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إقرار
أقر أبن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنا هو نتاج جهدي اخلاص ،بستثناء ما متت الشارة إليه حسب القواعد العلمية،
وأن هذه الرسالة ككل أو أي جزء منها لـم يقدم من قبل اآلخرين كرسالة أو دراسة أخرى لدى هذه اجلامعة أو أي جامعة أو
مؤسسة تعليمية

أخرى.

حممد فرقان أزكن
07/06/2020

ii

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

iii

مل ّخص الدراسة
العلمي اليت سبقه .وبطبيعة احلال يرى ذلك األمر يف تراث التفسري
كل أتليف كان مدينًا من بعض الوجوه ملكتسبات
يف تراث العلم ّ
ّ
الكشاف وتفسري احلاكم اجلشمي .وعلى هذا أ ّن أثر احلاكم
أيضاً .ويف الزمن األخري كانت البحوث تظهر العالقة املهملة بني تفسري ّ
تدل على ذلك األثر .ويف املقارنة ليس الغرض أن
الكشاف كبري جدًّا .وهبذا البحث يُهدف عرض املقارنة اليت ّ
اجلشمي يف تفسري ّ
الكشاف الذي ذو أتثري راسخ يف أدب التفسري ،بل وضع الصلة بينهما أن ُُيخذ بعني االعتبار خصائصهما األصليّة.
ينزل قدر ّ
الكشاف ،املقارنة.
الكلمات املفتاحيّة :احلاكم اجلشمي ،الزخمشري ،التهذيب يف التفسريّ ،

iv

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.
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يي
ي
ي
اَّللَ كا َن َعلييماً َح يكيماً( ﴾.األحزاب2 ................. )١:
ني إي َّن َّ
َِّب ات يَّق َّ
﴿اي أَيـُّ َها الني ُّ
ين َوالْ ُمنافق َ
اَّللَ َوال تُط يع الْكاف ير َ
اَّللَ َكا َن يِبَا تَـ ْع َملُو َن َخبي ًريا( ﴾.األحزاب3 .............................. )٢ :
ك إي َّن َّ
ك يمن َّربيّ َ
وحى إيلَْي َ
﴿ َواتَّبي ْع َما يُ َ
اَّللي َوَكفى يب ََّّللي َوكي ًيال( ﴾.األحزاب3 ..................... ................................ )٣ :
﴿وتَـ َوَّك ْل َعلَى َّ
َ
ني ييف جوفي يه وما جعل أ َْزواج ُكم الالَّئيي تُ ي
اَّللُ لير ُج ٍل يم ْن قَـلْبَ ْ ي
ظاه ُرو َن يمْنـ ُه َّن أ َُّمهاتي ُك ْم َوما َج َع َل أ َْد يعياءَ ُك ْم أَبْناءَ ُك ْم
َْ َ ََ َ َ ُ
﴿ما َج َع َل َّ َ
احلَ َّق وُهو يَـ ْه يدي َّ ي
يل( ﴾.األحزاب3 ......................................... )٤ :
اَّللُ يَـ ُق ُ
ذلي ُك ْم قَـ ْولُ ُك ْم يأبَفْو ياه ُك ْم َو َّ
ول ْ َ َ
السب َ
ي ي ي ي
ي
ط يعْن َد َّي ي
ناح فييما
وه ْم يآلبئي يه ْم ُه َو أَقْ َس ُ
ْ
﴿ادعُ ُ
س َعلَْي ُك ْم ُج ٌ
اَّلل فَإ ْن ََلْ تَـ ْعلَ ُموا آبءَ ُه ْم فَإ ْخوانُ ُك ْم يف ال ّدين َوَموالي ُك ْم َولَْي َ
أَخطَأْ ُُْت بييه و ي
اَّللُ َغ ُفوراً َريحيماً( ﴾ .األحزاب5 ........................................ )٥ :
ت قُـلُوبُ ُك ْم َوكا َن َّ
لك ْن ما تَـ َع َّم َد ْ
ْ
َ
يي
تاب َّي ي
يي
ني يمن أَنْـ ُف يس يهم وأ َْزواجهُ أ َُّمها ُُتُم وأُولُوا ْاألَر ي
ض ييف كي ي
ض ُه ْم أ َْوىل بيبَـ ْع ٍ
ني
حام بَـ ْع ُ
﴿الني ُّ
اَّلل م َن الْ ُم ْؤمن َ
ْ
ْ َ ُ
َِّب أ َْوىل يبلْ ُم ْؤمن َ ْ
ْ َ
ي
ي
ي
ك ييف الْ يك ي
تاب َم ْسطُوراً( ﴾.األحزاب6 .......................... )٦ :
ين إيالَّ أَ ْن تَـ ْف َعلُوا إيىل أ َْوليائي ُك ْم َم ْع ُروفاً كا َن ذل َ
َوالْ ُمهاج ير َ
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﴿وإي ْذ أَخ ْذان يمن النَّبييني يميثاقَـهم ويمْنك ويمن نُ ٍ ي ي
ي
َخ ْذان يمْنـ ُه ْم يميثاقاً َغلييظاً ()٧
َ َّ
يسى ابْ ين َم ْرََيَ َوأ َ
َ َ
ُْ َ َ َ ْ
وح َوإبْراه َيم َوُموسى َوع َ
الص يادقيني عن يص ْدقي يهم وأ ي ي
ي
ين َعذابً أَلييماً( ﴾)٨( .األحزاب7 .................................... )٨-٧ :
ََْ
ليَ ْسئَ َل َّ َ َ ْ
َع َّد للْكاف ير َ
﴿اي أَيـُّها الَّ يذين آمنُوا اذْ ُكروا نيعمةَ َّي
اَّللُ يِبَا تَـ ْع َملُو َن
ودا ََّلْ تَـَرْوَها َوَكا َن َّ
اَّلل َعلَْي ُك ْم إي ْذ َجاءتْ ُك ْم ُجنُ ٌ
ود فَأ َْر َسلْنَا َعلَْي يه ْم يرحيًا َو ُجنُ ً
َ َ
َ َ
ُ َْ
ي
ي
ت الْ ُقلُوب ْ ي
ت ْاألَبصار وبـلَغَ ي
جاؤوُكم يمن فَـوقي ُكم ويمن أَس َفل يمْن ُكم وإي ْذ زا َغ ي
ي
ي
ك
احلَناجَر َوتَظُنُّو َن يب ََّّلل الظُّنُو َان (ُ )١٠هنال َ
ُ
ْ ُ ََ
بَص ًريا ( )٩إ ْذ ُ ْ ْ ْ ْ َ ْ ْ َ ْ َ
ابْـتُلي َي الْ ُم ْؤيمنُو َن َوُزلْ يزلُوا يزلْزاالً َش يديداً( ﴾)١١( .األحزاب8 ................... ................................ )١١-٩ :
َّ ي
ي
يي
ت طَائيَفةٌ يمْنـ ُه ْم َاي أ َْه َل
﴿وإي ْذ يَـ ُق ُ
ض َما َو َع َد َان َّ
اَّللُ َوَر ُسولُهُ إيَّال غُُر ًورا (َ )١٢وإي ْذ قَالَ ْ
ين ييف قُـلُوهب ْم َمَر ٌ
ول الْ ُمنَاف ُقو َن َوالذ َ
َ
ي
ي
يـثْ يرب َال م َقام لَ ُكم فَاريجعوا ويستَأْ يذ ُن فَ ير ي
ت
َِّب يَـ ُقولُو َن إي َّن بـُيُوتَـنَا َع ْوَرةٌ َوَما يه َي بي َع ْوَرةٍ إي ْن يُير ُ
يدو َن إيَّال فَر ًارا (َ )١٣ولَ ْو ُدخلَ ْ
يق مْنـ ُه ُم الني َّ
ٌ
َ َ ُ َ ْ ْ ُ ََ ْ

ي ي
ي
ي
ي
اَّللَ يم ْن قَـْب ُل َال يـُ َولُّو َن ْاأل َْد َب َر َوَكا َن
اه ُدوا َّ
َعلَْي يه ْم م ْن أَقْطَا يرَها ُُثَّ ُسئلُوا الْفْتـنَةَ َآلتَـ ْوَها َوَما تَـلَبَّـثُوا هبَا إيَّال يَس ًريا (َ )١٤ولَ َق ْد َكانُوا َع َ
اَّللي َم ْسئُ ًوال( ﴾)١٥( .األحزاب9 .................................. ................................ )١٥-١٢ :
َع ْه ُد َّ
اَّللي
﴿قُل لَن يـْنـ َفع ُكم الْ يفرار إي ْن فَـررُُت يمن الْمو ي
ت أَ يو الْ َقْت يل وإيذاً ال متَُتـَّعو َن إيالَّ قَلييالً ( )١٦قُل من َذا الَّ يذي يـع ي
ص ُم ُك ْم يم َن َّ
َْ
ُ
ْ َْ
ْ ْ َ َ ُ ُ َْ ْ َ َ ْ
َ
اَّللي ولييًّا وال نَ ي
ي ي
ي
ي
ي
ي
صرياً( ﴾)١٧( .األحزاب10 .......... )١٧-١٦ :
إ ْن أَر َاد ب ُك ْم ُسوءاً أ َْو أَر َاد ب ُك ْم َر ْْحَةً َوال ََي ُدو َن ََلُْم م ْن ُدون َّ َ َ
اَّلل الْمع يوقيني يمْن ُكم والْ َقائيليني يلخواِنييم هلُ َّم إيلَيـنَا والَ ُيْتُو َن الْبأْ ي ي
ي
ي
َ َْ ْ َ ْ َ َ
﴿قَ ْد يَـ ْعلَ ُم َُّ ُ َ ّ َ ْ َ
س إالَّ قَليالً( )١٨أَش َّحةً َعلَْي ُك ْم فَإ َذا َجاءَ
َ َ
َّ ي
يي
ي ي
ف َسلَ ُقوُك ْم يأبَلْ يسنَ ٍة يح َد ٍاد أ يَش َّحةً َعلَى
ب ْ
ْ
اخلَْو ُ
اخلَْو ُ
ف َرأَيْـتَـ ُه ْم يَـْنظُُرو َن إيلَْي َ
ك تَ ُد ُ
ور أ َْعيُـنُـ ُه ْم َكالذي يـُ ْغ َشى َعلَْيه م َن الْ َم ْوت فَإ َذا َذ َه َ
ي
ي
ك علَى َّي ي
اخلَ يري أُولَئي َ ي
اب يَـ َوُّدوا لَ ْو
ط َّ
َحبَ َ
اَّللُ أ َْع َما ََلُْم َوَكا َن ذَل َ َ
ْْ
اب ََلْ يَ ْذ َهبُوا َوإي ْن َُيْت ْاأل ْ
اَّلل يَس ًريا(َْ )١٩حي َسبُو َن ْاأل ْ
ك ََلْ يـُ ْؤمنُوا فَأ ْ
َحز ُ
َحز َ
َعر ي
اب يَ ْسئَـلُو َن َع ْن أَنْبائي ُك ْم َولَ ْو كانُوا فيي ُك ْم ما قاتَـلُوا إيالَّ قَلييالً( ﴾)٢٠( .األحزاب11 .......... )٢٠-١٨ :
بدو َن ييف ْاأل ْ
أ ََِّنُْم ُ
أ
ت يمنكن بيفـ يحشة مبـينة يضـع أف َلا ٱ ألعذاب يض أعف أ ن
ني وَكا َن َذ لي
ي
﴿يَـٰنيس ۤاء ٱلنَّبي
ي
ي
ك َعلَى ٱ ََّّللي يَ يس رريا (َ ۞ )٣٠وَمن
ُي
ن
م
ی
ࣲ
ࣲ
ُ
َ
َ
ٰ
ٰ
ُّ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
ََ ّ

أي أ
أر ر
يـ أقن أت يمن ُكن يَّللي ورسولييهۦ وتـ أعم أل ر أ ۤ أ
ني َوأ أَعتَد َان ََلَا يرزقا َك يریا (( ﴾)٣١األحزاب13 .......... )٣١-٣٠ :
صـٰليحا نـُّؤيُتَا أَجَرَها َمَّرتَ
َُ
َّ َّ َ َ ُ َ َ َ َ

ن
أ
ࣱ أ ر
أ
أ
ۤ
ر
أ
﴿يـٰنيس ۤاء ٱلنَّبي يی لَ أ
ض َوقُـل َن قَـ أوال َّم أعُروفا﴾
ض أع َن بيٱل َق أويل فَـيَط َم َع ٱلَّ يذی فيی قَـلبي يهۦ َمَر
أ
ك
ُت
س
َحدࣲ يّم َن ٱلنيّ َسا يء إي ين ٱتـَّ َق أي ُ َّ
َّ
َ
ُت فَ َال ََت َ
ُ
َ
َ ََ ّ
(األحزاب14 ............................. ................................ ................................ )٣٢ :
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أ
أ ى
يأ
أ
أ
يأي
ي
يَّ
ب
ُوىل َوأَقي أم َن ٱ َّ
﴿وقَـر َن فيی بـُيُوتي ُك َّن َوَال تَََبَّج َن تَََُّب َج ٱجلـَٰ يهلييَّ ية ٱأل َ ٰ
لصلَ ٰوةَ َوءَات َ
َ
ني ٱ َّلزَك ٰوةَ َوأَطع َن ٱ ََّّللَ َوَر ُسولَهُۥۤ إنَا يُيري ُد ٱ ََّّللُ ليُذه َ
أ
عن ُكم ٱ يلر أجس أ أَهل ٱ ألبـ أي ي
ت َويُطَ يّهَرُك أم تَط يه رريا﴾ (األحزاب15 ..................... ................................ )٣٣ :
َ ُ ّ َ َ َ
أ أ ن
﴿وٱ أذ ُك أر َن ما يـ أتـلَ ٰى فيی بـيوتي ُك َّن يم أن ءايـٰ ي
ت ٱ ََّّللي َوٱحليك َم ية إي َّن ٱ ََّّللَ َكا َن لَ يطي ًفا َخبي ًريا﴾ (األحزاب16 ............ )٣٤ :
ََ
ُُ
َ ُ
َ
لصـٰ يدقي
لصـٰيَب ي
لصـٰ يدقَـٰ ي
ت وٱ أل َقـٰنيتيني وٱ أل َقـٰنيتَـٰ ي
ت وٱ ألم أؤيمنيني وٱ ألم أؤيمنَـٰ ي
﴿إي َّن ٱ ألم أسلي يمني وٱ ألم أسليمـٰ ي
لصـٰيي
ت
ٱ
و
ن
ي
َب
ٱ
و
ت
ٱ
و
ني
ٱ
و
ت
َّ
َّ
َّ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ ُ
ُ َ َ ُ َ َ ُ
َ َ َ
لذكير ي
ت وٱ أحلـٰيف يظني فُـروجه أم وٱ أحلـٰيفظَـٰ ي
لصـٰۤ ِٕىمـٰ ي
لصـٰۤ ِٕى ي
ت وٱ ألمتَص ّيدقيني وٱ ألمتَص ّيدقَـٰ ي
وٱ أخلـَٰ يشعيني وٱ أخلـَٰ يشعـٰ ي
ت َوٱ َّلذكي يري َن ٱ ََّّللَ َكثي رريا َوٱ َّ
ت

