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 ملخص: 

في درج  وقتبدغ ما ين الكخيع فيػ يزسّ آيات القخ آكان التػحيجي كثيخا االقتباس مغ قج ل 
لة في أحيان اراء العمساء في مدرد ابػ يات اما ان يكػن كميا او جدئيا واو الكالم واقتباسو لآل

خ التػحيجي مػن العباسي وتأثأيام الخميفة السأن والتي ضيخت آلة خمق القخ أىسية وىي مدغاية األ
بي حامج السخوروذي وعمي بغ عيدى الخماني أمثال أراء بعس شيػخو آعمى السدتػى الجيشي ب

  .وغيخىع

مدح ديشية رغع ميمو الػاضح لمعمػم مؤلفاتو جاءت ذات  نّ أحيان التػحيجي ب ػبأد تسيّ  
خ التػحيجي بكتاب هللا العديد مشح نعػمو ثّ أخيع اثخا واضحا في كتاباتو وقج تالعقمية وكان لمقخان الك

ائخ مغ خالل حجيثو عغ عسخ اضافخه اخبخنا بحلظ ىػ في الجدء الثامغ مغ كتابو البرائخ والحخ
الدشة كسا دعا  وقج حفظ ابػ حيان القخان ودافع عشو ودعا االديب الى حفطو لسعخفة ة،الصفػل

وقج استقى معانيو  ن الكخيع ومعخفة مخاد هللا سبحانو وتعالىآل في معاني القخ مّ ألى التإالتػحيجي 
وقج درس  ةلييشارات اإلي ادعيتو ومشاجاتو في كتابو اإليزا نجج ذلظ واضحا فأوتخاكيبو مشو 

خح التفديخ عغ كبار عمساء أبي حامج السخوروذي و أستاذه أة عمى نيآػ حيان القخاءات القخ اب
ع وتصخق السدمسيغ في ذلظ العرخ امثال ابي بكخ بغ مقدع وابي زيج البمخي والخماني وغيخى

 .ويل القخان ومعخفة مخاد هللا سبحانو وتعالىألى مدائل في تإالتػحيجي 

Abstract 

 Al-Tawhidi used to quote a lot from the verses of the Noble 

Qur’an, as he included what he quoted in the speech and his quotation of 
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verses, either in whole or in part.  Some of his sheikhs, such as Abu 

Hamid Al-Maroodhi, Ali bin Issa Al-Rumani and others Abu Hayyan al-

Tawhidi was distinguished by the fact that his writings came with a 

religious survey, despite his apparent inclination for rational sciences . 

   Abu Hayyan memorized the Qur’an and defended it and called on 

the writer to memorize it in order to know the Sunnah. He also called on 

al-Tawhidi to meditate on the meanings of the Noble Qur’an and to know 

the will of God Almighty.  Divine Signs Abu Hayyan studied the 

Qur’anic readings under his teacher Abu Hamid Al-Maroodhi and took 

the interpretation from the great Muslim scholars of that era such as Abu 

Bakr bin Muqsim, Abi Zaid Al-Balkhi, Al-Ramani and others. 

 المقدمة:

ىـ( مغ كبار كّتاب الشثخ في القخن 414ىـ ــ 310يعج أبػ حيان التػحيجي )    
ن ، وتسّيد بثقافة واسعة في مختمف العمػم والسعارف في عرخه، وكاالخابع اليجخي 

لكتاب هللا العديد األثخ الػاضح في مؤلفاتو، فكثيخًا ما نججه يدتجل باآليات الكخيسة 
أحيانًا يعسج إلى ذكخ سبب ندول اآلية الكخيسة أو آلراء ويحتج بيا أمام خرػمو، و 

شيػخو في القخاءات القخآنية، وقج اىتع أبػ حيان بتفديخ القخآن الكخيع، وأورد تفديخات 
 الكخيسة عغ شيػخو، وخاض في مدائل تأويل القخآن، وفرل القػل لكثيخ مغ اآليات

 في قزية خمق القخآن؛ لحلظ ساىع القخآن الكخيع في رفج ثقافة التػحيجي.
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َمغ يّصمع عمى مؤلفات أبي حيان، ويتتبع آراءه وأقػالو يجج أّن ثقافتو جاءت        
يبجوا واضحًا في مؤلفاتو، ال سيسا ذات مدحة ديشية، كسا أّن تأّثخه باألسمػب القخآني 

كتابو )البرائخ والحخائخ( الحي تزّسغ أربعسائة وخسديغ آية استذيج بيا أبػ حيان 
في مػاضع مختمفة، وكحلظ كتابو )اإلشارات اإلليية( الحي أكثَخ فيو مغ األدعية 

لمثقافة والسشاجاة، وقج بجت فيو مفخدات القخآن واضحة، فالقخآن الخافج األول واألشسل 
 العخبية اإلسالمية .

