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 المستخلص 
مراتب   إلى  التفسيرّي  بصاحبه  العمل  الموسوم  يرتقي  تعامل علمي وعملي مع كالم هللا عّز وجل  والّشرف, فهو  الرفعة 

باإلعجاز, وقد كثر المفسرون, وكثرت كتبهم التي اهتمت بالوقوف على آيات هللا عّز وجل في كتابه الحكيم, ومن بينها كتاب  
يه ومن بينهم عبد الكريم بن عبد الكشاف للزمخشري, وقد اهتّم كثير من العلماء بدراسة كتاب الكشاف ووضع الحواشي عل

 الجبار التبريزي, وقد قام البحث بتحقيق على الحاشية  بعد أن عّرف بالزمخشري والتبريزي. 
 الكلمات المفتاحيّة: حاشية, الكشاف, التبريزي, سورة البقرة 

 
Abstract 

Exegesis elevates its author to the ranks of lofty and honor, as it is a scientific and practical 

dealing with the words of God Almighty that is marked by the miraculous. By studying the book 

“Al-Kashaf” and putting footnotes on it, including Abdul Karim bin Abdul-Jabbar Al-Tabrizi. 

Keywords: Footnote, AL-Kashaf, Tabrizi, Surat Al-Baqarah. 
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 المقّدمة:    

المتعقلون   عندها  يقف  اّلتي  العلوم  من  واسع  بحر  كتابه  في  المنزل  كالم هللا  إّن 

َفَتَعاَلى ﴿والعلماء كما أوصاهم هللا عّز وجل في كتابه الحكيم, فنجده سبحانه وتعالى يقول  

، ﴾ُه َوُقْل َربِّ ِزْدِني ِعْلًماَّللاهُ اْلَمِلُك اْلَحقُّ َوََل َتْعَجْل ِباْلُقْرآِن ِمْن َقْبِل َأْن ُيْقَضى ِإَلْيَك َوْحيُ 

( , وقد كثرت التفاسير التي عملت على اتباع سبل العلم, ومن  114سورة طه: اآلية  )

بينها تفسير الزمخشري  ) الكشاف(, وقد كثرت الحواشي على تفسير الكشاف للزمخشري 

ّية والبيانّية  لما له من أهمّية عظيمة في علم التفسير, فقد اهتّم صاحبه باألوجه البالغ 

لإلعجاز القرآنّي وعالج القضايا النحوّية والدَللّية  محاوًَل اإلحاطة بأوجه علوم القرآن  

من كافة جوانبها ومن بين تلك الحواشي حاشية التبريزي اّلتي عملنا على تحقيقها لنرصد 

بمقد  البحث  بدأ  وقد  التبريزي,  حاشية  من خالل  الزمخشري  بها  اهتّم  اّلتي  مة األوجه 

 ومبحثين, األّول فيه تعريف بكل من الزمخشري والتبريزي, واآلخر نّص الحاشية. 
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 تمهيد :

عباده    على  المنزل  هللا  كالم  فالقرآن  األبعاد,  متناه  َل  عالمًا  القرآني  البحث  يعّد 

لهدايتهم, وقد تضمن من وجوه إعجازه ما جعل العلماء يقفون أمام كلماته موقف خشوع  

الت والفكر, محاولين  العلم,  مواضع  تبيان  على  والعمل  خفاياها  َلستجالء  فيها  بحر 

والمعرفة, وقد اشتهر من بين التفاسير اّلتي جاءت في كتاب هللا المنزل تفسير الزمخشري 

والتدقيق وكتابة   بالشرح ,  العلماء  التفسير كثير من  الكشاف(, وقد وقف على هذا   (

الكريم بن عبد الجبار التبريزي وما جاء به في الحواشي ومن بين هؤَلء العلماء عبد  

حاشيته على الكشاف, وقد عملنا على ضبط الحاشية وتحقيق اآليات القرآنّية المتعلقة  

 في الحاشية.  69إلى اآلية   60بسورة البقرة  من اآلية  

 المبحث األّول: التعريف بالتبريزي والزمخشري: 

 أوًَل : التبريزي : 

بن ع وهو   الكريم  التبريزي عبد  بن كرشان  إبراهيم  بن  الجبار  آثاره    بد  من  مفسر، 

"المحاكمات" حاشية على الكشاف أوله: "الحمد هلل الذي أخرج العباد من ظلمة العدم 

إلى نور الوجود ... الخ" ذكر فيها أن "شرح الكشاف" لقطب الدين الرازي، كتاب جليل 

اضات، فكتب هو األجوبة وسماها  الشأن، لكن جمال الدين األقسرائي اعترض عليه اعتر 



 
 

 1353   | مجلة مداد اآلداب 

دراسة  (    69إلى اآلية    60) سورة البقرة من اآلية    لعبد الكريم بن عبد الجبّار التبريزيحاشية الكشاف  

 وتحقيق 

 

 

 
"المحاكمات". وله أيضا "حاشية" علي الكشاف وصل فيها إلى آخر الزهراوين، وأشار 

 .(1)فيها إلى أجوبته عن اعتراضات األقسرائي والقطب الرازي 

 ثانيًا: الزمخشري: 

ي , وهو مة أبو القاسم الزمخشري الحوارزممحمود بن عمر بن محمد بن عمر العال"

,  جار هللا، ألنه جاور بمكة زماناً   المعتزلي، المفسر، يلقب وهو  متكلم،  نحوي، لغوي،  

م، وقدم بغداد  ز ولد في رجب سنة سبع وستين وأربعمائة بزمخشر، قرية من قرى خوار 

له   .وسمع من أبي الحطاب بن البطر وغيره، وحدث، وأجاز للسلفي، وزينب الشعرية 

الكشاف في التفسير، والفائق في غريب الحديث وأساس البالغة التصانيف البديعة منها  

في  والرائض  الرواة  أسماء  ومتشابه  الحكايات  في  األخبار  ونصوص  األبرار  وربيع 

واألحاجي ر,  صل في النحو، واألنموذج فيه مختصالفرائض والمنهاج في األصول والمف

 .(2) مائةمات ليلة عرفة سنة ثمان وثالثين وخمس."النحوية وغير ذلك
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 إلى اآلية:  60رة البقرة من اآلية المبحث الّثاني: حاشية التبريزي في تفسير سو 

 بسم هللا الّرحمن الّرحيم 

َكاُنوْا َيْعَتُدونَ ﴿ ِإنه الهِذيَن آَمُنوْا   َوَيْقُتُلوَن النهِبيِّيَن ِبَغْيِر اْلَحقِّ َذِلَك ِبَما َعَصوْا وه

ِ َواْلَيْوِم اآلِخِر َوَعِمَل َصاِلًحا َفَلُهْم   اِبِئيَن َمْن آَمَن ِباَّلله َوالهِذيَن َهاُدوْا َوالنهَصاَرى َوالصه

َوِإْذ َأَخْذَنا ِميَثاَقُكْم َوَرَفْعَنا َفْوَقُكُم   َأْجُرُهْم ِعنَد َربِِّهْم َوََل َخْوٌف َعَلْيِهْم َوََل ُهْم َيْحَزُنونَ 

ُثمه َتَولهْيُتم مِّن َبْعِد َذِلَك    ُخُذوْا َما آَتْيَناُكم ِبُقوهٍة َواْذُكُروْا َما ِفيِه َلَعلهُكْم َتتهُقونَ  الطُّورَ 

َن اْلَخاِسِرينَ  ِ َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتُه َلُكنُتم مِّ َوَلَقْد َعِلْمُتُم الهِذيَن اْعَتَدْوا ِمنُكْم ِفي  َفَلْوََل َفْضُل َّللاه

َفَجَعْلَناَها َنَكاًَل لَِّما َبْيَن َيَدْيَها َوَما َخْلَفَها    ْبِت َفُقْلَنا َلُهْم ُكوُنوْا ِقَرَدًة َخاِسِئينَ السه 

  ِإْذ َقاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه ِإنه َّللاهَ َيْأُمُرُكْم َأْن َتْذَبُحوْا َبَقَرًة َقاُلوْا َأَتتهِخُذَناوَ  َوَمْوِعَظًة لِّْلُمتهِقينَ 

ِ َأْن َأُكوَن ِمَن اْلَجاِهِلينَ  َقاُلوْا اْدُع َلَنا َربهَك ُيَبيِّن لهَنا َما ِهَي َقاَل   ُهُزًوا َقاَل أَُعوُذ ِباَّلله

َقاُلوْا اْدُع   ِإنهُه َيُقوُل ِإنهَها َبَقَرٌة َله َفاِرٌض َوََل ِبْكٌر َعَواٌن َبْيَن َذِلَك َفاْفَعُلوْا َما ُتْؤَمُرونَ 

 ﴾ ِظِرينَ َنا َربهَك ُيَبيِّن لهَنا َما َلْوُنَها َقاَل ِإنهُه َيُقوُل ِإنهَها َبَقَرٌة َصْفَراء َفاِقٌع لهْوُنَها َتُسرُّ النهالَ 

، الّظاهُر كون الاّلِم فيِه للجنِس، والمعنى أّنه باطٌل محٌض، ((3) )(بغيِر الَحقِّ قوُلُه: )

يفيد  الجنس  أن معنى  بناء على  الواقِع  أيضًا، كما هو في  اعتقاِدهم  بحٌت في  وظلٌم 

اِر. وكالنكرِة في قوِلِه في سورِة آِل عمران: )ِبَغيِر  الده العموم، فهو مثل: ََل رُجَل في 
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) ال((4))َحقٍّ البعُض  وجعَل  الذي ،  الحقِّ  من  الكّفاِر  اعتقاِد  في  ما  والمعهوُد  للعهِد  اّلَم 

 يعتقُدوَنه.

