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 إقرار 

شارة إليه حسب القواعد العلمية،  ال ت  متستثناء ما  ص، ب اخلا هو نتاج جهدي ان ما اشتملت عليه هذه الرسالة إن أقر أب

معة أو أي جامعة أو  اجلرين كرسالة أو دراسة أخرى لدى هذه اخاآلوأن هذه الرسالة ككل أو أي جزء منها لـم يقدم من قبل 

 .مؤسسة تعليمية أخرى

 حممد فرقان أزكن 

07/06/2020 

  



iii 
 

BEYAN 

Bu tezin yazılmasında bilimsel ahlak kurallarına uyulduğunu, başkalarının eserlerinden 

yararlanılması durumunda bilimsel normlara uygun olarak atıfta bulunulduğunu, kullanılan 

verilerde herhangi bir tahrifat yapılmadığını, tezin herhangi bir kısmının bu üniversite veya 

başka bir üniversitedeki başka bir tez çalışması olarak sunulmadığını beyan ederim. 

 

 

Muhammed Furkan Özkan 

07/06/2020 
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 الدراسة  ملّخص 

. وبطبيعة احلال يرى ذلك األمر يف تراث التفسري  ملكتسبات العلمّي اليت سبقهمن بعض الوجوه  كان مديًنا  يف تراث العلم كّل أتليف  

العالقة املهملة بني تفسري الكّشاف وتفسري احلاكم اجلشمي. وعلى هذا أّن أثر احلاكم  تظهر    كانت البحوث   ويف الزمن األخري  أيضاً. 

عرض املقارنة اليت تدّل على ذلك األثر. ويف املقارنة ليس الغرض أن   يُهدف الكّشاف كبري جدًّا. وهبذا البحث اجلشمي يف تفسري

 لة بينهما أن ُُيخذ بعني االعتبار خصائصهما األصلّية.  أدب التفسري، بل وضع الصيف   راسخري ثأتالذي ذو   الكّشاف قدر ينزل 

 احلاكم اجلشمي، الزخمشري، التهذيب يف التفسري، الكّشاف، املقارنة.   : الكلمات املفتاحّية 
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Öz 

İlim geleneği içerisindeki her telif eser, birtakım hususlarda kendinden önceki ilmi birikime 

borçludur. Doğal olarak bu durum tefsir geleneğinde de görülmektedir. Son zamanlarda yapılan 

çalışmalar el-Keşşaf tefsiri ve Hâkim el-Cüşemî'nin tefsiri arasındaki ihmal edilmiş ilişkiyi gün 

yüzüne çıkardı. Buna göre Hâkim el-Cüşemî'nin tefsiri, el-Keşşaf tefsirini büyük ölçüde 

etkilemiştir. Bu araştırma ile söz konusu ilişkiyi gösterecek bir karşılaştırma sunmak 

hedeflenmektedir. Ancak bu karşılaştırmadaki amaç, kendinden sonraki tefsir literatürü 

içerisinde köklü bir etki bırakmış olan Keşşaf tefsirinin değerini düşürmek olarak 

algılanmamalıdır. Biz sadece her iki tefsirin de karakteristik özelliklerini göz önünde 

bulundurarak aralarındaki irtibatı ortaya çıkaracak bazı noktaları vurgulamak istiyoruz.  

Anahtar Kelimeler: Hâkim el-Cüşemî, Zemahşerî, Et-Tehzîb Fi't-Tefsir, El-Keşşaf, 

Karşılaştırma.  

  



vi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

 فهرست احملتوايت 

 ii ................................................................................................ إقرار 

BEYAN .......................................................................................... iii 

 iv ...................................................................................... ملّخص الدراسة 

Öz ................................................................................................. v 

 1 ................................................................................................. املقدمة 

 2 ............................................. األحزاب من تفسري الزخمشري واحلاكم  املطلب األّول: مقارنة سورة

 2 .......................................................................................... بداية السورة

ُّ اتَّقي اَّللََّ َوال تُطيعي اْلكافيرييَن َواْلُمنافيقينَي إينَّ اَّللََّ كاَن َعلييماً َحكييماً.﴾   2 ................. ( ١)األحزاب: ﴿اي أَيُـَّها النَِّبي

َا تـَْعَمُلوَن َخبيريًا. ﴿  3 .............................. ( ٢)األحزاب:    ﴾َواتَّبيْع َما يُوَحى إيلَْيَك مين رَّبّيَك إينَّ اَّللََّ َكاَن ِبي

َّللَّي وَكيياًل.﴾    3 ..................................................... ( ٣)األحزاب:  ﴿َوتـَوَكَّْل َعَلى اَّللَّي وََكفى بي

نـُْهنَّ أُمَّهاتيكُ  ُ ليَرُجٍل ميْن قـَْلَبنْيي يفي َجْوفيهي َوما َجَعَل أَْزواَجُكُم الالَّئيي ُتظاهيُروَن مي اءَُكْم  ْم َوما َجَعَل أَْدعيياءَُكْم أَبْن﴿ما َجَعَل اَّللَّ

ُ يـَُقوُل احلَْقَّ َوُهَو يـَْهديي السَّبييَل.﴾ َْفواهيُكْم َواَّللَّ  3 ......................................... ( ٤)األحزاب:    ذليُكْم قـَْوُلُكْم أبي

بئيهي  ْم ُجناٌح فييما  ْم ُهَو أَْقَسُط عيْنَد اَّللَّي فَإيْن َلَْ تـَْعَلُموا آبَءُهْم فَإيْخوانُُكْم يفي الدّييني َوَموالييُكْم َولَْيَس َعَلْيكُ ﴿اْدُعوُهْم آلي

يماً. ﴾ ُ َغُفوراً َرحي  5 ........................................ ( ٥)األحزاب:   َأْخطَْأُُتْ بيهي َولكيْن ما تـََعمََّدْت قـُُلوبُُكْم وَكاَن اَّللَّ

هيْم َوأَْزواُجُه أُمَّهاُُتُْم َوأُولُوا اأْلَْرحامي بـَْعُضُهْم أَْوىل بيبَـ  ْن أَنـُْفسي نينَي مي ْلُمْؤمي ُّ َأْوىل بي نينَي  ﴿النَِّبي َن اْلُمْؤمي ْعٍض يفي كيتابي اَّللَّي مي

رييَن إيالَّ َأْن تـَْفَعُلوا إيىل َأْولييائيُكْم َمْعُروفاً كاَن ذليَك يفي ا   6 .......................... ( ٦)األحزاب:  ْلكيتابي َمْسطُوراً.﴾  َواْلُمهاجي
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ْنَك َوميْن نُوٍح َوإيْبراهييَم َوُموسى َوعي  يثاقـَُهْم َومي يثاقًا َغلييظًا )﴿َوإيْذ َأَخْذان ميَن النَّبييّينَي مي ُهْم مي نـْ (  ٧يَسى اْبني َمْرََيَ َوَأَخْذان مي

ْدقيهيْم َوَأَعدَّ ليْلكافيرييَن َعذابً أَلييماً.  7 .................................... ( ٨-٧)األحزاب:  (﴾  ٨)  ليَيْسَئَل الصَّاديقينَي َعْن صي

َا تـَْعَمُلوَن    ﴿اَي أَيُـَّها الَّذييَن آَمُنوا اذُْكُروا نيْعَمَة اَّللَّي َعَلْيُكْم إيْذ َجاءْتُكْم ُجُنوٌد فََأْرَسْلَنا َعَلْيهيْم ريحًيا ُ ِبي َوُجُنوًدا َلَّْ تـََرْوَها وََكاَن اَّللَّ

ريًا ) َّللَّي الظُُّنو ( إيْذ جاُؤوُكْم ميْن فَـ ٩َبصي َر َوَتظُنُّوَن بي ْنُكْم َوإيْذ زاَغتي اأْلَْبصاُر َوبـََلَغتي اْلُقُلوُب احْلَناجي ْن َأْسَفَل مي ( ُهناليَك  ١٠اَن )ْوقيُكْم َومي

 8 ................................................... ( ١١-٩)األحزاب: (﴾  ١١ابـْتُليَي اْلُمْؤميُنوَن َوزُْلزيلُوا زيْلزاالً َشدييداً. )

ُهْم اَي ١٢﴿َوإيْذ يـَُقوُل اْلُمَنافيُقوَن َوالَّذييَن يفي قـُُلوهبييْم َمَرٌض َما َوَعَداَن اَّللَُّ َوَرُسولُُه إيالَّ ُغُرورًا ) نـْ َأْهَل  ( َوإيْذ قَاَلْت طَائيَفٌة مي

َّ يـَُقولُوَن إينَّ بـُُيوتـََنا َعْورٌَة َوَما ُهُم النَِّبي نـْ ُعوا َوَيْسَتْأذيُن َفرييٌق مي َلْت  ١٣هيَي بيَعْورٍَة إيْن يُرييُدوَن إيالَّ فيرَارًا )  يـَْثريَب اَل ُمَقاَم َلُكْم فَاْرجي ( َوَلْو ُدخي

َنةَ  ريًا )َعَلْيهيْم ميْن أَْقطَاريَها ُُثَّ ُسئيُلوا اْلفيتـْ َا إيالَّ َيسي ( َوَلَقْد َكانُوا َعاَهُدوا اَّللََّ ميْن قـَْبُل اَل يـَُولُّوَن اأْلَْدَبَر وََكاَن  ١٤ آَلتـَْوَها َوَما تـََلبـَّثُوا هبي

 9 .................................................................. ( ١٥-١٢)األحزاب:    (﴾١٥َعْهُد اَّللَّي َمْسُئواًل. )

َفَعُكُم اْلفيراُر إيْن فـََرْرُُتْ ميَن اْلَمْوتي َأوي اْلَقْتلي َوإيذاً ال مُتَتـَُّعوَن إيالَّ قَلييالً ) ُمُكْم ميَن اَّللَّي  ١٦﴿ُقْل َلْن يـَنـْ ( ُقْل َمْن َذا الَّذيي يـَْعصي

رياً. )إيْن أَراَد بيُكْم ُسوء ُدوَن ََلُْم ميْن ُدوني اَّللَّي َولييًّا َوال َنصي  10 .......... ( ١٧-١٦)األحزاب: (﴾ ١٧اً َأْو أَراَد بيُكْم َرْْحًَة َوال َيَي

َنا َواَل َُيْتُوَن اْلَبْأَس إي  ْخَواِنييْم َهُلمَّ إيلَيـْ ْنُكْم َواْلَقائيلينَي لي حًَّة َعَلْيُكْم فَإيَذا َجاَء  ١٨الَّ قَليياًل)﴿َقْد يـَْعَلُم اَّللَُّ اْلُمَعوّيقينَي مي ( َأشي

حَّةً اخْلَْوُف رَأَيـْتَـُهْم يـَْنظُُروَن إيلَْيَك َتدُ  َداٍد َأشي َنٍة حي َْلسي  َعَلى  وُر َأْعيـُنـُُهْم َكالَّذيي يـُْغَشى َعَلْيهي ميَن اْلَمْوتي فَإيَذا َذَهَب اخْلَْوُف َسَلُقوُكْم أبي

ريًا) ُ َأْعَماََلُْم وََكاَن َذليَك َعَلى اَّللَّي َيسي ُنوا َفَأْحَبَط اَّللَّ اأْلَْحزاَب ََلْ َيْذَهُبوا َوإيْن َُيْتي اأْلَْحزاُب يـََودُّوا َلْو  ( حَيَْسُبوَن  ١٩اخلَْرْيي أُولَئيَك ََلْ يـُْؤمي

ُْم بُدوَن يفي اأْلَْعرابي َيْسئَـُلوَن َعْن أَنْبائيُكْم َوَلْو كانُوا فييُكْم ما قاتـَُلوا إيالَّ قَليياًل. )  11 .......... ( ٢٠-١٨)األحزاب: (﴾  ٢٠َأِنَّ

 َمن  یّي لنَّبي ٱ  ـٰنيَسۤاءَ يَ ﴿
أ
َشࣲة مُّبَـ  تي َُي َعَذابُ ٱ ََلَا  َضـَٰعفأ يُ  َنةࣲ يّي مينُكنَّ بيَفـٰحي فَ  لأ عأ ين ضي ( ۞ َوَمن  ٣٠ا )رير سي يَ  َّللَّي ٱليَك َعَلى   وََكاَن ذَ  نيأ

ُنتأ يَـ  َرَها َمرَّتَ  ۦ مينُكنَّ َّلليَّي َوَرُسوليهي  قأ َۤا َأجأ ُتي ا نُـّؤأ َملأ َصـٰليحر ي َوتـَعأ ا َكري نيأ قر اَن ََلَا ريزأ َتدأ  13 .......... ( ٣١-٣٠)األحزاب:  (﴾ ٣١ا )یر  َوَأعأ

َن    یّي لنَّبي ٱنيَسۤاَء  ٰـ يَ ﴿ ُُتَّ َكَأَحࣲد مّي َن بي   ُُتَّن يأ تَـّقَ ٱ إيني    لنّيَسۤاءي ٱَلسأ َضعأ لي ٱَفاَل ََتأ َقوأ َمعَ يَ فَـ   لأ بيهي   ی في   یلَّذي ٱ   طأ ا﴾    ۦ قـَلأ ُروفر  مَّعأ
الر َن قـَوأ

