
 
 

 يف النكت القرآنية التساؤالت التفسريية وأجوبتها السنية
 ه(479لإلمام علي بن فضال اجملاشعي القريواني)ت 

 عرض ودراسة

 
 

 إعداد:
 د/ عالل عبدالقادر عبدالسالم بندويش

 والسنةأستاذ مساعد بقسم الكتاب 

 بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة ام القرى  

 م2020 -هـ 1441
 



 (د. عالل عبدالقادر عبدالسالم بندويش)    ت التفسريية وأجوبتها يف النكت القرآنيةالتساؤال  

- 4254 - 

  



 (د. عالل عبدالقادر عبدالسالم بندويش)    ت التفسريية وأجوبتها يف النكت القرآنيةالتساؤال  

- 4255 - 

 سريية وأجوبتها السنية يف النكت القرآنية ت التف التساؤال 
 ( ه 479)ت  القريواني   بن فضال اجملاشعي علي  لإلمام  

 )عرض ودراسة( 
 عالل عبدالقادر عبدالسالم بندويش 

 كلية الدعوة وأصول الدين  –قسم الكتاب والسنة 
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 dbndwysh@gmail.comالبريد األلكتروني :  

 الملخص :
الذي طبقت   يهدف البحث إلى إبراز مكانة اإلمام ابن فضال المجاشعي

، وإبراز القيمة العلمية    زمنة شهرته األمصار وتناقل العلماء أخباره وأقواله عبر األ
وتكمن أهمية    ، أسفار  يجمع في  مالم  السفر  هذا  القرآن حيث جمع في  لنكت 

و  التفسير  أسرار  في  النكت  وحلها موضوع  العزيز  الكتاب  دقائق  من  مشكالته 
ث لدراسة التساؤالت التفسيرية في النكت  بعبارات واضحة جلية كما يهدف البح

 صواب القرآنية لإلمام ابن فضال المجاشعي وموازنتها بأقوال المفسرين لبيان ال
من أول الفاتحة إلى   في أي الجانبين وترجيح ما يظهر رجحانه بالحجة والدليل

 .  رة عرضا ودراسةالحزب األول من سورة البق نهاية

النكت    –السنية    –األجوبة    –التفسيرية    –ت  الكلمات المفتاحية : التساؤال 
 دراسة . –عرض   –ابن فضال  –القرآنية 
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Abstract:  

The research aims to highlight the status of Imam Ibn   Fadhal Al-

Mujahi, whose fame spread all over   the regions. Besides, scholars 

transmitted his news and sayings through the ages.  It also aims to 

highlight the scientific value of the secrets of Qur’an as he collected in 

this book what was not collected in many books. The importance of the 

subject: "the secrets  of Qur'an"  lies in the secrets of interpretation and 

its difficulties of the eloquence of the Holly Book  and solving them in 

clear and perfect terms.  In addition, the research aims to study the 

interpretive questions in the   secrets of Qur’an of Imam Ibn Fadal al-

Majashi and to balance them with the sayings of the interpreters to 

clarify the correctness in which sides and weight what appears to be 

preeminent by argument and evidence from the beginning of al-Fatiha 

to the end of the first party  of Surat Al-Baqarah  through  presentation 

and  study. 
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 مقدمة
الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين  

 نبينا محمد وعلى أله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين  

 أما بعد:

صلى هللا عليه    -فإن القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة التي أكرم بها نبينا 
 ين. المشركوأعجز بها الثقلين وقسم بها ظهور  -وسلم

وهو أصدق    -تعالى -وتولى حفظة بنفسه ولم يكل حفظة لغيره فقال   
ْلَنا الذِ ْكَر َوِإنَّا َلُه َلَحاِفُظوَن{ )الحجر:   القائلين ( ومن مظاهر حفظه  9}ِإنَّا َنْحُن َنزَّ

من بحره حسب    فتعاور أقالم العلماء على خدمته من جميع جوانبه كل يغتر 
ال من األسفار  وعلومه فدبجت يراعهم  فيه أحما  عجائبهمكنته  وقدرته ولن تنته  

وكان ممن ضرب بسهم وافر من علومه االمام ابن فضال    ةنعبر العصور واألزم
علوم غزيرة وجمع خالصتها في  تشتمل على  المجاشعي فدون فيه اسفارا كثيره  

 دقائق  كتابه المنيف ذي الجرم اللطيف الموسوم بالنكت القرآنية الذي عمد فيه الى 
وتوجيهات   لطيفة  بعبارات  معانيهما  وأوضح  مشكلهما  فأزال  واإلعراب  المعاني 
لدقة   بابه  نظراءه في  األسنى وجعلوه في صدارة  المحل  العلماء  لذا حله  منيفة 
الباحثون لقيمة هذا الكتاب فأقاموا عليه دراسات  تنبه  مسلكه وغزارة علمه وقد 
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ي دراسة بعض تساؤالته التفسيرية  دلوي فكثيرة و متنوعة فأحببت أن أدلي معهم ب
 التي لم يحم أحد حولها في كتابه لعل هللا تعالى يكتبني  في زمرة خدمة كتابه . 

وصلى هللا وسلم على نبيه واله وصحبه ومن اهتدى بهداه واستن  
 بسنته. 

 أهمية البحث:  

 تكمن أهمية هذا البحث في أمور: 
 د طبقت شهرته األمصار وتناقل العلماء مكانة األمام ابن فضال المجاشعي فق-1

 أخباره وأقواله عبر االعصار.  

 القيمة العلمية لنكت القران فقد جمع في هذا السفر مالم يجمع في أسفار. -2

أهمية موضوع النكت في أسرار التفسير ومشكالته من دقائق الكتاب العزيز  - 3
 وحلها بعبارات واضحية جلية. 

 البحث منها: *األسباب التي دعت لهذا 
المشاركة في دراسة هذه التساؤالت التي خصص لها ابن فضال حيزا كبيرا  -1

 نتها.من هذا الكتاب وانتخب له أشكلها وأدقها فرجوت دراستها ومواز 

ابن فضال والتعرف   ةإبراز القيمة العلمية لهذه التساؤالت التي دبجتها يراع-2
 على السنن الذي سلكه في تناولها. 

العلم  شرف هذ -3 هذه  ا  بمتعلقها ومتعلق  والعلوم تشرف  الكتب  بأشرف  لتعلقه 
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 التساؤالت هو القران الكريم. 

 مشكلة البحث: 
التي أوردها ابن فضال في النكت    تتجلي مشكلة هذا البحث في التساؤالت 

 القرآنية وتتمحور في األسئلة األتية: 
أئمة التفسير؟  ما مدى قيمة تلك التساؤالت؟ وما مدى موافقتها األقوال  

بأقوال وهذه األسئلة ال يمكن اإلجابة عنها اال   التساؤالت وموازنتها  بعد دراسة 
وقوف على كنهها والوصول المفسرين وبيان راجحها من مرجوحها وحينها أمكن ال

 إلى حلها إن شاء هللا. 

 هدف البحث: 
مام  يهدف هذا البحث لدراسة التساؤالت التفسيرية في النكت القرآنية لإل

أ لبيان الحق في  المفسرين  بأقوال  المجاشعي وموازنتها  الجانبين  ابن فضال  ي 
 وترجيح ما يظهر رجحانه بالحجة والدليل.

 حدود البحث: 
يدور هذا البحث في فلك التساؤالت التفسيرية التي أوردها ابن فضال في  

ة عرضا  النكت القرآنية من أول الفاتحة إلى نهاية الحزب األول من سورة البقر 
 ودراسة. 
 

 *الدرسات السابقة:
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العلمية سواء من خالل   الدراسات  من  بكثير  ابن فضال  اإلمام  حظي 
 ت التي أقيمت عليها منها:  حققت أو الدراسا مقدمات كتبه التي

لمحمد س-1 اإلعراب  في شرح عيون  التركيبي البن فضال  ربيع  المستوى  عيد 
 .ه الغامدي رسالة الدكتورا 

اللغوية في كتابه النكت في القران دراسة فضال المجاشعي  جهود علي بن  -2
 ه .1433وصفية لعايد محمد عبد هللا الفتلي جامعة الكوفة  

وشو -3 فضال  ابن  حميد مذهب  لعماد  األعراب  عيون  شرح  كتابة  في  اهده 
 . 2009الخزرجي م

  المسائل النحوية والصرفية في نكت القران لعلي مصباح زلطوم رسالة الدكتوراه -4
 ه. 1438جامعة المنصورة  

األعاريب التي ردها ابن فضال في نكت القران لمحمد إبراهيم حسانين جامعة  -5
 األزهر كلية اللغة.

فضال واختياراته النحوية والتصريفية في نكت القران لسليمان صالح  آراء ابن  -6
 ه.1430الزميع جامعة اإلمام  

ا  -7 القادر  عبد  هللا  لعبد  النكت  تحقيق  جامعة  مقدمة  دكتوراة  رسالة  لطويل 
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 م.2005المستنصرية 

مقدمة تحقيق النكت إلبراهيم الحاج علي رسالة ماجستير جامعة أم القري    -8
 ه. 1424كلية اللغة 

 مقدمة شرح عيون اإلعراب تحقيقات مختلفة . -9

 مقدمة كتاب اإلشارة إلى تحسين العبارة للدكتور حسن شادلي مطبوع. -10

 منهج البحث: 

 لمقصودة بالدراسة وأجوبتها. سئلة ا*حصر األ

 *دراستها وموازنتها بأقوال المفسرين مع بيان الراجح من األقوال. 

 العثماني وعزوها إلى سورها.*رسم اآليات القرآنية بالرسم 

*تخريج األحاديث واالثار الواردة في الدراسة فأن كان الحديث في الصحيحين  
فيه يكن  لم  وإن  بذلك  اكتفت  أحدهما  في أو  اجتهدت  أحدهما  في  أو  ما 

 تخريجه. 

 *تخريج الشواهد الشعرية من دواوين أصحابها أن كانت لهم دواوين  

النص لشهرتها وكثرة من ترجم لها إال إذا كان العلم *لم أترجم لإلعالم الواردة في  
 مغمور او غير معروف أعرف به باختصار شديد.
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 *توثيق النقول من مصادرها األصلية. 

 لترقيم دون إسراف في ذلك.عالمات ا*مراعاة 

 خطة البحث:

 يتكون البحث من مقدمة ومبحثين وخاتمة: 

 المقدمة وفيها:  

 أهمية الموضوع  -

 أسباب اختيار الموضوع    -

 مشكلة البحث    -

 هدف البحث    -

 حدود البحث   -

 الدراسات السابقة    -

 منهج البحث    -

 المبحث األول: ترجمة ابن فضال 

 اني: تعريف التساؤالت ومنهج ابن فضال فيها وفيه مطلبان:ث الثالمبح
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 المطلب األول: تعريف التساؤل

 : منهج ابن فضال في التساؤالت المطلب الثاني

 المبحث الثالث: التساؤالت التفسيرية في النكت القرآنية   
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  املبحث األول
 ترمجة ابن فضال 

 التعريف باإلمام ابن فضال المجاشعي

 مه ونسبه:سا
هو: علي بن فضال بن علي بن غالب بن جابر بن عبد الرحمن بن محمد 
بن عمرو بن عيسى بن حسن بن زمعة بن هميم بن غالب بن صعصعة بن  
ناجية بن عقال بن محمد أبن سفيان بن مجاشع القيرواني التحوي أبو الحسن  

 المجاشعي .

 والدته ونشأته:  
والدته غير أنها اتفقت على  ة  نن فضال س لم تذكر المصادر التي ترجمت الب 

 .(1)أن والدته ونشأته كانتا بالقيروان

 

البداية    319/ 1  منتخب من السياق لتاريخ نيسابور ال   -   224انظر ترجمته: إشارة التعيين ص (  1) 

روضات الجنات للخونساري    -   148/ 146تلخيص أبن مكتوم    -   132/ 12والنهاية البن كثير  

  -   178- 177/ 2طبقات الشافعية البن قاضي شهبة   -   363/ 3شذرات الذهب البن العماد  -  485

المنتظم )وفيات سنة    -   25.24طبقات المفسرين للسيوطي    - (  121اودي ) طبقات المفسرين للد 

  - 161البلغة    - 123/ 3مرآة الجناس    -   124/ 5النجوم الزاهرة    -   1197/ 27كشف الظنون   - (  479

الرواة   المؤلفين    -   292/ 2إنباه  )هميم(    319/ 4األعالم    165معجم  وجدته  هكذا  ياقوت:  قال 

 والمعروف )همام(. 
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ا عمر كحالة إلى انه ولد بهجر موذهب السيوطي وتلميذه الدواودي وتبعه
وهو وهم نشأ عن سبق نظر في كالم من قبلهم ممن ترجم له فقد قالوا إنه: )هجر  

 وهللا أعلم.   مسقط رأسه  مسقط رأسه ودوخ األرض طوال وعرضا فظنوا بأن هجر

نشأته وأكتفت بسرد عن    بالحديث   ا المصادر التي ترجمت لهنكذلك لم تسعف
 رحلته وتصدره للتدريس واإلقراء .

لم تهتم  و فلم تعنا على رسم صورة واضحة على معالم نشأته وطلبه للعلم  
يؤكد   كتب تراجم األندلس بذكره أو التنويه به وال كتب طبقات علماء المالكية مما

نما اكان طالبا للعلم ولم يشتهر إال  واو متصدرا  ااك  ذ لدينا أنه لم يكن عالما أن
بعد نبوغه وتصدره لإلقراء والتدريس ومخالطة كبار علماء عصره وكذلك تتلمذ 

 نفاته . نوابغ الطلبة عليه وشهرة مص

 رحالته:

عنه   األخذين  وكثرة  أبن فضال. رحمه هللا.  ومنزلة  مع  بالرغم من جاللة 
النزر اليسير  اختالف أوطانهم هناك شح وقلة معلومات عن تنقالته ورحالته إال 

. 

قال ياقوت )هجر مسقط رأسه ورفض مألوف نفسه وطفق يدوخ بسيط األرض 
ذات الطول والعرض، بشرق مره وبغرب أخرى، ويركب القفار ويأوي إلى ضل  
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أ خالفها فلقي وجه  األمصار برهة حتى ألم بغزنة فألقى عصاه بها، ودرت له 
 .(1) األمام

والع الطول  ذات  األرض  )ودوخ  ترجمته:  في  القفطي  مصر  وذكر  رض، 
 .(2) وشاما، وعراقا وعجما،حتى وصل إلى مدينة المشرق غزنه

ذلك،   في  وشرع  التصانيف  عليه  واختاروا  أماثلها،  عليه  وأنعم  بها،  فتقدم 
عراق وانخرط في جماعة  ، ثم أنكفأ راجعا إلى الوصنف لكل رئيس منهم ما اقتضاه

ام الملك حسن بن إسحاق الطوسي الوزير، ولم تطل أيامه بعد ذلك حتى ناداه  نظ
 اللطيف الخبير  

وقال تلميذه عبد الغافر، ورد نيسابور في سني نيف وأربعمائة، وعاد ثانية  
 .(3) إلى بغداد وأقام به مدة إلى أن جاءنا نعيه

 

 شيوخه:  

 

 (. 98- 90- 14دباء ) معجم األ (  1) 

 (. 299- 2إنباه الرواة ) (  2) 

 (. 395السياق ) (  3) 
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م ما ذكره ياة أبن فضال المجاشعي رغ حاك غموض أحاط بكل جوانب  هن
ا بهذه  قمترجموه من شهرته أنه علم من أعالم النحو واللغة والتفسير وكان خلي 

الشهرة أن يكون لصاحبها ترجمه حافلة تحكي تفاصيل حياته وتروي دقائق طفولته  
هناك ثم شيوخه بعد  وشبابه وكهولته وبداية تلقيه العلم في مسقط رأسه وشيوخه  

ذكر أسماء بعض شيوخه في كتابه النكت فأفاد   التي طوف بها البالد وقد   هرحالت
بيئة   وأجاد منها روايات عن شيوخه الذين اخد عنهم وما يستشف أنه ولد في 
صالحة وترعرع في بيت علم وآية ذلك روايته عن والده : فضال بن علي بن  

المصادر بأي    اي كتابه النكت ولم تسعفن غالب المجاشعي وقد ذكره غير مره ف 
 م . عنه  إلماعة عن شيوخه الذين تتلمذ  ذكر له وهذه

