه ذكر قوال واحدا يف
دراسة
ّ
ْا
ْ
عنده ،ووقع عليه
املراد بـ"الغيب" يف اآلية الكريمة مما يدل عىل أن الرأي الذي ذكره هو الراجح
ِ
ْا
ْ
اختياره ،إال أنني وجدت خالل تتبعي للتفاسير ثالثة معان للمفسرين يف املراد بـ"الغيب" يف اآلية
ِ
املذكورة،أذكرهاهناباختصارعىلالنحوالتايل:
احلس ،والتقتضيهبداهة العقل ،مماأخرب به الرسول -صىل اهلل
القولاألول :اخلفيالذي ال يدركه ّ
عليه وسلم ،-وأمر باإليامن به ،والذي دل عليه دليل بأن يتفكروا ويستدلوا فيؤمنوا به ،مثل :ذات
اهلل وصفاته ،واملالئكة ،والشياطين ،والنبوات وما يتعلق بها ،وأرشاط الساعة ،ويوم اآلخرة
وأحواله ،وغير ذلك.وبناء عىلهذا القول "بالغيب"يتعلقبـ"يؤمنون"،والباء للتعدية .وممن ذكر
هذا القول من املفسرين :الزخمشري، 37وابن عطية، 38وابن اجلوزي، 39وغيرهم. 40وهذا هو ما
رجحهاإلماماملودودي_رمحهاهلل_كامذكرآنفا.وذهبإليهمعظماملفسرين.
القول الثاين :عدم احلضور ،أي :إنهم يؤمنون إيامنا جازما حتى يف حالة غيابهم(ظاهرا وباطنا)،
وعدم حضورهم جمالس اإليامن .وبذلك خيتلفون عن املنافقين الذين يؤمنون حارضين،
ويكفرون غائبين .وبناء عىل هذا القول "بالغيب" يف موضع احلال ،والباء للمصاحبة .وممن ذكر
هذاالقولمناملفسرين:الزخمشري،41وابنعطية،42والرازي،43وغيرهم.44
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ِ
اعمرفاالسیم،دلج،۱۷امشرہ،۱ونجریتاوجن۲۰۱۸،
القول الثالث :القلب ألنه مستور ،أي :يؤمنون بقلوبهم ،وبذلك خيتلفون ّ
عمن يقولون بأفواههم
ماليسيفقلوبهم.وبناءعىلهذاالقول"الباء"لآللة،أي:بواسطةقلوبهم.وممنذكرهذاالقولمن
املفسرين:الزخمشري.45كامذكرهاألئمة:البيضاوي،والقرطبي،واأللويسبصيغةالتمريض.46
ّ
التعليق :يتبين من القراءة يف هذه املعاين املختلفة أن املعنى الذي اختاره معظم املفسرين ،ورجحه
اهلل_ هو القول األول؛ وذلك استنادا إلى السياق الذي وردت فيها اآلية
اإلمام املودودي _رمحه
ّ
ْا
ْ
املباركة ،وهو" :أن املراد بـ "الغيب" يف اآلية الكريمة احلقائق اخلفية عن حواس اإلنسان مثل ذات
ِ
اهلل تعالى وصفاته ،واملالئكة ،والوحي ،واجلنّة ،وجهنّم" ،فيقول" :إن املراد بـ "الغيب" هو تلك
احلقائق اخلفية املختفية عن حواس اإلنسان ،والتي ال تظهر له بالصورة املبارشة عن طريق التجربة
واملشاهدة ،مثال :ذات اهلل وصفاته ،واملالئكة ،والوحى ،واجلنّة ،وجهنّم ،فقبول هذه احلقائق
بدون رؤيتها ،اعتامدا عىل إخبار النبي -صىل اهلل عليه وسلم -هو اإليامن بالغيب" .وهذا هو املعنى
الذي اجتمعت عليه كلمة املحققين من املفسرين ،أمثال :ابن اجلوز ي، 47والراز ي، 48
والبيضاوي،49وغيرهم.50
املفسرين
غير هذا القول ،وهو قول
األدلة .1 :هو تفسير السلف ،إذ مل ينقل عنهم يف
مجهور ح ا اّ
التفاسير ا ْ ح
ا ّ ا ا اّ ْ ا
ح
ا
ح
ا
ْ
ا
ور املْحف ا ِسرين أ ان الغيب هو ال ِذي
هذا اإلمجاع بقوله" :وهو قول مجحْه
كذلك .ينقل اإلمام الرازي
اّ ح اّ ا ا ْ ا
ا ح ح
ون اغائبًا ا
ب يانْ اقس حم إلاى ماا اعل ا ْيه ادل ٌيل ،اوإل ا ِى ماا ل ْي ِ اس اعل ْيه ادل ٌيل .فااملْ احر ح
اد منْ
ْ
ح
ي
غ
ال
ا
ذ
ه
م
ث
ة
ااس
حل
ْ
ا
ن
ع
يك
ا
ا
ِ
ِ
ِ ا ِ حّ ا ْ ح ِ
ِ
ِ
ِ
ا
ا
ا
ا
ْ
ِ
ِ
ّ
ا
ّ
ا
ْ
ا
ِ
ا ا ْ ا ٌ ْ اا ّ
ا اْ ح ّ ا ّح ْحْ ح ا ا
ا
ا
ْ
ْ
ح
ح
وا ويست ِْدل ْوا فيؤ ْ ِم انوا ِب ِه،
اه ِذ ِه اآلي ا ِة مدح املْحت ِقين ِْبأن ْهم يؤ اّ ِمنون ا ِبالغيب اال ِذي د ْل ْعلي ِه ْدلِيل ِبأن ْيتف ْكر
ح
اا ا ِ
ا ا ا اْ ح ح
ا
ح
صفات ِ ِه ا اوال ِعل حم ا ِباآل ِخ ار ِة او اال ِعل حم ِبالنّ حب اّو ِة اوال ِعل حم ِباأل ْح اكام
ب
و
ى
ال
ع
ت
اهلل
ب
م
ل
ع
ال
يه
ف
ل
وع
ِ
ىلا هذا يد اخ اّ ِ ِ ِ ا ِ ْ ح ِ ِ
ا ا ّ ً اا ْ ح ح ْ ا ح ا
ا اّ
ون اسبابًا ال ْست ْح اقاق الث ّنااءِ
ْ
ح
ْ
ا
ْصيل ه ِذ ِه العلوم ِب ِاالستِدال ِل مشقة فيصلح أن يك
وْ ِبالشرائِع؛ ف ِإن يفِ َتا
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ال اع ِظيم " ِ. 51ويقول العالمة األلويس" :وفسره مجع هنا بام ال يقع َتت احلواس وال تقتضيه بداهة
ِ
العقل ،فمنه ما مل ينصب عليه دليل وتفرد بعلمه اللطيف اخلبير سبحانه وتعالى كعلم القدر مثال،

ومنه ما نصب عليه دليل كاحلق تعالى وصفاته العال فإنه غيب يعلمه من أعطاه اهلل تعالى نورا عىل
حسب ذلك النور". 52ومن املعروف أن كلمة املحققين من العلامء واملفسرين ال جتتمع إال عىل
القول األقرب ملراد النص القرآين ،وهم يف ذلك يبذلون قصارى جهدهم ،وذلك للوصول إلى
القولاملبين،واحلقاملتين.
يتكلم ابن جزي يف مقدمة تفسيره عن هذا اجلانب" :أن يكون القول قول من يقتدي به من
ريض اهللا ْعنهام .53الذي كانرسول اهللصىلاهلل
الصحابة كاخللفاء األربعة ،وعبد اهلل ابن عباس
اّ ح اّ ا ّ ْ ح ّ ا ا ّ ْ ح ّ ا
الدين وعلِمه التأ ِويل ". 55 54ويقول أيضا" :أن يكون
عليه وسلم يدعو له بقوله" :اللهم فقهه يفِ
ِ ّ ِ ِ
56
القولقولاجلمهوروأكثراملفسرين:فإنكثرةالقائلينبالقوليقتضيترجيحه" .