وقج تأّثخ أبػ حيان بالقخآن الكخيع مشح نعػمة أضافخه، وندتصيع أن نتعخف عمى  
ىحا التأّثخ مغ خالل حجيث التػحيجي عغ عيج الصفػلة؛ إذ يقػل: "إّن عسي كان 
قاعجًا في بعس العذيات في قصيعة الخبيع فاجتدُت لو متػّجيًا إلى مجمذ أبي 

لقصان الفكيو الذافعي، فقال لو جمداؤه: إّن ابغ أخيظ يا أبا العباس الحدغ ابغ ا
مجتيٌج في شمب العمع، يغجو ويخوح، ولقج سسعشا تالوتو لمقخآن فاستججناىا، ولقج 

. وحجيثو ىحا يجل عمى أّنو حفظ القخآن في سغٍّ (2)سسعشا مشصقو فاستأندشا بو ..."
عمى حفطو لمقخآن الكخيع واىتسامو بو قػلو:  مبكخ، وتأّثخ بو وأجاد تالوتو، ومّسا يجل

"يجب عمى الكاتب أن يكػن حافطًا لكتاب هللا تعالى ليشتدع مغ آياتو وأن يعخف كثيخًا 
 .(3)مغ الدشة واألخبار والديخ حافطًا لكثيخ مغ الخسائل والكتب ..."

أبا  ودافع أبػ حيان عغ كتاب هللا ـــــ وكان شابًا حجيث الدغ ـــــ حيغ سسع 
سعيج البدصامي الحي يػصف بأّنو شجيج التيػر عطيع العجخفة "وقج قال لو قائل: 
أييا األستاذ ــــ وكحا كان ُيخاشب ــــ إّن فالنًا يقػل: متى عخض كالم أستاذكع أبي 
سعيج عمى كتاب هللا عد وجل خالفو ولع يػافقو، فقال جياًل: كالم هللا عد وجل 

ومزى عمى ذلظ، فمع أجج نكخًا مغ أحٍج حزخ مغ  يشبغي أن يعخض عمى كالمي!
الحسية   فػقجتشيأصحابو وال مغ غيخىع، وكشُت حيشئٍح وحيجًا غخيبًا حجيث الدّغ 

. وفي ىحا الّشز ما (4)ولخسػلو عشج جيمو، وكان اعتساده عمى اليحيان")عد وجل( 
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بالدنجقة يجل عمى عجم صّحة ما ذىب إليو بعس السؤرخيغ مغ اتيام التػحيجي 
 والكفخ، أمثال الحىبي وغيخه .

وكحلظ دافع أبػ حيان عغ كتاب هللا العديد حيغ بمغو أّن بعس الجىخية مغ      
، فيخد عمييع (5)الخؤساء وأصحاب الديف قالػا مّخًة لقػم: مرػنكع خيٌخ مغ قخآنكع

هلل العطيع، أبػ حيان مدتذيجًا بآيٍة مغ هللا القخآن الكخيع، إذ يقػل: "وىحا جيٌل با
َها ِمْن َدابهةٍ ﴿وجخأٌة عمى حمسو الكخيع  )فاشخ:  ﴾َوَلْو يُ َؤاِخُذ اَّللهُ النهاَس ِبظُْلِمِهْم َما تَ َرَك َعَلي ْ

45")(6). 

إذن، فالتػحيجي حفظ القخآن الكخيع وتأّثخ بو ودافع عشو ودعا إلى ضخورة        
حفطو مغ قبل األديب لسعخفة الدشة، كسا مّخ بشا، ونخاه يرف كتاب هللا العديد في 
مقجمة كتابو )البرائخ والحخائخ( بقػلو: "الحي حارت العقػل الشاصعة في رصفو، 

ْصِسع ضاىخه في نفدو، السستشع باششو وكّمت األلدغ البارعة عغ وصفو، ألّنو السُ 
 .(7)بشفدو، ... ضاىخه أنيق، وباششو عسيق، ضاىخه ُحكع، وباششو عمع"

ونجج أبا حيان يجعػ إلى التأّمل في معاني القخآن الكخيع ومعخفة مخاد هللا     
، وىػ في أدعيتو ومشاجاتو يدتػحي أغمب السعاني والتخاكيب مغ كتاب هللا (8)سبحانو

، وقج أخحىا (9)يد، وقج اىتع أبػ حيان بالقخاءات القخآنية، ولو فييا عشاية واضحةالعد 
[ قػلو 19عغ أستاذه أبي حامج السخوروذي، ومغ ذلظ ما رواه عشو مغ سػرة ]ق:

وِت ِِبْلَْقِّ ﴿تعالى: 
َ

يقػل التػحيجي: "ويقال: سكخة الحّق بالسػت، ىكحا  ﴾َوجاَءْت َسْكرَُة امل
أبػ حامج السخوروذي يقػل: لعّمو قخأه ىكحا ِلسا عسخه مغ معالجة قخأُتو ... وكان 

 .(10)السػت"

ويخوي لشا أبػ حيان خبخًا عغ قتادة أّن يػنذ بغ َحْيَػة أوصاىع "بالقخآن فإّنو  
 .(11)نػر الميل الُسطمع، وُىَجى الّشيار، فاعسمػا بو عمى ما كان مغ َجيٍج وفاقة..."
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ابع في أوّجو، وضيخ كثيٌخ مغ السفدخيغ، واتجو وكان التفديخ في القخن الخّ  
بعزيع إلى التفديخ بالسأثػر، في حيغ اعتسج البعس اآلخخ عمى العقل أكثخ مغ 
اعتساده عمى الّشقل، وضيخ ما يعخف بالتفديخ بالّخأي عمى أيجي السعتدلة، وىشاك 

ل، في حيغ اتجاه ثالث في التفديخ حاول أن يػّفق بيغ ما ورد في القخآن وبيغ العق
اتجو التفديخ عشج الرػفية لمتأويل والتخخيج كسا ىػ محىب الجشيج وسفيان الثػري، 

