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 . ربعي البصري في التفسيرزاء أوس بن عبد هللا الأقوال التابعي أبي الجو 

 محمد فالح إسماعيل مندكار 

 . الكويت ، جامعة الكويت،كلية الشريعة ، قسم التفسير والحديث 

 aboabdallah078@gmail.comhgfvd البريد االلكتروني :

 :ملخص البحث 
عصر   عن  التابعين  تميز  األخذ  في  اجتهدوا  الذين  األعالم  العلماء  بكثرة 

، وكان من بين هؤالء األعالم اإلمام الجليل أوس بن    صحابة رسول هللا  
  راءآو عبد هللا الربعي المعروف بأبي الجوزاء، وهذا التابعي الجليل له أقوال  

رة طويلة ،  في تفسير كتاب هللا كثيرة ، نقلها عن ابن عباس والذي الزمه فت 
اخترت   ه وفهمه للقرآن،فقد انفرد بكثير من األقوال الخاصة به نتيجة اجتهاد 

البحث   لتفسير كتاب هللا  في هذا  التي توضح منهجه ورؤيته  بعض األقوال 
استقصاء ك الهدف  يكن  ولم  المقام،  به  يسمح  بما  أقواله ومروياته؛ تعالى  ل 

 فهذا يطيل أمد البحث. 
 –تووورجيح  –أبوووو الجووووزاء  –تفسوووير  –توووابعي  –أقووووال  الكلماااال المفتا :ااا  :

 رواية  .  –تخريج  –مفسرين 
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The words of the tābi, ("follower" or "successor) Aby 

Al-Jawzaa, ( Ous Bin Abdullah Al-Raba'i Al-Basri) In 

interpretation 
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Abstract : 

The era of followers was characterized by a large number 

of scholars who worked hard to take away from the 

companions of the Messenger of God, among them imam 

Al-Jalil Us ibn Abdullah al-Rubaie known as Abu Al-

Gemini, and this venerable follower has many sayings and 

opinions in the interpretation of the Book of God, which 

he quoted from Ibn Abbas, who must For a long time, he 

was singled out by many of his own sayings as a result of 

his diligence and understanding of the Qur'an, i chose in 

this research some words that explain his approach and 

vision to interpret the Book of God as permitted by the 

Maqam, and the aim was not to investigate all his words 

and his narrations . 

Keywords     : Sayings - Follow- Interpretation - Abu Al-

Gemini - Weighting - Interpreters - Graduation - Novel  .
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Meaning of Follower  توضيح معنى التابعي  

The Tābi‘un (Arabic: التاابعي ,التابعون also Tābi‘een , 

singular tābi  التااب), "followers" or "successors", are 

the generation of Muslims who followed 

the Sahaba ("companions" of 

the Islamic prophet Muhammad), and thus received 

Muhammad's teachings.[1] A Tabi knew at least one of 

the Sahaba.[2] As such, they played an important part 

in the development of Islamic thought and 

philosophy, and in the political development of the 

early caliphate.  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Arabic_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Muslim
https://en.wikipedia.org/wiki/Sahaba
https://en.wikipedia.org/wiki/Islam
https://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad
https://en.wikipedia.org/wiki/Tabi%27un#cite_note-Glasse-NEI-443-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Tabi%27un#cite_note-ODI-301-2
https://en.wikipedia.org/wiki/Islam
https://en.wikipedia.org/wiki/Caliphate
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 مقدم  
المبعوث  على  وأسلم  وأصلي  وأستعينه  أحمده  العالمين،  رب  هلل  الحمد 
إلى   بسنته  آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستن  للعالمين وعلى  رحمة 

 يوم الدين ، وبعد :  
التي  و فإن غاية اإلنسان في هذه الدنيا تحقيق العبودية هلل رب العالمين،  

الرساالت السماوية كلها، والعمل من  عليها مناط التكليف وعليها تدور رحى  
إذ هما   ،أشرف مقامات العبودية إذا كان متعلقا بنصوص الوحيين الشريفين

 أصل العلوم ومصدرها.  

بتعاليمه    وعلمها  ونواهيه،  بأوامره  معرفتها  دون  هذا  لألمة  يتأتي  ولن 
لى  وتكاليفه، وذلك من خالل شرح وبيان كتابه األعز القرآن الكريم وتفسيره ع

متجددة   ماسة  حاجة  للتفسير  حاجتها  كانت  لذا  ؛  وتراكيبه  مفرداته  مستوى 
بتجدد الحياة ذاتها ، وإزاء هذا فقد انبرى العلماء األعالم ووقفوا حياتهم وأفنوا 
أعمارهم في سبيل تفسير هذا القرآن العظيم ؛ وعلى رأسهم صحابة رسول هللا  

  األعالم التابعين  من  بعدهم  عل  ،ومن  أبو  وكان  التابعين  هؤالء  رأس  ى 
التابعي له  الجوزاء أوس بن عبد هللا الربعي رضي هللا عنه وأرضاه   ، وهذا 

أقوال وأراء في تفسير كتاب هللا نقلها عن ابن عباس ، والذي الزمه لما يقرب 
من ثالثة عشر عامًا ، سأله فيها عن كل شيء يتعلق بالقرآن كما أخبر عن  

التابعي(  1) نفسه   وهذا  من    ،  بكثير  انفرد  فقد   ، التفسير  في  طويل  باع  له 
البحث    هذا  في  اخترت  للقرآن،  وفهمه  اجتهاده  نتيجة  به  الخاصة  األقوال 

 

)ت(  1) عطية  البن  الوجيز  )542المحرر   ، ط:  221/ 4هو(   ،  )  ، العلمية  الكتب  دار 
 هو .  1422بيروت ، األولى 
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بعض األقوال التي توضح منهجه ورؤيته لتفسير كتاب هللا تعالى بما يسمح  
به المقام ، ولم يكن الهدف استقصاء كل أقواله ومروياته ؛ فهذا يطيل أمد 

 البحث.

 كلمال المفتا :  : ال

  –تخريج  –مفسرين   –ترجيح  –أبو الجوزاء   –تفسير  –تابعي   –أقوال  
 رواية  . 

 أسباب اخت:ار الموضوع : 
قبل    -1 من  والدراسة  بالجمع  التابعي  هذا  ألقوال  التعرض    عدم 

 حسب علم الباحث.
الجوزاء    -2 أبي  اإلمام  أقوال  التفسير  قيمة  من  في  أنه  وبخاصة 

   . مذة ابن عباسنجباء تال
أئمة   -3 أقوال  ببيان  تعالى  هللا  كتاب  خدمة  في  الملحة  الرغبة 

العلمية  قيمتهم  يبرز  بما  مناهجهم  وبيان  لنصوصه،  وتفسيرهم  التابعين 
 لدراسي التفسير خاصة، وطالب العلم عامة . 

 :  أهم:  الموضوع

التابعين    -1 حقبة  وهي  األهمية  في  غاية  تاريخية  لحقبة  تعرضه 
تي بدأت فيها تتبلور مدارس التفسير على يد تالمذة ابن عباس،  لاوهي  

 وتالمذة ابن مسعود وغيرهم .
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الجوزاء    -2 أبي  ألقوال  العلمية  تعالى-القيمة  هللا  عنه    -رضي 
ثالثة عشر   ابن عباس حيث الزمه  نقول عن  من  به  تميز  وما  لكثرتها 

 . عاماً 
ألسرا  -3 الجليل  التابعي  هذا  استخراج  طرق  الكتاب   ر بيان  هذا 

الكريم حتى تكون نبراسا للمفسر ولدارس القرآن الكريم لكيفية فهم معانيه  
-وإدراك عبره وأسراره وكذا بيان تفاوت العقول في التعامل مع كتاب هللا  

 للتعامل مع كتاب هللا تعالى.  اً وكلها تمثل زاد  -عز وجل

 أهداف الموضوع : 
من    ء أوس بن عبد هللااز جمع أقوال التابعي الجليل أبي الجو   -1

 كتب التفسير واآلثار وبيان صحة نسبة هذه األقوال إليه .

ابن    -2 عن  نقلها  وهل  اآلراء  هذه  في  الجوزاء  أبي  موارد  بيان 
السيدة   من  سماعه  مدى صحة  وبيان   ، عائشة  السيدة  عن  أو  عباس 

 عائشة .

 .  ندراسة هذه األقوال وبيان قيمتها عند العلماء وعند المفسري -3

 إشكال:  البحث :  

 -تمثلت إشكالية البحث في اإلجابة على السؤال اآلتي : 

 هل ألبي الجوزاء آراء وأقوال في التفسير جديرة بالجمع والدراسة ؟   -

 ويتفرع عن هذا السؤال مجموعة من األسئلة الفرعية : 

سماعه   - ومدى صحة  ؟  شيوخه  ومن  الجوزاء؟  أبو  هو  من 
 من هؤالء الشيوخ ؟ 
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 ثر المفسرين نقال ألقوال أبي الجوزاء؟  كأمن   -
هل أقوال أبي الجوزاء في التفسير مجرد رواية عن شيوخه   -

 أو أنها اجتهادات خاصة به ؟ وما القيمة العلمية لها ؟ 

  دود البحث : 

اقتصر هذا البحث على أقوال التابعي الجليل أبي الجوزاء في التفسير،  
ة نسبة هذه األقوال له ، ومقارنة هذه  حصدون أقواله في القراءة ، مع بيان  

 األقوال مع أقوال أئمة التفسير المختلفة . 

 منهج البحث :  
أتبعت في البحث المنهج االستقرائي، فقمت باستقراء ما ذكره العلماء قديما 

 . أبي الجوزاء من كتب التفسيروحديثا عن 

 إجراءال البحث: 
بعض   -1 الجوزاء  جمعت  أبي  اإلمام  تفسير  الب  كت  منأقوال 

  . واآلثار، وقمت بترتيبها حسب ورودها في المصحف

تخريج اآليات القرآنية بجوار اآلية مباشرة بذكر اسم السورة   -2
 .  ، مع كتابة اآلية برسم مصحف المدينة ورقم اآلية
الموضوع -3 في  األصلية  المصادر  على  حيث   ،اعتمدت 

 ة. مد عتخرجت أقوال أبي الجوزاء من كتب التفسير المشهورة والم
أئمة   -4 أقوال  مع  الجوزاء  أبي  اإلمام  أقوال  بمقارنة  قمت 

 المفسرين مع بيان القول الراجح مدعما باألدلة .
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ترجمت لألعالم غير المشهورة ترجمة موجزة عند ذكرها أول  -5
بين قوسين  مرة، أما األعالم المشهورة فقد اكتفيت بذكر تاريخ الوفاة  

 . مباشرة بعد ذكر اسم العلم

 بعمل الفهارس العلمية الالزمة. حث لبذيلت ا -6

 خط  البحث : 
و   ، مقدمة  إلى  البحث  هذا  مباحث وقد قسمت  ،  ثالثة  وقائمة  ، وخاتمة 

 .المراجع
ه،  وأهميته، وخطة  للبحث، وأسباب اختيار   عرضت في المقدمة ملخصاً 

 .البحث 

 المبحث األول :  
ت فيها  ينب  ،عرضت ترجمة للتابعي الجليل أبي الجوزاء أوس بن عبد هللا

-، وثناء العلماء عليه ، ووفاته  اسمه، وكنيته، ونسبته ، وشيوخه، وتالميذه
 .-رحمه هللا تعالى ورضي عنه 

، واصطالحا، والمراد  عرضت لبيان معنى التفسير لغة  :يالمبحث الثان
التابعينبتفسي تفسير  وحكم  التابعين،  يكون  ر  ومتى  فيه،  الصحابة  وأقوال   ،
 . مقبوال

عرضت ألقوال اإلمام أبي الجوزاء أوس بن عبد هللا في  : ثالالمبحث الث
وتخريجها    الروايةبادئا بعرض  ،  التفسير مقارنة بأقوال أئمة التفسير المعتمدة

مقارنة وعرض    معوبيان صحة نسبة هذا القول إليه،    ،من المصادر المعتمدة
 .  ألقوال المفسرين لآلية ، ثم ترجيح ما يتبين من خالل األدلة
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 :  خاتم الي وف 

  . بقائمة المراجع ، ثم أتبعت ذلك نتائج البحث عرضت ألهم 
النهاية أسأل هللا   القبول  -سبحانه وتعالى-وفي  لبحثي هذا  يكتب  ،  أن 

وأن ينفع به كاتبه قبل قارئه إنه ولي ذلك وحسبه، وصلى هللا وسلم على خير  
 رسل هللا سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان.  
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 ث األول بحلما
 ترجم  اإلمام أوس بن عبد هللا الربعي 

 : : اسمه  أولا 
، (1) أوس بوون عبوود هللا الربعووي أبووو الجوووزاء البصووري هووو التووابعي الجليوول 

، لكن جزم يحوي بون معوين (2)( أوس بن خالد الربعي 230وعند ابن سعد )ت 
أوس بووون : "ه( 261وقوووال أبوووو الحسووون العجلوووي )ت ، (3) بووواألوله( 233)ت 
وهو ما جزم به ، (4)الربعي: "بصري"، تابعي، ثقة، وهو أبو الجوزاء"   هللاعبد  

 

( ، تحقيق سهيل زكار ، طبع دار  352/ 1ه( ، )240طبقات خليفة بن خياط )ت(  1)
األولى   الطبعة   ، للطباعة  إسماعيل  1993الفكر  بن  لمحمد  الكبير  التاريخ   ، م 

كن  (، طبع دائرة المعارف العثمانية ، حيدر أباد ، الد2/16ه( ، ) 256البخاري )ت
 ، بدون تاريخ . 

العلمية بيروت ، الطبعة األولى  7/166الطبقات )(  2) م ، وهو  1990( ، طبع الكتب 
)ت الصفدي  الدين  صالح  قول  )764نفس  بالوفيات  الوافي  في  ،  9/252ه(   )

م  2000تحقيق أحمد األرناؤوط ، طبع دار إحياء التراث ، بيروت ، الطبعة األولى  
. 