وقاَل اإلماُم رضَي هللُا عنه: الُمراُد بالحقِّ إذا كاَن معّرفًا، الحقُّ المعلوُم بين المسلميَن   

حلُّ دُم  )َل يُ     الذي يوجُب القتَل، وهو ما بّيَنُه رسوُل هللِا صلهى هللُا عليه وسّلم؛ بقوِلِه:  

امرٍئ مسلٍم إَّل إلحدى معاٍن ثالٍث: كفٌر بعَد إيماٍن، وِزنا بعَد إحَصاٍن، وقتُل نفٍس بغيِر 

)  . وإذا كاَن منّكرًا فالُمراُد به الحقُّ مطلقًا. ((5))حقٍّ

 ( لإلشارةِ قوُلُه:  والبواِء تكرار  لهِة  الذِّ إلى ضرِب  الّسابقُة  اإلشارُة  المراُد  آخرِه.  إلى   )

 غضِب، قصدًا إلى بياِن سبٍب آخَر. بال

الّسبِب األّوِل، وبياِن أنه كاّلً منهما  مع كفِرهموقوُلُه: ) توّهِم اإلضراِب عن  لدفِع   )

سبٌب باَلستقالِل، ولذلَك أعاد اسَم اإلشارَة، ولم يعطف أحَد السببيِن على اآلخِر؛ لئاّل 

لكفُر والقتُل، والّثاني العصياُن واَلعتداُء؛ ُيتوّهم أنه السبَب اجتماعهما، فالّسبُب األّوُل ا

أي: اَلعتداُء ُمطلقُا، أو اَلعتداُء في الّسبِب. ويجوُز أن يكوَن ذلَك الّثاني إشارًة إلى 

، للسببّيِة، فيكون  ((7) ): )ِبَما َعَصُوا(((6) )السبِب الّسابِق، وهو الكفُر، ويكوَن الباُء في قوِلهِ 

لغًة في وجوِب اَلجتناِب عن المعصيِة واَلعتداِء؛ لكوِنهما ُمفضَييِن  بيانًا لسبِب السبِب مبا

إلى الكفِر باآلياِت، وقتِل األنبياِء، أو تكوَن للمصاحبِة، والمعنى أنه ذلَك الكفَر والقتَل 
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العصياُن   إليِه  انضمه  وقد  كاماًل،  سببًا  كان  والقتُل  والكفُر  واَلعتداِء.  العصياِن  مع 

 واَلعتداُء. 

(؛ أي: ذلك الّثاني يحتمُل أن يكوَن إشارًة  ويجوُز أن ُيَشاَر بذلَك إلى الكفرِ وُلُه: )ق

إلى ما ُأشيَر إليِه بذلَك األّوِل، ويحتمُل أن يكوَن إشارًة إلى الكفِر وقتِل األنبياِء. والباُء 

المعنى أنه   حّتى يكونَ   ((9))، للسببّيِة، أو بمعنى )مع( للُمصاحبِة،((8) )في )ِبما َعَصوا(

بسِب  وقتُلهم  وكفُرهم  األنبياَء.  وقتِلهم  كفِرهم  بسبِب  والغضِب  والمسكنِة  لهِة  الذِّ ضرَب 

 عصياِنهم واعتدائهم. 

قيَل )قاله الشيخ(: في اآليِة اسماء إشارٍة، وباءان واسُم اإلشارِة الثانّي إّما أن يكوَن   

يريِن: إمها أن يكوَن كلٌّ من البائيِن سببّيًة تكرارًا لألّوِل، أو َل، وعلى كلِّ واحٍد من التقد 

أو بمعنى )مع(، وإّما أن يكوَن األّوُل بمعنى )مع( والّثانّيُة سببيهًة أو بالعكِس، فإْن كانِت 

اإلشارُة الّثانيُة تكرارًا لألولى، فال يجوُز أن تكونا سببّيتين، لئاله يتوارد سبباِن على ُمسبهب 

بالّشخِص، وَل تبقيا بال سبٍب. وَل يجوُز أن تكوَن    واحٍد  لئاّل  أن يكونا بمعنى )مع(، 

األولى سببّيًة، والّثانيُة بمعنى )مع(؛ ألنه الكفَر وقتَل األنبياِء َتاّماِن في كوِنهما سببيِن  

لهِة والمسكنِة والبواِء بالغضِب، فُيستغَنى بهما في الّسببّيِة عن غيِرهما، فتعّيَن أن يكوَن   للذِّ

ألّوُل بمعنى )مع(، والّثانيُة للسببّيِة، كما ذكَرُه؛ ألنه العصياَن واَلعتداَء في الحدوِد ليسا ا

كالكفِر وقتِل األنبياِء في اَلستقالِل بالسببّيِة، فُضّما إليهما تكمياًل لهما في السببّيِة. وفيما 
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 أو ثالثة، أو أكثر منهما ذكره بحٌث؛ ألنه األسباَب الّشرعّيَة أمارات، فيجوُز توارُد آيتينِ 

 على معلوٍل واحٍد بالشخِص. 

والوجُه أن ُيقاَل في سبِب جعِل الباِء الّثانيِة سببّيًة دوَن األولى: إنه العصياَن واَلعتداَء  

لّما جّرهم إلى الكفِر وقتِل األنبياِء، وهما من أشنِع الكبائِر، جعلهما سببين، فإن إتياُن  

ٌة إلى ارتكاِب الكبائِر أو لُيعَلَم قبُح العصياِن واَلعتداِء في حدوِد  الصغائِر أسباٌب مؤّدي

 هللِا تعالى. 

إنزاُل العقوبِة بهم َتبّيَن لهم    ((10) )قاَل اإلماُم، رِحَمُه هللُا تعالى: لّما ذكَر هللُا تعالى 

علهَة َذلَك، فبدَأ أّوًَل بما فَعُلوُه في حقِّ هللِا تعالى، وهو جهُلُهم بِه مع إرشاِد األنبياِء عليهم  

الُم، َوالكتِب المنزِلِة، وجحُدهم نعَمُه، ثمه ثنهى بما يتلوُه في الِعَظِم، وهو قتُل األنبياِء،  السه

هم، ثمه رّبَع بما يكوُن من المعاِصي ثمه ثّلَث بما يكو  ن منهم من المعاِصي التي تخصُّ

 المتعدّيِة ضرُرها إلى الغيِر، مثَل اَلعتداِء والّظلِم، وذلَك في نهايِة ُحسِن الترتيِب. 

(، وفي بعِض الّنسِخ، وهم بدُل هو، وهو خطٌأ؛ ألنه الّضميَر وهو جمُع َنْصَرانِ قوُلُه: ) 

 . راجٌع إلى اللفظِ 

 أّوُله:  لم َتحنَِّف(،  (11)َنْصَرانة  قوُلُه: ) 

 ((12) )وكلتاهما خرت، وُأسجَد رأَسها      َكَما سجدت َنْصَراَنٌة َلْم تحَنِف 
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يصُف أَتانًا َصاَدها، ُثمه َصاَد على َعقِبها ُأخَرى، َفخر كلٌّ منهما. وأسجد َرأَسها؛ أي:  

األرِض. ومعنى )لم تحَنِف(؛ لم ُيسلم؛ ألّن  طأطَأ رأَسها، وانحنى، ووضَع جبهَتُه على  

يُن الحنيُف، وإنهما ُشّبَه بالنصرانِة المذكوَرِة؛ ألنه سجوَد الّنصرانييَن من   اإلسالَم هو الدِّ

القياِم ابتداًء، بال تحّلٍل انحناًء للركوِع، وقيام بعَدُه، ثمه سجوٍد كما للمسلميَن. والياُء في 

ذلَك، عريٌق فيه غيُر مقصوٍر على   (13) نهه يدلُّ على أّنه منسوٌب إلىنصرانيِّ للمبالغِة؛ أل 

غير  الّنسبِة،  ياِء  بدوِن  نصراَن  إنه  َحاِح:  الصِّ وفي  فقْط،  بِه  موصوفًا  كوِنِه 

 ، وقيَل: َنصراُن قريٌة بالّشاِم، ُينسُب إليها النهَصاَرى.((15)()(14) )مستعملٍ 

 بدًَل، قيَل: إذا ُجعَل بدًَل َل ُيمكُن حمُلُه إَله على بدِل (، إْن جعْلَتهُ والنَّصبُ قوُلُه: ) 

الغلِط، مثل: رأيُت الَعاِلَم الَجاِهَل، وبدُل الغلِط َل يكوُن في كالِم الُفصحاِء، فكيَف يكوُن  

في كالِم هللِا تعالى؟ ويمكُن أن ُيجاَب عنه بأنهُه ليَس بدَل الغلِط، بْل هو بدُل البعِض 

  ، باعتباِر أنه المؤمنيَن الُمخلصيَن كانوا من جملتهم؛ ألّنهم كانوا صنفًا واحدًا من الكلِّ

بعَد أْن آمُنوا َل تقتِضي   ((16) )من أصناِف بني الّصفِة  اإلنساِن، وهو القرُب، ومغايرُة 

 ُمغايَرَة الّذاِت على الحقيقِة، وإْن ُجعلْت بمنزلِة مغايرِة الّذاِت في بعِض المواِضِع مجازًا.