  ( 437مام الجليل أبو محمد مكي أبن أبي طالب القسي المقرئ ت )اإل*
( وسمع من األذقوي، ثم رحل 376قرأ القراءات على أبي الطيب بن غليون سنه ) 

ن،  امشكل إعراب القر   مصنفاته:من  هـ  393وحج ودخل األندلس سنه     382سنه  
 .(1)  (437القراءات السبع توفي سنة )  الكشف عن وجوه

األنصاري  سعد  بن  الوليد  بن  هللا  عبد  محمد  إلى    *أبو  رحل  األندلسي 
فأخد في طريقة بالقيروان عن بعض علمائها وحج واستوطن    384المشرق سنة  

 

 انظر ترجمته في طبقات القلذهبي )( غاية النهاية البن الجزري.   ( 1) 
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علماء األندلس، مصر، وحدث عن جماعة من أهلها مالك، روى عن جماعة من  
 .(1) ( 448ها سنه )وتوفي ب 447إلى الشام سنة  روخرج من مص

هو علي بن إبراهيم بن سعيد الحوفي عالم بالنحو   :(2) *أبو الحسن الحوفي
وي، وأخذ عنه وأكثر وطالع الكتب، ولقي  فوالتفسير والعربية قرأ على أبي بكر األذ 

يرهم له كتاب إعراب القران  جماعة من علماء المغرب القادمين على مصر وغ 
 ( . 430يره توفي سنة )غو 

 تالمذته: 

العلمية  افيما مضى تعرفنا على مكانة   ينتابها بعض  و بن فضال  إن كان 
القصور والغموض اذ لم تكن ترجمته واضحة جليه إال أن التاريخ سطره في كبار  

يرحلون إليه من  أئمة عصره وال شك أن شهرته وامامته وتصدره جعلت الطلبة  
هم  ده من أفاضل عصره في شتى الفنون فكان مننكل حدب وصوب طلبا لما ع

على   وغيرهم  الفصيح  واللغوي  الحاذق  والمؤرخ  الحافظ  والمحدث  البارع  الفقيه 
األثر   تكوين  العلمية على  وقدرته  الشيخ  ولقوة شخصية  اختالف تخصصاتهم، 

 

 (. 352بغية المتلمس )   257/ 2( الصلة البن بشكوال  261انظر ترجمته في جدوة المقتبس ) (  1) 

 ة. بغية الوعا   220-   219/ 1إنباه الرواة    222-   221/ 12( انظر ترجمة: معجم األدباء لياقوت  2) 
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 .(1) تبت بأشهر تالميذه الكبير في نضوح عقليه التلميذ وتكونه: وهذا
 بن علي الحسيني ولد ببغداد في شهر رمضان سنة  هللا  ةهب  ابن الشجري،

باللغة   المعرفة  تام  كان  عصره،  علماء  من  جلة  على  تتلمذ  وأربعمائة  خمسين 
وعلومها قال عنه ياقوت )كان أوحد زمانه وفرد أونه في علم العربية ومعرفة اللغة 

أ النحو  ر والها، متضلعا من األدب، كامل الفضل واقوأشعار العرب وأيامها وأح
 .(2) 542شجري توفي سنة سبعين سنة( من تأليفه األمالي ال

أبو المعالي عبد الملك بن عبد هللا بن يوسف بن   *إمام الحرمين الجويني:
عبد هللا بن يوسف بن محمد بن حيوية الطائي السنبسي النيسابوري الشافعي إمام  

ء سمع الكثير  اى شيوخ عصره حتى فاق األقران وأعجز الفصحمعروف تتلمذ عل
 ب الحسان. في صباه وجاور بمكة ألف الكت

 وصفه شيخه ابن فضال بقوله )ما رأيت عاشقا للعلم مثل هذا األمام(  

 . (3) توفي ليلة األربعاء الخامس من ربيع األخر سنة ثمان وسبعين وأربعمائة

 

 

 .   284-   282/ 9اء  ( انظر ترجمته: معجم األدب 1) 

 .   404ونزهة األلباء ص   –   356/ 3( إنباه الرواة  2) 

والمنتخب من    250/ 3طبقات الشافعية الكبرى    79/ 2(  انظر ترجمته: تبين كذب المفتري ج 3) 

 . 331- 330السياق ص 
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بن عبد الغافر الفارسي أبو الحسن *الفارسي عبد الغافر بن إسماعيل  
غريب   ي،ور النيساب في  الغرائب  )مجمع  كتاب  مصنف  الحافظ،  العالم  اإلمام 

الحديث، وتأريج السياق لتاريخ نيسابور وكتاب المفهم لشرح مسلم( توفي سنه  
529  (1) . 

البغدادي أبو منصور عبد المحسن بن محمد بن علي    م ما اال  *الشحي 
لصفار ولد ا  الجوال الصدوق الفقيه المالكي النصري من محلة النصرية التاجر

صقر وأحمد بن السواق  سنه إحدى وعشرين وأربعمائة سمع من أبا بكر أحمد بن ال
 وعبد العزيز بن علي األزجي وأبا طالب بن غيالن وعدة.

وخلق شيخ جليل فاضل ثقة توفي   حدث عنه الخطيب شيخة وابن الزاغوني
 .(2) 487سنه 

 بن عثمان الكلبي،ي  *الغزي إبراهيم بن عثمان أبو إسحاق إبراهيم بن يحي
بغزة سنه   ولد  بلخ سنه    441الغزي  نواحي  الدنيا ومات  شاعر خراسان سافر 

524  (3).  

 

 تخب. (  انظر ترجمته لنفسه في المن 1) 

 لوك واألمم. المنتظم في تاريخ الم   152/ 19ء  ( انظر ترجمته سير أعالم النبال 2) 

 .   378نزهة األلباء ص    667- 666/ 10(  انظر ترجمته في خريدة القصر الباخرزي  3) 
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العالم من أهل الكرخ محدث   الطيوري المبارك بن عبد الجبار* المحدث 
ماال    هكتب بخط   إسنادامسندها كان أكثر مشايخ وقته سماعا وأعالهم  بغداد و 

 .(1) 500يدخل تحت حصر ، توفي سنه 

قال ابن السمعاني    *السقطي أبو البركات هبة هللا ابن المبارك بن موسي
غير انه ادعي السماع من شيوخ لم يرهم توفي يوم الخميس ثاني جمادى األولى  

 .( 2)ودفن في مقبرة باب حرب 

األصل البغدادي الدار أبو بكر   *ابن جوا مرد محمد بن أحمد الشيرازي 
حو شيخ ابن الخشاب ومخرجه قراء على ابن  لنالقطان كان مشهور باألدب وا

 . (3) فضال وغيره

يباني  شالحافظ أبو غالب ال  *الذهلي شجاع بن فارس ابن حسين ابن غريب
 سمع خلق قال أبو سعيد السمعاني   وأربعمائةالحريمي ولد سنه ثالثين    السهرودي

 

ن  اقي )نسخ بخطه كثيرا من التفسير والحديث والفقه مالم ينسخه أحد من الور 

 

 ( انظر ترجمته. 1) 

لسان    314، التقيد لمعرفة رواه السنن والمسانيد ت    26/ 4الذهب    (  انظر ترجمته في شدارت 2) 

 .   189/ 6الميزان  

 346، معجم السفر  33لقاضي شهبه ص ، طبقات النحاة    53/ 3اه الرواة  (  انظر ترجمته في انب 3) 
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 .(1) توفي سنه سبه وخمسمائة عشية األربعاء ودفن بمقبرة باب(

 قال عبد الغافر   *البكري أبو محمد عبد هللا بن عمر بن الحسين الشريف
عنه )شاب فاضل نبيل حضر معنا مجلس االستفادة من االمام أبي الحسن علي  

تصانيفه    من  بن فضال المشاجعي النحوي القام علينا سنة سبيعين وأربعمائة وسمع
 .(2) نكت القران وانتسخها ثم توفي سمع من الصاعدية والحاكم والسراجي

أهل األدب واللغة    القاسم بن علي بن محمد الحريري أحد أئمة   الحريري:*
ولم يكن له في فنه نظير في عصره فاق أهل زمانه بالذكاء والفصاحة وتنميق  

 .  (3) األدب فضال العبارة وتحسينها وأخد عن ابن 

المحدث، الحافظ، أبو   صاعد بن سيار بن محمد بن عبد هللا اإلسحاقي*
أبي   بن  الرحمن  ببغداد عن عبد  وحدث  الدهان حج  الهروي  اإلسحاقي  العالء 
عاصم أبي عامر األزدي وشيخ اإلسالم أبي أسماعيل وعلي بن فضال النحوي  

 .(4)وعده 

 .(5) ( 513)ت  العمراني سالم بن محمد بن منصور أبو منصور*

 

 124/ 4، تذكرة الحفاظ للذهبي    237/ 3(  األنساب للسمعاني، اكمال االكمال  1) 

 . 292(  المنتخب من السياق ص  2) 

 . 23/ 3، انباه الرواة    261/ 6(  انظر ترجمته معجم األدباء الياقوت  3) 

 ييد لمعرفة رواه األسانيد . (  سير أعالم النبالء / التق 4) 

 .   2296/ 5بغية الطلب في تاريخ حلب     ( 5) 
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 .(1) ( 522)ت  واحد الذهليالشيباني عمر بن عبد الرحمن بن عبد ال*

 مذهبه:  

كان  الذي  الفقهي  المذهب  فضال  البن  ترجمت  التي  المصادر  تذكر  لم 
يتمذهب به على عادة كثير من العلماء فالقيروان التي ولد بها أهلها مالكيون ولم  

ضحة على عدم انشغاله وايشر إليه أحد من مترجمي المالكية مما يدل  داللة  
 بالفقه والغوص فيه.

بإمامته في    أنه هجر مسقط رأسه قبل أن يشتد عوده وقد صرح مترجموه
ونيسابور   غزنه  في  واألدباء  العلماء  كبار  عند  أخدها  والقرآنية  اللغوية  العلوم 

 والحرمين وبالد الشام والعراق وغير ذلك .

محمد بن طاهر المقدسي:    ل:قاوقد ذكرت مصادر ترجمته حكاية على لسان  
 سمعت إبراهيم بن عثمان األديب العربي نيسابور يقول:  

سن على ابن فضال النحوي نيسابور اقترح عليه األستاذ  لما دخل أبو الح
أبو المعالي الحويني أن يصنف باسمه كتابا في النحو، فصنفه وسماه األكسير  

 .........الخ  

 

 .   63/ 5(  ذيل تاريخ بغداد  1) 
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ب الشافعي  في كل انتسب إلى مذه  عةوكان كما علمت وقا  قال السمعاني:
 ألنه كان حنبليا. 

 افعية وهللا أعلم. هكذا قال السمعاني وليس له ذكر في تراجم الش

 شعره: 

شاعرا ملهما، فنسبه ينتهي إلى الشاعر    -رحمه هللا-كان اإلمام ابن فضال  
في الدميه ب )شاعر الحرمين وقد صارت ببعض    الفرزدق وقد حاله الباخزري 

 ركبان: وتداولها حداق األدباء .الابياته 

 ومن شعره:  

 *وأنشد ابن فضال في نظام الملك: 

 خالص النـــــــــــــــــية واالعتـــــــــــــــــــــقاد  وهللا إن هللا رب العـــــــــــــــــــــــــــباد 

 ـــــتعاد ــمن غير مستثنى وال مســـــ ـــــلح الناس بال مرية يا أمــــــــــــــــــ

 وســــــــــــــــــــــــــــــوء أفعالك إال وداد   ما زادني صــــــــــــدك إال الهوى 

 أقل ما فيها يذيب الجمــــــــــــــــــــــاد  وإنني مـــــــــــــــــــــــــــــنك لفي لوعة

 ت المني       واحكم بما شئت فأنت المراد فكن كما شئت فأن

 وإنما بين ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــلوعي فؤاد  ــــــسى تبلغه طاقتي ــــــــــــوما عـــ



 (د. عالل عبدالقادر عبدالسالم بندويش)    ت التفسريية وأجوبتها يف النكت القرآنيةالتساؤال  

- 4275 - 

 *والبن فضال أيضا  

 ــــــــــــــــــادي فكإنوها ولكن لألعــــــــــــــــــ وإخوان حسبتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم دروعا     

 فكإنوها ولكن في فــــــــــــــــــــــــــــــــؤادي  ــــــام صائبات ـــــــــــــــــــــــــــ ــوخلتهم سهـــــــــــــ    

 لقد صدقوا، ولكن عن ودادي  وقالوا: قد صفت مـــــــــــــــــــــــــــــــــــنا قلوب   

 *ومن شعره أيضا  

 اري ز  وإن كان راويه أخا عمل لعلم عن راويه واجتلب الهدىخذ ا  

 كل الثمر واترك الـــــــــــــــــعود للنار     فإن رواة العلم كالنخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل يانعا 

 ثناء العلماء عليه:

أثني عن ابن فضال كل من ترجم له وعدوه من أكابر علماء عصره فأشادوا 
م المطلق في النحو  ما)اإل  529كره: قال عنه تلميذه عبد الغافر الفارسي ت بذ 

 (.(1)والصرف والتفسير 

ضا: وجدته بحرا في علمه، ما عهدت في البلدين والفي الغرباء مثله  وقال أي
في حفظه ومعرفته وتحقيقه فأعرضت عن كل شيء وفارقت المكتب ولزمت بابه  

 

 .   432/ 1( السياق  1) 
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 بكرة وعشيا وكان على وقار.

ه سارت زن فقت له عدة تصانيف بأسامي أكابر غت)ا  597وقال العماد: ت 
 (.(1)في البالد 

 .(2) كان له علم غزير وتصانيف حسان  597وقال ابن الجوزي ت 

ت  القفطي  والتصريف   646وقال  واللغة  النحو  في  إماما  هللا  رحمه  كان 
 .(3)والتفسير، موفقا في التصنيف، صنف التواليف المفيدة  

 . (4) مه)له المصنفات الدالة على علمه وغزاره فه  774عند ابن كثير ت وهو  

 .(5) بشيخ النحو   748لقبه الذهبي ت 

 .(6) إمام نحوي بارع  817وقال الفيروز ابادي: ت 

 

 .   97/ 1(  خريدة القصر  1) 

 .    33/ 9(  المنتظم  2) 

 .    300/ 2(  إنباه الرواة  3) 

 . 162/ 12(  البداية والنهاية  4) 

 ,   447/ 18(  سير اعالم النبالء  5) 

 .   161ة  (  البلغ 6) 
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هذه إلمامه قصيرة وشهادات من علماء فحول قبدوها في كتبهم تبين فضله  
 د الخاصة والعامة.بين علماء عصره، فكان بحق أستاذ الزمان معظما عن

 مؤلفاته: 

إماما   القفطي )كان رحمه هللا  والتصريف موفقا في فقال  واللغة  النحو  ي 
 التصنيف، صنف التواليف المفيدة(

 فكانت مصنفاته متنوعة لم تقتصر على فن من الفنون فمنها:

 .(1) *إكسير الذهب في صناعة األدب في النحو. في خمس مجلدات 

 .(2)*اإلكسير في علم التفسير خمسة وثالثون مجلدًا 

يت في الوقف السلجوقي منه ببغداد أ*الدول في التاريخ: قال ياقوت: ر 
 .(3)ثالثين مجلدا ويعوزه شي اخر

 .(4)*الفصول في معرفة األصول

 

 .   96/ 13.. معجم األدباء  300/ 2(  إنباه الرواة  1) 

 .   522/ 18(  سير أعالم النبالء  2) 

 (  معجم األدباء . 3) 

 .   300/ 2(  إنباة الرواة  4) 
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 .(1) العبارة*اإلشارة إلى تحسين 

 .(2)*شرح معاني الحروف للرماني

 *شجرة الذهب في معرفة أئمة األدب.

 *شرح بسم هللا الرحمن الرحيم في مجلدة كبيرة. 

 *شرح عنوان الذهب. 

 .(3)ويذكر أحيانا باسم: شرح عنوان اإلعراب اإلعراب،  شرح عيون 

 .(4)*العروض 

 *العوامل في النحو. 

 .(5)*العوامل والهوامل في النحو 

 

 بتحقيق حسين فرهود . (  طبع في الرياض  1) 

 .   165/ 7(  معجم المؤلفين  2) 

 طبع بتحقيق الدكتور حنا جميل حداد . (   3) 

 .   155البلغة  (   4) 

حروف للرماني انظر مقال الدكتور حسين العايد على الشبكة  (  وهو المطبوع بسم معاني ال 5) 

 العنكبوتية . 
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 *الفصول في معرفة األصول.