جربيل الطويلْ ،وهو
اإليامن باملغيبات املذكورة يف حديث
 .2اإليامن املطلوب
رشعا ح ْهو ا اّ
اْ
اهلل اوما االئ اكته او حكتحبه او حر حسله اوالْيا ْوم ْاآلخر اوت ح ْؤم انبال اقدرا
قوله –عليه
ِِ
والسالم :ْ -ا"انتؤ ْ ِم ان ِب ِِ ِ ِ ِ ِ 58
ِ
الصالة ا ح حّ
ِ ِ ِ ِ ِ
ا
57
ا
ا
ا
ْ
خ ْير ِه اورشاّ ِِه"  .وه ِذ ِه كلها ِمنعواملِ الغيب" .يقول العالمة األلويس" :والذييميل إليه القلب
ِ
ِ
أنه -ما أخرب به -الرسول -صىل اهلل تعالى عليه وسلم -يف حديث جربيل -عليه السالم -وهو
اإليامن باهلل تعالى ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خيره ورشه ،ألن اإليامن املطلوب
رشعا هو ذاك ال سيام وقد انضم إليه الوصفان بعده وكون ذلك ْمستلزما إلطالق الغيب عليه
سبحانه ضمنا". 59ويقول العالمة الطاهر بن عاشور :ا
ب باال ْسم او حه او ماا اغ ا
"وإ ْن ف ا اّس ار ال اغ ْي ا
اب اعن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
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ا ا
ّ ا ْ ا ا ْ ح ْ اّ ا ْ ح ْ ا اّ ا ا ْ ا ح ّ ا ً
ا اّ ا ح ْ ح ا
اء حمت ا اعلِق ْة ِب حي ْؤ ِمنحون ،فاملْ ْاعناى ِح اينئ ِ ٍذ :ال ِذين يؤ ِمنون ِباما
احلِْس من العواملِ العلوية واألخروية ،كانت الب
ا ْ ِ اّ ِ ح ح ْ ا ْ ِ ا ِ اّ ا ا ِ ا ِ ْ ِ ا ا ا ا ْ ا ح ّ ا ا
ْ
ا 60
ثوالروحونحوذلِك .
اإليام ِان ِباملْاالئِك ِةوالبع ِ
أخرباالرسول ِمنغي ِرعاملاِالشهاد ِةك ِ
ِ
ِ
فاإليامن بالغيب يف اآلية الكريمة ذكر جممال ،فجاء هذا احلديث النبوي الشريف ليفصل

هذا اإلمجالبصورة واضحة حتى يتضح املرادمن اإليامن املطلوب يف اآلية الكريمة،وممايقويهذا
القول أن هذا املعنىهو املعنىاالصطالحي والشرعي لإليامن؛لكونهقائام عىل األسس التي أرسى
اهلل –سبحانه وتعالى -دعائمها ،وأقام عليها خيمته الكبيرة التي متثل فروع اإليامن وأجزاؤه
املعتددةمناإليامنباهللواملالئكةو...و...أعمدةهذهاخليمةالعمالقة،والرصحاإليامينالشامخ.
 .3األصليفاالعتقادهواإليامنبامغابعناحلاسة،وأخرببه الرسول-صىلاهلل ّعليه
ْ
"و اخ اّ
وسلم-؛ لذلك خصه بالذكر .يقول العالمة الطاهر بن عاشور :ا
الذكر
صب
ْ
ا اّ ْ ا ْ ا ْ ا ْ ا ا ِ ا ِ ا ِ
ْ حااّا
ْ ا ْ اْ ح ا
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ي
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ي
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اإليامان ِبالغ ْي اب د
ا
ْ ِ ا ِ ِ ْ ا ِ ا ِ ِ ِ حّ ِ ح ا ا ِ ْ ح ح ِ
ِّ ا ْ ا ْ ح ْ ّ ِ
ِ ّ ح ا ِْ ح
ود اهلل ِ و اّالعاملاِ االعلوي،
ج
و
ن
ع
ل
س
الر
ه
ب
رب
ِ
ح
ُت
ح
ْ
ا
م
ان
ك
م
إ
اد
ق
ت
اع
ِ
يف
ل
احلْ اِس هو األ
ّححِ
ص ا ا اّ ِ ا ِ ِ ا ْ ِ ا اّ ح ِ ِ ا اّ ا
ا ا ا ا ِ حِ ا
ا
فاإذا ِآما ا
ح
ح
ا
ْ
ول ولِلنظر ِفياما يبلِغه عن اهلل ِتعالى فسهل
س
الر
ة
و
ع
د
اع
ام
س
ل
ى
د
ص
ت
ء
ار
مل
ْ
ا
ه
ب
ن
ا
ِ ا ا ْ ْ ا ِ ِح
ا ِ ا
اك ْاألادلّة ،اوأ ا اّما ِما ْن ياِ ْعتاق حد أ ا ِ ْن ل ا ْي اس ا ِو اراءا اعاملاِ ِ املْ ّ
آخ حر او حه او ماا او اراءا
ااد اّ
ات عاملاٌ
ي
ّا
علي اّ ِه ِإدر ا ا ْ ِ ا ِ ا ْ ح ا ْ ِ
ا اّ ْ ا ِ ْ ِ
ا
ح
ْ
الطب ا
ا
ا
ح
ا
ود اهلل ِ وعاملاِ
اإلعراض عن
يع ِة فقد اراض حنف اسه عىلا
اإليام ِان ِبوج ِ
ا
الدع ّو ِة ا ِإلى ِ 61
ِ
ِ
ِ
ْ ِ ا ا ا ا
ين او حه حماملْ احس اّم ْو انب ّ
ان احالاملْ ّ
ااد ّي ا
الد ْهر ِيين. "...
اآل ِخر ِةكاماك
ِِ
ِ
ِ
ومنهناكاناإليامنبالغيبركناركينا،وأصالمتينايفعقيدةاملؤمناحلقيقي،ومنمبادئ
املسلم احلنيف الذيال تزعزع إيامنه مقوالت املاديين،والخرافات الدهريين،كامال تغيرهحمدثات
األمورالتيتستجديفحياةالناساليومية.
 .4استعامل "الغيب" (املصدر) مقام الوصف (غائب) للمبالغة ،شائع يف القرآن
قوله تعالى:
الكريم ،كام استعمل "الشهادة" (املصدر) مقام
(شاهد) ْ ايف ا
الوصف ا
ا اّ ْ ا ْ ا ا
ّ
ّ
ا
ْ
ّ
ا
"عامل الغيب والشهادة". 62وكالصوم ِبمعنى الصائِم ،والزو ِر ِبمعنى الزائِر. 63
ِ
معاين الثبوت ِ
وذلك – واهلل أعلم باملراد -ليدل عىل ِ
والدوام واالستمرارية التي ال
تقبلالتغيراتوالتقلباتاملتنوعة.
ويؤيدهذاالقولالقواعدالرتجيحيةالتالية:
ّ
64
منبعدهم" .
"تفسيرالسلفوفهمهملنصوصالوحيحجةعىل
ّ 65
"تفسيرمجهورالسلفمقدمعىلكلتفسيرشاذ" .