. ويطيخ أّن أبا حيان ـــــ بحكع عسمو ـــــ قج (12)وكانت اآلراء متذعبة والسحاىب مختمفة
اّشمع عمى ىحه االتجاىات، وقج اىتع بتفديخ القخآن الكخيع وبالكتب التي تشاولتو، 

كتاب )األنػار( ألبي بكخ بغ مقدع، وفيو يقػل: "والبغ مقدع في القخآن  وذكخ مشيا
. إاّل أّن ىحا الكتاب لع يكغ عشج أبي (13)كتاب يدّسيو )األنػار( ُيقجم عمى كتٍب كثيخة"

حيان بسشدلة كتاب )نطع القخآن( لمبمخي الحي قال عشو: "أّما أنا فمع أَر في القخآن 
 .(14)معاٍن مغ كتاٍب ألبي زيج البمخي" كتابًا أبعج مخًمى، وال أشخف

( 39غ سػرة شو )وسسع أبػ حيان ابغ سسعػن الرػفي يعّمق عمى آية م 
فيقػل: "لػ أّن أرقَّ الّشاس ، ﴾َوأَْلَقْيُت َعَلْيَك ََمَبهًة ِمّنِّ َولُِتْصَنَع َعَلى َعْيِّن ﴿وىي قػلو تعالى: 

، ونَكَز حديخاً حا القػل لع يدتصع وعاد لدانًا، وألصفيع بيانًا أراد أن يتػسط حكيقة ى
 .(15)..." بييخاً 

ويحكخ لشا التػحيجي كتابًا في التفديخ ألبي القاسع الكعبي يقػل عشو: "يديج  
يُ ْرَسُل ﴿، وروى سؤااًل البغ عباد عغ قػلو تعالى: (16)حجسو عمى كتاب أبي زيج"

َتِصَراِن )َعَلْيُكَما ُشَواٌظ ِمْن ََنٍر َوُُنَاٌس َفََل  ََبنِ 53تَ ن ْ [، 53]سورة الرمحن:  ( فَِبَأيِّ َآََلِء رَبُِّكَما ُتَكذِّ

وىػ يػرد اآليات القخآنية إّما لالستذياد كقػلو: "وقال بعس الدمف: عميكع  .(17)..."
ِر الصهاِبرِْينَ ﴿بالربخ فإّن هللا تعالى قال:  ، وإّما في قزية حجاجية كدؤال (18)..."﴾َوَبشِّ

ا َسَكَت َعْن ُموَسى اْلَغَضبُ ﴿الجامغاني لمراحب عغ قػلو تعالى:  وتعميق ابغ  ﴾َوَلمه
، ويأتي بيا أحيانًا لخبط حادثة تاريخية أو مػقف معيغ، ومغ (19)بابػيو القّسي عمييا
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عميو، فمّسا  يابَسَخقٍة فيخاقتْ ذلظ قرة رواىا عغ جاريٍة جاءت لسشرػر بغ ميخان 
: تىػ؟ قال : يا معّمَع الَخْيخ اذكخ قػَل هللا. قال وماتأحّذ بحخِّىا نطخ إلييا، فقال

ُت. قال: قج عفػْ  ﴾َواْلَعاِفنَي َعِن النهاسِ ﴿: واذكخ تقال: َكَطْسُت. قال ﴾َواْلَكاِظِمنَي اْلَغْيظَ ﴿
بُّ اْلُمْحِسِننيَ ﴿قالت: واذُكْخ  ُ ُيُِ  .(20)فأنِت ُحّخة". قال: اذىبي ﴾َواَّلله

َوتَ َرى النهاَس ُسَكاَرى َوَما ﴿ويػردىا لمتخغيب والتخىيب، ومغ ذلظ َذكَخ قػلو تعالى:  

[ فمّسا ُعخف السعشى ُحسل عمى أّن قػلو )تخاىع سكارى( مغ 2]الحج: ﴾ُىْم ِبُسَكاَرى
ََُ َل ﴿. وأّما قػلو: (21)اليػل وليدػا بدكارى مغ الذخب أي إّنو ال  ﴾َي  ُيَْ َل ا وَ هَ ي ْ فِ  تُ وْ  

 .(22)يسػت مػت الخاحة، وال يحيا حياة السشفعة

ومغ اآليات التي رواىا أبػ حيان في التفديخ عغ ابغ عباد قػلو البغ أبي  
َفََل َيُكْن ِف َصْدرَِك ﴿ىذام: "ال تُقْل حِخجْت نفُدو، إّنسا الَحَخج لمرجر، قال هللا تعالى: 

[ أي أضيخوا، أي 54]يػنذ:  ﴾َوَأَسرُّوا النهَداَمةَ ﴿. وفّدخ قػلو تعالى: (23)..". ﴾َحرٌَج ِمْنوُ 
[ مَعّمسيغ، ومشيع 125]آب عسخان:  ﴾ُمَسوِِّمنيَ ﴿، وقػلو تعالى: (24)بجا ذلظ في أسّخِتِيع

 ِإنهُو ِمْن ُسَلْيَماَن َوِإنهوُ ﴿. وفّدخ التػحيجي قػل هللا )عد وجل(: (25)َمغ أراد بيا مخَسميغ

