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 صلخامل
 : وبعد، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، احلمد هلل       

، بعض األسئلة عىل اآلياتفإن من يقرأ تفسري الطربي يلفت انتباهه إثارته ل

 : ومنه

 ک ک ک ک ﴿: لبرص دون سائر اجلوارح يفالسمع وا صسبب ختصي  -
 .﴾گگ گ

  .﴾ڳ  گ  گ ﴿: وسبب ختصيص املرشق واملغرب دون سائر اجلهات يف  -

 ٿ ٿ ٿ ﴿: وسبب ختصيص النخيل واألعناب من بني سائر النبات يف  -
  .﴾ٹ 

  .)التخصيص اللفظي عند الطربي(: موضوع حبثيفكان 
بيان أسباب و، خصيص اللفظيتلا إيضاح معنىيف : أهداف البحثوتتلخص 

استكشاف مواقف املفرسين من ختصيصات و، التخصيص اللفظي عند الطربي

  .الطربي للفظ القرآين

 التحلييل املقارن الذي يقوم عىل حتليل كالم الطربي : منهج البحثوكان 

   .وِمن َثمَّ مقارنة غريه به

ومن أوجه إعجاز ، ربدتلأن التخصيص اللفظي من أبواب ا: البحث وأهم نتائج

، مراعاة سياق اآليات: وللتخصيص اللفظي أسباب عند الطربي أمهها، القرآن

 . وموضوع اآليات، ومراعاة حال املخاطبني، ووجود اخلرب الصحيح املخصص

بالتوصية بدراسة موضوع التخصيص اللفظي يف : توصيات البحثوتنتهي 

  .دموصىل اهلل وسلم عىل نبينا حم، التفسري كتب

 .الطربي –تفسري  -اللفظي –التخصيص  :الكلمات املفتاحية
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 املقدمة

 : وبعد، والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني، احلمد هلل رب العاملني

، وَشَمل إعجازه لفظه ومعناه، فإن اهلل أنزل كتابه املبني معجًزا بالفصاحة والبيان

 ڀ ڀ﴿: يف قولهلساعة م اقيافتوح إىل م استسلم الناس أمام أعظم حتد   وهلذا
 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ
 . [88: ]اإلرساء ﴾ڦ ڤ ڤ

ومن صور اإلعجاز والبالغة القرآنية أن يكون للكلمة القرآنية مكان ال يقوم  

ني مكان وأدق من ذلك أن يكون للكلمتني املتجاورت، تهاُخل   غريها مكاهنا وال يسد  

راءة القرآن ليدرك أنه بتأمل الكلمة ىل قس عتمرحتى أن امل، هغريأكثر تناسًبا من 

وبتدبر أول الكلمة ينكشف له رسٌّ من وراء ، الثانية تنكشف له أرسار الكلمة األوىل

 . الكلمة الثانية املجاورة هلا

ومما يدخل يف ، وقد ُأمرنا بتدبر القرآن الكريم والتأمل يف معاين ألفاظه الباهرة 

ريها مما صيص بعض ألفاظ القرآن دون غسبب ختيف ره ل القارئ نظمعيُ  التدبر أن

 : فمثاًل ، يشاركها يف املعنى العام

 ڍڍ ڇ ڇ ڇ﴿: ما سبب ختصيص السمع والبرص يف قوله تعاىل -
 گ ک ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

 ؟[20: ]البقرة ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گگ

 گ گ ﴿:ىلعات هلل للمرشق واملغرب يف قولهوما رس ختصيص ُملك ا -
مع أن   [115: ]البقرة ؟﴾ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ

  ؟اهلل سبحانه يملك كل يشء

: كذلك ما سبب ختصيص النخيل واألعناب من بني سائر النبات يف قوله تعاىل -
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 ؟﴾ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ﴿

  ؟ [19: ]املؤمنون

 ی ی ی ی ىئ ﴿ :للذين يعلمون يف قوله تعاىلوِِل ُخصَّ األمر بالبيان  -
 جث يت ىت مت خت حت جت يب ىب مب خب جبحب يئ ىئ مئ حئ جئ
 ؟ [230: ]البقرة ﴾ حخ جخ مح جح مج حج ىثيث مث

 ڳ ڳ ڳ گ ﴿: وما سبب ختصيص الوجه باالستسالم يف قوله تعاىل -
 ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ
مع  [20: ]آل عمران ﴾ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہہ

  ؟ب يف مجيع اجلوارحأن االستسالم هلل مطلو

، اظ ال يكون إال بالتدبر والتأملاأللفيص هذه ختصسبب يف فكر لا لاموإن إع 

وأحياًنا يلزم القارئ أن يطالع ، وذلك بالنظر تارة إىل ذات اللفظ ودالالته يف اللغة

وأحياًنا ال يكتفي بذلك حتى يراجع بلمحة ، سياق اآليات ليتبني مواقع التخصيص

يظهر له ا ال انً حيأ بل، صيصختلاب الالحق من اآليات ليستكشف سبإىل السابق و

وهلذا كان من الرضوري أن ، سبب التخصيص إال بمعرفة موضوع السورة وحمورها

وأن حيمله عىل أدق األوجه ، يقف القارئ طوياًل حول سبب ختصيص اللفظ القرآين

 . وأقرهبا لإلعجاز والبيان اللغوي

لفاظ األبعض ختصيص  رارسوأم اهلل جهًدا يف بيان ِحَكم وِل يأُل مفرسونا رمحه 

وهلذا رأيت أن ُأخصص بحثي ،  وعىل رأسهم املفرس اإلمام الطربي، قرآنيةال

 : يف التخصيص اللفظي أللفاظ القرآن من خالل ما ييل عن اجتهادات الطربي 

 : موضوع البحث 
 . ربيفالبحث يتناول التخصيص اللفظي يف تفسري اإلمام الط 
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 : مشكلة البحث 
 : ليةئل التاسان امللبياث بحال ذاجاء ه 

 ؟ ـ ما املراد بالتخصيص اللفظي يف القرآن الكريم1
 ؟ يف تفسريه ـ ما أسباب التخصيص اللفظي عند اإلمام الطربي 2
 ؟ ـ ما موقف املفرسين مما ذكره الطربي من ختصيص اللفظ3
 : حدود البحث 
 قصاءري استغ من ياللفظي يف تفسري اإلمام الطربيتناول البحث التخصيص  

وإنام سأقترص عىل بعض التخصيصات اللفظية خاصة تلك التي فيها ، مثلةميع األجل
 . خالف بني الطربي وغريه من املفرسين

 : أهداف البحث 
 : هيدف البحث لتحقيق األمور التالية 

 . ـ إيضاح معنى التخصيص اللفظي1
  .الطربي دنعي ة لبيان أسباب التخصيص اللفظـ اخلروج برؤية واضح2
 . مواقف املفرسين من ختصيصات الطربي للفظ القرآين تكشافسا ـ3
 : منهج البحث 
 : بحثي يقوم عىل ركيزتني مها 

حيث اخرتت ؛ وهذا سأقترص به عىل تفسري الطربي: ـ كالم الطربي وحتليله1
 ارصحيً  كون الطربي وجه سؤااًل وكان ضابطي يف االختيار أن ي؛ من النامذج اعددً 

 . « ..ما سبب ختصيص قوله»: لكريمة بقولهاآلية ايف صيص سبب التخ نع
سأقترص عىل التفاسري التي هتتم بذكر وهذا : ـ املقارنة بكالم املفرسين2

التخصيصات اللفظية كتفسري ابن عطية واملاوردي وتفسري البغوي وتفسري القرطبي 
عي لبقاالدرر ل مظنو لسعود والكشاف والبحر املحيطوالرازي واخلازن وأيب ا

 . رر والتنوير للطاهر ابن عاشووالتحري
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وِمن  سأستخدم املنهج التحلييل املقارن الذي يقوم عىل حتليل كالم الطربي 

واعتمدت يف ، َثمَّ مقارنة غريه به للوصول للنتائج املرجوة من أهداف البحث

 افبائيً أل ايبً تاجع تررامل كام رتبُت ، قواعد نرش املجلة التوثيق عىل املنهج املعتمد يف

 . )ال( التعريفية امراعيً 

 : الدراسات السابقة 
 . ِل أعثر عىل بحث سابق ملوضوع التخصيص اللفظي عند أحٍد من املفرسين 

 : خطة البحث 
 : مباحث وبينهام، وخامتة مقدمةيقع البحث يف  

، يةعالطربي وعالقته بالعلوم الرش التخصيص اللفظي عند :املبحث األول

  :البوفيه مط

 . ترمجة اإلمام الطربي :طلب األولملا

 . التخصيص اللفظي يف العلوم الرشعية :املطلب الثاين

 . تعريف التخصيص اللفظي :املطلب الثالث

 . ثمرة البحث يف التخصيص اللفظي يف التفسري :املبحث الثاين

 . ياللفظي يف تفسري اإلمام الطربنامذج التخصيص  :املبحث الثالث

 . أسباب التخصيص اللفظي عند الطربي :علراببحث املا

 : اخلامتة 
 . وفيها بيان أسباب التخصيص اللفظي عند اإلمام الطربي والتوصيات املقرتحة 

 : وأخريًا 
وأن جيعلنا ممن يكمل مسرية ، أسأل اهلل أن يرحم اإلمام الطربي ومجيع علامئنا 

دنا األمن  بالعىل نيم وأن، ريخ ىلعوأن خيتم لنا بخري و، ن بعدهمالعلم م

 . وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد، واإليامن
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 املبحث األول
 التخصيص اللفظي عند الطربي 

 وعالقته بالعلوم الشرعية

 مطالب: وفيه ثالثة 

 ترمجة اإلمام الطربي: املطلب األول

وعىل هذا الرأي مجهور املحققني  ،هو حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب

عرص الدولة العباسية الذهبي وعرص نفوذ  أدرك الطربي وقد ،(1)من أهل األنساب

 ،أما احلياة العلمية يف عهد الطربي فهي حياة حافلة بالتصنيف والرواية، األتراك

ووصلت القراءات إىل حد بعيد من ، فيها دونت أهم أقوال املذاهب األربعة

 . (2)التأليف

 : وقد تتلمذ عىل عدد من الشيوخ منهم

وحممد بن عبد امللك بن أيب  ،(4)منيع البغويوأمحد بن  ،(3)هناد بن الرسي

 . (5)الشوارب

حاق بن ــــــوأبو إس ،(6)القايض أبو بكر أمحد بن كامل بن خلف :ومن تالميذه      

                                       
 (. 3/332انظر: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، ابن خلكان ) (1)

 (. 229ك )صانظر: حمارضات تاريخ األمم اإلسالمية الدولة العباسية، حممد ب (2)

 (. 11/465انظر: سري أعالم النبالء، الذهبي ) (3)

 (. 11/483املصدر السابق ) (4)

 (. 11/103املصدر السابق ) (5)

 (. 15/544املصدر السابق ) (6)
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 . (2)هرواينزكريا الن نب َف ج املعاوأبو الفر، (1)ن حبيب الطربيإبراهيم ب

فلم يزل طالًبا ؛ رحل الطربي من بلده يف طلب العلم وهو ابن اثنتي عرشة سنة

ونقل اخلطيب البغدادي ، (3)فقيًها عاملًِا بالسنن وطرقها ، للعلم موَلًعا به إىل أن مات

 ،ـه310نة يف اإلمام الطربي يف بغداد سوتو، (4)نقاًل حول سعة اطالعه يف التفسري

 . (5)نون سنةه ست وثاممروع

 التخصيص اللفظي يف العلوم الشرعية: املطلب الثاين
، ومن تلك املوضوعات التخصيص، العلوم الرشعية تتكامل يف موضوعاهتا

فيتبادر إىل الذهن ، وحيث أن بحثي يتناول التخصيص اللفظي يف تفسري الطربي

 ؟  وعند البالغينيينيولن وعند األصعند املفرسيصيص خالتني ق بسؤال حول الفر

 : التخصيص عند البالغيني
 : ُيعنى به (6)التخصيص عند البالغيني

جْعُل يشٍء : اويقال يف تعريفه أيًض ، ختصيص يشٍء بيشٍء بعبارة كالمي ٍة تدل  عليه

 . عىل يشٍء آخر امقصورً 

 : عني نوىله علونجيعوهلذا ، وهو هبذا املعنى يوافق القرص

ى عند البالغيني، ا سوى املقصور عليهمجيع م نويكأن : لاألو النوع : ويسمَّ

ال ُيوَجُد يف الوجود ُكل ه معبوٌد بحٍق سوى : أي "ال إله إالَّ اهلل": مثل، احقيقي   اقرًص 

 . اهلل 
                                       

 . (328)ص ابن النديم، الفهرست: انظر (1)
 . (16/544الذهبي )، ءسري أعالم النبال: انظر (2)
 . (2/163اخلطيب البغدادي )، تاريخ بغداد: انظر (3)
 . السابقملصدر ا: انظر (4)
 . (2/126) سابقاملصدر ال :رنظا (5)
 . (1/523حبنكة امليداين )، الغة العربيةالب: انظر  (6)
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 ما ةِ م صحَّ َعدَ اُن بي رْص ُيراُد باْلقَ  اخاص   اأن يكون املقصور عنه شيئً : النوع الثاين

َرُه بشأن  چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿: مثل، اُه املقصوُد بالكالمعادَّ ه أو تصوَّ
 . [144: ]آل عمران ﴾چچ

ٍد رسواًل  ءً  فاملوضوع اخلاص  الذي يدور الكالم حوله هو كون حمم  من أن  امربَّ

ُه عىَل كونه رسواًل  افجاء النص  مبي نً ، يكون عرضًة للموت  عنه ملقصورُ او، فقط َقرْصَ

إْذ له ، ائر الصفات غري صفة كونه رسواًل س ال، موت هو كونه ال ي خاصٌّ رٌ أمْ 

 . (1)وهي ال تدخل يف املقصور عنه، صفات كثرية ال حرص هلا

: يف قوله تعاىل فمثاًل ، فنالحظ أن التخصيص عند البالغيني يتجه للفظ ذاته

 لفظ صيصب ختسب تبحث كتب البالغة يف [2الفاحتة: ] ﴾پ  پ  پ  پ﴿

 . وليس هذا ما يبحثه املفرس يف التخصيص اللفظي، اًل مثدح لفظ الثناء واملمد دون حلا

 : التخصيص عند األصوليني
 . (2) العام عىل بعض أفراده بدليل يدل عىل ذلكرْص قَ : عرفه الشنقيطي بقوله

 : ومن ذلك، ولكل نوع أدوات خاصة للتخصيص، وجيعلون له نوعني

وبدل البعض  ةياغواللرشط والصفة ستثناء واالا: هدواتوأ تصلالتخصيص امل

 . من الكل

 . احلس والعقل واإلمجاع واملفهوم: والتخصيص املنفصل وأدواته

أي أن ، فنالحظ أن التخصيص عند األصوليني يتجه لتحديد فرد من أفراد العام

يه ق علعل  يُ م ومن بني أفراد هذا العا اص فردً ص  لكن املخصص خُي  اعامً  الدينا خطابً 

 . حلكم الرشعيا

                                       
 . (1/524) انظر: البالغة العربية، حبنكة امليداين (1)

 . (209)ص يالشنقيط، مذكرة أصول الفقه (2)



د. عقيل بن سالم الشمري التخصيص اللفظي في تفسير الطبري

٢م
٠١

٩  
اير

فبر
ق 

واف
لم

هـ ا
 ١٤

٤٠
رة 

آلخ
ى ال

ماد
ج

٧
العدد السابع

28

9 

 

يستوعب مجيع األفراد التي تدخل حتت  ااب ورد عام  حظة أن اخلطالم فمن املهم
 اخرج بعض أفراد ذلك العام ويبقى ما عداه مرادً ثم يأيت التخصيص فيُ ، خلطاب
 . باللفظ

 : التخصيص يف علوم القرآن
اُد املرو اتاسبملنأقرب باب من أبواب علوم القرآن للتخصيص اللفظي هو باب ا

أو غرِيها مما حيكيه العلامء ، اللفظِة أو اآلية أو السورةِ ارتباِط  جهِ و بيان: علمِ هبذا ال
 . (1)من أنواع املناسباِت 

إذ ذكر املناسبة ؛ بني التخصيص اللفظي ومناسبة اللفظ لآلية الطيفً  اإال أن فرقً 
التخصيص   يفنامبي، ةآلييقتيض بالرضورة وجود ارتباط بني اللفظة القرآنية وا

ه اللفظة دون مثيالهتا مما عىل إجياد سبب لذكر هذ املفرس منصبً ان ذهلفظي يكون ال
 . يشاركها

حينام يكون سبب ختصيص هذه اللفظة هو  -املناسبة والتخصيص –وقد يتفقان 
 ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ ﴿: يف قوله تعاىل فمثاًل ، وجود ارتباط باآلية

 . [511: ]البقرة ﴾ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ
أهنام ملك له  ئر اجلهات هنا بسببسا غرب من بنييص املرشق واملخصفت

وأن ، وهذا إعالم منه عباده املؤمنني أن له ملَكُهام وِملَك ما بينهام من اخللق، سبحانه
وفيام فرض عليهم من ، عىل مجيعهم إذ كان له ملكهم طاعته فيام أمرهم وهناهم

اعة ك طليامحكم املإْذ كان من ، يهإل اوهج  ذي وُ والتوجه نحو الوجه ال، الفرائض
 .(2) واملراد به من بينهام من اخللق، فأخرج اخلرب عن املرشق واملغرب، مالكهم

 : قالفهنا اجتمع التخصيص واملناسبة فيُ 
 . مناسبة ذكر لفظ املرشق واملغرب لآلية ألن اللفظني يدالن عىل ملك ما بينهام

                                       
 . (110)ص الدكتور مساعد الطيار، أنواع التصنيف املتعلقة بعلوم القرآن (1)
 . (353-2/526الطربي )، ي القرآنآع البيان عن تأويل ماج: انظر (2)
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ق املرشألن ذكر ؛ اتجلهر اسائ بني وسبب ختصيص املرشق واملغرب من

 . بينهاميطلق ويراد به ملك ما  املغربو

 : قال أن من الفروقوقد يُ 

إذا كانت الكلمة هلا مشرتكات يشرتكن معها يف نفس اجلهة فإن ذكر اللفظة القرآنية 

وأما إن ِل يكن هلا ما تشرتك معه فيكون ذكرها ، يكون من باب التخصيص اللفظي

 . [20: ]آل عمران ﴾ڱ  ڳ ڳ ڳ ﴿: قوله تعاىل: فمثاًل  ،سبةمن باب املنا

ذكر الوجه يف اآلية من باب التخصيص لوجود أشياء أخرى تشرتك مع الوجه 

أعضاء  وجه من بني سائريص الصختبب س ما: فيقال؛ رىخاألجلسم ضاء اوهي أع

 ؟ اجلسم

ما مناسبة ذكر االستسالم : قالفيُ ؛ أما ذكر االستسالم يف اآلية فمن باب املناسبة

 . يف اآلية

 . وستأيت له أمثلة يف ثنايا البحث :التخصيص يف كتب التفسري

 اللفظيلتخصيص تعريف ا: املطلب الثالث
عند أهل العلم هج املعتمد كام هو املن، امركبً رًدا ثم ـفـف ميرـالتع لواـنـأتـس 

