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... ملخص البحث ...

مما ال شك فيه أن علم التفسري من أسمى علوم القرآن وأرفعها كالمًا، الذي 
ُيعد من أقدم العلوم الرشعية التي اهتم املسلمون بفروعها عىل اختالف مدارسهم 
الفقهية، وأولوها عنايًة فائقة، فكان القرآن الكريم مدادًا من البحر الذي ال تنقيض 
ُجّل  فيه  أفرغوا  وفرقها  مدارسها،  باختالف  طوائفه  خمتلف  تناولته  كلام  علومه 
فهمهم وعنايتهم، واجتهدوا فيه غاية اجلد واالجتهاد، وبذلوا من أجل تبيني معانيه، 
جهودهم  حصيلة  فكان  الكافية؛  والقدرة  الطاقة  معانيه  من  ُأهبم  ما  واستيضاح 
املباركة جمموعة كبرية من كتب التفاسري القّيمة منها، ما هو مطّول مسهب كتفسري 
)جامع البيان يف تفسري آي القرآن ( أليب جعفر حممد بن جرير الطربي )#224 - 
313#( الذي اشتمل تفسريه عىل ثالثني جزًءا، وتفسري الرازي )#543 - #606( 
الذي ُيعد تفسريه من ُأمهات التفاسري اإلسالمية بام اعتمده من منهج علمي مبني 

عىل الطريقة البالغية اإلعجازية.

ويف املقابل كانت هناك تفاسري موجزة ،وخمترصة متيزت يف دقة املعنى ، واإلجياز 
يف إرسال العبارة، كتفسري اجلاللني؛ جلالل الدين املحيل )ت864#(، وجالل الدين 
السيوطي )ت911#( والذي ُيعد من أشهر التفاسري اإلسالمية املخترصة يف العبارة 
واملعنى؛ فكانت أكثر انتشارًا ونفعًا وأكثرها أمهية عىل الرغم من صغر حجمها  فقد 
اعتنى به العلامء اعتناًء شديدًا؛ إذ ألفوا حوله ما يزيد عىل تسعة عرش مؤلفًا تفصياًل 
التي  املهمة  والتعليقات  والكثرية،  الكبرية،  احلوايش  له  فظهرت  ونقدًا؛  وتدقيقًا 

رشحته وضحت دقائقه ومعانيه. 
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املنهج  حيث  من  هذا  بحثنا  يف  ُيعنينا  والذي  التفسري،  هذا  ألمهية  ونظرًا 
واألسلوب فقد إرتئينا أن ندرسه إىل جانب تفسري القرآن العظيم للعاّلمة املحقق 
بدقة  امتازت  التي  املعارصة  التفاسري  من  وهو   )#1242 )ت  ُشربَّ  اهلل  عبد  السيد 
من  التفسريين  ختص  التي  الظواهر  بعض  فيهام  رصدت  والذي  واإلجياز،  الرتكيز 
خالل املوازنة بني هذين التفسريين املشهورين املخترصين، وما تنطوي عليهام من 
أدوات التفسري ومالمح يف األسلوب واملنهج  قسمت من خالله البحث إىل تسعة 

مباحث تسبقهم متهيد ذكرت فيه تعريف املنهج )لغة واصطالحًا(.

القراءات، ويف  الثاين: توجيه  النزول، ويف  فقد جاء املبحث األول يف أسباب 
الصور  توجيه  الرابع:  ويف  القرآين،  النص  يف  والنحوي  اللغوي  التوجيه  الثالث: 
توجيه  يف  واإلطالة  االختصار  أسلوب  اخلامس:  ويف  القرآين،  املعنى  يف  البالغية 
املعنى القرآين، ويف السادس: يف ذكر امللل والنحل ،ويف السابع :يف باب ما ُأتفق فيه، 
ويف الثامن: يف باب املسائل الفقهية، وأخريًا يف التاسع: يف التنبيه عىل اإلرسائيليات، 
وكل هذه املباحث جاءت لتوضيح أهم مالمح التفاسري املخترصة بناًء عىل االستقراء 
الكامل لكتايب اجلاللني، وتفسري القرآن الكريم  للعاّلمة ُشرّب، ويف اخلامتة سجلت 

أهم النتائج التي توصل إليها البحث .  



م. د. نضال حنش شبار حبيب الساعدي

315 (1)

... Abstract ...

     Of surety, the explication science is the most supreme and 
methodological one in the Quranic sciences. It is regarded as the oldest 
of the religious sciences Muslims, from different denominations, 
pay much heed to such a science. The Glorious Quran flows as a 
sea undepleted, all the denominations exert themselves to explicate 
its content and its potentiality. Consequently, such efforts culminate 
in a great number of meritorious explication books: one comes as 
prolonged and detailed as in Manifest Collection of Quran for Abi 
Ja`afir Mohammed Ibin Jareer Al-Jabari (223H-313H) in thirty parts; 
Al-Razi Explication (543H-606-H) regarded as the father of the Islamic 
explications as it depends upon a scientific procedure stemming 
from miraculous eloquent approach.
     Furthermore, there were concise and brief explications celebrated 
for content precision and economy in conveying the meaning; Al-
Jalalein Explication for Jalal Aldeen Al-Mahali (864H) and Jalal 
Aldeen Alasewdi (911H) that is considered as the most concise 
Islamic reputed explication in both words and content. It was 
most widespread, beneficial and important, though being tiny; the 
scientists pay much attention to such a book and write more than 
nineteen precise critiques and detailed editions. There were various 
margins, small and huge, and the significant interpretations that 
describe the kinks and fissures of the book.
     The first chapter deals with the reason for its descent; the second 
for orientating the readings, the third for the linguistic and syntactic 
orientation in the Quranic content; the fourth for orientating imagery 
in the Quranic context, the fifth for the technique of brevity and 
periphrasis in orientating the Quranic content; the sixth for tedium 
and the bees; the seventh for the consensus, the eighth for religious 
matters, the ninth for giving caution to the Israelites [ twisted and 
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fabricated tales] . All these chapters are to manifest the most salient 
features of the concise explications that take guidance from Al-
Jalalein and the Glorious Quran Explication for the scientist Shubar. 
Ultimately, the conclusion gleans the results the research paper 
terminates.
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... متهيد ...

أواًل: املنهج لغًة واصطالحًا

)أ( املنهج لغًة

 ُيعّرف ابن منظور املنهج بالطريق الواضح، وهو ما ذهب إليه أهل اللغة فهو 
من )هنج()1(، وهنج الطريق:أي أبانه وأوضحه،وهو النهج، واملنهاج: كاملنهج،كام 
َوِمْنَهاًجا﴾)2(، وهنجه؛ أي سلكه)3( َعًة  ِمنُكْم ِشْ َجَعْلَنا  ﴿لُِكلٍّ  جاء يف قوله تعاىل: 
الثوب  الطريق:صار هنجًا، وهنج األمر،وأهنج: وضح، ومنه قوهلم:هنج  واستنهج 

وأهنج:بان فيه أثر البىل، وقد أهنجه البىل.)4( 

)ب( املنهج اصطالحًا

عّرف علامء التفسري املنهج تعريفات متعددة ال تبتعد كثريًا عن املعنى اللغوي يف 
ماهية املنهج بالطريقة التي يسلكها املفرس يف تناوله لآليات القرآنية، وفق خطوات 
منظمة يسري عليها املفرس للوصول اىل تبيني املعنى املراد من اآلية الكريمة،وذلك 
وعّرفه  تفسريه)5(،  عرب  وإبرازها  بتطبيقها  يعني  التي  األفكار  من  ملجموعة  طبقًا 
للقرآن،وتعامله  نظره  يف  الباحث  منها  ينطلق  التي  األساسية  بالقواعد  السبحاين 

معه، وقيامه بتفسريه وتأويله.)6( 
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يسلكه  الذي  الواضح  الطريق  هو  املنهج  أن  التعريفات  تلك  من  نستشف  و 
املفرس عىل وفق قواعد وخطوات واضحة يف تفسري معاين اآليات وتبيينها ملا جاء 

فيها من أحكام وقواعد فقهية.

ثانيًا: األسلوب لغًة، و اصطالحًا

)أ( األسلوب لغًة

 ُعّرف األسلوب يف كالم العرب بتعريفات عدة نذكر منها ما ييل:

فهو . 1 ممتد  طريق  وكلُّ  فيه،  يأخذ  الذي  والطريق  النخيل،  من  السطر 
يقال: وقد سلك  أساليب،  واملذهب، ومجعها  الوجه  أسلوب، وقيل هو 
بالضم  األسلوب  ويعني  حسنة،  أساليب  عىل  وكالمه  طريقته  أسلوبه 
يف  وقيل  منه،  أفانني  أي  القول؛  من  أساليب  يف  فالن  أخذ  فيقال:  الفن، 

ماهيته:عنق األسد؛ألهنا ال تتثنى ومن املجاز األسلوب.)7( 

ومنهم من جعل املعنى يف األسلوب بالضم اىل اجلمع بني الطريق والفن، . 2
القوم؛ أي: عىل طريق من طرقهم،  أساليب  فتقول هو عىل أسلوب من 

واالستالب: االختالس)8(. 

وهناك من فرق بني املنهج واألسلوب، فإذا كان األسلوب هو الطريق؛ . 3
فان املنهج أو املنهاج: هو الطريق الواضح، وعليه يكون األسلوب أعم 

من املنهج.)9( 
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)ب( األسلوب اصطالحًا

الكالم،  ُنظم  يف  املتحّدث  يتبعها  التي  الكالمية  بالطريقة  األسلوب  ُيعّرف 
فيه  ينفرد  الذي  الكالمي  باملذهب  أيضًا  وُعّرف  واأللفاظ،  العبارات  واختيار 
املتحّدث يف تأدية الكالم وإيصال املعنى، أو هو طابع الكالم أو فنه الذي انفرد به 

املتحّدث.)10(

أما األسلوب يف التفسري يتمثل بكيفية تفسري القرآن، وبمعنى آخر أن املفرس إذا 
اختار منهجًا من تلك املناهج، وكان ذا اجتاه فكري؛فإنه يدّون تفسريه يف أسلوب 

خاص)11(.

ونالحظ أن األسلوب يتعلق باجتاهات شخص املفرس من حيث اعتقاداته، أو 
مذهبه، أو ذوقه الشخيص الذي انفرد به يف تفسريه، واختيار ألفاظه. وهنا يمكننا أن 

نفرق بني املنهج التفسريي واالجتاه التفسريي عىل النحو االيت:

إن البحث عن املناهج هو بحث عن الطريقة واألسلوب؛ أما البحث يف . 1
االجتاهات فهو بحث عن األغراض واألهداف التي يتوخاها املفرس.

إن البحث يف االجتاهات التفسريية، غالبًا ما يأخذ شكاًل وطابعًا مذهبيًا، . 2
أو عقائديًا خاصًا، يكون املفرس مسلحًا به مسبقًا، ويصعب عليه جتاوزه - 
وإن كان جيب عليه التخلص منه؛ حتى ال يتورط يف التفسري بالرأي - بينام 
املنهج عبارة عن آليات وطرائق يعتمدها املفرس للكشف عن مراد اهلل من 

اآليات القرآنية.
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شخص . 3 عىل  منصبًا  أكثره  يكون  االجتاهات،  موضوع  يف  يطرح  ما  إن 
املفرس، من حيث ما يؤمن به وما ينتمي إليه من إجتاهات فكرية ومذهبية، 
اإلثبات  ووسائل  والطرائق  اآلليات  عىل  املناهج  يف  البحث  ينصب  بينام 

التي يعتمدها املفرس يف تفسريه)12(.

ثالثًا: املنهج واألسلوب بني تفسريي اجلاللني وُشب

تبيني  املفرسيف  يسلكها  التي  والطرائق  الوسائل  هي:  املناهج  أن  ذكرنا  لقد 
معاين آيات القرآن، وما حتمله من داللة لفظية، أو معنوية، أو فقهية، فقد ظهرت 
بعض التفاسري التي تباينت يف منهجها وأسلوهبا؛ فمنها ما كان لغويًا بحتًا، ومنها ما 
كان نحويًا كتفسري البحر املحيط، أليب حيان األندليس، وبعضها ما اهتم بالوجوه 
األصول  بإبراز  االهتامم  آثر  ما  ومنها  للزخمرشي،  الكّشاف  تفسري  يف  كام  البالغية 
الفقهية أو ما اشتملت عليه من عبادات ومعامالت كالقرطبي، وابن عطية، وابن 

العريب، واجلصاص وغريه.

ونظرًا لإلسهاب يف الرشح والتفسري والتأويل ظهرت احلاجة إىل فهم القرآن 
العابر حتى ال  القارئ  التيسري عىل  العناية بالرتكيز واإلجياز بغية  وتأمل معانيه مع 

يضيع وقته وجهده يف مطوالت ال حاجة له هبا.

