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 كلمة الناشر

شميثتتشاالتت  ااا،قتت)  يستتثر )احملكم تتملاشكبث(تتكانةام كيتت ا ثلوتتالا ا  تت  اك ااا

شيفت ااتدشرااتك ألاكيةلوت ا اك دركستكراك ق) يوت اك ت ااااااااا،ستنيارالكغ ا  بكحثنياشك دك

ت ف)را  وهكاحمكا)اش ق لااذ تاكجلهداكجلهوتدا استبوشافهتملاشترت ي)ا قك تدةكاااااا

ش نكةجهتتك،اشةتت ا تتكامل تت) اكب ثبتت اك ق) يوتت اا نتت بايفوستت اياقةتت اا)يقهتتكاشيثتتر  اااا

ا د ا ق ٍقاشق)شٍ ا نا )كءاك ثكريخاكإلس   اكجملود.االعك هكا شي ااعداملخ) ا  ى

ك عثبتت اكيستتونو اااكرش اةتتذااك دركستت اكجلك عوتت ،اك تت اتتترت ا تتلنا  تتدكراااااا

س رناك بكحثا  ىاف ت)ااا  ءااكة)ف)عاقملاكبقدس ات،ااا،قكراك ق)  اك  )يملكبقدس اتاا

الت  ااشط)يق اش نهجاشكجتتكاا ل متمٍلاريتب ا اك ثفست اةت اك (توخاحملتدااتناالته)ا ااااااااا

كبكبيتتدركي اك تتذدايعتتداملي تتكضا تتناملفك تتشاك فقهتتكءاشكمتتد نيا شداك فهتتملاشك تت رعااااااا

ش تناا،اف  ضا ناري يناالتك )كضا بتد كضاشدتدقكضاااا،شك ثق  ا اك ق) اك سكقساكهلج)د

ريلكاش فناك سوداك ثف)ال ااك ق لاحملريتك االتك )كضاااا، شداكالةثلك ااك )جكلاشكييسك 

اة.^)جكل،اشريثك امليسك ا لاملا اطك با و كا ن(ئك..اش ناريثبا نهك:اريثك اك 

ادركس ا  ك وعاحم ري ا تناقبوتشاكبعنتىاك ق) يت ااااا قداُ ينلاك بكحثا ارسك ثنا

  لث(كان،اشك ع ق اانياكم ملاشكبث(كان،اشترشيشاكبث(كان،اش  تملاترشيتشاكبث(تكان،اااا

ثا  تىاكالةثلتك ا ا عنتىاكبث(تكان،اشست  اااااا تاف  ا نارملداكاتناالته)ا الت  اك بكااا

 تتدقكضاناك عنتتكشيناكبث(تتعب ا اكيقتتشا كتتتناشةتت ا تتكاميثتتشا  تتكف اشك تت  ،اشاا  تتما تت
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جديتتدك،اشاةتتل اركيفتتدلا ا   تت عاك دركستت اك تتذدايتتدررافوتتناك ثر وفتتكراشالتت تاا

اح  ناك ثةنوفكر.

 نكيثتتناك فكيفقتت ااقكراك قتت)  اريتت)يمل  اةتتذااكورتت لاةتت اكيشطا  تتىاط)يتت ااتتذلاا

 نهتتك،ا  االتتكءاكااتعتتكط،ا تتنات تت  ااكيريكقميوتت ،اش   دركستتكراكجلك عوتت اشك )ستتكيفشا

)طنياكيستكس،ااتكيخ ل،اطكبكاريكيتاك ب  ثاشك )سكيفشاشكالط)شحكراخك تع ا  (تاا

اشةلك:اك ثوكباك ثقدي)،اشف)كقلاكب   ع.

ا

ا ناشركءاك قةدشكاا

 

 



 

 

 ملخص البحث

دار ، حلةا    قةآن ي  جاءت هذه الدراسة  لسلةط ا الءةعء مةض عع ةع   

أال وهع ، صني عن أهل السفلريق  العطامء واملسخص  رويف أ البحث والنقاش حعله

اء تأويةل الةن  واالخسالفات املنهج   املرتتبة  جةآ  ، القآننعع ع  املسشابه يف 

بعة  لسأويةل ف أيت بحثنا املسعا ع لطكشة  مةن أحةد تطةن املنةاه  املس   .القآن 

ق اهلدف عةن هةذه ولسحق  .بآز يف القآن اللاد  اهلجآي لعال   اآليات املسشاهب 

املعةال املنهج ة   لب ةان أهة   ، ف ها املنه  السحطة   العفةف  نااسسخدع ،الآسال 

رسةالسنا وهة  ل ةل هة    أيتومط ةه فسة .واملخسط  ف ه القآننعسشابه لكساب 

، يف تأويل املسشةابه هفعؤل  ل عا جاء يف الكساب وب ان عنه  الدراس  والبحث حع

مض  وبناء   . نات الفكآي  لطعقط   السفلريي  لط ؤل  كع  هذا باإل اف  إىل كش  امل

  املناه  السفلريي  واخسالف ي  إىل تنع    املؤد  عل الآئ لأرشنا إىل الععا فقد ،ذلن

وتآاثه العط ة   املؤل  ات ح اة حمط   فنا مض أه   تعق   ث   ، العطامء يف تأويل املسشابه

 ثة   ، ربا يف عع ع  البحث هلاالس  املفآدات  أله    بعد ذلن ق نا بعآض  ، الثآ  

ع وقفنا مند   وعةن ثة   ق نةا بعةآض  ،  الكساب وعا لسعيه عن أبحاث عه    عقد 

بعدها ب  نا طب عة  املةنه  العةا  و، ك ب  الكساب وأبعابه املخسطف لرت وواف   شاعل  

زاتةه الذي امس ده ابن شهآ نشعب يف تأويل املسشابه واآلل ات الس  كان يق   مت  

 ارتباط ة ععا  ع هلادنا لذلن بعد  وقد عه   .تعاط  ععهاآليات املسشاهب  وك   ل

وذكآنةا ، كععاعل نشعء السفاسري وأقلاعها وعناهجها ؛وفط  وث ق  هبذا املبحث
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حآفةنا  وقةد، صني ملناه  السفلةريني لسقل امت بعض املسخص  ن عذجني تطب ق   

ةوذلةن عةن ، نات املنه  اآلشعيبمض اسسكشاف عكع     املصةادر ةخةالل تقص 

واملآاجةةع املعس ةةدة وامللةةاك  يف تكةةعين أفكةةار ابةةن شةةهآ نشةةعب و زونةةه 

يف  القةآننوعن بعدها مكفنا مض إبآاز الق    العط    لكساب عسشابه ، السفلريي

، وعدى حءعره وتأثريه يف األوساط الفكآي ، الفكآ اإلعاع  الالحق مض تأل فه

 وتق  امت العطامء له.

 



 

 

 املؤلف مةقدم

ت علاح  واسع  عن البحث واجلدال بةني اس  الس  احسط  عن املعا  ع احلل  

فآز هذا البحث اخسالفةا  واسةعا  بةني أفقد ، ين هع ععن  املسشابه واملحك املفس  

 .هاهتا الفكآي  والعقدي املدار  اإلسالع   مض  سط  تعج  

، النقةاش االس  احسد  ف هةعن املعا  ع  القآننومل ا كان عع ع  املسشابه يف 

 .رشحا  وتفلريا  وتأويال  ، فقد تباينت عقاالت العطامء بخصعفه

ين يف اسسنطا  اآلية  اللةابع  عةن سةعرة نل إن  السباين احلافل بني املفس  

تآاوحت ، تأويطه أد ى إىل ظهعر قآاءتني  سطفسني ملفهع  املسشابه ونل ات، م آان

وأن ه هل ي كةن أن ، اءة )العط ( أو )االسسئناف(تبعا  لقآ، بني القبعل والآفض

 يطال املسشابه بالفه  واإلدراك أ  أن  عن يعط ه هع اهلل فقا ؟

 وتعسرب عآجع   أهل الب ت العط    عن أه   املآجع ات الس  كان هلا أثآ بارز  

د هذا الدور يف ب ةان وتع ة   ، وتفلريه القآننيف فه  عقافد  وج ي  ح ث تأك 

وعا يةآتبا بةه ، خصعفا  عا خي ُّ عع ع  )املحك  واملسشابه(،   القآنن  املفاه 

 .عن ب ان ععان ه ونل ات تأويطه

بدأت عن ظهةعر الفةسن يف أوسةاط املجس ةع  تارخي  خسالف جذور و لال

ال يف تع  ق، اإلسالع  ننذاك آا  بةني ةة الصهع   ومعاعل أخآى كان هلا أثآ فع 

 وكانةت لسطةن الععاعةل، ف ااجاهةاهت  املعآف ة ين مض اخةسالالعطامء واملفس  
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 .وهكذا ،وثالث  اجسامم  ، وأخآى س اس  ، ف نها دين   ؛دةعسعد   فبغات

ىلفإن ةه بالدرجة  ، د معاعطةهورغ  أسباب هةذا االخةسالف وتعةد    األو 

ة آ ةيؤول إىل الساميزات املنهج   املسنعم  واآلل   املس بع  السة  سلة  هبةا املفل 

 .   الكآي  القآنناآليات  ععقفه اجاه

بل يةآتبا بأغطةا العطةع  ، دون نخآ وال خيس   عع ع  املناه  بعط   

 .الس  هلا فط  ومالق  باملعآف  اإلنلان  

ةا أن  وعن هنا أفب  رضورة مض الباحث يف جمةال دراسةسه ملةنه  تفلةري  ع 

والقعامةد  اخلط  السة  سةار مط هةا ن يبني  أو، د اخلطعط العاع  لذلن املنه سد  

 .واألسس الس  امس دها

 ة  بةني القآننصةني بالدراسةات وقد وقع خطةا يف أوسةاط بعةض املسخص  

وبةةني األسةةطعب واملةةنه ؛ إذ تسعاعةةل تطةةن ، األفةةعل واملآتكةةزات )املبةةا (

ةا عنةاه  يف حةني أن  ، الدراسات أح انا  عةع األفةعل واملبةا  مةض أسةا  أن 

 .ث   ب ان املنه  ،املططعب هع مت  ز األفعل واملبا 

ة آين يطغة  ف هةا ةهلذا نجد أن  هناك نزمات تفلريي  تظهآ مند بعض املفل 

ل خآجها عن دائآة البحةث السفلةريي إىل منةعان نخةآ يف ، اخسصاص فاحبها

 .وقد يلقا مط ها لفظ السفلري تعلفا  ، هبا العطع  واملعارف الس  خيس   

مط نا  يطل   القآنناملسشابه يف    يف عع ع صات املخسص  املؤل فوعن بني عئات 

واملخسط  ف ه( الذي ي ثل ثقاف   القآننبكسابه املعسع  )عسشابه  ابن شهآ نشعب

 .ة لسأويل املسشابهوحماول  جاد  ، كالع   تفلريي  عه   
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عة عشةس ال  مةض  وقد جاء بحثنةا بخصةعص هةذا املع ةع  وثالثة   ،عقد 

 وخامت . ،فصعل

 بيان موضوع البحث

لف نةذ الفجةآ ، م اراهتا وااجاهاهتا عنع  وت   ، السفلري مديدة عدار  إن    األو 

، عئات السفاسري سبتوك  ، رض بآز الكثري عن املفسينلإلسال  وحس  مرصنا احلا

 وتفلريه. القآننفاخسطفت بذلن املناه  يف فه  

والعقعف ، البد  عن ععآف  االاجاهات السفلريي  وعدارسها ،ومض غآار هذا

 هاهت .ج أفحاهبا وتعج  مض عنها

ة آ الةذي يسناولةه ةوعن العاجا مض الباحةث يف هةذا املجةال ععآفة  املفل 

 انسهةاء  و، ق هبةاعةن ح اتةه وعةا يسعط ة بةدءا  ،  بالبحث والدراس  ععآف  تفصة ط   

 ونساجه وجهعده وهدفه عن السفلري. سهبالعقعف مض ععآف  عنهج   

  السة  املنهج ة  األساسة     السعجهةاتعن هنا جاءت هةذه الدراسة  لسبةني  

بعة  يف تأويالتةه ره لط سشةابه واآلل ةات املس  امس دها ابن شةهآ نشةعب يف تصةع  

 لآليات املسشاهب .

وعةدى مالقسةه ، نات املنه  اآلشعيبوتكش  هذه الدراس  أيءا  من عكع  

ل مط ها املصةن  وامس ةدها عصةدرا  ، باألفكار واملناه  اللابق  مط ه والس  مع 

  يف تةأل   كسةاب واحلديث  ة الط غعية قاعت مط ه ععطععاته السفلةريي  ووعآجعا  

 .(و سطفه القآننعسشابه )

نشعب يف تفلريه  عنه  ابن شهآن )جاء بحثنا لت منعا ، مض عا تقد   بناء  ف
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البحةث مثآنةا مةض نلةخ   كسابة يف أثناء فةرتة  نان  إال أ، و سطفه( القآننعسشابه 

، واملخسط  ف ه( يف مخلة  أجةزاء القآنننعان)عسشابه أخآى هلذا الكساب لت م

جخ   وقد، ح ق  وعنق  الكساب مبارة من نلخ  حمق   وكان ملصادر الةعاردة يف ت اآ 

 وقد امس دنا مض هذه النلخ  يف دراس  املنه  اآلشعيب. .عءاع نه

 د مط ه عالحظسان:و سطفه( تعر القآننمنعان )عسشابه  ن  أالذي نعسقده و

يف منعن  كسابه الةذي ب نةه يف خامتة  الكسةاب  املؤل    الفسه ملا ن    :األّوىل

 .واملخسط  ف ه القآننهذا نخآ كساب عسشابه  : قائال  

فةال يكةعن ، فالفعل )اخسطة ( فعةل الز ، العآب   الط غ  الفسه لقعامد : الثانية

ا  وجمةآورا   ،إال ظآفةا   -مند بنائةه لط فعةعل -عآفعمه ، دا  را  عق  ةأو عصةد ،أو جةار 

لعجةعد اجلةار  ، يكعن فح حا  وععافقةا  لطقامةدة (املخسط  ف ه): ولذلن فإن  قعلنا

لةت  نةافاألفءل أن يكعن بحث ،مط هو واملجآور)ف ه( مع ا  من الء ري املءاف.

 .ه(ف  خسط املو القآننعسشابه عنه  ابن شهآنشعب يف )منعان 

 ضرورة البحث وأهدافه

 ذلةن جةاء خدعة    ل  كو، العطامء يف عع ع  املسشابه  مدد غري قط ل عن أل  

وقةد تباينةت ، لطكساب الكآي  الذي ال يأت ه الباطل عن بني يديه وال عةن خطفةه

السة   نل ةاهت و، عناهجه  يف تأويل املسشابه؛ نظآا  الخةسالف عبةان ه  العق دية 

 يف عع ع  تأويل املسشابه.فعها وظ  

عةن  ،ععءةالهتا سشةاهب  وحةل  وتعةد  دراسة  ابةن شهآنشةعب لآليةات امل

ق  يف الساريخ الش ع  الثقايف ح ث ل يقسرص ف هةا مةض اآليةات ، الدراسات املع  

بةل اجاوزهةا إىل عةا اخسطة  ف ةه العطةامء والفقهةاء يف علةائل الفقةه  ؛املسشاهب 
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لذلن منةعن  .وعا جاء من طآيق النحع والبالغ ، والناسخ واملنلعخ، وأفعله

 .ل كعن حم طا  وعطام   ب ءاع نه، واملخسط  ف ه( القآننكسابه بة )عسشابه 

 إلمطائه عا يلةسحق  ، بارز   ش ع    مال  ويأيت هذا البحث لسلط ا الءعء مض 

والعقةعف  ،باإل اف  إىل تشخ   عفهع  املسشابه منةده، عن الدراس  والسحط ل

خةسالف مة  وقةع  االد  امض لديد عنهجه يف دراس  اآليات املسشةاهب  أو السة  

 : األهداف الفآم   السال   ،اهلدف العا    ويسفآ  من هذا .ف ها

 .الكآي  القآننالعقعف مض عفهع  املسشابه وععناه يف  -1

 .ين يف تأويل املسشابهععآف  سبا اخسالف العطامء واملفس   -2

لة  الغ ةعض الطكشة  منةه وإز ،إل همالق  املسشابه بالسأويل وحاجسه  -3

 .وععان ه القآننل يف بعض ألفاظ واإلهبا  احلاف

 .القآننععآف  أقلا  املسشابه يف  -4

 .الكآي  القآننععآف  احلك   عن حصعل السشابه يف  -5

 .ععآف  السفاسري وسبا االخسالف يف عناهجها مند العطامء -6

 .الكآي  القآننالعط  بأبآز أسباب السشابه يف  -7

الس  ساكت يف تكعين العقط    غعي الط  العقعف مض املصادر السفلريي  و -8

 .السفلريي  مند ابن شهآ نشعب

 سبب اختيار املوضوع

 : ا ألسباب الس  دمسن  إىل اخس ار هذا املع ع  ه  عن أه    ن  إ

طةة  يف شةة عله ف ةةه املس ث   (واملخسطةة  القةةآننعسشةةابه )  كسةةاب أك  ةة -1



  منهج ابن شهر آشوب  

سةعاء عةن ، ط ةهاألعآ الذي كفل له اسةس عاب جهةعد اللةابقني م، سهوععسعم   

أو ، با به عن عباحةث السفلةري والسأويةلتيآ ومطععه وعا القآننالعطامء املعن ني ب

 .ني بلائآ العطع  العآب   واإلسالع  عن املعن   

بام يةربز ،   يف إظهار هذا الكساب وب ان عنه  فاحبه ف هالآغب  املطح   -2

 .ة وتع  ام  لطنفعلطفائد وذلن إمتاعا  ، ق  سه العط    لطباحثني والدارسني

 منهج البحث 

ابن شهآنشعب السفلريي  مض املةنه   د مآ نا ألفكار وععطععاتامس 

 فةفناوو ،ءة عن الكسةابمل نةاوذلةن عةن خةالل لط ط، العفف  السحط  

باإل ةاف  إىل ب ةان ، ألفكةاره مةض الفصةعل املؤل  وتعزيع  آك بسهتلطقارئ 

 العسةائلعع اآليات املسشاهب  و ط وك ف   السعاولط ل اخلصائ  السفلريي  

كام اسسخد  البحث املنه  السارخي  الذي يكش  لنةا ، مللسخدع  يف تأويطهاا

وتع    ععاقفه عن ، القآن الععاعل املؤثآة يف تكعين فكآ ابن شهآ نشعب 

 .مط ه العطامء اللابقني

 اجلديد يف البحث

يف تأويطهةا  دائ    الف  عن كعن اآليات املسشاهب  عثار خ أك    البحثتأيت 

ل يقط   القآننفإيءاح املنه  مند أحد أمال  داريس ، القآننوتفلريها بني داريس 

اآليةات املسشةاهب   مةض أن  ، وهيدي إىل تقارب وجهات النظةآ، عن هذا اخلالف

ة، ا  اسةسغالل بعةض الس ةارات املنحآفة  مقائةدي   طاملا كانت حما   فةإذا ، ا  أو فكآي 

نكعن قد قطعنا الطآيق مض أعثةال  ،ععاجل  وفه  هذه اآليات أو حنا املنه  يف

 ارات املشار إل ها.الس   



  مقدمة املؤلف  

 قات واملشاكلاملعّو

عةن  ث عن العآاق ل والععائق السة  لةد  ابحال ختطع أغطا الدراسات واأل

اجاوزهتةا بح ةد و، ادفسن  خالل البحث بعض العقباتوقد ف، حآك  الباحث

وقد اختذت عن تفلةري  .ث والدراسات يف املع ع   البحعقط  : عنها، اهلل وفءطه

 واملخسط  ف ه( حقال  وع دانا  لطدراس . القآنن)عسشابه 

  باإل ةاف  إىل تنةع  ، مها مض كل الكسةاباملدروس  وتعز   سع  املادة  : وعنها

وقةد بةذلت ف ةه غاية   ،هةذا .ععةآيف   املع عمات واعسدادها إىل أكثآ عن حقل  

  ل أقرص  وحلب  أ   ، قت يف ذلنقد وف   كعنوأرجع أن أ .وعنسه  اجلهد، العسع

 ة هبذه الآسةال  ةوأرجع أيءا  أن أكعن ، يف دراس  هذا املع ع  بعقس  وجهدي

 بحثةا  جةادا  يف ععاجلة  القءةايا القةآنن  عت إىل عكسبة  السفلةري ومطةعقد قةد  

 .املطآوح  يف هذا املجال األساس   

 وتقسيماته ة البحثخطّ 

ع  يفالآسال   جاءت هذه عة كانةت  .وثالث  فصعل وخامت  عقد  مبةارة  املقد 

وتبةاين ، القةآنني  إىل االخسالف يف لديد عفهةع  املسشةابه يف من الععاعل املؤد  

ى هةذا االخةسالف إىل تبةاين وبالسايل أد  ، دراس املناه  الس  تناولسه بالبحث وال

 .تأويطهوجهات النظآ يف العقعف مض ععن  املسشابه ونل ات 

ع وقد تء ن ت  ، ورضورة بحثةه،  سةهوأك  ، ب ةان املع ةع  ة أيءةا  ةة  املقد 

 .اة عنهواألهداف املسعخ  

ل،ا الفصل أع   قنا يف املبحث تطآ  ، فقد اشس ل مض ثالث  عباحث مته دي  األو 

ل والدتةه و، ونلبه، اس ه: يف ط املس ث  ، عن ح اة ابن شهآ نشعب إىل قبلات   األو 



  منهج ابن شهر آشوب  

ق نةا بعةآض نثةاره  ،كةذلن .طامت أفحاب الرتاج  والعطامء بحقهوك، ووفاته

وذكآنا بعةد ذلةن أسةامء ،   ع ادين العط  واملعآف  الدين  م  يف شس  العط    املسنع  

واغةةرتف العطة  عةةن عنةةاهطه  ، أسةاتذته وعشةةاخيه الةذين تسط ةةذ مةةض أيةدهي 

 .وفه وفععباتهقنا بعد ذلن إىل دوام  تأل   الكساب وظآتطآ  كام ، و زوناهت 

له يف املبحث هذا كط   لعن الفصل  األو   .األو 

املفةاه   واملصةططحات يف  فجةاء رشحةا  وتع ة حا  ألهة    ،املبحث الثا وأعا 

كسعآيفنةا لط سشةابه واملحكة  واملخسطة  لغة   ، ويقع  البحث مض أساسةها، الآسال 

، العالق  بني املحكة  واملسشةابهو،    لطسشابهالقآننوب  نا أيءا  أقلا  املعا  ، وافطالحا  

 مض عآ  العصعر اللابق . القآنن  يف عسشابه املؤل فالكسا  وذكآنا يف هذا الصدد أه   

وقةد ، يأيت املبحث الثالث الذي جاء لت منعان )تأويل املسشةابه( ،وعن ث   

ل هذه املبحث يف ب ان احلاج  املطح  لطسأويل لطكش  من عالبلات املسشابه تكف  

، فقد ب  نا ععن  السأويل لغ  وافطالحا  واخسالف العطةامء يف ب ةان ععنةاه، اعءهوغع

، كام أرشنا يف هذا املبحث إىل نراء العطامء وععاقفه  املسباين  عن قء   تأويةل املسشةابه

له يف الفصل هذا كط  . اليري القآن وقآاءاهت  املسعددة لطن    .األو 

لط ل عء عن الكسةاب وب ةان عةنه  وقد جاء الفصل الثا  لت منعان ) 

ليف املبحث : ا مض عبحثنيوقد رت   .ف ه( املؤل   عة فنا قط ال  مةض تعق   األو   عقد 

ك عن  املسشابه ، عفهع  املسشابه الكساب وسططنا الءعء مض األبحاث الس  خت   

وهنةا ، بعد ذلن تطآقنا إىل ذكآ أبعاب الكساب .واحلك   عن حصعله، القآننيف 

أفكةاره  املؤل  أو حنا لطقارئ ف ه تآك ب  الكساب وتعزيع  تعف ف    بع ل   ق نا

 .مض أبعاب الكساب العيرة



  مقدمة املؤلف  

زات جاء املبحث الثا  الذي كةان لةت منةعان )خصةائ  و   ة ،وعن ث   

ة .(القآننعنه  ابن شهآ نشعب يف تفلري  دنا وقبل دخعلنا إىل فطا املبحث عه 

ةلةه بعةد   كععاعةل نشةعء السفاسةةري ، ط ةة  وفةط  ف ةههلةا عدخ،  ة ععا ة ع عه  

وذكآنا هبذا الصةدد ن ةعذجني لةبعض ، وأسباب تنعمها، وعناهجها، وأقلاعها

ة ،بعد ذلن دخطنا يف فطا البحةث، تقل امت املناه  ز كالعنةا مةض ب ةان وتآك 

ره لط سشابه هات املنهج   األساس   الس  امس دها ابن شهآ نشعب يف تصع  السعج  

 ونل اته الس  كان يق   مت  زاته بني اآليات املسشاهب  وتأويالهتا.، واملخسط  ف ه

 القةآننوالذي جاء لةت منةعان )عصةادر كسةاب عسشةابه  ،الفصل الثالثوأعا 

ليف املبحةث : فقد اشس ل هذا الفصل مةض عبحثةني، (وحءعره يف كسا الش ع   األو 

نةات  طنا مض اسسكشةاف عكع  فكان م ،أكثآ م قا  ملا وراء املنه  اآلشعيب ق نا بسحط ل  

آة يف تكعين كانت عؤث  الس  و ،املآاجع واملصادر الس  أهل سه أه    فعقفنا مض، هذا املنه 

 .أفكاره وثقافسه السفلريي . وكان منعان هذا املبحث )املصادر الآئ ل  يف الكساب(

يف  القةآنن والذي س ةل منةعان )حءةعر عسشةابه ،ث   جاء املبحث الثا وعن 

يف  القةآننالق    العط  ة  واملعآف ة  لكسةاب عسشةابه  إلبآاز، (ا الش ع  اإلعاع   كس

 وعن بعدها ذكآنا النسائ  والسعف ات يف اخلامت .، األوساط العط    السال   لعرصه
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 األّولاملبحث 

 وآثاره فاملؤلالتعريف ب

 امسه ونسبه

بةن أيب ، نرص أيببن ، نشعببن شهآ، د بن م حم    الفق ه اإلعا لش خ ا هع

ة، ثالفق ه املحةد  ، اجل ش السوي املازندرا  ةل  ، ار  واألديةا البةواملفس  ا ق 

 بةالسقعى ععآوفة  مائطة  مط  ة  إىلينس    وكان، (الدين )رش د الدين( و)مز  بة

ابةن  )بةةاملعةآوف ، ه شهآنشةعبمةن جةد     العط وقد تطق   .والفء ط  والعط 

ةكةام، الطةعيس  ن س ع وروى من الشة خ    ، ا  ثحمد   وكان فا ال  ، ك اك (    تطق 

ثني عةن الفقهةاء املحةد   - أيءةا   - الذي كان، شعبنالعط  من أب ه م  بن شهآ

 .الء يف مرصهءوالف

ه سة ع ن ةإف، ه بال واسط ه كان يآوي من جد  ن  أنشعب ح ابن شهآوقد ص  

 .(1)يف كسابه املناقاذا ح هبكام ص  ، عن لفظه عن فغآه

 والدته ووفاته

مةض  املؤل ة  ةت حل ةاة تعآ  أرباب املعاج  السة   عصادر وكسا ل نعثآ يف

سةن  ،  يف شةعبانعيف  ه قةد ت ةن تآمجةه ذكةآ أن ةع   كل   غري أن   ،هريخ والدتألديد ت
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بنةاء  مةض  - والدته فسكعن، ناوشهآ تلع وتلععن سن    آوله عن الع  ،هة588

 ..هة484 سن ، يف مجادي الثان   - هذا

 كلمات العلماء وأصحاب الرتاجم حبقه

ابةةن  أن   اإلشةةارة إىل أردت   ،قبةةل العلةةعج يف هةةذا املع ةةع  وتفصةة الته

ةةالةذي هةةع  ةةة (كسابةه ععةةال العطةةامء)يف  ضقةةد تعةةآ  نشةعب شهآ   لكسةةاب تس  

مةض  آا  ةعقسصة، لرتمج  نفله ا  يشء  سرص جد   إىل ة الطعيس  لطش خ  (الفهآست)

 .(1)إل هوذلن يف باب امل   يف كسابه املشار ، كسبه فقا وأسامءذكآ اس ه 

طة  املةذاها مةض  سيف  الةرتاج  وأفةحابعن العطامء  وقد دأب الكثري

حةعل   وا ح  وجط   عط  لطباحث فعرة شكل يب، بن شهآنشعبا تناول ح اة

 ثنةاءأبالآغ  عن الصةععبات السة  واجههةا ، علريته العط    والفكآي  الزاخآة

بةل سةفآه عةن ق   ثنةاءأت بةه واملءايقات الس  عآ  ، نخآ إىلعن بطد   طه امللس آ  تنق  

عةن ، ن ععافةط  العطةاء العط ة مذلن ل يثنه  أن   إال  ، اللططات احلاك   ننذاك

نخةآ  إىللططةا العطة  والسةدريس والسةأل   خالل سع ه الدؤوب واملسعافل 

 .ح اته اليريف 

يف هذا الصةدد نلةسعآض مجطة  عةن مطةامء امللةط ني مةض  سطة   ونحن

 .وسريته العط   نشعب وك   تناولعا ح اة ابن شهآ، م املسنع  هاهت  تعج  

 املؤّلف يف حّق   ء الييةةعلامكلامت  أ(

نشعب يف سرية الش خ ابن شهآض ممجط  عن مطامء الش ع  يف تآامجه   أطآى

                                                 

 . 114انظآ: املازندرا ، حم د بن م ، ععال العطامء، ص( 1)
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اخةسالف تطةن املصةادر وتبامةدها عةن  بالآغ  عنو، املسنعم  وتآمجاهت  كسبه 

عةن طب عة  ح ةاة ابةن هناك شبه اتفا  ف ام تناولعه  أن   ال  إ، ح ث الزعان واملكان

هةات يف أع   عط عسةا  فآقةا   نجةدل  نةان  إح ةث ، سامم  واالجنشعب العط    شهآ

 .ووايف   عنا بشكل دق قالكسا والرتاج  الش ع   عن خالل تسب  

املازندراين ، د بن عيل بن شهرآشوبحممّ : عطآيا  مط هيش السفآ الل  دوقال 

: روى عنه، منيئا   بليغا   وكان شاعرا  ، شيخ يف هذه الطائفة وفقيهها، رشيد الدين

، لده كتد  .وروى عن حممد وعيل ابني عبدد المدمد، د بن عبد اهلل بن زهرةحمم

 .(1)وكتاب أنساب آل أيب طال  عليهم السالم، كتاب الرجال: منها

الييخ رشيد الدين : قائال   (آلعلاأعل )يف كسابه  ة أيءا   ة العاع  احلآ   وذكآ

 ثا  ثقدة حمدّد  فاضدال   كدان عاملدا  . حممد بن عيل بن شهرآشوب املازندراين الرسوي

: منهدا، له كتد ، للمحاسن جامةا   شاعرا   أديبا  ، واألخباربالرجال  عارفا  ، قا  حمقّ 

كتاب املخدوون املنندون يف ، كتاب مثال  النواص ، كتاب مناق  آل أيب طال 

، كتداب فائددة الفائددة، كتاب أعالم الطرائق يف احلدود واحلقدائق، عيون الفنون

كتداب ، كتاب األسباب والنوول عىل مذه  آل الرسول، ثالكتاب املثال يف األم

ه وهو يدروي عدن جدّد ...،وغري ذلك، كتاب املنهاج، كتاب األوصاف، احلاوي

 .(2)الطوّس آشوب عن الييخ شهر

                                                 

 .276، ص4نقد الآجال، ج ،السفآيش، عصطف  بن احللني( 1)
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 املؤّلف يف حّق  علام ء السنّةكلامت ( ب

بةن اللةن   يف تةآمجسه  ال أهةلنلسعآض يف هذه النقطة  جم ةل نراء مطةامء 

العط ة   لنبعغةهوذلةن  ؛طآاءه  مط ه ب خسط  املةدي  والثنةاءإو نشعبشهآ

فات بأنعا  الكسا واملصن   اإلسالع  أغن  املكسب   إذ ؛فهاملعآيف الذي خط  النساج و

 .م  يف  سط  حقعل املعآف العط    املسنع  

رشة د : ح ةث قةال، الصةفدي عا لرتمج  ح اتةه: وعن العطامء الذين تعآ  

 ةة الثان   سةني عه طة  ة سعبن حم د بن م  بن شهآ، لش ع الدين املازندرا  ا

حفظ ، أحد ش عخ الش ع ، الش ع ، أبع جعفآ السوري املازندرا  رش د الدين

، كان يآحل إل ه عن الةبالد، وبطغ النهاي  يف أفعل الش ع ، وله ثامن سنني القآنن

ا  املقسفة  ببغةداد ي ةوومظ مةض املنةرب أ، والغآيا والنحع القآنن  يف مط  تقد   ث   

وعةن تصةان    . سةن  ثةامن وثامنةني ومخةس عائة عيف  ت ة...فأمجبه وخطةع مط ةه

وكسةاب ، هةات امللةائلمجةع ف ةه أع  ، الفصةعل: هكساب يف النحع سام  : املازندرا 

كسةاب عسشةابه ، القةآننكسةاب أسةباب نةزول ، زون يف م عن الفنعنخاملكنعن امل

، كساب عناقا نل أيب طالا،  احلدود واحلقائقكساب األمال  والطآائق يف، القآنن

مةاش  .مجع ف ه أش اء عن النةعادر والفعائةد، كساب املائدة والفائدة، كساب املثالا

 .(1) بحطا يف الساريخ املذكعرعيف  وت  ، وتلعني سن  وشهآين ونصفا   تلعا  

عديل بدن  د بدنحمّمد: قةائال   (تةاريخ اإلسةال )تآمجةه الةذهب  يف كسابةه وقد 

... رشيد الددين اليديةي، املازندراين، أبو جةفر الرسوري: هرآشوب بن أيب نرصش
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  مباحث متهيدّية  

، والغريد ، القرا ءات، القرآنم يف علم تقّد  ثمّ . نبغ يف علم األصول حتى صار رحلة

وكدان . ةة والةاّمدونفقت سوقه عند اخلاّص . ورك  املنرب للوعظ، والنحو، والتفسري

صدار   سدو  : ثني قدالحدّد . ..املةداين ملدي ، مستةذب األلفاظ، مقبول المورة

إىل بغدداد  فرصت  ، فأنفذ يأمرين باخلروج عن بالده، بامزندران حتى خافني صاحبها

، ونداررت  ، وخلد  عديلّ ، منولتدي واسدتدعيت   فةظمدت  ، ووعظت  ، ام املقتفييف أيّ 

 ثدمّ . الددين   بةدوّ لّقدأ   وكندت  ، برشديد الددين بت  فلقّ ، عىل خمومي واستظهرت  

جده وزوّ ، وكان نووله عىل والدي فأكرمه: قال. حل  أتيت   ثمّ ، إىل املوصل خرجت  

 ...ين يف دينيوبرّص ، اين من علمهوغّذ ، يف حجره بيت  فر  ، ببنت أخته

فن بجبدل جوشدن عندد ود  ،  ليلة ساد  ع ر شةبان سنة ثامن وثامننويّف ت   

 .(1)ميهد احلسن

أبدو : عديل بدن شهرآشدوب بدن دحممّ : وقال منه ابن حجآ يف للان امل زان

اشتغل : فقال ابن أيب طي يف تارخيه، من دعاة الييةة، جةفر الرسوري املازندراين

وسد  يف ، ه وبلدغ النهايدة يف فقده أهدل البيدتتفّقد ثدمّ ، الرجدال يباحلديث ولق

، وكان مقبول المورة،   والتفسري والةربيةيرغم يف القرا ءات والتقّد  ثمّ ، األصول

فق واملفرت  واملؤتلف واملختلف والفمدل ف يف املتّ وصنّ ، عىل املةاينملي  الةرض 

كدان ، ة واليديةةل السنّ ة يةنى أهة ورجال الةامّ   بن رجال اخلاّص وفرّ ، والوصل

 .(2)مات يف شةبان سنة ثامن وثامنن ومخس مائة، كثري اخليوع

                                                 

. اللة عط ، جةالل الةدين، طبقةات 313، ص41الذهب ، حم د بن أمحد، تاريخ اإلسال ، ج( 1)

 .46املفسين، ص

 .313، ص5ابن حجآ، أمحد بن م ، للان امل زان، ج( 2)



  منهج ابن شهر آشوب  

 - 5908=  دهد 844 - 844ابن شهرآشوب )وقال خري الدين الزرك : 

حممد بن عيل بن شهرآشوب الرسوي املازندراين، أبو جةفدر، رشديد ، م(5501

الدين: فاضل إمامي. عدا  باحلدديث واألصدول. مدن سدارية مازنددران. خافده 

 واليها، فأمره باخلروج منها، فذه  إىل بغداد يف أيام املقتفي، وعظمت منولته. ثمّ 

)الفمدول( يف النحدو، : كتبده  اها. منويّف انتقل إىل املوصل، واستقر يف حل  وت  

( و)مناقد  آل أيب طالد ( القدرآن( و)تأويل متيدااهات القرآنو)أسباب نوول 

و)املننون املخوون يف عيون الفنون( و)مةا  الةلام ء، يف الرتاجم والتمدانيف( يف 

 .(1)(مةهد املخطوطات، ومثله )املتيابه واملختلف

كةان  أن ةه دؤك  نشعب تاة ابن شهآ  ذكآناها يف تآمج  ح ن  هذه الرتاج  السإ

 اوتآكت أثةآا  وا ةحا  مل  ة، فآ ت وجعدها يف مرصها، زةشخص   مط    عس    

ن  العطامء عن إبل  ؛آ تصان فهآه وذك  فطهذا ل تغفل املآاجع العط    من ذك   ؛بعدها

تطةن  أبعةاددوا وحد  ، مط ه ا سط  املذاها واالاجاهات الفكآي  ذكآوه وأطآو

ة، فات جط طة عن عؤل   أنسجتلعط    الءخ   وعا الشخص   ا   يف مطةع  وخاف 

 .والسفلري القآنن

 آثاره العلمية

ة عؤل  خط   ابن شهآ   وتنةع  ، فات مط    لك  من سع  مطععةهنشعب مد 

 .ولذا جاءت هذه املصادر نس ج  طب ع   لشخص سه العط    ؛ععارفه

والس  أشار ، همن إل نا الس  وفطت - كساتطن ال أله   وقد م طنا مض جآد  

                                                 

 .274، ص6الزرك ، خري الدين، األمال ، ج( 1)



  مباحث متهيدّية  

ح ث ذكآ تطن ،   مند تآمج  نفله يف كسابه املعسع  بة)ععال العطامء(املصن   إل ها

 : كالسايل وه  - فات بالسفص لاملصن  

 .عناقا نل أيب طالا .1

 .عثالا النعافا .2

 .املخزون واملكنعن يف م عن الفنعن .3

 .الطآايق يف احلدود واحلقايق .4

 .دةعائدة الفائ .5

 .املثال يف األعثال .6

 .ععال العطامء .7

 .األسباب والنزول مض عذها نل الآسعل .8

 .احلاوي .4

 .القآننعسشابه  .13

 .األوفاف .11

 .(1)املنهاج .12

 .(2)الفصعل يف النحع .13

                                                 

 . 114آ: املازندرا ، حم د بن م ، ععال العطامء، صانظ( 1)

. املةريزا الطةربيس، 243، ص 16انظآ: الطهآا ، نقا بزرك، الذريع  يف تصةان   الشة ع ، ج ( 2)

 .388، ص 2حلني النعري، خامت  علسدرك العسائل، ج



  منهج ابن شهر آشوب  

 ومشاخيه أساتذته

ه سط ذ ابن شهآت نشعب مض يد الكثةري عةن مطةامء زعانةه بعةد تط ذتةه جلةد 

 : ش عخه وعن أشهآ، ووالده )م ()شهآنشعب( 

 .هة 583املسعّف  سن   - فاحا الكشاف -جار اهلل الز يري املعسزيل  -1

د بن أمحد النطنزي، أبع مبد اهلل -2 فةاحا كسةاب ،   املةذهاالعاع  ، حم  

 .وعن مطامء القآنني اخلاعس واللاد ، )اخلصائ  العطعي (

ين -3 )غةآر  فةاحا، س     اآلعديأبع الفس  مبد العاحد ال، ناف  الد 

 .هة 513املعلعد سن  ، احلك  ودرر الكط (

فةاحا كسةاب ، أمحد بةن مة  بةن أيب طالةا الطةربيس، أبع عنصعر -4

 .املئ  اللادس  اوهع عن أهل املئ  اخلاعل  الذين أدركع، )االحسجاج(

فةاحا ، (القطا الآاوندية)املعآوف ب، أبع احللني سع د بن هب  اهلل -5

 .هة 573املسعّف  سن  ، (القآننفقه ) كساب

، )جم ةع الب ةان( فاحا تفلةري، الفءل بن احللن الطربيس، أبع م  -6

 .هة 548 سن  املسعّف  

)روض  فاحا تفلةري، مجال الدين أبع الفسعح احللني بن م  الآازي -7

 .اجلنان وروح اجلنان(

)رو ة   فةاحا كسةاب، حم د بن احللن الفس ال الن لابعري، أبع م  -8

 .هة 538 شه دا  سن  واملسعّف  ، العامظني(

القاس  زيةد بةن احلةاك  اإلعةا   أيب م  بن، فآيد خآاسان، أبع احللن -4



  مباحث متهيدّية  

 .(1)هة 565 سن  املسعّف  ، أعريك حم د

  اء الدين فءل اهلل بن م  بن هب  بن مة  ، بع الآ اأاإلعا   الل  د -13

 .(2)هة 571سن   املسعّف  ، بن مبد اهلل احللن  الآاوندي

 دواعي التأليف

بططةا  جةاء القةآننلسأل   كسةاب عسشةابه  ن  اللباأنشعب ن شهآذكآ اب

وّفقندم اهلل  - سدألتم: عسه لطكساب قةائال  ح يف عقد  ح ث ص  ، ذلن عنه البعض

تيدااهات ومدا اختلدف املينالت من اآليات امل إمال ء كتاٍب يف بيان - للخريات

ينداد  وال، ولةمري إّن هلذا التحقيدق بحدرا  عميقدا  ، تالةلام ء فيه من حنم اآليا

قدن أو ننت يف بةض تفاسدري املحقّ ، منألفاظ يف كت  كبار املتنلّ  يوجد منه إالّ 

 .(3)...نم إىل ذلكفأجبت  ، وقّلام حيرص ذلك للّطالبن، الةدلين

آغب  ء نزوال  وتطب    ل( جاالقآنن)عسشابه أن  تأل فه لةونلسف د عن هذا الن  

ع يف  املؤل  ح هب  الذين ل يرص  ، البعض بةه ن يكةعن طال  أنا نحس ل أن   إال  ، املقد 

آب وب ان املشكل عن اآليات ، ن دماه إىل تأل   هذا الكسابن ه  ع  عوتالع ذه املق 

 .واخسالف العطامء يف حك ها، املسشاهب 

                                                 

. واملريزا 141، 51، 135، 116، 55، 25انظآ: املازندرا ، حم د بن م ، ععال العطامء، ص: ( 1)

 . 64 -63، ص3الطربيس، حلني النعري، خامت  علسدرك العسائل، ج

 . 346، ص1انظآ: الطهآا ، نغا بزرك، الذريع  يف تصان   الش ع ، ج( 2)

املازندرا ، حم د بن م ، عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، لق ةق وتعط ةق حاعةد املةؤعن، مجع ة  ( 3)