 . م اهللـهـمـرح

 : تعريف التخصيص لغةً 
ه أي  َصه واْختص  ا وُخصوًصا وخص  ه َخص  ه باليشء خُيص  َأْفَرَده به دون : خص 

ه : لوالتخصيص ال يعني التقليل فالعرب تقو، (2)والفتح فيه أفصح، (1)غريه َخصَّ

  .(3)اشيًئا كثريً  طاهعْ أَ : أي بكذا
                                       

 . (خ ص ص)ادة ( م7/24ابن منظور )، لسان العرب: انظر (1)

 . مادة )خ ص ص( (3/1037اجلوهري )، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: انظر (2)

 . (خ ص ص) ( مادة7/24ابن منظور )، لسان العرب: انظر (3)
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 : تعريف اللفظ لغةً 
ومن هذا الباب ، لفظ اليشء من فمه إذا رماه: يقال (1)الرمي: اللفظ أصله 

 . (2)إذ إن املتكلم باللفظ كأنه يرمي؛ ُسميت األلفاظ ألفاًظا

 : تعريف التخصيص اللفظي مركًبا
وهلذا ، نرسيملفي عند االتخصيص اللفظيبني حدود  امركبً  اتعريفً  اِل أجدً  
 . صيص األلفاظنى اللغوي وطريقة املفرسين يف ختعىل بيان املعبناء د تهسأج

فبالنظر للتعريفني السابقني نقول يف تعريف التخصيص اللفظي يف القرآن الكريم 
ر يف بيان سبب إفراد اللفظة القرآنية بالذكر من بني ـسـمفـاد الـهـتـاج: وـركًبا هـم

 . ت هلامثيال
 : لتايلسؤال االد تعريف يتولان الوبعد بي

 ؟ لتفسري وعلوم القرآنفائدة عىل ا هل هلذا الفن
 . وسيكون جوابه يف املبحث التايل

 
 
 
 

 
 

                                       
 . ( )ل ف ظ(283)ص  زيالرا، وخمتار الصحاح ،ة )ل ف ظ(د( ما7/461)ن منظور با، العرب لسان: انظر (1)

 . هبا مراعاة اإلنسان أللفاظه إذ إهنا مراميه التي يرمي: ى اللغوي فائدة تربوية هيونسجل عىل املعن (2)
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 املبحث الثاني
 مثرة البحث يف أسباب التخصيص اللفظي يف التفسري

 حتقيقها منالتي يرجى يتبني أمهية كل فٍن من خالل استعراض فوائده وثمرته 

باب ختصيص  فائدة بحث املفرسين ألسهذا املبحث سُأبني  ويف ، الفن لكذ وراء

 : وهي كام ييل، األلفاظ القرآنية

 : ـ فتح آفاٍق يف تدبر القرآن1
ل املفرس ومن مجلة ما يتأم  ، ل يف معنى اآليةإذ إن التدبر يرتكز عىل النظر والتأم  

 . عنوال يشاركه يف  دون غريه ممافيه هو سبب ورود لفظ معنيَّ 

شمس دون سائر سبب ختصيص قوم ثمود يف سورة ال ايم متدبرً قال ابن الق

وقد يظهر يف ختصيص ثمود ههنا بالذكر دون غريهم معنى آخر وهو أهنم »: األمم

وكانوا مستبرصين به قد ثلجت له صدورهم واستيقظت  ،نوهوا اهلدى بعد ما تيقَّ رد  

 ۋ ٴۇ﴿ : يف وصفهمتعاىل  قالكام ،لةالضالفاختاروا عليه العمى و ،له أنفسهم
 ٺ ڀ ڀ﴿: وقال. [17: ]فصلت ﴾ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

كة وإن كان مجيع األمم املهلَ ، موجبة هلم التبرصة واليقني: أي [59: ]اإلرساء ﴾ٺ

ت ثمود من فإن اهلل ِل هيلك أمة إال بعد قيام احلجة عليها لكن ُخصَّ ، هذا شأهنم

 ڑ ژ ژ﴿: قالعاد  هنم بقومرق وهلذا ملا ،ى والبصرية بمزيدذلك اهلد
 ۋ ۋ ٴۇ﴿: ثم قال [15: ]فصلت ﴾گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ

ا املكابرة وأن يقولوا وهلذا أمكن عادً  ،[17: ]فصلت ﴾ۉ ۉ ۅ ۅ

ا وِل يمكن ذلك ثمود وقد رأوا البينة عيانً . [53: ]هود ﴾خب حب جب﴿: لنبيهم

ة صرية التامبالو فردوا اهلدى بعد تيقنه ،لقمروصارت هلم بمنزلة رؤية الشمس وا
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ذا داء أكثر وه ،الذكر حتذير لكل من عرف احلق وِل يتبعهختصيصهم بن يف فكا

 . (1)«لبها عىل أهل األرضوهو أعم األدواء وأغ ،اهلالكني

 . ثري التدبرفالتفكري يف بيان السبب الذي ألجله ُخصَّ هذا اللفظ دون غريه يُ 

  :نة عند املفسريمله تفسري اآليـ توسيع ما يش2
ف التفسري قالحينام  لزركيشلدين ابدر امام فاإل هو علم نزول اآلية : عرَّ

رات النازلة فيها ثم ترتيب مكيها ومدنيها وحمكمها رهتا وأقاصيصها واإلشاوسو

ومتشاهبها وناسخها ومنسوخها وخاصها وعامتها ومطلقها ومقيدها وجمملها 

 . ومفرسها

وهنيها أمرها يدها ووعدها ووعها وامحرعلم حالهلا و: قالواا قوٌم فوزاد فيه

 . (2)وعربها وأمثاهلا

ومعرفة سبب : ضيف إليهويمكننا أن نُ ، لتفسري عندهفنالحظ اتساع معنى ا

 . ختصيص ألفاظه

 : ـ إضافة علم لعلوم القرآن يف ابب املناسبات3
أن  آنقرف يف علوم الد من َألَّ لَ  خر يفوِل َيد، العلوم املرتبطة بالقرآن علوم كثرية

ري إىل غ»: د مجلة من علوم القرآنما عدَّ  بعد –فقال السيوطي ، معنيوها بعدد حيد

 . (3)«من علوم ال يقدر قدرها إال من علم حرصهاذلك 

علم : ومنها ؛وهو علم متعدد اجلهات ؛ومن تلك العلوم علم املناسبات

قرآن الص ث فيه عن أسباب ختصيـحـبـُوي، رآنـوم القـفظي لعللص اليـصـالتخ

 . معينةأللفاظ 
                                       

 . (27-26)ص ابن القيم، التبيان يف أقسام القرآن: انظر (1)

 . (2/814الزركيش )، رآنقل علوم االربهان يف: انظر (2)

 . (1/16السيوطي )، القرآناإلتقان يف علوم : انظر (3)
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من  فنحن نجمع هذا العلم، دمني ِل يتكلموا عنهأن املتق إضافة علمي وال يعن
 . أن اجلديد هو مجعه حتت باب واحد ودراسته كتب التفسري إال

 : ـ تعظيم حكمة هللا احلكيم يف كالمه4
 ال يةفكل كلمة قرآن، المه وألفاظهاحلكمة هلل يف ك بتثتفحكمة اهلل تقتيض أن 

يف القرآن يدرك املؤمن حكمة صت ص  التي ُخ األلفاظ ة وبدراس، مقامها يقوم غريها
ألن كالم احلكيم حيتوي » ،هلل وتعظياًم  اا اللفظ دون غريه فيزداد إيامنً ربه يف ذكر هذ

 . (1)«عىل مقاصد جليلة ومعاين غالية

 : ن الكرميـ إضافة براهني على إعجاز القرآ5
ز  موضعه من اإلعجايف رف الواحد منهحلوا، اظه وأسلوبهلفأ القرآن ُمْعجز يف

والكلمة يف موضعها من اإلعجاز يف  ،الذي ال يغني عنه غريه يف متاسك الكلمة
 . (2)واجلملة يف موضعها من اإلعجاز يف متاسك اآلية، متاسك اجلملة

 كلمة القرآنية دون غريها مماوبيان التخصيص اللفظي وذكر أسباب إفراد ال
ص الوجه دون سائر وختصي، غرب مثاًل املكتخصيص املرشق و، لنوعركها يف اشاي

 . االقرآنية إعجازً  أعضاء البدن يزيد اللفظة
 
 
 

 
 

                                       
 . (1/19ابن عاشور )، نويرالتحرير والت (1)
 . (270)ص القطان، مباحث يف علوم القرآن (2)
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 املبحث الثالث
 مناذج التخصيص اللفظي يف تفسري اإلمام الطربي

 : وهي، ري الطربيوقفت عىل ستة عرش أنموذًجا يف تفس 
 : لو النموذج األ

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ﴿: قوله تعاىل 
 ﴾ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گگ گ ک ک ک ک ڑڑ ژ
 . [20: ]البقرة
وإنام »: مبينًا سبب ختصيص السمع واألبصار بالذهاب قال اإلمام الطربي  

ئر سا دون، السمع واألبصار بأنه لو شاء أذهبها من املنافقني -ذكره جلَّ - صَّ َخ 
 ڄ ڄ ﴿: أعني قوله، ذكرها يف اآليتنين م رىللذي ج، أعضاء أجسامهم

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ﴿:وقوله ﴾ ڃ ڃ ڄ ڄ
 . (1)«فجرى ذكرها يف اآليتني عىل وجه املثل ﴾ ڈ

 : حتليل كالم الطربي 
سؤال اإلمام الطربي يتعلق بسبب ختصيص لفظ السمع واألبصار يف اآلية دون  

  :وجواب الطربي يتضمن ما ييل ،سائر أعضاء اجلسم
وهي ، قةمع يف اآلية السابالسبسبب ورود لفظ  ﴾گ ﴿أن ختصيص لفظ ـ 1

م ناسب ق الكالفمراعاة للسياق ونَس  ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ﴿: اىلقوله تع
كان املنافقون جيعلون أصابعهم يف أذاهنم : فكأن املعنى، معختصيص الذهاب للس

 . داحفتناسق الكالم عىل مسار و ،مولو شاء اهلل لذهب بسمعه، بسبب الصواعق
الرعد  نوا إذا سمعوارضوب فيهم املثل كااملأن املنافقني و وه، وفيه وجه آخر 

،  اهلل أن ذلك غري نافٍع هلمفبنيَّ ، خشية املوت ذاهنمآوالصواعق جيعلون أصابعهم يف 
                                       

 . (1/381الطربي )، جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ظرنا (1)

16 

 

أمام  ٍد هلم وضع األصابع يف األذانفغري جُم ، فيام لو أراد اهلل أن يذهب بسمعهم
 . عذاب اهلل إذا نزل

وهي ،  أول اآليةيف ظ األبصاررود لفبسبب و ﴾گگ  ﴿وختصيص لفظ ـ 2
صار فمراعاة لسياق الـَمَثل ناسب ختصيص األب ﴾ڍڍ  ڇ ڇ ڇ﴿ قوله

 : فكأن املعنى، دون سائر اجلوارح

وال يليق يف هذا . ولو شاء اهلل لذهب بأبصارهم، يكاد الربق خيطف أبصارهم
 .  ذكر البرصاملقام إال

 : النتيجة
القرآن ليكون أكثر َنسًقا  يفاب ختصيص اللفظ راعاة سياق اآليات من أسبم أن 

 . ةومالءم

 . غريه من املفرسين ونقارنه بام سبقآلن إىل فلننظر ا، هذا ما ذكره اإلمام الطربي 

 ﴾گ  ک ک ک ک﴿»: فله رأي مغاير حيث يقول أما البغوي  
: وقيل، هم الباطنةاربصاهرة كام ذهب بأسامعهم وأظَّ ال ﴾ گ﴿أي بأسامعهم 

 . (1)«سمع َوالبرصبمنزلة ال العز واألمان الذي هلمن استفادوا م بام لذهب

 : له متعلقانواألبصار عند البغوي فتخصيص اللفظ بالسمع  

، حيث ِل ينتفعوا بالوحي واهلدى، ملََّا أذهب اهلل سمعهم وبرصهم يف الباطنـ 1
ب بني التناسفيكون ، احلسية الظاهرةم رهذهاب أسامعهم وأبصاذكر اهلل ناسب أن ي

 . ى املجازي واحلقيقيعنامل

فكأن البغوي جعل ، مانراد بذهاب السمع والبرص هو ذهاب العز واألأن املـ 2
، ألن الشخص العزيز ال يزال يسمع الثناء واملدح والفخر؛ العز بمنزلة السمع

فعند اإلمام ، وءهاهدو إذ األمان يقتيض نوم العني؛ وجعل األمان بمنزلة البرص
                                       

 . (1/71البغوي )، نآزيل القرمعاِل التفسري يف تن: انظر (1)
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أمام  ٍد هلم وضع األصابع يف األذانفغري جُم ، فيام لو أراد اهلل أن يذهب بسمعهم
 . عذاب اهلل إذا نزل

وهي ،  أول اآليةيف ظ األبصاررود لفبسبب و ﴾گگ  ﴿وختصيص لفظ ـ 2
صار فمراعاة لسياق الـَمَثل ناسب ختصيص األب ﴾ڍڍ  ڇ ڇ ڇ﴿ قوله

 : فكأن املعنى، دون سائر اجلوارح

وال يليق يف هذا . ولو شاء اهلل لذهب بأبصارهم، يكاد الربق خيطف أبصارهم
 .  ذكر البرصاملقام إال

 : النتيجة
القرآن ليكون أكثر َنسًقا  يفاب ختصيص اللفظ راعاة سياق اآليات من أسبم أن 

 . ةومالءم

 . غريه من املفرسين ونقارنه بام سبقآلن إىل فلننظر ا، هذا ما ذكره اإلمام الطربي 

 ﴾گ  ک ک ک ک﴿»: فله رأي مغاير حيث يقول أما البغوي  
: وقيل، هم الباطنةاربصاهرة كام ذهب بأسامعهم وأظَّ ال ﴾ گ﴿أي بأسامعهم 

 . (1)«سمع َوالبرصبمنزلة ال العز واألمان الذي هلمن استفادوا م بام لذهب

 : له متعلقانواألبصار عند البغوي فتخصيص اللفظ بالسمع  

، حيث ِل ينتفعوا بالوحي واهلدى، ملََّا أذهب اهلل سمعهم وبرصهم يف الباطنـ 1
ب بني التناسفيكون ، احلسية الظاهرةم رهذهاب أسامعهم وأبصاذكر اهلل ناسب أن ي

 . ى املجازي واحلقيقيعنامل

فكأن البغوي جعل ، مانراد بذهاب السمع والبرص هو ذهاب العز واألأن املـ 2
، ألن الشخص العزيز ال يزال يسمع الثناء واملدح والفخر؛ العز بمنزلة السمع

فعند اإلمام ، وءهاهدو إذ األمان يقتيض نوم العني؛ وجعل األمان بمنزلة البرص
                                       

 . (1/71البغوي )، نآزيل القرمعاِل التفسري يف تن: انظر (1)
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 .  حاهلماب وتغري  والبرص ليناسب هتديًدا هلم بذه معوي ناسب ذكر السالبغ
ح القرآن وترابط معانيه أوهلا ف ظاهر ال يليق بوضوتكل  أما الوجه الثاين ففيه  

 . ال املنافقنيوله احتامل يناسب ح، وأما الوجه األول ففيه لفتٌة لطيفة، مع آخرها
 ع واألبصاراماألس صَّ وُخ » :فقالطربي بسبب ختصيصه وافق الف يةوأما ابن عط 

 . (1)«يةلتقدم ذكرها يف اآل
ويزيد عليه احتاماًل آخر يف ، طربي عىل ما ذكرهوأما اإلمام القرطبي فيوافق ال 

أو ، اًل السمع والبرص لتقدم ذكرمها يف اآلية أو   ص  وُخ »: التخصيص اللفظي فيقول
 . (2)«نسانألهنام أرشف ما يف اإل

ن يف األعضاء يعتمد عليها اإلنسار د إىل أهنام أكثورشف السمع والبرص عائ 
هتديًدا للمنافقني  ختصيص السمع والبرص وعىل هذا الوجه يكون، حياتيه اليومية

وهذا وإن كان له وجه حسٌن ، بذهاب أرشف ما فيهم مما يعتمدون عليه يف حياهتم
 . أكثر اتساًقا سبق ذكرمها أوىل ليكون الكالمل جأل ذكر الرشفية إال أن التخصيص يف
 : نموذج الثاينلا

 جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ﴿: قوله تعاىل 
 . [24: ة]البقر ﴾ يئ ىئ حئمئ

 :أثار الطربي سؤااًل عن سبب ختصيص وقود نار جهنم الناس واحلجارة فقال 
م هنج علت لناررنت بالناس حتى ُج قُ ت احلجارة فصَّ وكيف ُخ : فإن قال قائل»

 . (3)«يتمحا إذا أُ  بلغنا حر  يامأشد احلجارة في وه، إهنا حجارة الكربيت: قيل؟ ابً حط
 : حتليل كالم الطربي 

الطربي عن سبب ختصيص وقود النار بالناس ل الذي أثاره بالنظر للتساؤ 
                                       

 . (1/104ابن عطية )،  الكتاب العزيزاملحرر الوجيز يف تفسري: انظر (1)
 . (1/224القرطبي )، اجلامع ألحكام القرآن: نظرا (2)
 . (1/403الطربي )، ل آي القرآنيجامع البيان عن تأو: انظر (3)
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 : واحلجارة نجد األمور التالية

 . ص الوقود باحلجارةـ أنه اقترص عىل سبب ختصي1

م هلر ُأعدت ون الناوذلك لك، ربي سبب ختصيص الوقود بالناسالطر ذكـ ِل ي2
 . بخالف احلجارة

وهذا  «فيام بلغنا»: ذا قالتمد الطربي عىل اآلثار يف سبب التخصيص وهلـ اع3
وآثار ، يدل عىل أن التخصيص اللفظي أللفاظ القرآن إنام يقوم عىل دليٍل معترب

 . ن أقوى األدلةالسلف م

ارة يدل عىل أن من اآلثار يف بيان سبب ختصيص احلججموعة مل يـ رسد الطرب4
 . اللفظي أللفاظ القرآن موا يف التخصيصسلف تكلَّ ال