َمَرࣱض َوقـُلأ

 14 ............................................................................................. ( ٣٢)األحزاب: 
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َن في  َن َتََبَُّج    وتيُكنَّ يُ بُـ   ی﴿َوقـَرأ لي ٱَواَل َتََبَّجأ َـٰهي
ُوىَلٰى ٱةي  يَّ جلأ َن    ألأ َن    لزََّكٰوةَ ٱ  نيَ َوَءاتي   لصََّلٰوةَ ٱَوأَقيمأ َا    ۥۤ َوَرُسوَلهُ   َّللََّ ٱَوَأطيعأ هيبَ يُ لي   َّللَُّ ٱ  دُ ي ري يُ إينَّ   ذأ

سَ ٱَعنُكُم  َل  لرّيجأ بَـ ٱ َأهأ رَُكمأ يُ وَ  تي يأ لأ هي  َطهّي  15 ..................................................... ( ٣٣)األحزاب:   ا﴾ رير َتطأ

نَ ٱ﴿وَ  َلىٰ يُـ َما  ذأُكرأ َمةين ٱوَ  َّللَّي ٱ ـٰتي يَ مينأ َءا وتيُكنَّ يُ بُـ  ی في  تـأ يكأ  16 ............ ( ٣٤)األحزاب: ﴾  اريً َخبي  ًفاي َكاَن َلطي   َّللََّ ٱإينَّ   حلأ

ليمي ٱ﴿إينَّ  ُمسأ ليَمـٰتي ٱوَ  نيَ لأ ُمسأ
ني ٱوَ  لأ مي ُمؤأ نَـٰتي ٱ وَ  نيَ لأ مي ُمؤأ

َقـٰنيتي ٱوَ  لأ َقـٰنيتَـٰتي ٱوَ  نيَ لأ
  تي  لصَّـَٰبيَ ٱوَ  نَ يلصَّـَٰبيي ٱوَ  لصَّـٰديقَـٰتي ٱوَ  نيَ لصَّـٰديقي ٱ وَ  لأ

عي ٱوَ  َـٰشي
َعـٰتي ٱوَ   نيَ خلأ َـٰشي

ُمَتَصدّيقي ٱ وَ   خلأ ُمَتَصدّيقَـٰتي ٱوَ   نيَ لأ
مي لصَّـٰۤ ٱ وَ   لأ َمـٰتي ٱوَ   نيَ ىِٕ َـٰفيظي ٱوَ   لصَّـٰۤىِٕ

َـٰفيظَـٰتي ٱوَ   فـُُروَجُهمأ   نيَ حلأ
  تي كيرَ لذَّ ٱ وَ   ا رير َكثي   َّللََّ ٱ   نَ يلذَّكيري ٱ وَ   حلأ

فيَرةر  ََلُم َّللَُّ ٱ َأَعدَّ  رًا مَّغأ  17 .............................................................. ( ٣٥)األحزاب: ﴾  امر يَعظي  َوَأجأ

َنٍة إيَذا َقَضى   مي ميࣲن َواَل ُمؤأ رًا َأن    ۥۤ َوَرُسولُهُ   َّللَُّ ٱ﴿َوَما َكاَن ليُمؤأ ي ٱ ََلُُم    ُكونَ يَ أَمأ ريهيمأۗۡ َوَمن    ةُ ريََ خلأ صي يَـ مينأ أَمأ فـََقدأ َضلَّ    ۥ َوَرُسوَلهُ   َّللََّ ٱ   عأ

 18 ................................................................................ ( ٣٦)األحزاب:  ا﴾  نر يَضلَـٰالر مُّبي 

 تـَُقوُل ليلَّذي 
َت َعلَ   هي يأ َعلَ   َّللَُّ ٱ َعَم  أَنـأ   یۤ ﴿َوإيذأ َعمأ كأ َعلَ   هي يأ َوأَنـأ سي َجَك وَ   كَ يأ أَمأ في   َّللََّ ٱ  تَّقي ٱَزوأ َك َما    ی في   ی َوَُتأ سي دي   َّللَُّ ٱ نـَفأ َشى    هي يُمبأ َوََتأ

 فـََلمَّا َقَضٰى زَ  َّللَُّ ٱوَ  لنَّاسَ ٱ
َشٰىُهى ا دࣱ يأ َأَحقُّ َأن ََتأ َها َوَطرر نـأ نَـَٰكَها ليكَ  مّي ني ٱ َعَلى  ُكونَ يَ اَل  یأ َزوَّجأ مي ُمؤأ وَ  یۤ َحرࣱَج في  نيَ لأ عي  جي  أَزأ هيمأ يَ أَدأ ا   إيَذا  ۤاىِٕ   َقَضوأ

ُهنَّ  نـأ ان   مي رُ  وََكانَ  َوطَرر ُعوالر  َّللَّي ٱ  أَمأ  19 .............................................................. ( ٣٧)األحزاب: ﴾  َمفأ

ُر  نَ ي لَّذي ٱ ی في  َّللَّي ٱُسنََّة  ۥى َلهُ  َّللَُّ ٱفـََرَض  َما يمينأ َحرࣲَج في  یّي لنَّبي ٱ ﴿مَّا َكاَن َعَلى  ُلن وََكاَن أَمأ  مين قـَبأ
ا  ُدورًا ) َّللَّي ٱ َخَلوأ ا مَّقأ (  ٣٨َقَدرر

نَهُ َیأ وَ  َّللَّي ٱريَسـٰلَـٰتي  بَـلّيُغونَ يُـ  نَ يلَّذي ٱ نَ َیأ َواَل   ۥ َشوأ  20 .......... ( ٣٩-٣٨)األحزاب: (﴾  ٣٩ا )بر يَحسي  َّللَّي ٱ وََكَفٰى بي  َّللََّۗۡ ٱ َأَحًدا إيالَّ   َشوأ

( ٤٠)األحزاب: ا﴾ مر يَعلي  ءٍ یأ بيُكلّي شَ  َّللَُّ ٱوََكاَن  ـَۧنۗۡ يّي لنَّبي ٱ َوَخاَُتَ  َّللَّي ٱ﴿مَّا َكاَن حُمَمٌَّد َأَبۤ َأَحࣲد مّين رّيَجاليُكمأ َولَـٰكين رَُّسوَل 

 ........................................................................................................... 21 

 23 .................................املطلب الثاين: تقييم املقارنة من حيث أثر احلاكم اجلشمي يف تفسري الكّشاف

 26 ................................................................................................ اخلامتة 

 27 ....................................................................................... املصادر واملراجع 
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 املقدمة

   ،بعد أمجعني، أما والصالة والسالم على رسولنا حمّمد وعلى آله وصحبه   احلمد هلل رّب العاملني

بتساع دائرة السالم وتوسع حدوده َظهر الفكر املعتزيل اىل الَعلن، مع اشتداد قّوة السالم وانتشاره كان الفكر املعتزيل  

متنوّع، ومنها  علوم  ب   تب فيما يتعّلق وألّفوا الكُ   العلماء الكبار قد احتّل مكانة مهّمة يف ذلك العصر. وبداخل هذا الفكر ترّّب كثري من  

ها  االتفسري الكّشاف للزخمشري. فهو قد صار كتاب معتمدا وذ كّل بيئة  من  أساسيًّا  أن يكون مصدراً  أتثري يف علم التفسري، واعُتَبي

 فكريّة، ال يف املذهب املعتزلة فقط. 

املصادر   ويف بعض منها رُّكز على  ، وما زال يف عصران احلاضر أيضا هكذا. ليه عالكثرية  دراساتوقد مّتت البحوث وال 

يف الزمن األخري ُّت  و  ، ممّا بقي من التفاسري القدیة األثريّة غالباً  استفادت وال شّك أّن التفاسري . ه تفسري اليت اعتمدها الزخمشرّي يف 

والدراسات    قبل،  . وهذه العالقة كانت حمجوبة1اكم اجلُشمي والزخمشريّ تفسري احل  على عالقة بني   ت كتابة البحوث العلمّية اليت رّكز 

 2الكّشاف من قيَبل الزخمشري. وحىت َل يتّم ذكر احلاكم يف  ُتتّم ذلك العالقة َل   تفسري الزخمشري  مصادراليت يف حّق 

سيتّم إجراء   ذلك بعد و   .سورة األحزاب  جزٍء من مقارنةمن خالل   صلة بني التفسريين ال  ايل هذه ُيشار سهذا البحث يف و 

  يشاهد املشاهبات واملختلفات بني  أيضاً   ومن أجل هذه املقارنة تقييم نتائج املقارنة من حيث أثر احلاكم اجلُشمي لتفسري الكّشاف،  

   .التفسريين  أسلوب 

 
مكانة املفّسر املعتزيل احلاكم  "، اثنيهما "كتاب احلاكم ومنهجه يف التفسري لعدانن زرزور"يوجد حبثان يف تفسري احلاكم اجلشمي؛ أحدمها  1

أتثري حّق  يف  رسالة املاجستري اليت يكتب يف جامعة مرمرة ويوجد بعض املعلومات يف هذين البحثني    "اجلشمي يف أدب التفسري وكتابه التهذيب يف التفسري
 احلاكم على الزخمشري يف تفسريه. 

 .80، ص1959اجلويين، مصطفى الصاوي، منهج الزخمشري يف تفسري القرآن وبيان إعجازه، الطبعة الثانية، دار املعارف، قاهرة،  أنظر: 2
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 مقارنة سورة األحزاب من تفسري الزخمشري واحلاكماملطلب األّول:  

 بداية السورة 

كم القول بذكر رواية  ا ا مدنّية. ُّث بدأ احلوأِنّ  يةآأّن سورة األحزاب آايُتا ثالث وسبعون  ؛قال احلاكم والزخمشري بداية السورةيف 

ونقل الزخمشري واحلاكم  األوىل يف سورة األحزاب.  وبني اآلية  وبشرح مناسبة بني آخر آية يف سورة السجدة  ، تتعّلق فضيلة السورة

دسيس امللحدة والروافض.  ، ورأوا أِّنا من  رواية الداجن اليت أكلت الّصحف   على  ق عدد آايت سورة األحزاب، ورّدوا رواايت اليت تتعلّ 

على نسخ التالوة وهي آية الرجم  وموجود فيها آية الرجم  ،وْحلوا حديث أيّب الذي يقول أّن آايت السورة أكثر من ثالث وسبعني

أشار اىل  ملقّدرة واملالحظات يف كتم العثمان بعض اآلايت وكون السورة مئيت آية تقريًبا، و بألسئلة االكالم احلاكم طّول  فقط. 

    3ّية. نصّ خطيئتها وخطرها أبدلّة اتریّية وعقلّية و 

َ َوال ُتطيعي اْلكافيرييَن َواْلُمنافيقينَي إينَّ اَّللََّ كاَن َعلييماً ﴿ ُّ اتَّقي اَّللَّ  ( ١ب:از األح)  ﴾.َحكييماً اي أَي َُّها النَِّبي

يذّم آَلتهم وإقرار  أاّل  وطلبهم  ملسو هيلع هللا ىلص  اىل الرسول    واملنافقني  يف النزول وهي حتّدث عن جميء املشركني  نفس الروايةنقل احلاكم والزخمشري  

 واحلاكم نقل رواية أخرى. يف النزول ونقل الزخمشري روايتني خمتلفتني ،  ة اآلَلة شفاع

حالة  وقال أِّنا لّلتشريف ُّث أشار اىل فرق يف ذكر  ،بداًل عن امسه بلنداء مقارانً  كلمة النِبّ   ذكر التفت الزخمشري اىل

، وذكر معىن كلمة النفاق  أّي والنِبّ   كلمة   أوضح احلاكم إعرابو لكليهما. هذا توضيح بالغّية َل يذكرها احلاكم.  األمثلة  الخبار وسرد  

 . يف اللغة ويف الشرع

 
ار الكتاب املصرّي ودار الكتاب اللبناين، اجلشمي، احلاكم، التهذيب يف التفسري، حتقيق عبد الرْحان بن سليمان الساملّي، الطبعة األوىل، د  33

الزخمشري، أبو القاسم جار هللا حممود بن عمر، تفسري الكّشاف، حتقيق خليل مأمون شيحا،  ؛ 5693-5691، ص2019-2018بريوت وقاهرة، 
      . 846، ص2009الطبعة الثالثة، دار املعرفة، بريوت، 
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الكافرين معناه التجنب عن إجابة رأيهم،  اتّفق الزخمشري واحلاكم على أّن األمر بلتقوي يفيد الدوام والثبات عليه، وأّن ِني طاعة 

عاّم أم على بعض  ال يدلّ  هل هو " املنافقني " و  " الكافرين "داللة    شرح و  ، وذكر احلاكم بعض التأويالت آخر بلفظ قيل كذا وقيل كذا

اىل تعّلقهما   شرحهما احلاكم مشرياً ؛ رّكز الزخمشري على معنامها املطلق، و " عليماً حكيماً "يف اختلف آراءهم و  األشخاص ومن هم.

   4اخلاّصة يف هذه اآلايت. 

