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 :ملخص ال
حبه ومن سار   الم  على النَّبي الم صطفى، وعلى آله وصا الة  والسَّ الحمد  هلل وكفى، والصَّ

ين، أما بعد:  على نهجهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدّ 
ياق القريني وأثره في التَّرجيح بين خالف المفسرين ) فهذا بحٌث بعنوان:   دراسة –السِِ

، تم من خالله دراسة مواضع الخالف ( من سورة يل عمران(40 – 33تطبيقية على اآليات )
الوارد في )تفسير جامع البيان والنُّكت والعيون(، ومحاولة الجمع بين آرائهم أو التَّرجيح بينها بما 

راسة في مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة؛ يتناسب مع سياق اآل  فأما المقدمة:يات، وقد جاءت هذه الدّ 
راسة،  فاشتملت على أسباب اختيار الدراسة وأهدافها ومشكلة الدراسة وحدودها، ومنهج وخ طة الدّ 

ياق وأهميته، وتناول تعريف ا عام ا بسورة آل عمران، وأما المبحث األول وأما : فتناول تعريف السّ 
فتناول وأما المبحث الثالث: (، 36 - 33فتناول الخالف الوارد في اآليات ) مبحث الثاني:ال

فاشتملت على أهم النَّتائج والتَّوصيات. وأما الخاتمة:(، 40 - 37الخالف الوارد في اآليات )  
 الكلمات المفتاحية:

 المفسرين-الخالف-الترجيح-سورة آل عمران-السياق القرآني
 

Abstract 

This study tackled the Quranic context and its impact on the weighting 

between the disagreement of Quran Interpreters as an applied study (33 – 

40) on Surat Al Imran the through which the researcher examines the points 

in which the interpreters differ in interpretation of Surat Al Imran, and try 

to combine their opinions or weighting between them in agreement with 

the context of the verses. The study is divided into an introduction, an 

introductory chapter, two chapters and a conclusion. The introduction 
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includes the importance of the topic, reasons of its selection, problem of 

the study, its objectives, limitations, review of literature, research 

methodology and study plan. The introductory chapter defines the 

‘context’, its types, the importance of contextual science, its controls, and 

the rules of weighting based on the context. The chapter also makes a 

general definition of Surat Al Imran. Chapter one deals with the 

differences mentioned in verses (33-36), and chapter two deals with the 

differences mentioned in verses (37-40). The conclusion contains the most 

important conclusions and recommendations. 

 
 المقدمة

الحمد هلل رب العالمين، أحمدك ربي كما ينبغي لجالل وجهك وعظيم سلطانك، فلك الحمد 
عظيم فضلك وامتنانك, وبعد:على ما أسبغت عليَّ من نعم ظاهرة وباطنة, وما كنت  أهال  لذلك لوال   

فإنَّ البحث في القرآن الكريم وعلومه ي عدُّ أشرف األعمال وأقدسها على اإلطالق؛ وذلك لشرف 
ظم شأنه، حيث به يتوصل الباحث إلى المعاني الجليلة وشرف قائله وهو هللا  كتاب هللا  ، وع 

ياق القرآني  ومقاصده. وإنَّ والجميلة آليات القرآن الحكيم  لقدر، علم عظيم المنزلة رفيع اعلم السّ 
حيح لكتاب هللا تعالى؛ إذ هو الطَّريق األسلم لجعل كالم هللا  وهو من أهم ما ي وصل للفاهم الصَّ

 .متناسب ا منتظم ا، وهذا هو األنسب لكتاب هللا المعجز المحكم
ة بما قيقة بالقرآن، ذلك أنه تفسير لآليوإنَّ من أعظم ما ي بيّ ن منزلة هذا العلم أنَّه م رتبط ح

تضمَّنه نصها، أو بما سبقها ولحقها من اآليات، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن، ومن هنا ي مكن 
ياق أصٌل من أ صول التَّفسير التي يجب االعتماد عليها في تفسير كتاب هللا تعالى  .القول بأنَّ السّ 

ح داللي ل ياق القرآني م راجّ   كثير من األقوال التي ازدحمت بها كتب التَّفسير، ومن خالله ي مكنوالسّ 
ت بت  راسات القرآنية التي ك  الكشف عن كثير من األخطاء والمغالطات التي وقع فيها الباحثون في الدّ 

ياق وضوابطه. ا عن أ صول السّ   بعيد 
 

 سليمة. بصورة هللاوقد أحببت أن أكتب في هذا العلم؛ لمحاولة الوصول إلى فاهم مراد 
وأن ي وفقني لتقديم صورة م رضية لمقاصد القرآن الكريم، من خالل هذا البحث،  هللا،آمال  القابول من 

 إنه ولي ذلك والقادر عليه.
راسة:  أواًل: أسباب اختيار الدِِ

 مما دفعني الختيار هذا الموضوع ما يأتي:
اللة على   -1 باق واللحاق في الدّ  حاجة المسلمين لفاهم النَّص القرآني من خالل معرفة أثر السّ 

 المعنى المراد.
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ياق القرآني، وقواعد التَّرجيح عند   -2 ديدة بتطبيق الجهود المبذولة في التَّأصيل لعلم السّ  الرَّغبة الشَّ
 المفسرين.

 .خدمة كتاب هللا   -3
ياق القرآني وأثره في التَّرجيح بين خ إثراء المكتبة اإلسالمية  -4 الف بدراسة قرآنية جديدة، تهتم بالسّ 

 المفسرين.
راسة:     ثانًيا: أهداف الدِِ

 إنَّ لهذه الدراسة أهداف ا وغايات  متعددة، من أهمها:
ياق القرآني في فاهم النَّص القرآني.  -1  التَّأكيد على أهمية السّ 
 التَّأكيد على ضرورة اتباع قواعد التَّرجيح بين خالف المفسرين.  -2
ياق القرآني م رجح قوي؛ له دور   -3 تطبيق قواعد التَّرجيح على مواضع الخالف، مما ي بين أنَّ السّ 

 في الوصول إلى المراد من النَّص القرآني، وهذا حسب استطاعة الباحث.
ياق القرآني، في اآليات موضع الدراسة.فصل القول بين خالف المفسرين بداللة ال  -4  سّ 

راسة:   ثالًثا: مشكلة الدِِ
اختلفت أقوال المفسرين في فهم النَّص القرآني، وتباينت ترجيحاتهم، بل وتعددت آراؤهم في 

م أسباب ذلك إغفال بعض في بعض المواضع من القرآن الكريم، وكان من أه بيان مراد هللا 
ياق القرآني في التَّفسير، وهذا ما أثبته بعض الباحثين المفسرين  األخذ بعين االعتبار أثر السّ 

المعاصرين منهم الباحث طاهر محمود محمد يعقوب في كتابه أسباب الخطأ في التَّفسير، وكذلك 
الباحث حسين بن علي بن حسين الحربي في كتابه قواعد التَّرجيح عند المفسرين، والتي أفرد فيها 
ياق القرآني، وقد أحببت أن تكون عينة الدراسة على هذه  مبحث ا كامال  عن قاعدة االستدالل بالسّ 

 اآليات الكريمة كدراسة تطبيقية. 
ياق القرآني بقسيمه سياق المقال وسياق الحال في تفسير  ويأتي دور الباحث؛ إلثبات فائدة السّ 

 ركيب األلفاظ، وترتيبها تقديم ا وتأخير ا، نحاولاق اآليات ولحاقها، وتمن خالل سي، فكتاب هللا 
ياق يعتبر من أقوى المرج -حسب فهمنا–الترجيح بين اآلراء المختلفة  حات، فالتَّفسير بحسب السّ 

ذوذ واإلغراب ا خالي ا من التَّطرف والشُّ  .وهو الحكم العدل في فهم اآليات فهم ا دقيق ا صحيح 
راسة:   رابًعا: حدود الدِِ

راسة على جمع المواضع واآليات التي اختلف المفسرون في المراد منها،  تقتصر هذه الدّ 
( من سورة آل عمران، والوقوف على أبرز األقوال المختلف فيها، 40 – 33وذلك في اآليات )

ا في م حاوال  الجمع بين هذه األقوال ما أمكن، أو ترجيح القول األقرب إلى مراد هللا  ، معتمد 
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دراستي على تفسير )جامع البيان في تأويل القرآن( لإلمام ابن جرير الطَّبري، وتفسير )النُّكت  مجال
 والعيون( للماوردي؛ وذلك الهتمامهما بذكر الخالف بين المفسرين.

راسة:  خامًسا: منهج الدِِ
راسة المنهج االستقرائي لجمع مواضع الخالف الواردة في  اعتمد الباحث في هذه الدّ 

راسة، ومن ثم المنهج الوصفي التَّحليلي؛ باعتبارها أنسب المناهج لهذا الموضوع، التف سيرين محل الدّ 
 وكانت خطوات العمل على النَّحو اآلتي:

 التَّعريف بسورة آل عمران، والوقوف على جوها العام. -1
ياق، وبيان أهميته. -2  التَّعريف بالسّ 
الدراسة، من تفسير جامع البيان في تأويل جمع مواضع الخالف الوارد في اآليات موضع  -3

 القرآن للطَّبري، وتفسير النُّكت والعيون، للماوردي.
كر اآلية التي فيها خالف كاملة في بداية كل مطلب، ومن ثم بيان موضع الخالف الوارد  -4 ذ 

 فيها.
لمراد ا تقسيم كل مطلب إلى بندين، األول: تناول فيه الباحث أقوال المفسرين وآراءهم في بيان -5

من موضع الخالف، والثَّاني: تناول فيه الرَّاجح من أقوال المفسرين، مع ذكر ما دفعه لترجيح 
 هذا القول دون غيره.

اتّ باع منهجية موحدة في ذكر النّ قاط التي تدعم رأي الباحث في التَّرجيح، فجعلها تحت أربعة  -6
ياقية )المعنى اللُّغوي( إن و  ياق القنقاط، وهي: القرينة السّ  رآني، جد، وموافقة القول الرَّاجح للسّ 

وتدعيم القول الرَّاجح بأحاديث نبوية إن وجد، وتدعيم القول الرَّاجح بأقوال للمفسرين تؤيد المعنى 
 المختار، علم ا بأنَّ هذه األقوال هي من باب االستئناس، وال ت عد سبب ا من أسباب التَّرجيح.