عىل أن سبب التخصيص اللفظي للفظة  وردها الطربي تدلـ اآلثار التي أ5
، محيت يف النارا أُ إذ احلجارة هو أهنا حجارة من كربيت تكون أشد ما يكون حرارةً 

وُأناٌس من  دد من الصحابة منهم ابن مسعود وابن عباسعن عا هذوقد جاء 
 . (1)نوبة آخرحاالص

 : النتيجة
 . فظي عند الطربيأن اخلرب الصحيح من أسباب التخصيص الل 
ونبدأ بالزخمرشي ، ره علامء التفسري ونقارنه بام ذكره الطربيولننظر اآلن ملا قر   

قرن الناس باحلجارة  مَ ـلِ : فإن قلت» :القف يًها مغايًرا ملا قرره الطربحيث ذكر وج
حيث ، هبا أنفسهم يف الدنياألهنم قرنوا : قلت؟ ادً حلجارة معهم وقوعلت اوُج 

 ڻ ﴿: قال اهللَّ تعاىل ،ًدا أو عبدوها من دونهوجعلوها هللَّ أنداا نحتوها أصنامً 
                                       

( 9026قم )رب« املعجم الكبري» يفلطرباين وا، (1/404وابن جرير )، (1/64أخرجه ابن أيب حاتم ) (1)
وُيشكل عليه أن ، الذهبي ووافقه. عىل رشط الشيخني: ( وصححه وقال3827، 3034واحلاكم برقم )

: انظر. فهو عىل رشط مسلم وحده، كره الذهبيذكام ، عبد الرمحن بن سابط من رجال مسلم دون البخاري
 . 3198: ت، (1/628) ة للذهبيالكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الست
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ملا  ية مفرسةوهذه اآل [98: ]األنبياء ﴾ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ
 . (1)«نحن فيه

ه يف ُعبَّاد األصنام إال أمو   . همه لغرينه ال يتوجَّ ا ذكره الزخمرشي متوج 
تالف حجارة الطربي عىل ختصيصه وزاد عليه بيان سبب اخ والقرطبي وافق 

ت بذلك ألهنا تزيد عىل مجيع األحجار بخمسة أنواع من » :الكربيت بقوله وُخصَّ
قوة ، شدة االلتصاق باألبدان، نخاكثرة الد، نتن الرائحة، قادرسعة االت  : العذاب

 . (2)«حرها إذا محيت
من كون احلجارة ُقرنت بالناس لكوهنم  رشير ما ذكره الزخموأما الرازي فقر 
هي حجارة الكربيت وهو ختصيص : وقيل» :ثم قال، ها يف الدنيا من دون اهللعبدو

ة هذه صفم وذلك ألن الغرض هاهنا تعظِي ؛ا يدل عىل فسادهبل فيه م، بغري دليل
ا ، رناهبا عىل قوة ال فال يدل اإليقاد، واإليقاد بحجارة الكربيت أمر معتاد، النار أمَّ

طفأ فإن سائر األحجار تُ ، ذلك عىل عظم أمر النار لو محلناه عىل سائر األحجار دلَّ 
 أول أمرها باحلجارة تلك النريان بلغت لقوهتا أن تتعلق يف: فكأنه قال، هبا النريان
 . (3)«لنريان الدنيا فئةمطي التي ه

 : تنبط ما ييلوبالتأمل لكالم الرازي نس 
 . ألنه بغري دليل؛ أهنا حجارة الكربيتأنه رد القول ب ـ1
ألن الغرض من اآلية تعظيم صفة ؛ أن القول بأهنا حجارة الكربيت فاسد ذكر ـ2
 . تادواإليقاد بحجارة الكربيت أمر مع، النار

هبا  ولعظم نار جهنم فإن النار تتعلق، رانـا النيـهـفأ بـطـُتار ـجـرر أن األحـق ـ3
 . دون انطفاء

                                       
 . (1/103ي )الزخمرش، يل وعيون األقاويل يف وجوه التأويلالكشاف عن حقائق التنز: انظر (1)
 . (1/276القرطبي )، اجلامع يف أحكام القرآن: انظر (2)
 . (2/353الرازي )، التفسري الكبري :انظر (3)

20 

 

د هبا حجارة الدليل ثبت عن مجٍع من الصحابة بأن املرا فإن: ه األولالوجأما  

ولعل من املناسب بيان أن ما ذكره الرازي يدل عىل مَتَي ز ، كام مىض بيانه، الكربيت

 . نقل اآلراءت تيسري باملأثور عن التفاسري الالتف

 قاس بام يفم ال يُ نا يف جهإذ إن م؛ ر جهنمفال ينفي تعظيم نا: وأما الوجه الثاين 

مع أن يف اإليقاد ، ًيا للتهويل والوعيدوليس جمرد كون األمر معتاًدا ناف، الدنيا

شد اشتعااًل يت أفالكرب؛ بحجارة الكربيت ما ليس يف اإليقاد باحلجارة املعتادة

 . أقوى التصاًقاو ةً وأكثر حرار

، ان غالًبانريُتطفأ هبا ال ال حجارإذ األ؛  إطالقهفال ُيَسلَّم عىل: وأما الوجه الثالث 

وما كان كذلك فأنواعه كثرية ليست مقترصة ، للنار وغايتها أهنا ليس من قبيل الضد

 . عىل احلجارة

ديم تقب لكنه أبدع يف سب، يص احلجارةوأبو حيان ِل ُيبدع يف ذكر سبب ختص 

م الناس عىل احلجا» :ىل احلجارة فقالالناس ع يدركون ء الذين رة ألهنم العقالوقدَّ

ملا فيهم من اجللود ؛ ن اجلامدأو لكوهنم أكثر إيقاًدا للنار م، بوناملعذَّ اآلالم و

 إذا فإنك، أو ألن ذلك أعظم يف التخويف، واللحوم والشحوم والعظام والشعور

 . (1)«بخالف احلجر، كدنك وطاش لب  ب ر  رأيت إنساًنا حيرق اقشع

 . التفاسريعليه من بقه فيام وقفُت  يذكره من سِل وذلك ما 

 . (2)«ألهنا أكثر التهاًبا»: قالما اخلازن فذكر وجًها واحًدا للتخصيص حيث وأ 

 . الكربيت صفات حجارةاللهب لكونه أبرز إال أنه اختار كثرة ، وهو بذلك يوافق الطربي 

 : لثثاالج النموذ 
 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ﴿: قوله تعاىل 

                                       
 . (1/176أبو حيان )، البحر املحيط: انظر (1)
 . (1/32اخلازن )، تنزيللالتأويل يف معاين ا بلبا: نظرا (2)
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د هبا حجارة الدليل ثبت عن مجٍع من الصحابة بأن املرا فإن: ه األولالوجأما  

ولعل من املناسب بيان أن ما ذكره الرازي يدل عىل مَتَي ز ، كام مىض بيانه، الكربيت

 . نقل اآلراءت تيسري باملأثور عن التفاسري الالتف

 قاس بام يفم ال يُ نا يف جهإذ إن م؛ ر جهنمفال ينفي تعظيم نا: وأما الوجه الثاين 

مع أن يف اإليقاد ، ًيا للتهويل والوعيدوليس جمرد كون األمر معتاًدا ناف، الدنيا

شد اشتعااًل يت أفالكرب؛ بحجارة الكربيت ما ليس يف اإليقاد باحلجارة املعتادة

 . أقوى التصاًقاو ةً وأكثر حرار

، ان غالًبانريُتطفأ هبا ال ال حجارإذ األ؛  إطالقهفال ُيَسلَّم عىل: وأما الوجه الثالث 

وما كان كذلك فأنواعه كثرية ليست مقترصة ، للنار وغايتها أهنا ليس من قبيل الضد

 . عىل احلجارة

ديم تقب لكنه أبدع يف سب، يص احلجارةوأبو حيان ِل ُيبدع يف ذكر سبب ختص 

م الناس عىل احلجا» :ىل احلجارة فقالالناس ع يدركون ء الذين رة ألهنم العقالوقدَّ

ملا فيهم من اجللود ؛ ن اجلامدأو لكوهنم أكثر إيقاًدا للنار م، بوناملعذَّ اآلالم و

 إذا فإنك، أو ألن ذلك أعظم يف التخويف، واللحوم والشحوم والعظام والشعور

 . (1)«بخالف احلجر، كدنك وطاش لب  ب ر  رأيت إنساًنا حيرق اقشع

 . التفاسريعليه من بقه فيام وقفُت  يذكره من سِل وذلك ما 

 . (2)«ألهنا أكثر التهاًبا»: قالما اخلازن فذكر وجًها واحًدا للتخصيص حيث وأ 

 . الكربيت صفات حجارةاللهب لكونه أبرز إال أنه اختار كثرة ، وهو بذلك يوافق الطربي 

 : لثثاالج النموذ 
 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ﴿: قوله تعاىل 

                                       
 . (1/176أبو حيان )، البحر املحيط: انظر (1)
 . (1/32اخلازن )، تنزيللالتأويل يف معاين ا بلبا: نظرا (2)
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 ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ
 .[90: ]البقرة ﴾ ڈ ڈ

للكافرين مع أن  اعذاب بكونه مهينً قال اإلمام الطربي مبينًا سبب ختصيص ال 

ا ه هوانً املذل صاحبه املخزي امللبس: هو ﴾ ڈ ﴿»: فقال، ذاب فهو مهنيكل ع

؟ َأي عذاب هو غري مهني صاحبه فيكون للكافرين املهني منه :لفإن قال قائ ،وذلةً 

الذي خيلد فيه ، وهواًنا ث صاحبه ذلةً ا أنه املورذي قد بينَّ ن املهني هو الإِ : قيل

وهو الذي خصَّ اهللَّ به أهل الكفر ، ال ينتقل من هوانه إىل عز وكرامة أبًدا، صاحبه

 . (1)«به وبرسله

 : حتليل كالم الطربي  
مع أن ، ااإلمام الطربي عن سبب ختصيص عذاب الكافرين بكونه مهينً  السؤ 

له يورثه النٌي لصاحبٍب فهو مهكل عذا  : وجواب الطربي يتضمن، ذ 

الذي جاء يف اآليات  ﴾ۈئ ۆئ ﴿يأخذ معنى  ﴾ ڈ ﴿أن لفظ  ـ1

، االنتقال إىل العز والكرامة إذ إن اإلهانة هنا تقتيض مالزمة اهلوان وعدم؛ األخرى

اسب لذكر فكان من املن، وهذا يتناسب مع عذاب الكافرين ألهنم خالدون يف النار

 . هانةين ذكر اإلافرالك

، هناك عذاًبا غري مهنٍي لصاحبهاستنبط اإلمام الطربي من ذكر اإلهانة أن  ـ2

: فقال ، بهإذ هو متحيص وكفارة ملن شاء اهلل عذا؛ وهو عذاب اهلل للمؤمنني

وذلك هو كالسارق ، ا لصاحبهفهو ما كان متحيًص هني صاحبه م ريوأما الذي هو غ»

قام والزاين منهم يزين فيُ ، تقطع يدهالقطع ف ب عليه بهسالم يرسق ما جيمن أهل اإل

والنكال الذي جعله اهلل كفارات للذنوب ، وما أشبه ذلك من العذاب، حلدعليه ا

بون يف اآلخرة عذَّ ذين يُ الم وكأهل الكبائر من أهل اإلسال، ب هبا أهلهاذ  التي عُ 
                                       

 . (2/254) الطربي، جامع البيان عن تأويل آي القرآن: رانظ (1)
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ل فإن ك، نةم ثم يدخلون اجلصوا من ذنوهبحَّ مَ بمقادير أجرامهم التي ارتكبوها ليُ 

صه من هلل إياه به ليمح  تعذيب اإذ كان ، ب بهذ  هني من عُ ا فغري مُ ن كان عذابً وإ ذلك

 . (1)« نعيم اجلنانثم يورده معدن العز والكرامة وخيلده يف ،آثامه

 . ق هبذه اآلية إال ِذكُر اإلهانة مع عذاب الكافرينليي الفأصبح  

 : النتيجة
فظ يف القرآن صيص اللأسباب خت ى خارج اآلية منأن مراعاة عوامل أخر 

دته هذه فام قرره اهلل من وعيد املؤمنني أكَّ ، ضه البعضليكون القرآن متشاهًبا مع بع

 . و متحيص وتطهريه إنام، ون عذاهبم ال إهانة فيهاآلية بمضموهنا من ك

نه علامء التفسري ونقارنه بام    . اهلل اجلميعم رح، سطره الطربيولننظر اآلن إىل ما دوَّ

وافقوا اإلمام د فق، ابن عطية والقرطبي والبيضاوي أبو حياناوردي وأما امل 

 . (2)الطربي عىل لطيفته

تزايل ينفي عاالألن مذهبه االعتقادي  ؛لطربيوأما الزخمرشي فلن يذكر لطيفة ا 

ية وهلذا قال عند آية مشاهبة هلذه اآل ،(3)العصاة من املؤمنني بعد عذاب اهللخروج 

ائفه والزخمرشي هنا كعادته يف كثري من لط ،(4)«وكربهمبعزهم  هبيذ» :)مهني(

َيَتأتَّى مع ذكر إال أن ما ذكره من ذهاب معاين العزة  ،(5)يراعي كوامن النفس البرشية

فنالحظ ، إذ جمرد العذاب للعزيز إهانة له، ذاب كاٍف يف ذهاب العزةلعفا، العذاب
                                       

 . (2/254الطربي )، جامع البيان عن تأويل آي القرآن: انظر (1)

عطية ابن ، واملحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، (1/159املاوردي )، النكت والعيون: انظر (2)
البيضاوي ، التنزيل وأرسار التأويل وأنوار، (2/30القرطبي )، القرآن واجلامع ألحكام، (1/971)
 . (1/474أبو حيان )، وتفسري البحر املحيط ،(1/94)

 . (3/688ابن أيب اخلري )، عتزلة القدرية األرشارملاالنتصار يف الرد عىل ا: انظر (3)

 . (4/489خمرشي )زلا، تنزيلالكشاف عن حقائق غوامض ال: انظر (4)

 . وما بعدها( 9 الزخمرشي )صالبالغة القرآنية يف تفسري: و موسى يف كتابهكام قرره الدكتور حممد حممد أب (5)
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مهني( الواردة يف لمة )اللفظي لكإمتام التخصيص  أن لطيفة الزخمرشي ناقصة يف

 . اآلية الكريمة
 :فعىل جاللة قدره يف اللطائف إال أنه أخفق يف هذه اللطيفة فقاللرازي وأما ا 

كون : قلنا؟ ئدة يف هذا الوصفإلهانة فام الفاا معالعذاب ال يكون إال : ن قيلإف»
ون ليك  ذكر ذلكاىل تعفاهلل، ن الدليلـه مـيـد فـر ال بـانة أمـالعذاب مقروًنا باإله

 . (1)«دلياًل عليه
إذ اإلهانة ؛ اإلهانة ال ُتنسب للعذاب يرى أن -هوعفا عنرمحه اهلل - فالرازي 

فلام نسب ، سب له عقل من عدمهال ُينى نً والعذاب مع، در إال ممن يعقلعنده ال تص
 . ني ويصح نسبة اإلهانة لهاهلل له اإلهانة عرفنا أن العذاب هنا هُي 

صيغ كالم العرب تنسب اإلهانة  إذ ،عيف بعيدسبب ض وال شك أن هذا 
فتح به وما ذكره الرازي ال ين، هم منه أن ذلك وصٌف قائم بالعذابللعذاب وُيف

 . شكالاإل بهل وال ينح، باب التخصيص
: فقال يف سبب ختصيص اإلهانة مع ذكر العذاب أما الطاهر بن عاشور  

 . (2)«حتقارهمكيفية اأي فيه ، واملهني املذل»
فاجتمع هلم العذاب ، هلمعاشور أن سبب ذكر اإلهانة لبيان االحتقار  فعند ابن 

وهذه لفتة ، رونتقَ حم ارفإن هؤالء الكف، بنِي ُيرحمفلئن كان بعض املَُْعذَّ ، واالحتقار
قال بأن العذاب فيه إذ قد يُ  لطيفة من ابن عاشور إال أهنا دون ما ذكره الطربي 

  .أعلم واهلل ،ر بمضمونهاحتقا
 : الرابع النموذج

 ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ ﴿: قوله تعاىل 
 . [115: ]البقرة ﴾ڻ

                                       
 . (3/206الرازي )، التفسري الكبري: انظر (1)
 . (1/606ابن عاشور )، التحرير والتنوير: انظر (2)
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مع أن اهلل ، هللب نًا سبب ختصيص املرشق واملغرمبي    قال اإلمام الطربي 
فلله كل ، أو ليس وإن كان تأويل ذلك ما ذكرت: فإن قال» :فقال، يملك كل يشء

 . (1)«!هاخللق خلق، ما دونه

ب لصواوا» :ثم قال ،(2)سلف عن سبب التخصيصال رسيل مفار أقوثم ذك 
رشق واملغرب يف هذه عن امل اخلرب صَّ من القول يف ذلك أن اهلل تعاىل ذكره إنام َخ 

إعالًما منه عباده املؤمنني أن ، وإن كان ال يشء إال وهو له ملك، بأهنام له ملًكا يةآلا
له ملكهم طاعته فيام  كان م إذيعهمجعىل وأن ، من اخللق له ملَكُهام وِملَك ما بينهام

جهوا ي وُ ه نحو الوجه الذوالتوج  ، وفيام فرض عليهم من الفرائض، مأمرهم وهناه
، فأخرج اخلرب عن املرشق واملغرب. طاعة مالكهمملامليك ا كمإْذ كان من ح، إليه

 عن سببالكتفاء باخلرب نت من اعىل النحو الذي قد بيَّ ، واملراد به من بينهام من اخللق
: ]البقرة ﴾ائ ائ ى ى ﴿: كام قيل، كره واخلرب عنهمن ذيشء ال

 ،واملغربق رشوهلل ملك اخللق الذي بني امل: ومعنى اآلية إًذا، وما أشبه ذلك [93
أهيا  -وا وجوهكم فول  ، وحيكم فيهم ما يريد عليهم طاعته، يتعبدهم بام شاء

 . (3)«جهيو نالكفه تولوا وجوهكمفإنكم أينام ، نحو وجهي -املؤمنون 

 : حتليل كالم اإلمام الطربي  
ب( يف اآلية ال اإلمام الطربي عن سبب ختصيص لفظ )املرشق واملغرؤس 

 : عدة أمور ىلع واجلواب عنه يدل

إذ ِل هيمل هذا ؛ دقة اإلمام الطربي يف عنايته يف لطائف التخصيص اللفظيـ 1
 . اهر اآليةمع أنه واضح املعنى يف ظ، اللفظ

