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 لخصامل

 مجًعا ودراسة موازنة سؤاالت ابن الكوَّاء التفسريية لعلي 

لعيل التفسريية  اء  الكوَّ ابن  أسئلة  الدراسة  هذه  وبني مجعت  بينها  وقارنت   ،

لعمر يأيت يف مقدمتها  أسئلة صبيغ  أثرمها يف جوانب متعددة  التفسري،  ، وبيَّنت 

 منها:  ،نتائج عدة وخلصت الدراسة إىل

سؤاال عدد  الكوَّ أن  ابن  التفست  ثالث رياء  يف   ، سؤاالا عرش  أربعة  املأثورة  ية 

سورة الكهف  ؛عرشة  سورة  يف  منها  سورة    ،موضعان  سؤاالت  يف  صبيغ  ووافقه 

الكهف سورة  من  الثاين  واملوضع  هلالذاريات،  كان  وأنه  يف  ام،  الواضح  األثر   

 ت متعددة؛ التفسري يأيت يف مقدمتها. جماال

 االت، ابن الكواء، التفسري. بن أيب طالب، سؤ عيل :الكلمات املفتاحية
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 املقدمة

الم عىل رسوله األمني، وعىل آله وصحبه   الة والسَّ احلمد هلل ربِّ العاملني، والصَّ

ا بعد:  أمجعني، أمَّ

السؤال البرش،فإنَّ  بني  عند  فطري  أمٌر  اوهو    ،  أهم وسائل  والتَّفقه،  لتَّ من  علم 

وقد ورد يف كتاب اهلل تعاىل،    .رد عىل اإلنساني  د  ق  ذيورفع اجلهل أو اإلشكال ال

هل أو يجْشكِلاحلثُّ عىل  الرتغيب و=  ×وله  وسنة رس  ي ـأتـي ـا س ـ، كم السؤال عامَّ ُيج

 . -بإذن اهلل-

سأ الكرام  فالصحابة  النُّبوة،  عرص  منذ  جدت  وج التَّفسري  جمال  يف  لوا واألسئلة 

عامَّ جهلوه أو أشكل عليهم  ×النَّبيِّ  
إذا قورن بمن آتى    قليالا ن كان ذلك  إو  ،(1) 

مهم يف اخلريية.   من بعدهم من التَّابعني وتابعيهم؛ لتقدَّ

وقد تنَّوعت األسئلة التفسريية باعتبارات متعددة، ومن تلك االعتبارات اهلدف  

ي من  م  املتقدِّ العرص  منذ  د  وجج ؤال؛ حيث  السَّ التَّعنَّت؛ ال من  وهدفه  الّسؤال  سأل 

واال باملذاهب وتتع  تبصار؛س التَّفقه  التأثر  أمهها  من  لكنَّ  ذلك،  أسباب  دت  دَّ

 كاخلوراج، واملعتزلة وغريهم. البدعيِّة، 

سببج  وكان  تعنٍَّت،  أسئلة  سألوا  الذين  هؤالء  تلبسَّ تعنُّ  ومن  ببدعة تهم  هم 

اء اخلوارج = عبد اهلل بن الكوَّ
 (2).   

هذه  يت  ورأ  مجع  عنهأن  رويت  التي  التفسريية  مم  األسئلة  واملقارنة اهنا،  ظن 

 
أن    (1) العرفج  نورة  الباحثة  واالستشكذكرت  السؤاالت  الكربلغ  االت  جمموع  الصحابة  )عند  (  73ام 

  ، ) سؤاالا عنها  املسؤول  اآليات  عنه  82وعدد  ما سأل  ليكون جمموع  من موضع،  أكثر  بعضها  آية، يف   )

ا.  ( موض 93الصحابة الكرام ) حابة  عا ا :  يف التفسري  ، واستشكاالهتم ×للرسول  ينظر: سؤاالت الصَّ  مجعا

 لة هناية املجلد الثاين.ا(، وملخص الرس2/522لنورة العرفج )، ودراسة 

 .  -بإذن اهلل-وافية  ةترمج لهستأيت  (2)
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وبينها بذلك  تأثريها  بيان،  باهلل، وقمت  فاستعنت  بمكان،  األمهية  من  بحث    =  يف 

اء التفسرييةاهلل  عبدأسميته )أسئلة  ا ودراسة – بن الكوَّ  (. وموازنة مجعا

 وهلذا البحث أمهية تتمثل يف:
،تعلقه بكتاب اهلل. 1  ثانياا. هوزمان عيل  اشدالرَّ  وباخلليفة  تعاىل أوالا

عن  .  2 انفكت  ما  وأهنا  تعاىل،  اهلل  كتاب  حول  تجثار  التي  به  الشُّ أصول  بيان 

، وكيف تعامل معها سلف  املذاهب البدعية التي أجحدثت يف اإلسالم إىل يومنا هذا

 هذه األمة.

ة جماالت يأيت التفس3 متها.ري يف . أثر هذه األسئلة يف عدِّ  مقدِّ

 واهلدف من هذا البحث:
 ؤاالت، والفرق بينها.واع السأنبيان .1

اء التَّفسريية. .2  مجع أسئلة ابن الكوَّ

اء 3  . ( 1)   وصبيغ بن عسل   ، .بيان الصلة بني األسئلة التفسريية الواردة عن ابن الكوَّ

 عىل اجلانب التفسريي خاصة، وجوانب عّدة. بيان أثر تلك السؤاالت .4

لف يف التعامل مع األسئلة 5  ية.فسريالت.بيان طريقة السَّ

اء.ب.التعريف 6  ابن الكوَّ

 عىل النحو التايل:   ، وفهارس، ، وخامتة فصلني انتظم هذا البحث يف مقدمة، و وقد 

السابقة،   املقدمة، والدراسات  وخطته،  وأهدافه،  املوضوع،  أمهية  بيان  وفيها 

 ومنهج الدراسة. 

 ت، وأنواعها، وفيه متهيٌد ومبحثان: بالّسؤاالالتعريف  الفصل األول:

 :، وفيه مطلبانتعريف السؤاالت يف اللغة واالصطالح ول:ث األحبامل

 . تعريف السؤاالت يف اللغة املطلب األول: 

 
ا ( 1)  . -بإذن اهلل-ستأيت ترمجته الحقا
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 تعريف السؤاالت يف االصطالح.  الثان:املطلب 

 أنواع السؤاالت، والفرق بينها، وفيه مطلبان: املبحث الثان:

 السؤاالت الواجبة. ل:املطلب األو 

 نهي عنها. املالسؤاالت  املطلب الثان:

اء التفسريية، وفيه مبحثان:  اهلل سؤاالت عبد الفصل الثان:   بن الكوَّ

اء.  املبحث األول:  التعريف بعبداهلل بن الكوَّ

اء التفسريية، وفيه ثالثة عرش مطلباا:  سؤاالت عبد :املبحث الثان   اهلل بن الكوَّ

 من سورة آل عمران. :لاملطلب األو 

 راف. عألامن سورة  املطلب الثان:

 . من سورة يوسف  املطلب الثالث:
 من سورة اإلرساء.  املطلب الرابع:

 من سورة الكهف.  املطلب اخلامس:

 من سورة النّور.  املطلب السادس:

 . من سورة إبراهيم املطلب السابع:
 من سورة احِلْجر.  املطلب الثامن:

 .×من سورة حممد  املطلب التاسع:
 . ياتمن سورة الذار ملطلب العاشر:ا

 من سورة الطَّور.  املطلب احلادي عشر:

 من سورة القمر. املطلب الثان عشر:
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 من سورة النَّازعات.  املطلب الثالث عشر:

الثالث:  اء،    املبحث  الكوَّ ابن  بسؤاالت  التفسريية  صبيغ  سؤاالت  عالقة 

 وأثرها، وفيه مطلبان:

 اء.كوَّ يغ التفسريية بسؤاالت ابن العالقة سؤاالت صب ل:املطلب األو 

الثان: املجاالت   املطلب  يف  وأثرها  التفسريية،  اء  الكوَّ ابن  سؤاالت  جماالت 

 األخرى.

 .احملتوايت  فهرس، ف املصادر واملراجع، مثَّ  اخلامتة
 الدراسات السابقة: 
و البحث  عليهبدأت  وقفت  فيام  أجد  بحوث  مل    مجعت   مستقلة  دراسة=    من 

اء التفسريية  سؤاالت عبد وقفت عىل دراسة بعنوان    هنتهاء مند االنوع،  اهلل بن الكوَّ

تراب علي  ) اليشكري أليب  الكوَّاء  ابن  أسئلة  فيه  عبد(جزء  بن  ملازن  الرمحن   ، 

، وعند قراءته وتصفحه العنكبوتيةة  عرب الشبك  لكرتونيااإ  تيب نرشالبريويت، وهو كج 

اء، ويف  كوَّ ع غالب السؤاالت التفسريية البن ال مج  ا هذا يفوجدت أنه يتفق مع بحثن

دة، أمجلها فيام ييل: بعض اجلوانب من ترمجة ابن الك ا االختالفات فمتعدِّ اء، وأمَّ  وَّ

االختالف يف العنوان، فعنوان بحث البريويت عام يف مجيع األسئلة التي سئل    .1

عيل   األسئلةعنها  يف  خاصٌّ  بحثنا  بينام  عرش سريية التف  ،  أربعة  بلغت  وقد   ،

اا أ، وقد بيَّنَّسؤاالا  ء أسئلة يف غري التفسري، وأوصينا بجمعها ودراستها نَّ البن الكوَّ

 يف خامتة هذا البحث. 

بتمهيد  2 للبحث  د  مهَّ بحثنا  أن  الفوارق  من  مهم-.  أنه  التعريف    -أرى  يف 

 يت من ذلك. دراسة البريوبالسؤاالت، وأنواعها، والفرق بينها، بينام خلت 

اء التفسريي3  . أسئلةلتي مجعناها عاّم مجع البريويت أربعة ة ا.زادت أسئلة ابن الكوَّ

،   . خلت دراسة البريويت من أي تقسيم إال من عنوانات يف فضائل عيل4
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السؤاالت وثالثة يف  الكواء،  ابن  ، مع خلوها من اخلامتة، وقائمة وأخرى يف ترمجة 

 متن البحث وحواشيه. املصادر، إال ما بثَّه يف 

عنون5 التي  العنوانات  بعض  الهب  .  احلكم  أراد   األسئلة  بعض  بينام ا  فقهي، 

ون، نحو قوله: )حكم إتيان النِّساء  إيرادنا هلا يف بيان املعنى باملثال كام أوردها املفرس

ون يوردوهنا يف بيان معنى الفاحشة.  يف أدبارهن(، بينام املفرسِّ

الفوارق أن دراس 6 البريويت خلت من أي. من  ن ما كا  إالدراسة للسؤاالت    ة 

 احلديثية لبعض األسانيد يف الروايات، بينام امتاز بحثنا بـ: ن الدراسةم

ا- أسئلة  بني  مقارنة  اءعقد  الكوَّ كون   بن  عسل،  بن  صبيغ  وأسئلة    التفسريية، 

اء سأل عامَّ سأل عنه صبيغ.   بعض الروايات ذكرت أن ابن الكوَّ

أثر سؤ- الكبيان  ابن  التفسريية وصبيغ يف عدة جواناالت  اء  التفسري  ب،  وَّ يأيت 

   يف مقّدمتها. 

بن األزرق  مؤلفات يف أسئلة نافع    ومما وقفت عليه يف جانب األسئلة التفسريية

ة، ،(1) التفسريية (ـه65ت )  نحو: أتت بسميات عدِّ

ن   بللا   سؤاالت انفع بن األزرق إىل عبد  -غريب القرآن يف شعر العرب  )
  الكتب   مؤسسةيف  بع  اهلل، وطج   نرصالرحيم، وأمحد    حتقيق حممد عبد  (،عبَّاس  

 . بالبنان ةيالثقاف

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

ين، و  فيام  ماتعٌ   مانعٌ   كتاب جامعٌ   -دون مبالغة -هو  أطروحة دكتوراة، يقع يف جملدِّ

نافع   سؤاالت  األزرق خيص  مج  بن  طج ،  اخلياطي،  أمحد  ودراسة  وحتقيق  يف    بعع 

 للعلامء بالرباط. الرابطة املحمدية

 
 .  - بإذن اهلل -قريباا سيأيت الكالم عن نافع بن األزرق وسؤاالته  (1)
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لف:ومن أهم ما وقفت عليه يف سؤاالت   التفسري يف عهد السَّ

مجًعا    –واستشكاالهتم يف التفسري  ،  ×  للرسول  سؤاالت الصَّحابة  )
يقع يف جملدين، وقام بنت خالد العرفج، وأصله رسالة ماجستري،    ، لنورة(ودراسة

 . (1)بالرياض بطبعه لتميزه نيةالقرآ مركز تفسري للدراسات

 ما يلي:  ، واإلجراءات املتبعة فيه منهجي يف هذه الدراسةمن و 
اء  الكوَّ ابن  أسئلة  تضمنت  التي  وايات  الرِّ يف  املتمثلة  العلمية  املادة  مجعت 

و يف  التفسريية،  االستنباطي  الوصفي  املنهج  عليها  فجمعت    ؛اجلملةأجريت 

اء التفسريية   . سؤاالت صبيغ بن ِعسل   وقارنت بينها وبني   ، ظاهنا م ن  م   سؤاالت ابن الكوَّ

ع   التي  هبا  ن والدراسة  الدراسة يتج  تشمل  ال   = التفسريية  الكواء  ابن   أسئلة 

  قصدت وإنام  والرتجيح بني األقوال إالَّ فيام ندر ويقتضيه احلال،    املقارنة،التفسريية  

ا تلك  من  مجع  اظ مألسئلة  وتسليط  بقائليها،  والتعريف  عليها،لضواهنا،  وبيان    ء 

 .هبااملتعلقة  ثاراآل

العلمية،     املادة  مجع  بعد  ومطالب  ومباحث،  فصول،  إىل  البحث  مت  قسَّ

تبَّع عادة يف البحوث  من:  واتبعت فيه ما يج

 البحث. يف متنعزو اآليات إىل مواضعها من القرآن الكريم  -

أجحتِ حاديث من  ختريج األ  - إن  ذلك؛ وإذا  يج لمظاهنا األصلية، واحلكم عليها 

 .كان يف الصحيحني فأكتفي هبام

واحلكم   - وغريها،  التفسريية  مظاهنا  من  التفسريية  اء  الكوَّ ابن  أسئلة  ختريج 

 
فيه (، مجمؤلفات تفسريية عىل طريقة السؤال واجلواباألنيس مقال بعنوان: )  احلكيم  وللدكتور عبد(  1) ع 

ى القرن  حتَّ اهلجري  األول    نِ أتت عن طريق السؤال واجلواب، من القرْ التفسريية التي  من املؤلفات    اكثريا 

جلد س الشامل للرتاث العريب اإلسالمي املخطوط )املالفهر)مرجعه يف كثري منها  وكان  ،  اخلامس عرش

 . ينظر الرابط التايل:األول والثاين(

98007/0ria/ahttps://www.alukah.net/sh 
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 عليها إن أجحتِيج لذلك. 

األربعة   - واألئمة  الصحابة،  ذلك  من  مستثنياا  األعالم،  لبعض  موجزة  ترمجة 

 ة باسم الكتب.ملقرونرهتم ويرس الوصول إىل ترامجهم، وكذلك األعالم الشه

يف    - الواردة  النصوص  الكتاب،    البحثتوثيق  اسم  بذكر  وذلك  مظاهنا؛  من 

ل موضع، ثم أكتفي  واسم املؤلف، والطبعة إن كان له طبعات متعددة، وذلك يف أوِّ

 ة.بذكر اسم الكتاب عند وروده مرة أخرى إال إذا دعت احلاج

 رشح ما يرد من مفردات غريبة.  -

 .عاتجع واملصادر العلمية، وفهرس املوضواملرا بقائمةحث تذييل الب  - 

وينفع به، وأن يغفر يل ما فيه من   به،  أسأل اهلل أن ينفعني،  وبعد فهذا جهد املقلِّ 

 خطأ وزلل، واهلل أعلم، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم. 
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 الفصل األول
   ت، وأنواعهاالتعريف بالسؤاال 

 وفيه متهيد ومبحثان: 
ؤال عامَّ يشكل دلت    التمهيد: نة، ففي احلثِّ إن السَّ عليه نصوص الكتاب والسُّ

 . [43]النحل:  ﴾ ين ىن من خن حن جن يمٱ﴿ عىل ذلك قال تعاىل:

 مب  خبٱ﴿:  تعاىلقال    ×ه للرسول  ويف بيان بعض األسئلة التي كانت توجَّ 
 َّ  ٍّ ٌّٱ﴿ٱ  ،[512]البقرة:    ﴾ خك حكجك﴿   ،[189]البقرة:    ﴾ هب

ٱ، [219]البقرة:    ﴾ حض جض مص خص ٱ﴿،  [217]البقرة:  ﴾ ّٰ ِّ ُّ 

]األعراف:   ﴾ حق مف خف حف جف ٱ﴿  ،[4]املائدة:    ﴾ ىل مل يك ىك﴿

  .[1]األنفال:  ﴾ ىل مل خل ٱ﴿ ،[42]النازعات:  ،[187

مجيع املجاالت،   يف  ×وكتب الّسنة تعجُّ باألسئلة التي أجاب عنها رسول اهلل  

 ( 1).ةاصخووقد أجفردت يف مؤلفات عامة 

( يستعمل يف فنون متعددة؛ السيام علم مصطلح سؤاالتثمَّ أصبح مصطلح )ال

نِّفت يف ذلك املصنَّفات؛  احلديث، ،  ( ـه241)ت  أيب داود لإلمام أمحد    التاكسؤ  وصج

ديل،  ح، والتعيف اجلر   هـ(275)ت  وسؤاالت أيب عبيد اآلجري أبا داود السجستاين  

 .  (2) وغريها ،(ـه538)ت وسؤاالت احلاكم للدارقطني  

ا ما خيصُّ التفسري وعلوم القرآن (ـه65  )ت  األزرق الت نافع بن  اسؤ  فإنَّ   وأمَّ
(3 ) 

 
 (.7-6قطني)ص السلمي للدار  سؤاالتحتقيق كتاب: مة ينظر: مقد( 1)

لسؤاالت  (2) دراسته  يف  الدخيل  يوسف  الدكتور  )  ذكر  للبخاري  جم116-1/69الرتمذي  من  (  موعة 

( بلغت  السؤاالت  يف  يف 23املصنفات  وجودها  وأماكن  واملطبوع،  منها  املخطوط  وذكر  ا،  مصنفا  )

ا؛ أل ناملكتبات؛ وإن كا قق الحقا  متقدمة إىل حد ما. ن دراسة الدخيلكثري منها حج

فع هذا من جاين يف كتاب الضعفاء، وكان نا، من رؤوس اخلوارج، ذكره اجلوزاحلروري  األزرق  بن   نافع(  3)

  = رؤوس اخلوارج وإليه تنسب طائفة األزارقة، وكان قد خرج يف أواخر دولة يزيد بن معاوية، وقتل يف
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عبـالب يـم ـم  = (1)اسـن  الذهـبـتـا  إىل  مبـ ادر  إطـعنرة  ـاش ـن  مـد  ح  ـ لـصطـالق 

 )السؤاالت(.  