 
ياق القريني : بيناألولالمبحث   يدي السِِ

 وفيه مطلبان: 
ياق.  المطلب األول: تعريف السِِ

ياق.  المطلب الثاني: أهمية علم السِِ
 (36 – 33الخالف الوارد في اآليات ) المبحث الثاني:

 وفيه أربعة مطالب:  
 (.33الخالف الوارد في اآلية )المطلب األول: 
 (.34)الخالف الوارد في اآلية المطلب الثَّاني: 
 (.35الخالف الوارد في اآلية )المطلب الثَّالث: 
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 (.36الخالف الوارد في اآلية )المطلب الرَّابع: 
 (40 – 37الخالف الوارد في اآليات ) المبحث الثالث:

 وفيه أربعة مطالب:
 (.37الخالف الوارد في اآلية )المطلب األول: 
 (.38الخالف الوارد في اآلية )المطلب الثَّاني: 
 (.39الخالف الوارد في اآلية )المطلب الثَّالث: 
 (.40الخالف الوارد في اآلية ) المطلب الرَّابع:

 
 المبحث األول

ياق القريني  بين يدي السِِ
ياق القرآني ي عد أصال  من أ صول التَّفسير التي يجب االعتماد عليها في تفسير إنَّ  السّ 
آرائهم؛ و لما له من أثر  واضح في فاهم اآليات القرآنية، والتَّرجيح بين أقوال المفسرين ؛ كتاب   هللا 

، من التَّعريف و  ياق في التَّرجيح بين خالف المفسرين، كان ال ب دَّ راسة تتحدث عن أثر السّ  ألنَّ هذه الدّ 
ياق وأهميته، وذلك فيما يأتي:  بالسّ 

 
ياق:  المطلب األول: تعريف السِِ

ياق لغًة:  أواًل   : السِِ
يء،  و الشَّ د  ين والواو والقاف أصٌل واحد، وهو حا ( السّ  وقا جاء في معجم مقاييس اللُّغة أنَّ )سا
وق مشتقة من هذا، لما  اقاها، وأسقته، والسُّ دا قت إلى امرأتي صا اقاه ياسوق ه سوق ا، ويقال: س  ي قال: سا

ين، وهما ، قال ابن األثير: (1)ي ساق إليها من كل شيء "وأصله سواق، فقلبت الواو ياء لكسرة السّ 
، "وسياق الكالم تتابعه وأ سلوبه (3)، "وتساوقت اإلبل تساوق ا: إذا تتابعت"(2)مصدران من ساق يسوق"

حاب، (4)الذي يجري عليه" ، ومن المجاز: ساق هللا إليه خير ا، وساق إليها المهر، وساقت الرّ يح السَّ
سن سياق، وإليك ي ساق الحديث، وهذا الكالم م ساقة إلى كذا، وجئتك بالحديث وهو يسوق الحديث أح

 .(5)على سوقه: على سرده

                                                           

 (.117/ 3( انظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة )1)
 (.424/ 2في غريب الحديث واألثر )( ابن األثير، النّ هاية 2)
 (.185/ 9( األزهري، تهذيب اللغة )3)
 (.465/ 1( إبراهيم مصطفى وآخرون المعجم الوسيط، )4)
 (.484/ 1( انظر: الزَّمخشري، أساس البالغة )5)
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ياق اصطالًحا:   ثانًيا: تعريف السِِ
باق ياق: "هو مجموع السّ  ، أي: مجموع المعاني المتصلة من سابق الكالم (2)واللحاق (1)السّ 

ياق في ا ، ويمكن تعريف(3)والحقه"  لتَّفسير بأنَّها: "بيان اللفظ أو الجملة في اآلية بما الداللة السّ 
ابق والالحق، إال بدليل صحيح يجب التَّسليم له ما ي سمى )بسياق المقال(، ، وهذا (4)"ي خرجها عن السَّ

أما المقصود )بسياق الحال( فهو: مراعاة الجو الذي نزلت فيه اآليات، والغرض الذي سيقت من 
 المخاطبين في هذه اآليات.أجله، مع معرفة حال 

ياق القرآني: "هو تتابع المعاني وانتظامها في سلك األلفاظ القرآنية؛ لتبلغ غايتها  والسّ 
، وكذلك هو: "المعنى الذي (5)الموضوعية في بيان المعنى المقصود، دون انقطاع أو انفصال"

 .(6)رة"ائن وأحوال معتبيسلك جميع النَّص القرآني بما ال يتناقض مع ما ثبت تعلقه به من قر 
ياق القرآني هو: "محاولة الرَّبط بين اآليات  وبعد بيان ما سبق، فإنَّ الباحث يرى أنَّ السّ 
باق  بعضها ببعض، مع مراعاة التَّدقيق في داللة األلفاظ الواردة فيها، واالنتباه لما ي حيط بها من س 

 ولحاق، مع األخذ بعين االعتبار الحال الذي نزلت فيه اآليات". 
ياق:المطلب الثان  ي: أهمية علم السِِ

ي باهتمام  كبير من العلماء؛ لما له   ياق القرآني فوائدا جمة  وعظيمة، فلقد حاظ  إنَّ لعلم السّ 
ياق ي رشد إلى تبيين المجمل وتع وتفسيرهللا من أثر في فاهم مراد  يين آياته، يقول ابن القيم: "السّ 

اللة، وهذا منالمحتمل والقطع بعدم احتمال غير المراد، وتخصيص   العام وتقييد المطلق وتنوع الدّ 
الة على مراد المتكلم، فمن أهمله غلط في نظره وغالط في مناظرته"  .(7)أعظم القرائن الدَّ

افعي: "فإنما خاطب هللا  بكتابه العرب بلسانها، على ما تعرف من معانيها، وكان  ويقول الشَّ
يء منه عام ا، ظاهر ا، ي راد به  مما تعرف من معانيها: اتّ ساع لسانها، وأنَّ فطرته أن ي خاطب بالشَّ
العام الظَّاهر، وي ستغنى بأول هذا منه عن آخره، وعام ا ظاهر ا ي راد به العام، ويدخله الخاص، 

عض ما خ وطب به فيه؛ وعام ا ظاهر ا، ي راد به الخاص، وظاهر ا ي عرف في فيستدل على هذا بب

                                                           

ين والباء والقاف أصٌل واحد صحيح يدل على التَّقديم". ابن فارس،1) ( السّ  ب قا / 3س اللغة )معجم مقايي ( قال ابن فارس: ")سا
129.) 

ابق )2)  (.238/ 5( قال ابن فارس: ")لحق( الالم والحاء والقاف أصل يدل على إدراك شيء وبلوغه إلى غيره". المرجع السَّ
 (.682(عبير النَّعيم، قواعد التَّرجيح المتعلقة بالنَّص عند ابن عاشور في تفسيره التَّحرير والتَّنوير )ص: 3)
ياق القرآني وأثرها في التَّفسير، دراسة نظرية تطبيقية من خالل تفسير ابن جرير )ص: ( عبد ال4) حكيم ابن عبد هللا، داللة السّ 

 (. 95(، )ص: 62
اللي )ص: 5) ياق القرآني وأثره في التَّرجيح الدّ   (.14( المثنى عبد الفتاح محمود، السّ 
ياق 6)  (.5وسبب النُّزول )ص: ( محمد أبو زيد، التَّرجيح بين داللة السّ 
 (.9/ 4( ابن القيم، بدائع الفوائد )7)
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سياقه أنَّه ي راد به غير ظاهره، فكل هذا موجود علمه في أول الكالم، أو وسطه، أو آخره، وتبتدئ 
يء ي بين آخر لفظها منه عن أوله" يء من كالمها ي بين أول لفظها فيه عن آخره، وتبتدئ الشَّ  .(1)الشَّ

الة على مراد المتكلم من كالمه، وهي و   ياق والقرائن: فإنها الدَّ قال ابن دقيق العيد: "أما السّ 
المرشدة إلى بيان المجمالت، وتعيين المحتمالت، فاضبط هذه القاعدة، فإنها مفيدة في مواضع ال 

 .(2)ت حصى"
كرر في ع ما توقال محمد رشيد رضا: "واألحسن أن ي فهم اللفظ من القرآن نفسه بأن ي جما 

، وي حقق كيف يتفق معناه  مواضع منه وي ن ظار فيه، فربما است عمل بمعان  مختلفة كلفظ )الهداية( مثال 
ر بعضه  راف المعنى المطلوب من بين معانيه، وقد قالوا: إنَّ القرآن ي فسَّ مع جملة معنى اآلية في ع 

قه مع جملة فقته لما سبق من القول، واتفاببعض، وإنَّ أفضل قرينة تقوم على حقيقة معنى اللفظ موا
  .(3)المعنى، وائتالفه مع القصد الذي جاء له الكتاب بجملته"

عدي: "وقد كثرت تفاسير األئمة  ل خارج لكتاب هللا  -رحمهم هللا-وقال السَّ ، فمن م طوّ 
ر، يقتصر على حل بعض األلفاظ اللُّغوية، بق ع النَّظر طفي أكثر بحوثه عن المقصود، ومن مقصّ 

عن المراد، وكان الذي ينبغي في ذلك أن ي جعل المعنى هو المقصود، واللَّفظ وسيلة إليه، في نظار 
يق ألجله، وي قابال بينه وبين نظيره في موضع آخر؛ وي عراف أنَّه سيق لهداية  في سياق الكالم، وما س 

لرَّسول لسياق اآليات مع العلم بأحوال االخلق كلهم، عالمهم وجاهلهم، حاضريّ هم وبادويّ هم، فالنَّظر 
  ،وسيرته مع أصحابه وأعدائه وقت نزوله، من أعظم ما ي عين على معرفته وفاهم المراد منه

ا إذا انضم إلى ذلك معرفة علوم العربية على اختالف أنواعها"  .(4)خصوص 
ابق والالحق   ر بالرَّأي، فعليه مراعاة التَّناسب بين السَّ ومن فوائده أنَّه أساٌس لمن أراد أن ي فسّ 

