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ملخص: 
تف�ضريي  بني  مقارنة  در��ضة  �إجر�ء  على  �لبحث  هذ�  يقوم 
�أن  �لعلم  �أهل  بني  ��ضتهر  لأنه  وذلك  و�لبي�ضاوي،  �لزخم�رصي 
�ملعتزيل،  �لزخم�رصي  ك�ضاف  خل�ض  �لأ�ضعري  �ل�ضني  �لبي�ضاوي 
باأن  جدير  �أنه  ر�أى  ما  فيه  �أثبت  ثم  �أّولاً،  �لعتز�ليات  من  فنقاه 
يو�ضع يف كتابه من م�ضائل علم �لتف�ضري كافة، �لتف�ضريية و�للغوية 
و�لبلغية و�لنحوية وعلوم �لقر�آن. و�جتهد �لباحث �أن يبني منهج 
�لبي�ضاوي يف �مل�ضائل �ملتعلقة بالتف�ضري خا�ضة، وما �لذي و�فق 
فيه �لزخم�رصي �أو خالفه، و�أيهما كان قوله �أوىل بالقبول، بالأدلة 

و�لرب�هني، معتمد� على �أ�ضحاب �حلو��ضي وكتب �لتف�ضري. 
وقد خل�ض �لباحث م�ضتخدما �ملنهج �لتحليلي �ملقارن �إىل 
�أن للبي�ضاوي منهجا علميا ر�ضينا يف تلقي معلومات �لزخم�رصي 
�لتي �أوردها يف كتابه، فقد كان ينظر �إىل ما فيه فاإن و�فق ر�أيه 
�ضا، و�إن مل يقتنع به خالفه و�أثبت ما  �أثبته ملخَّ ر�أي �لزخم�رصي 

ر�آه �حلق و�ل�ضو�ب. 

Tafseer issues that Al - imam Al - Baydawi disap-
proved Al - imam Al - Zamakhshari in it Critical 

comparative study

Abstract: 

The study discusses the opinions of Al - imam 
Al - Zamakhshari and Al - imam Al - Baydawi in 
their tafsirs of the Holy Quran. However, there is 
a claim that Al - Baydawiwho is following Sunah 
mazhab summarized for Al - Zamakhshari tafsir, 
deleted the Mu`tazila opinions and summarize the 
linguistic and tafsir topics. The main purpose of this 
study is to examine this claim, give an example and 
explain it. However, this qualitative study will follow 
the descriptive approach and explain the argument 
of these two scholars with their evidences and 
substantiations. The study finds that Al - Baydawi had 
a logical theory to follow or disagree the opinions of 
Al - Zamakhshari. Lastly, the recommendations of 
this study were to do other studies around this issue 
especially about these two scholars. 



273

2017 الثاني  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد احلادي واألربعني (1) - كانون 

مقدمة: 
�خللق  �ضيد  على  و�ل�ضلم  و�ل�ضلة  �لعاملني،  رب  هلل  �حلمد 
و�ملر�ضلني، �ضيدنا حممد وعلى �آله و�ضحبه �أجمعني، ومن �ضار على 

خطاهم �إىل يوم �لدين. �أما بعد: 
ُيتدبر،  كتاب  و�أف�ضل  ُيدر�ض،  كتاب  خري  �هلل  كتاب  فاإن 
ولذلك نه�ض �أولو �لألباب، �إىل ت�ضجيل علمهم فيه، يف كتب خا�ضة، 
وقر�طي�ض م�ضتقلة، �أودعو� فيها جو�هر من كنوزه جنوها باإعمال 

فكرهم، ومنح ربهم. 
 وقد كان من هوؤلء �لأفذ�ذ جار �هلل �أبو �لقا�ضم حممود بن 
عمر �لزخم�رصي رحمه �هلل، �لذي �أنار بك�ضافه علم �ملعاين و�لبيان 
ل  ما  �كت�ضبها  �لتي  �لعلوم  من  ذلك  �إىل  و�ضم  �إ�رص�قا،  فز�دهما 
يح�ضى فائدة وغز�رة، ثم تبعه �لعلمة �لقا�ضي عبد �هلل بن عمر 
�لبي�ضاوي �لذي �خت�رص ك�ضافه بعلم وفهم، ونقاه مما �عرت�ه من 
نكات ولطائف  ر�أيه  وز�د عليه من  قلب،  �لعقيدة ب�ضفاء  خلل يف 

بذكاء عقل وفكر. 
وقد �طلعت على من كتب عن �لبي�ضاوي ومنهجه يف �لتف�ضري، 
فوجدتهم قد �أملحو� و�أ�ضارو� �إىل �أن �لبي�ضاوي كان له منهج علمي 
يف �خت�ضار �لك�ضاف، و�رصبو� �أمثلة وناذج على ذلك؛ �إذ مل يكن 
قر�ءته  �ملتلقي  على  لي�ضهل  ول  حجمه،  لي�ضغر  �خت�ضاره  هدفه 
فقط، بل كان له عقل يزن ومنهج يرجح، ولذلك خالفه يف كثري من 

�لق�ضايا و�مل�ضائل و�ملعاين. 
وملا مل �أجد �أحد� كتب يف هذ�، �أخذين �جلّد �إىل �لوقوف على 
�لتف�ضريين،  بني  ومو�زنة  مقارنة  �إجر�ء  خلل  من  عمليا،  ذلك 
�لزخم�رصي رحمهما  فيها  �لبي�ضاوي  �لتي خالف  �مل�ضائل  وبيان 
�هلل، و�خرتت �أن يكون �لتطبيق على �ملعاين �لتف�ضريية �لتي ف�رصو� 
�لبحث:  عنو�ن  يكون  �أن  فقررت  �لقر�آنية،  و�لرت�كيب  �لألفاظ  بها 
�لزخم�رصيَّ  �لبي�ضاويُّ  فيها  خالف  �لتي  �لتف�ضريية  «�مل�ضائل 

در��ضة نقدية مقارنة » 

أهمية الدراسة: 
Ú:ياأتيÚفيماÚالدرا�سةÚهذهÚاأهميةÚتربز

●Ú أّمات� من  وكتابني  �لتف�ضري،  �أعلم  من  علمني  تناولها 
كتب هذ� �لعلم �جلليل بالدر��ضة و�لتحليل. 

●Ú ،تقدمي در��ضة تطبيقية على كتابني من �أجل كتب �لتف�ضري
مما يخدم �لباحثني و�لد�ر�ضني يف علم �لتف�ضري. 

●Ú لعلم �جلليل، وهو بيان� �لأعظم من هذ�  بيان �ملق�ضود 
�ملعنى �ملق�ضود من كلم �هلل تعاىل؛ �إذ �إنه علم كرثت فيه �لأقو�ل 
خدمة  هذ�  ويف  فيها،  �لر�جح  وبيان  در��ضتها  وينبغي  و�لآر�ء، 

لكتاب �هلل تعاىل. 

أهداف الدراسة: 
Ú:ياأتيÚماÚاإىلÚالدرا�سةÚهذهÚتهدف

●Ú لكتاب� �لبي�ضاوي  فيها  يتابع  مل  �لتي  �مل�ضائل  معرفة 

�لذي �خت�رصه وهو ك�ضاف �لزخم�رصي. 
●Ú هذين �رصح  من  �آر�ء  عر�ض  خلل  من  ذلك  �ضبب  بيان 

�لتف�ضريين، وغريهم من �ملف�رصين. 
●Ú نقد ر�أي كل فريق منهم باحلجة و�لربهان، ومناق�ضتهم

بالدليل وقو�عد �لرتجيح. 
●Ú .إظهار �لر�أي �لذي ير�ه �لباحث �ضو�با، وبيان علة ذلك�

مشكلة الدراسة: 

�لر�ضني  �لعلمي  �ملنهج  بيان  يف  �لدر��ضة  م�ضكلة  تتمثل 
ر�أيه �مل�ضتقل فيما يرى  �لك�ضاف، و�أن له  للبي�ضاوي يف �خت�ضار 
�أن �لزخم�رصي مل يكن موفقا يف ترجيحه، وتتجلى م�ضكلة �لدر��ضة 
ÚخالفÚالتي Úامل�سائل Úما �ضوؤ�ل عام هو:  �لإجابة عن  يف 
Úالتنزيل Úاأنوار« Úامل�سمى Úتف�سريه ÚيفÚالبي�ساوي
Úامل�سمىÚتف�سريهÚيفÚ واأ�رسارÚالتاأويل«Úالزخم�رسيَّ

Ú:التاليةÚالأ�سئلةÚمنهÚويتفرّعÚالك�ساف«؟«
●Ú فيها �لبي�ضاوي  خالف  �لتي  �لتف�ضريية  �مل�ضائل  ما 

�لزخم�رصي؟ 
●Ú ما �ل�ضو�ب �ملبني على قو�عد �لرتجيح؟ 
●Ú من و�فق �لزخم�رصي �أو �لبي�ضاوي على ر�أيه من �أ�ضحاب

�حلو��ضي وكتب �لتف�ضري �ملتقدمة و�ملعا�رصة؟ 

الدراسات السابقة: 

هذ�  يف  �ضابقا   - و�طلعي  علمي  بح�ضب   – �أحد  يكتب  مل 
فيها  �لبي�ضاوي  �لتي خالف  للم�ضائل  �أحد  يتطرق  �ملو�ضوع، ومل 
�لزخم�رصي يف �ملعاين �لتف�ضريية، وكتب عديد من طلبة �لعلم يف 
من  لها  تناولهم  وكان  �لزخم�رصي،  على  �لنحوية  �ل�ضتدر�كات 

ز�وية نحوية فقط؛ لأنها كتبت يف كليات �لآد�ب. 
مو�ضوع  يف  كتبت  �لتي  �لعلمية  �لر�ضائل  �أن  ومع 
يخ�ضو�  مل  �أنهم  �إل  كثرية،  عام  ب�ضكل  و�لتعقبات  �ل�ضتدر�كات 
عرف  �أنه  مع  بالدر��ضة،  �لزخم�رصي  على  �لبي�ضاوي  ��ضتدر�كات 
�لعتز�ليات،  لتنقيته من  �لك�ضاف؛  �نت�ضار  �ضببا يف  كان  �أنه  عنه 
�لدر��ضة،  �لبي�ضاوي يف  �لقا�ضي  �ضتتناول  باأنها  ودر��ضتي متتاز 
وهو �أقرب زمانيا للزخم�رصي منهم جميعا، كما �أنه ��ضتهر عنه �أنه 
�إ�ضافة  �أوىل بالدر��ضة،  هو �ملخت�رص للك�ضاف، فمخالفاته له تعد 
�إىل �أنها لن تركز على جانب �لنحو يف �لدر��ضة بل �ضتخت�ض بدر��ضة 

�ملعاين �لتف�ضريية. 

منهج الدراسة: 

�ضتعتمد �لدر��ضة على �ملنهج �لتحليلي �ملقارن وذلك ببيان 
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وبيان  لها،  يَن  و�ملف�رصِّ �ل�رص�ح  وتعليل  وحتليلها،  َين  �مُلَف�رِصّ �آر�ء 
ح�ضبما  �لنماذج،  ب�رصب  هنا  مكتفيا  بالدليل،  ذلك  يف  �لر�جح 

ت�ضمح به طبيعة �لبحث ومنهج �ملجلة. 

