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   ملخص البحث  
خالل  من  الغريب  القول  مصطلح  البحث  هذا  يتضمن 
كتب التفسري -دراسة تأصيلية، وذلك ببيان معنى مصطلح 
اشتهر  الذي  املفرس  و  التفسري،  كتب  يف  الغريب  القول 
وضوابط  بغرابتها،  التفسريية  األقوال  بعض  عىل  بحكمه 

غريب التفسري، وطرق معرفتها، وأسباب وجودها.

التحلييل  االستقرائي  املنهج  عىل  بحثي  يف  واعتمدت 
ُحكم  التي  التفسريية  األقوال  يف  بالنظر  وذلك  الوصفي، 

عليها بالغرابة.

و من أهم النتائج التي تبينت بالبحث أنه مل يتفق املفرسون 
عىل وصٍف منضبٍط بتعريٍف حيرر معنى مصطلح: )القول 
عن  التعبري  ذلك  من  أرادوا  أهنم  وأحسب  الغريب(، 
للقول  خمالفتها  وبيان  املقبولة  وغري  املرفوضة  األقوال 

املعترب. .

الكلامت املفتاحية: 
قول، غريب، تفسري. 

Abstract
This research involves studying the term 
"weird"/ " of strange saying " through ex-
planatory books - a follow-up study. In my 
research, I relied on the descriptive, analyti-
cal, and inductive method, by looking at the 
explanatory sayings that were judged strange 
and that is by explaining the strange saying in 
the books of interpretation, and the interpret-
er who is famous for his wisdom on some of 
the explanatory sayings of their strangeness, 
and the controls of the strange interpretation, 
the ways of knowing them, and the reasons 
for their existence and it turns out that one of 
the most important results of this research is 
that the commentators - may God have mercy 
on them - did not agree on a description of 
this term, by defining, controlling and editing 
the meaning of the term (the strange saying). 
Explanatory sayings.
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مصطلح القول الغريب في كتب التفسير )دراسة تأصيلية(

املقدمة
احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل.

مــن  الغريــب(  )القــول  فمصطلــح   بعــد  أمــا 
ــادر  ــرة يف مص ــة بكث ــة والدارج ــات املتداول املصطلح
وكتــب التفســري املنتــرة مــن العصــور األوىل وحتــى 
والقــارئ يف كتــب  فالباحــث  املتأخــرة؛  العصــور 
ــا  ــح يف ثناي ــذا املصطل ــرض هل ــا يتع ــرًيا م ــري؛ كث التفس
قــراءة هــذه التفاســري، وذلــك مــن خــالل نقــِل 
ــا  ــريية، ونقِده ــه التفس ــات واألوُج ــوال والرواي األق

ــا. ــم عليه واحلك
ذات  الناقــدة  التفســريية  املصطلحــات  مــن  وهــو 
األمهيــة إذ فيهــا تصحيــٌح وتضعيــٌف وقبــوٌل ورفــٌض 
لألقــوال واآلراء التفســريية املتنوعــة عــىل مــر العصور، 
ــة  ــٍن أمهي ــاص يف كل ف ــل االختص ــىل أه ــى ع وال خيف
ــا، ورضورة  ــة وحتريره ــات العلمي ــوح املصطلح وض
الدقــة يف اســتخدامها، ال ســيام هــذه املصطلحــات 

ــدة.  الناق
)القــول  مصطلــح  عــىل  االطــالع  خــالل  ومــن 
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ــر  ــن التحري ــد م ــة إىل مزي ــه بحاج ــن أن ــب( يتب الغري
تعبــريات  اختــالف  بســبب  العلميــة؛  والدراســة 
وعــدم  اســتعامهلم،  ســياقات  وتعــدد  املفرسيــن، 
حــر الضوابــط املعتــربة للحكــم بالغرابــة عــىل 
قــوٍل مــا، وكلُّ ذلــك أدى إىل حصــول التداخــل بينــه 
ــه:  ــة ب ــرى ذات صل ــريية أخ ــات تفس ــن مصطلح وب

كمصطلــح القــول الشــاذ، وغــريه.
ــان  ــعه يف بي ــا بوس ــيبذل م ــإذن اهلل- س ــث -ب والباح
ــامذج  ــن الن ــٍض م ــر بع ــح وذك ــذا املصطل ــوم ه مفه
التــي حكــم عليهــا بالغرابــة، واهلل أســأل التوفيــق 

والســداد . 

مشكلة البحث :
التفســريية  األقــوال  يف  البحــث  مشــكلة  تتمثــل 
املوصوفــة بالغرابــة عنــد بعــض املفرسيــن وتتحــدد يف 

ــة:  ــئلة اآلتي األس
ما املراد بالقول الغريب يف كتب التفسري؟ 	 
التفســري؟ ومــا الطــرق 	  مــا ضوابــط غريــب 

وجــوده؟ أســباب  ومــا  ملعرفتــه؟ 

أهدف البحث:
حتريــر املفهــوم االصطالحــي لكلمــة (القــول . 1

الغريــب( عنــد املفرسيــن. 
ِذكر أمثلته املتنوعة من كتب التفسري.. 2
ــا . 3 ــوٍل م ــىل ق ــم ع ــربة للحك ــط املعت ــان الضواب بي

ــة. بالغراب
طرق معرفة القول الغريب.. 4
أسباب وجوده.. 5

أمهية البحث:
تربز أمهية البحث من خالل النقاط اآلتية: 

ــد 	  ــب عن ــول الغري ــح: الق ــوم ملصطل ــر املفه حتري
املصطلحــات  مــن  لكونــه  وذلــك  املفرسيــن 

املتداولــة بكثــرة يف كتــب التفســري املتنوعــة. 
هــذا املصطلــح يســتخدم للنقــد، ويف كل فــن مــن 	 

ــة وحتريرهــا،  املهــم وضــوح املصطلحــات العلمي
والدقــة يف اســتخدامها. 

الدراسات السابقة:
ــذا  ــت هب ــتقلة اعتن ــة مس ــة خاص ــىل دراس ــف ع مل أق
ــاك  ــن هن ــب) ، لك ــول غري ــريي (ق ــح التفس املصطل
ــة ملصطلــح ) القــول الشــاذ  )يف  ــة رصين دراســة علمي
التفســري، ومــن أبرزهــا: رســالة الدكتــور عبدالرمحــن 
ــوال  ــومة بــــــ  (األق ــش، واملوس ــح الده ــن صال ب
 ،( وآثارهــا  وأســباهبا  نشــأهتا  التفســري  يف  الشــاذة 
وهــي دراســة مميــزة، فيهــا تأصيــل علمــي متــن هلــذا 
ــرف  ــري ( . فع ــاذ يف التفس ــريي ) الش ــح التفس املصطل
الشــذوذ عموًمــا عنــد املفرسيــن وغريهــم وذكــر 
بعــض األمثلــة يف ســبيل التمثيــل فقــط دون الدراســة. 
)ينظــر : األقــوال الشــاذة يف التفســري نشــأهتا وأســباهبا 

وآثارهــا ) ص 9 (. 
والفــرق بــن بحثــي ورســالة الدكتــور عبدالرمحــن هــو 
أن دراســتي َتنّْصــب عــىل التأصيــل ملصطلــح )القــول 
ــذا  ــي هب ــع التزام ــلف، م ــري الس ــب ( يف تفاس الغري
املصطلــح دون اخلــروج عنــه، وذكــر لبعــض املفرسيــن 

الذيــن اشــتهروا باســتخدام هــذا املصطلــح.
التفســري الدكتــور  أيًضــا يف غرائــب  وممــن ألــف 
شــايع بــن عبــده األســمري يف بحــث ســامه )غرائــب 
التفســري يف كتــاب مفــردات القــرآن (، علــاًم أنــه 
مل يتعــرض للتأصيــل هلــذا املصطلــح أو أنــه مجــع 
ــاب  ــا لكت ــه رشًح ــاء بحث ــام ج ــة، إن ــوال الغريب األق
ــميته  ــبب تس ــن س ــب ع ــو جيي ــب ، وه ــام الراغ اإلم
هلــذا البحــث بالغرائــب فيقــول : )وليعلــم القــارئ أن 
مــا وصفتــه بالغرابــة ، أو بالغرائــب - يف هــذا البحــث 
- ليــس كلــه مــن مثــل مــا ذكــره اإِلمــام الســيوطي ، 
ــه  ــة ، وفي ــه يف الغراب ــه أقــل من ــه ، وفي ــه مثل ولكــن في
ــح  ــالف الراج ــه خ ــالف ، ولكن ــع خ ــو موض ــا ه م
ــإن قلــت : إذا كان احلــال  ــال:  ف املعــروف ... إىل أن ق
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ــوان  ــل عن ــك أن جتع ــز لنفس ــف جتي ــرت ، فكي ــا ذك م
البحــث ) غرائــب التفســري يف كتــاب مفــردات ألفــاظ 
القــرآن ( ، وأن تصــف أقــواالً يمكــن أن تكــون قريبــة 

ــب ؟  ــن الغرائ ــا م بأهن
فأقــول : إن هــذه الكلمــة - غرائــب ، غريب - واســعة 
وقابلــة ، فقــد ُتطلــق وُيــراد هبــا مــا ذكــره الشــيخان - 
الســيوطي والقطــان - وقــد ُتطلــق وُيــراد هبــا مــا هــو 
ــالف  ــو خ ــا ه ــىل م ــق ع ــد ُتطل ــك ، وق ــن ذل ــل م أق
املشــهور املعــروف (. )غرائــب التفســري يف كتــاب 
ــة  ــة جامع ــرآن )ص 244 ( جمل ــاظ الق ــردات ألف مف
العــدد ) 40 ( 1423هـــ(. وهبــذا يتضــح  اإلمــام 
الفــرق بــن بحثــي وبحــث الدكتــور شــايع األســمري 

ــداد  .  ــق والس ــأل اهلل التوفي . أس

حدود البحث:
إظهــار مصطلــح ) القــول الغريــب( يف التفســري، 

وطريقــة تــداول املفرسيــن لــه . 

منهج البحث 
االســتقرائي  املنهــج  عــىل  البحــث  هــذا  يعتمــد 
األقــوال  يف  بالنظــر  وذلــك  الوصفــي،  التحليــيل 
ــالل  ــن خ ــة م ــا بالغراب ــم عليه ــي ُحك ــريية الت التفس
كتــب علــامء التفســري مــع بيــان ضوابــط احلكــم عــىل 
القــول بالغريــب، وطــرق معرفتــه، وأســباب وجــوده.

إجراءات البحث:
اإلجراءات اخلاصة: 

سيكون تناويل للبحث وفق النقاط اآلتية:
ــل . 1 ــر القائ ــع ذك ــه م ــب بنص ــول الغري ــر الق ذك

واملصــدر.
ــن . 2 ــة م ــري اآلي ــب يف تفس ــول الغري ــىل الق ــرد ع ال

كالم املفرسيــن.
اإلجراءات العامة:

ــات . 1 ــزو اآلي ــع ع ــامين م ــم العث ــة بالرس ــة اآلي كتاب
ــا. ــورها وأرقامه إىل س

ختريــج األحاديــث مــن الكتــب املعتمــدة يف ذلك، . 2
ــإن كان احلديــث يف الصحيحــن، أو يف أحدمهــا  ف
جــه  اكتفيــت بــه، وإذا مل يكــن يف أحدمهــا فــإين أخرِّ
ــع  ــرى، م ــث األخ ــب احلدي ــن كت ــه م ــن مظان م
ذكــر حكــم أهــل احلديــث عليــه صحــًة وضعفــًا.

بيان األلفاظ الغريبة، مع الضبط بالشكل.. 3

خطة البحث:
ــمة إىل: مقدمــة،  وقــد كانــت خطــة البحــث مَقسَّ

وثالثــة مباحــث، وخامتــة ، وهــذا تفصيلهــا: 
املقدمــة : وفيهــا متهيــد ببيــان أمهيــة املوضــوع وأســباب 

اختيــاره، وبيــان منهجيــة البحــث، وخطته.

املبحــث األول:  القــول الغريــب يف التفســر، مــن 
حيــث اللغــة واالصطــالح، وفيــه مطالــب:
املطلب األول:  تعريف الغريب لغة واصطالًحا.
املطلب الثاين : تعريف التفسري لغة واصطالًحا. 

ــاره  ــري باعتب ــب التفس ــف غري ــث : تعري ــب الثال املطل
ــًا.  مركب

املبحــث الثــاين : األقــوال التفســرية التــي ُحكــم عليهــا 
بالغرابــة عنــد املفرسيــن، ومصطلحاهتــم يف ذلــك، 

ــب: ــه مطال وفي
ــم  ــتهروا باحلك ــن اش ــرسون الذي ــب األول : املف املطل

ــريية. ــوال التفس ــىل األق ع
ــا  ــم عليه ــي ُحِك ــلف الت ــوال الس ــاين: أق ــب الث املطل

ــة. بالغراب
ــي أطلقهــا العلــامء  املطلــب الثالــث: املصطلحــات الت

ــة. ــوال بالغراب ــم األق يف وصفه
ــرق  ــري، وط ــب التفس ــط غري ــث: ضواب ــث الثال املبح

ــب : ــه مطال ــوده، وفي ــباب وج ــه، وأس معرفت
القــول  عــىل  احلكــم  ضوابــط   : األول  املطلــب 

. يــب لغر با
املطلــب الثــاين : طــرق معرفــة القــول الغريــب يف 

التفســري .
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املطلــب الثالــث : أســباب وجــود األقــوال الغريبــة يف 
التفســري.

اخلامتة ، وفيها ذكر أهم النتائج، والتوصيات .   

املبحــث األول:  القــول الغريــب يف التفســر، مــن 
حيــث اللغــة واالصطــالح، وفيــه مطالــب:
املطلب األول:  تعريف الغريب لغة واصطالًحا.
املطلب الثاين : تعريف التفسري لغة واصطالًحا. 

ــاره  ــري باعتب ــب التفس ــف غري ــث : تعري ــب الثال املطل
ــًا. مركب

املطلب األول:  تعريف الغريب لغة واصطالًحا.
الغريــب لغــة:  فعيــل ِمــن الَغــْرب، وتــأيت مــادة الكلمة 
ــاب  ــأيت: الذه ــام ي ــا في ــن حره ــدة يمك ــاٍن ع ملع
والطــروء  والنــدرة،  والقلــة  والُبعــد،  والتنحــي، 
واحلداثــة، وِمــن َثــمَّ ُيطَلــق الغريــب عــىل كلِّ يشء هــو 
ــٌب ومتفــرٌد  ــُم النظــري فهــو غري ــام بــن ِجنِســه عدي في
َب  وبعيــٌد، ومنــه الُغربــة أي: الُبْعــد؛ يقــال: َتَغــرَّ
ــه  ــٌد، ومجُع ــُرٌب أي: متباع ــٌب وُغ ــو َغِري َب فه ــَرَ واْغ

ــد. ــم األباع ــاُء، وه اْلُغَرَب
ــاج،  ــىل: املحت ــب ع ــق الغري ــى ُأطل ــذا املعن ــن ه وم
َب فــالن؛ إذا تــزوج  واملســافر، واألمــر النــادر. واْغــَرَ
البلــد،  النَّْفــُي عــن  أقاربــه، والتَّغريــب:  إىل غــري 
وَأْغــَرَب الرجــل أي: جــاء بــيء غريــب، ومنــه 
ــَم  ــال: تكلَّ ــض؛ يق ــكالم: أي الغام ــن ال ــب م الغري
فأغــرب، أي جــاء بغريــب الــكالم ونــوادره. )ينظــر: 
ــاح )225(،   ــار الصح ــة )117/8(، خمت ــب اللغ هتذي
املخصــص )312/3(، تــاج العــروس )472/3(، 
الكليــات )663/1(، املعجــم الوســيط )647/2(، 

دســتور العلــامء )5/3(.