"محل معاينكالم اهلل عىل الغالب من أسلوب القرآن ومعهود استعامله أولى من اخلروجبه
عنذلك".66
حْ ح ا
املسألة2مامعنـى"ين ِفقون"يفاآلية؟
قال اإلمام املودودي _رمحه اهلل_ " :والشرط الرابع لالستفادة من اهلداية القرآنية هو أن ال
يكون الرجل بخيال ،وال مغلول اليد إلى عنقه ،وأن يكون مستعدا ألداء ما عليه من حقوق اهلل،
وعباده،وأنينفقمنمالهيفسبيلاهللمنأجلماآمنبه".67
ّ
دراسة النص :من خالل عرض كالم اإلمام املودودي–رمحه اهلل -اآلنف الذكر يبدو أنه ذكر قوال
ّ
واحدا يف املراد بـ"اإلنفاق املذكور" يف اآلية الكريمة مما يدل عىل أنه هو الراجح لديه ووقع عليه
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ِ
اعمرفاالسیم،دلج،۱۷امشرہ،۱ونجریتاوجن۲۰۱۸،
اختياره ،إال أن التفاسير القرآنية ذكرت عددا آخر من املعاين يف املراد بـ"اإلنفاق املذكور" يف اآلية،
أذكرهاهناباختصارعىلالنحوالتايل:
69
68
القول األول :اإلنفاق املايل .وممن ذكر هذا القول من املفسرين :الزخمشري ،وابن عطية ،وابن
اجلوزي،70وغيرهم.71
القولالثاين:التعليم.وممنانفردبذكرهذاالقول:اإلمامابنتيمية،واإلمامالقرطبي.72
القول الثالث :اإلنفاق العام الذي يشمل مجيع النعم الظاهرة والباطنة ،املالية وغيرها .وممن ذكر
هذاالقولمناملفسرين:البيضاوي،واأللويس.73
ّ
ّ
التعليق :ويبدو _واهلل أعلم_ أن الشيخ يرجح املعنى األول الذي يدل عىل اإلنفاق املايل الذي
يشمل حص اوره ّ
املتعددة كاإلنفاق املفروض ،وإنفاق ّ
التطوع ،وإنفاق الرجل عىل أهله ،واإلنفاق يف
اجلهاد ،فيقول" :والشرط الرابع لالستفادة من اهلداية القرآنية هو أن ال يكون الرجل بخيال ،وال
مغلول اليد إلى عنقه ،وأن يكون مستعدا ألداء ما عليه من حقوق اهلل ،وعباده ،وأن ينفق من مالهيف
سبيل اهلل من أجل ما آمن به" ،وهذا ما ذهب إليه معظم املفسرين ،أمثال :ابن عطي ة، 74وابن
اجلوزي، 75والرازي، 76وغيرهم. 77يضاف إلى ذلك أن القرآن الكريم دأب عىل استخدام هذا
املعنىيفاآلياتالتيتتحدثعننعمةالرزقعىلاملؤمنين.
األدلة .1:هوقولمجهور املفسرين .يقول اإلمام ابن جزييف مقدمة تفسيره" :أن يكون القولقول
ّ
اجلمهوروأكثراملفسرين:فإنكثرةالقائلينبالقوليقتضيترجيحه".78
 .2ال يتبقى ملعنى اإلنفاق إال معنى واحدا ،وهو اإلنفاق املايل ،وذلك بعد ما ذكرت اآلية
الكريمة مظان اإليامن من األعامل القلبية كـ"اإليامن بالغيب" ،واألعامل البدنية كـ
"الصالة" ،فام بقي إال أن يراد باإلنفاق هنا هو املعنى االصطالحي له وهو إخراج املال
وإنفاقه يف مصارفه الشرعية املتنوعة .يقول اإلمام ابن اجلوزي" :واعلم أن احلكمة يف
اإليامن بالغيب وهوعقد القلب ،وبين الصالة وهي فعل البدن ،وبين الصدقة
اجلمع بين ِ
وهوتكليفيتعلقباملال،أنهليسيفالتكليفقسمرابع،إذماعداهذهاألقسامفهوممتزج
ّ
كاحلج ّ
والصومونحومها".79
بيناثنينمنهام،
ّ
 .3أسلوب القرآن ومعهود استعامله :يدل عىل رجحان هذا القول ،وذلك أن القرآن
يستعمل"اإلنفاق"يف"اإلنفاقاملايل"كثيرا.
ّ
 .4االحتجاج اللغوي :وذلك أن القرآن استعمل كلمة "رزقناهم" ،ومل يستعمل كلمة
"أعطيناهم" ،والقرآن نزل بلسان عريب مبين ،يضع كل كلمة يف مكانها األنسب
واألليق ،فكلمة "الرزق" يف اللغة العربية عموما واالستخدام القرآين هلا يف النصوص
املتنوعةخصوصا تدلعىلاملالفقط.
ويؤيدهذاالقولالقواعدالرتجيحيةالتالية:
ّ 80
"تفسيرمجهورالسلفمقدمعىلكلتفسيرشاذ" .
"محل معاينكالم اهلل عىل الغالب من أسلوب القرآن ومعهود استعامله أولى من اخلروجبه
عنذلك".81
اّلل مرضا و لَهم عذَ َ
ِيم ِب َما ك َا ُنوا َي ْ
ون
ُوب ِه ْم َم َر ٌ
ك ِذ ُب َ
اآليةِِ :ف قُل ِ
ض فَ َزا َد ُه ُم َ ُ َ َ ً َ ُ ْ َ ٌ
اب أل ٌ
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مسألة:مامعنـى"ما ار ٌض"يفاآلية؟
قالاإلماماملودودي_رمحهاهلل_":املقصودباملرضهوالنفاق".82
ّ
دراسة النص :من خالل عرض كالم ّ اإلمام املودودي–رمحه اهلل -يتضح أنه ذكر قوال واحدا يف
ّ
املرادبـ"ما ار ٌض"يفاآليةالكريمةممايدلعىلأنالرأيالذيذكرهاإلماماملودودي_رمحهاهلل_،هو
الراجح عنده من بين اآلراء املختلفة ووقع عليه اختياره ،إال أنني وجدت خالل تتبعي للتفاسير
قولينلدىاملفسرين،يفاملرادبـ"ما ار ٌض"يفاآليةاملذكورة،أذكرمهاهناعىلوجهاإلمجال:
القول األول :يراد بـ "مرض" املعنى املجازي ،والذي يحراد به املرض يف الدين واالعتقاد (النفاق)،
وهو الفساد يف عقائد املنافقين من شك وتردد يف أمر الرسول -صىل اهلل عليه وسلم ،-وجحد
وتكذيب له ، ،وعداوة النبي -صىل اهلل عليه وسلم -املؤدية إلى اهلالك الروحاين ،واخلبائث وغير
ذلك من فنون الكفر من سوء االعتقاد التي أوصلتهم إلى الدرك األسفل من النار .وممن ذكر هذا
القولمناملفسرين:الطربي،83وأبومنصوراملاتريدي،84وابنعطية،85وغيرهم.86
القول الثاين :يحراد بـ "مرض" املعنى احلقيقي ،أي :الظلمة ،أو الغم واألمل ،وامتالء صدورهم
باالكتئاب النفيس بظهور أمر الرسول -صىل اهلل عليه وسلم ،-وتقوية شوكة اإلسالم بين العرب
88
87
والبيضاوي،89وغيرهم.90
والعجم.وممنذكرهذاالقولمناملفسرين:ابنعطية ،والرازي ّ ،
التعليق :كلمة "مرض" ليست عىل حقيقتها يف هذا الباب ألن احلديث الذي تشتمل عليه اآليات
هوحديثعناملنافقين،وهىال ّ
ّ
احلقيقيةالتييبحثعنهاعلمالطب
تتحدثعنأمراضالقلوب
ْ
بحغية العالج املناسب .ومن املعلوم أن النص القرآين جيب أن يفهم يف سياقه الذي ورد فيه ،والسياق
احلديث عن القسمالثالث من أهل املدينة وهم املنافقون،فاألجدر أن يرادبـ "مرض"
هنا عندنا هو ّ
ّ
من املواضع بالنفاق .وهو ما رجحه اإلمام
املعنى املجازي الذي عربّ عنه القرآن الكريم
يف كثير ّ
91
ّ
املودودي_رمحهاهلل_يفتفسيرهاستناداإلىاجلوالعامالذيوردتفيهاآلياتالكريمة ،وذهب
إليهمعظماملفسرين،أمثال:الطربي،92وأبومنصوراملاتريدي،93وابناجلوزي،94وغيرهم.95
األدلة .1 :هو قول مجهور املفسرين .يقول اإلمام ابن جزي يف مقدمة تفسيره أثناء كالمه عن وجوه
ّ
القائلين بالقول يقتضي
املفسرين :فإن كثرة
اجلمهور وأكثر
الرتجيح" :أن يكون القول قول
ا
ّا
اّ
ا
ا
ْترجيحه". 96يقول اإلمام السمعاين" :أراد ِبْاملْرض الشك والنفاقِ ،ب ِإمجْااع املْحفسرين .ويوصف
ِ
ا ّ ا ا
القلب او ّ
الص ّحةكامايحوصفالبدن ِب ِه".97
الدين ِبامل
ْرضو ِ
ِ
 .2محل"مرض" يف اآلية عىل املعنىاملجازي أولى رواية ودراية.لقدذهب العالمة األلويس
_رمحه اهلل_ بعد أن عرض جلواز احتامل املعنيين (احلقيقي واملجازي) إلى ترجيح املعنى
ّ
املستمدة من ا
علم ْ
ى الرواية والدراية .فقد
املجازي مستندا يف ذلك إلى عدد من األدلة
عليه وسلم -حّالذي ايرويه البخاري
صىل اهلل
استدل بحديث من أحاديث الرسول -
ت ،ف ا اسدا
ت ،اصل ا اح اجلْ ااس حد حكل حه ،اوإذا ف ا اس اد ْ
ومسلم"...أ ا اال اوإ اّن يفِ اجلْ ااسد حم ْض اغ ًة ،إذاا اصل ا اح ْ
ِ
ا ح ح حّ ح ا ا اِ ا ْ ا ْ ح ِ  ِ 98ح ح
ّ
اجلْاسد كله ،أال و ِهي القلب " .وهو ينص عل املعنى املجازي (عىل صالح القلب
وفساده) ،وال شك أن معاين الصالح والفساد املستخدمة للقلب ّ
جمازية يف هذا احلديث،
يحضاف إلى ذلك ما ذهب إليه مجع من الصحابة إلى محل املرض يف اآلية عىل املعنى
ّ
املجازي.أمامنعلمالدرايةفقداستندإلىماذكرهاألطباءمنأنالقلبإذاأصابهمرض
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ِ
اعمرفاالسیم،دلج،۱۷امشرہ،۱ونجریتاوجن۲۰۱۸،
ّ
ح
ح
ضعف قواه. 99أما منافقو املدينة
يعجل باملوت لصاحبه ،وي ِ
نحف جسمه وي ِ
حقيقي فإنه ِ
فكانوا صحاحا شحاما ،يفرحون ويمرحون ال تظهر عليه آثار مرض يف األجسام
واألشكال.