 

 

 

 

 
 (. 144/  6)   (، ولسان امليزان 276/  3ل يف التاريخ ) : الكام جرة ينظروىل من سنة مخس وستني لله ألمجادى ا=

أن    (1) القصة  العلم اخلوارج  رؤوس  من  نفر  يف  عويمر  بن  ونجدة  خرج  األزرق  بن  نافعويف  لينقروا عن  ؛ 

عىل حوض من حياض   اويطلبونه، حتى قدموا مكة، فدخلوا إىل املسجد احلرام فإذا هو بابن عباس جالسا 

ا الناس قيام عليه يسألونه عن د دىل رجليه يف املاء، وعليه رداء أمحر وقميص، وإذقريبا من زمزم قالسقاية  

بتفس حيبسهم  ال  هو  فإذا  ابن  التفسري،  يا  منك  به  تأيت  ما  أجرأ عىل  رجالا  رأيت  ما  تاهلل  نافع:  فقال  ريه. 

ل: رجل  قال: ومن هو؟ قاأدلك عىل من هو أجرأ مني؟    عباس! فقال له ابن عباس: ثكلتك أمك، أو ال 

ع: يا بن عباس إين أريد أن أسألك عن أشياء فأخربين هبا. ينظر  تكلم بغري علم أو كتم علاما عنده. فقال ناف

)ا واالبتداء  الوقف  إيضاح  األسئلة:  وتفاصيل  بسندها،  )1/76لقصة  الكبري  واملعجم   ،)10/248 ،)

 س يف مسائل ابن األزرق. ند ابن عبَّا، وشواهد التفسري ع(2/67) نواإلتقان يف علوم القرآ
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 ولث األاملبح
 حيف اللغة واالصطال التاالتعريف بالسُّؤ

 : وفيه مطلبان
مع عىل سؤاالت   سؤال،  مجع  :سؤاالتلا  يف اللغة:املطلب األول:     والسؤال ُيج

سؤاال   والالم  واهلمزةوالسني    .وأسئلة يسأل  سأل  يقال  واحدة.  كلمة  )سأل(  يف 

يقالومسألة.   واحد،  بمعنى  وبكذا:  كذا،  وعن  كذا،  وعن وسأله  اليشء،  سأله   :

 .  (1) ورجل سؤلة: كثري السؤالحروف اجلر،  ضع، فهو يتعدى بنفسه وبب اليشء

»السؤال: استدعاء معرفة، أو ما يؤدي إىل    :(ـه502)ت    األصفهاينل الراغب  اق

املعرفة، واستدعاء مال، أو ما يؤدي إىل املال؛ فاستدعاء املعرفة جوابه عىل اللسان، 

بالك له  خليفة  اواليد  عىل  جوابه  املال  واستدعاء  اإلشارة،  أو  واللسان يلتابة،  د، 

 ليفة هلا إما بوعد، أو برد.  خ

يصح أن يقال السؤال يكون للمعرفة، ومعلوم أن اهلل تعاىل يسأل    قيل: كيف  نإ

  ؟[116]املائدة:  ﴾  زت رت يب ىب نب مب ﴿ٱعباده، نحو:

م  قيل: إن ذلك سؤال لتعريف القوم، وتبكيتهم، ال لتعريف اهلل  تعاىل، فإنه عالَّ

كو عن  خيرج  فليس  ا  هنالغيوب،  عن  يكون  سؤاالا  للمعرفة  والسؤال  تارة  ملعرفة، 

تعاىل: كقوله  للتبكيت،  وتارة  ، [8]التكوير:    ﴾ نئ مئ زئٱ﴿  لالستعالم، 

  ولتعرف املسئول.

كـوالس إذا  للتـؤال  تـ ريـعـ ان  الدَّ ـعـف  إىل  الثـع ـمفـى  بـت  ؛يـانـول  ه، ـسـفـنـارة 

  ر، ـثـن أك ـع ـذا، وبـكـوبذا،  ـن كـ ه عـتـ ألـذا، وس ــه كــتـ ألـول: س ـقـار، تـجـالـبة  ارـوت

  ،[83]الكهف:    ﴾حن جن مم خمٱ﴿  ،[85]اإلرساء:    ﴾مغ جغ معٱ﴿
 ]البقرة:  ﴾جع مظ حط مض ﴿ٱٱ، وقال تعاىل: [1]األنفال: ﴾ ىل مل خل﴿

 
 (.29/157(، وتاج العروس )3/124) ينظر: مقاييس اللغة( 1)
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 . [1]املعارج:  ﴾ جت هب مب خب﴿ٱ  ، وقال:[186

مالٍ  الستدعاء  السؤال  كان  يتعدَّ فإنّ   وإذا  نحو:ه  بمن،  أو  بنفسه   حس ﴿ى 
 جل مك لك خك ﴿ٱ،[53األحزاب:  ]  ﴾ جض مص خص حص مس خس

 . [32 :]النساء ﴾ مث هت مت خت ﴿ٱ وقال:  ،[10]املمتحنة:  ﴾ خل حل

مستدعيا عربوي كان  إذا  الفقري  عن  نحو:  بالسائل،  ليشء   مت خت حت﴿  ا 
 . (1) «[19 :]الذاريات ﴾  رن مم﴿  ، وقوله:[10:]الضحى ﴾ هت

صطالحي الومن خالل ما سبق نرى أن املعنى ا:  يف االصطالح   املطلب الثان:

مرؤالسل بال  ونستطيع  تبط  اللغوي،  نقولملعنى  استدعاء  السؤال:    نَّ إِ   :أن  »هو 

 . (2) «...  ما يؤدي إىل املعرفةو أ ،معرفة

 :، وفيه مطلبانالت، والفرق بينهااأنواع السؤ  املبحث الثان: 
التي    واجبة:  سؤاالت  األول:  املطلب األسئلة  هدفهاوهي  االستفادة،   يكون 

 : وهي عىل نوعني

وسؤال دفع اإلشكاالت الواردة    ،، واهلدف منه رفع اجلهلاءا ابتد  معلُّ تَّ لاسؤال  

ا كام مرَّ يف التمهيد  مأمور  وكليهامن؛  عىل اإلنسا يد يف به رشعا ؛ بل أتى الوعيد الشدِّ

:  ×ل اهلل  ، قال: قال رسو  عن أيب هريرةف،  ئل ومل ُيْب بعض احلاالت، ملن سج 
 . (3) «ٍر يوم القيامةمن ان  لجامٍ بج م  لْج أُ َتَمه، فكَ َمْن ُسئل عن علٍم  »

بالعلم؛  قصوده العامل  ي ورد يف احلديث م الوعيد الشديد الذ  نَّ إِ ومن نافلة القول  

 ال يعرف.  الذي هو أهل له، ال  أ ْن يطلق اإلنسان لنفسه العنان ف يججيب عامَّ يعرف وعامَّ 

 
 (.438-437)ص  املفردات يف غريب القرآن  (1)

 (. 501)ص  الكليات   (2)

(. قال 9804،  7571(، رقم احلديث )13/18  ،417، )اإلمام أمحد يف مسند أيب هريرة  أخرجه  (  3)

وهو مظفر ابن -صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غري أيب كامل    (: »إسناده1)حمقق الكتاب حاشية  

 النسائي، وهو ثقة«.و "التفرد"فقد روى له أبو داود يف  -مدرك اخلراساين
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ن مسعود يعني اب-  هللا   مرسوق قال: سألنا عبد  ما رواهول:  النَّوع األومن أمثلة  

  اآلية:ع  ٰى  ين ىن نن منزن رن  مم ام يل  ىل مل يكٱ﴿ٱٱن هذه 
عمر  ﴾ ري إِ   ،[169ان:  ]آل  أما  »أرواحهم  نَّ قال:  فقال:  ذلك،  عن  سألنا  قد    يف ا 

ثم   هلا   خرض،  طري  جوف شاءت،  حيث  اجلنة  من  ترسح  بالعرش،  معلقة  قناديل 

إىل فاطَّ تأوي  القناديل،  تلك  اطّ   رهبم  إليهم  تشفق ،  العةا لع  هل  شيئا ال:  ا؟ تهون 

   قالوا: أيُّ 
ٍ
ن    يشء ففعل ذلك هبم ثالث    ؟!ناة حيث شئرسح من اجلنَّنشتهي ونحن 

أرواحنا   ريد أن تردَّ نج   !: يا ربألوا، قالواْس ي    كوا من أنْ م لن يرتج  رأوا أهنَّ مرات، فلامَّ 

نج  حتى  أجسادنا  يف  يف  مقتل  فلامَّ سبيلك  أخرى،  حاجةا رة  هلم  ليس  أن  رأى    

 . (1)«ركواتج 

، قال:  عود  اهلل بن مس  عبد  الصحايب اجلليل  ومن أمثلة النَّوع الثاين: ما رواه

نزلت:   ﴾ جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلٱ﴿  ملا 
يا،  [82]األنعام:   قال   قلنا:  نفسه؟  يظلم  ال  أيَّنا  اهلل  مل   )  .تقولون  كام  ليس»:  رسول 

لبِ  و  ي  ْ   و  أ    . برشك  :(مٍ بِظجل  إيامهنم  اْ سج  ٌّ  ٰى ٰرٱ﴿ٱ  :لقامن البنه  إىل قول  عواتسم   مل 
 .(2) «[13]لقامن:  ﴾ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ

بني النَّوعوالفرق  مقصوده    التَّعلم  فسؤال  واضٌح؛  ا-ني  سابقا ذكرنا   -كام 

ا   أمَّ السائل،  من  تردد  ذلك  الغالب ال يصحب  اجلهل، ويف  ورفع  املعرفة  استدعاء 

ا فإنَّ سؤال  االستشكال  فقد  من  يأيت  الغالب ال  واجلهللومملعه يف  يكون   ة  إنام  هبا، 

 
م أحي أخرجه م     (1) ء عند رهبم  اسلم يف صحيحه، كتاب: اإلمارة، باب: بيان أنَّ أرواح الشهداء يف اجلنَّة، وأهنَّ

رقم احل3/0215يجرزقون، ) النووي  .(1887)  -  121ديث  (،  )  قال  (:  13/31يف رشحه عىل مسلم 

ا قد سألنا عن ذلك(  «. ×، فقال يعني: النبي »وهذا احلديث مرفوع؛ لقوله: )إِنَّ
ياء، بأحاديث األن :كتاب  يف أكثر من موضع، منها: احلديث متفق عليه، فقد أخرجه البخاري يف صحيحه  (2)

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

  (، واللفظ للبخاري. 124يامن وإخالصه، رقم احلديث )صحيحه، كتاب: اإليامن، باب: صدق اإل 
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ى ) ة؛  ياآلراد من  ما وراء املعنى املاستخراج  غياب    سببه مَّ  ، ( 1) االستنباط( ب وهو ما يجسَّ

 . (2)كابن عبَّاس  صٍ اوهذا حيتاج إىل غوَّ 

 :منهي عنها سؤاالت الثان: املطلب

احلكيم   ارع  الشَّ ر  حذَّ عنلقد  عنها  :وهنى  املسكوت  يكون    ،األسئلة  والتي 

 مرء فيه. كام هني عن كثرة األسئلة، وعامَّ ال حاجة لل عنت واالستهزاء، لتَّ منها ادف اهل

 مح  جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب ٱ﴿ قال تعاىل: 
 . [101]املائدة:  ﴾ مض خض حض جضمص  خص حص مس خس حس جس مخ جخ

ا فل وها، وحد حدودً إن للا فرض فرائض فل تضيع » :رفعه  أيب ثعلبة عنو
ابن  ،  )3(«عنها  تبحثوا  فل  نسيان  غري  لكم   رمحة  ءياأش  عن   وسكتتعتدوها.   قال 

العيد   النوازل  (ـه270)ت  دقيق  يف  السؤال  ُيوز  ال  قالوا:  حتَّى  قوٌم  بالغ  »وقد   :

مثلها:   يف  يقولون  السلف  كان  وقد  تقع.  حتى  أنَّ  للعلامء  إاِل  تنزل.  حتى  دعوها 

لوا والعلامء مل َّ  عواا خافوا ذ هاب العلم: أ صَّ  . (4) وا«وا وسّطرّهدوم فرَّ

 
 (.15)ص   ينظر: علم االستنباط من القرآن (1)

عن عبد اهلل    (،1943(، رقم احلديث )2/982أورد اإلمام أمحد بسنده يف كتاب )فضائل الصحابة(، )  (2)

ْص يقول: » عن اليشء من القرآن ثم    يسأل ابن عباس    اب  كان عمر بن اخلط بن دينار قال:  «   غج اصج وَّ  .  غ 

)  أخرجه  (3) الكبري،  املعجم  يف  و263،  222-22/221الطرباين  سننه،  الدارقطني(،  الرضاع،   يف   كتاب 

(4/184)  ( اليفوالبيهقي    ،(4396برقم  الكربى  ب19/617)  سنن   )( ا   (،19757رقم  برقم   ،موقوفا

النووي  .(677،  589) ابن    ،الدار قطني وغريه(  : )حديث حسن، رواههـ( 676)ت    قال اإلمام  وقال 

(: »هذا احلديث من رواية مكحول عن أيب  2/150( يف كتابه جامع العلوم واحلكم )ـه795رجب )ت  

له السامأن م  :إحدامها ن:  ثعلبة اخلشني، وله علتا أبو مسهر  كحوال مل يصح  ع من أيب ثعلبة، كذلك قال 

ختلف يف رفعه ووقفه عىل أيب ثعلبة، ورواه بعضهم : أنه اوالثانيةالدمشقي وأبو نعيم احلافظ وغريمها.  

أشهر«.    وهو  قال:  املرفوع،  بالصواب  األشبه  الدارقطني:  قال  لكن  قوله،  من  مكحول  فه  عن  وضعَّ

 (.17حلالل واحلرام )صرام يف ختريج أحاديث اامل ةاأللباين يف غاي

 (. 103رشح األربعني النووية، البن دقيق العيد )ص( 4)
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مو اهلل  نبي  أمرهم  التي  البقرة  مع  إرسائيل  بني  من    سى  وقصة  بذبحها 

 إىل   النهايةأوضح األمثلة عىل ذلك، وقد حكى اهلل ذلك التعنت، وبيَّنه، ثم أشار يف  

 مي  زي ري ٰىٱ﴿  :ىلعات  ، قال اهللنأهنم ورغم وضوح األمر مل يكادوا يفعلو
 مت  خت حت جت هب مب  خبحب جب هئ مئخئ حئ جئ يي ىي ني

 مض   خض حض  جض مص خص حص مس  خسحس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت
 حل  جلمك لك خك حك جك مق حق  مف  خف حف جف مغ جغمع جع مظ حط

 خم  حم جم  يل ىل مل خل  خن حن  جن مم خم حم جم هل مل خل
  ىي مي خي حي  جي يه ىه مه  جه ين ىن من خن  حن جن يم  ىم مم

 رب يئ ىئنئ مئ زئ  رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي
  .[71-67]البقرة:  ﴾ مب زب

ا عطقال  »هذا  (ـه542)ت  ية  بن  وقِ تعنُّ:  ِمنْهم  امتثلوط واعية،    لةج ت  األمر  ولو  ا 

د اهلل عليهم، قاله  فاستعرضوا بقرة فذبحوها لقضوا ما أم دوا فشدَّ روا به، ولكن شدَّ

 . )1(الية وغريمها«ابن عباس وأبو الع

املديني  وقال   الوجه(ـه581ت ) أبو موسى  املسائل عىل هذا  ما كان من    : »فكل 

ذا وقع  للسائل، وإ  ردع وزجر  و هام  فإنفهو مكروه، فإذا وقع السكوت عن جوابه،  

 .(2) اجلواب فهو عقوبة وتغليظ«

الب وبوَّ  صحيحه:    (ـه256  )ت  خاريب  السؤال يف  كثرة  من  يكره  ما  )باب 

واستدل   يعنيه(،  ال  ما  تعاىل: وتكلف  اهلل   حج  مث هت مت خت حت جت ﴿  بقول 
أورد احل  .[101ائدة:  امل]  ﴾ مج الذي روثم  اجلليل سعدديث  الصحايب  أيب   اه  بن 

رسو    قاصو اهلل  أنَّ  أل عن  سَ   ا، منرمً جُ املسلمني  أعظم    نَّ إج »قال:    ×ل 
 

 (. 162/ 1ن عطية )تفسري اب( 1)

 (.45/ 2) املجموع املغيث يف غريبي القرآن واحلديث( 2)
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  .(1) « مسألته جلج م من أَ ر ج حُ م، فَ رَّ حيُ  لَْ  يءٍ شَ 
البزَّ  مسنده  هـ(292)ت  ار  وأخرج  املستدرك  هـ(405)ت  واحلاكم    ،يف  من   يف 

م  حرَّ   وما ،  ٌل حال  فهو  كتابه  يف  اهلل  أحلَّ   ما»:  بلفظ  ورفعه  حديث أيب الدرداء  

افيٌة، ف   ا سكت عنْه فهو ع  ْ ي كْن ن ِس من ا  قبلواافهو حراٌم، وم  افية، فإنَّ اهلل مل  ا«، يَّ هللِ الع 

[64]مريم:  ﴾ هش مش هس مسٱ﴿ ثم تال هذه اآلية:
   (2) . 