خطة الدراسة: 

Úمباحث Úوثلثة Úومتهيد Úمقدمة Úاإىل Úالدرا�سة Úهذه Úتنق�سم
Ú:وخامتة

●Úمقدمة
●Ú :متهيد
�Ú يف للزخم�رصي  �لبي�ضاوي  خمالفات  �لأول:  �ملبحث 

�لألفاظ �لقر�آنية. 
�Ú يف للزخم�رصي  �لبي�ضاوي  خمالفات  �لثاين:  �ملبحث 

�لرت�كيب �لقر�آنية. 
�Ú يف للزخم�رصي  �لبي�ضاوي  خمالفات  �لثالث:  �ملبحث 

�خلطاب �لقر�آين ومرجع �ل�ضمري. 
●Ú خامتة: وفيها �لنتائج و�لتو�ضيات

و�هلَل �أ�ضاأل �أن تكون هذه �لدر��ضة خال�ضة لوجهه �لكرمي، ويف 
ميز�ن ح�ضناتي يوم �لقيامة، وما �أ�ضبت فيها فمن �هلل، وما كان 
من خطاأ �أو ن�ضيان �أو تق�ضري فمن نف�ضي و�ل�ضيطان، و�حلمد هلل رب 

�لعاملني. 

متهيد: 

من �لقو�عد �ملحفوظة عند طلبة �لتف�ضري ما ذكره �بن تيمية 
رحمه �هلل من �أن �خللف بني �ل�ضحابة يف �لتف�ضري قليل جد�، وهو 
وغالبه  قليل،  بعدهم  من  �إىل  بالن�ضبة  ولكنه  �أكرث،  �لتابعني  يف 
)1( ولذلك وجدت كثري�اً من  �لت�ضاد،  �لتنوع ل  �إىل �ختلف  يرجع 
و�لبي�ضاوي،  �لزخم�رصي  بني  �لتف�ضريية  �ملعاين  يف  �ملخالفات 
يتعلق مبعاين  ما  �لقر�آنية، ومنها  �لألفاظ  يتعلق مبعاين  ما  منها 
�لقر�آين، وقد ق�ضمت  �لقر�آنية، ومنها ما يتعلق باخلطاب  �لرت�كيب 
هذه �لدر��ضة �إىل ثلثة مباحث تبعااً ملا وجدته من خلف بينهما، 
و�ضاأعر�ض نوذجني يف كل مبحث حماولاً بيان منهج كل منهما 
يف �ملباحث �لثلثة �ملذكورة، و�ضاأبد�أ بها كما �رصدتها بالرتتيب. 

املبحث األول: املخالفات يف األلفاظ القرآنية

◄ÚÚ لاَ لاَْيِهْمÚواَ رْيÚِامْلاَْغ�ُسْوِبÚعاَ امل�ساألةÚالأوىل: قوله تعاىل: {غاَ
اآلِّنْي} )2(  اْل�سَّ

�ليهود لقوله  �لزخم�رصي: »وقيل �ملغ�ضوب عليهم: هم  قال 
هم  و�ل�ضالون:   .  )3( لاَْيِه}  عاَ Ú باَ �سِ غاَ واَ Úُ اهللَّ Úناَُه لاَعاَ Úْن {ماَ وجل:  عز 

ْبُل} )4( « )5( .  لُّواÚِمْنÚقاَ ْدÚ�ساَ �لن�ضارى لقوله تعاىل: {قاَ

وِب َعَلْيِهْم: �ليهود لقوله تعاىل  ْغ�ضُ قال �لبي�ضاوي: »قيل: »�مْلَ
الِّنَي«: �لن�ضارى، لقوله  َب َعَلْيِه«. و«�ل�ضَّ ُ َوَغ�ضِ فيهم: »َمْن َلَعَنُه �هللَّ
لُّو� َكِثري�اً. وقد روي مرفوعااً، ويتجه �أن  لُّو� ِمْن َقْبُل َو�أَ�ضَ تعاىل: َقْد �ضَ
�لع�ضاة، و«�ل�ضالني«: �جلاهلون باهلل،  يقال: »�ملغ�ضوب عليهم«: 
و�خلري  لذ�ته  �حلق  معرفة  بني  للجمع  وفق  من  عليه  �ملنعم  لأن 
للعمل به، وكان �ملقابل له من �ختل �إحدى قوتيه �لعاقلة و�لعاملة. 
و�ملخل بالعمل فا�ضق مغ�ضوب عليه؛ لقوله تعاىل يف �لقاتل عمد�اً: 
لاَْيِه} )6( . و�ملخل بالعقل جاهل �ضال، لقوله: { Úُعاَ Úاهللَّ باَ �سِ غاَ {واَ

لُل} )7( «. )8(  Úال�سَّ Úاإِلَّ قِّ ْعداÚَاحْلاَ ماذاÚباَ فاَ

موطنÚاخللف:Úيتبني من قول �ل�ضيخني �أن �خللف بينهما 
يكمن يف بيان �لزخم�رصي معنى �ملغ�ضوب عليهم و�ل�ضالني باأنهم 
�ليهود و�لن�ضارى، و�إير�د �لبي�ضاوي له ثم بيانه �أن �ملعنى �لذي 
مييل �إليه هو �لتعميم حتى ي�ضمل �لع�ضاة و�جلاهلني باهلل، م�ضت�ضهد� 
�لقاتل عمد� مغ�ضوب عليه  �أن  باآيات قر�آنية على ذلك، حيث ذكر 
ÚموؤمناÚيقتلÚأي�ضا يف �لقر�آن لأنه �أخل بالعمل، قال تعاىل: {ومن�
ÚلهÚواأعدÚولعنهÚعليهÚاهللÚوغ�سبÚفيهاÚخالداÚجهنمÚفجزاوؤهÚمتعمدا
عذاباÚعظيما} )9( و�أن من يعتقد بتوحيد �لربوبية دون �لألوهية 
تدل  قبلها  �لتي  و�لآية  �لإميان،  �إىل  يو�ضله  مل  عقله  لأن  �ضال 
Úال�سمعÚميلكÚاأمنÚوالأر�صÚال�سماءÚمنÚيرزقكمÚمنÚعلى ذلك: {قل
ÚومنÚاحليÚمنÚامليتÚويخرجÚامليتÚمنÚاحليÚيخرجÚومنÚوالأب�سار
ÚاحلقÚربكمÚاهللÚفذلكمÚ*تتقونÚاأفلÚفقلÚاهللÚف�سيقولونÚالأمرÚيدبر

فماذاÚبعدÚاحلقÚاإلÚال�سللÚفاأنىÚت�رسفون} )10( . 

مناق�سةÚامل�ساألة:Úبعد �لطلع على جل �لتفا�ضري وجدت �أن 
من كان تف�ضريه باملاأثور ومن يعتد به مقدما له على غريه دون 
�لنظر �إىل �أي معنى �آخر، ف�رص �لآية باأن �ملغ�ضوب عليهم هم �ليهود 
و�ل�ضالون هم �لن�ضارى، ولذلك قال �بن �أبي حامت يف تف�ضريه بعد 
�ملف�رصين  بني  �أعلم  »ول  �ملعنى:  هذ�  على  �لد�لة  �لأحاديث  �إير�د 
يف هذ� �حلرف �ختلفا« )11( ، ول ريب يف �أنه ق�ضد من كان قبله 
من �ملف�رصين �إذ كانو� يف�رصون غالبا باملاأثور – وهو من علماء 
�لقرن �لر�بع �لهجري - ، فاإن معظم �ملف�رصين بعده مل يلتزمو� به 

ن�ضااً قاطعااً. 
 )12( �لطربي،  حامت:  �أبي  �بن  �إىل  �إ�ضافة  هوؤلء،  فمن 
و�ل�ضمرقندي )13( ، و�بن كثري، )14( و�ل�ضيوطي )15( وغريهم، حتى 
�إن �ل�ضيوطي يف حا�ضيته على �لبي�ضاوي �عرت�ض عليه قائل: »هذ� 
�هلل  �ضلى  �لنبي  عن  �لو�رد  �لتف�ضري  ت�ضعيفه  �لعجاب،  �لعجب  من 
عليه و�ضّلم، وجميع �ل�ضحابة و�لتابعني، و�خرت�عه تف�ضري� بر�أيه، 

وجعله �أنه �ملتجه. « )16( 
�ملعنى  هذ�  ذكر  فمعظمهم  بالر�أي  تف�ضريه  كان  من  و�أما 
كان  ومن  �ليهود  هم  عليهم«  »�ملغ�ضوب  فجعل  عّمم  ثم  �ملاأثور، 
�ضاكلتهم،  على  كان  ومن  �لن�ضارى  و«�ل�ضالني«  �ضاكلتهم،  على 
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على �ختلف يف �لتعبري بينهم، وهذ� من باب �ختلف �لتنوع ل 
)18( و�بن  )17( و�أبو حيان  �ختلف �لت�ضاد، ومن هوؤلء �بن �لقيم 

عا�ضور )19( و�خلطيب )20( و�ل�ضعدي )21( وغريهم. 
وعند �لنظر �إىل مقالتهم جتد �أنها �أقرب �إىل �لقبول و�ل�ضو�ب، 
وجب  هذ�  �ضح  »و�إذ�  �حلديث:  �إير�ده  بعد  يقول  حيان  �أبو  فهذ� 
�إليه« )22( وفيه دللة على �أن �حلديث فيه علة عنده، وقد  �مل�ضري 
و�أما �خلطيب   )23( و�إنا ملجموع طرقه،  لذ�ته  �لألباين ل  �ضححه 
�إطلق  من  مانعا  عليهم  باملغ�ضوب  �ليهود  و�ضف  »ولي�ض  فقال: 
�لو�ضف على كل من غ�ضب �هلل عليه فحاد عن �لطريق �مل�ضتقيم، 
وكذلك �ل�ضاأن يف »�ل�ضالني« باعتباره و�ضفااً لكل من �ضل طريق 

�حلق و�لهدى. « )24( 
و�أما �بن عا�ضور ف�ضطر كلما عميقا �أظنه �لف�ضل يف م�ضاألتنا 
هذه، �إذ قال: »و�ليهود من جملة �لفريق �لأول، و�لن�ضارى من جملة 
�لفريق �لثاين كما يعلم من �لطلع على تاريخ ظهور �لدينني فيهم. 
�أول �لو�ضفني باليهود و�لثاين بالن�ضارى  ولي�ض يلزم �خت�ضا�ض 
ي�ضتقيم  �لذي  �لتف�ضري هو  �لوجه يف  وهذ�  �أمثاَلهم،  �لأمم  فاإن يف 
�إىل �ل�رص�ط �مل�ضتقيم، ولو كان �ملر�د  معه مقام �لدعاء بالهد�ية 
دين �ليهودية ودين �لن�رص�نية لكان �لدعاء حت�ضيل للحا�ضل فاإن 

�لإ�ضلم جاء نا�ضخا لهما« )25( . 
�حلديث  يرف�ضون  ل  �أنهم  �لعلماء  هوؤلء  كلم  من  ويت�ضح 
�أن  فقهو�  �إنهم  بل  �لبي�ضاوي،  على  فاعرت�ض  �ل�ضيوطي  فهم  كما 
هوؤلء  على  �أمثلة  �رصب  �إنا   - و�ضلم  عليه  �هلل  �ضلى   - �لر�ضول 
�ل�ضفتني  هاتني  و�أن  و�ل�ضالني،  عليهم  باملغ�ضوب  �ملو�ضوفني 
تلحقان كثري� من �لكفرة و�لف�ضقة غري هاتني �لفئتني، ولذلك �أورد 
�لبي�ضاوي �آيتني فيهما �لو�ضفان نف�ضهما؛ ليبني �أن �لقر�آن و�ضف 
فقه  من  وهذ�  بال�ضلل،  �لن�ضارى  وغري  بالغ�ضب  �ليهود  غري 