لقصار ، طبع مجمع اللغة العربية ، تحقيق محمد كامل ا  ( 98/ 2تاريخ ابن معين )(  3)
  ه( 277ه ، وبه جزم ابو يوسف يعقوب الفسوي )ت1405دمشق ، الطبعة األولى 
( ، تحقيق أكرم ضياء العمري ، طبع مؤسسة الرسالة  150/ 2في المعرفة والتاريخ )

 م . 1980بيروت 
 م . 1985ولة (، طبع دار الباز الطبعة األ 1/74الثقات للعجلي ) ( 4)
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 ، وكوووووووووووووووووووووووووووذا ابووووووووووووووووووووووووووون حجووووووووووووووووووووووووووور (1) ه(742الحووووووووووووووووووووووووووواف  الموووووووووووووووووووووووووووزي )ت 
 .  (2) ه(852العسقالني )ت 

: كنيته : اتفقت معظم المصادر التي ترجمت للتابعي الجليل أوس   ثان:اا 
 .(3) بن عبد هللا على أن كنيته التي اشتهر بها هي "أبو الجوزاء"

نسبة التي اشتهر بها اإلمام أوس بن عبد لعي" هي اب  : نسبته : "الر    ثالثاا 
ربعة األزد، وه و  الربعة ْبن الغطريف األصغر بن ع بد    إلى  هللا ، وهي ترجع

ِ ْبن الغطريف األكبر وه و  عامر ْبن بكير ْبن يشكر ْبن بكر ْبن مبشر ْبن   َّللاه
 .(4)، هكذا نسبه اإلمام المزي  ْبن دهمان ْبن نصر ْبن األزد  صعب 

النسبة إلى ربيعة بن نز 562وقال العالمة السمعاني )ت ار، ه( : هذه 
بن نزار شعب واسع فيه قبائل عظام وبطون  وقلما يستعمل ذلك ألن ربيعة  

وأفخاذ استغنى بالنسب إليها عن النسب إلى ربيعة، وينسب إليه بكر بن وائل 
بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار   يمبن قاسط بن هنب بن أفصى بن دع

 

(، تحقيق بشار عواد، طبع مؤسسة الرسالة  392/ 3ب الكمال في أسماء الرجال )تهذي( 1)
 م. 1980بيروت، الطبعة األولى 

( ، تحقيق محمد عوامة ، طبع دار الرشيد سوريا، الطبعة 1/116تقريب التهذيب )(  2)
 م . 1986األولى 

(3  )( سعد  البن  الكبرى  ال7/166الطبقات  التاريخ   ،  )( للبخاري  سير  (  2/16كبير   ،
)ت الذهبي  الدين  شمس  للحاف   النبالء  ) 748أعالم  دار  5/217ه(  طبع   ،  )

 ( . 9/252م ، الوافي بالوفيات للصفدي )2006الحديث القاهرة ، الطبعة األولى  
 ( .  392/ 3تهذيب الكمال )( 4)
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ويقال الربعي أيضا لمن ينتسب إلى ربيعة األزد، منهم أبو الجوزاء أوس بن  
 .(1)  عبد هللا الربعي من تابعي البصرة

:  :    رابعاا  بن عبد هللا  شيوخه  أوس  الجوزاء  أبو  اإلمام  من   بعدد التقى 
ال  العلم وبخاصة  الكثير من  الجليل عبد حصكبار الصحابة وأخذ عنهم  ابي 

، نذكر بعضا منهم  (2) الذي الزمه ثالث عشرة سنة  ه(  68هللا بن عباس )ت 
 على سبيل المثال : 

 .(3) صفوان بن عسال المرادي  -1

 .(4)عبد هللا بن عباس بن عبد المطلب   -2

 .(5)  (ه65عبد هللا بن عمرو بن العاص بن وائل )ت   -3

 

(1  )( ط6/76األنساب   ، اليماني  المعلمي  يحيى  بن  الرحمن  عبد  تحقيق   ، دائرة  (  بع 
م، وهكذا نسبه ابن ما كوال 1962ثمانية ، حيدر أباد ، الطبعة األولى  المعارف الع

)475)ت اإلكمال  في  الطبعة 4/147ه(  بيروت،   ، العلمية  الكتب  دار  طبع   ،)
(، طبعة  1/194ه( في األنساب المتفقة )507م، وابن القيسراني)ت1990األولى  

 م . 1865ليدن، بريل، 
 . ( 4/221ز البن عطية ) المحرر الوجي( 2)
ثنتي عشرة    غزا مع رسول هللا    –لم أقف على سنة وفاته    –الصحابي المشهور  (  3)

روى عنه زر بن حبيش وأبو الجوزاء ، )االستيعاب البن عبد ،  وله أحاديث  ،  غزوة  
م،  1992( ، طبع دار الجيل ، بيروت ، الطبعة األولى  724/ 2ه( )463البر )ت

النبالء أعالم  )   سير  اإل540/ 2للذهبي  حجر  (،  البن  الصحابة  تمييز  في  صابة 
(3/353 .) ) 

 ( .4/131( ، اإلصابة البن حجر ) 4/380سير أعالم النبالء )( 4)
 ( . 165/ 4( ، اإلصابة البن حجر ) 956/  3االستيعاب البن عبد البر )( 5)
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 .(1) ه( 23ت ) الهذليعبد هللا بن مسعود بن غافل   -4

 .(2)ه( 75أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي )ت  -5

 .(3) ه( 57السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق )ت  -6

من التالميذ    جمع  اء  تربى على يد اإلمام أبي الجوز : تالميذه :    خامساا 
 فاق نذكر منهم :  ه في اآلذين أخذوا عنه العلم ونشرو ال النجباء

 .(4)( ه105ت )أبان بن أبي عياش  -1

 

 ( . 200/  4( ، اإلصابة البن حجر )280/ 3سير أعالم النبالء )( 1)
( ،  209/  2( ، تجريد أسماء الصحابة للذهبي )4/1768) ستيعاب البن عبد البراال( 2)

 م . 1969تحقيق صالحة عبد الحكيم ، طبع بمباي ، الهند 
( ، وقد اختلف  8/231( ، اإلصابة البن حجر ) 1885االستيعاب البن عبد البر )(  3)

السيدة عائشة والراجح صحة سماعه منها   بال،  في سماعه من  سماع حيث صرح 
ا الصنعاني )تفيما رواه عبد  :  211لرزاق  يقول  عن عثمان بن مطر،  "ه( حيث 

  عن حسين المعلم، عن بديل العقيلي، عن أبي الجوزاء قال: سمعت عائشة، تقول: 
(، أثر  2/72" المصنف )يفتتح صالته بالتكبير، ويختمها بالتسليم  كان رسول هللا  

 .   ( (5/217سير أعالم النبالء )، )(، وهو ما جزم به الذهبي وغيره 2570)
اسمه فيروز أبو إسماعيل البصري مولى عبد القيس العبدي روى عن إبراهيم النخعي  ( 4)

، والحسن البصري ، وروى عنه فضيل بن عياض وأبو الجوزاء ، )تاريخ يحيى بن 
( )2/61معين  للبخاري  الكبير  )التاريخ   ، للمزي 1/454(  الكمال  تهذيب   ،  )

(2/19 .) ) 



 

2758 

 لربعي البصري يف التفسريأقوال التابعي أبي اجلوزاء أوس بن عبد اهلل ا

 .(1) (ه126بديل بن ميسرة العقيلي البصري )ت   -2
البصري   -3 العطاردي  السعدي  األشهب  أبو  حيان  بن  جعفر 
 . (2)  (ه165)ت 

أب   -4 بن علي  أقف  سليمان  )لم  األزدي  الربعي  البصري  و عكاشة 
 .(3) ( على تاريخ وفاته

 .(4)( عقبة بن أبي ثبيت )لم أقف على تاريخ وفاته  -5
 .(5)( ه129لك أبو يحيى النكري البصري )ت ما بن  عمرو  -6
 .(6)( ه112غالب بن خطاف ، أبو سليمان البصري )ت   -7

 

ك ، وأبي الجوزاء ، وروى عنه شعبة بن الحجاج ، وابن يزيد روى عن أنس بن مال(  1)
،  (2/142، التاريخ الكبير للبخاري )(42/  7العطار ، )الطبقات الكبرى البن سعد )

 ( (. 117/ 6( ، ثقات ابن حبان )78/ 1الثقات للعجلي )
،  سى ري ، وإسحاق بن عيروى عن بكر بن عبد هللا المزني ، ورروى عنه سفيان الثو (  2)

 ( ( . 139/  6( ، ثقات ابن حبان )203) 7)الطبقات البن سعد )
روى عن أنس بن مالك وأبي الجوزاء ، وروى عنه حماد بن زيد ويزيد بن هارون ،  (  3)

 ( (. 12/47( ، تهذيب الكمال للمزي )4/26)التاريخ الكبير للبخاري )
، وبالل بن أبي بردة   ى عن أبي الجوزاء وهو عقبة بن سريج الراسبي البصري ، رو (  4)

بن أبي موسى األشعري ، وروى عنه حماد بن زيد وشعبة بن الحجاج ، )التاريخ  
 ( ( .  244/ 7( ، الثقات البن حبان )6/438الكبير للبخاري )

روى عن أبيه مالك النكري ، وعن أبي الجوزاء ، وروى عنه حماد بن زيد ، )التاريخ  (  5)
 ( ( .211/  22ب الكمال للمزي )( ، تهذي6/371ي )الكبير للبخار 

(6  )  ، علية  بن  إسماعيل  عنه  ، وروى  الجوزاء  أبي  ، وعن  البصري  الحسن  روى عن 
  23( ، تهذيب الكمال للمزي )200/  7وبشر بن المفضل ، )الطبقات البن سعد )

/84  . ) ) 
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دوسوووي سقتوووادة بووون دعاموووة بووون قتوووادة بووون عزيوووز أبوووو الخطووواب ال -8
 .(1)ه( 118)ت 

 .(2) ( ه131محمد بن جحادة الكوفي )ت  -9
  لم أقف على سنة   أبو عبد هللا البصري )المستمر بن الريان    -10

 .(3) ( اتهوف

علوى توثيوق اإلموام أبوي  تهمتكاد تتفق كلم :  ثناء العلماء عل:ه:    سادساا 
 قووووووال العجلوووووويالجوووووووزاء واالعتووووووراف لووووووه بووووووالعلم والفضوووووول والعبووووووادة والزهوووووود ؛ 

، (5) ( : ثقوووةه264، وقوووال أبوووو زرعوووة الووورازي)ت (4)( : توووابعي ثقوووة ه261)ت 
في إسناده نظور،  ري:بخا، وقال ال(6)( : ثقة  ه277وقال أبو حاتم الرازي )ت 

ه(: وقول البخاري في إسناده نظر 365، وقال ابن عدي)ت (7)ويختلفون فيه  

 

)ا(  1)  ، باإلجماع  حجة  وهو  والمحدثين  المفسرين  وقدوة  العصر  الكبرى  حاف   لطبقات 
 . (321/  5( ، الثقات البن حبان )389/ 1( ، الثقات للعجلي )7/171بن سعد )ال

وسفيان  (  2) الحجاج  بن  شعبة  عنه  وروى   ، الجوزاء  وأبي   ، مالك  بن  أنس  عن  روى 
( الكبير  )التاريخ   ، )1/54الثوري  حبان  البن  الثقات   ، الوافي  404/  7(   ،  )

 ( ( . 2/211بالوفيات للصفدي )
الجوزاء وأبي نضرة العبدي ، وروى عنه زيد بن الحباب ، وشعبة بن    روى عن أبي (  3)

 ( ( . 27/432( ، تهذيب الكمال للمزي )5/464الحجاج ، )الثقات البن حبان )
 ( . 1/74الثقات )( 4)
 ( .  3/393( ، تهذيب الكمال للمزي )305/  2الجرح والتعديل البن أبي حاتم )( 5)
 (  . 2/304م )البن أبي حاتالجرح والتعديل ( 6)
 (. 2/16التاريخ الكبير )( 7)
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ال أنوووه ضوووعيف عنوووده بووون مسوووعود وعائشوووة وغيرهموووا اأنوووه لوووم يسووومع مووون مثووول 
 .(1) وأحاديثه مستقيمة مستغنية عن أن أذكر منها شيئا في هذا الموضع

، (2) فاضووال بووداعا ( فووي الثقووات، وقووال كووانه354وذكووره ابوون حبووان )ت 
، وكووان كووان أحوود العبوواد الووذين قوواموا علووى الحجوواج ( ه748)ت  وقووال الووذهبي

   .(3)من كبار العلماء 

خليفووة بوون خيوواط ذكووره فووي الطبقووة الثانيووة موون  أن وقوود ذكوور اإلمووام المووزي 
 .(4)قراء أهل البصرة 

 ة عحكى اإلمام البخاري أنه قتل قي موق: وفاته ر مه هللا تعالى:   سابعاا 
 .(5)(ه83)الجماجم سنة 

وذكووور كووول مووون تووورجم لوووه قتلوووه فوووي عوووام الجمووواجم عنووودما خووورج موووع عبووود 
 .(6)بن محمد بن األشعث االرحمن 

 

 ( . 2/108الكامل في ضعفاء الرجال ) ( 1)
 ( . 42/ 4الثقات البن حبان )( 2)
 ( . 3/392( ، وراجع تهذيب الكمال للمزي )217/ 5سير أعالم النبالء )( 3)
على  )ينظر  ( ، وألبي الجوزاء خيارات في القراءة كثيرة جدا  3/393تهذيب الكمال )(  4)

المثال )سب الجوزي   يل  المسير البن  ،  345،  313،  1/233ه( ) 597)ت  ،زاد   )
(..إلخ ، طبع دار الكتاب العربي   71،    69،   14،18/    3( ، ) 131،157/  2)

األولى   الطبعة   ، )1422بيروت  حيان  المحيط ألبي  البحر   ، وهي  296/  3ه   )
 .  في القراءة( جديرة بالبحث ولعلنا نضع بحثا مستقال عن اختياراته

 (. 16/ 2التاريخ الكبير )( 5)
( ، سير أعالم النبالء 3/393، تهذيب الكمال للمزي )( 7/167الطبقات البن سعد )(  6)

 ( . 252/ 9( ، الوافي بالوفيات للصفدي )217/ 5للذهبي )
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 الثاني المبحث 

 كم التفسير الوارد عن التابعي، وأقوال الصحاب  ف:ه، ومتى يكون  
 مقبول.

أن ن يبعوود االطووالع والمتابعووة لكتووب ومعوواجم اللغووة تبوو: التفسااير ل اا أول: 
الكشوووف مشوووتق مووون الفسووور، وهوووو  أن التفسوووير :مووون ذلوووك هووووالموووراد المعنوووى 

 .(1)بانة عن اللف  المشكلاإلو 
 الموراد عت أقوال العلماء وعبارتهم في بيوان تنو : اال التفسير اصطثان:ا:  

يتبوين اخوتالف وتضواد، ومون الجموع بوين أقووالهم، ، وإن لم يكن ذلوك تنووع منه
وذلووك يخوورج كثيوورا عوون المعنووى اللغوووي،  ال، ياالصووطالحأن معنووى التفسووير 

 باسوووووتعمال عبوووووارات: بيووووواني وشووووورحي وكشوووووفي إيضووووواح؛ للتعبيووووور عووووون معنوووووى
التفسير؛ وذلك للبيان والكشف عن مراد القرآن الكوريم مون غيور زيوادات عليوهي 

 ال يعد تفسيرا.عن ذلك  وكل ما زاد 
 ول،منقووو: هوووو التفسوووير التوووابعيذهوووب كثيووور مووون األئموووة إلوووي أن الموووراد بو 

 .(2)والمروي من التفسير عن ، والتابعين، وأتباعهم
ولووذا نجوود ابوون حجوور عنوود مووا تعوورض لكتووب التفسووير بالمووأثور ذكوور أنهووا: 

المسوووندة، سوووواء مووون المرفووووع، أو الموقووووف علوووى الصوووحابة، أو  الناقلوووة لآلثوووار
 .(3)المقطوع عن التابعين 

 

 لسان العرب ، مادة،  فسر.  (1)
ظر كالم  (، ين172/  2) (، والبرهان في علوم القرآن  439مقدمة ابن خلدون ) انظر:    (2)

ة في التفسير وأصوله  الشريف الجرجاني في كتاب: بين الشيعة والسنة دراسة مقارن
(19) . 

 (. 699/  8مقدمة كتاب العجاب في بيان األسباب، عن كتاب الدر المنثور ) (3)
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  كم التفسير الوارد عن التابعي:

 :عيتابالمراد بال أول:

 .(1)التابع ويقال: التابعي، وكذا التبع، ويجمع عليه أيضا كذا على أتباع

 اختلف العلماء في حده، وتعريفه:
. فووال (2)فوذهب الخطيوب البغودادي إلوى أن التوابعي مون صوحب الصوحابي

 يكفي عنده مجرد اللقي، بل ال بد من شرط زائد وهو وجود الصحبة بينهما.
ألنوووه ذهوووب إلوووى تعليووول اشوووتراط  ؛يوووب لخطل اإلوووى قوووو  (3)وموووال ابووون كثيووور

 الصحبة، وعدم االكتفاء باللقي.
وذهب كثير من المحودثين إلوى القوول بوأن الموراد بوه: مون لقوي واحودا مون 

 .(4)الصحابة فأكثر

فيكفي عن هؤالء مجرد اللقي وإن لم تكون الصوحبة، وإلوى ذلوك ذهوب بون 
وإنمووا رآه  ن أنووس،يسوومع موووقووال علووي بوون المووديني: لووم ، (5)والنووووي ، الصووالح 

 .(6)رؤية بمكة يصلي خلف المقام

 

 (. 45/ 3(، وفتح الباقي ) 140/ 3فتح المغيث ) (1)
 (. 59الكفاية ) (2)
 (.201) اختصار علوم الحديث (3)
 (. 234/  2تدريب الراوي ) (4)
 (. 272( مقدمة ابن الصالح ) 4)
 (. 234/  2تدريب الراوي ) (5)
 (.82المراسيل البن أبي حاتم ) (6)
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  كم تفسير التابعيثان:ا: 
لقووود حظيوووت أقووووال التوووابعين فوووي سوووائر فوووروع العلوووم بمزيووود اهتموووام، فوووروي 

 الكثير منها، وجمعت فتاويهم، وآراؤهم.