َا تَ ْعَمُلوَن َخبيريًا﴿  ( ٢)األحزاب:   ﴾. َواتَّبيْع َما يُوَحى إيلَْيَك مين رَّبّيَك إينَّ اَّللََّ َكاَن ِبي

بلياء أيضاً، ولكّن الزخمشري َل يسند القراءة اىل قارئه.   "ِبا يعملون "اختالفات القراءة وهي أن يقرء بشكل احلاكم والزخمشري  ذكر

وأوضح الزخمشري معىن اآلية   لكّن احلاكم فّسر اآلية على قراءة اتئّية فقط.  ،شرح الزخمشري املعين على حسب القراءتني املختلفتني 

 5اىل رواية النزول. ّية اجللبرتباطها 

َّللَّي وَكيياًل ﴿  ( ٣)األحزاب:  ﴾ .َوتَ وَكَّْل َعَلى اَّللَّي وََكفى ِبي

إسناد األمر إيل هللا والتوكيل ايل تدبري هللا، وأن يكون هللا وكيالً يعين أن يكون حافظاً وموكوالً  عند الزخمشري معىن التوّكل 

 6هللا قائماً بتدبري عباده. اليه يف كل أمر، وعند احلاكم أن يكون 

ُهنَّ أُمَّهاتيُكمْ ﴿ ن ْ  َوما َجَعَل َأْدعيياءَُكْم  ما َجَعَل اَّللَُّ ليَرُجٍل ميْن قَ ْلَبنْيي يفي َجْوفيهي َوما َجَعَل َأْزواَجُكُم الالَّئيي ُتظاهيُروَن مي

ُ يَ ُقوُل احْلَقَّ  ْفواهيُكْم َواَّللَّ  ( ٤)األحزاب:   ﴾.َوُهَو يَ ْهديي السَّبييلَ   أَبْناءَُكْم ذليُكْم قَ ْوُلُكْم ِبَي

؛ أّوَلا يتحّدث  رواايت اليت تّتفق يف الثنني منها على رواايت احلاكم مخس ونقل الزخمشري   ، رواايت يف نزول اآلية  ستّ نقل احلاكم 

له  ملسو هيلع هللا ىلص  يف النِبّ عقاًل وهو أبو معمر الفهري، اثنيها قول املنافقني ملسو هيلع هللا ىلص عن رجل الذي يّدعي أّن له قلبان ويزعم أنّه أفضل من حمّمد 

 
 . 847؛ الزخمشري، تفسري الكّشاف، ص5694-8/5700أنظر: اجلشمي، التهذيب يف التفسري،   4
 .847؛ 5694-5700ص ،ملراجع السابقة ا أنظر: 5
 .847؛ 5694-5700ص ،راجع السابقة أنظر: امل 6
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بان قلب  بعد سهوه يف الصالة له قلملسو هيلع هللا ىلص  قول اليهود يف النِّب    مها  ؛وجد يف تفسري احلاكم تَل    يت الّ   ْينر آخَ   ني تونقل الزخمشري رواي قلبان.  

 قّصة تبيّن زيد بن حارثة وأن يقال له زيد بن حمّمد، واستفاد من هذه الرواية يف تفسري اآلية. مع أصحابه وقلب معكم، و 

قارئه، الزخمشري َل  ولكّن احلاكم أسند القراءات ايل    "، تظاهرون "   و   " الالّئي"ختلفة يف  املقراءات  ال ذكر احلاكم والزخمشري   

 . يذكر أمساءهم

اكم نفي جعل هللا لرجل من قلبني يف جوفه رّد على من اعتقد جوازه، واملعىن أّن اجتماع الكفر والیان يف قلب  عند احل

وضرب  ال یكن، ألّن ذلك يوجب ان يكون لرجل قلبني. وأّن هللا ما جعل لرجل قلبني يريد أبحدمها خالف ما يريده اآلخر،  واحد  

ملعلومات يف تفسري  اهللا ذلك مثال املظاهر واملدعي ابن غريه يعين ال تكون امرأة الرجل أّمه وابن غريه ابنا له. ذكر الزخمشري نفس 

ذلك؛ أن يكون لرجل  ال َيعل هللا لرجل قلبني ألّن ذلك خمالفًا حلكمته، وأقام األدلّة على  ، وبدأ الكالم أبناآلية وبسطهاهذه 

فهذا يتسبب   ، شيئاً متفاواتً يفعل ويريد     واحدإّما كلّ و  ، ا يستطيع أحدمها أن يفعل فعل القلب واآلخر فضلة غري حمتاج اليهقلبني إمّ 

ألّن لكّل    ، ُثّ أظهر هذا األمر املتناقض ِبثال قضّية األمومة والزوجّية والبنّوة والدعوة  .حالة واحدةيف  عارضني  ايل اجتماع الوصفني امل

 بتصّرف خمتلف لشخص.  منها يقتضي 

وأّن فائدته أن يفهم السامع تصّور املدلول عليه جلّياً.   ، هي ذكر اجلوف نقطة بالغّية و انتبه الزخمشري بسؤال مقّدر ايل  

التبيّن فقط يف  يف  مَلاقو أّن أيفيد  هنّ أل ، أيضاً لغرٍض بالغيٍّ  " وهوأبفواهكم" ويف هذا الباب الزخمشري التفت النظر ايل إظهار كلمة 

 ذلك.  ون يعتقدهم  يعين أصاًل ال   ،قوَلم

  هذا القول  وأن يكون ،أنت علّي كظهر أّمي( أي وذكرا قول الظهار )لغة،  "تظاهر "كلمة معىن   احلاكم والزخمشري شرح

 قوله برواية.   وأيّد ، رتبط معناها اللغويّةن ي أب اليت توجد يف هذا القول  ي الكنايةالزخمشر وأوضح  ، طالقاً يف اجلاهلّية
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وهذا    ع من هذا الوزن، مجُي   ألنّه يف معىن االسم املفعول لكن هناك  ، الءعي فْ أ  على وزن  الدعّي ال َيمع  كلمة أّن    ريالزخمشقال  

    7كون شاّذة أيضاً. ت األمثلة اليت  الزخمشري ذكر  ُثّ شاّذ  

 

ِبئيهيْم ُهَو َأْقَسُط عيْنَد اَّللَّي فَإيْن ﴿ يني َوَموالييُكْم َولَْيَس َعَلْيُكْم ُجناٌح فييما  اْدُعوُهْم ِلي ََلْ تَ ْعَلُموا آِبَءُهْم فَإيْخوانُُكْم يفي الدّي

يمًا. ُ َغُفوراً رَحي  ( ٥)األحزاب:   ﴾  َأْخطَْأُُتْ بيهي َولكيْن ما تَ َعمََّدْت قُ ُلوبُُكْم وَكاَن اَّللَّ

بئيهيمْ "  أمر أنّ  هذا  ىوعل ، مناسبة هذه اآلايت قبلها على وقف الزخمشري  َواَّللَُّ يـَُقوُل احلَْقَّ َوُهَو يـَْهديي  "مرتبطة بقول  " اْدُعوُهْم آلي

دعوة األشخاص دون منسوبً   ة قضيّ أن يدعوهم انسبًا ايل آبئهم. وشرح ايل السبيل وهو  هدايتهو  ، أي أن يقول هللا احلقّ "السَّبييلَ 

رأى الزخمشري أّن العفو هنا ممكن أن يشمل كّل األخطاء اليت تفعل بدون  بذكر العرف الذي يوجد يف عهد اجلاهلية.  ايل آبئهم

وذكر   ،" فييما َأْخطَْأُُتْ بيهي "حمّل اجلّر عطفًا على  " تـََعمََّدْت قـُُلوبُُكمْ "ما إعراب قول يف الزخمشري  قال عمد، وأيّد رأيه بألحاديث. و 

أن ُیَب عن   ي وه ، . وأيضاً يوجد هناك نقطة مشرتكة بينهما وجه آخر لكّن الزخمشري زاد عليه  ، ذا الوجه واكتفى بهاحلاكم أيضًا ه

فقط لكّن احلاكم ذكر قول املذهب  الزخمشري حتّدث عن مذهب احلنفّية  ، وضوع ثبوت النسب من حيث األحكام بني الفقهاءم

 . أيضا الشافعية  

بني كال التفسريين، ويف خالل املقارنة اترة  سنتطّرق ايل بعض االختالفات واملشاهبات بعد ِناية أّول مخس آايت حنن 

 سنفعل هكذا، بعد أن ننهي مقارنتنا سنفّصل هذه املعلومات يف القسم املستقّل. 

  يوجد يف تفسري احلاكم الفصل بسم األحكام عقب أن يذكر معىن كّل أربع أو مخس آايت، وأخذ يف هذا الفصل  

  ولكن ال يوجد يف هذا الفصل األحكام فقهّية  ،سئلة املقّدرةإبجابة ايل األ  املسائل  بآلايت، وهو يناقش فيه  تتعّلق األحكام اليت 

بل يوجد فيه أحكام اعتقاديّة وغريها، وحنن َل نذكر كّله هنا. وأيضًا يوجد يف تفسريه فصل بسم النظم قبل فصل يف حّق   فقط، 
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  ، َل ينتبه الزخمشري ايل هذه املناسبة بشكٍل واضح  ليوّفر انسجام املعىن،  رح هناك مناسبة اآلايت بعضهم ببعضيشمعىن اآلايت، وهو  

  فصل اجلمل يشري ايل أن  ذلك و  .على هذا اخلصوص هنا حنن نرى مثااًل دقيقًا  النظم من انحية بالغّية عند احلاجة،ّكز ر ي  وه بل

  حترَي   يف هذه اآلايتأّن املوضوع األصلّي    الزخمشري  بناء على هذا رأىلحسن والفصاحة،  لهذه اآلية    حىتمن بداية السورة  ووصلها  

  8لظهار والتبيّن ليس اتّباع الشرع كما قال احلاكم. النساء ب

هيْم َوَأْزواُجُه أُمَّهاُُتُْم َوُأوُلوا اأْلَْرحامي ﴿ ْلُمْؤمينينَي ميْن أَنْ ُفسي ُّ َأْوىل ِبي بَ ْعُضُهْم َأْوىل بيبَ ْعٍض يفي كيتابي اَّللَّي ميَن اْلُمْؤمينينَي  النَِّبي

رييَن إيالَّ َأْن تَ ْفَعُلوا إيىل َأْولييائيُكْم َمْعُروفاً كاَن ذليَك يفي اْلكيتابي َمْسطُورًا.  ( ٦)األحزاب:   ﴾ َواْلُمهاجي

ذان  اوأن يُرّد على قوله بشرط است   ،ة و الغز خلروج ايل  برجال من أصحابه  ملسو هيلع هللا ىلص  ا أن ُيمر النِّب  نقل احلاكم روايتني يف نزول اآلية؛ إحدامه

من هذين  أيضا ث بعضهم بعضًا يف صدر السالم. واستفاد الزخمشري اثنيها تتحّدث عن املؤاخاة بني املسلمني وأن يور  . األبوين 

 الروايتني يف تفسري اآلية.  

  من أمور الدين والدنيا ألنّ    بملؤمنني، عند الزخمشري يف كلٍ أوىل ملسو هيلع هللا ىلص  تملة يف ماذا أّن النِّب  التأويالت احمل  بعض  ذكر احلاكم

 كر مطلقاً.  وُذ   قّيديف اآلية َل تُ 

ُكمْ " ية  آل بأوىل من طاعة األنفس  ملسو هيلع هللا ىلص  استدّل احلاكم على أّن طاعة النِّب   يدعوا اىل ما  ملسو هيلع هللا ىلص  ، ألّن النِّب  "َفَسلّيُموا على أنـُْفسي

، وأيّد  أّن كل ما دعا إليه فهو إرشاد َلم إىل نيل النجاة والظفر بسعادة الدارين وقال  ،، بنّي الزخمشرّي اآلية هبذا الشكل جناُتم فيه 

يمٌ ب َحرييٌص َعَلْيُكم"  قوله بقتباس من آية  نينَي َرُؤٌف َرحي  وذكر احلديث الذي نقله احلاكم يف سبب النزول.   " ْلُمْؤمي

واعرتض عليه وصّححه وقال ممكن    " أوىل بملؤمنني من أنفسهم، وهو أب َلم  النِبّ "نقل احلاكم قراءة من ابن مسعود وهي  

ألنّه يشرح أن يكون األنبياء آبء أّمتهم    ، احلاكم هنا  تصحيح  يقبل   كأنّهأن يكون قراءة  ذكرها    الزخمشريّ رغما أّن  و   .أن يكون تفسرياً 

 .  كتفسريٍ 
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ى وجوب تعظيمهّن وحترَي نكاحهّن،  أّما املعىن يدّل عل "،َوأَْزواُجُه أُمَّهاُُتُمْ "والزخمشري ايل تشبيه يف قول  أشار احلاكم

 لة على القول الفاسد من الباطنّية.  اكم يف هذا املسأاعرتض احلو واألمومة ليس حقيقة ألّن التزّوج ببناُتّن مباح. 

احلاكم األقوال اليت   نقل يوجد احتماالن؛ أّوالَ أن يكون هذا األقارب من املشركني، ُثّ   " أَْولييائيُكمْ إيىل " اكم يف قول عند احل

 سلمني املهاجرين. ، ثنياً أن يكون األولياء من امل ورِّبا من هذا َل يذكره الزخمشري تضّعفها

ريينَ " يف  "مينْ " بنّي الزخمشري أّن  نينَي َواْلُمهاجي َن اْلُمْؤمي ون البتداء  كوَيوز أن ي ،األرحام  ىلو أ  من ز أن يكون للبيانَيو  "مي

  النِبّ  على أّن األقارب يف كّل املنفعة والحسان أحّق من األجانب غري الوصّية، ألّن قال " إيالَّ َأْن تـَْفَعُلوا"ستثناء يف  شرح االو  الغاية. 