الغريب يف االصطالح:
ٍء  قــال الفّيومــي احلمــوي: " َوَأْغــَرَب َجــاَء بِــَيْ
َغِريــٍب، َوَكاَلٌم َغِريــٌب َبِعيــٌد ِمــْن اْلَفْهــِم ". )املصبــاح 

املنــري يف غريــب الــرح الكبــري )444/2(.

ــية  ــة وحش ــون الكلم ــة: ك ــايّن: " الغراب ــال اجلرج وق
االســتعامل".  مألوفــة  وال  املعنــى،  ظاهــرة  غــري 

.)161( )التعريفــات 
ــه  ــّرد بروايت ــا تف ــو: " م ــث فه ــب يف احلدي ــا الغري وأم
ــن  ــه م ــرد ب ــع التف ــع وق ــد يف أي موض ــخص واح ش
الســند". )نزهــة النظــر يف توضيــح نخبة الفكــر )54(.
ــن  ــد ع ــا: البع ــراد هب ــة ُي ــبق: أنَّ الغراب ــا س ــن مم فيتب
والغمــوض  والتفــّرد،  االســتعامل،  وقلــة  الفهــم، 

واخلفــاء.   

املطلب الثاين : تعريف التفسر لغة واصطالًحا.
ــام  ــال في ــد يق ــرُي ق ــاين: والتَّْفِس ــب األصفه ــال الراغ ق
ــّص  ــام خيت ــا، وفي ــاظ وغريبه ــردات األلف ــّص بمف خيت
بالتأويــل، وهلــذا يقــال: َتْفِســرُي الّرؤيــا وتأويلهــا. 
ــان: 33(".  ــرًيا﴾ َّ )الفرق ــَن َتْفِس ــاىل: ﴿َوَأْحَس ــال تع ق

)املفــردات يف غريــب القــرآن )ص: 636(.
ــرَس  ــاُن. َف : اْلَبَي ــرْسُ ــرس: الَف ــور: " ف ــُن منظ ــال اب وق
ــرْسًا  ، َف ــمِّ ه، بِالضَّ ــرُسُ ــرس، ويْف ه، بالَك ــرِسُ ــيَء يف ال
اْبــُن األَعــرايب:  ِمْثُلــُه.  َأبانــه، والتَّْفســرُي  ُه:  َ وَفــرسَّ
ــرب  ــان الع ــٌد". )لس ــى َواِح ــل َوامْلَْعنَ ــرُي والتْأوي التَّْفس

.)55  /5(
ــرب  ــة الع ــري يف لغ ــة التَّفس ــبق: أنَّ كلم ــا س ــن مم فتب

ــان.  ــف، والبي ــاح، والكش ــي: اإليض تعن

التَّفسر يف االصطالح:
قــال الزركــي: " التَّْفِســرُي ِعْلــٌم ُيْعــَرُف بِــِه َفْهــُم 
ــِه  ــىلَّ اهللَُّ َعَلْي ــٍد َص ــِه ُمَمَّ ــىَل َنبِيِّ ِل َع ــزَّ ــاِب اهللَِّ امْلُنَ ِكَت
َم َوَبَيــاُن َمَعانِيــِه َواْســتِْخَراُج َأْحَكاِمــِه َوِحَكِمــِه".  َوَســلَّ

)الربهــان يف علــوم القــرآن )1/ 13(.
ــالح:  ــري يف االصط ــه: " والتفس ــاينُّ بقول ــه الزرق وعرف
ــث  ــن حي ــم م ــرآن الكري ــن الق ــه ع ــث في ــٌم يبح عل
داللتــه عــىل مــراد اهلل -تعــاىل- بقــدر الطَّاقــة البريَّة". 

ــرآن )6/2(. ــوم الق ــان يف عل ــل العرف )مناه
والتعريفــان مهــا أدقُّ مــا ذكــر مــن التعاريــف، حيــث 
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ــم  ــاىل-، ث ــى كالم اهلل -تع ــاٌن ملعن ــري بي ــا أنَّ التَّفس بيَّن
ــه.  ــه، وأحكاِم ــاُن حكِم بي

ــاره  ــر باعتب ــب التفس ــف غري ــث : تعري ــب الثال املطل
ــًا. مركب

الغريب يف التفسري يطلق ويراد به غريبان :

الغريــب األول : ) غريــب اللفــظ ( وهــو:  مــا وقــع يف 
القــرآن مــن األلفــاظ غــري ظاهــرة املعنــى.

أن   : ( وهــي  املعنــى  ) غريــب   : اآلخــر  الغريــب 
تكــون الكلمــة القرآنيــة هلــا أكثــر مــن معنــى،  تتعــدد 
فيهــا أقــوال أهــل التفســري عامــة، ويبعــد عــن املعنــى 

ــة.  ــح لآلي ــريي الصحي التفس
وأمــا ورود كلمــة الغريــب يف القــرآن والســنة فلــم يرد 
ِذكــر كلمــة (الغريــب ) باملعنى اللغــوي املتعــارف عليه 
يف آيــات القــرآن الكريــم، وإنــام وردت مــادة الكلمــة 
ــْرُب: أي  ــه الَغ ــرى: ومن ــاٍن أخ ــَرَب ) بمع ــي (َغ وه
َفَأْينَــاَم  َوامْلَْغــِرُب  ُق  امْلَــْرِ غيبوبــة الّشــمس؛﴿ َوهللَِِّ 
ــرة:  ــٌم﴾ )البق ــٌع َعِلي ــُه اهللَِّ  إِنَّ اهللََّ َواِس ــمَّ َوْج ــوا َفَث ُتَولُّ
ــى:   ــا بمعن ــب أيًض ــة الغري ــُر كلم 115( ،  وورد ِذك
الــيء عديــم النظــري يف جنســه أو املتباعــد واملنفــرد يف 

ــا: ــة، ومنه ــث صحيح ــة، يف أحادي ــنة النبوي الس
ــام 	  ــيعود ك ــا وس ــالم َغِريًب ــدأ اإلس ــهملسو هيلع هللا ىلص :  "ب قول

أخرجــه  )احلديــث   ، للغربــاء"  فطوبــى  بــدأ؛ 
مســلم يف صحيحــه، بــاب: بيــان أن اإلســالم 
بــدأ غريًبــا وســيعود غريًبــا، وإنــه يــأرز بــن 
املســجدين، كتــاب: اإليــامن )ص:702(، حديــث 
رقــم  )145(. ويف روايــة:  "قيــل: ومــن الُغَربــاُء؟ 
قــال: النــزاع مــن القبائــِل" )أخــرج هــذه الروايــة 
ابــن ماجــه يف ســننه، بــاب: بــدأ اإلســالم غريًبــا، 
رقــم   حديــث  )ص:2716(،  الفتــن،  كتــاب: 
ــن  ــح اب ــاين يف صحي ــا األلب )3988(، وصححه
ــة:   ــم  )3238(.، ويف رواي ــه )306/3(، برق ماج
ــد  ــا َأفَس ــوَن م ــَن ُيصِلح ــاِء الذي ــى للُغَرب "فُطوَب

ــذه  ــرج ه ــنَّتي". )أخ ــن ُس ــدي م ــن بع ــاُس م الن
ــاء أن  ــا ج ــاب: م ــننه، ب ــذي يف س ــة الرم الرواي
اإلســالم بــدأ غريًبــا وســيعود غريًبــا، كتــاب 
ــم )2630(،  ــث رق ــامن، )ص:1917(، حدي اإلي
ــن  ــح، ولك ــن صحي ــث حس ــذا حدي ــال: ه وق
ضعفهــا األلبــاين يف ضعيــف ســنن الرمــذي 

)ص: 269( حديــث رقــم  )2630(. 
ــة  ــدأ أول الوهل ــا ب ــالم مل ــث:  أن اإلس ــى احلدي ومعن
هنــض بإقامتــه والــذب عنــه نــاٌس قليلــون مــن 
ــم  ُدوه ــم، فرَّ ــل زماهن ــن أه ــن ع ــة منفردي الصحاب
ــم  ــح أحُده ــاء، أو فيصب ــوا غرب ــالد؛ فأصبح ــن الب ع
ــا  ــًرا إىل م ــود آخ ــم يع ــاء، ث ــوًرا كالغرب ــَزاًل مهج معت
كان عليــه ال يــكاد يوجــد مــن القائلــن بــه إال األفــراد، 
اع: مجــُع نــازٍع ونزيــع وهــو الغريــب الــذي نــزع  والنــزَّ
عــن أهلــه وعشــريته، أي َبُعــَد وغــاب. )ينظــر :  عــون 
املعبــود رشح ســنن أيب داوود )333/11(، مرقــاة 
املفاتيــح ملــال عــيل القــاري )243/1(، فيــض القديــر 
ــاوي )321/2(، حاشــية الســندي )478/2(. للمن

ــه 	  ــر: ريض اهلل عن ــن عم ــد اهلل ب ــه ملسو هيلع هللا ىلص لعب وقول
ــبيٍل"،  ــُر س ــٌب أو عاب ــك غري ــا كأن ــْن يف الدني "ُك
)احلديــث أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، بــاب: 
قــول النبــي ملسو هيلع هللا ىلص : " ُكــْن يف الدنيــا كأنــك غريــٌب 
ــاق، )ص:539(،  ــاب: الرق ــبيٍل"، كت ــُر س أو عاب
ــن  ــال اب ــام ق ــاه ك ــم  )6416(. ومعن ــث رق حدي
ــه  ــن موطن ــٌد ع ــب : أي بعي ــك غري ــر:  "كأن حج
ال يتخــذ الــدار التــي هــو فيهــا موطنـًـا وال حيــّدث 

ــاري ، )234/11(.  ــح الب ــاء". )فت ــه بالبق نفس
ــك 	  ــىل ابن ــرايب:  "وع ــة األع ــه ملسو هيلع هللا ىلص  يف قص وقول

ــه  ــث أخرج ــاٍم"، )احلدي ــب ع ــة، وتغري ــُد مائ جل
التــي ال حتــل يف  الــروط  بــاب:  البخــاري، 
احلــدود، كتــاب: الــروط، )ص: 217(، حديــث 
ــاب:  ــلم ، ب ــا مس ــه أيًض ــم)2724(، وأخرج رق
مــن اعــرف عــىل نفســه بالزنــى، كتــاب: احلــدود، 
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)1697(.ومعنــى  رقــم  حديــث  )ص:977(، 
التغريــب أي: النفــي إىل داِر ُغربــة. )ينظــر: غريب 

ــوزي )149/2(. ــن اجل ــث الب احلدي

املبحــث الثــاين : األقــوال التفســرية التــي ُحكــم عليهــا 
بالغرابــة عنــد املفرسيــن، ومصطلحاهتــم يف ذلــك، 

ــب: ــه مطال وفي

ــم  ــتهروا باحلك ــن اش ــرسون الذي ــب األول : املف املطل
ــريية. ــوال التفس ــىل األق ع

ــا  ــم عليه ــي ُحِك ــلف الت ــوال الس ــاين: أق ــب الث املطل
ــة. بالغراب

ــامء  ــي أطلقهــا العل املطلــب الثالــث: املصطلحــات الت
ــة. ــوال بالغراب ــم األق يف وصفه

ــم  ــتهروا باحلك ــن اش ــرسون الذي ــب األول : املف املطل
ــرية. ــوال التفس ــى األق ع

ــم  ــتهروا باحلك ــن اش ــرسون الذي ــم األول : املف القس
ــل.  ــريية دون تعلي ــوال التفس ــىل األق ع

بــرز علــامء التفســري يف هــذا اجلانــب، فحرصــوا عــىل 
التفاســري مــن األقــوال الغريبــة والنــادرة،  تنقيــة 
ــل ودون  ــري تعلي ــن غ ــا م ــا وردوه ــوا بغرابته وحكم

ــم:  ــة، ومنه ــبب الغراب ــان لس بي
مكــي بــن أيب طالــب يف كتابــه املوســوم بــــــ )اهلدايــة 
)ينظــر:  مواضــع،  ثالثــة  يف   ) النهايــة  بلــوغ  إىل 
ــة )412/1( ، )3487/5( ،  ــوغ النهاي ــة إىل بل اهلداي
)5180/8(. ثــم الســمعاين يف تفســريه املوســوم بــــ ) 
ــراه  ــة، وُيقــّدم مــا ي تفســري القــرآن( حيــث يــورد اآلي
ــب،  ــول الغري ــر الق ــم يذك ــة، ث ــري اآلي ــا يف تفس صواًب
مــن غــري بيــان لســبب الغرابــة يف مواضــع عــدة )ينظــر: 
ــرآن )82/1(، )129/1(، )308/1(، )357/1(، )443/3(،  ــري الق تفس

القرطبــي يف تفســريه  ثــم   ،)362/4( ،)172/4( ،)74/4(

)ينظــر: اجلامــع ألحــكام القــرآن )189/12(، )263/12(، )108/14(، 

)287/17(، و ابــن رجــب احلنبــيل، )ينظــر: تفســري ابــن رجــب 

.)648/2(  )259/1(  ،)195/1(  ،)159/1(  ،)113/1( احلنبــيل، 

والشــنقيطي، )ينظــر: أضــواء البيــان يف إيضــاح القــرآن بالقــرآن 
 ،)193/5(  ،)213/3(  ،)205/3(،)145/3(  ،)122/2(  ،)114/2(

.))239/6(  ،)208/5(

ــم  ــتهروا باحلك ــن اش ــرسون الذي ــاين: املف ــم الث القس
ــل. ــع تعلي ــريية م ــوال التفس ــىل األق ع

مــن املفرسيــن الذيــن اســتخدموا هــذا املصطلــح 
)القــول الغريــب( فحكمــوا عــىل بعــض األقــوال 

ــك:  ــل ذل ــع تعلي ــة م بالغراب
ــل  ــب التأوي ــري وعجائ ــب التفس ــر: غرائ ــه )ينظ ــاين يف غرائب الكرم
ــورد  ــث ي ــريه حي ــرازي يف تفس )580/1(، )591/1(، وال

ــح  ــر: مفاتي ــا )ينظ ــرد عليه ــا وي ــة ويعلله ــوال الغريب األق
املحــرر  )ينظــر:  وابــن عطيــة  الغيــب )96/16(، )159/16(، 

ــان  ــو حي ــز )237/1(، )99/3(، )528/3(، )439/5(، وأب الوجي

)ينظــر: البحــر املحيــط )237/1(، )524/1(، )639/1(، )554/4(، 

الــدر  )ينظــر:  احللبــي  والســمن   ،)472/10(  ،)296/10(

و   ،)425/4(  ،)437/4(  ،)144/2(  ،)139/1(  ،)28/1( املصــون 

ــم )158/3(، )192/3(،  ــرآن العظي ــري الق ــر: تفس ــري )ينظ ــن كث اب
 ،)430/5(  ،)416/5(  ،)195/5(  ،)384/4(  ،)166/4(  ،)239/3(