�لبي�ضاوي وعلمه. 
و�لبليغ �بن عا�ضور نبه �إىل �أن هذ� �ملعنى هو �لذي به تتبني 
هاتني  على  �ملعنى  ق�رصنا  �أننا  فلو  وف�ضاحته،  �لقر�آن  بلغة 
لأن  �لقر�آن،  بلغة  تاأباه  تكرير�  �لآية  يف  جعلنا  فكاأنا  �لفئتني 

�رصيعتنا ن�ضخت تلكما �ل�رصيعتني. 
وقبل �أن �أنهي هذه �مل�ضاألة �أحب �أن �أعّرج على �ضوؤ�ل طرحه 
�لطربي يف تف�ضريه، وهو: �ألي�ض �ليهود �ضالني، و�لن�ضارى مغ�ضوبااً 

عليهم �أي�ضااً، فلم �لقت�ضار على و�ضف دون و�ضف؟ 
فاأما �لطربي فكان جو�به �أن كليهما �ضال ومغ�ضوب عليه 
و�إنا و�ضف كل طائفة منهما و�ضفا يخت�ض به ليعرفه �لنا�ض به 
�إذ� ذكر لهم، و�إن كانت له �ضفات مذمومة �أخرى. )26( و�ل�ضمرقندي 
و��ضتدلل  باخلرب  عرف  �إنا  هذ�  باأن  عنه  و�أجاب  �ل�ضوؤ�ل  �أورد 
بالآية، )27( غري �أن �بن عطية �لأندل�ضي مل ير�ضه هذ� ول ذ�ك، فقال: 

»وهذ� غري �ضاٍف، و�لقول يف ذلك �أن �أفاعيل �ليهود من �عتد�ئهم، 
وتعنتهم، وكفرهم مع روؤيتهم �لآيات، وقتلهم �لأنبياء �أمور توجب 
�لغ�ضب يف عرفنا، ف�ضمى تعاىل ما �أحل بهم غ�ضبا، و�لن�ضارى مل 
يقع لهم �ضيء من ذلك، �إنا �ضلو� من �أول كفرهم دون �أن يقع منهم 
ما يوجب غ�ضبا خا�ضا باأفاعيلهم، بل هو �لذي يعم كل كافر و�إن 

�جتهد، فلهذ� تقررت �لعبارة عن �لطائفتني مبا ذكر« )28( . 
و�إنا  �لطربي،  قول  ينايف  ل  عطية  �بن  قول  �أن  يل  ويظهر 
�لنظر  يلفت  ما  لكن  لها،  يتنبه  �أخرى مل  ز�وية  على  �ل�ضوء  ي�ضلط 
يحاولون  كانو�  �أنهم  عليه  ينبني  �لت�ضاوؤل  لهذ�  �إير�دهم  �أن  �أكرث 
�لو�قع، وكاأين بهم يجهدون فكرهم  فهم �حلديث فيما يتو�فق مع 
لقالو� كما  بالأثر،  �لعلة فيه و�ملغزى منه، ولول مت�ضكهم  لإدر�ك 

قال غريهم من �ملف�رصين �لذين مل يق�رصو� �ضفة على فئة. 
◄ÚÚ*ِذْكًراÚْيُكْم ÚاهللÚُاإِلاَ ْدÚاأاَْنزاَلاَ امل�ساألةÚالثانية: قوله تعاىل: {قاَ

Úِملُْوا عاَ واَ Úُنْوا اآماَ Ú اّلِذْيناَ Ú ِلُيْخِرجاَ Úُمباَيِّناٍت Úاهلِل Úاِت اآياَ Úلاَْيُكْم عاَ Úْتلُْو ياَ Úراَ�ُسْوًل
اِتÚاإىلÚالنُّْور}. )29(  لُماَ Úالظُّ اِتÚِمناَ احِلاَ ال�سَّ

قال �لزخم�رصي: « َر�ُضولاً هو جربيل �ضلو�ت �هلل عليه: �أبدل 
معنى  يف  �إنز�له  فكان  �هلل،  �آيات  بتلوة  و�ضف  لأنه  ذكر�،  من 
�إنز�ل �لذكر ف�ضح �إبد�له منه. �أو �أريد بالذكر: �ل�رصف، من قوله: {
�رصف:  نف�ضه  يف  كاأنه  منه،  فاأبدل  ِلقاَْوِمكاَ}30  واَ Ú لاَكاَ Úٌلاَِذْكر Úُه اإِنَّ واَ
�هلل،  عند  و�رصف  جمد  ذو  لأنه  و�إما  عليه،  للمنزل  �رصف  لأنه  �إما 
ِكنٍي} )31( �أو جعل لكرثة ذكره هلل  ْر�ِصÚماَ كقوله تعاىل: {ِعْنداÚَِذيÚاْلعاَ
وعبادته كاأنه ذكر. �أو �أريد: ذ� ذكر، �أي ملكا مذكور� يف �ل�ضماو�ت 
�أر�ضل  ِذْكراً} على:  Úْيُكْم اإِلاَ Úُ Úاهللَّ �أو دل قوله: ْ{اأاَْنزاَلاَ ويف �لأمم كلها. 
فكاأنه قيل: �أر�ضل ر�ضول، �أو �أعمل ذكر� يف »ر�ضول« �إعمال �مل�ضدر 

يف �ملفاعيل، �أي: �أنزل �هلل �أن ذكر ر�ضول �أو ذكره ر�ضول«. )32( 
: جربيل عليه  َر�ُضولاً - يعني بالذكر -  �لبي�ضاوي: »  قال 
�ل�ضلم لكرثة ذكره، �أو لنزوله بالذكر وهو �لقر�آن، �أو لأنه مذكور 
يف �ل�ضمو�ت �أو ذ� ذكر �أي �رصف، �أو حممد� عليه �ل�ضلة و�ل�ضلم 
ملو�ظبته على تلوة �لقر�آن، �أو تبليغه، وعرب عن �إر�ضاله بالإِنز�ل 
منه  و�أبدل  �إليه،  �لوحي  �إنز�ل  عن  م�ضبب  لأنه  �أو   ،  )33( تر�ضيحااً 
مثل  مبقدر  من�ضوب   . وَر�ُضولاً �لقر�آن،  به  �أر�د  �أو  للبيان  َر�ُضولاً 
مبعنى  �أنه  على  بدله  �أو  مفعوله  ور�ضولاً  م�ضدر  ذكر�اً  �أو  �أر�ضل 

�لر�ضالة. « )34( 
يف  �لذكر  معنى  �أن  على  �مل�ضنفان  �تفق  Ú:اخللف Úموطن
�لآية هو �لقر�آن �لكرمي، ولكنهما �ختلفا يف تف�ضري لفظة »ر�ضول«، 
فالزخم�رصي ق�رص ر�أيه على �أنه جربيل عليه �ل�ضلة و�ل�ضلم، و�أما 
�لبي�ضاوي فبني معنى �آخر، وهو �أن يكون �ملق�ضود به �لنبي �ضلى 

�هلل عليه و�ضلم. 
مناق�سةÚامل�ساألة:Úعند �لنظر يف كتب �لتف�ضري يجد �لباحث �أن 
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�أكرث كتب �لتف�ضري ف�رصت معنى �لر�ضول يف هذه �لآية باأنه �لنبي 
�ضلى �هلل عليه و�ضلم، وبع�ضهم ذكر �لقولني، وقلة قليلة من ف�رصه 

بجربيل عليه �ل�ضلة و�ل�ضلم. 
�لزخم�رصيُّ  فيه  تبع  �ل�ضلم  عليه  بجربيل  �لر�ضول  وتف�ضري 
فيه نظر، وقد  قولاً  �لتف�ضري  �أرى هذ�  �أنني  ، و�حلقيقة   )35( �لكلبيَّ 
حيث  حيان  �أبو  منهم  عليه،  فرد  تعقبه  من  �ملف�رصين  من  ر�أيت 
لتباين  �أورد مقالته فقال: »ول ي�ضح  �أن  �لزخم�رصي بعد  رد على 
�ملدلولني باحلقيقة، ولكونه ل يكون بدل بع�ض ول بدل ��ضتمال« 
رد�  رّد  عا�ضور  �بن  وكذلك  نحوي،  تعقب  �حلقيقة  يف  وهو   ،  )36(

عليه  �هلل  �ضلى  حممد  هو  »و�لر�ضول:  فقال:  معنويا  و�آخر  نحويا 
�لكلبي  عن  مروي  وهو  بجربيل،   )37( �لر�ضول  تف�ضري  و�أما  و�ضلم، 
ل  فاإنه  �إليها،  د�عي  ل  تكلفات  ففيه  منه  ر�ضول  �إبد�ل  لت�ضحيح 
حمي�ض عن �عتبار بدل �ل�ضتمال، ول ي�ضتقيم و�ضف جربيل باأنه 
�لتلوة بعيد من ذلك، وكذلك  فاإن معنى  �لآيات  �لنا�ض  يتلو على 

تف�ضري �لذكر بجربيل«. )38( 
وهذه �للفتة من �بن عا�ضور كنت قد تنبهت �إليها بف�ضل �هلل، 
�ملف�رصين ذكرها حتى عرثت عليها عنده،  ِمن  َمن  �أبحث  وطفقت 
عليكم}  Úيتلو} تعاىل:  فقوله  �ل�ضياق،  هذ�  يف  مهمة  لفتة  وهي 
�هلل عليه  و�لنبي �ضلى  �هلل عنهم،  لل�ضحابة ر�ضي  خطاب مبا�رص 

و�ضلم هو من كان يبا�رصهم بالتلوة ولي�ض جربيَل عليه �ل�ضلم. 
تف�ضري  �أن  وهو  �ملقام،  هذ�  يف  مهم  �أمر  �إ�ضافة  من  بد  ول 
�إبر�زها  �لقر�آن  يريد  �إ�ضارة  ميحو  �ل�ضلم  عليه  بجربيل  �لر�ضول 
�لذكر  هذ�  »ويج�ضم  قال:  �إذ  قطب  �ضيد  لنا  جّلها  وقد  وبيانها، 
�ضخ�ضه  فيجعل  و�ضلم  عليه  �هلل  �ضلى  �لر�ضول  ب�ضخ�ض  وميزجه 
ÚاآياِتÚلاَْيُكْم ْتلُواÚعاَ �لكرمي هو �لذكر، �أو بدل منه يف �لعبارة: {راَ�ُسوًلÚياَ
Úُِمباَيِّناٍت}. وهنا لفتة مبدعة عميقة �ضادقة ذ�ت دلئل منوعة.  اهللَّ
�إليهم من خلل �ضخ�ضية  مرَّ  �هلل  �لذي جاء من عند  �لذكر  �إن هذ� 
مل  بذ�ته،  مبا�رصة  �إليهم  نفذ  �لذكر  لكاأن  حتى  �ل�ضادق  �لر�ضول 
�لثاين لإيحاء  �لر�ضول �ضيئا من حقيقته. و�لوجه  حتجب �ضخ�ضية 
�لن�ض؛ هو �أن �ضخ�ضية �لر�ضول �ضلى �هلل عليه و�ضلم قد ��ضتحالت 
ذكر�، فهي �ضورة جم�ضمة لهذ� �لذكر �ضنعت به ف�ضارت هو. وهو 
ترجمة حية حلقيقة �لقر�آن. وكذلك كان ر�ضول �هلل �ضلى �هلل عليه 
»كان  تقول:  وهي  عنها  �هلل  ر�ضي  عائ�ضة  و�ضفته  وهكذ�  و�ضلم، 
مو�جهة  يف  خاطره  يف  �لقر�آن  كان  وهكذ�   ..  )39( �لقر�آن«  خلقه 