 .3السياق :محل "مرض" يف اآلية عىل املعنى املجازي الحمالة ،ألن السياق يتطلب ذلك
إضافة إلى أنها صفة متأصلة اتصف به املنافقون ،وهو املقصود من ّ
مذمتهم .فلو محل
العالمة
املرضعىلمعنىغيرجمازيملابقيتاملناسبةبيناآلياتالسابقةوالالحقة.
يقول ح ا اّ
ا ْ ا ح ا ا ْ ا ح ا ح ّ ا ا ا ا اّ
ح
"واملْ احر ح
الطاهر بن عاشور :ا
ازي اال حمااالة ِألنه هو ال ِذي
اد ِباملْ اارض يفِ اهات ِ ِه اآلي ِة هو معناه املْاج
ا
ِ
ِ
ا ح ا
ون او حه او املْا ْق حص ح
اتّ اص ا
ود م ْن ماذ اّمته ْم اوباياان مانْ اشأ حم ا
اوي أ ْعاماهلِ ِْم ". 100ولذلك
س
ق
اف
حن
مل
ْ
ا
ه
ب
ف
ِ
ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
ِِ
كله كان وقوع اختيار اإلمام املودودي عىل هذا املعنى املجازي الذي يصل اآليات،
سياق قرآين واحد .ويقول اإلمام ابن جزي يف مقدمة
وحيافظ عىل املناسبة بين اآليات يف ّ
101
تفسيره":أنيشهدبصحةالقولويدلعليهماقبلهأومابعده" .
ويؤيدهذاالقولالقواعدالرتجيحيةالتالية:
ّ
"تفسيرمجهورالسلف ّ
ّ 102
مقدمعىلكلتفسيرشاذ" .
"إذاثبتاحلديثوكانيفمعنىأحداألقوالفهو ّ
مرجحلهعىلماخالفه".103
ِ
"إدخال الكالم يف معاين ما قبله وما بعده أولى من اخلروج به عنهام ،إال بدليل جيب التسليم
له".104
ُون
هِن قَالُوا إِنَا َم َعك ُْم ِإنَ َما َن ْح ُن ُم ْس َت ْه ِزئ َ
َو ِإذَا لَقُوا الَ ِذي َن آ َم ُنوا قَالُوا آ َم َنا َو ِإذَا َخل َْوا ِإ ََل َش َيا ِطي ِ ِ ْ

ا
اطين ِ ِه ْم"يفاآلية؟
مسألة :مااملرادبـ"شيا ِ
عات،متمرد ،جمنون.
قال اإلمام املودودي –رمحه اهلل" :-الشيطان يف العربية يطلق عىلكل ٍ
ويستعمل لإلنسان كام يستعمل للجن .وإن كان القرآن قد أكثر من استعامله لشياطين اجلن ،فإنه
أحيانا يستعمله للبشر الذين يرتضون الصفات الشيطانية ،ومن خالل األسلوب والسياق القرآين
نعرف يف كل موطن من الذي يعنيه القرآن؛ شياطين اإلنس أو شياطين اجلن .وهنا تعني
"الشياطين"سادةالقومورؤساءهمالذينكانواحيملونرايةالعداوةللديناحلنيف".105
ّ
دراسة النص :من خالل عرض كالم اإلمام املودودي–رمحه اهلل-يتضح أنه ذكر معنيين يف املراد بـ
ّ
ا
"شيااطينه ْم" يف اآلية الكريمة حيث ّ
رجح معنى منهام ،ووجدت أن املفسرين
كلمة "الشيطان" يف
ِ ِِ
ذكرواهذينالقولينيفمعنى"شياطين"الوارديفاآليةاملذكورةأذكرمهاهناعىلوجهاإلمجال:
واجلن
واملعروف أن الشياطين من
القول األول :املراد بـ "شياطين" هنا شياطين اإلنس،
اإلنس ح ْ ا
ا ا ا ا ا ا ْ ا ح ّ ا ّ ا ح ًّ ا ا ا ْ ْ
ح
ّ
ْ
ا
ا
ح
وحي بعضهم ِإلى
اطين اإلن
معا ،كقوله
س واجلْ ِِن ي ِ
تعالى" :وكذلِك جعلنا لِك ِل ن ِب ٍي عدوا شي ِ
ِ ِ
ْ
ا
ح
106
ا
ب ا ْعض حز ْخ حرف الق ْول غ حر ً
ون " .أي عتاتهم،
ورا َو ل َْو َشا َء َربُ َ
َْت َ
ك َما ف ََعل ُوهُ فَذَ ْر ُه ْم َو َما َيف َ ُ
ِ
ٍ
ورؤسائهم ،وسادتهم ،ومردتهم وأهل الشر واخلبث والفساد وأصحاب األمر والتدبير
(املنافقين) من اليهود ،واملشركين ،املشبهين بــ "الشياطين" يف ّ
متردهم ،وصدهم عن سبيل احلق.