الفاريسوعن   اهلل      سلامن  رسول  ئل  سج بن  واجلج من  السَّ   عن  ×قال: 

،  والفِ  ، واحلرام ما حرَّم للا يف كتابه، وما  يف كتابه للا  لَّ حأ   ما  احللل»:  فقالراء 
 .)3(« ه فهو ممَّا َعَفا عنهسكت عن

اي أيها الناس، كتب »فقال:   ×، قال: خطبنا رسول اهلل  عباسعن ابن  و
رسول اهلل؟   ، فقال: أيف كل عام يا. قال: فقام األقرع بن حابس« عليكم احلج

  هبا،  تعملوا   أن  تستطيعوا   ول  هبا،  وا تعمل  ل   تبوج  وول   لوجبت،  قلتها   لو »   فقال:
   .(4) «تطوع فهو  دزا  فمن مرة، احلج

أيها الناس قد فرض  ، فقال: » ×، قال: خطبنا رسول اهلل  وعن أيب هريرة  
ى قاهلا  «، فقال رجل: أكلُّ عاٍم يا رسول اهلل؟ فسكت حتَّ للا عليكم احلج، فحجوا

اهلل   رسول  فقال  »×ثالثاا،  لوجبتن  ت:قلو  ل:  استطعتمعم  وملا  قال: ،  ثم   ،»

 
)  أخرجه  (1) احلديث  رقم  والسنة،  بالكتاب  االعتصام  كتاب  يف صحيحه،  و7289البخاري  يف سلم  م(. 

 (.2358، رقم احلديث )×ل، باب توقريه  صحيحه، كتاب الفضائ

(2  )( مسنده  ار يف  البزَّ احلديث10/26أخرجه  رقم  »إسناده صالح«.  (،  4087)  (،  عنه:  واحلاكم يف وقال 

(، وقال 3419(، رقم احلديث )2/406، تفسري سورة مريم، )املكاتب  كتابالصحيحني، املستدرك عىل  

هبي. ح اإلسناد ومل خيرجاه«،صحي : »هذا حديثعنه  ووافقه الذَّ

(،  1726س الفراء، رقم احلديث )باب ما جاء يف لب  كتاب اللباس،  (،4/220أخرجه الرتمذي يف سننه )  (3)

 يف صحيح الرتمذي.  نه األلباينوحسَّ 

 /2، واحلاكم يف املستدرك عىل الصحيحني، )  (4/392)أخرجه اإلمام أمحد يف مسند ابن عباس    (4)

 ث صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه«، ووافقه الذهبي.( وقال عنه: »هذا حدي213
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  على   واختلفهم   سؤاهلم  بكثرة  قبلكم  كان  من  هلك  فإمنا  تركتكم،  ما  ذرون»
شيء  استطع  ما  منه  فأتوا  بشيء  أمرتكم  فإذا  أنبيائهم، عن  هنيتكم  وإذا  تم، 

 . (2) .إىل غري ذلك  (1)«فدعوه

النَّهي  وال شك أن ه  =  ةلسابقاة  حيالصح األحاديث  ورد يف    الذي  والوعيدذا 

ا وتعنتاا، فيام ال حاجة له إلمقصده   يه، ال فيمن سأل لرضورة وقعت  »من سأل تكلفا

 . (4) »والسؤال عن العلم إنام حيمد إذا كان للعمل، ال للمراء واجلدال« ،(3) له«

ؤاالت  ع  ومما ينبغي التنبيه عليه أنَّ األصل يف هذا النَّو اء اهلل يوقع مع أنبمن السَّ

ألتعاىل وقوق  ن ؛  أدٌب تهم  أنه  إالَّ  الترشيع،  يف  رفيعٌ   ت  به  التَّحيل  آٍن كلِّ    ينبغي 

الفضل  ؛حنيو وأهل  العلامء  تعني   وغريهم،  ،مع  ال  التي  السؤاالت  السيام 

بعيد، من  وال  قريب  من  تفيده  الشخص  ال  العيني  أو  قال  يف رشحه    (ـه855)ت  ، 

فِ : » كمال رواه الصحايب اجلليل أنس بنث السابق الذي للحدي   يْسأ ل ال  نه يه أ  و 

امل  . (5)«احْل اجة ِعنْد إاِلَّ  اْلع 

 : إىل  وأشري أخريًا

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

 
(1)  ( مسلم يف صحيحه،  احلديث  2/597أخرجه  رقم  العمر،  يف  مرة  احلج  فرض  باب:  احلج،  كتاب:   ،)

(412 – (1337). 

الفتن، )  (2) التعوذ من  (،  6263)  (، رقم احلديث8/77ينظر: صحيح البخاري، كتاب: الدعوات، باب: 

 (. 4622)   احلديث   رقم   ، ( 54/ 6)     ﴾،   ۆ  ۇ  ۇ   ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۓ  ن، باب قوله: ﴿ وكتاب تفسري القرآ 

 (. 5/342رشح السيوطي عىل مسلم ) (3)

 (. 1/244) العلوم واحلكمجامع  (4)

 (. 22/311)  عمدة القاري رشح صحيح البخاري( 5)

عىل تكفري    -دات منهم  عدا النج  -، أمجعوا  طالب    أمري املؤمنني عيل بن أيبهم الذين خرجوا عىل    (6)

ا عليها، وقد ورد يف ذمهم والرتغيب يف  مرتكب الكبرية، وختليده يف النار قتاهلم أحاديث    إذا مات مرصا

مرفوعة،   عيلٌّ  صحيحة  يف  قاتلهم  وظهر    وصحبه  اإلسالميني  ينظر.  عليهمالنهروان،  مقاالت   :

 .(107-106/ 1املاتريدي ) ، تفسري(1/114لل والنحل )مل(، وا9ص ، وتلبيس إبليس )(1/84)

اء. بدخل هنا ملشاهبة أسئلته خلوارج، وإنام أج أنه كان من ا مل يثبت يل (7)  بعض أسئلة ابن الكوَّ
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اءو نافع بن األزرق، وابن الكوَّ
ضاف  األسئلة، ويمكن أن ي  = من هذا النَّوع من  (1)  

سئلة التي يجقصد منها التشكيك وإثارة الشبهات حول لة األ سئألمن اإىل هذا النَّوع  

مان، واهلل املستعان.دين       اهلل، وهو ظاهر يف هذا الزَّ

بني  أن    - الشديد  التداخل  من  يمنع  ال  السؤاالت  أنواع  يف  السابق  التفصيل 

أمام س  ؤال ال تستطيع تصنيفه حسب املصطلح، ال  املصطلحات، وقد جتد نفسك 

إذسيام حال  خف  ا  جاهي  أنه  للمسؤول  يظهر  فقد  ؤال؛  السَّ من  ومراده  ل السائل، 

 .( 2) ليس كذلك األمرباملعنى، و
 
 
 

 
 

 
اء ، وستأيت ترمجة وافية هتنافع بن األزرق سبقت ترمج ( 1)  .  - بإذن اهلل -البن الكوَّ

 (. 1/41واستشكاالهتم يف التفسري ) ،×سؤاالت الصحابة للرسول  ينظر: ( 2)
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 الفصل الثاني
 اهلل بن الكواء التفسريية سؤاالت عبد

 : ثلثة مباحث وفيه
 األولاملبحث 

 الكوَّاء نباالتعريف ب 
 بن  مالك  بن  ظامل  بن  النعامن  بن  روعم بن    هللبد اهو عبد اهلل بن أوىف، ويقال: ع

ن كنانة بن حرب بن يشكر بن بكر بن  بن عمرو بن جشم ب   يب بن عرص بن سعدأج 

اء، أو   اء اليشكري، املعروف بابن الكوَّ وائل بن قاسط، أبو عمرو ويقال: أبو الكوَّ

 . (1)  الكوا

ا إىلوينسبه  أبو  لكثري  فيقال:  اء  الكوَّ واءالكوَّ   نبا  اهللَّ  عبد  اء، بن    اهللَّ  عبد،   الكوَّ

اب وهو  اء،  الكوَّ اءوأبو  الكوَّ ن 
ب  ،  (2)  لجقِّ أبوه،  هو  اء  يف    ؛بذلكوالكوَّ وى  ك  ألنَّه 

 . (3)اجلاهلية

اجلاحظ يقول  فربص،  اكتوى  ممِّن  الذين    (:ـه255)ت:وهو  ابجون  النسَّ »وإخوته 

اء. ويف الكيج  اء وأخيهقال هلم بنو الكوَّ  شاعر: ال  ليقو وَّ

ه  ــرابـغج  أبـان  اللَّ ـق ـذا  ِمنْـعج   اــهم ـوِن 

 

ف اح  ِغداٌف  هذا  ْصمتو  مج اللَّون   . (4)«مج 

ا، من شيعة عيل بن أيب طالب  وكان    ، وسيأيت الكالم عىل  ناسباا، عاملاا كبريا

 ل: قريباا بإذن اهلل، وفيه قي عالقته بعيل 

اء  بنى   إىلهلّم    تقضوا   الكوَّ

 

ببحكم   الرّ نأهم   (5) جالساب 

  
 (.27/96يخ دمشق )(، تار82/ 1يجنظر: نسب معد واليمن الكبري ) (1)

 (. 837)(  409/ 1)  ينظر: السنة (2)

 (. 1/535)  ينظر: املعارف (3)

 (.89الربصان والعرجان والعميان واحلوالن )ص (4)

 (.118والفهرست )ص (،535/ 1ينظر: ا املعارف، )( 5)
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حنبل بن  امحد  اإلمام  عنه  ئل  سج ال  (ـه241)توقد  كويف  أنه  عنه    فذكر  يجروى 

 . (1) احلديث

صف بأنه ر  .(2) س اخلوارج وأمريهم يف الصالة يف وقته أوقد وج

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

ا ا هلم، فسمعهم يقرؤون  ا معاوية زائرا م يوما هب  ر، فم وأضافهم، فأقاموا يقرؤون  دارا

 فقال: القرآن، 

 اهلل وقال: أي رجل أنا؟ لفتنة، ثم نشدهم هذا خري لكم من ا

بعيد  املرعى  قريب  اآلخرة،  الدنيا ضيق  واسع  أنت رجل  اء:  الكوَّ ابن  له  فقال 

ا  والنور ظلامت، فسكت.  املرمى، جتعل الظلامت نورا

اء الكوَّ ابن  عاد  بعالع  إىل  ثم  عفراق  بن  عثامن  الراشد  اخلليفة  مقتل  ،   اند 
 . (4)  (3) نيصفِّ وخرج مع اخلوارج بعد موقعة 

ني وهم أ ِحبَّاء متوادُّون، ورجعوا وتذكر كتب التاريخ أن النَّاس خرجوا إىِل  صفِّ 

، واستمر اان القتال بينهم شديدا وهم أعداء متباغضون، يضطربون بالسياط؛ فقد ك

أيا ولثالثة  آخليايم  اتصل  (5)القادسية  بليلة   شبهت  اهلرير،  ليلةرهن  هن؛  حيث   ،

ا، وأصبح ال يسمع مقتاهلم ليالا    .( 6)ن األبطال إال اهلريروهنارا

يقول اخلوارج: أدهنتم يِف أمر اهللَّ، وحكمتم يِف كتابه، وفارقتم اجلامعة. ويقول  

 ارقتم إمامنا ومجاعتنا. اآلخرون: ف

 
 (.17/547) لرجالا –امع لعلوم اإلمام أمحد اجل (1)

 (.2/678) (، الكامل يف التاريخ 82يس إبليس)ص(، تلب13ينظر: أحوال الرجال )ص (2)

وقعت احلرب بني عيل ومعاوية  وفيها. الغربى اجلانب  من الفرات شاطئ  عىل الرقة بقرب  موضعصفني: ( 3)

(. 3/414) (، معجم البلدان 193)ص  اط،ي. ينظر: تاريخ خليفة بن خ، يف سنة سبع وثالثني 

 (.6/323ن )ينظر: مرآة الزمان يف تواريخ األعيا (4)

 (. 2/318ينظر: أنساب األرشاف ) (5)

 (.1/106ملهذب )ينظر: النظم املستعذب يف تفسري غريب ألفاظ ا( 6)
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يًّا    مَّ فغج 
لِ فع  دخل  امَّ ل،  يِف   وف ة  اخلوارج    اْلكج يدخل  مل  األول  ربيع  هج شهر  ع   م 

رج   وأتوا اح  ونادى منادهيم: إن أمري    ، فسموا احلرورية ملصريهم إِليها،فنزلوها  (1) ء ور 

ا اء  الكوَّ بن  اهلل  ْبد  ع  الصالة  وأمري  ْبِعّي،  ر  ْبن  ب ث  ش  بعد  ليشكري،  القتال  واألمر 

ن املنكرمر باملاأل ىل  الشورى، والبيعة هلل ع    .(2) عروف والنهي ع 

إىل اخلوارج يف حروراء، فقام     ابن عباس  ثمَّ أوفد عيل بن أيب طالب   

مل   فمن  عباس،  بن  اهلل  عبد  هذا  إِنَّ  القرآن!  محلة  يا  فقال:  فيهم  اء خطيباا  الكوَّ ابن 

ميكنْ  أعرفه  فأنا  ي عرفه  ممِّ   هذا  اهلل،  كتاب  قومه:ن  ويف  فيه  نزل   مغ  جغ مع﴿ٱ  ن 
 ، فردُّوه إىل صاحبه، وال تواضعوه كتاب اهلل.  [58الزخرف: ] ﴾ جف

هج اتبعناه، فج رِ لوا: واهلل لنواضعنَّه كتاب اهلل، فإذا جاء باحلق ن عْ اؤهم فقافقام خطب

لنبكِّ  بباطل  جاءنا  فواضنَّت  ولئن  صاحبه.  إىل  ولنردنَّه  بباطله،  اهلل ه  كتاب  عىل  عوه 

االك  نر البيجذكثالثة أيام، ومما   ء يف هذا املوقف أنه قال: »يا قوم ألستم تعلمون أين  وَّ

ل مْن أط  دعوتكم إىل هذا اع، األمر وأنا رأسكم اليوم فيه؟! قالوا: بىل. قال: فإين أوَّ

ين«  . (3) فإنَّ هذا واعٌظ شفيٌق عىل الدِّ

 اء حتىاآلف كّلهم، فأقبل هبم ابن الكوَّ   فرجع منهم أربعة آالف، وقيل: مخسة

 .    (4)عيل عىل مهأدخل

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

(5)ادٌق يف مجيع ما تقول«: »أنت ص . 

 
ل  حروراء: موضع بظاهر الكوفة، إليها نسبت احلرورية من(  1) حتكيمهم واجتامعهم    اخلوارج، وهبا كان أوُّ

 (.3/277هتذيب اللغة، ): ر، ينظفوا علياا حني خال

 (. 5/63(، وتاريخ الطربي )2/342) ينظر: أنساب األرشاف (2)

 (.106/ 27تاريخ دمشق ) (3)

 (.104-27/103ينظر: املصدر السابق، ) (4)

 (.538/ 9حاشية الطيبي عىل الكشاف ) (5)
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سفيان   أيب  بن  معاوية  بني  كذلك حواٌر  دار  ابن    وقد  أورده  اء،  الكوَّ وابن 

اء قدم عىل معاوية  ه، وفبسند  (ـه571)تعساكر لثاين وم االقد   وهذا-يه أن ابن الكوَّ

 ، فقال له معاوية: -الذي أثبتته كتب التاريخ والسري

ع  البأخربين  أهل  فأخربين عن    ة؟رصن  قال  ت ى.  ش  ويدبرون  ا  معا يقاتلون  قال: 

قال: فأخربين عن أهل   أهل الكوفة؟ قال: أ نظ ر الناس يف صغرية، وأوقعه يف كبرية.

ا أحرص  قال:  وأ املدينة؟  الفتنة،  عىل  أهل  قال  ها.يف عجزه  لناس  عن  فأخربين   :

آكل.  مرص؟ لقمة  اجلزيرة؟  قال:  أهل  عن  فأخربين  مدينتني. قال:    قال  بني  ناسة  كج

املوصل؟ أهل  عن  فأخربين  خرزة.  قال  كل  من  فيها  وليدة،  قالدة  قال:    قال: 

  . (1) ليقولن  وال أقول فيهم شيئاا!قال: جند أمري املؤمنني،    فأخربين عن أهل الشام؟

 حيسبون للسامء ساكناا. ق، وأعصاهم خلالق، والس ملخلوانوع القال: أط

»أما أهل البرصة فقد    ة حينام سئل عنهم بقوله: البرص  وورد أنه أجاب عن أهل

اِملج   ها ضعيٌف«.  غلب عليهم سفهاؤها، وع 

عامرٍ  ابن  ع  وبلغ  بن  طفيل  فاستعمل  اء،  الكوَّ ابن  عىل  قول  اليشكري  وف 

بين الذي  وكان  وخراسان،  اه  اء:كوَّ ال  نببني  الكوَّ ابن  فقال  ا،  متباعدا ابن    اء  »إن 

راسان    طفيلٍ   أنَّ والية  ظنَّ  دجاجة لقليل العلم يب، أ   تسوءين؟! لوددت أنه مل يبق   خج

ل معاوية ابن عامر هم«. ف عز  ايِن، وأنَّه والَّ اد   . (2)يف األرض يشكري إال ع 

أخب املومن  بن  اره  عيل  سأل  الذي  الرجل  أنه  طشهورة  عن ب  لاأيب   ، 

:  طالب    ، فقد قال عيل بن أيب×مراريته يف الذكر الذي تعلَّمه من النبي  است
فاطمة   النبي  أن  أتت  لك ×،  ما هو خري  »أال أخربك  فقال:  ا،  ، تسأله خادما

 
واب    (1) والصَّ املطبوع،  يف  اإلسالك هكذا  اجليوش  اجتامع  يف  معاوية  2/134)  ميةام  )أي  قال   :)  :)

  بقية األمصار. . يعني أنه عزم عىل ابن الكواء ليقولن يف أهل الشام كام قال يفلتقولنَّ 

 (.38/ 3(، والكامل يف التاريخ، )102-27/101ينظر: تاريخ دمشق ) )2(
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ا وثالثني، وتكربين منه؟ تسبحني اهلل عند منامك ثالثاا وثالثني، وحتمدين اهلل ثالثا 

وثالثني« ا  أربعا ث اهلل  إِحداهنَّ ل سفياناقم  .  قيل:    :  بعد.  تركتها  فام  وثالثون،  أربع 

 . (1) صفني ليلة  وال: قال صفني؟ ليلة وال

: »الرجل )يعني الذي سأل: وال ليلة صفني؟( هو (ـه578)تقال ابن بشكوال  

اء«عبد اهلل بن   الكوَّ
(2) . 

