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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 محاسن التأويل للقاسميالمحرر الوجيز البن عطية ومقارنة بين 

 من خالل تفسيرهما لسورة الحجرات  

 الدكتور عمر الدريسي عضو المجلس العلمي المحلي إلقليم موالي يعقوب

 :  مقدمة

"  ا آياته وليتذكر أولو األلبابانطالقا من قول هللا عز وجل " كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبرو

ألن الشيء يعظم  ؛ر عظيم وشريفأممع كتاب هللا عز وجل من أي جانب درك أن التعامل ن

، فقد سعد به المسلمون وخصوصا لما أنه كالم هللا وال كالم أعظم منهوبما  ،عظم صاحبهب

          تعالى   هللاتدبروا معنى قول 

1 ﴾ . 

م العلوم من أعظألنه بالقرآن الكريم منذ الصدر األول اعتناء كبيرا،  التفسير علماءوقد اعتنى 

نه ليس أل علوم التي يتكلف لها حد؛ليس من الض العلماء إن التفسير . حتى قال بععلى اإلطالق

. بينما يرى البعض اآلخر من مزاولة القواعد كغيره من العلوم قواعد أو ملكات ناشئة من

العلماء أن التفسير من قبيل المسائل الجزئية أو القواعد الكلية أو الملكات الناشئة من مزاولة 

يف .  وحسبنا أن نقف مع تعر. وقد تعددت تعاريفهم لهذا العلميفا خاصاالقواعد فيحدد له تعر

ا علم يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلوالته"  إنه بي حيان في البحر المحيط حيث قالأ

 .2"وأحكامها االفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات لذلك

ورغم تعدد المفسرين فإن كل واحد ال شك ينفرد بشيء لم يكن عند غيره، فيحصل بذلك التكامل 

 هما وهللا تعالى من كالمه، وفيما يلي مقارنة متواضعة بين تفسيرين مباركين من أجل فهم مراد 

 محاسن التأويل للقاسميالمحرر الوجيز البن عطية و

 من خالل تفسيرهما لسورة الحجرات  
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يخة هذين العلمين اللذين حظيا بالمشوقفة موجزة مع قبل المقارنة بين التفسيريين ال بد من و

 .فمن هما هذان العلماء في علم التفسير

 

 ين عطية اأوال:  -

. واعتنى هـ 484ثمانين وأربعمائة للهجرة  هو القاضي أبو محمد عبد الحق بن غالب ولد سنة

 لعلم عن مجموعة من جهابذة العلم، تلقى ابيرا في حفظ القرآن ودراسة علومهبه والده اعتناء ك

س ندل  والحافظ الحسين بن محمد محدث األحافظ أبو بكر غالب بن عبد الرحمنالده المنهم و

 .واإلمام ابن الباذش وغيرهم

هم ابن عطية رحمه هللا في إثراء المكتبة اإلسالمية بالذخائر والنفائس وأكبر دليل على ذلك أس

 ت في حقه ، ولنقف على بعض الشهاداسير الجليل الذي نتحدث عنه اليومهذا التف

يا أدبيا نحويا لغو، عارفا باألحكام والحديث والتفسيرقال عنه ابن الزبير كان فقيها جليال  -

الفهم  الذهن وحسن ، غاية في توقدطا سنيا فاضال من بيت علم وجاللةبارعا شاعرا مفيدا ضاب

 . وجاللة التصرف

اللغة ووالحديث والفقه والنحو وقال عنه ابن فرحون كان فقيها عالما بالتفسير واألحكام  -

 .واألدب مقيدا حسن التقييد

ليلة خامس عشر رمضان سنة ست ى واألمة كلها محتاجة إليه وذلك وقد توفي رحمه هللا تعال

 .هـ( 645وأربعين وخمسمائة للهجرة  

 

  القاسمي ـ ثانيا: 

 مان خلت من، ولد ضحوة يوم االثنين لثالفرج المعروف بالقاسمي لدين أبوهو محمد جمال ا

 .هـ بدمشق 1281مانين ومئتين وألف شهر جمادى األولى سنة ثالث وث

عبد الرحمن  المعمر الشيختربي في بيت عرف بالعلم والتقوى فحفظ القرآن الكريم على الحافظ 