                                       
 . هفاخللق مجيًعا خلق ،تاملخلوقافلله كل ما دونه من : معنى العبارة (1)
ويف هذا دليل عىل أن علم ، لفظلسلف يف اآلية ثم استنبط منها سبب ختصيص الذكر الطربي مخسة أقوال ل (2)

 . بربطه بتفسري السلف كوذل، اللطائف ينبغي أن يقوم عىل منهجية منضبطة
 . (533-2/526الطربي )، جامع البيان عن آي القرآن: انظر (3)
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وملخصها  ﴾ڳڳ گ گ ﴿وال للسلف يف تفسري سة أقي مخطربذكر الـ 2
 : يـلـا يـمـك

ني اهلل أن هلل املرشق بف ،لقبلة استنكرت اليهود ذلكا لتأنه ملا ُحو   :القول األول
أن : وهذا القول نلحظ فيه قضية مهمة يف لطائف التخصيص اللفظي هي، واملغرب

املغرب بمرشق الشمس رشق و املفرسكام أنه يُ ،  عىل اليهودفيه إشعاًرا بأن اآلية ردٌّ 
ذا يدل عىل أن لطائف هو، ففي القول استعانٌة بسبب النزول، احلقيقة ومغرهبا عىل

فمن خالل أسباب النزول ، سباب النزوللفظي هلا ارتباط بعلم أالص التخصي
 . نستطيع اكتشاف خمصص لفظي

ه بالتوج   ؤمرواأن ي بله قنون معواملؤم × النبي أن اآلية معنيٌّ هبا :القول الثاين
 . اجتاه ه إىل أيالتوج  فأمرهم اهلل ب، للقبلة

حيث جيوز للمصيل أن يتجه إىل ، راد هبا صالة التطوعية يُ اآلأن  :القول الثالث
راد به إال أنه يُ ، وهذا بعيٌد عن سياق اآلية وسبب نزوهلا، أي اجتاه ولَّت له راحلته

، هذا الوجه ال بأس بهىل فع ،× بيه سنة النيف أمٍر جاءت ب تعميم حكم اآلية
 . (1)فة خمصص لفظيط حكم فقهي من داللة لطيطيع أن نستنبوبالتايل نست
ى القبلة فلم هيتِد إليهاراد هبا َمن صىلَّ أن اآلية يُ  :عابالقول الر   . وهذا كسابقه، وحترَّ

 ،بلةالقصل  إىل  قيل بأنه ِل يُ أن املراد هبا الدفاع عن النجايش حني :القول اخلامس
 . (2)وهذا ضعيف الدليل

 . اآلية مما سبق ذكرهاختار ما يتعلق بمعنى ربي لألقوال وبعد رسد الط 
  :ةالنتيج

من أسباب ختصيص  -(3)وهو أمٌر زائد عن املعنى –أن مراعاة املراد من اآلية  
                                       

إذ إن العلامء خمتلفون يف ، لالستئناس وهذا، الفقهية بمفهوم خمصص لفظي ييد حكم من األحكامأتاملراد  (1)
 . وموضع ذلك كتب أصول الفقه، ة املفهوم وحجيتها وقوهتادالل

 . (2/533الطربي )، جامع البيان عن آي القرآن: عىل انظر كالم املحقق (2)
 . واملراد من اللفظني ما بينهام، امكان غروهب: املغربو ،ق الشمسهو مكان رشو: إذ إن معنى املرشق (3)
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 شد رونًقاأكثر إعجاًزا وأوذلك لتكون اآلية الكريمة ، اللفظ يف القرآن عند الطربي
 . ًمالتئاوا

بام ذكره  هنالتفسري يف هذا التخصيص ونقار نه علامءوَّ ولننظر اآلن إىل ما دَ  

 . يعماجلالطربي رحم اهلل 

أما ابن عطية فقد ربط ختصيص اللفظ باملرشق واملغرب مراعاة لسبب النزول  

ية ألن سبب اآل؛ لكهام بالذكر وإن كانت مجلة املخلوقات كذوخصَّ » :مبارشة فقال

 . (1)«كذلاقتىض 

ح هنا بأن سبب ال   ألفاظ نزول من أسباب التخصيص اللفظي يففابن عطية رصَّ

 . القرآن

، (2)ا أن اإلضافة هنا للترشيف كبيت اهلل وحرم اهللذكرَ  حيان بووأوالقرطبي  

وهلل  :وزاد أبو حيان باألوجه النحوية فجعل يف اآلية حمذوًفا يدل عليه السياق وهو

حويني يف األوجه وهذا جاٍر عىل عادة الن، (3)باملغر ل بالدهاملرشق وأأهل بالد 

 . بيةاإلعرا

إذ إهنا  ؛ضةً ت اإلضافة هنا متمح  يسفل، وأما قوهلم بإضافة الترشيف 

 :بداللة وجود حرف التمليك )الالم( يف قوله، لالختصاص أقرب منها لإلضافة

 . هلل(رشق )امل: وهذا خيتلف عن قولنا ﴾ گ گ﴿

د من املرشق ملرافا» : سبب التخصيص بقولهنيَّ ر فقد ببن عاشولطاهر ا اوأم 

ا تنقسم بالنسبة إىل مسري الشمس هنأل؛ ضاآلية تعميم جهات األر واملغرب يف

وهو ، وقسم ينتهي يف حيث تغرب، قسم يبتدئ من حيث تطلع الشمس: قسمني
                                       

 . (1/200ابن عطية )، ب العزيزاملحرر الوجيز يف تفسري الكتا: انظر (1)

 . (1/530أبو حيان )، والبحر املحيط، (2/77) القرطبي ،اجلامع ألحكام القرآن: انظر (2)

 . (1/530أبو حيان )، البحر املحيط: انظر (3)
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 . (1)«تقسيم اعتباري كان مشهوًرا عند املتقدمني

ويزيد الوضوح  ،ما بني املرشق واملغربراد مجيع ن املأ ىللطربي عفهو يوافق ا 

ملكية اخللق دون غريمها من  ىلاملرشق واملغرب يف داللته عيف سبب ختصيص 

 . اجلهات

 : النموذج اخلامس
  ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ﴿: قوله تعاىل 

 . [19: ]املؤمنون ﴾ڤ ڤ

ون األعناب دخيل ولنا ت بنوعيسبب ختصيص اجلنانًا قال اإلمام الطربي مبي   

 اأهنفوصفها ب، ضعرها يف هذا املواجلنات التي ذك -اؤهجل ثن- وخص  » :سائر الثامر

ألن هذين النوعني من الثامر كانا ؛ نخيل وأعناب دون وصفها بسائر ثامر األرضمن 

عناب ألهل ألوا، فكانت النخيل ألهل املدينة، ب منهارُ مها أعظم ثامر احلجاز وما قَ 

 . (2) «ن ثامرهابام أنعم به عليهم م، مون من نعمة اهلل عليهم بام يعرفالقور ذكَّ ف، ائفالط

 : يطرب الحتليل كالم 
سؤال اإلمام الطربي عن سبب ختصيص ذكر اجلنات هبذين النوعني من  

ليكون ذلك ، األشجار ثم إجابته كل ذلك يدل عىل مراعاة حال املخاطبني وبيئتهم

ره بأمر يشاهده ذك  تُ فإن املخاطب حينام ،  هللر اهم ألمبتى لرسعة استجاأدع

 . قع يف قلبهويراه يكون أو
 : النتيجة

وذلك ألن ، عاة حال املخاطبني من أسباب ختصيص اللفظ يف القرآنامرأن  

                                       
 . (1/682عاشور )ابن ، حرير والتنويرتلانظر ا (1)

 . (19/21الطربي )، البيان عن تأويل آي القرآنجامع : انظر (2)
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ساهم يف إيصال اهلداية للناس كان مناسًبا فكل ما يُ ، الكتاب العزيز كتاب هداية
  .صيصه يف الذكرخت

 . ا اللفظالتفسري عىل ختصيص هذالم علامء ر لكننظن واآل 

وذكر تعاىل » :ليه فقالع ادثم ز، لهالم الطربي موافًقا أما ابن عطية فذكر ك 

، قاله الطربي، ألهنا ثمرة احلجاز بالطائف واملدينة وغريمها؛ النخيل واألعناب

وقد تابعه  (1) «ليهاا عتنبيهً ا و ترشيًفا هلفذكرها مثااًل ، وألهنام أيضا أرشف الثامر

 . (2)القرطبي

إذ ؛ ظلفالست كافية يف ختصيص ن عطية ليعليها اب ُر الترشيف التي نصَّ كوذِ  

فحتى مع ذكر الترشيف يبقى السؤال ، إهنا ال تقيض عىل سؤال التخصيص

َفت النخيل واألعناب: مطروًحا جواًبا وألَيَق فيكون ما ذكره الطربي أَسدَّ ؟ ِِل رُش 

 . يةاآل بمعنى

 سائر ىلكثرة منافع النخيل واألعناب ع د اتفقت كلمة املفرسين عىل أنقو 

 : وإن اختلفت عباراهتم، اللفظ هبامص صياألشجار من أسباب خت

 . (3)«ت بالذكر لكثرة منفعتها وقلة تعاهدهاصَّ وُخ » :فاملاوردي قال 

 . (4)«اكهام الفومقومقام اإلدام و فإهنام يقومان مقام الطعام»: والرازي قال 

وما »: ية فقالائف اللفظنباط اللطقد أبدع كعادته يف استأما الطاهر بن عاشور ف 

وهو النخيل ، نا من أصناف الشجر الثالثة هو أكرم الشجر وأنفعه ثمًراه كرذُ 

أي ، كه بأكلهفَّ تَ وهي الطعام الذي يُ ، والفواكه مجع فاكهة، واألعناب والزيتون

فمن األطعمة  ،قوت قيل له َطعامد به الفإن ُقص، د القوتغري قصبطعمه من ذ تلذَّ يُ 
                                       

 . (4/139ابن عطية )، املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز: انظر (1)
 . (12/113القرطبي )، اجلامع ألحكام القرآن: انظر (2)
 . (4/50املاوردي )، النكت والعيون: انظر (3)
 . (23/269الرازي )، كبريالتفسري ال: انظر (4)
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ومنها ما هو فاكهة ، ؤكل رطًبا ويابًسايُ  هنأل، كالتْمر والِعنب، ة وطعامما هو فاكه

ولذلك ، ومنها ما هو طعام غري فاكهة كالزيتون، كاللوز والكمثرى، وليس بطعام

ر ذكر شجرة الزيتون عن ذكر أخوهيا ه ام من التفك   ثمرهتنان بام يفألنه أريد االمت؛ أخَّ

 . (1)«والتحسيني   ة باحلاجي  نَّ مِ ون فتك، قوتوال

ور أن سبب ختصيص اللفظ بالنخيل واألعناب يرجع ـن عاشـاهر بـطالد ـعنـف 

 : ألمرين

 . وهذا يتوافق مع ما ذكره ابن عطية، كوهنام أكرم الشجر وأنفعه ثمًراـ 1
 . نخيل واألعنابلي هو افاحلاج، نيتحسيوت احلاجيَّ والاآلية الق لتشملـ 2

ر يف فنون لطاهر املتبح  ا امفظ القرآين يليق بمقق يف الل التدقيبداع يفوهذا إ 

م حكمها عىل ، إذ إنه راعى اآلية كاملة، ويزيد عىل ما ذكره الطربي، البالغة وعمَّ

 . طربيتعبري ال عىل حد  وِل يقرصها عىل أهل احلجاز وما قارهبا ، مجيع املخاطبني
هذا اللفظ أن  ن يف ختصيصمن املفرسيربي وغريه الفرق بني الط نجد أنوهبذا  

، بينام نظر غريه إىل مميزات النخيل واألعناب، راعى حال املخاطبني بالقرآن يربطال
 . فيكون الطربي أكثر اتساًقا مع خطابات القرآن

 : النموذج السادس
 مب خب جبحب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ﴿: قوله تعاىل 
 جخ مح جح مج حج ىثيث مث جث يت ىت مت خت حت جت يب ىب
  .[230: ةبقر]ال ﴾ حخ

بالبيان للقوم الذين يعلمون  ،يص أمر اهلل لنبيهصخت قال اإلمام الطربي يف سبب 

القوم الذي يعلمون بالبيان  خصَّ » :فقال، دون الذين جيهلون ودون سائر الناس

من ، اه حممدً س نبي  يا من عنده قد آإذ كان الذين جيهلون أهن، دون الذين جيهلون

                                       
 . (18/33ابن عاشور )، التحرير والتنوير: رانظ (1)
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وم العمل هلم لزو نها هلم من وجه احلجة عليهمن كان بيَّ إو، ثري منهم هباديق كتص

 . (1)«ا هلم من وجه تركهم اإلقرار والتصديق بهوإنام أخرجها من أن تكون بيانً ، هبا
 : حتليل كالم الطربي

 مث، ن دون غريهمسؤال اإلمام الطربي عن سبب ختصيص البيان للذين يعلمو
 وأما الذين ال يعلمون، ن هبام املصدقو أن الذين يعلمون هتقوم عىلإجابته التي 

إذ هذه ؛ نها لكن عىل وجه لزوم احلجة هلم وليس عىل وجه التصديقبي  يُ  × نبيالف

إال أنه ُيشكل ، اآلية الكريمة تتعلق بأحكام الطالق القائمة عىل التسليم ألوامر اهلل
وهم ، ؤمننيه للمدين يتوجَّ ب يف املواخلطا ،(2)يةنديص أن السورة معىل هذا التخص

 . املصدقون ألوامر اهلل
 : يجةنتال

مما ، أن مراعاة موضوع اآليات من أسباب التخصيص اللفظي يف القرآن الكريم 

 . ألنه كالم اهلل احلكيم؛ مهاؤيعود عىل تناسق اآليات وتال
 . يره اإلمام الطربواآلن ننتقل إىل موقف املفرسين مما ذك 
ترشيًفا ر ذكوَخصَّ الذين يعلمون بال»: لقايف فتى بعبارة الترشعطية فأأما ابن  

وأما إن ، أي نصب للعربة من قول أو صنعة، وإذ هم الذين ينتفعون بام ُبني  ، هلم
، أردنا بالتبيني خلق البيان يف القلب فذلك يوجب ختصيص الذين يعلمون بالذكر

 . (4)أبو حيان ل عنهنقو ،(3)«يشء له  قلبه ِل يبني  ألن من طبع عىل
، التخصيصخصيص وإنام ُيستنبط بعد لتا ذكراه من الترشيف ال يدل عىلا وم 

  . فبعد أن َخصَّ اللفظ بالقوم الذين يعلمون استنبطنا رشفهم وعلو قدرهم
                                       

 . (4/178جامع البيان عن تأويل آي القرآن الطربي ): انظر (1)

 . (1/194الزركيش )، ن يف علوم القرآناالربه: انظر (2)

 . (1/309ة )يطابن ع، املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز: انظر (3)

 . (2/483) أبو حيان، البحر املحيط: رانظ (4)
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ل القول يف الذين ال يعلمون فقال  هبذا العلامء  إنام خصَّ »: وأما الرازي فقد فصَّ

 د  تعفغريهم بمنزلة من ال يُ ، ياتتفعون باآلالذين ينم هم هنأ: أحدها، وهلوج البيان

: هم بالذكر كقولهأنه خصَّ : والثاين ﴾ڀ ڀ پپ ﴿: وهو كقوله، به

يعني به العرب لعلمهم : والثالث ﴾ۀ ڻ ڻ ڻ﴿

 ﴾ھ ھ ہ ہ ﴿: كقوله، يريد من له عقل وعلم: والرابع، باللسان
زيح عذر فقد أُ  لكتى كان كذه مألن، فه يكلـًا باماًل عاملإال عاق فواملقصود أنه ال يكل  

يعني ما تقدم ذكره من األحكام  ﴾جح مج حج ﴿: أن قوله: امسخلوا، كلفامل

وا وا بأمره وينتهوا عام هُن ليعلم ،يبينها اهلل ملن يعلم أن اهلل أنزل الكتاب وبعث الرسول

 . (1)«عنه

 : احتامالتىل عدة م الذين يعلمون إفنالحظ أن الرازي قسَّ  

 . هوج  تم: ثايناألول وال

عهد إطالق أهل فلم يُ ، مثله ال ُيقصد يف اآليات ذإ ؛يذهب برونق اآلية: ثوالثال

 . بل املعروف عكس ذلك من وصفهم باألميني، العلم عىل العرب

، وهو املحتمل الرابع، وأنه من رشوط فهم اخلطاب وأدائه، وأما تكليف العاقل

 عد  ها حتى يُ غري ة دوناآلي ا هبذهخاص  ليس هذا اآلية ف عن معنىفإضافًة لبعده 

 . يةفظل خصيصة

)يبينها( متوجًها : وأما اخلامس من احتامالت الرازي فإنه جيعل اخلطاب يف قوله

 . واألصل بقاء سياق اآلية متسًقا، وال دليل عىل ذلك × للنبي

هنم القوم بأصف ووُ » :أما الطاهر بن عاشور فأتى بعبارة أكثر إيضاًحا فقال

وهو ، لحاهلل من املصام كان يدركون ما يف أحه بالذينويالتيح يف ون رصيعلم

وإقحام كلمة )لقوم( لإِليذان ، تعريض باملرشكني الذين يعرضون عن ات باع اإلسالم

                                       
 . (6/514الرازي )، التفسري الكبري: انظر (1)
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 . (1)«ة فيهمكَ تهم وملَ بأن صفة العلم سجيَّ 

ح( ة )املصالى بكلمفالطاهر استبدل عبارة )التصديق( التي ذكرها الطربي وأت 

ألهنا صادرة من حكيم ، املصلحة ىلع إذ إهنا تقوم؛ أحكام الطالق ة حلالاسبوهي من

 . وعبارة الطربي مناسبة حلال التسليم الذي تقوم عليه األحكام، سبحانه

وقد أضاف حممد رشيد رضا يف املنار إضافًة توافق منهجه يف التفسري االجتامعي  

ين يعلمون ء الذهلؤال ايبينه»: فقال، ياتىل ضوء اآلياة عالذي يعالج به واقع احل

فيأخذ بظاهر قول املفتي أو ، ال من جيهل ذلك، ألهنم هم الذين يقيموهنا ؛ئقاحلقا

فريجع إىل املرأة ،  يف عملهوال جيعل حلسن النية وإخالص القلب مدخاًل ، القايض

 . (2)«ويضمر هلا السوء ويبغيها االنتقام

 التجسري الفقهي()ن تسميته مكا يم أو، التحايل قصد هبا فقهان يوواضٌح أنه ك 

 . ث جيعل بينه وبني ما يشتهيه جرًسا من الفتوىحيب

وقول صاحب املنار يرجع إىل القول بأن سبب ختصيص الذين يعلمون ألهنم  

ل له ميزًة علمية يف معاجلة واقعه عىل ضوء القرآن ويسج  ، الذين ينتفعون بالعلم

 . الكريم

 : موذج السابعالن
 ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ ﴿: ىلقوله تعا 