ٱ
و
ني
م
ٱ
و
ت
َّ
َّ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ َ
َ
َ ُ
ََ َ َ ُ
َ
َ
ُ
أ ر
َع َّد ٱ ََّّللُ ََلُم َّمغ يفَرة َوأ أَجًرا َع يظي رما﴾ (األحزاب17 .............................. ................................ )٣٥ :
أَ
أ
أ
أ
ي أ
ضى ٱ ََّّللُ َوَر ُسولُهُۥۤ أ أَمًرا أَن يَ ُكو َن ََلُُم ٱخليََريةُ يم أن أ أَم يريه أۗۡم َوَمن يَـ أع ي
ض َّل
ص ٱ ََّّللَ َوَر ُسولَهُۥ فَـ َقد َ
﴿وَما َكا َن ل ُمؤيم ࣲن َوَال ُمؤيمنَ ٍة إي َذا قَ َ
َ

ر ر
ضلَـٰال ُّمبيينا﴾ (األحزاب18 ................ ................................ ................................ )٣٦ :
َ

أ
أي ي أ
أ
ول ليلَّ يذ ۤی أَ أنـعم ٱ ََّّلل علَ أي يه وأَ أنـع أمت علَ أي يه أ أَم يس أك علَ أي أ
ك َما ٱ ََّّللُ ُم أب يدي يه َوََت َشى
﴿وإيذ تَـ ُق ُ
ك َوٱت يَّق ٱ ََّّللَ َوَُتفی فی نـَف يس َ
ك َزو َج َ
َ َ
ََ ُ َ َ َ َ َ
َ

أ ى
أ ࣱ يأ
ࣱ يۤ أ
ر أ
أ ۤ أ
ي أ
أ أ يي
ض أوا
ني َحَرج فی أَزَو  يج أَد يعيَا ِٕى يهم إيذَا قَ َ
َح ُّق أَن ََت َش ٰىهُ فَـلَ َّما قَ َ
ض ٰى َزيد ّمنـ َها َوطَرا َزَّوجنَـٰ َك َها ل َكی َال يَ ُكو َن َعلَى ٱل ُمؤمن َ
َّاس َوٱ ََّّللُ أ َ
ٱلن َ
أ ر
ن
أ
يمنـ ُه َّن َوطَ ررا َوَكا َن أ أَم ُر ٱ ََّّللي َمفعُوال﴾ (األحزاب19 .............................. ................................ )٣٧ :

أ
ن
يأ
ي
ض ٱ ََّّللُ لَهُۥى ُسنَّةَ ٱ ََّّللي فيی ٱلَّ يذي َن َخلَ أوا يمن قَـ أب ُل َوَكا َن أ أَم ُر ٱ ََّّللي قَ َد ررا َّمق ُد ًورا ()٣٨
َّ
﴿ما َكا َن َعلَى ٱلنَّبي يّی من َحَر ࣲج في َما فَـَر َ

أ أ
ي ي أ أ
ي ي
َح ًدا إيَّال ٱ َّ َّۗۡللَ َوَك َف ٰى بيٱ ََّّللي َح يسي ربا (( ﴾)٣٩األحزاب20 .......... )٣٩-٣٨ :
ٱلَّذي َن يـُبَـلّغُو َن ير َسـٰلَـٰت ٱ ََّّلل َوَی َشونَهُۥ َوَال َی َشو َن أ َ

ۤ
ول ٱ ََّّللي َو َخ َاُتَ ٱلنَّبييّۧـ َۗۡن َوَكا َن ٱ ََّّللُ بي ُك يّل َش أی ٍء َعليي رما﴾ (األحزاب)٤٠ :
َحدࣲ يّمن ّير َجالي ُك أم َولَـٰ يكن َّر ُس َ
َّ
﴿ما َكا َن ُحمَ َّم ٌد أ ََب أ َ
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املقدمة
حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،أما بعد،
احلمد هلل ّ
رب العاملني والصالة والسالم على رسولنا ّ
العلن ،مع اشتداد ّقوة السالم وانتشاره كان الفكر املعتزيل
بتساع دائرة السالم وتوسع حدوده ظَهر الفكر املعتزيل اىل َ
متنوع ،ومنها
مهمة يف ذلك العصر .وبداخل هذا الفكر ّ
احتل مكانة ّ
ترّب كثري من العلماء الكبار وألّفوا ال ُكتب فيما يتعلّق بعلوم ّ
قد ّ
ي
كل بيئة
التفسري ّ
الكشاف للزخمشري .فهو قد صار كتاب معتمدا وذا أتثري يف علم التفسري ،واعتَُبها أن يكون مصدراً أساسيًّا من ّ
فكريّة ،ال يف املذهب املعتزلة فقط.
وقد متّت البحوث والدراسات الكثرية عليه ،وما زال يف عصران احلاضر أيضا هكذا .ويف بعض منها ُرّكز على املصادر
اليت اعتمدها
الزخمشري يف تفسريه .وال ّ
شك أ ّن التفاسري استفادت غالباً ممّا بقي من التفاسري القدیة األثريّة ،ويف الزمن األخري ُتّ
ّ
الزخمشري .1وهذه العالقة كانت حمجوبة قبل ،والدراسات
كتابة البحوث العلميّة اليت رّكزت على عالقة بني تفسري احلاكم اجلُشمي و
ّ
الكشاف من قيبَل الزخمشري.
يتم ذكر احلاكم يف ّ
اليت يف ّ
ُتتم ذلك العالقة وحىت َل ّ
حق مصادر تفسري الزخمشري َل ّ

2

ٍ
سيتم إجراء
ويف هذا البحث سيُشار ايل هذه الصلة بني التفسريين من خالل مقارنة جزء من سورة األحزاب .وبعد ذلك ّ
الكشاف ،ومن أجل هذه املقارنة أيضاً يشاهد املشاهبات واملختلفات بني
تقييم نتائج املقارنة من حيث أثر احلاكم اجلُشمي لتفسري ّ
أسلوب التفسريين.

1
املفسر املعتزيل احلاكم
يوجد حبثان يف تفسري احلاكم اجلشمي؛ أحدمها "كتاب احلاكم ومنهجه يف التفسري لعدانن زرزور" ،اثنيهما "مكانة ّ
حق أتثري
اجلشمي يف أدب التفسري وكتابه التهذيب يف التفسري" رسالة املاجستري اليت يكتب يف جامعة مرمرة ويوجد بعض املعلومات يف هذين البحثني يف ّ
احلاكم على الزخمشري يف تفسريه.

 2أنظر :اجلويين ،مصطفى الصاوي ،منهج الزخمشري يف تفسري القرآن وبيان إعجازه ،الطبعة الثانية ،دار املعارف ،قاهرة ،1959 ،ص.80
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األول :مقارنة سورة األحزاب من تفسري الزخمشري واحلاكم
املطلب ّ
بداية السورة
يف بداية السورة قال احلاكم والزخمشري؛ أ ّن سورة األحزاب آايُتا ثالث وسبعون آية وأ ِّنا مدنيّةُ .ثّ بدأ احلاكم القول بذكر رواية
تتعلّق فضيلة السورة ،وبشرح مناسبة بني آخر آية يف سورة السجدة وبني اآلية األوىل يف سورة األحزاب .ونقل الزخمشري واحلاكم
الصحف ،ورأوا أ ِّنا من دسيس امللحدة والروافض.
رواايت اليت تتعلّق عدد آايت سورة األحزابّ ،
وردوا على رواية الداجن اليت أكلت ّ
أيب الذي يقول أ ّن آايت السورة أكثر من ثالث وسبعني ،وموجود فيها آية الرجم على نسخ التالوة وهي آية الرجم
وْحلوا حديث ّ
طول احلاكم الكالم بألسئلة املق ّدرة واملالحظات يف كتم العثمان بعض اآلايت وكون السورة مئيت آية تقريبًا ،وأشار اىل
فقطّ .
نصيّة.
خطيئتها وخطرها أبدلّة اتریيّة وعقليّة و ّ

3

ي
يي
ي
ني إي َّن َّ
َِّب اتَّ يق َّ
اَّللَ كا َن َعلييماً َح يكيماً( ﴾.األحزاب)١:
﴿اي أَيُّ َها الني ُّ
ين َوال ُْمنافق َ
اَّللَ َوال تُط يع الْكاف ير َ
يذم آَلتهم وإقرار
نقل احلاكم والزخمشري نفس الرواية يف النزول وهي حت ّدث عن جميء املشركني واملنافقني اىل الرسول ﷺ وطلبهم ّأال ّ
شفاعة اآلَلة ،ونقل الزخمشري روايتني خمتلفتني يف النزول واحلاكم نقل رواية أخرى.
النِب مقارانً بلنداء بدالً عن امسه ،وقال أ ِّنا للّتشريف ُثّ أشار اىل فرق يف ذكر حالة
التفت الزخمشري اىل ذكر كلمة ّ
النِب ،وذكر معىن كلمة النفاق
الخبار وسرد األمثلة لكليهما .هذا توضيح بالغيّة َل يذكرها احلاكم .وأوضح احلاكم إعراب كلمة ّ
أي و ّ
يف اللغة ويف الشرع.

املصري ودار الكتاب اللبناين،
الساملي ،الطبعة األوىل ،دار الكتاب
 33اجلشمي ،احلاكم ،التهذيب يف التفسري ،حتقيق عبد الرْحان بن سليمان
ّ
ّ
بريوت وقاهرة ،2019-2018 ،ص5693-5691؛ الزخمشري ،أبو القاسم جار هللا حممود بن عمر ،تفسري الك ّشاف ،حتقيق خليل مأمون شيحا،
الطبعة الثالثة ،دار املعرفة ،بريوت ،2009 ،ص.846
2

اتّفق الزخمشري واحلاكم على أ ّن األمر بلتقوي يفيد الدوام والثبات عليه ،وأ ّن ِني طاعة الكافرين معناه التجنب عن إجابة رأيهم،
عام أم على بعض
وذكر احلاكم بعض التأويالت آخر بلفظ قيل كذا وقيل كذا ،وشرح داللة "الكافرين" و "املنافقني" هل هو ّ
يدل ال ّ
األشخاص ومن هم .واختلف آراءهم يف "عليماً حكيماً"؛ رّكز الزخمشري على معنامها املطلق ،وشرحهما احلاكم مشرياً اىل تعلّقهما
اخلاصة يف هذه اآلايت.
ّ

4

ي
ي
ك إي َّن َّ
ريا( ﴾.األحزاب)٢ :
ك يمن َّربيّ َ
وحى إيل َْي َ
﴿ َواتَّبي ْع َما يُ َ
اَّللَ َكا َن ِبَا تَ ْع َملُو َن َخب ً
ولكن الزخمشري َل يسند القراءة اىل قارئه.
ذكر احلاكم والزخمشري اختالفات القراءة وهي أن يقرء بشكل "ِبا يعملون" بلياء أيضاًّ ،
فسر اآلية على قراءة اتئيّة فقط .وأوضح الزخمشري معىن اآلية
شرح الزخمشري املعين على حسب القراءتني املختلفتنيّ ،
لكن احلاكم ّ
برتباطها اجلليّة اىل رواية النزول.

5

اَّلل وَكفى يِب َّي
ي
َّلل َوكي ًيال( ﴾.األحزاب)٣ :
﴿ َوتَ َوَّك ْل َعلَى َّ َ
عند الزخمشري معىن التوّكل إسناد األمر إيل هللا والتوكيل ايل تدبري هللا ،وأن يكون هللا وكيالً يعين أن يكون حافظاً وموكوالً
اليه يف كل أمر ،وعند احلاكم أن يكون هللا قائماً بتدبري عباده.