، وأبػ حيان في روايتو لكالم هللا )عد وجل( يعتسج عمى (26)أي إّنو َمغ تعمسػن  ﴾...
مخجعيات عّجة ويػرد اآليات القخآنية إّما عخضًا في ثشايا الفقخات، وإّما في فقخات 
مدتقمة، وأحيانًا يخجع في ىحه الفقخات إلى أحج العمساء لتػضيح األمػر الغامزة 

عغ جعفخ بغ محّسج )عمييسا الدالم( عغ معشى قػلو  فييا، ومغ ذلظ ما أورده
[ لئغ شكختع ىجايتي ألزيجّنكع واليتي، ولئغ 7]إبخاليع: ﴾لَِئْن َشَكْرُُتْ ََلَزِيَدنهُكمْ ﴿تعالى: 

 .(27)شكختع واليتي ألزيجّنكع قخبي

ومغ العمساء الذيعة الحيغ ذكخىع التػحيجي، وسسع مشيع عمي بغ عيدى  
]آل عسخان:  ﴾َوَمْن َدَخَلُو َكاَن َآِمًنا﴿الخّماني، وفيو يقػل: "وسسعتو يقػل في قػلو تعالى: 
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، وكسا روى عغ أئسة السدمسيغ )عمييع الدالم(، وكحلظ الخّماني (28)[ وجيان ..."97
لدّشة بل إّن أكثخ اآليات التي أوردىا رواىا عشيع، ومشيع والقّسي ذكخ أيزًا عمساء ا

[ 124]شو:  ﴾فَِإنه َلُو َمِعيَشًة َضْنًكا﴿أبػ ىخيخة الحي اورد عشو تفديخًا لقػلو تعالى: 
 .(29)عحاب القبخ

وذكخ أبػ حيان تفديخًا عغ ابغ عباس إذ يقػل: "قال ابغ عباس: تبكي عمى  
َفَما َبَكْت َعَلْيِهُم ﴿يرعج عسمو مشيا، فحلظ قػلو: الخجل البقاع التي يرمي فييا، و 

َماُء َواَْلَْرضُ   . (30)["129]الجخان:  ﴾السه

وروى التػحيجي أسئمًة وجّيت إلى البخاري، ومغ ذلظ قػلو: "وُسئل يػمًا عغ  
[ 24]سػرة الذػرى:  ﴾لَ فَِإْن َيَشِأ اَّللهُ ََيِْتْم َعَلى قَ ْلِبَك َوََُْح اَّللهُ اْلَباطِ ﴿قػل هللا عد وجل: 

. وذكخ تفديخًا عغ الحدغ البرخي (31)كيف نطُسو وتساُمو في السعشى والمفظ؟..."
، وكحلظ عغ الجشيج الرػفي الحي فّدخ اآلية (32)( مغ سػرة اإلسخاء110لآلية )

الزخيخ  عغ ابغ الصحان ، وعغ أبي كعب األنراري (33)( مغ سػرة العشكبػت45)
]سػرة  ﴾فَُأولَِئَك يُ َبدُِّل اَّللهُ َسيَِّئاِِتِْم َحَسَناتٍ ﴿قػلو تعالى: ل اً تفديخ روى البرخي عغ جيع 

[، فيػم الكيامة يبجل هللا سيئات السؤمشيغ حدشات، فيشجمػن عمى ما 70الفخقان 
 .   (34)قرخوا فيو مغ تشاول المحات وقزاء األوشار بالذيػات

 ﴾َفظَلهْت أَْعَناقُ ُهْم ََلَا َخاِضِعنيَ ﴿وعغ األخفر روى تفديخًا فقال: "قال األخفر  
[ يدعسػن أّنيا عمى الجساعات نحػ: ىحا عشٌق مغ الّشاس، يعشػن 4]الذعخاء: 

. أّما الديخافي فمع نجج لو كتابًا في التفديخ إاّل أّن أبا حيان كان يخوي (35)الكثيخ"
[ 18]آل عسخان:  ﴾قَائًِما ِِبْلِقْسطِ ﴿عشو، ومشو قػلو: "سألُت الديخافي عغ قػلو: 

 ﴾فَاْنِكُحوا َما طَاَب َلُكْم ِمَن النَِّساءِ ﴿. وكحلظ قػلو تعالى: "سسعُت الديخافي يقػل:(36)..."
"...(37). 
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، (38)( مغ سػرة األنفال11وعغ يعقػب ابغ الدكيت فّدخ أبػ حيان اآلية ) 
َظَهَر اْلَفَساُد ﴿وذكخ أكثخ مغ تفديخ عغ سفيان بغ عيشيو، ومشو تفديخه لقػلو تعالى: 

، وروى التػحيجي رأيًا ألبي الّشفيذ الخياضي في اآلية (39)[41]الخوم:  ﴾ِف اْلبَ رِّ َواْلَبْحرِ 
الكخيسة ذاتيا، وكان مختمفًا مع سفيان الحي قال فييا: "إذا قّل السصخ قل الغػص 

شو: في . فيسا ذىب أبػ الشفيذ إلى أّن السخاد م(40)وعسَِّت الحيتان ودواّب البحخ"
 .(41)الّشفذ والقمب، أي بسعشى في الدخ والعالنية

وروى التػحيجي مدائل ــــ في معشى بعس اآليات ـــــــ أوصميا الػليجي لمبخاري  
، وذكخ شخحًا آليٍة مغ سػرة البقخة احتج بيا الحدغ (42)عغ جساعة مغ أىل نيدابػر

 .(43)بغ شاذان "وكان بيت القخآن والخواية"