 وقد وقع الخالف بين األئمة في قبول قول التابعي:
يح ال يعتمد عليه، فكيف سهم ر ل أنففعن شعبة قال: رأي التابعين من قب

 .(1)في كتاب هللا

وفوووي الرجووووع إلوووى قوووول التوووابعي روايتوووان عووون أحمووود، واختوووار ابووون عقيووول 
 .(2)المنع

وذهب أبو حنيفة، والشافعي إلى عدم األخذ بقوله، وقد صورح أبوو حنيفوة 
 فقال:

 .(3)إذا جاء األمر إلى إبراهيم، والحسن فهم رجال، ونحن رجال

يان الفرق بين أهل الحديث، وأصحاب الرأي، أن وي في بر الدهلوقد ذك
المحدثين إذا فرغوا جهدهم في تتبع األحاديث، ولم يجدوا في المسألة حديثا، 

 . (4) أخذوا بأقوال جماعة من الصحابة، والتابعين

 

(1)  ( اإلسالم  شيخ  فتاوى  )370/  13مجموع  تفسيره  مقدمة  في  كثير  ابن  ونقله   ،)1  /
بحجة، فروع ليست  (، وذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية بلف : أقوال التابعين في ال15

 .ون حجة في التفسيرفكيف تك
 . (176المسودة في أصول الفقه )  (2)
 (. 83تاريخ المذاهب الفقهية )  (3)
 (. 118/ 1الحجة البالغة ) (4)



 

2764 

 لربعي البصري يف التفسريأقوال التابعي أبي اجلوزاء أوس بن عبد اهلل ا

يقول ابن تيمية: من عدل عن مذاهب الصحابة، والتابعين، وتفسيرهم،  
كا ذلك،  يخالف  ما  مخطئاإلى  ذلك  ن  مجتهدا في  كان  وإن  مبتدعا،  بل   ،

 . (1) مغفورا له خطؤه
هذا في جانب القول بعامة، وأما في جانب التفسير، فقد درج كثير من  
المفسرين على االستشهاد بأقوال التابعين، وجاءت روايات كثيرة ال يحصيها  
الدر في  والسيوطي  كاثرة،  كثرة  تفسيره  في  جرير  ابن  منها  ذكر  ، العد، 

 . (2) ن كثير، وغيرهم وي، وابوالبغ

ولذا ذهب أكثر المفسرين إلى أنه يؤخذ بقول التابعي في التفسير ألنهم  
تفسيراتهم عن الصحابة، يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية: إذا لم  نقلوا غالب 

تجد التفسير في القرآن، وال في السنة، وال وجدته عن الصحابة، فقد رجع  
  .(3) ابعين وال التإلى أق كثير من األئمة في ذلك

 

 

 (. 91مقدمة في أصول التفسير ) (1)
 .(57اإلسرائيليات ألبي شهبة )  (2)
 (. 15/ 1(، وتفسير ابن كثير )368/ 13مجموع الفتاوى ) (3)
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 الثالثالمبحث 

 أقوال اإلمام أبي الجوزاء أوس بن عبد هللا البصري في التفسير 

تعالى  :  أول قوله  في  القصاص    مث  هت مت خت ُّٱ  :تفسيره 

 ١٧٩ابلقرة:   َّجخ مح جح مج حج

 بأن المقصود به قصص القرآن ، أو القرآن . 

الرواي  حاتم:    تخريج  أبي  ابن  عليه(:  327)ت   قال  بن    حدثنا 
ثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن عمرو بن مالك الحسي ن، ثنا المقدمي، 

 . (1) القرآن"  عن أبي الجوزاء ولكم في القصاص حياة قال: القصاص:

الثعلبي )ت  الجوزاء:  ه(:427وقال  أبو    مث هت مت  خت ُّٱ  قرأ 

"    َّمح جح مج حج القلوب  القرآن فيه حياة  ، أي (2)أراد 
ه( فسر القراءة  542)ت   لكن ابن عطية  .(3)   م من حكم القتلفيما قص عليك

 

( ، طبع مكتبة نزار الباز ، المملكة العربية السعودية ،  1/297القرآن العظيم ) تفسير( 1)
 ه  . 1419الطبعة الثالثة  

(2  )( الثعلبي  األولى 2/56تفسير  الطبعة   ، بيروت  العربي  التراث  إحياء  دار  ، طبع   )
عنه:  2002 الرازي  رواية  نفس  وهو   ، قص م  فيما  أي  حياة  القصاص  في  ولكم 
العليكم   القرآن حياة  من حكم  في  أي لكم  القرآن،  القصاص  قتل والقصاص وقيل: 
)  للقلوب الكبير  التفسير   "5 /229 ، بيروت   ، العربي  التراث  إحياء  دار  طبع   ،  )

 ه. 1420الطبعة الثالثة ، 
( ، طبع دار الكتاب العربي ، بيروت ، الطبعة الثالثة ، 1/223الكشاف للزمخشري )( 3)

1407  . 
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"  قوله  بتفسيرا آخر   أي في  :  القصص"  "ولكم في  الربعي  الجوزاء  أبو  وقرأ 
مصدرا  يكون  أن  ويحتمل  وحكمه،  القصاص  فيه  شرع  الذي  هللا  كتاب 

 .(1) كالقصاص، أي إنه قص أثر القاتل قصصا فقتل كما قتل
النحاس  عن  القرطبي  ق  حكمه  ه(338)ت ونقل  أعلى  الجوزاء  راءة  بي 

أراد  وقيل:  كالقصاص.  مصدرا  يكون  أن  يحتمل  غيره:  وقال   ، بالشذوذ 
القصص حياة، أي  فيه  الذي شرع  القرآن، أي لكم في كتاب هللا  بالقصص 

 .(2) نجاة 

ن في توجيه هذه اآلية على  اختلف المفسرو   :  أقوال المفسرين في اآلي 
 عدة أقوال:  
أن  –1 العقل  المراد  أولي  يا  علكم  فرضت  فيما  وأوجبت ول  يكم 

والشجاج   والجراح  النفوس  في  القصاص  من  بعض  على  ما  ،  لبعضكم 
منع به بعضكم من قتل بعض، وقدع بعضكم عن بعض، فحييتم بذلك، 
مجاهد   القول محكي عن  وهذا   ، حياة  بذلك  بينكم  في حكمي  لكم  فكان 

 .( 3)وقتادة وهو اختيار الطبري 
 

ه  1422( ، طبع الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة األولى  247/ 1الوجيز )  المحرر (  1)
واية ألبي الجوزاء  مخشري ، وكالم ابن عطية ونسب الر ، وقد نقل أبو حيان كالم الز 

ه بدون رقم للطبعة(  142( ، طبع دار الفكر بيروت ،  154/  2، )البحر المحيط )
. 

للقرطبي(  2) القرآن  دا  (257/  2)  الجامع ألحكام  طبع  الطبعة  ،   ، المصرية  الكتب  ر 
 م . 1964الثانية 

م ،  2000( ، طبع مؤسسة الرسالة ، الطبعة األولى  381/  3)  جامع البيان للطبري (  3)
 ( . 231/ 1النكت والعيون للماوردي )
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المر     اآليةوليس  هذه  من  القصاص    اد  نفس  ألن  أن  ؛  حياة 
القصاص إزالة للحياة وإزالة الشيء يمتنع أن تكون نفس ذلك الشيء، بل  
يكون   أن  يريد  الحياة في حق من  إلى  يفضي  القصاص  أن شرع  المراد 
قاتال، وفي حق من يراد جعله مقتوال وفي حق غيرهما أيضا، أما في حق  

ل ترك القتل فال يقتل  تِ ق    تل  ق    إذا علم أنه لو  من يريد أن يكون قاتال فألنه
فيبقى حيا، وأما في حق من يراد جعله مقتوال فألن من أراد قتله إذا خاف 
من القصاص ترك قتله فيبقى غير مقتول، وأما في حق غيرهما فألن في  

بالقتل، أو من يهم به وفي بقائهما بقاء من    شرع القصاص بقاء من هم  
ألن لهما،  بس   يتعصب  تعظم  فتؤدي  الفتنة  القتل  التي  بب  المحاربة  إلى 

تنتهي إلى قتل عالم من الناس وفي تصور كون القصاص مشروعا زوال  
 .(1) كل ذلك وفي زواله حياة الكل

أن إيجاب القصاص على القاتل وترك التعدي إلى من ليس بقاتل  -2
كف عن    حياة للنفوس ي ألن القاتل إذا علم أن نفسه تؤخذ بنفس من قتله 

ي أو حيي المقتول أن يقتل ظلما، وفي المعنيين    يي أن يقتل قوداالقتل فح
د ي  .(2) تقارب ي والثاني أعم ي وهذا القول منسوب للسُّ

وذلك ألن سافك الدم إذا أقيد ،  أن نفس القصاص سبب الحياة  -3
منه ارتدع من كان يهم بالقتل فلم يقتل، فكان القصاص نفسه سببا للحياة  

 . (3) ا الوجه من هذ 

 

 ( . 229/ 5التفسير الكبير )( 1)
 ( .256/  2( ، تفسير القرطبي )231النكت والعيون للماوردي ) ( 2)
 ( . 5/229ير )فسير الكبالت( 3)
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 القول الرابع ما حكايناه آنفا عن أبي الجوزاء . -4

المعاني:    قلت هذه  كل  تحتمل  يتحمل  ،    واآلية  القصاص  إن  حيث 
معنى التعادل والتماثل في ذلك    وتحتملمعنى الجزاء على القتل بالقتل للقاتل  
والمثل،   له  كالعوض  بما هو  القاتل   وتحتملالجزاء  يقتل غير  أنه ال    معنى 

له القتيل    ممن ال شركة  بين  في قتل  المؤاخذة  فأفاد قوله: كتب عليكم حق 
القتلى   قتل  القاتل  ،  المؤمنين في  يقتل غير  باطال وال  قتيل  يذهب حق  فال 

إذا  الوضيع  دم  إهمال  الجاهلية من  كانوا عليه في  لما  إبطال  وذلك  باطال، 
 . لكن(1) ى قومه  قتله الشريف وإهمال حق الضعيف إذا قتله القوي الذي يخش

بعيد  قول   الجوزاء  أبو  ،  أبي  بذلك  حكم  كما  شاذة  القراءة  هذه  وأن  خاصة 
 جعفر النحاس . 

تعالى:    ثان:ا  خم  حم جم  يل  ىل مل  خل ٱُّٱ:    قوله 
  خي  حي جي يه ىهمه  جه ين ىن من خنحن   جن يم ىممم 

 ّٰ  ِّ   ُّ  َّ  ٍّ ٌّ  ٰى  ٰر ٰذ  يي ىي  مي
 ٢٦٠ابلقرة:   َّ مب  زب رب يئ ىئ  نئ مئزئ  رئ 

 عاهن أتينه .حتى كان إذا د  مهن  قال أبو الجوزاء : فصرهن أي عله 

  : الرواي   في  تخريج  حاتم  أبي  ابن  الجوزاء  أبي  القول عن  هذا  أخرج 
عن أبي    الوجه الثالث   :قال،  ث حكى في تفسيرها أربعة أوجه  حي،  تفسيره  

 

 ( . 2/136التحرير والتنوير البن عاشور )( 1)
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أتينه دعاهن  إذا  كان  حتى  ل م هن  ع  قال:  "فصرهن"  شققهن    ،الجوزاء،  ثم 
 . (1)  يشققنفدعاهن فأتينه كما كن يأتينه قبل أن 

: حسب ضبط "الصاد" فمن قرأ بضمها قال    مفسرين في اآلي ل الأقوا
 فيها أربعة أقوال 

وعكرمة  -1 عباس  ابن  عن  محكي  وهو  قطعهن  والحسن   بمعنى 
 .(2) البصري والضحاك وغيرهم

والريش      بالدماء  الدماء  واخلط  مزقهن   : المعنى   : قتادة  وعن 
أس ذه ، ورأس جناح هذا عند ر   ، وعن سعيد بن جبير اخلطهنبالريش  

 .(3) عند جناح هذا  ذه

 .(4) بمعنى أوثقهن حكاه ابن أبي حاتم عن ابن عباس   -2

 ما ذكرناه آنفا عن أبي الجوزاء بمعنى "علمهن" .  -3
 

( ، وهذا القول حكاه الرازي عن أبي مسلم األصفهاني  2/512تفسير ابن أبي حاتم )(  1)
أن    ه( :322)ت األربعة  الطيور  فعود  أي  اإلجابة،  اإلمالة والتمرين على  والمراد 

فإذا   وأتتك،  أجابتك  دعوتها  إذا  بحيث  كذلكتصير  على كل جبل    صارت  فاجعل 
ادعهن ثم  حياته،  في    واحدا حال  مثال محسوس  ذكر  منه  والغرض  يأتينك سعيا، 

، عود األرواح إلى األجساد على سبيل السهولة وأنكر القول بأن المراد منه: فقطعهن
 ( ( . 37/ 7)التفسير الكبير )

(2  )( الطبري  ) 5/496تفسير  للماوردي  والعيون  النكت   ، تفسي1/334(   ، أبي  (  ابن  ر 
الماوردي  2/511حاتم ) انتفهن بريشهن ولحومهن ، وقد جعله  ( ، وقال مجاهد : 

 قوال مستقال . 
 ( .511/ 2تفسير ابن أبي حاتم )( 3)
 ( . 1/354( ، المحرر الوجيز البن عطية ) 511/ 2تفسير ابن أبي حاتم )( 4)
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بمعنوووى اضوووممهن إليوووك ووجههووون نحووووك كموووا يقوووال صووور وجهوووك  -4
 .، وهو مروي عن عطاء (1)، أي أقبل به إلي إلي

؛ ألن الصور  وأقبل بهن  : أملهن إليكسر يكون المقصود  ومن قرأ بالك
  .(2) قاله الكسائي  ، معناه الميل

 : قلت
لدافع إلبراهيم عليه السالم بطلبه رؤية كيفية  ايظهر هذا بمعرفة  -1

بل قد   ،فهو لم يشك في قدرة هللا تعالى وحشاه  ،إحياء هللا تعالى للموتى
اف دواب  حواصل الطير وأجو علم أنه سبحانه يجمع من بطون السباع و 

طلب كيف تحييها ألعاين فأزداد يقينا فعاتبه هللا تعالى، قال أولم  البحر، ف
ليسكن  أي:  قلبي،  ليطمئن  ولكن  وآمنت،  يا رب علمت  بلى:  قال  تؤمن 

عين اليقين،  و قلبي إلى المعاينة والمشاهدة، أراد أن يصير له علم اليقين  
 .(3)  ألن الخبر ليس كالمعاينة

مسلم األصفهاني بأن المقصود    يثله قول أبمو   ول أبي الجوزاءق-2
 التعليم والتدريب ليس براجح لفوات المقصود من الطلب. 

 

 (.   1/335ي )( ، النكت والعيون للماورد504،  5/496تفسير الطبري )( 1)
( ، وقد رفض الطبري هذا  1/309( ، الكشاف للزمخشري )1/335النكت والعيون )(  2)

 التوجيه وانتقده . 
( ، طبع دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، الطبعة 1/357)  معالم التنزيل للبغوي (  3)

الزمخشري  1420األولى   بعبارة  أو   ، للبصيرة  ه  للقلوب وأزيد  أسكن  األدلة  ظاهر 
فأراد    واليقين، الضروري،  العلم  بخالف  التشكيك  معه  يجوز  االستدالل  علم  وألن 

 ( . 1/309، الكشاف )  بطمأنينة القلب العلم الذي ال مجال فيه للتشكيك
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تفاق المفسرين على أن المقصود قطعهن وأن إبراهيم  انقل الرازي  -3
 فعل ذلك وخلط لحومها ودماءها وريشها. 

