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الأنفالسورة 

ويلحوأداثئأمواأس وأاز،ثوو ف آلأماو ؤ ^لآمالي ءن ئنثزنك ءؤ تعار: ل ئ 
ثوبجزهكنتم إن ورسوك أثن وآطعوأ ينبمظم 

متعالى: قوله في )روقاوأ^ الشافي: قال ١ ١;  ١٢
■خمسممجِم ثأة ثن أثعافينم ؤرأءنو١ ه: قولبوخ نم •

^ق;أمحث1<«لْ،.قوله: في نمهم ، jLذك وأنما ،؛ ١٤٦^
ءحصءءحصء 

ة:لدراساا 

متعالى• قوله في بالنسخ عباس ابن مراد أن إلى الثاحلبي ذهب 

١.الأنفال: سورة )١( 
[.٣٤٨. rioirاJوافقات ]!نظر: ماس. أي!بن )٢( 
.٤١الأنفال: سورة )٣( 
برقم(، ٢١٨، )صV١٢والمنوح المامخ ثي عسي أبو عباس: ابن عن أحرجه الأثر: )٤( 

(٤٨٠، ٩^١٤ الكبرى)\إ الن ني والمهقي (، ١٧٤تمرْ)\ا في حرض وابن ٤(، ٠ )٠ 
الإيضاحقي وعكي ، ١(  IT)ص والمنوح النا-خ المحاص؛ي وذكره (، ١٢٧١٨)برقم 

ءسمماا•والمنسوخ الناسخ في العربي وابن )صْ؟آ(، 
الموافقات)٥( 



ِفذىو،أل ين بمتم أمما ؤآهلموا ؤ ه! ي—٠—ول٠—ت—ممسوخ * ه دأفيولؤ يدب ل ألاث 
وألثسوثأ4.• قوله في لمهم ييان ذلك إنما ذسئهد4لا،؛ 

هذافي بالمسح عباس ابن مراد أن في - الشاطبي إليه ذهب وما 
ابننول وجه مرين المقمن أحدا أحد لم -؛ المبهم بيان المرصع 

الخصوص١٢/وجه على الماطي إله وجهه ما إلى هنا هماس 
يطالئونابقين انبأن ت ذلك بيان سبق ففد العموم؛ وجه على وأما 

والمتأحرينالأصوليين عند مما أعم هو ما على الخ 
منجماعة إليه ذهب ما يؤيده! الشامحلمي؛ إليه ذهب ما ولكن 

قمتمأيعا ؤأعلوا ؤ فوله! وأن وخة، منغير محكمة لأية ا بأن رين المق
ot  {سمبتز لأية؛ ا خمسثنره ة قأ ؤأ

وابنطالبُ■٦ا، أبي بن ومكي اللمريرْ،، إليه: ذهب وممن 
والأ/ميصالجوزىّ، وا؛ن العر؛ىس، 
ؤوةنذو\بقوله! وحة منلأية ا أن إلى المرين من جماعة وذهب 

تالأنفال محورة 
انظر
انثلر
مور

انظر
انظر
انظر
انظر
انظر

.٣٧٢، Y٣٧١/ - اللاحم تحقيق ليحامحى. والخوخ الاّخ 
.٢١٢، ص١١٢

.٤١الأنفال: 
محكمة.بأنها القول زيد ين الرحمن عبد عن وأحرج ،  ١٧٦، ١٧٥أ/اليان جا*ع 

صْ؟أ.الإيضاح 
.١٧٩،  ١٧٨صىوالمنوح النامحخ 

٠.٤ _A ومرحه القرآن نامحخ 
.١ ٥ ١ ْ/ المعاني روح 

.٤١الأنفال: محورة 
وذهسم،[، ٦١٧٥/ البيان جامع زاننلر: دي والوعكرمة مجاهد ّخها: نعنه روي ممن 

ص؟م[•والمنوح الناسخ ]انغلر: حزم ابن إليه 



المحإلى بمار لا إذ وحة؛ منغير محكمة الأية أن ت يظهر والأى 
الجمع.أمكن ما 

منموخ..«لا،.حكمها أن على دليل الأية قي "وليس جريرت ابن ئال 
عامةفان منسوخة، أنها يدعي ممن "والعجب ت الجوزي ابن وقال 

وندفيها، يحكمان أنهما والمعنى والرسول، ه الأنفال أن تضمنت، ما 
الجيشينفل الأمر أن أريد ؤإن الخمس. من تضمنه بما فيها الحكم وير 

يمالأن يجوز ولا بحال، النسخ يتوجه فلا باق، حكم فهذا أليد، ما 
فكيفرير ما هده وحكم حكمها، يرير أن إلا منسوخة إنها آية عن 

الثخ«رآ،.يدعى 
مابه فالمراد ورسوله؛ الله إلى أصيف، بثا "المال ث تيمية ابن وقال 

ملكأنه به المراد ليس ورسول، الله طاعة فى ، يمرقأن يمصا 
للهمملوكا كونه به الراد ولا الفقهاء، من طاتفة طه كما للرسول، 

آلأنمالت كقوله وهذا المثابة، بهذْ الأموال جميع، فإن وقدرا، حلما 
شلأصتيم>ء.

عبدقال بما ححينئذ لمخ لا أنه "الحق الألومي! ونال 
مفوضالأمر أن إجمالا هنا بنن بل أسلم، بن زيد بن الرحمن 

،.٤١١١قمتهاوكيفية مصارفها يعد فيما وشرح ه، الله لرسول 

.١٧٦ا"/المان حاممر )١( 
٤. ٠٨ص ومرحه القرآن ناصح )٢( 

.٢٨٠ا/)مءجموعاكاوى« 
.١٧٩، ص٨٧١ العريي لأبن والمنوح الناسخ وانفلرت ، ١ ٠ ١ ْ/ العاني روح )٤( 







نثؤه ثثحؤ أو ِؤإ\ي خئثت، خ دثت؛آ بجنز بجيم وش ؤ تعالى: قال •
آنييرِ؛هروقى جهثم وثآوُ-ه آثؤ نحى بمقب بتاء سد 

نمار:محوله في اروiالعطاءل٢ا الشاطئ: قال ؛اا/ّا 
بملبوأصنمهمث عسمون مكم يكن ٠ ه بقولؤخ منإنه ٠ محبيزدبرءآه 

ؤوسلقوله: وبيان تخصيص هو ؤإنما ، الأمتين آخر إلى ماثتيزه 
فلاالمومنض؛ عدد مثلي وكانوا يولهم ومن ث معنى على فكأنه بجبجم4؛ 
الأ-محيراربالاطلاق نح ولا تعارض 

الدراسة:

ءوِلإمومن ؤ تعالى: محوله إن بقوله: عطاء مراد أن إلى الشاطئ ذهب 
٢٦ما؛^؟١٠^0نبئأ ًتو0 عثروف ^٢ ١٧تبخ، ؤان بقوله: منسوخ دبرمح4 محيز 
ومنمعنى: على محاكأنه ه بجلهم وثن ؤ لقوله: وبيان تخصيص هو إنما 

.١٦الأنفال: \(مورة 
القرشيأملم، أبيه وامحمم رياح، أبي بن عتناء محمل. أبو الحرم مفي الإمام هو عطاء: ٢، 

ه١ ١ ٤ منت توفي بمكة، زمانه في ؤاتقائا وعملا عالما ١لتايعين سيد المكي، ْرلاهم، 
صاا،مآ[.القريب ، ٨٨- \ A/oسر١^٢ ل\نظر: عرالمشهور. 

.٦٦، ٦٥الأنفال: ّورة ٣( 
ازمخفي المحاس وذكرْ (، ٢٠١)٦; تفرْ في جرير ابن ءْلاء: عن أخرجه الأم: ٤( 

المثوراكر وانفلر: ، ص١٨١ والخوخ المامخ في العريي وابن ، ١ ص٦٤ والخوخ 

.٣٥٥الوافقاُت،مأ/٥( 
.٦٦، ٦٥الأنفال: سورة ٦( 











التوبةسورة 

آكحديفززا ئلأ عص الستفيك إثا آامؤأ أئرنت> بمآيها ؤ ت قالتعالى 
إندش_اهء ثن أثث مستةث يلد حئئر وإذ هندأ عاثهم بمد هثومِ 

،.١ .>آءضرهر عيث أث، ،إنكن كآء 

يكىما إلى يكفت لم ه بكر أبا »أن قال ١ ١;  ١٥
للقتال،مفلتة صار امتنعوا لما إذ ؛ طالب ما طريق في والمسلمون هو 

محيالملمين عالي المشقة ويحول الفريقين، من الله شاء من وهلاك 
عارالملة إقامة إلا يعتم لم ه ولكنه والأولاد، والأموال الأنفس 

الهياريةالعوارض تعتبر لا أنه محي أصلا ذللث، محكان قبل؛ كانتخ ما حسب 
وهألنئجبتحار: اممه محال ما نغلير الإسلام، وشعائر الدين إقامة في 

١يفءلأتفنؤا
المشركينمتع ترك في يعذرهم لم افه فإن الأية، ه كاء إن ثن أثه 

٠٢٨التوبث؛ صورة ١( 

]انظر;الزكاة. لمانعي خهغ يكر أيي قتال يان في تقريرْ ساق في الشاطئ أوردْ ١، 
[.٤٦٢الأءممام"ا/ا1؛، 

المشقة.وجود ْع مانعيها، عن الزكاة طلّت، طريق في أي؛ ٢(  المشقة.وجود ْع 



المتمةمن الملمون يلقى ما بكر أبو بمد لم فكذلك العملة؛ حوف 
زمانفي كانت حسبما الدين، ثعائر بإقامة الهنالبة به يترك عيرا 

المي.<رم
فليسإليهم حاجتنا من به عللتم رروما : ٢٢١- آخر موصع في - لقال 
هلاقص ألتشهبمت وه قال: تعالى اغ لأن منهم؛ المع لتويغ بموجب 

أنعلى لأية ١ بهت فنلأية، ١ هثندأه بمدهبهم ألصمام ألتنجت 
حرمةانتهاك في ترخص لا مكة إلى الطعام حلب في إليهم الحاجة 
والمسالخينااأم/الإصرار استباحة في ترخص لا فكذللث، الحرم؛ 

•ر»صء،<رءٌء«ر؛صء

لدراسة!اا 

منعترك في الصحابة يعذر لم تعالى اش أن إلى الشامحلبي ذهب 
مكةإلى الطعام جلب في اللين حاجة وأن الحيلة، خوف المشركين 

المحرم■حرمة انتهاك في ترخص لا 
ياللمين.الإصرار استباحة في ترخص لا الحاجة فان وكذلك 

فيالشريحة وقواعد الأية علميه تدل ما هو الشاطبي؛ إليه ذهب، وما 
*يالملمين والإصرار الصرر تحريم 

.٤٦٣، ٤٦٢الأءصام"؛/)ا(
معالش الأشياء يح الأدلس لأهل ياح هل لهو• موال، ص جوابه ش هذ'ا جاء ، ٢١

أشياءش النصارى إلى محتاجض لكونهم وغيرْ؛ كالسلاح الحرب أهل ءن بيمها العلماء 
أرضس هم وغم الأند-لس أهل محن غرمح، لا أم ذللث،، وغير والملوس الماكول س أحرى 

[.١٩٣، ص٢٩١ الشاطئ الإمام ناوي ]اننلر: الإسلام؟ 
.١٩٣ص الشاطئ الإمام كاوي ( ٣١









أنيحتمل ه سهزآس ؛ننموباؤ، ؤوثُ ت تعالى رروقوله الجصاص! قال 
Iبقوله بيه وقد يريدها، وهو )من( فحدق منها، ينفقون ولا ت به يريد 

فيوليس حممعه، لا المال بعض بأخذ فأمر ، صوهاه أموائم يى ن حؤ 
منها((ينفقون ولا I مراده يكون أن حائز إذ الأول؛ اشح يوجب ما ذلك 

؛الزكاةا،رمخصوصة محكمة ررهى ت ءلالب أبى بن مكي وقال 
يجبكان أنه التفسر! نقلة بعض زعم راوقد ت الجوزي ابن وقال 

القولهدا وفي ؛الزكاة، نح ثم الإسلام، أول في ذلك إحراج عليهم 
/>\

دعد،ا

فيوأنها عامة، الأية أن التحقيق: أن علمت رافاذا الشنميهلي: وقال 
آياتفي إليه المشار هو مها المراد أن فاعلم الزكاة، يودي لا من 

الزكاة«رْ،.
التموصعليه فتدل زكاته، أديت إذا كئرا يمي لا المال كون وأما 

:ومنهاالشرعية، 

قال:الزكاة، اممه. رسول له رروذكر اممه: عبيد بن طلحة حديث 

رينأ٧،.المفعامة وعليه تهلوع،<ل^، أن إلا لا، قال: غيرها؟ علي هل 

.١٠٣التوبة: ّورة )١( 
.١٣٧م/القرآن أحلكم )٢( 

)مالإماحص؛ام.
٠٤٢٩ص ومنسوخ القرآن ناصح )٤( 
.Y٤٣٤/البيان أضواء )٥( 
الإّلأم،من الزكاة ب1ب الإيمان، كتاب ني صحيحه، في البخاري أحرجه الحديث؛ )٦( 

أحكام=،  ١٣٨. ٣١٣٥; للجماص القرآن أحكام ، ٣٦٠حا«ع'ااب؛انأ/هْم، انغلر: )٧( 





أسسيي ؤ، وقثأؤ وجهدرأ ويئاب حما، آن؛—ثرا ؤ تعالى! نال ٠
ئ؛ءمكمحةس<>م

ص\كنمار: اف نال ءنمث لأ\\ا؟ذ\ق\د\جيم 
ازام_ان كأل_1اهلم؛ يوابا ثف_روا ^إلأ ق—ألت ثم وبما^"4 

أنهإلا التخلف، مي أصلا رحمة لا أن يقتضي لأنه شدة؛ مرصع 
الأعمالفي الثقل أنمى على محمول الحرج رفع على الأدلة بمهتضى 

غزوةفي اجتمع كان وفد الخروج، ؤيمكن النفير يتأتى يحيثا المعتادة، 
الفللأل،مفارقة على زائدا الشقة، وبعد الحر، شدة I أمران تبوك 

زيادةالغزو مشقة في زائد كله وذللث، والخيرامتؤ، الفواكه واستدرار 
ذلل؛،في يقع لم فلذلك المعناد؛ عن لها مخرج غير ولكنه ظاهرة، 
ثارآلثجتهدنحئ وئوقؤلم ءؤ تعالى! قال وقد أشباهها، فكذللثه رحمة؛ 

ؤآنفثوأبما^اI ه قولفي رروقال -I آخر مرصع في ~ ال وق

.٤١ت التوبة سورة )١( 

أئهاظن ؤإن المعتاد، في داخل هو ما منها وأل الثقة، عن حديثم ساق في أورده )٢( 
آيآ;ا..  Y٢٦٨/الموافقات ]انغلر: انماد. عن خارجة 

.٣٩التوبة: ,رئة )٣( 

.٣١: هحهاوّصورة )٤( 
.Y٢٧٢/الموافقات )؛،(

[؛٣٤٧-  Y٣٤٥/الموافقات ]انفلر: ه ماس ابن أي: )٦( 



،٢، ،١ ١ تنغتوأ ألثفينزن كاى ق، بقوله: هنوخ إيه ت ويثاث""ه 
الأن تبوك غزوة بعد الحكم أف على نبه ولكنه معنيين، في والأيتان 

رالجمحاار على النفير يجب 
»"?صءهجمءيءصء

ة:لدراما■ 

•تعالى قوله بأن عباس ابن عن جاء ما أن إلى الثامحلبي ذهب 
ِلثنفثوأألثفينون ؤوما ت ه قولبوخ نموبثابُه جما، ؤآذفر؛رأ 

لأنوالمتاحرين؛ الأصوليين باصهللاح النسخ هو ليس ؛ >ءظادئيم 
مميز•ش الأيتتن 

هذافي بالنغ عباس ابن مراد أل في الثاؤلبي إليه ذهب وما 
أحدلم والمتأخرين؛ الأصوليين باصعللاح النسخ هو ليس الموصع 

الشاطئإليه وجهه ما إلى هتا هماس ابن قول وجه المقرين س أحدا 
الخصوص.وجه على 

.١٢٢التوبة: مروة )١( 
.٤٣٣ص وعنوحه القرآن ناسخ في الجوزي ابن أحرجه الأثر؛ )٢( 

الناّحفي المّبي وابن ' ٣١٠ص الإيضاح في طالب أبي بن ُكي لحكام 
.١٩٤ص والمنسوخ 

ابنمن بمع لم وعطاء عباس، ابن عن الخرساني عطاء ريق من لأنه ضعيف؛ والأثر 
لنامختحققه ني الداراني عنه ونال [ ١٩٢-  ١٩٠التهدب تهذيب ]انذلرث هماس• 
حدار.صمم، ااإّناده : ص٣٣٤ الجوزي لأبن ومنوحه القرآن 

.٣٤٨اووافةاتمي؛م، )٣( 
٠١٢٢التوبة: )؛(سورة 



يطلقونالسابقين بأن ذلك؛ بيان محبق فقد العموم؛ وجه على وأما 
•والمتأخرين الأصوليين عند مما اعم ص ما على النسخ 

منجماعة إليه ذهب ما ! يؤيده اهلبى الثمإليه ذهب ما ولكن 
منسوخة.غير محكمة الأية بأن رين المق

وابن، المربى وابن ، مرمندى ال إليه! ذهب وممن 

•الألوس و ل

منسوخة.لأية ا أن إلى المقرين بعض وذهب 

،.والشقيءليل ،، ظلبل أبى بن مكي إليه: ذهب وممن 
أمكنما النسخ إلى يمبمار لا إذ محكمة؛ الأية أن يظهر والذي 

ألمؤ؛بتهمنَغركث\ وما ؤ تعالى؛ قفوله ممكن؛ والجمع بدليل، إلا الجمع 
المرادفي قولان وهما أمرين، يحتمل الأية، تنفتوأ 
بالنفير؛

ينفرواأن لهم كان ما فالمعنى؛ العدو، إلى النفير أيه الأول،؛ القول 

انظر
انظر
انظر
انظر
انظر
انظر
انظر
انغلر

.٢١٢، ص١١٢
.٢٥٢; العلوم بحر 

.٥١٧/٢القرآن أحكام 
١٤١٢٤-  ٤٣١صن ومنوحه القرآن نامخ 

القرآنلأحكام الجاع 
٠٢٩٥ْ/المعاني روح 

.٣١٥ص الإيضاح 
.١٤٨ص الاصهلراب إيهام دفع ، ٤٧٠ fyالبيان أضواء 

١٢٢التوبة؛ سورء 



فيمحقر وهدا .، البي ٌع طائفة وتجى طاتفة، تنفر بل احمحمم، 
الجهاد.

لهمكان ما ت فالمعنى ه، اض رسول إلى النفير أيه I الثاني القول 
ينفرون،الذين هؤلاء ليتفمه طائفة منهم تنفر بل بأجمعهم، ينفروا أن 

الملمطلب في محقر وهذا المتخلفين، قومهم ولينذروا 

إذاإلا الكفايات، فروض من الجهاد يكون الأول! القول فعلى 
ذلك؛ونحو الأقطار من قهلر على عدو بغلبة الأعيان على الجهاد تمن 

الأولى:الأية علبه تدل كما عاثا، فيكون 
الباب.هذا من تبوك غزوة أل والظاهر 

الجهاد،في الأولى الأية لأن تعارض؛ فلا الثاني: القول على وأما 
الدين.في والتفقه العلم ءلاو_ا في وهذه 

هذهسختها نقال: أنه عباس ابن عن رروروي مرقندي: القال 
أليونيممتوأًْهإهلأ،.ؤننا الآية: 

فيهاوقع الّي، الحالة في ولكنها وحة، بمنلست، بعضهم: وقال 
الئفيريكن لم ؤإذا الجهاد، إلى الخروج الناس جميع على وجبإ النفير 
وبهالباقين، عن سمعل الماس بعض حرج فإذا عاما، فرصا يكون عاثا 

نأحذ«رم.

حالةتكون وقل. منسوخة، غير أيها اروالصحيح العربي: ابن وقال 

.٣٩•T/ المر زاد ،؛؛، J/Yوالموز الكن ، ٥١٧-ا"/م؛ه المان جامع انظر: )١( 
'ا'اا.الوة;مورة)٢( 
.Y٥٢/الموم بحر )٣( 





مشرأألفثثؤ ألاؤ، دثنؤ ولا ل، أثدن بقول ثن ونهم ُؤ -*—ارن jJL؟٠
نإئ.؛ثقباسء'<.

الشرائعوصع من الشاؤع نمد أن ت0تر ررقد الشاطبي: ئال ٤ ا/  ١٨
الرخصةشرعية في تعتبر فلا وعوايدها، أهوائها عن النفوس إخراج 

منتعالى اف ذم كيف ترى ألا أماٌا، نمسه هويت من كل إلى بالنسبة 
منونهم ؤ تعالى• كقوله ليترخص؟ النفوس بأهواء يتعلق بما اعتذر 
لي: Jliر فيس بن \د>وو لأن الآية؛ 4 منه ولا 4 أنين بتقول 

علىأقدر لا فإني الأصفر؛ ببنات ئفنني ولا الغزو عن لتخلف اض 
حرألأأتي جهئر لانمحأفآئثثذئار تونوله عنهسااأص، الص-ر 
عزولا أشثئوكق عئ I تعالى قوله في الصحيح العذر بثن ئم الأية، 
ور؛ّوقهA شمأ إدا حغ ثندوث ما محدرث ي آلخت هز ولا ألإمحئ 

٠٤٩ت التوبة صوره )١( 
عمابن السلمي، الأضارى صخر ين مس ين الجذ اف عبد أيو م مص: بن الجد )٢( 

يانتنعملمة، يني جمع الجاهلية قي ماد النفاق، فيه يقلن ممن كان معرور، ين الراء 
توته،وحنتا تاب، إنه قيل؛ يباع، فلم الحديبية حضر ممن وهو ، مزددْ ه اممه ومول 
[.٢٣٩\إ الإٍاية ، TYU؛/الخاة أمد ]١^^:  U-Uفى.وتوفى 

يرتموأا/هه ، ٢١٥٤يرقم  Y٢٧٥/الكبير المجم ر الأثراني أحرجه الأ/': )٣( 
ه•هماس ابن حديث من  ١٢٦٥٤

وفيهوالأوسط، الكبير في الهلبراتي ءرواْ '٣: U/ الزوائد مجمع في الهيثمي همه نال، 
صعيفء.وهو الحماتى، يحيى 

،٢٤٧ص الحميدان تحقيق النزول، أساب ، ٣٨٧، ٣٨٦أ*/ البيان جامع وانفلرت 
الدرالمتورّا/\سم■ ، ٢٥٢ص زغلول تحمق أ,ّبابالتزول، ، ٢٤٨

١٠٨ التوبة؛ سورة ( ٤ ) 
٠٩١ت التوبة سورة )٥( 



وهم;الجهاد، يطيقون لا الذين وهم هنا، الأعذار أهل فبين الأيات؛ 
ونحوهم،والعميان، والمجانين، والشيوخ، والصبيان، الرمنى، 

^إدافيه! وقال يحمله، من وحد ولا أصلا، نفقة يجد لم من وكذللث، 
منيبقوا لا أن ورسوله ض النصيحة حملة ومن و;سوتيه .ف نمحوأ

ؤ1نفزوإنماهاتعالى: قوله إلى نرى ألا اه، طاعة فى بقية أنفسهم 
بمنفلمك فما لأية؛ ا بمدبآظمه<لأا ثقروأ ^إلأ ت وقال ،، وئثاثُهر 

شه؟١١هوى عذرْ كان 

ءءج!ٌءهءمحء،أيعء

ة:لدراسا■ 

•تعالى قوله فيه نزل ممن قيس بن الجل أف إلى الشامحلبي ذمب، 
م؛تتييم.ولا ؤ( ؤآذدن 
المشهوروهو الممريزر؛،، أكثر إليه ذهب الشاطئ؛ إليه ذهب، وما 

الضير.أهل عند 
واحدوغير ومجاهد عباس، ابن عن روى ر>وهكذا كثير: ابن قال 

،•ر ٠٠مي،بن الجد مح، نزّلت أنها 

٠٤١ت التوبة محورة )١( 
.٣٩اكوبة: محورة )٢( 
.٥١٦ا/0؛ه، الموافقات )٣( 
،٤٢، ٣٤١; الوجيز المحرر Y/؛o، بحرالمالوم ، ٣٨٧، ٣٨٦٨حا«عالمان انفلر: )٤( 

/١٥مجموعاكتاوى، ٢٤٨أمابالنزولصب؛آ، ، ٦٨، ٦٧/١٦/٨اهمالتمر 
Y/التمر بيانع  ٥٢ه/\ب اJحر ، ٣٦٠ا/المهيل ، ١٦٨. ١٦٦/٢٨، ٣٤٣
الخاويو.تاشة الجلالض ير نف، Y٣٧٦/ محير لأبن المقلم القرآن نفير ، ٣٦٠، ٣٥٩

yio/y >. ه٤٧٧/١٠الحكم القرآن ير نف، ٤٤٥-  ٣٤٤٣; المثور الدر
.Y٣٧٦/المقلم القرآن نفير )٥( 





ال-سالى:ق٠

تّثودأفئودون وأق؛ .؛!ؤ ^نوأنفيى ورخمه ؤمحفيى أف قيى ل=ظلم 
ثمممللإ4لا/

ص\وتلإو0ِمتعالى: >اوقال هاا/هةالالشاض: 
هوفيما عليهم اش فرد والباطل، الحق يسمع أي: وبمإوىمأذف4؛ 

نثتههمحءَابجأؤفقال: الحق؛ وأحق باطل، 

بوذونيبثوثؤمحآؤ.!بما تعالى: قال الكلام؛ بدلك الإذاية قصدوا ولما 

ء/؛، ه ٠ ، Ajfه ء ®، ح، 

ة:■الدرام

أي:ؤويقوزىهوأذ0ه؛ تعالى قوله معنى أن إلى الشاطئي ذهب 
والباطل.الحق يسجع 

٠المفسرين عامة إليه ذهب الشاطئي؛ إليه ذهب وما 

هؤلاءومن ذكره: تعالى رايقول لأية ا في - جربر ابن قال 

.٦١التوله؛ محورة )١( 
.١٦٥، ١٦٤اJواءقات؛/)٢( 
معالم، Y١٠٧٧/والعيون اص ، 0A/Yالعالوم بحر \ا0'ل البيان جامع انظر: )٠١( 

/A/iالقرآن لأحكام الجامع ؛'U/Y ،Yالمر'زاد  ٦L\oا^الكشاف ، ٦٧التئزيل؛/
القرآننفير ، ٦٤ْ/المعيط البحر ، ١١٠٦٢; المهيل ، ٥٠ا/؛ اكنزيل مدارك ، ١٢٢

الأويلمحامحن ، ٢١٠٧٠; القدير فح ، ٤ ١ ٠ ا/ التريل أنوار ، A٣٨٠ محير لأبن العظيم 
٧/٤.١ْ



أذنهو ت ويقولون ويعيبونم، ه الله رسول يؤذون جماعة المنافقين 
ؤيمدقه((فيقبله يقول؛ ما أحد كل من يسمع سامعة، 

ؤيقبليسمع، ما كل يحدق الذي الرحل ررالأذن: في: الموقال 
أحداال٢،.كل قول 

آ/0'إ.المان )؛(جامع 
.٠٠٤ا/الثزيل مدارك )٢( 





عمومأن المقمود ؤإنما تنسخ، لا التي الأحبار من لأيتين ا لأن 
آمن•من دون كمر فيمن مخصوص الأعراب 

هدافي سخ بالنحبسج، ابن مراد أن في — الثاحلبي إليه ذهب وما 
_؛والأصوليين المتأخرين باصهللاح الحقيقي النسخ هو ليس المرصع 

إليهوجهه ما إلى هنا حبيب ابن محول وجه رين المقمن أحدا أجد لم 
الخصوص.وجه على الشاطئي 

يهللقونالسابقين بأن ذللث،! بيان مبق فقد العموم؛ وجه على وأما 
والمتأخرينالأصوليين عند مما أعم هو ما على الثخ 

أبيبن مكي إليه ذهب ما ت يؤيده الثاطبي إليه ذهب ما ولكن 
مت،وليمخصوصة، محكمة الأية بأن ؛ العربي وابن ، طالب 

لمخها.يتعرصوا لم المقرين عامة أن كما وخة، بمن

بدليل.إلا الجمع أمكن ما المخ إلى يمار لا إذ الفلاهر؛ هو وهلءا 

ويمامحاهحظرا أثد ؤآلعناث ت تمالك، وقوله رُ ٥^؛،^ قال 

ؤوءرن؛ثvقوله•" وهي تحتها، التي ثالأية ذلك نخ هميب؛ ابن قال 
الآيةؤ، ٤ ألأح_يهل وأليوو أش يقبث من ألأعناب 
اللهلأن فيه؛ للنخ معنى ولا ينخ، لا خبر ا وهل. ث محمل أبو قال 

انظر)؛(
انظر)٢( 
انظر)٣( 

.٢١٢، ص١١٢
.٣١٨ص الإيضاح 

٠٢٠٣، ٢٠٠ص والمنسوخ مخ النا 
.٩٩الوبة: صورة )٤( 







.المضرين من كثير إليه ذهب الشاطئ؛ إليه ذهب وما 
الأمورظواهر إلى ينفلرون حيث المنافقين، صمات من صفة وهي 

البم؛انياةاوؤزاذالقوأتعالى: فال كما ناقعهم، ذللث، أن منهم ظنا 
:٦١؛بممزئ أثه وا نسمزءون ءن ٩  ٠٣٠إدا ،وا سبجنؤن؛ إق نإدا ءامى 

هدابهم اض فعل يقول: هأمترملأسهوله؛ جرير: ابن قال 
عنيفقهون لا أنهم أجل من الخيرات؛ عن قلوبهم وصرف الخذلان، 

ونفائا((رم.اثازا مواعظه، اش 
عنيفهمون لا أي: ررؤذ;كأممموسهرله، عطية: ابن وقال 

رسوله١١عن ولا الله 

اممهعن يفهمون لا أي: لا.نن4و0ه، ررؤدإكإأم»إمم كثير: ابن وقال 
ونفورعنه شغل فى هم بل يريدونه، ولا لفهمه، يقصدون ولا حهلا؛ه 

إليهءارصاروا ما إلى صاروا فلهيا منه، 
يممهوا؛(حتى اش أمر يتدبرون لا ررأي؛ محمي: القا وقال 

r/الوجيز انمترر ،  Y١٧٩/ الكشاف ، Y٨٥/ العلوم بحر ،  ١٥٢ ٦; او؛أن جاع انفلر: )١( 
،Y٣٩٠.٣٨٨/الشير بدائع ، ١٢٠ه/المحيط البحر ، ١٥٢٦;النزيل مدارك ، ١٠٠

،٤١٨؟/القدير فتح ، ٤٢٦ا/النزيل أنوار ، ٤١٨٨محير لأبن العنليم القرآن -ضير 
.٣١٨/٣الرحمن الكريم سير ، ٢٢٩اكأؤيل؛/محامن 

,١٥، ١١٤لقرة: صورة ؤ٢آ 
.٥٢ ١٨البنان جامع )٣( 
.١٠م. الوجيز الممرر )٤( 
.٤١٨/٢العفليم القرآن ير نف)٥( 
.٢٢٩؛/اكآويل محامن )٦( 



يونسصورة 

وشوآمحر ألثمع أش؛٠؛^، وأمحرء0 ألثء ين برريثم س ^٥]، ت تعالى ل ئا 
أثلاسز أممه مثمؤ0 ألامحأ ثر ومن آني يني أكن يبجح أكن ثن ألم إل 

:نزيلض الخلاف يفع أن راواكاسرأا: افي: الشقال ١ / ١٢٢
الحقيقة،على وقوم — مثلا — المجاز على قوم فيحمله الواحد؛ المعنى 

قوله:نحو في كثيرا التفسير لأرباب يقع كما واحد؛ أمر والمطلوب 
الحياةيحمل من فمنهم ؛ أذي4 يرنث> أكن يبجح أد؟ت ون أدم ؤؤ؛ئ 

ولاالمجازر٤،، على يحملهما من ومنهم ا، حقائقهمار على والموت 

.٣١يونس: سورة )١( 

كذلك.الحقيقة قى وليس الخالف ؛ilمره كان فيما الخلاف نقل أساب من ت الثامن •' أي )٢( 
[.٢١٠-٢١ه/• الوافقات ]انثلر: 

الناسمن ؤيخرحها والنaكميتة، النظف، س الأحياء ءالتاس نالمجاهل.-فيالآية_ت )٣( 
[.YY"؛/*؛البيان ]جامع ». والأنعام الأحياء 
.٤ ٠ ٨ / ١ الصحيح الممير في ياسين بشير حكمتا إسناله وصحح 

عبدوالموس الموص، س والكافر الكافر، ص الموص رائعتي -ت الأية -ش المحن ئال، )٤( 
[.٢٢٥"Y/ البيان ]جامع ». القواد مبت، تمد والكام القواد، حي 





الأرض،من النبات أيأ ؛ أآبت،4 ين آلم بجج ر'ؤوش • القرطي قال 
والمؤمنالبيضة، من والطير الحثة، من نبالة والالطفة، من والإنسان 

الكافر١،من 

منألثق دمحج آمحب بى ^ ١١دئغيج ُؤ رروقولهتعالىت كثير! ابن وقال 
والخلةالزرع، من والمحب الحب، من الزرع تخرج أي؛ 

منوالكافر الكافر، من والمؤمن النخلة، من والنواة النواة، من 
هذاجرى وما الدجاجة، من والبيضة البيضة، من والدجاجة المؤمن، 

الأثياءا؛جميع في المجرى 

القرآنلأحكام الجامع )١( 
.٢٧صران: آل سودة )٢( 
.٣٦٤\االشم تمرالقرآن )٣( 





هودمحورة 

١في؛ف؛هر لإثر تلإ إؤ محؤء اق همّا أرّتا ولثن ؤ تعار: ال ه٠ 

>روقالتحار:الشاطئ: هال ّاآا/ا 
..(٣)محزاررص•نذير لكم بأني أي؛ ،؛١^١ قراءة على محفيأئ4 

ء■وص ءه ءه-اووي ه '

ة!الدراس

٣إؤ إق ؤثا ؤ؛ت0 ركد ؤ تعالى: قوله أن إلى الثاطبي ذهب 
مسن.نذير لكم بأني معناْ: أني؛ همزة فتح قراءة ُلى 

المفسرينر؛،.عامة إليه ذهب الشاطئ؛ إليه ذهب وما 
نذ؛تمح

٠٢٥ت مود سورة )١( 
سبب1ن;قراءتان فته آرسدا>وحاككإؤذمنذتدئموه تحارتفوله )٢( 

ذكرهاالي وهي والكاتي، عمرو، وأبو كبر، ابن بها وقرأ همزة)أني( بفتح الأيل: 
الشاطئ.

التذكرة]اظرت وحمزء. وعاصم، عامر، وابن ناغ، بها وثرأ همزة'إني• بكسرة ت الثانية 
،١ ٠ ص؛ التستر ،  ٥٢٠ا/ السح القراءاتؤ وحوم عن الكنف ، ٣٠ص* القراءات في 

[.١٢٤)، XY/Xالنشر فضلاء إتحاف، آ/ا"اآ، العشر القراءات في الشر 
 )٣( JقاصاJا/تم\أا.الشامة ا

القرآن=في اكذكرة ، ٢٧٩، X٢٧٨/القرآن إعراب ، ^٧٢المان جامع انغلر: )٤( 





-ثثنأيدظ بنة ورريبم( رف ين تذ عق إن'محت ّثهم أرء يشّ ^٥١١؛، تعالى: مال •
مفلإروما أسطعت، ما أآثنؤخ ^١^٠ رين ,lo عته أنهنهظم مآ إق لمالذم أ0 رد ؤثآ 

صيمإفيث\أيذاررونوله: الشافي: قال 
القول«رمكدب تقضي الفعل القول مخالفة أن الأية فشت ط^؛ 

 Bة:لدراما

أثبمتهظمثآ إق لثالذكز أف أبث ؤو»آ تعالى: محوله أن إلى الساطبي ذهب 
القول.كذب تقتضي الفعل القول مخالفة أن بين عنده 

القول.صدق على دليل الفعل إذ ظاهر، الشاطبى؛ إليه ذهب وما 

يمحوفيىمالاثعازنو١^؛؛؛ءامنوأالإ ؤ،:^٦١ تعالى: قوله عليه ؤيدل 
سأوى4لما.لا مآ يمولوأ أن آش عند مقتا حفأر 

ؤإننيأي* تأه؛ ثآ إق صتؤ أل رد : رصارب. قال 
لقسيمؤثرا عته، مائلا ذللئ، محي أحالفكم أن أريد ما ونعمتي بينتي على 

كلياخد أن المخالفة؛ وأصل محيلكم، به تملث، مأنا بل عليكم، 
،.ل ا، حاله أو فعله أو قوله محي الأحر طريق غير طريئا واحد 

I٠٨٨ هود محورة )١( 
.٢٧٠، ٢٦٩؛،/المواسان، )٢( 
"؛.Y،الصف: سورة )٣( 
٤; ١٢اسم المران تمر )؛(





.اإلامنِراؤبم ولا دتءدْ أثث آةس ينل ربك ثآء ت تعالى قال ٠
وألثاي0ألصي بن حهث> لآ؛لآف دنك َ؛عه ؤثثش ■خلمهر ؤلألك رك ثحم 

اجعانء

ؤ;ؤثاَ؛ئصآمحهتعالى: »قالاش طبي: Ltilقال ْآا/ّا 
سحانهفأحبر ؛ ■ءإثههم4 دكزيمن رؤث رجم إلاش . -رازث ولا مثءدْ 
لكانمتفقين؛ يجعلهم أن أراد لو أنه مع أبدا، مختلفين يزالون لا أنهم 

للاختلاف،خالمهم إنما أنه القديم العلم مبق لكن ذلك، على ثائرا 
لأية.ا فى المقرين من حماعة قول وهو 

وهوخالقهم، وللاختلاف معناه: ؛ ءؤرإد'إفقوله: وأن 
وفريماالجة في فريما ليكونوا ررخلقهم قال: أنس، بن مالك، عن مروى 

الحسزرم.عن ونحوه عير«لآ،، الفي 
منهميقع أن يمكن فلا الماس، على عائد ؤد-ءلثثم4 م، والفص 

الحلم.به مبق ما إلا 

والقبيح،كالصن الصور؛ في الاختلاف ههنا المراد وليس 
أصلفي ولا والأسود، كالأحمر الاران؛ في ولا والنمس، والعلول 
والأصموالبصير، والأعمى الغلق، والناقص الخلق، كالتام الحلمة؛ 

ولاوالبخيل، والجواد والجبان، كالثجاع الحلق؛ في ولا والسميع، 
فيها.مختلفون هم التي الأوصاف من ذلك أشبه فيما 

,١١٩، ١١٨\ هود سررة ( ١ ) 

U/تفرم في جرير ابن أنص: ين مالك عن أحرجه الأثر؛ )٢( 
.١ ٤ ٠ U/ يره نفزى جرير ابن الحسن: عن أحرجه أ الأثر )٣( 



النبسناش بعث الذي الاختلاف وهو آخر، اختلاف المراد ؤإنما 
ئعقرثو،د0 أمت آلناس ؤ'؛ا0 • تعالى ئال كما المختالمين؛ بين فيه ليحكموا 

\لإو؛ا0ث\فثا النائي بي يثكإ ألم ألكئب معهم وآنرو ومنذرن مبث_يت أكنثى أس 
والأديانوالنحل الأراء في الاختلاف وذللث، الأية، ا ذهوماأظوم،فهر 

الأخرةفى يشقى أو به، الإنسان عد يبما المتعالمة والمعتقدات 
والدنيا.

بينالحاصل الاختلاق فيها ذكر التي الأزت من المراد هو هذا 
•أوجه على بينهم الوافر الاختلاف هدا أن إلا الخلق، 

النحلة!أصل في الاختلاف I أحدها 
ؤرلأِراؤ0فال: عمناء؛ منهم: المفسرين؛ من جماعة قول وهو 
والمارىليهود ١ قال: ؛ ؟٠ وإد'إلث، يك نجمر إلامن ئنؤؤ؛نخ 

ابنحرجه ،، ل الحنفية ؤرجمرمك4 ت الذين وهم والحنيفية، والمجوس 
المذكورة.الأية في الرأي يادئ يفلهر الذي وهو وم،أم، 

الحيللواحد والتوجه التوحيد في هو الاختلاف هذا وأصل 
مدبرالهم أن في يختلفوا لم الأمر عامة في الناس فان سمانه؛ 
آراءعلى تعيينه في اختلفوا أنهم إلا أوجدهم؛ وخالقا يدبرهم، 
أوبالدهر، أو بالطبيحة، أو بالخمسة، أو بالاثنين، قائل من مختالفة؛ 

.٢١٣القرة: مررة )١( 
.١٣٨، U١٣٧/ تمر، في حرير ابن عطاء: ص أرجه !لا/: )٢( 
الفقيه،المصري مولاهم القرشي مسلم بن وهب ين اش عبد محمد أبو هو وهب: ابن )٣( 

ميزان]انثلر: لإبماهُ ضة توفى عابدا، حافئلا فميها تقة كان الممانيف، صاحب 
[.٦٧-  ٦٦٥; المهيب تهدب ،  ٥٢٣-  Y٥٢١/ الامحدال 





^^تمإ<
يختلفوال١،.لم رحمهم الذين قال؛ - أيصا - مالك وعن 

ثبث_يتيأشثى أس تث وجده أثم آقاس ؤكاف ت ى العتاممه ول ون
نهبنآلؤ.ُاديب،4ل٢،^١ ١١۵^ءامؤأاس قوله:إلى 

ؤبقأسألإث5يم•؛ ^ثاقاسمحوةههفاخاإفوامعتى: 
ليحكمواالمبيين فبعث يتففوا، ولم احتلموا أنهم الأية في فأخبر 

منللحق اش هداهم آمنوا الذين وأن الحق، من فيه اختلفوا فيما بينهم 
الاختلاف.ذلك 

بيدالقيامة، يوم السابقون الاخرون نحن ١٠المحيح: الحدث وفي 
فرضالذي يومهم هذا بعدهم، من وأوتيناه قبلنا من الكتاب، أوتوا أنهم 

فاليهودتع، فيه لما فالماس له، الله فهدانا فيه، فاختلفوا عليهم الله 
غدا،بعد والنصارى غدا، 

أنهألناس تعالى: قوله في ، لمل أّبن زيد عن وهب، ابن وحرج 
اليوم،ذللئ، غير واحدة أمة يكونوا لم ميثاقهم، أخذ يوم اافهن.ا وجد،يم: 

فماأذثابي، ب؛و( ِل؛ءثلإ ادم ^؛^، ١١معهم وأنزل ومنذرن بؤ-يمى أشثن اممه جننذ 

سام. A٤٨٢ تمر، ني كير ابن مالأئ،: عن ذكرْ الأثر: )١( 
.٢١٣البقرة: سورة )٢( 
صالجمهة فرصي باب الجمعة، كتاب في صحيحه، في البخاري أخرجه ت الحديثا)٣( 

ليوملأمة ا هذه هداية باب ا الجمعة كتاب في صحيأ>ه، في وملم ،  ٨٧٦برقم ، ١٤١
بنحوه.خهثع هريرة أثي حديث من  ٥٨٦،  ٦٥٨٥! الجمعة 

الفقيهالمدني العدوى أسلم بن نيد القه عبد أبو ويقالت أصامة، أبو هو ت أسلم بن ؤيد )٤( 
،٤١٤ا/ الكاشف ]اننلر! ^ ١٣٦سنة ترقى بالتفسير، عالما كان عمر، مرر 

[.٣٤٢ّآ/ا؛مآ، الهدب 



يهوىبينهم هنآ أنتن بمدماحاءيهم ين أولو، إلاأؤعآ نه اغتاف وما فيه آحتقتوا 
١،.آنؤ من مه أغثثزأ لثا ^١ ١٠أس 

واجدالست، يوم اليهود فاتخذ الجمعة؛ يوم في واختلفوا 
الجمعة.ليوم محمد أمة اش فهدى الأحد، يوم النصارى 

اليهودواستقييت، المرق، النصارى فاستقبلتإ القبلة؛ في واختلفوا 
لالقبالة٠محمد أمة الثه وهدى الممدمحى، يبت 

يجدمن ومنهم يجد، ولا يركع من فمنهم الصلاة؛ في واختلفوا 
يمشي،وهو يصلي من ومنهم يتكلم، وهو يصلي من ومنهم يركع، ولا 

ذلك.من للحق ه محمد أمة اض وهدى 
منومنهم النهار، بعض يصوم من فمنهم المام؛ في واختلفوا 

ذلك.من للحق هؤ محمد أمة اه وهدى الطعام، يحض عن يصوم 
وقالت،يهوديا، كان ت اليهود فقالت ؛ ءجؤ؛ إبراهيم في واختلفوا 

أمةاممه فهدى لنا، محنينا اف وحعله نمرانتا، كان النصارى: 
ذللخ،.من للحق محمد. 

بهتانالأمه ومالوا اليهود، به فكفرلتج ءقؤن؛ عيي في واختلفوا 
فهدىوكلمته، روحه افه وجعله وولدا، إلها التماري وجعلته عقلينا، 

،.٢١ذلك((من للحق ه محمد أمة افه 

القصدبحسب، الاختلاف، لهم يحرض قد ، ل المتفقين هؤلاء إن ئم 

.٢١٣القرة: مورة )١( 
وابنسدا،  ٣٥٢، ٨٣٥١ شرْ في جرير ابن أملم: بن ند ص أخرجه الار: )٢( 

بنحو،.X/٨^١٣ تفسير، ني حاتم أبي 
الفرؤع.في الأخلاق وهو الأخلاق؛ أوجه من الثاني الوجه ْو هدا )٣، 



فرؤعتكون أن لحكمته حكم تعالى اف فإن ؛ الأول بالفصل لا الثاني 
أنالنهلار عند ثبت وقد للغلنون، ومجالا للأنظار قابلة الملة هذْ 

إمكانفى عريقة فالفلنيات عادة، فيها الاتفاق يمكن لا الطريات 
دونالجنبان وفي الأصول، دون الفرؤع في لكن الاختلاف،، 

الاختلافهذا يضر لا فليلك الكاJات، 

أهلررأما I قال أنه س الأية هذه في - الحسن عن المفسرون نقل وقد 
يضرهمرااحتلايا يختلفون لا فإنهم اممه؛ رحمة 

بلالندز، يقطع فيها نص لا التي الاجتهاد ائل مفي لأنه يمي: 
منالنؤع هدا أن علم لما الشارع أن ومع العاذر، أعفلم فيه لهم 

تعالى؛اممه مول وهو إليه، يرجع بأصل فيه أتى واقع، الاختلاف 
القبيلهدا من اختلاف فكل الأية، وأزحوو<ه ردوءإئأم َثيمؤسء 

ه،الله رسول ؤإلى كتابه، إلى رد0 وذللث، اممه، إلى يرد أن فيه اممه حكم 
فعلوكذللثح موته، بعد سته ؤإلى ، حنا كان إذا إليه رده وذلك 

ه.العلماء 

نعالي:قوله تحت، داخلون هم هل يقول: أن لقائل أن إلا 
أملأ؟..ثاز؛س 

هذاأهل اها مقتختحت، يدخل أن يمح لا أنه والجواب،: 
أوجه:من الاختلاف 

الحلة•أصل ش الأخلاق دون الفرؤع في الأخلاق بحب أي )١( 
بلفظ.١ ٤ ٠ U/ شره في حرير ابن المن: عن أحرجه الأثر: )٢( 
.٥٩النسا،: مودة )٣( 



لأهلمبايتون المذكور الاختلاف أهل أن اقتضت الأية أن ! أحدها
اقتضتفإنها ؤبماه؛ لحم من إلا ا.ا محمحت ُِراؤبم لقوله! الرحمة؛ 
الرحمةأشل أن التقسيم فظاهر ومرحومين، الاختلاف، أهل قسمين! 

