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َّ
ملخ�ص البحث
ِ
للفراء (ت207هـ) مائد ًة رحب ًة يف علوم اللغة والتفس�ير،
يعدُّ
ُ
كتاب معاين القرآن َّ

فه��و حيوي مع��اين علوم الق��رآن الكريم ،ومعاين عل��وم اللغة العرب َّية؛ لذا اش��تغل هبذا
الف��راء وث َّبتوا عليه
الكت��اب
كث�ير من املفسرِّ ين ،وم��ن هؤالء العلامء الذي��ن تت َّبعوا آراء َّ
ٌ
مالحظهم الس��يد ابن طاووس ِ
احل يِّ ّل (أبو الن��ور) (ت664هـ) ،الذي وقف وقف ًة نقد َّي ًة
ِّ
ع�لى آرائه .وقد تناولت يف هذا البحث املس��ائل اللغو َّية الت��ي خالف فيها كتاب (معاين

حرصا ،وهذا يدعو للتفتيش والضبط واجلهد.
القرآن)
ً

ختتص بنقد الس ِّيد
قس��مت البحث عىل مقدِّ مة ،ومتهيد ،وس��بع عرشة مس��ألة ُّ
وقد َّ

الفراء ،تتبعه��ا خامتة .ب َّينت يف املقدِّ مة مكانة كتاب (معاين القرآن) يف
اب��ن طاووس آراء َّ
مدونة اللغة العرب َّية ،فضلاً عن استظهار قيمة كتاب (سعد السعود) للس ِّيد ابن طاووس
َّ

وأثره يف علوم اللغة العرب َّية ،والعلوم التفس�ير َّية ،وتناولت يف التمهيد تعريف النقد لغ ًة
واصطالحا ،وذكرت منهج الس�� ِّيد ابن طاووس يف النقد ،أ َّما املسائل التي وقفت عليها
ً

الف��راء ،ويف اخلامتة
فه��ي مجلة من النق��ود التي ذكرها الس�� ِّيد ابن ط��اووس خمال ًفا فيها َّ

توصل إليها البحث.
أهم النتائج التي َّ
س َّلطت الضوء عىل ِّ
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الثالثة/املجلد الثالث/العدد العاشر
السنة
األول 2018م
ربيع الثاين 1440هـ/كانون َّ

اللغوي عند ال�س ِّيد ابن طاوو�س على �آراء الف َّراء
النقد
ّ

Abstract
The book of (Maany Al- Koran) for Al-Firaa (d. 207A.H) is a
wide table in the sciences of language and interpretation, it
contains the meanings of the sciences of the "Holly Qur'an"
and the meanings of the Arabic language sciences, so many
interpreters worked by this book, those scientists who follow the
views of Firaa and confirmed by the observation of Sayyid Ibn
Tawoos, "Abul-Noor" (d. 664 A.H). Who stood as critical pause on
his views. In this research I have dealt with the linguistic issues in
which the book of the meanings of the Qur'an was contradicted
exclusively. This needs inspection, control and effort.
The reseach is divided into preface, introduction and
seventeen issues concerning the criticism of Sayyid Ibn Tawoos
opinions of Firaa. Followed by a conclusion. In the introduction,
the book describes the meanings of the Quran for Firaa in the
Arabic language code, as well as the value of the book of Saad
al-Saud to Sayyid Ibn Tawoos and his impact on the sciences of
Arabic language, and interpretive science. Then I addressed in

ٌ حمك
ِّ راث
َّ
ُّ مة ُتعىن
َّ فصلي ٌة
احلِل ّي
ِ بالت
َّ جمل ٌة
َّا
ِّ
علي ابن طاووس احلِل ّي
ِّ اص َع ِن العلمة
ٌّ َع َد ٌد َخ
ّ السيد
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the preface the definition of criticism language and terminology,
stated the approach of Sayyid Ibn Tawoos in criticism. The issues
that stood on it. Then many critics mentioned by Sayyid Ibn
Tawoos, in which the Firaa is violated. Finally, I highlighted the
main findings of the research.
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ّ

مقدِّ مة البحث
للفراء (ت207ه��ـ) يف مدونة اللغة
ممَّ��ا ال ينك��ر فضله مكانة كتاب مع��اين القرآن َّ

العرب َّي��ة ،وعلوم الق��رآن الكريم ،فقد كان منهلاً معرف ًّيا باس�� ًقا يف ِّ
كل زمان ،فهو حيوي
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وداللة ،فأ َّدى ذلك
وبالغة،
ورصف،
نح��و،
ث�مارا يانع ًة يف علوم اللغة العرب َّية كا َّفة من
ً
إىل التب��اري بني علامء اللغة ،وعلامء التفس�ير لدراس��ته والنفع من علوم��ه .وقد تأ َّثر به
كث�ير من اللغو ِّي�ين واملفسرِّ ين ،األم��ر ايل دعا مجلة من العل�ماء إىل خمالفته ت��ارةً ،والر ِّد
ٌ

هيمنا يف
علي��ه تار ًة أخ��رى .وهذه ال��ردود واملخالفات كانت��ا يف خمتلف اجلوانب ،وم��ا ُّ
ولعل م��ن أهم علامء ِ
اللغ��وي يف توجيه اآليات املباركةَّ ،
احل ِّلة
ه��ذا البحث هو اجلانب
ّ
ِّ
ال��ذي ردوا ع�لى كتاب معاين القرآن يف آرائه اللغوية هو الس��يد ابن طاووس ِ
احل يِّ ّل (أبو
ِّ
َّ
ُّ

الفراء
النور) (ت664هـ) ،وهلذا َّ
عيل ابن طاووس آلراء َّ
ختصص البحث يف نقد الس�� ِّيد ّ
(ت207هـ) يف كتابه معاين القرآن عىل املس��ائل اخلالف َّية التي للس�� ِّيد ابن طاووس رأي

خمالف فيها عىل ما ُذكر يف كتاب معاين القرآن.

أن تفاسري علامء ِ
وممَّا يؤس��ف له َّ
احل َّلة ومؤ َّلفاهتم القرآن َّية مل تأخذ ح َّقها ومستح ِّقها

من الدراس��ة والبحث ،عىل الرغم من ّ
أن الس�� ِّيد أكَّد رضورة االهتامم بكتابه (س��عد
ٍ
ٍ
ومغان جليلة ،فقال« :هذا الكتاب س��عد الس��عود
معان مجيل��ة،
الس��عود)؛ ملا فيه م��ن
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كالرس��ول للوف��ود يدعوه��م إىل م��ا فيه��ا ويقوده��م إىل اإلقام��ة بمغانيه��ا واالنتفاع
()1
الوقوف
عيل ابن طاووس ارتأيت
َ
بمعانيها»  .ومن هذا املنطلق الذي أفاض به الس�� ِّيد ّ

عىل هذا التفسري وقو ًفا لغو ًّيا ُأبينِّ فيه مواضع النقد واالنتقاد التي وقف عليها الس ِّيد ابن
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
اَّ
ِّ
علي ابن طاووس احلِل ّي
اص َع ِن العلمة ِّ
َع َد ٌد َخ ٌّ
السيد ّ

�أ.م.د .ق�صي �سمري عب ِّي�س

للفراء ،فضلاً ع��ن بيان جهوده اللغو َّية وبراعته يف
ط��اووس عىل كتاب (معاين القرآن) َّ
حماكاة النصوص املتع ِّلقة بالقرآن الكريم؛ وأظ ُّن -واهلل العاملَّ -
أن هذه الدراس��ة جدير ٌة
بالبحث والتت ُّبع؛ ألنهَّ ا تقف عىل عالـ ٍم ِح يِّ ٍّل مل يأخذ ح َّقه يف جمال اللغة العرب َّية من جهة،
اللغوي الذي يبتغيه ِكال املفسرِّ َ ِ
ين ،فضلاً عن معرفة اإلشكاالت
وبيان مواطن التوجيه
ّ
واملآخذ واإلجابة عنها باالس��تدالالت السامع َّية والقياس�� َّية من جهة أخرى ،فاستعنت

باهلل عىل ذلك ،ومن اهلل التوفيق.
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الثالثة/املجلد الثالث/العدد العاشر
السنة
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اللغوي عند ال�س ِّيد ابن طاوو�س على �آراء الف َّراء
النقد
ّ

التمهيد
مش��تق من نق��د الدراهم ،وذلك إخراج ج ِّيدها م��ن رديئها ،و َمن يقوم
النقد لغ ًة:
ٌّ

هبذه العملية هو الناقد(.)2

شعرا وبيان
أ َّما داللة النقد يف االصطالح :فهو التعامل مع ِّ
نثرا أم ً
النص سواء أكان ً

القوة والضعف في��ه( ،)3وهو هبذا املعنى يرتبط ارتب ًطا
امل��راد منه ،والوقوف عىل مواطن َّ

مهمة صعبة حتتاج إىل ثقافة عالي��ة ،وأمانة علم َّية يف إصدار
وثي ًق��ا بمعناه
ّ
اللغ��وي ،فهو َّ
اجلرجاين (ت 392هـ)َّ :
مهمة ليس��ت باليس�يرة ،فهي
األحكام ،ولذلك قال
«إن النقد َّ
ّ
ٍ
ٍ
وإنص��اف ،وعىل الناقد اجلمع ب�ين العلم والذوق،
وذوق رفي ٍع
حتت��اج إىل عل ٍم واس�� ٍع
وهذا العلم واس��ع ال يقف عند اللغة أو اإلع��راب ،وإنَّام يتجاوزمها إىل ِّ
كل ما له عالقة

بالرأي»(.)4

اللغوي :فهو جانب من جوانب عناية علامء العرب َّية ،ووسيلة من الوسائل
أ َّما النقد
ّ

التي اتخَّ ذوها لبيان قيمتها ومكانتها ،واحلفاظ عىل س�لامتها ،وقد س��اعد عىل قيام هذه
احلرك��ة اللغوي��ة والنحوي��ة التي نش��طت يف ٍ
وقت مبك ٍِّر م��ن النصف الث��اين من القرن
َّ
َّ
الكسائي
األول قيام الدراس��ات القرآن َّية واحلديث َّية ،ونش��اط الش��عر والش��عراء .فكان
َّ
ّ
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والفراء وثعلب (ت291هـ) ،وغريهم من كبار الكوف ِّيني الذين عنوا هبا،
(ت289هـ)،
َّ
ربد (ت 286هـ) ،وغريهم من
وكان اخلليل (ت170هـ) ،وس��يبويه (ت180ه��ـ) ،وامل ِّ
كبار البرص ِّيني الذين تناولوها(.)5

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
اَّ
ِّ
علي ابن طاووس احلِل ّي
اص َع ِن العلمة ِّ
َع َد ٌد َخ ٌّ
السيد ّ

�أ.م.د .ق�صي �سمري عب ِّي�س

وممَّا تقدَّ م يتَّضح َّ
كثريا من العلامء يف كتبه،
الفراء اش��تغل بالنقد
ّ
أن َّ
اللغوي ،وانتقد ً

عيل ابن
وهذا ِّ
مسوغ لكثري من العلامء بأن ينقدوا َّ
الفراء وخيالفوه ،ومن هنا انربى الس ِّيد ّ

توجيها جيانب إىل
وجه
ً
الفراء َّ
طاووس لينتقده يف كثري من املس��ائل اللغو َّية التي يرى أن َّ
الصواب يف الوصول إىل املراد.
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اللغوي عند ال�س ِّيد ابن طاوو�س على �آراء الف َّراء
النقد
ّ

حل ِّل ّي
امل�سائل النقد َّية لل�س ِّيد ابن طاوو�س ا ِ
منهجه يف النقد
ُيلحظ َّ
الديني ،إذ
التعصب
أن نقد الس�� ِّيد ابن ط��اووس كان موضوع ًّيا بعيدً ا ع��ن
ُّ
ّ

اتَّس��م باملوضوع َّي��ة ،وبالتح ُّفظ من َّ
كثريا
ال��ذ ِّم أو التهكُّم ،ونحوها من العب��ارات التي ً
ويقر
الف��راء تارةًُّ ،
ما يس��تعملها غريه من أهل العل��م ،فهو يذكر يف مواضع خمالفة رأي َّ

يف مواضع أخرى بقبوله واستحس��انه له ،و ُيش��عرنا يف مواضع ليس فيها تعليل من لدن

نؤوله بنقد مثل:
الفراء ،ونجده يس��تعمل عبارات فيها شي ًئا من النقد ،أو ما نستطيع أن ِّ
َّ
()7
()6
قوة الدليل عند اآلخر أو
ش��عر بعدم َّ
م��ن أين قال  ،وما اجلواب ملن يقول  ،وذلك ُم ٌ

ع��دم وجاهته ،وق��د حيرص عدم اجلواز برأيه اخلاص ،م��ن دون أن يطلقه فيجعله عا ًّما،

كقوله« :وهلاَّ قال»( ،)8وغريها من العبارات التي توحي بتواضع الس�� ِّيد وموضوع َّيته،
رضب من
واجته��اده يف التفس�ير ،فضلاً عن مقدرته للوص��ول إىل املعنى امل��راد ،فهذا
ٌ
النقدي ،فهذا ٍ
جار عىل وج��ه القطع والتأكُّد التا ِّم
العلم��ي ،والدِّ َّقة يف احلكم
اإلنص��اف
ّ
ّ

عنده باستقراء كالم أهل البيت.