�حلياة. وكان هو �لقر�آن يو�جه �حلياة«. )40( 
�أخرى دقيقة وعميقة، فيقول:  ياأتي �خلطيب فيربز لفتة  ثم 
على  ثم  �لقر�آن،  هو  �لذي  �لذكر،  على  »�أنزل«  �لفعل  ت�ضليط  »وفى 
�لر�ضول �لذي يتلو �آيات �هلل، يف هذ� �إ�ضارة �إىل مقام �لر�ضول �لكرمي، 
و�أنه �ضلو�ت �هلل و�ضلمه عليه �أ�ضبه باآية من �آيات �هلل �ملنزلة من 
�ل�ضماء، و�أنه منزل �إليهم من عند �هلل، كما تتنزل عليهم �آياته.. وهذ� 

م�ضدر  ذ�ته  يف  هو  عليه  و�ضلمه  �هلل  �ضلو�ت  �لر�ضول  �أن  يعني 
هدى، ومطلع رحمة ونور، و�أّن من عجز عن �أن يدرك ما يف �آيات 
�هلل من حق وخري، ي�ضتطيع �أن يرى تاأويل �آيات �هلل يف ر�ضول �هلل 

�ضلى �هلل عليه و�ضلم« )41( . 
بالنبي  »ر�ضول«  تف�ضري  �أن  يوؤكد�ن  و�خلطيب  �ضيد  وكلم 
يف  لي�ض  ما  �لقر�آن  بلغة  من  فيه  و�ضلم  عليه  �هلل  �ضلى  حممد 
�لتف�ضري �لآخر، و�أن يف كلم �خلطيب خا�ضة رد� على �لكلبي ومن 
بجربيل  �لر�ضول  تف�ضريهما  �إىل  دعاهما  �للذين  �لزخم�رصي  بعده 
لنْي« )42( ، �أي  لفظ »�أنزل« حيث قال �لكلبي: »فيكونان جميعا منزَّ

�لقر�آن وجربيل. 
�قت�ضار �لزخم�رصي  �أن  ويف ختام هذه �مل�ضاألة يظهر جليا 
على تف�ضري �لر�ضول بجربيل عليه �ل�ضلم خطاأ، و�أن �لبي�ضاوي يف 
�إير�ده �لحتمالني كان �أوفق منه، على �أن تف�ضريها بالنبي �ضلى 
�هلل عليه و�ضلم خا�ضة - كما فعل �أغلب �ملف�رصين - �أقرب لل�ضو�ب 

و�أوىل بالقبول. 

املبحث الثاني: املخالفات يف الرتاكيب القرآنية

�رصبت �أنوذجني يف �ملبحث �ل�ضابق عن بع�ض �ملخالفات 
بني �لزخم�رصي و�لبي�ضاوي يف تف�ضرييهما فيما يتعلق بالألفاظ 
ل  �خت�ضاره  يف  �لبي�ضاوي  منهج  بيان  على  تدليل  �لقر�آنية، 
لبيان  ولكن  �أخرى  ناذج  �ملبحث  هذ�  يف  و�أ�رصب  ��ضتق�ضاء، 

خلفهما فيما يتعلق بالرت�كيب �لقر�آنية. 
◄ÚÚا هاَ اأيُّ Úا ياَ Úْوُن ِفْرعاَ Ú الاَ قاَ {واَ تعاىل:  قوله  الأوىل:  Úامل�ساألة

Ú نْيِ لاَىÚالطِّ اُنÚعاَ اماَ اÚهاَ اأاَْوِقْدÚيِلÚياَ رْيِيÚفاَ ِلْمُتÚلاَُكْمÚِمْنÚاإِلاٍَهÚغاَ اÚعاَ أÚُماَ املاَلاَ
Ú ِمناَ Úُه أاَُظنُّ لاَ Ú ْ اإِينِّ واَ Úى ُمْو�ساَ Úاإِلاَِه Ú اإِىلاَ Úِلُع اأاَطَّ Úلِّْي لاَعاَ Úًْحا �رساَ Úيِل Úْل اْجعاَ فاَ

اِذِبنْي} )43(  الكاَ
قال �لزخم�رصي: »ق�ضد بنفي علمه باإله غريه: نفي وجوده، 
Ú ُئوناَ اأاَُتناَبِّ Úُقْل} تعاىل:  �هلل  قال  كما  َغرْيِي  �إِلٍه  ِمْن  َلُكْم  ما  معناه: 
)44( معناه: مبا  اْلأاَْر�ِص}  Úيِف Úواَل Úماواِت ال�سَّ Úيِف Úْعلاَُم ياَ ل  Úمِبا Úَا اهللَّ
لي�ض فيهن، وذلك لأّن �لعلم تابع للمعلوم ل يتعلق به �إل على ما 
هو عليه، فاإذ� كان �ل�ضيء معدومااً مل يتعلق به موجود. فمن ثمة 
كان �نتفاء �لعلم بوجوده لنتفاء وجوده. وعرب عن �نتفاء وجوده 
�إلها  و�أّن  ظاهره،  على  يكون  �أن  ويجوز  بوجوده.  �لعلم  بانتفاء 
Úُه أاَُظنُّ لاَ Ú اإِينِّ {واَ قوله:  بدليل  مظنون  ولكنه  عنده،  معلوم  غري  غريه 
Úاْلكاِذِبنياَ}، و�إذ� ظّن مو�ضى عليه �ل�ضلم كاذبا يف �إثباته �إلها  ِمناَ
�إلها غريه، ولو مل  �لوجود  �أن يف  غريه ومل يعلمه كاذبا، فقد ظّن 
مو�ضى  قول  ب�ضحة  عاملا  بل  كاليقني،  ظنا  ظانا  �ملخذول  يكن 
Ú راَبُّ Ú لَّ اإِ Úهوؤُلِء Ú اأاَْنزاَلاَ Úما Ú ِلْمتاَ عاَ Úلاَقاَْد} له:  �ل�ضلم لقول مو�ضى  عليه 
�لعظيم،  �لبنيان  ذلك  تكلف  ملا   )45( باَ�ساِئراَ}  Úاْلأاَْر�ِص واَ Úماواِت ال�سَّ
وملا تعب يف بنائه ما تعب، لعله يطلع بزعمه �إىل �إله مو�ضى عليه 
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�أن  ويجوز  وب�ضفاته...  به  �جلهل  مفرط  جاهل  كان  و�إن  �ل�ضلم، 
يف�رص �لظن على �لقول �لأّول باليقني... «. )46( 

قال �لبي�ضاوي: »نفى علمه باإله غريه دون وجوده �إذ مل يكن 
عنده ما يقت�ضي �جلزم بعدمه، ولذلك �أمر ببناء �ل�رصح لي�ضعد �إليه 
Úْل اْجعاَ نِيÚفاَ لاَىÚالطِّ اأاَْوِقْدÚيِلÚياÚهاماُنÚعاَ ويتطلع على �حلال بقوله: {فاَ
كان  لو  �أنه  توهم  كاأنه  ُمو�سى}  Úاإِلِه Úاإِىل Úِلُع اأاَطَّ Úلِّي لاَعاَ Úًْحا �رساَ Úيِل
Ú ُهÚِمناَ أاَُظنُّ Úلاَ اإِينِّ لكان ج�ضمااً يف �ل�ضماء ميكن �لرتقي �إليه ثم قال: {واَ
اْلكاِذِبنياَ} �أو �أر�د �أن يبني له ر�ضد�اً يرت�ضد منه �أو�ضاع �لكو�كب 
فريى هل فيها ما يدل على بعثة ر�ضول وتبدل دولة، وقيل �ملر�د 
Úْعلاَُم اÚَمِباÚلاÚَياَ Úاهللَّ ُئوناَ بنفي �لعلم نفي �ملعلوم كقوله تعاىل: {اأاَُتناَبِّ
ماواِتÚواَلÚيِفÚاْلأاَْر�ِص} فاإن معناه مبا لي�ض فيهن، وهذ� من  يِفÚال�سَّ
فيلزم من  لتحقق معلوماتها  فاإنها لزمة  �لفعلية  �لعلوم  خو��ض 

�نتفائها �نتفاوؤها، ول كذلك �لعلوم �لنفعالية«. )47( 
�أن  بتمعن  �مل�ضنفني  قول  قر�ءة  بعد  يتبني  Ú:اخللف Úموطن
�لذي  ر�أيه  �لزخم�رصي  �لبي�ضاوي على  برد  بينهما يتعلق  �خللف 
من  »وهذ�  �لبي�ضاوي:  فقول  للآية،  �لأول  �لتف�ضري  وجعله  رجحه 
فيلزم  معلوماتها  لتحقق  لزمة  فاإنها  �لفعلية  �لعلوم  خو��ض 
على  ردٌّ  هو  �لنفعالية«  �لعلوم  كذلك  ول  �نتفاوؤها،  �نتفائها  من 
�لزخم�رصي يف تف�ضريه باأن �ملر�د بنفي �لعلم نفي �ملعلوم )48( ، �أي 
�أنه ق�ضد بنفي علمه باإله غريه نفي وجوده، فهذ� �لقول مل ُير�ض 
�لبي�ضاوي فرد عليه، وبناء على ذلك جعل �لتف�ضري �ملقبول �إنا هو 
على ظاهر �لآية، و�أن �ملر�د نفي علمه باإله غريه دون وجوده، وهذ� 
�لبي�ضاوي  و�قت�رص عليه  ثانيا،  �لزخم�رصي وجعله  �ملعنى جوزه 

وجعله هو �لتف�ضري �ملق�ضود دون غريه.. 
مناق�سةÚامل�ساألة:Úمل �أجد �أحد� من �ملف�رصين قبل �لزخم�رصي 
–ح�ضب �طلعي - تعر�ض لهذه �مل�ضاألة بهذه �لطريقة، ولعل ذلك 
يف ظني يعود �إىل �أ�ضباب ثلثة: فاأولها يتعلق بالزخم�رصي نف�ضه، 
��ضتعماله،  يف  ويتو�ضعون  �لعقل  يقدمون  �لذين  �ملعتزلة  من  فهو 
ف�ضا  يعي�ضونه حيث  �لذي كانو�  و�لع�رص  �لبيئة  �إىل  يعود  وثانيها 
�لعلوم  من  وغريها  �لكلم  وعلم  �لفل�ضفة  وعلم  �ملنطق  علم  فيه 
يف  يجدو�  مل  �لذين  �ل�ضابقني  باملف�رصين  يتعلق  وثالثها  �لعقلية، 

�لآية ما يدعو �إىل كل ذلك �لتف�ضيل. 
�إىل ما  �ملف�رصين بعده مييلون  ومع ذلك فقد وجدت معظم 
ر�أيه  يف  �لبي�ضاوي  يتابع  ومل  تف�ضريه،  يف  �لزخم�رصي  �إليه  مال 
�لو�ضيط  و�لتف�ضري   )49( �ل�ضعود،  �أبو  منهم  �ملف�رصين  من  قلة  �إل 
�لتابع ملجمع �لبحوث �لإ�ضلمية يف �لأزهر، )50( وقد بني �ل�ضهاب 
�خلفاجي �أن �لبي�ضاوي �إنا تبع يف ذلك �بن �ملنري يف �لنت�ضاف 

حني رد على �لزخم�رصي يف حا�ضيته عليه. )51( 
و�حلقيقة �أن �لزخم�رصي كان من�ضفا حني جّوز �لتف�ضريين، 
و�إن مل يرجح �لظاهر من تف�ضري �لآية كما فعل �لبي�ضاوي، و�أما ردُّ 