ومن التفاسري التي جتمع بني اإلفادة والرتكيز، وتعطي للقارئ معاين اآليات 
من أقرب طريق وأيرسه تفسريان ُيعدان من أوجز التفاسري وأدقها، هلام قيمة علمية 
متيزت بسهولة املأخذ يف اختصارها الشديد للعبارة مما جعلها أكثر انتشارًا ونفعًا مع 

صغر حجمها أال ومها تفسري اجلاللني،وتفسري ُشربَّ ويمكن تفصيل ذلك بام ييل:



م. د. نضال حنش شبار حبيب الساعدي

321 (1)

أواًل:تفسري اجلاللني

 ُيعد تفسري اجلاللني املفاتيح واملصطلحات العلمية التي يقع حتتها معاِن كثرية، 
كانت يف قمة االختصار واإلجياز، وهو من أعظم التفاسري انتشارًا ونفعًا، وإن كان 
املسائل  من  كثري  إىل  يشري  أنه  إذ  فيه  قيل  كام  املنتهني  مائدة  فكان  حجاًم،  أصغرها 

بالرمز بداًل من اإلشارة إليها بالكالم الغزير.

ثانيًا: تفسري القرآن الكريم لُشّب - للسيد العاّلمة عبد اهلل ُشّب

للمنتهني  لُشرّب  الكريم  القرآن  تفسري  فإن  للمنتهني؛  اجلاللني  تفسري  كان  إذا   
واملبتدئني، إما عن كونه للمنتهني؛فألنه غاية يف الرتكيز واإلجياز واحلرص عىل إيراد 
سهل  أسلوب  يف  جاء  للمبتدئني؛فألنه  كونه  عن  وإما  التفسري،  علم  مصطلحات 
املبتدئ  أو  الناشئ  جيد  يكاد  وال  التعليل،  ومنهج  التبسيط،  منهج  بني  جيمع  ُمّيرس 
مشقة يف الوقوف عىل معنى اآليات ملا فيه من الوضوح والبيان والدقة يف أداء املعنى 

واإلجياز يف إرسال العبارة وحتريرها عىل غاية الدقة. 

ونظرًا إلختالف أدوات املفرسين وتباين طريقة تفسريهم وأسلوب توجيههم 
ضوء  يف  التفسريين  هذين  بني  املوازنة  إرتئينا  القرآين،  النص  من  املراد  للمعنى 

املباحث اآلتية:
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... املبحث األول ...

أسباب النزول

النزول من أهم علوم القرآن التي البد للمفرس من  مما الشك فيه أن أسباب 
لريى  نزوهلا؛  سبب  عن  اآلية  تفسري  يف  الرشوع  قبل  عنها  والتحري  هبا،  اإلحاطة 
العلم  فإن  اآلية،  فهم  يعني عىل  النزول  )معرفة سبب  فإن  نزول  هلا سبب  كان  إن 
بالسبب يورث املسبب()13(، وذكر الشيخ الطويس أن عىل من تكلم يف تأويل القرآن 

أن يرجع إىل التاريخ ويراعي أسباب نزول اآلية عىل ما روي)14(.

ونظرًا ألمهيته يف فهم النص القرآين وتفسريه فقد درج أكثر املفرسين عىل ذكره، 
ومن هنا نجد اجلاللني يف تفسريمها يقفان عند قوله تعاىل: ﴿ُقِل اْدُعوْا اهلّلَ َأِو اْدُعوْا 
َواْبَتِغ  ا  ِبَ اِفْت  ُتَ َواَل  بَِصاَلتَِك  َهْر  َتْ َواَل  ْسَنى  اْلُ اأَلْسَمء  َفَلُه  َتْدُعوْا  ا  مَّ ا  َأيًّ َن  ْحَ الرَّ
نعبد  أن  ينهانا  فقالوا املرشكني:  يا رمحن  يا اهلل  يقول    َسبِياًل﴾)15(،أنه  َذلَِك  َبنْيَ 
إهلني وهو يدعو إهلًا آخر معه فكانت سببًا يف نزول اآلية الكريمة)16(، واحتج السيد 
العاّلمة عبد اهلل ُشرّب بام ذهب إليه اجلاللني يف تفسريمها بالرواية ذاهتا إال أن العاّلمة 
شرب رجح أن يكون للمرشكني واليهود أيضًا بدليل قوهلم: أنك لتقل ذكر الرمحن 
وقد أكثره اهلل يف التوراة)17(، ومن ذلك يتضح لنا أن السيد ُشرّب كان ال يكتفي بتبيني 
املعنى يف سبب النزول، وإنام يفرس املعنى ويرجح من املعاين ما كان مناسبًا لسياق 

النص القرآين،وهو ما مل نجده يف تفسري اجلاللني.
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ونالحظ يف أسباب النزول أن اآلية الكريمة قد تنزل يف شخص أو مجاعة إال 
أن سياق اآلية وصيغتها التعبريية تدخل عىل العموم يف املعنى، عىل الرغم من أن 
اجلمهور يرون أن العربة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب، وغريهم يرى العكس 
أكثر  عليه  ما  وهو  السيوطي)18(،  إليه  ذهب  وما  اجلمهور  رأي  هو  األصح  أن  إال 
العلامء فاآلية تنزل يف سبب من األسباب،ولكنها ال تنحرص يف األفراد الذين نزلت 

فيهم فحسب؛ بل تتعداهم إىل غريهم أيضًا.

بُِع  َوَيتَّ ِعْلٍم  بَِغرْيِ   ِ اهللَّ يِف  اِدُل  ُيَ َمن  النَّاِس  ﴿َوِمَن  تعاىل:  قوله  يف  املعنى  هو  كام 
ِريٍد﴾)19(فقد جاء يف تفسري اجلاللني أهنا نزلت يف النرض بن احلارث  ُكلَّ َشْيَطاٍن مَّ
ومجاعته،الذين قالوا:إن املالئكة بنات اهلل، والقرآن أساطري األولني، كام أهنم أنكروا 
البعث، وإحياء من صار ترابًا، وهبذا التفسري يكون سبب النزول حمصورًا يف النرض 
يقترص  ال  شخص  يف  تنزل  التي  اآلية  تكون  أن  باإلمكان  أنه  إال  احلارث)20(؛  بن 
حكمها عليه بل يتعداه إىل غريه أيضًا،وهو ما ذهب إليه شرب بعموم السبب يف مجيع 
يف  املفرِسين  اهتامم  يؤكد  ما  وهو  احلارث)21(،  بن  النرض  يف  نزلت  جمادل؛وإن  كل 
اآلية  املراد من  املعنى  نفهم  أن  إذ ال يمكن  املراد؛  املعنى  بيان  النزول يف  أثر سبب 
الكريمة إال عن طريق البحث يف سبب نزول اآلية إن كان هلا سبب نزول، ومنهج 
الكريمة،  اآلية  إثره  نزلت عىل  الذي  باملسبب  السبب  ربط  املفرسين وأسلوهبم يف 
أو اإلشارة إىل معنى اآلية دون الترصيح يف سبب النزول؛ إال أننا وجدنا يف تفسري 
اجلاللني اإلهتامم الواضح يف اإلستعانة بسبب النزول لتبيني وتوضيح املعنى املراد 
من النص القرآين؛ إال أنه كان كثريًا ما يوجز القول يف سبب النزول واحيانًا أخرى 
النزول  املواضع عن سبب  بعض  يستغني يف  ُشرّب  السيد  كان  فيه، يف حني  يسهب 
ِذيَن آَمُنوْا  ا الَّ َ واحيانًا يكتفي يف اإلشارة إليه بإجياز شديد كام يف قوله تعاىل: ﴿َيا َأيُّ
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َى َتْعَلُموْا َما َتُقوُلوَن َواَل ُجُنًبا إاِلَّ َعابِِري َسبِيٍل  اَلَة َوَأنُتْم ُسَكاَرى َحتَّ َتْقَرُبوْا الصَّ اَل 
ن اْلَغآئِِط َأْو اَلَمْسُتُم  نُكم مِّ ْرَض َأْو َعَل َسَفٍر َأْو َجاء َأَحٌد مِّ َى َتْغَتِسُلوْا َوإِن ُكنُتم مَّ َحتَّ
ًبا َفاْمَسُحوْا بُِوُجوِهُكْم َوَأْيِديُكْم إِنَّ اهلّلَ َكاَن  ُموْا َصِعيًدا َطيِّ النَِّساء َفَلْم َتُِدوْا َماء َفَتَيمَّ

ا َغُفوًرا﴾)22(. َعُفوًّ

إذ مل ُيرصح يف تفسري اجلاللني عن الرواية كاملة يف سبب النزول؛ وإنام كانت 
اإلشارة إليه بإجياز بأهنا نزلت يف صالة مجاعة كانوا يف حالة سكر)23(، ومل يرش السيد 
ُشرّب إىل سبب نزوهلا)24(؛ وإنام اكتفى بتفسري املعنى بقوله: أي ال تقربوا مواضعها أو 
ال تصلوا مبالغًة يف النهي من الصالة يف حالة نوم أو مخر فهو ما يمنع من حضور 

القلب)25(.

أكثر  صورة  يعطينا  اآلية  نزول  سبب  احداث  يف  التفصيل  أن  املعلوم  ومن 
وضوحًا، واحكاما أكثر تفصياًل كام هو احلال يف التفاسري املطوله، وهو ما مل نجده يف 
التفاسري املخترصة التي كان منهجها يف اقتضاب سبب النزول، اوعدم اإلشارة إليه 
يف بعض املواضع وهو ما ُيبهم املعنى علينا، وهو ما يفقدنا بدوره اإلحاطة الكاملة 
يف  النزول  لسبب  أثرًا  نجد  ال  أحيانًا  بل  الكريمة؛  اآلية  من  املطلوب  املعنى  بتامم 
اآليات التي ورد فيها سبب نزول؛ ولكن التفسريين أغفال ذلك السبب يف أكثر من 
ًبا َفاْمَسُحوْا بُِوُجوِهُكْم  ُموْا َصِعيًدا َطيِّ موضع كام يف قوله تعاىل: ﴿َفَلْم َتُِدوْا َماء َفَتَيمَّ
الكريمة إشارة إىل بعض األحكام  اآلية  َغُفوًرا﴾)26( يف  ا  َعُفوًّ َكاَن  اهلّلَ  إِنَّ  َوَأْيِديُكْم 
الفقهية يف الرخصة ملن عدموا املاء يف التيمم)27( ومل نجد يف التفسريين أي إشارة إىل 

سبب نزول اآلية الكريمة)28(.
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يف  لإلجياز  إما  النزول؛  سبب  يف  كثريًا  يتحريا  مل  املفرَسين  أن  يل  يبدو  والذي 
املعنى، أو ظنًا منهام أهنا ال تعدو أن تكون تارخيًا للنزول ال يؤثر كثريًا يف إظهار املعنى 

املراد من اآلية الكريمة بدقة ووضوح واهلل أعلم.

اهلّلَ  ﴿إِنَّ  تعاىل:  قوله  يف  جاء  ما  أيضًا  السبب  وخصوص  اللفظ  عموم  ومن 
ُكُموْا بِاْلَعْدِل إِنَّ  وْا اأَلَماَناِت إَِل َأْهِلَها َوإَِذا َحَكْمُتم َبنْيَ النَّاِس َأن َتْ َيْأُمُرُكْم َأن ُتؤدُّ
من  عليه  اؤمتن  ما  أي  َبِصرًيا﴾)29( واملعنى؛  َسِميًعا  َكاَن  اهلّلَ  إِنَّ  بِِه  َيِعُظُكم  نِِعمَّ  اهلّلَ 
طلحة  بن  عثامن  من  الكعبة  مفتاح    عيل  اخذ  ملا  أهنا  نزوهلا  احلقوق،وسبب 
احلجبي سادهنا قرسًا،وملا قدم النبي  مكة عام الفتح، ومنعه، وقال: لو علمت 
 برده إليه، وقال: )هاك خالدًة تالدة(،  أنه رسول اهلل مل أمنعه فأمر رسول اهلل 
)شيبة(  ألخيه  موته  عند  فأسلم،وأعطاه  اآلية    عيل  له  فقرأ  ذلك  من  فعجب 

فبقي يف ولده.