 .(1) *متخير الفريد 

*معارف األدب نحو ثالث مجلدات، ويذكر أيضا معارف األدب في 
 النحو. 

 .(2) *مدرج البالغة

 نحو. ل* المقدمة، في ا

 .(3) *النكت في القران

 وفاته:

األسفار والرحالت، مع التصنيف  بعد حياة مليئة بالعلم والطلب، وتعدد  
في فنون شتى وجمع فنون العلم على اإلطالق، وقيامه بها أحسن قيام، وانتظامه  
في سلك علماء عصره أحسن انتظام: مواظبا على الدرس مفيدا للطلبة حتى ناداه  

 

 .   205(  ذكره في النكت  1) 

 .   23/ 1خزانة األدب  (  ذكره البغدادي في  2) 

الحاج علي  3)  إبراهيم  بتحقيق  والثانية  القادر طويل  الدكتور عبد  (  طبع مرتين األولى بتحقيق 

 مكتبة رشد .   وطبعته 
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 تسع   ةأجاب ليلة الثالثاء ثاني عشر من شعر ربيع األول سنفاللطيف الخبير  
زْ   ة ببغداد ودفن في مقبرةوأربعمائ وسبعين  .(1)  باب َبرَّ

 

 
 

 
  

 

 .   98- 90، ومعجم األدباء    300/ 2،  أنباه الرواة  (  انظر: السياق 1) 
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  املبحث الثاني
 تعريف التساؤالت ومنهج ابن فضال فيها 

  وفيه مطلبان:

 تعريف التساؤل المطلب األول:

 ةسيريمنهج ابن فضال في التساؤالت التف المطلب الثاني :
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  املبحث الثاني
 تعريف التساؤالت ومنهج ابن فضال فيها 

  املطلب األول 
 تعريف التساؤل 

 تعريف التساؤل: 

أنواعًا    وتنوعت  الكريم  القران  معاني  بيان  في  المفسرين  طرائق  اختلفت 
بعض  سلكها  التي  وأجوبتها  التساؤالت  طريقة  هو  هنا  ها  يهمنا  والذي  كثيرة 

لمحدثين والتي تعد من أنجع الطرق لتقرير المعنى في ماء واالمفسرين من القد 
ع سواء عمد إليها المفسر إلزالة إشكال وحله أو دفع موهم تعارض ذهن السام

 خيل إليه أو منهج ارتضاه لبيان مراد هللا من كالمه.

)وحقيقة صيغة   غالبا  أثنين  بين  إال  يكون  وهو ال  تفاعل  فالتساؤل  إذن 
لمادة المشتقة منها من الفاعل إلى المفعول وصدور معنى االتفاعل تفيد صدور  

 .(1)فعول إلى الفاعل مثله من الم

والتساؤل يكون حقيقيا مثل أن يسأل أحد سؤاال فيجيبه المسؤول أو يسئله  
 سؤاال اخر غير السؤال الذي وجهة إليه من أجل التطلع إلى العلم 

 

 .   7/ 30التحرير والتنوير البن عاشور  (  1) 



 (د. عالل عبدالقادر عبدالسالم بندويش)    ت التفسريية وأجوبتها يف النكت القرآنيةالتساؤال  

- 4283 - 

وتساؤالت   :(1) تهكم  اء والويكون صوريا إذا كان على جهة السخرية واالستهز 
فسر أو لتقرير  المفسرين في الغالب تكون حقيقية لحل اإلشكاالت التي تلوح للم

 المعنى للسامع على هذا السنن الذي ينبه الوسنان. 

 

 

 
 

 
  

 

 راجع المصدر نفسه . (  1) 
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  املطلب الثاني
 منهج ابن فضال يف التساؤالت التفسريية 

 :يةالتساؤالت التفسيرية في النكت القرآن*منهج ابن فضال في 

ا ال في النكت منهجا فريدًا قل من سلكه قبله أو بعده فقد بن فضسلك 
اللغة   على  تبطن  فتناولها  اإلشكال  مواطن  وخبر  والقراءات  واإلعراب  والتفسير 

هدى وبصيرة بالسؤال والجواب والبيان والتحرير فأكسب النكت قيمة علمية عالية  
لقبين كتب المعاني واإلعراب والتفسير  فقدمها هدي وام الملك أبا علي  ة سنية 

يعنى قوام - يتُه بالقران  الحسن بن عبد الملك قال رحمة هللا )وإني لما رأيت عنا 
 ومعانيه ورغبته في دقائق إعرابه ومبانيه...(. -الملك

عنه    عدل  ثم  تأليفه  في  شرع  قد  كان  الذي  للكتاب  دقيق  وصف  وهذا 
 الستطالته وانتهاء مدد الحياة قبل إتمامه.  

انتهت بي  -)ورأيت متى فعلت يعني المضي في تصنيفه    رحمه هللا  الفق
انت البقاء قبل فنائه فرأيت أن أختصر وال  مدد الحياة قبل  هائه وانحذفت أسنان 

أكثر وأقتصر وال أقصر وأعتمد على مد معجز في كتاب موجز مما تتذاكروا فيه  
ه ويلطف لديه موقعالعلماء وتستدعيه منهم األكابر والرؤساء ورجوت أن يحسن  

لو منه  عنده موضعه فإن أصبت فبحسن نيته ويمن نقيته وإن أخطأت فما ال يخ
أو  بشر وال يسلم منه مبرز مقتدر السيما لمن ارتجل من غير نسخة تقدمت 
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مسودة رسمت وما كان على هذه الصفة فالعذر فيه واضح ووجه الحق عنده 
 الئح.

اال في معنى إعراب  لقران إشكوقصدت في هذا الكتاب إلى أشد ما في ا
ا ذكرتهما جميعا وربما  ما ذكرت اإلعراب وحده وربموربما ذكرت المعنى وحده ورب

 .(1) شرحت الكلمة الواحدة من جميع اآلية على قدر ما أري الموضع محتمال

 
  

 

 .   9/  1النكت (  1) 
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  ملبحث الثالثا
  التساؤالت التفسريية 

 يف النكت القرآنية  
 ن سورة البقرة( الحزب األول م)من أول الفاتحة إلى نهاية 
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  املبحث الثالث
  التفسريية التساؤالت  

 يف النكت القرآنية  
 )من أول الفاتحة إلى نهاية الحزب األول من سورة البقرة( 

 (1 ) 

 (.2َذِلَك اْلِكَتاُب اَل َرْيَب ِفيِه ُهًدى لِ ْلُمتَِّقيَن{ )البقرة:}قوله تعالى: 

 نص التساؤل:

 تساؤاًل في هذه اآلية الكريمة وهي: ل المجاشعيابن فضاأورد اإلمام 

 "لم خص الكتاب بأنه هدى للمتقين وهو هدى لجميع المكلفين؟".

 جواب التساؤل:

أنه خص   (1)"والجواب   أجاب اإلمام ابن فضــال عن هذا التســاؤل فقال:
ــذين انتفعوا بــه فــأخرج الكالم مخرج مــا ال يعتــد بكونــه   بــذلــك ألن المتقين هم ال

اَها{ )النازعات:}عالى:  كما قال تلغيرهم   ــَ (" وإن كان  45ِإنََّما َأنَت ُمنِذُر َمن َيْخشـــــ

 

 (.. 42/ 1انظر: تفسير السمعاني ) (  1) 
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 عليه السالم منذر لكل مكلف.

للمتقين بـاهتـدائهم  : وهو أنـه لمـا أراد الـداللـة على المـدح  (1)وجواب آخر
تعــالى لم يجز أن يــذكر معهم من ال يســــــــــــــتحق المــدح من أنــه ليس في   بهــداه 

قين مـا يـدل على أنـه ليس بهـدى لغيرهم كمـا يقول الرجـل دى للمتاإلخبـار أنـه هـ
  .(2)ليل على أنه ال يكون نفًعا لغيرهم""في هذا نفع لولدي" فليس فيه د 

{ وأجاب عنه بأن هللا ذكر ابن فضـال تسـاؤاًل في قوله تعالى: }ُهًدى لِ ْلُمتَِّقينَ 
إلى جواب الجواب  تعـــالى خص المتقين بـــالـــذكر ألنهم المنتفعون بـــه وانجر بـــه  

 آخر وهو أنه لما أراد هللا الداللة على المدح لم يذكر معهم غيرهم.

ــال وقيـل  وقـد ذكر كثير من المفســــــــــــــرين هـذا المعنى الـذي ذكر ابن فضــــــــــــ
وخص   (3)أحــــد الفريقين  لــــداللــــةفي  التقــــدير: "هــــدى للمتقين والكــــافرين فحــــذف  

ب في كالمها ر يب العن أســــــــــالوهذا األســــــــــلوب م (4)المتقين بالذكر تشــــــــــريًفا لهم

 

 (. 21أسئلة الرازي في التفسير ص ) (  1) 

 . ( 67النكت في القرآن ص ) (  2) 

 (. 248/ 1قرطبي ) الجامع ألحكام القرآن لل (  3) 

 (. 112/ 1البحر المحيط، ألبي حيان ) (  4) 
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{ )النحل:}ومنه قوله تعالى:  منكور  غير  شـــــهور م َراِبيَل َتِقيُكُم اْلَحرَّ ــَ أي   ("81ســـ
 .(1)والبرد 

ولما كان المتقون هم المصـــــــــــــدقين به المؤتمرين بأمره خصـــــــــــــهم هللا تعالى  
 الذكر دون غيرهم.ب

أن   فـإنـه يـدل على  ،وهـذا الـذي دل عليـه مفهوم اآليـة أعني مفهوم المخـالفـة
وقـد جـاء في آيـات كثيرة التصــــــــــــــريح    ،(2)رآن هـدى لهمالمتقين ليس هـذا الق غير

اء َوالَـِّذيَن اَل  }بهـذا المفهوم من ذـلك قوـله تعـالى:   ـفَ قُـْل ُهَو ِللَـِّذيَن آَمُنوا هـًُدى َوشــــــــــــــِ
(، وغيرهـا من اآليـات  44َن ِفي آَذاِنِهْم َوْقٌر َوُهَو َعَلْيِهْم َعًمى{ )فصــــــــــــــلـت:ُيْؤِمُنو 

 ،وهو هـدى التوفيق ،هـذا الهـدى اـلذي اختص هللا ســــــــــــــبحـاـنه المتقين  اـلة علىاـلد 
وأمـا المفهوم العـام الـذي هو البيـان    ،والتمســـــــــــــــك بـه  ،والتســـــــــــــــديـد إلى دين الحق

وليس في ،  والوضــــــــــــــوح ـفإن كـان  مراًدا فمفهوم اآلـية محمول على موافـقة الواقع
 دى للعالمين.هلقرآن فإن ا ،اآلية داللة على عدم اهتداء غير المتقين بهداه 

ــال في جوابـيه أيمـا توفيق وإن لم  من هـذا يتطرق لكثير وـقد وفق ابن فضــــــــــــ

 

 (.. 28/ 1جواهر القرآن ونتائج الصنعة للباقولي ) (  1) 

 (. 55/ 1راجع أضواء البيان للشنقيطي ) (  2) 
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 به كالمه فأظهر مرماه وكشف مغزاه وأظهر رجحانه وهللا أعلم. الكالم الذي ذيل  

 (2 ) 

تعالى:   َيْعَمُهونَ }قوله  ُطْغَياِنِهْم  ِفي  ُهْم  َوَيُمدُّ ِبِهْم  َيْسَتْهِزىُء   ُ   { ّللا 
 (.15:)البقرة

 نص التساؤل:

 تساؤاًل في هذه اآلية الكريمة وهو:  أورد اإلمام ابن فضال المجاشعي

معنى   كان  ِبِهمْ }"إذا  َيْسَتْهِزىُء  استهزائهم    {ّللا ُ  على  بالعقوبة  يجازيهم 
ُهْم ِفي ُطْغَياِنِهْم َيْعَمُهونَ }فكيف يتصل به   وليس في العقوبة والجزاء في   {َوَيُمدُّ

 شيء؟".

 ل:لتساؤجواب ا

فقا التساؤل  هذا  عن  فضال  ابن  اإلمام  في  لأجاب  كانوا  لما  "قيل:   :
كأنه    ؛من العقوبة صار  اإلمالء مغترين بالسالمة ال يشعرون بما يؤول إليه حالهم

 ."وعائد إليهم  ،إذ ضرر االستهزاء راجع إليهم ؛استهزاء بهم
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 . (1) "وهو أن يكون المعنى: أن يعاقبهم من غير معاجلة" ووجه آخر:

تساؤاًل وأجاب عنه    {ّللا ُ َيْسَتْهِزىُء ِبِهمْ }ذكر ابن فضال في قوله تعالى:  
 بجوابين: 

 قيل كانوا قلياًل مالء مغتربين بالسالمة. األول:

ي أخر نأن يعاقبهم من غير معالجة لهم: وذكر المفسرون معا  والثاني:
ن   بهم أهللازاء  استه: )فمعنى  (2) غير ما ذكر ابن فضال قال أبو إسحاق الزجاج

أظهر لهم من أحكامه في الدنيا خالف ما لهم في اآلخرة كما أظهروا من اإلسالم  
 خالف ما أسروا. 

 ويجوز أن يكون استهزاؤه بهم أخذه إياهم من حيث ال يعلمون.

ويجوز وهللا أعلم ــ وهو الوجه المختار عند أهل اللغة أن يكون معنى  
باسمه كما قال   الذنب سمي جزاء  عذاب فزءهم  باله على  يهم  يجاز }َيْسَتْهِزىُء ِبِهْم{  

وجل:   ْثُلَها}عز  مِ  َسيِ َئٌة  َسيِ َئٍة  في  40)الشورى:  {َوَجَزاء  سيئة  ليست  فالثانية   )

 

 (. 94النكت في القرآن ص ) (  1) 

 ( 90/ 1معاني القرآن للزجاج ) (  2) 
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 .(1)ولكنها سميت سيئة الزدواج الكالم" ،الحقيقة

عن   التأويالت  من  كثيًرا  هللا:  رحمه  الطبري  جعفر  أبو  اإلمام  وحكى 
  نصها وفصها ولوال طولها وعدم فائدتها لنقلتها ب   هذا المعنىء في  لعلماطوائف من ا

(2). 

األقوال  تلك  على  تعقيبه  إيراد  هنا  ها  السياق  هذا  في  المفيد  من  لكن 
وأما الذين زعموا )السلف في هذال الباب، قال رحمه هللا ــ    لمنهجلنفاسته وموافقته  

نما هو على وجه الجواب وأنه لم يكن  ْم{إأن قول هللا جل ثناؤه: }ّللا ُ َيْسَتْهِزىُء ِبهِ 
استهزاء وال مكر وال خديعة فنافون عن هللا جل ثناؤه ما قد أثبته هللا جل    هللامن  

ال مكر لها وسواء قال قائل: لم يكن من هللا جل ذكره استهزاء و   وَأوَجَبهُ ثناؤه لنفسه  
 بمن  خسف هللاوال سخرية بمن أخبر أنه يستهزئ ويسخر ويمكر به أو قال: لم ي
 أخبر أنه خسف به من األمم ولم يغرق من أخبر أنه أغرقه منهم. 

ويقال لقائل ذلك أن هللا جل ثناؤه أخبرنا أنه مكر بقوم مضوا قبلنا لم  

 

( والكتاب الفريد في  300/ 1عطية ) ( والمحرر الوجيز البن  86/ 1اج ) معاني القرآن للزج (  1) 

 (. 314/ 1(والجامع ألحكام القرآن للقرطبي ) 164/ 1إعراب القرآن المجيد ) 

 ( وما بعدها. 312/ 1لبيان ) جامع ا (  2) 
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صدقنا هللا جل نرهم وأخبر عن آخرين أنه خسف بهم، وعن آخرين أنه غرقهم ف
  ؟ ريقكهانك على تفما بر رق بين شيء منه فثناؤه فيما أخبرنا به من ذلك ولم نف

  ، وخسف به   غرقهوخسف بمن قد أخبر أنه    ،غرق   َقدْ   أنهما فرقت بينه بزعمك  
فلن يقول في    ذلكبمن أخبر أنه قد مكر به ثم يعكس القول عليه في    يمكرولم  

 . (1) ثله..."ألزم في اآلخر م إال أحدهما شيًئا

ذا الباب  في ه ركبوا شطًطا لوق المؤولة الذينحوهذا التعقيب غصة في 
 الكالم عن ظاهره دون موجب يوجب ذلك.وأخرجوا 

ومما ينبغي التنبيه له أن هللا عز وجل ال يوصف بهذه الصفة وغيرها  
 بل على جهة التقييد أي في مقابلة من يستهزئ.   اإلطالقمن نظيراتها على 

 عز وجل كما أثبتها لنفسه دون  وأهل السنة يثبتون هذه الصفة وغيرها هلل
أتأ السلف    (2) و تعطيلويل  ابن فضال بجوابيه عن مذهب  اشتط  في هذه  وقد 

 الصفة وهللا أعلم. 

