مـجـلـة معـهـد اإلمـام الشـاطيب للدراسـات القـرآنـي ـة العـ ـدد الثالث والثـلث ـون (مجادى اآلخرة 1443ﻫ)

امللخص
سؤاالت ابن الكوَّاء التفسريية لعلي  مجعًا ودراسة موازنة
الكواء التفسريية لعيل ،وقارنت بينها وبني
مجعت هذه الدراسة أسئلة ابن َّ
أسئلة صبيغ لعمر ،وب َّينت أثرمها يف جوانب متعددة يأيت يف مقدمتها التفسري،
وخلصت الدراسة إىل عدة نتائج ،منها:
ا
سؤاال ،يف ثالث
الكواء التفسريية املأثورة أربعة عرش
أن عدد سؤاالت ابن َّ
عرشة سورة؛ موضعان منها يف سورة الكهف ،ووافقه صبيغ يف سؤاالت سورة
الذاريات ،واملوضع الثاين من سورة الكهف ،وأنه كان هلام األثر الواضح يف
جماالت متعددة؛ التفسري يأيت يف مقدمتها.
الكلمات املفتاحية :عيل بن أيب طالب ،سؤاالت ،ابن الكواء ،التفسري.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
املقدمة

والسالم عىل رسوله األمني ،وعىل آله وصحبه
رب العاملنيَّ ،
احلمد هلل ِّ
والصالة َّ
أمجعني ،أ َّما بعد:
َّ
أمر فطري عند بني البرش ،وهو من أهم وسائل ال َّتعلم والتَّفقه،
فإن السؤالٌ ،
ورفع اجلهل أو اإلشكال الذي قد يرد عىل اإلنسان .وقد ورد يف كتاب اهلل تعاىل،
وسنة رسوله ×= الرتغيب و ُّ
عام جُيهل أو جي ْشكِل ،كمـا سـيـأتـي
احلث عىل السؤال َّ
بإذن اهلل.-واألسئلة يف جمال التَّفسري جوجدت منذ عرص النُّبوة ،فالصحابة الكرام سألوا
عام جهلوه أو أشكل عليهم( ،)1وإن كان ذلك قلي ا
ال إذا قورن بمن آتى
َّبي × َّ
الن ِّ
من بعدهم من التَّابعني وتابعيهم؛ لتقدَّ مهم يف اخلريية.

وقد تنَّوعت األسئلة التفسريية باعتبارات متعددة ،ومن تلك االعتبارات اهلدف
السؤال وهدفه التَّعنَّت؛ ال
السؤال؛ حيث ج
وجد منذ العرص املتقدِّ م من يسأل ّ
من َّ
التَّفقه واالستبصار؛ وتتعدَّ دت أسباب ذلك ،لك َّن من أمهها التأثر باملذاهب
البدع ِّية ،كاخلوراج ،واملعتزلة وغريهم.

ومن هؤالء الذين سألوا أسئلة تعن ٍ
تلبسهم ببدعة
َّت ،وكان
ج
سبب تعنُّتهم َّ

الكواء(.)2
اخلوارج = عبد اهلل بن َّ
ورأيت أن مجع هذه األسئلة التفسريية التي رويت عنه من مظاهنا ،واملقارنة
( )1ذكرت الباحثة نورة العرفج أن جمموع السؤاالت واالستشكاالت بلغ عند الصحابة الكرام ()73
ا
سؤاال ،وعدد اآليات املسؤول عنها ( )82آية ،يف بعضها أكثر من موضع ،ليكون جمموع ما سأل عنه
الصحابة للرسول × ،واستشكاالهتم يف التفسري :مج اعا
الصحابة الكرام ( )93موض اعا .ينظر :سؤاالت َّ
ودراسة ،لنورة العرفج ( ،)522/2وملخص الرسالة هناية املجلد الثاين.

( )2ستأيت له ترمجة وافية -بإذن اهلل.-
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بينها ،وبيان تأثريها = من األمهية بمكان ،فاستعنت باهلل ،وقمت بذلك يف بحث
الكواء التفسريية – مج اعا ودراسة وموازنة).
أسميته (أسئلة عبد اهلل بن َّ

وهلذا البحث أمهية تتمثل يف:

 .1تعلقه بكتاب اهلل تعاىل ا
الراشد عيل  وزمانه ثان ايا.
أوال ،وباخلليفة َّ
 .2بيان أصول ُّ
الشبه التي جتثار حول كتاب اهلل تعاىل ،وأهنا ما انفكت عن
املذاهب البدعية التي جأحدثت يف اإلسالم إىل يومنا هذا ،وكيف تعامل معها سلف
هذه األمة.
 .3أثر هذه األسئلة يف عدِّ ة جماالت يأيت التفسري يف مقدِّ متها.

واهلدف من هذا البحث:

.1بيان أنواع السؤاالت ،والفرق بينها.
الكواء التَّفسريية.
.2مجع أسئلة ابن َّ
الكواء ،وصبيغ بن عسل (.)1
.3بيان الصلة بني األسئلة التفسريية الواردة عن ابن َّ
 .4بيان أثر تلك السؤاالت عىل اجلانب التفسريي خاصة ،وجوانب عدّ ة.
السلف يف التعامل مع األسئلة التفسريية.
.5بيان طريقة َّ
الكواء.
.6التعريف بابن َّ
وقد انتظم هذا البحث يف مقدمة ،وفصلني ،وخامتة ،وفهارس ،عىل النحو التايل:
املقدمة ،وفيها بيان أمهية املوضوع ،وأهدافه ،وخطته ،والدراسات السابقة،

ومنهج الدراسة.

بالسؤاالت ،وأنواعها ،وفيه متهيدٌ ومبحثان:
الفصل األول :التعريف ّ

املبحث األول :تعريف السؤاالت يف اللغة واالصطالح ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :تعريف السؤاالت يف اللغة.

( )1ستأيت ترمجته الح اقا -بإذن اهلل.-
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املطلب الثان :تعريف السؤاالت يف االصطالح.
املبحث الثان :أنواع السؤاالت ،والفرق بينها ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :السؤاالت الواجبة.
املطلب الثان :السؤاالت املنهي عنها.
الكواء التفسريية ،وفيه مبحثان:
الفصل الثان :سؤاالت عبد اهلل بن َّ
الكواء.
املبحث األول :التعريف بعبداهلل بن َّ
الكواء التفسريية ،وفيه ثالثة عرش مطل ابا:
املبحث الثان :سؤاالت عبد اهلل بن َّ
املطلب األول :من سورة آل عمران.
املطلب الثان :من سورة األعراف.
املطلب الثالث :من سورة يوسف .
املطلب الرابع :من سورة اإلرساء.
املطلب اخلامس :من سورة الكهف.
املطلب السادس :من سورة النّور.
املطلب السابع :من سورة إبراهيم.
املطلب الثامن :من سورة ِ
احل ْجر.
املطلب التاسع :من سورة حممد ×.
املطلب العاشر :من سورة الذاريات.
املطلب احلادي عشر :من سورة ال َّطور.
املطلب الثان عشر :من سورة القمر.
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املطلب الثالث عشر :من سورة النَّازعات.
الكواء،
املبحث الثالث :عالقة سؤاالت صبيغ التفسريية بسؤاالت ابن
َّ

وأثرها ،وفيه مطلبان:

كواء.
املطلب األول :عالقة سؤاالت صبيغ التفسريية بسؤاالت ابن ال َّ

الكواء التفسريية ،وأثرها يف املجاالت
املطلب الثان :جماالت سؤاالت ابن َّ

األخرى.

اخلامتة ،مثَّ املصادر واملراجع ،ففهرس احملتوايت.
الدراسات السابقة:

بدأت البحث ومل أجد فيام وقفت عليه من بحوث = دراسة مستقلة مجعت
الكواء التفسريية ،وعند االنتهاء منه وقفت عىل دراسة بعنوان
سؤاالت عبد اهلل بن َّ
الكواء اليشكري أليب تراب علي) ،ملازن بن عبد الرمحن
(جزء فيه أسئلة ابن َّ
البريويت ،وهو جكتيب نرش إلكرتون ايا عرب الشبكة العنكبوتية ،وعند قراءته وتصفحه
كواء ،ويف
وجدت أنه يتفق مع بحثنا هذا يف مجع غالب السؤاالت التفسريية البن ال َّ
بعض اجلوانب من ترمجة ابن الك َّواء ،وأ َّما االختالفات فمتعدِّ دة ،أمجلها فيام ييل:
 .1االختالف يف العنوان ،فعنوان بحث البريويت عام يف مجيع األسئلة التي سئل
خاص يف األسئلة التفسريية ،وقد بلغت أربعة عرش
عنها عيل  ،بينام بحثنا
ٌّ
ا
الكواء أسئلة يف غري التفسري ،وأوصينا بجمعها ودراستها
سؤاال ،وقد ب َّينَّا أ َّن البن َّ
يف خامتة هذا البحث.
 .2من الفوارق أن بحثنا م َّهد للبحث بتمهيد -أرى أنه مهم -يف التعريف
بالسؤاالت ،وأنواعها ،والفرق بينها ،بينام خلت دراسة البريويت من ذلك.
عام مجع البريويت أربعة أسئلة.
.3زادت أسئلة ابن َّ
الكواء التفسريية التي مجعناها ّ

 .4خلت دراسة البريويت من أي تقسيم إال من عنوانات يف فضائل عيل ،
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وأخرى يف ترمجة ابن الكواء ،وثالثة يف السؤاالت ،مع خلوها من اخلامتة ،وقائمة
املصادر ،إال ما ب َّثه يف متن البحث وحواشيه.
 .5بعض العنوانات التي عنون هبا بعض األسئلة أراد احلكم الفقهي ،بينام
إيرادنا هلا يف بيان املعنى باملثال كام أوردها املفرسون ،نحو قوله( :حكم إتيان النِّساء
املفرسون يوردوهنا يف بيان معنى الفاحشة.
يف أدبارهن) ،بينام ِّ
 .6من الفوارق أن دراسة البريويت خلت من أي دراسة للسؤاالت إال ما كان
من الدراسة احلديثية لبعض األسانيد يف الروايات ،بينام امتاز بحثنا بـ:
الكواء التفسريية ،وأسئلة صبيغ بن عسل ،كون
عقد مقارنة بني أسئلة ابن َّعام سأل عنه صبيغ.
بعض الروايات ذكرت أن ابن َّ
الكواء سأل َّ
بيان أثر سؤاالت ابن الك َّواء التفسريية وصبيغ يف عدة جوانب ،يأيت التفسرييف مقدّ متها.
ومما وقفت عليه يف جانب األسئلة التفسريية مؤلفات يف أسئلة نافع بن األزرق
(ت 65هـ) التفسريية( ،)1أتت بسميات عدِّ ة ،نحو:

(غريب القرآن يف شعر العرب  -سؤاالت انفع بن األزرق إىل عبد للا بن

عبَّاس  ،)حتقيق حممد عبد الرحيم ،وأمحد نرص اهلل ،و جطبع يف مؤسسة الكتب
الثقافية بالبنان.

(شواهد التفسري عند ابن عبَّاس يف مسائل ابن األزرق) ،وأصل هذا الكتاب

أطروحة دكتوراة ،يقع يف جملدِّ ين ،وهو -دون مبالغة -كتاب جام ٌع مان ٌع مات ٌع فيام
خيص سؤاالت نافع بن األزرق ،مجع وحتقيق ودراسة أمحد اخلياطي ،جطبع يف
الرابطة املحمدية للعلامء بالرباط.
( )1سيأيت الكالم عن نافع بن األزرق وسؤاالته قريباا  -بإذن اهلل .-
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السلف:
ومن أهم ما وقفت عليه يف سؤاالت التفسري يف عهد َّ

مجعا
(سؤاالت َّ
الصحابة  للرسول × ،واستشكاالهتم يف التفسري – ً
ودراسة) ،لنورة بنت خالد العرفج ،وأصله رسالة ماجستري ،يقع يف جملدين ،وقام
مركز تفسري للدراسات القرآنية بالرياض بطبعه لتميزه(.)1

ومن منهجي يف هذه الدراسة ،واإلجراءات املتبعة فيه ما يلي:

الكواء
الروايات التي تضمنت أسئلة ابن
َّ
مجعت املادة العلمية املتمثلة يف ِّ

التفسريية ،وأجريت عليها املنهج الوصفي االستنباطي يف اجلملة؛ فجمعت
الكواء التفسريية من مظاهنا ،وقارنت بينها وبني سؤاالت صبيغ بن ِعسل.
سؤاالت ابن َّ
يت هبا أسئلة ابن الكواء التفسريية = ال تشمل الدراسة
والدراسة التي عن ج
التفسريية املقارنة ،والرتجيح بني األقوال إالَّ فيام ندر ويقتضيه احلال ،وإنام قصدت
مجع تلك األسئلة من مظاهنا ،والتعريف بقائليها ،وتسليط الضوء عليها ،وبيان
اآلثار املتعلقة هبا.
قسمت البحث إىل فصول ،ومباحث ،ومطالب بعد مجع املادة العلمية،
َّ
واتبعت فيه ما جيت َّبع عادة يف البحوث من:
 عزو اآليات إىل مواضعها من القرآن الكريم يف متن البحث. ختريج األحاديث من مظاهنا األصلية ،واحلكم عليها إن جأحتِيج لذلك؛ وإذاكان يف الصحيحني فأكتفي هبام.
الكواء التفسريية من مظاهنا التفسريية وغريها ،واحلكم
 ختريج أسئلة ابنَّ
( )1وللدكتور عبد احلكيم األنيس مقال بعنوان( :مؤلفات تفسريية عىل طريقة السؤال واجلواب) ،مجع فيه
القر ِن األول اهلجري حتَّى القرن
كثريا من املؤلفات التفسريية التي أتت عن طريق السؤال واجلواب ،من ْ
ا
اخلامس عرش ،وكان مرجعه يف كثري منها (الفهرس الشامل للرتاث العريب اإلسالمي املخطوط (املجلد
األول والثاين) .ينظر الرابط التايل:

https://www.alukah.net/sharia/0/98007
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 ترمجة موجزة لبعض األعالم ،مستثن ايا من ذلك الصحابة ،واألئمة األربعةلشهرهتم ويرس الوصول إىل ترامجهم ،وكذلك األعالم املقرونة باسم الكتب.
 توثيق النصوص الواردة يف البحث من مظاهنا؛ وذلك بذكر اسم الكتاب،واسم املؤلف ،والطبعة إن كان له طبعات متعددة ،وذلك يف ِّأول موضع ،ثم أكتفي
بذكر اسم الكتاب عند وروده مرة أخرى إال إذا دعت احلاجة.
 رشح ما يرد من مفردات غريبة. تذييل البحث بقائمة املراجع واملصادر العلمية ،وفهرس املوضوعات.وبعد فهذا جهد ِّ
املقل ،أسأل اهلل أن ينفعني به ،وينفع به ،وأن يغفر يل ما فيه من
خطأ وزلل ،واهلل أعلم ،وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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الفصل األول
التعريف بالسؤاالت ،وأنواعها

وفيه متهيد ومبحثان:
والسنة ،ففي ِّ
احلث
عام يشكل دلت عليه نصوص الكتاب ُّ
السؤال َّ
التمهيد :إن َّ

عىل ذلك قال تعاىل﴿ :ﭐﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ﴾ [النحل.]43 :

توجه للرسول × قال تعاىل﴿ :ﭐﲞ ﲟ
ويف بيان بعض األسئلة التي كانت َّ

ﲠ﴾ [البقرة﴿ ،]189 :ﳄﳅ ﳆ﴾ [البقرة ،]215 :ﭐ﴿ﭐﱞ ﱟ ﱠ
ﱡ ﱢ ﱣ﴾ [البقرة﴿ ،]217:ﭐ ﲲ ﲳ ﲴ

ﲵ﴾ [البقرة،]219 :ﭐ

﴿ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ﴾ [املائدة﴿ ،]4 :ﭐ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ﴾ [األعراف:

[ ،]187النازعات﴿ ،]42 :ﭐ ﱁ ﱂ ﱃ﴾ [األنفال.]1 :
تعج باألسئلة التي أجاب عنها رسول اهلل × يف مجيع املجاالت،
السنة ُّ
وكتب ّ

وقد جأفردت يف مؤلفات عامة وخاصة.