�لبي�ضاوي هذ� �لتف�ضري مبا ذكر من �أنه من خو��ض �لعلوم �لفعلية 
�أنه ل ينه�ض رد�  ول كذلك �لنفعالية، فبني �ل�ضهاب يف حا�ضيته 
عليه، فقال: »و�ملر�د بالعلم �لفعلي ما كان �ضببا لوقوع معلومه، 
و�لنفعال خلفه، وحا�ضله �أّن عدم �لعلم بال�ضيء ل يدّل على عدمه 
ل �ضيما علم �ضخ�ض و�حد �نفعايل، ... ومثل: ل �أعلم كذ�: مبعنى مل 
يوجد، �ضائع يف ل�ضان �لعاّمة و�خلا�ضة، ولذ� قال �لفقهاء �إذ� قال 
�ملزكي ل �أعلم كان تزكية مع �أنه علم �نفعايل كيف ل وهو يدعي 
�لإلهية، و�لظاهر �أنه كناية ل جماز، و�أّما كون قوله: »�أطلع �إىل �إله 
مو�ضى« يدّل على �لوجود فينايف هذ� �لوجه، ولذ� �ضعفه �مل�ضنف، 
 ... �إنا ينافيه لو مل يكن على طريق �لت�ضليم و�لتنزل،  �أنه  فيدفعه 
وعلى كل حال فكلم �مل�ضنف ل يخلو عن �ضعف، و�لذي غّره فيه 

كلم �ضاحب �لنت�ضاف«. )52( 
و�أهم ما يف قوله �أن مقالة فرعون �إنا هي على �ضبيل �لتنزل 
�لآية  �ضياق  �ل�ضلة و�ل�ضلم، وفهم  مع �خل�ضم، وهو مو�ضى عليه 
�أمر يف غاية �لأهمية، فلم يكن فرعون يناق�ض �حلجة باحلجة حتى 
�ل�رصح  ببناء  هامان  �أمره  و�إنا  ظاهره،  �إل  كلمه  من  نفهم  ل 
للخ�ضم،  جمار�ة  ذلك  كل  �لكاذبني،  من  مو�ضى  يظن  �أنه  وقوله 
وكاأنه يقول: لو �ضلمنا جدل باأن هناك �إلها غريي فاأرنا ننظر �إليه، 
فقول  ولذلك  �لأمر،  لهذ�  ببناء �رصح  وزيري  �آمر  لأن  م�ضتعد  و�أنا 
�لبي�ضاوي: »�إذ مل يكن عنده ما يقت�ضي �جلزم بعدمه« يقال ملن هو 
يف و�رد �لدفاع باملنطق و�ل�ضدق، ومل يكن فرعون كذلك، و�إنا هو 
ÚفاأطاعوهÚقومهÚل�ضتغباء مللئه وقومه كما قال تعاىل: {فا�ستخف�
�لتهكم مبو�ضى عليه  )53( وعلى �ضبيل  فا�سقني}  ÚقوماÚكانواÚاإنهم

�ل�ضلم. 
ÚلعليÚًرسحا�ÚيلÚو��ضتدلل �لبي�ضاوي بقوله تعاىل: {فاجعل
اأطلعÚاإىلÚاإلهÚمو�سى} باأن فرعون كان يعلم �أن هناك �إلها غريه، 
��ضتدل بها غريه على �لعك�ض من ذلك، فال�ضعدي يقول: »فلما قال 
هذه �ملقالة، �لتي قد حتتمل �أّن َثمَّ �إلها غريه، �أر�د �أن يحقق �لنفي، 
Úعلى Úهامان Úيا ÚيلÚفاأوقد} �لذي جعل فيه ذلك �لحتمال، فقال: 
الطنيÚفاجعلÚيلÚ�رسحاÚلعليÚاأطلعÚاإىلÚاإلهÚمو�سى} )54( ، فكاأنه 
وجعل  غريه،  �إله  وجود  ينفي  �أن  فرعون  ق�ضد  �إّن  يقول:  �أن  يريد 
فيقول:  ف  �ملن�ضِ �ملتورع  مو�ضع  يف  يظهر  �أن  ذلك،  �إىل  �ل�ضبيل 
»ما علمت« ثم يحقق ذلك �لنفي مبا �أمر به وزيره من بناء �ل�رصح 
�لعقل،  يقبله  ذلك ل  �ل�ضلم، وملا كان  �إله مو�ضى عليه  �إىل  للنظر 
�أتبع كلمه باأنه يظنه من �لكاذبني. وقول فرعون يف هذه �لآية: 
»ي�ضتمل على كلمني: �أحدهما: نفي �إله غريه، و�لثاين: �إثبات �إلهية 
�آيات �أخرى،  نف�ضه« )55( ولعل مما يوؤيد ذلك �دعاوؤه للألوهية يف 
ÚلأجعلنكÚغرييÚاإلها Úاتخذت ÚلئنÚقال} كقوله تعاىل على ل�ضانه: 

منÚامل�سجونني} )56( . 
وخل�ضة �لقول يف هذه �مل�ضاألة �أن �لبي�ضاوي مل يكن موفقا 
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�لر�أي  هو  �لزخم�رصي  قاله  ما  �إن  بل  �لزخم�رصي،  على  �لرد  يف 
�لر�جح، و�ملتبادر �إىل �لذهن، وهو قول غالب �ملف�رصين، ولئن جوز 
�لزخم�رصي �لر�أي �لذي مال �إليه �لبي�ضاوي - على �ضعف - وجعله 
ثانيا، فاإنه مل يكن من �ل�ضو�ب جعله هذ� �لر�أي هو �لتف�ضري، ورّد 

�لر�أي �لآخر. 
◄ÚÚُحْوُل ياَ Úَاهللا Ú اأاَنَّ Úاْعلاَُمْوا {واَ تعاىل:  قوله  الثانية:  Úامل�ساألة

ُْون} )57(  �رساَ ُهÚاإِلاَْيِهÚحُتْ اأاَنَّ ْلِبِهÚواَ قاَ نْياÚَاملاَْرِءÚواَ باَ

�أنه مييته فتفوته �لفر�ضة �لتي هو  قال �لزخم�رصي: »يعنى 
وعلله  �أدو�ئه  ومعاجلة  �لقلب  �إخل�ض  من  �لتمكن  وهي  و�جدها، 
و�أخل�ضو�  �لفر�ضة،  هذه  فاغتنمو�  �هلل،  يريده  كما  �ضليما  ورده 
فيثيبكم  وَن  �رَصُ حُتْ �إَِلْيِه  ُكْم  �أَنَّ َو�ْعَلُمو�  ور�ضوله  �هلل  لطاعة  قلوبكم 
�هلل  �إّن  �لطاعة. وقيل: معناه  و�إخل�ض  �لقلوب  �ضلمة  على ح�ضب 
ومقا�ضده،  نياته  ويغري  عز�ئمه،  فيف�ضخ  قلبه  �لعبد  على  قد ميلك 
ن�ضيانااً، وبالن�ضيان  �أمنااً وبالأمن خوفااً وبالذكر  ويبدله باخلوف 
�أ�ضبه ذلك مما هو جائز على �هلل تعاىل. فاأما ما يثاب  ذكر�اً، وما 
عليه �لعبد ويعاقب من �أفعال �لقلوب فل، و�ملجربة على �أنه يحول 
بني �ملرء و�لإميان �إذ� كفر، وبينه وبني �لكفر �إذ� �آمن، تعاىل عما 
ما  كل  على  يطلع  �أنه  معناه:  وقيل  كبري�اً.  علو�  �لظاملون  يقول 
يخطره �ملرء بباله، ل يخفى عليه �ضيء من �ضمائره، فكاأنه بينه 

وبني قلبه. « )58( 
َوَقْلِبِه  ْرِء  �مْلَ َبنْيَ  َيُحوُل   َ �هللَّ �أَنَّ  »َو�ْعَلُمو�  �لبي�ضاوي:  قال 
Úِمْن Úْيِه اإِلاَ Úاأاَْقراَُب Úْحُن ناَ {واَ متثيل لغاية قربه من �لعبد كقوله تعاىل: 
�لقلوب  مكنونات  على  مطلع  �أنه  على  وتنبيه   )59( اْلواَِريِد}  Úْبِل حاَ
�إخل�ض  �إىل  �أو حث على �ملبادرة  مما ع�ضى يغفل عنه �ضاحبها، 
�أو  باملوت  قلبه  وبني  بينه  �هلل  يحول  �أن  قبل  وت�ضفيتها  �لقلوب 
عز�ئمه  فيف�ضخ  قلبه  �لعبد  على  لتملكه  وتخييل  ت�ضوير  �أو  غريه، 
وبينه  �ضعادته،  �أر�د  �إن  �لكفر  وبني  بينه  ويحول  مقا�ضده  ويغري 
فيجازيكم  وَن  �رَصُ حُتْ �إَِلْيِه  ُه  نَّ َو�أَ �ضقاوته...  ق�ضى  �إن  �لإِميان  وبني 

باأعمالكم. ” )60( 
يف  يكمن  هنا  �مل�ضنفني  بني  �خللف  Ú:اخللف Úموطن
�أن �هلل مييته  للآية  �لأول  �ملعنى  �أن  �لرتجيح، فالزخم�رصي رجح 
فتفوته �لفر�ضة، وجعله �لبي�ضاوي ثانيا، بينما رجح �لبي�ضاوي �أن 
�ملعنى �لأول للآية �أنها متثيل لغاية قربه من �لعبد، وهذ� ما جعله 
�لزخم�رصي �آخر�، و�أما �لقول باأنه ميلك عليه قلبه ويف�ضخ عز�ئمه 
ففي حني جعله �لزخم�رصي ثاين �لأقو�ل، �أخره �لبي�ضاوي وجعله 
�لر�أي  �لزخم�رصي  رد  حيث  عقدية،  �أخرى  خمالفة  وهناك  ثالثها، 
�إذ�  و�لإميان  �ملرء  يحول بني  �هلل  �أن  �لآية  معنى  باأن  يقول  �لذي 
كفر، وبينه وبني �لكفر �إذ� �آمن، و�لبي�ضاوي تعقبه و�أجازه، فقال: 
»ويحول بينه وبني �لكفر �إن �أر�د �ضعادته، وبينه وبني �لإِميان �إن 
�لبي�ضاوي:  على  حا�ضيته  يف  �ل�ضهاب  قال  ولذ�  �ضقاوته«،  ق�ضى 

و�أنه  وقوله:  �لزخم�رصّي،  على  رّد  �إلخ  �لكفر...  وبني  بينه  »وقوله: 
يف  �لزخم�رصّي  خالف  ولذ�  �لأّول،  بالوجه  �أن�ضب  حت�رصون  �إليه 

تقدميه«. )61( 
مناق�سةÚامل�ساألة:Úذكر �بن �جلوزي يف تف�ضريه ع�رصة �أقو�ل 
وبني  �ملوؤمن  بني  يحول  �لأول:  وهي:   ،  )62( �لآية  هذه  معنى  يف 
�لكفر، وبني �لكافر وبني �لإميان. و�لثاين: يحول بني �ملوؤمن وبني 
�ملرء  بني  يحول  و�لثالث:  طاعته.  وبني  �لكافر  وبني  مع�ضيته، 
وقلبه حتى ل يرتكه يعقل. و�لر�بع: �أن �ملعنى: هو قريب من �ملرء، 
Úْبِل ْحُنÚاأاَْقراَُبÚاإِلاَْيِهÚِمْنÚحاَ ناَ ل يخفى عليه �ضيء من �رصِّه، كقوله: {واَ
اْلواَِريِد}.Úو�خلام�ض: يحول بني �ملرء وقلبه، فل ي�ضتطيع �إميانااً ول 
و�ل�ضابع:  هو�ه.  وبني  �ملرء  بني  يحول  و�ل�ضاد�ض:  باإذنه.  �إل  كفر�اً 
و�لنَّ�رص  �لعمر  طول  من  بقلبه  يتمنَّى  ما  وبني  �ملرء  بني  يحول 
وغريه. و�لثامن: يحول بني �ملرء وقلبه باملوت، فبادرو� �لأعمال 
ي�ضمر  فل  بعلمه،  وقلبه  �ملرء  بني  يحول  و�لتا�ضع:  وقوعه.  قبل 
عنه.  تغييبه  على  يقدر  ل  به،  عامل  و�هلل  �إل  نف�ضه  يف  �ضيئااً  �لعبد 
�أمن، فياأمن  �أو  و�لعا�رص: يحول بني ما يوقعه يف قلبه من خوف 