للدعوة-4 تستجيب  حتى  للطيور  والتدريب  التعليم  مسألة  غير   أن 
 بل يشاركه فيه حذاق المدربين. ، يم عليه السالم مختص بإبراه 

على كل جبل جزءا جزءا  -5 أنه جعل  على  يدل  اآلية  يدل  ظاهر 
 .(1)  على تقطيعها

تعالى:  ثالثا قوله   ىي  ني مي  زي  ري ٰى ُّٱ  : 

  هب  مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي

آل عمران:   َّ جس  مخ  جخ  مح  جح  مج حجمث  هت مت ختحت  جت
119 

 هواء .باضية من أهل األبهؤالء جميعا اإل المقصود  قال أبو الجوزاء :

يقول الطبري : كان أبو الجوزاء إذا تال هذه اآلية قال    :  تخريج الرواي 
 .(2)  هم اإلباضية"

بطة )ت  ابن  تحديد  387لكن  دون  األهواء  أهل  أنها في  ه( روى عنه 
وفي رواية لئن تمتلئ    -طائفة معينة : ألن تجاورني القردة والخنازير في دار

جاورني رجل من أهل األهواء ي وقد أحب إلي من أن ي  -ري قردة وخنازيردا

 

 ( . 7/37التفسير الكبير )( 1)
 ( . 152/ 7) جامع البيان( 2)
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دخلوا في هذه اآلية: "وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم األنامل من  
 .(1)  الغي  قل موتوا بغيظكم إن هللا عليم بذات الصدور"

 أبي حيان األندلسي عنه مثل رواية الطبري و ورواية ابن عطية والقرطبي 
 .(2) ة أنها في اإلباضي

 :   أقوال المفسرين في اآلي 
قول -1 وهو  المنافقون  اآلية  هذه  في  إليه  والمشار  المقصود  أن 

 .(3)  مجاهد ومقاتل
وقيل المقصود اليهود ممن كان يسكن المدينة مع رسول هللا أو    -2

وحكم  ين أيام الجاهلية قبل اإلسالم ،  كانوا على صداقة مع بعض المسلم
ا اختيعليه  بأنه  الملقرطبي  من  األكثر  الطبري  واختار   ،(4)فسرين  ار  ه 
 ورجحه . 
من -3 المقصود  بل   : أبو وقيل  اعترض  وقد   ، خاصة  اليهود    افقي 

 .(5)حيان على هذا القول 
الكتاب      أهل  منافقي  في  هي   : الزمخشري  وجعلها  (6)وقال   ،

 . (7) ليهود والمنافقين معا لالماوردي شاملة 
 

 .  ه1415لى ( ، طبع دار الراية ،الرياض ، الطبعة األو 2/468اإلبانة الكبرى )( 1)
( ،  3/320( ، البحر المحيط ) 182/ 4( ، تفسير القرطبي )1/498المحرر الوجيز ) (  2)

 . وهذه الصفة قد تترتب في أهل البدع من الناس إلى يوم القيامة وقال:
 ( . 1/498) معالم التنزيل للبغوي ( ، 151/ 7) جامع البيان( 3)
 ، وقيل اليهود قاله األكثر .منافقون ( ، قال : قيل ال4/181)  الجامع ألحكام القرآن( 4)
 ( .  3/319البحر المحيط )( 5)
 ( . 1/407الكشاف ) ( 6)
 ( . 1/419النكت والعيون )( 7)
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اء كما حكيناه عنه  ة قاله أبو الجوز أنها في اإلباضي  القول الرابع -4
 آنفا . 

عموما    :  قلت المسلمين  وغير  المنافقين  يشمل  اآلية  سياق  أن  الراجح 
 سواء كانوا أهل كتاب أو غيرهم لما يأتي :

، إباضية حتى ينزل فيهم قرآن    لم يكن على عهد رسول هللا  -1
الخوارج   ثابت أن  بعد موقعة    ومنهم اإلباضية فرقة  –بل  صفين  ظهرت 

ومع اآليات   ،اوية  بين علي  بسياق  لها  يتنزه عن    ،فال عالقة  وكالم هللا 
 .(1)مثل هذا 

ينفي دخول -2 اليهود ال  بأنهم  القرطبي  األكثرية كما حكم  أن قول 
 ذير المسلمين منهم . تحو المنافقين في اآلية 

ٱ حجمث  هت ُّٱ  :قوله-3 قصد إسماعه لكل من يعلم من نفسه      َّٱ
يب من الخطاب الذي يقصد به  المسلمين وهو قر   تصاف بالغي  علىاال

 .(2) ابن عاشور  قالعموم كل مخاطب ، كما 

الصورة  -4 يبين  اآليات  تكون سياق  أن  ينبغى  المسلمين    التي  بين 
الجماعة، هذه  نفاق،  وبين  على  المسلمين  مع  تعيش  ونهم  يعط  إنها 

ى  م عل على دينهم، وأنه  يظهرون لهم أنهم  بألسنتهم ما ليس فى قلوبهم ،
أخفوه فى   وفاق معهم ، الذي  الثوب  لبسوا  إلى بعض  بعضهم  فإذا خال 

 . طيات نفاقهم وملقهم، وأخذوا يدبرون المكايد والمعاثر لإلسالم وللمسلمين

 

 (. 4/182)  الجامع ألحكام القرآن( 1)
 (  . 4/67التحرير والتنوير )( 2)
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 ىب نب مب زب رب  يئ ىئ ٱُّٱ:    : قوله تعالى  رابعا
 ىف يث ىثنث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب
 ١١٤اتلوبة:   َّ يق  ىق يف

الجوز  أبو  إبراهيم    اءقال  النار ق: كان  أوهإذا ذكر  النار    .   ال: أوه من 
آه من كذا   التضجر والتوجع  الرجل عند  يقول  بالمد  ،  وهو أن  يقول آوه  أو 

 .(1) والتشديد وفتح الواو وسكون الهاء لتطويل الصوت بالشكاية 

كان إبراهيم عليه السالم  في تفسيره :    أخرج السيوطي  :  تخريج الرواي 
ه( عن أبي  369وأخرج أبو الشيخ)ت   لنار أوه،نار قال: أوه من اإذا ذكر ال

 .(2) الجوزاء مثله" 
األلوسي   اإلمام  :هو(  1270)ت: ونسبه  الجوزاء  إبراهيم    " ألبي  وصف 

باألواه ؛ ألنه كان إذا ذكر النار قال أوه من النار أوه ، وأخرج أبو الشيخ عن  
 .(3)  "أبي الجوزاء مثله

المفسرين في اآلي ال:     أقوال  أقوال  ية الختالف  مفسرين في اآلتعدت 
جاء في المخصص : " أوه بالمد وأوه بالقصر وآووه وأوه  ،  معناها في اللغة  

وآه: كلمة معناها التحزن، وأوه لفالن ومن فالن إذا اشتد عليك فقده، ورجل 
الحزن   شديد  الخير  ،  أواه:  إلى  الدعاء  هو  التنزيل،  وقيل   يث ٱُّٱ:  وفي 

يهة:  : وقولهم آهة وأه (  ه244)ت ابن السكيت   قال  َّ ىق يف ىف

 

 ه( ، طبع دار الفكر بيروت بدون تاريخ .1127روح البيان إلسماعيل حقي ، )ت( 1)
 (. 305/ 4نثور للسيوطي )الدر الم( 2)
 ( . 231/ 14( ، وهو مروي عن كعب ، تفسير الطبري )6/34روح المعاني )( 3)
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التوجع وهو  التأوه  من  أبو :  قال  ،أآلهة  وقال   ، وآهة  آها  تأوهت 
يفوت  ه(  224)ت عبيد  الشيء  على  األسف  معناها  كلمة  هي  وقيل   .(1): 

 .(2) اع إلى التوبة اب رج  فالن أواه أي تو  
العرب جمع لكل ما قيل في معناها:   إذا  وقد جاء في لسان  توجع أوه 

وأخرج نفسه بهذا الصوت ليتفرج    ،أو هاه عند التوجع  ب فقال آه زين الكئيحال
ورجل أواه: كثير الحزن، وقيل: هو الدعاء إلى الخير،  عنه بعض ما به ،  

وفي التنزيل    ،وقيل: الفقيه، وقيل: المؤمن بلغة الحبشة، وقيل: الرحيم الرقيق
، لمتأوه شفقا وفرقا، وقيل: األواه هنا ا  َّ ىق يف ىف يث ٱُّٱ:  العزيز

ي  المتضرع  الزجاج، وقيل:  قول  هذا  للطاعة؛  ولزوما  باإلجابة  إيقانا  أي  قينا 
وروي   الدعاء.  األواه  ويقال:  الثناء.  الكثير  هو  وقيل:  المسبح،  األواه  وقيل: 

النبي   البكاء    عن  الكثير  وقيل:  الدعاء  األواه  قال:  اختلف   .(3) أنه  وقد 
تبعا لذلك ، وقيل معناه (5): الدعاء    عن ابن عباس معناهف،    (4)  المفسرون 

 

)ت(  1) سيده  البن  ) 458المخصص  ،  4/88ه(  العربي  التراث  إحياء  دار  طبع   ،  )
 م . 1996بيروت ، 

 م . 1998( ، طبع الكتب العلمية ، بيروت ، 1/38أساس البالغة للزمخشري )( 2)
 ( ، فصل األلف . 13/473رب البن منظور )لسان الع( 3)
 ( . 411،   410/ 2أوصل الماوردي في النكت والعيون الوجوه إلى عشرة أقوال )( 4)
البيان(  5) )شعب  525/ 14)  جامع  الطبري  ابن مسعود ورجحه واختاره  ، مروي عن   )

 ( ( . 581( حديث رقم )2/104اإليمان للبيهقي )
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، (1) مسعود وابن عباس وقتادة والحسن البصري  وهو مروي عن ابن    :الرحيم
 ، (3) وقيل معناه المؤمن التواب بالحبشية ،(2) وقيل معناه الموقن 

وقيل بل من يكثر تالوة    ،(4) معناه المسبح الكثير الذكر هلل تعالى  :وقيل
 .(6)ي التوجع هو من التأوه أ:  ، وقيل(5)  القرآن

 . (8) وقيل معناه المتضرع الخاشع  ، (7) وقيل معناه : فقيه 

 لعل أرجح األقوال بالصواب قول من قال : المتضرع الخاشع  :  قلت

 

 ( .14/525، تفسير الطبري )( 1896/ 6تفسير ابن أبي حاتم )( 1)
( ، وهو مروي عن ابن عباس وسفيان الثوري ،   410/ 2النكت والعيون للماوردي )(  2)

 . ( (  14/228تفسير الطبري ))
(3  )، عباس  ابن  عن  مروي  )  وهو  الطبري  حاتم  14/229تفسير  أبي  ابن  تفسير   ،  )

(6/1896 . ) 
قال    أن النبي    وفي الحديث:  ( 14/529)قاله سعيد بن المسيب ، تفسير الطبري  (  4)

الذكر هلل عز   أنه كان رجال كثير  " وذلك  أواه  إنه   " البجادين:  ذو  له:  يقال  لرجل 
الدعاء في  صوته  ويرفع  القرآن،  في  )وجل  مسنده  في  أحمد  )رواه   ،28/566  )

 ( ( . 575( رقم )2/99( ، والبيهقي في الشعب عن عقبة بن عامر )17453رقم)
 ( ، وهو مروي عن ابن عباس . 14/230) لبيانجامع ا( 5)
(6  )( تفسيره  في  حاتم  أبي  ابن  ، 6/1895أخرجه  أيوب  أبي  عن  الماوردي  ورواه   ،  )

( والعيون  للبيهقي 411/ 2النكت  اإليمان  شعب  في  ذر  أبي  عن  مروي  وهو   ،  )
 (. 579( حديث رقم )2/103)

(7  )( الطبري  تفسير   ، مجاهد  عن  وال14/232مروي  النكت   ، للم(  ) عيون    2اوردي 
/410 .) 

(  14/231( ، تفسير الطبري )6/1895أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره مرفوعا ، )(  8)
 ( . 2/411، النكت والعيون للماوردي ) 
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 كما رواه ابن أبي حاتم .  ألنه روي مرفوعا لرسول هللا   -1
فالمؤمن    -2 تعسف؛  دون  إليه  ترجع  السابقة  األقوال  معظم  أن 

الف الموقن  هللالرحيم  الدعاء  كثير  وحزن  قيه  بخشوع  إليه  يتضرع  تعالى   
 وبكاء هو الذي يمدحه القرآن . 

إبراهيم    ألنه  -3 تعالى  حيث وصف هللا  اآليات  سياق  مع  يتناسب 
بأنه كلما ذكر لنفسه تقصيرا أو ذكر له شيء من شدائد اآلخرة كان يتأوه  

 . (1) جله ه ورقته ورحمته وو لشدة شفقت له  اإشفاقا من ذلك واستعظام

كما يؤكده ردة فعل إبراهيم عليه السالم من أبيه لما تبين له كفره   -4
فبين تعالى أنه مع هذه العادة من الرقة والرحمة والتضرع إلخ تبرأ من  ،  

 .(2)  أبيه وغل  قلبه عليه، لما ظهر له إصراره على الكفر

 يي ىي ني مي زي ري ٰى ٱُّٱٱ:  : قوله تعالى  خامسا
  مثهت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئمئ خئ حئ  جئ
  َّ خض حض  جض مص خص حص مس خسحس جس مخ جخ مح جح مج حج

 11الرعد: 
، أي أن المالئكة تحفظه  خاصة    : هي لرسول هللا    أبو الجوزاء  قال

 من أعدائه . 

 

 ( . 160/  16التفسير الكبير للرازي )( 1)
 ( . 16/160المصدر نفسه )( 2)
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الرواي  بن  :    تخريج  الكبير  عبد  ثنا  أبي،  حدثني  حاتم  أبي  ابن  قال 
ب سليمان، عن عمرو  بن  ثنا جعفر  بن عمران،  أبي  المعافى  مالك، عن  ن 

 .(1)خاصة " قال: هذه لرسول هللا ، ية جوزاء، في هذه اآلال

 :فيها قوالن َّ ري ٰى ُّٱ  : أقوال المفسرين في اآلي 

أعمال   -1 يتعقبون  الحفظة  المالئكة  أنهم  الجمهور  عند  المشهور 
 .  (2) وهم مالئكة الليل ومالئكة النهار، العباد ويتبعونها بالكتابة والحف  

  ه( 322)ت صفهانيتاره أبو مسلم األي عن ابن عباس واخورو   -2
الليل،   بظلمة  والمستخفي  والجهر،  السر  تعالى  هللا  علم  في  يستوي  أنه 

المستظهر بالنهار  واألمراء،    والسارب  الملوك  وهم  واألنصار  بالمعاونين 
وهم   بالمعقبات  نهارا  سار  ومن  أمره،  يفوت هللا  فلن  الليل  إلى  لجأ  فمن 

 .(3) من هللا تعالى ه لم ينجه أحراسه عوان الذين يحفظوناألحراس واأل 

 

قول ، وهو مروي  ر هذا ال( ، وقد اختا7/2229تفسير القرآن العظيم البن أبي حاتم )( 1)
د بن ربيعة أخو  بحين أزمع عامر بن الطفيل وأر عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم   

هللا   رسول  قتل  على  فيه   لبيد  اآلية  هذه  وأنزل  منهما  وجل  عز  هللا  ،     فمنعه 
 ( ( .3/99والجمهور أنها عامة لجميع الخلق ، )النكت والعيون ) 

 ( . 19/17التفسير الكبير )( 2)
ْرس، وهذا  ( ، أي  19/ 19سير التفسير الكبير )التف(  3) ح رهاس الملوك الذين يتعاقبون الح 

اك: هم السالطين المشركون المحترسون  مروي عن ابن عباس وعكرمة. وقال الضح 
 .  من هللا تعالى
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: أنها ترجع ِإلى رسول هللا  األول، أقوال  ثالثة " له "وقيل في الضمير في
    .ِإلى الملك من ملوك الدنيا، والثاني، رواه أبو الجوزاء عن ابن عباس :

 .(1)  اج: ِإلى اإِلنسان، قاله الزجوالثالثرواه سعيد بن جبير عن ابن عباس. 

