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(Rhetorical and doctrinal Touches in the explanations of allama
Aloosi and zamakhshari )
(comparative study from surah Najam)
بشرى ايمسُت ىامشي
. اجلامعة العادلية اإلسالمية إسالـ آابد، كلية اللغة العربيةػ،الباحثة ادلشاركة يف التدريس
حفصة فيض العثماين
 اجلامعة العادلية اإلسالمية إسالـ آابد، كلية اللغة العربية،الباحثة يف مرحلة الدكتوراة
Abstract
The Arabic rhetoric represented in the Qur’anic miracles and
Quranic systems from the sixth to the tenth century AH according to
its scholars has branched out and clarified.Among its figures, the
most prominent of them are the scholar Mahmoud bin Omar bin
Muhammad Al-Zamakhshari and the scholar Abu Al-ThanaduShihab
Al-Din Al-Sayyid Mahmoud Effendi Al-Alusi Al-Baghdadi.It is not
possible to lose sight of their interpretations, but rather we need to
delve into them and crystallize them with clarifications once and
comparisons again.This study deals with the comparison between
their interpretation through Surat An-Najm at the level of rhetoric
and the subject of beliefs. The comparison is made on the basis of
similarities and differences.This study follows the descriptive and
analytical method. It contains a preface that talks about the approach
of the two sheikhs in their interpretation, two chapters, and a
conclusion.As for the first topic, it presents the comparison in their
rhetorical aspect. While the second topic deals with the comparison on
the side of the subject of their beliefs. .
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ٔٓٗ

احياء العلوـ  ،يناير-يونيوٕ ،۲۰۲اجمللد،ٕٕ:العددٔ:

امللخص:
إف البالغة العربية ادلتمثلة يف اإلعجاز القرآين والنظم القرآين من القرف السادس إذل القرف العاشر لدى
علماءىا قد تفرعت وتوضحت .ومن بُت أعالمها أبرزىم العالمة زلمود بن عمر بن دمحم الززلشري والعالمة أبو الثناء،
شهاب الدين ،السيد زلمود أفندى األلوسي البغدادي الذين ال ديكن غض البصر عن تفسَتيهما بل نفتقر إذل أف
نغوص فيهما ونتبلورمها ابلتوضيحات مرة ،وابدلقارانت مرة أخرى .تتناوؿ ىذه الدراسة ادلقارنة بُت تفسَتيهما من
خالؿ سورة النجم على صعيد البالغة وموضوع العقائد .وتتم ادلقارنة على أساس وجود أوجو التشابو وأوجو اخلالؼ.
وتسَت الدراسة على ادلنهج الوصفي والتحليلي .وحتتوي على دتهيد يتحدث عن منهج الشيخُت يف تفسَتيهما،
ومبحثُت ،وخادتة .أما ادلبحث األوؿ فيعرض ادلقارنة يف اجلانب البالغي لديهما .بينما يتناوؿ ادلبحث الثاين ادلقارنة يف
جانب موضوع العقائد عندمها.
ادلقدمة:
علما على معادل اذلدى ورسالة خالدة على مر الزماف،
احلمد هلل الذي أفرغ يف كتابو أسرار البياف  ،وجعلو ً
وحتدى بو الناس على اختالؼ ملكاهتم وتعدد قدراهتم ليظل آايتو اخلالدة وىداه احملكم الذي ال أيتيو الباطل من بُت
يديو وال من خلفو ،مث وفق أىل العلم إذل تغَته ،وبياف أحكامو ،والكشف عن دالالتو ،وإظهار إعجازه للعادلُت،
فليس كتاب ىذا الوجود انؿ من العناية على مر الدىور ما انؿ ىذا الكتاب العظيم وال جرى لو من الذكر .أما بعد:
حيزا ال أبس بو يف رلاؿ الدراسات واألحباث،
قد اىتم علماؤان القدماء ابلبحث القرآين ،واحتلت الدراسات القرآنية ً
فألف القدماء من علمائنا يف ىذه القضية كتبًا كثَتة .ال يزاؿ ىذا القرآف دفاؽ الغيض  ،مستمر العطاء ،ال تنقضي
عجائبو ،فقد تعاقبت عليو أفهاـ العلماء على اختالؼ مشارهبم ومذاىبهم ،واحتج بو النحوي ،واستفاد منو البالغي،
احدا منهم ورده ،بل
ونظر فيو ادلفسر ،وأتمل فيو الفقيو ،وتوقف عنده ادلتكلم  ،وأفاد منو ادلناظر واألديب ،فلم دينع و ً
وجد فيو مبتغاه وقصده ،وىو ما زاؿ متجدد ادلعاين ،وىذا من دالئل إعجازه الذي هبر العادلُت ،وال يزاؿ مستمرا حىت
يري هللا األرض ومن عليها.