، (44)جي تفديخًا عغ الػاسصي آليتيغ في معشى العارف والعاملوروى التػحي 
(، وقج تشاولو 42وذكخ تفديخًا عغ أبي الفخج البغجادي الرػفي لدػرة شو اآلية )

 .     (45)بالّشقج، وتحجث عغ أخصائو

ونخاه يػرد تفديخًا عغ ميسػن فيقػل: "قال ميسػن بغ ميخان في قػلو تعالى:  
ا يَ ْعَمُل الظهاِلُمونَ َوَل ََتَْسََبه ﴿ [ تعدية لمسطمػم ووعيٌج 42]إبخاليع:  ﴾اَّللهَ َغاِفًَل َعمه

 ﴾ِفْ َرْوَضٍة ُُيْبَ ُرْونَ ﴿. وعغ يحيى بغ كثيخ ذكخ تفديخ قػل هللا )عد وجل( (46)لمطالع"
ُر َصاِلحٍ ﴿، وعغ قتادة فّدخ قػلو تعالى: (47)[ فقال الدساع15]الخوم:   ﴾ِإنهُو َعَمٌل َغي ْ
، وأورد تفديخًا عغ السبّخد لقػلو (48)[ أي سؤالظ إياي ما ليذ لظ بو عمع46]ىػد: 
َها﴿تعالى:  . وروى عغ (49)[ أي عغ السدألة187]األعخاف:  ﴾َيْسأَُلوَنَك َكأَنهَك َحِفيٌّ َعن ْ

َقى َوْجُو َربَِّك ُذو اْلَََْلِل َواْْلِْكرَامِ ﴿الفخاء تفديخ قػلو تعالى:  [ أي يبقى 27]الخحسغ:  ﴾َويَ ب ْ
 .(50)رّبظ
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وقج اّشمع التػحيجي عمى كتاب )مجاز القخآن( ألبي عبيجة، ونقل قػلو في أّن  
اسع الذيء ىػ الذيء، أي إّن وجو هللا عد وجل ىػ هللا، واسع الدالم ىػ 

مشيا: "قال أبػ عبيجة في  ةمغ آي، وقج ذكخ أبػ حيان عشو تفديخًا ألكثخ (51)الدالم
خق: [ أي لغ تقصع األرض، والخ37خاء: ]اإلس ﴾نهَك َلْن ََتْرَِق اَْلَْرضَ إِ ﴿قػلو: 
 .(52)القصع"

]البقخة:  ﴾ِإله َأْن تُ ْغِمُضوا ِفيوِ ﴿روى أبػ حيان تفديخًا لقػلو تعالى:  السفجعوعغ  
 .(53)ىػ االقتراد عمى ]ما[ دون الحق السفجع[ واإلغساض كسا يخاه 267

ويعج ثعمب مغ أىع العمساء الحيغ أخح عشيع التػحيجي تفديخ القخآن وروى  
عشيع أخبارًا ــــ تشتسي إلى حقل األثخ الجيشي ــــــ في كتاباتو ومغ ذلظ أورد عشو تفديخ 

[ "رّده عمى األلدشة 116]الّشحل:  ﴾َوَل تَ ُقوُلوا ِلَما َتِصُف أَْلِسنَ ُتُكُم اْلَكِذبَ ﴿قػلو تعالى: 
 .(54)كحب ردٌّ عمى ما قال"وال

وبجانب القخاءات والتفديخ روى أبػ حيان في أسباب ندول اآليات القخآنية،  
، الثُّقالء[، ندلت ىحه اآلية في 53]األحداب:  ﴾فَِإَذا طَِعْمُتْم فَانْ َتِشُروا﴿ومشيا قػلو تعالى: 

 .(55)ذكخ ذلظ التػحيجي عغ األحشف

وخاض التػحيجي في مدائل تأويل القخآن ومعخفة مخاد هللا سبحانو وتعالى إذ  
[ 103]األنعام:  ﴾َل ُتْدرُِكُو اَْلَْبَصاُر َوُىَو يُْدرُِك اَْلَْبَصارَ ﴿يقػل: "وما وجو قػلو عّد وجل 

[ فإّنظ إن حسمت أحَج القػليغ 22]الكيامة:  ﴾ُوُجوٌه يَ ْوَمِئٍذ ََنِضرَةٌ ﴿وإذا ضسستو إلى قػلو: 
قفشا عمى السعشى السػقػف بو فييسا، لع تبخأ مغ تعّدفٍّ أو تكّمٍف، فعمى اآلخخ 

مغ أجل ىاتيغ اآليتيغ  زلَ أعْ ب قج صْ مّشا بيسا، فالخَ  (عد وجلهللا ) خادَ فشا مُ وعخّ 
. (56)العتيج" حتى صار الباحثػن عغ الحق فييسا إلى االختالف الذجيج، والذتات

 .لى اختالف العمساء وتذتت محاىبيعوىشا يذيخ بػضػح إ
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وذكخ أبػ حيان عغ الػليجي مدائل في التأويل، ومزى يكخر عمى التػالي  
 .(58)، ثّع يحكخ اآلية الكخيسة، ثّع يحكخ فييا األقػال واألوجو(57)قػلو: "وما تأويل قػلو"