 . 46 - 45، ص 1 ، الطبع  األوىل، ج 2338ف، عنسدى النير، النج  األرش



  منهج ابن شهر آشوب  

 ظروف تأليف الكتاب وصعوباته

ا بخصعص الصععبات الس  عآ  هبا ح ، تأل فه هلةذا الكسةاب أثناء أع  فقةد ص 

ع هبا يف  وشدغل ، وضيق الّمددر، إىل ذلك م  تقّسم الفنر نمأجبت  : فقال املقد 

سدبقنا إليده  ومنهدا مدا، فمنها ما ابتدأناه، وفقدان النت ، ووعثا ء السفر، القل 

 .(1)وجدناه خمتلفا  فحّققناه ومنها ما، رناهفحرّ 

 : ه ،  يات رئ للد    عاجه ثالثن ه كان يأ يظهآ عن كالعهو

وانشةغاالت ، كصععبات نفلة   وفكآية  ؛ن ه كان يعاجه ظآوفا   سطف أ -1

ح هبا  .بأععر  ل يرص 

حلا عا اسسفدنا ذلن عن  ،تهكثري اللفآ واالنسقال يف ح ا املؤل  كان  -2

، حطةا إىل ثة   ، زنةدران إىل بغةدادفبةدأ باالنسقةال عةن عدينسةه عا. تآمج  ح اته

كان يف عدين   (القآننبه عسشا)تأل فه لكساب  ن  أ - مض نحع االحسامل - ونلسظهآ

 .  نءعجه العط   والفكآيح ث كان يف ق   ،   ح اته ف هاالس  أفن  بق    ،حطا

ع وتسب ة، فقدان الكسا واملصادر الس  يلسعني هبا مض السةأل   والكسابة  -3

عاجةه ت ا  كبةري ا  مائقة عد  ت - يف امسقادنا -وهذه املشكط  ، ين والعطامءأقعال املفس  

فالباحثني و بعجةه وعن الطب ع  فقد عث طت مائقا  كبةريا   .ني مض عآ  العصعراملؤل 

ع ا دماه إىل السرصي  به يف    ، املازندرا  الش خ  .املقد 

 ،  عن الصععبات واملشاكل الس  واجهها الش خ املازندرا مض عا تقد   وبناء  

ةفقةد يشةك   ،ق بالنقط  الثالثة يسعط  وخصعفا  عا   ذا عةا  إل ذلةن مةذرا  لط ؤل 

 .وجدت بعض اهلفعات يف هذا الكساب
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  مباحث متهيدّية  

 

 

 املبحث الثاني

 وحقيقتهما املتشابه و احملكم تعريف

 تعريف املتشابه لغًة

ة ععان  الط  ذكآ   :  لط سشابه غعيعن مد 

أشدبه و .أشدباه: واجلم ، املثل: اليبه واليبه واليبيه: شبه: قال ابن عنظعر

وشدااهته  وأشدبهت فالندا   .ن أشبه أباه فام رلدمم  : ويف املثل. ماثله:  ء  اليش  ء  اليش

 . واحد صاحبه أشبه كّل : وتيابه الييئان واشتبها واشتبه عيلّ 

خلط عليه األمر : وشبه عليه.. .وأمور ميتبهة وميبهة. االلتبا : واليبهة

 . (1)حتى اشتبه بغريه

عدىل تيدابه  أصل واحدد يددّل : الين والبا ء واهلا ء: بهش: وقال ابن فار 

الدذي : واليبه من اجلوهر، شبه وشبه وشبيه: قالي  ، ووصفا   وتياكله لونا    ءاليش

 .(2)إذا أشنال: واشتبه األمران .املينالت: وامليبهات من األمور .ييبه الذه 

. أشباه: ةهمج، املثل: وكأمري، اليبه بالنرس والتحريك: وقال الفريوزنبادي

مدنهام  أشدبه كدّل : وتيااها واشتبها. عجو وضةف: هوأمّ  .ماثله: وشااهه وأشبهه

وأمدور ميدتبهة وميدبهة . مثلده: اه وبده تيدبيها  وشدبهه إّيد. اآلخر حتى التبسدا

                                                 

 . 534 - 533، ص13ابن عنظعر، حم د، للان العآب، ج( 1)

 . 243، ص3ج ،ابن زكآيا، أمحد بن فار ، ععج  عقاي س الطغ ( 2)



  منهج ابن شهر آشوب  

: ه عليه األمدر تيدبيها  وشبّ . االلتبا  واملثل: بهة بالضموالي  . مينلة: كمةظمة

 .(1)لبس عليه

)ش ب هة( يف اثنس  ميرة كط ة  يف تلةع نيةات عةن الكسةاب ة وقد وردت عاد  

 : وه ، ف ن )املشسبه(، مدا عع ع واحدما ، )املسشابه( منها كط  ، العزيز

 .(1)ڦڤ ڤ ڦ -5

 .(3)پ ڀ ڀ ڀ -1

 .(8)ۈئۈئ ېئ ېئېئ -3

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ  -8

 .(8)ہ ہ ھ ھ ھ ھ

 .(6)چ ڇ ڇ -8

ملع ع وهذا هع ا (7)ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ -6

ع  ف
 
 .(املشسبه)و (املسشابه) ه بني الذي مج 

 .(8)ڻ ڻ ڻ -7

                                                 

 .286، ص4الفريوزنبادي، حم د، القاعع  املح ا، ج( 1)

 .25سعرة البقآة: ( 2)

 .73البقآة: سعرة ( 3)

 .118سعرة البقآة: ( 4)

 .7سعرة نل م آان: ( 5)

 .157سعرة النلاء: ( 6)

 .44سعرة األنعا : ( 7)

 .16سعرة الآمد: ( 8)



  مباحث متهيدّية  

 .(5)ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ -4

 .(1)ہ ھ ھ ھ ھ -0

 املتشابه اصطالحا

ة ععان  ت   أني كن    .لط سشابه طآح مد 

عا أحس ةل : واملسشابه: عنها، ا  أكثآ عن ععن  لط سشابهبن مب  وقد نلا ال

 .(3)ل عنوهع عا دأب مط ه األفع، أوجها  

ليده أبا عبد اهلل ع لت  أس: قال، عن مسةدة بن صدقة: ورد يف تفلري الع ايشوقد 

، الثابدت املةمدول بده: الناسدخ: ؟ قالالسالم عن الناسخ واملنسوخ واملحنم واملتيابه

 .(4)ما اشتبه عىل جاهله: واملتيابه، جا ء ما نسخه ةمل به ثمّ ما قد كان ي  : واملنسوخ

وإن   تق  احلرية فيده ، متيابه: قال لنّل ما غمض ودّ  ي   قد: وقال نخآون

: ه قد قيدل للحدروف املقّطةدة يف أوائدل الّسدورترى أنّ  أال  ، من جهة اليبه بغريه

 .(5)والتباسها اها، والوقوف عندها ملياكلتها غريها، فيها وليس اليّك ، متيابه

ا مدن إّمد، يدااهته بغدريهمل ؛ما أشنل تفسريه: القرآنواملتيابه من : الآاغاوقال 

 .(6)نبئ راهره عن مرادهما ال ي  : املتيابه: فقال الفقها ء، حيث اللفظ أو من حيث املةنى

                                                 

 .23سعرة الزعآ: ( 1)

 .144سعرة األنعا : ( 2)

 . 272، ص2انظآ: الزرقا ، حم د مبد العظ  ، عناهل العآفان يف مطع  القآنن، ج( 3)

 . 11، ص1 د بن علععد، تفلري الع ايش، جالع ايش، حم( 4)

 . 132ابن قس ب ، مبد اهلل بن علط ، تأويل عشكل القآنن، ص ( 5)

 . 254املفآدات يف غآيا القآنن، ص ،الآاغا األففها ، احللني بن حم د( 6)



  منهج ابن شهر آشوب  

أو ، ا  ا أن يندون نّمداللفدظ إّمد نّ إ: وقال الفخآ الآازي يف تعآي  املسشابه

 فهدام ميدرتكان يف: لا املجمل واملؤوّ وأمّ ، [...]أو، أو ميرتكا  ، ال  أو مؤوّ ، راهرا  

ل واملدؤوّ ، ه غري مرجوحلننّ  وإن   ينن راجحا  ، داللة اللفظ عليه غري راجحة أنّ 

فهذا القدر امليرتك هدو ، ه غري راج  فهو مرجوح ال بحس  الدليل املنفردم  أنّ 

 .(1)ى باملتيابهسمّ امل  

حتتمدل داللتهدا موافقدة : أي: وقال ابن كثري يف تعآية  اآليةات املسشةاهب 

 .(2)آخر من حيث اللفظ والرتكي  ال من حيث املراد تمل شيئا  وقد حت، املحنم

ةلم املراد بظاهره ي   ما ال: هتعآي  املسشابه بأن   إىلنشعب وقد ذها ابن شهآ

 .(3)اللتباسه ؛يدّل عىل املراد منه حّتى يقرتن به ما

جيةد تقاربةا  ، عا تقةد   عةن املعةا  االفةطالح   لط سشةابه كل   إىلوالناظآ 

ن   يأخذون عةن وذلن أل، دة حعل ععن  املسشابهظا  بني نراء العطامء املسعد  عطحع

ن متةايزت العبةارة إو،    وعا أمجع مط ه اللابقعن عن العطامءالقآننعيرب الثقاف  

 .االتفا  يف املء عن هع اللائد ن  أغري  .عنه  واخسط  األسطعب لدى كل  

 ي للتشابهالقرآناملعنى 

 : قل ني إىلالكآي   القآننيف  ينقل  ععن  السشابه

هةذا القلة   إىلوسنشةري ، السشابه ب عن  السامثةل والسقةارب: األّولالقسم 

 .ال  يف الفصل الثا  هلذا البحثعفص  

                                                 

 . 181، ص7الآازي، حم د بن م آ، السفلري الكبري، ج( 1)

 . 352، ص1العظ  ، جابن كثري، إسامم ل، تفلري القآنن  (2)

 . 46، ص1عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج( 3)



  مباحث متهيدّية  

  .يقابل اإلحكا  عا: السشابه: القسم الثاين

مةض  يةدل   ف ه عا: أي ؛حك  واملسشابهف ها امل   الكآي  نياته بأن   القآننوف  

ڳ : وقد جاء هةذا العفة  يف قعلةه تعةاىل .وبعءه عسشابه، ك حم   بعءه أن  

 .(1)ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

ل س ف ها ،   مض عآاد اهللحكامت وا ح  الداللاآليات امل   وهذا يدل  مض أن  

املسشةاهبات  اآليةاتا أع   .  إل ها السأويل أو االحساملوال يسطآ  ، أو إشكال اشسباه

 .ىخآوتشسبه ععان ها عع نيات أ   ،ا عبارشةء  ععناهفه  ال يس  

 مرادهدا كون اآلية بحيدث ال يتةدّن : املراد بالتيابه: الطباطبائ  الل  دقال 

د بدن مةندى ومةندى حتدى يرجد  إىل بدل يدرتدّ ، د اسدتامعهالفهم السام  بمجرّ 

ك فتمري اآلية املتيااهة عندد ذلد نها بيانا   هي مةناها وتبيّ فتةّن ، حمنامت النتاب

 .(2)واآلية املحنمة حمنمة بنفسها، حمنمة بواسطة اآلية املحنمة

 املحنم لغة  

ل وأوّ . وهدو املند : أصدل واحدد، احلا ء والناف وامليم: حنم: ابن فار قال 

 حنمت  : قالي  ، ا نمنةهاألّن  ؛يت حنمة الدابةمّ وس  . ذلك احلنم وهو املن  من الظلم

 .إذا أخذت عىل يديه: هوأحنمت   سفيه  ال حنمت  : قالوي  . هاالدابة وأحنمت  

إذا جةدل : وحنم فالن يف كذا.  يريده عاّم منةت   حتنيام   فالنا   حنمت  : وتقول

 . (3)أمره إليه

                                                 

 .7سعرة نل م آان: ( 1)

 . 21، ص3الطباطبائ ، حم د حلني، امل زان يف تفلري القآنن، ج( 2)

 . 41، ص2ابن زكآيا، أمحد بن فار ، ععج  عقاي س الط غ ، ج (3)



  منهج ابن شهر آشوب  

ومنده ، صدالحإل حنم أصله مند  منةدا  : حنم: األففها وقال الآاغا 

، منةتهدا باحلنمدة: الدابدة ه وحنمت  حنمت  : فقيل، يت اللجام حنمة الدابةمّ س  

 .(1)هلا حنمة جةلت  : أحنمتهاو

واحتنم األمدر . صار حمنام  : فاستحنم  ءوأحنمت اليش: وجاء يف الطلان

 .(2)من الفساد ه  ة  ن  م  : كالمها، وأحنمه  ءوحنم اليش. وثق: واستحنم

 املحنم اصطالحا  

كان عع ع  املحك  وث ق الصط  باملسشابه عن زاوي  العالق  ب نهام يف السقابةل ا ومل  

فقد مكفنا مض جةالء هةذه العالقة  وفةعرها عةن ، (العا  واخلاص)اليل باملعن  الد

 .ين ف هاونراء املفس  ، وتعآيفات العطامء هلا، ح ث ن ا العالق  السقابط  

ة ععان لط حك ن ت  أ يف هذا الصدد ي كنو  : طآح مد 

وال مدن ، ال يةرض فيه شبهة من حيدث اللفدظ ما: فاملحنم: قال الآاغا

 .(3)ملةنىحيث ا

وقدد : فقةال، يف تفلري املحك  واملسشابه األقعالعن  مجط    وأورد الل عط   

 :  اختلف يف تةين املحنم واملتيابه عىل أقوال

مدا : واملتيدابه .ا بالتأويدلا بدالظهور وإّمدإمّ ، رف املراد منهما ع  : املحنم: فقيل

 .ةة يف أوائل السورملقطّ ال واحلروف ااستأثر اهلل بةلمه كقيام الساعة وخروج الدّج 

                                                 

 . 126يا القآنن، صاملفآدات يف غآ ،الآاغا األففها ، احللني بن حم د( 1)

 .143، ص12ابن عنظعر، حم د، للان العآب، ج ( 2)

 . 128املفآدات يف غآيا القآنن، ص ،الآاغا األففها ، احللني بن حم د (3)



  مباحث متهيدّية  

 .واملتيابه نقيضه .ما وض  مةناه: املحنم: وقيل

مدا : واملتيدابه .واحددا   وجهدا   ما ال حيتمل مدن التأويدل إالّ : املحنم: وقيل

 .احتمل أوجها  

بخالفه كأعدداد المدلوات : واملتيابه .ما كان مةقول املةنى: املحنم: وقيل

 .له املاورديقا .واختماص الميام برمضان دون شةبان

 .ه إىل غريهبردّ  بنفسه إالّ  ما ال يستقّل : واملتيابه .بنفسه ما استقّل : املحنم: قيلو

 .بالتأويل إالّ  كما ال يدر: واملتيابه .ما تأويله تنويله: املحنم: وقيل

 .ومقابله املتيابه .ر ألفارهما   تتنرّ : املحنم: وقيل

 .(5)القمص واألمثال: املتيابهو .الفرائض والوعد والوعيد: املحنم: وقيل

عدىل  هو الذي يدّل : املحنم نّ إ: تةريف املحنم يف صددبةض املةارصين وقال 

، هو الذي خيلو من الداللة الراجحدة عدىل مةنداه: واملتيابه، خفا ء فيه مةناه بوضوح ال

 .(2)ل واملينلويدخل يف املتيابه املجمل واملؤوّ . ..فيدخل يف املحنم النص والظاهر

  مير قعال  يف ععن  املحكة  الطباطبائ  يف تفلري امل زان سس   الل  دوقد نقل 

 .(3)ال  مط ها عفص   واحس    هناك وقد ناقشها، واملسشابه

فقد نقل بعض السعاري  االفطالح   لط حكة  مةن  ،أعا ابن شهآنشعب

 ،  أحةدها مةض اآلخةآعةن دون أن يةآج  ، صةنيللان بعةض العطةامء واملسخص  

                                                 

 .5، ص2الل عط ، جالل الدين، اإلتقان يف مطع  القآنن، ج( 1)

 .282الصال ، فبح ، عباحث يف مطع  القآنن، ص ( 2)

 . 34 - 32، ص 3 ، حم د حلني، امل زان يف تفلري القآنن، جراجع: الطباطبائ( 3)



  منهج ابن شهر آشوب  

 ل يشسبه ععناه. املحك  عا: وقال جماهد .املحك  الناسخ: قال ابن مب ا  : بقعله

 .(1)املحك  عا ال سس ل إال  وجها  واحدا  : وقال اجلب ائ 

 لغة   االختالف

عةع ، غعيني إىل مةدد عةن املعةا ة )خط ( بحلا تصن   الط  عاد   مت  تعز  

 .ة يف مج عهااملاد   حفظ

وال ، وا صدفوفنمسوّ ): ومنه احلديث، اتفق ضّد : واختلف: بعءه قال 

رت م بةضهم عىل بةدض يف المدفوف تدأثّ إذا تقّد : أي، (ختتلفوا فتختلف قلوبنم

مدا  وكّل ،   يتفقا: وختالف األمران، ...ةونيأ بينهم اختالف يف األلفة واملودّ ، قلواهم

 .(2)واختلف فقد ختالف   يتساو  

واختلفوا إذا ذهد  كدل واحدد إىل وخالفته وخالفا  وختالف القوم : قالوي  

 .(3)ذه  إليه اآلخر وهو ضد االتفا  خالف ما

 .(4)وقد خالفه خمالفة  وخالفا  ، ةفهو املضادّ  -بالنرس -ا اخلالفأمّ : أيءا  وقالعا 

 االختالف اصطالحا  

عن خةالل لكن ، كطامت العطامءيف  الخسالفد ملعن  انعثآ مض تعآي  حمد  ل 

يف الدرأي بسدب  اخدتالف عددم االتفدا  : بأن ةهفه ي كننا أن نعآ   ،املعن  الطغعي  

                                                 

 .46، ص1عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج (1)

. الفريوزنبةةادي، حم ةةد، القةةاعع  231 - 144، ص12الزب ةةدي، حم ةةد، تةةاج العةةآو ، ج( 2)

 .138، ص 3املح ا، ج

 .245، ص1ادة )خط (، جالف عع ، أمحد بن حم د، املصباح املنري يف غآيا اليرح الكبري، ع( 3)

 .43، ص4ابن عنظعر، حم د، للان العآب، ج( 4)



  مباحث متهيدّية  

 .ماهتكاردإأو تباين ، من تفاوت أفهام النا  الناتج ،الوسائل

 والتأويل االختالف يف التفسري

اخةسالف  ن  أءة  لنةا يس   -االخةسالف - لطكط ة  مض املعن  الطغعي   بناء  و 

 : هع يف املسشابه يناملفس  

ع املناهج والوسائل التي تةيدنهم عدىل بسب  تنوّ  ،همئل يف آرااحلاص االتفا عدم 

 أو كليهام. ،املةنى يف وذلك لوقوع التيابه يف اللفظ أو ؛اآليات املتيااهةتفسري وتأويل 

 الةالقة بن املحنم واملتيابه

عةن إدراك  ال بةد  ، لطعقعف مض عفهع  املحكة  واملسشةابه والعالقة  ب ةنهام

 .الكآي  يف ععا  املحك  واملسشابه القآننجاءت يف الس   األدل  عفهع  

: كةام جةاء يف قعلةه تعةاىل، حمكة  هبأن  ه فقد وف  اهلل تعاىل كسابه العزيز كط  

گگ ڳ ڳ ڳ ڳ : وقعله تعاىل، (1)ٻ ٻ ٻ پٱٻ 

 .(2)ڱ ڱ ڱ ڱ ں

 .(3)نهابيّ : لهافّم  ثمّ ، أحنمها اهلل من الباطل: قال قسادة

ٹ ٹ ڤ : وذلن يف قعله تعاىل، ه عسشابهبه بأن  ووف  اهلل تعاىل كسا

 .(4)ڤ ڤ ڤ ڦ

                                                 

 . 1سعرة يعنس: ( 1)

 . 1سعرة هعد: ( 2)

 . 232، ص11الطربي، حم د بن جآيآ، جاعع الب ان من تأويل أي القآنن، ج( 3)

 . 23سعرة الزعآ: ( 4)



  منهج ابن شهر آشوب  

 .(1)ه عىل بةضبةض   ويردّ ، ه بةضا  ييبه بةض   القرآن: ا قال ابن مب  

يف : قدال، كتابدا  متيدااها  مثداين: وأخآج الطربي بلند من جماهةد يف قعلةه

 .(2)هكلّ  القرآن

ة مةض أن   يةدل   الكآي  عا القآننجاء يف و وبعءةه ، عةن جهة  ه حمكة بعء 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ : كةام يف قعلةه تعةاىل، عسشابه عن جه  أخآى

 .(3)ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

وقفنا مض رأي ابةن شهآنشةعب  القآننوعن خالل عطالعسنا لكساب عسشابه 

  ة القآننمجعةه لطنصةعص وذلن عن خةالل ، مالق  املحك  باملسشابهبخصعص 

ڳ : قعله تعاىل يفكام ، آادههبا مض ع دشهلسس  تشرتك يف عع ع  واحد ل ال

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ، (5)ڤ ڤ، (4)  ڳ ڳ

 .(6)ڻ

، )فّملت(: لقوله، أمجلت: )أحنمت( أي: أّما قوله : قال ابن شهآنشعب

مجيةهدا يتيدابه يف  )متيااها  ( يةندي أنّ : والتفميل ينون بةد اإلمجال. وأّما قوله

وغري ذلدك. ، مةجوا  وحنمة  ويف كونه ، ويف اإلفادة، وجودة اللفظ، حسن النظم

، والغرض فيه، يةرفون تأويله فال، يتيابه عىل اخللق: أي )متيااهات(: قولهوأّما 

                                                 

 . 55، ص4ابن كثري، إسامم ل، تفلري القآنن العظ  ، ج( 1)

 . 253، ص23حم د بن جآيآ، جاعع الب ان من تأويل ني القآنن، ج  الطربي،( 2)

 . 7سعرة نل م آان: ( 3)

 .1سعرة هعد:  (4)

 .23سعرة الزعآ:  (5)

 .7سعرة نل م آان:  (6)



  مباحث متهيدّية  

 .(2)(5)پ ڀ ڀ ڀ: قالكام 

ه ال اخسالف أو تناقض عا بني ل مندنا أن  يسحص   ، الكال  املسقد   مض بناء  ، إذن

، هذا الباب عن البحةث يف القآنننيات اإلحكا  واآليات املسشاهب  طبقا  ملنطع  

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڇچ چ چ: الكةةآي  القةةآننكةةام هةةع شةةأن 

 .(3)ڌ ڎ ڎ ڈ

،   إل ةه خطةلال يسطآ  ، عسقن: ب عن ، ك ه حمكط   القآنن ن  أ: أيءا   ظهآ لنايو

بعءا  دون اخسالف أو  ه  بعء  وعسشاهبه يصد  . لفاظهأفق ععان ه وإن اخسطفت تس  

يلسط ع اإلنلان أن يفا ل بةني  حس  ال، وحلنا   ه بعءا  بالغ   يشبه بعء  ، تءاد  

 .(4)حكام  ووففا   القآننفقان مض عس   فهام ععن ان ؛حآوفه وكطامته

 (القرآنأهّم كتب )متشابه 

كساب اهلل العزيز اهسامعا  كبريا  بني العطامء امللط ني مض  سطة  ااجاهةاهت  الق  

 ريخ قد حظ  هبذا االهسام  والدراس  بقةدرالسا كسابا  مض عآ   ول نآ  ، املعآف   والفكآي 

كسةاب  تناولةفات وكسا مديدة تعؤل     ا نس  من ظهعر، الكآي  القآنن به عا حظ 

ة، ...بسفلريه وتأويطه وأسباب نزوله وذلن، اهلل عا بةه هةع وكان عةن مجطة  عةا اهس  

 مةت  عز  ت، كثةرية   فةات  وعؤل   يف هذا اجلانا كسةا   مت  فسنع  ، جانا املحك  واملسشابه

 :  كالسايلوه   ؛هاأك   ض اآلن إىل ذكآنسعآ  ، مض عآ  القآون اللابق 

                                                 

 .73سعرة البقآة: ( 1)

 .27، ص4عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج (2)

 . 82سعرة النلاء: ( 3)

 . 271، ص2لعظ  ، عناهل العآفان يف مطع  القآنن، جانظآ: الزرقا ، حم د مبد ا( 4)



  منهج ابن شهر آشوب  

ةوهةع أو  ، محزة بني حب ةا الزيةات الكةعيف، أليب مامرة، القآننعسشابه .1 ةل ع    يف ن أل 

 .ا  املنصعر أي  واملسعّف  ، ×عن أفحاب اإلعا  الصاد ، القآننعسشابه 

 هة(.234ملثن  )تعع آ بن ا، أليب مب دة، القآننعسشابه . 2

 .هة(213لبير بن املعس آ )ت، القآننعسشابه . 3

 هة(.253ف )تملح د بن هذيل العال  ، القآننسشابه ع. 4

 هة(.236جلعفآ بن حآب )ت، القآننعسشابه . 5

 هة(.333ملح د بن مبد العهاب اجلب ائ  )ت، القآننعسشابه . 6

 هة(.436 د بن احللني املعسعي )ت أيب احللن حم، لطيري  الآيض، القآنناملسشابه يف . 7

 هة(.415لطقايض مبد اجلبار املعسزيل )ت، القآننعسشابه . 8

 .هة(433ي )تدحم د بن أمحد بن حم د الع  ، أليب سع د، القآننعسشابه . 4

لآشة د الةدين حم ةد بةن مة  بةن شهآنشةعب ، واملخسطة  ف ةه القآننعسشابه . 13

 .(هة588)ت

 .(745د بن حم د )ابن اإلعا ( )تح مل، القآننعسشابه . 11

ي ن الطب ةان األشةعآي املصةةآلطش خ حم ةد بةن أمحةد بة، رد  املسشابه إىل املحك . 12

 .(744)ت

 .ال(   املعآوف والده بة)الك، رونلطش خ أيب مبد اهلل حم د بن ها، القآننعسشابه . 13

 .(411لآمحن بن أيب بكآ الل عط  )تلعبد ا، القآننعسشابه . 14

فةةدرا(  ني حم ةةد إبةةآاه   الشةةريازي )املةةال  لصةةدر املسةةأهل  ، القةةآننعسشةةابه . 15

 هة(.1353)ت

 .هة(313 د بن ععس  النعبخس  )ت لطش خ أيب حم، القآننالسنزيه وذكآ عسشابه . 16
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)سةؤال  1651ي مةض سسةع، بقط  الش خ خط ل رز ، القآننأ عاء مض عسشاهبات . 23

ل(. أينيف جز، وجعاب عنشعرات . القآننناي   إىلوالثا  ، ينسه  مند سعرة الكه  األو 

  .1483/ 2ة ط بريوت ، دار وعكسب  اهلالل

دار ، دعشةق، عطبةع . مةدنان زرزور: تأل  . دراس  عع عم  ، القآننعسشابه . 21

 .( ففح 147)،  1473: املعارف لططبام 

ف عن إىل غريها  .(1)عاصةاملديث  نلب ا  أو احلات املؤل 

                                                 

انظآ املصادر الس  امس دناها يف هذا املع ع ، وه  كالسايل: الطهآا ، نغةا بةزرك، الذريعة  يف ( 1)

، 62، 61، ص14، ج433، ص16، ج73، ص7، ج455، 273، ص4تصةةان   الشةة ع ، ج

، 1اع  الكسةا والفنةعن، ج. وحاج  خط ف ، عصطف  بن مبد اهلل، كش  الظنعن مةن أسة63

. وابن الندي ، حم د بةن إسةحا ، الفهآسةت، 1584، ص2، ج838، 837، 375، ص255

. والبغدادي، إسامم ل بن حم د، إيءاح املكنعن يف الذيل مض كشة  213، 235، 41، 34ص

 .367، ص2، ج634، ص1الظنعن، ج



  منهج ابن شهر آشوب  

 

 

 الثثاملبحث ال

 تأويل املتشابه

 أنارتأينةا ، القةآننسشابه والسأويةل يف نظآا  لطعالق  الرتابط   بني عفهعع  امل

احلاجة  الوةوري    ونكش  هذه العالق  وعقدار نعقد هذا املبحث لك  نع   

 .لطكش  من عالبلات املسشابه وغعاعءه ؛لطسأويل

 اإلسةالع هبةا الفكةآ   املباحث الس  منة ه   علأل  السأويل عن أ عد  وت  

،    خصعفةا  القآننواملعارف  القآننمطع   السأويل مطام  عن أه    وأفب ، م ععا  

 ،والعآفةان ،والكال  والفطلةف  ،نثاره املنبلط  يف الفكآ والسيريع إىل باإل اف 

 .واألفعل ،والفقه

عةن هنةا ، ل  عط ةع   وثقة القةآنن اتيف نية ل( أثآ  عه ي وكان لطفظ  )السأوي

أو ، فةظالعقل البيرةي قةد اسةسع ل السأويةل لسع ة   غةعاعض الط   أن  ندرك 

 أو الآعز. ،احلدث

 ولفةن  ، يءاحا  ملةا يآيدونةهإ ؛يف السأويل    عطح   نا  جيدون حاج   ال ن  إ

 ف طجأون إىل مط  السأويل لكش  تطن الغعاعض.، غعاعض األلفاظ

 ؛وافةطالحا   لغ    ن ععن  السأويلبحث وب ا إىلوعن هنا جاءت احلاج  

 وععان ه. القآنن ألفاظلطكش  من املسشابه احلافل يف 

 التأويل لغًة

 : نذكآها كالسايل ،ة ععان  وه  ل ل مد   الط غ يف  (السأويل)جاءت لفظ  



  مباحث متهيدّية  

طبخت النبيذ والدوا ء : تقول، إذا رج  إليه: آل يؤول إليه: قال الفآاه دي

 .(1)رج : أي،  الثلث أو الرب إىل، فآل إىل قدر كذا وكذا

كالقرابددة والددرحم واجلددوار ، مددا لدده حرمددة وحددق كددّل : واآلل  بالسشةةديد

 .(2) ...والةهد

وهدو مبتددأ : األّولفد األّولا أّمد. ابتدا ء األمدر وانتهدا ه: وقال ابن فار 

وذلك قولده ، وهو عاقبته وما يؤول إليه: ومن هذا الباب تأويل النالم... اليش ء

يقددول مددا يددؤول إليدده يف وقددت بةددثهم . (3)ڀ ڀ ٺ ٺ: تةدداىل

 : وقال األعيى. ونيورهم

 ل ربةي السقاب فأصحباتأوّ   هاا كانت تأول حبّ عىل أّن 

 .(4)يريد مرجةه وعاقبته

: ئدلو  ومنده امل  ، أي الرجدوع إىل األصدل: األّولالتأويل من : غااوقال الآ

كان أو  ال  مإىل الغاية املرادة منه ع  ءاليش وذلك هو ردّ ،   الذي يرج  إليهللموض

، يأيت السأويةل ب عنة  السفلةري قدو؛ (5)السياسة التي تراعى مآهلا: األّولو. فةال  

يءةا  أويةأيت ؛ (6)رهدفّسد: لهله وتأوّ وأوّ ، رهره وقّد دبّ : لهل النالم وتأوّ وأوّ : قالي  

                                                 

 .354، ص8الفآاه دي، اخلط ل بن أمحد، كساب العني، ج( 1)

 .26، ص14لزب دي، حم د، تاج العآو ، جا( 2)

 .53سعرة األمآاف: ( 3)

 .163 - 158، ص1ابن زكآيا، أمحد بن فار ، ععج  عقاي س الطغ ، ج (4)

 .31املفآدات يف غآيا القآنن، ص ،الآاغا األففها ، احللني بن حم د( 5)

 .33، ص11ابن عنظعر، حم د، للان العآب، ج( 6)



  منهج ابن شهر آشوب  

 .(1) ونل جل  الآجل إذا نح، نل الطبن أي خثآ: عن، ب عن  السغري  

ة ععةان   الط غعي املعا   أن        ا تقد  ويسطخ   : وهة ، لطسأويةل جةاءت بعةد 

 آ.والسدب   السفلري، السغري  ، االبسداء واالنسهاء، املآجع واملصري

 التأويل اصطالحًا

دراسةة  فقةةد حظة  بال،  ة  السأويةةل وأثةآه يف الفكةةآ اإلسةالع نظةآا  ألك  

 إال   .قعا يف تعآيفهعا به ودق  فاهس   ، القآننع  ني بعطصص  واملناقش  عن العطامء املسخ

ة تعاري   سطف  وعسعد   أن   بط ةات الباحةث اتبعةا  لق ؛دةهذا االهسام  نس  منه مد 

د املسنةاولني )السأويل( بامسبار تعد   لذلن فقد شهد تعآي  ععن املعآف  . ونس ج  

طه عن ا ي ث  مل   ؛ بحثعطحعظا  بالدراس  وال اهسامعا  ف  ين وعسصع  عن فالسف  وعفس  

 يف الفءاء العط   ال ع . ثقل ععآيف  

 وه ، السأويلمض هذا سنعآض بعض السعاري  االفطالح   ملفهع   بناء  و

 :  كالسايل

 األّولالتةريف 

ة ،السفلري جاء السأويل ب عن  ا مةندى وأّمد: ينكام ذها إل ةه بعةض املفس 

 .(2)  واملمريالتفسري واملرج: هفإنّ  التأويل يف كالم الةرب

 الثاينالتةريف 

كدان تأويلده  النالم إن كان طلبا   فإنّ ، هو نفس النالم: ذكآه ابن ت     قائال   عا

                                                 

 .163، ص1د بن فار ، ععج  عقاي س الطغ ، جانظآ: ابن زكآيا، أمح( 1)

 .253، ص5حم د بن جآيآ، جاعع الب ان، ج ،الطربي (2)



  مباحث متهيدّية  

فالتأويدل ، املخرب بده... إن كان خربا  كان تأويله نفس اليش ءو، نفس الفةل املطلوب

 :فدإذا قيدل، سدوا ء كاندت ماضدية أو مسدتقبلة، ارجيف نفس األمور املوجودة يف اخل

 .(1)وأحواهلا فتأويل النالم بام عليه من صفاهتا وشؤونا، طلةت اليمس

لة س عةن ععن  السأويل مند ابن ت      ن  أء  لنا س  ي ،بناء مض هذا السعآي 

ف كعن ، الذي يعس د مط ه الكال  الع ن    األعآبل عن  ؛فظبالط   قب ل املعا  املآادة

  .اخلارج    السأويل عن باب العجعد الع ن   

 لثاثالتةريف ال

فةه بقعلةه ،حم د حلني الطباطبائ  الل  دع  ا العال  أع   ه احلقيقدة ّندإ: فقد مآ 

ه ّندإو، من حنم أو موعظة أو حنمدة، يةالقرآنالواقةية التي تستند إليها البيانات 

ه ليس مدن قبيدل املفداهيم نّ إو، ية حمنمها ومتيااههاالقرآنموجود جلمي  اآليات 

مدن األمدور الةينيدة املتةاليدة مدن أن حيديط اهدا  هدوبل ، األلفاظاملدلول عليها ب

دها اهلل سبحانه بقيد األلفاظ لتقريبها من أذهاننا بةض ام قيّ وإنّ ، شبنات األلفاظ

  بحس  ما يناسد  وّض ب اها املقاصد وت  قرّ رضب لي  كاألمثال ت   فهي، التقري 

ڌ ڎ ڎ ڈ * ڍ ڍ : كددام قددال تةدداىل، فهددم السددام 

 .(3)(2)ڑ ک ک ک ک گڑ  *ڈ ژ 

عليده  مدن املفداهيم تددّل  املراد بتأويل اآلية ليس مفهوما   نّ إ...: مآفه بقعلهث   

وال كدل ، بل هو من قبيل األمور اخلارجيدة، لظاهرها أو موافقا   سوا ء كان خمالفا   ،اآلية

                                                 

 .28ابن ت    ، أمحد، اإلكط ل يف املسشابه والسأويل، ص ( 1)

 .4 -2سعرة الزخآف: ( 2)

 .44، ص3الطباطبائ ، حم د حلني، امل زان يف تفلري القآنن، ج( 3)



  منهج ابن شهر آشوب  

بل أمر خارجي خمموص ، له  تأويال  ربجي حتى ينون املمدا  اخلارجي للخأمر خار

 .(1)والباطن إىل الظاهر - بفتحتن -ل ث  دم  دل إىل النسبة املمثّ ته إىل النالم نسب

ل س عن عقعل  املفاه   واأللفةاظ  ،الطباطبائ  الل  دالسأويل هنا مض رأي ف

 .ام هع عن األععر الع ن   اخلارج  وإن  ، واملعا 

 ب ارالتةريف ال

 التأويدل جدا ء يف: قةال، ل س ب عن  السفلةري ،السأويل مند الشه د الصدر

خدم اهدذا املةندى وقد است  ، ال بمةنى التفسري،  ءما يؤول إليه اليش: بمةنى القرآن

عىل جتسيد املةنى الةام يف صدورة : أي، للداللة عىل تفسري املةنى ال تفسري اللفظ

 .(2ذهنية مةينة

يمنننا : فظ قائال  فظ وتفلري ععن  الط  الشه د بني تفلري الط   الل  دوقد فآ   

نضيف إىل املةاين االصطالحية التي مرت بنلمة التأويل مةندى  أنيف هذا الضو ء 

والبحدث عدن  ،تفسري مةندى اللفدظ: النريم هو القرآنآخر يمنن استنباطه من 

 .(3)ويتجسد به من صورة وممدا  ،استيةاب ما يؤول إليه املفهوم الةام

السة  ،    ملعةا  السأويةلنكسف  هبذا القدر عن جم ع  السعاري  االفطالح

العةآض السةيع ألهة   األقةعال واآلراء السة  وردت هبةذا  كان الغآض عنهةا

باخلصعص ععةا  السأويةل ، مض الآغ  عن اخسالف عناه  القائطني هبا، الصدد

بس ه رضورة املآحط  الدراس   يف هذه الآسال .، وعفآداته  وهع أعآ تطط 

                                                 

 .46املصدر اللابق: ص( 1)

 .233احلك  ، حم د باقآ، مطع  القآنن، ص (2)

 .231( املصدر نفله: ص3)



  مباحث متهيدّية  

 التأويل عند األصوليني

  بةأ ال ،لطسأويل وردت مض للان بعض األفةعل ني  أخآى تعاريهناك 

 .القآن عا نحن بصدده عن االخسصاص وجه الفآ  ب نه  وبني لب ان أن نأيت هبا 

 : وه  كاآليت، عنها اثننيولطفائدة نذكآ 

إىل  الّلغدة وضد  لده يف  اقتضاه راهره وعاّم نقل اللفظ عاّم : وهع ب عن  :األّول

وإن ، بربهان وكان ناقله واج  الطاعدة فهدو حدق نقله قد صّ  فإن كان ، مةنى آخر

 .(1)ه باطلالنقل بأنّ نم لذلك وح  ، لتفت إليهطرح و  ي  أكان نقله بخالف ذلك 

لنقةل ة وهع الربهةان ة ر الصح   آ املرب  إذا تعف   :عن هذا السعآي  ونلسكش 

ي كةن األخةذ  ،طامة ي ث ل عآجع   مط     واجب  ال وكان الناقل ،فظ من الظاهآالط  

 .ناعن املسقد  اويكعن النقل باطال  إذا ل يسعفآ ف ه اليرط .بذلن النقل والسلط   به

يةضدده  احتامل  : وهع، طسأويل مند األفعل نيلوهناك تعآي  نخآ : الثاين 

 .(2)الظاهر عليه من الذي دّل  يمري به أغل  عىل الظنّ ، دليل

 علم تأويل املتشابه

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ : يف كسابه العزيز اهلل تعاىلقال 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

ھ ھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ 

 .(3)ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ى

                                                 

 .34، ص1األندليس، م  بن حز ، اإلحكا  يف أفعل األحكا ، ج( 1)

، احللن بن يعس ، عبادئ العفعل إىل مط  األفعل، ص( 2)  .155العال ع  احل  

 .7سعرة نل م آان: ( 3)



  منهج ابن شهر آشوب  

ونمجع العطامء وأ لهةع املآجةع  - سبحانه وتعةاىل -الباري  أن  مض  املفس   األو 

وال ، عةا  فه ةهآ مج ةالبشة يلةسط ع ال عةا القةآننهنةاك عةن  ألن   ؛يف تأويل املسشابه

  ل فةإن  ،  ة القآنن  ععن  املفآدة وحس  وإن وفطعا إل ه من طآيق فه  ، العفعل إل ه

وتع ةني ، ووقت اللةام ، وحقائق ففاته، كالعط  بذات اهلل ؛ه عآاد اهللن  يصطعا إىل ك  

، والعقت الذي يفصطنا من وقةت اللةام ، وتع ني الءابا هلا، الصغرية عن الكبرية

فةال نةدركها  ،ا ك ف   ذلن وحق قسهوأع   .فهذا نؤعن به، آي يع  الق اع جي وحق ق  عا

 .(1)غريه هبا عن دون اخس    - سبحانه وتعاىل - اهلل ألن   ؛يف الدن ا

ن   هةل أو، ن   اخسطفعا يف تفلري اآلي  حعل دخعل الآاسخني يف العط أ إال  

 ال؟ وأ ،القآننيعط عن بسأويل اآليات املسشاهب  يف 

ة، القعل بعط  الآاسخني يف العط  بسأويل املسشابه إىلن ذها ع  ه  ف ن ن وعةنه  ع 

ة، أنكآ ذلن وحرصة مطة  تأويطةه بةاهلل دون غةريه  إن  : نخةآون بقةعهل ا وقةد تعس 

؛ إذ وخيف  مطة ه  القلة  اآلخةآ ،ملسشابهالآاسخني يف العط  يعط عن قلام  عن تأويل ا

ض اآل. اهلل يعط  تأويطه إال   ال  .الس  اسسندوا مط ها األدل  األقعال و ن إىل أه   وسنسعآ 

 الراسخون يف الةلم يةلمون تأويل املتيابه .5

جيعطةعن العقة   ،القةآننالقائطعن بعط  الآاسخني يف العط  لسأويل عسشةابه 

ف عفةةعن ، (2)ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ: منةةد قعلةةه تعةةاىل

 ،القةآننالعطة  بسأويةل  ن هلة  عزي ة وجيعطةع، ه بإدخال العطامء ف هحق   االسسثناء

                                                 

. الطباطبائ ، 4حقائق السأويل يف عسشابه السنزيل، ص انظآ: اليري  الآيض، حم د بن احللني،( 1)

 .45، ص3حم د حلني، امل زان يف تفلري القآنن، ج

 .7سعرة نل م آان: ( 2)



  مباحث متهيدّية  

 .(1)وععآف  عداخطه و ارجه

وعن أفحاب هةذا  (2)نسأمن ابن مبا  وجماهد والآب ع بن  القعل عآوي  وهذا 

 ؛الراسدخن يةلمونده نّ إ...: وقد اخساره النعوي فقال .(3)الآأي أبع احللن األشعآي

فدق وقدد اتّ ، مةرفتدهق إىل ه يبةد أن خياط  اهلل عباده بام ال سدبيل ألحدد مدن اخلل دألنّ 

 .(4)م اهلل تةاىل بام ال يفيديتنلّ  أنه يستحيل قن عىل أنّ أصحابنا وغريهم من املحقّ 

 ،القةآننالقائطني بعط  الآاسخني يف العط  لسأويل عسشابه   لنا أن  وهكذا يسبني  

ون من ععقة  ووجهة  نظةآ كةل  ، اإلسالع  الفآ   أه    إىلينس عن  عةن  ويعرب 

وقد اسسند أفحاب هةذا القةعل .  وبعض أهل اللن  ، واملعسزل ،  الش ع  اإلعاع 

 :  نعآ ها كالسايل ،األدل  إىل بعض 

 ة من أشةار الةرباملستمّد  األدّلة (أ

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ : الكةآي  القآننيف ورد 

 ۋ ۋ

والآاسخعن يف العط  قائطني نعنةا : ه قالكأن  ، هنا ب عن  احلال (يقعلعن)فكط   

                                                 

. األشعآي، م  بن إسةامم ل، عقةاالت 244، ص3حم د بن جآيآ، جاعع الب ان، ج ،الطربيانظآ: ( 1)

، 2الب ةان يف تفلةري القةآنن، ج. الطربيس، الفءةل بةن احللةن، جم ةع 245، ص1اإلسالع ني، ج

 .7. اليري  الآيض، حم د بن احللني، حقائق السأويل يف عسشابه السنزيل، ص241ص

 ،. الطةربي8انظآ: اليري  الآيض، حم د بن احللني، حقائق السأويةل يف عسشةابه السنزيةل، ص( 2)