: يحفظونه بأمر  أ دهافيها ثالثة أوجه :    َّ هئمئ خئ حئ  جئ ٱُّٱ
يأتي أمر هللا ي وهو  الثانيهللا ي قاله مجاهد.   : يحفظونه من أمر هللا حتى 

: أنه على التقديم والتأخير وتقديره: له معقبات  الثالثمحكي عن ابن عباس.  
 .(2) النخعي إبراهيم من أمر هللا تعالى يحفظونه من بين يديه ومن خلفه ي قاله

 :  الترج:ح 

أي هلل مالئكة يتعاقبون بالليل والنهار، فإذا    َّ ري ٰى ُّٱ  -1
والمالئكة   معقبات"  وقال:"  النهار.  مالئكة  أعقبتها  الليل  مالئكة  صعدت 
ذكران ؛ ألنه جمع معقبة، يقال: ملك معقب، ومالئكة معقبة، ثم معقبات  

 .(3) جمع الجمع 
– خاصة  لرسول هللاوليست    –ميع الخلق  أن ظاهر اآلية يعم ج  -2

ن المعقبات هم حراس الملوك يمتنعون عند أنفسهم بحرس سواء قلنا إ  ،
بينهم وبين ما يأتون   يحرسهم، ومنعة تمنعهم من أهل طاعته أن يحولوا 
من معصية هللا، ثم أخبر أن هللا تعالى ذكره إذا أراد بهم سوءا لم ينفعهم  

 

 ( ، وفي المعقبات القوالن السابقان .485/ 2زاد المسير البن الجوزي )( 1)
والعيون (  2) زاد     (99/   3)  النكت   : )ينظر   ، أوجه  سبعة  فيها  الجوزي  ابن  وأورد   ،

 ( ( . 2/486المسير )
 ( . 100/ 13( ، التحرير والتنوير البن عاشور )9/291الجامع ألحكام القرآن ) ( 3)
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حفظ عنهم  يدفع  وال  ال  همحرسهم،  إن  قلنا  أو  تمقصود  ،  حف   المالئكة 
 .(1)  الخلق بأمر هللا

الحف : المراقبة، ومنه وعلى القول بأن المقصود هم المالئكة يكون    -3
سمي الرقيب حفيظا. والمعنى: يراقبون كل أحد في أحواله من إسرار وإعالن  

  َّمتزت رت يب ٱُّٱ وسكون وحركة، أي في أحوال ذلك، قال تعالى:
 .(2)   ١٠ االنفطار:

:  و ق:    اا سادس تعالى   ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ٱُّٱله 
 ٢١الرعد:   َّ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ

 األعمال . ب : هي المناقشة أبو الجوزاء قال

عن جعفر بن سليمان ي    أخرج عبد الرزاق في تفسيره ::    تخريج الرواي 
قوله   في  يقول  ي  الجوزاء  أبا  سمعت  قال:  ي  مالك  بن  عمرو  أخبرني  قال: 

في "  قال:  َّ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ٱُّٱ  :تعالى المناقشة 
 .(3)  األعمال"

 

 ( . 486/ 2( ، زاد المسير )467،  13/466جامع البيان )( 1)
 ( . 13/101التحرير والتنوير البن عاشور )( 2)
يحوذرون مناقشوة هللا إيواهم فوي الحسواب، ثوم  المقصود ،( 2/234زاق )عبد الر   تفسير(  3)

ال يصوووفح لهوووم عووون ذنوووب، فهوووم لووورهبتهم ذلوووك جوووادون فوووي طاعتوووه، محوووافظون علوووى 
 .حدوده
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أبو خالد األحمر، عن جعفر بن سليمان،  حدثنا    ابن أبي شيبة "  وقال
عن عمرو بن مالك، عن أبي الجوزاء "ويخافون سوء الحساب" قال: المناقشة  

 .(1)  في األعمال
حدثنا   قال:  عفان  حدثنا  قال:  بن محمد  الحسن  حدثنا   : الطبري  وعند 

: عن أبي الجوزاء في قوله السابق  بن مالك،بن سليمان، عن عمرو    جعفر
  (2)  .المقايسة باألعمال

 :  أقوال المفسرين في اآلي 

  َّ رئ ّٰ ٱُّٱ  أنها الرحم التي أمرهم هللا تعالى بوصلها  -  1
قطعها" المفي  جميع  وقيل  في  ،  (3)   عاصي،  الحساب"  سوء  ويخافون 

 . (4) قشةاالستقصاء فيه والمنا، وقيل المعاقبة عليها ي قاله قتادة 
 ، قاله الحسن البصري . صلة محمد   -2
 . سعيد بن جبيرابن عباس و ، قاله اإليمان بالنبيين والكتب كلها -3
وعلووى ذلووك يكووون  .(5)ويحتموول رابعووا أن يصوولوا اإليمووان بالعموول  -4

أمووورهم بوصوووله، ويخوووافون سووووء الحسووواب فوووي  تأويووول "يخشوووون ربهوووم فيموووا
 .(6)تركه

 

 (  . 36654(  أثر رقم ) 238/ 7مصنف ابن أبي شيبة ) ( 1)
 ( ، وأراد بالمقايسة تقديرها. 16/420جامع البيان )( 2)
 ( . 310/  9قرآن ) حكام الالجامع أل( 3)
 ( . 310/ 9المصدر نفسه )( 4)
 ( . 108/  3النكت والعيون للماوردي ) ( 5)
 ( . 108/  3المصدر نفسه )( 6)
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،  يادة المرضوى إلوخالم بإفشاء السالم ، وعوقيل صلة قرابة اإلس  -5
، وقيووول: يخشوووون ربهوووم يعظمونوووه. وقيووول: فوووي قطوووع وقيووول نصووورة الموووؤمنين

 .(1)الرحم 

 .(2)وقيل : يخافون وقوع الحساب عليهم فيتركون العمل السيء 

 :   الترج:ح

رين، ظاهر اآلية في صولة األرحوام، وهوو قوول قتوادة وأكثور المفسو  -1
رغووم أنووه فووي  َّ  رئ ّٰ ٱُّٱٱجميووع الطاعووات.وهووو مووع ذلووك يتنوواول 

 .(3) قطع الرحم إال أن الراجح تناوله لجميع المعاصي

وإن أتووى بكوول مووا قوودر عليووه فووي تعظوويم أموور هللا وفووي  أن المووؤمن -2
الشفقة على خلق هللا إال أنه ال بد وأن تكون الخشوية مون هللا والخووف منوه 

 حتمل لهذا .اآلية ي، ولف  (4) جميع أحواله مستوليا على قلبه في

 ري ٰى ين ىن نن من ُّٱ: قولوووووه تعوووووالى :  ساااااابعاا 
المقصوووود المتقووودمين فوووي  قوووال أبوووو الجووووزاء: ،٢٤احلجرررر:  َّ  مي زي

 الصفوف في الصالة والمستأخرين .

: روى عبد الرزاق عن جعفر بن سوليمان ي قوال: أخبرنوي  تخريج الرواي 
: فووي قووول هللا عووز سوومعت أبووا الجوووزاء ي يقووولعموورو بوون مالووك العنبووريي قووال: 

 

 ( . 6/380البحر المحيط )( 1)
 ( . 13/128التحرير والتنوير البن عاشور )( 2)
 ( .  9/310الجامع ألحكام القرآن ) ( 3)
 ( .  19/34التفسير الكبير )( 4)
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فوووووووي الصوووووووفوف فوووووووي الصوووووووالة   َّٱ ين ىن نن من ٱُّٱوجووووووول 
 .(1)والمستأخرين

وقال ابن عباس ومروان بن الحكم وأبوو ونقل ابن عطية عنه ذلك قال : 
 ري ٰى ين ىن نن من ٱُّٱالجوووووووووووووووووزاء: نووووووووووووووووزل قولووووووووووووووووه: 

وكانوووت تصووولي  اآليوووة، فوووي قووووم كوووانوا يصووولون موووع النبوووي  َّ  زي
تفتنووه، وكووان م يتقوودم فووي الصووفوف لووئال أة جميلووة، فكووان بعووض القووو وراءه اموور 

 .(2) بعضهم يتأخر ليسرق النظر إليها في الصالة، فنزلت اآلية فيهم

 نن من ٱُّٱأنووه قووال فووي اآليوووة وأخوورج ابوون المنووذر عوون أبووي الجوووزاء 
فووي الصووفوف فووي الصووالة ولووم يووذكر موون حووديث الموورأة  َّ ين ىن

 .(3) شيئا

 وجوه : ب من عشرة: في اآلية ما يقر  اآلي أقوال المفسرين في 

أخبر تعالى بإحاطة علمه بمن تقدم من األمم، وبمن تأخر في    -1
هو   أنه  وأعلم  القيامة،  يوم  إلى  األرض  إلى  آدم  أهبط  لدن  من  الزمن 
الحاشر لهم الجامع لعرض القيامة على تباعدهم في األزمان واألقطار،  

 

 ( .2/256الرزاق )  سير عبدتف( 1)
 ( . 3/358المحرر الوجيز ) ( 2)
الجوزاء، عن    يأبوقد رواه بعض المفسرين عن  ( ،  7/278روح المعاني لأللوسي )(  3)

، فكان بعض القوم    كانت امرأة حسناء تصلي خلف النبي    :   ابن عباس أنه قال 
  إبطيه   من تحت  يتقدم في الصف األول لكي يراها، ويتأخر بعضهم. فإذا ركع، نظر

السمرقندي )ت   الليث  العلوم  ألبي  ، بحر  اآلية  )   373فنزلت  ،  2/254ه(     )
 بدون بيانات . 
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وهو    ها وأرادهاعلى أتم غاياته التي قدر وأن حكمته وعلمه يأتيان بهذا كله  
 .(1) قول جمهور المفسرين واختاره ابن عطية

، وروي  (2): الذين ماتوا والذين هم أحياء لم يموتوا    وقال عكرمة  -2
الذين في   الخلق فكان ، والمستأخرين  المستقدمين من خرج من  عنه أن 

 .(3)أصالب الرجال

مجاهد:  -3 ع  وقال  تقدم  ممن  الخلق  وأمة  أول   ، محمد  سيدنا  لى 
 .(4) دنا محمد سي

 .(5)وقال الشعبي : أول الخلق وآخر الخلق  -4
البصري   -5 الحسن  وعمل    :وقتادة  وقال  الخير  في  المستقدمين 

 . (6) الطاعات ، والمستأخرين المبطئين عنه ، أو المستأخرين بالمعاصي  
،    قتادة المستقدمين في الخير والمستأخرين في الشر  وروي عن  -6

 .(7)  وهو قريب من قول الحسن
سع   -7 صفوفوقال  في  المستقدمين  المسيب:  بن  الحرب    يد 

 .(8) والمستأخرين 
 

 (  . 358/ 3المحرر الوجيز ) ( 1)
 ( .3/55( ، تفسير البغوي )156/ 3النكت والعيون للماوردي ) ( 2)
 .  (  532/ 2( ، زاد المسير البن الجوزي )136/  19التفسير الكبير للرازي )( 3)
 ( .3/55معالم التنزيل للبغوي )( 4)
 (  . 156/ 3النكت والعيون )( 5)
 ( .  358/ 3( ، المحرر الوجيز البن عطية )2/254بحر العلوم للسمرقندي )( 6)
 ( .  76/ 10( ، الكشف والبيان للثعلبي )156/ 3النكت والعيون )( 7)
 (. 19/136( ، التفسير الكبير للرازي ) 353/ 3) المصدر السابق( 8)
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: مووون قتووول فوووي الجهووواد ومووون لوووم  القرظووويمحمووود بووون كعوووب وقوووال  -8
 .(1)يقتل

 :   الترج:ح

الثاني    -1 األقوال  أن  كما  األول  القول  يرجح  اآليات  سياق  أن 
 .بع يمكن ردها إليهاوالثالث والر 

اآل  -2 نزول  سبب  في  النبي   ية  ورد  الصف    أن   على  حرهض 
األول فازدحموا عليه، وقال قوم بيوتهم قاصية عن المدينة: لنبيعنه د ورنا  
المتقدم، فنزلت هذه  ولنشترينه دورًا قريبة من المسجد حتى ندرك  الصف 

 .(2)  يةاآل
نه ال يخفى  أكذلك أعمال الطاعات والجهاد يمكن ردها لعلم هللا و   -3

فيدخل فيه علمه تعالى بتقدمهم وتأخرهم في    ،من أحوالهمعلى هللا شيء  
والخيرات  الطاعات  أنواع  في  وتأخرهم  وبتقدمهم  والوجود  وال ،  الحدوث 

 . (3)  ينبغي أن نخص اآلية بحالة دون حالة

 مظ حط مض خض حض جض مص خص حص ٱُّٱ  : قوله تعالى:  ثامنا
الجوزاء  قال    ،٤٦اإلرساء:    َّ مع  جع إالأبو  إله  ال  قول  المقصود  هللا    : 

 تطرد الشياطين .

 

 ( . 354/ 3النكت والعيون )( 1)
 ( .   532/ 2زاد المسير البن الجوزي )( 2)
 ( . 19/137التفسير الكبير )( 3)
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 :  تخريج الرواي 

"  : القرطبي  أطرد قال  شي  ليس  هللا:  عبد  بن  أوس  الجوزاء  أبو  قال 
تال ثم  إال هللا،  إله  ال  قول  من  القلب  من   جض مص خص حص ٱُّٱ  للشياطين 

 .(1)  َّ جع مظ حط مض خض حض

ان طرد عن  قال ابو الجوزاء: ما للشيط  وأورد هذا القول ابن رجب : "
 .(2) اآلية   إال إال هللا"، ثم تالالقلب غير " ال

 :  أقوال المفسرين في اآلي 

الطبري    -1 تتلوه اختار  وأنت  القرآن  في  هللا  إال  إله  ال  قلت:  إذا 
قولك    َّ جع مظ حط مضٱُّٱ من  نفورا  عنك  فذهبوا  انفضوا،  يقول: 

 .(3)  استكبارا له واستعظاما من أن يوحد هللا تعالى
عباس  وروى    -2 ابن  عن  الجوزاء  من أبو  تهرب  الشياطين  أنهم 

 .(4) اءة القرآن وذكر هللا قر 
بن   -3 هللا  عبد  عن  مروي  وهو  الرحيم  الرحمن  هللا  بسم  قول  أنه 

 .(5)  ه(61)ت مسعود، وعلي بن الحسين 
 

 ( . 10/271تفسير القرطبي )( 1)
 ( . 5/217فتح الباري شرح صحيح البخاري )( 2)
(3  ) ( البيان  الرحمن بن زيد  458/ 17جامع  ، وقال عبد  قتادة  قول  ، وهو  لما  (  بغضا 

ما   سمعوه، كما كان قوم نوح يجعلون أصابعهم في آذانهم لئال يسمعوالئال ي  تكلم به
 ( ( . 3/28أمروا به ، ) زاد المسير البن الجوزي )

 ( . 3/461المحرر الوجيز )  (4)
 ( .1/92الجامع ألحكام القرآن ) ( 5)
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 :الترج:ح : هو القول األول  
أشبه بما دل عليه ظاهر التنزيل، وذلك أن هللا   ألن سياق اآليات -1

رأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين ال يؤمنون  ا ق وإذ "تعالى أتبع ذلك قوله  
 .( 1) فأن يكون ذلك خبرا عنهم أولى "باآلخرة حجابا مستورا

قو تاسعا  :: تعالى    رن مم ام يل ىل ٱُّٱ  له 

 ، ٢٣انلور:    َّ  مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن
   : هذه ألمهات المؤمنين خاصة .أبو الجوزاء قال 

لحسووووون لوووووي بووووون احووووودثنا عل ابووووون أبوووووي حووووواتم : : قوووووا تخاااااريج الروايااااا 
الهسنجاني، ثنا مسدد، ثنا جعفر بن سليمان، ثنا عثمان، ثنا عمرو بون مالوك 

 ام يل ىلٱُّٱ: قووووووورأ هوووووووذه اآليوووووووة  النكوووووووري، عووووووون أبوووووووي الجووووووووزاء، قوووووووال

 .(2) هذه ألمهات المؤمنين خاصة"قال: َّ مم

ن أبي  قيل: المراد أمهات المؤمنين ، وروي ما يؤيده عوقال األلوسي :  
 .(3)  قتضيهاء أيضا عن ابن عباس ما يالجوزاء والضحاك وج

 

 ( .  458/  17جامع البيان )( 1)
ولم يجعل لمن  ،  لنبي أزواج ا هذه في عائشة و ( ، 8/2557تفسير ابن أبي حاتم )( 2)

 التوبة   وجعل لمن رمى امرأة من المؤمنات من غير أزواج النبي  ،  فعل ذلك توبة  
 ( . 9/322، روح المعاني )

 (. 9/322روح المعاني )( 3)
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 :   أقوال المفسرين في اآلي 

اآلية،    ئلس   -1 هذه  عن  جبير  بن  محصنة  قيلسعيد  قذف  من   :
 : ال، إنما أنزلت هذه اآلية في عائشة خاصة.  سعيد  لعنه هللا؟ قال

 .   خاصة، قاله الضحاك أنها في أزواج النبي    -2
: بلغنا أن  ه(150)ت زة الثماليقال أبو حم  ،ي المهاجرات أنها ف   -3

المرأة كانت إذا خرجت إلى المدينة مهاجرة قذفها المشركون من أهل مكة  
 . (1)  وقالوا: إنما خرجت تفجر، فنزلت هذه اآلية

