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 إهـداء
 قذهٍيا حتجالعطاء  هي ٌخالشىإىل 

 ًحصوٍواًًأعطخنا هي دهيا ًرًحيا ًعوزىا حبَّاً 

 ًًذرث عوزىا يف أداء رسالتٍ صنعخيا هي أًراق الصرب

 ًبزاًاً ًطاعتً حبَّ  ,قطزة يف حبزك العظٍن  أهاه  إلٍل

 بزاً ًعزفاًاً  ,لذي الكزٌنًا: سبب ًجٌدي يف احلٍاة إىل 

 صذقاً ًإخالصاً ,خايل مشساى الٌجٍو :الناصح الفاضل إىل الٌالذ

 صرباً ًًفاء , أم شيذ:  احلبٍبت  إىل سًجً

 ًًقاء بزاءةً  ,شيذ)عافاىا اهلل( : إىل ابنيت الغالٍت

 حضحٍتً ًسخاء , الغٍثً أخً جنٍب : جٌداً املشزقالقلب الكبري إىل 

 اً ًًداًبَّـح , إخٌاًً ًأخٌاحًإىل مجٍع 

ُثمرةُجهدي.أُ *                                               هدي

 ت



 شكـرُوعرفـان
فأحمد اهلل تعالى وأشكره, شكرًا يوافي نعمو,   جزاٍء لممعروف الشكر النعمة الذكر, وأقل   من حق  

حصي ثناًء عميو كما أثنى عمى نفسو, ىداني لئليمان, ووفقني وذلََّل لي سبل التحصيل, ال أُ 
سبحانو ذو الفضل واإلحسان, ومن بعد شكره تعالى أتقدم ببالغ االمتنان, وجزيل العرفان 

 والشكر لكل من: 
و, جامعة القرآن الكريم والعموم اإلسبلمية عمى ما تقوم بو في سبيل خدمة العمم وطبلب -

تاحتيا لي فرصة الدراسة, وأخص بال عمادتيا وأساتذتيا شكر كمية الدراسات العميا ممثمة في وا 
 والعاممين فييا.

حفظو اهلل تعالى, الذي دىب جزيل الشكر ألستاذي وشيخي فضيمة الدكتور: يوسف صابون  -
ضافاتو الميّمة, وآرائو القيّ  مة, وأفكاره النيَّرة, ألزمني فضمو ما حييت, فكم أفادني بإرشاداتو وا 

 فقد بمَّغ وأدَّى ونصح فأوفى, فجزاه اهلل عّني خير الجزاء, ونفع بعممو.

البدري  وفضيمة الدكتور: ,يوسف إبراىيم البدري فضيمة الدكتور: ,الشكر لؤلستاذين الكريمين -
ليما اهلل أسأل  بل بقبول مناقشة ىذه الرسالة؛ لتيذيبيا وتصويب خطئيا,, اّلَذْين تفضَّ عمر بشارة

 .يكون جيدىما في ميزان حسناتيما وأن ,الجزاء خير عّني يجزييماو خير الثواب, 

افع األّول لي في مواصمة ىذا النشمي والذي كان الدَّ مقبل الشكر لمدكتور: نبيل محمد  -
 ى جانبي بقوة, فجزاه اهلل كلَّ خير.الطريق, بمتابعتو وتشجيعو, ووقوفو إل

 طريق لي دليمي   ؛دربي عن األشواك حصدالذي نجيب محمد الغيثي,  :ألخي ألمَّيالشكر  -
كان خير  فقدكمال دراستي, إل اً يَّ ًا ومادمعنويَّ السخّي, لي بدعمو  والذي كان خير سندٍ  ,العمم
 .ا أنا فأعجزأمَّ  ,فأرفع إلى اهلل الدعاء أن يجزيو عني خيراً لي طيمة ىذه المرحمة,  عونٍ 

 ث



براىيم : بشير وصادق ونورالكرام إلخوانيالشكر  - سماعيل ومحمد ومالك وا  لوقوفيم  ؛الدين وا 
 , فجزاىم اهلل خيرًا.وتشجيعيم  ,الكريم إلى جانبي

رجل المواقف الكريمة, جنبًا إلى جنب  ,الوجيو عمي شمسان ىيثمالكريم:   لؤلخالشكر  -
 عني كل خير. حاضرًا مستعدًا, دون ترّدد أو ضجر أو كمل, فجزاه اهلل

الشكر لؤلخ الكريم الميندس: فؤاد عبده محمد النشمي, عمى وقوفو الشامخ إلى جانبي طيمة  -
 ىذه الفترة , فجزاه اهلل كل خير, وأخمف عميو بخير فيما قدم.

 , ولو بكممةٍ أو بعيدٍ  قريبٍ  ووقف بجانبي خبلل ىذه الفتره من ,من ساعدني الشكر لكل   -
 .طيبةٍ 

 فشكري لن يوفيكم        حّقا سعيتم فكان السعي مشكورا إن قمت شكري
 إن جفَّ حبري عن التعبير يكتبكم       قمب بو صفاء الحـــــــــــــــب تعبيــــــرا

 .و خير مأمول وأكرم مسؤول, إنَّ واهلل أسأل حسن الخاتمة والقبول

     

              الباحث         

 

 

          

 ج



 الرسالةممخص 

جمعت الرسالة اختيارات اإلمام الفخر الرازي في التفسير من أول سورة األنفال إلى آخر سورة       
, وصفية , دراسة تحميمية« ) مفاتيح الغيب(بـالتفسير الكبير المسمى  »ىود, من خبلل كتابو : 

 وتألفت الرسالة بعد المقدمة من أربعة فصول, وخاتمة, وفيارس.

, حيث أبان ومذىبو وعقيدتو صر الفخر الرازي وحياتوالفصل األول: فاشتمل عمى التعريف بعا أمَّ    
ذكر ترجمتو, وأبرز مكانتو  , ثمَّ واالجتماعية واالقتصادية في عصر الرازي الباحث الحالة السياسية

  .عقيدتومذىبو و ل ذكر مؤلفاتو, ثم وفاتو ووصيتو, ثم في سائر العموم من خبل آثاره العممية, , و 

و منيج الفخر الرازي فيبالتعريف بالتفسير الكبير و ا الفصل الثاني: فكانت الدراسة فيو متعمقة أمَّ و     
لمعنى االختيار والترجيح في المغة  الدراسة تتطرقالختيار والترجيح في التفسير, و , وكذا منيجو في ا

 .الرازياإلمام الفخر واالصطبلح, والفرق بينيما, مع بيان صيغ وأوجو الترجيح واالختيار عند 

اإلمام اختيارات فييما فقد استعرض الباحث  -وىما صمب الرسالة -ا الفصل الثالث والرابعأمّ    
ي, من أول سورة األنفال إلى آخر سورة ىود, الفخر الرازي التي فييا رأي جمي واضح لمفخر الراز 

 بخاتمٍة ذكر فييا عددًا من النتائج التي توصل إلييابحثو  الباحث ختم ثمَّ تفصيمية,  استيا دراسةً ودر 
ولم ى, شتَّ  وفنونٍ  زه في عمومٍ قوة اختيارات الفخر الرازي, وتقّدمو وتميّ , ومنيا: من خبلل ىذا البحث

كما اشتممت الخاتمة  كان مجتيدًا يعتمد الدليل والنظر,ة بل اختياراتو العمميَّ  يكن رحمو اهلل مقمدًا في
ة الضرورة عمى عدد من التوصيات ومنيا:  ناحية من, التفسير بكتب واالىتمام العناية من لمزيد الممحَّ

 والكبلمية, والفقيية, العقدية اإلسياب في األمور من الكتب وتنقيح, والتصحيف والخمل السقط معالجة
فيارس فنيٍة كاشفٍة عن مضامين ذيَّل الباحث البحث ب , ثمَّ التفسير عن البعيدةاالسرائيميات و , والفمسفية
 الرسالة.

 .  ,,,هلل عمى توفيقو وامتنانووالحمد 

 ح



Abstract 

The message collected the imam Razi’s pride options with 

interpretations from the first word in al anfal (sora) to the last word in 

hood (sora) , through his book :((the large interpretation which called 

(the unseen keys ) , analysis described study ,the message consisted of 

chapters after the message , and a conclusion and contents.  

Chapter one: the definition in al razi’s era and his life and his religion 

and his path, the searcher showed the politician and social and 

economic situation in al razi’s era .then he mentioned his translation 

and his best scientific position he had, and his path and religion, his 

recommendation and death. 

Chapter two: the study was related with the definition by using the 

large interpretation and its importance with Al razi’s pride series in it, 

and also his method of choosing and suggesting the interpretation, the 

study turned to the option meaning and suggesting in language and 

phrase, and the difference between them, with the understanding and 

faces of suggesting and option to al razi. Then the definition by using 

the large interpretation and its importance. 

Chapter three and four: they’re the main message , the searcher showed 

the options which have an obvious and clear opinion to al razi’s pride, 

from the first word in al anfal (sora) to the last word in hood (sora), 

and its study is clear study with details , then the searcher concluded 

his research with a conclusion mentioning many results that he got , 

and they’re : the power of choosing al razi , and his achieving and his 

distinct in many sciences and arts , and he wasn’t imitator for his 

options science but he was diligent depending on the evidence and 

theory, and the conclusion concluded many recommendations and 

they’re: the insistent necessaries to add more care about interpretation 

 خ



books , from fallout processing and defect and numbering , and filter 

the book form the Israeli odds, and contractual ,jurisprudential ,and 

philosophical , which are so far from the interpretation ,then the 

searcher appended the research with the arty contents showing the 

message concludes. 

All praise and thanks be to Allah for his benevolent guidance and kind 

help. 
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 مقدمة

 بمشارق وأبان الدين, معالم بو لنا , أوضحالذي أنزل الفرقان عمى عبده ليكون لمعالمين نذيراً الحمد هلل 
 كما, القول وفساد, الرأي وضبلل, القمب غفمة من بك أعوذ يإن   لممجتيدين, الميمَّ  األدلة مناىج أنواره
د وعمى آلو نا محمَّ م عمى نبي  ى اهلل وسمَّ أعمم, وصمَّ  فيما والعجب, أعمم ال بما التزّيد من بك أعوذ

 ا بعد:أم   وصحبو أجمعين.

القمب,  حياة ىو الذي العمم األمم, فيو تتنافس ما وأعظم اليمم, أعناق إليو تمتد   ما أكرم فإنَّ     
 العباد, صبلح انتظام بيا إذ الشرعية, العموم ىي وأنفعيا, معالمو وأكمل وأرفعيا, أصنافو وأجل  

نَّ  ,المعاد في الفبلح واغتنام  إال, ةميمَّ  بأسرىا فيي, أبوابيا عتوتنوَّ , أصوليا تباينت ميما العموم وا 
 كيف وأساسيا, مأخذىا وفإنَّ  ,تبياناً  وأوضحيا ,وأقواىا برىاناً  ,شأناً  أعبلىا بينيا, من التفسير, عمم أنَّ 
فبل يزال العمماء في كل  الرسالة, وآية الحكمة, وينبوع ة,الممَّ  عمدة المجيد, الكتاب ىو وموضوعو ال

 الذين العمماء نون لمناس ما فيموا, ومنيبي   عصر ينيمون من عمومو, ومعرفة مراد اهلل تعالى, ثمَّ 
 مفاتيحـ)ب ىالمسمَّ (الكبير التفسير) صاحب كتاب الرازي الفخر اإلمام مباركًا: تفسيرياً  ميراثا فواخمَّ 

 .واختياراتو واستنباطاتو ورأيو األقوال بين الجمع بحسن تفسيره في الرازي تميز وقد ,(الغيب

, التفسيرية المكتبة ويثري, التفسير بعمم وثيقاً  ارتباطاً  يرتبط موضوع إلى عأتطمَّ  كنت فقد ىنا ومن
 في, المطموبة وبغيتي, المنشودة ضالتي وجدت ىحتَّ , والطمب والبحث السؤال فكان عمماً  بو وأزداد

ة كميَّ  -بجامعة القرآن الكريم والعموم اإلسبلمية المقدَّم من شعبة التفسير وعموم القرآن ىذا المشروع
ت:) ا, وقد كان نصيبي من ىذه االختيار سبلميةدائرة القرآن الكريم والدراسات اإل -الدراسات العميا

ل سورة األنفال إلى اختيارات اإلمام الفخر الرازي في التفسير من خبلل كتابو) مفاتيح الغيب( من أوَّ 
 وصفية(. -تحميميةدراسة )آخر سورة ىود, 

 قريب مجيب. ل في ىذا الموضوع العمم النافع, والتوفيق والسداد, إنوواهلل أسأل لي ولجميع من سجَّ 

 ذ



 :وأسباب اختياره ة الموضوعأىمي    
تو من مادّ  حيث تستمد  التي كانت سببًا الختياره, ليذا الموضوع أىميتو العظيمة  -

التفسير الكبير المسمى بمفاتيح الغيب لمفخر الرازي ويدور رحاه حول اختيارات ىذا 
ىذا اإلمام  فمنزلة ىذا الموضوع تعمو بعمو    (وصفية -تحميميةدراسة  )اإلمام وترجيحاتو
 رحمو اهلل تعالى.

 .ة اختيارات اإلمام الفخر الرازي وترجيحاتو في تفسيره مفاتيح الغيبقوَّ  -
النعم وأعظميا عمى الباحث, حيث يقضي وقتو بدراسة  ة من أجل  خدمة القرآن والسنَّ  -

 ة بيان شاف لما في القرآن.وتحميل أسرار الوحيين, وفي القرآن لذة عجيبة, وفي السنَّ 
 ز بيا اإلمام الرازي.المنزلة الشريفة والرفيعة التي تميَّ  -

  أىداف البحث:
  ىذا البحث ييدف إلى أمور: -
 نياية –سورة األنفال  ل)أوَّ  من التفسير الكبيرالفخر الرازي في اإلمام جمع اختيارات  -

 حث الرجوع إلييا.ة ليسيل عمى البافي رسالة عمميَّ  ىود( سورة
 من بين المفسرين. تولنعمم منزلاإلمام الفخر الرازي دراسة اختيارات  -
 العظيم.إثراء المكتبة اإلسبلمية إتمامًا لمجيود المنصبة في مجال تفسير كتاب اهلل  -
 وتحميل النصوص. وجوه االختيار بيان -
عدادىا ليكون باتة وتنمية ممكخصية الباحث العمميَّ بناء ش - ًا في جادَّ  حثاً و التفسيرية وا 

 .صومجال تخص  
  حدود البحث:  

 عمى اختيارات اإلمام الفخر الرازي  مدار ىذا البحث كما يظير من العنوان منصب      
األنفال إلى آخر سورة ىود, وسيكون مقتصرًا عمى اختيارات الفخر ل سورة من أوَّ 

الرازي وترجيحاتو التفسيرية المتعمقة ببيان التفسير المباشر لآليات والكممات, وبيان 
 معانييا.

 ر



  الدراسات السابقة:
 حسب عمم-يسبقالرسائل الجامعية, لم و  المؤلفاتعمى عدد من  االطبلعمن خبلل 

في ىذا الجزء الذي قام الباحث  ق أحد إلى دراسة ىذا الموضوعأن تطرَّ  -الباحث
 :, ومن ذلكن تكمموا حول تفسير الفخر الرازيكثيًرا من الباحثي , إال أنَّ بدراستو وتحميمو

دار الفكر,  ,لح الزركانتأليف محمد صا ,ر الدين الرازي وآراؤه الكبلميةفخكتاب   -
 .مٖٜٙٔ, القاىرة

تأليف عبد العزيز المجدوب.  ,الدين الرازي من خبلل تفسيره فخراإلمام الحكيم كتاب  -
 .مٜٙٚٔ, الدار العربية لمكتاب, ليبيا تونس

 , بغداددار الحرية لمطباعة ,الحميد محسنعبد  تأليف, الرازي مفسراً كتاب  -
 .مٜٗٚٔه/ٜٖٔ

دار  ,تأليف محمد العربي بوعزيزي ,معرفة عند الرازي من خبلل تفسيرهنظرية الكتاب  -
 .مٜٜٜٔ-بيروت –الفكر العربي 

اإلمام فخر الدين الرازي منيجو وآراؤه الكبلمية, رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه, من  -
الطالب: إبراىيم محمد إبراىيم, جامعة األزىر, كمية أصول الدين, قسم العقيدة 

 م.ٜٙٚٔ -هٜٖٙٔوالفمسفة, عام 
الترجيح المتعمقة بالنص القرآني, دراسة ترجيحات الرازي في تفسيره في ضوء قواعد  -

نظرية تطبيقية, لعبد اهلل بن عبد الرحمن الرومي, أطروحة لمحصول عمى درجة 
 ه.ٕٙٗٔالدكتوراه في اآلداب, تخصص: " التفسير والحديث", جامعة الممك سعود, 

 التفكير الفمسفي, لدى فخر الدين الرازي ونقده لمفبلسفة والمتكممين, أطروحة لنيل -
شيادة دكتوراه الدولة في الفمسفة, لمرشيد قوقام, جامعة الجزائر, كمية العموم اإلنسانية, 

 م.ٕٗٓٓواالجتماعية, 
عمم المعاني في التفسير الكبير وأثره في الدراسات الببلغية, رسالة مقدمة لنيل درجة  -

 -ة المغة العربيةالدكتوراه في عموم الببلغة, لمطالبة فائزة سالم صالح يحيى أحمد, كمي
  م.ٕٜٜٔ -هٕٔٗٔجامعة أم القرى, 

 ز



ات في فكر اإلمام الرازي من خبلل تفسيره مفاتيح الغيب, رسالة مقدمة لنيل السمعيَّ  -
درجة الدكتوراه من الطالب: رجب محمود الديب, جامعة األزىر, كمية أصول الدين, 

 م.ٜٜٔٔ -هٕٔٗٔقسم العقيدة والفمسفة, 
التأويل النحوي عند الفخر الرازي في مفاتيح الغيب, رسالة قدميا إلى مجمس كمية  -

اآلداب في جامعة الكوفة, أكرم نعيم عطوان الحميداوي, لنيل درجة الماجستير, 
 م.ٕٛٓٓ -هٜٕٗٔ

موقف الرازي من القضاء والقدر في التفسير الكبير, دراسة نقدية, رسالة مقدمة لنيل  -
 -هٕٖٗٔالعقيدة ألنفال بنت يحيى إمام, جامعة أم القرى,  درجة الماجستير في

 م.ٕٔٔٓ
موقف الرازي من مسائل األسماء واألحكام في التفسير الكبير, دراسة نقدية,  رسالة  -

بنت يحيى إمام, جامعة أم القرى,  إليبلفمقدمة لنيل درجة الماجستير في العقيدة 
 م.ٕٔٔٓ -هٕٖٗٔ
  منيج البحث:

 :واتَّبع في بحثو ىذا الخطوات التالية ,االستقرائي التحميمي الوصفيالباحث المنيج  استخدم

 ة من خبلل تفسيره التفسيريَّ  -رحمو اهلل –الباحث اختيارات اإلمام الفخر الرازي   استخرج
راسة؛ معتمدًا عمى د لمد  ) مفاتيح الغيب( ضمن القدر المحدَّ بـ ىالتفسير الكبير المسمَّ 

 التالي:
 الراجح في المسألة.اإلمام الفخر الرازي باالختيار و تصريح  -أ

 الرازي برد  أو تضعيف بعض األقوال األخرى في تفسير اآلية. الفخرتصريح  -ب
  ينة دبالرسم العثماني لمصحف الم كتبياو  ,االختيار ااآلية التي ورد فييالباحث ذكر

عمى  مسألة يدل   الباحث عنوانًا لكل  ضع و  ثمَّ النبوية, برواية حفص عن عاصم, 
ضع بعدىا مباشرة عنوان: ) اختيار الرازي(, ويذكر الباحث كبلم الفخر ي مضمونيا, ثمَّ 

 س



, حسب رو كامبًل في المسألة غالبًا, أو يكتفي بمحّل الشاىد فقط من االختياازي بنص  الرَّ 
ذاما تقتضيو الدراسة,   نقطاً  مكانو يضع المنقول النص من شيئاً حذف الباحث  وا 

 إلى بيان موجز إلبراز االختيار.  أحياناً  يحتاج, وقد ...ىكذا
  َّا اختيار الرازي وترجيحو في التفسير فيي ة اتَّضح لمباحثتناول الباحث كلَّ مسألة خبلفي

 بالدراسة مستقمًة عن غيرىا, وذلك تحت عنوان: )الدراسة(, وفق ما يمي:
الذي اختاره مًا القول مقد  ة, ودراستيا دراسة عمميَّ األقوال في معنى اآلية الباحث ذكر  - أ

ن ُرِوَي عنو ىذا القول من ذلك بذكر مَ  الرازي, وأتبع الباحثاإلمام الفخر حو ورجَّ 
ة بقيَّ  يذكرن ذىب إليو, ثم السمف غالبًا, مبتدئًا بالصحابة فالتابعين, فمن بعدىم ممَّ 

, وقد رجع الباحث في جميع -إن ُوِجَدت -مع أدلتياالقول  المخالفة ليذااألقوال 
, وقد جاوزت االوقوف عميير المسائل التي بحثيا إلى كتب التفسير التي تيسَّ 

بترتيب أقوال العمماء الترتيب  ة هلل وحده, والتزم الباحثكتابًا, والفضل والمنَّ  األربعين
 ذلك إال لمعنى مراد. يخالف الزمني لوفاتيم, ولم 

بعنوان ذلك  ُمصد راً , إلى الترجيح, لؤلقوالبناًء عمى ىذه الدراسة  َخُمص الباحث - ب
 ووجو رجحانو بحسب ما ظير لمباحث وظنَّ تحتو بيان القول الراجح,  ظاىر, يضم  

قواعد باع باهلل بسؤالو التوفيق بات  , مستعينًا صوابو دونما تعصٍب أو ميٍل أو ىوى
, وقد ال يذكر الباحث وجو رجحانو يح المشيورة والمعتمدة عند المفسرينالترج

 .اعتمادًا عمى ذكرىا فيما سبق مشيرًا إلى ذلك
عزا الباحث اآليات إلى سورىا, بذكر اسم السورة, ورقم اآلية بعد ذكر اآلية  - ت

  مباشرة.

 ش



ة من أئمَّ جيا ج الباحث األحاديث النبوية واآلثار, بذكر أشير من خرَّ خرَّ  - ث
 واكتفى الباحث, ورقم الحديث ورقم الجزء والصفحة الحديث, مع ذكر الكتاب والباب

 بتخريجو من الصحيحين أو أحدىما إن كان الحديث فييما أو في أحدىما.
ترجمًة  -وليم قول أو كتاب أو رأي -ترجم الباحث لؤلعبلم الوارد ذكرىم في المتن  - ج

 موجزة.
 الشعرّيو إلى قائمييا, وعزاىا إلى مصادرىا المعتمدة.نسب الباحث األبيات   - ح
شرح الباحث الغريب, وضبط ما قد يْشكل ويمتبس نطقو, وعرَّف ببعض األماكن   - خ

 والبمدان, والفرق واألديان, كل  ذلك من المصادر المعتبرة في كل  فن.
ة التعميق يَّ من األىم رأىة عمى المواضع التي قام الباحث بكتابة التعميقات العمميَّ  - د

 ة لذلك.عمييا قدر اإلمكان في الحاشية مع ذكر المصادر األصميَّ 
 وثَّق الباحث النصوص المنقولة من مصادرىا األصميَّة. - ذ
حيل الباحث إلى صفحة النص  المنقول؛ فإنَّ اإلحالة غالبًا تكون لمصفحة عندما يُ  - ر

ن كان ىذا النصَّ من صفحاٍت عدَّة.  التي فييا بدايتو, وا 
ل مّرة غالبًا؛ فيذكر ذِ  - ز كر الباحث بيانات المصادر والمراجع كاممة عند ورودىا ألوَّ

الباحث اسم الكتاب والمؤلف, ثمَّ المحقق إن ُوجد, ثمَّ اسم الناشر, ثمَّ رقم الطبعة, 
م, فإن كان بدون طبعة ٕٙٓٓ -هٕٙٗٔ, ٔىكذا مثبل: ط ,وتاريخيا إن ُوجد

 )د. ت(. فيكتب ىكذا )د. ط(, أو بدون تاريخ يكتب
ر ذكر المصدر فإن الباحث يذكر اسم الكتاب مختصرًا. - س  إذا تكرَّ
 ترقيم وقواعد اإلمبلء.بعبلمات ال -قدر الطاقة -اعتنى الباحث - ش
ذيَّل الباحث البحث بفيارس كاشفة عن مضامينو, معتمدًا في فيرست  - ص

 اليجائي.األحاديث, واآلثار, واألعبلم, والمراجع والمصادر عمى الترتيب 

 ص



  البحث: ىيكل
 :خاتمة وفيارس ثمَّ , فصول في كل فصل مباحث وأربعةعمى مقدمة البحث  اشتمل 

 املقذمت: َاشخمهج عهى اَحً:

 أىداف البحث. -٩ة الموضوع وأسباب اختياره        أىمي   -1
 الدراسات السابقة. -4حدود البحث.                           -3
 ىيكل البحث. -6  منيج البحث.                         -5

 انفصم األَل: انخعزٌف باإلماو ا
 
 اسي, عصزي َحٍاحً َمذٌبًنفخز انز

 مباحث: ثالثتَفًٍ  ,َعقٍذحً

 ربعة مطالب:أوفيو  األول : عصر اإلمام الفخر الرازي,المبحث  
 ة.المطمب األول: الحالة السياسيَّ       
 ة.المطمب الثاني: الحالة االجتماعيَّ       
 ة.المطمب الثالث: الحالة االقتصاديَّ       
 ة.ة والثقافيَّ المطمب الرابع: الحالة العمميَّ      

 مطالب: أربعةوفيو  ,ازيالفخر الر  اإلمام مبحث الثاني : حياة ال
 المطمب األول: اسمو ونسبو وكنيتو ومولده ونشأتو وصفاتو.     
 ة.المطمب الثاني: حياتو العمميَّ      
 المطمب الثالث: مؤلفاتو.     
  تو.: وفاتو ووصيَّ الرابعالمطمب      

 :مطمبانوفيو  ,ازي وعقيدتوالفخر الر  اإلمام ب المبحث الثالث : مذى

 ض



 المطمب األول: مذىبو الفقيي وعقيدتو .
 المطمب الثاني: مصادر ثقافتو. 

 انخعزٌف بانخفسري انكبري َانفصم انثاوً: 
 
         اسي مىٍج اإلماو انفخز انز

 ربعت مباحث:أَفًٍ  ,فًٍ
 وفيو مطمبان: ,توي  ث األول: التفسير الكبير وأىم  المبح
 المطمب األول: التعريف بالتفسير الكبير.     
 .التفسير الكبيرة المطمب الثاني: أىميَّ      

ربعة أوفيو  ,ازيالفخر الر  اإلمام في تفسير  العام الثاني : المنحىالمبحث 
 مطالب:
 المطمب األول: عنايتو بالمناسبات بين آيات القرآن وسوره .     
 المطمب الثاني: عنايتو بالقراءات وآيات األحكام.     
 المطمب الثالث: عنايتو بأسباب النزول وتوسعو في سائر العموم.     
 المطمب الرابع: موقفو من اإلسرائيميات.     

 وفيو ثالثة مطالب: ,القرآن بالمأثور ازيالفخر الر  اإلمام : تفسير المبحث الثالث
 المطمب األول : تفسيره القرآن بالقرآن.     
 المطمب الثاني : تفسيره القرآن بالسنة.     
 الصحابة والتابعين رضي اهلل عنيم.المطمب الثالث : تفسيره القرآن بآثار      

وفيو ثالثة  ,ازي في االختيار والترجيحالر  الفخر المبحث الرابع: منيج اإلمام 
 مطالب:
 .           األول: تعريف االختيار والترجيح المطمب     

 ط

 



 ازي.الرَّ الفخر اإلمام المطمب الثاني: صيغ الترجيح عند      
 ازي.الفخر الرَّ اإلمام المطمب الثالث: وجوه الترجيح واالختيار عند      

 اإلماو انفصم انثانث: اخخٍاراث 
 
 انفخز انز

 
ل سُرة اسي يف حفسريي مه أَ

 :َفًٍ مبحثان سُرة انخُبت,  األوفال إىل آخز
 ازي في سورة األنفال. وفيو مطمبان:الر  الفخر اإلمام المبحث األول: اختيارات 

 .        (ٖٗل سورة األنفال إلى اآلية:)أوَّ من المطمب األول: اختياراتو     
 ( في سورة األنفال إلى آخر السورة .       ٗٗالمطمب الثاني: اختياراتو من اآلية)    

         ازي في سورة التوبة. وفيو مطمبان:الر  الفخر اإلمام المبحث الثاني: اختيارات 
 (.ٓٗل سورة التوبة إلى اآلية: )من أوَّ المطمب األول: اختياراتو     
 إلى آخر السورة. في سورة التوبة (ٔٗالمطمب الثاني: اختياراتو من اآلية)    

 اإلماو انفصم انزابع: اخخٍاراث 
 
اسي مه أَل  سُرة ٌُوس إىل انفخز انز

 .َفًٍ مبحثان آخز سُرة ٌُد
         وفيو مطمبان: .ازي في سورة يونسالفخر الر  اإلمام المبحث األول: اختيارات 

 (.ٖٕل سورة يونس إلى اآلية: )المطمب األول: اختياراتو من أوَّ      
 ( في سورة يونس إلى آخر السورة.ٕٗالمطمب الثاني: اختياراتو من اآلية: )    

         وفيو مطمبان: .ازي في سورة ىودالفخر الر  اإلمام المبحث الثاني: اختيارات 
 (.ٔٚل سورة ىود إلى اآلية: )المطمب األول: اختياراتو من أوَّ      
 ( في سورة ىود إلى آخر السورة.ٕٚالمطمب الثاني: اختياراتو من اآلية: )     
 
 

 ظ



  اخلامتت:
  وتشمل: أىم  النتائج والتوصيات.     

 وتشمل:الفيارس:      
 اآليات.فيرس           
 فيرس األحاديث.          
 فيرس اآلثار.          

 فيرس األبيات الشعرية         
 فيرس األعبلم.          
 فيرس المصادر والمراجع.          
 فيرس الموضوعات.          

     
 نا محمد وعمى آلو وصحبو أجمعين.ى اهلل وسمم عمى نبي  وصمَّ 
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 انفصم األًل

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسيفخز انام ــاإلمانتعزٌف ب
َّ
عصزه ًحٍاتو  ,انز

 ًمذىبو ًعقٍدتو
 وفيه ثالثة مباحث:       

                          الرَّازي .  فخرال  عصر اإلمام   املبحث األول :   

 فخر الرَّازي.ال   اإلمام  حياة  :الثانً املبحث 

 .وعقيدته فخر الرَّازيال مذهب اإلمام  املبحث الثالث:  



2 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 وفيه أ ربعة مطالب:

 .ةالحالة السياسي   :األول المطمب
 الحالة االجتماعي ة. المطمب الثاني:
 قتصادي ة.الحالة اال المطمب الثالث:
 .ةة والثقافي  الحالة العممي   المطمب الرابع:

 املبحث األًل
اسيز ــفخانام ـــز اإلمــصـع

َّ
 انز
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 لاألو   المطمب

 ةالحالة السياسي  
 ما بينالنصف الثاني من القرن السادس اليجري وأول القرن السابع,  في الر ازيعاش     

ة حياة األم  ن من أحرج الفترات في قد كانت ىذه الحقبة من الزمو ه ( ٙٓٙ-هٗٗ٘)

 اإلسالمية:

ت بو نيَ لمضعف واإلنييار الذي مُ  سياسية نظراً  قد شيدت تمك الحقبة اضطراباتٍ ف    
فقد تمزقت الدولة العباسية  ,عام ة اإلسبلمية بوجوٍ واألم   خاص, بوجوٍ  (ٔ)الخبلفة العباسية

الخبلفة  ووصل ضعفمنيا عمى جزء من أراضي الدولة,  إلى دويبلت, استولت كلٌ 
 عفضْ إال في بعض المظاىر التي تَ  انٍ إلى مداه, ولم يعد لمخميفة من سمط العباسية

 .ة الخميفة وقوتيالضعف شخصي   وتقوى تبعاً 
بو قادة عسكريون,  مطان الحقيقي, والتصرف الفعمي بمقاليد األمور: فقد استبد  ا السأم     

 .مأو رؤساء قبائل كانوا ينصبون أنفسيم مموكا وسبلطين وشاىات عمى ما أتت أيديي
ربيم السياسية, وبسط آوكان ىؤالء المموك متناحرين عمى السمطان, ىدفيم تحقيق م

ا يدور حوليم, أبناء ممتيم, غافمين أو متغافمين عم  سمطانيم عمى ما تحت يد اآلخرين من 
  (ٕ) .و األصمح لمببلد والعباد من سواهمنيم يظن أن   ر ليم جميعا, وكلٌ دب  وما يُ 

                                                           

 اهلل عبد بن عميّ  بن محمد بن اهلل ه عمي يد أبي العباس السفاح عبدٕٖٔىي ثالث خبلفة إسبلمية تأسست سنة (ٔ) 
 إلنباءا ه وكان آخر خمفائيا ىو المستعصم. انظر:ٙ٘ٙالعباس الخميفة األول لمدولة العباسية واستمرت حتى سنة  بن
,  ٔالقاىرة, ط العربية, اآلفاق السامرائي, دار العمراني, تحقيق: قاسم بابن المعروف عمي بن حمدلم الخمفاء تاريخ في

 م. ٕٔٓٓ - ىـ ٕٔٗٔ
 الشيباني الواحد عبد بن الكريم عبد بن محمد بن محمد الكرم أبي بن عمي الحسن ألبي,  التاريخ في لكاملا انظر:(ٕ) 

 م, والبدايةٜٜٚٔ-ىـٚٔٗٔ ,ٔلبنان, ط – بيروت العربي, الكتاب دار ,(٘ٓٔ/ٜاألثير) ابن الدين عز الجزري,
, ٔ(, دار إحياء التراث العربي, طٓٛٛ/ٕٔ) ,الدمشقي القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل ألبي الفداء والنياية
 م. ٜٛٛٔ - ىـٛٓٗٔ
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عمى الحدود  (ٔ), وازدادت كذلك المغولفييا من شرّ  ما كما نشبت الحروب الصميبية بكل   
أول  عمى ما يمييم من الببلد لدى ضلبلنقضاىم اإلسبلمي وتحفزّ  ة من العالمالشرقي  

     (ٕ) فرصة سانحة.
منذ ذلك  ( كانت متتاليةً  ى ٜٗٗ)سنة ليا  بأول حممةٍ ة التي بدأت فالحمبلت الصميبي     

لمختمف  خبلليا ىدفاً  اإلسبلموكانت ببلد , مائتي عام ما يقرب منواستمرت بعده  ,التاريخ
وفي الوقت ذاتو كان عمى التخوم الشرقية  ,زاةحش واليمجية التي جاء بيا الغضروب التو 

ون أيام الضعف والتدىور التي يعيشيا يعد   ,وىمجية لديار االسبلم أعداء أكثر توحشاً 
شأفة  لينقضوا عمييم في أنسب فرصة تساعدىم عمى استئصال ؛يوما المسممون يوماً 

 ن الفرق اإلسبلميةبي واضطراباٍت  وقع من فتنٍ  لذلك ما إضافةً , المسممين وتدمير كيانيم
 ب عمييا , والتي ترت  (4)ة والشيعةحيث وقعت الفتنة بين أىل السن  , (ٖ) يالرّ في مدينة  خاصةً 

 

                                                           

 المتفرقة القبائل من كبيرة مجموعات ويشكمون. الصين بأطراف منغوليا وموطنيم آسيا, أواسط من شعب ىم :المغول(ٔ) 
 والشمس, بوالكواك األوثان ويعبدون الدماء, وسفك والسمب الحرب ويحبون والغدر, بالشر معروفين (خان جنكيز) وحدىم
 .مٜٜٙٔ - ىـٚٔٗٔ, ٔ(, )د. ن(, طٕٙٔ)ص: العسيري معمور حمدأل اإلسبلمي التاريخ موجز. انظر: شيء كل ويأكمون

 (.٘ٓٔ/ٜ) التاريخ في الكاملانظر: (ٕ) 
 البمدان معجم: انظر, طيران من جزء اليوم وىي, اإليرانية الجبال سمسمة جنوب تقع قديمة تاريخية مدينة: يالرّ (ٖ) 

: وانظر, مٜٜ٘ٔ, ٕط, بيروت صادر, دار(, ٙٔٔ/ٖ, )الحموي الرومي اهلل عبد بن ياقوت اهلل عبد أبو الدين شيابل
 .مٜٗٛٔ, ٔط, بيروت, العربي الفكر دار(, ٕٔٚ:ص, )شامي ليحيى واإلسبلمية العربية المدن موسوعة

ة, ولمشيعة فرق كثيرة من أشيرىا: اإلمامية ائر الصحابرضي اهلل عنو وقدموه عمى س الشيعة: الذين شايعوا عمياً  (ٗ)
يما, وقوليم بإمامة عمي ناإلثنا عشرية, ويقال ليم: الرافضة, واإلمامية لرفضيم اإلمامة ألبي بكر وعمر رضي اهلل ع

رضي اهلل عنو نصا ووصية, واعتقادىم بأن اإلمامة ال تخرج من أوالده, وتعتبر قضية اإلمامة عندىم ركن الدين؛ كذلك 
ألبي القاسم الحسين بن  ,(٘ٙ/ٔ), واختبلف المصمين مقاالت اإلسبلميين :ن فرق الشيعة: الزيدية, والباطنية . انظرم

, ٕمحمد المعروف بالراغب األصفياني, ضبطو وراجعو: محمد خميل عيتاني, دار المعرفة, بيروت, لبنان, ط
 الدين محيي محمد: تحقيق,  ٜٕصلبغدادي, مد العبد القاىر بن طاىر بن محالفرق بين الفرق و , مٜٜٜٔ -هٕٓٗٔ

 بن الكريم عبد بن محمد الفتح ألبيالممل والنحل و  ,مٜٜ٘ٔ -هٙٔٗٔ, بيروت, صيدا, العصرية المكتبة, الحميد عبد
, ٛبيروت لبنان, ط (,  تحقيق: أمير عمي مينا, عمي حسن فاغور, دار المعرفة,ٜٙٔ/ٔالشيرستاني ) بكر أبى

لئلمام فخر الدين الرازي ومعو بحث الصوفية والفرق اعتقادات فرق المسممين والمشركين, م, و ٕٔٓٓ -هٕٔٗٔ
 ,(, مكتبة النيضة المصريةٕ٘: صاإلسبلمية لمصطفى بك عبد الرزاق, مراجعة وتحرير: عمي سامي النشار, )

                                                                                             م.ٖٜٛٔ -هٖٙ٘ٔ
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, ىذا العصرفي  (1)الباطنيةما استفحل من أمر الفرق  خراب المدينة وتركيا أطبلاًل, وأيضاً 
         ( ٕ) .ائيافي الببلد من جر   ما حل  و 
والتي حكمت  (ٖ)ظيرت دولة األتابكة –منتصف القرن السادس اليجري  –ة في تمك الفتر و 

الصميبي, وكان ليا قادة من بني أيوب استغموا  وشمال العراق والشام, والتي قاومت الغز 
أحد قادة نور الدين محمود  (4)ن أسد الدين شيركوه األيوبيضعف الدولة الفاطمية, وتمك  

 عمى بىـ( من التغم  ٜٙ٘)ت (٘)زنكي
                                                           

يت م  الباطنية: ىي الفرق المتسترة بالتشيع, وحب آل البيت لموصول إلى الناس, مع إبطان الكفر المحض, وسُ ( ٔ)
ظواىر القرآن واألخبار في زعميم بواطن تجري مجرى المب ر باطنًا, ولكل تنزيل تأويؤًل, فبذلك ألنيا تزعم أن لكل ظاى

اطنية ىدم اإلسبلم بالتأويل الفاسد والدعوة إلى دين المجوس, وأصول الباطنية بكل فرقيا من القشر, وغرض الب
 :وطوائفيا معتمدة عمى الفمسفة اليونانية, من أبرز طوائفيا: اإلسماعيمية, القرامطة, الدروز, النصيرية, لئلستزادة؛ انظر

, ٕدار عالم الكتب, طالخطيب, أحمد , محمد بلم فييا, عقائدىا وحكم اإلسكتاب الحركات الباطنية في العالم اإلسبلمي
(, إشراف وتخطيط ٜٔٛ/٘) والمذاىب واألحزاب المعاصرة الموسوعة الميسرة في األديانم, و ٜٙٛٔ -هٙٓٗٔ

 .             مٖٕٓٓ -ٕٗٗٔ ,٘ومراجعة: مانع بن حماد الجيني, دار الندوة العالمية لمطباعة والنشر والتوزيع, ط
 كثير, البن والنياية, البدايةو  ,(ٕٚٔ/ٓٔ) ,(ٚٔ/ٓٔ), (ٚٓٔ -٘ٓٔ/ٜاألثير) البن التاريخ, في لكاملا: انظر(ٕ) 

(ٕٔ/ٛٛٓ). 
 أمير, بمعنى"  بك"  و أب: بمعنى( أتا) المقطعين من المركبة أتابك التركية الكممة من مشتقة األتابكة: كممة (ٖ)

 وكان شؤونيم ويرعى والسبلطين, المموك أبناء تربية يتولى نم عمى يطمق المقب ىذا وكان "األمير الوالد"  وتعني
أي ( األتابك) زنكي الذي عرف بمقب الدين عماد إلى الدولة ىذه األتابكية, وتنتسب في األعمى الحاكم ىو: األتابك

( الموصل أتابكية) باسم أسسيا التي اإلمارة واشتيرت ىـ,ٕٔ٘ عام الموصل عمى حاكماً  تعينو )نائب السمطان( مُنذ
, العربية المعاجم تكممةاألتابكة, وسميت الدولة التي أقاميا بدولة األتابكة. انظر :  باسم الحكم في أعقبتو التي والسبللة
 السمطان, و م ٕٓٓٓ - ٜٜٚٔ من ٔ, طالعراقية الجميورية واإلعبلم, الثقافة وزارة (,ٓٛ/ٔ)ُدوِزي آن بيتر رينيارت
بل بي محمد محمد وعصره, لَعمي توشخصي زنكي الدين عماد الشييد  والتوزيع لمنشر اقرأ , مؤسسة(ٗٙ)ص:الص 

 م . ٕٚٓٓ - ىـ ٕٛٗٔ, ٔمصر, ط – القاىرة والترجمة,
 األكراد من مصر ولي من أول: المنصور بالممك الممقب الدين, أسد الحارث, أبو مروان, بن شاذي بن ( ىو: شيركوهٗ)

 ابن محمود) الدين نور جيش في القواد كبار من كان. الدين صبلح السمطان وعمّ  ب,أيو  الدين نجم أخو وىو. األيوبيين
 بن بردي تغري بن يوسف المحاسن ألبي والقاىرة مصر مموك ه. انظر: النجوم الزاىرة فيٗٙ٘بدمشق, توفي سنة ( زنكي
 (.   ط. د)رمص الكتب, دار القومي, واإلرشاد الثقافة وزارة (,ٖٚٛ/٘الحنفي)  الظاىري اهلل عبد
 ابن محمود القاسم أبو اإلسبلم, ليث المموك, تقي المؤمنين, أمير ناصر الدين, نور العادل, الممك الشام, ىو صاحب (٘)

 العدل رايتي حامل الممكشاىي, وكان السمطاني, التركي, آقسنقر الكبير األمير ابن زنكي سعيد أبي الدولة قسيم األتابك
 بقمعة شوال, عشر حادي سنة, وتوفي في عشرين بيا وبقي تممكيا, ثم دمشق, حاصر مثمو, يونالع ترى أن قل   والجياد,
  الذىبي َقاْيماز بن عثمان بن أحمد بن محمد اهلل عبد أبو الدين النببلء لشمس أعبلم بالخوانيق . انظر: سير دمشق,

 م . ٜ٘ٛٔ/  ىـ ٘ٓٗٔ, ٖلرسالة, طا األرناؤوط, مؤسسة شعيب بإشراف المحققين من (, تحقيق: مجموعةٖٔ٘/ٕٓ)
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ى الوزارة مكانو, وبعد وفاتو ىـ( , وتول  ٚٙ٘ –ىـ ٘٘٘) (2)الفاطميوزير العاضد  (1)رشاو  
  .(4)الدولة األيوبية مؤسس (ٖ)بن أخيو صبلح الدين األيوبيابشيرين خمفو 

أخو صبلح الدين إلى مكة المكرمة ومنع  (٘)ىـ دخل سيف اإلسبلم األيوبيٕٛ٘وفي عام 
, والذي فرضتو الدولة (6)عمى خير العمل " مكي الشريف بـ " حي  من األذان في الحرم ال

 لمكرمة .أثناء حكميا عمى مكة ا –الشيعية المذىب  –الفاطمية 
 ـ في موقعة حطين ىٖٛ٘نتصار عمى الصميبيين عام ن صبلح الدين من االوتمك   

 

                                                           

, كان فارسًا ووزيرىا المصري ة الّديار ممك شجاع أبو الَيَوازنّي, الّسعديّ  عشائر, ْبن نزار ْبن مجير ْبن شاَورىو:  (ٔ)
 وعيدا , قتمو عمى العاضد مع فاتفق مصر, شيركوه ودخل, الجيوش بأمير يمقبشيمًا شجاعًا, اتيم بمماألة اإلفرنج, 

 إلى برأسو وبعث ,هٗٙ٘سنة  بالقاىرة الشافعّي, اإلمام قبر أمام قتمو فتولى قائدا, يزال ال وكان( الدين صبلح) إلى
 (. ٓٗٗ/ٕ. انظر: وفيات األعيان البن خّمكان)العاضد

 لُعَبْيدّي,ا دُمَحم   ْبن المجيد َعْبد الم و لدين الحافظ ابن يوسف بن محمد أبو الم و, لدين العاضد الم و بدىو: ع (ٕ)
 في متغالياً  التشيع شديد العاضد وكان, مصر خمفاء آخر وىو فاطمّيون أّنيم وبيتو ُىوَ  يزعم ل ِذي,  االّرافضيّ  اْلَمْصِرّي,

ذا عمييم اهلل رضوان الصحابة, سب  أبناء وأنباء انظر: وفيات األعيان .(ٚٙ٘دمو, توفي سنة ) استحل اً سني   رآى وا 
 – صادر دار, عباس إحسان: تحقيق(, ٓٔٔ/ٖ)البرمكي خم كان ابن محمد بن أحمد الدين شمس اسالعب ألبي الزمان
 الذىبي قايماز بن عثمان بن أحمد بن محمد اهلل عبد أبو الدين لشمس , وتاريخ اإلسبلممٜٜٗٔ - ط, بيروت

                                                                     .مٖٕٓٓ, ٔط, اإلسبلمي الغرب دار, معروف عواد بشار الدكتور: تحقيق ,(ٖٚٙ/ٕٔ)
: الناصر بالممك الممقب األيوبي, الدين صبلح المظفر, أبو شاذي, بن أيوب بن يوسف: ىو األيوبي الدين صبلح (ٖ)

 نزلوا ,األكراد من نية,اليذا قبيمة منوىم ( أذربيجان شرقي في) ُدوين قرية من وأىمو أبوه كان. اإلسبلم مموك أشير من
 والساحل فمسطين في الفرنج عمى لو انتصار أعظم وكان, ىـٜٛ٘ سنة فييا وتوفي الدين, صبلح بيا وولد بتكريت,
: انظر(. ٖٛ٘ سنة) القدس افتتاح ثم بيروت, بعد ما إلى ويافا وعكا طبرية استرداد تبله اّلذي"  حطين يوم"  الشامي
, الدمشقي الزركمي فارس, بن عمي بن محمد بن محمود بن الدين لخير األعبلم(, و ٜٖٔ/ٚالبن خمكان) األعيان وفيات

 .م ٕٕٓٓ مايو/  أيار -٘ٔط, لممبليين العمم دارومابعدىا, , (ٕٕٓ/ٛ)

 (. ٖٚٔ/٘) البن تغري بردي النجوم الزاىرةانظر:  (ٗ)
 الدين, ظيير العزيز بالممك المنعوت وانمر  بن شاذي بن أيوب بن نيْ كِ تِ غْ طُ  الفوارس أبو اإلسبلم سيفىو:  (٘)

 ودخل ىـ ٜٚ٘ سنة مكة فدخل اليمن, إلى الدين صبلح الناصر أخوه بعثو ,عاقبل أديبا شجاعا كان اليمن صاحب
 سماىا مدينة اليمن في واختط. ومسموعات مقروآت لو فقييا, وكان. وكرىا طوعا كمو, اليمن وممك ,فتعز زبيدا,

(, ٖٕ٘/ٕ. انظر: وفيات األعيان البن خمكان)فييا وتوفي ىـٕٜ٘ سنة الجند مدينة من أميال عمى( المنصورة)
 (.ٕٕٚ/ صٖواألعبلم لمزركمي )

                                                                                (.ٖٓٔ/ٙ) البن تغري بردي والقاىرة مصر مموك في الزاىرة النجومانظر:  (ٙ)
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  (ٔ).واستعادة القدس

 . ر ازيالفخر الدين اإلمام الحالة السياسية في عصر تمك 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                           

 (. ٜٖٗ/ٕٔ: البداية والنياية البن كثير)انظر( ٔ)
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 المطمب الثاني 
 ةاعي  ـاالجتمالة ـالح 

ة االجتماعي  األحوال  رك اليابط, فإن  ة لممسممين في ىذا الدّ إذا كانت األحوال السياسي      
  . عنيا سوءاً  ة لم تكن تقلّ قتصادي  واال
السياسي, الذي اء الفساد ة في القرن السادس اليجري جر  جتماعي  فمقد تدىورت الحياة اال   

, كما يرجع األمر إلى الفتن المختمفة, ة معاً ة والمعنوي  ة, المادي  ماعيّ تجاستنزف القدرات اال
لى ما لى األزمات االذكرناه سابقاً  وا  كميا  ة, وانتشار األوبئة, وىذه العواملقتصادي  , وا 

ي كانت من مقومات القوة جتماعية المادية والمعنوية,التساىمت في تدمير البنيات اال
والنماء, لذلك خرجت المدن, وانقطعت الطرق, وانتشرت المصوصية, ولم تسمم منيا حتى 

جتماعية المختمفة ت العبلقات االر عمييا جيارًا نيارًا, لذلك ساءاقوافل االحجاج, حيث يغ
فوذ, , وانقسم المجتمع إلى طبقات: "طبقة السبلطين واألثرياء وغيرىم من أصحاب الن

ة يمثمون رفاىية من سابقتيا, وكانت العامّ  وطبقة الجيوش والتجار, وكانت ىذه الطبقة أقل  
 ( 1)السواد األعظم من الناس, وقد ابتمي بعضيم بالفقر والجوع والمرض.

عند المموك, وكان لو خمسون  ماً فقد كان من طبقة األثرياء, وكان معظ   الر ازيا الفخر أم  
واب ف من الذىب مائتي ألف دينار, غير ما كان يممكو من الد  ترك, وخم  من ال ممموكاً 

 (ٕ)والثياب والعقار واآلالت.
تمك ىي الحالة االجتماعية لمعالم اإلسبلمي خبلل القرن السادس اليجري والمظاىر    

 .بيا المجتمع في العالم اإلسبلمي سم التي ات  
                                                           

الجوزي,  محمد بن عمي بن الرحمن عبد الفرج أبو الدين األمم, لجمالالمموك و  تاريخ في انظر: المنتظم( ٔ)
, (ٕٚٔ/ٜ)والكامل في التاريخ, البن األثير  ,م ٕٜٜٔ - ىـ ٕٔٗٔ -ٔ, طبيروت العممية, الكتب دار, (ٔٚٔ/٘ٔ)

 .(ٖٖ/ٖٔ)اية والبداية والني
, دار الجامعات (ٙٗ)ص:, وفخر الدين الرازي, لفتح اهلل خميف, (٘ٙ/ٖٔالبن كثير) انظر: البداية والنياية( ٕ)

 م. ٜٚٚٔالمصرية, اإلسكندرية, 
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 لمطمب الثالثا
 ةقتصادي  الحالة اال 

ة كذلك, فمقد كانت السياسي  ة لممسممين بعيدة عن الحالة قتصادي  م تكن األحوال االل  
  .إلى أسوأ مسيرىا من سي ئموازية ليا في 

 ة,كاف   الببلد اإلسبلمية في الغبلء الشديد إلى تأد   وقد زمات االقتصاديةفقد توالت األ   
 الببلد األزمات ىذه تفعم   كثيرة, نأحيا في عةالمجا إلى تأد   وقد بمد, منيا يسمم ولم

 سنة وىي ه,ٖٗ٘ سنة وقع الذي مثل الغرب, أقصى إلى الشرق أقصى من اإلسبلمية
لى العراق, إلى خراسان من الببلد الغبلء جميع عم   حيث ,الر ازي والدة لى الشام وا   ببلد وا 
 السنة إلى ودام ,الببلد سائر وعم   ,أيضاً  الغبلء اشتد   ه,ٚ٘٘ سنة وفي (ٔ)إفريقيا
 .(ٕ)الموالية

 رواياتٌ  وىناك والمكروىة, مةالمحرّ  وابالد   أكل إلى الناس األزمات ىذه دفعت وقدىذا    
 وحتى النفس, منو تتقزز ما وىو (ٖ)اآلدميين, لحم أكل عن تتحدث التاريخ, كتب في كثيرة
 .المستعان واهلل شاىده,مَ  وصف من

 

 
                                                           

 الدين عمادألبي الفداء , كتاب المختصر في أخبار البشر, (ٖٕ/ ٜ األثير) ( انظر: الكامل في التاريخ البنٔ)
,  (ٜٔ /ٖ)حماة صاحب المؤيد, الممك أيوب, بن شاىنشاه بن عمر ابن محمد بن محمود بن عمي بن إسماعيل
 .)د. ت(ٔالمصرية, ط الحسينية المطبعة

 .(٘ٗٔ /ٜ ( المصدر نفسو)ٕ)
 محمد ىاجر أبو: تحقيق ,(ٔٙٗ/ٕلشمس الدين الذىبي )  غبر من خبرفي  العبر(, و ٘٘ٔ/ٜ( المصدر نفسو)ٖ)

  .(ت. د()ط. د)بيروت – العممية الكتب دار, غمولز  بسيوني بن السعيد
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 المطمب الرابع
 ةوالثقافي   ةمي  العم الحالة 

 أصاب امم   غمر  خبلل ىذه الفترة , فعمى ال ساعات   في لقد كان النشاط العممي والثقافيّ    
 إال   اليجري السادس القرن في ة,واالجتماعي   ةالسياسي   الحياة في وىنٍ  من اإلسبلمي العالم
 عمى بل آنذاك؛ ببلدال في والثقافي العممي النشاط سبيل في عثرة حجر يكن لم ذلك أن  

 حركة وشاعت المسممين, نفوس في والتأليف البحث ممكة نضجت فقد ذلك؛ من العكس
 الطبيعية العموم في ازدىار إلى أدى امم   العربية المغة إلى المختمفة المغات من الترجمة

 لمواجية والتأليف البحث في العمماء ممكات كذلك ونضجت وغيرىا؛ والفمسفية والرياضية
 عمى والسبلطين المموك بين التنافس روح تدب   كما, واالجتماعي السياسي لضعفا

غداق بالرعاية, وتعيدىم ببلطيم, إلى العمماء استجبلب  يرون كانوا فقد ليم, العطايا وا 
 فكان بذلك؛ الر ازي الفخر حظي وقد بببلطيم, العمماء كثرة الشديد الفخر دواعي من

  ساعدت ى,شت   بمدان في كثيرة مدارس  لو نيتوبُ  وغيرىم, (ٔ)خوارزم مموك عند ماً معظ  
  .(ٕ)شيرتو وذيوع صيتو نشر عمى

                                                           

 تاريخية بو, وىي منطقة يتمفظون ىكذا صحيحة, بألف ليست مختمسة مسترقة واأللف والفتحة, الضمة بين أولو: ُخوارزم (ٔ)
لبمدان ا معجم: انظر. أوزبكستان غرب في اليوم وتقع اإلسبلمي, خراسان إلقميم تابعة كانت الوسطى, آسيا في قديمة

 م.ٕٛٛٔ(, مطبعة المعارف ,)د. ط( بيروت, ٜٗٗ/ٚومعجم البمدان لعبد اهلل بن الخوري البستاني, ) (,ٜٖ٘/ٕلمحموي)
 )د. ط(, )د. ت(, وفكر (, دار الفكر,ٛ)ص لمحمد صالح الزركان, والفمسفية, الكبلمية وآراؤه الرازي الدين فخر: انظر ((ٕ

 (, رسالةٜٔ-ٛٔ: ٔ)ص محمد عمي ليمة, وتوظيفو في العصر الحديث ألحمد تفسيره, خبلل من النبوات في الرازي اإلمام
-هٖٔٗٔاألزىر, كمية أصول الدين بالقاىرة, قسم العقيدة والفمسفة,  جامعة, الدكتوراه في العقيدة والفمسفة درجة لنيل مقدمة
رسالة دكتوراه,  (,ٖٔ -ٜ)ص: محمد, راىيمإلب الكبلمية, المسائل في وآراؤه منيجو الرازي الدين فخر م, واإلمامٕٜٜٔ

 من اإللييات في الرازي اإلمام م, فكرٜٙٚٔ-هٜٖٙٔمقدمة لقسم العقيدة والفمسفة, بكمية أصول الدين, جامعة األزىر, 
رسالة مقدمة لنيل درجة  (,ٕٔ/ٔلرجب محمود الديب, ) تفسيره مفاتيح الغيب, ومدى توظيفو في العصر الحديث, خبلل

 الدين فخر الحكيم م, اإلمامٜٜٔٔ -هٕٔٗٔه من جامعة األزىر, كمية أصول الدين بالقاىرة, قسم العقيدة والفمسفة, الدكتورا
(, دار سحنون لمنشر والتوزيع, دار ابن حزم لمنشر والتوزيع, ٕٛ-ٖٕلعبد العزيز المجدوب, )ص:  تفسيره, خبلل من الرازي

بحث مقدم لنيل درجة  اإللييات, في الرازي الدين فخر اإلمام من تيمية ابن اإلسبلم شيخ م , وموقفٕٛٓٓ -هٜٕٗٔ, ٔط
-ىـٔٔٗٔ ,(ٔ)ص جمال,أحمد محمد  ابتسامالقرى ,  الدكتوراة, بقسم العقيدة , كمية الدعوة وأصول الدين , جامعة أم

 .(ٚٔ محمد العريبي )ص:ل الرازي, الفخر اإلمام عند الفكرية المنطمقاتم. ٜٜٔٔ
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 العموم في التفكير موضوع ساعبات   ة,الفكري   الناحية من اليجري السادس القرن زويتمي  
 كما ة,واالجتماعي   ةوالطبيعي   ةالعقمي   كالعموم األخرى, العموم في الحال وكذلك ة,الشرعي  
 وتجنيد تأطير في والمذاىب الفرق سمطة وبنمو   العموم, تمك جميع في اإلنتاج بكثرة تتمّيز
                                                                ( ٔ) .صفوفيا في الناس

 مذاىبال وبين وبينيا ة,الكبلمي   الفرق بين القرن ىذا في هأشد   عمى الفكري الصراع كان   
 السياسة مسائل في القديم لبلختبلف استمرار ىو ماإن   القرن, ىذا في وقع وما ة,الفقيي  

 ةخاص   ميزة والىو بكاممو, نقمة ليس ذاتو حد   في الفكري االختبلف أن   العمم مع والعقائد,
 في بلفاتاالخت من وأنواعاً  أشكاالً  عرفت األخرى األديان جميع ألن   ة؛اإلسبلمي   بالثقافة
  (ٕ) .معاً  والفروع األصول

 الفروع, في االختبلف من الفقو عمم ونشأ األصول, في االختبلف من الكبلم عمم نشأ وقد
 :ثانياً  والتوحيد, الصفات: أوالً : كبرى مسائل أربع في األصول في االختبلف وكان

         ( ٖ) .واإلمامة النبوة: ورابعا والوعيد, الوعد: ثالثاً  والقدر, القضاء

 التي الفتنة مثل االحيان, بعض في دموية فتنٍ  إثارة إلى بدوره الفكري الصراع ىأد   لقد
(ٗ)َأْسَتراباذب والشافعية الشيعة العمويين بين نشبت

  ٓٙ٘سنة أخرى وفتنة (٘)هٗ٘٘ سنة في 

 

                                                           

, أطروحة لنيل شيادة (٘ٔ: ص)قوقام,  الرازي ونقده  لمفبلسفة والمتكممين, لمرشيد الدين فخر لفمسفي لدىا التفكير (ٔ)
 م. ٕ٘ٓٓ-ٕٗٓٓالدكتوراه الدولة في الفمسفة, جامعة الجزائر, كمية العموم االنسانية واالجتماعية, قسم الفمسفة, لمعام 

 .(٘ٔ:صنفسو) المصدر (ٕ)
 الفرج أبو الممطي, توما بن( ىارون أو) أىرون بن( يوحنا الوالدة في واسمو) يغوريوسالدول لغر  مختصر تاريخ (ٖ)

 م. ٕٜٜٔ, ٖبيروت, ط الشرق, اليسوعي, دار صالحاني , تحقيق: أنطونٜٙ العبري, ص بابن المعروف
 مشيورة كبيرة بمدة :معجمة وذال وألف, موحدة, وباء وألف, وراء, فوق, من المثناة التاء وفتح السكون, ثم بالفتح (ٗ)

الخامس. انظر:  اإلقميم في وجرجان سارية بين طبرستان أعمال من وىي فّن, كل في أىل العمم من خمقا أخرجت
 (.٘ٚٔ /ٔمعجم البمدان, لياقوت الحموي)

 .(ٙٙ /ٜ ) األثير الكامل البنانظر:  (٘)
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                                                            ( ٔ) .كثير خمقٌ  فييا تلقُ  فتنة وىي لممذاىب, التعصب بسبب أصفيان في ه

لو رغم التمزق والتشتت الذي  عمى الجيل مقارعاً  باً في ىذا القرن متغم   الر ازيولقد عاش 
 جميع ميادين الحياة خبلل ىذه الفترة. عم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.ٕٜ /ٜ ) األثير البن الكاملانظر:  (ٔ)
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 وفيه أ ربعة مطالب:

 .وصفاتو ونشأتو هومولد وكنيتو ونسبو اسمو :األول المطمب
 .العممية حياتو المطمب الثاني:
 .مؤلفاتو:  الثالث المطمب المطمب الثالث:
 .ووصيتو وفاتو: الرابع المطمب المطمب الرابع:

 

 

                      

                   

                                                                             

 انثانً املبحث
اسي زـــفخــاناإلمام  اةــٍـح

َّ
 انز
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 لالمطمب األو  
 اسمو ونسبو وكنيتو ومولده ونشأتو وصفاتو 

                                                          :اسمو ونسبو -أ
 (ٔ)القرشي, البكري هلل محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن عمي ا عبد أبو ىو     

 بألقاب اشتير , يالر   خطيب بنا أو الخطيب بابن عرفيُ  ,(ٕ)األصل الطبرستاني التيمي,
                                                                                         (ٖ).الر ازي ألقابو أشير أن   إال اإلسبلم؛ وشيخ الدين فخر: منيا كثيرة؛

  كنيتو: -ب
 البعض وعند ,(ٗ)عبداهلل بأبي المؤرخين بعض عند يكنى حيث واحدة, فميست كنيتو اأم  
  اآلخرين عند ىكن  ويُ  ,(٘)الفضل بأبي األغمبية وىم اآلخر 

                                                           

  السيوطي الدين جبلل بكر, أبي بن الرحمن عبدلالعشرين,  المفسرين طبقات: ديق , انظرنسبة إلى أبي بكر الصٔ) )
  ه.ٜٖٙٔ, ٔ, طالقاىرة – وىبة مكتبة, عمر محمد عمي(, تحقيق: ٘ٔٔ)ص:  ,
ناحية بين العراق وخراسان بقرب بحر الخزر, ذات مدن وقرى كثيرة, وىي والية من واليات إيران, وتعرف ( ٕ)

, بين (وىو بحر الخزر أوبحر قزوين) ا باسم مازندران, وموقعيا إلى الجنوب الشرقي من بحر طبرستان,طبرستان أيض
؛ " طبر"  موضع األطبار؛ فيي مؤلفة من لفظتين: وجاء في بعض الكتب أن معنى طبرستان. الريوقومس وبحر الخزر

سميت بذلك ألن  .الموضع, أو الناحية: اومعناى" إستان"تعريب تبر الفارسية, وىو اسم لنوع من الفؤوس, و: وىي
الشجر كان حوليا شًيئا كثيرا؛ فمم يصل إلييا جنود كسرى حتى قطعوه بالفأس؛ فمكثرة ما فييا من األطبار, عرفت 

معجم : بطبرستان؛ إذ الطبر بالفارسية الفأس؛ وكانت ىذه الناحية مسقط عائمة الرازي قبل أن يرحموا إلى الريان انظر
, (ٙٓٗ-ٖٓٗ,ٕٚٔ)ص:  , القزويني محمود بن محمد بن زكريا, آثار الببلد وأخبار العباد, ٖٔ/ٗ) ,لمحموي البمدان

 الممّقب الفيض, أبو الحسيني, الرّزاق عبد بن محّمد بن محّمدتاج العروس من جواىر القاموس, , بيروت – صادر دار
بيدي بمرتضى,  .اليداية دار(, ٖ٘ٗ/ٜ) ,(طبرزذ), مادة الز 

البن  البداية والنياية و  ,(ٖٚٔ/ٖٔ) مذىبيلتاريخ اإلسبلم  ,(ٜٕٗ-ٕٛٗ/ٗالبن خّمكان) األعيان وفيات :( انظرٖ)
(, مطابع شركة ٔٔ)ص: ,محمد حسن العماري , اإلمام فخرالدين الرازي حياتو وآثاره , عمي (٘ٙص/ٖٔ),كثير 

 م.ٜٜٙٔ -هٖٛٛٔاإلعبلنات الشرقية,)د. ط( 
 مكتبة دار ,رضا نزار: قيقتح(,  ٕٙٗ: ص) , أصيبعة أبي بن, الاألطّباء طبقات في اءاألنب عيون :انظر (ٗ)

 اهلل عبد بن أيبك بن خميل الدين صبلح ,بالوفيات الوافي, (ٖٔٛ/ٖ)خمكان  بنال الوفيات, ,مٜ٘ٙٔ. بيروت. الحياة
 -هٕٓٗٔ, بيروت – لتراثا إحياء دار, مصطفى وتركي األرناؤوط أحمدتحقيق:  ,(ٕٛٗ/ٗ) ,(ىـٗٙٚ: ت) الصفدي
 م.ٕٓٓٓ

تحقيق: , :(ٜٕٔص) القفطي يوسف بن عمي الحسن أبو الدين جمال, الحكماء بأخيار العمماء أخبار :انظر (٘)
 (.ٕٖٓ /ٜ) , والكامل البن األثيرمٕ٘ٓٓ - ىـٕٙٗٔ, ٔ, طلبنان – بيروت العممية, الكتب دار ,الدين شمس إبراىيم
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  (ٔ).بأبي المعالي

                                                         : ونشأتو مولده - جـ
 قول عمى لميجرة وخمسمائة وأربعين ثبلثٍ  سنة رمضان شير في الر ازيالفخر  دلِ وُ    

 .((٘)والذىبي (ٗ)حجر وابن (ٖ)والسيوطي (ٕ)العماد كابن)خينالمؤر   بعض

 ونشأ ي,بالر   ,((ٚ)الوردي وابن (ٙ)األثير كابن) نيخر آ قول عمى وأربعين أربع سنة :وقيل 
 مدينة في الشافعية عمماء أحد الحسين بن عمر الدين ضياء والده كان فقد عمم, بيت في

                                                           

 . (ٜٚٔ /ٙ بردي) يتغر  بنال الزاىرة, النجوم ((ٔ
 في ولد .باألدب عالم فقيو, مؤرخ,: الفبلح أبو الحنبمي, العكري العماد ابن محمد بن أحمد بن الحي عبدىو:  (ٕ)

 ذىب من أخبار في الذىب شذرات) لو ه,ٜٛٓٔسنة  ً احاج   بمكة ومات طويمة, مدة القاىرة في وأقام دمشق, صالحية
 الحادي القرن أعيان في األثر خبلصة :انظروغيرىا.  الحنابمة, فقو في( منتيىال متن شرح) و أجزاء, ثمانية( ط -

 .)د. ط(, )د. ت(بيروت – صادر دار(, ٖٓٗ/ٕ)الدمشقي األصل, الحموي المحبي اهلل فضل بن أمين محمد, عشر
 مؤرخ افظح إمام: الدين جبلل السيوطي, الخضيري الدين سابق ابن محمد بن بكر أبي بن الرحمن عبد( ىو: ٖ)

 خمس وعمره والده مات) يتيما القاىرة في نشأ. الصغيرة والرسالة الكبير, الكتاب منيا مصنف, ٓٓٙ نحو لو ,أديب
(, ٕٕٚ/ٔ)الغزي محمد بن محمد الدين نجم, العاشرة المئة بأعيان السائرة الكواكبه. انظر: ٜٔٔوتوفي سنة  (سنوات

 .م ٜٜٚٔ - ىـ ٛٔٗٔ -ٔ, طلبنان – بيروت العممية, الكتب دار, المنصور خميل تحقيق: 
. والتاريخ العمم أئمة من: َحَجر ابن الدين, شياب الفضل, أبو العسقبلني, الكناني محمد بن عمي بن أحمد( ىو: ٗ)

 اليمن إلى ورحل الحديث, عمى أقبل ثم والشعر باألدب ولع ,بالقاىرة ووفاتو ومولده( بفمسطين) عسقبلن من أصمو
 بن محمد, السابع  القرن بعد من بمحاسنانظر: البدر الطالع   .هٕ٘ٛالشيوخ, توفي سنة  لسماع رىماوغي والحجاز

 )د. ط(, )د. ت(.بيروت – المعرفة دار(, ٛٚ/ٔ)اليمني الشوكاني اهلل عبد بن محمد بن عمي
, محقق عبلمة ,مؤرخ حافظ,. اهلل عبد أبو الدين, شمس الذىبي, قايماز بن عثمان بن أحمد بن محمد( ىو: ٘)

 كثيرة كبيرة تصانيفو البمدان, من كثيرا وطاف القاىرة إلى رحل, دمشق في مولده ميافارقين, أىل من األصل, تركمانيّ 
 (.ٓٓٔ/ٜلمسبكي) الكبرى الشافعية طبقاته. انظر: ٛٗٚتوفي سنة  المئة تقارب

 المؤرخ: األثير ابن الدين عز الحسن أبو ,الجزري الشيبانيّ  الواحد عبد بن الكريم عبد بن محمد بن عمي( ىو: ٙ)
ه, لو ٖٓٙ, وتوفي بيا سنة الموصل وسكن عمر, ابن جزيرة في ونشأ ولد ,واألدب بالنسب العمماء من اإلمام,

 بعده جاء من أكثر ىـ ٜٕٙ عام فيو بمغ السنين, عمى مرتب مجمدا, عشر اثنا"  ط - الكامل"  يامنتصانيف عديدة 
 (.ٖٗٛ/ٖ. انظر: وفيات األعيان البن خّمكان)ىذا كتابو عمى عيال رخينؤ ملا من
: الكندي المعّري الوردي ابن الدين زين حفص, أبو الفوارس, أبي بن محمد نب عمر بن مظف ر بن عمر( ىو: ٚ)

 ديوان"  كتبو من, هٜٗٚبحمب سنة  وتوفي بمنبج, القضاء وولي( بسورية) النعمان معرة في ولد ,مؤرخ أديب, شاعر,
الوردي. انظر:  ابن بتاريخ يعرف مجمدان, تاريخ,"  ط - المختصر تتمة"  و ونثره, نظمو بعض فيو"  ط - شعر

 (.ٖٖٚ/ٓٔطبقات الشافعية الكبرى لمسبكي)
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ماماً  يالرّ   ابنو شيرة بالخطيب, اشتير حتى ,مفّوىاً  وخطيباً  ,والفقوعمم األصول  في وا 
 زاً تميّ  زتميّ  ت ىح  خطبو في وردهيُ  وبما بفصاحتو, متمّيزاً  وصار الخطيب, بابن الدين فخر
 ويجتمع الكىن ةمعموم اتَأوق ِفي ويخطب الري  ب سيدر   وكان مثلال ِميلق وصار كثيراً 
 تمك يف اموالع َخاصال ينب بذلك تيراش ت ىح غتووببل ُيوِردهُ  ام لحسن كثير خمق دهعن

 قويّ  المسان فصيح وكان:"الدين فخر والد عن( ه ٔٚٚ ت) (ٕ)السبكي ويقول ,(ٔ)النواحي
 عمم من الدين فخر فنيل , (ٖ)"أديباً  محدثاً  خطيباً  ,صوفياً  ,متكمماً  أصولياً  فقييا الجنان
 ويحفظو لوالده الفضل يعرف الر ازي انك قدو  ,(ٗ)مات أن إلى فقيو من واغترف , والده
 الشيخ ,(ٚ)الوالد الشيخ , (ٙ)اإلمام والدي ,(٘)والدي: لو جبل  مُ  كتبو في عميو فأطمق لو,

 .          (ٓٔ)وشيخي والدي , (ٜ)الوالد الزاىد اإلمام الشيخ ,(ٛ)الوالد اإلمام

                                                           

 .(٘ٙٗ :ص)  أصيبعة, أبي األنباء البن عيونانظر:  (ٔ)
 القاىرة, في ولد ,الباحث المؤرخ, ,القضاة قاضي: نصر أبو السبكي, الكافي عبد بن عمي بن الوىاب عبدىو:  (ٕ)

 تصانيفو , من(بمصر المنوفية أعمال من) سبك إلى نسبتوه, ٔٚٚسنة بيا وتوفي فسكنيا والده, مع دمشق إلى وانتقل
 المائة أعيان في الكامنة الدررانظر: . " ط - النقم ومبيد النعم معيد"  و أجزاء, ستة"  ط - الكبرى الشافعية طبقات" 

 (.ٕٖٕ/ٖالبن حجر العسقبلني)الثامنة 
 الفتاح عبد الطناحي, محمد , تحقيق: محمود(ٕٕٗ/ٚ) الكبرى , لعبد الوىاب بن عمي السبكي, الشافعية طبقات (ٖ) 

 ه.ٖٔٗٔ, ٕوالتوزيع, ط والنشر لمطباعة ىجر الحمو, محمد
, ٖالرسالة ط , مؤسسة(ٔٓ٘/ٕٔ) لمذىبي, النببلء, أعبلم سيرو  ,(ٕٓ٘/ٗاألعيان البن خمكان) وفيات: انظر ((ٗ

 ٚ) الفبلح أبو الحنبمي, الَعكري العماد بن محمد بن أحمد بن الحي لعبد الذىب, شذراتو  , م ٜ٘ٛٔ - ىـ ٘ٓٗٔ
 م.ٜٙٛٔ - ىـ ٙٓٗٔ, ٔبيروت, ط –دمشق كثير, ابن األرناؤوط, دار محمود , تحقيق:(ٓٗ/

 الدين بفخر الممقب الرازي التيمي الحسين بن الحسن نب عمر بن محمد اهلل عبد الكبير, ألبي التفسيرانظر:  (٘)
 ه.ٕٓٗٔ, ٖبيروت, ط – العربي التراث إحياء , دار(ٖٕٔ /ٜٕ )الري, خطيب, ابن  الرازي

, تحقيق: الدكتور أحمد حجاز السقا, مكتبة الكميات ٖٗص ,لئلمام فخر الدين الرازي  الشافعي, اإلمام ( مناقب(ٙ
 م.ٜٙٛٔ -هٙٓٗٔ, ٔاألزىرية, مصر, ط

 .(ٔٓٔ / ٔ) الكبير التفسير (ٚ)
 .( ٚٗ/ ٕٚ) ,( ٙٗٔ / ٕٓ)  ,(ٙٔ /ٜٔ)  ,( ٖٛٔ /ٚٔ)  ,( ٕٔٓ/ٖٔ)  ,( ٕٗ/ٖٔ)  ,(ٜ/ٔ)المصدر نفسو ((ٛ
 .(ٖٕٔ /ٖٔ) المصدر نفسو ((ٜ

ات, , وىو الكتاب المسمى لوامع البينات شرح أسماء اهلل والصف(ٖٚٗ:ص) لمرازي, الحسنى, اهلل أسماء شرح (ٓٔ)
الدين محمد بن عمر الخطيب الرازي, راجعو وقدم لو وعمق عميو: عبد الرؤوف سعد, المكتبة األزىرية لمتراث, 

 م.ٕٓٓٓ -هٕٓٗٔ
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تحصيل  عمى داً ج الحرص شديد فكان العمم؛ طمب في عالية ةىم  صاحب وقد كان  
 البراعة, قوي   كثير العبارة, حسن الذىن, حاد  الحافظة,  قوي  والحكمية,  الشرعية العموم
        .     (1)األدب عارفا بفنون ومباحثيا, الطب صناعة في النظر

 فيما لغيره اهلل جمعيا ما أشياء خمسة لو اجتمع : " (ه ٗٙٚ ت) (ٕ)فديالصّ عنو  يقول
 ما الذي واالطبلع الذىن ةوصح   الكبلم عمى القدرة في العبارة سعة وىي لوأمثا من عممتو
 األدلة تقرير في يريده ما عمى تعينو التي والذاكرة المستوعبة والحافظة مزيد عميو

  (ٖ). "باألدب عارفاً  وكان دقيق, ونظره ة,جدلي  ة قو   فيو وكان والبراىين,

 لسولمج وكان والنظر الفكر كثير ,جمياً  وذىنو قوياً  خاطره وكان: "(ٗ)الشيرزورييقول عنو 
 (٘)."المموك عمى حتى يتعاظم وكان وعظمة, جبللة

                                                           :الر ازي صفات - د
 أو ةوالعقمي   النفسية أو ةالجسمي   سواءباىتمام  الر ازي صفاتلقد ذكر المؤرخون 

 الجسم, عبل القامة, ربع وأن   لو, المؤرخون ذكرىا التي الجسمية الصفات منف اعية,االجتم
                                                                    (ٙ).جميمة وىيئة حسنة, ةبز   لو فخامة, فيو أي الصوت, جيوري المحية, كبير

                                                           

 (.ٕٙٗ :ص) األنباء, البن أبي أصيبعة عيون (ٔ)
 صفد في دول ,الممتعة التصانيف كثير مؤرخ, أديب,: الدين صبلح الصفدي, اهلل عبد بن أيبك بن خميل ( ىو:ٕ)
لييا( بفمسطين)  في الكامنة الدرر انظر: مصنف. مئتي زىاء ىـ , لو ٗٙٚفييا سنة  دمشق, وتوفي في وتعمم. نسبتو وا 

 (.ٕٚٓ/ٕالبن حجر) الثامنة المائة أعيان

 وتركي األرناؤوط أحمد: تحقيق (,ٕٛٗ / ٗ) الصفدي اهلل عبد بن أيبك بن خميل الدين صبلحل ,بالوفيات الوافي (ٖ)
 .مٕٓٓٓ -ىـٕٓٗٔ, )د. ط( بيروت – التراث إحياء دار, مصطفى

 - األفراح وروضة نزىةاألرواح) كتبو من. مؤرخ حكيم: الشيرزوريّ  اإلشراقي الدين شمس محمود, بن محمد ( ىو:ٗ)
عبلم ىـ. انظر: األٚٛٙوكانت وفاتو بعد  .والمتأخرين المتقدمين من ترجمة ٔٔٔ عمى اشتمل الحكماء, تواريخ في( خ

 .(ٜٛ-ٚٛ/ٚلمزركمي)
 الشيرزورّي, اإلشراقي الدين شمس محمود, بن , لمحمدوروضة األفراح في تاريخ الحكماء والفبلسفة األرواح نزىة ((٘
 .)د. ت(ٔ, جمعية الدعوة اإلسبلمية العالمية, ط(ٜٖ٘ ص)
 ) العماد بنال الذىب, شذرات ,( ٜٕٗ /ٗ ) مصفديل الوافي, ,( ٕٙٗ:ص) األنباء البن أبي أصيبعة عيونانظر:  (ٙ)
٘/ ٕٔ) 
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 ابن يقولة ما بين مادح وقادح , ومن ذلك : نفسي  ة والخون في صفاتو العقمي  واختمف المؤر  
 الذىن, حادّ  الفطرة, جيد والرأس, الصدر عظيم المحية, شعر أشمط ون  إ ": (ٔ)أصيبعة أبي

 بفنون عارف ومباحثيا, الطبّ  صناعة في النظر قويّ  البراعة, كثير العبارة حسن
                                (ٕ)."األدب

, وليس زائداً  ساعاً سع فييا ات  الدنيا ويت   كان يصحب السمطان ويحب  "  :(ٖ)يريقول ابن كث
                                                                  (ٗ)."ذلك من صفات العمماء

 شرسة أخبلقو وكانت لمجاه, اً حب  مُ  ,والمباضعة األكل كثير "و: يذم  ي ر زو الشير  ويقول
         )الطويل( :أخبلقو وصف في يقول الذي وىو عنده بحثوا إذا المحصمين ابي يؤذي

 ديني ومن عقمي من النور ويمحق    رنيغيّ يُ  مقٍ خُ  من اهلل إلى أشكو
 (٘) " فترديني فتغويني فتنمو تبدو      محكمةٌ  القمب مزاج في حرارةٌ 

 عند الوافرة الميابة لو" : لو مادحاً  أخبلقو وصف وقد( ه ٔٚٚت) بكيالس  ويقول 
  (ٙ)."ليا ورق   أخذىا شتاء, يوم بجانبو سقطت حمامة فإن   مشيود, ورفقو وعطفو أصحابو,

 

                                                           

 المؤرخ, الطبيب: أصيبعة أبي ابن العباس أبو الدين, موفق الخزرجيّ  يونس بن خميفة بن القاسم بن أحمد( ىو: ٔ)
 بصرخد وتوفي. كثير شعر ولو بيا ومولده دمشق, في مقامو كان, (ط - األطباء طبقات في األنباء عيون) صاحب

 (.ٜٕٕ/ٚالبن تغري بردي) في الزاىرة النجوم. انظر: ىـٛٙٙسنة  (وريةس في حوران, ببلد من)
 (.ٕٙٗ:صاألنباء) عيون (ٕ)
 حافظ: الدين عماد الفداء, أبو الدمشقّي, ثم البصروي القرشي درع بن ضوّ  بن كثير بن عمر بن سماعيل( ىو: إٖ)

 ,العمم طمب في ورحل ىـ ٙٓٚ سنة مشقد إلى لو أخ مع وانتقل الشام, بصرى أعمال من قرية فيولد . فقيو مؤرخ
, التاريخ في مجمدا ٗٔ( ط - والنياية البداية) كتبو من .حياتو في تصانيفو الناس تناقل ىـ ٗٚٚ سنة بدمشق وتوفي

لجبلل الدين السيوطي,  [لمذىبي الحفاظ طبقات] ذيل, وغيرىا. )انظر: أجزاء عشرة( ط - الكريم القرآن تفسير)و
 )د. ط(, )د. ت(.العممية الكتب دار, عميرات  يازكر  الشيختحقيق: 

 . (٘٘/ٖٔة والنياية )( البدايٗ)
 (.ٜٖ٘نزىة األرواح )ص (٘)
 (. ٚٛ /ٛ الشافعية لمسبكي) طبقات (ٙ)

 



19 

 المطمب الثاني
 ةــ  اتو العمميــحي 

                                                                         :الر ازي شيوخ -أ
 , الدين ضياء والده, عيده بداية في منيم كثيرين, عمماء عن العموم الر ازي لقد أخذ   

 ولما (ٖ)ةمد   عميو فاشتغل ,(ٕ)معانيأوالس   (ٔ)منانيالس   الكمالوبعد موت والده سافر إلى 
 معو سافرو  (٘)الجبمي دلمجا أو (ٗ)الجيمي دلمجا عمى الحكمة بعموم اشتغل ي,الر   إلى عاد

 إلى إلى أيضاً  الر ازي وسافر ,ىناك والحكمة الكبلم عمم عميو وقرأ , (ٙ)مراغة إلى الر ازي
(ٚ)خراسان

،
 تصانيف عمى ىناك معاط   حيث الحكمة, ةخاص   لمعمم, طمباً  

                                                           

 , والصفدي -( ٕ٘ٓ / ٔٙ طبقة) , اإلسبلم تاريخ , والذىبي -(ٕٖٛ /ٖ) الوفيات خمكان, ابن:  بالسمناني قال (ٔ)
 .وغيرىم. ( ٛٙ/ ٛ ) الطبقات , والسبكي –( ٛ /ٗ ) , الزمان مرآة , واليافعي –(ٜٕٗ /ٗ ) الوافي,

/  لبنان - العممية الكتب دار (ٕ٘ٔ/ ٕ) ,(الوردي ابن تاريخ)المختصر تتمة , الوردي ابن:  بالسمعاني قال (ٕ)
 .مٜٜٙٔ - ىـٚٔٗٔ -ٔ, طبيروت

 طبقاتانظر: . أعجمي اسم وىو بن عقيل,( الكاف بضم) كمّ  بن( الزاي بكسر) زر بن أحمد الكمال نصر أبو ىو (ٖ)
( السين بكسر) سمعان ببلد إلى انتسابو يستبعد: فيقول الحموي ياقوت ( وأما ٚٔ -ٙٔ/ٙ الشافعية الكبرى لمسبكي)

لمحموي  البمدان معجمانظر:  .باليمن قرية أيضا والسمعانية بالشام, موضع اسم تميم, وأيضا بني ديار في جبل وىي
(ٖ /ٔٗٓ – ٖٜٔ.) 

 بالعراق, أيضا سمنان ودامغان, وىناك الري بين بمدة( السين بكسر) سمنان ألن ياقوت, حسب السمناني ىو واألصحّ 
 .بقومس وأخرى

 ٕٖٛ, ٖ) , خمكان الوفيات وابن –( ٕٙٗص)اء األنب عيون , أصيبعة أبي كابن:  المؤرخين معظم بالجيمي قال (ٗ)
 ) الزمان حوادث من يعتبر ما معرفة في اليقظان وعبرة الجنان مرآة واليافعي, - ( ٛٙ /ٛ ) الطبقات, والسبكي, –(
, والمجد الجيمي ىو أحد أصحاب محمد بن م ٜٜٚٔ - ىـ ٚٔٗٔ -ٔ, طلبنان – بيروت العممية, الكتب دار(,  ٛ /ٗ

 (.ٖٚٔ/ٔانظر: تاريخ اإلسبلم لمذىبي) .تصانيف ولو الفضبلء كبار من المجد وكانيحيى, 
 (.ٜٖٗص)  األرواح نزىة , والشيرزوري -(ٜٕٗ /ٗ الوافي) , الصفدي: بالجبمي قال ((٘
. انظر: معجم البمدان أذربيجان ببلد وأشير أعظم عظيمة مشيورة بمدة: المعجمة والغين بالفتح,مراغة:  ((ٙ

 (.ٖٜ/٘لمحموي)
 اليند يمي مما حدودىا وآخر, وبييق جوين ةقصب أزاذوار العراق يمي مما حدودىا أول واسعة, ببلدخراسان:  ((ٚ

 (.ٖٓ٘/ٕ. انظر: معجم البمدان لياقوت الحموي)حدودىا أطراف ىو إنما منيا ذلك وليس وسجستان وغزنة طخارستان
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                                                                                                                  (ٖ)اً كثير  منيا واستفاد ,(ه ٜٖٖ ت)(ٕ)والفارابي ,(ه ٕٛٗ ت)(ٔ)سينا ابن 

 والمذىب, األصول عممي في والده عمى اشتغل الر ازي أن   (ٗ)بعض المؤرخين وذكر     
( ه ٕٔ٘ ت) (٘)األنصاري ناصر بن انــسميم القاسم أبي عمى األصول عمم في ووالده
 (ٚ)االسفراييني اسحاق أبي ذاألستا عمى وىو ,(ه ٛٚٗ ت) (ٙ)الحرمين إمام عمى وىو
 خــالشي عمى وىو( ه ٕٖٔ ت) (ٛ)الباىمي نــالحس أبي الشيخ عمى وىو ,(ه ٛٔٗ ت)

 محمد أبي عمى والده فأخذ المذىب في اوأم   ,(ه ٕٖٗ ت) (ٜ)األشعري الحسن أبي
                                                           

والممقب بالرئيس, صاحب  خاري, الفيمسوف المشيور,الب ثم البمخي, سينا بن( ىو: أبو عمي الحسين بن عبد اهلل ٔ)
ه(. انظر: مرآة الجنان ٕٛٗتوفي سنة) ,اإلسماعيمية دعاة من كاتبا أبوه كانالطي والفمسفة,  المصنفات في

 (.ٕٗ/ٕٔ(, والبداية والنياية البن كثير)ٚٗ/ٖلميافعي)
 ,المسممين فبلسفة أكبر: الثاني بالمعمم ويعرف الفارابّي, نصر أبو أوزلغ, بن طرخان بن محمد بن محمد( ىو: ٕ)

 إلى ورحل كتبو, أكثر بيا وألف فييا, فنشأ بغداد إلى وانتقل( جيحون نير عمى) فاراب في ولد ,ربمستع األصل, تركي
 وتوفي, عصره في المعروفة الشرقية المغات وأكثر اليونانية يحسن كان, حمدان ابن الدولة بسيف واتصل, والشام مصر
 (.ٖ٘ٔ/ٔالبن خمّكان) األعيان وفيات. انظر: هٜٖٖ سنة بدمشق

 (.ٜٕٔ :صلمقفطي) الحكماء اريخت ((ٖ
 (.ٕٙٗ(, وابن أبي أصيبعة, عيون األنباء)ص: ٜٕٗ/ٗكابن خّمكان , وفيات األعيان) ((ٗ
 متصوفا زاىدا كان. نيسابور أىل من. مفسر شافعيّ  فقيو: القاسم أبو األنصاري, عمران بن ناصر بن سميمان :ىو( ٘)

 (ٖٚٔ/ٖ)انظر: األعبلم لمزركمي  .هٕٔ٘توفي سنة  ,نيسابور ةبنظامي الكتب خزانة في وأقعد بالوراقة, يتكسب
 أعمم: الحرمين بإمام الممقب الدين, ركن المعالي, أبو الُجَوْيني, محمد بن يوسف بن اهلل عبد بن الممك عبد( ىو: ٙ)

 ,سنين أربع جاور حيث فمكة بغداد, إلى ورحل( نيسابور نواحي من) جوين في ولد ,الشافعيّ  أصحاب من المتأخرين,
 طبقات. انظر: المذاىب طرق جامعا ودرس, فأفتى المدينة إلى وذىبه ٛٚٗوتوفي بيا سنة نيسابور  إلى عاد ثم

 (.٘ٙٔ/٘لمسبكي) الكبرى الشافعية
 ابن قال الدين, بركن يمقب كان ,واألصول بالفقو عالم: إسحاق أبو ميران, بن إبراىيم بن محمد بن إبراىيم( ىو ٚ)

 ,ىـ  ٛٔٗسنة  نيسابور في مات (وجرجان نيسابور بين) أسفرايين في نشأ ,الفقياء من لقب من أول وىو: بردي تغري
 (.ٕٙ٘/ٗ)لمسبكي الكبرى الشافعية طبقات . أسفرايين في ودفن

 وكان .العقميات في األشعري برع الحسن أبي تمميذ البصري, الباىمي الحسن أبو المتكممين, شيخ العبلمة,ىو  (ٛ)
 (.ٖٜٔ/ٖٔ, والوافي لمصفدي)(ٖٗٓ/ٙٔ) انظر: السير لمذىبي .ه.ٖٓٚتوفي سنة  عابداً  صالحا, ,اً لسنِ  فطنا, يقظا,

 ,األشاعرة مذىب مؤسس: األشعري موسى أبي ابيالصح نسل من الحسن, أبو إسحاق, بن إسماعيل بن عمي( ىو: ٜ)
بخبلفيم  وجاىر رجع ثم فييم وتقدم المعتزلة مذىب وتمقى, البصرة في ولد عالم, المجتيدين المتكممين األئمة من كان
 ٕٖٗ سنة ببغداد وتوفيوغيرىا,  المجسمة عمى الرد"  و"  الصّديق إمامة"  منيا كتاب, ثبلثمئة مصنفاتو بمغت: قيل
 – الكتبدار  ,,خان العميم عبد الحافظ(, تحقيق: ٖٔٔ/ٔ)شيبة قاضي ابن الدين تقيطبقات الشافعية,  انظر:. ىـ

 .ىـ ٚٓٗٔ -ٔ, طتبيرو 
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 عمى وىو ,(ه ٕٙٗ ت) (ٕ)يذو المر   حسين القاضي عمى وىو ,(ه ٙٔ٘ ت) (ٔ)البغوي
 عمى وىو ,(ه ٖٔٚ)  (ٗ)المروزي زيد أبي عمى وىو ,(ه ٚٔٗ ت) (ٖ)مروزيال القفال
 أبي عمى وىو ,(ٙ)سريج بن العب اس أبي عمى وىو ,(ه ٖٓٗ ت) (٘)المروزي سحاقإ أبي

 وىو ,(ه ٕٗٙ ت) (ٛ)المزني إبراىيم أبي عمى وىو ,(ه ٕٛٛ ت)(ٚ)األنماطي القاسم

                                                           

 محدث, فقيو,  :البغوي السّنة, بمحيي ويمقب محمد, أبو الَفر اء, ابن أو الفّراء, محمد, بن مسعود بن الحسين( ىو: ٔ)
( خ - السنة شرح) و الشافعية, فقو في( خ - التيذيب) لو, ومرو ىراة بين خراسان, قرى من( َبَغا) إلى نسبتو, مفسر
 (.ٖٙٔ/ٕالبن خّمكان) األعيان وفيات. انظر: ه ٓٔ٘سنة  الروذ بمرو فيتو  ,ذلك وغير الحديث, في
وىو الصواب نسبة إلى بمده مرو الروذ  يز المرو المروذي وقيل  عمي أبو بخراسان, الشافعية شيخ العبلمة,( ىو: ٕ)

سير أعبلم ه. انظر: ٕٙٗسنة  الروذ بمرو: حسين القاضي مات , األمة بحبر يمقب وكان العمم, أوعية من وكان
 (.ٕٕٙ/ٛٔالنببلء لمذىبي)

 في اآلثار كثيروزىدا,  وحفظا فقيا زمانو وحيد كان شافعّي, فقيو: فقال بكر أبو المروزي, أحمد بن اهلل عبد( ىو: ٖ)
 أن قبل األقفال, عمل صناعتو وكانت, الفقو في"  المصري الحداد بن محمد فروع شرح"  لو. الشافعيّ  اإلمام مذىب
 سجستان في توفي, (عمي بن محمد) الش اشي الَقف ال وبين بينو لمتمييز"  الصغير القفال"  لو قيل وربما لفقوا في يشتغل
 .(ٜٛٔ /ٖ) مسبكيل الشافعية وطبقات(, ٕٕ٘/ٔالبن خمكان) األعيان وفيات. انظر: ىـ ٚٔٗسنة 

 األجبلء, األئمة من كان الشافعي, فقيوال الفاشاني المرزوي محمد, بن اهلل عبد بن أحمد بن محمد زيد أبو( ىو: ٗ)
 أبو عنو وأخذ المرزوي, إسحاق أبي عن الفقو أخذ. غريبة وجوه فيو ولو لممذىب, حافظا بالزىد مشيورا النظر حسن
 (.ٕٛٓ/ٗه. انظر: وفيات األعيان البن خم كان )ٖٔٚ, وتوفي بمرو سنة المرزوي القفال بكر
 الفقو أخذ والتدريس, الفتوى في عصره إمام الشافعي؛ الفقيو المروزي إسحاق بن أحمد بن إبراىيم إسحاق أبو( ىو: ٘)

 مصر إلى ارتحل كثيرة, كتباً  وصنف سريج, ابن بعد بالعراق الرياسة إليو وانتيت فيو, وبرع سريج بن العباس أبي عن
 (.ٕٙ/ٔه. انظر:  وفيات األعيان البن خّمكان)ٖٓٗسنة  بيا أجمو فأدركو عمره أواخر في
 نحو لو, بغداد في ووفاتو مولده ,عصره في الشافعية فقيو: العباس أبو البغدادي, سريج بن عمر بن أحمد: ىو( ٙ)

 البن األعيان وفيات :انظر. ىـ ٖٙٓ. سنة توفي, اآلفاق أكثر في فنشره الشافعيّ  المذىب بنصرة وقام,  مصنف ٓٓٗ
 (.ٙٙ/ٔ)خّمكان

 أخذ الشافعية الفقياء كبار من كان الشافعي؛ الفقيو األنماطي األحول بشار بن سعيد بن عثمان القاسم أبوىو:  (ٚ)
 ذكر في المذىب"  كتاب في المطوعي عمي بن عمر حفص أبو المرادي, وقال سميمان بن والربيع المزني عن الفقو
ه. انظر: ٕٛٛوفي سنة , تتعالى اهلل رحمو األنماطي, بشار بن أحمد بن اهلل عبيد القاسم أبي اسم"  المذىب أئمة

  (.ٕٔٗ/ٖوفيات األعيان البن خّمكان)
 اهلل رضي الشافعي اإلمام صاحب المزني إسحاق بن عمرو بن إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل إبراىيم أبوىو:  (ٛ)

 الشافعيين غمام وىو الدقيقة, المعاني عمى غواصاً  محجاجاً  مجتيداً  عالماً  زاىداً  وكان مصر, أىل من ىو عنو؛
 ودفنه, ٕٗٙوتوفي سنة  الشافعي بمصر, اإلمام مذىب في كثيرة كتباً  صنف عنو, ينقمو وما وفتاويو بطرقو واعرفيم
 (.ٕٛٔ/ٔ. انظر: وفيات األعيان البن خّمكان)تعالى اهلل رحمو الشافعي اإلمام تربة من بالقرب
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  (ٕ).نوع اهلل رضي( ه ٕٗٓت)(ٔ)الشافعي اإلمام عمى

 من نجد فييا, فمم فأل   التي العموم من وغيرىا والنحو والمغة وبالنسبة لبقية العموم كالطب
األساتذة عن أغناه الواسع العهاط   ولعل   فييا أستاذاً  لو ذكر

(3)
. 