(3) 
 

 (. 317/ 1جامع البيان ) (  1) 

 (. 331/ 1راجع شرح العقيدة الوسطية البن عثيمين ) (  2) 
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َبُعوَضًة{   مَّا  َمَثاًل  َيْضِرَب  َأن  َيْسَتْحِيي  اَل  ّللاََّ  }ِإنَّ  تعالى:  قوله 
 (.26)البقرة:

 نص التساؤل:

 مة وهو: أورد اإلمام ابن فضال المجاشعي تساؤاًل في هذه اآلية الكري

َيْسَتْحِيي َأن َيْضِرَب َمَثاًل مَّا َبُعوَضًة{ إنه  يقال: قوله تعالى: }ِإنَّ ّللاََّ اَل  ن  "أ
 جواب ماذا؟". 

 جواب التساؤل:

 "والجواب للعلماء فيه قوالن:   أجاب اإلمام ابن فضال عن هذا التساؤل فقال:

 أحدهما:

ى   تعال أن هللا  –ا  رضي هللا عنهم  –  (1)ما ذكر عن ابن عباس وابن مسعود  
  { َمَثُلُهْم َكَمَثِل الَِّذي اْسَتْوَقَد َناراً لما ضرب الَمَثلين قبل هذه للمنافقين يعني قوله: }

َماء}وقوله:    (17البقرة:) السَّ مِ َن  َكَصيِ ٍب  المنافقون:    (19)البقرة:   {َأْو    )هللا قال 
ْسَتْحِيي   اَل يَ ّللاََّ   نَّ }إِ     :هللا تعالىفأنزل    ؛هذه األمثال  وأجل من أن يضرب   ،أعلى

 

 (. 423/ 1البيان للطبري ) انظر: جامع  (  1) 
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)البقرة: َبُعوَضًة{  مَّا  َمَثاًل  َيْضِرَب  قوله:   26َأن  إلى  اْلَخاِسُروَن{ }(.  ُهُم  ُأوَلِئَك 
 (. 27)البقرة:

على أن هللا ال يستحي أن يضرب مثاُل بالصغير والكبير إذا كان  والمعنى:
 ضربه بالكبير. في ضربه بالصغير من الحكمة ما في 

أنس أن البعوضة تحيا ما جاعت فإذا شبعت وسمنت   الربيع بنويروى عن  
ماتت فكذلك القوم الذين ضرب هللا لهم هذا المثل في القرآن إذا امتلؤوا من الدنيا  

ُهم  َحتَّى ِإَذا َفِرُحوْا ِبَما ُأوُتوْا َأَخْذَناُهم َبْغَتًة َفِإَذا  }ِريا أخذهم هللا عند ذلك ثم تال:  
 (. 44عام: )األن {مُّْبِلُسونَ 

 لقول الثاني: او 

المثل   لما ضرب هللا  أنه  العلم  أهل  من  وغيرهم  وقتادة  الحسن  يروى عن 
وعابوا ذكره فأنزل هللا تعالى   ،بالذباب والعنكبوت تكلم قوم من المشركين في ذلك

 هذه اآلية. 

 

قبل أنه متصل  وذهب بعض أهل العلم إلى أن االختيار التأويل األول من  
ة البقرة فكان لذلك أولى من أن  ن في سور ا للمنافقيلذين ضربهم بذكر المثلين ال
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يكون جواًبا لما ذكر في سورة غيرها إذا كان الذباب في سورة الحج وذكر العنكبوت 
 في سورة العنكبوت.

واألظهر في هذا أن ال يكون جواًبا لما قيل في الذباب والعنكبوت لما فيهما  
 .(1)كعيب في ذل  الى أنه الحتقار والضآلة فأخبر هللا تعمن اال

التساؤل وهذه األجوبة حكاها   المجاشعي أجوبة عن هذا  ابن فضال  ذكر 
دون نظر فيها بترجيح أو تعقيب بيد أن اإلمام ابن جرير    (2) كثير من المفسرين

ائل وقد ذهب كل قالطبري رحمه هللا لم تفته هذه المسائل دون ترجيح فقال: )
هًبا غير أن أولى  زلت فيه مذ نى الذي أنة وفي المعممن ذكرنا قوله في هذه اآلي 

من قول ابن مسعود وابن عباس وذلك أن   اذلك بالصواب وأشبهه بالحق ما ذكرن
هللا أخبر عباده أنه }اَل َيْسَتْحِيي َأن َيْضِرَب َمَثاًل مَّا َبُعوَضًة َفَما َفوَقها{ عقيب 

سائر    ي ضربها فيألمثال التفي هذه السورة ضربها للمنافقين دون ا  تقدمت أمثال  
 اَل َيْسَتْحِيي َأن َيْضِرَب ا فألن يكون هذا القول أعني قوله: }ِإنَّ ّللاََّ السور غيره 

 

 (. 107  –   105نكت في القرآن ص ) ال (  1) 

 (2  ) ( للطبري  البيان  ) 423/ 1جامع  حاتم  أبي  ابن  وتفسير  المنثور  68/ 1(  والدر  للسيوطي  ( 

 (1 /41 ..) 
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َمَثاًل{ جواًبا لنكير الكفار والمنافقين ما ضرب هللا لهم من األمثال في هذه السورة  
مثال في  أحق وأولى من أن يكون ذلك جواًبا لنكيرهم ما ضرب هللا لهم من األ

 .(1)  ور(رها من السغي 

ملت على نقض  اشت  أن هذه األقوال كلها صالحة إذبعض المفسرين    ويرى 
العهود إنما هو لبني إسرائيل    ؛ ألن الخطاب بوفاءالعهود وهو من صفة اليهود 

 وعلى الكافرين والذين في قلوبهم مرض 

عليه هللا  صلى  إيذائه  في  كانوا  وكلهم  والمنافقون  المشركون  وسلم    وهم 
هنا ذكر ثالث طوائف وكلهم من الذين    إلى ضى من أول السورة  فقين وقد ممتوا
 .(2)ا"كفرو 

لما طال المفسرون في    وإيجازه رحم هللا ابن فضال كم كان دقيًقا في عباراته  
بسطه وتفصيله مما يدل على قوة مكنته ورسوخ قدمه وجودة اختياره وترجيحه وقد 

أنه ال ضير في حمله على    الذي يظهر  قله إال أنقيل اختيار المرء دليل على ع

 

 (1  ) ( للطبري  البيان  ) 423/ 1جامع  كثير  ابن  وتفسير  المنثور  92/ 1(  الدر  في  والسيوطي   ،)

 (1 /14 ..) 

 (. 329  -   328/ 1بان ) ر السابقة والبحر المحيط البن ح ينظر: المصاد (  2) 
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أولى وأحق لمكانتهما وقوة حجتهما وهللا  الجميع ويبقى قول ابن فضال والطبري  
 أعلم. 
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(4) 

 (29َوُهَو ِبُكلِ  َشْيٍء َعِليٌم{ )البقرة: قوله تعالى: }

 نص التساؤل:

 ة وهو:أورد اإلمام ابن فضال تساؤاًل في هذه اآلية الكريم

ْيٍء َعِليٌم{  ه تعالى: }وهُ "كيف اتصــــــــل قول ( بقوله: }ُثمَّ  29)البقرة:َو ِبُكلِ  شــــــــَ
َماء{ )البقرة:  (".29اْسَتَوى ِإَلى السَّ

 جواب التساؤل:

 أجاب اإلمام ابن فضال عن هذا التساؤل فقال:

أنه يتصــــل كما يتصــــل تفصــــيل الجملة بعضــــه ببعض ألنه لما   :"والجواب  
واالســتيالء وصــل ذلك بوصــفه بالعلم إذ  ةى بما يدل على القدر وصــف نفســه تعال

 واإلتقان. ،على جهة اإلحكام الفعلبهما يصح 

وبمــا يؤول إليــه   ،ووجــه آخر: هو أنــه دل على أنــه عــالم بجميع مــا فعلــه
 .(1)حاله"

 

 (. 115النكت في القرآن ص ) (  1) 
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ْيٍء َعِليٌم{ )البقرة:ذكر ابن فضـال     (29تسـاؤاًل في قوله تعالى: }وُهَو ِبُكلِ  شـَ
تصفحت كثيًرا من كتب التفسير فلم   دقة بمكان وقد ين وهما من الب بجوابثم أجا

هللا تعالى خلق أجد أحًدا التفت لمثل هذا التساؤل واإلجابة عنه واضحة وهي أن  
بادته وخلق األرض والســماء الخلق وخلق له ما في األرض جميًعا ليقوى على ع

إنه ال  ذلك بقدرته الفائقة فثم دحا األرض واستوى إلى السماء فسواهن وأحكم كل 
بكل شيء من أعمال المنافقين والكافرين والملحدين ما المحيط    يخفى على علمه

وغير ذـلك من الموجودات فعلمـه ســــــــــــــبحـاـنه  ،    (1)يخفون ومـا يعلنون من أمورهم
 ء.وتعالى محيط بكل شي

ْيٍء َعِليٌم{ )البقرة: ــَ َتَوى  ( بقوله: }ثُ 29فاالتصــــال بين قوله }وُهَو ِبُكلِ  شــ ــْ مَّ اســ
َماء{ )البقرة:ِإَلى  تاج إلى برهان فإنه  ( واضـــح كما ذكر ابن فضـــال ال يح29الســـَّ

ــب حـاجـات أهلهـا   ا على حســــــــــــ لمـا أخبر تعـالى أنـه خلق األرض ومـا فيهـا جميعـً
الســـــــــــموات خلًقا مســـــــــــتوًيا محكًما من غير تفاوت  ومنافعهم ومصـــــــــــالحهم وخلق 

ا بمــا فعلــه كليًــ   والخــالق على الوصــــــــــــــف المــذكور يجــب أن يكون  ا  عــالمــً ا وجزئيــً
 . (2)فصاًل ناسب ختم اآلية بصفة العلم"مجماًل وم

 وأعلم.  وهللا تعالى أعلى

 

 (1  ) ( للطبري  البيان  ) (،  466  –   465/ 1راجع جامع  البن عطية  الوجيز  (،  341/ 1والمحرر 

 (. 390/ 1والجامع ألحكام القرآن للقرطبي ) 

 (. 226  –   225/ 1قطف األزهار للسيوطي ) (  2) 
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 (5 ) 

اأَلْرِض َجِميعًا ُثمَّ اْسَتَوى ِإَلى  قوله تعالى: }ُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكم مَّا ِفي 
َماء َفَسوَّاُهنَّ َسْبَع َسَماَواٍت َوُهوَ   (.29ِبُكلِ  َشْيٍء َعِليٌم{ )البقرة:  السَّ

 نص التساؤل:

 أورد اإلمام ابن فضال تساؤاًل في هذه اآلية الكريمة وهو:

أن يكون خلق   {َماءُثمَّ اْسَتَوى ِإَلى السَّ }"هل ُيوِجُب " ُثمَّ " في قوله تعالى:  
 السماء بعد األرض؟".

 جواب التساؤل:

 فقال: أجاب اإلمام ابن فضال عن هذا التساؤل

قبل    من  يوجب  ال  قو "قيل  َسْبَع  }له:  أن  َفَسوَّاُهنَّ  َماِء  السَّ ِإَلى  اْسَتَوى  ُثمَّ 
إنما يدل على أنه جعلها سبعا بعد ما خلق األرض، وقد كانت السماء    {َسَماَواتٍ 

: "هو كما  (1) مخلوقة كما قال أهل التفسير: "أنها كانت قبل دخانا"، وقال األخفش
ٌل" وقد اعَترَض قوٌم ِمن الُجَهال في  َك َغزْ ا َمعَ َمْل َهَذا الثَّوَب وإنَّمَ تقول للصانع: اعْ 

 

 (. 66/ 1خفش ) معاني القرآن لل (  1) 
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ُقْل َأِئنَُّكْم َلَتْكُفُروَن ِبالَِّذي َخَلَق اأْلَْرَض ِفي َيْوَمْيِن }قوله:  : إذا كان  (1) هذا فقالوا
فصلت: )  {ا َرَواِسيَ  ِفيهَ َوَجَعلَ }  (9فصلت:  )  { َوَتْجَعُلوَن َلُه َأْنَداًدا َذِلَك َربُّ اْلَعاَلِمينَ 

ُدَخانٌ }وله:  ى قإل  (10 َوِهَي  َماِء  اْسَتَوى ِإَلى السَّ إلى قوله:    (11فصلت:  )  {ُثمَّ 
ُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكْم َما ِفي اأْلَْرِض }موافقا لقوله تعالى:    (11فصلت:  )  {َطاِئِعينَ }

َماءِ  مَ في أ  (29البقرة:  )  {َجِميًعا ُثمَّ اْسَتَوى ِإَلى السَّ َبعَد   اءَ نَُّه ُيوجُب أْن خلَق السَّ
َبَناَهاَأَأْنُتْم َأَشدُّ َخْلًقا أَ }األرِض ُثم قال في موضع آخر:   َماُء  النازعات:  )  {ِم السَّ

ثم قال }َواألرَض َبْعَد َذِلَك َدَحاَها{:، فأوجب هذا أن يكون خلق األرض بعد   (27
معناه بين؛ ألنه قال: دحاها أي السماء، فظنوا لجهلهم أن هذا متناقض، وهذا  

دحوهبسط قبل  وكانت  خلقها،  يقل  ولم  وأرساها ها،  بسطها  ثم  مجتمعة،  ربوة  ا 
  َبْعدَ }عليه قول ابن عباس ومجاهد في  النبات، وأما عالم يدل  بالجبال وأنبت فيها  

 .(2) "كأنه قال، واألرض مع ذلك دحاها .فإنها تكون بمعنى )مع( {َذِلكَ 

اأَلْرِض{ ثم  َق َلُكم مَّا ِفي  }ُهَو الَِّذي َخلَ في قوله تعالى:  تساءل ابن فضال  
 أجاب بجوابين: 

 

 ير للرازي.. التفسير الكب (  1) 

 (. 116  –   115النكت في القرآن ص ) (  2) 
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َماء{ واستطرد في الكالم   األول: يوجد ثم في قوله تعالى: }ُثمَّ اْسَتَوى ِإَلى السَّ
وأشار إلى الخالف في هذه المسألة التي اتسع فيه الخالف واآليات الدالة على 

 هللا البصيرة.  هذا المعنى واضحة لمن رزقه

لة فذكر اإلمام أبو جعفر الطبري  فسرين في هذه المسأوقد اختلف كالم الم
 الربيع بن أنس في قوله: }َفَسوَّاُهنَّ َسْبَع َسَماَواٍت{ يقول سوى خلقهن.  عن

خلق   ما  أول  )كان  قال:  إسحاق  بن  محمد  عن  النور    هللاوأخرج  تعالى 
ا مضيًئا  اًل أسود مظلًما، وجعل النور نهارً والظلمة، ثم ميز بينهما فجعل الظلمة لي

الماء من دخان    –َوهللا أعلم    ثم سمك السماوات السبع من دخان يقالمبصًرا،  
ليلها، وأخرج ُضحاها،    ُيْحَبُكنَ حتى استقللن ولم   الدنيا  السماء  وقد أغطش في 

  ا ساهفأر فجرى فيها الليل والنهار، وليس فيها شمس قمر وال نجوم. ثم دحا األرض  
َرغ من األرض وما وبث فيها ما أراد من الخلق، ففبالجبال، وقدر فيها األقوات،  

 - كما قال -يها من أقواتها في أربعة أيام. ثم استوى إلى السماء وهي دخان  قدر ف
فحبكهن، وجعل في السماء الدنيا شمسها وقمرها ونجومها، وأوحى في كل سماء  

.  من خلق السموات واألرض في ستة أيامأمرها، فأكمل خلقهن في يومين، ففرغ  
ِاْئِتَيا َطْوًعا  }ات واألرض:  واته، ثم قال للسمو ثم استوى في اليوم السابع فوق سم

َقاَلَتا  }(  لما أردت بكما، فاطمئنا عليه طوًعا أو كرًها، قالتا11َأْو َكْرًها{ )فصلت:
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 .(1) (11َأَتْيَنا َطاِئِعيَن{ )فصلت:

ابن إسحاق أن   تعالى ذكه استوى    فقد أخبر  السماء  هللا   ه بعد خلق   -إلى 
 وهن سبع من دخان، فسواهن كما َوصف.  -األرض وما فيها 

وإنما استشهدنا لقولنا الذي قلنا في ذلك بقول ابن إسحاق، ألنه أوضح بياًنا  
  - السموات، أنهن ُكن  سبًعا من دخان قبل استواء ربنا إليها لتسويتها    َخَبرِ عن    -

عنى السماء التي قال  ه، من أن مأحسُن شرًحا لما أردنا االستدالل ب من غيره، و 
َماء}هللا تعالى ذكره فيها:   بمعنى الجميع، على ما وصفنا.    {ُثمَّ اْسَتَوى ِإَلى السَّ

وأنه إنما قال جل ثناؤه: " َفَسوَّاُهنَّ "، إذ كانت السماء بمعنى الجميع، على ما  
 بينا". 