يستقمولم له، ينا قالشيء لجإ كان ؤإلأ الاختلاف، أهل من لموا 
الاستثناء.معنى 

وصفأن هذا ففلاهر ؛ _دزاؤل! فيهاقال، أنه والثاني! 
المشمرالفاعل اٌم لمقل عليهم أطلق حتى لهم، لازم الاختلاف 
ينافيالرحمة وصم، لأن ذلك،؛ من مبرزون الرحمة وأهل يالثبوُت،، 

يخالففإنما مسألة؛ في أحدهم خالف، إن بل الخالقة، على الثبويت، 
راجعفيها؛ الخط-أ ل تبين إذا حتى فيها، الشارع لقمي تحريا فيها 

الأول،،بالقصد لا بالمرض المسألة في فخلافه أمره، وتلافى ه، نف
بالفعلعنه التعبير فكان ثابتا؛ ولا له لازما الاختلاف وصف يكن فلم 

المرصع.في أليق والانقطاع الملاج يقتضي الذتم، 
ممنواقع الاجتهاد ائل مفي الخلاف بأن نقطع أنا والئالث،! 

ه،بإحسان اتبعهم ومن الصحابة وهم الرحمة، محض ل حصل 
كانفلو بوجه، الختلفين قيم في إدخالهم يصح لا بحيث، 

ولو- الاختلاف أهل من معدودا المائل بحص في منهم الخالق، 
وذسالرحمة، أهل من إنه حقه في القول، إطلاقا يصح لم -؛ ما بوحه 
المنة.أشل بإجماع باطل 

مملأن أظهر؛ وص نم افي بلغظ الهلالي تحقيق  ٦٧٦أ/الاعتمأم ني أ١( 
التعريفاتلانظرت للشيء, مقابلا يكون ما الشيء وتسم تحته، مجندرحا يكون ما الشيء 

[.ص٥٧١



محيالأمة اختلاف جعلوا الصالح السلف من جماعة أن ت والرابع 
فلاالرحمة؛ جملة من كان ؤإذا الرحمة، ضروب من صربا الفرؤع 

الرحمة.أهل قم من خارجا صاحبه يكون أن يمكن 

بنالقامم عن روى ما رحمة! المذكور الاختلاف كون وبيان 
محياممه رمحول أصحاب باختلاف الله نفع رالقد قال! ؛ محمد 
عةاارمّّفي أنه رأى إلا منهم رحل بعلم العامل يحمل لا العمل؛ 

العزيزعبد بن عمر اراجتمع قال! ؛ رجاء عن ، صمرة وعن 
يجيءعمر فجعل محال؛ ، الحديث، يتذاكران فجعلا محمد ابن والقاسم 
حتىالقاسم على يشق ذللثج وجعل محال؛ القامم، هيه يخالف بالشيء 

حمرباختلافهم لي أن رني يفما تفحل، لا عمر! له فقال فيه، تبين 
اشم«رْ،.

محولأعجبني ررلقد محال! أنه —؛ أيصا — القاسم عن وهسا ابن وروى 
لأنهيختلفوا؛ لم محمد أصحاب أن أحعِ، ما العزيز! عبد ابن عمر 

بكر1بي ين محمد بن القاسم الرحمن بر أبو ت ؤيقال محمد، أبو هو ث محمد بن القاسم )١( 
سةتوقى وفقها، وأدبا علما زمانه؛ أفضل ومن التابعين، مادات من كان الصديق، 

[.٤٥١ص التهديِ، تقرو_، ، a٢٩٩/التهدب-، تهدب-، ]انفلر ذللئ،. غير وفيل ه،  ١٠٦
،٩ ٠ ٠ Y/ وفضله العلم بيان جامع في البر ب ابن ■' محمد بن القاسم عن أحرجه لأثر! ا )٢( 

صححاا٠ءإسناد© ت الزهيري محققه عنه وقال، بنحوه، ، ١٦٨٦٢٠٠^، ٩٠١
توفيفليلا، بهم صدوق دمشقي، أصله الرملي، هليني الفلمربيعة بن صمرة هو ت صمرة )٣( 

[.٤٠٤، i'T/iاكهديِإ تهدي-، ، ١٠١٠; الكاشف، ]انظر: آه.  ٠٢ّة 
[.٥٠٢موالعديل الجرح ]انخلر؛ الأيلي. جميل بن رجاء هو رجاء: )٤( 
بيانجامع ش الر همد ابن العزيز؛ همد بن وهمم محمد بن القاسم عن أحرجه الأثر؛ ، ٥١

حن«.ءانادْ الزهيري; محققه عنه وقال( بلففله، ،  ١٦٨٨برقم ، ٩٠١أ/وفصاله العلم 



فلوبهم، يقتدي أئمة ؤإنهم صيق، في الناس لكان واحدا قولا كان لو 
سعةا؛في لكن أحدهم؛ قول رحل أحد 

الاختلافوجواز الاجتهاد، باب للناس فتحوا أنهم ن هذاومعنى 
مجاللأن • صيق في المجتهدون لكان يفتحوه لم لو لأنهم فيه؛ 

فيصير_، تقدم كما _ عادة تتفق لا والظنون الظنون، مجالات الاجتهاد 
فوسعالضيق، أعفلم من وذلك يطاق، لا ما تكليف ْع الاجتهاد أهل 

للأمةالباب فتح فكان فيهم، الفروعي الخلاف بوجود الأمة عالي افه 
ئجمم قفي يدخلون لا فكيف الرحمة، هذه في للدخول 

ف،والحمد _ فيها لكماقهم الفرؤع في فاحتلافهم ربم،ه؟ 

منوأعلك، الأولك،، المرسة من أدنى واسطة الطرفينُ'ى هدين وبين 
الاختلافويقع الدين، أصل في الاتفاق، يقع أن وهي الثانية؛ المرتبة 

ميعا.التفرق إلى المودي وهو الكلية، قواعده بعفى فى 

صحولذلك الاختلاف، من الشمم هدا تنتفلم الأية تكون أن فيمكن 
الأمةهذه أن وأخبر فرقةر٣،، وسبعين بضع على تفترق أمته أن ه عنه 

،٩ * ١ Y/ وسله العلم بيان جامع في البر عبد ابن ت محمد بن القاسم عن أحرجه ت الأثر )١( 
ثمان((,رررجاله الزهيريت محققه عنه وهال بلفظه، ، ١٦٨٩برقم ، ٩٠٢

شالأخلاق وهي الأولى؛ المرتبة بين وهو الأخلاق، أوجه من الثالث، الوجه هو هذا )٢( 
الفروع.في الاخادف وهي الثانية؛ وانرتبة النحلة، أصل 

برقم، ٦٨٩٠٠٣السنة، سرح باب السنة، كتاب في سننه، في داود أبو أحرجه ت الحديث، )٣( 
فيجاء ما باب ه، الله رسول عن الإيمان مماب في ننه، ّفي والرمذي ، ٤٥٩٦
بابالفتن، كتاب في سننه، في ماجه وابن ، ٠٢٦٤ برقم ، ٥٩٥ص الأمة، هذه افتراق 
سفيان،أبي بن ومعاؤية هريرة، أبي حديث، من ، ٣٩٩١برقم ، ٦٥٩ص الأمم، افتراق 
وعترهم•مالك بن لعوف 



ذلكوشمل ا، وذراعا بشبر، ثبرا قبلها كان من سنن تتبع 
قيا.الأمم في الواقع الاختلاف 

بعيدوذلك بالنار، ؤإيعادهم بالضلالة البيع أهل وصف •' ويرشحه 
الرحمة.تمام من 

وهدايتنا،ألفتنا على حريصا — لام والالصلاة عليه — كان ولقد 
.الثك، حضر ®لما ءالات أنه ها؛ عباس ابن حديث من ثبت إنه حتى 
هلمت ففال، _، هته الخءلاب بن عمر فيهم رحال( البسن، وفي - نال 

الوجع،غالبه هؤ الني إن عمر• فقال بعدم، تضلوا لن كتابا لكم أكتب، 
واحتمموا؛البسن، أهل واحتلف الله، كتاب، بنا فحالقران، وعندكم 

بعدم،تضلوا لن كتابا ه افه رمول لكم يكتب، قربوا يقول• من فمنهم 
هالمكا عند والاختلاف اللغهل كثر فلما عمر، يقول ما يقول من ومنهم 
حالما النزية كل الرنية إن ت يقول عباس ابن فكان عني، قوموا قال• 
اختلافهممن الكتابه ذللئؤ لهم ثج يكتأن وبين و. اطه رمول بين 

،•ولغهلهماار 

السننفي مشهور صحح لحديث  ١٠؛ ٣٤٥م/ الفتاوى عجمؤع في تيمية ابن عنه ال ق— 
والمسانيدا.

بتيعن ذكر ما باب الأنبياء، أحاديث، كتاب، في صحيحه، في البخاري أحرجه ااحل.يث،; )١( 
ننّاتباع باب العلم، كتاب في صحيحه، في ومسلم ، ٣٤٥٦برقم صرأده، إمرانيل، 

فيغ•ال٠د•ركا سعيد أبي حديث من ، ٢٠٥٤والتماري؛/ اليهود 
بابوالمنة، بالكتاب الاعتمام كتاب في صحيحه، في البخاري أحرجه الحديث، )٢( 

كتابفي صحيحه، في لم وم، ٧٣٦٦برقم ، ١٢٦٧، ١٢٦٦صالاختلاف، كرامحية 
برقم، ١٢٥٩■ ١٢ ٥٧م فيه يوصي ثيء له ليس لمن الوصية ترك باب في الوصية، 

ينحوه.تها عباس ابن حديث، من ،  ١٦٣٧





دونالأديان في الخلاف يبقى أن لإمكان الخلاف؛ مواصع بخصوص 
مانتظمته_؛ أيصا — الأمة في وافر أنه يبين الحديث لكن الإسلام، دين 

الآيةدلأإث:كالاالر

إلاا.ا قمحث ُِراؤبم ^^٠ ت تعالى "قال ت - ثالث موضع في - وقال 
وهو— للعبد فيه حجة لا الذي القدري الوصعر بين ففرق ربم،يم؛ تحم من 

الذيالشرعي الوصعر وبين - لها مرد لا الي الإرادة وفق على الموصؤع 
تعالى:قال وقد الإرادة، وفق يستلزم لا 

ء ٠٠؛ ٠٥ء ٠ ٠ 

لدراسة:اا 

ائل:مثلاث عن الموضع هدا في الشاطئ تحدث 

قوله:في بالاختلاف افراد أن إلى الشاطئ ذهب الأولى: المألة 
والأدياننحل والالأراء في الاختلاف هو ذزاؤف ^^٠٠ 

والدنيا.الأخرة في يشقى أو به الإنسان يعد بما المتحلقة والمعتقدات 
المقرينجمهور إليه ذهب، الشاطى؛ إليه ذمت، وما 

.٣٥٥مأ/إه*ا، الأعمام )١( 
٢.القرة: مررة )٢( 
«لأاورائاته/ا<آ،)٣(  «ب.اوراءةاته/ا'آ،)٣( 

- W١٣٧/ المان جاسر وانظر: ، ٢ ١ ٥ "؛/ الوحتز المحرر في عطية ابن لالجمهور: نب )٤( 
١٣٩ ،bJ،، ؛/١^ ؛Y.n ، ٢٣المربي لأبن القرآن أحكام/v ، الوجيز المٍرر/r
ا/ايهل 0إ\/جم القرآن لأحكام الجاْع ، ٦٢/١٨/٩الكمر الضر ، ٢١٥

الجلالينتمر ،  ٤٨١آ/ كير لأبن الخنلر القرآن تمر ، 0٢٧٢ا الممط ، ٤ ٧. 
ُحاّس، ٣٥٧، ٣٥٦أ/المعاني روح ،  Y٥٣٤/ اسير فح ، ٢٣٦٩;اكاوى وحانية 

.٢٤٨، ١٩٣/١٢المر م\و تمر ، ٣٣٩الأوِل؛/



الأية.سياق عليه يدل الذي وهو 

عليهيدل فلا الرزق في الاختلاف بأنه الحسن عن روى وما 
وليسالدارين، في والثماوْ عادة الفي الأية سياق أن إذ الأية؛ سياق 

فيومميرم والنقاوة عادة الأهل في السورة بل الرزق، مجال في 
والأجرة.الدنيا 

منقول بالصواب؛ ذلك تأويل في الأقوال رروأولى جرير: ابن قال 
علىوأهوائهم أديانهم في مختلفين الناس يزال ولا ذلك: محنى قال: 

رمله،وصدق باق فامن ربك، رحم من إلا شتى، وأهواء وملل أديان 
عندمن حاءهم وما رسله، وتصديق الله، توحيد فى يختلفون لا فإنهم 

,ض.

حل— اممه لأن ذلائإ؛ تأؤيل في بالصواب أولى ذلك، قالت،: ؤإنما 
ؤألثايىآلجثؤ جهثرثن لآ»لآ0 ريك إلنن نوله: ذلك أتبع — ثناوه 

عنحبره ذكر من قبله الذي أن واضح دليل ذللا، ففي تيبم4لآ،، "آ
ولوالنار، لهم يوجبا مذموم احتلاف عن حبر هو إنما الاس، احتلاف 

عقابهمعن بالخبر ذلك، يعفب لم الرزق في اختلافهم عن ا خبت كان 
.٢٣١((وءذا؛هم 
غنكطالرزق؛ في الاختلاف يعني الحسن: اروقال المربي: ابن وقال 

الأديانلبيان الأية جاءت ؤإنما الموضع؛ هذا في بعيد وهذا وفقير، 
منها،يرحم من ورحمة عليها، حكمه عن الله ؤإخبار فيها، والاختلاف 

.١٣٩/٧شرْ في جرير ابن انمن: ص أحرجه الأثر: )١( 
٠١١٩هود سررة ( ٢ ) 

ايانجامع )٣( 



^ظتم؛<
صائرمن الباطل أهل إلى التقدير هذا في الاختلاف وصف فرحع 
الحكم«را،.هذا في تدخل الأية هذْ أن في إشكال ولا الأمم، 

؛ربم4 رجم إلامن تمحدخ. ,ذرازف ^^٠ ®وقوله: كثير؛ ابن وقال 
ونحلهممللهم واعممادات، أديانهم في الناس بض الخلف يزال ولا أي؛ 

الحسنومحال الهدى، في مخلفين عكرمة: ومحال وآرائهم، ومذاهبهم 
والمشهوربعض، من بعمهم يسخر الرزق، في مختلفين ت البصري 
الأول((لمآ،,الصحيح 

اسأصل فى الأخلاق، أن إلى الشاطى ذهب الثانية: الممالة 
أنكما ه رك رم إلاش محنمت. ,رازق تعالى؛ قوله في داخل 

شبماالتفرق إلى المودي وهو الكلية، الدين قواعد بعض في الأخلاق 
أيضا- الأية هذه في داخل 

الأية.هذه في داخلا فليس الفرؤع في الأخلاق وأما 
فيداخل النحلة أصل في لاخالف ا أن من الشاطئ إليه ذهب، وما 

المفسرين.عامة إليه ذهب فقد الأية؛ هذه 

الةالمفى بيانه سبق كما الأية، فى دخوله فى شاك لا وهذا 

الأولى•
الدينقواعد بعض في الخلاف أن من الشاطئي إليه ذهب ما وأما 

جمهورإليه ذهب فقد الأية؛ في داخل شيخا التفرق إلى المودى الكلية 
الأولى.المسالة فى بيانه مبق كما -، أيقا — لمقرين اس 

.r/٢٣القرآن أحكام )١( 
.Y٤٨١/ العفلتم القرآن تفسر )٢( 



للمراطالمخالفين ذم في الواردة الشرعية الصوص عليه وتدل 
ثلوبونَريعأؤ_ئj تعالى؛قوله ذلك: فمن الدع، كاهل الخضم؛ 

محانهاّجق ومد ،، رآثع1ء آنفنت آثهء منه صه مئخثما 
١نمدابهدومأ إي٠ؤةأ بمد وجوههم آنودث أل؛لن ^٥١^١ وقوف؛ 

بيانهال٤،,ّبق وقد دكهمون4لما، َؤتم دثا 
سيقوقد ، ضإبحءهأْ، ص ألقيدمنهمى ه: وقول
ييانهارا■/

فيواحدة فرثة، وسعين ثلاث على أمتي ارلتفترقى ه: وقوله 
نال؛هم؟ من اف، رسول يا قيل؛ المار، في وسعون وئنتان الجنة، 

الجماءة«لص.

والجماعة،المنة أهل بأنها الناجية الفرقة وصم، ١١تيمية؛ ابن قال 
الأعظم.والمواد الأكبر الجمهور وهم 

والأهواء(ارين.والدع والفرق المدوذ أهل فإنهم الاذة الفرق وأما 

٠٧ت عمران آل صورة ( ١ ر 
بمدئ.وما  ٢٦٤ص انظر: )٢( 
٠١٠٦عمران: آل صورة )٣( 
مدئ.اظر:صهاّاوما )؛(
٠١٥٣الأنعام: سورة )٥( 
بعدها.وما  ٤٨٢ص انظر: )٦( 
،٦٥٩ص الأمم، افتراق باب الفتن، كتاب قي صنته، في محاجه ابن أخرجه الحديث: )٧( 

مرفوعا.مالك بن عوف حديث من ، ٣٩٩٢برقم 
y/ماجه ابن صحيح في والألماني ، y٣٤٠/ الفتاوى محجمؤع في تيمية ابن وصححه 

.١٤٩٢برقم  ٣٤٨٠; الصحيحة الأحاديث طالة وفي ، ٣٢٢٦برقم ، ٢٦٤
٠٣٤٦، ٣٣٤٥; الفتاوى محموع )٨( 



والخطرالأحمر، والموت الأكبر، البلاء ت رصا رشيد وقال، 
عنوالزيغ الدين، في والأحزاب الشيع اختلاف فهو المظالم؛ الأموي 
الذيفهدا تأويله، وابتغاء الفتنة، ابتغاء منه تشابه ما بايثاع القرآن؛ 

ؤوثُمحوله! في اممه رحمة من أهله بحرمان لأيتين؛ ا هاتين في إليه أشير 
ر1لأسرجمرك4اال . عذنب لا 

فيداخلين غير الفرؤع في المحاكين بأن الشاطئ إليه ذهب ما وأما 
يجعلوالم إذ ذلك؛ على - يظهر فيما - رين المقعامة فان الأية؛ هذه 

النموصعليه ما وهذا الأية. في داخلا الفرؤع في الخلاف 
؛ومنهاالشرعية، 

آئعوهمواقل وألأصاي. ألإتي؛ن بى أ'لأوؤف الى؛ تعه مول
أ'لأدهنرمحهسا —مي قمح حقت ثنر وقني عند رنصإ عنم آثد نصؤك 

^١^٦٦؛آثمز ذ'للى أبدا ذ؛؛ا -خنلدن 
فييختلخون كونهم مع الصحابة، عن رصي بأنه سبحانه بثن فقد 
لماللرحمة المنافي المذموم الخلاف من فيه خلافهم كان ولو اكرؤع، 

عنهم•رصي 

رذلك١ على الأدلة من الشاطئي ذكره عما فضلا 
ينضقل،أن من فأكثر الأحاكام في الاختلاق اروأما تيمية: ابن قال 

المسلمينبين يبق لم تهاجرا ثيء في لمان ماختلف كلما كان ولو 

.٣٤٩، YriA؛/ص القرآ0 تمر )١( 
٠١٠٠التوية صورة )٢( 
٠٥٦٠-٥٥٧ص واظر: الأعمماممأ/اآ"ا، 1^: )٣( 





^بمتني

فيوهم لها حلقهم أهلا، للنار وخلق آبائهم، أصلاب محي وهم 
آبائهم،١أصلاب 

فريقين،راحلقهم ؤوإقه،مخث4_; محوله: قي - عباس ابن قال 
ؤءيعهثِِقوله! وذلك يختلف، يرحم لا ومحريئا يختلف، محلا يرحم فريقا 

وللاحتلأفمحال: من قول ذلك في الفولن راوأولى حرير؛ ابن وقال 
حلقه؛من صنفين ذكر _ ذكره حل - اممه لأن حلقهم؛ عادة والبالشقاء 
بقوله؛ذلك عقب ثم حق، أشل والأحر ويامحلل، اختلاف أهل أحدهما 

فاخبرالضمين، صفة بقوله: فحإ ؤولأهقههم4، 
له١١خلق لما ميسر أنه منهما فريق كل عن 

وأهلمختلفون، الباطل أشل أن الأية! رروحاصل البغوي: وقال 
اطلبالوأهل للأتفاق، الحق أهل الله فخلق متفقون، الحق 

للأخلأفاارْ/

منفيرحم ليختلموا، خلقهم أنه والصحيح ١١العربي: ابن وقال 

محلىيولد مولود كل ت مض باب القدر، كتاب في صحيحه، قي لم م]خوجه الحديث! )١( 
.٢٦٦٢برقم ، ٤٢٠٥٠; ١^؛ 

(C١٠٥هود سورة  ٢.
يشيرحكت إساده وحثن . ١ ٤ ٠ U/ ميرْ في جرير ابن عباس؛ ابن عن أحرجه ت لأثر ا )٣( 

.٧٥م انمح الشبر في 
.U١٤١/المان جامع )٤( 
سالم)٥( 



وقال:فيّههمجوشث4أا،، قال' كما يعذب، من ويعذب يرحم، 

ؤننائسآلإلآلإصألأالذاويان: وآية الأية ءنْ بين ■سارض ولا 
فيوالإرادة قدرية، كونية إرادة الأية هده في الإرادة لأن ةبلوني4لن؛ 

ثرعيةلْ/إرادة الذارات آية 

٠١٠٥ت هود صورة ( ١ ) 
٠٧ت الشورى صورة )٢( 
القرآنأحكام )٣( 
٠٥٦؛ oIjjIJlIIصورة )٤( 
٠١٦١ء  ١٥٨ص الاصطراب، إيهام دغ ، ٢٧٢ه/المحيط البحر انفلرت )ه(





يوسفمحورة 

يومحفمحورة نزول 

د،مرا ه المي أصحاب أن »وروي الشاطبي: قال ١ \('\إ 
ثأثل تحسن رل جئ ت تعالى اش فأنزل حدثنا، اممه، رسول يا ! فقالوا

لأية.ا سثيها---4را، كثا 
إلازال الينبغي لا وأنه سألوا، فيما عليهم الإد في كالنص وهو 

الحديثفوق حديثا حدثنا فقالوا ملة، ملوا يم ض، التعبد في يفيد فيما 
((يوسف محوره فنزلت القران؛ ودون 

.٢٣الزم: محورة )١( 
فيحرير وابن ،  ١٣برقم ، ٢٢ص القرآن، فقائل في مد أبو أحرحبم الحدث: ( ٣٧)٢( 

صلالتزول،، أمباب في الواحا.ى وذكره ينحوه، اف عبد بن عون عن ، ١  U٤٧/تميره 
صنالنزول لأساب تحقيقه فى الحميدان محه فال إمحناد، بلا اممه عبد بن عون عن ٠^١٢ 

صعيف(.بإمحناد عنه جرير ابن راحرجه  ٢٧٠

،٢٦٩صى النزول اسباب في والواحدي ، ١ ٤ U/٨ يره نففي جرير ابن وأحرجه 
بالقفل:ه وقاص أبي بن معد عن ، ٣٣١٩برقم ، A٢٧٦ المدرك في والحاكم 

تممت،لر اممه، رسول يا : فقالوازمائا، عليهم فتلاه تال: القرآن، الك، على لاأنزل 
تال:، مّثارزنا أرقه إذأ روا أمحي ألكتب ة ^١^ فنزلت،ت ءلينا 

لمحنرل أف ؤ اممه: فأنزل حدثتنا، لو افه، رسول يا : فقالوازمانا، عليهم تلاه نم 
أ.ثيثهاا.





رموليا I فمالوا زمائا، عليهم تلام ثم ت قال الأية، ثقلوزه ^١٠!^ 
كنتالثدث تنس رل اض: زل انف؛ \ ■حدوتو و لاف، 

فانهماليهود؛ في نزك بأنها الممرينل٤،: بعض إليه ذهب ما وأما 
-عليه امحللعت فيما - مخرجا أجيم ولم تخريج، ولا إستاد بلا يذكرونه 

التزولءوأمحباب التنفير كتب، في 

٢,، ١ يومف! محورة ( ١ ) 
.٢٣النم: مودة )٢( 
؛؛.a/uتفسيره يي حرير ابن أحرجه )٣( 
حاشية]انظر؛ والصاوي [، ٥٩٣/١التنزيل مدارك ؛ ]اننلر النفي. إليه• ذهب وممن )٤^ 

[.A٣٧٢ الصاوي 





—يخرج فلا حاب؛ الفي عليا إن • تنول الثافض-ة إن فقال! 
أنهعث يريد - الماء من مناد ينادي حتى - ولدم من حرج من مع يعني 

وكدب،لأية، ا هده تاؤيل فدا جابر! يقول فلأن. ْع اخرجوا ؛ — ينادي 
يومفءإخوة فى كانت 

ومالأية ا قبل ما عليه يدل ظاهر ومعناها واصح، أمرها لأية ا فهذه 
معنىعلى المقيد ودل العام، معنى على الخاص دل كما بعدها، 

غيرهنطع كما بعدها، وما قبلها عما لأية ا جابر نطع فلما الطلق، 
منإليه ية بالنالموصع صار المعللق؛ عن والمهيل. الخام، عن الخاص 

محنىعن فراغ هوام فيه انتع لكنه التوقف، حفه من فكان المتثابه، 
الآية،\م.

قولهفي الجعفي جابر قول ! ررأحدها _؛ آخر موضع في — وقال 

امماشف، ٦٢١- •ا/أاآ النلأء أملام سر ]انظر: ا،اأ،و. ّة =توفى 
[.٣٠١*ص الهدب تقرب 

الأسىوالإمامحية يالجعفرة، يسمون الذين وهم الشيعة، أنسام عن نم هم •' الرافضة )١( 
حلافةفي المهمين بن علي بن نيد لرفضهم رافقه وسموا يالرافضة، يمول كما عشرية، 

عقالان]انظر: - وعمر بكر أبي إمامة لرفضهم أو وعمر، بكر أبي على ترحم لما هشام 
البةواصرص؟آآ_ايآ،، -٦٣ا/٤٣المنة منهاج ، ٨٩الإّلامض 

[.١٧٤. ١٧١ا/القرب ألة م
\إالدين من لاماي ا أن بيان باب في القل.مة، في صحيحه، في مسلم أحرجه الأم: )٢( 

بالون،ولدر من حرج من مع نخرج رفلا ■ وفيه بنحو،، الحمٍا.ى، طريق من ، ٢١، ٢٠

فيزلالعرب؛ بعض علم عن يعزب اللغة بعض أن عل تدل اش الأمثلة من أي : أحدها)٤( 
[.٣٣٧٠; الاعتصام ]انظر: بلمانها- لا ^ الشريعة في فتقول 



يجئلم لأية ا هذه تأويل أن : بتآ4 ي يأدن حئ آلارص أنج تعالى؛ 
فىعلتا إن تقول! فإنها التافضة؛ مذهب بذلك أراد فإنه وكذب؛ بعد، 

منعلي سالي حتى ولدم، من حرج من مع بخرج فلا حاب، ال
حئآلأرص أنخ ^٥^؛، تعالى؛ قوله معنى فهذا فلأن؛ مع احرجوا ؛ الماء 

يجئلم قوله؛ من ان محقفسره بما حجابر، عند الأية دأذنلأبىه 
يوسف,إحوة فى الأية كانت، وكذب، محنيان! قال الأية. هذه تاؤيل 

يرتابفلا عقل؛ ذا كان ومن مساوملاا، كتاب مقدمة في ذلك، وقع 
الجابر ناله ما وأن محمسان، ثال ماعلى دال القرآن سياق أن في 

ناق«لآ،.

هجمء،منءءء،يمء

 Iلدراسة:ا

ؤءابجآلارص،حئيألفؤآبآ4تعالى؛ قوله أن إلى الناطبي ذهب 
جابرالعام فيما لا _، السياق عليه يدل كما — ج يومحنإحوة في هو إنما 

ينافيه.الأية محياق إذ بعد؛ يجئ لم تأويلها بأن الجعفي 
بماقائل لا إذ الممسرونلم؛ إليه ذهب، الشاطئي؛ إليه ذهب، وما 

.٢٢١، ٠ ١/ مسالم صحح مقدمة في أي )١( 
.٣٧١، ٣٧الأءمماممأ/•)آ(
معالم، ٣٦٧;وانمون اممت، ، ١٧٢؟/العلوم بمم ، ٢٧١٨المان جامع انفلر: )٣( 

أإ0'كزادالمسر ، T٢٧٠/الوحط ١^ ، ٢٢٧٠;الكشاف، ، ٢٦٦التزيل؛/
١;النزيل مدارك 0إ{<إ\0د القرآن لأحكام الجامع ، ١٥٠ا،/\>ا/الكسر الضر 

٣;القدير فح ، ٥ ٠ ٥ ، ٥ ٠ ٤ ٢; ممر لأبن العفلم القرآن تمر ، ٤ ٢ ٤ ١; المهل ، ٦١٩
TAA؛/الخارل محامن ، ٣٦/٣الساتي يوح ، ٤٦





.٢١-حرصث ولو أياين أحفر تعالى.■ قال ٠

rl\yA  محيالحق أهل أن الخلق؛ محي اه »نئة الشافي: قال
ؤوتآأحقرالنايننلو-مصكتعالى؛ لقوله فليل؛ المامحلل أهل جب 

تتعالى وقوله نومحين4، 
هح؛صءهحءصء،ح؛صء

ة!لدواماا 

جنبفي الحق أهل أن الخلق: في الله منة أن إلى الشاطئ ذهب 
ولو-مصتالنايف أحقر ؤ)ونآ تعالى: لقوله قليل؛ بامحلل الأهل 

تعالى:وقوله بمحف4، 
أحدولم ، رين المقمن كثير إليه ذهب الشاطئ؛ إليه ذهب وما 

لعا.مخا 

—ومنها الثاطى، ذكرها كما الشرعية، الموصى عليه تا.ل ما وهو 

ؤنثةةكئأمحلأ.س4'"•أ''مدت«ار: 
٠١٠٣يومحف محورة ( ١ ) 

.١٣محا: محورة )٢( 
\/y\.الاممام )٣( 
٠١٣محا: محورة )٤( 
،٤٢٨٢;التنزيل معالم ، ١٧٩، ٢١٧٨;العلوم بمم ، ٣١١^اليان جامع انفئر: )٥( 

١;التزيل مدارك المر زاد ، ٣٢٨٤;الوجيز الممرر ، ٢٢٧٧;الكشانط 
fyمحير لأبن العفليم \م\0 تمر ، ٣٤٤م/الحيمل البحر ، ٤٢٧/١المهيل ، ٦٢٦
٢٠٦٥١/ الممامحير أيم ، ٤٠٢اكاؤيل؛/محاسن ، T٥٨/القدض فح ، ٥١١

٠١٧هود؛ محورة )٦( 



كهلم بجئة ألامحو ؤذ أنفرمن تملع ؤم1ن ث تمار وقوله 
منأكثر الكفار لأن عموم؛ اقاس4 مقر جزي؛ ابن قال 

المزمنينر؛لسم
ميالله حكم اربمان _ت الأية فوائد في س الجزائري بكر أبو ونال 

يكرب'اولا الداعي يحزن فلا يؤمنون، لا أكثرهم أن وهو الناس 

.١١٦الأنعام: )؛(سورة 
المهل)٢( 
.٢٦٥١; اكفاسر أسر )•٢( 





الرعدمورة 

آلتزنآولإه آلأه م أويفت يدأل>بال ثيرث ^٠١، وآوأف ؤ قاوتعارت 
^؛٠حمعا آهس لهدى أثئ ننآء ؤ •ءام-نوأأن نأشن ^ ٥١■معا ألأمر ش بل 

وغدآيئوإننفيَ حئ د١رهم من زنا أومحل هار؛بم يماءّنمأ تصيم كنووإ ألبمآ ,زان 
،.هلأمحشسم١١

علىالأمحوال أحد يذكر أن ،: ارواكاك١٢الثاطبى: قال ١ / ١٢٩
تقريرسن وفرق المعنوى، النمير على الأحر محيدكر اللغة، ير نف

النظرلأن واحد؛ حكم إلى يرجعان معا وهما المعنى، ير ونفالإعراب 
المعنىتقرير إلى راجع والأحر الوصع، أصل تقرير إلى راجع اللغوي 

إثموينهلؤومتئا ت تعالى قوله في قالوا كما الاستعمال، في 
وكذلكالقفر، وهي المواء بالأرض النازلين وقيل؛ المسافرين، 

أى؛

.٣١الرعد: صورة )١( 
وليسالخلاف، ظاهره غيما - التفسير في الخلاف نقل أساب من الثالث، أي؛ الثالث،: )٢( 

0/،ا'آ_مااآا[.اJوامم١ت كذك،_]اظر: الحقيقة في 
.٧٣الواقة: ّورة )٣( 





تاللغة في هي I الزجاج فقال القارعة، فأما ١٠الجوزي! ابن نال 
عظيم.بأمر تنزل الشديدة النازلة 

قولان!ههنا يها المراد وفي 
عباس.ابن عن العوفى رواه ماء، المحن ءد.اب أنها ؛ أحدهما

قالهه، اض رسول بمفذها كان المي والعللائع انثروا والثاني: 
ءكرمة«لا،.

منمهلمكة؛ داهية تمسهم الكافرون يزال لا ارأي! * القرطي وقال 
غيرأو حدُبج، أو أمر، من أو قتل، من أو أربد، أصاب كما صاعقة 

والالآء،االخداب من ذللئ، 

علىير نفأصول! ثلاثة على يدور الاس ونمير  ١١القيم! ابن وقال 
وهوالمعنى، على ونمير المتاحرون، إليه ينحو الذي وهو اللففل، 

ينحوالدي وهو والقياس، الإمارة على ونمير لفإ، اليذكره الذي 
وغيرهم«رم.الموفية من كثير إليه 

ثإسمحِْ,ِ.لأ
.٥١ص القرآن، أنام في التان )٣( 





إبراهيمسورة 

وماًكملإإلسا=ظرمح لن  pVJ؛^؛ ٠٤ؤو\إت الى تعال ق
ميىكية4را،.

الأية.رروقال: الشاطئ: قال »ّآا/ا 
راجعوهو المنعم، مرقاة في عليك أنعم ما صرف هو والشكر: 

مقتضىعلى حارتا يكون أن الكلية: ومعنى بالكلية، إليه الانصراف إلى 
الصلاةعليه — قوله معنى وهو حال، كل فى الاسهياعت بحب مرصاته 
ا.شيئااال به يشركوا ولا يعبدوه أن العباد على اممه ارحق _: واللام 

العادات.أو العبادات من كان ما هدا في توي ؤي

فهيالشركة؛ يحتمل لا الذي تعالى اض حق فمن العبادات؛ أما 
إليه.مصروفة 

٧.إبراهيم; محورة )١( 
بابوالير، الجهاد كتاب قي صحيحه، ني البخاري أحرجه حديث من جزء الحديث؛ )٢( 

الإيمان،كتاب في صحيحه، لم؛ي وم، ٢٨٥٦برقم ، ٤٧٢ص والحمار، الفرس امحم 
من، ٣٠برقم ، ٥٩ل/حه، نهلنا الجة لحل التوحيد محلى مات من أن على الدليل ياب 

بلفظه•فهم جل بن معاذ حديث 



^يم_رءك

الكلي،الطر على تعالى الله حق من - أيصا — فهي المادات؛ وأما 
سثل تعالى! قال فقل العلمان؛ من اممه أحل ما تحريم يجوز لا ولدللث، 

الآية.، ين دألْلست لثاد،ء ا-ءج آه أم زثة حرإ 
ظآهالى: عتوقال 
الأ;ة«رم.

ه7صءءحبمءه-?؛صء

■الدراّة:

مرصاةفي عليلث، أنعم ما صرف هو الشكر أن إلى الشامحلبي ذهب 
يالكلية.إليه الانصراف إلى راحع وهو المنعم، 
رينالمقمن جمهور إليه ذهم_، الشامحلى؛ إليه ذهب وما 

عليلث،أنعم ما بصرف إلا فه الشكر يكون لا إذ الذلاهرب هو وهذا 
الموصىعليه دلت كما الشكر، معاني من وهذا مرضاته، فى 

:ومنهاالشرعية، 

؛ولامونهر ؤقطزوأ4 تعالى: قوله 

٤٩٩- ٤٩٦ص وانظر: ، ٣٢الأعراف: مورة )١( 
.٤١٤-  ٣٩٤ص وانظر: ، ٨٧اناندة: مورة )٢( 
U/،؛nان:ا.- اا \مك .Y٥٤٤/الموافقانخ )٣( 
الكبيرالفر ، Y٣٩٤/الكثاف ، ١٣٣٧/٤^۶، سالم ،  ٤٢ ٠/٧اJانجامع انظر: )٤( 

ْدارجافلكينه/ه/ْأأ،القرآن لأحكام الجامع •ا/؟ا/حآ، 
نمير، ٣٣٤م التمييز ذوى صائر ، ص٨Y١اكريفات ، ٥١٣ا/التنزيل أنوار 

، U١٨١/ انماني روح ، Y٣٧٨/الأقران سترك ؛؛، U/Yالخاوي وحاب الجلالين 
.١٢٥؛/الرحمن الكريم تيسير ، ٤٦٤؛/التاؤيل محاسن 

٠١٥٢ت البقرة سورة )٥( 







الحجرصورة 

هلإمحرن4لا/مار: ال ق٠ 

ؤأدامحت تعالى قوله في المضمون ارالحففل الشاطئي! قال ١ لأ\إ م\ 
المنصوصة،الكلية أصوله حففل يه المراد إنما -ثثففإؤزه؛ الدثروؤاأهز رنا 
أن^٠ ^^^مأممقصمدظأ4رى_أشا_، المرادشولمافى: وهو 

الحفظعن يتحالف، لم كيلك؛ كان لو إذ الجزئية؛ المائل المراد: 
ويؤيدهبالجواز، نقهبع لأنا كيلك؛ وليس الشريعة، جزئيات من جزئي 

الجزئية،النصوص في الاحتمالات وتهلرق الفلتون، لتفاوت الوقؤع؛ 
وفيالاحاد، أحبار في الخطأ وجد فقد قحلنا؛ فيها الخ-هلأ ووقؤع 
ككا؛مه كان ما المحفوظ بالذكر الراد أن عر فدل الايات؛ ممار 

قطنالأم.أصل كل يكون أن يرم داك ؤإذ 
،اللم صلم، من هو ما الخالم ررمن آخر موضع في - وقال 

٠٩الحجر؛ صورة )١( 
٣.؛: jgUIصورة )٢( 
.٢٣، ٢٢؛/الوافقات )٣( 
٥٢٦العرب؛/ oUالقوة.]انغلر؛ ومر الفلهر، عفلم على طلق الملمح انماام؛ صاو_ه)٤( 

•[ ١٣٠ص المحط القاهوص (١، ))صلب عادة  ٥٣٠ _



ولاصلبه من ليس ما ومنه صلبه، من لا العلم ملح هو ما ومنه 
أنسام!ثلاثة فهدم ملحه؛ 

الطيب،،مدار عليه والذي والمعتمد، الأصل هو ؛ الأول(المم 
إلىراجعا أو قطعنا، كان ما وذللث، الرامحين، مقاصد تنتهي ؤإليه 
مملعي.أصل 

كانت،ولذللث، الوجه، هدا على منزلة المحمدية الباركة والشريعة 
>لناخنزهألآيتعالى: قال كما وفروعهاره؛ أصولها في سفوفلة 

صلاحيكون يها التي، القاصد حففل إلى ترجع لأنها وإداد/كفلود<ه؛ 
قاموقل والتحسينامحت،، والحاجيارت،، الضروريامحتط، وهي• 

إشكالفلا إليها؛ مستندة الفرؤع وصائر اعتبارها، على القهلعي البرهان 
الأركان،،ثابت، الأساس، رامح أصيل، علم أنها في 

]انظر:الأخار. من  ٣١والظح: اسة، اصة رالص: الشة العلم: ثلح )١( 
ار[.ملح  Y٦٠٢/ المحرب لسان 

إلىل ثطص، أصل إلى راحتا ولا هطعتأ يكن لم ما -• هنا - الشاطئ عنل بها والمراد 
\لأ\\أالموافقات ]انظر: ظي. 

وفروعها،أصولها في محفوؤلة الشريم بآن الشاطئ ذكر الثاني* الموصع هذا في )٢( 
بأنمحن الأول الموضع دني ذلك، >، يمحدإناومحون4 موله: وامدلء 

الفرؤع.حفظ دون الأصول حفظ ثها يراد الأية هازه 
صئحلأنه الفرؤع؛ حفظ دون الأصول حفظ على تدل الأية أن يرك، أنه يظهر• والد'ي 
ونيالموصع هذا في _ الأصول لحفظ ؤإئاثا الفرؤع، لحفظ نفتا - ؤإنائا نما ذلك 

الحجر:آية في الفرؤع يحفظ مراده ولعل [ ٢٨٧-  ٢٨٣ص ]اننلر: المائدة. آية موضع 
كماعليها يص لم إنه حث من لها ونفيه فهلعي، أصل إلى ترجع إثما حسنا من هو إنما 
الأصول.من استخراجها في يجتهد ؤإنما الأصول، على نص 

.١٠٨، ١٠٧؛/الموافقات )٣( 



كمامعصومة، المباركة الشريعة هدْ ررإن _ت ثالث موصع في — ومحال 
معصومة.عليه اجتمعت فيما أمته كانت وكما معصوم، صاحبها أن 

تبوجهين ذلك ؤنمحن 

Iتعالى كقوله وتالوJحا؛ تصريحا ذلك، على الدالة الأدلة ت أحدهما 

■الدراسة:

ؤِلنامحننزوفوله: في اسمون الحففل أن إلى الشاطبي ذم، 
أنلا الكلية، الدين أصول حففل به المراد إنما ألدثزرإيا]م.ثففلؤزه 

الجزئية.ائل المالمراد 

هذافي - العلم أهل من أحدا أحد لم الشاطبي؛ إليه ذم، وما 
هذ.ايشابه ما بيان محبق محي ولكن مخالفة، أو موافقة عليه نص — الموضع 

إعادتهعن يغني ط ،، ،أدي0ؤأ؟هر ٣' آعئ ُأؤآووم تعالى: قوله في 
هنا.

ؤرإدالملئطو0يممحوله: في الضمير أن على بناء الاستدلال وهدا 
.مرين المقجمهور رأي هو كما القران، هو الذي الذكر إلى راحع 

الأية.سياق عليه يدل الذي هو وهذا 

.Y٩١/الموافقات )١( 
٣.الائالة: سورة )٢( 
.٣٨١- ٣٧٦ص انظر: )٣( 
وابن، ٣٥٢م/تمره في عطيت وابن ، ٤٩٣آ^/تمره في حرير ابن للجمهور: به ن)٤( 

وغيرهم.، ٢٩٣/٤تمرْ في الجوزي 



^١،؛اض إلى يعود ؤآاؤ4 قوله: في الضير إن قيل إن وأما 
الشاطئ.إليه ذهب ما على الأية في دلالة فلا 

الضميرأن لأية ا هذْ معنى في الصحيح هو راوهدا التستقبلي! قال 
•وقيل القرآن، هو الذي الذكر إلى راجع لحنيْلونيم لم قوله؛ في 

كقوله:ه؛ النبي إلى راجع الضير 
الياق«أم.ظاهر من يتبادر كما الحق؛ هو والأول 

ومقاتل.الناب ابن عن القول هذا تفيرم ني الجوزي ابن نقل )١( 
.٦٧الماس: ّورة )٢( 
١١٢٠م المان أضواء )٠١( 



النحلسورة 

رينهاكآروآوكآءألكهل صث آف وعق ؤ ت—*—ال —ال ق٠ 

أذوتعالى•اف قول ؛ ١^٠^^٢٢ءومن الئاطبىت قال ١ ! ١٢٦
أحمع؛ركيم.أوِسج' كآ؛ رئو كآر رينها محن 

عنجائر الطرق من سواه وما الحق، طريق وهو القصد، ت فاليل 
التحديرعلى يدل فالماق منه، يحذر عنه، عادل أي• الحق؛ 

•والهى«رم 
ء٢؛؛، ٥ ء ^ ٢٥ء ص م٠ 

الدراسة:

مسألتينعن الموضع هدا قي الشاطبي تحدث 

٩.الحل; سورة )١( 
[.٨٠- ؛/٦٧ الاعتصام ]انظر! البلع- ذم على الدالة الايات ومن أي! الآيات، ومن )٢( 
.٨٠؛/ الاعتصام )٣( 



ئيئم

تقوله في القصد، السيل! أن إلى الشاطئ ذهب الأولى! المسألة 
منسواه وما الحق، طريق وهو حآره، رنها آلكيي صد آش 

عنه.عائل أي! الحق؛ عن جائر الهلرق 

رينالمقعامة إليه ذهسر الشاطئ؛ إليه ذهب وما 

طريقبيان الناس أيها الله وعلى ذكره! تعالى اريقول حرير! ابن قال 
واليل•عليها، يفل فإنما صل ومن فلنفسه، اهتدى فمن لكم، الحق 

فيه((,اعوجاج لا الخي المقيم الهلريق! من والقصد العلريق، هي 

عنجائر الهل ومن ث ذكرْ تعالى يعنى ؤنابجامحزر4 رروفوله! 
معوج١١.سقامة الا 

التاويلاال٢،.أهل قال ذلك؛ في قلنا الذي ®وبتحو 

ؤوإنه-اكآرهبقوله• المراد أن إلى الناطى ذهب اكانية! الخسألة 
والضلالات.البيع محلرق أنها 

كابنالمرين؛ من جماعة إليه ذهب الثاطى؛ إليه ذهب وما 

الوجيزالمحرر ، ١ ١ ْ/ التنزيل معالم العلوم بحر ، ٥٦٤الساق جا*ع انفر؛ )١( 
/r؛/(لمير زاد ، ٣٨١Y-YA ، القرآنلأحكام الجامع ،  ١٨٤الكبيرالضر

ه/أأ؛،المٍتْل البحر ا/ا،ه؛، التسهيل [-، Uo)/النزيل ه/.ا/؛ه، 
ضح، ٥٣٩، YoA]/ص أمار ، ٥٨٤٨كثير لأبن \م\و تمر ، ٤٦٣

.٤٥٠٦;التاؤيل محاّن ، ١٤٩م/القدير 
 )Y( ٥٦٤البيان؟/جامع.