بعد خوفه، ويخاف بعد �أمنه. 
�لتي  �لثلثة  �إىل  �لأقو�ل جميعها مردها  �أن هذه  و�مللحظ 
ذكرها �مل�ضنفان. و�لذي يظهر يل �أن حُتمل �لآية على معنيني فقط 
هما ما ذكرهما �لبي�ضاوي �أولاً وثانيااً على �لرتتيب، متثيل لغاية 
قربه من �لعبد، �أو �أنه يحول بينه وبني قلبه باملوت، فهما ي�ضلحان 
تف�ضري� للآية كلهما، �إذ �إنهما من باب �ختلف �لتنوع ل �ختلف 
ل  �لبي�ضاوي  قدمه  ما  �أقدم  لكني  �أوجه،  حمال  و�لقر�آن  �لت�ضاد، 
�لآية  �ضياق  فهم  ذلك  �أرجح  جعلني  و�لذي  �لزخم�رصي،  قدمه  ما 
�إميان وكفر، و�إنا هي خطاب  ومق�ضودها، فالآية ل تتحدث عن 
ذكر  عندما  تف�ضريه  يف  �لقيم  �بن  قال  ولذلك  خا�ضة،  للموؤمنني 
لأن  بال�ضياق؛  �أن�ضب  هذ�  »وكاأن  عبده:  من  �هلل  قرب  غاية  معنى 
�ل�ضتجابة �أ�ضلها بالقلب فل تنفع �ل�ضتجابة بالبدن دون �لقلب، 
فاإن �هلل �ضبحانه بني �لعبد وبني قلبه، فيعلم هل ��ضتجاب له قلبه، 

وهل �أ�ضمر ذلك �أو �أ�ضمر خلفه« )63( . 
و�بن عا�ضور بنّي �أنه و�إن كانت تلك �ملعاين حتتملها �لألفاظ، 
فاإن �رتباط �لكلم بع�ضه ببع�ض ل يعني على �لأخذ بها، ثم ذكر 
�ضببا �آخر لرتجيحه هذين �ملعنيني دون غريهما، فقال: »وهنالك 
�رتباط  عليها  ي�ضاعد  ول  �للفظ  يحتملها  للمف�رصين  �أخرى  �أقو�ل 
�لكلم، و�لذي حَمَلنا على تف�ضري �لآية بهذ� دون ما عد�ه �أن لي�ض 
يف جملة: �أن �هلل يحول بني �ملرء وقلبه �إل تعلق �ضاأن من �ضوؤون 
�هلل باملرء وقلبه �أي جثمانه وعقله دون �ضيء �آخر خارج عنهما، 
مثل دعوة �لإميان ودعوة �لكفر، و�أن كلمة بني تقت�ضي �ضيئني فما 
يكون حتول �إل �إىل �أحدهما ل �إىل �أمر �آخر خارج عنهما كالطبائع، 

فاإن ذلك حتويل ولي�ض حوؤل” )64( . 
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وكذلك نرى �بن عطية يف تف�ضريه بعد ذكره لهذين �لقولني، 
يقول: »وقال �ملف�رصون يف ذلك �أقو�ل هي �أجنبية من �ألفاظ �لآية 
حكاها �لطربي )65( ، منها �أن �هلل يحول بني �ملوؤمن و�لكفر وبني 
�لآية،  �ألفاظ  �أجنبية من  ، فقوله   )66( و�لإميان ونحو هذ�«  �لكافر 

يفيد �أن �ل�ضياق ل ي�ضاعد على حمل �لآية على تلك �ملعاين. 
�لكافر  بني  يحول  �هلل  �أن  �لآية  معنى  يكون  فاأن  ولذلك، 
و�لإميان، �أو بني �ملوؤمن و�لكفر، بعيد من وجوه، منها ما ذكرت من 
�ل�ضياق و�رتباط �لكلم، و�أوردت ��ضتدلل على ذلك قول �بن عطية 
و�بن عا�ضور، ومنها ما ذكره �لر�زي عن �جلبائي من �أن �هلل تعاىل 
عن  �لتحذير  معر�ض  يف  هذ�  وذكر  وللر�ضول،  هلل  بال�ضتجابة  �أمر 
ترك �لإجابة، فلو كان �ملر�د ما ذكر لكان ذلك عذر� قويا يف ترك 
للر�ضول على  �لقر�آن ليكون حجة  �أنزل  �أنه تعاىل  �لإجابة، ومنها: 
�لكفار، ل ليكون حجة للكفار على �لر�ضول، ولو كان �ملعنى ما ذكر 

لحتجو� وقالو� �إن �هلل منعنا من �لإميان فكيف ياأمرنا به؟ )67( 
�ل�ضيخ حممد ر�ضيد ر�ضا يف �ملنار بعد ذكره لهذ�  وقد بني 
تعاىل  �هلل  باأن  ذلك  بع�ضهم عن  به  ما عرب  لي�ض بحق  �أنه  �لقول، 
�خلري  �أفعال  من  وغريه  �لإميان  عن  قدرته  مبح�ض  �لكافر  مينع 
ل  خلقا  ونطقا  �عتقاد�  �لكفر  ول�ضانه  قلبه  يف  ويخلق  مبا�رصة، 
�لأ�ضباب  ويثبت  يبطله  �لقر�آنية  �لآيات  بني  فاجلمع  فيه،  له  فعل 

�لختيارية. 
�لقدرية و�جلربية يف  �أقو�ل  �أناق�ض  �أن  ولي�ض من �ضاأين هنا 
هذه �لآية، فقد بينت يف حدود �لبحث، �أن در��ضتي لن تتناول هذه 
باملعنى  لرتباطها  �إ�ضارة  �إليها  �أ�رصت  و�إنا  �لعقدية،  �جلو�نب 

�ملذكور يف �لآية فقط. 
و�آخرها،  �لآية  �أول  بني  �ملنا�ضبة  بيان  هنا  �ملفيد  ومن 
�لقولني،  هذين  مع  حت�رصون«  �إليه  »و�أنه  تعاىل:  قوله  وتنا�ضب 
Úفعلى �لتف�ضري �لأول - وهو �لقرب - يكون قوله تعاىل: {واعلموا
اأنÚاهللÚيحولÚبنيÚاملرءÚوقلبه} حتذير� من �لرت�خي يف �ل�ضتجابة 
Úاأنف�سكمÚيفÚماÚيعلمÚاهللÚاأنÚهلل وللر�ضول، كقوله تعاىل: {واعلموا
فاحذروه} )68( ، فالأوىل حتذير و�لثانية تهديد، وبهذ� يتم �لتنا�ضق 

يف �ل�ضياق )69( . 
وعلى �لتف�ضري �لثاين –وهو �ملوت - تكون حثا على �ملبادرة 
�إىل �لطاعات و�لتزود بها ليوم �حل�رص، )70( ويلحظ �أن �لرت�بط يف 
�ملعنى �لأول �أقوى من �لثاين، وهو ما بينه �ل�ضهاب �خلفاجي كما 

ذكرت �آنفا. 
يكون  �أن  ي�ضلح  �ملعنيني  كل  �أن  يتبني  �لعر�ض  هذ�  وبعد 
قربه  لغاية  متثيل  �أنه  تف�ضريها  يف  �ملقدم  و�أّن  للآية،  تف�ضري� 
�أن  �أرى  ولذلك  باملوت،  وقلبه  �ملرء  بني  �حليلولة  ثم  �لعبد،  من 
�لبي�ضاوي كان �أدق حينما قدمه �أول، بينما جعله �لزخم�رصي �آخر 

ثانيا  �لزخم�رصي  قدمه  �لذي  �لر�أي  و�أن�ضف حينما جعل  �لأقو�ل، 
ل ثالثا. 

املبحث الثالث: املخالفات يف اخلطاب القرآني ومرجع 
الضمري

بعد �أن تطرقت يف �ملبحثني �ل�ضابقني ملخالفات �لبي�ضاوي 
للزخم�رصي يف �لألفاظ و�لرت�كيب �لقر�آنية، �ضاأخ�ض�ض هذ� �ملبحث 
للحديث عن �ملخالفات بينهما يف �خلطاب �لقر�آين، وَعْود �ل�ضمري، 
وهذ�ن من �مل�ضائل �لتف�ضريية �لتي كرثت فيها �لختلفات، وذلك 
و�لرت�كيب  و�لألفاظ  لل�ضياق  �ملف�رص  فهم  �إىل  يعود  معظمها  لأن 
يكون  و�إنا  يرجح،  �أو  يخ�ض�ض  دليل  يوجد  ل  وغالبا  �لقر�آنية، 
�لرتجيح بناء على مقد�ر �لتدبر و�لفهم، و�هلَل ن�ضاأل �أن يعيننا على 

تدبر كتابه وفهم �آياته. 
◄ÚÚا ماَ واَ Úِباهلِل Úا نَّ اآماَ Úُقْوُلوا} تعاىل:  قوله  Ú:الأوىل Úامل�ساألة

Ú ْعقوباَ وياَ Ú اقاَ �ْسحاَ واإِ Ú اِعيلاَ �ْسماَ اإِ واَ Ú اإِْبراَاِهيماَ Ú اإِىلاَ Ú اأُْنِزلاَ Úا ماَ واَ Úْيناَا اإِلاَ Ú اأُْنِزلاَ
 )71( .{Ú...والأاَ�ْسباَاِط

�أن يكون  قال �لزخم�رصي: »ُقوُلو� خطاب للموؤمنني. ويجوز 
على  فاأنتم  و�إل  �حلق،  على  لتكونو�  قولو�  �أي  للكافرين،  خطابا 

�لباطل« )72( . 
ÚلقولهÚللموؤمننيÚاخلطابÚ:ِ اÚِباهللَّ نَّ قال �لبي�ضاوي: {ُقوُلواÚاآماَ

ْنُتْمÚِبِه} )73( .  ْثِلÚماÚاآماَ ُنواÚمِبِ اإِْنÚاآماَ تعاىل:Úفاَ
موطنÚاخللف:Úيت�ضح من خلل �لتدقيق يف كلم �لبي�ضاوي 
م�ضتدلاً  فقط،  للموؤمنني  �إنا هو  �لآية  �خلطاب يف هذه  �أنه يجعل 
ويرد  �لزخم�رصي  يخالف  بهذ�  وهو  بعدها،  �لتي  بالآية  ذلك  على 

عليه جتويزه �أن يكون خطابا للكافرين. 
جل  �أن  جتد  �لتف�ضري  كتب  يف  �لنظر  عند  Ú:امل�ساألة Úمناق�سة
�ملف�رصين وجمهورهم على �أن هذه �لآية خطاب للموؤمنني �أو لأمة 
�لآية  هذه  يتعر�ض يف  مل  ومعظمهم  و�ضلم،  عليه  �هلل  �ضلى  حممد 
لأي قول �آخر، ومل �أجد �أحد� قبل �لزخم�رصي جوز �أن تكون خطابا 
للكافرين، �إل �أنني وجدت �ل�ضمني �حللبي )74( و�ضاحب �للباب )75( 
و�ل�ضوكاين   )76( �أبو حيان  و�أما  هذ�.  �لزخم�رصي يف جتويزه  تبعا 
�خلطاب  يكون  �أن  �لأظهر  �إن  وقال:  �لقولني  فذكر�  بعده  من   )77(

للموؤمنني. 
ومن �ملف�رصين من رد على هذ� �لقول، كاخلطيب �ل�رصبيني 
للبي�ضاوي يف  �ل�رصبيني فرده متابعة  ، فاأما   )79( )78( و�لألو�ضي 

ÚماÚمبثلÚاآمنوا Úضتدلله بقوله تعاىل يف �لآية �لتي بعدها: {فاإن��
اآمنتمÚبهÚفقدÚاهتدوا}، و�أما �لألو�ضي فرده ملا فيه من �لتكلف. 