 ال وصّية لوارث.      ملسو هيلع هللا ىلص

 9أئّمة الزيديّة أّن اآلية تدّل على أن تكون المامة يف الوالدة. ن مإمام  اعرتض احلاكم على قول زيد بن علي وهو  

ْنَك َوميْن نُوٍح َوإيْبراهييَم َوُموسى َوعييَسى اْبني َمْرََيَ َوَأَخْذان ﴿ ُهْم مييثاقًا َغلييظًا )  َوإيْذ َأَخْذان ميَن النَّبييّينَي مييثاقَ ُهْم َومي ن ْ (  ٧مي

ْدقيهيْم َوَأَعدَّ ليْلكافيرييَن َعذاِبً أَلييمًا.ليَيْسَئَل   ( ٨-٧)األحزاب:   ﴾ (٨) الصَّاديقينَي َعْن صي

عندمها  وامليثاق  . أيضاً  رابه إع آخر يف  ها نقل احلاكم وجو مقّدرا،  اذكرواهو أمر  " َوإيْذ َأَخْذان "اتّفق احلاكم والزخمشري على أّن عامل 

كر هذه  وُذ   قّدم. لذلك    ، قبل األنبياء   یلق ملسو هيلع هللا ىلص    احمّمد  أنّ   قول   اعرتض احلاكم على  . هنا لفضله ملسو هيلع هللا ىلص  النِّب    تقدَي و   . وظيفة تبليغ الرسالة 

ومن أوىل العظام، قارن الزخمشري  الزخمشري أِّنم من مشاهر األنبياء    وقال   . ألن يكون َلذه األنبياء أمم  ، األنبياء هنا خاّصة عند احلاكم

  سياق  ِبقارنةهذا األمر  وأوضح ما قّدم،ملسو هيلع هللا ىلص الرتتيب يعين أّن النِّب هذا أمساء األنبياء خبالف  هذه اآلية آبية أخرى اليت توجد فيه

   اآليتني. 
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ليَيْسَئَل الصَّاديقينَي  ظيفة. ويف  اليمني بهلل على وفاء بلو   وهو  ،قال احلاكم والزخمشري نفس الشيء  يثاق الغليظاملمعىن  يف حّق  

ْدقيهيمْ  هل أنت قـُْلَت   عليه السالم ل هللا لعيسىؤالألنبياء من قبيل س  سؤاال  أن يكون  ؛الزخمشري  قول يوجد احتماالن على  َعْن صي

 سؤال للمؤمنني عن صدق أنبياءهم.  أن يكون  أو للكافرين  اً للناس أّنك إله، يعين تبكيت

يف ذلك املوضوع. وذكر  ببعض املالحظات  عند احلاكم هذا السؤال للمؤمنني عن إقرار عدل هللا وحكمته وطّول الكالم  

 10أيضاً قضّية كالمّية بلجابة لسؤال مقّدر وهو ملاذا أُخذ امليثاق من النّبنّي وهم معصومون؟ للتّلطيف َلم يف ثباُتم. 

َا  اَي أَي َُّها الَّذييَن آَمُنوا اذُْكُروا نيْعَمَة اَّللَّي َعَلْيُكْم إيْذ َجاءْتُكْم ُجُنوٌد فََأْرَسلْ ﴿  َنا َعَلْيهيْم ريحًيا َوُجُنوًدا َلَّْ تَ َرْوَها وََكاَن اَّللَُّ ِبي

ريًا  تَ ْعَمُلوَن   َّللَّي و ( إيْذ جاؤُ ٩)َبصي َر َوَتظُنُّوَن ِبي ْنُكْم َوإيْذ زاَغتي اأْلَْبصاُر َوبَ َلَغتي اْلُقُلوُب احْلَناجي    الظُُّنوانَ ُكْم ميْن فَ ْوقيُكْم َوميْن َأْسَفَل مي

 ( ١١-٩)األحزاب:   ﴾( ١١)  .َشدييداً ليَك ابْ ُتليَي اْلُمْؤميُنوَن َوزُْلزيُلوا زيْلزااًل ( ُهنا١٠)

بعض املعلومات    ةوبزايد  دثة يف فصل مستقلّ اهذه احل  وحكى احلاكمذكر احلاكم والزخمشري حديث األحزاب يف تفسري هذه اآلايت،  

رجل الذي یَب األحزاب على بعضهم  وطلب املسلمني القتال، وارسال  ملسو هيلع هللا ىلص  حنو؛ نقل رواية تتحّدث عن اقرتاح املصاحلة من قبل النِّب  

 قّصة الغزوة.   حتكية أثناء وفّسر اآلايت يف   أّما أسلوب الزخمشري أديّب وخمتصر  ،ّن أسلوب احلاكم اتریيّ أ، و البعض النشقاقهم

رَ   ومعىن بلوغ  عن مكاِنا األصلّي حترّيا من شّدة اخلوف، ميلها    على أن يكونألبصار  ا  يغز كالمها معىن  شرح     اْلُقُلوُب احْلَناجي

 .  جمازا  زعكناية عن شّدة الف  وإّمايعين يف معىن احلقيقّية عندمها إماّ ارتفاع قلب اخلائف من االضطراب الشديد  

ّل الصحابة واثقون  وجُ ملسو هيلع هللا ىلص  أشار احلاكم اىل املوصوفني بذلك أي اخلائفون من العدّو، وقال أِّنم ضعفة املسلمني، أّما النِّب  

َّللَّي الظُُّنوانَ وَ " قول يف بنصرة هللا. و  بنّي احلاكم والزخمشري ظّن املشركني واملنافقني واملسلمني لكّن احلاكم طّول الكالم   " َتظُنُّوَن بي

ر،  واستشهدا   "الظُُّنوانَ "بلتفصيل ونقل رواية يف حّق ظّن املسلمني. ذكر كالمها القراءات يف   نفس الشعر على زايدة األلف يف اآلخي

 ذكر احلاكم ذلك يف فصل العراب. 
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رودته ال املسلمني يعين  فه وبُ صْ عَ حكام أّن اآلية تدّل على معجزة، وهي ريح الذي يضّر املشركني بي قال احلاكم يف فصل األ

  11َل يكن على عادته. هذا األمر 

وزاده الزخمشري قراءة آخر. بنّي احلاكم معىن اللغوي    ، نقل كالمها قراءة   " َشدييداً ُهناليَك ابـْتُليَي اْلُمْؤميُنوَن َوزُْلزيلُوا زيْلزاالً  "  يف قول 

 12ارتبط مناسبة اآلايت ِبا قبله على حسب السياق يف فصل النظم. و  هنالك واالبتالء والزلزال بلتفصيل يف فصل اللغة. كلمة 

ُ وَ ﴿ ُهْم اَي َأْهَل  ١٢َرُسولُُه إيالَّ ُغُرورًا ) َوإيْذ يَ ُقوُل اْلُمَنافيُقوَن َوالَّذييَن يفي قُ ُلوِبييْم َمَرٌض َما َوَعَداَن اَّللَّ ن ْ ( َوإيْذ قَاَلْت طَائيَفٌة مي

َّ يَ ُقوُلوَن إينَّ بُ ُيوتَ َنا َعْورٌَة َوَما  ُهُم النَِّبي ن ْ ُعوا َوَيْسَتْأذيُن َفرييٌق مي َلْو  ( وَ ١٣هيَي بيَعْورٍَة إيْن يُرييُدوَن إيالَّ فيَرارًا ) يَ ْثريَب اَل ُمَقاَم َلُكْم فَاْرجي

ريًا ) َا إيالَّ َيسي َنَة َِلتَ ْوَها َوَما تَ َلب َُّثوا ِبي َلْت َعَلْيهيْم ميْن َأْقطَاريَها ُثَّ ُسئيُلوا اْلفيت ْ ( َوَلَقْد َكانُوا َعاَهُدوا اَّللََّ ميْن قَ ْبُل اَل يُ َولُّوَن  ١٤ُدخي

 ( ١٥-١٢)األحزاب:   ﴾(١٥)   .اأْلَْدَِبَر وََكاَن َعْهُد اَّللَّي َمْسُئواًل 

يف   صخرة ال  ملسو هيلع هللا ىلص  ضرب الرسول  ؛والقّصة بالختصار  نزلت يف معّتب بن قشري،  " َوإيْذ يـَُقوُل اْلُمَنافيُقونَ "قال احلاكم والزخمشري إّن آية 

  " اُغُرورً ويف "  قال املنافقون هذا القول.ف   ،فتح اليمن والروم والفارس ملسو هيلع هللا ىلص  منها القطعة فبّشر الرسول  انشّق    عند كّل ضربة   اخلندق ثالاث 

النصر يف دار التكليف قد يكون  يقولون هكذا جلهلهم أّن  م وقال يف قول املنافقني إِنّ  .وأوضح اعرابه  ، شرح احلاكم معناه اللغويّ 

وهو أِّنم أصاًل اعرتفوا هللا ورسوله يف   ،التفت احلاكم ايل سؤال مقّدر . فتنتهم أعظم من فتنة الكفارّن او  ، عقيب الصَب واالمتحان

ُ َوَرُسولُُه إيالَّ " قوَلم  السؤال هو يقول تدّل اآلية أّن   هذا ، بعد إجابةرورٌ هللا ورسوله غُ  یكن أن يقول وعدُ   فكيف "ُغُرورًاَما َوَعَداَن اَّللَّ

   الغرور ليس من خلق هللا لذلك ما أضيف ايل هللا. 

  . إنّه اسم املدينة أو أرض يف انحية املدينة يثرب قاال ال يف  ." َوإيْذ قَاَلْت طَائيَفةٌ "الطائفة يف ن هم لتعيني مَ  اآلراء  كالمها  ذكر

على حسب القراءتني   اآلية  وفّسرا  ، أن يكون املصدر أو اسم مكان  يوجد يف املقام قراءتني بلفتح والضّمة  " اَل ُمَقاَم َلُكمْ "قول ويف 

 . ملسو هيلع هللا ىلص  مكان القامة هنا أو ال قرر لكم هنا، وأمروهم بَلرب من معسكر رسول هللا  يعين ال يوجد
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هم بنو حارثة. شرح احلاكم والزخمشري كلمة العورة مرتبطًا ِبعناها  ملسو هيلع هللا ىلص، استأذن من النِّب قال احلاكم إّن الفريق الذي 

فيه اخللل الذي یاف منه العدّو والسارق، بسبب ضعف جدرانه للحراسة، وذكر   ، وعلى هذا أّن عور املكان أن يكون اللغويّ 

 كالمها قراءتني بفتح الواو وسكوِنا.  

الكاذبة وأِّنم يريدون الفرار، لو دخلت  أّن هللا رّد عّلتهم    ؛ بختصارٍ ، و فّسر املفّسران معىن هذه اآلايت على نفس الطريقةو 

ال يستطيعون   قبلوا اقرتاحهم فورًا أوة املسلمني ومقاتل الكفر  عرض عليهمبيوُتم من نواحيها ُّث  العساكر املتحزّبة على املدينة أو

 من االتيان واليتاء.   آَلتـَْوَها ُهلكوا. وذكرا قراءتني يف  فيف املدينة بعد ارتدادهم ث بلال

  ملسو هيلع هللا ىلص  بعضها؛ أِّنم الذين بيعوا رسول هللانقل احلاكم والزخمشري رواايت يف َمن هم الذين عاهدوا هللا من قبل، واتّفقا يف 

  13. ملسو هيلع هللا ىلص  تفخيم للنِّب ألّن هللا مع نبيه   إّن إضافة العهد ايل هللاوقال احلاكم ٌ . قبة، أِّنم الذين َل يشاهدوا بدراً ع ليلة ال

َفَعُكُم اْلفيراُر إيْن فَ َرْرُُتْ ميَن اْلَمْوتي َأوي اْلَقْتلي َوإيذاً ال  ﴿ ُمُكْم ميَن  (  ١٦)   ُُتَت َُّعوَن إيالَّ َقلييالً ُقْل َلْن يَ ن ْ ُقْل َمْن َذا الَّذيي يَ ْعصي

رياً   ( ١٧-١٦)األحزاب:  ﴾ (١٧)  . اَّللَّي إيْن َأراَد بيُكْم ُسوءاً َأْو َأراَد بيُكْم َرمْحًَة َوال َيَيُدوَن ََلُْم ميْن ُدوني اَّللَّي َولييًّا َوال َنصي

إشارة ايل أّن الشهادة خري من احلياة    "َوإيذاً ال مُتَتـَُّعوَن إيالَّ قَلييالً وقول " جلهاد، على ا ال ينفع وهذا حثّ قال احلاكم بنّي هللا أّن الفرار 

حكم هللا عليكم من حتف    منوقال لن ينفعكم الفرار  ، أوضح الزخمشري فرق بني املوت والقتلو ُثّ املوت.  مع الذّل قلياًل يف الدنيا 

هنا يلّمح  عبارة الزخمشري كأّن مثاًل يكون أتخري املوت قلياًل.   املوت يف احلرب(، وإن نفعكم الفرار )قتل  طبيعّيا( أواملوت )آنف 

َفَعُكُم اْلفيرارُ "فرق بني األجل املسّمى والقضاء يف مذهب املعتزلة. قال احلاكم يف فصل األحكام قول  ه ال شيء  يدّل أنّ  " ُقْل َلْن يـَنـْ

والقتل، وإذا علم هللا تعاىل أنّه یوت أو يقتل يف وقت، فيكون موافقاً على علم هللا، ويف اآلية حّث على اجلهاد. ُثّ  حيفظ من املوت  

ط، وهل ذلك يف هؤالء املنفقني  هل هذا احلّث يف هذا احلرب فق بقتباس من قاضي عبد اجلّبار انقش عموم الداللة وخصوصها

 خاّصة. 
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على استخدام العصمة مع الرْحة والسوء، ألّن العصمة تكون يف السوء فقط، وذكر احتمالني  بسؤال مقّدرا    الزخمشري   وقف

قوله بشعر:  ، واستشهد  " أو يصيبكم بسوء ان أراد بكم رْحة"يف حّل السؤال؛ أن يكون يف اجلملة تقدير شيء الختصار الكالم وهو  

. أّما احتمال الثاين وهو أن يكون العصمة يف معىن  متقلدا سيفا وحامال رحما  يأ  ،ورأيت زوجك يف الوغى ... متقلدا سيفا ورحما 