قبل تسويته  قن سبًعا  وَّاُهنَّ "، إذ كن قد ُخلِ ة " َفسَ فما صف  فإن قال لنا قائل:
معنى  الإياهن؟ وما وجه ِذْكر َخْلقهن بعد ِذْكر َخْلق األرض؟ ألنها خلقت قبلها، أم  

 غير ذلك؟ 

 

قيل: قد ذكرنا ذلك في الخبر الذي رويناه عن ابن إسحاق، ثم استرسل في  
 

 . 461/  46جامع البيان ) (  1) 
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 ذكر أقوال السلف في هذا المعنى. 

ن هذه  لذي يظهر م السماء وا  (1) األرض قبللقول بخلق  عن مجاهد اوأخرج  
اآلية الكريمة أن هللا تعالى خلق األرض قبل السماء وكذلك آية حم السجدة وهي:  

َذِلَك َربُّ } َأنَداًدا  َلُه  َوَتْجَعُلوَن  َيْوَمْيِن  َلَتْكُفُروَن ِبالَِّذي َخَلَق اأْلَْرَض ِفي  َأِئنَُّكْم  ُقْل 
َر ِفيَها َأْقَواَتَها ِفي َأْرَبَعِة  ِقهَ َفوْ َجَعَل ِفيَها َرَواِسَي ِمن  اْلَعاَلِميَن * وَ  ا َوَباَرَك ِفيَها َوَقدَّ

َماء َوِهَي ُدَخانٌ  اِئِليَن * ُثمَّ اْسَتَوى ِإَلى السَّ  (.11 - 9)السجدة:  {َأيَّاٍم َسَواء لِ لسَّ

 .وكذلك آية النازعات ذكرت األرض بعد السماء

ء استوى إلى السما  الى خلق األرض ثممسألة أن هللا تعوالذي يظهر في ال
الجمع بين اآليات في هذا   ينتظموهي دخان فسوى خلقها ثم دحا األرض وبهذا  

 المعنى وهللا اعلم. 

السموات متقدم   قتادة والسدي ومقاتل وغيرهم من أن خلق  إليه  وما ذهب 
تعالى:   بقوله  محتجين  األرض  خلق  َبْعَد  َوا}على  َدَحاَهاأْلَْرَض  { َذِلَك 

ألن المذكور في هذه اآلية الكريمة هو الدحو   ؛بحجة لهم  ليس( ف30النازعات:)
أن الدحو   ؛( أي بعد خلق السماء ومعلوم30النازعات:{ )َواأْلَْرَض َبْعَد َذِلَك َدَحاَها}

 

 (. 369/ 1(، البحر المحيط ) 383/ 1( الجامع ألحكام القرآن ) 461/ 1يان ) راجع جامع الب (  1) 
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ن  وأما الخلق فقد أخبر اب   ،السموات هو الدحوغير الخلق فالمتأخر عن خلق  
 وهن وما فيها    ،خلقه األرض إلى السماء بعد    تعالى ذكره استوى إسحاق أن هللا  

 سبع من دخان فسواهن كما وصف(.

على كالم ابن إسحاق بقوله: )وإنما استشهدنا لقولنا   اإلمام ابن جرير وعلق
الذي قلنا في ذلك بقول ابن إسحاق ألنه أوضح بياًنا عن خبر السموات أنهن  

لتي قال هللا  ها معنى السماء ابنا إليها لتسويتخان قبل استواء ر كلها سبًعا من د 
َماء}لى ذكره فيها تعا  .(1){ُثمَّ اْسَتَوى ِإَلى السَّ

خلق األرض قبل السموات ثم   تعالىهو أن هللا   رجحانهوالقول الذي يظهر  
استوى إلى السماء وكان دخان فسواهن سبع سموات ثم دحا األرض فالدحو هو  

 . األرض وهللا أعلم ال خلق اوتسويته لذي كان بعد خلق السموات ا
  

 

 (. 461/ 1المصدر نفسه ) (  1) 
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( 6 ) 

  {َخِليَفةً َوِإْذ َقاَل َربَُّك ِلْلَماَلِئَكِة ِإنِ ي َجاِعٌل ِفي اأَلْرِض }قوله تعالى: 
 (.30)البقرة:

 نص التساؤل:

 "ما المراد بالخليفة؟".

 جواب التساؤل:

 ابان": أجاب اإلمام ابن فضال عن هذا التساؤل فقال: "في هذا جو 

  أحدهما:

 وا يسكنون األرض. لوا خالئف من الجن الذين كانأن المراد به آدم وذريته ُجع

 والقول الثاني: 

 أن المراد بالخليفة أمٌم يخلف بعضهم بعضًا، كلما هلكت أمة خلفتها أخرى.  

عليه    -أن آدم    -رضي هللا عنهما    -ويروى عن ابن عباس وابن مسعود  
، يكون خليفة هلل تعالي؛ يحكم بالحق في أرضه، إال أن هللا تعالى أعلم  -السالم 

 .(1)األرض" في فك الدماء ويفسد المالئكة أن يكون من ذريته من يس 

 

 (. 123النكت في القرآن ص ) (  1) 
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فضال  اإلمام  تساءل قوله:  (1) ابن  األَ }  في  ِفي  َجاِعٌل  َخِليَفةً ِإنِ ي    { ْرِض 
 أجوبة:  ة( وأجاب بثالث30)البقرة:

 أن المراد بالخليفة آدم وذريته. األول:

 أن المراد بالخليفة ُأمٌم يخلف بعضهم بعًضا.  الثاني:

ويكون خليفة هللا تعالى يحكم    –أن المراد بالخليفة آدم عليه السالم    والثالث:
 بالحق في أرضه. 

األجوبة   ذكرهاوهذه  فض  التي  المفسرون ابن  حولها  يدندن  التي  هي  ال 
 وأشهرها عندهم.

الثالث: الذي يعزى إلى ابن عباس وابن مسعود وجميع أهل التأويل ذكره  
كثير القرطبي  (2) ابن  وعزاه  أهل    وقال  وجميع  مسعود  وابن  عباس  ابن  إلى 

 .(3) التأويل

 

 (. 326/ 1قرآن العظيم ) تفسير ال (  1) 

 (. 326/ 1ر القرآن العظيم ) تفسي (  2) 

 ( 383/ 1الجامع ألحكام القرآن) (  3) 
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 وقال: وفي ذلك نظر بل الخالف في ذلك كثير.

 .(1)ه حكاه الرازي في تفسيره وغير 

َأَتْجَعُل  }والظاهر أنه لم يرد آدم عيًنا إذا لو كان ذلك لما حسن قول المالئكة:  
َماء{ )البقرة:  ِفيَها َمن ُيْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفكُ  ( فإنهم إنما أرادوا أن من هذا الجنس 30الدِ 

 من يفعل ذلك.

ى  وقوله من هذا الجنس يعني من ذرية آدم الذي يخلقونه وهذا القول يتمش 
َوَلْو َنَشاء َلَجَعْلَنا  }( وقوله:  62)النمل:  {َوَيْجَعُلُكْم ُخَلَفاء اأْلَْرضِ }مع قوله تعالى:  

 (6)الزخرف: {مَّاَلِئَكًة ِفي اأْلَْرِض َيْخُلُفونَ ِمنُكم 

وهذا القول هو الذي يظهر رجحانه ألن اإلفساد والسفك وقع في ذريته وذلك 
( لم تخف  30)البقرة:  {ي َجاِعٌل ِفي اأَلْرِض َخِليَفةً ِإن ِ }أن المالئكة إذ قال لها ربها  

رضه بل قالت: }َقَالوا َأَتْجَعُل اإلفساد وسفك الدماء في جوابها ربها إلى خليفته في أ
َماء{ )البقرة: ( وغير منكر أن يكون ربها أعلمها  30ِفيَها َمن ُيْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِ 

منهم اإلفساد دون سفك الدماء فقالت يا ربنا أتجعل  يكون أنه يكون لخليفته ذرية 
 فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وهللا تعالى أعلم. 

 

 (.. 383/ 1الجامع ألحكام القرآن الكريم) (  181  –   180/ 1مفاتيح الغيب ) (  1) 
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( 7 ) 

َوِإْذ َقاَل َربَُّك ِلْلَماَلِئَكِة ِإنِ ي َجاِعٌل ِفي اأَلْرِض َخِليَفًة َقاُلوْا  }قوله تعالى: 
مَ َأَتْجَعُل ِفيَها َمن ُيْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك ال ُس َلكَ دِ   {اء َوَنْحُن ُنَسبِ ُح ِبَحْمِدَك َوُنَقدِ 

 (.30)البقرة:

 نص التساؤل:

 ئكة أنهم يفسدون في األرض؟"."من أين علمت المال  وهو:

 في هذا جوابان: 

 أحدهما:

أن هللا تعالى أعلمهم أنه يكون من ذرية هذا الخليفة من يفسد في األرض   
لسؤال وهذا معنى قول ابن عباس وابن  هذا اويسفك الدماء فاقتضى ذلك أن سألوا  

 مسعود رضي هللا عنهما.

 والجوب الثاني: 

أن الجن كانوا في األرض فكفروا وأفسدوا وسفكوا الدماء فلما أخبرهم هللا   
جاعل في األرض خليفة أحبوا أن يعلموا هل سبيله في ذلك سبيل من   تعالى أنه

 كان فيها من الجن؟ 
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لنظر، فإن قيل: فليس في القرآن إخبار بذلك أهل اوإلى القول األول يذهب 
 قيل: هو محذوف، اكتفى منه بداللة الكالم؛ إذ كانت المالئكة ال تعلم الغيب. 

( إنه ناب عن الجواب 30 َتْعَلُموَن{ )البقرة:  وقيل في قوله: }ِإنِ ي أَْعَلُم َما اَل 
تعلمون. وقيل   ماال  وقيل معناه: إني أعلم من المصلحة والتدبير  .الذي هو )نعم(

يكون من ذريته أهل طاعٍة   الخليفة  ذلك  تعلمون من أن  إني أعلم ماال  معناه: 
 وواليٍة، وفيهم األنبياء. 

 .(1) المعصية وانطوائه عليها  وقيل: إني أعلم ماال تعلمون من إضمار إبليس

ي َجاِعٌل   ِإن ِ َوِإْذ َقاَل َربَُّك ِلْلَماَلِئَكةِ }  ذكر ابن فضال تساؤاًل في قوله تعالى:
 (.30البقرة:) {ِفي اأَلْرِض َخِليَفةً 

 : وأجاب بجوابين

 أحدهما:
أن هللا تعالى أعلمهم أنه يكون من ذرية هذا الخليفة من يفسد في األرض   

 ويسفك الدماء.

 والثاني: 
 

 (.   126  –   125النكت في القرآن  ص ) (  1) 
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أن الجن كانوا في األرض، فكفروا وأفسدوا وسفكوا الدماء فلما أخبرهم هللا   
خليفة، أحبوا أن يعلموا هل سبيله في ذلك سبيل من    األرض   تعالى أنه جاعل في
 كان فيها من الجن.

ختلف المفسرون من السلف والخلف في سؤال المالئكة ربهم أكان على  وقد ا
وقد  عنهم  الروايات  واختلفت  أقوالهم  وتضاربت  وتخمين  حدس  أم  ويقين  علم 

أو   الطبري  أبو جعفر  الروايات   كاد استوعبها  ال  والحظ تضارب  داللة على  في 
ِإنِ ي َجاِعٌل ِفي اأَلْرِض  }المراد منها ما رواه بسنده عن الربيع ابن أنس في قوله:  

 ( اآلية. 30)البقرة: {َخِليَفةً 

يوم األربعاء وخلق الجن يوم الخميس وخلق آدم   ؛قال إن هللا خلق المالئكة
رض في األ  قال: )فكفر قوم من الجن فكانت المالئكة تهبط إليهم  يوم الجمعة

ت وقد علمنا  فتقاتلهم فكانت الدماء وكان الفساد في األرض وغيرها من الروايا
 ؛ وال تسبق بالقول وذلك عام في جميع المالئكة  الغيب قطًعا أن المالئكة ال تعلم  

  . (1)اَل َيْسِبُقوَنُه ِباْلَقْوِل{ )األنبياء: س( خرج على المدح لهم}ألن قوله: 

بن فضال وعزاه إلى أهل النظر هو المعول عليه  ذكره اوالجواب األول الذي  
  وهللا أعلم. وإن كان الثاني محتمالً 

 (8 ) 

 

 (. 409/ 1حكام القرآن ) ( والجامع أل 77/ 1( والدر المنثور ) 478/ 1انظر: جامع البيان ) (  1) 



 (د. عالل عبدالقادر عبدالسالم بندويش)    ت التفسريية وأجوبتها يف النكت القرآنيةالتساؤال  

- 4313 - 

َوِإْذ ُقْلَنا ِلْلَماَلِئَكِة اْسُجُدوْا آلَدَم َفَسَجُدوْا ِإالَّ ِإْبِليَس َأَبى }قوله تعالى: 
 (.34َواْسَتْكَبَر َوَكاَن ِمَن اْلَكاِفِريَن{ )البقرة:

 نص التساؤل:

 منهم أم ال؟".   يليس من المالئكة حتى استثنأكان إب"

 "والجواب:
فذهب قوم: إلى أنه لم يكن من المالئكة وجعل   أن العلماء اختلفوا في ذلك:  

تعالى:   كقوله  منقطًعا  هنا  ها  الظَّن ِ }االستثناء  اتِ َباَع  ِإالَّ  ِعْلٍم  ِمْن  ِبِه  َلُهم    { َما 
 " ( وأنشد سيبوبه:157)النساء:

الَ َواْلحَ  ِلَجا ْرُب  َيْبَقى    
 

 َوالِمَراحُ ِحِمَها التََّخيُُّل   
ِفي    بَّار  الصَّ الَفَتى  إالَّ 

 النََّجــ
 

والفَ   رُس  ــَداِت 
 (1) اْلَوَقاحُ 

 
اَل َيْعُصوَن ّللاََّ َما َأَمَرُهْم َوَيْفَعُلوَن }واحتج على صحة هذا القول بقوله تعالى:  

صية َعْنُهْم َنفَيا عاًما واحَتجَّ َأيًضا ِبَقوِله َتَعالى:  ى الَمع( فنف 6التحريم: )  {َما ُيْؤَمُرونَ 
 يعنى " لم يجز أن  الجن( وَمَتى أطلق لفظ "50الكهف:)  { ِإالَّ ِإْبِليَس َكاَن ِمَن اْلِجن ِ }

 به إال الجنس المعروف واحتج أيًضا بأن إبليس له نسل وذرية.