يف  �لقونوي  يقول  �لتكلف،  هذ�  بينو�  �حلو��ضي  و�أ�ضحاب 
حا�ضيته على �لبي�ضاوي: »�خلطاب يف �آمنتم للموؤمنني بل تكلف، 
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وفيه رد على �ضاحب �لك�ضاف حيث جوز �أن يكون �خلطاب للكفار، 
ÚاآمنواÚو�أ�ضار �مل�ضنف �إىل �أنه غفلة عن خطاب قوله تعاىل: {فاإن
لأن  �إلينا  �أنزل  وما  قوله  وعن  اهتدوا}،  Úفقد Úبه Úاآمنتم Úما Úمبثل
مدفوع  �لإ�ضكال  هذ�  لكن  �ملوؤمنون،  �أيها  �إليكم  �أنزل  وما  �لظاهر 
باأنهم من �أمة �لدعوة في�ضح دخولهم يف �خلطاب، ويكون �لتقدير 
�تبعو� ملة �إبر�هيم، ويكون قوله قولو� بيان لتبعو� �ملقدر �أو بدل 
�لغفلة  وجو�ب  يخفى،  ل  ما  و�لتع�ضف  �لتمحل  من  وفيه  ��ضتمال، 
عن �خلطاب باأن يقدر قل، �أي قل لهم قولو�، وهذ� �لقدر كاف يف 

ت�ضحيح م�ضلك �لزخم�رصي و�إن كان تكلفا عظيما«. )80( 
�لآية خطابا  تكون  لأن  �لزخم�رصي  �أن جتويز  يتبني  وبذلك 
للكافرين تكلف ل د�عي له، وقد �أ�ضاب �لبي�ضاوي حني مل يجوزه 
�أول، وحني رد عليه بدللة �ل�ضياق ثانيا، �إذ فهم �ل�ضياق �لقر�آين هو 
�ل�ضمري  يعود  �خلطاب وملن  من  �ملق�ضود  بيان  �لأول يف  �ملعني 

فيه. 
◄ÚÚثاَناَا عاَ ْنÚباَ ْيلاَناَاÚماَ اÚواَ اُلواÚياَ امل�ساألةÚالثانية:Úقوله تعاىل: {قاَ

لُون} )81( .  Úامُلْر�ساَ داَقاَ ُنÚواَ�ساَ داÚَالرَّْحماَ عاَ اÚواَ ذاَاÚماَ اÚهاَ ِدناَ ْرقاَ ِمْنÚماَ
للكفار هجعة يجدون فيها  �لزخم�رصي: »وعن جماهد:  قال 
طعم �لنوم، فاإذ� �ضيح باأهل �لقبور قالو�: من بعثنا، و�أما هذ� ما 
كلم  �حل�ضن:  وعن  عبا�ض.  �بن  عن  �مللئكة.  فكلم  �لرَّْحمُن  َوَعَد 
�لر�ضل  من  �ضمعوه  ما  يتذكرون  �لكافرين  كلم  وقيل:  �ملتقني. 

فيجيبون به �أنف�ضهم �أو بع�ضهم بع�ضا« )82( . 
ْر�َضُلوَن حق  َدَق �مْلُ ْحمُن َو�ضَ قال �لبي�ضاوي: »... �أو َما َوَعَد �لرَّ
�ضوؤ�لهم،  �ملوؤمنني عن  �أو  للملئكة  وهو من كلمهم، وقيل جو�ب 
باأن  وتنبيهااً  عليه  لهم  وتقريعااً  لكفرهم  تذكري�اً  �ضننه  عن  معدول 
�لذي يهمهم هو �ل�ضوؤ�ل عن �لبعث دون �لباعث كاأنهم قالو�: بعثكم 
�لر�ضل ف�ضدقوكم ولي�ض  �إليكم  �لبعث و�أر�ضل  �لرحمن �لذي وعدكم 
عن  �ل�ضوؤ�ل  فيهمكم  �لنائم  يبعث  لي�ض  فاإنه  تظنون،  كما  �لأمر 

�لباعث و�إنا هو �لبعث �لأكرب ذو �لأهو�ل« )83( . 
موطنÚاخللف:Úوقع �خللف بني �مل�ضنفني يف مرجع �ضمري 
�لقائلني لقوله تعاىل: »هذ� ما وعد �لرحمن و�ضدق �ملر�ضلون« يف 
ترجيح �لزخم�رصي �أنه من كلم �مللئكة وتقدميه، يف حني رجح 
�لبي�ضاوي �أنه من كلم �لكافرين وقدمه، و�أجاز �مل�ضنفان �لأقو�ل 
�لأخرى بلفظ: »قيل« �إ�ضارة �إىل �أن ما قدماه هو ما يرجحانه و�إن 

جاز غريه. 
�ختلفا  �لآية  �ملف�رصون يف هذه  �ختلف  Ú:امل�ساألة Úمناق�سة
ر�أيت  وقد  و�لبي�ضاوي،  �لزخم�رصي  �ل�ضيخني  كاختلف  ظاهر� 
ومرجع  �لآية،  تف�ضري  يف  جميعا  �لأقو�ل  هذه  ورود  يجيز  جّلهم 
�ملوؤمنني  كلم  من  يكون  �أن  بني  �جلمع  �إذ  قولني،  �إىل  �خللف 
)84( ولذلك جمع  و�مللئكة ممكن، فامللئكة من جملة �ملوؤمنني، 

�لبي�ضاوي بينهما يف قول و�حد، وما يقولونه �إنا هو جو�ب �هلل 
�أنه  ر�بعا  ز�د قول  ر�أي من  �لبيان يت�ضح  �إياه، وعلى هذ�  �ألهمهم 

جو�ب �هلل لهم. 
�إذ  كالطربي،  �ملوؤمنني  �أنه من كلم  منهم من رجح  �أن  �إل 
�أن يكون من كلم  �أ�ضبه بظاهر �لتنزيل، وهو  قال: »و�لقول �لأول 
دليل  ِدناَا}  ْرقاَ ماَ Úِمْن Úثاَناَا عاَ باَ Úْن {ماَ قيلهم  يف  �لكفار  لأن  �ملوؤمنني، 
ال ولذلك من جهلهم  َمْرَقدهم ُجهَّ �أنهم كانو� مبن بعثهم من  على 
ممن  غريهم،  من  �إل  ذلك  ��ضتثبتو�  يكونو�  �أن  وحمال  ��ضتثبتو�، 
كثري  �بن  ذلك  يف  وتبعه   .  )85( ذلك«  يف  �ضفتهم  �ضفته  خالفت 
ÚياÚو��ضتدل باآيتني من �ضورة �ل�ضافات وهما قوله تعاىل: {وقالوا
ويلناÚهذاÚيومÚالدين*ÚهذاÚيومÚالف�سلÚالذيÚكنتمÚبهÚتكذبون} )86( 
ÚلقدÚوالإميانÚالعلمÚاأوتواÚالذينÚوباآية من �ضورة �لروم وهي: {وقال
ÚكنتمÚولكنكمÚالبعثÚيومÚفهذاÚالبعثÚيومÚاإىلÚاهللÚكتابÚيفÚلبثتم

لÚتعلمون} )87( 
كلم  من  يكون  �أن  كالبي�ضاوي  رجح  عا�ضور  �بن  لكن 
ما  نفو�ضهم  ��ضتح�رصت  �أن  يلبثو�  مل  باأنهم  ذلك  معلل  �لكافرين 
و�ضوؤ�لهم عن  تعجبهم  فا�ضتاأنفو� عن  �لدنيا  به يف  ُينَذرون  كانو� 
�لبعث بقولهم: هذ� ما وعد �لرحمن و�ضدق �ملر�ضلون. وهذ� �لكلم 
خرب م�ضتعمل يف لزم �لفائدة وهو �أنهم علمو� �ضبب ما تعجبو� منه 
فبطل �لعجب، فيجوز �أن يكون ذلك كما يتكلم �ملتح�رص بينه وبني 
يتفطن  مل  �ضاحبه  �أن  يظن  كل  لبع�ض  بع�ضهم  يقوله  و�أن  نف�ضه، 
�لطربي  ر�أي  �أن علة  )88( وبذلك يظهر  به.  �أن يعلمه  لل�ضبب فرييد 
باأنه حمال �أن ي�ضتثبتو� ذلك �إل من غريهم قول فيه نظر، فاإن �للغة 

جتيز ذلك. 
ف�ضياقها  و�لروم  �ل�ضافات  باآيتي  كثري  �بن  ��ضتدلل  و�أما 
لي�ض ك�ضياق �لآية �لتي نحن ب�ضددها، فاأما �آية �لروم فكان تعجب 
�لكافرين من ق�رص �لوقت �لذي ق�ضوه يف �لدنيا �أو يف �لقرب، قال 
ÚلبثواÚماÚاملجرمونÚيق�سمÚال�ساعةÚتقومÚتعاىل على ل�ضانهم: {ويوم
غريÚ�ساعةÚكذلكÚكانواÚيوؤفكون} )89( ، فكان جو�ب �ملوؤمنني لهم 
ÚالعلمÚاأوتوا ÚالذينÚأنهم ق�ضو� �ملدة �لتي كتبها �هلل كاملة {وقال�
ÚالبعثÚيومÚفهذاÚالبعثÚيومÚاإىلÚاهللÚكتابÚيفÚلبثتمÚلقدÚوالإميان
فاللتفات  �ل�ضافات  �آية  �ضياق  و�أما  تعلمون}.  Úل Úكنتم Úولكنكم
فيها �إىل �خلطاب جلّي وو��ضح، لكن �هلل خاطبهم بعد تاأكدهم من 
Úيا Úوقالوا} �لبعث ول تعجبا:  �ضوؤ�ل عن  �لبعث، ومل يكن  �أنه يوم 
الذيÚكنتمÚبهÚتكذبون}،  Úالف�سل ÚيومÚهذاÚ*الدين ÚيومÚهذاÚويلنا
�لبيان  �أ�ضو�ء  �ل�ضنقيطي �ضاحب  ر�أيت  ولكني وجدت عجبا حني 
Úو�سدقÚالرحمنÚوعدÚماÚضتدل بهذه �لآية ذ�تها على �أن قوله: {هذا��

املر�سلون} من كلم �لكفار. )90( 
�آية  بعد  �لأحد�ث  ت�ضل�ضل  يف  تاأتي  �لآية  هذه  �أن  يل  ويظهر 
على  �لباعث  كان  فلما  و�جلو�ب،  �خلطاب  �ختلف  ولذلك  ي�ض، 
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�لعجب خروجهم من قبورهم، وحتريهم يف �أمرهم، �أجابو� �أنف�سهم 
�أنف�سهم  فاألزمو�  ر�سلهم،  �إليه  يدعوهم  ما كان  باأنف�سهم متذكرين 
�حلجة، ثم ملا تيقنو� من �أنه يوم �لبعث �لذي وعدهم �أنبياوؤهم به 
و�أكدو� ذلك بقولهم: {هذا يوم الدين}، فجاء �جلو�ب تقريعا لهم 

وتوبيخا: {هذا يوم الف�صل الذي كنتم به تكذبون}. 
وقد ذكرت يف بد�ية هذ� �ملبحث �أن �سياق �لآيات هو �ملعني 
�لأول يف بيان �خلطاب �لقر�آين ومرجع �ل�سمري، و�لذي يقر�أ �لآيات 
قبل هذه �لآية وبعدها يجد �أنها جميعا تتحدث عن �لكفار، ونزع 
�إىل دليل قوي ومرجح جلّي،  �سياقه يحتاج  �أو جزء منها من  �آية 
�إنه  يقال  �أن  �إل  �آنفا،  عليه  رددت  ما  بغري  �ملف�رسون  ياأت  ومل 
تف�سري ماأثور، ويجاب عليه باأن �ملاأثور ورد على كال �لقولني فال 

ُيخ�س�ص بو�حد منهما. 
كالم  من  �لآية  تكون  �أن  رجح  ملا  �لبي�ساوي  جتد  ولذلك 
�لكفرة، و�أجاز �أن يكون من كالم �ملوؤمنني قال باأن هذ� عدول عن 
فاإين  ولذلك  �لكفار،  �ل�سياق كله يف �حلديث عن  لأنه وجد  نن،  �ل�سَّ
�لتوفيق و�ل�سو�ب يف ترجيحه، ول  �لبي�ساوي قد حالفه  �أن  �أرى 
�أقبله، فاحتمال جو�زه و�رد،  �أرد �لقول �لآخر ول  �أنني  يعني ذلك 
�لآخر  ويجعل  �لأول،  �لقول  يرجح  �لقر�آين  �ل�سياق  �أن  �أرى  ولكني 

جائز� وحمتمال فقط. 