وقد أشار اجلاللني يف تفسريمها أن اآلية وإن وردت عىل سبب خاص فعمومها 
ُكُموْا  معترب، وذلك بقرينة اجلمع)30( يف قوله تعاىل: ﴿َوإَِذا َحَكْمُتم َبنْيَ النَّاِس َأن َتْ
بِاْلَعْدِل﴾)31(، أما يف تفسري السيد شرب فلم نجد إشارة لسبب نزول اآلية؛ وإنام كان 
بدليل بعده  إىل من  أن يسلم األمر  األئمة  أمٌر لكل واحد من  أنه   تفسريًا واضحًا؛ 
أنه  إذ  بالعموم؛  فيها  واملعنى  بِاْلَعْدِل﴾)32(  ُكُموْا  َتْ َأن  النَّاِس  َبنْيَ  َحَكْمُتم  ﴿َوإَِذا 
لعلمهم،وفضلهم  طاعتهم  جيب  بحيث  زمان،  كل  يف  األمر  أويل  وجود  عىل  دل 
وعصمتهم، ويرى العاّلمة شرب أن هذه الصفات ال تنطبق إال عىل مذهب اإلمامية.
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وعند إمعان النظر فيام ذهب إليه السيد ُشرّب نجد أن سياق اآلية الكريمة يشري 
ما  معينة وهو خالف  إىل طائفة  إشارة  الكريمة  اآلية  وليس، يف  السبب  إىل عموم 

ذهب إليه اجلاللني يف تفسريمها، وهو ما نميل إليه واهلل أعلم.

من  أكثر  يف  متذبذبًا  كان  النزول  بأسباب  االستدالل  أن  سبق  مما  لنا  ويظهر 
موضع فقد اتسم منهج اجلاللني بالرجوع إىل سبب النزول بإجياز، وباختصار شديد 

وقلياًل ما ُاسهب يف سبب نزول بل يف بعض األحيان إغفاله يف بعض املواضع.

وهو بخالف منهج السيد ُشرب الذي يغفل يف كثري من مواضع التفسري اإلشارة 
إىل سبب النزول، واإلكتفاء يف رشحه بإجياز شديد ال جييل ما ُاهبم من معنى النص 
املراد  املعنى  فهم  بعد  بقواعدها  اإلستعانة  يمكن  احكام  من  فيه  وماجاء  القرآين، 
من اآلية الكريمة، فيكون القارئ بأمس احلاجة إىل فهم سبب نزول تلك األوامر 
والنواهي يف اآليات الكريمة، و التي نزلت بسبب من األسباب؛ إال أن التفاوت يف 
االستدالل بأسباب النزول كان متباينًا عند معظم املفرسين،وإن كان يشء مسلٌم به 
التفاسري  إليه خاصة يف  بأمهيته واحلاجة  فإننا نشعر  فيه قدماء أو حمدثون  مل خيتلف 
املخترصة وال جيوز إغفاهلا، او اختصارها عىل نحو يؤدي إىل إخالل يف إيصال املعنى 

املراد من النص القرآين.
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املبحث الثاين

توجيه القراءات

لقد ُعني العلامء بتوجيه القراءات القرآنية معتمدين يف ذلك عىل بينات متباينة 
قرآنية ولغوية ونحوية ورصفية وبالغية وهي بال شك حجة الفقهاء يف االستنباط 

وحمجتهم يف االهتداء مع ما فيها من التسهيل عىل األمة)33(.

ِْبِيَل﴾)34(، فهنا  ا جلِّ ومن ذلك عىل سبيل املثال قوله تعاىل: ﴿ُقْل َمن َكاَن َعُدوًّ
قائاًل:  القراءة  املوصولة، ويورد  القراءات من  اىل  نجد يف تفسري اجلاللني اإلشارة 
بال مهز)36( )جربيل(، وقرأت مصحوبًة  و  وفتحها؛  اجليم  قرأ بكرس)35(  قراءة من 
ويف  وياء)37(،  هبمز  )ميكائيل(  قراءة  يف  وكذلك  )جربئل(،  ودوهنا  )جربئيل(  بياء 
قراءة أخرى بال ياء)38( )مكائل()39( عىل وزن )ِميكَاِعل( دون اإلشارة إىل أصحاب 
استندت  وما  يبينا حجتها  ومل  مردودة  أو  مقبولًة  كانت  إن  القراءات ونوعها  تلك 
عليه من أدلة رصفية ونحوية كاحلذف واإلدغام واإلظهار ونحومها من األحكام، 
القول: وُقرئ )جربئيل(  السيد ُشرّب)40( الذي كان يورد  وهو ما وجدناه يف تفسري 
اجلاللني  تفصيل  أن  إال  كقنديل،  مهز  وبال  الراء،  وكرس  اجليم  وبفتح  كسلسبيل، 
للقراءة  اإلشارة  كانت  وتبيينًا، عىل حني  أكثرتوضيحًا،  كانت  )ميكائيل(  قراءة  يف 
عند شرب بقوله ُقرأت )جربيل( والتي كانت أكثر إجيازًا، أغفل فيها اوجه القراءات 

األخرة يف هذه اللفظة.
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واملالحظ أن التفسريين قد أغفال جانبًا مهاًم يف أثر تلك القراءات يف تبيني معنى 
النص القرآين إذ أهنام مل يوجها القراءات يف تبيني املعنى املراد من النص القرآين، ومل 

يشريا يف معظم املواضع إىل أوجه القراءات األخرى ونوعها، وَمن قرأ هبا...

ولعالقة القراءات باللغات أو اللهجات نأخذ إنموذجًا من قوله تعاىل: ﴿َوانُظْر 
حني  اجلاللني  عند  نجده  كالذي  ًم﴾)41(،  َلْ َنْكُسوَها  ُثمَّ  ُننِشُزَها  َكْيَف  الِعَظاِم  إَِل 
يقول: )بالقراءة ُنحييها بضم النون، وُقرئ بفتحها من )أنرش( و )نرش( ومها لغتان 
قد ُقرئ هبام، ويف قراءة )ُننشُزها( بضم النون والزاي)42(؛ أي نحركها ونرفعها()43(.

ونالحظ أن الرتجيح مفقود عند اجلاللني يف ذكره للغتني دون أن يرجح منهام 
ما يناسب املعنى، كام أن املعنى بني اللغتني اختالفا جوهريًا ومل يتطرقا يف تفسريمها 

إىل ذلك.

يف  وترجيحاهتم  القراءات  يف  آراءهم  يبدون  ما  كثريًا  العلامء  أن  واملعروف 
املقبول واملردود منها، ويبدو أهنم يعتمدون يف ذلك عىل قوة اللغة التي ُقرئ هبا)44(، 
وهو ما مل نجده يف تفسريي اجلاللني،ومل يتطرق السيد شرب اىل القراءات الواردة يف 
ًم﴾)45(، واكتفى السيد  قوله تعاىل: ﴿َوانُظْر إَِل الِعَظاِم َكْيَف ُننِشُزَها ُثمَّ َنْكُسوَها َلْ

شرب يف تفسريها بقوله: نرفع بعضها عىل بعض)46(.

ولتفسري قوله تعاىل: ﴿َأَواَل َيْذُكُر اإْلِنَساُن َأنَّا َخَلْقَناُه ِمن َقْبُل َوَلْ َيُك َشْيًئا﴾)47(، 
ورد يف تفسري اجلاللني القول: )أصله )يتذكر( أبدلت التاء ذااًل وأدغمت يف الذال، 
ويف قراءة برتكها، وسكون الدال وضم الكاف()48(، فهنا نجد يف تفسري اجلاللني أنه 
يوجه قراءة من قرأ )يتذكر( بام جاء فيها من إدغام من دون أن يبني احلجة الصارفة 

اىل تلك الظاهرة.
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يف حني اكتفى شرب بالقول: كائنًا فيستدل باإلبتداء عىل اإلعادة)49(، ومل يعرج 
اىل القراءة الواردة يف هذا النص، بل كان مقاًل يف االستدالل بالقراءات يف أغلب 

مواضع التفسري.

ْكِر  ويف قوله تعاىل: ﴿َوَما َأْرَسْلَنا َقْبَلَك إاِلَّ ِرَجااًل نُّوِحي إَِلْيِهْم َفاْسَأُلوْا َأْهَل الذِّ
بالنون وكرس  َتْعَلُموَن﴾)50(، جاء يف تفسري اجلاللني يف قراءة )نوِحي(  اَل  ُكنُتْم  إِن 
التي هي قراءة حفص، ووافقه يف ذلك محزة  احلاء)51( وكالعادة مل يرش اىل قارئها، 
إليه اجلاللني  بالياء وفتح احلاء)52( وهو ما مل يرش  الباقون  والكسائي عىل حني قرأ 
املراد  املعنى  وتوضيح  تبيني  يف  القراءة  تلك  توجيه  عدم  من  فضال  القراءة،  ونوع 

توضيحه من النص القرآين.

وقد أشارالسيد شرب يف تفسرية اىل أن القراءة هي بالياء والنون)53( وهو خالف 
ُشرّب؛  السيد  إليه  الذي ذهب  بالتعبري  القراءة  به اجلاللني، ومل نجد تلك  ما استدل 
والكسائي  ومحزة  احلاء،  وفتح  بالياء  والباقون  احلاء،  وكرس  بالنون  وجدهتا  اين  إذ 

يميالهنا عىل أصلهام.)54( 
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املبحث الثالث

التوجيه اللغوي والنحوي يف النص القرآين

والبيانية،  والنحوية  اللغوية  جوانبه  كل  من  الكريم  القرآن  فهم  حماولة  ُتعد 
وحماولة البحث يف وجوه إعجازه ومعانيه، وما تبع ذلك من حركة واسعة يف التأليف 
سلكت مسارب عّدة يف اللغة والترشيع والتفسري كانت األساس الذي قامت عليه 
أو  املفرسين  أدوات  واختالف  منه)55(،  انطلقت  الذي  واملنطلق  الدراسات  تلك 

تباين طريقة فهمهم لتلك األدوات كانت مدعاة خلالف يف توجيه آياته الكريمة.

إن  إذ  بخاصة؛  والنحوي  اللغوي  التوجيه  اخلالفات  تلك  أسباب  من  وكان 
هذه  من  وجهًا  خيتار  مفرس  وكل  وجه،  من  بأكثر  ُتفرس  اللغوية  النصوص  بعض 
بالقرائن  باالستعانة  التوجيه  هذا  ويكون  خيتاره،  الذي  الوجه  يوجه  ثم  األوجه 
عىل  وللوقوف  أخرى)56(،  تارة  خارجه  ومن  تارة  النص  داخل  من  تكون  التي 
تلك  بيان  خالهلا  من  نحاول  تفسريمها  يف  املفرَسان  أبداها  التي  التوجيهات  هذه 
التوجيهات واآلراء وعرضها عىل وفق ما ذهب إليه أصحاهبا، والتي يبدو أن تباين 
أبداها املفرَسان يف توجيه إعراب تلك األلفاظ كانت مدعاة إىل معنى  التي  اآلراء 
واحد يوضح أرجحية هذا الوجه عن غريه كام جاء بعض النصوص القرآنية التي 
ُه َوَذلَِك  ْف َعْنُه َيْوَمئٍِذ َفَقْد َرِحَ ن ُيرْصَ سنبحث يف تفسريه وهي كام يف قوله تعاىل: ﴿مَّ

اْلَفْوُز امْلُبنُِي﴾)57(.
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للمفعول  البناء  حالة  يف  يرصف(  )من  تعاىل:  قوله  اجلاللني  تفسري  يف  ُذكر 
ُه﴾ أي أراد  فاملعنى العذاب،وللفاعل؛ أي اهلل والعائد حمذوف ﴿َعْنُه َيْوَمئٍِذ َفَقْد َرمِحَ

له اخلري.)58(

قوله  يف  اإلعراب  من  واحد  وجه  بذكر  االكتفاء  اجلاللني  تفسري  يف  ونالحظ 
ترجيح  له  يتسنى  كي  أخرى  إعرابية  أوجه  يبن  مل  أنه  إال  ْف﴾،  ُيرْصَ ن  ﴿مَّ تعاىل: 
األقرب منها للمعنى املراد من اآلية الكريمة؛ أو يبن رأيه فيام ذهب إليه أو استدل 
التوجيه  السيد ُشرّب عن  أثر يف تفسري  به من توجيه لغوي أو معنوي؛ ومل نجد أي 
أوجزها  جدًا  املقتضب  اللغوي  بالتفسري  عنه  واالستغناء  املوضع  هذا  يف  النحوي 
فكان  العذاب  تعاىل قد رصف عنهم  اهلل  أن  أي  العذاب)59(؛  بلفظة واحدة  املفرس 

غاية يف اإلجياز مما احتاج إىل تفصيل لتبيني املعنى الكامل للنص القرآين.