6

ي
ي ي
يي
ي
ي
اَّللُ ليَر ُج ٍل يم ْن قَلْبَ ْ ي
﴿ما َج َع َل َّ
ياء ُك ْم
ني ييف َج ْوفه َوما َج َع َل أَ ْز َ
واج ُك ُم الالَّئي تُظاه ُرو َن م ْن ُه َّن أ َُّمهات ُك ْم َوما َج َع َل أَ ْدع َ
أَبناء ُكم ذلي ُكم قَ ولُ ُكم يِبَفْ ي
ول ا ْحلَ َّق و ُهو يَ ْه يدي َّ ي
واه ُك ْم َو َّ
يل( ﴾.األحزاب)٤ :
اَّللُ يَ ُق ُ
ْ َ ْ ْ ْ ْ
َ َ
السب َ
ست رواايت يف نزول اآلية ،ونقل الزخمشري مخس رواايت اليت تتّفق يف الثنني منها على رواايت احلاكم؛ ّأوَلا يتح ّدث
نقل احلاكم ّ
النِب ﷺ له
عن رجل الذي ي ّدعي أ ّن له قلبان ويزعم أنّه أفضل من ّ
حممد ﷺ عقالً وهو أبو معمر الفهري ،اثنيها قول املنافقني يف ّ

 4أنظر :اجلشمي ،التهذيب يف التفسري5694-5700/8 ،؛ الزخمشري ،تفسري الك ّشاف ،ص.847
 5أنظر :املراجع السابقة ،ص5694-5700؛ .847
 6أنظر :املراجع السابقة ،ص5694-5700؛ .847
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النِب ﷺ بعد سهوه يف الصالة له قلبان قلب
قلبان .ونقل الزخمشري روايتني َ
آخريْن الّيت َل توجد يف تفسري احلاكم؛ مها قول اليهود يف ّ
حممد ،واستفاد من هذه الرواية يف تفسري اآلية.
مع أصحابه وقلب معكم ،و ّ
قصة ّ
تبين زيد بن حارثة وأن يقال له زيد بن ّ
ولكن احلاكم أسند القراءات ايل قارئه ،الزخمشري َل
ذكر احلاكم والزخمشري القراءات املختلفة يف "الالّئي" و "تظاهرون"ّ ،
يذكر أمساءهم.
رد على من اعتقد جوازه ،واملعىن أ ّن اجتماع الكفر والیان يف قلب
عند احلاكم نفي جعل هللا لرجل من قلبني يف جوفه ّ
واحد ال یكن ،أل ّن ذلك يوجب ان يكون لرجل قلبني .وأ ّن هللا ما جعل لرجل قلبني يريد أبحدمها خالف ما يريده اآلخر ،وضرب
هللا ذلك مثال املظاهر واملدعي ابن غريه يعين ال تكون امرأة الرجل ّأمه وابن غريه ابنا له .ذكر الزخمشري نفس املعلومات يف تفسري
هذه اآلية وبسطها ،وبدأ الكالم أبن ال َيعل هللا لرجل قلبني أل ّن ذلك خمالفاً حلكمته ،وأقام األدلّة على ذلك؛ أن يكون لرجل
كل واحد يفعل ويريد شيئاً متفاواتً ،فهذا يتسبب
قلبني ّإما يستطيع أحدمها أن يفعل فعل القلب واآلخر فضلة غري حمتاج اليه ،و ّإما ّ
لكل
ايل اجتماع الوصفني املعارضني يف حالة واحدةُ .ثّ أظهر هذا األمر املتناقض ِبثال قضيّة األمومة والزوجيّة و ّ
البنوة والدعوة ،أل ّن ّ
بتصرف خمتلف لشخص.
منها يقتضي ّ
تصور املدلول عليه جليّاً.
انتبه الزخمشري بسؤال مق ّدر ايل نقطة بالغيّة وهي ذكر اجلوف ،وأ ّن فائدته أن يفهم السامع ّ
ويف هذا الباب الزخمشري التفت النظر ايل إظهار كلمة "أبفواهكم" وهو أيضاً ٍ
التبين فقط يف
لغرض
بالغي ،ألنّه يفيد أ ّن أقواَلم يف ّ
ٍّ
قوَلم ،يعين أصالً ال هم يعتقدون ذلك.
علي كظهر ّأمي) ،وأن يكون هذا القول
شرح احلاكم والزخمشري معىن كلمة "تظاهر" لغة ،وذكرا قول الظهار (أي أنت ّ
طالقاً يف اجلاهليّة ،وأوضح الزخمشري الكناية اليت توجد يف هذا القول أبن يرتبط معناها اللغويّة ،وأيّد قوله برواية.

4

قال الزخمشري أ ّن كلمة الدعي ال َيمع على وزن أفْعيالء ،ألنّه يف معىن االسم املفعول لكن هناك ُي
مجع من هذا الوزن ،وهذا
ّ
شاذّ ُثّ ذكر الزخمشري األمثلة اليت تكون شاذّة أيضاً.

7

ط يعنْ َد َّي
ي
ي ي
﴿ا ْدعُ ُ ي ي
اَّلل فَيإ ْن ََلْ تَ ْعلَ ُموا َ ي
ناح فييما
ْس ُ
س َعلَيْ ُك ْم ُج ٌ
وه ْم ِلِبئ يه ْم ُه َو أَق َ
آِبء ُه ْم فَإ ْخوانُ ُك ْم يف ال ّدي ين َوَموالي ُك ْم َولَيْ َ
ُْت بي يه و ي
ت قُلُوبُ ُك ْم َوكا َن َّ
اَّللُ غَ ُفوراً َريحيماً( ﴾ .األحزاب)٥ :
لك ْن ما تَ َع َّم َد ْ
أَ ْخطَأ ُْ َ
احلَ َّق َوُه َو يَـ ْه يدي
ول ْ
اَّللُ يَـ ُق ُ
وه ْم يآلبئي يه ْم" مرتبطة بقول " َو َّ
وقف الزخمشري على مناسبة هذه اآلايت قبلها ،وعلى هذا أ ّن أمر " ْادعُ ُ
َّ ي
احلق وهدايته ايل السبيل وهو أن يدعوهم انسباً ايل آبئهم .وشرح قضيّة دعوة األشخاص دون منسوبً
يل" ،أي أن يقول هللا ّ
السب َ
كل األخطاء اليت تفعل بدون
ايل آبئهم بذكر العرف الذي يوجد يف عهد اجلاهلية .رأى الزخمشري أ ّن العفو هنا ممكن أن يشمل ّ
ي
َخطَأْ ُُْت بييه" ،وذكر
عمد ،وأيّد رأيه بألحاديث .وقال الزخمشري يف إعراب قول ما "تَـ َع َّم َد ْ
اجلر عطفاً على "فيما أ ْ
حمل ّ
ت قـُلُوبُ ُك ْم" ّ
لكن الزخمشري زاد عليه وجه آخر .وأيضاً يوجد هناك نقطة مشرتكة بينهما ،وهي أن ُیَب عن
احلاكم أيضاً هذا الوجه واكتفى بهّ ،
لكن احلاكم ذكر قول املذهب
موضوع ثبوت النسب من حيث األحكام بني الفقهاء ،الزخمشري حت ّدث عن مذهب احلنفيّة فقط ّ
الشافعية أيضا.
سنتطرق ايل بعض االختالفات واملشاهبات بني كال التفسريين ،ويف خالل املقارنة اترة
بعد ِناية ّأول مخس آايت حنن
ّ
املستقل.
سنفصل هذه املعلومات يف القسم
سنفعل هكذا ،بعد أن ننهي مقارنتنا
ّ
ّ
كل أربع أو مخس آايت ،وأخذ يف هذا الفصل
يوجد يف تفسري احلاكم الفصل بسم األحكام عقب أن يذكر معىن ّ
األحكام اليت تتعلّق بآلايت ،وهو يناقش فيه املسائل إبجابة ايل األسئلة املق ّدرة ،ولكن ال يوجد يف هذا الفصل األحكام فقهيّة
حق
فقط ،بل يوجد فيه أحكام اعتقاديّة وغريها ،وحنن َل نذكر كلّه هنا .وأيضاً يوجد يف تفسريه فصل بسم النظم قبل فصل يف ّ
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معىن اآلايت ،وهو يشرح هناك مناسبة اآلايت بعضهم ببعض ليوفّر انسجام املعىنَ ،ل ينتبه الزخمشري ايل هذه املناسبة ٍ
بشكل واضح،
بل هو يرّكز النظم من انحية بالغيّة عند احلاجة ،حنن نرى مثاالً دقيقاً هنا على هذا اخلصوص .وذلك أن يشري ايل فصل اجلمل
األصلي يف هذه اآلايت حترَي
ووصلها من بداية السورة حىت هذه اآلية للحسن والفصاحة ،بناء على هذا رأى الزخمشري أ ّن املوضوع
ّ
التبين ليس اتّباع الشرع كما قال احلاكم.
النساء بلظهار و ّ

8

ي
تاب َّي ي
َِّب أَوىل يِبلْم ْؤيمني ي
ي
ض ييف كي ي
واجهُ أ َُّمها ُُتُ ْم َوأُولُوا ْاأل َْر ي
ض ُه ْم أ َْوىل بيبَ ْع ٍ
ني
حام بَ ْع ُ
اَّلل م َن ال ُْم ْؤمني َ
ُ َ
ني م ْن أَنْ ُفس يه ْم َوأَ ْز ُ
﴿الني ُّ ْ
ك ييف ال ي
ي
ْك ي
تاب َم ْسطُوراً( ﴾.األحزاب)٦ :
ين إيالَّ أَ ْن تَ ْف َعلُوا إيىل أ َْولييائي ُك ْم َم ْع ُروفاً كا َن ذلي َ
َوال ُْمهاج ير َ
النِب ﷺ رجال من أصحابه بخلروج ايل الغزوة ،وأن يُ ّرد على قوله بشرط استاذان
نقل احلاكم روايتني يف نزول اآلية؛ إحدامها أن ُيمر ّ
األبوين .اثنيها تتح ّدث عن املؤاخاة بني املسلمني وأن يورث بعضهم بعضاً يف صدر السالم .واستفاد الزخمشري أيضا من هذين
الروايتني يف تفسري اآلية.
ذكر احلاكم بعض التأويالت احملتملة يف ماذا أ ّن النِب ﷺ أوىل بملؤمنني ،عند الزخمشري يف ٍ
كل من أمور الدين والدنيا أل ّن
ّ
يف اآلية َل تُقيّد وذُكر مطلقاً.
ي
ي
النِب ﷺ يدعوا اىل ما
ّ
النِب ﷺ أوىل من طاعة األنفس بآلية "فَ َسلّ ُموا على أنْـ ُفس ُك ْم" ،أل ّن ّ
استدل احلاكم على أ ّن طاعة ّ
الزخمشري اآلية هبذا الشكل ،وقال أ ّن كل ما دعا إليه فهو إرشاد َلم إىل نيل النجاة والظفر بسعادة الدارين ،وأيّد
فيه جناُتمّ ،بني
ّ
يي
ف َريح ٌيم" وذكر احلديث الذي نقله احلاكم يف سبب النزول.
ني َرُؤ ٌ
يص َعلَْي ُكم بلْ ُم ْؤمن َ
قوله بقتباس من آية " َح ير ٌ
وصححه وقال ممكن
النِب أوىل بملؤمنني من أنفسهم ،وهو أب َلم" واعرتض عليه ّ
نقل احلاكم قراءة من ابن مسعود وهي " ّ
الزخمشري ذكرها أن يكون قراءة كأنّه يقبل تصحيح احلاكم هنا ،ألنّه يشرح أن يكون األنبياء آبء ّأمتهم
أن يكون تفسرياً .ورغما أ ّن
ّ
كتفس ٍري.
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نكاحهن،
تعظيمهن وحترَي
يدل على وجوب
اجهُ أ َُّمها ُُتُْم"ّ ،أما املعىن ّ
أشار احلاكم والزخمشري ايل تشبيه يف قول " َوأ َْزو ُ
ّ
ّ
ببناُتن مباح .واعرتض احلاكم يف هذا املسألة على القول الفاسد من الباطنيّة.
التزوج
ّ
واألمومة ليس حقيقة أل ّن ّ
عند احلاكم يف قول "إيىل أ َْولييائي ُك ْم" يوجد احتماالن؛ ّأوالَ أن يكون هذا األقارب من املشركنيُ ،ثّ نقل احلاكم األقوال اليت
تضعفها ورِّبا من هذا َل يذكره الزخمشري ،ثنياً أن يكون األولياء من املسلمني املهاجرين.
ّ
ي
يي
ي
ي
ين" َيوز أن يكون للبيان من أوىل األرحام ،وَيوز أن يكون البتداء
ّبني الزخمشري أ ّن "م ْن" يف "م َن الْ ُم ْؤمن َ
ني َوالْ ُمهاج ير َ
ي
النِب
كل املنفعة والحسان ّ
الغاية .وشرح االستثناء يف "إالَّ أَ ْن تَـ ْف َعلُوا" على أ ّن األقارب يف ّ
أحق من األجانب غري الوصيّة ،أل ّن قال ّ
ﷺ ال وصيّة لوارث.
تدل على أن تكون المامة يف الوالدة.
أئمة الزيديّة أ ّن اآلية ّ
اعرتض احلاكم على قول زيد بن علي وهو إمام من ّ

9

ي
ي
﴿وإي ْذ أَ َخذْان يمن النَّبيي ي
ك ويمن نُ ٍ ي ي
يسى ابْ ين َم ْرََيَ َوأَ َخذْان يمنْ ُه ْم يميثاقاً غَلييظاً ()٧
َ َّ
ني ميثاقَ ُه ْم َومنْ َ َ ْ
َ
وح َوإبْراه َ
يم َوُموسى َوع َ
ص ْدقي يهم وأ َ ي ي
لييسئَل َّ ي ي
ني َعن ي
ين َعذاِبً أَلييماً( ﴾)٨( .األحزاب)٨-٧ :
الصادق َ ْ
َع َّد للْكاف ير َ
َْ
َْ َ
َخ ْذان" هو أمر اذكروا مق ّدرا ،ونقل احلاكم وجها آخر يف إعرابه أيضاً .وامليثاق عندمها
اتّفق احلاكم والزخمشري على أ ّن عامل " َوإي ْذ أ َ
حممدا ﷺ یلق قبل األنبياء ،لذلك ق ّدم .وذُكر هذه
النِب ﷺ هنا لفضله .اعرتض احلاكم على قول أ ّن ّ
وظيفة تبليغ الرسالة .وتقدَي ّ
خاصة عند احلاكم ،ألن يكون َلذه األنبياء أمم .وقال الزخمشري أ ِّنم من مشاهر األنبياء ومن أوىل العظام ،قارن الزخمشري
األنبياء هنا ّ
النِب ﷺ ما ق ّدم ،وأوضح هذا األمر ِبقارنة سياق
هذه اآلية آبية أخرى اليت توجد فيه أمساء األنبياء خبالف هذا الرتتيب يعين أ ّن ّ
اآليتني.
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يف حق معىن امليثاق الغليظ قال احلاكم والزخمشري نفس الشيء ،وهو اليمني بهلل على وفاء بلوظيفة .ويف لييسئل َّ ي ي
ني
الصادق َ
ّ
َ َْ َ
ي ي
ت
َع ْن ص ْدق يه ْم يوجد احتماالن على قول الزخمشري؛ أن يكون سؤاال لألنبياء من قبيل سؤال هللا لعيسى عليه السالم هل أنت قـُ ْل َ
للناس أنّك إله ،يعين تبكيتاً للكافرين أو أن يكون سؤال للمؤمنني عن صدق أنبياءهم.
وطول الكالم ببعض املالحظات يف ذلك املوضوع .وذكر
عند احلاكم هذا السؤال للمؤمنني عن إقرار عدل هللا وحكمته ّ
أيضاً قضيّة كالميّة بلجابة لسؤال مق ّدر وهو ملاذا أُخذ امليثاق من النّ ّبني وهم معصومون؟ للتّلطيف َلم يف ثباُتم.