()1

ثم أصبح مصطلح (السؤاالت) يستعمل يف فنون متعددة؛ السيام علم مصطلح
َّ
وصنِّفت يف ذلك املصنَّفات؛ كسؤاالت أيب داود لإلمام أمحد (ت 241هـ)،
احلديث ،ج
وسؤاالت أيب عبيد اآلجري أبا داود السجستاين (ت 275هـ) يف اجلرح ،والتعديل،
وسؤاالت احلاكم للدارقطني (ت 385هـ) ،وغريها(.)2
خيص التفسري وعلوم القرآن َّ
فإن سؤاالت نافع بن األزرق (ت 65هـ)
وأ َّما ما ُّ

()3

( )1ينظر :مقدمة حتقيق كتاب :سؤاالت السلمي للدار قطني(ص.)7-6
( )2ذكر الدكتور يوسف الدخيل يف دراسته لسؤاالت الرتمذي للبخاري ( )116-69/1جمموعة من
املصنفات يف السؤاالت بلغت ( )23مصن افا ،وذكر املخطوط منها واملطبوع ،وأماكن وجودها يف
املكتبات؛ وإن كان كثري منها جحقق الح اقا؛ ألن دراسة الدخيل متقدمة إىل حد ما.
( )3نافع بن األزرق احلروري ،من رؤوس اخلوارج ،ذكره اجلوزجاين يف كتاب الضعفاء ،وكان نافع هذا من
رؤوس اخلوارج وإليه تنسب طائفة األزارقة ،وكان قد خرج يف أواخر دولة يزيد بن معاوية ،وقتل يف=
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البـن عبـاس =)1(مـمـا يـتـبـادر إىل الذهـن مبـاشـرة عنـد إطـالق مـصطـلـح
(السؤاالت).

=مجادى األوىل من سنة مخس وستني للهجرة ينظر :الكامل يف التاريخ ( ،)276 /3ولسان امليزان (.)144 /6
( )1ويف القصة أن نافع بن األزرق خرج ونجدة بن عويمر يف نفر من رؤوس اخلوارج؛ لينقروا عن العلم
جالسا عىل حوض من حياض
ويطلبونه ،حتى قدموا مكة ،فدخلوا إىل املسجد احلرام فإذا هو بابن عباس
ا

السقاية قريبا من زمزم قد دىل رجليه يف املاء ،وعليه رداء أمحر وقميص ،وإذا الناس قيام عليه يسألونه عن
التفسري ،فإذا هو ال حيبسهم بتفسريه .فقال نافع :تاهلل ما رأيت رجالا أجرأ عىل ما تأيت به منك يا ابن

عباس! فقال له ابن عباس :ثكلتك أمك ،أو ال أدلك عىل من هو أجرأ مني؟ قال :ومن هو؟ قال :رجل
علام عنده .فقال نافع :يا بن عباس إين أريد أن أسألك عن أشياء فأخربين هبا .ينظر
تكلم بغري علم أو كتم ا
القصة بسندها ،وتفاصيل األسئلة :إيضاح الوقف واالبتداء ( ،)76/1واملعجم الكبري (،)248/10
واإلتقان يف علوم القرآن ( ،)67/2وشواهد التفسري عند ابن عبَّاس يف مسائل ابن األزرق.
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املبحث األول
التعريف بالسُّؤاالت يف اللغة واالصطالح

وفيه مطلبان:
املطلب األول :يف اللغة :السؤاالت :مجع سؤال ،والسؤال جُيمع عىل سؤاالت

وأسئلة .والسني واهلمزة والالم يف (سأل) كلمة واحدة .يقال سأل يسأل سؤاال
ومسألة .وسأله كذا ،وعن كذا ،وبكذا :بمعنى واحد ،يقال :سأله اليشء ،وعن
اليشء ،فهو يتعدى بنفسه وببعض حروف اجلر ،ورجل سؤلة :كثري السؤال(.)1
قال الراغب األصفهاين (ت 502هـ)« :السؤال :استدعاء معرفة ،أو ما يؤدي إىل
املعرفة ،واستدعاء مال ،أو ما يؤدي إىل املال؛ فاستدعاء املعرفة جوابه عىل اللسان،
واليد خليفة له بالكتابة ،أو اإلشارة ،واستدعاء املال جوابه عىل اليد ،واللسان
خليفة هلا إما بوعد ،أو برد.
إن قيل :كيف يصح أن يقال السؤال يكون للمعرفة ،ومعلوم أن اهلل تعاىل يسأل

عباده ،نحو:ﭐ﴿ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﴾ [املائدة]116 :؟

قيل :إن ذلك سؤال لتعريف القوم ،وتبكيتهم ،ال لتعريف اهلل تعاىل ،فإنه َّ
عالم
ا
سؤاال عن املعرفة ،والسؤال للمعرفة يكون تارة
الغيوب ،فليس خيرج عن كونه
لالستعالم ،وتارة للتبكيت ،كقوله تعاىل﴿ :ﭐﱥ ﱦ ﱧ﴾ [التكوير،]8 :
ولتعرف املسئول.
والسـؤال إذا كـان للتـعـريـف تـعـدَّ ى إىل الـمفـعـول الثـانـي؛ تـارة بـنـفـسـه،
وتـارة بـالـجـار ،تـقـول :سـألـتــه كــذا ،وسـألـتـه عـن كـذا ،وبـكـذا ،وبـعـن أكـثـر،
﴿ﭐﲻ ﲼ ﲽ﴾ [اإلرساء﴿ ،]85 :ﭐﳐ ﳑ ﳒ ﳓ﴾ [الكهف،]83 :
﴿ﱁ ﱂ ﱃ﴾ [األنفال ، ]1:وقال تعاىل :ﭐ﴿ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ﴾ [البقرة:
( )1ينظر :مقاييس اللغة ( ،)124/3وتاج العروس (.)157/29
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 ،]186وقال :ﭐ﴿ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ﴾ [املعارج.]1 :
وإذا كان السؤال الستدعاء ٍ
مال فإ ّنه يتعدَّ ى بنفسه أو بمن ،نحو﴿:ﲮ
ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ﴾ [األحزاب ،]53 :ﭐ﴿ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ

ﳊ ﳋ﴾ [املمتحنة ،]10 :وقال :ﭐ﴿ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ﴾ [النساء.]32 :

ويعرب عن الفقري إذا كان مستدع ايا ليشء بالسائل ،نحو:

﴿ﲢ ﲣ ﲤ

ﲥ﴾ [الضحى ،]10:وقوله﴿ :ﲉ ﲊ ﴾ [الذاريات.)1(»]19 :
املطلب الثان :يف االصطالح :ومن خالل ما سبق نرى أن املعنى االصطالحي
للسؤال مرتبط باملعنى اللغوي ،ونستطيع أن نقول :إِ َّن السؤال« :هو استدعاء
معرفة ،أو ما يؤدي إىل املعرفة .)2(»...

املبحث الثان :أنواع السؤاالت ،والفرق بينها ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :سؤاالت واجبة :وهي األسئلة التي يكون هدفها االستفادة،

وهي عىل نوعني:

سؤال ال َّتع ُّلم ابتدا اء ،واهلدف منه رفع اجلهل ،وسؤال دفع اإلشكاالت الواردة
مر يف التمهيد؛ بل أتى الوعيد الشدِّ يد يف
عىل اإلنسان؛ وكليهام مأمور به رش اعا كام َّ

ُيب ،فعن أيب هريرة  ،قال :قال رسول اهلل ×:
بعض احلاالت ،ملن جسئل ومل ْ

علم ف َكتَ َمه ،أُ ْلجم بج ٍ
« َم ْن ُسئل عن ٍ
لجام من ان ٍر يوم القيامة»(.)3
ومن نافلة القول إِ َّن الوعيد الشديد الذي ورد يف احلديث مقصوده العامل بالعلم؛
وعام ال يعرف.
عام يعرف َّ
الذي هو أهل له ،ال أ ْن يطلق اإلنسان لنفسه العنان ف جيجيب َّ
( )1املفردات يف غريب القرآن (ص.)438-437
( )2الكليات (ص.)501

( )3أخرجه اإلمام أمحد يف مسند أيب هريرة  ،)417 ،18/13( ،رقم احلديث ( .)8049 ،7571قال
حمقق الكتاب حاشية (« :)1إسناده صحيح ،رجاله ثقات رجال الصحيح غري أيب كامل -وهو مظفر ابن

مدرك اخلراساين -فقد روى له أبو داود يف "التفرد" والنسائي ،وهو ثقة».
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ومن أمثلة النَّوع األول :ما رواه مرسوق قال :سألنا عبد اهلل -يعني ابن مسعود
ﲋﲍﲎﲏﲐ
ﲌ
 عن هذه اآلية :ﭐ﴿ﭐﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ

ﲑ﴾ [آل عمران ،]169 :قال :أما إِ َّنا قد سألنا عن ذلك ،فقال« :أرواحهم يف
جوف طري خرض ،هلا قناديل معلقة بالعرش ،ترسح من اجلنة حيث شاءت ،ثم

تأوي إىل تلك القناديل ،فا َّطلع إليهم رهبم ا ّطالع اة ،فقال :هل تشتهون شي ائا؟
قالوا :أي ٍ
يشء نشتهي ونحن نرسح من اجلنَّة حيث شئنا؟! ففعل ذلك هبم ثالث
ُّ
فلام رأوا َّأهنم لن جيرتكوا من ْ
أن ي ْسألوا ،قالوا :يا رب! جنريد أن تر َّد أرواحنا
مراتَّ ،
فلام رأى أن ليس هلم حاج اة
يف أجسادنا حتى جنقتل يف سبيلك مرة أخرىَّ ،
جتركوا»(.)1
ومن أمثلة النَّوع الثاين :ما رواه الصحايب اجلليل عبد اهلل بن مسعود  ،قال:
ملا نزلت﴿ :ﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ﴾

[األنعام ،]82 :قلنا :يا رسول اهلل أ َّينا ال يظلم نفسه؟ قال« :ليس كام تقولون( .مل
يلبِ جسو ْا إيامهنم بِ ج
ظل ٍم) :برشك .أو مل ْ تسمعوا إىل قول لقامن البنه :ﭐ﴿ﭐﱜ ﱝ ﱞ
ﱟ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ﴾ [لقامن.)2(»]13 :
ﱠ
واضح؛ فسؤال التَّعلم مقصوده -كام ذكرنا ساب اقا-
والفرق بني النَّوعني
ٌ
استدعاء املعرفة ورفع اجلهل ،ويف الغالب ال يصحب ذلك تردد من السائل ،أ َّما
سؤال االستشكال فإ َّنه يف الغالب ال يأيت من فقد املعلومة واجلهل هبا ،إنام يكون
( )1أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب :اإلمارة ،باب :بيان َّ
وأهنم أحياء عند رهبم
أن أرواح الشهداء يف اجلنَّةَّ ،
جيرزقون ،)1502/3( ،رقم احلديث  .)1887( - 121قال النووي يف رشحه عىل مسلم (:)31/13
«وهذا احلديث مرفوع؛ لقولهِ :
(إنَّا قد سألنا عن ذلك) ،فقال يعني :النبي ×».

( )2احلديث متفق عليه ،فقد أخرجه البخاري يف صحيحه يف أكثر من موضع ،منها :كتاب :أحاديث األنبياء،

باب قوله تعاىل﴿ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾ [النساء ،]125 :رقم احلديث ( ،)3360ومسلم يف

صحيحه ،كتاب :اإليامن ،باب :صدق اإليامن وإخالصه ،رقم احلديث ( ،)124واللفظ للبخاري.
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سببه غياب استخراج ما وراء املعنى املراد من اآلية؛ وهو ما جي َّس َّمى (باالستنباط)(،)1
غوا ٍ
ص كابن ع َّباس .)2(
وهذا حيتاج إىل َّ
املطلب الثان :سؤاالت منهي عنها:
لقد َّ
حذر َّ
الشارع احلكيم وهنى عن :األسئلة املسكوت عنها ،والتي يكون
وعام ال حاجة للمرء فيه.
اهلدف منها ال َّتعنت واالستهزاء ،كام هني عن كثرة األسئلةَّ ،
قال تعاىل:

﴿ﭐ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ

ﲳ ﲵ ﲶ ﲷ﴾ [املائدة.]101 :
ﲴ
ﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲ

حدودا فل
وعن أيب ثعلبة  رفعه« :إن للا فرض فرائض فل تضيعوها ،وحد
ً

تعتدوها .وسكت عن أشياء رمحة لكم غري نسيان فل تبحثوا عنها») ،(3قال ابن
دقيق العيد (ت 702هـ)« :وقد بالغ قو ٌم حتَّى قالوا :ال ُيوز السؤال يف النوازل
للعلامء حتى تقع .وقد كان السلف يقولون يف مثلها :دعوها حتى تنزل .إِال َّ
أن
العلامء ملَّا خافوا ذهاب العلم :أ َّصلوا و َّفرعوا وم ّهدوا وس ّطروا»(.)4
( )1ينظر :علم االستنباط من القرآن (ص.)15
( )2أورد اإلمام أمحد بسنده يف كتاب (فضائل الصحابة) ،)982/2( ،رقم احلديث ( ،)1943عن عبد اهلل
اص».
ص غ َّو ج
بن دينار قال :كان عمر بن اخلطاب  يسأل ابن عباس  عن اليشء من القرآن ثم يقول« :غج ْ
( )3أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري ،)263 ،222-221/22( ،والدارقطني يف سننه ،كتاب الرضاع،
( )184/4برقم ( ،)4396والبيهقي يف السنن الكربى ( )617/19برقم ( ،)19757موقو افا ،برقم
( .)677 ،589قال اإلمام النووي (ت 676هـ)( :حديث حسن ،رواه الدار قطني وغريه) ،وقال ابن
رجب (ت 795هـ) يف كتابه جامع العلوم واحلكم (« :)150/2هذا احلديث من رواية مكحول عن أيب
ثعلبة اخلشني ،وله علتان :إحدامها :أن مكحوال مل يصح له السامع من أيب ثعلبة ،كذلك قال أبو مسهر
الدمشقي وأبو نعيم احلافظ وغريمها .والثانية :أنه اختلف يف رفعه ووقفه عىل أيب ثعلبة ،ورواه بعضهم
عن مكحول من قوله ،لكن قال الدارقطني :األشبه بالصواب املرفوع ،قال :وهو أشهر» .وض َّعفه
األلباين يف غاية املرام يف ختريج أحاديث احلالل واحلرام (ص.)17
( )4رشح األربعني النووية ،البن دقيق العيد (ص.)103
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وقصة بني إرسائيل مع البقرة التي أمرهم نبي اهلل موسى 

بذبحها من

أوضح األمثلة عىل ذلك ،وقد حكى اهلل ذلك التعنت ،وب َّينه ،ثم أشار يف النهاية إىل
أهنم ورغم وضوح األمر مل يكادوا يفعلون ،قال اهلل تعاىل:

﴿ﭐﲐ ﲑ ﲒ ﲓ

ﲝﲟﲠﲡﲢﲣﲤ
ﲞ
ﲙﲛﲜ
ﲚ
ﲔﲕﲖﲗﲘ
ﲮﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶ ﲷ
ﲥﲦﲧ ﲨﲩﲪﲫﲬﲭ ﲯ
ﳈﳊ
ﳉ
ﲻﲽﲾﲿﳀ ﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇ
ﲼ
ﲸﲹﲺ
ﳋﳌﳍﳎﳏﳐﳑﳒﳓﳔ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇ
ﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙ
ﱧﱩﱪ
ﱨ
ﱢﱤﱥﱦ
ﱣ
ﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡ

ﱫ ﱬ﴾ [البقرة.]71-67 :

قال ابن عطية (ت 542هـ)« :هذا تعنُّت ِمنْهم ِ
وقل جة طواعية ،ولو امتثلوا األمر

فاستعرضوا بقرة فذبحوها لقضوا ما أمروا به ،ولكن شدَّ دوا فشدَّ د اهلل عليهم ،قاله
ابن عباس وأبو العالية وغريمها»).(1
وقال أبو موسى املديني (ت581هـ)« :فكل ما كان من املسائل عىل هذا الوجه
فهو مكروه ،فإذا وقع السكوت عن جوابه ،فإنام هو ردع وزجر للسائل ،وإذا وقع
اجلواب فهو عقوبة وتغليظ»(.)2
وبوب البخاري (ت 256هـ) يف صحيحه( :باب ما يكره من كثرة السؤال
َّ
وتكلف ما ال يعنيه) ،واستدل بقول اهلل تعاىل:

﴿ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ

ﲨ﴾ [املائدة .]101 :ثم أورد احلديث الذي رواه الصحايب اجلليل سعد بن أيب
وقاص َّ 
رما ،من َسأل عن
أن رسول اهلل × قال« :إج َّن أعظم املسلمني ُج ً

( )1تفسري ابن عطية (.)162 /1
( )2املجموع املغيث يف غريبي القرآن واحلديث (.)45 /2
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َش ٍ
يء َلْ ُحي َّرم ،فَ ُح جرم من أَ ج
جل مسألته»(.)1

د .حيىي بن عبد ربه الزهران

البزار (ت 292هـ) يف مسنده ،واحلاكم (ت 405هـ) يف املستدرك من
وأخرج َّ

حديث أيب الدرداء  ورفعه بلفظ« :ما َّ
حرم
أحل اهلل يف كتابه فهو حال ٌل ،وما َّ
فهو حرا ٌم ،وما سكت عنْه فهو عافي ٌة ،فاقبلوا من اهللِ العافيةَّ ،
فإن اهلل مل ْ يك ْن ن ِس َّيا»،
ثم تال هذه اآلية﴿ :ﭐﳧ ﳨ ﳩ ﳪ﴾ [مريم.)2( ]64 :