 ھ ھ ھ ھ ہہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ
 . [20: ]آل عمران ﴾ڭ  ۓ ۓ ےے

قال اإلمام الطربي متسائاًل عن سبب ختصيص إسالم الوجه دون سائر اجلوارح  

ألن الوجه ، أسلمت وجهي هلل: بأمره بأن يقول -ذكره جلَّ - صَّ وإنام َخ » :فقال

                                       
 . (2/421ابن عاشور )، التحرير والتنوير: انظر (1)
 . (2/312حممد رشيد رضا )، آن احلكيمرتفسري الق: انظر (2)
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قد خضع ف ءوجهه ليش فإذا خضع، عظيمهوتوفيه هباؤه ، ن آدم عليهاب أكرم جوارح

 . (1)«له الذي هو دونه يف الكرامة عليه من جوارح بدنه

 : حتليل كالم الطربي
تساؤل الطربي عن سبب ختصيص ذكر الوجه دون سائر األعضاء وإجابته بأن  

ون يف د فإذا خضع األكرم خضع ما؛ سبب التخصيص هو كرامة وجه اإلنسان

فإن كرامة الوجه أمٌر يدل ؛ يلعقالاالستدالل  ائم عىلي هنا قربوكالم الط، الكرامة

وهذا يدل عىل أن السبب العقيل من أسباب ، عليه العقل ومتفق عليه بني األمم

إذ القرآن ال نقص فيه وال خلل عند أصحاب ؛ التخصيص اللفظي يف القرآن

 . العقول

 : النتيجة
 عند اإلمام الكريم القرآن يفصيص اللفظي من أسباب التخ أن السبب العقيل 

 . ربيلطا

وأهل التفسري يف هذه اآلية ال يكادون خيتلفون عن مقصد الطربي يف هذا 

 وعربَّ »: فقد قال ابن عطية والقرطبي، التخصيص عىل اختالف بينهم يف العبارة

بمعنى كالم وهو  ،(2)«بالوجه إذ الوجه أرشف أعضاء الشخص وأمجعها للحواس

سبب ترشيف الوجه عىل األعضاء  نيَّ ب إذ إنه؛ ارةكم عبطربي أحن الإال أ، يالطرب

ل يف ذلك  . وفصَّ

ل معناه إىل غري الوجه املعروف؛ أما الرازي فلم ُيرِش إىل ختصيص الوجه  ، ألنه َأوَّ

 . لننظر اآلن؟ وِِل هذا الصنيع؟ فامذا قال
                                       

 . (5/582ي )الطرب، جامع البيان عن تأويل آي القرآن: انظر (1)

القرطبي  ،واجلامع ألحكام القرآن، (1/414) ابن عاشور ،الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز راملحر: انظر (2)
(4/45) . 
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 : فيه وجوهف ﴾ڱ ڳ ڳ ﴿أما قوله »: قال الرازي 

اقال ال: لاألو أسلمت : يقال، هلل أخلصت عميلي أ ﴾ڱ ڳ ڳ﴿: ءفر 

، ويعني بالوجه ههنا العمل: قال. أي أخلصته له وِل يشاركه غريه، اليشء لفالن

أي ، هذا وجه األمر: قالويُ ، عبادته: أي [52: ]األنعام ﴾ىئىئ ىئ﴿كقوله 

ل قاويُ ، وجهي إليكهت وجَّ : وإذا قصد الرجل غريه حلاجة يقول، خالص األمر

 . مر  عىل وجهه: هعن يرجع لذي الاليشء اهمك يف نملل

واملعنى أن كل ما يصدر ، أي أسلمت وجه عميل هلل، أسلمت وجهي هلل: الثاين

 . مني من األعامل فالوجه يف اإلتيان هبا هو عبودية اهلل تعاىل واالنقياد إلهليته وحكمه

أعىل مقام دة العباوليس يف ،  هللأي أسلمت نفيس، أسلمت وجهي هلل: الثالث

 . (1)«عادل عن كل ما سواه، فيصري كأنه موقوف عىل عبادته، هلل م النفسإسال من

فاهلل ، وهذا الصنيع منه ألنه يمتنع عنده االجتاه هلل، ففرسَّ الوجه بالعمل والنفس 

مبنيٌّ  اوهذ، ه هنافلزم تأويل التوج  ، وال يمكن أن يكون مقابل العبد، ليس يف جهة

 . وهو فرٌع عن الكالم يف نفي العلو ،(2)هللهة عن ااجل يف نفي شعريد األعتقاعىل اال

َعربَّ ، والوجه هنا الذات» :وأما الطاهر بن عاشور فوافق عىل رشف الوجه بقوله 

  . (4)ومثله اخلازن ،(3)«عن الذات بالوجه ألنه البعض األرشف

 : النموذج الثامن
 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿: قوله تعاىل 
 . [10: نرا]آل عم ﴾ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ

                                       
 . (175 – 7/174الرازي )، التفسري الكبري: انظر (1)

 . ( وما بعدها3/1237)، (1/279املحمود )، موقف ابن تيمية من األشاعرة: رظان (2)

 . (1/647ابن عاشور )، لتنويراوحرير الت: انظر (3)

 . (1/328اخلازن )،  معاين التنزيللباب التأويل يف: انظر (4)
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قال اإلمام الطربي جميًبا عن سبب ختصيص األموال واألوالد يف عدم اإلغناء  

لن تدفع أمواله التي مجعها يف الدنيا وأوالده الذين : يعني» :فقال، عن الكافرين

ا الدني يفوال ، امةالقييوم رها هلم إىل ا من عقوبة اهلل يوم القيامة إن أخَّ رباهم فيها شيئً 

، أوالده وأمواله ألن أوالد الرجل أقرب أنسبائه إليه صَّ وإنام َخ ، هافي لها هلمإن عجَّ 

فإذا ِل ، وأمره فيه أجوز من أمره يف مال غريه، وهو عىل ماله أقرب منه عىل مال غريه

ائر فغري ذلك من أقربائه وس ؛عنه ولده لصلبه وماله الذي هو نافذ األمر فيه غنِ يُ 

 . (1)«امن اهلل شيئً  هنع غنيتُ م أبعد من أن وأمواهله ائأنسب

 : حتليل كالم الطربي
 : تساءل الطربي عن ختصيص األموال واألوالد يف اآلية الكريمة وأجاب 

 . ألن أوالد الرجل أقرب أنسبائه إليه: بأن سبب ختصيص األوالد -

ل ايف مأمره من  زألن أمر الرجل عىل ماله أجو: وسبب ختصيص األموال -

ص لفهذفل، غريه  . ال واألوالدومألظ اا ُخص 

ل الوجه الذي ذكره الطربي نجد أنه سبب يدل عليه العقل والعادة وبتأم   

ولعل ، واليشء الذي ِل يذكره الطربي هو سبب تقديم األموال عىل األوالد، املطردة

 ،ء باألوالدانلغا من السبب يعود إىل أن الغناء ودفع الرضر باملال أرسع وأكثر أماًنا

 . فإن ِل جيدوا غناًءا فبأوالدهم، هلمفسهم بأمواأن عن ونفعفاألغنياء يد

 : النتيجة
؛ نخلص من ذلك أن السبب العادي  والعقيل من أسباب ختصيص اللفظ القرآين 

 . إذ القرآن يتالءم مع العادة التي يسري عليها الناس

 . لطربيا كره ذقارنه بامولننظر اآلن لكالم أهل التفسري ون 

اهلل  تعاىل األموال واألوالد  وَخصَّ » :فقالصيص سباب التخد أدَّ فعة أما ابن عطي 
                                       

 . (5/703الطربي )، جامع البيان عن تأويل آي القرآن: رانظ (1)
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 : بالذكر لوجوه منها

 . أهنا زينة احلياة الدنيا وأعظم ما جتري إليه اآلمال -

 . ومنها أهنا ألصق النرصة باإلنسان وأيرسها -

 ،اية املرءدهم غهي عن، هافي إالمهة هلم  ومنها أن الكفار يفخرون باآلخرة ال -

فذكر اهلل  أن هذين اللذين مها هبذه األوصاف ال ، يفخرون عىل املؤمنني كانواا هبو

هذه فغريها من األمور البعيدة  غنِ فإذا ِل تُ ، غناء فيهام من عقاب اهلل  يف اآلخرة

 . (1)«أحرى

غناء عن إلسباب عدم اوهذه األسباب هي تفصيل ملا أمجله الطربي من بيان أ 

 . رينالكاف

األوالد ألهنم أقرب أنساهبم  صَّ وُخ »: اقترص عىل قوله قدرطبي فقلوأما ا 

 . (2)«إليهم

مع أين تتبعُت مواضع عدم  ،وال أعلم سبب عدم ذكره لتخصيص األموال 

 . (3)إغناء األموال واألوالد يف القرآن عنده

فزع إىل ي ائب يف الدنيانواخلطوب وال وذلك ألن املرء عند» :وأما الرازي فقال 

فبني  اهلل تعاىل ، فهام أقرب األمور التي يفزع املرء إليها يف دفع اخلطوب ،لولدوال اامل

 أتَّ ألن أقرب الطرق إىل دفع املضار إذا ِل يتَ ؛ أن صفة ذلك اليوم خمالفة لصفة الدنيا
                                       

 . (1/494ابن عطية )، ز يف تفسري الكتاب العزيزياملحرر الوج: انظر (1)
 . (4/771بي )القرط، اجلامع ألحكام القرآن: انظر (2)
 ٻ ٱ ﴿: نـريـافـن الكـوال واألوالد عـاألم اءـنـدم إغـها عـيـات فـالث آيـرآن ثـقـي الـفث ورد ـحي (3)

ــمــ]آل ع  ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ  ڀ پ پ پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ    [ 10 : رانـ
 ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿

 ۅ ۋۋ ٴۇ ۈ ۆۈ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ﴿ [ 116: ]آل عمران  ﴾ ٿ
 . [17: ]املجادلة ﴾ ۉ ۅ
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 . (1)«ر أوىليف ذلك اليوم فام عداه بالتعذ  
إذ ؛ لكن ذم ق  أد ةيواآل، دألموال واألواليص اتخصه لمتوج  وكالم الرازي  

لكنه جيعل ، والفرق بينهام لطيف ال يؤثر، إهنا تتكلم عن أمواهلم وأوالدهم حتديًدا
وأسباب ، عبارة الطربي وكالمه عن أموال الكافرين وأوالدهم أكثر اتصااًل باآلية

 . التخصيص تقتيض حتري الدقة يف العبارة
وإنام » :حيث قال، ةآليل ظةاللف ارته عن مالءمةعبرُصت فقد قَ  وأما اخلازن 

األموال واألوالد بالذكر ألن اإلنسان يدفع عن نفسه تارة بالفداء باملال وتارة  ص  ُخ 
 . (2)«باالستعانة باألوالد

وقد تقرر أن الكالم يف ، ومعلوم أن اإلنسان يدفع عن نفسه بكل ما يستطيع 
 . بسبب معترب يةآلال املبارش يف ادقة واالتصختصيص اللفظ القرآين يقتيض ال

وإن ام خص  األموال واألوالد من بني أعالق » :الطاهر بن عاشور فقال وأما 
ويكون ، كدفع الديات والغرامات، الذين كفروا ألن  الغناَء يكون بالفداء باملال

يلة وعن القب، ْوىل َمن يدافع عن الرجل من عشريته أبناؤهأو، بالنرص والقتال
 . ظهورهل ولعل ذلك للامل رضوِل يتع، (3)«هاؤُ أبنا

 : النموذج التاسع
 ەئ ائ ىائ ى ې ې ې ې﴿: قوله تعاىل 
 ىئ ىئ ېئىئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۇئۆئ ۇئ وئوئ ەئ
 . [73: ]األنعام ﴾ جئ ی ی یی

 ۈئ ۈئ ۆئ ﴿: هما قولوأ»: بعد بيانه معنى اآلية قال اإلمام الطربي 
 ا يفك له خالًص وإن كان املل ،باخلرب عن ملكه يومئذٍ  ص  فإنه َخ  ﴾ېئ ېئ ېئ

                                       
 . (7/152الرازي )، التفسري الكبري: انظر (1)
 . (1/288اخلازن )، اين التنزيليل يف معلباب التأو: انظر (2)
 . (3/173) ابن عاشور، التحرير والتنوير: انظر (3)
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أنه ال منازع له فيه يومئذ وال  -هتعاىل ذكر-ألنه عنى ، واآلخرةل وقت يف الدنيا ك
فأذعن ، وأنه املنفرد به دون كل من كان ينازعه فيه يف الدنيا من اجلبابرة، مدعي له

 . (1)«أهنم كانوا من دعواهم يف الدنيا يف باطلوعلموا ، مجيعهم يومئذ له به

 : يحتليل كالم الطرب 
مع أنه ، ص ذكر امللك بيوم ينفخ يف الصورب ختصيالطربي سب ذكر اإلمام 

ٌر أن امللك هلل قبل هذا اليوم وفيه وبعده  :  ما ييليتبنيَّ   وبقراءة كالمه، متقر 

وهذا يرسخ أن منهج ، يةن معنى اآلأن الطربي ذكر سبب التخصيص بعد بيا ـ1

 . عنى اآليةلقرآين يكون بعد بيان مذكر التخصيص اللفظي ا

عدًدا من األقوال ال يرتتب عىل أحدها سبٌب لتخصيص هذه ـ ذكر الطربي 2

فمعنى الكالم ، يقول )كن( فيكون للصور خاصة: وقال بعضهم» :فقال، اللفظة

وم ينفخ فيه عاِل الغيب ق يكون قوله احليوم يقول للصور )كن( في: عىل تأويلهم

 . (2)«والشهادة

( ويكون قولهرفوًعا بكلمة )اْلَقْوُل( مفعىل هذا القول يكون )   ېئ ۈئ ﴿: احْلَق 
( ﴾ېئىئ ېئ  . ِصَلُة )احْلَق 

ألنه ال ، لك بيوم ينفخ يف الصوروبناًء عىل هذا القول ال َيِرُد سبٌب لتخصيص املُ  

 . عند اإلمام الطربي لفاظمن حترير األوهذا ، يكون متعلًقا به

وم فالشأن ي، حلالربي هو واقع ا اآلية حسبام ذكره الطـ سبب التخصيص يف3

فقد ، القيامة ال منازع فيه هلل من اجلبابرة وال غريهم الذين كانوا ينازعونه يف الدنيا

 . فعلموا بطالن دعواهم يف الدنيا، أذعن اجلميع هلل

                                       
 . (9/339الطربي )، آي القرآن لجامع البيان عن تأوي: انظر (1)

 . (9/337) سابقال صدرامل: انظر (2)
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 : النتيجة
سب إذ إن القرآن متنا؛ صيص اللفظ القرآيناب ختاحلال من أسبأن واقع  

 . اقعهمتناسق يف ألفاظه وو

وإن اختلفت   فرسين عىل معنى كالم الطربيوافقت كلمة املوقد ت 

 . عباراهتم

وقدرته كاملة يف كل ، قول اهلل حق يف كل وقت: فإن قال قائل» :فقال الرازي 

ألن هذا اليوم هو : قلنا؟ وصفنيليوم هبذين الفام الفائدة يف ختصيص هذا ا، وقت

: سبحانه األمر كام قال فكان، وال رض ال يظهر فيه من أحد نفعاليوم الذي 

 . (1)«ن هذا التخصيصُس فلهذا السبب َح  ﴾ ڭ ڭ ۓ﴿

يف تقديم املسند إليه عىل املسند قرُص املسند إليه » :وأما الطاهر بن عاشور فقال 

ه لرد  ما عسى أن يطمع في، ه ال لغرْيهون لك مقصور عىل الكَ أي املُل، عىل املسند

واملقصود من هذا ، ضاء الترصف  والقصنامهم يومئٍذ يفاملرشكون من مشاركة أ

 . (2)«الظرف هتويل ذلك اليوم

وهو ذو عناية باللطائف القرآنية واالهتامم بأسباب ختصيص -إال أن أبا السعود  

امللك به تعاىل بذلك اليوم مع  تصاصتقييد اخ»: فقال، قرصَّ العبارة هنا -األلفاظ

ئق املجازية بانقطاع العال لغاية ظهور ذلك االختصاص جلميع األوقاتعموم 

 . (3)«الكائنة يف الدنيا املصححة للاملكية املجازية

ر عبارته عن املجازية لكان أفضل سبًكا   . ولو أنه حرَّ

                                       
 . (28 – 13/27الرازي )، تفسري الكبريال: انظر (1)

 . (7/308ابن عاشور )، حرير والتنويرالت: نظرا (2)

 . (3/151أبو السعود )، إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكريم: انظر (3)
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 : النموذج العاشر
 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿: قوله تعاىل 
 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ
 . [81: ]النحل ﴾ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ

 يُكمابِيَل َتقرَس  ُكمل لعج ْيفكو: ٌل ائا قنل لاق نإف» :ي قال اإلمام الطرب 
كَفَخصَّ ب، احْلَرَّ  دَ الرَّ وَتِقي احلَ  يهو، درَب ال وناحْلَرَّ د رالذ  : ِقيل ْيف كمْ أ؟ رَبَ
قيل ؟ وترك ذكر ما جعل هلم من السهل﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿
ما قيل يف  وسنذكر، كء التنزيل كذللف يف السبب الذي من أجله جاقد اختُ : له

 . (1)«ثم ندل عىل أوىل األقوال يف ذلك بالصواب، ذلك
ل اهلل أال ترى إىل قو، إنام نزل القرآن عىل قدر معرفتهم» :قول عطاء ثم ذكر 

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿: تعاىل ذكره
، ولكنهم كانوا أصحاب جبال، وما جعل هلم من السهول أعظم وأكثر ﴾ڃ

! ﴾ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿: لهترى إىل قوأال 
أال ، عرر وَش بَ ولكنهم كانوا أصحاب وَ ، وما جعل هلم من غري ذلك أعظم منه وأكثر

ُبهُ  ﴾ حت جت يب ىب مب خب حب جب﴿: ترى إىل قوله  َما َأْنَزَل و؟ ْم ِمْن َذلَِك ُيَعج 
 ڃ ﴿: َتَرى إىَِل َقْولِهِ  اَل أ، هِ بِ   َيْعِرُفونوا الانِكنَُّهْم كلو، َأْكثَرَ و ْعَظم الثَّْلِج أِمنَ 
 . (2)«ولكنهم كانوا أصحاب حر؟ وما تقي من الربد أكثر وأعظم ﴾چ چ