وهللا  "آبية واستدّل ذلك  ،معىن العصمة يف فصل اللغة على أن يكون املنع  حاملنع، وهذا الرأي يوجد يف تفسري احلاكم. وهو شر 

ة برتباط ما قبله، يعين املوضوع عنده متعّلق بجلهاد  وذكر األمثلة الستخدام هذا املعىن. وفّسر احلاكم اآلي، " يعصمك من الناس

 14ى النصر والعقوبة فيجب امتثال أمره. ّن هللا قادر علأأيضاً، وعلى هذا 

َنا َواَل َيَُْتوَن اْلَبْأَس إيالَّ ﴿ ْخَواِنييْم َهُلمَّ إيلَي ْ ْنُكْم َواْلَقائيلينَي إلي ُ اْلُمَعوّيقينَي مي حًَّة َعَلْيُكْم فَإيَذا َجاَء  ١٨اًل) َقلييَقْد يَ ْعَلُم اَّللَّ ( َأشي

حًَّة َعَلى  اْْلَْوُف رَأَيْ تَ ُهْم يَ ْنظُُروَن إيلَْيَك َتُدوُر َأْعيُ نُ ُهْم َكالَّذيي يُ ْغَشى َعَلْيهي ميَن اْلَمْوتي فَإيَذا َذَهَب اْلَْ  َداٍد َأشي َنٍة حي َْلسي ْوُف َسَلُقوُكْم ِبي

نُ  رْيي ُأولَئيَك ََلْ يُ ْؤمي ريًا) اْلَْ ُ َأْعَماََلُْم وََكاَن َذليَك َعَلى اَّللَّي َيسي ( حَيَْسُبوَن اأْلَْحزاَب ََلْ َيْذَهُبوا َوإيْن َيَْتي اأْلَْحزاُب يَ َودُّوا  ١٩وا فََأْحَبَط اَّللَّ

ُْم ِبُدوَن يفي اأْلَْعرابي َيْسئَ ُلوَن َعْن أَنْبائيُكْم َوَلْو كانُوا فييُكْم ما    ( ٢٠-١٨)األحزاب:    ﴾(٢٠)  قاتَ ُلوا إيالَّ َقليياًل. َلْو َأِنَّ

َنا " نقل احلاكم والزخمشري رواية يف نزول  ْخَواِنييْم َهُلمَّ إيلَيـْ أليب  وأصحابه إاّل أكلة  ، وهي قول بعض املنافقني ما حمّمد" َواْلَقائيلينَي لي

.  ملسو هيلع هللا ىلص  ح كالمها معىن املعّوقني؛ املثّبطني الناس عن رسول هللاوشر سفيان وأصحابه. وذكر احلاكم روايتني اآلَخرين يف نزول نفس اآلية.  

وإخواِنم ضعاف املسلمني، عند الزخمشري هم املنافقون.    ،وقالوا للمنفقني هلّم الينا أو هم املنافقون   ،عند احلاكم أّن املعّوقني هم اليهود

وما   هم صرفواع ويُذّكر ويُؤّنث، لكّن احلاكم ما تعنّي من وَُيمّ وقف كالمها على اخلالف يف كلمة هلّم، وهذا اخلالف هل هو يُثىّن 

وأوضحا    .هلّم اي رجل، وهلموا اي رجاليقولون    ؤون فيه بني الواحد واجلماعة. وأّما متيم و لغة أهل احلجاز: يسالزخمشري    قالصرفوا، و 

 أو الفقر يف فصل اللغة.  ب أن يكون احلر يف اللغة وشرح احلاكم معىن البأس معناها قّرب وتعال واْقرْب.  

من قوله وال ُيتون البأس إاّل  احلاكم أنّه نصب على احلال والقطع    ، قال"أشّحة " ذكر احلاكم والزخمشري األقوال يف اعراب  

وجه   بسط  ، يعين الزخمشريمقّدر قلياًل، وقال الزخمشري أنّه نصب على احلال أو على الذّم وقرئ بلرفع على أن يكون خَبا ملبتدأ 
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سرد احلاكم معاين السلق يف اللغة أبمثلتها. وذكر قراءة شاّذا   "َسَلُقوُكمْ "ويف قول   القطع الذي يذكره احلاكم يف وجهني األخريْين.

يه االحباط وأن يكون  ل. وسئل سؤالني يف هذا اآلية، وانقش فيهما ثبوت العمل من املنافقني حىت يرّد عفيه وهي بلصاد صلقوكم

اان  ر أن إیيفكّ   ولكنه تعليم ملن على أاّل يثبت العمل منهم،  األوىل    هم يسرياً على هللا مع أّن كل شيء عليه يسري. فأجاب إحباط عمل

  أنّ لسؤال الثاين  وأجاب لإشارة ايل وجوب الیان الصحيح.  فيه  ن فقط، وتنبيه لنا على أّن األعمال من غري إیان ال شيء، و بللسا 

 ، وهذا داللة على بغض هللا َلم.  عن هذا العمل شيء  هللا أعماَلم حقيقة بلحباط، تدعو إليه الدواعي، وال يصرف

عّد األحزاب، وهم مجاعات قريش  ذكر احلاكم معىن كلمة األحزاب اجلماعات و  " حَيَْسُبوَن اأْلَْحزاَب َلَْ َيْذَهُبوا"ويف قول 

َل يذهبوا  ن ظّنوا أّن األحزاب و شاهبة، وعلى هذا املنافقاملوغطفان وغريهم من اليهود. وفّسر احلاكم والزخمشري هذه اآلية بألقوال 

ويسألون  ة مع األعراب خلوفهم  يرجعوا مرة اثنية متّنوا أن يكون يف البادي   وَل ينصرفوا رغم أِّنم اِنزموا وانصرفوا وذلك لشّدة جبنهم، وإنْ 

ونقل احلاكم  كّل قدَي منهم عن أخباركم يعين ماذا صار األمر بينهم، ولو كان املنافقون معكم يف وقت القتال يقاتلوا رايًء ومسعة. 

شري قراءة يف  أْي يتساءلون ِبعىن يسأل بعضهم بعضاً. ونقل الزخم  "اءلونيسّ "والزخمشري قراءة آخر يف يسئلون، وهي أن يُقرأ بوجه  

 شكل بُدَّى. ب بدون، وقال قُرئ 

ذكر احلاكم قضّية كالمّيا يف فصل األحكام وقال تدّل اآلايت السابقة على أّن الفرار والتعويق والشّح والقتال فعل العبد،  

 15لذلك عّلق به املدح والزّم. 

   . للمقارنة   مرّة أخرى  القضااي اليت ذكرانها قبل ّرر  نك  لكيال قل من هذه اآلية ايل آية ثالثون  توحنن نرتك تسع آايت بعده، ونن 
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ۡعَفنۡييِۚ وََكاَن ذَ  َشࣲة مُّبَ يّيَنࣲة ُيَضٰ َعۡف ََلَا ٱۡلَعَذاُب ضي تي مينُكنَّ بيَفٰ حي
رࣰيا ٱَّللَّي  َعَلى ليكَ  ﴿يَ ٰنيَسۤاَء ٱلنَّبيیّي َمن ََيۡ   َوَمن  ۞( ٣٠)  َيسي

َاۤ  َص ٰليࣰحا  َوتَ ۡعَملۡ  َوَرُسوليهيۦ َّلليَّي  مينُكنَّ  يَ ۡقُنۡت   ( ٣١-٣٠)األحزاب:   (﴾٣١ َوَأۡعَتۡداَن ََلَا ريۡزࣰقا َكريمࣰیا )َمرََّتنۡيي  َأۡجَرَها  ن ُّۡؤُتي

تي "  كلمةنرى يف التفسريين ذكر قراءات أخرى يف  
أ
بتشديد العني بلنون    "ُيَضـَٰعفأ "  ويف  بفتح الياء وكسرها  " مُّبَـيّيَنةࣲ "  بلتاء والياء ويف  " َُي

نقله الزخمشري بدون االسناد اىل قارئها، ذكر احلاكم أسباب القراءات   ، أو الياء من بب التفعيل وبدون التشديد من بب املفاعلة

 املخلفة وضرب لكّلها أمثلة.  

َشࣲة مُّبَـيّيَنةࣲ "يف قول  أوضح كالمها معىن الكلمات   ،  كبرية الظاهرة فحشهاب  ال الزخمشري وقِبعصية ظاهرة،  قال احلاكم    "؛ بيَفـٰحي

أو الزان كما   ملسو هيلع هللا ىلص الفاحشة املبيّنة هي كّل اقرتافهّن من الكبائر أو عصياِنّن ونشوزهّن رسول هللا لى هذا أنّ ونقل بعض األقوال، وع

لذلك القبح الذي يصدر منهّن يعاقب   ، لنعمة هللا عليهنّ عفْي غريهّن مّر يف حديث االفك. وشرح كالمها ان يكون العذاب ضي 

على الضعف من عقوبت الماء والعبيد.    وهو أن يكون عقوبت احلّر يف احلدود  ،واستشهدا نفس النموذج على هذا الشأن   .بلزايدة 

، وأن يكون املعصية من العاَل أقبح. كأّن هذه  أب حنيفة وأصحابه ال يرون الرجم على الكافر  أنّ زايدة على ذلك  وقال الزخمشري

ريرا ٱَّللَّي  َعَلى  ليكَ  وََكاَن ذَ "قول عند الزخمشري واحلاكم  املالحظات منهما لبيان حمافظة مبدأ العدل يف مذهبهم.  ويشري   ، تنبيه َلنّ  " َيسي

وعيد يف  اآلية تدّل على بعض األمور؛ ثبوت ال ه. وقال احلاكم يف فصل األحكام أّن هذال ینع العذابملسو هيلع هللا ىلص ايل أّن كون نساء النِّب 

ال يشفع  ملسو هيلع هللا ىلص بلواقع، وأّن النِّب  ال يليق إاّل ُيَضـَٰعفأ أهل الصالة، وأّن الشخص الذي يستحّق العذاب يعاقب ال حمالة ألّن قول 

هنا  وهو هذه القضااي الكالمّية تظهر لنا دقّة احلاكم يف مسائل الكالمّية، ائر، وأّن الفاحشة فعلهّن ألّن الوعيد فيهّن. ألهل الكب

 أفعال العباد.  ، والعدل، و ملسو هيلع هللا ىلص  تطّرق ايل مسألة الوعد والوعيد، وشفاعة النِبّ 

ُنتأ " نقل احلاكم والزخمشري قراءات يف كلمة  َملأ "  " يـَقأ ُتيَ و " " وتـَعأ ، وأوضحها احلاكم حنواّي، وذكر لكّل قراءة قارئه. ُثّ  "اۤ نُـّؤأ

 شرح احلاكم معاين القنوت يف اللغة.  

من تطع هللا   ؛وقال احلاكم عقب الوعد بعد الوعيد يف اآلية الذي قبله، وهذا اجلمع عادة هللا تعاىل. وفّسر كالمها اآلية 

وسأل احلاكم سؤال؛ ملاذا طاعتهّن أوجب َلّن من الثواب أكثر؟ وأجابه على أّن املشّقة    ورسوله أُعطي أجرهّن ضعفني ثواب غريهّن.
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وإنا ضوعف أجرهّن  يف وقت الضيق. وقال الزخمشري ملسو هيلع هللا ىلص عليهّن أعظم من حيث صَبهّن على القّلة ومن ُحسن املعاشرة للرسول 

ا  "قال احلكم يف    .سول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حبسن اخللق، وطيب املعاشرة والقناعة، وتوفرهّن على عبادة هللا والتقوى لطلبهّن رضا ر  قر اَن ََلَا ريزأ َتدأ َوَأعأ

 16من أجل الفتوحات. ملسو هيلع هللا ىلص  الرزق يف اجلّنة أو يف الدنيا بعد وفاة النِبّ  إنّ   "َكريیرا 

َن  َضۡعَن بيٱۡلَقۡولي فَ َيۡطَمَع ٱلَّذيی فيی قَ ۡلبيهيۦ َمَرࣱض َوقُ ۡلَن قَ ۡواࣰل  ﴿يَ ٰنيَسۤاَء ٱلنَّبيیّي َلۡسُُتَّ َكَأَحࣲد مّي ٱلنّيَسۤاءي إيني ٱت ََّقۡيُُتَِّۚ َفاَل ََتۡ

 ( ٣٢)األحزاب:   مَّۡعُروࣰفا﴾ 

يصلح للواحد    األحد عامّ ، وأجابه احلاكم بقول الفراء: ألّن  َكَأَحدࣲ وهو ملاذا َل يقال كواحدة يف قول    ، عند قضّية اعرابّيةوقف كالمها  

أحد يف األصل ِبعىن وحد، وهو الواحد، ُث   : وقال الزخمشري، واالثنني واجلمع واملذكر واملؤّنث، فغلب التذكري على عادة العرب 

لغرض   َكَأَحدࣲ كل  هذا االستعمال أي بشأّن ُّث شرح الزخمشري  .مستواي فيه املذكر واملؤنث والواحد وما وراءه وضع يف النفي العامّ 

يف   واحدة تساويكنّ  مجاعةً  َل توجد منهنّ  مجاعةً  ت أمة النساء مجاعةً إذا تقصيّ ، بناء على ذلك أّن املعىن بالغّي، وأّكد قوله آبية

ُُتَّ "الشرط يف  و .  الفضل والسابقة  إن كنُُتّ   وإّما ِبا حلق أي  ،التقوى   نّ إن أردتُ   َلْسُُتَّ َكَأَحٍد ميَن النّيساءي يرتبط ِبا قبله يعين    إّما  "إيني ٱتَـَّقيأ