ئتمي

لأنهوالضلال؛ البيع أهل على الموصع هذا في الثاطي نص ؤإنما 
للبيع.القران ذم على بها تدلا م الأية، هذه أورد 

أنواعوهو للحق، قاصد غير جائر هو ما السبيل ُُومن الرازي• قال 
والفلأل((أالكفر 

خارجةحائره، البيع أهل رامبيل —ت لأية ا هذه فى — تيمية ابن وقال 
المسيلمن ذلك إن يقال! ولا فيه، ابتدعوا فيما تقيم المالصراحل عن 

٠١المشرؤع 

تؤنث،فإنها بيل، للؤونه_اكآره فى ررالفمير القامحمي! وقال 
الكهّيوصل لا عنه، منحرف، الحق، عن مائل السبيل وبعض ت أي 

كلهاالناّرج عددها، يحمى يكاد لا التي الضلالة طريق وهو إليه، 
ئئعوأولا ثائعوْ منتقما صر؛أل هتذا وأف ؤ تعالى! كقوله الجائر؛ تحسن، 
صيلإ' قثزى القيل 

.١٨٤و/•ا/الكر الضر )١( 
.٢٠٨/١٥الخاوي مجموع )٢( 
.١٥٣الأنعام: مودة )٣( 
اكأويلأ/ا"«ه.محاض )٤( 





^ص؛حز؛<
Iومنها الأحرى، والأيات لأية ا هذْ عليه نصت الذي وهو 

ظة؛أقاِصآوشتعالى: قول 

رنك4أ٢،.ثن أيث جمآأزل أؤول ؤيتأ.بم ت تعالى وقوله ُ ُ 
أرادآمجِومحنامحلأَي4لم ر>ؤووآه الغوي: قال 
منيطلب الكتاب وسان للوحي، ميتنا . الحم، وكان الوحي، بالذكر: 

الة«ل".

لتبيينشامل وهالا راءؤِمحنصنارراي4 المعدي: وقال 
معانيه®وتبيين ألفاظه، 

حكمتينلأية ا هذه في — وعلا حل — اممه ذكر راوقد الشنفتلي: وقال 
النيعلى القرآن إنزال حكم من 

الأوامرمن الكتاب هذا في إليهم نزل ما للناس سين أن : إحداهما
غيرفى الحكمة هذه بين وقد ذللثج، ونحو والوعيد، والوعد والواهى 

كقول:_أشا_، الموضع هذا 

،١;٠٢٧ 0إ القرأن لأحكام الجامع ، ٣١/ ٠Y٠ا/ اممير الضر ، ٣٤٢إ/ءالمير 
،A٥٩٢ كير لأبن العظم القرآن تمر ، ٤٦٤ا/النهل ، ٦٨٢ا/اكئزل .دارك 
الكرم-سر ، OYY.حامزاكأرل؛/، ١٦٥/٣القدير فح ، ٤٩٩٨الخاوي حاشية 

.٣١٢١; الممامير أبر ، YVoAالخان أضواء ، Y-Y؛/الرحمن 
٠١٠٥ت اء الخمورة ١( 
.٣٩١وانظر: ، ٦٧الخائدة: ّودة ٢( 
.٤٤الحل: ّورة ٣( 
اكئزلْ/األأسالم ٤( 
•٢ * ٦ / أ الرحمن الكرم ؛يسير ٥( 



هصألإ،ظَثينه: ون_ولأظمح'ِط4رن، 
١^٢،•أص---4 

بها«لم.والاتعاظ آياته فى التفكر هى الثانية: الحكمة 

.٦٤المحل! صوره )١( 
.١٠٥الماء! محورة  C٢ر

.٢٧٥المازم أضراء )٣( 



،•ما.زمرود،4أ١ يسلوث مهمهر من رمم -محامف ؤ تعار: قال ٠

>ثازنَريابجتعالى: قوله »والثالثرأا: ؛ّاا/ّاةالالئاض: 
عرمعتادهمجرى إنما ذلك، وأشباه ؤءفي-مشيىأئنح4لم، مؤء-ر4، 

الحق،الواحد بالهية مقرين كانوا ؤإن الأرض، في الألهة اتخاذ في 
فىادعوه ما نفى على تنبيها وتخصيصه النوق بتعيين الايات فجاءت 

قالولذلك جهة إنبات على دليل فيه يكون فلا الأرض، 
هذاعلى واجر فتأمله، ^إأقمشمنمهريمأْ،، تعالى: 
والأحادث«١٦/الآات سائر في المجرى 

ءمهم ٠ ء ؟، ٢٥ه-م؛صء 

■الدراسة:

منوغيرها زخاو'ه  atيآم ؤءدامث تعار؛ قوله أن إر الشاطئ ذهب 

.٥٠الحل; سورة )١( 
أنوالهاض العرب عادات معرفة أن على تدل اش الأُئالة س والثالث أي والثالث: )٢( 

أرادلمن منها لأبد حاص ب ثم يكن لم ؤإن التنزيل، حالة أحوالها ومجارى وأفعالها 
إلامها الخروج تعذر التي والإثزكالأت الشبة ش وح ؤإلأ القرآن، م ش الخوض 

[*١٥٥— ١٥٤؛/الموافقات : تانذلر المعرفة. بهدم 
.١٦اّلاك: سورة )٣( 
أوالد حق فى مواء - وتخصيمه النوق يتعيبن جاءت اش الايات أن : هازاكلامه ومعنى )٤( 

تنبيهاجاءت ؤانما جهة، ر لكونه ليس اف حق فى والتخميمر التعن هل.ا يان — غيره 
علىدليل فيها يكون فلا ولذا الأرض، في تكون الألهة بآن المشركون ادءا0 محا نفي على 

الدراسة.حلال من سينلهر كما نفلر، فيه وهذا ألبتة، ش جهة إثبات 
١٢٦النحل! صورة )٥( 
؟١٥٥/٤الموافقات )٦( 





^^نحمحفإإ<
ثنبجم ؤ؛،مل تعالى؛ نوله أن إلى المقمرين من جماعة وذهب 

وهوتعالى، ف والفونية العلو جهة إثبات على يدل أنه إلى مذههم4 
والجماعة.السنة أهل مذهب 

والةاسِسرم،٢، ل القيم وابن ،، ل تيمية ابن إليه؛ ذهب وممن 
•وغيرهم ، والسعدي 

وقربهبعالوه إيمانهم عن ررفأحبر -I الأية محي - القيم ابن قال 
ؤإجلالا١١تعظيما بالجود له وحضوعهم 

الطامةبكثرة مدحهم لما ُرؤ؛ثامذالجمينمذههمه عدى! الومحال 
والمهر،بالذات فوقهم هو الذي الله من ؛الخوف، مدحهم فه، والخفؤع 

قهر٥االتحت( أذلاء فهم الأوصاف، وكمال 

ؤءبنقرشؤ؛،مبمأمبنمذؤر4، تعالى؛ ررقوله الئاطبي! محول وأما 
فيالألهة اتخاذ في معتادهم على جرى إنما ذلك،، وأشباه ؤ( 

اممهبأن يقرون شركهم حال المشركين لأن مردود؛ هذا فان الأرض 

.٥٥- والأعمام الواختات بمخالفات الإعلام ، ٢٣٨- =وأطهأ 
.٩٥٤_  Y٩٥١/ الصفات آيات في والإنات التأؤيل ين المقرون 

.١٣ه/آا، اكاوى مجموع اننلر: 
.٣٨/٣الضر يانع انظر: 
التأويل؛/مآه.محاسن انظر: 
إ/بم،آ.الرحمن الكريم -بئر انظر: 
.٣١٢٢; التقامر اسر ، ٢٩٣- الطحاؤية اس شرح انظر: 
.٣٨/٣الضر بدائع 
.٢٠٩الرحمن؛/الكريم تنير 
.١٦ت الملك صورة 



الأرض،في شتى لألهة مادتهم مع لهم، إله وهو ماء، الفي تعالى 
هذاوعلى بالألومة، تومدْ في النزاع ئنما ذللئج، في نزاع غير من 

دللما الموافق هو وهذا تعالى، اض علو لبيان الأية في الفوقية فذكر 
والفطرة.والعقل الشؤع عليه 

تنبيهاوتخصيصه الفوق بتعيين الأيات رافجاءت أيصا - قوله وأما 
جهةإلهان على دلهل فيه يكون محلا الأرض، في ادعوْ ما نفي على 
.٠٠ألمة 

النوقبتعيين الأمان جاءت إذ _؛ أيما - مردود هذا فان 
المستحقوأنه مخلوقاته، عالي عال بحانه أنه لبيان وتخميمه، 

ماله نلم ولو والفطرة، والعقل المع ذلك على دث وقد للعبادة، 
العلوإثبات على الدالة والفطرة والعقل مع للمنامحصا ذلك لكان قال؛ 

٠بحانه ف المطلق 

هرموله وسنة آخره، إلى أوله من اممه كتاب ®فهذا •' تيمية ابن محال 
سائركلام نم والتابعين، الصحابة كلام عامة ثم آخرها، إلى أولها مجن 

هووتعالى بحانه الله أن فى ظاهر ؤإما نص إما هو بما مملوء الأئمة؛ 
فوقوأنه العرش، فوق وأنه شء، كل فوق وهو الأعلى، العلي 

الماء^٢،.

٠_YAY الخلحاط الشدة رح ، ١ ٩ - ١ ه/٢ ،  ٤٥-٤٤إ/مأحموعاكاوى انفلرت )ا(
الإعلام، ٢٣٨- وأهلها البدع من ومرض عقدته الشاطئ الإمام ، ٢٩٣

٠٥٥_ ص٧٤ والاعتصام الموافقات بمخالفات 
\.y/oالفتاوى مجموع )٢( 



فهذامنهم، بائنا مخلوقاته عالي عالتا كونه رروأما _! أيصا — وقال 
آدمءابني جمح فيها يشترك الي الضرورية بالفطرة معلوم أمر 

• ٤٠؛/الفتاوى مجمؤع )١( 



قإ0 -صنا ررزى تءتقثإ منه شدوف و\يئي الجل تتت ^J؛>، تعالى: قال ٠
،.سلوله١ لم»ِ لأية د'إك 

Wo ؤش،ورثمتغيه: قال فإنه الئكر؛ رروأما الشاطئي: مال /٤
وقال:يحتنه، ولم الئكر اتخاذ إليهم قنب ث=تقتايم 
التصرف؛بض لا التصرف، فيه وقع الذي بالأصل فالامتان نمه، 

بمئرؤعتصرفوا فإنهم التصرف، فيها الواقع الأحرى بالعم كالامتنان 
كساتربه الامتنان طريق على قهل المثرؤج بغير يوُت، ولم مشرؤع، وغير 

ينهيجعلتر نزق نرن\ ٣ أس أيرل، ة آرءتر ثل ؤ تعالى: نال بل النعم؛ 
هوا«لم.فتفهم الأية، •ماماوظلأ4لأ، 

•٢؛، ٥ ء ء ء م ر٠ 

 Iة:لدراسا

•مالتن عن الموصع هذا في حلى آ التحديت 
تزنرين ؤ تعالى؛ نوله أن إلى الشاطئي ذهب الأولى: المسألة 

إلى___، ^ ٥١أن على يدل ثثنأه ئمأ ت=قثإ منه شرؤث أشل 
وحسنه.الرزق اتخاذ إليهم ونسب يحسنه، ولم الئكر اتخاذ المشركين 

،،كاJقاءي١٤رين؛ المقبعض إليه ذهب الشاطئي؛ إليه ذم، وما 
اكنانومناع ، وميدقهلب، 

.٦٧الحل: )؛(مودة 
.٥٩يونس؛ صورة )٢( 
.٥٢٤م الوافقات )٣( 
.١٩٦انمرر؛ا/ه\،؛، نظم انظر: )٤( 
؛٢١٨١؛/ \مأ0 ظلال قي انفر: )٥( 
.١١٤، ١ صx\ القران علوم في ماحت انظر: )٦( 



الشرابأو يمكر، ما هو لأية با بالسكر المراد أن على بناء وهذا 
•المكر 

الخمر؛تحرم أن قبل هذا وأن ، المقمرين جمهور عليه ما وهذا 
مكية.النحل محورة لأن 

اللنةا٠ل٢،.قي المشهور هو هذا يكر، ما ®والتكر عقلية! ابن قال 
هذهفي بالشكر المراد أن على العلماء راجمهور الشنفمقلي! وقال 

بهيحصل ما على الشكر امحم تطالق العرب لأن الخمر؛ الكريمة! الأية 
أنعرفمت، ررؤإذا  ٠٠لاسم ا ؤإرادة المصدر إطلاق من كر، الم امح

قبلبالخمر الأمة هذه على امتن اممه وأن الجمهور، مذهب هو الصحيح 
بمنمث،مدنية آياُت، بعدها نزلت، مكية، لأية ا هذه أن فاعلم تحريمها، 

الخمر٠٠تحريم 

ؤألأشألحز ئرت وين ؤ تعالى؛ قوله ررنزل الفقنان! مناع وقال 
الامتنانمنام في تقوداه إمك لأيه ه ؤ، إنا حثنأ ورنة تنتقك منه شذوث 

ماوبالرزق الخمر، من يكر ما بالشكر المراد كان ؤإذا سبحانه، بنعمه 
جمهورعله ما وهذا - والنسب كالتمر الشجرتين، هاتين من يوكل 

ه/*؛/هد،آد،تمره في والقرطي ، ٢٤١آ/ نفيره في مرفندي الللجمهور به ن)١( 
فيوالشنقيطي ، ١٧٥ّ\/ تفسيرْ في والتولكني ، ٤٩٥ه/؛ه؛، يرْ تففي حيان وأبو 

١٣٢*ا/ الربي لأبن الهمان أحكام ، ٢٩ه/ا/أ، النزيل معالم وانفلر: ، ٣٠٥م/شسرْ 
العغليمالقرأن تفسير ، ٤٩٥ه/؛ه؛، المحهن البحر ، ٤ ٠ ٥ م/ الوجيز المحرر ، ١٣٦-

والزيرالحرير ، ٥٢٩؛/اكأؤيل محامحن ، ١٧٥/٣القدير فتح أ/أهه، كير لأبن 
.١٧٥-  ١٧٣صالاصهلراب إيهام دفع ، م٥٠٣اليان أمواء 

.٤٠٥/٣الوجيز الحرر )٢( 
.م٥٠٣البيان أمواء )٣( 



يشعركر، الوصف دون حس، بأنه الرزق وصف فإن -، رين المق
.السكر، دون وحلْ عاليه والثناء الرزق بمدح 

اسمهو أو الخل، ت الأية في بالئكر المراد بأن قيل إذا وأما 
كالرزق.حسن؛ المعنى بهيا الئكر فإن حلوا، دام ما للعصير 

بلغةللخل امم إنه رروقيل ! - السكر معنى في - الماوي ثال 
ماباعتبار مكرا ميته ونحالوا، دام ما للحصير اسم ت وقيل الحبشة، 

ينخ،لم باق به لامتنان فا يرين التفهذين وعلى إليه، يؤول 

بالأصلالأية في الامتنان أن إلى الشاطئ ذب الثانية: ألة الم
الكرف*بنفي لا التصرف، فيه وق^ الذي 

تفصيل:فيه الثامحلبى إليه ذب وما 

ماوأن والأعناب، الخيل بتمرات وفر الامتنان أن مراده كان إن 
بقوله:به صرح وند صحيح، المحنى فهذا لها؛ تابعا يكون منها يتخذ 
لأحواللتبعيتها فيها ذكرت فإنما والسكر، والجمال الزينة ايات رروأما 

العمة«لص.طك في الأول اسود هي أنها لا انمة، تللث، 
والأعنابالخيل بتمرات وقع لأية ا في الامتنان أن مراده كان ؤإن 

الخمر،بمحنى الذي كر الدون الحسن، الرزق من فيها كان وما 
واردةالأية لأن نظر؛ فيه فهذا والأعناب، الخيل ثمرات من المتخذ 

—رين المقجمهور إليه ذمتا كما — الخمر ومنه الامتنان، مقام في 

.١١٤، ١١١صمالقرآن علوم في مات )١( 
ص٥م^١.الاضطراب إيهام دفع ت وانغلر ، ٥ ٠ Y/٦ الصاوي حاشية )٢( 
الواءةاتمآ/ماآه.)٣( 



والخمرومساح، حلال هو بما إلا يمتن لا والله تحريمها، قبل وهذا 
تحريمها١قبل مباحة كاسر 

يرقيرن\ ثم أس أنرل ة أرءتر ^٥)، I بقوله النساءلبي امتدلأل وأما 
نغلر؛ففيه المسألة، هذه في إليه ذهب، ما على ■ماماو-ءةلآ4آ٢، ثثثلت>ثنه 

فلمالخمر، شرب، بخلاف والتعبد، التشريع مقام في الأية هده لأن 
■دعاسا لسرلوها 

تحريمها،قل ذلك ونزل الخمر، يعني راؤث=ق،ه حزى؛ ابن قال 
فيالتي بالمنفعة المنة وجه على هدا إن وقيلI بالتحريم، منسوحة فهي 

نسخ®فلا تحريم، ولا لتحليل فيها تعرض ولا الخمر، 

لديهمالمرغوبة لذتهم فيه يما امتنان وهذا  ١٠ت عاشور ابن قال 
مكية،لأية ا هده لأن الخمر؛ تحريم قبل وذللث، — فيهم والمتفشية 

يمباح®حينئذ فالامتنان — بالمدينة نزل الخمر وتحريم 
المتخذالسكر أن ت منها يفهم الكريمة الأية ااهد٥ الشنقيهلي وقال 

فيعباده على به امتن اض لأن به؛ باس لا والأعنابج النخل ثمرايتؤ من 
بقولهIالخمر تعالى الله حرم وقل الحل، محورة هي التمح، الامتنان محورة 

T/اس لأبن القرآن أحكام ، ٢٩، 0YA/النزيل سالم ، Y٢٤١/ العلوم بحر انظر: )١( 
،٨٥ا/ ٠ ه/ القرآن لأحكام الجامع ،  ٥٦،  Y٥٥/ ٠ ٠ التمرالكسر ،  ١٣٦-  ١٣٢
،١٧٥م القدير فح أ/آهه، كير لأبن العفلم القرآن تمر ، ٤٦٨/١هيل الت، ٨٦

,T'A.T'0/To\J\أمحوا، اكءريرواكويرما/مآا، ، ٥٢٩؛/التأؤيل محامن 
.١٧٥. ص٣٧١ الاضطراب إيهام ديع 

٠٥٩يونس: صورة )٢( 
المهل)٣( 
.١٦٣/١٣واكويرالتحرير )٤( 



زعممن محول على وأما لأية ا سم0ه ٥^ حقبو' 'ألسطن  ١۶■نذ ُؤلإجس 
الخل،أنه أو _، عبيدة وأبو جرير ابن اختاره كما - الطعم الثكر! أن 

ذلأإئكالفىالآية«ر^.

٠٩٠المائدة؛ سورة )١( 
٠١٧٥- الاضطراب إيهام دفع )٢( 



ئي£زي

عنوتق آلمرش ذى ونإيثآى وألأتنن امر آس ؤ1إ نج—١^؛ ال ن٠ 

r٦ oؤاناق:أثزإصتعالى: اض »ذمول اطبىرى: ال؛قال \ا
ولاشيء، كل في حازما أمرا به مأمورا فيه ان لاحا ليس ولبمكياه 

أنترى ألا المناطات، بحسب م ينقبل شيء؛ كل في حازم غير 
أدابهابتمام ؤإحسانها الواجب، باب من أركانها بتمام العباداُت، إحسان 

المندوب؟باب من 

هوإنما الذبح ؤإحان ، الحديث( عليه نثه كما القتلة إحسان ومنه 
هذاكان إذا الواحب، باب محن الذبح في يكون ومحي واحي،، لا مندوب 

عدمفي العدل وكذلك( والشرومحل، الأركان تتميم إلى راجعا الإحسان 
وغيرها،والأمور الدماء أحكام في كالحيل ليس واحدة بنعل المشي 

٠٩٠ت النحل محورة )١( 
تحديدغير من طلما عنها نهي أو بها أمر حمالة كل أن بيانه: ساق في الشاطئ هذا ذكر )٢( 

تجيءوأنها أقرائها، ٌن قرئ كل ش واحد وزان عر مها والنهي الأم غلتس تقدير، ولا 
كلوعر ، شيء كل ر والإطلاق( العموم عر تأر أن ت لأول، ا صرين؛ عر لقرآن ار 

عرلا موصع، كل في الأحوال شواهد تعطيه ما وعر مقام، كل يحسب( لكن حال، 
كلنظرْ بميزان فيزف المكلف، نفلر إر وكل هذا وأن واحد، حكم ولا واحد، وزان 

هنا.المقمود وهو بالعهد، والوعاء والإحان العدل ذلك؛ ومن الأدلة. ي,، ؛حتمرق 
[.٣٩٧-  T٣٩٢/ ال٠واءمات ٣: صاتبها أنمى قي -اتي أن الثاتي: والضرب 

باحانالأم بابا وااا-يائح، الصد كتاب، في صحيحه، في لم مأحرجه الحديث،! )٣( 
-مءوءا - أوس بن شداد عن ، ١٩٠٥برقم ، ١٥٤٨م/ الشفرة د JJوتحاوالقتل الذبح 
ذبحتمؤإذا القتلة، فأحسنوا قتلتم فإذا شيء، كل على الإحسان كتجؤ اممه »إن بالمقل: 

ذبيحته®فليرح شفرته، أحدكم ولتحل. النبح، فأحسنوا 
واحدة،ًنحل ر يمشي لا باب اللباس، كتاب، في البخاري، صحيح في حاء كما )٤( 



وألإمسننيمألميل أمر آثه ؤأI 0 تعالى قوله في القول إمحللاق 1^1 يصح فلا 
إلىراجع وذلك فيه، الأمر يفصل حتى ندب، أمر أو إيجاب أمر أنه 

أحرى،تارة مقلدا كان ؤإن المكلف نظر ؤإلى تارة، المجتهد نفلر 
((وحفائه الممتى ؤلهور يحب 

 Iة!لدراسا

ؤءل• تعالى قوله في القول إمحللاق يصح لا أنه إلى الثامحلبي ذهب 
لأمرا يفصل حتى ندب، أو إيجاب أمر أنه وآلإنني،يم العدؤ، امر اثن 

■المتاٍلادتت، جب يحمنهما كل طقم لأنه فيه؛ 
يحبيتفاوتان والإحسان العدل كون من الثامحلبى إليه ذهب وما 

الشريعة.في ومقامه منزلته شيء لكل إذ ظاهر؛ فهدا المناطات؛ 
تعالى!فوله في القول إطلاق صحة عدم من - إليه ذم، ما وأما 

-؛يفصل حتى ندب أو إيجاب أمر يانه ءؤإلآساِاتنفيوأبمسسه 
يأنالقول يطلقون أنهم إذ ؛ ، المفسرين أكثر عيه ما حلاف فهذا 

تفصيل.غير من متدوب، والإحسان واحبا، العدل 

فيأحدكم رلأبمني -؛ ^٠١ ٠٢٠-ه هريرة أيي حدث من ،  ٥٨٠٥برنم ، ١ =صاٌا• 
حميناء.شحفهما أو جميعا لينعالهما واحدْ، نعل 

.٣٩٦/٣الموامحات)١(
،Y٣٤١/اوكشاف 0إ\ص الني,ل سالم ؛U/r ،Yللجماص ام1ن أحكام ١^: )٢( 

م/القرآن لأحكام الجاح ، ٨٣، Y٨٢/ ٠ ا/ ٠ الكسر القسر ، ٤ ١ ٦ م الوجيز المحرر 
يرنفْ/ماه، البحرالمحط ، ٤٧٢ا/هيل التالئ;يل ,د\وح •ا/ا<'ا، 

،١٨٨،  ١٨٧/٣القدير فتح \\إس، الدرر نقلم ، Y٦٠٤/ كثير لأبن العظيم القرآن 
.٢٠٥; ١٣والتوير التحرير ، ٢٣٢/٤الرحمن الكريم تيسير 



مندوب،بأنه والإحسان واجب، بأنه العدل، على أحللقوا ؤإنما 
العدل(،في أصلا الواحسا صار حيث، فيهما؛ العام الحكم با بحم

والثرعي.اللغوي الامتعمال( يفيده كما الإحسان، في أصلا والمندوب 
علىوالإحسان مندوب، هو ما على الخيل( يطلق أن يمنع لا وهذا 

إليهذهب، ما يكون ؤإنما الاصطلاح، في مثاحة ولا واحي،، هو ما 
انوالإحالواحسج، ؛العدل( العدل( حمص إذا ، مقبولا الثامحليي 
المندوب.بالإحان 

وثراغ،عقائد من مفروض كل فعل هو )انم.ل(( ارو ت عطية ابن قال( 
ؤإعهناءوالإنصاف،، الفللم، وترك الأمانات، أداء في الناس مع وسير 
الحق.

كلههو ما الأشياء فمن إليه، مندوب كل فعل هو رؤرآلإص1نه 
فيداحل منه الإجراء حد أن إلا فرض، هو ما ومنها إليه، مندوب 
،.الإحانا<ل في داخل الإجراء حد على الزائد والتكميل الدل،، 

وهواللغوي، بالمعنى الخيل( ير نقأروالأولى الثوكاني! وفال( 
أنبالدل( سبحانه أمره فمعنى والتفريهل، الإفرامحل محلرفي بين التوسعل 

جاب،إلى بمائلة لبت، متوسهلة؛ حالة على الخين في عباده يكون 
وهوالتفريهل جانس، إلى ولا انمين، في المذموم الخلو وهو الإفرامحل 
الدين.من هو مما بشيء الإحلال( 
؛يجمب، لم بما التفضل أنه إلى يرشل. اللغوي فمعناه الإحسان وأما 
يوجبهلم مما البد عليه يثاب ما فعل الإحسان! ومن التهلؤع، كمينه 

ّا/ؤالمحررالوجيز )١( 



الإحسانمر أنه . الّثي عن صح وقد وغيرها، العبادات في عليه الله 
فيالثابت عمر ابن حديث في - فقال يراه، كأنه العبد اف يعبد بأن 

تراهتكن لم فان تراه، كأنك تعبداش أن ان! ءروالإحالصحيحين 
ل٠١شرعاالإحسان معنى هو وهذا يراكا، فإنه 

,١٨٨ fxالقدير نح 



حمي

محنيثزئيتز1ئتحار: ال ق٠ 
سوليم١١/حتقامأ \حثتيما أجتئم محبمز 

٦/١٣٧ JU  :ءؤتثيلسم:طخمأ3تعالى: ءوقال الشاض
ؤءعنالدنيا، مي بعني؛ لإه4 -ثوم ثمحثث ونومحس أنى 

يض:فىالآخمة<\م
،رهلٌءه-ء؛صءهح؛صء

■الدراسة:

ع؟^تيقث ت تمار موله مي الْية المماة أن إر الشاطئي ذهب 
^محمحص(4ت قوله ر الأجر جزاء وأن الدسا، مي أنها هة4 

الأجرة.في أنه 
رينالمقجمهور إليه ذهب الشاطئ؛ إليه ذهب وما 

قفلإذ الشرعية؛ الممرص عليه تدل الذي وهو الذلاهر، وهو 
للوارين.شامل المالح والعمل الإيمان 

بهايعهر نة، حمنا مؤ يظلم لا الله ررإن ه: موله عليه يدل ومما 
الآحرة«لأ/ر بها ؤثجزى نمنيا، ار 

.٩٧الحل: ّورة )١( 
 )٣٦٢ْ/^، ١^١٥)٢.
توانظر ، ١  ٩٣م تمره ؛ي والمركاني ، ٥ ١ ٦ م/ يرْ تف؛ي حمان أبو ت للجمهور ه ن)٣( 

التمر، ٤١٩/٣الوجيز المحرد الكشاف ، ٦٤٣. M]/Uالبيان جامع 
، ٦٩٥؛/ النز؛ل ُالارك ، ١ ١ ٥ ؛/ ٠ ه/ القرآن لأحكام الجاح ، ٩ ٠ Y/ ٠ ؛/ ٠ امير 

،Y٦٠٧/محير لأبن العظيم القرآن -ضير ،  ٥٥١، ٠ ٣; الضير بدائع ،  ٤٧٣المهيل؛/
.٣٥٦. ٣٣٥٣;البيان أضواء ، ٥٤٦/٤التآؤيل محامن ، ٥٥٦النزيل؛/أنوار 

واب=وأحكامهم، المنافقين صمات كتاب في صحيحه، في لم مأحرجه ; الحا-يث،)٤( 





المرادأن على تدل قرينة الكريمة الأية ؛اوفي الثنفش: وقال 
لوأننا هى القرينة وتلك طيبة، حياة الدنيا في حياته ت الطيبة بالحياة 

قوله:في الجنة في حياته الطيبة! بالحياة الراد أن قدرنا 
تطزن4\حسماطاؤأ أجنهم ه؛ ولقمحار ه؛ة4 ثوم 

لوما بخلاف عمالهم، أحر هي الطيبة الحياة تللثح لأن معه؛ تكرارا 
حياةالدنيا في فلتحيبته المعنىI يصير فإنه الدنيا، الحياة في أنها قدرنا 

وهزاواصح، وهو يعمل، كان ما بأحسن الأحرة في ولنجزينه طيبة، 
ه^،ا.عنه الثابتة المنة تؤيده القرآن عليه دل الذي المعنى 

والتأسيس،التوكيد بين الكلام دار إذا أنه الأصول! في تقرر ®وقد 
التأميسا،على حمله رج^ 

.too"؛/"؛0مآ_ الهاز أضواء )١( 



لنر,4ك\رت.ثلمه, إئعايفهملولى أثهنِ تلم ولثن ؤ ة-الت—اء-ااىت ٠
.٢١بيرش4ر ء—رث يثاة ون-ئا أءء؛ثيى اثه ينحدرث 

U/WA  المجردا العربي المفهوم هو الظاهر رركون الشاطئي; قال
وفوص منزل أنه على اتفقوا والمخالف المراق لأن فيه؛ إشكال 

بين4•

ردثم دن_؛يم، إثما:بملنه أدهم تلم وثالسح-انهت 
لسانؤهشدا أءجِني إيه ينحدؤيى ؤ.لادن\أرى بقوله; عليهم الحكاية 

بث؛محي 

منيعرفون بما أجابهم لأنه الجدل؛ في الجواب شرط على الرد وهدا 
أو،فأسلم نصراسا وكان جبر، هنJا؛ والبشر بلسانهم، هو الذ.ى القرآن 

A'Xالحل: سورة )١( 
كثير،ين اض وعيد إمحاق ابن عن \"، iA/Uيره نففى جرير ابن أحرجه القول،' هدا )٢( 

فخضالحضرمي لم مبن اش مد عن  U٦٤٩/تمره في - أيثا - جرير ابن وأحرجه 
تلأحدهما مال وكان طفلين، وكانا اليمن، عير أهل من عبدان لهم كان •أنه ت بلفظ 

يتعالإليهما حلس ربما اشه رسول وكان التوراة، يقرآن فكانا جير، والاحر بمار، 
لصانؤهندا لتعين إثته ١^^( ؤ.نثارنح ت تعار محوله اض فأنزل ، منهما 

فيالحاكم وأحرجه ، yy*u/؛/الإصابة قي حجر ابن استادهت وصحح 
عناينعياس_، ٣٣٦٣برقم ، ٣٨٩شيرسورةاصY/الستاوركفيى1باشير، 

صاحبوهو الحضرعي، ابن عبد محمدا يعلم إنما ت رامحالوا ت بلفظ - عنهم الله رصي 
-١ ٤ صن• الئزول أصباب من ني المالصحيم وانفلرت الذهبي، ووافقه وصححه الكتب، 

١٤٢.



غير، oLJلكن ممن ، أو ، ءأسلمل٢، مارسا لكن وقد ، ملمان 
منهما'لرباتفاق عربي 

•رم ه ٠ ،•■?ه ه؛ ر٠ 

■الدراسة:

سلمتعالى:قوله في المذكور البشر أن إلى الشاطئ ذهب 
المشركين.باماق عرسا  AjLJليس بمولوثإثابملنم.يثره أدهم 

،٠المرين١ عامة إليه ذهب الشاطئي؛ إليه ذهب وما 
آلوىإك\ت< ؤ بقوله: عاليهم ردم في لأية ا هذْ عليه نمت كما 
ئ>أن4.عتنثت لثاة ونأا آذبملمن إثه يفدرث 

العربية.يتكلم لا الذي هو والأعجمي 

ونل؛أصبهان، من أصله الفارسي، صالمان اممه عبد أبو الجليل الصحابي هو ملمان؛ )١( 
منوكان بحفرْ، أثار الاJى وهو الخدق، مشاهده وأول بالمدينة، أسلم رامهرمز، من 

الإصابان،  ٤٢١-  Y٤١٧/الغابة أسد ]انفلر: ذللث،. غبر وثل ، ٥٣٤منة توفي المسرين 
اكهمد_،صا"؛آ[.، ١١٤آ/ا/ماا.

حمايةالقول ط! رد وثد الضحاك عن  U٦٤/٩ نفيره ني حرير ابن أحرجه القول؛ هذا )٢( 
الدراسة.في سيأتي كما المقرين، من 

الكت،واليونم/؛1*_؟؛U/U ،1البيان جامع الأنوالالأحرىءي انفلر؛ ؛ أوغرهمأ)٣( 
٠١١٧، ١ ١ ٦ ا/ ٠ القرآن؛،/ لأحكام الجامع ، ٣٧٦، ٣٧٥المير؛/زاد ، ٢١٥، ٢١٤

٤٠٢٢٤;الموافقاث، )٤( 
،٢١٤موالميون الكن، ، ٢٢٥١;اللوم بحر ، ٦٤٩-  ٦٤٧٨البيان جامع انفلر؛ )٥( 

زادم/اأ؛، الوجيز المحرر ، ٣٤٤/٢اممشاف ، ٤٥، ٤٤/٥الئزلمعالم ، ٢١٥
')/القرآن لأحكام الجامع «ا/'أ/؛بم، الكبير التمر ، ٣٧٦، ٣٧٥المير؛/

ه/ا/اه،المحيط البحر المهيل ، ٦٩٧/١النزل مدارك ، ١١٧، ١١٦
روح، ١٩٥؟)، i/Yالقدير ضح ، ٦٠٨/٢محير لأبن الخغليم القرآن نفير ، ٥١٩

٣٠٣٧٠; البيان أضواء ، ٥٤٩، ٥٤٨التأرز؛/محاسن ، U٤٦٨/الخاني 



إلالا أعجم، إلى إصافة ءؤأعجث،نيم راوقوله: عطية: ابن قال 
يتكلملا الذي هو لأعجمي وا عجمي، يقول: كان لأنه العجم؛ 
٠قائمة بته ونيالعرسة يتكلم فقد العجمي وأما بالعربية، 

لسانبآن بهتهم، يهللان وصوح إلى تعالى ررأشار القاممى: ونال 
الكريمالقرآن وهذا بين، غير أعجمي التعليم إليه ينسبون الذي الرجل 

.وفصاحة...٠ بيان ذو مبين، عربي لسان 

الذيالبشر هذا تعيين فى العلماء اختلف راوند الشنقيعلى: وقال 

٠ان اللمأعجمي بأنه القرآن صرح وقد ه، الني ينلم أنه زعموا 

وكانجبر هو• البشر هذا أن احتمال من الثامحلبى إليه ذهب، وما 
التخريج.فى بيانه مبق كما ؤها عباس ابن عن هذا صح ففد • نصرانيا 

ملمانهو' البشر هذا أن احتمال من الشامحلبى إليه ذهب، ما وأما 
سالمانلأن ريزرأ،؛ المفمن جماعة ردم إذ نظر، فيه فهدا الفارسي؛ 

مكية.لأية ا وهالءْ المدينة، فى أسلم الفارسي 

الهجرةيعد أسلم إنما سلمان لأن صعيف،؛ اوهذا عملية: ابن نال 
يمدة،

الوجيزانمور )١( 
.٠٤٩، ٥٤٨التأول؛/محاّن )٢( 
.٣٧٠م البيان اصواء )٣( 
مترهفي والقرطي ، ٤٢١صيره؛/ في الجوزي وان ، ٤٢١م شرم في عطة كابن )٤( 

.١٩٥م/تنيْ ثي والثركاني ، ١  ١٧، ١ ٠ ه/ 
اليررالوجيزم/)٥( 





ئ0ذ،و؛ؤهلثم تنكره مذ إلا إبسدة بمد من إش يكعت من ؤ ت تعالى قال ٠
عيابوثهنِ أثب بمي غصب ئعثهر صديإ يأتم ثج س وقيم1، ُاإب-تي 

^A/\T  إلديلكمن من ؤ المكره! في تعالى رروقال ،! النا قال
ؤوله(شحآمه! فولإلى لأية، ا لًًفر4ْ تذ إلا بمي بمئ 

عليه،غضب فلا أكره من أن فالتقدير! ، بمتنث!- ئعثهرغصب ص،ورإ 
ولمبالإيمان، مهلمنن وقلبه الكفر بكلمة تكلم إن يلحقه عذاب ولا 

فلينهلق((.ثاء إن أو ينطق، أن فله يقل! 

الجمهورأن ؛ الأمور هذه في مراد غير التخيير أن على رروالدليل 
وفيمأجور، الإكراه مع الكفر بكلمة يتكلم لم من يقولون! الجمع أو 

.الآحراا على الطرفين أحد ترجيح ينافي والتخيير الدرجامتا، أعلى 
بمدمن إلدي ئكعن ؤ*ن تعالى! الله ®قال ! — آخر موضع في - ل وئا 

.١٠٦ت النحل صورة )١( 
لحرج،١ رير يمعنى حة الإيا نيل من لرحصه ١ إلى المنوية الإياحة ن بأ ت حديثه صباق يي )٢( 

ثمالنموص، حلاهر هو هذا وأن والترك، الفعل بين التخير بمعنى الإباحة من ت، ولس
[.٤٩٢. ٤٩٠ا/اJواءقات ]انفلر: الئال: هذا : ومهاأمثلة ذكر 

أننلزوثوله؛المذكورة، الأية هاوْ ومنها ذكرها، اش الآيا'ت، بها بمي • الأمومحّ  ٢٣١
تعرؤ أر ئ؛،>ثا ط "؛اث ، ^J-jت وقوله [، ١٧٣ءتءغنلأئادلألتمظثهتالمرْت 

[.٤٩٢.  ٤٩٠ا/ الواسات ]انفلر: وغيرئ [ ١٨٤]القرة: ثِئٌنذأثايأ>ه 
٠٤٩٢الموافقانح )٤( 
١مجردا والنهى الأمر مقتضى ْع ، يالوقوفالأمر الشريعة ش جاء بأنه • حديثه صياق في )٥( 

ثمتنحصر، تكاد لا ذللث، وأدلة الرحمة، موجسا انتهض ؤإن ، ومر0 حالوه على والصر 
[.٥٠١٠ lufsالمواممان، ]اننلر: الئال. هذا ومها: ذلك،، على أمثلة ذكر 





دائنداوبمءي>ً'، داسممر"'، دامطي"<، ُارانيُ"، طا'"، 
•،اشدد 

الكفركالمة عالي أكرم من أن على العلماء اروأحمع البغوي! فال 
،^^١ يكون لا معتقد؛ غير يلمانه قال ؤإذا ا)ه، داليقول أن له يجوز 

أءضل((لص.كان نحل محي يقول أن أبى ؤإن 

الحالماء،عند حائزا بالإكرام كان ؤإن الكفر ررإن العربي! ابن وقال 
فيحلاف ولا شهيد، فانه فتل حتى يفتتن ولم البلاء على صبر من فإن 

الإذنوقع ؤإنما سردها، يهلول التي الشريعة آثار تدل وعليه ذلك، 
منالشريحة هده في ولما ءاليهم، ؤإبقاء بالخلق، رقما الله؛ من رحمة 

الإصر((لبن.ووضع الحرج، ونفي السماحة، 

حتىالكفر على أكره من أن على العلم أهل ررأحمع إ القرطي، وقال 
مهلمئنوقالبه كفر إن عاليه إثم لا أنه القتل، ه نفعلى حشي 

الامازلأو/

الوجيزالمحرر  انظر (١)

.٩٨ا/•Y/الشيراللكير•  انظر (٢)

١٢٤القرآنْ/'ا/ا،اا، لأحكام الجا،ع  انفلر (٣)

الطمامآن تمر  انظر (٤)

اا/ا/هأ.الدرر نظم  انفلر (٥)

.٦٣٧و\كومح؟\ر التحرير  انظر (٦)

التتز؛له/ا"أ.سالم )٧( 
.١٦٢القرأزم أحلكم )٨( 
اا/ا<٠ ه/ القرآن لأحلكم الجامع )٩( 



فاختارالكفر على أكرم من أن على العلماء ررأجمع -؛ أيصا - وقال 
}ل الرحمة(( احتار ممن اممه عند أجرا أعظم أنه القتل، 

غضبفلا أكره من أن ت ارفالتقدير الأية! في الثامحلبى قول وأما 
بالإيمان،مْلمئن وقلبه الكفر بكالمة تكلم إن يلحقه، عذاب ولا عليه، 

هذاأن يه! أراد فإنه ؛ " فلينهلق ثاء إن أو ينهلق، أن فله ت يقل ولم 
الإباحةقبيل من وليس الحرج، رفع ت بمعنى الإباحة قبيل من الإكرام 
والترك.الفعل بين التخير ؛معنى: 

المحنىحيث من — رين المقحم؛ع إليه ذهب ما هو إليه؛ ذهبا وما 
القولمع يتناسب، وهن،ا الفحل، من وأعفلم وأولى أقفل الصبر ان ب- 

الإباحةبأن محيل إذا محا بخلاف الحرج، رفر قبيل من هنا الإباحة بأن 
وهذاوالترك، الفعل استواء على يدل هذا لأن التخيير؛ قبيل من هنا 

بيانه.سبق كما — المقمرين جمح إليه ذهبا ما حلافا 

!٠٢٤ا/القرآن؛،/ لأحلكم الجامع :١( 





الطريقة،بأنها رها فمن يثمل عام ^ ألرم ق؛ت ؤ;tمحى • ولغطها 
صحيحة.التقارJرارV هدم كل إذ الشريعة؛ أو الملة، أو الحالة، أو 

والعملوالإيمان، كالشهادة، أوصافها ببعض رها فمن يثمل كما 
وغيرهاالمالح، 

أي:4 أمحم محث< بج، :مزى ندا ؤايإ ■' ه رروقولالزجاج؛ قال 
أي!_؛ وجل عز - الله توحيد وهي الحالأت<، أقوم هي التي للحال 
صفةوهدم بهلاعته، والعمل برسله، والإيمان اممه، إلا إله لا أن شهادة 
الحالأت«لمأقوم هي التي الحال 

فرقة:وقالت، والطريقة، الحالة بها يريد ورالتي( عملية: ابن قال 
اش.إلأ إله لا ؤلتح؛وت<أءوم4: 

منوغيرها الإخلاص وكلمة أعم، والأول محمد: أبو القاصي قال 
بإزائهاءرم.تجعل حال كل ص أقوم هي الي الحال في داخلة الأ/ال 

الحالات،أقوم هي التي للحالة ^ ألوم تجتتا محا ررؤ الزمخثري: وقال 
الإJبات١مع تجد لم قدرت، وأيتهما للملريقة، أو للملة، أو وأمدها، 

منبحدفه ، الموصوفإبهام في لما ،، الحيفمع تجده الذي البلاغة ذوق 
إيفاحه((ْع تفقد فخامة 

T أمحوا، ، ٥٧٧؛/التأؤيل محاسن ، A٢٢/العاني روح ، ٢١٠م =اكدير  oUl/

.0١٠إ السر زاد ، ٢٣٢/٣والعيون الكن، ، ٢٢٦١; العلوم بحر انظر: )١( 
القرآن،عاني )٢( 
.٤٤١م الوجيز الحرر )٣( 
xoT/r، الكثان)٤( 







تومنها الشرعية، النصوص عليه وتدل الأية، ظاهر وهو 

بمدحجه أش عل؛ للنايى قلاإؤ0 وثنيون ئيرعا ت تمالم، فوله 

أآقوله:
زلآصإد^ننه

وءنرنم4لم.ئذل أن م ين ءايننك ثبع 
تعالىيقول ربموأت"يم؛ بعث معدبثنحئ ه،َة ث راوقوله ت جرير ابن قال 

الحجةؤإقامة بالرسل، إليهم الأعذار بعد إلا قوم مهلكي، كنا وما ذكره! 
عذرهم٠١تقطع التي، بالأيات، عليهم 

بعدإلا أحدا يعذب لا أنه كتابه فم، أحبر اممه ارفان ث تيمية ابن، وقال 
نثو؛ُهااأبعث حئ تُدإبم َة تعالى؛قال الرمالة، بلؤخ 

إخباررسولاه كمك حئ 'عيه، كأ وما ؤ تعالى؛ ررقوله كثير؛ ا؛ر، وقال 
بإرسالعليه الحجة قيام بحد إلا أحدا يعذب لا وأنه تعالير، عدله عن، 

إليه<الآ،.الرسول 

الاضطرابإيهام دفع ،  ٤٨٤.  ٤٧١م المان أضواء ،  ٥٨١،  ٥٨٠؛/ ^، IJl=ءحاّن 
١٨٦.

٠١٦٥ت الناء صورة ١( 
.١٣١الأنعام: سورة ٢( 
.١٣٤طه: مودة ٣( 
.٥٠خ/ السان جامع ٤( 
الخاويمجموع ٥( 
٠٣١م اسميم القران تمر ٦( 



أمجعنا ئث ربد لش لئلا مها،L نأ عجتا آثاحلأ _رئ َ؛اث ت تعالى قال ٠
مدحويإهملموما بملنها جهم 

قولهفي قال أنه عباس ابن عن ارروي ئال ا/؛؟  ٤٢
كو١١٠!نه ت ربيه لش ثناء ما فها لئ عجدا ألما؟لأ نة مخأ بر تعالى* 
١^^١ليد-مث كاث نءى -مي؛،، ردلإؤ( ١ •مث لبد َكاكث ت تعالى 

قوله:كان إذ لمطالق؛ تقييد اكحقيقرْ،: هدا وعلى محمحءةما4أمر؛،، 
الأيةفى قوله وهو بالمشيئة، مفيد ومعنا٥ مهللئا، ه ؤقمحءيما ُؤ 

ايدخلهلا والأ-نمار إخجار، فهو محإلأ ؤأعأئبثه■' ت الأخرى 
السخ«أا"،.