10

﴿اي أَيُّها الَّ يذين آمنُوا اذْ ُكروا نيعمةَ َّي
ودا ََّلْ تَ َرْو َها َوَكا َن َّ
اَّللُ يِبَا
اَّلل َعلَْي ُك ْم إي ْذ َجاءتْ ُك ْم ُجنُو ٌد فَأ َْر َسلْنَا َعلَْي يه ْم يرحيًا َو ُجنُ ً
َ َ
َ َ
ُ َْ
ناجر وتَظُنُّو َن يِب َّي
ي ي ي
ي
ي
ت ْاألَبْصار وب لَغَ ي
َس َفل يم ْن ُكم وإي ْذ زاغَ ي
وان
َّلل الظُّنُ َ
ت الْ ُقلُ ُ
ُ ََ
وب ا ْحلَ َ َ
ريا ( )٩إي ْذ جا ُؤوُك ْم م ْن فَ ْوق ُك ْم َوم ْن أ ْ َ ْ َ
تَ ْع َملُو َن بَص ً
ك ابْ تُلي َي ال ُْم ْؤيمنُو َن َوُزلْ يزلُوا يزلْزاالً َش يديداً( ﴾)١١( .األحزاب)١١-٩ :
(ُ )١٠هنالي َ
مستقل وبزايدة بعض املعلومات
ذكر احلاكم والزخمشري حديث األحزاب يف تفسري هذه اآلايت ،وحكى احلاكم هذه احلادثة يف فصل
ّ
النِب ﷺ وطلب املسلمني القتال ،وارسال رجل الذي یَب األحزاب على بعضهم
حنو؛ نقل رواية تتح ّدث عن اقرتاح املصاحلة من قبل ّ
قصة الغزوة.
البعض النشقاقهم ،وأ ّن أسلوب احلاكم
وفسر اآلايت يف أثناء حتكية ّ
أديب وخمتصر ّ
اتریيّ ،أما أسلوب الزخمشري ّ
ّ
احل ي
ناجَر
شرح كالمها معىن زيغ األبصار على أن يكون ميلها عن مكاِنا
األصلي ّ
حتريا من ش ّدة اخلوف ،ومعىن بلوغ الْ ُقلُ ُ
وب َْ
ّ
وإما كناية عن ش ّدة الفزع جمازا.
عندمها إماّ ارتفاع قلب اخلائف من االضطراب الشديد يعين يف معىن احلقيقيّة ّ
وج ّل الصحابة واثقون
النِب ﷺ ُ
أشار احلاكم اىل املوصوفني بذلك أي اخلائفون من ّ
العدو ،وقال أ ِّنم ضعفة املسلمنيّ ،أما ّ

ي ي
طول الكالم
ظن املشركني واملنافقني واملسلمني ّ
بنصرة هللا .ويف قول " َوتَظُنُّو َن ب ََّّلل الظُّنُو َان" ّبني احلاكم والزخمشري ّ
لكن احلاكم ّ
بلتفصيل ونقل رواية يف حق ظن املسلمني .ذكر كالمها القراءات يف "الظُّنُو َان" واستشهدا نفس الشعر على زايدة األلف يف ي
اآلخر،
ّ ّ
ذكر احلاكم ذلك يف فصل العراب.
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صفه وبُرودته ال املسلمني يعين
قال احلاكم يف فصل األحكام أ ّن اآلية ّ
يضر املشركني بي َع ْ
تدل على معجزة ،وهي ريح الذي ّ
هذا األمر َل يكن على عادته.

11

ي
ك ابْـتُلي َي الْ ُم ْؤيمنُو َن َوُزلْ يزلُوا يزلْزاالً َش يديداً" نقل كالمها قراءة ،وزاده الزخمشري قراءة آخرّ .بني احلاكم معىن اللغوي
يف قول " ُهنال َ
كلمة هنالك واالبتالء والزلزال بلتفصيل يف فصل اللغة .وارتبط مناسبة اآلايت ِبا قبله على حسب السياق يف فصل النظم.

12

ي
ي
ض َما َو َع َد َان َّ
َت طَائيَفةٌ يمنْ ُه ْم َاي أَ ْه َل
﴿ َوإي ْذ يَ ُق ُ
ورا (َ )١٢وإي ْذ قَال ْ
ين ييف قُلُوِبيي ْم َم َر ٌ
اَّللُ َوَر ُسولُهُ إيَّال غُ ُر ً
ول ال ُْمنَاف ُقو َن َوالَّذ َ
َِّب يَ ُقولُو َن إي َّن بُيُوتَ نَا َع ْوَرةٌ َوَما يه َي بي َع ْوَرةٍ إي ْن يُ يري ُدو َن إيَّال في َر ًارا (َ )١٣ول َْو
ام لَ ُك ْم فَ ْاريجعُوا َويَ ْستَأ يْذ ُن فَ يري ٌق يمنْ ُه ُم الني َّ
ب َال ُم َق َ
يَثْ ير َ
ي
ي ي
ي ي ي
اه ُدوا َّ
اَّللَ يم ْن قَ ْب ُل َال يُ َولُّو َن
ُد يخلَ ْ
ريا (َ )١٤ولَ َق ْد َكانُوا َع َ
ت َعلَْي يه ْم م ْن أَقْطَا يرَها ُُثَّ ُسئلُوا الْفتْ نَةَ َِلتَ ْو َها َوَما تَ لَبَّ ثُوا ِبَا إَّال يَس ً
ْاألَ ْدِبر وَكا َن َع ْه ُد َّي
وال( ﴾)١٥( .األحزاب)١٥-١٢ :
اَّلل َم ْسئُ ً
ََ َ
قال احلاكم والزخمشري إ ّن آية "وإي ْذ يـ ُق ُ ي
القصة بالختصار؛ ضرب الرسول ﷺ الصخرة يف
ول الْ ُمنَاف ُقو َن" نزلت يف معتّب بن قشري ،و ّ
َ َ
فبشر الرسول ﷺ فتح اليمن والروم والفارس ،فقال املنافقون هذا القول .ويف "غُُر ًورا"
انشق منها القطعة ّ
كل ضربة ّ
اخلندق ثالاث عند ّ
اللغوي ،وأوضح اعرابه .وقال يف قول املنافقني إ ِّنم يقولون هكذا جلهلهم أ ّن النصر يف دار التكليف قد يكون
شرح احلاكم معناه
ّ
عقيب الصَب واالمتحان ،وا ّن فتنتهم أعظم من فتنة الكفار .التفت احلاكم ايل سؤال مق ّدر ،وهو أ ِّنم أصالً اعرتفوا هللا ورسوله يف
تدل اآلية أ ّن
رور ،بعد إجابة هذا السؤال هو يقول ّ
قوَلم " َما َو َع َد َان َّ
اَّللُ َوَر ُسولُهُ إيَّال غُُر ًورا" فكيف یكن أن يقول ُ
وعد هللا ورسوله غُ ٌ
الغرور ليس من خلق هللا لذلك ما أضيف ايل هللا.
ت طَائيَفةٌ" .يف اليثرب قاال إنّه اسم املدينة أو أرض يف انحية املدينة.
ذكر كالمها اآلراء لتعيني َمن هم الطائفة يف " َوإي ْذ قَالَ ْ
وفسرا اآلية على حسب القراءتني
ويف قول "َال ُم َق َام لَ ُك ْم" يوجد يف املقام قراءتني بلفتح و ّ
الضمة أن يكون املصدر أو اسم مكانّ ،
يعين ال يوجد مكان القامة هنا أو ال قرر لكم هنا ،وأمروهم بَلرب من معسكر رسول هللا ﷺ.
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النِب ﷺ ،هم بنو حارثة .شرح احلاكم والزخمشري كلمة العورة مرتبطاً ِبعناها
قال احلاكم إ ّن الفريق الذي استأذن من ّ
العدو والسارق ،بسبب ضعف جدرانه للحراسة ،وذكر
اللغوي ،وعلى هذا أ ّن عور املكان أن يكون فيه اخللل الذي یاف منه ّ
ّ
كالمها قراءتني بفتح الواو وسكوِنا.
رد علّتهم الكاذبة وأ ِّنم يريدون الفرار ،لو دخلت
املفسران معىن هذه اآلايت على نفس الطريقة ،وبختصا ٍر؛ أ ّن هللا ّ
فسر ّ
و ّ
املتحزبة على املدينة أو بيوُتم من نواحيها ُثّ عرض عليهم الكفر ومقاتلة املسلمني قبلوا اقرتاحهم فوراً أو ال يستطيعون
العساكر ّ
اللبث يف املدينة بعد ارتدادهم ف ُهلكوا .وذكرا قراءتني يف َآلتَـ ْوَها من االتيان واليتاء.
نقل احلاكم والزخمشري رواايت يف َمن هم الذين عاهدوا هللا من قبل ،واتّفقا يف بعضها؛ أ ِّنم الذين بيعوا رسول هللا ﷺ
للنِب أل ّن هللا مع نبيه ﷺ.
ليلة العقبة ،أ ِّنم الذين َل يشاهدوا بدراً .وقال احلاكمٌ إ ّن إضافة العهد ايل هللا تفخيم ّ