وممَّا جيدر ِذكره َّ
يتحرج من ذكر أسامء املنقودين ،وإن
أن الس ِّيد ابن طاووس كان ال َّ
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يتعرض عليهم ،ومن
كانوا عىل مذهبه
ّ
العقائدي ،ويف الوقت نفس��ه ال ينتقص هبم وال َّ
َان علىَ بين ٍَة من رب ِه وي ْت ُلوه َش ِ
ذلك تفسري قوله تعاىل َ
اهدٌ ِّم ْن ُه﴾( ،)9قوله« :فذكر
﴿أ َف َمن ك َ َ ٰ َ ِّ ِّ َّ ِّ َ َ ُ
الطويسَّ 
ج��دي أبو جعف��ر
أن بعض املفسرِّ ين قال :الش��اهد منه جربئيل ،وقال آخر:
ِّ
ّ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
اَّ
ِّ
علي ابن طاووس احلِل ّي
اص َع ِن العلمة ِّ
َع َد ٌد َخ ٌّ
السيد ّ
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()10
عيل بن
الشاهد منه لسان ّ
النبي ،وقال آخر :اإلنجيل ،ور َّبام قيل :القرآن»  .يقول ّ

إن َّ
موس��ى ابن طاووسَّ :
كل م��ا وجدته قد حكاه عنهم بعيد من مفه��وم اآلية :أ َّما َمن
قال جربئيلَّ ،
النبي ومل يكن منه .وأ َّما
فإن جربئيل ما كان يتلوه ،بل كان قبل ّ

َمن قال لس��انه ،فبعيد؛ َّ
ألن لفظ (يتلوه) م��ا كان يقتضيه .وأ َّما َمن قال اإلنجيل ،فالذي
يتل��و يكون بعده واإلنجيل قبله ،والق��رآن فليس هو منه (صلوات اهلل عليه وآله) ،وإنَّام
الثعلبي يف تفسريه(.)11
روينا من عدَّ ة جهات عن الثقات :ومنها من طريق اجلمهور عن
ّ

الش��افعي ابن املغ��ازيل يف كتاب املناقب(َّ ،)12
عيل بن أيب
وعن الفقيه
ّ
أن الش��اهد منه هو ّ

طالب.

م�سائله يف النقد
عيل بن طاووس يف كتابه (س��عد الس��عود) إىل نقد آراء معاين القرآن
َّ
تطرق الس�� ِّيد ّ

للفراء يف مسائل متعدِّ دة تتع َّلق ببيان دالالت بعض األلفاظ القرآن َّية ،ومنها ما يأيت:
َّ

﴿وإِ ْذ َف َر ْقنَا بِك ُُم ا ْل َب ْح َر َف َأن َْج ْينَاك ُْم َو َأغ َْر ْقنَا َآل
املس��ألة األوىل :يف تفس�ير قوله تعاىل َ
ون﴾(.)13
فِ ْر َع ْو َن َو َأ ْنت ُْم َتنْ ُظ ُر َ
الف��راء (ت207هـ) ه��ذه اآلية املبارك��ة بأنَّه «يق��ال :قد كانوا يف ش��غل من
َّ
ف�َّس�رَّ

أن ينظروا مس��تورين ب�ما اكتنفهم من البح��ر أن يروا فرعون وغرق��ه ،ولكنِّه يف الكالم
بت وأهلك ينظرون فام أتوك وال أعانوك ،يقول :وهم قريب بمس��م ٍع
كقولك :قد ضرُ َ
ومرأى ،وبمرأى ومسمع»(.)14

الف��راء َّ
أن أصحاب موس��ى انش��غلوا عن فرعون
يس��تنتج الباح��ث من كالم َّ

ِ
يرتض به الس�� ِّيد
ي�سروا بغرقه؛ ملا اكتنفهم من ه��ول البحر ،وهذا املعنى مل
وجن��ده ومل ُّ

عيل بن موس��ى ابن ط��اووس :إذا كان قد
اب��ن ط��اووس فري ُّد عىل ذل��ك بقوله« :يقول ّ
َّ
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عرف أصحاب موس��ىَّ 
أن فلق البحر لنجاهتم ،وه�لاك فرعون وأصحابه ،فكيف
عضد الس�� ِّيد ابن
متفرغ�ين لنظره��م ومرسوري��ن هبالكه��م؟!»( .)15وقد َّ
ال يكون��ون ِّ

ٍ
عدوك وراءك
طاووس كالمه
بدليل مفاده أنَّه «لو قيل إلنسان :أدخل هذه الدار ليدخل ّ
ومتفر ًغا لنظر هالك
مرسورا
عدوك ،فإنَّه يكون
فإذا خرجت من الدار وقعت الدار عىل ّ
ِّ
ً

عدوه(.)16
ِّ

ويشري املفسرِّ ون إىل َّ
أن أصحاب موسى انشغلوا برؤية غرق فرعون وجنوده ،وقد

ُجع��ل طرف البح��ر واملاء الذي بينهم كالش��باك الذي ينظر منه بعضه��م إىل بعض(.)17
وتقوي رأي الس�� ِّيد ابن طاووس،
الفراء فتض ِّعف رأيه ِّ
وهذه اآلراء ختالف ما ذهب إليه َّ
أيضاَّ :
لـم نزلوا خلف أصحاب موس��ى،
ولذلك قال« :ويقال ً
إن أصحاب فرعون اَّ
جعل طرف البحر واملاء الذي بينهم كالشباك الذي ينظر منه بعضهم إىل بعض ،فعىل هذه
الرواي��ة كانوا ناظرين هلالكهم ومرسورين به ،ويقالْ :
وإن كان هالك فرعون وأصحابه
بعد أن صار موس��ى وأصحابه عىل س��احل البحر وأيقنوا بالسالمة ،فكيف ال يكونون

ناظري��ن إليهم ومش��غولني بالرسور بانطب��اق البحر عليهم؟ وهل يك��ون هلم عند تلك
احلال ويف ذلك الوقت شغل إلاَّ مشاهدهتم ونظرهم كيف هيلكون؟»(.)18

وممَّا تقدَّ م يتَّضح َّ
أن موس��ى وأصحاب��ه مل يصبهم اهللع واخلوف من غرقهم كام

حص��ل لفرعون وجنوده ،وإنَّام كانوا عىل يقني من الس�لامة والنجاة؛ ولذلك انش��غلوا
وفرحوا برؤية غرق فرعون وجنوده؛ لعلمهم َّ
أن هذا العمل هو من جت ِّليات اهلل سبحانه
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عيل ابن ط��اووس ،خمال ًفا
وتع��اىل،
ٌ
وإعجاز م��ن إعجازاته ،وهذا الرأي تبنَّاه الس�� ِّيد ّ
الفراء.
عم ذكره َّ
ورا ًّدا اَّ

َّ��ذي َأنز ََل ع َلي َ ِ
املس��ألة الثانية :يف تفس�ير قول��ه تعاىل ﴿هو ال ِ
ات
َ��اب ِمنْ ُه آ َي ٌ
��ك ا ْلكت َ
ُ َ
َ ْ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
اَّ
ِّ
علي ابن طاووس احلِل ّي
اص َع ِن العلمة ِّ
َع َد ٌد َخ ٌّ
السيد ّ

�أ.م.د .ق�صي �سمري عب ِّي�س

محُّ ْ َكماَ ٌت ُه َّن ُأ ُّم ا ْلكِت ِ
ات﴾(.)19
اب ٌ
َاب َو ُأ َخ ُر ُمت ََش هِ َ

الف��راء داللة هذه اآلي��ة املباركة بقول��ه« :يعني :مب ِّينات م��ن األصل للحالل
َّ
ب�َّي�نَّ
واحلرام ومل ُين َْس ْ
��و ْا َأت ُْل َما َح َّر َم
��خ َن ،وه َّن الث�لاث اآليات يف األنعامَّ :أوهلاُ ﴿ :ق ْل َت َعا َل ْ

ِ
َر ُّبك ُْم َع َل ْيك ُْم َألاَّ ت رْ ِ
﴿ه َّن ُأ ُّم ا ْلكِت ِ
َاب﴾ يقول:
ُشكُو ْا بِه َش ْيئًا﴾( ،)20واآليتان بعدها .قولهُ :
ات﴾ ،وه َّن﴿ :املص﴾( )21و﴿املر﴾ و﴿الر﴾( ،)22اشتبهن
��اب ٌ
ه َّن األصل َ
﴿و ُأ َخ ُر ُمت ََش هِ َ

جل َمل،
عىل اليهود؛ النهَّ م أرادوا أن يعرفوا مدَّ ة االس�لام ،و ُأكُل هذه األ َّمة من حساب ا ُ
بمحمد.)23(»
حممد ،وكفروا
َّ
فلم مل يأهتم عىل ما يريدون قالوا :خلط َّ
اَّ

الفراء جيد أنَّه وقف عىل مجلة من األمور ،وقد ر َّد عليها الس ِّيد ابن
واملتأ ِّمل يف ِّ
نص َّ

طاووس ر ًّدا علم ًّيا ،نوجزها بام يأيت:

س��مى تلك اآليات ،وهنا ر َّد الس ِّيد
ثم َّ
الفراء اآليات املحكامت بثالثَّ ،
1.1حدَّ د َّ
عيل بن موسى ابن
عيل ابن طاووس مقالة َّ
الفراء واعرتض عليه بقوله« :يقول ّ
ّ
الفراء َّ
أن مراد اهلل تع��اىل باآليات املحكامت الثالث
طاووس :م��ن أين عرف َّ

املذك��ورات؟ ومن أي��ن ذكر أنهَّ ن حمك�مات وقد وقع حتريم كث�ير يف غريه َّن،
ويف الرشيعة وخص��ص عمومهن؟ وظاهر قولهِ :
ات محُ ْ َكماَ ٌت﴾
﴿منْ�� ُه آ َي ٌ
َّ
َّ

َّ
أن الضم�ير راجع إىل الكتاب ك ِّله ،والكتاب يش��تمل ع�لى حمكم كثري ُيعرف
من ظاهره املراد به ،فكيف عدل عن ذلك ك ِّله؟»( .)24وقد أش��ار مجع كبري من
العل�ماء إىل َّ
أن اآليات املحكمة كثرية يف القرآن الكريم( ،)25وهذا ما يؤ ِّيد كالم
الفراء.
الس ِّيد ابن طاووس وخيالف َّ

الف��راء َّ
أن اآليات املش��اهبات ه َّن اآلي��ات املق َّطعة .ير ُّد الس�� ِّيد ابن
َّ 2.2
خص��ص َّ
ط��اووس ع�لى ه��ذا التخصي��ص بقول��ه« :وأ َّم��ا تعيين��ه اآليات املتش��اهبات
َّ
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أيضا حتكُّم عظيم ،وليس يف ظاهرها ما يقتيض ذلك وال إمجاع
باحلروف ،فهو ً

حجة من عق��ل وال نقل ،والقرآن فيه من املتش��ابه الذي قد
ع�لى ما ذكره وال َّ
صنَّف املسلمون فيه املج َّلدات ما ال خيفى واإلمجاع عىل أنَّه متشابه»(.)26

ويرى الباحث َّ
عيل ابن طاووس عىل
أن هناك نو ًعا من القساوة من لدن الس ِّيد ّ

الف��راء أن يقولَّ :
إن األحرف املق َّطعة هي من اآليات
الفراء  ،فر َّبام أراد َّ
مقال��ة َّ
لغوية وقرآن َّية ،وله مكانته
فالفراء قامة َّ
املتشاهبات ،و(من) هنا تفيد التبعيض؛ َّ
العلم َّية ،من املحال أن يسهو ،أو يقع يف مثل هذا اخلطأ .وهبذا الرأي خرجنا من

حكم التع ِّيني والتخصيص الذي قصده الس ِّيد ابن طاووس ،ويف الوقت نفسه

ال بدَّ من اإلشارة إىل َّ
الفراء
أن الس ِّيد ابن طاووس له ُّ
احلق ك ُّله يف إشكاله عىل َّ

يف مسألة تعيني األحرف املق َّطعة فقط بأنهَّ ا آيات متشاهبات دون غريها؛ لعدم
وجود قرينة تش�ير خالف ذلك من وجهة نظر الس�� ِّيد اب��ن طاووس ،ولذلك

كثريا من املفسرِّ ين ق��د ذكروا تأويلاً هلذه
«ثم ُيقال َّ
ق��الَّ :
للفراء :فق��د وجدنا ً
احلروف وما جعلوها متش��ا ًهبا»( ،)27بمعنى َّ
أن هذه األحرف املق َّطعة ُخ ِّرجت

من إطار املتشابه ،و ُأدخلت يف تأويالت خمتلفة من لدن املفسرِّ ين(.)28

الف��راء َّ
أن اليه��ود «أرادوا أن يعرف��وا مدَّ ة اإلس�لام ،و ُأكُل ه��ذه األ َّمة
3.3يذك��ر َّ
حممد ،وكفروا
فلم مل يأهت��م عىل ما يريدون قالوا :خل��ط َّ
جل َمل ،اَّ
من حس��اب ا ُ
بمحم��د .)29(»ر َّد الس�� ِّيد ابن طاووس هذا القول« :أق��ول :وأ َّما قوله عن
َّ

تضمن أنهَّ م جيدون��ه مكتو ًبا عنده��م يف التوراة
اليه��ود ،ف��إذا كان القرآن ق��د َّ
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النبي ،فيكون قد عرفوا أنَّ��ه خاتم االنبياء،
واإلنجيل ،يعني حدي��ث ّ
ودولته مس��تمرة إىل ي��وم القيامة ،وذل��ك ٍ
كاف هلم ،وأ َّما ما ح��كاه عنهم من
َّ
الطعن فيكون الطعن من س��فهائهم ،و َمن ال حك��م لطعنه حتَّى جيعل القرآن
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
اَّ
ِّ
علي ابن طاووس احلِل ّي
اص َع ِن العلمة ِّ
َع َد ٌد َخ ٌّ
السيد ّ
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املتشابه ما قد اقترص عليه؛ َّ
ألن علامءهم كانوا عارفني؛ وألنَّه ما كان يلزم عند

نبوته ورس��الته عنهم م��ا طعنوا به؛ َّ
ألن
علامئهم من س�تر رس��ول اهلل ملدَّ ة َّ
امللوك عادهتم س�تر مثل هذه األمور ،بل كان ينبغي أن يعتقدوا س�تر ذلك من

وجها من وجوه حكمة اآليات(.)30
حساب اجلمل ً

ويرى الباحث َّ
توجيها جديدً ا للس�� ِّيد ابن طاووس يف مس��ألة معرفة
أن هناك
ً

اليهود مدَّ ة اإلسالم وعجزهم عن ذلك؛ إذ يرى الس ِّيد ابن طاووس َّ
أن اليهود
يعرفون مدَّ ة اإلس�لام ويعلموهنا علم اليقني؛ َّ
ألن ذلك كان مكتو ًبا يف التوراة
واإلنجي��ل ،فض�ًل�اً عن علمهم َّ
مس��تمرة إىل ي��وم القيامة،
بأن دولة اإلس�لام
َّ

فالطعن ال يكون إلاَّ من سفهائهم.