وعن سلامن الفاريس 

السمن ج
واجلبن
قال :جسئل رسول اهلل × عن َّ

ِ
حرم للا يف كتابه ،وما
والفراء ،فقال« :احللل ما أح َّل للا يف كتابه ،واحلرام ما َّ
سكت عنه فهو ممَّا َع َفا عنه»).(3
وعن ابن عباس ،قال :خطبنا رسول اهلل × فقال« :اي أيها الناس ،كتب
عليكم احلج» .قال :فقام األقرع بن حابس ،فقال :أيف كل عام يا رسول اهلل؟
فقال« :لو قلتها لوجبت ،ولو وجبت ل تعملوا هبا ،ول تستطيعوا أن تعملوا هبا،
احلج مرة ،فمن زاد فهو تطوع»(.)4
وعن أيب هريرة  ،قال :خطبنا رسول اهلل × ،فقال« :أيها الناس قد فرض
للا عليكم احلج ،فحجوا» ،فقال رجلُّ :
أكل عا ٍم يا رسول اهلل؟ فسكت ح َّتى قاهلا
ثال اثا ،فقال رسول اهلل ×« :لو قلت :نعم لوجبت ،وملا استطعتم» ،ثم قال:
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ،رقم احلديث ( .)7289ومسلم يف
صحيحه ،كتاب الفضائل ،باب توقريه × ،رقم احلديث (.)2358

( )2أخرجه البزَّ ار يف مسنده ( ،)26/10رقم احلديث ( ،)4087وقال عنه« :إسناده صالح» .واحلاكم يف
املستدرك عىل الصحيحني،كتاب املكاتب ،تفسري سورة مريم ،)406/2( ،رقم احلديث ( ،)3419وقال
عنه« :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه» ،ووافقه َّ
الذهبي.
( )3أخرجه الرتمذي يف سننه ( ،)220/4كتاب اللباس ،باب ما جاء يف لبس الفراء ،رقم احلديث (،)1726
وحسنه األلباين يف صحيح الرتمذي.
َّ

( )4أخرجه اإلمام أمحد يف مسند ابن عباس  ،)392/4( واحلاكم يف املستدرك عىل الصحيحني/2( ،
 )321وقال عنه« :هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه» ،ووافقه الذهبي.
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«ذرون ما تركتكم ،فإمنا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهلم واختلفهم على
أنبيائهم ،فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ،وإذا هنيتكم عن شيء
فدعوه»(. )1إىل غري ذلك(.)2
وال شك أن هذا النَّهي والوعيد الذي ورد يف األحاديث الصحيحة السابقة =

مقصده «من سأل تكل افا وتعنتاا ،فيام ال حاجة له إليه ،ال فيمن سأل لرضورة وقعت
له»(« ،)3والسؤال عن العلم إنام حيمد إذا كان للعمل ،ال للمراء واجلدال»(.)4
ومما ينبغي التنبيه عليه َّ
السؤاالت وقع مع أنبياء اهلل
أن األصل يف هذا النَّوع من َّ
كل ٍ
أدب رفي ٌع ينبغي التَّحيل به يف ِّ
آن
تعاىل؛ ألن وقتهم وقت الترشيع ،إالَّ أنه ٌ
وحني؛ مع العلامء وأهل الفضل ،وغريهم ،السيام السؤاالت التي ال تعني
الشخص من قريب وال من بعيد ،أو ال تفيده ،قال العيني (ت 855هـ) يف رشحه
ِ
يسأل
للحديث السابق الذي رواه الصحايب اجلليل أنس بن مالك « :وفيه أنه ال ْ
ا ْلعامل إِ َّال ِعنْد ْ
احلاجة»(.)5
وأشري أخريًا إىل:

-أن غالب أسئلة اخلوارج( )6يف التفسري ،والتي منها أسئلة صبيغ بن ِعسل(،)7

( )1أخرجه مسلم يف صحيحه ،)975/2( ،كتاب :احلج ،باب :فرض احلج مرة يف العمر ،رقم احلديث
(.)1337( – 412
( )2ينظر :صحيح البخاري ،كتاب :الدعوات ،باب :التعوذ من الفتن ،)77/8( ،رقم احلديث (،)6362
وكتاب تفسري القرآن ،باب قوله ﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﴾ ،)54/6( ،رقم احلديث (.)4622
( )3رشح السيوطي عىل مسلم (.)342/5
( )4جامع العلوم واحلكم (.)244/1
( )5عمدة القاري رشح صحيح البخاري (.)311/22
( )6هم الذين خرجوا عىل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  ،أمجعوا  -عدا النجدات منهم  -عىل تكفري
مرصا عليها ،وقد ورد يف ذمهم والرتغيب يف قتاهلم أحاديث
مرتكب الكبرية ،وختليده يف النار إذا مات ا
عيل  وصحبه يف النهروان ،وظهر عليهم .ينظر :مقاالت اإلسالميني
صحيحة مرفوعة ،قاتلهم ٌّ
( ،)84/1وتلبيس إبليس (ص  ،)9وامللل والنحل ( ،)114/1تفسري املاتريدي (.)107-106 /1
الكواء.
( )7مل يثبت يل أنه كان من اخلوارج ،وإنام جأدخل هنا ملشاهبة أسئلته ببعض أسئلة ابن َّ
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الكواء ( = )1من هذا النَّوع من األسئلة ،ويمكن أن يضاف
ونافع بن األزرق ،وابن َّ
إىل هذا النَّوع من األسئلة األسئلة التي جيقصد منها التشكيك وإثارة الشبهات حول
الزمان ،واهلل املستعان.
دين اهلل ،وهو ظاهر يف هذا َّ
 أن التفصيل السابق يف أنواع السؤاالت ال يمنع من التداخل الشديد بنياملصطلحات ،وقد جتد نفسك أمام سؤال ال تستطيع تصنيفه حسب املصطلح ،ال
السؤال؛ فقد يظهر للمسؤول أنه جاهل
سيام إذا خفي حال السائل ،ومراده من َّ
باملعنى ،واألمر ليس كذلك(.)2

الكواء -بإذن اهلل .-
( )1نافع بن األزرق سبقت ترمجته ،وستأيت ترمجة وافية البن َّ

( )2ينظر :سؤاالت الصحابة للرسول × ،واستشكاالهتم يف التفسري (.)41/1
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الفصل الثاني

وفيه ثلثة مباحث:

سؤاالت عبد اهلل بن الكواء التفسريية
املبحث األول
التعريف بابن الكوَّاء

هو عبد اهلل بن أوىف ،ويقال :عبد اهلل بن عمرو بن النعامن بن ظامل بن مالك بن
جأيب بن عرص بن سعد بن عمرو بن جشم بن كنانة بن حرب بن يشكر بن بكر بن
الكواء ،أو
الكواء اليشكري ،املعروف بابن َّ
وائل بن قاسط ،أبو عمرو ويقال :أبو َّ
الكوا (.)1
الكواء،
الكواء ،وعبد اهللَّ بن َّ
الكواء فيقال :أبو عبد اهللَّ ابن َّ
وينسبه الكثري إىل َّ
والكواء هو أبوه ،جل ِّقب بذلك؛ ألنَّه كوى يف
الكواء(،)2
الكواء ،وهو ابن
وأبو
َّ
َّ
َّ
اجلاهلية(.)3
النسا جبون الذين
وهو ممِّن اكتوى فربص ،يقول اجلاحظ(ت255:هـ)« :وإخوته َّ
الكواء .ويف الك َّواء وأخيه يقول الشاعر:
جيقال هلم بنو َّ
جغـرابــان هـذا أبـقـع ال َّلـ ِ
داف فاح جم ال َّلون جم ْصمت»(.)4
وهذا ِغ ٌ
ون ِمنْـهمــا
ج
كبريا ،من شيعة عيل بن أيب طالب  ،وسيأيت الكالم عىل
وكان ناس ابا ،عاملاا ا

عالقته بعيل  قري ابا بإذن اهلل ،وفيه قيل:

الرجال
بحكمهم بأنساب ّ

الكواء تقضوا
هلم إىل بنى
َّ
ّ

( )1جينظر :نسب معد واليمن الكبري ( ،)82/1تاريخ دمشق (.)96/27
( )2ينظر :السنة (.)837( ) 409 /1
( )3ينظر :املعارف (.)535/1
( )4الربصان والعرجان والعميان واحلوالن (ص.)89
( )5ينظر :ا املعارف ،)535 /1( ،والفهرست (ص.)118
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وقد جسئل عنه اإلمام امحد بن حنبل(ت241هـ) فذكر أنه كويف ال جيروى عنه
احلديث(.)1
وقد جوصف بأنه رأس اخلوارج وأمريهم يف الصالة يف وقته(.)2

قدم بادئ األمر دمشق مع الذين نفاهم عثامن  من الكوفة ،فأنزهلم معاوية

زائرا هلم ،فسمعهم يقرؤون
دارا وأضافهم ،فأقاموا يقرؤون ،فمر هبم يو اما معاوية ا
ا
القرآن ،فقال:
هذا خري لكم من الفتنة ،ثم نشدهم اهلل وقال :أي رجل أنا؟
الكواء :أنت رجل واسع الدنيا ضيق اآلخرة ،قريب املرعى بعيد
فقال له ابن َّ
نورا والنور ظلامت ،فسكت.
املرمى ،جتعل الظلامت ا

الكواء إىل العراق بعد مقتل اخلليفة الراشد عثامن بن عفان ،
ثم عاد ابن َّ

وخرج مع اخلوارج بعد موقعة ص ِّفني(.)4( )3
وتذكر كتب التاريخ أن النَّاس خرجوا إِىل ص ِّفني وهم أ ِح َّباء متوا ُّدون ،ورجعوا
وهم أعداء متباغضون ،يضطربون بالسياط؛ فقد كان القتال بينهم شديدا ا ،واستمر
ثالثة أيام ولياليهن؛ آخرهن ليلة اهلرير ،شبهت بليلة القادسية( ،)5حيث اتصل
قتاهلم ا
وهنارا ،وأصبح ال يسمع من األبطال إال اهلرير(.)6
ليال
ا
يقول اخلوارج :أدهنتم ِيف أمر اهللَّ ،وحكمتم ِيف كتابه ،وفارقتم اجلامعة .ويقول
اآلخرون :فارقتم إمامنا ومجاعتنا.
( )1اجلامع لعلوم اإلمام أمحد – الرجال (.)547/17
( )2ينظر :أحوال الرجال (ص ،)13تلبيس إبليس(ص ،)82الكامل يف التاريخ (.)678/2
( )3صفني :موضع بقرب الرقة عىل شاطئ الفرات من اجلانب الغربى .وفيها وقعت احلرب بني عيل ومعاوية
 ،يف سنة سبع وثالثني .ينظر :تاريخ خليفة بن خياط( ،ص  ،)193معجم البلدان (.)414/3

( )4ينظر :مرآة الزمان يف تواريخ األعيان (.)323/6
( )5ينظر :أنساب األرشاف (.)318/2

( )6ينظر :النظم املستعذب يف تفسري غريب ألفاظ املهذب (.)106/1
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ف جغ َّم علِ ًّيا  ،فل َّام دخل ا ْل جكوفة ِيف شهر ربيع األول مل يدخل اخلوارج مع جه
وأتوا ح جروراء( )1فنزلوها ،فسموا احلرورية ملصريهم إِليها ،ونادى منادهيم :إن أمري
ِ
الكواء اليشكري ،واألمر بعد
القتال شبث ْبن ر ْبع ّي ،وأمري الصالة ع ْبد اهلل بن َّ
الشورى ،والبيعة هلل عىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر(.)2
ثم أوفد عيل بن أيب طالب  ابن عباس  إىل اخلوارج يف حروراء ،فقام
َّ
الكواء خطي ابا فيهم فقال :يا محلة القرآن! إِ َّن هذا عبد اهلل بن عباس ،فمن مل
ابن َّ
يك ْن يعرفه فأنا أعرفه من كتاب اهلل ،هذا مم ِّن نزل فيه ويف قومه:

ﭐ﴿ﲻ ﲼ ﲽ

ﲾ﴾ [الزخرف ،]58 :فر ُّدوه إىل صاحبه ،وال تواضعوه كتاب اهلل.

فقام خطباؤهم فقالوا :واهلل لنواضعنَّه كتاب اهلل ،فإذا جاء باحلق ن ْع ِر جف جه اتبعناه،

ولئن جاءنا بباطل لنب ِّكتنَّه بباطله ،ولنردنَّه إىل صاحبه .فواضعوه عىل كتاب اهلل
ثالثة أيام ،ومما جيذكر البن الك َّواء يف هذا املوقف أنه قال« :يا قوم ألستم تعلمون أين
دعوتكم إىل هذا األمر وأنا رأسكم اليوم فيه؟! قالوا :بىل .قال :فإين َّأول م ْن أطاع،
ٌ
َّ
شفيق عىل الدِّ ين»(.)3
ٌ
واعظ
فإن هذا
الكواء حتى
فرجع منهم أربعة آالف ،وقيل :مخسة اآلف ك ّلهم ،فأقبل هبم ابن َّ
أدخلهم عىل عيل.)4( 

حماجة وجمادلة؛ حتى قال بعدها لعيل
وقد كان بينه وبني عيل بن أيب طالب َّ 

« :أنت ص ٌ
ادق يف مجيع ما تقول»(.)5

( )1حروراء :موضع بظاهر الكوفة ،إليها نسبت احلرورية من اخلوارج ،وهبا كان ُّأول حتكيمهم واجتامعهم
حني خالفوا علياا  ،ينظر :هتذيب اللغة.)277/3( ،

( )2ينظر :أنساب األرشاف ( ،)342/2وتاريخ الطربي (.)63/5
( )3تاريخ دمشق (.)106 /27
( )4ينظر :املصدر السابق.)104-103/27( ،
( )5حاشية الطيبي عىل الكشاف (.)538 /9
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الكواء ،أورده ابن
وقد دار كذلك
حوار بني معاوية بن أيب سفيان  وابن َّ
ٌ
الكواء قدم عىل معاوية -وهذا القدوم الثاين
عساكر(ت571هـ) بسنده ،وفيه أن ابن َّ
الذي أثبتته كتب التاريخ والسري ،-فقال له معاوية:
أخربين عن أهل البرصة؟ قال :يقاتلون م اعا ويدبرون شتى .قال فأخربين عن
أهل الكوفة؟ قال :أنظر الناس يف صغرية ،وأوقعه يف كبرية .قال :فأخربين عن أهل
املدينة؟ قال :أحرص الناس عىل الفتنة ،وأعجزه فيها .قال :فأخربين عن أهل
مرص؟ قال :لقمة آكل .قال فأخربين عن أهل اجلزيرة؟ قال :جكناسة بني مدينتني.
قال فأخربين عن أهل املوصل؟ قال :قالدة وليدة ،فيها من كل خرزة .قال:
فأخربين عن أهل الشام؟ قال :جند أمري املؤمنني ،وال أقول فيهم شي ائا! ليقولن(.)1
قال :أطوع الناس ملخلوق ،وأعصاهم خلالق ،وال حيسبون للسامء ساكناا.
وورد أنه أجاب عن أهل البرصة حينام سئل عنهم بقوله« :أما أهل البرصة فقد
ضعيف».
ٌ
غلب عليهم سفهاؤها ،وع ِام جلها
ٍ
الكواء ،فاستعمل طفيل بن عوف اليشكري عىل
عامر قول ابن
وبلغ ابن
َّ
الكواء« :إن ابن
كواء متباعدا ا ،فقال ابن
َّ
خراسان ،وكان الذي بينه وبني ابن ال َّ
ٍ
دجاجة لقليل العلم يب ،أظ َّن َّ
طفيل جخراسان تسوءين؟! لوددت أنه مل يبق
أن والية
يف األرض يشكري إال عاد ِاين ،وأنَّه َّ
والهم» .فعزل معاوية ابن عامر(.)2
ومن أخباره املشهورة أنه الرجل الذي سأل عيل بن أيب طالب  ،عن

استمراريته يف الذكر الذي تع َّلمه من النبي × ،فقد قال عيل بن أيب طالب :

أن فاطمة  ،أتت النبي × ،تسأله خاد اما ،فقال« :أال أخربك ما هو خري لك

والصواب كام يف اجتامع اجليوش اإلسالمية ( :)134/2قال (أي معاوية :)
( )1هكذا يف املطبوع،
َّ
لتقول َّن .يعني أنه عزم عىل ابن الكواء ليقولن يف أهل الشام كام قال يف بقية األمصار.