التمهيد :منهج الشيخني يف تفسرييهما:
أوال :منهج العالمة الزخمشري يف تفسريه الكشاف:
اعتٍت الزسلشري يف تفسَته ببياف وجوه اإلعجاز القرآين وإظهار رتاؿ النظم بالغتو ودتيز بذلك حيت كاف
مرج عا يف ذلك ،والزسلشري ال يستشهد ابألحاديث إال قليال،ويورد أحياان األحاديث ادلوضوعة ،ومأل تفسَته بعقائد
ادلعتزلو واالستدالؿ ذلا وأتويل اآلايت وفقها ،ويدس ذلك دساّ ال يدركو إال حاذؽ حىت قاؿ البلقيٍت "استخرجت من
الكشاؼ إعتزاال ابدلناقيش ٔ.ىذا التفسَت من التفاسَت البيانية ،بل ىو رائد التفاسَت البيانية ،ولو ال غلو الزسلشري
يف اعتزالياتو وصرؼ اآلايت ألصوؿ مذىبو االعتزارل لعد تفسَته إماما للتفاسَت .يف تفسَته قولوَ :وقَالُوا لَ ْوال أُنْ ِزَؿ َعلَْي ِو
ك ولَو أَنْػزلْنَا ملَ ًكا لَُق ِ
ض َي األ َْمُر ُمثَّ ال يػُْنظَُرو َف ٕ.حيث وقف يبُت حكمة التعبَت حبرؼ ( مث ) .من ىنا نرى أف ىذا
َملَ ٌ َ ْ َ َ
ٖ
التفسَت من تفاسَت البيانية .أما االجتاه للزسلشري يف تفسَته فهو االجتاه اللغوي .فقد أدخل ىو القراءات واللغة
والنحو والصرؼ وغَتىا من العلوـ العربية .قاؿ الذىيب ( :ىو اإلماـ الكبَت يف التفسَت واحلديث والنحو واللغة
واألدب ،وصاحب التصانيف البديعة يف شىت العلوـ) ٗ .وليس كالزسلشري من يستطيع أف يكشف لنا عن رتاؿ
القرآف وسحر بالغتو ،دلا برع فيو من ادلعركة بكثَت من العلوـ .ال سيما ما برز فيو من اإلدلاـ بلغة العرب .وادلعرفة
أبشعارىم وما أمتاز بو من اإلحاطة بعلوـ البالغة ،والتبياف ،واإلعراب واألدب.
٘ٓٔ
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اثنيا :منهج العالمة األلوسي يف تفسَته روح ادلعاين.
اعتمد األلوسي على رلموع ة من ادلصادر منها كتب التفسَت ،واحلديث ،والفقو .كاف األلوسي يعرض آراء
كثَت من ادلفسرين ويناقشها كما اعتمد على كثَت من ادلصنفات احلديثية .وأخذ اإلماـ تفسَت بعض األلفاظ القرآنية
من مؤلفات فقهية دلذاىب سلتلفة  .وطريقو أبنو يستهل تفسَت السورة ابلكالـ عنها ىل ىي مكية أـ مدنية ،وعدد
آايهتا ،مث يبُت آايهتا ،مث يبُت وجو مناسبتها للسورة اليت قبلها ،ويذكر أقواؿ العلماء فيها .وصلده إذا تكلم عن آايت
األحكاـ فإنو ال دير عليها إال إذا استوىف مذاىب الفقهاء وأدلتهم ،مع عدـ تعصب منو دلذىب بعينو .وكانت للمؤلف
رزتو هللا عناي ة ملحوظة بنقد الرواايت اإلسرائيلية ،وتفنيد األخبار ادلكذوبة ،اليت ساقها بعض ادلفسرين السابقُت لو.
قاؿ ابن عاشور رزتو هللا يف شأنو“ :ويف حتصيل ادلفاد القرآين حيرص على إيراد األنظار األصلية والفرعية فيناقش
االستدالالت ،ويتعقب األقواؿ ،ويعتمد على مقابلة الرأي ابلرأي وىو يف كل ىذه ادلباحث جيري يف رلاؿ واسع من
األنظار وادلعارؼ ،حىت إنو كثَتا ما ينشد الشعر وكثَتا ما كاف خيوض يف ادلباحث الفلسفية أو الرايضية
أوالطبيعية دلناقضة ادلذاىب غَت اإلسالمية ،معتمدا يف ذلك على أحدث ما انتهت إليو ادلعارؼ يف بيئتو وانزع يف
ذلك ادلنازع العجيبة يف االستدالؿ"٘ .فإف تفسَت (روح ادلعاين) يبقى موسوعة تفسَتية قيِّمة ،رتعت ُج َّل ما قالو
علماء التفسَت ادلتقدمُت ،وامتازت ابلنقد احلر ،والًتجيح ادلعتمد على الدليل ،والرأي البنَّاء ،واالتزاف يف تناوؿ ادلسائل
التفسَتية وغَتىا ،شلا لو ارتباط مبوضوع التفسَت .