ِ
ش َأ ْم َثا َلهِ ا﴾(.)31
﴿من َجاء بِا ْل َ
املسألة الثالثة :يف تفسري قوله تعاىل َ
ـح َسنَة َف َل ُه َع رْ ُ
الفراء َّ
أن داللة لفظة (احلسنة)« :هي ال إِله إلاَّ اهلل ،والس ِّيئة الشرِّ ك»(.)32
ذكر َّ

عيل اب��ن ط��اووس ،ور َّده بقوله« :أق��ول :هذا
وه��ذا التأوي��ل مل َ
ي��رض به الس�� ِّيد ّ
تأوي��ل غريب غ�ير مطابق للمعقول واملنقول؛ َّ
ألن لفظ (ال إِله إلاَّ اهلل) يقع من الصادق
وألن اليهود تقول :ال إله إلاَّ اهللُّ ،
َّ
وكل فِ َرق االسالم تقول ذلك ،وواحدة منها
واملنافق؛

ناجية واثنان وسبعون يف النار ،وهذه اآلية وردت مورد األمان ملن جاء باحلسنة ،فكيف
يتأوهلا عىل ما يقتضيه ظاهرها»(.)33
َّ

وأذه��ب إىل ما ذهب إليه الس�� ِّيد ابن طاووس ،فقد فتَّش��ت يف أ َّمهات التفاس�ير،

فل��م أج��د أحدً ا م��ن املفسرِّ ين يذكر َّ
أن لفظة (ال إله إلاَّ اهلل) هي احلس��نة ،باس��تثناء ابن
كثري( ،)34نقلاً عن ابن مس��عود ،والغريب من األمر َّ
أن ابن مسعود مل يذكر هذا املعنى يف
ٍ
إن املفسرِّ ين مل يتَّفقوا عىل بيان تأويل هذه اللفظةُّ ،
واحلق أقولَّ :
واحد
فكل
تفس�يره(،)35
َّ
َّ
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منهم يرى أو ينقل داللة حيسبها األقرب للصواب( ،)36ومنهم الس ِّيد ابن طاووس ،فهو
يرىَّ :
«أن احلس��نة معرفة اهلل ورس��وله ،ومعرفة الذين يقومون مقامه صلوات اهلل عليه
وعليهم ،وهذا مطابق للمعقول واملنقول وللبشارة؛ َّ
ألن أهل هذه الصفات ناجون عىل

اختالف الفرق واختالف التأويالت»( .)37أحسب قوله غاية بالد َّقة ،فضلاً عن أنَّه َّ
خط
لِـ َل ِ
فظ��ه طري ًقا للنَّجاة ،وال أظ ُّن أحدً ا خيتلف مع مبناه يف تأويل هذه اللفظة ،ويف الوقت
النبوة،
نفس��ه أنَّ��ه ث َّبت أصلاً مه�ًّم�اًّ من أصول الدي��نَ ،ألاَ وهو اإلمامة التي هي امت��داد َّ
والـمنعم النظر جيد ذلك بني ثنايا كالمه.
ُ

املسألة الرابعة :يف تفسري قوله تعاىل ﴿وجع َل َلكُم ابِ َ ِ
ـح َّر﴾(.)38
يل تَقيك ُُم ا ْل َ
َ َ َ
ْ سرَ َ

احلر والربد ،فرتك؛ َّ
ألن معناه معلوم ،واهلل
الف��راء« :ومل يقل :الربد ،وهي تقي َّ
قال َّ

أعلم ،كام قال الشاعر([ :)39البحر الوافر]
���ي���ر أيهَّ ����م���ا ي��ل��ي��ن��ي
ُأري���������د اخل�
َ

ي��م��م��ت وج��ه��ا
وم����ا أدري إذا َّ

يريدَّ :
أن اخلري والرش يليني؛ ألنَّه إذا أراد اخلري فهو يتَّقي الرش»(.)40

الفراء؛ َّ
يتَّض��ح ممَّا تقدَّ م َّ
ألن
احلر وال�برد عند َّ
احلر بدلاً من ِّ
أن س��بب اختي��ار لفظة ِّ

معناه معلوم بن َّية االستصحاب واهلل العامل .بمعنى إذا قصد يشء يستصحب معه قرينه،
ِ
احلر وإن مل ُيذكر يف سياق اآلية املباركة.
احلر يستلزم أن يكون الربد يف حكم ِّ
كر ِّ
فذ ُ
َّ
اس��تدل بأربعة آراء خالفت
الفراء مجل ًة وتفصيلاً  ،فقد
وهن��ا ر َّد ابن طاووس قول َّ

واآلخرين اس��تد َّلـهام من املفسرِّ ين ر ًّدا عىل
الفراء ،اثنني من هذه اآلراء له،
َ
ما ذهب إليه َّ
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الفراء ،وهي كاآليت:
َّ

إن ما يقي احلر يقي احل��ر والربدِ ،
للفراء :كيف قل��ت َّ
ومن
َّ
َّ
ال��رأي األول« :فيق��ال َّ

املعلوم خالف هذاَّ ،
احلر ُيتو َّقى بالثوب الواحد ،وليس كذلك الربد».
فإن َّ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
اَّ
ِّ
علي ابن طاووس احلِل ّي
اص َع ِن العلمة ِّ
َع َد ٌد َخ ٌّ
السيد ّ
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َّ
ولع��ل معنى اآلي��ة َّ
احلر الب��أس بقوله:
لـم
ال��رأي الث��اين:
ض��م إىل ِّ
َّ
أن اهلل اَّ
يل ت َِقيكُم ا ْلـحر و ابِ َ ِ
﴿سرَ َ ابِ َ
احلر ،واقترص عىل
يل تَقيك ُْم َب ْأ َس��ك ُْم﴾ ،والبأس مناس��ب ِّ
ُ َ َّ َ سرَ َ

ما يناسبه.

ال��رأي الثال��ث« :أو َّ
مروي عن
احلر ،وه��ذا
ّ
لعل أهل تل��ك البالد الغال��ب عليها ّ

عطا»(.)41

ال��رأي الرابع« :أو َّ
لـم ذكر األصواف واألوبار واألش��عار التي
لعل امل��راد أنَّه اَّ

احلر من الرساويل ،فقد ذكر قتادةَّ :
أن املعنى برسابيل لباس
تقي الربد ذكر ها هنا ما يقي َّ
القطن والكتَّان»(.)42

الفراء يف مبناه عندما استش��هد بش��اهد
ومل يكت��ف الس�� ِّيد عند هذا احلدِّ  ،فق��د ر َّد َّ

شعري ،فقد أثبت َّ
الفراء ال ينطبق عىل ما قاله« ،وقول
أن الشاهد
ّ
ّ
الشعري الذي أتى به َّ
الفراء يريد َّ
والرش يليه ال يقتضيه قول الش��اعر؛ ألنَّه قال :أيهّام يليني ،وأيهّام أي
أن اخلري
َّ
َّ
أحدمها ،ومن املعلوم َّ
أن الذي ييل اإلنسان أحدمها»(.)43

ِ
ين ُه ْم لِ ُف ُر ِ
��ون إِلاَّ َعلىَ
وج ِه ْم َحافِ ُظ َ
﴿وا َّلذ َ
املس��ألة اخلامس��ة :يف تفس�ير قوله تعاىل َ
ِ
َأز َْو ِ
ني﴾(.)44
اج ِه ْم ْأو َما َم َلك ْ
َت َأ ْيماَ هُنُ ْم َفإِ هَّنُ ْم َغيرْ ُ َم ُلوم َ
الفراء يف بيان هذه اآلية املباركة يف مور َدين:
ر َّد الس ِّيد ابن طاووس ما قاله َّ

امل��ورد األول :يف معنى قوله تعاىل ﴿إِلاَّ َع�َل�ىَ َأز َْو ِ
الفراء
اج ِه ْم﴾ ،إذ وقف عىل قول َّ

بأن« :املعنى :إلاَّ من أزواجهم ا َّلاليت َّ
َّ
أحل اهلل هلم من األربع ال جياوزوا»( .)45فر َّد الس ِّيد

للفراء
الفراء بلفظ التحضيض (هلاَّ )
ً
معرتضا عىل م��ا قاله ،فقال« :يقال َّ
ابن ط��اووس َّ
ه�َّل�اَّ احتمل أن يك��ون ﴿إِلاَّ َعلىَ َأز َْو ِ
اج ِه ْم﴾ عىل ظاه��ره؛ َّ
ألن اهلل تعاىل اَّ
لـم قالَ ﴿ :غيرْ ُ
ِ
لوم�ين عىل أزواجهم ،وما ملكت أيامهن��م؛ َّ
ألن املالمة إنَّام
�ين﴾ ،فكأنَّه قال غري َم
َ
َم ُلوم َ
َّ
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ّ

َ��ت َأ ْيماَ هُنُ ْم﴾َ ،م��ا :يف موضع خفض،
﴿أو َما َم َلك ْ
يع�َّب�رَّ عنها بنح��و هذا اللفظ .فق��الْ :

يق��ول :ليس عليهم يف اإلماء وقت ينكحون ما ش��اؤوا ،فذلك قول��ه حفظوا فروجهم
إلاَّ م��ن هاذين»( .)46قصد الس�� ِّيد ابن طاووس ( َما) موض��ع خفض عط ًفا عىل األزواج

املخفوضة يف (عىل أزواجهم).

ِ
ني﴾« ،فيه غري مذنبني»( .)47ويقال
املورد الثاين :يف معنى قوله تعاىل ﴿ َفإِ هَّنُ ْم َغيرْ ُ َم ُلوم َ

إن املالمة معناها َّ
للف��راء :من أين قلتَّ :
الذنب؟ ويقالُ :يالم اإلنس��ان عىل ما ال يكون
َّ
فألي ٍ
َّ
حال
ذن ًبا رش ًعا من الغلط يف تدبري األمور؛
أعم من الذنبَّ ،
وألن رفع اللوم عنهم ُّ
حجة عىل ذلك؟( .)48بمعنى
ع��دل عن عموم اللفظ إىل ما يقتيض ختصيصه؟ ومل يذك��ر َّ
الذنب ،ومل يشرِ
أن (املالم��ة) ال ُّ
أعم من َّ
َّ
الفراء إىل
ُ
َّ
تدل عىل املذنب فقط ،وإنَّام هي لفظ ٌة ُّ

عمومها ،وإنَّام وقف عىل ختصيصها بالذنب ،ويف الوقت نفسه مل يثبت ختصيصها بدليل
قطع��ي يثبت ذلك التخصيص ،وهذا املعنى مل ينفرد به الس�� ِّيد ابن طاووس ،وإنَّام ذكره
أن امللوم هي لفظة تُعطي داللة أكرب من َّ
مجلة من املفسرِّ ين يف َّ
الذنب(.)49
ِِ
ني﴾(.)50
املسألة السادسة :يف تفسري قوله تعاىل ﴿ َقا َلتَا َأ َت ْينَا َطائع َ

الفراء َّ
بأن اهلل س��بحانه وتعاىل «جعل الساموات واألرضني كالشيئني ،كقوله:
ذكر َّ
ِ
��ق﴾( ،)51ومل يقل :وما بينه َّن ،ولو
ـح ِّ
الس�َم�اَ َوات َواألَ ْر َض َو َما َب ْين َُهماَ إِلاَّ بِا ْل َ
َ
﴿و َما َخ َل ْقنَا َّ

()52
الفراء َّ
أن لفظة (قالتا) إش��ارة إىل الش��ي َئني كام يف
َّ
كان بينه�� َّن ل��كان صوا ًبا»  .هنا بينَّ
(بينه�ما) من قوله تعاىل ﴿وما َخ َل ْقنَا الس و ِ
ات َواألَ ْر َض َو َم��ا َب ْين َُهم﴾ بدليل أنَّه مل يقل:
َّ �َم�اَ َ
ََ
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(بينهن) أو (قلن).