 :العمماء عند ومنزلتو مكانتو -ب
, وشيرتو كما قال ةوشأن كبير عند العمماء والعام  ة عالية, ذو مكان -رحمو اهلل  -كان   

 شيخ: (ٙ)بَيَراة ُيمّقب وكان,  (٘)أغنت عن ذكر فضائمو :ه(ٕٚٙت) (ٗ)كانابن خم  
  . (ٚ)اإِلسبلم

ن       بين مادحٍ  عنو ما خونوالمؤر   ما كتبو العمماء ,عمى عممو وسعة فيمو ا يدلّ مم   وا 
فات المشيورة, حب المصن  و صاباعو الواسع في العموم, وأن  عمى يم متفقون إال أن   وقادحٍ 

        ات.                                كاء والعقمي  رأس في الذ  

                             :   يمي ما الر ازيخين والعمماء عن ومن أقوال المؤر  

                                                           

 األربعة ةاألئم   أحد: اهلل عبد أبو المطمبي, القرشي الياشمي شافع ابن عثمان بن العباس بن إدريس بن محمد( ىو: ٔ)
ليو ,السنة أىل عند  بغداد وزار ,سنتين ابن وىو مكة إلى منيا وحمل( بفمسطين) غزة في ولد ,كافة الشافعية نسبة وا 

انظر: وفيات األعيان البن  .القاىرة في معروف وقبره ,ه.ٓ٘ٔسنة  بيا فتوفي ٜٜٔ سنة مصر وقصد ,مرتين
 (.ٕ٘ٙ/ٔ(, وتذكرة الحفاظ لمذىبي)ٖٙٔ/ٗخّمكان)

 (.ٔٔ/ٗ) يافعيلم الجنان ومرآة –( ٖٗٛ /ٖ) وفيات األعيان البن خّمكانانظر:  (ٕ)
 ,(ٕ ٓ٘/ ٗالبن خّمكان) األعيان , وفيات( ٕٙٗ البن أبي أصيبعة)ص األطباء طبقات في األنباء عيون: انظر ((ٖ

 في البيانية المباحث , ٜٔ - ٚٔ والفمسفية, وآراؤه الكبلمية ازيالر  الدين فخر , (٘ٚٔ /ٗلمصفدي ) بالوفيات الوافي
 .(ٔٔ ىنداوي )ص الرازي, ألحمد الفخر تفسير

 بضم أو المكسورة, البلم وتشديد الخاء بفتح كانخمّ  ابن)كانخمّ  ابن بكر أبي بن إبراىيم بن محمد بن حمدىو: أ (ٗ)
 ولد الماىر, واألدب الحجة, المؤرخ الدين ضياء العباس, أبو ,(ميعاً ج والبلم الخاء بكسر أو المشددة, البلم وفتح الخاء
 وىو( ط - الزمان أبناء وأنباء األعيان وفيات) صاحب, (الشرقي دجمة شاطئ عمى الموصل من بالقرب) إربل في

 (.ٖٖ٘/ٚالبن تغري بردي) والقاىرة مصر مموك في الزاىرة النجومه . انظر: ٔٛٙ, وتوفي سنة  التراجم كتب أشير
 (ٖٕٔ/ٖٗ) واألعبلم لمذىبي المشاىير ووفيات اإلسبلم تاريخ (٘)
 (.ٜٖٙ/٘. انظر: معجم البمدان لياقوت الحموي )خراسان مدن أميات من مشيورة عظيمة مدينة: بالفتح :َىَراةُ  (ٙ)
 (.ٕٗٔ /ٖٗتاريخ اإلسبلم لمذىبي) (ٚ)
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 (ٔ). "عصره في الدنيا إمام وكان: " عنو األثير ابن يقول -
  ( ٗ)."الفقو في القدماء(ٖ)بذّ  زمانو أىل اضلأف من كان ": (ٕ)القفطي ويقول  -
 قوي   ]…[ المحدثين الحكماء وسيد المتأخرين أفضل: "أصيبعة أبي ابن ويقول -

                                        (٘) "من الحكمة بأنواعٍ  المنبر عمى ويتكمم]…[  ومباحثيا الطب صناعة في النظر
 الكبلم عمم في زمانو أىل فاق وحده, ونسيج ه,عصر  فريد: " كانخم   ابن ويقول -

                    ( ٙ). "األوائل وعمم والمعقوالت
                                               ( ٛ) ."الزمان وأعجوبة الدىر ونادرة الوقت إمام: (ٚ)الدين عماد القزويني ويقول -
 التصانيف المعظمة وصاحب مو,أيا وفاضل زمانو إمام ( : "الشيرزوري ويقول -

 والجدل والقيل البحث في تعالى اهلل رحمو بمغ العموم, أكثر في المفخمة والمؤلفات
                      . (ٜ) " عظيما مبمغا والقال

 وانتشرت سعادة عظيمة فييا ورزق ممتعة, تصانيفو وكل: "الحافظ الذىبي ويقول -
                            . ( ٓٔ) "اآلفاق في

                                                           

 (.ٕٖٓ /ٜ )  البن األثير التاريخ في الكامل (ٔ)
 من) بقفط ولد ,الكتاب من مؤرخ, وزير, :الدين جمال الحسن, أبو القفطي, الش ْيَباني إبراىيم بن يوسف بن يعم (ٕ)

 (.ٕٕٚانظر: تاريخ مختصر الدول البن العبري)ص:  .ه ٗٙفييا سنة وتوفي, حمب وسكن( بمصر األعمى الصعيد
 (.ٖٗٚ/ٜلمزبيدي, مادة:)بذذ( ) العروس تاج. انظر: وغمبيم سبقيم: بذا{ يبذىم القوم بذ} والسبق,( الغمبة: البذ (ٖ)
 (.ٕٜٕ صلمشيرزوي) الحكماء تاريخ (ٗ)
 (.ٕٙٗ صالبن أبي أصيبعة) األنباء عيون (٘)
 (.ٖٔٛ / ٖ البن خم كان) األعيان وفيات (ٙ)
 ولد. قضاةال من جغرافي, مؤرخ,: النجاري األنصاري مالك بن أنس سبللة من محمود, بن محمد بن زكريا( ىو: ٚ)

( خ - مصر خطط) و مجمدين, في( ط - العباد وأخبار الببلد آثار) منيا كتبا, وصنف, (وطيران رشت بين) بقزوين
انظر: كشف الظنون لحاجي  .ىـ ٕٛٙ, وتوفي سنة والتركية واأللمانية الفارسية إلى ترجم( ط - المخموقات عجائب) و

 (.ٔ/ٔخميفة)
 )د. ط(, )د. ت(. بيروت – صادر دار(, ٖٚٚ ص) القزويني محمد بن زكريال ,العباد وأخبار الببلد آثار (ٛ)

 .ٕٜٖ ص ,لمشيرزوري األرواح نزىة(ٜ) 
 .ٕٙٓ ص , ٔٙ طبقة ,لمذىبي اإلسبلم تاريخ (ٓٔ)
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 العموم, واالجتماع تعميق في الواسع الباع ذو المتكممين, إمام: "السبكي ويقول -
 من وىل يجري الرفاق عمى قدراً  واالرتفاع والمفيوم, المنطوق حقائق من بالشاسع
 عمى السماء سما وحبرٌ  الجواىر, من عنده ما لمبحر ليس بحرٌ  األمر, إال األقدار
 ما أن تحاكي نفسيا الرياض تستقلّ  عممٍ  وروضة الزواىر, من لو ما مثل لمسماء وأين
   . (ٔ) "األزاىر من لديو

 عن عري   وولكن   ات,والعقمي   الذكاء في رأس التصانيف, صاحب" :حجر ابنيقول و  -
  (ٕ) ."اآلثار

  :وتدريسو تالميذه -ج
 طالب, وكانوا الثبلثمائة نحو معو مشى ركب إذا كان فقد كثيرون, تبلميذ لمرازي كان

 ما عنده منيم واحد كل يجد إذ والفنون, العموم في مطالبيم اختبلف عمى الببلد من يقصدونو
  .(ٖ)منو يرومو

 ن نال شيرة واسعة .ومن ىؤالء التبلميذ من ذكره المؤرخورن مم  
 وقد األرموي, الحسين بن محمد الدين تاج" الحاصل" فمصنّ  ومن تبلمذتو"  :الذىبي قال
 شمس والقاضي ,(ٗ)الخسروشاىي عيسى بن الحميد عبد الدين بغداد, وشمس وقعة قبل يوف  تُ 

  الكشي, الدين زين: منيم أصيبعة أبي ابن وقد ذكر ,(٘) يي  وَ الخُ  الدين
 

                                                           

  (. ٔٛ / ٛ ) الكبرى لمسبكي الشافعية طبقات (ٔ)
 لممطبوعات األعممي مؤسسة, اليند – ةالنظامي المعرف دائرة: تحقيق (,ٕٙٗ / ٗ البن حجر ) الميزان لسان (ٕ)

 . مٜٔٚٔ-هٜٖٓٔ -ٕط, لبنان – بيروت
 .  ( ٖٕٔ/ٖٗلمذىبي) اإلسبلم تاريخ ,( ٕٙٗ ص) األنباء البن أبي أصيبعة عيونانظر:  ((ٖ
 شمس محمد, أبو يونس, بن اهلل عبد بن خميل بن يونس بن عّمويو بن عيسى بن الحميد عبد :ىو الخسروشاىي (ٗ)

انظر:  ه.ٕ٘ٙ, وتوفي بدمشق سنة فييا ومولده( تبريز قرى من) خسروشاه إلى نسبتو( الكبلم) عمماء من: الدين
 (.ٕٖ/ٚالنجوم الزاىرة البن تغري بردي)

 الميمبي الدين شمس العباس أبو عيسى, ابن جعفر بن سعادة بن خميل بن أحمد: ىو ( القاضي شمس الدين الخوئي٘)
 وتوفي ,وبخراسان بيا وتعمم( بأذربيجان) خوي في ولد ,بالطب معرفة لو ,بالكبلم مماءالع من شافعّي, قاض: الخويي
 (.ٜٖٚ/ٚه. انظر: شذرات الذىب البن العماد)ٖٚٙسنة  بدمشق
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  .(ٕ)"النيسابوري الدين وشياب ,(ٔ)المصري والقطب
 منيم : و  ,ومن ىؤالء التبلمذة أصحاب تصانيف جميمة

الدمشقي  الواحد, عبد بن عبدان بن محمد الدين شمس اهلل عبد وأب المبودي, ابن .ٔ
 ٕٔٙ سنة بدمشق توفي بالحكمة, ىناك واشتغل العجم ببلد إلى سافر الطبيب,

  لمرازي, الحكمة في الممخص شرح كتاب: ولو ه,
               .  (ٖ)بالحكمة  اإلشراق وآفاق

 ه, ٙ٘ٙ سنة توفي شافعي,ال القاضي الحسين, بن محمد الدين تاج األرموي, .ٕ
 .(ٗ)لمرازي المحصول مختصر وىو المحصول, من الحاصل: ولو

توفي  المنطقي, السمرقندي المفضل, بن عمر بن المفضل الدين أثير ري,بياأل .ٖ
 الخمس, الكميات ومختصر المنطق, في إيساغوجي:  ولو ,(هٖٙٙ) سنة

     (٘) .الحقائق وكشف الكشف, وزبدة الحكمة, وىداية
 أحمد بن حامد بن بكر أبي بن محمود الثناء أبو الدين, سراج ألرموي,ا .ٗ

 سنو لصغر ونظراً  ه, ٕٛٙ سنة وتوفي ه, ٜٗ٘ سنة ولد الدمشقي الشافعي,
 سنو ومادام بو, يمحق لم أنو أي تبلمذتو, من البعض يعتبره فمم ,الر ازي عيد في

 الصغار, التبلمذة من يكون أن , فيمكنالر ازي وفاة قبل سنوات العشر يتجاوز
 , الدين أصول األربعين في لباب:  ولو مجالسو, في أيضاً  بكثرة كانوا الذين

                                                           

 بمصر ةمد   أقام األصل, مغربي طبيب,: المصري بالقطب المعروف السممي, محمد بن عمي بن إبراىيم( ىو: ٔ)
التتار سنة  استباحيا لما بنيسابور وقتل والفمسفة, الطب في كتبا وصنفا الرازّي, خرلمف فتتممذ خراسان إلى ورحل
 (.ٔٚٗه. انظر: عيون األنباء البن أبي أصيبعة)ص:ٛٔٙ
 .(ٕٙٔ/ٖٗ) تاريخ اإلسبلم (ٕ)
 سميم مير بن أمين محمد بن إسماعيل ,العارفين ىدية(, و ٕٙٙ ص) ,البن أبي أصيبعة األنباء عيونانظر:  (ٖ)
 طبعو أعادتم, ٜٔ٘ٔ استانبول البيية مطبعتيا في الجميمة المعارف وكالة بعناية طبع  ( ,ٔٔٔ/ٕ) ,داديــالبغ بابانيال

 .)د. ط(لبنان – بيروت العربي التراث إحياء دار: باألوفست
 (.ٙٓٗ /ٕ ) العارفين لمبغدادي ىديةانظر:  (ٗ)
 (. ٜٙٗ/ ٕ )نفسو المصدر (٘)
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 ومطالع وتحصيل المحصل, مغزالي,ل الوجيز وشرح سينا, البن اإلشارات وشرح
                                               (ٔ).لمخونجي الموجز وشرح المنطق, في األنوار

 وصيتو الر ازي عميو أممى الذي وىو عمي, بن بكر أبي بن إبراىيم ني,األصفيا .٘
              (ٕ) .ترجمة عمى لو عثرأ ولم مرضو ةشد   في

 ه, ٙٚٙ سنة توفي الفقيو, الشافعي الحسن, بن الزكي , أحمد أبو البيمقاني, .ٙ
 ثروة لوو  والكبلم, األصوليين في ومتقدماً  ,مناظراً  وكان ,الر ازي عن وقد أخذ
 .(ٖ)مؤلفات المترجمون لو يذكر ولم اليمن, , وسكندىراً  عمر وتجارة,

 الشافعي, التبريزي عيسى بن الحميد عبد الدين شمس محمد أبو: الخسروشاىي .ٚ
 عن وغيره الكبلم وأخذ رحل بدمشق, ه ٕ٘ٙ سنة وتوفي ه, ٓٛ٘ ولد سنة
 ولقد وناظر, دّرس ثم   والعقميات, األصول عمم في وتقدم برع فيو, حتى ,الر ازي
 ولما الشرعية, العموم وأتقن العقمية, العموم  في , ومتميزاً  ,فاضبلً  إماماً  كان
 ,متواضعاً  وكان كثيرة, سنين (ٗ) داود الناصر الممك عند فأقام دمشق, إلى وتوجّ 
        ( ٘) .اإلحسان كثير القدر, كبير
]...[  الدين شمس العالم كبير,ال الصدر السيد ىو: "عنو أصيبعة أبي ابن يقول

                                     ( ٙ)"اإلسبلم شرف األنام, قدوة الحكماء سيد إمام العمماء,
 السمت, حسن شيخاً  فوجدتو بو اجتمعت دمشق إلى وصل اولم  : "أيضاً  ويقول

 فقياء ضبع إليو أتى وقد يوماً  ورأيتو لمعموم, محصبلً  الذكاء, قوي مميح الكبلم

                                                           

 (. ٜٙٗ/ ٕ) لمبغدادي ينالعارف ىديةانظر:  (ٔ) 
 (.ٙٙٗ :ص) ,البن أبي أصيبعة األنباء عيونانظر:  (ٕ) 

 (.ٕٖ٘ /٘ العماد) البن الذىب شذراتو  (, ٚٛٔ /ٗ الجنان لميافعي ) مرآةانظر:  (ٖ)
 ه, ٙ٘ٙ سنة ابي وتوفي بدمشق, ولد , المعظم الممك ابن الناصر , أيوب, بن محمد بن عيسى بن داود الممك (ٗ)
 (, األعبلمٔٗٔ/ٚ)البن خمكان وفيات األعيان انظر: .العادل الممك جده التقديس, إلى تأسيس كتاب الرازي ىدىأ وقد

 (.ٔٗٔ/ٚلمزركمي)
 (.ٛٗٙ صالبن أبي أصيبعة) األنباء عيونانظر:  (٘)
 المصدر نفسو. (ٙ)
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صار  فيو نظر افمم   ,(ٔ)التقطيع معتزلي البغدادي, ثمن دقيق الخط العجم بكتاب
 الدين فخر اإلمام شيخنا خطّ  ىذا: فقال عن ذلك فسألتو رأسو, عمى ويضعو يقبمو

                                                        . ( ٕ) "شيخو لتعظيمو قدره عندي فعظم اهلل, رحمو الخطيب
 بن أنو محمد بن أتسز بن أرسبلن بن تكش بن محمد الدين قطب خوارزمشاه,  .ٛ

 ,أصيبلً  جميبلً  ممكاً  وكان أبيو, بعد الدين بعبلء بق  لُ  الكبير, السمطان شتكين,
 ظممٍ  ذا والسير, التعب عمى صبوراً  الحروب, كثير الممالك, اليمة, واسع عالي

 التتر, خرج أن إلى األمم, لو توذل   لمموك,ا لو ودىاء, فدانت وعز   وجبروتٍ 
ه,  ٚٔٙ سنة األجل أدركو حتى حصار ومبلحقة, كل في منيم وفمت فانكسر,
                   . ( ٖ)اإلسيال بمرض

بعبلء  الر ازي اإلمام اتصال إلى ذلك ويرجع ,(ٗ)واألصول بالفقو عالماً  كان:  وقيل
  (٘). ىذا محمد لولده وتعميمو تكش, الدين

 عبد بن ورد ماه: ويقال ناماور, بن محمد الدين أفضل اهلل عبد أبو الخونجي, .ٜ
 وتولى درس بالقاىرة, ه ٙٗٙ سنة وتوفي ه, ٜٓ٘ سنة ولد الممك, الشافعي,

          (ٙ) .القضاة صار قاضي ثم بمصر, القضاء
 الحكماء,و  العمماء سيد الكامل الصدر العالم اإلمام ىو" أصبيعة أبي ابن ويقول

 بو اجتمعت التحصيل, كثير االشتغال قوي]...[  أوانو وعبلمة أوحد زمانو,

                                                           

 .الزمان ذلك أىل بصفات الرازي, لخط وصف (ٔ)
 (.ٜٗٙ صالبن أبي أصيبعة ) األنباء عيون (ٕ)
 (,ٙٚ /٘ ) العماد الذىب البن وشذرات (, ٜٖ /ٗ )الجنان لميافعي ومرآه (,ٖٖٖ /ٜ )األثير انظر: الكامل البن (ٖ)

 .(ٜٕٓ /ٕ )الوردي  المختصر البن وتتمة
 (.ٜٕٓ /ٕ )المختصر البن الوردي  تتمةانظر: (ٗ) 
 (.ٜٖٗ ص انظر: تاريخ الحكماء لمشيرزوري)(٘) 
 (.ٙٛ٘ صالبن أبي أصيبعة) نباءاأل عيونانظر:  (ٙ)
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. العموم سائر في القصوى الغاية فوجدتو وستمائة إثنتين وثبلثين سنة في بالقاىرة
 ( ٔ)."سينا ابن لمرئيس كتاب القانون من الكميات بعض عميو وقرأت

عمي,   بن الحسن بن صرن بن محمد الدين شرف المحاسن أبو ين,عنّ  ابن .ٓٔ
 وتوفي ه, ٜٗ٘ سنة ولد الشاعر,. األديب الدمشقي, عنين, بابن المعروف
 ابن أمثال العمماء, كبار عمى األموي بالجامع البداية في ه, تتممذ ٖٓٙسنة  
  .  (ٕ)(ه ٜٛ٘ ت) الحافظ عساكر

 الكبار, التبلميذ منو بيجمس بالقر  لمتدريس جمس إذا الر ازي أن   كرذُ  ا تدريسو فمقدأم       
 التبلميذ, بقية يمييم ثم   النيسابوري, الدين وشياب ,(ه ٛٔٙ ت)المصري  القطبأمثال 

وكان الحاضرون إذا وجيوا سؤااًل في المسائل التي , (ٖ) قدر مراتبيم عمى سائر الخمق ثم  
ذا سأل التبل ميذ الكبار أمثال يرغبون بمعرفتيا, يجيب التبلميذ الكبار عمى تمك األسئمة, وا 

 من شيء في يتكمم من كانو يجيب بنفسو عمى أسئمتيم,  الر ازي من سبق ذكرىم, فإن  
 َأو ُمشكل بحث جرى فِإن   الر ازيدون أن يتدخل  الكبار التبلميذ أولئك يباحثونو العموم
                   . (ٗ)اْلَوصف  يفوق بما المعنى ذلك في وتكمم فيو ىم فيما الشيخ شاركيم غريب معنى

 معم مًا ناجحًا , يؤمن برسالة التعميم, ويبذل وسعو فييا دون كملٍ  الر ازيىذا, ولقد كان     
أو ممل, فكان حيثما أقام ُيقام لو مجمس لمدرس أو لموعظ أو لممناظرة, فمم يكن يشتغل 
و بالتدريس من أجل الكسب, وال أعرض عن طالب عمم في درسو, بل كانت حمقات

بما ة عمى اختبلف مراتبيم ومذاىبيم ومستوياتيم, اس كاف  ة مفتوحة لمن  مجالسو العممي  و 

                                                           

 (.ٙٛ٘ ص)أصيبعة أبي البن األنباء عيون: انظر (ٔ)
 بدمشق, العربي, العممي معلمجا مطبوعات بك, مردم خميل/ قيقتح ,(ٗ)ص: عنين ابن ديوان مقدمة :نظرا (ٕ)

 .مٜٙٗٔ
 .(ٕٙٗ: ص)  أصيبعة أبي البن األنباء عيونانظر:  ((ٖ
 . المصدر نفسو( ٗ)
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 والمذاىب ويسألونو المقاالت أرباب مجالسو يحضر وكانفييم خصومو, 
 , وقيل كان(ٔ)

 من الرحال إليو شد  يقصدونو وتُ  أنفسيم العمماء , وكان(ٕ)والمموك واألمراء األكابر يحضرىا
                                                      .  (ٖ) األقطار

 الر ازي درس حضر وأن  : قال الشاعر( ه ٖٓٙ ت) ينعن   ابن أن   المؤرخون حكى وقد
 كانوا الذين المموك جممة ومن باألفاضل, حافبلً  درسو وكان بخوارزم, مدرستو في يوماً 

      .  (ٗ)خوارزمشاه  الممك يحضرون مجالسو

نفسو, أو من الخصم, أو  الر ازيىذا, وكانت مجالس مناظراتو ُتعقد إّما بطمب من     
تحصل صدفة, وقد جرت مناظراتو بينو وبين فرق كبلميو كالمعتزلة والكرامية, وكانت 

 المعتزلة بين مختمفة بمسألة يأتي وكانمناظرات حاّدة, ينال منيم وينالون منو, 
 ,التقرير ىذا مثل عمى يقدرون ال المعتزلة أئمة: ويقول تاماً  تقريراً  يقررىا ثم واألشاعرة,

 أقوى ةبأدل   فيبطمو! إبطالو اسمعوا: فيقول ,نعم: يقولون حسن؟ تقرير ىذا أما: ليم ويقول
 ليم فقال الدليل, باعات   عمييم الواجب ألن   ؛االعتزال ترك عمى عزموا فالمعتزلة منيا,

 ىذا فإن   عجيبة, قوة التقرير في اهلل أعطاه رجل ىذا فإن   مذىبكم تخالفوا ال: مشايخيم
 .  (٘) مذىبكم لضعف ال ,تولقو  

 

 

 
                                                           

 ,ٔٙ طبقة لمذىبي, اإلسبلم تاريخ ,(ٙٚٔ /ٗ ) لمصفدي , الوافي( ٖٖٛ/ ٖ ) خمكان البن: وفيات األعيان انظر (ٔ)
 .(ٜٕٓ ص)
 .( ٚ/ ٗ)لميافعي الجنان مرآةانظر: ( ٕ)
 .( ٜ/ٗ المصدر نفسو) (ٖ)

 (.ٕٙٗ صالبن أبي أصيبعة) اءاألنب عيون :انظر (ٗ)
 (.ٜٖٚي)ص: آثار الببلد وأخبار العباد لمقزوين :انظر (٘)
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 الثالث المطمب
 اتـوـمـؤلف 

اشتير بصاحب  ىحت   كثيرة, وفنونٍ  عمومٍ  في صنف وأن   لو, ترجم من جميع أقر  لقد    
 اسالن   وأقبل اآلفاق, في رتانتش ف,مصن   مائتي نحومصن فاتو  بمغتالمصنفات, فقد 

    (ٔ) .اً حي   كان أن منذ منيا ويفيدون انييتدارسو  عمييا
نما ذكر كل  الر ازيخين القدماء من استقرأ مصن فات ولم يجد الباحث من المؤر     كاممة, وا 

, وذكر (ٕ) مصنفا ٛٙمنيم قسمًا منيا, فقد ذكر ابن أبي أصيبعة من ىذه المصنفات 
 , (٘)(ٕٛ) الذىبي, وذكر فاً مصن   (ٗ)(ٜٕابن خّمكان ) وذكر , (ٖ)مصنفا (ٔٙالقفطي )

, وأشار ابن كثير إلى أن  لمرازي نحو مائتي مصن ف, وذكر سبعة فاً مصن   (ٙ)(ٖٔ)
 :وىي وتوالفيو, كتبو لبعض أسماء تفسيره فينفسو  الر ازي ذكر وقد,  (ٚ)مصنفات فقط

, (ٓٔ)العقول ايةني ,(ٜ)التقديس تأسيس ,(ٛ)والصفات األسماء تفسير في البينات لوامع
  ,(ٗٔ)المونقة الرياض ,(ٖٔ)اإلشارات لباب ,(ٕٔ)والقدر الجبر ,(ٔٔ)الدين أصول في األربعين

                                                           

 كثير البن الشافعيين طبقات ,( ٘ٙ /ٖٔوالنياية البن كثير) البداية , (ٜٕٗ /ٗاألعيان البن خّمكان) وفيات: انظر(ٔ) 
(ٕ/ ٚٔٙ.) 

 .(ٓٚٗ :ص) األنباء عيونانظر:  (ٕ)
 .(ٕٜٕ ص) الحكماء انظر: أخبار(ٖ) 
 .(ٖٔٛ /ٖ األعيان) وفيات :انظر (ٗ)

 .(ٕ٘ٓ / ٔٙ) بقةط اإلسبلم, تاريخ :انظر(٘) 
 .(ٕٛٓ / ٔٙ) طبقة نفسو, المرجع :انظر(ٙ) 
 .(٘٘/ٖٔ )والنياية البداية :انظر (ٚ)
 .(ٗٔ /ٕٕ ), ( ٙٙ /٘ٔ)التفسير الكبير  :انظر (ٛ)

 .(ٙٔ /ٕٚ ), (ٚ /ٕٕ) نفسوالمصدر (ٜ) 
 .(ٕٖٔ /ٗٔ نفسو) المصدر(ٓٔ) 
 .(ٗٔٔ/ٖٔ نفسو )المصدر (ٔٔ) 
 .(ٕٕٔ /ٖٔ نفسو) المصدر(ٕٔ) 
 .(ٚٚٔ/ ٖٔ ) التفسير الكبير :انظر (ٖٔ)

 (.ٚٚ /ٛٔ المصدر نفسو )(ٗٔ) 
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    . ( ٖ)الطب في الكبير الكتاب ,( ٕ) اإلعجاز دالئل ,(ٔ) الفقو أصول في المحصول

, (ٗ)وعددىا من قبل باحٍث واحد الر ازيونظرًا لصعوبة القول الفصل في أسماء كتب   
 كانوا سواء القدماء, كتب في, مع اإلعتماد عمى ماجاء الر ازيفسأذكر جزءًا من مصن فات 

 , ومن ىذه المصنفات : أوغيرىم خينمؤر  
 المختمطات في الكبلم ن  إ: "فقال,  (٘)الر ازي إليو أشار: المنطق في البينات اآليات .ٔ

 ."لبيناتا اآليات كتاب في مذكور
 . (ٛ)والصفدي , (ٚ)أصيبعة أبي وابن ,(ٙ)القفطيذكره : القياس إبطال .ٕ
 .(ٔٔ)والصفدي ,(ٓٔ)كانخمّ  ابن وذكره ,(ٜ)الر ازي إليو أشار: النجارية المسائل أجوبة .ٖ
  .  (ٗٔ)والصفدي ,(ٖٔ)أصيبعة أبي وابن ,(ٕٔ)القفطي ذكره: األحكام إحكام .ٗ
 .(ٙٔ)والصفدي, (٘ٔ)القفطي ذكره :السماوية اراتاالختي من العبلئية االختيارات .٘

                                                           

 /ٜٕ) ,( ٜٗ /ٖٕ) ,( ٜٙٔ / ٕٕ) ,( ٜٔ /ٕٕ) ,( ٕٕٚ/ٙٔ) ,( ٗٗ /ٔٔ) ,( ٜٕٕ /ٖ) نفسوالمصدر (ٔ) 
ٕٛٔ ),  (ٖٓ/ ٕٔٔ.) 
 .(ٙٔٔ /ٕ )المصدر نفسو  (ٕ)
 .(ٚ/ٕٓ )المصدر نفسو  (ٖ)
 -ٔ, طبيروت-لممبليين العمم , دار(ٙٔ)ص: اإلعجاز دراية في اإليجاز ايةين لكتاب تقديم أمين, شيخ بكري (ٗ)

 .مٜ٘ٛٔ
 .مٜٙٛٔ, ٔط, لمتراث األزىرية المكتبة, السقا حجازي أحمد: تحقيق(, ٜٙ صلمرازي) اإلشارات لباب(٘) 
 (.ٕٕٔ: أخبار العمماء)ص :انظر(ٙ) 
 ٓٚٗ: ص, األنباء عيون :انظر(ٚ) 
 (ٕ٘٘/ٗ)تبالوفيا الوافي :انظر(ٛ) 
 .ٜٔص والمشركين المسممين فرق اعتقادات كتاب :انظر(ٜ) 

 .)ٕٖٔ/ٖ( األعيان وفيات :انظر(ٓٔ) 
 (.ٕ٘٘/ٗالوافي بالوفيات) :انظر(ٔٔ) 
 ٕٕٔ ص, العمماء خبارأ: انظر(ٕٔ) 
 ٓٚٗ: ص, األنباء عيون: انظر(ٖٔ) 
 (.ٜٚٔ/ٗانظر: الوافي بالوفيات)(ٗٔ) 
 (.ٕٕٔ: ص)العمماء أخبارانظر: (٘ٔ) 
 (ٕٙ٘/ٗ) بالوفيات الوافي: انظر(ٙٔ) 
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 .(ٕ)والصفدي, (ٔ)القفطي ذكره :السماوية االختيارات من العبلئية االختيارات .ٙ
 .(٘)والصفدي ,(ٗ)أصيبعة أبي وابن ,(ٖ)القفطي ذكره: األخبلق .ٚ
 .(ٙ)الر ازي إليو أحال: الدين أصول في األربعين .ٛ
 . (ٚ)الر ازي إليو أشار: األسرار لطائف إلى النظار إرشاد .ٜ

 . (ٛ)الر ازي إليو أحال: التأويل وأنوار التتريل أسرار .ٓٔ
 في اإلشارة تنبيو باسم (ٜ)القفطي ذكره اإلشارة: تنبيو أو اإلشارة أو: اإلشارات .ٔٔ

 .(ٓٔ)والصفدي األصول,
 .(ٕٔ)والبغدادي, (ٔٔ) أصيبعة أبي ابن ذكره: األشربة .ٕٔ
 .(ٖٔ)البغدادي ذكره: األنساب بحر .ٖٔ
 .(٘ٔ)والبغدادي, (ٗٔ)خميفة حاجي ذكره: القرآن قراءة في البرىان .ٗٔ
 .(ٙٔ)القفطي ذكره: البيائية البراىين .٘ٔ

                                                           

 (.ٕٕٔ: ص)العمماء أخبارانظر: (ٔ) 
 (ٕٙ٘/ٗ) بالوفيات الوافي: انظر(ٕ) 
 (.ٕٕٔ: ص)العمماء أخبارانظر: (ٖ) 
 .ٓٚٗ: ص, األنباء عيون: انظر(ٗ) 
 (.ٕ٘٘/ٗ) بالوفيات الوافي: انظر(٘) 
, تحقيق: أحمد السقا, مكتبة األنجمو (ٕٔٔ/ٖ) لمرازي الحكمة عيون شرح(, ٜٚ/ٛ)يةالعال المطالب: انظر(ٙ) 

 .مٜٙٛٔ -ٔالمصرية القاىرة, ط
 (.ٕٜ ص) والمشركين المسممين فرق اعتقادات: انظر(ٚ) 
 .(ٖٔٔ/ٔ) األربعين: انظر(ٛ) 
 (.ٕٕٔ: ص)العمماء أخبار: انظر(ٜ) 

 (.ٕ٘٘/ٗ) بالوفيات لوافيا: انظر (ٓٔ) 
 ٓٚٗ: ص, األنباء عيون: ظران(ٔٔ) 
 (ٚٓٔ/ٕ)العارفين ىدية: انظر(ٕٔ) 
 المصدر نفسو, الجزء نفسو, الصفحة نفسيا.: انظر(ٖٔ) 
انظر: كشف  .خميفة الحاج أو خميفة حاجي باسم المشيور القسطنطيني جمبي كاتب اهلل عبد بن مصطفىىو: (ٗٔ) 

 .(ٕٔٗ/ٔ) (, ٜٙٗ/ٔالظنون, تقويم التواريخ)
 .(ٚٓٔ/ٕ)العارفين ةىديانظر: (٘ٔ) 
 (.ٕٕٔ: ص)العمماء خبارأ: انظر(ٙٔ) 
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 .(ٔ)الر ازي إليو أشار: والطغيان الزيغ أىل عمى الرد   في والبرىان البيان .ٙٔ
 .(ٕ)الر ازي إليو أحال: التقديس تأسيس .ٚٔ
, إال أنو ذكره (ٗ)والبغدادي, ٖٗ٘/ٔ(ٖ)خميفة حاجي ذكره: التعبير عمم في التحبير .ٛٔ

 باسم التخيير بدل التحبير.
 . (ٙ), والذىبي(٘)خمكان ابن ذكره: الحق تحصيل .ٜٔ
 .(ٚ)الر ازي إليو أحال: الحمق إلى الرأس من التشريح .ٕٓ
 . (ٜ), والصفدي(ٛ)تعجيز الفبلسفة: ذكره ابن أبي أصيبعة  .ٕٔ
 .(ٓٔ)البغدادي :اإلخبلص سورة تفسير .ٕٕ
  أبي وابن ,(ٔٔ)القفطي ذكره: النقمي ال قميالع الوجو عمى البقرة سورة تفسير .ٖٕ

 .(ٖٔ)والصفدي , (ٕٔ)ةأصيبع
وىو مجال بحثنا  ,الغيب فتوح أو الغيب بمفاتيح ىالمسم  : وىو  الكبير التفسير .ٕٗ

 آخر سورة ىود( . –من) أول سورة األنفال  الر ازيىذا في اختيارات الفخر 
 .  (ٗٔ)الر ازي إليو أحال

                                                           

 .(ٜٔ: ص) والمشركين المسممين فرق اعتقادات: انظر(ٔ) 
 (.ٓٔ/ٕٕ) الكبير التفسير: انظر(ٕ) 
 (.ٖٗ٘/ٔ)الظنون كشف: انظر(ٖ) 
 (.ٚٓٔ/ٕ)العارفين ىدية: انظر(ٗ) 
 (.ٖٔٛ/ٖوفيات األعيان): انظر(٘) 
 (.ٖٚٔ/ٖٔ )اإلسبلم تاريخ: انظر(ٙ) 
 (.ٕٕٙ/ٕ) الحكمة عيون شرح: انظر(ٚ) 
 .ٓٚٗ: ص, األنباء عيون: انظر(ٛ) 
 (.ٕ٘٘/ٗ) بالوفيات الوافي: انظر(ٜ) 

 (.ٚٓٔ/ٕ)العارفين ىدية: انظر(ٓٔ) 
 (.ٕٕٔ: ص)العمماء أخبار: انظر(ٔٔ) 
 .ٓٚٗ: ص, األنباء عيون: انظر(ٕٔ) 
 (.ٕ٘٘/ٗ) بالوفيات الوافي: انظر(ٖٔ) 
 (.ٗٓٔ/ٚ ),(ٖ٘٘/ٗ: )العالية البالمط: انظر(ٗٔ) 
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(: رسالة) العظيم القرآن سور بعض في المودعة راألسرا بعض عمى التنبيو .ٕ٘
 .(ٕ)والصفدي ,(ٔ)أصيبعة أبي ابن ذكرىا

 .(ٖ)الر ازي إليو أشار: المسائل وعيون الدالئل ذيبتي .ٕٙ
 .(٘) والبغدادي, (ٗ)خميفة حاجي ذكره: العموم جامع .ٕٚ
 .(ٙ)خميفة حاجي ذكره: الكبلم في الجمل .ٕٛ
 .(ٚ)القفطي ذكره: الغيبلني جواب .ٜٕ
 . (ٛ)الر ازي إلييا أحال(: رسالة)الفرد الجوىر .ٖٓ
  .(ٓٔ)ةأصيبع أبي وابن, (ٜ)القفطي ذكرىا(: رسالة)العالم حدوث .ٖٔ
 . (ٔٔ)الصفدي ذكره: والبعث الخمق .ٕٖ
 .(ٖٔ) أصيبعة أبي وابن ,(ٕٔ)القفطي ذكره: الدين أصول في الخمسين  .ٖٖ
 .(ٗٔ)خميفة حاجي ذكره: التأويل وغرة التتريل درة .ٖٗ
 .(٘ٔ)خميفة حاجي ذكره الفقو, أصول في: ئلالمسا عيون في الدالئل .ٖ٘

 
                                                           

 .ٓٚٗ: ص, األنباء عيون: انظر(ٔ) 
 .(ٕٙ٘/ٗ) بالوفيات الوافي: انظر(ٕ) 
 .ٕٜ ص والمشركين المسممين فرق اعتقادات: انظر(ٖ) 
 (.٘ٙ٘/ٔ)الظنون كشف: انظر(ٗ) 
 (.ٚٓٔ/ٕ)العارفين ىدية: انظر(٘) 
 (.٘ٓٙ/ ٔ)الظنون كشف: انظر(ٙ) 
 (.ٕٕٔ: ص)مماءالع أخبار: انظر(ٚ) 
 ,ٕٖ/ ٙ العالية المطالب: انظر(ٛ) 
 (.ٕٕٔ: ص)العمماء أخبار: انظر(ٜ) 

 .ٓٚٗ: ص, األنباء عيون: انظر(ٓٔ) 
 (.ٜٚٔ/ٗ)بالوفيات الوافي: انظر(ٔٔ) 
 (.ٕٕٔ: ص)العمماء أخبار: انظر(ٕٔ) 
 .ٓٚٗ: ص, األنباء عيون: انظر(ٖٔ) 
 (.ٜٖٚ/ٔ)الظنون كشف: انظر(ٗٔ) 
 (.ٓٙٚ/ٔ)المصدر نفسو (٘ٔ) 
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 .(ٔ)القفطي ذكرىا(: رسالة) الدنيا ذمّ  .ٖٙ
 .(ٖ)أصيبعة أبي وابن,  (ٕ)القفطي ذكرىا: الصاحبية الرسالة .ٖٚ
 .(٘)أصيبعة أبي وابن ,(ٗ)القفطي ذكره: اإلليية الحقائق في الكمالية الرسالة .ٖٛ
 .(ٙ)القفطي ذكرىا: ديةلمجا الرسالة .ٜٖ
  .(ٚ)أصيبعة أبي ابن ذكرىا: المحمدية الرسالة .ٓٗ
 . (ٛ)أصيبعة أبي ابن ذكره: الرعاية .ٔٗ
  . (ٜ)الر ازي إلييا أحال(: رسالة) القبور زيارة .ٕٗ
 . فقط(ٓٔ) القفطي ذكرىا(: رسالة) السؤال .ٖٗ
  (ٔٔ)الر ازي إليو أحال :والنجوم والقمر الشمس مخاطبة في المكتوم السر .ٗٗ
 عيون شرح كتاب في (ٕٔ)الر ازي إليو أحال: سينا البن والتنبييات اإلشارات شرح .٘ٗ

 ٖٙٓ/ٔالمشرقية المباحث كتاب في, ٖٕٓ/ٕالحكمة,
 .ٕ٘٘/ٗ (ٖٔ)الصفدي ذكره: المتنبي ديوان شرح .ٙٗ
 .(ٗٔ)القفطي ذكره: اقميدس مصادرات شرح .ٚٗ

                                                           

 (.ٕٕٔ: ص)العمماء أخبار: انظر(ٔ) 
 المصدر نفسو.(ٕ) 
 .ٓٚٗ: ص, األنباء عيون: انظر(ٖ) 
 (.ٕٕٔ: ص)العمماء أخبار: انظر(ٗ) 
 .ٓٚٗ: ص, األنباء عيون: انظر(٘) 
 (.ٕٕٔ: ص)العمماء أخبار: انظر(ٙ) 
 .ٓٚٗ: ص, األنباء عيون: انظر(ٚ) 
 .نفسو المصدر (ٛ)

 .ٕ٘ٚ/ٚالعالية, المطالب: انظر(ٜ) 
 (.ٕٕٔ: ص)العمماء أخبار: انظر(ٓٔ) 
 .ٖٜٔ/ٕالحكمة, عيون شرح: انظر(ٔٔ) 
 (.ٖٕٓ/ٕ)الحكمة, عيون شرح: انظر(ٕٔ) 
 (.ٕ٘٘/ٗ) بالوفيات الوافي: انظر(ٖٔ) 
 (.ٕٕٔ: ص)العمماء خبارأ: انظر(ٗٔ) 
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 . (ٕ)أصيبعة أبي وابن ,(ٔ)القفطي ذكره: الببلغة ىجن شرح .ٛٗ
 والبغدادي ,ٓٚٗ ص (ٗ)بعةأصي أبي وابن, (ٖ)القفطي ذكره: والخبلف العي شفاء .ٜٗ

ٕ/ٔٓٚ. 
 المباحث كتاب في (٘)الر ازي إليو أحال الكبير, الجامع أو: الكبير الطب .ٓ٘

 .ٕٙٗ/ٔالمشرقية
 .(ٚ) أصيبعة أبي وابن ,(ٙ)القفطي ذكره: الخبلف في العبلئية الطريقة .ٔ٘
 . (ٜ)أصيبعة أبي وابن ,(ٛ) القفطي ذكره: األنبياء عصمة .ٕ٘

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.ٕٕٔ: ص)العمماء أخبار: انظر(ٔ) 
 ٓٚٗ: ص, األنباء عيون: انظر(ٕ) 
 (.ٕٕٔ: ص)العمماء أخبار: انظر(ٖ) 
 .ٓٚٗ: ص, األنباء عيون: انظر(ٗ) 
, ٔ(, تحقيق: محمد المعتصم باهلل البغدادي, دار الكتاب العربي , بيروت, طٕٙٗ/ٔ)المشرقية المباحث: انظر(٘) 

 م.ٜٜٓٔ
 (.ٕٕٔ: ص)العمماء أخبار: انظر(ٙ) 
 .ٓٚٗ: ص, األنباء عيون: انظر(ٚ) 
 (.ٕٕٔ: ص)العمماء أخبار: انظر(ٛ) 
 .ٓٚٗ: ص, األنباء عيون: انظر(ٜ) 
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 الرابعالمطمب 
 يتو ـووصاتو ــوف 

 تمميذه عمى ةً وصي   مرضو ةشد   في وأممى , (ٔ)راةىَ  بمدينة وستمائة ست   سنة يوف  تُ     
 ووذم   عقيدتو, وحسن توبتو, عمى تدل   ( ٕ)األصفياني, عمي بن بكر أبي بن إبراىيم
                           ة.                      نبوي  ال ةوالسن   الكريم القرآن عمى الدين طمب في وتعويمو والفمسفية الكبلمية لمطرق
 بن محمد مواله, بكرم الواثق و,رب   اهلل رحمة الراجي العبد يقول"  :تووصي   نص   قال في    
 الذي الوقت وىو بالدنيا, عيده وآخر باآلخرة, عيده أول وىو ,الر ازي الحسين بن عمر
 أعظم ذكرىا التي بالمحامد تعالى أحمداهلل: آبق كل مواله إلى وويتوج   قاس, كل فيو يمين

 م,تيشيادا أوقات أكمل في أنبيائو أعظم ابي ونطق معارجيم, أوقات أشرف في مبلئكتو
 رب مع لمتراب مناسبة ال وألن   أعرفيا؛ لم أو عرفتيا يستحقيا, التي بالمحامد وأحمده
 اهلل عباد وجميع والمرسمين, بياءواألن المقربين, المبلئكة عمى وصبلتو. األرباب

 .الصالحين
 إذا اإلنسان إن  : يقولون الناس أن   اليقين, طمب في وأخبلئي الدين في إخواني اعمموا ثم  

 منو بقى وأن  : األول: وجيين من صمخص   وىذا الخمق, عن وتعمقو عممو, انقطع مات
 باألوالد, يتعمق ما: الثاني أثر, اهلل عند لو والدعاء لمدعاء, سبباً  ذلك صار صالح عمل
                                                .الجنايات وأداء
 ألقف ؛شيئاً  شيءٍ  كل   في أكتب فكنت لمعمم, اً ب  حمُ  رجبلً  كنت نيأن   فاعمموا: األول اأم    

 أن   المعتبرة الكتب في نظرتو الذي أن   إال ,باطبلً  أو اً ق  ح كان سواء تو,وكيفي   توكمي   عمى
 القدرة بكمال موصوف المتحيزات, مماثمة عن هنز  مت مدبر تدبير تحت المخصوص العالم
 .والرحمة والعمم

                                                           

إحدى مدن خرسان الكبار, وىي مدينة أفغانية تقع في الشمال الغربي من الببلد عمى الحدود األفغانية اإليرانية,  (1)
ليحيى  موسوعة المدن العربية واإلسبلمية (, ٜٖٙ/٘)كم من العاصمة كابل. انظر: معجم البمدان ٓ٘ٙعمى بعد 

 .(ٕٗٗ شامي )ص:
 .(ٙٙٗص  البن أبي أصيبعة) عيون األنباءانظر:  (2)
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 التي الفائدة تساوي فائدةً  فييا رأيت فما الفمسفية؛ والمناىج الكبلمية, الطرق اختبرت ولقد 
 إيراد في التعمق عن ويمنع هلل, لةوالجبل العظمة تسميم في يسعى وألن   القرآن؛ في اتيوجد

 المضايق تمك في تتبلشى البشرية العقول بأن لمعمم إال ذاك وما والمناقضات, المعارضات
 وجوده, وجوب من الظاىرة, بالدالئل ثبت ما كل: أقول فميذا الخفية, والمناىج العميقة,
 أقول الذي ىو فذلك فعالية,وال والتدبير, واألزلية, القدم, في الشركاء عن وبراءتو ووحدتو,

 القرآن في ورد ما وكل والغموض, الدقة إلى فيو األمر انتيى ما اوأم   ,بو اهلل وألقى بو,
 إلو يا: أقول كذلك يكن لم والذي ىو, كما فيو الواحد, لممعنى نالمتعيّ  اح,حَ والص  

 مدّ  ما فمك حمين,الرا وأرحم األكرمين, أكرم أنك عمى مطبقين الخمق أرى يإن   العالمين,
 أو باطل, تحقيق بو أردت أني مني عممت إن: وأقول فأستشيد ببالي خطر أو قممي, بو

ن أىمو, أنا ما بي فافعل حق, إبطال  ام تقرير في إال سعيت ما يأن   يمن   عممت وا 
 فذاك حاصمي, مع ال قصدي مع رحمتك فمتكن الصدق, أنو وتصورت الحق, وأن   عتقدتا

 واستر وارحمني, فأغثني, ة,زل   في الواقع الضعيف تضايق أن من أكرم وأنت المقل, جيد
 بخطأ ممكو ينقص وال العارفين, عرفان ممكو يزيد ال من يا حوبتي, وامح زلتي,
 طمب في وتعويمي العظيم, القرآن وكتابي محمد الرسول متابعة ديني: وأقول .رمينجالم

 كنت أنا العثرات, قيلمُ  ويا الدعوات, مجيب ويا األصوات, سامع يا الميمّ  عمييما, الدين
 وأنت " بي عبدي ظن عند أنا"  :قمت وأنت رحمتك, في الرجاء عظيم بك, الظنّ  سنحَ 

 بشيء, جئت ما أني فيب ,] ٕٙ آية: لنمل:سورة ا [چۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ     چ  : قمت
 آمناً  واجعمني دعائي, ترد   وال رجائي, تخيب فبل المئيم, المحتاج وأنا الكريم, , الغني فأنت
 أرحم كفإن   الموت سكرات عمي   لوسي   الموت, وعند الموت, وبعد الموت, قبل عذابك من

                           .الراحمين
 فييا نظر من فميذكرني السؤاالت, إيراد من فييا واستكثرت صنفتيا, التي الكتب اأم  و  

ال واإلنعام, ضلالتف سبيل عمى دعائو, بصالح  إال أردت ما فإني السيئ؛ القول فميحذف وا 
                         .اهلل عمى الكل في واالعتماد الخاطر, وشحذ البحث, تكثير
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 تبلمذتي, وأمرت ......... اهلل عمى فيو واالعتماد األطفال, أمر إصبلح وىو: الثاني
 فإذا الشرع, شرط عمى ويدفنوني موتي, فاءإخ في يبالغون ,مت   أنا إذا حق   عميو لي ومن

 المحتاج, الفقير جاءك كريم, يا: يقولون ثم   القرآن, من عميو قدروا ما عمي   قرأوا دفنوني
                                    . (ٔ)"إليو فأحسن

 باإليمان بقوناس الذين وإلخواننا لنا اغفر نارب   المؤمنين, وسائر عنو وعفا برحمتو اهلل دهتغم  
 .                       ( ٕ) رحيم رءوف كإن   نارب   آمنوا لمذين بل ً غِ  قموبنا في تجعل وال
 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 الشافعية , طبقات(ٖٗٔ/ٖٔ) لمذىبي اإلسبلم تاريخ , (ٙٙٗالبن أبي أصيبعة) األنباء عيون: الوصية راجع نص(ٔ) 
 .(ٜٔٚ/ٕ )كثير البن
 ء النببل أعبلم سيرو  ,(ٖٓ٘ /ٛ) تيمية, البن الجيمية تمبيس بيان ,(ٕٕ٘ /ٗ البن خم كان) األعيان انظر: وفيات (ٕ)

 (.ٔٓ٘ /ٕلمذىبي)
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 :مطلبانوفيه 

   وعقيدتو. الفقيي مذىبو :األول المطمب
 المطمب الثاني: مصادر ثقافتو. المطمب الثاني:

                  

                  

                  

 

 

 

 

 

 انثانث                 املبحث
اسي ًعقٍدتو مذىب اإلمام انفخز

َّ
 انز

 

 



41 

  لالمطمب األو  
 يدتووعق الفقيي مذىبو

 خطيرةً  مرحمةً  لمثّ  وقد ,(ٕ)اإلعتقاد أشعري   ,(ٔ)المذىب شافعي   الر ازيفخر الدين  كان   
 عمى وزاد األشاعرة, من مونالمتقد   بو جاء ما كتبو في استقصى فقد األشاعرة مسيرة في

 وأن   إال والمناىج, األصول في ظاىراً  راً تطو  يديو عمى األشعري المذىب تطور وقد ذلك,
  ( ٙ)ةوالجيمي   (٘()ٗ)المعتزلة قول إلى في بعض المسائل( ٖ)األشعري قول عن خرج

                                                           

 .(ٙٙ/ٖٔوالبداية والنياية البن كثير) ,(٘ٙٔ/ٓٔ)الكامل في التاريخ البن األثير: انظر (ٔ)
 لطباعة فيد الممك مجمع(, ٖٖٗ/ٔ) لتقي الدين بن تيمية الكبلمية بدعيم تأسيس في الجيمية تمبيس بيان: انظر (ٕ)

 مكتبة(, ٗ٘ٙ/ٕ) المحمود صالح بن الرحمن لعبد األشاعرة, من تيمية ابن موقف, ىـٕٙٗٔ -ٔ, طالشريف المصحف
 ..م ٜٜ٘ٔ - ىـ ٘ٔٗٔ, ٔط, الرياض – الرشد
 .سبقت ترجمتو البصري, اليماني األشعري إسحاق بشر أبي بن إسماعيل بن عمي الحسن أبو: األشعري (ٖ)
 إلحداثيما البصري؛ الحسن مجمس رؤسائيم من عبيد بن وعمرو عطاء, بن واصل العتزال بذلك سموا: المعتزلة (ٗ)
 والوعيد, والوعد والعدل, التوحيد,: خمسة المعتزلة اعتقاد وأصول كافر, وال مؤمن ال الكبيرة مرتكب الفاسق بأن: القول

 تكفر منيا فرقة كل فرقة, عشرين إلى فرقيم وتصل المنكر, عن والنيي واألمر بالمعروف ,المنزلتين بينوالمنزلة 
 في اليرى اهلل وأن مخموق, محدث القرآن أن وعمى اهلل تعالى, عن الصفات بنفي القول عمى أجمعوا وقد سائرىا,
 أشير من -بريئان منيم والتوحيد والعدل -والتوحيد العدل أصحاب ويسمون العباد, ألفعال خاًلقا ليس اهلل وأن اآلخرة,
. الجبار عبد المغني لمقاضي: كتبيم أشير ومن الجبار, عبد والقاضي بلف,الع اليذيل وأبو النظام, إبراىيم: عممائيم
 فرقة الثبلث والسبعين عقائد ,(ٗٔٔص) لمبغدادي الفرق بين الفرق ,(ٖٕ٘/ٔ) لؤلشعري اإلسبلميين, مقاالت: انظر
لمرازي,  ين,والمشرك المسممين فرق اعتقادات ,(ٙ٘/ٔلمشيرستاني) والنحل الممل , (ٕٖ٘/ٔ) اليمني محمد ألبي

 .(ٜٖص)
 ,( ٕٕٙ /ٕٓ) ,(٘ /ٚ) ,( ٖٖٔ/ٔ)التفسير الكبير: انظر والقدرة, كالعمم الصفات؛ بعض بعينية قولو: ذلك ومن (٘)
ثباتو ,(ٛ/ ٕٕ) ) ,( ٕٖٔ/ٚ), ( ٖٕٓ/ٔ)الكبير التفسير: انظر الخالق سبحانو, دون فقط المخموق إلى تعود لحكمة وا 

ٜٔ/ ٛٚ.) 
 اإليمان وأن اختيار, وال لو قدرة وال فعمو عمى مجبور العبد بأن: قال الذي صفوان, بن جيمال أصحاب: الجيمية (ٙ)
 والنار, الجنة بفناء والقول والصفات, األسماء إنكار: ضبلالتو ومن فقط, باهلل الجيل ىو والكفر فقط, باهلل المعرفة ىو
 (ٕٔٔص) لمبغدادي الفرق بين الفرق ,( ٖٖٛ/ٔني)لمراغب األصفيا مقاالت اإلسبلميين: انظر. مخموق اهلل كبلم وأن
اليالكين  الفرق عن الناجية الفرقة وتمييز الدين في التبصير , (ٕٗٓ/ٗ)حزم, البن والنحل, واألىواء الممل في الفصل ,

 لمرازي والمشركين المسممين فرق اعتقادات , (ٜٚ/ٔ) والنحل الممل ,(ٜٓص) األسفراييني, محمد بن , لطاىر
 .(ٛٙص)
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 لو وكانت الفمسفة, بمسائل الكبلم عمم مسائل وخمط, (ٖ)والفبلسفة ,(ٕ)(ٔ)والصوفية
 , (ٗ) فياوضع   األشاعرة ةأدل   بعض ىعم رد   فقد األشاعرة, لمذىب مخالفة وآراء اجتياداتٍ 

دًا عقيدة أىل السن ة والجماعة مؤي   (٘) ,مختمفة مناسباتٍ  في األشاعرة أعبلم بعض نقد كما
              قبل موتو. , وقال بصواب طريقتيا, كما صر ح بذلك في وصيتو ات عمييامالتي 

                                                           

 إلى تدعو فردية عاتكنز  اليجري الثالث القرن في اإلسبلمي العالم في انتشر ديني فكر: التصوف أو الصوفية (ٔ)
 ُطرقاً  صارت حتى عاتالنز  تمك تطورت ثم الحضاري, الترف في لبلنغماس مضاد فعل عن تعبيراً  العبادة وشدة الزىد
 ومصطمحات باطنية, بعبارات الزىد فخمطوا وفارسية, وىندية ونانية,ي المختمفة من الوثنية بالفمسفات تأثروا وقد مميزة,

 الوسائل إتباع طريق عن ال والمشاىدة بالكشف اهلل إلى معرفة الوصول بغية والسمو النفس, تربية وتوخوا مبتدعة,
 واألقوال, فعالواأل االعتقاد في طريق الحق وخالفوا اإلسبلم, عميو حض الذي الزىد مفيوم عن فانحرفوا المشروعة,

السكسكي,  ألبي الفضل , األديان أىل عقائد معرفة في البرىان: انظر. اإلسبلمي الدين عن بعيدة كثيرة شطحات وليم
 .(ٜٕٗ/ٔ) المعاصرة واألحزاب والمذاىب األديان في الميسرة الموسوعة , (٘ٓٔ -ٔٓٔص)

التفسير : انظر عالية, وأحواال عجيبة أسرارا   وفي بأن وزعمو ,(ىو)الغائب بالضمير الذكر تعظيمو: ذلك ومن (ٕ)
 ييديو بشيخ اقتدى إذا إال والمكاشفة اليداية مقامات إلى الوصول إلى لو سبيل ال المريد أن)ــــب وزعمو (ٖٙٔ / ٔ)الكبير

 كتاب: زيالرا تصوف في وانظر , (ٗٙٔ /ٔ)الكبير . التفسير(واألضاليل األغاليط مواقع عن ويجنبو السبيل إلى سواء
 .لمجزار والتصوف, الرازي فخر الدين

 في االسم ىذا صار وقد ويؤثرىا, الحكمة يحب لمن جنس اسم:  والفبلسفة الحكمة, محبة: باليونانية الفمسفة(ٖ) 
 أرسطو ألتباع اسم فيو زعمو, في العقل يقتضيو ما إلى إال يذىب ولم األنبياء, ديانات عن خرج بمن مختصا العرف
 اهلل عمم وينكرون العالم, بقدم: ويقولون وقررىا, وبسطيا, طريقتيم, ابن سينا ىذب الذين وىم خاصة, اءونالمش وىم

: انظر سينا, وابن الفارابي, نصر أبو متأخرييم ومن تمميذ أفبلطون, أرسطو قدمائيم ومن األجساد, وحشر بالجزئيات,
 فرق اعتقادات ,(ٜٖٙ/ٕلمشيرستاني) والنحل الممل ,(٘ٗٚ/ٕ) اليمني محمد ألبي فرقة والسبعين الثبلث عقائد

 الخطط بذكر واالعتبار المواعظ ,(ٔٓٓٔ/ٕ) القيم, البن الميفان, إغاثة ,( ٜٔص) لمرازي, والمشركين المسممين
 مصطمحات ,(ٛٓٔٔ/ٕ) المعاصرة واألحزاب والمذاىب األديان في الميسرة الموسوعة , (ٖٗٗ /ٕ) واآلثار, لممقريزي,

 .(ٜٗص) ,  -لمحمد –دراسة وتحميل  -العقائد كتب في
: تحقيق ,(ٜٔٔ /ٖ لمرازي نفسو) العالية المطالب: انظر العمم, عمى واإلتقان باإلحكام االستدالل نقده: ذلك ومن (ٗ)
 عمى بعض األشاعرة أدلة لبعض وتضعيفو, مٜٛٚٔ -هٚٓٗٔ -ٔط, العربي الكتاب دار, السقا حجازي أحمد

خمق  مسألة في أدلتيم وبعض , (ٖٚٔ/ ٖٔ)الكبير التفسير: انظر الكائنات, إرادة مسألة في تيمأدل كبعض المسائل
 بما ال التكميف مسألة في أدلتيم , وبعض(ٕٓٔ /ٖٕ) ,( ٚٓ٘/٘ٔ) , ( ٛٓٗ /٘ٔ) الكبير التفسير: انظر األفعال,
 (.ٕٗٔ/ٗٔ),( ٙٔٔ/ٚ) الكبير التفسير: انظر يطاق,
: انظر لمغزالي, ونقده ,( ٕٛٔ /ٓٔ)الكبير التفسير: انظر العقل, بنقصان لو واتيامو تانيلمشيرس نقده ذلك ومن(٘) 

 , (ٗ٘ٙ/ٕ) لممحمود األشاعرة, من تيمية ابن موقف: أيضاً  انظر, (ٜٕ -ٕ) النير وراء ما ببلد في مناظرات جرت
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  : -رحمو اهللعامة أقوالو, حيث قال أن  الرازي متناقض في  (ٔ)ةتيمي   ابنوذكر       
 ألن   آخر؛ موضع في ينقضو ثم   ئاً شي ىنا ريقر   يقولو؛ ما ةعام   في متناقض... الر ازي "

 ومن السمف, عند المذموم المبتدع الكبلم أىل كبلم من فييا ينظر كان التي ةالعقمي   المواد
 -ء ىؤال وكبلم ىؤالء كبلم- باطل مكبل عمى يشتمل ة؛المم   عن الخارجين الفبلسفة كبلم
قول وي , (ٕ)".بو ينقض بما آخر موضع في ينقضو ثم   بو, ريقر   بما طائفة كبلم رفيقر  
  (  ٖ)".والشك الحيرة عمى أمره استقر  وليذا :".... أيضاً 

 كثير وحده الر ازي إن   ": -رحمو اهلل -حيث قالالر ازي بكثرة التمّون,  (ٗ)الوزير ابنوصف و 
   ( ٘)".األشعرية جنس من وليس تصرفاتو, في نالتمو  

                                                           

 النميري الخضر القاسم أبي بن اهلل عبد ابن السبلم عبد بن الحميم عبد بن أحمد الدين تقي اس,العب   أبو ىو (ٔ)
 سريع الذىن, الديانة, صحيح عموم في متبحرا إماما كان , اإلسبلم شيخ اإلمام,: تيمية ابن الحنبمي, الدمشقي الحراني
 والجماع, ال والممبس المأكل شيوات عن فارغا والكرم, الشجاعة بفرط موصًوفا المحاسن, كثير الفيم, سيال اإِلدراك,

 بأوضح السنة نصر العشرين, دون من والتصنيف, الجمع في شرع بمقتضاه, والعمل وتدوينو العمم نشر غير في لو لذة
 وجمع مناره, اهلل حتى أعمى المحضة, السنة نصر في وأخيف المخالفين, من اّلمو ذات في وأوذي. براىين وأبير حجج
سحر  دمشق قمعة في معتقبل توفي , والنحل الممل ىلأ من رجاال بو وىدى لو, والدعاء محبتو عمى التقوى أىل قموب
 لمذىبي, غبر, من خبر في العبر ذيول: انظر , وسبعمائة وعشرين ثمان سنة القعدة ذي من العشرين االثنين ليمة
 .(ٗٗٔ/ٔ)لمزركمي  األعبلم ,(ٜٔٗ/ٗ) ,(ٔٔ/ٚ)بالوفيات لمصفدي  الوافي ,( ٗٛ/ٗ)

 -ٕط, الوفاء دار, الباز وأنور, الجزار عامر: أحاديثيا وخرج بيا اعتنى(, ٔٙ٘/٘) تيمية, البن الفتاوى, مجموعة (ٕ)
 ..مٕٔٓٓ -هٕٔٗٔ
 -ٔط, سالم رشاد محمد: تحقيق(, ٕٓٚ/٘) البن تيمية القدرية الشيعة كبلم نقض في النبوية السنة منياج(ٖ) 

 ..مٜٙٛٔ – هٙٓٗٔ
 الوزير, بابن المعروف الصنعاني اليماني الحسين بن يىيح بن اليادي بن المرتضى بن عمي بن إبراىيم بن محمد(ٗ) 
 الفروع في إماما والمنقول, المعقول في سا رأ كان وثمانمائة, أربعين سنة ومات وسبعمائة, وسبعين خمس سنة ولد

 سانيداأل رجال فعرف المعتبرين, أئمتو بكبلم الحديث في وتكمم في مقاالتيم, والمعتزلة األشعرية أئمة ضايق واألصول,
 إيثار: مصنفاتو من الوصف, عنو يقصر حد عمى العقمية والنقمية العموم جميع في وتبحر ومكانا, وزما نا وحاال شخصا
. اليونان أساليب عمى القرآن وترجيح أساليب القاسم, أبي سنة عن الذب في والقواصم والعواصم الخمق, عمى الحق
 بن بكر أبي بن محمد بن الرحمن عبد بن محمد الخير أبو الدين شمس التاسع, القرن ألىل البلمع الضوء: انظر
القرن  بعد من بمحاسن الطالع بيروت, والبدر – الحياة مكتبة دار منشورات ,(ٕٕٚ/ٙ) السخاوي, محمد بن عثمان
 بيروت. – المعرفة , دار( ٖٙٙ/ٕ) , اليمني الشوكاني اهلل عبد بن محمد بن عمي بن محمد السابع,

 -هٕٗٔ, ٔ, مؤسسة الرسالة, ط(ٔ٘/ٚ) الوزير, البن القاسم, أبي سنة عن الذب في والقواصم صمالعوا(٘) 
 م.ٕٜٜٔ
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 فكره؛ في واختبلطيما والفمسفة الكبلم يمَ مْ عِ  في قوتعم   عن نتج ماإن   الر ازي اضطراب ولعل  
 الفبلسفة, إلى أخرى وتارةً  ,(ٔ)المتكممين إلى تارةً  يميل فتجده ؛واضطراباً  حيرةً  ذلك فأورثو
 توافقو ما بحسب يقول بل الباطل؛ لنصر منو داً تعم   ىذا وليس يقف؛و  يحار ثالثة وتارةً 
 (ٕ).وبحثو نظره في العقمية األدلة

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 رحميم السمف ذميم الذين وىم والسنة, الكتاب يخالف بما العقيدة مسائل في تكمم من كل: والمتكممون الكبلم أىل(ٔ) 
 الكبلمي المنيج سمك من كل الكبلم أىل في فيدخل اىذ وعمى والعقل, لمنقل مخالف ىو ما عمى كبلميم الشتمال اهلل
 الكبلم أىل ذموا فالسمف " –رحمو اهلل  - اإلسبلم شيخ يقول. ونحوىم واألشاعرة والمعتزلة, كالجيمية, العقيدة أبواب في

 تعالى اهلل معرفة عمى الدليل يتضمن صادق كبلم أىل ىم الذين أىل الكبلم يذموا ولم واألىواء الشبيات أىل ىم الذين
 البن تيمية, )والنقل, العقل تعارض درء ,(٘ٔٙ/ٕ) , تيمية البن النبوات,: انظر ."عميو يمتنع وما يستحقو ما وبيان

 الكتاب بنصوص االستدالل من المتكممين موقف ,(ٚٗٔ/ٖٔالبن تيمية) مجموعة الفتاوى ,(ٛٚٔ/ٔ(, و)ٚٚٔ/ٚ
 م.ٜٜٙٔ -هٙٔٗٔ, ٔ(, دار العاصمة لمنشر والتوزيع, طٕٛ/ٔ)لغصن,لسممان بن صالح بن عبد العزيز ا والسنة,

ألحبلم  والرسالة النبوة في العقدية الرازي الدين فخر آراء (, ٔٙ٘/٘ الفتاوى البن تيمية) مجموعة: انظر(ٕ) 
 .السمف مذىب ضوء عمى ونقد دراسة -(ٖٕٔالوادي)ص:
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 المطمب الثاني
 وـافتـادر ثقـمص 

يم يكادون يتفقون عمى , إال أن   الر ازيبين المؤرخين حول الفخر  شديدٌ  لقد وقع خبلفٌ     
قد حصر مصادر  -رحمو اهلل –سبلم ابن تيمية شيخ اإل أن  إال سعة عممو وذكائو , 

 يجده ما المعتزلة كبلم في:  توماد   غالب الر ازي اهلل عبد أبو " تو بقولو:وغالب ماد   الر ازي
 .                            ونحوىم (ٕ)انيذاليم الجبار عبد وشيخو,  (ٔ)البصري الحسين أبي كتب في

 مذىب في, و ونحوىما ( ٖ)البركات وأبي, سينا ابن كتب في يجده ما الفبلسفة كبلم وفي
 أبي القاضي كتب وبعض ونحوه كالشامل (ٗ)المعالي أبي كتب عمى يعتمد األشعري

 كأبي القدماء كتب اوأم  ,  وأمثالو (ٙ)الشيرستاني كبلم من أيضاً  ينقل وىو وأمثالو (٘)بكر
  المعتزلة قدماء كتبو  ,وأمثاليما( ٚ)كبلب بن محمد وأبي األشعري الحسن

                                                           

 .البصري الطيب بن عمي بن حمدم الحسين أبو الكبلمية, التصانيف وصاحب المعتزلة, شيخ (ٔ)
 وأربع وثبلثين ست سنة اآلخر, ربيع في ببغداد: توفي. كبير اطبلع ولو ,ذكاء يتوقد العبارة, عذب بميغا, فصيحا كان
 (.ٛٚ٘/ٚٔسير أعبلم النببلء,) .شاخ وقد مائة

 ذي في مات .الشافعية فقياء كبار من التصانيف, صاحب , اليمذاني الحسن أبو المعتزلة, شيخ المتكمم, العبلمة, (ٕ)
 .(ٕٗٗ/ٚٔ) سير أعبلم النببلء .التسعين أبناء من مائة, وأربع عشرة خمس سنة القعدة

 سنة وتوفي, اإلسبلم إلى الييودية من تحول حكيم, طبيب, البغدادي ممكا ابن اهلل ىبة, البركات أبو: ىو (ٖ)
 .(ٕٛٚ/ٔ)األنباء وعيون(, ٕٕٗص) العمماء أخبار: انظر(, ىـٚٗ٘)
 ( ىو أبو المعالي الجويني, الممقب بإمام الحرمين, سبقت ترجمتو.ٗ)

 فقيو أصولي متكمم, الباقبلني بالقاضي المعروف البصري القاسم بن جعفر بن محمد بن الطيب بن محمد: ىو (٘)
 وتبيين(, ٙ/ٖ) الجنان ومرآة(, ٜٓ/ٔ) والمباب(, ٚٚٔ/ٖ) والوافي(, ٙٛٙ/ٔ) الوفيات راجع(. ىـٖٓٗ) سنة توفي
 والديباج(, ٜٖٚ/٘)بغداد وتاريخ(, ٛٛٔ/ٔ)اإلسبلم دول وتاريخ(, ٛٙٔ/ٖ)والشذرات(, ٕٚٔص)المفتري كذب

 (.ٕٚٙص)المذىب
طبقات ابن  انظر:ىـ(.ٛٗ٘توفي سنة) –صاحب الممل والنحل  –ىو: محمد بن عبد الكريم بن أحمد, أبو الفتح  (ٙ)

 (.ٕٛٚ/ٖلوافي )(, واٛٛٙ/ٔ(, والوفيات ) ٛٚ/ٗالسبكي)
ىو: عبداهلل بن سعيد, أو ابن محمد , المعروف بابن كبلب القطان التيمي أحد األئمة المتكممين , وكبلب  (ٚ)

(, وطبقات األسنوي ٔ٘/ٕطبقات ابن السبكي ) انظر: توفي بعد األربعين ومائتين بقميل. ومعنى,  كخطاف لفظاً 
(ٕ/ٖٗٗ.) 
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 مذىب وكذلك فييا ما يعرف يكن لم أنو عمى تدل فكتبو ونحوىم (ٕ)والضرارية( ٔ)والنجارية
 من وغيرىم والتفسير والتصوف والحديث الفقو ةأئم   أقوال اأم  ,  المتقدمين الفبلسفة وائفط

 لم أنو عمى يدلّ  زيالر ا فكبلم بإحسان ليم والتابعين الصحابة كبلم وكذلك المسممين عمماء
                                                   .( ٖ)" ذلك عمى مطمعاً  يكن

الكبير الشخصي, وشغفو ىو جيده  الر ازيمصدر لثقافة الفخر  أىم   القول بأن   ليذا ُيْمِكن
 بقوة يمتاز كانفقد , ستيعاب ذلكواستعداده الختمف العموم, في مُ باإلطبلع والقراءة 

 وأن  : قوليم في ,و وثقافتوتحصيم في وأىميتو العامل ىذا إلى المؤرخون أشار وقد الحافظة,
 الفقو أصول في المستصفى يحفظ وأن  : أيضاً  وقيل الحرمين, إلمام الشامل يحفظ كان

                            . (٘) البصري الحسين ألبي المعتمد وكذا ,(ٗ)لغزاليئلمام ال
 فنقل المنبر عمى كان أنو كيوحُ : "الشأن ىذا في القزويني يقول ,أيضاً  التوراة يحفظ وكان
 أقرأه ىحت   نواي  عَ  شئتم رفْ سِ  أي":فقال التوراة؟ في وأن   عرفت كيف: لو فقالوا التوراة من شيئاً 

 .ما وصل إليو من نيل العموم المختمفة أقصى إلى دفعووىذا ما , ( ٙ)"!عميكم
                                                           

ليو نسبتيم وىو من أصحاب المريسي الذي ناظر  –من المعتزلة  -محمد النجارالنجارية: ىم أتباع الحسين بن  (ٔ) وا 
ىـ(, وىم يوافقون أىل السنة في بعض األصول, ويوافقون ٖٕٓالنظام ولم يفمح في مناظرتو فمات متأثرا حوالي سنة )

كة(( راجع: التبصير في القدرية في أصول أخرى, وينقسمون إلى ثبلث طوائف, ))البرغوثية, والزعفرانية, والمستدر 
 (ٕٔٔ/ٔ(, الممل والنحل )ٛٙص:(, واعتقادات الفرق)ٕٙ,ٔٙالدين)ص

قال أبو الحسين الممطي: إن المجمس كان لو  –من المعتزلة  -الضرارية: ىم أتباع ضرار بن وىب الغطفاني  (ٕ)
(, ٖٗ)صأحمد  بن محمد الحسين أبي لئلمام, والبدع األىواء أىل عمى والرد التنبيوبالبصرة قبل أبي اليذيل . انظر: 

 -هٕٛٗٔ(, ط. د, )لمتراث األزىرية المكتبة, الكوثري الحسن بن زاىد محمد: عميو وعمق لو قدم, الشافعي الممطي
قيل : شيد عميو أحمد بن حنبل عند سعيد بن عبدالرحمن الجمحي القاضي فأمر بضرب عنقو فيرب لكن . مٕٚٓٓ

, (ٕٓٔ/ٔلمشيرستاني)والنحل لم يكن أحمد في عيده في سن الشيادة. انظر: الممل ىـ( , و ٙٚٔالجمحي توفي )سنة 
 (.ٜٙ:(, واعتقادات الفرق )صٕٙوالتبصير في الدين )ص

                              (ٜ٘ٔ/ٕ)المعقول لصريح المنقول صحيح موافقة (ٖ)
 لو متصوف, فيمسوف,, الشافعي الفقيو: اإلسبلم حجة حامد, أبو الطوسي, الَغَزالي محمد بن محمد بن محمدىو: (ٗ) 
ه. انظر: وفيات األعيان ٘ٓ٘, توفي سنة (بخراسان طوس, قصبة) الطابران في ووفاتو مولده. مصنف مئتى نحو

 (.ٜٔٔ/ٙ(, طبقات الشافعية الكبرى لمسبكي)ٕٙٔ/ٗالبن خّمكان)
 (.ٛ /ٗ ) ميافعيل الجنان مرآةانظر: (٘) 
 .(ٜٖٚ ص)زويني لمق  الببلد آثار(ٙ) 
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 انفصم األًل

 

 

  
 

            

 انـفصــم انثـــانً

ز ـفخانام ـاإلمج ـمنيانتعزٌف بانتفسري انكبري ً
اسي

َّ
 فٍو انز

 مباحث: أ ربعة وفيه       

 وأمهّيَّته. الكبري املبحث األول: التفسري 

 املبحث الثانً: املنحى العام يف تفسري الفخر الرَّازي. 

 حث الثالث: تفسري الفخر الرَّازي القرآن باملأثىر.املب 

 املبحث الرابع: منهج الفخر الرَّازي يف االختيار والرتجيح.   
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 :مطلبانوفيه 

 .التعريف بالتفسير الكبير :األول المطمب
 .الكبير التفسير أىمي ة المطمب الثاني:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املبحث األًل
 انتفسري انكبري ًأىمٍتو

 



49 

 المطمب األول
 الكبير بالتفسير التعريف 

 التفسير: اسم 

 باسم التفسير الر ازي, ولقد ُعرف تفسير (ٔ)مجمداً  عشر ثمانية فى في التفسير ىذا يقع  
 مناقب كتابو فينفسو ىو من سم اه بيذا االسم في بعض كتبو, فقال  الر ازيالكبير, و 

 كيفية عمى ووقف فناه,صن   الذي الكبير التفسير طالع من أن   واعمم" :الشافعي اإلمام
 كان  الشافعي أن   ممِ عَ  تعالى, اهلل كتاب من الشافعي مذىب وفق عمى لممسائل استنباطنا

 .   (ٕ)"لو حلسا ال بحراً 

 التفسير في فمذكورة مةالمفص   األجوبة اوأم  " :الدين أصول في األربعين كتابو في وقال
   (ٖ)".الكبير

 قولو أن   الكبير التفسير في ذكرنا اأنّ : الخامس الوجو"  :التقديس أساس كتابو في وقال

ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ﮲    ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷﮸   چ : تعالى

  (  ٗ). ]ٕٛٓ آية: البقرة:سورة  [چ﮹   ﮺   ﮻  ﮼  
 ما أكثر أن الكبير التفسير في نابي   اأنّ  واعمم" :الفقو أصول في المعالم كتابو في وقال

 العالم إلو أن   عمى الدالئل أنواعوقال في المطالب العالية: "  (٘) ....(نسخ أنو فيو عىدّ يُ 
  (ٙ)".الكبير التفسير في الباب ىذا شرح في بالغنا قد اأن   اعمم: رحيم مختار حكيم قادر

                                                           

 )د. ط(. القاىرة – العربى البيان دار(, ٓٗٔ)ص: الجواد عبد خمف الجواد عبد, القرآن وعموم التفسير إلى مدخل (ٔ)
 .(ٖٜٔ)ص ,الشافعي اإلمام مناقب(ٕ) 
 .)د. ط(الجيل  دار , (٘ٔٗ)ص: لرازي,الفخر ا الدين, أصول في األربعين كتاب (ٖ)
 . . مٖٜٜٔ -ٔط, بيروت, المبناني الفكر دار(  ٛص) ,الرازي الدين فخر لئلمام كبلمال عمم في التقديس أساس (ٗ)
 -ٔط, لبنان -بيروت, العممية الكتب دار, إسماعيل حسن محمد: تحقيق (ٙلمرازي )ص الفقو, أصول في المعالم (٘)

 .مٕٚٓٓ -هٕٛٗٔ
 .( ٖ٘٘/ٗ)لمرازي, العالية, المطالب (ٙ)



51 

 مفاتيح"  أو"  الغيب فتوح" ب الكبير تفسيره ىم  سَ  الر ازي أن   (ٔ)المؤرخين بعض ذكرو 
   تدل  عمى ىذه التسمية . الر ازي, ولم يجد الباحث إحالة أو إشارة من  "الغيب

 توثيق نسبة التفسير الكبير:
 خبلل من تتأكد إليو ونسبتو ,المشيورة  الر ازي فخرال فاتمصن   أحد ىو الكبير التفسير
 :اآلتي

حاالتو أيضًا (ٕ)الكبير التفسير عمى مصنفاتو بعض في الر ازي إحاالت .ٔ  في , وا 
    (ٖ).مصنفاتو من كثير عمى تفسيره

 التي لمكتاب المطبوعة النسخ بيانات عمى مثبت الكتاب وعنوان المؤلف اسم ن  إ  .ٕ
 وقف عمييا الباحث.

  (ٗ).والده من بالسماع الكبير التفسير في الر ازي تصريح .ٖ
 موافقةً  وًا أإقرار  اإم   عمى تفسيره ونقوليم عنو ؛ الر ازي بعد جاء نمم   إحالة كثير .ٗ

 . (ٙ)عميو اً لو ورد   نقداً  أو, ( ٘)لكبلمو
  

                                                           

 .( ٕٗٔ )ص:وي,لؤلدنو  المفسرين, طبقات ,(ٓٗٔ/ٔ) اإلسبلم : تاريخانظر(ٔ) 
 اإلمام مناقبو  الدين, أصول في األربعين ,(ٙٛ)ص: التقديس, أساس ,(ٖ٘٘/ٗ) العالية, المطالب :انظر (ٕ)

 .(ٔٙ )ص: الفقو, أصول في , المعالم(ٕٓٓ, ٖٜٔ)ص: الشافعي
 ٘ٔ) ,( ٕٖٔ/ ٗٔ) ,( ٕٕٔ / ٖٔ) ,(ٗٔٔ/ ٖٔ) ,( ٗٗ /ٔٔ) ,( ٜٕٕ/ٖ),( ٙٔٔ /ٕ)الكبير التفسير :انظر (ٖ)
/ ٙٙ ), (ٔٙ /ٕٕٚ), (ٔٛ/ٚٚ ),( ٕٓ / ٚ٘ ), (ٕٕ/ ٚ), (ٕٕ/ ٔٗ.) 
(ٕٕ/ ٜٔ ), (ٕٕ / ٜٔٙ ), (ٕٖ/ ٜٗ ), (ٕٚ /ٔٙ ),(ٕٜ /ٕٛٔ ), (ٖٓ /ٕٔٔ ), (ٖٔ /ٔٚٚ.) 

) ,( ٙٔ/ٜٔ) ,(ٖٛٔ /ٚٔ) ,(ٕٔٓ /ٖٔ),(ٖٕٔ /ٖٔ) ,(ٖٚٔ/ ٕٔ) ,( ٔٓٔ /ٔ),(ٜ/ٔ)التفسيرالكبير:انظر (ٗ)
ٕٓ/ٔٗٙ), (ٕٚ / ٗٚ), (ٕٜ /ٕٖٔ.) 

 أبي سنة عن الذب في القواصم و العواصم في الوزير وابن ,(ٓٙ٘/ٚٔ )المباب, تفسير في عادل ابن ىؤالء ومن(٘) 
 .(ٗ٘ٔ/ٙ)القاسم, 

 في الوزير وابن ,(ٜٖٔ/ٙ) الميزان, لسان في حجر وابن ,(ٔٔ٘/ٔ) المحيط, البحر في حيان أبو: ىؤالء ومن (ٙ)
 .(ٔ٘/ٚ) القاسم, أبي سنة عن الذب   في القواصم و العواصم
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 ,الر ازي مصنفات والتراجم, الطبقات كتب أصحاب من لمرازي ترجمذكر كثير مم ن  .٘
   ( ٔ) مصنفاتو من التفسير واعد  و 

باسمو, وأنو  الر ازيما جاء في التفسير الكبير, وفي مواضع متعدده من تصريح  .ٙ
(ٕ)",الر ازي عمر بن محمد الكتاب ىذا فمصن   يقولمصن ف الكتاب؛ كقولو: "

 

 : وقولو  (ٖ)",الكتاب ىذا مصنف الر ازي محمد يقول" :وكقولو
 عمري أول من بتوجرّ  والذي: -رحمو اهلل- الر ازي الدين فخر الكتاب مصنف قال" 

 سبباً  ذلك صار اهلل غير عمى األمور من أمر في لعوّ  كمما اإلنسان أن آخره إلى
ذا والرزية, والشدة, والمحنة, الببلء, إلى  أحد إلى يرجع ولم اهلل عمى العبد عول وا 
 لي استمرت قد التجربة هفيذ الوجوه؛ أحسن عمى المطموب ذلك حصل الخمق من
 ىذا فعند والخمسين, السابع إلى فيو بمغت الذي الوقت ىذا إلى عمري أول من

 اهلل فضل سوى شيء عمى التعويل في لئلنسان مصمحة ال أنو عمى قمبي استقر
حسانو تعالى  . (ٗ)"وا 

  ؟تفسيره أم ال الر ازيومع ىذا فقد وقع الخبلف بين العمماء والباحثين , ىل أكمل 
 وتفسيره الر ازي الدين فخر حياة تناولوا الذين كل اىتمام موضع السؤال ولقد كان ىذا

 وخبلصة بحثيم في مسألتين: ,تفسيره كمليُ  لم ون  أ لىإ غالبيتيم ذىبت ولقد ,الكبير

 تفسيره؟ في الر ازي وصل حد   يأ لىإ: ولىاأل

 تفسيره؟ تم  أ الذي ىو من: الثانية

 ال القدماء والمحدثين في ذلك وخبلصتيا ما يمي:وقد اختمفت أقو 

                                                           

 الوافي ,(ٓٗٔ/ٖٔ)لمذىبي, اإلسبلم تاريخ , ,(ٜٕٗ/ٗ) األعيان, وفيات , (ٓٚٗ)ص: األنباء عيون: انظر(ٔ) 
 .(ٖٛٔ/ٙ), حجر البن الميزان, , لسان(ٙٔٚ/ٕ) كثير, الشافعية, البن طبقات ,(ٜٚٔ/ٗ) بالوفيات,

 (. ٓٛ /ٖٔ)الكبير التفسير (ٕ)
 (. ٜٙ/ٓٔ)المصدر نفسو( ٖ)
 .(ٗٔ/ ٛٔ)المصدر نفسو( ٗ)
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  (ٕ)ييالخو  الدين شمس كمموأ وقد (ٔ)الكبير تفسيره كمليُ  لم الر ازي ن  إ ـ ٔ

 .(ٖ)وأّيدىم من المتأخرين محمد حسين الذىبي

 الدين نجم يمك   الحزم بيأ بن محمد بن حمدأ ىو الر ازي تفسير كملأ الذي ن  إ ـ ٕ
 . (ٗ) ىـ ٕٚٚ سنة المتوفى المصري ليو القمّ  المخزومي

 .  (٘) االنبياء سورة الى تفسيره في وصل الر ازي ن  إ ـ ٖ

يا, ببحث  (ٙ)المعممي يحيى بن الرحمن عبد. وتناول الشيخ ٗ ىذه المسألة , وخص 
 وىو الكتاب ىذا من األصلمستقل, ووصل في نياية بحثو, إلى خبلصة قال فييا : " 

 سورة تفسير آخر إلى الكتاب أول من وىو الر ازي الفخر تصنيف من ىو الذي القدر
 سورة تفسير ثم   األحقاف, سورة تفسير آخر إلى الصافات تفسير أول من ثم   القصص,

 ذلك عدا وما الكتاب, آخر إلى الممك سورة تفسير أول من ثم   والحشر, والمجادلة الحديد

                                                           

 ) خميفة, حاجيل الظنون , كشف(ٕٔ /ٕ )العماد, بنال, الذىب شذرات (,ٖٔٛ /ٖ) عيان,األ وفيات ـ:( انظرٔ)
 العربي, راثالت إحياء دار: مثل صفحاتيا, ترقيم بنفس لبنانية, دور عدة وصورتيا) بغداد - المثنى مكتبة ,(ٜٜٕ/

 .(ٜٕٔ /ٔالذىبي ) حسين محمدل ,والمفسرون التفسير, و مٜٔٗٔ -العممية الكتب ودار الحديثة, العموم ودار
 بن أحمد الدين شمس القضاة, قاضي, و شمس الدين الخويي ىو: (ٔٚٔ/ ٕ)  اصيبعة, أبي البن االنباء عيون(ٕ)

. انظر: سير (األصول عمم) في كتاب منيا كتب, لو ,شقبدم وتوفي, الشافعي الخويي, جعفر بن سعادة بن الخميل
 (.ٗٙ/ٖٕأعبلم النببلء, )

 من مفسر الذىبي, باحث حسين السيد محمد, ومحمد حسين الذىبي ىو (ٛٓٔ/ ٔ)والمفسرون التفسيرانظر:  (ٖ)
,  لؤلوقاف فوزيرا , باألزىر الدين أصول بكمية ثم , بالقاىرة الديني بالمعيد أستاذ منصب شغل , األزىر عمماء كبار
 (.ٖٛ/www. shamela.ws/index.php/authorه.)موقع المكتبة الشاممة عمى النت:ٜٖٚٔسنة  تلوقُ  طفاختُ 
 .(ٖٗٓ /ٔ)  العسقبلني حجر بنال الكامنة, الدررانظر:  (ٗ)
 .(ٜٜٕ /ٕ لحاجي خميفة) الظنون كشفانظر:  (٘)
 ببلد من( المعمم بني) إلى نسبتو. العمماء من فقيو: العتمي ميالمعم محمد بن عمي بن يحيى بن الرحمن عبد( ىو ٙ)

, وتوفي بمكة ودفن بيا سنة بيا وتعمم( تعز وراء) الحجرية ببلد إلى وتردد عتمة, في ونشأ ولد, باليمن عتمة,
 (.ٕٖٗ/ٖه. انظر: األعبلم لمزركمي) ٖٙٛٔ
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 تكممتو فإن , إليو المنسوبة التكممة من وىو الخولي, خميل بن أحمد تصنيف من فيو
   (ٔ)".أعمم واهلل , لي ظير ما ىذا , صلاأل عمى تعميقاً  ذكر ما عمى زيادة تشمل

 .(ٕ)ضافات والتعقيبات لتبلميذهض اإلمع بعبنفسو  تفسيره تم  أ الر ازي ن  إ ـ٘

فيو اضطراب,  من خبلل ما سبق, وتتبع أدل ة كل فريق يرى الباحث أن  األمر ال زالف
 المنيج فىكبيرًا  تفاوتاً  فيو يمحظ يكاد الويحتاج إلى تحقيق أدّق في المسألة؛ ألن  القارئ 

مع تفاوت  واحدة, وطريقة واحد, نمط عمى آخره إلى أولو من الكتاب يجرى بل والمسمك,
 ة.والتكمم األصل بين ُيمي ز أن يستطيع ال فيو الناظر تجعليسير جدًا في األسموب, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 عالم دار, الباحثين من مجموعة: بو اعتنى(,  ٖ٘ٓ/ٚ,)الَيماني ّمِميّ الُمعَ  يْحَيي ْبن الّرحمن َعْبد الَعبّلَمة الّشيخ آثَار(ٔ)
 .ىـٖٗٗٔ  -ٔ, طوالتوزيع لمنشر الفوائد

, مجمة كمية الدراسات االسبلمية والعربية, الرازي تفسير حول شبيات بعنوان الكبيسي أيوب بن لعيادة انظر: بحث (ٕ)
 ه.ٜٔٗٔ (,ٙٔ) :دولة اإلمارات العربية المتحدة, العدد
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 المطمب الثاني

  التفسير الكبيرة أىمي   

و يمتاز عن غيره بين العمماء, وذلك ألن   واسعةٍ  ليحظى بشيرةٍ  الر ازيتفسير الفخر  إن     
المغة واإلعراب والقراءة والبيان والكبلم في , من كتب التفسير, باألبحاث الفياضة الواسعة 

 .واألصول والفقو وغيرىا

لممعتقدات والمذاىب  تفصيبًل وعرضًا لآلراء, ومناقشةً  أكثر الكتب القديمة  وىو من  
 .في التراث االسبلمي ضخمةً  تفسيريةً  موسوعةً , يمثل المختمفة

ولو  "فيقول: وليذا يصفو ابن خمكان,,  جامعاً  تفسيراً  الر ازيتفسير الفخر  عد  يُ لذلك 
القرآن الكريم جمع فيو كل غريب وغريبة, التصانيف المفيدة في فنون عديدة منيا تفسير 

  .(ٔ)"وىو كبير جدا لكنو لم يكممو 

لو وما عميو من  بما الر ازيتفسير   أن   إال, أو ذم   ورغم ما قيل في ىذا الكتاب من مدحٍ   
ص, و فيو ما فيد طالب العمم المتخص  ة التفسيرية, التي تُ يبقى فيو الكثير من الماد   مآخذ 

 . ومقبولىو صواب 

 .(ٕ)ى اهلل عميو وسمم كما قال اإلمام مالكإال النبي صم   ردّ ؤخذ من قولو ويُ يُ  فكل   

                                                           

 .(ٜٕٗ/ٗالبن خّمكان) األعيانوفيات  (ٔ)
الرحمن  عبد بن محمدلشمس الدين األلسنة  عمى المشتيرة األحاديث من كثير بيان في الحسنة المقاصدانظر: ( ٕ)

 ,م ٜ٘ٛٔ - ىـ ٘ٓٗٔ, بيروت  - العربي الكتاب دار,  الخشت عثمان محمد(, تحقيق: ٖٔ٘السخاوي)ص: 
 عند األربعة األئمة وأحد اليجرة, دار إمام: اهلل عبد أبو الحميري, األصبحي مالك بن أنس بن مالكواإلمام مالك : ىو  

ليو السنة, أىل  يحمميم لمناس كتابا يضع أن المنصور سألوه, ٜٚٔسنة  المدينة في ووفاتو مولده المالكية, تنسب وا 
 الرد"  في ورسالة"  خ - المسائل"  في تابوك"  ظ - الوعظ"  في رسالة ولو".  ط - الموطأ"  فصنف بو, العمل عمى
, المذىب عمماء أعيان معرفة في المذىب الديباجانظر: "  القرآن غريب تفسير"  و"  النجوم"  في وكتاب"  القدرية عمى

 والنشر, لمطبع التراث دار, النور أبو األحمدي محمد(, تحقيق وتعميق: ٕٛ/ٔاليعمري) محمد بن عمي بن إبراىيم
 )د. ط(, )د. ت(.القاىرة
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والمراد من أشير التفاسير التي تعتمد عمى الرأي , ُيعد   الر ازيتفسير الفخر  كما أن     
بعد معرفة بالرأي ىنا االجتياد, وعميو فالتفسير بالرأي, عبارة عن تفسير القرآن باالجتياد 

ر لكبلم العرب ومناحييم في القول, ومعرفتو لؤللفاظ العربية ووجوه داللتيا, المفس  
واستعانتو في ذلك بالشعر الجاىمي ووقوفو عمى أسباب النزول, ومعرفتو بالناسخ والمنسوخ 

 (ٔ). من آيات القرآن, وغير ذلك من األدوات التي يحتاج إلييا المفسر
ار عمى موافقة كبلم العرب ومناحييم في القول: مع موافقة الكتاب ج قسمٌ  الرأي قسمان:و 

والسنة, ومراعاة سائر شروط التفسير, وىذا القسم جائز ال شك فيو, وعميو يحمل كبلم 
 المجيزين لمتفسير بالرأي.

غير جار عمى قوانين العربية, وال موافق لؤلدلة الشرعية, وال مستوف لشرائط  وقسمٌ   
إذ  (ٕ)ىو مورد النيي ومحط الذم, وىو الذي يرمي إليو كبلم ابن مسعود التفسير, وىذا

يدعونكم إلى كتاب اهلل وقد نبذوه وراء ظيورىم, فعميكم بالعمم  ستجدون أقواماً " يقول: 
ي   ي  اكم والتبد  وا   (ٖ)".عاكم والتنط  ع وا 

بذكر  عولَ مُ   الر ازي, فالفخر أي المحمودأنواع التفسير بالر  ُيعد  من  الر ازيوتفسير 
لسرد اآلراء التي ذكرىا  دائماً  وىو يسعى  , اآلراء المختمفة في اآليةاالستطرادات و 

 تفسيره طافح بذكر اآلراء المختمفة. و المفسرون في اآلية, 

 

 
                                                           

 (.ٖٛٔ/ٔلمذىبي)التفسير والمفسرون انظر: ( ٔ)
 بدرا وشيد اليجرتين, وىاجر قديماً  أسمم, الرحمن عبد أبو اليذلي,  حبيب بن غافل بن مسعود بن الم و عبد( ىو: ٕ)

انظر اإلصابة في  .هٕٖ سنة بالمدينة مات, نعميو صاحب وكان وسّمم, عميو الم و صمى النبيّ  والزم بعدىا, والمشاىد
 (.ٜٛٔ/ٗتمييز الصحابة البن حجر العسقبلني )

, والتبدع التنطع وكره الفتيا ىاب من بابأخرجو الدارمي في سننو موقوفا من طريق أبي قبلبة عن ابن مسعود , ( ٖ)
سناده ضعيف النقطاعو, قال الييثمي: ٕٔ٘/ ٔ(, )٘ٗٔبرقم ) : مجمع .  انظرمسعود ابن يدرك لم قبلبة أبو(, وا 

 (.  ٔٔ/٘الزوائد لمييثمي)
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 مطالب:أ ربعة وفيه 

 .وسوره القرآن آيات بين لمناسباتبا عنايتو :األول المطمب
 .األحكام وآيات بالقراءات عنايتو المطمب الثاني:
 .سائر العموم في وتوس عو النزول بأسباب عنايتو المطمب الثالث:
 .اإلسرائيميات من موقفو المطمب الرابع:

 

 

 

 

 

 

 انثانً املبحث
 زـٍــسـفـام يف تـــعـى انـنحـامل

 اإلمام انفخز انز اسي
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 المطمب األول

 عنايتو بالمناسبات بين آيات القرآن وسوره

 :واصطالحا غةل المناسبة معنى

 , والباء , والسين , النون: ) المغة مقاييس معجم في (ٔ)فارس ابن قال :لغة المناسبة 
 .ِبوِ  َوِلبِلت َصالِ , اِلت َصاِلوِ  ُسم يَ  الن َسُب, ِمْنوُ  , بشيء شيء اتصال قياسيا , واحدة كممة
 َبْعِضوِ  اِلت َصالِ  ,[اْلُمْسَتِقيمُ ] ِريقُ الط  : َوالن ِسيبُ . فبلن ِسيبُ نَ  وىو .بُ سِ نْ . أَ بتُ نسَ : َ  تقول
 (ٕ)( .َبْعضٍ  ِمنْ 

 المشاكمة أن ومعموم ,(ٖ)(.ُمشاَكمةٌ  َأي ُمناَسبة َبْيَنُيَما َلْيَس : َوَتُقولُ : )العرب لسان أّما في 
 لغة فالمناسبةخبل ل ما سبق, ومن , مثيمو أي فبلن, شكل ىذا فنقول المماثمة, بمعنى
 .والمماثمة , والمقاربة , االتصال: تعني

 الواحدة كالكممة تكون حتى ببعض بعضيا القرآن آي ارتباط :االصطبلح في المناسبةأّما 
 , فقال: رحمو اهلل تعالى (٘)اع القطانمن  وىي كما يقول  , (ٗ)المباني منتظمة المعاني متسقة

  اآلية بين أو احدةالو  اآلية في والجممة الجممة بين االرتباط وجووالمناسبة ىنا ىي  "
  (ٙ)." والسورة السورة أوبين دة,المتعد   اآليات في واآلية

                                                           

أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين المغوي , لو تصانيف في التفسير والسيرة وأخبلق وأسماء النبي صمى  :ىو( ٔ)
 -٘ٔصـ)طبقات المفسرين لمسيوطي  :ىـ. انظرٜٖ٘اهلل عميو وسمم , وكتاب فقو المغة , وغيرىا , وكانت وفاتو  في 

 .(ٔٙ -ٓٙ/ٔ)ين لمداودي, طبقات المفسر ( ٙٔ
 )د. ط(., دار الفكر بيروت(ٖٕٗ/ ٘, مادة )نسب( )معجم مقاييس المغة البن فارس (ٕ)
 ..ىـ ٗٔٗٔ - -ٖط, بيروت – صادر دار(, ٙ٘ٚ/ٔ, فصل النون, مادة )نسب()( لسان العرب البن منظورٖ)
 (.ٜٖٙ/ٖاإلتقان في عموم القرآن لمسيوطي)( ٗ)
ولد بالمنوفية , بمصر , حفظ القرآن صغيرا , والتحق بجماعة اإلخوان المسممين, جاىد في اع خميل القطان من   (٘)

مجمة المجتمع ) :م, ودفن بالرياض. انظرٜٜٜٔفمسطين, وسجن, وتنقل في العمل في بعض الببلد العربية مات سنة 
 .(مٕٙٓٓ/ٗ/ٔ, بتاريخ, ٜ٘ٙٔ, رقم العدد 

 .مٕٓٓٓ -ىـٕٔٗٔ الثالثة الطبعة, والتوزيع لمنشر المعارف مكتبة ,ٜٙصان لمناع القطالقرآن,  عموم في ( مباحثٙ)
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 :واالصطالحي المغوي المعنى بين العالقة

 والتواؤم واالرتباط التقارب مدى نيبي   لممناسبة واالصطبلحي غويالم   المعنى توافق إن      
 ,المناسبة معرفة إلى لموصول اآليات أعناق يْ لَ  خطورة مبلحظة مع والسور, اآليات بين
معان اطبلع, سعة يتطمب المناسبة إدراك ألن  المفسرون ويختمف تدبٍر, وحسن نظر, وا 
 .إدراكو وحسن فيمو تسابق حسب كل المناسبة عمى التعرف في

 ارتباط لوجو واإلدراك الفيم حسن عمى قدرة يتطمب ومعناه المناسبة مفيوم فإن   لذا     
 حسن من المنبثقة المعاني من مزيدٍ  عمى لمتعرف والسور, ض,ببع بعضيا اآليات

 عن ذلك ويكون معانييا, اتحاد   جمال وبيان سياقيا, جمال بيان مع وتسمسميا, انتظاميا
 (ٔ).الكريم القرآن مع والمعايشة اآليات رتدب   طريق

 :وفوائدىا المناسبة معرفةة أىمي  

 الفخر أبرزىم من العمماء من عدد أىميتو إلى نبو وقد القدر جميل عمم المناسبات عمم
 .(ٕ)« والروابط الترتيبات في مودعة القرآن لطائف أكثر : »قال حيث الر ازي

 بين المناسبة معرفة فإن   اآلية, وتفسير المعنى فيم في أثر النزول سبب لمعرفة كان إذا  
دراك كذلك, الفيم ودقة التأويل حسن عمى تساعد اآليات  اآليات بين المعاني قاتسا وا 

 النظر اأحسن   إن جديدة مدارك إلى توصمنا ألفاظيا, وتواؤم أفكارىا ترابط إلى والوصول
 القرآني والقصص واألخبلق األحكام في والمواعظ المتعددة الدروس في التدبر وأطمنا
 عضلب جميمة قاعدة السيوطي اإلمام نقل لذلك القرآن, مقاصد من وغيرىا العقيدة وآيات

, القرآن جميع في اآليات مناسبات لعرفان المفيد الكمي األمر ": فقال ذلك في المتأخرين
 من الغرض ذلك إليو يحتاج ما وتنظر ,السورة لو سيقت الذي الغرض إلى تنظر أنك ىو

                                                           

, بحث ماجستير لحسن عبد اهلل الخطيب, الجامعة اإلسبلمية (ٕٓصاف ومقاصد وموضوعات سورة التوبة )( أىدٔ)
 غزة. -
 .(ٓٔٔ/ٓٔ) التفسير الكبير (ٕ)
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 عند وتنظر ,المطموب من والبعد القرب في المقدمات تمك مراتب إلى وتنظر ,ماتالمقد  
 أو األحكام إلى السامع نفس استشراف من يستتبعو ما إلى المقدمات في الكبلم انجرار
 الوقوف إلى االستشراف عناء بدفع الغميل شفاء الببلغة تقتضي التي ,لو التابعة الموازم
 فعمتو فإذا ,القرآن أجزاء جميع بين الربط حكم عمى المييمن الكمي األمر ىو فيذا ,عمييا

 (ٔ)." سورة كل   في وآية آيةٍ  كل   بين بلً مفص   النظم وجو لك نتبي  

 قدر بو ويعرف العقول بو تحزر شريف عممٌ  المناسبة أن   واعمم ": (ٕ)الزركشي اإلمام يقول
 بذلك فيقوى بعض بأعناق آخذاً  بعضيا الكبلم أجزاء جعل وفائدتو, يقول فيما القائل

 (ٖ)."جزاءاأل المتبلئم المحكم البناء حال حالو التأليف ويصير االرتباط

 :أيضا   معرفة المناسبة فوائد من
الخفية وذلك من  القرآنية والمقاصد األىداف بعض تحديدالقدرة عمى   -ٔ

 (ٗ)خبلل وجوه المناسبات المختمفة.

 منيا, المراد وتحديد الكريم, القرآن تأويل وحسن اآليات فيم عمى نيْ عِ يُ   -ٕ
 التولي خطورة ندرك وآخرىا, السورة أول بين المناسبةمعرفة  فعند

 كما تولى, من إال يضر ال وتولييم إعراضيم وأن   اهلل أمر عن واإلعراض

ڍ  ڍ  چ  :تعالى اهلل قال شيء, في هلل إعجازىم عدم حقيقة وندرك

 :التوبةسورة  [چڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ           ڑ  ک   
                                                           

 المصرية الييئة, إبراىيم الفضل أبو محمدتحقيق:  (,ٖٙٚ/ٖ) السيوطي الدين جبلل اإلتقان في عموم القرآن ,(ٔ)
 .مٜٗٚٔ/ ىـٜٖٗٔ, طلمكتاب العامة

 تركي .واألصول الشافعية بفقو عالم: الدين بدر اهلل, عبد أبو الزركشي, اهلل عبد بن بيادر بن محمدالزركشي ىو: (ٕ)
البن الثامنة  المائة أعيان في ةالكامن الدررىـ . انظر: ٜٗٚ, وكانت وفاتو سنة والوفاة المولد مصري األصل,
 (.ٖٖٔ/٘حجر)

  .(ٖٙ -ٖ٘/ٔ) القرآن, لمزركشي عموم في البرىان (ٖ)
 - ىـ ٛٓٗٔ -ٔط, لبنان – بيروت - العممية الكتب دار(, ٜٗ/ٔ) لمسيوطي القرآن إعجاز في األقران معترك(ٗ)

 .م ٜٛٛٔ
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       ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀    ﯁            چ , وقولو تعالى: ]ٖ آية:

 (ٔ). ]ٜٕٔ آية: التوبة:سورة  [چ                

 الببلغي اإلعجاز ليظير ,(ٕ)الكريم القرآن إعجاز جوانب من اجانبً  برزيُ   -ٖ
 . بنيانو صوره, وتمام بأبيى

 ,(ٖ)والسامع القارئ نفس عن والممل السآمة روح بعديُ  المعاني ساقات   إن    -ٗ
 الجامع القرآن فأسموب األسموب, واختبلف نيجالم بتعدد النشاط تجديد مع
 الذروة حد يظير البديع والتناسق السورة الواحدة, في المتعددة الفنون بين

 .(ٗ)البياني واإلحكام الببلغي اإلعجاز في القصوى

 أو تفسيًرا, أو أوبياًنا, قبميا, مالجممة  تأكيًدا كون)ي قدوجو المناسبة  ن  إ  -٘
 .فيزداد الفيم (٘)(الكثيرة أمثمتو وليذا - تذييميًّا اعتراًضا

دراك التشريع أسرار بعض معرفة في فيديُ   -ٙ  أحكام بين التام التبلزم مدى وا 
 الشريعة.