وممنذكرهذاالوجهمناملفسرين:الطربي،107وابنعطية،108وابناجلوزي،109وغيرهم.110
املتمردينواملعانديناملشبهينبالشياطينيف ّ
أوإخوانهممناملشركين ّ
التمردوالعناد.وممن
ذكرهذاالوجهمناملفسرين:ابناجلوزي،والبيضاوي،وأبوالسعود.111
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مناذج نم رتجيحات ا إلمام المودودي -رمحه هللا -يف تفسريه سورة البقرة
أو قرناؤهم الشياطين من الكهنة كثير يف عهد النبي صىل اهلل عليه وسلم .وسموا بذلك
ّ
لتمردهم.وممنذكرهذاالوجهمناملفسرين:ابنعطية،وابناجلوزي،والقرطبي،واأللويس.112
القول الثاين :املرادبـ"شياطين" هنا شياطين اجلن .وممن ذكر هذا القول من املفسرين ورد عليه :ابن
عطية ،وابن جزي ،واأللو يس. 113يقول القايض ابن عطية" :وقال ابن الكلبي وغيره" :هم
شياطين اجلن" ،قال القايض أبو حممد(القائل هو ابن عطية) :وهذا يف املوضع بعيد". 114ويقول
اإلمام ابن جزي" :وقيل :شياطين اجلن ،وهو بعيد". 115ويقول العالمة األلويس" :ومحله عىل
شياطين ّ
اجلن–كامقالهالكلبي-ممّاالخيتلجبقلبي".116
ّ
التعليق :يتبين من القراءة يف السطور السابقة أن اإلمام املودودي –رمحه اهلل -يرى أن املراد بـ
"شياطين" هنا هم الرؤساء والسادة يف الكفر والنفاق من شياطين اإلنس ،فيقول" :وهنا تعني
"الشياطين" سادة القوم ورؤساءهم الذين كانوا حيملون راية العداوة للدين احلنيف" .وإن كان
بعض املفسرين أمثال :ابن عطية ،وابن اجلوزي ،واأللويس ،ذكروا أن املراد بـ "شياطين" شياطين
اجلن .117واإلمام املودودي –رمحه اهلل -رجح شياطين اإلنس عىل شياطين ّ
ّ
اجلن؛ ألنه يتناسب مع
أسلوب القرآن وسياقه ،فهو يتحدث عن املنافقين وصفاتهم بصورة عامة ،فيذكر منها أنهم كلام
اختلوا إلى أصحابهم الشياطين رصحوا هلم بسرهم الذي كانوا يكنونه يف صدورهم ،ومن
املعروف تارخييا أن املنافقين مل تكن هلم صلة بشياطين اجلن واألبالسة مثل ما كانت للمشركين من
أهل مكة الذين كان إبليس نفسهيشاركهمندواتهمالتي كانوايتآمرونفيها عىل رسول اهلل–صىل
اهلل عليه وسلم ،-ودينه احلنيف الذي أبطل أديانهم كلها .يضاف إلى أن اللغة العربية الفصيحة
خير شاهد عىل هذا املعنى الذي رجحه اإلمام املودودي – رمحه اهلل -ومن أجل ذلك كله اختاره
مجهوراملفسرينأمثال:الطربي،118وابنعطية،119وابناجلوزي،120وغيرهم.121
األدلة .1 :هو قول اجلمهور :يقول اإلمام ابن جزي عن أمهية هذا اجلانب قائال" :أن يكون القول
ّ
قولاجلمهوروأكثراملفسرين:فإنكثرةالقائلينبالقوليقتضيترجيحه".122
 .2القرآن :لقد استعمل القرآن كلمة "الشياطين" لـ "شياطين اإلنس" ،و"شياطين ّ
اجلن"
ا اا ا
ك ا
ين ْاإلنْ ا ّ
ج اعلْناا ل حك ّل ناب ّي اع حد ًّوا اشيااط ا
وحي
معا ،كام يف قوله تعالى" :وكذل
س واجلْ ِِن يح ِ
ِ
ِ ِ
ا
ح ْ ح ا ِْ ا ْ ح ح ِ ً ِ ِ ٍ
ك َما ف ََعل ُو ُه فَذَ ْر ُه ْم َو َما
ب ا ْع حض حه ْم ِإلى ب ا ْع
ض زخرف القو ِل غرورا َو ل َْو َشا َء َربُ َ
ٍ
ون".124123
َْت َ
َيف َ ُ
ّ
 .3السياق :هذا املعنى يتناسب مع أسلوب القرآن وسياقه؛ ألن احلديث هنا عن املنافقين
وصفاتهم بصورة عامة ،فمام تتسم به نفوسهم أنهم يتصارحون بأسرارهم فيام بينهم،
من دون املؤمنين .يقول اإلمام ابن جزي يف مقدمة
وذلك حين ينفرد بعضهم ببعض ّ
125
تفسيره":أنيشهدبصحةالقولويدلعليهماقبلهأومابعده" .
 .4اللغة العربية :يطلق الشيطان عىل املفسد ومثير الشر .تقول العرب فالن من الشياطين
ّ
ّ
ومنشياطينالعربوذلكاستعارةوأصلهالبعد،أنشياطينكليشءمردته،الشيطان
ّ
ّ
كلبعيدعناخليرقريبمنالشريفسدواليصلحمنإنسانأوجآن.126
ويؤيدهذاالقولالقواعد
الرتجيحيةالتاليةّ :
ّ
"تفسيرمجهورالسلف ّ
مقدمعىلكلتفسيرشاذ".127
142

ِ
اعمرفاالسیم،دلج،۱۷امشرہ،۱ونجریتاوجن۲۰۱۸،
"إدخال الكالم يف معاين ما قبله وما بعده أولى من اخلروج به عنهام ،إال بدليل جيب التسليم
له".128
ار ال َ ِِت َوقُو ُد َها َ
ف َِإ ْن ل َْم َتف َْعل ُوا َو لَ ْن َتف َْعل ُوا فَاتَقُوا َ
ارةُ أُعِ َد ْت لِلْكَا ِف ِر ي َن
الن ُ
اس َوالْ ِح َج َ
الن َ
ا
مسألة:مامعنـى"احلْ اِج اارةح"يفاآلية؟
حاطب أهل النار
قال اإلمام املودودي _رمحه اهلل_" :وَتتوي هذه اآلية عىل نكتة لطيفة ُت
ّ
ِ ح
قائلة :لستم أنتم وحدكم وقود النار ،وإنام تشارككم آهلتكم التي كنتم تعبدونها ،واليوم تدركون
حقيقتها".129
ّ
لإلماماملودودي–رمحهاهلل-يتضح أنهذكرقوالواحدا
دراسةالنص:من
خاللعرضهذاالكالم ّ
ّ
ح
ا
يف املراد بـ "احلْ اِجارة" يف اآلية الكريمة ،مما يدل عىل أنه مال إليه ووقع عليه اختياره ،إال أن املفسرين
تناولوا كلمة "احلْ اِج اار حة" يف هذه اآلية الكريمة بثالثة أنواع من التفاسير والتأويالت ،أذكرها هنا
عىلوجهاإلمجال:
وتدلعىلذلكمواضع
األول :أنهاحجارةخمصوصة(حجارةالكربيت)خلقهااهللوقوداجلهنم،
ا ا ح ّ ا اّ ا ا ح ح ا ْ ح ا ح ْ ا ا ْ ح
ودهاا
يك ْم ن ا ًارا اوقح ح
أخرى من القرآن الكريم ،مثل قوله
ين اآمن اوا ق حوا أ انف ْس ا حكم اوأهلِ
تعالى :ا"ي اا ْأي حها ال ا ِذ اّ
اّ ح ا ا ا ح ا ا ْ ا ا ا ا ٌ ا ٌ
ا
ْ
ٌ
ا 130
ا
ا
ا
ا
ا
ح
ْ
ا
ح
الناس واحلِْجارة عليها مالئِكة ِغالظ ِشداداليعصون اهللماأمرهمويفعلون مايؤمرون"  .هذا
القول صح عن ابن عباس ،وابن مسعود ،وعدد من الصحابة ،وذكره السلف 131كالطربي، 132
وابنعطية،133وابناجلوزي،134وغيرهم.135
ّ
فيحوهلا ربنا اّ–
الثاين :أنها عبارة عن األصنام واألوثان التي كان املشركون يعبدونها يف الدنيا.