 ،)160/8(  ،)480/7(  ،)152/7(  ،)469/6(  ،)268/6(  ،)25/6(

عــادل  وابــن   ،)310/8(  ،)303/8(  ،)286/8(  ،)222/8(

)ينظــر: اللبــاب يف علــوم الكتــاب )142/1(، )496/2(، )529/2(، 

)28/9(، والبقاعــي )ينظــر: نظــم الــدرر يف تناســب اآليــات والســور 

القديــر  فتــح  )ينظــر:  والشــوكاين   ،)150/16(  ،)188/12(

 ،)96/1( املعــاين  روح  )ينظــر:  )144/1(.واأللــويس   ،)34/1(

ماســن  )ينظــر:  والقاســمي   ،)301/8(  ،)37/7(  ،)540/1(

ــن  ــل )44/2(، )203/3(، )20/4(، )62/4(، )154/4(، واب التأوي

ــر )248/2(، )271/6(، )66/7(،  ــر والتنوي ــر: التحري ــور )ينظ عاش
التفاســري  )ينظــر: زهــرة  وأبــو زهــرة   ،)180/15( ،)215/9(

ــرآن  ــري الق ــر: تفس ــن )ينظ ــن عثيم )2669/5(، )4220/8(، واب

ــن  ــم م ــرآن الكري ــري الق ــرة )87/1(، تفس ــة- البق ــورة الفاحت ــم س الكري

ســورة احلجــرات إىل احلديــد: )348(.
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ــا  ــم عليه ــي ُحكِ ــلف الت ــوال الس ــاين: أق ــب الث املطل
ــة. بالغراب

ســبق أن بينــا أن القــول الغريــب يطلــق عــىل اجتاهــن 
ــري  ــن كث ــن كاب ــض املفرسي ــى ( ، وبع ــظ ، واملعن ) اللف
-رمحــه اهلل- مــن أبــرز املفرسيــن الذيــن حكمــوا 
ــظ  ــث اللف ــن حي ــا م ــوال بغرابته ــن األق ــري م ــىل كث ع
ــرى،  ــع أخ ــى يف مواض ــث املعن ــن حي ــع وم يف مواض
تتبــع وتعقــب كثــرًيا مــن  أنــه  أضــف إىل ذلــك 
ــة  ــىل غراب ــاًل ع ــا، مدل ــن فيه ــون وطع ــانيد واملت األس
أســانيدها وفســاد متوهنــا بصحيــح املعقــول واملنقــول. 
ــوا  ِذيــَن َقاُل ــَر الَّ ــْد َكَف َق قــال ابــن كثــري:  " وقولــه :﴿ لَّ
ــن أيب  ــال اب ــدة: 73(، ق ــٍة ﴾ )املائ ــُث َثاَلَث إِنَّ اهللََّ َثالِ
ــا  ــتجاين، حدثن ــن اهلس ــن احلس ــيل ب ــا ع ــم: حدثن حات
ــل،  ــا الفض ــم، حدثن ــن أيب مري ــم ب ــن احلك ــعيد ب س
ــَن  ِذي ــَر الَّ ــْد َكَف َق ــول اهلل:﴿ لَّ ــر يف ق ــو صخ ــي أب حدثن
ــود: ــول اليه ــو ق ــال: ه ــٍة ﴾ق ــُث َثاَلَث ــوا إِنَّ اهللََّ َثالِ َقاُل
ــُن  ــيُح اْب ــارى:﴿ امْلَِس ــول النص ــُن اهللَِّ ﴾ وق ــٌر اْب ﴿ُعَزْي

ــة. ــث ثالث ــوا اهلل ثال ــة: 30( فجعل اهللَِّ َ﴾ )التوب
وهــذا قــول غريــب يف تفســري اآليــة: أن املــراد بذلــك 
طائفتــا اليهــود والنصــارى والصحيــح: أهنــا أنزلــت يف 
النصــارى خاصــة، قالــه جماهــد وغــري واحــد" )تفســري 

القــرآن العظيــم )158/3(.
ــا  ــوا ِمنَْه ــاىل :﴿ َفُكُل ــه تع ــريه لقول ــد تفس ــال عن وق

 "  ،)28 اْلَفِقرَي﴾)احلــج:  اْلَباِئــَس  َوَأْطِعُمــوا 
ــوب األكل  ــب إىل وج ــن ذه ــة م ــذه اآلي ــتدل هب اس
ــه  ــذي علي ــب، وال ــول غري ــو ق ــي وه ــن األضاح م
ــتحباب،  ــة أو االس ــاب الرخص ــن ب ــه م ــرون أن األكث
ــا  ــلم مل ــه وس ــىل اهلل علي ــول اهلل ص ــت أن رس ــام ثب ك
نحــر هديــه أمــر مــن كل بدنــة ببضعــة فتطبــخ، فــأكل 
ــرآن  ــري الق ــا" )تفس ــن مرقه ــا م ــا، وحس ــن حلمه م

.)416/5( العظيــم 
ــبب  ــة يف س ــب وأيب العالي ــة كع ــل رواي ــد أن نق وبع
ــاِت اهللَِّ  ــوَن يِف آَي اِدُل ــَن جُيَ ِذي ــاىل﴿ إِنَّ الَّ ــه تع ــزول قول ن

ــا  ــرْبٌ مَّ ــْم إاِلَّ ِك ــْم  إِن يِف ُصُدوِرِه ــْلَطاٍن َأَتاُه ــرْيِ ُس بَِغ
ــب  ــال كع ــال : " وق ــر: 56( ، ق ــِه ﴾)غاف ــم بَِبالِِغي ُه
وأبــو العاليــة: نزلــت هــذه اآليــة يف اليهــود:﴿ إِنَّ 
ــْم   ــْلَطاٍن َأَتاُه ــرْيِ ُس ــاِت اهللَِّ بَِغ ــوَن يِف آَي اِدُل ــَن جُيَ ِذي الَّ
ــا ُهــم بَِبالِِغيــِه ﴾ قــال أبــو  إِن يِف ُصُدوِرِهــْم إاِلَّ ِكــرْبٌ مَّ
العاليــة: وذلــك أهنــم ادعــوا أن الدجــال منهــم، 
وأهنــم يملكــون بــه األرض. فقــال اهلل لنبيــه ملسو هيلع هللا ىلص آمــًرا 

ــال: ــذا ق ــال، وهل ــة الدج ــن فتن ــتعيذ م ــه أن يس ل
ــِميُع اْلَبِصرُي﴾ )غافر: 56(. ُه ُهَو السَّ ﴿ َفاْســَتِعْذ بـِـاهللَِّۖ  إِنَّ
وهــذا قــول غريــب، وفيــه تعســف بعيــد، وإن كان قــد 
رواه ابــن أيب حاتــم يف كتابــه، واهلل أعلــم" )تفســري 

ــم )152/7(. ــرآن العظي الق
وعنــد التتبــع ألقــوال الســلف يف التفســري التــي حكــم 

عليهــا بالغرابــة نجــد أهنــا تنقســم إىل قســمن:
القســم األول: أقــوال منســوبة إىل الســلف وهــي 
مكذوبــة عليهــم قــد اختلقهــا الوضاعــون والكذابــون 

ــة: ــا أمثل ــر منه ــرية نذك ــك كث ــىل ذل ــة ع ، واألمثل

املثال األول : 
ــن  ــة اب ــا رواي ــة وغريمه ــن عطي ــاين واب ــل الكرم نق
ــاىل: ــه تع ــريه لقول ــد تفس ــام عن ــاس ريض اهلل عنه عب
ــِه إاِلَّ  ــىَلٰ َمْوتِ ــْم َع ُ ــا َدهلَّ ــْوَت َم ــِه امْلَ ــا َعَلْي ــامَّ َقَضْينَ ﴿ َفَل
ــنُّ  ــِت اجْلِ ــرَّ َتَبيَّنَ ــامَّ َخ ــَأَتُه ۖ َفَل ــْأُكُل ِمنَس ــُة اأْلَْرِض َت َدابَّ
ــَذاِب  ــوا يِف اْلَع ــا َلبُِث ــَب َم ــوَن اْلَغْي ــوا َيْعَلُم ــْو َكاُن َأن لَّ
ــن  ــاس : "م ــن عب ــال اب ــث ق ــبأ: 14(، حي امْلُِهِن﴾)س
زعــم أنــه قبــض وهــو متكــئ وهــو عــىل عصــاه فقــد 
كــذب بــل قبضــه اهلل عــىل فراشــه فبعــث اهلل األرضــة 
عــىل عتبــة البــاب فأكلتهــا فخــر البــاب" )ينظــر : غرائــب 
ــون )442/4(،  ــت والعي ــل )929/2(، والنك التفســري وعجائــب التأوي

ــز )412/4( . ــرر الوجي واملح

قــال ابــن عطيــة : " وهــذا ضعيــف " )املحــرر الوجيــز 
)412/4(، بــل نــص الكرمــاين رصاحــة عــىل غرابتــه 

)ينظــر: غرائــب التفســري وعجائــب التأويــل )929/2(.
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ويتضــح بيــان وجــه الغرابــة أن ســليامن عليــه الســالم 
ــان  ــورة لبي ــذه الص ــات هب ــاه وم ــىل عص ــا ع كان متكًئ
اآليــة بذلــك ولآلثــار الكثــرية املرويــة عــن الصحابــة 
ــرآن )357/1( ،  ــل آي الق ــن تأوي ــان ع ــع البي ــر : جام ــم )ينظ وغريه
وتفســري ابــن أيب حاتــم )3165/10( ، وتفســري القــرآن العظيــم )508/3( 

ــز )412/4(.  ــرر الوجي ــون )442/4( ، واملح ــت والعي ، والنك

املثال الثاين : 
ــِجلِّ  السِّ َكَطــيِّ   ﴿ وقولــه:  الســمعاين:"  قــال 
ابــن  عــن  روي   )104 لِْلُكُتِب﴾)األنبيــاء: 
قــول  للنبــي، وهــو  كاتــب  الســجل  أن  إســحاق 
َمَلــك،  الســجل  أن  الثــاين:  والقــول  غريــب. 
أن   - األقــوال  أصــح  وهــو   - الثالــث  والقــول 
.)412/3( القــرآن  )تفســري  الصحيفــة"  هــو  الســجل 
ويتضــح بيــان وجــه الغرابــة أن هــذا القــول هــو 
خمالــف ملــا ورد عــن املفرسيــن )ينظــر غرائــب التفســري 
وعجائــب التأويــل )749/1( ، وتفســري القــرآن للســمعاين )412/3( 

ــجل  ــراد بالس ــان امل ــم )195/3(، يف بي ــرآن العظي ــري الق ، وتفس

ــل  ــرف يف أص ــا يع ــن م ــد ع ــه بعي ــك أن ــف إىل ذل أض
اللغــة مــن املــراد بالســجل )ينظــر: مقاييــس اللغــة )136/3(.

القســم الثــاين : أن تكــون هــذه األقــوال قاهلــا املفــرس 
ــا وهــي مبنيــة عــىل اجتهــاد ربــام تراجــع عنهــا أو  حًق
أن هــذا القــول يدخــل ضمــن االختــالف املحمــود يف 
التفســري ، علــاًم أن األمثلــة كثــرية نــورد بعًضــا منهــا .

املثال األول : 
إىَِلٰ  َوَســاِرُعوا  تعــاىل:﴿   قولــه   " الســمعاين:  قــال 
ــرة  ــادروا إىل مغف ــران: 133(، أي: ب ــَرٍة﴾ )آل عم َمْغِف
ــادروا  ــاه: ب ــاس: معن ــن عب ــال اب ــْم ﴾، ق ُك بِّ ــن رَّ ﴿ٍ مِّ
إىل التوبــة التــي هــي ســبب املغفــرة. وقيــل: أراد 
بــه: ســؤال املغفــرة. وفيــه قــول غريــب أنــه التكبــرية 

.)357  /1( القــرآن  )تفســري  األوىل" 
بغرابتــه  عليــه  الــذي حكــم  القــول  هــذا  يعتــرب 
هنــا  االختــالف  وأن  العمــوم  أقــوال  مــن  هــو 

التنــوع فالتكبــرية األوىل مــن  هــو مــن اختــالف 
بــاب التفســري باملثــال فاملســارعة تشــمل املبــادرة 
لــكل فعــٍل فيــه طاعــة، كــام ذكــر الــرازي مــن 
ــق  ــظ مطل ــه أن اللف ــال: " ووجه ــم ق ــذه ث ــاين ه مع
،)365  /9( الغيــب  )مفاتيــح  الــكل"  يعــم  أن  فيجــب 

املثال الثاين : 
ــَزٍة﴾  ــَزٍة ملَُّ ــُكلِّ مُهَ ــٌل لِّ قــال الســمعاين : "وقولــه:﴿ َوْي
)اهلمــزة: 1(،  قــال ابــن عبــاس: اهلمــزة الــذي يطعــن 
يف النــاس ويعيبهــم، واللمــزة هــو الــذي يغتاهبــم 
ــزة  ــس، فاهلم ــىل العك ــل ع ــد، وقي ــن جماه ــه ع ومثل
هــو املغتــاب، واللمــزة الــذي يطعــن يف النــاس، قالــه 
الســدي وغــريه، وعــن بعضهــم: أن اهلمــزة هــو الــذي 
ــذي  ــو ال ــزة ه ــد، واللم ــان أو ي ــاس بلس ــؤذي الن ي
يؤذهيــم بحاجــب )وعــن( ، وهــو قــول غريــب" 

)تفســري القــرآن )280/6(.

األقــوال التفســريية تــكاد تتفــق عــىل أن معنــى اللمــزة 
هــو اإليــذاء، لكــن خيتلفــون يف حقيقــة اإليــذاء عــىل ما 
ــوال  ــذه األق ــن ه ــل ب ــكان احلم ــمعاين فإم ــره الس ذك
ــى  ــد أن حك ــريه بع ــرازي يف تفس ــر ال ــام ذك ــن ك ممك
األقــوال، فقــال: " واعلــم أن مجيــع هــذه األوجــه 
متقاربــة راجعــة إىل أصــل واحــد، وهو الطعــن وإظهار 
ــل  ــب مح ــب )284/32(، فـــــ " جي ــح الغي ــب" )مفاتي العي
نصــوص الوحــي عــىل العمــوم" )قواعــد الرجيــح  )527(.