منوذجا)
املبحث األول :اجلانب البالغي يف تفسرييهما (سورة النجم ً
أوال :اجلانب البالغي عند الزخمشري:
ض َّل صاحبكم:
ٔ.
َما َ
ٙ
يعٍت دمحماً ملسو هيلع هللا ىلص :واخلطاب لقريش ،وىو جواب القسم
ِ
يد القوى:
ٕ.
َشد ُ
ٚ
ملك شديد قواه ،واإلضافة غَت حقيقية ،ألهنا إضافة الصفة ادلشبهة إذل فاعلها
َما أوحى:
ٖ.
زلرمة على األنبياء حىت تدخلها وعلى األمم حىت
تفخيم للوحي الذي أوحي إليو :قيل أوحي إليو «إ ّف اجلنة ّ
ٛ
تدخلها أمتك.
نَػ ْزلَةً أخرى:
ٗ.
للمرة من الفعل،فكانت يف
مرة أخرى من النزوؿ ،نصبت النزلة نصب الظرؼ الذي ىو مرة ،أل ّف الفعلة اسم ّ
ٜ
حكمها،
َما يغشى:
٘.
تعظيم وتكثَت دلا يغشاىا ،فقد علم هبذه العبارة أف ما يغشاىا من اخلالئق الدالة على عظمة هللا وجاللو:
ٓٔ
أشياء ال يكتنهها النعت وال حييط هبا الوصف
أَـ لِ ِْْلنْس ِ
اف َما دتٌَََّت:
.ٙ
ْ َ
ىي أـ ادلنقطعة ومعٌت اذلمزة فيها اإلنكار ،أي :ليس لْلنساف ما دتٌت ،وادلراد طمعهم يف شفاعة اآلذلة ،وىو
ٔٓٙ

ٔٔ
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دتن على هللا يف غاية البعد
ّ
كبائر اإلمث:
.ٚ
أي الكبائر من اإلمث؛ ألف اإلمث جنس يشتمل على كبائر وصغائر ،والكبائر :الذنوب اليت ال يسقط عقاهبا
ٕٔ
إال ابلتوبة .وقيل :اليت يكرب عقاهبا ابإلضافة إذل ثواب صاحبها
إِالَّ اللمم:
.ٛ
من أف يكوف استثناء منقطعاً أو صفةكقولو تعاذل{ :لَ ْو َكا َف فِي ِه َما ِآذلَةٌ إِالَّ هللا} [األنبياء ]ٕٕ :كأنو قيل:
ٖٔ
كبائر اإلمث غَت اللمم
وىف:
.ٜ
ٗٔ
قرئ سلففاً ومش ّدداً ،والتشديد مبالغة يف الوفاء.
َما غشى:
ٓٔ.
٘ٔ
هتويل وتعظيم دلا صب عليها من العذاب وأمطر عليها من الصخر ادلنضود.
ٔٙ
ٔٔ.
تَػ ْع َجبُو َف :إنكاراً
ٔٚ
ض َح ُكو َف :استهزاء.
ٕٔ.
َوتَ ْ
وشلا يالحظ فيما سبق أف العالمة جار هللا الزسلشري تطرؽ إذل أبواب علم ادلعاين يف جوانبها البالغية بصورة
يعطيو مساحة أكثر وسعة من أبواب علم البياف وعلم البديع إال أنو فسر الصورة اجملازية بصورة غَت مباشرة حيث
حتدث عن اإلسناد الغَت احلقيقي يف قولو تعاذل (شديد القوى) .كما فسر ادلعاين اجملازية ألنواع ادلستخدمة لكلمة (ما)
يف قولو تعاذل( :ما أوحى)( ،ما يغشى)( ،ما غشى) .حيث وردت مرة للتعظيم والتكثَت ،ومرة للتهويل .وشلا دلح إليها
من ادلعاين الغَت احلقيقة تفسَت تعجبوف إبنكار ،وتفسَت تضحكوف ابستهزاء .كذلك يفصل القوؿ يف صيغة ادلبالغة،
وأساليب اإلستثناء .وشلا تبُت خالؿ تصفح التفسَت "الكشاؼ عن حقائق غوامض التنزيل وعيوف األقاويل يف وجوه
التأويل" أبنو خالؿ بياف ادلالمح البالغية الواردة يف النص القرآين يستشهد برواايت متعلقة.