ءوه ،< ء وص ٠ ء ه ح٠ 

.١٨الإمراء: مودة )١( 
عثدهو مما أعم النسخ يطلقون المتهدمين بأن ت بيانه مياق في المثال هدا الشاطئ أورد رأ( 

العام،وتخصيص المعللق، وتقييد المبهم، بيان على إذيهللقونه والأصولمن؛ التأحرين 
[،٣٤٥- ١٢٤٤م الموافقات ]انفلر: المثال: هدا ومها امتلة، لدللث، وصرت وغرما، 

.٢١٢، ص١١٢واننلر: 
.٢٠الثوري: محررة )٣( 
لذكرهصا"اآ، والمنسوخ الناسخ في النحاس ه عاص ابن عن أحرجه الأثرت )٤( 

ومنسوحةالقرآن نامحخ في الجوزي وابن ٤، ص؛٠ الإيضاح في محنالجا أبي بن مكي 

نالوجويير ها عاص ابن عن الضحاك عن جوير >يق س لأنه ضعيف؛ الأثر: وهذا 
ءباسابن إلى الْلريق هذا أن 'كما جدا'صعيفح ١ ص٣٤ التقرب في حجر ابن محه 

[.٢٤١الإتقان ]اظر: الطم أهل ضعف، 
والأصوليين.المتأحرين عند هو مما أعم للنسخ التقل.مين إ٠للأق أن أي )٥( 
.٣٤٥م/الموافقات )٦( 



ة:■الدرام

جرَةا0منتعالى; قوله إن عباس! ابن قول أن إلى الشاطئ ذهب 
يردكاى ؤس تعالى• لموله ناسخ نيله لش دماء نا نجها نء عجلنا ألماحلأ 

أنب؛ ي~؛ايم آلديا حنث يمني كاكن نمق حنم، ف، لؤ رد آلاجمف -مث 
المهللق.تقييد هو هنا بالنسخ مراده 

هازامحي بالنسخ عباس ابن مراد بيان فى — الشاطئ إليه ذهب وما 
مايؤيد أنه إلا عاليه، نص من أحد لم —؛ المهللق تقييد بأنه الموصع 

يلي:ما الشاطئ إليه ذهب 
مرادهبأن بالنسخ، عباس ابن ءول، وجه الممرين بعض أن — ١ 

ابنإلى الحديث، صحة فرض على وهذا ،، ل المعنى فى مثله بأنه بالنسخ 
الحاشية.فى بيانه سق كما صعيفا فهو ؤإلأ عباس، 
هذهإ معناه يكون أن لأول ا الحديث، يتأول أن رايجوز النحاس; قال 

مثلفي النفلر ينعم لم من أغفل وربما ذللث،، فيصح هذه، نسخة على 
((^٣،.الغليل فلحقه وحا ومتناصحا الأحبار في فجعل هذا، 

نسخفلا محكمتان، الأيتين أن إلى ذهبوا المفسرين أكثر أن — ٢ 
فيهمال".

.٢٠الثوري؛ صورة )١( 
الإبماح، ص٦١٢للنحاس والمنوح الا-خ انفلر: )٢( 
١.٢ ص٦ والخوخ الناسخ )٣( 
لأبنالقرآن أحكام ، ٤٠ص؛ الإيضاح ، ٢ ١ للنحاس والخوخ الناسخ انغلرت )٤( 

U/الخير زاد ، YUUoYVn ، Y •A_الربي لاين والخرخ الناسخ ،  ١٨٣"Y/المربي 
a/ه/ها/أها، رآن القلأحكام الجا«ع ، ٥٠ص؛ ومنوحت القرآن ناسخ ، ١١٥

اضواءالمازم/م/آ-اأ، القدير فح ، r/٦٣ممر لأبن اسم القرآن تمر 
الأصطرااب،صمها.إيهام دفع ، ٤٩٤



الالذي وهو ْسوحة، غير أنها راوالئول النحاس؛ قال 
تعار((لا/اض بإرادة كلها والأشياء خر، هذا لأن غيره؛ يجوز 

أكثروعليه النفلر، يوحبه رروالذي طالب: أبي بن مكي ونال 
علىحكمها كلها الأشياء لأن متموحت؛ غير محكمة لأية ا أن العلماء؛ 

شئنا.إن منها نونيه الأية؛ فمعنى مشيثته، 
أين.بحان آية أن غير المعنى، في اؤيتان متممحكمتان فالأيتان 

ينخ١١^٢،.لا والخبر حبر، فانه - وأينا 
فيمتفقتان محكمتان الأيتين أن رروالثاني؛ الجوزي؛ ابن وقال 
اممةيؤتيه إنما أنه فعلم مراده، نوته الأية؛ ^٥ في يقل لم لأنه المعنى؛ 

الأيتينلنقل أن ا هن. ويهحقق >وبوه، لمن ؤ لقوله؛ موافق وهذا أراد، ما 
اوهن، النسخ، يدحلمه لا وذلكا الخبر، معنى ومعناهما الخبر، لمغل 

قتادةاامنهم حماعة، هب من، 
آنماحنثيرد َكا0 تعالى؛ قوله أن إلى رين المقبعمى وذهب 

حرر£ايرب جمى ُؤس تعالى؛ لقوله ناسخ زبدؤ؛ لش دئاء ما فها ير 
؛يمتا4ر ه -مك بيد كاث وش -ميمء ؤا لإ زد أضنت?' 

بدليل،إلا التفسخ إلى يحار فلا الجمع أمكن إذا فإنه بق موكما 
ّسبق.كما ممكن والجمع 

صا*اأ.والمرح ازسخ )١( 
.٤٠ص؛ الاضاح )٢( 
.٤٥٠٤، صّأ؛ ومنوحة القرآن نامخ ت وانظر ، ١١٠لأ! المر زاد )٠١( 

الناصحني حزم ابن به وقال ١[ ١ ٥ U/ المر زاد ت زاملر مقاتل ص مروى بالمح القول ، ٤١
»_A؛.العزيز القرآن ناصح في والارزى ص؛ْ، والمنوح 

.٢٠الشورى- سورة ره، 











عنه،المؤول الروح في الناس اختلف وقد  I١١ الشركاني وقال 
أكثرفال وبهذا حياته، به تكون الذي للبدن المدبر الروح هو I فقيل 
رين.المق

بهمحبحانه اف يخبر لم الإنسان به يعيش الذي الروح ت الفراء وقال 
ؤمفياقغسيفقال: عباده من أحدا علمه يعمل ولم خلقه، من أحدا 
جبريل،عنه: ؤول المالروح ونيل: تعلمونه، لا إنكم أي' محياه 
الخلق،عغليم الملأ^ من مللئ، وقيل: القرآن، وقيل: عيي، • وقيل 
ولاتحته، طالل لا مما ذللث،، غير وقيل: آدم، بتي كخلق حلق • وقتل 
الأولا<را،.القول والفلاهر إيراده، في فانية 

.r٢٥٤/القدير نح 





الكهفسورة 

'ئيهرحمثه ؤموزث َكلبمهر وزحضن يئثه تعالى! ال ق٠ 
هقثم U ميمم  ۶١زق ض ًكور ظ ثظُ تقوك 

٢.لمداهر ننهثر بمهر ثثهت ظثهئإ إلا,ثِإء يبمم ملأثمار يل 

الآكهفأصحاب أن على ررواستدث I ، الشافي^ قال ١ ا/  ٤٥
أنهم؛قولهم من حكى لما تعالى اض بأن كلبهم وثامنهم سبعة، 

بقوله:ذلك أعقب ّّايءمَة?ثم4؛ ؤ"حمسه وأنهم: رانهنلإه!ره، 
ورجمالملن، اتباع غير علم ولا دليل لهم ليس أي؛ ؤ>وئتلثيب4 

شيئا.الحق من يغني لا الفلنون 
بلبإبهلال يتبعه ؛لم  ويايمت نولهم حكى ولما 

أءثرو ؤءل •  ٠
صس

دونصحته على الساق دل ب، فل إلا يعلمهم ما يعدتئم أ-هيأ ؤؤأ ؤءل قال! 

.٢٢الكهف: )ا(ّررة 
أنيخلو محلا القرآن؛ محي وقعت حكاية كل بأن حديثه صياق محي المثال هدا الشاحلي أورد رآآ 

ذلكيهللان محي إشكال محاد ؛ رد وغ محإن ، أولا ، لها رد — الأكثر وهو - يعدها أو محيلها يير 
هذاومنها وصدقه، المحكي على دليل محيلك رد؛ معها يقع لم ؤإن وكذبه، المحكي 

[.١٦١. ه١ ٨/٤الموافقات ]انغلر: المثال. 



الذيالةاليل ذلك من ®أنا I يقول كان أنه ث عباس ابن عن وروي 
يعالمهم<<أا،ا<أأ/

ة!لدراساا 

الآJة،َكلثهزه رامهتر ئإنثه ؤسيهوؤ0 تٌالى! قوله أن الشاطبي ذكر 
افلأن ء٤LJثميم؛ ؛ ٠٣٠١^سعة ؤ الكهف أصحاب أن على به امتدل 

َمحه>يأبمهم ئ قوله• ؛ي المابض القولين على حكم تعالى 
الفولحكى ثم الغيب، رجم من بأنها ^ ٢٠٣^ثادثمم خمته وبمولوث 

سعنوذولو>ى ءؤ قوله؛ وهو عنه، صكت بل بابهنال؛ يتبعه ولم الثالث 
السابقين.القولين دون صحته على ذل.ل دتت٤اJإميم؛ وثامنيم 

اJفرين٣،.أكثر إليه ذهب الشاطئ؛ ذكره وئ 
هذافي الأدب على الكريمة الأية هذه ®اشتملت تيمية: ابن قال 
بثلاثةعنهم أحبر تعالى فانه هذا، مثل في ينبغي ما وتعاليم المقام، 

عطاءطريق من •٢، A/٦ تمسرْ في جرير اين ختيق: عاص اين عن أحرجه الأم: )١( 
:v/٣٨دمير0 في كثير ابن عنه قال تمْ* جرج، وابن وقتادة، وعكرمة، الخراساني، 

٠٠٥قدمنالما موافق وهو سبعه، كانوا أنهم نهأ عباس ابن إلى صحيحة أسانيد ءفهده 
.١٦٢الوافقات )٢( 
وانفلر:. ١٨)،/ير، نففي والقاسمي ، ٩٠\y/ / ١١تمره في الرازي للأممر: به ن)٣( 

اه،الضيرالك؛يراا/اآ/«بم،، Y٣٨٥/الكناف ،  ١٦٢،  ١٦١ه/ اكنزيل معالم 
البحرْ، ٠٦/١افهيل ، ٣٦٧/١٣النماوى مجموع ، ١١، Y١٠/التنزيل مدارك 

،A/Yالنزيل أنوار ، Y٨٢/ محير لأبن العفليم القرآن -فير ، ١ ١ ٠ ، ١ ٠ ٩ ٦; المحبل 
A/المُاني روح ، YUA/rالقدم فتح \، U/Yالجلالين تضير < ir/\rالدرر نظم 

i/البيان أضواء ،  ٢٣ْ/ الرحمن ال،كريم تيسير ، ١٩^ ١٨/٥التأؤيل محاسن ، ٢٢٨
٧٥.



صحته؛على فدل الثالث، عن وسكت الأولين، القولين صعق أقوال، 
ردهما،ارا/كما لرده باطلا كان لو إذ 

عدةفي الناس اختلاف عن مخ-نا تعالى ®يقول كثير: ابن وقال 
برابع.قائل لا أنه على فدل أقوال، ثلاثة فحكي الكهف، أصحاب 
بلاقولا أي: ا؛ؤلآماألب1آه بقوله؛ الأولين القولين صعق ولما 

فبلاأصاب ؤإن يصسب،، يكاد لا فانه يعرفه لا مكان إلى يرمى كمن علم 
ويامنيمؤ بقوله: نررْ أو علمه وسكت النالث، حكى يم نمد، 

:٢)الأمرءالنفس في الواغ هو وأنه صحته، على فدل ءقلب؛مه؛ 

.٣٦٧/١٣الخاوي مجموع )١( 
.م/٢٨اسم 1^0 تقم )٢( 



وه1اَكاز محنهُ جاك أتد,بنؤ سمن4 جنان آبدار٥^٠ ٠
رق^نتن ييمخض َىرهما ودستءزبم1 كدهما نائا أن ؤدك صنلئا،وح أيوهما ون 
صلج\هعثه ثني دِ ما ثاوبل دكلة امى ص صلتم وما 

صصلنم وقوله! . الخفر قمة رردأمأ ت الشاطئ قال ا/٢  ٤٦
استدلالاالعلماء، من حماعة إليه وذهب نبي، أنه به فيغلهر آمكاه؛ 

رإشكال«ل غير من الوحي يمقتفى بمحكم أن للنى ويجوز القول، بهيا 
،7ءمحء،ءبمءهر؛صء

لدراسة:ا■ 

بهيغلهر صلنمءثمء؛ الخضر:قول أن إلى الثاطي ذهب 
نك،•أنه 

كابنرين؛ المقمن حماعة إليه ذهب الثامحلبى؛ إليه ذهب وما 
واينكثيرص،حيانص، وأش واينحزيرْ،، وامطىرن، ج، 
وغيرهمل، والننقيهلي ، والقاممي ، والألوسي 

.٨٢الكهف؛ صو;؛ 
•؛،.U/Yالواسات 

الرجزاليرر انظر: 
.٢٠،  ١١٢؛/ V•/ القرآن لأحكام الجامع انفلر: 
.o\A\/التسهيل انظر: 
\ا\1\.البحرالممط انغلر: 
.٢٤٩؛A/Y ،Yوالهاية الاJاة مآ/ْ'ا، انمقلم القرآن تمر انظر: 
اسنىخ/بم'؟'آ.روح انظر: 
٠٤٩، ٤٤/٥التأويلمحاسن انظر: 

٠١٥٩، ١٥٨/٤البيان أضواء انظر: (
القولءب تفمع. الخضر نبوة وأما الخضر، نبوة على بالأية الاستدلال حبث، من هذا (





أنيقتضي تقأءن الخضر:رروقول عطية: ابن قال 
ني«را/الخضر 

نبوته،على يدل رء ءت ثلنم تعالى: رروقوله القرطبي: وقال 
ا.أ والأحكام(( إليه يوحى وأنه 

الخضر،نبوة على دليل هذا ررؤوماىنلثمسي4 جزي• ابن وقال 
أبوحي(( أو اف، بأمر فعل أنه المعنى لأن 

اللينيوالعلم الرحمة أن في الأدلة أظهر ®ومن الشنقيهلي: وقال 
قولهوالوحي؛ الموة طريق عن الخضر عبده على بهما اض امتن اللذين 
حل- الله أمر عن فعالته ؤإنما أي: ثلنمعنمكاه؛ ^^1 عنه: تعالى 

بها، تعرفطريق لا إذ الوحي؛ طريق عن يتحقق إنما اش وأمر -، وعلا 
قتلولاسيما -، وعلا جل - الله من الوحي إلا ونواهيه الله أوامر 

لأنبحرقها؛ الناس سفن وتعيببج الأمر، ظاهر في البريئة الأنقى 
منالوحي طريق عن إلا يصح لا وأموالهم الناس أنفس علمحر العدوان 

تعالى:قوله في الوحي في الإنذار طرق تعالى حصر وقد تعالى، الله 
يكونقد قيل: فإن حمر. صيغة وءؤإئعابآ إنأنمأه ^•^؛؛^٠٢ ناءئ؛ا قؤ 

الإلهامأن الأصول في المقرر أن فالجواب،: الإلهام؟ طريق عن ذللث، 

.١٦٢، ١٥٩، ١٥٨؛/، jUiأضواء ، ٤٣٥أ/أمإ، الباري فح ، ٢٤٩=آ/ار؛؟، 
.٥٣٧م/الوجيز السور )١( 
.١٢٠; ١ \إ القرق لأحكام الجامع )٢( 
.o\A\/المهيل )٣( 





>بخس؛<
الدتازثماه،^5،>تمآلاهمتمحنلأ.ضرقالتعالى؛ 

مح0محسمصا/

صلت وصفهم في سحانه قال ررولما الثاطبي! ل محا ٣ / ١  ٤٧
أيهمعلى دل الاهتداء؛ ظن مع بالضلال وصمهم ُالئتاه أ-ليومح سعثيرؤ، 

من—، لا أو الكتاب أهل من كانوا — عموما أعمالهم في المبتدعون 
بعونذلك نرح وسيأتي ضلالة* بدعة رركل ه•' النبي فال حيث 
.،١^٤

اليهودبأنهم سعد ير نفالآيةت في التفسيران يجتمع فقد 
اتفقواقد لأنهم ،؛ الثدءةل أهل بأنهم ، ير ونفوالنصارىرا"ا، 

(٢)

(٣)

(٤)

(٦)

(٧)

(٨)

.١٠٤، ١٠٣ت الكهف سورة 
الأمة.الأية في اعمالأ الأحرين وصف ني أي 

والخطبةالصلاة تخفيف باب الجمعة، كتاب في صحيحه، في لم م]خوجه الحدث; 
Y/Y ،،هاض عبد ن جابر حديث س ، ٨٦٧رقم \<؛

.٤٠٠الأءممام !نظر: 
القرنيوب بن مالك وقاص أبي بن سعد إسحاق أبو الجليل الصحابي عو سمد: 

التةوأحد اق، سبيل في هم برمى من وأول وفاة، وآحرمم العثّرة. أحد الزهري، 
متجابوكان العراق، فتح من رأس وكان كلها، والمث.اهل. بدرا سهل. الشورى، أهل 

Y/الغابة أصد ]انفلرت المشهور. على ْْه صنة بالمقيق توفي كيره، وْ~اذه الل-عوْ، 
[.٨٥- /٣٨ r/Yالإصابة ، ٢٦٩. ٣٦٦

ؤشهل'ئرإمحشاإافوله؛ باب التفسير، كتاب في صأبحبم، في البخاري أحرجه الأثر; 
كدرنل أبي: ااّألت< فال: محعد بن ممع_< رواية من ،  ٤٧٢٨برقم ، ٨٢»_Y صلاه 

والتماري•.الهود هم لا، قال: الحروؤية؟ هم إ'لآمؤثأتلاه 
.٣٩٥ص انظر: ترجمته، سبمت، وقان طالب، أبي بن علي الصحابي هو علي؛ 

ااسأل=قال: الملفيل أبي رواية من ، M٢٩٤ نمير، في جرير ابن أحرجه الأثر; 



ْاغير الخة في -أولوا أنهم اضارى كفر فثر ولذلك الابتداع، عالي 
،*بالرأىأاأ التأينل وص له، عص 

هحه،مءجمءءجمء

 Iلدراّة:ا

أعمالاالأحمرين وصف لما تعالى اه أن إلى الثاؤلبى ذهب 
أدناه؛تعالى فوله فى الاهتداء ظنهم ْع بالضلال 

فيهافيدخل أعمالهم، فى المبتدعين في عامة الأية أن على هذا دل 
الثدع•وأهل والنصارى اليهود 

وأهلوالتماري اليهود في لأية ا عموم من - الشاطئ إليه ذهب وما 
وابن،، جريرأ كابن المفسرين؛ من جماعة إليه ذهب -؛ وغيرهم البدع 

وابنالفيمل٦،، وابن حيانرْ،، وأبي وابن العر؛ي،رم، 
واكقيشر'موالأرسراّ،، والشوكازّ، كثيرس، 

حروراءا،ياأهل أشم تال: ؤشش^آهربمأتلأه نوله: الكواءعلتاعن بن -عبداف 
[.٩٤؛/ الاعتصام تانفلرت عبيدة. أبو الاعتصام محقق إساده وصح 

\/oAالاعتصام 
انظر
انظر
انظر

ا>/؛ويرالبيان جامع 
٣٠٣٤٤; القرآن أحكام 

٤٤٥/٣الوجيز المٍرر 
!٥٨، ١٥٧ا■/المحيط البحر 

اننلر
انظر
انظر
انفلر

.١٢٨، r١٢٧/الضير بيانع 
*١١، ١  ١٢م العظيم القرآن تمر 

ءتحالقاوير'آ/ا"ا*ا.
.٣٦٨، U"\U/Aالماني روح 

,١٩٢البيان أضواء انظر: 



ا.الكفار١١بهم: المراد أن إلى رين المقبعض وذهب 
والنصارىاليهود بهم• الراد أن إلى المضرين بعض وذهب 
•الحر^^٣٢ الخوارج الراد.م•' أن إلى المفسرين بعض وذهب 
،.والرمان١٤المنينون بهم: الراد أن إلى المقرين بعض وذهب 
وأنالأية، هده عموم من وغيرْ الشاطئ إليه ذهب ما يفلهر والذي 

التمثيل،جهة على لأية ا معنى في داخل وغيرها الذكورة الأهوال( هذه 
بمسؤلأمم محثة مم ُالثتا آفوء ذ ستتثم ؤصل« ممن أنهم عليهم رصدق 

الضلالمن حفله لكل إذ ذك؛ فى تفاوتهم ْع ننثه، 
الالذين لأنهم الأوثان؛ عيية المشركين في فهو الأية ميا3( وأما 

هلتعالى؛ئال، كما والنشور، البعث( يوم ولقائه الله يؤمنون؛ايايت، 
صنثا.عتسؤق أمم عتتلأ ثم لإوء^؛؛١ -آj بثم صل أس أتلا. الانحلأ تم 

ئاهألمنمة زم ثم مم هلا أهمنلهم شثئ ربهم يثاينت كيثيأ أل:بم ؤلتك 
والضحاكءلالسا أبى بن عالي رروقال( الأية في - كثير ابن قال( 

لأيةا هده أن خهثع على عن هذا ومعنى الحرورية، هم واحد: وغير 

وانظر:، ٥ ٢ ١ / ١ شرم ،واينجزيفى ٢٦٨/٢تمره في الهراس ت إله ذهب وممن ا ١ ١ 
.٦٦ْ/ التأؤيل محاسن ، ٠١، T٠٠/ الخاوي حاشية 

[،٤٧٢٨رنم ، _YYAالبخاري صحح زانفنرت وناص. أ؛ي ين صعد ت إليه ذهب وممن ^ ٢١
أبيبن وسعد طالب، أيي بن علي عن: ، ٢٩٤، ٨٦٩٢! تفيرْ في جور ابن وأحرجه 

.A٢٩٤/ تميرْ فى حرير ابن أحرجه كما طالب،، أبى بن على منه: روى وممن )٣( 
أحرجهاكما والضحاك، وقاص، أبى بن ومعد طالبا، أبى بن على عنه: روى وممن )٤( 

.A٢٩٣/ز-فبرم جرير ابن 
'ُآ*ا_ه*ا.الكهف صورة )٥( 



أنهالا وغيرهم، والنصارى اليهود تشمل كما الحرورئة، نشمل الكريمة 
فإنهذا، من أعم هي بل هؤلاء، ولا الخصوص على هؤلاء في نزلت 
الخوارجوحول وقبل والنصارى، اليهود حهلاب قبل مكية الأية هذه 

مرضيةطريقة غير علمي اض عند من كل في عامة هي ؤإنما بالكلية، 
أا، مردود وعمله مخطئ وهو مقبول، عمله وأن ، فيها مميب، أنه ب، يحم

الأحمرينهؤلاء تعيين في السالف اختلف، رروقد I الشوكاني وئال( 
الخوارج،ت وقيل مكة، كفار ت وقيل والنصارى، اليهود ت فقيل أعمالا، 

العمومعلى الأية حمل ت والأولى الصوامع، أصحاب الرهبان ت وقيل 
المذكورة(اأأ/الممات بتلك اتصف، من لكل 

يعتقدونالذين الكفار في نزلت، الأية أن ت راوالتحقيق ت الشنقيطي ونال( 
إنهم: قال،من ، فقولربهم...« رصي فيه وأن وحق، صواب كفرهم أن 

الكتابأهل إنهم قال،: من وقول، الرهان، إنهم قال،: من وقول الكفار، 
خهثععلي عن روتم، وما ' لأية' ا هذه تشمله ذلك كل ه؛ بالني، الكافرون 

فيهميكون أنهم معناه؛ بالحرورسن(؛ المحروقون حروراء أهل أنهم من، 
الضلال،من شنيعة أمورا يرتكبون لأنهم فعلوا؛ ما بقدر الأية محنى من 

ثونيحوهم سعيهم ضل فقد والسنة، الكتاب معنى هي، أنها ويعتقدون 
لأنالمجاهرين، الكفار من أنل ذللئ، في كانوا ؤإن صنعا، يحنون أنهم 

الأّسباب«أم.بخصوص لا الألفاظ بعموم المرة 

١. ١٣، ١  r١٢/ العظم القرآن تقم )١( 
القديرفح )٢( 
.١٩٢، ١٩١ايان؛/أضواء )٣( 





ثمضكاهحنا ر؛1و( عق َكال وارده1 إلا ننتؤ ؛^٧)، تعالى! قال ٠

محننءللأوابم4تعالى: قوله »وكولكرآ، قاوالشاطبي: 
غيروهو الأحبار، في النسخ إطلاق وهو ، — أيصا — بها منسوخ 

جائزلأء/

ءءآوص ه-ءرءصء ء ؛ص مء 

•٧١ءربم؛ سورة )١( 
عندمما أعم للنخ اللف إطلاق أن لمان أوردف الض الأمثلت من أي وكيلك: )٢( 

المطلقوتقيد المبهم، ويان العام، تخصيص على Jهiلقوjه إذ والمتأحرين؛ الأصولين 
[.٣٦٣-  ٣٣٤٤; اJواءةات ]انخلر: وغيرها. 

[١٠١تثدةه]الأس؛اء: ثن1 أوكك آلمئ نقا لهم ثمت آوهمك ولأ )٣(أىفولهتعالى: 
غيرمن نفيره في والقرطيي ، ٣٤صْ الإيضاح في مكي حكام القول، وهدا

والمنوحالاٌّخ كتابه ش سلامة بن الثه هبة : قال؛ت،خهاممن ولكن بالقاتل. تصرح 
قولهلها الناسخ جعلوا ولكن ، ٤ ص٠ العزيز القرآن ناسخ كتابه في والبارزي ، ١١صرو

بعدها،الش ١لأية أي: ؛ [ ٧٢زمريم: ديأ؛فاه ظلمأُنث أئهمأوثير ايق عق ^ثأ تعالى: 
قيالجوزتم، وابن ، ٢١٢٠ص؛آآ، والمنوح الناسخ في الحريي ابن القول هدا ورد 

.٤٦٣، ص٢٦٤وضوحه القرآن اسخ 
.٣٦٣، ٣٣٦٢; الموافقات )؛(



الدراسة:■

ذؤإلالأن تعالى: هوله بأن قيل ما أن إلى الشاطئ ذهب 
،؛تأدئويىهل ؤككعتا الحسئ نقا لهم ^إفأورك،__ • بقوله متوخ 

والأصوليين؛المتأحرين باصطلاح المح هنا بالمخ المراد ليس بأنه 
المسح.يدحلها لا والأحبار حبر، لأنه 

منوليس والبيان، التخصيص باب من هذا أن الشاطئ: ومراد 
المتأحرين.اصطلاح في المسخ باب 

باصطلاحفيها نخ لا لأية ا بأن - الماطبي إليه ذمتا وما 
هذا.على نثه أحدا أحد لم -؛ المتأخرين 
أنكروارين المقمن جماعة أن الشاطبي: إليه ذهب ما يؤيد ولكن 

الالبيان باب من وجعلوه وردوه، الموصع، هذا في بالمخ القول 
السغا.

وابنوابن أبى بن مكي إليه: ذهب وممن 
•وغيرهم ، والمرطي ، الجوزي 
يطنقهمما أعم وأنه بالمخ، المسلف مراد بيان — أيئا — مبق كما 

والخاحرونالأصوليون 

.١٠١الأنبياء: سورة )١( 
.٢٠٤٦الإطحصْ؛مآ_ انظر: )٢( 
.٢٢٥العريي لأبن والموخ الاسح اننلر: )٣( 
.٤٦٢"، ص٢٦٤ومنوحة القرآن نامخ انفلر: )٤( 
٠٩٤\إ ١ ٦; القرآن لأحكام الجامع انظر: )٥( 
.١٠٧؛/الوجيز المحرر ، ص٢٨١ لمحاس والمنسوخ الاسخ انظر: )٦( 
.٢١٢، ص١١٢انظر: )٧( 







طهسورة 

اإمستد،ُإويىيمرإيشياوؤ ْؤإؤآأثأربماهآححتثك 

تتعالى قوله في النعلين أن زعم ®من القاطبي؛ قال ا/١ ٩,
الالعرب، تعرفه لا ءلاهرْ على فهذا الكونين؛ خل إلى إثارة 

مجازاتهاءرفي ولا المتحملة، حقائقها في 

أنت تعالى نوله في ®ومل آخر مرصع في - وقال 
أناليررم عن فذكر والاخرة، الدنيا، اممونان: هو المعالين باطن 
ابنوعن بالكلية، إلينا تمل منلخ، الكل اخلع ؤءأنحطبم،هت ث معنى 

هذابعد يه إلتطر فلا الكون، عن ؤهأ-عتلظى4 عطاءل؛،: 

.١٢ث: )ا(مورة 
.٢٥•م الوافقات )٢( 

بنجعفر ت ومحل ححدرّ، بن دلف اسمه ت قل البغدادي، الئبلي بمّ أبؤ. ص الئبلي• ، ٣١
يقيهاكان وغيره، الجيد صجن، الصوفية، الaلائفة شيخ للفج، بن جعفر ونل؛ يونس، 

صير]انفلر: ^ XTlسة بغداد يي توفي طاتفة، عن الحدين، وكنن، ماللث،، ، ٢٠بمد ١٥٠■*،)
[.٣٦٩-٣٦٧ا/٥ البلاء أعلام 

جمناءبت، إسماعتل بن محمد بن الضم، بن محمد الفتح أبث. الشخ م ؛ ٠٧٥٠امحا ، ٤١
[.٢٦٢، ٢٦١; ٢٢البلاء أعلام صير ]اننلر: . ٠٦٢٠منة توفي الصوفي، ايغدادي 



أي:المرء، دين المقدس: والوادي النفس، النعل؛ الخهلاب،وذالا: 
مماذلك غير وقيل يدينك، معنا والقيام نمسك،، من حلوك وقتا حان 

الملف.عن الممل في يوجد لا معنى إلى يرجع 

دليللا ما ودعوى العربا، تفهمه عما خارج نقله صح إن كله وهذا 
،,١١يكلأ٠ه«اف مراد في عليه 

هحء،ءء/بمء٠٢؛،ء

لدراسة:ا■ 

إش_ارةبأنه ءؤهآ-عسثلث،يم تعالى: قوله ير نفأن إلى الشاطئ ذهب 
بالكلية،إلينا تصل منك، الكل احلع انمي: أن أو الكونين، خلع إلى 
تنقللم التفاسير هذْ بأن التفاسير؛ من ونحوها النفس هو النعل أن أو 

فيعليها دليل لا دعوى وأنها الحرب، تفهمه عما وخارجة ا، لفالعن 
بكلامه.اممه مراد 

إنهحسن، من ؛ رين المقعامة إليه ذهبا الماطى؛ إليه ذهبا وما 

عنمنهم أحد بنقله ولم النبرين، رين المغمن أحد به يفل لم 
:منها، لوجوْ مردود وهو لفا. ال

،.لفالوتفاسير والمنة الآكتاب، من عليه دليل لا أنه الأولى: الوجه 

.٢٥٠؛/)١( 

الكث،وانمون، v٢٨٧/ليجماص القران أحكام ، ٣٩٧، ٣٩٦/AjiJiجامع انفز: )٢( 
الحري، ٢٥٤، ٢٥٣/٣الربي لأبن القرآن أحكام ، ٢٦٦/٥التتزيل معالم ، م٦٩٣

لأحكامالجامع امر التمر ه/م•؟، المتر زاد ، ؛/٩٣الوجيز 
،١ ٥ ١ ٣; ممر لأبن العقيم القرآن تمر ، ٢ ١ ٦ ٦; السل الحر ، ١  ١٦ل/ ١ ٦/ القرآن 

.A٤٧١/ المعاني روح ، ٣٣٥A/اسم فح 



حلعمحبب على قائمة والممرين لف التفاسير أن الثاني؛ الوجه 
الحقيقيينالعلن 

عماوخارج اللغة، عليه ندل لا التفسير هذا أن الثالث! الوجه 
مامنها ليس كثيرة، معان على المعل يطلق إذ كلامها؛ من العرب تفهمه 

مُاء".
وردهاالتفامحير هدْ بعمى ذكر رين المقبحفي أن الرا؛ع؛ الوجه 

ونحوها.التفسير بيع إلى أو الباطنية، الموفية تفاسير إلى بها ون

خلعيجعلون فة المتفالالمتاولة هؤلاء رر...أن تيمية؛ ابن قال 
ونحوالفعال، الحقل عن عبارة والطور الخالين، ترك إلى إثارة العلين 

القرامطةمن حذوهم حذا ومن الصابئة، الفلاسفة تاؤيلأت من ذللث، 
•ونحوهما، الصفا، إخوان رسائل وأصحاب والباطنية، 
تعالى؛قوله فى فيقولون الموفية باطنية رروأما _! أيصا — وقال 

وؤإةئصإإققيإقإهرأ<)ي<زنه ؤأمإقيوه؛<>ً< 
—عئها الله رصي — عائشة هى أولئك ؤيقول القس، إنها 

غيرالأين في نولا المقرين بعض ذكر ولدا الزوجة، على النعل إطلاق اللغة في جاء )١( 
فيالثوكاني ذكر القول وهذا والزوجة، الأهل س فللق ->غ الراد بان لأحد مشوب 

صعق.بانه  a٤٨٤/ تفسره في الألوصي وذكر التفاسر، بيع من بأنه  v٣٥٨/يره نف
؛،.Jjo®مائه ،  ١٣٧ص؛ المحيط القاموس انغلرت )٢( 
.١٨١، ١٨٠/٦الفتاوى مجموع )٣( 

'.ft Iطه موره ( ٤ ) 
الفتاوىمجموع )٥( 
.٦٧الثرة: سورة )٦( 
.٤٨٤، A٤٧١/ العاني روح وانفلر: ، ١yoAfr^ فتح )٧( 



العقلمن عاليه يفيض بما موسى تكليم والملأسمة هم ؤيمرون 
رونينفوالاحرْ، الدنيا ترك النعلين حلع ؤيجعلون غيره، أو الفعال 

بأحوالذلك ونحو المقدس والوادي مومى منها كلم التي الشجرة 
صاحبذلك! ملك وممن له، المعارف حصول عند للقلب تعرض 
عاليه،.إنكاره لمون المأعظم مما وهي وأمثاله، الأنوار مشكاة 

لأننُليه؛ ؛خاع >سحانه اف أمره ثثكاه الشوكاني! قال 
اكأدب.وحن والتكريم التشريف إلى وأقرب التواضع، ني أبلغ ذلك 

مدبؤخ.غير حمار حلد من كانا إنهما ت وقيل 

وهووالمال، الأهل من القلم، تفريغ للنعلين؛ الخلع ممى وقيل: 
التفاسير،.بيع من 



ألقإبل ئاو اج^ا أش من ول ثؤ0 اي، ئلتجا أن إة ثؤمحئ ^٥١٧ تعالى! قال ٠
مي■ضمه محهء ف، ثأوجس ثق. سممحرم ص إنه محل نعصتيم جماقم ؤ، 

َكاّصمأ إثا صعنأ ما يكف يمنك ؤ؛ ؤآفيرما أنت'١^^، إقلف هغف لا رو^ايلط 
هأن حنت احر لث أ نيح وي مجر 

الذيحر العلم يعلم لم ُرّْوٌّى.؛ ،أ قالالشاءلبيلهها/مأ
وهوحر، المن أقوى هو بأمر يديه على بطل أنه ْع حرة، البه حاء 

حربوجاءوا وامترهبوهم الناس أعين محروا لما ولذلك المعجزة، 
لمكما يخفإ، لم به عالما كان ولو ، ذللث، من موسى حاف عفليم؛ 
أنت،إولف قنذأ لا له! افه فقال حرة؛ الوهم به، العالمون يخف 

وهذاأزه، حيث السائر ولإيمفع ّير 'لإل بماْثمأ ؤ ت —ال ة م ث
يعرف،كان والذي به، ف يم لم به عالما كان ولو التنكير، يعد تعريف 

الجملة،اعلى دعواهم في مبطلون أنهم ذللث، من 
ء■ُص ه ء ما؛ءم ج،بء٠ م٠ 

■الدراسة:

بهجاء الذي الحر علم يعلم لم مومحى أن إلى حلبي ل اللهب، 

٦٠ ٩ - ٦ ٥ ت طه محررة )١( 
مات،والطلكالحر كفاية؛ فرض علم كل تعلم أن يرى من على رد0 ساق في ذكرْ )٢( 

ؤإطاله،فامحي كل رد الكفاية فرض ؤإنما الإطلاق، على ذلك، يسالم لا بأنه هها وذكر 
وأنبذللث، متكفل والشرع فاصد، أنه علم من لأبد أنه إلا جهل، أو الفاسد ذللت، علم 

الموافقاتت لانفلر الحرة. به حاء الذي الحر علم يعلم لم مومحى أن ذللثا على البرهان 



لمكما يخف لم به عالما كان لو إذ يديه؛ على بطل أنه ٌع المحرم 
السحرة.يخف 

حرةالبأن يعلم إذ الأيات؛ ءلاهر هو الثاطبي؛ إليه ذهب وما 
ؤتا.هئثردايُلهم: قوله هذا على ويدل الحق، على وأنه مبطلون 

}١ آلثمسي.نيمأ همز شيع بُ آلئت إة سثهلأآ آس إن 

،،^٤!،^^ ٥٢مي( حاب وهد بميآب حمحشإلأ يكذبا أف عل يشأ لا ^^؛^١٢ 
كماوالقدح، والتيبة التهمة عن أبعد فهذا بالحر؛ عالم غير كونه وأما 
والمرمحلين.الأنبياء حال هي 

يخف،لم كما يخف، لم به عالما كان ررولو الثامحلبي: قول وأما 
الذي، الخوفأن يرى من رأي على فهذا : ررالحرة وهم به العالمون 

سحرهممن رأى لما البشرى الطبع بممتضى ه الخونهو إنما له وقع 
عدىكالالمقرين؛ يعفى إليه ذهب، كما وتخييلهم، 

أنالماس على حوفه باب، من هو إنما الخوف، أن الماني: والرأي 
بعضيإليه ذمبإ كما به، يؤمنوا فلا حرة الوأمر أمره عليهم يلتبس 

؛كثيرأ وابن الجوزيل٤،، كابن رين، المق

٠٨١ت يونس محورة )١( 
.٦١طه: محورة )٢( 
انظر:)٣( 
انظر:)٤( 
انفلر:)٥( 

0إ*\\.الرحمن الكريم تيسير 
.٢٢٤السير؛،/زاد 

الجلالضتقبر وانظر: ، ٦٧٤! والهاية الداة ،  ١٦٦م العظيم القرآن ير نف



؟بلءل؛يصنعمبجم جمادم ^^١ ت تعالى قوله في محتملان رأيان وهما 
آلآءإل،يم.أنت إقلف لالمن ئ رو^ا نؤئ جمعة ء مسه ؤ( ثأنص ثئ '؛؛*؟^١٢١؛ 

،.جنح١ تر غير من حميعا ذكروهما المفسرين من وممر 
الهلعبمقتضى الخوف على المرصع هذا في الثمامحلي نص ؤإنما 
لتبينكفاية فرض ونحوه حر التعلم أن زعم من على به ليرد الثري؛ 

ونحوهحر البأن يحلم بان يكتمى أنه على هنا فنبه للناس، حقيقته 
يعلمكان ؤإنما به، عالما يكن ولم حر اليتعلم لم موسى لأن باطل؛ 

}اوسحرهر يخف لم كما يخف، لم به عالما كان لو إذ بامحلل، بأنه 
الهلعحوف أنه أحدهما نولان! حوفه رروفي • الجوزي ابن قال 
الحصى؛في أراهم ما جنس من سحرهم رأى لما أنه ت والثاني المثري• 

ؤلأءذد_،له! فقيل به، يؤمنوا ولا أمره، الناس على يلتبس أن حاف 
رالأولا،ل من أصح وهذا والغلبة، بالفلفر عليهم آ'لأءليم أتت إقك 

العليعةمقتضى هو كما ُرؤحجسفيصهءجممنسئيم السعدي! ونال 
ونمرْ«أ؛/اض بوعد حازم فهو ؤإلأ البشرية 

الكشاف،  0٢٨٣إالتز,ل سالم ، ٤  ٣١٣;والعيون النكت ، ٢٣٤٩; العلوم بحر انظر: ر١( 
Aا*/اا/مإا،القرآن لأحكام الجامع ، ٧٣اا/آآ/أي، الكبير الضير ، ٤٤٠

frالقدير فح ،  OY /Yاكزيل أنوار ، ١Y٤ ٦; الحط الحر ، ٤ ٤ ٠ Y/ التنزيل ،دارك 
١.• A/oالتأؤيل محامحن ،  a٥٣٨/المعاني روح ، ٣٧٤

 )Y( :٥٧. ٠٤ا/الموافقات انظر.
.٢٢٤ْ/السير زاد )٣( 
.0١٧٠إ الرحمن الكريم تيسير )٤( 



^لآءأ؛<

ورقين ، ٦٠٤بممبمثان وحلفها سوءاثهثا لهتا مدت ن، ثأتكلأ ءؤ تعالى! ال ق٠ 
.٢١ءمظ4ر ة ؤهمث،٣ آئئإ 

ؤوًتعالى: قوله في دعض-هملأا اروئال الشاطبي: قال ٢ \0\ا 
٠لعرب ا قول إلى يذهبرن الشجرة؛ أكل من أتخم أنه ف*وئه نق ءادم 

عوى،فيه: يقال ولا _-»؛^^، حتى الثبن من أكثر إذا الفصل؛ عوى 
الش«لن.من عوى ؤإنما 

منغوى تأول من تأؤيل ، >روكذلكأ آخر موصع في - وقال 
عوىصحة لعدم المميل؛ عوي من أنه و%ءه يجوتهآءادم قوله: 
اللفغل«را"،.جهة من التأول فيه يصح لا فهذا عوى، بمعنى 

تعالى:قوله فى عوى مر من ءومنهم -؛ ثالث موضع في - ونال 
عوى• العرب قول من الشجرة، أكل من ئخم أنه ،^ ٤٢٥وإ ءادم ؤس، 

٠١٢١طه: صورة )١( 
 )Y( انظر: الكلام أرباب إلى \ذش\ض همه[/الوافقات؛YYU ] القولهذا همة ابن وجّل

صا*مأ[.الكل في الأخلاق ]اننلر: والثهة. الجهب طى الرئوية لأقوال اس 
 )Y"( الفردانفي والراغب صا""آ. الأفظ في الأخلاق في همة ابن القول: هدا حكى

.٢٤٣، ٢٤٢ه/تفسيره في الجوزي وابن . Y٤٥٠/ تقبره في والزمخثرى . ص؟٦٣
عمدةوفي ، ١ ١ ٥ a/ نفيره في الحلي والسمين ؟  ٠١٧ ا/ ١ Y/ نفيره في والقرطبي 

•وغترهم ، ١  ٥٦؛/ التمييز ذوى بماتر في والمرونابالي ، T٢٢٠/ الحفاظ 
[١٣٩٦٠صالحيْل القاموس ]اننلر: التخمة هو ت واليم 

.Y/٨٣الامحمام )٤( 
]انفلر:اللفظ؟ جهة من اكأؤيل صحة عدم على الدالة الأمثلة من وكاولك أي: وكذللئ،؛ )٥( 

،٣٣٢م إلوا.ىت 

٣٠٣٣٣;الواقفات )٦( 



غوىلأن فاسد؛ وهو اللبن، ثرب من بشم إذا عوى؛ يعوى المميل 
•ننئ« يزن خم، بي0 ني والذي سد، النمل 

•7ه ه ؛ ٢؟،- ٥ ء م ر٠ 

 Iة!لدراسا

ةؤ؛بمئءادم ت تعالى قوله في عوى فتر من أن إلى الثاطبى ذهب 
الفصلغوي العرب• قول من أخذا الشجرة، أكل من تخم بأنه 

جهةمن فاسد التفسير هذا بأن اللبن؛ رب ث من بشم إذا غوى؛ يعوى 
وزنعلى القرأن في والذي محعل، وزن على المهيل غوي لأن اللقفل؛ 

ض
جماعةإليه دمر _؛ التفسير لهذا رده من _ الشامحلبي؛ إليه ذهب وما 

،والمكري ، والزمخشري ، فتيبة كابن المقرين؛ من 

دءيرهملْآ•
وصلأخهلا بمعنى معنى أن على رين المقأكثر أن كما 

تخمبمعنى وليس ونحوها، 

.٢٣٠، ٢٢٩؛/\وو\ظ\ت )١( 
.ص٦rاللفظ في الأخلاق انظر: )٢( 
.Y٤٥٠/الكشاف انظر: )٣( 
.ص٤٢٤الرحمن به هن ما إملاء انظر: )٤( 
.٢٤٣، ٢٤٢ه/يره نففي الجوزي ابن ى نقله فيما الأناري كابن )٥( 
٤;الوجط السرد ،  ٠٤٥ أ/ الكشاف وانظر: . ٦٢٦٤; نفيره في اسي للامحر: به ن)٦( 

القرآنلأحكام الجامع ، ١ ١ ١  ٨٢؛/ ١ الكّر ير !كف، ٢٤٣، ٢٤٢ه/ السير زاد ، ٦٨
A/انمون الدر ، ٢٦٥، ٦٢٦٤; انميط البحر ، ٢٧٦; التثزيل ارك JU،  ١٧٠ا/ ١ ٦; 

.١١٩٦/ ٦ واكوير التحرير ، a٥٨٢/ المعاني روح ، U٦٠/ التنزيل أنوار ، ١٥٥



كتم

وكسربالياء قراءة على مبني القول هذا أن يفلهر والذي 
ئاذة.قراءة وهى الواو، 

رين،المقبعض غلط وند الأنباري• ابن نال  ٠٠• الجوزي ابن قال 
•يقال كما م، يحتى الجرة من أكل مما اكر غوى• معنى فقال. 
منحطأ وهل-ا يهلك، فكاد فبتم أمه لبن من أكثر إذا الفصيل؛ غوي 

وجمن؛

عوىيقال! ؤإنما ينوى، عوى الثم! من يقال لا أنه ! أحدهما
يعوى•

لمأنهما على يدل ءؤهلثاداداألقجر،ه تعالى! قوله أن والثاني! 
الإكثارراإلى يصلا حتى العقوية عنهما حر نتأ ولم يكثرا، 

ولموصل، أحهنأ أى فغوى؛ رين! المقأكثر راقال الثعلبي! قال 
أكل«لمآ،.مما مرادْ بمثل 

وهوالألف، على الجمهور ،^ ٤٢٥^تعالى! ءقوله العكبرى! وقال 
غوىمن وهو الواو، ر وكبالياء سادا وقرئ وهلك. فسد بمعنى 

رJشىءاار وليت، اللبن على أبشم إذا الفصل؛ 
بهدمالقائل فر اروقد —! القول ^ا عن — بى الحالميز الوقال 

الغى«ل؛،.إلى هؤ؛ آدم نب هن القالة 

.٢٤٣؛Y/a ،Tالمسر زاد )١( 
.٦٢٦٤;  ٠jواJاالكشف، )٢( 
الرحمنبه من ما إملاء )٣( 
\إ0\\.المرن الور )إ(



لأنعياءا سورة 

١إشهلا'ألإتنبىعجزتأووظا ،^-?iSالسالي: ة٠ 

أنهاالقرآن ظاهر فإن العجلة؛ ررومناله الشاءلبىأ ئال ١ / آدا 
/ؤ-يق'ألإشمئعأءربه<ال تعار* لقوله عليه؛ الإنسان طبع مما 

ءمه ٠ ء ■؛®، ه ء ص ح، 

ة:■الدوام

طبعمما العجلة أن على يدل القرآن ظاهر أن إلى الثاطبي ذهب 
بمنتيعحفي4.تعار؛ لقوله عليه؛ الإنسان 
الممسرينلسمأكثر إليه ذهب الثاطبي؛ إليه ذهب وما 

الأنياء:م)؛(مرة
[.Y١٧٦/\دو\قو\ت ]انظر: الإنسان علها طح الش الأوصاف مثال أي )٢( 
 )Y"( اوواص1ت/Y١٧٦.
زاد، ؛/٢٨الوجيز انمترر ، v١١/الكشاف ، 0٣١٩ا\\ك النزل معالم انظر: )٤( 

، ١٩١ا/ ١ ٦; القرآن لأحكام الجاح إ^^٨ ١٦٦; ١ الضيرالكير ه/؟هأ، السير 
أنوار؛، Y/rالحفاظ عمدة ، ٢٩٠/٦المحيط البحر ، ٨٩، AA/Yالنزل مدارك 
، ٤٧٨المائي روح ،  ٣١٣١; الخاوي حاب ،  ٠٤٢ ا/ Y الدرر نقلم ، Y٧٠/ الئزل 
.٠٠;١٧والزير الحرير ه/0ها، الآرز محامن 





ألئزمعثم فيه مثغ إذ آلمث ؤ( محًظثان إذ طثش وداؤرد ؤ ةالتع1لىت ٠
وشأ■^L ءانما ولكلا سثس دمه1ثها ).ا ئئيدبيث ويكظ 

مح=ضانؤ،٢^١^نتلتسإذ تعالى! رروقال ّاها/'اقالالشادي: 
سمهثاوطو1أه.قوله; آ.لرثه!ر 
الحكم،ذلك في لإصابته تقرير ثص^ ^^ثها فقوله! 