ويرى الباحث َّ
الفراء مقبول ،وليس فيه لبس أو خطأ ،لكن ال نستطيع
أن استنتاج َّ

الفراء بجمل��ة احتامل َّية تقبل
أن نج��زم بذل��ك مطل ًقا ،ولذلك ر َّد الس�� ِّيد ابن ط��اووس َّ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
اَّ
ِّ
علي ابن طاووس احلِل ّي
اص َع ِن العلمة ِّ
َع َد ٌد َخ ٌّ
السيد ّ
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إن املقتيض للتثنية دون اجلمع َّ
قلتَّ :
للف��راء :هلاَّ
لعل اهلل
التأوي��ل ،قال فيهاُ « :يقال
َ
َّ
أراد تثنية اجلم َعني ،ومل يرد ِذكر أفرادمها ،كام يقال :جاءين فريقان ومها مجعان»(.)53
وي��رى الباحث َّ
أن ما قاله الس�� ِّيد ابن ط��اووس ناهض ومقبول ،لك��ن ال يؤ ِّثر يف

سياق اآلية املباركة وال هبيئتها ،بدليل أنَّه ِّ
بكل األحوال بنية اإلفراد أو اجلمع ثنَّى فقال:
(بينهام) ،وتعامل معها بنية املثنى س��واء أكان تثني��ة املثنَّى أم تثنية اجلمع ،ولكن ممَّا جيدر
التنبي��ه إليه َّ
القطعي أنَّه «ل��و كان بينه َّن لكان صوا ًبا» بن َّية اجلمع،
الفراء جزم باحلكم
ّ
أن َّ

وجها جديدً ا مل يذكره القرآن ،فأ َّدى إىل إثارة الس ِّيد ابن طاووس فر َّد
وهذا أ َّدى إىل قبوله ً

الفراء :لو كان بينه َّن كان صوا ًبا ،أتراه أراد يف
الفراء ر ًّدا قاس ًيا ،قال فيه« :وأ َّما قول َّ
عىل َّ
جمرد العرب َّية فمن أين عرف َّ
أن مراد اهلل يف
جمرد العرب َّية أو هذه اآلية؟ فإن كان أراد َّ
َّ

جمرد العرب َّية دون معنى غريه��ا زائد عليها؟ وإن كان أراد هذه اآلية ،فتحكُّم
ه��ذه اآلية َّ
ولعل املراد ِ
وهتج��م ع�لى اهللَّ ،
بذكر م��ا بينهام ومل يقل ما بينه�� َّنَّ :
أن احلديث يف هذا
ُّ
القرآن الرشيف مع بني آدم وهم بني الساموات واألرضني وليسوا ساكنني بني طبقاهتا،
وأحق بالتأويل»(.)54
فكان لفظ بينهام أبلغ يف املراد
ُّ

وي��رى الباحث َّ
الف��راء ،وأظ ُّن -واهلل
أن الس�� ِّيد ابن طاووس ق��د بالغ يف ر ِّده عىل َّ

واألصحَّ ،
الفراء قصد َّ
الع��املَّ -
وأن بينه َّن ليس خطأ ،فيجوز
أن (بينهام) هي األصل
ُّ
أن َّ

أن تحُ مل عىل الصواب ،بدليل َّ
أن لفظة (بينه َّن) ُذكرت يف القرآن الكريم من قوله تعاىل
﴿اهللُ ا َّل ِذي َخ َل َق سبع س و ٍ
ات َو ِم َن الأْ َ ْر ِ
ض ِم ْث َل ُه َّن َي َتنَز َُّل الأْ َ ْم ُر َب ْين َُه َّن لِ َت ْع َل ُموا َأ َّن اهللَ َعلىَ
َ ْ َ َ ماَ َ
ش ٍء َق ِد ٌير﴾( ،)55فاختيار القرآن الكريم لآلية املباركة -بحسب القرائن املذكورة يف
ك ُِّل يَ ْ

ُّ
واألحق يف التأويل باتِّفاق مجيع العلامء؛
واألدق،
األصح ،واألبلغ،
املقال واملقام -ه��و
ُّ
ُّ
لذل��ك ال نس��تطيع أن نقولَّ :
فضل لفظ��ة (بينه َّن) عىل (بينه�ما) املذكورة يف
الف��راء َّ
إن َّ
خصوص هذه السورة.

َّ
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ّ

ِ ِ ٍ
وها
املس��ألة الس��ابعة :يف تفس�ير ( َقدَّ ُر َ
وها) من قوله تعاىل ﴿ َق َو ِار َير من ف َّض��ة َقدَّ ُر َ

َت ْق ِد ًيرا﴾(.)56

ري أحدهم
الفراء عىل داللة لفظة (قدَّ روها) فقال« :يريد قدَّ روا الكأس عىل ِّ
وقف َّ

ال فض��ل فيه ،وال عج��ز عن ر ِّيه ،وهو ُّ
الش��عبي:
أل��ذ الرشاب ،وقد روى بعضهم عن
ّ
ُّ
وأجلُ :قدِّ رت هلم و ُقدَّ روا هلا»(.)57
وها َت ْق ِد ًيرا ،واملعنى واهلل أعلم
ُقدِّ ُر َ
يتَّض��ح ممَّ��ا تقدَّ م َّ
الف��راء كان يريد تقدير الرشاب ،وهنا ر َّد الس�� ِّيد ابن طاووس
أن َّ

للف��راء :من أين عرفت َّ
أن اهلل يريد تقدير الرشاب؟
ع�لى هذا التوجيه بقوله« :يقال
َّ
تقديرا ،والتأنيث
ب��ل الكأس ،ولو كان املقص��ود بالتقدير الرشاب؛ لكان يقول ق��دَّ روه
ً
احلقيقي يف اللفظ يقتيض أنهَّ ا الكأس دون الرشاب.
ّ

جمرد الرشب منهَّ ،
فإن النظر للكأس إذا كان
أقول :وليس املراد م��ن تقدير الكأس َّ

ومكملاً يف التحرير كان أطيب للشرُّ ب منهَّ ،
فإن عني الشارب تقع عىل
مجيلاً يف التقدير،
ِّ

الفراء :يحُ تمل أن يكون تقدير الكأس عىل قدر ذلك املقام
الكأس قبل الرشاب ،ولو قال َّ

وع�لى قدر اإلنعام واإلكرام ،كان أليق باإلفهام»( ،)58وقول الس�� ِّيد فيه نظر من جوانب
عدَّ ة:

َّ 1.1
إن لف��ظ الرشاب هو مذكَّر ،وقد جاء ضمري اإلناث ،فلو قصد الرشاب لقال:
تقديرا ،ولكن جاء الضمري لإلناث قصد الكأس من دون الرشاب.
وقدَّ روه
ً

2.2هذا القول مل ينفرد به الس ِّيد ابن طاووس لوحده ،بل ذكره كثري من املفسرِّ ين(.)59
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3.3ما حيس��ب للس�� ِّيد ابن طاووس أنَّه أعطى ُبعدً ا جديدً ا للفظة (قدَّ روها) زيادة
عن تقدير الرشابَّ ،
فإن النظ��ر للكأس إذا كان مجيلاً يف التقدير ،يرى الكأس

أطيب من تقدير الرشبَّ ،
فإن عني الشارب تقع عىل الكأس قبل الرشاب.
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
اَّ
ِّ
علي ابن طاووس احلِل ّي
اص َع ِن العلمة ِّ
َع َد ٌد َخ ٌّ
السيد ّ
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توجيها ّ
أدق وأليق
الفرا َء يف توجيهه ،وإنَّ�ما أراد
ً
4.4مل ُي َغ ِّلط الس�� ِّيد ابن ط��اووس َّ
لألفهام.

ورا﴾(.)60
﴿و َس َق ُ
املسألة الثامنة :يف تفسري قوله تعاىل َ
اه ْم َر هُّ ُب ْم شرَ َ ا ًبا َط ُه ً

الفراء يف تفس�ير هذه اآلية املبارك��ة «هو طهر ليس بنجس؛ ملا كانت يف الدنيا
يقول َّ

مذكورة بالنجاسة»(.)61

ويرى الس�� ِّيد ابن طاووس خالف ذلك ،ففي هذا التفس�ير مآخ��ذ وردود ،فقال:

ورا) بلفظ املبالغة يقتيض
للفراء :أنت قدوة يف اللغة والعرب َّي��ة ،فهلاَّ قلتَ ( :ط ُه ً
«ف ُيق��ال َّ

طه��ورا إىل طهورهم،
أبل��غ صف��ات الطهارة يف نفس��ه ويطهر َمن يرشبه :ب��أن يزيدهم
ً
الفراء؛
وال حيوجهم إىل بول وال طهارة منه ،وكان هذا موضع املنَّة عليهم دون ما ذكره َّ
ألنَّ��ه رشاب الدنيا يصري بولاً
نجس��ا ،ولو أردنا ِذكر ما يف كتابه م��ن األخذ عليه كنَّا قد
ً

عم قصدنا إليه ،لكن هذا بحسب ما يقع اختيارنا عليه»(.)62
خرجنا اَّ

ِ
يرتض الس�� ِّيد ابن طاووس؛ َّ
ألن
الفراء مل
ويتب�َّي�نَّ ممَّا تقدَّ م أن هذا املعنى الذي قاله َّ
فيه تكل ًفا ،فهو ال يقصد َّ
قياس��ا للدنيا التي بالطهور
أن الطهور ليس بنجس يف اآلخرةً ،
يزال هبا النجاس��ة ،وإنَّام مبالغة يقتيض أبلغ صفات الطهارة يف نفس��ه ويطهر َمن يرشبه:
طهورا إىل طهورهم ،وال حيوجهم إىل بول وال طهارة منه ،وكان هذا موضع
بأن يزيدهم
ً

الفراء.
املنَّة عليهم دون ما ذكره َّ

ان َلس ِ
اح َر ِ
ان﴾(.)63
املسألة التاسعة :يف تفسري قوله تعاىل ﴿إِ ْن َه َذ ِ َ
الفراء آرا ًء عدَّ ة يف اختالف قراءة هذه اآلية املباركة ،فقال:
ذكر َّ

الرأي األول« :فقال بعضهم :هذا حلن ،ولكنَّا نميض عليه لئلاَّ نخالف الكتاب»(،)64
َّ
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وأ َّيد ذلك أبو عمرو بن العالء( .)65وهنا إقرار واضح َّ
بأن القرآن الكريم فيه حل ٌن وخطأ.

الفراء بمن قال هبذا الرأي فقال« :وحدَّ ثني أبو معاوية ،عن هشام بن عروة بن
واستشهد َّ
الزبري ،عن أبيه ،عن عائش��ة أ ا سئلت عن قوله يف النساءَّ ﴿ :لـكِ ِن الر ِ
ون فيِ ا ْل ِع ْل ِم
اسخُ َ
َّ
نهَّ ُ
ُون بِ��اهللِ وا ْليو ِم ِ
ِ ِ
ِ
الص َ
اآلخر﴾(،)66
ُون ال�� َّزكَا َة َوا ْل ُـم ْؤ ِمن َ
�لا َة َوا ْل ُـم ْؤت َ
��مَ ...وا ْل ُـمقيم َ
َ َْ
ني َّ
من ُْه ْ
ِ
ِ
وع��ن قوله يف املائدةِ َّ :
ني﴾( ،)67وعن
الصابِئ َ
ين َها ُدو ْا َوالن ََّص َارى َو َّ
ين َآمنُو ْا َوا َّلذ َ
﴿إن ا َّلذ َ
ان َلس ِ
��اح َر ِ
ان﴾ ،فقالت :يا بن أخي ،هذا كان خطأ من الكاتب ،وقرأ أبو
قوله﴿ :إِ ْن َه َذ ِ َ
ان َلس ِ
اح َر ِ
حممد أنَّه قال:
ان﴾،
َّ
واحتج بأن قال :بلغني عن بعض أصحاب َّ
عمر﴿ :إِ ْن َه َذ ِ َ
َّ
إن يف املصحف حلنًا وستق ِّيمه العرب ،ولست أشتهي أن أخالف الكتاب»(.)68
ر َّد الس�� ِّيد اب��ن طاووس ه��ذه التهمة بقوله« :وأ َّم��ا قول َمن قال :إنَّ��ه حلن ،ولكنَّه

يميض عليه ،فلع َّله يعتقد َّ
أن جامع القرآن ممَّن جيوز الطعن عىل مجعه! ..وأ َّما الذي يقال
النبيَّ 
أن يف القرآن حلنًا ،فقد ذكر ابن قتيبة أنَّه عثامن بن ع َّفان»(.)69
عنه من أصحاب ّ
َّ
ولعل رفض الس�� ِّيد ابن طاووس ملسألة حلن َمن كتب القرآن تعود إىل أنَّه لو «ظفر

حجة عىل فسادهم»(َّ ،)70
اليهود والزنادقة بمسلم يعتقد َّ
لعل ابن
أن يف القرآن حلنًا جعلوه َّ
الطربي كان أبلغ يف ر ِّده هلذه الشبهة ،فقال« :لو كان ذلك خطأ من الكاتب لكان
جرير
ّ

الواج��ب أن يكون يف ِّ
كل املصاحف غري مصحفنا الذي كتبه لنا الكاتب الذي أخطأ يف
يب يف ذلك ما ُّ
يدل ع�لى َّ
أن الذي يف مصحفنا من
كتاب��ه ويف اتِّف��اق مصحفنا ومصحف ُأ ّ