 .(5) الكالمبين فقرات اآلية الواحدة وبين اآليات بعضها وبعض، ومراعاة المقصود من سياق 
 المبحث الثاني
 (36 - 33الخالف الوارد في اآليات )

( من سورة آل عمران، 36 - 33تناول الباحث في هذا المبحث الخالف الوارد في اآليات )
ياق القرآني األثر في التَّرجيح بينها، حيث تضمن هذا المبحث خمسة مواضع فيها  والتي كان للسّ 

 خالف، وذلك على النَّحو اآلتي:         

                                                           

افعي، الرّ سالة )ص: 1)  (.52( الشَّ
 (.21/ 2( ابن دقيق العيد، إحكام األحكام شرح عمدة األحكام )2)
 (.20/ 1( محمد رشيد رضا، تفسير المنار )3)
عدي تيسير الكريم الرَّحمن في تفسير كالم المنان )ص: 4)  (.30 - 29( السَّ
رقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن )5)  (.60/ 2( انظر: الزُّ
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 (:    33المطلب األول: الخالف الوارد في اآلية )
، ِميَن[]ِإنَّ هللَا اْصَطَفى َيَدَم َوُنوًحا َوَيَل ِإْبَراِهيَم َوَيَل ِعْمَراَن َعَلى الَعالَ لك في قوله تعالى: وذ

 حيث أورد المفسرون في هذه اآلية الكريمة خالفين، على النَّحو اآلتي: 
 .الخالف األول: في المراد من قوله تعالى: ]ِإنَّ هللَا اْصَطَفى[

 المفسرين ويراؤهم:  أواًل: أقوال
 اختلف المفسرون في المراد من االصطفاء على ثالثة أقوال: 

 القول األول: أنَّه اصطفاهم باختيار دينهم لهم.
 القول الثَّاني: أنَّه اصطفاهم بتفضيلهم في األ مور التي ميزهم بها على أهل زمانهم.

 . (1)القول الثَّالث: أنَّه اصطفاهم باختيارهم للنُّبوة
 

 ثانًيا: الرَّاجح من أقوال المفسرين:  
ياق القرآني، فإنَّ الباحث يرى   بعد النَّظر والتَّأمل في أقوال المفسرين، وعرضها على السّ 

اصطفاهم باختيار دينهم لهم وبتفضيلهم في األ مور التي  الجمع بين األقوال الثالثة، أي: أنَّ هللا 
 :ميزهم بها على أهل زمانهم، وباختيارهم للنُّبوة، وذلك لما يأتي

ياق القريني:  -1  موافقة هذين القولين للسِِ
ياق القرآني، ويظهر ذلك جلي ا          حيث يرى الباحث أنَّ جميع هذه األقوال منسجمة مع السّ 

أمل في لحاق اآليات التي تتحدث عن اصطفاء األنبياء وقاصصهم، فالحديث عن من خالل التَّ 
الم-صة مريم وعيسى ق الم-وقصة زكريا ويحيى  -عليهما السَّ  إلى اضحةفيه إشارة و  -عليهما السَّ

أنَّ المقصود من االصطفاء هنا تفضيلهم باختيار دينهم لهم وتفضيلهم في األ مور التي ميزهم بها 
 مانهم، واختيارهم للنُّبوة. وهللا أعلم.على أهل ز 

   موافقة هذين القولين ألقوال عدد من المفسرين: -2
ئل الحسن البصري عن قوله تعالى:  لهم هللا فق]ِإنَّ هللَا اْصَطَفى َيَدَم َوُنوًحا[  فقد س   ال: فضَّ

، "وقال (2)على العالمين بالنُّبوة على النَّاس كلهم، كانوا هم األنبياء واألتقياء المطيعين لربهم
 ،(4): يعني اختار هؤالء الذين ذ كروا في هذه اآلية على العالمين يعني عالمي زمانهم"(3)الكلبي

                                                           

 (.386/ 1( انظر: الماوردي، النُّكت والعيون )1)
 (.634/ 2( انظر: ابن أبي حاتم، تفسير القرآن العظيم )2)
ا 3) ا في األنساب، إ( هو: "العالمة، األخباري، أبو النضر محمد بن السائب بن بشر الكلبي، المفسر، وكان أيض  ال أنه رأس 

شيعي، متروك الحديث، يروي عنه: ولده؛ هشام، وطائفة، أخذ عن: أبي صالح، وجرير، والفرزدق، وجماعة، وكان الثوري 
 (.249/ 6يروي عنه، ويدلسه، فيقول: حدثنا أبو النضر، توفي: سنة ست وأربعين ومائة". الذَّهبي، سير أعالم النُّبالء )

مرقند4)  (.207/ 1ي، بحر العلوم )( السَّ
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، وقال محمد رشيد (1)إلى خلقه والخالفة له في ملكه" وقال البقاعي: "أي: للعلم والرّ سالة عنه 
 .(2)رضا: "أي: اختارهم وجعلهم صفوة العالمين وخيارهم بجعل النُّبوة والرّ سالة فيهم"

 .الخالف الثَّاني: في المراد من قوله تعالى: ]َوَيَل ِعْمَراَن[
 هم: ويراؤ أواًل: أقوال المفسرين 

 اختلف المفسرون في المراد بآل عمران على قولين:
الم-القول األول: أنَّه موسى وهارون   .ابنا عمران  -عليهما السَّ

الم-؛ ألنَّ مريم القول الثَّاني: أنَّه المسيح  بنت عمران  -عليها السَّ
(3). 

 ثانًيا: الرَّاجح من أقوال المفسرين:
ياق القرآني، فإنَّ البا  ح حبعد النَّظر والتَّأمل في أقوال المفسرين، وعرضها على السّ  ث ي رجّ 

الم-؛ ألنَّ مريم القول الثَّاني، وهو أنَّه المسيح   ، وذلك لما يأتي:بنت عمران  -عليها السَّ
ياق القريني:  -1   موافقة هذا القول للسِِ

-م وابنها عيسى يظهر جلي ا من سياق اآليات أنَّ المقصود بآل عمران هما مري حيث
الم ]ِإْذ َقاَلِت اْمَرَأُة ِعْمَراَن : وما يؤكد ذلك ما ورد في لحاق اآليات إذ يقول المولى  -عليهما السَّ

ِميُع الَعِليُم[ ْل ِمنِِي ِإنََّك َأْنَت السَّ ًرا َفَتَقبَّ [، حيث 35آل عمران: ] َربِِ ِإنِِي َنَذْرُت َلَك َما ِفي َبْطِني ُمَحرَّ
الم-قصة مريم تبدأ هنا  عليهما - يم وابنها عيسىا ما يؤكد أنَّ المقصود هنا هو مر وهذ -عليها السَّ
الم   . وهللا أعلم. السَّ

 موافقة هذا القول ألقوال عدد من المفسرين:  -2
قال أبو حيان: "الظَّاهر في عمران أنَّه أبو مريم؛ لقوله بعد إذ قالت امرأت عمران، فذكر قصة مريم 

الم–وابنها عيسى   ]َوِإْذ َقاَلِت الَماَلِئَكُة َيا َمْرَيمُ اصطفاها بقوله:  ونص على أنَّ هللا  -عليهما السَّ
َرِك َواْصَطَفاِك َعَلى ِنَساِء الَعاَلِميَن[ ، وقال ابن كثير: (4)["42]آل عمران:  ِإنَّ هللَا اْصَطَفاِك َوَطهَّ

الم- مريم"المراد بعمران هذا: هو والد مريم بنت عمران، أم عيسى ابن  . وقال (5)"-عليهم السَّ
عمران ولد موسى وهارون، وهو  :وأما آل عمران فقد اختلفوا فيه، فمنهم من قال المرادالرازي: 

عمران بن يصهر بن قاهث بن الوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، فيكون المراد من آل عمران 
اد: عمران بن ماثان والد مريم، وكان موسى وهارون وأتباعهما من األنبياء، ومنهم من قال: بل المر 

                                                           

ور )1)  (.342/ 4( البقاعي، نظم الدُّرر في تناسب اآليات والسُّ
 (.237/ 3( محمد رشيد رضا، تفسير المنار )2)
 (.386/ 1( الماوردي، النُّكت والعيون )3)
 (.110/ 3( أبو حيان، البحر المحيط في التَّفسير )4)
 (.33/ 2( ابن كثير، تفسير القرآن العظيم )5)
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-هو من نسل سليمان بن داود بن إيشا، وكانوا من نسل يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
قالوا وبين العمرانين ألف وثمانمائة سنة، واحتج من قال بهذا القول على  -عليهم الصالة والسالم

ان على العالمين، هو عمران بن ماثان جد صحته بأمور أحدها: أن المذكور عقيب قوله: وآل عمر 
عيسى عليه السالم من قبل األم، فكان صرف الكالم إليه أولى، وثانيها: أن المقصود من الكالم 
أن النصارى كانوا يحتجون على إلهية عيسى بالخوارق التي ظهرت على يديه، فاهلل تعالى يقول: 

ه بها، وذلك ألنه تعالى اصطفاه على العالمين وخصإنما ظهرت على يده إكرام ا من هللا تعالى إياه 
بالكرامات العظيمة، فكان حمل هذا الكالم على عمران بن ماثان أولى في هذا المقام من حمله 

ا اها نا ل  عا جا وا ) على عمران والد موسى وهارون، وثالثها: أن هذا اللفظ شديد المطابقة لقوله تعالى: 
[، واعلم أن هذه الوجوه ليست دالئل قوية، بل هي أمور ظنية، 91]األنبياء:  (ي نا م  الا عا للا  ة  ا آيا ها نا واب  

 .(1)وأصل االحتمال قائم"
 

 (:34المطلب الثَّاني: الخالف الوارد في اآلية )
يًَّة َبْعُضَها ِمْن َبْعٍض َوهللُا َسِميٌع َعِليٌم[وذلك في قوله تعالى:   .]ُذرِِ
 أواًل: أقوال المفسرين ويراؤهم: 

يًَّة َبْعُضَها ِمْن َبْعٍض[اختلف المفسرون في المراد من قوله تعالى:    قولين: على ]ُذرِِ
اِفَقاُت َبْعُضُهم ]الُمَناِفُقوَن َواْلُمنَ القول األول: أنهم صاروا ذرية بالتَّناصر ال بالنَّسب, كما قال تعالى: 