 

( والقائل الحارث بن عياد البكري من شعراء الجاهلية، انظر خزانة األدب  366/ 1تاب ) الك (  1) 

 (1 /47 .) 
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 نس. إبليس أبو الجن كما أن آدم أبو اإل  قال الحسن:

من  وا خلقوا  روحانيون  والمالئكة  النار  من  مخلوق  إبليس  بأن  أيًضا  حتج 
وقال   ،وال يشربون  ،وال يأكلون  ،ال يتناسلون  النور وقال الحسن: خلقوا من  ،الريح

{ وولده:  إبليس  في  ُدونِ تعالى  ِمن  َأْوِلَياء  يََّتُه  َوُذرِ  َعُدو  َأَفَتتَِّخُذوَنُه  َلُكْم  َوُهْم    { ي 
( فعمها 1)فاطر:  {َجاِعِل اْلَماَلِئَكِة ُرُساًل }تج أيًضا بقوله تعالى:  واح  (.50الكهف:)

بالوصف بالرسالة وال يجوز على رسل هللا أن تكفر وال أن تفسق كما ال يجوز  
من البشر من قبل أنهم حجة هللا على خلقه فالمالئكة بهذه المنزلة لو  ه  على رسل

سبيل إلى الفرق بين الصدق    ال  ان يكون عليهم الفسق لجاز عليهم الكذب فكاز  ج
 والكذب فيما أخبروا به عن هللا.

ه من المالئكة واحتجوا بأنه لو كان من  وذهب الجمهور من العلماء إلى أن
ألن األمر إنما تناول المالئكة    ؛غير المالئكة لما كان ملوًما في ترك السجود 

 دون غيرهم. 

منه  به  احتج  ما  وأما  يَ }أنهم:    قال:  َما    ْعُصونَ اَل  َوَيْفَعُلوَن  َأَمَرُهْم  َما  ّللاََّ 
( وانَُّه نفى نفًيا عاًما فإن العموم قد يختص من الشيء نحو  6ُيْؤَمُروَن{ )التحريم:

( وقد علم أن المعنى وأوتيت من كل  23النمل:)  {َوُأوِتَيْت ِمن ُكلِ  َشْيءٍ }قوله:  
 شيء يؤتاه الملوك ولم يرد جميع األشياء. 
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(  50الكهف:)  {ِإالَّ ِإْبِليَس َكاَن ِمَن اْلِجن ِ }جه بقوله تعالى:  ا احتجاقال: وأم
  عن وقيل: يقع الجن على جميع المالئكة الجتنانها    ،فإن الجن جنس من المالئكة 

 العيون. 

 ثعلبة:  قيس بنقال أعشى 

َأْو  َخاِلًدا  َشْيٌء  َكاَن  َلْو 
 ُمَعمَّرا

 

ُسَلْيَماُن     ِمنَ   اْلَبِريءَّ َلَكاَن 
هْ   رِ الدَّ

 
ِعَباَدهُ  َواْصَطَفاُه  ِإَلِهي   َبَراهُ 

 
 ِمْصرِ ِإَلى    ترناَوَملََّكُه َما َبْيَن   

اْلَمالِئِك   ِجنِ   ِمْن  َر  َوَسخَّ
 ِتْسَعةً 

 

َلَدْيِه    َأْجرِ ِقَياًما  ِبال   َيْعَمُلوَن 
لجنة ها هنا  ( فا158َوَجَعُلوا َبْيَنُه َوَبْيَن اْلِجنَِّة َنَسًبا{ )الصافات: }وقال تعالى:   

 . المالئكة بال خالف ألن قريًشا قالت المالئكة بنات هللا فرد هللا عليهم

ألن    ؛وأما قوله: إن إلبليس نساًل وذرية والمالئكة ليست كذلك فال دليل فيه
فإذا كان    ،ولعنه تغيرت حاله عن حال المالئكة  ،هللا تعالى لما أهبطه إلى األرض 

 لك.لم تصح الداللة بذ كذلك 

إوأم النارا قوله:  والنار والنور    النوروالمالئكة خلقوا من    ،نه مخلوق من 
 . سواء

يَ  المالئكة ال  َيشربون   ،طعمون وقوله:  ُيطعمون   ،وال  فقد   ،والجن  وَيشربون 
ع ُيطعمونَ جاء  ال  أنهم  على  يدل  ما  العرب  القاسم    ،ن  أبو  أنشد  َيشربوَن  وال 
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 حاتم:  دنا أبوالزجاجي قال: أنشدنا ابن دريد قال أنش

ُبَعيَدوَ  َحَضْأُت  َقد   نٍ هْ َوناٍر 
 

ُمَقاماً   بها  ُأريُد  ما   َبداٍر 
َوَعينٍ   راحلٍة  َترِحيل   ِسَوى 

 
َتَناَما   ُأَكاِلؤها  أن   َمَخاَفَة 

 أَتوا َناِري فقلُت: َمُنوَن أنُتم  
 

ِعمو   ُقلُت:   ، الجنُّ َفَقالوا: 
 َظاَلَما

 
الَطعاِم،   إلى  َفَقاَل َفُقلُت: 

 ِمنُهم 
 

 الطَعاَما   اإلنََّس حُسُد  نَ زعيُم:   
ِفيَنا   ِباأَلْكِل  لُتُم  ُفضِ   لقد 

 
ُيعقبُكم    َذاَك   َقاَما سَ َوَلْكْن 

وجاء في بعض    ،ألنهم روحانيون   ؛وال يشربون   ،يدل على أنهم ال يأكلون فهذا   
وطعام    ؛ألن ذلك طعام الجن  ؛والروث قال  بالعظم عن التمسح    النهياألخبار  

ألنهم خرجوا    ؛صح ذلك فألنهم لما سكنوا األرض خالفوا حكم المالئكةهم فإن  دواب
وال    ،هم يتشممون ذلكوقد قيل في تأويل الحديث إن  ، إبليس  بمعصيةمن جملتهم  

، والثاني قول الجمهور من العلماء وروي عن  (1) والقول األول قول الحسن  هيأكلون
 القوالن جميًعا.  عمرابن  

نت المالئكة تقاتل الجن فسبي إبليس وكان  قال كا  وروي عن ابن مسعود  
ِإالَّ ِإْبِليَس  }صغيًرا مع المالئكة فتعبد معهما باألمر بالسجود فلذلك قال هللا تعالى:  

 (.50)الكهف: {َكاَن ِمَن اْلِجن ِ 

 

 (. 146  –   141نكت القرآن ص ) (  1) 
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هل إبليس من    َمَفاُدهُ ذكر ابن فضال رحمه هللا تساؤاًل في اآلية المذكورة  
 مالئكة أو من الجن؟ال

ذلك:  وأجاب   في  اختلفوا  العلماء  وهم    فذهببأن  المالئكة  من  أنه  قوم 
الجمهور من السلف والخلف وحجتهم اآلية المذكورة آنًفا ولو لم يكن من المالئكة  

اِجِديَن *  }لما وجه إليه األمر بالسجود وقوله تعالى:   ِإالَّ ِإْبِليَس َلْم َيُكن مِ َن السَّ
 (. 12)األعراف: { ِإْذ َأَمْرُتكَ َتْسُجدَ ا َمَنَعَك َأالَّ َقاَل مَ 

آلدم    ؛فأخبر جل ثناؤه أنه قد أمر إبليس في من أمر من المالئكة بالسجود 
آلدم فأخرجه من الصفة التي ثم استثناه مما أخبر عنهم أنهم فعلوه من السجود  

ال من  لمالئكته  أثبته  ما  ونفى عنه  الطاعة ألمره  من  بها  لعبده وصفهم  سجود 
 .(1)آدم

اَل َيْعُصوَن ّللاََّ َما َأَمَرُهْم َوَيْفَعُلوَن  } القائلون بأنه من الجن بقوله تعالى:    واستدل
 (. 6)التحريم: {َما ُيْؤَمُرونَ 

ويتخرج على أنه عمل عملهم فكان منهم في هذا أو على أن المالئكة قد  
 .(2) ُتسمى ِجن ا الستتارها

 (. 50)الكهف: {ن ِ  اْلجِ ِإالَّ ِإْبِليَس َكاَن ِمنَ }وبقوله تعالى: 

 

 ( وقد ذكر روايات كثيرة في هذه المسألة فتنظر هناك. 535/ 1جامع البيان للطبري ) (  1) 

 (. 360/ 1المحرر الوجيز ) (  2) 
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وأجاب القائلون بأنه ال يمنع أن يخرج إبليس من جملة المالئكة لما سبق  
 (.23)األنبياء: (1) {اَل ُيْسَأُل َعمَّا َيْفَعلُ }ِمْنُه   دالفي علم هللا ِبَشقاِئِه ع

 (.1)فاطر: {اْلَماَلِئَكِة ُرُساًل َجاِعِل }وبقوله: 

و  الكفر  المالئكة  على  يجوز  الفسفال  من  ال  رسله  على  يجوز  ال  كما  ق 
 .(2)البشر

وقد استطاع ابن فضال أن يلملم كل ما قيل في هذه المسألة بعبارة وجيزة  
دالة على مقدرة عالية وبراعة فائقة والذي يصطفى من هذه األقوال ويظهر رجحانه 

 ووضوح حججه وهللا أعلم.  برهانههور لقوة دليله وسطوع قول الجم

 
  

 

 (. 439/ 1بي ) الجامع ألحكام القرآن للقرط (  1) 

 (. 419/ 1البحر المحيط البن حيان ) (  2) 



 (د. عالل عبدالقادر عبدالسالم بندويش)    ت التفسريية وأجوبتها يف النكت القرآنيةالتساؤال  

- 4319 - 

  (9  ) 

َوِإْذ ُقْلَنا ِلْلَماَلِئَكِة اْسُجُدوْا آلَدَم َفَسَجُدوْا ِإالَّ ِإْبِليَس َأَبى }ى: قوله تعال
 (.34)البقرة: {َواْسَتْكَبَر َوَكاَن ِمَن اْلَكاِفِرينَ 

 نص التساؤل:

سجود    عن  ويسأل  وهو:  اآلية  هذه  في  تساؤاًل  فضال  ابن  اإلمام  أورد 
 كان: المالئكة آلدم على أي وجه 

 له: وأجاب بقو 

 وفيه جوابان:  

آلدم وهو   ال  أنه كان على التحية آلدم والتكرمة، والعبادة هلل تعالىأحدهما:  
 قول قتادة:

 والوجه : أنه كان على معنى القبلة، كما أمروا بالسجود إلى القبلة،  والثاني
 األول أبين.

جاب عنه  دم عليه السالم وأفضال تساؤاًل عن سجود المالئكة آلذكر ابن  
 ن: بجوابي 
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أن سجود المالئكة آلدمة على التحية والتكرمة آلدم والعبادة هلل    أحدهما:
 تعالى ال آلدم. 

 عنى القبلة.أنه كان على م والثاني:

 خر في هذا المعنى. وذكر المفسرون أقوااًل أ

معنى:   آلَدمَ }قيل  و   {اْسُجُدوْا  مستقبلين  آدم  أسجدوا  َعيَّروا  وقيل  آدم،  جه 
 .(1) وا خصائل الصنع به فأمروا بالسجود له تكريًماُروه ولم يعرفسغَ واستَ 

قولهم:  على  لهم  معاقبة  له  بالسجود  أمرهم  تعالى  هللا  يكون  أن  ويحتمل 
َماء}  . (30)البقرة: {َأَتْجَعُل ِفيَها َمن ُيْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِ 

 ذلك هلل. ، تعبدهم هللا بالسجود آلدم والعبادة في (2) وقال ابن عباس

بسنده عن  وروي   الطبري  اإلمام  أخرج  السلف  من  كثير  عن  المعنى  هذا 
فكانت الطاعة هلل والسجدة آلدم أكرم هللا   {َوِإْذ ُقْلَنا ِلْلَماَلِئَكِة اْسُجُدوْا آلَدمَ }قتادة:  

 .آدم أن أسجد َلُه َماَلئكتُه وهذا هو الذي أومأ ابن فضال إلى ترجيحه

 

 . ( 435/ 1الجامع ألحكام القرآن للقرطبي ) (  1) 

 (. 436/ 1المصدر نفسه ) (  2) 
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أحكام القرآن بقوله: اتفقت األمة   في  (1)ن العربيوصرح اإلمام أبو بكر ب 
على أن السجود آلدم لم يكن سجود عبادة وإنما كان على أحد وجهين: إما سالم  

وبيت   ،والتعظيم، وإما صنعه قبلة كالسجود للكعبة  ، واالنحناء  ،األعاجم بالتكفي
(  29)الحجر:  {ينَ َساِجدِ َفَقُعوْا َلُه  }ألقوى لقوله في اآلية األخرى  اوهو    ،المقدس

ولم يكن على معنى التعظيم وإنما صدر على وجه اإللزام للعبادة واتخاذه قبلة  
 .(2)وقد نسخ هللا تعالى جميع ذلك في هذه الملة

رحم هللا اإلمام ابن العربي لقد أبعد النجعة في هذا المعنى وأبعد اللفظ عن  
رع، في العرف والش  المعروفةمدلوله فاألصل في السجود أن يكون على الهيئة  

 ،وغيرها من اآليات ولو أراد هللا غير هذا المعنى ألرشد إليه  ،وهذا ظاهر اآلية
 وعليه َفإن ترجيح ابن فضال للجواب األول من جوابيه ال غبار عليه وهللا أعلم. 

 
  

 

 (.. 359/ 1( والمحرر الوجيز البن عطية ) 360/ 1تفسير ابن أبي حاتم ) (  1) 

 (. 16/ 1أحكام القرآن البن العربي المالكي ) (  2) 
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 (10  ) 

 .(34)البقرة: {َوَكاَن ِمْن اْلَكاِفِرينَ }قوله تعالى: 

 التساؤل:نص 

 ؟ ما معنى "كان".   {َوَكاَن ِمْن اْلَكاِفِرينَ }: : ويسأل عن قولهلقال ابن فضا

 الجواب: 

 أن بعضهم قال: المعنى وصار من الكافرين. 

 وقيل: كان في علم هللا من الكافرين.

 .(1) وقال بعضهم: كان كافًرا في األصل

 {.اْلَكاِفِرينَ َوَكاَن ِمَن }قوله تعالى: ذكر ابن فضال سؤااًل في 

بابها    علىكان ِبمعنى صار وقيل كان    أنَّ هي:  ه بثالثة أجوبة و وأجاب عن 
 وأَنه كان في علم هللا أنه سيكفر.

 وقيل: كان كافًرا يبطن الكفر ويتظاهر بالطاعة. 

 

 (. 133/ 1نكت القرآن ) (  1) 
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المفسرون  حولها  يدندن  التي  هي  األجوبة  كان    (1) وهذه  أن  يظهر  والذي 
 تحتمل معنيين. 

 األول: 

صار  بمعنى  المعنى  وشاهد   أنها  تعالى  قو   هذا  اْلُمْغَرِقينَ َفَكانَ }له  ِمَن    }  
 :(2) ول الشاعرقَ صاَر و ( أي 43)هود:

 (3) ُبُيْوُضَهاِبَتْيَهاَء َقْفٍر َواْلَمـــــــــــــــــطي  َكَأنََّها      َقَطا الَحْزِن َقْد َكاَنْت ِفَراخا  

 .ومعناه: قد كانت أي صارت 

   والمعنى الثاني:

َعْن َعْبِد هللِا    بخاري ومسلم: "فر كما جاء في الأنه كان في علم هللا أنه سيك 
اِدُق  َثَنا َرُسْوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم َوُهَو الصَّ بِن َمْسُعْوْد َرِضَي هللُا َعْنُه َقاَل: َحدَّ

ِه َأْرَبِعْيَن َيْوَمًا ُنْطَفًة،الَمْصُدْوُق: ) إِ  ُثمَّ َيُكْوُن    نَّ َأَحَدُكْم ُيْجَمُع َخْلُقُه ِفْي َبْطِن ُأمِ 

 

 (. 82/ 1معالم التنزيل للبغوي ) (  1) 

 الجامع ألحكام القرآن للقرطبي. (  2) 

 (. 201/ 9( والخزانة ) 575/ 5أحمر، انظر الحيوان للجاحظ ) البيت البن  (  3) 
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ْوَح،   َعَلَقًة ِمْثَل َذِلَك، ُثمَّ َيُكْوُن ُمْضَغًة ِمْثَل َذِلَك، ُثمَّ ُيْرَسُل ِإَلْيِه الَمَلُك َفَينُفُخ ِفْيِه الر 
 : ِبَكْتِب ِرْزِقِه َوَأَجِلِه َوَعَمِلِه َوَشِقي  َأْو َسِعْيٌد.َوَيْؤَمُر ِبَأْرَبِع َكِلَماتٍ 

ََ َأَحَدُكْم َلَيْعَمُل ِبَعَمِل أَْهِل الَجنَِّة َحتَّى َما َيُكْوُن   ِإَلَه َغْيرُ َفَوهللا الَِّذي الَ  ُه ِإنَّ
َمِل أَْهِل النَّاِر َفَيْدُخُلَها، َوِإنَّ َأَحَدُكْم  َبْيَنُه َوَبْيَنَها إالِذَراٌع َفَيْسِبُق َعَلْيِه الِكَتاُب َفَيْعَمُل ِبعَ 

َبْيَنُه َوَبْيَنَها إال ِذَراٌع َفَيْسِبُق َعَلْيِه الِكَتاُب    اِر َحتَّى َماَلَيْعَمُل ِبَعَمِل أَْهِل النَّ  َيُكوُن 
 .(1)َفَيْعَمُل ِبَعَمِل أَْهِل الَجنَِّة َفَيْدُخُلَها("

 اللذان يرجحان في معنى "كان". وهذان القوالن هما 

 وهللا أعلم. (2)فبعيد  وأما الثالث:

 
  

 

 (. 2643(، وصحيح مسلم رقم ) 3208صحيح البخاري رقم ) (  1) 

 (2  ) ( القرآن  ألحكام  الجامع  ) 442/ 1راجع  المحيط  والبحر  وال 421/ 1(،  والتنوير  (،  تحرير 

 (1 /426   –  427 .) 
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 (11  ) 

لَ  َوالَ }قوله تعالى:   (.41البقرة:) { َكاِفٍر ِبهِ َتُكوُنوْا َأوَّ

 نص التساؤل:

َل َكاِفٍر ِبهِ } يسأل ما معنى قوله:قال ابن فضال   ؟.(1)  {َواَل َتُكوُنوْا َأوَّ

 والجواب:
ل كافٍر بالقرآن من أهل الكتاب، وقد كانت قريش  أن المعنى   وال تكونوا أوَّ
 كفرت به بمكة. 