أن ذل��ك لو كان خطأ م��ن جهة ِّ
ذل��ك صواب غ�ير خطأ ،مع َّ
اخلط مل يك��ن الذين ُأخذ
عنهم القرآن من أصحاب رسول اهلل يع ِّلمون من ع َّلموا ذلك من املسلمني عىل وجه
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تعليم عىل وجه الصواب ،ويف نقل املسلمني
اللحن ،وألصلحوه بألسنتهم ول َّقنوه األ َّمة اً

اخلط مرس��و ًما ُّ
مجي ًع��ا ذل��ك قراءة عىل ما هو به يف ِّ
صحة ذلك وصوابه،
أدل الدليل عىل َّ
وأن ال صنع يف ذلك للكاتب»(.)71

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
اَّ
ِّ
علي ابن طاووس احلِل ّي
اص َع ِن العلمة ِّ
َع َد ٌد َخ ٌّ
السيد ّ

�أ.م.د .ق�صي �سمري عب ِّي�س

ال��رأي الثاين« :قرأ بعضهمْ :
إن خم َّففة هذان س��احران ،ويف قراءة عبد اهلل :و ُأسرُِّ وا
النَّج��وى إِ ْن َه َ
��ذان َس��احران»( ،)72وهنا ج��اءت إن بمعنى نعم ،وس��احران خرب ملبتدأ
حمذوف تقديره :هلام ساحران(.)73

يب :إن ذان إلاَّ س��احران»( ،)74وهذه هي قراءة ش��ا َّذة
ال��رأي الثال��ث« :يف ق��راءة ُأ ّ

مذكورة يف هذه اآلية(.)75

الفراء فقراءتنا بتش��ديد َّ
إن وباأللف ع�لى جهتني :إحدامها:
ال��رأي الرابع« :ي��رى َّ

ع�لى لغة بني احلرث بن كعب و َمن جاورهم ،وهم جيعل��ون اآليتني يف رفعهام ونصبهام
تقديرا( ،)77أنشدين
وخفضهام باأللف»( ،)76أي إنهَّ م جعلوا األلف للتثنية ،وأعربوا املثنى
ً

رجل من األسد عنهم([ :)78الطويل]

لصمام
م��س��ا ًغ��ا ل��ن��ا ب���اه ال��ش��ج��اع
ّ

ف��أط��رق إط���راق الشجاع ول��و يرى

وحك��ى هذا الرجل عنهم :هذا ُّ
خط ي��د أخي أعرفه ،وذلك وإن كان قليلاً أقيس؛

للضم��ة؛ َّ
َّ
الن ال��واو ال يعرف
ألن الع��رب ق��د قال��وا :مس��لمني ،فجعلوا ال��واو تابعة
َّ
ب��ه ،قالوا :رأيت املس��لمني ،فجعلوا الياء تابع��ة لكرس امليم ،فل�َّم�اَّ رأوا الياء من االثنني
مفتوحا تركوا األلف يف ِكال الرجلني يف الرفع والنصب
كرس ما قبلها وثبت
ً
ال يمكنهم ُ
ومررت يَ
بكل
رأيت ِكلاَ الرجل�ين
ُ
واخلف��ض ومها اثن��ان ،إلاَّ بني كنانة فإنهَّ ��م يقولونُ :
الرجلني ،وهي قبيحة قليلة مضوا عىل القياس.

فلم ثبت
والوجه االخر :أن نقول :وجدت األلف من هذا دعامه وليست بالم فعل ،اَّ

ثم تركت األلف ثابتة عىل حاهلا ال تزول يف ِّ
كل حال ،كام قالت العرب:
ر َّدت عليها نونًاَّ ،
ثم زادوا نونًا ال ُّ
تدل عىل اجلامع ،فقالوا ا ّلذين يف رفعهم ونصبهم وخفضهم ،كام
ا ّلذيَّ ،

تركوا هذان باأللف يف رفعه ونصبه وخفضه ،وكنانة يقولون :ا ّلذون»(.)79

َّ
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ِ
الفراء يف اس��تعامل ماحكاه بعض العرب،
وهنا مل
يرتض الس�� ِّيد ابن طاووس قول َّ

الف��راء وما حكاه من اس��تعامل بعض العرب ،فل��و كان القرآن قد
فق��ال« :وأ َّم��ا تأويل َّ

استعمل هذا يف مواضع من القرآن عىل مقتىض هذه ال ُّلغة كان ما خيفى ذلك عىل الصدر

األول ،وكان��وا ذك��روه وكش��فوه ،أقول :ف��كان يمكن أن يق��الَّ :
إن اهلل حكى هذا
َّ
ان َلس ِ
��اح َر ِ
القول عن غريهَّ ،
ان﴾ ،فأراد اهلل
فلعل ا ّلذي حكى عنه قال﴿ :إِ ْن َه َذ ِ َ

أن حيكي لفظ قائله عىل وجهه كام جرت عادة كثري من كتب اهلل حيكي فيها قول ِّ
كل
ٍ
قائ��ل عىل وجهه من غلطهم وغريه ،كام حيك��ي اهلل كلامت الكفر عن أهلها بلفظها،
فإنَّه مل يمنع من هذا مانع عىل اليقني ،فهو أقرب من قول كثري من املفسرِّ ين»(.)80

وه��ذا التوجيه مقبول ال غبار علي��ه؛ إذ َّ
كثريا من األلف��اظ القرآن َّية نزلت
إن هناك ً

بلس��ان الك َّفار وه��ي مرفوضة؛ َّ
كفرا بالترصيح ،لك��ن القرآن الكريم أوردها،
ألن فيها ً
ان َلس ِ
اح َر ِ
ان﴾ ،فهي نزلت بلسان قوم وليس بلسان اهلل تعاىل،
واألمر نفس��ه يف ﴿إِ ْن َه َذ ِ َ
لك َّن الق��رآن أوردها عىل ع َّلتها ،كام أورد قول الك َّفار عىل ع َّلته ،وهذا األمر خي ِّلصنا من
كث�ير من االعرتاضات واملآخذَّ ،
أه��م االعرتاضات واملآخذ التي اعرتض هبا
ولعل من ِّ

عيل بن موس��ى ابن ط��اووس :ألاَ تعجب من
الس�� ِّيد ابن طاووس ع�لى َّ
الفراء« :يقول ّ

النبوة وأعلمهم بالقرآن
عيل بن أيب طالب أفصح العرب بعد صاحب َّ
ق��و ٍم يرتكون مثل ّ
والس��نَّة ويس��ألون عائش��ة؟ أما َيفهم أهل البصائر َّ
ملجرد احلسد أو لغرض بعيد
أن هذا َّ

ثم كيف يروى مثل هذا وال ينكر وال يرتك؟ وهي تطعن
من صواب املوارد واملصادر؟ َّ

هب��ذا الق��ول عىل َمن مجع املصحف ،وع�لى كاتبه ،وعىل َمن حرض م��ن الصحابة ،وعىل
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األول!»(.)81
ما بلغه ذلك من الصدر َّ

ونس��تنتج ممَّا تقدَّ م من كالم الس�� ِّيد ابن طاووس وبق َّية العلامء أنَّه ال جيوز اس��تعامل

الق��راءة املنقول��ة بطريق اآلحاد ،والقرآن جي��ب أن يكون منقولاً بالتوات��ر؛ إذ لو جوزنا
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
اَّ
ِّ
علي ابن طاووس احلِل ّي
اص َع ِن العلمة ِّ
َع َد ٌد َخ ٌّ
السيد ّ
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بأن هذا الذي ه��و عندنا ُّ
إثب��ات زي��ادة يف القرآن بطريق اآلح��اد؛ ملا أمكننا القط��ع َّ
كل

لـم ج��از يف هذه القراءات أنهَّ ا مع كوهنا من الق��رآن ما نقلت بالتواتر جاز
الق��رآن؛ ألنَّه اَّ
ذل��ك يف غريه��ا ،فثبت َّ
أن جتويز ك��ون هذه القراءات م��ن القرآن يطرق ج��واز الزيادة
حج��ة ،وكذلك ال جيوز
والنقص��ان والتغيري إىل الق��رآن ،وذلك يخُ رج القرآن عن كونه َّ

الطعن يف القراءة املشهورة ،فلو حكمنا ببطالهنا جاز مثله يف مجيع القرآن؛ وذلك يفيض
كل القرآن وأنَّه ٌ
إىل القدح يف التواتر ،وإىل القدح يف ِّ
باطل ،فضلاً عن ذلك َّ
إن املس��لمني

أمجع��وا ع�لى َّ
أن ما ب�ين الدَّ فتني كالم اهلل تع��اىل ،وكالم اهلل تعاىل ال جي��وز أن يكون حلنًا
وغل ًطا ،فثبت فساد ما نُقل عن عائشة وعن عثامن بن عفان َّ
أن فيه حلنًا وغل ًطا بمضمون
نص اآلية ﴿إِنَّا ن َْح ُن َن َّز ْلنَا ِّ
ون﴾(.)82
ـحافِ ُظ َ
الذك َْر َوإِنَّا َل ُه َل َ
رصيح ِّ
ون فيِ ا ْلـخَ ِ
ك ُي َس ِ
املس��ألة العارشة :يف تفس�ير قوله تعاىل ُ
﴿أ ْو َلئِ َ
ات َو ُه ْم َل َـها
��ار ُع َ
يرْ َ

ون﴾(.)83
َسابِ ُق َ

��م َل َـها
الف��راء اآلي��ة املبارك��ة ع�لى املج��از ،فقال« :يب��ادرون باألع�مال َ
﴿و ُه ْ
َّأول َّ

ون﴾ ،أي سبقت هلم السعادة»(.)84
َسابِ ُق َ

الفراء(.)85
وهذا املعنى أشار إليه ابن ع َّباس قبل َّ
ور َّد ذلك الس ِّيد ابن طاووس هذه التأويل بقوله« :أقول :إذا احتمل اللفظ احلقيقة

فام ا ّلذي حيمل عىل تفس�يره باملجازَّ ،
ون﴾ ،هو املعلوم
﴿و ُه ْم َل َـها َس��ابِ ُق َ
فإن قوله تعاىلَ :
من احلال بالرضورة؛ النهَّ م س��بقوا أعامهلم باملعرفة با ّلذي ك َّلفهم إ َّياها وبالرسول ا ّلذي

دلهَّ م عليها ،وبمعرفة تلك األعامل الصاحلة ،وكانوا سابقني هلا وهي ِّ
متأخرة عن سبقهم،
وهو أبلغ يف مدحهم»(.)86

ويميل الباحث إىل ما ذهب إليه الس�� ِّيد اب��ن طاووس ،فالكالم أقرب للحقيقة منه
َّ
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إىل املجاز ،فهم يتنافسون يف اإلكثار من أعامل اخلري ،فالسبق متثيل للتنافس والتفاوت يف
اإلكثار من اخلريات بحال السابق إىل الغاية ،أو املعنى وهم حمرزون ملا حرصوا عليهم،
واجلدير ِّ
بالذكر أن توجيه الس�� ِّيد ابن طاووس هلذه اآلية مل ينفرد به ،وإنَّام ذكره كثري من

املفسرِّ ين(.)87

��ز َع َمن فيِ
الص ِ
ور َف َف ِ
��و َم ُين َف ُخ فيِ ُّ
﴿و َي ْ
املس��ألة احلادي��ة عرشة :يف تفس�ير قوله تعاىل َ
ِ
الس و ِ
ات َو َمن فيِ الأْ َ ْر ِ
ين﴾(.)88
ض إِلاَّ َمن َشاء اهللُ َوك ٌُّل َأت َْو ُه َداخ ِر َ
َّ ماَ َ

الذك��ر احلكيم «مل يقل :فيفزع ،فجعل َف َع َ
الفراء أنَّه يف ِّ
��ل مردودة عىل َي ْف َعل،
ي��رى َّ

وذل��ك أنَّه يف املعن��ى :وإذا نُفخ يف الصورة فف��زع ،ألاَ ترى َّ
أن قولك :أق��وم يوم تقوم،

كقول��ك :أق��وم إذا تقوم فأجيبت ب َف َع َ
��ل؛ َّ
ألن فعل ويفعل يصلحان م��ع إذا .فإن قلت:
الص ِ
ور﴾ مع إذا .قلت :قد يكون يف فعل مضمر مع
﴿و َي ْو َم ُين َف ُخ فيِ ُّ
فأي��ن جواب قولهَ :
ال��واو ،كأنَّه قال :وذلك يوم ينفخ يف الصور ،فإن ش��ئت قل��ت :جوابه مرتوك كام قال:
ِ
معروف ،واهلل أعلم»(.)90
ين َظ َل ُمو ْا﴾( ،)89قد ترك جوابه؛ ألنَّه كال ٌم
ٌ
﴿و َل ْو َي َرى ا َّلذ َ
َ
الف��راء يف تأويل ه��ذه اآلية
هناك إش��كاالن أش��كلهام الس�� ِّيد اب��ن طاووس ع�لى َّ

املباركة:

األولَّ :
وجه وزن فعل مردودة عىل يفعل وبنى عىل ذلك التأويل،
الفراء َّ
اإلشكال َّ
إن َّ

ويرى الس�� ِّيد ابن طاووس َّ
أن هذا الوجه في��ه إغراق يف تأويل املضارع بمعنى املضارع،
وثم وجه آخر خيلو من التعسفَ ،ألاَ وهو َّ
أن جميء الفعل املايض كان بقصد ،وال حيتاج
َّ
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للفراء:
تأوي��ل ،فزع بمعنى يف��زع ،هذا الوجه تبنَّاه الس�� ِّيد ابن طاووس ،فق��ال« :يقال َّ
ج��وزت أن يكون معنى ففزع َّ
ه�َّل�اَّ
لع��ل املراد منه رسعة فزعهم م��ن النفخة ،وتعجيل
َّ