النبي     -4 أزواج  في  عامة  و   أنها  قتادة،  قال  وبه  عبد وغيرهن، 
 .(2) يد بن ز الرحمن 

وهووووو مووووذهب أهوووول ، يووووة عامووووة تشوووومل كوووول مووووا سووووبق أن اآل: التاااارج:ح 
الصووويغة عاموووة وال موووانع مووون إجرائهوووا علوووى ظاهرهوووا فوجوووب  :قوووالوا، األصوووول
 .(3) غيرها ةعائشة وقذففيدخل فيه قذفة ، على العموم  الحمل

 حمجم   هل مل خل حل جل مك  لك خك ٱُّٱ  : قوله تعالى :عاشرا  
ي  أن يلو :  أبو الجوزاء  قال   ،١٨لقمان:    َّ جه هن من  خن  حن  جن مم خم

 . حتقاراشدقه عند ذكر اإلنسان ا

 

 ( . 12/209( ، تفسير القرطبي )23/354التفسير الكبير )( 1)
(2  ) ( الجوزي  البن  المسير  أبي  3/286زاد  ابن  قال   ، في(  :    حاتم  في  تفسيره  هذه 

عائشة، ومن صنع مثل هذا اليوم أيضا في المسلمات، فله ما قال هللا عز وجل،  
 ( . 2558/ 8، )  وكأن عائشة كانت إمام ذلك

 ( ، واختاره الرازي ورجحه .23/335التفسير الكبير )( 3)
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الثالث: أن  قال الماوردي : " في اآلية خمسة أوجه ... :  تخريج الرواي 
 .(1) " يلوي شدقه عند ذكر اإلنسان احتقارا ي قاله أبو الجوزاء

: إذا ذكر   قال أبو الجوزاء في هذه اآلية:    ه(468وقال الواحدي )ت 
تحقره كأنك  تلوي شدقك  إ  (2)،  الرجل عندك  ما روي عن  براهيم  وهذا معنى 

 .(3)في الكالم  أنه قال: هو التشديقالنخعي 
ابن كثير)ت  الجوزاء قال :  774ونسبه  قال مالك، عن ه( كذلك ألبي 

: ال تكلم وأنت معرض. وكذا روي    َّ جل مك لك  خك ٱُّٱزيد بن أسلم:  
جبير   بن  وسعيد  الجوزاء  وأبي  األصم  بن  ويزيد  وعكرمة  مجاهد  عن 

  (4) .ابن يزيد، وغيرهم والضحاك و 

 :  وال المفسرين في اآلي  قأ
عباس    -1 ابن  عن  مروي  وهو  تكبرا،  الناس  عن  الوجه  إعراض 

: ال تعرض بوجهك عن  واختاره ابن كثير  .(5) وغيرهم    ومجاهد وابن جبير
ولكن ألن    ،الناس إذا كلمتهم أو كلموك احتقارا منك لهم واستكبارا عليهم

 .(6)  مجانبك، وابسط وجهك إليه 

 

 ( . 4/339النكت والعيون )( 1)
(2  )( البسيط  إحي18/117التفسير  دار  طبع   ، التر (  الطبعة  اء   ، بيروت   ، العربي  اث 

 م . 2002األولى 
 ( .6/336( ، تفسير ابن كثير )7/315الكشف والبيان للثعلبي )( 3)
 (  . 6/338تفسير القرآن العظيم )( 4)
 (  . 4/339( ، النكت والعيون )20/144جامع البيان )( 5)
 ( .6/338تفسير القرآن العظيم )( 6)
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التشدق في األمر بالمعروف والنهي عن    لنخعي:وقال إبراهيم ا  -3
 .(1)المنكر

4-    : مقاتل  إذا وقال  المسلمين  فقراء  تكبًرا عن  بوجهك  تعرض  ال 
 .(2) كلموك

 : الترج:ح 

كثير  -1 وابن  والواحدي  الطبري  واختاره  الرجح  هو  األول  القول 
 .  وغيرهم
فيه    -2 إلى اآلداب ف  قال سلس من انتسياق اآليات  بابنه  ي  لقمان 

الناس   التف،  معاملة  وعن  الناس  احتقار  عن  وهذا  ا فنهاه  عليهم،  خر 
 .(3)  يقتضي أمره بإظهار مساواته مع الناس وعد نفسه كواحد منهم

 لك  خك حك جك مق حق مف خف ٱُّٱ: قوله تعالى :     ادي عشر

 ١٠٩الكهف:   َّ جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك

  :  خل  حل جل مك لك  خك  حك جك مق حق ٱُّٱواآلية 

  َّ مه جه هن من خن حنجن  مم  خم حم  جم هل مل
 ٢٧لقمان: 

 

 ( . 4/339والعيون ) ، النكت(  20/144جامع البيان )( 1)
 ( . 114/ 18التفسير البسيط للواحدي )( 2)
 ( . 166/  21التحرير والتنوير البن عاشور )( 3)
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لو كان كل شجرة في األرض أقالما والبحر يمده من  :  أبو الجوزاء  قال
بعده سبعة أبحر لو كان مدادا لنفد الماء وتكسرت األقالم قبل أن تنفد كلمات 

 . ربي

الروايتين قال    تخريج  الرزاق:  قال:    :عبد  ي  سليمان  بن  جعفر  أرنا 
عمرو أبا  أخبرني  سمعت  قال:  ي  مالك  تع  بن  قوله  في  يقول  الى: الجوزاء 

ي قال: لو كان كل شجرة في األرض َّ خك حك جك مق حق مف خفٱُّٱ
الماء وتكسرت  لنفد  مدادا  لو كان  أبحر  بعده سبعة  يمده من  والبحر  أقالما 

 .(1)  األقالم قبل أن تنفد كلمات ربي
اق وأبوووو نصووور أخووورج عبووود الووورز والروايوووة الثانيوووة ذكرهوووا السووويوطي قوووال : 

 : فووي اإلبانووة عوون أبووي الجوووزاء رضووي هللا عنووه فووي قولووه ه(444)ت السووجزي 
كووووول شوووووجرة فوووووي  يقوووووول: لوووووو كوووووان َّ مك لك خك  حك جك مق حقٱُّٱ

مووداد لنفوود الموواء وتكسوورت األقووالم قبوول أن تنفوود كلمووات  األرض أقالمووا والبحوور
 .(2) ربي

 :  أقوال المفسرين فيها

ووعي  -1 ي  أطاعه  لمن  بالثواب  وعد  ي   د أنه  عصاه  لمن   بالعقاب 
 . َّ جم هل  مل خل  حل جل ٱُّٱ ثلهوم

 أنه العلم بالقرآن ي قاله مجاهد. -2

 

 ( . 3/25تفسير عبد الرزاق ) ( 1)
 ( . 528/ 6الدر المنثور )( 2)
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هوووذا إنموووا قالوووه هللا تعوووالى تبعيووودا علوووى خلقوووه أن يحصووووا أفعالوووه  -3
  .(1)ومعلوماته ي وإن كانت عنده ثابتة محصية

 .(2) قال مجاهد: والمعنى: لو كان البحر مدادًا للقلم، والقلم يكتب  
ينفووود ثوووواب كلموووة ال إلوووه إال  قوووال عكرموووة : لنفووود البحووور قبووول أنو  -4

 .(3)هللا

كلمات هللا: ما يدل على شيء من علمه مما يوحي إلى رسله :   الترج:ح
فووإذا أخبوور بووه صووار كلمووة، ولووذلك  ،أن يبلغووه، فكوول معلوووم يمكوون أن يخبوور بووه

ألخبوور ولووو شوواء  ،يطلووق علووى المعلومووات كلمووات، ألن هللا أخبوور بكثيوور منهووا
وقيووول: أي موووا نفووودت ،  عالقوووة المووو ليهوووا مجووواز بالكلموووات علبغيوووره، فوووإطالق 

 . العبارات والدالالت التي تدل على مفهومات معاني كالمه سبحانه وتعالى

 َّنئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ٱُّٱ: قوله تعوالى :   ثاني عشر
كووان الرجوول يوودخل علووى القوووم فووي البيووت وفووي  :أبووو الجوووزاء  قووال، ١٩اغفررر: 
 .كسامرأة فيرفع رأسه فيلح  إليها ثم ين البيت 

د بون حميود عون أبوي الجووزاء بوْ : أخورج ع  قال السويوطي  تخريج الرواي  :  
قووال: كووان الرجوول يوودخل علووى القوووم فووي  "يعلووم خائنووة األعووين"رضووي هللا عنووه 

 .(4) البيت وفي البيت امرأة فيرفع رأسه فيلح  إليها ثم ينكس

 

 ( . 349/ 3النكت والعيون )( 1)
 ( . 114/ 3زاد المسير البن الجوزي )( 2)
 .  (11/69تفسير القرطبي )( 3)
 ( . 282/ 7الدر المنثور )( 4)
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 :  أقوال المفسرين في اآلي 

 ّٰ ِّ ُّٱوقيل له: سفيان الثوري، يقول: ابن عباس و   قال  -1

قوووال: الرجووول يكوووون فوووي المجلوووس يسوووترق النظووور فوووي  َّ مئ زئ رئ
ي وإن غفلوا رأوه ينظر إليها اتقاهم فلم ينظرالقوم إلى المرأة تمر بهم ي فإن 
قوووال: موووا يجووود فوووي  َّ نئ مئ زئ ُّٱنظووور ي هوووذا خائنوووة األعوووين ي 

 .(1) نفسه من الشهوة

 .(2) هد بل هو نظر العين إلى ما نهي عنهوقال مجا -2
الغموووز واللموووز بوووالعين فيموووا ال : وقوووال الضوووحاك والسووودي وقتوووادة  -3

 .(3)يحبه هللا ويرضاه 

 .(4): هو النظرة بعد النظرة ه( 70)ت  بن السائب عبد هللا وقال  -4

: الوسوسووووة ي قالووووه أ اااادها فيهووووا ثالثووووة أقوووووال : َّ نئ مئ زئ ُّٱ
ليها أتزني بها أم ضمره عندما ترى امرأة إذا أنت قدرت ع: ما تالثاني  ،يد  السُّ 

: مووا يسووره اإلنسووان موون أمانووة أو خيانووة ي وعبوور الثالااثس. ال ي قالووه ابوون عبووا
 .(5) ألنها مواضع القلوب  ؛عن القلوب بالصدور

 

 (.  78/  7حلية األولياء ألبي نعيم )( 1)
 (. 4/33زاد المسير )( 2)
 ( . 21/370جامع البيان )( 3)
 ( . 4/33زاد المسير )( 4)
 ( .33/ 4( ، زاد المسير البن الجوزي )5/150النكت والعيون )( 5)
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 الترج:ح :  
الراجح   للنظرة  أنوالقول  صفة  الخيانة،    ،الخائنة:  بمعنى  مصدر  أو 

ما  إلى  النظر  استراق  والمراد:  المعافاة،  بمعنى  يفعل    كالعافية  ال يحل، كما 
 .( 1) ، وما تخفي الصدور أي مضمرات القلوب  أهل الريب 

 ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ُّٱ  : قوله تعالى :   ثالث عشر
 ٥٧ -  ٥٦اذلاريات:  َّ نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب يئ

:  قال الجوزاء  إال  تفسيرها:    أبو  خلقتهم  ما  ي  أطعمهم  وأنا  أرزقهم  أنا 
 .  ليعبدون 

عفان قال: حدثنا  حدثنا  بي شيبة قال :  : أخرجها ابن أ  تخريج الرواي 
يقول في هذه  الجوزاء  أبا  قال: سمعت  مالك  بن  بن زيد، عن عمرو  سعيد 

  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ُّٱاآلية:  
م   َّ مت زت رت يب ي  أطعمهم  وأنا  أرزقهم  أنا  قال:  إال  ،  خلقتهم  ا 

 .(2)  ليعبدون 

 .(3)  " يرزقوا  أنفسهم ي قاله أبو الجوزاءوجاء في النكت والعيون : " 

قال ابن عباس وأبو الجوزاء: أي ما أريد أن يرزقوا  وقال القرطبي : "  
 . (4)   أنفسهم وال أن يطعموها

 

 ( .4/159الكشاف للزمخشري )( 1)
 ( . 35656، أثر رقم )( 238/ 7مصنف ابن أبي شيبة ) ( 2)
 ( . 375/ 5النكت والعيون للماوردي ) ( 3)
 ( .  56/ 17الجامع ألحكام القرآن ) ( 4)
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عن أبي الجوزاء في اآلية قال: أنا أرزقهم وأنا  و "وأوردها السيوطي عنه:  
 .(1) "مهم ما خلقتهم إال ليعبدون أطع

 :  ي أقوال المفسرين في اآل
،  وال أن يطعموهم    وخلقي  قيل المراد : ما أريد أن يرزقوا عبادي  -1

 .(2)وهو اختيار الطبري قاله ابن عباس ، 
ما   -2 المراد  أن  الزجاج  واعتمده  طالب  أبي  بن  علي  عن  وورد 

 . (3) خلقت الجن واإلنس إال آلمرهم بالعبادة

المراد أنه هو  واختار األعمش وعكرمة قراءة "ي ْطع م " بفتح الياء، و   -3
يأكل وال  الخلق  أهم    .(4) يرزق  في  إليهم  االحتياج  عدم  عن  كناية  فهو 

 الضرورات وهو الطعام .
اإلطعام  -4 على  القادر  هو  معناه  الفضل:  بن  الحسن  وترك    ،وقال 

 .(5)   ٢٦الرعد:   َّ حضجض مص خص حص مس ٱُّٱاإلطعام كقوله 

 .(6) ، ذكره الماوردي  ما أريد منهم معونة وال فضال -5

 

 ( . 625/  7الدر المنثور )( 1)
 (. 22/445جامع البيان )( 2)
 ( . 17/56تفسير القرطبي )( 3)
 ( . 4/138الكشف والبيان للثعلبي )( 4)
 ( . 138/ 4المصدر نفسه )( 5)
 ( . 5/375لعيون )النكت وا( 6)
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واختاره    الترج:ح المفسرين  جمهور  وعليه  الراجح  هو  األول  القول   :
ألن الخلق عيال هللا،    ؟ قيل:أسند اإلطعام إلى نفسه  ِلم  الطبري ، فإن قيل:  

 .(1) ومن أطعم عيال أحد فقد أطعمه

عشر :   رابع  تعالى  قوله    َّ ٰه مه جه هن من  خن ٱُّٱ  : 
 ٤٨الطور:

 : حين تقوم من منامك .  أبو الجوزاء قال

أن المراد بالقيام القيام    :  (2)   قال ابن الفرس األندلسي  :  تخريج الرواي 
 .(3)  من المنام، قاله أبو الجوزاء

وقال أبو الجوزاء وحسان  قال القرطبي وهو يعدد األقوال في اآلية : ..  
منامك. تقوم من  المعنى حين  لعمله    بن عطية:  مفتتحا  ليكون  قال حسان: 

 . (4)  " بذكر هللا

 

 (. 173/ 4زاد المسير البن الجوزي )( 1)
الشيخ اإلمام، شيخ المالكية بغرناطة في زمانه، أبو محمد بن الفرس، واسمه عبد  هو  (  2)

الخزرجي. األنصاري  أحمد  بن  عبدالرحيم  بن  محمد  اإلمام  ابن  أباه    المنعم  سمع 
وشار  واألصول،  الفقه  في  وبرع  القاسم،  أبا  العالمة  الوجده  في  وعاش  ك  فضائل، 

سنة وسبعين  )ت  بضعا   ،599 ( وقيل   ، النبالء 597ه(  أعالم  )سير   ، ه( 
 . ((168/ 4( ، األعالم للزركلي )151/ 19، الوافي بالوفيات للصفدي )(15/454)

( ، طبع دار ابن حزم ، بيروت ، الطبعة األولى  509/  3أحكام القرآن البن الفرس ) (  3)
 م .  2006

 (  . 79/ 17آن ) القر الجامع ألحكام ( 4)
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  َّ مه جه هن من  خن ٱُّٱوقال أبو الجوزاء: ابن كثير : "ويقول 
 .(1) أي: من نومك من فراشك

 :   أقوال المفسرين في اآلي 

الظهر   -1 صالة  به  يراد   : زيد  بن  الرحمن  وعبد  الضحاك  قال 
 أي القيلولة . .(2) والعصر أي حين تقوم من القائلة 

وقال عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب والحسن البصري    -2
النوافل  :  غيرهم  و  الصلوات  بها  بإدبارالمراد  المراد  بعدها   فيكون    النجوم 

 .(3) ركعتي الفجر 

 جه ٱُّٱالمراد بها التسبيح المعروف، فيكون قوله تعالى:  :  وقيل    -3
 .مثااًل، أي حين تقوم وحين تقعد وفي كل تصرفاتك َّ مه

 . دبار الصلوات خاصةأالمراد باآلية التسبيح في :  قيل -4
هو أن يقول بعد التكبير في الصالة قبل القراءة: سبحانك    قيل:و   -5

غيرك إله  وال  جدك  وتعالى  اسمك  تبارك  وبحمدك  بعض    ،اللهم  ورأى 
ال على  اآلية  في  به  األمر  وحمل  فرض  أنه  بذلك  ورأى القائلين  وجوب. 