ِذيَن  وْا ِمن َقْوِمِه لِلَّ ِذيَن اْسَتْكَبُ وكذا يف تفسري اجلاللني قوله تعاىل: ﴿َقاَل امْلأَُل الَّ
بِِه  ُأْرِسَل  بَِم  ا  إِنَّ َقاُلوْا  ِه  بِّ رَّ ن  مِّ ْرَسٌل  مُّ ا  َصاِلً َأنَّ  َأَتْعَلُموَن  ِمْنُهْم  آَمَن  مِلَْن  اْسُتْضِعُفوْا 
ِذيَن اْسُتْضِعُفوْا مِلَْن آَمَن ِمْنُهْم﴾  ُمْؤِمُنوَن﴾)60(، هم الذين تكربوا عن اإليامن به ﴿لِلَّ
ْرَسٌل  مُّ ا  َصاحِلً َأنَّ  ﴿َأَتْعَلُموَن  اجلار  بإعادة  قبله؛وذلك  مما  بدل  وهو  قومه  من  أي 
املعنى  عىل  التأكيد  إىل  ُمْؤِمُنوَن﴾  بِِه  ُأْرِسَل  باَِم  ﴿إِنَّا  نعم  )َقاُلوْا(  إليكم  ِه﴾  بِّ رَّ ن  مِّ
اللغوي عىل حساب التوجيه النحوي الذي كان باإلمكان أن نخرج منه بأكثر من 
التوجيه النحوي ومناسبته لسياق اآلية  املراد بحسب  وجه نحصل منه عىل املعنى 

الكريمة.

ويف تفسري القرآن الكريم للسيد ُشرّب وجه إعرايب آخر ُمغاير ملا جاء يف تفسري 
اجلاللني إذ انحرص املعنى عنده يف تغليب اجلمع عىل الواحد يف اخلطاب إذ مل يكن 
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ُشعيب يف ملتهم قط)61(؛ إال أنه أيضًا اكتفى بوجه واحد من دون أن يبني رأيه أو 
املعنى  سياق  مع  يتناسب  كان  أذا  فيام  أو  إعرايب  توجيه  من  لنا  عرض  فيام  يرجح 

والقرائن الصارفة إليه يف ذلك املوضع من اآلية الكريمة.

َأْو  َنِعُدُهْم  الَِّذي  َبْعَض  ُنِرَينََّك  ا  ﴿َوإِمَّ تعاىل:  قوله  يف  الرشط  جواب  وتوجيه 
َينََّك َفإَِلْيَنا َمْرِجُعُهْم ُثمَّ اهلّلُ َشِهيٌد َعَل َما َيْفَعُلوَن﴾)62(، فقد بني اجلاللني يف قوله  َنَتَوفَّ
َبْعَض  ﴿ُنِرَينََّك  قوله  واملعنى يف  املزيدة،  )ما(  الرشطية يف  )إن(  نون  إدغام  ا(  )َوإِمَّ
تقديره  حمذوف  الرشط  وجواب  حياتك،  يف  العذاب  من  به  أي  َنِعُدُهْم﴾؛  الَِّذي 
فذاك)63(، ومل يبتعد السيد شرب يف تفسريه عام ذهب إليه اجلاللني سوى أنه كان أكثر 
ا ُنِرَينََّك﴾ أي  إجيازًا يف تفسريه)64( والذي بّينُه ابن كثري يف تفسريه لقوله تعاىل: ﴿َوإِمَّ
ينتقم منهم يف حياتك لتقّر عينك منهم،ويكون مصريهم ومنقلبهم إىل اهلل تعاىل،واهلل 

شهيد عىل أفعاهلم بعدك)65(.

ُه بَِم َيْعَمُلوَن َخبرٌِي﴾)66( ْم إِنَّ َك َأْعَمَلُ ُهْم َربُّ َينَّ َّا َلُيَوفِّ ويف قوله تعاىل: ﴿َوإِنَّ ُكالًّ ملَّ
وجدنا يف تفسري اجلاللني توجيهًا واضحًا يف معاين احلروف فقد أشار إىل أن )ملا(
)ما( زائدة، والالم موطئًة لقسم مقدر أو فارقة،’ويف قراءة بتشديد )ملا( بمعنى )إال(
ُهْم﴾ أي  َينَّ َلُيَوفِّ َّا  فـ )إن( نافية)67( يف حني ذهب السيد ُشرّب يف تبيني قوله تعاىل: ﴿ملَّ
ملن الذين يوفيهم)68( من دون أن يوضح تفصياًل أكثر للجزء الثاين من اآلية الكريمة 
صغريها  وحقريها  جليلها  مجيعًا  بأعامهلم  عليم  أي  َخبرٌِي﴾)69(؛  َيْعَمُلوَن  باَِم  ُه  ﴿إِنَّ

وكبريها)70(.

إليه  ذهب  ما  خالف  وهو  النحوي  دون  من  اللغوي  التوجيه  اعتمد  أنه  كام 
كعادتِه  ونحويًا،ولكن  لغويًا  توجيهًا  الكريمة  اآلية  توجيه  يف  أخذ  الذي  اجلاللني 
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ُيغني املعنى املراد من اآلية الكريمة لغويًا كام ينبغي مع اإلكتفاء بعبارات مقتضبة هبا 
حاجة إىل إمتام املعنى املراد من اآلية الكريمة يف أغلب األحيان.

ا َتَريِنَّ  ي َعْيًنا َفإِمَّ ِب َوَقرِّ ويف توجيه معاين احلروف من قوله تعاىل: ﴿َفُكِل َواْشَ
بني  إِنِسيًّا﴾)71(،  اْلَيْوَم  َم  ُأَكلِّ َفَلْن  َصْوًما  ِن  ْحَ لِلرَّ َنَذْرُت  إيِنِّ  َفُقوِل  َأَحًدا  اْلَبَشِ  ِمَن 
ا(، إذ ورد فيه إدغام نون إن الرشطية يف ما  اجلاللني اإلدغام الواضح يف قوله )َفإِمَّ
الزائدة )ترين( حذفت منه الم الفعل وعينه وألقيت حركتها عىل الراء وكرست ياء 
الضمري اللتقاء الساكنني)72( إال أن التفسري مل يوجه تلك احلروف إىل معاين تكشف، 

وتوضح مغزى النص القرآين يف املعنى املراد؛ أي طبن نفسًا.

وهلذا قال عمرو بن ميمون: ما من يشء خرٌي للنفساء من التمر والرطب)73(، أو 
اإلشارة إىل أوجه أخرى يمكن التوصل من خالهلا إىل تبيني معنى احلروف وكذلك 
املعنى العام للنص القرآين ومل يتطرق السيد شرب إىل التوجيه النحوي يف هذا النص 
اعتاد  الذي  الكريمة)74(، وهومنهجه  املعنوي لآلية  بالتوجيه  أكتفي  أنه  إال  القرآين 

عليه يف تفسريه )تفسري القرآن الكريم(.

ومل  َحيًّا﴾)75(،  ُأْخَرُج  َلَسْوَف  ِمتُّ  َما  َأئَِذا  اإْلِنَساُن  ﴿َوَيُقوُل  تعاىل:  قوله  ويف 
املعنى يف  إذ جاء  ُشرّب كثريًا؛  السيد  املعنى يف تفسري اجلاللني عنه يف تفسري  خيتلف 
بمعنى  االستفهام  جاء  فقد  حممد؟  يقول  كام  القرب  من  نخرج  أي  اجلاللني؛  تفسري 
النفي؛ أي: ال ُأحيا بعد املوت و)ما( زائدة للتأكد، وكذا الالم)76( ورد عليه بقوله 
تعاىل: ﴿َأَواَل َيْذُكُر اإْلِنَساُن َأنَّا َخَلْقَناُه ِمن َقْبُل َوَلْ َيُك َشْيًئا﴾)77(، وأضاف السيد ُشرب 
بتقدم الظرف مصدرًا هبمزة اإلنكار؛ ألن املنكر كون ما بعد املوت وقت احلياة)78(.
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﴿َقاُلوا  تعاىل:  بقوله  ُأستدل  الرشطية  أن  عىل  االستفهام  مهزة  دخول  ويف 
فهي من  )َأئِن(  قوله:  فإن  ُفوَن﴾)79(،  ْسِ مُّ َقْوٌم  َأنُتْم  َبْل  ْرُتم  ُذكِّ َأئِن  َمَعُكْم  َطائُِرُكْم 
مهزة استفهام دخلت عىل إن الرشطية، ويف مهزهتا التحقيق والتسهيل،وإدخال ألف 
بينها بوجهيها وبني األخرى )ذكرتم(، وجوب الرشط حمذوف؛أي تطريتم وكفرتم، 
وهو حمل االستفهام مراد به التوبيخ)80( وباجياز شديد بني شرب أن قوله تعاىل: ﴿َأئِن 

ْرُتم﴾ عبارة عن )أإن ذكرتم(؛ أي وعظتم، وجواب إن مقدر كتطريتم.)81( ُذكِّ

وعناية  اإلعرابية،  التوجيهات  تلك  عىل  الوقوف  أمهية  لنا  يتضح  ذلك  ومن 
املفرسين والنحويني باأللفاظ التي حتمل أكثر من وجه إعرايب إهتاممًا كبريًا؛ إذ إهنا 
تسهم يف الكشف عن األوجه املختلفة واملحتملة للفظة الواحدة يف الرتاكيب؛ أي 

الكشف عن أوجهها اإلعرابية، وما يتبعه من كشف أوجه معانيها املختلفة.
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املبحث الرابع

توجيه الصور البالغية يف املعنى القرآين

يدرك  ال  فهو  املبني  املعجز  الكتاب  أرسار  إدراك  يف  البالغي  التفسري  يسهم 
برع يف علمني  إال من  فيه عىل حقائقه  الغوص  يستطيع  الذي ال  التفسري  بعلم  إال 

رضوريني للدرس القرآين أال ومها علم املعاين وعلم البيان)82(.

وإذا تأملنا التفاسري املخترصة نجد أهنا تباينت يف اإلشارة اىل الصور البالغية 
من  ومنهم  الصور،  تلك  بعض  املفرسون  تبنى  وقد  القرآين،  النص  حيتملها  التي 
اهتم بتبيني املعنى فقط ومن أمثلة ذلك تفسريي اجلاللني،وتفسريالسيد ُشرب اللذين 

يمكننا ان نستدل يف ضوئهاعىل بعض النصوص القرآنية يف مثل هذا املوضع.

َأْو  اَت  مَّ َأَفإِن  ُسُل  الرُّ َقْبِلِه  ِمن  َخَلْت  َقْد  َرُسوٌل  إاِلَّ  ٌد  مَّ ُمَ ﴿َوَما  تعاىل:  قال 
اهلّلُ  َوَسَيْجِزي  َشْيًئا  اهلّلَ  َيُضَّ  َفَلن  َعِقَبْيِه  َعَلَ  َينَقِلْب  َوَمن  َأْعَقابُِكْم  َعَل  انَقَلْبُتْم  ُقتَِل 

اِكِريَن﴾)83(. الشَّ

َأْعَقابُِكْم﴾ أي رجعتم  َعىَل  تعاىل: ﴿انَقَلْبُتْم  لقد جاء يف تفسري اجلاللني قوله 
معبودًا  كان  ما  أي  اإلنكاري؛  االستفهام  حمل  هي  األخرية  واجلملة  الكفر،  اىل 
اإلستفهام  أن  يرى  إذ  شرب؛  السيد  عند  البالغية  الصورة  ختتلف  ومل  فرتجعوا)84(، 

اإلنكاري يقع إلنقالهبم عن دينهم)85(.
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َذ اهلّلُ  َ ويرى اجلاللني، وسيد شرب أن اإلستفهام جاء يف قوله تعاىل: ﴿َقاُلوْا اتَّ
َذا  ن ُسْلَطاٍن ِبَ َمَوات َوَما يِف اأَلْرِض إِْن ِعنَدُكم مِّ َوَلًدا ُسْبَحاَنُه ُهَو اْلَغنِيُّ َلُه َما يِف السَّ
َأتُقوُلوَن َعَل اهلّلِ َما اَل َتْعَلُموَن﴾)86( وهي توبيخ)87( هلم ومنكرا عىل َمن اّدعى أن له 
ولد،فكيف يكون له ولد مما خلق وكل يشء مملوك له عبد له)88( عىل قوهلم ﴿َقاُلوْا 

َذ اهلّلُ َوَلًدا﴾. َ اختَّ

﴿َقاَل  تعاىل:  قوله  يف  الوارد  االستفهام  نوع  يف  املفرسين  رأي  توافق  وأيضًا 
اِحُروَن﴾)89(، فقد جاء  السَّ ُيْفِلُح  َواَل  َهَذا  َأِسْحٌر  َجاءُكْم  مَلَّا  لِْلَحقِّ  َأتُقوُلوَن  ُموَسى 

االستفهام يف املوضعني لالنكار، وهو إنكار ملا قالوا.)90(

﴿َأَلْ  تعاىل:  قوله  يف  واإلنكاري  التقريري  االستفهام  اىل  اإلشارة  جاءت  كام 
ِذيَن ِمن َبْعِدِهْم اَل َيْعَلُمُهْم إاِلَّ  ِذيَن ِمن َقْبِلُكْم َقْوِم ُنوٍح َوَعاٍد َوَثُموَد َوالَّ َيْأتُِكْم َنَبُأ الَّ
ُأْرِسْلُتم  بَِم  َكَفْرَنا  ا  إِنَّ َوَقاُلوْا  َأْفَواِهِهْم  يِف  ْم  َأْيِدَيُ وْا  َفَردُّ َناِت  بِاْلَبيِّ ُرُسُلُهم  ْم  َجاءْتُ اهلّلُ 
َّا َتْدُعوَنَنا إَِلْيِه ُمِريٍب﴾)91( فمن االستفهام التقريري قوله تعاىل: ا َلِفي َشكٍّ مِّ  بِِه َوإِنَّ
﴿َأمَلْ َيْأتُِكْم﴾ أما االستفهام اإلنكاري فكان موضعه يف قوله تعاىل: ﴿َقاَلْت ُرُسُلُهْم 
﴾)92( وهو ما أشار إليه اجلاللني يف تفسريمها)93(، واكتفى سيد شرب يف  َأيِف اهلّلِ َشكٌّ
هذا املوضع يف تبيني املعنى بقوله: بالدالئل عىل صدقهم)94(، ومل يرش اىل الصورة 

البالغية الواردة يف هذا النص القرآين.