 . وغريه  أكثآ عن واحد.244، ص3حم د بن جآيآ، جاعع الب ان، ج

 .282صال ، فبح ، عباحث يف مطع  القآنن، صانظآ: ال( 3)

 .218، ص16النعوي، س   بن رشف، فح   علط  بيرح النعوي، ج( 4)



  منهج ابن شهر آشوب  

أفةحاب هةذا  ويلةسدل  . يف العط  يعط عن تأويل املسشابه الآاسخني ن  إهلذا ف. و(1)به

بامةه ثة   ،   بةآدا  ل   قاهلا يف مبد له ي  ، القعل ببعض أب ات عن الشعآ ل زيد بن رب ع 

 :  فقال، ند  مط ه

 ل سنةةةة   ت بةةةةآدا  يةةةةورش

اةةةةجعهة  شةة  تبكةةالآي

 هاعةةه عةةن بعةةد بةةآد كنةةت  

  ةةع  الغامةةآ  يط ع فةوالب

فكذلن الآاسخعن يف العط  ، يف حال ملعانه: فالرب  ععطعف مض الآي  أي

 .(2)عا باملحك  مض ععناهف عط عن بسأويل املسشابه إذا اسسدل  ، ععطعف مض اس  اهلل

 القرآنة من املستمّد  األدّلة (ب

  عةع مط هة  ن  أو، ن يف العط  ععطعف مض اس  اهللعخالآاس مض أن   يدل  و  ا 

ٱ ٻ ٻ ٻ : قعلةةه تعةةاىل ،ا بةةهاملسشةةابه يقعلةةعن نعن ةة بسأويةةل

 .(3)ڀ ڀ ٻ پ پ پ پ ڀ

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ : فكذلن قعلةه، نا اغفآ لنارب  : قائطني وععناه

والآاسخعن يف العطة  يعط ةعن تأويةل : ف كعن ععناه، ا بهقائطني نعن  : أي ؛ۋ

 .(4)ا بهاملسشابه قائطني نعن  

                                                 

 .241، ص2انظآ: الطربيس، الفءل بن احللن، جم ع الب ان يف تفلري القآنن، ج( 1)

آي، . األشع13انظآ: اليري  الآيض، حم د بن احللني، حقائق السأويل يف عسشابه السنزيل، ص( 2)

 .245، ص1م  بن إسامم ل، عقاالت اإلسالع ني، ج

 .13سعرة احلير:  (3)

. املآتىض، م  بن احللةن، غةآر 12انظآ: حقائق السأويل يف عسشابه السنزيل، عصدر سابق: ص (4)

 .44، ص2الفعائد ودرر القالئد، ج



  مباحث متهيدّية  

 ايات واألحاديث النبويةة من الرواملستمّد  األدّلة (ج

فةعا مةض ول تآه  تعق   ،القآننن مض تفلري مج ع ني عأمجع الصحاب  والسابع

وقد روي من أيب جعفآ . اهلل إال  يعط ه  ه عسشابه ال  أن  وه بحج  ول يفس  ، يشء عنه

قد علم مجي  ما أندول ، كان رسول اهلل أفضل الراسخن يف الةلم: قال ×الباقآ

وهدو ، مه تأويله  يةلّ  وما كان اهلل لينول عليه شيئا  ، التأويل والتنويل اهلل عليه من

 .(1)هوأوصيا ه من بةده يةلمونه كلّ 

رسدول اهلل  إنّ : وال يسدو  ألحدد أن يقدول: ويف هذا الصدد قال الزركيش

ڭ : فإذا جاز أن يةرفه الرسول مد  قولده، م   يةلم املتيابه اهلل عليه وسلّ صىّل 

مدن  رونداملفّسدو، انيون من صدحابتهجاز أن يةرفه الربّ  ڭ ڭ ۇ ۇۆ

 .جمال لذكآه هنا ال ونظآ عناقش أن  هذا القعل ف ه  إال  .(2)تهأمّ 

ويقول عند قرا ءة قولده ، أنا من الراسخن يف الةلم: وكان ابن مبا  يقعل

 .(4)أنا من أولئك القليل: (3)ڈ ژ ژ ڑڑ: يف أصحاب النهف

رين إىل هدذه الغايدة داملفّسد ونحن   نر  : هذا املجال يف أيءا  وقال الزركيش 

روه عدىل بدل أّمد، اهلل هو متيابه ال يةلمه إالّ : فقالوا، القرآنمن   ءفوا عن يشتوقّ 

                                                 

 .241، ص2انظآ: الطربيس، الفءل بن احللن، جم ع الب ان يف تفلري القآنن، ج( 1)

 .73، ص2الزركيش، حم د بن مبد اهلل، الربهان يف مطع  القآنن، ج (2)

 .22سعرة الكه : ( 3)

. جم ةع الب ةان يف تفلةري القةآنن، عصةدر 73، ص2الربهان يف مطع  القآنن، عصدر سابق: ج (4)

 .241، ص2سابق: ج



  منهج ابن شهر آشوب  

 .(1)ةةاملقطّ  وا احلروفى فرّس حتّ ، التفسري

 ون تأويل املتيابهملية الراسخون يف الةا  ال .1

سأويةل بمط  الآاسةخني يف العطة   ىل مد إالكثري عن مطامء أهل اجل هعر  ذها

، ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ: وه  يقفعن يف اآلي  مض قعله تعةاىل، القآننعسشابه 

 الةعاو يف أن  بامسبةار  القآننا الآاسخعن يف العط  فقد انسه  مط ه  بسأويل أع  : فقالعا

 .(2)ناعن مند رب   نعنا به كل  : ولقعهل  واو االسسئناف؛ ۆ

واألحاديةث  بعةض األقةعال والآوايةات إىلالةآأي ويلسند أفحاب هذا 

 : هاوهذه أك  ، النبعي  املآوي  من الصحاب  والسابعني

 ةي املتيابهمتتبّ  ذمّ ( أ

: جاء يف قعله تعاىل عا القآنن سشابه بعد  مط  العطامء بد القعل و  ا يؤي  

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

ب نام ، الفسن  وابسغاءفه  بالزيغ ووف، ع  املسشابهاهلل عسسب   فقد ذ   ، (3)ۓ

 .(4) عا إل هاهلل وسط   إىل عا العط  عدح الذين فع  

 ة من الروايات واألحاديث النبويةاملستمّد  األدّلة (ب

عةا روي مةن ابةن مةض  القةآنن سشةابه بيلسند القائطعن بعد  مط  العطةامء 

                                                 

 املصدر نفله. (1)

. الربهان يف مطع  القةآنن، عصةدر 248، ص3حم د بن جآيآ، جاعع الب ان، ج ،انظآ: الطربي( 2)

. 245، ص1. األشةةعآي، مةة  بةةن إسةةامم ل، عقةةاالت اإلسةةالع  ني، ج72، ص2سةةابق: ج

 .143، ص7الآازي، حم د بن م آ، السفلري الكبري، ج 

 .7سعرة نل م آان: ( 3)

 .8، ص2انظآ: الل عط ، مبد الآمحن، اإلتقان يف مطع  القآنن، ج( 4)



  مباحث متهيدّية  

، (2)واجلبةائ  اءوالفةآ   هذا القةعل الكلةائ  وقد اخسار. ومائش  وعالن (1)مبا 

 .(3)ده الطربي والآازيوأي  

ده  إلالَّلل اهللَّلل  و :ه كةان يقةآأا  أن  وقد روي من ابن مب   يل  أ ول دم  ت  ل  ة  دا ي  م   قدولي  و 

نَّللا بلهل ا ق ول ون  آم  مل ي  ل 
ون  يفل ال ةل خ 

اسل  ألن   ؛الةعاو لالسةسئناف مةض أن   فهذا يةدل   .لرَّلل

بإسناد فح    درجاهتا أن يكعن خربا   فأقل   ،هذه الآواي  وإن ل تثبت هبا القآاءة

 .(4)ن دونه  كالعه يف ذلن مض ع  ف قد  ، القآننإىل تآمجان 

ام ععآفة  وإن ة، ال يعن  السفلري السأويل منده  أن   إىلهنا عن اإلشارة  والبد  

وططع  الشة س عةن ، وفناء الدن ا، ووقت ق ا  اللام ، ’د  النب  حم   بقاء أع  

 .(5)الوخآوج الدج  ، النب  م ل ونزول ، عغآهبا

 الراسخون يف العلم يعلمون قسمًا من تأويل املتشابه .3

، سةط و   عنزلة    القةآننعسشابه  بسأويلقعن عن العطامء عن العط  املحق   يقة 

                                                 

  العطامء بسأويل عسشابه القآنن مض رواي  ابن مبا  أيءا ، وهذا غري ععقعل؛ يلسند القائطعن بعط( 1)

إذ ال ي كن أن يكعن النف  واإلجياب مللأل  واحدة، وعن خالل عصدر واحد. انظةآ: الطةربي، 

 .244، 248، ص3جاعع الب ان، ج

ن احللةن، . الطةربيس، الفءةل بة143، ص7انظآ: الآازي، حم د بن م آ، السفلري الكبري، ج (2)

 .241، ص2جم ع الب ان يف تفلري القآنن، ج

حم د بن جآيةآ، جةاعع  ،. الطربي143، ص7انظآ: الآازي، حم د بن م آ، السفلري الكبري، ج (3)

 .253، ص3الب ان، ج

 .8، ص2الل عط ، مبد الآمحن، اإلتقان يف مطع  القآنن، ج( 4)

. املآتىض، مة  بةن احللةن، غةآر 248ص، 3انظآ: الطربي، حم د بن جآيآ، جاعع الب ان، ج( 5)

 .46، ص2الفعائد ودرر القالئد، ج



  منهج ابن شهر آشوب  

 وال، مجطة  القةآننفال خيآجةعن العطةامء مةن أن يعط ةعا شة ئا  عةن تأويةل 

، يف السأويل عا يعط ةه العطةامء إن  : بل يقعلعن، عنزل  العط  بج  عه يعطعن 

وإل ه ذها أبةع مة  ، وهذا قعل احللن البرصي .(1)اهلل إال  وف ه عا ال يعط ه 

: كقعله تعاىل، ه جيعل املآاد بالسأويل هع عصائآ األععر ومعاقبهاألن   ؛ائ اجلب  

ۋ ۋ ۅ ۅ  :قعل الآاسخني يف العط  وإن  ، (2)ڀ ڀ ٺ ٺٺ

وإن ، يف عا ل يعط ةعا عةن تأويةل املسشةابه دالل  مض اسسلالعه  ۉ ۉې

 .(3)كانعا يعط عن كثريا  عنه

 

 

                                                 

 .8انظآ: حقائق السأويل يف عسشابه السنزيل، عصدر سابق: ص( 1)

 .53سعرة األمآاف: ( 2)
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 الفصل الثاني

 

 

 حتليل مضمون الكتاب

 فيه فاملؤلوبيان منهج 

 وفيه مبحثان

  أبواب الكتاب وأقسامه: األّولاملبحث 

 زات منهج ابن شهرآشوب خصائص وممّي: املبحث الثاني 

 القرآنيف تفسري 





 

 

 األّول املبحث

 بواب الكتابأ

: عنهةا، ة إيءةاحاتا مةد  يسطط ة ، عاالبحث يف السجآب  السفلريي  ملفس   إن  

باإل ةاف  ، ذلةن واملناه  الس  امس دها يف، ب ان الطآيق  الس  سطكها يف تفلريه

؛ ولذا سنقع  يف هذا الفصةل اهه السفلريي  لديد بعض املعال األساس   الاج  إىل 

ة بإيءاح هذه األعةعر  عةع السطب قةات املسنعمة  واملخسطفة  حةعل طآيقة  املفس 

ة، سه يف السفلريوعنهج      وذلن عن خالل تلط ا الءعء مض بعض النقةاط امله  

ومةن طآيةق لط ةل عءة عنه والسقلة امت السة  اتبعهةا ابةن ، يف هذا الكسةاب

 : ومض الشكل السايل ،شهآنشعب يف هذا السفلري

عة واملخسط  ف ه( عن  القآنن  كساب )عسشابه يسأل   ة عقد    لسةعي مةض عه  

قآنن   مديةدة  لساج إىل دراساتو، عطالا وأبحاث غن   تآتبا ب فهع  املسشابه

 ين يف تطن امللائل.االخسالف احلافل بني العطامء واملفس  ق  لكش  وعع   

سدألتم وفقندم اهلل : ح ةث قةال، ح ابن شهآنشعب يف بداي  كسابهوقد ص  

 ء كتاب يف بيان املينالت من اآليات املتيااهات وما اختلف الةلام ء للخريات إمال

 هلذا التحقيق بحرا  عميقا  وال يناد يوجد منه إالّ  ولةمري إنّ ، فيه من حنم اآليات

.. فمنهدا مدا .ألفاظ يف كت  كبار املتنلمن أو نندت يف بةدض تفاسدري الةددلين

 .(1)ما وجدناه خمتلفا  فحققناهومنها ، ابتدأناه ومنها ما سبقنا إليه فحررناه

                                                 

 .46ص ،1( عسشابه القآنن واملخسط  ف ه ج1)



  منهج ابن شهر آشوب  

ل يقصةد وراء تفلةريه أن يسعةآض لسفلةري  املؤل   يظهآ عن هذا الن  أن  

 اآليات املسشاهب  السة  يصةعا بل كان يآيد أن يفس  ،  كساب اهلل بصعرة تفص ط   

أو لس ةل ، واإلمةآاب الط غة ف ها عناقء  أو  الف  لقعامد  تأويطها أو يزم  أن  

هةا ؤأو ختسفة  ورا، الظةاهآ عنهةا   أحدكا أو ال يصة   كثآ ال يرتج  ععن ني أو أ

   غري ظاهآة.دالل  أو حج  

ع ا أشار إل ه ابن شهآنشعب أيءا  يف و     ،ة علائل وحماوركسابه هذا مد   عقد 

، عنهةا تعآيفةه لط حكة  واملسشةابه، عن العقعف مط هةا ومآ ةها عفصةال   البد  

لبحث الثا  عن الفصل ال  يف املأرشنا إل ه عفص   والذي  .(1)األو 

 : هعفا املحعر الثا  أع  

 القرآنأقسام املتشابه يف 

ه  يف هذا ؤوكثآت نرا، القآنناخسط  العطامء يف لديد املحك  واملسشابه يف 

يف نيةات  (املسشةابه)رت كط ة  ح ث تكةآ   ؛دت وجهات نظآه املع ع  وتعد  

 واملامثط  تارة  أخآى. ،  تارةوقد جاءت ب عن  االلسبا، القآننمديدة عن 

پ ڀ ڀ : مةن بنة  إئائ ةل قةعهل  القةآننورد يف  .ة االلسبا 1

 ڀ ڀ لةعا ح ةث أو   ؛وهذا عا ذها إل ه الزركيش ومجامة ، (2)ڀ

 .(3)السبس مط نا بالصف : ب عن 

                                                 

 عن هذه الآسال . 23انظآ: ص (1)

 .73 :( سعرة البقآة2)

. جم ةع 446، ص1. جاعع الب ان من تأويل ني القةآنن ج74، ص2( الربهان يف مطع  القآنن ج3)

 .254، ص1الب ان يف تفلري القآنن، ج



  املؤلف فيهحتليل مضمون الكتاب وبيان منهج   

ڱ ڱ ڱ ں ں : الكآي  من امليركني بقعله القآننث كذلن لد  

جاء ب عنة  االلسبةا  بةني خطقةه اهلل . والسشابه هنا (1)ڻ ڻ ڻ ڻۀ

 .(2)وخطق  اإلنلان

ف هةا : أي ؛(3)ڻ ڻۀكام وففت بعةض اآليةات باملسشةاهبات 

 .(4)اشسباه يف الدالل  مض كثري عن النا  أو بعءه 

ب عنة  املامثطة  يف قعلةه وفةفا   القآننيف  (السشابه)جاءت كط   : ة املامثط 2

 .(5)ڤ ڤ ڦڦ:  لث آ اجلن  

قال للغامض، خمتلف الطةوم، متفق املنارر: زركيشقال ال  متيابه؛ ألنّ : وي 

ه أشدنل أي ي. واملتيابه مثل املينل؛ ألنّ جهة اليبه فيه كام تقول حلروف التهّج 

 .(6)دخل يف شنل غريه وشاكله

 قعهل  يشبه قعل بعءه  اآلخآ يف كةل   من الذين ال يعط عن أن   القآننثنا سد  كام 

   .(7)ېئ ېئ ...ې ې ې ې ى ۉ: زعان وعكان

واالمةرتاض مةض األنب ةاء عةن غةري  ،ةفأشبه بعءه  بعءا  يف الكفآ والقع  

                                                 

 .16( سعرة الآمد: 1)

 .26، ص6( جم ع الب ان يف تفلري القآنن، ج2)

 .7( سعرة نل م آان: 3)

 .352، ص1 ل، تفلري القآنن العظ  ، ج( ابن كثري، إسامم4)

 .25( سعرة البقآة: 5)

 .64، ص2( الربهان يف مطع  القآنن ج6)

 .118( سعرة البقآة: 7)



  منهج ابن شهر آشوب  

 .(1)ت والعنادوالسعن   ، حج  

ٹ ٹ ڤ ڤ : ه عسشابه بقعلةهبأن   القآننوكذلن يص  اهلل تعاىل 

يشبه بعءه يف احللن والصد  والثعاب والبعد من اخلطةل  :أي، (2)ڤ ڤ

 .(3)عسشابه عن هذا العجهه فهع كط  ، والسناقض

لط سشابه اسةام   ف ثبت أن  ، القآنناه عن ععن  املسشابه يف ا ب ن  ء     وهكذا يس  

ا السةبس عةن املعنة  وخف ةت مل  : والثا ، عا يعافق بعءه بعءا   :أحدكا: ملعن ني

 داللسه مض بعض النا .

 ابن شهرآشوب يف معنى املتشابه رأي

مةض  القةآنن  لنا ععنة  املسشةابه يف فقد خل  ، ا مض رأي ابن شهآنشعبأع  

 : أربع  أقعال

پ پ نحع قعله تعاىل، عا يقع ف ام اخسط  النا  يف أععر الدين: األّول

 .(5)ۇ ۆ، (4)پ پ

: عثةل، ف  ح ةل مةض األفةعب، أو أكثآ، ل ععن ني أو ثالث   عا يسح   : الثاين

 .(7)ژ ڑ: و ،(6)ې ې ې

                                                 

 .366ص ،1( جم ع الب ان يف تفلري القآنن، ج1)

 .23( سعرة الزعآ: 2)

 .242، ص2( جم ع الب ان يف تفلري القآنن، ج3)

 .23( سعرة اجلاث  : 4) 

 .85( سعرة طه: 5)

 .64( سعرة املائدة: 6)

 .14( سعرة الق آ: 7)
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ٱ ٻ ٻ ٻ : نحةةع، عةةن عناقءةة ا يةةزم  ف ةةه   ةة: الثالددث

 .(3)ڄ ڃ ڃ: وقعله، (2)ۈ ۈ ٴۇ: وقعله، (1)ٻ

 ،(4)ٺ ٿ ٿٿ: عثل قعله تعةاىل، عا هع حمك  ف ه غ ع  : الراب 

ا ب ع ةع  وي لسخط  عنها إع  ، ب انوعا يسبع ذلن عن الغعاعض الس  لساج إىل 

 .(5)أو ب عجا الير ، أو ب قسىض العقل الط غ ،

ابن شهآنشعب يشةري إمجةاال  يف النقطة  األخةرية إىل  الذكآ أن  وعن اجلديآ ب

أو ب قسىضة  الط غة ،عنهجه يف رفع املسشابه واملخسط  ف ه وععاجلسةه عةن خةالل 

 ات البحث إن شاء اهلل تعاىل.نه يف ط   وهذا عا سنب   ، العقل أو ب عجا الير 

تؤول  -ذاهبه  عع اخسالف ع -أقعال العطامء  عن اإلشارة هنا إىل أن   والبد  

، هدو الدذي يددل عدىل مةنداه بوضدوح ال خفدا ء فيده: املحنم يف النهاي  إىل أن  

 .(6)هو الذي خيلو من الداللة الراجحة عىل مةناه: واملتيابه

س قسرصة البحةث مةض املسشةابه يف  ،هلةذا، ا كان املحك  وا ة  املعنة ومل  

 املسشابه وإجالء خفاياه.فألجل تع     ،عن ذكآ املحك  وإذا كان البد   .القآنن

                                                 

 .12( سعرة فصطت: 1)

 .13( سعرة فصطت: 2)

 ، ويف أكثآ عن عع ع عن القآنن الكآي .54( سعرة األمآاف: 3)

 .11( سعرة الشعرى: 4)

 .48ة  47، ص1( انظآ: عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج5)

 .281( الصال ، فبح ، عباحث يف مطع  القآنن، ص6)



  منهج ابن شهر آشوب  

 احلكمة من حصول املتشابه

ع ا املحعر الثالث يف أع   الذي جاء لةت منةعان )احلك ة  عةن إنةزال ، املقد 

هةذا  أمسقةد أن  ف، (القةآننأو بعبارة أخآى )حك   حصعل املسشابه يف ، املسشابه(

وناملح ث ذكآ  ؛ا الءعء مط ه  الس  جيا أن نلط  املططا عن املطالا امله     فس 

 : هانذكآ أك  ، الكآي  القآننوجعها  مديدة يف ب ان احلك   عن وجعد املسشابه يف 

 ه حمنام ؟كلّ  القرآنكان  فهالّ : فان قلت  : افقال الز يري يف الكش  

 وألعرضوا عداّم ، ق النا  به؛ لسهولة مأخذهلتةلّ ، لو كان كلمه حمنام  : قلت  

، واالسدتدالل. ولدو فةلدوا ذلدك، النظدرل من والتأمّ ، حيتاجون فيه إىل الفحص

وملل ا يف املتيابه من ، وتوحيده إالّ به، لوا الطريق الذي ال يتوصل إىل مةرفة اهلللةطّ 

، وملل دا يف تقدادح الةلدام ء، والتمييو بن الثابت عىل احلدق واملتولدول فيده، االبتال ء

ه إىل املحندم مدن ال، وإتةااهم القرائ  يف اسدتخراج مةانيده ، فوائدد اجلليلدةوردِّ

ة املدؤمن املةتقدد أن ال مناقضدة يف  وألنّ ، ونيل الدرجات عندد اهلل، والةلوم اجلمَّلل

دق ، وال اختالف، كالم اهلل ه طل  مدا يوفَّلل إذا رأى فيه ما يتناقض يف راهره. وأمهَّلل

ر وراج  نفسه وغريه، وجيريه عىل سنن واحد، بينه وتبدّن ، ففدت  اهلل عليده، ففنَّلل

 .(1)وقوة يف إيقانه، ازداد طمأنينة إىل مةتقده، ابه املحنممطابقة املتي

مض املسشةابه بأجعبة   القآننالطباطبائ  من سبا اشسامل  الل  دوقد أجاب 

 : أععر  والغآض األقىص عن ذلن وه: عه    قائال  

هع الذي تةدور عةداره املعةارف ، لكسابه تأويال   اهلل سبحانه ذكآ أن   ن  أ: منها

                                                 

اف من حقائق السنزيل وم عن األقاويل، ج1)  .538، ص1( الز يري، جار اهلل حم عد، الكش 
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هةذا السأويةل  وأن  ، نه السعطة   اإلهلة حكا  والقعانني وسائآ عا يسء   واأل،   القآنن

وتلةقا ، فهةا ه إل ه مج ع هذه الب انات أعآ يقرص من ن طةه األالذي تلسقبطه وتسعج  

ة إال  ، دون االرتقاء إل ه العقعل هلة   فةإن  ، آه  اهلل وأزال مةنه  الةآجسنفع  طه 

املج ةا لدمعتةه يف ناح ة   اإلنلانعاىل عن وهذا غاي  عا يآيده ت، عهخاف  أن ي ل  

، وعفساحه السطهةري اإلهلة ، ءالذي هع تب ان كل يش، أن هيسدي إىل مط  كسابه، العط 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ : وقةةد قةةال تعةةاىل

 ...فجعل الغاي  لسيريع الدين ه  السطهري اإلهل ، (1)ژ

 إىل هذه الغاي  نلاناإلالطآيق العح د إىل إيصال  قطع بأن   القآنن أن  : ومنها

ة، برتب سه يف ناح س  العطة  والع ةل، لنفله اإلنلاناليريف  تعآي  نفس  ا يف أع 

واملعاد وعا ب نهام عةن حقةائق  املبدأناح   العط  فبسعط  ه احلقائق املآبعط  به عن 

ا يف ناح   وأع  ، حس  يعآف نفله بام تآتبا به عن العاقع ات ععآف  حق ق  ، العال

بح ث تصط  شأن ح اته االجسامم ة  وال ، فبسح  ل قعانني اجسامم   مط هالع ل 

بسح  ل تكال   مبادي  يعجا  ث   ،   إىل مال العط  والعآفانتشغطه من السخط  

وإرشافةه ، واملعةاد املبدأواملزاول  مط ها تعجه نفله وخطعص قطبه إىل ، الع ل هبا

 ...املاديات وثقطها ا من قذارةوالسجن  ، مض مال املعن  والطهارة

وركعز العط  ، ام بن ت مض نف  السقط د من النا اهلداي  الدين   إن   أن  : ومنها

وال  !وك   ال؟، الس  ه  املعآف ، ذلن هع املعافق لغايسها فإن   سسط ع؛اب نه  عا 

، امن عةن أعةآ العطة وال بةني األديةان ديةن يعظ ة، يعجد بني كسا العح  كساب

                                                 

 .6سعرة املائدة: ( 1)
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  سال !واإل القآننثل عا جاء به  ان مط ه ب وسآ  

وال يآقة  ، النا  ال يسجةاوز فه هة  املحلةع   ا كانت ماع  ه مل  أن  : ومنها

ن ارتق  فه ه عنه  باالرت ا ات وكان ع  ، مقطه  إىل عا فع  مال املادة والطب ع 

خيسطة  أعةآه ،  ةات القعامةد والقةعاننيالعط    إىل العرود يف إدراك املعا  وكط  

كةان ذلةن ،  ةاتت له العرود يف مال املعةا  والكط  العسائل الس  يس   باخسالف

 واملحلةع  اخسالفةا     املعا  اخلارج  من احلس  الخسالف النا  يف فه   ععجبا  

 .دوهذا أعآ ال ينكآه أح، مآض مآيض مض عآاتا  سطف  يذ، شديدا  

  ة  أعثةال  لقآننافظ ة  الب انةات الط   ل عةن الب ةان اللةابق أن  ه لص  أن  : ومنها

، فها  العاعة الب ان نزل يف هذه اآليات إىل سط  األ ألن   ؛  اإلهل  لط عارف احلق  

وملةا ، يف قالا اجللةامن ات    إال  احلل ات وال تنال املعا  الكط   الس  ال تدرك إال  

دة من معارض األجلا  واجللةامن ات    املجآ  اسسطز  ذلن يف إلقاء املعا  الكط  

  ها املعارف املآادة عنها إن مجدت يف عآتب  احلس  فها  يف تطق  األ فإن  ، رينأحد حمذو

وف ه بطالن احلقائق وفةعت ، واملحلع  انقطبت األعثال بالنلب  إل ها حقائق  ثط 

وإن ل اج د وانسقطت إىل املعا  املجآدة بسجآيةد األعثةال مةن ، املآادات واملقافد

 .(1)عن الزيادة والنق ص ل يؤعن ، اخلصعف ات غري الدخ ط 

اخسالفا  عطحعظا  بخصةعص  الطعيس  ول خيسط  ابن شهآنشعب من الش خ 

بل تكاد تسقارب اإلجاب  مض السلاؤل احلافل حةعل احلك ة  عةن ، هذه النقط 

 : ح ث قال، القآننإنزال املسشابه يف 

                                                 

 .62-58، ص3الطباطبائ ، حم د حلني، امل زان يف تفلري القآنن، ج( 1)
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دون ، للحث عدىل النظدر الدذي يوجد  الةلدم: واحلك   يف إنزال املسشابه

مجيد  مدا يدأه بده  ه لو   يةلم بالنظر أنّ وذلك أنّ  ،التنال عىل اخلرب من غري نظرا

 .(1)وبطلت داللة السم  وفائدته، جياوز أن ينون اخلرب كذبا  ، حق   ’الرسول

 ۆڭ ڭ ڭ ۇ ۇ: كام قال تعةاىل، ز العال عن اجلاهله به ي    إن   ث   

 .(2)ۆ ۈ ۈ

، والسعةآيض ،االسةسعارة :مةاداهت وعةن  .ه عنةزل مةض لغة  العةآبإن   ث   

، كةاملعطع  واملجهةعل ؛وعسشاهبا  عةن وجةه  ، حن. وقد يكعن حمكام  عن وجه  والط  

 .(3)دون املجهعل، احلج  عن وجه املعطع  فسص   

أمطة   -وهةع عةن البةاحثني املعةاصين  -حم د باقآ احلك    الل  دإال  أن  

ة ؛آننالقال  حلك   ورود املسشابه يف تفلريا  عفص     املسشةابه إىل قلة ني ح ث قل 

 : كا، رئ لني

 اهلل. املسشابه الذي ال يعط  تأويطه وعصداقه إال  : األّول

 اهلل والآاسخعن يف العط . املسشابه الذي ال يعط  تأويطه إال  : الثاين

لفحك   وجعد املسشابه مض الآأي    هةداف الآئ لةه يعسةربه عةن األأن   األو 

، وهع ربا اإلنلان باخلالق سةبحانه وتعةاىل ،الكآي  القآننالس  جاء عن أجطها 

وهذا الآبا ال ي كن لق قه إال  من طآيق  .وهع الدار اآلخآة ومعاملها ،وباملعاد

لسن  ة   ،وعفاه   ،صل به عن أفكارطآح املع عمات املسعطق  بعال الغ ا وعا يس  

                                                 

 .48، ص1عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج( 1)

 .7( سعرة نل م آان: 2)

، حم د( 3)  .348ص ،2بن احللن، السب ان يف تفلري القآنن، ج انظآ: الطعيس 
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ه هع ؛ ألن  القآننبه يف فط س هناك عن سب ل لسفادي املسشا ،غآيزة اإلنلان. لذلن

 اللب ل العح د املعفل إىل اهلدف.

بعةض  آي  ةأراد أن يطآح أعا  العقل البشة القآنن فإن  ، مض الآأي الثا ا أع  

، آ حق قسهةاوغريها عن املفةاه  ؛ ل نططةق يف تةدب  ، أو اإلنلان  ، امللائل الكعن  

آفسه ودرجسه يف تطن أو يقرتب عنها بالقدر الذي تل   له عع، واكسشاف ظطامهتا

 املعآف .

، العظ   يف مج ع جماالت احل اة ر املد   إذ نع ش السطع   ؛ونحن يف هذا العرص

،  ة  السة  أملحةت إىل بعةض احلقةائق العط  ة القآننندرك ق    بعةض اآليةات 

 .(1)ف اإلنلان عنططقا  له يف بحثه ولق قهوو عها لت ترص  

ع ا املحعر األخري يف أع   أسةباب : فجاء لةت منةعان، شهآنشعبابن  عقد 

وعن هنا  .  وجعد الشبه  يف ظاهآ اآلياتفقد يكعن السشابه سببا  لسعه  ، الشبه 

 أسباب حصعل الشبه . وقد مقد هلذا املططةا بابةا  انططق ابن شهآنشعب ل بني  

 لإلجاب  من هذا النع  عن املسشابه.

ع نها يف فقد ب    ،ا الشبه أع   ، ر بصةعرة الداللة عةا تسصةع  : االكساب بأن   عقد 

ن سبقه إليه. والثاين: عنها ؛وأسباهبا كثرية ، أن يدخل عليده شدبهه: اتباع هوى م 

: تدرك النظدر. واخلدامس: التقليد. والرابد : له بمورة المحي . والثالثفيتخيّ 

 .(2)فيمة  عليه مفارقته، نيو ء  عىل يش ء صار ألفة  

                                                 

 .143ة184مطع  القآنن: ص ،حم د باقآ ،( انظآ: احلك  1)

 .463، ص8. جم ع الب ان، ج133، ص4. السب ان، ج44، ص1عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج( 2)
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 القرآنأبواب متشابه 

ع  نا عن ب ان وبعد أن انسه  القةآننعسشةابه ) ابةن شهآنشةعب يف كسابةه عقد 

وتلةط ا الءةعء  ،نير  اآلن يف مآض أبعاب الكساب العيرةة، (واملخسط  ف ه

 ال  مض عءاع نه املخسطف .واالط   ،مض طآيق  ابن شهآنشعب يف تآت ا الكساب

 ،ة فصةعلباب سسعي مض مد   كل  ،   الكساب عن ميرة أبعاب  سطف يسأل  و

 ق عع عماهتا بذلن املحعر.تسعط  

ويسابع ابن شهآنشعب عكسف ا  باإلشارة إىل بداي  كةل فصةل جديةد بكط ة  

فصل اآليات املسشاهبات الس  اجس ع بالداللة  أو القآينة   فج ع يف كل  ، )فصل(

 ؛وخآج يف بعض الفصةعل مةن االخسصةار، أو العجه أو سبا السشابه أو نعمه

ىلاألفبلا القعل يف اآلي   عة  أو يف اآليات الس  جعطها كو  والسة   ،لطفصةل  قد 

خيسرص القعل يف باق  اآليات السة  يعردهةا يف الفصةل  ث   ، (1)تدل مض عا سعاها

 امسامدا  مض اليرح املسقد  الذي يغن ه من السكآار واإلمادة. ،الالحق

تلسعما مج ع أنةعا  ، وقد ن  ابن شهآنشعب طآيق  عثض يف تبعيا كسابه

  هةذه اآليةات وال ختآج عنه ني  عن اآليةات املسشةاهب ؛ إذ وز   ،وأسبابه، لسشابها

 : ه ، حلا عع عمها مض ميرة أبعاب

 ق بأبواب التوحيدباب ما يتةلّ  .5

 ف ها اآليات املسشاهب  ح ث فس  ،   ومخلني فصال  ن هذا الباب سس  وقد تء   

قة  بخطةق اآليةات املسعط  وقةد بةدأ هةذا البةاب ب .ذات العالق  بعق دة السعح ةد

                                                 

 .257، ص4، ج72و 48، ص2، ج362، ص1ج ،( راجع: عسشابه القآنن واملخسط  ف ه1)
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ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ : كام جاء يف قعله تعةاىل، الل عات واألرض

   يف هذا البابوتطآ   .(1)ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ

ح ةث ورد يف ، ق بخطق اإلنلةانعا يسعط  : عنها، م ة وععا  ع عسنع  إىل حماور مد  

ق عا يسعط  : . وعنها(2)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ: قعله تعاىل

ض لةذكآ تعةآ   ثة    .(3)ې ې ې ى: وجةل مز   قال، باملالئك 

، (4)ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ: وعنهةةا،   مةةض فةةفات الةةذاتاآليةةات الدال ةة

 .(5)ىب يب جت حتو

كام تناول بالسأويل اآليات الس  تنةايف مق ةدة السعح ةد يف الةذات وفةفات 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ : مةةةض الآؤيةةة  عةةةا دل   وكةةةل   ،الكةةةامل

، (7)پ پ پ ڀڀ: كال ةةد والعجةةه والعةةني ؛. والسجلةة  (6)ڤڤ

باإل اف  إىل ععنة  الكةآيس ، (4)ڤ ڤ ڦو، (8)ڌ ڌ ڎو

: وععنةة  العةةآش واالسةةسعاء، (13)ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ: بقعلةةه

                                                 

 .24سعرة البقآة: ( 1)

 .6( سعرة الزعآ: 2)

 .6( سعرة السحآي : 3)

 .33( سعرة البقآة: 4)

 .3، سعرة احلديد: 24( سعرة البقآة: 5)

 .133( سعرة األنعا : 6)

 .13( سعرة الفس : 7)

 .27( سعرة الآمحن: 8)

 .34( سعرة طه: 4)

 .255( سعرة البقآة: 13)



  املؤلف فيهحتليل مضمون الكتاب وبيان منهج   

 ،دار حعهلةا اخلةالف ا. وغريها عن اآليةات   ة(1)ڈ ژ ژ ڑ

 .(2)وأق  ت املناظآات حعهلا ،اجلدل واشسد  

 ةنا إل ةه بنحةع تعآ  ، ق ببةاب السعح ةد يسعط ةام  مةنبذة ععجزة  وعا هذه إال  

 االخسصار والسع   .

 باب ما يدخل يف أبواب الةدل .1

ح ةث بةدأ ، وسسعي هذا الباب مض ثامن   وثالثني فصال  يف العةدل اإلهلة 

ع ب ا ة. نذكآ مض سب ل السع ة   بعءةا    ة ف ها فلاد قعل املجرب  طعيط  بني    قد 

وإذا كدان مجيد  : ة قةائال  رب  ة تلاؤالت اسسنكاري  إلبطال عزام  املجطآحه لعد  

ر دث  ، وينلدف، وينهى، األفةال هلل تةاىل فبأيِّ يش ٍء يؤم  وهدو ال ، وي رهد   ، وحي 

وتدرٍك؟ ولدئن جداز ، وال فةدلٍ ، وإبدرامٍ ، وال نقدضٍ ، وتدأخريٍ ، يقدر عىل تقديم

 .(3)جاز تنليف اجلامد، التنليف من هذا حا له  

ا مةض اخس ةار اإلنلةان يف أفعالةه ة نيات قآنن   علسشهدا  هبةوذكآ أيءا  مد  

ۆئ ۈئ : الكةآي  القةآننكةام جةاء يف  ؛ه  سةار ولة س جمةربا  وأن ة، وأقعاله

 .(4)ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ

نت هذه  ع وتء   الباب؛  لت هذا ة فصعل أدخطها ابن شهآنشعبمد   املقد 

كاهلداية  ، الرتباطها العث ةق ببحةث العةدل اإلهلة  واألبحةاث املسفآمة  مط ةه

                                                 

 .5( سعرة طه: 1)

 .431ة53، ص1ن واملخسط  ف ه، ج( راجع: عسشابه القآن2)

 .8، ص2( املصدر اللابق: ج3)

 .3( سعرة اإلنلان: 4)



  منهج ابن شهر آشوب  

باإل اف  إىل خطق أمةامل ، والسكط   واالسسطام ، إلرادة واملش ئ واإل الل وا

وقد م ل ابن شهآنشةعب مةض تأويةل مج ةع  .والقءاء والقدر وغريها، العباد

ة بظعاهآها إلثبات مق دهت  عع تنزيه اخلةالق ن املجرب  اآليات املسشاهب  الس  متل  

ةن اعسثة، ظط  وإثبات مدله املططق بعباده من كل   ل ألواعةآه ويعاقةا ل جزي ع 

 .(1)العافني لنعاه ه

 اتباب ما جا ء يف النبوّ  .3

تنةاول ف هةا اآليةات املسشةاهب  ، وسسعي هذا الباب مض سبع  وثالثني فصةال  

ن كام تءة    .ق هبا عن العص   والعح  وقص  األنب اءة وعا يسعط  العاردة يف النبع  

 .’نا األكآ ق بنب   هذا الباب ميرة فصعل ف ام يسعط  

 ة  القآننوقد م ل ابن شهآنشعب جاهدا  مض تأويةل الكثةري عةن اآليةات 

والسة  لةع أ خةذت بظاهآهةا لسنافةت عةع ، ’نا األكةآ العاردة بخصعص نب   

ٱ  ة  كآية  القآننفقا  بسأويل الكثةري عةن اخلطابةات ، العص   وعقا  النبعة

عع عقا   وغريها؛ ملنافاهتا وتعار ها، واجلهل، والشن، ونيات النل ان، ٻ

ا   ة الآب  النبع  
(2). 