 لذلك لمناسبتيا متعددة, مواطن في القرآني القصص سرد تكرار سرّ  يظير  -ٚ
          المناسبة حسب يأتي ونظميا القصة ترتيب في فاالختبلف الموطن,

ن   (ٙ).أصل المعنى في حدةمت   انتك وا 

                                                           

 الجامعة, الخطيب اهلل عبد لحسن جستيرما بحث, (ٕٕص), التوبة سورة وموضوعات ومقاصد أىدافانظر:  (ٔ)
 .غزة - اإلسبلمية

 .مٕ٘ٓٓ, ٗط دمشق, , القمم دار ,(ٜٓص)مسمم مصطفى,  الموضوعي التفسير في مباحثانظر:  (ٕ)
 (.ٕٜالمصدر نفسو )ص (ٖ)
 .(ٖٕص) الخطيب اهلل عبد التوبة, لحسن سورة وموضوعات ومقاصد أىدافانظر:  (ٗ)
 .(ٜٚص) لمناع القطانالقرآن,  عموم في مباحثانظر: ( ٘)
 .بتصرف(,  ٖٔ/ ٔ) ( انظر: نظم الدرر لمبقاعيٙ)
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 ينعِ يُ  وخاتمتيا وافتتاحيتيا السورة مقاطع بين المناسبات إدراك أىمية إن    -ٛ
 عمى كاشفةً  أضواءً  مقيوتُ  ,اً موضوعي   تفسيراً  وتفسيرىا السورة فيم عمى

 (ٔ).ىاومقاصد وأىدافيا محورىا

 :بالمناسبات في تفسيره الر ازيعناية 
 ,وآياتو القرآن سور بين المناسبات بذكر اىتمامو, في تفسيره الر ازيا يتميز بو مم    

 مناسبة من أكثر يذكر ما كثيراً  بل واحدة مناسبة بذكر يكتفي ال وىو بعض مع وبعضيا

سورة  [چڱ     ں  ں  ڻ    چ  الحكمة عمى ترتيب من القرآن عميو ما حيوض   حتى
 (ٕ).« ]ٕٗآية: فصمت: 

 جميور رأيت يإن   :»وقال تفسيره, في المناسبات التماس من باإلكثارز قد تمي  ىذا و    
 ىذا في األمر وليس األسرار ليذه منبيين غير المطائف ىذه عن معرضين المفسرين

 البسيط(من  )(ٖ) :قيل كما إال الباب
 (ٗ) « غرالصّ  في جملمن   ال لمطرف والذنب          رؤيتو األبصار تستصغرُ  جمُ والن  

 يمي: أمثمة ذلك ما ومن
 :لما قبمياالتوبة سورة مناسبة  األول:المثال 
 أن   في اختمفوا الصحابة أن  : الثالث والوجو »فقال:  واختار منيا وجياً  وجوىاً  الر ازيذكر 
 ألن  ؛ واحدة سورة ىما: بعضيم فقال سورتان؟ أم واحدة سورة التوبة وسورة األنفال سورة

                                                           

 )د. ت(.ٗط دمشق,, القمم دار .. باختصار(ٜٓ:ص) مسمم مصطفى ,الموضوعي التفسير في مباحث (ٔ)
 المبنانى الكتاب دار القاىرة, - المصرى الكتاب دار( , ٛٗٔ)ص: محمود الحميم عبد بن منيعمناىج المفسرين,   ((ٕ
 .م ٕٓٓٓ - ىـ ٕٔٗٔ, )د. ط(, بيروت –
. د, )صادر دار(, ٔٙ: ص)المعري العبلء ألبي الزند سقط ديوانالقائل ىو الشاعر: أبو العبلء المعري, انظر: (ٖ)
 .مٕٛٓٓ(, ط
 .(ٙٓٔ/ٚ) الكبيرالتفسير  (ٗ)
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 بعدىا وما سبع, وىي الطوال من السابعة السورة ىذه ومجموعيما لالقتا في نزلت كمتييما
 . المئون

 قال من منيم, و واحدة سورة بمنزلة فيما آيات, وست   مائتان معاً  يماألن   ؛ظاىر قولٌ  وىذا
 تنبييا فرجة بينيما تركوا الباب ىذا في الصحابة بين االختبلف ظير افمم   سورتان, ىما
 (ٔ).«سورتان ىما يقول من قول عمى

 األنفال سورة ختم تعالى وأن  : الباب ىذا في: الرابع الوجو» مناسبة أخرى فقال: وذكر 
 وإن   ثم   ة,بالكمي   ارالكف   عن منقطعين يكونوا وأن بعضاً  بعضيم المؤمنون والييُ  أن بإيجاب

 امم  ف ]ٔ آية: التوبة:سورة  [چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ : قولو في المعنى بيذا صرح تعالى
 إيقاع فكان بينيما, الفاصل وقوع لزم لو, وتقريراً  لو وتأكيداً  الكبلم ذلك عين ىذا كان

 الرحيم الرحمن اهلل بسم بُ تْ كَ  كَ رِ وتُ  متغايرتين, سورتين كونيما عمى تنبييا بينيما الفصل
 (ٕ).« المعنى ذلك عين ىو المعنى ىذا أن   عمى تنبيياً  بينيما

 اآلية لما قبميا ومن ذلك: مناسبة :المثال الثاني

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌڌ  چ قال تعالى: 

 يونس:سورة [  چڎ  ڎ  ڈ   ڈ      ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  کگ  گ    گ  
 .]ٖ آية:

 الكفار عن حكى الم   تعالى وأن   اعمم» مناسبة ىذه اآلية لما قبميا فقال: الر ازيذكر فقد 
 البتة يبعد ال بأنو التعجب ذلك أزال تعالى وإن   ثم   والرسالة, والبعثة الوحي من تعجبوا أنيم
 وعمى بالثواب, الصالحة األعمال عمى يبشرىم رسوال إلييم الخمق خالق يبعث أن في

: أحدىما: أمرين بإثبات ويكمل يتم ماإن   الجواب ىذا كان بالعقاب, الفاسدة الباطمة األعمال

                                                           

 (.ٕٕ٘ -ٕٔ٘/٘ٔالتفسير الكبير ) (ٔ)
 (.ٕٕ٘المصدر نفسو )ص (ٕ)
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 إثبات: والثاني والتكميف والنيي باألمر الحكم نافذا قادرا قاىرا إلياً  العالم ليذا نأ إثبات
 عن األنبياء أخبر المذان والعقاب الثواب يحصل ىحت   والقيامة, والبعث والنشر الحشر

 ىذين تحقيق عمى يدل   ما الموضع ىذا في ذكر سبحانو وأن   جرم فبل حصوليما,
 .المطموبين

 چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ : تعالى فبقولو اإلليية, إثبات وىو: األول اأم  

ڳ  چ : فبقولو والنشر والحشر المعاد إثبات وىو: الثاني وأما, ] ٖ آية: :يونسسورة [

 غاية في الترتيب ىذا أن   فثبت]  ٗآية:  :يونسسورة  [چ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ
 .(ٔ)« الكمال ونياية الحسن,

 يمي: بة آخر السورة لمسورة نفسيا ومن ذلك ماالمثال الثالث مناس

ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  چ  :قال تعالى

﮶  ﮷    ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀    ﯁                   

 .[ٜٕٔ -ٕٛٔآية: :التوبةسورة  ] چ              

 إلى السورة ىذه في غيبم   أن سبلمال عميو رسولو أمر الم   تعالى وأن   اعمم »: الر ازيقال 
 التوفيق بوجوه تعالى اهلل خصو لمن إال تحمميا, يعسر صعبة شديدة ةشاق   تكاليف الخمق

 منكم, الرسول ىذا أن   وىو التكاليف, تمك تحمل سيولة يوجب بما السورة ختم والكرامة,
 يشق بحال فإنو وأيضا ,إليكم عائد فيو الدنيا في والشرف العز من لو يحصل ما فكل
 المشفق كالطبيب فيو إليكم, واآلخرة الدنيا خير إيصال في رغبتو وتعظم ضرركم عميو
 تحمميا, يعسر صعبة عبلجات عمى أقدم ربما المشفق والطبيب حقكم, في الرحيم واألب
 األب وأن حاذق, الطبيب أن عرف لما أنو إال شاقة, تأديبات عمى أقدم ربما الرحيم واألب

                                                           

 .(ٛٛٔ/ٚٔ) الكبير( التفسير ٔ)
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 مجرى جارية التأديبات تمك وصارت متحممة, المؤلمة المعالجات تمك صارت مشفق,
 . اإلحسان

 لتفوزوا ةالشاق   التكاليف ىذه منو فاقبموا اهلل, عند من حق   رسول أنو عرفتم الم   ىاىنا فكذا
 وال فاتركيم واوتول   عنيا أعرضوا بل يقبموىا لم فإن: السبلم عميو لمرسول قال ثم   خير, بكل

﮽  ﮾  ﮿  ﯀    ﯁                چ اهلل إلى أمورك جميع في وارجع اهلل عمى لوعو   إلييم تمتفت

 ليذه الخاتمة وىذه[ ٜٕٔ آية :التوبةسورة ] چ                     
 (ٔ).« الكمال ونياية الحسن غاية في جاءت السورة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .(ٚٚٔ/ٙٔ( التفسير الكبير)ٔ)
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 المطمب الثاني

 األحكام وآيات بالقراءات عنايتو
 :عنايتو بالقراءات 
 :تعريف القراءات -أ
 في وىي ,تبلوةً  تبل: بمعنى وقرآًنا قراءةً  قرأ مصدر وىي قراءة, جمع: لغة   القراءات  

 يمّ وسُ  فيو, جمعتو: أي الحوض في الماءَ  قرأتُ : تقول والضم, الجمع بمعنى األصل
 .(ٔ)بعض إلى بعضيا ويضم والسور اآليات يجمع ألنو قرآًنا؛" القرآن"

فيا" :ا  واصطالح  ليا الجزري ابن اإلمام تعريف ولعل   ومختمفة, دةمتعد   بتعاريف اءر  القُ  عر 
 كممات أداء بكيفية عممٌ " :بقولو -اهلل رحمو- عرفيا فقد وشمواًل, جمًعا التعاريف أحسن من

 .(ٕ)"الناقمة بعزو واختبلفيا القرآن
 :بقولو -اهلل رحمو- القاضي الفتاح عبد الشيخ فياوعر  

 عزو مع واختبلًفا اتفاًقا أدائيا وطريق القرآنية, بالكممات النطق كيفية بو ُيعرف عممٌ  ىو"
 (ٖ)."لناقمو وجوٍ  كل

 :القراءاتفي وجوه ختالف اال -ب
 أساس عمى أو أنظارىم, ووجيات األشخاص, اجتياد عمى القراءات اختبلف يقوم ال

ن   قواعده, القوم يراعي قياس   اهلل رسول عن متواتر سند عمى تقوم بعة,مت   ةسن   القراءة ماوا 

                                                           

بيدي , مادة قرأ, )( ٔ) (, ٕٛٔ/ٔ(, ولسان العرب البن منظور, مادة قرأ, )ٖٔٚ/ٔانظر: تاج العروس لممرتضى الز 
 , طالقاىرة– الخانجى مكتبة, سزگين فواد محمد: (, تحقيقٖ -ٔصالبصري) المثنى بن معمر عبيدة ألبي القرآن مجاز

 . ـىٖٔٛٔ
 العممية الكتب دار(, ٜص)يوسف  بن محمد بن محمد الجزري, ابن الخير أبو الدين شمسل المقرئين منجد (ٕ)
 مٜٜٜٔ- ىـٕٓٗٔ ,ٔط
 الكتاب دار,  (ٚص)القاضي محمد بن الغني عبد بن الفتاح عبدل ىرة في القراءات العشر المتواترة( البدور الزاٖ)

 .لبنان - بيروت العربي,
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 .(ٔ)موسم   عميو اهلل ىصم  

 (ٕ):أركان ثبلثة الصحيحة ولمقراءة
 .وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول إلى سندىا صحة -ٔ
 .المصحف لرسم موافقتيا -ٕ
 .العربية وجوه من وجًيا موافقتيا -ٖ
ن  ن قبيل االف وجوه القراءات ليس ماختبلو  ما ىو ختبلف عمى جية التعارض والتضاد, وا 

 .ع لو العديد من الفوائداختبلف تنو  

 ىا فقال:اإلجماع عمى عدم تناقض القراءات أو تضاد   ةتيمي   ابن اإلسبلم شيخ حكىوقد 
 تناقض نتتضم   ال عمييا القرآن أنزل التي السبعة الحروف أن   المسممين بين نزاع وال »

 ماإن  ): مسعود بن اهلل عبد قال كما متقارباً  أو متفقاً  معناىا يكون قد بل ه؛وتضادّ  نىالمع
 لكن اآلخر؛ معنى ىو ليس أحدىما معنى يكون وقد (,وتعال وىمم   أقبل أحدكم كقول ىو
 جاء كما وىذا ,وتناقض تضادّ  اختبلف ال وتغاير عتنو   اختبلف وىذا حقّ  المعنيين كبل
 عمى القرآن نزلأُ ): حديث ,ىذا في موسم   عميو اهلل ىصم   النبي عن فوعالمر  الحديث في

 تختم لم ما كذلك فاهلل (حكيماً  عزيزاً ): قمت أو (رحيماً  غفوراً ): قمت إن (ٖ) (أحرف سبعة
 ...... المشيورة القراءات في كما وىذا , رحمة بآية عذاب آية أو عذاب بآية رحمة آية
, َيْخَدُعونَ : )كقولو وجو من متباينا وجو من متفقا فييا معنىال يكون ما القراءات ومن

 ونحو (َوَيط ي ْرنَ , َيْطُيْرنَ  َحت ى)و( َواَلَمْسُتمْ  ,َوَلَمْسُتمْ ) (َوُيَكذ ُبونَ  ,َيْكِذُبونَ )و (َوُيَخاِدُعونَ 
 خرىاأل القراءة مع منيا قراءة وكل حق كميا المعنى فييا يتغاير التي القراءات فيذه ذلك

                                                           

 .مٜ٘ٛٔ - ىـ٘ٓٗٔ ,ٔ, طالفيصمية المكتبة ,(ٛٗ:ص) الطويل رزق السيدالقراءات,  عموم في مدخل (ٔ)
 المصدر نفسو, الصفحة نفسيا. (ٕ)
(, ٗٛٔ/ٙ(, )ٕٜٜٗبرقم) أحرف سبعة عمى القرآن أنزلأخرجو البخاري في صحيحو, كتاب فضائل القرآن, باب  (ٖ)

برقم  معناه وبيان أحرف سبعة عمى القرآن أن بيان باب, وأخرجو مسمم في صحيحو, كتاب صبلة المسافرين وقصرىا
(ٛٔٛ( ,)ٔ /٘ٙٓ.) 
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 ,وعمبلً  عمماً  المعنى من تضمنتو ما واتباع كميا بيا اإليمان يجب ,اآلية مع اآلية بمنزلة
 اهلل عبد قال كما بل ,تعارض ذلك أن ظنا األخرى ألجل إحداىما موجب ترك يجوز الو 

 (ٔ).« كمو بو كفر فقد منو بحرف كفر من عنو اهلل رضي مسعود بن

 :الر ازي القراءات في تفسير -ج
اليائل من  بالقراءات, من خبلل الكمّ  الر ازيمن يقرأ لمرازي في تفسيره يمحظ بجبلء اىتمام 

 لممعاني الموافقة القراءات مختمف في ينظر الر ازيفدة حول تفسير اآلية, قراءات المتعد  ال
 يمي: ذلك ماأمثمة ومن  ,(ٕ)المقصودة القرآنية

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ    ۇ  ۇ  ۆ    چ  قال تعالى:لمثال األول: ا

ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ېى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   

وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ   ېئ     ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  ی  

 .[ٔٔٔ آية :التوبةسورة ] چجئ  

 عمى مقتولين كونيم وىو الفاعل عمى المفعول بتقديم والكسائي  (ٖ)حمزة قرأ » :الر ازيقال 
 المفعول عمى الفاعل تقديم اأم   ,المفعول عمى الفاعل مبتقدي والباقون قاتمين, كونيم

 اوأم   ,مقتولين يصيروا أن إلى عنيم يرجعون وال الكفار يقتمون أنيم المعنى ألن   فظاىر؛
ن المسممين, من كبيرة طائفة أن  : فالمعنى الفاعل, عمى المفعول تقديم  مقتولين صاروا وا 

 قاتمين. األعداء مع مقاتمين ذلك بعد يبقون بل ة,المقاتم عن لمباقين رادعا ذلك يصر لم

                                                           

 لطباعة فيد الممك مجمع, قاسم بن محمد بن الرحمن عبد(, تحقيق: ٜٖٔ/ٖٔالبن تيمية) الفتاوى ( مجموعٔ)
 .مٜٜ٘ٔ/ىـٙٔٗٔ, )د. ط( السعودية العربية المممكة النبوية, المدينة الشريف, المصحف

 (.ٜٕٓ/ٔلمذىبي) والمفسرون التفسير (,ٖٛص) لمنيع عبد الحميم المفسرين ىجمنا: انظر (ٕ)
, إلييم فنسب التيم موالي من كان. السبعة القراء أحد: الزيات التيمي, إسماعيل, بن عمارة بن حبيب بن حمزةىو:  (ٖ)

 (.ٕٚ/ٖالبن حجر ) التيذيب تيذيبه. انظر: ٙ٘ٔتوفي سنة 
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آية : عمران آلسورة ] چڭ  ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ : كقولو وىو اإلمكان, بقدر ليم
     (ٔ).« منيم بقي من وىن ما أي[ ٙٗٔ

يختمف عن المعنى األول المفيوم من سياق  ,آخر اً معنوي   قراءة وجياً  رز كل  بْ وبذلك تُ 
 .اآلية

  :الثاني المثال

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ       ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  چ  قولو تعالى:

 .[ٖٕ آية :يونسسورة  ] چے  ۓ          ۓ     

 بنصب (متاعَ ) (ٖ)عاصم عن (ٕ)حفص وقرأ العين, برفع (متاعُ )األكثرون قرأ » :الر ازيقال 

 :وقولو مبتدأ,ہ   چ ۀ  ڻ  ۀ چ: قولو يكون أن: األول: وجيان ففيو الرفع اأم   العين,

 عمى بعضكم بغي چ ڻ  ۀ  ۀ چ: قولو من والمراد ,خبرا چ ہ ہ ہ چ

 بغي أن   الكبلم ومعنى[ ٗ٘آية:  :البقرةسورة ] چڱ  ڱ  چ : قولو في كما بعض

 مبتدأ, چ ڻ چ :قولو أن  : والثاني ,ليا بقاء وال الدنيا الحياة منفعة بعض عن بعضكم

 ىو: والتقدير محذوف, مبتدأ خبر چ ہ ہ ہ چ :وقولو ,خبره أنفسكم عمى: وقولو

 مبتدأ, چ ڻ چ: قولو إن: نقول أن فوجييا بالنصب القراءة اوأم   ,الدنيا الحياة متاع

                                                           

 .(ٔ٘ٔ/ٙٔ)التفسير الكبير (ٔ)
 أعمم وكان, الكوفة أىل قارئ: بحفيص ويعرف عمر, أبو بالوالء, األسدي المغيرة بن سميمان بن حفصىو:  (ٕ)

 عمي(, تحقيق: ٘٘ٔ/ٔ, البن الجزري)العشر القراءات في النشره. انظر: ٓٛٔ, توفي سنة بقراءتو عاصم أصحاب
 , )د. ط(.[يةالعمم الكتاب دار تصوير] الكبرى التجارية المطبعة, الضباع محمد

. السبعة القراء أحد: بكر أبو بالوالء, األسدي الكوفي بيدلة النجود أبي بن بكر عاصم أبو وقارئيا الكوفة إمامىو:  (ٖ)
 (٘٘ٔ/ٔ)الجزري البن, العشر القراءات في النشره. انظر: ٕٚٔ, توفي سنة الكوفة أىل من تابعي,
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 المؤكد, المصدر موضع في چ ہ ہ ہ چ: وقولو خبره, أنفسكم عمى: وقولو
    (ٔ).«الدنيا الحياة متاع عونتتمت  : والتقدير

 :الثالث المثال

ہ  ھ  ھھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶             ہ  ہ  ہ چ  ال تعالى: ق

 .[ٖٓ آية: يونس سورة ] چ﮷    

 بالنون (نفس كل (ٕ)نبموا)عاصم وقرأ بتاءين, (تتموا)والكسائي حمزة قرأ ": الر ازيقال   
: األول: وجيان مياف والكسائي حمزة قراءة اأم  . والباء بالتاء (تبموا) والباقون (كل) ونصب

 طريق إلى ييديو الذي ىو عممو ألن   ؛أسمفت ما تتبع أي (تتموا): قولو معنى يكون أن
لى الجنة  من صحيفتيا في ما تقرأ نفس كل أن  : المعنى يكون أن: الثاني. النار طريق وا 

 :سراءاإلسورة ] چھ  ے      ے            ۓ  ۓ  ﮲  ﮳     چ : تعالى قولو ومنو شر أو خير

 قراءة اوأم   ,[ٔٚآية:: اإلسراءسورة ] چھ  ھ   ھ  چ : وقال ,[ٗٔ آية
 ما اختبار بسبب نفس كل نختبر الوقت ذلك في يقول تعالى اهلل أن  : فمعناىا عاصم
 فيي حسناً  كان إن عمميا, حال بمعرفة حاليا نعرف اأن  : والمعنى العمل, من أسمفت

ن سعيدة, ٺ   چ  :تعالى كقولو المختبر, فعل بيا نفعل والمعنى شقية, فيي قبيحاً  كان وا 

 نختبر نفس كل أن  : فمعناىا المشيورة القراءة اوأم   ,[ٕآية: :الممكسورة  ] چٺ   ٺ    ٿٿ  
  (ٖ)."الوقت ذلك في أعماليا
 دة لآلية.إلبراز المعاني المتعد   ؛مف القراءاتختَ مُ  الر ازيو يوج  وىكذا 

                                                           

 (.ٖٕ٘/ٚٔالتفسير الكبير) (ٔ)
 فيصير الباء, موضع بالتاء «تبمو ىنالك»ل بيذه القراءة من عمماء القراءات, فالقراءة الواردة في: لم أجد من قا (ٕ)
. انظر: االختبار من (تبمو : )والباقون وخمف, والكسائي حمزة عند اإلتباع وىو :(موالت   )من أو ,(التبلوة) من: (تتمو)

 أنس الشيخ: عميو وعمق ضبطو(, ٕٛٗ)ص: الجزري,  ابن الخير أبو الدين شمسل القراءات في النشر طيبة شرح
 .م ٕٓٓٓ - ىـ ٕٓٗٔ, ٕ, طبيروت – العممية الكتب دار, ميرة

 .(ٕٙٗ/ٚٔ) التفسير الكبير (ٖ)
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 :امعنايتو بآيات األحك
  :التعريف بآيات األحكام -أ

 المعروفة ة,الفرعي   ة,العممي   القرآن أحكام عمى الُقْرآن؛ أحكام إطبلق عمى العمماءتعارف 
 . ةبالفقيي  

 وتدل الفقيية األحكام تُبّين التي اآليات ىي:" - اإلطبلق عند - األحكام بآيات فالمراد   
  واإلطبلق والدراسة التصنيف عند والمعروف مشيورال ىو ىذا (ٔ)"استنباطاً  أو نصًا, عمييا

 األحكام ببيان ُيعنى الذي الَتْفِسْير ىو: " الفقيي الَتْفِسْير أو األحكام، آيات وتفاسير  
 (ٕ)" بيا الخاصة العناية أو عمييا, باالقتصار سواء عمييا, والتنبيو العممية, الشرعية

 األحكام: آيات معرفة من الغرض -ب
 اهلل ووفقو واستدالاًل, نصاً  كتابو في اهلل أحكام عمم أدرك من إن  : "اهلل رحمو افعيالش قال

 في ونورت الر َيب, عنو وانتفت ودنياه, دينو في بالفضيمة فاز منو, عمم لما والعمل لمقول
 (ٖ)."اإلمامة موضع الدين في واستوجب الحكمة, قمبو

 تيم.أنفسيم, ومجتمعيم وأم   ناس فيوآيات األحكام بشكل عام فييا صبلح لم

 األحكام: آيات عدد  -جـ
 األحكام عمى الدالة الُقْرآن آيات كون في - اهلل رحميم - العمم أىلبين  وقع خبلف  

 :قولين عمى ال؟ أم محصورة محدودة, الفقيية
 

                                                           

 , التدمرية دار: الناشر .جامعية رسالة -( ٕ٘/ٔ) العبيد سميمان بن عمي ومناىجيا, األحكام آيات تفاسير: انظر (ٔ)
 . ىـٖٔٗٔ, ٔط
  .(ٕ٘/ٔ)صدر نفسوالم ((ٕ

 , ىـٕٕٗٔ ,ٔط ,مصر ـ المنصورة ,الوفاء دار, المطمب عبد فوزي رفعت (, تحقيق:ٙلمشافعي)ص: الرسالة(ٖ) 
 .مٕٔٓٓ
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 في ىؤالء اختمف ثم   (ٔ)نمعي   بعدد محصورة محدودة, األحكام آيات ن  إ: األول القول
 وخمسون مائة ىي: وقيل, (ٖ)فقط آية مائتا بل: وقيل, (ٕ)آية خمسمائة ىي فقيل: دىاعد
 منيا ُيستنبط وغيرىا واألمثال القصص, آيات فإن   بو؛ المصّرح مرادىم ولعل  " ؛(ٗ)فقط آية

 (٘)."األحكام من كثير
 منيا ُيستنبط قد الُقْرآن في آية فكل العدد, محدودة غير األحكام آيات ن  إ: الثاني القول
 وما  ودالالتو, الُقْرآن معاني من الَعاِلمِ  عمى اهلل يفتحو ما إلى ذلك َمَردّ وَ  ,(ٙ)نٌ معي   حكمٌ 
 (ٚ).وسيبلنو الذىن وجودة االستنباط, وقوة الروح, صفاء من العالم بو زيتمي  
 ح بومصر  ىو منيا ما اهلل كتاب في الُقْرآن أحكام ألن  ؛  -أعمم واهلل - الر اجح ىو وىذا

ۀ  ہ  چ  قولو إلى [ٖٛٔآية:  :البقرةسورة ] چٹ       ٹ  ٹ  چ : تعالى كقولو

, النوع ىذا من العظيم الُقْرآن أحكام ةوعام   [٘ٛٔآية: :البقرةسورة ] چ ہ  ہ   ہ
 (ٛ).ذلك من كثير عمى مشتممة واألنعام والمائدة والنساء البقرة وسورة كثير وىو

                                                           

 .(ٖٕ/ ٙ) المحصول في الرازيالفخر و  ,(ٕٖٗص) المستصفى في الغزاليأبو حامد  القول بيذا قال وممن( ٔ)
 ( المصدرين السابقين.ٕ)
 م.ٖٕٓٓ)د. ط(, , العممية الكتب دار(, ٜ/ٔلمحمد صديق حسن خان) األحكام آيات تفسير من امالمر  نيل( انظر: ٖ)
 ه.ٜٖٚٔ -ٔ(, )د. ن(, ط٘ٗ( انظر: التشريع اإلسبلمي مصادره وأطواره لشعبان محمد إسماعيل)ص: ٗ)
 (.ٗ -ٖ/ٕ) الزركشي, القرآن عموم في البرىان( ٘)

حَ  وممن العمماء, أكثر قول وىو (ٙ)  والسيوطي, ُجَزي, وابن والَزْرَكِشي, والُطْوِفي, والَقَرافي, السبلم, عبد بن الِعزّ  وُ َرج 
 عبد بن إدريس بن أحمد الدين شياب العباس أبو الفصول تنقيح شرح :انظر  .والشنقيطي والشوكاني, النجار, وابن

, ٔ, طالمتحدة الفنية الطباعة ركةش ,سعد الرؤوف عبد طوتحقيق:  ,(ٖٚٗ:ص) ,بالقرافي الشيير المالكي الرحمن
 الربيع, أبو الصرصري, الطوفي الكريم بن القوي عبد بن سميمانل الروضة مختصر شرح, و  م ٖٜٚٔ - ىـ ٖٜٖٔ

في  واإلتقان - (ٙ -ٗ/ٕ) الُقْرآن عموم في البرىان - م ٜٚٛٔ/ىـٚٓٗٔ ,ٔ, طالرسالة مؤسسة ,(ٚٚ٘/ ٖ) الدين نجم
 الييئة, إبراىيم الفضل أبو محمد, تحقيق: (ٔٗ -ٓٗ/ٗ) السيوطي الدين جبلل بكر, أبي نب الرحمن بدعموم القرآن, ع

 - (ٖٔٗص) الوصول تقريبو   - (ٓٙٗ/ ٗ) المنير الكوكب شرح و - مٜٗٚٔ/ ىـٜٖٗٔ, لمكتاب العامة المصرية
 كفر, دمشق عناية, عزو أحمد تحقيق: (ٕٚٓ -ٕٙٓ/ ٕ), لمشوكاني األصول عمم من الحق تحقيق إلي الفحول إرشاد
 .مٜٜٜٔ - ىـٜٔٗٔ ,ٔ, طالعربي الكتاب دار, بطنا

  .مٜٜٙٔ - ىـٚٔٗٔ, (ٜٖٓ -ٜٖٛ/ٖ), الفكر دار, الحاج أمير ابن, األصول عمم في والتحبير التقرير( ٚ)
 (.ٗ/ٕلمزركشي) القرآن عموم في البرىان (ٛ)
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 من ستنبطيُ  ما: أحدىما (ٔ):قسمين عمى , وىذاوالتأمل االستنباط, يقبطر  ؤخذيُ  ماومنيا 

چ : تعالى قولو من باليد االستمناء تحريم الشافعي كاستنباط ,أخرى آية إلى ضميمة غير

 چۋ  ۅ    ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  چ : قولو إلى [ٖٓ آية: المعارج:سورة  ]چڭ  ڭ   ڭ      

ۓ  چ : تعالى قولو من الكفار أنكحة صحة واستنباط [ٖٔ آية: المعارج:سورة  ]

 آية: المسد:  سورة] چڱ   ڱ  ڱ چ  ,[ٔٔ آية: التحريم:سورة ]چڭ 

النساء: سورة  ]چڃ  ڃ   ڃ  چ  چ : قولو من اإلجماع ةي  ج  حَ  واستنباطو, (ٕ)[ٗ
 . (ٖ)[٘ٔٔآية: 

 اهلل رضي (٘)اسعب   وابن, (ٗ)عمي   كاستنباط أخرى, آية ضميمة مع ستنبطيُ  ما: الثاني

سورة ]چ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺچ : تعالى قولو من أشير ستة الحمل أقل   أن   عنيما

 جرى وعميو ؛[ ٗٔآية: :لقمانسورة  ]چڇ  ڇ  ڇ  چ : قولو مع [٘ٔ آية: األحقاف:
 ووجيو, شيراً  ثبلثون ونصف سنتان الرضاع أكثر أن   عمى حنيفة أبو بيا واحتج   الشافعي

 قام افمم   منيما, واحد كل إلى بكماليا ةالمد   فانصرفت واحدة ةمد   لشيئين رقد   تعالى اهلل أن  
 (ٙ)أصمو. عمى الثاني بقي أحدىما في النص  

                                                           

 .(٘ /ٕالمصدر نفسو)( (ٔ
 .مٜٜٓٔ/ىـٓٔٗٔ, )د.ط(, بيروت – المعرفة دار, (ٔٓٔ/٘انظر: األم لئلمام الشافعي) ((ٕ
 بيروت العممية, الكتب دار(,ٕٙ/ٔ) الماوردي محمد بن عمي الشافعي اإلمام مذىب فقو في الكبير الحاويانظر:  ((ٖ
 .م ٜٜٜٔ- ىـ ٜٔٗٔ, ٔ, طلبنان –
 ,نيالراشيد الخمفاء رابع المؤمنين, أمير: الحسن أبو القرشي, الياشمي المطمب عبد بن طالب أبي بن عمي( ىو ٗ)

 بالقضاء, والعمماء الخطباء أكابر ومن األبطال, الشجعان وأحد وصيره, النبي عمّ  وابن ,بالجنة المبشرين العشرة وأحد
 غيمة المرادي ممجم بن الرحمن عبد قتمو أن إلى( خبلفتو دار) بالكوفة وأقامبمكة,  ولد. خديجة بعد إسبلما الناس وأول
 (.ٗٙٗ/ٗه. انظر: اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر)ٓٗسنة  المشيورة رمضان ٚٔ مؤامرة في
 ,بمكة ولد ,الجميل أبي الصح االمة, حبر: العباس أبو الياشمي, القرشي المطمب عبد بن عباس بن اهلل عبد( ىو ٘)

 وتوفي الطائف, سكن ,الصحيحة األحاديث عنو وروى وسمم عميو اهلل صّمى اهلل رسول فبلزم النبّوة, عصر بدء في ونشأ
 (.ٕٔٔ/ٗ)حجر  البن الصحابة تمييز في اإلصابةه. انظر: ٛٙسنة  بيا
 .(٘/ٕ)لمزركشي  القرآن عموم في البرىان( انظر: ٙ)
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 .عممأ واهلل  ن,عي  مُ  بعدد ُتْحَصر أن من أكثر األحكام آيات فإن   ىذا؛ عمىو 

 :آيات األحكام في تفسيرهب الر ازيعناية  -د

فقد كان بآيات األحكام  الر ازيى لو وبوضوح عناية الفخر يتجم   ازيالر  المطالع لتفسير    
قال فيو ابن مانو ى أصبح إمام الشافعية في ز باألحكام, حت   اً م  مِ بأصول الفقو, مُ  عاً تضم  مُ 

 في استفادوقد  ,(ٔ)"والصغار الكبار بالتصانيف المشاىير الشافعية الفقياء أحد ..."كثير: 
, جاجتحاال في طرقيم و الدين أصول عمماء مناىج من لؤلقوال ترجيحوو  لؤلحكام تقريره

 يعمد التي الفقيية المسائل في ضح ذلكويت   , التفريع في الفقياء مناىج سموكوإضافة إلى 
 . استنباطيا إلى
 الفقياء مذاىب ويذكر إال األحكام آيات من بآيةٍ  يمر يكاد ال تفسيره فى الرازى والفخر 

  (ٕ).ومعامبلتو عبادتو فى ىو يتابعو كان الذى الشافعى لمذىب وترجيحو يجوترو  مع فييا

 وما , ذكرىم بقِ عَ  ليم والدعاءوالفقياء  االجتياد ةأئم   ب مع ى بالتأد  يتحم   الر ازيولقد كان 
 متعصبللو  لو لمنيل من المذاىب األخرى وفقيائيا, وال دافعاً  دافعاً  بالمذىب التزامو كان

 .آرائيم في والطعن المجتيدين من مخالفيو ةومخاصم

  يمي: ماعنايتو بآيات األحكام ومن أمثمة 
 المثال األول:

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ    چ عند قولو تعالى: كبلمو 

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  

 .]ٔٗ آية: األنفال:سورة [  چڤ   ڤڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ    

                                                           

 (.ٙٙ/ٖٔ, ابن كثير)والنياية البداية (ٔ)
 .(ٕٓٔ/ٔلمذىبي) والمفسرون التفسير :انظر (ٕ)
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 أدلتيمو في أحكام ىذه اآلية مسائل كما ىي طريقتو, وذكر أقوال الفقياء  الر ازيفقد أفرد 
 المخالف مذىب تحرير الى مسائمو في يمجأ وقد, مذىب اإلمام الشافعي في ذلك  حاً رج  مُ 
وفي بعض المسائل يذكر  ,لو اً محتج   وأصحابو الشافعي مذىب مقرراً  وجَ جَ حُ  ينقض ثم لو

لمفقياء دون أن يعزو ذلك لمذىب أو  وقد يذكر أقواالً لو ,  حاً فعي فقط مرج  قول الشا
في كبلمو عند اآلية   اً ح بو, ويظير ذلك جمي  لمقائل إال أن يكون القول لمشافعي فيصر  

 : -رحمو اهلل -السابقة حيث يقول
 قسمة ةكيفي   في: الثالثة المسألة....:مسائل اآلية وفي الغنيمة, حكم تعالى اهلل ذكر »

 :الغنائم

 :قوالن سمُ الخُ  ذلك قسمة ةكيفي   وفي سيا,مُ خُ  ؤخذيُ  أن تقتضي اآلية ىذه أن   اعمم
 قرباه لذوي وسيم اهلل, لرسول فسيم س,م  خَ يُ  سمُ الخُ  ذلك أن   المشيور وىو :األول القول
 انعثم عن يَ وِ رُ  لما نوفل, وبني شمس عبد بني دون المطمب, وبني ىاشم بني من

 ال ىاشم بنو إخوتك ىؤالء: وسمم عميو اهلل صمى اهلل لرسول قاال أنيما مطعم بن وجبير
نما وحرمتنا, أعطيتيم المطمب بني إخواننا أرأيت منيم لكونك فضميم ينكر  وىم نحن وا 
 ىاشم بنو ماإن   إسبلم وال جاىمية في يفارقونا لم يمإن   ": السبلم عميو فقال واحدة, بمنزلة
 وابن والمساكين لميتامى أسيم وثبلثة, (ٔ)"أصابعو بين وشبك واحد شيء لمطمبا وبنو

 السبيل.

 عمى يقسم أنو: اهلل رحمو الشافعي فعند وسمم, عميو اهلل صمى الرسول وفاة بعد اأم   
 المسممين, مصالح من إليو يصرفو كان ما إلى يصرف اهلل, لرسول سيم أسيم, خمسة

                                                           

( وحسنو ٖٗٓ/ٕٚ(,)ٔٗٚٙٔسند المدنيين, من حديث جبير بن مطعم برقم )أخرجو بيذا المفظ أحمد في مسنده, م (ٔ)
(, ٜٔ/ٗ(, )ٖٓٗٔبرقم ) لئلمام الخمس أن عمى الدليل ومن: اباألرنؤوط, وأخرجو البخاري, كتاب فرض الخمس, ب

 اهلل ولرس يا: فقمنا وسمم, عميو اهلل صمى اهلل رسول إلى عفان بن وعثمان أنا مشيتولفظو عن جبير مطعم قال: 
 المطمب, بنو إنما: »وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول فقال واحدة؟ بمنزلة منك وىم ونحن وتركتنا, المطمب بني أعطيت

 .«واحد شيء ىاشم وبنو
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 حظ مثل لمذكر بينيم يقسم وفقرائيم أغنيائيم من القربى ذويل وسيم ,..الغزاة. ةكعد  
  .السبيل وابن والمساكين, اليتامى,: وىم الثبلثة لمفرق والباقي األنثيين,

 بسبب ساقط سيمو والسبلم الصبلة عميو الرسول وفاة بعد: اهلل رحمو حنيفة أبو وقال
نما القربى, ذوي سيم وكذلك موتو,  يعطى وال الفقراء, سائر أسوة فيو لفقرىم, يعطون وا 

 في األمر: رحمو اهلل مالك وقال ,السبيل وابن والمساكين اليتامى عمى فيقسم أغنياؤىم
ن فعل, ىؤالء عمى قسمتو رأى إنْ  اإلمام رأي إلى مفوض الخمس  بعضيم إعطاء رأى وا 

 .ذلك فمو بعض, دون

 عنو العدول يجوز فبل فيو, حوصري اهلل رحمو الشافعي لقول مطابق اآلية ظاىر أن   واعمم

 چٺ    ٿ  ٿ  ٿ   چ: اآلية آخر في قال وقد وكيف منيا, أقوى منفصل لدليل إال
 الحكم يحصل لم متى أنو عمى يدل وىو القسمة, بيذه فاحكموا باهلل آمنتم كنتم إن: يعني
 .باهلل اإليمان يحصل لم القسمة, بيذه

 منيا فواحد أقسام, ستة عمى يقسم الغنيمة سمُ خُ  إن  : العالية أبي قول وىو :الثاني القول
 وابن والمساكين لميتامى الباقية والثبلثة القربى, لذوي والثالث اهلل, لرسول وواحد هلل,

 ثم الخمسة, لمطوائف ثم هلل, الغنيمة خمس جعل تعالى أنو عميو والدليل: قالوا السبيل
 صرفيُ : قال من ومنيم الرسول, إلى اهلل سيم صرفيُ : قال من منيم القول بيذا القائمون

 فما س,مُ الخُ  ىذا في يده يضرب كان السبلم عميو إنو ): بعضيم وقال ,الكعبة عمارة إلى
 .تعالى هلل سمي الذي وىو ,(ٔ) (لمكعبة جعمو شيء من عميو قبض

 ؛هلل نصيب إثبات منو المقصود ليس هلل: قولو بأن  : عنو أجابوا األول بالقول والقائمون   
نما وممكو هلل, ممك كميا األشياء فإن  سبيل عمى اهلل بذكر الكبلم افتتاح منو المقصود وا 

                                                           

(, مؤسسة ٕ٘ٚ(, )ٖٗٚ, كتاب الطيارة, باب ماجاء في قسمة الخمس, برقم )المراسيل في داود أبو أخرجو (ٔ)
 ه. ٛٓٗٔ -ٔالرسالة, ط
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 القفال واحتج   ]ٔ آية: :األنفالسورة [چ  ٻ  پ  پ  پچ : قولو في كما التعظيم,
 في ليم قال أنو وسمم, عميو اهلل صمى اهلل رسول عن يَ وِ رُ  بما القول ىذا ةصح   عمى
 (ٔ)(فيكم مردودٌ  مسوالخُ  مسالخُ  إال عميكم اهلل أفاء امم   يل ما): خيبر غنائم

 اإلضمام وعمى واحد, الرسول وسيم اهلل سيم أن   عمى يدل   سمُ الخُ  إال لي ما: فقولو   
ن مس,الخُ  ال السدس سيمو  من أزيد سيمو صار ؛لمرسول يكونان السيمين إن: قمنا وا 

 قسمة في الكبلم ىو ىذا «سمُ الخُ  إال اليم: »قولو ظاىر ينافي القولين وكبل الخمس,
 حازوه الذين ألنيم ؛لمغانمين فيي الغنيمة أخماس أربعة وىو الباقي وأما الغنيمة, مسخُ 

 ىذه من استنبطوا والفقياء باالصطياد, والطير باالحتشاش, الكؤل يكتسب كما واكتسبوه
 .الفقو كتب في مذكورة كثيرة مسائل اآلية

 قول ىو كما الحرب, دار في الغنائم قسمة يجوز أنو عمى اآلية تدل   :الرابعة المسألة

پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  چ : قولو أن: عميو والدليل اهلل, رحمو الشافعي

 في ليؤالء الممك ثبوت يقتضي ]ٔٗ آية: :األنفالسورة  [چٺ  ٺ  ٺ  
ذا الغنيمة,  ىذا عمى قسمةلم معنى ال ألنو ؛القسمة جواز وجب فيو, ليم الممك حصل وا 
  (ٕ).«باالتفاق جائز وذلك المالك, إلى الممك صرف إال التقدير

 المثال الثاني:

 [چۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې      چ قال تعالى:
 . ]٘ آية: التوبة:سورة 

                                                           

 عن أبيو, عن شعيب, بن عمرو( من حديث ٖٔٔ/ٚ(, )ٜٖٔٗبرقم) اْلَفْيءِ  َقْسمِ  خرجو النسائي في سننو, كتابأ(ٔ)
 الفيء من لي ليس إنو: »قال ثم إصبعيو, بين وبرة سنامو من فأخذ بعيرا أتى وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول أن جده,
ن حجر العسقبلني في المطالب العالية بزوائد المسانيد , وحسنو اب«فيكم مردود والخمس الخمس, إال ىذه وال شيء

 (.ٔٙ٘/٘الثمانية)
 .(ٙٛٗ -ٗٛٗ/٘ٔ)التفسير الكبير (ٕ)
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باآلية عمى  ,مسائل في ىذه اآلية, وذكر المسألة األولى في احتجاج الشافعي الر ازيذكر 
لو, مع اإلشارة  حاً قول الشافعي ومرج   مقرراً , المذاىبالصبلة يقتل, تاركا بقية تارك أن 

 .عميو اعتراض والرد  عمى شكل إلى قول آخر في المسألة, 

عمى من يستدل بذلك  اً , رد  ذكر المسألة الثانية مبينا عمة قتال أبي بكر لمانعي الزكاة ثم  
  عمى قتل مانعي الزكاة.

 رحمو اهلل في كبلمو عند اآلية السابقة: زيالر اقال 

 قال قتل,يُ  الصبلة تارك أن   عمى اآلية بيذه اهلل رحمو الشافعي احتج  : األولى المسألة »
 الثبلثة, ىذه مجموع عند حرميا ثم   الطرق, بجميع مطمقا الكفار دماء أباح تعالى ألنو
قامة الكفر, عن التوبة وىي يتاء الصبلة وا   وجب المجموع, ىذا يوجد لم ما فعند ,الزكاة وا 
 .األصل عمى الدم إباحة يبقى أن
 أن عميو والدليل  وجوبيما؟ واعتقاد بيما اإلقرار المراد يكون أن يجوز ال مَ لِ : قالوا فإن
 .قتليُ  ال الزكاة تارك
 .التخصيص دخمو فقد الزكاة تارك في وأما الظاىر, عن عدول ذكرتم ما بأن  : عنو أجابوا

 الصبلة وجوب اعتقاد عمى الكبلم لمْ حَ  من أولى التخصيص لمْ حَ  كان مَ لِ : قالوا نفإ
 والزكاة؟

 التخصيص, وبين المجاز بين التعارض وقع ميما أنو الفقو أصول في ثبت ألنو: قمنا
 .بالحمل أولى فالتخصيص

 الزكاة يمانع في: يقول كان أنو عنو اهلل رضي الصديق بكر يأب عن قلنُ : الثانية المسألة
 سبيميم بتخمية يأمر لم تعالى ألنو اآلية؛ ىذه كان مراده ولعل   اهلل, جمع ما بين أفرق ال
 ,الزكاة من امتنعوا الم   ةالرد   أىل مقاتمة فأوجب الزكاة, وآتى الصبلة وأقام تاب لمن إال

 فمن خاصة, ليوإ فعالد   من وامتنعوا بوجوبيا واأقر   إن اأم   وجوبيا جحدوا نإ نبي   وىذا
 .اإلمام إلى الزكاة دفع من امتنعوا حيث من مقاتمتيم وجوب إلى يذىب كان أنو الجائز
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 الشرائع سائر يعمم كما السبلم عميو الرسول دين من معموم ذلك أن مذىبو كان وقد
 (ٔ).« الظاىرة

 المثال الثالث:

ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ    چقال تعالى: 

سورة  [چۓۓ   ﮲  ﮳  ﮴﮵  ﮶  ﮷    ﮸      ھ  ھ  ھ  ے  ے
  .]ٓٙآية:: التوبة

عند تفسيره لآلية مسائل, وذكر في المسألة الخامسة أحكام األصناف  الر ازيذكر   
يصرح باتفاق الفقياء, وتارة باختبلفيم فيذكر األقوال دون تسمية المذكورة في اآلية, فتارة 

أو  فاقٍ دون أن يشير إلى ات   واحداً  اشرة قوالً القائل أو المذىب, وتارة يذكر الحكم مب
 .لمفقياء في الحكم اختبلفٍ 

 و:بعد شرحو لؤلصناف الثمانية المذكورة في اآلية ما نص   الر ازيقال 

 :األقسام ىذه أحكام في: الخامسة المسألة »

 الزكاة ألن   الواجبة, الزكاة فيو دخل  چڻ  ڻ   چ: قولو أن   عمى اتفقوا :األول الحكم

 , [ٖٓٔآية: : التوبةسورة ] چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ : تعالى قال بالصدقة, اةسم  مُ  الواجبة
   خمسة دون فيما وليس (ٕ)ذودٍ  خمسة دون فيما ليس): والسبلم الصبلة عميو وقال

                                                           

 ( . ٜٕ٘ -ٕٛ٘/٘ٔالتفسير الكبير) (ٔ)
 الذود المغة أىل قال منو بدال ذود ويكون َخْمسٍ  بتنوين وروى خمس إلى ذود بإضافة ذودٍ  خمس المشيورة الرواية (ٕ)

 ىذه وأشباه والنساء والقوم والرىط النفر وكذلك بعير الواحد في يقال إنما لفظو من لو واحد ال العشرة ىإل الثبلثة من
 قال نسوة وخمس نوق وخمس جمال وخمسة أبعرة خمسة كقولو ذود خمس وقولو قالوا لفظيا من ليا واحد ال األلفاظ
 الجمع في القياس تركوا السجستاني حاتم أبو قال رهمذك عميو كسر باسم وليس مؤنث الذود ألن ذود ثبلث تقول سيبويو
 المنياج: . انظر: قياس غير عمى ذود وعشر ذود وأربع اإلبل من لثبلث ذود وثبلث اإلبل من لخمس ذود خمس فقالوا
 (.ٓ٘/ٚ)لمنووي الحجاج بن مسمم صحيح شرح
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: قال من فمنيم المندوبة الصدقة فييا تدخل ىل أنو في واختمفوا, (ٕ)(صدقة (ٔ)أوسق
 من أقل   فبل الواجبة الزكاة فيو أدخمنا فإذا بالمندوبة مختص   الصدقة ظلف ألن   ؛فييا تدخل

 إال ليس الصدقات جميع مصارف أن الفائدة وتكون المندوبة الصدقة أيضا فيو تدخل أن
 :وجوه عميو ويدل   الواجبة الزكوات ىو ىاىنا الصدقات لفظ من المراد أن   واألقرب ىؤالء,

 الممموكة والصدقة الثمانية, لؤلصناف التمميك ببلم الصدقات ذهى أثبت تعالى أنو :األول 
 الواجبة. الزكاة إال ليست ليم

 الثمانية, ليؤالء إال ليس الصدقات مصرف أن   عمى يدل   اآلية ىذه ظاىر ن  إ :الثاني 
 فييا أدخمنا لو اأم   الواجبة, الزكوات عمى الصدقات ىذه حممنا لو يصح   ماإن   الحصر وىذا

 المساجد, بناء إلى صرفيا يجوز المندوبة الصدقات ألن   الحصر؛ ىذا يصحّ  لم المندوبات
 .الوجوه وسائر وتجييزىم الموتى وتكفين والمدارس, والرباطات,

 بيان سبق قد كان لو ذكره يحسن إنما  چ ڻ  ڻ ڻ  چ: تعالى قولو ن  إ :الثالث 
 بيانيا سبق التي والصدقات ليو,إ الكبلم ىذا ينصرف حتى وأقساميا الصدقات تمك

 .إلييا الكبلم ىذا انصراف فوجب الواجبة الصدقات ىي وتفصيميا

 يمي ومن اإلمام وتفرقتيا أخذىا يتولى الزكاة ىذه أن عمى اآلية ىذه تدل   :الثاني الحكم
 بدّ  ال أنو عمى يدل وذلك فييا, سيماً  لمعاممين جعل تعالى اهلل أن عميو والدليل قبمو, من

                                                           

 ستون بالوسق والمراد لمْ الحَ  المغة في وأصميا وكسرىا المشيور وىو الواو فتح لغتان وفيو وسق جمع :األوسق (ٔ)
 درىما وعشرون وثمانية درىم مائة إنو أشيرىا أقوال بغداد رطل وفي بالبغدادي وثمث أرطال خمسة صاع كل صاعا
 رطل وستمائة ألف الخمسة فاألوسق وثبلثون مائة وقيل أسباع ببل وعشرون وثمانية مائة وقيل درىم أسباع وأربعة

 الحجاج بن مسمم صحيح شرح المنياج. انظر: تقريب باألرطال التقدير ىذا إن قوالاأل وأصح بالبغدادي
 (.ٜٗ/ٚلمنووي)

( , وأخرجو مسمم في ٙٔٔ/ٕ(, )ٚٗٗٔبرقم) الَوِرقِ  زكاةأخرجو البخاري في صحيحو, كتاب الزكاة, باب  (ٕ)
 اهلل صمى اهلل رسول قال: قالي (, كميم من حديث أبي سعيد الخدر ٖٚٙ/ٕ(, )ٜٜٚصحيحو, كتاب الزكاة, حديث رقم)

 خمسة دون فيما وليس صدقة, أواق خمس دون فيما وليس اإلبل, من صدقة ذود خمس دون فيما ليس: »وسمم عميو
 .«صدقة أوسق
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 ىذا فدل   الزكوات, ألخذ اإلمام بونص   الذي ىو والعامل عامل من الزكوات ىذه أداء في

ڱ  چ : تعالى بقولو النّص  ىذا دوتأك   الزكوات, ىذه يأخذ الذي ىو اإلمام أن   عمى النص

 إنما بنفسو الباطنة األموال زكاة إخراج لو يجوز المالك بأن   فالقول چڱ  ڱ  ڱ  

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  چ : تعالى بقولو إثباتو في كتمس  يُ  أن كنمْ ويُ  آخر, بدليلٍ  عرفيُ 

 أن وجب والمحروم لمسائل حقاً  الحق ذلك كان فإذا[ ٜٔ آية: :الذارياتسورة ] چڱ    
 .ابتداءً  إليو دفعو لو يجوز

 أن   في واختمفوا ,حقّ  الزكاة مال في لو العامل أن   عمى يدل   القرآن نص   :الثالث الحكم
  حق؟ فيو لو ىل ماماإل

مارتو, بتقويتو العمل ذلك عمى قدر إنما العامل ألن  : قال أثبتو من فمنيم  في فالعامل وا 
 ىؤالء في الزكاة مال حصر عمى تدل   اآلية: وقال منعو من ومنيم اإلمام, ىو الحقيقة
 .إليو المال ىذا يصرف فبل عنيم خارج واإلمام الثمانية,

 ال: الحسن قال النصيب؟ يأخذ ىل اً غني   كان إذا العامل ىذا في ااختمفو  :الرابع الحكم
ن يأخذ: الباقون وقال الحاجة مع إال يأخذ  ثم   العمل, عمى أجرة يأخذه وألن   ؛غنياً  كان وا 

 ثمانية عمى الزكاة قسم تعالى اهلل ألن   الثمن؛ الزكاة مال في لمعامل: بعضيم فقال اختمفوا
 لكل حصل أنفس لثمانية بمال أوصى من أن   كما الثمن, ول يحصل أن فوجب أصناف

 .والجمع الجباية عند مؤنتو بقدر وحقّ  بل: األكثرون وقال ثمنو, منيم واحد

 ىل أنو واختمفوا الثمانية ىذه عن يخرج ال الزكاة مال أن   عمى اتفقوا :الخامس الحكم
 إذا اأن   إال المسألتين, ىاتين دالئل ذكر سبق وقد فقط؟ األصناف بعض في وضعو يجوز
 وضعو اوأم   العامل, غير في يجوز فيذا فقط األصناف بعض في وضعو يجوز قمنا

 (ٔ) .« باالتفاق جائز غير فذلك العامل في بالكمية
                                                           

 .( ٜٛ -ٚٛ/ٙٔ)التفسير الكبير ((ٔ
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 المطمب الثالث

 عو في سائر العمومعنايتو بأسباب النزول وتوس  

 :عنايتو بأسباب النزول

 ب النزول:بسبالتعريف  -أ
 (ٔ)."سؤال أو كحادثة وقوعو وقت بشأنو قرآن نزل ما ىو"نزول سبب ال
 زمن لحكمو مبينة أو عنو مجيبة أو لو متضمنة بسببو اآليات أو اآلية نزلت ما"أو ىو 
 (ٕ)."النزول سبب"بـ عنو عبرنا ما وىو ,"وقوعو

 ل,النزو  بأسباب عبلقةلو  قسمٌ  ,إلى قسمين القرآن آليات قسمةً  يستمزموىذا التعريف 
 عمماء من وغيرىما مسعود ابن عن نقل ماو , األسباب بيذه عبلقة لمقسم اآلخر وليس

 (ٗ)(ٖ)"نزلت وأين, نزلت وفيمن نزلت, فيم أحدىم عمم إال آية تنزل لم" أنو من الصحابة
- بو يريدون أنيم فإما ىذا, عمى أحدىم أقسم ولو حتى الحرفي بمعناه تؤخذ أال ينبغي

 أمر كل وتتبعيم الكريم, الكتاب بيذا عنايتيم تأكيد -المبالغة في العرب طريقة ىعم
م   بو, يتصل  ونويود   الكريم, الرسول عيد في وشيدوه سمعوه بما الظن يحسنون أنيم اوا 

ن بذىابيم العمم يذىب ال حتى يعرفون ما كل عنيم الناس أخذ لو  أن عقبلً  حتمبلً مُ  كان وا 
 أن لو ريتيس   ولم ما, آية نزول سبب شخصية فةمعر  بنفسو يعرف أن فاتو أحدىم يكون
 بكل كعممو بيا عمماً  -بالواسطة ولو- ليا معرفتو عد ولكن   آخر, صحابي من إال يعرفيا

ما وسيط, غير من مباشرة بأذنو سمعو ما  وعزوه عنيم ىذا نقل في تزيدوا الرواة أن وا 

                                                           

 (.ٛٚ, مناع القطان)صالقرآن عموم في مباحث( 1)
 م.ٕٓٓٓ يناير/ الثاني كانون ,ٕٗ, طلممبليين العمم دار, ٕٖٔ, صبحي الصالح, صالقرآن عموم في مباحث( ٕ)
 ,(ٕٓٓ٘) رقمب وسمم عميو اهلل صمى النبي أصحاب من القراء باب, كتاب فضائل القرآن, البخاري أخرجو (ٖ)
 عنيما تعالى اهلل رضي وأمو مسعود بن اهلل عبد فضائل من باب , كتاب فضائل الصحابة,مسممأخرجو و (, ٚٛٔ/ٙ)

 (.ٖٜٔٔ/ٗ, )(ٖٕٙٗ) برقم
 (.ٖٛ/ٔ)السيوطي الدين القرآن, جبلل عموم في اإلتقان( ٗ)
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 صدوره تصديق عمينا صعبي بالعمم التفاخر من ضرباً  نفسيا عبارتيم في فإن إلييم,
 عن واإلحجام الورع في الرفيع وأدبيم الجم بتواضعيم األمثال ضربت الذين وىم عنيم
 (ٔ).الدين في الفتيا

 :النزول سبب معرفة فوائد -ب
 (ٕ) اآلتي:ك في ذلك  كرفيما ذ  فوائد أسباب النزول ى تتجم  
در  األحكام من حكم تشريع إلى دعت التي الحكمة بيان -ٔ  لممصالح الشرع مراعاة اكوا 

 .باألمة رحمة الحوادث عبلج في العامة
 العبرة أن يرى من عند بالسبب العموم بصيغة كان إن نزل ما حكم تخصيص -ٕ

ٹ  چ : تعالى بقولو ليذا ُيمث ل وقد خبلفية, مسألة وىي الم فظ, بعموم ال السبب بخصوص

ڃ  ڃڃ    ٹ  ڤ  ڤ     ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ

 اذىب: لبو ابو قال مروان أن ُرِويَ  فقد, ]ٛٛٔآية: : عمران آلسورة  [چچ  چ  چ    
 لم بما ُيحمد أن وأحب   ُأوتي بما فرح امن   امرئ كل كان لئن: فقل اسعب   ابن إلى رافع يا

 لأى في نزلت إنما اآلية, وليذه لكم ما: اسعب   ابن فقال أجمعون, لنعذبن   ,ُيعذب يفعل

آية: : عمران آلسورة [  اآلية چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ : تبل ثم. الكتاب
 اهإي   فكتموه شيء عن -وسمم عميو اهلل صمى- اهلل رسول سأليم: اسعب   ابن قال. ]ٚٛٔ
 وفرحوا إليو بذلك واستحمدوا عنو سأليم بما أخبروه قد أن أروه وقد فخرجوا بغيره, وأخذوا

 (ٖ)."عنو سأليم ام كتمان من وتواأُ  بما
 قصرت السبب فمعرفة تخصيصو عمى دليل وورد عامًّا نزل ما لفظ كان إذا -ٖ

 المفظ في السبب صورة دخول ألن إخراجيا, يصح وال صورتو, عدا ما عمى التخصيص

                                                           

  .(ٖٖٔص )مباحث في عموم القرآن, صبحي الصالح( انظر: ٔ)

  ( .ٜٚ( انظر: مباجث في عموم القرآن, مناع القطان)صٕ)

 (.ٖٕٗٔ/ٖ, )(ٕٛٚٚ)برقم  وأحكاميم المنافقين صفات كتاب, مسمم أخرجو( ٖ)
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 ُيمث ل وقد الجميور عميو ما ىو وىذا ظني, ألنو ؛باالجتياد إخراجيا يجوز فبل قطعي, العام

ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ    ڻ  چ : الىتع بقولو ليذا

 ]ٕٗ ,ٖٕ آية: :النورسورة  [چڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ          ھ     
 عميو اهلل صمى- النبي أزواج سائر وفي فييا أو خاصة, عائشة في نزلت اآلية ىذه فإن

 عائشة في نزلت: اآلية چڳ    ڳ  ڳ  ڳ چ : قولو في عباس ابن عن"-وسمم
 اهلل صمى- النبي وأزواج عائشة في ىذه : "أيًضا اآلية ىذه في عباس ابن وعن, (ٔ)"خاصة
 غير من المؤمنات من امرأة رمى لمن وجعل توبة, ذلك فعل لمن اهلل يجعل ولم -وسمم عميو

گ    ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ    چ : قرأ ثم  , التوبة -وسمم عميو اهلل صمى- النبي أزواج

گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  

 (ٕ)". ]٘, ٗآية: النور:سورة [چہ  ھ   ھ  

ن القاذف توبة قبول فإن   ىذا وعمى ا كان وا  ڳ    ڳ  ڳ  چ : تعالى قولو لعموم مُخَصصًّ

 أو شة,عائ قذف َمن بالتخصيص يتناول ال, ]ٖٕآية:  النور:سورة   [    چڳ  ڱ  
 صورة دخول ألن   لو؛ توبة ال ىذا فإن   -وسمم عميو اهلل صمى- النبي أزواج سائر قذف

 (ٖ).قطعي العام المفظ في السبب
 بعض يكتنف الذي الغموض وكشف القرآن, معاني لفيم سبيل خير النزول سبب معرفة -ٗ

 بيان: "(ٗ)العيد دقيق ابن قالقال السيوطي: ) نزوليا, سبب ُيعرف لم ما تفسيرىا في اآليات

                                                           

 (.ٕٙ٘٘ /ٛ(, )ٕ٘ٛٗٔفي تفسيره برقم) حاتم أبي ابن(, و ٜٕٔ/ٜٔطبري في جامع البيان)ال أخرجو( ٔ)

 الغافبلت المحصنات يرمون الذين إن} :قولو تأويلفي المعجم الكبير, مسند النساء, باب:  الطبراني أخرجو (ٕ)
 (. ٖ٘ٔ /ٖٕ(, )ٖٕٗبرقم) {واآلخرة الدنيا في لعنوا المؤمنات

 (.ٓٛوم القرآن لمقطان )ص( انظر: مباحث في عمٖ)

: العيد دقيق بابن وجده كأبيو المعروف القشيري, الدين تقيّ  الفتح, أبو مطيع, بن وىب بن عمي بن محمد( ىو: ٗ)
 ثم واإلسكندرية بدمشق وتعمم بقوص, فنشأ (بمصر) منفموط من أبيو أصل. مجتيد باألصول, العمماء أكابر من قاض,
 أعيان في الكامنة الدرر. انظر: ىـ ٕٓٚ سنة (بالقاىرة) توفي أن الى فاستمر المصرية الديار قضاء وولي. بالقاىرة
 (.ٖ٘ٔ/ٗالبن حجر العسقبلني) الثامنة المائة
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 يعين النزول سبب معرفة: "تيمية ابن وقال" القرآن معاني فيم في قوي طريق النزول سبب
 أشكل ما: ذلك أمثمة ومن, (ٔ)("بالمسبب العمم يورث بالسبب العمم فإن اآلية فيم عمى

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ : اآلية فيم في الحكم بن مروان عمى

 ]ٛٛٔ آية: :عمران آلسورة  [چڄ   ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ  چ    ڄ  ڄ  ڄ
 .النزول سبب عباس ابن لو أورد حتى

 الخصومة بدافع غيره عمى لمَ ُتحْ  ال حتى اآلية فيو نزلت َمن النزول سبب حوض  يُ  -٘

ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  چ : تعالى قولو في ُذِكرَ  كالذي والتحامل,

﮲       ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ        ۓ 

 إلى وكتب (ٖ)"يزيد" يستخمف أن (ٕ)"معاوية" أراد فقد, ]ٚٔ آية::األحقافسورة  [چ
 فأبى" يزيد" بيعة إلى ودعاىم وخطبيم الناس فجمع بذلك, المدينة عمى عاممو (ٗ)"مروان"

 وقال عائشة, بيت دخل أن لوال بسوء" مروان" فأراده يبايع, أن (٘)بكر أبي بن الرحمن عبد

ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  چ  : فيو اهلل أنزل الذي ىذا إن: مروان

 ماىك بن يوسف عن" نزوليا, سبب لو وبي نت عائشة عميو تفردّ   چڻ  ڻ  ڻ   ڻ 
 يزيد يذكر فجعل فخطب سفيان, أبي بن معاوية استعممو الحجاز, عمى مروان كان: قال

                                                           

 .(ٛٓٔ/ٔ)( اإلتقان لمسيوطئ)
ه. انظر: ٓٙ, مات سنة المؤمنين أمير األموّي, القرشي أمية بن حرب بن صخر سفيان أبي بن معاوية(ىو: ٕ)

 (.ٕٕٔ/ٙن حجر )اإلصابة الب
ه. انظر: الكامل ٗٙ, توفي سنة الشام في األموية الدولة مموك ثاني: األموي سفيان أبي بن معاوية بن يزيدىو (ٖ)

 (.ٜٚ/ٖالبن األثير )
 بن الحكم بني من ممك من أول ىو أموي, خميفة: الممك عبد أبو, أمية ابن العاص أبي بن الحكم بن مروان( ىو: ٗ)

ل العاص, أبي  (.ٖٕٓ/ٙه(. انظر: اإلصابة البن حجر)٘ٙ, توفي سنة)(المروانية) ودولتيم( مروان بنو) ينسب يووا 
 سنة مات, عائشة والدة رومان أم وأمو ,التيمي لقرشي, اقحافة أبي بن الصديق بكر أبي بن الرحمن عبدىو:  (٘)

. انظر: اإلصابة ست وقيل. خمس قيلو , ثبلث سنة: نعيم أبو وقال. أربع سنة: بكير بن يحيى وقال. وخمسين ثبلث
 (.ٕٙٚ/ٗالبن حجر )
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 فدخل خذوه,: فقال شيًئا, بكر أبي بن الرحمن عبد فقال أبيو, بعد لو بايعي لكي معاوية بن

ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  چ : : فيو أنزل ىذا إن: مروان فقال عميو, يقدروا فمم عائشة بيت

 وفي ,(ٔ)"عذري أنزل اهلل أن إال القرآن من شيًئا فينا اهلل أنزل ما: "عائشة فقالت چڱ 
 عبد فقال وعمر, بكر أبي ُسن ة: قالليزيد  البيعة مبط لما مروان إن  : "الروايات بعض

ڳ  ڳ   ڳ  چ : فيو اهلل قال الذي ىذا: مروان فقال وقيصر, ىرقل ُسن ة: الرحمن

 أن شئت ولو بو, ىو ما واهلل مروان, كذب: فقالت عائشة ذلك فبمغ اآلية,چڱ  ڱ 
 (ٕ) ." لسميتو فيو نزلت الذي أسمي

 :والتعميم والتربية التزكية مجال في منيا االستفادة -ٙ
 ىم ما عمى الناس مع التعامل في كبيرة فرصة المربي تعطي الن زول أسباب إدراك إن  

 كيفية إلى وترشده عمييا, اهلل جبميم التي األخبلق ومن يعيشونو, الذي الواقع من عميو
 قرآن فييم نزل نبم اهلل عناية كيفية ببيان عنيا يتحدث أن يريد التي القضية إلى إثارتيم

 صنائعيم ليم وأبان أعداءىم فضح وكيف األدواء, من فييم ما عالج وكيف المؤمنين, من
 .ومنكراتيم

ن وىذا  يزيد سبب عمى نزوليا أن   إال وحدىا, سبب عمى الواردة باآليات يختّص  يكن لم وا 
 (ٖ).أعمم واهلل الجية, ىذه من تياقو   في

 

                                                           

 خمت وقد أخرج أن أتعدانني لكما أف: لوالديو قال والذي} بابفي صحيحو, كتاب تفسير القرآن,  البخاريأخرجو  (ٔ)
: حقافاألسورة { ]األولين أساطير إال ىذا ما: فيقول حق, اهلل وعد إن آمن ويمك اهلل, يستغيثان وىما قبمي من القرون
 (.ٖٖٔ/ٙ, )(ٕٚٛٗبرقم ) [ٚٔآية:

 سمسمةفي وقال األلباني سورة األحقاف قولو: والذي قال لوالديو أف لكما,  , كتاب التفسير,النسائي أخرجو (ٕ)
 . : إسناده صحيح(ٕٕٚ/ٚ)الصحيحة األحاديث

 والمعمومات دراساتال , مركز(ٕٖٔص)الطيار ناصر بن سميمان بن القرآن, مساعد عموم في المحرر( انظر: ٖ)
 .م ٕٛٓٓ - ىـ ٜٕٗٔ ,ٕالشاطبي, ط اإلمام بمعيد القرآنية
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 زول:بأسباب الن الر ازيعناية  -ج
 فيذكر النزول, أسباب بذكر يعنىفي تفسيره بأسباب النزول التخفى, فيو  الر ازيعناية 
 ومن أمثمة ذلك: (ٔ)فييا روي ما حسب سبب من أكثر ًأو سبباً  الواحدة لآلية

ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پپ  چ يره عند قولو تعالى: في تفس الر ازيذكره  ما

األنفال: سورة  [چٿ                ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  
فقد ذكر أكثر من وجو في معنى األنفال, وذكر في كل وجو رواية في سبب نزول  ]ٔآية:

 حيث قال:ذلك التعدد أثر في تفسير اآلية, فكان لىذه اآلية, حسب ما روي فييا, 
 قيراً  الكفار من المأخوذة األموال وىي الغنائم, األنفال ىذه من المراد يكون أن حتمليَ  »
  .غيرىا المراد يكون أن حتملويَ 
 من عمى بدر يوم غنموه ما قسم وسمم عميو اهلل صمىأنو  :أحدىا: وجوه ففيو: األول أما

 األنصار, من وخمسة المياجرين من ثبلثة وىم أيضا, يحضروا لم أقوام وعمى حضر
 بسيم, الغنائم تمك في ليم وسمم عميو اهلل صمى النبي وضرب يحضروا, لم فيؤالء ).....(

 انالشب   بدر يوم أن   يَ وِ رُ  :وثانييا .بسببيا اآلية ىذه فنزلت ,منازعة فيو غيرىم من فوقع
 فقال المصاف, في وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول مع وقفوا واألشياخ وأسروا قتموا
 النحزتم انيزمتم ولو لكم ردءاً  كنا: األشياخ وقال وىزمنا, قتمنا األن   لنا الغنائم: انالشب  
: وثالثيا ,(ٕ)اآلية فنزلت ,السبب بيذا المخاصمة فوقعت دوننا, بالغنائم تذىبوا فبل إلينا,
نما ,الغنائم األنفال: الزجاج قال  وىذا قبميم, كان من عمى حراما كانت ألنيا عنيا سألوا وا 

                                                           

 (.ٜٕٓ/ٔ) لمذىبي والمفسرون التفسير, (ٖٛص) لمنيع عبد الحميم المفسرين مناىج: انظر (ٔ)
 اهلل رسول قال(, ولفظو: ٗٓٔ/ٓٔ(, )ٖٖٔٔٔأخرجو النسائي في سننو, كتاب التفسير, سورة األنفال, برقم ) (ٕ)

 تحت الشيوخ وثبت الشبان إليو فسارع «وكذا كذا فمو وكذا, كذا فعل أو وكذا, كذا مكان أتى من: »وسمم عميو اهلل ىصم
 فأنزل لكم ردءا كنا فإنما دوننا, بو تذىبوا ال: األشياخ فقال ليم, جعل ما يطمبون الشباب جاء ليم اهلل فتح فمما الرايات,

   .(ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ )وجل عز اهلل
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 تعالى اهلل كمح طمب السؤال ىذا من المقصود يكون التقدير ىذا عمى ألن ضعيف الوجو
 .والمخاصمة بالمنازعة مسبوقا كان السؤال ىذا أن بالدليل بينا وقد فقط,

 ىذا فعمى الغنائم, سوى شيئا األنفال من المراد يكون أن وىو: الثاني االحتمال اوأم  
 المراد: الروايات بعض في عباس ابن قال: أحدىا: وجوه أيضا األنفال تفسير في التقدير

 متاع, أو عبد أو دابة من قتال, غير من المسممين إلى المشركين عن شذ   ما األنفال من
 الذي الخمس األنفال: وثانييا يشاء, حيث يضعو وسمم عميو اهلل صمى النبي إلى فيو

 فنزلت ,الخمس عن سألوا إنما فالقوم: قال مجاىد, قول وىو الخمس, ألىل اهلل يجعمو
 من سيمو عمى زائداً  الغازي إلى يدفع الذي وىو السمب ىي األنفال أن :وثالثيا ,اآلية

 :ةلسري   قال أو(, سمبو فمو قتيبلً  قتل من): اإلمام قال إذا كما القتال, في لو ترغيبا المغنم,
 بن سعد وعن النفل, يخمس وال ربعو, أو ثمثو أو نصفو فمكم :يقول أو لكم, فيو أصبتم ما
 وأخذت العاصي بن سعد بو فقتمت بدر يوم عمير أخي تلقُ ) : قال وأن   (ٔ)وقاص أبي
 قد تعالى اهلل إن   :فقمت م,وسم   عميو اهلل صمى اهلل رسول إلى بو فجئت فأعجبني سيفو
 في اطرحو لك وال لي ىذا ليس: »فقال ,السيف ىذا لي فيب المشركين من صدري شفى

 سمبي, وأخذ يأخ قتل من اهلل يعممو ما وبي فطرحتو «الغنائم فيو وضعت الذي الموضع
 األنفال سورة نزلتأُ  وقد موسم   عميو اهلل صمى اهلل رسول جاءني حتى قميبلً  إال جاوزت فما
نو لي وليس السيف سألتني إنك سعد يا: فقال  (ٖ).« (ٕ) (هذْ خُ فَ  لي صار قد وا 

 دىا في التفسير.وبيذا يظير أثر معرفة أسباب النزول وتعد  

                                                           

 بنت حمنة وأمو موتا, وآخرىم العشرة أحد: وقاص أبي بن إسحاق, أبو األزدي األقيصر بن مالك بن سعدىو: ( ٔ)
, ثمان وقيل. سبع وقيل ,ست وقيل. وخمسين إحدى سنة مات, أمية بن حرب بن سفيان أبي عم بنت أمية بن سفيان
 (.ٕٙ/ٖاإلصابة البن حجر) انظر: .أربع سنة وقيل ,خمس سنة مات إنو: قيل وقد ,أشير والثاني

برقم  عنو اهلل رضي وقاص أبي بن سعد إسحق أبي مسندأخرجو أحمد في مسنده, مسند العشرة المبشرسن بالجنة, ( ٕ)
 (, وصححو أحمد شاكر.ٕٓ٘/ٕ(, )ٖٛ٘ٔ)

 .(ٜٗٗ -ٛٗٗص )( التفسير الكبيرٖ)
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 عو في سائر العموم:توس  
 كثرةوتممس ىذا بجبلء في  في تفسيره في سائر العموم عمى اختبلفيا, الر ازي عَ وسّ ت    

 أنو إال وغيرىما, والطبيعة والفمسفية الرياضية العموم إلى االستطراد وكثرة, االستنباطات
 أكثر تحقيقيا في عويتوس   قيايحق  وُ  وردىايُ  والمخالفين الجاحدين بوشُ  يورد أنو عميو يؤخذ
 في عالتوسّ  في طاقتو استنفذ قد وأًلن   ؛ًضعيفاً  اً رد  أحيانًا  عمييا يرد   ثم   ,حابياأص من

 امم   وىذا,  (ٔ)" نسيئة مياًويحم   نقداً  الشبو ورديُ " : المغاربة بعض عنو قال حتى تحقيقيا
 أن   درجة إلى الكريم, لمقرآن كتفسير , الكتاب ىذا من التقميل إلى يذىب البعض جعل
 فيو القول وىذا,  (ٖ()ٕ)"التفسير إال شيء كل   فيو : "بقولو التفسير ىذا وصف من يممن

عن غيره من  الر ازية  بطريقة تفر د بيا و موسوعة تفسيري  أن   , وتطر ف, والحق  مبالغة
 .المفسرين

 فيو نيدوالتف بالرد   والمتكممين الفبلسفة آراء من لكثيرٍ  عرضفي  ال ع أيضاً كما توس      
 عمى يجرييا الصفات آيات مسألة في وأن   كما, معتقدىم يعتقد ومن السنة أىل شاكمة عمى

 دويفن   وغيرىا, الصفات مسألة في المعتزلة أقوال عمى ويرد   مذىبو, في األشعري طريقة
 ذلك إلى استطاع ما تيمج  حُ  ويدحض آراءىم ديفن   بالمرصاد لممعتزلة دائما ويقف أقواليم

 (ٗ).بيبلس
, الكونية العموم في توسعو من أقلّ  بشكل ولكن كثيراً  فييا عوتوس   بالمغة, و عنىن  إكما    
 المفظي باالشتقاق عنى كما, المغويات بعض لتحقيق, قصيرة ةغوي  لُ  مباحث لو فتجد
 إضافة, الشعرية الشواىد عمى باعتماده المغوية مواقفو مؤكداً , األفعال وتصريف, لمكممة

 (٘).الببلغية الجوانب عمى تركيزه لىإ

                                                           

 (.ٕٚٗ/ٗانظر: لسان الميزان البن حجر ) (ٔ)

 (ٚٗ٘ /ٔألبي حيان األندلسي)  المحيط البحرانظر: ( ٕ)
 .(ٕٓٔ – ٜٕٓ/ ٔ) لمذىبي والمفسرون التفسيرانظر:  (ٖ)

 . المصدر نفسو (ٗ)

 .(ٜٕٓ/ٔلمذىبي) والمفسرون التفسير, (ٖٛص) لمنيع عبد الحميم المفسرين مناىج: ( انظر٘)
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 المطمب الرابع
 موقفو من اإلسرائيميات

 المراد باإلسرائيميات:
 وال ييمز ىو: األخفش قال ,إيل إلى مضافٌ  ىو: قيل اسم( إسرائيل) التعريف في المغة:

سماعين جبرين: قالوا كما بالنون إسرائين ويقال: قال ,ييمز ْسرائيمّياتو  (ٔ),وا   ,(جمع) ا 
  .(ٕ)وغيرىما والت اريخ الت فسير كتب في الييود عن المنقولة األخبار: اإلسرائيمي اتو 

ن اإلسرائيميات لفظ الح:طوفي اإلص  وما لمتفسير, الييودى المون عمى بظاىره يدل كان وا 
 فيراد وأشمل, ذلك من أوسع ىو ما بو يراد أن و إال فيو, ظاىر أثر من الييودية لمثقافة كان
 الثقافتين من التفسير بو تأثر وما لمتفسير, النصرانى والمون الييودى المون يعم ام بو

 (ٖ).والنصرانية الييودية

 عمى الييودى لمجانب التغميب باب من ,"اإلسرائيميات" لفظ ذلك جميع عمىطمق وأُ   
 ثرةلك وذلك عنو, النقل فكثر أمره اشتير الذى ىو الييودى الجانب فإن النصرانى, الجانب
 بسط أن إلى اإلسبلم ظيور مبدأ من بالمسممين اختبلطيم وشدة أمرىم, وظيور أىمو,
 (ٗ) .أفواجاً  اهلل دين فى الناس ودخل العاَلم ببلد من كثير عمى رواقو
 فى أثر ليا كان الثقافتين وكمتا كذلك, دينية ثقافة لمنصارى وكان دينية, ثقافة لمييود كان

 أشار التى التوراة عمى تعتمد ما أول تعتمد ثقافتيم فإن   الييود, اأم  , ما حد إلى التفسير

 عمى ودل  [ ٗٗ آية: :المائدةسورة ] چ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎچ : بقولو القرآن إلييا

                                                           

ص  (ىـٙٙٙ: ت) الرازي الحنفي القادر عبد بن بكر أبي بن محمد اهلل عبد أبو الدين زين ,الصحاح مختارانظر:  (ٔ)
 .مٜٜٜٔ/  ىـٕٓٗٔ , ٘, طصيدا – بيروت النموذجية, الدار - العصرية المكتبة ,محمد الشيخ يوسف: , تحقيقٚٗٔ

 ,الناشر عمل فريق بمساعدة( ىـٕٗٗٔ: ت) عمر الحميد عبد مختار أحمد ,المعاصرة العربية المغة معجم (ٕ)
 م . ٕٛٓٓ - ىـ ٜٕٗٔ ,ٔ, طالكتب عالم: (ٜٔ/ٔ)

 .( ٕٔٔ /ٔلمذىبي ) والمفسرون التفسيرانظر:  (ٖ)
 (.ٕٔٔ/ ٔ) المصدر نفسو (ٗ)
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ے  ے   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  چ : بقولو أحكام من فييا جاء ما بعض

 :المائدةسورة ] چ ﮵  ﮶   ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼   ﮽
 (ٔ).[ ٘ٗ آية:

 المقد سة الكتب كل عمى ويطمقونو" التوراة" لفظ أنفسيم والييود المسممون يستعمل ما كثيراً و 
 الموسوية األسفار من عميو اشتممت بما التوراة وتسمى. وغيره الزبور فيشمل الييود عند

 (ٕ) .القديم العيد: وغيرىا

ن   الكتابة, يقبطر  موسى عن تؤخذ لم وشروح ونصائح سنن التوراة بجانب لمييود وكان  ماوا 
نت ثم األجيال, وتعاقب الزمن مرور عمى نمت ثم المشافية, بطريق ونقموىا تحم موىا  ُدو 
 والتاريخ, والقصص, الييودى, األدب من كثير ذلك بجوار وُوِجد التممود, باسم وُعِرفت

 (ٖ) .واألساطير والتشريع,

 القرآن أشار وقد اإلنجيل, عمى - ىماأل الغالب فى - تعتمد ثقافتيم فكانت النصارى اأم  

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  چ :فقال الرسل عمى نزلت التى السماء كتب من أنو إلى

 من كثير ىذا وغير[ ٕٚ آية: :الحديدسورة ]  چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ       
 (ٗ).بذلك لو تشيد التى القرآن آيات

 :اإلسرائيميات أقسام أخبار
 (٘):يأتى ما وىى ثبلثة, أقسام إلى اإلسرائيمية األخبار تنقسم

                                                           

 (ٕٔٔ/ٔالتفسير والمفسرون لمذىبي ) انظر: ((ٔ

 .نفسو المصدر( (ٕ

 .نفسو المصدر( (ٖ

 المصدر نفسو. (ٗ)

 .(ٖٓٔ/ ٔ) المصدر نفسو (٘)
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 وذلك صحيحًا, نقبلً  وسمم عميو اهلل صمى النبى عن ُنِقل بأن صحتو ُيعمم ما :األول القسم
 عمى صريحاً  االسم ىذا جاء فقد الخضر, بأنو السبلم عميو موسى صاحب اسم كتعيين
 الشرع من شاىد لو كان أو (ٔ)البخارى عند كما وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول لسان
 .مقبول صحيح القسم وىذا. يؤيده

 العقل, مع يتفق ال كان أو شرعنا, من عرفناه ما يناقض بأن كذبو ُيعمم ما :الثانى القسم
  .روايتو وال قبولو يصح ال القسم وىذا

 وىذا الثانى, قبيل من ىو وال األول, قبيل من ىو ال عنو, مسكوت ىو ما :الثالث القسم
 اهلل صمى قولو من جاء امَ لِ  حكايتو, وتجوز ُنكذ بو, وال بو نؤمن فبل فيو, نتوقف القسم

  چٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  چ  :وقولوا ُتَكذ بوىم, وال الكتاب أىل ُتَصد قوا ال: "وسمم عميو
 (ٕ)".اآلية [ٖٙٔ آية: :البقرةسورة ]

 من أحد نع - دهيفن   أو ؤيدهيُ  ما فيو يكن ولم الشرع عنو سكت ام  م شى جاء إذاف   
 ال وألن   ؛ُيردّ  وال ُيقبل األول, كالقسم فيو بو جزم قد كان فإن صحيح, بطريق الصحابة

 عميو اهلل صمى اهلل رسول نيى من عمم ما بعد الكتاب أىل عن أخذه قد يكون أن يعقل
ن. تصديقيم عن وسمم  يكون أن احتمال ألن قبولو؛ إلى أسكن فالنفس بو يجزم لم كان وا 

 احتمال من أقوى منو, سمعو نمم   أو وسمم, عميو اهلل صمى النبى من سمعو دق الصحابى
 كان الكتاب أىل عن الصحابة أخذ أن   من تقرر ما بعد سيما وال الكتاب, أىل من السماع
 .يمييم وَمن التابعين من لغيرىم بالنسبة قميبلً 

 بصدق عميو ُيحكم وال فيو فُيتوق   امم   فيو التابعين, بعض عن ىذا من شئ جاء إن اأم  
 عنيم, األخذ كثرة من بو ُعرفوا لما الكتاب, أىل من السماع احتمال ةلقو   وذلك ب,يكذ   وال

                                                           

 (.ٕٙ/ٔانظر: صحيح البخاري) (ٔ)

 [ٖٙٔاآلية:: البقرةسورة { ]إلينا أنزل وما باهلل آمنا قولوا} حو, كتاب تفسير القرآن, بابفي صحي البخاري أخرجو (ٕ)
 (.ٕٓ/ٙ(, )٘ٛٗٗ)برقم 
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 أىل يتفق لم إذا وىذا وسمم, عميو اهلل صمى اهلل رسول من ُسمع امم   كونو احتمال وُبْعد
 يكون أن من أبعد يكون وفإن   ,عميو اتفقوا إن اأم   ذلك, عمى التفسير عمماء من الرواية
 .(ٔ)أعمم واهلل ,بو واألخذ قبولو إلى النفس تسكن وحينئذٍ  الكتاب, أىل من مسموعاً 

 :اتمن اإلسرائيمي   الر ازيموقف 
ذا ,يحسب اطبلع اإلسرائيميات من تفسيره يخمو أن يكاد      كان ما خاصة شيئاً  ذكر وا 

 تعرضت رواية كل يرفض ونراه طميا,يب أن أجل من فذلك األنبياء بعصمة منيا متعمق
ومن  فائدة, بيا لمعمم يكن ولم صحيح حديث بيا يأت ولم االقرآن, اعني سكت لتفصيبلت

)سورة  چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ    چ عند قولو تعالى:  الر ازيذلك ما ذكره 
(, حيث ذكر القصة اإلسرائيمية, وحاصميا أن داود عشق امرأة ُأوريا,  ٕٔ آية: :ص

ىذه القصة وأبطميا, حيث  رد   ثم تزوج منيا, ثمّ فاحتال بالوجوه الكثيرة حتى قتل زوجيا, 
 :وجوه عميو ويدل   ,باطل ذلك أن   إليو وأذىب بو أدين والذي »قال: 

 والرجل منيا الستنكف فجوراً  ىموأشد   الناس أفسق إلى سبتنُ  لو الحكاية ىذه أن   :األول 
 وربما نفسو تنزيو في لبالغ العمل ىذا مثل إلى نسب لو لقصةا تمك يقرر الذي الخبيث

ذا إلييا, ينسبو من لعن  .إليو المعصوم نسبة بالعاقل يميق فكيف كذلك األمر كان وا 
لى حق بغير مسمم رجل قتل في السعي إلى أمرين إلى يرجع القصة حاصل أن   :الثاني  وا 
 وأماعمى نكارتو(,  ىذا أحاديث تدل  )وذكر في منكر فأمرٌ : األول أما زوجتو في الطمع
  )واستدل لذلك بحديث(.عظيم فمنكرٌ : الثاني
 العشرة بالصفات القصة ىذه ذكر قبل السبلم عميو داود وصف تعالى اهلل أن   :الثالث

 تنافي الصفات ىذه وكل القصة, ىذه ذكر بعد كثيرة بصفات أيضا ووصفو المذكورة,
 (ٕ).« القبيح والعمل المنكر الفعل بيذا موصوفا السبلم عميو كونو

                                                           

 .(ٖٔٔ -ٖٓٔ/ ٔلمذىبي) التفسير والمفسرون (ٔ)

 (.ٖٚٚ/ٕٙالتفسير الكبير) (ٕ)

 



93 

 مادامت بشيء عمييا تعميق دون باألساطير أشبو قصصاً  فيذكرأحيانًا  يتساىل وقد

 آية: الفجر: سورة[چٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ     چ كما ذكر عند قولو تعالى:  ,رأيو في محتممة
دينة, وما , فقد ذكر عددًا من القصص الغريبو حول األشخاص الذين بنوا تمك الم] ٙ

ق ُذِكَر في أوصافيم وِكَبر حجميم من قصص أشبو ما تكون باألساطير, دون أن ُيعم  
 (ٔ) عمى ىذه القصص بشيء.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.ٖ٘ٔ/ٖٔالمصدر نفسو) (ٔ)
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 مطالب: ثالثةوفيه 

 .بالقرآن القرآن تفسيره :األول المطمب
 .بالسنة القرآن تفسيره المطمب الثاني:
 .الصحابة والتابعين بأقوال القرآن تفسيره المطمب الثالث

 

 

 

 
    

  انثانثاملبحث 
اسيتفس

َّ
 زآنــنقا ـــري انفخز انز

 ٌرـــأثــاملـب
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 :تمييد

 وما آياتو, لبعض والتفصيل البيان من نفسو القرآن فى جاء ما المأثور التفسير يشمل    
 ُنِقل وما عمييم, اهلل رضوان الصحابة عن ُنِقل وما وسمم, عميو اهلل صمى الرسول عن ُنقل
 (ٔ).الكريم كتابو نصوص من تعالى اهلل لمراد حيوتوض بيان ىو ما كل من التابعين, عن

ن  التفسير يتضم  , بل  بالرأي تفسيراً  عد  غيره يُ  التفسير بالمأثور أن  ب القولال يمزم من و    
ات السمف من الصحابة والتابعين بالنسبة لمن كاجتيادالتفسير بالرأي المحمود بالمأثور 
 بعدىم .