ونقل أبػ حيان عغ ابغ السخاغي تأوياًل آليٍة ثّع تداءل عغ "صّحة قػل مغ  
[. إّن السخاد بو عمي 50]مخيع:  ﴾َوَجَعْلَنا ََلُْم ِلَساَن ِصْدٍق َعِليًّا﴿تأول قػل هللا عد وجل 

بغ أبي شالب )عميو الدالم(، والقائل بيحا مقجم في الّشحػ عمى شبقتو في العمع، وىػ 
 .  (59)ابغ السخاغي"

وأورد التػحيجي تفديخًا لبعس اآليات الكخيسة بذكٍل مباشخ مغ دون ذكخ  
[ أي مغ أيغ لِظ 37]آل عسخان:  ﴾َأَّنه َلِك َىَذا﴿السرجر، ومشيا "قػلو تعالى: 

َنا﴿، و"قػلو تعالى: (60)ىحا"  .(61)[ أي كيف يكػن"247]البقخة:  ﴾َأَّنه َيُكوُن َلُو اْلُمْلُك َعَلي ْ

أبػ حيان، أحيانًا، إلى االقتباس مغ القخآن الكخيع، ويقػم بتزسيغ ما  ويعسج 
 الشبخة، وصفاء الّشية، والتدميع  حخارةالتي تتذابو في  (62)يقتبدو في أدعيتو ومشاجاتو

 

 .(63)إلى هللا تعالى

، عمى (64)وكثيخًا ما يقتبذ جدءًا مغ اآلية ويقػم بتزسيشيا في درج الكالم 
وَججنا الدّيئات يحبصَغ الحدشات، كحلظ َوَجْجنا الحدشات ُيْحىْبَغ  شاكمة قػلو: "وكسا

( مغ سػرة ىػد، وجاء 114. وىشا يقتبذ أبػ حيان جدءًا مغ اآلية )(65)الديئات"
 اقتباسو رائعًا .

وأحيانًا، يقتبذ اآلية الكخيسة بأكسميا كقػلو: "وىحه اآلخخة وىي باقية، وهللا  
ٌر َوَأبْ َقى َواْْلَِخَرةُ ﴿تعالى يقػل:  ، وقج تأتي اقتباساتو سيئة، وىحا قميل في (66)"﴾َخي ْ

.  (68)، وهللا أعمع بسا تػعػن"(67)كتاباتو، ومغ ذلظ قػلو: "وأنتع قػٌم تمقفػن ما يأِفُكػن 
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، وىػ في أغمب اقتباساتو يجيج ويتسيد ويختار (69)وأحيانًا تأتي اقتباساتو عمى التػالي
 عباراتو بجقة وذكاء .     

وىشاك مدألة عقجية ميسة في تاريخ األمة اإلسالمية، وىي مدألة خمق  
القخآن، وقج ُأثيخت أيام حكع الخميفة العباسي )السأمػن(، ذكخىا التػحيجي في مؤلفاتو 
وعخض لسا ذىب إليو فقياء السحاىب اإلسالمية، وفرل القػل في خالفيع، وىل أّن 

 القخآن مخمػٌق أو غيخ مخمػق؟

أبػ حيان ما يعتقج بو فقياء السحىب اإلمامي، ومشيع عبج هللا بغ ويخوي لشا  
مػسى بغ الحدغ بغ الحدغ بغ عمي بغ أبي شالب )عمييع الدالم( عشجما سألو 
السأمػن عغ القخآن، وما يقػل فيو، فأجاب عبج هللا: "نحغ نخى الكالم في القخآن 

ذ لو، وتكّمف السجيب ما بجعة، اشتخك فييا الدائل والسجيب، فتعاشى الدائل ما لي
ليذ عميو، وال خالق إاّل هللا عد وجل، وما دون هللا تعالى فيػ مخمػق، والقخآن كالم 

 .(70)هللا تعالى ..."

ومغ فقياء ىحا السحىب مّسغ ذكخ ليع التػحيجي حجيثًا عغ ىحه السدألة  
وكان  الراحب بغ عباد؛ إذ يخوي عشو حػارًا دار بيشو وبي أبي واقج الكخابيدي،

الراحب يدأل والكخابيدي يجيب، ومغ ذلظ قػل الراحب لو: "فسا تقػل في 
، فيجيب أبػ واقج ولكغ ليذ كسا يخيج الراحب ليكخر األخيخ سؤالو (71)القخآن"

 .(72)فيقػل: "صجقت، ولكغ أمخمػٌق ىػ أم غيخ مخمػق؟"

لحي فتح ويطيخ أّن ىحه السدألة أخحت اىتسامًا كبيخًا في ذلظ الػقت، األمخ ا 
الباب أمام التكيشات، مّسا جعل فقياء ىحا السحىب يقػلػن إّن الكالم في القخآن بجعة 
وفتشة يجب االبتعاد عشيا، واألقخب إلى ىحا الخأي ما ذىب إليو فقياء السعتدلة، فقج 
قالػا: إّن القخآن مخمػٌق ومحجث، وإّن هللا القادر عمى كل شيء لو القجرة عمى خمق 
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( قبل أن ُيشدل عميو القخآن، وكحلظ استشجوا إلى أدلٍة مغ القخآن خم محّسج )الّشبي األك
الكخيع، فيػ آياٌت دّلت عمى أحجاث وقعت قبل ندولو "فغدوة بجر حجثت مغ قبل أن 

( في يتشدل في شأنيا قخآن ُيتمى عمى شػل الدمان، والسخأة التي جادلت الخسػل )
 . (73)زوجيا ندل مغ بعج مجادلتيا قخآن"