 املطلــب الثالــث: املصطلحــات التــي أطلقهــا العلــامء 
ــة. يف وصفهــم األقــوال بالغراب

ــح  ــتعامُل مصطل ــري اس ــل التفس ــامء أه ــد عل ــاع عن ش
ــريية  ــوال التفس ــر األق ــد ِذك ــب(  عن ــول الغري ) الق
واخلــالف يف ذلــك، فيحكمــون عــىل بعضهــا بالغرابــة؛ 
ــر  ــد ُيذك ــا ق ــب (، وأحياًن ــول غري ــو ق ــال: ) وه فيق

ــة . ــبب الغراب س
ــام  ــم اهلل- في ــرسون -رمحه ــق املف ــك مل يتف ــع ذل وم
اطلعــُت عليــه مــن املصــادر التفســريية  عــىل وصــٍف 
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ــى (  ــٍر ملعن ــٍط وحتري ــٍف وضب ــح ،بتعري ــذا املصطل هل
ــك  ــن ذل ــم أرادوا م ــب أهن ــب )، وأحس ــول الغري الق
التعبــري عــن األقــوال املرفوضــة وغــري املقبولــة وبيــان 

ــرب. ــول املعت ــا للق خمالفته
ــمعاين  ــن: أن الس ــض املفرسي ــد بع ــك عن ــال ذل ومث
ــَس هَلُــْم َطَعــاٌم إاِلَّ ِمــن  ْي عنــد تفســري قولــه تعــاىل:﴿ لَّ
ْيــَس هَلـُـْم  يــٍع﴾ )الغاشــية: 6(، قــال: " وقولــه:﴿ لَّ رَضِ
يــٍع﴾ هــو شــجر يســمى باحلجــاز:  َطَعــاٌم إاِلَّ ِمــن رَضِ
الِشــرِبق، لــه شــوك كثــري، فــإذا يبــس يســمى الرضيع. 
قــال ابــن قتيبــة: الرضيــع يشء إذا وقعــت عليهــا 
ــو  ــع ه ــال: الرضي ــزاًل. ويق ــت ه ــه هلك ــل فأكلت اإلب
احلجــارة، وهــو مــروي عــن ســعيد بــن جبــري وغــريه، 

ــرآن )6/ 213(. ــري الق ــب" )تفس ــول غري ــو ق وه
وتعّقــب أبــو حّيــان الزخمــريَّ يف تفســريه لقولــه 
َبــَع اهْلَُدٰى﴾)طــه: 47(،  ــاَلُم َعــىَلٰ َمــِن اتَّ تعــاىل:﴿ َوالسَّ
ــن  ــة الذي ــالم املالئك ــري: وس ــال الزخم ــال: " وق فق
هــم خزنــة اجلنــة عــىل املهتديــن، وتوبيــخ خزنــة النــار 
والعــذاب عــىل املكذبــن انتهــى. وهــو تفســري غريب" 

ــط )7/ 339(. ــر املحي )البح

ــد يف  ــن جماه ــي ع ــا حك ــب م ــر تعّق ــع آخ ويف موض
تفســريه قولــه تعــاىل:﴿ إَِرَم َذاِت اْلِعاَمِد﴾)الفجــر: 7(، 
ــأِرم  ــدر، َأَرم َي ــد: َأِرم مص ــن جماه ــي ع ــال:" وحك فق
إذا هلــك، واملعنــى: كهــالك ذات العــامد، وهــذا قــول 
ــف  ــاد: كي ــك بع ــل رب ــف فع ــى كي ــب، كأن معن غري
أهلــك عــاًدا كهالك ذات العــامد" )البحر املحيــط )10/ 472(.
ــري يف  ــْوِد الضم ــه َلَع ــد بيان ــي عن ــمن احللب ــال الس وق
ــوِق  ــًحا بِالسُّ ــَق َمْس ــيَلَّ ۖ َفَطِف ــا َع وَه ــه تعــاىل:﴿ ُردُّ قول

ــول يف ــري املفع ــاِق﴾ )ص: 33(، "وضم َواأْلَْعنَ
وَهــا﴾َّ للصافنــات. وقيــل: للشــمس، وهــو  ﴿ ُردُّ
ا" )الــدر املصــون يف علــوم الكتــاب املكنــون )9/ 377(. غريــب جــدًّ

ــرق  ــر، وط ــب التفس ــط غري ــث: ضواب ــث الثال املبح
ــب : ــه مطال ــوده، وفي ــباب وج ــه، وأس معرفت

املطلب األول : ضوابط احلكم عىل القول بالغريب.

املطلــب الثــاين : طــرق معرفــة القــول الغريــب يف 
التفســري .

املطلــب الثالــث : أســباب وجــود األقــوال الغريبــة يف 
التفســري.

املطلب األول : ضوابط احلكم عى القول بالغريب.
مل أقــف عــىل ضوابــط ذكرهــا العلــامء ممــن هلــم 
عــىل  احلكــم  يف  وحتريرهــا  باملصطلحــات  عنايــة 
ــوال  ــتقراء األق ــالل اس ــن خ ــن م ــه، لك ــول بغرابت الق
والروايــات التــي حكــم أهــل العلــم بغرابتها، وســياق 

ــة:  ــط اآلتي ــن الضواب ــا تتب تعليالهت

الضابط األول : 
أن يكــون القــول الغريــب عــىل خــالف ظاهــر األدلــة 

الصحيحــة .

ومن أمثلته :
قــال ابــن رجــب احلنبــيل: " ويف حديــِث عبــد اهللَِّ بــن 
ــوُم  ــَد اهللَِّ ي ــام عن ــم األي ــي ملسو هيلع هللا ىلص : "أعظ ــن النب ــْرط ع ُق
ــِن  ــعيد ب ــن س ــد ُروي ع ". وق ــرِّ ــوُم الَق ــمَّ ي ــِر، ث النَّح
ــو  ، وه ــرِّ ــوُم الَق ــو ي ــرِب ه ــج األك ــوَم احل ــيِب أنَّ ي املس

ــيل )1/ 159(. ــب احلنب ــن رج ــري اب ــٌب" )تفس غري
ذكــر أكثــر املفرسيــن  أن املــراد باحلــج األكــرب هــو يــوم 
ــن  ــان ع ــع البي ــر: جام ــث )ينظ ــدة أحادي ــتدلن بع ــر مس النح
ــان  ــل آي القــرآن )336/11(، بحــر العلــوم )39/3(، الكشــف والبي تأوي

عــن تأويــل القــرآن )9/5(، معــامل التنزيــل )12/4(، الكشــاف )244/2(، 

املحــرر الوجيــز )5/3(، التســهيل لعلــوم التنزيــل )331/1(، البحــر 

املحيــط )369/5(، تفســري القــرآن العظيــم )103/4(، منهــا حديــث 

ــف  ــي ملسو هيلع هللا ىلص : " وق ــن النب ــه ع ــر ريض اهلل عن ــن عم اب
يــوم النحــر بــن اجلمــرات يف احلجــة التــي حــج 
فقــال: " أي يــوم هــذا؟ " قالــوا يــوم النحــر"، قــال: " 
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ــننه،  ــو داود يف س ــه أب ــث أخرج ــرب" )احلدي ــج األك ــوم احل ــذا ي ه
كتــاب: املناســك، بــاب: يــوم احلــج األكــرب، )ص:1367(، حديــث رقــم: 

ــوم  ــة ي ــاب: اخلطب ــك، ب ــاب: املناس ــننه، كت ــه يف س ــن ماج )1945(، واب

ــان  ــره األلب ــث: )3058(، وذك ــم احلدي ــث رق ــر، )ص:2662(، حدي النح

يف صحيحــه، ينظــر: صحيــح ســنن أيب داود )546/1(، وحديــث أبــا 

هريــرة ريض اهلل عنــه قــال: بعثنــي أبــو بكــر ريض اهلل 
ــى: " ال حيــج بعــد  ــوم النحــر بمن ــؤذن ي ــه فيمــن ي عن
ــوُم  ــان، وي ــت عري ــوف بالبي ــرك، وال يط ــام م الع
ــاري يف  ــه البخ ــث أخرج ــِر" )احلدي ــوُم النَّح ــرب ي ــج األك احل
صحيحــه، كتــاب: اجلزيــة واملوادعــة، بــاب: كيــف ينبــذ إىل أهــل العهــد؟، 

)ص:257(، حديــث رقــم )3177(، ومســلم يف صحيحــه يف كتــاب: 

ــان  ــان، وبي ــاب: ال حيــج البيــت مــرك، وال يطــوف بالبيــت عري احلــج، ب

ــم: )1347(. ــث رق ــرب، )ص:902(، حدي ــج األك ــوم احل ي

ورجــح الطــربي أن يــوم احلــج األكــرب هــو يــوم النحر 
ــول  ــاب رس ــن أصح ــة م ــن مجاع ــار ع ــر األخب لتظاه
ــا نــادى بــام أرســله بــه رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أن علًي
مــن الرســالة إىل املركــن، وتــال عليهــم )بــراءة( يــوم 

النحــر )ينظــر: جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن )336/11( .
ــأن األذان  ــد رصح ب ــرآن ق ــم: " والق ــن القي ــال اب وق
يــوم احلــج األكــرب، وال خــالف أن النــداء بذلــك إنــام 
ــىل أن  ــع ع ــل قاط ــذا دلي ــى، فه ــر بمن ــوم النح ــع ي وق
يــوَم احلــج األكــرب هــو يــوُم النحــر" )هتذيــب الســنن )698(.
واكتفــى هبــذا الــرأي ابــن كثــري )ينظــر: تفســري القــرآن العظيــم 
ــث  ــن األحادي ــده م ــا يعض ــر؛ مل ــو الظاه )103/4(، وه

الصحيحــة: فــــــ " إذا ثبــت احلديــث وكان يف معنــى 
أحــد األقــوال فهــو مرّجــح لــه عــىل مــا خالفــه" )قواعــد 

ــح )206(. الرجي

الضابط الثاين: 
ــل  ــد أه ــروف عن ــري مع ــب غ ــول الغري ــون الق أن يك

ــري : التفس

ومن أمثلته :
قــال الســمن احللبــي بعــد أْن بــّن وفــرس قولــه تعــاىل: 

ــش:  ــال األخف ــن: 2(: "وق ــينَِن﴾ )الت ــوِر ِس ﴿ َوُط
ــْينِية" وهــو غريــٌب جــدًا  "ســينن شــجٌر، الواحــدُة ِس
غــرُي معــروٍف عــن أهــِل التفســري" )الــدر املصــون يف علــوم 

ــون )51/11(. ــاب املكن الكت

الضابط الثالث :
أن خيالف القول القواعد املشهورة يف التفسري .

ومن أمثلته :
ــُم  ــا َعَلْيُك ــاىل:﴿ َوَأنَزْلنَ ــه تع ــمعاين : " وقول ــال الس ق
ــىل أن  ــرون: ع ــرة: 57( األكث ــْلَوٰى ﴾)البق ــنَّ َوالسَّ امْلَ
ــادة: هــو صمغــة تقــع  املــن هــو الرنجبــن. وقــال قت
عــىل الشــجر. وقــال وهــب: هــو اخلبــز الرقــاق. وأمــا 
الســلوى: قيــل: إنــه طائــر يشــبه الســامين بعينــه. وفيــه 

ــرآن )1/ 82(. ــري الق ــل" )تفس ــه العس ــب: أن ــول غري ق
الســلوى طــري كــام نقــل ابــن عطيــة إمجــاع املفرسيــن، 
ــز  ــرر الوجي ــر: املح ــاع )ينظ ــف لإلمج ــل خمال ــول بالعس والق
)149/1(، وقــال الشــيخ مســاعد الطيــار : " وهــذا 

هــو احلــق، ولــو أردت أن حتمــل اآليــة عــىل املعنيــن، 
فــإن اآليــة ال حتتملهــام مًعــا، ولــذا يتعــّن محلهــا عــىل 
أحدمهــا، وال شــك أن األوىل محلهــا عــىل الــوارد عــن 
ــتنادًا  ــم )641(، واس ــرآن الكري ــوي للق ــري اللغ ــلف" )التفس الس
للقاعــدة الرجيحيــة: " جيــب محــل كالم اهلل تعــاىل عــىل 
ــف  ــاّذ والضعي ــرب دون الش ــن كالم الع ــروف م املع

ــح )369(. ــد الرجي ــر" )قواع واملنك

الضابط الرابع :
ــري، أي: مل  ــل يف التفس ــف النق ــول ضعي ــون الق أن يك
ــه  ــه، ويقابل ــد علي ــح يعتم ــق صحي ــه بطري ــت نقل يثب

ــري.  ــروف يف التفس ــهور املع ــول املش الق

ومن أمثلته :
َهَدْينَــاُه  إِنَّــا  "وقولــه:﴿  كثــري:  ابــن  قــال   
ووضحنــاه  لــه  بّينــاه  أي:   )3 بِيَل﴾)اإلنســان:  السَّ
َفَهَدْينَاُهــْم  َثُمــوُد  ــا  َوَأمَّ كقولــه:﴿  بــه،  وبّرنــاه 
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 ،)17 اهْلَُدٰى﴾)فصلــت:  َعــىَل  اْلَعَمــٰى  َفاْســَتَحبُّوا 
وكقولــه:﴿ َوَهَدْينـَـاُه النَّْجَدْيِن﴾)البلــد: 10(، أي: بّينــا 
لــه طريــق اخلــري وطريــق الــر. وهــذا قــول عكرمــة، 
ــه- ــهور عن ــد -يف املش ــد، وجماه ــن زي ــة، واب وعطي

ــور. واجلمه
والضحــاك،  صالــح،  وأيب  جماهــد،  عــن  وروي 
ــبِيَل﴾َّ  ــا َهَدْينـَـاُه السَّ والســدي أهنــم قالــوا يف قولــه:﴿ إِنَّ
ــب،  ــول غري ــذا ق ــم. وه ــن الرح ــه م ــي خروج يعن
والصحيح املشــهور األول" )تفســري القــرآن العظيــم )286/8(.
ــري القــول األول، وحكــم عــىل القــول  ــن كث ــار اب اخت
ــول األول،  ــهد للق ــة يش ــام اآلي ــه، إذ مت ــر بغرابت اآلخ
وعليــه أيًضــا مــا يشــبه إمجــاع املفرسيــن، ومل أرى مــن 
ــراء )214/3(،  ــرآن للف ــاين الق ــر: مع ــاين. )ينظ ــول الث ــار الق اخت
معــاين القــرآن وإعرابــه للزجــاج )257/5(، جامــع البيــان عــن تأويــل آي 

القــرآن )209/29(، بحــر العلــوم )430/3(، الوجيــز يف تفســري الكتــاب 

ــرآن  ــكام الق ــع ألح ــل )292/8(، اجلام ــامل التنزي ــز )1157/2(، مع العزي

)122/19(، زاد املســري يف علــم التفســري )428/8(، مفاتيــح الغيــب 

)237/30-238(، التســهيل لعلــوم التنزيــل )167/4(، مــدارك التنزيــل 

ــل  ــاد العق ــط )394/8(، إرش ــر املحي ــل )317/4(، البح ــق التأوي وحقائ

الســليم إىل مزايــا الكتــاب الكريــم )71/9(، فتــح القديــر )342/5(، روح 

املعــاين )153/29(، تيســري الكريــم الرمحــن يف تفســري كالم املنــان )834(.

املطلــب الثــاين : طــرق معرفــة القــول الغريــب يف 
التفســر .