الفراء ،عسى
انزعاجهم مع النفخة؛ ألنَّه لو قال بلفظ االس��تقبال :فيفزع ،كام ذكره َّ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
اَّ
ِّ
علي ابن طاووس احلِل ّي
اص َع ِن العلمة ِّ
َع َد ٌد َخ ٌّ
السيد ّ
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جيوز أحد َّ
ربا ،فأتى
كان ِّ
أن الفزع ما يت َّعقب النفخة ،أو حيتمل الس��امع هلا متاس��كًا أو ص ً
بلفظ الفعل املايض إش��ارة إىل رسعة فزعهم وانزعاجهم»( .)91فبحس��ب ترجيح الس ِّيد

ابن طاووس أنَّه يوجد قصد َّية يف جميء الفعل املايض بدل املضارع؛ َّ
ألن املراد منه رسعة

فزعه��م من النفخ��ة ،وتعجيل انزعاجهم مع النفخة ،أ َّما دالل��ة املضارع تقتيض احتامل

ربا.
السامع هلا متاسكًا أو ص ً

الص ِ
الف��راء َّ
��ور﴾ قد يكون يف
﴿و َي ْو َم ُين َف ُ
��خ فيِ ُّ
أن ج��واب َ
اإلش��كال الث��اين :ذكر َّ
ِ
ين
﴿و َل ْو َي َرى ا َّلذ َ
فعل ُمضمر مع الواو ،فإن ش��ئت قلت :جوابه مرتوك ،وش��به ذلكَ :
معروف ،واهلل أعلم.
َظ َل ُمو ْا﴾( ،)92قد ترك جوابه؛ أنَّه كال ٌم
ٌ
للفراء ،ع��ن قوله :أين
ور َّد الس�� ِّيد اب��ن طاووس عىل ه��ذا الرأي بقول��ه« :ويقال َّ
أن اجلملة يف متام اآلية ٍ
الص ِ
ور﴾َّ ،
كاف يف اجلواب ،وما حيتاج أن
﴿و َي ْو َم ُين َف ُخ فيِ ُّ
جواب َ
يقال مرتوك وال فعل مضمر مع الواو»(.)93

والتعس��ف يف التأويل،
واملتأ ِّم��ل يف كالم الس�� ِّيد كأنَّ��ه أراد أن خي ِّلصنا من املامحلة
ُّ
فالنص واضح الداللة خيلو من اللبس وعدم الفهمَ ،ف ِل َم التأويل؟!.
ُّ

ِِ
ني ِم ْن َأن ُف ِس ِ
��ه ْم
��ي َأ ْولىَ بِا ْل ُـم ْؤمن َ
املس��ألة الثانية عرشة :يف تفس�ير قوله تع��اىل ﴿النَّبِ ُّ
َو َأز َْو ُ ُ
ات ْم﴾(.)94
اج ُه أ َّم َه هُ ُ
ِِ
ني ِم ْن َأن ُف ِس ِه ْم﴾ ،وهو
يب﴿« :النَّبِ ُّي َأ ْولىَ بِا ْل ُـم ْؤمن َ
الفراء« :ويف قراءة عبد اهلل و ُأ ّ
قال َّ
أب هلم ،وكذلك ُّ
نبي ،وجرى ذلك؛ َّ
ألن املسلمني كانوا متواخني ،وكان الرجل إذا
ٌ
كل ّ

النبي من املس��لمني
م��ات عن أخيه ا ّلذي آخاه ورثه دون َع َص َبته وقرابته ،فأنزل اهللّ 
﴿و ُأ ْو ُلو الأْ َ ْر َحا ِم
هب��ذه املنزلة وليس يرثهم ،فكيف يرث املواخي أخاه ،وأن��زل اهللَ :
ض فيِ كِت ِ
َب ْع ُض ُه ْم َأ ْولىَ بِ َب ْع ٍ
َاب اهلل﴾( ،)95أي :ذلك يف اللوح املحفوظ عند اهلل»(.)96

َّ
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اللغوي عند ال�س ِّيد ابن طاوو�س على �آراء الف َّراء
النقد
ّ

الغريب من األمر َّ
الفراء عىل الرغم
النبي ،وقد تركها َّ
أن اآلية كانت تشري إىل والية ّ

عيل بن موسى
من ورودها مورد تعظيم وهلذا ر َّد الس ِّيد ابن طاووس قول َّ
الفراء« :يقول ّ

النبي عىل املؤمنني كا َّفة،
ابن طاووس :كيف يرتك ظاهر هذه اآلية الرشيفة يف والية ّ

وأنَّه أوىل هبم من أنفس��هم ،وهي قد وردت مورد التخصيص له والتعظيم بام أورد فيها
من ذكر الزوجات أنهَّ َّن كاأل َّمهات يف التحريم هل َّن عىل املؤمنني؟ ويقال :مثل هذا الذي

الف��راء من خالف الظاه��ر الواضح ،وهل يف اآلي��ة ما ُّ
يدل ع�لى َّ
أن هذه الوالية
ذك��ره َّ

الفراء؟ وهل ذكر زوجاته
واألولو َّية ّ
للنبي عىل املؤمنني عىل سبيل املثل كام زعم َّ
يقتيض حديث مرياث ،أو معطوف عىل ما ُّ
يدل عىل اإلرث»(.)97

الفراء عندما أش��ار إىل َّ
أن معنى
وكذلك ر َّد الس�� ِّيد ابن طاووس
ِّ
متعج ًبا من كالم َّ
﴿فيِ كِت ِ
«ثم من العجب
َاب اهللِ﴾ أنَّه اللوح املحفوظ  ،وهو أمر ال حيتاج إىل بيان ،فقالَّ :
إن معنى ﴿فيِ كِت ِ
الفراءَّ :
َاب اهللِ﴾ أنَّه اللوح املحفوظ ،وما الذي رصفه عن أن يكون
قول َّ
حجة ُّ
تدل من
املراد يف القرآن؟ وهو
وأي َّ
حيا وحتقي ًقا وعيانًا ووجدانًاّ ،
املتضمن لذلك ترص ً
ِّ

احلجة»()98؟!.
ظاهر هذه اآلية عىل أنَّه اللوح املحفوظ؟ فهلاَّ ذكر شبهة أو ما يقارن َّ

املسألة الثالثة عرشة :يف تفسري قوله تعاىل ﴿و َأرس ْلنَاه إِلىَ ِمئ َِة َأ ْل ٍ
ون﴾(.)99
ف َأ ْو َي ِزيدُ َ
َ ْ َ ُ

صحته يف العرب َّية»(.)100
«أو ها هنا بمعنى بل ،كذلك يف التفسري مع َّ

نستش��ف من ذلك َّ
لصحتها وورودها يف
ج��وز ورود (أو) بمعنى (بل)؛
ُّ
َّ
الفراء َّ
أن َّ

ٌّ
النص يرى َّ
صحتها يف التفس�ير
الفراء
ش��اك يف َّ
املدونة العرب َّية ،ومن ينعم النظر يف ِّ
َّ
كأن َّ
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من جهة ،وكأنَّه ال يوجد وجه آخر يف معنى (أو) ،ولذلك ر َّد الس ِّيد ابن طاووس هذين

للفراء :هذا تأويل كأنَّه من ٍّ
صحته يف
صحة التفسري ويف َّ
شاك يف َّ
اإلشكَا َلني بقوله« :يقال َّ
ِّ
الش��ك الطعن عىل
وجها؟ أو كان ت ََر َك اآلية بالك ِّل َّية وال يوهم هبذا
العرب َّية ،فهلاَّ ذكر له ً
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
اَّ
ِّ
علي ابن طاووس احلِل ّي
اص َع ِن العلمة ِّ
َع َد ٌد َخ ٌّ
السيد ّ
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الطويس
املفسرِّ ين وأنهَّ ا خمالفة للعرب َّية»( ،)101ود َّعم الس�� ِّيد ابن طاووس كالمه بام ذكره
ّ
الطويس يف التأ ُّدب مع اهلل تعاىل يف تأويل هذه
قائلاً « :وهلاَّ قال كام قال جدِّ ي أبو جعفر
ّ

اآلي��ة ،فإنِّه قال :يف معنى أو ثالثة أقوال :أن تكون بمعنى الواو ،وتقديره :إىل مائة ألف
وزي��ادة إليهم ،والث��اين :أن تكون بمعنى بل ،عىل ما قال ابن ع َّباس ،والثالث :أن تكون

()102
يقر
بمعنى اإلهبام عىل املخاطبني ،كأنَّه قال :أرسلناه إىل إحدى العدَّ تني»  .واملنصف ُّ
الطويس كان ّ
َّ
الفراء ،وهذا املعنى أشار إليه الس ِّيد ابن طاووس
بأن
أدق يف مبناه من مبنى َّ
ّ

الف��راء ،وإن كان يمكن أن يكون
بقول��ه« :أقول :فهذه وج��وه تصون عن ا ّلذي ذك��ره َّ
تعاىل﴿:وإِنَّا َأ ْو إِ َّياك ُْم َل َعلىَ ُهدً ى َأ ْو فيِ َضلاَ ٍل ُّمبِ ٍ
َ
ني﴾(،)103
ون﴾ عىل معنى قوله
﴿أ ْو َي ِزيدُ َ
َ
فيكون معناه :إنهّ م يزيدون عىل مائة ألف»(.)104

ور ِع ٍ
َاهم بِ ُح ٍ
ني﴾(.)105
﴿وز ََّو ْجن ُ
املسألة الرابعة عرشة :يف تفسري قوله تعاىل َ

الفراء إىل قراءة ش��ا َّذة ال يعتدُّ هب��ا يف هذه اآلية ،فق��ال« :ويف قراءة عبد اهلل:
أش��ار َّ
بعيس ِع ٍ
ٍ
ني) والعيساء البيضاء واحلوراء»(.)106
(وأمددناهم
والغري��ب من األم��ر َّ
الفراء ي��ورد قراء ًة فيه��ا تدليس ملا بني الدَّ َّفت�ين ،وهذا ممَّا
أن َّ

تعجب منه؛ ولذلك أش��كل الس�� ِّيد ابن طاووس عليه ،فقال« :أقول :وما أدري كيف
ُي َّ
يتضمن تأويل القرآن
ذك��ر قراءة عبد اهلل واختالف لفظني عىل خالف املصحف؟ وكذا
َّ
صحة هذا ،والطعن عىل لفظ املصحف
كثريا ،وكيف احتمل املس��لمون جتوي��ز َّ
اختال ًفا ً

الرشيف؟ ومن هذه الوجهة طعنَّاه»(.)107

ون فِ َيها ا ْل َـم ْو َت إِلاَّ ا ْل َـم ْو َت َة
املس��ألة اخلامسة عرشة :يف تفسري قوله تعاىل ﴿ :لاَ َي ُذو ُق َ

الأْ ُول﴾(.)108

الفراء إش��كالاً يقول فيه« :يقول القائل :كيف اس��تثنى موتًا يف الدنيا قد مىض
ذكر َّ
َّ
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اللغوي عند ال�س ِّيد ابن طاوو�س على �آراء الف َّراء
النقد
ّ

ٍ
ثم ذكر َّ
أن إلاَّ بمعنى سوى»(.)109
من موت يف اآلخرة؟ َّ

ِ
الفراء ل��ه جوا ًبا بقوله:
ي��ر ُّد الس�� ِّيد ابن طاووس عىل هذا اإلش��كال ال��ذي مل يعط َّ
أن الس��ؤال عىل الفراء ٍ
ب��اق بحاله؛ ألنَّه يقال ل��ه :إذا قدرنا َّ
«أق��ول :واعلم َّ
أن األمر كام
َّ
ذكرت ال يذوقون فيها املوت س��وى املوتة األوىل ،فام معنى قولك س��وى املوتة األوىل؟
وق��د قال قبله��ا﴿ :لاَ ي ُذو ُق َ ِ
فأي معنى لقول
ون ف َيها﴾ ،واملوتة األوىل ما كانت فيهاّ ،
َ
الفراء :إنهَّ م ال يذوقون يف اجلنَّة موتة سوى املوتة يف الدنيا»(.)110
َّ

ومن هنا نستنج َّ
الفراء مل يكن دقي ًقا ،فال يوجد أي دليل أو إثبات يبينِّ وجود
أن قول َّ
موتة أخرى يف اجلنَّة ،ولذلك رفض هذا القول الس ِّيد ابن طاووس مجل ًة وتفصيلاً  ،ور َّده
بتأوي��ل آخر« :فأقول أناَّ :
لع��ل املرادَّ :
لـم كان ع��ن املتَّقني ،وكانوا أ َّيام
أن هذا الوصف اَّ
فلم حرضهم امل��وت يف الدنيا كان ذلك يف وقت
احلياة الدنيا مش��غولني بعامرة اآلخرة ،اَّ

اش��تغاهلم بعامرة آخرهتم ،فكان ذلك املوت كأنَّه يف الدار االخرة؛ َّ
ألن اإلنسان إذا جاءه
موت ،وهو مشغول بعامرة دار وقائم يف بنائها وبنى أبواهبا معنًى وصورةً ،جاز أن ُيقال
م��ات فيه��ا .أو َّ
لعل حال املتَّقني لـ�َّم�اَّ كانوا مكاش��فني باآلخرة ،فكأنهَّ م كان��وا يف الدنيا

فلم جاءهم موت الدنيا كان كأنَّه
وأرواحهم س��اكنة يف اجلنان وحارضة يف ذلك املكان ،اَّ

أتاهم وهم يف دار اآلخرة»(.)111

وي��رى الباحث َّ
أن كالم الس�� ِّيد ابن طاووس أقرب إىل املنط��ق والقبول من تأويل

الفراء ،ود َّعم الس ِّيد ابن طاووس كالمه بحديث عن أمري املؤمنني يف وصف املتَّقني:
َّ
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ِّ
باملحل األعىل»( ،)112وقال الشاعر([ :)113البحر البسيط]
«إن أرواحهم مع َّلقة
َّ
ف��ال��روح يف غربة واجلسم يف وطني

جسمي معي غري ّ
أن ال��روح عندكم

ونس��تنتج ممَّا تق��دَّ م من كالم الس�� ِّيد ابن ط��اووس َّ
أن املؤمن تك��ون روحه مع َّلقة
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
اَّ
ِّ
علي ابن طاووس احلِل ّي
اص َع ِن العلمة ِّ
َع َد ٌد َخ ٌّ
السيد ّ
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األب��دي ،وهذا هو تفكري
باآلخ��رة ،وحياة الدني��ا عنده موتته األوىل؛ ليس��تعدَّ للخلود
ّ

العارفني باهلل تعاىل.