 ( الّشرطِ قوُلُه:  معنى  لتضَمِن  األجَر  والفاُء،  ألنه  اّلذيَن؛  لتضّمَن  يقْل:  لم  إّنما   ،)

، فالسببّيُة إنهما تتحّقُق بين البدِل واألجِر َل بيَن الُمبدِل منُه  ُمستفاٌد من اإليماِن الحقيقيِّ

 .وبينه
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وهو    الّثانّي،  الوجِه  إلى  راجٌع  الّشرِط(،  معنى  لتضّمِن  )والفاُء  قوَلُه:  أنه  فالّظاهُر 

 البدلّيُة؛ إذ َل خفاَء في وجِه الفاء على تقديُر جعِل )من( مبتدًأ.

، خبُرُه، فال حاجَة إلى البياِن. ويحتمُل أن يكوَن راجعًا إلى  ((17) )وقوُلُه: )َفَلُهم أجُرهم( 

ُروِح: كاَن ينبغي أن يبّيَن وجَه ِذكِر هذِه اآليِة، وما قبَلها الوجهيِن.   قيَل في بعِض الشُّ

لهِة في أثناِء تعديِد الّنعِم استطرادًا. وقلُت: وجُه ذلَك أنه الُمراَد من ذكِر  من ضرِب الذِّ

بالُكفرِ  قابَلها  َمْن  حاَل  فذكَر  بالكفران،  ُيقابُلوها  يشكُروَها، وَل  أْن  الّنعِم  النِّعِم  بعَض  اِن 

 المذكورِة، ليسقُطوا أو يشُكُروا وَل يكفُروا.  

. قوُلُه: )فَأَمَر جبريل(    من اآلَصاِر(،قوُلُه: ) جمُع أصٍر، وهو الثقُل، وكلُّ أمٍر شاقٍّ

إلى آخِرِه؛ الّظاهر أّنه رزق لهم القبول اَلختيارّي بعَد هذا القسِر، واإللجاء لرؤيِة المعجزة، 

لهِة فوَقهم، أو كاَن مثُل ذلَك كافّيًا في شريعِة موسى عليه الّسالُم. وهي: جعل الطّ   وِر كالظِّ

 ( منُكمقوُلُه:  رجاء  )ُخُذوا  في  تعالى:  بقوِلِه  متعّلقًا  كاَن  إْن  )لعّل(  أّن  ُمراُدُه   ،)

حذوِف، ، فالترّجي على حقيقتِه؛ ألّنه من العباِد، وإن كاَن متعّلقًا بالقوِل الم((18) )واْذُكُروا(

فهو مجاٌز مرسٌل عن اإلرادِة على مذهِب الُمعتزلِة؛ ألنههم يجّوزوَن تخلَف اإلرادِة. وعنَد 

نهِة من قبيِل اَلستعارِة التبعّيِة؛ لعدِم إمكاِن التخّلِف في إراَدِة هللِا تعالى عنَدهم.   أهِل السُّ



 

 والعشرون التاسع  العدد  |  1360

 ورود باسم حمد الباحثة &  أ.د. صالح احمد شالل

 الّذكَر يجوُز أن يكوَن له معنى  ( إلى آخِرِه. ُمراُدُه أنه َواْحَفُظوا  ((19))تفسيرهقوُلُه: )

مشترٌك بين ِذكِر اللساِن وِذكِر القلِب، ويجوُز أن يكوَن ُمراُدُه أنه الحفَظ يجوُز أن يكوَن  

 الُمراُد بِه الّذكَر باللساِن أو بالقلِب. 

(، مصدٌر؛ سبُت اليهوِد، فّسرُه بالمصدِر؛ ألنه المنهَي عنُه اَلعتداُء  السبتُ قوُلُه: )

يوِم الّسبِت نفِسِه، َل اَلعتداء عن شيٍء في يوِم الّسبِت. والُمراُد باَلعتداِء في نفِس في 

 اليوِم، ترُك تعظيِمِه، بترِك اَلنشغاِل فيِه بالّطاعاِت، وترِك الُمنكراِت. 

( هو من قبيِل التنازِع، وجعل )كاَن( شأنّيًة فيها ضميُر  َفَما َكاَن يبَقى حوتقوُلُه: )

 و زائدًة َل يفيُد المقصود.الشأِن، أ

)ُشرهعًا(  تعالى:  سورِة ((20) )قوُلُه  في  ذكَرُه  ما  على  الماِء،  وجِه  على  ظاهرًة  أي   ،

الُجّد؛ أي:  إلى  الماِء  : حيتاٌن ُشرهٌع؛ أي: شارعاٌت من غمرِة  الجوهريُّ قاَل  األعراِف. 

 .(21) الّنهِر الذي يكوُن في موضٍع كثيِر الكألِ 

الَباَب إلى الطريِق، وَشرَع    ((22) )من قوِلِهم: )َشرَع لهمُ   َرُعوا ِإَليها الجداوَل(،َفشَ قوُلُه: ) 

المنزُل؛ إذا كاَن على طريٍق نافٍذ. وقيَل معناُه: أظهُروا، من قوِلهم: شرَع من الّديِن كذا؛ 

أي: أظهَر وتبّيَن، وفيِه ُبْعٌد. وقيَل: َجَعُلوا الَجداِوَل كالّشارِع الُمنتهى إليِه. وَل يوجُد ذلَك 

 في كتِب اللغِة. 
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(؛ أي: خبٌر، وليست صفًة ِلـ"َفرَدًة"، وإَّل لقيَل: خاسئًة، خبُر كانَ   َخاِسئيَن،قوُلُه: )

، أو هو بمعنى )مْن(، والُمراُد بـ)ما  (23) وإقامة )ما( موضَع )َمْن(، لتحقيِر أهِل اَلتعاظِ 

 َخْلَفها( الّسابقوَن الذيَن ُذِكرْت في ُكتبهم أّن المسخَة ستكوُن فاعتبروا ِبها.  

(، وما تأّخر عنها، الُمراُد )بما تأّخَر عن المَسَخِة(؛  تقّدمها من ذنوِبهمألجِل ما  قوُلُه: )

الّسيئاُت الباقية آثاُرها، َل نفَس الّسيئات؛ إذ َل ذنَب بعَد الَمَسَخِة والهالِك، ولّما كاَن  

القوَل ، غيُر مالئٍم لهذا المعنى ذكَر الُمصنُِّف هذا  ((24) )قوُلُه تعالى: )وَموِعظًة للُمتهِقيَن(

 بلفِظ )قيَل(.

المذكوُر في الّنسِخ الّصحيحِة الُمقاَبَلِة بنسخِة    ِلَيِرُثوُه(  فَقَتَل ابَنُه َبُنو َأِخيهِ قوُلُه: ) 

الُمصنِِّف، هكذا، وُذكَر في أكثِر الّشروِح أّن الّصواَب كاَن في بني اسرائيَل شيٌخ كبيٌر 

ِه، بناًء على أنهه في   هِ موسٌر فقتَلُه بنو عمِّ ؛ وعلى أنه ((26))، كذلكَ ((25))التفاسيِر بنو عمِّ

ِة: قَتَلِني فالٌن وفالٌن؛ َل بني عّمه، يقتضي ذلك، وألنه قوَلُه:  ما ُيذكُر في آخِر القصه

، فإن قيَل: اَلبُن َل ُيمنُع اإلرَث ((27) ))لم يوّرْث قاتٌل من مقتوٍل( يقتضي أيضًا ذلك كذلك

سِخ: فقتَل ابَنُه َبُنو أخيِه تصحيُح َمْن لم يجّوِز الّسهَو على من األِب، وما في بعِض النّ 

 الُمصنِِّف.

وُذكَر في بعِض الّشروِح أّن الضميَر في )ليرُثوُه( راجٌع إلى الشيِخ؛ والمعنى أّنهم  

ةِ  ، ولم قتُلوا ابَن الّشيِخ؛ ِلَيِرُثوا الّشيَخ بعَد وفاِتِه. وردُّ ذلك بأّنه يدفُعُه ما في آخِر القصه
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الّشروِح:  بعِض  الّشيُخ. وقيَل في  الُمورَِّث، وهو  يقِتُلوا  لم  ذلَك؛ ألّنهم  بعَد  قاتٌل  يورْث 

ضميُر )َيِرُثوُه( راجٌع إلى اَلبِن، وُقِتَل اَلبُن بعَد موِت الّشيِخ ورَد ذلَك في بعِض الّشروِح 

؛ ألنهُه َل معنى لذكِر ( أّن فيه تعّسفاً (28) )يريُد شرح الجاربردي وشرح موَلنا قطب الدين

ِه لَيِرُثوُه.    ((29) )الّشيِخ حينئٍذ؛ إذ يكفي أن ُيقاَل حينئٍذ أّنه كاَن رجٌل موِسٌر، قتَلُه بنو عمِّ

بُنسخِة  الُمقابَلُة  الّصحيحُة  النُّسخُة  وقلُت:  البطالِن،  من  أهوُن  التعّسَف  أّن  يخفى  وَل 

تفسي وفي  أخيِه.  بُنو  ابَنُه  قتَل  القاضي الُمصّنِف:  للنسفي  ((30) )ر  أيضًا    ((31) )والتفسير 

 كذلَك. 