اّ ح ْ ا ا ا ْ ح ح ا
ح
ْ
وقود النار يف شكل
سبحانه -إلى
ون137اهلل ِ
"إنكم وما تعبدون ِمن د ِ
األحجار .ويشهد له قوله تعالىِ :
ا ا ح ا ا اّ ا ا ْ
ح
ح ا 136
ا
ْ
حصب جهنم أنتم هلااا و ِاردون " .وممن ذكر هذا القول من املفسرين :ابن اجلوز ي ،
والرازي، 138والبيضاوي، 139وغيرهم. 140وممن ذكر هذا القول بصيغة التمريض من املفسرين:
القرطبي،وابنجزي،وابنكثير،واأللويس.141
الثالث:أنهامجيعاألحجار.وممنذكرهذاالقولمناملفسرين:ابنجزي.142
ّ
التعليق :اإلمام املودودي رجح املعنى الثاين وهو" :أنها عبارة عن األصنام واألوثان" خالل
تفسيره هلذه اآلية الكريمة ،حيث مال إلى هذا املعنى الثاين من خالل تأويله ملعنى احلجارة يف ضوء
السياق الذي وردت فيه ،فاعترب أن وقود النار يف احلقيقة ليست الناس وحدهم ،بل إنه يشمل
األصنام واألوثان واملعبودات األخرى التي تتخذ يف الدنيا ألوانا خمتلفة عند املشركين؛ وذلك
إبالغا وزيادة وتشديدا يف حّ
َتسرهم وإيالمهم ،حيث رأوا نقيض ما كانوا يتوقعون يف الدنيا ،ألنهم
كانوا يعبدونها اعتقادا ،وطمعا يف شفاعتهم ،جعلها اهلل عذابا هلم ،وهذا يتضح من عبارته التي
تقول..." :واليوم تدركون حقيقتها"- .واهلل أعلم ،-لكنني أرجح املعنى األول ،وهو" :أن املراد بـ
"احلجارة" حجارة الكربيت" ،ألن هذا هو ما ذهب إليه مجهرة من املفسرين أمثال :الطربي، 143
وابنعطية،144والقرطبي،145وغيرهم.146
األدلة .1 :هو صح عن ابن عباس، 147وابن مسعود، 148وله حكم املرفوع ،وذكره السلف.
ويقول اإلمام ابن جزي يف مقدمة تفسيره" :أن يكون القول قول من يقتدي به من الصحابة
كاخللفاء األربعة وعبد اهلل بن عباس –ريض اهلل عنهام -لدعاء الرسول اهلل –صىل اهلل عليه وسلم-
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اّ ا ا ّ ْ ح ّ ا ا ّ ح اّ ْ
ا 150 149
.يقول العالمة األلويس" :واملراد بها عىل ما صح
الدين وعل ِ ْمه التأ ِويل"
له" :الل حه ّم ف ِقهه يفِ
ِ ِ
عنابنعباسوابنمسعودريضاهللتعالىعنها،وملثلذلكحكمالرفعحجارةالكربيت،وفيها-
من شدة احلر وكثرة االلتهاب وسرعة اإليقاد ومزيد االلتصاق باألبدان ،وإعداد أهل النار أن
يكونوا حطبا مع نتن ريح وكثرة دخان ووفور كثافة -ما نعوذ باهلل منه ،ويف ذلك تهويل لشأن النار
وتنفير عام جير إليها بام هو معلوم يف الشاهد ،وإن كان األمر وراء ذلك فالعامل وراء هذا العامل وعيلم
قدرةاجلبارسبحانهوتعالىيضمحلفيههذاالعيلم".151
 .2هو قول مجهور املفسرين .يقول اإلمام ابن جزي يف مقدمة تفسيره أثناء كالمه عن وجوه
ّ
القائلين بالقول
الرتجيح" :أن يكون القول قول اجلمهور وأكثر ااملفسرين :فإن اكثرة
ا
يقتضي ترجيحه ". 152قال اإلمام البغوي" :قاال ابْ حن اع اّباس اوأ ْكث ا حر املْحف ّسر ا
ين :يا ْعنِي
ا اّ ا ْ ا ْ
ا ا ا ْ
ِ ِ
ٍ
ِيت ِألن اها أكث حر الت ِ اهابًا ". 153ونقل القايض ثناء اهلل املظهري عن" :عبد
رب
ْ
ك
ِحجارة ال ِ ِ
الرزاق -وسعيد بن منصور -وابن جرير -وابن املنذر -واحلاكم وصححه والبيهقي
وغيرهم عن ابن مسعود وابن جرير عن ابن عباس وأخرج مثله ابن ابى حاتم عن جماهد
وأبىجعفروملحيكخالفايفالصدراالول-أنهاحجارةالكربيتاألسود.154"-
ويؤيدهذاالقولالقواعدالرتجيحيةالتالية:
ّ
155
"تفسيرالسلفوفهمهملنصوصالوحيحج ّةعىلمنبعدهم" .
ّ
"تفسيرمجهورالسلف ّ
مقدمعىلكلتفسيرشاذ".156

اهلوامش

 1انظر :أبو الحسني أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي ،معجم مقاييس اللغة ،املحقق :عبد السالم محمد هارون،
دار الفكر1399 ،هــ1979/م ،489/2 ،ومحمد بن مكرم بن عىل ،أبو الفضل ،جامل الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى
اإلفريقى ،لسان العرب ،دار صادر ،بريوت ،الطبعة الثالثة عام 1414هـ ،445/2 ،ومحمد بن عيل ابن القايض محمد حامد
بن مح ّمد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي ،موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ،تقديم وإرشاف ومراجعة :د.
رفيق العجم ،تحقيق :د .عيل دحروج ،نقل النص الفاريس إىل العربية :د .عبد الله الخالدي ،التجمة األجنبية :د .جورج
زيناين ،مكتبة لبنان نارشون ،بريوت ،الطبعة األوىل 1996م ،415/1 ،وإبراهيم مصطفى وآخرون ،املعجم الوسيط ،دار
الدعوة ،مجمع اللغة العربية بالقاهرة.329/1 ،
 2تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عيل الفتوحي املعروف بابن النجار الحنبيل ،رشح الكوكب املنري،
املحقق :محمد الزحييل ونزيه حامد ،مكتبة العبيكان ،الطبعة الثانية 1418هـ1997/م.616/4 ،
 3حسيني بن عىل بن حسني الحريب ،قواعد التجيح عند املفرسين :دراسة نظرية تطبيقية ،راجعه وقدّم له :منّاع بن خليل
القطّان ،دار القلم ،الرياض ،الطبعة األوىل 1417هـ1996/م.35/1 ،
 4تفهيم القرآن.49/1 :
 5انظر :أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القريش البرصي ثم الدمشقي ،تفسري القرآن العظيم ،املحقق :سامي بن محمد
سالمة ،دار طيبة للنرش والتوزيع ،الطبعة الثانية 1420هـ1999 /م.162/1 ،
 6من هؤالء :أيب الدرداء وسعيد بن جبري وأيب مالك ونافع موىل ابن عمر وعطاء وأيب العالية والربيع بن أنس ومقاتل بن
حيان والسدي وقتادة وإسامعيل بن أيب خالد .انظر :املصدر نفسه.