13

ت أَ يو الْ َق ْت يل وإيذاً ال ُتَُتَّعو َن إيالَّ قَلييالً ( )١٦قُل من َذا الَّ يذي ي ْع ي
﴿قُل لَن ي ْن َفع ُكم ال يْفرار إي ْن فَ ررُُْت يمن الْمو ي
ص ُم ُك ْم يم َن
ُ
َ
ْ َْ
َْ َ َْ
َ
ْ َْ َ ُ ُ
ي ي
ي
َّي
اَّلل ولييًّا وال نَ ي
اد بي ُك ْم ُسوءاً أ َْو أَر َ ي
صرياً( ﴾)١٧( .األحزاب)١٧-١٦ :
اَّلل إي ْن أَر َ
اد ب ُك ْم َر ْمحَةً َوال َيَي ُدو َن ََلُ ْم م ْن ُدون َّ َ َ
حث على اجلهاد ،وقول " َوإيذاً ال ُمتَتـَّعُو َن إيالَّ قَلييالً" إشارة ايل أ ّن الشهادة خري من احلياة
قال احلاكم ّبني هللا أ ّن الفرار ال ينفع وهذا ّ
الذل قليالً يف الدنيا ُثّ املوت .وأوضح الزخمشري فرق بني املوت والقتل ،وقال لن ينفعكم الفرار من حكم هللا عليكم من حتف
مع ّ
يلمح
آنف (املوت طبيعيّا) أو قتل (املوت يف احلرب) ،وإن نفعكم الفرار مثالً يكون أتخري املوت قليالً .كأ ّن عبارة الزخمشري هنا ّ
يدل أنّه ال شيء
املسمى والقضاء يف مذهب املعتزلة .قال احلاكم يف فصل األحكام قول "قُ ْل لَ ْن يَـْنـ َف َع ُك ُم الْ يفر ُار" ّ
فرق بني األجل ّ
حيفظ من املوت والقتل ،وإذا علم هللا تعاىل أنّه یوت أو يقتل يف وقت ،فيكون موافقاً على علم هللا ،ويف اآلية ّ
حث على اجلهادُ .ثّ
احلث يف هذا احلرب فقط ،وهل ذلك يف هؤالء املنفقني
انقش عموم الداللة وخصوصها بقتباس من قاضي عبد اجلبّار هل هذا ّ
خاصة.
ّ
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وقف الزخمشري بسؤال مق ّدرا على استخدام العصمة مع الرْحة والسوء ،أل ّن العصمة تكون يف السوء فقط ،وذكر احتمالني
حل السؤال؛ أن يكون يف اجلملة تقدير شيء الختصار الكالم وهو "أو يصيبكم بسوء ان أراد بكم رْحة" ،واستشهد قوله بشعر:
يف ّ
ورأيت زوجك يف الوغى  ...متقلدا سيفا ورحما ،أي متقلدا سيفا وحامال رحماّ .أما احتمال الثاين وهو أن يكون العصمة يف معىن
استدل ذلك آبية "وهللا
املنع ،وهذا الرأي يوجد يف تفسري احلاكم .وهو شرح معىن العصمة يف فصل اللغة على أن يكون املنع ،و ّ
وفسر احلاكم اآلية برتباط ما قبله ،يعين املوضوع عنده متعلّق بجلهاد
يعصمك من الناس" ،وذكر األمثلة الستخدام هذا املعىنّ .
أيضاً ،وعلى هذا أ ّن هللا قادر على النصر والعقوبة فيجب امتثال أمره.
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اَّلل الْمع يوقي ي
ي
ي
يي
ي
ي
اء
ني منْ ُك ْم َوالْ َقائيل َ
﴿قَ ْد يَ ْعلَ ُم َُّ ُ َ ّ َ
ْس إيالَّ قَليالً( )١٨أَش َّحةً َعلَيْ ُك ْم فَيإذَا َج َ
ني يإل ْخ َواِن ْم َهلُ َّم إلَيْ نَا َوالَ ََيْتُو َن الْبَأ َ
يي
ْسنَ ٍة يح َد ٍاد أ ي
ف سلَ ُقوُكم يِبَل ي
ي
َش َّحةً َعلَى
ب ْ
ْ
اْلَْو ُ
ور أَ ْعيُ نُ ُه ْم َكالَّ يذي يُغْ َ
ف َرأَيْ تَ ُه ْم يَنْظُُرو َن إيل َْي َ
اْلَْو ُ َ ْ
ك تَ ُد ُ
شى َعلَْيه م َن ال َْم ْوت فَيإذَا ذَ َه َ
ي
ك َعلَى َّي ي
ْهبوا وإي ْن َي ي
ط َّ
اب يَ َودُّوا
ْ
َحبَ َ
اَّللُ أَ ْع َما ََلُ ْم َوَكا َن ذَلي َ
اْلَ ْيري أُولَئي َ
ْت ْاأل ْ
سبُو َن ْاأل ْ
ك ََلْ يُ ْؤمنُوا فَأ ْ
َحز ُ
َحز َ
اب ََلْ يَذ َ ُ َ َ
اَّلل يَس ً
ريا(َْ )١٩حي َ
ِبدو َن ييف ْاألَ ْعر ي
اب يَ ْسئَ لُو َن َع ْن أَنْبائي ُك ْم َول َْو كانُوا فيي ُك ْم ما قاتَ لُوا إيالَّ قَلييالً( ﴾)٢٠( .األحزاب)٢٠-١٨ :
ل َْو أ ََِّنُ ْم ُ
يي
يي
ي
حممد وأصحابه ّإال أكلة أليب
نقل احلاكم والزخمشري رواية يف نزول " َوالْ َقائل َ
ني يل ْخ َواِن ْم َهلُ َّم إلَْيـنَا" ،وهي قول بعض املنافقني ما ّ
املعوقني؛ املثبّطني الناس عن رسول هللا ﷺ.
سفيان وأصحابه .وذكر احلاكم روايتني َ
اآلخرين يف نزول نفس اآلية .وشرح كالمها معىن ّ
هلم الينا أو هم املنافقون ،وإخواِنم ضعاف املسلمني ،عند الزخمشري هم املنافقون.
عند احلاكم أ ّن ّ
املعوقني هم اليهود ،وقالوا للمنفقني ّ
تعني من هم صرفوا وما
هلم ،وهذا اخلالف هل هو يُ ّثىن ُ
لكن احلاكم ما ّ
وَي ّمع ويُذ ّكر ويُؤنّثّ ،
وقف كالمها على اخلالف يف كلمة ّ
هلم اي رجل ،وهلموا اي رجال .وأوضحا
صرفوا ،وقال الزخمشري لغة أهل احلجاز :يسوؤون فيه بني الواحد واجلماعة .و ّأما متيم يقولون ّ
رب .وشرح احلاكم معىن البأس يف اللغة أن يكون احلرب أو الفقر يف فصل اللغة.
معناها ّقرب وتعال واقْ ْ
أشحة" ،قال احلاكم أنّه نصب على احلال والقطع من قوله وال ُيتون البأس ّإال
ذكر احلاكم والزخمشري األقوال يف اعراب " ّ
الذم وقرئ بلرفع على أن يكون خَبا ملبتدأ مق ّدر ،يعين الزخمشري بسط وجه
قليالً ،وقال الزخمشري أنّه نصب على احلال أو على ّ
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القطع الذي يذكره احلاكم يف وجهني األخرييْن .ويف قول " َسلَ ُقوُك ْم" سرد احلاكم معاين السلق يف اللغة أبمثلتها .وذكر قراءة شاذّا
يرد عليه االحباط وأن يكون
فيه وهي بلصاد صلقوكم .وسئل سؤالني يف هذا اآلية ،وانقش فيهما ثبوت العمل من املنافقني حىت ّ
إحباط عملهم يسرياً على هللا مع أ ّن كل شيء عليه يسري .فأجاب األوىل على ّأال يثبت العمل منهم ،ولكنه تعليم ملن يف ّكر أن إیاان
بللسان فقط ،وتنبيه لنا على أ ّن األعمال من غري إیان ال شيء ،وفيه إشارة ايل وجوب الیان الصحيح .وأجاب للسؤال الثاين أ ّن
أعماَلم حقيقة بلحباط ،تدعو إليه الدواعي ،وال يصرف هللا عن هذا العمل شيء ،وهذا داللة على بغض هللا َلم.
اب ََلْ يَ ْذ َهبُوا" ذكر احلاكم معىن كلمة األحزاب اجلماعات وع ّد األحزاب ،وهم مجاعات قريش
ويف قول " َْحي َسبُو َن ْاأل ْ
َحز َ
وفسر احلاكم والزخمشري هذه اآلية بألقوال املشاهبة ،وعلى هذا املنافقون ظنّوا أ ّن األحزاب َل يذهبوا
وغطفان وغريهم من اليهودّ .
وَل ينصرفوا رغم أ ِّنم اِنزموا وانصرفوا وذلك لش ّدة جبنهم ،وإ ْن يرجعوا مرة اثنية متنّوا أن يكون يف البادية مع األعراب خلوفهم ويسألون
كل قدَي منهم عن أخباركم يعين ماذا صار األمر بينهم ،ولو كان املنافقون معكم يف وقت القتال يقاتلوا رايءً ومسعة .ونقل احلاكم
ّ
أي يتساءلون ِبعىن يسأل بعضهم بعضاً .ونقل الزخمشري قراءة يف
يساءلون" ْ
والزخمشري قراءة آخر يف يسئلون ،وهي أن يُقرأ بوجه " ّ
بدون ،وقال قُرئ بشكل بُدَّى.
الشح والقتال فعل العبد،
ذكر احلاكم قضيّة كالميّا يف فصل األحكام وقال ّ
تدل اآلايت السابقة على أ ّن الفرار والتعويق و ّ
الزم.
لذلك علّق به املدح و ّ
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مرة أخرى للمقارنة.
وحنن نرتك تسع آايت بعده ،وننتقل من هذه اآلية ايل آية ثالثون لكيال نكّرر القضااي اليت ذكرانها قبل ّ
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ٰ
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ُّ
ُ
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َ
َّ
َ
َ
َ َ َّ ُ َ َ َ َ ُ
سا َء ٱلنَّبي يّی َمن َ
َ
﴿يَٰن َ

ࣰۡ ࣰ
ۡي ۡ ۡ
ࣰ ۡ ۤ ۡ
يي ۡ ۡ
ۡ ۡ ي يي
ني َوأَعتَد َان ََلَا يرزقا َك يرمیا (( ﴾)٣١األحزاب)٣١-٣٠ :
صٰليحا نُّؤيُتَا أَج َرَها َم َّرتَ
يَقنُت من ُك َّن ََّّلل َوَر ُسولهۦ َوتَ ع َمل َ

أي
ضـٰ َع أف" بتشديد العني بلنون
نرى يف التفسريين ذكر قراءات أخرى يف كلمة " َُيت" بلتاء والياء ويف " ُّمبَـيّنَ ࣲة" بفتح الياء وكسرها ويف "يُ َ
أو الياء من بب التفعيل وبدون التشديد من بب املفاعلة ،نقله الزخمشري بدون االسناد اىل قارئها ،ذكر احلاكم أسباب القراءات
املخلفة وضرب لكلّها أمثلة.
أوضح كالمها معىن الكلمات يف قول "بيَفـٰ يح َش ࣲة ُّمبَـيّنَ ࣲة"؛ قال احلاكم ِبعصية ظاهرة ،وقال الزخمشري بكبرية الظاهرة فحشها،
ونشوزهن رسول هللا ﷺ أو الزان كما
عصياِنن
افهن من الكبائر أو
ّ
ّ
كل اقرت ّ
ونقل بعض األقوال ،وعلى هذا أ ّن الفاحشة املبيّنة هي ّ
ي
منهن يعاقب
غريهن لنعمة هللا
عفي
عليهن ،لذلك القبح الذي يصدر ّ
ّ
ّ
ّ
مر يف حديث االفك .وشرح كالمها ان يكون العذاب ض ْ
احلر يف احلدود على الضعف من عقوبت الماء والعبيد.
بلزايدة .واستشهدا نفس النموذج على هذا الشأن ،وهو أن يكون عقوبت ّ
وقال الزخمشري زايدة على ذلك أ ّن أب حنيفة وأصحابه ال يرون الرجم على الكافر ،وأن يكون املعصية من العاَل أقبح .كأ ّن هذه
املالحظات منهما لبيان حمافظة مبدأ العدل يف مذهبهم .عند الزخمشري واحلاكم قول "وكان ذ ليك علَى َّي ي ر
َلن ،ويشري
ََ َ َ َ َ
ٱَّلل يَسريا" تنبيه ّ
تدل على بعض األمور؛ ثبوت الوعيد يف
النِب ﷺ ال ینع العذاب .وقال احلاكم يف فصل األحكام أ ّن هذه اآلية ّ
ايل أ ّن كون نساء ّ
أهل الصالة ،وأن الشخص الذي يستحق العذاب يعاقب ال حمالة ألن قول ي أ
النِب ﷺ ال يشفع
ّ
ّ
َُ
ّ
ضـٰ َعف ال يليق ّإال بلواقع ،وأ ّن ّ

فيهن .هذه القضااي الكالميّة تظهر لنا دقّة احلاكم يف مسائل الكالميّة ،وهو هنا
ألهل الكبائر ،وأ ّن الفاحشة
فعلهن أل ّن الوعيد ّ
ّ
النِب ﷺ ،والعدل ،وأفعال العباد.
ّ
تطرق ايل مسألة الوعد والوعيد ،وشفاعة ّ
أي ۤ
أ أ
أ أ
وذكر
،
حنواي
احلاكم
أوضحها
و
،
"
ا
نقل احلاكم والزخمشري قراءات يف كلمة "يَـقنُت" "وتَـع َمل" "ونـُّؤُتَ
لكل قراءة قارئهُ .ثّ
ّ
ّ
شرح احلاكم معاين القنوت يف اللغة.
وفسر كالمها اآلية؛ من تطع هللا
وقال احلاكم عقب الوعد بعد الوعيد يف اآلية الذي قبله ،وهذا اجلمع عادة هللا تعاىلّ .
َلن من الثواب أكثر؟ وأجابه على أ ّن املش ّقة
غريهن .وسأل احلاكم سؤال؛ ملاذا
أجرهن ضعفني ثواب
ورسوله أُعطي
طاعتهن أوجب ّ
ّ
ّ
ّ
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أجرهن
صَبهن على القلّة ومن ُحسن املعاشرة للرسول ﷺ يف وقت الضيق .وقال الزخمشري وإنا ضوعف
عليهن أعظم من حيث
ّ
ّ
ّ
أر
أ
وتوفرهن على عبادة هللا والتقوى .قال احلكم يف " َوأ أَعتَد َان ََلَا يرزقا
لطلبهن رضا رسول هللا ﷺ حبسن اخللق ،وطيب املعاشرة والقناعة،
ّ
ّ
ير
16
النِب ﷺ من أجل الفتوحات.
َكریا" إ ّن الرزق يف اجلنّة أو يف الدنيا بعد وفاة ّ
ۡ ِۚ
ۡ
ࣱ ۡ
ۡ
ۡ
ࣰ
ۡ
﴿يٰني ۤ ي ۡ
ُت َكأَح ࣲد يمن ٱلنيّ ۤ ي
ض ۡع َن بيٱل َق ۡويل فَ يَط َم َع ٱلَّ يذی فيی قَ لبي يهۦ َم َرض َوقُل َن قَ ۡوال
َت
ال
ف
ُت
َ
َّ
َ
َ
َ
ساء إي ين ٱتَّ َقي ُ
سا َء ٱلنَّب يّی لَس َُّ َ ّ َ َ
َ َ
ࣰ
َّم ۡع ُروفا﴾ (األحزاب)٣٢ :
عام يصلح للواحد
َحدࣲ  ،وأجابه احلاكم بقول الفراء :أل ّن األحد ّ
وقف كالمها عند قضيّة اعرابيّة ،وهو ملاذا َل يقال كواحدة يف قول َكأ َ
واالثنني واجلمع واملذكر واملؤنّث ،فغلب التذكري على عادة العرب ،وقال الزخمشري :أحد يف األصل ِبعىن وحد ،وهو الواحدُ ،ث
َحدࣲ لغرض
وضع يف النفي ّ
العام مستواي فيه املذكر واملؤنث والواحد وما وراءهُ .ثّ شرح الزخمشري أ ّن هذا االستعمال أي بشكل َكأ َ
تساويكن يف
منهن مجاعةً واحدة
ّ
بالغي ،وأ ّكد قوله آبية ،بناء على ذلك أ ّن املعىن إذا تقصيّت أمة النساء مجاعةً مجاعةً َل توجد ّ
ّ
ُت َكأ ٍ ي ي ي
كنُت
الفضل والسابقة .والشرط يف "إي ين ٱتـَّ َق أي ُ َّ
وإما ِبا حلق أي إن ُّ
َحد م َن النّساء إن أردتُ ّن التقوىّ ،
ُت" ّإما يرتبط ِبا قبله يعين لَ ْس ُ َّ َ