اثنيا :اجلانب البالغي عند اإلمام اآللوسي:
ض َّل صاحبكم:
-1
َما َ
أي ما عدؿ عن طريق احلق الذي ىو مسلك اآلخرة فهو استعارة ودتثيل لكونو عليو الصالة والسالـ على
ٔٛ
الصواب يف أقوالو وأفعالو
َوَما غوى:
-2
{ما
أي وما اعتقد ً
ابطال قط ألف الغي اجلهل مع اعتقاد فاسد وىو خالؼ الرشد فيكوف عطف ىذا على َ
ٜٔ
ض َّل} من عطف اخلاص على العاـ اعتناءًا ابالعتقاد ،وإشارة إذل أنو ادلدار
َ
ٕٓ
وحى :يوحيو سبحانو إليو ،واجلملة صفة مؤكدة لوحي رافعة الحتماؿ اجملاز مفيدة لالستمرار التجددي
-3
يُ َ
ِ
يد القوى :ىو جربيل عليو السالـ كما قاؿ ابن عباس .وقتادة .والربيع ،فإنو الواسطة يف إبداء اخلوارؽ
-4
َشد ُ
دليال على شدة قوتو أنو قلع قرى قوـ لوط من ادلاء األسود الذي حتت الثرى وزتلها على جناحو
وانىيك ً
ورفعها إذل السماء مث قلبها ،وصاح بثمود صيحة فأصبحوا جاذتُت وكاف ىبوطو على األنبياء عليهم السالـ
وصعوده يف أسرع من رجعة الطرؼ ،فهو لعمري أسرع من حركة ضياء الشمس على ما قرروه يف احلكمة
ٕٔ
اجلديدة.
ٔٓٚ
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-5
-6
-7
-8

-9

-11
-11

-12

-13

-14

ٕٕ

فاستوى  :إف الفاء للسببية فإف تشكلو عليو السالـ بشكلو يتسبب عن قوتو وقدرتو على اخلوارؽ
ٖٕ
أيضا ،وإهباـ ادلوحى بو للتفخيم
َما أوحى :أي الذي أوحاه والضمَت ادلستًت جلربيل عليو السالـ ً
أفتمارونو على َما يرى :أي أتكذبونو فتجادلونو على ما يراه معاينة فتمارونو عطف على زلذوؼ على ما
ٕٗ
ذىب إليو الزسلشري من ادلراء وىو اجملادلة
َما يغشى :من التفخيم ما ال خيفى فكأف الغاشي أمر ال حييط بو نطاؽ البياف وال تسعو أرداف األذىاف،
استحضارا لصورهتا البديعة ،وجوز أف يكوف لْليذاف ابستمرار الغشياف
وصيغة ادلضارع حلاكية احلالة ادلاضية
ً
بطريق التجدد ،وورد يف بعض األخبار تعيُت ىذا الغاشي ،فعن احلسن غشيها نور رب العزة جل شأنو
فاستنارت .وضلوه ما روي عن أيب ىريرة يغشاىا نور اخلالؽ سبحانو ،وعن ابن عباس غشيها رب العزة عز
وجل وىو من التشابو ،وقاؿ ابن مسعود .ورلاىد .وإبراىيم :يغشاىا جراد من ذىب ،وروي عن رلاىد أف
ٕ٘
جدا
لؤلؤا
ً
وايقوًت وزبر ً
ذلك تبدؿ أغصاهنا ً
ِ
لََق ْد رأى ِم ْن ءاايت َربّو الكربى :أي وهللا لقد رأى اآلايت الكربى من آايتو تعاذل وعجائبو ادللكية
رلموعا
وادللكوتية ليلة ادلعراج فالكربى صفة موصوؼ زلذوؼ مفعوؿ لرأي أقيمت مقامو بعد حذفو وقدر
ً
بعضا من اآلايت
و{ما رأى} ً
ليطابق الواقع ،وجوز أف تكوف {الكربى} صفة ادلذكور على معٌتَ ،
الكربى ،ورجح األوؿ أبف ادلقاـ يقتضي التعظيم وادلبالغة فينبغي أف يصرح أبف ادلرأى اآلايت الكربى وجوز
ٕٙ
زلمعا على جوازه
الوصفية ادلذكورة مع كوف من مزيدة ،وأنت تعلم أف زايدة من يف اإلثبات ليس ً
أَلَ ُك ُم الذكر َولَوُ االنثى :توبيخ مبٍت على ذلك التوبيخ ومداره تفضيل جانب أنفسهم على جنابو عز وجل
ٕٚ
حيث جعلوا لو تعاذل اإلانث واختاروا ألنفسهم الذكور ،ومناط األوؿ نفس تلك النسبة،
أ َْـ لْلنساف َما دتٌت{:أ َْـ} منقطعة مقدرة ببل وىي لالنتقاؿ من بياف أف ما ىم عليو غَت مستند إال إذل
أصال؛ واذلمزة وىي لْلنكار والنفي أي بل ليس
نفعا ً
تومههم وىوى أنفسهم إذل بياف أف ذلك شلا ال جيدي ً
ٕٛ
لْلنساف كل ما يتمناه وتشتهيو نفسو ،ومفاده قيل :رفع اإلجياب الكلي ومرجعو إذل سالبة جزئية،
وَكم من َّملَ ٍ
ك ِىف السماوات الَ تُػ ْغ ٌِت *شفاعتهم َشْيػئًا :وإقناطهم عما طمعوا بو من شفاعة ادلالئكة عليهم
َ ّْ
{وَك ْم} خربية مفيدة للتكثَت زللها الرفع على
السالـ موجب إلقناطهم عن شفاعة األصناـ بطريق األولوية َ
االبتداء ،واخلَت اجلملة ادلنفية ،ورتع الضمَت يف شفاعتهم مع إفراد ادللك ابعتبار ادلعٌت أي وكثَت من
ادلالئكة ال تغٍت شفاعتهم عند هللا تعاذل شيئًا من اإلغناء يف وقت من األوقات {إِالَّ ِمن بَػ ْع ِد أَف َأيْ َذ َف هللا}
ٕٜ
ذلم يف الشفاعة.