 ت وظاهآها لسنافت عع عقا     الس  لع خط  القآننوهناك العديد عن اآليات 

قاهتا كالعص  ؛ فدأب مض تأويطها لسسناسةا عةع املقاعةات الآف عة  ة وعسعط  النبع  

، (3)حج مج جح مح: كةام يف قعلةه تعةاىل، ة ومظ سهةاملنصا النبةع  

                                                 

 .338 -7، ص2راجع: عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج( 1)

 .42ة6، ص3، وج534ة  311، ص2لط زيد عن االطال  راجع: عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج (2)

 .35( سعرة األنعا : 3)



  املؤلف فيهحتليل مضمون الكتاب وبيان منهج   

ة إال  ، مةن اجلهةلح ث تعط  اآلي  ععنة  النهة   اجلهةل جةائز  مةض أن   ا ال تةدل  أن 

وإن ، (1)ۇ ۇ ۆ ۆ: قةال تعةاىل، ذلةن ’بل ب قدوره، ’مط ه

 .(2)جاز لطباري تعاىل أن ينهاه منه، ه قادر مض اليركلكن  ، ’كان اليرك ال جيعز مط ه

 ق باإلمامةباب ما يتةلّ  .8

هةا ابةن شهآنشةعب تناول ف ، احسعى هذا الباب مض أربع  وميرين فصال  

ة كوورة وجعد إعةا  يف كةل  ، اآليات الس  تشس ل مض عباحث اإلعاع    ويف أع 

، ض إىل فةفات اإلعةا كةام تعةآ   .ووجعب كةعن اإلعةا  ععصةععا  ، مرص كل  

بةذلن  واسةسدل   .سةهوجعب كعن اإلعا  أفءل وأمط  وأشجع عن رم   : هاوأك  

 : نشري إىل قل  عنها، ة نيات قآنن  بعد  

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ، (3)ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ: تعةاىل قعله

ىلظاهآ اآلي   . ح ث ذكآ أن  (4)ڍ ڌ  وم ععها يقس ي وجةعد إعةا   يف األو 

 زعان. كل  

  يف سائآ األع  وهذا الع ع  يقس ية أن يكةعن يف ا ماع  فإن  ، ا اآلي  الثان  أع  

قدان  يكعن ومند ف، ذر لأل ع فعند وجعد األنب اء يكعنعا ه  النُّ ، زعان نذيآ كل  

   مض اخلط ق.ذر واحلج  النُّ  ^األئ  

                                                 

 .65( سعرة الزعآ: 1)

، حم د بن احللن، السب ان يف تفلةري 54، ص3( انظآ: عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج2) . والطعيس 

 .123، ص4القآنن، ج

 .71( سعرة اإلئاء: 3)

 .24( سعرة فاطآ: 4)



  منهج ابن شهر آشوب  

ژ ڑ ڑ : بقعلةه تعةاىل فقد اسسدل   ،بعص   اإلعا  ا ف ام خيس   أع  

وأن ال يكةعن يف باطنةه ، مض وجةعب مصة   اإلعةا  ا تدل  فذكآ أن  ، (1)ک

ن النبةعة واإلعاعة  عةكافآا  وال ظاملا ؛ لعد  جعاز إمطاء املطن عن ق بل اهلل تعةاىل 

فةال ي كةن إمطةاء الصةالح ات كةأععر الل اسة  والسةدبري ، نلان الفاسةقلإل

وهع  ال  لطقآنن الكةآي ؛ لقعلةه ، ه متط ن لألعآ العظ  لإلنلان الفاسق؛ ألن  

 وإمطاء هكذا عنصا عن أمظ  العهعد.، (2)ۇ ۆ ۆ ۈ: تعاىل

ني صةها لفءةائل أعةري املةؤعن  فصعل هذا الباب فقةد خص  ق ببق   ا عا يسعط  أع   

واالسةسدالل  ‘وفءةائل احللةن واحللةني، مط ه يف غديآ خ  والن    ×م 

، وععنة  نل ياسةني، وأويل القآبة  ^ولق ق املآاد بأهل الب ةت، مض إعاعسهام

 .(3)÷يكعن أبا  ألوالد فاط   ’النب  علسدال  بذلن مض أن   ،وكعن اجلد أبا  

 بت إعاع  األئ   االثن  مير.واألحاديث الس  تث األدل  اشس ل هذا الباب مض  كام

  يف إثبات كعن اإلعاع  ل لت ص  فقد خ   ،ا الفصل األخري يف هذا البابأع  

ڀ : علسدال  بقعله تعةاىل، وجل عن قب ل اهلل مز   بل ه  ن   ، دمعى أو وراث 

 .(4)ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

 باب املفردات .8

ض اآليةات اشةس ل مة، ن واحدا  وميرةين فصةال  فقد تء    ،ا هذا البابأع  

                                                 

 .26( سعرة نل م آان: 1)

 .124( سعرة البقآة: 2)

 .332ة 45، ص3انظآ: عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج( 3)

 .77ئدة: ( سعرة املا4)



  املؤلف فيهحتليل مضمون الكتاب وبيان منهج   

وععنة  املةعت ، ق به عن السعب  واألجل والآجع املسشاهب  يف باب املعاد وعا يسعط  

ووف  أحةعال ، وععن  الشفام ، وأحعال املجآعني يع  الق اع ، ومذاب القرب

   وأوفافها وأحعال أهطها.واجلن  ،   والعذاب ف هاجهن  

أ حك ةت  ك عن ، سناقء تبدو ع الباب اآليات املسشاهب  يف ععان   كام يش ل هذا

ل ابن شهآنشعب اآليةات  ،وعسشاهبا  وعسشاهباتو وحمكامت وغريها. وقد أو 

 .(1)املسشاهب  الس  تسناّف عع مط  اهلل وحك سه

 ق بأصول الفقهباب ما يتةلّ  .6

،    ألفةعل الفقةهالقآنن األدل  ق باشس ل هذا الباب مض ميرة فصعل تسعط  

وختصة   ، د واملططةقواملق  ة، واليرةط واالسةسثناء،  هاكدالل  ف غ  األعآ وععان

وقةب  ، وجعاز تأخري الب ةان املج ةل، وثبعت الب ان بالفعل والقعل،  الكساب باللن  

، كةام اشةس ل هةذا البةاب أيءةا  مةض عبحةث النلةخ وأنعامةه، تأخري ب ان الع ع 

سةعي هةذا البةاب كذلن س،  باللن   القآننكعد  جعاز نلخ  ،ب  مط هواألحكا  املرتت  

 .(2)وغريها عن املباحث، واإلمجا  ،والق ا  ،مض عبحث اخلرب العاحد

 باب فيام حينم عليه الفقها ء .7

ح ةث ، دةهذا الباب مض ثالث  وميرين فصال  يف ععا ة ع الفقةه املسعةد  سسعي 

وعا تنطعي مط ةه تطةن اآليةات عةن ، ض ف ها إىل نيات األحكا  وأبعاهبا املخسطف تعآ  

 أو االسسحباب. ،أو احلآع  ،الت فقه   حك  مط ها الفقهاء بالعجعبدال

                                                 

 .64ة5، ص4وج 484ة 335، ص3راجع: عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج( 1)

 .126ة67، ص4الحظ: املصدر نفله: ج (2)



  منهج ابن شهر آشوب  

ض بعةد تعةآ   ث   ، فبدأ هذا الباب بفصل يف الطهارة واألحكا  املرتتب  مط ها

 ا  أفآد فصال   سص   ث   ، وجعاز اسسعامله يف الع عء، ذلن إىل املاء الطاهآ وأقلاعه

آد فصةال  لطصةالة ونيةات بعةد ذلةن أفة، سهامبأحكا  الع عء والسة    وك ف  ة

 ق  هبا.األحكا  املسعط  

واحلة   ،واخل ةس ،والزكةاة ،كام يش ل هذا الباب أيءا  فصةال  يف الصةع 

والنكةاح  ،واألعآ بةاملعآوف والنهة  مةن املنكةآ ،وفصال  يف اجلهاد، وعطحقاته

 .(1)وغريها ،والديات ،والطال  واحلدود

 باب الناسخ واملنسوخ .4

 فة هام اآليةات الناسةخ  واملنلةعخ  يف بني  ، مض فصطنيوسسعي هذا الباب 

ةوو   ، القآنن  ،كةابن مبةا  ؛ين  ذلن من طآيةق مآ ةه آلراء كبةار املفس 

قة  واسةسعآض نراءهة  املسعط  ، واجلبةائ  وغةريه  ،وقسةادة ،واحللن البرصةي

 بعءها تارة  أخآى. ورد  ،   بعءها تارة  فآج  ، باآليات الناسخ  واملنلعخ 

ة، القآننل هذا الباب أيءا  مض النلخ وأقلاعه يف كام اشس    ابةن ح ث قل 

 ة  القآننقل  عنها عن خةالل اآليةات  نا  كل  عب   ، شهآنشعب النلخ ثالث  أقلا 

 .(2)ععرد عن املعارد الثالث  ق  بكل  املسعط  

 باب ما جا ء من طريق النحو .0

هآنشةعب كشة  ف هةا ابةن ش، ويشس ل هذا الباب مض ثامن   مير فصةال  

                                                 

 .361ة124، ص4الحظ: عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج (1)

 .343ة356، ص4انظآ: املصدر نفله، ج( 2)



  املؤلف فيهحتليل مضمون الكتاب وبيان منهج   

 ،كالسةذكري ؛النقاب من اآليات املسشاهب  الس  يكعن ف ها النحع سةببا  يف املسشةابه

 ،وامل نةةع  عةةن الرصةةف ،واجل ةةع ،والعاحةةد ،والغطبةة  ،والعةةدد ،والسأن ةةث

 .(1)وغريها عن املباحث النحعي ، والسأك د ،واليرط ،واالسسثناء ،واإلشبا 

 باب النوادر .59

ع  فصعل يف ععا  ع بالغ    سطف  كاشف  مةن ويشس ل هذا الباب مض سب

  مةض املجةاز عةن الزيةادة وعا يسفةآ   ،واملجاز ،كاحلق ق ،   القآننأئار البالغ  

 :هة ،   مط ه عةن أوجةه ثالثة وعا يسفآ   ،هوو ع الكال  يف غري حمط   ،والنق ص 

وععةا  ، وختصة   الع ةع  ،وتع ة   اخلصةعص ،والسغ ةري ،والنقل ،القطا

  ابةن شهآنشةعب إجابةات دق قة  مةن ح ث قةد   ؛وغريها ،د بهوعا تفآ   القآنن

ثار مض ظةاهآ الةنظ  والبالغة   عةن  ؛ ة القآننالشبهات واإلشكاالت الس  قد ت 

 .(2)  بالغ   وأقعال الشعآاء العآبعلسشهدا  بأدل  ،   عس ن  ورف ن خالل أدل  

واملخسط   آننالقعسشابه قد انسه نا عن مآض ععجز وجم ل لكساب  ،وهبذا

ةل   ،ف ه يف حمةاور  ،اآليةات املسشةاهب  عن خالل أبعابه العيرة املنءعي لسهةا ج 

 م  و سطف .وأبحاث عسنع  

                                                 

 .536ة  347، ص4ج ،انظآ: املصدر نفله (1)

 .111ة7، ص5قآنن واملخسط  ف ه، جانظآ: عسشابه ال (2)



  منهج ابن شهر آشوب  

 

 

 املبحث الثاني

 القرآنزات منهج ابن شهرآشوب يف تفسري خصائص وممّي

باحث سساج يف بداي  بحثه إىل نل ات وطآ  يلري مةض وفقهةا  كل   نعسقد أن  

 ة  ملعاجلة  علةأل  أو أكثةآ لطعفةعل إىل مسامد مض خطةعات عنظ  عن خالل اال

فبدون لديد وا   لط ةنه  ،   باملنه وهذا عا ي ل   ، اة عن بحثهالنس ج  املسعخ  

ن عةن العفةعل إىل ول يس ك  ، ال طائل عنه عن الباحث جيعل طآيق البحث مق ام  

 نسائ  عث آة وسط   .

بل يآتبا بأغطا العطع  الس  هلا ، خآعع ع  املناه  بعط  دون ن وال خيس   

 فط  ومالق  باملعآف  اإلنلان  .

 وعن هذا املنططق أفب  رضورة مض الباحث يف جمال دراسسه ملنه  تفلريي  

 وأن يبةني  ،   لذلن املنه  الةذي يسناولةه بالبحةثد اخلطعط العاع  أن سد   ،ععني  

 .ها يف ذلنامس دوالقعامد واألسس الس   ،  الس  سار مط هااخلط  

 عوامل نشوء املناهج التفسريية

 ال يف ظهةعر أبحةاث هتةس   الععاعل الآئ ل  الس  ساكت بشكل فع   أه    إن  

د املةدار  السفلةريي  واخسالفهةا عنةذ زعةن ين هة  تعةد  بدراس  عناه  املفس  

ة، إىل مرصنا احلارض ’الآسعل سبةت عئةات ، ينح ةث ظهةآ عئةات املفس  وك 

 اخسالف تطن املناه .السفاسري املخسطف  ب



  املؤلف فيهحتليل مضمون الكتاب وبيان منهج   

د االنةسامءات وهع تعةد  ، وهناك ماعل نخآ ساه  يف نشعء املناه  السفلريي 

د املنةاه  الفكآي  والعقدي  واالجسامم ة  السة  سةاكت و بشةكل كبةري يف تعةد  

 .القآن   الن   وتأويلمها يف تفلري وتنع  

 ين.جاءت رضورة البحث يف عناه  املفس   ،وعن هنا

م للدددار  القواعددد ين ت قددّد مندداهج املفرّسدد إنّ : اخلالةةدييقةةعل الةةدكسعر 

م لده كدام ت قدّد ، منها يف عدا  التفسدري واآلداب والضوابط والتوجيهات التي البّد 

مدن االنطدال  منهدا يف عدا   األسس واألصول املنهجية املوضدوعية التدي البدّد 

ث الدار  عن نيأة علم التفسري، التفسري اهاته ري واجّت ومدار  التفس، وهي حتدِّ

فه عىل أشدهر التفاسدري وأئّمد، يف التاريخ اإلسالمي د لده ، ينة املفرّسدوتةرِّ وحتددِّ

 .(1)مناهجهم وطرائقهم يف التفسري

هةاهت  ة مةض ة حلا تعج   القآننقعن يف مطع  وقد انربى الباحثعن واملحق  

فظهةآت افةطالحات كةاملنه  ، ده  السفلةري وتعةد  البحث مةن أسةباب تنةع  

 د املآاد عنها لغ   وافطالحا .ونحد   ، هذه املصططحاتسنبني   ،اجاه؛ لذاواال

 املنهج لغة  

: ... واملنهةاج.وهةع الةنه ،  وا  بني  : طآيق ن : ن : قال ابن عنظعر

: . وأن  الطآيةق(2)ڱ ڱ ڱ ڱ ں: كاملنه . ويف السنزيل

لعا  . واسسنه  الطآيق ا: واملنهاج، نا  و   واسسبان وفار عنهجا  وا حا  ب   

                                                 

ين، ص1)  .22( اخلالدي، فالح مبد الفساح، تعآي  الدارسني ب ناه  املفس 

 .48( سعرة املائدة: 2)
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 .(1) فار عنهجا  : الطآيق

: ونة  األعةآ وأنة ، النه  الطآيق العا  : ن : الآاغا األففها وقال 

وعنةه ، ڱ ڱ ڱ ڱ ں: قال، و   وعنه  الطآيق وعنهاجه

 .(2)وقد أنجه البض، بان  ف ه أثآ البض: ن  الثعب وأن : قعهل 

 املنهج اصطالحا  

آ    : عنها، دةم  وعسعد  ة تعاري  عسنع  حا  بعد  ف املنه  افطالم 

  املستقيم.الطريق الواض  البّن  : عا ذكآه الدكسعر اخلالدي بأن ه

ة هلدا قواعدد وأسدس وهدذه اخلّطد، دة للدراسدةأو هو اخلطة املرسومة املحّد 

 .(3)وهلا طر  وأسالي  وتطبيقات، ومنطلقات

دي الفءة  يف ب ةان ععنة  ة تعآيفات أبآزها الدكسعر مبد اهلةاوهنالن مد  

ي إىل النيف عدن الطريق املؤدّ : ح ث قال، وقد ذكآ أشهآها املنه  افطالحا  

د هتيمن عىل سري الةقل وحتّد ، ةاحلقيقة يف الةلوم بواسطة طائفة من القواعد الةامّ 

 .(4)عملياته؛ حتى يمل إىل نتيجة مةلومة

املةنه  هةع  وه  أن  ، ق  واحدةع  ت شري إىل حق هذه السعاري  املسقد   فكل  ، إذن

 د العطع  وتباينها.ختسط  باخسالف تعد  ، ن    لطعفعل إىل حق ق  عع   القعامد املنظ  

فةه بعةض البةاحثني  ،بةاملعن  االفةطالح    ا املةنه  السفلةريي  أع   فقةد مآ 

                                                 

 .383ص 2( للان العآب، ج1)

 .536( عفآدات ألفاظ القآنن، ص2)

 .16( تعآي  الدراسني ب ناه  املفسين، ص3)

 .53حث، ص( انظآ: الفء ، مبد اهلادي، أفعل الب4)
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، وتةامله مةده، القواعد األساسية التي ينطلق منها الباحث يف نظره للقرآن :بأن ه

 .(1)بتفسريه وتأويلهوقيامه 

 القدرآن يف تفسدري مفرّس  تبين طريقة كّل : هجاء من اللبحا  بأن   وأيءا  عا

 .(2)واألداة والوسيلة التي يةتمد لنيف السرت عن وجه اآلية أو اآليات، النريم

 االجتاه لغة  

 .(3)التا ء فيهام واو هت ألن ألصلأي توّج : هت  إليكاجّت 

 االجتاه اصطالحا  

ةآ  ، كثةريا   غةعي  مةن الط   خيسط  املعن  االفةطالح   ال  ف االاجةاه ح ةث م 

 يف تفسريه مهام كان منهجه وطريقته اها املفرّس  املباحث التي هيتمّ : هافطالحا  بأن  

 .(4)يف تفسري اآليات

ة، ه إل ه اإلنلانفاالاجاه افطالحا  هع عا يسعج   ه يةنعكس مةض وهةذا السعج 

ندعا تكةعن لةه ع ةعل وااجاهةات كالع ة  أو فقه ة  أو  مفاملفس  ، م طه وتفكريه

جةدت لةدينا جم عمة  عةن  ،؛ لةذاتنعكس مض طابعه وذوقه السفلريي  ، لغعي  و 

م  بلبا تطةن امل ةعل النفلة   واخلصةائ  م  مض ااجاهات عسنع  السفاسري ععز  

 .ع هبا املفس  الذهن   الس  يس س  

                                                 

 .63( اخلالدي، فالح مبد الفساح، السفلري املع عم  بني النظآي  والسطب ق، ص1)

 .73( اللبحا ، جعفآ، املناه  السفلريي  يف مطع  القآنن، ص2)

 .113، ص14. والزب دي، حم د عآتىض، تاج العآو ، ج556، ص13( للان العآب، ج3)

 .73( املناه  السفلريي  يف مطع  القآنن، ص4)
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 الفرق بني املنهج واالجتاه

 يظهآ الفآ  بني املنه  السفلةريي   ،  عن السعاري  اللابق عن خالل عا تقد  

 : صها ف ام ي وسعف نطخ  ، واالاجاه السفلريي  

البحث يف املناه  السفلريي  مبارة من البحةث يف اآلل ةات والطةآ   ة إن  1

ب نام البحث يف االاجاهةات السفلةريي  ،  يف تفلريهوالعسائل الس  يعس دها املفس  

ى األعةآ إىل أذوا  بةل ويسعةد   ؛ وع عله وامسقاداتةهاملفس  حعل شخ   ينصا  

السة  هلةا األثةآ الكبةري يف لديةد ، ين وتةأثرياهت  الل اسة   واالجسامم ة املفس  

 االاجاهات الس  يلطكعنا.

البحث يف املناه  هع البحث يف الطآيةق واألسةطعب الةذي يلةطكه  ة إن  2

ة، املفس   ةاطهةا باملةاد   بقةدر ارتبح ث ال تآتبا باملفس  ةة املفس  ا البحةث يف ة. أع 

فغالبةا  عةا ، اها املفس  فهع بحث يف األغآاض واألهداف الس  يسعخ   ،االاجاهات

ة والعقائدي   يأخذ البحث يف االاجاهات الطابع املذهب    ة، لط فس  ا مط هةا فسرتت 

ل    الكآي   ويربز ذلةن بشةكالقآنننسائ  علبق  قبل أن يغعر يف تفلري اآليات 

 م .ع مجط  عن السفاسري املخسطف  واملسنع  عن خالل تسب   وا   وج   

 أقسام التفسري ومناهجه

يف  عةن أفةحاب الفةن   ة الس  قا  هبا مجةع  ظهآت مجط  عن الدراسات اجلاد  

حآفت ، فات وبحعث جديدة يف عنهاج السفلريمض تقدي  عؤل  ،   القآننالعطع  

 ة مند مطامء السفلري.مض  با املناه  السفلريي  املعس د

آ ةآة مةن مصةهذا الدراسات يف عنةاه  السفلةري جةاءت عسةأخ   ورغ  أن  

ا رفدت املناه  املعسربة يف املسةعن السفلةريي  ووقفةت مةض إال  أن  ، ’الآسعل
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ونالقعامد والطآ  واآلل ات الس  يس بعها  دت وحةد  ، يف كسبه  السفلةريي  املفس 

 خسطف  يف أغطا النصعص واملسعن السفلريي . لطباحثني الءعابا واملناه  امل

ن كسا هبةذا املجةال هةع جةالل الةدين اللة عط  يف كسابةه ولعل   : أقد  ع 

جاء بعده امللسير  جعلد تل هآ حعل املناه  السفلريي   ث   ، )طبقات املفسين(

ات يف هةذا املؤل فدت وبعد ذلن تعد  ، )عذاها السفلري اإلسالع (: لت منعان

ةالسفلةري و: عثةل، مة ا أدى إىل ظهعر كسا عسنع      ،املجال لطةدكسعر  آونةاملفل 

ونوالسفلري و، الذهب  واملناه  السفلريي  ، يف ثعبه القش ا لطش خ ععآف  املفس 

سبةت املؤل فةوغريهةا عةن ، لطشة خ جعفةآ اللةبحا  القآننيف مطع   ات السة  ك 

ن    فت يف هذا املجال.وف 

 أسباب تنوع التفاسري

د السفاسري هع االخسالف   وتعد  ي  إىل تنع    املؤد  األسباب الآئ ل ه   عن أ إن  

وعةن هنةا جةاءت السقلة امت ،   املناه  واالاجاهات السفلةريي الناشئ عن تنع  

 هات الباحثني يف هذا املجال.دة ملناه  السفلري وااجاهاته حلا تعج  املسعد  

  ن عذجني لسطن السقل امت.سنبني   ،وبناء  مض هذا

 : ذكر الييخ مةرفة نوعن للتقسيامت: األّولذج نموال

 التفسري باملأثور: األّول

 : عنها، ة أنعا ويندرج لت هذا القل  مد  

 القآننب القآننتفلري  .1

  باللن   القآننتفلري  .2
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 بقعل الصحايب القآننتفلري  .3

 بقعل السابع  القآننتفلري  .4

 التفسري االجتهادي: الثاين

آ والنظةآ واسةسعامل األدوات يعس ةد مةض السةدب  وهذا النع  عةن السفلةري  

ل  ، العقط   مض االسسدالل  : عنها،   هذا السفلري إىل أقلا فق 

 السفلري الفقه . .1

 السفلري األديب. .2

 السفلري الطغعي. .3

 السفلري الفطلف . .4

 الصعيف. السفلري العآفا  .5

 السفلري يف ااجاه مط  . .6

 .(1)السفاسري اجلاعع  .7

ة، بناء  مض السفآيق بني عةآحطسني يف السفلةريهذا السصن   جاء  إن   ت اخسص 

ىل ل بالقل  األو  هةذا  فةاخس   ، )السفلري باملأثعر(: والذي جاء لت منعان األو 

ة ، )السفلةري االجسهةةادي(: ا القلة  الثةةا  وهةعالقلة  باملنةاه  السفلةةريي ؛ أع 

 فانطعت لسها االاجاهات السفلريي .

يكعن مةض أسةا     يف السفاسري تارة  سباب السنع  أ  لنا أن    تبني  ومض عا تقد  

                                                 

ون يف ثعبه القش ا، ج1)  .552ة  534ص 2( ععآف ، حم د هادي، السفلري واملفس 
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 وأخآى مض أسا  االاجاه.، املنه 

 (5)تقسيم خالد بن عبد الرمحن الةك: الثاينذج النمو

 (أفعل السفلةري وقعامةده)ذكآ الش خ خالد بن مبد الآمحن العن يف كسابه 

 القةآننه بعد تفء طه ملنه  تفلةري، ينن عذجا  نخآ عن السقل امت ملناه  املفس  

 : نها ه وعن هذه السقل امت الس  ب   ، القآننب

 : ة أنعا وجاء   نه مد  ، التفسري باملأثور: األّول

 .القآننب القآننتفلري  .1

  .باللن   القآننتفلري  .2

 بأقعال الصحاب . القآننتفلري  .3

 بأقعال السابعني. القآننتفلري  .4

 .التفسري الةقيل واالجتهادي: الثاين

 :  ه مض قل نيوقد قل  ، اإلشاري التفسري: الثالث

   الس  يدركها أهل السقعى والصالح.اإلشارات اخلف    .1

والسة  تشةري ، القةآنننها اآليات الكعن   يف اإلشارات اجلط   الس  تسء    .2

                                                 

 ( وططا العط  مض يد مدد عن مطامء الشةا ، 1443ولد الش خ العن يف ح   الق  آي  بدعشق سن ) ( 1)

اء حلةني خط ةاب، وتةأث آ  ،عنه : عفس  اجل هعري  الش خ الطب ا حم د أبع ال س مابدين وش خ القآ 

ث حم د ناص الدين األلبا ، وكان الش خ العن عن أهل العط  والفءل، باحةث ب ن ه  الش خ املحد 

ة عؤل فات شغل وظائ   يف وزارة األوقةاف، عنهةا: عةدر   يف عديآية  اإلفسةاء،  ،عصن   حم قق له مد 

قاب  الدين  ة  لطكسةا واملطبعمةات، تةعىل  اإلعاعة   واخل طابة  يف مةدد عةن ومءع  يف جلن  السدق ق والآ 

  ( من م آ ناهز الثاعن  واخل لني ماعا .1444جعاعع دعشق، تعيف  سن  )
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 إشارات وا ح  إىل كثري عن العطع  احلديث  االكسشاف.

لقل  ااجاهات  سطف  ذكآ لت هذا ا ،االجتاهات املنحرفة يف التفسري: الراب 

كام ذكآ أيءةا  ، واالاجاه الل ايس، والغالة، عنها الكالع  والفطلف ، يف السفلري

 .(1)والسفلري اجلديد لطقآنن الكآي ، السفلري العط  

 القرآناملنهج األثري يف متيابه 

 : وينقل  هذا املنه  إىل قل ني

 القرآنب القرآنتفسري : األّولالقسم 

 القةآننه  عن أقد  وأتقن املناه  السة  اسةسع طت يف تفلةري يعسرب هذا املن

ڦ : ه املصدر األفءل واألتق  لسب ني نفله وقةد قةال سةبحانهالكآي ؛ ألن  

 .(2)ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ

 اللة  دو، وابةن ت   ة ،  ةالزركشة: أبةآزه ، وأنصار هذا االاجاه كثريون 

 وغريه .، الطباطبائ 

الطآ  يف ذلن ة يعنة  السفلةري ة  أف    إن  : يقعل ابن ت     من هذا املنه 

ةفام أ مجل يف عكان فإن  ، القآننب القآنن أن يفس   وعةا ، آ يف عع ةع نخةآة ه قةد ف ل 

 .(3)اخسرص يف عكان فقد بلا يف عع ع نخآ

ونستوض  مةندى اآليدة ، القرآنب القرآن أن نفرّس : الطباطبائ  الل  دوقال 

                                                 

 .فام بعدها 74( انظآ: العن، خالد بن مبد الآمحن، أفعل السفلري وقعامده، ص1)

 .84( سعرة النحل: 2)

ع  يف أفعل السفلري، ص3)  .43( ابن ت    ، أمحد بن مبد احلط  ، عقد 
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فهدا ص املمداديق ونتةرّ ونيدّخ ، القرآن نفس ر املندوب إليه يفمن نظريهتا بالتدبّ 

ڦ ڦ ڦ ڄ : كام قال تةاىل، باخلواص التي تةطيها اآليات

، يش ء وال يندون تبياندا  لنفسده تبيانا  لنّل  القرآنوحاشا أن ينون ، ڄ ڄ

 :وقال تةاىل، ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ: وقال تةاىل

نة وفرقاندا  وندورا  هدى وبيّ  القرآنوكيف ينون ، ې ى ى ائ

وال ينفديهم يف احتيداجهم إليده وهدو أشدد ، ينا  للنا  يف مجيد  مدا حيتداجونمب

جهداد  وأيّ ، ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ: االحتياج! وقدال تةداىل

م كتابه! وأيّ   .(1)القرآنسبيل أهدى إليه من  أعظم من بذل اجلهد يف فه 

 القدرآنوهدو يةندي تفسدري : ح ث قال، ح الذهب  يف هذه اإلطاروقد ص  

 .(2)القرآنف بةض مةاين ما كان يرج  إليه المحابة يف تةرّ  وهو، القرآنب

ن اسسع ل هةذا املةنه  والةن ا يف السفلةري هةع رسةعل اهللأو   إن   ، ’ل ع 

: ح ث سئل مةن ععنة  اآلية  املباركة ، وذلن يف تفلريه لبعض اآليات املبارك 

 (3)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ

ڦ ڄ : فأجاهب  بقعلةه تعةاىل، هنا ل يظط  نفلة أي الصحاب  ة أي   فقالعا

ىلالظط  يف اآلي   ’ح ث فس  ، (5()4)ڄ ڄ آك يف ة ب صةطط  الشةاألو 

                                                 

 .11ص ،1ري القآنن، ج( امل زان يف تفل1)

ون، ج2)  .33، ص1( الذهب ، حم د حلني، السفلري واملفس 

 .82( سعرة األنعا : 3)

 .13( سعرة لقامن: 4)

 .14ص 1( انظآ: الربهان يف مطع  القآنن، ج5)
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 اآلي  الثان  .

لآفع  ’مض هذا املنه  بعد رح ل رسعل اهلل ^  أهل الب توقد سار أئ   

بةاعآأة قةد  أتة م آ  أن  : فقد روى املف د يف إرشاده، اإلهبا  من اآليات املبارك 

إن  خاف سن بكسةاب : ×فقال له أعري املؤعنني، بآمجها ف ه    ،   أشهآولدت  للس

: ويقةعل، (1)ڀ ڀ ٺ ٺٺ: اهلل تعاىل يقعل إن  ، اهلل خص سن

فإذا ، (2)ڭۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ھ ھ ھ ھ ےے

أمت ت  املآأة الآ ام  للنسني وكان محطه وفصاله ثالثني شهآا  كان احل ةل عنهةا 

 .(3)ة م آ سب ل املآأفخض  ، سس  أشهآ

يف بعض تعبرياته حعل هذا املةنه  عةن  ×عا جاء من م  ،د ذلنا يؤي  و   

، وتسدمةون بده، وتنطقون بده، كتاب اهلل تبرصون به: القآننالسفلري يص  ف ه 

 .(4)وييهد بةضه عىل بةض، وينطق بةضه ببةض

ويشةهد  ، بعءه بعءةا  الكآي  يبني   القآنن بأن   ×عنه وا     وهذا ترصي   

 بآيات أخآى عن نفله. القآننوعا هذا إال  مبارة من تفلري ، بعض مضبعءه 

 : وكا، مض ن طني القآننب القآننوقد قل  بعض الباحثني عنه  تفلري 

 األّولالنمط 

ويكةعن أحةدكا عسناسةبا  عةع ،  يف عع ع نخآوهع عا أ هب  يف عع ع وب ني  

                                                 

 .15( سعرة األحقاف: 1)

 .233( سعرة البقآة: 2)

، اللة عط  جةالل الةدين 14، ص5( انظآ: احلعيزي، مبد م  بن مجع ، تفلري نعر الثقطةني، ج3)

 .43، ص6مبد الآمحن الدر املنثعر يف السفلري باملأثعر، ج

 . )رشح حم د مبده(.133( رشح ن  البالغ : اخلطب  4)



  املؤلف فيهحتليل مضمون الكتاب وبيان منهج   

 *ڍ ڍ*ڇ : كةام يف قعلةه تعةاىل، تناسبا  ععنعيا  أو لفظ ةا  اآلخآ 

ح ث جاء تب ني هذه الط ط  املبارك  بط ط  القةدر  ،(1)پ پ پ پ ڀڀ

وجةاءت نية  أ خةآى يف سةعرة ، (2)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ: يف سعرة القةدر

ڳ ڳ ڱ : ا واقعة  يف شةهآ رعءةان بقعلةه تعةاىلالبقآة لسب ني أن  

 .(3)ڱ ڱ ڱ

رك  ه  ل ط  القدر الكآي  قد نزل يف ل ط  عبا القآنن أن  : والنس ج  هلذا الب ان

عن شهآ رعءان. وهذا عثال تفلري اآليات والس  قد وقع ب نها تناسةبا  لفظ ةا  يف 

 .(4)الكآي  القآنن

 النمط الثاين

يف  أو ععنعي   هع عا كان ف ه الب ان غري عآتبا ظاهآا  عع مد  وجعد تناسا لفظ   

 .ذلن اإلهبا  سعى إعكان االسسشهاد هبا لآفع، عع ع اإلهبا  عن اآلي  األخآى

ةفب   ، ح ث أ هب  ف ها عع ع قطع ال د، وعثال ذلن ني  السق  د نه اإلعا  حم  

 -عفصةل أفةعل األفةابع  -ه عةن عع ةع األشةاجع أن ة ×بن مة  اجلةعاد

 .(6( )5)ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ: علسشهدا  بقعله تعاىل

                                                 

 .3ة1( سعرة الدخان: 1)

 .1( سعرة القدر: 2)

 .158( سعرة البقآة: 3)

ون يف ثعبه القش ا، (4)  .543، ص2ج انظآ: ععآف ، حم د هادي، السفلري واملفس 

 .18( سعرة اجلن: 5)

ون يف ثعبه القش ا، ج6)  .542، ص2( انظآ: السفلري واملفس 



  منهج ابن شهر آشوب  

ا كةان هلل وع، أحد األمءاء اللبع  الس  ي لجد مط ها هلل تعاىل الك    وبام أن  

 .(1)ه ال عع ع لطقطع ف هال أن  ف سحص  ، ل ي قطع

 شهرآشوبعند ابن  القرآنب القرآنتفسري 

وذلةن بح ةل املسشةابه ، امسن  ابن شهآنشعب مناي  كبرية هبذا األسةطعب

ة القآننف، القآن    وهع عبدأ سط   لفه  الن   ، مض املحك  ،  بعءةه بعءةا  يفس 

يف تفلةري  املؤل ة الصف  الغالب  مض عةنه   أن  وينطق بعءه ببعض. وهلذا نجد 

    لب ان املآاد عن اآلي  وتع ني داللسها.القآننه  حشد الشعاهد  القآننعسشابه 

د انسهاجه هلذا النع  عن السفلري وهع ونذكآ اآلن مجط  عن الشعاهد الس  تؤك  

 : ف نها، القآننب القآننتفلري 

 .(2)پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ: قعله تعاىل

، (3)ٺ ٺ: ؛ لقعلةه يف مقبةهالقآنن: والذكآ: ل ابن شهآنشعبقا

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ : وقعلةةه ،(4)گ گ گ ڳڳ: وقعلةةه

، القةآننمض بعض الفآ  القائطة  بقةد   واسسدل هبذه اآليات بالآد  ، (6)(5)ڱ

                                                 

 .32، ص1( انظآ: الع ايش، حم د بن علععد، تفلري الع ايش، ج1)

 .2( سعرة األنب اء: 2)

 .2( سعرة األنب اء 3)

 .53( سعرة األنب اء: 4)

 .4( سعرة احلجآ: 5)

 .243، ص1 ه، جعسشابه القآنن واملخسط  ف (6)



  املؤلف فيهحتليل مضمون الكتاب وبيان منهج   

ثا ؛ ألنّ : قائال   ل املحفوظ ال ينون إالّ حمد   .(1)القديم ي نول وال حيتاج إىل حفظه وامل نو 

بةذلن  ة نيةات حةعل خطةق اإلنلةان حةاالا وقد سا  ابن شهآنشعب مةد  

: وعنها قعلةه تعةاىل يف خطقة  ند ،   القآننه القارئ لآليات السناقض الذي يسعك  

: ويف عع ةةع، (3)گ ڳ ڳ: ويف عع ةةع نخةةآ، (2)ے ے ۓ

 . (5)ۓ ڭ ڭ: وأيءا  ، (4)ڭ ڭ ڭ

، وهةع الةرتاب، إىل أفةل واحةد ا تآجةعألن  ، ال تناقض ف ها: ح ث قال

 .(6)يبس فصار كالفخار ث   ، فار كاحل أ امللنعن فجعطه ط نا  ث   

، (7)ڈ ژ ژ ڑ: ومند تفلريه لكط   العةآش يف قعلةه تعةاىل

 آيآةاللة: العةآش  : فقةال، دةفقد م ل مض تفلريها عن خةالل نيةات قآنن ة  عسعةد  

، (4)ۈ ۈ ٴۇ ۋ: وأفعل البنةاء، (8)پ ڀ ڀ

، (1)گ گ: وعنه العآيش والبناء، (13)ڻ ڻ: ا يلسظل بهوع

                                                 

 .( املصدر نفله1)

 .54( سعرة نل م آان: 2)

 .11( سعرة الصافات: 3)

 .33، 28( سعرة احلجآ: 4)

 .14( سعرة الآمحن: 5)

 .64، ص1( عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج6)

 .5( سعرة طه: 7)

 .23( سعرة الن ل: 8)

 .45( سعرة احل : 4)

 .141(سعرة األنعا : 13)



  منهج ابن شهر آشوب  

 .(3)(2)ڤ ڤ ڦ ڦ: والبلا، (1)گ

كثريا  ل نف  شبه   القآننب القآننواسسفاد الش خ املازندرا  عن عنه  تفلري 

   ي سطكها عناظآ أو جمادل.أقعى حج   القآنن أو يدحض رأيا  فاسدا ؛ ألن  

باآليةات الكآي ة   عارد الس  اسةسدل  امل عنوهذا عا وجدناه وا حا  يف كثري 

ڦ ڦ ڦ : ة بقعله تعةاىله مض املجرب  وعنها رد  ، لدحض أقعال الفآ  واملطل

واملعايص لة س عةن ، السفاوت عن الكفآ إن  : فقال، (4)ڦ ڄ ڄ ڄڄ

 .(5)ا  أن يكعن ف ام خطقه تفاوته تعاىل نف  نف ا  ماع  خطق اهلل؛ ألن  

: كام يف قعله تعةاىل، ةه مض املجرب   هبا رأيه يف رد  ة نيات قآنن   دامام  وأورد مد  

ن قال إن  (6)ۀ ۀ ہ ہ ہہ  فآد  ، الكفآ عن أفعال اهلل ؛ ردا  مض ع 

وجةاء ، وال فعةل عةسقن، الكفآ لة س بحلةن جم به  بأن  ، دمعاه  يف هذه اآلي 

ې ې ې ې و، (7)جت حت خت متىت: بقعلةةةه تعةةةاىل

، اجوالزج  ، ائ   واجلب  ، البطخ   و، بأقعال احللن فاسسدل  ، (8)ى ىائ

                                                 

 .68( سعرة النحل: 1)

 .7( سعرة هعد: 2)

 .263، ص2( عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج3)

 .3( سعرة املطن: 4)

 .24، ص2( عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج5)

 .7( سعرة اللجدة: 6)

 .88( سعرة الن ل: 7)

 .73( سعرة األنعا : 8)



  املؤلف فيهحتليل مضمون الكتاب وبيان منهج   

 .(1)ال لطباطل، ه تعاىل خطقهام لطحق  أن  : مض ععن  هذه اآلي ، والطربي  

: . قال(2)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ: بقعله تعاىل واسسدل  

باطةل  وسةفه  وعةا  كةل   إن  : ة القةائطني  مض بطالن رأي املجةرب  هذه اآلي  دال   إن  

 .(3)ن ذلنتعاىل م، خيال  احلك   عن فعل اهلل

فبعةدعا  .(4)ٱ ٻ: وعن املناظآات األخآى عةا جةاء يف قعلةه تعةاىل

، يع  جاءه األم   مبةد اهلل بةن أ  عكسةع  ’املآاد به النب  ها البعض بأن  فس  

 : ه  ابن شهآنشعب قائال  رد  

ح رّ د  يمد، بل هو خدرب حمدض، ا خطاب لهعىل أّن  اآليات راهرها ال يدّل 

ه  بالةبو ليه أنّ ع يدّل  ،باملخرب عنه ف  ، وليس هذا من صفات النبي يف قرآنٍ ، ه وص 

: القدرآنفضال  عدن املدؤمنن املسرتشددين. بدل يف ، وال خرب م  األعدا ء املباينن

 .(5)ڱ ڱ ڱ ں

ٺ ٿ ٿ  ٺ: فف  العبةع  يف قعلةه ’اهلل تعاىل نف  منه إن   ث   

، قرا ءويتلهدى بدالف، ى لألغنيدا ءوأمره بدأن يتمدّد . (6)ٿ ٿ ٹ ٹٹ

، ه كدان متةطفدا  ؛ ألّند’والةبس يف وجوه املؤمنن خالف ما يوصف بده النبدي

                                                 

 .33، ص2انظآ: عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج (1)

 .27( سعرة ص: 2)

 .33ة24، ص2عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج ( انظآ:3)

 .1( سعرة مبس: 4)

 .4( سعرة القط : 5)

 .154( سعرة نل م آان: 6)



  منهج ابن شهر آشوب  

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ : وقددد أمددره اهلل تةدداىل بقولدده، نددا  متحنّ 

 .(2) (1)ېئ ىئ ىئىئ

  بةني كط سةني عسشةاهبسني يف    ل فةآ  القآنننا ببعض اآليات ويلسعني عفس  

فةةريدف ابةةن ، (والآيةةاح الةةآي )كةةام يف كط سةة  ، فةةظ وعسغةةايآتني يف املعنةة الط  

    الس  تف د الس   ز بني هذين الطفظني.القآننشهآنشعب مددا  عن النصعص 

ولفظ الرياح يف ، لفظ الري  يف ال ر: قال ابن عبا : يقعل ابن شهآنشعب

ژ ڑ ڑ ک ، (3)...ې ې ې ې: قولددده، اخلدددري

 .(5)(4)...ک

ه أشار إال  أن  ، قه بني املفآدتنيوهنا ل يعرد ني   قآنن    ل لسشهد هبا مض تفآي

علسشهدا  وعكسف ا  بسفآيق ابن مبا  وإشارته إىل ، إىل املططا لطسفآيق ب نهام

 املعن  الثا  عن الطفظني وهع لفظ )الآياح( فقد اكسف  هبا لسس    عططبه. إال  أن  

قعله وهع عا جاء يف ، هناك إشارات قآنن   ف ها دالالت وا ح  ملعن  )الآي (

ې ې ې : وقعله، (6) ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں: تعاىل

. (8)ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ: وقعله، (7)ې ى

                                                 

 .52( سعرة األنعا : 1)

 .45ة44، ص3( عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج2)

 .57( سعرة األمآاف: 3)

 .46( سعرة الآو : 4)

 .134، ص5( عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج5)

 .41عرة الذاريات: ( س6)

 .6( سعرة احلاق : 7)

 .24( سعرة األحقاف: 8)



  املؤلف فيهحتليل مضمون الكتاب وبيان منهج   

 وغريها عن اآليات.

  هلا يف  مض م ععها؛ لعجعد  ص  بعض اآليات ال ي كن أن ت فس   ذكآ أن  كام 

كام جاء يف ، يسناّف عع مدل اهلل تعاىل وحك سه أو لعجعد حمذور مق   ، نيات أخآى

  .(1)گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ: عاىلقعله ت

ه د تةاىل د ال ييا ء  أن ال جيوز أن ينون عىل عمومه؛ الّنا قد علمنا أنّ : قال

ۇئ ۆئ ۆئ : كام قال، وال هيدي النافرين، األنبيا ء واملؤمنن ي ضّل 

: وقال، (3)ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ: وقال، (2)ۈئ

؛ (5)ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ: وقال ،(4)ڃ چ چچ

فأعرض عن ، خيذله بأن يمنةه ألطافه: أي، گ گ ڳ ڳوتأويل 

 .(6)واألعمى فينون كاألصمّ ، األدّلة

 ة  السة  أوردت لسفلةري القآننإىل هنا نكسف  عن مآض الشعاهد واآليةات 

إشكال   العديةد عةن اآليةات املسشةاهب   حل   ء  لنا أن  ح ث ات  ، بعءها البعض

أكثآ ف ه ابن شهآنشةعب يف وهع عا ، القآننب القآننجاء من طآيق عنه  تفلري 

 تع ني عآاد اآليات.