ليأخذ طريقه إلى تعليم العلوم المختلفة التي أخذها عن أعالم المشايخ ومن بينهم والده  بن علي، 

الشيخ أحمد  ،والشيخ رشيد الشهير بابن سنان وشيخ القراء بالشام ،ن يفتخر به كثيراالذي كا

 الحلواني وغيرهم .
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، لم يقتصر على التفسير والحديث والفقه واللغة والتصوف واألدب برع القاسمي في علوم كثيرة

 .ةبل تطلع حتى في علم االجتماع والفلسفة والرياضيات مما جعل مؤلفاته عديدة ومتنوع

ي ، وضع كتابا في تاريخ دمشق ورسالة ففاته في التفسير والحديث واألصولفإلى جانب مؤل

، بمرض البواسيرهـ  1112عام . ويحدث أن يصاب وكتيبا في الشاي والقهوة والدخانالجن 

  ، ويضع في ذلك رسالة سماهاى البحث عن هذا المرض بحثا علميا، ويدفعه ألمه إلفيتألم

 ."بطاا  المااهير يي عال  الاواسيرما قاله األ" 

الكثيرة م تاركا وراءه مؤلفاته  1114. الموافق لسنة هـ 1112وفي رحمه هللا تعالى عام وقد ت

 . ة ما بين كتاب ورسالة ومقالةالتي يكاد يصل عددها المائ

عن  ثفبعد هذه النظرة الموجزة على حياة العالمين الجليلين والعلمين البارزين انتقل للحدي

   خالل سورة الحجرات وذلك من وجهينتفسيريهما المحرر الوجيز ومحاسن التأويل من 

 

 ل : من حيث الاكل الوجه األو -

  من حيث المضمون :الوجه الثاني -

إن عالج هذا الموضوع والجلوس بين تفسيرين عظيمين من أجل المقارنة يتطلب وقتا طويال 

كم ألن الح ر مضامين الكتابين والحكم عليهما؛أغوا وزادا رصينا ودراية كافية من أجل سبر

 .عن الشيء فرع عن تصوره

عض لبشيء من التأمل والتمعن بلذلك أقول إن كالمي عنهما ناتج عن قراءة خفيفة مصحوبة 

سأنهج منهج االختصار في هذه المقارنة معتمدا على و. مضامين سورة الحجرات عندهما

. الخانة اليمنى تخص المحرر الوجيز البن عطية وتقابلها في الجهة مسألة خانتين في كل

وباهلل  ، فأقول. متبعا كل مسألة بتعليق يسيرخانة تخص محاسن التأويل للقاسمي اليسرى

  التوفيق
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 * الوجه األول : من حيث الاكل 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : من حيث المضمون * الوجه الثاني

   هذا الوجه عبر المسائل التاليةوسأعالج 

   : مصادر المفسر يي السورةاألولىالمسالة  -

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * تعريف موجز بالسورة 

ا رتبط* كتابة المقطع المراد تفسيره حسب ما يراه م

 من حيث الموضوع .

 فقد قسم السورة إلى ستة مقاطع 

 عدد اآليات  المقطع 

 1 األول 

 6 الثاني 

 2 الثالث 

 2 الرابع 

 2 الخامس 

 4 السادس

 * سبب النزول إن وجد 

 المعنى العام  –اللغة اإلعراب  –* الشرح 

 

 * التعريف  بالسورة 

حدها آية لو لكتابة اآليات المراد تفسيرها وغالبا ما يفسر ك

 بعدد آيات السورة . 18، فكانت المقاطع عنده 

 الشرح *

 * تنبيه أو تنبيهات 

 * لطيفة أو لطائف

 * تأخير اإلشارة إلى سبب النزول وقد يبدأ به أحيانا 

 * فوائد 

 * ختم المقطع بأحاديث تناسب معنى اآلية 

 .ورة بخالصة عامة لما اشتملت عليه* ختم الس

 

 