 7انظر :جامع البيان يف تأويل القرآن ،املحقق :أحمد محمد شاكر ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل 1420هـ2000/م.228/1 ،
 8انظر :املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،املحقق :عبد السالم عبد الشايف محمد ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة
األوىل 1422هـ.83/1 ،
 9انظر :زاد املسري يف علم التفسري ،املحقق :عبد الرزاق املهدي ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،الطبعة األوىل 1422هـ.27/1 ،
 10ينظر :نارص الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشريازي البيضاوي ،أنوار التنزيل وأرسار التأويل ،املحقق:
محمد عبد الرحمن املرعشيل ،دار إحياء التاث العريب ،بريوت ،الطبعة األوىل 1418هـ ،36/1 ،وأبو عبد الله محمد بن أحمد
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اعمرفاالسیم،دلج،۱۷امشرہ،۱ونجریتاوجن۲۰۱۸،
بن أيب بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن = تفسري القرطبي :تحقيق :أحمد
الربدوين وإبراهيم أطفيش ،دار الكتب املرصية ،القاهرة ،الطبعة الثانية 1384هـ 1964 /م ،159/1 ،و أبو حيان محمد بن
يوسف بن عيل بن يوسف بن حيان أثري الدين األندليس ،البحر املحيط يف التفسري ،املحقق :صدقي محمد جميل ،دار
الفكر ،بريوت ،الطبعة 1420هـ ،63/1 ،وتفسري ابن كثري ،162/1 :وشهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني األلويس ،روح
املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ،املحقق :عيل عبد الباري عطية ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل
1415هــ ،109/1 ،وأمني أحسن إصالحي ،تدبر القرآن (باألردوية) ،فاران فاؤنديشن ،الهور ،باكستان 1 ،نوفمرب
2009م/ذيقعد 1430هـ.87/1 ،
 11انظر عىل التوايل :املحرر الوجيز ،83/1 :وزاد املسري ،27/1 :وتفسري القرآن العظيم.162/1 :
 12املحرر الوجيز.83/1 :
 13تفسري القرآن العظيم.162/1 :
 14انظر :الجامع ألحكام القرآن ،159/1 :وروح املعاين.109/1 :
 15زاد املسري.27/1 :
 16انظر عىل التوايل :املحرر الوجيز ،83/1 :وأنوار التنزيل ،36/1 :والبحر املحيط ،63/1 :وروح املعاين.109/1 :
 17املحرر الوجيز.83/1 :
 18البحر املحيط.63/1 :
 19انظر :أنوار التنزيل ،36/1 :وروح املعاين.109/1 :
 20انظر :البحر املحيط.63/1 :
 21انظر :املصدر نفسه ،وروح املعاين.110/1 :
 22انظر :جامع البيان.228/1 :
 23انظر :املحرر الوجيز.83/1 :
 24انظر :الجامع ألحكام القرآن.159/1 :
 25ينظر :تفسري البيضاوي ،36/1 :وأبو حيان األندليس ،البحر الحيط ،63/1 :وتفسري ابن كثري ،162/1 :وتفسري األلويس:
 ،109/1وأمني أحسن إصالحي ،تدبر القرآن.87/1 :
 26سورة السجدة ،اآلية .2
 27سورة الغافر ،اآلية .2
 28التسهيل لعلوم التنزيل ،املحقق :الدكتور عبد الله الخالدي ،رشكة دار األرقم بن أيب األرقم ،بريوت ،الطبعة األوىل
1416هـ.19/1 ،
 29انظر :تفسري القرآن العظيم.162/1 :
 30هذه الرواية أخرجها الحاكم يف مستدركه عنِ ابْ ِن عبَّ ٍ
اس ر ِيض اللَّ ُه عنْ ُهام قال :كان ر ُس ُ
ول اللَّ ِه ص َّىل الل ُه عليْ ِه وسلَّم ِيف
بيْ ِت ميْ ُمونة فوضع ْت ل ُه وضُ و ًءا ،فقالتْ ل ُه ميْ ُمونةُ :وضع لك عبْ ُد اللَّ ِه بْ ُن الْعبَّ ِ
اس وضُ و ًءا ،فقال" :اللَّ ُه َّم ف ِّق ْه ُه ِيف الدِّي ِن
يح اإلْ ِْسنا ِد ،ول ْم يُخ ِّرجا ُه ،ووافقه الذهبي عىل تصحيحه( .املستدرك عىل الصحيحني،
وعلِّ ْم ُه التَّأْوِيل" ،وقال :هذا ح ِديثٌ ص ِح ُ
ذكر عبد الله بن عباس ريض الله عنهام ،تحقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل
1411هـ1990/م ،615/3 ،برقم.))6280 :
 31التسهيل لعلوم التنزيل.19/1 :
 32املصدر نفسه.
 33الحريب ،قواعد التجيح عند املفرسين.312/1 :
 34املصدر السابق.271/1 :
 35نفس املصدر السابق.421/2 :
 36تفهيم القرآن. 50/1:
 37انظر :الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،الطبعة الثالثة 1407هـ.38/1 ،
 38انظر :املحرر الوجيز.84/1 :
 39انظر :زاد املسري.28/1 :
 40ينظر :أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري،
مفاتيح الغيب = التفسري الكبري ،دار إحياء التاث العريب ،بريوت ،الطبعة الثالثة 1420هـ ،273/2 ،وتفسري القرطبي،163/1 :
وتفسري البيضاوي 38/1 :وابن تيمية ،مجموع فتاوى ،53-51/14 :وتفسري ابن جزي ،69/1 :وتفسري ابن كثري،166-165/1 :
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وتفسري األلويس ،117/1 :وحكيم األ ّمة ومجدّد امللّة العالمة أرشف عيل التهانوي ،تفسري بيان القرآن (باألردويّة) ،مكتبة
الحسن ،الهور ،ص .3
 41انظر :الكشاف.38/1 :
 42انظر :املحرر الوجيز.84/1 :
 43انظر :التفسري الكبري.273/2 :
 44ينظر :تفسري القرطبي ،163/1 :وتفسري البيضاوي ،38/1 :وتفسري ابن جزي ،69/1 :وتفسري األلويس.117/1 :
 45انظر :الكشاف.38/1 :
 46انظر عىل التوايل :أنوار التنزيل ،38/1 :والجامع ألحكام القرآن ،164/1 :وروح املعاين.117/1 :
 47انظر :زاد املسري.28/1 :
 48انظر :التفسري الكبري.273/2 :
 49انظر :أنوار التنزيل.38/1 :
 50ينظر :ابن تيمية ،مجموع فتاوى ،53-51/14 :وتفسري ابن كثري ،166-165/1 :وأبو السعود العامدي محمد بن محمد
بن مصطفى ،تفسري أيب السعود = إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكريم ،دار إحياء التاث العريب ،بريوت،30/1 ،
وتفسري األلويس ،117/1 :ومحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونيس ،التحرير والتنوير «تحرير املعنى
السديد وتنوير العقل الجديد من تفسري الكتاب املجيد» ،الدار التونسية للنرش ،تونس ،سنة النرش 1984هـ ،229/1 ،وأرشف
عيل التهانوي ،بيان القرآن ،ص .3
 51التفسري الكبري.273/1 :
 52روح املعاين.117/1 :
 53وقول الصحابة يف سبب النزول له حكم املرفوع كام نبه عىل هذا اإلمام الحاكم ( .انظر :معرفة علوم الحديث ،املحقق:
السيد معظم حسني ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة الثانية1397 ،هـ1977 /م.)20/1 ،
 54سبق تخريجه.
 55التسهيل لعلوم التنزيل.19/1 :
 56املصدر نفسه.