) (2ينظر :تاريخ دمشق ( ،)102-101/27والكامل يف التاريخ.)38 /3( ،
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منه؟ تسبحني اهلل عند منامك ثال اثا وثالثني ،وحتمدين اهلل ثال اثا وثالثني ،وتكربين
اهلل أرب اعا وثالثني» .ثم قال سفيان :إِحداه َّن أربع وثالثون ،فام تركتها بعد .قيل:
وال ليلة صفني؟ قال :وال ليلة صفني(.)1
قال ابن بشكوال (ت578هـ)« :الرجل (يعني الذي سأل :وال ليلة صفني؟) هو
الكواء»(.)2
عبد اهلل بن َّ
قال عنه ابن حجر(ت852هـ) أنه :من رؤوس اخلوارج ،وله أخبار كثرية مع عيل
بن أيب طالب ،وكان يلزمه ،و جيعنِّته يف األسئلة ،وقد رجع عن مذهب اخلوارج
وعاود صحبة عيل.)3(

وكان أصحاب الصحايب اجلليل عبد اهلل بن مسعود  يقولون« :املالئكة خري

الكواء يشهد
الكواء؛ املالئكة يستغفرون ملن يف األرض ،وابن َّ
للمسلمني من ابن َّ
عليهم بالكفر»(.)4
و جنقل عن البخاري (ت 256هـ) قوله« :مل يصح حديثه»(.)5
قال سبط ابن اجلوزي (ت 654هـ)« :ومل أقف عىل تاريخ وفاته»(.)6
) (1رواه البخاري يف صحيحه ،كتاب النفقات ،باب خادم املرأة ،رقم احلديث ( ،)65/7( ،)5362ومسلم
يف صحيحه ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ،باب التسبيح أول النهار وعند النوم ،رقم
احلديث ( ،)2090/4( ،)2727واللفظ للبخاري.
( )2غوامض األسامء املبهمة (.)256/1
( )3ينظر :لسان امليزان (.)549/4
( )4تفسري السمرقندي ( ،)199/3وينظر :تفسري الثعلبي ( ،)183/23التفسري الوسيط (،)231/20
والدر املنثور يف التفسري باملأثور (.)337/7
( )5لسان امليزان (.)549 /4
أيضا :اجلامع لعلوم اإلمام أمحد – الرجال
( )6مرآة الزمان يف تواريخ األعيان .)323/6( ،وينظر يف ترمجته ا
الرجال للمعرفة (/2
( ،)547/17واملستخرج من كتب الناس للتذكرة ،واملستطرف من أحوال ِّ
 ،)587الفرق بني الفرق (ص ،)75االستغناء يف معرفة املشهورين من محلة العلم بالكنى/2( ،
 ،)1288األنساب ( ، )117/12هتذيب الكامل يف أسامء الرجال ( ،)343/25ميزان االعتدال (/2
 ،)474 ،420حمض الصواب يف فضائل أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب (.)864/3

163

سؤاالت ابن الكواء التفسريية لعلي بن أيب طالب  مجعا ودراسة موازنة

د .حيىي بن عبد ربه الزهران

املبحث الثاني
سؤاالت ابن الكوَّاء التفسريية

وفيه ثلثة عشر مطلبًا:
الكواء أنه كان خطي ابا يف قومه ،وأنه من شيعة عيل بن أيب
سبق يف ترمجة ابن َّ
عاملِا ،وهذا ُّ
طالب  ،وأنه كان ا
يدل عىل أن مجلة األسئلة التفسريية التالية هي

من باب التعنَّت ،وسيأيت يف أثناء احلوارات التي كانت مع عيل بن أيب طالب 
ما يؤيد ذلك.

املطلب األول :من سورة آل عمران:
قـال تـعـالـى:

ﭐ﴿ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ﴾ [آل

عمـران.]96 :
عيل،
أخرج ابن عبد الرب (ت463هـ) بسنده إىل خالد بن عرعرة قال :خرج علينا ٌّ
للذي بِبكة أهو أول ٍ
وضع للنِّاس ِ
فقام إليه ابن الكواء ،فقال :إِ َّن أول ٍ
بيت
بيت ج
ُّ
َّ
َّ
وعاد؟! ولكنَّه أول ٍ
ٍ
وضع للنَّاس؟ قال عيل « :فأي ْن كان قوم نوحٍ
وضع
بيت ج
ج
َّ
آيات ب ّينات مقام إبراهيم».
للنَّاس مبار اكا ،فيه ٌ
وقال -يعني ابن عبد الرب (ت463هـ) « :-كان عيل  يذهب -واهلل أعلم -إىل
أن آدم مل يبن الكعبة»(.)1
( )1التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد (.)33 /10
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املطلب الثان :من سورة األعراف( ،)1ومن سورة النَّمل(:)2

قال تعاىل:

﴿ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ

ﲰ﴾ [األعراف ،]80:وقال تعاىل:

ﭐ﴿ﭐﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ

ﲲ ﲳ﴾ [النمل.]54 :

وأخرج ابن أيب حاتم (ت327هـ) بسنده عن أيب اجلويرية قال :قال عيل  عىل

الكواء :تؤتى النساء يف أعجازهن؟ فقال عيل« :سفلت
املنرب« :سلوا»! فقال ابن َّ
سفل اهلل بك ،أمل تسمع إىل

قوله﴿:ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ

ﲰ﴾»(.)3

املطلب الثالث :من سورة يوسف:

ﱻﱽ
ﱼ
ﱵﱷﱸﱹﱺ
ﱶ
قال تعاىل :ﭐ﴿ﭐﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ

ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ﴾ [يوسف .]108 :ﭐ﴿ﱽ ﱾ﴾(.)4

املسمى التفسري احلديث ( )403/2روايات متعددة يف معنى
( )1أورد دروزة (ت 1404هـ) يف كتابه
َّ
الكواء سأل علياا  عن
نصها« :أن ابن َّ
األعراف ،ومنها ما نقله عن الطربيس الشيعي (ت 548هـ) ،و ُّ

أصحاب األعراف .فقال له :وحيك يا ابن الكواء! هم نحن .نقف يوم القيامة بني اجلنة والنار ،فمن
نرصنا عرفناه بسيامه فأدخلناه اجلنة ،ومن أبغضنا عرفناه بسيامه فأدخلناه النار» .ثم قال بعد ذلك« :وقد

روى الطربي هذه الروايات باإلضافة إىل روايات أخرى مماثلة للروايات السابقة .وليس من يشء من
هذه الروايات واألحاديث واردا يف كتب األحاديث الصحيحة» اهـ.
ثم،
وقد رجعت لتفسري الطربي (ت310هـ) ( )221-212/10ومل أجد للروايات الشيعية ورود َّ
وخالصة ما ذكره يف صفة الرجال الذين أخرب اهلل َّ -
جل ثناؤه -عنهم أهنم عىل األعراف = أقوال أربعة:
األول :أهنم قوم استوت حسناهتم وسيئاهتم .الثاين :أهنم قو ٌم قاتلوا يف سبيل اهلل ،عصاة آلبائهم يف

الدنيا .الثالث :قو ٌم صاحلون؛ فقهاء وعلامء .الرابع :هم مالئكة ،وليسوا ببني آدم.

( )2سبب إضافة آية النمل دون غريها من اآلية املشاهبة هلا كآية العنكبوت ( )28أن ابن أيب حاتم أورد
الرواية يف تفسري آية النمل.)2904 /9( :
( )3تفسري ابن أيب حاتم ( ،)3311 /10( ،)2904 /9وينظر :الدر املنثور يف التفسري باملأثور.)496-495 /3( ،
( )4وردت كلمة (وسبحان اهلل) يف موضعني[ :يوسف[ ،]108:النمل ،]8 :وكلمة (سبحان اهلل) وردت يف
مخسة مواضع[ :املؤمنون[ ،]91 :القصص[ ،]68 :الصافات[ ،]159 :الطور[ ،]43 :احلرش.]23 :
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أخرج ابن جرير بسنده َّ
أن ابن الكواء سأل عل ايا  عن« :سبحان اهلل» .قال:
«كلمة رضيها اهلل لنفسه»(.)1

املطلب الرابع :من سورة إبراهيم:
قال تعاىل :ﭐ﴿ﭐﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ﴾
[إبراهيم.]28 :
أخرج الطربي (310هـ) بسنده إىل أيب الطفيل أنه سمع عيل بن أيب طالب ،-
الكواء عن هذه اآلية:
وسأله ابن َّ

ﭐ﴿ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ

ﱼﱽ ﱾ﴾؟ قال« :هم كفار قريش يوم بدر» .ويف رواية أخرى قال« :منافقو
قريش»(.)2

املطلب اخلامس :من سورة احلجر:

قال تعاىل﴿ :ﭐﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ﴾ [احلجر.]47 :
الكواء رغم أهنا مل ترد بشكل سؤال؛ وذلك
جعلت هذه اآلية ضمن أسئلة ابن َّ

فرسها وب َّني معناها باملثال فيه ويف
فرسه عيل  ، فقد ّ
العرتاضه عىل تفسريها بام َّ

طلحة .

أخـرج اإلمام أمحد (ت241هـ) بسنده إىل أيب حبيبة قال :جاء عمران بن طلحة
بن عبيد اهلل ،إىل عيل  فقال« :ها هنا يا ابن أخي» ،فأجلسه عىل طنفسة(،)3
( )1تفسري الطربي ( ،)127 /12وتفسري السمرقندي ( ،)299 /2تفسري الثعلبي ( ،)173 /14وينظر:
الدر املنثور يف التفسري باملأثور (.)269 /1
( )2تفسري الطربي ( ،)672-671 /13وينظر :السنن الكربى ( ،)140 /10وتفسري ابن أيب حاتم (/7
 ،)2247-2246واملستدرك عىل الصحيحني ،)383 /2( ،وجامع بيان العلم وفضله (،)464 /1
وتفسري ابن كثري ( ،)509-508 /4وإحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العرشة (،)209-208 /7
والدر املنثور يف التفسري باملأثور ( ،)42-41 /5وفتح القدير (.)133 /3
( )3قال ابن األثري(ت606هـ) يف النهاية يف غريب احلديث واألثر (« :)140/3وهي بكرس ال َّطاء والفاء
وبضمهام ،وبكرس ال َّطاء وفتح الفاء :البساط الذي له مخل رقيق ،ومجعه طنافس».
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عز َّ
وجل :ﭐ﴿ﲮ ﲯ ﲰ
وقال« :واهلل إين ألرجو أن أكون أنا وأبوك كمن قال اهلل َّ
ْ
أعدل من
ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ﴾» ،فقال له ابن الكواء :اهللج
ذلك .فقام إليه بدرته فرضبه ،فقال« :أنت ال أ َّم لك وأصحابك ينكرون هذا»(.)1

املطلب السادس :من سورة اإلسراء:

قال

ﱷﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿ
ﱸ
تعاىل﴿:ﱴ ﱵ ﱶ

ﲇ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ﴾
ﲈ
ﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆ

[اإلرساء.]12 :
أخرج الطربي بسنده بطرق خمتلفة عن عيل بن أيب طالب -رضوان اهلل عليه-
عام شئتم»؟ فقام ابن الكواء فقال :ما السواد الذي يف القمر؟ فقال:
قال« :س جلوا َّ

«قاتلك اهلل! َّ
هال سألت عن أمر دينك وآخرتك؟ قال« :ذلك حمو الليل»( .)2يعنى

ﱷ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﴾.
ﱸ
قوله تعاىل﴿ :ﭐ ﱴ ﱵ ﱶ

السمعاين(ت489هـ)« :ويف بعض اآلثار َّ
الكواء قام إىل عيل 
أن ابن
َّ
قال َّ

فسأله عن هذا (يعني قوله﴿ :ﱹ ﱺ ﱻ﴾) فقال« :أعمى  -أراد عمى القلب
السواد الذي يف القمر» (.)3
ثم قال« :هو َّ
 -يسأل عن عمياء!» َّ

املطلب السابع :من سورة الكهف:

الكواء عن موضعني من سورة الكهف:
ورد سؤاالن من أسئلة ابن َّ

املوضع

ﳓﳕﳖ
ﳔ
﴿ﳐﳑﳒ
األول :عن ذي القرنني يف قال تعاىل :ﭐ ﭐ

ﳗ ﳘ ﳙ﴾ [الكهف.]83 :

( )1فضائل الصحابة ( ،)746 /2وقد أخرجه ابن سعد يف الطبقات ( ،)225-224 /3والطربي يف تفسريه
( ،)77 /14والبيهقي يف السنن الكربى (.)300 /8
( )2تفسري الطربي ( ،)516 -515/14وينظر :معاين القرآن ( ،)128/4وتفسري الثعلبي (-293/16
 ،)294وتفسري البغوي ( ،)81/5وتفسري ابن عطية ( ،)442/3وإحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد
العرشة ( ،)209-208 /7والدر املنثور يف التفسري باملأثور (.)249/5
( )3تفسري السمعاين (.)224/3
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أخرج عبد الرزاق (ت211:هـ) بسنده عن أيب الطفيل ،قال شهدت عل ايا وهو
خيطب ويقول« :سلوين ،فواهلل ال تسألوين عن يشء يكون إىل يوم القيامة إال
حدثتكم به ،وسلوين عن كتاب اهلل ،فواهلل ما من آية إال وأنا أعلم ٍ
بليل نزلت أ ْم
ب ٍ
سهل أ ْم يف ٍ
ٍ
الكواء ،وأنا بينه وبني عيل  ،وهو
نهار ،وأ ْم يف
جبل» .فقام إليه ابن َّ
ٍ
واحد منهام،
خلفي فقال ...« :أفرأيت ذا القرنني أنب ايا كان أم ملكاا؟ قال« :ال
أحب اهلل فأح َّبه اهلل ،وناصح اهلل فناصحه اهلل ،دعا قومه إىل
حلا
َّ
ولكنَّه كان عبدا ا صا ا
ِ
ثم دعاهم إىل اهلل فرضبوه عىل قرنه
اهلدى ،فرضبوه عىل قرنه ،فمكث ما شاء اهللَّ ،
اآلخر ،ومل يكن له قرنان ك ِ
قرين ال َّثور» ،قال :أفرأيت هذه القرنني ما هي؟ قال:
«عالمة كانت بني نوح ،وبني ربه وأمان من الغرق.)1(»...
ويف رواية الطربي(ت310هـ) التي أخرجها بسنده عن أيب الطفيل ،قال :سأل ابن
أحب اهلل فأح َّبه ،وناصح اهلل فنصحه،
الكواء عل ايا عن ذي القرنني؟ فقال« :هو عبدٌ
َّ
َّ
ثم بعثه اهلل ،فرضبوه عىل قرنه
فأمرهم بتقوى اهلل ،فرضبوه عىل قرنه فقتلوهَّ ،
فامت»(.)2
وقد استشهد األلويس (ت 1270هـ) هبذه الرواية يف معارضة الرواية التي تفيد
بأن ذا القرنني كان نب ايا ،فقال« :وروى القول بنبوته (أي ذي القرنني) أبو الشيخ يف
العظمة عن أيب الورقاء عن عيل  ،وإىل ذلك ذهب مقاتل ووافقه الضحاك.

ويعارضه ما أخرجه ابن عبد احلكم يف فتوح مرص ،وابن املنذر ،وابن أيب حاتم،
وابن األنباري يف املصاحف ،وابن أيب عاصم يف السنة ،وابن مردويه ،من طريق أيب
الفضلَّ :
الكواء سأل عل ايا  عن ذي القرنني أنب ًّيا كان أم ملِكاا؟ قال« :مل
أن ابن َّ
( )1تفسري عبد الرزاق (.)234/3
( )2تفسري الطربي ( ،)370/15وينظر :فتوح مرص واملغرب (ص ،)60-58وتفسري الرازي (،)494/21
وتفسري القرطبي ( ،)47/11وتفسري النيسابوري ( ،)458/4وإحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد
العرشة ( ،)209-208/7والدر املنثور يف التفسري باملأثور ( ،)436-435/5وفتح القدير (.)366/3
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أحب اهلل تعاىل فأح َّبه ،ونصح اهلل تعاىل
يكن نب ًّيا وال ملكاا ،ولكن كان عبدا ا صاحلااَّ ،
فنصحه»(.)1
﴿ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﴾ [الكهف.]103 :
املوضع الثان :عن املراد بقوله تعاىل:ﭐﭐ ﭐ

أخرج ابن جرير بسنده من عدّ ة طرق َّ
الكواء سأل عل ايا عن قوله:
أن عبد اهلل بن َّ
﴿ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ﴾؟ قال« :أنتم يا أهل حروراء»(« ،)2أنت وأصحابك»(،)2
«ويلك! أهل حروراء منهم»(.)2
ف هذا ك َّله( )3قول جه تعاىل بعد ذلك:
قال ابن عطية (ت 542هـ)« :و جيض ِّع ج
ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ﴾ [الكهف ]105 :وليس من هذه ال َّط ِ
وائف م ْن ي ْك جف جر
ِ
ا ()4
ِ
وعيل
األوثان ،فاجته هبذا ما قلناه أوال
بلقاء اهلل ،وإِ َّنام هذه صف جة جمرشكِي عبدة
ٌّ
وسعد  ذكرا أقوا اما أخذوا بحظهم من صدر اآلية(.)6(»)5
﴿ﲕ

قال الشهاب اخلفاجي (ت 1069هـ)« :ال يلزم أن يكونوا متصلني هبم من كل
الوجوه؛ بل يكفي كوهنم عىل الضالل ،مع أ َّنه ُيوز أن يكون معتقدا ا لكفرهم،
واألحسن أنه تعريض هبم عىل سبيل التغليظ ال تفسري لآلية»(.)7
( )1تفسري األلويس (.)352/8
( )2تفسري عبد الرزاق ( ،)346/2وتفسري الطربي ( ،)427-426/15وأحكام القرآن (،)101/2
وتفسري الثعلبي (.)296/17
( )3يعني هذا القول ،والقول اآلخر الذي يرى أن املخاطب هبذه اآلية هم ع َّباد اليهود والنصارى .وهو
مروي عن سعد بن أيب وقاص  .ينظر :تفسري ابن عطية (.)545/3

( )4يرى ابن عطية (ت 542هـ) أن املخاطب هبذه اآلية هم كفار العرب ّ
املكذبون؛ ألن هذه صفة خماطبتهم.