الل.67]التَّوبة:  مِِن َبْعٍض[   [ يعني في االجتماع على الضَّ
القول الثَّاني: أنهم ذرية في التَّناسل والنَّسب, إذ جميعهم من ذرية آدم, ثم من ذرية نوح, ثم من 

الم- ذرية إبراهيم  . (2)عليهم السَّ
 ثانًيا: الرَّاجح من أقوال المفسرين: 

ياق القرآني، فإنَّ الباحث ي رجّ     حبعد النَّظر والتَّأمل في أقوال المفسرين، وعرضها على السّ 
القول الثَّاني، وهو أنهم ذرية في التَّناسل والنَّسب, إذ جميعهم من ذرية آدم, ثم من ذرية نوح, ثم 

 وذلك لما يأتي: -المعليهم السَّ -من ذرية إبراهيم 
ياق القريني: -1   موافقة هذا القول للسِِ

ياق هو أنهم ذرية في  ل والنَّسب, التَّناسيظهر من خالل سياق اآليات أنَّ المعنى األقرب للسّ 
الم- إذ جميعهم من ذرية آدم, ثم من ذرية نوح, ثم من ذرية إبراهيم احث لذلك وجد الب -عليهم السَّ

 أنَّ هذا الرَّأي أقرب وأنسب. وهللا أعلم.
                                                           

 (.8/102( الرازي، مفاتيح الغيب )1(
 (.386/ 1( انظر: الماوردي، النُّكت والعيون )2)
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  ورود ما يؤكد ذلك من األحاديث النَّبوية:  -2
ي راةا يدعمه وي قويه، فعن أب ما يؤكد هذا القول ورود حديث عن النَّبي  ، قال ي ه را

ول  هللا   ولا هللا  راس  ؟ ياا راس  ي فا راة ( قاال وا: كا خ  ياما، ف ي األ  ولاى وااآل  ى اب ن  مار  يسا لاى النَّاس  ب ع  : )أاناا أاو 
ت   واٌة م ن  عاالَّ ان ب يااء  إ خ  : )األ  لاي سا با (1)قاالا ٌد، فا م  وااح  ين ه  د  تَّى، وا ات ه م  شا ، قال ابن حجر: (2)(ي ناناا ناب ي  ، واأ مَّها

رائع"  .(3)"معنى الحديث أنَّ أصل دينهم واحد، وهو التَّوحيد وإن اختلفت فروع الشَّ
   موافقة هذا القول ألقوال عدد من المفسرين: -3

قال الزَّمخشري: "يعني أنَّ اآللين ذرية واحدة متسلسلة بعضها متشعب من بعض: موسى 
وهرون من عمران، وعمران من يصهر، ويصهر من فاهث، وفاهث من الوى، والوى من يعقوب، 
ويعقوب من إسحاق، وكذلك عيسى ابن مريم بنت عمران بن ماثان بن سليمان بن داود بن ايشا 

ا أفضل بن إسحاق، وقد دخل في آل إبراهيم رسول هللا بن يهوذا بن يعقوب  ، وعليهم جميع 
لوات وأتم التَّسليم" ، وقال ابن عاشور: "المقصود بيان شدة االتّ صال بين هذه الذُّرية، فـ )من( (4)الصَّ

لالتّ صال ال للتَّبعيض، أي: بين هذه الذُّرية اتّ صال القرابة، فكل بعض فيها هو متصل بالبعض 
 .(5)خر"اآل

 (:35المطلب الثَّالث: الخالف الوارد في اآلية )
ًرا فَ وذلك في قوله تعالى:  َتَقبَّْل ]ِإْذ َقاَلِت اْمَرَأُة ِعْمَراَن َربِِ ِإنِِي َنَذْرُت َلَك َما ِفي َبْطِني ُمَحرَّ
ِميُع الَعِليُم[  . ِمنِِي ِإنََّك َأْنَت السَّ

 أواًل: أقوال المفسرين ويراؤهم: 
ر ا]اختلف المفسرون في المراد من قوله تعالى:   رَّ  على ثالثة أقوال: [م حا

ا للعبادة.  لاص   القول األول: محرر ا أي: م خ 
ا للبيعة.  القول الثَّاني: يعني خادم 

نيا لطاعة هللا  القول الثَّالث: يعني عتيق ا من الدُّ


(6). 
 ثانًيا: الرَّاجح من أقوال المفسرين: 

                                                           

/ 3( قال ابن األثير: "أوالد العالت: الذين أمهاتهم مختلفة وأبوهم واحد". ابن األثير، النّ هاية في غريب الحديث واألثر )1)
291.) 

 (.1837/ 4(، )2365)ح  ائل عيسى ( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الفضائل، باب: فض2)
 (.489/ 6( ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري )3)
 (.355 - 354/ 1( الزَّمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التَّنزيل )4)
ديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد )5)  (.231/ 3( ابن عاشور، تحرير المعنى السَّ
 (.387/ 1النُّكت والعيون ) ( انظر: الماوردي،6)
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ياق القرآني، فإنَّ الباحث يرى   بعد النَّظر والتَّأمل في أقوال المفسرين، وعرضها على السّ 
 الجمع بين جميع األقوال، وذلك لما يأتي: 

ياق القريني: -1   موافقة هذه األقوال للسِِ
ا للعبادة أو خاد ا م  إذ إنَّ الباحث يميل إلى جميع المعاني المذكورة، فمحرر ا تحتمل أن يكون مخلاص 

نيا، فبعد التَّأمل في هذه المعاني يرى الباحث أنها كلها محتملة وتتناسب  في الكنيسة أو عتيق ا من الدُّ
ا للعبادة يعني متفرغ  نيا معناه أن يكون م خلاص  ياق فال تعارض بينها، إذ إنَّ العتيق من الدُّ مع السّ 

ا للبيعة، وهذا ي ظهر تداخل ين، وأن يكون خادم  ، األقوال وأنها تؤدي إلى بعضها البعض ألمور الدّ 
 فاألولى الجمع بينها بما يخدم سياق اآليات ويحقق االنسجام والمعنى المراد. وهللا أعلم.

 
  موافقة هذا القول ألقوال عدد من المفسرين: -2

 هقال الطَّبري: "إني جعلت لك يا رب ناذر ا أنَّ لك الذي في بطني محرر ا لعبادتك، يعني بذلك: حبست  
، (1)على خدمتك وخدمة ق دسك في الكنيسة، عتيقة  من خدمة كلّ  شيء سواك، مفرغة لك خاصة"

ا هلل  ا للعبادة ولخدمة الكنيسة، وكان على  وقال الواحدي: "عتيق ا خالص  ا للكنيسة مفرَّغ  خادم 
قت بولدها على بيت المقدس" اأوالدهم فرض  .(2)أن ي طيعوهم في نذرهم فتصدَّ

 (:36الرَّابع: الخالف الوارد في اآلية )المطلب 
عا ] وذلك في قوله تعالى: ضا لام  ب ماا وا هللا  أاع  ا أ ن ثاى وا ت ها ع  ضا ا قاالات  رابّ  إ نّ ي وا ت ها عا ضا لامَّا وا لاي سا فا ت  وا

يَّتاهاا ذ رّ  يذ هاا ب كا وا ياما واإ نّ ي أ ع  ا مار  مَّي ت ها األ ن ثاى واإ نّ ي سا يم  م نا الشَّ  الذَّكار  كا  .[ي طاان  الرَّج 
 أواًل: أقوال المفسرين ويراؤهم: 

ي طاان  الرَّ ]اختلف المفسرون في المراد من قوله تعالى:  ا م نا الشَّ يَّتاها ذ رّ  يذ هاا ب كا وا يم  واإ نّ ي أ ع  على  [ج 
 قولين:

ا. يطان الذي يستهل به المولود صارخ   القول األول: م ن طاعن الشَّ
 .(3)الثَّاني: م ن إغوائه لهاالقول 

 ثانًيا: الرَّاجح من أقوال المفسرين: 
ياق القرآني، فإنَّ الباحث يرى الجمع بين  بعد النَّظر والتَّأمل في أقوال المفسرين، وعرضها على السّ 

يطان الذي يستهل به المول د و القولين، أي: أنَّ المقصود هنا أنَّ امرأت عمران ت عيذها م ن طاعن الشَّ
ا، وم ن إغوائه لها، وذلك لما يأتي:  صارخ 

                                                           

 (.329/ 6( الطَّبري، جامع البيان في تأويل القرآن )1)
 (.208( الواحدي، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )ص: 2)
 (.387/ 1( انظر: الماوردي، النُّكت والعيون )3)
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ياق القريني:   -1  موافقة هذين القولين للسِِ
إنَّ سياق اآلية الكريمة يتحدث عن وضع امرأت عمران لمولودتها األ نثى والتي سمتها مريم، فبعد 

عاء وهذه  هذه المقالة التي قالتها، طلبت أن ي عيذها هللا  يطان الرَّجيم، وهذا الدُّ وذريتها من الشَّ
يطان الذي يستهل به المولود  االستعاذة تحتمل المعنيين أي: أن تكون االستعاذة من طعن الشَّ
م، ويطمع في إغواء بني آدم إال  يطان يجري من ابن آدم مجرى الدَّ ا، ومن إغوائه لها، فالشَّ صارخ 

الم-مريم وابنها  لهما بدعوة أ م مريم، بدليل قوله  لم يقدر على إغوائهما؛ لحفظ هللا  -عليهما السَّ
ينا ]تعالى:  لاص  ن ه م  الم خ  كا م  باادا ينا * إ الَّ ع  ماع  يانَّه م  أاج  و  زَّت كا ألا غ  [، فدعوة 83 – 82]ص:  [قاالا فاب ع 

 أ م مريم تشمل المعنيين. وهللا أعلم.
 