التفســري،  الغريبــة يف  األصــل أنَّ معرفــة األقــوال 
ــن  ــن م ــف املجتهدي ــن وظائ ــو م ــا ه ــم عليه واحلك
املفرسيــن، وذلــك أنَّ املفــرس املجتهــد قــد اطلــع عــىل 
ــة  ــه موافق ــتظهرها وأدرك أوج ــاين واس ــن املع ــة م مجل
ــن  ــا، ويمك ــه هل ــا أو خمالفت ــة بأنواعه ــوال لألدل األق

ــن:  ــن اآلتيت ــب بالطريقت ــول الغري ــة الق معرف

الطريقة األوىل : 
درجاهتــم  بمختلــف  التفســري  علــامء  يــرح  أن 
ــة  ــن أمثل ــردوه، وم ــول وي ــة ق ــىل غراب ــم ع وطبقاهت

عباراهتــم يف ذلــك :   
ــُه إاِلَّ  قــال ابــن عثيمــن: " قــال تعــاىل:﴿ الَّ َيَمسُّ
هــذا  يمــس  ال  أي:   ،)79 ُروَن﴾)الواقعــة:  امْلَُطهَّ
ــة  ــم املالئك ــُروَن﴾ وه ــون  ﴿ إاِلَّ امْلَُطهَّ ــاب املكن الكت
ــذا ال  ــايص، وهل ــرك واملع ــن ال ــاىل م ــم اهلل تع طهره
ــر  ــون ألم ــم ممتثل ــل ه ــة، ب ــة معصي ــن املالئك ــع م تق
اهلل قائمــون بــه عــىل مــا أراد اهلل، وذهــب بعــض 
املفرسيــن إىل قــول غريــب، وقالــوا: املــراد بقولــه:﴿ الَّ 
ــُروَن﴾ أي ال يمــس القــرآن إال طاهــر،  ــُه إاِلَّ امْلَُطهَّ َيَمسُّ
ولكــن هــذا قــول ضعيــف ال تــدل عليــه اآليــة؛ ألنــه 
ــي:  ــرون( يعن ــال: ) إال املتطه ــك لق ــراد ذل ــو كان امل ل
مــن  ــُروَن﴾أي:  امْلَُطهَّ قــال:﴿  ولكنــه  املتطهريــن، 
ــوال  ــف، ول ــول ضعي ــذا الق ــل، فه ــز وج ــل اهلل ع قب
ــاس  ــدي الن ــي بأي ــري الت ــض التفاس ــد يف بع ــه يوج أن
ــواب أن  ــه، والص ــة ل ــه ال قيم ــه؛ ألن ــا ل ــا تعرضن م
املــراد بذلــك: املالئكــة، فــإن قلنــا: إن املــراد بالكتــاب 
املكنــون: الصحــف التــي بأيدهيــم؛ فواضــح يف قولــه: 
ــُروَن﴾، وإذا قيــل: املــراد بــه:  ــُه إاِلَّ امْلَُطهَّ ﴿ الَّ َيَمسُّ
ــونه  ــد يمس ــرون ق ــك املطه ــوظ فكذل ــوح املحف الل
ــرآن  ــري الق ــونه" )تفس ــد ال يمس ــل، وق ــز وج ــر اهلل ع بأم

ــد )ص 348( . ــرات إىل احلدي ــورة احلج ــن س ــم م الكري

الطريقة اآلخرة:
ــد يف  ــا تفي ــري ورجاهل ــات التفاس ــىل رواي ــالع ع االط
معرفــة غريــب التفســري مــن صحيحــه، ومــن أمثلتهــم 
ُقــوا ِدينَُهْم  ِذيــَن َفرَّ : قــال ابن كثــري:" قــال تعــاىل﴿ إِنَّ الَّ
ــاَم َأْمُرُهــْم إىَِل اهللَِّ  ٍءۚ  إِنَّ ْســَت ِمنُْهــْم يِف يَشْ َوَكاُنــوا ِشــَيًعا لَّ
ُثــمَّ ُينَبُِّئُهــم بِــاَم َكاُنــوا َيْفَعُلوَن﴾)األنعــام: 159(، قــال 
ــادة، والضحــاك، والســدي: نزلــت هــذه  جماهــد، وقت

اآليــة يف اليهــود والنصــارى. 
ِذيــَن  وقــال العــويف، عــن ابــن عبــاس يف قولــه:﴿ إِنَّ الَّ
ُقــوا ِدينَُهــْم َوَكاُنــوا ِشــَيًعا ﴾وذلــك أن اليهــود  َفرَّ
ملسو هيلع هللا ىلص،  يبعــث ممــد  أن  قبــل  اختلفــوا  والنصــارى 
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ِذيــَن  فتفرقــوا. فلــام بعــث اهلل ممــًدا ملسو هيلع هللا ىلص أنــزل:﴿ إِنَّ الَّ
ٍء﴾  ــْم يِف يَشْ ــَت ِمنُْه ْس ــَيًعا لَّ ــوا ِش ــْم َوَكاُن ــوا ِدينَُه ُق َفرَّ

ــة. اآلي
وقــال ابــن جريــر: حدثنــي ســعد بــن عمرو الســكوين، 
ــري،  ــن كث ــاد ب ــب إيّل عّب ــد: كت ــن الولي ــة ب ــا بقي حدثن
ــال:  ــرة ق ــن أيب هري ــاوس، ع ــن ط ــث، ع ــي لي حدثن
ــَن  ِذي ــة﴿ إِنَّ الَّ ــذه األم ــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: "إن يف ه ــال رس ق
ٍء ﴾  ــْم يِف يَشْ ــَت ِمنُْه ْس ــَيًعا لَّ ــوا ِش ــْم َوَكاُن ــوا ِدينَُه ُق َفرَّ
ــدع،  ــل الب ــم أه ــك، ه ــوا من ــام: 159( وليس )األنع
وأهــل الشــبهات، وأهــل الضاللــة، مــن هــذه األمــة" .
ــري  ــن كث ــاد ب ــإن عّب ــح، ف ــناد ال يص ــذا اإلس ــن ه لك
ــه  ــث، ولكن ــذا احلدي ــق ه ــث، ومل خيتل ــروك احلدي م
وهــم يف رفعــه. فإنــه رواه ســفيان الثــوري، عــن ليــث 
-وهــو ابــن أيب ســليم -عــن طــاوس، عــن أيب هريــرة، 
ــَيًعا ﴾  ــوا ِش ــْم َوَكاُن ــوا ِدينَُه ُق ــَن َفرَّ ِذي ــه:﴿ إِنَّ الَّ يف قول

قــال: نزلــت يف هــذه األمــة.
وقــال أبــو غالــب، عــن أيب أمامــة، يف قولــه:﴿ إِنَّ 
ُقــوا ِدينَُهــْم َوَكاُنــوا ِشــَيًعا ﴾قــال: هــم  ِذيــَن َفرَّ الَّ

مرفوًعــا، وال يصــح. اخلــوارج. وروي عنــه 
وقــال شــعبة، عــن جمالــد، عــن الشــعبي، عــن رشيــح، 
عــن عمــر ريض اهلل عنــه أن رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قــال 
ــْم  ــوا ِدينَُه ُق ــَن َفرَّ ِذي ــا :﴿ إِنَّ الَّ ــة ريض اهلل عنه لعائش
َوَكاُنــوا ِشــَيًعا ﴾َّ قــال: "هــم أصحــاب البــدع". وهــذا 
ــح  ــا وال يص ــب أيًض ــو غري ــه، وه ــن مردوي رواه اب
ــم )377-376/3(. ــرآن العظي ــري الق ــه" )تفس رفع

الــذي يظهــر -واهلل أعلــم- تضعيــف ابــن كثــري هلــذا 
ــاد بــن كثــري  الســند وحكــم عليــه بغرابتــه لوجــود عّب

وبــن أنــه مــروك احلديــث. 
املطلــب الثالــث : أســباب وجــود األقــوال الغريبــة يف 

التفســري.
األســباب العامــة لوجــود األقــوال الغريبــة يف التفســري 
ــي أدت  ــا الت ــباب ذاهت ــي األس ــل ه ــث األص ــن حي م
ــح  ــي اصطل ــامء ، والت ــن العل ــالف ب ــوع االخت لوق

ــن (،  ــالف املفرسي ــباب اخت ــميتها بـــــ ) أس ــىل تس ع
ــن  ــن املعارصي ــدد م ــم ع ــري ( )اهت ــأ يف التفس ــباب اخلط ) وأس
ــات  ــردوه بمؤلف ــري ( فأف ــالف يف التفس ــباب االخت ــوع ) أس ــث موض ببح

ــومة بـــــ  ــليامن املوس ــح س ــن صال ــد ب ــالة د. مم ــك رس ــن ذل ــة وم خاص

)اختــالف الســلف يف التفســري بــن التنظــري والتطبيــق(، ورســالة د. طاهــر 

ممــود ممــد يعقــوب يف رســالته املوســومة بــــــ ) أســباب اخلطأ يف التفســري 

ــح الدهــش، واملوســومة بــــ )األقــوال  ــن صال (، ورســالة د. عبدالرمحــن ب

ــا(. ــباب آثاره ــأهتا وأس ــري نش ــاذة يف التفس الش

ويمكن اختصار األسباب يف النقاط اآلتية: 
االجتهــاد يف تفســر اآليــة مــع وجــود النــص 	 

ــا . ــرس هل املف
ًبــا﴾  َسَ اْلَبْحــِر  يِف  َســبِيَلُه  َــَذ  ﴿َفاختَّ  : تعــاىل  قــال 
)الكهــف: 61(. قــال ابــن عطيــة: " ومــن غريبــه أيضا 
ــوت  ــلوك احل ــع س ــر أن موض ــن ذك ــض املفرسي أن بع
ــا  ــه متبع ــى علي ــى مش ــا، وأن موس ــرا طريق ــاد حج ع
للحــوت حتــى أفــى ذلــك الطريــق إىل اجلزيــرة 
ــات  ــر الرواي ــرض، وظاه ــد اخل ــا وج ــر وفيه يف البح
ــر،  ــة البح ــرض يف ضف ــد اخل ــام وج ــه إن ــاب أن والكت
ــا  ــىَلٰ آَثاِرمِهَ ا َع ــدَّ يــدل عــىل ذلــك قولــه تعــاىل:﴿ َفاْرَت

.)528  /3( الوجيــز  )املحــرر   ")64 َقَصًصا﴾)الكهــف: 
هنــا اختلــف أهــل التفســري يف صفــة اختــاذه ســبيله يف 
البحــر سًبــا عــىل عــدة أقــوال، والقــول الراجــح هــو 
صــار طريقــه الــذي يســلك فيــه كاجلحــر وبــه قــال ابن 
عبــاس ريض اهلل عنــه )األثــر أخرجــه عــن ابــن عبــاس 
ريض اهلل عنــه الطــربي يف تفســريه )313/15(، وذكره 
ــل  ــن تأوي ــان ع ــع البي ــر: جام ــن )ينظ ــض املفرسي بع
ــل )186/5(،  ــامل التنزي ــرآن )313/15(، مع آي الق
ــم  ــرآن العظي ــري الق ــط )201/7(، تفس ــر املحي البح
ــب ريض اهلل  ــن كع ــول أيب ب ــتدلن بق )174/5(، مس
ــث  ــر حدي ــن ذك ــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ح ــال رس ــال: ق ــه ق عن
ذلــك: " مــا انجــاب مــاء منــذ كان النــاس غــريه ثبــت 

مــكان احلــوت الــذي فيــه 
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فانجــاب)1( كالكــوة)2( حتــى رجــع إليــه موســى، 
ــر  ــي" )األث ــا نبغ ــا كن ــك م ــال: ذل ــلكه، فق ــرأى مس ف
أخرجــه عــن أيب بــن كعــب ريض اهلل عنــه الطــربي يف 

،)313/15( تفســريه 
مؤيــد  وهــو  القــول  هــذا  صحــة  يظهــر  الــذي 
ــى  ــث وكان يف معن ــت احلدي ــث فـــــ " إذا ثب باحلدي
ــه"  ــا خالف ــىل م ــه ع ــٌح ل ــو مرج ــوال فه ــد األق أح
)قواعــد الرجيــح )206(، وهــو قــول اجلمهــور 
عــىل  اآليــة  حُتمــل   " فـــــ  التفســري،  أهــل  مــن 
أهــل  عــن  فيــه  النقــل  اســتفاض  الــذي  املعنــى 
التفســري )804(. )قواعــد  العلــم وإن كان غــرَي متمــٍل" 

الضعيفــة 	  واآلثــار  األحاديــث  عــى  االعتــامد 
. واملوضوعــة 

َعَلْيِهــْم  َلــَك  َلْيــَس  ِعَبــاِدي  إِنَّ   ﴿  : تعــاىل  قــال 
ــال  ــاًل﴾ )اإلساء:65(. ق ــَك َوِكي ــٰى بَِربِّ ــْلَطاٌن َوَكَف ُس
الســمعاين: " فقــال آدم: يــا رب، أنــت ســلطت إبليــس 
ــاميل،  ــك ف ــتطيعه إال ب ــي، وإين ال أس ــىل ذريت ــيل وع ع
فقــال: ال يولــد لــك ولــد إال وكلــت بــه مــن حيفظونه، 
ــيئة  ــا، والس ــر أمثاهل ــنة بع ــال: احلس ــال: زدين، فق فق
ــة معروضــة مــادام  بمثلهــا، فقــال: زدين. فقــال: التوب
ــا  ــْل َي ــال:﴿ ۞ ُق ــال: زدين، فق ــد، فق ــروح يف اجلس ال
ــن  ــوا ِم ــِهْم اَل َتْقنَُط ــىَلٰ َأنُفِس ــوا َع ُف ــَن َأْسَ ِذي ــاِدَي الَّ ِعَب
ــُه ُهــَو اْلَغُفــوُر  ُنــوَب مَجِيًعــاۚ  إِنَّ ۚ  إِنَّ اهللََّ َيْغِفــُر الذُّ مْحَــِة اهللَِّ رَّ
ــرب )أن  ــذا اخل ــة()3( ويف ه ــر: 53(، اآلي ِحيُم﴾)الزم الرَّ
إبليــس قــال: يــا رب، بعثــت أنبيــاء، وأنزلــت كتًبــا، فام 
قــرآين؟ قــال: الشــعر. قــال: فــام كتايب؟ قــال: الوشــم. 
قــال: فــام طعامــي؟ قــال: كل طعــام مــا مل يذكــر عليــه 
اســم اهلل. قــال: فــام رشايب؟ قــال: كل مســكر. قــال: فام 
ــُت اأْلَْرَض  ــاُل ُجْب ِء. ُيَق ْ ــَو َخــْرُق الــيَّ ــاُء َأْصــٌل َواِحــٌد، َوُه ــَواُو َواْلَب ــُم َواْل ي )1( انجــاب: اجْلِ
َجْوًبــا، وانشــق، مــادة: )َجــَوَب( ينظــر: مقاييــس اللغــة )1/ 491(، لســان العــرب )285/1(.
)2( الكــو والكــوة: اخلــرق يف احلائــط والثقــب يف البيــت ونحــوه، مــادة: )كــوى( ينظــر: لســان 

العــرب )236/15(.
ــم  ــة، رق ــب بالتوب ــة كل ذن ــاب: معاجل ــامن )88/9(، ب ــعب اإلي ــي يف ش ــه البيهق ) 3( أخرج
ــس... ،  ــا أن إبلي ــال: بلغن ــت ق ــن ثاب ــوه ع ــاكر )439/7(، بنح ــن عس ــر: )6669(، واب األث

ــور )313/5(. ــدر املنث ــر: ال ينظ

ــوزي  ــن اجل ــر: )7837(، واب ــم األث ــري )207/8( رق ــم الكب ــرباين يف املعج ــه الط )1( أخرج
يف ذم اهلــوى )155(، وهــذا إســناد ضعيــف جــًدا؛ آفتــه عــيل بــن يزيــد األهلــاين، وهــو منكــر 

ــة: )141/13(. ــث الضعيف ــلة األحادي ــر: سلس ــث، ينظ احلدي

حبائــيل؟ قــال: النســاء. قــال: فــام آذاين؟ قــال املزمــار. 
ــي؟  ــام منتصب ــال: ف ــامم. ق ــال: احل ــي؟ ق ــام بيت ــال: ف ق
قــال: الســوق()4(. واخلــرب غريــب جــًدا، واهلل أعلــم" 

ــرآن )260/3( . ــري الق )تفس

األخذ باإلرسائيليات .	 
ــْم  ــِزَع ِمنُْه ــىَلٰ َداُووَد َفَف ــوا َع ــاىل : ﴿ إِْذ َدَخُل ــال تع ق
ــٍض  ــىَلٰ َبْع ــا َع ــٰى َبْعُضنَ ــاَمِن َبَغ ــْف ۖ َخْص ــوا اَل خَتَ ۖ َقاُل
ــَواِء  ــا إىَِلٰ َس ــطِْط َواْهِدَن ــقِّ َواَل ُتْش ــا بِاحْلَ ــم َبْينَنَ َفاْحُك

 .)22 )ص:  اِط﴾  َ الــرِّ
قــال الســمعاين: " ويف بعــض القصــص: أن اهلل تعــاىل 
ــا:  ــك، ويف بعضه ــوم فتنت ــو ي ــال: ه ــا، وق ــذره يوًم ح
ــا  ــم: ي ــون يف دعواهت ــل يقول ــي إسائي ــمع بن ــه س أن
ــر  ــب أن يذك ــوب، فأح ــحاق ويعق ــم وإس ــه إبراهي إل
معهــم، فذكــر ذلــك هلل تعــاىل يف مناجاتــه، فقــال: 
ــي  ــو ابتليتن ــال: ل ــربوا. فق ــم فص ــا داود إين ابتليته ي
ــام  ــوم كــذا، فل ــا داود إين مبتليــك ي صــربت، فقــال: ي
ــادة،  ــىل للعب ــده، وخت ــل يف متعب ــوم دخ ــك الي كان ذل
ــا  ــا ذكرن ــهور م ــب، واملش ــث غري ــه الثال ــذا الوج وه

ــرآن )4/ 433( . ــري الق ــل" )تفس ــن قب م
ــا  ــة أكثره ــروا قص ــن ذك ــري أن املفرسي ــن كث ــن اب ب
مأخــوذ مــن اإلسائيليــات، ومل يثبــت فيهــا عــن 
ــر  ــاألوىل أن يقت ــه، ف ــب اتباع ــث جي ــوم حدي املعص
ــا إىل  ــرد علمه ــة، وأن ي ــذا القص ــالوة ه ــرد ت ــىل جم ع
اهلل، فــإن القــرآن حــق، ومــا تضمــن فهــو حــق أيًضــا 

)ينظــر: تفســري القــرآن العظيــم )60/7( .