                                                 

 .34( سعرة األنعا : 1)

 .17( سعرة حم د: 2)

 .16( سعرة املائدة: 3)

 .27( سعرة إبآاه  : 4)

 .26( سعرة البقآة: 5)

 .47ة 46، ص2( عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج6)



  منهج ابن شهر آشوب  

 ةبالسن القرآنتفسري : القسم الثاني

 القةآننين والباحثني يف تفاسريه  مض أسةطعب تفلةري الكثري عن املفس   امس د

وتعسةرب الآواية  ، الكةآي  القآننالذي يعسرب عن أقد  املناه  يف تفلري  ،  اليريف باللن  

هلةذا املةنه  ع ةزة  ح ةث إن  ، بل عن أقةدعها، القآنن تفلري املصادر امله    يف عن أه   

 اهاهت  السفلريي .   بني امللط ني مض اخسالف عذاهبه  وااج  وعكان  عه   

، وتقآيةآه(، وفعطه، )قعل املعصع : آي ةثن  مش  مند اإلعاع   اإلواملقصعد باللن  

ابةن  اسةسدل  وقةد ، (1)^أو األئ    االثن  ميرة ’وال فآ  بني كعن املعصع  النب   

فقةال هبةذا ، الذي رواه العديد عةن مطةامء الفةآيقني، (2)شهآنشعب بحديث الثقطني

 .(3)ومها يرتمجان عن النتاب. واملرتجم أفضل من الرتمجة: الصدد

ة اسسدل   ،مطفا  مض عا سبقو  ؛ ل أخةذ ابن شهآنشعب مةض كةعن العةرتة حج 

وقد انسه  يف ذلةن نة  سةائآ مطةامء  ،^  نلبسها إل ه بآواياهت  بعد ثبعت فح  

ذه  من األئ    ب عافقسةه  ^دوا عةا ي ةآوى مةنه والذين ق  ة، ^ اإلعاع   يف أخ 

ي حدديث فاعرضدوه إذا جا ءكم عنّ : آي ةكام جاء يف احلديث النبعي الش، لطكساب

 .(4)وما خالفه فارضبوا به عرض احلائط، فام وافقه فاقبلوه، عىل كتاب اهلل

                                                 

 .123ة122فقه املقارن، ص( انظآ: احلك  ، حم د تق ، األفعل العاع   لط1)

وا بةدي، أحددمها أعظدم مدن اآلخدر، نتم به لن تضلّ تارك فينم ما إن نمّس  إيّن رسعل اهلل| قال ( 2)

كتاب اهلل حبل ممدود من السام ء إىل األرض وعرته أهل بيتي، ولن يتفرقا حتى يردا عديّل احلدوض، 

 .324، ص5ن الرتعذي، ج، الرتعذي، حم د بن م ل ، سنفوين فيهامفانظروا كيف ختلّ 

 .181، ص3( عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج3)

 .34، ص1( انظآ: الطربيس، الفءل بن احللن، جم ع الب ان يف تفلري القآنن، ج4)



  املؤلف فيهحتليل مضمون الكتاب وبيان منهج   

كام أرشنا سالفا  يف بداي  املبحةث  -   خرب العاحد ين اخسطفعا يف حج  فس  امل إن  ث   

  سه.وذها نخآون إىل القعل بعد  حج  ،  سهفذها بعءه  إىل القعل بحج   -اللابق 

ن عن هذه اآلراء هع ات   أن   إال    ة  خةرب فةاقه  مةض قبةعل روايةات حج  املس ق 

   يف تفلري كعن خرب العاحد حج  وهذا يلسطز  أن ي، العاحد يف األحكا  اليرم  

 الكآي . القآنننيات األحكا  العاردة يف 

وإن ام نبني  هةذين ، ولذا ارتأينا مد  االكسفاء باإلشارة فقا هلذا املططا امله   

 : الآأيني بيشء عن السفص ل   ن قل ني

 ّيةأقوال املثبتن للحّج : األّولالقسم 

آم   ةالعاحةد يف األعةعر الشة ذها بعض العطامء إىل ثبةعت احلج ة  خلةرب

وروايةات ، الفآم   ذات األثآ الع   وغريها كةاحلعادث السارخي ة  والسكعين ة 

ف كعن خرب العاحد فةآدا  عةن أفةآاد ، ديا  بعد أن جعطها الشار  مطام  تعب  ، السفلري

 .ا مض العط  العجدا   ا مط ه عا يرتت  ويرتت  ، العط 

حلجية يف األمارة الناررة إىل الواق  هو جةلها مةنى ا إنّ : اخلعئ  الل  دقال 

ه ولننّد، فينون الطريق املةترب فردا  من أفراد الةلدم، ديا  يف حنم اليارععلام  تةبّ 

 فيمدّ  ،   عىل القطد  مدن اآلثدار  عليه كام يرتتّ فيرتتّ ، دي ال وجداينفرد تةبّ 

وال يندون مدن ، أن خيرب عىل طبدق الةلدم الوجدداين اإلخبار عىل طبقه كام يمّ  

 .(1)القول بغري علم

 : قائال  ، مض كالعه باللرية العقالئ   واسسدل  

                                                 

 .348( اخلعئ ، أبع القاس ، الب ان يف تفلري القآنن، ص1)



  منهج ابن شهر آشوب  

م يةاملون الطريق املةترب مةاملة الةلدم فإّن ، نا عىل ذلك سرية الةقال ءويدلّ 

اليد مثال  أمارة عندد الةقدال ء عدىل مالنيدة  فإنّ ، الوجداين من غري فر  بن اآلثار

وهم خيربون عن كونده مالندا  ، يرتبون له آثار امللنية فهم ،صاح  اليد ملل ا يف يده

 .(1)و  يثبت من اليارع ردع هلذه السرية الةقالئية، لليش ء بال ننري

والطآ  املعسربة األخةآى  -اسسدرك بعد ذلن واشرتط أن يكعن خرب الثق  وقد 

القطع ة  أو   وأن ال يكعن  الفا  لكسةاب اهلل العزيةز ولطلةن  ، جاععا  ليرائا احلج   -

 .(2)  لب ان حك  رشم  وغري اليرم  ط    بني األخبار املسكفول يفآ  ، حك  العقل

ة احتفافده بقدرائن : حا  رشط قبةعل خةرب العاحةدوقال الش خ ععآف  عع  

، وكون الراوي مةروفدا  بالمدد  واألماندة، من وجوده يف أصل مةترب: المد 

ا يويد علام  ممّ ، مة املتن واستقامتهوسال، ف بالنذب واخليانةووعىل األقل غري مةر

األمدر ، وأن ال خيالف مةقوال  أو منقوال  ثابتدا  يف الددين وال رديةة، ا  أو يويل شنّ 

ر يف حديث أوج  االطمئنان به وإمنان ركون النفس إليه؛ وعليده الذي إذا توفّ 

 .(3)ه حتى اإلرسال يف السند إن وجدت سائر رشائط القبولفال يرّض 

 الرافضن حلجّية خرب الواحد يف التفسري: لثاينالقسم ا

 األدل ة يف باب السفلري وغةريه عةن  -   خرب العاحد أشكل الآافءعن حلج  

 ،ا مةض القطةعا مض إخباره من العاقع نثار م ط   كام ترتت  ه ال يرتت  أن   -   الظن  

آط ةالشةوهةذا ، ى اخلرب حكام  رشم ا  أو عع عما  حلك  رشم   إال  إذا كان عؤد  

                                                 

 .344( املصدر اللابق: ص1)

 ( انظآ: املصدر اللابق.2)

ون يف ثعبه القش ا، ج( السفلري وامل3)  .556، ص2فس 



  املؤلف فيهحتليل مضمون الكتاب وبيان منهج   

يف السفلةري. وبعبةارة  ^عفقعد يف خرب العاحد الةذي يةآوي مةن املعصةععني

رب به ذا أثآ رشم   : أخآى  .(1)    السعبدي  حس  يش طه دل ل احلج   رضورة كعن املخ 

وال جيعز ألحد : قائال   (السب ان)يف  الطعيس  وقد ذها إىل هذا الآأي الش خ 

بل ينبغ  أن يآجع إىل  -آين لقداع  واملسأخ  ين اعن املفس   -د أحدا  عنه  أن يقط  

ة، أو نقل عسةعاتآ، عن إمجا  مط ه، أو النقط  ، ا العقط  إع  : الصح ح  األدل   ن م  

، ا طآيقةه العطة خاف  إذا كان    ، وال ي قبل يف ذلن خرب واحد، جيا اتبا  قعله

عةا كةان  ال  فال يقبةل عةن الشةاهد إ الط غ سساج إىل شاهد عن  السأويلوعس  كان 

ا طآيق  اآلحاد عةن الآوايةات الشةاردة شائعا  ب نه . وأع  ، الط غ ععطععا  بني أهل 

وينبغة  ، وال جيعل شاهدا  مض كسةاب اهلل، ه ال يقطع بذلنفإن  ، واأللفاظ النادرة

 .(2)  ف هأن يسعق  

ح يف أكثآ عةن عع ةع بعةد  فقد ص  ، الطباطبائ  الل  دإىل هذا الآأي وذها 

عليده النظدر اليدوم يف  والدذي اسدتقرّ : قةائال  ،    خرب العاحد يف السفلةريحلج   قبعله

ا وأّمد، يتهدااخلرب إن كان متواترا  أو حمفوفا  بقرنية قطةية فدال ريد  يف حّج  أنّ ، املسألة

األخبار الدواردة يف األحندام ال ردعية الفرعيدة إذا كدان  غري ذلك فال حجية فيه إالّ 

احلجدة ال ردعية مدن  هلا حجية؛ وذلك أنّ  فإنّ ، النوعي لظنّ اخلرب موثو  المدور با

يف املدورد يقبدل اجلةدل واالعتبدار  فتتبد  وجدود أثدر رشعديّ ، االعتبارات الةقالئية

ية فيها لةدم أثدر ال مةنى جلةل احلّج ، ال رعي والقضايا التارخيية واألمور االعتقادية

                                                 

 .351، ص13( انظآ: امل زان يف تفلري القآنن، ج1)

 .7ة6، ص1( السب ان يف تفلري القآنن، ج2)



  منهج ابن شهر آشوب  

 .(1)وتةبري النا  بذلك... وال مةنى حلنم اليارع بنون غري الةلم علام  ، رشعيّ 

ا ابن شهآنشعب فقد اسسشف نا رأيه باملنع عن الع ل بخرب العاحد عن أع  

يف قعلةه  علةسدال  بةالنه  مةن الع ةل بةالظن  ،   القآننبعض اآليات والشعاهد 

 .(2)ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ: تعاىل

يف الةامل بده  عىل فساد الةمل بخرب الواحد؛ ألنّ  يدّل : قال ابن شهآنشعب

فوجد  أن يندون ، من غري علدم بمدد  الدراوي ال رع ينون عامال  عىل الظنّ 

 .داخال  حتت النهي

عدىل  يددّل : قائال   (3)وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ: بقعله تعاىل واسسدل  

وقد نى اهلل ، ام ال يوجبان الةلموباخلرب الواحد؛ ألّن ، ه ال جيوز الةمل بالقيا أنّ 

 .(4)يةلمهتةاىل أن يّتب  اإلنسان ما ال 

بالآوايات واألحاديةث لسأويةل  القآننة ععا ع يف عسشابه وقد اسسعان بعد  

 .أو لسع    عفهع  ععني  ، ورشحها، املسشابه عنها

جاء بناء  مض تععيطه مض األخبةار  ،امسامده هذه الآوايات واألحاديث إال  أن  

 والعقل. القآننختال   املسعاتآة املف دة لطعط  واملحفعف  بالقآائن القطع   الس  ال

ن مددا  ال بأ  بةه عةن يسء    ،واملخسط  ف ه القآننهلذا نجد كساب عسشابه 

 املؤل ة اسسعان هبا  ^واألئ   عن أهل الب ت ’الآوايات واألخبار من النب 

                                                 

 .211، ص4، وج351، ص13( امل زان يف تفلري القآنن، ج1)

 .164( سعرة البقآة: 2)

 .36( سعرة اإلئاء: 3)

 .111، ص4( عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج4)



  املؤلف فيهحتليل مضمون الكتاب وبيان منهج   

وأخآى يلع  ، بالآواي  دون أدن  رأي أو قعل فسارة  يلسدل  ، يف تفلريه وتأويطه

عل يف تفلريه ، سسدالله أو لسعء د عا يذها إل هد وشاهد الالآواي  ك ؤي   وقد م 

ة، كثريا   ^مض روايات أهل الب ت خصعفةا  يف ،  كام نقل عةن أحاديةث العاع 

  منةد ابةن باللةن   القةآننوإل ةن بعةض السطب قةات لسفلةري ، عقا  االحسجةاج

 د عا ذكآناه.شهآنشعب تؤي  

سدأل  :قال ،(1)ک ک ک ک گ گ: فف  تفلريه لقعله تعاىل

ه   أنّ  ومن رنّ ، عقابه يا عمرو، غض  اهلل: فقال ×عمرو بن عبيد الباقر اهلل ي غريِّ

ام يغم    املخلو  الذي يأتيه اليش ء ويستنفره ويغرّيه  عن احلال إنّ ، يش ء فقد كفر

ن زعم أنّ ، التي هو عليها إىل غريها ه الغض  والرضدا ء ويدوول مدن اهلل يغرّي  فم 

دئل المداد فقدد وصدفه ، هذا إىل هذا هدل هلل رضدا : ×بمدفة املخلدو . وس 

، غض  اهلل عقابده، ذلك ممّا يوجد من املخلوقن ولننّ ، نةم: ×وسخط؟ فقال

 .(2)ورضاه ثوابه

مةن  ’ابن شهآنشعب مض ععآفةه اهلل تعةاىل بجةعاب النبة  وقد اسسدل  

 :  قال (3)ڻ ڻۀ ۀ ہ: فف  تفلريه لقعله تعاىل، سؤال سأله بعءه 

وكيدف : قيدل، بدام عّرفندي ريّب : ك؟ قدالبدم  عرفدت رّبد: ’يوقيل للنب

س  باحلوا ، ال تيبهه صورة: عّرفك؟ قال  وال ي قا  بقيا  النا .، وال حي 

ر وصدان  يدأه فلدو ال مددبّ ، وباليقظدة أخدرى، ةبالنوم مرّ : آلخر ×وقال

                                                 

 .81( سعرة طه: 1)

 .341، ص1( عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج2)

 .21( سعرة الذاريات: 3)



  منهج ابن شهر آشوب  

  رأيدت  زوال المدفةفلاّم ، لبقيت  عىل صفة واحدة، وباآلخر أخرى، بأحدمها مرة

 ر صان  فةله.ه ألجل مدبّ عرفت أنّ ، وحدوث المفة األخرى، األّوىل

، اعرفوا اهلل بداهلل: ’وقال ،وحلِّ الةقود، بفسخ الةوائم: آلخر ’وقال

 .(1)بنم  أدّلته عىل نفسه: أي

. (2)ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی: ويف قعله تعاىل

 ؟السموات واألرضأين كان قبل خلق : ×ئل أمري املؤمننس  : قال ابن شهآنشعب

 خلق املنان   يتغرّي فلاّم ، وكان اهلل وال منان، أين سؤال عن وكان: ×فقال

  كان.عاّم 

 أخربين متى كان اهلل؟: ×وسأل ناف  املقرئ  الباقر

 أخربين متى   ينن حتى أ خربك متى كان؟، يا ناف : رأسه إليه وقال له ×ف فر

 ك؟متى كان ربّ : وسأل أمري املؤمنن حرب  

قالثنلتك أمّ : فقال  قبدل  القبدلل بدال متى؟ كدان ريّب : ك! متى   ينن حتى ي 

انقطةدت الغايدات ، وال منتهى لغايتده، وال غاية، وينون بةد  البةدل بال بةدٍ ، قبل

 .(3)فهو منتهى كل غاية، عنه

يف تفلةري نيةات األحكةا ؛  ^وأهةل الب ةت ’أيءا  بآوايات النب  واسسدل  

وقد بآهن مض قبعل شةهادة امللةط ني مةض أنفلةه  ،  ه عن رأيلسعء د عا يذها إل

                                                 

 .146ة  145، ص1( عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج1)

 .3( سعرة احلديد: 2)

 .233ة232، ص1( عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج3)



  املؤلف فيهحتليل مضمون الكتاب وبيان منهج   

 .(1)..ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ: وغريه  عن األديان بقعله تعاىل

وشهادة النمدارى عدىل ، ه تقبل شهادة اليهود عىل اليهودعىل أنّ  يدّل : فقال

يف  تاهلل د تةاىل د أمدر بدالتبين والتثّبد تهم   ت قبل؛ ألنّ وإذا اختلف ملّ ، النمارى

ال ت قبل شهادة أهل دين عىل غدري ديدنهم : ’والنافر فاسق. وقوله، نبأ الفاسق

 .(2)م عدول عىل أنفسهم وعىل غريهمفإّن ، إالّ املسلمن

فعنةد ، ’كام وامس د مض مد  جعاز قسل امللط  بكافآ مض رواي  النب 

فيده : قةال، (3)ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ: تفلريه لقعله تعاىل

قتل املسلم بالنافر هدليل عىل أنّ  قتدل مسدلم  : ’وقولده، ال ي  وال ذو ، بندافر ال ي 

 .(4)عهٍد يف عهده

 ،(5)ہ ہ ہ ھ ھ ھ: ويف تفلريه لآلي  املباركة 

ن وطأ ناسة ا  يف احلة  ومةد  فلةاد اسسند إل ها مض مد  وجعب الكف   ارة مض ع 

ف  عن أمّ : ’بقعله، هحج    .(6)عليهوما استنرهوا ، والنسيان، تي اخلطأر 

ل أيءا  مض عا رواه أبع مب دة القاس  بن سال  يف كساب )األرشب ( مض  ومع 

: هبةا يف تفلةري قعلةه تعةاىل واسةسدل  ، خذ عن الق   والشعريحآع  اليراب املس  

                                                 

 .6( سعرة احلجآات: 1)

 .355، ص4( عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج2)

 .141( سعرة النلاء: 3)

 .347، ص 4( عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج4)

 .5( سعرة األحزاب: 5)

 .214، ص 4( عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج6)



  منهج ابن شهر آشوب  

 .(1)گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

خدذه مدن لندا رشابدا  نتّ  إنّ ، يا رسول اهلل: إّن قوما  من أهل اليمن قالوا: قال

 ، واليةري القم 

بريا ء؟ قالوا: فقال ، م ال يددعونافدإّن : .. قدالوا.ال تطةموها: قال، نةم: الغ 

ن   يرتكها فارضبوا عنقه: ’فقال  .(2)م 

ة سة ام يف عقةا  ، ة ععا ةع عةن تفلةريه  يف مةد  كام نقل عةن حةديث العاع 

ر دفّسد: قال، (3)پ پ: عنها يف تفلري قعله تعاىل ،االحسجاج

، وأبو يةىل يف مسدانيدهم، وأمحد، لذي ال مجاع فيه. وروى اليافةيا، عىل الطهر

 أنّ : والغدوا  يف اإلحيدا ء، والثةلبي يف النيف، وابن ماجه يف سننهام، وأبو داود

وأمدره إن أراد ، فأمره النبي أن يراجةهدا، ق امرأته ثالثا  وهي حائضابن عمر طلّ 

نةطالقها فليطلّ   .(4)قها للس 

فقد أورد ابن شهآنشعب أحاديث كثرية من أهةل ، االحسجاجا يف عقا  وأع  

 : عنها نكسف  بعآض ن عذج  ،  العاع  

أعةري  أن  ، (5)ۆ ۆ * ڭ ۇ: عا جاء يف قعله تعاىل

ن نعن بآسعل ×ا  املؤعنني مط    د هذا وقد أي  ، واللابق إىل اإلسال  ’اهلل أول ع 

                                                 

 .31( سعرة النلاء: 1)

 .314ة  313، ص4( عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج2)

 .1( سعرة الطال : 3)

 .262ص، 4( عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج4)

 .11ة 13( سعرة العاقع : 5)



  املؤلف فيهحتليل مضمون الكتاب وبيان منهج   

 : فقال،  القعل عن خالل االسسشهاد بأحاديث وروايات العاع  

، وعطددا ء، والسدددي، والضددحاك، وقتددادة، وجماهددد، تفسددري ابددن عبددا 

وتداريخ ، والواقددي، والثةلبدي، والقايض، ووكي ، ويوسف الّقطان، اخلراساين

 السابق إىل اإلسالم. ×ا  عليّ  إنّ : ...والنسائي و، الطربي

وزيدد بدن ، وعدامر، واملقدداد، وسدلامن، وأيب ذر، رووا ذلك عن ابن عبا 

 .(1)و...، نصوحا

عا جاء يف ب ان ععا   ^وأهل ب سه ’وعن مجط  اسسدالالته بآوايات النب 

أورد  ثة   ، اسسشهاده بآيات قآنن   بني  ف ها ععا  القةدر، ةمض املجرب   القدر والآد  

ة أحاديث وروايات ى وأمءد ف ها بآهان ه، مد  : ففة  تفلةريه لقعلةه تعةاىل، قع 

: قءةةاء اهلل ب عنةة  نةة ذكةةآ أن عع، (2)ڎ ڈ ڈ ژ ژ

ر ةن ل يةآض  : يقةعل تعةاىل ’النبة : قائال   ’علسدالا بأقعال الآسعل، يقد  ع 

ا  سعائ .ويف حديث فط س  ، ول يصرب مض بالئ ، ول يشكآ نعامئ ، بقءائ  خذ رب 

هذه عةن اهلل : يقعلعن ث   ،   قع  يع طعن باملعايصس كعن يف نخآ هذه األع  : نخآ

 . عنه  بآيءعه  أ   ا لق س عه  فأمط  فإذ، قءاء  وقدرا  

حةةعل ععنةة  اآليةة   ×واسسشةةهد أيءةةا  بحةةديث مةةن اإلعةةا  الصةةاد  

، إذا كدان يدوم القيامدة ومجد  اهلل اخلالئدق: قال المداد : زرارة بن أعن: فقال

 .(3) ق ى عليهمو  يسأهلم عاّم ،  عهد إليهمعامَّلل  سأهلم

                                                 

 .114ة517، ص3( عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج1)

 .44، 42( سعرة األنفال: 2)

 .284ص 2( عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج3)



  منهج ابن شهر آشوب  

طهةا ابةن شهآنشةعب يف ب انةه وهناك روايات وأحاديث كثرية أوردهةا ونق

نكسف  هبةذا املقةدار الةذي مآ ةناه؛ ل كةعن فةعرة ، وتأويطه لآليات املسشاهب 

 .وا ح  يف ععال عنهجه السفلريي  

 القرآنيف تفسري متشابه  اجلانب العقلّي

  لب ان املعنة  املةآاد عةن الةن   بعها املفس  ععآف  الطآ  واألسال ا الس  يس   إن  

بةع يف السفلةري و اسةسنطاقه آليةات ال  يف إيءاح عنهجه املس  لاك  فع  ت له  ع القآن   

ة، الكآي  القآنن وهةذا ،   النةا وإزال  اإلهبا  والغ عض من اآليات املسشاهب  لعاع 

ع عا جاء يف    وصس  ملنهجةه يف تأويةل ععط ا  لنا  ابط  ماع  ، نا بع عحعفس   عقد 

عب نا  ذلن عن خالل تعآيفةه لط سشةابه يف ، اآليات املسشاهب  أو الس  يكسنفها غ عض

ى دأو بمقتضد، الّلغدةا بموضوع ص منها إمّ ويتخلّ : فقال،   عنهوك ف   السخط   القآنن

 .(1)أو بموج  ال رع، الةقل

نا وامسامده مض اجلانا األثآي يف   عفس  وقد ب  نا يف البحعث اللابق  عنهج   

ا يف أع  ،  باللن   القآننوتفلري ، القآننب نالقآنعع حا  طآيقسه يف تفلري ، السفلري

انا العق  مض اجلنا وامسامده ا الءعء مض عنه  عفس  هذا املبحث فلعف نلط  

؛ ملعآف  ععان ه بامسبار أن  العقل أحةد األدوات السة  القآن    يف تعاعطه عع الن   

أشةار إل ةه وهذا عا ، وإزال  الغ عض القآن    يف اسسنطا  الن  يعس دها املفس  

ع   يف املصن    .كسابه بشكل وا   وج    عقد 

،    السفكآمض أك   (ابن شهآنشعب)نآى تأك دا  عن ق بل  ،وبناء  مض عا سبق

                                                 

 .48، ص1ج ،( املصدر نفله1)



  املؤلف فيهحتليل مضمون الكتاب وبيان منهج   

 ة  واسةسعامل العقةل يف ععآفة  نيةات اهلل القآننوإمامل النظآ يف فه   النصعص 

ن تفلةري ، وأحكاعه ن العديةد عة (واملخسطة  ف ةه القةآننعسشةابه )وقةد تءة  

يه ابةن شهآنشةعب يف تصةد   املس بع  منداإلشارات الس  تن   من املنهج   العقط   

 : والس  نطخصها بام ي ، لسفلري وتأويل نيات الكساب العزيز

 موقفه من النّظر واالستدالل يف آيات اهلل .5

وقةد اسةسدل ، دا  السسخدا  العقةل والنظةآ  ابن شهآنشعب ععقفا  عؤي  تبن  

ة بعةد   فاسةسدل  ، آورة النظةآ وإمةامل العقةلة  رأيه القائل بءمض فح   القآننب

ہ : كةام يف قعلةه تعةاىل، مض النظةآ يف طآيةق ععآفة  اهلل شعاهد قآنن   لث  

ڭ ڭ ۇ ۇ ، (3)پ پ، (2)چ چ، (1)ہ

آ والنظةآ . وغريها عن اآليات الس  تأعآ اإلنلةان بالسةدب  (5( )4)ۆ ۆ

 وإمامل العقل إلثبات وجعده وإتقانه بخطق العال. آملعآف  اخلالق من طآيق السفك  

 .(6)ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ: ويف تفلريه لقعله تعاىل

كانوا غري مقّرين بدام أخدربوا بده مدن ، قال ذلك لقومٍ : قال ابن شهآنشعب

ن كان مننرا  مدنهم فإّند، النثري منهم كان مقّرا  بذلك شأن األمم قبلهم؛ ألنّ  ه وم 

                                                 

 .17( سعرة الغاش  : 1)

 .21. سعرة الذاريات: 51، سعرة الزخآف: 72( سعرة القص : 2)

 . ويف ععا ع أخآى عن القآنن الكآي .3ة يعنس: ( سعر3)

 .4( سعرة الآمد: 4)

 .185، ص1( انظآ: عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج5)

 .6( سعرة األنعا : 6)



  منهج ابن شهر آشوب  

ي  د اهذه اآلية
 .(1)ر؛ ليةرف بذلك ما عرفه غريهد إىل النظر والتدبّ  د عل

 املةارف رضورية رفضه للفنرة القائلة بأنّ  .1

بةأن  املعةارف مض القةائطني  ا  عسني رد   ابن شهآنشعب بأسطعب مق    اسسدل  

ڻ ۀ ۀ : قعلةه تعةاىلوذلن مند تفلريه ل، د عزام ه وفن  ، رضوري 

 .(2)ہ

دن يقدول يدّل : آلي فقال يف ععآض تفلريه هلذه ا  إنّ : عدىل بطدالن قدول م 

 وهدذه صدفة اليداكّ ، دونهم يرتدّ م يف شنّ ه تةاىل أخرب أّن املةارف رضورية؛ ألنّ 

 .(3)الذي ليس عىل بمريٍة من أمره،  يف دينهاملتحرّي 

املعارف رضوري  مند تفلةري  وقد رد  ابن شهآنشعب مض القائطني بأن   ،هذا

 يف اآليدة داللدة عدىل أنّ : . فقةال(4)ں ڻ ڻ ڻ ڻ: قعله تعاىل

 .(5)الرضوريات ال شك فيها ملّا حسبوا غري ذلك؛ ألنّ ، املةارف ليست رضورية

: بقعلةه تعةاىل ،ععآف  اهلل عكسلب  ول لةت رضورية  أيءا  مض أن   واسسدل  

ّنه  ال  إلله  إلاّل اهللّ  م  أ  ل  اع  ا لدو ب؛ ألّندمةرفده اهلل باكتسدا ة عدىل أنّ دالّ : قال (6)ف 

 .(7)كانت رضورية مل  ا أمر اها

                                                 

 .188، ص1( عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج1)

 .45( سعرة السعب : 2)

 .182ص ،1ج ،( عسشابه القآنن واملخسط  ف ه3)

 .134( سعرة الكه : 4)

 .184، ص1ج ،(عسشابه القآنن واملخسط  ف ه5)

 .14( سعرة حم د: 6)

 .184، ص1ج ،( عسشابه القآنن واملخسط  ف ه7)



  املؤلف فيهحتليل مضمون الكتاب وبيان منهج   

 رفضه التقليد يف أصول الدين .3

رفض ابن شهآنشعب السقط د يف األععر االمسقادية  كلةائآ أتبةا  املةذها 

كةال مةض تقط ةد مةض السقط ةد واالت     االمسقاد املبنة   اإلعاع  القائل بعد  فح  

 ني أو اآلباء.املآب  

دبل جي: آقال الش خ املظف   دة   عىل اإلنسان بحسد  الفطدرة الةقليدة املؤيَّلل

ة ر يف أصول اعتقاداتده املسداّم ل وينظر ويتدبّ ية أن يفحص ويتأمّ القرآنبالنموص 

دن قّلدد آبدا ءه أو ، ة واإلمامة واملةدادالتوحيد والنبوّ  :هابأصول الدين التي أمهّ  وم 

، املسدتقيمنحوهم يف اعتقاد هذه األصول فقد ارتن  شططا  وزا  عن الرصدا  

 .(1)وال ينون مةذورا  أبدا  

 : يف هذا الصدد الطعيس  وقال الش خ 

ه لو كان جائوا  للوم فيه أن ينون احلق يف والتقليد قبي  بموج  الةقل؛ ألنّ 

 د أسالفه اليهدوديّ وكذلك يقلّ ، د أسالفهفينون عابد الوثن يقلّ ، اليش ء ونقيضه

وهذا باطل ، اآلخر عىل خطأ وضالل أنّ فريق يةتقد  وكّل ، واملجوّس  والنرصاينّ 

 .(2)بال خالف

: وذلن يف تفلري قعله تعاىل، ابن شهآنشعب الش خوجآى مض هذا املنه  

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  *ٿ ٹ ٹ 

                                                 

آ، حم د ر ا، مقائد اإلعاع  ، ص1)  .32ة31( املظف 

، حم د بن احللن، السب ان يف تفلري القآنن، ج2)  .142، ص4( الطعيس 



  منهج ابن شهر آشوب  

هم عىل اهلل ذ مّ  إنّ : . فأردف قائال  (1)ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

 .(2)ه إليهم توبيخ وال لومولو جاز التقليد   يتوّج  ،خهمل عىل ذلكووبّ ، تقليد آبائهم

 چ:   االسسدالل يف أفعل الدين بقعله تعةاىلواسسشهد أيءا  مض فح  

 :  فقال، (3)چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

ة وصدّح ، عدىل بطدالن التقليدد: أحددها: عدىل عدىل أربةدة أشديا ء اآلية تدّل هذه 

 بالفنر والنظر. وذلك ال ينون إالّ ، رودعا إىل التدبّ  ه حّث االستدالل يف أصول الدين؛ ألنّ 

ال ي فهدم مةنداه  القدرآن إنّ : عىل فساد مذه  اجلربية واحليوية يدّل : والثاين

 .(4)ليةملوا به، رهعىل تدبّ  ه د تةاىل د حّث ألنّ  ’بتفسري الرسول إالّ 

 موقفه من عقائد اإلمامية وانتماره هلا .8

ة  عةا أويت عةن قةع   بكةل     عذهبةه اإلعةاع   اسسطا  ابن شهآنشعب أن يدم

علةسف دا  عةن نيةات الكسةاب العزيةز لب ةان ، رفةني وقدرة مط    وعنه  مق   

فعاب وجهات النظآ السة  يةؤعن هبةا اإلعاع ة  يف السعح ةد والعةدل والنبةعة 

صل هبا عن فآو  وعلةائل كالسق ة  ومصة   النبة  عا يس   وكل  ، واإلعاع  واملعاد

وقد دافع ابن شهآنشةعب ، وغريها القآننوكذلن علأل  خط ق ، ع واإلعا  واملس

اإلشكاالت واألقعال الس  كانت  كل   ورد  ، لام  باحلام  والقنام  الثابس دفاما  عس  

ثار حعل تطن امللائل عع ةع  عةن عع ةعمات العقائةد لةدى  فأمط  كةل  ، ت 

                                                 

 .171ة173( سعرة البقآة: 1)

 .143، ص1ن واملخسط  ف ه، ج( عسشابه القآن2)

 .82( سعرة النلاء: 3)

 .267ة266، ص2ج ،( عسشابه القآنن واملخسط  ف ه4)



  املؤلف فيهحتليل مضمون الكتاب وبيان منهج   

 كبري يف كل   إىل حدي وكانت النزم  العقط   بارزة ، ه عن احلديثاإلعاع   عا يلسحق  

 ث به.عا لد  

د ابن شهآنشعب هذا املعن  مند تفلريه لقعله أك   ،فف  علأل  وحدان   اهلل

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  *ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ : تعاىل

 : . فقال(1)ې ې

ي فندان يدؤدّ ، التامند  -بينهام  - ه لو ص َّلل إهلان أو آهلة لمّ  مةنى ذلك أنّ 

ي إىل فيدؤدّ ، إمدا أن يقد  مرادمهدا، اد اآلخر ضّدهوأر، ذلك إذا أراد أحدمها فةال  

فيندتقض كدونام قدادرين. أو يقد  مددراد ، أو ال يقد  مرادمهدا، يناجدتامع الضدّد 

 .(2)وكل ذلك فاسد، ي إىل كون اآلخر غري قادرفيؤدّ ، أحدمها

وال جيعز ، ال يشبهه يشء، اهلل تعاىل واحد يف اإلهل   واألزل   فإن   ،ومض هذا

، ها واألسةبابه فآد يف املعبعدي  ال ثا  له ف ها مض العجعه كط  وإن  ، يشء أن يامثطه

ن شذ   ومض هذا إمجا  أهل السعح د إال     أططقةعا ألفاظةه فإن  ، عن أهل السشب ه ع 

 .(3)وخالفعا يف ععناه

 القرآنخلق 

وه  بذلن يقصةدون األلفةاظ ، وحدوثه القآننيعسقد اإلعاع   بفكآة خطق 

وإىل هةذا ، ’نها كساب اهلل تعاىل املنزل مض رسعلهقآوءة الس  تء   واحلآوف امل

 :  الطباطبائ  بقعله الل  داملعن  أشار 

                                                 

 .22ة21( سعرة األنب اء: 1)

 .432، ص1ج ،( عسشابه القآنن واملخسط  ف ه2)

 .51( انظآ: املف د، حم د بن النعامن، أوائل املقاالت، ص3)



  منهج ابن شهر آشوب  

عىل مةاٍن ذهنيدة نظدري  ا كالم داّل إن أ ريد به هذه اآليات التي نتلوها بام أّن 

مددف هددو متّ ، نةددم، سددائر النددالم لدديس بحسدد  احلقيقددة ال حادثددا  وال قددديام  

وإن أ ريد ، القرآنث األصوات التي هي مةنونة بةنوان النالم وبحدو، باحلدوث

، يش ء حق قدديام  بقدمده ة كان كةلمه تةاىل بنّل به ما يف علم اهلل من مةانيها احلقّ 

 .(1)علمه تةاىل به قديم :أي، قديم القرآنف

ودافةع ، وقد ذها ابن شهآنشعب إىل هذا الآأي كغريه عن مطامء اإلعاع ة 

 : عنها،   القآننة عن النصعص مط ها بعد  منها علسدال  

هع : . والذكآ(2)ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ: تفلريه لقعله تعاىل

، (3)گ گ گ ڳ: وقعله، ٺ ٺقعله يف مقبه ، القآنن

ل املحفعظ ال يكعن (4)ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ: وقعله . واملن ز 

ل إال  حمدثا ؛ ألن   نز   .(5)وال سساج إىل حفظه، القدي  ال ي 

 ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ: يف عع ع نخآ مند تفلريه لقعله تعةاىل ونجده

 : يقعل (6)پ پ ڀ ڀ ڀ

ث له وأنّ ، غري اهلل القرآنفيه دليل عىل أّن   والقادر عليده؛ ألنّ ، اهلل هو املحدل

 فهو غري اهلل ال حمالة.، ما كان بةضه جو ءا  من بةض

                                                 

 .253، ص14فلري القآنن، ج( الطباطبائ ، حم د حلني، امل زان يف ت1)

 .2( سعرة األنب اء: 2)

 .53( سعرة األنب اء: 3)

 .4( سعرة احلجآ: 4)

 .243، ص1ج ،( انظآ: عسشابه القآنن واملخسط  ف ه5)

 .136( سعرة البقآة: 6)



  املؤلف فيهحتليل مضمون الكتاب وبيان منهج   

، رة فهدو فةدلوما كدان داخدال  حتدت القدد، اهلل قادر عليه وفيه دليل عىل أنّ 

ثا   خ فيده؛ ألّند ه لو كان قديام  مل  ا صّ  وأنّ ، والفةل ال ينون إالّ حمد  ه إذا وجود النس 

فليس بةضه بأن ينون ناسخا  واآلخدر منسدوخا  ، كان اجلمي  حاصال  فيام   يول

 .(1)بأوىل من الةنس

 العدل

 إن  : قةدوناألفل الثا  عن أفعل الدين مند الش ع  اإلعاع ة  الةذين يعس وهع

فال جيةعر يف قءةائه وال س ة  يف ، ه مادل غري ظالعن ففاته تعاىل الثبعت   الكامل   أن  

وال ،   مباده عةا ال يط قةعنوال يكط  ، وله أن جيازي العافني، يث ا املط عني، حك ه

ه سبحانه ال يرتك احللن منةد املزامحة  وال يفعةل وإن  ، عنيعاقبه  زيادة مض عا يلسحق  

 .(2)ه من الظط  وفعل عا هع قب  ه عنز   ... وبذلن نحك  أن  القب 

وطآح رأيةه ، صل بالعدلض ابن شهآنشعب إىل مجط  عن امللائل الس  تس  وقد تعآ  

ع فكسا ، وناقش نراء ع ن خيسط  ععه ، ف ها طعيط  يةنقض ف هةا عةذها اجلةرب  عقد 

 .(3) ه  ونراءه  الباطط فن د ف ها عزام،   القآننعلسدال  بج ط  عن اآليات ، ويبططه

ءةه مةض وهنا نسعآ   ض لبعض امللائل السة  طآحهةا ابةن شهآنشةعب ونق 

دا اهللّ  : فقال يف تفلري قعلةه تعةاىل، ة يف علأل  نف   الظط  من اهلل تعاىلاملجرب   م  و 

ن  
ل امل  ة  ل 

ام  لل ل  يد  ر  رل  لندان، ه لو أراد رلم بةضهم لدبةضة؛ ألنّ عىل املجرّب  ردّ : (4)ي 

                                                 

 .253ة244ص ،1ج ،( عسشابه القآنن واملخسط  ف ه1)

آ، حم د ر ا، مقائد اإلعاع  ، ص2)  .وعا بعدها 43( املظف 

 .23ة 8، ص2ج ،( انظآ: عسشابه القآنن واملخسط  ف ه3)

 .138( سعرة نل م آان: 4)



  منهج ابن شهر آشوب  

جلاز أن يريد أن يظلمه هو؛ ، وكذلك لو أراد رلم اإلنسان لغريه، قد أراد رلمهم

 .(1)ه ال يفةل ما ال ي ريدهألنّ 

فقةد اخسطفةت املةدار  اإلسةالع   يف ، ا بالنلب  إىل علأل  أفعال العبةادأع  

ه فذها بعض إىل الةآأي القائةل بأن ة،   اإلنلان وإرادتهنرائها حعل عفهع  حآي  

فهع يفعل عا سطع له ، ض إل ه فعطهاإلنلان عفع   وأخآى قالت بأن  ، لري  جمبعر وع

 ف يف هذا العجعد.تسرص   إهل     كام لع ل تكن هناك إرادة  

لسطن اآلراء الفاسدة ح نام جاء ععق  اإلعاع   مض للان  ^ ى األئ   وهنا تصد  

 .(2)أمرين ولنن أمر بن، ال جرب وال تفويض: ح ث قال، ×اإلعا  جعفآ الصاد 

 والعسةط    االمسةدايل   ل اخلا  عدرس  اإلعاع   متث   وهذا دل ل وا   مض أن  

ط  بني املدار  اإلسالع   األخآى؛ وذلن المسامده  مض املآجع   العط    املس ث  

 .^وأهل ب سه ’بآسعل

س ةه املدرسة  اإلعاع ة  يف هةذا وقد دافع ابن شهآنشعب من الآأي الذي تبن  

، ة كثةريا  يف هةذا البةابكام ناقش املجرب  ، رأيه يف أكثآ عن ععق  وطآح، املجال

   .القآننوعلسدال  بعيرات اآليات ، دا  نراءه عفن  

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ : اىلةعله تعةآ قةيف تفل ال ةفق

  :(3)ڻ

                                                 

 .274ص 2( عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج1)

، 1، الكط ن ، حم د بن يعقعب، األفعل عن الكايف، ج18( الصدو ، حم د بن م ، اهلداي ، ص 2)

 .147، ص4، املجطيس، بحار األنعار، ج161ص

 .16: ( سعرة الآمد3)



  املؤلف فيهحتليل مضمون الكتاب وبيان منهج   

لندان ، ةولو كان املراد ما قالت املجدرّب ، ارة عىل النفّ هذه اآلية وردت حّج 

فدال يلحقهدم ، ه إذا كان اخلالق لةبادهتم األصدنام هدو اهلل؛ ألنّ ة عىل اهللفيها حّج 

م  توبّ ، ك خلقت  فينا ذلكإنّ : بل ينون هلم أن يقولوا، اللوم
لل  ؟(1)خنا بفةلكف 

مةض  ويلةسحق  ،  يف أفعاله ول س جمربا  العبد  ري    يف هذه امللأل  أن  وقد تبني  

وظطة   ه أن يءةاف إل ةه رش   تعاىل عنةز  اهلل وأن  ، عا يفعطه ثعابا  ومقابا  يف اآلخآة

ط ق الظط  كان ظاملا  وفعل؛ ألن    كام لع خطق العدل كان مادال .، ه تعاىل لع خ 

 بوةالن

 :  ومق دهت  ف ها ه ، ه  األفل الثالث عن أفعل الدين مند الش ع  اإلعاع  و

ه وخيساره عن جيعطها اهلل تعاىل مل ن ينسجب، ان  النبعة وظ ف  إهل   وسفارة رب   إن  

فريسطه  إىل سائآ النا  لغاية  ، سه مباده الصاحلني وأول ائه الكاعطني يف إنلان   

ولغةآض تنةزهيه  ، إرشاده  إىل عا ف ه عنافعه  وعصاحله  يف الةدن ا واآلخةآة

وتعطة  ه  احلك ة  ، وتزك سه  عن درن علةاوئ األخةال  وعفاسةد العةادات

فرتتفةع إىل ، لسبطغ اإلنلان   كامهلا الالئق هباوب ان طآ  اللعادة واخلري ، واملعآف 

 تع ةني النبة    اهلل تعاىل ل جيعل لطنا  حق   .. كام وإن  .درجاهتا الآف ع  يف الدارين

، ذلةن ب ةده تعةاىل بل أعآ كل  ، ول س هل  اخلرية يف ذلن، أو تآش حه أو انسخابه

ن يآسطه هاديا  وعبير    عا فة ام وال أن يسحك  ، ا  ونذيآا  ول س هل  أن يسحك  عا ف   

 .(2)ورشيع    نن  وس   جاء به عن أحكا   

                                                 

 .233، ص2( عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج1)

آ، حم د ر ا، مقائد اإلعاع  ، ص2)  .48( املظف 



  منهج ابن شهر آشوب  

قاعدة اللطف توج  أن يبةث اخلالق اللطيف بةبدادة  أنّ : ويعسقد اإلعاع  

 .(5)ولينونوا سدفرا ء اهلل وخلفدا ءه ، رسل ه هلداية الب ر وأدا ء الرسالة اإلصالحية

ل عةن القءةايا اجلةائزة ال انبعةاث الآسة وقد خالفعا بذلن األشامآة القائطني بةأن  

، ^. كةةام ويعسقةةد اإلعاع ةة  بعجةةعب مصةة   األنب ةةاء(2)العاجبةة  وال امللةةسح ط 

ة مج ع األنب اء ععصعععن عن الكبةائآ قبةل النبةع   إن  : عن مض وجعهبا بقعهل ويلسدل  

 ا عا كان عةن فةغري ال يلةسخ   وأع  ، هافامطه عن الصغائآ كط   وبعدها وعا يلسخ   

 .(3)حال د و سنع عنه  بعدها مض كل  قعمه عنه  ومض غري تع   فامطه فجائز و

ح ث يعسقدون بعصة   األنب ةاء حسة  ، ويذها اإلعاع   إىل أكثآ عن ذلن

نا  وجه اخلالف بني اإلعاع ة  املآتىض عب    الل  دهذا املعن  أشار إىل و، قبل بعثسه 

 : ف قعل ،وغريه  عن املذاها اإلسالع  

ال جيوز عليهم يش ء : فقالت الييةة اإلمامية، ^اختلف النا  يف األنبيا ء

ويقولون يف ، ة وال بةدهاال قبل النبوّ ، من املةايص والذنوب كبريا  كان أو صغريا  

ز أصحاب احلديث واحليوية عدىل األنبيدا ء النبدائر قبدل وجوّ ، األئمة مثل ذلك

ن جوّ ، ةالنبوّ  ، وة ب ر  االسترسار دون اإلعدالنزها كذلك يف حال النبومنهم م 

ن جوّ  ومنةدت املةتولدة مدن وقدوع النبدائر ، هدازهدا عدىل األحدوال كلّ ومنهم م 

زت يف احلدالن وجدوّ ، ة ويف حاهلداقبل النبدوّ  ^ة من األنبيا ءوالمغائر املستخفّ 

                                                 

 ( املصدر اللابق.1)

 .132، ص1( انظآ: الشهآسسا ، حم د بن مبد الكآي ، املطل والنحل، ج2)

 .62( انظآ: املف د، حم د بن النعامن، أوائل املقاالت، ص3)



  املؤلف فيهحتليل مضمون الكتاب وبيان منهج   

 .(1)من المغائر وقوع ما ال يستخّف 

 (القةآننه عسشةاب)أثبةت ابةن شهآنشةعب يف  ،ومض غآار ععق  اإلعاع ة 

چ چ چ : فف  تفلريه لقعله تعاىل، مص   األنب اء مج عا  دون اسسثناء

بل ، وال غفران عقاب، هذا ليس يقتيض وقوع مةمية: يقعل (2)ڇ ڇ ڇ

 .أرأيت د رمحك اهلل د: كام تقول، القمد التةظيم واملالطفة يف اخلطاب

، واملدراد التقريدر، هامراهره االسدتف:   أذنت هلمبدأ بالةفو قبل الةتاب وقد 

  فةلت  كذا؟ يف حال استفهام أو تقرير: ّنا نقول لغريناوال حيمل عىل الةتاب؛ أل
 .(3) ل