  لنَّبوية: ورود ما يؤكد ذلك من األحاديث ا -2
ي راةا  ولا هللا  فعن أاب ي ه را م ع ت  راس  ه  قال: سا ل وٌد إ الَّ ياماسُّ ما ماو  : )ماا م ن  بان ي آدا ، ياق ول 

ا( ث مَّ ياق ول  أاب و ه   ياما وااب ن ها ي را مار  ، غا ي طاان  ا م ن  ماّس  الشَّ ار خ  لُّ صا تاه  ، فاياس  ينا ي ولاد  ي طاان  ح  ي راةا الشَّ واإ نّ ي ]: را
يم   ي طاان  الرَّج  ا م نا الشَّ يَّتاها ذ رّ  يذ هاا ب كا وا ، قال القرطبي: "قال علماؤنا فأفاد (1)["36]آل عمران:  [أ ع 

يطان ينخس جميع ولد آدم حتى األنبياء  هذا الحديث أنَّ هللا تعالى استجاب دعاء أم مريم، فإنَّ الشَّ
وقال ابن حجر: "ظاهر الخبر أنَّ إبليس ممكن من مس كل مولود ، (2)واألولياء إال مريم وابنها"

، واستثنى من  عند والدته، لكن من كان من عباد هللا المخلصين لم يضره ذلك المس أصال 
المخلصين مريم وابنها فإنه ذهب يمس على عادته فحيل بينه وبين ذلك، فهذا وجه االختصاص 

يطان: تعلقه بالمولود وتشويش حاله (3)لصين"وال يلزم منه تسلطه على غيرهما من المخ ، ومس الشَّ
، واالهتمام بحصول ما يصير ذريعة ومتسلق ا له في إغوائه، واستثناء  واإلصابة بما يؤذيه ويؤلمه أوال 

الم-مريم وابنها  ا م  ]الستعاذة أ مها, حيث قالت:  -عليهما السَّ يَّتاها ذ رّ  يذ هاا ب كا وا ي  واإ نّ ي أ ع  طاان  نا الشَّ
يم    .(4)[36]آل عمران:  [الرَّج 

 
 
 

                                                           

ياما إ ذ  ان تاباذات   أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: أحاديث األنبياء، باب:( 1) ا  قول هللا تعالى: ]وااذ ك ر  ف ي الك تااب  مار  م ن  أاه ل ها
ق يًّا[ ]مريم: ر   (.164/ 4(، )3431[ )ح 16ماكاان ا شا

 (.68/ 4( القرطبي، الجامع ألحكام القرآن )2)
 (.212/ 8( ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري )3)
نة )( انظر: البيضاوي، تحفة 4)  (.83 - 82/ 1األبرار شرح مصابيح السُّ
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  موافقة هذين القولين ألقوال عدد من المفسرين: -3
يطان، وعوذت ذريتها، وهو ولدها      قال ابن كثير: "أي: عوذتها باهلل  ، من شر الشَّ

، وقال الزُّحيلي: "وإني أ جيرها وأعيذها بحفظك ورعايتك من (1)فاستجاب هللا لها ذلك" عيسى 
يطان المطرود من الخير، وأدعوك أن تقيها وذريتها وهو عيسى  يطان وسلطانه  شر الشَّ من الشَّ

  .(2)دعاءها" عليهما، فاستجاب هللا 
 المبحث الثالث
 (40 - 37الخالف الوارد في اآليات )

( من سورة آل عمران، 40 - 37لخالف الوارد في اآليات )تناول الباحث في هذا المبحث ا
ياق القرآني األثر في التَّرجيح بينها، حيث تضمن هذا المبحث ثمانية مواضع فيها  والتي كان للسّ 

 خالف، وذلك على النَّحو اآلتي:         
 

 (:37المطلب األول: الخالف الوارد في اآلية )
فَّ ]وذلك في قوله تعالى:  كا ن ا وا سا ا ناباات ا حا ن  واأان باتاها سا ا ب قاب ول  حا بُّها ا را لا فاتاقابَّلاها خا لَّماا دا ا زاكار يَّا ك  لاها

ن د  هللا   يام  أانَّى لاك  هاذاا قاالات  ه وا م ن  ع  ق ا قاالا ياا مار  ز  هاا ر  ن دا دا ع  راابا واجا ا زاكار يَّا الم ح  لاي ها ز  إ   عا ق  نَّ هللاا يار 
اب   سا اء  ب غاي ر  ح  ، حيث أورد المفسرون في هذه اآلية الكريمة ثالثة خالفات، على النَّحو [مان  ياشا

 اآلتي: 
ق االخالف األول: في المراد من قوله تعالى: ] ز  هاا ر  ن دا دا ع   .[واجا

 أواًل: أقوال المفسرين ويراؤهم:
دا ع  ]اختلف المفسرون في المراد من قوله تعالى:  ق اواجا ز  هاا ر   على ثالثة أقوال:  [ن دا

زق الذي كان يجده زكريا  يف، وفاكهة   القول األول: أنَّ ذلك الرّ  تاء في الصَّ عندها، فاكهة  الشّ 
تاء يف في الشّ   .الصَّ

زق فضال  عما كان  القول الثَّاني: أنَّ زكريا  كان إذا دخل عليها المحراب وجد عندها من الرّ 
 .(3)يأتيها به، الذي كان يام ونها في تلك األيام

 . (4)ةوإنما كان يأتيها رزقها من الجن المهد،القول الثَّالث: أنها لم تطعم ثدي ا قط حتى تكلمت في 
 ثانًيا: الرَّاجح من أقوال المفسرين: 

                                                           

 (.34/ 2( ابن كثير، تفسير القرآن العظيم )1)
ريعة والمنهج )2)  (.213/ 3( الزُّحيلي، التَّفسير المنير في العقيدة والشَّ
 (.356/ 6( انظر: الطَّبري، جامع البيان في تأويل القرآن )3)
 (.388/ 1( الماوردي، النُّكت والعيون )4)
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ياق، فإنّ  الباحث يرى الجمع بين القولين  بعد النَّظر والتَّأمل في أقوال المفسرين، وعرضها على السّ 
زق الذي كان يجده زكريا  يف،  األول والثَّاني، أي: أنَّ ذلك الرّ  تاء في الصَّ عندها، فاكهة  الشّ 

تاء، وأنَّه كان إذا دخل عليها المحراب وج يف في الشّ  زق فضال  عوفاكهة  الصَّ ما د عندها من الرّ 
 كان يأتيها به، الذي كان يام ونها في تلك األيام، وذلك لما يأتي: 

ياق القريني: -1     موافقة هذين القولين للسِِ
مما رأى، فسؤاله لها  إنَّ هذين القولين يتناسبان مع لحاق اآليات، والتي تبين استغراب زكريا 

زق الذي رآه، فكان  [أانَّى لاك  هاذاا] يجد عندها رزق ا لم يأتها به، إذ هو  يحمل تعجب ا من الرّ 
زق الزَّائد عما  زق؟ فتعجبه قد يكون من وجود الرّ  تكفل رعايتها، فسألها متعجب ا من أين لك هذا الرّ 

زق أي: أنه في غير أوانه، فوجود فاكهة الشّ   اء في تكان يأتيها به، وقد يكون من نوعية هذا الرّ 
تاء، أمر مستغرب يدعو إلى التَّعجب، وال تعارض بينهما، فكال  يف في الشّ  يف، وفاكهة الصَّ الصَّ

زق؟  [أانَّى لاك  هاذاا]أن يسألها متعجب ا  األمرين دفعا زكريا  قاالات  ه وا ]أي: من أين أتيت بهذا الرّ 
ن د  هللا    وهللا أعلم.  هو من رزقني به. ، أي: ال تتعجب فاهلل [م ن  ع 

 
    ورود ما يؤكد ذلك من اآلثار المرفوعة:  -2

بَّاس   يا هللا عان ه ماا-فقد ورد عان  اب ن  عا ل ه   -راض  ر ا]: ف ي قاو  رَّ ن ي م حا ت  لاكا ماا ف ي باط  ]آل  [إ نّ ي ناذار 
ل ه : 35عمران:  ق ا][ تاالا إ لاى قاو  ز  هاا ر  ن دا دا ع  ا 37]آل عمران:  [واجا لاي ها لا عا خا ا زاكار يَّا فادا لاها فا : كا [ قاالا

تال   ك  ناب ا ف ي م  هاا ع  ن دا دا ع  ، فاواجا راابا ين ه ، قاالا زاكار يَّا:  (1)ال م ح  ي ر  ح  ن د  أانَّى لاك  هاذاا قاالات  ه وا ]ف ي غا  م ن  ع 
ا سا اء  ب غاي ر  ح  ز ق  مان  ياشا نابا ف ي غاي ر  37]آل عمران:  [ب  هللا  إ نَّ هللاا يار  ز ق ك  ال ع  : إ نَّ الَّذ ي يار  [ قاالا

ا،  لاد  ق يم  وا اق ر  ال كاب ير  ال عا ز قان يا م نا ال عا ٌر أان  يار  ين ه  لاقااد  عاا زاكار يَّ ]ح  بَّه  ه ناال كا دا لامَّا 38]آل عمران:  [ا را [ فا
 : ياى قاالا را ب ياح  ثا لاياال  سا قاالا رابّ  اج  ]ب شّ  ل  ل ي آاياة  قاالا آايات كا أاالَّ ت كالّ ما النَّاسا ثاالا يًّاعا [، 10]مريم:  [و 

و ي   ي ر  ماراض  واأان تا سا ان كا م ن  غا ل  ل سا تاقا : ي ع   . (2)قاالا
 
 
 
 

                                                           

بيل ي1) به الزَّ تال ش  رين، وقيل: الم ك  بيل الذي ي حمل فيه التَّمر أو العنب إلى الجا تلة: الزَّ تال والم ك  ع س( قال ابن منظور: "الم ك 
 (.583/ 11خمسة عشر صاع ا". ابن منظور، لسان العرب )

(، قال الحاكم: هذا 319/ 2)(، 3150( أخرجه الحاكم في مستدركه، كتاب: التَّفسير، باب: ومن سورة آل عمران )ح2)
 حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه.
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 موافقة هذين القولين ألقوال عدد من المفسرين:  -3
يف ، و (1)قال مجاهد: "يعني ثمر ا في غير زمانه" قال الماتريدي في تفسيره: "وجد عندها فاكهة الصَّ
يف" تاء في الصَّ تاء، وفاكهة الشّ  ، وقال ابن عطية: "معناه طعام ا تتغذى به ما لم يعهده، (2)في الشّ 