ذكر ذلك خاصة اكتفاء بذكر : آخرون وقال» :فقالثم ذكر الطربي القول اآلخر  
وأن الرسابيل التي ، ا عند املخاطبني به معناهإذ كان معلومً ، اآلخركر أحدمها من ذ

 .(3)«موجود يف كالم العرب مستعملذلك : وقالوا ،ربدا التقي أيًض تقي احلر 
                                       

 . (14/324ي )الطرب، جامع البيان عن تأويل آي القرآن: انظر (1)
   .السابقر املصد: انظر (2)
 .السابق املصدر (3)
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 : ل لنا النقاط التاليةأطلت يف هذا النقل ألنه مهم حيث يسج   
ا مم فظ معني يف القرآن أو ذكر يشء دون آخرـ أن البحث يف أسباب ختصيص ل1

  .منيعند املتقد افاالهتامم هبذا الفن كان معتربً ، تناوله السلف بالبحث والنظر
التخصيص بعدما بنيَّ معنى اآلية كام مرَّ معنا يف هذه  الطربي ذكر سبب ـ أن2

 . اآلية واآليات السابقة
 : اومه، أن الطربي ذكر ختصيصني يف هذه اآليةـ 3

 . ختصيص ذكر رسابيل احلر دون الربد -
 . ختصيص األكنان يف اجلبال دون فوائد السهل مع أهنا أكثر -
ح الطربي أ4 وطبوا عىل قدر القوم ُخ  يص يف اللفظني أنالتخص ن سببـ رجَّ

وطبوا عىل قدر إن القوم ُخ » :وهلذا قال الطربي ،معرفتهم ومراعاة ألحواهلم
ور ذكذلك داللة عىل ما ترك ذكره ملن عرف امل وإن كان يف ذكر بعض، معرفتهم
صدوا قُ  يند نعمه التي أنعمها عىل الذإنام عدَّ  -تعاىل ذكره-وذلك أن اهلل ، واملرتوك

 . (1)«فذكر أياديه عندهم، ه السورة دون غريهمكر يف هذبالذ
 : النتيجة

إذ ؛ أن مراعاة حال من ُقِصد باخلطاب من أسباب ختصيص اللفظ القرآين 
 . اطبنيملخن الكريم يراعي يف ألفاظه أفهام الناس االقرآ
ارة الطربي عب وأما علامء التفسري فلم ختتلف عباراهتم أيًضا يف هذا املوضع عن 

وسأقترص عىل من أضاف عىل كالم  ،(2)إلضافات التي ال ختلو من فائدةمع بعض ا
 . الطربي

ضاف هلا وجًها ال وأ، فقد ذكر األوجه التي ذكرها الطربي، فمنهم املاوردي 
                                       

 .(14/324الطربي )، جامع البيان عن تأويل آي القرآنر: انظ (1)
القرطبي ، واجلامع ألحكام القرآن، (3/412ة )يابن عط، املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز: انظر (2)

 . (3/92اخلازن )، زيلتنولباب التأويل يف معاين ال، (20/253الرازي )، والتفسري الكبري، (10/159)
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وتوقًيا  ، ر احلرَّ دون الربد حتذيًرا من حر جهنمذكو» :فقال، خيلو من تكلف

 . (1)«املعايصالستحقاقها بالكف عن 

 . ك صالٌح ألن يكون مثااًل عىل التفسري باإلشارة إذ هو عزيز األمثلةل ذلولع 

يضيف له سبًبا  والطاهر ابن عاشور كعادته يف اإلبداع يذكر ما ذكره الطربي ثم 

عىل أنه ، ه أكثر أحوال بالد املخاطبني يف وقت نزوهلاناحلر  هنا أل وخصَّ »: آخر فقال

ه  ﴾ۋ ٴۇ ۈ ۆۈ ۆ ﴿: تعاىل يف قوله ملا ذكر الدفء ذكر ضد 

 . (2)«هنا

فلام ذكر يف أول ، فاإلضافة املميزة للطاهر هي الربط بني أول السورة وأوسطها 

تقاء اال ناسب أن يذكر يف وسطها عىل سبيل االمتنان ذكر، السورة الدفء من الربد

 حدةالسورة الوايات يف وهبذه اإلضافة املميزة نستطيع القول بأن تناسق اآل، من احلر  

 . من أسباب ختصيص اللفظ القرآين

 : النموذج احلادي عشر
 ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ ﴿: قوله تعاىل 
 . [30: ]األنبياء ﴾ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں

مع أن ، كل يشٍء حٍي باملاء ياةقال اإلمام الطربي متسائاًل عن سبب ختصيص ح 

ب ختصيص األشياء سب فام، باملاءها حتيا النظر يدل عىل أن األشجار والنبات وغري

كل يشء حي بأنه جعل من املاء  صَّ وكيف َخ : فإن قال قائل» :فقال؟ احلية بالذكر

حييا باملاء الزروع والنبات واألشجار وغري فقد علمت أنه ، دون سائر األشياء غريه

ك إال وله ألنه ال يشء من ذل: قيل؟ قال له حي وال ميتوال يُ ، ا ال حياة لهمم ذلك

 ،ن خالف معناه يف ذلك معنى ذوات األرواح يف أنه ال أرواح فيهنإو، اة وموتحي
                                       

 . (3/206املاوردي )، والعيون النكت: رانظ (1)
 . (14/240ابن عاشور )، التحرير والتنوير: انظر (2)
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وتوقًيا  ، ر احلرَّ دون الربد حتذيًرا من حر جهنمذكو» :فقال، خيلو من تكلف

 . (1)«املعايصالستحقاقها بالكف عن 

 . ك صالٌح ألن يكون مثااًل عىل التفسري باإلشارة إذ هو عزيز األمثلةل ذلولع 

يضيف له سبًبا  والطاهر ابن عاشور كعادته يف اإلبداع يذكر ما ذكره الطربي ثم 

عىل أنه ، ه أكثر أحوال بالد املخاطبني يف وقت نزوهلاناحلر  هنا أل وخصَّ »: آخر فقال

ه  ﴾ۋ ٴۇ ۈ ۆۈ ۆ ﴿: تعاىل يف قوله ملا ذكر الدفء ذكر ضد 

 . (2)«هنا

فلام ذكر يف أول ، فاإلضافة املميزة للطاهر هي الربط بني أول السورة وأوسطها 

تقاء اال ناسب أن يذكر يف وسطها عىل سبيل االمتنان ذكر، السورة الدفء من الربد

 حدةالسورة الوايات يف وهبذه اإلضافة املميزة نستطيع القول بأن تناسق اآل، من احلر  

 . من أسباب ختصيص اللفظ القرآين

 : النموذج احلادي عشر
 ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ ﴿: قوله تعاىل 
 . [30: ]األنبياء ﴾ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں

مع أن ، كل يشٍء حٍي باملاء ياةقال اإلمام الطربي متسائاًل عن سبب ختصيص ح 

ب ختصيص األشياء سب فام، باملاءها حتيا النظر يدل عىل أن األشجار والنبات وغري

كل يشء حي بأنه جعل من املاء  صَّ وكيف َخ : فإن قال قائل» :فقال؟ احلية بالذكر

حييا باملاء الزروع والنبات واألشجار وغري فقد علمت أنه ، دون سائر األشياء غريه

ك إال وله ألنه ال يشء من ذل: قيل؟ قال له حي وال ميتوال يُ ، ا ال حياة لهمم ذلك

 ،ن خالف معناه يف ذلك معنى ذوات األرواح يف أنه ال أرواح فيهنإو، اة وموتحي
                                       

 . (3/206املاوردي )، والعيون النكت: رانظ (1)
 . (14/240ابن عاشور )، التحرير والتنوير: انظر (2)
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 . (1)«﴾ ڻ      ڻ    ڻ    ڻ  ں ں ﴿:فلذلك قيل ،اوأن يف ذوات األرواح أرواًح 

 : يل كالم الطربيحتل
عن سبب ختصيص لفظ األحياء بعد بيانه معنى اآلية يدل ربي تساؤل اإلمام الط 

فالسؤال الذي ذكره الطربي هو ، خاطئ منى عىل فهض التخصيص ُيبعىل أن بع

( : فالسائل عىل افرتاض وجوده ظنَّ أن قوله، مبنيٌّ عىل فهم مغلوط لآلية )َحي 

لطربي  افبنيَّ ، وعىل هذا بنى سؤال التخصيص، اخاص بذوات األرواح دون غريه

 وعىل هذا ال، وأن لكل يشٍء حياته اخلاصة به، أن هذا الفهم غري صحيح 

 . ة مدخل يف التخصيصييكون لآل

 : النتيجة
وال يكون ، إن ختصيص اللفظ يف القرآن جيب أن يكون مبني ا عىل معنى صحيح 

ل م أهوعىل هذا فلسنا بحاجة للنظر يف كال ،التخصيص إال بعد اكتامل املعنى لآلية

 . إذ إهنا ال مدخل هلا يف باب االختصاص؛ التفسري

 : ثاين عشرالنموذج ال
 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿ :وله تعاىلق 

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ
 . [49 - 48: النمل] ﴾گ گ گ گ

يف عن سبب ختصيص هؤالء النفر التسعة يف اإلفساد  يتساءل الطربي  

 :فقال، رض بالكفر واملعايص األمع أن أهل الكفر كلهم مفسدون يف، األرض

ة أنفس يفسدون تسع -ثمود رجْ وهي حِ - صالحوكان يف مدينة : يقول تعاىل ذكره»

، وكان إفسادهم يف األرض كفرهم باهلل ومعصيتهم إياه، يف األرض وال يصلحون

خلرب عنهم أهنم كانوا يفسدون هؤالء التسعة الرهط با -جل ثناؤه- اهلل وإنام خصَّ 
                                       

 . (16/260الطربي ) ،ل آي القرآنيجامع البيان عن تأو: انظر (1)
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ألن ، وإن كان أهل الكفر كلهم يف األرض مفسدين، حونيصل يف األرض وال

وحتالفوا ، وتعاونوا عليه، يف عقر الناقة -بلغنا  فيام -عوا التسعة هم الذين سهؤالء 

وقد ذكرنا قصصهم وأخبارهم فيام مىض من ، عىل قتل صالح من بني قوم ثمود

 . (1)«كتابنا هذا

 : حتليل كالم الطربي
لطربي وتساؤله حول ختصيص هؤالء التسعة النفر بكوهنم ام ابالنظر لكالم اإلم 

 فيها أن سبب التخصيص هو سعي هؤالء تي بنيَّ ته الوإجاب، ن يف األرضيفسدو

وقد اعتمد  والتحالف عىل قتل نبي اهلل صالح ، النفر التسعة يف عقر الناقة

 سورةلك عىل الروايات التي ذكرت ذلك تعاوهنم عىل قتلها يف الطربي يف ذ

 . (2)األعراف من طريق ابن عباس وجماهد السدي وقتادة

 : يجةالنت
 تكشف لنا سبب التخصيص اللفظي يف عىل رواية سبب معنيَّ لسلف أن إمجاع ا 

 . إذ إن أقوال السلف إذا اجتمعت عىل قصة فإهنا تدل عىل أن هلا أصاًل ، اآلية

م عاقر الناقة ومن عة هوأما املفرسون فقد وافقوا الطربي عىل أن املراد بالتس 

الطربي زاد  نإال أ، رمهمم وكبري ُج وأن سبب ختصيصهم لعظم إفساده ،(3)معه

إذ إن إفسادهم وتفصيل مؤامرهتم عىل الناقة ؛ عليهم باالعتامد عىل الرواية والسند

 . أمٌر غيبي ُينقل بالسند

                                       
 . (18/89ي )الطرب، ان عن تأويل آي القرآنجامع البي: انظر (1)

 . (89-18/88)، (17/624)، (14/133)، (872 – 10/284) قاملصدر الساب: انظر (2)

القرطبي ، امع ألحكام القرآنواجل، (3/263ابن عطية )، املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز: انظر (3)

 . (7/80أبو حيان )، والبحر املحيط، (3/349)اخلازن ، ل يف معاين التنزيلولباب التأوي، (13/215)
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 : عشر النموذج الثالث
 ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ﴿ :قوله تعاىل 

 . [15: الروم] ﴾ىئ

غريها من  مبينًا سبب ختصيص ذكر الروضة دون قال اإلمام الطربي 

ألنه ِل يكن عند  ؛ذكر الروضة يف هذا املوضع -جل ثناؤه- وإنام خصَّ » :الالنعيم فق

لك قول ويدل عىل أن ذلك كذ، ا من الرياضوال أطيب نرًش ، االطرفني أحسن منظرً 

 : أعشى بني ثعلبة
 وما روضة من رياض احلسن معشبة

 
 ء جاد عليها مسبل هطلخرضا 

 يضاحك الشمس منها كوكب رشق 
 

 مؤزر بعميم النبت مكتهل 
 يوما بالطيب منها نرش رائحة 

 
 ا إذ دنا األصلوال بأحسن منه 

، لصاحلات من املنظر األنيقوا افأعلمهم بذلك تعاىل أن الذين آمنوا وعمل 

 . (1)«غبطون عليهويُ ، ون بهرس  ويُ ، بونوالعيش اهلني فيام حي، حواللذيذ من األرايي

 : حتليل كالم الطربي
بالنظر لكالم الطربي وذكره لتخصيص لفظ الروضة يف اآلية دون غريه من  

 : نستنتج ما ييل، استشهاده عىل ذلك بأبيات من الشعرالنعيم و

 . لطربي عىل فقه ختصيص األلفاظ القرآنيةيد اـ تأك1

 . ظةلفلتخصيص ال ر املعترَب ذكر املرب   ـ2

ص الطربي لفظة الروضة ألن النفس البرشية حتب رؤية منظر   وقد خص 

 . الروضات وتأنس برائحتها

                                       
 . (18/470الطربي )، نآي القرآ ن تأويلان عبيجامع ال: انظر (1)
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 : النتيجة
ألن ؛ لفظي عند الطربي طبيعة النفس البرشيةأن من أسباب التخصيص ال 

 . ائع النفوسع طبالقرآن يتناغم م

ه اخلصيصة هذالطربي يف التفسري ونقارنه بكالم ولننظر اآلن لكالم علامء  
 . اللفظية

أما ابن عطية يف حمرره فقد قارب الطربي حتى أنه أورد بيت األعشى وزاد عليه  
، علم من بقاع األرضالروضة ألهنا من أحسن ما يُ  وذكر تعاىل»: فقال، بيًتا لكثري

رتفع من األرض كان وما كان منها يف امل، نبت األخرض وَجنَّ ل الوهي حيث اكتم
 : ألعشىل اومنه قو، نأحس

 وما روضة من رياض احلسن معشبة
 

 خرضاء جاد عليها مسبل هطل 
 : ومنه قول كثري  

 رىــثـة الـبـيـة طــا روضـمـف
 

 (1)اـرارهـوعها ـجاثـدا جثـج النـمـت 
، عجاب العرب بالروضاتدوها بإان فقي  وأما املاوردي والقرطبي وأبو حي  

 . (2) «ن مدحها يف أشعارهموقد أكثروا م، مما تعجب العربوالروضة »: ال أبو حيانفق

وكالم الطربي ، وعىل كالمهم بإعجاب العرب هبا فهو ختصيص بسبب عام 

وجعله من دواعي رسور ، لكل عني إذ إنه ربط التخصيص بالنظر عامةً ؛ أدق

 . النفس البرشية

 : بع عشرالنموذج الرا
 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ﴿: قوله تعاىل 

                                       
 . (4/332ابن عطية )، املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز: انظر (1)
كام واجلامع ألح، (4/302اوردي )امل، والنكت والعيون، (8/382أبو حيان )، لبحر املحيطا: انظر (2)

 . (14/13القرطبي )، القرآن
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 ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۆۈ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ
 . [5: يم]إبراه ﴾ۉ ۅ

إن » :قال اإلمام الطربي متسائاًل عن سبب ختصيص اآليات للصبَّار الشكور 

؟ صبار الشكور دون سائر اخللقهذه الداللة بأهنا داللة لل صَّ وكيف َخ : قال قائل

خرب أن يف ذلك آليات فأ، والعقول اجي احلِ ر من أفعال ذوألن الصرب والشك: قيل

 . (1)«عربا لذوي العقول والتمييزات جعلها اهلل ألن اآلي، ل ذي عقللك

 : حتليل كالم الطربي
تساءل الطربي عن ختصيص اآليات والعرب للصبَّار الشكور دون غريهم من  

أن من حتىلَّ بأن سبب ذلك يعود إىل   ثم أجاب، اب درجات اإليامنأصح

ون لدالئل أن تكقصود من اآليات واوامل، ىل  برجحان العقلبالصرب والشكر فقد حت

 . برهاًنا لذوي العقول دون غريهم إذ إهنم يفكرون ويتأملون فيعملون

إنه من املتقرر أن اآليات إذ ؛ وقد اعتمد الطربي يف هذا االستنتاج عىل دليٍل عقيل 

ألمر دليالن رشعي ويدل عىل تقرر هذا ا، لذوي العقولوالدالئل جعلها اهلل عربًة 

 : وعقيل

: ]البقرة ﴾ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ﴿: اىلعي فقوله تعأما الدليل الرش 

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿: وقوله [269
 [19: ]الرعد ﴾ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿: وقوله [190: ]آل عمران ﴾ گ گ

 . [52: ]إبراهيم ﴾ۈئ ۆئ ۆئ ﴿: وقوله

 . والكونية من اآليات الرشعيةعليهم التذكر ل فأولو العقول هم الذين يؤمَّ  

حان عقوهلم وتفكرهم بام حيدث هلم جزوا برُ ل متيَّ يل العقيل فأهل العقووأما الدل 

فلام تقرر ، لون ألخذ العرب والدروس من الدالئل الرشعيةوهم املؤمَّ ، وِمن حوهلم
                                       

 . (81/578الطربي )، لقرآنآي ال جامع البيان عن تأوي: انظر (1)
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 ۋ ٴۇ ۈ ﴿: هم املعنيون باآليات والدالئل يصبح قوله تعاىلأن أهل العقول 
 . ورجحاهنا كتامل عقوهلمال ﴾ۉ ۅ ۅ ۋ

ار شكور وِل يتعرض آليات لكل صبَّ أن الطربي ذكر سبب ختصيص اواملالحظ  
وكذلك ِل يذكر سبب العدول عن صيغة املبالغة ، لسبب تقديم الصرب عىل الشكر