فَػ ُه َو يرى :للتسبب عما قبلو أي أعنده علم ابألمور الغيبية فهو بسبب ذلك يعلم أف صاحبو يتحمل عنو
يوـ القيامة ما خيافو ،وقيل :يرى أف ما مسعو من القرآف ابطل ،وقاؿ الكليب :ادلعٌت أأنزؿ عليو قرآف فرأى أف
ما صنعو حقو ،و ًأاي ّما كاف فَتى من الرؤية القلبية ،وجوز أف تكوف من الرؤية البصرية أي فهو يبصر ما
ٖٓ
خفى عن غَته شلا ىو غيب (أ َْـ َدلْ يػُنَػبَّأْ) أي بل أدل خيرب
ك وأبكى خلق فعلي الضحك والبكاء ،وقاؿ
ك ادلنتهى َوأَنَّوُ ُى َو أ ْ
َوأَنَّوُ ُى َو أ ْ
َض َح َ
ك َوأَبْ َكى :إذل َربّ َ
َض َح َ
الزسلشري :خلق قويت الضحك والبكاء ،وفيو دسيسة اعتزاؿ ،وقاؿ الطييب :ادلراد خلق السرور واحلزف أو ما
ٔٓٛ
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ٖٔ

يسر وحيزف من األعماؿ الصاحلة والطاحلة ،ولذا قرف بقولو تعاذل
أيضا تناسب اإلماتة واإلحياء ال سيما وادلوت
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َحيَا :وعليو فهو رلاز وال خيفى أف احلقيقة ً
َوأَنَّوُ ُى َو أ ََم َ
ات َوأ ْ
ٕٖ
يعقبو البكاء غالبًا واالحياء عند الوالد الضحك
فغشاىا َما غشى:
-16
فيو هتويل للعذاب وتعميم دلا أصاهبم منو ألف ادلوصوؿ من صيغ العموـ العموـ والتضعيف يف غشاىا حيتمل
{ما}
{ما} ً
مفعوال اثنيًا والفاعل ضمَته تعاذل ،وحيتمل أف يكوف للتكثَت وادلبالغة فػ َ
أف يكوف للتعدية فيكوف َ
ٖٖ
ىي الفاعل.
شلا يالحظ لدى اآللوسي رزتو هللا أنّو تطرؽ إذل اللمسات البالغية يف السورة بصورة مفصلة ودقيقة .سوؼ
ال تعد مبالغة لو يقاؿ أنو حاوؿ استخراج معظم ادلالمح البالغية الواردة يف النص .تناوؿ االستعارة التمثيلية بداية
وأدلح إليها شلا جيعلو شليزا عن ادلفسرين اآلخرين .ويدخل يف ابب الوصل والفصل عند إشارة نوع العطف وىو عطف
اخلاص على العاـ  ،الذي يساعد يف حتديد ادلعٌت الدقيق لأللفاظ .كما يشَت إذل أساليب التوكيد ادلتعددة .ومن
ادلالحظات الطريفة أنو يبُت أسباب اإلنزايحات إذل ادلعاين اجملازية ألساليب إنشائية من مثل أسلوب االمر
واالستفهاـ .
اثلثا :مقارنة بني الزخمشري واآللوسي يف تفسريمها البالغي آلايت سورة النجم:
ىناؾ العديد من أوجو التشابو وأوجو اخلالؼ بُت ادلفسرين اجلليلُت ،واليت بدورىا تؤدي إذل إقامة ادلقارنة بُت
تناوذلما لللمسات البالغية يف سورة النجم .ابدي ذي بدء ،واالمر الذي ال خيفى على قارئ تفسَت روح ادلعاين بعد
تصفحو أنو استفاد من صاحب الكشاؼ الزسلشري ،والدليل على ىذا ىو اإلحاالت ادلتعددة اليت ذكرىا صاحب
روح ادلعاين يف األماكن ادلتعددة .ومن ىنا ديكن القوؿ أبف الزسلشري لو فضل السبق ولكن من العدؿ والقسط أف
يقاؿ أف صاحب روح ادلعاين لو فضل اإلضافة والزايدة ،وذلك ألف التفاصيل اليت أوردىا يف تفسَته ىي تفاصيل
مطلوبو ،والكم ادلتوسط منها ال صلده لدى الزسلشرى .حيث فصل القوؿ يف ابب احلذؼ  ،و"ىو ابب دقيق ادلسلك،
لطيف ادلأخذ ،عجيب األمر ،شبيو ابلسحر ،فانك ترى بو ترؾ الذكر أفصح من الذكر ،والصمت عن اإلفادة أزيد
بياان إذا دل تنب"ٖٗوبينما نرى الزسلشري يذكر ادلعاين اجملازية فقط فإف اآللوسي رزتو هللا
لْلفادة ،وجتدؾ أنطق ما تكوف ً
يذكر أسبابو ،وابلعكس نالحظ أبف الزسلشري يتطرؽ إذل اإلسناد الغَت احلقيقي فإف صاحب روح ادلعاين ال يلمح إليو.