لب إليها" كلما دخل عليها غرفتها وجد عندها  ، وقال الواحدي: "كان زكريا (3)وال ع رف كيف ج 
تاء، تأتيها بها المالئكة من الجنة" يف في الشّ  يف وفاكهة الصَّ تاء في الصَّ  .(4)فاكهة الشّ 

ن د  هللا  الخالف الثَّاني: في المراد من قوله تعالى: ]  .[قاالات  ه وا م ن  ع 
 أواًل: أقوال المفسرين ويراؤهم: 
ن د  هللا  ]قوله تعالى:  اختلف المفسرون في المراد من  على قولين:  [قاالات  ه وا م ن  ع 

زق.  القول األول: أنَّ هللا   كان يأتيها بالرّ 
الحين من عباده سخره   . (5)زقهالطف ا منه بها حتى يأتيها ر  لهاهللا القول الثَّاني: أنَّ بعض الصَّ

 
 ثانًيا: الرَّاجح من أقوال المفسرين:

ح القول  ياق القرآني، فإنَّ الباحث ي رجّ  بعد النَّظر والتَّأمل في أقوال المفسرين، وعرضها على السّ 
زق، وذلك لما يأتي:  األول، وهو أنَّ هللا   كان يأتيها بالرّ 

ياق القريني:  -1  موافقة هذا القول للسِِ
زق من عند هللا  زق يدل  ، وتعجب زكريا إنَّ سياق اآليات ي ظهر جلي ا أنَّ الرّ  من وجود الرّ 

على ذلك، فهو متكفٌل بها وال يوجد أحد غيره يدخل عليها، فإذا كان ليس هو من ي حضر هذا 
زق؛ حتى يطمئن ويتأكد أنَّه ال أحد يأتي  زق فمن يأتي به إذ ا؟ فسألها يا مريم من أين لك هذا الرّ  الرّ 

زق غيره إذ هو المتكفل بها، ف ن د  هللا  ]أجابت: لها بالرّ  زق ، أي: اطمئن يا زكريا ف[ه وا م ن  ع  هذا الرّ 
اء  ب غاي ر  ]وحده، كما أنَّ فاصلة اآلية تؤكد هذا المعنى:  من عند هللا  ز ق  مان  ياشا اب   إ نَّ هللاا يار  سا ، [ح 

اهر هو الذي يرزقها دون حول منها وال قوة، وكما هو معلوم فال يجوز العدول عن ظ فاهلل 
الحين  القرآن الكريم إال بدليل يجب الرُّجوع إليه، وال يوجد دليل أو قرينة تدل على أنَّ بعض الصَّ

زق، فاألولى أن يبقى النَّص على ظاهره دون تأويل. وهللا أعلم.  كانوا يأتون إليها بالرّ 
 

                                                           

 (.251( تفسير مجاهد )ص: 1)
نة )2)  (.359/ 2( الماتريدي تأويالت أهل السُّ
 (.426/ 1( ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )3)
 (.432/ 1( الواحدي، الوسيط في تفسير القرآن المجيد )4)
 (.388/ 1دي، النُّكت والعيون )( انظر: الماور 5)
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   موافقة هذا القول ألقوال عدد من المفسرين: -2
زق؛ ألنَّه خاف أن يأتيها من غير جهته فتبين عنده أنَّه   قال الزَّجاج: "وإنما سأل زكريا عن الرّ 

غذاها برزق من عنده لم ي جره على يد عبد  ، وذلك من آيات مريم،... أنَّ هللا من عند هللا 
ن د  هللا  ]، وقال ابن عطية: "وقولها: (1)من عبيده" ، دليٌل على أنَّه ليس من جلب بشر، [ه وا م ن  ع 

 .(2)المعنى، وإال فليس كان يقنع بهذا الجواب" وهكذا تلقى زكريا 
اب  الخالف الثَّالث: في المراد من قوله تعالى: ] سا اء  ب غاي ر  ح  ز ق  مان  ياشا  .[إ نَّ هللاا يار 

  أواًل: أقوال المفسرين ويراؤهم: 
سا ]ي قوله تعالى: اختلف المفسرون في صاحب القول ف اء  ب غاي ر  ح  ز ق  مان  ياشا على  [اب  إ نَّ هللاا يار 

 قولين: 
الم–القول األول: أنَّه حكاية عن قول مريم   بعد أن قالت هو من عند هللا.   -عليها السَّ

الم– بعد أن قطع كالم مريم القول الثَّاني: أنَّه قول هللا   .(3)-عليها السَّ
 ثانًيا: الرَّاجح من أقوال المفسرين: 

ياق القرآني، فإنَّ الباحث يرى   بعد النَّظر والتَّأمل في أقوال المفسرين، وعرضها على السّ 
الم–الجمع بين القولين، وهو أنَّه حكاية عن قول مريم  ، بعد أن قالت هو من عند هللا -عليها السَّ

الم، وذلك لما يأتي: – مريم بعد أن قطع كالم ويحتمل أنَّه قول هللا   عليها السَّ
ياق القريني: -1    موافقة هذين القولين للسِِ

اب  ]يرى الباحث أنَّ جملة  سا اء  ب غاي ر  ح  ز ق  مان  ياشا زق هي تعليلية، ت بين ع [إ نَّ هللاا يار  لة مجيء الرّ 
تقرير ا لحقيقة  المتعهد بخدمتها، وقد تكون من كالم هللا  في غير أوانه ومن غير زكريا 

زق، وقد تكون من تمام كالم مريم الم- الرّ  . إلزالة العجب والغرابة من نفس زكريا  -عليها السَّ
 وهللا أعلم.

    موافقة هذين القولين ألقوال عدد من المفسرين: -2
أنَّه يسوق إلى من يشاء من خلقه رزقاه، بغير إحصاء وال عدد  قال الطَّبري: "فخبٌر من هللا 

ه"ي   ز ق  ]، وقال الزَّمخشري: (4)حاسب عليه عبدا الم-من جملة كالم مريم  [إ نَّ هللاا يار  أو  -عليها السَّ
ين الرَّازي: "ثم قال تعالى حكاية عن مريم  ،(5)من كالم رب العزة عز من قائل" -وقال فخر الدّ 

                                                           

 (.404/ 1( الزَّجاج، معاني القرآن وإعرابه )1)
 (.427/ 1( ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )2)
 (.389/ 1( انظر: الماوردي، النُّكت والعيون )3)
 (.359/ 6( الطَّبري، جامع البيان في تأويل القرآن )4)
 (.359/ 1عن حقائق غوامض التَّنزيل ) ( الزَّمخشري، الكشاف5)
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الم:  اب  ]عليها السَّ سا اء  ب غاي ر  ح  ز ق  مان  ياشا الم مريم، فهذا ي حتمل أن يكون من جملة ك [إ نَّ هللاا يار 
 ."(1)وأن يكون من كالم هللا 

 
 (38المطلب الثاني: الخالف الوارد في اآلية )

يَّة  طايّ  ]وذلك في قوله تعالى:  ن كا ذ رّ  بَّه  قاالا رابّ  هاب  ل ي م ن  لاد  عاا زاكار يَّا را باة  إ نَّكا ه ناال كا دا
عااء   يع  الدُّ م   . [سا

 أواًل: أقوال المفسرين ويراؤهم:
 اختلف المفسرون في سبب دعائه على قولين: 

أذن له في المسألة؛ ألنَّ سؤال ما خالف العادة ي منع منه إال عن إذن  القول األول: أنَّ هللا 
 لتكون اإلجابة إعجاز ا.  

تاء, وفاكهة  يف في الشّ  يف طمع فالقول الثَّاني: أنه لما رأى فاكهة الصَّ تاء في الصَّ ي رزق الشّ 
 .(2)الولد من عاقر

 ثانًيا: الرَّاجح من أقوال المفسرين:
ح القول  ياق القرآني، فإنَّ الباحث ي رجّ  بعد النَّظر والتَّأمل في أقوال المفسرين، وعرضها على السّ 

تاء في ال تاء, وفاكهة الشّ  يف في الشّ  يف طمالثَّاني، وهو أنه لما رأى فاكهة الصَّ ع في رزق الولد صَّ
 من عاقر، وذلك لما يأتي:

ياق القريني:  -1  موافقة هذا القول للسِِ
الم-ما حدث مع مريم      إنَّ سباق اآليات يتناسب مع هذا القول، فلما رأى زكريا   -عليها السَّ

يف، جاء في  تاء في الصَّ تاء وفاكهة الشّ  يف في الشّ  من أمر خارق للعادة من مجيء فاكهة الصَّ
ا أن يحدث معه أمر ا خارق ا للعادة كالذي حصل مع مريم  نفسه أن يدعو هللا  عليها -طمع 

الم الم-، فما دعاه لذلك هو رؤية ما حدث مع مريم -السَّ  وهللا أعلم. -عليها السَّ
  موافقة هذا القول ألقوال عدد من المفسرين: -2

عليها -ربَّه، أي: عندما صادف من أمر مريم    قال الزَّجاج: "المعنى عند ذلك دعا زكريا 
الم ، وقال الرَّاغب األصفهاني: "ولما رأى        زكريا (3)أن يرزقه ذرية طيبة" ثم سأل هللا  -السَّ

                                                           

 (.208/ 8( الرَّازي، مفاتيح الغيب )1)
 (.389/ 1( الماوردي، النُّكت والعيون )2)
 (.404/ 1( الزَّجاج، معاني القرآن وإعرابه )3)
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  الم–من أحوال مريم تلك العجائب، وكان به حاجة إلى الولد مع كبر سنه ووهن  -عليها السَّ
 .(1)من عظامه، سأله أن يهب له ذرية طيبة، أي: صالحة"

 (39المطلب الثالث: الخالف الوارد في اآلية )
لّ ي ف ي الم  ]وذلك في قوله تعالى:  ئ كاة  واه وا قاائ ٌم ي صا ت ه  الماالا رااب  أانَّ هللاا فاناادا ق ا ح  دّ  ياى م صا ر كا ب ياح   ي باشّ 

ينا  ال ح  ناب يًّا م نا الصَّ ور ا وا ا واحاص  يّ د  سا ل ماة  م نا هللا  وا ذه اآلية الكريمة ، حيث أورد المفسرون في ه[ب كا
 ثالثة خالفات، على النَّحو اآلتي:

ل ماة  م نا الخالف األول: في المراد من قوله تعالى: ]  .[هللا   ب كا
 أواًل: أقوال المفسرين ويراؤهم:

ل ماة  م نا هللا  ]اختلف المفسرون في المراد من قوله تعالى:   على قولين:  [ب كا
 .القول األول: بعيسى ابن مريم 

القول الثَّاني: بكتاب من هللا 
(2). 