ر من المفس   ىو اجتيادٌ نبي صمى اهلل عميو وسمم, دون ال ن ىوفتفسير القرآن بالقرآن مم  
  عمى آية , وذلك منشأه االجتياد .  ل آيةٍ مْ آخر في حَ  مفسراً  رٌ مفس  فقد يخالف  بالقرآن,

 

 
 

 

 

 

 

 
                                                           

 ( .ٕٔٔ/ٔلمذىبي )التفسير والمفسرون انظر: ( ٔ)
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 المطمب األول
 لقرآن بالقرآنا هتفسير  

 في رس  فُ  قد وفإن   مكان في ملجْ أُ  فما بالقرآن؛ القرآن رفس  يُ  من أحسن طرق التفسير, أن  
 (ٔ).آخر موضع في سطبُ  فقد مكان في صراختُ  وما آخر موضعٍ 

 فتجده  بيذا الجانب في مواضع كثيرة من  تفسيره,عنايتو يجد  الر ازيمن طالع تفسير و    
 .ل بعضيا عمى بعضمِ حْ ويَ  ورد اآليات المتشابية والمتماثمة في المفظ,يُ 

 يمي: ومن األمثمة عمى ذلك ما
 ول:المثال األ  

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  چ  :قولو تعالى

 [ ٕآية:  :األنفالسورة ] چڄ   ڄ  ڃ   ڃ    
 أمور حصول عند إال يحصل ال اإليمان أن عمى تدلّ  اآلية ىذه أن واعمم » : الر ازيقال 

 :خمسة

 إذا مؤمناً  يكون ماإن   المؤمن أن   والمراد ... چ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ چ  :قولو: األول

 سورة]  چڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  :تعالى قولو ونظيره اهلل, من خائفا كان

 : آية :اْلُمْؤِمُنونَ  سورة] چىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ    چ : َوَقْوُلوُ  ,[ٖٕ : آية :الز َمرِ 

 (ٕ) .« [ٕ : آية :اْلُمْؤِمُنونَ  سورة] چٻ  پ  پ  پ  پ    چ : َوَقْوُلوُ [ ٚ٘

 

                                                           

 (ٖٖٙ/ٖٔ) مجموع الفتاوى , البن تيمية: انظر( ٔ)
 .(  ٓ٘ٗ/٘ٔ)التفسير الكبير  (ٕ)
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 ال الثاني:المث

سورة [چھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ﮲﮳   ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  چ قولو تعالى: 
 .]ٖٕ : آية األنفال:
 جممة: أحدىا: أقسام أربعة عمى تعالى اهلل معمومات ن  إ: الثالثة المسألة »: الر ازييقول 

 كان لو الموجودات من واحد كل أن  : والثالث ,المعدومات جممة: والثاني. الموجودات
 . حالو يكون فكيف وماً معد

 األوالن والقسمان حالو, يكون كيف موجوداً  كان لو المعدومات من واحدٍ  كل أن  : الرابع

ھ  ے  ے  ۓ   چ : فقولو واقع, غير ىو الذي بالمقدر مٌ مع الثانيان والقسمان بالواقع, عمم

 لواقعاتبا العمم أقسام من وليس بالمقدرات, العمم وىو الثاني القسم من چۓ  ﮲﮳  

ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ      چ  چ  :المنافقين عن حكاية تعالى قولو ونظيره

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  

 [ٕٔ ,ٔٔ: آية :اْلَحْشرِ سورة ] چک      ک  ک  گ  گ  گ  گ     ڳ     

ڀ  ڀ  ڀ  چ  :قولو يضاً وأ حالو, يكون كيف موجوداً  كان لو وأن   المعدوم في تعالى فعمم

 كيف موجوداً  كان لو وأن   المعدوم عن فأخبر, [ٕٛ : آية :اأْلَْنَعامِ سورة ] چڀ  ٺ  ٺ    
 (ٔ).« حالو يكون

 المثال الثالث:
ې   ې  ې  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ېچ قال تعالى: 

                                                                       .              ]ٕٗ: آية األنفال:سورة [چوئ ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  

                                                           

 .( ٔٚٗ -ٓٚٗ/ٔ)الكبير ( التفسيرٔ)
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 : في تفسير ىذه اآلية مسائل, وذكر المسألة الثالثة في قولو تعالى الر ازيذكر 

 والقول ....» , ومنيا قولو:حييكم أقواالً وذكر في معنى يُ  چ ۅ   ۉ  ۉ   ې چ

 القرآن فيو فيدخل التقدير ىذا وعمى وصواب, حق   لكل أي چ ۉ   ې چ: الرابع
 الطيبة الحياة حييكميُ  لما: قولو من والمراد ,والطاعة البر أعمال وكل والجياد واإليمان

 (ٔ) .« [ٜٚ: آية :النحلسورة ] چ گ  گ  گچ : تعالى قال الدائمة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.ٕٚٗ/٘ٔ) التفسير الكبير (ٔ)
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 المطمب الثاني
 لقرآن بالسنةتفسيره ا

من سبقو من  ذكره ما عمى ة اعتماداً بالسن   عديدة مواضعن في ر القرآيفس   الر ازيلقد كان  
وقد , كان قميل الخبرة بالرواية عن أىمياو أن   الر ازيلمقارئ في تفسير  ويظير ؛المفسرين

 ًا عمى تفسيره.ظير ىذا الضعف جمي  
ل بعض اآليات عمي بعض لبيان مْ وحَ , فيو إن كان قد أحسن في تفسير القرآن بالقرآن

من  ما صح   التوفيق في الرجوع إلى كل   قاً موف   في رأي الباحثلم يكن , معاني الدقيقةال
والموضوعة في , في إيراد األحاديث الضعيفة الر ازيوقد تساىل , ة في تفسير القرآنالسن  

 , ومن ذلك: تفسيره
عند  إلى النبي صمى اهلل عميو وسممونسبيما , بقوعمى من س معتمداً  ذكرىما حديثان

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  چ  :تفسيره لقولو تعالى

 التوبة:سورة ]  چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ    

 .[ٛٔ : آية
 َتَزلِ  َلمْ  ِسَراًجا َمْسِجدٍ  ِفي َأْسَرجَ  َمنْ : »َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم و َصم ى الن ِبي   َوَعنِ  " :قولو األول:
 وىذا حديث , (ٔ) " «َضْوُؤهُ  اْلَمْسِجدِ  ِفي مادام لو يستغفرون العرش وحممة َكةُ اْلَمبَلئِ 

  (ٕ).موضوع

                                                           

 .(ٔٔ/ٙٔ) التفسير الكبير( ٔ)
 ألسديا عامر أبو حدثنا: بشر بن إسحاق حدثنا( : زوائده من ٖٔ ص" ) مسنده"  في أسامة أبي بن الحارث رواه (ٕ)

 ,كذاب: األزدي قال: " الذىبي قال مصقمة, بن الحكم: األولى :آفات وفيو موضوع, إسناد وىذا .بو كثير بن مياجر
 ىذا لو ساق ثم.. ".اآلفة. فيو بشر بن إسحاق فيو لكن موضوعا, حديثا لو ذكر ثم ," عجائب عنده: " البخاري وقال

 ". الحديث متروك:" واألزدي محات أبو قال ,كثير بن مياجر: الثانية. الحديث
: الدارقطني وقال جماعة, عند كذاب وىو شيبة أبي ابن سند في الذي الكاىمي يعقوب أبو وىو بشر بن إسحاق: الثالثة

 لؤللباني,  األمة في السيئ وأثرىا والموضوعة الضعيفة األحاديث سمسمةانظر:  ". الحديث يضع من عداد في ىو" 
(ٖ/ٖٔٔ.) 
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 (ٕ)( ٔ).«اْلَحِشيش ةُ اْلَبِييم َتْأُكلُ  َكَما اْلحَسنات يأكل المسجد ِفي الحديث» الثاني:الحديث 
 (ٗ).«كفرا  يكون أن الفقر كاد »كحديث:  (ٖ)ما ذكره  في موضع آخرأيضًا  من ذلك 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           

. (أصل عمى لو أقف لم) :العراقي الحافظ مخرجو وقال, (ٕ٘ٔ/ٔإحياء عموم الدين) في الغزالي أورده يثالحد ىذا (ٔ)
 الدين زين الفضلألبي  األخبار من اإلحياء في ما تخريج في األسفار, في األسفار حمل عن المغنيانظر: 
 (.ٓٛٔ)ص: العراقي

 .(ٔٔ/ٙٔ)التفسير الكبيرانظر: ( ٕ)
 (.ٕٛ/ٙٔ)المصدر نفسو (ٖ)
, وأبو نعيم في حمية (ٜٖٔ: ص(, )ٛٗٓٔ)برقم, والسقم لمفقر الدعاء باب, الدعاء في الطبراني ( أخرجوٗ)

 فيو(: ٛٚ /ٛ(, وقال الييثمي في المجمع )ٙٛٓٔ :ص(, وضّعفو العراقي في تخريج أحاديث اإلحياء)ٖ٘/ٖاألولياء)
 .متروك وىو حبان ابن وثقو الكبلبي عثمان بن عمرو
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 المطمب الثالث
 قرآن بأقوال الصحابة والتابعينلتفسيره ا

والييتم  النقل, ىذا مصادر إلى عزو أو إسناد, دون لكنعن الصحابة  الر ازي ينقل    
 الواحدة الجممة في متفقة كثيرة أقواالً  أحياناً  ينقل المواضع وقد من كثير في بتصحيحيا

 .غيره قالو أو ىو, قالو لقول توكيداً  واحد, أمر عمى

 .واحدة آية في والتابعي الصحابي قول بين نو قد يجمعإكما 

ڄ  ڄ    چ قولو تعالى: عند  ما ذكره, نقمو عن الصحابة بغير اسنادأمثمة فمن  

 وال إشارةٍ  بن عباس بغير إسنادٍ ا ذكر قول, حيث ]ٔٔ آية: األنفال: سورة[چڄ  ڄ  
 :اللممصدر الذي نقل عنو, فق

 (ٔ)«.الشيطان من وسوسةٌ  الصبلة وفي اهلل, من أمنةٌ  القتال في عاسالن  : عباس ابن قال »

 ما ذكره عند قولو تعالى:, واحدةٍ  آيةٍ  في والتابعي الصحابي قول بين مثال جمعوا أم     

ې  ې  ې  ې  ى  ى          ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ        ۆئ  ۈئ   چ 

 حيث قال: , ]ٕٔ آية: ىود:سورة [چىئىئ  ی  ی  ی           ی  جئ    ۈئ  ېئېئ  ېئ     ىئ

 اهلل رضي عباس ابن قال         چې  ې  ې  ى  ى  چ: بقولو المراد في واختمفوا »
 شتم فيو ليس بكتاب ائتنا: »وسمم عميو اهلل صمى لمنبي المشركون قال :عنيما تعالى
 (ٕ) .« آتية الساعة إن: يقول ال منو اطمبوا الحسن وقال ,بك ونؤمن ,نتبعك حتى آليتنا

 
 

                                                           

 .( ٔٙٗ/٘ٔ)فسير الكبير ( التٔ)
 .( ٖٕٖ/ٚٔ) المصدر نفسو( ٕ)
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 مطالب: ثالثةوفيه 

 تعريف االختيار والترجيح. :األول المطمب
 صيغ الترجيح عند اإلمام الفخر الر ازي. المطمب الثاني:
 .الر ازي الفخر اإلمام عند الترجيح وجوه المطمب الثالث:

 
 
 
 
 
 

 

 انزابع املبحث
اسيج ـمني

َّ
يف  اإلمام انفخز انز

 حـار ًانرتجٍـاالختٍ
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 األول المطمب
 والترجيح االختيار تعريف

 تعريف االختيار:
 والميل العطف أصمو والراء والياء الخاء)  و يختار, اختار مصدر: (ٔ)المغة في االختيار 
 معنى في وأَلن   ؛بعمى ُعد يَ :  فبلن عمى فبلناً  واْخَتْرت , انتقاه:  واختاره الشيءَ  وخار ,(

ْمتُ   .  َفض 

تخي ره انتقاه ومال إليو, وخار الرجل يقال: خار الشيء يخير: صار ذا خير, واختاره و 
: فضمو, ويقال رجل َخي ر, وامرأة َخي رة, أي: فاضمة في صبلحيا, عمى غيره خيرًة وخيراً 

ٱ  ٻ  چ , ومنو تعالى: الت َخي رُ  وكذلك االصطفاء,: واالختياروالجمع خيار وأخيار, 

 االصطفاء, ختيار:واالواصطفيتك,  متكأي: فضّ  ]ٖٔ آية: طو:سورة [چٻ  ٻ  ٻ  
 . الت َخي رُ  وكذلك

: ترجيح الشيء وتخصيصو وتقديمو عمى مق عمىطْ ي   االصطالح في االختيار وتعريف
 )ٕ(.غيره
 )ٖ(.د بين الوجود والعدم, بترجيح أحد جانبيو عمى اآلخر: ىو القصد إلى مترد  وقيل
 اآلية تفسير في األقوال أحد تقديم االختيار في التفسير: سبق يمكننا القول أن   اومم  

 .بدليل وترجيحو
                                                           

(, دار إحياء التراث العربي, بيروت, وتيذيب المغة ألبي ٕ٘ٚانظر: كتاب العين لمخميل بن أحمد الفراىيدي, )ص ((ٔ
م, ومقاييس ٕٔٓٓ, ٔ(, تحقيق: محمد عوض مرعب, دار إحياء التراث العربي, بيروت, طٕٕٗ/ٚمنصور األزىري )

 األصفيانى بالراغب المعروف ,محمد بن الحسين القاسم ألبي القرآن غريب في المفردات(, و ٕٖٕ/ٕالبن فارس ) المغة
, لسان العرب ىـ ٕٔٗٔ - ٔ, طبيروت دمشق - الشامية الدار القمم, دار, الداودي عدنان صفوان: (, تحقيقٖٔٓ/ٔ)

 (.ٕٙٙ/ٗ) األنصاري منظورالبن 
 ه.ٚٓٗٔ, ٔ(, دار نشر الصدف, كراتشي, طٗٙٔعميم اإلحسان المجددي )ص انظر: قواعد الفقو لمحمد (ٕ)
(, ٗٔٗ/ٕ) ) التفتازاني عمر بن مسعود الدين سعدانظر: شرح التمويح عمى التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر  (ٖ)

 ه.ٙٔٗٔتحقيق زكريا عميرات, دار الكتب العممية, بيروت, 
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 : الترجيح تعريف 
 رزانة عمى يدل , واحد أصل والحاء والجيم الراء)  و , حرج مصدر :المغة في الترجيح 

 (ٔ).( َرَزن إذا , راجح وىو , الشيءُ  رجح:  يقال , وزيادة

 لتقوية ألحدا:  وقيل ,(ٕ)معتبر بوجو الدليمين أحد تقوية:  االصطالح في والترجيح
 (ٖ).المتقابمين أحد تغميب أو اآلخر, عمى المتعارضين

 إظيار الترجيح:  وقيل , األخرى عمى مارتيناأل إحدى تقوية:  األصوليين اصطالح وفي
 مقابمو عن قوة بمزيد الدليل اختصاص بيان:  وقيل ,اآلخر عمى المثمين ألحد الزيادة
 ويطرح بو فيعمل األقوى ليعمم اآلخر عمى ريقينالط أحد وقيل: تقوية ,(ٗ)باألقوى لُيعمل
 .(٘)اآلخر

 إطبلقو في توسعيم ويظير   عميو, فقت  مُ  تعريفلمترجيح عند المفسرين  يجد الباحثولم 
 األقوال ردّ  يقتضي تقديماً  كان سواء ,بدليل آخر عمى لقول تقديم كلّ  يشمل عندىم فيو ,

في ىذا  يسير عميو الباحثيح الذي الترجو , يقتضي ذلك ال تقديماً  كان أم , األخرى
 (ٙ)ما سواه . أو لتضعيف ورد   ىو: تقوية أحد األقوال في تفسير اآلية  لدليلٍ البحث 

 الفرق بين االختيار والترجيح:
يما يحتاجان إلى يما يتفقان في أن  يظير من التعريفين السابقين لبلختيار والترجيح أن    

د اإلرادة والميل فقط االختيار أو الترجيح لمجر   ؛ ألن  جحار أو الر الدليل لبيان القول المختا
                                                           

 .(ٜٛٗ/ٕالبن فارس) معجم مقاييس المغة (ٔ)
 عبد ٖٛ الكتب , عالمٜ٘الرؤوف المناوي, ص  بعبد المدعو محمد الدين التعاريف, زين ميمات عمى لتوقيف( إ)

 .مٜٜٓٔ-ىـٓٔٗٔ ,ٔط ,القاىرة -ثروت الخالق

 . فحة نفسياصال نفسو,( المصدر ٖ)

 .مٜٜٗٔ - ىـٗٔٗٔ ,ٔ, طالكتبي دار(, ٘ٗٔ/ ٚ, لمزركشي)الفقو أصول في المحيط البحر( انظر: ٗ)
 مٜٜٚٔه/ٛٔٗٔ, ٖ, طالرسالة مؤسسة, العمواني طو:  وتحقيق دراسة(, ٜٖٚ/٘انظر: المحصول لمفخر الرازي)( ٘)
, ٕ(, دار القاسم, طٜٕ/ٔ( ذكره حسين بن عمي بن حسين الحربي في كتابو قواعد الترجيح عند المفسرين )ٙ)

 م.ٕٛٓٓ -هٜٕٗٔ
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 إذا بحيث , االختيار بمجرد الترجيح اوأم  "مردود, يقول شيخ االسبلم ابن تيمية:  دون دليلٍ 
..  اإلسبلم ةأئم   من أحد قول ليس فيذا , واختياره إرادتو بمجرد يرجح األدلةه عند تكافأت

 من أحد بو يقول ال ,ظاىر وال باطن عممي أمر إلى تستند ال التي اإلرادة دبمجر   فالترجيح
 (ٔ)".والزىد العمم ةأئم  
 بعض من أقوى بعضيا يكون التي المحتممة األقوال فييكون  االختيار ويفترقان في أن    
 يحالترج ويكون , دليمو لظيور أقواىا أو أحسنيا الناظر فيختار جميعاً وقبوليا  وجاىتيا مع
 , المتعارضة األقوالبين  أو , األقوال المقبولة وغير المقبولة, والصحيحة والضعيفة بين
ُجل  االختبلف في  أعّم وأوسع من الترجيح؛ ألن   الباب ىذا من االختيار يكون وبذا

 .ع ال التضادّ التفسير من باب التنوّ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .(ٕٚٗ/ٓٔالبن تيمية ) ( مجموع الفتاوى ٔ)
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 الثاني المطمب

 الفخر الر ازيعند رجيح صيغ الت  

 صريح: الترجيح واالختيار بمفظ  

حو بعبارة صريحة في عمى المعنى الذي يختاره أو يرج   أحياناً  الر ازيالفخر  ينص     
الترجيح, وىذه الصيغة ىي األشير في االختيار والترجيح عند المفسرين؛ ألنيا تعني 

وصيغ, وىي ة عبارات ولمرازي في ذلك عد  ماسواه,  ص عمى الصواب, وتضعيف ورد  الن
 عمى مراتب كالتالي:

 أحد األقوال كقولو:أو اختيار بتصحيح أو تصويب ح أن يصر   -1

 الذي الصحيح ىو القول وىذا, (ٖ)الصحيح ىو وىذا, (ٕ)الصحيح وىو, ( ٔ)الحق الصحيح
 .(ٙ)المختار وىو, (٘)األول ىو الصحيح الوجو, (ٗ)عنو محيد ال

 عمى غيره: عمى أفضمية قول وتحسينو أن ينص   -ٕ
عمى أفضمية قول عمى آخر, وتقديمو عمى غيره , فيي ظاىرة في  وىذه الصيغة تنّص  

وىذا : كقولو م عمى غيره,مقد   األفضل دائماً  ب أن  داللتيا عمى االختيار والترجيح , وال ري
 أحسن وىو, (ٓٔ)الوجوه أحسن الوجو وىذا, (ٜ), وىو األصح(ٛ), واألصح(ٚ)ىو األصح

                                                           

  .(ٚٙ/ٙٔ)التفسير الكبير ( ٔ)
 .(ٖٓٔص) المصدر نفسو , الجزء نفسو( ٕ)
 . (ٜٙٔص) المصدر نفسو , الجزء نفسو( ٖ)
 .(ٕٙٔص) المصدر نفسو , الجزء نفسو( ٗ)
 .(ٖٗٚ/ٛٔ)المصدر نفسو( ٘)
 (.ٕٔٗالمصدر نفسو, الجزء نفسو) ص (ٙ)

 .(ٖٙٗ/٘ٔ) المصدر نفسو (ٚ)
 .ٚٙٗالمصدر نفسو, الجزء نفسو, ص (ٛ)
 . ٓٓ٘المصدر نفسو, الجزء نفسو, ص (ٜ)
 .(ٙ٘ٗ/٘ٔ) المصدر نفسو (ٓٔ)
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, (ٙ)األظير, (٘)أولى القول وىذا, (ٗ)أولى واألول, (ٖ)أولى ذلك, (ٕ)أولى وىذا, (ٔ)هالوجو 
 .(ٓٔ)أقرب األول والقول, (ٜ)عندي األقرب ىو وىذا, (ٛ)أقرب واألول, (ٚ)واألقرب

 :أو إبطالو الترجيح واالختيار بتضعيف القول اآلخر
ب عمى ى اآلية , ثم يعق  في كثير من المسائل قولين, أو أكثر في معن الر ازيورد يُ    

يدل عمى تضغيفو لو ؛ تارة بتوىين دليمو, وتارة  بعض تمك األقوال أو أحد القولين بما
عمى عمى  ا يدل  بالبطبلن , ونحو ذلك مم  بالبعد أو عمى ضعفو, أو يصفو  بالنص  

 .فيبقى الترجيح فيما عدا ذلك من األقوال ,التوىين والتضعيف
ن لم ينّص  ين في المسألة يدلّ وتضعيف أحد القول    ر عمى المفس   عمى ترجيح مقابمو وا 

 اختياره وترجيحو.
اإلجماع في ذلك حيث  (ٔٔ)أىل العمم, وقد حكى ابن عبد البر عند وىذه الطريقة معتبرةٌ 

 المسألة إذا كان فييا وجيان, فقام الدليل عمى وال خبلف بين أىل العمم والنظر أن   "قال: 
عن قيام الدليل عمى  في الوجو اآلخر, وأنو مستغنٍ  الحقّ  لواحد منيما, أنّ بطبلن الوجو ا

   (ٕٔ)." هتو بقيام الدليل عمى بطبلن ضد  صح  
                                                           

 .(ٔٔ/ٙٔ) التفسير الكبير (ٔ)
 .(ٓٙٗ/٘ٔ) المصدر نفسو (ٕ)
 .(ٖٖ٘ص المصدر نفسو, الجزء نفسو) (ٖ)
 .(ٖٗ٘ص المصدر نفسو, الجزء نفسو) (ٗ)
 .(ٛٙٗص) المصدر نفسو, الجزء نفسو (٘)
 .(ٗٔ٘ص)المصدر نفسو, الجزء نفسو (ٙ)
 . (ٜٗٗص المصدر نفسو, الجزء نفسو) (ٚ)
 .(ٔٛٗصلجزء نفسو)المصدر نفسو, ا( ٛ)
 . (ٕٚ٘ص المصدر نفسو, الجزء نفسو) (ٜ)
 .(ٕٔ/ٙٔ) المصدر نفسو (ٓٔ)
 الحديث, حفاظ كبار من: عمر أبو المالكي, القرطبي النمري البر عبد بن محمد بن اهلل عبد بن يوسفىو:  (ٔٔ)

(. انظر: األعبلم هٖٙٗه(, وتوفي سنة )ٖٛٙبقرطبة سنة )  ولد ,المغرب حافظ لو يقال. ثةبحا أديب, مؤرخ,
 ( .ٕٓٗ/ٛلمزركمي )

 .(ٕٓٓ/ٕٓ) واألسانيد المعاني من الموطأ في التمييد لما (ٕٔ)
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 ة صيغ, منيا:عدّ  ىاوردّ  تضعيف بعض األقوالولمرازي في 
 كقولو: يصرح بالنص عمى التضعيف بمفظ الضعف أن -ٔ
 (ٖ).جدا ضعيف عندي قولال ىذاو ,  (ٕ)ضعيف وىذا ,(ٔ)ضعيف الوجو وىذا 

 , كقولو:بوصفو بالبعد أو البطالنأن يذكر عبارة عقب ذكره القول المرجوح  -ٕ
 الوجو وىذا, (ٚ)جدا بعيد وقوليم, (ٙ), فالذي قالوه بعيد(٘)بعيد وىذا, (ٗ)الوجو بعيدىذا    

 باطلٌ  قولال وىذا, (ٓٔ)باطل فيذا, (ٜ)باطل واألولوأما في البطبلن كقولو:  (ٛ).بعيد عندي
 (ٔٔ).قطعاً 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.ٙ/ٙٔ( التفسير الكبير )ٔ)
 (.ٕٔ٘المصدر نفسو الجزء نفسو )ص (ٕ)
 .(ٕٙٔ/ٚٔ) ( المصدر نفسوٖ)
 ( .ٔٗ/ٙٔفسو )المصدر ن (ٗ)
 (.ٖٓٔ/ٙٔ( المصدر نفسو )٘)
 (.ٕٕٔ/ٚٔ( المصدر نفسو )ٙ)

 (.ٖٖٗ( المصدر نفسو, الجزء نفسو)صٚ)
 (.ٕٖٚ/ٛٔالمصدر نفسو ) (ٛ)

 (.ٕٓٔ/ٙٔ(, ) ٕٚٗ/٘ٔ( المصدر نفسو, )ٜ)
 (.ٕ٘/ٙٔ)المصدر نفسو (ٓٔ)
 (.ٖٚ٘/ٛٔالمصدر نفسو ) (ٔٔ)
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 الثالث: المطمب
 الر ازيالفخر اإلمام وجوه االترجيح واالختيار عند 

 الترجيح بداللة القرآن الكريم:
 ة: الترجيح بالنظائر القرآني   - أ

: ترجيح القرآن بالقرآن, أي تفسير آية بداللة آية أو آيات أخرى والمراد بالنظائر القرآنية
 التفسير.ىا, وىذا من أحسن طرق تبينيا وتكشف معنا

وىذا الوجو من أوجو الترجيح المعتمدة عند العمماء التي قرروىا, واستدلوا بيا عند     
  (ٔ).م عمى ما عدم ذلكده آيات قرآنية مقد  القول الذي تؤي   االختبلف, إذ قرروا أن  

من األقوال, ومن أمثمة  ىذا الوجو في تفسيره  في بيان الراجح الر ازيوقد استعمل اإلمام 
 ذلك:

ک   ک  کگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    چ ما ذكره عند قولو تعالى:    

ذكر في ذلك مسائل, وذكر في المسألة , حيث ]ٚٗ آية: :يونسسورة  [چڱ  ڱ    
 الثالثة المراد من اآلية, فقال:

 ةٍ أم   كل إلى بعث إذا رسولال أن   بيان اإم  : أمرين أحد اآلية من المراد: الثالثة المسألة »
قامة بالتبميغ وفإن    فيدل تكذيبو, أو مخالفتو في عذر ليم يبقى فبل عمة كل يزيح الحجة وا 
 من يمألن   ؛ظمماً  يكون وال عدالً  يكون اآلخرة في العذاب من عمييم يجري ما أن عمى ذلك
 جمع اآلخرة في اجتمعوا إذا القوم أن   المراد يكون أو العقاب, ذلك في وقعوا أنفسيم قبل
 ليشيد والعاصي المطيع بين الفصل وبان المحاسبة, وقت في رسوليم وبين بينيم اهلل

 جممة من ذلك فيكون ورب   رساالت غبم   وبأن   االعتراف منيم وليقع منيم, شاىد بما عمييم
نطاق كالمساءلة, الدنيا في الزجر بو اهلل يؤكد ما  بأعماليم معميي والشيادة الجوارح, وا 

                                                           

 (.ٕٖٔ/ٔبي)( انظر: قواعد الترجيح عند المفسرين لمحر ٔ)
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 أن األولى اآلية في ذكر تعالى أنو الثاني الوجو ىذا عمى التقرير وتمام وغيرىا, والموازين
 ذلك ومع القيامة, يوم أعماليم وعمى عمييم شييد أنا: يقول تعالى فكأنو عمييم, شييد اهلل

 األعمال بتمك عمييم يشيد حتى رسوليم, قوم كل مع القيامة موقف في أحضر فإني
 .العدل إظيار في المبالغة منو مرادوال

سورة ] چى  ى        ائ  ائ  ەئ     ەئ  چ : تعالى قولو ىو األول القول دليل أن   واعمم   

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ  :وقولو[ ٘ٔ آية: :اإلسراء

ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  چ : وقولو[ ٘ٙٔ آية: :النساءسورة ]  چ ڈ

چ :تعالى قولو الثاني القول ودليل[ ٖٗٔ آية: :طوسورة ] چېئ  ىئ  ىئ   ىئ  

 :البقرةسورة ] چ ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ : قولو إلى چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

 :الفرقانسورة ] چۇ  ۆ       ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ چ : وقولو[ ٖٗٔ آية:
 (ٔ).« [ٖٓ آية:

 الترجيح بظاىر القرآن: -ب   
ر حسب مايقتضيو ظاىر فسّ رىا, وتُ مل عمى ظواىحْ األصل في نصوص القرآن أن تُ 

 و ال يجوز العدول عن الظاىر إال بدليل يجب الرجوع إليو.المفظ, وعميو فإن  

كل تفسير ليس مأخوذًا من داللة ظاىر ألفاظ اآلية  ر عمماء أصول الفقو أن  قر   كما
 .(ٕ)عمى صاحبو  وسياقيا فيو رد  

عميو ظاىر  جيحو بين األقوال وتقديم ما دل  داللة ظاىر المفظ في تر  الر ازيوقد استعمل 
 لفظ اآلية, ومن األمثمة عمى ذلك:

                                                           

 .(ٕٔٙ/ٚٔالتفسير الكبير) ((ٔ
 (.ٖٚٔ/ٔ)لمحربي قواعد الترجيح عند المفسرين انظر: ( ٕ)
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   چ ما ذكره عند تفسير قولو تعالى:     

آية:  األنفال:سورة  [چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ   ٹ  ٹ  ٹ    
 خاصة, (ٔ)اسالعب   في نازلة اآلية أن   في المفسرون واختمف» : رحمو اهلل حيث قال ]ٓٚ
 في نزلت إنيا: آخرون وقال خاصة, العباس في ياإن  : قوم قال. األسارى جممة في أو

ٻ  ٻ   چ: قولو: أحدىا: أوجو ستة من العموم يقتضي اآلية ظاىر ألن  أولى؛  وىذا الكل,

: ورابعيا چڀ  ڀ  چ: قولو: وثالثيا چ پ  پ چ :قولو: وثانييا چ ٻ  پ

 ويغفر چ: قولو: وسادسيا چٺ   ٿ  ٿ  چ :قولو: وخامسيا چ ٺ  ٺ چ: قولو

 في ما أقصى لمتخصيص؟ الموجب فما العموم, عمى الستة األلفاظ ىذه تدل   افمم   چ لكم
 بخصوص ال المفظ بعموم العبرة أن   إال اس,العب   ىو اآلية نزول سبب: قاليُ  أن الباب
  (ٕ).«السبب

  ياق القرآني:لة الس  ال دالترجيح ب -ج 
داللة سابق الكبلم والحقو عمى معناه, ويطمق عمى سابق الكبلم  داللة السياق ىي:و 

  (ٖ)., وعمى الحقو لحاق, وعمييما جميعًا سياقسابق

والترجيح بالسياق من الوجوه المعتبرة عند العمماء, فاألولى باآلية أن تدخل في معنى ما 
   (ٗ).ي سياق واحدقبميا وما بعدىا, إذا كانت ف

                                                           

 أبو وسمم, عميو الم و صّمى الم و رسول عمّ  ,الياشميّ  القرشيّ  مناف عبد بن ىاشم بن المطمب عبد بنىو: العباس  (ٔ)
 (.ٕٔ٘/ٖه. انظر: اإلصابة البن حجر)ٕٖ, توفي سنة الفضل

 (ٖٔ٘/٘ٔ) ( التفسير الكبيرٕ)
(, رسالة عممية ٗٙ( انظر: داللة السياق القرآني وأثرىا في التفسير, دراسة تطبيقية من خبلل تفسير ابن جرير)ص: ٖ)

لنيل درجة الماجستير  لعبد الحكيم بن عبد اهلل القاسم, جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمية, كمية أصول الدين, 
 ه(.ٕٓٗٔو, سنة)قسم القرآن وعموم

 (ٕ٘ٔ/ٔ)لمحربي ( انظر: قواعد الترجيح عند المفسرينٗ)
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عمييا  ىذا الوجو لترجيح واختيار بعض األقوال التي دل   الر ازيوقد استعمل اإلمام 
 السياق, ومن أمثمة ذلك:

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  چ ذكره عند قولو تعالى:  ما

پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ          ٿ  ٿ  ٹٹ   

 المسألة :مسائل اآلية وفي »حيث قال:  ]ٓٓٔآية:التوبة: سورة  [چٹ  ٹ  ڤ  
: وجوىا وذكروا ىم؟ من واألنصار المياجرين من األولين السابقين في اختمفوا: األولى
 وعن بدراً  وشيدوا القبمتين إلى واصمّ  الذين ىم: عنيما اهلل رضي اسعب   ابن قال :األول

 وفي اليجرة, في السابقون ميأنّ  عندي والصحيح. الرضوان بيعة بايعوا الذين ىم الشعبي
 فبقي ذاما في سابقون أنيم نيبي   ولم ,سابقين كونيم ذكر وأن   عميو يدلّ  والذي النصرة,

 بو ما إلى المفظ ذلك صرف فوجب ,وأنصاراً  مياجرين بكونيم وصفيم وأن   إال جمبلً مُ  المفظ
 السابقون منو المراد يكون أن فوجب والنصرة, اليجرة وىو وأنصاراً  مياجرين صاروا
  (ٔ).«المفظ  عن لئلجمال إزالةً  والنصرة اليجرة في األولون

 الترجيح بالقراءات: -د 
من وجوه الترجيح المعتبرة عند العمماء الترجيح بالقراءات في اآلية أو الكممة, وقد    

ا , مم  ىذا الوجو لبيان معنى كثير من اآليات, واألحكام المتعمقة بيا الر ازياستعمل الفخر 
ميا عمى ح قراءة ويقد  يختار ويرج   الر ازييساعد عمى فيم المعنى المراد من اآلية, وكان 
 عمى معنى القراءة األخرى دون أن يرد   أخرى إذا كانت إحدى القراءات تفيد معنى زائداً 

 يا قراءة ثابتة, ومن أمثمة ذلك:القراءة األخرى؛ ألن  

 چھ  ے  ے  ۓ             ۓ﮲  ﮳   ﮴    ﮵  چ قولو تعالى:  عند الر ازيذكره الفخر  ما  

﮳   ﮴     چ: قولو في( إن) كسر عمى اءالقر   أكثر » حيث قال: ]ٜ٘ آية: األنفال:سورة [

                                                           

 (ٕٚٔ/ٙٔ)( التفسير الكبيرٔ)
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ۈ  ٴۇ  ۋ  چ : كقولو ,باألول متصل غير كبلم ابتداء وألنّ  ؛الوجو وىو  چ ﮵

ې  ې  چ : قال ثم   ,الكبلم وتم  , ] ٗ آية: :العنكبوتسورة  [   چ ۋ   ۅ  ۅ  ۉ

 من منقطع چې  ې  ې  چ : قولو أن   فكما, ] ٗ آية: :العنكبوتسورة  [ چې  

 األلف, بفتح (يمن  )أ عامر ابن وقرأ  چ ﮳   ﮴    ﮵ چ: قولو كذلك قبميا, التي الجممة
 ال ألنيمسبقوا؛  يمتحسبن   ال التقدير: األول: وجيان وفيو األولى, بالجممة قاً متعم   وجعمو
 ال: والتقدير صمة,( ال) يجعل: ةعبيد أبو قال: الثاني. كفرىم عمى يجزون فيم يفوتون
 (ٔ) .« يعجزون أنيم تحسبن  

 ة:ة النبوي  الترجيح بالسن  
النبي صمى  ة؛ ألن  ة النبوي  من وجوه الترجيح المعتبرة عند عمماء التفسير الترجيح بالسن     

مق بمعاني كبلم اهلل عز وجل, وىو المبين والمفسر لكبلم اهلل اهلل عميو وسمم أعمم الخ
) إذا ثبت الحديث  وومن القواعد التي ذكرىا العمماء واستعمموىا في الترجيح أن   تعالى ,

ذا عُ في تفسير اآلية فبل يُ  اً وكان نص   من جية النبي صمى رف التفسير صار إلى غيره, وا 
  (ٕ).من بعده (اهلل عميو وسمم فبل حاجة إلى قول 

ىذا الوجو في تفسيره لترجيح بعض األقوال واختيارىا, ومن أمثمة ذلك  الر ازيوقد استعمل 
: 

ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  چ  ذكره عند قولو تعالى: ما

ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى   ى  ائ  ائ     ەئەئ  وئ  

 حيث قال: ]ٖٔآية: التوبة:سورة [چوئ  ۇئ    

                                                           

 (ٜٛٗ/٘ٔ) التفسير الكبير (ٔ)
(, ٜٗٔ/ٔ(, وقواعد التفسير)جمعا ودراسة(, لخالد  بن عثمان السبت,  )ٜٔٔ/ٔالترجيح لمحربي )انظر: قواعد  (ٕ)
 سعودية .ه, دار ابن عفان,  الخبر الٚٔٗٔ/ٔط
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 فييم اعتقدوا أنيم األرباب من المراد ليس: قالوا المفسرين من األكثرون :الثانية المسألة »
 ونواىييم. أوامرىم في أطاعوىم أنيم المراد بل العالم, آلية أنيم
 يقرأ وىو وسمم, عميو اهلل صمى اهلل رسول إلى فانتيى نصرانياً  كان حاتم بن عدي   أنّ  قلنُ  

 أحل   ما مونيحر   أليس): فقال نعبدىم لسنا: قمتف: قال اآلية, ىذه إلى فوصل براءة, سورة
 (ٕ) .«(ٔ)(عبادتيم فتمك): قال بمى: فقمت (ونوفتستحم   اهلل محر   ما ونحم  ويُ  مونوفتحر   اهلل

 الترجيح بأسباب النزول: 
زالة اإلشكال, فيي تعين      من فوائد معرفة أسباب النزول الوقوف عمى معنى اآلية وا 

من األوجو  الترجيح بأسباب النزول, وليذا كان  (ٖ)صحيح عمى وجوٍ عمى فيم اآلية 
 المعتبرة عند العمماء .

ذا تعد   يمكن ترجيح أحدىما أو الجمع بينيما, فالقول الذي يؤيده سبب  دت األقوال, والوا 
  (ٗ).ليس كذلك م عمى ماالنزول مقد  

ر بعض األقوال وتقديميا عمى ىذا الوجو في تفسيره, لترجيح واختيا الر ازيوقد استعمل 
 غيرىا, ومن أمثمة ذلك: 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    چ  چ   چ      ڇ  ڇچ عند قولو تعالى:  الر ازيما ذكره 

حيث ذكر الروايات الواردة في  ]ٛ٘ آية: التوبة:سورة [چڈ  ژ ڎ  ڎ  ڈ   
ولمزىم إياه  سبب نزول اآلية التي تشرح طعن المنافقين في النبي صمى اهلل عميو وسمم

تو وينسبونو إلى أنو ر بيا من يشاء من أقاربو وأىل مود  ثِ ؤْ و يُ بسبب تفريقو الصدقات, وأن  
 أن عمى يدل ال الصدقات في يممزك من ومنيم: قولو وىو القرآن لفظ»  قال: ال يعدل, ثم  

                                                           

سمسمة ( وحسنو األلباني  في ٜٖ٘ٓ( أخرجو الترمذي في سننو, أبواب تفسير القرآن, باب ومن سورة التوبة برقم )ٔ)
 (.ٔٙٛ/ٚ)األحاديث الصحيحة

 (.ٖٔ/ٙٔالتفسير الكبير ) (ٕ)
 . مٜٓٛٔ /ىـٜٓٗٔ, )د. ط( لبنان بيروت, الحياة, مكتبة دار, (ٚٗ) صقدمة في أصول التفسير البن تيميةم( ٖ)
 ( .ٕٔٗ/ٔ( انظر: قواعد الترجيح عند المفسرين لمحربي )ٗ)
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 ذلك, ىو مزلم  ا سبب أن تدل   ذكرناىا التي الروايات أن   إال السبب, ليذا كان مزالم   ذلك
 (ٔ).«سواىا أخر وجوىاً  يحتمل لكان الروايات ىذه ولوال

 رجيح بأقوال السمف:الت   
أقوال السمف من الصحابة والتابعين ليم  من وجوه الترجيح المعتبرة عند العمماء أن      

م قد  مُ  ,العمم والدينالمشيود ليم باإلمامة في  ,من القرون الثبلثة األولى المفضمة بإحسانٍ 
  (ٕ).ة عمى من بعدىمج  , وتفسير السمف وفيميم لنصوص الوحي حُ عمى قول غيرىم

قد سمك ىذا المنيج في تفسيره واعتمده في ترجيح واختيار بعض األقوال  الر ازيوالفخر 
 عمى بعض, ومن األمثمة عمى ذلك: 

ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ    چ عند تفسير قولو تعالى: الر ازيذكره  ما

ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ   ﮲  ﮳  ﮴﮵  ﮶  ﮷       ہ  ہ

ذكر خبلف العمماء في مسألة صرف , حيث ] ٓٙآية: التوبة:سورة  [چ﮸  
 صرف يجوز أنو: اهلل رحمو (ٖ)حنيفة أبي مذىب : الثالثة المسألة » الصدقة, حيث قال:

  ,اسعب   وابن, (٘)وحذيفة, (ٗ)عمر قول وىو فقط,  األصناف ىؤالء بعض إلى الصدقة

                                                           

 (ٙٚ -٘ٚ/ٙٔ( التفسير الكبير )ٔ)
 (.ٕٔٚ/ٔانظر: قواعد الترجيح عند المفسرين لمحربي) (ٕ)
 ربعةاأل األئمة أحد المحقق, المجتيد الفقيو الحنفية, إمام: حنيفة أبو الكوفي, بالوالء, التيمي ثابت, بن النعمانىو  (ٖ)

ه. انظر: وفيات األعيان البن خّمكان ٓ٘ٔ, وتوفي سنة بالكوفة نشأ ,فارس أبناء من أصمو: قيل. السنة أىل عند
(٘/ٗٓ٘.) 
 المؤمنين, بأمير لقب من وأول الراشدين, الخمفاء ثاني: حفص أبو العدوي, القرشي نفيل بن الخطاب بن ىو عمر (ٗ)

 وشيد سنين, بخمس اليجرة قبل أسمم .المثل بعدلو يضرب الفتوحات, صاحب الحازم, الشجاع الجميل, أبي الصح
الصبح سنة  صبلة في وىو خاصرتو في بخنجر غيمة,( شعبة بن المغيرة غبلم) الفارسيّ  فيروز لؤلؤة أبو الوقائع. قتمو

 (. ٗٛٗ/ٗانظر: اإلصابة في تمييز الصحابة البن حجر ) ه.ٖٕ
 كان. الفاتحين الشجعان الوالة من صحابي,: حسل لقب واليمان اهلل, عبد أبو ,العبسيّ  جابر بن ِحسل بن حذيفة(ىو ٘)

ه.  انظر: اإلصابة ٖٙتوفي بالمدائن سنة  .غيره أحد يعمميم لم المنافقين, في وسمم عميو اهلل صّمى النبي سر صاحب
 (.ٜٖ/ٕفي تمييز الصحابة البن حجر)
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 أىل إلى نظرتُ  لو :جبير بن سعيد وعن ,(ٖ)والنخعي (ٕ)العالية وأبي,  (ٔ)جبير بن وسعيد
 ال: اهلل رحمو الشافعي وقال إلي, أحب كان بيا فحبوتيم متعففين فقراء المسممين من بيت
 الثمانية. األصناف إلى صرفيا من بد

 أولى لكان  راً عتبَ مُ  كان لو التوقيف ىذا ن  إ: الثاني ...وجوه قولنا ةصح   عمى يدل   والذي
 بن عمر إلى الخبر ىذا لوصل كذلك األمر كان ولو الصحابة, أكابر برعايتو الناس

لى الخطاب  وحيث فيو, خالفوا لما كذلك كان ولو األكابر, وسائر وحذيفة عباس ابن وا 
  (ٗ).«ربَ عتَ مُ  غير أنو نامْ مِ عَ  فيو خالفوا

 :الترجيح بالعموم
لترجيح واختيار  قويةٌ  ةٌ ج  وجو الترجيح المعتبرة عند العمماء الترجيح بالعموم, وىو حُ من أ 

بعض األقوال دون بعض, فيجب حمل نصوص الوحي عمى العموم مالم يرد نص 
  (٘).بالتخصيص

ىذا الوجو في تفسيره في الترجيح واالختيار لؤلقوال, ومن أمثمة  الر ازيوقد اعتمد الفخر 

ٱ  ٻ  چ في المراد بالتائبين عند قولو تعالى:  الر ازيره الفخر ذك ما ذلك:

ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀ  

 حيث قال:,  ]ٕٔٔ آية: التوبة:سورة [  چڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ   ٺ   ٺ    

                                                           

 حبشي وىو .اإلطبلق عمى أعمميم كان تابعّي,: اهلل عبد أبو الكوفي, بالوالء, األسدي, جبير بن سعيد( ىو ٔ)
قتمو الحجاج بواسط سنة  .عمر وابن عباس بن اهلل عبد عن العمم أخذ. أسد بني من الحارث بن والبة بني موالي من
 (.ٖٔٚ/ٕه. انظر: وفيات األعيان البن خّمكان)ٜ٘
 رياح بني من المرأة مولى كان, األعبلم أحد البصري, الرياحي, اليةالع أبو المفسر, الحافظ, المقرئ, إلمام,( ىو إ)

 الصديق, بكر أبي خبلفة في وأسمم شاب, وىو -وسمم عميو اهلل صمى- النبي زمان أدرك.تميم بني من ثم يربوع, بن
 (.ٖٕٔ/ٗه. انظر: سير أعبلم النببلء لمذىبي)ٖٜ, قال البخاري: مات سنة عميو ودخل

 رواية وصدق صبلحا التابعين أكابر من: مذحج من النخعي, أبوعمران األسود, بن قيس بن يزيد بن إبراىيم( ىو ٖ)
 (.ٕ٘/ٔه. انظر: وفيات األعيان البن خّمكان)ٜٙسنة  الحجاج من مختفيا مات ,الكوفة أىل من, لمحديث وحفظا

 .(ٗٛ -ٖٛ/ٙٔ) التفسير الكبير  (ٗ)
 (.ٕٕٚ/ٕمحربي)انظر: قواعد الترجيح عند المفسرين ل (٘)
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 وقال ,الشرك من التائبون: عنو اهلل رضي عباس ابن قال چ ٱچ : قولو »
 وىذا معصية, كل من التائبون: ألصوليونا وقال ,والنفاق الشرك من التائبون :الحسن

 ٱچ :وقولو, المعصية من تكون وقد الكفر, من توبة تكون قد التوبة ألن   أولى؛

 الكفر عن بالتوبة فالتخصيص الكل فتتناول والبلم, باأللف ةحبل  مُ  عموم صيغة  چ
  (ٔ).« التحكم محض

  :الترجيح بالمغة
منو  بالجانب المغوي في تفسيره, وذلك إدراكاً  كبيراً  ماً اىتما الر ازيالفخر  لقد اىتم      

مبين عمى لغة  عربي   ألىمية ىذا الوجو في الترجيح واالختيار؛ إذ القرآن نزل بمسانٍ 
في تفسيره إلى لغة العرب لترجيح واختيار بعض  الر ازيالعرب وأساليبيم, وقد احتكم 

 األقوال دون بعض, ومن أمثمة ذلك:

ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ   چ عند تفسير قولو تعالى:  الر ازيخر ما ذكره الف

 حيث قال:  ]ٕٓٔ آية: التوبة:سورة [چڑ    ک  ک  ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ   ڳ     

 اإلقرار عن عبارة االعتراف: المغة أىل قال   چ ڈ  ڈ چ: قولو: الثالثة المسألة »
 تخمفيم عن يعتذروا لم قيل وكأن   دقيقة, ووفي بذنبيم, رواأق   أنيم ومعناه معرفة, عن بالشيء
 الندامة وأظيروا فعموا بئسما بأنيم أنفسيم عمى اعترفوا ولكن كغيرىم, الباطمة باألعذار

  (ٕ).« فالتخم   ذلك عمى أنفسيم واوذم  

 

 

                                                           

 (ٖ٘ٔ/ٙٔالتفسير الكبير ) (ٔ)
 (ٕٖٔ/ٙٔالمصدر نفسو) (ٕ)
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 الفصل األول

 

 

 

          

           
     

 

 

 

 

 

 

 الـفصــل الثـــالث

ازيالفخر اإلمام اختياراث 
َّ
من أول سورة  الر

 األنفال إىل آخر سورة التوبت
 :مبحثانوفيه  

 .األنفال سورة يف رَّازيال الفخر   اإلمام  اختياراثاملبحث األول: 

 .التوبت سورة يف الرَّازي الفخر   اإلمام   اختياراث: املبحث الثاني
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 :انلبمط وفيه 

 إلى األنفاؿ سكرة أكَّؿ مف اختياراتو  :األول المطمب
 (.ّْ:)اآلية

 سكرة في( ْْ)اآلية مف اختياراتو  المطمب الثاني:
 .السكرة آخر إلى األنفاؿ

 املبحث األول
ازي ر ـالفخاإلمام اراث ــتيـاخ

َّ
 الر

 الــورة األنفـيف س
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 المطمب األول

 (٩٪ي   إلى اآل سورة األنفال لمن أو   اختياراته

 (.ْؿ السكرة إلى اآلية)يجد الباحث اختياران مف أكَّ  لـ  

سورة   [چڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  چ  ٹ ٹ -ُ
 .]٫ آي : األنفال:

 اآلي  الكريم ؟ في بالحق   بيته من موسم   عميه اهلل ىصم   هنبي   اهلل بإخراج المشب ه ما

 :الر ازياختيار 

ڑ  ک  چ : معنى أفَّ  كاختار اآلية ىذه تفسير في الخبلؼ اهلل وذكر الرازم رحم   

فييا,  كقع لما ككراىتيـ األنفاؿ عف كحاؿ سؤاليـ الحاؿ ىذا :أم  چ ک   ک  ک  گ

 كذكركا اإلخراج بيذا شيء تشبيو يقتضي چ ڑ  ک  کچ : قكلو أف اعمـ »حيث قاؿ: 
  : كجكىان  فيو

: قاؿ المسمميف ةكقمَّ  بدر يكـ المشركيف كثرة رأل المَّ  ـكسم عميو اهلل صمى النبي أفَّ  :األكؿ
  (ُ)«ككذا كذا فمو أسيران  أسر كمف بوسمى  فمو قتيبلن  قتؿ مف »

 مف جماعة إفَّ  اهلل رسكؿ يا: عبادة بف سعد قاؿ المشرككف انيـز افممَّ  القتاؿ, في بيـليرغ  
 يـكلكنَّ  ميجيـ ببذؿ بخبلن  كال جبنان  القتاؿ عف يتأخركا كلـ بأنفسيـ, فدكؾ كقكمؾ أصحابؾ

                                                           

 فمو قتيبل قتؿ مف»(, كلفظو: ٕٕ/ّ),(ِّٖٕ ,ِّٕٕرقـ ) حديث النفؿ في باب ,الجياد كتاب, داكد أبك أخرجو( ُ)
 البدرابف الممقف في , كصححو «فمو سمبو»الحديث, كليس فيو قكلو:  «....ككذا كذا فمو أسيرا أسر كمف ككذا, كذا

 سميماف بف اهلل كعبد الغيط أبك صطفىم: تحقيؽ (ّّْ/ٕ)الكبير الشرح في الكاقعة كاألثار األحاديث تخريج في المنير
, كصححو ابف دقيؽ العيد ـََِْ-ىػُِْٓ, ُط, السعكدية-الرياض - كالتكزيع لمنشر اليجرة دار, كماؿ بف كياسر
, كصححو الذىبي, انظر: (ت. د(, )ط. د, )بيركت – العممية الكتب دار(, َُّ:)صاالصطبلح بياف في االقتراحفي 

اكـ اهللً  عبد أبي ميستدرىؾ عمى الٌذىبي الحاًفظ استدرىاؾ مختصري   بف اهلل عبد: كدراسة تحقيؽ,  (ُٔٔ/ِالبف الممقف ) الحى
 .                     ىػ ُُُْ, ُط, السعكدية العربية المممكة - الرياض العاصمة, دىار, المحيداف حمد
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 المسمميف مف خمؽ بقي ليـ يتوسمَّ  ما ىؤالء أعطيت فمتى غتاؿتي  أف مف عميؾ أشفقكا

: األنفاؿسكرة ] چ ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پچ : تعالى اهلل فأنزؿ شيء بغير
 مف شيء بعضيـ أنفس كفي الطمب عف المسممكف فأمسؾ يشاء, ما فييا يصنع[ ُآية:

 .الكراىية
 لتمؾ كارىيف كانكا بدر يكـ القتاؿ إلى كسمـ عميو اهلل صمى الرسكؿ خرج حيف كأيضان   

 كاف  چ  پ   ٻ  پ  پچ :تعالى قاؿ افممَّ  الكراىية, تمؾ حالة سنشرح ما عمى المقاتمة
ف األنفاؿ في الحكـ بيذا رضكا يـأنَّ  التقدير  بيتؾ مف ربؾ أخرجؾ كما لو كارىيف كانكا كا 
ف لقتاؿا إلى بالحؽ  (ُ) .« ىنا المذككرة الكجكه أحسف الكجو كىذا لو كارىيف كانكا كا 

 :راس الد  
 أربعة أقكاؿ:لممفسريف في المسألة  

 األنفاؿ عف سؤاليـ  , كحاؿإخراجؾ حاؿ الحاؿ أم ىذا ,الرازم ارياختكىك  القول األول:
 يتشبَّ  الكاؼ: » بقكلو (ّ)اءرَّ الف قكؿ (ِ)ةعطيَّ  ابف بو رفسَّ  ما كىكفييا  كقع امى لً  ككراىتيـ

 األنفاؿ عف سؤاليـ ىي التي المتقدمة, بالقصة بيتو, مف إخراجو ىي التي القصة ىذه
, (ٓ)الزمخشرم ذىب إلى ىذاك  ,(ْ)«بحاليـ أكلى أنيا مع فييا, كقع امى لً  ككراىتيـ

                                                           

 .(ْٔٓ/ ُٓ)( التفسير الكبيرُ)
 فقيو, مفسر: محمد أبك الغرناطي, قيس, محارب مف المحاربي, عطية بف الرحمف عبد بف غالب بف الحؽ ( ىك: عبدِ)

 إحساف: (, تحقيؽِٔٓ/ِالرطيب) األندلس غصف مف الطيب ىػ. انظر: نفحِْٓ غرناطة, تكفي سنة أهل مف أندلسي,
 ـ.ُٕٗٗ, ُط, َُ ب. ص لبناف - بيركت -صادر دار, باسع

 إماـ: بالفراء المعركؼ أبك زكرياء,( منقر بني أك) أسد بني مكلى الديممٌي, منظكر بف اهلل عبد بف زياد بف ( ىك: يحيىّ)
ىػ. انظر: كفيات  َِٕ النحك, تكفي سنة في المؤمنيف أمير الفراء: يقاؿ كاف األدب, كفنكف كالمغة بالنحك كأعمميـ الككفييف,
 (.ُٕٔ/ٔاألعياف)

 - العممية الكتب دار محمد, الشافي عبد السبلـ (, تحقيؽ: عبدَِٓ/ِالعزيز) الكتاب تفسير في الكجيز ( انظر: المحررْ)
 ىػ.ُِِْ - ُبيركت, ط

 ىك: محمكد ىػ, كالزمخشرمَُْٕ-ّبيركت, ط – العربي الكتاب , دار(ُٕٗ/ِ)التنزيؿ غكامض حقائؽ عف ( الكشاؼٓ)
 كاف كاآلداب, كالمغة كالتفسير بالديف العمـ أئمة مف: القاسـ أبك اهلل, جار الزمخشرٌم, الخكارزمي أحمد بف محمد بف عمر بف

ىػ. ّٖٓكغيره,, تكفي سنة  الكشاؼ في عمييـ التشنيع مف أكثر المتصكفة, عمى اإلنكار شديد مجاىرا, المذىب, معتزلي
 (.ُٖٔ/ٓف خٌمكاف)انظر: كفيات األعياف الب
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سماعيك  ,(ْ)السعكد كأبك ,(ّ), كالسيكطي(ِ)المحمي الديف جبلؿ ,(ُ)كالبيضاكم , (ٓ)يحقٌ  ؿا 
أصحاب ىذا القكؿ بما حدث في بدر كما ذكر  ؿَّ دى كاستى , (ٕ)عاشكر , كابف(ٔ)كابف عجيبة

 الحاؿ ىذا :تقديره محذكؼ مبتدأ خبر وأنَّ  عمى الكاؼ محؿ   الفخر الرازم, كقالكا: يرتفع
 إخراجؾ. كحاؿ

 فجعمكا الكاؼ مكضعربؾ,  أخرجؾ كما ثباتان  هلل ثابتة األنفاؿ فَّ إ :التقدير :القول الثاني
 األنفاؿ :أم كالرسكؿ هلل األنفاؿ قكلو في المقدر لمفعؿ مصدر صفة وأنَّ  نصب عمى

  كىـ بيتؾ مف إياؾ ربؾ إخراج ثبات مثؿ ثباتان  كراىتيـ مع كثبتت كالرسكؿ هلل استقرت
 

                                                           

 - العربي التراث إحياء دار, المرعشمي الرحمف عبد محمد: تحقيؽ(, َٓ/ّ)التأكيؿ كأسرار التنزيؿ أنكار( انظر: ُ)
 الخير, أبك أك سعيد, أبك الشيرازم, عمي بف محمد بف عمر بف اهلل عبدكالبيضاكم ىك:  . ىػ ُُْٖ - ُط, بيركت
 (.ُٕٓ/ٖق. انظر: طبقات الشافعية الكبرل لمسبكي)ٖٓٔ, تكفي سنة بلمةع مفسر, قاض,: البيضاكم الديف ناصر

 إبراىيـ بف محمد بف أحمد بف حمد. كالمحمي ىك: مُ, طالقاىرة – الحديث دار(, ِِٖ)صالجبلليف تفسير انظر:( ِ)
البف ذىب  مف أخبار في الذىب شذرات. انظر: ىػ ْٖٔ , تكفي سنةمفسر أصكلي,: الشافعيٌ  المحمي
 (.ْْٕ/ٗاد)العم
 الخضيرم الديف سابؽ ابف محمد بف بكر أبي بف الرحمف عبد , كالسيكطي ىك:(ِِٖص)الجبلليف تفسير( انظر: ّ)

 في الذىب شذراتق. انظر: ُُٗ, تكفي سنة مصنؼ ََٔ نحك لو أديب مؤرخ حافظ إماـ: الديف جبلؿ السيكطي,
 (,.ٕٓ/َُ)ذىب مف أخبار

: ىك السعكد كأبك .بيركت – العربي التراث إحياء دار(, ٓ/ْ)الكريـ الكتاب مسايا ىإل السميـ العقؿ إرشاد( انظر: ْ)
 سنة تكفي, المستعربيف الترؾ عمماء مف شاعر, مفسر: السعكد أبك المكلى العمادم, مصطفى بف محمد بف محمد
 .(ْٖٓ/َُ) البف العماد ذىب مف أخبار في الذىب شذرات: انظر. ىػ ِٖٗ

سماعيؿ حقي ىك: بيركت – الفكر دار(, ُّْ/ّ)افالبي ركح( انظر: ٓ)  مصطفى بف حقي إسماعيؿ, )د. ط(. كا 
 إيضاح. انظر: ىػُُِٕ, تكفي سنة مستعرب تركي .مفسر متصكؼ: الفداء أبك المكلى الخمكتي, الحنفي اإلسبلمبكلي

 إحياء دار(, ْٕ/ّ)دادمالبغ الباباني سميـ مير بف أميف محمد بف إسماعيؿ ,الظنكف كشؼ عمى الذيؿ في المكنكف
 )د. ط(. لبناف – بيركت العربي, التراث

 عباس حسف: الناشر, رسبلف القرشي اهلل عبد أحمدتحقيؽ:  ,(َّٔ/ّ)المجيد القرآف تفسير في المديد البحر ( انظر:ٔ)
 مفسر: األنجرم الحسني ة,عجيب ابف الميدم, بف محمد بف أحمد. كابف عجيبة ىك:  ىػُُْٗ: , طالقاىرة - زكي

 (.ِْٓ/ُ. انظر األعبلـ لمزركمي)ىػُِِْ, كتكفي سنة المغرب أىؿ مف .مشارؾ صكفي
. كابف عاشكر ىك: ىػُْٖٗ: النشر سنة تكنس, – لمنشر  التكنسية (, الدارِّٔ/ٗ) كالتنكير التحرير ( انظر:ٕ)

. ق ُّٕٕ, كتكفي سنةبتكنس وكفركع الزيتكنة جامع كشيخ بتكنس المالكييف المفتيف رئيس: عاشكر بف الطاىر محمد
 (.ُْٕ/ٔانظر: األعبلـ لمزركمي )
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 .(ّ), كالمراغي(ِ), كالنسفي(ُ)كارىكف, كذىب إلى ىذا الزجاج
 (ٓ).«بينيما ما لتباعد ضعيؼ اكىذ » :(ْ)قاؿ ابف الشجرم

 معنى كبير يظير كال بو وكالمشبَّ  والمشبَّ  بيف الفصؿ لكثرة دعٍ بي  فيو كىذا » اف:كقاؿ أبك حيَّ 
 (ٔ).«فائدة  كبير لمتشبيو يظير لـ متقاربيف كانا لك بؿ بيذا ىذا لتشبيو

 بيتؾ مف بإخراجؾ اهلل حكـ أفَّ  كما حؽ, مؤمنيف بككنيـ الحكـ فَّ إ: التقدير القول الثالث:
 ىذا عمى كالمعنى »ة: قاؿ ابف عطيَّ , (ٖ)عدم, كالسَّ (ٕ)كذىب إلى ىذا األخفش, حؽ لمقتاؿ
في مكضع  قة بما بعدىاتعم  الكاؼ مي  فَّ إ القول الرابع: (ٗ).«يتناسؽ ال تراه كما التأكيؿ

 ؽبالح بيتؾ مف ربؾ أخرجؾ كما , كالتقديرچڳ  چ يا نعت لمصدر عمى أنَّ  نصبو 

                                                           

عرابو) القرآف معاني: انظر( ُ)  - ىػ َُْٖ ُبيركت, ط – الكتب عالـ ,شمبي عبده الجميؿ (, تحقيؽ: عبدََْ/ِكا 
. ىػ ُُّ , تكفي سنةكالمغة بالنحك عالـ: الزجاج إسحاؽ أبك سيؿ, بف السرم بف إبراىيـ كالزجاج ىك: ـ. ُٖٖٗ

 (.ْٗ/ُانظر: كفيات األعياف البف خمكاف)

 ,ُ, طبيركت الطيب, الكمـ بديكم,  دار عمي (, تحقيؽ: يكسؼُّٔ/ُالتأكيؿ) كحقائؽ التنزيؿ مدارؾ: انظر( ِ)
 حنفي, فقيو: الديف حافظ البركات, أبك النسفي, محمكد بف أحمد بف اهلل عبد. كالنسفي ىك: ـ ُٖٗٗ - ىػ ُُْٗ
 (.ُٕ/ّالبف حجر العسقبلني) الثامنة المائة أعياف في الكامنة الدرر . انظر:ىػَُٕ, تكفي سنة رمفس  
 - ىػ ُّٓٔ ,ُ, طبمصر كأكالده الحمبي البابى مصطفى كمطبعة مكتبة شركة(, ُٖٔ/ٗ)المراغي تفسير: انظر( ّ)

. انظر: ىػ ُُّٕ, تكفي سنة العمماء مف مصرم, مفسر: المراغي مصطفى بف حمد. كالمراغي ىك: أـ ُْٔٗ
 (.ِٖٓ/ُاألعبلـ لمزركمي)

 بالمغة العمـ أئمة مف: الشجرم بابف المعركؼ الشريؼ, السعادات, أبك الحسني, محمد بف عمي بف اهلل ىبة( ىك: ْ)
 (.ْٓ/ٔالبف خمكاف) األعياف كفيات. انظر: ىػ ِْٓ  تكفي سنةالعرب,  كأحكاؿ كاألدب

 ـ. ُُٗٗ - ىػُُّْ ,ُط ,القاىرة الخانجي, مكتبة الطناحي, محمد (, تحقيؽ: حمكد581/ّالشجرم) ابف أمالي (ٓ)

 ىػ. َُِْ )د. ط(, بيركت –الفكر دار جميؿ,  محمد (, تحقيؽ: صدقيِْٕ/ٓالتفسير) في المحيط البحر: انظر( ٔ)

 - ىػ ُُُْ ,ُالقاىرة, ط الخانجي, مكتبة قراعة, محمكد ىدلتحقيؽ: (, 541/ُلؤلخفش) القرآف معانى: انظر( ٕ)
 باالخفش المعركؼ الحسف, أبك البصرم, ثـ البمخي بالكالء, المجاشعي مسعدة بف سعيدكاألخفش ىك:  ـ. َُٗٗ
. انظر: ىػ ُِٓ, تكفي سنة سيبكيو عف العربية كأخذ البصرة, سكف. بمخ أىؿ مف كاألدب, بالمغة عالـ نحكم, :االكسط
 (. َّٖ/ِ)كاف خمٌ  البف األعياف كفيات

 ,المكيحؽ معبل بف الرحمف (, تحقيؽ: عبدُّٓالمناف)ص كبلـ تفسير في الرحمف الكريـ تيسير: انظر( ٖ)
, سعكدم كمفٌسر عالـ. اهلل عبد بف ناصر بف الرحمف عبد. كالسعدم ىك: ـ َََِ- ىػَُِْ ,ُط ,الرسالة مؤسسة

 .www.mawsoah.net عمى النت العالمية العربية المكسكعة. انظر: مكقع ىػُّٕٔتكفي سنة

 (.َِٓ/ِ) الكجيز المحرر( ٗ)
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 (ُ)كىك قكؿ مجاىد, فيو كيجادلكنؾ القتاؿ يكرىكف ىـ كذلؾ المؤمنيف مف فريؽ كره عمى
 بلكً  ألفَّ  »لذلؾ بقكلو: الطبرم  كاستدؿَّ , (ْ)اسكالنحَّ  ,(ّ)حو الطبرمكرجَّ , (ِ)كالكسائي
 العدك لقاء في كجداليـ ,ان كارى المدينة مف خرج مف بعض خركج أعني كاف, قد األمريف
 مف أحدىما قرب مع ببعض, ذلؾ بعض فتشبيو بعض, مف بعضيـ القـك دنك   كعند

  (ٓ).«عنو بىعيد بما تشبييو مف أكلى اآلخر,

چ  لمصدر نعت ياأنَّ  عمى نصب الكاؼ مكضع إفَّ : قكلو اكأمَّ  »جرم: قاؿ ابف الشَّ 

 مف إخراجؾ فى: معناه چڳ  ڱ  ڱ  چ : قكلو ألفَّ  فاسد؛ قكؿه  أيضان  وفإنَّ  چڳ  

 ىذا عمى المعنى فيككف چں    ڻ  ڻ   ڻ   چ : قاؿ فميذا معؾ, كخركجيـ بيتؾ
  تشبيو فيذا. بيتؾ مف رٌبؾ أخرجؾ ما مثؿ جداالن  بيتؾ مف إخراجؾ فى يجادلكنؾ: التأكيؿ
  (ٔ).«بيتو مف بإخراجو بيتو مف إخراجو تشبيو وألنَّ  بنفسو؛ الشىء

 رجيح:الت  
  ما نا عندألنَّ ك  ,ىك الراجحكمف معو زم ااختيار الر  فَّ األقكاؿ أ دراسة فيسبؽ  اضح ممَّ يتَّ 

                                                           

 ,ُمصر, ط الحديثة, اإلسبلمي الفكر دار النيؿ, أبك السبلـ عبد محمد تحقيؽ: (,ُّٓمجاىد)ص تفسير : انظر( ُ)
 أىؿ مف مفسر تابعي,: مخزـك بني مكلى المكٌي, الحجاج أبك جبر, بف مجاىد. كمجاىد ىك: ـ ُٖٗٗ - ىػ َُُْ
: يسألو آية كؿ عند يقؼ مرات, ثبلث عميو قرأه عباس, ابف عف التفسير أخذ ,فسريفكالم القراء شيخ: الذىبي قاؿ ,مكة
 (.ْْٗ/ْلمذىبي) النببلء أعبلـ سير . انظر:ىػ َُْ , تكفي سنةكانت؟ ككيؼ نزلت فيـ
اس ) ألبي جعفر القرآف معاني: انظر( ِ)  . كالكسائيىػ َُْٗ -ُط, المرمة مكة - القرل أـ جامعة  (,ُُّ/ّالنَّحَّ

, تكفي سنة كالقراءة كالنحك المغة في إماـ: الكسائي الحسف أبك الككفي, بالكالء, األسدم اهلل عبد بف حمزة بف عميىك: 
 . )د. ط(تيمية ابف مكتبة(, ّٓٓ/ُ)الجزرم ابف الخير أبك الديف شمس, القراء طبقات في النياية غايةق. انظر: ُٖٗ

 - ىػ َُِْ -ُالرسالة, ط مؤسسة شاكر, محمد (, تحقيؽ: أحمدّّٗ/ُّالقرآف) تأكيؿ في البياف جامع: انظر( ّ)
. انظر: ىػَُّ , تكفي سنةاإلماـ المفسر المؤرخ: جعفر أبك الطبرم, يزيد بف جرير بف محمدكالطبرم ىك:  ـ. َََِ

 (.َُِ/ّطبقات السبكي)

: النحاس جعفر أبك المصرم, ادمالمر  إسماعيؿ بف محمد بف أحمدكالنحاس ىك:  (.ُُّ/ّالقرآف )معاني : انظر( ْ)
 (.ٗٗ/ُ. انظر: كفيات األعياف)ىػ ّّٖ, تكفي سنة أديب مفسر,

 .(ّّٗ/ُّلمطبرم) البياف جامع ( ٓ)

 (.ُٖٓ/ّ)الشجرم ابف أمالي (ٔ)
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 مف الرضا عدـ عمى فيدالَّ  أمراف فييا حدث قد وأنَّ  نرل بدر, غزكة أحداث نستعرض
 .كرسكلو اهلل لحكـ كالتسميـ كاإلذعاف الرضا أعقبيما ثَـّ  الصحابة, مف فريؽ
 قسمة أفَّ  يركف كانكا -افلشبَّ ا مف كأكثرىـ -الصحابة مف فريقان  أفَّ  ىكك  :األكؿ األمر
 كأفَّ  القتاؿ, في األكفر بالنصيب قامكا الذيف ىـ يـألنَّ  يـ,بحق   إجحاؼ فييا ةبالسكيَّ  الغنائـ
 لفئتـ انيزمتـ لك لكـ ان ًرٍدءى  اكنَّ  المشيخة قاؿ عمييـ المَّو فتح ببلؤىـ فعندما لو يكف لـ غيرىـ
مَّى - اهلل رسكؿ جعمو: كقالكا الفتياف فأبى ,كنبقى بالمغنـ تذىبكا فبل إلينا, مىٍيوً  المَّوي  صى  عى

مَّـى  سى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ  فقسـ چ..ٱ  ٻ  ٻٻ  چ : -فأنزؿ تعالى لنا - كى
 (ُ).تعالى اهلل أمره كما ة,كيَّ بالسَّ  الجميع بيف بدر غنائـ
 مف خرجكا التي العير نجاة بعد قريش قتاؿ كرىكا منيـ جماعةن  أفَّ  فيك: الثاني األمر اأمَّ 

 مف ال , (ِ)لمقتاؿ استعدادو  بدكف خرجكا يـأنَّ  لذلؾ كراىيتيـ كسبب عمييا, الحصكؿ أجؿ
      .العدد حيث مف كال العدد حيث

 قتاؿ كجكب مف ـكسمَّ  عميو اهلل ىصمَّ  رسكليـ بو نصحيـ امى لً  ذلؾ بعد ستجابةفبادركا لبل
 صر.  قريش, ككاف النَّ 

 

 

 

   

 

                    
                                                           

 .ْٗسبؽ تخريجو,  ص (ُ)

 (.ِّٗ/ُّانظر: جامع البياف لمطبرم) (ِ)
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 ٹ ٹ -ِ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ   چ 

 .]٭٧ آي :األنفال:سورة  [چٿ  ٿٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

 نزول اآلي  الكريم : سبب

 : الر ازياختيار 
يا نزلت في يكـ بدر, أنَّ ح ذكر الرازم خبلؼ المفسريف في سبب نزكؿ ىذه اآلية , كرجَّ    

 أكثر قكؿ كىك: األكؿ: أقكاؿ ثبلثة اآلية ىذه نزكؿ سبب في »و اهلل: رحم حيث قاؿ
 . بدر يـك في نزلت ياأنَّ  المفسريف

 شاىت كقاؿ القـك كجكه بيا كرمى الحصباء, مف قبضةن  أخذ السبلـ عميو وأنَّ  كالمراد    
 بباس الرمية تمؾ فكانت شيء, منيا كمنخريو عينيو في كدخؿ إال مشرؾ يبؽ فمـ الكجكه,
الَّ  بدر, يكـ في نزلت اآلية ىذه أفَّ  كاألصح  ...... اآلية ىذه نزلت كفيو لميزيمة,  لدخؿ كا 

 الكقائع؛ سائر تحتو يدخؿ أفٍ  دعي بٍ يى  ال بؿ يميؽ ال كذلؾ عنيا, أجنبيه  كبلـه  القصة أثناء في
  (ُ).«السبب بخصكص ال المفظ بعمـك العبرة ألفَّ 

  الدراس :
 كاؿ :في المسألة أربعة أق

 يا نزلت في بدر, حينما أخذ النبيأنَّ مف حو ذىب إليو الرازم كرجَّ  ماىك ك  ل:القول األو  
ىذا القكؿ عف ابف  مى كً كسمـ الحصباء, فرماىـ بيا فكانت ىزيمتيـ, كري  عميو اهلل صمى
 , (ّ)م, كالسدٌ (ِ)-رضي اهلل عنيما -اسعبَّ 

                                                           

 (.ْٕٔ/ُٓالكبير) التفسير( ُ)

 (. ْْٓ/ُّلمطبرم) انظر: جامع البياف (ِ)
 التفسير صاحب السدم الرحمف عبد بف إسماعيؿ( المصدر نفسو, الجزء نفسو, الصفحة نفسيا, كالسدم ىك: ّ)

ق. ُِٖ, تكفي سنة الككفة  أىؿ تابعي مف الثانية الطبقة مف الناس, كأياـ بالكقائع عارفان  إمامان  كاف كالسير, كالمغازم
 (.َّٖ/ُ)كالقاىرة رمص ممكؾ في الزاىرة لنجـكانظر: ا
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 ,(ٔ), كالسمعاني(ٓ)ذىب إليو الطبرم, ك (ْ), كغيرىـ(ّ), كقتادة(ِ), كعكرمة(ُ)كمجاىد
 جيزىمٌ  كابف ,(ُُ)كالنسفي ,(َُ)كالبيضاكم ,(ٗ)عطية كابف ,(ٖ)كالزمخشرم ,(ٕ)كالبغكم
 , (ُْ), كابف كثير(ُّ)افكأبك حيَّ  ,(ُِ)الكمبي

                                                           

 (.ِْْ/ُّ(, جامع البياف لمطبرم )ِّٓ( انظر: تفسير مجاىد)ص:ُ)
 الناس أعمـ مف كاف تابعي,: عباس بف اهلل عبد مكلى اهلل, عبد أبك المدني, البربرم اهلل عبد بف ىك: عكرمة( ِ)

 النظامية, المعارؼ دائرة عةمطب (,ِّٔ/ٕق. انظر: تيذيب التيذيب البف حجر)َُٓ, تكفي سنة كالمغازم بالتفسير
 (.ِْْ/ْ, كاألعبلـ لمزركمي) قُِّٔ -ُ, طاليند

 اإلماـ قاؿ ,أكمو ضرير حافظ مفسر: البصرم السدكسي الخطاب أبك عزيز, بف قتادة بف دعامة بف قتادة ىك:( ّ)
 العرب كأياـ لمغةا كمفردات العربية في رأسا بالحديث, عممو مع ككاف ,البصرة أىؿ أحفظ قتادة: حنبؿ ابف أحمد

 -ىػُُْٗ -ُ, طلبناف-بيركت العممية الكتب دار(, ِٗ/ُلمذىبي) الحفاظ تذكرةق. انظر: ُُٖ, تكفي سنة كالنسب
 .ـُٖٗٗ

, جامع ىػُُْٗ سنة -ُط, بيركت - العممية الكتب دار (,ُُٕ -ُُٔ/ِالرزاؽ الصنعاني) انظر: تفسير عبد (ْ)
 (.َّ/ْلقرآف العظيـ البف كثير)(, كتفسير اْْْ -ِْْ/ُّالبياف لمطبرم)

 (.ُْْ/ُّ( انظر: جامع البياف)ٓ)
 السمعاني المركزم أحمد بف الجبار عبد بف محمد بف منصكر(, كالسمعاني ىك: ِْٓ/ِ)القرآف تفسير( انظر: ٔ)

 مفسر,: ذمعانيٌ السٌ  بف منصكر أبي اإلماـ بف المظفر أبي اإلماـ بف بكر أبك الكبير اإلماـ الشافعٌي, ثـ الحنفي التميمي
 (.ِٖٓ/ِق. انظر: طبقات المفسريف لمداككدم)ْٖٗ, تكفي سنة ككفاة مكلدا مرك, أىؿ مف. بالحديث العمماء مف

 البغكم بالفراء, المعركؼ محمد, بف مسعكد بف الحسيف محمد بك(, كالبغكم ىك: أِٖٕ/ِ)التنزيؿ معالـ: انظر( ٕ)
ق. انظر: كفيات األعياف َُٓ, تكفي سنة العمـك في بحران  كاف المفسر؛ المحدث الشافعي السٌنة الفقيو بمحيي كيمقب

 (.ُّٔ/ِالبف خٌمكاف)

 (.َِٕ/ِالكشاؼ) :انظر( ٖ)

 .(ُُٓ/ِالكجيز) انظر: المحرر (ٗ)

 (.ّٓ/ِالتنزيؿ) ر: أنكار( انظَُ)

 (.ّٕٔ/ُالتنزيؿ) مدارؾ( انظر: ُُ)

 – األرقـ أبي بف األرقـ دار شركة, الخالدم اهلل عبد دكتكرال, تحقيؽ: (ِّّ/ُ)في عمـك التنزيؿ التسييؿ: انظر( ُِ)
زىٌم ىك: ىػُُْٔ -ُ, طبيركت  كتاب مف شاعر: اهلل عبد أبك الكمبي, جيزىمٌ  ابف أحمد, بف محمد بف محمد,  كابف جي
البف  الكامنة رالدر انظر:  .سنو حداثة عمى كنثره, بشعره كفاؽ فييا, كلد. غرناطة أىؿ مف أندلسي, السمطانية, الدكاكيف

 (.ٖٖ/ٓحجر العسقبلني)

 الديف أثير اإلماـ حٌياف بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ بف محمد, كأبك حياف ىك: (ِْٗ/ٓالمحيط) البحر( انظر: ُّ)
 جيات إحدل في كلد. كالمغات كالتراجـ كالحديث كالتفسير بالعربية العمماء كبار مف الغرناطي األندلسي حياف أبك

ق. انظر: طبقات المفسريف ْٕٓسنة  فييا كتكفي. بالقاىرة أقاـ أف إلى كتنقؿ. مالقة إلى كرحؿ غرناطة,
 (.ِٕٖ/ِلمداككدم)

 (.َّ/ْ)العظيـ القرآف تفسير: انظر( ُْ)
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 جاءكبما ث عف غزكة بدر, السكرة تتحدَّ  كا لذلؾ بأفَّ كاستدل  , (ِ), كاآللكسي(ُ)ككانيكالشَّ 
مَّى - اهلل رسكؿ رفع: قاؿ اسعبَّ  ابف عف مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى  الميٌـ »: فقاؿ بدر يكـ يده - كى
 خذ: »السبلـ عميو جبريؿ لو فقاؿ « أبدان  األرض في تعبد فمف العصابة ىذه تيمؾ إف

 إال أحد مف المشركيف مف فما كجكىيـ, بيا فرمى تراب مف قبضة فأخذ التراب, مف قبضة
 (ّ).«مدبريف فكلكا القبضة, تمؾ مف تراب كفمو كمنخريو عينيو أصاب
 فأخذ كسمـ, عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ أمر بدر يـك كاف لما: قاؿ ,(ْ)حزاـ بف حكيـ كعف
 اهلل فأنزؿ فانيزمنا, , «الكجكه شاىت: »كقاؿ بيا, فرمانا بو, فاستقبمنا الحصباء مف كفان 

          (ٓ).(  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ)  :كجؿ عز
 (ٔ).ىرمىذا عف الز   مى كً بف خمؼ, كري  بي  يا نزلت يـك أحد في قتؿ أي نَّ إ القول الثاني:

                                                           

,  كالشككاني ىػ ُُْْ -ُ, طبيركت دمشؽ, - الطيب الكمـ دار كثير, ابف دار, (ّّٕ/ِالقدير) فتح( انظر: ُ)
 بيجرة كلد ,صنعاء أىؿ مف اليمف, عمماء كبار مف مجتيد فقيو: الشككاني اهلل عبد بف محمد بف عمي بف محمدىك: 
 ُُْ لو ,التقميد تحريـ يرل ككاف ,ىػَُِٓ سنة بيا حاكما كمات ,بصنعاء كنشأ( باليمف خكالف, ببلد مف) شككاف
 (.ِٖٗ/ٔانظر: األعبلـ لمزركمي) .مؤلفا

, عطية البارم عبد عمي, تحقيؽ: (ُِٕ/ٓ)لؤللكسي المثاني كالسبع يـالعظ القرآف تفسير في المعاني ركح( انظر: ِ)
 أبك الديف, شياب اآللكسي, الحسيني اهلل عبد بف محمكد, كاآللكسي ىك: ىػ ُُْٓ -ُ, طبيركت – العممية الكتب دار
, تكفي سنة مجتيدان  االعتقاد, سمفي كاف, فييا ككفاتو مكلده بغداد, أىؿ مف المجدديف, مف أديب, محدث, مفسر,: الثناء

 (.ُٕٔ/ٕانظر: األعبلـ لمزركمي) .قَُِٕ

,  لو مقدكرة تعالى هلل مكتكبة الخمؽ أفعاؿ أفَّ  البياف ذكر باب( أخرجو بيذا المفظ البييقي في القضاء كالقدر, ّ)
 ىػُُِْ, ُ, طالسعكدية /  الرياض - العبيكاف مكتبة, عامر آؿ اهلل عبد بف محمد(, تحقيؽ: ُْٓ(, )ص:ُْٓبرقـ)
 مصطفى نزار  مكتبة (,ُّٕٔ/ٓ)في تفسيره (, كابف أبي حاتـ ْْٓ/ُّجامع البياف) , كأخرجو الطبرم فيـَََِ -

 (.َّ/ْىػ, تفسير القرآف العظيـ) ُُْٗ - ّ, طالسعكدية العربية المممكة - الباز

 المَّو صٌمى النبيٌ  زكج خديجة أخي ابف األسدٌم, قصيٌ  بف العٌزل عبد بف أسد بف خكيمد بف حزاـ بف حكيـ( ىك:  ْ)
ق. انظر: اإلصابة في تمييز الصحابة البف َٔمات سنة  .الٌستة الكتب في حديث لو خالد أبا ىكنَّ كيي  .كسٌمـ عميو
 (.ٖٗ/ِحجر)

(: إسناده ْٖ/ٔ, كقاؿ الييثمي في مجمع الزكائد)(َِّ/ّ(, )ُِّٖالكبير برقـ) المعجـ في الطبرانيأخرجو  (ٓ)
 حسف.

, )د. ط(, )د. ت(, بيركت – الفكر دار, (ُْ/ْ)لمسيكطي (, الدر المنثكرْْٔ/ُّ)لمطبرم البياف جامعانظر:  (ٔ)
 دكف مف أكؿ: بكر أبك قريش, مف كبلب, بف زىرة بني مف الزىرم, ًشيىاب بف اهلل عبد بف مسمـ بف محمدكالزىرم ىك: 

 ثبلث كقيؿ كمائة, كعشريف أربع سنة, تكفي سنة  دينةالم أىؿ مف تابعي,. كالفقياء الحفاظ أكابر كأحد الحديث,
 (.ُٕٕ/ْ. انظر: كفيات األعياف البف خٌمكاف) كمائة كعشريف خمس كقيؿ كعشريف,
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 (ُ).يا نزلت يـك  خيبر, في قتؿ ابف أبي الحقيؽنَّ إ القول الثالث:

 العدك   وهلل عميو كسمـ كجٍ ى ايا نزلت يكـ حنيف, حيف حصب النبي صمَّ نَّ إ  القول الرابع:
إال كقد أصابو  ماـ مالؾ, كقاؿ: كلـ يبؽ في ذلؾ اليكـ أحده كذىب إلى ىذا اإل ,بالحصى

  (ِ).ذلؾ
 رجيح: الت  

 سبب في ذكرنا  كما كىك الصحيح ىك الراجح,كمف معو الرازم  ذىب إليوالقكؿ الذم 
سياؽ اآلية  ألفَّ , ك غيره  عمى ـمقدَّ  كىك الجميكر قكؿ ىكك بدر,  يـك كاف وأنَّ  اآلية نزكؿ

كيتأكد ذلؾ بقاعدة ) القكؿ الذم تؤيده , ا ال يخفىي قصة بدر كىذا ممَّ اؿ ففي سكرة األنف
 .ريفكلـ أجد مف انتقد ىذا القكؿ مف المفس  , (ّ)ح عمى ما خالفو(قرائف السياؽ مرجَّ 

  كاهلل تعالى أعمـ.ح لمباحث, ىذا ما ترجَّ 

                                                           

(, ُٔٗ/ِ)الجكزمبف  الرحمف عبد الفرج بيأل التفسير عمـ في المسير زاد, (ُّٕٔ/ٓتفسير ابف أبي حاتـ) انظر:( ُ)
 .قُِِْ - ُ, طبيركت - العربي الكتاب دار
لبناف,  - بيركت العممية, الكتب (, دارّٕٖ/ِالعربي) بف بكر أبك اهلل عبد بف محمد أحكاـ القرآف لمقاضي انظر: (ِ)
, كالحديث أخرجو مسمـ في صحيحو كتاب الجياد كالسير, باب في غزكة حنيف, ـََِّ - ىػ ُِْْ -ّط

 حنيف, يـك كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ مع شيدت(, عف العباس رضي اهلل عنو قاؿ: )ُّٖٗ/ّ()ُٕٕٓبرقـ)
 اهلل صمى اهلل كرسكؿ نفارقو, فمـ كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ المطمب عبد بف الحارث بف سفياف كأبك أنا فمزمت
 ,مدبريف المسممكف كلى كالكفار المسممكف التقى فمما الجذامي, نفاثة بف فركة لو أىداىا بيضاء لو بغمة عمى كسمـ عميو
 اهلل صمى اهلل رسكؿ بغمة بمجاـ آخذ كأنا: عباس قاؿ الكفار, قبؿ بغمتو يركض كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ فطفؽ
 اهلل صمى اهلل رسكؿ فقاؿ كسمـ, عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ بركاب آخذ سفياف كأبك تسرع, ال أف إرادة أكفيا كسمـ عميو
 أصحاب أيف: صكتي بأعمى فقمت صيتا, رجبل ككاف: عباس فقاؿ ,«السمرة أصحاب ناد عباس, أم: »كسمـ عميو

 فاقتتمكا: قاؿ لبيؾ, يا لبيؾ, يا: فقالكا أكالدىا, عمى البقر عطفة صكتي سمعكا حيف عطفتيـ لكأف فكاهلل,: قاؿ السمرة؟
 الحارث بني عمى الدعكة قصرت ثـ: قاؿ األنصار, معشر يا األنصار, معشر يا: يقكلكف األنصار في كالدعكة كالكفار,

 كىك كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ فنظر الخزرج, بف الحارث بني يا الخزرج, بف الحارث بني يا: فقالكا الخزرج, بف
 أخذ ثـ: قاؿ «الكطيس حمي حيف ىذا» كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ فقاؿ قتاليـ, إلى عمييا كالمتطاكؿ بغمتو عمى
 فإذا أنظر فذىبت: قاؿ «محمد كرب انيزمكا: »قاؿ ثـ الكفار, كجكه بيف فرمى حصيات كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ
 (.مدبرا كأمرىـ كميبل, حدىـ أرل زلت فما بحصياتو رماىـ أف إال ىك ما فكاهلل,: قاؿ أرل, فيما ىيئتو عمى القتاؿ

 .(ُّٕ/ُ)لمحربيانظر: قكاعد الترجيح عند المفسريف  (ّ)
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 ٹ ٹ -٩

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ   ڻ    ۀ  ۀ  ہ  ہ     ہ  ہ    ھ  ھ  چ 

 .]٩٪ آي : األنفال:سورة  [چے  ۓ    ۓ       ھھ  ے

 ( في اآلي  الكريم :  ھ  ھ  ھ      بقوله:  المراد
 : الر ازياختيار 
الختبلؼ, اميـ مف التنازع ك ( أم: سمٌ   ھ  ھ  ھ )المراد بقكلو: أفَّ  إلى الرَّازمذىب 

 اهلل ـسمَّ : كقيؿ. بينكـ مافي المخالفة مف مكـسمٌ  أم ـسمَّ  اهلل كلكفَّ  »: -رحمو اهلل -حيث قاؿ
 المراد, أفَّ  كاألظير بدر يـك اليزيمة مف ميـسمٌ  كقيؿ ىـ,عدك   عمى أظيرىـ ىحتَّ  أمرىـ ليـ

 (ُ).«التنازع  مف مكـسمٌ  اهلل كلكف

 راس : الد  
 أقكاؿ: خمسةفي المسألة 
مَّمى اهلل  فَّ إ القول األول:  أفَّ اس المركم عنو بَّ كالتنازع, كىذا معنى كبلـ ابف ع الفشؿ مف يـسى

ف ذلؾ الطبرم في ترجيحو ليذا القكؿ  مى عدكىـ, كما بيَّ اهلل سمـ ليـ أمرىـ حتى أظيرىـ ع
 قالو ما عندم بالصكاب ذلؾ في القكليف كأكلى": , حيث قاؿأف ذكر قكليف في المسألة بعد
 مف - منامو في سمـك  عميو اهلل صمى نبيو أرل بما - القكـى  ـسمَّ  اهلل أفَّ  كىك اس,عبَّ  ابف

ىك الذم القكؿ كىذا , (ِ)"عدكىـ حرب عمى كاجترأكا قمكبيـ, قكيت ىحتَّ  الفشؿ كالتنازع,
ًنيفابف أبي  إليوكذىب , حو الرازمرجَّ  مى زى

(ّ),  

                                                           

 (.ْٖٖ/ُٓ( التفسير الكبير)ُ)

 (.ُٕٓ/ُّ( انظر: جامع البياف)ِ)

 بف محمد - عكاشة بف حسيف اهلل عبد (, تحقيؽ: أبكَُٖ/ِالعزيز البف أبي زمنيف) القرآف ( انظر: تفسيرّ)
ًنيف ىك: محمدََِِ - ىػُِّْ, ُالقاىرة, ط/ مصر - الحديثة الفاركؽ: الكنز, الناشر مصطفى مى  بف ـ, كابف أبي زى

كسر كىاٍلًميـ الزَّام ًبفىٍتح زمنيف أبي بابف المعركؼ اهلل, عبد أبك لمٌرم,ا عيسى بف اهلل عبد  مف مالكي, فقيو: الن كف كى
 أبي بنك لكـ قيؿ لـ: سئؿ ق ,ّٗٗبيا سنة  فتكفي إلبيرة, إلى عاد ثـ قرطبة, سكف إلبيرة, أىؿ مف األدباء, الكعاظ
 (.َِٔ/ّ)أدرم. انظر: الكافي بالكفيات لمصفدم ال: فقاؿ زمنيف؟
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, (ٔ), كالبيضاكم(ٓ), كابف الجكزم(ْ)ة, كابف عطيَّ (ّ), كالزمخشرم(ِ), كالبغكم(ُ)كالكاحدم
  (ُِ)كالشككاني, (ُُ), كابف عجيبة(َُ), كأبك السعكد(ٗ)ابف كثير, ك (ٖ)اف, كأبك حيَّ (ٕ)كالنسفي

 .(ُْ), كابف عاشكر(ُّ), كاآللكسي

مَّـى  اهلل فَّ إ القول الثاني: مركم عف ابف , كىك العدكىـ عمى أظيرىـ حتى أمرىـ ليـ سى
 ا., كىذا القكؿ ال يختمؼ عف القكؿ األكؿ فالمعنى كاحد كما بينَّ (ُٓ)عباس

 .(ُٔ)المركم عف قتادة كىكفييـ,  أمره ـسمٌ  اهلل فَّ إ :القول الثالث

مَّمى  اهلل فَّ إ :الرابع القول   ,(ُٕ)ذكره الفخر الرازم ,بدر يـك اليزيمة مف يـسى

                                                           

 - الشامية الدار,  القمـ دار, داككدم عدناف صفكاف: تحقيؽ, (ِْْ)صالعزيز  الكتاب تفسير في الكجيز( انظر: ُ)
 .ىػ ُُْٓ -ُ, طبيركت دمشؽ,

 (.ِٕٗ/ِالتنزيؿ) معالـ ( انظر:ِ)
 (.ِِٓ/ِالكشاؼ) ( انظر:ّ)
 .(ِّٓ/ِالكجيز) المحرر ( انظر:ْ)

 أبك البغدادم, القرشي الجكزم محمد بف عمي بف الرحمف عبدكابف الجكزم ىك: , (ُِْ/ِالمسير) زاد: انظر( ٓ)
, تكفي (الجكز مشرعة) إلى كنسبتو ببغداد, ككفاتو مكلده ,التصانيؼ كثير كالحديث, التاريخ في عصره عبلمة: الفرج
 .(َُْ/ّ)انظر: كفيات األعياف البف خٌمكاف .قٕٗٓسنة 

 (.ُٔ/ّالتنزيؿ) أنكار: انظر( ٔ)

 (.ْٖٔ/ُالتنزيؿ) مدارؾ: انظر( ٕ)

 (.َّٓ/ٓالمحيط) البحر: انظر( ٖ)

, ِ, طكالتكزيع لمنشر طيبة دار ,سبلمة محمد بف سامي, تحقيؽ: (ٗٔ/ْ)البف كثير العظيـ القرآف تفسير: انظر( ٗ)
 . ـ ُٗٗٗ - ىػَُِْ

 (.ِْ/ْالسميـ) العقؿ إرشاد: انظر( َُ)

 (.ّّْ/ِالمديد) البحر: انظر( ُُ)

 (.ّٖٓ/ِالقدير) تحف: نظرا( ُِ)

 (.ِِْ/ٓالمعاني) ركح: انظر( ُّ)

 (.ِْ/َُكالتنكير) التحرير( انظر: ُْ)

 .(َُٕٗ/ٓ(, كتفسير ابف أبي حاتـ )ُٕٓ/ُّانظر: جامع البياف)( ُٓ

 .(ُٕٓ/ُّ)لمطبرم , جامع البياف(ُِّ/ ِ) الرزاؽ عبد تفسير( انظر: ُٔ)

 (.ْٖٖ/ُٓالكبير) التفسير ( انظر:ُٕ)
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 , كلـ أعثر عمى قائمو.(ُ)كالخازف
 , كلـ أعثر عمى قائمو.(ِ), ذكره الماكردمميـ مف العدك  اهلل سمٌ  فَّ إ القول الخامس: 

 الترجيح:
ػػ  أفَّ  المعنػػىك  ,كمػػف معػػو كىػػك اختيػػار الػػرازمالػػراجح,  القػػكؿ األكؿ ىػػك  أفَّ  فا سػػبؽ يتبػػيَّ ممَّ

 ): قكلػػػو فػػػي االسػػػتدراؾ كىػػػك قػػػكؿ أكثػػػر المفسػػػريف , كألفَّ ميـ مػػػف الفشػػػؿ كالتنػػػازع, اهلل سػػػمٌ 

ڻ    ۀ  ۀ  ہ  ہ     ہ   ) :جممػػػػة فػػػػي مػػػػا إلػػػػى ( راجػػػػع ھ  ھ  ھ

 , كاهلل تعالى أعمـ.ثناؤه جؿَّ  منو ميـسمَّ  وأنَّ  ,عنو بالخبر أكلى ىك (, فالذم  ہ    

 

 

 

 

 

 

                                                           

ىػ, كالخازف  ُُْٓ ,ُبيركت, ط - العممية الكتب دار (,ُّٔ/ِالتنزيؿ  لمخازف) معاني في التأكيؿ لباب: ( انظرُ)
 ,الشافعية فقياء مف كالحديث, بالتفسير عالـ: بالخازف المعركؼ الديف عبلء الشيحيٌ  إبراىيـ بف محمد بف ىك: عمي
 (.ُُٓ/ْىػ. انظر: الدرر الكامنة ) ُْٕ األصؿ, تكفي سنة  بغدادم

 - العممية الكتب دار, الرحيـ عبد بف المقصكد عبد ابف السيد, تحقيؽ: (ِّّ/ ِ) لمماكردم كالعيكف النكت ( انظر:ِ)
. عصره ضاةق أقضى: الماكردم الحسف أبك حبيب, محمد بف عمي, )د. ط(, )د. ت(, كالماكردم ىك: لبناف/  بيركت
. انظر: كفيات األعياف الب ىػ َْٓ , تكفي سنةالنافعة الكثيرة التصانيؼ أصحاب الباحثيف, عمماءال مف

 (.ِِٖ/ّخٌمكاف)
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 المطمب الثاني

 ( في سورة األنفال إلى آخر السورة٪٪اختياراته من اآلي  

 (.ٗٓ( إلى اآلية)ْْلـ أجد اختياران مف اآلية )
 ٹ ٹ -ُ

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  چ 

ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ 

 .]٬٦ آي : األنفال:سورة  [چ

  :( في اآلي  الكريمې  ې  ى    المراد بقوله:   

 :الر ازياختيار 
قاؿ حيث المراد بذلؾ ىـ المنافقكف,  أفَّ  ذىبريف في اآلية, ك ذكر الرازم خبلؼ المفس  

 ككنيـ نعمـ الذيف األعداء رىبكما ي كأدكاتيا الجياد آالت تكثير أفَّ  كالمراد »رحمو اهلل: 
 األصح كىك :األكؿ: كجكه فيو ثَـّ  أعداء, يـأنَّ  نعمـ ال الذيف األعداء يرىب كذلؾ أعداء,

 يكجب فكذلؾ الكفار رىبة يكجب كما الغزك أسباب تكثير أفَّ : كالمعنى المنافقكف, ىـ يـأنَّ 
 اإلرىاب؟ ذكرتمكه ما يكجب فكيؼ القتاؿ يخافكف ال المنافقكف: قيؿ فإف, المنافقيف رىبة
 كأدكاتيـ آالتيـ ككثرة المسمميف قكة شاىدكا إذا يـأنَّ : األكؿ: كجييف مف اإلرىاب ىذا: قمنا

 في الكفر يترككا أف عمى يحمميـ كذلؾ مغمكبيف, يصيركا أف مف طمعيـ عنيـ انقطع
 أف توعاد مف المنافؽ أف: كالثاني اإليماف, في مخمصيف كيصيركا كبكاطنيـ قمكبيـ
 شاىد فإذا المسمميف, بيف فيما كالتفريؽ اإلفساد إلقاء في كيحتاؿ اآلفات ظيكر يتربص
 (ُ).«المذمكمة األفعاؿ ىذه كترؾ خافيـ القكة غاية في المسمميف ككف

                                                           

 (.ََٓ/ُٓ)الكبير التفسير( ُ)
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  راس :الد  
 أقكاؿ:  ستةفي المسألة 

 كمقاتؿ ابف ,(ُ)الرازم, كىك قكؿ الحسف ياراختىك ك المنافقكف,  المراد بو األول:القول  
  ,(ٓ), كالكاحدم(ْ)الكمبي جيزىمٌ , كابف (ّ)نيفمى , كذىب إلى ىذا القكؿ ابف أبي زى (ِ)افحيَّ 

 . (ٖ), كالبقاعي(ٕ), كابف كثير(ٔ)افكأبك حيَّ 

 .(َُ), ككافقو الشككاني(ٗ)قاؿ فييـ شيء, كىك قكؿ القرطبيؼ فبل يي التكق   القول الثاني:

 بيـ كقد  عممان  عي أحده كيؼ يدَّ  :( فقالكا ى  ائ  ائ  ەئ كا بقكؿ اهلل تعالى: )كاستدل  
 (ُُ).يـ ال يعممكنيـأخبر اهلل بأنَّ 

                                                           

 أىؿ إماـ كاف تابعي,: سعيد أبك البصرم, يسار بف (, كالحسف ىك: الحسف503/ِالتنزيؿ لمبغكم) انظر: معالـ (ُ)
. انظر: كفيات ىػ َُُ تكفي سنةالنساؾ,  لشجعافا الفصحاء الفقياء العمماء أحد كىك, زمنو في األمة كحبر البصرة,

 (.ٗٔ/ِاألعياف البف خٌمكاف)

, النبطي بسطاـ أبك دكر دكاؿ بف حياف بف مقاتؿ(, كمقاتؿ بف حياف ىك: ُِّٕ/ٓتفسير ابف أبي حاتـ) انظر:( ِ)
-بيركت لعمميةا الكتب دار(, ُُّ/ُق. انظر: تذكرة الحفاظ, لمذىبي)َُٓ, تكفي قبؿ سنة محدث, خراساف عالـ
 الداككدم عمي بف محمدل المفسريف طبقات (, كَّْ/ٔ, كسير أعبلـ النببلء)ـُٖٗٗ -ىػُُْٗ -ُ, طلبناف

 .بيركت – العممية الكتب دار(, ِّٗ/ِ)المالكي

 (.ُٖٓ/ِالعزيز) القرآف تفسير ( انظر:ّ)

 (.ِّٖ/ُالتسييؿ)( انظر: ْ)

 (.ْْٔالكجيز)ص ( انظر:ٓ)

 (.ّْٓ/ٓيط)المح البحر ( انظر:ٔ)

 (.ّٖ/ْالعظيـ) القرآف تفسير ( انظر:ٕ)

 القاىرة, كالبقاعي ىك: اإلسبلمي, الكتاب (, دارُّْ/ٖلمبقاعي) كالسكر اآليات تناسب في الدرر نظـ( انظر: ٖ)

: الديف برىاف الحسف أبك البقاعي, بكر أبي بف عمي بف - الباء كتخفيؼ الراء بضـ - الرباط حسف بف عمر بف إبراىيـ
 السابع القرف بعد مف بمحاسف الطالع البدر. انظر: ىػ ٖٖٓ, تكفي سنة سكرية في البقاع مف أصمو. أديب مؤرخ

 .بيركت – المعرفة دار(, ُٗ/ُلمشككاني)

ـ, كالقرطبي ىك:  ُْٔٗ - ىػُّْٖ -ِالقاىرة, ط – المصرية الكتب (, دارّٖ/ٖالقرآف ) ألحكاـ الجامع :( انظرٗ)
 صالح. المفسريف كبار مف: القرطبي اهلل, عبد أبك األندلسي, الخزرجي األنصارم فىرهح بف بكر يأب بف أحمد بف محمد
 األكؿ. المجمد مقدمة: القرآف ألحكاـ ىػ. انظر: الجامع ُٕٔقرطبة, تكفي سنة  أىؿ مف. متعبد

 (.ّٔٔ/ِالقدير) فتح (َُ)
 (. ّٖ/ٖانظر: الجامع ألحكاـ القرآف)( ُُ)
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 سكل نفي العمـ بيـ مف كؿ الكجكه, لكفَّ  إذا لـ يكف لنفي العمـ معنىن  كىذا القكؿ حسفه 
 ما ىك عف أعياف األعداء اآلخريف.العمـ إنَّ  يي األمر بخبلؼ ذلؾ, فنفٍ 

؛ » الكمبي: جيزىمٌ قاؿ ابف  ( أم ال      ى  ائ  ائ  ەئ ): معنى قكلو ألفَّ  كىذا ال يمـز
و قاؿ مثؿ ذلؾ في تعرفكف آحادىـ كأعيانيـ كقد يعرؼ صنفيـ مف الناس, أال ترل أنَّ 

 (ُ).«المنافقيف

 (ِ).برم, كىك اختيار الطٌ المراد بذلؾ الجفٌ  القول الثالث:
كمى لذلؾ بحديث  دؿٌ تي كاسٍ  فَّ ىـ الجفٌ  » و قاؿ:كسمـ أنَّ  عف النبي صمى اهلل عميو ري   , كا 

ب ؿي الشيطاف   (ْ).«(ّ)عتيؽ أحدان في داره فرسه ال ييخى

  (ٓ).-عنو اهلل رضي – جبؿ بف معاذ قالو, الشياطيف المراد بو القول الرابع:

 ى  ائ  ائ   : )تعالى قكلو في اسعبَّ  ابف عف اؾالضحَّ  عف (ٔ)كيبرجي  كلكرى 

 (ٕ).الفرس مف صيتونا يقرب ال, الشيطاف ىك(: ەئ
 ةفرضيَّ  عمى ذكرىا ركايات عمى استند الشياطيف, أك الجفٌ  بذلؾ المراد بأفَّ  قاؿ كمف
 .ةجَّ حي  بيا تثبت ال ضعيفة ياأنَّ  فتبيَّ  كلكف ,تياصحَّ 
  في تأثيره يعقؿ ال الجياد آالت تكثير بأفَّ  ذلؾ ؿكعمَّ , الرازم ذكر كما شكؿه مي  القكؿ كىذا

                                                           

 (ِّٗ/ُالتسييؿ) انظر: (ُ)

 (.ّٕ/ُْالبياف) جامع ( انظر:ِ)

 (.ُُٗ/ْ( فرس عتيؽ: أم رائع. انظر: مقاييس المغة البف فارس, مادة)عتؽ(, )ّ)

(, َٔٓ(, كالطبراني في المعجـ الكبير برقـ)ُِّٕ/ٓ, )(َُٕٗأخرجو ابف أبي حاتـ في تفسيره برقـ)( ْ)
تفسير القرآف  ر ال يصح إسناده كالمتنو, انظر:ابف كثير: كىذا الحديث منكقال (, كىك حديث معمكؿ, ُٖٗ/ُٕ)

 (.ِٕ/ٕمجمع الزكائد):  . انظرفيو مجاىيؿ (, كقاؿ الييثمي: ِٖ/ْالعظيـ)

 (.ِٕٔ/ِ)السمعاني تفسير :انظر( ٓ)

 مزاحـ, بف الضحاؾ عف يركم, بغداد كنيتو أبك القاسـ, ككفي , نزيؿ  الخراساني األزدل سعيد بف جكيبر( ىك: ٔ)
 (.ّْٖ/ّق(. انظر: تاريخ اإلسبلـ لمذىبي)َُٓ -ُُْ, تكفي )كاسع بف كمحمد

 لجماؿ كاألثار األحاديث تخريج: انظر .عباس ابف يمؽ لـ كالضحاؾ, ضعيؼ جكيبر, كاهو  سند كىذا: الزيمعي قاؿ( ٕ)
 . ىػُُْْ  -ُط, الرياض – خزيمة ابف دار(, ّٓ -ّْ/ِ) الزيمعي يكسؼ بف اهلل عبد محمد أبك الديف
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 .الجف   إرىاب

, كىك اختيار ابف العربي (ُ)مفارس كالرـك , قالو السد   المراد بو قول الخامس:ال
 .(ِ)المالكي

 (ْ)., كاختاره السمرقندم(ّ)ريضة, كىك قكؿ مجاىدبنك قي  المراد بو :القول السادس
يـ يـ حممكىا عمى أنَّ ليس ليـ ما يستندكف إليو, إال أنَّ  السادس, الخامسكالقائمكف بالقكؿ 

لرـك أك بنك قريضة, مف خبلؿ قراءتيـ األحداث التي حصمت بيف المسمميف فارس كا
 ذلؾ عمى اإلحتماؿ . كغيرىـ, ككؿ  

 رجيح:الت  
جح ىك القكؿ األكؿ مف أفَّ المراد بيـ االرَّ  ا سبؽ مف ذكر األقكاؿ كمناقشتيا أفَّ ممَّ  يظير

ى بالتقديـ مف غيره, قكؿ جميكر المفسريف, فيك أكلك المنافقكف, كىك اختيار الرازم, 

ڤ  ڤ  ڦ  چ كيتكافؽ مع آية أخرل جاءت في المنافقيف, كىي قكلو تعالى: 

 التكبة:سكرة [  چڦ      ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چچ   چ  چڇ  
 (ٓ)(.القكؿ الذم تؤيده آيات قرآنية أخرل مقدـ عمى ما عدـ ذلؾ), ك]َُُ آية:

 كاهلل تعالى أعمـ.نافقكف ىك الراجح, يـ المالقكؿ بأنَّ  ف أفَّ كبيذا يتبيٌ 

                                                           

 .(ُِْٕ/ٓ(, تفسير ابف أبي حاتـ )ّٔ/ُْجامع البياف) (ُ)

, ابف العربي ىك:  ـ ََِّ - ىػ ُِْْ -ّ, طلبناف – بيركت العممية, الكتب (, دارِْٔ/ِالقرآف) أحكاـانظر:  (ِ)
 في كبرع, الحديث حفاظ مف قاض,: العربيٌ  ابف بكر أبك المالكي, اإلشبيمي المعافرم محمد بف اهلل عبد بف محمد

 (.ِٔٗ/ْالبف خمكاف) األعياف كفيات. انظر: ىػ ّْٓ , تكفي سنةالديف عمـك في االجتياد رتبة كبمغ ألدب,ا

 . (ّٕٓ: )ص مجاىد تفسير انظر: ( ّ)

 مفسر: القرماني ثـ السمرقندم الديف عبلء يحيى بف عمي, كالسمرقندم ىك: (ِٗ/ِ)لمسمرقندم العمـك نظر: بحر( اْ)
انظر: طبقات المفسريف  .ىػَٖٖ, تكفي البخارم الديف لعبلء كتتممذ قرماف, ببلد مف ببلرندة, نزؿ ,الحنفية عمماء مف
 -ُ, طالسعكدية – كالحكـ العمـك مكتبة, الخزم صالح بف سميماف(, تحقيؽ: ّّٓ/ُ)األدنو محمد بف حمدأل

 .ـُٕٗٗ -ىػُُْٕ

 (.ُِّ/ُ)لمحربي انظر: قكاعد الترجيح عند المفسريف (ٓ)
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 األنفال:سورة  [ چڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ چ قوله تعالى: معنى  -ِ
 .]٪٬ آي :

 :الر ازياختيار 
المؤمنيف, حيث قاؿ  مف أتباعؾ ككفاؾ اهلل كفاؾ المعنى ىك أفَّ  اختار الرازم القكؿ بأفَّ 

 ,المؤمنيف مف أتباعؾ ككافي كافيؾ اهلل ر,التقدي: ؿاألكَّ : قكالف اآلية كفي » رحمو اهلل:
 كيكفي اهلل يكفيؾ: كالمعنى نصب مكضع في( فمى )ك خفض حسبؾ في الكاؼ: اءالفرَّ  قاؿ
 الطكيؿ(مف ) :الشاعر قاؿ بعؾ,اتَّ  مف

 (ُ)ميند سيؼ اؾكالضحَّ  فحسبؾ...  العصا تكانشقٌ  الييجاءي  كانت إذا
 كحسب حسبؾ يقاؿ أف المعتاد بؿ كأخاؾ, ؾحسب يقكلكا أف كبلميـ مف بكثير كليس :قاؿ

 كىذا اءالفرَّ  قاؿ. المؤمنيف مف أتباعؾ ككفاؾ اهلل كفاؾ المعنى يككف أف: الثاني, ك أخيؾ
 يزداد أف امتنع ناصره اهلل كاف مف بأف األكؿ القكؿ رنصى يي  أف كفمٍ كيي  أم الكجييف, أحسف
 الكاحد أف يكىـ المجمكع إلى ـالحك إسناد كأيضان  اهلل, غير نصرة بسبب ينقص أك حالو
 عنو جابيي  أف كيمكف ,عنو اهلل كتعالى ,الميـٌ  ذلؾ حصكؿ في يكفي ال المجمكع ذلؾ مف
 المألكفة األسباب عمى بناءن  يحصؿ ال ما النصرة أنكاع مف أفَّ  إال اهلل, مف الكؿ بأفَّ 

 نصرة اعتبر الفرؽ افميذ. المعتادة المألكفة األسباب عمى بناءن  يحصؿ ما كمنيا المعتادة,
ف تعالى وأنَّ  فبيَّ  ثَـّ  ,المؤمنيف  الكاجب مف فميس المؤمنيف, كبنصر بنصره يكفيؾ كاف كا 

 يكفيؾ ماإنَّ  تعالى وفإنَّ  القتاؿ عمى ض المؤمنيفحر  تي  أف بشرط إال ذلؾ عمى كؿتتَّ  أفٍ 
 (ِ).« المجاىدة في كالماؿ النفس بذؿ منيـ يحصؿ أف بشرط بالكفاية

                                                           

انظر: ذيؿ األمالي كالنكادر, أبك  .ديكانو في أجده كلـ ,(َُْ)ص: جرير إلىكالنكادر  األمالي ذيؿ في لقىاليا نسبو (ُ)
 في نسبة ببلالبيت الشعرم ك  ـ,ُِٔٗ -قُّْْ -ِعمي إسماعيؿ بف القاسـ القالي, دار الكتب المصرية بالقاىرة, ط

 أف فيكفيؾ ,(الجماعات) العصا كتفرقت ,(الحربالييجاء) نشبت إذا, كالمعنى الٌذيؿ غير ذكرتو اٌلتي المصادر جميع
 دار, الشافعي األيٍشميكني محمد بف عمي, مالؾ ابف ألفية عمى األيٍشميكنيانظر: شرح  .بيمناؾ الضحاؾ السيؼ تصحب
 ـ.ُٖٗٗ -ىػُُْٗ -ُ, طلبناف -بيركت العممية الكتب

 (.َّٓ/ُٓالكبير) التفسير (ِ)
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 اس :ر الد  
 في المسألة قكالف: 

  محؿ   في( فمى ) فجعمكا, المؤمنيف مف أتباعؾ كيكفيؾ,  اهلل يكفيؾ المعنى القول األول:
عمى مذىب البصرييف, كىذا القكؿ ىك الذم اختاره , كجؿ عز اهلل اسـ عمى عطفان  رفعو 

 ميفالسَّ  ارهكاخت,  (ُ)مجاىد عف القكؿ ىذا مى كو سبؽ مف كبلمو, كري  الرازم كما يظير في ما
  (ّ).عاشكر كابف,  (ِ)الحمبي

فجعمكا )مف( في المؤمنيف,  مف بعؾاهلل يكفيؾ كيكفي مف اتَّ  أفَّ  أم المعنى القول الثاني: 
 عمى كما أجازه الككفيكف, عطفان  خفض, عمى المفعكؿ معو أك في محؿ   نصبو  محؿ  
ريف عمى بعؾ, كأكثر المفس  اتَّ  مف اهلل, كحسب حسبؾ: كمعناه اهلل, حسبؾ: قكلو في الكاؼ

, (ٔ)الطبرم ىذا القكؿ كذىب إلى, (ٓ), كمقاتؿ(ْ)عف الشعبيٌ  مركم   ىذا القكؿ, كىك
يفنً مى , كابف أبي زى (ٖ)اسكالنحَّ , (ٕ)كالماتريدم

 , (َُ), كالكاحدم(ٗ)

                                                           

 (.َُُ/ْ)مسيكطيلالمنثكر  الدر ( انظر:ُ)

 عبد بف يكسؼ بف أحمد الديف, شياب اس,العبَّ  أبك, (ِّٔ/ ٓ) المكنكف الكتاب عمـك في المصكف الدر( انظر: ِ)
 , )د. ط()د. ت(.دمشؽ القمـ, دار, الخراط محمد أحمد, تحقيؽ: الحمبي بالسميف المعركؼ الدائـ

 (.ٓٔ/َُ) التحرير كالتنكيرانظر:  (ّ)

 كبار, ذم عبد بف شراحيؿ بف عامر(, كالشعبي ىك: َُُ/ْ(, كالدر المنثكر )ْٗ/ُْف)بياانظر: جامع ال( ْ)
 َُّ كمحدثا, كشاعرا, تكفي سنة ,فقييان  ككاف ,بحفظو المثؿ يضرب التابعيف, مف راكية,: عمرك ابك الحميرم, الشعبي

 (. ٓٔ/ٓ)التيذيب تيذيب(, ك ُِ/ّ. انظر: كفيات األعياف البف خٌمكاف)ق

 (.ِِِ/ِالمسير) ظر: زادان( ٓ)

 (.ْٖ/ُْانظر:جامع البياف )( ٔ)

ـ,  ََِٓ - ىػ ُِْٔ -ُلبناف, ط بيركت, - العممية الكتب (, دارِْٓ/ٓالسنة) أىؿ انظر: تأكيبلت( ٕ)
 محمة) ماتريد إلى نسبتو ,الكبلـ عمماء أئمة مف :الماتريدم منصكر أبك محمكد, بف محمد بف كالماتريدم ىك: محمد

الحنفي  الديف محمد محيي بف القادر الحنفية  لعبد طبقات في المضية الجكاىر ىػ. انظر: ّّّ, تكفي سنة  (بسمرقند
 كراتشي. – خانو كتب محمد مير: (, الناشرَُّ/ِ)

 (.ُٖٔ)ص القرآف معاني ( انظر:ٖ)

 (.ُٖٔ/ِالعزيز) القرآف تفسير( انظر: ٗ)

 (.ْْٕالكجيز) ( انظر:َُ)
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 .(ّ), كالسعدم(ِ), كابف كثير(ُ)ـكابف القي  

 الترجيح: 
 تحتمؿ المفظيف مف جية المفظ, كأكثر المعربيف عمى أفَّ اآلية  ا سبؽ أفَّ ف ممَّ يتبيَّ    

القكؿ الثاني  ا مف جية المعنى؛ فإفَّ احتماؿ اآلية لمقكؿ األكؿ أظير مف ىذه الجية, كأمَّ 
ت عميو اآليات القرآنية األخرل, كقكلو تعالى: معناه ىك المعنى الذم دلَّ  ألفَّ  ؛ىك المتعيف

 األنفاؿ:سكرة  [چڀ   ڀ      ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ چ 

چ , فجعؿ اهلل الحسب لو كحده, كجعؿ التأييد لو بنصره كبعباده, ككقكلو تعالى: [ِٔ آية:

ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی      جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  

, فأثنى اهلل في ىذه اآلية عمى عباده الذيف ]ُّٕ: آيةآؿ عمراف:  سكرة [ چحب 

گ  گ  گ   ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک   گ چ الى: أفردكه بالحسب, كقاؿ تع

, فجعؿ اهلل ]ٗٓ :آية التكبة:سكرة  [ چڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ   ڱ   ڱ  ں 
 أخرل ةقرآنيَّ  آيات عميو تدؿ   الذم كالقكؿ ,(ْ)ب لو كحدهاإليتاء هلل كلرسكلو, كجعؿ الحسٍ 

 غيره. عمى ـه مقدَّ 
 ماىذا عمى غيره,  ـه مقدٌ  قكؿ الجميكر كىك الراجح, كىكالقكؿ الثاني ىك  كبيذا يٌتضح أفَّ 
 أعمـ.تعالى اهلل ترٌجح لمباحث, ك 

 

 
                                                           

 ىػ, كابف القيـ ىك: محمد َُُْ -ُبيركت, ط – اليبلؿ كمكتبة ارد (,َِّالبف القيـ)ص فالقرآ تفسير( انظر: ُ)
ٍرعي سعد بف أيكب بف بكر أبي بف  كبار كأحد اإلسبلمي, اإلصبلح أركاف مف: الديف شمس اهلل, عبد أبك الدمشقٌي, الز 

 (.ُّٕ/ٓ. انظر: الدرر الكامنة البف حجر العسقبلني)ىػ ُٕٓ تكفي سنة العمماء,

 (.ٖٔ/ْالعظيـ) القرآف تفسيرانظر:  (ِ)

 (.ِّٓالرحمف)ص الكريـ تيسير ( انظر:ّ)

 (.َِّتفسير القرآف الكريـ البف القيـ) ص :انظر( ْ)
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 ٹ ٹ -٩

 .]ٮ٬ آي : األنفال:سورة [ چۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ۆئ  ۆئ  چ  

 في اآلي  الكريم : ابقالس   بالكتاب المراد

 ازي: اختيار الر  
 ىذه عف بالعفك األزؿ اهلل في حكـ المراد بالكتاب السابؽ ىك إلى أفَّ ذىب الرازم      

 قد الناس أفَّ  كاعمـ.....  »رحمو اهلل:  حيث قاؿ ترؾ اإلثخاف كأخذ الفداء, الكاقعة, كىي
 اهلل يعفك أف يجكز: فنقكؿ: قكلنا عمى أما: نقكؿ أف الباب ىذا في كالمعتمد فيو, أكثركا

 بالعفك األزؿ في حكـ تعالى وأنَّ  لكال :معناه        چۈئ    ۈئ  ېئ    ۆئ  ۆئ  چ : فقكلو. الكبائر عف

ڤ      ڤ  ڤ  ڦ  چ : قكلو مف المراد ىك كىذا عظيـ, عذاب لمسيـ الكاقعة ىذه عف

 (ِ).«(ُ)غضبي( رحمتي , كمف قكلو: )سبقت] ْٓ: آية األنعاـ:سكرة [چ ڦ

 راس :الد  
 في المسألة ثمانية أقكاؿ:

 ترؾ: كىي, الكاقعة ىذه عف بالعفك األزؿ في اهلل حكـابؽ ىك الكتاب السَّ  القول األول:
 (ّ).كىذا اختيار الرازم الفداء, كأخذ اإلثخاف

ة, كقد سبؽ في عمـ اهلل مف إحبلؿ الغنائـ ليذه األمَّ  ابؽ ىك ماالكتاب السَّ  االقول الثاني:
, كقالو (ْ)اس كأبي ىريرةابف عبَّ )ىذا عف  مى كً عمى األمـ الماضية, كري  مةن حرَّ كانت مي 

                                                           

 (.ُِٓ/ٗ(, )ِِْٕأخرجو البخارم في صحيحو, كتاب التكحيد, باب) ككاف عرشو عمى الماء( برقـ ) (ُ)

 (.ُِٓ -ُُٓ/ ُٓ( التفسير الكبير)ِ)

 (.ُِٓ/ُٓالمصدر نفسو) (ّ)

 لمحديث حفظا الصحابة أكثر كاف صحابي,: ىريرة أبي ب الممقب الدكسي, صخر بف الرحمف أبك ىريرة ىك: عبد (ْ)
 فركل النبي, صحبة كلـز بخيبر,  كسمـ عميو اهلل صٌمى اهلل كرسكؿ المدينة كقدـ الجاىمية, في ضعيفا يتيما نشأ لو, كركاية
 – بيركت العممية, الكتب (, دارَِٕ/ِكالمغات لئلماـ النككم) األسماء ىػ. انظر: تيذيبٗٓ ي سنةحديثان, كتكف ّْٕٓ عنو

 ىػ. ُُْٓ -ُبيركت, ط – العممية الكتب (, دارّْٖ/ٕالصحابة البف حجر العسقبلني) تمييز في لبناف, اإلصابة
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, كابف أبي (ّ), كذىب إلى ذلؾ السمرقندم(ِ)(قاتؿ, كمي (ُ)اؾد, كالحسف, كالضحَّ مجاى
يفنً مى زى 

 . (ٔ)القرطبيك , (ٓ), كالكاحدم(ْ)

 أحده  عطيفَّ لـ يي  خمسان  عطيتي ى اهلل كسمـ: )أي أصحاب ىذا القكؿ بقكؿ النبي صمَّ  دؿَّ تى كاسٍ 
 لـ »ـ: ى اهلل عميو كسمَّ هلل صمَّ , كقاؿ رسكؿ ا(ٕ)ت لي الغنائـ (حمَّ كأي  -كر منياكذى  -قبمي
 يـك كاف افممَّ " فتأكميا السماء مف ارالنَّ  تنزؿ كانت قبمكـ, كسؤ الر  سكد لقـك الغنائـ تحؿٌ 

ۆئ  ۆئ ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  چ  :كجؿ عز اهلل فأنزؿ الغنائـ, في اسالنَّ  أسرع بدر

 (ٖ).« ]ٗٔ, ٖٔ :آيةألنفاؿ: اسكرة  [إلى آخر اآليتيف  چ ىئ  ىئ  ىئ    

ر مف ذنكبيـ, كىذا ـ أك تأخَّ ابؽ ىك مغفرة هلل ألىؿ بدر ما تقدَّ الكتاب السَّ  القول الثالث:
  (ٗ).مركم عف مجاىد كالحسف كسعيد جبير

اهلل  دريؾ لعؿَّ يي  ر في أىؿ بدر: )كمامى اهلل عميو كسمـ لعكجاء في ىذا قكؿ النبي صمَّ 
 ( َُ).ت لكـ (فقاؿ اعممكا ماشئتـ فقد غفر  مع عمى أىؿ بدرو اطَّ 

                                                           

 في كاف: كيقاؿ األطفاؿ, بيؤد   كاف ,مفسر: القاسـ أبك الخراساني, البمخي مزاحـ بف اؾالضحاؾ ىك: الضحَّ ( ُ)
 المعرفة دار(, ِّٓ/ِلمذىبي) الرجاؿ نقد في االعتداؿ ميزاف. انظر: ىػ َُٓ, تكفي سنة صبي آالؼ ثبلثة مدرستو
 بف حسيفل النفيس أنفس أحكاؿ في الخميس تاريخ, ك ـ ُّٔٗ - ىػ ُِّٖ-ُ, طلبناف – بيركت كالنشر, لمطباعة
 )د. ط()د. ت(.بيركت – صادر دار(, ُّٖ/ِ)بىٍكرم لد يارا محمد

 -ُّّٕ/ٓفسير ابف أبي حاتـ)(, كتُِٕ/ِالصنعاني)عبد الرزاق  , كتفسير(ْٔ/ُْ)لمطبرم انظر:  جامع البياف (ِ)
ُّٕٓ.) 