ض ْع َن يبلْ َق ْويل .أوضح احلاكم والزخمشري معىن "اخلضوع يف القول" اللني يف الكالم.
متّقيات فَال ََتْ َ
أ
ض ْع َن .وقال الزخمشري فيه أنّه قرئ
قال احلاكم يف اعراب "فَـيَط َم َع" أنّه منصوب ألنّه جواب النهي بلفاء أي جواب فَال ََتْ َ
النِب ﷺ عن اخلضوع بلقول وِنى املريض القلب عن الطمع.
بجلزم عطفا على ّ
حمل فعل النهي ،وعلى هذا أ ّن املعين ِنى هللا نساء ّ
وذكر قراءة من ابن ُحمَي ي
صن بوجه "فَـيُطْ يمع" ،وهبذا الوجه أسند الفعل اىل ضمري القول أي فيُطْ يمع القول .يف موضوع القراءة غالباً
ْ
كل موضع ،ويف بعض األحيان نرى بعض التصرحيات من
حنن جند توضيحات ّ
مفصلة يف تفسري احلاكمّ ،
لكن األمر ليس كذلك يف ّ
خصوص القراءة يف تفسري الزخمشري َل يذكره احلاكم كما كانت يف هذه اآلية.
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ۡ
ۡ ٰۖ
﴿وق ۡرن فيی ب يوتيكن وال ت ۡ
ٱلزَك ٰوةَ وأ ي
ٱَّللَ َوَر ُسولَهُۥۤ إي ََّّنَا يُ يري ُد َّ
َط ۡع َن َّ
وىل َوأَقي ۡم َن َّ
َبج َن تَ َُّ
َ َ َ ُُ ُ َّ َ َ َ ََّ
ج ٱجلَٰ يهلييَّ ية ٱألُ َ ٰ
ٱلصلَ ٰوةَ َو َءاتي َ
ٱَّللُ
َب َ
ني َّ َ
ۡ
ي ۡي
ٱلر ۡجس أ َۡهل ۡٱلب ۡي ي
ت َويُطَ يّه َرُك ۡم تَط يه ࣰريا﴾ (األحزاب)٣٣ :
ب َعن ُك ُم ّي َ َ َ
ليُذه َ
ومن هم أهل البيت؟ ونقل رواية يف أصحاب الكساء ،وعلى هذا أ ّن أهل
ذكر احلاكم بعض اآلراء لتعيني أ ّن اآلية نزل يف ّ
حق َمنَ ،
النِب ﷺ وأصحاب
النِب ﷺ أو أزواج ّ
وعلي وفاطمة واحلسن واحلسني .وذكر األقوال اليت تقول أ ِّنم أزواج ّ
النِب ﷺ ّ
البيت ،هم ّ
الكساء أو أ ِّنم بين هاشم.
نقل احلاكم والزخمشري قراءات خمتلفة يف " َوقَـ أر َن" ،وعلى هذا قرئ بكسر القاف وفتحها من الوقار أو من القرار وذكر
الصريف ،وزاد عليه الزخمشري وجها آخر وهو أن يكون أصله من قَ َار يَـ َقار.
كالمها اعالَلا
ّ
التَبج؛ إظهار املرأة زينتها ،وذكر بعض اآلراء املختلفة فيه .سرد احلاكم والزخمشري األقوال لتحليل فرتة
شرح احلاكم معىن ّ
ورجح الزخمشري أ ّن اجلاهلية األوىل :جاهليّة الكفر قبل السالم .واجلاهليّة األخرى جاهليّة الفسوق والفجور
اجلاهليّة األوىل والثاينّ ،
عاماً يف مجيع الطاعات ،وأوضح ذلك
يف السالم ،ونقل رواية لتأكيده .والتفت الزخمشري ايل أن ُيمر بلصالة والزكاة خصوصاً ُثّ ّ
جراته إىل ما وراءمها .وهبذا الشرح
قائال؛ ألن هاتني الطاعتني البدنيّة واملاليّة مها أصل سائر الطاعات :من اعتىن هبما حق اعتنائه ّ
أوضح الزخمشري أ ّن ذكر الصالة والزكاة هنا ليس زائدا.
قال كالمها "الرجس" هنا ِبعىن الُث ،وذكر احلاكم احتماالت آخر ،وقال الزخمشري اُستُعري للذنوب :الرجس ،وللتقوى:
الطهر ،ويف هذه االستعارة ما ينفر أوىل األلباب عما كرهه هللا لعباده وِناهم عنه ،ويرغبهم فيما رضيه َلم وأمرهم به .وقال كالمها يف
إعراب "أ أَهل أٱلبـ أي ي
ت" أنّه نصب على النداء أو على املدح .سأل احلاكم بعض األسئلة فيما يتعلّق أبهل البيت ،وقال أليس هللا تعاىل
َ َ
املنفرة فضال عن
كل أحد ،ملاذا ذكر أهل البيت خصوصاً؟ فأجابه؛ أل ِّنم مصون عن كثري من املباحات ّ
أراد إذهاب الرجس عن ّ
للنِب ﷺ .وسأل أيضاً إذا كانت اآلية يف األزواج فما أتويل ما روي أنّه قال يف
الفواحش صيانة للرسول ﷺ ويف تطهريهم فخر ّ
أصحاب الكساء؟ فقال األخبار خمتلفة فيه ،فالرجوع اىل ظاهر القرآن أوىل ،وعلى أنّه ممكن أن يكون املراد مجيعه .وذلك يعين أن
يدايً ،يشري اىل اهتمامه يف التأويل بملعىن الذي يفهم من ظاهر القرآن يف دائرة العقل
يرى احلاكم أ ّن ظاهر القرآن أوىل رغم كوِنا ز ّ
15

18
النِب ﷺ املعاصي بعد
واللغة .وهذا من خصائص منهج املعتزيل يف التفسري .وأجاب أيضاً سؤال أن حيدث من بعض أزواج ّ

النِب ﷺ .وأجاب على أن يكون يف أهل البيت مرتكب
وفاته ،أ ّن املراد هنا أن يكون التطهري لنفي التنفري ،وذلك ّ
خمتص حبال حياة ّ
وعلي وفاطمة واحلسن واحلسني ومجيعهم معصومون.
النِب ﷺ ّ
الكبائر ،أ ّن املراد من أهل البيت اخلمسة؛ ّ
تدل على وجوب لزوم البيوت على النساء ،وإن كانت اآلية
أشار احلاكم ايل بعض النقاط يف فصل األحكام ،أ ّن اآلية ّ
حجة .وقال
وتدل على تنزيه أهل البيت ،وقال أ ّن الزيديّة
ّ
عامّ ،
النِب ﷺ وذلك ّ
تستدل بذلك أن يكون إمجاع أهل البيت ّ
يف أزواج ّ
النِب ﷺ من أهل بيته.
الزخمشري أ ّن اآلية ّ
تدل على أ ّن نساء ّ

19

ۡ
ي ي ۡ ۡ ِۚ
ۡ
ي ي
ٱَّلل َوٱحليك َم ية إي َّن َّ
﴿وٱذ ُك ۡر َن َما يُت لَ ٰى فيی بُيُوتي ُك َّن يم ۡن َءايَٰت َّ
ريا﴾ (األحزاب)٣٤ :
َ
ٱَّللَ َكا َن لَطي ًفا َخب ً

يرد الزخمشري
قال احلاكم يف "آايت هللا" يعين القرآن ،وقال الزخمشري فيه آايت بيّنات ّ
النبوة ألنّه معجزة بنظمهّ .
تدل على صدق ّ
هبذا القول يعين أن يكون القرآن معجزة بنظمه على نظريّة الصرفة ،ووقف ايل جانب نظريّة النظم يف إعجاز القرآن .ويف "احلكمة"
قال احلاكم يعين السنّة وقيل أحكام القرآن وتوابعه ،قال الزخمشري وهو حكمة وعلوم وشرائع .ويف كون هللا لطيفاً خبرياً قال احلاكم
أن يكون عاملاً ،ذكر الزخمشري احتمالني يف علمه؛ أنّه علم ما ينفعكم ويصلحكم يف دينكم فأنزله عليكم أو علم هللا من يصلح
تدل على عظم نعمة هللا
لنبوته ،ومن يصلح ألن يكونوا أهل بيته .وممكن أن يكون جامعاً َلاذين الغرضني .وقال احلاكم أ ّن اآلية ّ
ّ
عامة.
ألهل بيته ّ
خاصة ،وجلميع املكلّفني ّ
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ۡ ۡ ي ي ۡ ۡ ي ي ۡ ۡ ي ي ۡ يي ۡ
﴿إي َّن ۡٱلم ۡ
ي
ٱلصٰ يدقي
ٱلصٰيَب ي
ي
ٱلصٰ يدقَٰ ي
ي
ي
ي
ي
ت
و
ين
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ٱلص
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و
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و
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ٱل
و
ني
ت
ن
ق
ٱل
و
ت
ن
م
ؤ
م
ٱل
و
ني
ن
م
ؤ
م
ٱل
و
ت
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م
ٱل
و
ني
م
ل
س
َّ
َّ
َّ
َّ
ٰ
ٰ
ٰ
ٰ
ٰ
ٰ
َ
َ
َ
َ َ
َ َ َ َ
َ َ ُ َ َ ُ َ َ ُ َ َ
ُ
َ َ َ

ٱلص ٰۤ ِٕى يمني و َّ ۤ ي ۡ ي ي
ت و ۡٱلمتَ ي ي
ت و َّ ي
ۡ ي
ۡ ي
ني فُر ۡ ۡ ي ي
ني و ۡٱلمتَ َ ي ي
ين َّ
ٱَّللَ َكثي ࣰريا
َوٱْلَٰش يع َ
ني َوٱْلَٰش َعٰ ي َ ُ َ
ٱلصٰ ِٕى َمٰت َوٱحلَٰفظ َ ُ َ
ٱلذك ير َ
وج ُهم َوٱحلَٰفظَٰ َ
ص ّدقَٰت َو َّ َ َ
ص ّدق َ َ ُ
ۡ ࣰ
ٱلذكير ي
َع َّد َّ
ٱَّللُ ََلُم َّمغ يف َرة َوأ َۡج ًرا َع يظ ࣰيما﴾ (األحزاب)٣٥ :
ت أَ
َو َّ َ
النِب ﷺ إ ّن هللا َل يذكر النساء يف القرآن الكرَي ،وقال الزخمشري ُروي
نقل احلاكم والزخمشري رواية يف نزول اآلية ،وهي قول أزواج ّ
أ ّن هذه اآلية نزل قبل اآلايت يف نساء النِب ﷺ.
سأل احلكم أ ّن الیان والسالم واحد ،فلماذا مجع بينهما يف اآلية؟ فقال اختلف اللفظ واالشتقاق ،واختلف فائدُتما

فأما السالم هو االستسالم واالنقياد وأما الیان فهو التصديق .وقال يف " أٱلمتَص ّيدقيني و أٱلمتَص ّيدقَـٰ ي
ت" أ ّن املراد صدقة الفرض أو
ُ َ ََ ُ َ
ّ
ّ

التصدق والصيام ،وهي من تص ّدق يف
حتث على
ّ
صدقة الفرض والنفل ،وذكر الزخمشري أيضاً الزكاة وصدقة النفل ،ونقل رواية اليت ّ

أسبوع بدرهم فهو من املتص ّدقني .ومن صام البيض من كل شهر فهو من الصائمني .وقال كالمها يف اعراب "و أٱحلـٰيف ي
وج ُه أم
ر
ـ
ف
ني
ظ
ُ
َ َ َ ُ َ

ت" ح ي
ٱلذكير ي
و أٱحلـٰيفظَـٰ ي
يدل عليه .وقال الزخمشري يف " َو َّ
ت يوجد حذف أيضاً ،واملعىن "وال ّذاكرات
الظاهر
و
،
معلوم
ه
ن
أل
"
فروجهن
"
ف
ذ
ّ
ّ
ُ
َ َ
ّ
َ
هللا" .وشرح الزخمشري ال ّذاكر هللا كثرياً؛ من ال يكاد یلو من ذكر هللا بقلبه أو لسانه أو هبما .وقراءة القرآن واالشتغال بلعلم من
الذكر .وذكر احلديث يف الذكر؛ َمن استيقظ من نومه وأيقظ امرأته فصلّيا مجيعا ركعتني ُكتيبا من الذاكرين هللا كثريا والذاكرات .قول
الزخمشري هنا يظهر أسلوبه الوعظ والنصيحة.
األول
وقف الزخمشري عند قضيّة بالغيّة ،وهي العطفني يف اآلية .وعلى هذا أ ّن يف العطفني يوجد فرق بينهما ،العطف ّ
هنا عطف اجلنس على اجلنس يعين عطف الانث على الذكور ،وذلك من قبيل عطف ثَـي ٍ
بات َوأَبْكاراً ،يعين ال يقبل اجلمع بينهما،
ّ
أل ّن ال یكن لواحد أن يكون ثيّبا وبيكرا يف نفس الوقت ،وكذلك الذكورة واالنوثةّ .أما العطف الثاين وهو عطف الصفة على الصفة،
الصائم على املتص ّدق ،وممكن أن َيمع الواحد هذه الصفات معاً.
مثل عطف ّ
تدل
أشار احلاكم ايل داللة اآلية ،واعرتض هبا على قول بعض املذاهب وأيّد آراء مذهبه ،على سبيل املثال قال أ ّن اآلية ّ

على صحة قولنا يف الوعيد .ألن الوعد يعين قول "أَع َّد ٱ ََّّلل ََلم َّم أغ يفررة وأ أَجرا ع يظي ر
كل هذه الصفات ،فيبطل قول املرجئة
أجل
من
"
ا
م
ّ
َ ُ ُ َ َ ً َ
ّ
ّ
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وتدل على وجوب اخلشوع يف
اجملَبة يف املخلوقّ .
يف الوعد والوعيدّ .
وتدل أيضاً على أ ّن هذه اخلصال فعل العبد فيبطل قول ّ
العبادات.
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ۗۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡي
ريةُ يم ۡن أ َۡم يريه ۡم َوَمن يَ ۡع ي
ص َّ
ضى َّ
ٱَّللَ َوَر ُسولَهُۥ فَ َقد
﴿وَما َكا َن لي ُمؤيم ࣲن َوَال ُمؤيمنَ ٍة إيذَا قَ َ
َ
ٱَّللُ َوَر ُسولُهُۥۤ أَم ًرا أَن يَ ُكو َن ََلُُم ٱْل ََ