: إّن هللَا تعالى قاَل في التوراِة: أّيما قتيٌل ُوِجَد بين قريتيِن،  ((32) )وفي تفسيِر أبي الليثِ  

، من بني اسرائيَل ((33) )َل ُيدَرى قاِتُلُه، فلُيقْس إلى أيِّهما أقرُب، فَعَمَد َأَخَواِن؛ أي: قصدا

، فأرادا قتَلُه؛ لكي يرثاُه، وأيضًا كانْت ابنُة عمٍّ لهما ((34) )عمٍّ لهما، واسُمُه َعاميلُ إلى ابِن  

شاّبًة جميلًة، َفَخِشيا َأن َينَكُحها ابُن عمِّهما عاميُل، فقتالُه، ثمه حماَلُه، َفَأْلَقَياُه إلى جانِب 

هُل القريِة بالقتيِل المذكوِر، وجاؤوا  قريٍة، فأصَبَح أهُل القريِة والقتيُل بين أظُهِرهم، فأخُذوا أ 

 بِه إلى موسى. والمفهوُم من ذلَك أنه المقتوَل ابُن عمِّ، والقتُل لإلرِث منه، َل من أبيِه. 

أيضًا كذلك، فظهَر أنه في الّروايِة   ((37) )وتفسيِر الواحديّ   ((36) )معاِلِم التهْنِزيل  (35)وفي 

الُمصّنِف ما ذكَرُه، ويمكن توجيُه قوِلِه: )قتَل ابَنُه بُنو    اختالفًا بين الُمفّسريَن. واختيارُ 

، بأنه ضميَر )َيِرُثوُه( راجٌع إلى الّشيِخ، والمعنى: أّنهما قَتال ابَن الّشيِخ،  ((38) )أخيِه ِلَيِرُثوه(
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  لئاّل يبقى وارٌث سواهما، ويرثا الّشيَخ بعَد وفاِتِه، وما ُذكَر في آخِر القّصِة: قتلني فالنٌ 

وفالٌن لبني عّمه َل ينافي ذلَك؛ ألنه ابني أِخ الشيِخ يكوناِن ابني عّم ابِن الشيِخ، وَل  

ينافيِه. قوُلُه: )وَلْم يورْث قاتٌل من مقتوٍل أيضًا؛ ألّنه يجوُز أن يكوَن قتُل الوارِث للطمِع 

ذا قتَل الّشخُص في الميراِث عن موّرِثِه سببًا في تحريِم إرِث القاتِل من المقتوِل؛ ألّنه إ

للطمِع في اإلرِث من موّرِثِه، فما ظنهَك بقتِل الموّرِث؟ ألّنه أقرُب في تحصيِل الغرِض. 

يحتمُل أن يكوَن بوكالِة الّشيِخ   ((39))وَل ينافيِه قوُلُهم: وإّنهم جاؤوا يطِلُبوَن بدّيتِه؛ ألنه ذلكَ 

ا من  الّصحيحِة  النسخِة  في  ما  وُيخاِلُفُه  َلختالِف ِلَضعِفِه،  التفاسيِر،  لبعِض  لكّشاِف 

 الّروايِة.

(؛ إشارًة إلى كون )اّتخَذ( متعّديًا إلى مفعوِليِن، هما  (40)أتجَعُلنا مكاَن هزوّ  قوُلُه: )  

المبتدُأ والخبُر، مثَل: َجَعَل و صيهَر. ولّما كاَن المفعوُل األّوُل عينًا، وَل يصُلُح الهزو 

إلى الذي هو حدٌث مفعوًَل   الكالُم  الّثانّي هنا عيُن األّوِل، احتاَج  المفعوَل  ثانّيًا؛ ألنه 

، أو يجعِل الُهزَء بمعنى المهزوِء بِه، تسميًة  ((41))التأويِل بالحذِف، مثَل: )َواْسَأِل الَقْرَيَة(

الَبْحِر( َصْيُد  َلُكْم  )ُأِحله  تعالى:  كقوِلِه  بالمصدِر،  بِه  َمصيدُ ((42))للمفعوِل  أي:  أو ؛  ه، 

 يجعُله من قبيِل التسميِة بالمصدِر مبالغًة. 

(، مقاُم التبليِغ واإلرشاِد، والجواُب عمها ُدفَع إليِه من  في مثِل هذا الُمَشاِر إليهِ قوُلُه: ) 

الجاهِليَن( )مَن  قوِلِه:  إلى  الجواِب  في  والعدوِل  )َمَن  ((43) )القضّيِة  قوِلِه:  عن   ،
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، وهو الكنايُة؛ ألنه اَلستهزاَء في الُمستهزئيَن(، ِلَنَفى اَلسته زاَء عن نفِسِه بطريٍق برهانيٍّ

غيِر محلِِّه ملزوٌم للجهِل، وبالعكِس، فيكوُن من باِب ِذكِر الاّلزِم، وإرادِة الملزوِم، وتأكيِده 

اِل؛ أي: اَلستهزاُء في مقاِم اإلرشاِد.  باَلستعارِة؛ ألنه األنبياَء ُمنزهُهوَن عن فعِل الُجهه

، سؤاٌل عن حاِلها، اعلْم أّن ما يكوُن طلبًا لشرِح اَلسِم، إمها ((44))()ما هيقوُلُه:   

سؤاًَل عن مدلوِل اَلسِم، أو حقيقِة الُمسّمى، أو وصفُه، واألّوَلن ههنا لما كانا معلوميِن  

ُل على لكلِّ أحٍد من الُعَقالِء، َل وجَه للحمِل على الّسؤاِل عن شيٍء منهما، فتعّيَن الحم

ؤاِل عن الوصِف. وسبُب السؤاِل أنهم لّما َسِمُعوا للبقرِة صفًة بديعًة ليسْت من صنِف  السُّ

ُبوا عن حاِلها  الَموَتى، بضرب بعِضها بعَد موِتها تعجه ُتْحِيي  أّنها  الَبَقِر، وهي  صفاِت 

 ((45) )و رأُي )البعِض(وعن صفِتها، َفَسأُلوا، على تقديِر كوِن الُمراِد بها بقرًة ُمعّينًة، كما ه

على تقديِر كوِن الُمراِد بها بقرًة من جنِس   (46)من المفّسريَن طلبًا لبياِن الُمجَمِل. وأّما

البقِر، حسبما اختاَرُه الُمصنُِّف، فالسؤاُل للتعّجِب، وتوّهِم أنه البقرَة التي هذا َشأُنها، َل  

ّرًة بعَد أخرى، لكنهُهم أخطأوا؛ ألنه هذه اآليَة  تكوُن إَّل ُمعّينًة؛ ولذلَك سألوا عن أوصاِفها م

البديعِة ليسْت من خاصّيِة البقرِة، بْل كانت ُمعجزًة أظهرها هللُا تعالى على يِد رسوِلِه، 

ُد عليهم جزاًء لتشديدهم.   ولكثرِة سؤاِلهم غّيَر هللُا تعالى التكليَف إلى البقرِة الُمعّينِة، فشده

( بنُ قوُلُه:  وَندَبة،  ((47))(َندبة  ُخَفاُف  شاعٍر،  اسُم  الُمعجمِة:  الخاِء  بضمِّ  ُخفاٌف   ،

َلِميه  ، ويِصُف  ((48))بالفتِح: اسُم ُأّمِه، وكانت سوداَء حبشّيًة، يهُجو العّباَس بَن ِمرداس السُّ
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والضميُر في ما أعطى ضيَفُه بالُهزاِل، والهرِم. والفارُض: الُمسّنُة؛ ولذلَك ُتركِت الفاُء،  

 . والنهَصُف بالتحريِك: المرأةُ المتوسطُة بين الحديثِة والُمسنهِة.((49)))إليِه( راجٌع إلى الّضيفِ 

 ، وأّوُلُه:  ((51) )البيُت للطرمهاحِ  ((50))(َنواعُم بين أبكار  وُعونِ قوُلُه: ) 

 اأَلَماَنِة َغيُر ُخونِ َظَعائٌن ُكنُت أَْعَهُدُهنه قدمًا     َوُهنه َلَذي 

 ِحَساُن َمواِضَع النهقِب األَعالي     ِغَراُث الوشِح صامتُة البرينِ 

 ِطَواٌل ِمثُل أَعناِق الَهواِدي      َنواعُم بين أبكاٍر َوُعونِ 

 الظعائُن: جمُع ظعينٍة، وهي المرأةُ ما دامْت في الهودِج. والخوُن: جمُع خائٍن. 

للثوِب ُنقبٌة، وهي ثوٌب كاإلزاِر، ُيجعُل له ُحجزٌة؛ أي: َمعقٌد َكمعَقِد    والنهّقب: أن ُيجَعلَ  

 اإلزاِر. 

والُمراُد باألعالي: األعناُق، وخصه األعالي؛ ألّنها تنكشُف، للكشِف غالبًا، فإذا َحُسَنْت  

 فغّيرها بطريِق األولى. 

وُيرصه   أديٍم عريٍض،  ُينسُج من  ما  الِوَشاِح، وهو  َوَتْسدُّ والوشُح: جمُع  بالجواهِر  ُع 

 المرأةُ بيَن عاِتقها وكشِحها. 

 والغراُث: جمُع غرثان، كنايٌة عن ِدقهِة الَخصِر. 

ُخلَخاٍل، ونحوهما.   أو  ُبرٍن؛ وهي كلُّ حلقٍة من سواٍر،  الباِء: جمُع  والُبريُن بضّم 

 وصمُتهما كنايٌة عن ِسْمِن الّساِق. 
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: ما ستَر العن َق، من َشَلَلِت الّثوَب؛ إذا َخلطُتُه، وُطوُلُه كنايٌة عن طوِل  والُمراُد بالّشلِّ

 العنِق. والّناعمُة: اللهينُة. 