منوذجا)
املبحث الثاين :اجلانب االعتقادي يف تفسريمها (سورة النجم ً
ِ
ِ
وحى
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إ ْف ُى َو إَّال َو ْح ٌي يُ َ
قوؿ الزسلشري :ما أًتكم بو من القرآف ليس مبنطق يصدر عن ىواه ورأيو ،وإمنا ىو وحي من عند هللا يوحى
سوغ ذلم االجتهاد ،كاف االجتهاد وما
إليو .وحيتج هبذه اآلية من ال يرى االجتهاد لألنبياء ،وجياب أب ّف هللا تعاذل إذا ّ
ٖ٘
يستند إليو كلو وحياً ال نطقاً عن اذلوى.
قوؿ اإلماـ األلوسي:
ِ
(إِ ْف ُى َو) أي ما الذي ينطق بو من ذلك أو القرآف وكل ذلك مفهوـ من السياؽ (إالَّ َو ْح ٌى) من هللا عز
وحى) يوحيو سبحانو إليو.....،ادلراد ما يصدر نطقو عليو الصالة والسالـ مطل ًقا عن ىوى وىو عائد دلا
وجل( :يُ َ
ٖٙ
أيضا.
ينطق بو مطل ًقا ً
ِ
استَػ َوى
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ذُو مَّرةٍ فَ ْ
ٜٔٓ

اللمسات البالغية والعقائدية يف تفسَتي اآللوسي والزسلشري رزتهما هللا
(قراءة مقارنة من خالؿ سورة النجم)
قوؿ الزسلشري  :فاستقاـ على صورة نفسو احلقيقية دوف الصورة اليت كاف يتمثل هبا كلما ىبط ابلوحي؛ وكاف
ٖٚ
ينزؿ يف صورة دحية،
قوؿ اماـ الأللوسي{ :فاستوى} أي فاستقاـ على صورتو اليت خلقو هللا تعاذل عليها وذلك عند حراء يف
ٖٛ
مبادي النبوة
ات َال تػُ ْغ ٍِت ش َفاعتػهم شيػئا إَِّال ِمن بػع ِد أَ ْف أيْذَ َف َّ ِ
السماو ِ
ِ
ٍ ِ
ضى
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َ َُ ُ ْ َ ْ ً
اَّللُ ل َم ْن يَ َشاءُ َويَػ ْر َ
ْ َْ
َ
َوَك ْم م ْن َملَك يف َّ َ َ
قوؿ الزسلشري :أ ّف أمر الشفاعة ضيق وذلك أ ّف ادلالئكة مع قربتهم وزلفاىم وكثرهتم واختصاص السموات
جبموعهم لو شفعوا أبرتعهم ألحد دل تغن شفاعتهم عنو شيئاً قط ودل تنفع ،إال إذا شفعوا من بعد أف أيذف هللا ذلم يف
ٖٜ
الشفاعة دلن يشاء الشفاعة لو ويرضاه ويراه أىالً ألف يشفع لو ،فكيف تشفع األصناـ إليو بعبدهتم.