الثالــث، وأن  الوجــه  فالــذي يظهــر عــدم قبــول 
ــد  ــن القواع ــده م ــا يؤي ــم إىل اهلل، ومم ــا العل ــرد فيه ي
ــريات  ــىل تفس ــة ع ــل اآلي ــح مح ــريية: " ال يص التفس
وتفصيــالت ألمــور مغيبــة ال دليــل عليهــا مــن القــرآن 

أو الســنة" )قواعــد الرجيــح )225( .
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االعتــامد عــى جمــرد اللغــة وتفضيلهــا عى التفســر 	 
. لصحيح ا

ــوا  ــاَم ُتَولُّ ــِرُب ۚ َفَأْينَ ُق َوامْلَْغ ــْرِ ــاىل : ﴿ َوهللَِِّ امْلَ ــال تع ق
َفَثــمَّ َوْجــُه اهللَِّ ۚ إِنَّ اهللََّ َواِســٌع َعِليــٌم﴾ )البقــرة: 115(. 
ــوا ﴾َّ.  قــال مكــي بــن أيب طالــب: " وقولــه:﴿ َفَأْيناََم ُتَولُّ
ــتدبروا  ــاه: تس ــل: معن ــم. وقي ــتقبلوا بوجوهك أي: تس
مــن )وليــت عنــه(. وهــو قــول غريــب" )اهلدايــة اىل بلــوغ 

النهايــة )1/ 412( .

ــة  وحكــى الطــربي إمجــاع احلجــة عــىل أن املــراد باآلي
هــو تولــون نحــوه وإليــه، كــام يقــول القائــل: " وليتــه 
ــه؛  ــه وواجهت ــى: قابلت ــه" بمعن ــه إلي ــي، ووليت وجه
فالــذي تتوجهــون إليــه وجــه اهلل. )ينظــر: جامــع البيــان عــن 
تأويــل آي القــرآن )459/2(، ومعــامل التنزيــل )139/1(، واملحــرر الوجيــز 

)200/1(، ومفاتيــح الغيــب )18/4(، وتفســري القــرآن الكريــم الفاحتــة- 

ــن )13/2( . ــن عثيم ــرة الب البق

ــن  ــال اب ــول، ق ــذا الق ــة ه ــم- صح ــر -واهلل أعل يظه
ــه، ألن وىّل  ــوا نحــوه وإلي ــام تول ــى فأين ــة: " واملعن عطي
وإن كان غالــب اســتعامهلا أدبــر فإهنــا تقتــي أنــه يقبــل 
ــرر  ــذا" )املح ــذا وإىل ك ــن ك ــت ع ــول ولي ــة، تق إىل ناحي
الوجيــز )1/ 200(، وهــو األنســب واألليــق بالســياق 

ــن  ــب م ــىل الغال ــل كالم اهلل ع ــي: " مح ــرآين؛ فينبغ الق
ــح  ــد الرجي ــتعامله" )قواع ــود اس ــرآن ومعه ــلوب الق أس

.  )172(

خمالفة قرائن السياق. 	 
ــَدٰى﴾  ــَع اهْلُ َب ــِن اتَّ ــىَلٰ َم ــاَلُم َع ــاىل : ﴿ َوالسَّ ــال تع ق

)طــه: 47(.
قــال الزخمــري: " وســالم املالئكــة الذيــن هــم خزنــة 
اجلنــة عــىل املهتديــن، وتوبيــخ خزنــة النــار والعــذاب 
عــىل املكذبــن" )الكشــاف )3/ 67(، قــال أبــو حيــان : " وهــو تفســري 

غريــب" )البحــر املحيــط )7/ 339(.

قــال الزجــاج : " ليــس يعنــى بــه التحيــة، وإنــام 
معنــاه أن مــن اتبــع اهلــدى َســِلَم مــن عــذاب اهللَّ 

وســخطه، والدليــل عــىل أنــه ليــس بســالم أنــه ليــس 
ابتــداء لقــاء وخطــاب" )معــاين القــرآن وإعرابــه 
ــع  ــر: جام ــن )ينظ ــة املفرسي ــره عاّم )3/ 358(، وذك
البيــان عــن تأويــل آي القــرآن )78/16(، ومعــامل 
 ،)46/4( الوجيــز  واملحــرر   ،)276/5( التنزيــل 
ــهيل  ــل )161/3(، والتس ــم التنزي ــري يف عل وزاد املس
ــرآن  ــكام الق ــع ألح ــل )8/2(، واجلام ــوم التنزي لعل
)203/11(، وتفســري القــرآن العظيــم )297/5(، 
ــياق  ــب بس ــو األنس ــري )180/2(، وه ــع التفس وبدائ
ــن الســياق  ــده قرائ ــات، فـــــ " القــول الــذي تؤي اآلي
ــح )299(. ــد الرجي ــه" )قواع ــا خالف ــىل م ــح ع مرّج

املبتدعــة 	  مــن  واألخــذ  املذهبــي،  التعصــب 
األهــواء. وأصحــاب 

ْسُئوُلوَن﴾ ُم مَّ قال تعاىل : ﴿ َوِقُفوُهْم ۖ إهِنَّ
 )الصافات: 24(

ــب  ــل غري ــيعة تأوي ــزت: " وللش ــد ع ــال دروزة مم ق
عــىل عادهتــم لآليــة، حيــث قالــوا إهنــا يف حــق الذيــن 
أنكــروا واليــة عــيّل ومنعوهــا عنــه، بــل لقــد رووا يف 
ذلــك حديًثــا عــن أيب ســعيد اخلــدري عــن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص 
ــربة  ــث املعت ــب األحادي ــن كت ــاب م ــرد يف أي كت مل ي
وتغافلــوا عــن أن اآليــة مكيــة وأهنــا يف ســياق التنديــد 
باملركــن الظاملن وإنذارهــم" )التفســري احلديــث )4/ 211(.
ــرر  ــي ُتق ــرّيية الت ــب التفس ــول يف الكت ــذا الق ــَر ه ُذِك
املنــزل  )ينظــر: األمثــل يف تفســري كتــاب اهلل  الشــيعة  مذهــب 
ــبة  ــة نس ــم- صح ــر -واهلل أعل ــذي يظه )241/11( ، فال

ــم. ــول إليه ــذا الق ه

عدم اتضاح الرؤية يف الناسخ واملنسوخ .	 
ــوا  ــاَم ُتَولُّ ــِرُب ۚ َفَأْينَ ُق َوامْلَْغ ــْرِ ــاىل : ﴿ َوهللَِِّ امْلَ ــال تع ق
َفَثــمَّ َوْجــُه اهللَِّ ۚ إِنَّ اهللََّ َواِســٌع َعِليــٌم﴾ )البقــرة: 115(.
قــال الســمعاين: " والقــول الرابــع: أنــه نزلــت يف ابتداء 
ــازت  ــة، وج ــة معلوم ــن القبل ــن مل تك ــالم، ح اإلس
الصــالة إىل أي جهــة شــاءوا. فعــىل هــذا تكــون اآليــة 
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ــري  ــب" )تفس ــول غري ــذا ق ــة، وه ــة القبل ــوخة بآي منس
القــرآن )1/ 129(. 

ورجــح الطــربي أن هــذه اآليــة جــاءت جمــيء العمــوم 
واملــراد اخلــاص، واآليــة متملــة جلميــع األوجــه فــال 
تكــون ناســخة؛ ألنــه إذا كانــت هــذه اآليــة ناســخة أو 
ــا؛  ــليم هل ــب التس ــة توج ــن حج ــد م ــال ب ــوخة ف منس
ــان  ــع البي ــر: جام ــوخ )ينظ ــون إال بمنس ــخ ال يك ألن الناس

ــرآن )458/2( .  ــل آي الق ــن تأوي ع

ــخ يف  ــود نس ــدم وج ــم- ع ــر -واهلل أعل ــذي يظه فال
هــذه اآليــة، وأهنــا مــن اآليــات العامــة التــي ورد فيهــا 
ــامل"  ــع االحت ــت م ــخ ال يثب ــص، فـــــ " النس التخصي
)قواعــد التفســري )728(، وقاعــدة: " إذا وقــع التعــارض بــن 

ــص  ــص فالتخصي ــامل التخصي ــخ واحت ــامل النس احت
ــح )85(. ــد الرجي أوىل" )قواع

تأويالت الصوفية النظرية والباطنية لآليات .	 
ــٰى  قــال تعــاىل : ﴿ َوإِْذ َقــاَل ُموَســٰى لَِفَتــاُه اَل َأْبــَرُح َحتَّ
َأْبُلــَغ جَمَْمــَع اْلَبْحَرْيــِن َأْو َأْمِيَ ُحُقًبــا﴾ )الكهف: 60(.
أن  التفســري  غرائــب  ومــن   " النيســابوري:  قــال 
البحريــن موســى واخلــرض ألهنــام بحــر العلــم، وهــذا 
مــع غرابتــه مستبشــع جــًدا؛ ألن البحريــن إذا كان هــو 
موســى عليــه الســالم فكيــف يصــح أن يقــول:﴿ َأْبُلــَغ 
ــا  ــى إىل قولن ــل املعن ــؤل حاص ــِن﴾إذ ي ــَع اْلَبْحَرْي جَمَْم
ــم"  ــن العل ــران م ــه بح ــع في ــا جيتم ــغ مكاًن ــى أبل حت

ــان )4/ 445(. ــب الفرق ــرآن ورغائ ــب الق ــري غرائ )تفس

ــري:  ــع البح ــود بمجم ــم- أن املقص ــر -واهلل أعل يظه
ــول  ــف ق ــد تضعي ــة بع ــن عطّي ــر اب ــا ذك ــا؛ مل ملتقامه
مــن قــال أن املــراد بالبحــران مهــا كنايــة عــن موســى، 
ــا  ــام مه ــران إن ــة البح ــت فرق ــال: "وقال ــرض فق واخل
ــم،  ــرا عل ــام بح ــرض، ألهن ــى واخل ــن موس ــة ع كناي
وهــذا قــول ضعيــف واألمــر بــن مــن األحاديــث أنــه 
إنــام رســم لــه مــاء بحــر" )املحــرر الوجيــز )3/ 528(، وتبعــه 

ــرآن )9/11(.  ــكام الق ــع ألح ــر: اجلام ــي )ينظ ــك القرطب يف ذل

وقــال اآللــويس: "وهــو تأويــل صــويف والســياق ينبــو 
ــر  ــَغ﴾َّ إذ الظاه ــٰى َأْبُل ــاىل:﴿ َحتَّ ــه تع ــذا قول ــه وك عن
ــال" )روح  ــران مث ــع البح ــى جيتم ــال حت ــه أن يق علي
املعــاين )8/ 294(، فـــــ " ال يصــح محــل اآليــة عــىل 
تفســريات وتفصيــالت ألمــور مغيبــة ال دليــل عليهــا 

مــن القــرآن والســنة" )قواعــد الرجيــح )225/1(.

اخلامتة:
احلمد هلل تعاىل عىل كامل النعمة ومتام املنة.

لــك املحامــد واملــكارم واملدائــح كلهــا، أمحده ســبحانه 
وتعــاىل عــىل مــا يــرس يل مــن كــامل هــذا البحــث، ومل 
أدخــر جهــدًا يف حتــري الصــواب؛ فأســأل اهلل أن أكــون 
قــد وصلــت إىل املــراد، فــإن كان ذاك فمــن فضــل اهلل 
ــأ أو  ــري أو خط ــن تقص ــا كان م ــه، وم ــوده وكرم وج
ــه  ــوله من ــيطان واهلل ورس ــي والش ــن نف ــيان فم نس
بريئــان، ســائاًل مــوالي أن جيعــل هــذا العمــل خالًصــا 
ــه  ــد علي ــه مم ــرم خلق ــج أك ــىل هن ــا ع ــه صائًب لوجه

ــالم.  ــى س ــالة وأزك ــل ص أفض
ــرز  ــج، وأب ــم النتائ ــر أه ــاف أذك ــة املط ــيل يف هناي ولع

ــث.  ــالل البح ــا خ ــت إليه ــي توصل ــات الت التوصي

أوالً: أهم النتائج:
ــٍف 	  ــىل وص ــم اهلل- ع ــرسون -رمحه ــق املف مل يتف

منضبــٍط بتعريــٍف حيــرر معنــى مصطلــح:  )القــول 
الغريــب )، وأحســب أهنــم أرادوا مــن ذلــك 
ــة  ــري املقبول ــة وغ ــوال املرفوض ــن األق ــري ع التعب

ــرب. ــول املعت ــا للق ــان خمالفته وبي
تنوّعــت اجتاهــات املفرّسيــن يف نقــد األقــوال 	 

ــد  ــن ال يتطــرق لنق ــن م ــن املفرّسي ــريية، فم التفس
األقــوال التفســريية إطالًقــا وإنــام يكتفــي بذكرهــا 
أو ذكــر أصــح األقــوال يف اآليــة فقــط دون تعليل، 
ومنهــم مــن هيتــم كثــرًيا بنقــد األقــوال التفســريية 
واحلكــم عــىل األقــوال بالغرابــة، كالســمعاين 

ــان. ــل وبي ــع تعلي ــا، م ــري، وغريمه ــن كث واب
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ــب 	  ــوال، فيج ــد األق ــة أح ــرّس غراب ــر املف إذا ذك
عــىل القــارئ التحــّري والبحــث يف أقــوال العلــامء 
الســابقن وترجيحاهتــم، فلربــام يكــون قــواًل 

ــه. ــوًذا ب ــا مأخ صحيًح
تنوّعــت أســباب وجــود األقــوال الغريبــة، فمنهــا 	 

ــرس  ــص املف ــود الن ــع وج ــري م ــاد يف التفس االجته
هلــا، واالعتــامد عــىل األحاديــث واآلثــار الضعيفــة 
ــة،  ــات اإلسائيلي ــذ بالرواي ــة، واألخ واملوضوع

وغريهــا.