) ( انظر: ّ)  (.ِّ/ِبحر العمـك

 (.ُٕٖ/ِالعزيز) القرآف تفسير ( انظر:ْ)

 (.ْْٗالكجيز)ص ( انظر:ٓ)
 (.َٓ/ٖالقرآف) اـألحك الجامع ( انظر:ٔ)

 (.ْٕ/ُ(, )ّّٓبرقـ), كتاب التيمـ صحيحو,  في أخرجو البخارم (ٕ)

كالترمذم في (, َّْ/َُِ)(, ّّْٕبرقـ) , مسند المكثريف مف الصحابة, مسند أبي ىريرةفي مسنده( أخرجو أحمد ٖ)
 ( كقاؿ حديث حسف صحيح.ُِٕ/ٓ,)(َّٖٓ) باب )كمف سكرة األنفاؿ( برقـ 

 (.ُّٕٓ/ٓتفسير ابف أبي حاتـ)(, ٗٔ -ٖٔ/ُْ)لمطبرم ع البيافانظر: جام( ٗ)

 (.ٕٕ/ٓ) (,ّّٖٗبدرا, برقـ) شيد مف فضؿ باب صحيحو, كتاب المغازم, البخارم في أخرجو( َُ)
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ـ إليو, كىذا حتى يتقدَّ  أتاه جاىبلن  بذنبو  ب أحدان ابؽ ىك أف ال يعذ  الكتاب السَّ  القول الرابع:
  (ُ).اس, مجاىدعف ابف عبَّ  أيضان  مركم  

چ  , لقكؿ اهلل تعالى: (ِ)ـ فييـى اهلل عميو كسمَّ صمَّ  ده بيـ كمحمَّ ال يعذ   أفٍ  القول الخامس:

 .]ّّ :آية األنفاؿ:سكرة   [چ ائ  ەئ  ەئ  وئ     وئ  ۇئ

, (ّ)الكبائر باجتناب الصغائر محك مف اهلل قضى اممَّ  ىك ابؽالسَّ  الكتاب القول السادس:
  (ْ).اسكىك اختيار النحَّ 

 منيـ في خطأ ىذا ككاف بخطإ, أحده  بعاقى يي  ال وابؽ ىك أنَّ الكتاب السَّ  القول السابع:
  (ٓ).االجتياد, كىذا قكؿ الزمخشرم

, كأفَّ  الثامن: القول جميع ما سبؽ ذكره مف المعاني داخمة تحت ىذا المفظ دكف  العمـك
 . (ٗ), كأبك السعكد(ٖ), كالنسفي(ٕ), كالبيضاكم(ٔ)تخصيص, كذىب إلى ىذا الطبرم

 رجيح:الت  
مف تحرير سبب اآليات النازلة في ىذا األمر,  إلى ترجيح أحد األقكاؿ, البدَّ  الذىابقبؿ 
 إلى كميميـ, الغنائـ بسبب كانت المؤاخذة أفَّ , ذلؾ في كالمشيكر السمؼ ثرأك عميو فالذم
النبي  كتركيـ لمقتؿ كاإلثخاف, كاآلية كاهلل أعمـ ال صمة ليا بالغنيمة؛ ألفَّ  الفداء, أخذ

 الفداء, أخذىـ مف أصحابؾ عميَّ  أبكي لمذم عرض »صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ لعمر: 
                                                           

 ( .ُّٕٓ/ٓتفسير ابف أبي حاتـ) (,َٕ -ٗٔ/ُْ)لمطبرم جامع البياف انظر:( ُ)

 (.َٓ/ٖ)لمقرطبي القرآف ألحكاـ الجامع( انظر: ِ)

 نفسو, الجزء نفسو, الفحة نفسيا.المصدر ( ّ)

 (.ّّٓ/ٓ)ألبي حٌياف المحيط لبحرا ( انظر:ْ)

 (.ِّٕ/ِانظر: الكشاؼ) (ٓ)

 .(َٕ/ُْالبياف) انظر: جامع( ٔ)

 (.ٕٔ/ّالتنزيؿ) أنكار( انظر: ٕ)

 (.ٕٓٔ/ُانظر: مدارؾ التنزيؿ)( ٖ)

 (.ّٔ/ْالسميـ) العقؿ إرشاد انظر: (ٗ)
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 أخذىـ ـ, ذكر, فالنبي صمى اهلل عميو كسمَّ (ُ)«الشجرة  ىذه مف أدنى عذابيـ عميَّ  عرض لقد
 ييفسر ما كأكلى ذكر, لمغنائـ يأًت  كلـ بذلؾ, العذاب كربط الرجاؿ استبقاء عف الناشئ الفداء
 (ِ).ةالسنَّ  مف الصحيح القرآف بو

 أفَّ  ىذا في أقكؿ كالذم" ة يحسف ذكره ىنا حيث يقكؿ:البف عطيَّ  حسفه  كبلـه المقاـ كفي ىذا  

مَّى - النبي ألصحاب العتب مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى  ۈ  ۈ         ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  چ : بقكلو - كى

 الماؿ أخذ في رغبةن  اليزيمة كقت الرجاؿ استبقاء عمى ىك ماإنَّ ( ىئ  : )قكلو إلى چ....
  (ّ)."منيـ

 ؛ذلؾ أقكؿ كال ةاألمَّ  ليذه انـالمغ تحميؿ اآليات ىذه في ذكركا ككذلؾ"آخر:  كقاؿ في مكضعو 
 قيتؿ التي ةالسريَّ  في كذلؾ بدر قبؿ ـتقدَّ  كاف قد ةاألمَّ  ليذه المغنـ بتحميؿ تعالى اهلل حكـ ألفَّ 
  (ٓ)."(ْ)الحضرمي بف عمرك فييا

َـّ " : ةيَّ رً السَّ  تمؾ عف ـالقي   ابف قاؿ  كىك الخمس, ذلؾ مف عزلكا كقد كاألسيريف, بالعير مكادً قى  ث
 (ٔ)."اإلسبلـ في أسيريف كأكؿ اإلسبلـ, في قتيؿ كأكؿ اإلسبلـ, في كاف مسو خي  كؿأ

ف كانت كاردة كمع كؿ ما  الراجح  في شأف الغنائـ أك أخذ الفداء, إال أفَّ  سبؽ ذكره فاآلية كا 

 

                                                           

 , (ُّٕٔبرقـ) بدر غزكة في بالمبلئكة اإلمداد بابحيحو, كتاب المغازم كالسير, في ص مسمـ أخرجو( ُ)
(ّ/ُّّٖ.) 
 سميماف بف كدراية لخالد ركاية األسباب دراسة التسعة الكتب خبلؿ مف القرآف نزكؿ أسباب في المحرر ( انظر:ِ)

 ـ. ََِٔ -ىػ ُِْ -ُالسعكدية, ط العربية المممكة - الدماـ الجكزم, ابف (, دارٕٕٓ/ُالمزيني)

 ( .ّٓٓ/ِ) الكجيز المحرر( ّ)
 قتيؿ أكؿ كىك, أخك العبلء بف الحضرمي, الحضرميٌ  عكيؼ بف مالؾ بف ربيعة بف أكبر بف عماد بف( ىك: عمرك ْ)

انظر: اإلصابة في تمييز الصحابة البف  .بدر كقعة كانت كبسببو المسمميف, في خمس ماؿ أٌكؿ كمالو المشركيف, مف
 (.ْْٓ/ْحجر )

 ( .ّٓٓ/ِ) الكجيز المحرر( ٓ)

  -ِٕ الككيت, ط اإلسبلمية, المنار مكتبة - بيركت الرسالة, (, مؤسسةُُٓ/ّالعباد) خير ىدم في المعاد زاد (ٔ)
 ـ.ُْٗٗ - ىػُُْٓ
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 , كألفَّ (ُ)و ال دليؿ عمى التخصيص؛ ألنَّ القكؿ الثامف كىك القكؿ بالعمـك في المسألة ىك
 , كاهلل تعالى أعمـ. (ِ)عمـك المفظ ال بخصكص السببالعبرة ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ( .ِٕٓ/ِالمفسريف لمحربي)الترجيح عند انظر: قكاعد ( ُ)

 ( .ْٓٓ/ِ)نفسو  المصدر انظر:( ِ)
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 ٹ ٹ -٪

 ىئ   ىئ  ی  ی       ی  ی   وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ چ 

 .      [ ٫٭ آي :األنفال:سورة  ] چجئحئ  مئ    ىئ  يئ  جب  حب  

 في اآلي  الكريم : چۇئ   ۆئ چ المراد من قوله: 

 :الر ازياختيار 
ف بعد اليجرة مً  :أمچۇئ   ۆئ  چ المراد مف قكلو تعالى:  اختاره الرازم ىك أفَّ القكؿ الذم 

 الكاحدم نقؿ چۇئ   ۆئ  چ : تعالى قكلو مف المراد في اختمفكا»رحمو اهلل: األكلى, حيث قاؿ 
 يـك بعد: كقيؿ اآلية, ىذه نزكؿ بعد كقيؿ الثانية, اليجرة كىي الحديبية بعد: عباس ابف عف
 كما بإحسافو  التابعكف ىـ كىؤالء األكلى, اليجرة بعد ىاجركا كالذيف المراد أفَّ  كاألصح   بدر,

  (ُ).«[ََُ آية: :التكبةسكرة ]چپ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  چ قاؿ: 

 راس :الد  
 أقكأؿ: سبعة في المسألة 
ىب الذيف ىاجركا مف بعد اليجرة األكلى, كذ :المراد فَّ إكىك اختيار الرازم,  القول األول:

نظاـ الديف , ك (ٓ)النسفي, ك (ْ)كابف الجكزم, (ّ), كالزمخشرم(ِ)إلى ذلؾ الماتريدم
 , (ٕ)السعكد كأبك,  (ٔ)النيسابكرم

                                                           

 (.ُٗٓ/ُٓالتفسير الكبير) (ُ)

 (ِٕٕ/ ٓ)السنة أىؿ تأكيبلت انظر: (ِ)

 .(َِْ/ ِ) انظر: الكشاؼ (ّ)

 .(ِِٗ/ ِ)زاد المسيرانظر:  (ْ)

 (َٔٔ/ُ) التنزيؿ مدارؾ  انظر: (ٓ)

, كالنيسابكرم ىك: ىػ ُُْٔ -ُ, طبيركت – العمميو الكتب دار(, ِّْ/ّ)الفرقاف كرغائب القرآف غرائب( انظر: ٔ)
, كالرياضيات بالحكمة اشتغاؿ لو مفسر,: األعرج لو كيقاؿ الديف, نظاـ النيسابكرٌل, القمي حسيفال بف محمد بف لحسفا

 (.ُِٗٔ/ِ. انظر: كشؼ الظنكف لحاجي خميفة)ىػ َٖٓتكفي بعد سنة 

 (ّٖ/ْ)السميـ العقؿ انظر: إرشاد (ٕ)
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 .(  ّ)األلكسي, ك (ِ)كالمراغي, (ُ)الشككانيك 

عف  كىذا القكؿ مركم    الرضكاف, كبيعة الحديبية بعد مف ىـ الذيف ىاجركا ثاني:لالقول ا
, كىك اختيار ابف (ٓ)ر ذكر بيعة الرضكاف, كذىب إليو الكاحدممف غي (ْ)اسابف عبَّ 
 .(َُ)حياف كأبك ,(ٗ)كالخازف, (ٖ)الكمبي جيزىمٌ  , كابف(ٕ), ككافقو القرطبي(ٔ)عطية

 الرضكاف كبيعة الحديبية بعد مف اليجرة أفَّ  كذلؾ األكؿ القكؿ عف دعي بٍ يى  ال القكؿ كىذا
 كضعت الحرب ألفَّ  الثانية؛ اليجرة ليا يقاؿ ككاف ذلؾ, قبؿ اليجرة مف رتبة أقؿٌ  كانت
 بعد ىجرة ال »: كسمـ عميو اهلل ىصمَّ  قاؿ كبو ,مكة فتح كاف ثَـّ  ,(ُُ)عاميف نحك أكزارىا
 (ُِ).« الفتح

 أبي اليجرة, كىك قكؿ ابف انقطعت ما كبعد"  مكة" فتح بعد مفالمراد  القول الثالث:
 (ُّ).يفنً مى زى 

 , (ُٓ)النيسابكرمنظاـ الديف , ك (ُْ)د نزكؿ اآلية, ذكره الرازمبعمف المراد  القول الرابع:
 

                                                           

 . (ّٕٔ/ِانظر: فتح القدير) (ُ)

 . (ْْ/َُ)انظر: تفسير المراغي (ِ)

 . (ِّْ/ ٓالمعاني) ركح انظر: (ّ)

 . (ِِٗ/ ِ)انظر: زاد المسير( ْ)

 (.َْٓ:انظر: الكجيز)ص( ٓ)

 (ٕٓٓ/ ِ)الكجيز انظر: المحرر( ٔ)

 (ٖٓ/ٖ)القرآف ألحكاـ الجامع انظر:( ٕ)

 .(َّّ/ُ)التنزيؿ لعمـك التسييؿ انظر:( ٖ)

 . (َّّص:)التأكيؿ لباب انظر:( ٗ)

 . (َّٔ/ٓ)المحيط انظر: البحر( َُ)

 (.ٕٓٓ/ِ)البف عطية  الكجيزالمحرر نظر: ا( ُُ)

(, كأخرجو مسمـ في ُٓ/ْ(, )ِّٖٕبرقـ)  كالسير الجياد كالسير, باب فضؿ الجياد أخرجو البخارم في كتاب (ُِ)
 (.ُْٖٖ/ّ,)(ُْٖٔ)   الفتح برقـ بعد ىجرة ال معنى كبياف كالخير, كالجياد اإلسبلـ عمى مكة فتح بعد المبايعة باب

 . (َُٗ/ ِ) ير الكتاب العزيزتفس انظر: (ُّ)

 (.ُٗٓ/ُٓ)الكبير التفسير : انظر( ُْ)

 ( .ِّْ/ّالقرآف) انظر: غرائب( ُٓ)
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 , كلـ أعثر عمى قائمو .(ُ)كابف عاشكر
 بعد مف آمنكا يـأنَّ  المعنى فميس »كنفى ابف عاشكر أف يككف ىذا ىك المراد حيث قاؿ: 

 حكـ بياف إلى حاجة ال بعد مف يؤمنكف ثَـّ  مؤمنيف يككنكا لـ الذيف ألفَّ  اآلية؛ ىذه نزكؿ
  (ِ) .« قبمو ما يجب   اإلسبلـ أفَّ  المعمـك مف فإفَّ  بإيمانيـ, االعتداد

 .و, كلـ أعثر عمى قائم(ّ)بعد بدرمف المراد  القول الخامس:

 (ْ)., كىك قكؿ الطبرمالكالية حكـ لكـ نتي بيَّ  ما بعد مف المراد :السادس القول

, كأفَّ  :السابع القول  (ٓ).يا, كىك قكؿ القاسميمَّ يا كالمفظ يعم   القكؿ بالعمـك

 رجيح: الت  

ۇئ   چ المراد بقكلو:  ذىب إليو الرازم كمىف معو ًمف أفَّ  ىك ما الراجح سبؽ أفَّ  اف ممَّ يتبيَّ 

 كانت الرضكاف كبيعة الحديبية بعد مف اليجرة أفَّ  كذلؾ, مف بعد اليجرة األكلى :أمچۆئ  
 أكزارىا كضعت الحرب ألف الثانية؛ اليجرة ليا يقاؿ ككاف ذلؾ, قبؿ اليجرة مف رتبةن  أقؿَّ 
 .عاميف نحك

 لمباحث, كاهلل تعالى أعمـ. حترجَّ ىذا ما 

 

 
                                                           

 (َٗ/ َُ) كالتنكير انظر: التحرير( ُ)

 , الجزء نفسو, الصفحة نفسيا .نفسو المصدر( ِ)

 .(ِّْ/ّ), غرائب القرآف لمنيسابكرم(ُٗٓ/ُٓ)الكبير انظر: التفسير( ّ)

 ( .ٖٗ/ُْالبياف) جامع انظر: (ْ)

 الديف ىػ, كالقاسمي ىك: جماؿ ُُْٖ   -ُبيركت, ط – العمميو الكتب , دار (ّّٕ/ ٓ) التأكيؿ نظر: محاسف( آ)
 عمما عصره, في الشاـ إماـ: السبط الحسيف سبللة مف الحبلؽ, قاسـ بف سعيد محمد بف( الديف جماؿ محمد أك)

 تاريخ في البشر حمية ىػ. انظر: ُِّّ تكفيبالتقميد,  يقكؿ ال عقيدةال سمفي األدب, كاف فنكف مف كتضمعا بالديف,
 ـ. ُّٗٗ - ىػ ُُّْ  -ِبيركت, ط صادر, (, دارّْٓحسف الدمشقي)ص: بف الرزاؽ عشر لعبد الثالث القرف
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 :انلبمط وفيه 

 .(َْ:)اآلية إلى التكبة سكرة أكَّؿ مف اختياراتو :األول المطمب
      إلى  التكبة سكرة في( ُْ: )اآلية مف اختياراتو المطمب الثاني:

 .السكرة آخر

 الثانياملبحث 
ازي الفخـر اإلمام اختيـاراث

َّ
  الر

 الـتـوبـت سـورة يف
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 لاألو  المطمب 

 (٦٪إلى اآلي :   سورة التوب  لمن أو  اختياراته 

 (.ٖإلى اآلية) أكؿ السكرةاختياران مف  لـ يجد الباحث 

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌڌ  ڎ    ڎ  ڈ  چ المراد بقوله تعالى:  -٧

 . [ٯ آي : :التوب سورة ]چڈ  ژ  

 ازي:اختيار الر  
الييكد, حيث  المراد مف ىذه اآلية ذـ   أفَّ كذىب إلى  ,ي المسألةقكليف ف ذكر الرازم    

 ففيو   چ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌڌچ : قكلو اأمَّ  »: -رحمو اهلل -قاؿ 
 كترؾ حمفاءه, حرب بف سفياف أبك أطعـ: مجاىد قاؿ ,المشرككف منو المراد: األكؿ :قكالف
: الثاني ,األكمة تمؾ بسبب بينيـ كاف لذما العيد فنقضكا كسمـ عميو اهلل صمى النبي حمفاء

 المراد فكاف العيكد, تمؾ نقض عمى المشركيف أعانكا الييكد مف طائفة تككف أف يبعد ال
 ىذا كلقٍ كيى  بالييكد المختص   كاألمر القرآف في المفظ كىذا الييكد, أكلئؾ ذـ   اآلية ىذه مف

[ َُآية:: التكبةسكرة ] چ ک  ک  ک  گ ڑ  ڑ      ک چ : قكلو أعاد تعالى اهلل أفَّ ب الكجو
 يكف لـ الييكد منو المراد كاف كلك ,محضان  تكراران  ىذا لكاف المشركيف منو المراد كاف كلك
  (ُ).«أكلى  ذلؾ فكاف ,تكراران  ىذا

 راس :الد  
 : أربعة أقكاؿفي المسألة 
 آيات اهلل  كأفَّ د, يـ طائفة مف الييكد أعانكا المشركيف عمى نقض العيك نَّ إ القول األول:

 

                                                           

 (.ّّٓ/ُٓالتفسير الكبير) (ُ)
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 .(ُ)اسكذىب إليو النحَّ كىك اختيار الرازم, ىي التكراة, 
 ة,خاصَّ  لمييكد كالثاني المشركيف لجميع األكؿ كلكف تكريران  ىذا كليس »حاس: قاؿ النَّ 

 جؿٌ  اهلل ججحي  باعكا الييكد يعني (چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   قكلو: ) ىذا عمى ليؿكالدَّ 
 (ِ).«الرئاسة بطمب كبيانو كعزٌ 

 كىذا القكؿ الذم اختاره الرازم ضعيؼ, بدليؿ سياؽ اآلية الكارد في المشركيف.
ف القكؿ كىذا »ة: قاؿ ابف عطيَّ   هرد  يى  بعدىا كما قبميا فما تقتضيو اآلية ىذه ألفاظ كانت كا 

 الطائفة ليذه كصؼه  ( اآلية,ڑ  ڑ    ): تعالى كقكلو بو, القكؿ أسمكب كيختؿ   منو, أكيتبرَّ 

 .(ّ)«الييكد  في ىك (چ  ڇ  ڇ ) :قكلو إفَّ  قاؿ مف إليو ذىب ما ؼضع  يي  لمشتريةا

, كىك اىا أبك سفيافأطعميـ إيَّ  الذيف نقضكا العيد بأكمةو  المراد بو المشرككف القول الثاني:
, كأبك (ٕ), كالخازف(ٔ), كالبغكم(ٓ)برم, كذىب إليو الطَّ (ْ)عف مجاىد القكؿ المركم  

 .(ٗ)البقاعي, ك (ٖ)افحيَّ 
ا جمع أبك سفياف بف حرب بعض العرب عمى طعاـ, اآلية نزلت لمَّ  فَّ إ كقاؿ ىؤالء:

 .(َُ)مف كجكه النقض فأجابكا إلى ذلؾ, فنزلت األية في ذلؾ كندبيـ إلى كجوو 

كف الناس باألمكاؿ يمنعكنيـ مف كانكا يمد  فقد أىؿ الطائؼ  المراد بو القول الثالث:
 قالو الدخكؿ في اإلسبلـ, 

                                                           

 (.َُُ/ِالقرآف) إعراب انظر: ( ُ)

  و., الجزء نفسصفحة نفسيا, النفسوالمصدر  (ِ)

 (.ُُ/ّالكجيز) المحرر (ّ)

 (.ُُٓ/ُْانظر: جامع البياف) (ْ)

 (.َُٓ/ُْانظر: جامع البياف )( ٓ)

 (.َِّ/ّالتنزيؿ) معالـ انظر: ( ٔ)

 (.ّّٖ/ِالتأكيؿ) لباب انظر: ( ٕ)

 (.ّٖٕ/ٓالبحر المحيط) انظر:( ٖ)

 (.ِّٖ/ٖالدرر) انظر: نظـ (ٗ)

 (.ُٕٗٓ/ٔأبي حاتـ) (, تفسير ابفُُٓ/ُْانظر: جامع البياف)( َُ)
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 .(ُ)-رضي اهلل عنيما -اس ابف عبَّ 

باع آيات اهلل بما التيك بو يـ اعتاضكا عف ات  المشركيف أم أنَّ  المراد بو عمـك القول الرابع:
كاتبعكا األىكاء كالشيكات, كذىب إلى ىذا  كر الدنيا الخسيسة مف متاعو مف أم

, (ٕ), كالشككاني(ٔ)ابف كثير, ك (ٓ)اف, كأبك حيَّ (ْ), كالنسفي(ّ), كالبيضاكم(ِ)الزمخشرم
 .(ٗ)عدمكالسَّ  ,(ٖ)كاأللكسي

 رجيح:الت  
 ة المشركيف في عيد النبي  كافَّ  و يعـ  ىك الراجح, أم أنَّ الرابع القكؿ  ا سبؽ أفَّ ف ممَّ يتبيَّ 

ف كاف القكؿ الثاني ركايةن  في سبب  صمى اهلل عميو كسمـ, لداللة السياؽ عميو, كحتى كا 
ص ليذا خص  كال مي  (َُ))العبرة بعمـك المفظ ال بخصكص السبب( أفَّ  نزكؿ اآلية, إالَّ 

, كاهلل تعالى أعمـ.  العمـك
 

 

 

 

                                                           

 (.ّٖٕ/ٓالبحر المحيط ) انظر:( ُ)

 (.َِٓ/ِالكشاؼ): انظر (ِ)

 (.ّٕ/ّ)التنزيؿ أنكار: انظر (ّ)

 (.ٔٔٔ/ُ)التنزيؿ مدارؾ( انظر: ْ)
 (.ّٖٕ/ٓ)المحيط البحر( انظر: ٓ)
 (.ُُٔ/ْ)العظيـ القرآف تفسير( انظر: ٔ)
 (.ّٖٖ/ِ)القدير فتح( انظر: ٕ)
 (.ُِٓ/ٓني)المعا ركح انظر: (ٖ)

 (.ِّٗالرحمف)ص:  الكريـ انظر: تيسير( ٗ)

 (.ْٓٓ/ِقكاعد الترجيح عند المفسريف لمحربي)( انظر: َُ)
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   ٹ ٹ   -٨

ڌ  ڎ    ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کک   ک  گ  چ 

 .]٭٧ آي : التوب :سورة [   چگ  گ  گ  ڳ  ڳ 

 ( في اآلي :    ڑ  ڑ  ک  کک  المراد بقوله:  
 :الر ازياختيار 

 عمى كاأقر   يـ: أنَّ (أم    ڑ  ڑ  ک  کک  المراد بقكلو: ) ىب الرازم إلى أفَّ ذ    
نكار القرآف كتكذيب األكثاف بعبادة أنفسيـ قاؿ , حيث كالسبلـ الصبلة عميو محمد نبكة كا 

 القرآف كتكذيب األكثاف بعبادة أنفسيـ عمى كاأقر   يـنَّ أ األصح   كىك: ؿاألكَّ »: رحمو اهلل
نكار  ىذه بكؿ نفسو عمى يشيد فمف كفر, ذلؾ ككؿ   كالسبلـ, الصبلة عميو محمدو  نبكة كا 
 عمى شيدكا يـأنَّ  المراد كليس األمر, نفس في كفره  ىك بما نفسو عمى شيد فقد األشياء
 (ُ).« كافريف بأنيـ أنفسيـ

 راس :الد  
 :خمسةفي المسألة أشير األقكاؿ 
, كىك بو يكالتحم   بالكفر اإلقرار تقتضي كاليـأحكاليـ كأق أفَّ  أم ؛العمـك القول األول:

 ,(ْ)الكمبي جيزىمٌ , كابف (ّ)ةكذىب إليو ابف عطيَّ , (ِ)عف الحسف ركم  ازم, كىك مى اختيار الرَّ 
  ,(ٖ), كابف عجيبة(ٕ)النيسابكرمنظاـ الديف ك , (ٔ)كابف كثير, (ٓ)افكأبك حيَّ 

                                                           

 .(ٗ/ ُٔ) الكبير التفسير (ُ)

 (.ّْٔ/ِكالعيكف لمماكردم) النكت: انظر( ِ)

 .(ُٓ/ ّ) الكجيز المحرر( انظر: ّ)
 (.ّّّ/ُ)التنزيؿ لعمـك التسييؿ( انظر: ْ)
 (.ّٖٔ/ٓالمحيط) لبحرا ( انظر: ٓ)

 (.ُُٗ/ْ( انظر: تفسير القرآف العظيـ)ٔ)
 (.ِْْ/ّ)القرآف غرائب( انظر: ٕ)
 (.ّٓٔ/ِ)المديد البحر( انظر: ٖ)
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 .(ُ)كابف عاشكر

 بكهكذَّ  يـألنَّ  ؛بالكفر ـكسمَّ  عميو اهلل ىصمَّ  اهلل رسكؿ عمى شاىديف المعنى: ول الثاني:الق
 .(ِ)اسىذا عف ابف عبَّ  مى كً أنفسيـ, كري  مف كىك ككفركا بو

: قاؿ ئؿسي  إذا كالييكدم,  نصراني: قاؿ أنت؟ ما ئؿسي  إذا النصراني أم أفَّ  القول الثالث:
ف كفار ىؤالء ككاف,  مشرؾ: يقكؿ الكثف كعابد,  ييكدم  قالو, بالكفر كار  قيي  لـ كا 
 .(ٓ)الجكزم ابفك  ,(ْ)برم, كذىب إليو الطَّ (ّ)مالسد  

 عف  ىذا أيضان  مى كً لؤلصناـ, كري  سجكدىـ :بالكفر أنفسيـ عمى شيادتيـ القول الرابع:
 كالشككاني ,(ٗ)السعكد كأبك ,(ٖ)النسفي , كذىب إليو(ٕ), كىك قكؿ الكاحدم(ٔ)اسابف عبَّ 

(َُ). 
 ال يؾ,لبَّ  الميَـّ  يؾلبَّ : التمبية في أم قكليـ :بالكفر أنفسيـ عمى ـشيادتي القول الخامس:

  (ُُ).ممكؾ, قالو السمعاني كما تممكو لؾ ىك شريكان  إال لؾ, شريؾ

 .  كالقكؿ الثاني, كالثالث كالرابع كالخامس داخمة في العمـك

 
 

                                                           

 (.َُْ/َُ)كالتنكير التحرير( انظر: ُ)
 (.ٗ/ُٔ,  التفسير الكبير)(ِّّ/ ِ)لمبغكم  التنزيؿ انظر: معالـ (ِ)

 (.ُٕٓٔ/ٔابف أبي حاتـ) (, تفسيرُٔٔ/ُْانظر: جامع البياف) (ّ)
 (.ُٓٔ/ُْ( انظر: جامع البياف)ْ)
 .(ِِْ/ ِ)زاد المسير (ٓ)

 .(ِّّ/ ِالتنزيؿ لمبغكم) انظر: معالـ( ٔ)

 (.ْٔٓ: ص) الكجيز( انظر: ٕ)
 (.ٗٔٔ/ُ)التنزيؿ مدارؾانظر:  (ٖ)
 (.ْٗ/ْ)السميـ العقؿ إرشادانظر:  (ٗ)
 (.ِّٗ/ِ)القدير فتحانظر:  (َُ)
 .(ِّٗ/ ِ)القرآف  رتفسيانظر:  (ُُ)
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 رجيح:الت  
زم, كعميو أكثر اتاره الر اجح ىك القكؿ األكؿ كىك القكؿ بالعمكـ, كىك الذم اخالرَّ    

و ال دليؿ عمى ما ة األقكاؿ يدخؿ في القكؿ األكؿ , كما أنَّ ر في بقي  كً ذي  ريف, كماالمفس  
,  فأفعاليـ كأقكاليـ مف (ُ)(ؿ نصكص الكحي عمى العمـكمٍ فيجب حى ), ص العمكـيخص  
الكافرة, تقتضي  كظيكر أعماليــ, كسمَّ ى اهلل عميو لؤلصناـ ككفرىـ برسكؿ اهلل صمَّ  سجكدو 

ح لمباحث, شيادتيـ عمى أنفسيـ بالكفر,   تعالى أعمـ.  كاهللىذا ما ترجَّ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.ِٕٓ/ِلمحربي) قكاعد الترجيح عند المفسريف انظر:( ُ)
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   ٹ ٹ   -٩

ہ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  چ 

 .] ٮ٧ آي : التوب :سورة  [چہ  ہ  ہھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ

 اآلي  الكريم : في( عسى ـ ب المراد

 :يالر از اختيار 
 فيدتي  كال, كاإلطماع رجيالتَّ  فيدتي  ياأنَّ  ىك (عسى)ػػػب في المراد الرَّازمالقكؿ الذم اختاره   

 :-رحمو اهلل -, حيث قاؿكالقطع الكجكب
 أفَّ  كىك «الكشاؼ» صاحب ذكره ما الكجكه أحسف كىك :كالثالث.....  :كجكه كفيو...»   

 بأعماليـ االنتفاع في أطماعيـ كحسـ ,االىتداء مكاقؼ عف المشركيف تبعيد منو المراد
 العمؿ إيمانيـ إلى كاكضم   آمنكا الذيف أفَّ  فبيَّ  تعالى وبيا فإنَّ  كافتخركا استعظمكىا التي

 لعؿَّ  -بيف دائران  ليـ االىتداء حصكؿ صار فيؤالء اهلل, مف الخشية إلييا كاكضم   بالشرائع
 عند مف بالخير بفكزىـ كيجزمكف ميتدكف يـبأنَّ  يقطعكف المشركيف ىؤالء باؿ فما -كعسى

  (ُ).« الرجاء عمى الخشية ترجيح في بالمؤمنيف لطؼ كنحكه الكبلـ ىذا كفي تعالى اهلل

 راس : الد  
 أقكاؿ:   أربعة المسألةفي 

ي كاإلطماع, كال تفيد الكجكب تفيد الترجٌ  )عسى( فَّ أاختيار الرازم, كىك  القول األول:
ألطماع الكفار في اإلنتفاع بأعماليـ التي استعظمكىا  في ىذا حسمان  كالقطع, كقالكا إفَّ 

فقط, فكيؼ  ان كافتخركا بيا, فإذا كاف المكصكفكف بتمؾ الصفات يككف اىتداؤىـ مرجكَّ 
 يغتركا بأحكاليـ,  لممؤمنيف أف فات, كمنعان بالكفار الذيف لـ يتصفكا بشيء مف تمؾ الصٌ 

 

                                                           

 .(ُُ/ ُٔ) الكبير التفسير( ُ)
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 . (ٓ), كالشككاني(ْ), كأبك السعكد(ّ), كالنسفي(ِ)اكم, كالبيض(ُ)كذىب إلى ىذا الزمخشرم

 كؿَّ  د, كعميو؛ فإفَّ كالترد   عف الشؾ   عسى مف اهلل كاجبة, لككنو متعاليان  فَّ إ القول الثاني:
رضي اهلل  –عف ابف عبَّاس عسى مف اهلل في جميع القرآف كاجبة, كىذا ىك المركم  

 ,(َُ), كابف أبي زمنيف(ٗ), كالزجاج(ٖ)عبيدةكذىب إليو أبك  ,(ٕ)م, كالسد  (ٔ)-عنيما
 .(ُٔ), كابف كثير(ُٓ)اف, كأبك حيَّ (ُْ), كالخازف(ُّ),كابف الجكزم(ُِ)ة, كابف عطيَّ (ُُ)كالبغكم
 . عسى تأتي في لغة العرب لمرجاء, كلميقيف أيضان  فَّ ىؤالء: إ كقاؿ

  كبلميـ في عسى ألفَّ  ؛المغتيف إحدل عمى فجاءت إيجاب اهلل مف عسىكقاؿ أبك عبيدة: 
 الكامؿ(مف ) كيقيف, كمنو قكؿ الشاعر: رجاء
 
 

                                                           

 (.ِٓٓ/ِانظر: الكشاؼ) (ُ)
 (.ٕٓ/ّ)التنزيؿ أنكار( انظر: ِ)
 (.ٗٔٔ/ُ)التنزيؿ مدارؾ( انظر: ّ)
 (.ُٓ/ْ)السميـ العقؿ إرشاد( انظر: ْ)
 (.ّّٗ/ِ( انظر: فتح القدير)ٓ)
 (.ُٕٔ/ُْجامع البياف) ( انظر:ٔ)

 (.ّْٖ/ِ)كالعيكف النكت( انظر: ٕ)
-اليبلؿ كمكتبة دار, شقيك  عصاـ(, تحقيؽ: ُّٕ/ٗ)الحمكم  حجة  البف األرب كغاية األدب خزانة :انظر( ٖ)

 أبك رم,البص بالكالء, التيمي المثنى بف معمر, كأبك عبيدة ىك: ـََِْ األخيرة الطبعة , بيركت-البحار دار بيركت,
 (.ِّٓ /ٓ. انظر: كفيات األعياف)ىػ َِٗ , تكفي سنةكالمغة باألدب العمـ أئمة مف :النحكم عبيد
عرابو القرآف معاني :انظر( ٗ)  (.ّْٖ /ِ)كا 
 (. ُٖٗ /ِ)العزيز القرآف تفسير :انظر( َُ)
 (.ِّْ /ِ)التنزيؿ معالـ :انظر( ُُ)
 (.ُٔ /ّ)الكجيز المحرر: انظر( ُِ)
 (.ِّْ /ِ)لمسيرا زاد :انظر( ُّ)
 (.ِّْ /ِ)التأكيؿ لباب :انظر( ُْ)
 (.ّٕٖ /ٓ)المحيط  البحر :انظر( ُٓ)
 (.ُُِ /ْ)العظيـ القرآف تفسير :انظر( ُٔ)
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 (ُ)اأٍلىٍمثىاؿ جكائز يتنازعكف...  بتنكفةو  كىـ كعسى ظىن ي بيـ

 (ِ).كيقيف بيـ ظىن ي: أىم

أف يككنكا مف  يؽه مً ميؽ, أم أىؿ ىذه الصفات خى المراد بعسى خى  فَّ إ القول الثالث:
 .(ٓ), كابف عاشكر(ْ)عي, كالبقا(ّ)الميتديف, كىك قكؿ الطبرم

 , كالمعنى أفَّ (ٔ)جاء راجع إلى العباد ال إلى اهلل تعالى, قالو أبك مسمـالرٌ  فَّ إ القول الرابع:

چ لقكلو تعالى:  ؛ما يأتكف بيا عمى رجاء الفكز باالىتداءالذيف يأتكف بيذه الطاعات إنَّ 

لعبد عند اإلتياف ا , كالتحقيؽ فيو, أفَّ ]ُٔ آية: السجدة:سكرة [ چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
بقيد مف  و قد أخؿَّ و يجكز عمى نفسو أنَّ يقطع عمى الفكز بالثكاب؛ ألنَّ  بيذه األعماؿ ال

 (ٕ).القيكد المعتبرة في حصكؿ القبكؿ

 رجيح:الت  
, كجمع الزركشي لمباحثح ة القكؿ األكؿ كالثاني, كىك الذم ترجَّ ا سبؽ صحَّ ضح ممَّ يتَّ 

ف كاجبتاف تعالى اهلل مف لعؿَّ ك  عسى »بيف القكليف حيث قاؿ:   في كطمعان  رجاءن  كانتا كا 

                                                           

 عمر بف القادر عبدل العرب لساف لباب كلب األدب خزانة(, ك ٓٓ/ُٓ)العرب لساف( الشاعر ىك ابف مقبؿ, انظر: ُ)
, ـ ُٕٗٗ - ىػ ُُْٖ, ْ, طالقاىرة الخانجي, مكتبة, ىاركف محمد بلـالس عبد: كشرح تحقيؽ(, ُّّ/ٗ)البغدادم
 األدب خزانةانظر:  .الببلد في السائرة األمثاؿ: أم األمثاؿ كجكائز. يتجاذبكف: كيتنازعكف. الفبلة: كالتنكفة

 (.ُّٓ/ٗلمبغدادم)
 (.ٓٓ/ُٓانظر: لساف العرب) (ِ)

 (.ُٕٔ /ُْ)البياف جامع :انظر( ّ)
 (.َّْ /ٖ)الدرر نظـ :انظر( ْ)
 (.ُِْ /َُ)كالتنكير التحرير: انظر (ٓ)
 ,معتزلي, أصفياف أىؿ مف: مسمـ أبك األصفياني, بحر بف محمد(, كأبك مسمـ ىك: ُُ/ُٔ( انظر: التفسير الكبير)ٔ)

باسي. الع لممقتدر فارس, كببلد أصفياف كلي ,شعر كلو العمـ, صنكؼ مف كبغيره بالتفسير عالما كاف ,الكتاب كبار مف
 (.ِّْٕ /ٔلياقكت الحمكم) األديب معرفة إلى األريب إرشادانظر: 

 (.ُُ/ُٔالتفسير الكبير لمرازم)انظر: ( ٕ)
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 ,ذلؾ عف هه منزَّ  كالبارئ كالظنكف الشككؾ ليـ يعرض الذيف ىـ الخمؽ ألفَّ  ؛المخمكقيف كبلـ
 كال فييا يشككف الخمؽ كاف المَّ  الممكنة األمكر أفَّ  األلفاظ ىذه استعماؿ في كالكجو
 :نسبتاف ليا صارت ةالصحَّ  عمى منيا الكائف ـيعم اهلل ككاف منيا الكائف عمى يقطعكف
 كظف   شؾ   نسبة ىسمٌ كتي  المخمكؽ إلى كنسبةه  كيقيفو  قطعو  نسبة ىسمٌ تي  تعالى اهلل إلى نسبةه 

چ  : كقكلو اهلل عند عميو ىي ما بحسب القطع بمفظ تارةن  دي رً تى  لذلؾ األلفاظ ىذه فصارت

 . ]ْٓ آية: :المائدةسكرة  [ چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   چ  :كقكلو المخمكقيف عند عميو ىي ما بحسب الشؾٌ  بمفظ كتارةن 

  چڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  چ , كقكلو:  ]ِٓ آية: :المائدةسكرة  [ چڇ  ڇ  

 آية: :طوسكرة [ چہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ     ے       ے  چ : كقكلو,  ]ٕٗ آية: :اإلسراءسكرة [
 ما بصكرة المفظ كرد لكفٍ  ,فرعكف حاؿ إليو يفضي ما أرسميما حيف هللا ـمً عى  كقد  ]ْْ

 في كقكال إليو انيضا قاؿ وفكأنَّ  ,كالطمع الرجاء مف كىاركف مكسى نفس في يختمج
 .يخشى أك يتذكر وعمَّ لى  نفكسكما

 الكبلـ تخرج قد كالعرب ,ذلؾ في مذاىبيـ عمى جاء العرب بمغة نزؿ قد القرآف كاف اكلمَّ 
 ذلؾ تفعؿ إف فمعمؾ يسخطني لما تتعرض ال فتقكؿ ؛ألغراض المشككؾ صكرة في فيقَّ المت

نما ,ستندـ  كمبالغةن  لممعنى ان تحرير  الشؾ   مخرج أخرجو وكلكنَّ  ,محالة ال يندـ وأنَّ  مراده كا 
 شؾَّ  ال كائف كىك فكيؼ لو ضتتعرَّ  أف يجب لـ فيو مشكككان  كاف لك األمر ىذا أفَّ  أم فيو
 (ُ).«فيو

 , كاهلل تعالى أعمـ.الراجحفيذا الذم قالو الزركشي في الجمع بيف القكليف ىك 

 

 

                                                           

 (.ُٗٓ/ْالقرآف) عمـك في البرىاف (ُ)
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   ٹ ٹ   -٪

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ   چ 

 [ چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ       ڃڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  
 .]ٮ٨ آي : التوب :سورة 

 :چٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ   چ المراد بقوله:

 :الر ازياختيار 
 »: -رحمو اهلل -قاؿ لمشركيف يتناكؿ جميع الكفار, حيثلفظ ا أفَّ  ذىب الرازم إلى   
 كقد الكفار جميع يتناكؿ بؿ: قكـه  كقاؿ ,األكثاف عبدة يتناكؿ المشركيف لفظ األكثركف قاؿ

 (ُ).«الكثيرة  بالدالئؿ القكؿ ىذا حناكصحَّ  المسألة, ىذه سبقت

 مف منعكفيي  الكفار: عنو تعالى اهلل رضي الشافعيٌ  قاؿ »آخر:  ضعو كقاؿ في مك    
: اهلل رحمو حنيفة أبي كعند المساجد, كؿ   مف منعكفيي : مالؾ كعند ة,خاصَّ  الحراـ المسجد

 أبي قكؿ بطؿتي  بمنطكقيا كاآلية المساجد, سائر مف كال الحراـ المسجد مف منعكفيي  ال
 في كخالفناه المنع, عدـ األصؿ نقكؿ أك مالؾ, قكؿ ؿبطتي  كبمفيكميا اهلل, رحمو حنيفة

األصؿ  كفؽ عمى غيره في يبقى أف فكجب القاطع, الصريح النص   ليذا الحراـ المسجد
».(ِ)  

المسجد  جميع الكفار كيخص   النيي يعـ   حو أفَّ كحاصؿ قكؿ الرازم الذم اختاره كرجَّ    
 مف دخكليا.  منع الكفارالحراـ دكف بقية المساجد, فبل يي 

 

 
                                                           

 (.ُِ/ُٔالتفسير الكبير ) (ُ)

 (.ِِ/ُٔ)المصدر نفسو (ِ)



161 

 راس :الد  
 في المسألة ثبلثة أقكاؿ:

 جميع الكفار, كيخص   النيي الكارد في اآلية يعـ   , أفَّ اختيار الرازمكىك  القول األول:
ا ذىبكا إليو, مى , كمف أدلتيـ لً (ِ)زىرة , كأبي(ُ)المسجد الحراـ دكف غيره, كىك قكؿ الشافعي

 (ّ).في المسجد كىك مشرؾ ثيمىامىةصمى اهلل عميو كسمـ ربط  النبيٌ  أفَّ 

ٿ   : )كجؿ عز قكلو ألفَّ  الظاىر؛ عمى منو جمكده  وعمى ىذا القكؿ بأنَّ  ؽ ابف العربي  كعمَّ 

 (ْ).كالنجاسة بالشرؾ ةالعم   عمى تنبيو (ٿ   ٿ

 كىك المسجد في مامةثي  كسمـ عميو اهلل صمى النبي ربط فقد: قيؿ فإف »قاؿ القرطبي: 
ف -الحديث ىذا عف عمماؤنا أجاب: لو قيؿ ,مشرؾ  وأنَّ  :أحدىا: بأجكبةو  -صحيحان  كاف كا 
 بإسبلمو عمـ قد كاف كسمـ عميو اهلل صمى النبي أفَّ  :الثاني ,اآلية نزكؿ عمى مان متقد   كاف
 ذكرناىا؛ التي ةاألدلَّ  بيا دفعتي  أف ينبغي فبل عيفو  في ةه قضيَّ  ذلؾ فَّ أ :الثالث ,ربطو فمذلؾ
 حسف لينظر المسجد في ربطو ماإنَّ : يقاؿ أف كفمٍ يي  كقد ,الكمية القاعدة حكـ دةمقي   لككنيا
 بذلؾ فيستأنس المسجد, في جمكسيـ في آدابيـ كحسف عمييا, كاجتماعيـ المسمميف صبلة

 المسجد في إالَّ  فيو يربطكنو مكضعه  ليـ يكف لـ يـإنَّ : يقاؿ أف كيمكف ,كاف ككذلؾ ـ,مً سٍ كيي 
 (ٓ). «أعمـ  كاهلل

                                                           

 (.َُّ/ٖ)لمقرطبيألحكاـ القرآف  الجامع( انظر: ُ)

 (.َُّ/ِ)لمسمرقندم عمـكبحر ال( انظر: ِ)

( مف حديث أبي َُُ/ُ(,)ْٗٔ, برقـ)المسجد المشرؾ دخكؿ البخارم في صحيحو, كتاب الصبلة, باب أخرجو( ّ)
: لو يقاؿ حنيفة بني مف برجؿ فجاءت نجد, قبؿ خيبل كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ بعثىريرة رضي اهلل عنو قاؿ: )

 حنيفة, بني مف اليمامي, النعماف بف أثاؿ بف ثمامة(, ثمامة ىك:  المسجد كارمس مف بسارية فربطكه أثاؿ, بف ثمامة
ق. انظر: اإلصابة البف حجر ُِّ, تكفي سنة شعر لو  اليمامة أىؿ سيد كاف صحابي,: أمامة أبك

 (.ِٓٓ/ُالعسقبلني)

 (.ْٗٔ/ِ)البف العربي القرآف  أحكاـ( انظر: ْ)

 (.َُٓ/ٖ)لمقرطبيالجامع ألحكاـ القرآف  (ٓ)
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, (ُ)جميع الكفار, كجميع المساجد, كىك قكؿ اإلماـ مالؾ النيي يعـ   فَّ إ القول الثاني: 
كا لقكليـ ىذا بما كتبو كاستدل   ,(ْ), كالثعالبي(ّ), كالقرطبي(ِ)حاسكذىب إلى ىذا القكؿ النَّ 

 ذلؾ دكيؤي  اآلية,  بيذه كتابو في إلى عمالو بمنع سائر الكفار كنزع (ٓ)عمر بف عبد العزيز

 كدخكؿ ] ّٔآية:النكر: سكرة [ چمئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  چ  :تعالى قكلو
 ىذه إفَّ  »: صمى اهلل عميو كسمـقكلو  مسمـ صحيح كفي, لترفيعيا مناقضه  فييا الكفار

 اهلل ىصمَّ  كقاؿ, عف ذلؾ يخمك ال كالكافر (ٔ)«كالقذر البكؿ مف لشيء تصمح ال المساجد

ٿ    چ :تعالى كقكلو ,جنب كالكافر (ٕ)(لجنب كال لحائضو  المسجد ؿ  أيح ال: )كسمـ عميو

 مف مبعدان  أك العيف نجس يككف أف يخمك فبل ,نجسان  تعالى اهلل اهفسمَّ   چ ٿ   ٿ
 فييـ, مكجكدةه  النجاسة كىي ةالعمَّ  ألفَّ  ؛كاجب المسجد فمنعيمف كاف ذلؾ كأم   ,الحكـ طريؽ

     (1).المسجد في مكجكدةه  كالحرمة

                                                           

 (.َِ/ّ)البف عطية الكجيز المحرر ( انظر:ُ)

 (.ُٓٗ/ّ)القرآف معاني( انظر: ِ)
 (.َُْ/ٖ)القرآف ألحكاـ الجامع( انظر: ّ)
, ىػ ُُْٖ -ُ, طبيركت – العربي التراث إحياء دار(,  ُْٕ /ّ)القرآف تفسير في الحساف الجكاىر( انظر: ْ)

 تكنس زار الجزائر, أعياف مف مفسر,: زيد أبك الجزائرم, لثعالبيا مخمكؼ بف محمد بف الرحمف عبدكالثعالبي ىك: 
 (.ُّّ /ّ. انظر: األعبلـ لمزركمي)ىػ ٕٖٓ , كتكفيكالمشرؽ

 كربما العادؿ, كالممؾ الصالح, الخميفة: حفص أبك القرشي, األمكم الحكـ بف مركاف بف العزيز عبد بف عمر( ىك: ٓ)
انظر  .قَُُ, تكفي سنة بالشاـ األمكية المركانية الدكلة ممكؾ مف كىك. بيـ ول تشبييا الراشديف الخمفاء خامس لو قيؿ

 (.ْٕٓ/ٕتيذيب التيذيب البف حجر العسقبلني)
, المسجد في حصمت إذا النجاسات مف كغيره البكؿ غسؿ كجكب باب, الطيارة كتاب, صحيحو في مسمـ أخرجو( ٔ)

 (.ِّٔ/ُ(, )ِٖٓ)برقـ

(, ابف خزيمة في صحيحو, كتاب َٔ/ُ(, )ِِّطيارة , باب في الجنب يدخؿ المسجد, برقـ)أخرجو أبك داكد, كتاب ال( ٕ)
 الراية (, كحسنو الزيمعي في نصبِْٖ/ِ(, )ُِّٕالمسجد, برقـ) في كالحائض الجنب جمكس عف الزجر الصبلة, باب

 الديكبندم العزيز عبد: اشيةالح ككضع (, صححوُْٗ/ُالزيمعي ) تخريج في األلمعي بغية حاشيتو مع اليداية ألحاديث
- بيركت - كالنشر لمطباعة الرياف عكامة, مؤسسة الكاممفكرم, تحقيؽ: محمد يكسؼ محمد أكمميا ثـ الحج, كتاب إلى الفنجاني,

 ـ.ُٕٗٗ/ىػُُْٖ, ُالسعكدية, ط – جدة -اإلسبلمية لمثقافة القبمة دار/ لبناف
 (.َِ/ّالكجيز البف عطية) (, المحررُُٗ /ُْ( انظر: جامع البياف لمطبرم)ٖ)



162 

سائر  بالمسجد الحراـ دكف بالمشركيف عبدة األكثاف, كخاص   النيي خاص   فَّ إ القول الثالث:
المساجد, كما أجازكا  ة أف يدخمكا المسجد الحراـ كجميعالمساجد, كأجازكا ألىؿ الكتاب كالذمَّ 

ٹ  چ  , كدليميـ في ذلؾ قكلو تعالى:لممشركيف أف يدخمكا المسجد الحراـ في غير مكسـ الحج  

 المنيي   اختصاص عمى يدؿ   بذلؾ النيي , فقالكا: تقييد] ِٖ آية: :التكبةسكرة  [ چ  ڤ  ڤ
كا ال أمٍ  العاـ أكقات مف بكقتو  عنو  -عمي   قكؿ عميو عاًميـ ىذا كيدؿ   حج   بعد يعتًمركا كال يحج 

كىك قكؿ أبي , (ُ)مشرؾ( ىذا عاًمنا بعد يحيجَّ  ال : )أالى  ببراءة نادل حيف -عنو اهلل رضي
 .(ٓ), كابف عاشكر(ْ)عكد, كأبك الس  (ّ)النسفيالقكؿ  ىذا كذىب إلى, (ِ)حنيفة

ة األدلَّ  بالدليؿ, لكفَّ  , كالمحظكر مخصكصه المباح عاـ   أفَّ األصؿ في عمى  نيه بٍ كىذا القكؿ مى 
 ت عمى غير ىذا القكؿ. التي سبؽ ذكرىا دلَّ 

                                                                          رجيح: الت  
القكؿ الثاني كىك قكؿ أىؿ المدينة ىك الراجح,  ا سبؽ ذكره في دراسة األقكاؿ, أفَّ مَّ ظير مً ي
التي سبؽ ذكرىا, ة في منع جميع المشركيف مف سائر المساجد, بناءن عمى األدل   النيي عاـ  ف

, مالـ يرد نص  مٍ ة: ) يجب حى كلمقاعدة الترجيحيَّ   ؿ نصكص الكحي عمى العمـك
كف أف ييستثنى مف مٍ و يي لذلؾ العمكـ, إال أنَّ  قطعي   صه خص  , كال يكجد مي (ٔ)بالتخصيص(

 كاهلل تعالى أعمـ. ,راجحة أك مصمحةو  ىذا المنع الدخكؿ لحاجةو 
 
 

                                                           

أخرجو البخارم  (, كقكؿ عميٌ َُٓ/ٖألحكاـ القرآف لمقرطبي) الجامع( َِ/ّالمحرر الكجيز البف عطية )( انظر: ُ)
   .(ِٖ/ُ()ّٗٔفي صحيحو, كتاب الصبلة, باب ما يستر العكرة, برقـ)

العممية,  الكتب (, دارُِٖ/ٓالحنفي) مسعكد الكاساني الشرائع ألبي بكر بف ترتيب في الصنائع ( انظر: بدائعِ)
 ـُٖٔٗ - ىػَُْٔ ,ِط

 (.ّٕٔ/ُالتنزيؿ) ( انظر: مدارؾّ)

 (.ٕٓ/ْالسميـ) العقؿ ( انظر: إرشادْ)

  (. َُٔ/َُ( انظر: التحرير كالتكير)ٓ)

 .(ِٕٓ/ِ)( انظر: قكاعد الترجيح عند المفسريف لمحربئ)
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   ٹ ٹ   -٫

ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ ﮲   ﮳   چ 

﮷  ﮶  ﮵             ﮴  ﯁   ﯀   ﮿  ﮾  ﮽     ﮼   ﮻   ﮺  ﮹  ﮸ 

 ] ٩٬ آي : :التوب سورة  [ چ                  

 في اآلي  الكريم  .   چ﮽  چعودة الضمير  الهاء, والنون( في قوله: 

 اختيار الرازي: 

 -, حيث قاؿيعكد إلى األشير الحـر چ﮽  چ الضمير في قكلو: أفَّ  ذىب الرازم إلى   
 الشيكر في تظممكا فبل: المراد أفَّ : اسعبَّ  ابف قكؿ كىك: األكؿ: قكالف فيو »:  -هللرحمو ا
 جميع في مطمقان  الفساد عمى اإلقداـ مف اإلنساف منع كالمقصكد أنفسكـ, عشر االثني

 األربعة إلى عائده    چ﮽  چ: قكلو في الضمير أفَّ  األكثريف قكؿ كىك: كالثاني, العمر
 الطاعات عمى الثكاب زيادة في أثران  األكقات لبعض أفَّ  ذكرنا ما فيو بكالسب: قالكا الحـر

 في الضمير أفَّ : األكؿ: كجكه أكلى القكؿ ىذا أفَّ  عمى كالدليؿ المحظكرات, عمى كالعقاب

 إال ذاؾ كما المذككرات, أقرب إلى عكده فكجب السابؽ المذككر إلى عائده    چ﮽  چ :قكلو
  .حـر أربعة منيا: قكلو

ٱ  چ : قكلو كىك خرلأي  آيةو  في االحتراـ بمزيد األشير ىذه خصَّ  تعالى اهلل فَّ أ: ثانيال

 البقرة:سكرة  [چ  ٻ   ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ
 المنع في دأكَّ  تعالى وأنَّ  إالَّ  ,أيضان  الحج   غير في جائزة غير األشياء , فيذه] ُٕٗ آية:
  .الشرؼ في زيادتيا عمى ييان تنب األياـ ىذه في منيا

 إلى الثبلثة بيف فيما تقكؿ العرب ألفَّ  األربعة؛ إلى رجكعيا األكلى: اءالفرَّ  قاؿ: الثالث
 كما عنو ىكنَّ يي  ةالقمَّ  جمع أفَّ  فيو كاألصؿ( فييا) قالكا العدد ىذا جاكز فإذا( فييفَّ ) العشرة
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 قاؿ كما مؤنثة, كاحدةو  عف ىكنَّ يي  كما ,الكثرة جمع عف ىكيكنَّ  ثة,مؤنَّ  جماعةو  عف ىكنَّ يي 
 ) الطكيؿ( (ُ):ثابت بف حساف

ٍفنىاتي  لنا ى يممعفى  (ّ)الغير   (ِ)الجى ا  نىٍجدىةو  ًمف يىٍقطيٍرفى  كأىٍسيىافينىا...  بالض حى دىمى
(ْ) 

 : لقاؿ الكثرة جمع جمع كلك ة,مَّ قً  جمع كالجفنات األسياؼ ألفَّ  كيقطرف؛ يممعف: قاؿ
 (ٓ).« االختيار ىك ىذا كتقطر, تممع

. فالرازم ذىب في اختياره إلى أفَّ   الضمير يعكد إلى األشير الحـر

 راس : الد  
 في المسألة قكالف:

كعميو أكثر كىك اختيار الرازم, الحـر , األشير إلى كىك أفَّ الضمير يعكد  القول األول:
,  (ٗ)لزمخشرمكا ,(ٖ), كالكاحدم(ٕ), كالنحاس(ٔ)المفسريف, كابف جرير الطبرم

,  (ُْ), كأبك السعكد(ُّ), كابف كثير (ُِ)ميف الحمبي, كالسَّ  (ُُ)كالبيضاكم ,(َُ)كالقرطبي

                                                           

 كأحد كسمـ عميو اهلل صمى النبي شاعر الصحابي,: الكليد أبك رم,األنصا الخزرجي المنذر بف ثابت بف حساف( ىك: ُ)
. ىػ ْٓ , تكفي سنة اإلسبلـ في كمثميا الجاىمية, في سنة ستيف عاش. كاإلسبلـ الجاىمية أدرككا الذيف المخضرميف

 (. ٓٓ/ِ)العسقبلني حجرالبف  الصحابة تمييز في اإلصابةانظر: 

 (.َّٔ/ّْنظر: تاج العركس, مادة: )جفف( )( الجفنات: جمع جفنة كىي القصعة اِ)

, جفاؿ إبراىـ خميؿ(, تحقيؽ: ٕٔ/ُ( الغر: جمع األغر كىك األبيض مف كؿ شيء. انظر: المخصص البف سيده)ّ)
 .ـُٔٗٗ ىػُُْٕ, ُط

 ـ. ُْٗٗ –ق ُُْْ -ِ(, دار الكتب العممية, بيركت لبناف, طُِٗ( ديكاف حساف بف ثابت)ص:ْ)

 (.ّْ/ُٔ)( التفسير الكبير ٓ)

 (.َِْ/ ُْ)البياف جامع( انظر: ٔ)
 (.َِٔ/ّ)القرآف معاني( انظر: ٕ)
 (.ِْٔ: ص)الكجيز( انظر: ٖ)
 (.ِٗٔ/ ِ)الكشاؼ( انظر: ٗ)
 (.ُّٓ/ٖ)القرآف ألحكاـ الجامع: انظر( َُ)
 (. َٖ/ّ)التنزيؿ أنكار: انظر( ُُ)
 (. ْٓ/ٔ)المصكف الدر: انظر( ُِ)
 (.ُْٖ/ْ)العظيـ القرآف تفسير: انظر( ُّ)
  (.ّٔ/ْ)السميـ العقؿ إرشاد: انظر( ُْ)
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قاؿ ابف بلمو السابؽ في اختيار ىذا القكؿ, كاستدلكا بما ذكره الرازم في ك.(ُ)كالشككاني
 عؼ؛تضا الحراـ البمد في المعاصي أفَّ  كما غيرىا, مف اإلثـ في كأبمغ آكد وألنَّ »كثير: 

[ ِٓ آية: :الحجسكرة ] چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ :تعالى لقكلو
 (ِ).«اآلثاـ  فيو ظغمَّ تي  الحراـ الشير ككذلؾ

عف ابف  , كىك المركم   عشر شيران  لبلثني عائده    چ﮽  چالضمير في  فَّ إ القول الثاني:
  .(ٕ), كالثعالبي(ٔ), كأبك حياف(ٓ), كابف الجكزم(ْ), كذىب إلى ذلؾ ابف عطية(ّ)عباس

 ,عباس ابف قالو ,شيران  عشر االثني عمى عائده  فييفَّ  في الضمير »اف: قاؿ أبك حيَّ 
 منييان  الظمـ ككف دهكيؤي   ,النسيء كفعؿ حبلالن  حرامان  كال ,حرامان  حبلالن  تجعمكا ال: كالمعنى

.«ـري الحي  ةباألربع يختص   ال كقتو  كؿ في عنو
(ٖ) 

 رجيح:الت  
 الرازم اختيار كىك ,األكؿ ىك الراجحالقكؿ  ا سبؽ في دراسة القكليف السابقيف أفَّ ف ممَّ يتبيَّ 

, كىك قكؿ الجميكر أفَّ مف , كمف معو و األفصح في ألنَّ ؛ الضمير يعكد إلى األشير الحـر
 ليو , كاهلل تعالى أعمـ.إ كأقرب مذككر, فيجب أف يعكد الضميركبلـ العرب, 

 

 

                                                           

 (.َْٗ /ِ)القدير فتح: انظر (ُ)

  (.ُْٖ/ْالقرآف العظيـ) تفسير( ِ)

 .(ِّٖ /ُْالبياف) انظر: جامع (ّ)

 (.ُّ/ّالكجيز) المحرر( انظر: ْ)

 (.ِٕٓ /ِالمسير) زاد( انظر: ٓ)

 (.ُْٓ/ ٓ)المحيط البحر ( انظر:ٔ)

 (.َُٖ /ّ)الحساف الجكاىر( انظر: ٕ)

 (.ُْٓ/ ٓالمحيط) البحر( ٖ)
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 ٹ ٹ -٬

﮲  ﮳    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ چ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ 

﮾  ﮿  ﯀  ﯁      ﮼ ﮽    ﮺  ﮻  ﮹   ﮷  ﮸   ﮴     ﮵  ﮶   

                          

   .] ٦٪ آي : التوب :سورة  [ چ      

 ؟چ ﯀ چعالم يعود الضمير  الهاء( في قوله: 

 :الر ازياختيار 
كأبطؿ  -عنو رضي اهلل -يعكد عمى أبي بكر الضمير إلى أفَّ رحمو اهلل ذىب الرازم    

﮽    چ: قكلو: العاشر الكجو »كمنيا قكلو:  , حيث ذكر كجكىان قكؿ مف قاؿ بغير ذلؾ

﯀  ﮿    فيذا الرسكؿ إلى عائدان  چ ﯀ چ:قكلو في الضمير قاؿ كمف  چ ﮾ 
 :لكجكه باطؿه 
 مةالمتقد   ككراتالمذ كأقرب المذككرات, أقرب إلى عكده يجبي  الضمير فَّ أ :األول الوجه

 يقكؿ إذ: كالتقدير چ ﮴  ﮵  ﮶ چ :قاؿ تعالى ألنو بكر؛ أبك ىك اآلية ىذه في
 أبك ىك السابقة المذككرات فأقرب: التقدير ىذا كعمى تحزف, ال بكر أبي لصاحبو محمده 
 .إليو الضمير عكد فكجب بكر,
 كالسبلـ, الصبلة عميو لمرسكؿ ال بكر ألبي حاصبلن  كاف كالخكؼ الحزف فَّ أ :الثاني الوجه
 ألبي قاؿ افممَّ  قريش عمى ينصره أف اهلل كعده بما القمب ساكف آمنان  كاف السبلـ عميو وفإنَّ 
 خكفو, لزكاؿ سببان  ذلؾ ليصير بكر أبي إلى السكينة ؼي رٍ فصى  ,آمنان  صار تحزف ال بكر
 قكمٌ  مبالق ساكف ذلؾ قبؿ أنو مع كسمـ, عميو اهلل صمى الرسكؿ إلى صرفيا مف أكلى
 .النفس
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 الرسكؿ إف: يقاؿ أف لكجب الرسكؿ عمى السكينة إنزاؿ المراد كاف لك ونَّ أ :الثالث الوجه
 اهلل إف تحزف ال: بكر ألبي يقكؿ أف أمكنو لما كذلؾ األمر كاف كلك ,خائفان  ذلؾ قبؿ كاف
 ام عمى األمر كاف كلك غيره؟ قمب عف الخكؼ يزيؿ أف يمكنو كيؼ خائفا كاف فمف معنا
 كذلؾ, يكف لـ اكلمَّ  تحزف, ال لصاحبو فقاؿ عميو, سكينتو اهلل فأنزؿ: يقاؿ أف لكجب قالكه
 نزكؿ التعقيب بفاء ذكر ثَـّ  تحزف, ال لصاحبو قاؿ كالسبلـ الصبلة عميو أنو أكالن  ذكر بؿ

 السكينة ىذه نزكؿ أفَّ  نامٍ مً عى  چ ﮽   ﮾  ﮿  ﯀ چ :قكلو كىك السكينة,
 كذلؾ األمر كاف كمتى كالسبلـ, الصبلة عميو الرسكؿ قمب في ةالسكين بحصكؿ مسبكؽه 
 .بكر أبي قمب عمى نازلةن  السكينة ىذه تككف أف كجب

 أنزؿ أنو منو المراد چ ﮽   ﮾  ﮿  ﯀ چ: قكلو يككف أف كجب: قيؿ فإف

﯁       چ: قكلو عميو عطؼ أنو عميو كالدليؿ الرسكؿ, قمب عمى سكينتو

 افممَّ  عميو, لممعطكؼ مشاركان  ككنو يجب كالمعطكؼ بالرسكؿ, إال يميؽ ال كىذا چ   
 إلى عائدان  يككف أف عميو المعطكؼ في كجب الرسكؿ إلى عائدا المعطكؼ ىذا كاف

 .الرسكؿ

 كىك بدر قصة إلى إشارة چ﯁          چ: قكلو ألفَّ  ضعيؼ؛ ىذا: قمنا

 في اهلل نصره فقد هتنصرك  إالَّ  اآلية كتقدير چ ہ  ہ  ہ چ :قكلو عمى معطكؼ
 لـ بجنكد دهكأيَّ  عميو سكينتو اهلل فأنزؿ معنا اهلل إف تحزف ال لصاحبو يقكؿ إذٍ  الغار كاقعة
ذا بدر, كاقعة في تركىا  (ُ).«السؤاؿ ىذا سقط فقد كذلؾ األمر كاف كا 

 راس : الد  
 في المسألة قكالف: 

  –رضي اهلل عنو  -ي بكر  عمى أبيعكد  چ ﯀ چالضمير )الياء( في  فَّ إ القول األول:

                                                           

 (. ِٓ/ُٔالتفسير الكبير)( ُ)



161 

, كذىب إلى (ِ), كعمي ابف أبي طالب(ُ)كىك اختيار الرازم, كىذا المركم عف ابف عباس
 ,(ٖ)حياف كأبك ,(ٕ)كالبيضاكم  ,(ٔ)كالقرطبي ,(ٓ), كالسمعاني(ْ), كالكاحدم(ّ)اسذلؾ النحَّ 
 , كغيرىـ. (ُُ)كالشككاني ,(َُ)النيسابكرم نظاـ الديف ك  ,(ٗ)كالبقاعي

 ثة كجكه كما سبؽ في كبلـ الرازم.تدلكا ليذا القكؿ بثبلكاس

, كذىب (ُِ)الضمير يعكد إلى النبي صمى اهلل عميو كسمـ, كىك قكؿ مقاتؿ فَّ إ القول الثاني:
, كابف (ُٕ), كالمراغي(ُٔ)كابف كثير, (ُٓ), كابف عطية(ُْ), كالزجاج(ُّ)إليو الطبرم

 .(ُٖ)عاشكر
يا ترجع إلى النبي صمى اهلل عميو كسمـ , الضمائر كم   عمى أفَّ  السياؽ يدؿ   كذىبكا إلى أفَّ 

 إال يميؽ ال كىذا , چ﯁         چ: قكلو عميو عطؼ وأنَّ  عميو كالدليؿ
 عائدان  المعطكؼ ىذا كاف افممَّ  عميو, لممعطكؼ مشاركان  ككنو يجب كالمعطكؼ بالرسكؿ,

كؿ صمى اهلل عميو كسمـ, الرس إلى عائدان  يككف أف عميو المعطكؼ في كجب الرسكؿ إلى
                                                           

 (.ُِٔ /ِ(, كزاد المسير البف الجكزم)َُُٖ /ٔ)حاتـ أبي البف العظيـ القرآف تفسير :انظر( ُ)
 (.ُِٔ/ ِ)زاد المسير :انظر( ِ)
 (.َُِ/ّ)القرآف معاني :انظر( ّ)
 (.ْْٔ)ص: الكجيز :انظر( ْ)
 (.ُُّ/ِ)قرآفال تفسير :انظر( ٓ)
 (.ُْٖ/ٖ)القرآف ألحكاـ الجامع :انظر( ٔ)
 (.ُٖ /ّ)التنزيؿ أنكار: انظر( ٕ)
 (.ِِْ /ٓ)المحيط البحر :انظر( ٖ)
 (.ِٓ /ٔ)المصكف الدر :انظر( ٗ)
 (.ِْٕ /ّ)القرآف غرائب( انظر: َُ)
 (.ُْْ /ِفتح القدير) :انظر( ُُ)
 (.ُِٔ /ِ)المسير زاد  :انظر( ُِ)
 (.ُِٔ /ُْ)بيافال جامع: انظر( ُّ)
عرابو القرآف معاني  :انظر( ُْ)  (.ْْٗ /ِ)كا 
 (.ّٔ /ّ)الكجيز المحرر :انظر( ُٓ)
 (.ُٓٓ /ْ)العظيـ القرآف تفسير :انظر( ُٔ)
 (.ُِِ /َُ)المراغي تفسير: انظر( ُٕ)
 (.َِّ /َُ)كالتنكير التحرير :انظر( ُٖ)
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لذكر ثبات النبي  كالمقاـ لذكر النبي صمى اهلل عميو كسمـ, كذكر أبي بكر إنما جاء تبعان 
 .صمى اهلل عميو كسمـ

 بأفَّ  فه ؤذً مي  التفريع »يحسف ذكره ىنا حيث قاؿ:  ىذا القكؿ بكبلـو  ـ ابف عاشكر مؤيدان كتكمَّ 
نَّ  نفساني, نصر ىي إذ النصر, مف ياكأنَّ  الغار, في الحمكؿ بقً عى  نزلتأي  السكينة  كاف ماكا 

﮷   چ: قكلو بقً عى  السكينة نزكؿ يككف أف يمـز كليس ,جثمانيان  نصران  يركىا لـ بجنكد التأييد

 عميو, نزلتأي  التي اهلل سكينة آثار مف ىك ذلؾ قكلو إفَّ  بؿ چ ﮸  ﮹  ﮺  ﮻
 اهلل نصره فقد: الكبلـ تقدير فيككف اه,إيَّ  اهلل نصر مظاىر مف مظيره  ىي السكينة كتمؾ
 قاؿ كحيف الغار, في كاف كحيف كفركا, الذيف أخرجو حيف بجنكدو  دهكأيَّ  عميو السكينة فأنزؿ

 عمى  چہ چ    بفعؿ قةمتعم   الثبلثة الظركؼ فتمؾ ,معنا اهلل إفَّ  تحزف ال: لصاحبو
 ىذا عمى الكبلـ نظـ كجاء كالتفريع, عنو عالمفرَّ  بيف كاالعتراض كىي ـ,المتقد   الترتيب
 النصر كاف ما كأحكاؿو  أزمافو  في حصؿ النصر أفَّ  عمى بالداللة لممبادأة البديع السبؾ

 .لمعادة خارقان  معجزةن  كاف نصره كأفَّ  بو, اهلل عناية لكال لغيره أمثاليا في ليحصؿ
 منيـ كثير أغرب حتى اآلية, معنى في ريفلممفس   حصمت التي الحيرة تندفع البياف كبيذا

 مع بكر, أبي إلى  چ﮽   ﮾  ﮿  ﯀  چ     :قكلو مف المجركر الضمير فأرجع
 فنشأ ـكسمَّ  عميو اهلل ىصمَّ  النبي   إلى راجع ) أٌيده( في المنصكب الضمير بأفَّ  الجـز

 النبي   ثبات لذكر المقاـ أف مع بكر, أبي حالة بذكر األسمكب كانفكاؾ الضمائر, تشتيت
 النبي   ثبات لذكر تبعان  إال بكر أبي ذكر جاء كما إياه, اهلل كتأييد كسمـ عميو اهلل صمى

﮵   چ﮴        عمى عان مفرَّ   چ﮽   ﮾  چ ؿً عٍ جى  عف نشأت الحيرة كتمؾ كالسبلـ, الصبلة عميو

 بدر, يكـ چ﯁         چ :قكلو تأكيؿ إلى كألجأىـ چ﮶   ﮷  ﮸
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 تقديمان  يالمقتضً  ـظٍ النَّ  أسمكب عف ةالغفم مع الجمؿ, ترتيب ظاىر مع كقكؼه  ذلؾ ككؿ  
 (ُ).« كتأخيران 

  رجيح:الت  
الضمير يعكد إلى النبي فالقكؿ الثاني ىك الراجح,  ا سبؽ في دراسة األقكاؿ, أفَّ ف ممَّ يتبيَّ 

: ده القاعدة الترجيحيةؤي  ـ, كما يي ظٍ صمى اهلل عميو كسمـ؛ ألنو البلئؽ بالسياؽ, كانسجاـ النَّ 
إعادة الضمير : ), كقاعدة(ِ)الضمائر في السياؽ الكاحد أكلى مف تفريقيا() تكحيد مرجع 

متاف عمى قاعدة ) إعادة قدَّ , ككبلىما مي (ّ)إلى المحدَّث عنو أكلى مف أعادتو إلى غيره(
بما لـ يرد دليؿ بخبلفو, كقرينة  دةه ىذه القاعدة مقيَّ  ؛ ألفَّ (ْ)الضمير إلى أقرب مذككر(

ـ ى اهلل عميو كسمَّ كقد ذكر اهلل نزكؿ السكينة عمى الرسكؿ صمَّ , فوعمى خبل السياؽ تدؿ  

  .]ِٔ آية: التكبة:سكرة [ چۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ چ في قكلو: 

 , كاهلل تعالى أعمـ.لمباحثح ىذا ما ترجَّ 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.َِّ/َُكالتنكير) التحرير (ُ)

 (.ُّٔ/ِالمفسريف لمحربي)( انظر: قكاعد الترجيح عند ِ)
 (.َّٔ/ِ( المصدر نفسو)ّ)
 (.ُِٔ/ِ)المصدر نفسو  (ْ)
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 المطمب الثاني

 في سورة التوب  إلى آخر السورة( ٧٪ اآلي  مناختياراته 

 .(ٗٓ( إلى اآلية )ُْمف اآلية ) ان تيار اخ يجد الباحثلـ    

 ٹ ٹ -٧

ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ    چ

﮵ ﮶  ﮷    ﮸     .]٬٦ آي : التوب :سورة [ چھ  ے  ے  ۓۓ  ﮲  ﮳  ﮴ 

 لمراد بالفقير والمسكين في اآلي :ا

 :الر ازياختيار 
مف  حاجةن  الفقير أشد  ك  ,شيئان  يجد ال الذم المحتاج ىكالفقير:  ذىب الرازم إلى أفَّ     

 ثَـّ  »: -رحمو اهلل-ة ىذا القكؿ, حيث قاؿ بيا عمى صحَّ  احتجَّ  كذكر كجكىان  المسكيف
 اهلل رحمو الشافعي قكؿ كىك الفقير, ىك حاجةن  أشد   يككف الذم: بعضيـ فقاؿ اختمفكا

 بوكأصحا حنيفة أبي قكؿ كىك المسكيف, ىك حاجة أشدٌ  الذم: آخركف كقاؿ ,كأصحابو
 بيذيف كصفيـ تعالى كاهلل كالمساكيف, الفقراء بيف فرؽ ال: قاؿ مف اسالنَّ  كمف اهلل, رحميـ

 ةجَّ كحي  ..... اهلل, رحميما كمحمد يكسؼ أبي قكؿ كىك كاحد شيء كالمقصكد الكصفيف,
 :كجكه اهلل رحمو الشافعي
 كتحصيبل لحاجتيـ دفعان  األصناؼ ليكالء الصدقات أثبت ماإنَّ  تعالى وأنَّ : األول الوجه

 الظاىر ألفَّ  حاجة؛ أشدَّ  يككف بذكره االبتداء كقع الذم أفَّ  عمى يدؿ   كىذا لمصمحتيـ,
 .... الميـ   عمى األىـ   تقديـ كجكب
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 أصمو الفقير ألفَّ  المسكيف؛ مف حاالن  أسكأ الفقير:  (ُ)عبيد بف أحمد قاؿ :الثاني الوجه...
: قيؿ كما فقير إلى مفقكر عف فصرؼ ظيره, فقار فم فقرة نزعت الذم المفقكر المغة في

 حاجتو مع لزمانتو فقيران  يم  سي  ماإنَّ  الفقير أفَّ  فثبت كجريح, كمجركح كطبيخ, مطبكخ
 آكد كالبؤس اإلقبلؿ في حاؿ ال وأنَّ  كمعمكـه  الكسب في مف التقمب الزمانة كتمنعو الشديدة

 )الكامؿ( :(ِ)لمبيد كأنشدكا الحاؿ ىذه مف
 (ٓ)األعزؿ كالفقير (ْ)القكادـ رفع...  تطايرت النسكر (ّ)ليبىدي  رأل لما

 )أم: لـ يطؽ الطيراف فصار بمنزلة مف انقطع صمبو كلصؽ باألرض(
 ال ضعيؼ لكؿ مثبلن  يضرب الفقار, المكسكر الفقير :البيت ىذا في (ٔ)األعرابي ابف قاؿ

ٺ  چ : تعالى قكلو العظيمة شدةبال الفقير لفظ إشعار عمى يدؿ اكممَّ  األمكر, في يتقمب

 الفاقرة لفظ جعؿ,  ]ِٓ – ِْ آية: القيامة:سكرة  [چٿ    ٿ       ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ    ڤ   
 .كالدكاىي الشر أنكاع أعظـ عف كنايةن 

                                                           

. ىاشـ بني مكالي مف األصؿ, ديمميٌ  أديب,: عصيدة أبي ب المعركؼ جعفر, أبك ناصح, بف عبيد بف ىك: أحمد( ُ)
(, ُّٔ /ُقكت الحمكم)ليا األديب معرفة إلى األريب إرشاد. انظر: ىػ ِّٕ, تكفي سنة العباسي المعتز تأديب تكلى

 .ـُّٗٗ - ىػ ُُْْ, ُ, طبيركت اإلسبلمي, الغرب دار,  عباس إحسافتحقيؽ: 

 ,نجد عالية أىؿ مف, الجاىمية في األشراؼ الفرساف الشعراء أحد: العامرم عقيؿ أبك مالؾ, بف ربيعة بف لىًبيد  ىك:( ِ)
 في يقؿ فمـ الشعر, كترؾ ,قمكبيـ المؤلفة كمف الصحابة, مف كيعد كآلو عميو اهلل صٌمى النبي عمى فدكك  اإلسبلـ, أدرؾ

عز  الكـر أبي بف عمي الحسف ألبي الصحابة معرفة في الغابة أسد. انظر: ىػ ُْ, تكفي سنة كاحدا بيتا إال اإلسبلـ
, ُ, طالعممية الكتب دار, المكجكد عبد أحمد عادؿ - معكض محمد عمي(, تحقيؽ: ِْٖ/ْالديف ابف األثير)

 .ـ ُْٗٗ - ػىُُْٓ

 /ٓ)العرب لساف(, ك ُِٓ/ٗ)العركس  تاج. انظر: يمكت فبل لبد وأنَّ  ولظن   عاد, بف( لقماف نسكر آخر) اسـ( لبد: ّ)
ِٔ.) 
ـي  ككميا الجناح, منكب تمي التي الريشة: القادمةي ( ْ) (, كلساف ُِّ /ٓلمخميؿ بف أحمد ) العيف. انظر: كقدامى قىكاًد

 (.ِّٔ /َُلممرتضى الزبيدم) العركس تاج(, ك ْٗٔ /ُِالعرب البف منظكر)
 ـ. ََِْ - ىػ ُِْٓ -ُالمعرفة, ط (, دارّٖالعامرم )ص:  ربيعة بف لبيد  ديكاف( ٓ)

 كاف ,الككفة أىؿ مف. بالمغة عبلمة ناسب, راكية, :اهلل عبد أبك األعرابي, بابف المعركؼ زياد, بف ىك: محمد (ٔ)
 الزبيدم مذحج بف اهلل عبيد بف الحسف بف محمد, كالمغكييف النحكييف تطبقا. انظر: ىػ ُِّ, تكفي سنة أحكؿ

 .ِ, طالمعارؼ دار, إبراىيـ الفضؿ أبك محمد(, تحقيؽ:  ُٓٗ ,)ص:اإلشبيمي
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 الفقر كاد: »كقاؿ الفقر, مف ذيتعكَّ  كاف كالسبلـ, الصبلة عميو وأنَّ  مى كً ما ري  :الثالث الوجه
 زمرة في كاحشرني مسكينان  كأمتني مسكينان  أحيني الميـ ): ثـ قاؿ « كفران  يككف أف

 .(ُ)( المساكيف
َـّ  الفقر, مف ذتعكٌ  وألنَّ  الحديثاف؛ لتناقض الفقير مف حاالن  أسكأ المسكيف كاف فمك  سأؿ ث
 .البتة تناقض فبل المسكنة مف أشدٌ  الفقر قمنا إذا اأمَّ  منو, أسكأ حاالن 

گ   چ : تعالى قكلو بدليؿ لمماؿ مالكان  ككنو ينافي ال ,مسكينان  وككن أفٌ  :الرابع الوجه

 مف سفينة لو مف بالمسكنة فكصؼ , ]ٕٗآية:الكيؼ: سكرة [ چگ  گ  ڳ 
 اإلنساف أف عمى يدؿٌ  ما اهلل كتاب في نجد كلـ الدنانير, مف جممة تساكم البحر سفف
 .شيئان  يممؾ أنو مع فقيران  يم  سي 

 آية:  محمد:سكرة  [چ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئچ : تعالى قكلو وعمي الدليؿ: قالكا فإف
 .أشياء يممككف يـأنَّ  مع بالفقر الكؿَّ  فكصؼ ,]ّٖ
 أحدان  فإفَّ  تعالى, اهلل إلى بالنسبة فقراء بككنيـ كصفيـ تعالى وألنَّ  ؛أكلى بالضد   ىذا: قمنا
 .قكلنا فصحَّ  اهلل إلى بالنسبة شيئان  البتة يممؾ ال تعالى اهلل سكل

ے  ۓ   ۓ  ﮲      ﮳  ﮴   ﮵  ﮶  ﮷  ﮸   ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  چ : تعالى قكلو :الخامس جهالو 

 الذم الفقير المتربة ذم المسكيف منو كالمراد ,]ُٔ – ُْ آية: البمد:سكرة [ چ﮽  ﮾  
 يحصؿ قد أنو عمى يدؿٌ  القيد بيذا المسكيف فتقييد الفقر, ةشدَّ  مف بالتراب ألصؽ قد

نما متربة اذ ككنو كصؼ عف خاؿو  مسكيف  يدؿ   فيذا ,شيئان  يممؾ أف بتقدير كذلؾ يككف كا 
 .األشياء لبعض مالكان  ككنو ينافي ال مسكينان  ككنو أفَّ  عمى

  ,شيئان  يجد ال الذم المحتاج ىك الفقير عنيما, اهلل رضي اسعبَّ  ابف قاؿ :السادس الوجه

                                                           

 قبؿ الجنة يدخمكف المياجريف فقراء أف جاء ما باب, مف حديث أنس بزيادة يـك القيامة كاستغربوالترمذم  أخرجو (ُ)
(, كصححو, ّٖٓ /ْ(,)ُُٕٗ(, كأخرجو الحاكـ في المستدرؾ , باب الرقائؽ, برقـ )ٕٕٓ /ْ(,)ِِّٓبرقـ) أغنيائيـ

 (.ُِٕ/ٖ(, )ّّّككافقو الذىبي, كصححو الضياء المقدسي في األحاديث المختارة برقـ)
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 أربعمائة نحك ككانكا ـكسمَّ  ميوع اهلل ىصمَّ  اهلل رسكؿ مسجد ةفَّ صي  ,(ُ)ةالصفَّ  أىؿ كىـ: قاؿ
 ىـ كالمساكيف أمسكا, إذا بو أتاىـ فضؿ عنده المسمميف مف كاف فمف ليـ, منزؿ ال رجؿ

 .الناس يسألكف الذيف الطكافكف
 بيـ الفقراء اسعبَّ  ابف رفسَّ  افممَّ  بالتكاتر, معمكمة ةفَّ الص   أىؿ فقر ةشدَّ  أفَّ  :االستدالل وجه
 مف أشد   شيئان  أحدان  يسأؿ ال الذم المحتاج أحكاؿ أفَّ  ثبت ثَـّ  كافيف,المساكيف بالط ركفسَّ 

 أسكأ يككف أف يجب الفقير أفَّ  ظير عمييـ, كيطكؼ اسالنَّ  يسأؿ ثَـّ  يحتاج, مف أحكاؿ
 .المسكيف مف حاالن 

 إلييـ عكتضرَّ  اسالنَّ  سأؿ إذا فالفقير السككف, مف مأخكذه  لفظه  المسكنة أفَّ  :السابع الوجه
 كيحتمؿ كالقمؽ, الخكؼ عنو كزاؿ قمبو, سكف فقد شيئان  أعطكه إلييـ عتضرَّ  متى وأنَّ  عمـك 
 فميذا السؤاؿ, كأعاد يضطرب كلـ سكف نعكمي  بالرد   جيبأي  إذا وألنَّ  االسـ؛ بيذا يم  سي  وأنَّ 

 إذا الرجؿ تمسكف: كيقاؿ الغير, عند عكالتضر   السؤاؿ عف كناية التمسكف جعؿ السبب
 تكاضع يريد (ِ)(كتمسكف تأفَّ  ): يلممصم   كالسبلـ الصبلة عميو قكلو: كمنو كتكاضع, الفى 

 .السائؿ ىك المسكيف أفَّ  عمى ىذا فدؿَّ  ع,كتخشٌ 

سكرة [ چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ : أخرل آيةو  في قاؿ تعالى وإنَّ : فنقكؿ ىذا ثبت إذا
 يككف أف كجب السائؿ, ىك كيفالمس أفَّ  ىاىنا ذكرنا بما ثبت افممَّ , ] ُٗ آية: الذاريات:
 الفقير أفَّ  فثبت الحرماف, أمر تقرير في مبالغة المحرـك أفَّ  شؾَّ  كال الفقير, ىك المحرـك
 .المسكيف مف حاالن  أسكأ

                                                           

 عنيـ اهلل رضي الصحابة مف كالفقراء الغرباء إليو يأكم كاف عميو كمظمؿ المسجد مف مقتطع مكاف ىي( ةفَّ الص  )( ُ)
البف  البخارم صحيح شرح البارم فتحانظر:  .الصفة أصحاب كيسمكف كيكثركف يقمكف ككانكا فيو كيبيتكف
 (.ُْٓ/ُحجر)

 كلفظو: ,عباش  (,  عف الفضؿ بفِِٓ /ِ(, )ّٖٓالصبلة, برقـ) في التخشع في جاء ما أخرجو الترمذم , باب (ِ)
 كتمسكف, كتضرع, كتخشع, ركعتيف, كؿ في تشيد مثنى, مثنى الصبلة: " كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ قاؿ: قاؿ

 ككذا كذا فيك ذلؾ يفعؿ لـ كمف رب, يا رب يا: كتقكؿ كجيؾ, ببطكنيما مستقببل ربؾ, إلى ترفعيما: يقكؿ يديؾ, كتقنع
 .حديثو يصح لـ: (ُِّ/ٓ )الكبير التاريخ" في البخارم كقاؿ العمياء, بف نافع بف اهلل عبد لجيالة ضعيؼ ك إسناده "
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 وأنَّ  كالظاىر الحديث, «مسكينان  أحيني: »قاؿ كالسبلـ الصبلة عميو وأنَّ  :الثامن الوجه
 أشياءن  يممؾ كاف يكف  تي  حيف كالسبلـ الصبلة عميو كىك مسكينا, فأماتو دعاءه أجاب تعالى
 وفإنَّ  الفقير اأمَّ  األشياء, لبعض مالكان  ككنو ينافي ال مسكينان  ككنو أفَّ  عمى ىذا فدؿَّ  كثيرةن 
, (ُ)( كفرا يككف أف الفقر كاد ): كالسبلـ الصبلة عميو لقكلو؛ الشديدة الحاجة عمى يدؿ  
 .المسكنة مف حاالن  أشد الفقر أفَّ  بيذا فثبت
 افضدٌ  كالبياض السكاد أفَّ  كما اف,ضدٌ  كالغنى الفقر أفَّ  عمى اتفقكا الناس أفَّ  :التاسع الوجه
 نقادان مي  كاف فمف اف,ضدَّ  كالتمسكف عالترف  : قالكا بؿ افضدَّ  كالمسكنة الغنى إفَّ  أحد يقؿ كلـ
 ظيريي  فبلنان  إفَّ : قالكا ,إلييـ عان متضر   جكابيـ عف ساكتان  ىـلشرٌ  بلن متحم   منيـ خائفان  أحدو  لكؿ
 كعمى ,الغني   ضد   عف عبارةن  فجعمكه الفقير اكأمَّ  عاجز, مسكيفه  وإنَّ : كقالكا كالمسكنة, الذؿ
 كترؾ كالطاعة الخضكع نفسو مف يظير كاف إذا ,مسكينان  بككنو الغنيَّ  الرجؿ يصفكف فقد ىذا

 الفقر أفَّ  فثبت كالمسكنة, التكاضع عف عان ف  تر مي  بككنو الفقير الرجؿ يصفكف كقد المعارضة,
 الماؿ, حصكؿ نافييي  ؿكاألكٌ  التكاضع, إظيار عف عبارة كالمسكنة الماؿ عدـ عف عبارة
 .حصكلو ينافي ال كالثاني
  أغنيائيـ, مف ىاذٍ خي ": الزكاة في لمعاذو  كالسبلـ الصبلة عميو قكلو :العاشر الوجه

 (ِ)."فقرائيـ عمى ىادَّ كري 
 ذكر ألفَّ  مساكينيـ؛ عمى ىادَّ كري : يقكؿ أف لكجب ,أشدٌ  المساكيف في الحاجة كانت كلك

 (ّ).«المسكيف مف حاالن  أسكأ الفقير أفَّ  عمى تدؿ   ذكرناىا التي الكجكه فيذه أكلى, األىـ  

 
                                                           

, كأبك نعيـ في حمية (ُّٗ: ص(, )َُْٖ)برقـ, كالسقـ لمفقر الدعاء باب, الدعاء في الطبراني ( أخرجوُ)
 فيو(: ٖٕ /ٖ(, كقاؿ الييثمي في المجمع )َُٖٔ :ص(, كضعفو العراقي في تخريج أحاديث اإلحياء)ّٓ/ّاألكلياء)
 .ؾمترك  كىك حباف ابف كثقو الكبلبي عثماف بف عمرك

كانكا,  حيث الفقراء في كترد األغنياء مف الصدقة أخذ البخارم في صحيحو, كتاب الزكاة, باب أخرجو( ِ)
اإلسبلـ,  كشرائع الشيادتيف إلى الدعاء صحيحو, كتاب اإليماف, باب (, كمسمـ فيُِٖ /ِ(,)ُْٔٗبرقـ)
 .«....فقرائيـ في فترد أغنيائيـ مف تؤخذ صدقة عمييـ افترض اهلل أفَّ  يـمٍ فأعمً ... »(, كلفظو: َٓ/ُ(,)ِٗبرقـ)

 (.ِٖ/ُٔالتفسير الكبير) (ّ)
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 راس :الد  
 أقكاؿ:ستة في المسألة 

 قكؿ كىكار الرازم, مف المسكيف, كىك اختي حاجةن  الفقير أشد   فَّ إ القول األول:
 . (ٓ), كالسعدم(ْ), كالقاسمي(ّ)كالشككاني ,(ِ), كذىب إليو البيضاكم(ُ)الشافعي
 ـ  في كبلـ الرازم.كا بما تقدَّ كاحتج  

يكفيو,  الفقير أحسف حالة مف المسكيف, فالفقير ىك الذم لو بعض ما فَّ إ القول الثاني:
بف كيعقكب  (ٕ)كيكنس بف حبيب ,(ٔ)كالمسكيف الذم ال شيء لو, كىك قكؿ أبك حنيفة

 البسيط(مف ) (ُُ):كاستدلكا بقكؿ الراعي, (َُ)كذىب إليو ابف كثير, (ٗ), كابف قتيبة(ٖ)يتك  الس  

 
                                                           

 الشيير البغدادم, البصرم محمد بف عمي الحسف أبك, الشافعي اإلماـ مذىب فقو في الكبير الحاكم( انظر: ُ)
 .ـ ُٗٗٗ- ىػ ُُْٗ, لبناف – بيركت -ُط العممية, الكتب دار, بالماكردم

 (. ٖٓ/ّ)التنزيؿ أنكار( انظر: ِ)
 (. ِْٓ/ِ)القدير فتح( انظر: ّ)
 (.ّْٕ/ٓ)التأكيؿ محاسف( انظر: ْ)
 (.ُّْالرحمف)ص:  الكريـ تيسير انظر: (ٓ)

 - ىػُُْْبيركت,  – المعرفة , دار(ٖ/ّ)السرخسي األئمة شمس سيؿ أبي بف أحمد بف المبسكط لمحمدانظر:  (ٔ)
 ـ.ُّٗٗ