ࣰ ࣰ
ضلَٰال ُّمبيينا﴾ (األحزاب)٣٦ :
ض َّل َ
َ

األول أ ّن اآلية نزل يف زينب بنت
ذكر احلاكم والزخمشري بعض الرواايت يف نزول اآلية ،واتفق بذكر اثنيها ،على حسب رواية ّ
جحش ،خطبها رسول هللا ﷺ على زيد بن حارثة فأبت هي وأخوها عبد هللا ابن جحش .و ّأما رواية الثاين ذكر كالمها بصيغة
فزوجها رسول هللا
للنِب ﷺ ّ
التمريض ،وعلى هذا أ ّن اآلية نزلت يف ّأم كلثوم بنت عقبة بن أّب معيط ،وهي كانت وهبت نفسها ّ
ﷺ من زيد بن حارثة فأبت هي وأخوها .ونقل احلاكم يف هذا الباب روايتني مشاهبتني يف زينب بنت جحش.
ذكر احلاكم معىن القضاء يف اللغة ويف استعمال القرآنيّة ،وقال أصله إحكام الشيء وإمضاءه والفراغ منه على التمام .ويف

القرآن يستعمل ِبعىن اخللق والَياب والعالم وذكر األمثلة لكلّها .وقال احلاكم يف قول " َوَما َكا َن لي ُم أؤيم ࣲن َوَال ُم أؤيمنَ ٍة" قيل إ ّن املراد

لكن الصحيح أن يكون املقصود عموم اللفظ ال خصوص السبب .وقال أيضاً يف أمر هللا ورسوله والصحيح أ ّن املراد
لزينب وأختهاّ ،
كل شيء أمر هللا به أو حكم به ،يعين ليس األمر فقط يف خمالفة الزينب وأختها على حكم الرسول ﷺ بلزواج من زيد .وقال يف
ّ
تدل على وجوب اتباع أوامر هللا تعاىل وأوامر الرسول ﷺ .وسأل الزخمشري هنا سؤال؛ أ ّن الكالم يقتضي أن يكون
داللة اآلية إ ِّنا ّ
ولكن الضمري جاء يف صورة " ََلُُم" ،فأجاب؛ املؤمن واملؤمنة مفرد من حيث اللفظ ولكن هي مجع من حيث املعىن
الضمري مفرداً ّ
فهو يتكلم عن جنس املؤمنَ ،لذا رجعت إىل املعىن ال إىل اللفظ .وقف الزخمشري عند سؤال أيضاً؛ وهو أن يذكر يف اآلية قضى
هللا ورسوله معاً ،فأجابه؛ أل ّن قضاء رسول هللا ﷺ هو قضاء هللا .وذكر كالمها قراءة آخر يف قول "أَن يَ ُكو َن" ،بلتاء والياء .وقال
أ
احلاكم يف ٱخليََريةُ قُرئ بسكون الياء أيضاً.
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ۡ
ۡ
ۤ ۡ
ۡ
ٱَّلل علَ ۡي يه وأ َۡن ع ۡمت علَ ۡي يه أ َۡم يس ۡك علَ ۡي ۡ
ك َما َّ
ك َوٱتَّ يق َّ
ٱَّللُ ُم ۡب يد ييه
﴿وإيذ تَ ُق ُ
ٱَّللَ َوَُت يفی فيی نَف يس َ
ك َزو َج َ
َ َ
ول ليلَّ يذی أَن َع َم َُّ َ َ َ َ َ
َ
ۡ ٰۖ
ۡ ۤ
ۡ
ۡ
ض ٰى َز ۡي ࣱد يم ۡن ها وطَ ࣰرا َزَّو ۡجنَٰ َكها لي َك ۡی َال ي ُكو َن َعلَى ۡٱلم ۡؤي
ي
َّاس َو َّ
ني َح َر ࣱج في ۤی أَزَو يج أَد يعيَا ِٕى يه ۡم
ن
م
ق
ا
م
ل
ف
ه
َ
َ
َ
َّ
َح ُّق أَن ََت َ
َوََت َ
َ
ش ٰى ُ
ُ َ
َ
َ
ٱَّللُ أ َ
َّ َ
شى ٱلن َ
ۡ ي ۡ ࣰ
ِۚ
ۡ
ض ۡوا يمن ُه َّن َوطَ ࣰرا َوَكا َن أَم ُر َّ
ٱَّلل َمفعُوال﴾ (األحزاب)٣٧ :
إيذَا قَ َ
قال احلاكم أ ّن اآلية نزل يف زيد بن حارثة وامرأته زينب بنت جحش ،وعلى هذا أ ّن زيد أراد فراقها ومنعه الرسول ﷺ عن ذلك
فتزوج هبا .و ّأما الرواية اليت ذكرها
وقال اتّق هللا وأمسك زوجتك ،فلم يقبل زيد وقال أتذيين بلساِنا فطلّقها ُثّ خطبها رسول هللا ﷺ ّ
فرد احلاكم على هذه الرواية يف أثناء تفسري اآلية وقال؛
الزخمشري عن النِب ﷺ أنه أخفى حبه لزينب حينها كانت متزوجة من زيدّ ،
كل من ّفر وكبرية ،ورأى هذه الرواية أ ِّنا من دسيس امللحدة ومن رواية
ال َيوز على رسول هللا ﷺ ،وهللا تعاىل يعصم رسوله عن ّ
املفسرين خمتلفة ،اختلف أتويل اآلية فيهما متاماً .و ّأما السبب اآلخر يف اختالف
احلشويّة .إذا كانت الرواية اليت يستند اليها كال ّ
أي ي أ
ك"؛ هل هو واو احلال أم ال ،بناء على ذلك اختلفت اآلراء يف خصوص أن
تفسري اآلية وهو موقف الواو يف قول " َوَُتفی فی نـَف يس َ

يقول النِب ﷺ لزيد خالف ما يف قلبه .عند الزخمشري الواو للحالية ،وقول الرسول ﷺ لزيد "أ أَم يس أك علَ أي أ
ٱَّللَ" خالف
ك َوٱت يَّق َّ
ك َزو َج َ
َ َ
ّ
ّ
النِب ﷺ يف بطنه ،وذلك ال َيوز عليه ،فالشيء
ما يف قلبه وهو ّ
احلب .وأيّد قوله أبدلّة نفسيّة وفطريّة .عند احلاكم ما خالف ظاهر ّ

أ
الذي يكون يف قلبه أن یسك الزيد زوجها إبحسان .وذكر احتمالني يف خماطب قوله "وُ أَت يفی فيی نَـ أف ي
َّاس"،
ن
ٱل
ى
ش
َت
و
"
قول
ويف
"
ك
س
َ
َ
َ
َ
َ
َ

يزوج من زينب،
نِب ﷺ ّ
النِب أبنّه ّ
وفسر اآلية على احتمالني؛ ّأما ّ
وإما زيدّ .
األول ،كان هللا تعاىل أخَب ّ
وعلى ذلك أ ّن املخاطب ّإما ّ

فلما أراد زيد طالقها قال له أ أَم يس أك علَ أي أ
ك ،وعوتب على قول ذلك ألنّه يعلم أ ّن زينب ستكون زوجة له .وقال احلاكم يف
ك َزو َج َ
َ َ
ّ

النِب ﷺ ذلك؛ ألنّه لو أظهر ذلك فكان زيد يطلّقها ألجله ال من سبب سوء املعاشرةّ .أما الثين املخاطب بذلك زيد،
سبب إخفاء ّ
وهو یفي يف نفسه طالق زينب وأظهر هللا تعاىل ذلك ألنّه يطلّقها ،وهو یشى من الناس يف ظهور طالقها ألن تكون زينب من
أهل بيت الرسول ﷺ.
املفسرين اتّفقا يف ذكر بعض النقاط ،على سبيل املثال قال كالمها يف نعمة هللا
رغم على هذه االختالفات يف تفسري كال ّ

ونعمة الرسول ﷺ على زيد؛ أ ِّنما نعمة السالم ونعمة العتق .ويف قول "أ أَم يس أك علَ أي أ
ٱَّللَ" إ ّن األمر هنا يفيد البحة
ك َوٱت يَّق َّ
ك َزو َج َ
َ َ
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أي ي أ
ك
النِب ﷺ شيئاً ممّا أوحى إليه لكتم هذه اآلية؛ " َوَُتفی فی نَـف يس َ
والرشاد ال للتحرَي والَياب .ويف ذكر رواية عن عائشة؛ لو كتم ّ
أ أ
ما َّ أ ي
ض أوا
ضوا يمنـ ُه َّن َوطًَرا"؛ فطلّقها زيد وانقضت ع ّدُتا ،وذكر احلاكم معىن القضاء يف فول "إيذَا قَ َ
ٱَّللُ ُمبد ييه" .وقاال يف قول "إيذَا قَ َ
َ
أ ر
أ
أ
ٱَّللي َمفعُوال"؛ قاال أمر هللا يف تزويج زينب من رسول هللا
يمنـ ُه َّن َوطًَرا"؛ أ ّن معىن القضاء فراغ الشيء على التمام .ويف قول " َوَكا َن أَمُر َّ
كل ما أمره هللا وأراده وفعله .وزاد على ذلك الزخمشري؛ إزالة احلرج عن املؤمنني يف زواج من أزواج األدعياء بعد انقطاع عالئق
ﷺ أو ّ

وبينهن .ووقف الزخمشري عند قراءة " َزَّو أجنَـٰ َك َها" وقال قراءة أهل البيت بشكل " ّزوجتكها".
الزواج بينهم
ّ

تدل على حتليل امرأة من تبنّاه ،وقول
أشار احلاكم ايل دالالت اآلية من حيث أحكام الفقهيّة والكالميّة؛ وقال إ ّن اآلية ّ

أ
ي أ
أ أ يي
ض أوا يمنـ ُه َّن َوطَ ررا" على ّأال َيوز اخلطبة يف
ني َحَر ࣱج" ّ
يدل على جواز تعليق األحكام بلعلل ،وقول "إيذَا قَ َ
"ل َكی َال يَ ُكو َن َعلَى ٱل ُمؤمن َ

أ ر
أ
تدل على أن يكون االنسان ُمنعماً على غريه.
ٱَّللي َمفعُوال" على خلق القرآن أل ّن فيه أوامر .و ّ
حال الع ّدةّ .
ويدل قول " َوَكا َن أَم ُر َّ
وذكر احلاكم بعض املالحظات لتأكيد تنزيه الرسول ﷺ عن ميل اَلوى.
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ۡ ي ࣰ ۡ
ِۚ
ي يۡ
ٱَّلل لَهُۥٰۖ سنَّةَ َّي ي ي
ي
ين َخلَ ۡوا يمن قَ ۡب ُل َوَكا َن أَم ُر َّ
ورا ()٣٨
د
ق
َّ
ُ
يما فَ َر َ
ض َُّ ُ
ٱَّلل قَ َدرا َّم ً
ٱَّلل فی ٱلَّذ َ
﴿ما َكا َن َعلَى ٱلنَّب يّی من َح َر ࣲج ف َ

ي ۗۡ
ٱَّلل و َۡیش ۡونهۥ وال َۡی ۡ
ٱَّلل وَك َف ٰى بي َّي
ٱلَّ يذين ي ب ليّغُو َن يرسٰلَٰ ي
ٱَّلل َح يس ࣰيبا (( ﴾)٣٩األحزاب)٣٩-٣٨ :
ت َّي َ َ َ َ ُ َ َ َ َ
شو َن أ َ
َ َُ
َ
َح ًدا إ َّال ََّ َ

ي
ٱَّللُ لَهُ" ،أ ّن الفرض أمر البحة يف تزويج من زينب أو فرض وجوب .فوجب
ض َّ
يما فَـَر َ
قال احلاكم أ ّن "احلرج" إُث وضيق .وقول "ف َ
التبين .و ّاَتذ الزخمشري معىن "الفرض" على أن يكون الوجوب .وسرد احلاكم بعض التأويالت
النِب ﷺ التزويج هبا لزوال حكم ّ
على ّ
عن سنّة هللا يف األنبياء ،ومنها ان يكون املراد تكليفهم بلتبليغ والصَب على املش ّقات ،أو أن يكون املراد التوسعة يف كثرة األزواج
كما فعل داوود وسليمان عليهما السالم ،واتّبعه الزخمشري بذكر ذلك القول .ووقف احلاكم عند قضيّة العراب وهي إعراب " ُسنَّةَ
َّي
"سن سنّا" .عُ َّب بالسم
ٱَّلل"؛ أنّه نُصب على الغراء ،أو منصوب بفعل حمذوف ،أو نصب على املصدر .وعند الزخمشري أ ّن األصل ّ
َّ ي
ين يـُبَـليّغُو َن" ثالثة وجوه؛ رفع بالبتداء وخَبه حمذوف أو رفع أن يكون تفسريا
عوضاً عن املصدر .وذكر كالمها أيضا يف إعراب "ٱلذ َ
أ
من قول "سنَّةَ هللاي" أو مكسور بدالً من "سنَّةَ َّي ي َّ ي
اجلر من وجوه العراب على الوصف لألنبياء.
ُ
ُ
ٱَّلل فی ٱلذ َ
ين َخلَوا" ،وأخذ الزخمشري ّ
23
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وقال إ ّن " يرسـٰلَـٰ ي
ٱَّللي" قُرئ بشكل رسالة هللا .والتفت الزخمشري النظر ايل سبب توصيف األنبياء أبِنم ال یشون إال هللا؛ وعلى هذا
ت َّ
َ
َح ُّق أَ ْن ََتْشاهُ" ،وأشار احلاكم أيضاً ايل هذا اخلصوص.
َّاس َو َّ
اَّللُ أ َ
يوجد هناك تعريض بعد ذكر صريح يف قوله تعاىل " َوََتْ َشى الن َ
أ
أ
ٱَّللي قَ َد ررا َّمق ُد ًورا" ،أ ّن القدر املقدور لغةً ِبعىن األمر اجلاري على مقدار ما أريد من غري
قال احلاكم يف قول " َوَكا َن أَم ُر َّ