 

 

 

  محاسن التأويل  المحرر الوجيز

 * القاضي أبو محمد في ست مواضع  

 * النقاش   في أربعة مواضع 

 * الحسن البصري في موضع واحد 

 * قتادة في موضع واحد 

 * الرماني في موضعين 

 * الطبري في موضع واحد  

 

 

 

 

 

  المحرر الوجيز 

   12الزمخشري  – 14ابن جرير الطبير  -

 6القاشاني  – 5الشهاب  - 5اإلكليل  – 8ابن كثير  -

  2مجاهد  - 4الغزالي  – 2اإلمام أحمد  -

 –قتادة  –ابن تيمية  –ابن حجر  -ابن عطية  –البخاري  -ابن اسحاق  –

 االقناع  -2الرازي  –ابن قتيبة 

زم حابن –بري  ابن - الثعالبي في فقه اللغة -األوزاعي – 2أبو السعود -

 ابن زيد .....  –البزار  –

  

 

 

 

 

 محاسن التأويل
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 تعليق: 

ن خالف اب، مما جعل أكثر تفسيره منقوال القاسمي مقارنة مع ابن عطيةكثرة المصادر عند 

في  ر يطبععطية الذي يكثر كالمه وتفسيره الشخصي وقلة النقول. ولعل هذا ما جعل المحر

 .ات ومحاسن التأويل في تسع مجلداتخمس مجلد

  * المسألة الثانية: التفنن يي بطريقة الارح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعليق:

يالحظ أن كال منهما تفنن في المنهجية التي يقدم بها مادته العلمية بحسب ما يراه مناسبا للمقام 

ي تسترد فالنفس دائما تسعى إلى التغيير ك ،ملنكتة تتجلى في كون القارئ ال ي وفي هذا التغيير

 قوتها ونشاطها.

 المسألة الثالثة : علم الكالم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بأسباب النزول ويثني باإلعراب ثم يبني * أحيانا يبدأ 

ما فعل عند تفسير قوله تعالى " على ذلك المعنى العام ك

ن تحبط أعمالكم " وقوله تعالى "وإن طائفتان من أ

 المومنين اقتتلوا ".

ي مثل ووأحيانا يأتي بالمعنى العام ثم يؤكده بالشرح اللغ

يستدل ووأحيانا يشرح الكلمات ما فعل في تفسير " لعنتم" 

ثلث بسبب النزول ليأتي بعد ذلك يها باألحاديث ثم  يعل

بالقراءات ويختم بالمعنى العام . مثل ما فعل عند قوله 

 عند هللا  هللا أتقاكم .." تعالى " إن أكرمكم 

  

 

 

 

 

 

  المحرر الوجيز 

يورد كالم المفسرين السابقين من غير  * بعض األحيان

يكتفي  ا، وأحيانلتعليقتعليق . وقليال ما يعقبه بالتدخل وا

 .ردات اختصارا مستعمال أي أو تعنيبشرح المف

تبعها ي وكالم المفسرين ثم يعرب الكلمات * وأحيانا ينقل 

مثل ما فعل عند تفسير قوله تعالى " واعلموا أن  ،بالمعنى

 .. "  مر لعنتمول هللا لو يطيعكم في كثير من االفيكم رس

قول مثال قال ابن جرير، * وأحيانا يقدم صاحب القول في

وأحيانا يقدم القول على صاحبه فيقول  ،وهو كثير عنده

 قاله ابن جرير.  بعد الحكاية

ا نوقدم  اإلشارة إلى شيء تقدم عنده فيقولوأحيانا يكتفي ب

مرارا كما فعل في معنى سبيل هللا عند تفسير قوله تعالى" 

 وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل هللا .."  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

  محاسن التأويل

بعد حديثه عن معنى قوله تعالى 

 " بئس االسم الفسوق بعد

االيمان ساق قول الرماني 

ل على أنه ال ية تد  هذه اآلالقائل

 يجتمع الفسق واإليمان.