 -ُ, طناشركف لبناف مكتبة, قباكة الديف فخر(, تحقيؽ: ُْليعقكب بف السكيت)ص: األلفاظ كتاب( انظر: ٕ)
 باألدب, عبلمة: بالنحكم كيعرؼ الرحمف, عبد أبك بالكالء, الضبي حبيب بف كنس, كيكنس بف حبيب ىك: يـُٖٗٗ
, كتكفي سنة األئمة مف كغيرىـ كالفراء كالكسائي سيبكيو عنو أخذ. األصؿ أعجمي, عصره في البصرة نحاة إماـ كاف
 (.ُٓلئلشبيمي)ص:  كالمغكييف النحكييف طبقات. انظر: ػىُِٖ

(, كيعقكب بف السكيت ىك: يعقكب بف إسحاؽ أبك يكسؼ النحكم المغكم, ِٕ/ِ( انظر: زاد المسير البف الجكزم)ٖ)
 (.ّٓٗ/ٔالبف خمكاف) األعياف كفيات. انظر: ىػِْْ مف أىؿ الفضؿ كالديف كالثقة, كتكفي سنة

 النحكم: محمد أبك الدينىكىرٌم, قتيبة بف مسمـ بف اهلل عبد(, كابف قتيبة ىك: ّْالبف قتيبة)ص: الكاتب أدب( انظر: ٗ)
 (.ِْ/ّ)األعياف كفيات. انظر: ىػِٕٔتكفي سنة . المكثريف المصنفيف كمف األدب, أئمة المغكم مف

 (. ُٓٔ/ْ( انظر: تفسير القرآف العظيـ)َُ)
جٌمة  مف كاف. المحدثيف فحكؿ مف شاعر: جندؿ أبك النميرم, جندؿ فب معاكية بف حصيف بف عبيد: ىك كالراعي (ُُ)

 بادية أىؿ مف إبؿ, راعي كاف: كقيؿ. كسؤدد بيت أىؿ نمير بنك ككاف. اإلبؿ كصفو لكثرة بالراعي كلقب  ,قكمو
 القرطبي األندلسي حـز بف أحمد بف عمي محمد ألبي العرب أنساب جميرة: انظر .قَٗ سنة كتكفي, البصرة

  ـ.ُّٖٗ-ق َُّْ -ُط,  بيركت - العممية الكتب دار(, ِٕٗ: ص)ظاىرمال
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مكبىتيوي  كانت الذم الفقير اأمَّ  ٍفؽى ...  حى  (ِ()ُ)سىبىدي  لو ييٍترىؾٍ  فمـ العياؿ كى
مي فٍ كالكى  كبتو كٍفؽ عيالو, أم: ليا لبف قدر ؽ مف المكافقة بيف الشيئيف كااللتحاـ؛ يقاؿ: حى

 (ّ).كفايتيـ ال فضؿ فيو

اس, ابف عبَّ )ىذا عف  مى كً ؼ, كالمسكيف السائؿ, ري الفقير المحتاج المتعف   القول الثالث:
  .(ٔ)اسكالنحَّ  ,(ٓ)الطبرمذىب إليو , ك (ْ)(كالحسف, كمجاىد, ك الزىرم

عراب الذيف لـ يياجركا, قالو الفقير مف المياجريف كالمساكيف مف األ القول الرابع:
 (ٕ).اؾالضحَّ 

 (ٖ).الفقراء فقراء المسمميف, كالمساكيف فقراء أىؿ الكتاب, قالو عكرمة القول الخامس:

 , (َُ)يكسؼأبك , ك (ٗ)سائر أصحاب مالؾقكؿ  الفقير كالمسكيف سكاء, كىك فَّ إ :السادسالقول 

                                                           

 بف محمد طاىر أبك الديف مجدل كثير. انظر: القامكس المحيط كال قميؿ ال لبد كال سبد كمالو الشعر مف القميؿ: سبد (ُ)
, العرقسيكسي نعيـ محمد: إشراؼ, الرسالة مؤسسة في التراث تحقيؽ مكتب: تحقيؽ(, ِٖٔ)ص: الفيركزآبادل  يعقكب
 أحمد بف مخميؿلالعيف  كتاب, ك  ـ ََِٓ - ىػ ُِْٔ, ٖ, طلبناف – بيركت كالتكزيع, كالنشر لمطباعة الرسالة مؤسسة

 , )د. ط(. .اليبلؿ كمكتبة دار ,السامرائي إبراىيـ المخزكمي, ميدم(, تحقيؽ: ِِّ /ٕ) الفراىيدم

  ـ.َََِ -ُي, دار صادر لمطباعة كالنشر, ط, تحقيؽ: محمد نبيؿ طريق(ٔٓ/ُديكاف الراعي)( ِ)

 أحمد: تحقيؽ, (ُٕٔٓ/ْالفارابي) الجكىرم حماد بف إسماعيؿ نصر العربية, أبك كصحاح المغة تاج الصحاح( ّ)
 . ـ ُٕٖٗ -  ىػ َُْٕ  -ْ, طبيركت – لممبلييف العمـ دار, عطار الغفكر عبد

 (. ُِِ/ّالقرآف لمنحاس)(, كمعاني َِٕ/ِ( انظر: زاد المسير البف الجكزم)ْ)
 (. َّٖ/ُْ( انظر: جامع البياف لمطبرم )ٓ)
 (.ُِِ/ّانظر: معاني القرآف لمنحاس) (ٔ)
 .(َّٕ/ُْجامع البياف لمطبرم) انظر:( ٕ)

 (.َّٖ/ُْ( انظر: المصدر نفسو)ٖ)
 سالـ :تحقيؽ(, َِٗ/ّ)القرطبي النمرم عاصـ بف البر عبدبف  اهلل عبد بف يكسؼ عمر أبك, االستذكار( انظر: ٗ)

 ـ. َََِ – قُُِْ  -ُ, طبيركت – العممية الكتب دار, معكض عمي محمد عطا, محمد
 عمي محمد السبلـ عبد (, تحقيؽ:ِّْ/ْالجصاص الحنفي)الرازم  بكر أبك عمي بف حمدأل ( انظر: أحكاـ القرآفَُ)

 يعقكبالقاضي العبلمة فقيو العراقيف , كأبك يكسؼ ىك: ـُْٗٗ/ىػُُْٓ, لبناف – بيركت العممية الكتب دار, شاىيف
 نشر مف كأكؿ كتمميذه, حنيفة, أبي اإلماـ صاحب: يكسؼ أبك البغدادم, الككفي األنصارم حبيب بف إبراىيـ بف

األقطار  فقياء كأعبلـ األمصار عمماء مشاىير. انظر: ىػُِٖ , تكفي سنةالحديث حفاظ مف عبلمة, فقييا كاف ,مذىبو
 (.َِٕ)ص: 
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 . (ّ)اف, كأبك حيَّ (ِ), كالقرطبي(ُ)كذىب إليو البغكم
فً  المعنى, في بينيما فرؽ ال سكاء كالمسكيف الفقير أصحاب ىذا القكؿ بأفَّ  كاستدؿَّ   افترقا كا 

 كرحمة. ليـ نظران  سيميف ليعطى باسميف يم  سي  كاحد صنؼه  كىما االسـ, في
 يما صنفاف.المسكيف غير الفقير, كأنَّ  عمى أفَّ  كلكف ظاىر المفظ يدؿ  

  رجيح:الت  
 كمف معو الرازم اختيارالقكؿ األكؿ ىك الراجح, كىك  ي دراسة األقكاؿ أفَّ ا سبؽ فف ممَّ يتبيَّ 
كاهلل ح لمباحث, كىك الذم ترجَّ كا بو, ة ما احتج  حاجة مف المسكيف, لقكَّ  الفقير أشد   أفٌ مف 

 تعالى أعمـ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.َّٔ/ِ)التنزيؿ معالـ: ( انظرُ)
 (. َُٕ/ٖ)القرآف ألحكاـ الجامع( انظر: ِ)
 (.ُْْ/ٓ)المحيط البحر( انظر: ّ)

 



111 

 ٹ ٹ -ِ

 [   چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ   پ  ڀڀ  ڀ  ڀ  چ 
 .]٩٭ آي :التوب :سورة 

 :المراد بجهاد المنافقين في اآلي 

 ازي:اختيار الر  
 إظيارالمراد بمجاىدة المنافقيف يككف ب ازم الخبلؼ في المسألة, كذىب إلى أفَّ ذكر الرَّ    
 : -رحمو اهلل -, حيث قاؿثالثان  كباالنتيار ,ثانيان  الرفؽ كبترؾ تارة, ةجَّ الحي 
 جائز, غير كذلؾ المنافقيف مجاىدة بكجك  عمى تدؿٌ  اآلية أفَّ  كىك سؤاؿ, اآلية كفي »

 محاربتو يجز لـ كذلؾ األمر كاف كمتى بمسانو كينكره كفره يستر الذم ىك المنافؽ فإفَّ 
 .كمجاىدتو

 أفَّ  حيحالصٌ  كىك :الثالث والقول..... .اإلشكاؿ ىذا بسبب أقكاالن  ذكركا الناس أفَّ  كاعمـ
 أك بالسيؼ الجياد ذلؾ أفَّ  عمى يدؿ   ما المفظ في كليس الجيد, بذؿ عف عبارةه  الجياد
 كيفية افأمَّ  الفريقيف, مع الجياد كجكب عمى تدؿ اآلية إفَّ : فنقكؿ آخر بطريؽ أك بالمساف

  .آخر دليؿو  مف عرؼيي  ماإنَّ  بؿ عمييا, يدؿ   ال اآلية فمفظ المجاىد تمؾ
ذا  تككف أفَّ  يجب لكفارا مع المجاىدة أفَّ  عمى المنفصمة الدالئؿ تدلَّ : فنقكؿ ىذا ثبت كا 

 (ُ).«ثالثان  كباالنتيار ,ثانيان  الرفؽ كبترؾ ,تارةن  ةجَّ الحي  بإظيار المنافقيف كمع بالسيؼ,

 راس : الد  
 في المسألة ثبلثة أقكاؿ: 

ة, كترؾ جٌ مجاىدة المنافقيف تككف بإظيار الحي  أفَّ ًمف ازم الرٌ  اختيار كىك القول األول:
 , (ِ)عف ابف عباس ,, كىك مركمه كالتغميظ الزجر ةالرفؽ, كشدٌ 

                                                           

 (.َُّ/ُٔالتفسير الكبير) (ُ)

 (َِْ/ْ)لمسيكطي (,  الدر المنثكرّٗٓ/ُْ)لمطبرم البياف انظر:جامع( ِ)
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, (ٓ)الكمبي جيزىمٌ , كابف (ْ), النسفي(ّ)النيسابكرمك  ,(ِ)ةعطيٌ , كابف (ُ)كذىب إليو الزمخشرم
 .(ٖ), كالقاسمي (ٕ)كالشككاني, (ٔ)كالخازف
ظيركف يـ يي ؛ ألنَّ  ظيركا كفران مالـ يي  رجياد المنافقيف بالسيؼ متعذ   ىؤالء بأفَّ  كاحتجَّ 

 حف مأمكركف بالظاىر, فذىبكا إلى تفسير اآلية بما يدفع ذلؾ.  اإلسبلـ, كن

 تستطع لـ فإف فبمسانؾ, تستطع لـ فإفٍ  بيدؾ, المنافقيف تجاىد فٍ المراد أى  القول الثاني:
 , (َُ)الطبرم , كذىب إلى ذلؾ(ٗ)عف ابف مسعكد كجكىيـ, كىذا المركم   في رٌ فاكفيً 

 .(ُُ)السعدمك 

 أفَّ  فٍ مً : مسعكد ابف قاؿ ما بالصكاب, عندم ذلؾ تأكيؿ في اؿاألقك  كأكلى " قاؿ الطبرم:
 جياد مف بو أمرىه الذم بنحك المنافقيف, جياد مف كسمـ عميو اهلل صمى نبيىو أمر اهلل

 .المشركيف
 عممو مع أصحابو, أظييرً  بيف مقيميف كسمـ عميو اهلل صمى تركيـ فكيؼ: قائؿ قاؿ فإف

 بيـ؟ 
َـّ  الكفر, كممة منيـ أظير فمى  بقتاؿ أمر ماإنَّ  هذكر  تعالى اهلل إفَّ : قيؿ   عمى أقاـ ث

                                                           

 (.َِٗ/ِ)انظر: الكشاؼ (ُ)

 (.ٗٓ/ّالكجيز) المحرر( انظر: ِ)

 حسف بف حنيؼ, القاسمي حسف بف حنيؼ(, تحقيؽ: ّٖٔ/ُلمنيسابكرم)القرآف  معاني عف البياف يجازإ ( انظر:ّ)
: الديف نجـ القاسـ, أبك النيسابكرلٌ  الحسيف بف الحسف أبي بف محمكد: ىك كالنيسابكرم, ىػ  ُُْٓ -ُط ,القاسمي
 (. ُٕٔ/ٕلمزركمي) ألعبلـكا(, َِٓ/ُ)خميفة لحاجي الظنكف كشؼ: انظر. قَٓٓ سنة تكفي, لغكمٌ  مفسر

 (.ْٗٔ/ُالتنزيؿ) مدارؾ ( انظر:ْ)

 (.ّّْ/ُ)التنزيؿ لعمـك التسييؿ ( انظر:ٓ)

 (.ّْٖ/ِالتأكيؿ) لباب ( انظر:ٔ)

 (.ّْٔ/ِ)القدير فتح ( انظر:ٕ)

 (.ْٓٓ/ٓالتأكيؿ) محاسف ( انظر:ٖ)

 (َِْ/ْ)لمسيكطي(, الدر النثكر ّٖٓ/ُْ)لمطبرم انظر: جامع البياف( ٗ)

 (.ّٗٓ/ُْجامع البياف)انظر:  (َُ)

 (.ّْْ)ص:الرحمف الكريـ انظر: تيسير (ُُ)
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 بيا, كأيًخذ الكفر بكممة ـتكمَّ  وأنَّ  منيـ عميو عاط مو  إذا مىفٍ  كأٌما ,ذلؾ مف أظير ما إظياره
 أف بمسانو, اإلسبلـ أظير مف كؿ   في اهلل حكـ فإفَّ  ,"مسمـ يإن  : "كقاؿ عنيا كرجع أنكرىا
ف كمالو, دمو لو بذلؾ يحقف  كلـ بسرائرىـ, ثناؤه جؿَّ  ىك كتككَّؿ ذلؾ, غير معتقدان  كاف كا 
 (ُ)".السرائر عف البحثى  لمخمؽ يجعؿ

 في حممو اآلية عمى ظاىر األمر بالجياد. غير مقنعو رحمو اهلل ككبلـ الطبرم 
 بالجياد, األمر ظاىر عمى كالطبرم اجالزجَّ  ميامى كحى "قاؿ ابف عاشكر عف كبلـ الطبرم: 

 (ِ)".المعنى  تحقيؽ مف بمقنعو  يأتيا لـ يماكلكنٌ  مسعكد, بف اهلل عبد إلى الطبرم نسبوك 

عف  جياد المنافقيف يككف بإقامة الحدكد عمييـ, كىك المركم   أفَّ كىك  القول الثالث:
  (ّ).)الحسف, كقتادة(

 أكثر ألفَّ  ؛يـفي الحدكد بإقامة المنافقيف جياد إفَّ "ابف العربي ىذا القكؿ حيث قاؿ:  كردَّ 
 ماإنَّ  بمنافؽ, العاصي كليس عمييا, برىاف ال دعكل وفإنَّ  عندىـ, كانت الحدكد إصابة
 كأخبار ,ظاىران  الجكارح بو ستتمبَّ  بما ال ,كامنان  النفاؽ مف قمبو في يككف بما المنافؽ

 (ْ)".منافقيف يككنكا لـ يـأنَّ  مساقيا يشيد المحدكديف

 رجيح: الت  
القكؿ األكؿ ىك الراجح, كىك  قكؿ, أفَّ  ة كؿ  سبؽ, كمف خبلؿ النظر في أدلَّ  اف ممَّ يتبيَّ 

 ةكشدَّ , الرفؽ كترؾ, ةجٌ الحي  جياد المنافقيف يككف بإظيار أفَّ كمف معو مف ازم اختيار الرَّ 
 كالتغميظ. الزجر

   - كسمـ عميو اهلل صمى - النبي أفَّ  الشريعة في المعمـك مف فإفَّ » : يقكؿ ابف العربيٌ 

                                                           

 (.ّٗٓ/ُْ)البياف جامع( ُ)

 (. ِٔٔ/َُكالتكير) التحرير (ِ)

 (.ُُْٖ/ٔ, كتفسير ابف أبي حاتـ)(ّٗٓ/ُْانظر: جامع البياف) (ّ)

 (.ْْٓ/ِالبف العربي) القرآف أحكاـ (ْ)
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 المنافقكف اكأمَّ , بيانو تقدـ ما حسب أنكاعيـ اختبلؼ عمى بالسيؼ الكفار يجاىد كاف
 بالبقاء فيمغييا أخبارىـ كيسمع إسبلميـ, بظاىر كيكتفي عنيـ, يعرض بيـ عممو مع فكاف

بقاء بيـ, الحؽ   إلى الفيئة كانتظار عمييـ,  قتميـ, عند نفكسيـ تثكر لئبلَّ  قكميـ, عمى كا 
 ىذه لمجمكع فكاف أصحابو؛ يقتؿ محمدان  أفَّ  الناس يتحدث أف في الشنعة سكء مف كحذران 
 كاف كتارةن  ربيـ, إلى سرائرىـ ؿي كً كيى  كغزكىـ, صبلتيـ, كبادئ إيمانيـ, ظاىر يقبؿ األمكر
 (ُ) .« عمييـ التغيير ظيريي  كاف كأخرل الكريـ, ويى كجٍ  ليـ يبسط

كاهلل كىك الذم ظير لمباحث, اجح, ىك الرَّ كمف معو م اختيار الفخر الراز  ف أفَّ كبيذا يتبيَّ 
 تعالى أعمـ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.ْْٓ/ِ) البف العربي القرآف أحكاـ( ُ)
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 ٹ ٹ -٩

التوب : ة سور  [ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ  چ 
 .]٭ٮآي :

 الكريم : المراد بالخوالف في اآلي 

 :الر ازياختيار 
, حيث فبل يبرحف البيت في ففٍ المراد بالخكالؼ النساء البلتي تخمَّ  ذىب الرازم إلى أفَّ    

 البيت في ففتخمَّ  تيالبلَّ  النساء عف عبارة الخكالؼ: اءالفرَّ  قاؿ: األكؿ: كجياف فيو »قاؿ: 
  .كالنساء الجياد عف فيـتخم   في يككنكا بأفَّ  رضكا: كالمعنى يبرحف, فبل

 غير ىك الذم كالخالفة ,حاؿ في خالفة جمع الخكالؼ يككف أف أيضان  يجكز: الثاني
 كىالؾ كفكارس, فارس: حرفاف إالَّ  فكاعؿ, جمعو صيغة فاعؿ يأت كلـ: اءالفرَّ  قاؿ ,نجيب

 يصعب ككاف: ركفالمفس   قاؿ ,ةكالذلَّ  ةالقمَّ  عمى أدؿ   وألنَّ  أكلى؛ األكؿ كالقكؿ كىكالؾ,
 (ُ).« بالخكالؼ تشبيييـ المنافقيف عمى

 راس : الد  
  في المسألة ثبلثة أقكاؿ:

 القعكد شأنيفَّ  تيالبلَّ المراد بالخكالؼ النساء  أفَّ كىك الذم ذىب إليو الرازم,  :القول األول
, كىك (ِ)اء(كالفرَّ كالحسف, س, قتادة, كمجاىد, ا) ابف عبَّ  :خالفة, قالو جمع البيكت كلزـك

مىنيف(ْ)ذىب إلى ىذا القكؿ الطبرمك  (ّ),قكؿ جميكر المفسريف , كابف أبي زى
(ٓ) ,

                                                           

 (.ُُٗ/ُٔالتفسير الكبير) (ُ)

 .(ِٕٖ/ ِ), زاد المسير البف الجكزم(َّٗ/ ِ)لمماكردم كالعيكف النكت(, ُّْ /ُْجامع البياف لمطبرم)انظر: ( ِ)

 .(ٖٔ/ ّ)الكجيز البف عطية   انظر: المحرر (ّ)

 (.ُّْ/ُْ( انظر: جامع البياف)ْ)

 (.ِِٓ/ِ( انظر: تفسير القرآف العزيز)ٓ)
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, كابف (ٔ)اف, كأبك حيَّ (ٓ), كالنسفي(ْ), كالبيضاكم(ّ),  كالقرطبي(ِ)ةف عطيَّ , كاب(ُ)كالكاحدم
 .(ٖ), كالشككاني(ٕ)كثير
 فكاعؿ: فاعمة تجمع العرب إذ النساء, عمى إال يقع ال الخكالؼ »: (ٗ)األنبارم ابف قاؿ

 :حرفيف في إال فكاعؿ,: فاعبلن  يجمعكف كال كشكاتـ كشاتمة, كضكارب, ضاربة, :فيقكلكف
: يككف أف كيجكز ,المنازؿ في المتخمفات: الخكالؼ مع يككف أف فيجكز كىكالؾ فكارس,

 عندىف مدافعة ال البلتي العجزة النساء مع: يككف أف كيجكز ,العاصيات المخالفات مع
».(َُ) 

 كاف إذا: أىمو خالفة فبلف: يقاؿ كأدنياؤىـ الناس ساسخً  :الخكالؼب المراد القول الثاني:
 (ُُ).و ابف قتيبةدكنيـ, قال

 (ُِ).المراد بالخكالؼ المنافقكف, قالو مقاتؿ القول الثالث:
 :الترجيح
 الراجح, ىك القكؿ األكؿ, كىك اختيار الرازم, كعميو  سبؽ في دراسة األقكاؿ أفَّ  ايتبيف ممَّ 

                                                           

 (.ْٕٔص:( الكجيز )ُ)

 (.ٖٔ/ّ( المحرر الكجيز)ِ)

 (. ِِّ/ٖ( الجامع ألحكاـ القرآف)ّ)

 (.ِٗ/ّ( انظر: أنكار التزيؿ)ْ)

 (.َِٕ/ُ( انظر: مدارؾ التزيؿ)ٓ)

 (.ْٕٗ/ٓ( انظر: البحر المحيط)ٔ)

 (.ُٔٗ/ْ( انظر: تفسير القرآف العظيـ)ٕ)

 (.ْْْ/ِ( انظر: فتح القدير)ٖ)

 الناس أكثر كمف كالمغة, باألدب زمانو أىؿ أعمـ مف: األنبارم بكر أبك بشار, بف محمد بف القاسـ بف ىك: محمد( ٗ)
 كفيات. انظر: ىػِّٖ, تكفي سنة القرآف في شاىد ألؼ ثمثمائة يحفظ كاف: قيؿ ,كاألخبار لمشعر حفظا

 (.ُّْ/ْ)األعياف

 (ِٕٖ/ ِ)المسير البف الجكزم زاد( َُ)

 (.ِٕٖ/ ِ), كزاد المسير البف الجكزم(َّٗ/ ِ)لمماكردم كالعيكف انظر: النكت (ُُ)

 .نفسوالمصدر  (ُِ)
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 الرجاؿ, صفة مف الخكالؼ تككف أف (ُ)كيجكزـ عمى غيره, قدَّ جميكر المفسريف, كىك مي 
 جمعان  تككف ىذا فعمى فيو, خير ال: أم , خالفة رجؿ: يقاؿ خالفة, جمع اأني بمعنى
 لفظو. باعتبار لمذككر

 كاهلل تعالى أعمـ.ح لمباحث, ىذا ما ترجَّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

محمد فكاد تحقيؽ:  (,ِٓٔ/ ُ)  عبيدة (, كمجاز القرآف ألبيُّٓٓ/ْ( انظر: الصحاح تاج المغة, مادة خمؼ, )ُ)
 .(ُِْ/ّاس)معاني القرآف لمنحَّ , ىػ ُُّٖ, )د. ط(, القاىرة – الخانجى مكتبة, سزگيف
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 ٹ ٹ -٪

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  چ 

 التوب :سورة [ چٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ          ٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  
 .]٧٦٦  :آي

لين في اآلي :ال  مراد بالس ابقين األو 

 ازي:اختيار الر  
 كفي اليجرة, في السابقكف يـح أنَّ ذكر الرازم الخبلؼ في المراد بالسابقيف األكليف, كرجَّ    

 ىـ؟ مف كاألنصار المياجريف مف األكليف السابقيف في اختمفكا »النصرة, حيث قاؿ: 
 : كجكىان  كذكركا
 كعف بدران  كشيدكا القبمتيف إلى كاصمٌ  الذيف ىـ: -عنيما اهلل رضي -اسعبَّ  بفا قاؿ :األكؿ

 كفي اليجرة, في السابقكف يـأنٌ  عندم حيحكالصَّ  ,الرضكاف بيعة بايعكا الذيف ىـ الشعبي
 المفظ فبقي فيماذا سابقكف يـأنَّ  فيبي   كلـ سابقيف ككنيـ ذكر وأنٌ  عميو يدؿ   كالذم النصرة,

 بو ما إلى المفظ ذلؾ صرؼ فكجب ,كأنصاران  مياجريف بككنيـ كصفيـ وأنَّ  الَّ إ ,مبلن جٍ مي 
 السابقكف منو المراد يككف أف فكجب كالنصرة, اليجرة كىك كأنصاران  مياجريف صاركا
 طاعةه  اليجرة إلى بؽفالسَّ  كأيضان  المفظ, عف لئلجماؿ إزالةن  صرةكالن   اليجرة في األكلكف
 أكالن  عميو أقدـ فمف لمطبع, كمخالؼه  النفس, عمى شاؽ   فعؿ اليجرة إف حيث مف عظيمة
 كالسبلـ, الصبلة عميو الرسكؿ لقمب يان مقك   ذلؾ ككاف الطاعة, ىذه مف لغيره قدكةن  صار
 الصبلة عميو الرسكؿ فإف النصرة, في السبؽ ككذلؾ خاطره, عف الكحشة لزكاؿ كسببان 

 بمنصب فازكا كالخدمة, النصرة إلى سبقكا يفالذ أفَّ  شؾَّ  فبل المدينة, قدـ لما كالسبلـ
 (ُ).«اليجرة كالنصرة  في األكلكف كالسابقكف المراد يككف أف يجب الكجكه فميذه عظيـ,

 
                                                           

 (.ُِٕ/ُٔلكبير)ا التفسير( ُ)
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 راس :الد  
 أقكاؿ: ستةفي المسألة 
, كىك اختيار (ُ)النصرة, ذكره الماتريدم كفي اليجرة, في السابقكف المراد بيـ القول األول:

 .(ْ), كالمراغي(ّ)النيسابكرمنظاـ الديف , ك (ِ)القاسميككافقو الرازم, 
 :قالو ـ,كسمَّ  عميو اهلل ىصمَّ  اهلل رسكؿ مع القبمتيف إلى كاصمٌ  الذيف المراد بيـ الثاني: القول
 .(ٕ), كقتادة((ٔ)بالمسيٌ  بف كسعيد ,(ٓ)األشعرم مكسى )أبك

 كىي, الرضكاف بيعة ـكسمَّ  عميو اهلل ىصمَّ  اهلل رسكؿ بايعكا الذيفبيـ  المراد :الثالث القول
 .(ٗ)((ٖ)سيريف كابف )الشعبي, الحديبية, قالو
 .(َُ)عطاء قالو, بدر أىؿ المراد بيـ  القول الرابع:

 الثاني كالثالث بعد أف ذكرىا بكبلـو عمى القكؿ عمى ىذا القكؿ, ك  (ُُ)رشيد رضامحمد ؽ مَّ كعى 
 يحسف ذكره ىنا, حيث قاؿ:

                                                           

 (. ْٗٓ/ ٓ( انظر: تأكيبلت أىؿ السنة)ُ)
 (.ْٖٓ /ٓالتأكيؿ) انظر: محاسف (ِ)

  (.ِّٓ/ّ( انظر: غرائب القرآف)ّ)

  (.ُُ/ُُ( انظر: تفسير المراغي)ْ)

 الشجعاف مف صحابي,: قحطاف مف األشعر, بني مف مكسى, أبك حرب, ابف حضار بف سميـ بف قيس بف اهلل ( ىك: عبدٓ)
 ظيكر عند مكة كقدـ( باليمف) زبيد في كلد. صفيف حرب بعد كمعاكية عمي بيما رضي المذيف الحكميف كأحد يف,الفاتح الكالة

 (.ُُٖ/ْالصحابة البف حجر) تمييز في ق. انظر: اإلصابة ْْ  فأسمـ, كتكفي سنة اإلسبلـ,
 السبعة الفقياء كأحد بعيف,التا سيد: محمد أبك القرشي, المخزكمي كىب أبي بف حزف بف المسٌيب بف ( ىك: سعيدٔ)

 (. ّٕٓ /ِاألعياف) ق. انظر: كفيات ْٗ كالكرع, كتكفي سنة كالزىد كالفقو الحديث بيف جمع. بالمدينة,
 (. ُٖٖٔ /ٔ(, تفسير ابف أبي حاتـ)ّْٔ /ُْ( انظر: جامع البياف لمطبرم)ٕ)
 أشراؼ مف. تابعي .بالبصرة الديف عمـك في كقتو إماـ: بكر أبك بالكالء, األنصارم البصرم, سيريف بف ( ىك: محمدٖ)

 (.ُُٖ/ْىػ. انظر: كفيات األعياف البف خمكاف) َُُالكتٌاب, تكفي سنة  
 (. ِٗٔ /ْ(, الدر المنثكر لمسيكطي )ُِٗ/ِ(, زاد المسير البف الجكزم)ّٓٗ /ِكالعيكف لمماكردم) ( انظر: النكتٗ)

 (.ُِٗ/ِالمسير) (, كزادّٓٗ /ِ( انظر: النكت كالعيكف لمماكردم)َُ)

 البغدادم القممكني, خميفة عمي منبل بف الديف بىياء محمد بف الديف شمس محمد بف رضا عمي بف رشيد ( محمدُُ)
كتكفي  كالتفسير, كالتاريخ كاألدب بالحديث العمماء الكٌتاب, مف. اإلسبلمي اإلصبلح رجاؿ النسب, أحد الحسيني األصؿ,

 مطبعة(,  ّْٗ/ِ)سركيس مكسى بف إلياف بف يكسؼ, كالمعربة العربية تالمطبكعا معجـ. انظر: ق ُّْٓ سنة
 . ـ ُِٖٗ - ىػ ُّْٔ بمصر سركيس
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 السابقكف اكأمَّ  ,جميعان  كاألنصار المياجريف مف السابقيف في قبمو اكم القكؿ ىذا كلكفَّ  »
 ذلؾ إلى كانكا المشركيف ألفَّ ؛ الحديبية صمح قبؿ ىاجركا الذيف فيـ كحدىـ المياجريف مف

 يمكنكف كال حكليا, كما اليجرة دار في كيقاتمكنيـ ببلدىـ في المؤمنيف يضطيدكف الكقت
 أك بالفرار إال ىـشر   مف لممؤمف منجاةن  كال ,سبيبلن  هصد   إلى كجدكا ما اليجرة مف أحدان 

 مف يـكم   كانكا بأمكاليـ كأنفسيـ كجاىدكا الحديبية صمح قبؿ ىاجركا فالذيف الجكار,
 مقتضى الكقت ذلؾ في لمنفاؽ يكف لـ إذ؛  قمنا كما منافؽ فييـ ليس الصادقيف, المؤمنيف

قامة اإليماف في إلخبلصا غير داعو  كالجياد لميجرة كال سبب, كال  (ُ).«اإلسبلـ  بناء كا 

 ذكره تعالى, اهلل ثكاب إلى سبقكا كالشيادة, بالمكت السابقكفالمراد بيـ  القول الخامس:
 .(ِ)الماكردم

 ليـ حصؿ ـ,كسمَّ  عميو اهلل ىصمَّ  اهلل رسكؿ أصحاب جميعالمراد بيـ  :السادس القول 
 .(ّ)بصحبتو, ذكره ابف الجكزم السبؽ

 رجيح:الت  

السابقيف األكليف ىـ  أفَّ  مف الراجح ىك القكؿ األكؿ, ا سبؽ في ذكر األقكاؿ أفَّ ف ممَّ يتبيَّ 
ؿ عمى ذلؾ بما سمؼ مف , كدلَّ كمف معو السابقكف في اليجرة كالنصرة, كىك اختيار الرازم

 ح لمباحث, كاهلل تعالى أعمـ.  ترجَّ  ماىذا  كبلمو,

 

 

 

                                                           

 .ـ َُٗٗ -, )د. ط(لمكتاب العامة المصرية (, الييئةُِ/ُُرضا) عمي بف رشيد المنار, محمد تفسير( ُ)

 .(ّٓٗ/ ِ)كالعيكف النكت( انظر: ِ)

 .(ُِٗ/ِ)المسير زاد( انظر: ّ)
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 ٹ ٹ -٫

 [ چڻ  ڻ  ڻڻ   ۀ      ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں چ 
 .]٧٦٩ آي : التوب :سورة 

 دق  المذكورة في اآلي :مراد بالص  ال

 : الر ازياختيار 
 المراد بالصدقة ىي صدقة الفرض الكاجبة, حيث قاؿ ذىب الرازم في اختياره إلى أفَّ     
 الزككات بإخراج التكميؼ مىع اآلية ىذه ؿمٍ حى  لكفَّ  المراد.... في اسالنَّ  اختمؼ »: 

 الصدقات المراد أفَّ  عمى يدؿ   اكممَّ  أكلى, سميمان  اآليات ىذه نظـ يبؽ وأنَّ  مع الكاجبة

 تمؾ أخذ بسبب الذنب عف تطيرىـ كالمعنى  چ ں  ں  ڻ چ: قكلو ,الكاجبة
 ماإنَّ  لؾكذ الذنب, لحصؿ دقةالصَّ  تمؾ يأخذ لـ لك وإنَّ  قمنا لك يصح   ماإنَّ  كىذا الصدقات,

 (ُ).«الكاجبة  دقاتالصَّ  في حصكلو يصح  

  راس :  الد  
 في المسألة قكالف: 

المراد بالصدقة المأمكر بأخذىا ىي صدقة الفرض  أفَّ كىك اختيار الرازم  القول األول:
, (ْ), كذىب إليو الطبرم(ّ), كقالو عكرمة(ِ)اسكيبر عف ابف عبَّ الكاجبة, كركاه جي 

 , (ٖ), كالخازف(ٕ)ة, كابف عطيَّ (ٔ)سمرقندم, كال(ٓ)اسكالنحَّ 
                                                           

  (.ُّْ/ُٔسير الكبير) التف( ُ)

 (. ِْْ/ٖأنظر: الجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي) (ِ)
 (.ِٓٗ/ِ(, كزاد المسير البف الجكزم)ّٖٗ/ِلمماكردم) كالعيكف النكت( انظر: ّ)
 (.  ْْٓ/ُْانظر: جامع البيياف) (ْ)
 (.  ُِّ/ِ) القرآف إعراب ( انظر: ٓ)
(ٔ(  (. ٖٔ/ِ( انظر: بحر العمـك
 (.   ٖٕ/ّر الكجيز)( انظر: المحر ٕ)
 (.  َّْ/ِالتأكيؿ) ( انظر: لبابٖ)
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 .(ْ), كالسعدم(ّ)كالمراغي, (ِ), كابف كثير(ُ)افكأبك حيَّ 

ضافةن  مف ذىب إلى ىذا القكؿ  بو الرازم فيما سبؽ مف كبلمو, فقد استدؿٌ  إلى ما استدؿَّ  كا 

األمر بأخذ  بعض تمؾ  ىذا عمى أفَّ  , حيث دؿَّ  چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ بقكلو تعالى: 
ح بو, بؿ صرَّ ىنا لمتبعيض, كمقدار ذلؾ البعض غير مي  «ًمفٍ  »يا؛ ألفَّ مكاؿ ال كم  األ

ف  (, كليس المراد منو التذكير حتى يكفي أخذ أمٌ ڱ  ح بو قكلو: )صرَّ المي  جزء كاف, كا 
 ة الكاحدة مف الحنطة.بَّ ة, مثؿ الجزء الحقير مف الذىب, أك الحى كاف في غاية القم  

ى يككف قكلو ة عندىـ, حتَّ ة كالكميَّ ة كالكيفيَّ فى د منو صدقة معمكمة الص  يككف المرا فكجب أفٍ 

أمران بأخذ تمؾ الصدقة المعمكمة لكي يزكؿ اإلجماؿ   چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ تعالى: 
 (ٓ).ـى اهلل عيو كسمَّ رسكؿ اهلل صمَّ  كصفيا التي دقةالصَّ  إالَّ  كليست

النبي  ف نزلت فيو اآلية, فإفَّ ص بماألمر بأخذ الصدقة مخصك  أفَّ كىك  :القول الثاني
ىذا مف الزكاة المفركضة في شيء. ـ أخذ منيـ ثمث أمكاليـ, كليس ى اهلل عميو كسمَّ صمَّ 
يفنً مى , كذىب إلى ذلؾ ابف أبي زى (ٔ)ابف زيد قكؿ كىذا

 , (ٗ)كالكاحدم ,(ٖ)كالثعمبي, (ٕ)

                                                           

 (. ْٗٗ/ٓ( انظر: البحر المحيط)ُ)
 (.َِٕ/ ْ( انظر: تفسير القرآف العظيـ)ِ)
 (. ُٔ/ ُُالمراغي) ( انظر: تفسيرّ)
 (. َّٓالرحمف)ص:  الكريـ ( انظر: تيسيرْ)
 الكتب (, دارُّٗ/َُالدمشقي) الحنبمي عادؿ بف عمي بف عمر الديف الكتاب ألبي سراج عمـك في ( انظر: المبابٓ)

 ـ.ُٖٗٗ- ىػ ُُْٗ  -ُلبناف, ط/  بيركت - العممية

 بف زيد بف" الرحمف (, كابف زيد ىك: عبد ِٓٗ /ِ(, زاد المسير البف الجكزم)ّٖٗ/ ِ( انظر: النكت كالعيكف لمماكردم)ٔ)
 (. ُٕٕ/ٔ. انظر: تيذيب التيذيب البف حجر)قٓٔعف أبيو كغيره, تكفي سنة  ركل المدني مكالىـ العدكم أسمـ
 (.ِِٗ/ِ)العزيز القرآف تفسير :( انظرٕ)
 األستاذ: كتدقيؽ عاشكر, مراجعة بف محمد أبي اإلماـ: , تحقيؽ(ٖٗ/ٓ)القرآف لمثعمبي تفسير عف كالبياف الكشؼ :( انظرٖ)

 أحمد إسحاؽ ـ, كالثعمبي ىك:  أبك ََِِ - ىػ ,ُِِْ, ُلبناف, ط – بيركت العربي, التراث إحياء الساعدم, دار نظير
ق. انظر: ِْٕالتفسير, تكفي سنة  عمـ في زمانو أكحد كاف المشيكر؛ المفسر النيسابكرم الثعمبي إبراىيـ بف محمد بف

 (.ٕٗ/ُكفيات األعياف البف خٌمكاف)
 (.َْٖ: ص)الكجيز: انظر( ٗ)
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, (ٔ), كأبي السعكد(ٓ)بيكالثعال, (ْ), كالنسفي(ّ), كالبيضاكم(ِ), كالبغكم(ُ)كالسمعاني
 .(ٗ), كابف عاشكر(ٖ), كالقاسمي(ٕ)األلكسي
في سبب نزكؿ اآلية, كمف ذلؾ ما ما  (َُ)ركفأصحاب ىذا القكؿ, بما ذكره المفس   كاحتجَّ 

 چڎ  ڈ  ڈ   چ  و قاؿ: لما نزلتأنَّ  -رضي اهلل عنيما -اسعف ابف عبٌ  مى كً ري 
صمى اهلل عميو كسمـ)أم إلى أبي لبابة   , أرسؿ إلييـ النبيٌ ]َُِ آية: التكبة:سكرة [

ژ  ژ  ڑ   ڑ    ک  چ بقكلو:  المقصكدة كىي أنفسيا ربطت التي التائبة كالجماعة

 ىذه اهلل, رسكؿ يا: فقالكا بأمكاليـ فجاءكا كعذرىـ , فأطمقيـ]َُِ آية: التكبة:سكرة  [ چ
ذى آ أف أيمرتي  ما : »قاؿ لنا كاستغفر اعنَّ  بيا ؽفتصدٌ  أمكالنا ـٍ  ًمفٍ  خي  اهلل فأنزؿ «شىٍيئان  أمكالكي

   (ُُ) .]َُّ آية: التكبة:سكرة [  چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ چ 

 , كذلؾ مراعاةن (ُِ)أمكاليـ, كترؾ الثمثيف ثمث أخذ كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ أفَّ  مى كً فري 

 يا.أمكاليـ, لذلؾ لـ يأخذىا كمَّ  ذٍ يقؿ: خي  , كلـچڱ  ڱ  ڱ  چ لقكؿ اهلل: 

                                                           

 (. ّْٓ/ِ)القرآف تفسير: انظر( ُ)
 (.  ّْٖ /ِ)زيؿالتن معالـ :انظر( ِ)
 (. ٔٗ /ّ)التنزيؿ أنكار :انظر( ّ)
 (. َٕٔ /ُ)التنزيؿ مدارؾ :انظر( ْ)
 عادؿ كالشيخ معكض عمي محمد الشيخ(, تحقيؽ:  َُِ /ّلمثعالبي)القرآف  تفسير في الحساف الجكاىر :انظر( ٓ)

 .ىػ ُُْٖ - ُ, طبيركت – العربي التراث إحياء دار ,المكجكد عبد أحمد
 (. ٗٗ/ْ)السميـ العقؿ إرشاد :انظر( ٔ)
 (.ُْ/ٔ)المعاني ركح: انظر( ٕ)
 (.ِْٗ /ٓ)التأكيؿ محاسف :انظر( ٖ)
 (.ِِ/ُُ)كالتنكير التحرير :انظر (ٗ)

 .(ُٕٖٓ/ ٔ)حاتـ أبي ابف تفسير(, ْْٓ/ُْ)لمطبرم البياف جامع :انظر( َُ)
 مف قدـ حيف كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ الناس تمقي باب( أخرجو البييقي في دالئؿ النبكة عف الزىرم مرسبل, ُُ)

, بيركت – العممية الكتب دار(, َِٕ/ٓ, حديث أبي لبابة)عذر بغير كالمخمفيف بعذر المخمفيف في قاؿ كما تبكؾ غزكة
 .ىػ َُْٓ -ُط
(, كالبغكم في معالـ ٖٗ/ٓ( لـ أعثر عميو في كتب الحديث, كلكف ذكره الثعمبي في الكشؼ كالبياف)ُِ)

 (.ِِْ/ٖ(, كالقرطبي في الجامع ألحكاـ القرآف)ٖٕ/ّ(, كابف عطية في المحرر الكجيز)ّْٖ/ِؿ)التنزي
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ذى  أف أيمرتي  ما »قالكا: فقكلو عميو الصبلة كالسبلـ  يا عمى أنَّ  يدؿ   «شىٍيئان  أمكالكيٍـ  ًمفٍ  آخي
 ذلؾ.  يقؿ لـ كاجبةن  كانت ليست كاجبة, فمك

  .كذلؾ ليست كالكاجبة ,الثمثيف كترؾ الثمث أخذ كالسبلـ الصبلة و عميوأنَّ  مى كً ري ك 
 وكأنَّ  المراد الزكاة الكاجبة بأفَّ  القكؿ تمنع ال الركاية ىذه يب عف ىذا االحتجاج بأفَّ جً كأي 
 راضيف تصيركا فؤلفٍ  كاجبة غير ىي التي دقةالصَّ  بإخراج رضيتـ المَّ  كـإنَّ  :ليـ قيؿ

 (ُ).أكلى الكاجبات بإخراج

 رجيح: الت  
ؿ القكؿ األكَّ  قكؿ, أفَّ  ة أصحاب كؿ  ا سبؽ في دراسة القكليف, كالنظر في أدلَّ ف ممَّ يتبيَّ 
المراد بالصدقة الصدقة المفركضة,  ىك الراجح, كىك أفَّ  كمف معو لذم اختاره الرازما

ح , ىذا ما ترجَّ (ِ)) العبرة بعكـ المفظ ال بخصكص السبب(: ةو القاعدة الترجيحيَّ يكعم
 لمباحث, كاهلل تعالى أعمـ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.ُّْ/ُٔ( انظر: التفسير الكبير لمرازم)ُ)
 (.ْٓٓ/ِ( انظر: قكاعد الترجيح عند المفسريف لمحربي)ِ)
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 ٹ ٹ -٬

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  چ 

سورة  [ چٺ   پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ   ٺ  
 .]٧٧٨ آي : التوب :

 ن في اآلي  الكريم :ائحيمراد بالس  ال
  ازي:اختيار الر  

يف في اآلية الصائمكف, حيث قاؿ: المراد بالسائح أفَّ  ىكالرازم القكؿ الذم اختاره     
 بالصائـ, السائح تفسير فسي حى  ألجمو الذم المعنى .... كفي.أقكاؿ كفيو "السائحكف"»

 كاف معو, زاد ال دان متعب   األرض في يسيح الذم ألفَّ  سائح؛ لمصائـ قيؿ: كؿاأل: كجياف
 . سائحان  الصائـ يم  سي  المشابية فميذه األكؿ, عف يمسؾ كالصائـ األكؿ, عف ممسكان 
 كالصائـ يسيح الذم كالماء األرض في الذىاب عمى االستمرار السياحة أصؿ أفَّ : الثاني
 (ُ).« كالكقاع كالشرب األكؿ كىك ى,يى شتى المي  كترؾ الطاعة, فعؿ عمى يستمر

  راس :الد  
 في المسألة أربعة أقكاؿ: 

ىذا القكؿ عف ابف  مى كً الرازم, كري اختيار الصائمكف, كىك المراد بيـ  القول األول:
 , (ْ), كعائشة(ّ)عباس , كابف (ِ)مسعكد

                                                           

 (.ُْٓ/ُٔ( التفسير الكبير)ُ)
 ( .ُٖٖٗ/ٔأبي حاتـ)(, كتفسير ابف َِٓ/ ُْ( انظر: جامع البياف لمطبرم)ِ)
 ( المصدر نفسو, الجزء نفسو, الصفحة نفسيا .ّ)
 بف اهلل عبد الصديؽ بكر أبي بنت نفسيا. كعائشة ىي: أـ  المؤمنيف عائشة الصفحة, نفسو الجزء, نفسو ( المصدرْ)

 كسمـ عميو اهلل صمى النبي تزكجيا اهلل, عبد بأـ تكنى كانت كاألدب, بالديف كأعمميف المسمميف نساء أفقو: قريش مف عثماف,
 ليا يحدث كاف كما كمكاقؼ, خطب كليا. عنو لمحديث ركاية كأكثرىف إليو, نسائو أحب فكانت اليجرة, بعد الثانية السنة في
 في المنثكر ق. انظر: الدرٖٓفتجيبيـ, تكفيت سنة  الفرائض عف يسألكنيا الصحابة أكابر ككاف. شعرا فيو أنشدت إال أمر

 ىػ. ُُِّ -ُمصر, ط األميرية, الكبرل العاممي, المطبعة حسيف بف عمي بنت (, زينبَِٖالخدكر)ص:  ربات طبقات
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, (ٔ), كعطاء(ٓ)سف, كالح(ْ), كالضحاؾ(ّ), كمجاىد(ِ), كسعيد بف جبير(ُ)كأبك ىريرة
, كابف أبي (ُُ), كالسمرقندم(َُ), كالزجاج(ٗ)الطبرم , كذىب إلى ذلؾ(ٖ)كمقاتؿ, (ٕ)قتادة
 .(ُٕ), كاأللكسي(ُٔ), كأبك السعكد(ُٓ), كابف كثير(ُْ), كالزمخشرم(ُّ), كالكاحدم(ُِ)زمنيف

 مف ياكم   الدنيا اتلمذَّ  تارؾه  والسائح؛ ألنَّ  الصائـ يم  سي  إنما»: (ُٖ)قاؿ سفياف بف عيينة
 (ُٗ).« السائح بمنزلة لمدنيا تارؾه  فيك كالمنكح كالمشرب المطعـ

 

                                                           

 (.ِٖٗ /ْ(, الدر المنثكر لمسيكطي)َٔٓ/ُْ(انظر: جامع البياف لمطبرم)ُ)
 .(َّّ/ ِ)الجكزم البف المسير زاد(, َّٓ/ ُْ)لمطبرم البياف جامع(انظر: ِ)
 .(ِٖٗ( انظر: تفسير مجاىد)ص: ّ)
 (.َُٖٗ /ٔ( انظر: تفسير ابف أبي حاتـ)ْ)
 (. َّّ /ِ( انظر: زاد المسير البف الجكزم)ٓ)
 .(َُٖٗ/ ٔ)( انظر: تفسير ابف أبي حاتـٔ)
 ( المصدر نفسو, الجزء نفسو, الصفحة نفسيا.ٕ)
 ُِّْ, ركتبي – التراث إحياء دار, شحاتو محمكد اهلل عبد(, تحقيؽ: ُٗٗ/ِ( انظر: تفسير مقاتؿ بف سميماف)ٖ)
 إلى كانتقؿ بمخ مف أصمو المركزم, الخراساني بالكالء األزدم بشير, بف سميماف بف مقاتؿ, كمقاتؿ ىك: أبك الحسف ىػ

انظر: كفيات األعياف  .المشيكر التفسير كلو العزيز, اهلل كتاب بتفسير مشيكران  ككاف بيا, كحدث بغداد كدخؿ البصرة
 (.ِٕٗ/َُيب البف حجر)(, تيذيب التيذِٓٓ/ٓالبف خٌمكاف )

 (.َِٓ/ُْ)البياف جامع( انظر: ٗ)
 (.ِْٕ/ِ)القرآف معاني( انظر: َُ)
 ( .َٗ/ِ)العمـك بحر( انظر: ُُ)
 (.ِّْ/ِ)العزيز القرآف تفسير ( انظر:ُِ)
 (.ّْٖ)ص: الكجيز( انظر: ُّ)
 (.ُّْ/ِ( انظر: الكشاؼ)ُْ)
 (. ُِٗ/ْ)العظيـ  القرآف تفسير( انظر: ُٓ)
 (.َُٔ/ْ)السميـ العقؿ إرشاد( انظر: ُٔ)
 (.ُّ/ٔ)المعاني ركح( انظر: ُٕ)
. المكيٌ  الحـر محٌدث: محمد أبك ,اإلسبلـ شيخ الحافظ العبلمة الككفي, اليبللي ميمكف بف عيينة بف سفياف( ىك: ُٖ)

  سنة كتكفي َُٕ. حج سبعيف سنة, كلد سنة الحجاز عمـ لذىب كسفياف, مالؾ لكال, قاؿ الشافعي عنو: المكالي مف
 (.ُّٗ/ِالبف خمكاف) األعياف كفيات (, كُّٗ/ُ. انظر: تذكرة الحفاظ لمذىبي)ىػ ُٖٗ

 (.  ِٖٗ /ْ( الدر المنثكر لمسيكطي)ُٗ)
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حو ابف , كرجَّ (ُ)اءعف عط ىذا أيضان  مى كً السائحكف: المجاىدكف, كري  القول الثاني:
 بو كالمراد ,األرض في السير كىي السياحة مف مشتؽه : كالسائحكفعاشكر, حيث قاؿ: "

 اليجرة سفر مثؿ ألمره, كامتثاؿ هلل قربة فيو الذم فرالس كىك ,شرعاى  محمكده  خاص   سير
 أنسب لمجياد السفر عمى ىنا مومٍ كحى  ,لمجياد السفر أك لمحج السفر أك الكفر دار مف

 (ِ).كالحج" اليجرة بخبلؼ بالجياد المأمكريف لممؤمنيف كأشمؿ بالمقاـ

 (ّ).لو عكرمةىـ الذيف يسافركف لطمب الحديث كالعمـ, قاالسائحكف  القول الثالث:

 (ْ).اشكممككتو, ذكره النقَّ  اهلل قدرة في بأفكارىـ الجائمكف ىـالسائحكف  القول الرابع:

  العبادات, أفضؿ مف كىي حسفه  قكؿه  عمى ىذا القكؿ:"كىذا قان ة معم  قاؿ ابف عطيٌ 
 . (ٓ)ساعة " نؤمف بنا اقعد: جبؿ بف معاذ قكؿ ذلؾ كمف

النظر , أك الجياد, أك نافعو  كعمـو  يحو صح األرض لغرضو المراد السياحة في  القول الخامس:
كالعمرة, أك صمة  كغيرىا, أك الحجٌ  في خمؽ اهلل, أك طمب الرزؽ الحبلؿ مف تجارةو 
 ,رشيد رضامحمد , ك (ٕ), كالمراغي(ٔ)األقارب كنحك ذلؾ, كذىب إلى ىذا القاسمي

 .(ٖ)عدمكالسٌ 

                                                           

: المقدس بيت نزيؿ الخراساني, ميسرة بف مسمـ بف عطاء(, كعطاء ىك: َّّ/ِ( انظر: زاد المسير البف الجكزم)ُ)
 (.ُٔٓ/ِق. انظر: شذرات الذىب البف العماد)ُّٓ, تكفي سنة ؿالمي في التيٌجد مف كيكثر يغزك, كاف. مفسر

 (. ُْ/ُُ( التحرير كالتنكير)ِ)
 (. َّّ/ِ(, زاد المسير البف الجكزم)َِْٖ( انظر: النكت كالعيكف لمماكردم)ّ)
: قاشالن بكر أبك ىاركف, بف زياد بف محمد بف الحسف بف محمد(, كالنقاش ىك: ٖٗ/ّ( المحرر الكجيز البف عطية)ْ)

. أنظر: طبقات المفسريف ىػ ُّٓ, تكفي سنةكالتفسير القراءات في العراؽ أىؿ إماـ كاف, كتفسيره بالقرآف عالـ
 (.ْٗلمسيكطي)ص: 

 (.ٖٗ/ّ( المحرر الكجيز البف عطية)ٓ)
 (. َُٓ/ٓ)التأكيؿ محاسف( انظر: ٔ)
 (. ّّ/ُُ)المراغي تفسير( انظر: ٕ)
 (. ّّٓ)ص: الرحمف الكريـ تيسير( انظر: ٖ)
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كذىب إلى ىذا القرطبي, فقاؿ بعد أف ذكر يا, ة األقكاؿ السابقة كم  صحَّ " القول السادس:
 عمى الذىاب ياأصمي  السياحة فإفَّ  األقكاؿ ىذه ةصحَّ  عمى يدؿ   "ح م س لفظ"  األقكاؿ:

 الطعاـ مف يتركو ما ترؾ في الطاعة عمى مستمر   فالصائـ الماء, يسيح كما األرض كجو
 هلل إفَّ : )الحديث كفي ,اذكرك  فيما قمكبيـ تجكؿ كالمتفكركف ,السائح بمنزلة فيك كغيره
 ( ِ)."( ُ)(تيأمَّ  صبلة غكننييبم   اآلفاؽ في ائيفمشَّ  احيفسيَّ  مبلئكةن 

 رجيح: الت  
الراجح ىك القكؿ األخير  تيا, أفَّ ا سبؽ في دراسة األقكاؿ, كالنظر في أدلَّ ف ممَّ يتبيَّ     
حو القرطبي كالجمع ك الذم رجَّ يا, كىبيف األقكاؿ كم   جمعان يا كم   السابقة األقكاؿ ةصحَّ كىك 

 لمباحث كاهلل تعالى أعمـ. ظيرأكلى مف الترجيح , ىذا ما 
 

 

 

 

 

 

                                                           

(, كالنسائي, باب السبل ُّٖ/ ٔ( , )ّٔٔٔ( أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده,  مسند عبد اهلل بف مسعكد, برقـ )ُ)
 أمتي مف يبمغكني سياحيف, مبلئكة األرض في هلل إف"(, كلفظو ّْ/ّ(,)ُِِٖعمى النبي صمى اهلل عميو كسمـ برقـ)

, كصححو األلباني في السمسمة الصحيحة (ِْ/ ٗ), كصحح اسناده الييثمي في مجمع الزكائد "السبلـ
 (.ِْٖ/ٔ(,)ِّٖٓبرقـ)

 (.َِٕ/ٖ)القرآف ألحكاـ الجامع( ِ)
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 ولالفصل األ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرابعالـفصــل 

 ــر الــفخـالاإلمام اراث ــتيـاخ
َّ
 ر

َّ
 لازي من أو

 ودـورة هـر سـونس إىل آخـورة يـس
 :انحثمب  وفيه       

 .يونس سورة يف الرَّازي الفخر   اإلمام   اختياراث: املبحث األول 

 .هود سورة يف الرَّازي الفخر   اإلمام   اختياراث املبحث الثاني: 
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 :مطلبانوفيه 

 (.ِّ: )اآلية إلى يكنس سكرة أكَّؿ مف اختياراتو :األول المطمب
   الى يكنس سكرة في( ِْ: )اآلية مف اختياراتو المطمب الثاني:

 . السكرة آخر

 
  

  

 

 حث األولاملب
 ــر الـالفخاإلمام اراث ــاختي

َّ
  ازير

 ونسـي ةورــيف س
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 المطمب األول

 (٨٩إلى اآلي    سورة يونس لمن أو  اختياراته 

 (.ّيجد الباحث اختياران مف أكؿ السكرة إلى اآلية) لـ

 ٹ ٹ   -٧

ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   چ 

 يونس:سورة [ چہہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ   ﮲  ﮳        ﮴   
 .]٪ آي :
 :ازاة المؤمنين بالقسطج  د بم  المرا

 : الر ازياختيار 

 ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ چ المراد بقكلو: القكؿ الذم اختاره الرازم ىك أفَّ    

 تفسير في: الثاني الكجو»أم بإيمانيـ, حيث قاؿ:  بقسطيـ, آمنكا الذيف ليجزم: أم چ
 يظممكا كلـ لكاعدى ك  أقسطكا كبما بقسطيـ, آمنكا الذيف ليجزم: المعنى يككف أف اآلية

ڦ  ڄ    چ : تعالى اهلل قاؿ ظمـه  الشرؾ ألفَّ  الصالحات؛ كعممكا آمنكا حيث أنفسيـ

 :تعالى اهلل قاؿ أنفسيـ ظممكا قد أيضان  كالعصاة ,]ُّ آية: لقماف:سكرة [  چڄ  ڄ  

 مقابمة في وألنَّ  أقكل؛ الكجو كىذا , ]ِّ آية: فاطر:سكرة [  چڤ  ڤ  ڤ  چ 
 (ُ).« يكفركف نكاكا بما: قكلو
 

 

                                                           

 (.َِٔ/ُٕ( التفسير الكبير)ُ)
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 راس : الد  
 في المسألة قكالف: 

 بقسطيـ كعدليـ, حيث آمنكا الذيف ليجزم :المراد أفَّ كىك اختيار الرازم  القول األول:
, (ّ), كالبيضاكم(ِ), كالزمخشرم(ُ)الصالحات, كذىب إليو السمرقندم كعممكا آمنكا

 . (ٕ), كالسعدم(ٔ), كالقاسمي(ٓ), كأبك السعكد(ْ)كالنسفي
د جاء ىنا في مقابمة عظيـ, كق ظمـ الشرؾ أفَّ  كما القكيـ اإليماف ىك العدؿ تيـ أفَّ جَّ كحي 

سكرة [ چھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ    ﮲  ﮳        ﮴    چ قكلو تعالى:
 .]ْ آية: يكنس:

ىذا عف  مى كً بقسطو, أم بالعدؿ كاإلنصاؼ, كري  آمنكا الذيف ليجزمالمعنى:  القول الثاني:
, (َُ), كابف أبي زمنيف(ٗ), كذىب إليو الطبرم(ٖ)عباس, كمجاىد, كقتادة( )ابف

  (ُٔ)كالقرطبي, (ُٓ), كابف الجكزم(ُْ)ة, كابف عطيَّ (ُّ), كالبغكم(ُِ), كالسمعاني(ُُ)كالثعمبي

                                                           

 (.َُْ/ِ( انظر: بحر العمـك )ُ)
 (. ِّٗ/ِ( انظر: الكشاؼ)ِ)
 (. َُٓ/ِ( انظر: أنكار التنزيؿ)ّ)
 (.ٕ/ِ)التنزيؿ مدارؾ( انظر: ْ)
 (. ُُٗ/ْد العقؿ السميـ)( انظر: إرشآ)
 (. ٔ/ٔ( انظر: محاسف التأكيؿ)ٔ)
 (.ّٕٓ( انظر: تيسير الكريـ الرحمف)ص:ٕ)
 .(ُِٕٗ/ٔ)(, تفسير ابف أبي حاتـُٖ/ُٓ( انظر: جامع البياف لمطبرم)ٖ)
 (.ُٖ/ُٓ( انظر: جامع البياف لمطبرم)ٗ)
(َُ(  (.  َُْ/ِ( انظر: بحر العمـك
 .(ُُٗ/ٓ)كالبياف الكشؼ: انظر( ُُ)
 (.ّٔٔ/ِ)القرآف تفسير( انظر: ُِ)
 (.َُْ/ِ)التنزيؿ معالـ( انظر: ُّ)
 (.َُٓ/ّ( انظر: المحرر الكجيز)ُْ)
 (.ُّٕ/ِ( انظر: زاد المسير)ُٓ)
 (. َّٗ/ٖ( انظر: الجامع ألحكاـ القرآف)ُٔ)
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رشيد محمد , ك (ٓ), كالشككاني(ْ), كالبقاعي(ّ), كابف كثير(ِ)اف, كأبك حيَّ (ُ)كالخازف 
 .(ٔ)رضا

ڤ  ڤ      ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  چ  كقكلو: الصريحة,سائر اآليات  كىذا القكؿ كافؽ

 . ]ْٕ آية: األنبياء:سكرة  [چ ڦ  ڄ

 رجيح: الت  
المعنى: يككف , فالراجح ىك القكؿ الثاني سريف, أفَّ ا سبؽ في ذكر أقكاؿ المفف ممَّ يتبيَّ 

ؽ لسائر اآليات ر المكافو المتبادى ألنَّ  ؛بقسطو, أم بالعدؿ كاإلنصاؼ آمنكا الذيف ليجزم
 .إرادة األكؿ إال بالتبع لمثاني ريحة, كال يصح  الصَّ 
 ح لمباحث, كاهلل تعالى أعمـ.ىذا ما ترجَّ  
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.ِْٖ/ِ)التأكيؿ لباب( انظر: ُ)
 (. ُّ/ٔ( انظر: البحر المحيط)ِ)
 (. ِْٖ/ْـ)( انظر: تفسير القرآف العظيّ)
 (. ّٕ/ٗ( انظر: نظـ الدرر)ْ)
 (. ِْٖ/ِ( انظر: فتح القدير)ٓ)
 (.ِْٓ/ُُ( انظر: تفسير المنار)ٔ)
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 ٹ ٹ   -٨

ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڇ 

 .]ٯ آي : يونس:سورة  [ڇڃ  ڃ  

 الهداي  في اآلي  الكريم : د بمحل  المرا

 : الر ازياختيار 
ة, ىذه اليداية في اآلخرة, ييدييـ اهلل إلى الجنَّ مىحؿَّ  القكؿ الذم اختاره الرازم ىك أفَّ    

 إلى ييدييـ تعالى وأنَّ : األكؿ: كجكه بإيمانيـ ربيـ ييدييـ: قكلو تفسير في» حيث قاؿ: 
: كجكه التأكيؿ ىذا ةصحَّ  عمى يدؿ   كالذم الصالحة, كأعماليـ إيمانيـ عمى ليـ ثكابان  ةالجنَّ 

 الحديد:سكرة [ ڇٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڇ  :تعالى قكلو: أحدىا
 لو رى ك  صي  قبره مف خرج إذا المؤمف )إف: قاؿ السبلـ عميو وأنَّ  مى كً ما ري : كثانييا, ]ُِ آية:
 خرج إذا كالكافر ةالجنَّ  إلى كقائدان  نكران  لو فيككف عممؾ أنا لو فيقكؿ حسنةو  صكرةو  في عممو
 دخمويي  حتى بو فينطمؽ عممؾ أنا لو فيقكؿ سيئةو  صكرةو  في عممو لو رى ك  صي  قبره مف

 (ِ).«ةالجنَّ  إلى بيـ يمشي نكره  ليـ يككف المؤمنكف: مجاىد قاؿ: كثالثيا, (ُ)النار(

 راس :الد  
 أقكاؿ: ثبلثة في المسألة

 يجعؿ عمميـ ىاديان  تككف في اآلخرةاهلل ليـ ىداية  أفَّ كىك اختيار الرازم القول األول: 
 , (ْ), كالبغكم(ّ)كذىب إلى ذلؾ الطبرمة, إلى الجنَّ 

                                                           

(, كأخرجو ابف ِٕ/ُٓ( لـ أجده في كتب الحديث كلكف أخرجو الطبرم في جامع البياف مف حديث قتادة مرسبل )ُ)
 (.ُِٗٗ/ٔأبي حاتـ في تفسيره)

 (. ُِّ/ُٕ( التفسير الكبير)ِ)
 (.ِٕ/ُٓ( انظر: جامع البياف)ّ)
 (. ُُْ/ِ)التنزيؿ معالـ: انظر( ْ)
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, (ٔ), كأبك السعكد(ٓ), كالسيكطي(ْ), كالبقاعي(ّ)كابف كثير, (ِ), كالخازف(ُ)كابف الجكزم
 .(ٖ)كالقاسمي, (ٕ)كاآللكسي

ىداية اهلل ليـ في الدنيا, ييدييـ إلى االستقامة, كذىب إليو  فَّ إ القول الثاني:
 .(ُِ), كابف عاشكر(ُُ)اف, كأبك حيَّ (َُ), كالقرطبي(ٗ)الزمخشرم
 :عظيميف بخبريف عنيـ أخبر قد فيككف فان مستأنى  (تجرم) أفٌ  اف: "كالظاىرقاؿ أبك حيَّ 

 كما ,اآلخرة في كذلؾ األنيار, بجرياف كاآلخر الدنيا في كذلؾ ليـ اهلل ىداية :أحدىما
 عطؼ كما اهلل لقاء رجاء بانتفاء اتصافيـ :أحدىما: شيئيف الكفار في اآلية نتتضمَّ 
 .(ُّ)المعنى" في لمفريقيف تقسيمان  فصار النار, كذلؾ كمأكاىـ ىـمقرَّ : كالثاني عميو,

اليداية عامة تشمؿ اليداية في الدنيا إلى الصراط المستقيـ, كفي اآلخرة  فَّ إ القول الثالث:
, (ُْ)إلى ىذا محمد رشيد رضاات النعيـ, كذىب ييدييـ إلى الصراط المكصؿ إلى جنَّ 

 .(ُٔ), كالسعدم(ُٓ)كالمراغي

 
                                                           

   (.ُّٖ/ِزاد المسير): انظر( ُ)
    (.َّْ/ِ)التأكيؿ لباب: انظر( ِ)
   (.َِٓ/ْتفسير القرآف العظيـ): انظر( ّ)
  (.ٕٗ/ٗ)الدرر نظـ: انظر( ْ)
  (.ّْْ/ْ)المنثكر الدر: انظر( ٓ)
   (.ُِّ/ْ)ـالسمي العقؿ إرشاد: انظر( ٔ)
   (.ٖٔ/ٔركح البياف): انظر( ٕ)
   (. ٖ/ٔمحاسف التأكيؿ): انظر( ٖ)
 (. َّّ/ِالكشاؼ) :انظر( ٗ)
 (.ُِّ/ٖ)القرآف ألحكاـ الجامع :انظر( َُ)
 (. ُٕ/ٔالبحر المحيط) :انظر( ُُ)
 (. َُُ/ُُالتحرير كالتنكير) :انظر( ُِ)
 (.ُٕ/ٔالبحر المحيط) :انظر( ُّ)
 (.ِِٓ/ُُمنار)تفسير ال :انظر( ُْ)
 (.ُٕ/ُُ)المراغي تفسير :انظر( ُٓ)
 (.ّٖٓتيسير الكريـ الرحمف )ص:  :انظر( ُٔ)
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 :الترجيح
 القكؿ الثالث ىك الراجح, كىك القكؿ بالعمـك جمعان  ا سبؽ في دراسة األقكاؿ, أفَّ ف ممَّ يتبيَّ 

 بلزميما كعدـ تعارضيما.بيف القكليف؛ لت

 فيعمميـ يداية,ال كىك الثكاب, أعظـ اهلل يثيبيـ اإليماف, مف معيـ ما بسبب كالمعنى: " 
 كييدييـ آياتو, في لمنظر كييدييـ اليداية, عف الناشئة باألعماؿ عمييـ كيمف   ينفعيـ, ما
 الصراط إلى الجزاء دار كفي المستقيـ, الصراط كفي المستقيـ الصراط إلى الدار ىذه في

 .(ُ)" النعيـ جنات إلى المكصؿ

(مٍ ة: )يجب حى د ىذا القكؿ القاعدة الترجيحيَّ كيؤي    (ِ) .ؿ نصكص الكحي عمى العمـك

 ح لمباحث, كاهلل تعالى أعمـ.ىذا ما ترجَّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.ّٖٓ( تيسير الكريـ الرحمف لمسعدم)ص: ُ)
 (.ِٕٓ/ِقكاعد الترجيح عند المفسريف لمحربي) :انظر( ِ)
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 ٹ ٹ   -٩

 [  ڇڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ ڇ 
 .]٧٦ آي : يونس:سورة 

 : ڇ چ   چ ڇ  : المراد من قول أهل الجن  

 ازي:اختيار الر  

كاالشتغاؿ  رغبةال ڇ چ   چ ڇ قكليـ: مراد أىؿ الجنة مف أفَّ  ذىب الرازم إلى   

 فيو ڇ چ   چ ڇ: قكلو »عميو, حيث قاؿ:  كالثناء كتمجيده سبحانو اهلل تقديسب
 بتقديس ةالجنَّ  أىؿ اشتغاؿ المراد: نقكؿ أف اآلية ىذه تأكيؿ في: الثاني الكجو ....:كجياف

 كسركرىـ بو كابتياجيـ رالذك ىذا في سعادتيـ أفَّ  ألجؿ عميو, كالثناء كتمجيده سبحانو اهلل
 (ُ).«عنو محيد ال الذم الصحيح ىك القكؿ كىذا منو, إال يحصؿ ال حاليـ ككماؿ بو,

 راس :الد  
 في المسألة قكالف:

 بو يدعكنو دعاءو  في تعالى اهلل ًإلى الرغبة أرادكا ًإذا يـأنَّ كىك اختيار الرازم  القول األول:

كذىب إلى ذلؾ  ,(ِ)قتادة قالو ه كالثناء عميو,بذكره كتمجيد تمذذان  ڇ چ   چ ڇ: قالكا
 , (ٕ), كالقاسمي(ٔ), كأبك السعكد(ٓ), كابف عادؿ(ْ), كالخازف(ّ)النسفي

                                                           

 (. ُِٔ/ُٕ( التفسير الكبير)ُ)
 (.ٗ/ِمدارؾ التنزيؿ لمنسفي) :انظر( ِ)
 (.ِِٕ/َُمصدر نفسو)ال :انظر( ّ)
 (.َّْ/ِلباب التأكيؿ) :انظر( ْ)
 عادؿ بف عمي بف عمر الديف سراج حفص أبك ىك(, كابف عادؿ ىك: ُِٕ/َُ)الكتاب  عمـك في المباب :انظر( ٓ)

 (.ُّْٓ/ِق. انظر: كشؼ الظنكف لحاجي خميفة)َٖٖ, تكفي سنة النعماني الدمشقي الحنبمي
 (.ُِْ/ْإرشاد العقؿ السميـ) :انظر( ٔ)
 (. ٗ/ٔمحاسف التأكيؿ) :انظر( ٕ)
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 .(ُ)كالسعدم

چ    ڇ قالكا: بالشيء يدعكا أف أرادكا أك الشيء اشتيكا إذا ةالجنَّ  أىؿ فَّ إ القول الثاني:

, (ّ), كذىب إليو الطبرم(ِ)قالو سفياف الثكرم, يءالشٌ  ذلؾ, فيأتييـ ڇ چ
, (ٗ), كابف كثير (ٖ), كالقرطبي(ٕ), كالبغكم(ٔ), كالسمعاني(ٓ), كالكاحدم(ْ)كالسمرقندم
 .(َُ)كالسيكطي

 بيف ـه مى عى  الميَـّ  سبحانؾ: قكلو): (ُُ)الكمبي قاؿ » ىذا القكؿ, حيث قاؿ: الرازمؼ كضعَّ 
 القكؿ ىذا أفَّ  كاعمـ (يشتيكف بما أتكىـ قكليـ مف ذلؾ سمعكا فإذا اـ,دَّ كالخي  ةالجنَّ  أىؿ

 أىؿ أفَّ  إلى يرجع الكبلـ ىذا حاصؿ أفَّ : أحدىا: كجكه مف كبيانو ,ان جدَّ  ضعيؼ عندم
 كالمنككح, كالمشركب المأككؿ طمب عمى عبلمة سالمقدَّ  العالي الذكر ىذا جعمكا ةالجنَّ 
 فإذا يشتيكا ما كليـ: ةالجنَّ  أىؿ صفة في قاؿ تعالى وأنَّ : كثانييا ,الخساسة غاية في كىذا

ذا الطمب, إلى بيـ حاجة فبل الطير, ذلؾ أكؿ اشتيكا  الطمب, إلى حاجة بيـ يكف لـ كا 
  العالي الشريؼ ظاىره عف الكبلـ صرؼ يقتضي ىذا أفَّ : كثالثيا ,الكبلـ ىذا سقط فقد

                                                           

 (.ُّٓتيسير الكريـ الرحمف)ص: :انظر( ُ)
 (.َِٓ/ْ(, كتفسير القرآف العظيـ البف كثير)ِْْ/ِالنكت كالعيكف لمماكردم) :انظر( ِ)
 (. َّ/ُٓجامع البياف) :انظر( ّ)
) :انظر( ْ)  (. َُٓ/ِبحر العمـك
 (.َْٗالكجيز)ص: :انظر( ٓ)
 (.ّٖٔ/ِر القرآف)تفسي :انظر( ٔ)
 (.ُِْ/ِمعالـ التنزيؿ) :انظر( ٕ)
 (.ُّّ/ٖالجامع ألحكاـ القرآف) :انظر( ٖ)
 .(َِٓ/ْ)كثير البف العظيـ القرآف تفسير :انظر( ٗ)
 (.ّْٔ/ْالدر المنثكر) :انظر( َُ)
 كاألخبار لتفسيربا عالـ راكية, نسابة,: النضر أبك الكمبي, الحارث ابف عمرك بف بشر بف السائب بف محمد( ىك: ُُ)

(, ميزاف االعتداؿ في نقد ُٖٕ/ٗالبف حجر) التيذيب تيذيبق. انظر: ُْٔ, تكفي سنة الككفة أىؿ مف ,العرب كأياـ
 (.ٔٓٓ/ّالرجاؿ لمذىبي)
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 (ُ).«باطؿ كىذا بو, لمفظ إشعار ال خسيسو  مؿو حٍ مى  إلى

 رجيح: الت  

كمف  القكؿ األكؿ ىك الراجح, كىك اختيار الرازم ا سبؽ في دراسة األقكاؿ أفَّ ف ممَّ يتبيَّ 

بذكر اهلل كتسبيحو منيـ كتمذذه رغبة , ىك ڇ چ   چ ڇقكؿ أىؿ الجنة:  أفَّ  فٍ معو مً 
كبو  األركاح, بو كتفرح القمكب, بو تطمئف   المذيذة, المآكؿ مف عمييـ ألذ   كىك كتقديسو,
 جابر عف مى كً ري  ما عميو ة, كيدؿ  كمشقَّ  كمفة دكف مف النَّفىس, بمنزلة يـل تيـ, كىككماؿ لذَّ 

 كال كيشربكف فييا يأكمكف ةالجنَّ  أىؿ» :يقكؿ ـكسمَّ  عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ سمعت: قاؿ
 كرشح كرشحه  جشاءه  قاؿ الطعاـ باؿ فما قالكا يمتخطكف كال يتغكطكف كال يبكلكف كال يتفمكف
 (ِ).«كالحمد التسبيح ركاية كفي النفس ميمكفيي  كما كالتحميد سبيحالت ميمكفيي  المسؾ

 ح لمباحث, كاهلل تعالى أعمـ. ىذا ما ترجَّ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.ُِٔ/ُٕ( التفسير الكبير )ُ)
, كعشيا بكرة فييا كتسبيحيـ كأىميا الجنة صفات في باب( أخرجو مسمـ في صحيحو, كتاب الجنة كصفات أىميا, ِ)

 (.َُِٖ /ْ(, )ِّٖٓبرقـ)
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 ٹ ٹ   -٪

ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ                 ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ڇ 

 .]٧٨ آي : يونس:سورة  [ڇ﮵  ﮶  ﮷  ﮸        ﮹   ﮳ ﮴           ۓ    ۓ ﮲ 

 :الكريم  المراد باإلنسان المذكور في اآلي 

 :الر ازياختيار 
 اختمفكا»المراد باإلنساف المذككر في اآلية ىك الكافر, حيث قاؿ:  أفَّ إلى ازم الرَّ  ذىب    

 المفرد المفظ: نقكؿ أف الحؽ   بؿ .....  ,ڇ ں  ں   ڻ  ڻ ڇ: قكلو في اإلنساف في
ف إليو, انصرؼ سابؽ معيكد ىناؾ حصؿ إذا وأنَّ  وحكم ـكالبٌل  باأللؼ ىحمَّ المي   لـ كا 

 ,كالتعطيؿ اإلجماؿ عف لو صكنان  االستغراؽ عمى حممو كجب سابؽ معيكد ىناؾ يحصؿ
 (ُ).«البتة بالمسمـ يميؽ ال المذككر العمؿ ألفَّ  بالكافر؛ الئؽه  ىاىنا اإلنساف كلفظ

 راس : الد  
 في المسألة أقكاؿ:

المراد باإلنساف في اآلية ىك الكافر, كذىب إلى  أفَّ ب ,الرَّازم ياراختكىك  القول األول:
 .(ٕ), كالخازف(ٔ), كالنسفي(ٓ), كالكاحدم(ْ)يفنً , كابف أبي زمى (ّ), كالسمرقندم(ِ)ىذا الطبرم

 سمـ كالكافر, كذىب إلى ىذا القكؿ الم لفظ اإلنساف في اآلية يعـ   فَّ إ القول الثاني:

                                                           

 (.ُِِ/ُٕلتفسير الكبير)ا (ُ)

 .(ّٔ/ُٓجامع البياف)انظر: ( ِ)

)انظر: ( ّ)  .(َُٔ/ِبحر العمـك

 .(ِْٕ/ِتفسير القرآف العزيز)انظر: ( ْ)

 .(ُْٗ)ص: انظر: الكجيز( ٓ)

 .(ٗ/ِمدارؾ التنزيؿ)انظر: ( ٔ)

 .(ُّْ/ِلباب التأكيؿ)انظر: ( ٕ)
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, كابف (ٔ)اف, كأبك حيَّ (ٓ), كالقرطبي(ْ)ة, كابف عطيَّ (ّ), كالزمخشرم(ِ)كالبغكم ,(ُ)الثعمبي
 .(َُ), كالسعدم(ٗ), كالشككاني(ٖ), كالثعالبي(ٕ)كثير

 بو راديي  ال وكأنَّ  معيف..... شخصه  ىنا باإلنساف راديي  ال وأنَّ  كالظاىر »اف: قاؿ أبك حيَّ 
 (ُُ).«الكفر بغير عاصيان  أـ كافران  كاف سكاء ىك, حيث مف اإلنساف المرادبؿ  الكافر,

 رجيح: الت  
المراد  أفَّ ف مً  كمف معو القكؿ األكؿ ىك الراجح, كىك اختيار الرازم ا سبؽ أفَّ ف ممَّ يتبيَّ 

 كبلـ الرازم, كذلؾ أكلى. ما سبؽ فيكا بو كة ما استدل  ىك الكافر, لقكَّ  باإلنساف
 ىذا ما ظير لمباحث, كاهلل تعالى أعمـ. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .(ُِِ/ٓالكشؼ كالبياف): انظر( ُ)

 .(ُّْ/ِمعالـ التنزيؿ) انظر:( ِ)

 .(ِّّ/ِالكشاؼ)انظر: ( ّ)

 .(َُٗ/ّالمحرر الكجيز)انظر: ( ْ)

 . (ُّٕ/ٖالجامع ألحكاـ القرآف) انظر:( ٓ)

 .(َِ/ٔالبحر المحيط)انظر: ( ٔ)

 .(ِِٓ/ْتفسير القرآف العظيـ)انظر: ( ٕ)

 .(َِْ/ّالجكاىر الحساف)انظر: ( ٖ)

 .(ْٖٖ/ِفتح القدير)انظر: ( ٗ)

 .(ّٗٓتيسير الكريـ الرحمف)ص: انظر: ( َُ)

 (.َِ/ٔالبحر المحيط)انظر: ( ُُ)
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 ٹ ٹ   -٫

ەئ  وئ  وئ  ۇئ     ۉ  ې             ې  ې   ې  ى  ىائ  ائ  ەئڇ 

 .]ٯ٧ آي : يونس:سورة [ ڇۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ     

 :ڇۉ  ې         ې  ې   ې  ى  ڇالمراد بقوله: 

 ازي:اختيار الر  
 ةن يـ كانكا أمَّ ك أنَّ ىباألم ة الكاحدة في المعنى المراد حو القكؿ الذم اختاره الرازم كرجَّ    

  ۉ  ې        ڇ :قكلو ظاىر أفَّ  كاعمـ »كىك ديف اإلسبلـ, حيث قاؿ:  عمى الديف الحؽ   كاحدةن 

 القكؿأقكاؿ:  ثبلثة كفيو    ماذا؟ في كاحدةه  ةه أمَّ  يـأنَّ  عمى يدؿ     ڇ ې  ې   ې  ى
 القكؿ ىذا مقك  يي  اكممَّ  اإلسبلـ.... ديف كىك ,الحؽ   الديف عمى جميعان  كانكا يـأنَّ  :األكؿ

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  چ : قاؿ تعالى وأنَّ : ؿاألكَّ : كجياف

 ,بالدليؿ إبطالو في بالغ ثَـّ  ,]ُٖ آية:يكنس:سكرة [چ  ھ  ھ  ھ   ے  ے

 الكفر ىذا أفَّ  بياف منو المراد كاف فمك ڇۉ  ې             ې  ې   ې  ى ڇ:عقيبو قاؿ ثَـّ 
 تمؾ إبطاؿ عمى دليبلن  الكبلـ ىذا جعؿ حيص لـ القديـ, الزماف مف فييـ حاصبلن  كاف

 حدث ماإنَّ  الكفر كىذا مسمميف, كانكا األمر ؿأكَّ  في اسالنَّ  أفَّ  عمى حممناه لك اأمَّ  ,المقالة
 تقبيح كفي المقالة, ىذه في الكفار اعتقاد تزييؼ إلى بو التكسؿ أمكف زماف, مف فييـ

 . الغرض ذالي تحصيبلن  عميو المفظ ؿمٍ حى  فكجب عندىـ, صكرتيا

ې  ې   ې  ى  ىائ  ائ  ەئ            ۉ  ې ڇ : قاؿ تعالى وأنَّ : الثاني

 أقرب إلى الكعيد ىذا كصرؼ كعيد, ىذا أف شؾ كال    ,    ڇەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  
 ىذا إلى الكعيد ىذا صرؼ فكجب االختبلؼ, ذكر ىك كاألقرب أكلى, المذككرة األشياء

ذا كاحدة, ةأمَّ  اسالن ككف مف سبؽ ما إلى ال االختبلؼ, : يقاؿ أف كجب كذلؾ, كاف كا 
 لكاف الكفر في كاحدةن  ةن أمَّ  كانكا لك يـألنَّ  الكفر؛ في ال اإلسبلـ في كاحدةن  ةن أمَّ  كانكا
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 سببا اإليماف بسبب الحاصؿ االختبلؼ يككف أف يجكز كال اإليماف, بسبب اختبلفيـ
 كحينئذو  الكفر, بسبب اختبلفيـ لكاف يمافاإل في كاحدةن  ةن أمَّ  كانكا لك اأمَّ  ,الكعيد لحصكؿ
 (ُ).« لمكعيد سببان  االختبلؼ ذلؾ ؿي عٍ جى  يصح  

 راس :الد  
 أقكاؿ:ثبلثة في المسألة 

 ڇۉ  ې         ې  ې   ې  ى  ڇالمراد بقكلو:  أفَّ ًمف كىك اختيار الرازم  القول األول:
ىذا القكؿ عف ابف  مى كً إلسبلـ, كري ا ديف كىك الحؽ, الديف عمى اس كانكا جميعان النَّ  أفَّ  أم
 , (ٕ), كذىب إلى ذلؾ الطبرم(ٔ), كمقاتؿ(ٓ)م, كالسد  (ْ), كقتادة(ّ), كمجاىد(ِ)اسعبَّ 
يفنً مى , كابف أبي زى (ٖ)حاسكالنَّ 

, (ُِ)كالبغكم, (ُُ), كالسمعاني(َُ), كالثعمبي(ٗ)
 , (ُٕ), كابف كثير(ُٔ)اف, كأبك حيَّ (ُٓ), كالخازف(ُْ)النسفيك , (ُّ)كالزمخشرم

                                                           

 (.ِِٖ/ُٕالتفسير الكبير)( ُ)

 (.ّْٗ/ْ( انظر: الدر المنثكر لمسيكطي)ِ)

 (. ِٕٓ/ْ( انظر: تفسير القرآف العظيـ البف كثير)ّ)

 (. ُٕٕ/ُ( انظر: زاد المسير البف الجكزم)ْ)

 (.ُٕٕ/ُ)الجكزم البف المسير زاد( انظر: ٓ)

 (.ِِّ/ِ( انظر: تفسير مقاتؿ ابف سميماف)ٔ)

 (.ْٕ/ُٓ( انظر: جامع البياف)ٕ)

 (.ِْٖ/ّ( انظر: معاني القرآف)ٖ)

 (.ِْٖ/ِ)العزيز القرآف تفسير( انظر: ٗ)

 (.ُِٓ/ٓ)كالبياف الكشؼ( انظر: َُ)

 (.ِّٕ/ِ)القرآف تفسير( انظر: ُُ)

 (.ُْْ/ِ)التنزيؿ ـمعال( انظر: ُِ)

 (.ّّٔ/ِ( انظر: الكشاؼ)ُّ)

 (.ُّ/ِ)التنزيؿ مدارؾ( انظر: ُْ)

 (.ّْْ/ِ)التأكيؿ لباب( انظر: ُٓ)

 (.ِٖ/ٔ( انظر: البحر المحيط)ُٔ)

 (.ِٕٓ/ْ( انظر: تفسير القرآف العظيـ)ُٕ)
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, (ٔ), كالمراغي(ٓ), كالقاسمي(ْ), كاآللكسي(ّ), كالشككاني(ِ), كأبك السعكد(ُ)كابف عادؿ
 .(ٖ)ابف عاشكرك , (ٕ)كالسعدم
 آدـ بيف كاف و قاؿ: "أنَّ  -رضي اهلل عنيما -كم عف ابف عباس كا ليذا القكؿ بما ري كاستدل  
ريف يف مبش  اهلل النبيٌ  شريعة اهلل مف الحؽ فاختمفكا فبعث عمى كميـ قركف, عشرة كنكح

 (ٗ).كمنذريف"

 أمةن  ككنيـ عمى كال االجتماع, عمى ال االختبلؼ عمى ذكره جؿَّ  : " فتكعَّدالطبرمقاؿ 
َـّ  الكفر عمى كاف االختبلؼ قبؿ اجتماعييـ كاف كلك ,كاحدةن   لـ ذلؾ, بعد االختبلؼ كاف ث
 جؿَّ  بحكمتو أكلى الكعد فلكا كذلؾ ذلؾ كاف كلك اإليماف, إلى بعضيـ بانتقاؿ إال يكف
 يتكعد أف حاؿه كمي  طاعتو, إلى بعضيـ إنابة حاؿ ياألنَّ  ؛الكعيد مف الحاؿ ذلؾ في ثناؤه
 .(َُ)كالشرؾ" الكفر عمى الجميع اجتماع حاؿ في ذلؾ كيترؾ كاإلنابة, التكبة حاؿ في

كغ ذكره كؿ مكلكد يكلد عمى الفطرة, فاختمفكا عند البم أفَّ بو المراد  القول الثاني:
, كلـ يجد الباحث , بصيغة قيؿ, كلـ يعثر الباحث عمى قائمو(ُِ), كالشككاني(ُُ)القرطبي
 .حوريف مف رجَّ مف المفس  

                                                           

 (.ِٖٓ/َُ)الكتاب عمـك في مباب( انظر: الُ)

 (.ُِّ/ْ( انظر: إرشاد العقؿ السميـ)ِ)

 (.ِْٗ/ِنظر: فتح القدير)( اّ)

 (.ْٖ/ٔ( انظر: ركح المعاني)ْ)

 (.ُٓ/ٔ)التأكيؿ محاسف ( انظر:ٓ)

 (.ّٖ/ُُ)المراغي تفسير( انظر: ٔ)

 (.َّٔ:ص)الرحمف الكريـ تيسير( انظر: ٕ)

 (.ُِٕ/ُُ)كالتكير التحرير( انظر: ٖ)

 ىذا(, كقاؿ َْٖ/ِ(, )ّْٓٔرقـ) ( أخرجو الحاكـ في المستدرؾ, كتاب التفسير, تفسير سكرة حـ عسؽ, حديثٗ)
يخرجاه, ككافقو الذىبي, كصححو األلباني في السمسمة الصحيحة حديث  كلـ البخارم شرط عمى صحيح حديث
ف ( كقاؿ : فإنوِٖٓ/ٕ(,)ِّٖٗرقـ)  دراية. مرفكع فيك ركاية؛ مكقكفان  كاف كا 

 (.َِٖ/ْ( انظر: المصدر نفسو)َُ)

 (.ِِّ/ٖ( انظر: الجامع ألحكاـ القرآف)ُُ)

 (.ِْٗ/ِ( انظر: فتح القدير)ُِ)
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عمى الشرؾ, كىك ركاية أخرل عف ابف  كاحدةن  ةن يـ كانكا أمَّ أنٌ المعنى  القول الثالث:
 .(ّ), كالقرطبي(ِ)اج, كذىب إليو الزجَّ (ُ)عباس
عمى  كاحدةن  ةن عمى ىذا القكؿ: "كقد قيؿ: كانكا أمَّ  بان ة معق  ابف تيميَّ قاؿ شيخ اإلسبلـ    

 (ْ).الباطؿ, كىك مف الباطؿ"

 رجيح: الت  
 جميعان  كانكا اسالنَّ  أفَّ ؿ ىك الراجح, كىك القكؿ األكَّ  ا سبؽ في دراسة األقكاؿ, أفَّ ف ممَّ يتبيَّ 
, كعميو جميكر حوكرجَّ  زماختاره الرا مااإلسبلـ, كىك  ديف كىك الحؽ, الديف عمى

 ة التالية:ىذا القكؿ القكاعد الترجيحيَّ  دالمفسريف مف السمؼ كمف بعدىـ, كيؤي  
 .(ٓ)تفسير جميكر السمؼ مقدـ عمى كؿ تفسير شاذ  -ُ

 .(ٔ)ح عمى ما خالفوالقكؿ الذم تؤيده قرائف السياؽ مرج    -ِ

استعمالو أكلى مف  ؿ معاني كبلـ اهلل عمى الغالب مف أسمكب القرآف كمعيكدمٍ حى  -ّ
 .(ٕ)الخركج بو عف ذلؾ

 ح لمباحث, كاهلل تعالى أعمـ.ترجَّ ما ىذا 

 

 

                                                           

 (.ُٕٕ/ُ( انظر: زاد المسير البف الجكزم)ُ)

عرابو)ِ)  (.ُِ/ّ( انظر: معاني القرآف كا 

 (.ِِّ/ٖ( انظر: الجامع ألحكاـ القرآف)ّ)

 يةمكت, سالـ رشاد محمد(, تحقيؽ: َّٕ/ِ)تيمية بف الحميـ عبد بف أحمد العىباس أبك الديف تقي, ةالصفديٌ ( انظر: ْ)
 .ىػَُْٔ  -ِ, طمصر تيمية, ابف

 (.ِٖٖ/ُ( انظر: قكاعد الترجيح عند المفسريف لمحربي)ٓ)

 (.ِٗٗ/ُ( انظر: المصدر نفسو )ٔ)

 (.ُِٓ/ُ( انظر: المصدر نفسو)ٕ)
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 المطمب الثاني

 ( في سورة يونس إلى آخر السورة٪٨اختياراته من اآلي :  

 .(ِٓ( إلى اآلية: )ِْاختياران مف اآلية: ) يجد الباحثلـ    

 ٹ ٹ   -ُ

 [ چٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀڀ  ٺ  چ  
 .]٨٬ آي : يونس:سورة 

 اآلي  الكريم :ي يادة المذكورة فالمراد بالز  

 :الر ازياختيار 
المراد بالزيادة ىي رؤية اهلل تعالى, حيث قاؿ:  حو ىك أفَّ القكؿ الذم اختاره الرازم كرجَّ    
 الناس اختمؼ ىذا ألجؿك  مبيمة, الكممة ىذه: فنقكؿ الزيادة كىك: الثالث المفظ اكأمَّ  …»
 :قكليف إلى يرجع كبلميـ كحاصؿ تفسيرىا, في

 .كالعقؿ النقؿ عميو كالدليؿ: قالكا كتعالى سبحانو اهلل رؤية منيا مف المراد أفَّ  :األكؿ القكؿ
 النظر ىي كالزيادة ة,الجنَّ  ىي الحسنى أفَّ  كىك فيو, الكارد الصحيح فالحديث :النقل اأم  
 .تعالىك  سبحانو اهلل إلى
 المعيكد إلى فانصرؼ التعريؼ, حرؼ عمييا دخؿ مفردةه  لفظةه  الحسنى أفَّ  فيك :العقل وأما

 ىذه مف اإلسبلـ أىؿ بيف كالمتقرر المسمميف مف كالمعركؼ السبلـ دار كىك السابؽ,
ذا ,كالتعظيـ المنافع مف فييا كما الجنة, ىك المفظة  مف المراد يككف أف كجب ىذا, ثبت كا 
ال كالتعظيـ, المنافع مف ةالجنَّ  في ما لكؿ مغايران  أمران  الزيادة  قاؿ مف ككؿ   ,التكرار لـز كا 
 ,الرؤية :الزيادة ىذه مف المراد أفَّ  عمى ذلؾ فدؿَّ  ,تعالى اهلل رؤية ىي ماإنَّ : قاؿ بذلؾ

 [ چٺ  پ  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺ        چ :قاؿ تعالى وأنَّ : األكؿ: كجياف ىذا يؤكد اكممَّ 
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 ,الكجكه ضرةني : أحدىما: أمريف ةالجنَّ  ألىؿ فأثبت , ]ِّ , ِِ آية: القيامة:سكرة 
 الحسنى حمؿ فكجب بعضا بعضيا ريفس   القرآف كآيات تعالى, اهلل إلى ظرالنَّ : كالثاني
 .تعالى اهلل رؤية عمى الزيادة ؿمٍ كحى  الكجكه, ضرةني  عمى ىاىنا

       چې  ې  ې    ى  ى  ائ  ائ       چ : كسمـ عميو اهلل صمى لرسكلو قاؿ تعالى وأنَّ : الثاني 
 ؿمٍ حى  ىاىنا فكجب الكبير, الممؾ كرؤية النعيـ, لو أثبت ,]َِ آية: اإلنساف:سكرة  [

 (ُ).« األمريف ىذيف عمى كالزيادة الحسنى

 راس :الد  
 أقكاؿ: سبعة في المسألة 
الزيادة ىي النظر إلى كجو اهلل تعالى, كىك المراد ب أفَّ الرازم اختيار  كىك القول األول:

, كابف (ْ), كأبي مكسى األشعرم(ّ)بف أبي طالب , كعمي  (ِ)عف أبي بكر الصديؽ المركم  
, (ٕ)كقاؿ بو مجاىد. -رضي اهلل عنيـ أجمعيف -(ٔ)كحذيفة ,(ٓ)عنو في ركايةو  اسعبَّ 

كذىب إلى ذلؾ , (ُِ)كعكرمة ,(ُُ)اؾ, كالضحَّ (َُ), كقتادة(ٗ), كالحسف(ٖ)مكالسد  
     ,(ُْ)اسكالنحَّ  ,(ُّ)اجالزجَّ 

                                                           

 (.ِّٗ/ُٕالتفسير الكبير) (ُ)

 (.ِّٕ/ِ(, كزاد المسير البف الجكزم)ُْٓٗ/ٔانظر: تفسير القرآف البف أبي حاتـ) (ِ)

 (.َّّ/ٖتظر: الجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي)ا (ّ)

 (.ِّٕ/ِ(, زاد المسير البف الجكزم)ُْٓٗ/ٔانظر: تفسير القرآف البف أبي حاتـ) (ْ)

  (.ُْٓٗ/ٔ( انظر: تفسير ابف أبي حاتـ)ٓ)

 (.ِّٕ/ِ, زاد المسير البف الجكزم)(ُْٓٗ/ٔ)( انظر: تفسير ابف أبي حاتـٔ)

 ( انظر: المصدريف السابقيف.ٕ)

  ( انظر: المصدريف السابقيف.ٖ)

 (.ِّٕ/ِ)الجكزم البف المسير زاد(, ُْٓٗ/ٔ)حاتـ أبي ابف تفسير( انظر: ٗ)

 ( انظر: المصدريف السابقيف.َُ)

  ( انظر: المصدريف السابقيف.ُُ)

 ( انظر: المصدريف السابقيف.ُِ)

 (.ُٓ/ّانظر: معاني القرآف لمزجاج) (ُّ)

  (. ُْٓ/ِ( انظر: إعراب القرآف)ُْ)
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, كابف (ٓ), كالبغكم(ْ), كالسمعاني(ّ), كالكاحدم(ِ), كابف أبي زمنيف(ُ)كالسمرقندم
, كابف (ُُ)اف, كأبك حيَّ (َُ)كالخازف, (ٗ), كالنسفي(ٖ), كالقرطبي(ٕ), كابف الجكزم(ٔ)عطية
, (ُٕ)كالقاسمي ,(ُٔ), كاآللكسي(ُٓ), كالشككاني(ُْ), كالسيكطي(ُّ), كالثعالبي(ُِ)ـالقي  

 .(ُٗ), كابف عاشكر(ُٖ)كالسعدم

 . ريفة المفس  كىذا القكؿ عميو عامَّ 
 القراف عميو نزؿأي  الذم اهلل رسكؿ رىافسَّ  كذلؾ الكريـ كجيو إلى النظر الزيادة ـ: "قاؿ ابف القي  
 (َِ)." بعده مف فالصحابة

 ياأنَّ  غالبيا الزيادة تفسير في ركايات ىـبعد كمف التابعيف عف مى كً ري  كقاؿ الشككاني: "كقد
 كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ قكؿ مف بذلؾ التفسير ثبت كقد ,سبحانو اهلل كجو إلى النظر

                                                           

(ُ(   (.ُُِ/ِ( انظر: بحر العمـك

 (.ُِٓ/ِ( انظر: تفسير القرآف العزيز)ِ)

 (.ُِٓ/ِانظر: الكجيز) (ّ)

 (.ّٖٕ/ِ( انظر: تفسير القرآف العظيـ لمسمعاني)ْ)

 (.ُْٕ/ِ( انظر: معالـ التنزيؿ)ٓ)

  (. ُُٓ/ّ( انظر: المحرر الكجيز)ٔ)

  (. ِّٔ/ِ( انظر: زاد المسير)ٕ)

  (. َّّ/ٖحكاـ القرآف)( انظر: الجامع ألٖ)

 (.ُٖ/ِ( انظر: مدارؾ التنزيؿ)ٗ)

  (.ّْٗ/ِ( انظر: لباب التأكيؿ)َُ)

 (.ْْ/ٔ( انظر: البحر المحيط)ُُ)

 ( البف القيـ الجكزية, مطبعة المدني القاىرة, )د. ط(.ِٖٗ( انظر: حادم األركاح إلى ببلد األفراح)ص: ُِ)

 (. ِْْ/ّ( انظر: الجكاىر الحساف)ُّ)

  (. ّٕٓ/ْ: الدر المنثكر)( انظرُْ)

  (. َِٓ/ِ( انظر: فتح القدير)ُٓ)

  (.ٕٗ/ٔ( انظر: ركح المعاني)ُٔ)

  (.ُٗ/ٔ( انظر: محاسف التأكيؿ)ُٕ)

  (.ِّٔ( انظر: تيسير الكريـ الرحمف)ص: ُٖ)

  (. ُْٔ/ُُ( انظر: التحرير كالتنكير)ُٗ)

 (.ِٖٗ )ص: األفراح ببلد إلى األركاح حادم( َِ)

 



211 

 يعرفكف ال الذيف المتمذىبة بيف الكاقعة المجادالت إلى التفات كال مقاؿ, لقائؿو  حينئذو  يبؽ فمـ
 كاهلل ىذيانيـ, مف كثيرو  عف كالكف   ذلؾ عرفكا لك يـفإنَّ  بو, ينتفعكف ما رةالمطيَّ  ةالسنَّ  مف

 (ُ).المستعاف"
 (ِ).كالتابعيف" الصحابة مف كاحد غير عف بالرؤية تفسيرىا كقاؿ القاسمي:" تكاتر

 يمي: ة ىذا القكؿ ماكمف أدلَّ 
ىا, ـ في تفسير ى اهلل عميو كسمَّ صمَّ  : ما كرد مف األحاديث الكثيرة التي ثبتت عف النبي  أكالن 

 ذلؾ:أصرح ما كرد في كمف 
 :اآلية ىذه تبل كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ أفَّ  -رضي اهلل عنو- حديث صييبو  -

 ار,النَّ  ارالنَّ  كأىؿ ة,الجنَّ  ةالجنَّ  أىؿ دخؿ إذا: ", كقاؿچ ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  چ
 كما: ففيقكلك . ينجزكمكه أف يريد مكعدان  اهلل عند لكـ إفَّ  ة,الجنَّ  أىؿ يا: منادو  نادل
: قاؿ".  النار؟ مف كيزحزحنا االجنة, كيدخمف كجكىنا, ضكيبي   مكازيننا, يثقؿ ألـ ىك؟
  إليو, فينظركف الحجاب, ليـ  فيكشؼ"

 (ّ)."ألعينيـ أقرَّ  كال إليو, النظر مف إلييـ أحبَّ  شيئان  اهلل أعطاىـ ما فكاهلل

 التفسير ىذا " فحكايةا ذكر اآللكسي ىذا القكؿ, كبعد أف ساؽ حديث صييب قاؿ:كلمٌ 
 اهلل عاممو الزمخشرم كقكؿ ينبغي, ال اممَّ  عنو تعالى اهلل عفا البيضاكم فعؿ كما بقيؿ,
 ؽه فى تَّ مي  وفإنَّ  رقيع عف إال يصدر ال فترلمي  أم -بالقاؼ -مرقكع الحديث إفَّ : بعدلو تعالى
 (ْ).مقاؿ" فييـ ليس اظه حفَّ  أخرجو كقد توصحَّ  عمى

                                                           

  (.َِٓ/ِ( فتح القدير)ُ)

 (.ُٗ/ٔ)التأكيؿ محاسف( ِ)

(, ُُٖبرقـ) كتعالى سبحانو ربيـ اآلخرة في المؤمنيف رؤية إثبات بابكتاب اإليماف,  ( أخرجو مسمـ في صحيحو, ّ)
(ُ/ُّٔ.) 