اخلامتة: 

والتو�صيات  النتائج  ت�صجيل  ميكن  البحث  هذا  ختام  يف 
الآتية: 

النتائج: 

�أول: كان �لبي�ساوي ذ� نظر ثاقب، وفهم عميق، ومنهج  ●
�لك�ساف بهدف �لخت�سار فقط، بل كان  �إىل  ر�سني، فهو مل يعمد 
فيه  تابع  به  �قتنع  فما  ومنهجه  عقله  على  م�ساألة  كل  يعر�ص 
ما  تقدمي  �أو  باإثبات غريه،  �إما  رده  به  يقتنع  وما مل  �لزخم�رسي، 

ير�ه على ر�أي �لزخم�رسي يف �لرتجيح. 
ثانيا: �إن �ملتتبع لآر�ء �لبي�ساوي يف �ملعاين �لتف�سريية  ●

�إىل  �أقرب  وفهمه  �لزخم�رسي،  من  �أدق  معظمها  يف  كان  �أنه  يرى 
�ل�سد�د و�لقبول، و�إن جانبه �ل�سو�ب يف بع�سها على قلة، ولعل ذلك 
لأنه كان يرى بني يديه مادة تف�سريية باإمكانه �أن يعر�سها على 
�آر�ء �ملف�رسين من قبله وينقدها ويحللها، بينما كان �لزخم�رسي 
يكتب لطالبه ومريديه كما بني يف مقدمته �أنه كتب تف�سريه بناء 

على طلبهم. 

التوصيات: 

�أول: يو�سي �لباحث بالتعمق يف در��سة �ملخالفات بني  ●
�مل�سنَفني يف �ملعاين �لتف�سريية، من خالل تتبع جميع �ملخالفات 
يف �لألفاظ و�لرت�كيب �لقر�آنية، و�خلطاب �لقر�آين ومرجع �ل�سمري، 
و�إفر�د كل ذلك يف در��سة م�ستقلة، �إما على �سكل كتاب، �أو ر�سالة 

جامعية. 
�جلو�نب  ● يف  �خلالفات  بدر��سة  �لباحث  يو�سي  ثانيا: 

و�لنحوية  و�لبالغية  �للغوية  منها  �سو�ء  �مل�سنَفني،  بني  �لأخرى 
وعلوم �لقر�آن، و�إفر�د ذلك يف در��سات خا�سة. 
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املسائل التفسيرية التي خالف فيها البيضاويُّ الزمخشريَّ 
دراسة نقدية مقارنة.

أ. أحمد عبد القادر حسن قطناني

اهلوامش: 

�نظر: �بن تيمية، �أحمد بن عبد �حلليم، جمموع �لفتاوى، جممع �مللك فهد . 1
 - 1416هـ  �ل�ضعودية،   - �ملنورة  �ملدينة  �ل�رصيف،  �مل�ضحف  لطباعة 

 . )333  - 332 1995م، )13/ 

�لفاحتة )7( . 2

�ملائدة )60( . . 3

�ملائدة )77( . . 4

�لزخم�رصي، حممود بن عمر، �لك�ضاف عن حقائق �لتنزيل وعيون �لأقاويل . 5
يف وجوه �لتاأويل، د�ر �لكتاب �لعربي، بريوت - لبنان، ط3، 1407هـ. 
�ل�ضكندري،  �ملنري  لبن  �لك�ضاف  ت�ضمنه  فيما  �لنت�ضاف  وبحا�ضيته 

وتخريج �أحاديث �لك�ضاف للزيلعي. )1/ 17( . 

�لن�ضاء )93( . . 6

7 . . يون�ض )32( 

حتقيق: . 8 �لتاأويل،  و�أ�رص�ر  �لتنزيل  �أنو�ر  عمر،  بن  �هلل  عبد  “�لبي�ضاوي، 
حممد عبد �لرحمن �ملرع�ضلي، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي، بريوت - لبنان. 

ط1، 1418هـ. )1/ 31( . 

�لن�ضاء )93( . . 9

يون�ض )31 - 32( . 10

�لقر�آن . 11 تف�ضري  �لر�زي،  حممد  بن  �لرحمن  عبد  حممد  �أبو  حامت،  �أبي  �بن 
�ل�ضعودية، ط3،  �لباز -  �لطيب، مكتبة نز�ر  �أ�ضعد حممد  �لعظيم، حتقيق 

 .  )31 1419هـ، )1/ 

�أحمد . 12 �لقر�آن، حتقيق:  تاأويل  �لبيان يف  �لطربي، حممد بن جرير، جامع 
 - 1420هـ  ط1،  لبنان،   - بريوت  �لر�ضالة،  موؤ�ض�ضة  �ضاكر،  حممد 

 . )196  - 185 2000م، )1/ 

�ل�ضمرقندي، �أبو �لليث ن�رص بن حممد بن �أحمد، بحر �لعلوم، بل طبعة ول . 13
تاريخ ن�رص. )1/ 19( . 

بن . 14 �ضامي  حتقيق:  �لعظيم،  �لقر�آن  تف�ضري  عمر،  بن  �إ�ضماعيل  كثري،  �بن 
حممد �ضلمة، د�ر طيبة للن�رص و�لتوزيع، ط2، 1420هـ - 1999م، )1/ 

 . )141

�ل�ضيوطي، عبد �لرحمن بن �أبي بكر، �لدر �ملنثور يف �لتف�ضري باملاأثور، د�ر . 15
�لفكر، بريوت - لبنان، )1/ 25، 35( . 

�ل�ضيوطي، عبد �لرحمن بن �أبي بكر، نو�هد �لأبكار و�ضو�رد �لأفكار حا�ضية . 16

�ل�ضيوطي على �لبي�ضاوي، جامعة �أم �لقرى، مكة - �ل�ضعودية، 1424هـ 
- 2005م. )3ر�ضائل دكتور�ه( . )1/ 244( . 

�بن قيم �جلوزية، حممد بن �أبي بكر، تف�ضري �لقر�آن �لكرمي )�لتف�ضري �لقيم( . 17
، حتقيق مكتب �لدر��ضات و�لبحوث �لعربية و�لإ�ضلمية باإ�رص�ف �إبر�هيم 

ر�ضو�ن، د�ر �لهلل - بريوت، ط1، 1410هـ، )1/ 52( . 

�أبو حيان �لأندل�ضي، حممد بن يو�ضف، �لبحر �ملحيط يف �لتف�ضري، حتقيق: . 18
�ضدقي حممد جميل، د�ر �لفكر، بريوت - لبنان، 1420هـ، )1/ 53( . 

�ملعنى . 19 حترير  و�لتنوير  �لتحرير  حممد،  بن  �لطاهر  حممد  عا�ضور،  �بن 
�ل�ضديد وتنوير �لعقل �جلديد من تف�ضري �لكتاب �ملجيد، �لد�ر �لتون�ضية - 

تون�ض، )1/ 196( . 

�لعربي، . 20 �لفكر  د�ر  للقر�آن،  �لقر�آين  �لتف�ضري  يون�ض،  �لكرمي  عبد  �خلطيب، 
�لقاهرة - م�رص )1/ 20( . 

�لرحمن يف . 21 �لكرمي  تي�ضري  �هلل،  عبد  بن  نا�رص  بن  �لرحمن  عبد  �ل�ضعدي، 
موؤ�ض�ضة  �للويحق،  معل  بن  �لرحمن  عبد  حتقيق:  �ملنان،  كلم  تف�ضري 

 . )39 �لر�ضالة، بريوت - لبنان، 1420هـ - 2000م، )1/ 

�أبو حيان، �لبحر �ملحيط، )1/ 53( . . 22

من . 23 و�ضيء  �ل�ضحيحة  �لأحاديث  �ضل�ضلة  �لدين،  نا�رص  حممد  �لألباين، 
فقهها، مكتبة �ملعارف، ط1، )3263( . 

24 . .  )20 �خلطيب، �لتف�ضري �لقر�آين للقر�آن، )1/ 

�بن عا�ضور، �لتحرير و�لتنوير، )1/ 196( . . 25

�لطربي، جامع �لبيان، )1/ 195( . . 26

�ل�ضمرقندي، بحر �لعلوم، )1/ 19( . . 27

�بن عطية، �أبو حممد عبد �حلق بن غالب، �ملحرر �لوجيز يف تف�ضري �لكتاب . 28
 - �لعلمية  �لكتب  د�ر  حممد،  �ل�ضايف  عبد  �ل�ضلم  عبد  حتقيق:  �لعزيز، 

بريوت، ط1، 1422هـ، )1/ 78( . 

 �لطلق )10 - 11( . . 29

�لزخرف: )44( . . 30

�لتكوير: )20( . . 31

�لزخم�رصي، �لك�ضاف، )4/ 560( . . 32

�لرت�ضيح: ذكر ما يلئم �مُل�ضبَّه به يف �ل�ضتعارة تقويةاً لها.  �نظر: جممع . 33
�للغة �لعربية بالقاهرة، ) )�إبر�هيم م�ضطفى/ �أحمد �لزيات/ حامد عبد 

�لقادر/ حممد �لنجار( ، �ملعجم �لو�ضيط، د�ر �لدعوة، )1/ 346( . 

�لبي�ضاوي، �أنو�ر �لتنزيل، )5/ 222( . . 34
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�نظر: �بن عادل �حلنبلي، �للباب يف علم �لكتاب، حتقيق: عادل �أحمد عبد . 35
�ملوجود وعلي حممد معو�ض، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت - لبنان، ط1، 
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املسائل التفسيرية التي خالف فيها البيضاويُّ الزمخشريَّ 
دراسة نقدية مقارنة.

أ. أحمد عبد القادر حسن قطناني
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�أمرو� باأن يقولو�  �إلينا و�رد�اً على عبارة �لآمر دون �ملاأمور كاأنهم  �أنزل 
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1995م. 

�بن �جلوزي، �أبو �لفرج عبد �لرحمن بن علي، ز�د �مل�ضري يف علم �لتف�ضري، . 5
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