أىال للشفاعة من أىل التوحيد واإلدياف ،وأما من عداىم من أىل الكفر
قوؿ اإلماـ األلوسي :سبحانو ً
والطغياف فهم من إذف هللا تعاذل عزؿ .وعنو أبلف ألف منزؿ ،وجوز أف يكوف ادلراد إال من بعد أف أيذف هللا دلن يشاء
أىال ذلا ،و ًأاي ّما كاف فادلعٌت على أنو إذا كاف حاؿ ادلالئكة يف ابب الشفاعة كما
من ادلالئكة ابلشفاعة ويراه عز وجل ً
ذكر فما ظنهم حباؿ األصناـ ،والكالـ قيل من ابب:
على الحب ال يهتدى مبناره ***
فحاصلو ال شفاعة ذلم وال غناء بدوف أف أيذف هللا سبحانو اخل ،وقيل :ىو وارد على سبيل الفرض فال خيالف
ٓٗ
ندهُ إِالَّ إبِِ ْذنِِو} [البقرة]ٕ٘٘ :
{من َذا الذى يَ ْش َف ُع ِع َ
قولو تعاذلَ :
ِ
الَّ ِذين َْجيتَنِبُو َف َكبَائِر ِْ
ك َو ِاس ُع الْ َم ْغ ِفَرِة ُى َو أ َْعلَ ُم بِ ُك ْم إِ ْذ أَنْ َشأَ ُك ْم ِم َن
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ش إَِّال اللَّ َم َم إِ َّف َربَّ َ
اإل ِْمث َوالْ َف َواح َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْاأل َْر ِ
ض َوإِ ْذ أَنْػتُ ْم أَجنَّةٌ ِيف بُطُوف أ َُّم َهات ُك ْم فَ َال تُػَزُّكوا أَنْػ ُف َس ُك ْم ُى َو أ َْعلَ ُم مبَ ِن اتَّػ َقى
قوؿ الزسلشري{ :كبائر اإلمث} أي الكبائر من اإلمث؛ ألف اإلمث جنس يشتمل على كبائر وصغائر ،والكبائر:
الذنوب اليت ال يسقط عقاهبا إال ابلتوبة .وقيل :اليت يكرب عقاهبا ابإلضافة إذل ثواب صاحبها {والفواحش} مافحش
من الكبائر ،كأنو قاؿ :والفواحش منها خاصة :وقرئ{ :كبَت اإلمث} أي :النوع الكبَت منو وقيل :ىو الشرؾ ابهلل.
واللمم :ما قل وصغر .ومنو :اللمم ادلس من اجلنوف ،واللوثة منو .وأدلّ ابدلكاف إذا قل فيو لبثو .وأدلّ ابلطعاـ :قل منو
أكلو :ومنو:
ِ
ِ
ِ
لَِقاء أ ِ
الص َفا ل َم ُاـ *** .وادلراد الصغائر من الذنوب ،وال خيلو قولو تعاذل{ :إِالَّ اللمم} من أف يكوف
َخالَّء َّ
ُ
استثناء منقطعاً أو صفة ،كقولو تعاذل{ :لَ ْو َكا َف فِي ِه َما ِآذلَةٌ إِالَّ هللا} [األنبياء ]ٕٕ :كأنو قيل :كبائر اإلمث غَت اللمم،
وآذلة غَت هللا :وعن أيب سعيد اخلدري :اللمم ىي النظرة ،والغمزة ،والقبلة ،وعند الس ّدي :اخلطرة من الذنب ،وعن
الكليب :كل ذنب دل يذكر هللا عليو ح ّداً وال عذاابً ،وعن عطاء :عادة النفس احلُت بعد
ك واسع ادلغفرة} حيث يكفر الصغائر ابجتناب الكبائر ،والكبائر ابلتوبة {فَالَ تُػَزُّكواْ أَن ُف َس ُك ْم}
احلُت {إِ َّف َربَّ َ
فال تنسبوىا إذل زكاء العمل وزايدة اخلَت وعمل الطاعات :أو إذل الزكاء والطهارة من ادلعاصي ،وال تثنوا عليها
واىضموىا ،فقد علم هللا الزكي منكم والتقي ّأوالً وآخراً قبل أف خيرجكم من صلب آدـ ،وقبل أف خترجوا من بطوف
أمهاتكم .وقيل :كاف انس يعملوف أعماالً حسنة مث يقولوف:
صالتنا وصيامنا وحجنا ،فنزلت :وىذا إذا كاف على سبيل اإلعجاب أو الرايء :فأما من اعتقد أف ما عملو
ٓٔٔ
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من العمل الصاحل من هللا وبتوفيقو وأتييده ودل يقصد بو التمدح :دل يكن من ادلزكُت أنفسهم ،ألف ادلسرة ابلطاعة
ٔٗ
طاعة ،وذكرىا شكر
قوؿ اإلماـ األلوسي:
واآلية عند األكثرين دليل على أف ادلعاصي منها كبائر ومنها صغائر وأنكر رتاعة من األئمة ىذا االنقساـ
وقالوا :سائر ادلعاصي كبائر ،منهم األستاذ أبو إسحاؽ اإلسفرايٍت ،والقاضي أبو بكر البالقالين ،وإماـ احلرمُت يف
«اإلرشاد» ،وتقي ا لدين السبكي .وابن القشَتي يف ادلرشد بل حكاه ابن فورؾ عن األشاعرة .واختاره يف تفسَته فقاؿ
معاصي هللا تعاذل كلها عندان كبائر وإمنا يقاؿ لبعضها صغَتة وكبَتة ابإلضافة ،وحكى االنقساـ عند ادلعتزلة ،وقاؿ :إنو