ُذوا  َ ومن الصور البالغية يف االستفهام التوبيخي الواردة يف قوله تعاىل: ﴿َأِم اتَّ
اَل  َأْكَثُرُهْم  َبْل  َقْبِل  َمن  َوِذْكُر  ِعَي  مَّ َمن  ِذْكُر  َهَذا  ُبْرَهاَنُكْم  َهاُتوا  ُقْل  ًة  آِلَ ُدونِِه  ِمن 
ًة  ُذوا آهِلَ َ ْعِرُضوَن﴾)95(؛ أي سواء آهلة، أما يف قوله تعاىل: ﴿َأِم اختَّ قَّ َفُهم مُّ َيْعَلُموَن اْلَ

وَن﴾)96(. ْرِض ُهْم ُينرِشُ َن اأْلَ مِّ
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وأشار سيد شرب يف املعنى إىل أهنا كائنة من األرض كأن يكون من احلجر أو 
عىل  القدرة  اإلهلية  لوازم  من  إذ  املوتى  حييون  أي  وَن﴾؛  ُينرِشُ ﴿ُهْم  غريه،وقوله: 
﴿آهِلٌَة  وقوله:  التهكم  يف  مبالغًة  هبم  لألنشاء  املخصص  الضمري  وأورد  ممكن  كل 
﴾)97( غري اهلل وصف باإل حني تعذر اإلستثناء لعدم دخول ما بعدها يف ما  ُ إاِلَّ اهللَّ

قبلها)98(.

الُِدوَن﴾)99(  تَّ َفُهُم اْلَ ْلَد َأَفإِن مِّ ن َقْبِلَك اْلُ أما يف قوله تعاىل: ﴿َوَما َجَعْلَنا لَِبَشٍ مِّ
فاجلملة األخرية حمل االستفهام اإلنكاري )100(.

وذكر سيد شرب يف تفسريه،ان الفاء يف الرشط لتعلقه بام قبله واهلمزة إلنكار مجلة 
اجلزاء؛أي فهم أيضًا يموتون فال يشمتوا بموته)101(.

يف  بالغة  عناية  ُعنيا  قد  ُشرّب  وسيد  اجلاللني،  منهجي  فإن  سبق  مما  وانطالقًا 
القرآنية  النصوص  التي وردت يف  البالغية  اإلشارة يف أكثر من موضع إىل الصور 

وموافقتهام يف أغلب تلك الصور.
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املبحث الامس

أسلوب االختصار واإلطالة يف توجيه املعنى القرآين

واالختصار هوما يعمد فيه املفرس إىل تبيني اآليات، والوقوف عىل معانيها من 
أقرب سبيل دون اإلسهاب يف التأويل، مع العناية بالرتكيز واإلجياز بغية التيسري عىل 
القارئ يف احلصول عىل معاين اآليات من أقرب الطرائق وأيرسها)102(؛ أما اإلطالة 
يف التفسري فهي اإلفاضة واإلسهاب يف تفسري وتأويل اآليات وهي غري االختصار، 
كتبهم  يف  املفرسون  هنجها  التي  األساليب  من  واإلطالة  االختصار  يكون  وبذلك 
يمكن االستدالل عىل نامذج منها يف التفاسري املخترصة وخاصة يف موضوع بحثنا يف 

تفسريي اجلاللني، وتفسري القرآن العظيم كام يأيت:

َواهلّلُ َسِميٌع  لِْلِقَتاِل  َمَقاِعَد  امْلُْؤِمننَِي  ىُء  ُتَبوِّ َأْهِلَك  ِمْن  ﴿َوإِْذ َغَدْوَت  قال تعاىل: 
َعِليٌم﴾)103( جاء يف تفسري اجلاللني، أن يوم ُأحد عندما خرج النبي  بألف أو إال 
السبت سابع شوال سنة  بالشعب يوم  مخسني رجاًل واملرشكون ثالثة آالف ونزل 
ثالث من اهلجرة وجعل ظهره وعسكره إىل ُأحد وسّوى صفوفهم وأجلس جيشًا 
من الرماة وأمر عليهم عبد اهلل بن جبري بسفح اجلبل وقال: )انضحوا عنا بالنبل ال 

يأتونا من ورائنا وال تبحوا علينا أو نرصنا()104(.

الرواية يف خروج  إن أسلوب  إذ  الكريمة؛  اآلية  تفسري  اثر اإلطالة يف  ويظهر 
النبي  كان فيه نوع من اإلسهاب الذي أراد عربه املفرَسان تبيني املعاين الواردة يف 
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اآلية الكريمة؛ أي تنزهلم منازهلم،وجتعلهم ميمنة وميرسة وحيث أمرهتم)105(، وعند 
العبارة  إرسال  واإلجياز يف  املعنى،  الدقة يف  بني  أنه مجع  نجد  تفسري شرب  النظر يف 
َأْهِلَك﴾  وحتريرها عىل غاية الدقة فقال يف معنى اآلية الكريمة: ﴿َوإِْذ َغَدْوَت ِمْن 

أي خرجت لغزوة ُأحد)106(.

ْيَد َوَأنُتْم ُحُرٌم َوَمن َقَتَلُه  ِذيَن آَمُنوْا اَل َتْقُتُلوْا الصَّ ا الَّ َ وكذا يف قوله تعاىل: ﴿َيا َأيُّ
نُكْم َهْدًيا َبالَِغ اْلَكْعَبِة  ُكُم بِِه َذَوا َعْدٍل مِّ َعِم َيْ ْثُل َما َقَتَل ِمَن النَّ ًدا َفَجَزاء مِّ َتَعمِّ ِمنُكم مُّ
َيُذوَق َوَباَل َأْمِرِه َعَفا اهلّلُ َعمَّ َسَلف َوَمْن  اَرٌة َطَعاُم َمَساِكنَي َأو َعْدُل َذلَِك ِصَياًما لِّ َأْو َكفَّ
اْنتَِقاٍم﴾)107( واملعنى عند اجلاللني يف قوله تعاىل: ُذو  َعِزيٌز  َواهلّلُ  ِمْنُه  اهلّلُ  َفَينَتِقُم   َعاَد 
نُكْم﴾ أي اللذين هلام فطنًة بميزات أشبه األشياء به، ثم تطرق اجلاللني  ﴿َذَوا َعْدٍل مِّ
إىل ما ذهب إليه ابن عباس وعمر  وعيل  يف الناقة )ببدنه( وابن عباس وأبو 
عبيدة يف بقر الوحش ومحاره ببقرة، وابن عمر وابن عوف يف الظبي بشاة وحكم هبا 

ابن عباس وعمر وغريمها يف احلامم؛ ألنه يشبهها يف الصيد)108(.

األحكام  عىل  واالستدالل  املعنى  تفسري  يف  أوجزا  قد  اجلاللني  أن  لنا  ويبدو 
الكريمة بام جاء يف قول الصحايب، واغفال تفسري قوله تعاىل:  الواردة يف اآلية 
حال  يف  الصيد  عليهم  حّرم  قد  تعاىل  اهلل  أن  أي  ُحُرٌم﴾؛  َوَأنُتْم  ْيَد  الصَّ َتْقُتُلوْا  ﴿اَل 
اإلحرام،وهنى عن تعاطيه فيه)109(، يف حني كان تبني املعنى يف تفسري القرآن العظيم 
مفرسه:  بقول  الكريمة  اآلية  من  واملراد  العام  للمعنى  شمولية  وأقل  إجيازًا،  أكثر 
مسلامن عادالن فقيهان يعرفان املامثل يف اخللقة)110(، وقد اعتمد التفسري عىل النص 
وحده من دون االستعانة بأدوات التفسري األخرى كام هو احلال يف تفسري اجلاللني. 
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اهلّلَ  ُقوْا  َفاتَّ ُسوِل  َوالرَّ  ِ هلِلّ اأَلنَفاُل  ُقِل  اأَلنَفاِل  َعِن  ﴿َيْسَأُلوَنَك  تعاىل:  قوله  ويف 
اجلاللني  بني  ْؤِمننَِي﴾)111(  مُّ ُكنُتم  إِن  َوَرُسوَلُه  اهلّلَ  َوَأِطيُعوْا  بِْينُِكْم  َذاَت  َوَأْصِلُحوْا 
تفسري اآلية الكريمة بطريقة االستجواب ﴿َيْسَأُلوَنَك﴾ أي: يا حممد )عن األنفال( 
ُسوِل﴾ جيعالهنا حيث شاءا فقسمها  ِ َوالرَّ الغنائم ملن؟ فقل هلم يا حممد ﴿اأَلنَفاُل هلِلّ
 بينهم عىل السواء)112(. عىل حني كان تفسري شرب لآلية أكثر إجيازًا بالقول: هو 
واآلجام  واملعادن  هلا  رب  ال  أرض  وكل  قتال،  بغري  احلرب  دار  من  ُأخذ  ما  كل 

وبطون األدوية وقطائع امللوك وغريها.)113( 

َن  مِّ َأْيِديُكم  يِف  َن  ملِّ ُقل  بِيُّ  النَّ ا  َ َأيُّ ﴿َيا  تعاىل:  قوله  تفسري  يف  اجلاللني  وذهب 
َواهلّلُ  َلُكْم  َوَيْغِفْر  ِمنُكْم  ُأِخَذ  َّا  مِّ ا  َخرْيً ُيْؤتُِكْم  ا  َخرْيً ُقُلوبُِكْم  يِف  اهلّلُ  َيْعَلِم  إِن  ى  اأَلْسَ
تبيني  الشديد يف  املراد هبم األرسى)115(، واملالحظ هنا اإلجياز  ِحيٌم﴾)114(  رَّ َغُفوٌر 
فيمن نزلت؟ وما  مثاًل  أكثر  أهنا بحاجة إىل تفصيل  التي نرى  الكريمة  اآلية  معنى 
بأهنا  تفسريه  العاّلمة شرب يف  اكتفى  القرآين؟ يف حني  النص  بقية  الواردة يف  املعاين 

نزلت يف العباس وعقيل ونوفل)116(.

َمء  السَّ يِف  َجَعْلَنا  ﴿َوَلَقْد  تعاىل:  قوله  يف  اجلاللني  تفسري  يف  القول  فصل  وقد 
احلمل،  عرش:  أثنى  هي  قال:  )بروجًا(  يف  بقوله  اِظِريَن﴾)117(  لِلنَّ اَها  نَّ َوَزيَّ ُبُروًجا 
والثور، واجلوزاء، والرسطان، واألسد، والسنبلة، وامليزان، والعقرب، والقوس، 
وله  )املريخ(  السيارة  السبعة  الكواكب  منازل  وهي  واحلوت،  والدلو،  واجلدي، 
والسنبلة  اجلوزاء  وله  وعطارد،  وامليزان،  الثور  وهلا  والزهرة  والعقرب،  احلمل، 
)والقمر( وله الرسطان، والشمس وهلا األسد، واملشرتي، وله القوس، واحلوت، 

وزحل وله اجلدي والدلو)118(.
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ومما مّر يتضح أن اجلاللني قد بّينا املعنى املراد من قوله )بروجًا( ثم أشارا إىل 
ثنايا تفسري اجلاللني، يف حني  منازل تلك الربوج وهو تفصيل مل نشهده يف معظم 
أوجز السيد شرب يف تفسريه هبذا املوضع؛ فقد أشار اىل )بروجًا( بأهنا أثنى عرش دالة 
باختالف طباعها وخواصها مع تساميها يف احلقيقة عىل صانع حكيم)119(، وهنا مل 
يرش املفرس إىل تفاصيل تلك الربوج وما هي وإنام ذكر تلك اخلواص والطباع عىل 

وجه العموم يف إشارة إىل اإلعجاز اآلهلي يف خلقه. 