 ثانًيا: الرَّاجح من أقوال المفسرين:
ح القول  ياق القرآني، فإنَّ الباحث ي رجّ  بعد النَّظر والتَّأمل في أقوال المفسرين، وعرضها على السّ 

 األول، أي: بعيسى ابن مريم، وذلك لما يأتي: 
ياق القريني -1  : موافقة هذا القول للسِِ

ياق هو هذا القول، أ  المقصود ي: أنَّ من خالل سباق ولحاق اآليات يبدو جلي ا أنَّ المعنى األقرب للسّ 
الم-ة مريم  وعيسى ، فاآليات تقع بين قصبكلمة من هللا هو عيسى ابن مريم   -عليهما السَّ

 وهللا أعلم. 
 :  موافقة هذا القول ألقوال عدد من المفسرين -2

ق بأمر عيسى  مرقندي: "يعني بعيسى "(3)قال الزَّجاج: "أي: ي صدّ  ، وكان يحيى ، وقال السَّ
  أول من صدق بعيسى وهو ابن ثالث سنين، فشهد له أنه كلمة هللا ، "وقال (4)وروحه ،

ابوني: "أي: مصدق ا بعيسى مؤمن ا برسالته"  .(5)الصَّ
االخالف الثَّاني: في المراد من قوله تعالى: ] يّ د  سا  .[وا

 

                                                           

 (.535/ 2( األصفهاني، تفسير الرَّاغب األصفهاني )1)
 (.374 - 371/ 6)( انظر: الطَّبري، جامع البيان في تأويل القرآن 2)
 (.406/ 1( الزَّجاج، معاني القرآن وإعرابه )3)
مرقندي، بحر العلوم )4)  (.210/ 1( السَّ
ابوني، صفوة التَّفاسير )ص: 5)  (.181( الصَّ
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  أواًل: أقوال المفسرين ويراؤهم:
ا]اختلف المفسرون في المراد من قوله تعالى:  يّ د  سا  على خمسة أقوال: [وا

 .(1)القول األول: في العلم والعبادة
 القول الثَّاني: الخليفة.

ريف.  القول الثَّالث: الشَّ
 القول الرَّابع: أنَّه الفقيه العالم.

 . (2)القول الخامس: سيد المؤمنين, يعني بالرّ ياسة عليهم
 ثانًيا: الرَّاجح من أقوال المفسرين: 

ياق القرآني، فإنَّ الباحث يرى الجمع بين  بعد النَّظر والتَّأمل في أقوال المفسرين، وعرضها على السّ 
رف، وذلك لما يأتي:  األول والثَّالث، أي: أنَّه سيدٌ القول   في العلم والعبادة والشَّ

ياق القريني:  -1  موافقة هذين القولين للسِِ
رف، فهذان المعنيايرى الباحث أنَّ المقصود هنا أنَّه يسودهم  هما أنسب  نفي العلم والعبادة والشَّ

ياق، حيث إنَّهما يتناسبان مع سياق اآلية الكريمة، فهو سيدهم في العلم والعبادة،  المعاني وأقربها للسّ 
ا. وهللا أعلم. رف أيض   ويفوقهم في الشَّ

  عدد من المفسرين: موافقة هذين القولين ألقوال -2
ا]: قال الطَّبري: "يعني بقوله  يّ د  سا ، وقال الرَّاغب األصفهاني: (3)وشريف ا في العلم والعبادة" [وا

ايس لسواد النَّاس، أي: معظمهم، ولهذا ي قال: سيد العبد، وال ي قال: سيد الثَّوب، وقيل:  يد السَّ "السَّ
ا أي: عالم ا وتقي ا وحليم ا، وذلك من يادة، فمن لم يوجد فيه ذلك فسيادته زور" سيد   .(4)شروط السّ 

ور االخالف الثَّالث: في المراد من قوله تعالى: ]  .[واحاص 
 أواًل: أقوال المفسرين ويراؤهم: 

ور ا]اختلف المفسرون في المراد من قوله تعالى:   على ثالثة أقوال: [واحاص 
نَّين ا  ال ماء له. القول األول: أنَّه كان ع 

 القول الثَّاني: أنَّه كان ال يأتي النّ ساء.
 .(5)القول الثَّالث: أنَّه لم يكن له ما يأتي به النّ ساء؛ ألنَّه كان معه مثل الهدبة

                                                           

 (.374/ 6( انظر: الطَّبري، جامع البيان في تأويل القرآن )1)
 (.390/ 1( انظر: الماوردي، النُّكت والعيون )2)
 (.374/ 6الطَّبري، جامع البيان في تأويل القرآن )( 3)
 (.539 - 538/ 2( األصفهاني، تفسير الرَّاغب األصفهاني )4)
 (.391/ 1( انظر: الماوردي، النُّكت والعيون )5)
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 ثانًيا: الرَّاجح من أقوال المفسرين:
ح   ياق القرآني، فإنَّ الباحث ي رجّ  بعد النَّظر والتَّأمل في أقوال المفسرين، وعرضها على السّ 

 لقول الثَّاني، أي: أنه كان ال يأتي النّ ساء، وذلك لما يأتي: ا
ياقية )المعنى اللُّغوي(:  -1  القرينة السِِ

اد والرَّاء أصٌل واحد، وهو الجمع والحبس والمنع" ، (1)قال ابن فارس: ")حصر( الحاء والصَّ
ور: مان ال إربة له في النّ ساء" ، أي: "الممتنع عن (2)وقال الخليل بن أحمد الفراهيدي: "الحاص 

هوات، الذي ال يشتهي النّ ساء،  ق ا ب كا ]االنغماس في الشَّ دّ  ياى م صا ر كا ب ياح  ا أانَّ هللاا ي باشّ  يّ د  سا ل ماة  م نا هللا  وا
ور ا ، وقال الرَّاغب األصفهاني: "الحصور: الذي ال يأتي النّ ساء، إمَّا من العنَّة، وإما من (3)"[واحاص 

هوة، والثَّاني أظهر في اآلية، ألنَّ بذلك ت ستحق المحمدة"العفَّة واال  .(4)جتهاد في إزالة الشَّ
ياق القريني: -2     موافقة هذا القول للسِِ

، هذه البشارة تحمل في طياتها لزكريا  إنَّ اآليات تتحدث عن بشارة ي بشرها هللا 
خبر ا سار ا بقدوم مولود له بعد أن ظنَّ أنه لن ي نجب قط، هذا المولود يتصف بصفات  حسنة تظهر 

الحين،  جلية في سياق اآلية الكريمة فقوله  ا وحصور ا ونبي ا من الصَّ فات، سيد  ا إياه بهذه الصّ  واصف 
، وهذا واضح في سياق اآليات، فالمعنى األنسب وكلها صفات مدح وثناء، ال صفات ذم أو نقص

ين الرَّازي معلق ا  ا فيها، يقول فخر الدّ  هوات وزهد  ا عن الشَّ واألقرب أنَّه كان ال يأتي النّ ساء عفة  وب عد 
على رأي من قال أنَّه كان عاجز ا عن إتيان النّ ساء: "وهذا القول عندنا فاسد؛ ألنَّ هذا من صفات 

ر صفة النُّقصان في معرض المدح ال يجوز؛ وألنَّ على هذا التَّقدير ال يستحق به النُّقصان وذك
 . وهللا أعلم. (5)ثواب ا وال تعظيم ا"

  موافقة هذا القول ألقوال عدد من المفسرين:  -3
ر ت  من كذا  ا من جماع النّ ساء، من قول القائل: حاص  قال الطَّبري: "يعني بذلك: ممتنع 

ر، إذا امتنع صا ، (7)، وقال الثَّعلبي: "الحصور: الذي ال يأتي النّ ساء، ولم يندبهم إلى النّ كاح"(6)منه" أح 

                                                           

 (.72/ 2( ابن فارس، معجم مقاييس اللُّغة )1)
 (.113/ 3( الفراهيدي، العين )2)
 (.507/ 1المعاصرة ) ( أحمد عمر، معجم اللغة العربية3)
 (.239 - 238( الرَّاغب األصفهاني، المفردات في غريب القرآن )ص: 4)
ين الرَّازي، مفاتيح الغيب )5)  (.212/ 8( فخر الدّ 
 (.376/ 6( الطبري، جامع البيان وتأويل القرآن )6)
 (.90/ 7( الثَّعلبي، الكشف والبيان عن تفسير القرآن )7)
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" وقال الزَّمخشري: "الحصور:  ،(1)وقال الواحدي: "أي: هو الذي ال يأتي النّ ساء وال أرب له فيهنَّ
هوات" ا لها من الشَّ  .(2)الذي ال يقرب النّ ساء حصر ا لنفسه، أي: منع 

 (:40الرابع: الخالف الوارد في اآلية )المطلب 
اق  ]وذلك في قوله تعالى:  راأات ي عا قاد  بالاغان يا الك بار  واام  ٌم وا ٌر قاالا قاالا رابّ  أانَّى ياك ون  ل ي غ الا

اء   ل  ماا ياشا عا   .[كاذال كا هللا  ياف 
 أواًل: أقوال المفسرين ويراؤهم: 

اق رٌ ] :اختلف المفسرون في سبب قول زكريا  راأات ي عا را بالولد, وذلك  [واام  بعد أن ب شَّ
 على قولين:  

باب،  القول األول: أنَّه راجع ليعلم على أي حال يكون منه الولد, بأن ي ردَّ هو وامرأته إلى حال الشَّ
اء  ]أم على حال الك بار, فقيل له:  ل  ماا ياشا عا  , أي: على هذه الحال.[كاذال كا هللا  ياف 

 .(3)وتعجب ا لثَّاني: أنَّه قال ذلك استعظام ا لمقدور هللا القول ا
 ثانًيا: الرَّاجح من أقوال المفسرين:

ح   ياق القرآني، فإنَّ الباحث ي رجّ  بعد النَّظر والتَّأمل في أقوال المفسرين، وعرضها على السّ 
 وتعجب ا، وذلك لما يأتي:   القول الثَّاني، أي: أنَّه قال ذلك استعظام ا لمقدور هللا 

ياق القريني:     -1  موافقة هذا القول للسِِ
أن يرزقه الولد بعد ما رأى أمور ا  طلب من هللا  إنَّ سياق اآليات يحدثنا أنَّ زكريا 

الم-في كفالة مريم  خارقة ا له لكي يطلب الولد مع علمه أنَّ هذا األمر  -عليها السَّ فكان ذلك دافع 
دعاءه وبشره بيحيى، تعجب  ، فلمَّا استجاب هللا متعسر وصعب، لكنه يطمع في كرم هللا 

واستغرب كيف يكون ذلك، كيف يكون له غالم وهو شيخ كبير وامرأته عاقر!!، فهذا أمر مستغرب 
فهذا الذي حصل أمٌر خارق  موجودة، لكنها قدرة هللا وال يمكن أن يحدث حسب المعطيات ال

، وفاصلة اآلية تؤكد هذا للعادة، فكالمه بعد البشارة هذا يدل على تعجبه واستعظامه لقدرة هللا 
اء  ]: المعنى، حيث قال  ل  ماا ياشا عا ذال كا هللا  ياف  رب، ، وعليه يكون القول الثاني أنسب وأق[قاالا كا

 ؛ ألنَّ امرأته عاقر. وهللا أعلم.تعجب ا واستعظام ا لمقدور هللا  أي: أنه قال ذلك
 
 
 

                                                           

 (.209في تفسير الكتاب العزيز )ص: ( الواحدي، الوجيز 1)
 (.360/ 1( الزَّمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التَّنزيل )2)
 (.391/ 1( انظر: الماوردي، النُّكت والعيون )3)
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    : موافقة هذا القول ألقوال عدد من المفسرين -2
قال الواحدي: "أي: مثل ذلك من األمر وهو هبة الولد على الكبر، يفعل هللا ما يشاء، 

من هذه البشارة أخذ يتعجب  ، وقال ابن كثير: "فلما تحقق زكريا (1)فسبحان مان ال يعجزه شيء"
اق  ]من وجود الولد منه بعد الكبر  راأات ي عا قاد  بالاغان يا الك بار  واام  ٌم وا  [ٌر قاالا قاالا رابّ  أانَّى ياك ون  ل ي غ الا

اء  ]أي: الملك،  ل  ماا ياشا عا ، أي: هكذا أمر هللا عظيم، ال يعجزه شيء وال يتعاظمه [كاذال كا هللا  ياف 
 .(2)أمر"

 الخـــاتـمـــة
ا فيه، ملء  ا كثير ا طيب ا مبارك  الحات، أحمدك ربي حمد  الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصَّ
الم على  الة والسَّ موات وملء األرض وملء ما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد، والصَّ السَّ

الة وأتم التَّسليم، أما   بعد:حبيبنا وم هجة قلوبنا سيدنا محمد عليه أفضل الصَّ
راسة، على النَّحو  هذه أبرز النَّتائج والتَّوصيات التي توصل إليها الباحث من خالل هذه الدّ 

 اآلتي:
 أواًل: أهم النَّتائج:  

ياق القرآني هو: "محاولة الرَّبط بين اآليات بعضها ببعض، مع  -1 توصل الباحث إلى أنَّ السّ 
باق ولحاق، مع األخذ  مراعاة التَّدقيق في داللة األلفاظ الواردة فيها، واالنتباه لما ي حيط بها من س 

 بعين االعتبار الحال الذي نزلت فيه اآليات". 
ياق القرآني، مدى ترابط آي القرآن الكريم مع بعضها البعض، بما  -2 يظهر من خالل دراسة السّ 

ا إعجازي ا لغوي ا لكتاب هللا   .ي ثبت وجه 
ياق القرآني له دور كبير في معرفة المراد من اللفظ المختلف في معناه، إذ ينسجم معناه  -3 السّ 

 ابقتها والحقتها. مع جملة معنى اآلية، والتي تنسجم بدورها مع س
ياق القرآني من أعمدة التَّرجيح األساسية في التَّرجيح بين خالفات المفسرين، إذ إنَّه ال  -4 ي عد السّ 

 يستغني عنه مفسر وال باحث.
ياق  -5 ياق نجد أنَّ السّ  معظم خالفات المفسرين في التَّفسير هي خالفات تنوع معان، وبتدبر السّ 

 ا إنما يدل على اتساع داللة النَّص القرآني.يحتمل جميع هذه األقوال، وهذ
عدد مواضع الخالف الواردة في البحث، ثمانية مواضع موزعة على اآليات الثمانية محل  -6

الدراسة، بواقع خالف أو أكثر في اآلية الواحدة، وهذا يعني أننا أمام آراء عديدة وكثيرة، مما 

                                                           

 (.209( الواحدي، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )ص: 1)
 (.39/ 2( تفسير القرآن العظيم، ابن كثير )2)
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ياق القرآني؛ كي نحاول الوصول يجعل الحاجة م لحة لدراسة أدوات الترجيح والتي م ن أهمها السّ 
 كٌل حسب فهمه واجتهاده المبني على قواعد وأسس الترجيح. -سبحانه وتعالى–إلى مراد هللا 

ور المليئة بمواضع الخالف، لذلك كانت نموذج جيد كدراسة تطبيقية  -7 سورة آل عمران من السُّ
ياق القرآني في الترجيح بين خالف ال  مفسرين.تبين دور السّ 

 ثانًيا: التَّوصيات: 
أ وصي طلبة العلم والباحثين في قسم التَّفسير وعلوم القرآن بدراسة قواعد الترجيح، والتركيز على  -1

ياق القرآني؛ لالستعانة به عند  ي فهم آيات القرآن الكريم؛ لما له من أثر بالغ ف تفسيرفهم السّ 
 وتدبر القرآن الكريم.

ث التي من شأنها إبراز شخصية الباحث، وإعمال رأيه وفق الضوابط أ وصي باالهتمام باألبحا -2
والقواعد المعمول بها، والتي من شأنها إضافة رأي سديد أو قول موفق، كاألبحاث المتعلقة 

 بالسياق القرآني، فهي محل لالجتهاد والتدبر والتأمل.
 

يطان،  وأخير ا ما كان من توفيق فمن هللا  وحده، وما كان من تقصير فمن نفسي ومن الشَّ
ا لوجهه الكريم، وأن يتقبله مني، وأن  يتجاوز عن زلتي  وأسأل هللا  أن يكون هذا العمل خالص 

 وتقصيري، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد هلل رب العالمين.
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نَّة، 333:محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي )ت .43 هـ(، تأويالت أهل السُّ
 .10هـ، عدد األجزاء:1426، 1تحقيق: د. مجدي باسلوم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

ين ابن منظور األنصاري الّرويفعى اإلفريقى  .44 محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدّ 
 .15: هـ، عدد األجزاء1414، 3هـ(، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط711)ت: 

ين األندلسي )ت:  .45 هـ(، البحر 745محمد بن يوسف بن علي بن يوسف ابن حيان أثير الدّ 
 هـ.1420المحيط في التَّفسير، تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت، 

هـ( تفسير المنار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1354محمد رشيد بن علي رضا، )ت:  .46
 .12م، عدد األجزاء:  1990

هـ(، مناهل العرفان في علوم القرآن مطبعة عيسى 1367محمد عبد العظيم الزرقاني )ت: .47
 .2، عدد األجزاء: 3البابي الحلبي وشركاه، ط

ابوني للطباعة والنَّشر والتَّوزيع، القاهرة،  .48 ابوني، صفوة التَّفاسير، دار الصَّ محمد علي الصَّ
 .1م، عدد األجزاء: 1997 -هـ 1417، 3ط

هـ(، الكشاف عن 538عمرو بن أحمد أبو القاسم ، الزَّمخشري جار هللا )ت: محمود بن  .49
 .4هـ، عدد األجزاء: 1407، 3حقائق غوامض التَّنزيل،  دار الكتاب العربي، بيروت، ط

هـ(، أساس البالغة، 538محمود بن عمرو بن أحمد أبو القاسم، الزَّمخشري جار هللا )ت:  .50
ود،  1998 -هـ  1419، 1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط تحقيق: محمد باسل عيون السُّ

 .2م، عدد األجزاء: 
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حيح المختصر 261مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النَّيسابوري )ت:  .51 هـ(، المسند الصَّ
، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا 

 .5األجزاء:  بيروت، عدد –
مصطفى مسلم ونخبة من علماء التَّفسير وعلوم القرآن، التَّفسير الموضوعي لسور القرآن  .52

ارقة، ط  م.2010 –ه 1431، 1الكريم، جامعة الشَّ
يرازي البيضاوي )ت:  .53 ين أبو سعيد عبد هللا بن عمر بن محمد الشّ  هـ(، أنوار 685ناصر الدّ 

 محمد عبد الرَّحمن المرعشلي، دار إحياء التُّراث العربي، بيروت، التَّنزيل وأسرار التَّأويل، تحقيق:
 هـ.1418، 1ط

ين عبد هللا بن عمر البيضاوي )ت:  .54 نة، 685ناصر الدّ  هـ(، تحفة األبرار شرح مصابيح السُّ
ين طالب، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت،  تحقيق: لجنة مختصة بإشراف نور الدّ 

 .3، عدد األجزاء: م2012 -هـ 1433
مرقندي )ت:  .55  هـ(، بحر العلوم.373نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو الليث السَّ
ريعة والمنهج، دار الفكر  .56 وهبة بن مصطفى الزُّحيلي، التَّفسير المنير في العقيدة والشَّ

 .30هـ، عدد األجزاء : 1418، 2دمشق، ط -المعاصر 
البر ابن عاصم أبو عمر الّنمري القرطبي )ت: يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد  .57

، 1هـ(، االستيعاب في معرفة األصحاب، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، ط463
 .4م، عدد األجزاء: 1992 -هـ 1412
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