 (.ٕٗ/ٔ)المعاني ركح( انظر: ْ)
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 يركنو ةالجنَّ  أىؿ كأفَّ  خمقو, مف أحده  يره لـ تعالى اهلل أفَّ  كالجماعة ةالسنَّ  أىؿ : أجمعثانيان 
 (ُ).القيامة يـك

پ  پ  پ  ڀ   ڀ    چ : ما جاء بعد ذلؾ في آخر اآلية الكريمة كىك قكلو تعالى: ثالثان 

 الزيادة ىي النظر إلى كجو اهلل الكريـ, فبعد نظرىـ إلى , كىذا فيو إشارة إلى أفَّ چ  ڀ
 . أبدان  ة  كال ذلَّ  و ال يرىؽ كجكىيـ قتره يـ فإنَّ كجو رب  

قاؿ: " بعد نظرىـ             چ پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀچ ىذه اآلية:  (ِ)ا تبل ابف أبي ليمىمَّ ل
 (ّ).إلى ربيـ تبارؾ كتعالى"

 ؼ الحسنة عشر حسنات إلى أكثر مف ذلؾ.ضاعى المراد بالزيادة أف تي  القول الثاني:
 (ْ).ىذا القكؿ عف ابف عباس, كالحسف مى كً ري 

 (ٓ).قاؿ مجاىد: الحسنى حسنة مثؿ حسنة, كالزيادة مغفرة اهلل كرضكاف الثالث:القول 
ة, كالزيادة ما أعطاىـ اهلل قاؿ عبد الرحمف بف زيد بف أسمـ: الحسنى الجنَّ  :الرابعالقول 

  (ٔ).في الدنيا مف فضمو ال يحاسبيـ بو يـك القيامة
ة فتمطرىـ مف السحابة بأىؿ الجنَّ  : الزيادة أف تمرَّ (ٕ)قاؿ يزيد بف شجرة :امسالخالقول 

ة, ما تريدكف أف أمطركـ؟ فبل يريدكف شيئان كؿ النكادر التي لـ يركىا, كتقكؿ: يا أىؿ الجنَّ 
   (ٖ).إال أمطرتيـ إياه

                                                           

  (. ُُّ/ِ( انظر: بحر العمـك لمسمرقندم)ُ)

, تكفي الككفي عيسى أبكاألنصارم,  ببلؿ بف داكد كيقاؿ ببلؿ كيقاؿ اريس كاسمو ليمى أبي بف" الرحمف عبدىك:  (ِ)
 (, َِٔ/ٔ. انظر: تيذيب التيذيب البف حجر)ىػ ُْٖسنة 

 (.ُْٔٗ/ٔأخرجو ابف أبي حاتـ في تفسيره ) (ّ)

 (. ِّٕ/ِ( انظر: زاد المسير البف الجكزم)ْ)

 ( . ِّٕ/ِجكزم)(, زاد المسير البف الُْٓٗ/ٔ( انظر: تفسير ابف أبي حاتـ)ٓ)

  ( انظر: المصدريف السابقيف. ٔ)

ق ٖٓٓ( ىك: يزيد بف شجرة بف أبي شجرة الرىاكم, مختمؼ في صحبتو, استشيد في غزكة البحر, كقيؿ بالرـك سنة ٕ)
 (.َٓٓ/ِ(, تاريخ اإلسبلـ لمذىبي)َِٓ/ٔانظر: اإلصابة البف حجر) .

 (.َُّ/ٓ( انظر: الكشؼ كالبياف لمثعمبي)ٖ)
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 بمنزؿ طيؼي حتى الدنيا أياـ مف يـك مقدار عمييـ يمر   ماىي  الزيادة  :السادس القول
  صاحبو, مع ليست اهلل عند مف ىدايا ممؾو  كؿ مع ممؾ, ألؼ سبعكف أحدىـ

 (ُ)., ذكر ىذا القكؿ القرطبيقط اليدايا تمؾ مثؿ رأكا ما

 المراد بالزيادة العمـك كعدـ قصرىا عمى نكع خاص, كىك ما  أفَّ  :السابعالقول 
 .(ٓ), كأبك السعكد(ْ), كالبيضاكم(ّ), كذىب إليو ابف كثير(ِ)برمحو الطَّ رجَّ 

 رجيح: الت  
كىك اختيار الرازم القكؿ األكؿ ىك الراجح,  ة أفَّ ا سبؽ, كبعد النظر في األدلَّ ف ممَّ يتبيَّ     

ذىب إليو الرازم, كعميو  الزيادة ىي: النظر إلى كجو اهلل تعالى, كىك ما أفَّ  فكمف معو مً 
 م لذلؾ.ة المفسريف؛ لثبكت الحديث في التفسير النبك عامَّ 

صار ان في تفسير اآلية فبل يي ة: ) إذا ثبت الحديث ككاف نصَّ د ذلؾ القاعدة الترجيحيَّ كيؤي  
 (ٔ) .إلى غيره(

كما قيؿ في الزيادة مف تضعيؼ الحسنات, كالمغفرة كالرضكاف, كما يعطييـ اهلل في     
ذلؾ مف لكاـز  فَّ ضا عنيـ, كغيرىا داخؿ في ىذا القكؿ؛ ألالجناف مف القصكر كالحكر كالر  

 .ح لمباحث, كاهلل تعالى أعمـا ترجَّ ة كالنظر إلى كجو اهلل تعالى, ىذا مدخكؿ الجنَّ 

 

 

                                                           

 (.ُّّ/ٖر: الجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي)( انظُ)

 (.ُٕ/ُٓ( انظر: جامع البياف)ِ)

 (.ِِٔ/ْ)العظيـ القرآف تفسير: ( انظر: ّ)

 (.َُُ/ّ( انظر: أنكار التنزيؿ)ْ)

 (.ُّٖ/ْ( انظر: إرشاد العقؿ السميـ)ٓ)

 (.ُُٗ/ُ( انظر: قكاعد الترجيح عند المفسريف لمحربي)ٔ)
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 ٹ ٹ   -٨

ٺ  ٿ      ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ 

 .]٪٬ آي : يونس:سورة  [چ
 الحياة الدنيا في اآلي  الكريم : المراد بالبشرى في

 ازي:اختيار الر  
ما كاف فيو بشارة لممؤمف,  ذلؾ كؿَّ  المراد بالبشرل العمكـ, فيعـ   أفَّ إلى  ذىب الرازم     

 مف مشتؽ   البشارة لفظ أفَّ  كاعمـ »بعد أف ذكر األقكاؿ في ذلؾ:  -رحمو اهلل -حيث قاؿ
 كمجمكع اآلية, ىذه في دخؿ كذلؾ كاف ما فكؿٌ  الكجو, بشرة في أثره يظير سار خبر

 ىذه مف ؽيتعمَّ  ما فكؿ   فيو داخبلن  الكؿ   فيككف الصفة, ىذه في مشتركة ةالمذككر  األمكر

 ؽيتعمَّ  ما , ككؿ   چٺ  ٿ      ٿ  ٿ  ٿ  چ : قكلو تحت داخؿه  فيك بالدنيا الكجكه

 (ُ).«چ  ٹ  ٹچ  :قكلو تحت داخؿه  فيك باآلخرة

 راس :الد  
 في المسألة أقكاؿ: 

, كرجَّ  كىك اختيار الرازم, أفَّ  القول األول: , (ِ)ح ىذا الطبرمالمراد بالبشرل العمـك
, كابف (ٕ), كمحمد رشيد رضا(ٔ), كاآللكسي(ٓ)كالشككاني ,(ْ), كأبك السعكد(ّ)كالبيضاكم
 .(ٖ)عاشكر

                                                           

 (.ِٖٕ/ُٕ( التفسير الكبير)ُ)

 (.َُْ/ُٓ( انظر: جامع البياف)ِ)

 (. ُُٖ/ّ)التنزيؿ أنكار( انظر: ّ)

 (. َُٔ/ْ( انظر: إرشاد العقؿ السميـ)ْ)

 (. َِٓ/ِ( انظر: فتح القدير)ٓ)

 (. ُّْ/ٔ( انظر: ركح المعاني)ٔ)

 (. ِّْ/ُُ( انظر: تفسير المنار)ٕ)

 (.ُِٖ/ُُ( انظر: التحرير كالتكير)ٖ)
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 تعالى اهلل إف: يقاؿ أف بالصكاب ذلؾ تأكيؿ في األقكاؿ كأكلى : "قال ابن جرير الطبري
 الدنيا الحياة في البشارة كمف الدنيا, الحياة في البشرل المتقيف ألكليائو أفٌ  أخبر ذكره
 نفسو خركج عند إياه المبلئكة بشرل كمنيا=  لو ترل أك المسمـ يراىا الصالحة الرؤيا
 كلـ بيا, بشره الدنيا الحياة في إياه اهلل بشرل مف المعاني ىذه ....., ككؿ   اهلل, برحمة

ٺ  ٿ      ٿ  چ  أف: ثناؤه جؿ وعمَّ  اممَّ  فذلؾ معنى, دكف معنى ذلؾ مف اهلل صيخص  

 (ُ).ة"فالجنَّ  اآلخرة في اكأمَّ  ,چٿ  ٿ  

يراىا الرجؿ الصالح أك تيرل  البشرل في الحياة الدنيا ىي الرؤيا الصالحة القول الثاني:
, كابف أبي (ٓ)كذىب إليو مقاتؿ, (ْ), كعطاء(ّ), كمجاىد(ِ)اسىذا عف ابف عبَّ  مى كً كري لو, 
يفنً زمى 

, (َُ), كالثعالبي(ٗ)كابف كثير ,(ٖ)ميف الحمبي, كالسٌ (ٕ)ابف الجكزم, ك (ٔ)
 .(ُِ)اف, كماؿ إليو أبك حيَّ (ُُ)كالسيكطي

يا )الرؤيا ـ في تفسير البشرل بأنَّ ى اهلل عميو كسمَّ كدليؿ ىذا القكؿ ىك قكؿ النبي صمَّ 
 (ُّ).الصالحة يراىا المؤمف أك تيرل لو(

                                                           

 (. َُْ/ُٓ( انظر: جامع البياف)ُ)

 (.ُّٖ/ُٓ( انظر: جامع البياف لمطبرم)ِ)

 ( انظر: المصدر نفسو.ّ)

 (.ُّٗ/ُٓ( انظر: المصدر نفسو)ْ)

 (.ِّْ/ِ( انظر: تفسير مقاتؿ بف سميماف)ٓ)

 (.ِْٔ/ِ( انظر: تفسير القرآف العزيز)ٔ)

 (. ّّٖ/ِ( انظر: زاد المسير)ٕ)

 (.ِّّ/ٔ)المصكف الدر( انظر: ٖ)

 (.ِٕٗ/ْالقرآف العظيـ)( انظر: تفسير ٗ)

 (.ِٓٓ/ّ( انظر: الجكاىر الحساف)َُ)

 (.ّْٕ/ْ( انظر: الدر المنثكر)ُُ)

 (.ِٖ/ٔ( انظر: البحر المحيط)ُِ)

(, ّٖٖٗ(, كابف ماجو برقـ)َِٓ/ْٓ(,)َُِٕٓأخرجو أحمد في مسنده, مسند القبائؿ, مف حديث أبي الدرداء برقـ)( ُّ)
( , كغيرىـ, كقاؿ شعيب األرنؤكط: صحيح لغيره, مسند ُُٖ/ِ(,)َُِٓبرقـ)( كالطبراني في مسند الشامييف ُِّٖ /ِ)

 (. ُّٗ/ْ, كقاؿ األلباني الحديث بمحمكع طرقو صحيح. انظر: السمسمة الصحيحة)(َِٓ/ْٓ)أحمد
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كىذا القكؿ اس لمرجؿ الصالح, ة النَّ دنيا ىي محبَّ البشرل في الحياة ال  :القول الثالث
ؿ: قمت قا -رضي اهلل عنو -لو بحديث أبي ذرو  ؿَّ دً تي اس, كاسٍ احتممو الماكردم, كذكره النحَّ 

اس, فقاؿ: ) تمؾ عاجؿ و لمنَّ كيحب   ـ: الرجؿ يعمؿ لنفسو خيران ى اهلل عميو كسمَّ صمَّ  لمنبي  
 .(ُ) بشرل المؤمنيف في الدنيا(

كً  ول الرابع:الق ىذا  مى البشرل في الحياة الدنيا ىي ما بيش ر بو في القرآف مف الثكاب, كري
اج كما ذكر , كالزجَّ (ْ)اءكذىب إليو الفرَّ , (ّ)سب إلى الحسفني ك , (ِ)اسعف ابف عبَّ 

 .(ٔ)ةحو ابف عطيَّ , كصحَّ (ٓ)الكاحدم

 رجيح:الت  
عمكـ في المراد بالبشرل في الحياة الدنيا ىك القكؿ األكؿ كىك القكؿ بال اسبؽ أفَّ ف ممَّ يتبيَّ 

 , كىك ياة األقكاؿ كمَّ عمى صحَّ  بيف األدلة التي تدؿ   الراجح؛ جمعان 
 .اختيار الرازم كمف معو

(مٍ يجب حى ة: )كؿ بالعمـك القاعدة الترجيحيَّ د القؤي  كيي   (ٕ).ؿ نصكص الكحي عمى العمـك
عماؿ األدلَّ   ف إىماؿ بعضيا.ة كالجمع بيف األقكاؿ أكلى مكا 

 ح لمباحث, كاهلل تعالى أعمـ.ىذا ما ترجَّ 

 
                                                           

(, كأخرجو ُّٕ/ّٓ(,)ََُِْ( أخرجو أحمد في مسنده بيذا المفظ, مسند األنصار, حديث أبي ذر الغفارم برقـ)ُ)
(, َِّْ/ْ,)(ِِْٔ) برقـ تضره كال بشرل فيي الصالح عمى ثنيأي  إذا بابصحيحو, كتاب البر كالصمة,  مسمـ في
 تمؾ: »قاؿ عميو؟ الناس كيحمده الخير, مف العمؿ يعمؿ الرجؿ أرأيت: كسمـ عميو اهلل صمى اهلل لرسكؿ قيؿكلفظو: 
 .«المؤمف بشرل عاجؿ

 (.ّٖٕ/ْ( انظر: الدر المنثكر لمسيكطي)ِ)

 (.َِٓ/ُُانظر: التفسير البسيط لمكاحدم) (ّ)

 (.ُْٕ/ُ( انظر: معاني القرآف)ْ)

 (.َِٓ/ُُ( انظر: البسيط )ٓ)

 (.ُِٗ/ّ)الكجيز المحرر( انظر: ٔ)

 (. ِٕٓ/ِ( انظر: قكاعد الترجيح عند المفسريف لمحربي)ٕ)
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 ٹ ٹ     -٩

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ        ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک   ک  چ 

 ]٩ٮ آي : يونس:سورة  [چگ  گ  گ  گ   

 في اآلي :  چ ڌ  ڌ چعودة الضمير الهاء( في قوله: 

 :ازياختيار الر  

....  »عمى مكسى, حيث قاؿ:  عائده    چ ڌ  ڌ چالضمير في  أفَّ إلى  الرازم  ذىب   
 فرعكف؛ قـك مف أك مكسى قـك مف المراد أفَّ  اختمفكا فقد قكمو مف: قكلو في الضمير اكأمَّ 
 ؿقً ني  وكألنَّ  ,المذككريف أقرب وألنَّ  مكسى؛ إلى عائده  وأنَّ  كاألظير ـتقدَّ  قد جميعان  ذكرىما ألفن 
 (ُ).«إسرائيؿ  بني مف كاكان بو آمنكا الذيف أفَّ 

 راس :الد  
 في المسألة قكالف:

ىذا عف ابف  مى كً الضمير يعكد عمى مكسى, كري  أفَّ ًمف كىك اختيار الرازم  القول األول:
يفنً مى , كابف أبي زى (ٓ), كالسمرقندم(ْ), كذىب إليو الطبرم(ّ), كمجاىد(ِ)اسعبَّ 

(ٔ) ,
 , (َُ)البيضاكم, ك (ٗ), كالزمخشرم(ٖ), كالسمعاني(ٕ)كالكاحدم

                                                           

 (. ِٖٗ/ُٕ( التفسير الكبير)ُ)

 (.ّْْ/ِ( انظر: زاد المسير البف الجكزم)ِ)

 (.  ِّٖانظر: تفسير مجاىد)ص:( ّ)

 (.   ُٓٔ/ُٓ( انظر: جامع البياف)ْ)

(ٓ(  (. ُِٕ/ِ( انظر: بحر العمـك

 (.  َِٕ/ِ( انظر: تفسير القرآف العزيز)ٔ)

 (.  َٓٓ( انظر: الكجيز)ص:ٕ)

 (.  ّٗٗ/ِ( انظر: تفسير القرآف)ٖ)

 (.  ّّٔ/ِ( انظر: الكشاؼ)ٗ)

 (.ُُِ/ّ( انظر: أنكار التزيؿ)َُ)
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, (ٔ), كابف عادؿ(ٓ), كالسميف الحمبي(ْ)اف, كأبك حيَّ (ّ), كالقرطبي(ِ)جيزىمٌ , كابف (ُ)كالنسفي
, كابف (ُُ), كالمراغي(َُ), كالقاسمي(ٗ), كاآللكسي(ٖ), كالشككاني(ٕ)كأبك السعكد

 .(ُِ)عاشكر
نَّ  ح ىذا القكؿ: "قاؿ الطبرم بعد أف رجَّ   ؛"ذلؾ في الصكابب أكلى القكؿي  ىذا: "قمت ماكا 

 ,"قكمو مف: "قكلو في ,"الياء" تككف ففىؤلى  مكسى, لغير ذكره  اآلية ىذه في يجر لـ وألنَّ 
 إذ منيا, ذكره لبعد فرعكف, ذكر مف تككف أف مف أكلى ذكره, مف لقربيا مكسى ذكر مف
, ذلؾ بخبلؼ يكف لـ  (ُّ).نظر" كال خبرو  مف دليؿه

 التركيب ككاف فرعكف, لفظ يظير لـ فرعكف عمى ائدان ع كاف لك واف: "كألنَّ كقاؿ أبك حيَّ 
 (ُْ).يفتنيـ" أف مئلىـ كمف منو, خكؼ عمى

عمى فرعكف, يعني مف قـك  عائده  چ ڌ  ڌ چالضمير في  أفَّ كىك  القول الثاني:
ىذا  مى كو ري رعكف كماشطة ابنتو كامرأة خازنو, ك فرعكف؛ منيـ مؤمف فرعكف كامرأتو كخازف ف

 ,(ُٔ)ة, كذىب إليو ابف عطيَّ (ُٓ)عف ابف عباس أيضان 

                                                           

 (. ّٔ/ِظر:  مدارؾ التزيؿ)( انُ)

 (. ُّٔ/ُ( انظر: التسييؿ)ِ)

 (.  ّٗٔ/ٖ( انظر: الجامع ألحكاـ القرآف)ّ)

 (.  ْٗ/ٔ( انظر: البحر المحيط)ْ)

 (.  ِْٓ/ٔ( انظر: الدر المصكف)ٓ)

 (.  ّٖٗ/َُ( انظر: المباب)ٔ)

 (. َُٕ/ْ( انظر: إرشاد العقؿ السميـ)ٕ)

 (.  ِٗٓ/ِ( انظر: فتح القدير)ٖ)

 (.  ُُٕٓ/ٔ( انظر: ركح البياف)ٗ)

 (.  ْٓ/ٔ( انظر: محاسف التأكيؿ)َُ)

 (.  ُْٓ/ُُ( انظر: تفسير المراغي)ُُ)

 (.  ِٖٓ/ُُ( انظر: التحرير كالتكير)ُِ)

 (.  ُٓٔ/ُٓ( جامع البياف )ُّ)

 (. ْٗ/ٔ( البحر المحيط)ُْ)

 (. ُّٕ/ّ( انظر: المحرر الكجيز البف عطية)ُٓ)

 ( المصدر نفسو. ُٔ)
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 .(ُ)كابف كثير 

 (ِ).عميو اؽ يدؿٌ السي   عمى فرعكف؛ ألفَّ  الضمير عائده  قاؿ ابف كثير أفَّ 

 رجيح: الت  
عمى مكسى ىك  الضمير عائده  أفَّ  مف ,كمف معوما ذىب إليو الرازم  ا سبؽ أفَّ ف ممَّ يتبيَّ 

ة: ) إعادة الضمير ؿ القاعدة الترجيحيَّ الراجح, كعميو جميكر المفسريف, كيؤيد ىذا القك 
, كقاعدة: ) األصؿ إعادة الضمير إلى (ّ) حدَّث عنو أكلى مف إعادتو إلى غيره(إلى المي 

 (ْ).أقرب مذككر مالـ يرد دليؿ بخبلفو(

 ح لمباحث, كاهلل تعالى أعمـ. ىذا ما ترجَّ 

 

 

 

 
 

 

 

                                                           

 (.   ِٖٖ/ْظر: تفسير القرآف العظيـ)( انُ)

 ( انظر: المصدر نفسو  ِ)

 (.  َّٔ/ِ( انظر: قكاعد الترجيح عند المفسريف لمحربي)ّ)

 (.   ُِٔ/ِ( انظر: المصدر نفسو)ْ)
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 :مطلبانوفيه 

 (.ُٕ: )اآلية إلى ىكد سكرة ؿأكَّ  مف اختياراتو :األول المطمب
 إلى ىكد سكرة في( ِٕ: )اآلية مف اختياراتو المطمب الثاني:

 

 

 
 

 

 

 املبحث الثاني
ازير ـالفخاإلمام اراث ـاختي

َّ
 الر

 ودــورة هـيف س 
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 المطمب األول

 (٧٭إلى اآلي :   سورة هود من أولاختياراته 

 (.ُّؿ السكرة إلى اآلية)اختياران مف أكَّ  لـ يجد الباحث

 ٹ ٹ  -ُ

سورة [ چڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ         چ 
 .]٪٧ آي : هود:

 ؟چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ ب في  قوله تعالى: من المخاط  

 :الر ازياختيار 

 خطابه  چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ قكلو تعالى:  أفَّ  ذىب الرازم إلى  
 .....»: قكليف عمى ركفالمفس   ار, حيث قاؿ: اختمؼى اهلل عميو كسمـ لمكفَّ صمٌ  مف النبيٌ 

 لـ إذا اهلل دكف مف تدعكنيـ الذيف أفَّ  كالمعنى ار,الكفَّ  مع خطابه  ىذا أفَّ : الثاني القكؿ
 بعمـ أنزؿ ماإنَّ  القرآف ىذا أفَّ  ارالكفَّ  ياأيَّ  فاعممكا المعارضة, عمى اإلعانة في لكـ يستجيبكا

 مف أكلى ىذا قالكا القكؿ بيذا كالقائمكف عميكـ, ةجَّ الحي  لزـك بعد مسممكف أنتـ فيؿ اهلل

 األمر عمى چ ٹ چ :قكلو ـتي مٍ مى حى  أفٍ  إلى ـتي تجٍ احٍ  األكؿ القكؿ في كـألنَّ  األكؿ؛ القكؿ
 ىذا فكاف إضمار, إلى فيو حاجة ال االحتماؿ ىذا كعمى القكؿ, إضمار عمى أك بالثبات
 اآلية ذهى في المذككريف كأقرب ,كاجبه  المذككريف أقرب إلى الضمير دكٍ عى فى  كأيضان  أكلى,
 كالسبلـ الصبلة عميو الرسكؿ مع كاف األكؿ الخطاب أفَّ  كأيضان  الثاني, االحتماؿ ىذا ىك

 مع كاف الثاني كالخطاب ,]ُّ آية: ىكد:سكرة [ چٻ  پ  پ    پ  چ : بقكلو كحده
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: كقكلو[ ُّ آية: :ىكدسكرة ]  چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ : بقكلو الكفار جماعة

 (ُ).«أكلى قمناه الذم ىذا عمى مومٍ حى  فكاف الجماعة مع خطابه  چٿ  ٹ  ٹ   چ

 راس :الد  
 في المسأل  قوالن:

ٿ  ٹ  ٹ  چ الخطاب في قكلو تعالى:  أفَّ ًمف كىك اختيار الرازم,  القول األول:

مف النبي صمى اهلل عميو كسمـ لمكفار, كذىب إلى ذلؾ   ىك چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
, كأبك (ٕ), كالنسفي(ٔ), كالكاحدم(ٓ), كالسمرقندم(ْ)رم, كالطب(ّ), كابف قتيبة(ِ)اءالفرَّ 
, (ُِ)د رشيد رضاكمحمٌ  ,(ُُ), كالقاسمي(َُ), كاآللكسي(ٗ), كالسيكطي(ٖ)افحيَّ 

 .(ُْ)كابف عاشكر

 .چڄ  ڄ  ڄ   چكاستيًدٌؿ ليذا القكؿ بقكلو تعالى: 

 ما ىي لكفار مكة إنَّ ـ, ميو كسمَّ ى اهلل عليست لمنبي صمَّ       چ ٹ چكقكلو:  اء: "قاؿ الفرَّ  
 

                                                           

 (.  ِّٓ/ُٕ( التفسير الكبير)ُ)

 (.  ُُ/ِ( انظر: معاني القرآف)ِ)

 دار, الديف شمس إبراىيـ(, تحقيؽ: ُٕٕ)ص:قتيبة بف مسمـ فب اهلل عبد محمد أبك, القرآف مشكؿ تأكيؿ( انظر: ّ)
 .لبناف – بيركت العممية, الكتب

 (. ُِٔ/ ُٓ( انظر: جامع البياف)ْ)

 (. ُُْ/ِ( انظر: بحر العمـك لمسمرقندم)ٓ)

 (.ُٓٓ( انظر: الكجيز)ص:ٔ)

 (. َٓ/ِ( انظر: مدارؾ التنزيؿ)ٕ)

 (.ُُّ/ٔ( انظر: البحر المحيط)ٖ)

 (. ِٖٔفسير الجبلليف)ص:( انظر: تٗ)

 (. ِِّ( انظر: ركح البياف)َُ)

 (. ُٖ/ٔ( انظر: محاسف التأكيؿ)ُُ)

 (.ّٗ/ُِ( انظر: تفسير المنار)ُِ)

 (. ُِ/ُِ( انظر: تفسير المراغي)ُّ)

 (.  ُِ/ُِ( انظر: التحرير كالتكير)ُْ)
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 (ُ)."چڄ  ڄ  ڄ   چأال ترل أنو قاؿ: 
 سبؽ مف كبلمو عند ىذه اآلية. ماكؿ ما ذكره الرازم فيف أدلة ىذا القمً  كما أفَّ 

كً صمٌ  الخطاب مف اهلل لمنبيٌ  فَّ إ القول الثاني: ىذا عف  مى ى اهلل عميو كسمـ كلممؤمنيف, كري
, كأبك (ٓ)كالبيضاكم, (ْ)كأبك القاسـ النيسابكرم ,(ّ)الجكزمابف  , كذىب إليو(ِ)مجاىد
 .(ٖ), كجكزه اآللكسي(ٕ), كالشككاني(ٔ)السعكد

 الترجيح: 
 أفَّ  فكمف معو مً  الراجح ىك القكؿ األكؿ, كىك اختيار الرازم ا سبؽ أفَّ ف ممَّ يتبيٌ     

ة: ده مف القكاعد الترجيحيَّ ؤي  كيي تو, ار؛ لقكة أدلٌ ـ لمكفَّ ى اهلل عميو كسمَّ الخطاب مف النبي صمَّ 
يجب   بدليؿو )إدخاؿ الكبلـ في معاني ماقبمو كما بعده أكلى مف الخركج بو عنيما, إالَّ 

, )األصؿ (َُ), ) تكحيد مرجع الضمائر في السياؽ الكاحد أكلى مف تفريقيا((ٗ)التسميـ لو(
 (ُُ) .بخبلفو( إعادة الضمير إلى أقرب مذككر مالـ يرد دليؿه 

 . تعالى أعمـكاهلل

 

 
                                                           

 (.  ُُ/ِ( انظر: معاني القرآف)ُ)

 (.ُِٔ/ُٓ( انظر: جامع البياف)ِ)

 (.ُّٔ/ِزاد المسير)( انظر: ّ)

 (.َْٖ/ُ( انظر: إيجاز البياف)ْ)

 (. َُّ/ّ)التنزيؿ أنكار( انظر: ٓ)

 (.ُِٗ/ْ)السميـ العقؿ إرشاد( انظر: ٔ)

 (.ِٓٓ/ِ( انظر: فتح القدير)ٕ)

 (.ِِْ/ٔ( انظر: ركح البياف)ٖ)

 (.ُُِ/ُ( انظر: قكاعد الترجيح عند المفسريف)ٗ)

 (. ُّٔ/ُ( انظر: المصدر نفسو)َُ)

 (.ُِٔ/ُ( انظر: المصدر نفسو)ُُ)
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 ٹ ٹ  -٨

ڃ  ڃ     چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ           ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃچ

 .]٦٪ آي : هود:سورة  [ چڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  

 ور المذكور في اآلي  الكريم :المراد بالتن  

 :الر ازياختيار 
ز فيو, حيث ذكر ييكقد كييخبى  الذم التن كر المراد بالتن كر ىك أفَّ  ذىب الرازم إلى    

 األصؿ: قكاؿ؟ قمنااأل ىذه مف األصحٌ  فما: قيؿ فإف »قاؿ:  الخبلؼ في المعنى المراد ثَـّ 
 ؿمٍ حى  فكجب فيو بزخٍ يي  الذم المكضع في حقيقة التنكر كلفظ حقيقتو عمى الكبلـ ؿمٍ حى 

 (ُ).«عميو المفظ

 راس : الد  
 في المسألة أقكاؿ: 

ىك  چ ڄ  ڃچ كر في قكلو تعالى: المراد بالتن   أفَّ كىك الرازم,  هار اخت  القول األول:
, (ْ), كالحسف(ّ), كعطاء(ِ)اسعف ابف عبَّ  مى كو الذم ييكقد كييخبز فيو, كىك معنى ما ري 

, كابف (ٗ), كالبغكم(ٖ), كالسمعاني(ٕ), كالكاحدم(ٔ), كالطبرم(ٓ)كذىب إلى ذلؾ مقاتؿ

                                                           

 (. ّْٕ/ُٕ( التفسير الكبير)ُ)

 (.َِّ/ُٓ)لمطبرم البياف جامع( انظر: ِ)

 (. َِِٗ /ٔ( انظر: تفسير ابف أبي حاتـ)ّ)

 (.َِّ/ُٓ)لمطبرم البياف جامع( انظر: ْ)

 (.ِِٖ/ِ)مقاتؿ تفسير ( انظر:ٓ)

 (.ُِّ/ُٓ)البياف جامع( انظر: ٔ)

 (.َِّ:ص)الكجيز( انظر: ٕ)

 (.ِْٖ/ِ)القرآف تفسير( انظر: ٖ)

 (.  ْْٖ/ِ)التنزيؿ معالـ( انظر: ٗ)
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 ,(ٓ)النيسابكرم الديف كنظاـ ,(ْ)افحيَّ  , كأبك(ّ)لخازف, كا(ِ), كالبيضاكم(ُ)الجكزم
 .(َُ), كاآللكسي(ٗ), كأبك السعكد(ٖ), كالسيكطي(ٕ), كالثعالبي(ٔ)كالبقاعي

 فمذلؾ ىذا, غير اسمان  العرب لو تعرؼ ال فارسٌي معرَّب اسـه : : "التٌٌنكر(ُُ)ريدقاؿ ابف دي 
 (ُِ).عرفكا" بما خكطبكا يـألنَّ  التنزيؿ؛ في جاء
 عمى مومٍ حى  كاف كالمجاز الحقيقة بيف دار إذا المفظ ألفَّ  ؛أصح   القكؿ اؿ الخازف: "كىذاكق

 المفظ ؿمٍ حى  فكجب فيو زبى خٍ يي  الذم المكضع اسـ في حقيقةه  كرالتن   كلفظ أكلى الحقيقة
 (ُّ).عميو"

 ظاىره عف المفظ صرؼ ألفَّ  بدليؿ, إال عنو يعدؿ فبل الظاىر ىك كقاؿ البقاعي: "كىذا
 (ُْ).األصكؿ" أىؿ قالو كما عبثه  دليؿو  بغير

كً  القول الثاني:  ,(ُٔ) كعكرمة, (ُٓ)ىذا عف ابف عباس مى المراد بالتنكر كىٍجوي األرض, كري
 

                                                           

 (.ّّٕ/ِ)المسير زاد( انظر: ُ)

 (. ُّٓ/ّ)التنزيؿ أنكار( انظر: ِ)

 (.ْْٖ/ِ( انظر: لباب التأكيؿ)ّ)

 (. ُُٓ/ٔ( انظر: البحر المحيط)ْ)

 (.ُِ/ْ)القرآف غرائب( انظر: ٓ)

 (. ِٖٓ/ٗ( انظر: نظـ الدرر)ٔ)

 (.ِّٖ/ّ)الحساف الجكاىرانظر: ( ٕ)

 (. ُِْ/ْ( انظر: نظـ الدرر)ٖ)

 (. َِٖ/ْ( انظر: إرشاد العقؿ السميـ)ٗ)

 (. ُِٓ/ٔ( انظر: ركح البياف)َُ)

, كاألدب المغة أئمة مف: بكر أبك قحطاف, مف عماف أزد مف األزدم, دريد بف الحسف بف حمد( ابف دريد ىك: ُُ)
ق,  ِِّ, كلد سنة (ط - الدريدية المقصكرة) صاحب كىك. الشعراء كأعمـ عمماءال أشعر دريد ابف: يقكلكف كانكاك 

 (. ُّٖ/ّ(, طبقات الشافعية لمسبكي)ِّّ/ْ. انظر: كفيات األعياف البف خٌمكاف)ىػ ُِّكتكفي
 (.ِّٕ/ِ( انظر: زاد المسير البف الجكزم)ُِ)

 (.ْْٖ/ِ)التأكيؿ لباب( ُّ)

 (. ِٖٓ/ٗ( نظـ الدرر)ُْ)

 (. ُّٖ/ُٓع البياف)( انظر: جامُٓ)

 ( انظر: المصدر نفسو, الجزء نفسو, الصفحة نفسيا.ُٔ)



232 

 .(ِ), كالمراغي(ُ)كذىب إليو ابف كثير
كم عف ابف عباس: "كالعرب تي    (ّ)."كران األرض تن   وى جٍ ي كى سم  كاستيًدٌؿ ليذا القكؿ بما ري

كً ؿ امٍ كحى   خبلؼ الظاىر, كاهلل أعمـ. فيك عف ابف عباس إف ثبت  مى لمفظ القرآني عمى ما ري

إلىبلؾ القـك سكاء كاف فكر الماء مف تنكر أك  ذلؾ كاف عبلمةن  أفَّ كىك  القول الثالث:
 .(ٓ)حاس, كالنَّ (ْ)مف كجو األرض أك في كقت الصبح, كذىب إلى ىذا الزجاج

 يى مً الكناية عف اشتداد األمر؛ كقكلؾ: حى     چ ڄ  ڃچ المراد بقكلو:  القول الرابع:
كردَّ , (ٖ), كابف عاشكر(ٕ)محمد رشيد رضاك  ,(ٔ)الكطيس, كذىب إلى ىذا القكؿ القاسمي

 .(ٗ)و ال حاجة إلى صرؼ الكبلـ عف ظاىرهالرازم ىذا القكؿ بأنَّ 

 رجيح: الت  
ريف, اجح, كعميو جميكر المفس  ىك الر  كمف معو ما ذىب إليو الرازم ا سبؽ أفَّ مَّ ف ميتبيَّ 

خبز فيو كىك المعركؼ عند يي   الذمىك  چ ڄ  ڃچ كر في قكلو تعالى: التن   أفَّ  ًمف
ؿ كبلـ اهلل تعالى عمى مٍ ة: ) يجب حى ده القاعدة الترجيحيَّ ؤي  إطبلقو في كبلـ العرب, كيي 

ؿ مٍ )يجب حى , كالقاعدة: (َُ)كالضعيؼ كالمنكر( المعركؼ مف كبلـ العرب دكف الشاذ  
 ح لمباحث, كاهلل تعالى أعمـ.ىذا ما ترجَّ , ك (ُُ) نصكص الكحي عمى الحقيقة(

                                                           

 (. ُِّ/ْ( انظر: تفسير القرآف العظيـ)ُ)

 (. ّٔ/ُِ( انظر: تفسير المراغي)ِ)

 (.ِْٕ/ِ( انظر: النكت كالعيكف لمماكردم)ّ)

عرابو القرآف معاني( انظر: ْ)  (.ُٓ/ّ)كا 

 (.ّْٖ/ّ)القرآف معاني( انظر: ٓ)

 (.ّٗ/ٔظر: محاسف التأكيؿ )( انٔ)

 (.ّٔ/ُِ( انظر: تفسير المنار)ٕ)

 (. ُٕ/ُِ( انظر: التحرير كالتنكير)ٖ)

 (.ّْٕ/ ُٕ( انظر: التفسير الكبير)ٗ)

 (. ّٗٔ/ِ( انظر: قكاعد الترجيح عند المفسريف لمحربي)َُ)

 (. ّٕٖ/ِ( انظر: المصدر نفسو)ُُ)
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 ٹ ٹ  -٩

ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ        ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  چ 

 .]٨٪ آي : هود:سورة [ چھ  ھ     

 ؟ لنوح في الحقيق  أم ال هل االبن المذكور في اآلي  ابناً 

 :الر ازياختيار 
بو, حيث قاؿ: مٍ و مف صي لو في الحقيقة أم أنَّ  كاف ابنان  ابف نكحو  أفَّ  ذىب الرازم إلى    
 :أقكاؿ كفيو لو, ابنان  كاف وأنَّ  في اختمفكا»

ڻ  ڻ   چ    :فقاؿ عميو نصَّ  تعالى وأنَّ : عميو كالدليؿ الحقيقة, في ابنو وأنَّ  :األول القول

 فأطمؽ اه,ربَّ  وأنَّ  إلى المفظ ىذا ؼي رٍ كصى  چ ہ چ  :فقاؿ عميو نصَّ  أيضان  كنكحه  چ ڻ
 ال وكأنَّ  ضركرةو  غير مف مجازه إلى حقيقتو عف لمكبلـ رؼه صى  السبب ليذا االبف اسـ عميو

 الرسكؿ كلد يككف أف استبعدكا يـألنَّ  خالفكه ماإنَّ  الظاىر ىذا خالفكا كالذيف يجكز,
 (ُ).«األكؿ مقكؿ ىك الحؽَّ  أفَّ  عمى منادلٌ  فقد كبالجممة بعيد.... كىذا ,كافران  المعصـك

 راس :الد  
 :قكالففي المسألة 
االبف المذككر في اآلية  أفَّ ًمف ريف, ازم كعميو جميكر المفس  الرَّ  اختياركىك  القول األول:
 , (ْ)برم, كالطَّ (ّ)ء, كالفرَّا(ِ)مقاتؿ :ف ذىب إلى ىذا القكؿمَّ الحقيقة, كم في  ىك ابف نكحو 

 

 
                                                           

 (.       .َّٓ/ُٕ( التفسير الكبير)ُ)

 (.     .ِْٖ/ِ: تفسير مقاتؿ بف سميماف )( انظرِ)

 (.   ُٕ/ِ) لمفراء القرآف معاني( انظر: ّ)

 (. ّْٔ/ُٓ( انظر: جامع البياف )ْ)
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, (ٔ), كالسمعاني(ٓ), كالكاحدم(ْ), كابف أبي زمنيف(ّ)كالسمرقندم ,(ِ)اسكالنحَّ , (ُ)اجكالزجَّ 
, كأبك (ُِ), كالخازف(ُُ), كالنسفي(َُ), كالقرطبي(ٗ), كابف الجكزم(ٖ)ة, كابف عطيَّ (ٕ)كالبغكم

, (ُٖ), كاآللكسي(ُٕ), كالسيكطي(ُٔ)البقاعيك , (ُٓ), كالثعالبي(ُْ), كابف كثير(ُّ)افحيَّ 
 .(ُِ), كىك مفيكـ كبلـ السعدم(َِ), كابف عاشكر(ُٗ)اكمحمد رشيد رض

, چ ڻ  ڻ  ڻ  چ    و ابنو فقاؿ:اهلل تعالى أخبر أنَّ  فإفَّ  القكؿ بظاىر القرآف؛ٌؿ ليذا كاستيدً 

 و ابنو, فيككف بخبلؼ ما أخبر,ر أنَّ أف ييخبً  , كغير جائزو چ ہ  ہ  ہ  چ  كقاؿ:
 الكبلـ عف حقيقتو إلى  ؼي رٍ عميو حقيقة, كصى اطبلؽ اسـ االبف  بأفَّ  ؿ لو أيضان كما استيدً 

                                                           

 (.     ٔٓ/ّ)لمزجاج القرآف معاني( انظر: ُ)

 (.ُّٓ/ّ( انظر: معاني القرآف لمنحاس)ِ)

(ّ(  (.  ُّٓ/ِ( انظر: بحر العمـك

 (.ِِٗ/ِ( انظر: تفسير القرآف العزيز)ْ)

 (.    ِِٓ( انظر: الكجيز)ص:ٓ)

 (. ّّْ/ِ( انظر: تفسير القرآف)ٔ)

 (. ُْٓ/ِ( انظر: معالـ التنزيؿ)ٕ)

 (. ُٕٕ/ ّ( انظر: المحرر الكجيز)ٖ)

 (. ّٕٕ/ِ( انظر: زاد المسير)ٗ)

 (. ْٓ/ٗ( انظر: الجامع ألحكاـ القرآف)َُ)

 (. ْٔ/ِ( انظر: مدارؾ التنزيؿ)ُُ)

 (.   ْٖٔ/ِؿ)( انظر: لباب التأكيُِ)

 (.   ُُٔ/ٔ( انظر: البحر المحيط)ُّ)

 (. ِّٔ/ْ( انظر: تفسير القرآف العظيـ)ُْ)

 (. ِٖٔ/ّ( انظر: الجكاىر الحساف)ُٓ)

 (.  ِْٗ/ٗ( انظر: نظـ الدرر)ُٔ)

 (.  ّْٖ/ْ( انظر: الدر المنثكر)ُٕ)

 (.    ِٔٔ/ٔ( انظر: ركح البياف)ُٖ)

 (.      ُٕ/ُِ( انظر: تفسير المنار)ُٗ)

 (.      ْٖ/ُِانظر: التحرير كالتنكير) (َِ)

 (.    ِّٖ( انظر: تيسير الكريـ الرحمف)ص:ُِ)
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 (ُ).غير جائز مجازه مف غير ضركرةو 

و: )يعني ابف زنا(, و خانتو أم  كلكنَّ  االبف المذككر في اآلية ليس ابف نكحو  فَّ إ القول الثاني:
كً   (ّ).(ِ)(الباقر جعفر كأبي  كالحسف, مجاىد,)ىذا عف  مى كري

كً    وأنَّ  يحسبو كىك قاؿ: "ناداه        چ ڻ  ڻ  ڻ  چالى: في قكلو تع عف ابف جريجو  مى كري
لً  ككاف ابنو  .(ْ)فراشو" عمى دكي

 كىك عميو, األكثريف كالجتماع القرآف, ظاىر لمكافقتو ,أصح   قاؿ ابف الجكزم: "كاألكؿ
 .(ٓ)بفاحشة" نبي   زكجة يمٍ رى  مف أكلى

 إلى ىذا تفسير في ذىب مف تخطئة عمى ةاألئمَّ  مف كاحد غير نصَّ  قاؿ ابف كثير: "كقد
نَّ  بابنو, ليس وأنَّ   (ٔ).نية"از  ابف كاف ماكا 

 رجيح:الت  
االبف  أفَّ ىك اجح, ك ىك الرَّ  ذىب إليو الرازم كمف معوالقكؿ الذم  سبؽ أفَّ  اف ممَّ يتبيَّ 

مكافؽ المف صمبو, كىك قكؿ أكثر المفسريف, ك  لنكحو  المذككر في اآلية الكريمة ىك ابفه 
 ده مف قكاعد الترجيح :ؤي  آف, كيي لصريح القر 

 (ٕ).قاعدة: )ال يجكز العدكؿ عف ظاىر القرآف إال بدليؿ(
 

                                                           

 (.َّٓ/ُٕ(, كالتفسير الكبير لمرازم)ّْٔ/ُٓ( انظر: جامع البياف لمطبرم)ُ)

اـ ااإلم: الباقر جعفر أبك القرشي, الياشمي الطالبي الحسيف بف العابديف زيف عمي بف محمد( أبك جعفر الباقر ىك:  ِ)
, تكفي سنة كأقكاؿ آراء القرآف كتفسير العمـ في لو عابدان, ناسكا كاف ,اإلمامية عند عشر االثني األئمة خامسالثبت 
 عبد الفرج أبك الديف جماؿ(, ُّٔ/ُ(,  صفة الصفكة البف الجكزم)ّٗ/ُ. انظر: تذكرة الحفاظ لمذىبي)ىػ ُُْ

 .ـَََِ/ىػُُِْ, مصر القاىرة, الحديث, دار, ميع بف أحمد, تحقيؽ: الجكزم محمد بف عمي بف الرحمف

 (.ّٕٕ/ِ(, كزاد المسير البف الجكزم)ْٕٓ/ِ(, النكت كالعيكف لمماكردم)َِّٗ /ٔ( انظر: تفسير ابف أبي حاتـ)ّ)
 (.ّٕٕ/ِ( زاد المسير البف الجكزم)ْ)

  ( المصدر نفسو, الجزء نفسو, الصفحة نفسيا.ٓ)

 . (ِّٔ/ْ( تفسير القرآف العظيـ )ٔ)

 (.ُّٕ/ُ( انظر: قكاعد الترجيح عند المفسريف لمحربي)ٕ)
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 (ُ) .(ة أك إجماع األمة فيك ردٌ تفسير خالؼ القرآف أكالسنَّ  كقاعدة: )كؿ  
 (ِ) .(شاذ تفسير ـ عمى كؿ  كقاعدة: )تفسير جميكر السمؼ مقدَّ 

ال يميؽ بيا أكلى بتفسير  نسب إلييا ماكال يى  عظ ـ مقاـ النبكةكقاعدة: )القكؿ الذم يي 
 (ّ).اآلية(

 (ْ) .ؿ نصكص الكحي عمى الحقيقة(مٍ كقاعدة: )يجب حى 
 ح لمباحث, كاهلل تعالى أعمـ.ىذا ما ترجَّ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.ُِْ/ُ( انظر: قكاعد الترجيح عند المفسريف لمحربي )ُ)

 (.ِٖٖ/ُ( المصدر نفسو )ِ)

 (.ِّٖ/ُ( المصدر نفسو )ّ)

 (.ّٕٖ/ِ( المصدر نفسو )ْ)
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 ٹ ٹ  -ْ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  چ 

 .]٬٩ آي : :هودسورة  [چٿ  ٿ    ٹ  ٹ  

 خسير المذكور في اآلي :لمراد بالت  ا

 :الر ازياختيار 

 ٿ  ٿ    ٹ  ٹ چخسير المذككر في قكلو تعالى: المراد بالتَّ  ذىب الرازم إلى أفَّ     

: كجياف الكممة ىذه تفسير في »طبلف األعماؿ, حيث قاؿ: أم: الخسارة في الديف كبي  چ
 .كتبطمكنيا أعمالي تخسركف التقدير ىذا عمى أفَّ : ؿاألكَّ 
 أخسركـ أفٍ  غير عميو كتحممكني لي تقكلكف بما تزيدكنني فما التقدير يككف أفٍ : الثاني 

ڀ   چقكلو:  ألفَّ  ؛أقرب األكؿ كالقكؿ خاسركف, إنكـ لكـ كأقكؿ الخسراف, إلى أنسبكـ أم

 الكفر مف عميو أنتـ فيما بعكـأتَّ  إف أراد وأنَّ  عمى كالداللة چ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ
 (ُ).« الخاسريف اليالكيف مف فأصير يفالد   في خسرانان  إال أزدد لـ إليو دعكتمكني الذم

 راس :الد  
 في المسألة قكالف:

ٿ  چالمراد بالتخسير المذككر في قكلو تعالى:  أفَّ كىك الرازم  ذىب إليو القول األول:

قكؿ اليف كبطبلف األعماؿ, كذىب إلى ىذا أم : الخسارة في الد   چ ٿ    ٹ  ٹ
 , (ٓ)يفنً , كابف أبي زمى (ْ)اس, كالنحَّ (ّ)برمالطَّ ك  ,(ِ)اءالفرَّ 

                                                           

 (.ّٖٔ/ُٖ( التفسير الكبير)ُ)

 (. َِ/ِ( انظر: معاني القرآف لمفراء)ِ)

 (.ُّٕ/ُٓر: جامع البياف)( انظّ)

 (. َّٔ/ّ( انظر: معاني القرآف لمنحاس)ْ)

 (.ِٕٗ/ِ( انظر: تفسير القرآف العزيز)ٓ)
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, (ٔ), اآللكسي(ٓ), كالشككاني(ْ), كالسيكطي(ّ), كالثعالبي(ِ), كابف الجكزم(ُ)ةكابف عطيَّ 
 . (ٗ), كابف عاشكر(ٖ), كالسعدم(ٕ)كالقاسمي

 عمى فيو داللة  چ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ چقكلو تعالى:  تيدٌؿ ليذا القكؿ بأفَّ كاسٍ    
 في خسرانان  إال أزدد لـ إليو دعكتمكني الذم الكفر مف عميو أنتـ فيما بعكـأتَّ  إف :أراد وأنَّ 

 الخاسريف. اليالكيف مف فأصير الديف
المراد بالتخسير في اآلية أم: ما تزيدكنني باحتجاجكـ بديف آبائكـ غير  القول الثاني:

كً  بصيرةو   .(ُُ), كاختاره الكاحدم(َُ)عباسىذا عف ابف  مى بخسارتكـ, كري
 رجيح: الت  
المراد بالتخسير فاجح,  القكؿ الذم اختاره الرازم كمف معو ىك الرَّ  سبؽ أفَّ  اف ممَّ يتبيَّ 

ألعماؿ,  اأم : الخسارة في الديف كبطبلف  چ ٿ  ٿ    ٹ  ٹ چ المذككر في قكلو:
 كىذا ىك المكافؽ لظاىر اآلية, كالمناسب لمسياؽ.

 ,(ُِ)يجب الرجكع إليو( ه قاعدة: ) ال يجكز العدكؿ عف ظاىر القرآف إال بدليؿو دؤي  كيي  
  بدليؿو بعده أكلى مف الخركج بو عنو؛ إالَّ  قبمو كما كقاعدة: )إدخاؿ الكبلـ في معاني ما

 ح لمباحث, كاهلل تعالى أعمـ.ىذا ما ترجَّ , ك (ُّ) يجب التسميـ لو(
                                                           

 (.ُْٖ/ّ( انظر: المحرر الكجيز)ُ)

 (. ّّٖ/ِ( انظر: زاد المسير)ِ)

 (.َِٗ/ّ( انظر: الجكاىر الحساف)ّ)

 (.ِْٗ( انظر: تفسير الجبلليف)ص:ْ)

 .(ٕٔٓ/ِ( انظر: فتح القدير)ٓ)

 (.ِٕٖ/ٔ( انظر: ركح البياف)ٔ)

 (.ُُِ/ٔ( انظر: محاسف التأكيؿ)ٕ)

 (.ّٖٓ( انظر: تيسير الكريـ الرحمف)ص: ٖ)

 (.ُُِ/ُِ( انظر: التحرير كالتنكير)ٗ)

 (.ّّٖ/ِ( انظر: زاد المسير البف الجكزم)َُ)

 (.ِٓٓ( انظر: الكجيز)ص: ُُ)

 (.ُّٕ/ُ( انظر: قكاعد الترجيح عند المفسريف لمحربي)ُِ)

 (.ُِٓ/ُ( المصدر نفسو)ُّ)
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 ٹ ٹ  -ٓ

 .]٧٭ آي : هود:سورة  [ چىئ        ىئ  ی   ی  ی  ی      جئ  حئ  مئچ 

 في اآلي  الكريم :    چ یچ المراد بقوله: 

 :الر ازياختيار 

ًحؾ المعركؼ,أم :   چ یچ المراد بقكلو:  أفَّ  ذىب الرازم إلى      حيث قاؿ  الضَّ
 كمنيـ الضحؾ, عمى نفس حممو مف منيـ: قكليف عمى الضحؾ في كاختمفكا »رحمو اهلل: 

نَّ  ....الضحؾ سكل آخر معنى عمى المفظ ىذا ؿمٍ حى  مف  (ُ).«ىكاألكؿ الصحيح الكجو ماكا 

 راس :الد  
 في المسألة قكالف:

أم: نفس   چ یچ  حؾ في قكلو:المراد بالضَّ  أفَّ ك كىذىب إليو الرازم  القول األول:
, (ٓ)اس, كالنحَّ (ْ)اججَّ , كالزَّ (ّ)اء, كالفرَّ (ِ)كذىب إلى ىذا القكؿ مقاتؿ, حؾ المعركؼالضَّ 

, (ُُ), كالبغكم(َُ), كالسمعاني(ٗ), كالكاحدم(ٖ)كالثعمبي, (ٕ)زمنيف أبي , كابف(ٔ)كالسمرقندم
 , (ُّ)ة, كابف عطيَّ (ُِ)كالزمخشرم

                                                           

 (. ّّٕ/ُٖ( التفسير الكبير)ُ)

 (.ِِ/ِ( انظر: تفسير مقاتؿ)ِ)

 (.ِِ/ِ( انظر: معاني القرآف)ّ)

عرابو)ْ)  (.ِٔ/ّ( انظر: معاني القرآف كا 

 (.ّْٔ/ّ( انظر: معاني القرآف الكريـ)ٓ)

(ٔ(  (.ُُٔ/ِ( انظر: بحر العمـك

 (.ِٗٗ/ِ( انظر: تفسير القرآف العزيز)ٕ)

 (.ُٕٗ/ٓ( انظر: الكشؼ كالبياف )ٖ)

 (.ِٕٓ( انظر: الكجيز لمكاحدم)ص: ٗ)

 (.ِْْ/ِ( انظر: تفسير القرآف)َُ)

 (.ْٔٓ/ِ( انظر: معالـ التنزيؿ)ُُ)

 (.َُْ/ِ( انظر: الكشاؼ)ُِ)

 (.ُٖٗ/ّ( انظر: المحرر الكجيز)ُّ)
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, (ٓ), كالثعالبي(ْ), كابف كثير(ّ), كالسميف الحمبي(ِ), كالقرطبي(ُ)كأبك القاسـ النيسابكرم
, كمحمد رشيد (َُ), كالقاسمي(ٗ)كاآللكسي, (ٖ), كالشككاني(ٕ), كأبك السعكد(ٔ)كالسيكطي

 .(ُْ), كايف عاشكر(ُّ), كالسعدم(ُِ), كالمراغي(ُُ)رضا
 ف ىذا الظاىر إال بدليؿ,و ظاىر القرآف, كال يجكز العدكؿ عتيًدٌؿ ليذا القكؿ بأنَّ كاسٍ 

 (ُٓ).ر الحقيقةعمى الحقيقة فيو, كال ييصار إلى المجاز إال عند تعذ   كىك أيضان 

كً  چ یچ المراد بقكلو:  القول الثاني: ,  (ُٔ)اسىذا عف ابف عبَّ  مى أم: حاضت, كري
 .(ُٖ), كعكرمة(ُٕ)كمجاىد

 .(ُٗ)قاؿ ابف قتيبة: "كىذا مف قكؿ العرب: ضحكت األرنب إذا حاضت"

 اء, حيث قاؿ: كأنكر ىذا القكؿ الفرَّ 

                                                           

 (.ُْٔ/ُ( انظر: إيجاز البياف)ُ)

 (.ٕٔ/ٗ( انظر: الجامع ألحكاـ القرآف)ِ)

 (.ّْٓ/ٔ( انظر: الدر المصكف)ّ)

 (.ّّّ/ْ( انظر: تفسير القرآف العظيـ)ْ)

 (.ِِٗ/ّ( انظر: الجكاىر الحساف)ٓ)

 (.ِٓٗ( انظر: تفسير الجبلليف)ص: ٔ)

 (.ِِٓ/ْ( انظر: إرشاد العقؿ السميـ)ٕ)

 (.ٕٗٓ/ِ( انظر: فتح القدير)ٖ)

 (.ِْٗ/ٔ( انظر: ركح المعاني)ٗ)

 (. ُُٓ/ٔ( انظر: محاسف التأكيؿ)َُ)

 (.َُٕ/ُِ( انظر: تفسير المنار)ُُ)

 (.ٗٓ/ُِ( انظر: تفسير المراغي)ُِ)

 (.ّٖٓ( انظر: تيسير الكريـ الرحمف)ص: ُّ)

 (.ُُٗ/ُِ( انظر: التحرير كالتنكير)ُْ)

 (ِْٗ/ٔ( انظر: ركح المعاني لآللكسي)ُٓ)

 (.َِٓٓ/ٔ( انظر: تفسير ابف أبي حاتـ)ُٔ)

 (.ِّٗ/ُٓ( انظر: جامع البياف)ُٕ)

 (.ُٖٗ/ِانظر: تفسير عبد الرازاؽ الصنعاني) (ُٖ)

 (.ّٖٔ/ِ( زاد المسير البف الجكزم)ُٗ)
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 .(ُ)"لـ أسمعو مف ثقة"
 .(ِ)"اج: "ليس بشيءكقاؿ الزجَّ 
 .(ّ)"ؿ ال ييعرؼ كال يصحٌ اس: "كىذا قك كقاؿ النحَّ 

)كالميثًبت  كتقريره,مف إثبات ىذا المعنى  (ْ)ليذا القكؿ بما ذكره بعض أىؿ المغة ؿَّ كاستيدً 
 (ٓ) .ميقٌدـ عمى النافي(

 رجيح:الت  
حؾ في قكلو: الضَّ ب فالمراد ىك الراجح, ما ذىب إليو الرازم كمف معو  سبؽ أفَّ  اف ممَّ يتبيٌ 

و ظاىر القرآف, كيؤيده القاعدة ألنَّ  البكاء؛ ؼ, كىك ضد  عمى بابو المعرك  چ یچ 
  ة:الترجيحيَّ 

 (ٔ) ) ال يجكز العدكؿ عف ظاىر القرآف إال بدليؿ(.
حؾ, يا عمى المعنى المعركؼ مف الضَّ مف القرآف كمٌ  حؾ في مكاضع متعددةو كقد كرد الضَّ 

 كمنيا:

 .]َُُ آية: المؤمنكف:سكرة  [ چڌ  ڎ  ڎ چ قكلو تعالى: 

 .]ْٕ آية: الزخرؼ:سكرة  [ چىئ  ىئ  ىئ    ی    ی  ی  ی    چ كقكلو: 

 .]ّْ آية: النجـ:سكرة  [ چمح  جخ  حخ  مخ    چ كقكلو: 
 (ٕ)ؿ معاني كبلـ اهلل عمى الغالب مف أسمكب القرآف كمعيكد استعمالو أكلى(.مٍ حى ك)

                                                           

, الشمبي إسماعيؿ الفتاح عبد/  النجار عمي محمد/  النجاتي يكسؼ أحمد: تحقيؽ(, ِِ/ِ( معاني القرآف لمفراء)ُ)
 .(ت. د, )ُط, مصر – كالترجمة لمتأليؼ المصرية دار

عرا القرآف معاني: انظر( ِ)  (.ِٔ/ّ) لمزجاج بوكا 

 (.ّْٔ/ّ( انظر: معاني القرآف الكريـ لمنحاس)ّ)

 (.ُِٓ/ِٕ(, )ؾ ح ض: )مادة, العركس تاج(, ٖٓ/ّ(  )ؾ ح ض: )مادة, العيف: انظر( ْ)

 (.ِٓٗ/ٔ( انظر: ركح المعاني لآللكسي)ٓ)

 (.ُّٕ/ُ( انظر: قكاعد الترجيح عند المفسريف لمحربي)ٔ)

 (. ُِٕ/ُ( انظر: المصدر نفسو )ٕ)
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كمعناه حؾ عمى بابو , كالضَّ (ُ)ؿ نصكص الكحي عمى الحقيقة(مٍ و )يجب حى كما أنَّ 
 المعركؼ ىك حقيقة فيو.

 ح لمباحث, كاهلل تعالى أعمـ.ىذا ما ترجَّ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.ّٗٔ/ِ( انظر: قكاعد الترجيح عند المفسريف لمحربي) )ُ)
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 المطمب الثاني

 ( في سورة هود إلى آخر السورةٮ٭اختياراته من اآلي   

 (:ٕٕ( إلى اآلية: )ِٕاختياران مف اآلية:) يجد الباحثلـ 

 ٹ ٹ  -ُ

ھ  ھ      ھ  ے  ے  ۓ  ۓ﮲   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ                 ہ  ہھ  چ 

﮹ ﮺  ﮻  ﮼  ﮽        .]ٮ٭ آي : هود:سورة [ چ﮳ ﮴  ﮵   ﮶  ﮷  ﮸ 

 :چ ھ  ے چالمراد بقوله: 

 :الر ازياختيار 

 اأمَّ  »تو, حيث قاؿ: أم نساء أمَّ  چ ھ  ے چ المراد بقكلو: ذىب الرازم إلى أفَّ    

 بناتو المراد: قتادة قاؿ: فقكال ففيو چھ  ھ      ھ  ے  ے  ۓ  ۓ﮲   چ: تعالى قكلو
  .لصمبو

 إليو إضافة كليفَّ  بنات أنفسيفَّ  في يفَّ ألنَّ  توأمَّ  نساء المراد: جبير بف كسعيد مجاىد كقاؿ
 . الدعكة كقبكؿ بالمتابعة

 ,ليـ كاألب فكاف ليـ نبيان  كاف وألنَّ  سبب؛ أدنى اإلضافة حسف في يكفي: النحك أىؿ قاؿ

 عندم القكؿ كىذا ,ليـ أبه  كىك ,]ٔ آية: األحزاب:سكرة  [چۋ  ۋۅ   چ  :تعالى قاؿ
 (ُ).«المختار ىك

 
 

                                                           

 (.ّٖٕ/ُٖ( انظر: التفسير الكبير)ُ)
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 راس :الد  
 :ثبلثة أقكاؿفي المسألة 

 كؿَّ  ألفَّ  ؛تونساء أمَّ  چ ھ  ے چو أراد بقكلو: أنَّ ًمف كىك اختيار الرازم  القول األول: 
 يكتفكا أف أمرىـ كأ التزكيج, عمييـ عرض وأنَّ : أكالده, كالمعنى كىـ أمَّتو أبك  نبي  

 .(ُ))مجاىد, كسعيد بف جبير, كقتادة( بنسائيـ, كىذا قكؿ

, (ٔ)الخازفك  , (ٓ), كابف الجكزم(ْ)ة, كابف عطيَّ (ّ), كالطبرم(ِ)اءكذىب إلى ىذا القكؿ الفرَّ 
, (َُ), كمحمد رشيد رضا(ٗ)النيسابكرم الديف , كنظاـ(ٖ), كابف كثير(ٕ)األندلسي افحيَّ  كأبك

 .(ُِ), كابف عاشكر(ُُ)كالمراغي

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ   :-رضي اهلل عنو -ليذا القكؿ بقراءة ابف مسعكدو  كاستدلكا

 , كىنا كذلؾ.]ٔ آية: األحزاب:سكرة [چ  ليـ أب كىك   ۈٴۇ  ۋ  ۋ

 تكفي بنتاف فقط ال صمبو مف مكاتيالَّ  بناتوك  چھ  ے  ے  ۓ  ۓ﮲   چ: و قاؿإنَّ كقالكا 
 . لمكؿٌ  كفايةه  ففييفَّ  وتأمَّ  نساء اأمَّ  ,العظيـ لمجمع

                                                           

 (.َّٗ/ِ(, كزاد المسير البف الجكزم )َِِٔ/ٔ(, تفسير ابف أبي حاتـ)ُّْ/ُٓ( انظر: جامع البياف لمطبرم)ُ)

 (.ِّ/ِ( انظر: معاني القرآف)ِ)

 (.ُّْ/ُٓ( انظر: جامع البياف)ّ)

 (. ُْٗ/ّ( انظر: المحرر الكجيز)ْ)

 (.َّٗ/ِ( انظر: زاد المسير)ٓ)

 (.ْٔٗ/ِ)التأكيؿ لباب( انظر: ٔ)

 (.ُٕٖ/ٔ( انظر: البحر المحيط)ٕ)

 (.ّّٕ/ْ( انظر: تفسير القرآف العظيـ)ٖ)

 (.ّٗ/ْ)القرآف غرائب( انظر: ٗ)

 (.ُُُ/ُِ( انظر: تفسير المنار)َُ)

 (.ْٔ/ُِ( انظر: تفسير المراغي)ُُ)

 (. ُِٕ/ُِ( انظر: التحرير كالتنكير)ُِ)
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ىذا عف ابف  مى كو أم: بناتو لصمبو, كري چ ھ  ے چو أراد بقكلو: نَّ إ القول الثاني:
 .(ٓ)كاآللكسي ,(ْ),كالشككاني(ّ), كالنسفي(ِ), كذىب إليو الزمخشرم(ُ)عباس

نَّ و لـ يعرض بناتو كال بنات أمَّ نَّ إ القول الثالث: ؾ ما أراد المدافعة, كقاؿ ليـ ذلتو, كا 
 .(ٕ), كذىب إليو السعدم(ٔ)ىذا عف عكرمة مى كً لينصرفكا, ري 

 كبلـ مف ليس عالتنط   كىذا .... ضعيؼ, ة ىذا القكؿ, حيث قاؿ: "كىككضعَّؼ ابف عطيَّ 
 (ٖ)ـ".كسمَّ  ـعميي اهلل ىصمَّ  األنبياء

 رجيح:الت  

 ھ  ے چ: وبقكل المراد ف أفَّ مً كمف معو ذىب إليو الرازم  ما سبؽ أفَّ  اف ممَّ يتبيَّ 

ده القاعدة ؤي  ريف, كيي ة, كعميو أكثر المفس  ا سبؽ مف األدلَّ مى لً  تو؛ ىك الراجح؛نساء أمَّ  أم: چ
 (ٗ) ـ عمى ما عدـ ذلؾ(.ده آيات قرآنية ميقدَّ ؤي  ة: )القكؿ الذم تي الترجيحيَّ 

 ح لمباحث, كاهلل تعالى أعمـ.ىذا ما ترجَّ 

 

 

 
                                                           

 (,ْٕٓ/ْ( انظر: الدر المنثكر لمسيكطي)ُ)

 (.ُّْ/ِ( انظر: الكشاؼ)ِ)

 (.ُٔٗ/ِ( انظر: مدارؾ التنزيؿ)ّ)

 (. ّٖٓ/ِ( انظر: فتح القدير)ْ)

 (.َِّ/ٔ( انظر: ركح المعاني)ٓ)

 (.ّٖٔ/ّ( انظر: معاني القرآف)ٔ)

 (.ّٖٔ( انظر: تيسير الكريـ الرحمف)ص: ٕ)

 (.ُْٗ/ّ( المحرر الكجيز)ٖ)

 (.ُِّ/ُ( انظر: قكاعد الترجيح عند المفسريف لمحربي)ٗ)



246 

 ٹ ٹ  -ِ

﮳﮴    ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ چ  ﮲    ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ 

 .]٭ٮ آي : هود:سورة  [ چ﮵    ﮶  ﮷    ﮸     

 :چ﮵    ﮶  ﮷    ﮸    چالمراد بوصفهم  لشعيب بقولهم: 

 : الر ازياختيار 

ـ قالكا يأنَّ  ىك چ﮵     ﮶  ﮷    ﮸   چالمراد بقكليـ لشعيب: ذىب الرازم إلى أفَّ    

 كالكجو .....:كجكه كفيو  چ﮷    ﮸    ﮵     ﮶ چ »ذلؾ عمى الحقيقة, حيث قاؿ: 
 طريقتيـ بمفارقة أمرىـ افممَّ  ,رشيده  حميـه  وبأنَّ  عندىـ مشيكران  كاف السبلـ عميو أنو: الثالث

 عف تنيانا فكيؼ الباب, ىذا في الطريقة المعركؼ چ﮵     ﮶  ﮷    ﮸   چ: لو قالكا
 مكصكفان  كاف فممَّ  العمؿ ىذا مثؿ استبعاد كالمقصكد كأسبلفنا, آبائنا مف ألفيناه ديفو 

 (ُ).« الكجكه أصكب الكجو كىذا كالرشد بالحمـ
 راس :الد  

 :قكالففي المسألة 
,  رشيد و حميـ يـ قالكا ذلؾ عمى الحقيقة, كأنَّ نَّ إكىك المختار عند الرازم,  القول األول: 

كىذا , (ٓ)افحيَّ  كأب كاحتممو  ,(ْ), كالقاسمي(ّ)الخازف, ك (ِ)القرطبيكذىب إلى ىذا القكؿ 
صفات أنبيائيـ رفيعة, إال  كف في أنفسيـ أفَّ ار يعرفكف كييقر  القكؿ ظاىر مف المفظ, فالكفَّ 

 .ككبران  كعنادان  يـ يخالفكنيـ جحكدان أنَّ 

                                                           

 (.ّٕٖ/ُٖ( التفسير الكبير )ُ)

 (.ٕٖ/ٗ( انظر: الجامع ألحكاـ القرآف )ِ)

 (.ْٗٗ/ِ( انظر: لباب التأكيؿ )ّ)

 (.ُِٓ/ٔ( انظر: محاسف التأكيؿ )ْ)

 (.ُٖٗ/ٔ( انظر: البحر المحيط )ٓ)
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چ  خت  مت           ىت  يت  جث  مثچ  :لو قكليـ مف ة صالحكاستيًدٌؿ ليذا القكؿ بنظيره في قصٌ 

بو في قصة شعيب بمثؿ ما عقَّب بو في قصة صالح, حيث , كتعقي]ِٔ آية: ىكد:سكرة [

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ     ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  چ قاؿ: 

 [چوئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی  ی  ی  جئ  حئ  
 .]ٖٖ آية: ىكد:سكرة 

كذىب إلى ىذا القكؿ  خرية,ذلؾ عمى كجو االستيزاء كالس   يـ قالكاأنَّ  القول الثاني:
ًنيف أبي كابف ,(ٓ)كالسمرقندم, (ْ)اسكالنحَّ , (ّ)اجكالزجَّ , (ِ)كالطبرم  ,(ُ)ءالفرَّا مى زى

(ٔ), 
, (ُِ)كالسيكطي, (ُُ)كالبقاعي, (َُ)كالبيضاكم ,(ٗ)كثير كابف ,(ٖ)كالزمخشرم, (ٕ)كالكاحدم

السياؽ ال  إال أفَّ  ؿتمى حٍ مي الكىذا القكؿ , (ُٓ)عاشكر كابف, (ُْ)كالسعدم, (ُّ)السعكد كأبك
 ده.ؤي  يي 

 
 

                                                           

 (.ِٔ/ِ: معاني القرآف)( انظرُ)

 (. ِْٓ/ُٓ( انظر: جامع البياف)ِ)

 (. ّٕ/ّ( انظر: معاني القرآف لمفراء)ّ)

 (.ّْٕ/ّ( انظر: معاني القرآف لمنحاس )ْ)

(ٓ(  (.ُٔٔ/ِ( انظر: بحر العمـك

 (. َّٓ/ِ( انظر: تفسير القرآف العزيز)ٔ)

 (.َّٓ( انظر: الكجيز)ص:ٕ)

 (.َِْ/ِ( نظر: الكشاؼ)ٖ)

 (.ّْْ/ْ: تفسير القرآف العظيـ)( انظرٗ)

 (.ُْٓ/ّ( انظر: أنكار النزيؿ)َُ)

 (.ّٕٓ/ٗ( انظر: نظـ الدرر)ُُ)

 (.ِٖٗ( انظر: تفسير الجبلليف)ص: ُِ)

 (.ِّّ/ْ( انظر: إرشاد العقؿ السميـ)ُّ)

 (.ّٕٖ( انظر: تيسير الكريـ الرحمف)ص:ُْ)

 (.ُِْ/ُِ( انظر: التحرير كالتنكير)ُٓ)
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 رجيح:الت  
حميـه  حقان  ان شعيبكأفَّ  ,اجحىك الرَّ ما ذىب إليو الرازم كمف معو  سبؽ أفَّ  اف ممَّ يتبيَّ     
 ة: )إدخاؿ الكبلـ في معاني ماقبمو كماده القاعدة الترجيحيَّ ؤي  ؛ لداللة السياؽ عميو, كيي رشيد

 .(ِ) اعدة: )يجب حمؿ نصكص الكحي عمى الحقيقة(, كق(ُ)بعده أكلى مف الخركج عنو(

 ح لمباحث, كاهلل تعالى أعمـ. ترجَّ  ىذا ما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.ٓٓٓ/ِح عند المفسريف لمحربي )( انظر: قكاعد الترجيُ)

 (.ُِّ/ُ( انظر: المصدر نفسو )ِ)
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 ٹ ٹ  -ّ

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ        ڃ  چ   چ  چ  چ   ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ    ڎ  چ  

 .]٧ٯ آي : هود:سورة  [چڎ      

 :چچ  چ  چ   ڇڇ  چ  في قوله: چ ڇچ معنى

 :الر ازياختيار 

ر عميو منع القـك عف نفسو, أم: الذم يتعذَّ چ ڇچ معنى  أفَّ ذىب الرازم إلى     

 وأنَّ : األكؿ: كجياف كفيو چچ  چ  چ   ڇڇ  چ: قكليـ »: -رحمو اهلل -حيث قاؿ
 بمغة األعمى ىك الضعيؼ أفَّ : كالثاني نفسو, عف القـك منع عميو يتعذر الذم الضعيؼ
 دليؿ, غير مف لمظاىر ترؾه  وأنَّ : األكؿ: لكجكه ضعيؼ القكؿ ىذا أفَّ  كاعمـ. حمير

 كاف فينا أعمى لنراؾ اإنَّ : قاؿ لك وأنَّ  ترل أال الكجو ىذا بطؿيي  چ چچ: قكلو أفَّ : كالثاني

ڇ  ڇ  چ ذلؾ بعد قالكا يـأنَّ : الثالث غيرىـ, كفي فييـ أعمى األعمى ألفَّ  ؛فاسدان 

 ىطلمرَّ  أثبتكىا التي بالقكة المراد كاف اكلمَّ  ,رىطو في أثبتكىا التي القكة عنو فنفكاڍ   چ ڍ
 (ُ).«صرةالن   ىي عنو نفكىا التي القكة تككف أف كجب صرة,الن   ىي

 راس :الد  
 في المسألة ثبلثة أقكؿ:

كال  في االنتصار أم: ضعيؼه  چ ڇچ معنى ًمف أفَّ كىك اختيار الرازم,  القول األول:
, كابف (ّ), كالزمخشرم(ِ)ذىب إلى ىذا القكؿ مقاتؿك  , قدرة لو عمى منع القـك عف نفسو

                                                           

 (.ُّٗ/ُٖ( التفسير الكبير)ُ)

 (.ِٓٗ/ِ( انظر: تفسير مقاتؿ)ِ)

 (.ِّْ/ِ( انظر: الكشاؼ)ّ)
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, (ٔ)افكأبك حيَّ  ,(ٓ)كالخازف, (ْ)الكمبي جيزىمٌ  كابف ,(ّ), كالنسفي(ِ), كالبيضاكم(ُ)ةعطيَّ 
, (ُِ), كالقاسمي(ُُ), كاآللكسي(َُ), كالشككاني(ٗ), كأبك السعكد(ٖ), كالسيكطي(ٕ)كالثعالبي

           .(ُٓ)اشكر, كابف ع(ُْ), كالمراغي(ُّ)كمحمد رشيد رضا

, (ُٔ)القكة تيًدٌؿ ليذا القكؿ بالظاىر المتبادر إلى الذىف مف "الضعؼ" كىك ضد  كاسٍ  
 ة.حكؿ لو كال قكَّ  , فبلالذم يتعذر عميو أف ينتصر لنفسو القكم, كىك كالضعيؼ ضد  

ؼ مقابؿ عالضَّ  عمى أفَّ  القرآف الكريـ مف اآليات التي تدؿ  في كرد  د ىذا المعنى ماكيؤي  

كقكلو تعالى:  ,]ِٖ آية: :النساءسكرة  [چٿ  ٹ  ٹ  چ القكة ؛ كقكلو تعالى: 

چ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ   ڎ    ڈ  ڈ  چ

:سكرة [  .]ْٓ آية: الرـك
 

                                                           

 (. َِِ/ّ( انظر: المحرر الكجيز)ُ)

 (.ُْٔ/ّ( انظر: أنكار التنزيؿ)ِ)

 (.َٖ/ِ( انظر: مدارؾ التنزيؿ)ّ)

 (.ّٕٕ/ُيؿ لعمـك التنزيؿ)( انظر: التسيْ)

 (.ََٓ/ِ( انظر: لباب التأكيؿ)ٓ)

 (.َِِ/ٔ( انظر: البحر المحيط)ٔ)

 (.ِٖٗ/ّ( انظر: الجكاىر الحساف)ٕ)

 (.ِٖٗ( انظر: تفسير الجبلليف)ص:ٖ)

 (.ِّٓ/ْ( انظر: إرشاد العقؿ السميـ)ٗ)

 (.َٗٓ/ِ( انظر: فتح القدير)َُ)

 (.ُّٖ/ٔ( انظر: ركح المعاني)ُُ)

 (.ُِٕ/ٔر: محاسف التأكيؿ)( انظُِ)

 (.ُِِ/ُِ( انظر: تفسير المنار)ُّ)

 (.ٕٔ/ُِ( انظر: تفسير المراغي)ُْ)

 (.ُْٖ/ُِ( انظر: التحرير كالتنكير)ُٓ)

, األصفيانى بالراغب المعركؼ محمد بف الحسيف القاسـ أبك, القرآف غريب في المفردات( انظر: ُٔ)
  -ُ, طبيركت دمشؽ - الشامية الدار القمـ, دار, كدمالدا عدناف صفكاف(, تحقيؽ: َٔٓمدادة)ضعؼ()ص: 

 .ىػُُِْ
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 (ُ).أم: نحيؿ البدف, كىك اختيار الكرمانيچ ڇچ معنى  فَّ إ القول الثاني:
 , كتبعو الفخر الرازم فيما سبؽ مف كبلمو.(ِ)ةفو ابف عطيَّ عَّ كضى 

كً چ ڇچ معنى  فَّ إ القول الثالث:  , (ّ)اسىذا عف ابف عبَّ  مى أم: أعمى, كري
مى (ٕ)اس, كالنحَّ (ٔ)ج ا, كالزجَّ (ٓ), كذىب إليو الطبرم(ْ)كقتادة  , (ٖ)ًنيف, كابف أبي زى

لغة ًحٍميىر عمى ذلؾ,  بأفَّ  كاستيًدٌؿ ليذا القكؿ, (ُُ), كابف الجكزم(َُ), كالبغكم(ٗ)كالكاحدم
 .(ُِ)يا تيسىم ي المكفكؼ ضعيفان فإنَّ 
رازم ال تبعو, ك (ُْ)ةابف عطيَّ , كضعَّفو (ُّ)ككصؼ الزمخشرم ىذا القكؿ بأنَّو غير سديد  

 (ُٓ)., كعدَّه ابف عاشكر مف فساد التفاسيرفيما سبؽ مف كبلمو عف اآلية
 
 
 

                                                           

 عمـك مؤسسة جدة, - اإلسبلمية لمثقافة القبمة دار(,  َِٓ/ُ, الكرماني)التأكيؿ كعجائب التفسير غرائب( انظر: ُ)
 بتاج رؼكيع الكرماني, الديف برىاف القاسـ أبك نصر, بف حمزة بف محمكد)د.ط(, كالكرماني ىك:  بيركت – القرآف
 عميو أثنى. إىماليا األكلى كاف منيا, التحذير معرض في مستنكرة, آراء( التفسير) في نقؿ. بالقراآت عالـ: القراء

 (.ُِْ/ُلحاجي خميفة) كالفنكف الكتب أسامي عف الظنكف كشؼق . انظر: َٓٓ, تكفي سنة الجزرل

 (.َِِ/ّ( انظر: المحرر الكجيز)ِ)

 (.َِٕٔ/ٔتـ)( انظر: تفسير ابف أبي حاّ)

 (.ّٖٗ/ِ(, كزاد المسير البف الجكزم)ْٗٗ/ِ( انظر: النكت كالعيكف لمماكردم)ْ)

 (. ْٕٓ/ُٓ( انظر: جامع البيااف)ٓ)

 (.ْٕ/ّ( انظر: معاني القرآف)ٔ)

 (.ّٕٓ/ّ( انظر: معاني القرآف)ٕ)

 (. َّٔ/ِ( انظر: تفسير القرآف العزيز)ٖ)

 (.ُّٓ( انظر: الكجيز)ص:ٗ)

 (.ّْٔ/ِلـ التنزيؿ)( انظر: معاَُ)

 (.ّٖٗ/ِ( انظر: زاد المسير)ُُ)

عرابو لمزجاج)ُِ)  (.ْٕ/ّ( انظر: معاني القرآف كا 

 (.ِّْ/ِ( انظر: الكشاؼ)ُّ)

 (.َِِ/ّ( انظر: المحرر الكجيز)ُْ)

 (.ُْٗ/ُِ( انظر: التحرير كالتنكير)ُٓ)
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 رجيح:الت  

المعنى  ف أفَّ ؿ مً ىك القكؿ األكَّ  چ ڇچ اجح في معنى الرَّ  سبؽ أفَّ  اف ممَّ يتبيَّ     
االنتصار كال قدرة لو عمى منع القـك عف نفسو, كىك اختيار  المراد ىك الضَّعؼ في 

 الرازم كمف كافقو.
 ؿ كبلـ اهلل تعالى عمى المعركؼ مف مٍ ة: ) يجب حى د ىذا القكؿ القاعدة الترجيحيَّ كيؤي  

 (ُ) .لضعيؼ كالمنكر(كا كبلـ العرب دكف الشاذ  
ىذا القكؿ تشيد لو اآليات القرآنية, ك)القكؿ الذم تؤيده آيات قرآنية ميقٌدـ عمى ما  كما أفَّ 

 (ِ) .عدـ ذلؾ(

 ح لمباحث, كاهلل تعالى أعمـ.ىذا ما ترجَّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.ّٗٔ/ِ( انظر: قكاعد الترجيح عند المفسريف)ُ)

 (.ُِّ/ُ( انظر: المصدر نفسو)ِ)
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 ٹ ٹ  -ْ

﮸         چ   ﮷   ﮶   ﮵  ﮴  ﮳   ﮲    [چہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے       ےۓ  ۓ  
 .]٪٧٧ ي :آ هود:سورة 

 .چہ  ھ  ھ  ھ     چ في قوله:  چ ھ  ھ چ  المراد من قوله:

 : الر ازياختيار 

أم: الصبح كالعصر, حيث قاؿ: چ ھ  ھ چالمراد مف قكلو:  ذىب الرازم إلى أفَّ    
 طرفي في تقاـ التي الصبلة أف كاألقرب ,النيار طرفي تفسير في المذاىب رتً ثي كى » 

 الثاني كالطرؼ ,الشمس طمكع النيار طرفي أحد ألفَّ  كذلؾ ,كالعصر الفجر كىي النيار
 يككف أف يجكز ال الثاني كالطرؼ الفجر صبلة ىك األكؿ فالطرؼ الشمس غركب منو

 عمى الثاني الطرؼ ؿمٍ حى  فكجب الميؿ مف كزلفا: قكلو تحت داخمة ألنيا ؛المغرب صبلة
 (ُ).«العصر صبلة

 راس : الد  
  في المسألة ثبلثة أقكاؿ:

ہ  ھ  ھ  ھ    چ رفيف في قكلو: المراد بالطَّ  فَّ أالرازم  ياركىك اخت القول األول:

كم ىذا عف الحسف رؼ األكؿ: صبلة الفجر, كالطرؼ الثاني: صبلة العصر.الطَّ     چ ري
 (ِ) 

 .(ٔ), كالشككاني(ٓ), كأبك حياف(ْ), كالخازف(ّ)كذىب إليو البيضاكم ,
 مف كبلـ الرازم عف اآلية . تيًدٌؿ ليذا القكؿ بما سبؽكاسٍ 

                                                           

 (.َْٖ/ُٖ( التفسير الكبير)ُ)

 (.َْٓ/ُٓ( انظر: جامع البياف لمطبرم)ِ)

 (.ُُٓ/ّ( انظر: أنكار التنزيؿ)ّ)

 (.َٔٓ/ِ( انظر: لباب التأكيؿ )ْ)

 (.ِِِ/ٔ( انظر: البحر المحيط)ٓ)

 (.َِٔ/ِ( انظر: فتح القدير)ٔ)
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رؼ األكؿ: صبلة الصبح, الطرؼ الثاني: صبلة الظير كالعصر, الطَّ  فَّ إ القول الثاني:
, كابف (ٓ), كالكاحدم(ْ), كالسمرقندم(ّ)اس,  كالنحَّ (ِ)اج, كذىب إليو الزجَّ (ُ)قالو مجاىد

, (ُُ), كالثعالبي(َُ)كمبيال جيزىمٌ , كابف (ٗ), كالنسفي(ٖ), كالزمخشرم(ٕ), كالقرطبي(ٔ)ةعطيَّ 
 .(ُِ)كالسعدم

 ابف كألفَّ  ,الخمس الصمكات بو يجتمع وألنَّ  ؛أحسف األكؿ مجاىد اس: "كقكؿقاؿ النحَّ 

 . الخمس" الصمكات يعني: چۓ   ﮲  ﮳  ﮴﮵ چ  تعالى: قكلو في قاؿ: اسعبَّ 
(ُّ) 

كم ىذا رؼ األكؿ: صبلة الصبح, كالطرؼ الثاني: صبلة المغرب, الطَّ   القول الثالث: ري
 ذلؾ في األقكاؿ ىذه كأكلى , حيث قاؿ: "(ُٓ), كذىب إليو الطبرم(ُْ)عف ابف عباس

نَّ  ,اسعبَّ  ابف عف ذكرنا كما المغرب, صبلة ىي: قاؿ مف قكؿي  بالصكاب, عندم  قمنا ماكا 
 الفجر, صبلة ذلؾ مف رفيفالطَّ  أحد صبلة أفَّ  عمى الجميع إلجماع بالصكاب أكلى ىك
 تككف أف ,ان إجماع جميعيـ مف ذلؾ كاف إذ فالكاجب. الشمس كعطمي  قبؿ تصمى كىي

                                                           

 (.َٖٓ/ِ(, النكت كالعيكف لمماكردم)َِٓ/ُٓ( انظر: جامع البياف لمطبرم)ُ)

 (.ِٖ/ّ( انظر: معاني القرآف)ِ)

 (.ّٖٔ/ّ( انظر: معاني القرآف)ّ)

(ْ(  (.ُْٕ/ِ( انظر: بحمر العمـك

 (.ّٔٓ( انظر: الكجيز)ص:ٓ)

 (.ُِِ/ّ( انظر: المحرر الكجيز)ٔ)

 (.َُٗ/ٗ( انظر: الجامع ألحكاـ القرآف)ٕ)

 (.ّْْ/ِ( انظر: الكشاؼ)ٖ)

 (. ٖٖ/ِ( انظر: مدارؾ التنزيؿ)ٗ)

 (.ّٕٗ/ُانظر: التسييؿ لعمـك التنزيؿ)( َُ)

 (.َّٓ/ّ( انظر: الجكاىر الحساف)ُُ)

 (.ُّٗ( انظر: تيسير الكريـ الرحمف)ص:ُِ)

 (.ّٖٔ/ّ)القرآف معاني( انظر: ُّ)

 (.َّٓ/ُٓ( انظر: جامع البياف)ُْ)

 (.َْٓ/ُٓ( انظر: المصدر نفسو)ُٓ)
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 يككف أف ان كاجب كاف كلك. الشمس غيركب بعد تصمى ألنيا المغرب, اآلخر الطرؼ صبلةي 
 الطرؼ بصبلة ان مراد يككف أف كجب الشمس, غركب قبؿ الطرفيف أحد بصبلة ان مراد

 الظير صبلة بذلؾ عنى: "قاؿ مف إالَّ  قالو, قائبلن  نعمـ ال ما كذلؾ بعدى طمكعيا, اآلخر
 (ُ)".كالعصر

 يا مف صبلة الميؿ.صبلة المغرب ال تدخؿ فيو؛ ألنَّ  بأفَّ  كىذا القكؿ منقكضه 

 رجيح:الت  

ہ  ھ  چ المراد بقكلو:  ف أفَّ أقرب األقكاؿ ىك القكؿ الثاني مً  ا سبؽ أفَّ ف ممَّ يتبيَّ 

و لثاني: صبلة الظير كالعصر؛ ألنَّ رؼ األكؿ: صبلة الصبح, كالطرؼ االطَّ  چھ  ھ     

 چۓ   ﮲  ﮳  ﮴﮵ چ لحاؽ اآليات في قكلو:  تجتمع بو الصمكات الخمس, كألفَّ 

اس؛ فتككف داخمة في معنى القكؿ الثاني, رىا ابف عبَّ الخمس كما فسَّ  الصمكات يعني:
 كعميو أكثر المفسريف.

ماقبمو كمابعده أكلى مف الخركج  ة: )إدخاؿ الكبلـ في معانيد ىذا القاعدة الترجيحيَّ كيؤي  
 (ّ)., كقاعدة: )تفسير جميكر السمؼ مقدـ عمى كؿ تفسير((ِ) بو عف ذلؾ(

 ح لمباحث, كاهلل تعالى أعمـ.ىذا ما ترجَّ 

 

 

 

 
                                                           

 (.َْٓ/ُٓ( انظر: جامع البياف)ُ)

 (.ُِٓ/ُند المفسريف لمحربي)( انظر: قكاعد الترجيح عِ)

 (.ِٖٖ/ُ( انظر: المصدر نفسو)ّ)
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 ٹ ٹ  -ٓ

 [چڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ     ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ 
 .]ٯ٧٧ آي : هود:سورة 

 :چ ٿ  ٿ چالمراد بقوله: 

 : الر ازي اختيار

 خمؽ أم: أنو چ ٿ  ٿ چقكلو تعالى: بالقكؿ المختار عند الرازم في المراد     

ٿ   چ :تعالى قاؿ ثـ» لبلختبلؼ, حيث قاؿ:  االختبلؼ كأىؿ لمرحمة الرحمة أىؿ

 لمرحمة الرحمة أىؿ خمؽ أنو المختار كىك: الثالث كالقكؿ .....:أقكاؿ ثبلثة كفيو چ ٿ
 (ُ).« بلؼلبلخت االختبلؼ كأىؿ

 راس :الد  
 في المسألة ثبلثة أقكاؿ:

 أم: خمؽ أىؿچ ٿ  ٿ چالمراد بقكلو:  أفَّ مف كىك اختيار الرازم,  القول األول:
كً لبلختبلؼ,  االختبلؼ كأىؿ لمرحمة الرحمة , (ّ), كالحسف(ِ)اسىذا عف ابف عبَّ  مى ري

 ,(ٖ)كالزمخشرم ,(ٕ)حاس, كالنَّ (ٔ), الزجاج(ٓ), كالطبرم(ْ)اءالفرَّ  كذىب إليو

  
                                                           

 (. ُِْ/ُٖ( التفسير الكبير)ُ)

 (.ّٔٓ/ُٓجامع البياف لمطبرم) :انظر( ِ)

 (.َِٓٗ/ٔتفسير ابف أبي حاتـ) :انظر( ّ)

 (.ُّ/ِ( انظر: معاني القرآف لمفراء)ْ)

 (.ّْٓ/ُٓجامع البياف) :انظر( ٓ)

ع :انظر( ٔ)  (.ْٖ/ّرابو)معاني القرآف كا 

 (.َّٗ/ّمعاني القرآف) :انظر( ٕ)

 (.ّْٖ/ِالكشاؼ) :انظر( ٖ)
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 .(ٔ)عاشكر  كابف ,(ٓ) كالسعدم ,(ْ)كالمراغي ,(ّ), كاآللكسي(ِ), كالنسفي(ُ)كالقرطبي

كى     لى ىذا أشار مالؾ فيما رى  ىذه اآلية, ل عنو أشيب؛ قاؿ أشيب: سيًئؿ مالؾ عفكا 
 (ٕ).السعير في كفريؽه  الجنة, في فريؽه : فريقيف ليككنكا خمقيـ: قاؿ
ا القكؿ ما ذكره الرازم عند اختياره ليذا القكؿ, حيث قاؿ:              ة ىذكمف أدلَّ     
 : كجكه التأكيؿ ىذا ةصحَّ  عمى يدؿ   كالذم »

 إالَّ  العبد في حصكليما يمكف ال كالجيؿ العمـ أفَّ  عمى الدالة القاطعة الدالئؿ :األكؿ
 . تعالى اهلل بتخميؽ
            اآلخريف كعمى مختمفيف بككنيـ البعض عمى حكـ لما تعالى وإنَّ : يقاؿ أف :الثاني
الَّ  ذلؾ, انقبلب امتنع ذلؾ كعمـ الرحمة أىؿ مف يـبأنَّ   كىك جيبلن  العمـ انقبلب لـز كا 
 . حاؿمي 

 كىذا  چٿ  ٹ     ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ چ: بعده قاؿ تعالى وأنَّ  :الثالث
 ميقك   كذلؾ ار,كالنَّ  لمضبللة آخريف أقكامان ك  ة,كالجنَّ  لميداية أقكامان  خمؽ تعالى وبأنَّ  تصريحه 

 (ٖ).«التأكيؿ ىذا

كً  فَّ إ القول الثاني:  (ٗ) .ىذا عف الحسف أيضان  مى المراد: كلبلختبلؼ خمقيـ, كري

كً  القول الثالث:  اؾ, كمجاىد, اس, كالضحَّ ىذا عف ابف عبَّ  مى المراد: كلمرحمة خمقيـ, ري
 

                                                           

 (.ُُٓ/ٗالجامع ألحكاـ القرآف) :انظر( ُ)

 (.ُٗ/ِمدارؾ التنزيؿ) :انظر( ِ)

 (.ّٕٓ/ٔركح المعاني) :انظر( ّ)

 (.ٖٗ/ُِتفسير المراغي) :انظر( ْ)

 (.ِّٗتيسير الكريـ الرحمف)ص:  :انظر( ٓ)

 (.َُٗ/ُِكالتنكير) التحرير :انظر( ٔ)

 (.ّٔٓ/ُٓجامع البياف لمطبرم) :انظر( ٕ)

 (.ُِْ/ُٖالتفسير الكبير) :انظر( ٖ)

 (.َِٔٗ/ٔ(, تفسير ابف أبي حاتـ)ّٓٓ/ُٓجامع البياف) :انظر( ٗ)
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 (ُ) كقتادة.
 أبعدىما, إلى دهكٍ عى  الضمير إلى أقرب المذككريف أكلى مف دى كٍ أف عى تيًدٌؿ ليذا القكؿ بكاسٍ 

 أبعدىما. كاالختبلؼ الرحمة, ىك ىاىنا المذككريف كأقرب

 رجيح:الت  
أكلى األقكاؿ بالصكاب ىك: ماذىب إليو الرازم, كمف معو, كىك ما  ا سبؽ أفَّ ف ممَّ يتبيَّ 
كييؤٌيد فيك أكلى بالتقديـ مف غيره,  ترت عميو أقكاؿ السمؼ, كعميو جميكر المفسريف,تكا

, (ِ)شاذ(تفسير جميكر السمؼ ميقٌدـ عمى كؿ  تفسيرة: )ىذا القكؿ القاعدة الترجيحيَّ 
 .(ّ)بالتخصيص( لـ يرد نص   كقاعدة: )يجب حمؿ األلفاظ عمى العمـك ما

 ح لمباحث, كاهلل تعالى أعمـ.ىذا ما ترجَّ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.ِّٔ/ْ(, تفسير القرآف العظيـ البف كثير )َِٓٗ/ٔ(, تفسير ابف أبي حاتـ)ّٔٓ/ُٓ( انظر: جامع البياف)ُ)
 (.ِٖٖ/ُقكاعد الترجيح عند المفسريف لمحربي) :انظر( ِ)

 (.ِٕٓ/ِالمصدر نفسو) :انظر( ّ)
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 الخاتم 
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 خاتم لا

الصالحات, المتفضؿ باإلنعاـ كاإلحساف كاإلكراـ كحسف الختاـ,  هلل الذم بنعمتو تتـ   دلحما
 كالصبلة كالسبلـ عمى خير األناـ خاتـ األنبياء كالرسؿ عمييـ الصبلة كأزكى السبلـ.

المتعمؽ , كأشرفيا العمـك أعظـفي  مباركةو  كبعد: فمسؾ الختاـ كختاـ المسؾ في جكلةو 
, كلكفو  فف   ير, مع التفسير الكبير المسمى) مفاتيح الغيب(, الكبير في كؿ  بكبلـ العمي القد
 : كىي كالتالي كالتكصياتمف النتائج الكثيرة  برزت لي جممةه 

 النتائج:

مة ة, فيك في مقد  ة, كالمفسريف خاصَّ مكانة الفخر الرازم بيف العمماء عامَّ   -ُ
مىمان مفالمفس   مام ريف بالرأم المحمكد, كييعد  عى تيـ مف أئمَّ  ان أعبلـ التفسير, كا 
 زيف.المبر  

, في شتَّ  الرازمالفخر  عمـ سعة  -ِ تقانو الختبلؼ , كدقَّ بلعوكاط  ى العمـك ة فيمو, كا 
براز ذلؾ بطريقةو   . زةمميَّ  فريدة, كمنيجيةو  المفسريف كآرائيـ, كا 

عمى الدليؿ جتيدان يعتمد عده عف التقميد كالتعصب المقيت, بؿ كاف في األغمب مي بي   -ّ
 كالنظر.

بياف منيج المخالؼ كالسيما بعض الفرؽ مع تفاكت عبارتو حسب مقدار الخطأ   -ْ
 كقكتو.

معاف  الرازم في التفسير الكبير غالبان الفخر الحاجة إلى تكرار قراءة عبارة   -ٓ كا 
 ضح القصد في المسألة.النظر فييا, حتى يتَّ 
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ف ؽ الفخر الرازم في جيؿ  اختياراتو لمصكا  -ٔ ب, كلـ ييجانبو إال في النزر اليسير كي
منيا, مكافقان لترجيحات أكثًر مف سبقو مف المفسريف, معتمدان قكاعد عممية في 

 الترجيح.

يراد األدلة, كمناقشة أدلة   -ٕ قدرة الفخر الرازم الظاىرة عمى الترجيح بيف األقكاؿ, كا 
 المخالفيف, كأقكاليـ.

 أثره في استداللو, كتفسيره لمنص.كاف لعقيدتو األشعرية, كمذىبو الشافعي,  -ٖ

الراجح في المسائؿ غالبان ما يككف مع قكؿ الجميكر كاألكثرية؛  أفَّ  كجد الباحث  -ٗ
نسكا بالمعنى المراد, ىؤالء أىؿ عمـ ما كانكا مف بعض دكف أف يستأ ذلؾ أفَّ 

قكؿ الجميكر لو كزف في الغالب, كالقكؿ الشاذ غالبان بعيد  كلذلؾ كجد الباحث
 و قميؿ جدان.ة, بؿ قد يحدث العكس, كلكنَّ صحة, كىذه القاعدة ليست عامَّ عف ال

ليس مف السيكلة بمكاف الكصكؿ إلى القكؿ الصكاب عند االختبلؼ في   -َُ
ي كالتدقيؽ, كالنظر العميؽ, كعدـ مف بذؿ الجيد كالتأنٌ  بدَّ  التفسير, كلذا ال

إلتياف باألسباب االستعجاؿ, كمجاىدة النفس بعد سؤاؿ اهلل التكفيؽ عمى ا
 أىؿ ة تعتمد عمى قكاعد الترجيح, كسؤاؿة عمميَّ ؽ منيجيَّ فٍ كً  المكصمة إلى الحؽ  

 .و كسقيموصحيح التفسير كمقبكلو, كرد  خطئ الراسخيف لمكصكؿ إلى العمـ

المخالؼ لو دائمان عمى  يو ال يعني أفَّ ره الباحث في الترجيح كيقك  قر  ما يي  فَّ إ -ُُ
 يحتمؿ الخطأ. حتمؿ الصكاب, كترجيح الباحثي يرالغترجيح خطأ, بؿ 

 التوصيات: 

ة لمزيد مف العناية كاالىتماـ بكتب التفسير, مف ناحية معالجة الضركرة الممحَّ  -ُ
ة, كالعقدية, السقط كالخمؿ كالتصحيؼ, كتنقيح الكتب مف الشكائب اإلسرائيميَّ 

 كالفقيية, كالكبلمية كالفمسفية, البعيدة عف التفسير.
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د ردكد الرازم عمى المعتزلة كبعض الفرؽ في الجانب العقدم في رسالة إفرا -ِ
 مستقمة.

ي ة المتخصصة في الدراسات القرآنية أف تيكلً ات العمميَّ كصي األقساـ, كالجمعيَّ أ   -ّ
الباحثيف  دراسة المسائؿ الميٍشًكمة في التفسير العناية التي تستحق يا, كأف تحثَّ 

كثيران مف المسائؿ ال زالت بحاجة  ستقمة؛ ألفَّ عمى إفراد كؿ مسألة بدراسات م
 إلى تحرير.

ريف المتقدميف استكماؿ االختيارات التي لـ تيبحث لعدد مف المفس   أىمية -ْ
 كالمتأخريف.

 عمى المبنية النتائج مف الباحث إليو يصؿ بما االغترار مف الحذر كؿٌ  الحذر -ٓ
 كحبكط العجب في فلمشيطا مدخبلن  يككف أف, كاالستدالؿ العرض في طريقتو
 عميو اهلل فضؿ مف ذلؾ أفَّ  الصادؽ كاليقيف الجاـز االعتقاد عميو بؿ, العمؿ
 .النَّاس كعمى

رحـ اهلل العمماء األفذاذ السابقيف فقد أفنكا أعمارىـ في خدمة كتاب اهلل  :ــريا  ـــــوأخ
يضاح إعجازه كمكنكناتو, كيتعالى, كبرعكا في عمـك شتَّ  كفينا أنيـ قد ى؛ ألجؿ بيانو كا 

 دكه.فتحكا لنا الطريؽ كميَّ 
كؿه يدلي بدلكه في كتب السمؼ فيخرج ماءن عذبان زالالن  التخصص زمن  في هذا الزمنو 

 المبيف. يرتكم بو كيسقي السائريف, كينفع السالكيف لدرب العمـ كالحؽ  

ألو أف ال تخذلنا كاهلل أسأؿ أف يدركنا برحمتو لنمحؽ بركبيـ, فإف لـ تيبٌمغنا أعمالنا, فنس
 النكايا.