ْلَقْولي متّ   اللني يف الكالم.   " اخلضوع يف القول "أوضح احلاكم والزخمشري معىن . قيات َفال ََتَْضْعَن بي

َمعَ "قال احلاكم يف اعراب   أنّه قرئ  . وقال الزخمشري فيه  َفال ََتَْضْعنَ أنّه منصوب ألنّه جواب النهي بلفاء أي جواب    "فـََيطأ

.  وِنى املريض القلب عن الطمع عن اخلضوع بلقول ملسو هيلع هللا ىلص بجلزم عطفا على حمّل فعل النهي، وعلى هذا أّن املعين ِنى هللا نساء النِّب  

غالباً   ، وهبذا الوجه أسند الفعل اىل ضمري القول أي فُيْطميع القول. يف موضوع القراءة"فـَُيْطميع" بوجه ن صي يْ وذكر قراءة من ابن حمَُ 

من    ، ويف بعض األحيان نرى بعض التصرحياتوضع حنن جند توضيحات مفّصلة يف تفسري احلاكم، لكّن األمر ليس كذلك يف كّل م 

 17َل يذكره احلاكم كما كانت يف هذه اآلية. تفسري الزخمشري  خصوص القراءة يف 
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ُ  ﴿َوقَ ۡرَن فيی بُ ُيوتيُكنَّ َواَل َتََبَّۡجَن َتََبَُّج ٱجۡلَٰ هيلييَّةي ٱأۡلُ  َا يُرييُد ٱَّللَّ وىَلٰٰۖ َوَأقيۡمَن ٱلصََّلٰوَة َوَءاتينَي ٱلزََّكٰوَة َوَأطيۡعَن ٱَّللََّ َوَرُسوَلُهۥۤ إيَّنَّ

 ( ٣٣)األحزاب:   ليُيۡذهيَب َعنُكُم ٱلرّيۡجَس َأۡهَل ٱۡلبَ ۡيتي َويَُطهّيرَُكۡم َتۡطهيرࣰيا﴾ 

يف أصحاب الكساء، وعلى هذا أّن أهل  ؟ ونقل رواية  وَمن هم أهل البيت  ، َمن حقّ  أّن اآلية نزل يف لتعيني  ذكر احلاكم بعض اآلراء  

وأصحاب  ملسو هيلع هللا ىلص أو أزواج النِّب ملسو هيلع هللا ىلص . وذكر األقوال اليت تقول أِّنم أزواج النِّب وعلّي وفاطمة واحلسن واحلسني ملسو هيلع هللا ىلص النِّب  ، همبيت ال

 الكساء أو أِّنم بين هاشم.  

نَ َوقَـ "  نقل احلاكم والزخمشري قراءات خمتلفة يف القرار وذكر  أو من  الوقارقرئ بكسر القاف وفتحها من  هذا، وعلى " رأ

 ن يكون أصله من قَاَر يـََقار.  كالمها اعالَلا الصريّف، وزاد عليه الزخمشري وجها آخر وهو أ

سرد احلاكم والزخمشري األقوال لتحليل فرتة  إظهار املرأة زينتها، وذكر بعض اآلراء املختلفة فيه.  ؛شرح احلاكم معىن التَبّج 

ة الفسوق والفجور  ة األخرى جاهليّ ة الكفر قبل السالم. واجلاهليّ اجلاهلية األوىل: جاهليّ   أنّ اجلاهلّية األوىل والثاين، ورّجح الزخمشري  

  يف مجيع الطاعات، وأوضح ذلك  التفت الزخمشري ايل أن ُيمر بلصالة والزكاة خصوصاً ُثّ عاّماً و ، ونقل رواية لتأكيده. يف السالم 

ذا الشرح  وهب . ة مها أصل سائر الطاعات: من اعتىن هبما حق اعتنائه جّراته إىل ما وراءمهاة واملاليّ ألن هاتني الطاعتني البدنيّ ؛ قائال 

 ذكر الصالة والزكاة هنا ليس زائدا.   أوضح الزخمشري أنّ 

 للذنوب: الرجس، وللتقوى:  ري ع ستُ اُ وذكر احلاكم احتماالت آخر، وقال الزخمشري  ، هنا ِبعىن الُث " الرجس "قال كالمها 

وقال كالمها يف    . ويرغبهم فيما رضيه َلم وأمرهم به   ،ما ينفر أوىل األلباب عما كرهه هللا لعباده وِناهم عنه االستعارة  ويف هذه    الطهر، 

تي "  إعراب بَـيأ َل ٱلأ أليس هللا تعاىل    بعض األسئلة فيما يتعّلق أبهل البيت، وقال   سأل احلاكم  .نصب على النداء أو على املدحأنّه    "َأهأ

فضال عن   أراد إذهاب الرجس عن كّل أحد، ملاذا ذكر أهل البيت خصوصاً؟ فأجابه؛ ألِّنم مصون عن كثري من املباحات املنفرّة 

إذا كانت اآلية يف األزواج فما أتويل ما روي أنّه قال يف  يضًا أوسأل  . ملسو هيلع هللا ىلص ويف تطهريهم فخر للنِبّ  ملسو هيلع هللا ىلص  صيانة للرسول  الفواحش 

وذلك يعين أن   فالرجوع اىل ظاهر القرآن أوىل، وعلى أنّه ممكن أن يكون املراد مجيعه. ،أصحاب الكساء؟ فقال األخبار خمتلفة فيه 

دائرة العقل   يفيشري اىل اهتمامه يف التأويل بملعىن الذي يفهم من ظاهر القرآن  ، رغم كوِنا زيدايًّ  يرى احلاكم أّن ظاهر القرآن أوىل
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  املعاصي بعد ملسو هيلع هللا ىلص أن حيدث من بعض أزواج النِّب سؤال وأجاب أيضًا  18. منهج املعتزيل يف التفسري واللغة. وهذا من خصائص 

مرتكب  على أن يكون يف أهل البيت    أجاب . و ملسو هيلع هللا ىلص  وذلك خمتّص حبال حياة النِبّ   ،، أّن املراد هنا أن يكون التطهري لنفي التنفري وفاته 

   سني ومجيعهم معصومون.وعلّي وفاطمة واحلسن واحل ملسو هيلع هللا ىلص  اخلمسة؛ النِبّ  من أهل البيتالكبائر، أّن املراد 

اآلية  وإن كانت  ،أّن اآلية تدّل على وجوب لزوم البيوت على النساء أشار احلاكم ايل بعض النقاط يف فصل األحكام، 

وقال    أهل البيت حّجة.   وذلك عاّم، وتدّل على تنزيه أهل البيت، وقال أّن الزيديّة تستدّل بذلك أن يكون إمجاعملسو هيلع هللا ىلص  يف أزواج النِّب  

   19من أهل بيته. ملسو هيلع هللا ىلص  الزخمشري أّن اآلية تدّل على أّن نساء النِّب  

 إينَّ ٱَّللََّ َكاَن َلطييًفا َخبيريًا﴾ 
َلٰى فيی بُ ُيوتيُكنَّ ميۡن َءايَٰ تي ٱَّللَّي َوٱحۡليۡكَمةيِۚ  ( ٣٤)األحزاب:  ﴿َوٱذُۡكۡرَن َما يُ ت ۡ

يرّد الزخمشري  يعين القرآن، وقال الزخمشري فيه آايت بّينات تدّل على صدق النبّوة ألنّه معجزة بنظمه.  "آايت هللا "قال احلاكم يف 

  " احلكمة "ويف  ، ووقف ايل جانب نظريّة النظم يف إعجاز القرآن.القرآن معجزة بنظمه على نظريّة الصرفة يكون  هبذا القول يعين أن

اكم  ن وتوابعه، قال الزخمشري وهو حكمة وعلوم وشرائع. ويف كون هللا لطيفاً خبرياً قال احلقال احلاكم يعين السّنة وقيل أحكام القرآ

من يصلح  هللا علم  أو علم ما ينفعكم ويصلحكم يف دينكم فأنزله عليكمأن يكون عاملاً، ذكر الزخمشري احتمالني يف علمه؛ أنّه 

معًا َلاذين الغرضني. وقال احلاكم أّن اآلية تدّل على عظم نعمة هللا  وممكن أن يكون جا . ومن يصلح ألن يكونوا أهل بيته ، لنبّوته

   20وجلميع املكّلفني عاّمة.   ،ألهل بيته خاّصة 
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  تي  ٱلصَّٰ َبيييَن َوٱلصَّٰ َبيَ  َوٱلصَّٰ ديقَٰ تي وَ ﴿إينَّ ٱۡلُمۡسليمينَي َوٱۡلُمۡسليَمٰ تي َوٱۡلُمۡؤمينينَي َوٱۡلُمۡؤمينَٰ تي َوٱۡلَق ٰنيتينَي َوٱۡلَق ٰنيتَٰ تي َوٱلصَّٰ ديقينيَ 

عينيَ  َعٰ تي  َوٱْۡلَٰ شي قَٰ تي  َوٱۡلُمَتَصدّيقينيَ  َوٱْۡلَٰ شي مينيَ  َوٱۡلُمَتَصدّي ىِٕ
َمٰ تي  َوٱلصَّ ٰۤ ىِٕ

  َكثيرࣰيا   ٱَّللََّ  َوٱلذَّكيريينَ  َوٱحۡلَ ٰفيظَٰ تي  فُ ُروَجُهمۡ  َوٱحۡلَٰ فيظينيَ  َوٱلصَّ ٰۤ

 ( ٣٥)األحزاب:   ﴾َعظييࣰما َوَأۡجًرا مَّۡغفيَرةࣰ   ََلُم ٱَّللَُّ  َأَعدَّ  تي كيرَ َوٱلذَّ 

إّن هللا َل يذكر النساء يف القرآن الكرَي، وقال الزخمشري ُروي   ملسو هيلع هللا ىلص  نقل احلاكم والزخمشري رواية يف نزول اآلية، وهي قول أزواج النِبّ 

 .  ملسو هيلع هللا ىلص  أّن هذه اآلية نزل قبل اآلايت يف نساء النِب

اختلف فائدُتما  و  ،فقال اختلف اللفظ واالشتقاق  ؟فلماذا مجع بينهما يف اآلية  ،لیان والسالم واحدسأل احلكم أّن ا

ُمَتَصدّيقَـٰتي " ا الیان فهو التصديق. وقال يففأّما السالم هو االستسالم واالنقياد وأمّ 
ُمَتَصدّيقينَي َوٱلأ أّن املراد صدقة الفرض أو   " ٱلأ

على التصدّق والصيام، وهي من تصّدق يف  ، ونقل رواية اليت حتّث والنفل، وذكر الزخمشري أيضاً الزكاة وصدقة النفلصدقة الفرض 

َـٰفيظينيَ "  وقال كالمها يف اعراب  .بدرهم فهو من املتصّدقني. ومن صام البيض من كل شهر فهو من الصائمني أسبوع
  فـُُروَجُهمأ  َوٱحلأ

َـٰفيظَـٰتي 
والّذاكرات  " واملعىن    ، يوجد حذف أيضاً   تي كيرَ َوٱلذَّ "وقال الزخمشري يف    . والظاهر يدّل عليه  ،ألنّه معلوم   " فروجهنّ "ف  ذي حُ   " َوٱحلأ

ال يكاد یلو من ذكر هللا بقلبه أو لسانه أو هبما. وقراءة القرآن واالشتغال بلعلم من   من ؛اكر هللا كثرياً لذّ الزخمشري ا. وشرح "هللا

قول  . با من الذاكرين هللا كثريا والذاكرات تي يا مجيعا ركعتني كُ ن استيقظ من نومه وأيقظ امرأته فصلّ مَ يف الذكر؛ ديث . وذكر احلالذكر

 الزخمشري هنا يظهر أسلوبه الوعظ والنصيحة.  

العطف األّول  وعلى هذا أّن يف العطفني يوجد فرق بينهما،  .لعطفني يف اآليةوهي ا ، وقف الزخمشري عند قضّية بالغّية 

  ، ، يعين ال يقبل اجلمع بينهما ثـَيّيباٍت َوأَْبكاراً وذلك من قبيل عطف    ، الانث على الذكور اجلنس على اجلنس يعين عطف  هنا عطف 

الصفة،  يف نفس الوقت، وكذلك الذكورة واالنوثة. أّما العطف الثاين وهو عطف الصفة على    ار كوبي   ا ثّيبيكون  لواحد أن    یكن   ال  ألنّ 

         . معاً  تمثل عطف الّصائم على املتصّدق، وممكن أن َيمع الواحد هذه الصفا 

على سبيل املثال قال أّن اآلية تدّل   ، أشار احلاكم ايل داللة اآلية، واعرتض هبا على قول بعض املذاهب وأيّد آراء مذهبه

رًا َعظي  َّللَُّ ٱَأَعدَّ "قول  يعين ألّن الوعد  . على صّحة قولنا يف الوعيد فيَرةر َوَأجأ من أجل كّل هذه الصفات، فيبطل قول املرجئة   " ا مر يََلُم مَّغأ
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وتدّل أيضًا على أّن هذه اخلصال فعل العبد فيبطل قول اجملَّبة يف املخلوق. وتدّل على وجوب اخلشوع يف  يف الوعد والوعيد. 

   21العبادات. 