مع عيل    كثريةأخبار  أنه: من رؤوس اخلوارج، وله    (ـه285)تقال عنه ابن حجر

نِّت ه يف األسئلة،  ن أيب طالبب ع   اخلوارج  مذهب  عن  رجع  وقد، وكان يلزمه، ويج

 .  (3)عيل صحبة وعاود

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

يس  املالئكة  اء؛  الكوَّ ابن  يشهد للمسلمني من  اء  الكوَّ وابن    تغفرون ملن يف األرض، 

 . (4) كفر«بال معليه

 . (5) قوله: »مل يصح حديثه« (ـه 256)ت قل عن البخاري ونج  

 . (6)وفاته«: »ومل أقف عىل تاريخ (هـ654)ت اجلوزي ط ابن قال سب

 
  (، ومسلم 7/65، )(5362املرأة، رقم احلديث )  حيحه، كتاب النفقات، باب خادمرواه البخاري يف ص  )1(

صحيحه واليف  الذكر  كتاب  وعند  ،  النهار  أول  التسبيح  باب  واالستغفار،  والتوبة  رقم  دعاء  النوم، 

 (، واللفظ للبخاري.4/2090(، )2727احلديث )

 (. 1/256) غوامض األسامء املبهمة (2)

 (. 4/549) لسان امليزانينظر: ( 3)

السمرقند  (4) ال3/199)  يتفسري  تفسري  وينظر:   ،)( الوسيط(،  23/183ثعلبي   (، 20/231)  التفسري 

 (.7/337والدر املنثور يف التفسري باملأثور )

 (. 549/ 4لسان امليزان ) (5)

ا  (. وينظر6/323مرآة الزمان يف تواريخ األعيان، )  (6)  الرجال   –  : اجلامع لعلوم اإلمام أمحديف ترمجته أيضا

للتذكرة  جاملستخرو(،  17/547) الناس  كتب  الرِّ وا  ،من  أحوال  من  للمعرفةملستطرف  / 2)  جال 

)ص758 الفرق  بني  الفرق  يف  75(،  االستغناء   ،)( بالكنى،  العلم  محلة  من  املشهورين  / 2معرفة 

األنساب )1288 الرجال12/117(،  أسامء  الكامل يف  ، هتذيب  االعتدال  25/343)  (  ميزان   ،)(2  /

 (.3/864ن اخلطاب )فضائل أمري املؤمنني عمر ب (، حمض الصواب يف474، 420
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 املبحث الثاني

 سؤاالت ابن الكوَّاء التفسريية 

 وفيه ثلثة عشر مطلًبا: 
ابن ترمجة  يف  كا  سبق  أنه  اء  وأنه  الكوَّ قومه،  يف  خطيباا  شين  بنعيل  ةعمن  أيب    

عاملِا طالب   كان  وأنه  يدلُّ ا،  أن  ، وهذا  هي التالية  التفسريية  األسئلة  مجلة   عىل 

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

 من سورة آل عمران:  األول: املطلب
تـق آل ]  ﴾ ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل﴿ ٱ  ى: ـالـعـال 

  .[96 ن:راـعم

،  بن    خالدإىل  بسنده    (ـه463ت)الرب    أخرج ابن عبد رج  علينا عيلٌّ عرعرة قال: خ 

ابن   إليه  بيٍت  الكوَّ فقام  ل  أوُّ أ هو   بِب كة  للِذي  للنِّاس  ع  وضج بيٍت  ل  أوَّ إِنَّ  فقال:  اء، 

للنَّاس ع  ع  وضج   ل بيٍت ه أوَّ ولكنَّ  ؟!وعادٍ   قوم نوٍح   كان    فأينْ »  :عيل    قال  ؟وضج

 . إبراهيم« مقام  نات بيّ  فيه آياٌت  ،اباركا اس منَّلل

إىل   -واهلل أعلم -يذهب  »كان عيل : - (ـه463ت ) الرب يعني ابن عبد-ل وقا

 . (1) أن آدم مل يبن الكعبة«

 
 (. 33/ 10وطأ من املعاين واألسانيد )التمهيد ملا يف امل (1)
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 :(2) ، ومن سورة النَّمل(1) األعرافسورة  من  الثان: املطلب
 خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت﴿  قال تعاىل:
 حص مس خس حس جس مخٱ﴿ٱ تعاىل:ال ، وق[80]األعراف: ﴾ مس
 .[ 54]النمل:  ﴾ مص خص

عىل      بسنده عن أيب اجلويرية قال: قال عيل  (ـه327)تأيب حاتم    ابن  أخرجو

ابن   فقال  »سلوا«!  »سفلت الكوَّ املنرب:  عيل:  فقال  أعجازهن؟  يف  النساء  تؤتى  اء: 

إىل   تسمع  أمل  بك،  اهلل   خس حس جس مخ جخ مح جح مج﴿قوله:سفل 
 .(3) «﴾ مس

 :ة يوسفمن سور ث: الثال املطلب
تعاىل:    يف ىفيث ىث نث مث زث رثيت ىت نت مت زت رتٱ﴿ٱقال 

 . (4) ﴾ ىق يف﴿ ٱ . [108]يوسف:  ﴾ مك لك اك يق ىق

 
)ت    (1) دروزة  )ـه 1404أورد  احلديث  التفسري  ى  املسمَّ كتابه  يف  رواي2/403(  معنى (  يف  متعددة  ات 

ها: »أن او  ،(هـ548  عي )تنقله عن الطربيس الشي  األعراف، ومنها ما ن ع    اء سأل علياا  ن الكوَّ بنصُّ
ال ابن  يا  وحيك  له:  فقال  األعراف.  نحن.  أصحاب  هم  فمن  والنار   اجلنة  بني  القيامة  يوم  نقفكواء!   ،

ثم قال بعد ذلك: »وقد   نرصنا عرفناه بسيامه فأدخلناه اجلنة، ومن أبغضنا عرفناه بسيامه فأدخلناه النار«.

ا باإلضافة  روى  الروايات  للرإلطربي هذه  أخرى مماثلة  روايات  السابقة.ىل  وليس من يشء من   وايات 

   .ـها كتب األحاديث الصحيحة«ات واألحاديث واردا يف هذه الرواي

)ت  الطربي  لتفسري  رجعت  ،  (  221-10/212)(  ـه310وقد  ثمَّ ورود  الشيعية  للروايات  أجد  ومل 

  وال أربعة: أق  =  األعرافعىل  نهم أهنم  ع  -جلَّ ثناؤه -  لذين أخرب اهللما ذكره يف صفة الرجال اخالصة  و

حسناهتم استوت  قوم  أهنم  الثاين  األول:  أهنوسيئاهتم.  يف  :  آلبائهم  عصاة  اهلل،  سبيل  يف  قاتلوا  قوٌم  م 

 م. الدنيا. الثالث: قوٌم صاحلون؛ فقهاء وعلامء. الرابع: هم مالئكة، وليسوا ببني آد

آي(  2) إضافة  املسبب  اآلية  من  غريها  دون  النمل  )ة  العنكبوت  كآية  هلا  أورد  28شاهبة  حاتم  أيب  ابن  أن   )

 (. 2904/ 9) :ري آية النملالرواية يف تفس

 (. 496-495/  3الدر املنثور يف التفسري باملأثور، )   وينظر:   (، 3311/  10(، ) 2904/  9ابن أيب حاتم ) تفسري  (3)

( وردت يف  سبحان اهللمة )ل[، وك 8[، ]النمل:  108: ]يوسف:( يف موضعنيوسبحان اهللوردت كلمة )  (4)

 [.23[، ]احلرش: 43[، ]الطور: 159]الصافات:  [،68[، ]القصص: 91سة مواضع: ]املؤمنون: مخ
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عن: »سبحان اهلل«. قال:   ا  عليا   سأل  الكواءأخرج ابن جرير بسنده أنَّ ابن  

 .(1) »كلمة رضيها اهلل لنفسه« 

 إبراهيم:  املطلب الرابع: من سورة
  ﴾ ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نتٱ﴿ٱقال تعاىل:  

 . [28]إبراهيم: 

،  -نده إىل أيب الطفيل أنه سمع عيل بن أيب طالب  سب(  ـه310)أخرج الطربي  
 يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت﴿ٱ  اء عن هذه اآلية:الكوَّ وسأله ابن  
يوم بدر«. ويف رواية أخرى قال: »منافقو ؟ قال: »هم كفار قريش ﴾ ىق يفىف

 . (2) قريش« 

 املطلب اخلامس: من سورة احلجر: 
 . [47احلجر: ] ﴾ مض خض حض جض مص خص حص مس خس حسٱ﴿ ىل:قال تعا

اء رغم أهنا مل ترد بشكل سؤال؛  لتجع وذلك   هذه اآلية ضمن أسئلة ابن الكوَّ

ه عيل    معناها باملثال فيه ويف نيَّ ، فقد فرّسها وب  العرتاضه عىل تفسريها بام فرسَّ

 .طلحة 
أمحـأخ اإلمام  قال:  (ـه241)تد  رج  أيب حبيبة  إىل  ع  بسنده  بمراجاء    طلحة   نن 

عبيد عيل  اهلل  بن  إىل   ،  « يفقال:  هنا  فها  أخي«،  ابن  طنفسةا  عىل   ،(3)أجلسه 

 
(1)  ( الطربي  )(،  127/  12تفسري  السمرقندي  )(،  299/  2وتفسري  الثعلبي  وينظر:  (،  173/  14تفسري 

   .(269/ 1) الدر املنثور يف التفسري باملأثور

الطربي    (2) السن672-671/  13)تفسري  وينظر:  الكربى )(،  ابن أيب حاتم140/  10ن  / 7)  (، وتفسري 

2246-2247( الصحيحني،  عىل  واملستدرك   ،)2  /383( وفضله  العلم  بيان  وجامع   ،)1  /464  ،)

( كثري  ابن  العرشة )509-508/  4وتفسري  املسانيد  بزوائد  املهرة  اخلرية  وإحتاف   ،)7  /208-209 ،)

 (. 133/ 3وفتح القدير ) (،42-41/ 5فسري باملأثور )توالدر املنثور يف ال

ابن    (3) )ـه606ري)تاألثقال  واألثر  احلديث  غريب  يف  النهاية  يف  الطَّ (:  3/140(  بكرس  والفاء »وهي  اء 

 . اء وفتح الفاء: البساط الذي له مخل رقيق، ومجعه طنافس«وبضمهام، وبكرس الطَّ 



 (ه1443 اآلخرة مجادى )    ونــثل ـثل او  لثثا ال ددـــعال   ة ــيـنرآـلقت ااـ للدراسطيب اـ لشاام ـماإلد ـهـعم ةـلـجـم

167 

  : أنا وأبوك كمن قال اهلل عزَّ وجلَّ  مس خس حس﴿ٱوقال: »واهلل إين ألرجو أن أكون 
ابن  «﴾ مض خض حض جض مص خص حص له  فقال  من  اهللج:  الكواء،  أعدْل   

 .(1) صحابك ينكرون هذا« وأ لك ال أمَّ بدرته فرضبه، فقال: »أنت ك. فقام إليه ذل

 : اإلسراءمن سورة   :السادس املطلب
تعاىل:  يق ىق يف ىف يث ىث نث مثزث رث يت ىت﴿قال 
  ﴾ من زن رن مم اميل ىل مل يك ىك مك لك اك

   .[12]اإلرساء: 

الطربي بسنده بن أيب طالب    عن  بطرق خمتلفة  أخرج   -رضوان اهلل عليه-عيل 

عامَّ لج س  »:  قال شئتموا  ابن    «؟  فالكو  فقام  ا  قال:اء  القمرلسواما  يف  الذي  فقال:    ؟د 

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

 . ﴾  يق ىق يف ىف يث ىث نث مثزث رث يت ىت ٱ﴿قوله تعاىل: 
معاين السَّ أنَّ  هـ(489)تقال  اآلثار  بعض  »ويف  عالكوَّ   ابن:  إىل  قام   يل  اء 

ى القلب أراد عم    -ى  أعم »:  الفق(  ﴾ يث ىث نث﴿  فسأله عن هذا )يعني قوله:

 .( 3)   «واد الذي يف القمرهو السَّ »قال:   ثمَّ  «يسأل عن عمياء! -

 : من سورة الكهف: لسابعا  املطلب
اء الن اؤورد س   : سورة الكهفعن موضعني من من أسئلة ابن الكوَّ

 هن من خنحن جن مم خم ٱ﴿ ٱ  ىل: تعا عن ذي القرنني يف قال    املوضع األول:
 .[83]الكهف:  ﴾ ٰه مه جه

 
(، والطربي يف تفسريه 225-224/ 3ن سعد يف الطبقات )ب(، وقد أخرجه ا746/ 2الصحابة )فضائل  (1)

 (. 300/ 8هقي يف السنن الكربى )والبي(، 77/ 14)

(2  )( الطربي  )،  (516  -14/515تفسري  القرآن  معاين  )(،  4/128وينظر:  الثعلبي  -16/293وتفسري 

البغوي   (،294 )  (،5/81)  وتفسري  ابن عطية  بزو(،  3/424وتفسري  املهرة  املسانيد  اوإحتاف اخلرية  ئد 

 (.5/249أثور )التفسري بامل، والدر املنثور يف (209-820/ 7العرشة )

 (.3/224تفسري السمعاين ) (3)
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الطفيل  هـ(211:)ت  الرزاق   عبد  أخرج أيب  عن  وهو بسنده  علياا  شهدت  قال   ، 

إال   القيامة  يوم  إىل  يكون  يشء  عن  تسألوين  ال  فواهلل  »سلوين،  ويقول:  خيطب 

أْم   نزلت  بليٍل  أعلم  وأنا  إال  آية  من  ما  فواهلل  اهلل،  كتاب  به، وسلوين عن  حدثتكم 

، وهو  ء، وأنا بي نه وبني عيل  االكوَّ ن  بيه اام إلنهاٍر، وأْم يف سهٍل أْم يف جبٍل«. فقب

ف منهام، خلفي  واحٍد  »ال  قال:  ا؟   ملكا أم  كان  أنبياا  القرنني  ذا  أفرأيت   ...« قال: 

ا صاحلاا أحبَّ اهلل فأحبَّه اهلل، وناصح اهلل فناصحه اهلل، دعا قومه إىل   ولكنَّه كان عبدا

 فرضبوه عىل قرنه إىل اهللم  اهدع  ، ثمَّ ، فرضبوه عىل قرنِه، فمكث ما شاء اهللاهلدى

ي ومل  هاآلخر،  أفرأيت  قال:  الثَّور«،  قريِن  ك  قرنان  له  قال: كن  هي؟  ما  القرنني  ذه 

 .(1) »عالمة كانت بني نوح، وبني ربه وأمان من الغرق...« 

لطفيل، قال: سأل ابن التي أخرجها بسنده عن أيب ا (ـه310)تويف رواية الطربي

ه، و عبٌد أحبَّ اهلل فأحبَّه،  ؟ فقال: »هنيرنلقا  ذيعن  اء علياا  الكوَّ  ح  وناصح  اهلل فن ص 

ف رضبو اهلل،  بتقوى  قرنه  فأمرهم  عىل  فرضبوه  اهلل،  بعثه  ثمَّ  فقتلوه،  قرنه  عىل  ه 

 . (2) فامت«

األلويس   استشهد  ا  (ـه1270)ت  وقد  الرواية  معارضة  الرواية يف  تفيد  هبذه  لتي 

يف  )أي ذي القرنني( أبو الشيخ  قول بنبوته  ال  ىو»ورل:  قا، فبأن ذا القرنني كان نبياا

 ، وإىل ذلك ذهب مقاتل ووافقه الضحاك. العظمة عن أيب الورقاء عن عيل 

ويعارضه ما أخرجه ابن عبد احلكم يف فتوح مرص، وابن املنذر، وابن أيب حاتم،  

  ق أيب ن طرين مردويه، م بن أيب عاصم يف السنة، واب وابن األنباري يف املصاحف، وا

اء س  ال ا؟ قال: »مل  ن  ع  أل علياا  فضل: أنَّ ابن الكوَّ لِكا ذي القرنني أنبيًّا كان أم م 

 
 (.  3/234تفسري عبد الرزاق ) (1)

(، 21/494(، وتفسري الرازي )60-58(، وينظر: فتوح مرص واملغرب )ص15/370تفسري الطربي )  (2)

)  وتفسري الني11/47القرطبي  وتفسري  )س(،  اخل 4/458ابوري  وإحتاف  بزوائد  (،  املهرة  املسانيد رية 

 (. 3/366(، وفتح القدير )436-5/435(، والدر املنثور يف التفسري باملأثور )209-7/208) العرشة
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ا صاحلاا، أحبَّ اهلل  تعاىل ف أحبَّه، ونصح اهلل تعاىل   ا، ولكن كان عبدا يكن نبيًّا وال ملكا

 .  (1) « فنصحه

 . [ 310ف:  ]الكه   ﴾  يل ىل مل يك ىك ٱ﴿ ٱٱ:تعاىل بقوله    د عن املرا   : الثان املوضع  

اء سأل علياا عن قوله:ا  جرير بسنده من عّدة طرق أنَّ عبد  ابن  أخرج   هلل بن الكوَّ
، ( 2)«أنت وأصحابك، »( 2) ؟ قال: »أنتم يا أهل حروراء« ﴾ يل ىل مل يك ىك﴿