 والهوادي: أوائِل الوحِش، والُمراُد التشبيُه بأعناِق الّظباِء.   

( قيَل: ما ذكَرُه واضٌح، لكْن ُيردُّ عليه شيٌء، وهو أنه  ألّنُه في معنى يتبّين قوُلُه: )

 ( 53) ، وهو بّيُن الّدفِع؛ ألّنه من قبيلِ ((52))النصُف، وهو مغٍن عن ِذكٍر بين ذلكَ العواَن هو  

 التأكيِد.

(، يعني: يجوُز الكنايُة باسِم اإلشارِة، عن أشياَء  نائبا    ((54) )َكَما َجَعُلوا فعلَ قوُلُه: ) 

كثيرٍة، باعتباِر التأويِل المذكوِر، أو بما تقّدَم، كما ُيكّنى بأفعاٍل متعّددٍة سابقٍة بلفِظ فعٍل. 

وقد بيهنُهما بمثاٍل واحٍد لالختصاِر، وقد يقُع مثُل ذلَك في الضميِر أيضًا، إَله أّنه في اسِم  

رُّ فيه أنه اسَم اإلشارِة َل يلزُم أن يكوَن المشاُر إليِه سابقًا اإلشارِة أكثرَ  ، وأشهَر. قيَل: السِّ

كِر، والضميُر إعادة للسابِق بغيِر لفظِه، وفيِه بشاعُة التكراِر، ولذلَك جعَل الُمصنُِّف  في الذِّ

 الضميَر متفّرعًا عليِه. 

(، وهو كلمة  (57)ا أردَفُه بلفِظ )ويلكذاَك(. وإّنم  ((56)): )أردُت كانَ ((55))وقاَل رؤبةُ  

 ترّحٍم على عادِة العرِب، َل الدعاء بالهالِك تحقيرًا. 
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شيءٌ  قوِلهم:  من  قاَل   ((58) )والتوليُع  بلٌق.  استطالٌة  أي:  تلويٌع؛  لوِنِه  وفي  ُمولٌع، 

َبَلٍق، فذلَك التَ ((59) )األصمعيُّ  الّدابِة ُضروٌب من األلواِن من غيِر  لويُع، : إذا كاَن في 

 . ((60) )ومعنى َولهَع الشيَء: جعَلُه ُمخّططاً 

(، ومعناُه: أفراٌس طواُل الظهوِر  (61) : )ُقْوٌد ِسماٌن مثُل َأمراِس اأَلَبقِ وما قبَل البيتِ 

إنه   والّطيبّي":  الّدين  قطب  موَلنا  الّشروِح"  بعِض  وفي  الُقنهِب.  حباِل  مثل  واألعناِق، 

 .(62) )فيها خطوٌط(، َراجٌع إلى البقرةِ الضميَر في قوِلِه: 

: ((63) )والّظاهُر أنه منشأُة عدُم اَلّطالِع، أو الّذهوِل عن المصراِع األّوِل، وهو قوُلهُ  

)ُقوٌد ِسَماٌن(، إلى آخِرِه؛ ألّن الُقوَد جمُع أقوَد، وهو بيُِّن الَقوِد؛ أي: طويُل الّظهِر والعنِق 

خيُل   ومنه:  الخيِل،  بِه  من  صّرَح  واألعناِق،  الّظهوِر  ِطواُل  ضوامُر  أي:  قوٌد؛  ُقبٌّ 

 .((64))الجوهريّ 

 ( نَ قوُلُه:  َحسَّ نَ   ((65) )(َوالذي  الذي حسه أي:  آخِرِه؛  اسِم    ((66))إلى  دوِن وضِع  من 

 اإلشارِة، مع إفراِدِه وتذكيِرِه، موضَع الُمتعّدِد المؤّنِث. 

: هزه من عطِفِه، وحّرَك من نشاِطِه، ولّما كاَن ( تبعيٌض، مثلُ منه شبابهوفي قوِلِه: )

في ذلَك نوُع خفاٍء قبل تفسيِر الّضميِر باسِم اإلشارِة، باعتباِر أنه تثنيَة أسماِء اإلشارِة 

والموصوَلِت وجمعها ليسْت على قانوِن أسماِء األجناِس، بأن ُيلحَق بأواخِرها ألٌف ونوٌن، 

صيٌغ مخصوصٌة، وكذا تأنيُثها، ليَس بإلحاِق الّتاِء، فجّوز أو واٌو ونوٌن، بل ُوِضَع لها  
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، وُأريَد بالمفرِد منها ما ُيراُد بالتثنيِة والجمِع، (67) فيها ما لم يجوُز في أسماِء األجناسِ 

َز التعبير باّلذي عن الجمِع، وإن كاَن بتأويٍل.  وبالمذّكِر ما ُيراُد بالمؤّنِث، ولذلَك جوه

(، ُذكَر في بعِض الّشروِح أنهُه من قبيِل حذِف الجاّر والمجروِر  ؤَمُرونهُ أي ما تُ قوُلُه: ) 

دفعًة، أو تدريجًا، بأْن ُحذَف الجارُّ أّوًَل، وُعّدَي الفعُل إلى الّضميِر اّتساعًا، ثّم ُحذَف 

 أّنه من قبيِل حذِف المنصوِب من أّوِل األمِر؛   ((68))الّضميُر، والّظاهُر من عبارِة الكتابِ 

ألنه حذَف الجارِّ شاَع في هذا الفعِل، وكُثَر استعماُل أمرُتُه كذا بال باء، حتهى َلِحَقْت 

باألفعاِل المتعدّيِة بنفِسها إلى مفعوليِن، وصاَر "ما تؤَمُروَن" في تقدير: تؤمُروَنُه. ولذلَك 

 قاَل: معنى )ما ُتؤمروَن بِه( ولم يقْل: التقديُر ُتؤمُروَن به. 

البيُت   ((69) )(أمرُتَك الخيَر فافعْل ما ُأمرَت بِه .. فقد تركُتَك َذا َمال  وَذا َنشِب قوُلُه: ) 

، ومعناُه: أمرُتَك بالخيِر، بدليِل ما  ((71) )، وقيَل: لُخفاِف بِن ُندبةَ ((70) )لعّباس بِن مرداس

اُد بالماِل اإلبُل، والّنسُب الماُل َأمرُت بِه، وألنه األمَر ََل ُيستعمُل إَّل بالباِء، غالبًا. والُمر 

 ، وهو اسٌم يجمُع الّصامَت والّناطَق. والبيُت الّسابُق من هذا:(72) األصيلُ 

 ( (73))َفَقاَل ِلي قوَل ذي رأٍي وَمقِدَرٍة    ُمَجرٍِّب َعاِقٍل َنزٍه عِن الرَِّيبِ 

.  والنزُه بالتهخفيِف لغٌة في )نزه(، والّنزاهُة: البعُد عن الشرِّ

(، بمعنى: مأموَركم، مبنيٌّ على جعِل )ما( مصدرّيًة، وجعِل المصدِر أو أمَرُكمْ قوُلُه: ) 

بـ)أن( قلياًل ما يجيُء  بـ)ما( أو  َر  الفعَل الُمصده بمعنى المفعوِل، وهو قليٌل جدًا؛ ألنه 
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المصادِر  في  يجيُء  وهو  بقياٍس،  ليَس  الباَب  ألنه  المفعوِل؛  أو  الفاعِل  اسِم  بمعنى 

 الحقيقّيِة؛ ألّنُه من باِب اَلختصاِر، والفعُل الُمصّدُر بـ)ما( أو بـ)أن( مبنيٌّ على التطويِل. 

َفاِقع ، وواِرس  قوُلُه: ) الَوْرِس، وهو أْصَفُر  فَرِة، من  الّشديُد الصُّ ( إلى آخِرِه. الوارُس 

ُدُه، وحانٌك بمعناُه. والَبهُق نبٌت أصفُر، ُيصَبُغ بِه، والَحالُك من َحَلَك الّشيُء؛ إذا اشتده سوا

، والذريحي بالّذاِل الُمعجمةِ (74) بالباءِ  ؛ (75)، أصُلُه اللهَمعاُن ُمستعمٌل في البياِض الُمِشفِّ

 األحمُر الّشديُد الُحمرِة، كأّنُه ُذِرٌح؛ أي: ُذره عليِه الُحمرُة. 

ألنهه شديُد الُخضرِة، ُيرى  والُمدهامُّ في األصِل؛ الشديُد الّسواِد، يوصُف بِه الخضرَة؛  

كذِلَك. واألورُق من اإلبِل الذي لوُنُه كُلوِن الرهماِد، والرهْمكِة، بفتِح الّراِء وسكوِن الميِم؛ من  

ألواِن اإلبِل، ُوْرَقٌة في سواٍد. وُخطَبانّي، بضمِّ الخاِء وسكوِن الّطاِء، منسوٌب إلى ُخطَباَن؛ 

، وصارْت  َداُن بضمِّ الّراِء؛ الزعفراُن. وهو الحنظُل، إذا اصفره   فيِه خطوٌط ُخْضٌر، والرُّ

وقَع خبرًا عن اللوِن أي: فاقٌع هاهنا ليَس تأكيدًا ِلصفَراَء؛ ألنهُه  فاِقع  هاهنا(  قوُلُه: )

إنهما يكوُن تأكيدًا لو كانت صفًة للبقرِة، كما أنه صفراَء صفًة لها، غلى قياِس أصفَر 

 فاقٍع.