( )5يقصد اآلية السابقة هلذه اآلية ،وهي قوله تعاىل :ﭐ﴿ﭐﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ
ﲒ ﲓ﴾ [الكهف]104 :؛ بدليل قوله« :وهذا إِ ْن صح عنه ،فهو عىل جهة ٍ
مثال فيمن ضل سعيه
يف احلياة الدنيا وهو حيسب أنه حيسن».

( )6تفسري ابن عطية (.)545 /3
( )7حاشية الشهاب عىل تفسري البيضاوي (.)138-137 /6
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ويؤيد هذا قول ابن عرفة (ت803هـ)« :هذا إِما ِ
تشديد عليه ،وإِ َّما بنا اء َّ
بأن
َّ
ِ
الكواء من املعتزلة(.»)1
املعاص جحمبطة للعمل ،وكان ابن َّ
قال السيوطي(ت911هـ)« :وأخرج ابن مردويه عن أيب الطفيل قال :سمعت

عيل بن أيب طالب  ،وسأله ابن الكواء ،فقال :من ﴿ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ﴾؟

قال« :فجرة قريش».

وأخـرج عبد الرزاق والفريايب وابن املنذر وابن أيب حاتم وابن مردويه ،عن عيل
 أنه جسئل عن هذه اآلية ﴿ﭐﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ﴾؟ قال« :ال أظ َّن إِ َّال َّ
أن
اخلوارج منهم»(.)2

كل ما سبق ج
وُيمع َّ
قول أيب حيان(ت745هـ)« :وينبغي مح جل هذه األقوال عىل
كل من دان ٍ
التَّمثيل ال عىل احلرص؛ إذ األخرسون ا
أعامال هم ُّ
بدين غري اإلسالم ،أو
ٍ
واألخرس م ْن أتعب نفسه فأ َّدى
بدعة تؤول به إىل الكفر،
راءى بعمله ،أو أقام عىل
ج
تعبه به إىل النَّار»(.)3

املطلب الثامن :من سورة النَّور:

قال تعاىل:

ﲬﲮﲯﲰ
ﲭ
﴿ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ

ﲲ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﴾ [النور.]41 :
ﲳ
ﲱ
مل أجد من ذكر هذه املسألة إالَّ اإلمام أبا جعفر ابن أيب شيبة (ت297هـ) ،فقد
الكواء قال لعيل بن أيب طالب  :يا أمري املؤمنني! إِ َّن يف
أخرج بسنده أ َّن ابن َّ
عيل قلبي ،وشككتني يف ديني.
كتاب اهلل آلية قد أفسدت َّ
( )1تفسري ابن عرفة ( .)106/3ولعل ابن عرفة كان يسمي اخلوارج معتزلة؛ لتقارب االسمني يف املعنى،
وألن الفرقتني متفقتان يف بعض األحكام ،كاحلكم عىل أصحاب الكبائر بأهنم خيلدون يف النار ،وال
خيرجون منها ال بشفاعة وال بغريها.
( )2الدر املنثور يف التفسري باملأثور ( ،)465/5وينظر :إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العرشة (/7
 ،)209-208وفتح القدير (.)133/3
( )3البحر املحيط يف التفسري (.)230/7
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فقال له أمري املؤمنني« :وحيك يابن الكواء! وما هذه اآلية التي أفسدت عليك
قلبك وشككتك يف دينك؟».
ﲲﲴ
ﲳ
ﲬﲮﲯﲰﲱ
ﲭ
فقال له ابن الكواء :قول اهلل تعاىل﴿:ﲫ

الصف؟ وما هذا ال َّتسبيح؟
ﲵ ﲶ ﲷ﴾ ،ما هذه الصالة؟ وما هذا َّ
فقال له أمري املؤمنني« :يابن الكواء! إِ َّن اهلل -تعاىل -خلق املالئكة يف صور
ٍ
السابعة ،و جع ْرفه
السفىل َّ
ش َّتى ،وإِ َّن هلل مل اكا يف صورة ديك أ ْشهب؛ براثنه يف األرض ُّ
ِ
باملرشق من ٍ
ِ
باملغرب من ث ْلجٍ  ،فإذا
نار ،وجناح
م ْثنِ ٌّى حتت عرش ال َّرمحن ،له جناح
ٍ
وقت ِّ
صالة قام عىل براثنه( ،)1وأقام جع ْرفه حتت العرش ،ثم صفق
كل
حرض
ج
بجناحيه كام جتص ِّفق الدِّ يكة يف منازلكم ،فال الذي من النَّار يذيب ال َّثلج ،وال الذي
ثم نادى بأعىل صوته :ال إله إال اهلل وحده ال
فئ الذي من النَّارَّ ،
من ال َّثلج جي ْط ج
والروح،
وس ُّ
وح جقدُّ ٌ
رشيك له ،وأشهد أن حممدا ا عبده ورسوله ،جس ُّب ٌ
رب املالئكة َّ
وأشهد َّ
أن حممدا ا خري النَّ ِبيني ،فتسمعه الدِّ يكة يف منازلكم ،فتص ِّفق بأجنحتها فتقول
ٍ
ﲬﲮﲯﲰﲱ
ﲭ
كنحو من قوله ،فهو قول اهلل عز وجل يف كتابه﴿ :ﲫ
ﲲ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﴾»(.)2
ﲳ
املطلب التاسع :من سورة حممد ×:

قال تعاىل :ﭐ﴿ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ﴾ [حممد.]11 :
أخرج الواحدي (ت 468هـ) بسنده إىل عيل بن ربيعة ،عن عيل بن أيب طالب
السبع ،كاألسد ونحوه ،وهو من السبع بمنزلة اإلصبع من
( )1الرباثن مجع ،مفردها الربثن ،والربثن :خملب َّ
اإلنسان .ينظر :العني ( ،)253 /8والفرق (ص ،)231وهتذيب اللغة (.)122 /15
( )2العرش وما روي فيه (ص ،)448-446قال حمقق الكتاب عن هذه الرواية (ح« :)3مل أقف عىل من
أخرجه غري املؤلف .وقد ورد يف هذا امللك الذي عىل صورة الدِّ يك الكثري من األحاديث واآلثار ،ذكر
بعضها أبو الشيخ يف كتاب "العظمة" ،والسيوطي يف "احلبائك يف أخبار املالئك" ،و"الوديك يف أخبار
الديك"».
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الكواء« :من رب الناس؟» ،قال :اهلل .قال« :فمن موىل الناس؟»
 ،أ َّنه سأل ابن َّ
قال :اهلل .قال« :كذبت ،اهلل موىل الذين آمنوا وإ َّن الكافرين ال موىل هلم»(.)1

املطلب العاشر :من سورة الذارايت:
قال تعاىل﴿ :ﭐﲳ ﲴﲵ ﲶ ﲷﲸ ﲹ ﲺﲻ ﲼ ﲽ﴾

[الذاريات.]4-1 :
عن عيل بن أيب طالب  أنَّه قال  -وهو عىل املنرب« :-ال يسألني أحد عن آية
عام سأل عنه صبيغ عمر
يف كتاب اهلل إال أخربته» ،فقام ابن َّ
الكواء فأراد أن يسأله َّ
بن اخلطاب  ،فقال :ما َّ
(الذ ِاريات ذ ْر اوا) [الذاريات]1 :؟ فقال عيل« :الرياح».
قال﴿ :ﲶ ﲷ﴾؟ قال« :السحاب» .قال﴿ :ﲹ ﲺ﴾ [الذاريات]3 :؟
()2
ثم
قال« :السفن» .قال﴿:ﲼ ﲽ﴾ [الذاريات]4 :؟ قال« :املالئكة»َّ . ...

قال له« :سل سؤال تعلم ،وال تسأل سؤال تعنت»(.)3
مأثور عن
قال األلويس (ت 1270هـ)« :ويف بعض األخبار ما يدل عىل أنه تفسري
ٌ
رسول اهلل -صىل اهلل تعاىل عليه وسلم.)4(»-
( )1التفسري البسيط ( ،)231/20والتفسري الوسيط (.)122/4
( )2تفسري القرآن من اجلامع ( ،)113 ،66 /2( ،)107 ،96/1وتفسري عبد الرزاق،)346 ،234 /2( ،
وتفسري الطربي ( ،)483-479 /21وتفسري ابن أيب حاتم ( ،)3397 ،3311 /10تفسري ابن عطية
( .)172 /5وينظر :معاين القرآن وإعرابه ( ،)51 /5وإحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العرشة (/7
 ،)209-208وقد صححه احلاكم يف املستدرك ( ،)506/2رقم احلديث ( ،)3736ووافقه الذهبي عىل ذلك.
( )3تفسري ابن عطية (.)172 /5
( )4تفسري األلويس ( ،)3/14قال عبد الكريم اخلطيب (املتوىف :بعد 1390هـ) يف التفسري القرآين للقرآن
يعضده حديث ينسب إىل رسول اهلل × ،كام جيسند محل هذا احلديث إىل
(« :)502/13وهذا الرأي ّ

الكواء عن حقيقة هذه املسميات ،فأجابه عمر 
عمر بن اخلطاب -رىض اهلل عنه ،-وقد سأله ابن ّ
عىل نحو هذه اإلجابة ،وىف ّ
كل واحدة منها يقول عمر« :ولوال أنى سمعت رسول اهلل يقوهلا ما

قلتها» .ويؤخذ عىل هذا القول أن الروايات ك َّلها تدّ ل عىل أن املسؤول هو عيل بن أيب طالب .
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املطلب احلادي عشر :من سورة الطور:
قال تعاىل :ﭐ﴿ﭐﲗ ﲘ﴾ﭐ ﭐ[الطور.]4 :
أخرج الطربي (ت310هـ) بسنده إىل خالد بن عرعرة ،قال :سمعت عل ايا ، 
الكواء أو غريه :ما البيت املعمور؟ قال« :بيت يف
وخرج إىل الرحبة ،فقال له ابن َّ
الرضاح ،يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ال يعودون
السمـاء السـادسـة يقـال له ّ
فيه أبدا ا».
كواء عل ايا  عن البيت املعمور،
وبسنده إىل عيل بن ربيعة قال :سأل ابن ال َّ
الرضاح ،يدخله كل يوم سبعون ألفا من املالئكة ،ال
السامء يقال له ّ
قال« :مسجد يف َّ
يرجعون فيه أبد اا» ،ومن طريق آخر قال« :بيت بحيال البيت العتيق يف السامء،
يدخله كل يوم سبعون ألف ملك عىل رسم راياهتم ،يقال له الرضاح ،يدخله كل
يوم سبعون أل افا من املالئكة ثم ال يرجعون فيه أبدا ا»(.)1

املطلب الثان عشر :من سورة القمر:

قال تعاىل﴿ :ﭐﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ﴾ [القمر.]11 :
روى البخاري (ت 256هـ) يف األدب املفرد من حديث أيب الطفيل َّ
أن ابن الكواء
سأل عل ايا



ملجرة قال« :هو رشج السامء ،ومنها فتحت السامء بامء
عن ا ِّ

منهمر»( .)2ويف رواية ابن أيب حاتم ثم قرأ« :ﭐﭐ﴿ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ﴾»(.)3

( )1تفسري الطربي ( ،)563 /21وينظر :تفسري عبد الرزاق ،)234 /3( ،وأخبار مكة (،)50-49 /1
وجامع بيان العلم وفضله ( ،)464/1وتفسري القرطبي ( ،)60/17وتفسري ابن كثري.)428 /7( ،
( )2صحيح األدب املفرد (ص ،)258رقم احلديث ( ،)766/593قال عنه األلباين« :صحيح اإلسناد»،
وينظر :تفسري ابن كثري ( ،)477-476 /7وإحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العرشة (-208 /7
 ،)209والدر املنثور يف التفسري باملأثور (.)675 /7
( )3تفسري ابن أيب حاتم (.)3320 /10
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املطلب الثالث عشر :من سورة النازعات:
قال تعاىل﴿ :ﭐ ﲞ ﲟ ﴾ [النازعات.]5 :

الكواء
أخرج ابن وهب (ت197هـ) بسنده عن عيل بن أيب طالب  أن ابن َّ
الر ِ
محن وأمره»(.)1
سأله عن (املدبجرات أمرا) ،قال :املالئكة يد ِّبرون ذكر َّ

ً

( )1تفسري القرآن من اجلامع ( ،)107 /1وقد عزاه السيوطي يف الدر املنثور يف التفسري باملأثور)405 /8( ،
إىل تفسري ابن أيب حاتم.
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املبحث الثالث

عالقة سؤاالت ابن الكوَّاء التفسريية بسؤاالت صبيغ( ،)1وأثرها

وفيه مطلبان:
الكواء:
املطلب األول :سؤاالت صبيغ بن عسل وعلقتها بسؤاالت ابن َّ

ورد يف بعض الروايات أن صبي اغا سأل عن أشياء يف القرآن ،وهو يف أجناد

املسلمني ،ومل ُّت ِّبني هذه الروايات عن ماهية هذه األسئلة ،كام عند الدَّ ارمي

(ت

255هـ)( ،)2وغريه (.)3
تبني أنه سأل عن:
ويف بعض الروايات ِّ
قول اهلل تعاىل﴿ :ﭐ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﴾ [الكهف.]103 :

وقوله تعاىل:

ﭐ﴿ﭐﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ

ﲽ ﴾ [الذاريات.]4-1 :

فقد أخرج ابن وهب (ت197هـ) بسنده عن عيل بن أيب طالب « ال يسألني

الكواء ،فأراد أن يسأله عام سأل عنه
أحدٌ عن آية يف كتاب اهلل إال أخربته ،فقام ابن َّ
( )1ترجم له ابن حجر يف اإلصابة يف متييز الصحابة ( ،)373-370/3وذكر أنه :صبيغ بن عسل بن سهل
احلنظيل ،له إدراك ،وقصته مع عمر مشهورة ،فقد قدم املدينة ،فجعل يسأل عن متشابه القرآن،
ّ

فأرسل إليه عمر ،فأعدَّ له عراجني النخل ،فقال :من أنت؟ قال :أنا عبد اهللَّ صبيغ ،قال :وأنا عبد اهللَّ
عمر ،فرضبه حتى أدمى رأسه ،فقال :حسبك يا أمري املؤمنني ،قد ذهب ا ّلذي كنت أجده يف رأيس ،ثم
حيمق (أي
نفاه إىل البرصة ،وكتب إىل أهلها :ال جتالسوه ،فلو جاء وهم مائة لتفرقوا عنه ،وقيل :أنه كان ّ
يفعل فعل احلمقى) ،وأنه وفد عىل معاوية ،ومل يزل صبيغ وضي اعا يف قومه بعد أن كان سيّدا فيهم ،قيل:

أنه عاد إىل املدينة بعد وفاة عمر  ،وقيل غري ذلك .وينظر للمزيد يف ترمجته :الوايف بالوفيات