 . (2) أهل حروراء منهم«  !»ويلك

 ىي﴿  :ذلك    تعاىل بعد    قولهج   (3) ههذا كلَّ   فج عِّ ض  ويج : »(ـه542)ت  قال ابن عطية  
الطَّ   [105  هف:]الك   ﴾ مئ خئ حئ جئ يي   رج فج كْ ي    منْ   وائِف وليس من هذه 

 
ِ
وإِ   بلقاء األوثانِ رشكِ مج   ام هذه صفةج نَّ اهلل،  عبدة  أوالا ي  قلناه  ما  هبذا  فاجته    وعيلٌّ   (4)، 

 . (6) «(5) صدر اآليةا أخذوا بحظهم من أقواما  ذكرا  وسعد

اخلفاجي الشهاب  »(ـه1069)ت    قال  متص:  يكونوا  أن  يلزم  هب ال  من لني    كل   م 

الضالل   ؛الوجوه عىل  كوهنم  يكفي  معتقدا أنَّ   مع  ،بل  يكون  أن  ُيوز  لكفرهمه    ، ا 

 . (7) «واألحسن أنه تعريض هبم عىل سبيل التغليظ ال تفسري لآلية

 
 (. 8/352تفسري األلويس )( 1)

(2)  ( الرزاق  عبد  و2/346تفسري   ،)( الطربي  و(427-15/426تفسري   ،( القرآن  ، (2/101أحكام 

 (. 17/296لثعلبي )اوتفسري 

الذيهذا    يعني  (3) اآلخر  والقول  عبَّ   القول،  هم  اآلية  هبذه  املخاطب  أن  وهو يرى  والنصارى.  اليهود  اد 

 (.3/545. ينظر: تفسري ابن عطية )مروي عن سعد بن أيب وقاص 

 اطبتهم.خم؛ ألن هذه صفة ونالعرب املكّذب ( أن املخاطب هبذه اآلية هم كفارـه542 يرى ابن عطية )ت( 4)

  ري ٰى ين ىن نن من زن رن ممٱ﴿ٱ  تعاىل:لسابقة هلذه اآلية، وهي قوله  يقصد اآلية ا  (5)
فيمن ضل سعيه   صح عنه، فهو عىل جهة مثالٍ   نْ »وهذا إِ ؛ بدليل قوله:  [104]الكهف:    ﴾ مي زي

  .يف احلياة الدنيا وهو حيسب أنه حيسن«

 (. 455/ 3تفسري ابن عطية ) (6)

   (.138-137/ 6البيضاوي ) الشهاب عىل تفسري ةحاشي (7)
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قول هذا  عرفة    ويؤيد  إِ »  :(ـه803)تابن  تشدِ مَّ هذا  عليه،ا  بناءا مَّ وإِ   يد    بأنَّ   ا 

 «.(1) لة املعتزمن اء الكوَّ ان ابن بطة للعمل، وك   حمج املعاِص 

السيوطي مردويهأخ»و:  (ـه911)تقال  ابن  سمعت    رج  قال:  الطفيل  أيب  عن 

  ؟ ﴾ يل ىل مل يك ىك﴿  من فقال:    ،الكواءوسأله ابن  ،  عيل بن أيب طالب  
 «. فجرة قريش»قال: 

 عن عيل  ،وابن مردويه  رج عبد الرزاق والفريايب وابن املنذر وابن أيب حاتمـوأخ

   سج ائل عن  أنه  أنَّ الَّ إِ   أظنَّ ال  »قال:  ؟  ﴾ يل ىل مل يك ىكٱ﴿ية  آلهذه     

 . (2) «اخلوارج منهم

كلَّ  قولج   وُيمع  سبق  حيان  ما  عىل    (:ـه745)تأيب  األقوال  هذه  لج  مح  »وينبغي 

غري اإلسالم، أو   من دان بدينٍ    هم كلُّ إذ األخرسون أعامالا   ؛التَّمثيل ال عىل احلرص

ى  ه فأدَّ أتعب نفس    نْ م    واألخرسج   ، فرالك  به إىلتؤول    ام عىل بدعةٍ راءى بعمله، أو أق

 . (3) ار«إىل النَّه به تعب

 من سورة النَّور:: الثامن املطلب
 مس خس حس جسمخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت﴿  قال تعاىل:
 . [41]النور:  ﴾  مض خض حض جض مصخص حص

هذه   ذكر  من  أجد  أبمل  اإلمام  إالَّ  شيبة  ا  جعفر  ا املسألة  أيب  فقد  (ـه297)تبن   ،

بس أأخرج  انده  اء  بن  نَّ  لالكوَّ أيب طالب  قال  بن  ياعيل  املؤمننيأمري  :  يف   نَّ إِ   ! 

 قلبي، وشككتني يف ديني. كتاب اهلل آلية قد أفسدت عيلَّ 

 
(1)  ( ابن عرفة  املعنى، كان  ابن عرفة    لعل و.  (3/106تفسري  لتقارب االسمني يف  يسمي اخلوارج معتزلة؛ 

يف متفقتان  الفرقتني  ك   وألن  األحكام،  وال  بعض  النار،  يف  خيلدون  بأهنم  الكبائر  أصحاب  عىل  احلكم 

 . هابشفاعة وال بغريخيرجون منها ال 

امل ( 2) )نالدر  باملأثور  التفسري  يف  وينظر:  (465/ 5ثور  اخلرية ،  )  إحتاف  العرشة  املسانيد  بزوائد  / 7املهرة 

 (.3/133وفتح القدير )  ،(208-209

 .(7/230البحر املحيط يف التفسري ) (3)
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املؤمنني:   له أمري  الكواء»فقال  يابن  التي أفسدت عليك    !وحيك  وما هذه اآلية 

 ؟«. قلبك وشككتك يف دينك

 جض مصخص حص مس خس حس جسمخ جخ﴿فقال له ابن الكواء: قول اهلل تعاىل:

 سبيح؟ ف؟ وما هذا التَّ هذا الصَّ  ما هذه الصالة؟ وما، ﴾ مض خض حض

املؤمنني:    أمري  له  الكواء»فقال  صور   -تعاىل-اهلل    نَّ إِ   !يابن  يف  املالئكة  خلق 

فه رْ ابعة، وعج فىل السَّ براثنه يف األرض السُّ  ؛به  ْش أ   ا يف صورة ديٍك كا ل  هلل م   نَّ ى، وإِ شتَّ 

 ثْ م  
ا  ، فإذ  ٍج لْ من ث    ناح باملغرِب وج  ،  من نارٍ   ناح باملرشِق محن، له ج  رَّ رش الحتت ع  ىٌّ نِ

وقتج ح   براثنه  صالةٍ   كلِّ   رض  عىل  عج   ،(1) قام  صفق  ف  رْ وأقام  ثم  العرش،  حتت  ه 

لج، وال الذي ار يذيب الثَّ كة يف منازلكم، فال الذي من النَّيق الدِّ صفِّ بجناحيه كام تج 

الثَّ  يج من  منالذ  فئج طْ لج  إال  ثمَّ   ار،النَّ  ي  إله  ال  صوته:  بأعىل  ال نادى  وحده  اهلل   

وأش  له،  أن حممدا رشيك  سج هد  عبده ورسوله،  والرَّ   ربُّ   وٌس دُّ قج   وٌح بُّ ا  وح،  املالئكة 

قول  ق بأجنحتها فتفتصفِّ  ،يكة يف منازلكميني، فتسمعه الدِّ بِ ا خري النَّحممدا   وأشهد أنَّ 

اهلل عز    كنحوٍ  فهو قول  قوله،  كتاوجل يفمن   حص مس خس حس جسمخ جخ﴿  به: 
 .(2) «﴾  مض خض حض جض مصخص

 : × من سورة حممدالتاسع:  املطلب
 . [ 11]حممد:    ﴾ خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن﴿ ٱ قال تعاىل:

الواحدي   إىل  (ـه468)ت  أخرج  طالب    بسنده  أيب  بن  عيل  عن  ربيعة،  بن  عيل 

 
بع،  : خملب، والربثنالربثن  مجع، مفردها  الرباثن  (1) من السبع بمنزلة اإلصبع من  ، وهو  ونحوه  األسدك   السَّ

 .(122/  15اللغة ) هتذيب، و(231)ص الفرق، و(532/ 8) العنيينظر:  إلنسان.ا

فيها  (2) الرواية )ح(448-446)ص    لعرش وما روي  الكتاب عن هذه  قال حمقق  أقف عىل من (:  3،  »مل 

ذكر    ،من األحاديث واآلثار   يك الكثريوقد ورد يف هذا امللك الذي عىل صورة الدِّ   أخرجه غري املؤلف.

الوديك يف أخبار  "، و"أخبار املالئكاحلبائك يف  "، والسيوطي يف  "العظمة"بو الشيخ يف كتاب  أبعضها  

 . «"الديك
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 َّ؟الناس  موىلفمن  »قال:    .قال: اهلل  «،الناس؟رب    نم »اء:  الكوَّ ه سأل ابن  ، أن » 

  .(1)الكافرين ال موىل هلم« نَّ الذين آمنوا وإ كذبت، اهلل موىل»قال:  .قال: اهلل

 : الذارايت  سورة منالعاشر:   املطلب
  ﴾ مغ جغ معجع مظ حطمض خض حضجض مصٱ﴿  قال تعاىل:

 .[4-1]الذاريات: 

: »ال يسألني أحد عن آية -وهو عىل املنرب  -أنَّه قال    عن عيل بن أيب طالب  

عامَّ سأل عنه صبيغ عمر  أن يسأله    اء فأرادالكوَّ «، فقام ابن  ته أخرب إالكتاب اهلل  يف

ما  بن اخلطاب   فقال:  ا( ،  ْروا ذ  اِريات  »الريا[ 1]الذاريات:    )الذَّ فقال عيل:  ح«.  ؟ 

؟ [3]الذاريات:    ﴾ جع مظ﴿ ؟ قال: »السحاب«. قال:  ﴾ مض خض﴿قال:  

قا  قال: »املالئ[4]الذاريات:    ﴾ مغ جغ﴿ ل:»السفن«.  قال:    ثمَّ   .(2) ...كة«؟ 

 . (3) «وال تسأل سؤال تعنت ،قال له: »سل سؤال تعلم

: »ويف بعض األخبار ما يدل عىل أنه تفسري مأثوٌر عن (ـه1270)ت  قال األلويس  

 .  (4) «-صىل اهلل تعاىل عليه وسلم-رسول اهلل 

 
 . (4/122التفسري الوسيط )، و(20/231التفسري البسيط ) (1)

،  ( 346،  234  /2)  ،تفسري عبد الرزاقو ،  (113،  66/  2)،  (107  ،1/96تفسري القرآن من اجلامع )  (2)

الطربي )و أيب ح، و(483-794  /21تفسري  ابن  ابن عطية ت  ،(3397،  3311/  10اتم )تفسري  فسري 

/ 7إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العرشة )و  ،(51/  5معاين القرآن وإعرابه )  وينظر:  .(172/  5)

 ووافقه الذهبي عىل ذلك. (،  3736(، رقم احلديث ) 506/ 2) وقد صححه احلاكم يف املستدرك  ،  (208-209

 . (172/ 5ابن عطية ) تفسري (3)

)تف  (4) بعد    ، قال(14/3سري األلويس  )املتوىف:  الكريم اخلطيب  للقرآن    يف  هـ(1390عبد  القرآين  التفسري 

اهلل  :  (13/502) رسول  إىل  ينسب  يعّضده حديث  الرأي  إىل  ×»وهذا  احلديث  هذا  يجسند محل  كام   ،

بن اخلطاب   الكّواء عن ح-عنه  رىض اهلل-عمر  ابن  فأجابه  ق، وقد سأله  املسميات،     عمريقة هذه 
اإلجا هذه  نحو  عمرعىل  يقول  منها  واحدة  كّل  وىف   ما  يقوهلا  اهلل  رسول  سمعت  أنى  ولوال »  :بة، 

 . هو عيل بن أيب طالب خذ عىل هذا القول أن الروايات كلَّها تّدل عىل أن املسؤول ويؤ . قلتها«
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 من سورة الطور: احلادي عشر:  املطلب
 . [ 4]الطور: ٱٱٱٱٱ﴾ حئ جئٱ﴿ٱ :قال تعاىل

  ،  ا  ال: سمعت عليا خالد بن عرعرة، قده إىل  سن ب  (ـه031)تي  أخرج الطرب
ابن   له  الرحبة، فقال  إىل  قال: »بيت يف  الكوَّ وخرج  املعمور؟  البيت  ما  أو غريه:  اء 

اح، يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ال يعودون  ال له الرّض ـة يقـادس ـاء السـالسم 

 .  ا«فيه أبدا 

ا  هبسندو قال: سأل  ربيعة  بن  املعمور،      علياا  اءكوَّ لابن  إىل عيل  البيت  عن 

امء يققال كل يوم سبعون ألفا من املالئكة، ال   ال له الرّضاح، يدخله: »مسجد يف السَّ

السامء،   يف  العتيق  البيت  بحيال  »بيت  قال:  آخر  طريق  ومن  أبداا«،  فيه  يرجعون 

له الرضاح، يدخله  يدخله كل يوم سبعون ألف ملك عىل يقال  كل    رسم راياهتم، 

ا«ا من املالئكة ثم ال يرجعألفا  عونوم سبي  . (1) ون فيه أبدا

 من سورة القمر:الثان عشر:   املطلب
 .[11: القمر] ﴾ يئ ىئ نئ مئ زئٱ﴿قال تعاىل: 

 الكواء  أنَّ ابنأيب الطفيل  يف األدب املفرد من حديث    (ـه256ت  )روى البخاري  

ا  ا  عليا   سأل قال:  ملجرِّ عن  ومنها»ة  السامء،  رشج  بامء   ءالسامفتحت    هو 

 . (3) «﴾ يئ ىئ نئ مئ زئ﴿ٱٱ»ثم قرأ: حاتم   أيب ابن ويف رواية .(2) «منهمر

 
)تفسري(  1) الطربي  وينظر:  ( 563/  21  الرزاق  تفسري،  )أخو،  (234  /3)،  عبد  مكة  ،  (50-49/  1بار 

 . (428 /7وتفسري ابن كثري، )(، 17/60وتفسري القرطبي )  (،1/464) مع بيان العلم وفضلهوجا

املفرد    (2) األدب  )(258)صصحيح  احلديث  رقم  األلباين:    (،593/766،  عنه  اإلسناد»قال  ،  «صحيح 

)تفوينظر:   كثري  ابن  امل   فإحتاو،  (477-476/  7سري  بزوائد  املهرة  العرشةاخلرية  -208/  7)  سانيد 

 . (675/ 7الدر املنثور يف التفسري باملأثور )و ،(920

 . (3320/ 10حاتم )تفسري ابن أيب  (3)
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 من سورة النازعات:الثالث عشر:  املطلب
 .[5: النازعات]  ﴾  مب خب ٱ﴿ قال تعاىل:

ابن وهب   أيب طالب بسنده    هـ(197)تأخرج  بن  ابن      عن عيل  اء  الكوَّ أن 

 . (1) «وأمره محنِ الرَّ  ذكر  ن وردبِّ كة يالئامل قال: ،(ارات أمرً املدب ج )عن  سأله

 

 

 

 

 
 

 

 

 
  ( 405/  8الدر املنثور يف التفسري باملأثور، )يف  عزاه السيوطي  وقد  ،  (107/  1)  تفسري القرآن من اجلامع  (1)

 . ابن أيب حاتمتفسري  إىل
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 املبحث الثالث
 ، وأثرها(1)صبيغية بسؤاالت ريالتفسابن الكوَّاء عالقة سؤاالت  

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

ا صبيغا أن  الروايات  بعض  يف  أج  يفاء  أشيعن    سأل  ورد  يف  وهو  ناد القرآن، 

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

(ـه255
 .  (3)   ، وغريه(2) 

 ويف بعض الروايات تبنيِّ أنه سأل عن:

   .[103]الكهف:  ﴾  يل ىل مل يك ىك ٱ﴿قول اهلل تعاىل:  
 جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مصٱ﴿ٱه تعاىل:  ولوق  
 . [4-1ت: ا اريلذ]ا ﴾  مغ

»ال يسألني   لب  عن عيل بن أيب طابسنده    (ـه197)ت  أخرج ابن وهبفقد  

 عنه  سأل  عامفأراد أن يسأله    ،اءعن آية يف كتاب اهلل إال أخربته، فقام ابن الكوَّ   أحدٌ 

 
  بن سهل  بن عسلصبيغ    وذكر أنه:  (،373-3/370)صابة يف متييز الصحابة  ترجم له ابن حجر يف اإل   (1)

إدراك،    ،احلنظيلّ  عمرله  مع  فقدمشهورة  وقصته  القرآن،    ،  متشابه  عن  يسأل  فجعل  املدينة،  قدم 

إليه عمر م  فأعدَّ   ،فأرسل  فقال:  النخل،  اهللَّ صبيغ،له عراجني  أنا عبد  قال:  اهللَّ    ن أنت؟  وأنا عبد  قال: 

ثم ،  أجده يف رأيسقال: حسبك يا أمري املؤمنني، قد ذهب اّلذي كنت  رأسه، فى  فرضبه حتى أدم   عمر،

)أي    كان حيّمقوا عنه، وقيل: أنه  مائة لتفرقهم  فلو جاء و  ،: ال جتالسوه أهلها نفاه إىل البرصة، وكتب إىل

، قيل:  ن كان سيّدا فيهما يف قومه بعد أصبيغ وضيعا   مل يزلة، ووأنه وفد عىل معاوي  ى(،يفعل فعل احلمق

عمر   وفاة  بعد  املدينة  إىل  عاد  ذلكأنه  غري  وقيل  بالوفيات  يف    للمزيد  ينظرو  .،  الوايف  ترمجته: 

(16/163-164( دمشق  تاريخ   ،)23/408(  ،)11/45( واألنساب  امليزان 3/26(،  ولسان   ،)

حم3/439) املؤمنني (،  أمري  فضائل  يف  الصواب  )  ض  اخلطاب،  بن  و2/533عمر  رفع (،  يف  اإلكامل 

 .لكنى واألنسابعن املؤتلف واملختلف يف األسامء وا االرتياب

 . (254/ 1) سنن الدارميينظر:  (2)