ويظهر يل أن منزلة ، وتقديم الصبَّار عىل الشكور )صبور( مثل )شكور( إىل )صبَّار(
عىل هدى من اهلل حتى فمن َصربَّ نفَسه ، صرببعد منزلة الال تكون إال  الشكر
وذلك حني تطمئن نفسه بام ، ارتقى ملنزلة الشكر ؛ت بهورضيَ  ت نفسه الصرباعتاد

 . كتب اهلل بحيث يندرج صربه يف متام شكره

ر( دون )صبور( فيعود إىل طبيعة الصرب التي حتتاج أما صيغة املبالغة )صبَّا 
، امما جيعله شاق  ، لنفسالصرب هو خالف مطلوب ا إذ إن؛ لنفسدٍة ومصابرة لملجاه
ة( يف كلمة )صبَّار( التي تدل ، سعا وبذاًل للوُ تلزم اجتهادً فيس وهلذا جاءت )الشدَّ

 . سع من الطاقةعىل معنى املجاهدة واستيعاب الوُ 
 : النتيجة

ده بالصحيح وتقيي، ن السبب العقيل الصحيح من أسباب التخصيص اللفظيأ 
 . طه بالدليل املعتربني ارتبايع

 . ذكره الطربيونقارنه بام ولننظر اآلن يف كالم املفرسين  

لكل : إنام أراد ﴾ۉ ۅ ۅ ﴿: وقوله»: ونبدأ بابن عطية حيث قال 
أمجل  أكثر اخلصال وتعم   فأخذ من صفات املؤمن صفتني جتمع، مؤمن ناظر لنفسه

 . (1) «األفعال

حيث اشتامل صفة الصرب هنا حتتاج إىل بيان من ر إال أعيتها يف النظوعبارته مع واق 
يف   وهو ما استدركه ابن عطية، ل وأمجل األفعال أكثر اخلصاوالشكر عىل

                                       
 . (3/324ابن عطية )، املحرر الوجيز يف تفسري آيات الكتاب العزيز: انظر (1)
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وذكر تعاىل من صفة املؤمن الصبار »: فقال، موطن آخر عند آية سورة لقامن
، عىل الشهواتلشكور ألهنام عظم أخالقه الصرب عىل الطاعات وعىل النوائب ووا

 . (1)«عىل الرضاء والرساءوالشكر 
)تعم أمجل : كام أن قوله، ئٌد إىل الصرباخلصال( عا)جتمع أكثر : وظاهر أن قوله 

 . األفعال( عائٌد إىل الشكر
: فقال، بارة ابن عطيةوأما القرطبي فلم يبُعد عن عبارة الطربي واستفاد من ع 

 تستبني ملن صرب عىل إنام، منيف صدر كل مؤ والعالمة ال تستبني، العالمة: واآلية»
 . (2)«لبالء وشكر عىل الرخاءا

إن ذلك : فإن قيل»: فأثار تساؤل ختصيص اللفظ ثم أجاب عنه فقالما الرازي أ 
 : فيه وجوه: قلنا؟ الصبار الشكور هبا فلامذا خصَّ ، التذكريات آيات للكل

ت إال ت آياارت كأهنا ليسأهنم ملا كانوا هم املنتفعون بتلك اآليات ص: األول
 . ﴾حت جت يب ىب مب ﴿: وقوله ﴾ڀ ڀ ﴿: كام يف قوله، هلم

االنتفاع هبذا النوع من التذكري ال يمكن حصوله إال ملن : قاليبعد أن يُ  ال: الثاينو
 . (3) « ينتفع هبذه اآلياتأما الذي ال يكون كذلك ِل، كان صابًرا أو شاكًرا

 يزال السؤال قائاًم ِل ال إذ؛ ب التخصيصب الرازي عن سبويف احلقيقة َِل جُيِ  
وعىل الوجه ؟ لشكور هو املنتفع دون غريهالصبَّار اِِل كان : فعىل الوجه األول، يرتفع

رازي واملالحظ أن ال؟ ِِل ال يمكن حصول االنتفاع إال للصبَّار الشكور: الثاين أيًضا
 . (4)ِل ينشط يف هذه اآلية إليراد سبب التخصيص 

الطربي من ختصيص الصبَّار ره موقف خمتلف ملا قرَّ له هر بن عاشور فأما الطا 
                                       

 . (3/535ابن عطية )، لوجيز يف تفسري آيات الكتاب العزيزااملحرر : انظر (1)
 . (14/79القرطبي )، م القرآناجلامع ألحكا: انظر (2)
 . (19/65)ي الراز، التفسري الكبري: انظر (3)
فمن املناسب بحث النشاط والكسل عند املفرس ، ل قراءيت يف كتب التفسري واالستفادة بني العلوممن خال (4)

 . كام يقرره مصطلح احلديث، ل عند املحدثنياكام هو احل
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وبعضها ، بعضها آيات موعظة وزجر، آليات خمتلفةولكون ا» :لفقا، الشكور

، زجرإذ الصرب مناسب لل؛ ُجعلت متعلقة بكل صبَّار شكور، آيات ِمنَّة وترغيب

، بةيف سوء العاقيفة الوقوع ل معاكسة هواها ِخ ألن التخويف يبعث النفس عىل حتم  

كر أيام اهلل ملا أمجله ذفكان ذكر الصفتني توزيًعا ، س عىل الشكرواإلنعام يبعث النف

 . (1)«من أيام بؤس وأيام نعيم

 ۇ ﴿: حيث قال اهلل، راعى سياق اآلية فالطاهر بن عاشور 
، ام اهلل تتنوع ما بني البؤس والنعيم املقتضَينِي للصرب والشكروأيَّ  ﴾ۆۈ ۆ
 . آليةا هر راعى سياقفالطا

يف اآليات  ة السياقهل استمر الطاهر بن عاشور عىل مراعا: الوهنا يطرأ سؤ 
 . لننظر يف ذلك ؟ ﴾ۅ  ۉ ۈ ﴿التي ورد فيها 

 ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ ﴿: قال تعاىل -
قال ابن عاشور يف سبب  [31: ن]لقام ﴾ ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 من بني شكر هنا للكناية هباموالَقي الصرب ووجه إيثار ُخلُ »: ختصيص الصبَّار الشكور
، إذ راكب البحر بني خطر وسالمة،  البحرالسري يفأهنام أنسب بمقام ، شعب اإليامن

 . (2)«ومها مظهر الصرب والشكر

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ﴿: وقال تعاىل -
قال  [19: ]سبأ ﴾ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں

إِلفادة أن واجب صف شكور يف الوواجلمع بني صبار و»: ابن عاشور يف التخصيص
وهؤالء ، والشكر عىل النعم، ملكارهالصرب عىل ا: ومها، ؤمن التخلق باخلُلقنيامل

ث عنهم ِل يشكروا النعمة فيُ  ، وِل يصربوا عىل ما أصاهبم من زواهلا، طروهااملتحدَّ
                                       

 . (13/190ور )ابن عاش، التحرير والتنوير: انظر (1)

 . (21/190) املصدر السابق: انظر (2)
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هم اجلزعفاضطر وال ، فخرجوا من ديارهم وتفرقوا يف األرض، بت نفوسهم وعمَّ
،  من تلك األحوالفالصب ار َيْعَترِب ، ذالتلك من املتالف وامليف ذعام القوه تسأل 
ه وال يستخف  ، الرضين ويرتكب أخفَّ ، أن الصرب عىل املكاره خري من اجلزعفيعلم 
عطي  بام أُ والشكور يعترِب ، لعواقبلقي بنفسه إىل األخطار وال ينظر يف افيُ ، اجلزع

عاقَب بسلبها كام ال يطغى فيُ طر النعمة ويب وال، تعاىل، من النعم فَيزداد شكًرا هلل
هلل التوفيق وأن يقذف هبم اخلذالُن يف رمهم اومن وراء ذلك أن حَي ، لبت عنهمُس 
 . (1)«ات الطريقبني  

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ﴿ :قال تعاىل -
وُجعل ذلك آيًة لكل صب ار شكور »: قال الطاهر [33: ى]الشور ﴾ٹ ٹ ٿ

، والنجاُة تدعو إىل الشكر، الصربيدعو إىل  واخلوف، ونجاة ألن يف احلالتني خوًفا

اء والشكِر ت لكل مؤمن متخل  لك آياإن يف ذ: واملراد ق بخُلق الصرب عىل الرض 

اء  . (2) «ه الصرب أو الشكرفهو يعترب بأحوال الُفْلك يف البحر اعتباًرا يقارن، للرس 
 منضبًطا يفبن عاشور كان  فنالحظ يف كل املقاطع القرآنية السابقة أن الطاهر 

ص لفظ الصبار فتخصي ،(3)مراعاة سياق اآليات وختصيصها بالصبَّار الشكور
وختصيص الطاهر بن عاشور أكثر اتساًقا مع ، الشكور كان الطربي أعمق إحكاًما

 . مواضع اآليات
 : اخلامس عشر النموذج

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ﴿: قوله تعاىل 
 . [27: ]غافر ﴾ڦ ڦ ڦ
عن الذي ال يؤمن   ص استعاذة موسىسبب ختصيعن   ل الطربياق 

                                       
 . (22/180)عاشور ابن ، تحرير والتنويرال :انظر (1)
 . (25/106املصدر السابق ): انظر (2)
 . ريهتتبع ختصيصات الطاهر بن عاشور أللفاظ القرآن يف تفس من املباحث الغنية باملعلومات (3)
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االستعاذة باهلل ممن ، صلوات اهلل وسالمه عليه، موسى ام خصَّ وإن»: اببيوم احلس
ا ِل يكن للثواب عىل احلساب مصدقً  ألن من ِل يؤمن بيوم؛ ال يؤمن بيوم احلساب

لك ولذ، األفعال خائفً من ا وال للعقاب عىل اإلساءة وقبيح ما يأيت، ااإلحسان راجيً 
  .(1)«كان استجارته من هذا الصنف من الناس خاصة

 : كالم الطربيحتليل  
عن الشخص الذي ال  سبب ختصيص استعاذة موسى  بنيَّ الطربي  

وهو أن من ال يؤمن بيوم القيامة فإنه ال يرجو ثواًبا وال خياف ، سابيؤمن بيوم احل
وهذا األثر ثابت ، لوك والتعاملالسخر أثًرا عىل يوم اآلوذلك ألن لإليامن بال، عقاًبا

 : ومن ذلك، لرشعبأدلة ا

 چچ چ چ ڃ ڃ﴿: له تعاىل يف شأن املطلقاتقو -
  ﴾ڑ ڑ ژ ژ  ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 . [822: ]البقرة

 ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ ﴿: ىـالـعـه تـولـق -
 . [232: ]البقرة

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ﴿: قوله تعاىل يف شأن اإلنفاق -
 . [264: ]البقرة ﴾ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى

 ېئ ېئ ېئ ۈئ ﴿: رسوله وأويل األمرأن طاعة اهلل وقوله تعاىل يف ش -
  ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ یی ی ی ىئ ىئ ىئ
 . [59: اء]النس ﴾ مث جث يت ىت ختمت حت جت يب

ر املساجد -  ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ﴿: قوله تعاىل يف شأن ُعامَّ
  .[18: ]التوبة ﴾ ڻ ڻ ں

                                       
 . (20/310الطربي )، عن تأويل آي القرآن جامع البيان: انظر (1)
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  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿ :ةيقامة احلدود الرشع يف إقوله تعاىل -
 . [2: ]النور  ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ

فمن ،  أثر اإليامن باليوم اآلخر عىل حياة اإلنسانمن األدلة التي تبني   وغري ذلك 

، ويدخل الكرب يف قلبه، م القيامة فإن كثرًيا من أفعاله يصيبها خللافتقد اإليامن بيو

 . ويرتكب أسوأ األفعال

 ڤ ﴿: يذكر سبب ختصيص املتكرب يف قوله ِل اإلمام الطربي الحظ أن وامل 
وختصيص ، سبب ختصيص عدم اإليامن بيوم احلسابواقترص عىل  ،﴾ ڤ ڤ

وُتنزع الرمحة من ، امتأل قسوة وشدة املتكرب ظاهر يف أن من كان يف قلبه كرٌب فإنه

ترك الطربي  السبب وراءولعل ظهور هذا األمر هو ، إذ الرمحة قرينة التواضع، قلبه

 . هلل أعلموا، هل

  : النتيجة
إذ إن ؛ اللفظي يف آيات القرآن أسباب التخصيص أن السبب الرشعي من 

 . ته آيات أخرىفام تقرره آيات القرآن يف موضع تثب، القرآن متشابه اآليات

 . ولننظر اآلن لكالم علامء التفسري ومدى موافقتهم لتخصيص الطربي 

مجع بني ، ا للتخصيص يف هذه اآليةر سببً ممن ذك، فسرين علامء التاملالحظ أ 

 . وِل يقترص عىل أحدمها، ليوم اآلخرعدم اإليامن باالتكرب و

 اجتمع يف الرجل التجرب  ألنه إذا »: فأما الزخمرشي فقد أحسن الصياغة بقوله 

اجلراءة عىل فقد استكمل أسباب القسوة و، والتكذيب باجلزاء وقلة املباالة بالعاقبة

 . (1)«رتك عظيمة إال  ارتكبهاوِل ي، اهلل وعباده

الزخمرشي ختصيص املتكرب والذي ال يؤمن بيوم  حمكمة شمل فيهاوهي صياغة  

 . اهلل اجلميع رحم، فزاد عىل الطربي ما ِل يذكره، احلساب
                                       

 . (4/161الزخمرشي )، التأويليون التأويل يف وجوه وع التنزيلالكشاف عن حقائق : انظر (1)
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 : املوِجب لإلقدام عىل إيذاء الناس أمران»: فقال (1)وأما الرازي 
 . لقلبرًبا قايس ااإلنسان متك كون: أحدمها
القايس قد حيمله طبعه ك ألن املتكرب وذل، كونه منكًرا للبعث والقيامة: والثاين

ا بالعبث واحلساب صار خو، عىل إيذاء الناس فه من احلساب إال أنه إذا كان مقر 

ه ِ يامة فإذا ِل حيصل عنده اإليامن بالعبث والق، مانًعا له من اجلري عىل موِجِب تكرب 

، حلسابوهو اخلوف من السؤال وا، اإليذاء واملانع له إىل طبيعة داعيةكانت ال
م حتصل القسوة رَ وإذا كان اخلوف من السؤال واحلساب زائاًل فال َج  ،زائاًل 

 . (2) «واإليذاء
: حيث قال، مع اختالف الصياغة، غة أبو حيان بمثل ما قرره الزخمرشيوصيا 

يق لك عىل طروكان ذ؛ ةريه من اجلبابريشمل فرعون وغ ﴾ڤ ڤ ڤ ﴿ و»

ألنه يفعل وال ، حقارته سان يف نفسه معوالتكرب تعاظم اإلن، التعريض وكان أبلغ

صل له التعاظم يف إذ ح، وكان ذلك آكد يف جراءته، يؤمن بيوم احلساب أي باجلزاء

 . (3)«وعدم املباالة بام ارتكب، نفسه
 . قصودوأدل  عىل املوال شك أن عبارة الزخمرشي أتقن وأخرص  
ه إذا ألن»: فقال، هاوكأنه صاغها من، اهر أقرب لعبارة الزخمرشيعبارة الطو 

ملت فيه فك، َقلَّت مباالته بعواقب أعامله، اجتمع يف املرء التجرب والتكذيب باجلزاء

 . (4)«أسباب القسوة واجلرأة عىل الناس
                                       

وقد الحظت أن الرازي تظهر ، خصيصاتتهذا من املواضع التي نشط الرازي فيها لذكر اللطائف وال (1)
ويعرف من خالل ، وهذا أمر حيتاج إىل بحث، كثرًيا -ثون كام أسامها املحد –ط والكسل عنده ظاهرة النشا

، والزخمرشي مع ابن عطية أيًضا، كالرازي مع الطاهر مثاًل ، طريقةين املتشاهبني يف الفرسكالم املاملقارنة بني 
 . وهكذا

 . (27/508الرازي )،  الكبريريالتفس: انظر (2)
 . (9/251أبو حيان )، طالبحر املحي: انظر (3)
 . (17/127ابن عاشور ) ،التحرير والتنوير: نظرا (4)
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 : املوِجب لإلقدام عىل إيذاء الناس أمران»: فقال (1)وأما الرازي 
 . لقلبرًبا قايس ااإلنسان متك كون: أحدمها
القايس قد حيمله طبعه ك ألن املتكرب وذل، كونه منكًرا للبعث والقيامة: والثاين

ا بالعبث واحلساب صار خو، عىل إيذاء الناس فه من احلساب إال أنه إذا كان مقر 

ه ِ يامة فإذا ِل حيصل عنده اإليامن بالعبث والق، مانًعا له من اجلري عىل موِجِب تكرب 

، حلسابوهو اخلوف من السؤال وا، اإليذاء واملانع له إىل طبيعة داعيةكانت ال
م حتصل القسوة رَ وإذا كان اخلوف من السؤال واحلساب زائاًل فال َج  ،زائاًل 

 . (2) «واإليذاء
: حيث قال، مع اختالف الصياغة، غة أبو حيان بمثل ما قرره الزخمرشيوصيا 

يق لك عىل طروكان ذ؛ ةريه من اجلبابريشمل فرعون وغ ﴾ڤ ڤ ڤ ﴿ و»

ألنه يفعل وال ، حقارته سان يف نفسه معوالتكرب تعاظم اإلن، التعريض وكان أبلغ

صل له التعاظم يف إذ ح، وكان ذلك آكد يف جراءته، يؤمن بيوم احلساب أي باجلزاء

 . (3)«وعدم املباالة بام ارتكب، نفسه
 . قصودوأدل  عىل املوال شك أن عبارة الزخمرشي أتقن وأخرص  
ه إذا ألن»: فقال، هاوكأنه صاغها من، اهر أقرب لعبارة الزخمرشيعبارة الطو 

ملت فيه فك، َقلَّت مباالته بعواقب أعامله، اجتمع يف املرء التجرب والتكذيب باجلزاء

 . (4)«أسباب القسوة واجلرأة عىل الناس
                                       

وقد الحظت أن الرازي تظهر ، خصيصاتتهذا من املواضع التي نشط الرازي فيها لذكر اللطائف وال (1)
ويعرف من خالل ، وهذا أمر حيتاج إىل بحث، كثرًيا -ثون كام أسامها املحد –ط والكسل عنده ظاهرة النشا

، والزخمرشي مع ابن عطية أيًضا، كالرازي مع الطاهر مثاًل ، طريقةين املتشاهبني يف الفرسكالم املاملقارنة بني 
 . وهكذا

 . (27/508الرازي )،  الكبريريالتفس: انظر (2)
 . (9/251أبو حيان )، طالبحر املحي: انظر (3)
 . (17/127ابن عاشور ) ،التحرير والتنوير: نظرا (4)
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موسى  ذكر ختصيص مجع حيث؛ لكنها أشمل، وعبارته قريبة من عبارة الطربي 

 وم احلسابه بني املتكرب والذي ال يؤمن بي استعاذتيف . 