عقب ذلك بنقل كالم القاضي فأ

أبو محمد القائل  وهذه نزعة 

 .اعتزالية

  المحرر الوجيز 

القول وال تجهروا له بترفعوا أصواتكم فوق صوت النبيء  قوله تعالى " العند تفسير

كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعملكم وأنتم ال تشعرون "قال استدلت المعتزلة باآلية 

ا فرق بينه محبطة وال يرةألن المذكور في اآلية كب ؛على أن الكبائر محبطة لألعمال

وا اآلية . ولما كان عند أهل السنة المحبط لألعمال هو الكفر خاصة تأولوبين غيرها

 .بأنها للتغليظ والتخويف

وإن أظهر قوم رأي   قال وإن طائفتان من المومنين اقتتلوا " * عند قوله تعالى "

 الخوارج مثل تكفير من ارتكب كبيرة وترك الجماعة .

في   وا أسلمنا " قال نقال عن اإلكليلتفسيرقوله تعالى " قل لم تؤمنوا ولكن قول* عند 

 . اآلية رد على الكرامية في قولهم إن اإليمان  هو اإلقرار باللسان دون عقد القلب

 ا 

  محاسن التأويل 
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 تعليق:

المسائل العقدية والحديث عن الفرق الكالمية كان نادرا جدا عند ابن عطية على خالف القاسمي 

 تالقاسمي عاش في وقت كان، ومرد ذلك وهللا اعلم إلى أن قد أخذ من تفسيره حيزا ال بأس بهف

 .في أوج انتشارها الكالمية الطرق

 : علم القرا اتالمسألة الرابعة

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ير س  علم القراءات كان حاضرا بقوة عند ابن عطية حتى إنه يعتمد على القراءة في تف تعليق

 ن غيره فقط .لم يتطرق إلى هذا العلم إال نادرا ويكون نقال عاآليات. بخالف القاسمي الذي 

 : اللغة والنحو والصرف : المسألة الخامسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  محاسن التأويل 

الجمهور وغيرهم مثل ما فعل عند قوله تعالى" ال * التمييز بين قراءة 

  .الدالمن القراء تقدموا بضم التاء وكسردموا " قال قرأ الجمهور تق

وقرأ ابن عباس والضحاك ويعقوب بفتح التاء والدال . وهو وارد عنده 

 وا " وقوله تعالى " والفي كثيرمن المواطن كقراءة قوله تعالى"فتبين

 . تلمزوا "

 * اإلشارة إلى القراءات الشاذة .

قراءة ابن مسعود " ال ترفعوا بأصواتكم " ومن ذلك قوله تعالى وفي 

  .بزيادة الباء

   .     كم " بدل أن تحبطد " فتحبط أعمال* وفي قراءة ابن مسعو

* عند قوله تعالى ال " تقدموا " نقل 

جرير قائال ال تقدموا بضم  كالم ابن

قرأ قراءة األمصار وهي  .التاء

القراءة التي ال أستجيز القراءة 

جماع الحجة من القراء بخالفها إل

عليها. وقد حكى عن العرب  وقدمت 

ي كذا فعلى هذه في كذا وتقدمت ف

ال تقدموا بفتح   اللغة لو كان قيل

قرأ  نتهى وبه. االتاء كان جائزا

 .يعقوب فيما نقل عنه

  المحرر الوجيز 

" أن تحبط أعمالهم "  * قوله 

 مفعول من أجله .

* أن في قوله أن تصيبوا مفعول 

 من أجله .

در * فضال من هللا ونعمة مص

 .مؤكد لنفسه 

 .* طائفتان مرفوع بإضمار فعل

  * الغيبة مشتقة من غاب يغيب

  المحرر الوجيز 

" ال تقدموا " إما متعد حذف مفعوله    * قوله تعالى 

ألنه أريد به العموم أو أنه نزل منزلة الالزم لعدم القصد 

 إلى المفعول 

أن بما في حيزها  * في قوله " واعلموا أن فيكم " قال 

 اعلموا .سادة مسد مفعولي 

* عند قوله تعالى "ال يسخر قوم " قال وهو في األصل 

أو  إما جمع قائم كصوم وزور جمع صائم وزائر.