اب َو َأ َب ِ
املسألة السادسة عرشة :يف تفسري قوله تعاىل ﴿ :بِ َأك َْو ٍ
ار َيق﴾(.)114

الف��راء معن��ى ٍّ
كل من :الك��وب ،واألبري��ق ،فق��ال« :الكوب :م��ا ال أذن له
َّ
ب�َّي�نَّ

وال عروة له ،واألباريق :ذات اآلذان وال ُعرى»(.)115

بالذك��ر َّ
واجلدي��ر ِّ
توضيحا يف
الفراء ملعن��ى (الكوب ،واألباري��ق) كان
ً
أن توضيح َّ

اللغ��ة ،عىل ح�ين َّ
أن داللتها أكرب من ذل��ك ،ولذلك اعرتض الس�� ِّيد ابن طاووس عىل
هذا البيان ،وأعطى بيانًا جماز ًّيا ،فقال« :هذا آخر لفظه باملعنى ،فهلاَّ ذكر ما حيتمله خلق

األك��واب واملنَّ��ة هبا ع�لى عادته يف كثري من كتاب��ه؟ فإنَّه ر َّبام احتم��ل َّ
لـم كان
أن اهلل اَّ

الناس يف احلياة الدنيا يس��تعملون األباريق ويتك َّلفون رفعه��ا بأيدهيم احتاجوا إىل عراة

ولـم كان أهل اجلنة إذا أرادوا شي ًئا كان ،فإن شاءوا أن تصعد األكواب إىل أفواههم؛
هلا ،اَّ

ليرشبوا منها بغري إمس��اك منهم هلا ،كان ذلك ،فجعل يف اجلنة ما له عروة ملن يريد رفعه
بيده ،وما ال عروة له ملن يريد الرشب منه بغري إمساكه»(.)116

أن َّ
وممَّ��ا جتدر إليه اإلش��ارة َّ
الف��راء ،ومل يذكر أحدٌ من
ج��ل املفسرِّ ين ذكروا ما قاله َّ
املجازي الذي ذكره الس�� ِّيد ابن
علامء التفس�ير ،بحس��ب ا ِّطالع الباحث ،ه��ذا التوجيه
ّ
طاووس.

املسألة السابعة عرشة :يف تفسري قوله تعاىل ُ ﴿ :ق ْل ُأ ِ
وح َي﴾(.)117

ذكر الفراء تفس�ير قوله تعاىل ﴿ ُق ْل ُأ ِ
وح َي﴾َّ :
لـم رمجت وحرس��ت
«إن الش��ياطني اَّ
َّ

نبي قد حدثَّ ،
فبث جنوده يف اآلفاق وبعث تس��عة منهم
منها الس�ماء ،قال إبليس :هذا ّ

قائم يِّ
يصل ويتلو القرآن،
من اليم��ن إىل مكَّة ،فأتوا ّ
النبي فوجدوه وهو ببطن نخل��ة اً
َّ
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قصه اهلل يف هذه السورة»(.)118
فأعجبهم ور ُّقوا له وأسلموا ،فكان من قوهلم ما َّ
طي ش��قاوهتم،
«أق��ول :يف ه��ذه َّ
القصة عربة أن يكون رس��ل إبليس س��عادهتم يف ّ

وس��عادة الغلامن واالتِّباع لشقاوة سلطاهنم املطاعَّ ،
قوهتا ،وكثري من
وأن اجل َّن تطيع مع َّ

بني آدم مع ضعفهم ماتوا عىل الكفر واالمتناعَّ ،
قوة معرفته وحيلته اختار
وأن إبليس مع َّ
لطاعته من كان ملعصية ،فكيف يصلح الثقة باختيار َمن هو دونه يف بصريته»()119؟!.
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نتائج البحث
عيل ابن طاووس َّ
أن موسى وأصحابه مل يصبهم اهللع واخلوف
1.1يرى الس ِّيد ّ
م��ن غرقهم كام حص��ل لفرعون وجن��وده ،وإنَّام كانوا عىل يقني من الس�لامة

والنجاة؛ ولذلك انش��غلوا وفرحوا برؤية غرق فرع��ون وجنوده؛ لعلمهم ّ
أن
وإعجازا من إعجازاته.
ه��ذا العمل هو جت ِّل ًيا من جت ِّليات اهلل س��بحانه وتعاىل،
ً
الفراء الذي يرى َّ
أن أصحاب موسى قد انشغلوا عن
وهذا الرأي خمالف لقول َّ

يرسوا بغرقه؛ ملا اكتنفهم من هول البحر.
فرعون وجنده ومل ُّ

عيل اب��ن طاووس َّ
أن احلس��نة هي معرفة اهلل ورس��وله ،ومعرفة
2.2أثبت الس�� ِّيد ّ
الفراء لداللة
الذي��ن يقومون مقامه صلوات اهلل عليه وعليهم ،بخالف توجيه َّ
احلسنة التي تعني عنده  :ال إل َه إلاَّ اهلل ،والس ِّيئة الرشك.

ع�لي ابن طاووس َّ
أن الضمري اهل��اء يف قدروها تعود إىل الكأس؛
3.3أثبت الس�� ِّيد ّ
الفراء أنهَّ ��ا تعود إىل الرشف ،وأنَّه تعامل مع اهلاء
ألنهَّ ��ا مؤنَّثة ،بخالف ما يراه َّ

معاملة املؤنَّث املجازي.

الفراء
الفراء يف دالل��ة (رشا ًبا
طهورا) ،فريى َّ
ً
عيل ابن طاووس َّ
4.4خالف الس�� ِّيد ّ
ه��و طهر ليس بنج��س ،ملا كانت يف الدنيا مذكورة بالنجاس��ة ،أ َّما الس�� ِّيد ابن
ط��اووس فريى خالف ذلك ،فقال :بلفظ املبالغة يقتيض أبلغ صفات الطهارة

طهورا إىل طهورهم ،وال حيوجهم إىل
يف نفس��ه ويطهر َمن يرشبه :بأن يزيدهم
ً
َّ
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الفراء.
بول وال طهارة منه ،وكان هذا موضع املنَّة عليهم دون ما ذكره َّ
5.5أراد الس�� ِّيد ابن طاووس أن يتجنَّب التأويالت النحو َّية والتعقيدات التعسف َّية
ان َلس ِ
��اح َر ِ
عن��د النُّحاة ،التي ال َ
ان﴾،
طائل منها ،فقد فسرَّ قوله تعاىل ْ
﴿إن َه َذ ِ َ
َّ
ب��أن اهلل أراد أن حيك��ي لفظ قائله عىل وجهه كام جرت عادة كثري من كتب
كل ٍ
اهلل حيك��ي فيها ق��ول ِّ
قائل ع�لى وجهه من غلطهم وغ�يره ،كام حيكي
اهلل كل�مات الكفر عن أهلها بلفظها ،فإنَّه مل يمنع من هذا مانع عىل اليقني،