معذوراالمجتهد كان لما لكن ، .؛ داود في ذلك حلاف إلى ؤإيماء 
وهذاوع1مأيم، حكما ءابا ويطلا ؤ تعالى! قال الومع؛ بدله بعد مأجورا 

؛١ر فيه نحن فيما الخفي اليان من 
١٠منهص ،؛ ء "ءلاجتج ه ه ءءاي /م 

ة:االوراّّ

لإصابةتقرير ^^هاظس4 تعالى! قوله أن إلى الشاطئ ذهب 
..داود في ذلك حلاف إلى ؤإيماء الحكم، في . سليمان 

•المفسرين جمهور إله لهب الساحلي؛ إله لهب وما 

.٧٩، ٧٨الأنبياء: )؛(مورة 
باؤلل•أو حق من مها ما سن ما بعدها أو نلها يقع أن تخلو لا القرآن حكايات. أن أي: )٢( 

[.١٦٦- ١٥٨؛/اJواسات ]انظر: 

•٥،آ/آ؛، البيان جاع وانظر: . iov/Tير، نففي اسوردي لالجمهور: نب )٤( 
 ،^L_1١٧٨  ،Jلأحكامالجاع ، ٢٧٣>،/المير زاد ، ٩٣.  ٩١؛/ الرح؛ز حرر ١

،Uo/Yالنزل أنوار ، ٤١آ/افهيل , ٨٩٦ اقزل ءدارك ، ٢٠ا/؛ القرآن!/ا 
= i\iy/Tالخاوي حاثية م؛ا-ه، الإكاليل ، ٤٥٥آا/أهأ، الل.رر نظم ، ٧٦



معيفهمها سليمان خص واحدْ قضية أنها إذ الظاهر؛ هو وهدا 
مرقاللتتن المرأتين اختلاف قصة ومثلها وعلما، حكما أوتيا كونهما 
المسروق،هو الأحرى ابن أن منهما كل وادعاء إحداهما، ابن الدئب 
للصغرىر١،.وسليمان للكبرى، داود يه فقضى 

قولان!حكمهما رروفي • الماوردي قال 

مناذ شقول وهدا " ا' فيه... يختلفا لم منفقا كان أنه ! أحدهما 
المتكلمن.

أنوالمفسرين العلماء من الجمهور قول وهو الثاني! والقول 
داودفرجع داود...،، وأحء؛لأ ليمان، سفيه أصاب محتلما كان حكمهما 

فجعلتعالى؛ الله فقال يه، فحاكم ليمان ّقضاء إلى 
الأنبياءمن والخهلأ الغالهل وحول يمتنع ولا حكمه، وفي معه الحق 

غيرهم«رآ،.عليه أقر ؤإن عليه يقرون لا لكن غيرهم، من كوجوده 
باجتهادكان حكمهما أن على قرينتان الأية رروفي الثنقيش: وقال 

وأنؤإصابته، باجتهاده الثناء فاستحق أصاب ن مليما وأن بوحي، لا 

الهازأضواء ، ٢٤٩الرحمن؛،/الكريم -سر ،  ١٦٧- ١٦٤ه/ التاؤيل محامن ، ١٤٣=
i.o'W/l ٨٦/١٧واكوضالتحرير ، ٥٩٧.

فقالتإحداهما بابن فذهب الذب حاء ابناهما، معهما امرأتان كانتا ١٠الحديخا ولفظ )١( 
قؤوداود إلى فتحاكمتا ؛ا؛ناانا، ذم، إنما الأحرى فقالتا ؛ا؛نائا، ذهب، إنما ت لصاحبتها 

بالسكينائتوني ت فقال فأحبرتا٥، هقو داود بن ملهمان على فخرحتا للكبرى، به فقضى 
للمغرى®به فقضى ابنها، هو - اش يرحملث، - تفعل لا ت المغرى فقالت، بينهما، أشقه 

ابنا،المرأة ادعن، إذا باب؛ الفرائص، كتاب فى صححه، فى الهخاري أحرجه 
مرفوعا.ه هريرة أبي حدين، من ،  ٦٧٦٩برقم ، ١ ١ ص٧٦ 

؛.oU/rوالعيون الكت، )٢( 



^\رِِ؛ؤ؛هؤأك
ذماولا لوما توجب يولم باجتهاده، الثناء فاستحق يصب لم داود 

هنهمثهاؤ نوله! في بالإصابة اليمان معلى أينى كما إصابته، بعدم 
قوله!فدل ؤعلماه -ذكما ءابنا وحكلأ ؤ قوله! في عليهما وأثنى ه، مقص 

مخالفبحكم منهما كل منا، فيها حكما أنهما على مح=ظمانيم ^إد 
ؤسه1ننهاقال! ئم الخلاف، صاغ لما وحيا كان ولو الأخر، لحكم 

بوحيفيها حكمه كان ولو داود، يفهمها لم أنه على ذلكر فدل 
قوله!مع محءك1نانه ^إد قفوله! ترى، كما إياها مفهما لكان 

فيهوأصاب باجتهاد، بل بوحي؛ يكن لم الحكم أن على قرينة 
ذللئ،...«رُإياه اش بتفهيم داود دون سليمان 

.٥٩٧إ/ا"\<0، اليان أضواء ;١( 



لهثاأسر جهئر حصب آسو يؤب ين ثثرؤف نما إمحفم ؤ ت لى تما ل قا ٠
.-كلدؤف فإيا وحفل رردوهظ ما ءولهه هتوو '؛ث أو . وردك 

آلصق٠^١ لهم ثتس أورنت إف . تثتوى لا فها و>ثلم زفر يةك\ 

ؤإةٍظانثائثرنمنقول: رروفي الشادير٢،: قال ؛ها/'*ا 
متالهم سبقث آرزك إن ؤ • بقوله وخ منإنه حهئره حصب أسو يؤب 

أيقنا— بها منسوخ واردها^ إلا يمع ^٧>!< تعالى: نوله وكذلك 
حام.غير وهو الأخبار، في النسخ إطلاق وهو ،  -

دخولحكم زوال لوحب نسخ لو هذا فإن )وأيقنا : مكي قال 

.١٠١-  ٩٨الأنياء: سورة )١( 
أعمهو ما على النسخ طالقون المتهدمين أن على ناول الص للامثلة ذكرْ سياق ش أورده )٢( 

،ص١١٢وانظر: [، ١٠٦٤.المرافقات ]انظر: ساءدالأصوليينوالتأحرين. 

.١٠١الأنياء: سورة )"٢( 
والمنسوخالناسخ في المربى وابن ، ٣٥ص*الإيضاح في مكي ذكره بالمخ: القول )٤( 

صء؛،والمنسوخ الماسخ في حزم ابن به وقال لأحد، بوْ ينولم ، ٢٢٠٤صمأمأ'اإ 
المرجانقلائد في الحنبلي وٌرءي ، ص١٤المرير القرآن نامخ في وايارزي ، ٤٦

.١٣٠، ص٩٢١
١^١١مريم: سورة )٥( 
.٦٣٦، ٦٣٥^،انفلر: دراسته، بقتح ٌقد الأية هاو0 بنخ القول )٦( 
مختاربن محمل. بن حموش محتالما أبى بن مكي يصد أبو المقرئ العلامة هو مكي: )ما( 

الل.ينمع الملم أوعية من كان اكصانيمح، هاح_، القرطبي، نم القيرواني القيسي 
نوفيءوعللها، المهع القراءات وجه عن ، الكشغالإيضاح، كتبه: من والفهم، والكية 



الأول،الحكم إزالة النسخ لأن النار؛ كالهم اه دون من المعبودين 
يكاليته،هدا في الأول الحكم زوال يجوز ولا محله، الثاني وحلول 

١١ويان( تخصيص فهو بعضه، زال إنما 

ةن1وو0هوما إهمحئر ءؤ قوله! اروأما ت ا ١ آخر موصع في - وئال 
بجهلهفيها ، الزبعنىأ ابن اعتراض عن الناس أجاب ففد الأية، 

أجهلك®ما له؛ قال ه الّكا أن الموصع في روي وما ، بموذٌءا 

- ٢٧٠الأء؛انْ/وفيات ، ٥٩٢، U٠٩١؛/الملأ، أعلام مير ب"ا؛ه.لانظر: =ّة 
٢٧٧.]

الإيضاح)١( 
.٣٦٣. ٣٦١م الموافقات )٢( 
اللغوي،أو اللفظي العموم هو العموم في المعتبر بان قأل( من على رده ساق في أورده  ٢٣١

فالتخصيصهال.ا وعلى الامتعمالي، العموم هو الخموم في المعتر بأن يرى والساطير 
فيهنا ورد الأصولمن، عنل. هو كما العموم من امتثناء وليس بيان، الشاطئي عنل. وتحوه 

ؤإة==فمومات نوله في اللففلي للعموم الربعرى ابن بفهم امتدل من عل الموضع هدا 
ابناستدلالي بان والمسيح؛ الملائكة يثمل وأنه حهثره حمب آج لمحب ثن شجدمحق 
٢٤الموافقات؛/]انفئر: الايات. فى فصد عما غفلة وفيه الأية، لياق مخالف الزبعري 

 -٣٢.]

أمدمن المهميي، القرمكب قس بن الزبعري بن اف همد المحامح، هو ابن ، ٤١
عنيناضل وكان ه، ونفأصحابه؛ال.انه وعلى الجاهلية في ه الله رمول، على الناس 
إصلامحه.وحن الفتح أملم؛عل؟ ثم قريش، أشعر من وكان الملمين، ؤيهاجي نرش 

[.٦٨آ/٣;الإصابة ، ٢٣٧، ٣٢٣٦;الغابة أمد ]انظر: 
ؤإةء=قلمومات عليك الله أنزلي فيما أليس محمل- *يا ت قال أنه الءّ؛عركا• ابن اعتراض رْآ 

الضاريفهذه قال؛ نعم، ت قال ويدُيك-ه لهثا أننر جهثر حصب لهث يثب ثن تبديئ 
النار؟في فهؤلاء الملأتكة، تعيل. تميم بنو وهذه عريرا، تعبد اليهود وهده عيي، تعبد 

أحرجهتعدوثه،ا ءن؛ا أني؛، ألمنغ نقا لهم سقف أقينث -^[٤ وجل عز - اممه فأنزل 
ابنعن زن أمح، >خ، من ، ١٢٧٣٩برقم آا/خاا، المجير المعجم في الطراز 

عاصم؛ن=وفيه القلبراني، *رواه ; ٦٩/٧/٤المجمع في الهيثمي عنه نال ه، عباس 





I!الدراسة

•الن معن الموصع هذا في اؤلثى اثتحدن 
Iتعالى فوله بان قمل ما بأن الثاحلبي ذهب الأولى! المسالة 

ثردث-ه^١ أنشر جهئر ننث آسي درب ثن تندؤف وما اؤإنح=ظم 
بأنه؛ ثنامبعدة ؤكك مناآلخسئ لهم سبقت آرزك ؤإI 0 بقوله منسوخ 

جائر•غير وهو الأحبار، في المسخ إطلاق من هدا 
البسانأراد هنا النمخ أطلق من أن ت بهيا الشاطبي ومراد 

والمتاحرينل١/الأصوليين إطلاق في المخ لا والتخصيص، 
الموصعهذا في بالمخ المائل مراد بان — الثاطبي إليه ذم، وما 

وجههكما القول هذا وجه أحدا أجد لم _؛ والبيان التحميص هو 
الثاطي.
•يلى ما الثاطى إليه ذهب ما يؤيد ولكن 

عندمما أعم هو ما على المخ يطالقون المتقدمين أن — ١ 
—بيانه سبق مما العالم، أهل بينه كما — والمتأحرين الأصوليين 

الموضع،هذا في بالمخ القول أنكروا رين المقبعضن أن — ٢ 
ثناأفكأى آلحنغ منا لهم سجمن، أمحيك ؤالأ تعالى• قوله بأن —نوا نوبم

والبيان.التخصيص باب، من ضدوه 

١^٧٤،•وابن طالبأ'آ،، أبى بن ٠^، إله: ذهب وممن 

انظر)١( 
انظر)٢( 
انظر)٣( 
انظر)٤( 

.٢١٢وانظر: ، ٣٦٤اووافقاتم؛؛م_ 
.٢١٢، ص١١٢

؛٣٥١الإبماحص.0م، 
.٢٣٤، الا٠ّخوالمنموخص٣٣٢



نحا؛الأية في يذكر لم والمنسوخ، الناسخ في كتب من أن كما 
وابن،، كالنحاسل 

والجمعبدليل، إلا الجمع أمكن ما النسخ إلى يمار لا أنه - ٣ 
ممكن.

ؤإهمحئرنماثثدؤفمنت تعالى راقوله طالب: أبي بن مكي قال 
حل— اش ا أحبرنمععويت\ه: ^لأ قوله: إلى حهسهم؟ا؛ آلتوحمب دؤيب 
فيعاما ^١ النار، في والممودين المشركين من العابدين أن - ذكره 

والملائكة،ومريم، وعزير، مريم، بن عيسى عبد وند الظاهر، 
تعالى:بقوله منسوخ أنه النامي بعفر فتأول والكواكب، والثمن، 

عنيي- ت ا لأي١ معدؤزه  ١٣^أؤكلئ، آل>سئ منا لهم سقن، ألب ٠ؤإف 
والملائكة.وعزيزا وأمه عيي ؛ذللث،: 

إنمابنسخ، ليس هذا أن الأصول: وتوجيه النظر أهل عليه والخى 
ؤاتجطزوماثجدؤفمنتعالى: قوله في الأياُتؤ أن ونيين تخصيص هو 

منوأن اه، دون من معبود كل في عامة غير - الأياُته دوبهمح4- 
لأية،ا عموم في داخلين غير المعبودين من اف عند نى المحله سبقت، 

إنماسخ، لا والأحبار خبر، لأنه نسخ؛ هذا مثل في يجوز لا أنه *ع 
لكانالنسخ فيها جاز ولو المسخ، فيها يجوز ولا وثحصص، ئبين 

ذلك،.عن يتعالى والله عليه، هي ما غير على بها أختن قد بها المخبر 
مجنالمعبودين دخول حكم زوال لوجبا نسخ لو هذا فإن — وأيصا 

.١٨٣ص'احا، ليحاس والخوخ الناسخ انفر: )١( 
.٤٦٥، ص٤٦٤ومنسوحه القرآن ناصح انغلرت )٢( 



النانيوحلول الأول، الحكم إزالة المخ لأن ال١ر؛ في كلهم اض دون 
فهويعفه، زال إنما بكليته، الأول الحكم زوال يجوز ولا محله، 

١١فيهما نح لا محكمتان فالأيتان وبيان، تخميص 

ظاهرين•وجهتن من ناسحا يكون أن رايبهلل العربي؛ ابن وقال 
العموم،ينسخ لا حموص والثاني عموم، الأول أن : أحدهما

موصعغير في بيناه كما — يخصه ؤإنما 

ونهي،بأمر تعلق بفعل ولا بحكم بتكليف ليس هدا أن الشانئ؛ 
منقدرناه الدي الوجه على إلا نحا وليسى ووعد، وعيد هو ؤإنما 

تامله،لمن بين وهدا سببه، بارتفاع الوعيد ليرتفع الوعيد سبب ارتفاع 
أعالم<ارأآا.واض 

الفول،إلى ، الحنبلي،ر ومرعى والبارزير؛ا، حزم^، ابن وذهب 
•ا

القول-هذا على رد ستق وفيما 

ؤإةءئإوماتعالى؛ فوله أن إلى الثامحلبي ذمب الثانية: المسألة 
الملائكةيثمل لا نيدونج^كه لهثا أنتر حهثر حمبمث، أثي دؤيت من تجدؤذا 

والمح.

.٣٥١الإيضاح )١( 
والمرحالأّخ )٢( 
انفلر)٣< 
اننلر)٤( 
انظر)٥( 

٠٤٦، ٤ صء والمنوح النامحخ 
٤٠ ١ ص ير المالقرآن ناٌّح 

.١٣٠نلأنواورحانصه:آا، 



منعليه يرد فيها والمسبح الملائكة بدخول المشركين من قال ومن 
توجمن 

والمسيح.الملأئتكة تشمل فلا يعقل لا ّ أن الأول؛ الوجه 
يكونواولم قريش، وكفار أنه ظاهره الخهلاب أن الثاني: الوجه 

يدخلفلم الأصنام، يعبدون كانوا ؤإنما المسيح، ولا الملائكة يعبدون 
ذللثج.غير الاسعمار العموم في 

الممريزرا،.أكثر إليه ذهب الثاطبي؛ إليه ذهب وما 
وجوه;من ساقتل الزبعرى ابن موال أن ®واعلم الرازي! قال 

مشركيمع ذلك وكان مشافهة، حهلاب ه إلكن؛ ؤ قوله; أن ; أحدها
فقهن.الأصنام يعبدون كانوا وهم مكة، 

وكلمةؤوماثجدلأ4، ت قال بل تمدون؛ ومن يقل لم أنه ؛ وثانيها
.٢٢القلأء(^تناول لا ؤنا4 

فيهاأي؛ ءنحدمحتك4 لهثا ولثن ت تعالى رانوله ت القرطبي وقال 
معواردوها أيتم أي؛ الأصنام، عيية للمركين والحهلاب داخلون، 
الأصنام.

الثوكانيالعلم: أهل من لكير به ون،  ٢٢٨/ ؛ ١ أ/ تمره يي القرطي للعلماء: به ن)١( 
،0٣٥٧ا\-0ص التثزيل معالم ، ٩٢ا</المان جامع وانظر: م/حأ؛، مبرم في 

الجامع، ١٩٣الكب؛رالضر ، ١٠١؛/الوجيز الحري ، ٢١م الكشاف 
،١  ٩٣، ١  ٣٩٢; التفير بمرائع ، ١ ٠ ١ ٢; التنزيل مدارك ، n١/ اكرآن لأحكام 

.٩١. ٩٨٩; العاني روح ،  ٤٢٨/٣الشرير فح ٢، • U/rمحير لأبن العظيم الارآن تمر 
الضير)٢( 



ؤإنالأصنام لأن وعبدتها؛ للأصنام الخطاب يقال! أن ويجو3 
الأدميين.بكنايات عنيا يخبر فقد جمادات كانت 

-الملائكة ولا عزير ولا عيي هذا في يدخل لا ت العلماء وقال 
لقال:ذلك أراد فلو الأدميين، لغير لأن -؛ عليهم اض صلوات 
.)_3(

دونمكة مثركو لأية ا بهذْ المخافس ولأن الزجاج: نال 

الأيةلأن كبير؛ حطأ الربعرى ابن قاله الذي رروهذا كثير• ابن وقال 
الحماد هي المي الأصنام عبادتهم في مكة لأهل خطابا نزلت إنما 

ؤإد٩ًظموماقال: ولهذا لعابديها، ونوبينا تقريعا ذلك ليكون تعقل، 
والعزيرالمسيح هذا على يورد فكيف حهئره حصب آلم دؤيب ين نجدؤف 

ءبدْااأآا.من بعبادة يرض ولم صالح عمل له ممن ونحوهما 
لأيةا هذه في يدخل ولا الحلم: أهل من كثير ®قال الثوكاني: وقال 

العمومأراد ولو يعقل، لا لمن ؤماه لأن والملائكة؛ وعزير عيي 
يعتدون(ااأم.)وس لقال: 

.YYAالقرآن!/؛؛/لأحكام الجامع )١( 
.Y،A/rاسم القرآن شر )٢( 
؛.YA"؛/القدير نح )٣( 





الحجسورة 

١نjىآلكثرإءِ ثألتجد نبمدؤثشكبملآث َص ^؛٥ 
يننزيه ثلامِ مه بمٍد رعن إود فه محؤآء لأتاين جعكه 

ثللؤِفيه رش ؤ I تعالى ررئوله الشامحلبي! قال ١ / ١٥٥
للبو4.ثرف ثذ ؤإش 

وارتكابالغللم، إلى الصواب عن عدوو لكل شامل والإلحاد 
المنة،؛فثرته حسبما تنوعها، على المنهيات 

®•صء®.ء ٠ ه ، 

تة لدراساا 

إلىالصواب عن عدوو لكل شامل الإلحاد أن إلى الشاطئ ذهب 
تنوعها.على المنهيات وارتكاب الفللم، 

كابنالمرين؛ من حماعة إليه ذهب الئامحلبى؛ إليه ذهب وما 

٠٢٥الج؛ صورة )١( 
.٣٨٩، ٣٨٨؛/ت ١^٠٧ )٢( 



وأبيحانرْآ،^^٤،، والرازيم، ^٢،، وابن جريررا،، 
،•وعترهم^ ،، ،، كثيرر وابن 

العاماللغوي التمسير على اقتصروا الممرين من جماعة أن كما 
.>نوعؤ يخموه ولم الإلحاد، لمعنى 

يخصصلم عام، اللمقل لأن الفلاهر؛ هو حمينا إليه ذهبوا وما 
والحق.الصواب عن العدول هو اللغة في الإلحاد أن كما بنؤع، 

المرادير نففي أقوال من والمفسرين لف العن حاء وما 
الالتمثيل باب من أنها إذ الإلحاد؛ في داخلة فهي الإلحادل'ا،؛ ؛

المنهياتمن كانت إذا _ الحمر 

القصدا،عن العدول ت اللغة في الإلحاد راومعنى الزجاج! قال 

.٩١٣٢; ايان جامع انظر: )١( 
أ/آ"اا.الوجيز المحور انظر: )٢( 
.r(/rr/rrالكبير اكمر ١ظر: )٣( 
القرآنلأحكام الجامع انظر: )٤( 
.٦٣٣٧;المحيط المحر انظر: )٥( 
.٣٢٢٥;العظيم القرآن تفسير انظر: )٦( 
٠٥٩ه/خه، البيان أضواء انظر: )٧( 
يحامن، A٥٤ السهيل ، ٣٣٠; الكشاف ، ٢٨٠٨للهراس القرآن أحكام آنظر: )٨( 

.١٩٢ه/اكأرل 
حاثية، ٨٧٨النزيل أنوار ، ١١٠٨النزيل مدارك ، ٣٩٠٨العلوم بمحر انظر: )٩( 

.١٦٧٨الخاوي 
.٣٧٨، ٣٧٧ه/النزيل سالم ،  ١٣٢.  ٨١٣٠ اJان جا٠ع انظر: ١( )• 

.٤٢١القرآزم/ح ( ١١)





يءق^ن جعل وما أنتنكم هو حهثادهء حق اثم ؤ( ؤجنهدوا ؤ دالت_مالىت ٠
لثكّنهثذا ؤؤا ثل ثن آلمسدان محنتكم هو املهير أريكلم ملك حيق من آلدن 

آلزكوهنءامإ ألق1وه يأمثإ أةص عر ش؛امح ؤوؤمأ ءلإؤ شهيئ١ أؤزل 
١،.^لصؤيمل ؤبمِ آتزك ئم منبمتؤ هن أش ثآغقيثإ 

الأمةهذه في الحرج رفع على الأدلة )ران الشاطبي: قال \0\/٦ 
ه،ُمج يق أمح؛ ف، ءلإثِ جعد رما ؤ تعالى• كقوله القطع؛ مبالغ بالغت 
ولا؛وبئبطمأكنر ؤم؛بتنأظ كقوله: المعنى؛ هذا على يدل ما وسائر 

لإذسننوحني ئتلإ بخفن آن أك ^؛١ 
4أم آه ول ذأا حج من عل'آمآ َكال ؤثا 

فيمقصود الحرج رفع ررفإن آخر موصع في - وقال 
أكثرىأو كلي حرج وفيها بها مكالما شرعية كلية تجد فلا الكليات، 

4 قوله مقتضى وهو ألبتة،  I ألينبى1، هوؤ جعت وما
هحء؛عء

.٧٨الحج: ّورة )١( 
.١٨٥ت الجرة صورة )٢( 
.٢٨الماء: صورة )٣( 

.٣٨الأحزاب: )؛(صورة 
.١٥٧الأعراف: صورة )٥( 
.٥٢ا/• اJواءقات )٦( 
.٥٤١ا/الراممات )٧( 



الدراسة:ا

هدمفي مرفؤع الحرج أن على تدل الأدلة أن إلى الشاطمي ذهب 
•٠؛^^ - بى آتين فا عوأم جعل ؤو، تعالى: كقوله الأمة؛ 

المسرينلمعامة إليه ذهب الشاطبى؛ إليه ذهب وما 
محنوغيرها الثاحلبى، أوردها التي الشرعية النصوص عليه وتدل 

إلاأحد الدين يشاد ولن ر، يالدين ررإن هؤ•' كقوله ،، النموص١ 

التر،غاية دينهم علمهم يمر أنه تعالى ررأحبرهم القيم• ابن قال 
أوتة«ر؛/حرج من فيه عليهم يجعل ولم 

المراد•>مجيم؛ يق ألين فا عوم جعل ؤو، •' ررموله الصاوي؛ ونال 
منعلى ثدي كما عليهم يشدد لم حيث وفروهمه، أصوله بالدين 

(\ْ/قبلهم 

ه/مأ»إ،التئزيل سالم أ/ه«إ، الخلوم بمم ، ١٩٣، ١٩٢آ/البيان جاسر انظر: )١( 
الجامعالكبير الضير ، ٤١٣٥;الوجيز السرد ، ٣٤١;الكشاف 
تمر، ٣٦١آ"/السيط البحر ، ١٢٧٨النزيل .دارك القرآن لأحكام 

T/الخاوي حاب النزيل أنوار ، ٢٤٧مأ؛أ، كثير لأبن الخظيم القرآن 
،٢٢٣م/اكاؤيل سامن ، انمانيروح ، ٣٤٧١; القدير نح ، ١٨٧، ١٨٦

.٧٤٩، ٧٤٨/٥البيان أضواء ، 0٣٣٠إ الرحمن الكريم ير تي
.ص/>0\ الكلية الث نواعد إيضاح ز الوجيز ، ٧٤٩، ٧٤٨/٥البيان أضواء انظر: )٢( 

صيره،بر الدين باب• الإيمان، كتاب في صحيحه، ني البخاري أحرجه : الحديث،)٣( 
عيند•ميرْ أش حديث من ، ٣٩يرقم ، ١ * 

.٢٢٣/٣اشيربيانع )؛(
•اكارىماُح) حاب >ه( 



جمعفي أي؛ لإؤفيآمح؛تيحج4؛ ث القاسي وقال 
منعلى كان كما به، القيام يثق ما بتكاليف صيق، من الدين أمور 

للأمتغراق،اأا/في فالتعريف قبلنا، 
ذكرناالتي والايات الكريمة لأية ا هذْ تضمته رروما ت الشنقيعلي وقال 

القواعدإحدى هو ه؛ نبينا ثريعة في والتخفيف الحرج رفع من معها 
الإسلامي؛؛الفقه عليها بني الي الخمس 

•٢٢٣م/التأويل محاّن )١( 
.٧٤٩؛A/<5 ،jUi ،Uأضواء )٢( 



ال٠ؤمنونمورة 

!ومهاصدهاالمؤمنون ّورة نزول 

واحدة،قضية في نازلة المؤمنين ررومحوره الشاحلبي! قال ١ ا/  ٥٧
أنهالمكي وغالب المكيات، من فإنها كثيرة، معان على امحتملت، ؤإن 

اللهعبادة إلى الدعاء وهو واحد، معنى أصلها معان، لثلاثة مقرر 
تعالى:

وجوه؛على يأتي أنه غير الحق، الواحد لله الوحدانية تقرير •' أحدها 
مختلفة،وقاغ في الكفار ادعاه ما بقيد نفيه أو بإطلاق، الشريلث، كنفي 

أنواعمن ذللث، غير أو ولدا، كونه أو زلفى، افه إلى طري كونه محن 
الفاّدة.الدعاوى 

إليهماطه رسول وأنه ه، محمد للنبي النبوة تفربر ت والثاني 
أيصا— وجوه على وارد أنه إلا اطه، عند من به فيماءحاء صادق حميئا، 

أوكاذب، أنه من عليه ادعوه ما ونقى حما، رمحولأ كونه كإئبات _؛ 
وعنادهم.كفرهم من ذلك أشبه ما أو بشر، يعلمه أو مجنون، أو ساحر 

فيهريب لا حق وأنه الأجرة والدار البعث، أمر إنبات والتالث،: 





المواتخير يتله ذلك وأن الحياة، إنامة على والإعانة والرفق، 
وتكرينا.تنريثا بهذا وكفى بينهما، وما والأرض 

•منها بأمور، بهم وامتهزائهم أنيائهم ْع تقدم من نمص ذكرت ثم 
كثؤدثر إلا ددآ ؤءتا قولهم: قومه مع نوح قمة محقي البئر، من كونهم 

البشرمن أي: منهم؛ رسولا محنهم أرسل آحرين قوم ذكر أجمل نم 
:الواذقالملائكة، من لا 

.١٢٤^^^س هو أي: ؤأ0ئنلينلأأنزكءأدخ(4 
ئايخاهوناءقصاهْ،•ثمذال،تعار: 

منها.تعرفه الذي رسولها المراد: أن إلى مشيرا ؤقأوثاه فقوله: 
ؤلومحذثمحنهأ٦،بقولهم؛ وملئه فرعون ورد وهارون، موس ذكر نم 

بوصفالنبوة رتبة من غموا الذين الكفار عن حكاية كله هنأا • إلخ 
وصفأن بين لم —، لام والالصلاة عليه — لمحمد لية نالبشرية، 

البشر،من كانوا إنما الرسل جميع وأن فيه، غص لا للأنبياء البشرية 

.٢٤ت المؤمنون صورة )١( 
.٣٣او}ضوو: سورة )٢( 
.٣٤اوؤ-نون: سورة )٣( 
.٣٨ت المؤمنون سورة )٤( 
٠٤٤ت المؤمنون صررة )٥( 
.٤٧ت المؤمنون صررة )٦( 



ئ؛يثإي

تعالى،اض من آخر أمر والاحتماص الناس، كجمح ؤينربون يأكلون 
وكانا، ؤبمءء همنم ؤنة»أ1اش —I مومى رمالة تقويو بعد — فقال 

؛ألأيإلءه ين ' \ؤألرمل قال! ثم ؤيشريان، يأكلان ذلك مع 
النعم،تلل شكر الصالح والعمل عليكم، الله نعم من هذا أي• 

السيئة-الأعمال لا التخصبس يوجب الذي فهو له، للعامل ومشرف 
وأنهمبينهم، التماثل إلى إثارة ،؛ وجده أثم هنذوحظ' وموله؛ 
بدأ،به مما بنحو المحنى هذا حتم ثم البشر، من ممطفون حمينا 

ؤوهمثاشير0ه• قوله إلى مشفئؤذه رمم حشية يذ هم ،jS( ؤإ0 فقال! 

منذكر ما أن مهم هنا، إلى السورة أول من النمط هذا تؤمل وإذا 
قالواإنما أنهم وهو الأحر، المعنى إلى مضائا المقصود هو المعنى 

وعتواأشرافهم، من استكبارا البشرية، بوصف الرمل من وغفوا ذلك 
بخلافتشعر السورة أول من الأولى الجملة فإن ورسوله، اض على 

الثانيةوالجملة المذكورة، الوجوه بتلك ممه التعمد وهو الاستكبار، 
التاراتفإن القحف، وغاية العدم أطوار في منقول الإنسان بأن مؤذنة 

فلاالعدم، وأصله صعق، إلى صحف كلها وهى عليه، أتن، ، السعل 
إلى؛الاحتياج مشعرة الثالثة والجملة الاستكثار، صفته هذه بمن يليق 
بحكمبقاء ان للأنيكن لم خلفها ولولا إليها، والافتقار الأشياء تلك، 

٠٥٠؛ المؤمنون سورة )١( 
٠٥١ت المؤمنون سورة )٢( 
٠٥٢ت المؤمنون سورة )٣( 
.٦١—  ٥٧المؤمنون؛ سورة )٤( 
٤.١-  ١٢المؤمنون! سور قي المذكورة الإنسان، حلق أطوار أي• ره، 



النثأةفي مثاله هو من على الاستكبار بالفقير يليق فلا الجارية، العادة 
أعلم.وافه ءاJهمر١،، كالتكيت كله فهذا والخلق، 

،٢، كميأين أون اتأد ^^^٠ ت نوح قوم في القمص ذكر ثم 
الأشراف.هم والملأ 

طدآءوئدبجأ َكئميأ آك-بم ه ين تزلأ •' عدهم بفيمن وكيلك، 
اقتىص..ؤ4الآيةص.

•٢٤يقثاومثثئاياعمحثوث4أموّىت قمة وفي 

هذاقالوا ثومهم في لشرفهم أنهم على يدل الوصف هذا ومثل 
^لأه: قولإلى ؤثررفيوهدحميتن---ه ه؛ قولثم الكلام، 

بالمالتشرفوا إنما وأنهم قرص، أشراف وصف إلى رجؤع دنئتهده 
هذاعلى كان من الشرف له يجب الذي بان عليهم فرد والبنين، 
رجعتثم ،، س،فهوليمأ رغم حشاة تى هم ١^؛؛، ؤأ0 ت قوله وهو الوصم، 

عليهم،النعم وذكر مالهم، وحال ترفهم في وصفهم إلى الأياُتإ 
إثباتفي حق اطه عن فال ما وأن المثوة، صحة على والبراهين 

والعاصين،للمعليعين الأحرة الدار وأمور الشريلث،، ونفي الوحدانية 
فىكلنا اعتبر إذا الطر فهذا للفريقين، والوصف الحال اةتضا0 حسبما 

"؛ارتكت مادة ، ١٠١، Y١٠٠/العرب لسان ]انظرت فهم; الطعن ت أي عليهم، اككسث، )١( 
٠٢٤ت المؤمنون سورة )٢( 
"آمالزمنون: صورة )"٣( 
٠٤١^المؤمنونI سورة )٤( 
٠٥٦-  ٥٤المزمنون! سورة )٥( 
٠٥٧ث المؤمنون سورة )٦( 



ومنوطريقه، منهاجه على لكن الوصف، هدا من أتم على وجد السورة 
اممه،بيد والتوفيق مفتوح، فالباب القرآن؛ محور محائر في الاعتبار أراد 

واحد.شيء فى واحدة قصة المؤمنين ورة ف

وصالحوهود كنوح ؛ ءأأغ| الأنبياء قمص ذكر فحيث، وبالجملة؛ 
الصلاةعليه — لمحمد لية تذللئ، فإنما وهارون، وموسى وشعيمتإ ولوط 

علىله وتكذيبهم الكفار عناد من يلقى كان لما لفؤاده وتثبيت، — واللام 
وباJللئ،مناله، له يقع الذي النحو على القمة فتذكر مختلفة، أنواع 

حقوالجميع الأحوال، احتلاف، بحسسسح الواحدة القصة ساق ماحتلم، 
فييحتذي الأمثلة من تقدم ما حذو وعلى صحته، في إشكال لا واير 
المتمان،١وافه القرآن، فهم أراد لمن القرآن في النفلر 

ءءوصءء٠٠ ٠■?؛؟، 

ة؛الدراس

مسألتين؛عن الموصع هذا في الشاطئي تحديث، 

مكية.المؤمنون محورة أن إلى الشاطئي ذهيط الأولى؛ المسألة 

المفسرينجمح إليه ذهب، الثاطبي؛ إليه ذهي، وما 

.٢٧٤. ٢٦٩المراسات؛/)١( 
ه/المر 3اد ، ٤٢م ادكثاف ، ٤  ٠٧النزيل؛،/ سالم ، ٤  Y٠٧/ العلوم بحر : انظر )٢( 

النزيل،دارك ، ٦٩/١٢/٦القرآن لأحكام الجامع ،  ٦٧الكيرالتمر ، ٣٣٣
YA/Y المهيل ، ؛/Yالممط اليحر ، ٦٧ A؟\<، النزيل أنوار ، ٣٦٥/Y ذوىبصائر
٣;القدير فح ^M؛، الصاوي حاشية ، ^٨٨الجلالين ير نف، ٣٢٩؛/المز 

.YYo/oاكآويل محامحن ه/ه.أ، الخاني روح ، ٤٧٣



(١) ،الجوزى كابن الممسرين؛ من جماعة عليه الإجماع حكي وقد 
•والثوكاني ، والفتروزابادي ،، همازل وأبي ،، والقرطيل 

الجمع*قول في كلها مكية المؤمنون ®مورم I القرطبي قال 

خلاف®يلأ مكية السورة ®ءاز0 حيان! أبو ونال 

إجماعا(ارى.مي »السورة وقالالفيروزاJادي; 
تعالى:قوله في بالملأ انراد أن إلى الشاطئي ذهب الثانية: المسالة 

الأشراف.هم ئُمحهمآئنجمقألأو، 
.٢١ل المرين عامة إليه ذهب الثاطبى؛ إليه ذهب وما 
الملأ،يصدر عنهم لأنهم الأشراف؛ راو عطية: ابن قال 

٠القوم* حمع وهو 

.٣٣٣؛،/المسر زاد انظر: ١( 
القرآنلأحكام الجامع انظر: ٢( 
.٦٣٦٥; المط البر انظر: ٣( 
.٣٢٩؛/التميز ذوى بماتر انظر: ٤( 
القديرنح انظر: ٥( 
القرآنلأحكام الجامع ٦( 
.٣٦٠أ/المط البر ٧( 
.٣٢٩التميز؛/ذوى بماتر ٨( 
.٣٣المرّنون: سورة ٩( 
مدارك، ١٤١إ/الوجيز المحرر ، A٤١٢ العلوم بمر ، ٩٢٠٩;المان جامع انظر: ( ١٠

،٣٢٥٤; محير لأبن العظيم المآن تمر ، ٦٣٧٢; اكء؛ْل المءر ،  ١٣٣٨\ص 
الخاويحاشية ، ٨٣٠٤ الأقران ّمترك ،  ١٣١; ١٣الدرر نظم ، ٩٩٨المزيل انرار 
.٣٤١م/الرحمن الكريم تيير ، ٢٢٧٨الخاني ريح ،  ٤٧٣القديرم/ح ن م

الوجيزاكءرر )اا(



وهموعظمازمم، الماس كبراء أي: ررؤدبملأنلأ4 إ حيان أبو قال 
الخيرا،لقبول وأبعدهم الناس أعصى هم الذين 

الأشرافهم القرآن في ورد حيثما ررومعنى الميوحلي: وفال 
/والمااباار العين يملوون الذين والوجوه 

.٦٣٧٢;السيط الحر )١( 
.Y/؛٠٣الأقران سترك )٢( 



٢•فيمن؟٠٠١ صلاغم ف، ئم ؤلمؤ.ب؛ تعالى■. قال •

إلىالصلاة في يلتفتون كانوا أنهم رروروي حها/'اةالالثادى؛ 
آآ(..)■؟(١٠وألذىت|فيئألأإشمنه ت قوله نزل أن 

٠٢ت المؤمنون محررة )١( 
»لكننال: سرين بن ممد ص ، ١٩٧ا،/تمر، ش جرير ابن أخرجه الأ/: و)مآ( )٢( 

ؤءتأقعنزلت؛ حتى الممحاء إلى الصلاة في أبصارهم يرفعون ه اش رمحول أصحاي، 
مرسل.حدث وهو غثمنواه صلايم ق نم ١^؛؛ آصو0ه 

وابنالمنير وابن جرير وابن حميل. بن يد راوأحرج : ٤ المنثوره/ اور في اليوحلي وقال 
إلىأبصارهم يرفعون ه اش رسول أصحاب اركان قال: محمرين بن محمد عن حاتم أبي 

ؤاهم ؛زأن او^ أأثثأ~محدا أقع ُؤة- اش؛ فانزل وثمالأ يمينا ؤيالتفتون الصلاة في ماء ال
بنتفسير من المطوع في وليس اللففل، بهيا حرير ابن عند وليس كثمن.4" صلاغم 

ؤأل؛ننمؤ،ت لأية ا ها-ه فأنزلت الماء إلى نظر صلى إذا ه اف رسول ركان رواية: في ف- 
قثمزه.صلامم 

كتابفي، ت مح، وال؛ههم، ، ١٩٧و/نفيره في، جرير ابن أحرجها ت الرواية وهذه 
،٤٠٢، '٤ ١ آ/ ، ٣٥٤١، ٣٥٣٩برقم محجوده، موصع بمره يجاوز لا باب الملأة، 

،٣١٣، ص؟١٣النزول أصاب في الواحا-ي أخرجها كما مرملا، سيرين بن محمد عن 
T/، ٣٤٨٣برقم المؤمنون، محورة ير نفالضير، كتاب في المستدرك في والحاكم 

برقممجوده، مرصع بصره يجاوز لا باب الصلاة، كتاب في مننه في والمهقي ، ٤٢٦
ه-٠-^ أبي ءن سرين، ؛ن، سد هن كلهم ، ٤ ٠ ٢ ، ٤ ٠ ١ ٨ ، ٣٥٤٢، ٣٥٣٩

ضأق آلمييتلأو^ أقع الأية؛ هن.0 نزلت، حك، الملام في يلتفت، ركان • دواية في، و- 
قيمة.ه■صلايم ف، 

موضعبصره يجاوز لا باب الصلاة، كتاب في مننه، في البيهقي أخرجها ارواية: وطْ 
وقال=ه. هريرة أبي عن سيرين بن محمد عن ، ٤٠٢أ/، ٣٥٤٠برقم مجوده، 



■الدراسة:

الصلاة؛في يلتفتون كانوا الصحابة أن روى أنه إلى الشاهلبي ذهب 
1،صلاهممثعؤزه.ؤآؤ-بمهم تعالى• قوله نزل حتى 

لأنهاصعيفة؛ الأية نزول في الشاحليي ذكرها التي الرواية وهدم 
—تخريجها فى ذلك بتان بق سكما — مرملة 

علىس يفلهر فيما - يدل )روي( التمريض بصيغة لها الشاطئ ؤإيراد 
لها.تضعيفه 

النيرقع في نزلت بأنها الأحرى الروايات في جاء ما أن كما 

فييلتفت راكان يالففل: مردؤيه ابن راواحرجه ، ص١٥١القول ناب في —اليوطي 
الصلاة((.