( ،)164-163/16تاريخ دمشق ( ،)45/11( ،)408/23واألنساب ( ،)26/3ولسان امليزان
( ،)439/3حمض الصواب يف فضائل أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب ،)533/2( ،واإلكامل يف رفع
االرتياب عن املؤتلف واملختلف يف األسامء والكنى واألنساب.
( )2ينظر :سنن الدارمي (.)254 /1
( )3ينظر :تفسري القرآن من اجلامع (.)95 /1
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صبيغ عمر بن اخلطاب ،فقال :ما ( َّ
الذ ِاريات ذ ْر اوا)؟ فقال عيل :الرياح .قال:
﴿ﲶ ﲷ﴾؟ قال :السحاب .قال﴿ :ﲹ ﲺ﴾؟ قال :السفن .قال:
﴿ﲼ ﲽ ﴾؟ قال :املالئكة .قال :وقول اهلل :ﭐ﴿ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﴾؟
قال :فرقي إليه درجتني ،فتناوله بعىص كانت بيده ،فجعل يرضبه هبا ،ثم قال عيل:
أنت وأصحابك»(.)1
البزار(ت 292هـ) بسنده عن سعيد بن املسيب ،قال :جاء صبيغ ال َّتميمي
وروى َّ
إىل عمر بن اخلطاب ،فقال :يا أمري املؤمنني أخربين عن َّ
(الذ ِاريات ذ ْر اوا)؟ قال:
«هي الرياح ،ولوال أين سمعت رسول اهلل × يقوله ما قلته» .قال :فأخربين عن
ْ
(احلامالت ِو ْق ارا)؟ قال« :هي السحاب ،ولوال أين سمعت رسول اهلل × يقوله

أمرا)؟ قال« :هي املالئكة ،ولوال أين سمعت
ما قلته» .قال :فأخربين عن (املْجق ِّسامت ا
ِ
رسول اهلل × يقوله ما قلته» .قال :فأخربين عن ْ
رسا)؟  ،قال« :هي
(اجلاريات جي ْ ا
السفن ،ولوال أين سمعت رسول اهلل × يقوله ما قلته » .قال :ثم جأ ِمر به فرضب
ٍ
فلام برئ دعا به فرضبه مائة أخرى ،ومحله عىل قت ٍ
ب ،وكتب
مائة ،وجعله يف بيتَّ ،
إىل أيب موسى األشعري« : امنع الناس من جمالسته» ،فلم يزل كذلك حتى أتى

أبا موسى فحلف له باأليامن املغلظة ما ُيد يف نفسه مما كان ُيد شي ائا ،فكتب يف
ذلك إىل عمر ،فكتب عمر« :ما إخاله إال قد صدق ،فخل بينه وبني جمالسته
الناس»(.)2
الكواء هو ما ورد عن بعض
ونالحظ مم َّا سبق أن املشرتك بني أسئلة صبيغ وابن َّ
آيات سورة الذاريات ،وآية واحدة من سورة الكهف فقط ،كام يف رواية ابن
( )1تفسري القرآن من اجلامع (.)96/1
مرفوع ،فقال
( )2مسند البزار ( ،)423/1قال ابن كثري يف تفسريه (« :)413/7وقد روي يف ذلك حديث
ٌ
بنصه عنه.
ثم ذكره ِّ
احلافظ أبو بكر البزارَّ ،»...
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وهب(ت197هـ) ،فهل سأل صبيغ ّ
الكواء لكن مل جتنقل إلينا؟! وهل
كل أسئلة ابن َّ
الكواء متفرعة عنها؟!
نعترب أن أسئلة صبيغ هي األصل ،وأن أسئلة ابن َّ
استئناسا برواية ابن وهب (ت 197هـ) السابقة ،والتي
نستطيع أن نجيب :بـنعم
ا
عام سأل عنه صبيغ عمر بن
ورد فيها...« :فقام ابن الكواء فأراد أن يسأله َّ
اخلطابَّ ،»...إال أننا ال نستطيع اجلزم هبذا ،فلم جحيفظ لنا من أسئلة صبيغ -فيام
وقفنا عليه -إال بعض آيات من سورة الذاريات ،وآية واحدة من سورة الكهف كام
مر يف الروايات ،واهلل أعلم.
َّ

الكواء التفسريية ،وأثرها يف اجملاالت
املطلب الثان :جماالت سؤاالت ابن َّ
األخرى:
الكواء التفسريية:
ً
أوال :بيان املجاالت التفسريية ألسئلة ابن َّ

الروايات التي تضمنت أسئلة صبيغ وابن الكواء
من خالل ما سبق من ِّ

كثريا من املفرسين أوردها يف تفسريه ،وتعددت جماالت ذلك
التفسريية نجد أن ا
اإليراد ،فمن ذلك:
 بيان املعنى :كام ورد يف بيان معنى( :الذاريات ،احلامالت ،اجلاريات،املقسامت) يف قوله
َّ

تعاىل :ﭐ﴿ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ

ﲼ ﲽ ﴾ [الذاريات.]4-1 :
وبيان معنى الفاحشة يف قوله تعاىل:

﴿ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ

ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ﴾ [األعراف.)1(]80 :
( )1ينظر :تفسري القرآن من اجلامع ( ،)96 /1وتفسري عبد الرزاق ( ،)234346 /3وتفسري الطربي (/12
 ،)483 ،481 ،480 ،479/21( ،)516 ،515 /14( ،)127وتفسري ابن أيب حاتم (،)1517 /5
( ،)3397 ،3320 ،3311/10( ،)3053 ،2904 /9وتفسري السمرقندي ( ،)341 /3وتفسري
الثعلبي ( ،)293 /16واهلداية اىل بلوغ النهاية ( ،)7071 /11والتفسري الوسيط ( ،)122 /4درج
الدرر يف تفسري اآلي والسور ( ،)1474 /4( ،)257 /2وتفسري السمعاين ( ،)224 /3وتفسري=
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﴿ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ

ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﴾ [احلجر.]47 :

 -بيان املبهامت :كام ورد يف بيان املعني بقوله :ﭐ﴿ﭐﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﴾

[الكهف ،]103:وقوله تعاىل:

﴿ ﭐﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ

ﱼ ﱽ ﱾ﴾ [إبراهيم.]28 :
ويف بيان من هو ذو القرنني الوارد يف قوله:

ﳓﳕﳖ
ﳔ
ﭐ﴿ ﳐ ﳑ ﳒ

ﳗ ﳘ ﳙ﴾ [الكهف.]83 :
ويف بيان ماهية البيت املعمور يف قوله تعاىل﴿ :ﭐﲗ ﲘ﴾ [الطور.)1( ]4 :
 -بيان املشكل :كام عند قوله

تعاىل﴿:ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ

ﲲ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ﴾ [النور.]41:
ﲳ
ﲬﲮﲯﲰﲱ
ﲭ
ﲪﲫ
مر :-يا أمري املؤمنني! ِإ َّن
فقد أشكلت هذه اآلية عىل ابن َّ
الكواء ،وقال عنها -كام َّ
عيل قلبي ،وشككتني يف ديني.
يف كتاب اهلل آلية قد أفسدت َّ

 -االستدالل على األقوال :ومن ذلك استدالل الواحدي (ت 468هـ) بقول

كواء« :من رب الناس؟» ،قال :اهلل .قال« :فمن موىل الناس؟»
عيل  البن ال َّ
=البغوي ( ،)81 /5وتفسري الزخمرشي ( ،)394 /4وتفسري ابن عطية (،)172/5( ،)442 /3
وتفسري القرطبي ( ،)29/17( ،)27 /1والبحر املحيط يف التفسري ( ،)548 /9وتفسري ابن كثري/5( ،
 ،)476 ،413 /7(،)50والدر املنثور يف التفسري باملأثور (،)249/5( ،)495/3( ،)269 /1
(.)405/8( ،)675/7
( )1ينظر :تفسري سفيان الثوري (ص ،)179وتفسري القرآن من اجلامع (،113 ،66/2( ،)107 ،96 /1
 ،)114وتفسري حييى بن سالم ( ،)210 /1وتفسري عبد الرزاق ( ،)346 /2وتفسري الطربي (/13
 ،)563/21( ،)426 ،370 /15( ،)672 ،671وتفسري ابن أيب حاتم ( ،)2247 ،2246 /7وتفسري
الثعلبي ( ،)296/17( ،)87/6تفسري ابن عطية ( ،)545/3وتفسري الرازي (،)501 ،494/21
وتفسري القرطبي ( ،)60/17( ،)66 ،47/11والبحر املحيط يف التفسري (،)567/9( ،)230/7
وتفسري ابن كثري ،)428 /7( ،)509-508 /4( ،والدر املنثور يف التفسري باملأثور(، )41،42/5
(.)465/5( ، )435/5
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قال :اهلل .قال« :كذبت ،اهلل موىل الذين آمنوا َّ
وإن الكافرين ال موىل هلم» = عىل أحد
القولني الذين أوردمها يف معنى قوله

تعاىل﴿:ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ

ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ﴾ ﭐ[حممد ،]11 :وهو قول من قال :املوىل هو اجلاعل نرصته
وكل مؤمن فاهلل مواله بنرصه إِ َّياه ،و جك ُّل ٍ
عىل من أرادها لهُّ ،
كافر فال موىل له ينرصه
من عقاب ربه ،فهو جيس َّل جم هلالكه ،وهلذا املعنى ال جيقال :اهلل موىل الكافرين؛ ألنه ال
يتوالهم(.)1
 -الرتجيح بني األقوال :كر ِّد األلويس (ت 1270هـ) قول من قال :ذو القرنني

الكواء عل ايا  عن ذي القرنني ،فب َّني له أنه
كان نب ايا؛ بالرواية التي سأل فيها ابن َّ
أحب اهلل فأح َّبه.
حلاَّ ،
كان عبدا ا صا ا

الكواء التفسريية ،يف اجملاالت األخرى:
اثنيًا :أثر سؤاالت ابن َّ
لقد كان هلاتني القصتني األثر الواضح يف ج
عدة جماالت غري التفسري ،منها:
 -استنباط بعض األحكام العقدية ،ومن ذلك:

الكواء أهل السنة واجلامعة ،كام استدل هبا
لقد استدل بقصة صبيغ وابن
َّ

املخالفون هلم(.)2
ومن استدالل أهل السنة واجلامعة ما ورد عن ابن تيمية (ت 728هـ) يف التفريق
بني (املعنى) و(التأويل) ،حيث قال:

«ومما يبني الفرق بني "املعنى" و "التأويل" أن صبي اغا سأل عمر 

عن

(الذاريات) ،وليست من الصفات ،وقد تك َّلم الصحابة يف تفسريها ج
مثل عيل بن أيب
( )1التفسري البسيط ( ،)231 /20وينظر :التفسري الوسيط ( ،)122 /4ولباب التفاسري (ص.)2872
( )2جينظر -عىل سبيل املثال -كتاب :مهيان الزاد إىل دار املعاد ،ملحمد بن يوسف اإلباىض ،وهو املرجع
األصيل لإلباضية من اخلوارج ،وكتاب :بيان السعادة يف مقامات العبادة ،لسلطان حممد اخلراسانى ،وهو
الكواء يف
أحد متطرىف اإلمامية اإلثنا عرشية يف القرن الرابع عرش اهلجرى ،فقد استشهدوا بقصة ابن َّ
واملفرسون (.)247-246 /2( ،)165/2
تقرير بعض معتقداهتم .ينظر :التفسري
ِّ
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طالب  مع ابن الكواء ملا سأله عنها كره سؤاله ملا رآه من قصده؛ لكن عيل
كانت رعيته ملتوية عليه مل يكن مطاعا فيهم طاعة عمر حتى يؤدبه.
و(الذاريات) و(احلامالت) و(اجلاريات) و(املقسامت) فيها اشتباه؛ ألن اللفظ
حيتمل الرياح والسحاب والنجوم واملالئكة وحيتمل غري ذلك إذ ليس يف اللفظ
ذكر املوصوف .والتأويل الذي ال يعلمه إال اهلل هو أعيان الرياح ومقاديرها
وصفاهتا ومتى هتب وأعيان السحاب وما حتمله من األمطار ومتى ينزل املطر
وكذلك يف (اجلاريات) و (املقسامت) فهذا ال يعلمه إال اهلل .وكذلك يف قوله( :إنا)
و (نحن) ونحومها من أسامء اهلل التي فيها معنى اجلمع كام اتبعه النصارى؛ فإن
معناه معلوم وهو اهلل سبحانه؛ لكن اسم اجلمع يدل عىل تعدد املعاين؛ بمنزلة
األسامء املتعددة :مثل العليم والقدير والسميع والبصري فإن املسمى واحد ومعاين
األسامء متعددة فهكذا االسم الذي لفظه اجلمع .وأما التأويل الذي اختص اهلل به
فحقيقة ذاته وصفاته كام قال مالك .والكيف جمهول .فإذا قالوا :ما حقيقة علمه
وقدرته وسمعه وبرصه؟ قيل :هذا هو التأويل الذي ال يعلمه إال اهلل»(.)1

 استنباط بعض األحكام الفقهية ،ومن ذلك: .1رشط الفقهاء يف أحد قوليهم يف قبول شهادة القاذف أن ي ْصلح ،وقدَّ جروا
أجله سنة ،وبذلك أخذ اإلمام أمحد يف توبة
ذلك بسنة ،كام فعل عمر بصبيغ ملَّا َّ
ِ
البدعة أنه جيؤجل سنَّة ،كام أج َّل عمر صبيغ(.)2
الدَّ اعي إىل
َّ .2
يعزر
أن من أنواع التعزير :النفي والتغريب؛ كام كان عمر بن اخلطاب ِّ 
بالنَّفي يف رشب اخلمر إىل خيرب ،وكام نفى صبيغ بن ِعسل إىل البرصة ،وأخرج نرص
( )1جمموع الفتاوى ( ،)312/13واإلكليل يف املتشابه والتأويل( ،ص.)51
( )2جمموع الفتاوى (.)86/7
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حجاجٍ ( )1إىل البرصة ملَّا افتتن به النساء(.)2
بن َّ

 .3أن بعض األحكام ختتلف تطبيقاهتا بني حال القوة والضعف ،فعمر 
الكواء؛
مر ،بينام عيل -بن أيب طالب  -مل يفعل مع ابن َّ
عاقب صبي اغا بشدة كام َّ
َّ
ألن رعيته كانت «ملتوية عليه ،مل يكن مطا اعا فيهم طاعة عمر حتى يؤدبه»(.)3

السلف يف التعامل مع من يثري ُّ
الشبه واألسئلة حول كتاب
 بيان طريقة َّللا -تعاىل. -

السلف مع من يثري جشبهة أو أسئلة حول كتاب اهلل -تعاىل-
لقد تنَّوع تعامل َّ

عىل حسب املقصد واهلدف؛ فإن كان طالب حق ،وسؤاله سؤال اسرتشاد ،وقد
أشكل عليه ،فإهنم معه :يع َّلمونه التَّسليم واالنقياد للنَّص ،وذلك بالتي هي
أحسن ،ويستعملون َّ
الشدة عىل م ْن ال خيافون عليه النَّفرة ،كأن يكون عنده يشء
من العلم(.)4
أ َّما إن كان السائل هدفه التَّعنَّت وا ج
ألغلوطات(َّ ،)5
فإن منهجهم يت َّلخص فيام ييل:

السؤال ،كام فعل عيل بن أيب طالب  مع
أ .حماولة تغيري هدف السائل من َّ
( )1هو :نرص بن حجاج بن عالط بن خالد بن نويرة السلمي ثم البهزي ،أبوه صحايب مشهور ،وكان ا
رجال
وسيام ،يقال :إن عمر بن اخلطاب كان يطوف يف املدينة يف بعض الليايل ،فسمع صوت امرأة تقول:
ا
أ ْم ه ْل سـبـِيـل ِإىل ن ْ ِ
ه ْل ِم ْن س ٍ
رص ْب ِن ح َّجاجِ ؟
بيل ِإىل مخ ٍر فأ ْرشهبا

فنفاه إىل البرصة؛ خشية افتتان النَّساء به ،ويقال :إنه مات يف عهد عمر بن اخلطاب  ،وقيل :غري

ذلك .ينظر :الطبقات الكربى ( ،)285/3واملؤتلف واملختلف ( )2205/4وأسد الغابة يف معرفة
الصحابة (.)456 /1
( )2جمموع الفتاوى ()109 /28
( )3اإلكليل يف املتشابه والتأويل(ص.)51
( )4ينظر :دعاوى الطاعنني يف القرآن الكريم ،يف القرن الرابع عرش اهلجري ،والر ّد عليها (ص.)111-108
( )5األغلوطة :أفعولة من الغلط كاألحدوثة واألمحوقة ونحومها ،وهي صعاب املسائل ،وهي املسألة ا َّلتِي
جيغالط هبا ا ْلعامل ليستزل ويستسقط ر ْأيه .ينظر :غريب احلديث ( ،)354/1والفائق يف غريب احلديث
(.)73/3
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كواء فقد مر بأ َّنه كان يقول له « :ويلك! سل تف ُّق اها ،وال تسأل تعنَّتاا».
ابن ال َّ

ب .حماجة وخماصمة السائل ابلدليل َّ
الشرعي ،قال السيوطي(ت911هـ):

وجهنِّي عىل بن أيب طالب  إىل
«وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قالَّ :

قميص رق ٌيق وح َّل ٌة ،فقالوا يل :أنت ابن عباس ،وتلبس
وعيل
الكواء وأصحابه،
ٌ
ابن َّ
َّ

مثل هذه الثياب! فقلتُّ :أول ما أخاصمكم به :قال اهلل:

﴿ﭐﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ

ﱘ ﱙ ﱚ﴾ [األعراف ،]32:و﴿ﭐﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ﴾ [األعراف.]31:

يلبس يف العيدين جبردي حربة(.)2(»)1
وكان رسول اهلل × ج

السائل على حسب االستطاعة؛ فعمر  رضب صبي اغا ،ونفاه
ت .أتديب َّ

إىل البرصةَّ ،
الكواء؛ الختالف احلالني
وحذر النَّاس من جمالسته ،وعيل  هنر ابن َّ
مر.
يف زمنهام  كام َّ

َّ
التحذير من فعل ذلك ،كام كان النَّبي ×ِّ ،
حيذر أمته الذين ُيادلون
ث.