الفراء الذي
فهو أقرب من ق��ول كثري من املفسرِّ ين ،وهذا القول خمالف لقول َّ
توجهاهتم،
تعس��ف وتك َّل��ف يف ختريج هذه اآلية م��ن آراء النحاة واخت�لاف ُّ
َّ
وكثرة تعقيداهتم.
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هوام�ش البحث
( )1سعد السعود للنفوس ،ابن طاووس.43 :
( )2ينظر :لس��ان العرب ما َّدة (نقد) ،425/3 :وتاج العروس ،230/9 :واملحكم واملحيط األعظم
والنحوي يف معاين القرآن
اللغوي
للزخمرشي ،65 :والنقد
البن سيدة ،193/6 :وأساس البالغة
ّ
ّ
ّ
للفراء.11 :
َّ
للفراء.11 :
اللغوي
يب ،ألمحد أمني  ،1 :والنقد
ّ
ّ
( )3ينظر :النقد األد ّ
والنحوي يف معاين القرآن َّ
( )4الوساطة بني املتن ِّبي وخصومه.413 :
والنحوي يف معاين
اللغوي
العزاوي ،24 :والنقد
اللغوي عند العرب ،د .نعمة رحيم
( )5ينظر :النقد
ّ
ّ
ّ
ّ
للفراء.11 :
القرآن َّ
( )6ينظر :سعد السعود للنفوس397 :
( )7ينظر :سعد السعود للنفوس.407 :
( )8ينظر :سعد السعود للنفوس.407 :
( )9سورة هود.17 :
( )10التبيان.461-460/5 :
( )11ينظ��ر :الكش��ف والبيان يف تفس�ير القرآن ،وهو خمط��وط .وحكاه عنه اب��ن البطريق يف العمدة:
 ،171وتذكرة اخلواص.16 :
( )12ينظر :املناقب.314 :
( )13سورة البقرة.50 :
للفراء ،36/1 :وينظر :سعد السعود.409 :
( )14معاين القرآن َّ
( )15سعد السعود.409 :
( )16ينظر :سعد السعود.410 :
( )17ينظر :البحر املديد ،45/1 :والتحرير والتنوير ،289/1 :وتفسري البحر املحيط.252/1 :
( )18سعد السعود.410 :
( )19سورة آل عمران.7 :
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( )20سورة األنعام.151 :
( )21سورة األعراف.1 :
( )22سورة يونس ،1 :سورة هود ،1 :سورة الرعد ،1 :سورة إبراهيم.1 :
للفراء ،190/1 :وينظر :سعد السعود.411 :
( )23معاين القرآن َّ
( )24سعد السعود.412-411 :
( )25ينظر :الربهان يف علوم القرآن.112/1 :
( )26سعد السعود.412-411 :
( )27سعد السعود.412-411 :
( )28ينظ��ر :رس��ائل الرشي��ف املرت�ضى ،300/3 :ومعاين األخبار ،22 :وس��عد الس��عود،300 :
ومفاهيم القرآن.348/10 :
للفراء ،190/1 :وينظر :سعد السعود.411 :
( )29معاين القرآن َّ
( )30ينظر :سعد السعود.412-411 :
( )31سورة األنعام.160 :
( )32معاين القرآن.367/1 :
( )33سعد السعود.412 :
( )34ينظر :تفسري ابن كثري.217/6 :
( )35ينظر :تفسري ابن مسعود.459/2 :
اآللويس،90/6 :
( )36ينظر :تفس�ير ابن مس��عود ،459/2 :وتفس�ير ابن كثري ،217/6 :وتفسري
ّ
وتفسري البحر املحيط.302/5 :
( )37سعد السعود.412 :
( )38سورة النحل.81 :
للبغدادي ،429 /4 :ومعاين
العبدي .ينظر :خزانة األدب
العبدي ،أو للمتعب
( )39البيت للمث َّقف
ّ
ّ
ّ
للفراء.231 /1 :
القرآن َّ
للفراء ،112/2 :وسعد السعود.412 :
( )40معاين القرآن َّ
( )41ينظر :التبيان ،413/6 :وسعد السعود.412 :
( )42ينظر :التبيان ،413/6 :وسعد السعود.412 :
( )43سعد السعود.413 :
( )44سورة املؤمنون.6-5 :
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( )45معاين القرآن ،231/2 :وسعد السعود.413 :
( )46سعد السعود.413 :
( )47معاين القرآن ،231/2 :وسعد السعود.314-413 :
( )48ينظر :سعد السعود.314-413 :
الطربي ،11/19 :وتفسري البحر املحيط.395/6 :
( )49ينظر :تفسري
ّ
فصلت.11 :
( )50سورة ِّ
( )51سورة احلجر.85 :
( )52معاين القرآن ،13/3 :وسعد السعود.414 :
( )53سعد السعود.414 :
( )54سعد السعود.414 :
( )55سورة الطالق.12 :
( )56سورة اإلنسان.16 :
( )57معاين القرآن ،217/3 :وسعد السعود.415 :
( )58سعد السعود.415 :
( )59ينظر :تفسري جممع البيان ،197 /10 :وتفسري ابن كثري.291/8 :
( )60سورة اإلنسان.21 :
( )61معاين القرآن ،219/3 :وسعد السعود.415 :
( )62سعد السعود.416-415 :
( )63سورة طه.63 :
( )64معاين القرآن ،184-183/2 :وسعد السعود ،416 :وتأويل مشكل القرآن.36 :
( )65ينظر :تأويل مشكل القرآن.36 :
( )66سورة النساء.162 :
( )67سورة املائدة.69 :
( )68البحر املديد ،21/4 :ومعاين القرآن ،184-183/2 :وسعد السعود.416 :
( )69سعد السعود.418-417 :
( )70سعد السعود.418-417 :
للسيوطي.321-320/2 :
الطربي ،398-397/9 :وينظر :االتقان
( )71تفسري
ّ
ّ
( )72معاين القرآن ،184-183/2 :وسعد السعود.416 :
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( )73ينظ��رَّ :
الكش��اف ،153/4 :والتبي��ان ،184/7 :والتحري��ر والتنوي��ر ،63/9 :وتفس�ير مجع
اجلوامع.30/3 :
( )74معاين القرآن ،184-183/2 :سعد السعود.416 :
( )75ينظر :تفسري الرازي.427/10 :
( )76معاين القرآن ،184-183/2 :وسعد السعود.416 :
( )77ينظرَّ :
الكشاف ،153/4 :والتفسري الصايف.323/4 :
الضبع��ي  .ينظر :ديوان املتلم��س ،34 :وخزان��ة األدب ،487 /7 :ومعاين
( )78البي��ت للمتلم��س
ّ
القرآن.184-183/2 :
( )79معاين القرآن ،184-183/2 :وسعد السعود.416 :
( )80سعد السعود.418-417 :
( )81سعد السعود.418-417 :
( )82سورة احلجر.9 :
( )83سورة طه.63 :
( )84معاين القرآن ،238/2 :وسعد السعود.418 :
( )85الدر املنثور.213/7 :
( )86سعد السعود.418 :
البغوي.422/5 :
( )87ينظر :تفسري ابن كثري ،481/5 :وتفسري ابن مسعود ،7/5 :وتفسري
ّ
( )88سورة النمل.87 :
( )89سورة البقرة.165 :
( )90معاين القرآن ،301-300/2 :وسعد السعود.419 :
( )91سعد السعود.419 :
( )92سورة البقرة.165 :
( )93سعد السعود.419 :
( )94سورة األحزاب.6 :
( )95سورة األحزاب.6 :
( )96معاين القرآن ،335/2 :وينظر :سعد السعود.420 :
( )97سعد السعود.420 :
( )98سعد السعود.420 :
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( )99سورة الصا َّفات.147 :
( )100معاين القرآن ،393/2 :وينظر :سعد السعود.420 :
( )101سعد السعود.420 :
( )102التبيان.486/8 :
( )103سورة سبأ.24 :
( )104سعد السعود.421 :
( )105سورة الدخان.54 :
( )106معاين القرآن ،44/3 :وينظر :سعد السعود.421 :
( )107سعد السعود.421 :
( )108سورة الدخان.56 :
( )109معاين القرآن ،44/3 :وينظر :سعد السعود.421:
( )110سعد السعود.422 :
( )111سعد السعود.422 :
( )112هنج البالغة ،687 :واحلكمة ،147 :وسعد السعود.422 :
بي ،األغاين ،234/5 :وسعد السعود.422 :
حممد بن أيب عيينة امله َّل ّ
( )113البيت أليب عيينة َّ
( )114سورة الدخان.56 :
( )115معاين القرآن.123/3 :
( )116سعد السعود.423 :
( )117سورة اجلن.1 :
( )118معاين القرآن.190/3 :
( )119سعد السعود.423 :
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الس��يوطي (ت 911هـ) ،حتقيق:
1.1اإلتق��ان يف علوم القرآن ،عبد الرمحن بن أيب بكر ،جالل الدين
ّ
أمحد أبو الفضل إبراهيم ،اهليئة املرص َّية العا َّمة للكتاب1394 ،هـ1974/م.
حممد الصادق
عيل الرازي َّ
اجلصاص أب��و بكر (ت 370هـ) ،حتقي��ق َّ :
2.2أح��كام القرآن ،أمحد ب��ن ّ
يب ،بريوت .1405 ،
قمحاوي ،دار إحياء الرتاث العر ّ
3.3إعراب ثالثني سورة من القرآن ،احلسني بن أمحد بن خالويه أبو عبد اهلل (ت 370هـ) ،طبعة دار
الكتب املرص َّية1360 ،هـ1941/م.
األصفهاين (ت356هـ) ،مكتب حتقيق
األصبهاين أو
القريش
عيل بن احلس�ين
ّ
ّ
ّ
4.4األغاين ،أبو الفرج ّ
يب ،الطبعة األوىل1994 ،م.
يب ،دار إحياء الرتاث العر ّ
دار إحياء الرتاث العر ّ
احلس��ني
حممد بن املهدي بن عجيبة
ّ
5.5البح��ر املديد يف تفس�ير القرآن املجيد ،أبو الع َّب��اس أمحد بن َّ
القريش رسالن ،النارش :الدكتور
الصويف (ت 1224هـ) ،حتقيق :أمحد عبد اهلل
الفايس
األنجري
ّ
ّ
ّ
ّ
حسن ع َّباس زكي ،القاهرة1419 ،هـ.
الزركيش (ت794هـ)،
حممد بن عبد اهلل بن هبادر
6.6الربهان يف علوم القرآن ،أبو عبد اهلل بدر الدين َّ
ّ
حممد أبو الفضل إبراهيم ،الطبعة األوىل1376 ،هـ1957/م ،دار إحياء الكتب العرب َّية
املح ِّق��قَّ :
احللبي ورشكائه.
عيسى البايب
ّ
الدينوري (ت 276هـ) ،املح ِّقق :إبراهيم
حممد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة
ّ
7.7تأويل مش��كل القرآنَّ ،
شمس الدين ،دار الكتب العلم َّية ،بريوت ،لبنان.
الطويس (ت460هـ)،
عيل
8.8التبيان يف تفس�ير القران ،ش��يخ الطائفة أيب جعفر َّ
ّ
حممد بن احلسن بن ّ
العاميل ،دار إحي��اء الرتاث العريب،
الطهراين ،تصحيح :أمح��د حبيب
قدَّ م له :الش��يخ آغا ب��زرك
ّ
ّ
د.ت.
التونيس (ت 1393هـ)،
حممد الطاهر بن عاش��ور
حممد بن َّ
حمم��د الطاهر بن َّ
9.9التحري��ر والتنويرَّ ،
ّ
النارش :الدار التونس َّية للنرش ،تونس1984 ،هـ.
الدمش��قي أبو الفداء ع�ماد الدين ،املح ِّقق:
القريش
1010تفس�ير ابن كثري ،إس�ماعيل بن عم��ر بن كثري
ّ
ّ
حممد السالمة ،دار طيبة ،الطبعة الثانية1420 ،هـ1999/م.
سامي بن َّ
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عيل
احلسيني
اآللويس ،شهاب الدين حممود بن عبد اهلل
1111تفسري
ّ
اآللويس (ت 1270هـ) ،املح ِّققّ :
ّ
ّ
عبد الباري عط َّية ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل1415 ،هـ.
األندليس
عيل بن يوسف بن ح َّيان أثري الدين
1212تفسري البحر املحيط ،أبو ح َّيان َّ
ّ
حممد بن يوسف بن ّ
حممد مجيل ،دار الفكر ،بريوت1420 ،هـ.
(ت 745هـ) ،املح ِّقق :صدقي َّ
ٍ
ٍ
الشافعي،
البغوي
الفراء
1313تفس�ير
ّ
ّ
ّ
حممد بن َّ
البغوي ،حميي الس��نَّةَ ،أ ُبو محُ َ َّمد الحْ ُ َسينْ ُ ْب ُن َم ْس�� ُعود بن َّ
يب ،بريوت ،الطبعة األوىل1420 ،هـ.
(ت 510هـ) ،عبد الرزاق
املهدي ،دار إحياء الرتاث العر ّ
ّ
الرازي
التيمي
حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني
ّ
ّ
1414تفس�ير الرازي أو التفسري الكبري ،أبو عبد اهلل َّ
يب ،بريوت ،الطبعة
املل َّقب بفخر الدين
الري (ت 606هـ) ،دار إحياء الرتاث العر ّ
الرازي خطيب ّ
ّ
الثالثة1420 ،هـ.
صححه وقدَّ م له وع َّلق عليه:
1515التفس�ير الصايف ،املوسى حمس��ن الفيض
الكاشاين (ت 1019هـ)َّ ،
ّ
األعلمي ،منشورات مكتبة الصدر ،الطبعة الثالثة1415 ،هـ.
الشيخ حسني
ّ
حممد بن جرير بن يزي��د بن كثري بن غالب
1616تفس�ير
ّ
الط�بري ،جامع البيان عن تأوي��ل آي القرآنَّ ،
الرتكي
الط�بري (ت 310هـ) ،حتقي��ق :الدكتور عب��د اهلل بن عبد املحس��ن
اآلم�لي ،أب��و جعف��ر
ّ
ّ
ّ
بالتعاون مع مركز البحوث والدراس��ات اإلسالم َّية بدار هجر ،الدكتور عبد السند حسن ياممة،
دار هجر للطباعة والنرش والتوزيع واإلعالن ،الطبعة األوىل1422 ،هـ2001/م.
السيوطي (ت911هـ)،
1717تفس�ير مجع اجلوامع املعروف باجلامع الكبري (ط األزهر) ،جالل الدين
ّ
حممد ندا وحسن عيسى عبد الظاهر ،األزهر الرشيف،
املح ِّقق :خمتار إبراهيم اهلائج وعبد احلميد َّ
جممع البحوث اإلسالم َّية1426 ،هـ2005/م.
الطربيس (ت 548هـ) ،تصحيح
عيل الفضل بن احلسن
ّ
1818تفس�ير جممع البيان يف تفسري القرآن ،أبو ّ
الش��عراين ،دار العلوم للتحقيق والطباعة والنرش والتوزيع ،الطبعة األوىل،
وتعليق :أبو احلس��ن
ّ
2005م.
الثعالبي (ت 875هـ)،
حممد بن خملوف
ّ
1919اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن ،أبو زيد عبد الرمحن بن َّ
يب،
معوض والش��يخ عادل أمحد عبد املوج��ود ،دار إحياء الرتاث العر ّ
عيل َّ
املح ِّقق :الش��يخ َّ
حممد ّ
بريوت ،الطبعة األوىل1418 ،هـ.
البغ��دادي (ت 1093هـ) ،حتقيق
ولب لباب لس��ان العرب :عب��د القادر بن عمر
ّ
2020خزان��ة األدب ُّ
حممد هارون ،مكتبة اخلانجي ،القاهرة ،الطبعة الرابعة1418 ،هـ1997/م.
ورشح :عبد السالم َّ
الس��يوطي (ت 911ه��ـ) ،حتقيق :عبد اهلل
ال��در املنثور ،عب��د الرمحن بن أيب بك��ر ،جالل الدين
ّ
ُّ 2121
الرتكي ،دار الفكر ،بريوت ،د.ت.
ّ

َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد العاشر
السنة
األول 2018م
ربيع الثاين 1440هـ/كانون َّ
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النقد
ّ

الصرييف ،معهد املخطوطات
الضبعي (ت 580م) ،حتقيق وتعليق :حس��ن كامل
2222ديوان املتلمس
ّ
ّ
العرب َّية ،الطبعة األوىل1390 ،هـ1970/م.
حممد ،مركز األبحاث
حممد بن َّ
عيل بن موسى بن جعفر بن َّ
ريض الدين ّ
2323س��عد السعود للنفوسّ ،
والدراسات اإلسالم َّية ،قسم إحياء الرتاث ،انتشارات دفرت تبليغات اسالمي ،قم.1380 ،
َّ 2424
الزخمرشي جار اهلل
الكش��اف عن حقائق غوامض التنزيل ،أبو القاس��م حممود بن عمرو بن أمحد
ّ
يب ،بريوت ،الطبعة الثالثة1407 ،هـ.
(ت 538هـ) ،حتقيق :خليل مأمون شيحا ،دار الكتاب العر ّ
البرصي ،املعروف
ثم
املجاش��عي بالوالء،
2525معاين القرآن لألخفش [معتزىل] ،أبو احلس��ن
ّ
البلخي َّ
ّ
ّ
باألخفش األوسط (ت 215هـ) ،حتقيق :الدكتورة هدى حممود قراعة ،مكتبة اخلانجي ،القاهرة،
الطبعة األوىل1411 ،هـ1990/م.
الفراء (ت 207هـ)،
للفراء ،أبو زكريا حييى بن زياد بن عبد اهلل بن منظور
الديلمي َّ
ّ
2626معاين القرآن َّ
النجار وعبد الفتاح إس�ماعيل الش��لبي ،دار املرص َّية
عيل َّ
املح ِّق��ق :أمحد يوس��ف النجايت َّ
وحمم��د ّ
للتأليف والرتمجة ،مرص ،الطبعة األوىل ،د.ت.
حممد بن يعىل بن س��امل الض ِّب ّي (ت نحو 168ه��ـ) ،حتقيق ورشح :أمحد
2727املفضل َّي��اتَّ ،
املفضل بن َّ
حممد هارون ،دار املعارف ،القاهرة ،الطبعة السادسة ،د.ت.
حممد شاكر وعبد السالم َّ
َّ
عز الدين
حممد بن احلس�ين بن أيب احلديد ،أب��و حامدّ ،
2828هن��ج البالغة ،عب��د احلميد بن هبة اهلل بن َّ
احللبي
حممد أبو الفضل إبراهيم ،دار إحياء الكتب العرب َّية ،عيس��ى البايب
ّ
(ت 656ه��ـ) ،حتقيقَّ :
ورشكاه.
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