 عن مالك.  هذين القوليند روي وق  ، بعضهم أنه مندوب إليه

 

 ( .  439/  7تفسير القرآن العظيم )( 1)
 ( . 347/ 5النكت والعيون للماوردي ) ( 2)
 ( .4/415الكشاف للزمخشري )( 3)
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اآل-6 في  بالقيام  المراد  قول  أن  وهو  الصالة خاصة،  إلى  القيام  ية 
محمد بن كعب والضحاك. قال الضحاك: يقول هللا أكبر كبيًرا والحمد هلل 

 . وقد ذكر عن الضحاك غير ذلك ،كثيًرا سبحان هللا بكرة وأصياًل 
قاله  -7 المجلس،  من  القيام  به  المراد  ه(  179األحوص)ت   أبوأن 

الثوري و  فيقولالثوري   قال  ه( 161)ت سفيان  يقوم  :  هللا    حين  سبحان 
 .(1) وبحمده

وغيره  :  الترج:ح األقوال  هذه  يحتمل  اآلية  وقت لف   تخصيص  دون  ا 
 .ألن ذكر هللا وتسبيحه مطلوب على كل حال ؛على وقت وال حال على حال

 ١٩انلجم:  َّ هب مب خب حب ٱُّٱ : قوله تعالى :  خامس عشر

 الالت حجر كان يلت السويق عليه . :  أبو الجوزاء قال

أخرج عبد بن حميد عن أبي  : أوردها السيوطي قال :    ريج الرواي تخ
 . (2) الجوزاء قال: الالت حجر كان يلت السويق عليه فسمي الالت 

لكن البخاري أخرج عن أبي الجوزاء عن ابن عباس: كان الالت رجال 
 .(3) يلت سويق الحاج 

 

الفرس )(  1) القرآم البن  الكبير   504،    503/ 3أحكام  التفسير  ( باختصار وتصرف ، 
 ( .  229/  28للرازي )

 من الحنطة أو الشعير . يصنع( ، والسويق طعام 653/ 7الدر المنثور )( 2)
 ( . 4859( ، باب الالت والعزى ، حديث )6/141صحيح البخاري )( 3)
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 :   مفسرين في اآلي الال أقو 

د: الالت بتخفيف التاء بيت كان  قال قتادة وعبد الرحمن بن زي  -1
 .(1) بمنطقة "نخلة" وقيل بالطائف ، كانت تعبده قريش 

"الالت    -2 وأبو صالح  ابن عباس ومجاهد  ذلك  التاء وقرأ  بتشديد   "
للحاج السويق  يلت  كان رجال  وقالوا:  عبدوه،  الذي  للوثن  ;  وجعلوه صفة 

 .(2) فلما مات عكفوا على قبره فعبدوه

: أنه أ دهمالهم فيها قوالن:    التاء  خفف: من    قال الماوردي  –  3
زعموا أن صاحبه كان يلت عليه السويق ألصحابه،    ،كان صنما بالطائف

الس   والطائف،  الثانيي.  د  قاله  مكة  بين  السويق  عليها  يلت  أنه صخرة   :
: أنه كان رجال يلت أ دهمافيها قوالن:  وأما من شددها فلهم    ،قاله عكرمة

فال يشرب منه أحد إال سمن معبوده، ثم مات فقلبوه السويق على الحجر  
ومجاهد.   عباس  ابن  قاله  قبره،  على  الثانيعلى  يقوم  رجال  كان  أنه   :
د ي آلهتهم ويلت لهم السويق بالطائف قاله  .(3) الس 

وهو    : خامس  قول  يعبدهما وروي  بيتين  كانا  في   أنهما  المشركون 
كفار يعبده  بنخلة  كان  بيت  فالالت  كان    الجاهلية،  بيت  والعزى  قريش، 

 .(4)  بالطائف يعبده أهل مكة والطائف

 

 (  . 22/523جامع البيان )( 1)
 ( .  22/523جامع البيان )( 2)
 (  . 188/ 4( ، زاد المسير البن الجوزي )5/398) والعيون النكت ( 3)
 ( . 17/99تفسير القرطبي ) (4)



 

2800 

 لربعي البصري يف التفسريأقوال التابعي أبي اجلوزاء أوس بن عبد اهلل ا

األقوال  الترج:ح   هذه  بين  الجمع  يمكن  أبي  :  قول  على  قصرها  دون 
حيث ال من مانع من أن يكون رجال يلت السويق على  ،  الجوزاء أو غيره  

ثم صنعوا له تمثاال أو بنوا على  ،  مكة والطائف    صخرة أو في مكان ما بين
ا ويعالمكان  يعظمونه  وكانوا   ، بيتا  فيه  يلت  كان  الجاهلية لذي  في    ، بدونه 

يهت لم  بالسخرية منوالقرآن  اهتمامه  بقدر  هو  ما  ببيان  كيف  ،  فعلهم    م  إذ 
الحجا من  لصنم  أو  يمكن  تقريري  رة  واالستفهام   ، يضر  أو  ينفع  أن  غيرها 

 .(1) إنكاري 

 ٩٢الرمحن:   َّ لك اك يق ىق يف ىف ٱُّٱ : قوله تعالى : سادس عشر

 ال يشغله شأن عن شأن . :أبو الجوزاء قال 

الرواي    الواحدي:"  تخريج  قال  اآلية:  هذه  في  الجوزاء  أبو  وال    :  قال 
 .(2) ن شأن يشغله شأن ع 

د بن حميد عن أبي الجوزاء رضي هللا عنه  بْ أخرج ع  يقول السيوطي :  
 . (3)  قال: ال يشغله شأن عن شأن َّ اك يق ىق يف ىف ٱُّٱ

 :   آلي أقوال المفسرين في ا

الدرداء  -1 وأبو  ابن عمر  ذنبا  ومجاهد    قال  يغفر  أن  شأنه  من   :
كربا   آخرين  ويفرج  ويضع  قوما  الروايات ويرفع  بعض  يجيب  وفي  وهو   :

 

 ( . 27/104اشور )بن عالتحرير والتنوير ال( 1)
 ( . 21/163التفسير البسيط )( 2)
 ( . 700/ 7الدر المنثور )( 3)
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 يق ىق يف ىف ٱُّٱهذه اآلية    تال رسول هللا  :  ، وأخرج الطبري (1)   داعيا
"يغفر ذنبا، ويفرج كربا، رسول هللا،وما ذلك الشأن؟ قال:  فقلنا: يا  َّ اك

 .(2) "ويرفع أقواما، ويضع آخرين
 .(3)  : يخلق مخلقا، ويميت ميتا، ويحدث أمراوقال قتادة -2

واآلخرة،  -3 الدنيا  يومي  في  شأنه  أراد  إنأنه  كله   حيث  الدهر 
القيامة، فشأنه سبأ دهمايومان:   يوم  الدنيا، واآلخر  أيام  حانه في  : مدة 

و  والنهي  باألمر  واالختبار  االبتالء  الدنيا  واإلعطاء    واإلماتةاإلحياء  أيام 
 .(4) والمنع، وشأنه يوم القيامة الجزاء والحساب والثواب والعقاب 

على المشهور يكون هللا تعالى في كل يوم ووقت في شأن،  :    الترج:ح
لمواقيت، ومعناه أن  وقد جف القلم بما هو كائن ، فالمراد سوق المقادير إلى ا

ف يوم ووقت،  يكون في كل  تعلقت إرادته  القلم جف بما  ذلك الوقت  إذا جاء 
 .(5)كما يقول الرازي  بالفعل فيه فيوجد، وهذا وجه حسن لفظا ومعنى

 

 (. 7/700(، الدر المنثور )23/39جامع البيان )( 1)
(2  )( الطبري  ،  23/39تفسير  حسن  بإسناد  سننه  في  ماجه  ابن  أخرجه  والحديث   ،  )

(1/73( حديث   ، الجهمية  أنكرت  ما  باب   ، عن 202(  مسنده  والبزار   ، ي  أب   ( 
( ، باب 361/   2( ، والبيهقي في الشعب )4100( ، حديث ) 39/ 10)  الدرداء ،

( ،  464/ 2( ، وابن حبان في صحيحه )1066الرجاء في هللا تعالى ، حديث رقم )
 ( . 689حديث )

 (  . 39/  23تفسير الطبري )( 3)
 ( .  5/432النكت والعيون )( 4)
 (. 358/  29التفسير الكبير )( 5)
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عشر :  سابع  تعالى  قوله   جع مظ حط مض خض ُّٱ  : 
 : كصفاء الدهن . أبو الجوزاء قال ،٣٧الرمحن:  َّ جغ  مع

قال الضحاك تتغير السماء فيصير في الهداية :  جاء  :    تخريج الرواي 
كلون   كالد لونها  كالدهان:  ومعنى  الوردة.  أبو  ه الدابة  وقال  صافية،  ن 

 .(1)تكون كعكر الزيت   : تكون كصفاء الدهن. وقال زيد بن أسلم :الجوزاء

أخرج عبد بن حميد عن أبي الجوزاء رضي هللا عنه  وقال السيوطي :  
ا  َّ  مع جع مظ ُّٱ وردة  كصفاء    "كالدهان  "لجل  قال:  قال: 

ال يقول:  العربي  تر  ألم  الورد الدهن  :  ،  (2)   جل  حيان  أبو  أبو  وقال  قال 
 .(3) ء االجوزاء: وردة صفر 

 

طالب إل  الهداية(  1) أبي  بن  لمكي  والتفسير،  القرآن  معاني  علم  في  النهاية  بلوغ  ى 
)437)ت ،  11/7229ه(  بالشارقة  اإلسالمية  والدراسات  الشريعة  كلية  طبع   ،  )

 م . 2008الطبعة األولى 
(2  )( المنثور  كالثياب 703/   7الدر  للفرس  والجل   ، أصفر  الورد  من  نوع  والجل   ،  )

( ،  121/ 11(، لسان العرب البن منظور )1/202)لإلنسان ، )الصحاح للفارابي  
العرب تسمي الخيل الورد قال الفراء: أراد لون الفرس الورد  أن  فصل الجيم( ، كما  

يكون في الربيع إلى الصفرة، وفي الشتاء إلى الحمرة، وفي اشتداد البرد إلى الغبرة، 
( ،  65/ 10ان )حي  ، )البحر المحيط ألبي  فشبه تلون السماء بتلون الوردة من الخيل 

 ( ( .   14/113روح المعاني )
 (  . 10/65البحر المحيط )( 3)
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وقال ابن كثير : قال عطاء الخراساني: كلون دهن الورد في الصفرة ، 
قال أبو الجوزاء: وأورد األلوسي :  ،  (1) وقال أبو الجوزاء : في صفاء الدهن  

 .(2) صفراء والمعول عليه إرادة الحمرةوردة 

 :   اآلي  أقوال المفسرين في

ي وهي حمراء ي وقد تختلف  وهي النوار المعروف–وردة البستان    -1
 . (3) األغلب من ألوانها هألوانها لكن
وهو األبيض المائل إلى الحمرة والصفرة    ،الفرس الورد بها  أراد    -2

أغب الشتاء  وفي  أصفر  الربيع  في  في  يكون  القيامة  يوم  السماء  فشبه  ري 
ال بالفرس  ألوانها  قاله  اختالف  ي  ألوانه  ي الختالف  و ورد  الكلبي الضحاك 

 .(4) والفراء

 وقوله كالدهان فيها خمسة أوجه :

 يعني خالصة ي قاله الضحاك. -1

 .(5) ه( 215)ت  األخفشمقاتل و صافية ي قاله  -2

 ذات ألوان ي قاله الحسن البصري. -3
 

 ( . 499/  7تفسير القرآن العظيم )( 1)
 ( . 113/ 14روح المعاني )( 2)
(3  )( الوجيز  والعيون 231/ 5المحرر  النكت  )راجع   ، والرماني  الزجاج  قول  وهو   ،  )

( ( ،  436/ 5للماوردي  الورد  (  بتلون  السماء  تلون  الورد في  من  شبه  الخيل وشبه 
 ( (.   4/337، )تفسير البغوي ) اختالف ألوانها بالدهن واختالف ألوانه 

 ( .  4/212( ، زاد المسير البن الجوزي )5/231المحرر الوجيز ) ( 4)
 ( . 4/337معالم التنزيل )( 5)
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 وهذا قول عطاء الخراساني وأبي الجوزاء.  صفراء كلون الدهن ي -4
، وقال الكلبي: (1) األرض األحمري قاله ابن عباس  الدهان أديم    -5

 .(2)  أي كاألديم األحمر وجمعه أدهنة ودهن

فوووي صوووفاء  وتصووويريووووم القياموووة  تتصووودع: الموووراد أن السوووماء التااارج:ح 
االنشوقاق  والمعنى تصير في حمرة الورد وجريان الدهن، أي تذوب موعالدهن  

الووووودهن لرقتهوووووا جهووووونم، وتصوووووير مثووووول حتوووووى تصوووووير حموووووراء مووووون حووووورارة نوووووار 
 .(3)بانهاو وذ 

  َّّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ٱُّٱ  : قوله تعالى :  ثامن عشر
هذا من قول المالئكة بعضهم لبعض، :  أبو الجوزاء  قال  ،٢٧  –  ٢٦القيامة:  

مالئكة  يقول بعضهم لبعض: من يرقى بنفسه فيصعد بها، مالئكة الرحمة أو  
 العذاب . 