ۡمۗۡ َوَمن يَ ۡعصي ٱَّللََّ َورَ ﴿َوَما َكاَن ليُمۡؤميࣲن َواَل  ُ َوَرُسولُُهۥۤ َأۡمًرا َأن َيُكوَن ََلُُم ٱْۡليرَيَُة ميۡن َأۡمريهي َنٍة إيَذا َقَضى ٱَّللَّ ُسوَلُهۥ فَ َقۡد  ُمۡؤمي

 ( ٣٦)األحزاب:   َضلَّ َضلَٰ اࣰل مُّبييࣰنا﴾

سب رواية األّول أّن اآلية نزل يف زينب بنت  ذكر احلاكم والزخمشري بعض الرواايت يف نزول اآلية، واتفق بذكر اثنيها، على ح

على زيد بن حارثة فأبت هي وأخوها عبد هللا ابن جحش. وأّما رواية الثاين ذكر كالمها بصيغة  ملسو هيلع هللا ىلص جحش، خطبها رسول هللا 

  رسول هللا فزّوجها ملسو هيلع هللا ىلص ، وهي كانت وهبت نفسها للنِّب بنت عقبة بن أّب معيطالتمريض، وعلى هذا أّن اآلية نزلت يف أّم كلثوم 

 من زيد بن حارثة فأبت هي وأخوها. ونقل احلاكم يف هذا الباب روايتني مشاهبتني يف زينب بنت جحش.   ملسو هيلع هللا ىلص

إحكام الشيء وإمضاءه والفراغ منه على التمام. ويف    ذكر احلاكم معىن القضاء يف اللغة ويف استعمال القرآنّية، وقال أصله

ميَنةٍ "وقال احلاكم يف قول القرآن يستعمل ِبعىن اخللق والَياب والعالم وذكر األمثلة لكّلها.  ميࣲن َواَل ُمؤأ قيل إّن املراد   " َوَما َكاَن ليُمؤأ

وقال أيضاً يف أمر هللا ورسوله والصحيح أّن املراد    .لزينب وأختها، لكّن الصحيح أن يكون املقصود عموم اللفظ ال خصوص السبب 

وقال يف   بلزواج من زيد. ملسو هيلع هللا ىلص به أو حكم به، يعين ليس األمر فقط يف خمالفة الزينب وأختها على حكم الرسول أمر هللا  شيءكّل 

ؤال؛ أّن الكالم يقتضي أن يكون  الزخمشري هنا س سأل و   .ملسو هيلع هللا ىلص  داللة اآلية إِّنا تدّل على وجوب اتباع أوامر هللا تعاىل وأوامر الرسول

عىن  ملمن حيث ا من حيث اللفظ ولكن هي مجع مفرد  ؤمنةملؤمن وا ملا ، فأجاب؛ "ََلُمُ "ولكّن الضمري جاء يف صورة الضمري مفرداً 

اآلية قضى  ذكر يف ي وهو أن ؛ أيضاً  وقف الزخمشري عند سؤال  .إىل اللفظ العىن املَلذا رجعت إىل  ،ؤمن ملفهو يتكلم عن جنس ا

، بلتاء والياء. وقال  "ُكونَ يَ َأن "وذكر كالمها قراءة آخر يف قول . هو قضاء هللاملسو هيلع هللا ىلص قضاء رسول هللا ألّن فأجابه؛  ، هللا ورسوله معاً 

ي ٱاحلاكم يف       22. قُرئ بسكون الياء أيضاً  ةُ ريََ خلأ
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َعَم ٱَّللَُّ َعَلۡيهي 
َك َما ٱَّللَُّ ُمۡبدييهي  ﴿َوإيۡذ تَ ُقوُل ليلَّذيۤی أَن ۡ فيی فيی نَ ۡفسي ۡك َعَلۡيَك َزۡوَجَك َوٱتَّقي ٱَّللََّ َوَُتۡ َعۡمَت َعَلۡيهي َأۡمسي َوأَن ۡ

َها َوطࣰَرا َزوَّۡجنَٰ َكَها ليَكۡی اَل َيكُ  ن ۡ  فَ َلمَّا َقَضٰى زَۡيࣱد مّي
َشٰىُهٰۖ ُ َأَحقُّ َأن ََتۡ َشى ٱلنَّاَس َوٱَّللَّ هيمۡ   جي   نَي َحَرࣱج فيۤی َأۡزوَ وَن َعَلى ٱۡلُمۡؤميني َوََتۡ َيۤاىِٕ   َأۡدعي

ُهنَّ  َقَضۡوا    إيَذا  ( ٣٧)األحزاب:  ﴾ َمۡفُعواࣰل  ٱَّللَّي  َأۡمرُ  وََكانَ  َوطࣰَراِۚ  مين ۡ

  عن ذلك  ملسو هيلع هللا ىلص  قال احلاكم أّن اآلية نزل يف زيد بن حارثة وامرأته زينب بنت جحش، وعلى هذا أّن زيد أراد فراقها ومنعه الرسول

ذكرها    اليت  الروايةفتزّوج هبا. وأّما  ملسو هيلع هللا ىلص  وقال اّتق هللا وأمسك زوجتك، فلم يقبل زيد وقال أتذيين بلساِنا فطّلقها ُثّ خطبها رسول هللا  

يف أثناء تفسري اآلية وقال؛   على هذه الرواية  ، فرّد احلاكم من زيد  متزوجة كانت   حينها أنه أخفى حبه لزينب ملسو هيلع هللا ىلص الزخمشري عن النِب  

، ورأى هذه الرواية أِّنا من دسيس امللحدة ومن رواية  ، وهللا تعاىل يعصم رسوله عن كّل منّفر وكبريةملسو هيلع هللا ىلص على رسول هللا ال َيوز

خر يف اختالف  اآلسبب ال  ا وأمّ إذا كانت الرواية اليت يستند اليها كال املفّسرين خمتلفة، اختلف أتويل اآلية فيهما متاماً. احلشويّة. 

كَ "يف قول   ف الواو تفسري اآلية وهو موق سي فيی فيی نـَفأ اآلراء يف خصوص أن   تعلى ذلك اختلف ال، بناء هل هو واو احلال أم ؛ "َوَُتأ

َجَك َوٱتَّقي ٱَّللََّ "لزيد    ملسو هيلع هللا ىلص   عند الزخمشري الواو للحالّية، وقول الرسول  لزيد خالف ما يف قلبه.ملسو هيلع هللا ىلص  يقول النِّب   َك َزوأ كأ َعَليأ سي خالف    "أَمأ

الشيء  ف، وذلك ال َيوز عليه،  يف بطنهملسو هيلع هللا ىلص    ما يف قلبه وهو احلّب. وأيّد قوله أبدّلة نفسّية وفطريّة. عند احلاكم ما خالف ظاهر النِبّ 

كَ "وذكر احتمالني يف خماطب قوله    الذي يكون يف قلبه أن یسك الزيد زوجها إبحسان.  سي فيی فيی نـَفأ َشى ٱلنَّاسَ "ويف قول    "َوَُتأ ،  "َوََتأ

أّما األّول، كان هللا تعاىل أخَب النِّب أبنّه يزّوج من زينب،    ؛وفّسر اآلية على احتمالني  .وإّما زيد  ملسو هيلع هللا ىلص  نِبّ   وعلى ذلك أّن املخاطب إّما

َجكَ فلّما أراد زيد طالقها قال له  َك َزوأ كأ َعَليأ سي يف  احلاكم ألنّه يعلم أّن زينب ستكون زوجة له. وقال  ، وعوتب على قول ذلكأَمأ

املخاطب بذلك زيد،  أّما الثين  لو أظهر ذلك فكان زيد يطّلقها ألجله ال من سبب سوء املعاشرة.    ه ألنّ ذلك؛  ملسو هيلع هللا ىلص  سبب إخفاء النِّب  

ألن تكون زينب من  طالقها  ظهوریفي يف نفسه طالق زينب وأظهر هللا تعاىل ذلك ألنّه يطّلقها، وهو یشى من الناس يف  وهو

        .  ملسو هيلع هللا ىلص  أهل بيت الرسول 

قال كالمها يف نعمة هللا  رغم على هذه االختالفات يف تفسري كال املفّسرين اتّفقا يف ذكر بعض النقاط، على سبيل املثال 

َك  "يف قول  و   . نعمة السالم ونعمة العتق   ؛ أِّنما على زيد  ملسو هيلع هللا ىلص   ونعمة الرسول  كأ َعَليأ سي َجَك َوٱتَّقي ٱَّللََّ أَمأ إّن األمر هنا يفيد البحة    " َزوأ
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َك  "ممّا أوحى إليه لكتم هذه اآلية؛  شيئاً ملسو هيلع هللا ىلص ويف ذكر رواية عن عائشة؛ لو كتم النِّب والرشاد ال للتحرَي والَياب.  سي فيی فيی نـَفأ َوَُتأ

دييهي  ا   إيَذا " ول ق يف وقاال . " َما ٱَّللَُّ ُمبأ ُهنَّ  َقَضوأ نـأ ا   إيَذا"وذكر احلاكم معىن القضاء يف فول فطّلقها زيد وانقضت عّدُتا،  ؛" َوطَرًا مي   َقَضوأ

ُهنَّ  نـأ رُ  وََكانَ "ويف قول   ؛ أّن معىن القضاء فراغ الشيء على التمام."َوَطرًا   مي ُعوالر  ٱَّللَّي  أَمأ أمر هللا يف تزويج زينب من رسول هللا  قاال ؛ " َمفأ

بعد انقطاع عالئق  من أزواج األدعياء  إزالة احلرج عن املؤمنني يف زواج    ؛أو كّل ما أمره هللا وأراده وفعله. وزاد على ذلك الزخمشريملسو هيلع هللا ىلص  

نَـَٰكَها "  وقف الزخمشري عند قراءة. و الزواج بينهم وبينهنّ     ." جتكهازوّ "  بشكل  بيتالوقال قراءة أهل   "َزوَّجأ

قول  أشار احلاكم ايل دالالت اآلية من حيث أحكام الفقهّية والكالمّية؛ وقال إّن اآلية تدّل على حتليل امرأة من تبّناه، و 

مينينَي َحرَجࣱ " ُمؤأ ا   إيَذا" ز تعليق األحكام بلعلل، وقول على جوايدّل  " ليَكیأ اَل َيُكوَن َعَلى ٱلأ ُهنَّ  َقَضوأ نـأ ا مي اخلطبة يف   زَيو  أاّل على  "َوطَرر

رُ  وََكانَ "ويدّل قول حال العّدة.  ُعوالر  ٱَّللَّي  أَمأ تدّل على أن يكون االنسان ُمنعمًا على غريه.  أوامر. و  هعلى خلق القرآن ألّن في  "َمفأ

            23. عن ميل اَلوى ملسو هيلع هللا ىلص  وذكر احلاكم بعض املالحظات لتأكيد تنزيه الرسول

ُ َلهُۥٰۖ ُسنََّة ٱَّللَّي فيی ٱلَّذييَن َخَلۡوا  مين قَ ۡبُلِۚ وََكاَن َأۡمُر ٱَّللَّي ﴿مَّا َكاَن َعَلى  (  ٣٨َقَدࣰرا مَّۡقُدورًا )  ٱلنَّبيیّي ميۡن َحَرࣲج فييَما فَ َرَض ٱَّللَّ

َشۡوَن َأَحًدا إيالَّ ٱَّللََّۗۡ وَكَ 
َشۡونَُهۥ َواَل ََیۡ يࣰبا ) ٱلَّذييَن يُ بَ لّيُغوَن ريَس ٰلَٰ تي ٱَّللَّي َوََیۡ  ( ٣٩-٣٨)األحزاب:   (﴾ ٣٩َفٰى بيٱَّللَّي َحسي

ُ َلهُ " وقول إُث وضيق.  " احلرج "قال احلاكم أّن  فوجب   .أو فرض وجوب أّن الفرض أمر البحة يف تزويج من زينب  ، "فييَما فـََرَض ٱَّللَّ

بعض التأويالت    احلاكم  وسرد   الوجوب.  أن يكون على    " الفرض"واَّتذ الزخمشري معىن    التزويج هبا لزوال حكم التبيّن.   ملسو هيلع هللا ىلص   على النِبّ 

ومنها ان يكون املراد تكليفهم بلتبليغ والصَب على املشّقات، أو أن يكون املراد التوسعة يف كثرة األزواج  ، يف األنبياء سّنة هللا عن

ُسنََّة  "ة العراب وهي إعراب وقف احلاكم عند قضيّ و  واتّبعه الزخمشري بذكر ذلك القول.، عليهما السالم كما فعل داوود وسليمان

سم  ال بَّب ا". عُ سنّ   صل "سنّ األ   صب على الغراء، أو منصوب بفعل حمذوف، أو نصب على املصدر. وعند الزخمشري أنّ أنّه نُ   ؛" ٱَّللَّي 

رفع أن يكون تفسريا  أو  ثالثة وجوه؛ رفع بالبتداء وخَبه حمذوف " ٱلَّذييَن يـُبَـلّيُغونَ "وذكر كالمها أيضا يف إعراب  صدر.ملعن ا عوضاً 

ا   ُسنََّة ٱَّللَّي فيی ٱلَّذيينَ "أو مكسور بداًل من  " ُسنََّة هللاي "من قول  ، وأخذ الزخمشري اجلّر من وجوه العراب على الوصف لألنبياء.  " َخَلوأ

 
 . 857-856؛ الزخمشري، تفسري الكّشاف، ص5743-8/5736أنظر: اجلشمي، التهذيب يف التفسري،   23



21 
 

؛ وعلى هذا  ألنبياء أبِنم ال یشون إال هللاتوصيف اسبب  والتفت الزخمشري النظر ايل  قُرئ بشكل رسالة هللا.    "ريَسـٰلَـٰتي ٱَّللَّي "وقال إّن  