ثانيًا: أبرز التوصيات : 
عقــد مؤمتــرات علميــة ونــدوات متخصصــة فيــام 	 

خيــص )غريــب القــرآن(.
تتبــع األقــوال الغريبــة التــي رصح املفــرسون 	 

بغرابتهــا وإفرادهــا برســائل مســتقلة.
ــم 	  ــن يف حكمه ــج املفرسي ــة مناه ــة بدارس العناي

عــىل األقــوال التفســريية بالغرابــة وإفــراد كل 
الذيــن  املفرسيــن  ومــن  حــدة،  عــىل  مفــرس 
األقــوال  بعــض  عــىل  حكمهــم  يف  أســهموا 
والكرمــاين.   كثــري،  وابــن  الســمعاين،  بالغرابــة: 

املصادر واملراجع

إبراهيــم مصطفــى، وأمحــد الزيــات، وحامــد . 1
املعجــم  عبدالنجــار،  وممــد  عبدالقــادر، 

. الدعــوة  دار  الوســيط، 
ابــن أيب حاتــم، أبــو ممــد عبــد الرمحــن بــن . 2

ممــد بــن إدريــس بــن املنــذر التميمــي، احلنظــيل، 
الــرازي، تفســري القــرآن العظيــم البــن أيب حاتــم، 
نــزار  الطيــب، مكتبــة  حتقيــق: أســعد ممــد 
ــعودية،  ــة الس ــة العربي ــاز - اململك ــى الب مصطف

ــة - 1419 هـــ. ــة الثالث الطبع
ابــن أيب حاتــم، اإلمــام أيب ممــد عبدالرمحــن بــن . 3

ممــد بــن إدريــس بــن املنــذر التميمــي، احلنظــيل، 
الــرازي، تفســري القــرآن العظيــم، حتقيــق: أســعد 

ــى  ــزار مصطف ــة ن ــارش: مكتب ــب، الن ــد الطي مم
الطبعــة  الســعودية،  العربيــة  اململكــة  البــاز- 

الثالثــة 1419ه.
ــن . 4 ــال الدي ــرج مج ــام أيب الف ــوزي، اإلم ــن اجل اب

عبــد الرمحــن بــن عــيل بــن ممــد اجلــوزّي 
القــريّش البغــدادّي، زاد املســري يف علــم التفســري، 
بريوت-لبنــان،  اإلســالمّي،  املكتــب  النــارش: 

1404ه-1984م. الثالثــة  الطبعــة 
ابــن القيــم اجلوزّيــة، مجــع وخــّرج أحاديثــه: . 5

يــي الســيد ممــد، راجعــه ونســق مادتــه ورتبهــا 
ــع  ــري اجلام ــع التفس ــامّي، بدائ ــد الش ــح أمح صال
ــارش:  ــة، الن ــم اجلوزي ــن القي ــام اب ــرسه اإلم ــا ف مل
دار ابــن اجلــوزي، الدمــام- اململكــة العربّيــة 

ــة األوىل 1427هـــ. الطبع ــعودّية،  الس
ــد، . 6 ــر مم ــام أيب جعف ــربّي، اإلم ــر الط ــن جري اب

ــق  ــرآن، حتقي ــل آي الق ــن تأوي ــان ع ــع البي جام
ــّي،  ــن الرك ــد املحس ــن عب ــد اهلل ب ــور: عب الدكت
والدراســات  البحــوث  مركــز  مــع  بالتعــاون 
العربيــة واإلســالمية، النــارش: هجــر للطباعــة 
القاهرة-مــر  والنــر والتوزيــع واإلعــالن، 

1422ه-2001م. األوىل  الطبعــة 
ــن . 7 ــد ب ــل أمح ــو الفض ــقالين، أب ــر العس ــن حج اب

ــر يف  ــة الفك ــح نخب ــر يف توضي ــة النظ ــيل، نزه ع
مصطلــح أهــل األثــر، حتقيــق: عبــد اهلل بــن ضيف 
اهلل الرحيــيل، مطبعــة ســفري، اململكــة العربيــة 

الطبعــة األوىل 1422ه.  الســعودية-الرياض، 
ابــن رجــب احلنبــيل، زيــن الديــن عبدالرمحــن بــن . 8

أمحــد بن رجــب بن احلســن الَســالمي، البغــدادي، 
ثــم الدمشــقي، روائــع التفســري ) اجلامــع لتفســري 
اإلمــام ابــن رجــب احلنبــيل ( مجــع وترتيــب: أبــو 
معــاذ طــارق بــن عــوض اهلل بــن ممــد، النــارش: 
الســعودية-  العربيــة  اململكــة  العاصمــة،  دار 

الريــاض، الطبعــة األوىل 1422ه-2001م. 
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ابــن عــادل، اإلمــام املفــرس أيب حفــص عمــر . 9
ــوم  ــاب يف عل ــيّل، اللب ــقّي احلنب ــيل الدمش ــن ع ب
ــد  ــادل أمح ــيخ ع ــق: الش ــق وتعلي ــاب، حتقي الكت
ــوض،  ــد مع ــيل مم ــيخ ع ــود، والش ــد املوج عب
شــارك يف حتقيقــه الدكتــور: ممــد ســعد رمضــان 
الدســوقّي،  املتــويل  والدكتــور ممــد  حســن، 
ــع،  ــر والتوزي ــة للن ــب العلمّي ــارش: دار الكت الن
بــريوت- لبنــان، الطبعــة األوىل 1419ه-1998م.

ابــن عاشــور، اإلمــام الشــيخ ممــد الطاهــر، . 10
التونســّية  الــدار  النــارش:  والتنويــر،  التحريــر 
للنــر، تونــس، الطبعــة غــري معروفــة، ســنة 

1984م. الطباعــة 
ابــن عثيمــن، فضيلــة الشــيخ العالمــة ممــد . 11

بــن صالــح، تفســري القــرآن الكريــم الفاحتــة 
- البقــرة، النــارش: دار ابــن اجلــوزي للطباعــة 
ــة  ــة العربّي ــاض- اململك ــع، الري ــر والتوزي والن

1423ه. األوىل،  الطبعــة  الســعودّية، 
ابــن عثيمــن، فضيلــة الشــيخ العالمــة ممــد . 12

ــم  ــرآن الكري ــري الق ــد، تفس ــن مم ــح ب ــن صال ب
مــن ســورة احلجــرات إىل احلديــد، دار الثريــا 
األوىل،  الطبعــة  الريــاض،  والتوزيــع،  للنــر 

1425 هـــ - 2004 م.
ابــن عطيــة، أبــو ممــد عبــد احلــق بــن غالــب . 13

ــاريب،  ــي املح ــام األندل ــن مت ــن ب ــد الرمح ــن عب ب
العزيــز،  الكتــاب  تفســري  يف  الوجيــز  املحــرر 
ــد، دار  ــايف مم ــد الش ــالم عب ــد الس ــق: عب حتقي
الكتــب العلميــة - بــريوت، الطبعــة األوىل - 

1422 هـــ.
ــر . 14 ــن عم ــامعيل ب ــداء إس ــو الف ــري، أب ــن كث اب

بــن كثــري القــريش البــري ثــم الدمشــقي، 
تفســري القــرآن العظيــم، حتقيــق: ســامي بــن ممــد 
ســالمة، دار طيبــة للنــر والتوزيــع، الطبعــة 

ــة، 1420هـــ - 1999 م. الثاني

ابــن ماجــه، ممــد بــن يزيــد القزوينــي، . 15
ــيخ  ــة الش ــإرشاف ومراجع ــه، ب ــن ماج ــنن اب س
ــم  ــن إبراهي ــز بــن ممــد ب ــد العزي ــن عب صالــح ب
آل الشــيخ، النــارش: دار الســالم للنــر والتوزيــع، 
ــة  ــعودّية، الطبع ــة الس ــة العربّي ــاض- اململك الري

1420ه-1999م. األوىل 
ــيل . 16 ــن ع ــرم ب ــن مك ــد ب ــور، مم ــن منظ اب

ــّي  ــارّي الرويفع ــن األنص ــال الدي ــل مج أيب الفض
النــارش:  تأليــف:  العــرب،  لســان  اإلفريقــّي، 
ــان،  ــريوت- لبن ــع، ب ــر والتوزي ــادر للن دار ص

الثالثــة 1414ه. الطبعــة 
ممــد . 17 بــن  ممــد  اإلمــام  الســعود،  أبــو 

العــامدي، إرشــاد العقــل الســليم إىل مزايــا القــرآن 
الكريــم، النــارش: دار إحيــاء الــراث العــريب، 
ــروف. ــري مع ــا غ ــة وتارخيه ــان، الطبع ــريوت، لبن ب

أبــو حيــان، ممــد بــن يوســف بــن عــيل بــن . 18
يوســف بــن حيــان أثــري الديــن األندلــي، البحــر 
املحيــط يف التفســري، حتقيــق: صدقــي ممــد مجيــل، 

دار الفكــر - بــريوت، 1420هـ.
ــى . 19 ــن مصطف ــد ب ــن أمح ــد ب ــرة، مم ــو زه أب

ــر  ــارش: دار الفك ــري، الن ــرة التفاس ــد، زه ــن أمح ب
للطباعــة والنــر والتوزيــع، بــريوت، لبنــان، 

ــة. ــري معروف ــا غ ــة وتارخيه الطبع
بــن . 20 ســليامن  احلافــظ  اإلمــام  داود،  أبــو 

األزدّي  بشــري  بــن  إســحاق  بــن  األشــعث 
ــة  ــإرشاف ومراجع ــنن أيب داود، ب ــتايّن، س السجس
ــن  ــد ب ــن مم ــز ب ــد العزي ــن عب ــح ب ــيخ صال الش
ــر  ــالم للن ــارش: دار الس ــيخ، الن ــم آل الش إبراهي
والتوزيــع، الريــاض- اململكــة العربّية الســعودّية، 

1420ه-1999م. األوىل  الطبعــة 
األزهــري، ممــد بــن أمحــد، هتذيــب اللغــة، . 21

حتقيــق : ممــد مرعــب، دار إحيــاء الــراث العــريب 
، بــريوت، الطبعــة األوىل ، 2001م . 
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مصطلح القول الغريب يف كتب التفسري  )دراسة تأصيلية(

غرائب . 22 شايع،  بن  عبده  بن  شايع  األسمري، 
التفسري يف كتاب مفردات ألفاظ القرآن، جملة جامعة 
 ) العــدد ) 40  اإلمام ممد بن سعود اإلسالمية، 

1423هـــ- اململكــة العربيــة الســعودية . 
ــن، . 23 ــارص الدي ــن ن ــد ب ــام مم ــايّن، اإلم األلب

صحيــح ســنن أيب داود، النــارش: مكتبــة املعــارف 
للنــر والتوزيــع، الريــاض- اململكــة العربّيــة 

1419ه-1998م. األوىل  الطبعــة  الســعودّية، 
ــح . 24 ــن، صحي ــارص الدي ــن ن ــد ب ــاين، مم األلب

للنــر  املعــارف  مكتبــة  ماجــه،  ابــن  ســنن 
ــة  ــعودية ، الطبع ــة الس ــة العربي ــع ، اململك والتوزي

. 1997م   - 1417هـــ  األوىل 
ــف . 25 ــن، ضعي ــارص الدي ــن ن ــد ب ــاين، مم األلب

للنــر  املعــارف  مكتبــة  الرمــذي،  ســنن 
ــة  ــعودية ، الطبع ــة الس ــة العربي ــع، اململك والتوزي

2000م.   - 1420هـــ  األوىل 
شــهاب . 26 الفضــل  أيب  العالمــة  األلــويّس، 

ــاين  ــدادّي، روح املع ــود البغ ــيد مم ــن، والس الدي
يف تفســري القــرآن العظيــم والســبع املثــاين، حققــه 
جمموعــة مــن الباحثــن، النارش: مؤسســة الرســالة 
للطباعــة والنــر والتوزيــع، بــريوت- لبنــان، 

1431ه-2010م. األوىل  الطبعــة 
البخــاري، لإلمــام احلافــظ أيب عبــد اهلل ممــد . 27

بــم إســامعيل بــن إبراهيــم املغــرية، صحيــح 
البخــاري، اجلامــع املســند الصحيــح املختــر من 
أمــور رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وســننه، وأيامــه، بــإرشاف 
ــن  ــز ب ــن عبدالعزي ــح ب ــيخ صال ــة الش ومراجع
ممــد بــن إبراهيــم آل الشــيخ، النارش: دار الســالم 
للنــر والتوزيــع، الريــاض- اململكــة العربّيــة 

الســعودّية، الطبعــة األوىل 1420ه-1999م.
الديــن . 28 برهــان  املفــرس  اإلمــام  البقاعــي، 

ــدرر يف  ــم ال ــر، نظ ــن عم ــم ب ــن إبراهي أيب احلس
ــاب  ــارش: دار الكت ــور، الن ــات والس ــب اآلي تناس

اإلســالمية للطباعــة والنــر والتوزيــع، القاهــرة- 
ــة. ــري معروف ــا غ ــة وتارخيه ــر، الطبع م

ســنن . 29 عيســى،  بــن  ممــد  الرمــذي، 
ــح  ــيخ صال ــة الش ــإرشاف ومراجع ــذي، ب الرم
بــن عبدالعزيــز بــن ممــد بــن إبراهيــم آل الشــيخ، 
النــارش: دار الســالم للنــر والتوزيــع، الريــاض- 
األوىل  الطبعــة  الســعودّية،  العربّيــة  اململكــة 

1999م. 1420ه-
ــد، . 30 ــحاق أمح ــامم أيب إس ــام اهل ــي، اإلم الثعلب

الكشــف والبيــان، حتقيــق: اإلمــام أيب ممــد 
ــري  ــتاذ نظ ــق: األس ــة وتدقي ــور مراجع ــن عاش اب
ــريب  ــراث الع ــاء ال ــارش: دار إحي ــاعدّي، الن الس
ــة األوىل  ــان، الطبع ــع، بريوت-لبن ــر والتوزي للن

1422ه-2002م.
اجلرجــاين، عــيل بــن ممــد الريــف، معجــم . 31

التعريفــات، حتقيــق: مجاعــة مــن العلــامء بــإرشاف 
النــارش: دار الكتــب العلميــة - بــريوت- الطبعــة 

األوىل 1403ه-1983م.  
اجلــوزي، مجــال الديــن أبــو الفــرج عبــد . 32

ــث،  ــب احلدي ــد، غري ــن مم ــيل ب ــن ع ــن ب الرمح
ــي،  ــن القلعج ــي أم ــد املعط ــور عب ــق: الدكت حتقي
ــة  ــان، الطبع ــريوت - لبن ــة - ب ــب العلمي دار الكت

1985م.  - 1405هـــ  األوىل، 
ــيل . 33 ــن ع ــن ب ــور حس ــتاذ الدكت ــريّب، األس احل

ــن  ــد املفرسي ــح عن ــد الرجي ــن، قواع ــن حس ب
دراســة نظرّيــة تطبيقّيــة، راجعــه وقــدم لــه الشــيخ 
ــم  ــارش: دار القاس ــان، الن ــل القط ــن خلي ــاع ب من
للنــر والتوزيــع، الريــاض- اململكــة العربّيــة 

األوىل 1417ه-1996م. الطبعــة  الســعودّية، 
اللطيــب، . 34 عبــد  ممــد  ممــد  اخلطيــب، 

ــا،  ــة ومكتبته ــة املري ــري، املطبع ــح التفاس أوض
ــر  ــان 1383 هـــ - فرباي ــة، رمض ــة السادس الطبع

م.  1964
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دروزه، ممــد عــزت، التفســري احلديــث، . 35
النــارش: دار إحيــاء الكتــب العربيــة، مــر- 