: وبلغني قال  ه(104)ت   قالبة  ي: أخرج الطبري عن أبتخريج الرواي 
قال أنه  الجوزاء  أبي  لبعض، من رقى مالئعن  بعضهم  المالئكة  قالت  ة  ك: 

 ؟  (4)العذاب  الرحمة أو مالئكة

 

 ( بتصرف . 5/436النكت والعيون )( 1)
 (. 4/337معالم التنزيل )( 2)
(  173/  5ه( ، )685، أنور التنزيل للبيضاوي )ت(17/173قرآن )ال الجامع ألحكام( 3)

 ه .1418، طبع دار إحياء التراث العربي، بيروت ، الطبعة األولى 
 ( .  76/  24جامع البيان )( 4)
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نه من رقي أبي الجوزاء أعن  و ونسب القرطبي هذا القول ألبي الجوزاء:  
: من يرقى بروحه إلى السماء؟ أمالئكة الرحمة أم  إذا صعد، والمعنى  يرقى

 .(1) ب مالئكة العذا

 :  أقوال المفسرين في اآلي 

قال أهله: من ذا يرقيه  قال قتادة وعكرمة والضحاك وأبو قالبة:    -1
من أمر  ليشفيه مما قد نزل به، وطلبوا له األطباء والمداوين فلم يغنوا عنه 

 .(2) ة : من رقيه من الموت هللا الذي قد نزل به شيئا، والرقا
عباس  -2 ابن  عن  الجوزاء  أبو  المقصود    :وروى  فيه  أن  يختصم 

 .(3)  مالئكة الرحمة ومالئكة العذاب أيهم يترقى بروحه

أن يكوون مون الرقيوة ألن راق إموا الوجهين معًا ، : اآلية تحتمل    الترج:ح
 أرقيوك، وقائول يقال: رقاه يرقيوه رقيوة إذا عووذه بموا يشوفيه، كموا يقوال: بسوم هللا

ول اإلنسووان المشوورف علووى هووذا القووول علووى هووذا الوجووه، هووم الووذين يكونووون حوو
المووووت، ثوووم هوووذا االسوووتفهام يحتمووول أن يكوووون بمعنوووى الطلوووب كوووأنهم طلبووووا لوووه 

فيكوووووون المقصوووووود مطلوووووق الطبيوووووب بوووووالقول أو  طبيبوووووا يشوووووفيه وراقيوووووا يرقيوووووه،
، كمووا يقووول القائوول عنوود ويحتموول أن يكووون اسووتفهاما بمعنووى اإلنكووار ،(4)بالفعوول

أن ، وإموا ان المشورف علوى المووت اليأس: من الذي يقدر أن يرقي هذا اإلنسو

 

 ( .  112/ 19الجامع ألحكام القرآن ) ( 1)
 ( .  75/  24جامع البيان )( 2)
(3  ) ( والعيون  ف6/157النكت  ثالث  كوجه  ذكره  ا(  القرطبي ي  تفسير   ، آلية 

 ( . 5/267(، تفسير البيضاوي )111/ص 19)
 .  162ص   15روح المعاني لأللوسي ج  ( 4)
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  خب حب ٱُّٱموون رقووي يرقووي رقيووا، ومنووه قولووه تعووالى: " موون راق"يكووون قولووه: 
 جخ مح  جح مج حج مث هتمت خت حت جت هب مب

 ٩٣اإلرساء:  َّ حس جس مخ
بواس: إن قال ابون ع ،يكون قائل هذا القول هم المالئكةوعلى هذا الوجه  

يرقووووى بهووووذا  المالئكووووة يكرهووووون القوووورب موووون الكووووافر، فيقووووول ملووووك الموووووت موووون
 .(1)الكافر

عشر  تعالى: :    تاسع    َّ ام يل ىل مل يك ىك مك ُّٱ  قوله 
 ٦الغاشية: 
ء أبو الجوزاء قال ال   ، وهو الشوك .(2) : الضريع السُّ

الرواي  قال:  :    تخريج  شيبة  أبي  ابن  حدثنا  حدثنا  أخرجه  قال:  عفان 
بن يقول:   سعيد  الجوزاء  أبا  سمعت  قال:  مالك  بن  عمرو  حدثنا  قال:  ٱزيد 

 ؟  كيف يسمن من يأكل الشوك ء،السال َّ يل ىل مل يك ىك مكُّٱ

، وجاء في زاد المسير  (3) قال الواحدي: وقال أبو الجوزاء : هي السالء  
كما نقله    .(4)في تفسيره ستة أقوال: ".. الرابع أنه السالء ، قاله أبو الجوزاء"  

 .(5)، والسيوطي عن أبي الجوزاء  الرازي 

 

 ( بتصرف .   734/   30التفسير الكبير للرازي )( 1)
ء ، )القاموس المحيط (  2) ال  ءة على وزن : ر مهانة ، وهي شوكة النخل والجمع : س  ال  السُّ

 (. (195/ 7، فصل السين ، تاج العروس )(625/ 2( ، لسان العرب )1015/ 1)
 ( . 463/  23التفسير البسيط )( 3)
 ( .  435/ 4زاد المسير )( 4)
 ( .  462/  8(  ، الدر المنثور ) 140/  31التفسير الكبير )( 5)
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 :   أقوال المفسرين في اآلي 

باألرض، وتسميه قريش    -1 ذو شوك الطئ  نبت  ما   "الشبرق "أنه 
  مروي عن ،  وصار قاتال  سموه: ضريعا،  يبس وجف  فإذا،  دام رطبا وطريا

 . (1)  ابن عباس، وبه قال مجاهد وعكرمة وقتادة

 . (2) روي عن ابن عباس ، أنه شجر من نار  -2

 . (3) أنها الحجارة وقال سعيد بن جبير :  -3

ال  -4 الحسن  فيه من    بصري:وقال  أسمع  ولم  الضريع  ما  أدري  ال 
 .  يئاش الصحابة 

وروي عنه أن الضريع بمعنى المضرع كاألليم والسميع والبديع أي    
، المبدع  المسمع  أن يضرعوا    المؤلم  يحملهم على  إال من طعام  ومعناه 

 . (4)  له لما فيه من الخشونة والمرارة والحرارويذلوا عند تناو 

 .(5)ن جبير أنه الزقوم وروي عن سعيد ب   -5
ابن عباس ورفعه لرسول هللا    -6 يكون  أنه    وروي عن  : شيء 

أمر   الشوك  شبه  النار  وأنتن  في  الصبر  من   من  حرا  وأشد  الجيفة  من 

 

 ( .  435/ 4زاد المسير )( 1)
 ( .  435/  4المصدر نفسه )( 2)
 ( .  492/  8الدر المنثور )( 3)
 . (435/  4( ، وبهذا القول قال ابن كيسان ، زاد المسير )140/  31ر )التفسير الكبي( 4)
 ( . 492/ 8الدر المنثور للسيوطي )( 5)
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يرتفع إلى    سماه هللا الضريع إذا طعمه صاحبه ال يدخل البطن وال،  النار
 .(1)  فيبقى بين ذلك وال يغني من جوع، الفم 

أن  بتأمل االسباق والسياق واللحاق التي وردت به اآلية نفهم    :  الترج:ح
وذلك ألن القوم ،  المقصد من ذكر هذا الشراب وهذا الطعام بيان نهاية ذلهم  

لقوا لما أقاموا في تلك السالسل واألغالل المدة الطويلة عطاشا جياعا، ثم أ
تسكين ما بهم   في النار فرأوا فيها ماء وشيئا من النبات، فأحب أولئك القوم

النبات  بل يشوي، ووجدوا  الماء حميما ال يروي  العطش والجوع فوجدوا  من 
، فأيسوا وانقطعت أطماعهم في إزالة ما بهم    مما ال يشبع وال يغني من جوع
 ىث نث مث زث رث ُّٱ  :تعالى  من الجوع والعطش، كما قال

 ٢٩الكهف:  َّ مك لك اك يق  ىق يفىف يث

تنق وال  تزول  الحالة ال  هذه  أن  قد   .(2)   طع وبين  الضريع  هذا  كان  لذا 
 . وهو مقتضى قول أبي الجوزاء ،تمحض للضر فال يعود على آكليه بسمن

 

 (  . 493/ 8الدر المنثور )( 1)
 (  . 140/  31التفسير الكبير للرازي )( 2)
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 خاتم  البحث 

إلى   الدراس   توصلت  التفسير  في  الجوزاء  أبي  مرويال  دراس   بعد 
 مايلي: 
ايات التي نسبت ألبي الجوزاء تحمل أقواله في  وجود كثير من الرو   -1
 التفسير. 
األ  -2 هذه  بعض  بعض  على  اعتمد  ألنه  عليه  يعول  ال  شاذ  قوال 

 القراءات الشاذة 
الشخصي،   -3 اجتهاده  نتيجة  الجوزاء  أبي  مرويات  من  كثير 

 وبعضها نقل ألقوال ابن عباس والذي الزمه فترة طويلة .
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 قائم  المراجع
بتفسير    -1 المعروف  الكريم  الكتاب  إلى مزايا  السليم  العقل  إرشاد 

، طبع دار إحياء التراث    (ه982ت )سعود العمادي  أبي السعود ، أبو ال
 . العربي ، بيروت ، بدون تاريخ 

أل  -2  ، القرآن  الرحيم  أحكام  عبد  بن  المنعم  عبد  محمد  بي 
، طبع دار ابن حزم بيروت ، الطبعة    (ه597ت )المعروف بابن الفرس  

 م . 2006األولى 
األمين   -3 محمد  بالقرآن،  القرآن  إيضاح  في  البيان    أضواء 

 م . 1995، طبع دار الفكر للطباعة بيروت  (ه1393ت )الشنقيطي 
ناصر  -4  ، التأويل  وأسرار  التنزيل  سعيد   أنوار  أبو  الدين 

، تحقيق محمد عبدالرحمن المرعشلي ، طبع دار    (ه685ت )البيضاوي  
 ه .1418إحياء التراث العربي ، بيروت ، الطبعة األولى 

ح  -5 أبو   ، التفسير  في  المحيط  يوسف  البحر  بن  محمد  يان 
، تحقيق صدقي محمد جميل ، طبع دار الفكر ،    (ه745ت )األندلسي  
 ه . 1420بيروت 
حر المديد في تفسير القرآن المجيد ، أبو العباس أحمد بن الب  -6

عجيبة   ابن  المهدي  بن  حسن    ( ه1224ت )محمد  الدكتور  نشره   ،
 ه . 1419عباس زكي ، القاهرة 

،    (ه1393ت )الطاهر بن عاشور    التحرير والتنوير ، محمد   -7
 م . 1984طبع الدار التونسية النشر ، تونس  
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محمد    -8 بن  علي   ، الجرجاني التعريفات  الشريف  علي  بن 
 م . 1983، طبع الكتب العلمية بيروت ، الطبعة األولى  (ه816ت )

، تحقيق أسعد محمد   (ه327ت )ابن أبي حاتم الرازي    تفسير  -9
الباز، المملكة السعودية ، الطبعة ، طبع مكتبة نزار مصالطيب   طفى 
   ه .1419الثالثة  

بن  تفسير    -10 محمد  الحميد  عبد   ، باديس  باديس  ابن 
 م . 1965، طبع الكتب العلمية بيروت ، الطبعة األولى  (ه1359ت )

تفسير ابن رجب الحنبلي ، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد    -11
اض ، الطبعة األولى ، طبع دار العاصمة ، الري  (ه795ت )بن رجب  
 م . 2001

النيسابوري    -12 الواحدي  الحسن  ألبي  البسيط  التفسير 
ا  (ه468ت ) جامعة  األولى  طبع  الطبعة  سعود،  بن  محمد  إلمام 

 ه . 1430
محمد  تفسير    -13 بن  أحمد  المعروف    هو(427ت )الثعلبي   ،

  ، العربي  التراث  إحياء  دار  طبع   ، القرآن  تفسير  عن  والبيان  بالكشف 
 م . 2002، الطبعة األولى  بيروت 
الصنعاني  تفسير    -14 الكتب   (ه211ت )عبدالرزاق  دار  طبع 

   ه.1419طبعة األولى العلمية ، بيروت ، ال
كثير    -15 بن  إسماعيل  الفداء  ألبي  العظيم  القرآن  تفسير 

 م . 1999، طبع دار طيبة للنشر ، الطبعة الثانية   (ه774ت )
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، طبع دار    (ه606ت )ازي  التفسير الكبير ، فخر الدين الر   -  16
 ه . 1420إحياء التراث العربي بيروت ، الطبعة الثالثة  

تأو   -17 في  البيان  الطبري جامع  جرير  بن  محمد   ، القرآن  يل 
الطبعة    (ه310ت )  ، الرسالة  مؤسسة  طبع   ، شاكر  أحمد  تحقيق   ،

 م .2000األولى 

،    (ه671ت ) الجامع ألحكام القرآن ، أبو عبد هللا القرطبي    -18
الثانية  ت الطبعة   ، المصرية  الكتب  دار  طبع   ، البردوني  أحمد  حقيق 

 م . 1964
تفسير    -19 على  الشهاب  الدين حاشية  شهاب   ، البيضاوي 

المصري   بدون    (ه1069ت )الخفاجي   ، بيروت  صادر  دار  طبع   ،
 تاريخ .
الخلوتي   -20 مصطفى  بن  حقي  إسماعيل   ، البيان  روح 

 بدون تاريخ . ، طبع دار الفكر بيروت ،  (ه1127ت )
21-    ، المثاني  والسبع  العظيم  القرآن  تفسير  في  المعاني  روح 

، تحقيق عبد الباري عطية ، طبع    (ه1270ت )شهاب الدين األلوسي  
 ه .1415الكتب العلمية ، بيروت الطبعة األولى 

بن    -22 الفرج  أبو  الدين  جمال   ، التفسير  علم  في  المسير  زاد 
ال  (ه597ت )الجوزي   عبد  تحقيق  الكتاب ،  دار  ، طبع  المهدي  رزاق 

 ه . 1422العربي بيروت ، الطبعة األولى 
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اإلعانة    -23 في  المنير  كالم  السراج  معاني  بعض  معرفة  على 
الشربيني   الخطيب  أحمد  بن  محمد  الدين  شمس   ، الخبير  ربنا 

 ه .1285، طبع مطبعة بوالق  (ه977ت )
الترمذي    -24 سورة  بن  عيسى  بن  محمد   ، الترمذي  سنن 

الثانية    (ه279ت ) الطبعة   ، الحلبي  طبع   ، شاكر  أحمد  تحقيق   ،
 م . 1975
الفرقان    –  25 ورغائب  القرآن  بن  غرائب  الحسن  الدين  نظام   ،

، تحقيق زكريا عميرات ، طبع    (ه850ت )محمد بن حسين النيسابوري  
 ه. 1416الكتب العلمية ، بيروت الطبعة األولى 

مد بن علي بن حجر  فتح الباري شرح صحيح البخاري ، أح  -26
دار   (ه852ت )العسقالني   طبع   ، الباقي  عبد  فؤاد  محمد  بترقيم   ،

 .ه 1379المعرفة بيروت 

المحيط  -27 محمد القاموس  طاهر  أبو  الدين  مجد   ،
، طبع مؤسسة الرسالة ، بيروت الطبعة الثامنة  (ه817ت )الفيروزآبادي

 م . 2005

ال  -28 هللا  جار  التنزيل  غوامض  حقائق  عن  زمخشري الكشاف 
الثالثة    (ه537ت ) الطبعة  بيروت   ، العربي  الكتاب  دار  طبع   ،

 ه . 1407
موس  -29 بن  أيوب   ، الكفوي الكليات  البقاء  أبو  الحسيني  ى 

بيروت    (ه1094ت ) الرسالة  ، طبع مؤسسة  درويش  عدنان  تحقيق   ،
 بدون تاريخ . 
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النعماني    -30 الدين  سراج  حفص  أبو  الكتاب  علوم  في  اللباب 
، طبع دار الكتب العلمية حقيق عادل أحمد عبدالموجود ، ت  (ه775ت )

 م. 1998بيروت الطبعة األولى  
،   ( ه711ت )الدين بن منظور المصري    لسان العرب جمال   -31

 ه . 1414طبع دار صادر بيروت ، الطبعة الثالثة  

  ( ه728ت ) مجموع الفتاوى ، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية    -32
طب  ، قاسم  الرحمن  عبد  تحقيق  المنورة   ،  المدينة  فهد  الملك  مجمع  ع 

 م . 1995
 (ه1332ت )محاسن التأويل ، محمد جمال الدين القاسمي    -33

 ، بيروت  العلمية  الكتب  دار  طبع  السود  عيون  باسل  محمد  تحقيق   ،
 ه . 1418الطبعة األولى  

المحرر الوجيز في التفسير ، أبو محمد عبد الحق بن غالب    -34
عطية   تحقيق  (ه542ت )بن  الكتب   ،  طبع  الشافي  عبد  عبدالسالم 

 ه . 1422العلمية بيروت ، الطبعة األولى 
الشيباني  مسند اإلمام أحمد بن ح  -35 تحقيق    (ه 241ت )نبل   ،

 م . 2001شعيب األرنؤوط ، طبع مؤسسة الرسالة ، الطبعة األولى 
الفيومي    -36 علي  بن  محمد  بن  أحمد   ، المنير  المصباح 

 ية ، بيروت بدون تاريخ .، طبع الكتب العلم (ه770ت )
التنزيل    -37 الفراء    تفسيرفي  معالم  للبغوي  ،    (ه510ت )القرآن 

 ه . 1420التراث العربي ، بيروت ، الطبعة األولى  طبع دار غحياء
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القرآن  -38 إعجاز  في  األقران  السيوطي  معترك  الدين  جالل   ،
 م . 1988، طبع الكتب العلمية ، بيروت الطبعة األولى  (ه911ت )

النكوووت والعيوووون أو تفسوووير المووواوردي ، أبوووو الحسووون علوووي بووون  -39
، المقصوود يد بون عبد ، تحقيق السو  (ه450ت )محمد بن محمد الماوردي  

 .طبع دار الكتب العلمية ، بيروت ، بدون تاريخ
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 محتويال البحث 

 الموضوع

 ملخص البحث

 المقدم   

 ترجمة اإلمام أوس بن عبد هللا الربعي : المبحث األول

تابعي، وأقوال الصحابة فيه، ومتى  : حكم التفسير الوارد عن البحث الثانيالم
 يكون مقبوال؟. 

أقوال اإلمام أبي الجوزاء أوس بن عبد هللا البصري في  الثالث: المبحث 
 التفسير 

 الخاتم 

 المصادر والمراجع

 فهرس الموضوعال 

 