 .(95/  1تفسري القرآن من اجلامع )ينظر: ( 3)
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ا )  ما:  فقال  اخلطاب،  بن  عمر  صبيغ ْروا ذ  اِريات  الرياح فقال  ؟  (الذَّ قال:    .عيل: 

القال  ؟﴾ مض خض﴿ السفن؟  ﴾ جع مظ﴿  ل:قا  .بسحا:    قال:   .قال: 
  ؟﴾  يل ىل مل يك ىك﴿ٱ  ل اهلل:قال: وقو  .قال: املالئكة  ؟﴾  مغ جغ﴿

فجعل يرضبه هبا، ثم قال عيل:    ،فتناوله بعىص كانت بيده  ،قال: فرقي إليه درجتني

 . (1) أنت وأصحابك«

ارو ي  ميم التَّ   صبيغاء  ن املسيب، قال: جبسنده عن سعيد ب  هـ(292)ت  روى البزَّ

أمريا  بن  مرع  إىل يا  فقال:  عن  خلطاب،  أخربين  املؤمنني  رْ   ذ  اِريات  ا()الذَّ قال:  وا ؟ 

يقوله ما قلته«.  قال: فأخربين عن   ×هي الرياح، ولوال أين سمعت رسول اهلل  »

ا( ِوْقرا ه  وليق  ×؟  قال: »هي السحاب، ولوال أين سمعت رسول اهلل  )احْل امالت 

سِّ )«. قال: فأخربين عن ما قلته تاملْجق  ا( ام  ئكة، ولوال أين سمعت  ؟ قال: »هي املالأمرا

اهلل   فأخربين عن  قوي  ×رسول  قال:  قلته«.  ما  ا(له  يجرْسا قال: »هي  )اجْل ارياِت   ، ؟ 

أجِمر به فرضب    ×السفن، ولوال أين سمعت رسول اهلل   يقوله ما قلته «. قال: ثم 

ت ٍب، وكتمحله  أخرى، و  ة ئٍت، فلامَّ برئ دعا به فرضبه مامائة، وجعله يف بي ب عىل ق 

ل كذلك حتى أتى ، فلم يزجمالسته«  امنع الناس من: »  إىل أيب موسى األشعري

يف   فكتب  شيئاا،  ُيد  كان  مما  نفسه  يف  ُيد  ما  املغلظة  باأليامن  له  فحلف  موسى  أبا 

فخل صدق،  قد  إال  إخاله  »ما  عمر:  فكتب  عمر،  إىل  جمال  ذلك  وبني  سته  بينه 

 . (2) «الناس

اء هو  ق  سبا  ونالحظ ممَّ  ض بع  عن  ما وردأن املشرتك بني أسئلة صبيغ وابن الكوَّ

ابن  رواية  يف  كام  فقط،  الكهف  سورة  من  واحدة  وآية  الذاريات،  سورة  آيات 

 
 . (1/96تفسري القرآن من اجلامع ) (1)

البزار )  (2) ، فقال  يث مرفوعٌ »وقد روي يف ذلك حد  :(7/413)، قال ابن كثري يف تفسريه  (1/423مسند 

ه عنه. ، ثمَّ «...فظ أبو بكر البزاراحلا  ذكره بنصِّ
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تج (هـ197)توهب اء لكن مل  الكوَّ ابن  إلينا؟! وهل  ، فهل سأل صبيغ كّل أسئلة  نقل 

األصل، وأن أسئلة ئلة صبيغ هي انعترب أن أس   !ة عنها؟رعتفء مابن الكوَّ

ا برواية ابن    ب:نستطيع أن نجي التي و  السابقة،  (ـه197)ت  وهب  بـنعم استئناسا

فيها عنه  »...  :ورد  سأل  عامَّ  يسأله  أن  فأراد  الكواء  ابن   بن   عمر  صبيغفقام 

فلم  ،  ...«اخلطاب هبذا،  اجلزم  نستطيع  ال  أننا  لإالَّ  فظ  أحيج من  فيام -سئلة صبيغ  نا 

  الذاريات، وآية واحدة من سورة الكهف كام من سورة  ات  آي عضإال ب  -عليه  ناوقف

 واهلل أعلم.  يف الروايات، مرَّ 

الثان: اجملاالت    املطلب  وأثرها يف  التفسريية،  الكوَّاء  ابن  جماالت سؤاالت 
 :األخرى
اء  أواًل:   التفسريية: بيان املجاالت التفسريية ألسئلة ابن الكوَّ

م سبق  ما  خالل  واياتمن  الرِّ الكوتض  لتيا   ن  وابن  صبيغ  أسئلة  اء منت 

ا كثريا أن  نجد  ذلك   التفسريية  جماالت  وتعددت  تفسريه،  يف  أوردها  املفرسين  من 

 اإليراد، فمن ذلك: 

معنى:  - بيان  يف  ورد  كام  املعنى:  اجلاريات،  )ال  بيان  احلامالت،  ذاريات، 

تعا قوله  يف  امت(    مع جع مظ حط مض خض حض جض مص﴿ ٱٱىل:املقسَّ
 . [4-1: ]الذاريات ﴾  مغ جغ

تعاىل: قوله  يف  الفاحشة  معنى   مح جح مج حج مث هت مت﴿  وبيان 
[80]األعراف:  ﴾ مس خس حس جس مخ جخ

(1)  . 

 
/ 12تفسري الطربي )و (،346234 / 3وتفسري عبد الرزاق ) (،96/ 1تفسري القرآن من اجلامع )ينظر:  (  1)

أيب حاتم )(، و483  ،481،  480،  21/479(، )516،  515/  14، )(127 ابن    ، ( 1751/  5تفسري 

)و (،  3397،  3320،  10/3311)  (،3053،  2904/  9) السمرقندي  و(341/  3تفسري  تفسري ، 

( )و  ،(293/  16الثعلبي  النهاية  بلوغ  اىل  )و  ،(7071/  11اهلداية  الوسيط  درج ،  (122/  4التفسري 

( والسور  اآلي  تفسري  يف  و(1474/  4)  (،257/  2الدرر  ال،  )تفسري    = وتفسري  ،(224/  3سمعاين 
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 خص حص مس خس حس﴿  ومن ذلك بيان املعنى باملثال، كام مرَّ عند قوله تعاىل:
 .[47]احلجر:   ﴾  مض خض حض جض مص

امل  - بيان  ورد يف  كام  املبهامت:  بقوله:بيان   ﴾  يل ىل مل يك ىكٱ﴿ٱ  عني 
 يث ىث نث مث زث رث يت ىت نتٱ﴿  تعاىل: وقوله    ،[103]الكهف:
   .[28]إبراهيم:  ﴾ ىق يف ىف

 هن من خنحن جن مم خم ﴿ٱ  ويف بيان من هو ذو القرنني الوارد يف قوله: 
 . [83]الكهف:  ﴾ ٰه مه جه

[4]الطور:  ﴾ حئ جئٱ﴿ ويف بيان ماهية البيت املعمور يف قوله تعاىل:
   (1 ) . 

املشكل  - تعاىل:  :بيان  قوله  عند   جح مج حج مث هت مت خت حت جت﴿كام 
.  [ 41]النور:  ﴾ مض خض حض جض مصخص حص مس خس حس جسمخ جخ مح

يا أمري  -كام مرَّ -اء، وقال عنها  ية عىل ابن الكوَّ فقد أشكلت هذه اآل إِنَّ :  املؤمنني! 

 يف كتاب اهلل آلية قد أفسدت عيلَّ قلبي، وشككتني يف ديني.

األقوال:  - استدال  االستدالل على  ذلك  الواحدي  ومن    بقول  (ـه468)ت  ل 

ال  عيل   اء:البن  الناس؟  كوَّ موىل  »فمن  قال:  اهلل.  قال:  الناس؟«،  رب  « »من 

 
الزخمرشي  و  (،81/  5)  البغوي= و ( 394/  4)تفسري  ع ،  ابن  )تفسري  )( 442  /3طية   ،5/172 )  ،

  /5وتفسري ابن كثري، )  ،(548  /9البحر املحيط يف التفسري )(، و17/29، )(27/  1تفسري القرطبي )و

50،)(7/  413  ،476  ،)( باملأثور  التفسري  يف  املنثور  )(269  /1والدر   ،3/495(  ،)5/249  ،)

(7/675( ،)8/405) . 

  ، 113،  2/66)،  ( 107،  96/  1اجلامع )القرآن من  تفسري  ، و(179الثوري )صتفسري سفيان  ينظر:  (  1)

)و  ،(114 بن سالم  و(210/  1تفسري حييى   ،( الرزاق  عبد  )،  (346/  2تفسري  الطربي   / 31وتفسري 

وتفسري   (،2247،  2246  /7 حاتم )وتفسري ابن أيب(، 21/563(، ) 426،  370/  15)  (،267،  671

)ت  (،71/629)(،  6/87)ثعلبي  لا عطية  ابن  )وتفسري    (،3/545فسري   (، 501،  21/494الرازي 

( القرطبي  )( 66،  11/74وتفسري  )و  ،(17/60،  التفسري  يف  املحيط    (، 9/567)،  (7/230البحر 

( كثري،  ابن  الت284/  7)،  (509-508/  4وتفسري  يف  املنثور  والدر  باملأثور(،    ،   (5/42،41)فسري 

(5/435) ( ،5/465.) 
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ن آمنوا وإنَّ الكافرين ال موىل هلم« = عىل أحد قال: اهلل. قال: »كذبت، اهلل موىل الذي

تعاىل: قوله  معنى  يف  أوردمها  الذين   مه جه هن من خن حن جن﴿القولني 
املوىل    ،[11]حممد:  ٱ  ﴾ خي حي جي ٰه قال:  اجلاعل نرصتوهو قول من  ه  هو 

اا له، وكلُّ مؤمن فاهلل مون أرادهعىل م لُّ كافٍر فال موىل له  اله بنرصه إِيَّ ينرصه ه، وكج

لَّمج هلالكه، وهلذا املعنى ال يجقال: اهلل موىل الكافرين؛ ألنه ال   من عقاب ربه، فهو يجس 

 .(1) يتوالهم 

األ  الرتجيح بني األقوال:   -   القرنني قال: ذو  قول من    ( ـه1270)ت  لويس  كردِّ 

اء علياا  ؛  بيااكان ن ب نيَّ  له أنه عن ذي القرنني  بالرواية التي سأل فيها ابن الكوَّ ، ف 

ا صاحلاا، أحبَّ اهلل فأحبَّه.  كان عبدا

 أثر سؤاالت ابن الكوَّاء التفسريية، يف اجملاالت األخرى:  اثنًيا:
 : نها، مغري التفسري الواضح يف عد جة جماالت  لقد كان هلاتني القصتني األثر 

 استنباط بعض األحكام العقدية، ومن ذلك:   -
هبا    بقصة  ستدل  القد   استدل  كام  واجلامعة،  السنة  أهل  اء  الكوَّ وابن  صبيغ 

 . (2) املخالفون هلم

يف التفريق   (ـه728)ت  ابن تيمية    أهل السنة واجلامعة ما ورد عن  استداللومن  

 قال: حيث و)التأويل(، بني )املعنى( 

الفرق مم»و يبني  عمر    "التأويل"و    "عنىملا"بني    ا  سأل  ا  صبيغا عن    أن 

ت من الصفات، وقد تكلَّم الصحابة يف تفسريها مثلج عيل بن أيب  يات(، وليس)الذار 

 
 (.  2872لباب التفاسري )ص، و(122/ 4التفسري الوسيط ) ، وينظر:(231/ 20)التفسري البسيط  (1)

املثال-يجنظر    (2) سبيل  املرجع   -عىل  وهو  اإلباىض،  يوسف  بن  ملحمد  املعاد،  دار  إىل  الزاد  مهيان  كتاب: 

  وهو   اخلراسانى،  حممد  لسلطان  ة،دالعبا  مقامات  يف  السعادة  بيانكتاب:  األصيل لإلباضية من اخلوارج، و

اإلثنا عرشية يفإل ا  متطرىف  أحد يف    مامية  اء  الكوَّ ابن  بقصة  استشهدوا  فقد  اهلجرى،  الرابع عرش  القرن 

ون )  (.247-246/ 2(، )2/165تقرير بعض معتقداهتم. ينظر: التفسري واملفرسِّ
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ابن    طالب    عيل  لكن  قصده؛  من  رآه  ملا  سؤاله  كره  عنها  سأله  ملا  الكواءمع 

 . يؤدبه حتى رم ع طاعة فيهم مطاعا يكن مل عليه يةملتو رعيته كانت

فيها اش )اجلاريات( و)احلامالت( ويات( و)الذار و اللفظ  )املقسامت(  تباه؛ ألن 

اللفظ  حي يف  ليس  إذ  ذلك  غري  وحيتمل  واملالئكة  والنجوم  والسحاب  الرياح  تمل 

ومقا الرياح  أعيان  هو  اهلل  إال  يعلمه  ال  الذي  والتأويل  املوصوف.  ديرها ذكر 

ووصفاهت هتب  ومتى  السحابا  من    أعيان  حتمله  ي  األمطاروما  املطر ومتى  نزل 

( فهذا ال يعلمه إال اهلل. وكذلك يف قوله: )إنا(  قسامتوكذلك يف )اجلاريات( و )امل 

اتب كام  اجلمع  معنى  فيها  التي  اهلل  أسامء  من  ونحومها  )نحن(  فإن و  النصارى؛  عه 

ل سبحانه؛  اهلل  وهو  معلوم  اجلمعمعناه  اسم  تعد  كن  عىل  بيدل  املعاين؛  منزلة  د 

واحد ومعاين    ملسمىالعليم والقدير والسميع والبصري فإن اة: مثل  املتعدداألسامء  

التأويل الذي اختص اهلل به   األسامء متعددة فهكذا االسم الذي لفظه اجلمع. وأما 

وصفات ذاته  حفحقيقة  ما  قالوا:  فإذا  جمهول.  والكيف  مالك.  قال  كام  علمه ه  قيقة 

 . (1)إال اهلل«يعلمه  الذي الذا هو التأويل برصه؟ قيل: هدرته وسمعه ووق

 ة، ومن ذلك: استنباط بعض األحكام الفقهي  -
وا    .1 رج وقدَّ ي ْصلح،  أن  القاذف  شهادة  قبول  يف  قوليهم  أحد  يف  الفقهاء  ط   رش  

توبة  يف  أمحد  اإلمام  أخذ  وبذلك  سنة،  له  أجَّ مل َّا  بصبيغ  عمر  فعل  كام  بسنة،    ذلك 

اعي إىل البدعِة أن  . (2)صبيغمر لَّ عام أجك ه يجؤجل سنَّة،الدَّ

ر      كان عمر بن اخلطابالتغريب؛ كامأنَّ من أنواع التعزير: النفي و  .2 يعزِّ

ى   سل إىل البرصة، وأخرج ن رص  عِ بيغ بن  ص  بالنَّفي يف رشب اخلمر إىل خيرب، وكام ن ف 

 
 . (51ص) اإلكليل يف املتشابه والتأويل،، و(13/312جمموع الفتاوى ) (1)

 . (7/86جمموع الفتاوى ) (2)
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اٍج  بن حجَّ
 . (2) به النساءإىل البرصة مل َّا افتتن  (1) 

بعض  3 أن  خت.  بيقاهتتطبتلف  األحكام  والضعفا  القوة  حال  فعمر  ني   ، 
ا بشدة كام ، بينام عيل    عاقب صبيغا اء؛   -  بن أيب طالب-مرَّ مل يفعل مع ابن الكوَّ

ا فيهم طاعة عمر حتى يؤدبه«  . (3) ألنَّ رعيته كانت »ملتوية عليه، مل يكن مطاعا

التبيان طريقة السَّ   -   تابواألسئلة حول كيثري الشُّبه  عامل مع من  لف يف 
 . -تعاىل- للا
بهة  ل  شج يثري  من  مع  لف  السَّ تعامل  تنَّوع  اهلل  قد  كتاب  أسئلة حول    -تعاىل -أو 

امل وقد  عىل حسب  اسرتشاد،  سؤال  وسؤاله  طالب حق،  كان  فإن  واهلدف؛  قصد 

واالنقياد التَّسليم  يعلَّمونه  معه:  فإهنم  عليه،  بالتللنَّص،    أشكل  هي  وذلك  ي 

ويست دة  أحسن،  الشَّ نْ ععملون  م  عنده يش ال خي ىل  يكون  كأن  النَّفرة،  عليه  ء  افون 

 . (4) من العلم 

ا إن كان السائل هدفه التَّعنَّت واألجغلوطات  أمَّ
 ييل:  ، فإنَّ منهجهم يتلَّخص فيام ( 5) 

مع    ، كام فعل عيل بن أيب طالب  تغيري هدف السائل من السَّؤال  حماولة  أ.