روِح "شرح قطب الّدين": اعلْم أنه الُمراَد بالتأكيِد ههنا التأكيُد اللغويُّ   قيَل في بعضِ  الشُّ

 َل النحوّي. 
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، وهو تأكيٌد نحويٌّ أيضًا، فإنه التأكيَد  ((76) )وقلُت: المراُد بالتأكيِد هنا مقابل التأسيسِ  

َجلسُت جُلوسًا. بهذا المعنى. في قوِل الّنحاِة المفعوُل الُمطلُق، قد يكوَن للتأكيِد، مثل:  

وكذا في قوِلهم: الّنعُت قد يكوُن للتأكيِد، مثل قوِلِه تعالى: }ََل َيتهِخُذوا ِإَلَهيِن اْثِنيِن، ِإنهَما 

، ُغفَر له، هذا التأكيَد بتقويِة الّثابِت وغيِرُه  (78) . وعّرَف الّشيُخ الّرضيُّ ((77))هو ِإَلٌه َواِحٌد{

وُلُه زائدًا على مدُلوِل ما َسَبَقُه. فتقريُر الّسؤاِل ههنا أنه )فاقع( ليَس بصفٍة بما َل يكوُن مدلُ 

مؤكِّدٍة، بل خبٌر ُمقّدٌم على المبتدِأ، وبتقديِر الجواب أّنُه صفٌة سببّيٌة، ولوُنها فاعٌل َل  

وُنها، مبتدَأ؛ لما فيِه من مخالفِة األصِل من غيِر سبٍب، فصفراُء فاقعٌة، وصفراُء فاقٌع ل

 من باِب الوصِف للتأكيِد سواٌء. 

غاية ما في الباِب أنه الّثاني أوكُد، من جهِة جعِل الُفُقوع الذي هو من صفاِت األصفِر  

ُه، وهذا معنى  فَرِة، بناًء على كوِن لوِن الّصفراء الّصفرَة، فهو من باِب: جده جدُّ صفَة الصُّ

الهيئِة، وه  اسُم  واللوُن  الُمصّنِف:  الّصفرةُ قوِل  أطلَق ((79) )ي  التي  بالهيئِة  الُمراُد  أي:  ؛ 

عليها اَلسُم هنا الّصفرُة، والمعنى شديُد الّصفرِة صفرُتها، كما أنه معنى الفاقع؛ شديُد 

الّصفرِة، ووجُه المبالغِة اعتبار أنه شّدَة صفرِتها كمَلْت بحيُث شمَلْت سائَر صفاِتها، حتهى 

 صفرُتها. 

كالِم نظٌر؛ ألنهُه إّنما يتمه لو كاَن الُمراُد بلوِنها صفرَتها، وهو ممنوٌع،  قيَل: في هذا ال 

فإنه اللوَن أعمُّ من أن َتُكوَن صفرًة أو غيَرها، وإطالق العامِّ على الخاّصِ مجاٌز، واألصُل 
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معناه   عدُمُه، وهو غيُر وارٍد؛ ألنه  ِذكَر اللوِن بعَد الّصفرِة يكوُن مستدركًا إن ُأريَد بهِ 

 الحقيقيه العامه.  

، واألصُل عدُمهُ وقوُلُه: ) (، مدفوٌع؛ ألنه الُمصنَِّف  وإطالُق العامِّ على الخاّصِ مجاز 
ه(، وذلَك يقتضي كوَنُه مجازًا قطعًا، وقوُلهُ  : )على ((80))جعَل الكالَم من قبيِل )جده جدُّ

مطلقاً  المجاِز  عدُم  ف(81)األصِل(  أصٌل  ألّنه  مدفوٌع؛  في  ،  وأّما  اَلستدَللّي،  المقاِم  ي 
الخطابّياِت فالمجاُز أولى وأبلُغ؛ لكوِنِه كدعوى الّشيِء ببينة؛ ألنه اَلنتقاَل فيِه من الملزوِم 
القرينِة   قياِم  المجاِز، عنَد  الحمُل على  فالواجُب  الاّلزِم. ولئن سّلمنا كوَنه أصاًل،  إلى 

: لعّل األظهَر أنه  ((82))قاَل صاحُب الكشفِ المانعِة من الحمِل على المعنى الحقيقّي.  
، ومثُله (83) الفقوَع خلوُص الّلوِن، فهو له حقيقًة، َوِلَصاحِبِه تبعًا، كما ُيقاُل: أحمُر ناصعٌ 

كثيٌر، مثل: َرجٌل أفطٌس، وأنٌف أفطٌس، ورجٌل أعوٌر، وعيٌن عوراُء، والّضابُط أنه كله ما 
 أو صفٍة جاز أْن يقَع صفًة للجملِة، ولذلَك البعُض أيضًا؛ ُينسُب إلى الجملِة باعتباِر جزءٍ 

إذ َل ُمشترَك معنوّيًا، حتهى يّدعي التواطَؤ، والمجاُز خيٌر من اَلشتراِك، وجعِلِه حقيقًة  
في البعِض، مجازًا في الجملِة، أولى لقّوِة العالقِة، وَلّطراِد هذا المجاِز. واعترض عليِه 

: )انتسابه إلى الجملِة بواسطِة البعِض( ُمصادرًة على المطلوِب؛ ألنه  الّشيُخ، بأنه قوَلهَ 
بواسطِة البعِض، إّنما يكوُن إذا كاَن حقيقًة في البعِض، وهو   (84) انتساَبُه إلى الجملتينِ 

 المدعي. (85) غيرُ 
أولى؛ ألنه كوَن اَلنتساِب إلى الجملِة بواسطِة    ((86))وقلُت: ما ذَكَرُه صاحَب الكشفِ  

بالّصفاِت  الموصوَف  أنه  على  مبنيٌّ  األمثلِة  من  الكشِف  ذكَرُه صاحُب  فما  البعِض، 
الجملِة، فإنه الُفطوسَة والَعَوَر محّلهما األنُف والعيُن، وهما    ((87) )المذكورِة، البعُض أّوًَل َل  
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بهما َل صاحَبهما، بشه البعِض الموصوُف  إلى  أّن اَلنتساَب  اللغِة َل على  ادِة كتِب 
 بطريِق الحقيقِة، فال ُمصادرًة. 

عن عليٍّ كّرَم هللُا تعالى    ((89))، تعليُل الماورديّ ((88))(لقوِلِه: )تسرُّ النَّاِظِرينَ قوُلُه:  

 ، وليَس من كالِم عليٍّ رضَي هللُا عنه.  ((90))وجَههُ 

 

 خاتمة: 

التبريـــــزي علـــــى وضـــــع حاشـــــية علـــــى الكشـــــاف لدراســـــة اآليـــــات وعليـــــه فقـــــد عمـــــد 

الكريمــــــة والتعليــــــق علــــــى الــــــنقص الــــــوارد فيهــــــا وبيــــــان مقاصــــــد الزمخشــــــري فــــــي كــــــل 

ــن  ــات مــ ــاء تفســــيره ل يــ ــد جــ ــا, وقــ ــيرّية فيهــ ــة تفســ ــورة البقــــرة  69إلــــى  60جملــ فــــي ســ

 يات.متضمنًا األوجه البالغّية, والبيانية, واإلعرابّية التي استوقفته في تلك اآل
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 هوامش البحث

 

 . 297, ص1معجم المفسرين من صدر اإلسالم وحتى العصر الحاضر, عادل نويهض, ج (1)
 . 120طبقات المفسرين, السيوطي, ص (2)
 . 21سورة آل عمران، اآلية:   -(3)
 . 154سورة آل عمران ، اآلية:  - (4)
الباقي، 279الحديث في سنن الترمذّي )ت:  - (5) هـ(، تح: أحمد محّمد شاكر، ومحّمد فؤاد عبد 

م، باب ما جاء َل  1975- هـ  1395،  2وإبراهيم عوض، شركة مصطفى البابي الحلبّي، مصر، ط
 ".  2533، رقمه "2/847، وسنن ابن ماجة، ج19/ 4يحّل دم امرٍئ مسلٍم..، ج

 سقط من )د(.  - (6)
 . 112آل عمران، اآلية:  سورة  - (7)
 سبق تخريجه.  - (8)
الباء بحسِب سياقها، فكان منها السببّية والمصاحبة   -  (9) خّرج ابن مالك  المعاني التي تحتملها 

- 2/21بمعنى "مع"، واألصل فيها أن تكوَن لالستعانة. ينظر: شرح ابن عقيل على ألفّية ابن مالك، ج
22 . 
 زيادة في )د(.  - (10)
رانة: ُيقاُل: أسجَد إذا ماَل. وَل ُيستعمل نصران ونصرانة إَّل بياءّي الّنسِب؛ ألّنهم قالوا:  قوله نص (11)

اآلية: البقرة،  سورة  القرطبّي،  تفسير  ينظر:  نصرانّية.  وامرأةٌ  نصرانيٌّ  والبحر 432/ 1، ج62رجٌل   ،
 .ضرورةً . أّما استعماله هنا فقد منعه الّصرَف 1/401الُمحيط، أبو حّيان األندلسّي، ج

، والبحر المحيط: 1/432البيت: اللسان، ابن منظور، مادة "نصر"، وتفسير القرطبي، ج  - (12)
 . 1/401ج
 زاد في )ب( و )د(: غير .   (13)
 . 2/789الصحاح للجوهرّي، ج - (14)
 سقط من )د(.  - (15)
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 سقط من باقي النسخ.  - (16)
 .  277سورة البقرة، اآلية:  - (17)
 . 171سورة األعراف، اآلية:  - (18)
 سقط من )ج(.  - (19)
 . 163سورة األعراف، اآلية:  - (20)
(21) ( الجوهرّي  أبو نصر بن حّماد  العربّية،  اللغة وّصحاح  الغفور  393تاج  أحمد عبد  هـ(، تح: 