ۓ  :آ قعله تعةاىلةوهع يفل   ×هذه الآوح دافع من مص   ند وبنفس 

 :  فقال (4)ڭ ڭ

يقدد  بددن الواجدد   -تةدداىل  -واألمددر مددن اهلل ، خمالفددة األمددر: املةمددية

قال، واملندوب كان ما أمر بده  سوا ء  ، وكذا من اخلري فةماين، أمرت  فالنا  بنذا: ي 

 .(5)وترك النفل غري قبي ، واجبا  أو مندوبا  

،   األنب ةاءابن شهآنشعب ععاظبا  مض هذا الةنه  يف دفامةه مةن بق  ة وظل  

ال  اآليات املسشاهب  الس  تعه  أذهةان عؤو  ، ععسقدا  بعص سه  من الذنا واخلطأ

 وعزيال  بذلن الغ عض وااللسبا  منها.، ا  مض خالف مص   األنب اءالن

                                                 

 .16و15لني، تنزيه األنب اء، ص( املآتىض، م  بن احل1)

 .42( سعرة السعب : 2)

 .21، ص3( عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج3)

 .121( سعرة طه: 4)

 .344، ص2( عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج5)



  منهج ابن شهر آشوب  

 اإلمامة

 الةذين قةالعا إن  ، وه  األفل الآابع عن أفعل الدين مند الش ع  اإلعاع  

ني عهةام وال جيعز ف ها تقط د اآلباء واألهل واملةآب  ، إال  باالمسقاد هبا اإليامن ال يس   

عةن اهلل  ة لطة   ا كةالنبع  وإن  ، ةسعح د والنبع  بل جيا النظآ يف ال، مظ عا وكربوا

جيةا أن يكةعن ععصةععا  عةن مج ةع  اإلعةا  كةالنب    ويعسقدون أيءا  أن  ، تعاىل

والةدل ل الةذي اقسىضة مصة   ، (1)الآذائل والفعاحش عا ظهآ عنهةا وعةا بطةن

 .(2) األنب اء هع نفله يقس ي االمسقاد بعص   األئ   

عن اهلل تعاىل مض  عاع  ال تثبت إال  بعجعد الن   اإل فقت اإلعاع   مض أن  وات  

عةن اإلعةا  اللةابق مةض  أو بةن    أو بةن   عةن النبة   ، لإلعا  ’للان النب   

وهذا املعن  أشةار إل ةه ، واإلعاع  منده  ل لت باالخس ار واالنسخاب، الالحق

 : الش خ املف د حني قال

دم املةجدو لمداحبها إالّ اإلمامدة ال تثبدت مد  عد واتفقت اإلمامية عىل أنّ 

وأمجةدت املةتولدة واخلدوارج والويديدة واملرجئدة ، قيدفعىل عينده والتو بالنّص 

ن ال مةجو ، ون بأصحاب احلديث عىل خالف ذلكواملتسمّ  وأجازوا اإلمامة يف م 

 .(3)عليه وال توقيف له وال نّص 

 وأن  ، النبةعةاهلل لطبير كام سن   هاإلعاع  عنصا إهل  سن   عن أن  ويآى اإلعاع   

  األحكا  عنه ام يسطق  وإن  ، اإلعا  ال ي عح  إل ه كالنب  أن  : الفآ  بني املنصبني هع

                                                 

آ، حم د ر ا، مقائد لإلعاع  ، ص1)  وعا بعدها. 65( انظآ: املظف 

 .65االت، ص( انظآ: املف د، حم د بن النعامن، أوائل املق2)

 ( املصدر اللابق.3)



  املؤلف فيهحتليل مضمون الكتاب وبيان منهج   

 .(1)غ من النب   من اهلل واإلعا  عبط   غ  عبط   فالنب   ، عع تلديد إهل   

فجاء مض للان اإلعةا  ، آها يف اإلعا وقد اشرتط اإلعاع   رشوطا  جيا تعف  

.. ندامي .راع ال ينندل، اإلمدام عدا  ال جيهدل: قةائال   ×بن ععس  الآ ا م   

قدائم ، مفدروض الطاعدة، عا  بالسياسدة، مضطل  باإلمامة، كامل احللم، الةلم

 .(2)حافظ لدين اهلل، ناص  لةباد اهلل، وجّل  بأمر اهلل عوّ 

ة -منةد اإلعاع ة   -وظ ف  اإلعا    لنا أن  وبناء  مض عا سبق تبني     غةري  سص 

ل  الدين ة  السة  هة  اهلةدف املصايءا  مض أ تشس لبل ، دن عي  فقاباملصال  ال

 عن نصا اإلعا . الآئ س

: ابن شهآنشعب مض مص   اإلعا  منةد تفلةريه لقعلةه تعةاىل وقد اسسدل  

 : فبعد كال  طعيل حعل اآلي  قال، (3)ۀ ہ ہ ہ ہ

من القبدائ ؛  اإلمام ال ينون إالّ مةموما   أنّ : ت أصحابنا اهذه اآليةوقد استدلّ 

ن ليس بمةمدوم ، را  -الذي هو اإلمامة  -نفى أن ينال عهده  -تةاىل  -اهلل  ألنّ  وم 

 .(4)ا لنفسه أو لغريهفهو را . إمّ 

ڎ ڈ ڈ : نخآ عن اسسدالله مض مص   اإلعا  بقعله تعةاىل ويف عع ع  

 :  أردف قائال  ، (5)ژ ژ ڑ ڑ ک

                                                 

 .212( انظآ: كاش  الغطاء، حم د حلني، افل الش ع  وأفعهلا، ص1)

 .144، ص2( الصدو ، حم د بن م ، م عن أخبار الآ ا، ج2)

 .124( سعرة البقآة: 3)

 .44، ص3( عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج4)

 .24( سعرة نل م آان: 5)



  منهج ابن شهر آشوب  

يف  -وال يندون ، نبغي أن ينون مةموما  اإلمام ي اإلمامية اها عىل أنّ  استدّل 

 -ة واإلمامة من النبوّ  -ه ال جيوز أن يةطي اهلل امللك كافرا  وال فاسقا ؛ ألنّ  -باطنه 

ۇ ۆ : من السياسة والتدبري؛ لقوله تةداىل، ه نمليك األمر الةظيمللفاسق؛ ألنّ 

 .(2)وهذه أعظم الةهود (1)ۆ ۈ

   ويف أكثآ عن عع ع  ع  ووالي  األئ   د ابن شهآنشعب مض إعاوقد أك   ،هذا

ې ې ې ى ى :  قعله تعاىلفهع مندعا يفس  ، القآننعن عسشابه 

 : يقعل، (3)ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ

  بخانمده وهدو ا تمدّد مل ّد ×أمدري املدؤمنن ا نولت يف حّق ة أّن أمجةت األمّ 

ت فثبتد ^ده إمجداع أهدل البيدتوأّكد، ين يف ذلكراك . وال خالف بن املفرّس 

ام عنى بد)ولّينم( القائم وإنّ ، ونفي مةناها عن غريه، واليته عىل وجه التخميص

ن يلدومنم طاعتده، بأموركم  ال يندون إالّ  - بةدد النبديّ  -وفدرض الطاعدة ، وم 

 .(4)لإلمام

ة، يةدافع منةه بحةآارة، ا  ملعسقةدهوهكذا يبق  ابن شهآنشعب وف    كا  عس ل 

   والنقط   وغريها.والرباهني العقط  األدل  وععسءدا  ب

 القرآنمتشابه  تفسري اجلانب اللغوي يف

 كأداة أساس   يف فه   الن    الط غ   ابن شهآنشعب هذا املنه  باسسخدا  تبن  

                                                 

 .124( سعرة البقآة: 1)

 .47، ص3سشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج( ع2)

 .55( سعرة املائدة: 3)

 .138، ص3( عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج4)



  املؤلف فيهحتليل مضمون الكتاب وبيان منهج   

وقةد سةبقه يف ذلةن الكثةري عةن العطةامء يف ، وتأويةل اآليةات املسشةاهب  القآن   

 ،(182)ت وعن أشةهآ أفةحاب هةذا االاجةاه الكلةائ   ، امسامده  هذا املنه 

ن كسبةعا يف ععةا  وغةريه    ة، (1)جةاء أبةع مب ةدة وعن ث   ، (237اء )توالفآ  

فةت فأل  ، الط غعية وقد فس  هذا االاجاه بابا  واسةع  يف جمةال الدراسةات ، القآنن

. وقد أكثةآ أفةحاب هةذا (2)وغريها القآننوعشكل  القآننالكسا حعل غآيا 

ةأو   ولعةل  ،   القآنناآليات  مض االاجاه عن االسسشهاد بالشعآ العآيب   ةن حف  ز ل ع 

إذا سدألتموين عدن غريد  : مض انسهاج هذا اللب ل هع ابن مبةا  ح ةنام قةال

 .(3)اليةر ديوان الةرب فإنّ ، فالتمسوه يف اليةر القرآن

نا السعف ق بني تأويل اآليات املسشاهب  وعا دار مض أللن  العةآب حاول عفس  كام 

 الط غة فامس د أيءا  مض نراء مجط  عن مطامء ، صعص شعآي عن اسسعامالت لغعي  ون

ح ث رجع ابن شهآنشةعب إىل ، دون أن يله  يف إبداء رأيه يف امللائل الس  ذكآوها

 ،وقطةآب ،والكلةائ    ،كاخلط ةل الفآاه ةدي  ، نراء العطامء البارزين يف هذا املجةال

 .وغريه  ،والزجاج ،وثعطا ،واألخفش ،وأيب مب دة ،اءوالفآ  

                                                 

، عن أئ   العط  باألدب والط غ . ولةد يف 1) ( هع عع آ بن املثن   البرصي  املعآوف بأيب مب د النحعي 

ن يف األرض أمط  بج  ع ه: ل يك(. قال اجلاحظ بحق  234( وتعيف ف ها سن )113البرصة سن  )

عؤل ، عنها: جماز القآنن، وعآثآ العةآب، وععةا  القةآنن، وإمةآاب  233العطع  عنه. له نحع 

. وكحالة ، م ةآ، ععجة  148، ص4القآنن، وغريها. انظآ: الزرك ، خري الدين، األمال ، ج

 .334، ص12فني، جاملؤل  

ة( لط زيد عن االط ال  انظآ: ععآف ، حم د هةادي، الس2) ، 2آون يف ثعبةه القشة ا، جةفلةري واملفل 

 . 424ة  425ص

 .24، ص1( انظآ: القآطب ، حم د بن أمحد، اجلاعع ألحكا  القآنن، ج3)



  منهج ابن شهر آشوب  

ق بام جاء من طآيق النحةع يسعط   القآنننا بابا  يف عسشابه وقد أفآد عفس   ،هذا

ق بالنعادر   بابا  نخآ عن كسابه املسعط  فخص  ، (1)عن السأويل والسفلري لآليات املسشاهب 

 .(2)نا يف رفع املسشابه عن اآلياتوالس  اسسعان هبا عفس   ،الط غعي البالغ   و

طب قةات واألعثطة  السة  كةان قةد أوردهةا ابةن ونحن هنا نةذكآ بعةض الس

ولسب ةني ععةا  ، شهآنشعب يف تأويل اآليات املسشةاهب  ورفةع الغ ةعض منهةا

   .القآنناحلآوف واملفآدات 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں : فف  تفلريه لقعله تعاىل

 : قال، (3)ڻ ڻ

، باحدة)أو( لإل إنّ : راهره يفيد اليك الذي ال جيوز عىل اهلل تةاىل. اجلواب

قال  ثن.جالس احلسن أو ابن سريين والق  الفقها ء أو املحّد : ي 

فمنهدا مدا هدو ، قلدواهم قسدت إنّ : وينون مةناهدا، )أو( دخلت للتفميل

ٱ : نحدو قولده تةداىل، قسدوة ومنهدا مدا هدو أشدّد ، كاحلجارة يف القسدوة

كونددوا هددودا  وهددم : قددال بةضددهم: ويف مةندداه .(4)ٻ ٻ ٻ ٻ

ڦ ڄ ڄ : أو نمددارى وهددم النمددارى. ومثلدده: موقددال بةضدده، اليهددود

 .(5)ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

                                                 

 .536ة  347، ص4( راجع: عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج1)

 .138ة  7، ص5( املصدر نفله، ج2)

 .74( سعرة البقآة: 3)

 .135( سعرة البقآة: 4)

 .4اف: ( سعرة األمآ5)



  املؤلف فيهحتليل مضمون الكتاب وبيان منهج   

وإن كان اهلل عاملا  بدذلك ، دخلت عىل سبيل اإلاهام فيام يرج  إىل املخاط ( )أو

ة مدك إالّ : كقوهلم، ال خيرجان عنهام، ام كأحد هذينأّن : فيه. واملةنى غري شاكّ 
 ما أ طل

 ه ال فائدة يف تفميله. يةلمون أنّ حلوا  أو حامضا ؛ في بهمون عىل املخاط  بام

 .(1)ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ: نحدو قولده، بمةنى )بل()أو( 

 .(2)ڃ ڃ ڃ ڃ چ: كانوا مائة ألٍف وبضةة وأربةن ألفا . وقوله: قالوا

 : الياعرقال 

لت  أمل البددددر  أم كددل  إلدّي حبيد     فو اهلل ال أدري أ  سلمى تقوَّلل

 .(3)ک گ گ گ گ ڳ ک: قوله، أو( بمةنى الواو)

ۀ ۀ ہ ہ ہ : وقولده، وبيوت آبدائنم: مةناه

 : اآلية. قال جرير (4)ہ ھ ھ ھ ھ

 (5)كام أتى ربَّلله موسى عىل قدر  نال  اخلالفة أو كانت له قدرا  

گ گ گ : ويف تفلريه ملعن  بكاء اللةامء واألرض يف قعلةه تعةاىل

. (7)گ گ گ گ: كقوله تةاىل، أهلها :أي: قال (6)ڳ ڳ

                                                 

 .147( سعرة الصافات: 1)

 .4( سعرة النج : 2)

 .61( سعرة النعر: 3)

 .31( سعرة النعر: 4)

 .74ة77، ص1( عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج5)

 .24( سعرة الدخان: 6)

 .4( سعرة حم د: 7)



  منهج ابن شهر آشوب  

: كدام ي قدال، اهلل أراد املبالغ يف وصف القوم بسقو  املنولة وإنّ ، السخا ء حاتم: وي قال

 والسام ء واألرض.، يل والنهاروبناه اللّ ، وأرلم القمر، كسفتل اليمس لفقده

 : قال جرير

 تبني عليك نجوم الّليل والقمرا  اليمس طالةة ليست بناسفةٍ 

واألخذ بالثأر. والةرب كاندت ال تبندي ، وينون اإلخبار عن فقد االنتمار

 .(1)عىل القتيل إالّ بةد األخذ بثأره

ۆ ۆ : كام واستيهد بأقوال الةرب يف تفسري قوله تةداىل

هدذا كدام تقدول : يقولذ إ، (2)ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ

ق  المخر: الةرب
لل  : قال الياعر، ويستنول الوعول، وهيد  اجلبال، هذا النالم يف 

 .(3)نَّلل هبوب  الّري ل   ي سم   هل  دوب          باحل ى فلق  احل ىولو أّن ما يب

گ گ : نا بني كط سني )ي ءل( و)ي ءل( يف قعله تعةاىلوقد فآ   عفس  

ن فدت  اليدا ء: . فقال(4)گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ اهلل  أنّ : أراد، م 

ه   ن أضلّ  إنّ : أو قلت، ال هيدي من ي ضل  ن ضمّ م   أنّ : أراد، ليا ءا ه اهلل ال هيتدي. وم 

الله ن حنم اهلل بض  ن  إنّ : أو قلت، ال يقدر أحد  أن جيةله هاديا  ، ه ضاال  وساّم ، م  م 

 .(5)وال يقدر هو عىل أن هيتدي إليها، أضّله  اهلل  ال يقدر  أحد  عىل هدايته إليها

                                                 

 .141ة143، ص1( عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج1)

 .43( سعرة عآي : 2)

 .153ص 1املخسط  ف ه، ج( عسشابه القآنن و3)

 .37( سعرة النحل: 4)

 .63، ص2( عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج5)



  املؤلف فيهحتليل مضمون الكتاب وبيان منهج   

( يف تفلةري قعلةه تعةاىل ەئ ەئ وئ : ويف عع ع نخآ بني  كط   ) ةل 

 : . قال(2)پ پ پ پ، (1)وئ

( الزم اعلم أنّ  قال، )ضلَّلل : وقولده تةداىل، وهلك، ضاع: ضلَّلل اليش ء أي: ي 

 .(4)ی ی ی ی جئ: . وبمةنى الةذاب(3)ڱ ڱ ڱ ڱ ں

 .(5)ہ ہ ہ: وبمةنى إبطال الةمل

 .(6)ەئ ەئ: قوله،   هيتدل له: أي، ضلَّلل فالن  الطريق: نحو، ومتةدٍ 

( عىل وجوه: وقد جا ء  : )أضلَّلل

ه    .(7)ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ: قوله تةاىل، أهلنه: فالن أضلَّلل

 : قال الياعر، ضّلت عنه: أي، تهأضلَّلل الرجل دابّ : وبمةنى

ه    مننم أضلَّلل بةري 
 ري  ددام  كبدالذم دة  إنّ ده ذمدلد  هبوين المرأ 

 .(8)وبن ما يفار ، فاأللف للفر  بن ما ال يفار  منانه

وهةذا كثةريا  ، ن أن يبدي رأيه يف املع ع نا نراء العطامء عن دوويذكآ عفس   

                                                 

 .13( سعرة اللجدة: 1)

 .23( سعرة اجلاث  : 2)

 .134( سعرة الكه : 3)

 .47( سعرة الق آ: 4)

 .4( سعرة حم د: 5)

 .125( سعرة النحل: 6)

 .4( سعرة حم د: 7)

 .73ة72، ص2ج( عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، 8)



  منهج ابن شهر آشوب  

ھ ھ ے ے : فف  تفلري قعلةه تعةاىل، القآننعا نجده يف عسشابه 

 دون.لرتكناهم عميا  يرتدّ  :قال احلسن وقتادة: قال، (1)ۓ

 إذهاب اليدّق : والطمس عىل الةن، حتى يذه  أثره    ءحمو اليش: والطمس

. إذها: والطمس عىل املال، الذي بن اجلفنن به. والطمدس عدىل النتداب إحمدا ه 

 وطمس  الري ل األثر.

، وهدو قدادر عدىل مدا يريدد اهدم، م يف قبضدتهأّند -تةداىل  -وهذا بيان من اهلل 

ۇ ۇ ۆ ۆ  و: قال زيادة يف التحدذير فليحذروا تننيله اهم. ثمّ 

 .(2)ۈ

 واملسدخ، كام مسخ قوم  قردة وخندازير، قل  المورة إىل خلقٍة وميوهةٍ : املسخ

 .ناية التننيل

أو عىل أرجلهم. ولدو فةلندا ، ملسخناهم عىل مقةدهم: وقتادة، وقال احلسن

 .(3)مل  ا استطاعوا مضّيا  ، اهم ذلك

ۈئ ېئ ېئ  ۈئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ...ۅ ۅ ۉ: ويف تفلري قعله تعاىل

 .(4)ېئ ىئ

ة والتأبيددد بمددّد ، الظدداهر االسددتثنا ء: قددال الفددّرا ء: قةةال ابةةن شهآنشةةعب

ائ ائ : ه قدالفنأّند، الويادة إالّ املراد بد  أنّ  إالّ ، السموات واألرض

                                                 

 .66( سعرة يس: 1)

 .67( سعرة يس: 2)

 .136ة135، ص2( عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج3)

 .137، 136( سعرة هعد: 4)
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من الويادة هلم عدىل هدذا املقددار.  ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ

هام وقت كذا إنّ : كقول القائل  ...عليك ألف دينار إالّ ألفن الذينل أقرضت ن 

ك هلم زفريا  وشهيقا  إالّ ما شدا ء رّبد االستثنا ء وق  عىل أنّ  إنّ : وقال الوجاج

خالدين : الواو. والتأويل: بمةنى إال: .. وقالوا.الةذاب التي   تذكر من أنواع

 ك من الويادة.وما شا ء ربّ  دامت السموات واألرض فيها ما

 : قال الياعر

ده أخدوه    رقدانل دمر أبيك  إالّ الفدلة  وكل  أٍخ مفدارق 

ې ې ې مدل بقولده متّ  األّولاالسدتثنا ء  ق إالّ باخللود؛ ألنّ وال يتةلّ 

 .(1)ك من أجنا  الةذابإالّ ما شا ء ربّ  ى

   الس  أو حنا ف ها عةنه  ابةن القآنننقسرص هبذا القدر ال لري عن األعثط   

ح ث وجةدنا ، آيف ة   الشالقآننيف رفع املسشابه عن اآليات  غعي  شهآنشعب الط  

شةئ النا، لآفع الغ عض وإزال  االلسبا  عن أذهان النةا  الط غ كثآة اسسعانسه ب

الكآي  والسة   القآننالعاردة يف  الط غعي عن مد  فه  وإدراك الكثري عن امللائل 

م  أن    ا عسناقء  وعسعار  .ز 

 أسبابه وأقسامه: القرآناملتشابه يف 

ا جاءت ب عنة  وأن  ، القآننأو حنا يف بداي  الفصل الثا  ععن  كط   املسشابه يف 

ة  اآليةات  وذكآنا أيءةا  أن  ، واملامثط  تارة  أخآى ،االلسبا  تارة   ابةن شهآنشةعب قل 

ع املسشاهب  إىل مخل  أقلا  يف   الكساب. عقد 

                                                 

 .433ة  433، ص3( عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج1)
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ال  أن نةذكآ أو   البد   ،وقبل أن نير  يف ب ان وتع    أقلا  املسشابه وأسبابه

وقةد ذكآهةا ابةن ،    الس  يقع املحكة  واملسشةابه يف  ة نهاالقآننأقلا  املعا  

 : هاوأك  ، هع الباب األخري عن كسابهشهآنشعب يف باب النعادر و

ائ : كقعلةه،   القعل ف هفال جيعز ألحد  تكط  ، اهلل العط  به ة عا اخس   1

 ۇئوئ وئ ۇئ: . وقعلةةه تعةةاىل(1)...ەئ ەئ وئ وئ

 .(2)ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ

 ،وال وقةت اللةام  ،فال ي كن ألحد عن املخطعقني ععآفة  حق قة  الةآوح

 تعاىل.مط ها حمصعر باهلل  ويع  الق اع ؛ ألن  

وهع جم ل ال ينبئ ظةاهآه مةن ، ة عا ال ي كن ععآفسه إال  باألثآ الصح  2

ڭ ، (3)گ ڳ ڳ ڳ: كقعلةه تعةاىل، املآاد به تفصة ال  

. وغريهةةةةا عةةةةن (5)ھ ھ ے ے ۓ، (4)ڭ ۇ ۇۆ

وتفص ل عناسن ، تفص ل أحكا  الصالة عن ركع  وسجعد ومدد فإن  ، اآليات

ي كن اسسخآاجها إال  باألثآ الصةح   الةذي  ال، احل  ورشوطه وعقاديآ الزكاة

 .^ واألئ    ’ب ن ه النب 

                                                 

 .34( سعرة لقامن: 1)

 .85( سعرة اإلئاء: 2)

 .43( سعرة البقآة: 3)

 .141( سعرة األنعا : 4)

 .47رة نل م آان: ( سع5)
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، (1)ٱ ٻ ٻ ٻ: كقعلةه تعةاىل، ة عا يكعن ظاهآه عطابقا  ملعنةاه3

نةة  أو داللةة  ي. وال نحسةةاج هنةةا إىل قآ(2)ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ

 ام ظاهآه أنبأنا من ععناه.وإن  ، ملعآف  املآاد

كالكا ي كن أن يكعن عةآادا  ف جةعز  ،فظ عشرتكا  بني ععن نية عا كان الط  4

  وهع عا ي ل   ، محل مض املعن  اآلخآ ،الدل ل مض فلاد أحدكا وإذا دل  ، كالكا

ڀ ٺ  *پ ڀ ڀ ، (3)ڈ ژ ژ ڑ: عثةل، بة)املسشابه(

 .(5) (4)ٺ

 (6)دةوععان ه أسبابا  كثرية وأقلةاعا  عسعةد   القآننصعن يف مطع  املسخص   ومد  

 ات كسابه.ابن شهآنشعب أيءا  يف ط   ذكآها ، لطسشابه

  أسباب السشابه ملعآف  عةنه  ا  تلط ا الءعء مض تنع  عن الووري جد   إن  

األسباب السة   وهنا نذكآ أه   ،  يف السفلري وك ف   ععاجلسه لسطن األسباباملفس  

 :   إىل أقلا  عنهافنسطآ  ، ي إىل السشابهتؤد  

   داللة اللفظ عىل مةنين أو أكثر .5

 وإذا دل  ، فظ ف ه عشرتكا  بني ععن ني أو أكثآعن أسباب السشابه هع عا كان الط  

                                                 

 .1( سعرة اإلخالص: 1)

 .33( سعرة اإلئاء: 2)

 .5( سعرة طه: 3)

 .23 -22( سعرة الق اع : 4)

 .43ة 84، ص5( انظآ: عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج5)

 .254( انظآ: الآاغا، احللني بن حم د، عفآدات الفاظ القآنن، ص6)
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ڈ ژ : نحع قعله تعاىل، محل مض املعن  اآلخآ ،الدل ل مض فلاد أحدكا

پ پ پ ، (2)ڀ ٺ ٺ *پ ڀ ڀ ، (1)ژ ڑ

 وغريها عن اآليات.، (3)ڀڀ

لعقعنا يف  الف   ،ظاهآةت هذه اآليات ومحطنا األلفاظ مض املعا  الفطع فس  

ه ل س وأن  ،   مض تنزيه اخلالق من السشب ه والسجل  صي  اآليات املحك   الدال  

 ك ثطه يشء وال تدركه األبصار.

ة ل تطن اآليات املسشاهب  اسةسنادا  إىل  أن يؤو  ف طز  مض املفس   العقط ة   األدل 

دأب ابن شهآنشعب مةض وقد ، فظ إىل ععناه الصح  الس  ترصف الط    الط غعي  و

 تأويل هذا القل  عن املسشابه يف ععارد مديدة عن تفلريه.

آاد الظاهآ عنهةا ويطحق هبذا القل  عن املسشابه كل   ام وإن ة، األلفاظ الس  ال ي 

كام جاء يف قعلةه ، الذي ال يفه  إال  بب ان وجهه، ل وت رصف إىل ععن  جمازي  تؤو  

  :قال ابن نشعب، (4)ىئ ىئ ىئتعاىل 

ال ، عرضدان اخلدري وال ّرد عىل وجه املجاز؛ ألنّ  -عىل اهلل  -جةل )املس( 

وترك عبادة ، بذلك الرتغي  يف عبادته -تةاىل  -املامّسة. وأراد  -عليهام  - تمّ  

 .(5)ه القادر عليهاموأنّ ، دون غريه ه املالك للنف  والرّض سواه؛ ألنّ 

                                                 

 .5( سعرة طه: 1)

 .23ة22( سعرة الق اع : 2)

 .13( سعرة الفس : 3)

 .17( سعرة األنعا : 4)

 .237، ص1( عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج5)



  املؤلف فيهحتليل مضمون الكتاب وبيان منهج   

 .(1)ې ې ې: ا يف تفلري قعله تعاىلوأع  

ه هو امل ظهدر  لإلنةدام الينور يف صفات اهلل جماز؛ ألنّ : ل ابن شهآنشعبقا

ه  املناف  واملضارّ  -تةاىل  -واهلل ، عليه أن يةامل املطيد  يف : فينون مةناه، ال ت لحق 

 .(2)حسن اجلوا ء مةاملة الياكر

 التقديم والتأخري .1

مةه بغةري  ة  بلةبا نظة  الكةال  ووقعالقآننالسشةابه يف اآليةات  قد يقع

وهذا عةا نالحظةه يف كةال  العةآب يف ،  آ املقد  خ  ؤوي، آ  املؤخ  ف قد  ، عع عه

وقد أو   ابن شهآنشعب هذا املططا عةن خةالل أعثطة  كثةرية عةن ، الب ان

ض إىل ؛ ح ةث تعةآ  القةآننوذلن يف الباب األخري عن عسشابه ، الكآي  القآنن

  :ب ان وجعه القطا قائال  

، أكرمندي: تقدول، مر وتدأخري املقدّد تقديم املدؤّخ : امنه، القل  عىل وجوهٍ 

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ  أكرمني زيد  وأكرمت ده  : أي، وأكرمت ه  زيد  

 ام  و  جيةل لده عوجدا .عىل عبده كتابا  قيّ : تقديره (3)ى * ۉ ۉ ې ېې

ه  عليه: تقديره (4)مج جح مح جخ .. وتقديم اخلدرب .آتوين قطرا  أ فرغ 

. وتقددديم املفةددول عددىل (5)ھ ھ ھ ے ے: عددىل االسددم

                                                 

 .17( سعرة السغابن: 1)

 .333، ص1( عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج2)

 .2، 1( سعرة الكه : 3)

 .46( سعرة الكه : 4)

 .47( سعرة الآو : 5)



  منهج ابن شهر آشوب  

ه  عمرو: الفاعل . وقلد  (1)ەئ ەئ وئ: وقولده تةداىل، زيدا  رضب 

وعرضدت  الدابدة  عدىل ، يف رجيل واخلّف ، أدخلت  اخلاتم  يف إصبةي: الفةل نحو

لوا . وإنّ (2)ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ: وقوله، املا ء ام الةمبة  أو 

نو  ء  اهاالقوّ  ة ت 
(3). 

 الةموم واخلموص .3

وقةد يكةعن ، عارد يقع السشابه ف ها عن جهة  الع ةع  واخلصةعصبعض امل

ې ې ې ى ى ائ : كام يف قعله تعاىل، اا  وععناه خاف  الطفظ ماع  

 : . قال ابن شهآنشعب(4)ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ

 (5)...ېئ ېئ ېئ ىئ: وقولدده، ا  ي يف الركددوع كددان علّيددواملوّكدد

ٺ ٺ ٺ : وقولدده، ...نةدديم بددن سددةود :والقائددل

أو سدار  ، ة مدن حدرزسارٍ  نحو سار  حّبد جيوز قط  كّل  وال، (6)ٿ

 .(7)ديناٍر من غري حرزٍ 

آاد به الع ع فظ خاف  وقد يأيت الط   هة   ة  املسعج  القآننكلائآ اخلطابات ، ا  وي 

آاد هبا أع  إال  أن  ، ’لطنب    ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ : عثةل قعلةه تعةاىل، سةهه ي 

                                                 

 .34( سعرة يس: 1)

 .76( سعرة القص : 2)

 .36، ص5القآنن واملخسط  ف ه، ج ( عسشابه3)

 .55( سعرة املائدة: 4)

 .173( سعرة نل م آان: 5)

 .38( سعرة املائدة: 6)

 .71، ص5( عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج7)



  املؤلف فيهحتليل مضمون الكتاب وبيان منهج   

 .(1)پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ پپ

م   ينونوا ته؛ ألّن واملراد به أمّ ، هنبيّ  -تةاىل  -اهلل نى : قال ابن شهآنشعب

 .(2)م ذكرهمار املقّد من عبادة النفّ  يف شّك 

 الناسخ واملنسوخ .8

نقةةل ابةةن شهآنشةةعب تعآيةة  ابةةن مبةةا  ورأيةةه يف املحكةة  واملسشةةابه 

هةذا الةآأي ل ينطبةق مةض  . إال  أن  (3)واملتيابه املنسوخ، املحنم الناسخ: بقعله

 ام داال  مض بعض عصاديق املحك  واملسشابه.وإن   ،ن  املحك  واملسشابهعع

نةا  بةذلن اآليةات الناسةخ  عب    ،  ابن شهآنشعب بابا  علةسقال  وقد خص  

الناسةخ واملنلةعخ أحةد أفةآاد املحكة   واملنلعخ  وعلسعآ ا  هلا؛ بناء  مض أن  

 .(4)واملسشابه وعصاديقهام

. (5)ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱگ گ ڳڳ : فجاء يف قعله تعةاىل

ه بوجدوههم يف كان للمسلمن التوّج : قال ابن زيد وقتادة: قال ابن شهآنشعب

 .(7)(6)ہ ہ ہ ھ: ن سخ بقوله ثمّ ، المالة حيث شا وا

                                                 

 .134( سعرة هعد: 1)

 .53، ص3( عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج2)

 . 46، ص1( املصدر نفله: ج3)

 .343 - 365، ص4سشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج( لط زيد عن االطال  راجع: ع4)

 .115( سعرة البقآة: 5)

 وغريها. 144( سعرة البقآة: 6)

 .367، ص4( عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج7)



  منهج ابن شهر آشوب  

ويلسعآض يف هذا الباب العديد عن اآليات الناسةخ  واملنلةعخ ؛ وذلةن 

: قعلةه تعةاىلكةام يف ، لوورة ععآف  حك  اآليات املنلةعخ  ولسب ةني ناسةخها

. (1)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ

 .(3)(2)...ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ: نسختها: قال

ام كةان وإن  ، ول يقسرص ابن شهآنشعب مض نقل نراء املفسين يف هذا املجال

: فف  قعله تعاىل، حها عع إبداء رأيه يف امللأل وأخآى يصح  ،   بعض اآلراءيآج  

 : . قال(4)ې ې ى

اهلل أو يقبلدوا  قاتلوهم حتى يقولدوا ال إلده إالّ نسخ بقوله : ا قال ابن عب

ام وإّند، ا ليست منسوخةأّن : نسخت ها آية السيف. والمحي : . وقال قتادةاجلوية

ہ ہ : هكام قال لنبّيد، االحتجاج عليه، أمر اهلل بالقول احلسن يف الدعا ء إليه

ھ ھ ے ے ۓ ۓ : وقدددددال، (5)...ہ ہ ھ

 .(7)واحد منهام ثابت يف موضةه كّل  س األمر بالقتال ناسخا ؛ ألنّ ولي .(6)...ڭ

 توّهم اليبهة .8

وي كةن أن ،  ة القآنن  وجعد شبه  يف ظاهآ اآليةات وقد يقع السشابه لسعه  

                                                 

 .12( سعرة املجادل : 1)

 .13( سعرة املجادل : 2)

 .375، ص4( عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج3)

 .83(سعرة البقآة: 4)

 125حل: ( سعرة الن5)

 .138( سعرة األنعا : 6)

 .365، ص4(عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج7)



  املؤلف فيهحتليل مضمون الكتاب وبيان منهج   

كةاالخسالف يف ، واإلمةآاب الط غة ر هذه الشبهات عن جه   الف  قعامد ت سصع  

  ا جآى مض وفق أسال ا العةآب  وغريها، والعاحد واجل ع، السذكري والسأن ث

 يف السعبري والب ان.

، (1)ېئ ېئ ېئ ىئ: وعن أعثطة  ذلةن عةا جةاء يف قعلةه تعةاىل

لفجاء العفة  يف ، (2)ۆ ۈ ۈ ٴۇ: وقعله ثةا  ويف الثةا  عؤن   األو 

 : قال ابن شهآنشعب، آا  واملعفعف واحدعذك  

أو إىل اليدجر وهدو  ثر ويؤّندوهدو يدذكّ ، التأنيث والتذكري راجةان إىل النّخل

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ا: قدال تةداىل، ثيذّكر ويؤنّ 

 .(4)(3)ڀ ٺ ٺ* پ پ پ ڀ ڀ : ويف موض ، ۇ ۇ

قةةال ابةةن ، (6)پ ڀ: ويف عع ةةع، (5)ٿ ٿ: وقةةال تعةةاىل

، وتدارة  عدىل بداطن مةنداه، ةت عىل راهر الندالمالةرب تارة  خترج النّ : شهآنشعب

، (8)ەئ وئ وئ: ويف موضد ، (7)ڀ ٺڀ : نظدريه، املنان: يةني

                                                 

 .7( سعرة احلاق : 1)

 .23( سعرة الق آ: 2)

 .53-52سعرة العاقع : ( 3)

 .347، ص4عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج( 4)

 .15سعرة سبأ: ( 5)

 .44. سعرة الفآقان: 11سعرة الزخآف: ( 6)

 .1سعرة االنشقا : ( 7)

ل: ( 8)  .18سعرة املزع 



  منهج ابن شهر آشوب  

 .(1)الّسقف: أي

: ول يقل، (2)گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ: وقال تعاىل

ألّنه ملّا ذكر اهلل أفةاال  مثل أفةال الةداقلن وهدو النددا ء : قال ابن شهآنشعب، ادخطن

چ چ ڇ : كقولده، جةل صفتها كمدفة الةداقلن، والقول ونحومها

 ڃ ڃ ڃ چ چ: وقولدده، (3)ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

ې ى ى : وقوله، (5)ڍ ڍ ڌ: وقوله، (4)چ

ائ ەئ ەئ وئ : وقولدده، (6)ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ

 .(4)(8)ٹ ٹ ٹ ٹ: وقوله، (7)وئ ۇئ

 القرآنعلى اإلمجاع يف تفسري آي  شهرآشوباعتماد ابن 

واشرتطعا أن يكةعن رأي ،    اإلمجا   إىل حج  ذها بعض عن مطامء اإلعاع   

 فةا  كةل  ات  ب وذلن،  اإلمجا  يكعن حج   إن  : خآىوبعبارة أ، املعصع  داخال  ف ه

إذا كةان العطة  ، عاكثةآوا أ  قط ة، قةعل املعصةع  مض ن يلسكش  عن اتفاقه ع  

                                                 

 .348، ص 4عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج( 1)

 18سعرة الن  ل: ( 2)

 .63سعرة األنب اء: ( 3)

 .76سعرة األنعا : ( 4)

 .65سعرة البقآة: ( 5)

 .11سعرة فصطت: ( 6)

 .4سعرة يعس : ( 7)

 .4سعرة الشعآاء: ( 8)

 .413، ص4عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج( 4)



  املؤلف فيهحتليل مضمون الكتاب وبيان منهج   

 .(1)باتفاقه  يلسطز  العط  بقعل املعصع 

ح امل ة بانضدامم فةندنا هو حّج : ا اإلمجاعأمّ : بذلن قائال   احل     قحق  وقد ص 

 .(2)ةا كان حّج فقهائنا عن قوله مل   فلو خال املائة من ، املةموم

، ة كدون اإلمدام فديهمة كون اإلمجاع حّجدإذا كان علّ : املآتىض الل  دوقال 

 .(3)ةن قول اإلمام يف أقواهلا فإمجاعها حّج كات مجاعة كثرت أو قلّ  فنّل 

ل الش خ املازندرا  يف بعض ععارد تفل ورأيةه يف ، ه مض اإلمجةا ريوقد مع 

 :فف  تفلري قعله تعةاىل، اإلمجا  البد  أن يكعن قعل املعصع  داخال  ف ه ن  هذه امللأل  أ

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

ي دراهر اآلية يقتض: قال، (4)چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ

وال حيتمل ذلك عدىل ، اّتباع املةمومن؛ ألّنم مؤمنون عىل احلقيقة راهرا  وباطنا  

ن أرهر اإلسالم؛ ألّنده ال يوصدف  واحلقيقدي مدن فةدل ، جمدازا   بدذلك إالّ كّل م 

 .(5)أّن اإلمجاع البّد أن ينون قول املةموم داخال  فيه فمّ  ، اإليامن

ة ؛ ، وامس د مض بعض املعارد مض إمجا  اإلعاع ة  ومنةده أن  إمجةامه  حج 

 عن مجطسه . ^ألن  املعصععني

، ريكناية عن اجلامع ال غد: قال، (6)ڄ ڄ ڃ: تفلري قعله تعاىلفف  

                                                 

آ، حم د ر ا، أفعل الفقه، ج (1)  .111، ص3انظآ: املظف 

 .31، ص1، جعفآ بن احللن، املعسرب يف رشح املخسرص، جق احل   املحق  ( 2)

 .633، ص2املآتىض، م  بن احللني، الذريع  إىل أفعل الش ع ، ج( 3)

 .115سعرة النلاء: ( 4)

 .118، ص 4عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج( 5)

 .6ائدة: سعرة امل( 6)



  منهج ابن شهر آشوب  

 .(1)ونقضها بام يّدعونه حمتاج إىل دليل، ثّم إّن الطهارة قد ثبتت، بدليل إمجاع الفرقة

، آيدة   :ح ث قال، (2)ٱ ٻ ٻ ٻ: أيءا  يف تفلري قعله تعاىل واسسدل  

وذكر أبو بندر بدن ، ودليلنا إمجاع الفرقة، وهو مذه  اليافةي وسفيان الثوري

 .(3)قرأها يف المالة فةّدها آية.... ’ النبيأّن : املنذر يف كتابه عن أّم سلمة

ثني املؤل  ونقل  وهذا يدل  ، يف أعاكن عن تفلريه إمجا  أهل السفلري واملحد 

ڎ ڈ ڈ ژ : فف  تفلري قعله تعةاىل، عهمض سع  اط المه وكثآة تسب  

 رونداملفّسددأمجدد  : قةةال (4)ژ ڑ ڑ ک ک ک

، نولت يف النسا ء: عنرمة والنلبي وقال، ^ثون أّنا نولت يف أهل البيتواملحّد 

 .(5)ا النلبي فهو كّذابوأمّ ، ا عنرمة فهو خارجيأمّ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ : وقةةال يف تفلةةري قعلةةه تعةةاىل

 .(7)إذا قمتم من النوم...: أمج  أهل التفسري عىل أّن املراد به: (6)...پ

 

                                                 

 .131، ص4عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج( 1)

 .1سعرة الفال : ( 2)

 .173، ص4عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج( 3)

 .33سعرة األحزاب: ( 4)

 .254 - 253، ص3عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج( 5)

 .6سعرة املائدة: ( 6)

 .131، ص4عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج( 7)



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 

 القرآنمصادر كتاب متشابه 

 ب الشيعةوحضوره يف كت

 : وفيه مبحثان

  املصادر الرئيسة للكتاب ( األّولاملبحث( 

  (كتب الشيعة اإلمامية يف القرآناملبحث الثاني )حضور تفسري متشابه 

 





 

 

 األّولاملبحث 

 للكتاب املصادر الرئيسة

، بةه إن  أك   البحث يف عصادر الكساب دمت إىل اسسحداث فصةل خةاص  

فقد دمت احلاج  ، سا املسشاهبات يف الرتاث الش ع   عن أه   ك يعد   هنظآا  لكعنو

 .تآاثنا الش ع  وعدى حءعره يف، طبحث واسسكشاف عصادرهل

الكسا السة  تناولةت اآليةات املسشةاهب  يف  عن أه    (القآننعسشابه )كساب  ي عد  و

فهع حافل بالعديد عن اآلراء واملصادر الس  امس دها ابةن شهآنشةعب ، الكآي  القآنن

وأ ةاف إل هةا ، ونقةدها ح نةا  نخةآ، بآرائهةا ح نةا   فاسةسدل  ،  تفلريه إل هاورجع يف

ع ح بذلن يف كام ص  ، إ افات ح نا  ثالثا    .(1)(القآننكساب )عسشابه  عقد 

ا  ثقافة  الشة خ ابةن   لنا إيءاحا  جط   ع   ععآف  هذه املصادر ت وال شن  أن  

ه نظآته إلة ه آه باملفس  وعدى تأث  ، شهآنشعب وااجاهاته الفكآي  ، ين الذين وج 

ة وقد اسسدل   ني غةعي   ةني والفقهةاء والط  ين واملسكط  يف كسابه بأقعال مجط  عن املفس 

، والزجاج، والطربي، واللدي، وأيب الءحاك، كابن مبا ، ععا مط هالذين تقد  

، وسةف ان بةن م  نة ، وقسةادة، وابةن جبةري، والنقاش، وابن جآي ، وابن دريد

، آيةواحللن البص، والثعطب ، والعاحدي، ووك ع، والكطب ، ءومطا، والثعري

، والبطخ ، والنظا ، وأيب م  الفاريس، وأيب اهلذيل، واجلبائ ، والآعا ، مب دوأيب 

                                                 

 .46، ص1عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج انظآ:( 1)
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وغريه  عةن ، الطعيس  والش خ ، املآتىض الل  دو، والش خ املف د، والش خ الصدو 

ر ابةن شهآنشةعب يف تفلةريه وال أقصد هنا يف هذا املبحث أن أذكآ عصةاد، العطامء

ف مةض هةذه املصةادر وأتعةآ   ض ألهة   لكن أتعآ  ، آةمض وجه االسسقصاء واحلص

 ععق  ابن شهآنشعب بالنلب  هلا عا اسسطعت إىل ذلن سب ال .