 : دس عشرالنموذج السا
 . [7: ]القمر ﴾ پ پ  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ  ﴿: قوله تعاىل 

: مبينًا سبب ختصيص األبصار باخلشوع دون سائر اجلوارح  قال الطربي 

 د به مجيعواملرا، جسامهمباخلشوع األبصار دون سائر أ، جل ثناؤه، وإنام وصف»

، سائر جسده يف ناظريه دون يز تتبنيَّ ألن أثر ذلة كل ذليل وعزة كل عز، أجسامهم

 . (1) «األبصار بوصفها باخلشوع فلذلك خصَّ 

 : حتليل كالم الطربي
سبب ختصيص األبصار باخلشوع دون سائر األعضاء  بنيَّ الطربي  

العزة أن أثر الذلة وب، هااهلل الناس عليفطر وذلك جرًيا عىل العادة التي ، واجلوارح

بتقرير هذا التخصيص   ربيواكتفى الط، ثر من غريهاإنام تظهر عىل األبصار أك

 پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ ﴿: تعاىلكقوله ، يف هذه اآلية دون غريها من اآليات
 چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ﴿: وقوله [43: ]القلم ﴾ڀ ڀ ڀ پ پ پ
ان د لبيكتفي بموضع واحي يويظهر أن الطرب [44: ]املعارج ﴾ڇ  چ چ چ

 . يل بقية املواضع عليهالتخصيص وحي

 هذا املوضع نجدهم وافقوا الطربي عىل سبب نظر لكالم علامء التفسري يفوبال 

 . التخصيص

األبصار باخلشوع ألنه فيها أظهر منه يف سائر  وخصَّ »: يةن عطـال ابـقـف 

، ف أو خوف ونحوهأو صلَ  من حياء، وكذلك سائر ما يف نفس اإلنسان، اجلوارح
                                       

 . (22/117الطربي )، ي القرآنآ لعن تأويجامع البيان : انظر (1)
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 . (1)«إنام يظهر يف البرص

 ،(5)وأبو حيان ،(4)طبيوالقر ،(3)لطاهر بن عاشوروا ،(2)ووافقه الزخمرشي 
 . (8)والشوكاين ،(7)والبقاعي ،(6)والثعالبي

 
 
 
 

 
 

                                       
 . (10/248ابن عطية )، املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز: انظر (1)
 . (4/431الزخمرشي )، لتأويلالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه ا :انظر (2)
 . (27/177ابن عاشور )، التحرير والتنوير: انظر (3)
 . (17/512القرطبي )، قرآنال ألحكام اجلامع: انظر (4)
 . (10/37أبو حيان )، البحر املحيط: انظر (5)
 . (5/336الثعالبي )، رآنقاجلواهر احلسان يف تفسري ال: انظر (6)
 . (19/100)البقاعي ، اسب اآليات والسورنظم الدرر يف تن: انظر (7)
 . (5/144الشوكاين )، التفسريم لية من عفتح القدير اجلامع بني َفنَّْي الرواية والدرا: انظر (8)



د. عقيل بن سالم الشمري التخصيص اللفظي في تفسير الطبري

٢م
٠١

٩  
اير

فبر
ق 

واف
لم

هـ ا
 ١٤

٤٠
رة 

آلخ
ى ال

ماد
ج

٧
العدد السابع

76

57 

 

 بحث الرابعامل

 أسباب التخصيص اللفظي عند الطربي

اب ختصيص بعض أسب دع من بيانوما أب طربي بعد هذه اجلولة يف كالم ال

طربي يف ختصيص اب التي استند عليها السأذكر مجلة من األسب؛ لقرآنيةاأللفاظ ا

 : وهي، اللفظة القرآنية بالذكر

 : ص اللفظ يف القرآنمراعاة سياق اآليات من أسباب ختصي :السبب األول

ن السياق م وُيعد  ، عاِليعتمد فهم النص القرآين عىل جمموعة من العوامل وامل

 فال خيتار إال ما، سياقي املفرس عند تفسريه للفظة الفعىل املفرس أن يراع، اأمهه

بل بلغ من أمهية السياق عند املفرسين ان السياق من أوجه الرد لبعض ، يتناسب معه

 . طلةاألقوال البا

برص يف وقد سبق يف البحث أن اإلمام الطربي ذكر أن سبب ختصيص السمع وال

 ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گگ گ ک ک ک ک ﴿: ىلقوله تعا
اَم » :فقال، قكان مراعاة للسيا. [20:قرة]الب ْمَع َواأْلَْبَصاَر ، ِذْكُرهُ َجلَّ  ،َخصَّ َوإِنَّ السَّ

ُه َلْو َشاَء َأْذَهَبَها ِمَن  ْن لِلَِّذي َجَرى مِ ، ُدوَن َساِئِر َأْعَضاِء َأْجَساِمِهمْ ، املُْنَافِِقنيَ بَِأنَّ

 ڇ﴿: هُ َوَقْولَ  ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿: َأْعنِي َقْوَلهُ ، َتنْيِ  اآْليَ ِذْكِرَها يِف 
َرى ِذْكُرَها يِف اآْلَيتَنْيِ َعىَل َوْجِه َفجَ  ﴾ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ

 . (1)«املََْثل

القرطبي صفة القدرة من بني سائر صفات اهلل يف قوله  ويف نفس اآلية ُيـخصص

ربي ها الطجله خصصات السبب الذي أللذ ﴾ڱ  ڳ ڳ ڳ ڳ گ ﴿: تعاىل

ة هنا تعاىل صفته التي هي القدر خصَّ وإنام »: آليات فقالمراعاة سياق ا: وهو
                                       

 . (1/381الطربي )، جامع البيان عن تأويل آي القرآن: انظر  (1)
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فكان ذكر القدرة ، ألنه تقدم ذكر فعل مضمنه الوعيد واإلخافة، بالذكر دون غريها

 . (1)«اسبا لذلكمن

الصفة من  فإن ختصيص تلك، وكثري من اآليات التي ختتم بصفة من صفات اهلل

 : ومن ذلك، ةود ملراعاة سياق اآلياهلل يع ر صفاتبني سائ

  ىئ  ىئ  ېئېئ     ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ     ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ﴿: درة يف قولهصفة الق -
 . ﴾  جئ    ی       ی  ی  ی     ىئ

ك برض وهو ية صفات اهلل ألنه هو القادر عىل أن يمسَّ فتخصيص القدرة دون بق

قدر عىل ذلك وأنه ال ي، ليكدر عىل إيصال اخلري إوهو القا ،القادر عىل دفعه عنك

ع ـن دفـر مـديـيء قـش لـىل كـو عـهـف، اـًينـومع ارً ـاصـون اـًذه وليـخـاتـو فـإال ه

 . (2)ر وإيصال اخلريـالض

 : اللفظي عند الطربيأن اخلرب الصحيح من أسباب التخصيص  :السبب الثاين

: اًل فمث، اآلثارىل ألنه يقوم ع؛ املأثورهذا من خصائص التفاسري التي تعتمد عىل 

 حئمئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ﴿: قوله تعاىل
 . [24: ]البقرة ﴾يئ ىئ

: ي سؤااًل عن سبب ختصيص وقود نار جهنم الناس واحلجارة فقالأثار الطرب 

قرنت بالناس حتى جعلت لنار جهنم وكيف خصت احلجارة ف: فإن قال قائل»

. (3)«ذا أمحيتا إبلغنا حر  ام وهي أشد احلجارة في، إهنا حجارة الكربيت: قيل؟ حطبا

 . (4)رها عن السلفاآلثار التي ذك هي «فيام بلغنا»: فقوله
                                       

 . (1/224القرطبي )، ألحكام القرآن عاجلام: انظر (1)

 ( 2/102ازن )اخل، لتأويل يف معاين التنزيللباب ا: انظر (2)

 . (1/403)الطربي ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن: انظر (3)

 . املصدر السابق (4)
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جيعل سبب ختصيص احلجارة بأهنا نوع خاص من احلجارة وهي  طربي فال
واملستند يف ذلك اآلثار التي ، وأقوى حرارة ااًل حجارة الكربيت إذ إهنا أشد اشتع

 . رمحهم اهلل وردت عن السلف
 : يف القرآن ة حال املخاطبني من أسباب ختصيص اللفظأن مراعا :الثثالسبب ال

وهذا سبٌب لتخصيص بعض األلفاظ ، س بام يعلمونهالنا ال القرآن خماطبً نز
 : فمثاًل ، القرآنية

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ﴿ :قوله تعاىل
 . [20-17: ]الغاشية ﴾ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

 ؟ لص اإلبل والسامء واجلبافسبب ختصي
إىل املخاَطبني يف لعادة بالنسبة أن ذلك مراعاة ملا جرى عليه اإللف وا فإننا سنجد

ى وال يتأتَّ ، فتنرصف عنايتهم إليها، حيث يعتمدون يف معايشهم عىل اإلبل، ديةالبا
وهو ، وهذا يكون بنزول املطر، ده اإلبلرِ نبت املرعى وتَ ء الذي يُ هلم ذلك إال باملا

نون به وال يشء أمنع م من مأوى يتحص  ثم ال بد هل، ءالسام ب وجوههم يفسبب تقل  
ويتنقلون ، لون من أرض وهيبطون أخرىلبون الكأل واملاء فريحوهم يط، اجلبالك

اآليات خالطت  فإذا سمع أهل البادية هذه، من مرًعى أجدب إىل مرًعى أخصب
 . (1)هنمشغاف قلوهبم بام هو حارض ال يغيب عن أذها

 
 

 
 
 

                                       
 . (98)ص القطان، مباحث يف علوم القرآن (1)
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 اخلامتة
 : وبعد، م عىل نبينا أمجعنيوالصالة والسال، احلمد هلل رب العاملني 
اجلولة اإليامنية حول تدبر ختصيص اللفظ القرآين يف تفسري اإلمام  هفبعد هذ 

 : فإين توصلت للنتائج التالية الكبري الطربي 
وطرق ة بحث تدبر التي حتتاج إىل كثرأن التخصيص اللفظي من أبواب ال ـ1

 . وتنقيب
 . ن أوجه إعجازهأن التخصيص اللفظي أللفاظ القرآن م ـ2
 : ومن أسباهبا عند الطربي ما ييل، أسباًبا عند املفرسين أن للتخصيص اللفظيـ 3

 . مراعاة سياق اآليات :السبب األول
 . خلرب الصحيح املخصصمراعاة ا :السبب الثاين

 . نيمراعاة حال املخاطب :الثالسبب الث
 . راعاة موضوع اآلياتم :لسبب الرابعا

اة العادة البرشية عومثله مرا، راعاة السبب العقيل الصحيحم :السبب اخلامس
 . الفطرية

، وأختم البحث بالتوصية بدراسة موضوع التخصيص اللفظي يف كتب التفسري 
وسلم وصىل اهلل ، ير والتنويرالكشاف والتفسري الكبري والتحر ومن أوالها تفسري

  .ىل نبينا حممدع
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املراجع ادر وفهرس املص
أبو السعود العامدي حممد بن حممد بن  ،مزااي الكتاب الكرميإرشاد العقل السليم إىل  .1

 . دار إحياء الرتاث العريب )د ت(، مصطفى )د ط( بريوت
يب اخلري بن سني حييى بن أأبو احل، العمراين ،رية األشرارلة القداالنتصار يف الرد على املعتز  .2

لعربية اململكة ا، األوىل الطبعة، سعود بن عبد العزيز اخللف: قيقحت، ساِل اليمني الشافعي
 . م1999هـ/1419، أضواء السلف، السعودية

، حممد بن يوسف بن عيل بن يوسف األندليس، أبو حيان ،البحر احمليط يف التفسري .3
 . هـ2014، دار الفكر ،بريوتصدقي حممد مجيل )د ط( : حتقيق

، بد اهلل بن هبادرأبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن ع، كيشالزر ،الربهان يف علوم القرآن .4
دار إحياء الكتب العربية عيسى ، القاهرة، الطبعة األوىل، حممد أبو الفضل إبراهيم: حتقيق

 . م1957 -هـ 1376، البايب احللبي ورشكائه
( طاهر بن حممد بن حممد التونيس )د طحممد ال، عاشورهر بن الطا ،التحرير والتنوير .5

 . هـ1984، الدار التونسية للنرش، تونس
أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح ، القرطبي ،لقرآناجلامع ألحكام ا .6

، لطبعة الثانيةا، يم أطفيشأمحد الربدوين وإبراه: حتقيق، األنصاري اخلزرجي شمس الدين
 . م1964 -هـ 1384، لكتب املرصيةدار ا ،القاهرة

، بن خملوفلرمحن بن حممد أبو زيد عبد ا، الثعالبي ،يف تفسري القرآن اجلواهر احلسان .7
دار ، الطبعة األوىل بريوت، الشيخ حممد عيل معوض والشيخ عادل أمحد عبد املوجود: حتقيق

 . هـ1814، إحياء الرتاث العريب
، إسامعيل بن محاد الفارايب أبو نرص، وهرياجل ،يةح اتج اللغة وصحاح العربالصحا  .8

 - هـ1407، علم للمالينيدار ال، بريوت، الطبعة الرابعة، أمحد عبد الغفور عطار: يقحتق
 . م1987

شمس الدين أبو عبد اهلل حممد ، الذهبي ،الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة .9
، الطبعة األوىل، مر اخلطيبمة أمحد حممد نمد عواحم: حتقيق، بن َقاْيامز ن أمحد بن عثامنب

 . م1992 -هـ 3141، القرآنمؤسسة علوم ، دار القبلة للثقافة اإلسالمية، ةجد
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أبو القاسم ، الزخمرشي، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل .10
 . هـ7140، دار الكتاب العريب، بريوت، الطبعة الثالثة ،حممود بن عمرو بن أمحد

 مكتبة املعارف، الطبعة الثالثة، ع بن خليل القطانمنا، القطان ،علوم القرآن مباحث يف .11
 . ـه1420، التوزيعللنرش و

أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عبد ، ابن عطية ،احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز .12
، ألوىلالطبعة ا، حممدلشايف عبد السالم عبد ا: حتقيق، ندليس املحاريبالرمحن بن متام األ

 .هـ1422، علميةدار الكتب ال، بريوت
بد اهلل بن حممد بن محدويه بن ُنعيم بن حممد بن ع، احلاكم ،املستدرك على الصحيحني .13

، الطبعة األوىل، مصطفى عبد القادر عطا: حتقيق، احلكم الضبي الطهامين النيسابوري
 . 1990 – 1411، العلميةدار الكتب ، بريوت

، ب بن مطري اللخمي الشامي أبو القاسمسليامن بن أمحد بن أيو، اينالطرب ،الكبري املعجم .14
دار النرش مكتبة ابن تيمية )د ، القاهرة، الطبعة الثانية، املجيد السلفيي بن عبد محد: حتقيق

 . ت(
حبيب البرصي حممد بن حممد بن  أبو احلسن عيل بن، املاوردي ،النكت والعيون .15

دار الكتب العلمية ، بريوت ملقصود بن عبد الرحيم )د ط(السيد بن عبد ا: قيقحت، البغدادي
 . )د ت(

، أبو سعيد عبد اهلل بن عمر بن حممد الشريازي، البيضاوي ،التأويلل وأسرار أنوار التنزي .16
، ث العريبدار إحياء الرتا، بريوت، الطبعة األوىل، حممد عبد الرمحن املرعشيل: حتقيق

 . هـ1418
ضا بن حممد شمس الدين بن حممد رشيد بن عيل ر، د رضارشي ،آن احلكيم القر تفسري .17

اهليئة املرصية العامة ، فة القلموين احلسيني )د طـ( القاهرةعيل خلي حممد هباء الدين بن منال
 . م1990، للكتاب

مد بن إدريس بن املنذر مد عبد الرمحن بن حمأبو حم، ابن أيب حاتم ،تفسري القرآن العظيم .18
اململكة العربية ، الطبعة الثالثة، يبأسعد حممد الط: حتقيق، زيي احلنظيل الراالتميم

 . هـ1419، ر مصطفى البازتبة نزامك، السعودية
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حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب ، الطربي ،جامع البيان عن أتويل آي القرآن .19
 مع مركز البحوثتعاون ن عبد املحسن الرتكي بالالدكتور عبد اهلل ب: حتقيق، اآلميل

النرش دار هجر للطباعة و، القاهرة، الطبعة األوىل، ار هجروالدراسات اإلسالمية بد
 . م2001 -هـ 1422، والتوزيع واإلعالن

، الطبعة األوىل، حممد بن عيل بن حممد بن عبد اهلل اليمني، الشوكاين ،فتح القدير .20
  .هـ4141، دار الكلم الطيب، ثريدار ابن ك، بريوت، دمشق

عالء الدين عيل بن حممد بن إبراهيم بن عمر ، خلازنا ،يف معاين التنزيل لباب التأويل .21
دار الكتب ، بريوت، الطبعة األوىل، حممد عيل شاهني: تصحيح، أبو احلسنحي الشي

 . هـ1415، العلمية
مجال الدين األنصاري  ،أبو الفضل، مكرم بن عىل حممد بن، ابن منظور ،لسان العرب .22

 . هـ1414، دار صادر ،بريوت، بعة الثالثةالط، اإلفريقى رويفعىال
، و عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفيبزين الدين أ، الرازي ،خمتار الصحاح .23

الدار ، يةاملكتبة العرص، صيدا، بريوت، الطبعة اخلامسة، يوسف الشيخ حممد: حتقيق
 . م1999هـ /1420، النموذجية

، أبو حممد احلسني بن مسعود، ةحميي السن، البغوي ،تفسري القرآنيل يف معامل التنز  .24
 -هـ 1417،دار طيبة للنرش والتوزيع، الطبعة الرابعة، وآخرين حممد عبد اهلل النمر: حتقيق

 . م1997
ن د اهلل حممد بن عمر بن احلسن بأبو عب، الرازي ،مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري .25

 . هـ1420، الرتاث العريبدار إحياء ، وتبري، ة الثالثةالطبع ،احلسني التيمي الرازي
، الطبعة األوىل، رمحن بن صالح بن صالح املحمودد العب ،موقف ابن تيمية من األشاعرة .26

 . م1995هـ / 1415، مكتبة الرشد، الرياض
بن حسن الرباط بن عيل إبراهيم بن عمر ، البقاعي ،والسورنظم الدرر يف تناسب اآلايت  .27

 . كتاب اإلسالمي )د ت(دار ال، هرةكر )د طـ( القاأيب ب بن
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