ُ َأَحقُّ َأْن ََتْشاهُ "قوله تعاىل  ذكر صريح يف  تعريض بعد  يوجد هناك   وأشار احلاكم أيضاً ايل هذا اخلصوص.   ، "َوََتَْشى النَّاَس َواَّللَّ

ُر ٱَّللَّي قَ "قال احلاكم يف قول  ُدورًاوََكاَن أَمأ ا مَّقأ على مقدار ما أريد من غري  ِبعىن األمر اجلاري  ، أّن القدر املقدور لغةً "َدرر

ا "ويف قول أمراً مناسبًا على وجه احلكمة والعدل والصواب.  وقال يف تفسري اآلية أي  زايدة ونقصان،  يبر ، رأى أنّه  "وََكَفٰى بيٱَّللَّي َحسي

نَ َیأ َواَل  "، ألّن قول  المامّية يف التقّية د للمؤمنني ووعيد للكافرين. ورّد قولعْ وَ    24يف األنبياء.  هيدّل على أاّل َيوز  " َأَحًدا َشوأ

ُ بي   َأَحࣲد مّين رّيَجاليُكۡم َولَٰ كين رَُّسوَل ٱَّللَّي َوَخاَُتَ ٱلنَّبييّيۧ َنۗۡ وََكاَن ٱَّللَّ
 ( ٤٠)األحزاب:    ُكلّي َشۡیٍء َعلييࣰما﴾﴿مَّا َكاَن حُمَمٌَّد َأَِبۤ

َل يكن أًب لرجل منكم حقيقة، لذلك ال يثبت حرمة الصهر والنكاح بينه وبني واحد منكم. وأّما أن  ملسو هيلع هللا ىلص أّن النِّب قال الزخمشري 

للرسل، ووجوب شفقة الرسل على أّمتهم، ال من حيث األحكام الثابتة   التعظيموجوب  ذلك اشارة ايلو  ؛يكون الرسل أبً ألّمتهم 

   حقيقة.ملسو هيلع هللا ىلص واألبناء. وكذلك زيد بن حارثة ليس من أوالد النِّب  بني اآلبء 

َل   يعين  أب أحدٍ ملسو هيلع هللا ىلص أو أّن املراد يف أن َل يكن النِّب  ، َل يكن أب أحٍد من رجال ذلك الوقتملسو هيلع هللا ىلص نِّب ل وقال احلاكم إّن ا

وأّما احلسن واحلسني أيضا َل يكوان رجااًل يف الوقت الذي نُفي فيه النِّب   . أب لزيد، ألنّه أبو القاسم والطاهر والطّيب وإبراهيم يكن

على نفس الطريقة؛ وقال أخرجوا أوالدهم من حكم    وشرح الزخمشري هذا األمر، يعين أن يكون األب ألوالدهممن أن يكون األب.  

  " من رجالكم "   كون الضافة بشكل ، ألّن هؤالء َل يبلغوا مبلغ الرجال. وزاد على ذلك وجه آخر، وهو أن ي"مْ كُ الي جَ ري   نْ مي " النفي بقوله  

َل يكوان رجلني   اوقال يف أن يكون األب للحسن واحلسني؛ أِنّ من رجاله ليس من رجال غريه. ملسو هيلع هللا ىلص "، وأوالد النِّب من رجاله" ليس 

 . ة، ال ولد ولدهولده خاصّ ليف اآلية   نفييكون الأن و  حينئذ،

وجهني؛ رفع ونصب. وقاال: رُفع على تقدير ولكن هو رسول هللا. أّما نصبها   "َّللَّي ٱُسوَل َولَـٰكين رَ "اعراب  يفكالمها   ذكرو 

لكّن، على حذف    دبتشديوذكر قراءة آخر  .  على َأب َأَحدٍ   عطفاً عند احلاكم؛ على تقدير كان هو رسول هللا، وعند الزخمشري ُنصيب  
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أّن حمّمد    . إذا قرئ هبذا الوجه املعىنقرئ بفتح التاء   أنّه ،" َخاُتََ " . وقال كالمها يف قراءة تقديره: ولكّن رسول هللا من عرفتموهو اخلَب، 

آخر األنبياء  ملسو هيلع هللا ىلص وسأل كالمها سؤاال مقّدراً، وهو لو أّن حمّمدا م النبّوة. تَ خَ ملسو هيلع هللا ىلص  " يعين أنّه م النبّينيتي خَ " آخر النبّيني، وبكسرهاملسو هيلع هللا ىلص 

عندان بلنزال للرسالة، وإّنا ينزل عند زوال التكليف وهو من  بعده. فقال احلاكم: ألّن نزوله    عليه السالم كيف يكون نزول عيسى 

، مصليا  ملسو هيلع هللا ىلص  ينزل عامال على شريعة حممد  ،ينزل   وحنيملسو هيلع هللا ىلص    كان نبّيا قبل حمّمدعليه السالم  أشراط الساعة. وقال الزخمشري أّن عيسى  

ر  وأشار احلاكم ايل دالالت آخي  نسخ. أّن شريعته ال تُ  عليه السالم  ورّد احلاكم رواية اليهود عن موسى  إىل قبلته، كأنه بعض أّمته. 

 25يف هذا املوضوع. على أن يكون أفعال العباد خلقهم ليس خبلق هللا، ورّد على قول اجملَّبة  أِّنا تدّل   ، وقالاآلايت

ايل هنا، ونبدأ ِبطلب آخر. وفيه سنقوم بتقييم املعلومات اليت حنصلها يف  اليت تكون بذكر اآلايت  للمقارنة  نكتفي حنن و 

 خالل املقارنة. 
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   املقارنة من حيث أثر احلاكم اجلشمي يف تفسري الكّشاف  تقييماملطلب الثاين:  

للحاكم اجلشمي وتفسري الكّشاف للزخمشري يُرى تفاوت يف نظامهما. وتفسري احلاكم منظّم   تهذيب يف التفسرياليف أّول نظر ايل 

ا الزخمشري فهو َل يسلك طريقة  وأمّ جّدا قياسا على تفسري الكّشاف، وكّل موضوع يناَقش يف فصل ُمنفرد مثل اللغة واألحكام. 

يف بداية تفسري اآلية، ويف بعض  القراءات  صوصخب اليت تتعّلق ذُكر األقوال  بعض اآلايت تفسري ، مثال يفهيف تفسري منّظمة كذلك 

وهذه املقارنة   لنظر الدقيق إليهما.املشاهبات كثرية ب رغمًا على هذه االختالفات الشكلّية، يالحظ األحيان ذُكر بعد تفسري اآلية.

 اُسُتقصي هذه الصلة من وجوه شىّت. ظهار الصلة بني التفسريين. ويف هذا القسم يف إتُتييح الفرصة للقارئ  

حىت يف بعض اخلصوص كان ألفاظ احلاكم والزخمشري على نفس الشكل حرفّيا.   ،ظهر يف فصل املقارنة املشاهبات كثرية

بل يَبز   ، تفسريين ِبثل هذا احلّد. مع ذلك إذا يُطالع بدّقة َل تكن املماثالت حمجوبةويف بعض األحيان َل تكن املشاهبات بني ال 

مناهج تفسريمها، مثل أسلوب السؤال واجلواب يف أثناء التفسري ليشرح بعض املسائل املقّدرة اليت حيتمل الرّد على  أسلوهبما  نفسها يف  

  26أتوليهما هبا. 

الرواايت اليت تتعّلق يف نزول اآلايت. وراايت احلاكم يف النزول على األغلب أكثر من  اهتّم احلاكم والزخمشري بذكر 

لكّن يف خالل املقارنة وافق رواايت الزخمشري   27للتعّجب حىت اُْعُتَبي تفسريه ُملّخص تفسري الطَبي. ثري الزخمشري. هذا األمر غري مُ 

وممكن أن يُذكر يف هذا الباب أِّنما   .بشكل ُملّخص أو ُمطّولوأحياانً  فاظاألل ثلِب يف نزول اآلايت على رواايت احلاكم، أحياانً 

سبيل املثال يف   على ، أي تفسري القرآن بألحاديث.يكون سبباً لنزول اآلية َخر اليت الاآلبعض الظروف يستفيدان من األحاديث ل

احلديث الذي حيّث على التصّدق والصيام  ذكر الزخمشري ، و ليشري ايل فضيلة السورةملسو هيلع هللا ىلص بداية السورة نقل احلاكم حديثا من النِّب 

 يف تفسري آية إّن املسلمني واملسلمات اىل آخره.  
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مع  واعتين كالمها بتحليل إعرابّية لظهور معىن اآلايت. ووقف احلاكم عند هذا العمل حتت عنوان مستقّل خالل تفسريه. 

يستنتج من أن    أكثر من احلاكم أو بنفس الدرجة. فكأّن هذا األمركان    ذلك أّن املعلومات اليت ذكرها الزخمشري يف هذا اخلصوص

يف  إعجازه  أنّ  رأي  فهو 28ا دّقة كبري يف مسألة النظم. وأّما احلاكم فهو ما يقبل فكرة النظم يف إعجاز القرآن. الزخمشري ذ يكون 

بناء على ذلك اختلف تركيزمها على موضوع النظم. اهتّم احلاكم بنظم اجلمل حىت يف بعض اآلايت أشار   29مل ال يف الكلمات. اجلُ 

يف مطلعه. والزخمشري رّكز على نظم الكلمات وإعراهبا لظهار   ا حتت فصل املعىن ايل مناسبة اآلايت يف فصل مستقّل ويف بعده

 .  تعىن البالغّي يف اآلاي امل

نقل احلاكم القراءات املختلفة يف اآلايت عن أئّمة القرّاء  ع اليت اعتَبها احلاكم والزخمشري إبحلاح.  القراءة، أيضا هي موضو 

يقف عند ذكر أمساء القارئ َلا عاّمة، ونقل  وأّما الزخمشري َل  وشرح غالبا القراءات إبيضاحات حنويّة. بذكر أمساءهم لكّل قراءة. 

جد اليضاحات الكثرية يف تفسري الكّشاف بلنسبة  ن كذلك دوماً، يف بعض األحيان يو القراءات بلفظ قيل كذا. لكّن األمر َل يك

      30ايل تفسري احلاكم، والقراءات اليت َل يذكرها احلاكم.  

  ن ستفاداياحلاكم والزخمشري عندما يفّسران معاين اآلايت يذكران التأويالت احملتملة لكشف معىن املقصود، ويف هذا العمل  

اعرتضا    وأحيانً   هذه التأويالت   أحياانً يصّححان وكالمها    وذكر احلاكم بعد كّل أتويل أمساءهم بقول عن فالن.  ، أقوال أسالفهما من  

بتفسري   ات املشاهب اليت يدّل على املعىن  التأويالت يف ذكر بعض  ُيالحظ الزخمشري  يف تفسريو  أجراي آراءمها. ُّث  عليها أبسباب ما 

 احلاكم.

الفقهّية  ا مسائل الكالمّية والفقهّية حول نفس الوجهة النظر املذهبّية. بناًء على ذلك يرى يف توضيحاُتما ويناقش كالمه

، وبلضافة ايل ذلك فكرة الزيديّة يف احلاكم. أصال هو انتبه  أقوال احلنفّية. ويف موضوع الكالمّية يشاهد حمكَّمة فكرة املعتزيل   مركزيّة 

  ، . وإن َل يكن اهتمام الزخمشري هبا إىل هذا احلدّ ورّد على أقوال بعض الفرق مثل اجملَّبة والروافض ا. ايل مسائل الكالمّية خصوصً 

 
 . 444، صاملصدر السابق أنظر: 28
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ايل قوَلما يف رواية الداجن  ممكن يف هذا الباب أن يلفت النظر  على سبيل املثال  وهو أيضاً يرّد على املذاهب الكالمّية تبعاً للحاكم،  

 أنّه من دسيس امللحدة والروافض.  اليت أكلت بعض السورة، وهم يروِنا

وهم اعتنوا هبذا املوضوع عناية كبرية، وفّسروا اآلايت  منهجهما اللغوّي يف التفسري.    أنّ   وخصوص آخر على اتّفاقهما، وهو 

  الكلمات يف اآلايت. خذ احلاكم هذا املوضوع يف فصل اللغة، وشرح فيها معاين بعض  وأ  31ايل معاين الكلمات لغًة.   برتباطها القويّة

وأُشري يف املقارنة ايل أمثلة املشاهبات بني التفسريين هبذا اخلصوص   32واسًعا ليضاحات اللغويّة.   ويف تفسري الزخمشري ُخصّيص َحيّيزًا

 راراً. مي 
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 اخلامتة

سري. ويف أثناء املقارنة تُطّرق ايل  تهذيب يف تفآية من سورة األحزاب، مين تفسري الكّشاف وال  ثالثوننُظّر ويف هذا البحث أّوال 

وعلى ضوء هذه املعلومات ُّت تقييم أثر احلاكم اجلشمي للزخمشري  العالقات بني التفسريين. وأُشري ايل املشاهبات واملختلفات بينهما.  

 يف تفسريه الكشّاف بذكر بعض اخلصوص العاّمة.  

أن يتأثّر الزخمشري من احلاكم يف تفسريه، كما أشارت بعض  وُتشاهد بواسطة هذا البحث صلٌة قويٌّة بني التفسريين، و 

مصادر الكشاف    يدّقق  م أنو لز وهذا البحث يظهر أيضاً    33شيخ الزخمشري يف جمال التفسري. البحوث ايل ذلك وايل أن يكون احلاكم  

  التهذيب يف التفسري حيتاج اىل حبوث جديدة تفسري احلاكم و . دقيقة  اتالذي يوجد مكانة عظيمة يف أدب التفسري حيتاج اىل دراس

 اليت تدّل على أمهّيته الكبري يف تراث التفسري. 
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