َكَفْيَناَك  ا  ﴿إِنَّ تعاىل:  قوله  يف  كذلك  اجلاللني  عند  أكثر  اإلطناب  ونجد 
امْلُْسَتْهِزئنَِي﴾)120( إذ إننا وجدنا اإلفصاح بأسامء املستهزئني وتوعدهم باهلالك وهم 
الوليد بن املغرية، والعاص بن وائل، وعدي بن قيس، واألسود بن عبد املطلب، 
واألسود بن عبد يغوث)121(، يف حني اكتفى ُشرب يف تفسريه بإهالكهم، وذكر أهنم 

كانوا مخسة أو ستة من أرشاف قريش أهلك كٍل منهم بآية)122(.

فيبدو مما مّر أن يف تفسري اجلاللني وإن كان يميل اىل االختصار يف تفسريه؛ إال 
أنه كان أكثر تبينا للمعنى مما ذهب اليه سيد شرب يف تفسريه اىل االختصار الشديد يف 
بعض املواضع التي يتوجب عىل املفرس فيها رفع اإلهبام عن النص القرآين بعبارات 

جتمع بني الدقة يف أداء املعنى، و اإلجياز يف إرسال العبارة وحتريرها يف غاية الدقة.
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املبحث السادس

يف ذكر امللل والنحل

تفسري  يف  ُذكر  َراِجُعوَن﴾)123(  إَِلْيَنا  ُكلٌّ  َبْيَنُهْم  َأْمَرُهم  ُعوا  ﴿َوَتَقطَّ تعاىل:  قال 
دينهم  أمر  تفرقوا  أي  َبْيَنُهْم﴾  ﴿َأْمَرُهم  الذين  املخاطبني  بعض  أهنم  اجلاللني 
متخالفني فيه وهم طوائف اليهود والنصارى)124(، وكذا ما ذهب إليه ابن كثري يف 
بينها،  فيام  أمرها  تقطعت  التي  امللل  اىل  إشارة  رُسلها)125(وفيه  األمم عىل  اختالف 
قال:  امللل، وإنام  تلك  اىل  إنه مل يرش  إذ  تفسريه؛  اليه ُشرب يف  ما ذهب  وهو خالف 
هي يف قوله )تقطعوا( هو التفات من اخلطاب إىل الغيبة تفسريًا لفعلهم اىل غريهم 
)تفرقوا( واملالحظ من القول أن ُشرب مل حيدد تلك امللل، واكتفى بالقول: إهنم الذين 
جعلوا أمر دينهم قطعًا متفرقة فتفرقوا فيه )كل( الفرق دون أن يذكرها باالسم)126(. 

ِذيَن ُأْخِرُجوا ِمن ِدَياِرِهْم بَِغرْيِ  وقد هنج ُشرب اجلاللني يف تفسري قوله تعاىل: ﴿الَّ
َمْت َصَواِمُع َوبَِيٌع  دِّ ُ ِ النَّاَس َبْعَضُهم بَِبْعٍض لَّ ُ َوَلْواَل َدْفُع اهللَّ َنا اهللَّ َحقٍّ إاِلَّ َأن َيُقوُلوا َربُّ
َ َلَقِويٌّ  ُه إِنَّ اهللَّ ُ َمن َينرُصُ نَّ اهللَّ َكثرًِيا َوَلَينرُصَ  ِ َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد ُيْذَكُر ِفيَها اْسُم اهللَّ
َعِزيٌز﴾)127( إذ إن الصوامع هي للرهبان، وبيٌع كنائس للنصارى، وصلوات كنائس 

لليهود بالعربانية، ومساجد للمسلمني)128(.

َجْهَد   ِ بِاهللَّ ﴿َوَأْقَسُموا  تعاىل:  قوله  معنى  يف  ُشرّب  والسيد  اجلاللني،  ذهب  كام 
ا َزاَدُهْم  َمِم َفَلمَّ َجاءُهْم َنِذيٌر مَّ َيُكوُننَّ َأْهَدى ِمْن إِْحَدى اأْلُ َأْيَمِنِْم َلئِن َجاءُهْم َنِذيٌر لَّ



م. د. نضال حنش شبار حبيب الساعدي

343 (1)

َمِم﴾؛ أّي  إاِلَّ ُنُفوًرا﴾)129(، هم اليهود والنصارى وغريمها، ﴿َأْهَدى ِمْن إِْحَدى اأْلُ
للقسم  السيد ُشرب  ملا رأوا من تكذيب بعضهام بعضًا)130(، ويف تفسري  واحدة منها 
الكتاب كذبوا رسلهم ﴿ أن أهل  ، وقد سمعوا  النبي  ُبعث  بعدما  لقريش  هو 
َأْهَدى  َيُكوُننَّ  لَّ َنِذيٌر  َأْياَمهِنِْم﴾ غاية جهدهم فيها ﴿َلئِن َجاءُهْم  َجْهَد   ِ َوَأْقَسُموا بِاهللَّ
والنصارى  اليهود  هم  ُنُفوًرا﴾  إاِلَّ  َزاَدُهْم  ا  مَّ َنِذيٌر  َجاءُهْم  َفَلامَّ  َمِم  اأْلُ إِْحَدى  ِمْن 

وغريهم)131(. 
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املبحث السابع

يف باب ما ُأتفق فيه

مما ال خيفى علينا أن سورة التوبة خالية من البسملة وقد علل ذلك اجلاللني)132( 
بقوهلام: ألنه مل يؤمر بذلك كام يؤخذ من حديث رواه احلاكم وأخرج يف معناه عن 
بالسيف()133(، ويشابه قول  أمان وهي نزلت لرفع األمن  البسملة  : )أن  عيل 
سيد ُشرّب)134( بعض ما ذهب إليه اجلاللني وبالرواية ذاهتا ولكن بتفصيل أكثر برواية 
عن الرباء: )أن البسملة أمان وهي نزلت لرفع األمن بالسيف وروي أهنا آخر سورة 

نزلت )أعوذ باهلل من النار ومن رش الكفار العزة هلل وجلميع املؤمنني()135(.

ومل يكن سيد ُشرّب خُمالفًا ملا ذهب إليه اجلاللني يف تفسري قوله تعاىل: ﴿َأَجَعْلُتْم 
َراِم َكَمْن آَمَن بِاهلّلِ َواْلَيْوِم اآلِخِر َوَجاَهَد يِف َسبِيِل اهلّلِ  اجِّ َوِعَمَرَة امْلَْسِجِد اْلَ ِسَقاَيَة اْلَ
امِلنَِي﴾)136(، إذا إن اآلية نزلت ردًا عىل من  اَل َيْسَتُووَن ِعنَد اهلّلِ َواهلّلُ اَل َيِْدي اْلَقْوَم الظَّ
قال ذلك وهو العباس أو غريه، وأضاف سيد ُشرّب حني افتخر العباس شيبة بالسقاية 

واحلجابة وعيل ومحزة وجعفر باإليامن واجلهاد يف سبيل اهلل)137(.

ْفِسِه  نَّ َعن  َبْيتَِها  يِف  ُهَو  تِي  الَّ ﴿َوَراَوَدْتُه  تعاىل:  قوله  ويف سورة يوسف)138( من 
ُيْفِلُح  ُه اَل  إِنَّ َمْثَواَي  ُه َربِّ َأْحَسَن  إِنَّ َقِت اأَلْبَواَب َوَقاَلْت َهْيَت َلَك َقاَل َمَعاَذ اهلّلِ  َوَغلَّ
امِلُوَن﴾. ذهب اجلاللني إىل أن هلم الالم للتبيني، ويف قراءة بكرس اهلاء وأخرى  الظَّ
بضم التاء)139(، وذهب اىل ذلك املعنى شرب بقوله:اسم فعل؛ أي هلم أو أقبل والالم 
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َب َأْصَحاُب اِلْجِر  للتبيني)140(، ومل خيتلف املفرسان يف تفسري قوله تعاىل: ﴿َوَلَقْد َكذَّ
امْلُْرَسِلنَي﴾)141( اتفقا يف تفسريمها أن أصحاب احِلجر هم قوم ثمود يسكنون واٍد بني 

املدينة والشام)142(.

َواْلَباِقَياُت  ْنَيا  الدُّ َياِة  اْلَ ِزيَنُة  َواْلَبُنوَن  ﴿امْلَاُل  تعاىل:  قوله  تفسري  يف  وجاء 
قوله  يف  اجلاللني  تفسري  اقترص  َأَماًل﴾)143(  َوَخرْيٌ  َثَواًبا  َربَِّك  ِعنَد  َخرْيٌ  اُت  اِلَ الصَّ
إله إال اهلل واهلل أكرب(،  اُت﴾ هي )سبحان اهلل واحلمد هلل وال  احِلَ الصَّ ﴿َواْلَباِقَياُت 
بـ )و ال حول وال قوة إال باهلل(، وأضاف شرب يف تفسريه  وزاد غريه من املفرسين 

)144(.) الصلوات اخلمس، ومودة أهل البيت(
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املبحث الثامن

يف باب املسائل الفقهية

َجاِل َنصيٌِب﴾ وهو أن يستنبط املفرس  ذهب اجلاللني يف تفسري قوله تعاىل: ﴿لِّلرِّ
َفا  الصَّ ﴿إِنَّ  تعاىل:  قوله  ذلك  ومثال  القرآين،  النص  يف  الواردة  الفقهية  األحكام 
َف ِبَِم َوَمن  وَّ َوامْلَْرَوَة ِمن َشَعآئِِر اهلّلِ َفَمْن َحجَّ اْلَبْيَت َأِو اْعَتَمَر َفاَل ُجَناَح َعَلْيِه َأن َيطَّ
الصفا  بني  السعي  أن  عباس  ابن  َعِليٌم﴾)145( روي عن  َشاِكٌر  اهلّلَ  َفإِنَّ  ا  َخرْيً َع  َتَطوَّ
واملروة ملا أفاده من رفع اإلثم من التخيري، وخالفه يف ذلك الشافعي بقوله: هو ركن، 
واستدل بقوله  وقال: )ابدأوا بام بدأ اهلل به(؛ يعني الصفا واملروة)146(، واجلاللني 
مل يناقشا ما ذهب اليه ابن عباس والشافعي: ان السعي بني الصفا واملروة ركن يف 
احلج، وقيل هوُمستحب وهو ما ذهب إليه أبوحنيفة، والثوري، وابن سريين)147(،  
استنباط  أساس  هي  التي  الرشعية  األدلة  اىل  يتعرضا  ومل  أقواهلام،  من  يرجحا  ومل 
نزلت  أهنا  تفسريه  ُشرب يف  واكتفى  الفقهية.  املسائل  الفقهية وعرضها عىل  القاعدة 
فيمن حترج من املسلمني من الطواف هبام وعليهام األصنام أو حني ظنوا أن السعي 
هبام يشء صنعه املرشكون، ومل يرش اىل األحكام الفقهية الواردة يف النص عدا إشارته 
ا َفإِنَّ اهلّلَ َشاِكٌر َعِليٌم﴾ بأهنا تربع وزيادة عىل الواجب  َع َخرْيً اىل ذيل اآلية ﴿َوَمن َتَطوَّ

من حج أو عمرة أو غري ذلك.)148(

ِذيَن  َوالَّ َواأَلْقَرُبوَن  اْلَوالَِداِن  َتَرَك  ِمَّا  َمَواِلَ  َجَعْلَنا  ﴿َولُِكلٍّ  تعاىل:  قوله  ويف 
ٍء َشِهيًدا﴾)149( جاء تفسريها  َعَقَدْت َأْيَمُنُكْم َفآُتوُهْم َنِصيَبُهْم إِنَّ اهلّلَ َكاَن َعَل ُكلِّ َشْ
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مما  أي   ﴾ َمَوايِلَ ﴿َجَعْلَنا  وقوله  والنساء  الرجال  )ولكل(  بقوله  فاملراد  اجلاللني  يف 
ِذيَن َعَقَدْت َأْياَمُنُكْم﴾ بألف ودوهنا، واأليامن مجع  ترك الوالدان هلم من املال ﴿َوالَّ
 يمني بمعنى القسم الذي عاهدتم يف اجلاهلية عىل النرصة و األرث ﴿َفآُتوُهْم﴾ اآلن
اآلية  أن  اجلاللني  السدس،وأشار  وهو  املرياث  من  حظوظهم  أي  ﴿َنِصيَبُهْم﴾ 
منسوخة بقوله تعاىل: ﴿َوُأوُلوا اأَلْرحاِم َبْعُضُهْم َأْول بَِبْعٍض﴾)150( واىل ذلك املعنى 
أي  معقله  وعليه  مرياثه  فله  الرجل  واىل  إذا  أضاف  أنه  إال  تفسريه  يف  شرب  ذهب 

ديته،جنايته خطأ وروي: هم األئمة هبم عقد اهلل أيامنكم)151(.