فيتبعكم الناس، أي: ال تكونوا  لسابقين إلى الكفر  وال تكونوا ا  ،وقيل: المعنى
 أئمٌة في الكفر به. 

ل جاحٍد أن صفة النَّبي في كتابكم، والهاء في   ،وقيل: المعنى وال تكونوا أوَّ
وفي القول األول تعود    -عليه السالم    -قول تعود على النبي  }ِبِه{ على هذا ال

 على القرآن. 

ل ك  ،وقيل: المعنى ابكم؛ ألنكم إذا جحدتم افر بما معكم من كتوال تكونوا أوَّ
 فقد كفرتم به.  -صلى هللا عليه وسلم   -ما فيه من صفة النبي  

 

 (. 563/ 1انظر: قول ابن جريج في جامع البيان للطبري ) (  1) 
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الثالث:   واألول: والقول  ابن جريح،  قول  الثاني:  والقول  العالية،  أبي  قول 
 .(1) حكاه الزجاج

ذكر اإلمام ابن فضال تساؤاًل في اآلية المذكورة وأجاب بعدة أجوبة صدرها  
 األول منها فقال:  التمريض سوى القول بصيغة

أن المعنى وال تكونوا أول كافر بالقرآن من أهل الكتاب وسردها كما    والجواب
التي رددها كثير من المفسرين    فضال هيسبق آنًفا وهذه المعاني التي ساقها ابن  

عود الضمير في قوله: }ِبِه{ عالم يعود   وهي  ،الخالف في هذه المسألة  ومثار
  ؛ ن فضال وغيره من المفسرينن األخيرين الذين ذكرهما بالقولي   يبعد اآلية    وظاهر

بهذه اآلية في أولها باإليمان بما أنزل على محمد  المخاطبينألن هللا تعالى أَمَر 
ذكره:   تعالى  فقال  َمَعُكْم{  }صلى هللا عليه وسلم،  لِ َما  قًا  ُمَصدِ  َأنَزْلُت  ِبَما  َوآِمُنوْا 

هو  في عصر محمد صلى هللا عليه وسلم    ول أن الذي أنزله هللا( ومعق41)البقرة:
والمنزل هو    ،ال تنزيل منزل  ؛ألن محمًدا صلوات هللا وسالمه عليه مرسل  ؛القرآن

إليمان به في أول اآلية  ثم نهاهم أن يكونوا أول من يكفروا بالذي أمرهم با   ،الكتاب 
ية ذكر  يه وسلم في هذه اآل لمحمد صلى هللا عل  يجرفذلك هو الظاهر المفهوم ولم  

َل َكاِفٍر ِبهِ }في قوله:  مكنيافيعاد عليه بذكره   .(40)البقرة: {َواَل َتُكوُنوْا َأوَّ

وإن كان غير محال في الكالم أن يذكر مكني اسم لم يجر له ذكر ظاهر 
 في الكالم.

 

 (. 113/ 1(، وانظر: معاني القرآن للزجاج ) 137/ 1نكت القرآن ) (  1) 
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كذلك ال معنى لقول من زعم أن العائد من الذكر في }ِبِه{ على ما التي  و 
مما يدل  بعيد ألن ذلك وإن كان محتماًل ظاهر الكالم فإنه  {مْ لِ َما َمَعكُ }له: في قو 

والتنزيل لما وصفنا قبل من أن األمر باإليمان به في أول   عليه ظاهر التالوة
هو القرآن  النهي عن الكفر به في آخرها  كون  اآلية هو القرآن فكذلك الواجب أن ي
ي كالم واحد وآية واحدة منهي عن الكفر به ف فأما أن المأمور باإليمان به غير ال

 .(1) فذلك غير األشهر األظهر في الكالم هنا مع بعد معناه في التأويل"

ألن هللا تعالى أخذ عليهم    ؛ويرشح عود الضمير في }ِبِه{ على القرآن السياق
وألن القرآن   ؛وعدم الكفر به  ،العهود ومنها اإليمان بهذا المنزل الذي هو القرآن

المتحدث عنال اآليةكريم هو  بالقصد في هذه  أقر مذكور فوجب عود    ،ه  وهو 
إذ   ؛الضمير إليه جرًيا على القاعدة العربية في عود الضمير على أقرب مذكور

 ه وهللا أعلم. كان هو المتحدث عن

 
  

 

 (. 250  –   249/ 1( والهداية لمكي ) 603/ 1جامع البيان للطبري ) (  1) 
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 (12  ) 
اَلةِ }قوله تعالى:  ْبِر َوالصَّ  (.45)البقرة: {َواْسَتِعيُنوْا ِبالصَّ

 ــة تساؤالن: في اآليــــ

 ل األول: التساؤ

 نص التساؤل:

 قال ابن فضال: ومما يسأل عنه أن يقال: ما وجه االستعانة بالصالة؟ 

  والجواب:

أنه لما كن في الصالة تالوة القرآن، وفيها الدعاء والخضوع هلل عز وجل  
د  واألنفة من االنقيا   ،كان ذلك معونة على ما تَُناِزُع إليه النفس من حب الرياسة

 .(1)ألهل الكتاب، فهو أدب لجميع العباد  ؛الخطاب، وإن كانوهذا  ،إلى الطاعة

)أنه لما كان في الصالة تالوة   أجاب ابن فضال عن هذا التساؤل بقوله: 
 إلخ.

وهذا المعنى هو الذي درج عليه كثير من المفسرين وذكروا أن اآلية خطاب  
تباعهم فقيل  انت لهم رياسة عند أ دخواًل أولًيا وقد ك  ألهل الكتاب أو يدخلون فيه 

ألن الصالة يتلى فيها   ؛لهم استعينوا على ما يذهب عنكم شهوة الرئاسة بالصالة 

 

 (.. 141/ 1نكت القرآن ص ) (  1) 
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الصالة بالذكر وخص  ،    (1) ويزهد في جميع أمر الدنيا  ،ما يرغب فيما عند هللا
َصلَّى    شأنها، "وَكاَن َرُسوُل ّللاَِّ وبياًنا لعلو  ،    (2) دون سائر العبادات تنويًها بذكرها

 .(3)ِه َوَسلََّم ِإَذا َحَزَبُه َأْمٌر َفِزَع ِإَلى الَصاَلة«. "هللُا َعَليْ 

"فإن قال قائل قد علمنا معنى األمر باالستعانة بالصبر    وقال اإلمام الطبري:
لصالة  والمحافظة على الطاعة فما معنى األمر باالستعانة با  ،على الوفاء بالعهد 

 ة وترك الدنيا؟ه والتعري عن الرياس وترك معاصي ،على طاعة هللا

إلى   آياته  ثناؤه والداعية  فيها تالوة كتاب هللا جل  رفض قيل: إن الصالة 
رة وما أعد  المذكرة لآلخلنفوس عن زينتها وغرورها  الدنيا وهجر نعيمها المسلية ا

المعونة ألهل الطاعة هلل جل جالله على  االعتبار بها  ؛ ألهلها، فهي  هللا فيها
 .(4)يها"الجد ف

 

 (. 115/ 1ن للزجاج  ) انظر معاني القرآ (  1) 

 (. 66/ 2الجامع ألحكام القرآن ) (  2) 

( وإسناده ضعيف.  1319( وأبو داود في سننه ) 232999مسنده برقم ) أخرجه اإلمام أحمد في  (  3) 

 (. 6548  –   57/ 10انظر تعليق أحمد شاكر على مسند اإلمام أحمد ) 

 (. 381/ 1ير ابن كثير ) (، وتفس 618/ 1جامع البيان ) (  4) 
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عليه الصالة    –النبي  األليق بمعانيها وعلو منزلتها لذا سن  ى هو  وهذا المعن
 الفزع إليها عند كل ما يقلق النفوس أو ينزل بها. –والسالم 

بتصرف  المفسرين  إمام  من  استقاه  ابن فضال  ذكره  الذي  أن  إلي  ويخيل 
 نيف وهللا أعلم.لطيف وتعبير م
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 (13  ) 

اَلِة{ )البقرة:}َواْسَتِعيُنوْا قوله تعالى:  ْبِر َوالصَّ  (.45ِبالصَّ

 ص التساؤل:ن

تعالى قوله  في  بالصبر  االستعانة  معنى  فضال عن  ابن  اإلمام   : تساءل 
اَلةِ } ْبِر َوالصَّ  (.45البقرة:) {َواْسَتِعيُنوْا ِبالصَّ

 االستعانة بالصبر؟ فقال: ما معنى 

 وأجاب بقوله: 

 ستشعار للصبر(. )قيل: المعنى استعينوا باال

بالصومو  أي  بالصبر(  )استعينوا  لم    (1) قيل:  أخر  معاني  المفسرون  وذكر 
 يعرج عليها ابن فضال. 

  : )فقيل اصبروا على ما تكرهه نفوسكم من الطاعة والعمل( قال اإلمام مكي

(2). 

 

 (. 617/ 1البيان )   جامع (  1) 

 (. 254  –   253/ 1الهداية إلى بلوغ النهاية ) (  2) 
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معناه بالصبر على أداء الفرائض   :عن ابن عباس  (1)وفي رواية أبي صالح
 الذنوب(. تمحيص  علىوالصالة 

 الصبر الصوم. هد:وقال مجا

 اصبروا أنفسكم عن المعاصي أي احبسوها.  معناه وقال مقاتل:

  ه ذكر   تعالىبقوله    ُيعَنى "  :-(2) رحمه هللا     –وقال اإلمام أبو جعفر الطبري  
الذي عاهدتموني في كتابكم من طاعتي   الوفاء بعهدي  استعينوا بالصبر على 

نيا إلى ما تكرهونه من التسليم  ن الرياسة وحب الد م  تهوونه واتباع أمري وترك ما  
 ألمري واتباع رسولي محمد صلى هللا عليه وسلم بالصبر والصالة". 

فكلها محتملة،  أنه ال تعارض بين هذه المعاني    –والذي يظهر وهللا أعلم  
 وهللا تعالى أعلم. 

 
  

 

 المصدر نفسه. (  1) 

 (.. 381/ 1( وانظر تفسير ابن كثير ) 618/ 1جامع البيان ) (  2) 
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 (14  ) 
 (. 45: )البقرة { َعَلى اْلَخاِشِعينَ َوِإنََّها َلَكِبيَرٌة ِإالَّ }قوله تعالى: 

 نص التساؤل:

 ويسأل عن معنى كبيرة هاهنا؟ قال ابن فضال: 

 والجواب:
 أن الحسن والضحاك قاال: )ثقيلة(. 

 .(1) أن ما يكبر يثقل على اإلنسان حمله كاألجسام الجافية  واألصل في ذلك:

حاك قاال: وأجاب بأن الحسن والض  {تساءل ابن فضال عن معنى }َلَكِبيَرةٌ 
، قال أبو حيان: في معنى قوله تعالى:  (2) عنى درج المفسرون )ثقيلة( وعلى هذا الم

ويقال كبر على    ،والقدر  ،لجرمويكون في ا  ،)الكبيرة من كبر يكبر  {َوِإنََّها َلَكِبيَرةٌ }
 .(3)  كذا أي شق(

 

كثير: ابن  تعالى:    وقال  َلَكِبيَرةٌ })فقوله  مشقة    {َوِإنََّها  َعَلى  إِ }ثقيلة  أي  الَّ 
 

 . (  142/ 1( نكت القرآن ) 1) 

 . (  389/ 1( والمحرر الوجيز البن عطية ) 621/ 1( ينظر: جامع البيان للطبري ) 2) 

 . ( 496/ 1(  البحر المحيط  ) 3) 
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 ابن طلحة عن ابن عباس يعني المصدقين بما أنزل هللا. اْلَخاِشِعيَن{ قال

 المؤمنين حًقا.  وقال مجاهد:

 الخائفين. {َعَلى اْلَخاِشِعينَ ِإالَّ  } وقال أبو العالية:

 يعين به المتواضعين.   {ِإالَّ َعَلى اْلَخاِشِعينَ } وقال مقاتل بن حيان:

َلَكِبيَرةٌ َوِإنَّهَ }  وقال الضحاك: ة إال على الخاضعين لطاعته  قال إنها لثقيل  {ا 
 .(1) الخائفين سطوته المصدقين بوعده ووعديه

على   متفقة  المفسرين  كلمة  أن  ترى  داللة وأنت  من  المأخوذ  المعنى  هذا 
 المنطوق وهللا أعلم. 

ألنهم وطئوا أنفسهم بالمداومة عليها    ،خص الخاشعين بعدم كبرها عليهمو 
 وهللا أعلم.  فعلهاا بمنزلة من ال يشق عليهم حتى أصبحو 

 
  

 

 . ( 383/ 1(  تفسير القرآن العظيم ) 1) 
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 (15  ) 

 (.45)البقرة: {َوِإنََّها َلَكِبيَرةٌ }قوله تعالى:  

 التساؤل:نص 

 عالم تعود؟  {َوِإنََّها}ويسأل عن الهاء في قوله تعالى: قال ابن فضال: 

 والجواب:

هذا قول، وإن لم ف  -صلى هللا عليه وسلم    -نها تعود على اإلجابة للنبي  أ
 ألنَّ الحال تدل عليها.  ؛ريجر لإلجابة ذك

 .(1)  تعود على االستعانة؛ ألن استعينوا تدل على االستعانة وقال قوم:

 ومثله قول الشاعر:

ِفينةإَذا   َوَخالَف والسفيُه إَلى ِخالف   َجَرى ِإلْيهِ  ُنهي السَّ

: }ِإنَّا قوله تعالى  أي: جرى إلى السفه، ودل السفيه على السفه، ومثل األول
 (. يعني القرآن ولم يجر له ذكر.1اُه ِفي َلْيَلِة اْلَقْدِر{ )القدر:َأْنَزْلنَ 

الصالة، وهو القول المختار، وجاز أن يرد عليها لقربها  وقيل: تعود على  
 منه. 

 

 . ( 142/ 1(  نكت القرآن ) 1) 
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وقيل: يعود إليهما جميعًا، وإن كان الضمير واحدًا وهما اثنان، كما قال هللا  
 ( فرد الضمير إلى واحد.62ُيْرُضوُه{ )التوبة:   َوَرُسوُلُه َأَحقُّ َأْن تعالى: }َوّللاَُّ 

 :(1)وقال الشاعر

 اْلَعقُل ُمَحتنكُ  أَوانَ ُأوِتيَت منُه   َساِء فقدْ ُحْسُن النَّ أمَّا الَوَساَمُة أو 

 .(2) وهذا كثير في كالمهم

ل جمهرة  ذكر ابن فضاو قد كثر الخالف في عود الضمير ها هنا عالم يعود  
 أقوال المعربين. 