ويخوي لشا أبػ حيان خبخًا عغ الكعبي عغ جعفخ بغ محّسج السعتدلي أّنو قال:  
قال: ال، قمُت: فإن "سألُت أبا اليحيل عّسغ لع يقل مغ العامة القخآن مخمػق، أيكفخ؟ 

قال: نعع، قمُت: وما الفخق؟ قال: ألّن األول قال: الدساء ليدت مخمػقة، أيكفخ؟ 
 .(74)عميو" عٌ سَ ٌف فيو والثاني مجمختمَ 

وأورد التػحيجي ما ذىب إليو أحسج بغ حشبل، وذلظ في حجيثو عغ ابشو عبج  
هللا، وكان أبػ حيان قج سسع خبخًا عغ أستاذه السخوروذي فخواه، إذ يقػل: "سسعُت أبا 
حامج يقػل: قخأ عبج هللا بغ أحسج بغ َحْشبل في الرالة: اْقَخْأ باْسِع ربَِّظ الحي ُخِمَق، 

أنَت وأبػك عمى شخَفّي نكيٍس، زعع أبػك أّن القخآن ليذ بسخمػٍق، وأنت فقيل لو: 
 .(75)مخمػق" الخبَّ تدعع أّن 

ىـــ( الحي دعا لفكخة خمق القخآن وحجوثو 218ــــــ  198ويشتيي عيج السأمػن ) 
ىـــ(، فيديخ عمى سيختو، وكحلظ 227ــــــ  218بقّػة الدمصان، ويخمفو السعترع )

ىـــ( سار عمى مشيجيسا، فمّسا مات الػاثق آلت الدمصة إلى 232ـــ ـ 227الػاثق )
 .(76)ىـ(، وكان مػاليًا لفقياء السحىب الحشبمي247ــــــ  232الستػكل )

، حػل ىحه السدألة ويبجو أّن الخالف كان محتجمًا بيغ السعتدلة والحشابمة  
ػ الشاس إلى الفكخة فانعكذ ذلظ عمى الدمصة وأصبح الخميفة يػعد لػزرائو بأن يجع

 .(77)التي تجعسيا ىحه الفخقة أو تمظ
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ومغ شخيقة عخض التػحيجي آلراء الفقياء، وعمى الخغع مغ أّنو لع يشترخ  
مو إلى ما لسحىٍب معيغ إاّل أّن ابتعاده عغ أىل الحجيث كسا يدّسػن أنفديع، ومي

 مامية يبجو واضحًا .  ذىب إليو السعتدلة واإل
 الخاتمة:
 أبػ حيان بالقخآن الكخيع مشح بجاية مديختو العمسية، نفيع ذلظ مغ خالل  تأّثخ

 ما رواه عغ عيج الصفػلة في الجدء الثامغ مغ كتابو )البرائخ والحخائخ(.
 )حافطًا لو، وكحلظ كان التػحيجي يجعػ  كان مجافعًا عغ كتاب هللا )عد وجل

 إلى ضخورة حفطو مغ قبل األديب لسعخفة الدشة.
  حيان يدتػحي أغمب معانيو وتخاكيبو مغ القخآن الكخيع، ويبخز ذلظ كان أبػ

 واضحًا في أدعيتو ومشاجاتو.
  ،اّشمع التػحيجي عمى آراء سابكيو مغ العمساء في تفديخ القخآن، وروى عشيع

( البغ )األنػار)نطع القخآن( لمبمخي، ووأعجب بسؤلفاتيع، ومغ ذلظ كتاب 
 مقدع.

  أبي حامج  السدتػى الجيشي بآراء بعس شيػخو، أمثالتأّثخ أبػ حيان عمى
 السخوروذي وعمي بغ عيدى الخماني وغيخىع.

 وكان لقج اقتبذ أبػ حيان كثيخًا مغ اآليات الكخيسة وضّسشيا في درج الكالم ،
االقتباس إّما كمّيًا وإّما جدئيًا واقتباساتو في أغمبيا كانت رائعة. أّما الديئة 

 فكانت قميمة ججًا.
  تحجث عغ مدألة عقجية غاية في األىسية آنحاك، وىي قزية خمق القخآن

 أورد آراء العمساء فييا.التي حجثت أيام حكع السأمػن العباسي، وقج 
 

                         هوامش البحث:
                                                 

 في مشجد أبي حيان التػحيجي( السخجعيات الثقافيةبحث مدتل مغ رسالة الساجدتيخ السػسػمة بـ )( (1
 . 124/  8البرائخ والحخائخ: ( (2
 . 117/ 2: 1نقاًل عغ مصالع البجور في مشازل الدخور، ط( (3
 . 206/  1البرائخ والحخائخ:  ((4
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  . 151/ 4يشطخ: البرائخ والحخائخ: ( (5
 .. 151/  4البرائخ والحخائخ: ( (6
 .  5/  1البرائخ والحخائخ: ( (7
 . 229/  2يشطخ: البرائخ والحخائخ: ( (8
 . 31يشطخ: مفيػم األخالق عشج أبي حيان: ( (9