 مصدر نعت به فشاع في الجمع.

* قوله "فكرهتموه " الفاء فصيحة في جواب شرط 

 مقدر .

   

  

  محاسن التأويل  
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 لقد احتل علم اللغة والنحو والصرف حيزا كبيرا في التفسيرين معا وهو أمر طبيعي  تعليق

 ألنها من المسلمات التي تعتمد في علم التفسير.

 : الاالغة المسألة السادسة

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 السابعة: االستدالل بالاعر وكالم العربالمسألة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتااللتف*  

يشير إليه من غير 

 عند وذلك  حتصري

تفسير قوله تعالى " 

أولئك هم الراشدون 

فضال من هللا ونعمة 

"  حيث قال   في 

ذلك رجوع من 

الخطاب إلى ذكر 

 الغيب 

  المحرر الوجيز 

 .المجاز*  

 مافإن حقيقته ما بين العضوين فتجوز به  ورسوله قال عند قوله تعالى بين يدي هللا

رهما ليدين على ما يجاوعن الجهتين المقابلتين لليمين والشمال. قريبا منه بإطالق ا

 .استعيرة الجملة استعارة تمثيلية ، فهو من المجاز المرسل ثمويحاذيهما

 .*الماالغة

"قال نقال عن الزمخشري  فعن قوله تعالى "أ يحب أحدكم أن ياكل لحم أخيه ميتا

 "وفيه مبالغات شتى  منها االستفهام الذي معناه التقرير وهو يفيد المبالغة .ومنها أن 

 لم يقتصر على أكل لحم األخ حتى جعله ميتا .

 : *الكناية

عند قوله تعالى" أيحب احدكم" قال فإنه كنى عن الغيبة بأكل اإلنسان لحم إنسان آخر 

 *االحتااك : 
ولوا فال تق   إنه من االحتباك وأصله لم تؤمنوا"قل لم تؤمنوا "قال  قوله تعالىعند 

 . فحذف من كل منهما نظير ما أثبته في اآلخر ولكن أسلمتم فقولوا أسلمنا أمنا.

 :  * التعريض

ولئك األعراب في ادعائهم في قوله تعالى" أولئك هم الصادقون " تعريض بكذب أ

 . اإليمان

  

  محاسن التأويل  

 عند قوله تعالى "الذين يغضون " استدل بقول جرير   الوافر( *  

 فغض الطرف إنك من نمير

 " فأصلحوا بين أخويكم" قال  قال الشاعر  الطويل (  قوله تعالى * عند

 واي بني اإلخاء تنبو منا سبه ... ا إذ نسيتم وجدتم أخاكم دونن

 *عند قوله"ال يسخر قوم " قال ومنه قول الشاعر وهو زهير  الوافر ( 

 دري .... أقوم آل حصن أم نساءأوما أدري وسوف إخال 

ومثل هذا موجود عنده أثناء  تفسيره قوله تعالى " أيحب أحدكم أن ياكل 

 رسوله ." وقوله تعالى" بين يدي هللا وأخيه ميتا لحم

  المحرر الوجيز 

لم يأت به إال في موطن  * 

واحد وذلك عند حديثه عن 

 معنى القبيلة فقال 

 فهو أكثر حي اقصد الشعب 

 عدد في الحواء ثم القبيلة 

ن بطثم يتلوهما العمارة ثم ال

 والفخذ بعدها والفصيلة 

  محاسن التأويل  
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  االستدالل بالشعر وكالم العرب موجود بكثرة عند ابن عطية بينما القاسمي لم يأت به  تعليق

 ره السورة كلها .يإال في هذا الموطن أثناء تفس

 : أصول الفقه المسالة الثامنة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صولية كانت حاضرة بقوة عند هما أثناء التفسير.  القواعد األتعليق

 

 : األحكام الفقهية المسألة التاسعة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  دليل الخطاب*  

عند تفسير قوله تعالى   "إن جاءكم فاسق بنبأ .. 

قال   وتأنس القائلون بقبول خبر الواحد بما ." 