 وهذا هو الذي يفهم من قول   –الصدد ورجح عوده )على الصالة    في هذا
ألن استعينوا   ؛البقاء العكبري حيث قال: "الضمير للصالة وقيل لالستعانة  أبي

وكان التحول إلى الكعبة شديًدا على    ،وقيل القبلة لداللة الصالة عليها  ،يدل عليها
 . (3)اليهودي"

 

ود على الصالة بصيغة الجزم ثم  أن أبا البقاء ذكر أن الضمير يع  ويالحظ

 

 . ( 4( هامش ) 143/ 1الرحمن بن حسان انظر: عزوه في النكت )   (  البيت لعبد 1) 

 . ( 142/ 1(  نكت القرآن ) 2) 

 . (  59/ 1(  التبيان في إعراب القرآن ) 3) 
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يعود   ى ضعفها وذكر بعض المعربين )أنهحكى باقي األقوال بصيغة تدل عل
 على العظة دل عليها المعنى.

 .(1) ونهوا عنها(لجميع األمور التي أمر بها بنو إسرائيل وقيل: )

أمروا بها أو نهوا عنها كما  وال سبيل لعود الضمير على كل المذكورات التي  
ومن    ،ألن الصالة هي أقرب مذكور  ؛الصالة  َغْيرِ اءى بعد احتمال عوده على  يتر 

إذا كان هو    ؛القواعد السائرة في علوم العربية أن الضمير يعود على أقرب مذكور
ُث عنه  لموجب يوجب ذلك وهللا أعلم. وال يخرج عن القاعدة إال المَتَحدَّ

 
  

 

 (. 247/ 1) قرآن المجيد للمنتخب  (  الكتاب الفريد في إعراب ال 1) 
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 (16  ) 

اَلةِ َواْسَتِعيُنوْا بِ }وله تعالى:  ق ْبِر َوالصَّ  (.45)البقرة: {الصَّ

 نص التساؤل:

 ويقال لمن هذا الخطاب؟ قال ابن فضال: 

 والجواب:

 أنه ألهل الكتاب على هذا أكثر أهل العلم. 

 .(1) هو لجميع المسلمين :وقال بعضهم

 هو: اإلمام ابن فضال عن الخطاب في اآلية لمنتساءل 

لعلم على هذا وحكى عن بعضهم  أنه ألهل الكتاب وأن أكثر أهل اب  وأجاب:
أنه لجميع المسلمين وعلى القول بأن المراد بالمخاطبين أهل الكتاب ذهب ابن 

  بحبس جرير الطبري فقال: )فمعنى اآلية : واستعينوا أيها األحبار من أهل الكتاب  
امة الصالة المانعة وإق  ،وكفها عن معاصي هللا   ،فسكم على طاعة هللا عز وجلأن

والمنكر المقربة من رضا هللا العظيمة إقامتها إال على المتواضعين  من الفحشاء  

 

 . ( 142/ 1(  نكت القرآن ) 1) 
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 هلل المستكنين بطاعته المتذللين من مخافته. 
ليسوا مخصوصين   فإنهم  لبني إسرائيل  بأن اآلية وإن كانت خطاًبا  وقيل: 

إسرائيل فإنهم ليسوا بني  اآلية وإن كانت خطاًبا في سياق إنذار  والظاهر أن    ،بها
 . (1) ا مخصوصين به

)والظاهر وإن كانت خطاًبا في سياق إنذار بني إسرائيل    وقال ابن كثير:
فإنهم لم يقصدوا بها على سبيل التخصيص وإنما هي عامة لهم ولغيرهم وهللا  

 .(2) أعلم

بالعموم القول  على  المفسرين  بعض  يؤذن    ؛واعترض  العطف  ألن 
 .(3) باالختالف

يظ يوالذي  بأن  بأس  ال  أنه  أعلم  وهللا  إسرائيل  هر  بنو  الخطاب  في  دخل 
 دخولًيا أولًيا ويدخل غيرهم ثانًيا لعموم اآلية وهللا أعلم. 

 
  

 

 . ( 623/ 1(  جامع البيان ) 1) 

 . ( 384/ 1) (  تفسير ابن كثير  2) 

 . ( 477/ 1(  راجع التحرير والتنوير ) 3) 
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 الخاتمة
والصالة والسالم على الرحمة المهداة    الحمد هلل أواًل وآخًرا وظاهًرا وباطًنا

 وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى  والنعمة المسداة نبينا وقدوتنا محمد بن عبد هللا 
 هداه وبعد:ب

أثناء كتابة هذا البحث الوجيز في تساؤالت تفسير الكتاب العزيز   َعنَّ ليفقد  
 بعض المسائل التي تصلح أن تزبر في هذه الخاتمة وهي:

م ابن فضال المجاشعي قيرواني األصل والمولد خالًفا لمن زعم أنه  أن اإلما  –  1
 ض.ل ال يقوم على ساق بل هو خطأ محولد بـ )هجر( وهو قو 

أن اإلمام ابن فضال بلغ شأًوا عالًيا كافة وال أدل على ذلك من المؤلفات    –  2
يل التي بحثها براعته في هذا الباب وما تعظيم العلماء الكبار والوالة إال دل

كثير من األمصار التي تصدر    ناطق على المكانة السامقة التي تبوأها في
 عاليًا في العلوم كافة. فيها َشأواً 

في    َدبََّجْتَها ببراعة  النكت القرآنية البن فضال أودع فيه مسائل دقيقة  أن   –  3
 التفسير واإلعراب وال سيما التي كثر فيها اختالف العلماء .

رحًبا إلقامة دراسات   المجالتي أقيمت حول النكت ال زال  رغم الدراسات ال  –  4
 ز كنوزه.وغزر علمه لتقريب مسائله وإبرا  في هذا الكتاب الذي صغر حجمه
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 وصية:

لما ذكرت آنًفا فإنني أوصي الباحثين في التفسير وعلوم القرآن وعلوم العربية  
صغر   الذي  الكتاب  بهذا  يعنوا  التر    حجمهبأن  معينه  من  لينهلوا  علمه  وكثر 
 الصافي ويقربوا علومه ويبرزوا كنوزه. 

 هللا  م ابن فضال وكتابه )النكت( لعلهذه إلماحة ترشد إلى غزارة علفويعد  
 لباحثين.ن شاء من اينفع بها م

 وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين 

 

 

 
  



 (د. عالل عبدالقادر عبدالسالم بندويش)    ت التفسريية وأجوبتها يف النكت القرآنيةالتساؤال  

- 4342 - 

 فهرس الصادر واملراجع 
أسئلة القرآن لمحمد بن أبي بكر الرازي مراجعة مصطفي العدوي ط. مكتبة فياض  .1

 م  2007للنشر والتوزيع المنصورة مصر 

ت. المعلمي ط. مجلس دائرة    اني عبدالكريم أبو سعد السمعانياألنساب للسمع .2
 م  1962المعارف العثمانية حيدر اباد الهند 

د رب النبي ط. جامعة أم القرى  إكمال اإلكمال البن نقطة ت. عبد القيوم عب .3
 ه   1410 1المملكة العربية السعودية ط 

يمني ت. عبدالمجيد دياب  لعبد الباقي الإشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين   .4
 م 1986طباعة العربية السعودية شركة ال

إنباه الرواة على أنباه النحاة لعلي بن يوسف القفطي ت. محمد أبو الفضل مطبعة   .5
 م  2009الكتب المصرية القاهرة   دار

العربية  .6 المملكة  الفوائد  عالم  دار  طبع  الشنقيطي  األمين  لمحمد  البيان  أضواء 
 م  1426السعودية 

عليأ .7 ت.  العربي  البن  القرآن  لبنان    حكام  بيروت  المعرفة  دار  طبع  البجاوي 
 ه  1407

 م 1980(  5.)األعالم لخير الدين الزركلي طبع دار العلم للماليين بيروت لبنان ط .8

الخانجى مصر ط  .9 الفضل مطبعة  أبو  كثير ت. محمد  والنهاية البن  - البداية 
 . ه1358



 (د. عالل عبدالقادر عبدالسالم بندويش)    ت التفسريية وأجوبتها يف النكت القرآنيةالتساؤال  

- 4343 - 

مركز  فيروز ابادي ت. محمد المصري ط.  للالبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة   .10
 ه 1407 1المخطوطات والتراث الكويت ط

 ه  1407  1بغية الوعاة للسيوطي ت. محمد أبو الفضل مطبعة الخانجي مصر ط .11

. 1بحر المحيط ألبي حيان ت. مجموعة من الباحثين طبع مؤسسة الرسالة ط ال .12
 ه. 1436

 ه.1967بغية الملتمس للصبي دار الكتاب العربي بيروت ط  .13

مال ابن العديم ت. سهيل زكار  ط. دار الفكر  كبغية الطلب في تاريخ حلب   .14
 بيروت بدون  

)ت   .15 عساكر  البن  المفتري،  كذب  دمشق، 571تبيين  التوفيق،  مطبعة  ط.  هـ( 
 هـ.1347ت.ط/

 هـ.1333تذكرة الحفاظ، للذهبي، طبعة دائرة المعارف، النظامية بحيدر آباد، سنة  .16

أس .17 حاتم،  أبي  ابن  مكتفسير  الباز،  نزار  مكتبة  الطيب،  طعد  المكرمة،  ، 2ة 
 م. 1955  -هـ 1375

بن كثير، تحقيق. حكمت بشير، دار ابن الجوزي، المملكة  تفسير القرآن العظيم، ال .18
 هـ.1431/  1العربية السعودية، ط

دار   .19 ط  غنيم،  وعسيم  إبراهيم،  ياسر  تحقيق.  للسمعاني،  العظيم،  القرآن  تفسير 
 هـ.1418/  1الوطن، الرياض، ط

بن مكتوم ، أحمد بن عبد القادر بن أحمد بن مكتوم،  تلخيص أخبار اللغويين ال  .20



 (د. عالل عبدالقادر عبدالسالم بندويش)    ت التفسريية وأجوبتها يف النكت القرآنيةالتساؤال  

- 4344 - 

 (. 3069مخطوط بدار الكتب المصرية، رقم )

جامع البيان عن تأويل آي القرآن لمحمد بن جرير الطبري، تحقيق عبد المحسن   .21
 . 1التركي، عالم الكتب ط 

ال .22 تحقيق  للقرطبي،  القرآن،  ألحكام  ط الت  فريق الجامع  الرسالة،  لمؤسسة  ابع، 
 م. 2006  -هـ 1427لرسالة مؤسسة ا

ة، للباقولي، تحقيق محمد الدالي، دار القلم، دمشق  نع جواهر القرآن ونتائج الص  .23
 م. 2019  -هـ 1440، 1ط

 م. 1883الحلة في تاريخ أئمة األندلس ومشاهيرهم، البن بشكوال، مطبعة مدريد،   .24

 . 1الباحثين، دار هجر، ط  الدر المنثور، للسيوطي، تحقيق مجموعة من .25

 .  1370الجنان، لمحمد الباقر الحاجي، طبع فارس ، سنة  روضات  .26

 هـ.  1430/ 1سنن أبي داود مع شرح ابن رسالن، ط. دار الفالح، ط  .27

شذرات الذهب في أخبار من ذهب البن العماد، البن العماد أبو الفالح عبد الحي   .28
 هـ. 1350بن أحمد الحنبلي، طبعة مكتبة القدس، سنة  

هـ(، ط. دار ابن 1420حمد بن الصالح بن عثيمين ) شرح العقيدة الواسطية، لم .29
 . 6ط -هـ  1421وزي، الرياض، المملكة العربية السعودية، ت. ط / الج

لبنان، ط .30 الباحثين، مؤسسة الرسالة  /   1صحيح البخاري، تحقيق مجموعة من 
 هـ. 1432

بي، توزيع دار الكتب العلمية،  صحيح مسلم، تحقيق فؤاد عبد الباقي، البابي الحل .31



 (د. عالل عبدالقادر عبدالسالم بندويش)    ت التفسريية وأجوبتها يف النكت القرآنيةالتساؤال  

- 4345 - 

 م. 1992، 1ط

 هـ.1334طبعة الحسنية، سنة طبقات الشافعي الكبرى، البن السبكي، الم .32

هـ( تحقيق د. أحمد خان، ط/مركز الملك فيصل، 748طبقات القراء للذهبي )ت   .33
 .  1ه، ط 1418ت.ط/ 

/  1طبقات المفسرين، للداودي، تحقيق علي محمد عمر، مكتبة وهبة، القاهرة، ط  .34
 م. 1972  -هـ 1392

 هـ.1839رين، للسيوطي، طبقات المفس .35

ال .36 واللغويين،  النحاة  )ت  طبقات  شهبة،  قاضي  د.محسن  851بن  تحقيق  هـ( 
 ، مطبعة النعمان ، النجف. 1غياض ــ ط

 هـ. 1414/ 1قطف األشراف األزهار، للسيوطي، ت وزارة األوقاف، قطر، ط .37

تخب الهمداني، تحقيق محمد نظام  الكتاب العزيز في إعراب القرآن المجيد، للمن .38
 م. 2006هـ، 1/1427ة، ط الدين الفتح، دار الزمان، المملكة العربية السعودي

الكتاب لسيبويه، تحقيق. عبد السالم هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر،   .39
 م. 1988  -هـ 3/1408ط

ميول   .40 أسطا  طبع  خليفة،  لحاجي  والفنون،  الكتب  أسامي  عن  الظنون  كشف 
 . م1360

النظامية بحيدر آباد، لسان الميزان، للحافظ ابن حجر .41 ، مطبعة دائرة المعارف 
 م. 1339سنة 



 (د. عالل عبدالقادر عبدالسالم بندويش)    ت التفسريية وأجوبتها يف النكت القرآنيةالتساؤال  

- 4346 - 

األوقاف   .42 وزارة  الباحثين،  من  مجموعة  تحقيق  عطية،  البن  الوجيز،  المحرر 
 م. 2015  – 1436/ 1اإلسالمية، قطر، ط

 .  1مسند اإلمام أحمد، تحقيق مجموعة من المحققين، مؤسسة الرسالة، لبنان ط .43

البغوي معا .44 التنزيل، ألبي محمد  هـ( تحقيق: محمد عبد هللا النمر، 516ت  )  لم 
 هـ. 1409وزمالؤه، ط دار طيبة، الرياض، ت .ط / 

ط   .45 مصر،  الخانجي،  مكتبة  قراعة،  هدى  تحقيق  لألخفش،  القرآن،  معاني 
 م. 2010 -هـ  2/1431

ط. بدون معاني القرآن، للزجاج، تحقيق عبد الجليل شلبي، دار الحديث، القاهرة،   .46
 تاريخ.

هـ( تحقيق/ د. إحسان عباس، ط دار 626ياقوت الحموي )ت  األدباء، لمعجم   .47
 هـ. 1413/  1لبنان، ط  –الغرب اإلسالمي، بيروت 

معجم المؤلفين لعمرو رضا كحالة، ط/ دار إحياء التراث العربي ومكتبة المثنى،   .48
 بيروت، لبنان، بدون. 

 م. 3/1985ـ( ط دار الفكر، ط ه84مفاتيح الغيب، ألبي عبد هللا الرازي ) .49

نتخب في السياق لتاريخ نيسابور، ألبي الحسن عبد الغافر الفارسي، تحقيق:  الم .50
)إبراهيم الصيرفيني، محمد أحمد عبد العزيز(، ط/ دار الكتب العلمية ، بيروت  

 . 1م ن ط/1989 - هـ 1409لبنان، ت.ط/  –

اد،  رف النظامية، حيدر آبالمنتظم في تاريخ الملوك واألمم، مطبعة دائرة المعا .51



 (د. عالل عبدالقادر عبدالسالم بندويش)    ت التفسريية وأجوبتها يف النكت القرآنيةالتساؤال  

- 4347 - 

 م. 1357سنة 

الباحثين،   .52 القيسي، مجوعة من  أبي طالب  بن  لمكي  النهاية،  بلوغ  إلى  الهداية 
 هـ.1429/ 1الشارقة، ط

لبنان،    –هدية العارفين، إلسماعيل باشا البغدادي، ط/دار العلوم الحديثة، بيروت   .53
 م.1955ت.ط/ 
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