 
، أبوه صحايب مشهور، وكان رجالا  رص بن حجاج بن عالط بن خالد بن نويرة السلمي ثم البهزينهو:    (1)

، يقال: إن عمر بن اخلطاب   كان يطوف يف املدينة يف بعض الليايل، فسمع صوت امرأة تقول:وسياما

ْل س  مْ أ    اهب  رْش  أف   رٍ ىل مخ  إِ  بيلٍ س   نْ مِ  ْل ه   جَّ إِىل  ن  ل ـيـِبـ ه   اِج؟ رْصِ ْبِن ح 

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

ينظر:  ذلك  .( الكربى  )285/ 3الطبقات  واملختلف  واملؤتلف  م4/2205(،  يف  الغابة  وأسد  عرفة  ( 

 (.456/ 1الصحابة )

 (109/ 82) ىجمموع الفتاو (2)

 . (51ويل)صاملتشابه والتأ اإلكليل يف (3)

 (.111-108ينظر: دعاوى الطاعنني يف القرآن الكريم، يف القرن الرابع عرش اهلجري، والرّد عليها )ص (4)

املا  (5) أفعولة من الغلط كاألحدوثة واألمحوقة ونحومها، وهي صعاب  تِي ألغلوطة:  الَّ سائل، وهي املسألة 

هب ا   ر  ْلع  ايجغالط  ويستسقط  ليستزل  )غريينظر:    ْأيه.امل  احلديث  احلديث  و  ،(1/354ب  الفائق يف غريب 

(3/73). 
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اء فقد مر بأنَّ بن الا ا، وال تسأل ت عنَّتاا«.  ! سل ت  »ويلك :ه كان يقول له كوَّ ها قُّ  ف 

وخماصمة  ب. ابلدل  حماجة  الشَّرعيالسائل  السيوطييل  قال  : (ـه911)ت، 

هنِّي عىل بن أيب طالب    »وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس إىل    قال: وجَّ

يٌق  اء وأصحابه، وعيلَّ قميٌص رق  لبس  تت  ابن عباس، ووحلٌَّة، فقالوا يل: أ ن  ابن الكوَّ

هذه  مث اهلل:ل  قال  به:  أخاصمكم  ما  ل  أوُّ فقلت:    خي حي جي يه ىهٱ﴿  الثياب! 
 .[31راف:]األع ﴾ مم خم حم جم يلٱ﴿، و[32]األعراف: ﴾ يي ىي مي

 . (2) «(1) يلبسج يف العيدين بجردي حربة ×وكان رسول اهلل  

ا، ونفاه    فعمر    ؛أتديب السَّائل على حسب االستطاعةت.   رضب صبيغا

ر النَّاس من جم  اء؛ الختالف   السته، وعيلإىل البرصة، وحذَّ ر  ابن الكوَّ احلالني هن 

.  منهام يف ز  كام مرَّ

ذلكث.   فعل  من  النَّبي    ،التحذَّير  كان  ُيادلون ×كام  الذين  أمته  ر  حيذِّ  ،

ذلك وأصبح  والتَّابعون،  الصحابة  فعل  وكذلك  الكريم،  القرآن  دأب    بمتشابه 

ا هلل ولرسوله، وشفقة عىل األ بانيني، نصحا  مة. العلامء الرَّ

بنفس ج.   املتعن جت  السائل  عيل  ،طريقته  معاملة  فعل  ابن  كام  سأله  حينام 

اء! واهلل ما أردت العلم، ولكنَّك أردت الكوَّ  اء أسئلة تعنَّت، فقال له: »يا ابن الكوَّ

« قال:  اهلل.  قال:  الناس؟«،  رب  من  قال: التعنَّت.  اهلل.  قال:  الناس؟«  موىل  فمن 

 . (3) »كذبت، اهلل موىل الذين آمنوا وإنَّ الكافرين ال موىل هلم«

بسنده إىل بكري بن عبد اهلل بن األشج قال:    (ـه360)ت  وقد أورد اإلمام اآلجري  

ا   قال:   إن عمر بن اخلطاب   نن،    »إن ناسا ادلونكم بشبيه القرآن، فخذوهم بالسُّ ُيج

 
ال بجْردج  (1) ق  ةيج ودج  ، حرب  ةٍ وبجرج يْشٌ ، وِحرب   و  و  ْولِك ،هج ق  ٌة. ثوبج ِقْرِمٍز،  :ك   . ( 24/ 5هتذيب اللغة )   ينظر:   والِقْرِمزج ِصْبغ 

 .(442-3/441ثور )أالتفسري باملالدر املنثور يف  (2)

)التف  (3) البسيط  و(20/231سري   ،( الوسيط  )و،  (4/122التفسري  املختارة  وقال  (2/298األحاديث   ،

 .»إسناده صحيح« عنه:
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نن أعلمج بكتاب اهلل تعاىل«. فإن أصحاب  ا  لسُّ

ٌن عامَّ إنسا، إذا سأله  ثمُّ قال: وهكذا كان من بعد عمر: عيل بن أيب طالب  

ه إىل ما هو أوىل به.  ال يعنيه عنَّفه، وردَّ

ا: سلوين!  روي أن عيل بن أيب طالب    قال يوما

اء، فقال: ما السواد الذي يف القمر؟    فقام ابن الكوَّ

 ينفعك يف  فقال له: قا
ٍ
ا، وال تسأل تعنُّتاا، أال سألت عن يشء ها تلك اهلل! سل ت فقُّ

 ثم قال: ذلك حمو الليل... ر آخرتك؟ أمر دنياك أو أم

ويأمرون  ويردُّوهنا،  املسائل،  ل  ض  عج يكرهون  وحديثاا  قدياما  العلامء  كان  وقد 

جوا عنه.   بالسؤال عامَّ يعني؛ خوفاا من املِراء واجِلدال الذي هنج

، وكثرِة السؤال.  ×ى النبي هن  عن قيل  وقال 

 واجلِ وهنى عن األجغلوطات ...كلُّ 
ِ
 دال.  هذا خوفاا من املِراء

 ثمَّ ختم كالمه بوصيٍة عامٍة، قال فيها: 

 ، املِراء  وا  عج ود  الفقه،  أهل   ويا  احلديث،  أهل   ويا  القرآن،  أهل   يا  اهلل  »فاتقوا 

ين، واسلكو ، واخلصومة  يف الدِّ ا طريق  من سلف ِمن أئِمتكم؛ يستقْم لكم  واجلدال 

ا  األمرج الرشيد، وتكونوا عىل ة الواضحة إن شاء   جَّ هلل تعاىل، فقد أثبتُّ يف ترك املح 

 » ، واهلل املْجوفِّق ملِن أحبَّ ل  ق   ْن ع 
 واجلدال ما فيه كفايٌة ملِ

ِ
 . (1) املراء

 

 

 
 

 
 (. 211-1/208كتاب الرشيعة ) (1)
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 اخلامتة
حسب اجلهد    من متام هذا البحث  عىل ما منَّ به عيلَّ   -عاىلت-وبعد فإين أمحد اهلل  

النتائج والتوصيات، عىل  النحو  والطاقة، ومن خالله فقد وصلت إىل جمموعة من 

 التايل: 

 أواًل: النتائج، ومنها: 
اء  .  1 ، يف    ةالتفسرييبلغت سؤاالت ابن الكوَّ التي وقفنا عليها أربعة عرش سؤاالا

سورة عرشة  موضعان  ثالث  الكهف،  سورة  يف  صبيغمنها  ووافقه  سؤاالت   ،  يف 

  سورة الذاريات، واملوضع الثاين من سورة الكهف.

 رش، وهو من أهم وسائل التَّعلم والتفقه. السؤال أمر فطري عند بني الب. 2

 . السؤاالت تتعدد وتتنوع حسب حال السائل. 2

لف يف التعامل مع السائلني هي الطريقة الشاملة3  النَّافعة.  . طريقة السَّ

عِ 4 بن  صبيغ  سؤاالت  وعبد.  اء    سل  الكوَّ بن  ة اهلل  عدِّ يف  واضح  أثر  هلا  كان 

 جماالت، منها التفسري. 

ت التي تتصفُّ بأهنا تعنّتية = مردها إىل االنحراف يف العقيدة، . غالب السؤاال5

ب يف ذلك،   وهو من أهم أسباب اخلطأ يف التَّفسري. والتَّعصُّ

ككني.  6 املشَّ ومثريطريقة  اهلل    ي  كتاب  حول  به  مرِّ    -تعاىل-الشُّ عىل  واحدة 

خوص.  العصور، وإن اختلفت الشُّ

 اثنًيا: التوصيات، ومنها: 
اء دراسة تفسريية .دراسة سؤا1  .مقارنة حتليليةالت صبيغ وابن الكوَّ

التفسري2 اء يف غري  الكوَّ ابن  فمن خالل وقويف عىل  ودراستها  .مجع سؤاالت   ،

 ة من األسئلة السيام الفقهية.له جمموعالروايات وجدت 

اء من مصادر  3 نة واجلامعة، ومقارنتها . مجع أسئلة ابن الكوَّ املخالفني ألهل السُّ
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السنة واجلامعة؛ إذْ بام   القصة بعضهم عىل مذهبه  عند أهل  كام مرَّ يف    استشهد هبذه 

 . أثر القصتني العقدي

ا لوجهه الكريم، وأن يغفر ما    العظيم أن ُيعل عميل هذا  يِلَّ أسأل اهلل الع   خالصا

وصىلَّ اهلل وسلَّم عىل رسوله األمني، وأصحابه ،  ونقصانٍ   كان فيه من خطأ وسهوٍ 

ين. الغرِّ امل  يامني، ومن تبعهم، وسار عىل هنجهم، واقتفى أثرهم إىل يوم الدِّ
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النارص، جم نارص  بن  د زهري  بإرشاف  الرشيف  والسرية،  املصحف  لطباعة  فهد  امللك  مع 

 . م1994  -هـ  1415،  1، ط ومركز خدمة السنة والسرية النبوية )باملدينة(  -)باملدينة(  
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 م. 2016  -هـ 1437،  1تحدة، طاإلمارات العربية امل -للقرآن الكريم، ديب 

  -للجوزجاين، ت: عبد العليم عبد العظيم الب ستوي، حديث اكادمي    ،أحوال الرجال  [5]

 فيصل آباد، باكستان.  

املختارة مما ل خياألحاديث    [6] املستخرج من األحاديث  أو  البخاري ومسلم يف  املختارة  رجه 
امللك  ،صحيحيهما عبد  د.  ت:  املقديس،  الدين  للطباعة    لضياء  خرض  دار  دهيش،  بن 

 م. 2000  -هـ  1420،  3، طلبنان  –والنرش والتوزيع، بريوت 

: رشدي الصالح ملحس،  أليب الوليد األزرقي، ت  ،اثرأخبار مكة وما جاء فيها من اآل [7]

 . بريوت –دار األندلس للنرش 

 بريوت.   -م، دار الفكر 1989-هـ  1409بن األثري،  ال،  د الغابة سْ أُ  [8]

ابلكىنا  [9] العلم  محلة  من  املشهورين  معرفة  يف  عبد الستغناء  البن  اهلل    ،  عبد  ت:  الرب، 

الرياض  مرحول واإلعالم،  والتوزيع  للنرش  تيمية  ابن  دار  العربية    -  السواملة،  اململكة 

 م. 1985  -هـ 1405، 1السعودية، ط 
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وجود وعىل  ، البن حجر العسقالين، ت: عادل أمحد عبد املاإلصابة يف متييز الصحابة  [10]

 هـ. 1415، 1ط  بريوت،  –حممد معوض، دار الكتب العلمية 

 م. 2002ري الدين الزركيل، دار العلم للماليني، ط اخلامسة عرش،  خل ،األعلم [ 11]

والتأويل  [ 12] املتشابه  يف  الشيمي  ،اإلكليل  حممد  ت:  تيمية،  اإليامن    البن  دار  شحاته، 

 . مرص –للطبع والنرش والتوزيع، اإلسكندرية 

واألنساب  [ 13] والكىن  األمساء  يف  واملختلف  املؤتلف  عن  االرتياب  رفع  البن    ،اإلكمال يف 

 م. 9901-هـ1411، 1لبنان، ط -بريوت-ماكوال، دار الكتب العلمية 

اليامين وغريه،  األنساب   [ 14] املعلمي  الرمحن بن حييى  السمعاين، ت: عبد  ، أليب سعيد 

 م. 1962 -هـ  1382،  1آباد، ط  جملس دائرة املعارف العثامنية، حيدر 

أليب بكر األنباري، ت: حميي الدين عبد الرمحن رمضان،    ،إيضاح الوقف واالبتداء  [ 15]

 م. 1971  -هـ 1390ق، مطبوعات جممع اللغة العربية بدمش

 ]ب[
 ، للجاحظ، دار اجليل، بريوت. الربصان والعرجان والعميان واحلوالن [ 16]

 ]ت[
بيدي، دار اهلداية. القاموساتج العروس من جواهر  [ 17]  ، املحقق: جمموعة من املحققني، الزَّ

بن خياط   [ 18] القلم، اتريخ خليفة  دار  العمري،  أكرم ضياء  د.  بن خياط، ت:    ، خلليفة 

 . ـه1397،  2دمشق، بريوت، ط  -الرسالة  مؤسسة 

دمشق   [ 19] للطباعة  اتريخ  الفكر  دار  العمروي،  غرامة  بن  عمرو  ت:  عساكر،  ابن   ،

 م. 1995  -هـ1415والتوزيع،  والنرش

الرسل وامللوك   [20] الطربي = اتريخ  الرتاث  اتريخ  دار  الطربي،  ،  بريوت   –، أليب جعفر 

 . ـه1387، 2ط

أيب    [ 21] ابن  =  تفسري  العظيمحامت  القرآن  نزار    ،تفسري  مكتبة  الطيب،  حممد  أسعد  ت: 

 هـ. 1419  -  3اململكة العربية السعودية، ط  -مصطفى الباز  
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عرفة، تفس [  22] ابن  الكتب    ري  دار  األسيوطي،  املالكي، ت: جالل  التونيس  عرفة  البن 

 م. 2008،  1، طلبنان  –العلمية، بريوت 

ت: عبد السالم عبد الشايف   ،يز يف تفسري الكتاب العزيزالوجتفسري ابن عطية = احملرر  [  23]

 هـ. 1422،  1، طبريوت  –حممد، دار الكتب العلمية 

ت[  24]  = ابن كثري  العظيمتفسري  القرآن  الفداء  فسري  أبو  سالمة،  حممد  بن  سامي  ت:   ،

 م. 1999 -هـ  1420،  2إسامعيل بن كثري، دار طيبة للنرش والتوزيع، ط 

أيب ح[  25] التفسرييان  تفسري  احمليط يف  البحر  دار    ،األندلسي =  ت: صدقي حممد مجيل 

 هـ. 1420الفكر، بريوت ، 

تفس   [26] املعان يف  األلوسي = روح  املثانتفسري  العظيم والسبع  القرآن  عبد    ،ري  ت: عيل 

 . ـه1415، 1، ط بريوت   –الباري عطية، دار الكتب العلمية 

عثامن مجعة    -ت: حممد عبد اهلل النمر  ، القرآنالتنزيل يف تفسريتفسري البغوي = معال  [  27]

 م. 1997  -هـ 1417، 4سليامن مسلم احلرش، دار طيبة للنرش والتوزيع، ط -ضمريية  

القرآن [  28] تفسري  عن  والبيان  الكشف   = الثعليب  دار  تفسري  الثعلبي،  إسحاق  أبو   ،

قيق جمموعة من  م، حت2015 -هـ  3614، 1اململكة العربية السعودية، ط  -التفسري، جدة 

 الباحثني. 

الكبري  [ 29] التفسري   = الغيب  مفاتيح   = الرازي  إحياء    ،تفسري  دار  الرازي،  الدين  لفخر 

 هـ. 1420،  3، ط بريوت  – الرتاث العريب 

، أبو القاسم الزخمرشي، دار  تفسري الزخمشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل   [30]

 . هـ1407  الثالثة، ط  بريوت، –الكتاب العريب 

، ت: حممد معوض وآخرون،  يب الليث السمرقندي تفسري السَّمرقندي= حبر العلوم، أل  [ 31]

 م. 1993-ـه1413،  1ط لبنان،  –دار الكتب العلمية، بريوت 

  ، أبو املظفر السمعاين، ت: يارس بن إبراهيم وغنيم = تفسري القرآن  تفسري السمعان   [ 32]

 . م1997 -هـ1418  األوىل، ط  السعودية، –بن عباس، دار الوطن، الرياض  
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القدير[  33] فتح  الشوكان =  الكلم  تفسري  دار  كثري،  ابن  دار  الشوكاين،  عيل  بن  حممد   ،

 هـ. 1414،  1بريوت، ط   دمشق،  -الطيب  

، حممد بن جرير الطربي، ت: الدكتور  البيان عن أتويل القرآن تفسري الطربي = جامع  [  34]

هج دار  الرتكي،  املحسن  عبد  بن  اهلل  ط عبد  واإلعالن،  والتوزيع  والنرش  للطباعة  ،  1ر 

 م. 2001  -هـ  1422

الغرب اإلسالمي،  ، ت: ميكلوش موراين، دار  تفسري القرآن من الامع البن وهب[  35]

 م. 2003، 1ط

القرآنتفسري  [  36] الامع ألحكام  دار  القرطيب =  أطفيش،  وإبراهيم  الربدوين  أمحد  ، ت 

 م. 1964  -ـ  ه1384، 2، ط القاهرة –الكتب املرصية 

الرزاق  [ 37] عبد  الكتب    ،تفسري  دار  عبده،  د. حممود حممد  الصنعاين، ت:  الرزاق  لعبد 

 هـ. 1914، سنة 1، ط بريوت   –العلمية 

اهل  [38]  = طالب  أيب  بن  مكي  وتفسريهتفسري  القرآن  معان  علم  يف  النهاية  بلوغ  إىل    ، داية 
رس  يف  باحثني  جمموعة  ت:  علومه،  فنون  من  ومجل  بكلية  وأحكامه،  جامعية  ائل 

جامعة الشارقة، بإرشاف أ. د: الشاهد البوشيخي،    -الدراسات العليا والبحث العلمي  

 م. 2008  -هـ 1429، 1ط

أهل    [ 93] أتويلت   = املاتريدي  جمدي    ،السنة تفسري  د.  ت:  املاتريدي،  منصور  أليب 

 م. 2005 -هـ 1426،  1بريوت، لبنان، ط   -باسلوم، دار الكتب العلمية  

الفرقان  [40] ورغائب  القرآن  غرائب  النيسابوري =  النيسابوري، ت:    ،تفسري  الدين  نظام 

 . هـ1416  األوىل، ط  بريوت،  –زكريا عمريات، دار الكتب العلمية 

حيىي    [41] سلمتفسري  دار    ،بن  شلبي،  هند  الدكتورة  وحتقيق:  تقديم  سالم،  بن  حييى 

 م. 2004  -هـ  1425،  1لبنان، ط  -الكتب العلمية، بريوت 

ْيط  [ 42] رُي الَبسج أليب احلسن الواحدي، ت: جمموعة من الباحثني يف رسائل علمية    ،التـَّْفسج

الدكتوراة بجامعة اإل العملرحلة  البحث  جامعة اإلمام    -لمي  مام حممد بن سعود، عامدة 

 . ـه1430حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض، 
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 هـ. 1383، القاهرة   –  العربية لكتب ، دار إحياء املحمد عزة دروزة التفسري احلديث، [ 43]