 يقتضيه دليل خطاب هذه اآلية 

    * سد الذرائع

ما   وه تعالى " إن بعض الظن إثم " قالعند قول

ترسون من سوء الظن ولوا العلم يحأزال 

 .رائعهذويسدون 

 * العموم والخصوص 

عراب آمنا قل لم "قالت اال عند قوله تعالى

ا أسلمنا" قال   واإليمان الذي تومنوا ولكن قولو

 .التصديق  أخص من األول وأعم بوجههو 

  المحرر الوجيز 

 * العموم : 

عند قوله تعالى ال تقدموا " قال حذف مفعوله 

 ألنه أريد به العموم .

 سد الذرائع 

عند قوله تعالى "ال ترفعوا ..."وال تجهروا 

"قال فورد النهي عما هو مظنة ألذى النبي 

صلى هللا عليه وسلم سواء وجد هذا المعنى أو 

 .حماية للذريعة ،ال

 . قصر العام على بعض أيراده

عند تفسيره قوله تعالى " وجاهدوا بأموالهم 

وأنفسهم في سبيل هللا "قال  قصرسبيل هللا على 

قصرالعام على غزو الكفار المعتدين من باب 

 .أهم أفراده وأعالها

  محاسن التأويل  

" أيحب أحدكم .." قال   قال ابن  عند تفسير قوله تعالى - 

الفرس يستدل باآلية على أنه ال يجوز للمضطر أكل ميتة 

 اآلدمي .

 ا خلقناكم من ذكرعند تفسيره قوله تعالى"يأيها الناس إن -

وأنثى "قال  قال ابن كثير   استدل باآلية من ذهب إلى أن 

   الكفاءة في النكاح ال تشترط ، وال يشترط سوى الدين  
 

  محاسن التأويل    المحرر الوجيز 

      



9 

 

وبرز  .ء تفسير هذه السورة عند ابن عطية  استنباط األحكام الفقهية كان غائبا بالمرة أثناتعليق

ورة ألن سفي موضعين فقط عند القاسمي نقال عن ابن الفرس وابن كثير. وهو أمر طبيعي 

 الحجرات ليست من سور األحكام كما هو الشأن في المائدة والنور مثال.

 : الترجيح والردود المسألة العاشرة
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  لقد برهن كل من ابن عطية والقاسمي عن قوتهما العلمية الرصينة من خالل ردودهما  تعليق

 دوإن كان المتتبع يالحظ أن هذا األمر عن ،ية الثابتةوترجيحاتهما اعتمادا على المسائل العلم

 .ابن عطية أقوى منه عند القاسمي

 السابقة والالحقةبط بين اآليات : الرالمسألة الحادية عارة

 

 

 

 

 * الترجيح اعتمادا على القرا ة   

* عند قوله تعالى "ال تقدموا " وبعد بيان األوجه 

في  د  وعلى هذا يجيء تأويل ابن زيقالالقرائية 

. وفي هذا إشارة المشي والمعنى على ضم التاء

إلى أنه رحمه هللا تعالى رجح المعنى المترتب 

 .قراءة الجمهور ألنه أنسب للتفسيرعلى 

 : * اعتمادا على األصول

ل الواردة في معنى ال تقدموا عند سرده لألقوا

علوه مبدأ في   وعموم اللفظ أحسن أي اجقال

 .واألفعال األقوال

   * اعتمادا على قواعد النحو

عند تفسيرقوله تعالى " لتعارفوا " ساق قراءة 

الم كي لتعرفوا فقال يحتمل أن تكون الالم 

 . نى اآلية مع ذلكويضطرب مع

ويحتمل أن تكون الم األمر وهو أجود في 

   المعنى .   