ِمَّا  َواأَلْقَرُبوَن  اْلَوالَِداِن  َتَرَك  َّا  مِّ َنِصيٌب  َولِلنَِّساء  َواأَلْقَرُبوَن  اْلَوالَِداِن  َتَرَك  َّا  ﴿مِّ
ْفُروًضا﴾)152(، أن اآلية نزلت ردًا ملا كان عليه اجلاهلية من  َكُثَر َنِصيًبا مَّ َأْو  ِمْنُه  َقلَّ 
ا َتَرَك  َّ عدم توريث النساء والصغار )للرجال( األوالد واألقرباء )نصيب( حظ ﴾ ممِّ
َأْو  ِمْنُه  َقلَّ  مِمَّا  َواأَلْقَرُبوَن  اْلَوالَِداِن  َتَرَك  َّا  ممِّ َنِصيٌب  ﴿َولِلنَِّساء  املتوفون  اْلَوالَِداِن﴾ 
وذهب  إليهم)153(  لتسليمه  مقطوعًا  أي  ْفُروًضا﴾  مَّ ﴿َنِصيًبا  وقوله  املال  أي  َكُثَر﴾ 
أي ْفُروًضا﴾  مَّ ﴿َنِصيًبا  قوله  ويف  بالقرابة  املتوارثون  بأهنم  املعنى  ذلك  اىل   ُشرب 

واجبًا.)154( 
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املبحث التاسع

التنبيه عل اإلسائيليات

لقد إنتقى اجلاللني والسيد ُشرّب بعض اآلراء التي جيمع املفرسون عليها منها ما 
يتعلق باإلرسائيليات أو بغريها، وقد رأينا من املفيد الالزم اإلشارة إليها خصوصًا 
عندما يكون للعلامء فيها آراء متعددة، والتي يمكن تفصيل القول يف مضموهنا بام 

يأيت:

ائِيُل  َم إِْسَ ائِيَل إاِلَّ َما َحرَّ َبنِي إِْسَ َعاِم َكاَن ِحالًّ لِّ فقد جاء يف قوله تعاىل: ﴿ُكلُّ الطَّ
ْوَراِة َفاْتُلوَها إِن ُكنُتْم َصاِدِقنَي﴾)155(  ْوَراُة ُقْل َفْأُتوْا بِالتَّ َل التَّ َعَل َنْفِسِه ِمن َقْبِل َأن ُتَنزَّ
أن  عباس  ابن  عن  بسنده  الطربي  عن  روي  بام  اجلاللني  استدل  املوضع  هذا  ويف 
عصابة من اليهود حرضت رسول اهلل  فقالوا: يا أبا القاسم، أخربنا أّي الطعام 
حّرم إرسائيل عىل نفسه من قبل أن ُتنّزل التوراة؟ فقال رسول اهلل : )أنشدكم 
باهلل الذي أنزل التوراة عل موسى: هل تعلمون أن إسائيل يعقوب مرض مرضًا 
شديدًا فطال سقمه منه، فنذر هلل نذرًا، لئن عافاه اهلل من سقمه ليحرمن أحب الطعام 
ألبانا(  إليه  الشاب  وأحب  اإلبل،  لم  إليه  الطعام  أحب  وكان  إليه،  والشاب 
فقالوا: اللهم نعم)156(. وقال السيد ُشرّب يف تفسريها إن يعقوب حّرم عىل نفسه حلم 
اإلبل)157( ومل يرش اىل روايات يستدل هبا وإنام اكتفى بتبيني املعنى بإجياز شديد ومل 

يلتفت اىل الروايات اإلرسائيلية التي استدل هبا بعض املفرسين.
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ِه َجَسًدا ُثمَّ َأَناَب﴾)158(  ا ُسَلْيَمَن َوَأْلَقْيَنا َعَل ُكْرِسيِّ أما يف قوله تعاىل: ﴿َوَلَقْد َفَتنَّ
هواها،  بامرأة  لتزوجه  وذلك  ملكه،  بسلب  ابتليناه  أي:  اجلاللني؛  تفسري  يف  جاء 
وكانت تعبد األصنام يف داره من غري علمه، وكان ملكه يف خامته فنزعه مرة عند 
إرادة اخلالء ووضعه عند امرأته املسامة بارأمينة عىل عادته فجاءها جني يف صورة 
ِه َجَسًدا ُثمَّ َأَناَب﴾ أي هو ذلك اجلني وهو  سليامن فأخذه منها، ﴿َوَأْلَقْيَنا َعىَل ُكْرِسيِّ
)صخر( أو غريه عىل كريس سليامن وعكفت عليه الطري وغريها فخرج سليامن يف 
رجع  َأَناَب﴾  ﴿ُثمَّ  فأنكروها  سليامن  أنا  للناس  وقال  كرسيه،  عىل  فرآه  هيئة  غري 
سليامن اىل ملكه بعد أيام وصل اخلاتم فلبسه وجلس عىل كرسيه)159(، ووافقه السيد 

شرب يف الرواية ذاهتا.)160(

إال أن اجلاللني نبها إىل القول بعدم جواز ما نقله اإلخباريون من تشبيه الشيطان 
إليه  باجلور يف حكمه، والذي ذهب  أمته  بسليامن وتسلطه عىل ملكه، وترصفه يف 
املحققون أن سبب فتنة م أوحاه ما جاء يف )الصحيحني( من حديث أيب هريرة قال: 
: قال سليامن:ال طوفن الليلة عىل تسعني امرأة، ويف رواية عىل  قال رسول اهلل 
مائة امرأة كلهن يأيت بفارس جياهد يف سبيل اهلل تعاىل: فقال له صاحبه: قل إن شاء 
امرأة واحدة،  اهلل، فلم يقل إن شاء اهلل، فطاف عليهن مجيعًا، فلم حتمل منهّن إال 
جاءت بشق رجل، و أيم اهلل الذي نفيس بيده، لو قال: إن شاء اهلل جلاهدوا يف سبيل 
اهلل فرسانًا أمجعون، قال العلامء: )والشق هو الذي ُألقي عىل كرسيه وفتنته من نسيان 

املشيئة فامتحن هبذا فتاب ورجع)161(.

أشار اجلاللني يف تفسريمها ﴿اْمَرَأًة﴾ يف قوله تعاىل: ﴿إيِنِّ َوَجدتُّ اْمَرَأًة مَتِْلُكُهْم 
َوَلَا َعْرٌش َعِظيٌم﴾)162( هي ملكة اسمها بلقيس ﴿َوُأوتَِيْت  ٍء  َوُأوتَِيْت ِمن ُكلِّ َشْ
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﴿َوهَلَا  عرشها  يف  وقال  والعدة،  اآللة  من  امللوك  إليه  حيتاج  بام  أي  ٍء﴾  يَشْ ُكلِّ  ِمن 
َعْرٌش َعِظيٌم﴾ أي رسير طوله ثامنون ذراعًا وعرضه أربعون ذراعًا وارتفاعه ثالثون 
والزبرجد  األمحر  والياقوت  بالدر  مكلل  والفضة  الذهب  من  مرضوب  ذراعًا 
اجلاللني  يستدل  ومل  مغلق)163(  باب  كل  عىل  أبواب  سبعة  عليه  والزمرد  األخرض 

بدليل صحيح يعتمد عليه فيام ورد من أوصاف هلذا الرسير.

أما يف تفسري السيد ُشرب فهو أيضًا تطرق إىل مثل هذه الروايات، إال أهنا اختلفت 
عام جاء يف تفسري اجلاللني يف وصفه لعرش بلقيس بأنه كان بثالثني أو ثامنني ذراعًا 
يف مثلها عرضًا وسمكًا من ذهب وفضة مكلاًل باجلواهر)164( ونالحظ أن يف هذا 
إليه  فيام ذهب  إحتجاجه  يعتمد عليه يف  دليل  يستدل صاحبه عىل  مل  أيضًا  التفسري 

واهلل أعلم.

َف  ِه َكَذلَِك لَِنرْصِ َأى ُبْرَهاَن َربِّ ا َلْوال َأن رَّ ْت بِِه َوَهمَّ ِبَ ويف قوله تعاىل: ﴿َوَلَقْد َهَّ
وَء َواْلَفْحَشاء﴾)165( لقد وجدنا يف تفسري اآلية الكريمة فيام ورد يف تفسري  َعْنُه السُّ
أن  عىل  قاطبًة  وأمجعوا  منهم  كثري  وأنكره  املفرسين  من  كثري  به  قال  اجلاللني،وما 
يوسف  مل يفعل املنكر الذي أشارت إليه رواية ابن عباس وجماهد أنه )رضب 
صدره فخرجت شهوته من أنامله( فإنه ال يكاد يصح بسند صحيح، وما يعزز قولنا 
ِه﴾ فقد ذهب املفرسون يف تبيني املعنى  َأى ُبْرَهاَن َربِّ ما جاء يف قوله تعاىل: ﴿َلْوال َأن رَّ
بزجرها ووعظها، وقيل: هّم برضهبا ودفعها، ولو كان مهه كهمها ملا مدحه اهلل تعاىل 
قصدت  بِِه﴾  ْت  مَهَّ ﴿َوَلَقْد  قوله  ُشرب  السيد  وفرس  املخلصني)166(،  عباده  من  بأنه 
ا﴾ أي مال طبعه إليها ال القصد االختياري وذهب ُشرب  خمالطته، وقوله ﴿َوَهمَّ هِبَ
ِه﴾ أي لو ال النبوة املانعة من القبيح هلم  َأى ُبْرَهاَن َربِّ يف معنى قوله تعاىل ﴿َلْوال َأن رَّ
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َف َعْنُه  ولكنه مل هيّم لذلك فرصف عنه اخليانة والزنا)167( بقوله تعاىل: ﴿َكَذلَِك لَِنرْصِ
وَء َواْلَفْحَشاء﴾. السُّ
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... الامتة ...

الكريم  للقرآن  املخترصة  التفاسري  كتب  رحاب  يف  املمتعة  رحلتنا  خامتة  ويف 
وبالتحديد كتايب اجلاللني، وتفسري القرآن الكريم للسيد العاّلمة عبد اهلل ُشرّب فقد 

أثمرت هذه الرحلة النتائج التي توصلت إليها بفضل اهلل تعاىل نذكر منها:

أسباب . 1 تعدد  حيث  من  النزول،  أسباب  يف  االستدالل  حماور  تباينت 
التي كثريًا ما  الواردة عن الصحابة والتابعني،  الروايات  النزول، واعتامد 
استدل هبا اجلاللني، وأضاف إليها شرب يف تفسريه ما روي عن أهل البيت 
، و ُشرب مل يستدل يف بعض املواضع عىل سبب النزول، وإنام كان يكتفي 

بتبيني املعنى وتوضيحه.

اتسم التفسريان بمجرد نقل اآلراء واألقوال من دون مناقشة أو ترجيح . 2
مل  القرآنية  القراءات  اختيارهم  عند  واضحًا  بدا  ما  وهذا  فيه،  ُأختلف  ملا 
أو بالغيًا أو رصفيًا، والغريب أهنام مل  القراءة توجيهًا نحويًا  يوجها تلك 
يرشا إىل نوع القراءة إن كانت مقبولًة مردودة، و مل يرصحا باسم القارئ، 
املفرسين  قدرة  من  الرغم  وعىل  قرأ(  )َمن  بالقول  بالقراءة  يستدل  وإنام 
ومعرفتهم الواسعة ودرايتهم الكاملة يف توجيه تلك القراءات التي ُعرفا 

هبا، مل يستثمراها يف كتابيهام.
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مل تكن التوجيهات اللغوية والنحوية قادرة عىل إعطاء الصورة الواضحة . 3
والكاملة يف تبيني املعنى املراد من النص القرآين، وذلك العتامد اجلاللني، 
والسيد شرب عىل وجه واحد من غري ترجيح أو تعليل الختيارهم لذلك 
الوجه؛ ألن يف عرض تلك األوجه ما يؤدي إىل ثراء كتب التفسري يف سعة 

اللفظ القرآين وقابليته عىل التنوع و األتساع يف املعنى القرآين. 