 . القاهرة –لعبد الكريم يونس اخلطيب، دار الفكر العريب   ،التفسري القرآن للقرآن  [ 44]

 د. حممد حسني الذهبي، مكتبة وهبة، القاهرة.  التفسري واملفسرون، [ 45]

واألسانيد  [ 46] املعان  من  املوطأ  يف  ملا  عبدالتمهيد  البن  بن    ،  مصطفى  ت:  أمحد  الرب، 

،  املغرب –العلوي، حممد عبد الكبري البكري، وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية 

 . ـه1387

إبليس   [ 47] اجلو تلبيس  البن  بريوت  ،  والنرش،  للطباعة  الفكر  دار  ط لبنان   –زي،   ،1  ،

 م. 2001 -هـ1421

الرجال  [ 48] أمساء  يف  الكمال  مؤسسة  هتذيب  معروف،  عواد  بشار  د.  ت:  للمزي،   ،

  م. 1980 – ـه1400، 1، ط بريوت   –رسالة ال

اللغة   [49] بريوت،    ،هتذيب  العريب،  الرتاث  إحياء  دار  األوىل 2001لألزهري،  ط  ،  م، 

 مد عوض. حتقيق: حم 

 ]جـ[
: أيب األشبال الزهريي، دار ابن اجلوزي،  الرب، ت  ، البن عبد جامع بيان العلم وفضله   [50]

 م. 9941  -هـ  1414،  1اململكة العربية السعودية، ط 

الَكلجمْ   [ 51] جوامع  من  حديثًا  مخسني  شرح  يف  واحلكم  العلوم  ت:    ، جامع  رجب،  البن 

 م. 2001  -هـ  2142،7ط   ، بريوت   -  لرسالة إبراهيم باجس، مؤسسة ا   -  شعيب األرناؤوط

]بمشاركة الباحثني  خلالد الرباط، سيد عزت عيد    ،الامع لعلوم اإلمام أمحد بن حنبل[  52]

  ، مجهورية مرص العربية -الفالح للبحث العلمي وحتقيق الرتاث، الفيوم    دار  بدار الفالح[، 

 م. 2009  -هـ 1430، 1ط

الرمحن البريويت،    ملازن بن عبد   (،اليشكري أليب تراب علي    جزء فيه أسئلة ابن الكوَّاء )[  53]

تيب نرش الكرتونياا عرب الشبكة العنكبوتية.   وهو كج

ورياض الزركيل، دار الفكر    ذجري، ت: سهيل زكارللب ال    ،مجل من أنساب األشراف   [ 54]

 م. 1996  -هـ 1417، 1، ط بريوت  –
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 ]خ[
البَ   [ 55] تْفسريج  َعَلى  الشج َهابج  يُة  تْفسريج َحاشج َعَلى  الرَّاضجى  وكجَفايُة  الَقاضجى  عجَنايُة   =   يَضاوجي 

 . بريوت  –، البن عمر اخلفاجي، دار صادر الَبيَضاوي

 ]د[
ليد بِن أمحد بن  اآليج والسَُّور َتفجسريج   َدرُْج الدُّرر يف [ 56] ، لعبد القاهر اجلرجاين الدار، ت: و 

جم القييس،  اللطيف  عبد  وإياد  نْي  احلجس  الِح  طص  بريطانيا،  احلكمة،    -هـ  1429،  1لة 

 م. 2008

 بريوت.   -جالل الدين السيوطي، دار الفكر   ،الدر املنثور يف التفسري ابملأثور [ 57]

الطاعن   [ 58] عليهانيدعاوى  والرد ج  اهلجري  الرَّبع عشر  القرن  يف  الكرمي  القرآن  عبد   ، يف    د. 

بريو   املحسن اإلسالمية،  البشائر  دار  املطريي،  زبن  ط   -ت  بن  -ـه1427،  1لبنان، 

 م. 2006

احلويني، دار ابن    إسحاقللسيوطي، ت: أبو   ، الديباج على صحيح مسلم بن احلجاج  [ 59]

 م. 1996  -هـ  1416،  1، ط اخلرب –عربية السعودية الاململكة   -عفان للنرش والتوزيع  

 ]س[
الرتمذي   [ 60] عب سنن  فؤاد  وحممد  شاكر،  أمحد حممد  الرتمذي ت:  عيسى  بن  حممد  د  ، 

  -هـ  1395،  2ط   مرص،  –الباقي، وإبراهيم عطوة، مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي  

 م. 1975

،  لبنان  –لرسالة، بريوت ا ، ت: شعيب االرنؤوط وآخرون، مؤسسةسنن الدارقطين [61]

 م. 2004  -هـ 1424، 1ط

العلمي الكربىالسنن    [ 62] الكتب  دار  القادر عطا،  البيهقي، ت: حممد عبد  بكر  أبو  ة،  ، 

 م. 2003هـ /  1424، 3لبنات، ط  -بريوت  

النسائي  [ 63] الكربى،  الرسالة    ، السنن  مؤسسة  شلبي،  حسن  ط    -ت:  ،  1بريوت، 

 م. 2001-هـ   1421
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الراية  أل،  السنة [  64] دار  الزهراين،  عطية  د.  ت:  ل،  اخل الَّ بكر  طرياض ال  –يب   ،1  ،

 م. 1989  -هـ  1410

، يوسف بن حممد الّدخيل  يف جامع الرتمذي سؤاالت الرتمذي للبخاري حول أحاديث    [65]

العربية   اململكة  املنورة،  املدينة  اإلسالمية،  باجلامعة  العلمي  البحث  عامدة  النجدي، 

 م. 2003-ـه4142، 1السعودية، ط 

للدارقطين   [ 66] السلمي  الرمحن    ،سؤاالت  عبد  وأبو  النيسابوري،  احلسني  بن  حممد 

سعد بن عبد اهلل احلميد و د. خالد بن عبد    السلمي، ت: فريق من الباحثني بإرشاف د. 

 .ـه 1427،  1الرمحن اجلرييس، ط 

التفسري    ، ×للرسول    سؤاالت الصَّحابة   [ 67] لنورة    ،اسة در و   مجًعا   –واستشكاالهتم يف 

بالرياض   القرآنية  للدراسات  تفسري  مركز  نرش  العرفج،  خالد  العربية    –بنت  اململكة 

 م. 2018  – ـه1439، 1السعودية، ط 

 ]ش[
النبوية   [68] الصحيحة  األحاديث  يف  النووية  األربعني  العيد،شرح  دقيق  البن  مؤسسة    ، 

 م. 2003  -هـ  1424،  6الريان، ط

اآلجج الشريعة [  69] بكر  أليب  اللؤلوة  رِّ ،  دار   ، ط    -بريوت    -يُّ -هـ  1442،  1لبنان، 

 م، ت: عادل آل محدان. 2021

مس  [ 70] يف  عبَّاس  ابن  عند  التفسري  األزرقشواهد  ابن  مركز  ائل  اخلياطي،  أمحد  ت:   ،

 م. 2018-ـه1439، 2املغرب، ط–الدراسات القرآنية بالرابطة املحمدية للعلامء بالرباط

 ]ص[
البخاريد ل صحيح األدب املفر   [ 71] الصديق  إلمام  الدين األلباين، دار  ، ت: حممد نارص 

 م. 1997  -هـ 1418،  4للنرش والتوزيع، ط 

[72 ]    = البخاري  للا صحيح  رسول  أمور  من  املختصر  الصحيح  املسند    وسننه   ×  الامع 
طوق    ،وأايمه  دار  البخاري،  إسامعيل  بن  األوىل،  حممد  ط  حممد  1422النجاة،  ت:  هـ، 

 زهري النارص. 
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 م. 1998-ـ ه 1419،  1الرياض، ط   -، ت: األلباين، مكتبة املعارف  صحيح سنن الرتمذي  [ 73]

،  ×  ختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول للا صحيح مسلم = املسند الصحيح امل  [ 74]
 بريوت.  -قي، دار إحياء الرتاث العريب مسلم بن احلجاج، ت: حممد فؤاد عبد البا

 ]ط[
 م. 1968،  1بريوت، ط   -ن سعد، ت: إحسان عباس، دار صادر  ب ال   ، الطبقات الكربى  [ 75]

 ]ع[
، ت: حممد بن خليفة بن عيل  أليب جعفر بن أيب شيبة العبيس  ،العرش وما ُروجي فيه   [ 76]

 م. 1998-هـ1418، 1السعودية، طالتميمي، مكتبة الرشد، الرياض، اململكة العربية 

واملنهج  [ 77] املفهوم  القرآن:  من  االستنباط  الدراسات    د.   ، علم  مركز  الزهراين،  نايف 

بجدة   الشاطبي  اإلمام  بمعهد  القرآنية  ط  –واملعلومات  السعودية،  العربية  ،  1اململكة 

 م. 2018-ـه1440

 . بريوت   –، دار إحياء الرتاث العريب  لبدر الدين العينى   ، عمدة القاري شرح صحيح البخاري  [ 78]

 ]غ[
و   [ 79] احللل  أحاديث  ختريج  يف  املرام  املكتب    ،احلرامغاية  األلباين،  الدين  نارص  ملحمد 

 . ـه1405،  3، ط بريوت  –اإلسالمي 

احلديث  [ 80] ت   ،غريب  اخلطايب،  سليامن  دار  أليب  الغرباوي،  إبراهيم  الكريم  عبد   :

 م. 1982-هـ 1402الفكر، 

، البن بشكوال، ت: د. عز  غوامض األمساء املبهمة الواقعة يف متون األحاديث املسندة [  81]

 ه. 1407،  1، طبريوت  –ن عيل السيد، حممد كامل الدين عز الدين، عامل الكتب الدي

 ]ف[
-يب القاسم الزخمرشي، ت: عيل حممد البجاوي  أل  الفائق يف غريب احلديث واألثر،  [82]

 . 2، ط لبنان  –حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعرفة 

الطيبي، ت:    ،ى الكشاف(فتوح الغيب يف الكشف عن قناع الريب )حاشية الطييب عل  [ 83]

 م. 2013  -هـ 1434جائزة ديب الدولية للقرآن الكريم، ط األوىل،  إياد حممد الغوج وآخرون،  
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 هـ. 1415، أليب القاسم املرصي، مكتبة الثقافة الدينية، فتوح مصر واملغرب [ 84]

السجستان  [85] حامت  أليب  العلمي    ،الفرق،  املجمع  جملة  الضامن،  صالح  حاتم  ت: 

 م. 1986  -هـ  1406،  37قي، املجلد  راالع

  –ق اجلديدة  اآلفا، لعبد القاهر البغدادي، دار  بني الفجَرق وبيان الفرقة الناجية   الَفرقُ   [ 86]

 م. 1977،  2، ط بريوت 

  -أمحد بن حنبل، ت: د. وص اهلل حممد عباس، مؤسسة الرسالة    ،فضائل الصحابة   [ 87]

 م. 1983  -هـ  1403،  1بريوت، ط 

 ]ك[
، ت: عمر عبد السالم تدمري، دار الكتاب العريب،  مل يف التاريخ، البن األثريكاال  [88]

 م. 1997-هـ 1417،  1لبنان، ط   -بريوت  

مهدي املخزومي، د. إبراهيم السامرائي،    ، للخليل الفراهيدي، ت: د. كتاب العني   [89]

 دار ومكتبة اهلالل. 

  -كفوي، ت: عدنان درويش  لل  ،الكليات )معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية(  [ 90]

 . بريوت –حممد املرصي، مؤسسة الرسالة  

الدراري   [ 91] البخاري  الكواكب  صحيح  شرح  العريب،  للكرماين   ،يف  الرتاث  إحياء  دار   ،

 م. 1981  -هـ  1401:  2م، ط 1937  -هـ  1356:  1لبنان، ط-بريوت 

 ]ل[
 م. 2002،  1اإلسالمية، ط   ئر لسان امليزان، البن حجر، ت: عبد الفتاح أبو غدة، دار البشا   [92]

 ]م[
الرمحن بن حممد بن قاسم، جممع امللك  ، البن تيمية احلراين، ت: عبد  جمموع الفتاوى  [ 93]

 م. 1995-هـ 1416املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية،  فهد لطباعة املصحف الرشيف،  

املديني، ت: عبد    أليب موسى األصبهاين   ،اجملموع املغيث يف غرييب القرآن واحلديث  [ 94]

الرتاث اإلسالمي، دار  الكريم العزباوي، جامعة أم القرى، مركز البحث العلمي وإحياء  

ـ  1406،  1اململكة العربية السعودية، ط   -والنرش والتوزيع، جدة    للطباعة املدين   م. 1986  -ه
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الزمان يف تواريخ األعيان  [95] الباحثني،مرآة  ابن اجلوزي، ت: جمموعة من  دار    ، لسبط 

 م. 2013  -هـ  1434،  1، ط سوريا  –الرسالة العاملية، دمشق 

البن املربد احلنبيل، ت: عبد    فضائل أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب،حمض الصواب يف    [96]

املدينة   اإلسالمية،  باجلامعة  العلمي  البحث  عامدة  املحسن،  عبد  بن  حممد  بن  العزيز 

 م. 2000-هـ2041،  1النبوية، اململكة العربية السعودية، ط 

حنبل  [ 97] بن  أمحد  الرسالة،    ،مسند  مؤسسة  وآخرون،  األرنؤوط  شعيب  ،  1ط ت: 

 م. 2001  -هـ   1421

الب   [ 98] الزخارمسند  البحر  العلوم  زار =  اهلل وآخرون، مكتبة  زين  الرمحن  ، ت: حمفوظ 

 م. 2009م  و   1988، بني 1املدينة املنورة، ط   -واحلكم 

 م. 2015  -هـ  1436،  1(، ط ن.  دوق الزهراين، ) زت: د. مر  مسند الدارمي، [ 99]

ال   [ 100] أحوال  من  واملستطرف  للتَّذكرة  النَّاس  من ُكتب  للمعرفة املسَتخرُج  البن  رج جال   ،

، وزارة العدل والشئون اإلسالمية البحرين،  همند ، ت: أ. د. عامر حسن صربي التَّميميُّ

 إدارة الشئون الدينية. 

بريوت، ط    -، أليب عبد اهلل احلاكم، دار الكتب العلمية  صحيحنيرك على الاملستد  [ 101]

 ، حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا. 1990- 1411األوىل، 

القرآن  [021] غريب  الداودي،    ،املفردات يف  عدنان  األصفهانى، ت: صفوان  للراغب 

 . ـه1412،  1دمشق بريوت، ط   -دار القلم، الدار الشامية  

اإل  [103] املصلنيواختلسلميني  مقاالت  املكتبة  ف  زرزور،  نعيم  ت:  لألشعري،   ،

 م. 2005 -هـ 1426،  1العرصية، ط 

وإعرابه   [104] القرآن  الكتب  للزجا  ،معان  عامل  شلبي،  عبده  اجلليل  عبد  ت:    –ج، 

 م. 1988  -هـ  1408،  1، ط بريوت 

ية،  الثانللكتاب، القاهرة، ط  ، البن قتيبة الدينوري، اهليئة املرصية العامة  ملعارف ا  [ 105]

 م، حتقيق: ثروت عكاشة.  1992

 م. 1995، 2لياقوت احلموي، دار صادر، بريوت، ط  ،معجم البلدان [106]
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م   [107] اللغة معجم  الفكر،  قاييس  دار  هارون،  السالم  عبد  ت:  فارس،  بن  ألمحد   ،

 م. 1979 -هـ1399

د اهلل احلميد  بن عب  احثني بإرشاف د. سعد ت: فريق من الب  ،املُْعَجُم الَكبجري للطربان  [ 108]

 و د. خالد بن عبد الرمحن اجلرييس. 

 ين، مؤسسة احللبي. ، أليب الفتح حممد بن عبد الكريم الشهرستاامللل والنحل   [109]

احلجاج  [ 110] بن  مسلم  صحيح  شرح  الرتاث    ، املنهاج  إحياء  دار  النووي،  الدين  حميي 

 . 1392 الثانية،  ط بريوت، –العريب 

القادر، دار الغرب  ف، للدارقطين خَتلج املؤتَلجف وامل  [111] ، ت: موفق بن عبد اهلل بن عبد 

 م. 1986  -هـ  1406،  1، ط بريوت  –اإلسالمي 

الرجالمي  [112] نقد  يف  االعتدال  املعرفة    ،زان  دار  البجاوي،  حممد  عيل  ت:  للذهبي، 

 م. 1963  -هـ  1382،  1، ط لبنان  –للطباعة والنرش، بريوت 

 ]ن[
ملحمد بن السائب الكلبي، ت: الدكتور ناجي حسن،    ،الكبرينسب معد واليمن    [113]

 م. 1988  -هـ  1408،  1عامل الكتب، مكتبة النهضة العربية، ط

ري غريبج أْلَفاظج املَهذ بج   [114] البن بطال، ت: د. مصطفى عبد    ،النَّْظُم املُْستَـْعَذُب يفج تْفسج

امِل، املكتبة التجارية، مكة املكرمة،  احلفيظ   م. 9911،  1988س 

  -، ملجد الدين ابن األثري، ت: طاهر أمحد الزاوى  النهاية يف غريب احلديث واألثر  [115]

 م. 1979-هـ 1399بريوت،  -كتبة العلمية  حممود حممد الطناحي، امل

 ]و[
الصفدي  [116] الدين  األرناالوايف ابلوفيات، لصلح  أمحد  وتركي مصطفى،  ، ت:  ؤوط 

 م. 0020  -هـ 0142بريوت،    -دار إحياء الرتاث  

اجمليد،  [ 117] القرآن  تفسري  العلمية، ت:    الوسيط يف  الكتب  دار  الواحدي،  أليب احلسن 

 م. 1994-هـ 1415،  1لبنان، ط  -د وآخرون. بريوت  عادل أمحد عبد املوجو 
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 الرسائل الامعية:
التفاسري   [118] بقسم  ،  لباب  الدكتوراة  ملرحلة  علمية  رسائل  أربع  يف  ق  قِّ حج للكرماين، 

ومه، بكلية أصول الدين يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض،  رآن وعلالق

 . ـه1429إىل عام   ـه1404من عام  
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