ٱَّللي َح يس ريبا" ،رأى أنّه
زايدة ونقصان ،وقال يف تفسري اآلية أي أمراً مناسباً على وجه احلكمة والعدل والصواب .ويف قول " َوَك َف ٰى بي َّ

أ أ
يدل على ّأال َيوزه يف األنبياء.
َح ًدا" ّ
َو ْعد للمؤمنني ووعيد للكافرينّ .
ورد قول الماميّة يف التقيّة ،أل ّن قول " َوَال َی َشو َن أ َ

24

ۤ
ۗۡ
ول َّي
ٱَّلل َو َخ َاُتَ ٱلنَّبييّۧ َن َوَكا َن َّ
ٱَّللُ بي ُك يّل َش ۡی ٍء َعلي ࣰيما﴾ (األحزاب)٤٠ :
َح ࣲد يّمن ّير َجالي ُك ۡم َولَٰ يكن َّر ُس َ
َّ
﴿ما َكا َن ُحمَ َّم ٌد أ ََِب أ َ
النِب ﷺ َل يكن أبً لرجل منكم حقيقة ،لذلك ال يثبت حرمة الصهر والنكاح بينه وبني واحد منكم .و ّأما أن
قال الزخمشري أ ّن ّ
ألمتهم؛ وذلك اشارة ايل وجوب التعظيم للرسل ،ووجوب شفقة الرسل على ّأمتهم ،ال من حيث األحكام الثابتة
يكون الرسل أبً ّ
النِب ﷺ حقيقة.
بني اآلبء واألبناء .وكذلك زيد بن حارثة ليس من أوالد ّ
أحد من رجال ذلك الوقت ،أو أ ّن املراد يف أن َل يكن النِب ﷺ أب ٍ
وقال احلاكم إ ّن النِب ﷺ َل يكن أب ٍ
أحد يعين َل
ّ
ّ
النِب
يكن أب لزيد ،ألنّه أبو القاسم والطاهر والطيّب وإبراهيم .و ّأما احلسن واحلسني أيضا َل يكوان رجاالً يف الوقت الذي نُفي فيه ّ
من أن يكون األب .وشرح الزخمشري هذا األمر ،يعين أن يكون األب ألوالدهم على نفس الطريقة؛ وقال أخرجوا أوالدهم من حكم
النفي بقوله " يم ْن ير َجالي ُك ْم" ،أل ّن هؤالء َل يبلغوا مبلغ الرجال .وزاد على ذلك وجه آخر ،وهو أن يكون الضافة بشكل "من رجالكم"
النِب ﷺ من رجاله ليس من رجال غريه .وقال يف أن يكون األب للحسن واحلسني؛ أ ِّنا َل يكوان رجلني
ليس "من رجاله" ،وأوالد ّ
خاصة ،ال ولد ولده.
حينئذ ،وأن يكون النفي يف اآلية لولده ّ
ول ٱ ََّّللي" وجهني؛ رفع ونصب .وقاالُ :رفع على تقدير ولكن هو رسول هللاّ .أما نصبها
وذكر كالمها يف اعراب " َولَـٰ يكن َر ُس َ
صب عطفاً على أَب أ ٍ
عند احلاكم؛ على تقدير كان هو رسول هللا ،وعند الزخمشري نُ ي
لكن ،على حذف
َ
َحد .وذكر قراءة آخر بتشديد ّ
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حممد
لكن رسول هللا من عرفتموه .وقال كالمها يف قراءة " َخ َاُتَ" ،أنّه قرئ بفتح التاء .إذا قرئ هبذا الوجه املعىن أ ّن ّ
اخلَب ،وتقديره :و ّ
ي
حممدا ﷺ آخر األنبياء
النبوة .وسأل كالمها سؤاال مق ّدراً ،وهو لو أ ّن ّ
ﷺ آخر النبيّني ،وبكسرها " َختم النبيّني" يعين أنّه ﷺ َختَم ّ
كيف يكون نزول عيسى عليه السالم بعده .فقال احلاكم :أل ّن نزوله عندان بلنزال للرسالة ،وإّنا ينزل عند زوال التكليف وهو من
حممد ﷺ وحني ينزل ،ينزل عامال على شريعة حممد ﷺ ،مصليا
أشراط الساعة .وقال الزخمشري أ ّن عيسى عليه السالم كان نبيّا قبل ّ
ورد احلاكم رواية اليهود عن موسى عليه السالم أ ّن شريعته ال تُنسخ .وأشار احلاكم ايل دالالت ي
آخر
إىل قبلته ،كأنه بعض ّأمتهّ .
اجملَبة يف هذا املوضوع.
اآلايت ،وقال أ ِّنا ّ
تدل على أن يكون أفعال العباد خلقهم ليس خبلق هللاّ ،
ورد على قول ّ

25

وحنن نكتفي للمقارنة بذكر اآلايت اليت تكون ايل هنا ،ونبدأ ِبطلب آخر .وفيه سنقوم بتقييم املعلومات اليت حنصلها يف
خالل املقارنة.

25
الكشاف ،ص.858
أنظر :اجلشمي ،التهذيب يف التفسري5743-5736/8 ،؛ الزخمشري ،تفسري ّ
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الكشاف
املطلب الثاين :تقييم املقارنة من حيث أثر احلاكم اجلشمي يف تفسري ّ
الكشاف للزخمشري يُرى تفاوت يف نظامهما .وتفسري احلاكم منظّم
يف ّأول نظر ايل التهذيب يف التفسري للحاكم اجلشمي وتفسري ّ
كل موضوع يناقَش يف فصل ُمنفرد مثل اللغة واألحكام .و ّأما الزخمشري فهو َل يسلك طريقة
ج ّدا قياسا على تفسري ّ
الكشاف ،و ّ
منظّمة كذلك يف تفسريه ،مثال يف تفسري بعض اآلايت ذُكر األقوال اليت تتعلّق خبصوص القراءات يف بداية تفسري اآلية ،ويف بعض
األحيان ذُكر بعد تفسري اآلية .رغماً على هذه االختالفات الشكليّة ،يُالحظ املشاهبات كثرية بلنظر الدقيق إليهما .وهذه املقارنة
ي
شىت.
تُتيح الفرصة للقارئ يف إظهار الصلة بني التفسريين .ويف هذا القسم اُستُقصي هذه الصلة من وجوه ّ
ظهر يف فصل املقارنة املشاهبات كثرية ،حىت يف بعض اخلصوص كان ألفاظ احلاكم والزخمشري على نفس الشكل حرفيّا.
ويف بعض األحيان َل تكن املشاهبات بني التفسريين ِبثل هذا احل ّد .مع ذلك إذا يُطالع بدقّة َل تكن املماثالت حمجوبة ،بل يَبز
الرد على
نفسها يف أسلوهبما مناهج تفسريمها ،مثل أسلوب السؤال واجلواب يف أثناء التفسري ليشرح بعض املسائل املق ّدرة اليت حيتمل ّ
أتوليهما هبا.

26

اهتم احلاكم والزخمشري بذكر الرواايت اليت تتعلّق يف نزول اآلايت .وراايت احلاكم يف النزول على األغلب أكثر من
ّ
27
لكن يف خالل املقارنة وافق رواايت الزخمشري
لخص تفسري الطَبي.
للتعجب حىت اُ ْعتُيَب تفسريه ُم ّ
الزخمشري .هذا األمر غري ُمثري ّ
ّ

طول .وممكن أن يُذكر يف هذا الباب أ ِّنما
يف نزول اآلايت على رواايت احلاكم ،أحياانً ِبثل األلفاظ وأحياانً بشكل ُم ّ
لخص أو ُم ّ
يستفيدان من األحاديث لبعض الظروف اآل َخر اليت ال يكون سبباً لنزول اآلية ،أي تفسري القرآن بألحاديث .على سبيل املثال يف
حيث على التص ّدق والصيام
النِب ﷺ ليشري ايل فضيلة السورة ،وذكر الزخمشري احلديث الذي ّ
بداية السورة نقل احلاكم حديثا من ّ
يف تفسري آية إ ّن املسلمني واملسلمات اىل آخره.
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مستقل خالل تفسريه .مع
واعتين كالمها بتحليل إعرابيّة لظهور معىن اآلايت .ووقف احلاكم عند هذا العمل حتت عنوان
ّ
ذلك أ ّن املعلومات اليت ذكرها الزخمشري يف هذا اخلصوص كان أكثر من احلاكم أو بنفس الدرجة .فكأ ّن هذا األمر يستنتج من أن
يكون الزخمشري ذا دقّة كبري يف مسألة النظم .و ّأما احلاكم فهو ما يقبل فكرة النظم يف إعجاز القرآن 28.فهو رأي أ ّن إعجازه يف
29
اهتم احلاكم بنظم اجلمل حىت يف بعض اآلايت أشار
اجلُمل ال يف الكلمات .بناء على ذلك اختلف تركيزمها على موضوع النظمّ .

مستقل ويف بعدها حتت فصل املعىن يف مطلعه .والزخمشري رّكز على نظم الكلمات وإعراهبا لظهار
ايل مناسبة اآلايت يف فصل
ّ
البالغي يف اآلايت.
املعىن
ّ
القراء
القراءة ،أيضا هي موضوع اليت اعتَبها احلاكم والزخمشري إبحلاح .نقل احلاكم القراءات املختلفة يف اآلايت عن ّ
أئمة ّ
عامة ،ونقل
لكل قراءة .وشرح غالبا القراءات إبيضاحات حنويّة .و ّأما الزخمشري َل يقف عند ذكر أمساء القارئ َلا ّ
بذكر أمساءهم ّ
الكشاف بلنسبة
لكن األمر َل يكن كذلك دوماً ،يف بعض األحيان يوجد اليضاحات الكثرية يف تفسري ّ
القراءات بلفظ قيل كذاّ .
ايل تفسري احلاكم ،والقراءات اليت َل يذكرها احلاكم.

30

يفسران معاين اآلايت يذكران التأويالت احملتملة لكشف معىن املقصود ،ويف هذا العمل يستفادان
احلاكم والزخمشري عندما ّ
يصححان هذه التأويالت وأحيا ًن اعرتضا
كل أتويل أمساءهم بقول عن فالن .وكالمها أحياانً ّ
من أقوال أسالفهما ،وذكر احلاكم بعد ّ
يدل على املعىن املشاهبات بتفسري
عليها أبسباب ما ُثّ أجراي آراءمها .ويف تفسري الزخمشري يُالحظ يف ذكر بعض التأويالت اليت ّ
احلاكم.
ويناقش كالمها مسائل الكالميّة والفقهيّة حول نفس الوجهة النظر املذهبيّة .بناءً على ذلك يرى يف توضيحاُتما الفقهيّة
مركزيّة أقوال احلنفيّة .ويف موضوع الكالميّة يشاهد َّ
حمكمة فكرة املعتزيل ،وبلضافة ايل ذلك فكرة الزيديّة يف احلاكم .أصال هو انتبه
اجملَبة والروافض .وإن َل يكن اهتمام الزخمشري هبا إىل هذا احل ّد،
ايل مسائل الكالميّة
خصوصاّ .
ورد على أقوال بعض الفرق مثل ّ
ً
 28أنظر :املصدر السابق ،ص.444
 29أنظر :املصدر السابق ،ص.443
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يرد على املذاهب الكالميّة تبعاً للحاكم ،على سبيل املثال ممكن يف هذا الباب أن يلفت النظر ايل قوَلما يف رواية الداجن
وهو أيضاً ّ
اليت أكلت بعض السورة ،وهم يروِنا أنّه من دسيس امللحدة والروافض.
وفسروا اآلايت
وخصوص آخر على اتّفاقهما ،وهو أ ّن منهجهما
ّ
اللغوي يف التفسري .وهم اعتنوا هبذا املوضوع عناية كبريةّ ،
برتباطها القويّة ايل معاين الكلمات لغةً 31.وأخذ احلاكم هذا املوضوع يف فصل اللغة ،وشرح فيها معاين بعض الكلمات يف اآلايت.
ي
اسعا ليضاحات اللغويّة 32.وأُشري يف املقارنة ايل أمثلة املشاهبات بني التفسريين هبذا اخلصوص
ويف تفسري الزخمشري ُخ ّ
صص َحيًّزا و ً
يمراراً.

 31أنظر :زرزور ،عدانن ،احلاكم اجلشمي ومنهجه يف التفسري ،ص.305
 32أنظر :اجلويين ،مصطفى الصاوي ،منهج الزخمشري يف تفسري القرآن وبيان إعجازه ،ص.165
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اخلامتة
طرق ايل
ويف هذا البحث ّأوال نُظّر ثالثون آية من سورة األحزاب ،يمن تفسري ّ
الكشاف والتهذيب يف تفسري .ويف أثناء املقارنة تُ ّ
العالقات بني التفسريين .وأُشري ايل املشاهبات واملختلفات بينهما .وعلى ضوء هذه املعلومات ُتّ تقييم أثر احلاكم اجلشمي للزخمشري
العامة.
يف تفسريه الكشاّف بذكر بعض اخلصوص ّ
وتُشاهد بواسطة هذا البحث صلةٌ قويّةٌ بني التفسريين ،وأن يتأثّر الزخمشري من احلاكم يف تفسريه ،كما أشارت بعض
البحوث ايل ذلك وايل أن يكون احلاكم شيخ الزخمشري يف جمال التفسري 33.وهذا البحث يظهر أيضاً لزوم أن يدقّق مصادر الكشاف
الذي يوجد مكانة عظيمة يف أدب التفسري حيتاج اىل دراسات دقيقة .وتفسري احلاكم التهذيب يف التفسري حيتاج اىل حبوث جديدة
تدل على أمهّيته الكبري يف تراث التفسري.
اليت ّ

 33أنظر :زرزور ،عدانن ،احلاكم اجلشمي ومنهجه يف التفسري ،ص.459
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