1383هـــ. األوىل  الطبعــة  القاهــرة، 
الدهــش، الدكتــور: عبدالرمحــن بــن صالــح، . 36

األقــوال الشــاذة يف التفســري نشــأهتا وأســباهبا 
ــادرة يف  ــة الص ــة دار احلكم ــارش: جمل ــا، الن وآثاره

بريطانيــا، الطبعــة األوىل 1425ه-2004م.
ــن . 37 ــر ب ــن عم ــد ب ــد اهلل مم ــو عب ــرازي، أب ال

احلســن بــن احلســن التيمــي الــرازي امللقــب 
بفخــر الديــن خطيــب الــري، مفاتيــح الغيــب، دار 
إحيــاء الــراث العــريب - بــريوت، الطبعــة الثالثــة 

هـ.  1420  -
الــرازي، أمحــد بــن فــارس بــن زكريــاء . 38

القزوينــي، أبــو احلســن، مقاييــس اللغــة، حتقيــق: 
ــام  ــر، ع ــارون، دار الفك ــد ه ــالم مم ــد الس عب

ــر: 1399هـــ - 1979م. الن
ــادر . 39 ــن عبدالق ــر ب ــن أيب بك ــد ب ــرازي، مم ال

يوســف   : حتقيــق  الصحــاح،  خمتــار  احلنفــي، 
ــد . ــيخ مم الش

الراغــب األصفهــاين، اإلمــام العالمــة أيب . 40
القاســم احلســن بــن ممــد، املفــردات يف غريــب 
الــداودي،  القــرآن، حتقيــق: صفــوان عدنــان 
ــق-  ــع، دمش ــر والتوزي ــم للن ــارش: دار القل الن
والتوزيــع،  للنــر  الشــامية  الــدار  ســوريا، 

األوىل 1412هـــ. الطبعــة  لبنــان،  بــريوت- 
جواهــر . 41 مــن  العــروس  تــاج  الزبيــدي، 

ــن -  ــن املحقق ــة م ــق : جمموع ــوس، املحق القام
. اهلدايــة  دار 

ــن . 42 ــم ب ــحاق إبراهي ــام أيب إس ــاج، اإلم الزج
الــرسي، معــاين القــرآن وإعرابــه، رشح وحتقيــق: 
الدكتــور عبــد اجلليــل عبــده شــلبي، النــارش: عــامل 
الكتــب للنــر والتوزيــع، بريوت-لبنــان، الطبعــة 

1408هـ-1988م.   األوىل 

ــل . 43 ــم، مناه ــن عبدالعظي ــد ب ــاين، مم الزرق
ــه:  ــى ب ــه واعتن ــرآن، حقق ــوم الق ــان يف عل العرف
فــواز بــن أمحــد زَمــريل، النــارش: دار الكتــاب 
األوىل  الطبعــة  لبنــان،  بــريوت-  العــريب، 

1995م.  1415ه-
ــن . 44 ــد ب ــن مم ــدر الدي ــام ب ــي، اإلم الزرك

عبــداهلل، الربهــان يف علــوم القــرآن، حتقيــق: ممــد 
أيب الفضــل إبراهيــم، النــارش: مكتبــة دار الــراث، 
القاهــرة، مجهوريــة مــر، الطبعــة وتارخيهــا غــري 

معــروف.
الزخمــرّي، العالمــة جــار اهلل أيب القاســم . 45

ممــود بــن عمــر، الكشــاف عــن حقائــق غوامض 
ــل،  ــوه التأوي ــل يف وج ــون األقاوي ــل وعي التنزي
حتقيــق وتعليــق ودراســة الشــيخ عــادل أمحــد عبــد 
ــارك  ــوض، ش ــد مع ــيل مم ــيخ ع ــود، والش املوج
يف حتقيقــه األســتاذ الدكتــور: فتحــي عبــد الرمحــن 
أمحــد حجــازي، النــارش: مكتبــة العبيــكان للنــر 
والتوزيــع، الريــاض، اململكــة العربّيــة الســعودّية، 

الطبعــة األوىل، 1418هـــ.
الســبت، األســتاذ الدكتــور خالــد بــن عثــامن، . 46

قواعــد التفســري مجعــًا ودراســة، النــارش: دار ابــن 
ــعودّية،  ــة الس ــة العربّي ــاض، اململك ــان، الري عف

الطبعــة األوىل، 1421هـــ .
الســعدّي،  العالمــة الشــيخ عبــد الرمحــن بــن . 47

ــري كالم  ــن يف تفس ــم الرمح ــري الكري ــارص، تيس ن
ــال  ــن مع ــن ب ــد الرمح ــور عب ــق الدكت ــان، حتقي املن
اللوحيــق، النــارش: دار الســالم للنــر والتوزيــع، 
ــة  ــعودّية، الطبع ــة الس ــة العربّي ــاض- اململك الري

الثانيــة 1422هـــ-2002م.
ــن . 48 ــر ب ــث ن ــام أيب اللي ــمرقندّي، اإلم الس

ممــد بن أمحــد بــن إبراهيــم، بحــر العلــوم، حتقيق 
ــيخ  ــوض، والش ــد مع ــيل مم ــيخ ع ــق: الش وتعلي
ــا  ــور زكري ــود، والدكت ــد املوج ــد عب ــادل أمح ع
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عبــد املجيــد النــويت، النــارش: دار الكتــب العلمّيــة 
للنــر والتوزيــع، بــريوت- لبنــان، الطبعــة األوىل 

1413هـ-1993م.
ــد . 49 ــن مم ــور ب ــر، منص ــو املظف ــمعاين، أب الس

ــي  ــروزى التميم ــد امل ــن أمح ــار اب ــد اجلب ــن عب ب
ــق:  ــرآن، حتقي ــري الق ــافعي، تفس ــم الش ــي ث احلنف
يــاس بــن إبراهيــم وغنيــم بــن عبــاس بــن غنيــم، 
ــة األوىل،  ــعودية الطبع ــن، الرياض-الس دار الوط

1997م. 1418هـــ- 
الســمن احللبــي، أبــو العبــاس، شــهاب . 50

الديــن، أمحــد بــن يوســف بــن عبــد الدائــم، الــدر 
املصــون يف علــوم الكتــاب املكنــون، حتقيــق: 
ــق. ــم، دمش ــراط، دار القل ــد اخل ــد مم ــور أمح الدكت

الســيوطي، جــالل الديــن، حاشــية الســندي . 51
املطبوعــات  مكتــب  النســائي،  ســنن  عــىل 
1406ه.  ، الثانيــة  الطبعــة  حلــب،  اإلســالمية، 

الشــنقيطي، ممــد األمــن بــن ممــد املختــار . 52
بــن عبــد القــادر اجلكنــي، أضــواء البيــان يف 
ــة و  ــر للطباع ــرآن، دار الفك ــرآن بالق ــاح الق إيض
ــان،  1415هـــ-  ــريوت - لبن ــع ب ــر و التوزي الن

م.  1995
الشــوكايّن، العالمــة ممــد بــن عــيل بــن . 53

ــة  ــي الرواي ــن فن ــع ب ــر اجلام ــح القدي ــد، فت مم
والدرايــة مــن علــم التفســري، النــارش: دار الكلــم 
الطيــب للنــر والتوزيــع، دمشــق- بــريوت، 

1419ه-1998م. الثانيــة  الطبعــة 
الشــريازي، نــارص مــكارم، األمثــل يف تفســري . 54

كتــاب اهلل املنــّزل، النــارش مؤسســة األعلمــي 
ــة  ــة الثاني ــان، الطبع ــريوت- لبن ــات، ب للمطبوع

1434ه-2013م.
ســليامن . 55 بــن  مســاعد  الدكتــور:  الطّيــار، 

ــم،  ــرآن الكري ــوي للق ــري اللغ ــارص، التفس ــن ن ب
والنــر  للطباعــة  اجلــوزي  ابــن  دار  النــارش: 

ــة الســعودّية،  والتوزيــع، الدمــام- اململكــة العربّي
 . األوىل 1422هـــ  ــة  الطبع

ــاري رشح . 56 ــح الب ــر، فت ــن حج ــقالين، اب العس
صحيــح البخــاري،  دار املعرفة، بــريوت، 1379ه 

 .
ــن . 57 ــري ب ــن أم ــد أرشف ب ــادي، مم ــم آب العظي

عــيل بــن حيــدر، أبــو عبــد الرمحــن، رشف احلــق، 
ــنن أيب داوود،  ــود رشح س ــون املعب ــي، ع الصديق
ومعــه حاشــية ابــن القيــم: هتذيــب ســنن أيب داود 
ــة  وإيضــاح عللــه ومشــكالته، دار الكتــب العلمي

- بــريوت، الطبعــة الثانيــة، 1415 هـــ .
ــاد، . 58 ــن زي ــى ب ــا حيي ــام أيب زكري ــراء، اإلم الف

معــاين القــرآن، النــارش: عــامل الكتــب، بــريوت- 
ــة 1403ه-1983م. ــة الثالث ــان، الطبع لبن

ــن . 59 ــد ب ــاس أمح ــو العّب ــوي، أب ــي احلم الفيوم
ممــد بــن عــيل، املصبــاح املنــري يف غريــب الــرح 
الكبــري، حتقيــق الدكتــور: عبدالعظيــم الشــناوي، 
ــة  ــرة، الطبع ــر- القاه ــارف، م ــارش: دار املع الن

ــة. بــدون تاريــخ.  الثاني
ــح رشح . 60 ــاة املفاتي ــال، مرق ــيل امل ــاري، ع الق

ــة  ــريوت ، الطبع ــر، ب ــح، دار الفك ــكاة املصابي مش
األوىل، 1422هـــ .

العالمــة ممــد مجــال . 61 القاســمّي، اإلمــام 
وصححــه  ضبطــه  التأويــل،  ماســن  الديــن، 
وخــرج آياتــه وأحاديثــه ممــد باســل عيــون 
الســود، النــارش: دار الكتــب العلميــة للنــر 
الثانيــة  الطبعــة  لبنــان،  بــريوت-  والتوزيــع، 

2003م. 1424ه-
القرطبــي املالكــي، أبــو ممــد مكــي بــن . 62

ــار القيــي  ــن خمت ــد ب ــن مم ــوش ب ــب مَحّ أيب طال
القــريواين ثــم األندلــي، اهلدايــة إىل بلــوغ النهايــة 
يف علــم معــاين القــرآن وتفســريه، وأحكامــه، 
ومجــل مــن فنــون علومــه، حتقيــق: جمموعــة 
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العليــا  الدراســات  بكليــة  جامعيــة  رســائل 
والبحــث العلمــي - جامعــة الشــارقة، بــإرشاف أ. 
د: الشــاهد البوشــيخي، جمموعــة بحــوث الكتــاب 
والســنة - كليــة الريعــة والدراســات اإلســالمية 
- جامعــة الشــارقة، الطبعــة األوىل، 1429 هـــ - 

م.  2008
القرطبــي، أبــو عبــد اهلل ممــد بــن أمحــد . 63

ــي،  ــاري اخلزرج ــرح األنص ــن ف ــر ب ــن أيب بك ب
اجلامــع ألحــكام القــرآن، حتقيــق: أمحــد الــربدوين 
 - املريــة  الكتــب  دار  أطفيــش،  وإبراهيــم 
ـ - 1964 م. الثانيــة، 1384هــ القاهــرة، الطبعــة: 

ــو . 64 ــن نــر، أب ــن محــزة ب الكرمــاين، ممــود ب
ــراء،  ــاج الق ــرف بت ــن، ويع ــان الدي ــم بره القاس
ــة  ــل، دار القبل ــب التأوي ــري وعجائ ــب التفس غرائ
للثقافــة اإلســالمية - جــدة، مؤسســة علــوم 

ــريوت. ــرآن - ب الق
الكفــوي، أيــوب بــن موســى، الكليــات. . 65

املــري،  وممــد  درويــش  عدنــان  حتقيــق: 
 . بــريوت   ، الرســالة  مؤسســة 

ــن . 66 ــد ب ــن مم ــيل ب ــن ع ــو احلس ــاوردي، أب امل
ــت  ــدادي، النك ــري البغ ــب الب ــن حبي ــد ب مم
والعيــون، حتقيــق: الســيد بــن عبــد املقصــود بــن 
ــريوت/  ــة- ب ــب العلمي ــم، دار الكت ــد الرحي عب

ــان. لبن
املــريس، عــيل بــن ســيده، املخصــص، حتقيــق . 67

: خليــل جفــال ، دار إحيــاء الــراث العــريب، 
ــة األوىل ، 1417هـــ. الطبع

ــلم . 68 ــن مس ــظ أيب احلس ــام احلاف ــلم، لإلم مس
ــن مســلم القشــريّي النيســابورّي،  ــن احلجــاج ب ب
صحيــح مســلم، املســند الصحيــح املختــر مــن 
ــول  ــن رس ــدل ع ــن الع ــدل ع ــل الع ــنن بنق الس
ــن  ــح ب ــيخ صال ــة الش ــإرشاف ومراجع اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ب
ــيخ،  ــم آل الش ــن إبراهي ــد ب ــن مم ــز ب ــد العزي عب

النــارش: دار الســالم للنــر والتوزيــع، الريــاض- 
األوىل  الطبعــة  الســعودّية،  العربّيــة  اململكــة 

1420ه-1999م.
ــر رشح . 69 ــض القدي ــرؤوف، في ــاوي، عبدال املن

اجلامــع الصغــري، املكتبــة التجاريــة الكــربى ، 
ــة األوىل 1356هـــ .  ــر، الطبع م

ــن . 70 ــد اهلل ب ــربكات عب ــام أيب ال ــفّي، اإلم النس
أمحــد بــن ممــود، مــدارك التنزيــل وحقائــق 
ــيل  ــف ع ــه يوس ــرج أحاديث ــه وخ ــل، حقق التأوي
للنــر  الطيــب  الكلــم  دار  النــارش:  بديــوي، 
األوىل  الطبعــة  لبنــان،  بــريوت-  والتوزيــع، 

1998م. 1419ه-
ــي األمحــد، دســتور . 71 نكــري، القــايض عبدالنب

العلــامء - جامــع العلــوم يف اصطالحــات الفنــون، 
ــة  ــان ، الطبع ــريوت- لبن ــة، ب ــب العلمي دار الكت

األوىل 1421ه .
ــن . 72 ــن احلس ــام الدي ــة نظ ــابورّي، العالم النيس

ــب  ــري غرائ ــي، تفس ــن القمت ــن حس ــد ب ــن مم ب
القــرآن ورغائــب الفرقــان، ضبطــه وخــرج آياتــه 
ــارش: دار  ــريات، الن ــا عم ــيخ زكري ــه الش وأحاديث
الكتــب العلميــة للنــر والتوزيــع، بــريوت- 

ــة األوىل 1416هـــ-1996م. ــان، الطبع لبن
الواحــدي، العالمــة أيب احلســن عــيل بــن . 73

العزيــز،  الكتــاب  تفســري  يف  الوجيــز  أمحــد، 
حتقيــق صفــوت عدنــان داوودي، النــارش: دار 
القلــم للنــر والتوزيــع، دمشــق- ســوريا، الــدار 
لبنــان،  بــريوت-  للنــر والتوزيــع،  الشــامّية 

1415هـــ-1995م. األوىل  الطبعــة 
يعقــوب، طاهــر ممــود ممــد، أســباب . 74

ــة  ــوزي، اململك ــن اجل ــري، دار اب ــأ يف التفس اخلط
 . ـ  1425هــ األوىل،  الطبعــة  الســعودية،  العربيــة 
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