 . 203، ويشطخ: مفيػم األدب في مؤلفات أبي حيان:  18/  3البرائخ والحخائخ: ( (10
11) ) 
 . 45ــــ  37/  2، دار الكتاب العخبي، بيخوت: 3يشطخ: ضيخ اإلسالم، د. أحسج أميغ، ط( (12
 . 66/  8البرائخ والحخائخ: ( (13
 . 66/  8البرائخ والحخائخ: ( (14
 . 212الرجاقة والرجيق: ( (15
 . 66/  8البرائخ والحخائخ: ( (16
 . 253أخالق الػزيخيغ: ( (17
 . 121/  2اإلمتاع والسؤاندة: ( (18
 . 254يشطخ: أخالق الػزيخيغ: ( (19
 . 129/ 2اإلمتاع والسؤاندة: ( (20
 . 168ـــ  167/ 3، ويشطخ: اإلمتاع:  127/  9يشطخ: البرائخ والحخائخ: ( (21
 . 127/  9يشطخ: البرائخ والحخائخ: ( (22
 . 461أخالق الػزيخيغ: ( (23
 . 115/  8يشطخ: البرائخ والحخائخ: ( (24
 . 175/  8يشطخ: البرائخ والحخائخ: ( (25
 . 127/  9يشطخ: البرائخ والحخائخ: ( (26
 . 194/  6يشطخ: البرائخ والحخائخ: ( (27
 . 217/  6البرائخ والحخائخ: ( (28
 . 97/  6يشطخ: البرائخ والحخائخ: ( (29
 . 120/  6البرائخ والحخائخ: ( (30
 . 269ــــ  268أخالق الػزيخيغ: ( (31
 . 15/  7يشطخ: البرائخ والحخائخ: ( (32
 . 194/  6يشطخ: البرائخ والحخائخ: ( (33
 . 196/  3يشطخ: اإلمتاع والسؤاندة: ( (34
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 . 180/  6البرائخ والحخائخ: ( (35
 . 149/  3البرائخ والحخائخ: ( (36
 . 216/  6البرائخ والحخائخ: ( (37
 . 243/  1البرائخ والحخائخ: يشطخ: ( (38
 . 244/  1برائخ والحخائخ: يشطخ: ال( (39
 . 244/  1البرائخ والحخائخ: ( (40
 . 244/  1يشطخ: البرائخ والحخائخ: ( (41
 . 272ـــــ  269يشطخ: أخالق الػزيخيغ: ( (42
 . 279يشطخ: أخالق الػزيخيغ: ( (43
 . 208/  2يشطخ: البرائخ والحخائخ: ( (44
 . 231/  2يشطخ: البرائخ والحخائخ: ( (45
 . 60/  4البرائخ: ( (46
 . 148/  7يشطخ: البرائخ: ( (47
 . 35/  8يشطخ: البرائخ: ( (48
 . 115/  8يشطخ: البرائخ: ( (49
 . 141/  6يشطخ: البرائخ: ( (50
 .141/  6يشطخ: البرائخ: ( (51
 . 142/  9يشطخ: البرائخ: ( (52
  185/  9يشطخ: البرائخ: ( (53
 . 223/  9البرائخ: ( (54
 . 136/  2يشطخ: البرائخ والحخائخ: ( (55
 . 229/ 2يشطخ: البرائخ: ( (56
 . 273ــــــ  272أخالق الػزيخيغ: ( (57
 . 273ــــ  272يشطخ: أخالق الػزيخيغ: ( (58
 . 230/  2البرائخ: ( (59
 . 127/  6البرائخ: ( (60
 . 127/  6البرائخ: ( (61
 . 141، 135، 112،  96،  90يشطخ: اإلشارات اإلليية: ( (62
 . 172يشطخ: الشثخ الفشي عشج أبي حيان التػحيجي، د. فائخ شو عسخ: ( (63
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( مغ 44( وليدت اآلية )42، ، وقج اقتبذ أبػ حيان مغ اآلية )98، 83، 81،  67أخالق الػزيخيغ: ( (64
( 142، اقتبذ مغ اآلية )312، 311، 279، 254، 103سػرة الخعج، كسا ذكخ السحقق دمحم بغ تاويت: 

( مغ سػرة السؤمغ: 51( مغ سػرة غافخ، وقج ذكخىا السحقق )51، اآلية ) 357(. يشطخ: 141وليدت اآلية )
507  . 
 . 27أخالق الػزيخيغ: ( (65
 . 81أخالق الػزيخيغ: ( (66
 . 57: أخالق الػزيخيغ: ( سػرة األعخاف، وكان اقتباسًا سيئًا. يشطخ116اقتبذ مغ اآلية )( (67
 . 57( سػرة االنذقاق، وكان اقتباسًا سيئًا أيزًا . يشطخ: أخالق الػزيخيغ: 23اقتبذ مغ اآلية )( (68
 . 508، 451ـــــ  449، 240ــ  239يشطخ: أخالق الػزيخيغ: ( (69
 . 121ـــ  120/  7البرائخ والحخائخ: ( (70
 . 129أخالق الػزيخيغ: ( (71
 . 129يخيغ: أخالق الػز ( (72
خمق القخآن بيغ السعتدلة وأىل الدشة، فخخ الجيغ الخازي، تح: أحسج حجازي الدقا، دار الجيل، بيخوت: ( (73
11. 

 . 216ـــــ  215/  4البرائخ والحخائخ: ( (74
 . 58/  6البرائخ: ( (75
 . 51يشطخ: بجاية السعخفة، الذيخ حدغ مكي العاممي، دار الدىخاء، قع ، إيخان: ( (76
 . 51بجاية السعخفة: ( (77

 