;ؤإرالها وصالها فى مختلف الروايات وهن0 
هوهذا وأن سرين، بن محمد على موقوفة مرملة، أنها رجح من العلم أهل فمن 

فيوالذهى ، ٤ ٠ ٢ آ/ سه في اليهقي ت هدا إلى ذهب، وممن المحفوفل، وهو الصحيح 
.٧٣-  ٧١الخليل؟/ إرواء في والألاني المتدرك؟/ب؟؛[، اكلخصلامملر:حاشية 

وممنه، هريرة أبي عن سيرين بن محمد عن موصولة أنها رجح من العلم أهل ومن 
;]اننلر القي الجوهر التركماني؛ي وابن ، ٤  ٢٧؟/ المتا.رك في الحاكم ت هذا إلى ذهب 

•؛[.Y/Yالمهقي ضن حاشية 
حلافلولا الشيخين شرط على صحح حديث ااهن.ا ت الحاكم قول تعم_ا الذهي ولكن 

حاشيةت "لانفلر مرمل ءالمحبح ت فقال يخرجاْا< ولم مرملا حمنه فيل فقد مهحمد على فيه 
الألبانيفقال لييهش، تعمه في التركماني ابن الألباني تعقب كما [، Y٤٢٧/انمدرك 

فيالأثار هدْ يقبل لم وممن الثيهقيا<. قاله ما فالصواب ر) ، ٧٣، Y٧٢/ الغليل إرواء في 
،٢٣٩، ص٨٣٢والخنموخ والماسح ، ٣١١/٣القرآن أحكام في العربي ابن الأية: 
هن0نزول في منا يذكر لم الوادعي مقبل أن كما والأنقءااع، بالطلأن عليها حكم حيث، 
النزول.أسباب من المسند المحح كتابه في الأية 

.٣٤٣، ٣٣٤٢;الموافقات 



كما- مرمل لأنه _؛ أما - صعيف فهو ذلك؛ ونحو ماء الإلى بمرْ 
—تخريجها في ذلك بيان مجق 

ذكروا4 حشمن صلأِتآم ق نم وؤبأ تعالى: رروقوله العربي: ابن ثال 
فلماصلاته، في الماء إلى ينظر كان ه المى أن سيرين ابن عن 

أنغيره عن وروي جد، يبث ونفلر ذلك، ترك الأية هذه نزلت 
ذلك،الله سخ فنؤيتكالمون، الصلاة، في يلتفتون كانوا المؤمنين 

له«راا.أصل لا غيره روى وما بامحلل، يرين ابن وحديث 
و.النبي أن محمد! رواية في نزولها سبب راوكان -I أيثا - وفال، 

لمإن I محمد قال، أية. ت، فنزلصلى، إذا الماء في بمرْ يقلب كان 
هي؟آية أية أدرى فلا •>سمنيم صلاض I، أرماهم ؤ تكن 

مفلتون،مقهلؤع الحديث، وهذا سيرين، بن محمد هو القاصي! ئال، 
,طحمآه غير فمقمودْ 

.٢٣٩ص\/مآ، والمرح ص )١( 
.٣١م/؛ القرآن أحكام )٢( 



محبمقموأنأ مح!-ءده أمن أثقؤن سئء ؤرإI 0 تعالى قال ٠

ئجدهأمم هدوء وإن ؤ ث القرآن ررفي الناطبى: قال ا/٣  ٥٩
أمتنكم،ارص.هدم ولأن التةاJير: نأيأهكم 

،7بمء،-حصءهم؛صء

 Bتلدراسة ا

بقح- ؟١٠ ؤبؤده أمذ  ztjjbؤوأ0 تعالى.' قوله أن إلى الشاطئ ذهب 
•أمتكم هذه ولأن ت تقديره — أي؛ همزه 

أحدوهو ر المفأكثر إليه ذهب الشاطبى؛ إليه ذهب وما 
الأية.في الأوجه 

أمتكم.هده وبان ت التقدير أن الثاني! والوجه 

.٥٢المؤمنون؛ صورة )١( 
سعية؛نراءات ثلاثة فيه وبذه لته أثم ذذْء تحار؛ توله )٢( 

والكسائي.وحمزة، عاصم، - الكوفيون ؛ يهافرأوالتقييد، )إل( همزة بكر الأور• 
عمرووأبو —، كثير وابن ُاغ ~ الحرميان، ٠ بها قرأ والتشديد، )أيآ( همزة شح الثانية؛ 

الشاطئ.ذكرها الش القراءة وص المري، 
الشامي.عامر ابن بها؛ قرأ والتخفيف،، )أف( همزة بقح الثالثة؛ 
آ/آأا،المح القراءات، وجوم عن الكشف القراءات، في الذكرة ]اننلر؛ 
[.YA0/Yالمقر فضلاء إتحاف ؛n/Y ،Yالعشر القراءات في ؛J1 _J، ١Y٩صالنمير 

\االمافية المقاصد ( )٠٢
،Y"UA>_المع القراءات وجوه عن ، الكثن، Y"UA_Jالقراءات في التذكرة انفلر؛ )٤( 

،٨٩٦٨القراءات وجوم في الموضح أ/أ؛ا، الوجيز المحرر ، ٤٩•Y/الكشاف، 
المحيطالبحر ، Y/٢٧التسهيل ، Y١١٠٧/المزيل مدارك الكبير الضير 

/n١١٢٤ و/ العاني روح ، ٢٨٥الجشرآ/ فضلاء إتحاف ، ١  ٠٦ائزيل٢/ أنوار ، ١٠٧٧



حريرزآ،،وابن ،، كالمراءأ المقرين؛ بعض إلمه وذهب 
،•الأبارى١٤وابن ر والبغويل 

أمتكم.هده أن واعلموا ت التقدير أن الثالث! والوجه 

وابنجربرل^، وابن ٢، كالمراءل المفسرين؛ بعض إليه وذهب 
.١^^٧٢

اللغوي.وجهها لها كلها الأوجه وهدم 

أقوال!ثلاثة الهمزة فتح ®؛_ النحاس! قال 

فيو)أن( اللام، وحذفت، ولأن، المعنى! أن المريسن! فقول 
نص_<.موصع 

نماحفص موصع في )أن( ت الفراء قولي أحد وهو الكائي وقول 
أمتكم.هذه وبأن عليم تعملون بما إني • أي تعملون١٠ ررما على 

إصمارعلى نحب موصع في أنها ! الغراء نول ث،! الثالوالهول 
،.أمتكم؛ار هده أن واعلموا والتمل.ير! فعل، 

.١٤٢ ،١٤١القرآن؟/معاني  نظر

.٢٢١ا،/المان جا،ع  نظر
.٤٢٠ه/التنزيل معالم  نظر

١٨٦، ١٨٥القرآن؟/ إعرابغريب فى المان  نظر
القرآن.عانى  نظر
.٢٢١ا،/المان جامع  نظر

١٨٦، ١٨٥القرآن؟/ إعرابغريِح قى اليان  نظر
القرآن"؛/,إعراب 



الهمزة؛بكسر الكوفيون فراه ؤدإفسئءأقمح4 مكي؛ وقال 
قبله.عما والقفر والاستئناف الابتداء على 

هدمولأن ت أي اللام؛ حذف تقدير على بالفتح؛ الباتون وقرأ 
أ،تكملأا،.

والتشديد؛الهمزة بكر ؤوإأ؟< الكرمون 'رثرأ ت حمال أبو ونال 
ولأن،ت أي والتشديد؛ بالفتح عمرو وأبو والحرمان الاستئناف، على 
،.٢١القLلةاامن المخففة وهي والتخفيف بالفتح عامر وابن 

القراءاتوجوم عن الكشف )١( 
 )Y( الحبل البحرY-UV/n.





فيداحل فهو ، ٢١بوزرتكذ معناه؛ بأن ه هماس ابن عن جاء وما 
مننؤع هو الحق عن والانصراف الانخداع هذا إن حسنا من المعنى، 

هذهإذ الشبهات؛ سس_ا يكون ما منه التكذس_ا أن كما التكذيس،، أنواع 
الحق.عن وتخدعه صرفه الشبهات 

تخدعونأي• • با مح;إرث ئأق قل ,ق ّيملوذى ؤ ر' بغويت الالاث
الحقلكم يحئل كيفا ؛ والمعنى عته، و٠١! توحيده عن وتمرفون 

باطلأ؟«لآآ.

فيعقولكم تذب فيل أي: ر>ؤءللأنسثؤبميم؛ كثير؛ ابن وقال 
للتا١١ين. وعلمكم اعترافكم ْع غيره، معه عبادتكم 

تخدعونأين فمن البيضاوي: وقال 
الأدلةاال٤،.وتظاهر الأمر ظهور ُع الرشد عن فتمرفون 
تخدعون: هناؤذا>رإذكيم معنى أن ااوالظاهر الثنقيطي: وقال 

بالمسحوراايفعل كما الحق، عن يعفولكم فيذهبح الباطلة، بالشبه 

،Y١١٠/التئزيل أنوار ، r٢٦٤/ممر لأبن الطم القرآن تمر ، ٦١٠٨٦;=اومْل 
ساّناكآويل، ٢٥٨/٩اJعانيروح القدير"آ/آا،إ، فح شرالجلألنم/ب«آ، 

.0ASl/المان أضواء ، ٢٤١؛،/
وحن،  ٢٣٩و/ ميرْ ش جرير ابن - غي اش وصي - صاس ابن عن أحرجه لأثر؛ ا )١، 

؛.tu/tالمحح التفسير في ياسين بنير حكمته إسناده 
.5iYU،/التنزيل .عالم )٢( 
.٢٦٤ ITالعفليم القرآن تفسير )٣( 
التئزيلأ/«اا.أنوار )؛(
.٨١ْ/؛ اليان أضواء )٥( 



النورسورة 

ألإعأحلم فّهند؛ أنمم إلا ئمدآء م ع ؤؤ ٥!^♦( تيهمث ؤوأل1ن تعالى• ال ق٠ 
•ألصمموقتز،ه لمن إيم إس تمنيت 

بعثك#والدى : ٢٣أب بن هلال رروقال الناطبىل٢،: قال ١ ; ١٦١
ؤوأق:!وإت فنزل الحل•؛ من ظهري سرئ ما اض فلينزلن لصادق، إني بالحق 

،.الآدة(\؛،\ 

؛ر؛صء،7آصءههء

(٢)

(٣)

(٤)

٦*• النور سورة 
وأنغيه، معه وأشركهم منه، أمته أعطى شيئا س1 أعطى إذا الثه يأن بيانه مياق فى أورده 

وفقعلى القرآن نزول : ومنهاكثيرة، مواضع ذكر ثم بالاستقراء، الأمة هذْ فى ظاعر هل-ا 
[.٤٢٣- آ/ْ؛أ الموافقات ]انظر: مها: المثال وهذا المراد، 

الأنصاريالأوسي مس بن عاص بن أمة بن هلال الجليل الصحابي هو أية؛ بن هلال 
عليهم،وتنب نوك عن تخلفوا الن•ين الثلاثة أحد وهو بعدها، وما بدرا شهد الوانني، 

١٦الإصابة ، ٤ • U/oالغابة أسد ]انفلر: اللعان. آية فيه ونزلت، امرأته، لاعن الذ-ي وهو 
/!٢٨٩.]

ُؤقدبمتعالى: فوله باب التمير، كتاب فى صحيحه، فى البخاري أحرجه الحديث: 
سحديثا؛نتماس-دمح، ص٨٢٨، ٤٧٤٧برقم 

بنحو0.- عنهما اض 
Y٠٤٢٣/الموافقات 







^^محز؛<
منفمنهم الموضع! هدا في الأئمة احتالما رروند حجرت ابن وفال 

ثانفي نزلت أنها رجح من ومنهم عويمر، شأن في نزك أنها رجح 
وصادفهلال ذلك له وقع من أول بأن بينهما جمع من ومنهم هلال، 
مانعراولأ واحدار وت في منا شأنهما في فنزلت ِ أيثا ِ عويمر مجيء 

هلال،بب بمبق النزول أن ؤيحتمل النزول® ويتحد القحمى تتعدد أن 
هالنبي أعلمه لهلال وقع بما علم بكن ولم عويمر جاء فلما 

يالحكم«لا/

.a٤٥٠/ الباري فتح ]١( 





Bة!الدرام

شأطإأكبملثؤن...هتعالى! قوله أن إلى الئاطبي ذهب 
علىينفق لا أن ائتلى حين الصديق بكر أبى شأن في نزل الأية؛ 

مسطح.
ال<فسرينأا،.عامة إله ذهب الثاطى؛ إليه ذهب وما 

وكان)قهنه الصديق بكر أبو ررقال _ث وفيه — الإفك حدث عليه ؤيدل 
بشيءمسطح على أنفق لا وافه منه! لقرابته أثاثة بن منظح على ينفق 
ثالثعقي~آؤ أكفل بأيل،أؤإؤأ تعالى؛ افه فانزل لعائشة؛ قال بعدما أيدا 

ؤواسظوئبر4اارآ،•قوله؛ إلى أنمحأ4 
قصةفي نزلت لأية ا هدْ أن الروايات من ررالمشهور عهلية! ابن قال 

أئائة((بن وصنثلح الصديق قحافة أبي بن بكر أبي 
بكرأبا أن نزولها بب حمت المقرون ررقال الجوزي. ابن وقال 

،١٦٢آا/"اآ/ شرْ في والرازي ، ٣٧٣ْ/شرْ في الجوزى ١^٠ نب )١( 
،أ/٤٨وانمون الكت ، irrfyالعلوم بحر ، ٢٩٠، ٢٨٩آ/المان جامع وانظر: 
القرآنأحكام ^ U/Tاصاف، ، ٢٦أ/ النزيل معالم ، ٠٣١ ٨ للهراس القرآن أحكام 

;٦١٢; القرآن لأحكام الجامع ،  ١٧٣،  ١٧٢الوحٍز؛/ السرر ، ٣٦٨/٣العربي لابن 
،٦٤٠٤;السيط البحر ، ٨٧، r/٦٨المهل ، ١٥٦، ٢١٥٥;التئزبل مدارك ، ١٣٨

،١٣٢ ٩; العاني روح ، ١ ١ ٩ A النزل أنوار ،  ٣٢٨٦; كبر لأبن العثلم القممأن ير نف
.١٥٩/٦البيان أضواء ، ٤٠٢ه/الرحمن الكريم -سير 

بعضهنالماء تعدل باب الشهادات، كتاب في صحيحه، في البخاري أحرجه الحديث؛ )٢( 
التوبة،فيكتاب صحيبميه، في لم ومله. واللففل ، ٤٣٣-٤٣صرا ، ٢٦٦١يرقم بعصا، 

حدثس ، ٢١٣٦_٢١٢٩/٤، ٢٧٧٠برقم القاذف، توبة وقبول الأس حدث في باب 
ءائشةخ؛ا.

.١٧٢الوجيز؛/السرر )٣( 





ئنتأسؤأحق ثئتهتظم عر ثن-ثنيأ لا ءامإ  l/J*ؤ،أئآ تعالى؛ قال ٠
مح@ظنلبموأبمَمملأ

ثنؤىيئا ؤآثه دلإ أرق هر ءآنحعإ أنحمأ ٣ مز و1ن لؤ يندى حئ يدحلؤها 
هِِماقعلوه/ءثا

بلومحوماقكمحت4لم

ؤلأثنثازإ.يثاقوله في )روقاورآ، الشاض: قال  ٣/١٦٣
ؤقسبقوله؛ وخ منإنه ه؛ سها عق ودّلموإ متانإ حفيج مؤتهًكم غر 

؟؛؛"'.١١دؤنثخلصأيخامحء4 
ؤليست نوله أن غير سيء؛ في وخ المنالنامخ من ولت 

.٢٩-٢٧الور: مورة )١( 
؛•؟[.UT؛^^^،^؛،؛]انفر: ه. هماس ابن ونال أي، وقال: )٢( 
أ«مأ،، ٢٩٧جروفي-فرْه/ابن ص: اش رضئ - هماس ابن عن أحرجه الأ/: )٣( 

الجوزيلأبن ومتوحه القرآن ناسخ محقق الداراني ونال جريح، ابن طريق من 
منا ١ صرإّآو والمنسوخ الناصح في النحاس وأحرجه ، معف،لء إسناد وهدا ء ،

التقريبفي حجر ابن عنه نال جوير وفه هماس، ابن عن الضحاك عن جومحر طريق 
الأمشاءبالفظ  ١٩٨المفرد»_U؟١، الأدب في والبخاري حداء، ءصعيف ص٣٤١ 
عؤثوحنأ أن جخ ءلإ؛ر ؤلإس فقال؛ ذااائا س وامثنى  ٠٠فه؛ إذ المخ، بلفظ ولمس 

الأدبصحح ش الألباني صه وقال ةكت«رىه ثدميكهرنا ثا بماث. ثأس ؛ ٤٥نثك>؛ؤيناشع 
ومنسويىالقرآن ناصح في الجوزي ابن وأحرجه ررصحح صىما*ة المفرد 

منواستثنى نسخ راثم فيه، إذ والاستثناء النسخ يلفظ عكرمة طريق من ، ٤٧٢، ٤٧١صل
محققالداراني عنه وقال هقإه،ا. مثغ ييا نتكوثئ يرطإ,يوهعيو ق ■؛٠^^ عؤؤ ُاؤؤس ذلك، 

فيالعريي وابن صها"ّا، الإيضاح في مكي وذكره حسن®' إستاد اروهذا ت الكتاب 
'٢٤صن؛والمنسوخ الناسخ 



النورمررة - لتفسير 

بهايراد إنما الأخرى لأية ا في البيوت أن يثبت حثتاحه ئقءفلم 
١١المكونة 

ء■?8، ؛؛ه٢؛،ء، ٠٢٠

 Bلدراسة؛ا

فيعباس ابن قاله ما أن إلى الئاطبي ذهب 
سف1ي؛صأءأآ'َآنح

ثدحنأءرلأ مالي! قوله في عباس ابن قاله ما أن إلى الثاحلبي ذهب 
•بقوله وخ مت إنه ه! أنلها عق ؤمننمأ ئنتأمؤأ ثق يويآًظم عر ييئا 
النامحمن ليس ^١ أن مثؤةِه؛ عؤ مبا 1ن بثكأ عوهن ظن 
أنبت، يه اح جنعلثه^غم ليس ؤ ٠ قوله أن غير سيء، في وخ والمن

المكونة.بها يراد إنما الأحرى لأية ا في البيوت 
كابنالمفسربزرآ،؛ أكنر إليه ذهب الثاطبي؛ إليه ذهب وما 

وابن،، العر؛يروابن طالبر٤،، أبي بن ومكي حريررّآ،، 
ص،،وأ؛يحيانّ،سص.

والمنسوخ.الماسح من الأيتين أن إلى المقرين بعض وذهب 

اووامماتم'\؛"آ.
ص0ا"أ.الإبماح في وعي ، والمنوح الماسخ في المحاص للأم: نسه 

اوانا،/'ا،مآ.جامع انظر: 
صه1*ا.الإبماح انظر: 
.٢٤٠صإ؛آ، والمنوح الماسخ انظر- 
.١٧٦؛/الوج؛ز المحرر انظر: 
.٤٧٢محزالأ؛، ومرحه القرآن اسخ ، ٣٧٦ه/المر زاد انظر: 
.٤ ١ أ/١ الممهل الحر انفلر: 
،١٥٨/٢المئزيل س ،  ١٤٧/١٢/٦القرآن لأذكام الجاع ، T٧٠/ الكشاف انظر: 

روح، ١٢ ١٨المئزيل أنوار ، ٣٣٩٢; ممر لأبن الشم القرآن تمر ، ٢٨٨; المهيل 
.i'A/oالرحْن ص تسر ، ٣٣٣آ/الاني 



وطيرهم^ح}\ار ابن إليه: ذهب وممن 
أمكنما المخ إلى بمار لا إذ محكمتان؛ الأيتين أن يفلهر والأي 

وحوم:من ممكن والجمع بدليل، إلا الجمع 
^لأتعالى! قفوله مهللما، الأيتين بين تعارض لا أنه الأول! الوجه 

عرمحمرر أملهاه عق متأسؤأ حق ثبرت؛ءظلم ثيباو ثدخبأ 
منايذهعر بوبأ تر.غمإ أن ٢دثاح 'هلإؤ ؤؤؤس وقوله! المكونة، البيوت 
المكونةغير البيوت على محمول 

مرادمحكمتان، الأيتان المرين! أكنر رروثال مكي! قال 
بالأحرى!ومراد بإذن، إلا تدخل لا مكان لها التي البيوت ! بأحدهما

ذلكااوثبه والحوانيتا الخانات بيوت من ساكن فيه ليس ما 

أناروالماني! ! — بالمخ الأول القول حكى بعدما - الجوزي ابن قال 
والثانيةأهل، للدار كان إذا الأولى في ب فالأظان محكمتان، الأيتين 
بعللفإذا غيرآذن، من يتصور لا والإذن لها، ساكن لا بيوت في وردت 

ا.ر أصح(( وهدا الأولى، في داحلة الخالية البيوت تكن لم الامتئدان 

.والمنسوخ النامحخ ت انظر )١( 
.٤٣، ٤٢٠٠٣العزيز القرآن ص انظر: )٢( 
عنومروي ، ٢٣٠ ؟/ مسيره في جرير ابن عنه أحرجه فتما عكرمة عن مروي المول، وهذا )٣( 

؛.UY_Sومنوحه القرآن ناصخ في الجوزي ابن ذكره فيما والضحاك وعكرمة الحسن 
والمنوحالتامخ في والمحاس ، ٣٠٢ه/مسيرْ في حرير ابن الوجه: هدا ذكر وممن )٤( 

،٢ ٤ ص؛ والمنوح الماسخ في المربي وابن الإيضاح في ومكي ، ١ 
القرآنونامخ ، ٣٧٦ْ/ يره نففي الجوزي وابن ،  ١٧٦تفسيره؛/ ش عقلية وابن ، ٢٤٠

.٤٧٢، ٤٧صراومنوحه 
.ص٥٦٣الإيضاح )٥( 
.٣٧٦ه/السير زاد )٦( 





بجركولا همثجهن وبجمًلن أبمنيس يئ بمئشذ لمحنم، رهل ؤ قالتعالى؛ ٠
محنهاهُلهر إلانا زيجهف 

ماإلا زيتهن يدين ولا ،،: Jyفي راوقالر٢، الثاطبي: قال ا/؛ ٦٤
وليس، لأية ا ه ُالسثَو من ؤ I بقوله منسوخ إنه منهار هلهر 

العموم١١من تقدم لما تخصيص هو ؤإنما سخ، 

هر؛صءو-?بمءء-حه«

ة:■الدرام

نيرإلاما زيتهى محرنت< ُ؛ؤملأ تعالى؛ قوله أن إلى الشاحلبي ذهب 
بئالاتيمف ألفي( ألنستة ين - ^^٥١ ؤ I تعالى بقوله وحا منليس ينهاه 
هوا ممحإنيذئوه ثثتبمت عث ينائى بمثنى أن حنج علهى ثثى 

العموم.من تقدم لما تخصيص 

.٣١الود: سورة )١( 
المخيطلمون المتهدمين ان بيانه صياق في الشاطئ وأورده ختيا، هماس اين أى وتال؛ )٢( 

[.٣٥٤- ٣٤٤م الموافقات ]انظر: والمتاحرين. الأصوليين همد مما أعم هو ما عر 
آنجخ عثهرى نوى نكائا تيمن لا أكبم( أليثثثلأ مى 1 وتمامها ٦ ٠ النور؛ محورة )٣( 

ؤبث-ه•محع ثأس محق نة تثنيقذ وأن ينه ئزممض مابهث يئتى 
عزقوله في باب اللماس، كتاب في مننه، في داود أبو ه هماص ابن عن أحرجه : الأثر )٤( 

فيالجوزي وابن ، ٤١١١برقم ، ص٣١٦ آبتنري4 بمشنسين تنثوثت ت وجل 
وحنها، هماس ابن عن عكرمة طريق من كلاهما ، ص٣م١٤ وحه ومنالقرآن نامحخ 

القرآنلنامحخ تحقيقه في واكاراني ،  T٥٢٢/ داود أبي سن حثح ص في الألبار إساده 
الناسخفي العربي وابن صاُأ"ا، الإيضاح في مكي وذكره ص'آ''اأ، وحه ومن

٢٠ ٤ ٤ صن والمنسوخ 
.٣٥٤م الموافقات )٥( 



أبيبن كمكي الممسؤرين؛ بعض إليه ذهب الشاحلي؛ إليه ذهب وما 
الجوزير٣،•وابن ، ١٢٢٧^وابن ، ٢١٢^

إلاعزتهن مالأ ؤ تعالى؛ قوله أن إلى الممرين بعض وذهب 

وغيرهملَا/حزمرْ،، ابن إليه: ذهب وممن 
النسخإلى يعار لا إذ وحة؛ منغير محكمة لأية ا أن يظهر والذي 

وجوه:من ممكن والجمع يدلل، إلا الجمع أمكن ما 
وسزتتثهتاصنبجأهتعار: أن الأيل: ارجء 

بهز.الرحال بال يتعلق اللاتي كالفتيات ، بها الافتتان يخاف فيمن 

فيفهي ؤوألمنبم؛يىأمحمح تعالى؛ قوله وأما 
رمختلف الأيتين فمعنى هذا وعلى العجائز. 

يمك<زجمئإلأنايزتعالى قوله في - الجوزي ابن قال 
ؤأألدووثثنآو~ذتعالى: بقوله نخ هذا أن قوم زعم اءوند ينهاه: 

سيلوهذا يابهمى4 بمثنث أن جنع عثهُى ثثى ب٤ا•٠ا ينمق لا انج، 

.ص٦٦٣الإبماح  انظرت (١

٠٢٤٦إ ص٥٤٢والمنوح الناّخ  تانفلر  (٢

٤٧٣ itUr>_ومرحه القرآن 0مخ  انظر! (٣

.٦٠الزر:  صورة (٤

,^^٨٤والمنسوخ الناسخ  تظر نا  (٥

صرأ؛.الخريز القرآن ناسخ  انظر1 (٦

 )V ومرحهالقرآن نامخ في الجوزي ابن إله ب فما كالفحاك
لابنومتسوحه القرآن ناصح ، ٢٤٦صه؛آ، المربي لأبن والمسرح الناسخ انفلرت ٨( 

,٤٧٣الجوزىصآتم\إ، 



فيالأية وهده بها، الافتتان يخاف فيمن الأولى الأية لأن بصحيح؛ 
ءنح فلا العجائز، 

بمو(ئلأنآصطأ4ت تعالى قوله أن الثاني،؛ الرجه 
دلإتتَحيثهلح تيمف لا أش (لمَز محن بقوله؛ العجائز منه حص عام 

أزتو4أممحبمت ,بمابهثعر يثتث جنغأن ءثهى 
مخصوصاتعالى؛ قوله يكون رروقد مككب؛ قال 

غيرفي أنها وبست، خصصتها المواعد آية وتكون القواعد، غير في 
إنمابكك، نزل لم الأولى حكم أن ذللث، ودليل الماء، ص القواعد 

الأولالحكم بزوال هو إنما وأصله وبابه النسخ وأكثر بعضه، زال 
محاله.الثاني وحلول 

بميما وبقاء الأول، حكم بعض زوال معناه؛ التخصيص وبابإ 
يالمحا،منه أشبه يالتخصيص فهدا حكمه، على 

بالمخ،فوله في ه عباس ابن على الرد هنا الشاطئ مراد ولمس 
-المخصص هو عنا بالمخ عباس ابن مراد بأن الإيضاح مراده ؤإنما 
المتأحرينإطلاق في المخ هو وليس - المتقدمين إطلاق هو كما 

ذللث،رمبيان سق كما والأصوليين، 

غيرالشاطئ، إليه وجهه ما إلى ماس ابن قول وجه أحدا أجد ولم 
يلي؛ما الشاطئ إليه ذهب ما يزيد أنه 

.ص٣٧٤وسو-مح< القرآن ناصخ )١( 
.٦٠النور؛ سورة )٢( 
الإبماحصا-ا"ب)م(
.٢١٢انذلر;صااأ، )إ(



الأصوليينعند هو مما أعم هو ما على الئح المتقدمين أن 
كماالتخصيص، على المسخ يهللقون أنهم ت ذللثا ومن والمتأخرين، 

^١،.٠٧ياسق 
بنانه•ّبق كما ممكن لأيتين ا ين الجمع أن 
،ءلاو_أا أبى بن كمكي بالمسح؛ القول أنكروا المقرين بعض أن 

لمالمفسرين من كثيت\ أن مع الجوزير٤،، وابن العربير"ا،، وابن 
له.يتعرضوا ولم نخها، عن يتكلموا 

انظر)١( 
انظر)٢( 
انظر)٣( 

.٢١٢، ص١١٢
.»_nnrالإبماح 

.٢٤٦، ٢ ٤ صْ والمنرخ التاّخ 
.٤٧٣، _؟U؛ ومترحه القرآن ناصح انظرت )٤( 





الشلإس^اءسورة 

تسدؤث.ما رميه، لأيه إي،ل امحن. تأ عليهم ءأئو ؤ ت التعالى ن٠ 
ثثُُمألإأو ر.ا ثنمن إذ يننثؤآؤز نق ئكنثن  l1مطل أصناما يمد  ٧١٥

^صلئتآهممسم

محاجةفي إبراهيم عن تعار اش رُأ"تحر الناطص؛ قال ١ ! ١٦٥
هاJنق؛نننيظ'رذمتدأصنا٠امطلداعكنين).( ٧١٥).( ؤمام-ٍدويانومه؛ 

فح_ادواينعا1و0ه َةثلأث ت١بآتئا ؤبمدآ ة ^١ ١٥).(  o^v.؛،أو ١.( ثلءو0 
اكالأسمإلى زال النزرذ المؤذي القاطع الجواب عن ترى كما 

الآاء«رأ/ملي 

أرأو ).( ئلمدا رذ م1عو0ؤر نق ؤهال ٠ ت - آحر موصع في - وهمال 
تقاليدبمجرد فاسمكوا الواضح، الدليل وجه على فنبههم ِدضرؤنيم 
بمءن4((رم/كهلن ه ل ^٥١^ : فقالواالأباء، 

.٧٤. ٦٩الشعراء: سورة )١( 
.٦/١الاعممام )٢( 
\لأصم\1\.)٣( 



أصنامامد ت الأخرى الأية في ررقوله _ت ثالث موصع في - وقال 
ث(قلل 

;بقوله بالمعبود الخاص المعنى عن سأل المعبود عن سأل فلما 
الجوابعن فحالوا ,نئيذه؛ أو ئومؤى.(أرإذ د11ثو0ئ ^٥١)،هل 

للآباء(\ا،.الأناع بمجرد الإقرار إلى 

ة:لدواما■ 

وقومه!لأبيه إبراهم محاجة في تعالى قوله أن إلى الشامحلي ذهب 
تنمنرد تءظ' ئل ^ ١٥. عكبجن لها ثطل دأاثا ثبي ^١ ١٥. تثدوُا ^٠^١ 
علىيدل بم،نلوثه؛ َة؛؛,لش ءا؛ااءدا و؛ندا قالؤأ؛ن -لض/ئث أو يشؤكم أر رو^ 
الأباء.بتقليد الاستمساك إلى الجواب عن حادوا أنهم 

تتفصيل فيه الشاطئ إليه ذهب وما 

ونفعها،وصررها مماعها عن مهللما يجيبو0 لم أنهم مراده كان إن 
حيان.كأبي المْسرين؛ بعض إليه ذهب فهذا 

الاستفهام؛جواب عن حيدة هدم ارؤ،اؤأةووثلآه ت حيان أبو قال 
بالكذبأنفسهم فضحوا ؤيضروننا وينفحوننا يسمعوننا I قالوا لو لأنهم 
علىلجالوا يضروننا ولا يسمعوننا ت قالوا ولو فيه، يمترى لا الذي 

عبادتهافي لآ؛ادهم \وحت التقاليد إلى فعدلوا المحض، ؛الخهلأ هم أنف
حجة،اأمآ،.ولا برهان غير من 

الموائاته/*ا؛.)ا(
.U٢١/الممط الهم )٢( 





ظ؛ي£ري

تضرولا تسمع لا يأنها مقرين كانوا أنهم الشاطئ مراد كان ؤإن 
اكبالامتمعنها وعدلوا الحجة هذه دع عن حالوا ؤإنما تنفع، ولا 

الممسرينرأمن كير إليه ذهب قد فهدا الأياء؛ بتقليد 
سمةهي إذ الأخرى؛ والأيات لأية ا هذه من القناهر هو وهذا 

المخالفين.

إثا»زقأ\ ل ة إي دم نن مئة ف، ثلك ين أرميا تآ ^j؛^، ؤ ت تعالى تمال كما 
٢،.تiثاJوثه١ ءاقربم عق ؤإئا محن عق ؤجدآ؛١؟؛^ 

اوحررالوج؛زالكثافمآ/'اا؛، سالم جاْعاوانا</ا0؛، ١^: )١( 
مدارك، Vi/\T/Wالقرآن لأحكام الجامع \، YYY'/Yi؛/الكّر ^.^ ١١، ٢٢٠٤إ/

لأبنالعقيم القرآن تمر ، Y ١ U/ المحط المم ، ١  Y١٨/ المهيل ، Y ١ • Y/ اكنزيل 
،١ ٠ ٤ ٤; القدض لمح  ٢٩٢-Y/•الخاوي حاب \, 0U/yص أمار ، ٠٣٥ T/ محير 
،٥٢٣ْ/•الرحمن اممريم نمير ، ٣٧١ه/الأؤيل محامن ، ٩٢.ا/العاني روح 

\سمنخوسمنخ\<\إ\0\.
.٦٣الزحرف: مودة )٢( 



القصهسسورة 

مثنمح-ل ومذ أهواءهم \ثث\ ه1عتإ أك يتصيإ و ت تعالى ل ئا 
•ألْلثدانه المنم نمدتما لا آلتن إُكثح أف انج هدك، بفثر هؤينه أي 

هدتم،,جز مينه أبع مثن محل ومذ ُؤ ت رروقال الشاطبي! قال ١ / ١ ٦ ٦ 
(٢) قبلهاما مثل وهي ماتئَآسه 

هوىفي اق هدى يثع لم من أن ش صريحة فإنها الأية؛ هذه تأملوا 
هدىبغير هوام انع فإنه المبتيع؛ شأن وهذا منه، أصل أحد فلا ه نف

الشريعة.بينته وما القرآن، هو اف، وهدى افة، من 

•صربتن على الهوى اتاع أن الأية وبيت 

صاحبهولا بمذموم فليس والنهي؛ للأمر تابعا يكون أن ؛ أحدهما
شأنوهو هواه، طريق في به فاستنار الهدى قدم وقد كيفا بضال، 
المتقى.المؤمن 

.٥٠القصصت سورة )١( 
الأمفجعل [ ٢٨!>اتالكهف®وقال؛ فوله; يعني )٢( 

[.٦٥ا/الهوى"]الاعتصام واناع الد.كر، اتاع أمرين• ين محصورا 





وهمالهما، ثالث لا أمرين، بين الهوى اباع حصرُت، لأية ا أن كما 
اض.هدى واباع الهوى، اباع 

•أي ؛ الإ4 نلتمايث منه أبع بس لنل *ؤوس ث السقي نال 
هوا٥ا٠رالدين في انع ممن أصل أحد لا 

همترندى وؤ أنحل، أحد لا أي: *ؤوسلنل4؛ ت أبوحيان قال 
يتبعفل لأنه الهوى؛ اتباع في قيد الحال وهذا الحال، موضع ني 

الأهواءلأن اض؛ هدى قيه يهوا0 الذي ذلك، ؤيكون يهواه، مجا الإنسان 
فد، ilJJJliهدى، فيه يكون لا ومجا هدى، فيه يكون ما إلى م تنقكلها 
الحال«لى.بهذْ 

ينثميأثكثأءلإأثاق ذكره:تعالى افه ارقول، القيم: ابن ونال 
هدمح،لأ آممذ إى ألإ ترئَ هدمح، إذ ميأه أع منن لنل وس أنوآ؛هم ثمى 

آئمم
والرسول،لأ4 الاستجابة إما ؛ لهما ثالثا لا أمرين إلى الأمر م فق

محنلهو الرسرل، به ي1ت، لم ما فكل الهوى، اباع ئما به، جاء وما 
الهويءرم.

.Y٢٧٠/التنزيل )ا(سارك 
المحطالمم )٢( 
.٣٥٢م الشم بيانع )٣( 



بجلآأكإلأذوومحثاقإلأالى: عتال ئ٠

شيءكل إن قالل٣،: من قول اروالراعر؟ا: الشاطئ: قال ٢ ; ١٦٧
عداما - ^^١ علموا يقولون عما اض تعالى - الماري ذات حتى فان، 

غيرههتا بالوجه المراد ؤإنما وج-ه-ثيم إلا نالك ق ؤَم( بدليل: الوجه؛ 
يتجهلا القائل هدا قصد والذي ناؤيلأت، فيه للمنسرين فإن قال، ما 

الوجه،ذو بهت يراد أن المسكين هذا لقصد قول وأقرب، معنى، ولا لغة 
كلالآيةت معنى فكان لفلان؛ أي: فلأن، لوجه هذا فعلث، تقول: كما 

ومثاله،، ؤإءأادظعثخهيأسه تعالى: قوله ونحوم هو، إلا هالك، ئيء 
،•،؛'ر ةلإَةرايبأر ؛، ٣٤١ذ/ ره تيه محبمهم، عمحا،و. تعالى؛ قوله 

ة:لدراساا 

ذاتحتى فان، 'ئّيء كل إن قال: من قول أن إلى الساطي ذهب، 
ؤجهده؛إلا ؤَْلئيىعهالق، تعالى: قوله بدليل الوجه، عدا ما الباري، 

.٨٨القمص; محورة )١( 
بعضعلم عن يعزب، اللغة بعض أن على تدل التي الأمثلة من والرابع ت أي والراح؛ )٢( 

فىفقال زل ؤإلأ عليه، كانوا ما على فيكون سألوا، كما النال الواجي، وأن العريج، 
[.٣٧٣.  ٣٣٧٠; الاعممام انها.]انذلر: بللا برأيه الثريعة 

،١٥٢، ١٥١ص والحل والملل ، ٤ ٤ ه/ القمل فى كما محمعان ين بيان هو القائل; )٣( 
•٣٢٣٧٠ني ترجمته وث ، ٢٧٩، ٢٧٨/١والاعممام 

٩.ان: الأت)؛(محورة 
.٢٧، ٢٦الرحمن: محورة )٥( 
.٣٧٣، ٣٣٧٢; الأعمام )٦( 



إذقال؛ ما غير الأية في بالوجه اJراد وأن باطل، القول هدا أن إلى 
كلت لأية ا معنى وأن القول، هذا منها ليس تأؤيلأت، فيه رش للمق
هو.إلا هالك شيء 

عاليهوالاستدلال القول هذا بطلان من - الشاطئي إليه ذير_ا وما 
والمفسرون.الملمون إليه ذهب —؛ لأية يا 

يلى!ما الشاطبى إليه ذءب ما ويؤيد 

إلايه يقل ولم المسالمين، محن أحد به يقل لم القول هذا أن — ١ 
الزنديق.سمعان بن بيان 

بالأية،واستدلاله هذا، سمعان بن بيان قول ذكر حزم ابن أن - ٢ 
الفاحش.الخزي وسماه الثهرستاُي ذكر0 كما كفرا، وعدم 

كلهيفنى تعالى اش إن يقول! - الله لعنه — بيان ®وكان حزم! ابن قال 
اللهبقول هدا كفره فى تعلق أنه المجنون وظن فقهل، وجهه حاثا 
ؤؤ،تء؛اءاتي@رمحبجههأالت تعالى 

بالفناءأحبر إنما تعالى اممه أن لعلم فهم أو عقل أدنى له كان ولو 
^^١٥٠ؤ'كوعنءياالصادق: قوله بنص فقتل الأرض على عما 

تعالىاف ووجه الأرض، على ما غير بالفناء وجل عز يصفإ ولم 
يوصف؛التبعيضأن من لله وحاثا ، غيرْ نيئا هو وليس الله، هو 

لهولا يحد لا من صفة لا المحدودين، المخلوقين صفة هذه والتجزؤ، 
مثل«رأ،.

.٢٧، ٢٦الرحمن: مودة )١( 
ْ/؛؛.النمل )٢( 



عفواان إنصورة على معبوده آن رروزعم الن_هر>سانى! وقال 
ُؤَ؛و<ّيىءت تعالى لموله وجهه؛ إلا كله يهلك وفال! ، جزءافعصوا، 

الم١حشب.٠الخزي هدا وْع هاإكإلأوبمههُه 
يرنففي الواردة الأقوال ذكر في يتوسعون الدين رين المقأن — ٣ 

الأية.هذه في المكر القول هذا يذكروا لم الآيات< 
سنةفيه }ههته إلا هالك، شء كز ؤ I تعالى ارفوله الماوردى! قال 
!تاؤيلأت،

الضحاك.قاله! هو، إلا معناه ! أحوهما

•الثوري سنيان قاله! وجهه، يه أريل ما إلا الثاني• 
•البخاري إسماعيل بن محمل حكاه! ملكه، إلا اكالث،! 

مجاهد.قاله! باق، علمهم فإن العلمام، إلا الراح! 
جاْ،أي• الناس؛ في وجه لفلان يقال كما جاهه، إلا الخامس! 

عبيدة.أبو قاله 

وجههحن تالليل صلى من • قولهم ومنه العمل، الوجه المادس! 
عْلهلأأا.أي! يالمهار، 
هو؛إلا هالك شيء كل الأية! معنى بأن الشاطئي إليه ذم، وما 

،والمرقنا.ي ، كالزجاج رين؛ المقمن كثير إليه ذهب، 

وششرْ في ص ١^، يدم ^ ، ٢٧٣!ص )٢( 
مجرم•في، الماوردي ذمْ مما والثاني الأول، المعنى إلا  ٦١٢٤/ شيرْ في الجوزى 

إ/\ِها.الهمان معاني انغلر: )٣( 
بحرالعلومانفلر: )أ(



وأبي، جزي وابن ، والسقي ، والزمخثرى ، بغوى وال
^^٧٩،،واوقاءيّ، واJماويص، حيانرْآ؛١^٠^٦،، 

وعترهم

ؤوميقللإ،ألمآكىلأI تعالى لقوله الموافق هو الفول وهذا 
َرُ'د)اا(

بموت^

وآ%ظه١■^، ذر رش ثيه وبج، ؤَم،تعث؛اءاي. وقوله؛ 
الدائمبأنه إحجار وبمها/يم إلا هاممثا سم(ع ؤَةل ت *وقوله I كثير ابن فال 

تتعالى فال كما يموت، ولا الخلائق تموت، الذي القيوم الحي الباقي 
الذات،عن بالوجه فعبر دأ'لأكراب4 ا؛كفي ذي رش ثيه رء عقبما»اتي. ت، ءؤَةو 

\1حإلا أي: ؤَممحءناقهسح4؛ هها: قوله وهكذا 

الميلا"/ا>أيرمعالم انظر: 
.r١٨١/الكشاف انظر: 
.٢٨٠اكنز؛لأ/مدارك انظر: 
اكهلأ/مها.انظر:
ب/'آماا.الممط الجر انظر: 
.٤١٤م اسم اكرآن شمر انظر: 
النييلآ/آ،آ.أنوار انظر: 
إا/آم'آ.الدرر نظم انظر: 
؛/ا<خاؤالقدير نح انظر: 

،١٣٣٥; ٠ _ U،JIروح ، ٣٣٨٥; الهاوي حاب ، v٣٨٥/الجلالين تمر نظر: ا (
.٤٣vاكأويل٥/محاسن 

٠٥٨الفرقان: ورة حم( 
.٢٧، ٢٦ارحمن: محورة (

١.٤ م؛ العقيم القرأن (تمر 



^^؛؛تمأ<
ماإلا هالك شيء كل • الأية معنى أن إلى رين المقيعض وذهب 

ا.به أريد 

منمحاله من عن ومنمول مأثور هو بما الأية ير ررتفت تنمية ابن قال 
بهأريد ما إلا هالك شيء كل المعنى أن من والمفسرين؛ لف ال

،.٢١((وجهه 

الذوات،حيث من الأول القول إن حيث من وجهه له القول وهذا 
الأعمال.حيث من الثاني القول وهذا 

القولينافي لا القول رروهذا _! الثاني القول عن — كثير ابن قال 
وجهبه أريد ما إلا بامحللة بأنها الأعمال كل عن إخبار هذا فإن الأول؛ 

الأولوالقول للثريعة، المهل-ايقة الصالحة الأعمال من تعالى اض 
الأولفانه وتقدس، تعالى ذاته إلا ونائلة فانية الذأوات كل أن مقتضاه 
شيء«رص.كل وبعد شيء كل قل هو الذي والأخر 

منبه قصد محا ليشمل بالوجه الذات عن عثر ررولعله البقاعي! وقال 
أشرفبكونه لن،لاك ويغه تمن معروف هو ما مع الصالح العمل 

الجمالة«ل؛،.