  محاسن التأويل   المحرر الوجيز 

   اعتمادا على ساب النزول*  

النزول لقوله تعالى " ال تقدموا بين  ببعد إيراد اسبا -

تج به نفاة القياس يدي هللا ورسوله " قال   وربما اح

تج به في تقديم النص على . ويحوهو باطل منهم

 .القياس 

   اعتمادا على المسائل الاالغية* 

بعد إيراد أقوال اللغويين والبالغيين في معنى قوله  -

 يخفى أن الوا فأصلحوا " قال  وتعالى" ......اقتتل

 .حقيقتها ومجازها فتتسع لهما المادة قد تحمل على

 * اعتمادا على ضعف حجة المخالف 

فعند قوله تعالى " قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا  -

وهذا االستدالل   ورد كالم اإلكليل ورد عليه قائال"أ

ال يمنع من ي غاية الضعف ألن ترادفهما شرعا ف

 .بمعناهما اللغوي في بعض المواضع طالقهماإ

ه مثل قوله وقد وقع هذا في مواطن كثيرة عند *

   إن الذين ينادونك "     –" أن تحبط  تعالى

     

  المحرر الوجيز 

* لما أنهى الكالم على قوله تعالى "أيحب احدكم أن ياكل لحم أخيه 

د الشروع في قوله تعالى " يا أيها الناس ميتا .." "تواب رحيم " وأرا

ة تعالى بعد نهيه عن الغيبإنا خلقناكم من ذكر وأنثى .." قال  ثم نبه 

رالناس بعضهم لبعض على تساويهم في البشرية بقوله واحتقا

" يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ..." وهو موجود   سبحانه

   في مواطن عديدة  

  محاسن التأويل 
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  الربط بين اآليات بتمهيد للدخول في اآلية الالحقة بعد االنتهاء من اآلية السابقة أخذ به تعليق

ة ، ولعل السبب هو أن ابن عطياألمرابن عطية لم يهتم بهذا ع كثيرة، بينما القاسمي في مواض

يضع المقطع من اآليات ذات الموضوع الواحد فيعالجه متكامال على خالف ما فعل القاسمي 

  .تفسير كل آية على حدة في

 :   خالصة عامة
محاسن التأويل للقاسمي من خالل وعطية المحرر والوجيز البن إن ما رأيناه من مقارنة بين 

أقف في ، لذا ستناولها كل من الكتابينتفسيرهما سورة الحجرات ال يفي بجميع الجوانب التي 

  فوارق الموجودة بينهما وتتجلى فيهذه الخالصة على بعض ال

سر ما القاسمي يفبين ،ات ولذلك يضع المقاطع من اآلياتابن عطية يفسر حسب الموضوع -1

 حسب اآليات.

 .ابن عطية قليل النقول وهي كثيرة عند القاسمي -2

 .ميعند القاسوهو نادر  ،ابن عطية يكثر من ذكر القراءات الواردة في اآلية حتى الشاذة منها -1

 .د ابن عطية وهو قليل عند القاسميوفرة االستدالل بالشعر وكالم العرب عن -4

 .ه التسمية وهو غائب عند ابن عطيةعند التعريف بالسورة يورد القاسمي وج -6

 .يورده ابن عطية الذي لمالقاسمي يشير إلى ما انفردت به السورة  -5

ية ابن عط أحيانا يورد القاسمي األحكام الفقهية المستنبطة من السورة وهو أمر غائب عند -7

 .في تفسير سورة الحجرات

خالف ابن عطية الذي  ،كلما وجد فرصة للحديث عن الفرق الكالمية إال وانتهزهاالقاسمي  -8

لبها ر أن أغيضافها القاسمي عن ابن عطية غأهتماما كبيرا. وهي إضافات كثيرة لم يعر ذلك ا

 قول ن

العظيمين، أحببت أن أتقاسمها مع القراء  التفسيرينبين هذين  الفارقة بعض اإلشاراتذه ه

وأسأل هللا تعالى المغفرة ، شيطاناألعزاء، فإن أصبت فمن هللا، وإن أخطأت فمن نفسي وال

ن يتغمد المفسرين الجليلين ابن عطية والقاسمي برحمته أه سبحانه وتعالى سألأ ماك والرضوان.

. ويجعل هذا العمل في سجل شآبيب المغفرة والرحمة والرضوان الواسعة ويمطر عليهما

 رب العالمين.، والحمد هلل آمين ،. وأن ينفعنا جميعا بما كتباحسناتهما