العفك كالستر كالقبكؿ يا أكـر مسؤكؿ, أحمدؾ عمى فضمؾ كنعمؾ فيي تترل كال  فياربٌ 
 تيحصى.
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 أف ييصمح أحكاؿ المسمميف, كأف ينصر دينو. -سبحانو –كما أسألو 

كبحمدؾ أشيد أف ال إلو إال أنت أستغفرؾ كأتكب إليؾ, كصمى اهلل كسمـ  سبحانؾ الميَـّ 
 ينا محمد كعمى آلو كصحبو كالتابعيف, كمف تبعيـ بإحساف إلى يكـ الديف.عمى نب
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 ــــارســـــــــــــــــــــــــالفه
 

 فيرس األحاديث *    فيرس اآليات *  

 فيرس األبيات الشعرية *    فيرس اآلثار *  

فيرس المصادر والمراجع *                      فيرس األعالم *      

                                                                     فيرس الموضوعات.* 
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 فهرس اآليات

 رقم اآلية اآليـــــــــــــــــــــــــــــــة
 

 الصفحة
 

 سورة البقرة

 چڱ  ڱ  چ 
 

٘ٗ ٙٛ 

 ٜٔ ٖٙٔ چٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  چ 

 ٓٔٔ ٖٗٔ چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ 

 ٔٚ ٖٛٔ چٹ       ٹ  ٹ  چ 

 ٔٚ ٘ٛٔ چ ہ  ہ  ہ   ہ ۀ چ 

 ٖٙٔ ٜٚٔ چٱ  ٻ   ٻٻ  چ 

 ٜٗ ٕٛٓ چھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ﮲    ﮳  چ 

 سورة آل عمران
 چڭ  ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ 

ٔٗٙ ٙٛ 

 ٜٖٔ ٖٚٔ چېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی      جئ  حئ چ 

 ٕٛ ٚٛٔ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ 

 ٗٛ ٛٛٔ چٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ   ڤ چ 
 النساء سورة

 چڃ  ڃ   ڃ  چ  چ 
ٔٔ٘ ٕٚ 

 ٓٔٔ ٘ٙٔ چ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ 
 سورة المائدة

 چ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎچ 
 

ٗٗ ٜٛ 

 ٜٓ ٘ٗ چے  ے   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  چ 

 ٛ٘ٔ ٕ٘ چڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  چ 
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 سورة األنعام

 چ ڤ      ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ 
٘ٗ ٔٗٓ 

 األنفال سورة
 {يَسْأَلُونَكَ عَنِ األَنفَالِ قُلِ األَنفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ }

ٔ ٚٙ ,ٛٙ ,ٕٔٔ 

 ٜٙ ٕ چ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦچ 

 ٕٓٔ ٘ چڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ     چ 

 ٕٙٔ ٚٔ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ 

 ٘ٓٔ ٖٕ چھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ﮲﮳   چ 

 ٙٓٔ ٕٗ چۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   چ 

 ٕٗٔ ٖٖ چ ائ  ەئ  ەئ  وئ     وئ  ۇئچ 

 ٜٚ ٔٗ چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      چ 

 ٖٓٔ ٖٗ چ    ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻچ 

 ٕٔٔ ٜ٘ چۓ﮲  ﮳   ﮴    ﮵          ھ  ے  ے  ۓچ 

 ٖٖٔ ٓٙ چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ      چ 

 ٜٖٔ ٕٙ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  چ  

 ٖٚٔ ٗٙ چڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  چ 

 ٓٗٔ ٛٙ چۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ       ۆئ  ۆئ  چ 

 ٜٔٔ ٓٚ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ چ 

 ٘ٗٔ ٘ٚ چوئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  چ 
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   سورة التوبة

 ٕٙ ٔ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ 

 ٗٙ ٘ ۋۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ۈ  ٴۇ  ۋ    ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    }

 ٜٗٔ ٜ چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ   چ 

 ٜ٘ٔ ٓٔ چ ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گچ 

 ٕ٘ٔ ٚٔ چڌ  ڎ    ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کک   چ 

 ٜٜ ٛٔ چ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻچ 

 ٓٚٔ ٕٙ چۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ چ 

 ٜ٘ٔ ٕٛ چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  چ 

 ٖٔٔ ٖٔ چ ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋچ 

 ٖٙٔ ٖٙ چۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  چ 

 ٙٙٔ ٓٗ چۀ  ہ  ہ  ہ  چ 

 ٗٔٔ ٛ٘ چچ  چ   چ      ڇ  ڇ  چ 

 ٜٖٔ ٜ٘ چ ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک   گ  گ  گ  گچ 

ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ    چ

 چ﮲  ﮳  ﮴﮵     ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ

 
ٙٓ 

 
ٚٛ ,ٔٚٔ 

 ٜٚٔ, ٗٛ ٖٚ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ   چ 

 ٖٛٔ ٚٛ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ    چ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  چ 

 چ ڀ  ڀ  ڀ

 
ٔٓٓ 

 
ٕٔٔ 

 ٖٙٔ ٔٓٔ چڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦڦ  چ 
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 ٜٔٔ, ٚٔٔ ٕٓٔ چڎ  ڈ  ڈ   چ 

 ٜٛٔ ٖٓٔ چ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻچ 

 ٚٙ ٔٔٔ چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ    ۅۅ    چ 

 ٖٜٔ, ٙٔٔ ٕٔٔ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ   چ 

 ٖٙ ٕٛٔ چھ  ھ  ے  ے  ۓ  چ 

 ٓٙ ٜٕٔ چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۉ         ۉ      ېې  

 سورة يونس
 چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ  چ 

ٖ 
 
ٕٙ 

 ٕٓٓ, ٖٙ ٗ چڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  چ 

 ٕٕٓ ٜ چٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڇ 

 ٕ٘ٓ ٓٔ چ ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇڇ 

 ٕٛٓ ٕٔ چں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ڇ 

 ٖٕٛ ٛٔ چ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  چ 

 ٕٓٔ ٜٔ چۉ  ې             ې  ې   ې  ى  ىائ  ڇ 

 ٛٙ ٖٕ چ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہچ 

 ٜٙ ٖٓ چھھ  ہ  ہ  ہ          ہ  ھ  چ 

 ٕٗٔ, ٚٔٔ ٕٙ چٻ  ٻ  ٻ  ٻپ    چ 

 ٜٓٔ ٚٗ چ ک   ک  کگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳچ 

 ٕٕٓ ٗٙ چٺ  ٿ      ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  چ 

 ٖٕٕ ٖٛ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ        ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑچ 

 سورة ىود
 چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ 

 
ٔٗ 

 
ٕٕٚ 

 



462 

 ٖٕٓ ٓٗ چڃ  ڃ     چ  چ  چ  چ         ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃچ

 ٖٖٕ ٕٗ چڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ        چ 

 ٕٔٛ ٕٙ چ ىت  يت  جث  مثخت  مت     چ 

 ٖٕٚ ٖٙ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ   ڀ  چ 

 ٜٖٕ ٔٚ چىئ  ی   ی  چ 

 ٕٚٚ ٛٚ چڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ                 ہ  ہھ  چ 

 ٕٙٗ ٚٛ چ ھ  ھ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھچ 

 ٕٚٗ ٛٛ چۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ     ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  چ 

 ٜٕٗ ٜٔ چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ        ڃ  چ   چ  چ  چ   ڇڇ  چ 

 ٖٕ٘ ٗٔٔ چہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے       ےۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴﮵  چ 

 ٕٙ٘ ٜٔٔ چ ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿٿچ 

 سورة النحل
 چ گ  گ  گچ 

 
ٜٚ 

 
ٜٛ 

 اإلسراء سورة
 چھ  ے      ے            ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   چ 

 
ٔٗ 

 
ٜٙ 

 ٜٙ ٔٚ چھ  ھ   ھ  چ 

 ٛ٘ٔ ٜٚ چڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  چ 

 سورة الكيف
 چگ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ            چ 

ٜٚ 
 

ٖٔٚ 

 سورة طو
 چہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ     ے       ے  چ 

 
ٗٗ 

 
ٔ٘ٛ 
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 سورة األنبياء
 چ ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ ڤ  ڤ      ڤ چ 

 
ٗٚ 

 
ٕٓٔ 

 سورة الحج
 چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ 

 
ٕ٘ 

 
ٕٗٔ 

 سورة المؤمنون
 چىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ    چ 

 
٘ٚ 

 
ٜٙ 

 النورسورة 
ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  چ 

 چ ڱڱ  ڱ  ں   ں

 
ٗ 

 
 

ٖٛ 

 ٖٛ ٘ چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ   ڻ  ڻ  چ

 ٖٛ ٖٕ چڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  ں    ں  چ 

 ٖٛ ٕٗ چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ          ھ      چ

 ٔٙٔ ٖٙ چمئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  چ 

 سورة الروم
 چڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    چ

 
٘ٗ 

 
ٕ٘ٓ 

 سورة لقمان

 چڇ  ڇ  ڇ  چ 
 
ٔٗ 

 
ٕٚ 

 الزمرسورة 
 چڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ 

 
ٕٖ 

 
ٜٙ 

 سورة فاطر
 چڤ  ڤ  ڤ  چ 

 
ٖٕ 

 
ٜٜٔ 
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 األحقاف سورة

 چ ڀ  ڀ  ٺ  ٺچ 
 
ٔ٘ 

 
ٕٚ 

 ٗٛ ٚٔ چڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  چ 

 سورة محمد

 چ ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئچ 
 

ٖٛ 
 

ٖٔٚ 
 الذاريات سورة

 چ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ 
 
ٜٔ 

 
ٔٚٗ 

 سورة الحديد
 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڇ 

 
ٕٔ 

 
ٕٕٓ 

 ٜٓ ٕٚ چڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ       چ 

 الحشرسورة 

 چڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ      چ  ڇ  چ 
 
ٔٔ 

 
ٜٚ 

 ٜٚ ٕٔ چڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک       چ

 التحريم سورة
 چۓ  ڭ  چ 

 
ٔٔ 

 
ٕٚ 

 الممكسورة 
 چٺ   ٺ   ٺ    ٿٿ   چ

 
ٕ 

 
ٜٙ 

 سورة المعارج
 ٖٓ چڭ  ڭ   ڭ      چ 

 
ٕٚ 

 ٕٚ ٖٔ چۋ  ۅ    ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  چ 

 سورة القيامة
 چٺ  ٿ    ٿ       ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ    ڤ   چ 

 
ٕٕ ,ٕٖ 

 
ٕٔ٘ 

 ٔٚٔ ٕ٘, ٕٗ چٺ  ٿ    ٿ       ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ    ڤ   چ 
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 اإلنسان سورة
 چې  ې  ې    ى  ى  ائ  ائ     چ 

 
ٕٓ 

 
ٕٔ٘ 

 البمد سورة
 چے  ۓ   ۓ  ﮲      ﮳  ﮴   ﮵  ﮶  ﮷  ﮸   ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  چ 

ٔٗ ,ٔ٘ ,
ٔٙ 

 
ٖٔٚ 

 المسد سورة
 چڱ   ڱ  ڱ  چ 

 
ٗ 

 
ٕٚ 
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 فهرس األحاديث  
 الصفحة طرف الحديث م

 ٕٗٔ الفداء أخذىم من أصحابك عمي   أبكي لمذي عرض ٔ
 ٘ٚٔ, ٖٚٔ مسكينا أحيني ٕ
 ٕٚٔ الجنة الجنة أىل دخل إذا ٖ
 ٔٗٔ ُأعطيُت خمسًا لم يعطين أحٌد قبمي ٗ
 ٗٔٔ فتحرمونو اهلل أحل ما يحرمون أليس ٘
 ٕٕٓ قبره من خرج إذا المؤمن إن ٙ
 ٓٙٔ أن النبي صمى اهلل عميو وسمم ربط ثَُماَمة ٚ
 ٗٚ إسالم وال جاىمية في يفارقونا لم إنيم ٛ
 ٕٚٓ ويشربون فييا يأكمون الجنة أىل ٜ

 ٜٕٔ السمرة أصحاب ناد عباس أي ٓٔ
 ٗٚٔ وتمسكن تأن   ٜٔ
 ٕٕٕ تمك عاجل بشرى المؤمنين  ٔٔ
 ٓٓٔ اْلحَسنات يأكل المسجد ِفي الحديث ٕٔ
 ٘ٚٔ أغنيائيم من خذىا ٖٔ
 ٕٜٔ الثمث أخذ والسالم الصالة وي أنو عميورُ  ٗٔ
 ٓٗٔ سبقت رحمتي ٘ٔ
 ٖٚٔ كفراً  يكون أن الفقر كاد ٙٔ
 ٜٔ ُتَكذِّبوىم وال الكتاب أىل ُتَصدِّقوا ال ٚٔ
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 ٔٗٔ الرؤوسلم تحل الغنائم لقوم سود  ٛٔ
 ٛٚ ذودٍ  ليس فيما دون خمس ٜٔ
 ٚٛ لك وال لي ىذا ليس ٕٓ
 ٜٔٔ أموالُكمْ  ِمنْ  آُخذَ  أن ُأمرتُ  ما ٕٔ
 ٙٚ الخمس إال عميكم اهلل أفاء مما مالي ٕٕ

 ٜٜ ِسَراًجا مْسِجد ِفي َأْسَرجَ  من ٖٕ
 ٕٓٔ سمبو فمو قتيال قتل من ٕٗ

ن الشيطان ال ُيَخبُِّل أحداً  ىم الجن ٕ٘  ٖ٘ٔ وا 
 ٔٗٔ وما يدريك لعل اهلل اطمع عمى أىل بدر ٕٙ
 ٕٛٔ العصابة ىذه تيمك إن يارب ٕٚ
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 فهرس اآلثار
 الصفحة طرف  األثر  م

 ٘٘ يدعونكم إلى كتاب اهلل وقد نبذوه ستجدون أقواماً  ٔ
 ٙٚ وىزمنا قتمنا األن   لنا الغنائم ٕ
 ٕٕٔ قرون عشرة ونوح آدم بين كان ٖ
 ٘ٛ بو ىو ما واهلل مروان, كذب ٗ
 ٚٚ اهلل جمع ما بين أفرق ال ٘
 ٔٛ نزلت فيما أحدىم عمم إال آية تنزل لم ٙ

 ٙٔٔ المسممين من بيت أىل إلى نظرتُ  لو ٚ
 ٘ٛ القرآن من اً شيئ فينا اهلل أنزل ما ٛ
 ٕٛ اآلية وليذه لكم ما ٜ
 ٚٙ منو بحرف كفر من ٓٔ
 ٔٓٔ اهلل من أمنة القتال في النعاس ٔٔ
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 فهرس األبيات الشعرية
 الصفحة البيت الشعري

 ج سعيتم فكان السعي مشكوراحق ًا    فشكري لن يوفيكم          يإن قمت شكر 
 ٜٔ ويمحق النور من عقمي ومن ديني        أشكو إلى اهلل من ُخمٍق ُيغّيرني  

 ٕٙ األبصار رؤيتو          والذنب لمطرف ال لمن جم في الّصغر والن جُم تستصغرُ 
اك فحسبك      العصا وانشّقت الييجاءُ  كانت إذا   ٖٚٔ ميند سيف والضح 

 ٚ٘ٔ اأْلَْمثَال جوائز يتنازعون           بتنوفةٍ  وىم كعسى َظنِّي بيم  
 ٖٚٔ كالفقير األعزل رفع القوادم           النسور تطايرت  لما رأى ُلَبدُ   
 ٛٚٔ َوْفَق العيال فمم ُيْتَرْك لو َسَبدُ           أم ا الفقير الذي كانت َحموَبُتُو   
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 املرتجم هلمفهرس األعالم 
 صفحة الترجمة الَعلَم م

 ٕٔ ) أبو إسحاق المروزي(إبراىيم بن أحمد بن إسحاق المروزي ٔ

 ٖٕٔ إبراىيم بن السري بن سيل ٕ

 ٕ٘ ) القطب المصري(إبراىيم بن عمي بن محمد السممي ٖ

 ٖٗٔ إبراىيم بن عمر بن حسن الرباط ٗ

 ٕٓ )أبو إسحاق االسفراييني(إبراىيم بن محمد بن إبراىيم  ٘

 ٙٔٔ )النخعي(إبراىيم بن يزيد بن قيس بن األسود ٙ

 ٕٓ أبو الحسن الباىمي البصري ٚ

 ٙٔٔ أبو العالية الرياحي ٛ

 ٕٓ )ابن سينا( عمي الحسين بن عبد اهللأبو  ٜ

 ٖٕ المروذيحسين أبو عمي  ٓٔ

 ٕ٘ أحمد بن الخميل بن سعادة بن جعفر ٔٔ

 ٛٔ أحمد بن القاسم بن خميفة بن يونس الخزرجيّ  ٕٔ

 ٖٗ ) ابن تيمية(أحمد بن عبد الحميم بن عبد السالم ٖٔ

 ٕٚٔ أحمد بن عبيد بن ناصح ٗٔ

 ٘ٔ )ابن حجر العسقالني(الكناني أحمد بن عمي بن محمد ٘ٔ

 ٕٔ أحمد بن عمر بن سريج البغدادي ٙٔ

 ٚ٘ أحمد بن فارس بن زكريا ٜٔ

 ٕٕ ) ابن خمِّكان(أحمد بن محمد بن إبراىيم ٕٓ
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 ٜٓٔ أحمد بن محمد بن إبراىيم الثعمبي النيسابوري ٕٔ

 ٕٗٔ أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي ٕٕ

 ٕٕٔ الميدي أحمد بن محمد بن ٖٕ

 ٖٕٔ أحمد بن مصطفى المراغي ٕٗ

 ٕٙٔ إسماعيل بن عبد الرحمن السدي ٕ٘

 ٚٔ إسماعيل بن عمر بن كثير  ٕٙ

 ٕٔ )أبو إبراىيم المزني(إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل  ٕٚ

 ٕٕٔ إسماعيل حقي بن مصطفى اإلسالمبولي ٕٛ

 ٘ٔٔ حذيفة بن ِحسل بن جابر العبسيّ  ٜٕ

 ٗٙٔ ثابت بن المنذر الخزرجي األنصاريحسان بن  ٖٓ

 ٘ٗٔ الحسن بن محمد بن الحسين القمي ٖٔ

 ٖٗٔ الحسن بن يسار البصري ٕٖ

 ٕٔ )محيي السنة البغوي(الحسين بن مسعود بن محمد ٖٖ

 ٕٛٔ حكيم بن حزام بن خويمد بن أسد ٖٗ

 ٚٔ خميل بن أيبك بن عبد اهلل الصفدي ٖ٘

 ٕٙ أيوب داود بن عيسى بن محمد بن ٖٙ

 ٖٕ   )القزويني(زكريا بن محمد بن محمود ٖٚ

 ٚٛٔ سعيد بن المسّيب بن حزن بن أبي وىب ٖٛ

 ٙٔٔ سعيد بن جبير األسدي ٜٖ

 ٖٕٔ سعيد بن مسعدة المجاشعي ٓٗ

 ٜٗٔ سفيان بن عيينة بن ميمون الياللي ٔٗ
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 ٕٓ سميمان بن ناصر بن عمران األنصاري ٕٗ

 ٔٗٔ البمخي الخراسانيالضحاك بن مزاحم  ٖٗ

 ٙ طغتكين بن أيوب بن شاذي بن مروان ٗٗ

 ٖٛٔ عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار ٘ٗ

 ٖٜٔ عائشة بنت أبي بكر الصديق عبد اهلل بن عثمان ٙٗ

 ٕٔٔ عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن ٚٗ

 ٕٗ عبد الحميد بن عيسى بن عّمويو بن يونس ٛٗ

 ٘ٔ بن العمادأحمد بن محمد  عبد الحي بن ٜٗ

 ٘ٔ السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ٓ٘

 ٓٗٔ عبد الرحمن بن صخر الدوسي ٔ٘

 ٖٕ٘ عبد الرحمن بن عمي بن محمد الجوزي ٕ٘

 ٔٙٔ عبد الرحمن بن محمد بن مخموف الثعالبي الجزائري ٖ٘

 ٖٕٔ ) السعدي(عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اهلل ٗ٘

 ٕ٘ عبد الرحمن بن يحيى بن عمي بن محمد ٘٘

 ٕٔ عبد اهلل بن أحمد المروزي ٙ٘

 ٖٕٔ عبد اهلل بن أحمد بن محمود النسفي ٚ٘

 ٕٚ عبد اهلل بن عباس بن عبد المطمب ٛ٘

 ٕٕٔ )البيضاوي(عبد اهلل بن عمر بن محمد بن عمي الشيرازي ٜ٘

 ٚٛٔ عبد اهلل بن قيس بن سميم ٓٙ

 ٙٚٔ )ابن قتيبة(مسمم بن قتيبة الديَنَوريّ عبد اهلل بن  ٔٙ

 ٕٓ )إمام الحرمين الجويني(عبد الممك بن عبد اهلل بن يوسف  ٕٙ
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 ٙٔ عبد الوىاب بن عمي بن عبد الكافي السبكي ٖٙ

أو ابن محمد عبداهلل بن سعيد ٗٙ  ٗ٘ 

 ٜٜٔ عبيد بن حصين بن معاوية بن جندل النميري ٘ٙ

 ٕٔ األحول األنماطي عثمان بن سعيد بن بشار ٙٙ

 ٜ٘ٔ عطاء بن مسمم بن ميسرة الخراساني ٚٙ

 ٕٚٔ عكرمة بن عبد اهلل البربري المدني ٛٙ

 ٕٚ عمي بن أبي طالب  ٜٙ

 ٔٗ عمي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق ٓٚ

 ٕٓ عمي بن إسماعيل بن إسحاق ٔٚ

 ٕٗٔ عمي بن حمزة بن عبد اهلل األسدي ٕٚ

 ٕٖٔ عمي بن محمد بن إبراىيم الشيحيّ  ٖٚ

 ٘ٔ ) ابن األثير(عمي بن محمد بن عبد الكريم بن الشيبانيّ  ٗٚ

 ٕٖٔ عمي بن محمد حبيب ٘ٚ

 ٖٙٔ عالء الدين السمرقندي عمي بن يحيى ٙٚ

 ٖٕ عمي بن يوسف بن إبراىيم الش ْيَباني القفطي ٚٚ

 ٘ٔٔ عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي ٛٚ

 ٕ٘ٓ بن عمي بن عادل الحنبميعمر  ٜٚ

 ٘ٔ )ابن الوردي(عمر بن مظف ر بن عمر  ٓٛ

 ٕٚٔ قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز ٔٛ

 ٕٚٔ َلِبيد بن ربيعة بن مالك  ٕٛ

 ٗ٘ )اإلمام مالك(مالك بن أنس بن مالك األصبحي الحميري ٖٛ
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 ٕٗٔ مجاىد بن جبر ٗٛ

 ٖٗ محمد السيد حسين الذىبي ٘ٛ

 ٕٕٔ الطاىر بن عاشور محمد ٙٛ

 ٓٗ )ابن الوزير(محمد بن إبراىيم بن عمي بن المرتضى  ٚٛ

ْرعي ٛٛ  ٜٖٔ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزُّ

 ٖٗٔ )اإلمام القرطبي(محمد بن أحمد بن أبي بكر ٜٛ

 ٕٔ محمد بن أحمد بن عبد اهلل بن محمد ٜٓ

 ٘ٔ محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذىبي ٜٔ

 ٕٕٔ )جالل الدين المحمي(محمد بن أحمد بن محمد بن إبراىيم ٕٜ

 ٕٕ ) اإلمام الشافعي(محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان ٖٜ

 ٜ٘ٔ )النقاش(محمد بن الحسن بن محمد بن زياد ٜٗ

 ٕٙٓ )الكمبي(محمد بن السائب بن بشر بن عمرو ٜ٘

 ٘ٗ   الباقالني()القاضي محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر ٜٙ

 ٗٛٔ )أبو بكر األنباري(محمد بن القاسم بن محمد بن بشار ٜٚ

 ٜ٘ محمد بن بيادر بن عبد اهلل الزركشي ٜٛ

 ٕٗٔ محمد بن جرير بن يزيد الطبري ٜٜ

 ٕٚٔ )ابن األعرابي(محمد بن زياد ٓٓٔ

 ٚٛٔ محمد بن سيرين البصري ٔٓٔ

 ٘ٗ محمد بن عبد الكريم بن أحمد ٕٓٔ

 ٖٓٔ محمد بن عبد اهلل بن عيسى المّري ٖٓٔ

 ٖٙٔ ) أبو بكر بن العربي(محمد بن عبد اهلل بن محمد المعافري ٗٓٔ
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 ٘ٗ )شيخ المعتزلة(محمد بن عمي بن الطيب البصري ٘ٓٔ

 ٕٛٔ محمد بن عمي بن محمد الشوكاني ٙٓٔ

 ٖٛ )اإلمام القشيري(محمد بن عمي بن وىب بن مطيع ٚٓٔ

 ٖٕ٘ )أبو جعفر الباقر(زين العابدين بن الحسينمحمد بن عمي  ٛٓٔ

 ٕٚٔ ) ابن جَزّي الكمبي(محمد بن محمد بن أحمد ٜٓٔ

 ٕٓ )الفارابي(محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ ٓٔٔ

 ٖٛٔ ) اإلمام الماتريدي(محمد بن محمد بن محمود ٔٔٔ

 ٕٕٔ )أبو السعود(محمد بن محمد بن مصطفى العمادي ٕٔٔ

 ٚٔ شمس الدين اإلشراقي الشيرزوريّ  محمودمحمد بن  ٖٔٔ

 ٕٚٔ محمد بن يوسف بن عمي بن يوسف بن حّيان ٗٔٔ

 ٚٗٔ بن محمد سعيد بن قاسم الحالقمحمد  ٘ٔٔ

 ٚٛٔ محمد رشيد بن عمي رضا ٙٔٔ

 ٓٛٔ محمود بن أبي الحسن بن الحسين النيسابورىّ  ٚٔٔ

 ٕٔ٘ محمود بن حمزة بن نصر ٛٔٔ

 ٓٗٔ محمود بن عبد اهلل الحسيني اآللوسي ٜٔٔ

 ٕٔٔ )اإلمام الزمخشري(محمود بن عمر بن محمد بن أحمد ٕٓٔ

 ٙ٘ٔ )أبو عبيدة(معمر بن المثنى التيمي ٕٔٔ

 ٖٗٔ مقاتل بن حيان بن دوال ٕٕٔ

 ٜٗٔ مقاتل بن سميمان ٖٕٔ

 ٚ٘ مناع خميل القطان ٕٗٔ

 ٕٗٔ حنيفة()اإلمام أبو التيمي النعمان بن ثابت ٕ٘ٔ
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 ٘ نور الدين محمود زنكي ٕٙٔ

 ٘ٗ ىبة اهلل ابن ممكا البغدادي ٕٚٔ

 ٖٕٔ ىبة اهلل بن عمي بن محمد الحسني ٕٛٔ

 ٕٔٔ )الفر اء(يحيى بن زياد بن عبد اهلل بن منظور ٜٕٔ

 ٚٚٔ يعقوب بن إبراىيم بن حبيب األنصاري الكوفي  ٖٓٔ

 ٙٚٔ )ابن السّكيت(يعقوب بن إسحاق أبو يوسف النحوي ٖٔٔ

 ٙ يوسف بن أيوب بن شاذي ٕٖٔ

 ٕٓٓ يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر ٖٖٔ

 ٙٚٔ يونس بن حبيب الضبي ٖٗٔ
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 فهرس املصادر واملراجع
 القرآن الكريم.* 
(, تحقيااقم محمااد ٖٙٚ/ٖاإلتقااان فااي عمااوم القاارآن , جااالل الاادين الساايوطي ) .ٔ

 م.ٜٗٚٔىا/ ٜٖٗٔالمصرية العامة لمكتاب, طأبو الفضل إبراىيم, الييئة 

 –زكريا بن محمد بن محماود القزويناي, دار صاادر  آثار البالد وأخبار العباد, .ٕ
 )د. ط(, )د. ت(.بيروت

 الكتاب شااىين, دار عماي محماد الساالم أحكام القرآن لمجصاص, تحقياقم عباد .ٖ
 م.ٜٜٗٔ/ىا٘ٔٗٔلبنان,  – بيروت العممية

 الكتاااب العرباااي, دار بااان بكااار أباااو اهلل عباااد بااان محماااد أحكاااام القااارآن لمقاضاااي .ٗ
 م.ٖٕٓٓ - ىا ٕٗٗٔ -ٖلبنان, ط - بيروت العممية,

دار المعرفااة , أبااو حامااد محمااد باان محمااد الغزالااي الطوسااي, إحياااء عمااوم الاادين .٘
 , )د. ط(, )د. ت(.بيروت –

أخباااار العممااااء بأخياااار الحكمااااء, جماااال الااادين أباااو الحسااان عماااي بااان يوساااف  .ٙ
لبنااان,  –حقيااقم إبااراىيم شاامس الاادين, دار الكتااب العمميااة, بيااروت القفطااي, ت

 .مٕ٘ٓٓ -ىا ٕٙٗٔ, ٔط
دراساااة ونقاااد عماااى ضاااوء -آراء فخااار الااادين الااارازي العقدياااة فاااي النباااوة والرساااالة .ٚ

, رساااالة مقدماااة إلاااى قسااام الاااواديبنااات محماااد بااان ساااعد ماااذىب السااامف ألحاااالم 
الماجساااتير فاااي الدراساااات اإلساااالمية ضااامن متطمباااات الحصاااول عماااى درجاااة 

الدراساااات اإلساااالمية, تخصاااصم عقيااادة, كمياااة التربياااة لمبناااات بمكاااة المكرماااة, 
 ه.ٜٔٗٔ

 ., )د. ت(الجيل )د. ط( دار الفخر الرازي, الدين, أصول في األربعين .ٛ

عبااااس,   األدياااب ليااااقوت الحماااوي, تحقياااقم إحساااان معرفاااة إلاااى األرياااب إرشااااد .ٜ
 م.ٖٜٜٔ - ىا ٗٔٗٔ, ٔبيروت,ط اإلسالمي, الغرب دار
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أبااو السااعود العمااادي محمااد باان , إرشاااد العقاال السااميم إلااى مزايااا الكتاااب الكااريم .ٓٔ
 , )د. ت(, )د.ط(بيروت –دار إحياء التراث العربي , محمد بن مصطفى

تحقياقم أحماد , ق الحاق مان عمام األصاول , لمشاوكانيإرشاد الفحول إلاي تحقيا .ٔٔ
 -ىااااا ٜٔٗٔ, ٔطعاااازو عنايااااة, دمشااااق, كفاااار بطنااااا, دار الكتاااااب العربااااي, 

 م.ٜٜٜٔ

أساااس التقااديس فااي عماام الكااالم للمااام فخاار الاادين الاارازي, مااع مقدمااة ودراسااة  .ٕٔ
 -ٔتحميميااااااة, لماااااادكتور محمااااااد العريباااااااي, دار الفكاااااار المبناااااااني, بياااااااروت, ط

 م. ٖٜٜٔ
االساااتذكار, أباااو عمااار يوساااف بااان عباااد اهلل بااان عباااد البااار بااان عاصااام النماااري  .ٖٔ

عمااااي معااااوض, دار الكتااااب  القرطبااااي, تحقيااااقم سااااالم محمااااد عطااااا, محمااااد
 .مٕٓٓٓ –ه ٕٔٗٔ  -ٔبيروت, ط –العممية 

الكاارم عااز الاادين أسااد الغابااة فااي معرفااة الصااحابة  ألبااي الحساان عمااي باان أبااي  .ٗٔ
عااادل أحمااد عبااد الموجااود, دار  -, تحقيااقم عمااي محمااد معااوض اباان األثياار

 م. ٜٜٗٔ -ىا ٘ٔٗٔ, ٔالكتب العممية, ط

ل أحماد بان عمااي بان محماد بان أحمااد أبااو الفضا, اإلصاابة فاي تميياز الصاحابة .٘ٔ
, عااااادل أحمااااد عبااااد الموجااااود وعمااااى محمااااد معااااوض, باااان حجاااار العسااااقالني

 .ىا ٘ٔٗٔ -ٔ, طبيروت –دار الكتب العممية تحقيقم 

اعتقااادات فااارق المساااممين والمشاااركين, للماااام فخااار الااادين الااارازي ومعاااو بحاااث  .ٙٔ
اجعااااة الصااااوفية والفاااارق اإلسااااالمية ل سااااتاذم مصااااطفى بااااك عبااااد الاااارزاق, مر 

 -هٖٙ٘ٔمكتباااااااة النيضاااااااة المصااااااارية, , وتحريااااااارم عماااااااي ساااااااامي النشاااااااار
 م.                                                                                            ٖٜٛٔ

أيااااار / مااااايو  -٘ٔدار العماااام لمماليااااين, ط ,الزركمااااي األعااااالم لخياااار الاااادين .ٚٔ
 م. ٕٕٓٓ
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محمااد باان أبااي بكاار باان أيااوب باان سااعد , الشاايطانإغاثااة الميفااان ماان مصااايد  .ٛٔ
مكتبااة المعااارف, , محمااد حامااد الفقااي, تحقيااقم شاامس الاادين اباان قاايم الجوزيااة

 , )د. ط(, )د. ت(.الرياض, المممكة العربية السعودية
تقااي الاادين أباو الفااتح محمااد بان عمااي باان وىااب , االقتاراح فااي بيااان االصاطالح .ٜٔ

 –دار الكتااااب العمميااااة , العيااااد باااان مطيااااع القشاااايري, المعااااروف بااااابن دقيااااق
 , )د. ط(, )د. ت(.بيروت

جي, القااىرة, أمالي ابن الشجري, تحقياقم حماود محماد الطنااحي, مكتباة الخاان .ٕٓ
 م.ٜٜٔٔ -ىا  ٖٔٗٔ, ٔط

, اإلمااام الحكاايم فخاار الاادين الاارازي ماان خااالل تفساايره, لعبااد العزيااز المجاادوب .ٕٔ
 -هٜٕٗٔ, ٔوزيااع, طدار سااحنون لمنشاار والتوزيااع, دار اباان حاازم لمنشاار والت

 .مٕٛٓٓ
اإلمااااام فخاااار الاااادين الاااارازي منيجااااو وآراؤه فااااي المسااااائل الكالميااااة, إلبااااراىيم  .ٕٕ

رساااالة دكتاااوراه, مقدماااة لقسااام العقيااادة والفمسااافة, بكمياااة أصاااول الااادين,  ,محماااد
 .مٜٙٚٔ-هٜٖٙٔجامعة األزىر, 

مطااابع , اإلمااام فخرالاادين الاارازي حياتااو وآثاااره , عمااي محمااد حساان العماااري .ٖٕ
 م. ٜٜٙٔ -هٖٛٛٔشركة اإلعالنات الشرقية,)د. ط( 

ناصاار الاادين أبااو سااعيد عبااد اهلل باان عماار باان , أنااوار التنزياال وأساارار التأوياال .ٕٗ
 -ٔط ,بياااااروت –دار إحيااااااء التاااااراث العرباااااي , محماااااد الشااااايرازي البيضااااااوي

 .ىاٛٔٗٔ

أىااداف ومقاصااد وموضااوعات سااورة التوبااة, بحااث ماجسااتير لحساان عبااد اهلل  .ٕ٘
 غزة. -, الجامعة اإلسالمية الخطيب

 بان أماين محماد بان الظناون, إساماعيل كشاف عماى الاذيل فاي المكناون إيضاح .ٕٙ
لبناان )د.  – بياروت العرباي, التاراث إحيااء البغادادي, دار الباباني سميم مير
 .ط(
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البحااث العممااي, حقيقتااو, ومصااادره, ومناىجااو, وكتابتااو, وطباعتااو, ومناقشااتو  .ٕٚ
, ٕالاااارحمن باااان عمااااي الربيعااااة, الناشاااارم المؤلااااف, ط, عبااااد العزيااااز باااان عبااااد 

 م.ٕٓٓٓ -هٕٓٗٔ

 الفكار, دار مطرجاي, محماود متحقياق السامرقندي, المياث ألباي العماوم, بحار .ٕٛ
 ه.ٙٔٗٔ -ٔط بيروت,

, ٔ(, دار الكتباااااي, ط٘ٗٔ/ ٚالبحاااار المحاااايط فااااي أصاااااول الفقااااو, لمزركشااااي) .ٜٕ
 م.ٜٜٗٔ -ىا ٗٔٗٔ

باان يوسااف باان عمااي باان يوسااف البحاار المحاايط فااي التفسااير, أبااو حيااان محمااد  .ٖٓ
 –تحقيااقم صادقي محمااد جمياال,  دار الفكاار, بان حيااان أثياار الادين األندلسااي

 ىا.ٕٓٗٔ )د. ط(,بيروت, 

أبو العباس أحمد بن محمد بن الميادي المجيد,  القرآن تفسير في المديد البحر .ٖٔ
 حساانم رسااالن, الناشاار القرشااي اهلل عبااد تحقيااقم أحمااد ,باان عجيبااة الحسااني

 ىا.ٜٔٗٔم القاىرة, ط - زكي عباس

باادائع الصاانائع فااي ترتيااب الشاارائع ألبااي بكاار باان مسااعود الكاساااني الحنفااي,  .ٕٖ
 .مٜٙٛٔ -ىا ٙٓٗٔ, ٕدار الكتب العممية, ط

 -ىااا ٛٓٗٔ, ٔإحياااء التااراث العربااي, ط دارالباان كثياار, , البدايااة والنيايااة  .ٖٖ
 .م ٜٛٛٔ

, الشااوكانيالباادر الطااالع  بمحاساان ماان بعااد القاارن السااابع , محمااد باان عمااي  .ٖٗ
 .بيروت)د.ط(, )د. ت( –دار المعرفة 

البادر الطااالع بمحاساان ماان بعااد القاارن الساابع, محمااد باان عمااي باان محمااد باان  .ٖ٘
 .)د. ط(, )د. ت( بيروت –دار المعرفة , عبد اهلل الشوكاني اليمني

ابااان , البااادر المنيااار فاااي تخاااريج األحادياااث واألثاااار الواقعاااة فاااي الشااارح الكبيااار .ٖٙ
, أبااو حفااص عماار باان عمااي باان أحمااد الشااافعي المصااريالممقاان سااراج الاادين 
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دار , صاااطفى أباااو الغااايط وعباااد اهلل بااان ساااميمان وياسااار بااان كماااالمتحقياااقم 
 .مٕٗٓٓ-ىإ٘ٗٔ, ٔ, طالسعودية-الرياض -اليجرة لمنشر والتوزيع 

أباااو عباااد اهلل بااادر الااادين محماااد بااان عباااد اهلل بااان , البرىاااان فاااي عماااوم القااارآن .ٖٚ
دار إحياااء الكتااب العربيااة عيسااى , لفضاال إبااراىيممحمااد أبااو ا, بيااادر الزركشااي

وبانفس تارقيم  -البابى الحمبي وشركائو)ثم صو رتو دار المعرفة, بياروت, لبناان 
 .م ٜٚ٘ٔ -ىا  ٖٙٚٔ, ٔ, طالصفحات(

ألبااااي الفضاااال عباااااس باااان منصااااور , البرىااااان فااااي معرفااااة عقائااااد أىاااال األديااااان .ٖٛ
مكتباااة المناااار , السكساااكي الحنبماااي, تحقياااقم بساااام عماااي ساااالمة العماااوش, 

 م.ٜٜٙٔ –ه ٚٔٗٔ, ٕالزرقاء, ط -األردن
ي دمااان جاااواىر القااااموس, محاااي الااادين محماااد مرتضاااى الزبيااا تااااج العاااروس .ٜٖ

 )د.ط( )د.ت(.دار اليدايةتحقيقم مجموعة من المحققين, الحنفي, 
شامس الادين أباو عباد اهلل محماد ,  تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاىير َواألعالم .ٓٗ

دار , بشااار عااّواد معااروف , تحقيااقم باان أحمااد باان عثمااان باان َقاْيماااز الااذىبي
 .م ٖٕٓٓ -ٔ, طالغرب اإلسالمي

تااااريخ اإلساااالم, لمحاااافظ الماااؤرخم شااامس الااادين محماااد بااان أحماااد بااان عثماااان  .ٔٗ
دار الكتااااااب , عمااااار عباااااد الساااااالم التااااادمريتحقياااااقم تااااااريخ اإلساااااالم,  الاااااذىبي
 .م 4991 -هـ  4141, ٕ, طبيروت العربي,

تاااريخ الحكماااء أو نزىااة األرواح, لمحمااد باان محمااود, شاامس الاادين اإلشااراقي  .ٕٗ
 )د. ت(.ٔجمعية الدعوة اإلسالمية العالمية, ط, الشيرزوريّ 

تاااريخ الخماايس فااي أحااوال أنفااس النفاايس لحسااين باان محمااد الاادِّيار َبْكااري, دار  .ٖٗ
   .بيروت –صادر 

طبااع , الاادكن –دائاارة المعااارف العثمانيااة, حياادر آباااد التاااريخ الكبياار لمبخاااري,  .ٗٗ
 , )د. ط(.تحت مراقبةم محمد عبد المعيد خان
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أبو بكر أحمد بان عماي بان ثابات بان أحماد بان ميادي الخطياب , تاريخ بغداد .٘ٗ
 –دار الغاااارب اإلسااااالمي , الاااادكتور بشااااار عااااواد معااااروف, تحقيااااقم البغاااادادي
 .م ٕٕٓٓ -ىا ٕٕٗٔ -ٔ, طبيروت

, تحقيقم أنطون صالحاني اليساوعي, دار , ابن العبريتاريخ مختصر الدول .ٙٗ
 م.  ٕٜٜٔ, ٖالشرق, بيروت, ط

(, ٚٚٔتأوياااال مشااااكل القاااارآن, أبااااو محمااااد عبااااد اهلل باااان مساااامم باااان قتيبااااة)صم .ٚٗ
 لبنان. –تحقيقم إبراىيم شمس الدين, دار الكتب العممية, بيروت 

 بيااروت, - العممياة الكتاب دار ,نصاور الماتريااديم يباالساانة, أل أىال تاأويالت .ٛٗ
 م. ٕ٘ٓٓ - ىا ٕٙٗٔ -ٔلبنان, ط

التبصااير فااي الاادين وتمييااز الفرقااة الناجيااة عاان الفاارق اليااالكين, ألبااي المظقاار  .ٜٗ
اإلسااااافراييني, عااااارف الكتااااااب وتااااارجم لممؤلاااااف وخااااارج أحاديثاااااو وعماااااق عماااااى 

)د. ٔريااة, طحواشاايوم الشاايخ محمااد زاىااد باان الحساان الكااوثري, المكتبااة األزى
 .ت(

لقاسام , ألباي تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى اإلمام أبي الحسن األشاعري .ٓ٘
 –دار الكتاااب العربااي , عمااي باان الحساان باان ىبااة اهلل المعااروف بااابن عساااكر

 ه.ٗٓٗٔ -ٖ, طبيروت
لبنااان / بيااروت,  -دار الكتااب العمميااة , تتمااة المختصاار)تاريخ اباان الااوردي( .ٔ٘

 م.ٜٜٙٔ -ىا ٚٔٗٔ -ٔط
محماااد الطااااىر بااان محماااد بااان محماااد الطااااىر بااان عاشاااور  والتناااوير, التحريااار .ٕ٘

 ىا.ٜٗٛٔ تونس, )د. ط(, – , الدار التونسية لمنشرالتونسي

, الزيمعاي يوساف بان اهلل عباد محماد أباو الادين لجمال واألثار األحاديث تخريج .ٖ٘
 .ىاٗٔٗٔ  -ٔط, الرياض – خزيمة ابن دار

 -ىاااأٜٗٔ -ٔلبناااان, ط-بياااروت العممياااة الكتاااب , دارلماااذىبي الحفااااظ تاااذكرة .ٗ٘
 .مٜٜٛٔ
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لبناااان,  -, بياااروت, شااامس الااادين الاااذىبي, دار الكتاااب العممياااةتاااذكرة الحفااااظ .٘٘
 .مٜٜٛٔ-ىا ٜٔٗٔطبعة  -ٔط

ترجيحاااات ابااان ُجااااَزّي الكمباااي فاااي التفسااااير مااان خاااالل كتابااااو) التساااييل لعمااااوم  .ٙ٘
التنزيااال إلباااراىيم بااان محماااد بااان عباااد الخاااالق الغامااادي, رساااالة دكتاااوراه فاااي 

 ه. ٜٕٗٔ -ٕٛٗٔجامعة أم القرى,  -الشريعة والدراسات االسالمية

( من سورة ياونس إلاى ٙٗترجيحات أبي حيان األندلسي في التفسير من آية) .ٚ٘
( مااان ساااورة الرعاااد, لجاااوىرة بنااات عباااد الااارحمن الصااابيحي, أطروحاااة ٓٔياااة )آ

جامعاة أم القاارى,  -عممياة مقدماة لنياال درجاة الادكتوراه ماان قسام الكتااب والساانة
 ه.ٖٓٗٔ -ٜٕٗٔ

ترجيحاااات اإلماااام القرطباااي فاااي التفساااير مااان أول ساااورة ىاااود إلاااى آخااار ساااورة  .ٛ٘
ماجسااتير فااي يوسااف, إيناااس بكاار حساان ىوساااوي, بحااث مقاادم لنياال درجااة ال

 م.ٕٛٓٓ -هٜٕٗٔالتفسير وعموم القرآن, جامعة أم القرى, 
ترجيحاااات اإلماااام القرطباااي فاااي التفساااير, حساااين بااان سااايد محماااد عباااد الغفاااور,  .ٜ٘

 ه .ٕٛٗٔرسالة جامعية لنيل درجة الماجستير, جامعة أم القرى, 

 عباد تحقياقم الادكتور ابن جازي الكمباي الغرنااطي,  التسييل في عموم التنزيل, .ٓٙ
 .ه ٙٔٗٔ -ٔبيروت, ط – األرقم أبي بن األرقم دار الخالدي, شركة اهلل

م  ,رساالة جامعيااة -تفاساير آياات األحكاام ومناىجيااا, عماي بان سااميمان العبياد  .ٔٙ
 .ىأٖٗٔ, ٔدار التدمرية , ط

وجااالل الاادين عبااد  ,باان أحمااد المحمااي , جااالل الاادين محماادتفسااير الجاللااين .ٕٙ
 .  )د. ت(ٔالقاىرة, ط –دار الحديث  ,الرحمن بن أبي بكر السيوطي

 بان حساين اهلل عباد , تحقياقم أباوالمالكي العزيز البن أبي زمنين القرآن تفسير .ٖٙ
/ مصااار - الحديثااة الفاااروقم الكناااز, الناشاار مصااطفى باان محمااد - عكاشااة

 .مٕٕٓٓ - ىاٖٕٗٔ, ٔالقاىرة, ط
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ر طيباة , تحقياقم ساامي بان محماد ساالمة, دار القرآن العظيم ال بن كثيرتفسي .ٗٙ
 م . ٜٜٜٔ -ىا ٕٓٗٔ, ٕلمنشر والتوزيع, ط

المممكااة  -, مكتبااة ناازار مصااطفى الباااز باان أبااي حاااتمالقاارآن العظاايم التفسااير  .٘ٙ
 .ىا ٜٔٗٔ - ٖالعربية السعودية, ط

 .ىا ٓٔٗٔ -ٔبيروت, ط – اليالل ومكتبة , دارالبن القيم القرآن تفسير .ٙٙ

أباااو المظفااار, منصاااور بااان محماااد بااان عباااد الجباااار ابااان أحماااد , تفساااير القااارآن .ٚٙ
, ياساار باان إبااراىيم وغناايم باان عباااس باان غناايم, تحقيااقم المااروزى الساامعاني

 .مٜٜٚٔ -ىاٛٔٗٔ ,ٔط ,السعودية –دار الوطن, الرياض 

 مصاطفى ومطبعاة مكتباة , شاركةأحماد بان مصاطفى المراغاي المراغاي, تفسير .ٛٙ
 م. ٜٙٗٔ - ىا ٖ٘ٙٔ ,ٔبمصر, ط وأوالده الحمبي البابى

)د.  , الييئة المصرية العامة لمكتااب,نار, محمد رشيد بن عمي رضاتفسير الم .ٜٙ
 م. ٜٜٓٔ ط(,

 ساااانة -ٔط, بيااااروت - العمميااااة الكتااااب , دارالاااارزاق الصاااانعانيتفسااااير عبااااد   .ٓٚ
   .هٜٔٗٔ

 –دار إحيااااااء التاااااراث العرباااااي أو مفااااااتيح الغياااااب لمااااارازي,  التفساااااير الكبيااااار .ٔٚ
, ٔبيااااااااااروت, ط -طبعااااااااااة دار الفكاااااااااار لبنااااااااااان ,ه ٕٓٗٔ - -ٖ, طبيااااااااااروت
 .مٖٜٛٔم, طبعة المطبعة البيية المصرية, )د. ط(, ٜٔٛٔ -هٔٓٗٔ

تحقيااقم محمااد عبااد السااالم أبااو النياال, دار  ,تفسااير مجاىااد, مجاىااد باان جباار .ٕٚ
 م. ٜٜٛٔ -ىا  ٓٔٗٔ, ٔالفكر اإلسالمي الحديثة, مصر, ط

 التااراث إحياااء شااحاتو, دار محمااود اهلل تفسااير مقاتاال باان سااميمان, تحقيااقم عبااد .ٖٚ
 ىا. ٖٕٗٔبيروت,  –

التفكير الفمسافي لادى فخار الادين الارازي ونقاده  لمفالسافة والمتكمماين, لمرشايد  .ٗٚ
قوقام, أطروحة لنيل شيادة الدكتوراه الدولاة فاي الفمسافة, جامعاة الجزائار, كمياة 

 م.ٕ٘ٓٓ-ٕٗٓٓالعموم االنسانية واالجتماعية, قسم الفمسفة, لمعام 
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ىاا(, دار الفكار, ٜٚٛوالتحبير في عمم األصول, ابان أميار الحااج )تم التقرير .٘ٚ
 م.ٜٜٙٔ -ىا ٚٔٗٔ(, ٜٖٓ -ٜٖٛ/ٖ)

تكمماااة المعااااجم العربياااة, رينياااارت بيتااار آن ُدوِزي, نقماااو إلاااى العربياااة وعماااق  .ٙٚ
ااد َسااميم النَعيمااي(ٛ – ٔجااا )عميااوم  م جمااال الخياااط وزارة (ٓٔ, ٜجااا , )م محم 

 .م ٕٓٓٓ - ٜٜٚٔمن  ٔالجميورية العراقية, طالثقافة واإلعالم, 

عمى أىل األىواء والبدع, للمام أبي الحسين محماد بان أحماد بان  التنبيو والردّ  .ٚٚ
عبااد الاارحمن الممطااي الشااافعي, قاادم لااو وعمااق عميااوم محمااد زاىااد باان الحساان 

 م. ٕٚٓٓ -هٕٛٗٔالكوثري, المكتبة األزىرية لمتراث, )د. ط(, 
 النظاميااااة, المعااااارف دائاااارة مطبعااااة ,حجاااار العسااااقالنيب التيااااذيب الباااان تيااااذي .ٛٚ

 .هٕٖٙٔ -ٔاليند, ط
, تحقيقم محمد عوض مرعاب, دار إحيااء المغة ألبي منصور األزىريتيذيب  .ٜٚ

 .مٕٔٓٓ, ٔالتراث العربي, بيروت, ط

بعبااااد الاااارؤوف  التوقيااااف عمااااى ميمااااات التعاااااريف, زياااان الاااادين محمااااد الماااادعو .ٓٛ
, ٔالقااااااىرة ط -لخاااااالق ثاااااروتعباااااد ا ٖٛ, عاااااالم الكتاااااب ٜ٘, ص المنااااااوي
 م.ٜٜٓٔ-ىآٔٗٔ

عباد الارحمن بان ناصار بان عباد  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المناان, .ٔٛ
, ٔمؤسساة الرساالة, ط ,تحقيقم عبد الرحمن بان معاال المويحاقالسعدي,  اهلل

 م. ٕٓٓٓ-ىا ٕٓٗٔ

 محماد , تحقياقم أحمادالقارآن, محماد بان جريار الطباري تأويال فاي البياان جامع .ٕٛ
 م. ٕٓٓٓ - ىا ٕٓٗٔ -ٔالرسالة, ط مؤسسة شاكر,

 - ىاااااٖٗٛٔ -ٕالقاااااىرة, ط – المصاااارية الكتااااب , دارالقاااارآن ألحكااااام الجااااامع .ٖٛ
 م. ٜٗٙٔ

 القرطبااي األندلسااي حاازم باان أحمااد باان عمااي محمااد ألبااي العاارب أنساااب جمياارة .ٗٛ
 م.ٖٜٛٔ-ه ٖٓٗٔ -ٔط,  بيروت - العممية الكتب دار, الظاىري
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, تحقيااااقم الشاااايخ محمااااد عمااااي تفسااااير القاااارآن لمثعااااالبيي الجااااواىر الحسااااان فاااا .٘ٛ
 –معااااوض والشاااايخ عااااادل أحمااااد عبااااد الموجااااود, دار إحياااااء التااااراث العربااااي 

 ىا. ٛٔٗٔ - ٔبيروت, ط

 الااادين محماااد محياااي بااان القاااادر لعباااد  ,الحنفياااة طبقاااات فاااي المضاااية الجاااواىر .ٙٛ
 , )د. ط(.خانو كتب محمد ميرم , الناشرالحنفي

األفاراح البان القايم الجوزياة, مطبعاة المادني القااىرة,  حادي األرواح إلى بالد .ٚٛ
 )د. ط(.

محمااد  باان عمااي الحساان الشااافعي, أبااو اإلمااام مااذىب فقااو فااي الكبياار الحاااوي .ٛٛ
 – بياروت -ٔط العممياة, الكتاب بالمااوردي, دار الشايير البغدادي, البصري
 م. ٜٜٜٔ- ىا ٜٔٗٔلبنان, 

فاااي العاااالم اإلساااالمي, عقائااادىا وحكااام اإلساااالم فيياااا, د.  الحركاااات الباطنياااة .22
   .مٜٙٛٔ -هٙٓٗٔ, ٕمحمد أحمد الخطيب, دار عالم الكتب, ط

أبااو نعاايم أحمااد باان عبااد اهلل باان أحمااد باان , حميااة األولياااء وطبقااات األصاافياء .ٜٓ
بجوار محافظاة مصار,  -السعادة , إسحاق بن موسى بن ميران األصبياني

 .مٜٗٚٔ -ىا ٜٖٗٔ

 , دارحسان الدمشاقي بان الرزاق عشر لعبد الثالث القرن تاريخ في البشر حمية .ٜٔ
 .مٖٜٜٔ - ىا ٖٔٗٔ -ٕبيروت, ط صادر,

 شااقيو , دار الحمااوي, تحقيااقم عصااام حجااة األرب الباان  وغايااة األدب خزانااة .ٕٜ
 .مٕٗٓٓ األخيرة بيروت,  الطبعة-البحار دار بيروت,-اليالل ومكتبة

خزانااة األدب ولااب لباااب لسااان العاارب لعبااد القااادر باان عماار البغاادادي, تحقيااق  .ٖٜ
ىاا  ٛٔٗٔ, ٗوشرحم عبد السالم محمد ىارون, مكتبة الخاانجي, القااىرة, ط

 م. ٜٜٚٔ -

خالصااة األثاار فااي أعيااان القاارن الحااادي عشاار, محمااد أمااين باان فضاال اهلل  .ٜٗ
 .)د. ت(بيروت)د. ط(,  –دار صادر  المحبي الحموي األصل, الدمشقي
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حساين العاااممي,  بان عماي بناات الخادور, زيناب رباات طبقااات فاي المنثاور الادر .ٜ٘
   ىا. ٕٖٔٔ -ٔمصر, ط األميرية, الكبرى المطبعة

 بيروت, )د. ط(, )د. ت(. –(, دار الفكر ٔٗ/ٗالدر المنثور لمسيوطي) .ٜٙ

أو موافقاااة صاااحيح المنقاااول لصاااريح  البااان تيمياااة درء تعاااارض العقااال والنقااال, .ٜٚ
 المعقول, البن تيمية, تحقيقم محمد رشاد سالم)د. ن(, )د. ط(.

بان حجار  أباو الفضال أحماد بان عماي, الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة .ٜٛ
ىااا/ ٕٜٖٔ, صاايدر اباااد/ الينااد -مجمااس دائاارة المعااارف العثمانيااة , العسااقالني

 .مٕٜٚٔ
بان أحماد بان أياوب بان مطيار المخماي الشاامي, أباو ساميمان , الادعاء لمطبراناي .ٜٜ

 –دار الكتااب العمميااة , مصاطفى عبااد القااادر عطاا, تحقيااقم القاسام الطبرانااي
 ه.ٖٔٗٔ, )د. ط(, بيروت

الديباج المذىب في معرفة أعيان عممااء الماذىب, إباراىيم بان عماي بان  .ٓٓٔ
(, تحقيااااق وتعمياااااقم محماااااد األحماااادي أباااااو الناااااور, دار ٕٛ/ٔمحمااااد اليعماااااري)

 لتراث لمطبع والنشر, القاىرة)د. ط(, )د. ت(.ا
 م.ٕٛٓٓ, دار صادر, )د. ط(, الزند ألبي العالء المعري سقط ديوان  .ٔٓٔ

 م. ٕٗٓٓ -ىا  ٕ٘ٗٔ -ٔ, دار المعرفة, طن  لبيد بن ربيعة العامريديوا .ٕٓٔ

العممااااي  مااااعلمجخمياااال مااااردم بااااك, مطبوعااااات ام ديااااوان اباااان عنااااين, تحقيااااق .ٖٓٔ
 ط(., )د.  مٜٙٗٔالعربي, بدمشق, 

دياااوان الراعاااي, تحقياااقم محماااد نبيااال طريقاااي, دار صاااادر لمطباعاااة والنشااار,  .ٗٓٔ
 م.ٕٓٓٓ -ٔط

ه ٗٔٗٔ -ٕديااوان حسااان باان ثاباات, دار الكتااب العمميااة, بيااروت لبنااان, ط .٘ٓٔ
   م.ٜٜٗٔ –

ذياال بطبقااات الحفاااظ لمااذىبيل لجااالل الاادين الساايوطي, تحقيااقم الشاايخ زكريااا  .ٙٓٔ
 .ت( ط(, )د. عميرات, دار الكتب العممية)د.

 



422 

ذيااال األماااالي والناااوادر, أباااو عماااي إساااماعيل بااان القاسااام القاااالي, دار الكتاااب  .ٚٓٔ
 .مٕٜٙٔ -هٖٗٗٔ -ٕالمصرية بالقاىرة, ط

الرسالة لمشافعي, تحقيقم رفعت فوزي عباد المطماب, دار الوفااء, المنصاورة   .ٛٓٔ
   م.ٕٔٓٓىا , ٕٕٗٔ, ٔا مصر, ط

مقدماااة لنيااال درجاااة الااادكتوراه مااان جامعاااة األزىااار, كمياااة أصاااول الااادين  رسااالة .ٜٓٔ
 .مٜٜٔٔ -هٕٔٗٔبالقاىرة, قسم العقيدة والفمسفة, 

دار , إساماعيل حقاي بان مصاطفى اإلساتانبولي الحنفاي الخماوتي, روح البيان .ٓٔٔ
 , )د. ط(, )د. ت(.بيروت –الفكر 

وساااي, تحقياااقم المثااااني ل ل والسااابع العظااايم القااارآن تفساااير فاااي المعااااني روح .ٔٔٔ
 .ه ٘ٔٗٔ -ٔبيروت, ط – العممية الكتب عطية, دار الباري عبد عمي

, دار لفاااارج عبااااد الاااارحمن باااان الجااااوزيزاد المسااااير فااااي عماااام التفسااااير ألبااااي ا .ٕٔٔ
 ه.ٕٕٗٔ - ٔبيروت, ط -الكتاب العربي 

 -, مؤسساااة الرساااالة, بياااروت البااان القااايم المعااااد فاااي ىااادي خيااار العبااااد زاد .ٖٔٔ
 م.ٜٜٗٔ - ىا٘ٔٗٔ -ٕٚط بة المنار اإلسالمية, الكويت,  مكت

الساامطان الشااييد عماااد الاادين زنكااي شخصاايتو وعصااره, لَعمااي محمااد محمااد  .ٗٔٔ
اااال بي, مؤسساااة اقااارأ لمنشااار والتوزياااع والترجماااة, القااااىرة  , ٔمصااار, ط –الص 

 م . ٕٚٓٓ -ىا  ٕٛٗٔ
نااي, وماجااة اباان ماجااة أبااو عبااد اهلل محمااد باان يزيااد القزوي, ساانن اباان ماجااو  .٘ٔٔ

 -دار إحيااء الكتاب العربياة , محماد فاؤاد عباد البااقي, تحقياقم اسم أبياو يزياد
 , )د. ط(, )د. ت(.فيصل عيسى البابي الحمبي

سميمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بان شاداد بان عمارو  سنن أبي داود .ٙٔٔ
دار , مَحم اد كاِمال قاره بمماي -شاَعيب األرناؤوط , تحقياقم األزدي السِِّجْساتاني

 .م ٜٕٓٓ -ىا  ٖٓٗٔ, الرسالة العالمية
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أباااو عباااد الااارحمن أحماااد بااان شاااعيب بااان عماااي الخراسااااني, , السااانن الصاااغرى .ٚٔٔ
, ٕ, طحماب –مكتاب المطبوعاات اإلساالمية , عبد الفتااح أباو غادة, النسائي
 م.ٜٙٛٔ – هٙٓٗٔالثانية, 

تحقياااقم مجموعااة ماان المحققاااين , الااذىبي سااير أعااالم الناابالء لشااامس الاادين .ٛٔٔ
-ىاااااا  ٘ٓٗٔ, ٖبإشاااااراف الشااااايخ شاااااعيب األرنااااااؤوط, مؤسساااااة الرساااااالة, ط

 م . ٜ٘ٛٔ

تحقياااقم محماااود , شاااذرات الاااذىب, لعباااد الحاااي بااان أحماااد بااان العمااااد الَعكاااري .ٜٔٔ
 م.ٜٙٛٔ -ىا  ٙٓٗٔ, ٔبيروت, ط –األرناؤوط, دار ابن كثير, دمشق

رازي , وىااو الكتاااب المساامى شاارح أسااماء اهلل الحساانى, للمااام فخاار الاادين الاا .ٕٓٔ
لوامااااع البينااااات شاااارح أسااااماء اهلل والصاااافات, لفخاااار الاااادين محمااااد باااان عماااار 
الخطيااب الاارازي, راجعااو وقاادم لااو وعمااق عميااوم عبااد الاارؤوف سااعد, المكتبااة 

 م.ٕٓٓٓ -هٕٓٗٔاألزىرية لمتراث, 
شاارح اأُلْشااُموني عمااى ألفيااة اباان مالااك, عمااي باان محمااد اأُلْشااُموني الشااافعي,  .ٕٔٔ

 .مٜٜٛٔ -ىأٜٗٔ -ٔلبنان, ط -بيروتكتب العممية دار ال

ساعود شرح التمويح عمى التوضيح لسعد الدين مسعود بان عمار ساعد الادين م .ٕٕٔ
)د. , تحقيااق زكريااا عمياارات, دار الكتااب العمميااة, بيااروت,باان عماار التفتااازاني

 ه.ٙٔٗٔ ط(,

شااارح تنقااايح الفصاااول أباااو العبااااس شاااياب الااادين أحماااد بااان إدرياااس بااان عباااد   .ٖٕٔ
(, تحقيااقم طااو عبااد الاارؤوف ٖٚٗالمااالكي الشاايير بااالقرافي, )صمالاارحمن 

 .مٖٜٚٔ -ىا  ٖٜٖٔ, ٔسعد, شركة الطباعة الفنية المتحدة, ط

شرح طيبة النشر فاي القاراءات لشامس الادين أباو الخيار ابان الجازري, )صم  .ٕٗٔ
 –(, ضااااابطو وعماااااق عمياااااوم الشااااايخ أناااااس ميااااارة, دار الكتاااااب العممياااااة ٕٛٗ

 م. ٕٓٓٓ -ىا  ٕٓٗٔ, ٕبيروت, ط
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 شاااااارح مختصاااااار الروضااااااة لسااااااميمان باااااان عبااااااد القااااااوي باااااان الكااااااريم الطااااااوفي .ٕ٘ٔ
, ٔ, مؤسسااااااااااااة الرسااااااااااااالة, طالصرصااااااااااااري, أبااااااااااااو الربيااااااااااااع, نجاااااااااااام الاااااااااااادين

 .م ٜٚٛٔىا/ٚٓٗٔ

الصحاح تاج المغة وصحاح العربية, أبو نصر إسماعيل بن حمااد الجاوىري  .ٕٙٔ
 بيااروت, –الفااارابي, تحقيااقم أحمااد عبااد الغفااور عطااار, دار العماام لمماليااين 

 م. ٜٚٛٔ -  ىا ٚٓٗٔ  -ٗط

َحققاو وَعمّاق َعَمياو , أبو بكر محمد بان إساحاق بان خزيماة صحيح ابن ُخَزيمة .ٕٚٔ
المكتاااااب , حاديثاااااو َوقاااااد م لاااااوم الااااادكتور محماااااد مصاااااطفى األعظمااااايأوخاااااّرج 

 .م ٖٕٓٓ -ىا  ٕٗٗٔ, ٕ, طاإلسالمي

, تحقياقم محماد بان إساماعيل أباو عباداهلل البخااري الجعفايصحيح البخااري,  .ٕٛٔ
عاان الساامطانية  دار طااوق النجاااة )مصااورة, زىياار باان ناصاار الناصاار محمااد

 .ىإٕٗٔ -ٔ, طمحمد فؤاد عبد الباقي( بإضافة ترقيم 

, تحقيااقم مساامم باان الحجاااج أبااو الحساان القشاايري النيسااابوريصااحيح مساامم,  .ٜٕٔ
 )د. ت(.بيروت –دار إحياء التراث العربي , محمد فؤاد عبد الباقي

جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بان عماي بان , صفة الصفوة البن الجوزي .ٖٓٔ
محمااااد الجااااوزي, تحقيااااقم أحمااااد باااان عمااااي, دار الحااااديث, القاااااىرة, مصاااار, 

   م.ٕٓٓٓىا/ٕٔٗٔ

, تحقيااقم مااد باان عبااد الحماايم باان تيميااةالصاافدية, تقااي الاادين أبااو الَعباااس أح  .ٖٔٔ
 ىا.ٙٓٗٔ  -ٕمحمد رشاد سالم, مكتية ابن تيمية, مصر, ط

, لعبااد الوىاااب باان عمااي تحقيااقم د. محمااود محمااد  طبقااات الشااافعية الكباارى .ٕٖٔ
, ٕالطناحي, د. عبد الفتاح محمد الحمو, ىجر لمطباعة والنشار والتوزياع, ط

 ه.ٖٔٗٔ

طبقااات الشااافعية, تقااي الاادين اباان قاضااي شاايبة, تحقيااقم الحااافظ عبااد العماايم  .ٖٖٔ
 .ىا ٚٓٗٔ -ٔبيروت, ط –خان, عالم الكتب 
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الساايوطي, تحقيااقم  ن باان أبااي بكاارطبقااات المفساارين العشاارين, لعبااد الاارحم .ٖٗٔ
  ه.ٜٖٙٔ, ٔالقاىرة, ط –عمي محمد عمر, مكتبة وىبة 

 صااااالح باااان األدنااااو, تحقيااااقم سااااميمان محمااااد باااان طبقااااات المفساااارين ألحمااااد .ٖ٘ٔ
 م.ٜٜٚٔ -ىاٚٔٗٔ -ٔالسعودية, ط – والحكم العموم الخزي, مكتبة

الداوودي محمد بن عمي بن أحمد, شمس الدين , طبقات المفسرين لمداوودي .ٖٙٔ
راجع النسخة وضابط أعالمياام لجناة , بيروت –دار الكتب العممية , المالكي

 , )د. ط(, )د. ت(.من العمماء بإشراف الناشر

سااميمان باان صااالح , تحقيااقم أحمااد باان محمااد األدنااو وي, طبقااات المفساارين .ٖٚٔ
 .مٜٜٚٔ -ىاٚٔٗٔ -ٔ, طالسعودية –مكتبة العموم والحكم , الخزي

 مااااذحج باااان اهلل عبيااااد باااان الحساااان باااان مغااااويين, محماااادوال النحااااويين طبقااااات .ٖٛٔ
)د. ٕالمعاارف, ط إباراىيم, دار الفضال أبو الزبيدي اإلشبيمي, تحقيقم محمد

 ت(.

بااو ىاااجر محمااد , تحقيااقم أشاامس الاادين الااذىبي, العباار فااي خباار ماان غباار .ٜٖٔ
 )د. ط()د. ت(.بيروت –دار الكتب العممية , السعيد بن بسيوني زغمول

تحقياق ودراساةم محماد بان , والسابعين فرقاة ألباي محماد اليمنايعقائد الثالث  .ٓٗٔ
 ه.ٗٔٗٔ -ٔعبد اهلل زريان الغامدي, مكتبة العموم والحكم, ط

مؤسساااة  العواصاام والقواصاام فااي الااذب عاان سااانة أبااي القاساام, الباان الااوزير, .ٔٗٔ
 م.ٕٜٜٔ -هٕٗٔ, ٔالرسالة, ط

تحقيااقم ناازار رضااا. , عيااون األنباااء فااي طبقااات األطّباااء, الباان أبااي أصاايبعة .ٕٗٔ
 م.ٜ٘ٙٔدار مكتبة الحياة. بيروت. 

 الجازري, مكتباة ابان الخيار أباو الادين القاراء, شامس طبقات في النياية غاية .ٖٗٔ
 .تيمية)د. ط( ابن

 - اإلسااالمية لمثقافااة القبمااة , دار, الكرمااانيالتأوياال وعجائااب التفسااير غرائااب .ٗٗٔ
 .ط( بيروت)د. – القرآن عموم مؤسسة جدة,
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 الكتااب , دارالشاايخ زكريااا عميااراتالفرقااان, تحقيااقم  ورغائااب القاارآن غرائااب .٘ٗٔ
 .ىاٙٔٗٔ -ٔبيروت, ط – العمميو

بيااروت,  دمشااق, - الطيااب الكماام دار كثياار, اباان , دارالقاادير لمشااوكاني فااتح .ٙٗٔ
   .ىا ٗٔٗٔ -ٔط

فخااار الااادين الااارازي وآراؤه الكالمياااة والفمسااافية, لمحماااد صاااالح الزركاااان, دار  .ٚٗٔ
 الفكر, )د. ط(, )د.ت(

, محمااااد صااااالح الزركااااان, دار الاااادين الاااارازي وآراؤه الكالميااااة والفمساااافيةفخااار  .ٛٗٔ
 الفكر)د. ط(, )د. ت(. 

فخااااار الااااادين الااااارازي والتصاااااوف, أحماااااد محماااااود الجااااازار, منشااااااة المعاااااارف,  .ٜٗٔ
 )د. ت(. ٖاإلسكندرية, ط

فخاار الاادين الاارازي, لفااتح اهلل خميااف, دار الجامعااات المصاارية, اإلسااكندرية,  .ٓ٘ٔ
 )د. ط(.مٜٚٚٔ

تحقياقم محماد ,  ين الفرق لعبد القاىر بن طااىر بان محماد البغاداديالفرق ب .ٔ٘ٔ
 -هٙٔٗٔمحياااي الااادين عباااد الحمياااد, المكتباااة العصااارية, صااايدا, بياااروت, 

 .مٜٜ٘ٔ

فكااار اإلماااام الااارازي فاااي اإلليياااات مااان خاااالل تفسااايره مفااااتيح الغياااب, ومااادى  .ٕ٘ٔ
, رساالة مقدماة مان جامعاة توظيفو في العصر الحديث, لرجب محمود الديب

زىااار, كمياااة أصاااول الااادين بالقااااىرة, قسااام العقيااادة والفمسااافة, كمياااة أصاااول األ
 م.ٜٜٔٔ -هٕٖٔٔوالفمسفة, لنيل درجة الدكتوراه,  الدين, قسم العقيدة

فكااار اإلماااام الااارازي فاااي النباااوات مااان خاااالل تفسااايره, وتوظيفاااو فاااي العصاااار  .ٖ٘ٔ
رساااالة مقدماااة لنيااال درجاااة الااادكتوراه فاااي , الحاااديث ألحماااد محماااد عماااي ليماااة

قياادة والفمساافة, جامعااة األزىاار, كميااة أصااول الاادين بالقاااىرة, قساام العقياادة الع
 .مٕٜٜٔ-هٖٔٗٔوالفمسفة, 
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آبااادى,  الفيااروز يعقااوب باان محمااد طاااىر أبااو الاادين القاااموس المحاايط لمجااد .ٗ٘ٔ
 نعاااايم محمااادم الرساااالة, إشااااراف مؤسساااة فااااي التاااراث تحقيااااق مكتااابم تحقياااق

لبناااان,  – بياااروت والتوزياااع, والنشااار لمطباعاااة الرساااالة العرقُسوساااي, مؤسساااة
 .م ٕ٘ٓٓ - ىا ٕٙٗٔ, ٛط

دار  ,حساااين بااان عماااي بااان حساااين الحرباااي قواعاااد التااارجيح عناااد المفسااارين, .٘٘ٔ
 م.ٕٛٓٓ -هٜٕٗٔ, ٕالقاسم, ط

قواعااد التفساااير)جمعا ودراساااة(, لخالاااد  بااان عثماااان السااابت, دار ابااان عفاااان,   .ٙ٘ٔ
 ه, ٚٔٗٔ/ٔط ,الخبر السعودية 

, دار نشاار الصاادف, كراتشااي, محمااد عماايم اإلحسااان المجاادديقواعااد الفقااو ل .ٚ٘ٔ
 ه.ٚٓٗٔ, ٔط

لبناااان,  –الباان األثياار(, دار الكتاااب العربااي, بيااروت  الكاماال فااي التاااريخ, .ٛ٘ٔ
 مٜٜٚٔ-ىاٚٔٗٔ, ٔط

 إباراىيم المخزوماي, الفراىيادي, تحقياقم ميادي أحماد بان العين لمخميال كتاب .ٜ٘ٔ
 اليالل, )د. ط(. ومكتبة السامرائي, دار

لعين لمخميل بان أحماد الفراىيادي, دار إحيااء التاراث العرباي, بياروت, كتاب ا .ٓٙٔ
 د. ط(, )د. ت(.

 -مكتبااة المثنااى , كشااف الظنااون عاان أسااامي الكتااب والفنااون لحاااجي خميفااة .ٔٙٔ
بغااداد )وصااورتيا عاادة دور لبنانيااة, باانفس تاارقيم صاافحاتيا, مثاالم دار إحياااء 

, )د. ط(, عممياااااااة(التاااااااراث العرباااااااي, ودار العماااااااوم الحديثاااااااة, ودار الكتاااااااب ال
 م.ٜٔٗٔ

أحماد بان محمااد بان إبااراىيم الثعمباي, أبااو  القاارآن, تفساير عاان والبياان الكشاف .ٕٙٔ
 األساااتاذم وتااادقيق عاشاااور, مراجعاااة بااان محماااد أباااي اإلماااامم تحقياااق إساااحاق
 ,ٕٕٗٔ, ٔلبنااان, ط – بيااروت العربااي, التااراث إحياااء الساااعدي, دار نظياار

 .م ٕٕٓٓ - ىا
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المئااة العاشاارة, نجاام الاادين محمااد باان محمااد الغاازي, الكواكااب السااائرة بأعيااان  .ٖٙٔ
 -ٔلبناااااان, ط –تحقياااااقم  خميااااال المنصاااااور, دار الكتاااااب العممياااااة, بياااااروت 

   .م ٜٜٚٔ -ىا  ٛٔٗٔ
لباب اإلشارات والتنبييات, للمام فخر الادين الارازي, تحقياقم أحماد حجاازي  .ٗٙٔ

 م.ٜٙٛٔ, ٔالسقا, المكتبة األزىرية لمتراث, ط
 ,ٔبياروت, ط - العممياة الكتب , دارالتنزيل لمخازن معاني في التأويل لباب .٘ٙٔ

 ىا. ٘ٔٗٔ

 الحنبماي عاادل بان عماي بان عمار الادين الكتاب ألباي ساراج عموم في المباب .ٙٙٔ
 م.ٜٜٛٔ- ىا ٜٔٗٔ-ٔلبنان, ط/  بيروت - العممية الكتب الدمشقي, دار

محماااد بااان مكااارم بااان عماااى, أباااو الفضااال, جماااال الااادين ابااان لساااان العااارب,  .ٚٙٔ
 .ىا ٗٔٗٔ - -ٖ, طبيروت –دار صادر , ألنصاريمنظور ا

أباااو الفضااال أحماااد بااان عماااي بااان محماااد بااان أحماااد بااان حجااار , لساااان الميااازان .ٛٙٔ
مؤسسااااة األعممااااي , الينااااد –دائاااارة المعاااارف النظاميااااة , تحقيااااقم العسااااقالني

 .مٜٔٚٔ-هٜٖٓٔ -ٕ, طلبنان –لممطبوعات بيروت 
أحماااد  بالغياااة تفصااايمية,دراساااة , المباحاااث البيانياااة فاااي تفساااير الفخااار الااارازي .ٜٙٔ

 م.ٜٜٜٔ –ه ٕٓٗٔ -ٔىنداوي ىالل, أميرة لمطباعة, عابدين, ط

, ٗمباحث في التفسير الموضوعي , مصطفى مسمم, دار القمم , دمشاق, ط .ٓٚٔ
 م.ٕ٘ٓٓ

, ٕٗ, دار العماااام لمماليااااين, طحااااث فااااي عمااااوم القاااارآن, صاااابحي الصااااالحمبا .ٔٚٔ
 م .ٕٓٓٓكانون الثاني/ يناير 

منااااع القطااان, مكتباااة المعاااارف لمنشااار والتوزياااع, مباحااث فاااي عماااوم القااارآن, ل .ٕٚٔ
 م.ٕٓٓٓ -ىإٔٗٔالطبعة الثالثة 

 – الخاااانجى , مكتبااةمحمااد فاااواد سااز ينعبيااادة, تحقيااقم  مجاااز القاارآن ألبااي .ٖٚٔ
 .ىا ٖٔٛٔالقاىرة, )د. ط(, 
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 .مٕٙٓٓ/ٗ/ٔ, بتاريخ, ٜ٘ٙٔمجمة المجتمع , رقم العدد  .ٗٚٔ
الاادين عمااي باان أبااي بكاار باان أبااو الحساان نااور , مجمااع الزوائااد ومنبااع الفوائااد .٘ٚٔ

, )د. مكتباة القدساي, القااىرة, حساام الادين القدساي, تحقياقم سميمان الييثمي
 .مٜٜٗٔ-هٗٔٗٔط(, 

مجموعااة الفتاااوى لشاايخ اإلسااالم أحمااد باان تيميااة الحرانااي, اعتنااى بيااا وخاارج  .ٙٚٔ
 -هٕٔٗٔ -ٕأحاديثياااااااام عاااااااامر الجااااااازار, وأناااااااور البااااااااز, دار الوفااااااااء, ط

 م.ٕٔٓٓ
 -ٔبياروت, ط – العممياو الكتاب , دارلجمال الادين القاسامي التأويل محاسن .ٚٚٔ

 .ىاٛٔٗٔ

, تحقياقم عباد السااالم البان عطياة يز فاي تفساير الكتااب العزيازالمحارر الاوج .ٛٚٔ
 ىا. ٕٕٗٔ - ٔبيروت, ط -عبد الشافي محمد, دار الكتب العممية 

, مركاااز د بااان ساااميمان بااان ناصااار الطياااارالمحااارر فاااي عماااوم القااارآن, مسااااع .ٜٚٔ
 -ىاااا  ٜٕٗٔ, ٕوالمعموماااات القرآنياااة بمعياااد اإلماااام الشااااطبي, طالدراساااات 

 م. ٕٛٓٓ

مختار الصحاح, زين الدين أبو عباد اهلل محماد بان أباي بكار بان عباد القاادر  .ٓٛٔ
الااادار  -الحنفاااي الااارازي, تحقياااقم يوساااف الشااايخ محماااد, المكتباااة العصااارية 

 م.ٜٜٜٔىا / ٕٓٗٔ,  ٘صيدا, ط –النموذجية, بيروت 

الباان  لحااافظ الااّذىبي عمااى ُمسااتدَرك أبااي عبااد اهلل الَحاااكماسااتدَراك ا رمختصاا .ٔٛٔ
َدار العاصامة, الريااض , عباد اهلل بان حماد المحيادان دراساةمو  تحقيقالممقن, 

 .ىا ٔٔٗٔ, ٔ, طالمممكة العربية السعودية -

الممك المؤياد,  المختصر في أخبار البشر, ألبي الفداء عماد الدين إسماعيل .ٕٛٔ
 )د. ت(.ٔ, طالمطبعة الحسينية المصرية

 ىاااااااٚٔٗٔ, ٔجفااااااال, ط إبااااااراىم المخصااااااص الباااااان ساااااايده, تحقيااااااقم خمياااااال .ٖٛٔ
   م.ٜٜٙٔ
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أبااو البركااات عبااد اهلل باان أحمااد باان محمااود , ماادارك التنزياال وحقااائق التأوياال .ٗٛٔ
راجعاو وقادم , حققاو وخارج أحاديثاوم يوساف عماي باديوي, حافظ الدين النسفي

 -ىااااا  ٜٔٗٔ, دار الكماااام الطيااااب, بيااااروت, لااااوم محيااااي الاااادين ديااااب مسااااتو
 .م ٜٜٛٔ

دار , مدخل إلى التفساير وعماوم القارآن, عباد الجاواد خماف محماد عباد الجاواد .٘ٛٔ
 القاىرة )د. ط(. –البيان العربى 

مااارآة الجناااان وعبااارة اليقظاااان فاااي معرفاااة ماااا يعتبااار مااان حاااوادث, أباااو محماااد  .ٙٛٔ
 –دار الكتااااب العمميااااة, بيااااروت , اليااااافعي عفيااااف الاااادين عبااااد اهلل باااان أسااااعد

 م. ٜٜٚٔ -ىا  ٚٔٗٔ -ٔلبنان, ط
محماد عباد , تحقيقم أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي, المستصفى .ٚٛٔ

 .مٖٜٜٔ -ىا ٖٔٗٔ,  ٔ, طدار الكتب العممية, السالم عبد الشافي

أباااو عباااد اهلل أحماااد بااان محماااد بااان حنبااال بااان , مساااند اإلماااام أحماااد بااان حنبااال .ٛٛٔ
, عاادل مرشاد, وآخارون - شاعيب األرناؤوط, تحقياقم ىالل بن أسد الشيباني

ىاا ٕٔٗٔ, ٔ, طمؤسساة الرساالة, عبد اهلل بان عباد المحسان التركايإشرافم 
 .  م ٕٔٓٓ -

مصطمحات في كتاب العقائاد, دراساة وتحميال, محماد بان إباراىيم الحماد, دار  .ٜٛٔ
 )د. ت(.         ٔابن خزيمة, ط

تحقياقم  المطالب العالية من العمم اإلليي, تأليف اإلمامم فخر الدين الارازي, .ٜٓٔ
 م.ٜٛٚٔ -هٚٓٗٔ -ٔأحمد حجازي السقا, دار الكتاب العربي, ط

محيااااي الساااانة , أباااو محمااااد الحسااااين باااان , معاااالم التنزياااال فااااي تفساااير القاااارآن .ٜٔٔ
, عبااد الاارزاق المياادي, تحقيااقم مسااعود باان محمااد باان الفااراء البغااوي الشااافعي

 .ىا ٕٓٗٔ -ٔ, طبيروت–دار إحياء التراث العربي 

قااو, اإلمااام فخاار الاادين محمااد باان عماار الاارازي, ويميااو المعااالم فااي أصااول الف .ٕٜٔ
المحقااااق ماااان عماااام األصااااول, ألبااااي شااااامة شااااياب الاااادين عبااااد الاااارحمن باااان 
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إسماعيل المقدسي, تحقيقم محمد حسان محماد حسان إساماعيل, دار الكتاب 
 .مٕٚٓٓ -هٕٛٗٔ -ٔلبنان, ط -العممية, بيروت

ااااس القااارآن ألباااي جعفااار معااااني .ٖٜٔ  مكاااة - القااارى أم جامعاااة ,, أباااو جعفااارالن ح 
 ىا. ٜٓٗٔ -ٔرمة, طكالم

زكرياااا يحياااى بااان زيااااد بااان عباااد اهلل بااان منظاااور الاااديممي ألباااي  معااااني القااارآن .ٜٗٔ
أحماااد يوساااف النجااااتي / محماااد عماااي النجاااار / عباااد الفتااااح , تحقياااقم الفاااراء

 , )د. ت(.ٔ, طمصر –دار المصرية لمتأليف والترجمة , إسماعيل الشمبي

عراباااو .ٜ٘ٔ , راىيم بااان الساااري بااان سااايل, أباااو إساااحاق الزجااااجإبااا, معااااني القااارآن وا 
 -ىااااا  ٛٓٗٔ, بيااااروت –عااااالم الكتااااب , عبااااد الجمياااال عبااااده شاااامبيتحقيااااقم 
 .م ٜٛٛٔ

, معترك األقران في إعجاز القرآن, وُيسام ى )إعجااز القارآن ومعتارك األقاران( .ٜٙٔ
 -دار الكتاااب العممياااة  ,عباااد الااارحمن بااان أباااي بكااار, جاااالل الااادين السااايوطي

 .م ٜٛٛٔ -ىا  ٛٓٗٔ -ٔط ,لبنان –بيروت 

ط( بياروت,  )د. مطبعاة المعاارف,لمبساتاني, ىجار لمطباعاة,  معجم البمدان, .ٜٚٔ
 م.ٕٛٛٔ

 .مٜٜ٘ٔ, ٕدار صادر, بيروت, ط, لياقوت الحموي, معجم البمدان .ٜٛٔ
ساميمان باان أحماد باان أياوب باان مطيار المخمااي الشاامي, أبااو , المعجام الكبياار .ٜٜٔ

 –مكتباة ابان تيمياة , المجيد السمفيحمدي بن عبد , تحقيقم القاسم الطبراني
 , )د. ت(.ٕ, طالقاىرة

سااركيس,  موسااى باان إليااان باان والمعربااة, يوسااف العربيااة المطبوعااات معجاام .ٕٓٓ
 .م ٕٜٛٔ - ىا ٖٙٗٔ )د. ط(,بمصر سركيس مطبعة

 , تحقيااقم أحمااد باان فااارس باان زكرياااء القزوينااي الاارازي , معجاام مقاااييس المغااة .ٕٔٓ

 م.ٜٜٚٔ -ىا ٜٜٖٔ)د. ط(,  الفكردار , عبد السالم محمد ىارون
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عااان حمااال األسااافار فاااي األسااافار, فاااي تخاااريج ماااا فاااي اإلحيااااء مااان المغناااي  .ٕٕٓ
أباااو الفضاال زيااان الاادين عباااد , األخبااار )مطبااوع بياااامش إحياااء عماااوم الاادين(

دار , الاارحيم باان الحسااين باان عبااد الاارحمن باان أبااي بكاار باان إبااراىيم العراقااي
 .م ٕ٘ٓٓ -ىا  ٕٙٗٔ -ٔ, طلبنان –ابن حزم, بيروت 

المفااااردات فااااي غريااااب القاااارآن ألبااااي القاساااام الحسااااين باااان محمااااد, المعااااروف  .ٖٕٓ
, تحقيااااقم صاااافوان عاااادنان الااااداودي, دار القماااام, الاااادار يانىبالراغااااب األصااااف

 .ىا ٕٔٗٔ - ٔدمشق بيروت, ط -الشامية 

 بالراغاب المعاروف محمد بن الحسين القاسم القرآن, أبو غريب في المفردات .ٕٗٓ
 - الشاااامية الاادار القماام, الااداودي, دار عاادنان فواناألصاافيانى, تحقيااقم صاا

 .ىا ٕٔٗٔ  -ٔبيروت, ط دمشق

ضاااااابطو الراغااااااب األصااااافياني, مقااااااالت اإلساااااالميين واخااااااتالف المصااااامين,  .ٕ٘ٓ
 -هٕٓٗٔ, ٕوراجعوم محمد خميل عيتاني, دار المعرفة, بيروت, لبناان, ط

 .مٜٜٜٔ
بيااروت, لبناااان, , دار مكتبااة الحيااااة, فااي أصاااول التفسااير البااان تيميااةمقدمااة  .ٕٙٓ

 م .ٜٓٛٔىا/ ٜٓٗٔ)د. ط( 

تحقيااقم أمياار , المماال والنحاال ألبااي الفااتح محمااد باان عبااد الكااريم باان أبااى بكاار .ٕٚٓ
, ٛعماااااااي ميناااااااا, عماااااااي حسااااااان فااااااااغور, دار المعرفاااااااة, بياااااااروت لبناااااااان, ط

 .مٕٔٓٓ -هٕٔٗٔ
مناااظرات جاارت فااي بااالد مااا وراء النياار فااي الحكمااة والخااالف وغيرىااا, بااين  .ٕٛٓ

رازي وغياااره, مطبعاااة مجماااس دار المعاااارف العثمانياااة, اإلماااام فخااار الااادين الااا
 ه.ٖ٘٘ٔ -ٔاليند, ط -حيدر أباد

مناقاااب اإلماااام الشاااافعي, للماااام فخااار الااادين الااارازي, تحقياااقم الااادكتور أحماااد  .ٜٕٓ
 م.ٜٙٛٔ -هٙٓٗٔ, ٔحجاز السقا, مكتبة الكميات األزىرية, مصر, ط
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 -مصااااريمناااااىج المفساااارين, منيااااع باااان عبااااد الحماااايم محمااااود, دار الكتاااااب ال .ٕٓٔ
 م.ٕٓٓٓ -هٕٔٗٔبيروت, )د. ط(,  -القاىرة, دار الكتاب المبناني

محماد عباد بان الجاوزي, تحقياقم المنتظم في تاريخ األمم والمموك, أبو الفرج  .ٕٔٔ
 -ٔط دار الكتااب العمميااة, بيااروت, القااادر عطااا, مصااطفى عبااد القااادر عطااا

 .م ٕٜٜٔ -ىا  ٕٔٗٔ

 -ٔ, بياااااروت, ط, لمعريبااااايالمنطمقاااااات الفكرياااااة عناااااد اإلماااااام الفخااااار الااااارازي .ٕٕٔ
 م.ٜٜٔٔ

منياج السنة النبوية في نقض كالم الشيعة القدرية, شيخ اإلسالم تقاي الادين  .ٖٕٔ
أحمد بن عبد الحميم بن تيمية الحراني الدمشاقي, تحقياقم محماد رشااد ساالم, 

 م.ٜٙٛٔ –ه ٙٓٗٔ -ٔط
أبااو زكريااا محيااي الاادين يحيااى باان , المنياااج شاارح صااحيح مساامم باان الحجاااج .ٕٗٔ

 م. ٕٜٖٔ, النوويشرف 

المعاروف باالخطط المقريزياة,  ,المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار .ٕ٘ٔ
تأليفم تقي الدين أبي العباس أحمد بان عماي المقريازي, مكتباة الثقافاة الدينياة, 

   م. ٜٚٛٔ -ٕالقاىرة, ط
 wsoah.netwww.ma عمى النتم الموسوعة العربية العالمية .ٕٙٔ

دار الفكااااار العرباااااي,  ,ليحياااااى شاااااامي ,موساااااوعة المااااادن العربياااااة واإلساااااالمية .ٕٚٔ
 م.                 ٜٗٛٔ, ٔبيروت, ط

إشاااااراف وتخطااااايط , الموساااااوعة الميسااااارة فاااااي األدياااااان والماااااذاىب واألحااااازاب .ٕٛٔ
م د. مااانع باان حماااد الجينااي, دار الناادوة العالميااة لمطباعااة والنشاار ومراجعااة

 م. ٖٕٓٓ -ٕٗٗٔ, ٘والتوزيع, ط

       www.almoajam.org/poet_details.php موقع المعجم عمى النتم  .ٜٕٔ
موقاااف ابااان تيمياااة مااان األشااااعرة, عباااد الااارحمن بااان صاااالح المحماااود, مكتباااة  .ٕٕٓ

 م.ٜٜ٘ٔ –ه ٘ٔٗٔ -ٕالرشد, الرياض, ط

 

http://www.mawsoah.net/
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تكممين من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة, لسممان بان صاالح موقف الم .ٕٕٔ
 -هٙٔٗٔ, ٔبااان عباااد العزياااز الغصااان, دار العاصااامة لمنشااار والتوزياااع, ط

 م.ٜٜٙٔ

موقااف شاايخ اإلسااالم اباان تيميااة ماان اإلمااام فخاار الاادين الاارازي فااي اإللييااات,  .ٕٕٕ
ين , بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراة, بقسم العقيدة , كمية الادعوة وأصاول الاد

 م.ٜٜٔٔ-ىأٔٗٔجامعة أم القرى , ابتسام أحمد محمد جمال, 
 والنشاااار, لمطباعااااة المعرفااااة الرجااااال لمااااذىبي, دار نقااااد فااااي االعتاااادال مياااازان .ٖٕٕ

 .مٖٜٙٔ - ىا ٕٖٛٔ -ٔلبنان, ط – بيروت

النباااوات  لشااايخ اإلساااالم تقاااي الااادين أباااي العبااااس أحماااد بااان تيمياااة, تحقياااقم  .ٕٕٗ
 -هٕٓٗٔ -ٔالاادكتور عبااد العزيااز باان صااالح الطويااان, أضااواء الساامف, ط

 م. ٕٓٓٓ

النجاااوم الزاىااارة فاااي مماااوك مصااار والقااااىرة ألباااي المحاسااان يوساااف بااان تغاااري  .ٕٕ٘
 بردي, وزارة الثقافة واإلرشاد القومي, دار الكتب, مصر)د. ط(.   

نزىااااة األرواح وروضااااة األفااااراح فااااي تاااااريخ الحكماااااء والفالساااافة, لمحمااااد باااان  .ٕٕٙ
, جمعياااااة الااااادعوة اإلساااااالمية شااااامس الااااادين اإلشاااااراقي الشااااايرزوريّ  محماااااود,

 )د. ت(., ٔالعالمية, ط
, األلمعاي فاي تخاريج الزيمعاينصب الراية ألحاديث اليداية مع حاشيتو بغية  .ٕٕٚ

الفنجااني, إلاى كتااب الحاج, صححو ووضع الحاشيةم عبد العزيز الديوبنادي 
ثاام أكمميااا محمااد يوسااف الكاااممفوري, تحقيااقم محمااد عوامااة, مؤسسااة الريااان 

 –جااادة  -لبناااان/ دار القبماااة لمثقافاااة اإلساااالمية-بياااروت  -لمطباعاااة والنشااار 
 م.ٜٜٚٔىا/ٛٔٗٔ, ٔالسعودية, ط

إبااراىيم باان عماار باان حساان  والسااور لمبقاااعي, اآليااات تناسااب فااي الاادرر نظاام .ٕٕٛ
, )د. القاااىرة اإلسااالمي, الكتاااب دار ,باان عمااي باان أبااي بكاار البقاااعيالرباااط 

 .  ط(
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نفاااح الطياااب مااان غصااان األنااادلس الرطياااب, وذكااار وزيرىاااا لساااان الااادين بااان  .ٜٕٕ
لبناااان ص. ب  -بياااروت  -دار صاااادر, إحساااان عبااااس, تحقياااقم الخطياااب

 م.ٜٜٚٔ, ٔ, طٓٔ

الاارحيم,  عباد بان المقصااود عباد بان والعياون لممااوردي, تحقيااقم السايد النكات .ٖٕٓ
 .لبنان, )د. ط(, )د. ت(/  بيروت - العممية الكتب دار

الوافي بالوفيات, صالح الدين خميل بن أيبك بان عباد اهلل الصافدي, تحقياقم  .ٖٕٔ
بيااااروت, )د. ط(  –أحمااااد األرناااااؤوط وتركااااي مصااااطفى, دار إحياااااء التااااراث 

 م.ٕٓٓٓ -ىإٓٗٔ

تحقياقم , الصافديالوافي بالوفيات, صالح الدين خميل بن أيبك بان عباد اهلل  .ٕٖٕ
 -هٕٓٗٔبيااروت,  –أحمااد األرناااؤوط وتركااي مصااطفى, دار إحياااء التااراث 

 م.ٕٓٓٓ

فيااات األعيااان وأنباااء أبناااء الزمااان ألبااي العباااس شاامس الاادين اباان خمِّكااان و  .ٖٖٕ
 .مٜٔٚٔ -ٔبيروت, ط –البرمكي, تحقيقم إحسان عباس, دار صادر 
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 فهرس املىضىعات
 الصفحة الموضوع م

 ت  اإلىـداء  .ٔ
 ث شكر وعرفان  .ٕ
 ذ المقدمة   .ٖ
 ر لموضوعأىمية وأسباب اختيار ا  .ٗ
 ز الدراسات السابقة  .٘
 س منيج البحث  .ٙ
 ض ىيكل البحث  .ٚ
ومذىبـو الرازي عصره وحياتـو  الفخراإلمام بالتعريف  :الفصل األول  .ٛ

 وعقيدتو
ٔ-ٗ٘ 

 ٓٔ -ٕ                             فخر الرازيالاإلمام عصر : المبحـــــث األول  .ٜ
 ٖ : الحالة السياسيةالمطمب األول  .ٓٔ
 ٛ الحالة االجتماعية المطمب الثاني :  .ٔٔ
 ٜ قتصاديةالحالة اال المطمب الثالث :  .ٕٔ
 ٓٔ الحالة العلمية والثقافية المطمب الرابع :  .ٖٔ
 ٖٔ  الفخر الرازياإلمام حياة  :المبحـــــث الثاني  .ٗٔ
 ٗٔ اسمه ونسبه وكنيته ومولده ونشأته وصفاته : المطمب األول  .٘ٔ
 ٗٔ اسمو ونسبو  .ٙٔ
 ٗٔ كنيتو  .ٚٔ
 ٘ٔ مولده ونشأتو  .ٛٔ

 



222 

 ٚٔ صفاته  .ٜٔ
 ٜٔ حياته العلمية المطمب الثاني :  .ٕٓ
 ٜٔ شيوخه   .ٕٔ
 ٕٕ مكانته ومنزلته عند العلماء  .ٕٕ
 ٕٗ تالميذه وتدريسه  .ٖٕ
 ٖٓ مؤلفاته المطمب الثالث:  .ٕٗ
 ٖٚ ووصيتهوفاته : الرابعالمطمب   .ٕ٘
 ٓٗ  الفخر الرازي وعقيدتواإلمام مذىب  المبحث الثالث:  .ٕٙ
 ٔٗ مذهبه الفقهي وعقيدته  المطمب األول:  .ٕٚ
 ٘ٗ مصادر ثقافته لمطمب الثاني:ا  .ٕٛ
الفصــل الثــاني: التعريــف بالتفســير الكبيــر ومــنيج اإلمــام الفخــر الــرازي            .ٜٕ

 فيو

ٗٚ- ٜٔٓ 

 ٛٗ وأىّميَّتوالمبحث األول: التفسير الكبير   .ٖٓ
 ٜٗ : التعريف بالتفسير الكبير.المطمب األول  .ٖٔ
 ٗ٘ الرازي اإلمام الفخر أهمية تفسير  المطمب الثاني:  .ٕٖ
 ٙ٘ الفخر الرازياإلمام المنحى العام في تفسير : الثاني المبحث  .ٖٖ
 ٚ٘ عنايته بالمناسبات بين آيات القرآن وسوره . المطمب األول:  .ٖٗ
 ٘ٙ عنايته بالقراءات وآيات األحكامالمطمب الثاني:   .ٖ٘
 ٔٛ عنايتو بأسباب النزول وتوسعو في سائر العموم المطمب الثالث:  .ٖٙ
 ٜٛ موقفو من اإلسرائيميات المطمب الرابع:  .ٖٚ
 ٜٗ الفخر الرازي القرآن بالمأثوراإلمام ير المبحث الثالث: تفس  .ٖٛ
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 ٜٙ تفسيره القرآن بالقرآن المطمب األول :  .ٜٖ
 ٜٜ ةتفسيره القرآن بالسن   الثاني :المطمب   .ٓٗ
 ٔٓٔ تفسيره القرآن بآثار الصحابة والتابعين رضي اهلل عنيم المطمب الثالث :  .ٔٗ
 ٕٓٔ الفخر الرازي في االختيار والترجيحاإلمام المبحث الرابع: منيج   .ٕٗ
 ٖٓٔ تعريف االختيار والترجيح المطمب األول:  .ٖٗ
 ٙٓٔ الرازيالفخر اإلمام صيغ الترجيح عند  المطمب الثاني:  .ٗٗ
 ٜٓٔ الفخر الرازياإلمام وجوه الترجيح واالختيار عند  المطمب الثالث:  .٘ٗ
ل سورة األنفال إلى اإلمام الفصل الثالث: اختيارات   .ٙٗ الفخر الرَّازي من أوَّ

 آخر  سورة التوبة
ٔٔٛ 

 ٜٔٔ الفخر الرَّازي في سورة األنفالاإلمام المبحث األول: اختيارات   .ٚٗ
 ٕٓٔ (ٖٗاختياراتو من أول سورة األنفال إلى اآليةم) المطمب األول:  .ٛٗ
( في سورة األنفال إلى آخر ٗٗم اختياراتو من اآلية)المطمب الثاني  .ٜٗ

 السورة 
ٖٖٔ 

 ٛٗٔ الفخر الرازي في سورة التوبةاإلمام المبحث الثاني: اختيارات   .ٓ٘
 ٜٗٔ (ٓٗاآليةم )اختياراتو من أول سورة التوبة إلى المطمب األول:   .ٔ٘
 ٔٚٔ ( في سورة التوبة إلى آخر السورةٔٗاختياراتو من اآلية) المطمب الثاني:  .ٕ٘
الفصل الرابع: اختيارات الفخر الرازي من أول  سورة يونس إلى آخر   .ٖ٘

 سورة ىود.
ٕٕٗ 

 ٕٕ٘ الفخر الرازي في سورة يونساإلمام المبحث األول: اختيارات   .ٗ٘
 ٕٕٙ (ٖٕاختياراتو من أول سورة يونس إلى اآليةم ) المطمب األول:  .٘٘
( في سورة يونس إلى آخر ٕٗاختياراتو من اآليةم )المطمب الثاني:   .ٙ٘

 السورة
ٕٔٗ 

 ٕٕٙ الفخر الرازي في سورة ىوداإلمام المبحث الثاني: اختيارات   .ٚ٘



224 

 ٕٕٚ (ٔٚاختياراتو من أول سورة ىود إلى اآليةم )المطمب األول:   .ٛ٘
 ٖٕٗ ( في سورة ىود إلى آخر السورةٕٚاختياراتو من اآليةم )الثاني:  المطمب  .ٜ٘
 ٜٕ٘ الخاتمة  .ٓٙ
 ٕٗٙ الفيارس  .ٔٙ
 ٕ٘ٙ فيرس اآليات  .ٕٙ
 ٕٗٚ فيرس األحاديث  .ٖٙ
 ٕٙٚ  فيرس اآلثار   .ٗٙ
 ٕٚٚ فيرس األبيات الشعرية  .٘ٙ
 ٕٛٚ فيرس األعالم  .ٙٙ
 ٕ٘ٛ فيرس المصادر والمراجع  .ٚٙ
 ٖٓٔ فيرس الموضوعات  .ٛٙ

 

 

 

 