 م، مادة )شرع(. 1987-ه 1407، 4عطار، دار العلم للماليين، بيروت، لبنان، ط
 زيادة في )د(.  - (22)
 زاد في )ج(: في مقام العظمة والكبرياء.   (23)
 .  66سورة البقرة، اآلية:  - (24)
 سقط من )د(.  - (25)
 زيادة في )د(.  - (26)
 زيادة في )ج(.  - (27)
هو محمود بن مسعود بن مصلح الفارسي قطب الدين الشيرازي الشافعي كان ذا مروءة وأخالق    (28)

حسان وذكاء كثير المخالطه للملوك ويكثر الشفاعات عندهم له مؤلفات في الفقه واَلصول والطب 
(، ابن الوزير محمد بن  710( شرح مختصر ابن الحاجب) ت  634والفلك والرياضيات ولد ) سنة  

م بن علي بن مرتضى بن المفضل الحسني القاصمي ابو عبدهللا عز الدين من آل وزير ) ت إبراهي
هـ( ، العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، حققه: شعيب اَلرنؤوط، مؤسسة الرسالة    840

 .م 1994هـ،    1415، 3للطباعة والنشر والتوزيع بيروت، ط 
. أثبت اللفظ "بنوا" بإضافة ألف - (29)  بعَد الواو، وهو خطٌأ لغويٌّ امالئيٌّ
 تفسير القاضي البيضاوّي ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل. - (30)
التفسير للنسفّي: مدارك التنزيل وحقائق التأويل، عبد هللا ين أحمد، أبو البركات النسفي، تح:   - (31)

والنسفّي: هو أبو البركات، عبد  .  56/ 1م، ج2014زكريا عميرات، دار الكب العلمّية، بيروت، لبنان،  
هـ(. ينظر: شذرات الذهب في تاريخ من ذهب، ابن العماد  710هللا بن أحمد النسفّي، فقيٌه حنفيٌّ )ت:

 . 14/494، وسير أعالم النبالء، الذهبّي، ج4/115الحنبلي، ج
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اٌم فقيٌه  أبو الليث، هو نصر بن محّمد، أبو الليث السمرقندّي، أحمد بن عمر النسفّي، إم  -  (32)
هـ(. له كتٌب في التصّوِف والفقِه، ومن مؤّلفاتِه 373- 333حنفيُّ المذهِب، محّدٌث، ٌلّقَب بإماِم الهدى، )

تفسير القرآن المعروف بـ)بحر العلوم(. ينظر: طبقات المفّسرين، محّمد بن أحمد األدناوّي، تح: سليمان  
. وتاريخ اإلسالم ووفّيات 92- 91م، ص1997،  1بن صالح، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنّورة، ط

هـ(، تح: بشار عّواد معروف، دار الغرب اإلسالمّي،  748المشاهير واألعالم، شمس الدين الذهبّي )ت:
. أّما تفسيُره فقد ورد في بحر العلوم، أبو الليث السمرقندّي، نصر بن  44- 42/ 12م، ج2003،  1ط

م،  1993- هـ  1413،  1الكتب العلمّية، بيروت، لبنان، ط  هـ(، دار373محّمد الحّجاج المروزّي )ت:
 . 48- 1/47ج
 سقط من )د(.  - (33)
عاميل: وهو رجٌل يتصف بطيبة القلِب، وأّنه ذو ماٍل وجاٍه، وَل وارَث له سوى ابن عمٍّ له،    - (34)

األرب في كما تصفه قّصة بقرة بني إسرائيل. قصص الحيوان في القرآن "بقرة" بني إسرائيل. نهاية  
هـ(، دار الكتب والوثائق القومّية، 733فنون األدب، أحمد بن عبد الوهاب، شهاب الدين النويرّي )ت:

 . 252 -244/  13هـ، ج 1423، 1القاهرة، ط
 زاد في )ج(: وفي تفسير اإلمام.  (35)
 . 1/71معالم التنزيل، للبغوي: ج - (36)
هـ(، تح:  468جيد، أبو الحسن الواحدّي )ت:تفسير الواحدّي: الوسيط في تفسير القرآن الم  - (37)

الشيخ عادل عبد الموجود وعلي معّوض، وأحمد محّمد حميدة، وأحمد عبد الغني الجمل، كلّية أصول 
 . 154/ 1م، ج1994-هـ  1415،  1الّدين، جامعة األزهر، دار الكتب العلمّية، بيروت، لبنان، ط

 زاد في )د(: بعد وفاته.  - (38)
 سقط من )د(.  - (39)
، فحمل معنى اّتخذ على جعَل المتعّدي إلى مفعولين. 67إشارة إلى قوِله تعالى: )َأَتتِخُذَنا(، البقرة/ (40)

 .3/117، وتفسير الّرازي، مفاتيح الغيب، الّرازي، ج1/148الكّشاف، الزمخشرّي، ج
 . 82سورة يوسف، اآلية:  - (41)
 .  96سورة المائدة، اآلية:   - (42)
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 . 76البقرة، اآلية: سورة  - (43)
 . 70سورة البقرة، اآلية:  - (44)
أدخَل "أل" التعريف على اَلسِم الموغِل في التنكيِر، الذي َل يستعمُل إَّل مضافًا إلى ما هو  - (45)

 معّرٌف بـ"أل". والّصواُب: كما هو رأُي بعِض المفّسريَن. 
 سقطت أما من )ج(.   (46)
ُيكّنى بأبي ُخراشة، شاعٌر مخضرٌم أدرَك اإلسالَم، وأسلم.    خفاف بن ندبة بن عمرو السلمي،  - (47)

م،  1999- هـ  1419،  2الشعر والشعراء، ابن قتيبة الّدينورّي، المكتب اإلسالمّي، مؤّسسُة اإلشراق، ط
 . 1/329ج
هـ(، وابن  18عباس بن مرداس الّسلمّي: هو العّباس بن مرداس بن أبي عامٍر الّسلمّي )ت:  -  (48)

نساء، فارٌس وشاعٌر مخضرٌم، أدرَك اإلسالَم والجاهلّية وأسلم، ُلّقَب بفارس العبيد، كنيته الّشاعرة الخ
 . 1/343أبو الهيثم. ينظر: خزانة األدب ولّب لباب لسان العرب، البغدادّي، ج

 سقط من باقي النسخ..  - (49)
واألبيات في نواهد األبكار وشوارد  شطر البيت من األبيات الاّلحقة، وهو للشاعر الطرّماح    - (50)

، وحاشية الّشهاب على تفسير البيضاوّي 2/266األفكار، حاشية السيوطّي على تفسير البيضاوّي، ج
 . 2/585)عناية القاضي وكفاية الّراضي(، ج

، أحد شعراء الخوارِج، )ت:  - (51) هـ(.  125الطرّماح: وهو الطرماح بن عدي الطائّي، شاعٌر إسالميٌّ
 . 9/265، والبداية والنهاية، ابن كثير، ج70،102ال، الطوسّي، صالّرج
 سقطت ذلك من )د(.  - (52)
 زاد في )ج(: اإلطناب للتأكيد.  (53)
 سقط من )د(.  - (54)
رؤبة: وهو رؤبة بن عبد هللا الحّجاج، شاعٌر راجٌز مخضرٌم، عاش بين العصرين األموّي    -  (55)

بأبي  أو  بأبي محّمد،  ُيكّنى  فقالوا:  له،  ُكنيٍة  المؤّرخون غيَر  العرِب. وذكر  والعّباسّي، من فصحاِء 
ة، قاَل الخليُل بن الجحاف، ولقبه العّجاج، وكان آخر الفصحاء الذين ُيحتجُّ بشعرهم، إذ لّما ماَت رؤب

عامين،  بين  مترددين  وفاته  تاريخ  المؤّرخون  وذكر  والفصاحَة،  واللغَة  الّشعَر  دفّنا  الفراهيدّي:  أحمد 
هـ(؛ ألّن علماء اللغة العربّية، عندما جمعوا اللغَة من أفواه 145هـ(، ونرّجُح العام )145هـ و  132)
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" سنًة، 150" سنة، وما بعده بـ"150بَل اإلسالم بـ"الفصحاء، كانوا قد حّددوا عصَر اَلحتجاج بين ماق
وهو األقرب لتاريخ وفاِتِه الّثاني. ينظر: وفيات األعيان وأنباء الزمان ألبي العّباس شمس الّدين أحمد 

، 305- 2/303م ج 1972هـ"، تح: إحسان عّباس، دار الثقافة العربّية،  بيروت،  681بن خلكان "ت
، وعيون األخبار، 454،  7/166، والطبقات، ابن سعد، ج6/329ادّي، جوتاريخ بغداد، الخطيب البغد

، وسير أعالم النبالء، محّمد بن أحمد الذهبّي، تح: 1/296، واألعالم، الزركلّي، ج166، و2/118ج
 .   557/ 4م، ج1985  -هـ 1405شعيب األرنؤوط وآخرون، مؤسسة الّرسالة، بيروت، 

 سقطت كان من باقي النسخ..  - (56)
. ينظر:  68ويلك توليع البهِق، كما قاَل تعالى: )عواٌن بين ذلك(، سورة البقرة، جزء من اآلية   (57)