، القآنندة امس د مط ها يف كسابه عسشابه قد ذكآ ابن شهآنشعب عصادر عسعد  

عةن دون اسة   املؤل ة بةذكآ  آلخةآيف القلة  ا اكسف و، صسا   ذكآ قلام  عنها

، القآننإحصاء أسامء الكسا واملصادر العاردة يف كساب عسشابه  وقد ت   ، الكساب

 : مض قل نينذكآها 

 القرآنيف متشابه  بأمسائها املذكورة صادرامل: األّولالقسم 

 كت  التفسري -أ

. 323، 265، 246، 153: ص، 3. ج221: ص، 2ج، تفلةةري الثعةةالب  -5

 .311، 262، 234، 238: ص، 4ج

 .323ص ، 3ج، تفلري الثاميل -1

 .221ص، 2ج، تفلري القزوين  -3

 ومةانيه القرآنكت  علوم  -ب

 .44ص ، 1ج، القآننأسباب نزول  -5

 .134، 118: ص، 3ج، لطعاحدي، أسباب النزول -1

 .164ص، 3ج، ملح د بن مزيز اللجلسا ، القآننغآيا  -3

 .118ص ، 3ج، جلطزجا، القآننععا   -8
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 .151ص، 3ج، أليب بكآ الشريازي، القآنننزول  -8

 كت  التاريخ -ج 

، 153: ص، 3. ج221ص ، 2ج، لطخط ةا البغةدادي، تاريخ بغةداد -5

 .145ص ، 4. ج265، 225، 162، 158

 .162، 163، 153، 148، 144: ص، 3ج، تاريخ البالذري -1

 .163، 163 ،148، 118: ص، 3. ج221ص، 2ج، تاريخ الطربي -3

 .161ص ، 3ج، ملجاهد، الساريخ -8

 .283ص ، 3ج، السارخيني -8

 .164ص ، 3ج، ففعة الساريخ -6

 كت  المحاح واحلديث -د

 .237ص ، 4. ج165، 147، 118: ص، 3ج، جاعع الرتعذي -1

، 183: ص، 4. ج224ص، 3ج، أليب داود اللجلةةةةسا ، اللةةةةنن -2

262. 

 .262، 183، 167: ص ،4. ج145ص ، 3ج، سنن ابن عاج  -3

: ص، 4. ج323، 264، 224، 148: ص، 3ج، فةةح   البخةةاري -4

145 ،238. 

: ص، 4. ج323، 264، 231، 224، 148: ص، 3ج، فح   علط  -5

145 ،238. 
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 .357، 283: ص، 3ج، الصح حني -6

 .148، 153: ص، 4ج، غآيا احلديث )الفائق( لطز يري -7

 .148ص، 166ص، 152: ص، 4ج، أليب مب د، غآيا احلديث -8

، 215، 165، 154، 153، 144، 118: ص، 3ج، علند أمحد حنبةل -4

 .262، 237، 183، 166، 156، 146: ص، 4. ج253

 .238، 183: ص، 4ج، علند أيب حن ف  -13

 .145: ص، 3ج، علند أيب رافع -11

 .262، 237، 148: ص، 4ج، علند الشافع  -12

، 215، 164، 153، 147، 145: ص، 3ج، علند أيب يعض املعف  -13

 .262، 238، 237، 166: ص، 4. ج323

 .228: ص، 3ج، البن شهآنشعب، عناقا نل أيب طالا -14

 .323، 161، 114: ص، 3ج، لطديط  ، فآود  األخبار -15

طأ -16  .238، 237، 183، 166: ص، 4ج، ملالن بن أنس، املع 

 .154، 151، 118: ص، 3ج، لطخعارزع ، األربععن -17

 .147ص، 3ج، لط ث بن عآدويه، األعايل -18

 .225: ص ،3ج،لط ث بن سعد ،األعايل -14

 .265: ص، 3ج، لطب هق ، دالئل النبعة -23

 .153، 118: ص، 3ج، أليب الب ع، ععآف  أفعل احلديث -21
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 ةكت  عامّ  -هد 

 .215، 165، 163، 158، 118: ص، 3ج، لطعكربي، اإلبان  -1

 .166، 147: ص، 3ج،  ا البغداديلطخط، األربععن -2

، 4. ج323، 134: ص، 3ج، أليب حاعةد الغةزايل، إح اء مطع  الةدين -3

 .262: ص

 .164ص ، 3ج، لإلشنه ،  امسقاد أهل اللن   -4

 . 144ص، 3ج، تنب ه املذكعرين -5

 .333ص ، 4ج، البن دريد، اجل هعر -6

 .164، 151، 118: ص، 3ج، لطنطنزي، اخلصائ  -7

ل حط   -8 . 225، 163، 118: ص، 3ج، أليب نعة   األفةفها ،  ةاءاألو 

 .156ص ، 4ج

 .225ص، 4ج، لطلاج ، اخلالف -4

 . 354: ص، 1ج، رجال الصعف   -13

 . 153، 147: ص، 3ج، لطل عا ، الآسال  -11

 .114ص ، 3ج، رشف النب  -12

ل ةة اء  -13 ، 152، 147، 134، 118: ص، 3ج، لإلقط يشةة،  ةةاءاألو 

164 ،165 . 

 .172ص ، 3ج، ألمحد بن حم د، كساب الطري -14
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 .165، 154: ص، 3ج، لطل عا ، الفءائل -15

 .153ص، 3ج، أليب الصباح الزمفآا ، الفءائل -16

 .118ص، 3ج، لطعكربي، الفءائل -17

 .246، 165، 161: ص، 3ج، ألمحد بن حنبل، فءائل الصحاب  -18

 .334ص ، 4ج، لطفءل بن شاذان، الفآائض الكبرية -14

 .152ص ، 3ج، البن فخآ، الفعائد -23

 .184ص ، 4ج، قعت القطعب -21

 .472ص، 2ج، البن شهآنشعب، املثالا -22

 .161ص ، 3ج، لطدارع ، املج ع  -23

 . 164ص، 3ج، لطآاغا األففها ، حمارضات األدباء -24

 .48ص ، 3ج، البن جآيآ الطربي، امللرتشد -25

 .118ص ، 3ج،  ب أليب قس، املعارف -26

 .231ص ، 3ج، أليب نع   األففها ، عنقب  املطهآين -27

 .161ص ، 3ج، العالي  لططربي -28

( كسابا  63جم ع  عا ذكآ عن املصادر وعا امس د مط ها ابن شهآنشعب ه  )، إذن

وأخةآى ، ف نها كسةا تفلةريي ، ما  يف  سط  ع ادين الثقاف  اإلسالع  وعصدرا  عسنع  

وغريها عن املصادر الس  اسسشهد هبا الشة خ ابةن شهآنشةعب ، وثالث  كالع   ،تأرخي  

 هاته الفكآي  والعق دي .وتعج   املؤل  ثقاف   تكعين يف بشكل ج    امللاك 

عةن دون اإلشةارة إىل  (القةآننعسشةابه )يف  بالنلب  إىل املصةادر املةذكعرةو
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، عةن كسابةه قة عا ةع عسفآ  يف ع الش خ املازندرا امس دها ، منعانا فه  مديدة

آا  عطحعظا  أث  وقد ت ، فقةا فهةابةذكآ عؤل  عكسف ا  ، وأفاد عنها أمظ  فائدة، آ هبا تأث 

عصةدر : ف نهةا، (واملخسطة  ف ةه القةآننعسشابه )يف كساب  بكثآة وهذا وجدناه

 .ورابع  تارخي   ، وثالث  حديث   ، لغعي   نخآو، تفلريي  

ح بةه يف عةا ص   مةض بناء  صادر جاء مض هكذا ع هامسامد سبا كانام ورب  

 ني الذين سبقعه ين واملسكط  مض لآيآه ألقعال املفس   م طهو، عسه لطكسابعقد  

وقد مك  مض تقآيةآ تطةن اآلراء واالسسشةهاد هبةا لسأويةل ، يف تطن الفرتة

يف عقا  إثبات وجهةات نظةآه يف تأويةل ، سهاآليات املسشاهب  لدم  نرائه وأدل  

 اهب .اآليات املسش

 القرآنيف متشابه  هايفمؤل  اءبامس ذكورةامل صادرامل: القسم الثاني

 كت  التفسري -أ

والس  اسسق  عنها الكثةري ، امس د ابن شهآنشعب مض بعض السفاسري امله   

ها، واملخسط  ف ه( القآننعن ععطععاته السفلريي  يف كساب  كسابه )عسشابه   : وأك 

 تفسري ابن عبا  - 5

اآلراء السفلريي  الس  أخذ منها ابن شهآنشعب هع عا جةاء مةن  أه   عن  إن  

 (القةآننعسشابه )فقد روي منه يف ، القآنن  وتآمجان حرب األع   ،طآيق ابن مبا 

 : نذكآها كاآليت، م  حلا أجزائه اخل ل جاءت ععز  ، ( ععردا  134قآاب  )

لذكآ يف اجلزء  -1  ( ععردا .34) األو 

 ( ععردا .22ا  )ورد يف اجلزء الث -2
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 ( ععردا .53جاء يف اجلزء الثالث ) -3

 ( ععردا .27ورد يف اجلزء الآابع ) -4

 ذكآ يف اجلزء اخلاعس ععردا  واحدا  فقا. -5

ابن شهآنشعب قد اسسفاد عن نراء ابن مبا   هع أن  ، و  ا ي كن أن نالحظه

مة  أو السة  ادُّ ، ورواياته السفلريي  يف ععاطن تأويل وتفلةري اآليةات املسشةاهب 

وبامسبةاره عةن مطةامء ، ’وقع  االخسالف ف هةا؛ وذلةن لقآبةه عةن الآسةعل

وال ، مةن عصةدر الةعح  األعةني الصحاب  الكبار الذين ال يصدرون النا  إال  

ةولذا قط ة، من للانه الناطق باحلق  املبني ينطقعن إال   ين ام نجةد أحةدا  عةن املفس 

 بن مبا  ونرائه يف السفلري.السابعني وغريه  قد اجاوز أقعال ا

 : ه ،  سطف    وهناك تفاسري عنلعب  إىل ابن مبا  وردت بطآ   

، وقد امس د روايسه أربةاب احلةديث، عا رواه جماهد بن جرب: األّولالطريق 

  .وهع عع ع قبعل األئ   

تفلري ابن مبا  من الصحاب  أليب أمحد مبد العزيز بن س   : الطريق الثاين

، منةه ق  بابن مبا  وعلندة  با  عسعط  س  وقد ذكآ ك  ، هة(322 سن  )سعّف  اجلطعدي امل

 .(1)وكساب تفلريه من الصحاب ، وكساب السفلري منه، عنها كساب السنزيل منه

عةن تةأل   ، تفلري ابن مبا  املعسع  بة )تنعيآ املقةابس(: الطريق الثالث

ويف ، اتة عةآ  وقد طبع مةد  ، فاحا القاعع ، حم د بن يعقعب الفريوزنبادي

 املنثعر. هاعش الدر  

                                                 

ون يف ثعبه القش ا، ج( 1)  .255، ص1انظآ: ععآف ، حم د هادي، السفلري واملفس 
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   رفءعا نلب  هذا القآننصني يف الدراسات بعض املعاصين املسخص   أن   إال  

اللةند  فامسرب هةذا السفلةري جمهةعال  ، السفلري إىل ابن مبا ؛ جلهال  رجال سنده

ه ال يشابه السفلري املأثعر الذي باإل اف  إىل أن  ،   خاصوجمهعل بالنلب  إىل عؤل  

 .(1)عه الطربي وغريه من ابن مبا مج

امس د مض روايات الطةربي املقبعلة  قد  ابن شهآنشعب   أن  ا تقد  ويظهآ    

 ين العاردة يف كسبه  السفلريي .لدى العطامء واملفس  

بصةعرة  (القةآننعسشةابه )وجديآ بالذكآ أن  عا وري من ابن مبا  يف ثنايا 

ةجاء باال -بالعاسط   :أي -غري عبارشة  ، ينمسامد مض أقعال اللابقني عن املفس 

، (القةآننحم د بن جآيآ الطربي يف تفلريه )جاعع الب ان مةن تأويةل ني : أعثال

 والطربيس يف تفلريه )جم ع الب ان(.، يف تفلريه )السب ان( الطعيس  و

 يّ تفسري جماهد بن جرب املنّ  -1

لةد سةن   ،وعة ععىل اللائا بةن أيب اللةائا املخز، املفس  ، وهع املقآئ و 

وكان ، ثالث مآ ات القآننوقآأ مط ه ، روى من ابن مبا ، إحدى وميرين

 ب كة  سةن  إحةدى أو ني  يلأله ف    نزلت؟ وك   كانةت؟ تةعيف   يق  مند كل  

. وقد نقل منةه (2)اثنسني أو ثالث أو أربع وعائ  من م آ يناهز ثالث وثامنني سن 

وقد ذكآت أقعالةه ، ق  بالسفلريملسعط  الش خ ابن شهآنشعب كثريا  عن النصعص ا

 .القآننعسناثآة يف عسشابه 

                                                 

 .256انظآ: املصدر نفله، ص (1)

ين، ج (2)  .254 -253، ص3انظآ: الداودي، حم د بن م ، طبقات املفس 
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لفاسسشهد يف اجلزء   ة.( عآ  14) األو 

 ة.( عآ  12ويف اجلزء الثا  )

 ة.( عآ  21ويف الثالث )

 ات.( عآ  7ويف الآابع )

جةاء لةت منةعان )تفلةري ، دين  عةن جمط ةوملجاهد بن جرب تفلةري يسةأل  

 اإلسالع   بباكلسان. وطبع يف جم ع البحعث، جماهد(

 تفسري احلسن البرصيّ  -3

روى مةن ، هةة( 113سن  ) تعيف  ، وهع احللن بن أيب احللن يلار البرصي  

، وكان إعاعا  كبري الشةأن، وجندب، وابن مبا ، م آان بن حصني وأيب ععس 

ف ةه  وكسةاب يةآد  ، رأسا  يف العط  والع ل. له تفلري رواه من مجام ، رف ع الذكآ

 .(القآننعسشابه )وقد نقل منه ابن شهآنشعب كثريا  يف ، (1)دري مض الق

 تفسري قتادة -8

وهع أبع اخلطاب قسادة بن دماع  بن مزيز بن م آ بةن رب عة  بةن م ةآ بةن 

 تةعيف  ، ا  وماملةا  كبةريا  وكان تابع ا  وعفس  ، األك ه، احلارث بن سدو  البرصي  

 ن بةن مبةد الةآمحن الس   ة   وقد روى )تفلةريه( منةه شة با، (2)هة(117سن  )

 .أبع املعاوي  البرصي   ععاله  النحعي  

وابةن أيب ، ومنةه علةعآ وخطةق.، وععةاذ، حدث من مبد اهلل بن ئج س

                                                 

 .146انظآ: املصدرنفله، ص( 1)

 .85، ص4م ان وأبناء الزعان، جابن خطكان، وف ات األ( 2)
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ومحةاد بةن أيب  ،وأبةع معانة  ،وأبان بن يزيةد، وعع آ، وشعب ، وش بان، مآوب 

 وغريه . ،سط  

ف العطةامء. ووفةفه قسادة مال بالسفلري وباخسال: هوقال أمحد بن حنبل بحق  

ال يسم  ، كان قتادة أحفظ أهل البرصة: وقال، وأطنا يف ذكآه ،بالفقه واحلفظ

 .(1)حفظه شيئا  إالّ 

 تفسري السّدي -8

ةدي  أبةع حم ةد الكةعيف  ، وهع إسامم ل بن مبد الةآمحن بةن أيب كآي ة  اللُّ

، والثةعري، وأنةس بةن عالةن، األمعر فاحا )السفلري( روى من ابن مبا 

عات سن  ، وسعد بن مب دة وغريه ، وحف  بن أيب حف ، لن بن فال واحل

 .(2)هة (127)

وإسامم ل بةن أيب ، وإئائ ل بن يعنس، أسباط بن نرص اهل دا : روى منه

 .(3)وغريه ، وسف ان الثعري، واحللن بن يزيد الكعيف، خالد

ىل الطربي يف ( بالنلب  إويعسرب تفلريه املآجع األوفآ لطسفلري النق  )األثآي  

 هات كسا السفلري.وعن أع  ، وغريكا ،ر املنثعروالد   ،تفلريه

، ينراء  مديدة  من اللد   القآننوقد اسسق  ابن شهآنشعب يف كسابه عسشابه 

فاسةسفاد عنهةا يف دمة  نرائةه يف تأويةل اآليةات ، شاهدناها عسناثآة يف ثنايا كسابه

                                                 

ين، ج( 1)  .43 -34، ص3الداودي، حم د بن م ، طبقات املفس 

 .111-113، ص1املصدر نفله: ج( 2)

 .132، ص3انظآ: املزي، مجال الدين، هتذيا الكامل يف أسامء الآجال، ج( 3)
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؛ ح ةث امس ةد مةض تفلةري األثةآي  بامسبارها عصدرا  عهام   لطسفلري ، وتفلريها

 .(1)الطربي والل عط  يف االسسشهاد بسطن الآوايات

، ه مدن أحسدن التفاسدريوله تفسري حافل وصفه جالل الدين السيوطي بأنّ 

 .(1)وطبةه يف مرص، وهذا التفسري قد مج  شوارده الدكتور حممد عطا يوسف

 اك بن مواحم اهلال تفسري الضّح  -6

لقة  ، هةة(135 )املسةعّف  ، اخلآاسا  املعةآوف بالءةحاك وهع أبع القاس 

   يف السفلري بةام وله نظآات ونراء ق   ، (3)فأخذ منه السفلري سع د بن جبري بالآي  

. ولطءةحاك تفلةريان فةغري القةآننجيعطه مض درج  مال   عن العطة  ب عةا  

وغريكةا عةن وعنهام أخذ الطربي والطربيس ، كانا عآجعا  للائآ السفاسري، وكبري

 .(4)ينسائآ املفس  

خةذوا : وقال منةه سةف ان الثةعري، وروي تفلريه منه مب د اهلل بن سط امن

 اك.والءح  ، ومكآع ، وجماهد، سع د بن جبري: السفلري عن أربع 

 اجلّبائيّ  تفسري أيب عيلّ  -7

 سةن  تةعيف  ، ائ  املعسةزيلحم د بن مبد العهاب بةن سةال  اجلب ة هع أبع م   

ن انسهت إل ه رئاسسه .، هة(333)  رأ  املعسزل  وش خه  وع 

                                                 

 ،354 ،343 ،284، 222، 171، 138، 134، ص: 1انظآ: عسشابه القآنن واملخسط  ف ةه: ج (1)

 .448 ،344 ،388 ،387 ،338 ،278 ،241 ،143، ص: 2وج 413

ون يف ثعبه القش ا، ج( 2)  .388، ص1ععآف ، حم د هادي، السفلري واملفس 

 .235، ص1انظآ: الداودي، حم د بن م ، طبقات املفسين، ج (3)

ون يف ثعبه القش ا، ج (4)  .386، ص1انظآ: ععآف ، حم د هادي، السفلري واملفس 
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لةه عقةاالت ، والش خ أبةع احللةن األشةعآي، وقد أخذ منه ابنه أبع هاش 

فه مةض أفةعل عةذها فةن  ، داتآ جمط ةة)السفلةري( يف مشة: عنهةا، وتصان  

ائ  ردي مض أيب احللن (. ولطجب  القآنن)عسشابه : وله كساب لت منعان، االمسزال

 ن خالفه .وغريه  عن املعسزل     ، والنظا ، واجلاحظ، والصاحل ، اخل اط

وكذلن الش خ أبةع ، كثريا  يف تفلريه )السب ان( الطعيس  وقد أفاد منه الش خ 

عة يف  الطعيس  وذكآ ، م  الطربيس يف جم ع الب ان ة  ةني املسكط   إن  : تفلةريه عقد 

 .(1)فلري اآليات بام ال ينبغ قد أئفعا القعل يف الكال  مند تة ائ  وعنه  اجلب  

وذلةن منةد ، املازنةدرا  الكثةري عةن نرائةه الكالع ة  الش خوقد أخذ منه 

فكانةةت تطةةن اآلراء عصةةدر امةةسامد البةةن ،  ةة القآننتفلةةريه وتأويطةةه لآليةةات 

نا مض عدى ، ح ث وردت عسناثآة يف أبعاب كسابه املخسطف ، شهآنشعب وهذا يدل 

 ض ملخسط  اآليات املسشاهب .شهاد هبا مند السعآ  قبعله لسطن األقعال واالسس

( 85) فكان مةددها الكة    ، م  مض أربع  أجزاءوجاءت تطن األقعال ععز  

 : ال  نذكآها عفص  ، ععردا  

لجاء يف اجلزء   ( ععردا .21) األو 

 ( ععردا .27ورد يف اجلزء الثا  )

 ( ععردا .24ذكآ يف اجلزء الثالث )

 .(2)( ععردا  13)ورد يف اجلزء الآابع 

                                                 

 .154، ص2آين، جة. وأيءا : الداودي، حم د بن م ، طبقات املفل  433، ص1انظآ: املصدر اللابق، ج (1)

 ،132، 88، 57، 46، ص1لط زيد عن االط ةال ، راجةع: عسشةابه القةآنن واملخسطة  ف ةه، ج( 2)

، 88، 54، 41، 31 ،25، ص3، ج142، 146 ،131، 61 ،34 ،28، ص2، ج134، 135
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 تفسري البلخيّ  -4

 سةن  تةعيف  ، هع مبد اهلل بن أمحد بةن حم ةعد أبةع القاسة  البطخة  احلنفة 

،    املعسزل  البغدادينيفاحا السصان   يف مط  الكال  وعن عسكط  ، هة(314)

وكسةاب )الغةآر ، )السفلةري الكبةري( لطقةآنن العظة  : عنها، وله كسا وعقاالت

 نهاي  يف األفط ( وغريها.وكساب )ال، والنعادر(

وأفاد عنه ، املآتىض واسسشهد بآراءه يف )األعايل( الل  دعن  وقد أخذ عنه كلي 

 .(1)والطربيس يف )جم ع الب ان(، يف تفلريه )السب ان( الطعيس  أيءا  الش خ 

 القرآنجام  البيان يف تفسري  -0

نقةل ابةن  ،(2)هةة (313 سةن  )أليب جعفآ حم د بةن جآيةآ الطةربي املسةعّف  

 وأفاد عنه أمظ  فائدة.، شهآنشعب منه الكثري عن السفلري

 الطربي إىل حد  ينقل من نجد ابن شهآنشعب  ،ذا السفلريآ هبفف  جمال السأث  

أو مةن ’ من الآسعل القآننوهع عا روي يف تفلري ، باملأثعر خصعفا  عاكبري 

 الصحاب  والسابعني.

أخةذ منهةا فاسري اللالف  ذكآها سا السآين وكةأقعال املفل   ويالحظ أن  

ها عةن  عصةادر تفلةريه إال   الطربي واسسدل  هبا مةض نرائةه السفلةريي  ومةد 

 ولعةل  ، وتفلري أيب القاسة  البطخة ، ائ تفلري أيب م  اجلب  : وكا، تفلريين

هام بلةبا ئطع مط هام يف تطن الفرتة أو لعد  قبعله وععافقسه آلراالطربي ل يط  

                                                                                                                   

 .414، 383 ،368، 313، 138، 44، 42، 16، 8ص ،4، ج254 ،172

ين، ج (1)  .112 -111، ص1انظآ: الداودي، حم د بن م ، طبقات املفس 

 .41انظآ: املصدر نفله، ص( 2)



. مصادر كتاب متشابه القرآن وحضوره يف كتب الشيعة   . 

 .ال  االمسز مق دهتام

آ دائام  حني ينقل أقعال الطةربي ول يكن ععق  ابن شهآنشعب ععق  املسأث  

، يف بعض األح ان ويناقش أقعالةه بل كان خيال  الطربي  ، ويعافقه يف مج ع نرائه

  شخص   ابن شهآنشعب العط   .وهنا تسجض  

پ  پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ: ف ثال  منةد تفلةري قعلةه تعةاىل

يةأيت بكةةال  لططةةربي  ،لسفلةةري هةذه اآليةة بعةد كةةال  طعيةل ، (1)...پ پ

ار من الفرائض واحلقو  ما ألومه هؤال ء النفّ : املراد بذلك: احلسن والطربي: قائال  

فتمدري ، ةوهم إذا أنفقوا أنفقدوا بغدري نّيد، ذلك يؤخذ منهم عىل كره يف أمواهلم؛ ألنّ 

 .(2)صحي  وهذا غري، ون عليها أجرا  نفقتهم غرامة  وعذابا  من حيث ال يستحقّ 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ : ا بخصعص قعلةه تعةاىلوأع  

ة، (3)ڄ ڄ ڄ ين مةض  سطة  يلسعآض ابةن شهآنشةعب نراء املفس 

، وعةةن  ةة نه  الطةةربي، أط ةةافه  بخصةةعص تفلةةري هةةذه اآليةة  الكآي ةة 

ب امليّ : د بن جريروقال حممّ : قائال   ، الدروح عليده ت يف قربه من غري أن يدردّ ي ةذَّلل

 .(4)من كالم اجلّهالو، ه حمالوهذا كلّ 

الطةربي  وهع أن  ، وعن مجط  عا خيال  ابن شهآنشعب الطربي ف ام ينقل منه

 ا ابن شهآنشعب ف حذف هذه األسان د.أع  ، يذكآ أسان ده يف تفلريه باملأثعر

                                                 

 .55سعرة السعب : ( 1)

 .253 -244، ص3عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج (2)

 .27سعرة إبآاه  : ( 3)

 .347، ص3جعسشابه القآنن واملخسط  ف ه،  (4)
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قةال ، (1)ھ ھ ے ے ۓ: ف ثال  مند تفلري قعله تعةاىل

ميا  ي: قال احلسن وقتادة: ابن شهآنشعب  .(2)دونرتدّ لرتكناهم ع 

وإذا عا رجعنا إىل تفلري الطربي نجده يذكآ هذه األقعال وغريهةا عنلةعب   

ه يةذكآ األسةان د بالسفصة ل إىل أفحاهبا بأسان ده الس  تثبت منده. واملالحظ أن  

 : يقعل ذإ، ين األوائلمندعا يلسشهد بأقعال املفس  

 أعينهم فاستبقوا ولو نيا ء لطمسنا عىل: اختلف أهل التأويل يف تأويل قوله

، ولددو نيددا ء ألعميندداهم عددن اهلدددى: مةنددى ذلددك: فقددال بةضددهم، را دالمدد

ن قال ذلكوأضللناهم عن قمد املحّج  ثندا ابدن : قال، ثني يةقوبحّد : ة. ذكر م 

ولو نيا ء لطمسنا عىل أعينهم فاستبقوا : يف قوله، عن أيب رجا ء عن احلسن، علية

 دون.طمس عىل أعينهم فرتكهم عميا  يرتدّ لو ييا ء ل: قال، ى يبرصونالرصا  فأنّ 

ولدو نيدا ء : عدن قتدادة يف قولده، ثنا سدةيد: قال، ثنا يويد: قال، ثنا ب رحّد 

 .(3)دونلو شئنا لرتكناهم عميا  يرتدّ : .. يقول.لطمسنا عىل أعينهم

كددان : قةةال ابةةن شهآنشةةعب، (4)ڤ ڦ ڦ: ويف قعلةةه تعةةاىل

ن يوثق وكان ممّ ، مستغنيا  عن االستفادة، الرأيكامال  يف ، دا  بالوحيمؤيَّلل ’ النبيّ 

 إنّ : ويرج  إىل رأيه. فالوجه يف ذلك ما قال قتادة والربيد  وابدن إسدحا ، بقوله

 .(5)ي  لنفوسهمذلك عىل وجه التطي

                                                 

 .66سعرة يس: ( 1)

 .135، ص2عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج (2)

 .31، ص23الطربي، حم د بن جآيآ، جاعع الب ان، ج( 3)

 .154سعرة نل م آان: ( 4)

 .24، ص3عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج (5)
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 : وقال الطربي بخصعص تفلري هذه اآلي 

، سدهمتطييبا  منه بذلك أنف، بمياورة أصحابه يف منايد احلرب وعند لقا ء الةدو

قدد أغنداه  وجدّل  وإن كان اهلل عوّ ، ه يسم  منهم ويستةن اهمولريوا أنّ ، وتألفا  عىل دينه

ن قال ذلك، اه وتقويمه أسبابه عنهمبتدبريه له أموره وسياسته إيّ   :  ذكر م 

أمر اهلل عدو وجدل : عن قتادة قال، ثنا سةيد: قال، ثنا يويد: قال، ثنا ب رحّد 

ه أطي  ألنفدس األمور وهو يأتيه وحي السام ء؛ ألنّ  أن يياور أصحابه يف’ هنبيّ 

القوم إذا شاور بةضهم بةضا  وأرادوا بذلك وجه اهلل عدوم هلدم عدىل  وأنّ ، القوم

 : وأسند هذا التفسري إىل الربي  ابن إسحا  قائال  ، أرشده

عن الربي  )وشاورهم يف ، عن أبيه، ثنا ابن أيب جةفر: قال، رثت عن عاّم حّد 

أن يياور أصحابه يف األمور وهو يأتيده الدوحي مدن ’ هأمر اهلل نبيّ  :األمر( قال

 ه أطي  ألنفسهم.السام ء؛ ألنّ 

أي لدرتهيم : )وشاورهم يف األمدر(: عن ابن إسحا ، ثنا مسلمة، ابن محيدثنا حّد 

 .(1)فهم بذلك عىل دينهمتؤلّ ، ك تسم  منهم وتستةن اهم وإن كنت عنهم غنيا  أنّ 

 الطوّس أليب جةفر  القرآن التبيان يف تفسري -59

 سةن  املسةعّف  ، الطةعيس  وهع الش خ أبع جعفآ بن احللن بن م  بن احللةن 

  فات يف شس  ة عصن  وله مد  ، فاحا تفلري )السب ان(، زم   الطائف ، (2)هة(463)

                                                 

 .233، ص4الطربي، حم د بن جآيآ، الب ان، ج( 1)

ون يف ثعبةه القشة ا، ج ععآف ، حم د هادي، السقلري( 2) اللة عط ، جةالل  .844، ص2واملفس 

 .83الدين، طبقات املفسين، ص
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، والسهذيا، والنهاي  يف الفقه، واخلالف، املبلعط: أعثال، حقعل العط  واملعآف 

 وغريها. ،والس ه د يف الكال ، واالقسصاد، حلديثواالسسبصار يف ا

ونقةل ، يف كثري عن اآلراء واألفكةار الطعيس  آ ابن شهآنشعب بالش خ وتأث  

 .(1)الطعيس  قال  :حا  بذكآ اس ه بقعلهعرص   القآننمنه الكثري يف عسشابه 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ : وعةةن أعثطةة  ذلةةن تفلةةريه قعلةةه تعةةاىل

إذا كدان  ام يقدب  االمتندانإّند: الطدوّس ال ق: قال ابن شهآنشعب، (2)ٺ

، وتةديددها، ا إذا كان الغرض تةريدف النةمدةفأمّ ، الغرض اإلزرا ء باملنةم عليه

ه نةمة أخدرى فإنّ ، اها الثواب واملدح فيستحّق ، وإعالمه وجواها ليقابلها بالينر

 .(3)الينر به ل آخر يستحقوتفّض 

عن دون اإلشارة  الطعيس  ن نجد ابن شهآنشعب ينقل م ،ويف ععارد أخآى

 .(4)ڻ ۀ ۀ ہ: كام جاء يف قعله تعاىل، إل ه أو ذكآ اس ه

ن يقول يدّل : قال ابن شهآنشعب املةارف رضورية؛  إنّ : عىل بطالن قول م 

الدذي ،  يف دينهاملتحرّي  وهذه صفة الياكّ ، دونهم يرتدّ م يف شنّ ه تةاىل أخرب أّن ألنّ 

 .(5) ليس عىل بمرية من أمره

                                                 

، 177، 173، 125، 121، 133، 63، 57، ص: 1راجع: عسشابه القةآنن واملخسطة  ف ةه: ج (1)

، 437، 363، 138، 86، ص: 3. ج316، 158، 86، ص: 2. ج338، 333، 288، 183

 .342، ص 4. ج476

 .11:  إبآاه ( سعرة 2)

 .333، ص1( عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج3)

 .45سعرة السعب :  (4)

 .183، ص1( عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج5)
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 الطةعيس  وجدنا نفس الكال  يذكآه الش خ  (السب ان)ومند عآاجعسنا لسفلري 

 .(1)مند تفلري هذه اآلي 

وذلن مند تفلةري ، الطعيس  نخآ كال     ابن شهآنشعب يف عع ع  كام خل  

 ام خددّص إّندد: قةةعلذ يإ ،(2)ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ: قعلةةه تعةةاىل

ا وق  مدن ممّ ، لوعيد بام يةلمعىل وجه التهديد هلم وا، اهم ه )عليم()املفسدين( بأنّ 

 .(3)وما جيري إليه من الفساد، فالن أنا أعلم برّس : كام يقول القائل، فسادهم

إن  هذا الكال  ععجعد بع نةه يف تفلةري السب ةان عةع تغ ةري بلة ا يف بعةض 

ه عليم اهدم عدىل جهدة التهديدد املفسدين بأنّ  ام خّص إنّ : الطعيس  يقعل ، األلفاظ

فدالن  أنا أعلم برّس : كام يقول القائل، ا وق  من إفسادهميةلمه ممّ  والوعد بام، هلم

 .(4) وما جيري إليه من الفساد

  ابةن فقةد خل ة، القةآننببةاب السعح ةد يف كسةاب عسشةابه  ا عا خيةس   أع  

ۆئ : عنها عا جاء يف تفلريه لقعله تعاىل، ة ععارديف مد   الطعيس  شهآنشعب من 

ا واملةنى إّمد: آنشعبقال ابن شه، (5)ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ

فيندون ، ا أن ينفر نةمدهوإمّ ، خيتار بحسن اختياره الينر هلل تةاىل فيمي  احلق

رّي يف ذلكإنّ : وليس املةنى، ضاال  عن المواب ، ام خدرج خمدرج التهديددوإنّ ، ه خم 

                                                 

، حم د بن احللن، السب ان يف تفلري القآنن، ج (1)  .224، ص5انظآ: الطعيس 

 .63سعرة نل م آان:  (2)

 .212، ص1( عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج3)

 .487، ص2، حم د بن حلن، السب ان يف تفلري القآنن، جالطعيس   (4)

 . 3سعرة اإلنلان:  (5)
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ڇ ڇ : بداللددة قولدده، (1)ڃ ڃ ڃ چ چ چ: كقولدده

ي  فأهّي ، ادر عليهامه قام املراد البيان بد )من( أنّ وإنّ ، (2)ڇ ڇ دوزل ام اختار ج 

 .(3) عليه بحسبه

ره ابةن قةه وقةآ  ا حق  ولعط ه    ، (4) يف )السب ان( الطعيس  وهذا املعن  بع نه ذكآه 

ع شهآنشعب لطلابقني مط ه بناء  مض عا أشار إل ه يف   الكساب. عقد 

ا عا خيس    شةعب ابةن شهآنهبةا فقد اسسشهد ، ين األوائلبأقعال املفس   وأع 

، وهةع عةا الحظنةاه كثةريا  ، سهي حج  مس د مط ها ل عءد هبا دل طه ويقع  او، بكثآة

 خيطع عنها. القآننبح ث ال يكاد باب عن أبعاب عسشابه 

كةأقعال ابةن ، يف السب ةان ونقطةه لسطةن اآلراء الطةعيس   رواه ل مةام  فقد مع  

نقطهةا  والسة ، وغةريه ، واحللن البرصي، اكوالءح  ، وقسادة، وجماهد، مبا 

ابن شهآنشةعب نقطهةا  ولعل  ، ل يذكآ األسان د الطعيس   لكن  ، أيءا  من الطربي

ال  الطةعيس  الشة خ  بامسبةار أن  ، عبارشة بدون الآجع  إىل الطةربي الطعيس  من 

 بعد عقبعل   سنده. يآوي ش ئا  إال  

ة الطةعيس  ابن شهآنشعب امس ةد مةض  لكن   ن ل آين   ةةيف أقةعال بعةض املفل 

 والآعا .، وأيب القاس  البطخ ، ائ كأيب م  اجلب  ،   الطربي يف جاعع السب انيذكآه

مئ ىئ يئ جب حب خب مب : ففةة  تفلةةري قعلةةه تعةةاىل

                                                 

 .24سعرة الكه :  (1)

 .24سعرة الكه :  (2)

 .51، ص2( عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج3)

، حم د بن حلن، السب ان يف تفلري القآنن، ج (4)  .237، ص13انظآ: الطعيس 



. مصادر كتاب متشابه القرآن وحضوره يف كتب الشيعة   . 

الثدواب  بدذلك عدىل أنّ  (2)اجلبدائي اسدتدّل : قال ابةن شهآنشةعب، (1)ىب

م اهلل تةداىل بدّن أّند مدن األصدل ؛ ألنّ  فدال يسدتحّق ، بأعامل الطاعات مستحّق 

 .(3) وجّل  ام عملوا من طاعاته عوّ أورثوها ب

: مند تفلةريه لقعلةه تعةاىل، اوغريك ،والآعا ، كام اسسشهد بأقعال البطخ 

 .(4)ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ

، والسددي، والضدحاك، وقتدادة، ا قدال ابدن عّبد: يقعل ابن شهآنشعب

 .(5) ه خاف عليهم الةنإنّ : ينوأكثر املفرّس ، والرماين، والبلخي، واحلسن

ين كةالبطخ  أيءا  نقال   من أقعال بعض املفس   الطعيس  وهذا السفلري ذكآه 

 .(6)والآعا 

 أليب عيل الطربس القرآنجمم  البيان يف تفسري  -55

 سةن  تةعيف  ، أبةع مة  الطةربيس، وهع الش خ الفءل بن احللن بن الفءل

يف تفلةري  جم ةع الب ةان: عةن نثةاره،  عشارك يف بعض العطةع عفس  ، هة(548)

 .(7)وغريكا، دينمال  العرى بأمال  اهلدى يف جمط  ا، القآنن

                                                 

 .43سعرة األمآاف:  (1)

، حم د بن احللن، السب ان يف تفلري القآنن، جراجع: ال (2)  .435، ص4طعيس 

 .474، ص3( عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج3)

 .67سعرة يعس :  (4)

 .172،  1( عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج5)

، حم د بن احللن، السب ان يف تفلري القآنن، ج (6)  .167، ص6انظآ: الطعيس 

ةون يف 66، ص8املؤل فني، ج( انظآ: كحال ، م آ، ععج  7) . ععآف ، حم د هادي، السفلةري واملفس 

 .856، ص3ثعبه القش ا، ج



  منهج ابن شهر آشوب  

اسسق  ابن شهآنشعب الكثري عن املعطععات واألفكار يف جمال السفلري عن وقد 

فةانعكس هةذا ، اللبا كان قآبه وتسط ذه مض يد الطةربيس ولعل  ، الش خ الطربيس

 نشعب عن خالل أسساذه وعطه ه.بن شهآآ بشكل كبري مض العقط   السفلريي  الالسأث  

شيخي  :ح ث تآمجه قائال  ، (كسابه )ععال العطامءيف  ح ث أشار إىل هذا املعن 

النداف اليداف ، حسدن القرآنله كتاب جمم  البيان يف مةاين ، أبو عيل الطربس

 .(1) من النياف...

طةه آ ابن شهآنشةعب بأسةساذه الطةربيس يف نقعنا يظهآ لنا تأث  وعن خالل تسب  

لطلبا الذي  الطعيس  ا نقطه من واالسسشهاد هبا أكثآ    ، ين القداع آلراء املفس  

 ذكآناه سالفا .

ه  عسأثآا  وععس دا  مض عا ئوقد نقل الكثري عن أقعال املفسين علسشهدا  بآرا

عن ، القاس  البطخ  وأيب، م  اجلبائ  نراء أيب وباألخ   ، نقطه أسساذه الطربيس

 إىل املصدر الذي نقل عنه تطن اآلراء.دون اإلشارة 

ام يشةكل مط هةا ويناقشةها وإن ة، ويف بعض األح ان ال يعافق تطن األقةعال

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ : يف تفلري قعله تعاىل :ف ثال  ، رف ن    مط      عناقش   

 .(1)ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

بذلك عدىل تفضديل املالئندة عدىل  (3)استدل اجلبائي: يقعل ابن شهآنشعب

 و  يننره اهلل تةاىل.، ه خرج خمرج التةظيمالب ر؛ ألنّ 

                                                 

 .135املازندرا ، حم د بن م ، ععال العطامء، ص (1)

 .31سعرة يعس :  (2)

 .347، ص5انظآ: الطربيس، الفءل بن احللن، جم ع الب ان يف تفلري القآنن، ج (3)



. مصادر كتاب متشابه القرآن وحضوره يف كتب الشيعة   . 

ا رأيدن  يوسدف ملّد ّن أعظمنّ أّن : اهلل حنى عن النسا ء وهذا ليس بيش ء؛ ألنّ 

ل ن  ، وبةده عن السو ء، من وقاره وسنونه بدل هدو ملدك. ، ليس هدذا ب ردا  : وق 

و  يقمدن كثرة ثوابده عدىل ثدواب ، وال ييتهي النسا ء، امللك ال يأكل أنّ : يةنن  

هذا من قول  ال طريق هلّن إىل مةرفة ذلك؟ عىل أنّ  وكيف يقمدونه وهنّ ، لب را

ه تةداىل علدم ام   يننره اهلل؛ ألنّ بام ال جيوز فنيف حيتج بقوهلّن؟ وإنّ ، املائالت إليه

نَّلل قمدنه ألننر،   يقمدّن ما قال اجلبائي نّ أّن   .(1) ولو ك 

ةاملد عا يذها إل ةه ععرد نخآ نجده يؤي  ويف  ، عةن أقةعال تفلةريي  آونةفل 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ : ف ذها إىل عا ذكآه اجلبائ  يف تفلري قعله تعةاىل

 .(2)پ

قدال : (3)فقال اجلبائي: اختلفوا يف كيفية هذا اخلطاب: قال الش خ املازندرا 

سله. وهو األليق ه ال يم  أن ي نلمده اهلل ألنّ ، اهلل تةاىل له ذلك عىل لسان بةض ر 

 .(4) زمان التنليفبال واسطة يف

مثآنا مض العديد عن اآلراء املسناثآة أليب مة   ،القآننوبعد عطالعسنا ملسشابه 

،  ة القآننهبا الش خ ابن شهآنشعب يف تفلري وتأويل اآليةات  يلسدل  ، الطربيس

 ه يف نفس العقت يعمزها صسا  إىل قائطها.لكن  

وأن ةام ، ني املأخعذة من الطربيس ين واملسكط  ول يقسرص مل نقطه آلراء املفس   

                                                 

 .315، ص3ه، ج( عسشابه القآنن واملخسط  ف 1)

 .32سعرة احلجآ:  (2)

 .115، ص6انظآ: الطربيس، الفءل بن احللن، جم ع الب ان يف تفلري القآنن، ج (3)

 .336، ص3( عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج4)



  منهج ابن شهر آشوب  

ويقصةد ، قةال أبةع مة : عبارشة بقعله القآننكان ينقل أقعال أسساذه يف عسشابه 

 .(1)بائ بذلن أبع م  اجل

ۈ : يف تفلري قعله تعةاىل، ط وعن تطن املعارد هع دل ل وجعب الط  

 .(1)ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

ه متدى كدان يف مةلدوم ية أنّ اهذه اآل (3)استدل أبو عيل: قال الش خ املازندرا 

ولدوال ، وج  أن يفةلها اهم، ه لو آتاهم اآليات التي طلبوها آلمنوا عندهااهلل أنّ 

أيّن إّندام منةدتهم : ذلك كذلك   حيتج عىل الةباد يف منةه آياهتم التدي طلبوهدا أنّ 

ڇ ڇ ڇ ڍ : اهدا لقدالواولدو آتيدتهم إيّ ، اها؛ ألّندم كدانوا ال يؤمندونإيّ 

 .(5)طفهذا دليل عىل وجوب اللّ . و(4)ڍ

 املرت ى السّيدابن شهرآشوب و -51

انسه  ابن شهآنشعب عنهجا  وا حا  يف تأويل وتفلري اآليات املسشةاهب  يف 

 ةة  القآننفهةةا يف تعج ةه النصةةعص وظ  ، وأدوات   ة طةةآ   علةةسدال  بعةد  ، القةآنن

ع كام ذكآ يف  الط غ وتأويطها حلا الير  والعقل و  .الكساب عقد 

                                                 

/ 172، 126، 121، 116، 112، 134، 61، ص: 1راجع: عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج (1)

، 138، ص: 3، وج416، 274، 213، 144، 171، 128، 112، ص: 2، وج347/ 235

413 ،463 ،418. 