مداركزانظر؛ ومجاهد [، ١٢٤آ/المسير زاد ناظر؛ عباس ابن عن؛ متقول القول وهذا )١( 
،٢٢٨النزيل!/سالم ]انفلر: العالية وأبي ٤[،  r١٤/ محير ابن ير نف، ٢٢٨٠; النزيل 
الترديوسفيان [، ٤١٤مكثير ابن ونفير \^ T/\r/'vالقران لأحكام الجا،ع 
]انفلر:تيمية ابن 0< وقال [، n١٢٤/السير زاد ، XWT/iوالعيون الكن، ]انفلر: 

أ/خأ[.اكاوى مجموع 
الفتاوىمجموع )٢( 
.٤١٤م العفليم القرآن تمر )٣( 
.O'0/Aاوري ضح وانظر: ، ٣٨٢؛ا/الدرر نظم )٤( 



أوالقولين هذبن إلى راجعة فهي الأية مي الأحرى الأقوال وأما 
دونهما

أقربلأنه الأقوال؛ من غيره دون الأول القول الشاطئ ذكر ؤإنما 
والهلاك،الفناء لأية يا المراد بأن سمعان ابن بيان مقصد في الأنوال 

يقولكما _ فقهل الوجه لا الباري، ذات بقاء هو الوجه ببقاء المراد وأن 
^١.علوا الظالمون يقول عما اممه تعالى - سمعان بن بيان 

jrممر لأبن الطم القرآن تمر ، ١ ٢ ٤ ٨ المر زاد ، ١ ١ ٩ ١; ٠ المان جامع انظر: )١( 
.٤٣٧ه/محاّناكأويل ، ٣٣٦'\ا0ص روحالانى ذحاوارىاا/ه'ه، ، ٤١٤





العنكبوتمورة 

راكلمنو0هر بمنلهثآ.١^٠ رنا لثاني يضمثهكا ا'لأنئل ويقك ؤ  ٠

تعالى:*وقال قال ^\إ\ 
أًإاف0ه.تعفلهثآإلأ رما لثاثى 

صربمن نهد وهو العالمين، في تحملها فحمر 

.'م،،ء،حةتجءهحبمء

 Iلدراسة:ا

^٠^٧^^وماتعالى؛ توله أن إلى الشاطئ ذهب 
وأنالحالبين، في الأمثلة تعقل حمر على يدل، إلاألعسلميايم 

الأمثال.صرب من الشائع نمد هو هدا 

.٤٣انمكبوت: مودة )١( 
فيعلونلهم وصما العلم صار الذين العلم أعل صمات عن حديثه صياق ر أورد• ، ٢١

ا/ا<\/_\ا،[.المواممات بمقضاْلام:
.٩٢ا/الوامحات )٣( 



^^لض£ري

المفسرينأا/من كثير إليه ذهب الشاطئ؛ إليه ذهب وما 
العالمين.في الأمثلة تعقل حصر في صريحة لأية وا 

ثؤمل ثن ألثنءان ندا ؤ، لائاثس ص/با تعالى؛ قوله عليه ؤيدل 
(Jcأهه يطح َكئ؛إلكت ؤا تطاؤن زلا أتن إن حفمثؤأ أكن جنثهم 

• ٢٢بممحى4ل لا ٢^؛^ محوب 
فولهتعملها هو الأمثال صرب من الثمايع نمد أن على يدل كما 
وتمحقؤ وقوله! ٢، يلهن لفاتي أ'لآثاو أثت رينكن ؤ تعالى! 
٤.٢ بمؤلهث4ل لعلهن لاثابن مبما آلأقز 

المنتفعونلأنهم خصهم؛ أكتلئؤزه ^طإلأ ررقوله! الصاوي! قال 
وعتنا«رْ،.طغيانا فيزدادون الكافرون وأما بدلك، 

الكشافالنزيل معالم ؛،، TA/Yالعلوم بحر ، ١٤٤؛/ ٠ اوا0 جامع اننلر: )١( 
مدارك، ٢٢٩/١٣/٧القرآن لأحكام الجامع \■، Y'Y/Y>/؛،الكبير الضمير ، ١٩١*ا/

أنوار،  ٤٤٢ *ا/ محير لاين العظيم القرآن تمر ، ١  U٤٩/ المحيط البحر ،  Y٢٩٢/ النزيل 
،٢ ٠ ٤ ٤; القدير نح {<\ك r/ الخاوي حاشية ، ٤ ٤ ٥ ا/ ٤ الدرر نظم ، ٢ ١ ٠ Y/ النزيل 

اكأويلمحاسن ، ١/م\٠٦٣ المعاني روح 
.٥٩، ٥٨الروم! محورة )٢( 
.٢٠إبراهيم! محورة )٣( 
.٢١الحشر! محورة )٤( 
الخاويحاشية )٥( 



ؤألثمزأفنس ؤنحر و\بوض ألثعوت ، ■^tJس سأقهم ؤوؤر< تعالى؛ قال ٠
أسمأن_ؤص4لا/

ألثتؤتؤ مذ نأقهم  ٧٨٧^ت تعالى ®ونوله الشاطبي؛ ، ١٧٢ا/ ٦٩
عنيصرفون كيف يعني! محديذه؛ مأة أس إتوؤأ'ِ ؤألثعر أشمس ؤسحر وأرتيس 
آ.شريكاارل فه فيدعون أقروا، ُعدما افه هو الرب بآن الإقرار 

••رهءءءصءمر؛ص 

 Bلدراسة؛ا

وإ'نيىألثمنت حؤر ئى سألتهم ولون ؤ تعالى• قوله أن إلى الناطبي ذهب 
الإقرارعن يحرفون كيف ! معنا0 مأن أس بمهمي0 ثأثير ألئمس محسمحر 

شريكا.طه فيدعون أقروا، يعدما اطه هو الرب بأن 

١.٢ رين المفعامة إليه ذم، الشاطئ؛ إليه ذهبا وما 

عمنيصرفون فاني ساوم: حل يقول، رُؤمأق-ؤ-دؤف4 ت جرير ابن ثال 
له«لأ،.المادة إخلاص عن فيحيلون ذللئ،، صنع 

.٦١انمكيوت سورة )١( 
0ايم1.الرافقات )٢( 
الوجيزاJحرر ، ١٩٥م الكثاف ، Otv/Yالعلوم بمم '\إار0ل اuن جامع انفلر: )"١( 

^١^، yr'K/w/Uالقرآن لأحلكم الجامع  iWA/yo/\Tالكبير الضير ، T'Yo؛/
أنوار, IT\/Tمحير لأبن العظيم المرآن ير نف، ١٦٢٨المهيل ^ ٦٩٧٨التز؛ل ا

،٢١١؛/الشوير فح ، ٤ ٠ ٥ -Y/ الجلالين تر تف،  ١٤٧ ١; ٤ الدرر نظم ، Y  Y١٣/ الخئزيل 
.١٠٤أ/الرحمن الكريم يسير ، ٤ ٥ ٤ ْ/ التأويل محاسن ، ١ ٢ ا/ ١ المعاني روح 

البيان)؛(جامع 



اشتوحيد عن يصرفون فكيف ؛وق^ثه ،ة أق< ررؤلمإُ، I التسقى وقال 
را؛ كله بهذا إقرارهم مع 

الاعترافهدا مع فكيف أي• إقؤ0ه ٠^٥١٠٥ الفاسمي؛ ونال 
وكثيراينفع، ولا يضر لا ما بها ؤيشركون وحده، عبادته عن يعرفون 

كانوقد الربوبية، بتوحيد بالاعتراف الإلهية مقام تعالى يقرر ما 
بدلكاءايعترفون المشركون 

.Y٢٩٧/النزيل مدارك )١( 
•٤٥٤م/اكأيئل محامن )٢( 



الروممورة 

اج^اآلت،يرن بمي ولأ اك-لموء يأيمإ ؤأدموه إنه •نيكا ؤ  ٠
•فيلة4 لرنمم بثا تين، َم نجعا ويًقامإ د;تهلم يزمأ اؤ.بحك< يى 

 \/\U* اضوصي - الصحاة زمان مذ ®الخلاف ،! الشاطمرل قال
وقعما وأول الامحهادية، ائل المهدْ دي واقع الأن إلى - علمهم 

ثمالصحابة، سائر ثم المهديين، الرانيين الخلفاء زمان محي الخلاف 
فيبعدهم من اقتدى ويالصحابه منهم، أحد ذللث، يعب ولم التابعين، 

مماالمذاهب في الافتراق يكون أن يمكن فكيف الخلاق؛ ويغ ت
٠الحديث إطلاق يقتضيه  (٣)

ففيعليه؛ نص الحديث، في يكن لم ؤإن ممد، افتراق يراد ؤإنما 
يناج^ا 'ألمسيئ بمي عف]' ^^٠ • تعالى كقوله عليه؛ يدل ما ا؟jI'-؛;، 

.٣٢، ٣١الروم: )ا(مورة 
وسعينثلاث إلى - الحديث قي الوارد _ الأمة افتراق بأن يانه صاق قي الشاطئ أورده )٢( 

باطلهذا لأن الفرؤع؛ ائل مفي الأخلاق ذك في يدخل فلا مقيد، انزاق فرنة 
الاعتصام]اننلر: الفرعية ائل المهن.0 في ومن؛*.وهم الصحابة لأخلاق ؛الإحماع؛ 

.٠٦٥ص«أه، انظر: فرنة، وبمن ثلاث إلى الأمة افتراق ش الوارد الحدث به بعن )٣( 



غ|ثم_لأك

ا؛ؤإةوقوله؛ ، متمداه لربمم ■حزيّابما ومحقامإشيعاَكو دينهم ٥-^^ آلإتجى 
تلأيا ١ من ذلك أشبه وم! ،، سثيمر ؤ، مم لنت شثعا جازأ دينئم هممأ 

تأي ! شيناصاروا ومعنى! شيئا، به صاروا الذي التفرق على الدالة 
تعاصدعلى ولا تالف على ليسوا البعض، فارق قد بعضهم جماعات 
فاقتضىواحد، وأمرْ واحد، الإسلام فان ذلك،؛ صد على بل ونتاصر، 

الفرقةوهل0 ،، الاخثلأفعلى لا التام الأJتلأفا على حكمه كون أن 
قال!ولذللث، والبغضاء، بالعداوة المشعر المالوب بتفرق مشعرة 

يحصلإنما التالف، أن فبين ، ولأ•؛_jI أش ؤوأ-نتيثوأ 
بحبلشيعة كل تعلق إذا وأما واحد، بمعنى التعلق على الائتلاف عند 
تتعالى قوله معنى وهو التفرق، من فلابد الأحرى؛ به نت، تحلقما غير 

عنإآلإ هنهمثآ ألقيد ثئعوأ ولا تنتمثا بمزهر هدا ؤنأ0 
•أعلمأ؛ والله ، معنا٥ واستقام ، الحديث، لففل عليه تنزل هدا تبين ؤإذا 

٠Sjt / ءءوجإ< ه ء حؤر ٠ ء

■الدراسة:

ثلاثإلى - الحديث في الوارد - الأمة افتراق أن إلى الشاطئ ذم، 
الأياتفان عليه نص الحدين، يكن لم وإن مقيد، افتراق فرقة وسبعين 

َنرو^ا آيئريا ير-—ت ذّوإ' ^?^٠ * تعالى قوله ومنها ، ذلك، على تدل 

.٣٢، ٣١الروم: )ا(ّورة 
.١٥٩الأنعام: مورة )٢( 
.١٠٣: آل؛،٠^١^،ّورة )٣( 
.١٥٣الأنعام: مورة )٤( 
.١٦٢الأءممامما1ا، )٥( 



ؤإدأت وقوله ، محؤداه بثالدبمم :؛/؛r؛، َكل نثة وًكامأ ييّةم ^؛^١ ألخ!رى 
الفرقعلى تدل !ذ ^^ءةزأثكنبمافيئهل٢،؛ 

فىالخائف أن بذلك ومراده الاختلاف، بسبب شينا به صاروا الذي 
الحديث•في داحل غتر الجزئية الفروع 
أكثروأن سابقة، ائل مفي 0 تقرير مضى الثاحلبي؛ إليه ذم-ا وما 

المنهيالمذموم في داخلا ليس الفرؤع في الاختادف أن على المرين 
وأحزاتارم.شنا الفرق إلى >^ ١١الأصول في الاختلاف ؤإنما محه، 

والمفليم،، كالمناويل الحديمث،؛ شمأل بعض هدا إلى ذهب كما 
٠٢٦والماركفوري ْآ، آبادي 

الدينيةالأصول في أمتياا راوتفرقت، -ت الحديث، في - الخاوي قال 
بالذم«رما/المخصوصة هي الأولى إذ الفقهية؛ الفرؤع لا 

منتكوزا لا أي: الفزق، اروالشع: : - الأية في - الشوكاني وقال 
البدعأهل من بعصا بعضهم يشايع الدين في فرئا تفرقوا الذين 

والأهواء((ّ.

.٣٢، ٣١الروم: سورة )١( 
.١٥٩الأنعام؛ صورة )٢( 
٠٥٦٨. ٥٥٢، ٤٩٤-٤٨٢، ٣١٩-ص٥١٣انفلر: )٣( 
.٢٧آ/ا-أ، القدير فيض انفلر: )٤( 
٠٢٢٣\-ا الممود عون انفلر: )٥( 
.U٣٧٨/الأحوذي تحفة انظر: )٦( 
٢٦/٢ّالقدير فيض )٧( 
القدير:فح )٨( 





نلقما سورة 

شرعزآس سبتل عن يل آلك أهر لنرى ما تما'أئا؛ى مؤ 
تيئuعقيمممهر١/

لهنثرى من أض ث *ونوله ئالالثاء؛لىت ١ ! ١٧١
ي

؛7م'ءجمءهحبمء

ة:لوراّ.ا■ 

ؤرةذأئاثر،شث تعالى نوله في الحديث لهو أن إلى الشاطى ذهب 
الغناء.محو ألك^دثه لثنيالهو 

المفسرينرم،.أكثر إليه ذهب الشاطئ؛ إليه ذمحب وما 

٦,ت لفان سورة )١( 
الموافقات)٢( 
معالم، ١٩٤القرآن؛/معاني وانظر• ، ٤ ٤ "ا/١ الوسهل في الواحا-ى ت للاممر به ن)٣( 

U ؛لأحكام والجامع ، ٢١٠م الكشاف ، ٢٨٤٨النزيل  jiyUnr/٣٧، /؛؛،
fxممر لأبن العظم القرآن وتمر ، ٤٠٥-٤٠١م/الضير بيانع ،  A١٧٢ المهيل 



حمي

والتابعين^المحاة من لف المن حماعة عن مروى وهو 
وقيل:اJاطلل٢،، هو الحديث: لهو فقيل: أحرى: أقوال وفيه 

افلْ/عن ألهى ما وقيل: الشرك ونل: ،، ،^ ٣١
عامةلأية ا أن إلى ريزرا"، المفجماعة إليه ذهب ما يفلهر: والذي 

والمعازف،والمزامير والعليل كالغناء اف؛ محناعق عن يلهى ما كل فى 
وغيرها.الكاذبة، والأمحاطر والأحبار والحكايامت، 
بابمن هو إنما وغيره؛ بالبامحلل أو بالغناء الحديث، لهو ونمير 

المثال.

تفاوتها.هع التنؤع احتلاف من فيه والاختلاف 
كلبه عى يقال: أن ذلك، في القول من رروالصواب حرير: ابن قال 

أواستماعه عن الله نهى مما الله، سبيل عن ملهيا الحديث، من كان ما 
بعصايخممص ولم ^ ألكثدث لهر ؤ بقوله• عم تعالى الاثه لأن رموله؛ 

الضربيانع ، ٣١١، U٣١/، والسان الكشف، ، y'i.y'y/S'المان جامع انفلر: )ا(
i'\/T .٧٧الخالي رجب ابن تمر ، ٤٠٥/Y ، ^١^ ١T'y/o-٣٠٩،
.٩١الصحح؛/ الضر ١،  ٠٩٣/٣الإكليل 

[،١٦٧ا"/زادالخير ، ٣٢٨والعيون؛/الكتخ طاء]انفلر: القول: هاJا هه نقل وممن )٢( 
•٧/٥.٣الخور الدر ، ٥٢٥/٣العربي لابن القرآن أحكام وانفلر: 

-١[.١٠٤; ٠ البيان جاح ]انفلر: مجاهد القول: ^ا محه روى وممن )٣( 
[.٢٠٥.ا/إهآ، البيان جا•ع ]انفلر: زيل. وابن الضحاك القول: ^اينه روى وممن )٤( 
٦!الخير زاد ، ٣٢٨؛/والعيون الكت، زاننلر: الخن القول: هانا محه نقل وممن )٥( 

١٦٧.]

تفسيرهفى طيه وابن ، T٢١٠/ زفيره فى والكشاف ٢، ٠ ٥ ١/ ميره٠ ش جرير كابن  ٢٦ر
نىوالثوكانى ،  ٤٢٦م حاشيته يى والصاوي ،  ٠٥٥ ٢; تمرْ ز والتحالى ، ٣٤٦؛/ 

.١ ٥ ٠ ٦/ نفيره في عدي وال، ٤٧٤،  ٤٧٣ه/تميرْ 



خصوصه،على يدل ما يأتي حتى عمومه، على فذلك بعض، دون 
ذلك١المن والشرك والغناء 

الحديث!بلهو المراد أن على رين المقراوأكثر الواحدي! ونال 
والغناءاللهو احتار من كل هذا في ؤيدحل المعاني! أهل ®قال الغناء* 

لأنبالاثتراء؛ ورد اللففل كان ؤإن القرآن، على ، والمعازفوالمزامير 
والاختيارالأمشدال في يذكر اللفغل هذا 

بالغناءالحثيث^ لهر ؤ ير نفبين تعارض راولأ ت القيم ابن ونال 
كانمما ذلك ونحو الروم وملوك وملوكها الأعاجم بأحبار يره ونف

فكلاهماالقرآن، عن به يشغلهم مكة أهل به يحدمث، الحارث، بن النضر 
والغناء.الباطل هنكيرجه عباس• ابن قال ولهذا الحديث، لهو 

منومنهم الأخر، ذكر من ومنهم هذا، ذكر من الصحابة فمن 
*.جمعهما 

الملوكث، أحاديمن درا وأعظم هوا لأمد ! اروالغناء 
وأخارهم((لص.

الغناءمن الخير؛ عن يلهي ما كل الحدث! *ولهو الثوكاتي! وفال 
منكر*هو ما وكل المكذوبة والأحاديث، والملاهي 

جامع)١( 
.٤٤١"Y/الوسط )٢( 
.٤٠٠*ا/التمر بيانع )٣( 

.٤٢٣٤;القدير >؛(ذح 



سملئ؛لححؤ

ألف/كإثح إش قمك لا يبى سله, ؤبمو لإنهء لقس هال تعالى! ال ق٠ 

الظالم،عن المهي الإسلام لأهل راووقع الشافي: قال ٢ / ١٧٢
1بمثههميببّثأ ءفِ ءامنوأ ^^؛-، تعالى! ونال والتشديد، فيه والوعيد 

وابكفنزل؛ ه؟ نفيفللم لم أينا ؛ وقالواعليهم، ذلل؛، فنق ،، ُئزهل 
الظلمقليل أن مع ذللث،، بخ بيعنهم فخفف، عظي1ثهأم؛ لفثامِ ألئنلث 
فيالأمن معه يحمل لا الفللم معللق أن فهموا لكهم محه، منهي وكثيرْ 

ونمأ"لآس لم أولتك إبمنثهريئن ينبثوا وأم ؤ ه؛ قولله_لاوة؛ والخره أل١ 
بم/ئ4رن«رْ/

،■مأمء>«-ءلبم،ءد/صء

لدراسة:ا■ 

سورةفي عنها الحدسثا سق ائل ممن الموصع بهذا يتحالق ما 

.١٣لقمان; مودة )١( 
.٨٢الأنعام: ّورة )٢( 
١٣٥صرافي تخريجه سق كما وملم البخاري أحرجه النزول: سب )٣( 

.٨٢الأنعام: )أ(مورة 
A٠٢٨٢ اJوافقات )٥( 
.٤٦٠صا"0؛_ انظر: )٦( 



الأحزابمورة 

ينكأو1ذيماآلأبمنرؤينمتلخل وثن مأم ؤءذجآءندثن ءالتعالىت 
نولاؤنلنلؤإ ،^^ ٢١آبي هنا,لك، آشنؤأ أش ؤئظئ ألحنث1حر آكلو>ش 

غِبمإإلا وو؛سومو اش ؤعدثا ما مرءس قلوثيم ح ؤآلخيا أوسفقمي< يمل ؤلذ لو^ا ثدييا 
نممئيه، وتنئذن ظنح،ًوأ ٥^ ممام لا َيرب تأهل تمت؛ هاك؛L؛_ ود و. 
ثنعتيم يحك ؤؤ هممحا. ميدهمدإلأ إن يميأ عث وما عوأ يؤبما إن ميلوف أي؛ 

عتهيإَكاذوأ ؤيد بميsرل ^لأ تنا يقثؤإ ؤما لالؤها أكثثه أسالوأ نم iظارها 
إنآكزر يثت؛م ل ض . أش عهد ولكن ثوك لا ثو ين أق 

نهحإؤأرى يا س ش وا ئيلأ إلا نقمن لا رإدا آلمنل آو آتؤت برى همزيم 
ذصملولأ ^١ آثه دؤنجن تن م وإلا.مدؤن يخمن إؤ أر١د آز  ١٠٣يآلإ أرإد إن أش ين 

ثيلأ^؛٠ أتأس إآرو ولا إوثا هام لإحوه؛ إققي0 يدؤ ألممتيى أك بملإ هر ).( 
'لكوىهمهم ئدمحر إلث يثلثؤن ثأتتهم آ-نؤئ ثآة ^١ عوؤ شمحه أ. 

يفينإلءِ أؤكك أ-ؤث عق همخأ جداب بأزّء مقؤحكم ثلؤف يهب قإدا ألمؤت ين 
وإنإوئغآ P آهزإب بمثيئ . مهإ أش عز ديمة ؤب)؛ أمملهإ أك هثئ 

ؤأزأن1آشلإ عن أ*لأعناف ق ؛١٠:^ آئهم نز يودؤأ ألأحنإب يأت 
ِتمنئثئق أسوة أف رسؤل ق ذم َلكن كن ١.( مائننلوأإلاظلا ً=قاذوإيكم 

هتدا^؛ ١٥الأتنإب ألقرن رءا ^؛١ . َؤمإ أفَ ؤعز \إؤز واؤؤم أق يتمأ َلكن 



تىؤ( وثلث إشا إلا رإد>دم نما محمحبموو أس ثبمدق ؤرسولأ أثث همعديا ما 
ومايمظز همثر ثنى ش ثنهم ءثه آس ئهدمحأ ٠^١ صدمأ ، ١١٠^التيه 

بدومحلأ4لا،.

ؤإذةدق(محءنولإمحتعالى: ءوقال سإ\ 
قمةالآخر إلى تفشت ؤيلخت آلأصنر ناعت وإذ ينكأ أسمل 

معالمدق بلمدحهم ه؛ عليه ألته عثهدؤأ صدماما يحال ءؤ I ئال حيث 
فيهاالقلوب بلغت التي الشاقة والأحوال الثديي الزلزال حصول 

منالأحزاب يعطوا أن أصمحابه على ه النبي عرض وند الحناجر، 
ذلك،،من فأبوا الأمر؛ عليهم فيخم، عنهم ليتصرفوا المدينة؛ ثمار 

ءاJهماار٤/واكاء لمدحهم مجتا ذللث، فكان ،؛ وبالإص-لأمأ باش وتعرزوا 

.٢٣.•١ الأحزاب: )؛(مورة 
الموافقاتزانظر؛ الرحمة وحول ْع يالمزيمة الأحد عن حديثه صياق في الشاطئ أورده )٢( 

[.٤٩٩-٤٩٦؛/

كتابفي الزار، ند مزوائد مختمر في كما مسنده، في الزار أحرجه الحديث،: )٣( 
؛خهنُ هريرة أبي حدين، من ،  ١٣٧٨برقم ، ٣٢آ/ الأحزاب غزوة باب الغازي، 

ؤإلأالمدينة، لمر ناصفنا محمد، يا فقال،: القه رصول، إلى الغطفاني الحارمث، ءحاء 
يعنى— معاد بن معد عباله، بن معد العود؛ ستامر ١ حتى ؛ فقال، ورجالا، حتلأ ملأناها 

افحاء وند فكيف، الجاهلة، في نا أنفمن الدنثة أعطينا ما وافه لا : فقالا - يشاورهما 
والطبراني(،الزار »رواه :  ١٣٣،  ٦١٣٢; الزوائد مجمع في الهثثمي عنه بالإسلام...■قال 

ثقات((,رحاله وبقية حن، وحديثه عمرو، بن محمد فيهما والعلبرانى البزار لاورجال 
ا/ا،ا،؛.الموافقات )٤( 



■الدراسة:

حصولمع بالصدق الصحابة مدح تعالى الله أن إلى الشامحلبى ذهب 
كماالحناجر، القلوب فيها يلغت، التي الشاقة والأحوال الشديد الزلزال 

الأحزاب.آيات، عليه تدل 

المنافقين، ؛خلاف؛ لأياين، ا هدم فى ظاهر الشاطئ؛ إليه ذهب، وما 
إلاعِبمإه.3وثؤح اممة ^ماؤعديا ت قالوا الذين 

ؤووؤ_ؤ}'العغليمة، الضة بهذه خخل ارؤثا,لك عيي: القال 
إيقانهم•ؤيزيد إيمانهم، لتين والجوع؛ والفلق بالخوف زلراكثددا4 

بفاتموا ما يفينهم، وشدة إيمانهم، من — الحمد ولله — ففلهر 
ُالآضتن•الأدلض 

تليقين ا عين إيمانهم صار الشدائد؛ وتفاقمت الكرب، اشتد وعندما 
يائهموما نقثولم أس وصدق ووزلإ آثه مانعد، ندا 'أ'لآتزاب؛اؤأ ألثفيؤن رءا ^٥ ١٠

الأايثانيايملا،«آآ،.

.٢٢الأحزاب: )؛(مورة 
٢. ٠٢ا•/ الرحمن سرالكريم )٢( 



.٢١َكملبارادئيأأسدئا ١^ءانوأ ئالتعالى.■ •

مواصعفي ندتا الشرع إليه ندب قد ارالدكر الشاطئ: ئال ٢ / ١٧٤
منظلب ما العبادات من عبادة من تكثير فيه يطلب لم إنه حتى كثيرة، 

^لإئاب؛أمحأأفذءيهتعالى: كقوله الدكر؛ من التكثير 
سأشَ،ءه1محن4رأ،،ه: ونولة، الأي

يأسوأأضَهمه: وقول
العبادات«لأ،.سائر خلاف سمثهلص؛ 

• ٠٥ء  ٠٠ء ٠ • 

لدراسة:ا■ 

تعالى:قوله في كما الشؤع؛ إليه ندب الدكر أن إلى الشاحلبي ذهب 
منتكثير فيه يهللب لم إنه حتى ؤإه لكثا آدؤيأأثت أئماءامنؤأ أ:أأا كؤ 

الذكر.من التكسر من محللب ما المبادات من عبادة 

ءباسأْ،،كابن المقرين، أكثر إليه ذهب الثامحلبي؛ إليه ذهب وما 
 )٧(. )٦(

•وعترهم ، جرى وابن 

.٤١الأحزاب: )ا(مرة 
٠.١ الجمعة: صورة )٢( 
.٤٥الأنفال: صورة )٣( 
.٦٠٨الامحمام )٤( 
انظر)٥( 
انظر)٦( 
انظر)٧( 

اوا0'ا/أ«*ا.جاع 
.١٩١٨المهل 
•٥,r'/Yكبر'لأبن العفلم القرآن نفتر ٤ا/ارأأا، U/ القرآن لأحكام الجامع 

•٥٢٣التأرل؛،/محامن 



حدالها جعل إلا غريقة عساله على يفرض »لأ عباس: ابن ثال 
لهيجعل لم اض فإن الذكر؛ غير عدو حال في أهالها عذر ثم معلوما، 

.ءقله« على مغلونا إلا تركه في أحدا يعدر ولم إليه، يتهي حدا 
بخلافبه؛ أمر حيثما الدكر في الكثرة اض راشترمحل ت حزى ان وفال 

،.٢١٠الأء٠الماد 

شياسن بنير حكمت إّتادْ وحن •؛/،"•"آ، مسيره في حرير ابن أحرجه الأثر: )١( 
.٤١٣١;الممبرانمحح 

.٢١٩١; المهيل )٢( 





بآمحورة 

لثاء=قلمأز ألأثإئآ ؤ و1لأكبث آلنتزت تى ,^٣ *0 ^٥]، ت تعالى ال ق٠ 
،.١ يمت-يمل صثز ف أز هدى لتق 

بالرديفاجئ لا أن الماطرة: في ررالأدب الئاطبى: قال ١ 0ا\\أ 
ؤوإئأ~تعالى؛ قوله فى كما والمسامحة؛ بالمجامالة التقاصى دون كفاحا 

[jUؤلد ^؛٢٣، َ؛او< إن ظ ه: ونولصأنفيله0ه، أوق هدى لتق أو 
ؤهلأولو==قامأت وقوله ؤهلإنصبمُسكإمحهرم، وثأكي_ن4رأ،، 

ولاشما بميثوف لا ءاآوئم ووف ،، يت1وفتلأ ولا سجا يتدؤث لا 
نارؤإطفاء العناد، وترك القبول، إلى أدعى ذلك لأن ةثوون4رْا؛ 
الصة«را"/

٠٢٤سبأ؛ صورة 
٠٨١ت الزخرف صورة 
٠٣٥هودت صورة 
٠٤٣ت الزمر صورة 
٠١٠٤ت المائدة صورة 

Y٠١٦٧/الموافقات 



الدراسة:■

كفاخاالرد يفاجئ لا أن الماظرة في الأدب أن إلى الشاطئ ذهب 
نوأوؤ تعالى: قوله في كما والمسامحة؛ بالمجاملة التماصي دون 

وتركالقبول، إلى أدعى ذللئ، لأن ؛ لباءًئاأنكهدمحاأوفاصثفي(
العصبية.ار ؤإمحلفاء العتاد، 

ريزرا،.المفمن كثير إليه ذهب، الثامحلبي؛ إليه ذهب وما 
كلالذي المنصف الكلام من اروهان>ا _: الأية في - الزمخشري قال 

أنمفلئ،قد به: حفا لمن قال مناف؛ أو موال من سمعه مجن 
((رمصاحباك 

الدعوةفي تالهلف، ؤوإدآأولثاءظلمه تعالى: رروقوله عملية: ابن وقال 
يخهلئ؛أحدنا مسألة: في حالفك، لن مول؛ كما والمعنى والمحاورة، 

وتب.تثيت، أي 
هداوكيلك، المخملئ، هو مخالفك، أن : كلامك،من والمفهوم 

}فليتتبها،ر فىصثفي،ينيم معناه: 
هدهفيمب4 صم، أوف، هدمحا أنك لباًظم أو ررُؤولآ جزى؛ ابن ونال 

الحور lYo<{/Yالكشاف \/^Y، التنزيل سالم •؛/أم"؛، المان جامع انفر: )١( 
،U١٩١/؛؛/الهران، لأحكام الجامع الف؛رامر*اا/0أ/آآأ، ، ٤١٩؛/الوج؛ز 
الهمآذ<تمر ، U٢٦٧/الحط البحر ، Y'n/Yالمهل ، Y-x^/yالتنزل مدارك 
ضر، ٤٩٩أوارالأزلأ/اأأ،تمسررها/خبم؛، ممر'؟/1؛ْ، الخفلم 

محامن، Y\Y\\/العاني روح ، ١٠٢٦، YyofiالقاJير نح ، O.Y'/Y'الجلالض 
.0A/YYوالترير اكحرير ،  ١٨،  ١٧٨التأرز 

 )Y(؟/Y'الكشافY'o.

.٤١٩؛/الوجيز الحرر )■٣( 





الضمني الشاطئ إّحاق أبي لإمام ا أنواو 
ج

إذؤألثهار تكر ؛J هٌ؛ آتيمإ أكبر، رقاو ؤ دالت-مالىت 
ثئت1-نأتداث َه ن أتراثة نأنئ ادا1أ ك لإ َواؤ  "مان ئأثثط 
١ثثئد،هل كامإ نا إلا محتؤف هو كمثإ آلن أذاي ؤآ 'أ'لأعلتل 

تعالىنوله  ١١اطبى: الئقال ٢ ; ١٧٦
بلمتمفىادلوالهار^أ/فانمنى:

ِمرم 5َ> 

آثلوآمار4؛

ء٠.-*همءُءه■?؟، 

تالدراسة 

معناهت •تعالى قوله أن إلى الشامحلبي ذهب 
وامار.؛لُمكمفىاادل 

ال<ضرينأم.أكثر إليه ذهب الشاطئ؛ إليه ذهب وما 
ماكركمبل معناه: يجةعأأبلؤإلثهاره؛ اروقوله: الزجاج: قال 

والءار،<ل؛/الليل في 

أكلثُ بق آسثك؛رول آسكنمفؤأِللخين ألخبر، ؤهال، ؤ  ٠١• وي غبالال وق

TTما: )؛(سورة 
.Y١٧٦/الشاشة اوماس )٢١( 

،١٢٥٤أ/ القرآن معاني ٠\ا\ص البيان جامع ، ١٢١ص• القرآن مشكل تاؤيل انفلر: )٣( 
المرزاد ، ٢٦١م الكشاف ٤، ٠ ١ ، ٤ ٠ ٠ ٦; التئزيل معالم ، ٣٤٩م المآن إعراب 

0\ا\\0ط؛لدرر نقلم ، ٢٠٧٨\صذ ما/هم0أأ، الكبير الضر ، ٢٤٦٨
محاسن، ٣٢\ا٠ \ المعاني روح ، ٢٥٠٥! الصاوي حاشية ، ٥٠٥ jxنميرالجلالين 

.٢٨٥٨الرحمن الكريم بر ، ٦٢١; التأؤيل 
.٢٥٤القرآن؛/معاني )٤( 



الفعلتضيف والعرب والمهار، الليل في ينا مكوك؟ أي• يألثهاره؛ 
الكلام."/نوّع ض والهاد اللل إلى 

قيبما •كرمحر أي؛ ءنأقن،نألئهار4؛ الجودي؛ابن ينال 
والهاد•'".اللل 

الميلأ/••؛،معالم )١( 
المسرزاد )٢( 





فاطرمحورة 

اثاكدالأئ أؤت محهف 5'^ والدوي ^؛1^< الى: تعال ق٠ 
،.١ >وسمئهز عهن ك إُكن ألثلمنؤآ ^٥ ين آس بمش 

لقولهالعلماء؛ هم ربهم يخشون ®والدين اءلبى؛ الثنال ١ / ١٧٧
.٢٢آ'هيؤأه((أبمادء من أثث بمش ؤءاثا تحار• 

ءءحه ء ءحص " ٠رم 

 Bة!لدراسا

العلمائهم ربهم يخشون الدين أن إلى الثامحلى ذهب 
آ'ثو؛أأه.بمائه من أس بمر ^،؛١^١ تمار؛ 
ريزأص.المفأكثر إليه ذهب الثاطي؛ إليه ذهب وما 

لقوله

.٢٨فاطر؛ محورة )١( 
.٩١؛/الوافقات )٢( 
المرزاد ، ٤٣٧الءررالوجٍز؛/، ٢٧٤م الكشاف  ٨٢٨')/جا«عاوان انظر: )٣( 

،٢٩٣، ٢٩٢;١٤، ٥٣٩، ٢١٨برع١^^، ٣٨٧٨التنزيل مدارك ، ٢٦٣\"/
حاشيأ، ٤ ٨ / ١ ٦ الدرر نقلم ،  ١٥٦ م كير لاين العثلتم القرآن تمر ، ٢ ١ ٦ ٢/ المهل 
سامحن، ٣٦٣))/الخاتي روح ، ٣٤٨؛/القدير فح ، ٥٢٥، ٥٢٤/٣الخاوي 
؛٣١٧/٦الرحمن الكريم سر ، ١  ١٨٨الأؤيل 



بالخمر بألوب ذلك صلى دك والأيت 
العلماءوتأخير تعالى اغ اسم ®وتقديم -ت لأية ا في - في النقال 

غيرهم((أمدون العلماء عباده من الله يخشون الذين أن معناه أن يؤذن 
يخشاهإنما أي: هَخبمايهِظ4؛ كثير: ابن وقال 

به١١١العارفون العلماء حشيته حق 
الأيةهذه في عين هد سبحانه فهو تقدير كل ®وعلى الشوكاني: وهال 

العلماءوهم حشيته، أهل 

.Y٣٨٧/التنزيل مدارك )١( 
.٥٦١م العظم القرآن تمر )٢( 
؛/A؛؟.القدير ضح )٣( 



يسسورة 

عيقش لا يمز آلبمف مأن إن ءابجثه دوي ثن ُؤءأيد الى• عتال ن
ءمح'ومح؛©لتيلآمحممحيملم

حاءالذي الرجل عن حكاية تعالى ؛روقال الشاطجي! ئال ٧٨١!
قلا لقز آوئ مذن إن ءاهع د/نمحء بن ؤءأمحد ت عي يالمدينة أقصى من 

الما اممه دون من أعبد كيف معناه؛ كتثااتندوزه؛ عي
عنخروج هذا والنفع؟ الضر بيده الذي الرب إفراد وأترك نيئا، يغني 
طر-س؛ؤاةلدامحممحبمرمغثر إلى الحق طريق 

يحهءر؛/مءي"7محء 

■الدوامة:

ؤءآمحدين،^^2ءالهثهإنإرذنتعالى: قوله أن إلى الشامحلبي ذهب 
منأعبد كيف : معنا٥ ؛ ينقذون^ وثتُ ئنثا سثنعنهم عي لاذعتي، يمز اؤش 

والفع؟الضر يده الذي الرب إفراد وأترك شنئا، يخي لا ما اممه دون 

.٢٤-٢٣ص: سورة )١( 
.٢٣٨\ا الأسمام )٢( 



وهو، رين المقمن كثير إليه ذهب الشامحلبى؛ إليه ذهب وما 
المعتى.ءلامر 

آلهةاش دون من أتخذ كيف ■' ®والمعنى الأية في - حزى ابن قال 
ينقذونتيولا يشفعون لا 

اللهغير آلهة اتخذت إن I أي ؛ 4 ين وصام إدأ ؤه المحر؟ من 
مينا؛لآ،•ضلال م فإني 

وتوبيخإنكار استفهام أمحزيز،دوءءالهثهه كثير! ابن وئال 
وتقريع•

هذهأي: _ثؤووو0ه؛ رلإ كنتا عؤ قنن ي يمز آوس نذن ؤأ0 
تعالىاض فإن شيئا، الأمر من يملكون لا دونه من تعبدونها التي الألهة 

ذلكدفع تملك لا الأصنام وهذه هو، إلا له كاشف، فلا بسوء أرادني لو 
إنأي! إيِإةافيصلنربينه؛ فيه• أنا مما ينقذونني ولا منعه، ولا 

اطه٠دون من آلهة ايخذتها 

اليرر،  ١٤٨التنزيل سالم ، ٩٨، ٩٧/٣العلوم بحر ، ٤٣٥•ا/حا،عاوال انفلر: )١( 
\إ0\إالقرآن لأحكام الجا.ع ، ٥٢.  y'\/\T/'0الخير التمر ، ٤٥١؛/الوج؛ز 

القرآنتقبر ؛، UA/rالضير بيانع يم0ا"ا، المحيْل البحر ، Y٢٢٢/التسهيل ، ١٤
روح، I٢٠٦٥/القدير نح ، ١١٢\'\إ\\ل الدرر نظم ،  ٥٧٥ fxممر لأبن العظيم 

البيانأضواء ، I٤١/التأؤيل ّحامن ، ١٠٩٩/ا١ 
التهيلأ/أأأ.)٢( 
.r٥٧٥/ العظيم القرآن فير )٣( 



وأم ذوك ٠ بمنم نحري وؤأشش تعالى: قال 
آلمدمِهَةلعةمن عاد حن منازل مدزنن وألممز 

ووآلئ_سىميى_: أيضا القرآن. >اوذي الئاطبى: قال ٢ ; ١٧٩
رأنمنازوه ثو;ينع ؤآلثعز وا أدفِ أيلميز ميز دللك لهتأ إمتّنثز 

بعةالوباني الشمر( ) في بالرفع عمرول وأبو الحرمثازأ 
اعتبارعلى والعب ؤرألشنشميىه اعتبار على فالوفع بالمصبلْ،. 

أحبمءه7؛صء،جم'

.٣٩، ٣٨ص: مررة )١( 
١[.ص• القراءات يي الذكرة المكى.لامملر: ممر وابن نافع هما: الحرمان: )٢( 

.٤٦٧^؛انظر: ترجمته، سمن، المد.ني: وناغ 
المكي،الل.اري الكتاني علقمة بن عمرو مولى ممر بن الله عبد معبد أبو هو كير: وابن 
١ه.٢ * سنة بمكة توفي السبعة، القراء وأحد القراءة، »ي المكيين إمام قارصي، أصله 

[.٨٨. ا/٦٨ الكبار القراءمعرفة ، اليسيرصv١ ]انظر: 
اصمهفيل: المرى، الميمي المازني الخريان بن عمار بن الملأء بن زبان هو عمرو: أبو )٣( 

]انغلر:سة؛ها. بالكوفة توفي ومقروها، المرة ؤإمام السبعة، القراء أحد يحيى، 
٨٠اليسير ا/**ا_ه*ا[.الكبار القراء معرفة ، ١  ٠٢٥

حبيب،بني حمرة — ٢ ه.  ١١٨سنة لترم، ١ الشامي، عامر بن ا)له عبد — ١ هم: السبعة: يام، ، )٤ 
٤. ٠٠١٢٧ّة التوهم، الكوفي الأجود أبي بن ٣.عاصم . ٠١٥٦سة \سمفى \مو 

- ١٧ْم،السع القراءات هم، اليسير ]انفلر:  ٠١٨٩نة التوهم، الكاتب، حمزة بن علي، 
٢٠.]

ءرإ؟؛ا،السع القراءات هم، اليسير ، ٢١٦Aالقراءات وحوم عن الكشف، انظر: )٥( 
.١٤٠ ٤، ٠ ٠ أ/ البئر فضلاء إتحاف ، ٤٣٢، ٤٣١صر،القراءات في، الدكرة 

\ا1'\.القاصدالشافية )٦( 



Bة؛الدراس

تعالى؛نوله في القمر في الرفع قراءة أن إلى الثساهلبي ذهب 
النصبقراءة وأن ؤوأفنشعسم،ه اعتار على تازوه؛ هدرثث ووقت 

اعتارعر اكر؛ في 

أنهاأي؛ ؤوأشسر(ثمريه؛ اعتبار على الرفع قراءة بأن ومراده 
فعل.فيها يعمل لم اسم أنها عتار ا على محمولة 

محمولةأنها أي: ^^،^٠؛ اعتبار على النصب قراءة بأن ومراده 
فعل•فيها عمل اسم أنها اعتار على 

رينالمقأكثر إليه ذهب الثاطي؛ إليه ذهب وما 

فمنوالنصب؛ بالرفع يقرأ ررؤوأ'قتقرنهمازل4 الزجاج؛ قال 
منازل.قدرناه منازل القمر وقدرتا ت فعلى نصب 

علىيكون أن ويجوز قدرناه، القمر لهم وآية معنى؛ على والرفع 
حبر،اوقدرناه؛ الابتداء، 

وؤهلرئهاهمبتدأ، بالرفع تعالى؛ ررقوله العكبري؛ وقال  وء

*ا/القرآن اعراب ، YAU؛/لازجاج الْرآن  jUlجامع ١^ )١( 
وجومص اصف ،  ٤٣٢،  IT_\القراءات في الذكرة ، ١ . ٠ م/ الخلوم بحر ، ، ٣٩٤

؛/الوجمز المحور  ٢٨٦م اصاف ، ؛ A/Uالأزيل ُعالم ، Y٢١٦/المع القراءات 
مدارك٢، ١ ١/ ٥ a/ القرآن لأحكام الجامع ص1؛؛، الرحمن به من ما إملاء ، ٤٠٤

آ/الثر فضلاء إتحاف ، U٣٢٢/المحط الحر ، A٢٢٤ المهل ، ٠٤٠ ٢; الئزل 
.١٦;١٢المعاني روح ، ٣٦٩أإالقاJير نح ، ٣٥٤٦;^ ١٠٠١١حاشية ،  ٤٠١، ٤٠٠

.٢٨٧القرآن؛/معاز )٢( 



معطوفلأنه القمر؛ وقدرنا أي؛ مضمر؛ فعل على وبالنصب الخبر، 
ذك.على فحمل الفعل، فيه عمل قد اسم على 

الموص-عينلا،،في ؤوءايهلإ4 على هومحمول قال؛ رفع ومن 
ذٌل'أل'،•فيها بصل لم أسماء وهي ؤدألّنما4 وعر 

تالثاني والموضع [ ٣٣ت ]يس لثيثهاه ألثظ أريس محأ الأيل' !لدي زا، ]ص:ص.اص محاأقلتثخِثث
لص:امم.تحرىبممئ4 -مار:نوله بمي )٢( 
راكزكرة ، ٣٩٥، r٣٩٤/القران اعراب وانظر: ص!؛؛، الرحمن به نن U إملاء )٣( 

فضلاءإتحاف ، ٢ ١ ٦" Y/ الع القراءات وجوم عن الكنف ،  ٤٣٢، القراءات
.T٤٠١/••؛، الشر 



،ئئ{ش؛ حقثثؤأ أتيي هاد أثث متا ثم اؤو)دايل ت تعالى قال ٠
ا.مانيمل ز إلا أتنمِ إذ أطعمه- ه بناء ؤ س أثنعم 

تعالى:ا>وةال ٢: قال ا/٣ ٨٠
مهمذه_ازا لأع1هآه؛ أثث بثلأ ؤ من أشم  i^،Cلؤآن حفمثيإ آلخن أثث،3( 
بقوله:عليهم غرد الاستهزاء؛ فيها نمدهم بحجة الإنفاق عن امتناع 

وحرابالأمر، امتثال عن حيد ذلك لأن دلاكصنزبحآؤ؛ ؤءنأنتم 
رجعوافلما العصيان، أو الامتثال وهو لا، أو نعم يقال: أن 

انقلبتعازض؛ لا التي انملمكة الامتناع؛المثبتة على الاحتجاج إلى 
المثيثةعلى اعترصوا أنهم حاصله إذ يعرفوا؛ لم حيسثا من عليهم 

مأنهمالإنفاق، يكلفهم أن شاء اش لأن المْللقة؛ بالمشيئة انمللمة 
وهذالأءلعمهم؟ يهلعمهم أن ثاء ولو محنا، الهللب يشاء كيفا : قالوا

}الحجة١١ر نفس في الضلال عين 
فيالوام له يشهد واضح تقرير اوهذا _: آحر موضع في — وقال 
نيلتميم من أحوال — أيما — له ؤيشهد ضلألأت، الملع تمية 

فال:تعالى اض فإن ه؛ اض رمول زمان وفي الإسلام، 
أ>كهأه.أثث بثا.ث ؤ من أثلمثر ثاموا لقي( يكمثيأ أقن ( أثئ؛1Jمنا أتنمأ 

.٤٧مرت محورة )١( 
تبلهايع أن يخلو فلا القرآن في وقعت حكاية كؤر بأن حديثه؛ محياق( فبر الشاحلبير أورده )٢( 

وكذبه،المحكير ذلك يطلان فير إشكال( فلا رد؛ ونع فإن لها، رد الأكثر- وهر - أوبعدها 
- ١٦٠الموافقات؛/ ]انفلر؛ وصدفه المحكير صحة دليل فذلك رد؛ معها يع لم ؤإن 

؛.noالموافقات؛/)٣( 



أنوأرادوا أموالهم، على شحوا بالإنفاق؛ أمروا لما الكفار فإن 
لأتئ4وه،أثث بتت ؤ من ؤ\ويإ ! فقالوا ، مخرجا الشح لدلك، يجعلوا 
لينظرعباده ابتلى لكنه أحد، إلى أحدا يحوج لم شاء لو اض أن ومعلوم 

تشابهما واتبعوا العفليم، الأصل هدا على هواهم ثثهلى يعملون، كيف 
ؤأذئئنألهملهم: فيل فلذلك إلهه، بة بالنالكتاب من 

ه/و،ءه-رصء،«7بمء

ة:■الدوام

منيزه ثاثل ؤح إلا أتنن تعالى: قوله أن إلى الثاطبى ذهب 
قولهم*في عليهم ردا للكافرين اض قول 

وحهعلى - المقرين من جماعة إليه ذم، الثامحليي؛ إليه ذهب وما 

،،ءهليةأ وابن ،، والزمخثريل ،، جريرأ كابن _؛ والتجويز الأحمال 
،،واييماوي١٨حيازأص، وأبى ، جزي وا؛ن والسفىلْ،، 

والألوّيؤب،.
.٢٣٤، YTT؛/الاصام 

انظر
انظر
انظر
انظر
انظر
انظر
انفلر
انفلر

jU\جامع 
.٢٨٨م/الكشاف 

الوجٍزإ/ا"هإ؛السرد 
.i'Y/Yالتنزيل مل.ارك 

٠٢٢٦النمهٍلآ/ههأ، 
.U٣٢٥/المحيط الحر 
؛Y٢٨٣/التنزيل أنوار 
؛٣٠; ١٣الماني روح 



قولمن يزه ؤح إلا أنشر إن ؤ ت تعالى قوله أن ت الثاني والقول 
للمومين.الكافرين 

الأول،بالقول المائلون ومنهم! رين المغمن كثير إليه وذهب 
،والقاسمي ،، والةاعيل ،، كثيرر وابن والرازير٢ا، والبغوير١ا، 
،•عانورر وابن والسعدىلا"،، 

قولمن خذلإيزه إلاض أسمر إن ؤ تعالى! قوله أن الثالث! والقول 
للكافرين.المؤمنين 

-؛والتجوبز الاحتمال وجه عالي - رين المقبعض إليه وذهب 
روالألوسل ع واليفاوى١ حيازراّ،، وأبي كالسفيأبن، 

أنإلا لأية، ا في محتملة وكلها المعنى، صحيحة الأقوال وهده 
الأيةساق لأن للمؤمنين؛ الكافرين قول من أنه وأولاها أظهرها 
ؤو1ةت تعالى قال كما الكافرين؛ كلام تمام من أنه على يدل وظاهرها 

اكئز؛لما/«أ.سالم ١!،^: 
.V٥/٢٦/١٣الضراصرانذلر:
.r٥٨١/ العظم القران تمر انظر: 
ا"؛/ا/ملا.الدرر نقلم !نظر: 
.٤٨\إ التأويل محامحن انظر؛ 
.٦٣٥١/ الرحمن الكريم تسير انظر؛ 
اكءريرواكويرآأ/أ؛أ.انظر؛
اركJUانظر؛ 
.U٣٢٥/المحيط الحر انظر؛ 

الت1زيل؟/مخآ.أنوار انظر؛ (
.٣٠؟ا/ الماني روح ننلر؛ ا( 



 Ji^, مظ أنمموأ ثمLJJ ^^ أثئؤ من  ٢٣٠١٠ٌإ حقثثيأ ١^؛ ،ئ أثث
ا•١ َئئر إن هنئا'الوعد مئ ^؛، ٠٥ين.؛٣، قح إلا أتنر إئ أطعثه7 

وجهازنيزه ظ}؛ قذ إلا أثَ ^[S، ت قوله رروفي جرير• ابن قال 
الكلامتاؤيل فيكون للمومين، الكافرين محيل من يكون أن ت أحدهما 

علىافه رزقكم مما أنفقوا ت لنا قيلكم في القوم أيها أنتم ما • حينئن• 
املهلمن مبين الرشد، عن وجور الحق، عن ذهاب في إلا مساكينكم، 

بتاويله.وحهيه أولى وهذا صلأل، في أته وتدبرْ 
تاويلهفيكون للمشركين، اض قيل من ذلك يكون أن الأحر: والوجه 

آسؤ؛؛1؛ ش للمؤمنين: قيلكم في الكافرون أيها أنتم ما حينئذ: 
صلألاااأ٢/لهم ذلك، قيلكم عن 4 ين تإلإ ؤح إلا أنثن إن متئ 

مجنه ين ضاكل قذ إلا أنتن ^إف قوله: أن ®والظاهر حيان: أبو وقال 
منتهلعموا أن محللبتم حسثا أي: المؤمنين؛ يخامحلبون الكفار كلام تمام 

يكونأن ويجور هو، لأحلعمه إحلعامه الله أراد لو إذ إحلعامه، الله يريد لا 
,,(٣)لهم«رم.المؤمنن فول من أو به، زجرهم امتأنفإ لهم، اف قول من 

.٤٨، ٤٧ت يس سورة )١، 
\و\0جامع )٢( 
.Y-Yo/Uانحط البحر )٣( 





الصافاتمورة 

الىوصدقثللجذ' ^^؛٠بثاكارهوأءاَلهي-ثاإثا.م،نجوزم. ̂ ٠
أير(4را/

تتعالى قال وقد الأمثال، صرب، I ومنها  ٠٠الئاطى؛ قال ١ /  ١٨١
وهوواح-دا، ص-رنا إلا ؛  ٢٣؟٠^ثؤ مل ثن خاي فدا ف، لأناين صرما 

عنحكايته في _ تعالى ثال منه، الشريعة وبرأ نفاه الله فإن الشعر؛ 
.:زخآ;إالإبميىصيم؛الكفار_: 

ئااشز عقننه ؤوم1 ت نال ولدلاان« بحق، ليس فإنه بشعر؛ يأتر لم أي• 
الآة.:همئ4ر؛ا

ألئامحن.أزر.ظئئأ ت تعالى قوله في ذلك معنى وبين 
•سمحن4 لا ت تووت وأم بهيثلأ. يإد طز j أثهم 

.٣٧، ٣٦الصافات: مورة )١( 
فصححتالناس، ذكرها بعلوم اعتناء لها كان العرب بأن I بيانه سياق قي الشاطئ أورده )٢( 

منيتع ما مناي؛ وسنت ياحلل، هو ما وأيهللن عليه، وزادت صحح هو ما منها الشريعة 
لالمواءقاتالأمثال. صرب ت علومها من وأن منه، يضر ما ومضار ذس 

'٥٨اروم• سورة رم 
.٠٦٩ بس سورة )٤( 
.٢٢٦.٢٢٤الشعراء: سورة )٥( 





وتكذيبعليهم، رد وصدق الي ذات ت الألومي وقال 
الحقهو التوحيد من س لام والالملأ٥ عليه - به حاء ما أن ببيان لهم؛ 

الشعرفأين المرسلين، كافة عليه وأجمع الرهان، عليه قام الذي الثابت، 
الشأن؟®الرفيعة ص حته ما من والجنون 

المانيآآا/ماار.روح :١( 





صسورة 

سجوي ت-لإ، اقثى بئ ها-ثر آريف i، حيمه جعده إئا يأاوايد ءؤ ت تعالى ال حم٠ 
ثإيما قديد عداب لهم آ؛؛ه سيل عن يضلوك أنين إة أش سيل عن الهؤى 

؛مأيثابلأ١/

العقللأن للهوى؛ اتياع أنه ؛ رروالخامس الشاطئ! قال ١ / ١٨٢
ماتعلم وأنت والشهوة، الهوى إلا له يبق لم ٧^٤ متبعا يكن لم إذا 
مين•صلال وأنه الهوى اناع في 

بثكك؟ آ'لأني ؤا حيمة ■؛٥*^؛^، إثا ^-نداوثد ؤ تعالى! قوله إلى ترى ألا 
عدابلهم آش سنمل عن ضلؤن أنيق إة أممي سيئ، عن هت،فأاث ألهؤى دبج ؤلأ آلي ألئاثي( 

،عند0 لهما ثالث لا أمرين في فحصرالحكم آنثاد،يم؛ مم ناثؤأ شديدا 
إلاالعادة في يمكن لا إذ مجردا، العقل وعزل والهوى، الحق وهو 
ذلك.