هـ(، 745، والبحر المحيط، أبو حّيان التوحيدّي )ت:1/300التلخيص في تفسير القرآن العظيم، ج
 3/175هـ، ج1420، 1تح: صدقي محّمد جميل، دار الفكر، بيروت، ط

 زيادة في )د(.  - (58)
: هو عبد الملك بن قريِب األصمعّي، راٍو للشعِر، وحافظ له، وأحُد أئمِة العلم باللغِة    -  (59) األصمعيُّ

هـ(، جمَع ما حفظه من الشعر في مصنهِفِه: األصمعّيات. 216  -121والشعر والبلدان واألنساِب، )
 .  181- 1/179ينظر: سير أعالم النبالء، الذهبّي، ج

 . 1/31، وخزانة األدب، البغدادّي، ج3/1304الصحاح للجوهرّي، ج - (60)
البيت لرؤبة: ِفيها خطوٌط من سواٍد وبلِق  كأّنه في الجلِد توليُع البهِق، وهذا البيت مسبوٌق    (61)

تفسير  على  السيوطّي  وحاشية  "بهق"،  مادة  منظور،  ابن  العرب،  لسان  ينظر:  سماٌن.  قود  بقوِلِه: 
 . 2/259كار، جالل الدين السيوطّي، جالبيضاوّي، نواهد األبكار وشوارد األف

 . 3940/ 11شرح الطيبّي على مشكاة المصابيح، الطيبّي،   (62)
 سقط من )د(.  - (63)
 الجوهرّي: صاحب معجم الّصحاح، واسمه: إسماعيل بن حّماد الجوهرّي. سبق أن عّرفنا به.    - (64)
 والذي سوهَغ في باقي النسخ.  - (65)
 الذي جّوز وضع اسم اإلشارِة مع إفراده وتذكيره موضَع، كذا في باقي النسخ..  - (66)
 في )ب( و )ج( و )د(: اإلشارة.   (67)
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اللغِة والنحو والصرِف و األصواِت وصفاتها الكتاب: يريد كتاب سي   - (68) بويِه، وهو كتاٌب في 
 وقضاياها ودَلَلتها. 

كتاب شرح الشواهد الشعرّية في أّمات الكتِب النحوّية، محّمد حسن شرهاب، مؤّسسُة الّرسالة،    - (69)
في . رّدد علماء العربّية من نحويين وبالغيين  1/117م، ج2007  - هـ  1427،  1بيروت، لبنان، ط

نسب هذا البيت لكلٍّ من الشاعرين اللذين ذكرهما صاحب المخطوط، ولغيرهما، حّتى وصل التردد حّد  
على  الرّد  في  األديب  فرحة  ندبة. كتاب  بن  وإلىخفاف  بن مرداس  العّباس  إلى  الّسيرافّي  ينسبه  أن 

باإلضافة إلى .   10هـ(، األسود الغندجالي، ص180هـ(، شرح أبيات سيبويه )ت:358السيرافّي )ت:  
، وخزانة األدب، 63أّن صاحب شرح المفّصل قد نسبه إلى عمرو بن معديكرب، وهو في ديوانه، ص 

، ومغني اللبيب عن كتب األعاريب، جمال الّدين األنصارّي، 1/37، والكتاب، سيبويه، ج9/124ج
)ت: هشام  األفغانيّ 261ابن  وسعيد  عبد هللا،  علي  ومحّمد  المبارك،  مازن  تح:  الفكر، هـ(،  دار   ،

ط ج1964،  2بيروت،  مطبعة 315/ 1م،  القيسّي،  نوري  تح:  السلمّي،  ندبة  بن  خفاف  وديوان   ،
، وديوان العباس بن مرداس، تح: يحيى الجّبورّي، مؤّسسة  126م، ص1967، 1المعارف، بغداد، ط 
دب، ، وُنسب إلى زرعة بن الّسائِب قي خزانة األ131م، ص 1991-هـ  1412،  1الّرسالة، بيروت، ط

، وورد بال نسٍب في كلٍّ من:  250/ 1، وشرح أبيات سيبويه،  ج343،  342،  339/ 1البغدادّي، ج
، والمقتضب، المبّرد،  272،  1/51، والمحتسب، ابن جنّي، ج 8،251، وج4/16األشباه والنظائر، ج

 .   821، 86،  2/36ج
هـ(، وأّمه الخنساء،  18ت:  عباس بن مرداس: هو العّباس بن مرداس بن أبي عامٍر الّسلمّي، )  - (70)

شاعٌر مخضرٌم أدرك اإلسالم وأسلم، لقُبه: فارس الُعبيد، وكنيته: أبو الهيثم. خزانة األدب ولّب لباب 
 . 1/343لسان العرِب، عبد القادر البغدادّي، ج

أدرك    - (71) ُخراشة، شاعٌر مخضرٌم،  بأبي  ُيكّنى  الّسلمّي،  ُندبة  بن  ندبة: هو خفاف  خفاف بن 
 . 1/329م، وأسلَم. الشعر والشعراء، ابن قتيبة الّدينورّي، جاإلسال

 . 1/51،272، والمحتسب، ابن جنّي، ج821، 86، 2/36ينظر: الُمقتضب، المبّرد، ج  (72)
البيت لُخفاف بن ندبة، وينسب لعمرو بن معد يكرب. ينظر: شرح شواهد مغني اللبيب، جالل    -  (73)

م،  1966  -هـ  1386ظافر كوجان، لجنة التراث العربّي،  هـ(، تح: أحمد  911الدين السيوطّي )ت:
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، شرح المفّصل للزمخشرّي، أبو البقاء بن يعيش الموصلي، تح: د. أميل بديع يعقوب، دار  2/92ج
 ، وُنسب البيت إلى عّباس بن مرداس.  1/238الكتب العلمّية، بيروت، لبنان، ج

 في )ب(: اليهق بالياء.  (74)
 زاد في )ج(: الحاء المهملة.   (75)
التأسيس: مصطلح موسيقّي، له عالقة بقافية البيِت الشعرّي، أّما مفهومه عند النحاة فهو   - (76)

إفادُة معنى آخَر لم يكْن أصاًل قبَله، وهو خيٌر من التأكيِد؛ ألّن حمَل الكالِم على اإلفادِة خيٌر من  
ِل الفقِه على ضوِء الكتاِب والُسّنِة، مصطفى سالمة،  حمِله على اإلعادِة. ينظر: التأسيس في أصو 

 مكتبة الحرمين للعلوم النافقة  
 . 51سورة النحل ، اآلية:   - (77)
اَلستراباذّي    (78) الرضي  الحسن  بن  محّمد  األستراباذي،  الّدين  رضي  هو  الرضّي:  الشيخ 

هـ(، نحويٌّ وعالٌم باللغة العربّية، شرح كافية ابن الحاجب، وشافيته في علم الصرف. ينظر: 684)ت:
،  2/287. شرح الّرضي على الكافية، الرضي األستراباذي، ج6/86األعالم، خير الدين الزركلّي، ج 

 . 1/217، والكشف والبيان في تفسير القرآن، الثعلبّي، ج322
 زيادة في )د(.  - (79)
 زيادة في )د(.  - (80)
 سقط مطلقا من باقي النسخ.   (81)
صاحب الكشِف: وهو أبو إسحاق، أحمد بن محّمد الثعلبّي النيسابورّي، عالٌم في التفسير   - (82)

أحد كتبه في تفسير القرآن. سير أعالم النبالء، الذهبّي،   القرآنّي، لقبه: الثعلبّي أو الثعالبّي، والكشف
. واسم الكتاب: الكشُف والبياُن في تفسير القرآن، أبو إسحاق الثعلبّي، تح: سّيد كسروي 17/436ج

 . 1/137حسن، دار الكتب العلمّية، بيروت، لبنان، ج
 في )د(: فاقع.   (83)
 في )ج(: الجملة.   (84)
 في )ب( و )ج(: عين.   (85)
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صاحب الكشِف: وهو أبو إسحاق، أحمد بن محّمد الثعلبّي النيسابورّي، عالٌم في التفسير   - (86)
القرآنّي، لقبه: الثعلبّي أو الثعالبّي، والكشف أحد كتبه في تفسير القرآن. سير أعالم النبالء، الذهبّي، 

قرآن، أبو إسحاق الثعلبّي، تح: سّيد كسروي . واسم الكتاب: الكشُف والبياُن في تفسير ال17/436ج
 . 1/137حسن، دار الكتب العلمّية، بيروت، لبنان، ج

 زاد في )ب(: لغة.  - (87)
 . 69سورة البقرة، جزء من اآلية:  - (88)
هـ(، له مؤّلفات كثيرٌة 450-364الماوردّي: هو أبو الحسن، علي بن محّمد حبيب البصرّي، )  -  (89)

.  327/ 4، واألعالم، الزركلّي، ج3/282ينظر: وفيات األعيان، ابن خلكان، ج  في الفقِه والتقسير.
هـ(، تح: السّيد  450تفسير الماوردّي الّنكت والعيون، أبو الحسن علّي بن محّمد البصرّي البغدادّي )ت:

 . 1/140بن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمّية، بيروت، لبنان، ج
 وجهه: هو علّي بُن أبي طالٍب، ابن عّم رسوِل هللِا صّلى هللُا عليه وسّلم، وزوج علّي كّرم هللا  -  (90)

الذهبّي،   النبالء،  اعالم  السالم. سير  الحسن والحسين عليهم  اإلمامين  السالم، وأبو  فاطمة عليهما 
 . 496  -2/495ج