 .7سعرة األنعا :  (2)

. نقةل ابةن 13، ص4انظآ: الطربيس، الفءل بةن احللةن، جم ةع الب ةان يف تفلةري القةآنن، ج (3)

 شهآنشعب هذا الآأي عع اخسالف يف األلفاظ.

 .7سعرة األنعا :  (4)

 .1461، ص2( عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج5)



. مصادر كتاب متشابه القرآن وحضوره يف كتب الشيعة   . 

ةن سةبقه  ،وقد كان عن ععال عنهجه السفلريي   امسامده مض االسسدالل مض ع 

سسةعي مةض  القةآنن ني؛ وهلذا نجد عسشابه ين واملسكط  عن أقعال العطامء واملفس  

وخصعفةا  السة  منةت  ب ع ةع  ، مض تطةن األقةعال كبرية   االسسشهاد بنلب   

 ها وتأويطها.اآليات املسشاهب  والس  اخسط  العطامء يف تفلري

)غةآر الفعائةد ودرر : يف نظآنا هةع كسةاب القآننعصادر عسشابه  وعن أه   

القالئد( لطيري  املآتىض؛ وذلن لسقاربه يف وحدة املع ع  وهع تأويل اآليات 

 املسشاهب  واملخسط  ف ها بني العطامء.

لقبةه مطة  ، العطةعي   املآتىض هع اليري  م  بن احللني املعسعي   الل  دو

، الفقةه: عثل، كثرية   دا  يف مطع   وكان عسعح  ، هة(436 ما  )تعيف  ، دى املآتىضاهل

ولةه ، وغةري ذلةن، والشعآ وععان ه، والنحع، واألدب، وأفعل الفقه، والكال 

 .(1))األعايل(: فات مديدة عنهافات وعصن  عؤل  

مبةارة ، وكساب )غآر الفعائد ودرر القالئد( أو )األعايل( مض تلة    ثان ة 

ل ف ها تنق  ، عسعاقب    املآتىض مض تالع ذه يف أزعان   الل  دن جمالس  سطف  أعالها م

ةالقآننوقد اخسار بعض اآليات ، إىل نخآ عن عع ع         الس  تصعا مةض العاع 

ق بني تأويل اآليات املسشةاهب  وعةا دار مةض وقد حاول أن يعف  ،   تأويطهاواخلاف  

ف ةآة حمفعظةه عةن ، ط غ الأل لن  العآب عن نصعص الشعآ و وأمانه مةض ذلةن و 

 وعأثعر الكال . الط غ الشعآ و

ا دار حعهلةا املآتىض إىل مآض امللائل املخسطف  يف مط  الكال      الل  د  وتطآ  

                                                 

، حم د بن احللن، الفهآست، ص (1)  .164راجع: الطعيس 



  منهج ابن شهر آشوب  

وإرادة اهلل ، وخطق أفعةال العبةاد، القعل بآؤي  اهلل: عثل، اجلدل واخسط  ف ها الآأي

.وغريها عن امللائل الكالع ، لطقبائ     الس  اشسهآ اخلالف ف ها بني املطل وقسئذ 

فهةا ووظ  ، الط غعية املآتىض الكالع   و الل  دوقد تأث آ ابن شهآنشعب بآراء 

 .القآننيف اسسدالالته يف تأويل وتعج ه اآليات املسشاهب  يف 

هنةاك الكثةري عةن أقةعال  وجدنا أن   (القآننعسشابه )ومند عطالعسنا لكساب 

آ الشة خ املازنةدرا  ة تةأث  مض شد   وهذا يدل  ،  أجزائه اخل ل املآتىض عسناثآة يف

يف  كبةري   انسلاب كط هام إىل طائف  العدل   ساه  بشةكل   ولعل  ، باليري  املآتىض

 تقارب عنهج هام يف تفلري وتأويل املسشاهبات.

نجةةده ، (1)گ گ گ ڳ ڳ: تفلةةري قعلةةه تعةةاىلفعنةةد  

والةدرب ، البنا ء كناية عن املطر: وقال املرت ى: قائال   املآتىض الل  ديلسشهد بآأي 

م كدانوا السدام ء   تسدقل قبدورهم؛ ألّند إنّ : فينون مةندى اآليدة، ه املطر بالبنا ءتيبّ 

ن فقدوه. قال عدي بن حاتم الطائي يف وفاة النبي  :  ’يستسقون السحاب لقبور م 

 (2)عميت علينا بةده األنبا ء  الذي بنت السام ء لفقده إنّ 

لسأويةل  خةاعس   يف األعةايل كعجةه    ةاملآتء الل  دذا الكال  بع نه ذكآه وه

 .(3)عع اخسالف االسسشهاد باألب ات الشعآي ، اآلي 

يف  (احلجةاب)املآتىض حعل املآاد بكط ة   الل  د  يف عع ع نخآ قعل وتبن  

                                                 

 .24سعرة الدخان:  (1)

 .141، ص1( عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج2)

 .43، ص1انظآ: املآتىض، م  بن احللن، غآر الفعائد ودرر القالئد، ج (3)



. مصادر كتاب متشابه القرآن وحضوره يف كتب الشيعة   . 

 .(1)ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ: قعله تعاىل

قدال، الب ةد واخلفا ء: املراد باحلجاب: وقال املرت ى: قال ابن شهآنشعب : ي 

قال: أي، بيني وبينك حجاب جد  : استبةد فهمك. وي  بيني وبن هدذا األمدر ح 

 م الب رد إالّ ه ال ينلّ أنّ : فينون مةنى اآلية، طريق مستبةد: أي، (2)وموان  وسواتر

ينرهده أو ، ة تدهّلم عىل ما يريددهأو بأن ينم  هلم أدلّ ، وحيا  بأن خيطر يف قلواهم

من حيدث  مئ ىئ يئوجةل هذا اخلطاب ، فينون بذلك خماطبا  ، منهم

فمار احلجاب هنا كناية عدن ، كام يسم  اخلاطر وقول الرسول،   ينن مسموعا  

 .(3) عليه الداللة وعبارة عاّم تدّل ، اخلفا ء

كةام يف  ،  يف النحةعةنخآ ينقل من املآتء ونجد ابن شهآنشعب يف عع ع  

: ه فاعل بمةندىإنّ : وقال املرت ى: قال، (4)ىئ ی یىئ : قعله تعاىل

 .(5) املينور: مسحوب. فالياكر بمةنى: بمةنى، ردا ء ساح : كام ي قال، مفةول

 وئ وئ ۇئۇئ ۆئ: كام نقل رأي املآتىض يف تأويةل قعلةه تعةاىل

ام عدل عن جوااهم لةلمه بدأّن إنّ : وقال املرت ى: قائال  ، (6)ۆئ ۈئ ۈئ ېئ

الزدادوا ، اجلواب لو صدر منده إلديهم وأنّ ، لمالح يف الدينذلك أدعى هلم إىل ا

                                                 

 .51سعرة الشعرى:  (1)

 .116، ص4قالئد، جراجع: املآتىض، م  بن احللن، غآر الفعائد ودرر ال (2)

، نقل هذا الآأي من املآتىض عع اخسالف  يلةري  يف 243، ص1ج ،( عسشابه القآنن واملخسط  ف ه3)

 األلفاظ.

 .147سعرة النلاء:  (4)

 .333، ص1ج ،( عسشابه القآنن واملخسط  ف ه5)

 .85سعرة اإلئاء:  (6)



  منهج ابن شهر آشوب  

 .(1)تن ال مستفيدينفسادا  وعنادا ؛ إذ كانوا بسؤاهلم متةنّ 

ٹ ٹ ٹ ڤ : ويف ععآض جعابةه مةض السلةاؤل احلافةل يف اآلية 

)غشة ه ( : ؟ وقعلةهڤ ڤ: عا الفائدة يف قعله تعاىل :وهع، (2)ڤ

لسشهد هنا بأحةد وجةعه السأويةل السة  ذكآهةا مط ه ويلسغن  به منه . ف  يدل  

تةظديم  ڤ ڤ: الفائددة يف قولده: قال املرت ى: املآتىض يف األعايل قائال  

قال، األمر ، وأقدم عىل ما أقدم. ومن هذا البداب هدذا هدذا، ف     ل  فالن ما فةل: ي 

 وهم هم.، وأنت أنت

 .(3) أنا أبو النجم وشةري شةري: قال أبو النجم

لطهذيل ل يةذكآها ابةن شهآنشةعب؛     شعآي   بأب ات   (4)سشهد املآتىضوقد اس

 الكسفائه باملآاد.

 : قال اهلذيل

 فقطت وأنكآت العجعه ه  ه   رقع  وقالعا يا خعيط  ال تةآ 

الكثري عن الكسا واآلراء السفلريي  اللالف  الس  كانت عع ع  واملالحظ أن  

، يف السب ةان الطةعيس  و،  تفلةريهامسامد ابن شهآنشةعب قةد ذكآهةا الطةربي يف

وهناك نراء تفلريي  امس ةد مط هةا ابةن شهآنشةعب ، والطربيس يف جم ع الب ان

وغريها عةن تطةن ، ومبد اهلل بن علععد، كسفلري الثعطب ، عن عصادره ك صدر  

                                                 

 .4، ص1احللن، غآر الفعائد، جاملآتىض، م  بن  .88، ص3ج ،( عسشابه القآنن واملخسط  ف ه1)

 .7سعرة طه:  (2)

 .43، ص4ج ،( عسشابه القآنن واملخسط  ف ه3)

 .24، ص3املآتىض، م  بن احللن، غآر الفعائد، ج (4)



. مصادر كتاب متشابه القرآن وحضوره يف كتب الشيعة   . 

 نا ذكآناها لطال بنا املقا .ولع أن  ، اآلراء

 مصادره من السنة -ب 

ح ةث ، (القةآننعسشابه )املصادر املعس دة يف كساب       النبعي  عن أهاللن  تعسرب 

 كان ابن شهآنشعب يعرد األحاديث ويلسشهد هبا يف تفلريه وتأويطه لآليات.

ه يةعرد األحاديةث ولكن ة، عد  تفلريا  باملأثعرتفلريه ال ي   ومض الآغ  عن أن  

لآواية  يف وقد يكسفة  با، د تارة  أخآىويلسشهد هبا ك ؤي   ،ل عءد هبا دل طه تارة  

 .أو قعل   بعض األح ان دون إبداء أي رأي  

وأهةل الب ةت^    ه  امسامده مض روايات النبة   وكانت عصادره يف اللن  

ل مةةض روايةةات الصةةحاب ، والصةةحاب  والسةةابعني ام يف عقةةا  ال سةة   ، وقةةد مةةع 

ة، االحسجاج فعجةدناه يأخةذ مةن ،  ح ث نقل الكثري مةنه  عةن عصةادر العاع 

وأيب ، والطةربي، وأمحةد بةن حنبةل، والشةافع ، وعلط ، عذيوالرت، البخاري

ض أو نةذكآ أعثطة  ألقةعال وال نآيد هنا أن نسعةآ  ، وغريه ، وابن عاج ، حن ف 

 .(1)نا ذكآناها سالفا  يف الفصل الثا  وللنا اآلن بصدد ذكآها ؛ بامسبار أن  العاع  

 يف التفسري شهرآشوبأسانيد ابن 

عذكآ ابن شهآنشعب يف  األسان د الس  امس دها عن  كسابه )املناقا( أن    عقد 

                                                 

، 338، 145، ص: 4، وج323، 224، 148، ص: 3ج ،( انظآ: عسشابه القآنن واملخسطة  ف ةه1)

ة ععا ع عن الكساب، لط زيد عن االطةال  يف مد    بأقعال أيب هآيآة املؤل   وغريها، وقد اسسدل  

، 233، 228، 216، 143، 165، 156، ص: 3، وج35، ص2، وج115، ص1راجةةةةع: ج

 .166، 165، ص: 4وج



  منهج ابن شهر آشوب  

 .(1)قد أشار إل ها يف كسابه )األسباب والنزول( ،الط غ كسا السفلري و

 -السة  اسةةسعان هبةةا يف املناقةةا  الط غعيةة وبالنلةب  إىل الكسةةا السفلةةريي  و

أغطبهةا قةد امس ةد مط هةا يف كسابةه )عسشةابه  املالحظ أن   -ك صادر أساس   له 

 : وهذا عا مللناه عن قعله، (نالقآن

دا يف األسدباب والندوولوأمّ  : وهدي، ا أسانيد التفاسري واملةداين فقدد ذكرهت 

، والواقدددي، والسدددي، والطددائي، واجلبددائي، ريدوالوخميدد، ريدتفسددري البمدد

وأيب ، وابدن عييندة، وقتدادة والضدحاك، والثةلبدي...، والنلبدي، والواحدي...

 .(2) والفرا ء...، لوجاجواألصم وا، ومقاتل...، صال 

ا بخصعص أسان د كسا الشة ع  املعس ةدة يف الآوايةات واألخبةار السة  أع  

فأغطبهةا جةاءت مةن طآيةق الشة خ أيب جعفةآ ، (القآننعسشابه )اسسعان هبا يف 

ا أسدانيد كتد  أصدحابنا ]يةندي اليديةة[ فأّمد: قال ابن شهآنشعب، الطعيس  

 .(3) ثنا لذلك...حّد ، الطوّس فأكثرها عن الييخ أيب جةفر 

وهةع ، (القةآننعسشةابه )وهناك تلاؤل خطآ يف بايل مند عطالعس  لكسةاب 

ول ، سان د السفاسري والآوايات الس  امس دهاألمد  ذكآ الش خ ابن شهآنشعب 

وبعةد البحةث ، ات كسابةهعسةه وال يف ط  ةيير إىل سبا حذف األسةان د يف عقد  

: نخآ له جاء لت منةعان ل يف كساب  وجدت  جعاب السلاؤ ، من ذلنوالسقص  

ع ومثآت  مض اإلجاب  يف ، )عناقا نل أيب طالا(  ذلن الكساب. عقد 

                                                 

 اس  الكساب )األسباب والنزول مض عذها نل الآسعل(، وهع عفقعد ل نعثآ مط ه. (1)

 .7، ص1املازندرا ، حم د بن م ، عناقا نل أيب طالا، ج (2)

 .13املصدر نفله: ص (3)
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وحددذفت  أسددانيدها؛ ليددهرهتا : وبصةةدد حذفةةه ألسةةان د األخبةةار قةةال

 لنخدرج بدذلك مدن حدّد ، وإلشاره إىل رواهتا وطرقها والنتد  املنتوعدة منهدا

 .(1)املراسيل وتلحق بباب املسندات

  مد  ذكآ أسةان د األخبةار إىل مط   شري بع عح  ل هذا الكال  ي  ف حص  ، نإذ

إىل  املؤل ة وإلشةارة ، ؛ مض امسبار شةهآهتاالقآننوالآوايات العاردة يف عسشابه 

 طآ  أسان دها يف عصدر نخآ له. 

الش خ املازنةدرا  ل  أن  : وه ، ل إىل نس ج ي كن لنا أن نسعف   ،بناء  مض هذا

 ق .ام امسامده مض األخبار امللندة واملعث  وإن  ، أخبار املآاس ل الءع ف يعس د مض 

 والنحو الل غةمن كتب  شهرآشوبمصادر ابن 

، م   وعسنع   كثرية   والنحعي  عن كسا   الط غعي ة ابن شهآنشعب املاد   لقد اسس د  

 .القآن    وهلا فط  وث ق  بالن   ، والنحع الط غ وه  عصادر قد مجعت بني 

ال يةةذكآ عصةةادره النحعيةة   ، ةة  يف أغطةةا األح ةةانالقآننانةةه لط عةةا  وب 

ن عكسف ا  باإلشارة إىل أسةامء األمةال    ة، الس  اسسق  عنها ذلن الب ان الط غعي و

ات دت يف ط  ةوعةن أبةآز األسةامء السة  تةآد  ، أخذ عنه  تطن املعا  واليروح

 : ه  كالسايل، رصنشري إل ها مض سب ل املثال ال احل، (القآننعسشابه )

 .هة237اء )س   بن زياد( ت الفآ  

 .هة184الكلائ  )م  بن محزة( ت 

 .هة312اج )إبآاه   بن السي( ت الزج  

                                                 

 .14املصدر اللابق: ص (1)



  منهج ابن شهر آشوب  

 .هة215ت ، األخفش )سع د بن علعدة( أبع احللن

 .هة234أبع مب دة النحعي )عع آ بن املثن ( ت 

 .هة236قطآب )حم د بن امللسنري( ت 

 .هة285د( ت د )حم د بن يزياملرب  

 .هة173ت ، اخلط ل بن أمحد الفآاه دي

 .هة321ابن دريد )حم د بن احللن( ت 

 فهع ي ةس  ، ئيع  الط غعي وكانت مناي  ابن شهآنشعب بامللائل النحعي  و

ا  خف فا   الط غعي امللأل  النحعي  أو  وقةد يعآ ةها ، ويط ةل العقةعف مط هةا، عل 

)قةال : ا بنلبسها إلة ه  ال مةض السع ةني بقعلةهأع  ، علسشهدا  بأقعال العطامء بإجياز  

لوعةن أعثطة  ، حا  بذكآ االسة وأخآى ينلبها عرص  ، بعءه ( عةا جةاء يف  األو 

البغي عىل وزن : قال بةضهم: قال، (1)ڃ ڃ چ چ: تفلري قعله تعاىل

ة ول( امرأة  : تقول، ثر واملؤنّ والنةت إذا كان عىل )فةوٍل( يستوي فيه املذكّ ، )الف 

 .(2)بور  وشنورص

ۈئ ۈئ ېئ ېئ : نخةةآ يف تفلةةري قعلةةه تعةةاىل وقةةال يف عع ةةع  

: واحدده، )السدام ء( مجد : وقدال بةضدهم: قال، (3)ىئىئېئ ىئ 

ّنثدت  تدارة  ، ونمدرة  ونمدر  ، بقرة  وبقر  : مثل، ساموة   ڀ ڀ : قولده، فلدذلك أ 

                                                 

 .28سعرة عآي :  (1)

 .414، ص4( عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج2)

 .24( سعرة البقآة: 3)
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 .(3)(2)ەئ وئ وئ: فقيل، وذكرت  أخرى، (1)ٺ

إيعةاز نلةب  األقةعال إىل أفةحاب الكسةا  وهةع ،وعن أعثط  القل  الثا 

 : نذكآ أعثط  عنها، ا  وه  كثرية جد  ، والنحعي  فقا عن دون ذكآ املصادر الط غعي 

( يف تفلري قعلةه  يذكآ ابن شهآنشعب عا ن    -1 مط ه ثعطا يف ععن  )املن 

 : ف قعل، (4)پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ: تعاىل

ل. ه منّة وتفّض ملّن من اهلل حممود؛ ألنّ ا هم أنّ كلّ  الّلغةأمج  أهل : وقال ثةل 

ۆئ ۈئ ۈئ : قولده، ها منّة. واملّن من اخللق تقري  وتوبيخوأصول النةم كلّ 

 .(6)... اآلية(5)ېئ

ں : اء مند تفلةريه لقعلةه تعةاىلكام يذكآ ابن شهآنشعب قعال  لطفآ   -2

 : ف قعل، (7)ں ڻ ڻ ڻ

 فيهدا يف إدخدال ها أنت خمدرّي الةروض كلّ  ام كان كذلك؛ ألنّ إنّ : ا ءقال الفرّ 

اشدرتيت  بدالثوب : وإن شدئت  قلدت  ، اشرتيت  الثوب  بنسا ء: إن شئت  قلت  ، )البا ء(

ام جةلت ه ثمنا  لماحبه جاز. فإذا جئت  إىل الدراهم والدنانري وضةت )البدا ء( أهّي ، كسا ء  

                                                 

 .1( سعرة االنشقا : 1)

 .18( سعرة املزعل: 2)

 .421، ص4( عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج3)

 .11( سعرة إبآاه  : 4)

 .17( سعرة احلجآات: 5)

 .333، ص1( عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج6)

 .41( سعرة البقآة: 7)



  منهج ابن شهر آشوب  

 .(1)ألّن الدراهم ثمن أبدا  ؛ ہ ہ: كقوله، يف الثمن

يف ععنة   ،نشعب قعلني لطخط ل بن أمحد ولألخفةشل ابن شهآويلج   -3

 : ف قعل، (2)ٿ ٿ ٿ ٹ: )العجل( مند تفلريه لقعله تعاىل

ل ة وشّد : مةناه كقدوهلم ، ة االستةجالاملبالغة يف وصف اإلنسان بنثرة الة ج 

لقت إاّل من نوم: للنؤوم لدق مدن : وقال األخفد  ....ما خ  املدراد أّن اإلنسدان خ 

، (3)ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ: قولدهتةجيل األمر؛ ل

 .(4) الطن: الةجل: وقال اخلليل

ويلسشهد ابن شهآنشعب بقعل أبع مب دة عع آ بن املثن  وابن دريد يف  -4

ائ ... ۇ ۆ ۆ: ععن  كط   )الصع د( منةد تفلةري قعلةه تعةاىل

الدرتاب الدذي : المةيد: وابن دريد، وقال أبو عبيدة: ف قعل، (5)ائ ەئ

 .(6)  هو الطاهرغريه. والطيّ  ال خيالطه

غعيني ملعن  كط ة  )اخلةدا ( يف تأويةل عن الط   بأقعال مجط    كام نجده يلسدل   -5

 :  قائال  ، (7)ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ: قعله تعاىل

قدال احلسدن والوجداج ، )خيدادعون( بمةندى خيددعون...: أبو عبيددةقال 

                                                 

 .438، ص4( عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج1)

 .37( سعرة األنب اء: 2)

 .43( سعرة النحل: 3)

 .44-43، ص4( عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج4)

 .6( سعرة املائدة: 5)

 .158، ص4( عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج6)

 .4( سعرة البقآة: 7)
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ٱ ٻ ٻ : كام قدال، هم خيدعون نبيّ أّن : مةنى )خيادعون اهلل(: واألزهري

 .(2)(1)ٻ

ژ ژ : اء يف ب ان ععن  )االسسعاء( يف قعله تعاىليذكآ قعال  لطفآ   -6

ةة  ابةةن شهآنشةةعب ععنةة  ، (4)ۉ ۉ ې: وقعلةةه، (3)ڑ ف قل 

 وثالثة   ، وأخآى ب عنة  املكةان، يأيت ب عن  املقدار ة  ف آ   ،)االسسعاء( إىل أقلا   

: ا ء والقايض عبدد اجلبدارالفرّ : اء قائال    الفآ  يلسشهد بكال ث   ، ب عن  االسس الء

قال، قمد إليها فخلقها: أي ، ثدّم اسدتوى إ َّلل ، كان فالن مقبال  عدىل فدالن: كام ي 

 .(5) وعيّل ينّلمني. ومّر فالن مستويا  إىل موض  كذا. و  يةدل

جدت بكثآة يف عسشابه ، ا بخصعص امللائل النحعي أع   حسة  ، القآننفقد و 

)باب عةا جةاء عةن طآيةق :   هلا بابا  علسقال  لت منعانبن شهآنشعب خص  ا أن  

  عةن دون ه اعساز يف هذا الباب باالمسامد مض كثةري عةن نرائةه امللةسقط  أن   إال  ، النحع(

آه يف قءاياها الدق ق  المه العاسع وتبح  الآجع  إىل الغري يف تطن امللائل؛ نظآا  الط  

ةد  ، عشكل اآليات املسشاهب  مض تعظ فها حلل  فع ل ، ب اهتا املسشع  وجزئ    م  أو الس  ي 

 .(6)  السناقض من طآيق علائطها النحعي أو بسعه  ، وقع  االخسالف ف ها

                                                 

 .62( سعرة األنفال: 1)

 .224-223، ص2( عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج2)

 .5( سعرة طه: 3)

 .24( سعرة البقآة: 4)

 .367، ص1ج ،( عسشابه القآنن واملخسط  ف ه5)

 .536-347، ص4ج ،( لط زيد عن االطال ، راجع: عسشابه القآنن واملخسط  ف ه6)



  منهج ابن شهر آشوب  

واسسق  ععطععاته عةن كبةار ، ونقل ابن شهآنشعب الكثري عن تطن امللائل

 : نوب عثاال  لذلن، صني يف هذا اجلانامطامء النحع املسخص  

، (1)ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ: تعاىل فف  تفلري قعله

 السام ء واحد يددّل : ا ءقال الفرّ : ف قعل، اء واألخفشيذكآ ابن شهآنشعب قعلني لطفآ  

 اهّن(.ثّم كنّى عنها بلفظ اجلم  يف قوله )فسوّ ، فلذلك ذكرها بلفظ الواحد، عىل اجلم 

: كقدوهلم، عدىل القليدل والنثدري )السام ء( اسم جنس يددّل : وقال األخف 

 .(2)لنا  الدينار والدرهمأهلك ا

وهناك عصادر كثرية أخآى لغعية  ونحعية  امس ةدها ابةن شهآنشةعب يف 

 الط غة واملط طع مض هذا الكسةاب جيةد الكثةري عةن مطةامء ، (القآننعسشابه )كسابه 

وابةن ، أعثةال األفة ع ، والنحعية  الط غعية ه  يف قءاياه ؤوالنحع ذ كآت نرا

ول يلةعنا املجةال ، وغةريه ،  ةاملآتء الل  دو، م آ بن العالء وأيب، اللك ت

 ام اقسرصنا مض ذكآ بعءها مض سب ل املثال.وإن  ، تفص     ه  بشكل  ئلذكآ نرا

                                                 

 .24: ( سعرة البقآة1)

 .421، ص4ج ،( عسشابه القآنن واملخسط  ف ه2)
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 املبحث الثاني

 كتب الشيعة اإلماميةيف  القرآنحضور تفسري متشابه 

جعانةا  إبآاز الق    العط    ألي  تفلري هع يف العاقع جانةا عةن أهة    إن  

ومنرص كبري عن مناص تكاعل البحث ف ه؛ لةذا مقةدت  هةذا البحةث  ،دراسسه

ة كةام وأمةآض مةد  ، ورأي العطةامء ف ةه،  الق    العط    هلةذا السفلةريلك  أبني  

حةعل الق  ة  العط  ة   -حلةا اط المنةا  -تلاؤالت أحاول اإلجابة  مط هةا 

اإلكال لفةرتة ه هل مان  عن وأن  ، واآلراء الس  ن قطت منه، القآننلكساب عسشابه 

 عن الفرتات؟ وإذا كان كذلن فام ه  أسباب ذلن اإلكال؟

أحاول عن خالل هذا املبحث أن أسسعآض هةذه السلةاؤالت لعة   أ وفةق 

العط    يف نظآ  (القآننعسشابه )  لطقارئ ق    تع   ، باإلجاب  مط ها إجاب   واف    

 قني.العطامء واملحق  

 اجم والطبقاتأصحاب الرت يف نظر القرآنمتشابه 

أفةحاهبا ل  وجةدنا أن   ،فات وكسا الرتاج  والطبقةاتبعد اسسقآائنا ملصن  

ةآه يف وإن  ، قعا إىل ق    تفلرينا العط    واملعآف  يسطآ   ام اكسفعا باإلشارة إل ةه وذك 

 عكسفني يف بعض األح ان باإلشادة بةه فقةا بةدون تع ة    ، فاهت  وكسبه عصن  

 .واملعآيف   لعزنه العط    

ةةن ذكةةآه عةةنه  هةةع الصةةفدي يف كسابةةه الةةعايف بالعف ةةات ، وعةةن مجطةة  ع 
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ه الفمدول... وكتداب ومن تمدانيف املازنددراين كتداب يف النحدو سداّم : قائال   

 .(1) ...القرآنمتيابه 

فدات حسدنة غدري والبدن شهرآشدوب مؤلّ : وقال املريزا النعري عثن ا  مط ه

أهدداه ، القدرآنهدا كتداب متيدابه وعنددنا من، اعتمد عليها األصحاب، املناق 

وهو كتداب عجيد  ، هامويف رهر النتاب خطّ ، مة املجليسإىل الةالّ  شيخنا احلرّ 

نبئ عن طول باعه ة بجاللة وكفاه فخرا  إذعان فحول أعالم السنّ ، رهوكثرة تبّح ، ي 

 .(2)مقامه وعلوّ ، قدره

، وتبويبه، لوبهبحسن أس: هب  الدين الشهآسسا  الل  دز كام يقعل وهع يس    

، مة املتفنّن عىل دوائر الةلدوم اإلسدالميةفه الةالّ ف ممنّ إذ صا  املمنّ ، وبداعة ترتيبه

فدأبواب ، وصفات اهلل، مبتدئا  من أبواب التوحيد، ع املتيااهات عىل ذات النسقفوزّ 

ثدّم أبدواب الفقده ، فاملةداد يدوم القيامدة، ة واإلمامدةإىل أبواب النبدوّ ، الةدل والتنويه

، غدري مسدبو ، وهذا الوضد  البددي  ندادر، .. ثّم الفنون األدبية والةربية.والت ري 

وسبنه البدي  يف انتقا ء املةداين ، .. م  حسن أسلوبه.ي ةن الطال  يف تسهيل املطال 

بإجيداز واختمدار ، .. بفماحة تةانق بالغدة املةندى.وانتخاب املطال  الفّذة، املهّمة

 .(3)جديرا  للمماحبة والتدريسجةلتا هذا الّسفر النفيس 

ح ةث قةال ، قةني املعةاصينبعض  املحق   القآننوقد أطآى مض كساب عسشابه 

                                                 

. 274، ص6. الةزرك ، خةري الةدين، األمةال ، ج118، ص4( الصفدي، العايف بالعف ةات، ج1)

 .43، ص1املجطيس، حم د باقآ، بحار األنعار، ج

 .58، ص3( املريزا النعري، حلني، خامت  امللسدرك، ج2)

 هآسسا ، عسشابه القآنن و سطفه، انسشارات ب دار.( انظآ: عقدع  الل  د هب  الدين الش3)
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، وأتقنهدا إحنامدا  ، وأشدملها، بأمجةها القرآنفهو خري من كت  يف متيااهات : منه

، منسدجام  ، وما إىل ذلك ترتيبا  طبيةيدا  ، وضةه إىل أسلوب طريف...، وبيانا  وتفميال  

 .(1)يف عبارات سهلة جولة، قري  املنال، لتناولسهل ا

، فةاحا علةسدرك العسةائل إال   (القةآننعسشابه )ول نجد أحدا  ينقل من 

 .(الغديآ)ع  األع ن  فاحا كساب والعال  ، ’وهع حديث من النب 

ولعةل  هةذا ، القةآننوهذا يدل ل مض إكال وا   وجة  لكسةاب عسشةابه 

 ل ها بعد ذلن.ض إاإلكال له أسباب سنسعآ  

ام وإن ة، فات وكسا ابن شهآنشعب األخةآى  عؤل  يكن اإلكال قد طال بق   ول 

ة جمةاالت كان  العا  يف مد   املؤل   خصعفا  أن  ، نقل منها مجط  عن العطامء والفقهاء

وكةان كسابةه )ععةال العطةامء( عصةدرا  ، واحلةديث، الط غة و، كعط  الآجال، ععآف  

كذلن كساب )املناقا( الةذي نقةل منةه ، ال الآجال ووثاقسه أساس ا  يف ععآف  أحع

  يآجع إل ه العطامء والباحثعن.وفار عصدرا  عهام   ، الكثري عن نرائه وععسقداته

جةاء مةض للةان املةريزا النةعري يف كسابةه  (القةآننعسشةابه )وعا نقل مةن 

حممد بن عيل بدن شهرآشدوب يف كتداب متيدابه : ف قعل، (علسدرك العسائل)

ن صدىّل : قال’ عن أيب مسةود األنماري عن النبي: القرآن   صدالة    ي مدلِّ )م 

 .(2)  ت قبل منه(، فيها عيلَّلل وعىل أهل بيتي

، يلسشهد بكال  ابن شهآنشةعب (الغديآ)وجدنا الش خ األع ن  يف كسابه  كذلن

                                                 

ون يف ثعبه القش ا، ج1)  .431، ص2( ععآف ، حم د هادي، السفلري واملفس 

 .15، ص5( املريزا النعري، حلني، علسدرك العسائل وعلسنبا امللائل، ج2)
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 :  فقال، عن أشعاره أبا طالا كان علطام  عن خالل مجط    به مض أن   ويلسدل  

عندد قولده  القرآنمة األوحد ابن شهرآشوب يف كتاب متيااهات قال الةالّ 

ة عىل إيامنه أشةار أيب طال  الدالّ  إنّ : (1)چ چ چ چ: تةاىل

ن يناشف النبدي ، تده  نبوّ ويمدّح ’ تويد عىل ثالثة آالف بيت يناشف فيها م 

 : تها ذكر له قوله يف وصيّ وممّ 

 أويص بنرصدد بنددي اخلددري أربةددة

 سددد احلددامي حقيقتددهومحددوة األ

دتدي وما ولم أمّ دكونوا فدا ء  لن

 اسدداابنددي عليددا  وشدديخ القددوم عبّ 

 وجةفددرا  أن تددذودا دوندده الناسددا

(2)يف نرص أمحد  دون النا  أتراسا
 

من كساب له لت  ونقل بعض العطامء من ابن شهآنشعب وتآاثه السفلريي  

بانءةام   وذكةآ أن   ، والذي أشةار إل ةه املصةن  ، (القآننمنعان )أسباب نزول 

 .(3)عع هذا الكساب سصل جلُّ مطع  السفاسري (القآننعسشابه )

نقطهةا  علةسدال  بآواية   ، هة(664ابن طاوو  )ت الل  دوكذلن أخذ منه 

ٴۇ : من ابن شهآنشعب يف كسابه )أسباب النزول( مند تفلري قعله تعةاىل

فقال يف علند أمحد بن حنبل من جةابآ ، (4)ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

عن دما مند ععته بصةح ف  ل كسةا ف هةا كسابةا  ال يءةط  ’ النب    أن  : األنصاري

 .(5)فخال  م آ حس  رفءها: قال، بعده

                                                 

 .43( سعرة احل : 1)

 .342-341، ص7واألدب، ج  ( األع ن ، مبد احللني أمحد، الغديآ يف الكساب واللن  2)

 .44، ص1( انظآ: عسشابه القآنن واملخسط  ف ه، ج3)

 .183( سعرة البقآة: 4)

 .431( انظآ: ابن طاوو ، م  بن ععس ، الطآائ  يف ععآف  عذاها الطعائ ، ص5)
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وبيدان : فقةال، ع  املجطيس كسابا  لةت منةعان )ب ةان السنزيةل(وذكآ العال  

أخذنا منه يسريا  لنون أكثدره مدذكورا  ، التنويل كتاب  صغري احلجم كثري الفوائد

 .(1)يف غريه

عة  ( البن شهآنشةعب ذكةآه العال  القآننوكساب )الربهان يف أسباب نزول 

بحملده عدىل رهدره × لةديل’ ختميص النبدي: واسسشهد بكالعه قائال  ، املجطيس

رواه أمحد بن حنبل وأبو يةىل املوصديل ، ورميه األصنام وت ريفه بذلك عىل سائر األنام

 .(2)تهاواجتم  أهل البيت عىل صّح ، وأبو بنر يف تاريخ بغداد...، يف مسندهيام

  ةع  املجطلةعا ذكآه العال  : عنها، ة أسامءوكساب )أسباب النزول( ورد بعد  

)األسباب والنزول : وهع، نخآ وجاء اس  الكساب لت منعان  ، (3)وبعض  العطامء

 مض عذها نل الآسعل(.

عسشةابه )وبعد ذكآنا إلطآاء العطامء وأفحاب الرتاج  وثنائه  مض كسةاب 

ة، فات السفلري والسأويله ل يأخذ عكانسه العط    بني عصن  أن   إال  ، (القآنن ا عةا وأع 

ى إىل النقةل فهع نقل  ال يكاد يسعةد  ، ذين ن قال منهذكآت  بخصعص املعردين الط  

 املؤل ة آ ةين الالحقني لعصةول نجد عن املفس  ، فقا باملأثعر واسسشهاد روائ   

ن امس د مض هذا املصن   أو ععطععاته الق   حس  بعد عآور قآنني     يف أو ثالث  ع 

 جانا السفلري.

 وي كن أن تكعن هناك أسباب ساكت يف إكال الكساب وامسامده ك صةدر  

                                                 

 .24، ص1( املجطيس، حم د باقآ، بحار األنعار، ج1)

 .86، ص38( املصدر نفله، ج2)

 .285، ص2ع ، حم د بن احللن، أعل اآلعل، ج( انظآ: احلآ العا3)
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 بعد عئات اللنني عن تأل فه. ل خيآج إىل النعر إال   ،وبالسايل، عن عصادر السفلري

 :   هذه األسباب باحسامالت ثالث ونطخ  

 : األّولامل االحت

ه جاء حماك ا  مل  ا قبطه عةن كسةا السفاسةري ألن   ذلن ؛ ول يطق  هذا الكساب أك   

 ، القآننومطع  
 
بنقةل اآلراء  ام كةان فةاحبه عهةس   وإن ة، جديةد   ول يةأت  بيشةء

ام أ كل ملحاكاته وإن  ، طآيقه يف املكسب  الش ع   ل يشق   ذلنل، وإيءاحها ورشحها

 )ش خ الطائف (. الطعيس  صعفا  الش خ آلراء اللابقني وخ

الفق ةه الشة ع  املشةهعر أواخةآ القةآن ،  ةولقد ذكآ سديد الدين احل ص

بةل ، ل يكن هل  فق ةه وفةاحا نظةآ الطعيس  الش ع  بعد الش خ  بأن  ، اللاد 

 .(1)نني لنظآاته وحلاوعب    ،آلراء الش خ فار مج ع فقهاء الش ع  حكاة  

 : االحتامل الثاين

ة  عن الةزعن بعةد وفةاة ( قد ف قد عد  القآننأن يكعن الكساب )عسشابه ي كن 

ب  ، (هة 584ابن شهآنشعب ما  ) ، ئ يف عكان لط حافظ  مط ه عن االنةدثارأو خ 

إىل  -  ح اتةه الس  قىض ف ها ابن شهآنشعب بق    -ض حطا وخصعفا  بعد تعآ  

 .ونكبات   حآوب  

 : االحتامل الثالث

س ل أن   ة نالكثري     س  آين ل يط طعةعا أو يقةآأوا ةجاء بعده عن العطامء واملفل 

ل يعس ةدوا مط ةه  ،البن شهآنشةعب يف هةذا الكسةاب؛ وهلةذا الرتاث السفلريي  

 عن املصادر املعس دة يف مال السفلري. ك صدر  

                                                 

 .127( انظآ: الل د ابن طاوو ، م  بن ععس ، كش  املحج   لث آة املهج ، ص1)



 

 

 اخلامتة

 النتائج والتوصيات

ة، ويف ناي  املطاف هلذا البحث آ النسةائ  السة  تعف  ، ا إل هةاطني لسحلن ذك 

وي كةن إمجاهلةا مةض ، وكذلن السعف ات الالزع  الس  ال غنة  لطباحةث منهةا

 : النحع السايل

حلا عةا  -بالنلب  إىل املعارد الس  امس دها ابن شهآنشعب يف تفلريه  -1

ونرا  مل ا قاله ا أن يكعن حمآ  إع   -عسهح به يف عقد  ص   قةا  أو حمق  ،  ةعنواملسكط   املفس 

 عبسدئا  هبا القعل يف السفلري.أو ، ألقعاهل 

، فهع يعزو النصعص إىل قائط هةا، ابن شهآنشعب كان أع نا  ف ام نقطه إن   -2

 ها.وقد ينسقدها أو يآد  

عنهةا امةسامده عةنه  تفلةري ، ة عناه  يف تةأل   كسابةه  مد  وظ   املصن   -3

، س  بعءه بعءةا  يف القآنن انطالقا  عن أن  ، بح ل املسشابه مض املحك  القآننب القآنن

علسندا  إىل روايات أهل الب ت^ لسعءة د ، امس د مض عنه  السفلري باألثآوأيءا  

 ام يف عقا  االحسجاج.س   ، ل مض روايات الصحاب كام مع  ، عا يذها إل ه

ةيعةع  أن ه الحظنا يف بعض ععارد تفلريه  -4 ورأيةه يف ،  ل مةض إمجةا  األع 

 عصع  داخال  ف ه.اإلمجا  أن يكعن قعل اإلعا  امل

  مض السعف ق بني تأويل النصةعص وعةا دار مةض أللةن  حآص املصن   -5

واالحسكا  إىل عا هع ععةآوف ، فص ح    ونصعص   لغعي    العآب عن اسسعامالت  
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 الط غة وقد أمانه مض ذلن وفآة حمفعظه عن الشعآ و، عن لغ  العآب وأشعاره 

 وعأثعر الكال .

ةة كةةان ابةةن شهآنشةةعب يةةعرد -6  ةةني والفقهةةاء ين واملسكط  أقةةعال املفس 

، ني وعةةن  سطةة  املةةذاها واملةةدار  واالاجاهةةات بعط  ةة  وح اديةة غةةعي  والط  

ل، ووجدنا ف ام ينقطه بني ععقفني االكسفاء بعآض اآلراء دون أن يبدي نظآا  : األو 

 إن  و، واملفا ةط  مآ ه لآلراء عبديا  ععقفةا  يف الرتجة   والةآد  : أو رأيا . والثا 

 .دق ق    ولغعي    وأدب     مط      تآج حاته وردوده كانت تقع  مض نظآات  

ة وكةان يقة    ، مةن نراء اإلعاع  ة  وععسقةداهت   ازندرا دافع الش خ امل -7  األدل 

ة  القاطع   مةض ة  والعقائدي  كةام هةع وارد يف عع ةع  العةدل ، كةل  عسبن  ةاهت  الفكآي 

 .أو تشهري   ملخالف ه  أو طعن   عن دون جآح  ، ذلن شابه وعا، القآننق وخط  ، والعص  

 فقد أخذ بالسفلري املع ةعم   ، زا  يف السأل    عنهجا  عس    سطن املصن   -8

فج ع ف ه اآليات ذات املع ع  العاحد يف ، لطقآنن الكآي  وانفآد به من سابق ه

به السة    كسةا املسشةازا  بذلن من بق   عس    ، ا  بعءها ببعضعفس  ، عع ع واحد

   بحلا تآت بهةا يف القآنندأبت مض إيآاد اآليات املسشاهب  يف س اقها عن اللعر 

 الكآي . القآنن

تسنةاول ، القةآننلط لائل الكالع   العاردة يف عسشابه  نعيص بسقدي  دراس    -4

، واالخس ةار، ك لةأل  اجلةرب، م  يف العق دةهذه الدراس  أبحاثا   سطف   وعلائل عسنع  

، والعةدل اإلهلة ، وعلةائل السعح ةد، ورؤية  اهلل،   اإلنلةان بةام ال يط ةقوتكط 

، ومطامئهةا املةذاها اإلسةالع   أط ةافا دار حعهلا اجلدل والنقاش بةني وغريها    

 ؛واملعآف ة  الكش  من أسباب تطن االخسالفات وأسلها العق دية نعيص أيءا  بو

 دة .عسجد   مط      ولسنفخ ف ه روحا  ، لسعط  لطكساب وجها  نخآ لطبحث
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  فهرس البحث  





  منهج ابن شهر آشوب  



  فهرس البحث  
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