بمتشابه القرآن الكريم ،وكذلك فعل الصحابة والتَّابعون ،وأصبح ذلك دأب
نصحا هلل ولرسوله ،وشفقة عىل األمة.
الربانيني،
ا
العلامء َّ

ج .معاملة السائل املتعنجت بنفس طريقته ،كام فعل عيلحينام سأله ابن

الكواء! واهلل ما أردت العلم ،ولكنَّك أردت
الكواء أسئلة تعنَّت ،فقال له« :يا ابن َّ
َّ
التعنَّت .من رب الناس؟» ،قال :اهلل .قال« :فمن موىل الناس؟» قال :اهلل .قال:
«كذبت ،اهلل موىل الذين آمنوا َّ
وإن الكافرين ال موىل هلم»(.)3
وقد أورد اإلمام اآلجري (ت 360هـ) بسنده إىل بكري بن عبد اهلل بن األشج قال:
بالسنن،
ناسا جُيادلونكم بشبيه القرآن ،فخذوهم ُّ
إن عمر بن اخلطاب  قال« :إن ا
( )1يقال برد حربة ،وبرود ِحرب ٍة ،و جهو و ْيش ،كقولِك :ثوب ِقر ِم ٍزِ ،
والق ْر ِمزج ِص ْبغ ٌة .ينظر :هتذيب اللغة (.)24/5
ْ
جج ج
ج جْ ج
ج ْ
ٌ
( )2الدر املنثور يف التفسري باملأثور (.)442-441/3

( )3التفسري البسيط ( ،)231/20والتفسري الوسيط ( ،)122/4واألحاديث املختارة ( ،)298/2وقال
عنه« :إسناده صحيح».
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أعلم بكتاب اهلل تعاىل».
لسنن ج
فإن أصحاب ا ُّ

عام
ثم قال :وهكذا كان من بعد عمر :عيل بن أيب طالب  ،إذا سأله إنسا ٌن َّ
ُّ
ال يعنيه عنَّفه ،ور َّده إىل ما هو أوىل به.
روي أن عيل بن أيب طالب  قال يو اما :سلوين!
الكواء ،فقال :ما السواد الذي يف القمر؟
فقام ابن َّ

فقال له :قاتلك اهلل! سل تف ُّقها ،وال تسأل تعنُّتاا ،أال سألت عن ٍ
يشء ينفعك يف
ا
أمر دنياك أو أمر آخرتك؟ ثم قال :ذلك حمو الليل...
قديام وحدي اثا يكرهون جعضل املسائل ،وير ُّدوهنا ،ويأمرون
وقد كان العلامء ا
عام يعني؛ خو افا من املِراء ِ
واجلدال الذي جهنجوا عنه.
بالسؤال َّ
ِ
وكثرة السؤال.
هنى النبي × عن قيل وقال،
...كل هذا خو افا من املِ ِ
راء ِ
ُّ
واجلدال.
وهنى عن األجغلوطات
بوصية ٍ
ٍ
عامة ،قال فيها:
ثم ختم كالمه
َّ
«فاتقوا اهلل يا أهل القرآن ،ويا أهل احلديث ،ويا أهل الفقه ،ود جعوا املِراء،
يستقم لكم
واجلدال ،واخلصومة يف الدِّ ين ،واسلكوا طريق من سلف ِمن أئِمتكم؛
ْ
أثبت يف ترك
األمر الرشيد ،وتكونوا عىل املح َّجة الواضحة إن شاء اهلل تعاىل ،فقد ُّ
ج
ِ
ِ
ِ
أحب»(.)1
املراء واجلدال ما فيه كفاي ٌة مل ْن عقل ،واهلل املْجو ِّفق ملن َّ

( )1كتاب الرشيعة (.)211-208/1
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اخلامتة

عيل من متام هذا البحث حسب اجلهد
وبعد فإين أمحد اهلل -تعاىل -عىل ما م َّن به َّ
والطاقة ،ومن خالله فقد وصلت إىل جمموعة من النتائج والتوصيات ،عىل النحو
التايل:

أوال :النتائج ،ومنها:
ً

ا
سؤاال ،يف
الكواء التفسريية التي وقفنا عليها أربعة عرش
 .1بلغت سؤاالت ابن َّ
ثالث عرشة سورة ،موضعان منها يف سورة الكهف ،ووافقه صبيغ يف سؤاالت
سورة الذاريات ،واملوضع الثاين من سورة الكهف.
 .2السؤال أمر فطري عند بني البرش ،وهو من أهم وسائل التَّعلم والتفقه.
 .2السؤاالت تتعدد وتتنوع حسب حال السائل.
السلف يف التعامل مع السائلني هي الطريقة الشاملة النَّافعة.
 .3طريقة َّ
ِ
الكواء كان هلا أثر واضح يف عدِّ ة
 .4سؤاالت صبيغ بن عسل وعبد اهلل بن َّ
جماالت ،منها التفسري.
تتصف بأهنا تعنّتية = مردها إىل االنحراف يف العقيدة،
ُّ
 .5غالب السؤاالت التي
َّعصب يف ذلك ،وهو من أهم أسباب اخلطأ يف التَّفسري.
والت ُّ
املشككني ومثريي ُّ
 .6طريقة َّ
مر
الشبه حول كتاب اهلل -تعاىل -واحدة عىل ِّ
العصور ،وإن اختلفت ُّ
الشخوص.

اثنيًا :التوصيات ،ومنها:

الكواء دراسة تفسريية حتليلية مقارنة.
.1دراسة سؤاالت صبيغ وابن َّ
الكواء يف غري التفسري ودراستها ،فمن خالل وقويف عىل
.2مجع سؤاالت ابن َّ

الروايات وجدت له جمموعة من األسئلة السيام الفقهية.
السنة واجلامعة ،ومقارنتها
 .3مجع أسئلة ابن َّ
الكواء من مصادر املخالفني ألهل ُّ
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مر يف
بام عند أهل السنة واجلامعة؛ إ ْذ استشهد هبذه القصة بعضهم عىل مذهبه كام َّ
أثر القصتني العقدي.
خالصا لوجهه الكريم ،وأن يغفر ما
أسأل اهلل الع ِ َّيل العظيم أن ُيعل عميل هذا
ا
ٍ
ٍ
َّ
وصىل اهلل وس َّلم عىل رسوله األمني ،وأصحابه
ونقصان،
وسهو
كان فيه من خطأ
الغر امليامني ،ومن تبعهم ،وسار عىل هنجهم ،واقتفى أثرهم إىل يوم الدِّ ين.
ِّ
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فهرس املصادر واملراجع
 القرآن الكرمي.
[أ]
[ ]1إحتاف املهرة ابلفوائد املبتكرة من أطراف العشرة ،البن حجر ،ت :مركز خدمة السنة
والسرية ،بإرشاف د زهري بن نارص النارص ،جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف
(باملدينة)  -ومركز خدمة السنة والسرية النبوية (باملدينة) ،ط1415 ،1هـ 1994 -م.
[ ]2اإلتقان يف علوم القرآن ،جالل الدين السيوطي ،ت :حممد أبو الفضل إبراهيم،
املرصية العامة للكتاب1394 ،هـ1974-م.
[ ]3اجتماع اليوش اإلسلمية على حرب املعطلة والهمية ،البن القيم اجلوزية ،ت :زائد
بن أمحد النشريي ،دار عطاءات العلم (الرياض)  -دار ابن حزم (بريوت) ،ط،4
1440هـ 2019 -م.
[ ]4أحكام القرآن ،أليب الفضل بكر املالكي ،ت :سلامن الصمدي ،جائزة ديب الدولية
للقرآن الكريم ،ديب  -اإلمارات العربية املتحدة ،ط1437 ،1هـ 2016 -م.
[ ]5أحوال الرجال ،للجوزجاين ،ت :عبد العليم عبد العظيم البستوي ،حديث اكادمي -
فيصل آباد ،باكستان.
[ ]6األحاديث املختارة أو املستخرج من األحاديث املختارة مما ل خيرجه البخاري ومسلم يف
صحيحيهما ،لضياء الدين املقديس ،ت :د .عبد امللك بن دهيش ،دار خرض للطباعة
والنرش والتوزيع ،بريوت – لبنان ،ط1420 ،3هـ 2000 -م.
[ ]7أخبار مكة وما جاء فيها من اآلاثر ،أليب الوليد األزرقي ،ت :رشدي الصالح ملحس،
دار األندلس للنرش – بريوت.
[ ]8أُ ْسد الغابة ،البن األثري1409 ،هـ 1989-م ،دار الفكر  -بريوت.

[ ]9االستغناء يف معرفة املشهورين من محلة العلم ابلكىن ،البن عبد الرب ،ت :عبد اهلل
مرحول السواملة ،دار ابن تيمية للنرش والتوزيع واإلعالم ،الرياض  -اململكة العربية
السعودية ،ط1405 ،1هـ 1985 -م.
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[ ]10اإلصابة يف متييز الصحابة ،البن حجر العسقالين ،ت :عادل أمحد عبد املوجود وعىل
حممد معوض ،دار الكتب العلمية – بريوت ،ط1415 ،1هـ.
[ ]11األعلم ،خلري الدين الزركيل ،دار العلم للماليني ،ط اخلامسة عرش2002 ،م.
[ ]12اإلكليل يف املتشابه والتأويل ،البن تيمية ،ت :حممد الشيمي شحاته ،دار اإليامن
للطبع والنرش والتوزيع ،اإلسكندرية – مرص.
[ ]13اإلكمال يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف يف األمساء والكىن واألنساب ،البن
ماكوال ،دار الكتب العلمية -بريوت-لبنان ،ط1411 ،1هـ1990-م.
[ ]14األنساب ،أليب سعيد السمعاين ،ت :عبد الرمحن بن حييى املعلمي اليامين وغريه،
جملس دائرة املعارف العثامنية ،حيدر آباد ،ط1382 ،1هـ 1962 -م.
[ ]15إيضاح الوقف واالبتداء ،أليب بكر األنباري ،ت :حميي الدين عبد الرمحن رمضان،
مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق1390 ،هـ 1971 -م.
[ب]
[ ]16الربصان والعرجان والعميان واحلوالن ،للجاحظ ،دار اجليل ،بريوت.
[ت]
[ ]17اتج العروس من جواهر القاموس ،املحقق :جمموعة من املحققني ،الزَّ بيدي ،دار اهلداية.
[ ]18اتريخ خليفة بن خياط ،خلليفة بن خياط ،ت :د .أكرم ضياء العمري ،دار القلم،
مؤسسة الرسالة  -دمشق ،بريوت ،ط1397 ،2هـ.
[ ]19اتريخ دمشق ،ابن عساكر ،ت :عمرو بن غرامة العمروي ،دار الفكر للطباعة
والنرش والتوزيع1415 ،هـ1995 -م.
[ ]20اتريخ الطربي = اتريخ الرسل وامللوك ،أليب جعفر الطربي ،دار الرتاث – بريوت،
ط1387 ،2هـ.
[ ]21تفسري ابن أيب حامت = تفسري القرآن العظيم ،ت :أسعد حممد الطيب ،مكتبة نزار
مصطفى الباز  -اململكة العربية السعودية ،ط1419 - 3هـ.
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[ ]22تفسري ابن عرفة ،البن عرفة التونيس املالكي ،ت :جالل األسيوطي ،دار الكتب
العلمية ،بريوت – لبنان ،ط2008 ،1م.
[ ]23تفسري ابن عطية = احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،ت :عبد السالم عبد الشايف
حممد ،دار الكتب العلمية – بريوت ،ط1422 ،1هـ.
[ ]24تفسري ابن كثري = تفسري القرآن العظيم ،ت :سامي بن حممد سالمة ،أبو الفداء
إسامعيل بن كثري ،دار طيبة للنرش والتوزيع ،ط1420 ،2هـ 1999 -م.
[ ]25تفسري أيب حيان األندلسي = البحر احمليط يف التفسري ،ت :صدقي حممد مجيل دار
الفكر ،بريوت 1420،هـ.
[ ]26تفسري األلوسي = روح املعان يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثان ،ت :عيل عبد
الباري عطية ،دار الكتب العلمية – بريوت ،ط1415 ،1هـ.
[ ]27تفسري البغوي = معال التنزيل يف تفسري القرآن ،ت :حممد عبد اهلل النمر  -عثامن مجعة
ضمريية  -سليامن مسلم احلرش ،دار طيبة للنرش والتوزيع ،ط1417 ،4هـ 1997 -م.
[ ]28تفسري الثعليب = الكشف والبيان عن تفسري القرآن ،أبو إسحاق الثعلبي ،دار
التفسري ،جدة  -اململكة العربية السعودية ،ط1436 ،1هـ 2015 -م ،حتقيق جمموعة من
الباحثني.
[ ]29تفسري الرازي = مفاتيح الغيب = التفسري الكبري ،لفخر الدين الرازي ،دار إحياء
الرتاث العريب – بريوت ،ط1420 ،3هـ.
[ ]30تفسري الزخمشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،أبو القاسم الزخمرشي ،دار
الكتاب العريب – بريوت ،ط الثالثة1407 ،هـ.
السمرقندي= حبر العلوم ،أليب الليث السمرقندي ،ت :حممد معوض وآخرون،
[ ]31تفسري َّ
دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،ط1413 ،1هـ1993-م.

[ ]32تفسري السمعان = تفسري القرآن ،أبو املظفر السمعاين ،ت :يارس بن إبراهيم وغنيم
بن عباس ،دار الوطن ،الرياض – السعودية ،ط األوىل1418 ،هـ1997 -م.
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[ ]33تفسري الشوكان = فتح القدير ،حممد بن عيل الشوكاين ،دار ابن كثري ،دار الكلم
الطيب  -دمشق ،بريوت ،ط1414 ،1هـ.
[ ]34تفسري الطربي = جامع البيان عن أتويل القرآن ،حممد بن جرير الطربي ،ت :الدكتور
عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي ،دار هجر للطباعة والنرش والتوزيع واإلعالن ،ط،1
1422هـ 2001 -م.
[ ]35تفسري القرآن من الامع البن وهب ،ت :ميكلوش موراين ،دار الغرب اإلسالمي،
ط2003 ،1م.
[ ]36تفسري القرطيب = الامع ألحكام القرآن ،ت أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش ،دار
الكتب املرصية – القاهرة ،ط1384 ،2هـ 1964 -م.
[ ]37تفسري عبد الرزاق ،لعبد الرزاق الصنعاين ،ت :د .حممود حممد عبده ،دار الكتب
العلمية – بريوت ،ط ،1سنة 1419هـ.
[ ]38تفسري مكي بن أيب طالب = اهلداية إىل بلوغ النهاية يف علم معان القرآن وتفسريه،
وأحكامه ،ومجل من فنون علومه ،ت :جمموعة باحثني يف رسائل جامعية بكلية
الدراسات العليا والبحث العلمي  -جامعة الشارقة ،بإرشاف أ .د :الشاهد البوشيخي،
ط1429 ،1هـ 2008 -م.
[ ]39تفسري املاتريدي = أتويلت أهل السنة ،أليب منصور املاتريدي ،ت :د .جمدي
باسلوم ،دار الكتب العلمية  -بريوت ،لبنان ،ط1426 ،1هـ 2005 -م.
[ ]40تفسري النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان ،نظام الدين النيسابوري ،ت:
زكريا عمريات ،دار الكتب العلمية – بريوت ،ط األوىل1416 ،هـ.
[ ]41تفسري حيىي بن سلم ،حييى بن سالم ،تقديم وحتقيق :الدكتورة هند شلبي ،دار
الكتب العلمية ،بريوت  -لبنان ،ط1425 ،1هـ 2004 -م.
[ ]42التَّـ ْف جسريُ البَ جس ْيط ،أليب احلسن الواحدي ،ت :جمموعة من الباحثني يف رسائل علمية
ملرحلة الدكتوراة بجامعة اإلمام حممد بن سعود ،عامدة البحث العلمي  -جامعة اإلمام
حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض1430،هـ.
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[ ]43التفسري احلديث ،ملحمد عزة دروزة ،دار إحياء الكتب العربية – القاهرة1383 ،هـ.
[ ]44التفسري القرآن للقرآن ،لعبد الكريم يونس اخلطيب ،دار الفكر العريب – القاهرة.
[ ]45التفسري واملفسرون ،د .حممد حسني الذهبي ،مكتبة وهبة ،القاهرة.
[ ]46التمهيد ملا يف املوطأ من املعان واألسانيد ،البن عبد الرب ،ت :مصطفى بن أمحد
العلوي ،حممد عبد الكبري البكري ،وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية – املغرب،
1387هـ.
[ ]47تلبيس إبليس ،البن اجلوزي ،دار الفكر للطباعة والنرش ،بريوت – لبنان ،ط،1
1421هـ2001 -م.
[ ]48هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ،للمزي ،ت :د .بشار عواد معروف ،مؤسسة
الرسالة – بريوت ،ط1400 ،1هـ – 1980م.
[ ]49هتذيب اللغة ،لألزهري ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت2001 ،م ،ط األوىل،
حتقيق :حممد عوض.
[جـ]
[ ]50جامع بيان العلم وفضله ،البن عبد الرب ،ت :أيب األشبال الزهريي ،دار ابن اجلوزي،
اململكة العربية السعودية ،ط1414 ،1هـ 1994 -م.
[ ]51جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثًا من جوامع ال َكلج ْم ،البن رجب ،ت:
شعيب األرناؤوط  -إبراهيم باجس ،مؤسسة الرسالة  -بريوت ،ط7،1422هـ 2001 -م.
[ ]52الامع لعلوم اإلمام أمحد بن حنبل ،خلالد الرباط ،سيد عزت عيد [بمشاركة الباحثني
بدار الفالح] ،دار الفالح للبحث العلمي وحتقيق الرتاث ،الفيوم  -مجهورية مرص العربية،
ط1430 ،1هـ 2009 -م.
الكواء اليشكري أليب تراب علي) ،ملازن بن عبد الرمحن البريويت،
[( ]53جزء فيه أسئلة ابن َّ
وهو جكتيب نرش الكرتون ايا عرب الشبكة العنكبوتية.