للمعاين . 4 املفرسون يف توجيههم  تبناها  التي  البالغية  الصور  التأمل يف  إن 
القرآين، كانت واضحة يف تفسري اجلاللني يف  النص  التي حيتملها  البيانية 
لُشرّب  الكريم  القرآن  تفسري  ما وجدناه يف  فاق  وبتفصيل  أكثر من موطن 
التقريري،  االستفهام  إىل  فيها  اإلشارة  األحيان  من  كثري  يف  كانت  التي 
واإلنكاري، والتوبيخي، فكان تبيني املعنى يف ضوء تلك الصور البالغية 
أو  نظر  وجهة  هلم  تكن  ومل  الصور  تلك  لطائف  يف  يفصلوا  أن  دون  من 
بعض  معاين  تبيني  يف  املعروضة  البالغية  الصور  لطائف  يف  تفصيل 

النصوص القرآنية.

عىل الرغم من أمهية اإلفاضة واإلسهاب يف تفسري وتأويل اآليات، وتباين . 5
الذي  الغموض  وإجالء  املعنى  تبيني  يف  املفرسون  يتبناها  التي  اآلراء 
يكتنف النصوص القرآنية، فقد بدا واضحًا يف التفاسري املخترصة ابتعادها 
عن ذلك اإلسهاب، وإتباعها اجلمع بني الدقة يف املعنى واإلجياز يف إرسال 
العبارة وحتريرها، الذي كان واضحًا بشدة يف تفسري القرآن الكريم لُشرّب 

وأقل منه يف تفسري اجلاللني. 
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املفرس . 6 أسلوب  لنا  يكشف  التفسريية  التوجيهات  طبيعة  يف  البحث  إن 
ومنهجه يف تبيني املعاين الواردة يف النص القرآين، وتباين وجهات النظر 
فمثاًل نجد يف تفسري اجلاللني اإلشارة اىل مواضع امللل والنحل يف أغلب 
األحيان ويشري إليهم رصاحًة باليهود والنصارى وغريهم، عىل حني كانت 
اإلشارة إليهم يف تفسري القرآن الكريم لُشرّب يف أغلب األحيان بالفرق من 
من  خاٍل  بإجياز  املعنى  بتبيني  يكتفي  وإنام  إليه  ذهبوا  فيام  يفّصل  أن  دون 

توجيه اآلراء أو ترجيح األقوال.

القرآنية . 7 النصوص  من  كثري  يف  ُشرب  والسيد  اجلاللني،  تفسريات  جاءت 
تتسم بصفة التوافق يف إجالء الغموض الذي يكتنف النصوص القرآنية 
طرق  يف  وتتباين  مضموهنا  يف  تلتقي  التي  بالروايات  اإلستعانة  يف 
من  التوبة  سورة  بخلو  استدالهلم  ذلك:  ومثال  صحتها  روايتها،وسند 

البسملة وقد علل ذلك اجلاللني)168( بقوهلام: ألنه مل يؤمر بذلك.

تلونت اآلراء التفسرييه بالتوجهات املذهبية التي تبناها املفرسون وهو ما . 8
التفسريية فلم تكن آراؤهم يف أغلب  الواضح يف اجتاهاهتم  له األثر  كان 
التي  واألدعية  النصوص  بعض  بدليل  مذهبيتهم  من  متحررة  األحيان 
بقرينة    البيت  أهل  إىل  مرفوعًة  أغلبها  تفسريه  ُشرب يف  السيد  اعتمدها 
النَّاِس  َبنْيَ  ﴿َوإَِذا َحَكْمُتم  السيد ُشرّب يف تفسري قوله تعاىل:  إليه  ما ذهب 
ُكُموْا بِاْلَعْدِل﴾)169( واملعنى فيها بالعموم؛ إذ انه دل عىل وجود أويل  َأن َتْ
األمر يف كل زمان، بحيث جيب طاعتهم لعلمهم، وفضلهم وعصمتهم، 

ويرى شرب أن هذه الصفات ال تنطبق إال عىل مذهب اإلمامية)170(.
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أن . 9 بذلك:  ويعنون  للمبتدئني،  وليس  للمنتهني  اجلاللني  تفسري  أن  يذكر 
آيات  به من تفسري  السيوطي، واجلالل املحيل، يف ما جاءا  ألفاظ اجلالل 
القرآن الكريم، أشبه باملفاتيح واملصطلحات العلمية التي تقع حتتها معان 
كثرية تستغرق يف تفصيلها جملدات ضخمة، إال أن تفسري )العاّلمة السيد 
للمنتهني  يعّد  سلكه:  الذي  املنهج  عىل  قياسًا  ُشرّب(  رضا  حممد  اهلل  عبد 
اسلوب سهل  للمنتهني؛ فألنه جاء يف  وللمبتدئني مجيعًا؛ وإما عن كونه 
الناشئ  جيد  يكاد  وال  التعليل،  ومنهج  التبسيط،  منهج  بني  جيمع  مّيرس، 
واملبتدئ مشقة يف الوقوف عىل معنى اآليات ملا فيه من الوضوح والبيان، 
باألداء  املستقصاة  انفرد هبا تفسري هذا اإلمام، وهي عنايته  وميزة أخرى 

القرآين يف وجوهه املروية عن السلف، واملعروفة عند علامء القراءات.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل سيدنا حممد وعىل 
آله وصحبه وسلم. 
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سورة احلج: اآلية 40. ( 127
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سورة فاطر: اآلية 42.( 129
ينظر: تفسري اجلاللني439.( 130
ينظر: تفسري القرآن الكريم لُشرّب 488.( 131
ينظر: تفسري اجلاللني187.( 132
املصدر نفسه.( 133
ينظر: تفسري القرآن الكريم لُشرّب 324.( 134
املصدر نفسه 314.( 135
سورة التوبة:اآلية 19.( 136
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ينظر:تفسري اجلاللني 266، وتفسري القرآن الكريم لُشرّب315.( 141
سورة الكهف: اآلية 46.( 142
ينظر: تفسري القرآن الكريم لُشرّب348. ( 143
سورة البقرة:اآلية 158.( 144
َشَعآئِِر ( 145 ِمن  َوامْلَْرَوَة  َفا  الصَّ القرآن،باب قوله تعاىل: ﴿إِنَّ  البخاري:كتاب تفسري  صحيح 

اهلّلِ﴾، رقم احلديث4495، ومسلم: كتاب احلد،باب بيان أن السعي بني الصفا واملروة 
ركن ال يصح احلج إال به، رقم احلديث1277.

ينظر: تفسري القرآن العظيم 236/1.( 146
ينظر: تفسري القرآن الكريم لُشرّب 73.( 147
سورة النساء: اآلية33. ( 148
سورة األنفال: اآلية 75.( 149
ينظر: تفسري القرآن الكريم لُشرّب132.( 150
سورة النساء: اآلية 7.( 151
ينظر: تفسري اجلاللني 78.( 152
ينظر: تفسري القرآن الكريم لُشرّب127. ( 153
سورة آل عمران: اآلية 93. ( 154
ينظر: تفسري اجلاللني 62.( 155
ينظر: تفسري القرآن الكريم لُشرّب11.( 156
سورة ص: اآلية 34.( 157
ينظر: تفسري اجلاللني 455.( 158
ينظر: تفسري القرآن الكريم لُشرّب505.( 159
ينظر: تفسري اجلاللني 23.( 160
سورة النمل: اآلية 23.( 161
ينظر: تفسري اجلاللني 379.( 162
ينظر: تفسري القرآن الكريم لُشرّب428. ( 163
سورة يوسف: اآلية24.( 164
ينظر: تفسري اجلاللني 21.( 165
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ينظر: تفسري القرآن الكريم لُشرّب287. ( 166
ينظر: تفسري اجلاللني187.( 167
سورة النساء: اآلية 58.( 168
ينظر: تفسري القرآن الكريم لُشرّب136.( 169
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القرآن الكريم

المزة

اإلتقان يف علوم القرآن: جالل الدين ( 1
عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت 

911#(، حتقيق: حممد أبو الفضل 
إبراهيم، اهليئة املرصية العامة للكتاب، 

القاهرة )1975م(.

احتاف فضالء البرش بالقراءات األربعة ( 2
عرش:ألمحد بن حممد )ت #1705(، 

حتقيق: شعبان حممد اسامعيل، عامل 
الكتب، بريوت - لبنان، )1407# ـ 

1987م(.

أسباب النزول: للواحدي أبو احلسن ( 3
أمحد النيسابوري، )ت 468#(، ط2، 

دار مكتبة اهلالل، بريوت - لبنان 
)1985م(.

التاء

تاج العروس من جواهر القاموس: ( 4
حمي الدين أبو الفيض حممد بن مرتىض 

الزبيدي )ت 1205#(، دار صادر، 
بريوت - لبنان )1966م(.

التبيان يف تفسري القرآن: ألبو جعفر ( 5
حممد بن احلسن الطويس )#460(، 

حتقيق:أمحد حبيب قصري العاميل، ط1، 
مكتب اإلعالم اإلسالمي )#1409(.

تفسري اجلاللني: جالل الدين املحيّل، ( 6

جالل الدين السيوطي، دار املعرفة، 
بريوت - لبنان )د - ت(.

تفسري القرآن العظيم: لإلمام احلافظ ( 7
أيب الفداء إسامعيل ابن كثري القريش 

الدمشقي، )774#(، حتقيق: إبراهيم 
حممد اجلمل، دار الفتح لإلعالم 

العريب، ط1، )د - ت(.

التذكرة يف القراءات: للشيخ أيب ( 8
احلسن طاهر بنعبد املنعم بن غلبون، 

)ت 399#(، حتقيق: عبد الفتاح 
بحريي إبراهيم، ط2، )د - ت(. 

تفسري الكشاف: أليب القاسم جار اهلل ( 9
حممود الزخمرشي اخلوارزمي، )#467 

- 538#(، )د - ت(.

التوجيه النحوي يف كتب أحكام ( 10
القرآن: حيدر عبد الزهرة التميمي، 

دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان، 
ط1، )2008م(.

التيسري يف القراءات السبع: ألبو عمرو ( 11
الداين، )ت 444#( يعني بتصحيحه: 
أوتويرتزل، ط1، دار الكتب العلمية، 

بريوت - لبنان، )#1416 - 
1996م(.

الصاد

صحيح البخاري: لإلمام احلافظ أيب ( 12
عبد اهلل حممد بن إسامعيل البخاري، 

املصادر واملراجع
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)ت 256#(، ط4، دار الكتب 
العلمية، بريوت - لبنان، )#1400 - 

 .)1980

صحيح مسلم: لإلمام أيب احلسن ( 13
مسلم بن احلجاج القشريي 

النيسابوري، )ت 261#(، طبعة 
مصورة عن طبعة استنبول املحققة، 

.)#329(

الالم

لسان العرب: للعاّلمة أيب الفضل ( 14
مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور 
األفريقي املرصي، دار لسان العرب، 

بريوت - لبنان )د - ت(.

امليم

جممع البحرين: لفخر الدين الطرحيي ( 15
)ت1085#(، حتقيق: أمحد احلسيني، 

ط2، مكتبة نرش الثقافة اإلسالمية، 
.)#1408(

خمتار الصحاح: حممد بن أيب بكر ( 16
بن عبد القادر الرازي، دار الرسالة، 

الكويت، )1983م(.

معاين القرآن: أليب زكريا حييى بن زياد ( 17
الفراء، )ت 207#(، حتقيق: أمحد 

يوسف نجايت، حممد عيل النجار، دار 
الكتب املرصية، القاهرة، )2001م(.

مقدمة يف أصول التفسري: لتقي الدين ( 18
بن تيمية، حتقيق عدنان زرزور، 

ط2، دار القرآن الكريم، الكويت 
)1972م(.

مفردات غريب القرآن: أليب القاسم ( 19
احلسني بن حممد بن الفضل الراغب 

األصفهاين، )ت502#(، مطبعة 
امليمنة، مصطفى البايب احللبي، مرص، 

)د - ت(.

املناهج التفسريية يف علوم القرآن: ( 20
جلعفر السبحاين، مؤسسة اإلمام 

الصادق ، ط2، قم - ايران، 
.)#1422(

منهج فهم القرآن عند الشهيد الصدر: ( 21
أمحد زبون األزرقي، منشورات 

املحبني، دار الكوثر، ط2، )#1432 
- 2011م(.

املنهج األثري يف تفسري القرآن الكريم ( 22
لُشرّب: هدى جاسم أبو طربه، بريوت 

- لبنان، )د - ت(.

النون

نظرية املعنى يف الدراسات النحوية: ( 23
كريم حسني ناصح اخلالدي، دار 

صفاء للنرش والتوزيع، عاّمن، ط1، 
)1427# - 2006م(.