ليس بصحيح ،وقاؿ القاضي عبد الوىاب :ال ديكن أف
يقاؿ يف معصية إهنا صغَتة إال على معٌت أهنا تصغر ابجتناب الكبائر ويوافق ذلك ما رواه الطرباين عن ابن
عباس لكنو منقطع أنو ذكر عنده الكبائر فقاؿ :كل ما هنى هللا تعاذل عنو فهو كبَتة ،ويف رواية كل شيء عصى هللا
تعاذل فيو فهو كبَتة ،واجلمهور على االنقساـ قيل :وال خالؼ يف ادلعٌت ،وإمنا اخلالؼ يف التسمية ،واإلطالؽ إلرتاع
الكل على أف من ادلعاصي ما يقدح يف العدالة ومنها ما ال يقدح فيها وإمنا األولوف فروا من التسمية فكرىوا تسمية
وإجالال لو جل شأنو عن تسمية معصيتو
نظرا إذل عظمة هللا عز وجل وشدة عقابو سبحانو
ً
معصية هللا تعاذل صغَتة ً
أي كبَتة ،ودل ينظر اجلمهور
صغَتة ألهنا ابلنظر إذل ابىر عظمتو كبَتة ّ
ٕٗ
إذل ذلك ألنو معلوـ؛
ِ
س لِ ِْْلنْ َساف إَِّال َما َس َعى
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َوأَ ْف لَْي َ
قوؿ الزسلشري:
{إِالَّ َما سعى} إال سعيو .فإف قلت :أما صح يف األخبار :الصدقة عن ادليت ،واحلج عنو ،ولو اإلضعاؼ؟
قلت :فيو جواابف ،أحدمها :أف سعي غَته دلا دل ينفعو إال مبنياً على سعي نفسو وىو أف يكوف مؤمناً صاحلاً وكذلك
اإلضعاؼ كأف سعى غَته كأنو سعى نفسو ،لكونو ًتبعاً لو وقائماً بقيامو .والثاين؛ أف سعي غَته ال ينفعو إذا عملو
ٖٗ
لنفسو ،ولكن إذا نواه بو فهو حبكم الشرع كالنائب عنو والوكيل القائم مقامو
قوؿ اإلماـ األلوسي:
ويعلم من رلموع ما تقدـ أف استدالؿ ادلعتزلة ابآلية على أف العبد إذا جعل ثواب عملو أي عمل كاف لغَته
ال جيعل ويلغو جعلو غَت ًتـ؛ وكذا استدالؿ اإلماـ الشافعي هبا على أف ثواب القراءة ال تلحق األموات وىو مذىب
اإلماـ مالك بل قاؿ اإلماـ ابن اذلماـ :إف مال ًكا .والشافعي ال يقوالف بوصوؿ العبادات البدنية احملضة كالصالة
والتالوة بل غَتىا كالصدقة واحلج ،ويف «األذكار» للنووي عليو الرزتة ادلشهور من مذىب الشافعي رضي هللا تعاذل
عنو ورتاعة أهنا ال تصل ،وذىب أزتد بن حنبل ورتاعة من العلماء ومن أصحاب الشافعي إذل أهنا تصل ،فاالختيار
أف يقوؿ القارىء بعد فراغو اللهم أوصل ثواب ما قرأتو إذل فالف ،والظاىر أنو إذا قاؿ ذلك وضلوه كوىبت ثواب ما
قرأتو لفالف بقلبو كفى ،وعن بعضهم اشًتاط نية النيابة أوؿ القراءة ويف القلب منو شيء ،مث الظاىر أف ذلك إذا دل
تكن القراءة أبجرة أما إذا كانت هبا كما يفعلو أكثر الناس اليوـ فإهنم يعطوف حفظة القرآف أجرة ليقرءوا دلوًتىم
فيقرءوف لتلك األجرة فال يصل ثواهبا إذ ال ثواب ذلا ليصل حلرمة أخذ األجرة على قراءة القرآف وإف دل حيرـ على تعليمو
كما حققو خادتة الفقهاء احملققُت الشيخ دمحم األمُت بن عابدين الدمشقي رزتو هللا تعاذل ،ويف اذلداية من كتاب احلج
عن الغَت إطالؽ صحة
ٔٔٔ
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مر انفا
جعل اإلنساف عملو لغَته ولو صالة ً
وصوما عند أىل السنة واجلماعة ،وفيو ما علمت ما ّ
إف السورة رغم قصرىا حتوى يف حجمها الصغَت عددا وفَتا من ادلالمح تتعلق ابعتقاد ادلرء ،وكاف من األجدر
مناقشتها بسبب كوف الزسلشري معتزرل العقيدة وحىت يكشف مدى عالقة اللمسات البالغية يف كشف ادلالمح
ادلتعلقة ابإلعتقاد ،وألنو أفرغ يف تفسَته الكشاؼ مضموف اعتقاده ،بينما يالحظ فيما سبق أبف اآللوسي يذكر يف
الباب آراء ادلفسرين ومن بينهم ا لززلشري ،ويرد على ادلعتزلة يف أمور العقيدة .ومن األمور اليت حواىا السورة وتفسَتمها
للسورة قضية كوف القرآف وحيا ،وقضية الشفاعة يف يوـ القيامة ،وقضية غفراف كبائر الذنوب وصغائرىا ،وقضية إيصاؿ
األجر إذل ادليت من عمل شخص آخر.
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