[ ]54مجل من أنساب األشراف ،للبال جذري ،ت :سهيل زكار ورياض الزركيل ،دار الفكر
– بريوت ،ط1417 ،1هـ 1996 -م.
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[خ]

اشيةُ ج
[ ]55ح ج
الر ج
ضا جوي = جعنَايةُ ال َق ج
الش َه ج
اضى َعلَى ت ْفس جري
اضى وكج َفايةُ َّ
اب َعلَى ت ْفس جري البَي َ
َ
ضاوي ،البن عمر اخلفاجي ،دار صادر – بريوت.
البَي َ
[د]

ج الدُّرر يف تَجف ج
سري ج
والس َور ،لعبد القاهر اجلرجاين الدار ،ت :وليد بِن أمحد بن
اآلي ُّ
[َ ]56د ْر ُ
صالِح احلجس ْني وإياد عبد اللطيف القييس ،جملة احلكمة ،بريطانيا ،ط1429 ،1هـ -
2008م.
[ ]57الدر املنثور يف التفسري ابملأثور ،جالل الدين السيوطي ،دار الفكر  -بريوت.
الربع عشر اهلجري ج
والرد عليها ،د .عبد
[ ]58دعاوى الطاعنني يف القرآن الكرمي يف القرن َّ
املحسن بن زبن املطريي ،دار البشائر اإلسالمية ،بريوت  -لبنان ،ط1427 ،1هـ-
2006م.
[ ]59الديباج على صحيح مسلم بن احلجاج ،للسيوطي ،ت :أبو إسحاق احلويني ،دار ابن
عفان للنرش والتوزيع  -اململكة العربية السعودية – اخلرب ،ط1416 ،1هـ 1996 -م.
[س]
[ ]60سنن الرتمذي ،حممد بن عيسى الرتمذي ت :أمحد حممد شاكر ،وحممد فؤاد عبد
الباقي ،وإبراهيم عطوة ،مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي – مرص ،ط1395 ،2هـ -
1975م.
[ ]61سنن الدارقطين ،ت :شعيب االرنؤوط وآخرون ،مؤسسة الرسالة ،بريوت – لبنان،
ط1424 ،1هـ 2004 -م.
[ ]62السنن الكربى ،أبو بكر البيهقي ،ت :حممد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية،
بريوت  -لبنات ،ط1424 ،3هـ 2003 /م.
[ ]63السنن الكربى ،النسائي ،ت :حسن شلبي ،مؤسسة الرسالة  -بريوت ،ط ،1
 1421هـ 2001-م.
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[ ]64السنة ،أليب بكر اخل َّالل ،ت :د .عطية الزهراين ،دار الراية – الرياض ،ط،1
1410هـ 1989 -م.
[ ]65سؤاالت الرتمذي للبخاري حول أحاديث يف جامع الرتمذي ،يوسف بن حممد الدّ خيل
النجدي ،عامدة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية ،املدينة املنورة ،اململكة العربية
السعودية ،ط1424 ،1هـ2003-م.
[ ]66سؤاالت السلمي للدارقطين ،حممد بن احلسني النيسابوري ،وأبو عبد الرمحن
السلمي ،ت :فريق من الباحثني بإرشاف د .سعد بن عبد اهلل احلميد و د .خالد بن عبد
الرمحن اجلرييس ،ط1427 ،1هـ.
مجعا ودراسة ،لنورة
[ ]67سؤاالت َّ
الصحابة للرسول × ،واستشكاالهتم يف التفسري – ً
بنت خالد العرفج ،نرش مركز تفسري للدراسات القرآنية بالرياض – اململكة العربية

السعودية ،ط1439 ،1هـ – 2018م.
[ش]
[ ]68شرح األربعني النووية يف األحاديث الصحيحة النبوية ،البن دقيق العيد ،مؤسسة
الريان ،ط1424 ،6هـ 2003 -م.
اآلج ِّر ُّي ،دار اللؤلوة  -بريوت  -لبنان ،ط 1442 ،1هـ -
[ ]69الشريعة ،أليب بكر ج
2021م ،ت :عادل آل محدان.
[ ]70شواهد التفسري عند ابن عبَّاس يف مسائل ابن األزرق ،ت :أمحد اخلياطي ،مركز
الدراسات القرآنية بالرابطة املحمدية للعلامء بالرباط–املغرب ،ط1439 ،2هـ2018-م.
[ص]
[ ]71صحيح األدب املفرد لإلمام البخاري ،ت :حممد نارص الدين األلباين ،دار الصديق
للنرش والتوزيع ،ط1418 ،4هـ 1997 -م.
[ ]72صحيح البخاري = الامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول للا × وسننه

وأايمه ،حممد بن إسامعيل البخاري ،دار طوق النجاة ،ط األوىل1422 ،هـ ،ت :حممد
زهري النارص.
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[ ]73صحيح سنن الرتمذي ،ت :األلباين ،مكتبة املعارف  -الرياض ،ط1419 ،1هـ1998-م.
[ ]74صحيح مسلم = املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول للا ×،
مسلم بن احلجاج ،ت :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب -بريوت.
[ط]
[ ]75الطبقات الكربى ،البن سعد ،ت :إحسان عباس ،دار صادر  -بريوت ،ط1968 ،1م.
[ع]
[ ]76العرش وما ُر جوي فيه ،أليب جعفر بن أيب شيبة العبيس ،ت :حممد بن خليفة بن عيل
التميمي ،مكتبة الرشد ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،ط1418 ،1هـ1998-م.
[ ]77علم االستنباط من القرآن :املفهوم واملنهج ،د .نايف الزهراين ،مركز الدراسات
واملعلومات القرآنية بمعهد اإلمام الشاطبي بجدة – اململكة العربية السعودية ،ط،1
1440هـ2018-م.
[ ]78عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،لبدر الدين العينى ،دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
[غ]
[ ]79غاية املرام يف ختريج أحاديث احللل واحلرام ،ملحمد نارص الدين األلباين ،املكتب
اإلسالمي – بريوت ،ط1405 ،3هـ.
[ ]80غريب احلديث ،أليب سليامن اخلطايب ،ت :عبد الكريم إبراهيم الغرباوي ،دار
الفكر1402 ،هـ 1982-م.
[ ]81غوامض األمساء املبهمة الواقعة يف متون األحاديث املسندة ،البن بشكوال ،ت :د .عز
الدين عيل السيد ،حممد كامل الدين عز الدين ،عامل الكتب – بريوت ،ط1407 ،1ه.
[ف]
[ ]82الفائق يف غريب احلديث واألثر ،أليب القاسم الزخمرشي ،ت :عيل حممد البجاوي -
حممد أبو الفضل إبراهيم ،دار املعرفة – لبنان ،ط.2
[ ]83فتوح الغيب يف الكشف عن قناع الريب (حاشية الطييب على الكشاف) ،الطيبي ،ت:
إياد حممد الغوج وآخرون ،جائزة ديب الدولية للقرآن الكريم ،ط األوىل1434 ،هـ2013 -م.
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[ ]84فتوح مصر واملغرب ،أليب القاسم املرصي ،مكتبة الثقافة الدينية1415 ،هـ.
[ ]85الفرق ،أليب حامت السجستان ،ت :حاتم صالح الضامن ،جملة املجمع العلمي
العراقي ،املجلد 1406 ،37هـ 1986 -م.
[ ]86ال َفر ُق بني ج
الف َرق وبيان الفرقة الناجية ،لعبد القاهر البغدادي ،دار اآلفاق اجلديدة –
بريوت ،ط1977 ،2م.
[ ]87فضائل الصحابة ،أمحد بن حنبل ،ت :د .وص اهلل حممد عباس ،مؤسسة الرسالة -
بريوت ،ط 1403 ،1هـ 1983 -م.
[ك]
[ ]88الكامل يف التاريخ ،البن األثري ،ت :عمر عبد السالم تدمري ،دار الكتاب العريب،
بريوت  -لبنان ،ط 1417 ،1هـ 1997-م.
[ ]89كتاب العني ،للخليل الفراهيدي ،ت :د .مهدي املخزومي ،د .إبراهيم السامرائي،
دار ومكتبة اهلالل.
[ ]90الكليات (معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية) ،للكفوي ،ت :عدنان درويش -
حممد املرصي ،مؤسسة الرسالة – بريوت.
[ ]91الكواكب الدراري يف شرح صحيح البخاري ،للكرماين ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت-لبنان ،ط1356 :1هـ 1937 -م ،ط1401 :2هـ 1981 -م.
[ل]
[ ]92لسان امليزان ،البن حجر ،ت :عبد الفتاح أبو غدة ،دار البشائر اإلسالمية ،ط2002 ،1م.
[م]
[ ]93جمموع الفتاوى ،البن تيمية احلراين ،ت :عبد الرمحن بن حممد بن قاسم ،جممع امللك
فهد لطباعة املصحف الرشيف ،املدينة النبوية ،اململكة العربية السعودية1416 ،هـ1995-م.
[ ]94اجملموع املغيث يف غرييب القرآن واحلديث ،أليب موسى األصبهاين املديني ،ت :عبد
الكريم العزباوي ،جامعة أم القرى ،مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي ،دار
املدين للطباعة والنرش والتوزيع ،جدة  -اململكة العربية السعودية ،ط1406 ،1هـ 1986 -م.
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[ ]95مرآة الزمان يف تواريخ األعيان ،لسبط ابن اجلوزي ،ت :جمموعة من الباحثني ،دار
الرسالة العاملية ،دمشق – سوريا ،ط1434 ،1هـ 2013 -م.
[ ]96حمض الصواب يف فضائل أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب ،البن املربد احلنبيل ،ت :عبد
العزيز بن حممد بن عبد املحسن ،عامدة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية ،املدينة
النبوية ،اململكة العربية السعودية ،ط1420 ،1هـ2000-م.
[ ]97مسند أمحد بن حنبل ،ت :شعيب األرنؤوط وآخرون ،مؤسسة الرسالة ،ط،1
 1421هـ 2001 -م.
[ ]98مسند البزار = البحر الزخار ،ت :حمفوظ الرمحن زين اهلل وآخرون ،مكتبة العلوم
واحلكم  -املدينة املنورة ،ط  ،1بني 1988م و 2009م.
[ ]99مسند الدارمي ،ت :د .مرزوق الزهراين( ،د  .ن) ،ط1436 ،1هـ 2015 -م.
خرج من ُكتب النَّاس للتَّذكرة واملستطرف من أحوال ال جرجال للمعرفة ،البن
[ ]100املستَ ُ
َّميمي ،وزارة العدل والشئون اإلسالمية البحرين،
منده ،ت :أ .د .عامر حسن صربي الت ُّ
إدارة الشئون الدينية.
[ ]101املستدرك على الصحيحني ،أليب عبد اهلل احلاكم ،دار الكتب العلمية  -بريوت ،ط
األوىل ،1990- 1411 ،حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا.
[ ]102املفردات يف غريب القرآن ،للراغب األصفهانى ،ت :صفوان عدنان الداودي،
دار القلم ،الدار الشامية  -دمشق بريوت ،ط1412 ،1هـ.
[ ]103مقاالت اإلسلميني واختلف املصلني ،لألشعري ،ت :نعيم زرزور ،املكتبة
العرصية ،ط1426 ،1هـ 2005 -م.
[ ]104معان القرآن وإعرابه ،للزجاج ،ت :عبد اجلليل عبده شلبي ،عامل الكتب –
بريوت ،ط1408 ،1هـ 1988 -م.
[ ]105املعارف ،البن قتيبة الدينوري ،اهليئة املرصية العامة للكتاب ،القاهرة ،ط الثانية،
 1992م ،حتقيق :ثروت عكاشة.
[ ]106معجم البلدان ،لياقوت احلموي ،دار صادر ،بريوت ،ط1995 ،2م.
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[ ]107معجم مقاييس اللغة ،ألمحد بن فارس ،ت :عبد السالم هارون ،دار الفكر،
1399هـ1979 -م.
[ ]108املُْع َج ُم ال َكبجري للطربان ،ت :فريق من الباحثني بإرشاف د .سعد بن عبد اهلل احلميد
و د .خالد بن عبد الرمحن اجلرييس.

[ ]109امللل والنحل ،أليب الفتح حممد بن عبد الكريم الشهرستاين ،مؤسسة احللبي.
[ ]110املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ،حميي الدين النووي ،دار إحياء الرتاث
العريب – بريوت ،ط الثانية.1392 ،
[ ]111املؤتَلجف واملختَلجف ،للدارقطين ،ت :موفق بن عبد اهلل بن عبد القادر ،دار الغرب
اإلسالمي – بريوت ،ط1406 ،1هـ 1986 -م.
[ ]112ميزان االعتدال يف نقد الرجال ،للذهبي ،ت :عيل حممد البجاوي ،دار املعرفة
للطباعة والنرش ،بريوت – لبنان ،ط1382 ،1هـ 1963 -م.
[ن]
[ ]113نسب معد واليمن الكبري ،ملحمد بن السائب الكلبي ،ت :الدكتور ناجي حسن،
عامل الكتب ،مكتبة النهضة العربية ،ط1408 ،1هـ 1988 -م.
ج
املهذ ج
ب جيف ت ْف جسري غر ج
ب ،البن بطال ،ت :د .مصطفى عبد
يب ألْ َفاظ َ
[ ]114النَّظ ُْم املُ ْستَـ ْع َذ ُ
احلفيظ س ِ
امل ،املكتبة التجارية ،مكة املكرمة1991 ،1988 ،م.
[ ]115النهاية يف غريب احلديث واألثر ،ملجد الدين ابن األثري ،ت :طاهر أمحد الزاوى -
حممود حممد الطناحي ،املكتبة العلمية  -بريوت1399 ،هـ 1979-م.
[و]
[ ]116الوايف ابلوفيات ،لصلح الدين الصفدي ،ت :أمحد األرناؤوط وتركي مصطفى،
دار إحياء الرتاث  -بريوت1420 ،هـ2000 -م.
[ ]117الوسيط يف تفسري القرآن اجمليد ،أليب احلسن الواحدي ،دار الكتب العلمية ،ت:
عادل أمحد عبد املوجود وآخرون .بريوت  -لبنان ،ط1415 ،1هـ 1994-م.
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الرسائل الامعية:

[ ]118لباب التفاسري ،للكرماين ،جح ِّقق يف أربع رسائل علمية ملرحلة الدكتوراة بقسم
القرآن وعلومه ،بكلية أصول الدين يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض،
من عام 1404هـ إىل عام 1429هـ.
املواقع اإللكرتونية:

[https://www.alukah.net/sharia/0/98007 ]119
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