 57مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشريي النيسابوري ،املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسول الله صىل
الله عليه وسلم ،كتاب اإلميان ،باب معرفة اإلميان ،واإلسالم ،والقدر ،وعالمة الساعة ،املحقق :محمد فؤاد عبد الباقي ،بدون
تاريخ الطبع ،دار إحياء التاث العريب ،بريوت ،36/1 ،برقم.)8( :
 58التحرير والتنوير.229/1 :
 59روح املعاين.117/1 :
 60التحرير والتنوير.229/1 :
 61املصدر السابق.230/1 :
 62انظر :الزمخرشي ،الكشاف ،38/1 :وتفسري البيضاوي ،38 /1 :وابن تيمية ،مجموع فتاوى.53/14 :
 63انظر :تفسري البيضاوي ،38 /1 :والرازي ،التفسري الكبري ،273 :وابن تيمية ،مجموع فتاوى ،52/14 :وتفسري األلويس:
.117/1
 64الحريب ،قواعد التجيح عند املفرسين.271/1 :
 65املصدر السابق.288/1 :
 66نفس املصدر السابق.172/1 :
 67تفهيم القرآن.51/1 :
 68انظر :الكشاف.40/1 :
 69انظر :املحرر الوجيز.85/1 :
 70انظر :زاد املسري.28/1 :
 71ينظر :الرازي ،التفسري الكبري ،276/2 :وتفسري البيضاوي ،39/1 :وتفسري ابن جزي ،70/1 :وتفسري ابن كثري،168/1 :
وتفسري األلويس ،121/1 :وأرشف عىل التهانوي ،تفسري بيان القرآن ،ص .4
 72انظر :ابن تيمية ،مجموع فتاوى ،213-212/14 :والجامع ألحكام القرآن.179/1 :
 73انظر :أنوار التنزيل ،39/1 :وروح املعاين.121/1 :
 74انظر :املحرر الوجيز.85/1 :
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اعمرفاالسیم،دلج،۱۷امشرہ،۱ونجریتاوجن۲۰۱۸،
 75انظر :زاد املسري.28/1 :
 76انظر :التفسري الكبري.276/2 :
 77ينظر :تفسري البيضاوي ،39/1 :وتفسري ابن جزي ،70/1 :وتفسري ابن كثري ،168/1 :وتفسري أيب السعود.32/1 :
 78التسهيل لعلوم التنزيل.19/1 :
 79زاد املسري.28/1 :
 80الحريب ،قواعد التجيح عند املفرسين.288/1 :
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 84انظر :تفسري املاتريدي (تأويالت أهل السنة) ،املحقق :د/مجدي باسلوم ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة
األوىل1426 ،هـ.383/1 ،2005/
 85انظر :املحرر الوجيز.92/1 :
 86ينظر :ابن الجوزي ،زاد املسري ،32/1 :والرازي ،التفسري الكبري ،276/2 :وتفسري القرطبي ،197/1 :وتفسري البيضاوي:
 ،45/1وتفسري ابن جزي ،71/1 :وتفسري ابن كثري ،178/1 :وتفسري األلويس ،151/1 :وأرشف عيل التهانوي ،تفسري بيان القرآن،
ص .7
 87انظر :املحرر الوجيز.92/1 :
 88انظر :التفسري الكبري.276/2 :
 89انظر :أنوار التنزيل.45/1 :
 90ينظر :تفسري ابن جزي ،71/1 :وتفسري األلويس.151/1 :
 91مام يالحظ أن كلمة "مرض" رصيحة يف بابها ،ال ينطبق عليها معنى الكناية ،ألن "الكناية" لفظ يُطْلق ويُراد به الزم
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 92انظر :جامع البيان.278/1 :
 93انظر :تفسري املاتريدي.383/1 :
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1418هـ1997/م.48/1 ،
 98الجامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول الله صىل الله عليه وسلم وسننه وأيامه= صحيح البخاري ،كتاب اإلميان،
باب فضل من استربأ لدي نه ،املحقق :محمد زهري بن نارص النارص ،دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم
محمد فؤاد عبد الباقي) ،ومنت مرتبط برشحيه فتح الباري البن رجب والبن حجر ،مع الكتاب :رشح وتعليق د/مصطفى
ديب البغا ،كالتايل :رقم الحديث (والجزء والصفحة) يف ط البغا ،يليه تعليقه ،ثم أطرافه ،الطبعة األوىل 1422هـ،20/1 ،
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 114املحرر الوجيز.96/1 :
 115التسهيل لعلوم التنزيل.72/1 :
 116روح املعاين.159/1 :
 117ومن الجدير بالذكر أ ّن هؤالء ردوا عىل هذا القول( .انظر عىل التوايل :املحرر الوجيز ،96/1 :والتسهيل لعلوم التنزيل:
 ،72/1وروح املعاين.)159/1 :
 118انظر :جامع البيان.296/1 :
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محمد باسل عيون السود ،دار الكتب العلميه ،بريوت ،الطبعة األوىل 1418هــ ،253/1 ،و أحمد بن مصطفى املراغي ،تفسري
املراغي ،رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى الباىب الحلبي وأوالده مبرص ،الطبعة األوىل 1365هــ1946/م.55/1 ،
 125التسهيل لعلوم التنزيل.19/1 :
 126يراجع للمزيد من التفصيل :تفسري الطربي ،296/1 :وتفسري الطاهر بن عاشور ،290/1 :و جابر بن موىس بن عبد
القادر بن جابر أبو بكر الجزائري ،أيرس التفاسري لكالم العيل الكبري ،مكتبة العلوم والحكم ،املدينة املنورة ،اململكة العربية
السعودية ،الطبعة الخامسة 1424هـ2003/م.27/1 ،
 127الحريب ،قواعد التجيح عند املفرسين.288/1 :
 128املصدر السابق.125/1 :
 129تفهيم القرآن.58/1 :
 130سورة التحريم ،اآلية .6
 131انظر :تفسري ابن كثري.202-201/1 :
 132انظر :جامع البيان.381/1 :
 133انظر :املحرر الوجيز.107/1:
 134انظر :زاد املسري.45/1 :
 135ينظر :تفسري ابن عطية ،107/1:وابن الجوزي ،زاد املسري ،45/1 :والرازي ،التفسري الكبري ،353/2 :وتفسري القرطبي:
 ،235/1وتفسري البيضاوي ،58/1 :وتفسري ابن جزي ،76/1 :وأبو حيان األندليس ،البحر املحيط ،175/1 :وتفسري ابن كثري:
 ،201-202/1ومحمد بن عيل بن محمد بن عبد الله الشوكاين اليمني ،فتح القدير ،دار ابن كثري ،دار الكلم الطيب ،دمشق،
بريوت ،الطبعة األوىل 1414هـ ،63/1 ،وتفسري األلويس.200/1 :
 136سورة األنبياء ،اآلية .98
 137انظر :زاد املسري.45/1 :
 138انظر :التفسري الكبري.353-352/2 :
 139انظر :أنوار التنزيل.59-58/1 :
 140ينظر :أبو حيان األندليس البحر املحيط ،175/1 :وتفسري الشوكاين.63/1 :
 141انظر عىل التوايل :الجامع ألحكام القرآن ،235/1 :التسهيل لعلوم التنزيل ،76/1 :تفسري القرآن العظيم،201-201/1 :
وروح املعاين.200/1 :
 142انظر :التسهيل لعلوم التنزيل.76/1 :
 143انظر :جامع البيان.381/1 :
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 144انظر :املحرر الوجيز.107/1 :
 145انظر :الجامع ألحكام القرآن.235/1 :
 146ينظر :تفسري ابن جزي ،76/1 :وتفسري ابن كثري ،202-201/1 :ومحمد ثناء الله غالم نبي التونيس املظهري ،التفسري
املظهري ،مكتبة الرشدية ،الباكستان ،الطبعة 1412هـ ،38/1 ،وتفسري األلويس.200/1 :
اس ،وع ْن ُم َّرة ع ِن ابْنِ م ْس ُعو ٍد ،وع ْن ن ٍ
 147أخرج ابن جرير عن ع ِن ابْنِ ع َّب ٍ
اس ِمن أصحاب النبي صىل الله ععليه وسلم:
اس والْ ِحجارةُ} أ َّما الْ ِحجار ُة فهِي ِحجار ٌة ِيف ال َّنا ِر ِم ْن كِ ْرب ٍ
ِيت أ ْسود ،يُع َّذبُون ِب ِه مع ال َّنارِ( .جامع
{اتَّقُوا ال َّنار الَّ ِتي وقُودُها ال َّن ُ
البيان.)382/1 :
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السام ِء ال ُّدنْيا ،يُ ِعدُّها لِلْكا ِفرِين( .جامع البيان ،)281/1 :وأخرج أيضا عن عبد الله بن
يف
ض
ر
األْ
و
ات
و
ام
الس
ِ
ْ
َّ
اللَّ ُه ي ْوم خلق َّ
مسعود ،قال :حجار ٌة من الكربيت خلقها الله عنده كيف شاء وكام شاء( .املصدر السابق( .)282/1 :هذا الخرب رواه الحاكم
اس والْ ِحجارةُ،
يف مستدركه ،ع ْن عبْ ِد اللَّ ِه بْنِ م ْس ُعو ٍد ر ِيض اللَّ ُه عنْهُ ،قال" :إِ َّن الْ ِحجارة الَّتِي س َّمى اللَّ ُه ِيف الْ ُق ْرآنِ وقُودُها النَّ ُ
ِحجار ٌة ِم ْن كِ ْرب ٍ
ِيت ،خلقها اللَّ ُه تعاىل ِعنْد ُه كيْف شاء أ ْو كام شاء" ،وقال :هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني ،ومل يخرجاه،
ووافقه الذهبي)( ،املستدرك للحاكم ،287/2 :برقم.)3034( :
 149سبق تخريجه.
 150التسهيل لعلوم التنزيل.19/1 :
 151روح املعاين.202-201/1 :
 152التسهيل لعلوم التنزيل.13/1 :
 153معامل التنزيل يف تفسري القرآن = تفسري البغوي ،املحقق :عبد الرزاق املهدي ،دار إحياء التاث العريب ،بريوت ،الطبعة
األوىل 1420هـ.94/1 ،
 154التفسري املظهري.38/1 :
 155الحريب ،قواعد التجيح عند املفرسين.271/1 :
 156املصدر السابق.288/1 :
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