.٢٦ص! سورة )١( 
الصراط.عن حروج اليع اناع أن عر الدالة الأوجه من الخامس أؤ،! والخاص؛ )٢( 

[.n،J_0U؛/الاعممام ]انفلر: 



^^محءمح)؛<
لأمرا فجعل ؛ ه همث، ؤادبع درإأ عن هثهُ أعثلما من ولانيغ ؤ ال! وق

واتاعالذكر، اتاع ت أمرين بض محصووا 
للمحق،مفادا الهوى اساع اض راحعل -ت آحر موصع في - وئال 

آلإصنق حلمه إثا ؤ؛^١٧ تعالى• قوله في كما له؛ قسينا وعدم 
١لآرةا(لص.همغثعنثدّفيأؤ، آلهؤئ ثقج ا-لي١^١^، ٣هن 

هجم«،حبمجههء

ة:■الدوام

\لوتيحيثهؤ، إثاؤتعالى: قوله أن إلى الشاطئي ذهب 
حمرالله أن على يدل أمموه ّ>تز، ش همحلك ألهلكا يبع ة* ءلما ألناثق ي، 
اتساعوأن والهوى، الحق وهو عنده، لهما ثالث لا أمرين ش الحكم 
للحق.مفاد الهوى 

ولا، رين المقمن حماعة إليه ذهب، النماطبي؛ إليه ذهب وما 
مخالما.له أعلم 

سقفيما المسألة هذه نحو بيان مبق وقد 

.٢٨الكهف؛ سورة )١( 
الأءمماما/ها■.)أ(
.٢٩٠؟/الموافقات )٣( 
حيانوأبو ، ١٣٤; ٢٨اكاوى في سة وابن ،  ١٧٥شرْما/ا"آ/في الرازي مهم: )٤( 

يرْتففي كير وابن ، الضير؛/٨٣ج\خ في القيم وابن ، ٣٧٩، ٣٧٨؟/شيرْ في 
،٤٢٩؛/-فيرم في والشوكاني ، ٣٦٩، ٣٦٨/١٦فيرم في والقاص ، ؛/٥٣

فيوالشنقيطي ، ٩٦، ٩٥آ/ فيره في والقامحمي أا/هبا، شيرْ في والألومي 
شيرْي/0آ.

.٦٩٦_ ص٥٩٦انظر: )٥( 



اتباععن ونهت بالعدل بالحكم أمرت إذ ؛ ذلائ، في صريحة لأية وا 
صده.عن نهي بالشيء والأمر للضلال، سبب وأنه الهوى 

الناسبين الحكم طريق محبحانه م ®فقت - لأية ا في — القيم ابن قال 
وهوالهوى و\ر وه رسوله على اممه أنزل الذي الوحي وهو الحق إلى 

٢.حالفهارأ ما 

النابيهن ؤه؛ح>ر I الكريمة الأية هدْ في تعالى ®وقوله الثنقيaليت وقال 
بينبالحكم فيه؛ داود نبيه أمر ئد ؛ آؤ، 'ّهإا ش شلك الهؤئ يؤج وي إلق، 

للضلالعلة الهوى اساع وأن الهوى، اساع عن فيه ونهاه بالحق، الناس 
علىتدل ؤدمحئكشلهمح4 قوله: في الفاء لأن اممه؛ بيل عن 

اإعاتة«لآ/

أ/مالضر بيانع )١( 
.Yo/VjUlأضراء )٢( 





الزمرمحورة 

ناآزئ1ءَ ه ى امحديإ تيجوج الذئ ^ألأَمح الى: عتال ق• 
أقإل :هنهلح فه هم ٠^ 1، بيتهم بمذئم ألثٌ إل زلئ أف إئ لتمبؤدآ إلا تنئهم 

،•١ ه==قهارهل َكذب هو س يهزى لا 

فيالمشركين ح1ل فيها قرر التي )رواوات الئاطى: مال ١ ^حر\إ 
المرامحلعن خروج أنه حقيقته لأن الضلال؛ يذكر فتها أتى إشراكهم 

زعمهم،في زلفى اش إلى لتقربهم آلهتهم وصعوا لأنهم تمم؛ الم
يتوسلْن موصع فوصعوهم ^لأؤمبو؟ائأشرمحيم • فقالوا 

الملماةذكر فيما وصعها أول كان إذ الله، دون من عبدوهم حتى به 
منالعرب فأحذتها عبدت، ثم بهم، ؤيتبركون يولونهم لقوم صورا 
المين«لم.الضلال هو وذلك الفمدرآ،، ذلك على غيرها 

ء•وص ه ء حوٌ ه ء ء إل٠ 

٣.الزر: مودة )١( 
صراعاولا رويا باب التمر، كتاب ش صحيحه، في البخاري أحرجه ما إلى يشير و)مآ( )٢( 

الأوثانارصارت نال! ه عباس ابن عن ، ٤  ٠٩٢ برقم ،  ٨٧٥ص ؤيعوق® يغوث ولا 
=وأما الجندل، بدونة ب، لكلفكانت ودت أما بعد، العرب في نوح ثوم في كانت، الش 



خإإ؛ي£ري

لدراما:اا 

ؤو)ؤ؛وك'امحدؤأينديبجآلاثثآءتعالى' قوله أن إلى الشاطئ ذهب 
آلهتهموصعوا المشركّن أن على يدل رل؛ئه أش ,إق لكتيؤدآ إلا ما 

•زعمهم في زلفى اض إلى لتقربهم 
ظاهروهو ، المفسرين عامة إليه ذهب الشاطئي؛ إليه ذهب وما 

وصريحها•ية ألا 

المشركينمن الأصنام عباد عن وجل عز أخر رُثم كثير• ابن قال 
يحملهمإنما أي؛ وةز؛(ه؛ لثنبؤدآهإثاأثه إلا ُ؛ؤماتبمد-هم يقولون؛ أنهم 
الملائكةصور على اتخنءوها أصنام إلى عمدوا أنهم لهم عبادتهم على 

عبادتهممنزلة لذلك تنزيلا الصور تلك فعبدوا زعمهم في المقربين 
منينوبهم وما ورزقهم نصرهم في تعالى اممه عند لهم ليشفعوا الملائكة 

اللنيا«لمأمور 

صبا،عند يالجزف عثلتف، لجي ثم لمراؤ فكانت • يغوث وأما لهذيل، فكانت ٠ ًّوإع 
رحالأمماء الكلاع؛ ذي لأل لحمتر، فكانت سر! وأما لهمدان، فكاست، نعوق! وأما 

هممجالإلى انصبوا أن نومهم إلى الشيهلان أوحى هلكوا فلما نوح، قوم من صالحتن 
أولثلث،هللث، إذا حتى ، تعيد فلم ففعلوا، بأسمائهم، ومحموهم أنصابا ون يجلكانوا الني 

لن،٠.عبد العلم وتنخ 
.١٢٣٦;الاعممام 

،١٠٨، •١ U/Uالتنزيل معالم ، ١  ٣١٤;العلوم بحر ، ٠٦١١؛/ البيان جامع انفلر! )١( 
الشيراعير، ٦٤١;السير زاد ، ٥١٨/٤الوجيز المحرر ، ٣٣٨اصافم'\مم، 

يرنف، Y٢٦٣/المهيل ،  ١٥٢م/ها/ القرآن لأحكام الجامع ، ١٢١ ، ٠٢١ / ٢٦/١٣
،٢٢٦، ٢٢٥/١٢الخاني روح ، ٤٤٩القدير؛/فح ، ٤٩كثير؛/لأبن العفليم القرآن 

البيانأضواء ،  ٤٤٧. ٦٤٤٥; الرحمن الكريم تيسير ، ١ ١ ٤ ، ١  ١٣/٦اكأؤيل محاّن 
٤٣/٧.

العفليمالقرأن نفير )٢( 



عبدواما أنهم يزعمون أنهم ررفبتن _ت الأية في _ الثنقيطي وقال 
،*زلفى؛'ر اش من تقربهم أن لأجل إلا الأصنام 

؛.r/v^jUiأصواء )١( 



زإنآلكر لمائه ِمءنئ ولا  ٣٤عى ك يإك ؤأن تعالى؛ قال ٠
نملوفكم تا ؤأيئج محنظم رذؤ م!ق لمى وزر وإزرْ ير ولا دم بجصه 

محور4لا،.اثمحشثس 

أي:ؤدإنمأ,محئم4؛ تعار: ررمل،الناض: قال ٢ ; ١٨٤
؛لكماا١ الشكر يرض 

أي:®وقوله: -؛ آخر مرصع في - ينال 
،.الشكر<ال يرضى 

•/•ص ٠ ء رءم ه • ءٌ ٠ُ 

ة:لدراماا 

ءؤو1نيذمحإ_رصةدلإ4؛تعالى: فوله معنى أن إلى الشاطئ ذهب 
لكم.الشكر يرضى أي: 

الممرينل٤،.عامة إليه ذهب الثامحلى؛ إليه ذهب وما 
لأنالثكر؛ يرضى معناه: ااؤوإندقئُؤأمصه٣^؛ الزجاج: فال 

الثكرلأْ،.عر نيئ ؤدإندثمحإ4 قوله؛ 

٧.ت الزمر محورة )١( 
.١٤٧\ا\ا\ح الشاب )٢( 
 )٣( UJقاءJالشابا

إ/لازحاج القرآن معاني وانظر: التاؤيل، أهل ا/لأاا"إل ٠ تضْ في جرير ابن ب )٤( 
١٧اع؛ر الضير ، ٧  Isالمر زاد ،  ٤٥٢أ/ الكشاف ، ٤ اأ القرآن إعراب ، ٣٤٦

الدررنظم ؛؛، A/Yاكثزيل مدارك \ا/ها/؛ه\، القرآن لأحكام الجامع أأ/هاأ، 
؛/آْ؛.القدير نح أا/«آ؛، 

القرآنمعاز )٥( 



يرضأي• يتمه٣ه؛ ؤو1نتعالىI ءثوله ونال 
ءاوه«لميدل >نقمحأه لأن م؛ اسر 

سببلأنه لكم؛ الشكر يرض ت أي المسمي! ونال 
بالجنة١عليه فييبكم فوزكم 

\.ol/\o/Aالقران لأحكام الجا،ع )١( 
.i،A/Yالثزيل مدارك )٢( 



تيهوميمأ آ'لآ-خره عنيد ردانثا صاحيا أض ءائآء هوئيغ ؤأس تعالى؛ ئال ٠
،.ألآش_،هل أولا بمدكن إثا بمثؤق لا بممحا أله تسنوى ثل قل ره، 

ؤأضمسثاههمنعالي: ^ ١١قال هخا/''آ 
بملمث١^؛؛ إتزى هو ؤءل ت قال ثم رهءه رخمه آلإحرة ءندر ؤدنيثا ماحيا 

ينقصمص,ِسمصسم,>
مْ«رم

•هجمءهحق!4ءءحه 

لدراسة:اا 

قوله:في المذكورة المحاسن سب تعالى اممه أن إلى الشاطئ ذهب 
أملإلى رنجء4 ليه ومتمأ أ'لأيةت؛ ودائمابمنير ماحيا أض ءانأء هوثنئ ُؤأس 
ؤؤو>ظتدىقوله: في كما غيره، أحل من لا العلم، أجل من العلم 

هنتوإه.لا ^٥، بميمحث اله 
رين؛المقبعض يه إلذهب بى؛ الثامحليه إلذهب وما 

والآلوص*ئ.واكنىُ"، وارازيْ'، لكلزمخهمى"'، 

٩.ت الزمر مورة )١( 
فيعملونلهم وصما العلم صار الذين العلم أهل لصفات ييانه ساق في الشاطئ أورده )٢( 

[.٩١- الموافقات ]انفلر: يمقتفاْ 
اووافقات\/اه.)٣( 
.٣٤١م الكشاف اننلر: )إ(
.٢١٩الكير الضير اننلر: )٥( 
النزيل،دارك انفلر: )٦( 
ا;فر;روحالمُاتيآا/أمآب)٧( 



الذينوهم ، بممحت4 ألخن هنإزى هل ظ الأية: راوتفدير الرازي؛ قال 
وهملا؛*!٣١^، وقياما، مجدا الليل آناء يقنتون أنهم صمتهم 

والمراغةالراحة وعند يوحدون، والخوف البلاء عند صفتهم الذين 
يثركونا(را/

-أيصا - له محل مض على ؤئودهم4 تعالى؛ رروقوله الألومي؛ وقال 
متوىوالعملالعلم شرف على وشيها به، وتصريحا للحق، بيايا 

وركنا،سجدا الليل ؤيقنتون علمهم بمقتضى فيعملون أؤم،بممح،ه 
بمقتضىفيعملون ؤءأؤنلأبموف4 اض رحمة محيرحون الأخرة، يحذرون 

أنداداءرأ/تعالى ض الجاعل الكافر أيها كدأبلث، وضلالهم، جهلهم 

الفيرامرما/أ^هاآ.)ا(
.Y٢٣٦/اJعاني روح )٢( 



iSjنرد؛متعزينه نت1يى نشه! كثع تثدث ردأنس تعالى: قال •
سيهء هدى أش هدى ذُإك، آثإ دم إق وقلوبهلم جلؤدهم ين ثم ربهم محثؤذى 

١،.هاد4ل بى لم هما آثذ ثنلل زمن كتلا 

ملة،ملوا ه النبي أصحاب أن ®وروى الناطبي■. قال ٤ 1ا/ا/ 
آثريثلحس رل أيه ؤ تعالى! اه فأنزل حدثنا؛ اممه، رسول يا I فقالوا 

كت؛انشئاهالآة.
إلاوال الينبغي لا وأنه سألوا، فيما عليهم الرد في كالمص وهو 

لله.العبد فى يفيد فيما 
القرآن؛ودون الحديث فوق ينا حن. حدثنا I فمالوا ملة، ملوا نم 
.،١ يومحف محورة فنزلت 

كثاآثدث ثنن رد ^٢،^ راوءالتعالىت _ت آخر موصع في _ وقال 
أوله،وآحدْ آحنْ، أوله ؤيمدق بعصا، بعضه يشبه يعني: تثثيهاه؛ 

رالنزولاال في وآحرْ أوله أعني؛ 
آك.م،رزثسن ^٢^ I تعالى اروهال _ت ثاك موصع في — وقال 

همربهم يخشون واللين ، ءيثؤذى أئن نأوي ينه يشر مقايا مشها 
٠١آلعاثؤأه بمائه ين ه بمش ؤ,؛قما لقولهتعالىت ،<؛ ١١٠١^

ء•«رم •رم • ءحه 

.٢٣الزم: سورة )١( 
.٥٧٠ص انظر' تخريجه، سبق ت الحديث )٢( 
١٥٢٠م/، ٢٢٨؛/الوامحات و\م.• ، ٥٠؛/)٣( 
اوواءقاتم/ي،م.)؛(
.٢٨ت فاطر محورة )٥( 
اووافةات؛/اه.)٦( 



Iة!الدراس

تائل معن المرصع هذا في الشاطئ تحدث 

فىدراسته سبقتا وند الزمر، ٌورْ نزول سبب • لأولى ا المسالة 
يوسماسوره 

يمحُزلكئتعالى: قوله أن إلى الثاطى ذما الثانية: المسألة 
آخره،أوله ويصدق بعصا، بعضه ينبه معناه: اثدثكسانثشهاه؛ 

أوله.وآخره 

المسرينلأ،.أكثر إليه ذهس، الشامحلبى؛ إليه ذهب وما 

مثثيهاهكنيا أثيما قحس رل وجل: عر قوله  ٠٠ت المعوي نال 
ولاتناقض فيه ليس بعصا، بعضه ويصدق الحسن، في بعصا بحفه يثبه 

اخلأفا،\ص.

بعصا،بعضه مشابهة في مهللق ااوؤ٠دثيهاه حيان: أبو وقال 
الفصاحةغاية في وألفاؤله تعارض، ولا فيها تناقض لا متشابهة فمحانيه 

والبالغاءا،لأ،.العفلماء أعجزينج بحيثؤ والتناسسبط، والبلاغة 

،٣٤٤مأ/العلوم بحر ، ٣٥١؛/لدوحاج امآن ساني •ا/\ّ'آ\"، اليان حائر انظر: )٢( 
لأحكامالجاح الوجٍز؛/تماآه، السرد م؛؛م، الكشاف تمأ/ْاا، النزيل سالم 
U/الممط الحر ، Y٢٦٧/المهل  A'SIMالفتاوى مجموع ،  ١٦٢; A١٥/ القرآن 
فح، ٢٦ْ/٣الجلالين تمر الدرر نظم ، ٢٣٢٣;النزل أنوار ، ٤٠٦

الكريمنير ، ١١٨٨اكارز محاّن انماني روح ، ٤٥٩؛/القدير 
.٤٦٤، ٤٦٣٨الرحمن 

.١١٥٨النزل سالم )٣( 
.٤ ٠ ٦ U/ المحيهل البحر )٤( 



ييانهامحبق وقد العالماء، هم ربهم يخشون الذين أن I الثالثة المسألة 
فاطرسورة قى 

.٧٢٦ص انظر: )١( 



هَِؤ؛هرإك

آثت ojآثئ قتؤ ين منهلؤأ لا أُهسهتم عق آنمفؤأ أٌذ ثعتادئ ؤ3ل لى! تعا ل ى ٠ 
١،•أ)1يإلأ أتمر ئو إقد جيئأ أوو>ؤب يئفز 
مجالها،ؤيتسع ء أيصا _ المرجئة رروترد I الشاطئي قال ٥ / ١  ٨٧
٧١ثبمادئ تعالى! قوله في كما ومفلنته؛ القنوط مواطن في وذلك 
إنفلأية؛ ا ه جيك آلومب بمفر آثت أثوإة قتة ثن منْلؤأ لا أومسهنم عق آنثمأ 
فاتوا، وأكثرواو3نوا ، وأكثرواقتلوا قد كانوا الشرك أهل من زنا 

لماألنا تخبرنا لو لحن إليه وتدعو تقول الذي إن I فقالوا هؤ محمدا 
^٢،.كفارة؟ عمالنا 

غالة((بالترجية فيه فجيء القتوط، منه يخاف خوف موطن فهدا 

أنوحاف غيره أو بارتداد بعضهم ءاوقارف _ آخر محوصع في س وقال 
٧١ئتمادئ ؤء I اه فأنزل ه؛ الله رسول ذلك في تل فله، يغفر لا 

الآيةلأ،((لْ/آنرمإعقأي؛ملايننثلؤأبنقيؤأثق4 
أعقبصمأينجمذأشيم وقوله! ١١_؛ ثالث موصع في - وقال 

٠٥٣الزمر* صورة )١( 
٧١تؤثادئ I توله باب فيئابالمسر، ، صحيحه في البخاري أحرجه ت الحديث )٢( 

فيصحيحه ني لم وم، ٤٨١٠برقم ، AiA_5^^ثملأثنهمiينتتؤكه 
برقم، ١  ١٣ا/٠ والحج، الهجرة وكذا نله ما يهدم الإسلام كون باب، الإيمان، كتائب، 
ينحوه.— عنهما الله رصئ — عباس ابن حل.ي-1ا من ، ١٢٢

٠١٧١؛/،م\ا، الموافقات )٣( 
،٢^١٤ ٦! الزمر سورة تفسير الشسير، كتاب في المستدرك، في الحاكم أحرجه الحديث،؛ )٤( 

النزول،أساب، في والراحدى ،  ١٦،  ١١٥;١ فيتمرْ حرير وابن ، ٣٦٢٨برقم ،  ٤٧٣
الدراسة.في لفنله وسيأتي بمعنا0، خه بن عمر عن ، ٣٧١، ص٠٧٣

.٢٨٣، Y٢٨٢/اJوافقاذ، )٥( 



للفرارمهيج عظيم تخوف هذا وفي الأية، ^٠^٠؛^ إق بقوله• 
قوله:وأن المراد، يبين الأية نزول( من بس، المن تقدم وما وقومه، من 

سالف*أا/لما الغفران عدم من تخوفوه لما رافع ؤب'دئمأ4 
ؤإ0أمحءثألأؤتقوله: في ، ٠^١٣،: -١٢راع مرصع (-في وءال
وقوله:لأية، ١ ، بجء4ر٤ يئرق بممرأن ثُ ولأأثة بشوله: وخ منيعأ4 

ب ١٠من؛وهدا ا، الآيةر ه جهنم قج_زآؤم مثمني١ ا _مومنيمثل 
المحءرباب من لا انمموم تخمبص 

ة;■الدوام

مسأكن!عن المرصع هذا محي الساطي تحدت 
ثمادئت تعالى نوله أن إلى الشاحلبى ذهب ث لأولى ا المسألة 

هويعأيوقر ألد-موبم يعفر إةآثه اممه بنؤذتة مغلؤإ أدهسهملا عق أس/فوأ أقه 
أوJارتداد ذنتا اقترف فيمن ونزل، المشركين، في نزل، أأٌذورأؤمم 

له.يغفر لا أن وحاف غيره، 

حاءما عليه يدل المشركين؛ في نزلت، بأنها الناطبي إليه ذهب، وما 

.١٧٧، ١٧٦انواسات؛/)١( 

الأصرلضعند مما أعم هر ما على النسخ يهللقون المتقدمن بأن بيانه؛ سياق ش أوردْ )٢( 
[.٢١٢، ص١١٢وانظر: [ ٣٦١-rinrالواسات ]انظر: والماحرين 

توبةالمعمد للقاتل يرى لا من به يقول، أن يمكن ولكن القول،، بهذا صرح من أجد لم )٣( 
[,١٠٦، ١٠صء للنحاس والمنسوخ التاصخ ]انظرت 

.٤٨ت الماء صورة )٤( 
الماء:صورة )٥( 
.١r٦١م الموافقات )٦( 



نتلوافد كانوا الشرك أهل من ناسا ءأن قال; ه عباس ابن عن 
تقولالذي إن ; ذقالواه محمدا فأتوا وأكثروا، وزنوا ، وأكثروا

أؤوأل؛ز،لأ٠ فنزل كفارة عملنا لما أل تحبرنا لو لحسن إليه وتدعو 
،ِممحكئه فُ يآلؤ إلا أثه -حمم آؤ ألأنس ثتأو0 وثُ ءو إأنها أممه مع 

ا،ه ألثم تخمؤ من دئنْلإ 1شسؤأاإلا آنمفؤأعق ييذ هعتادئ ^؛3، ونزل; 
بارتدادذما قارف فيمن نزلت بأنها - أيصا — الشاطئ إليه ذهب وما 

بنعمر عن حاء ما عليه يدل فهدا له يغفر لا أن وحاف غيره، أو 
منهبقابل اممه وما توبة، لمفتتن ما نقول! رركنا قال؛ خهتع الخْناب 

مفيإ١^ ضادئ فيهم؛ أنزل المدينة ه افه رمحول قدم فلما شيئا، 
أينمزهز إنم جيق ألو>ود، تثقن أممه إة أممه نتن من ُئثثلؤإ لا أثيهم عق 

نزولهامن مائع ولا نزولها، في الأمحباب أظهر السببان وهذان 
معا.فيهما 

.٦٨الفرقان: سورة )١( 
ؤيث٠ب١دئ١^^محوله: باب التفسير، كتاب محي صحيحه، محي البخاري أحرجه الحديث،: )٢( 

محيصححه محي وملم ، ٤٨١٠يرقم  ١٨٤ص٨ آهءه تنؤ ين م-نهلوأ ثُ أمبهم هق أتممأ 
برقم، ١١٣ا/ والج، الهجرة وكذا ناله ط الإيمان، كتاب 
٠١٢٢

Y/الزمر، محورة تفسير التفسير، كتاب في المستدرك، في الحاكم أحرجه الحاديثإ )٣( 
والواحدي، ١٦اا/ها، فره في جرير وابن واللفغلله، برقمح'آآم، ، ٤٧٣، ٤٧٢

المستدركلانذلرت الدهي ووافقه الحاكم وصعححه ، ٣٧١، ٣٧صى*الثزول أسباب قي 
 /Y٠٣٧١، ص٠٧٣النزول لأمحإب تحقيقه في الحمدان إمناده وحسن [ ٤٧٢



ذلكمي الرواية ولكن حرب، بن وحشي في نزك ت وميل 
صعيفة

تعالى؛قوله بأن قال من قول أن إلى الشاطئ ذهب ت التانية المسألة 
مويناسل يئتؤوس ت بقوله وخ ت مإنه ه خّك ألرمب ينفر آث؛ ؤإ0 

تخصبسهو هنا بالنسخ مراده بأن ؛ الأية جهئْ-ه ئجراوه متمنيا 
•والخاحرين الأصوليين لمان في النسخ لا العموم، 
إلىالموصع هذا في النسخ توجيه من الشاطئي إليه ذهب وما 

الشاطئ،إليه وجهه ما إلى وجهه أحدا أجد لم العموم؛ تخصيص 
يلي■ما الشاطئ قول يؤيد أنه محوي 
الأصوليينعند مما أعم هو ما على النخ يهللقون المابقين أن — ١ 

بيانهسق كما والمتاحرين، 

الموضع؛هذا في بالمخ النول أنكروا رين المقبعض أن ٠ ٢ 
العرمح،لْلوابن ءلالبل٤،، أبي بن كمكي 

منسوخإنه قيل: ألو>وتلجئأه ؤإ0آلقتيثقل تعالى: راقوله مكي؛ نال 
الأية.ؤومنبمنؤ،مؤلأسا4ر٦، ث بقوله 

*ردليهوابن  ٠٦٢ م/ المنثور الدر في الموطئ عزاها وحثي: في نزولها رواية ( )١ 
القوللباب في علبه وحكم باللض، إمحتالها على وحكم الإيمان، شعب في والمهقي 
؛يالطراني ّرواْ ١ ٠ U/١ الزوائد مجمع في الهيثمي وفال بالضعف، صهخ\ 

الذهيء.صعقه سفيان، ين أبين وفيه وسهل، ألا 
.٩٣النماء: مورة )٢( 
انظر)٣( 
انظر)٤( 
انفلر)٥( 

.٢١٢، ٢١١ص
ص\/بمماالإيضاح 

.ص٢٧٢والنّوخ الناسخ 
.٩٣النماء: سورة )٦( 



،•بجءهل فرث لابمؤرأن أش ؤءن بقوله; وخ هومنوقيل؛ 
يغمروالله يجوز، ولا نسخه يحسن لا حبر رروهذا محمدا أبو قال< 

خطابعامة، محكمة أنها رروالصواب محاءلا إدا حميعا دلويهم للمؤمنين 
لأنمؤمين.>".

والجمعبدليل، إلا الجمع أمحكن ما النسخ إلى يمار لا أنه - ٣ 
ذلك;ومن ممكن، 

الآثه ^إن ت تعالى بقوله مخصوصة عامة، مطلقة الزمر آية أن - أ 

ؤوتد!زأإقتعالى! قوله بدليل رالتوبة؛ مقيدة الزمر آية أن - ب 
قولهوأما ؛^لأثنْلؤأثنقيخأثة؟ه، ت قوله على عطف فانه ،، رؤثم4أ 

اكائبينل٦،.غير حق في فانه ؤلنآشلأثفثآممقبجء4 ت تعالى 
يئرقبمفرأن ي أممه ؤل0 ت قوله وأما ؛المشيئة، مقيدة الزمر آية أن - ج 
Cؤن0و>ث الأية! بقية ذلك على يدل، كما التائبين، غير حق في فهو إل،ه 

امو.مثيمثل ؤوت0 ت تعالى فوله وكذا يثلألأي، لثن د:إش دُو0 

.٤٨ت التاء محررة )١( 
الإضاح)٢( 
.٤٨ت النساء محورة )٣( 
الاضطرابإيهام لغ في والثنميْلي ؛/؟ماْ، شمحيرْ في عهلية ابن ت إليه ذهب ممن  ٢٤١

.٠٤الزمر• محورة  ٢٠١
،١٩١; ١٨^ ٣٣. ifoA/rالفتاوى مجموع في تمة ابن إيه: ذهب ممن  ٢٦١

.١١ا/٤^خ/٠ القرآن لأحكام الجامع وانغلرت ، lY؛/"يرْ تففي كثير وابن ، ١٩٢
.i٤٧٠/ مسيره فى الئوكانى ت إليه ذهب ممن  ٢٧١



تحتفهو ؤإلأ جازاه، إن جزاؤه فكازلك ت أي ، جه1»ريمر ثجزاوه 
.الجمهور مذهب هو كما المشيئة، 

تاب؛لمن يغفر أن ذنب يتعاظمه لا سحانه راواض ت تيمية ابن نال 
مغوأآنيرا بجابئ ت تعالى قال كما للتائبين، وغيره الشرك يغمر بل 
أو>يميمأليمر هو طإئم -كيعأ آلدلوب تئفز آه  ٤٠١أث؛ جمذ ين منهمأ أشهم؛٦ عق 

آنتنفث ي Iنوله وأما للتائبين. لأنها مطاJمة؛ عامة الأية وهن.ه 
حقفي لأنها خاصة؛ ة مقيل. فإنها ، ه يثاء لمن ثلث يوف يبءؤشرما يئمق 
اضبمشيثة معلق الشرك دون وما الشرك، لهم يغفر لا التائبين، غير 

نمارلأ".

تنفرلا أقه محوله؛ وبين لأية ا هذه بين ارالجمع الثوكاني! ومحال 
ماكان ما كائنا ذنب كل أن هو ،؛ ثناءبآر لمن دؤق يدءؤثثنرمادو0 يئرق أن 

له®يغفر أن اش ثاء لمن مغفور بالله الشرك عدا 

ْعالذنوب، جمع غفران على دلت ررأنها الآيةت في الشنقيني، ل ويا 
باضالشرك وهو يغفر، لا ما الذنوب من أن على أحر ايات دلت أنه 

تعالى.

.٩٣الماء: مورة )١( 
العربيلابن والمنوح الامخ ، ١٠٨ِ ١ ٠ صْ للنحاس والمنوح الاصخ ت انظر )٢( 

YUY_« ، ٢٥الخاوي!؛/،جموع.
.٤٨ايء: صورة )٣( 
آ/خهم.الخاوي ،جموع )٤( 
٠٤٨اكاءت سورة )٥( 

.٤٧٠القدير؛/)!(فح 





لنَقت وك آس جف i، ؤلت ثا عث قصزق ئنتق مود ^١٧ ت تعالى قال •
السيملا/

محسحانهف أن زعم من قول ؛ ®والخامس ت الثاطبي قال ٦ / ١  ٨٨
-صِ،ق مريلئ نا عق ثصزق ص لمد بقوله: تدلا محننا، وتعالى 

العربلأن مجازا؛ ولا حقيقة لا فيه، للجنب معنى لا وهدا ، ه أش 
إلىيالاصافة يمحغر هدا أي؛ هدا؛ حنب ش يمسغر الأمر هذا تقول: 

وبينبيني فيما فرطن، ما على حسرتا يا : معناهالأية ا فكذلك الأحر؛ 
إياي؛رلمونهنه لي أمرْ إلى تفريْلي أصفت إذ اش؛ 

ء٠•?^ ء و؛مء ■• 

الدراسة:

ثصزقعؤمامهملئمق ؛ؤأ0 ت بقوله الاستدلال أن إلى الثاطبي ذم، 
الفيه، _، لالجنمحنى لا إذ باطل؛ حنتا ف أن على ميلت<فيئبآشه 

٠٥٦الزمر؛ سررة )١( 
بعضعلم عن يعزب اللغة بعض أن دل التي الأمثلة من الخامس أي والخامس؛ )٢( 

فيفقال زل ؤإلأ عاله، كانوا ما على فيكون مالوا؛ كما السؤال الواجب، وأن العرب، 
[.٣٧٣.  ٣٧•م الاعممام زانظر: بلسانها. لا رأيه الشربمة 

بأنه( ٨٠٧)Y/المرئي على القفى في الدارمي فذكر القاتل، بهذ-ا صرح من أجد لم )٣، 
٦/ YU/ ا ٤ تفسيره في الرازي به ون-، الدراسة في صيأي كما - قوم على مختلق قول 

أهلبعفر إلى ١ ١ Y/ القرآن غرائب في المابوري به ونالأعضاء، بإثباهمتؤ للقاتلين 
بعينه.لأحد ته ينلم إذ للصواب، أقرب الدارمي ذكره وما التجسيم، 

ء٣٧٣/٣الاعتصام )أ( 





اش،ذات إلى تدعو التي والفضائل الإيمان في فرطوا ما على الكفار 
فهذاالساحرين، ناهم فاض بأولياء حرية والالكفر عليها واختاروا 

الفإنه الجنوب؟ من جنب ت قالوا أنهم أباك فما عندهم، الجنب ير نف
؛ءلمادهما٠ل عن فضلا لمين، المعوام من كبر المعنى هذا يجهل 

ماعلى يمول: ؤءث(ماولغفييبأشه اروقوله: ت جرير ابن وقال 
اف.طاعة في الدنيا في وقصرت <؛،،، ٤١١أمرنى بما العمل من صيعت 

رالتأويلءر أهل قال ذللث، في قلنا الذي وبنحو 
Iتآؤيلأت ستة فيه حنم؛ا ق ميلت، ما  ١٠الماوردى؛ وقال 

دي.والمجاهد قاله اممه، أمر مجانبة فى أحدهات 

الحسن.قاله اش، ذات فى الخانى؛ 

القرآن.هنا اممه وذكت السيئ، قاله اممه، ذكر فى اكالث،: 

القاش.حكا0 الجنة، من افه ثواب في الراعأ 
والجانبوالجنب، اف، رصا إلى المرئي الجانب، في الخامس! 

•مواء 

الإه((رص.من القرب طاوث< في ت السادس 
حنتا.غ أن فيها وليس الجملة، في متقاربة المعاني هذْ وكل 

.A.U/Yمد أيي الإمام نقض )١( 
اواناا/؟اّجامع )٢( 
U/المر زاد وانظر: ،  ١٣٢والموز؛،/ الكن )٣( 



'ألقثمؤمم ث-ضثلم جمعا ؤآ/تيض هلر؟ِء جئ، هدرؤأه ^^١ تعالى؛ ئال ٠
.٢١دئيخكث4ر عنا وثنك سظم يملأ تمبمت ثإلئثوق 

 ٧/\A^ ؤوتاثرإمححمقبملآقّلتعالى! ®ونال الناطبى! قال
الترمذيخرجه ما نزولها بب ومحلأية، ا أؤر1نفه مم ؤنحي جمعنا 

الض•له فقال ه بالمي يهودى ®مئ قال! عبامحي، ابن عن وصححه 
مواتالاممه وصع إذا القاسم أيا يا تقول كيف، فقال! يهودي, يا حدثنا 

وسائرذم، على والجبال ، ذْ على والماء ، ذْ على والأرصين ، ذْ على 
الإبهام؟بلغ حش تابع ثم أولا، بخنصرْ الراوي وأثار ذْ، على الخلق 
ئر،ءه*خ ثرروأأثن ءؤوثا افه؛ فأنزل 

إنمحمد، يا فقال: ه البي إلى يهودي »جاء أحرى! رواية وفى 
علىوالجبال إصع، على والأرصين إصبع، على موات اليسالث، افه 

هالم_، فضحك المللئ،، أنا يقول: ثم إصبع، على والخلائق إصع، 
جلةرر،ءها،أثم ثرروا ؤرما فال: نواجدْ، بدت حتى 

.٦٧ازص: محورة )١( 
الزمر،محورة ومن باب• القرآن، نمير كتاب في الترماويفيحاسه، أحرح،<ت الحدث )٢( 

برنم، r«A/r، ٢٢٦٧يرقم ، م١٤مدْ في وأحمد ، ٣٢٤٠برثم ، ص٢٣٧
تمْ•ها همام، ابن حدث من ، ٢٠ل/١ تمر، قمح، جرير وابن ، ٢٩٩٠

زحايعالوجه ط، مجن إلا نعرفه لا غريسآ صحح حن حدبث، ءهدا ت الترمذ.ى عنه هال( 
لضعف،؛ صعيف، ااإمحناد0 _ت ني المرواية في — شاكر أحمد ونال ^^؟TU[، ت الترمحاو.ي 

حضرواية همر  cyثابت لأنه صحح؛ الحديث "ولكن الأشقر" حن بن حسين 
تالترمذي حلءيث رواية سند في ولكن [ ٤١م تالمسند• الترمذي رواية ذكر نم ٠ ثقر ألا 

احتلط٠ءصدوق  ٣٩١٠٠٠^التقريب في حجر ابن عنه قال احتلط، وتد السائب، بن عطاء 
[.٣٧٣ص الترمذي سن صعيف ]انفلرت الألباني وصعقه 

صأثت هرروا وما ؤ فوله؛ باب التفسير، كتاب في صحيحه، في البخاري أحرجه الحدس؛ )٣( 



^^-م_رءك

روتصديقاءار تعجبا . الّكا ررفضحك رواية• وفي 
ؤ،هوله! معنى يتبين ويمعنا٥ لهذا، ممر كأنه الأول والحديث 

الجمالة،في حق اليهودي كلام أن بينت، لأية ا فإن هدرو؛أسصقي،ءه؛ 
سسواسقءقيه: ولقوذلك 

اعلمواممه - وذلك الربوبية، مع يتأدب، لم أنه إلى وأنارت إيأيسننيءه، 
للتئزيهمخالف، وذلك، ه، نفبأصابع الأصابع معنى إلى أشار نه أل- 

هلر،ءهااأأا.-ص أثن مدروأ وما ؤ فقاوت للباري'سحانه؛ 

ء■?®،■ء ه ء ٠ ه 

 Hلدراسة!ا

تألتين معن الموصع هذا في الشاطئ تحدث، 

مورواأثنI تعالى قوله أن إلى الثامحلبي ذهب، الأولى! ألة الم
وصعإذا القاسم أبا يا تقول كيف، اليهودي! قول بسبس، نزل ئي،ء؟ه -ص 
والجبال، ذْ على والماء ذه، على والأرصين ، ذْ على موات، الالله 

ناعثم أولا، بخنصره الراوي وأثار ذم، على الخلق وسائر ، ذْ على 
قي،ءيم.ص ه هدروأ ءؤوثا ت افه فأنزل الإبهام؛ بئر حتى 

والناروالجنة القيامة صفة كناب، في صحيحه، في وملم ، ٤٨١١برقم ، ٨٤صى٨ ه ة-وهع 
ومنراب،ت القرآن، تفسير كتاب، في جامعه، في والترمذي ، ^٨٦١٢برقم ، ٢١؛/^١٤ 
للترمذي.واللففل خهتد، عود مابن حديث، من ، ٣٢٣٨برقم ، ٧٣٢ص الزمر سورة 

ؤل1ا-طقئ،إبمىهتعالى: الله فوله باب ، التوحيل. كتاب في صحيحه، في البخاري أحرجه )١( 
؛/والنار، والجنة القيامة صفة كتاب في صحيحه، في وملم برفمإ/؛ما، ، ١٢^١ ٥ص 
ينحوه.)جهتي، حوي مابن حديث، من ، ^١٢ ٨٦برقم ، ٢ ١ ما٤ 

.١٦٤، ١٦٣؛/الموافقان، )٢( 



،لكلواحدي رين، المقبعض إليه ذهب الشاطبي؛ إليه ذهب وما 
والوام٢ل
بدليلين!نللث، على وامتدلوا 

ررمرI يال — عنهما اف رصي - عباس ابن عن جاء ما ت لأول ا الدليل 
كيففقال: حدثنا، يهودى يا ه: المي له فمال و. بالنبي يهودي 

،ذْ على والأرضى ذم، على الموات، اض وضع إذا القاسم أبا يا تقول 
أبووأمار ذه، على الخالق وسائر ذْ، على والجبال ذه، عالي والماء 

فانزلالإبهام؛ بلغ حتى ناع ثم أولا، بخنمرْ الصلت، بن محمد جعفر 
ا.ثرْءهاال حى أثن هدروا وما ؤ اش: 

التخريجفي بيانه سبق كما — ضعيما الحديث، وهدا 

رجلراجاء قال: ه عود مبن اه عبد عن جاء ما الثاني: الدليل 
عز— اممه أن أبالغكؤ القاسم، أبا يا فقال: الكتاب، أهل من ه المي إلى 

والأرضّينإصبع، على والموات إصع، على الخلائق يحمل - وجل 
المي.فضحلثؤ إصبع، على والثرى إصع، على والشجر إصبع، على 

قو،ءهص أثن مرروا وما ؤ — وجل عز — الله فانزل تواجده؛ بدت حتى 
الآةلأ٤/

_؛Urالنزول أساب انظر: )١( 
المدصا<ا<؛.انممح انظر: )٢( 
.٧٦٠ص انظر: تخريجه. سق الحديث: )٣( 
تمرهجرير،ي وابن ، ٣٥٩٠يرقم ، T٥٠٢/ الخن. في أحمد أحرجه الحديث: )٤( 

»فانزلالأه_ءزوحل_ؤ;ثابلفظ: كلهم ، Y'U>_؛النزول أساب ش والواحدى ، ٢٥
■صأس ئرروا 



علىعود مابن رواية مدار أن إذ نظرت فيه الحديث وهذا 
فهيالمعتمر بن سليمان رواية فأما والأعمش، المعتمر بن مليمان 

البخاريصحح في كما ااءأنزلاا بلففل وليس قرارا ررثم بلففل! 
بلفغلوليس ررفقرأا< بلففل الصحيحين في فإنها الأعمش رواية وأما 

بالسماعالأعمش تصرح فيها أن كما ارفأنزل١١ 
®فأنزلاابلففل فهي — المذكورة - حرير وابن أحمد الإمام رواية وأما 

٠مدلي وهو الأعمى عنعنة فيها ولكن 
غيرها،على الصحيحين في التي الأعمس رواية تقدم ؛ هذاوعلى 

•خاص سب نزولها في يفلهر فلا كذلك كان ؤإذا 

اضرمول رافتلأ بلفغل؛ الصحيح في رروالحديث يوؤلي: القال 
مكية١١الأية فإن الصواب؛ وهو 

دون ١١فتلا  ٠١بلففل! المحيح في والحديث _1 أيصا ِ وقال 
>رفأنزل«لْا.

؛؛؛-ىهحامت ^.^١ تعال• اف تول باى الترحد، كتاى الخاوي، صحع ; انظ )١( 
■ب،مح؛ل،ت. 

ؤرتاةدررأأسحم،ث-دئءهتوله• باب التمر، كتاب البخاري، صحٍح انظر• ، ٢١
ِبمنيىهط،نت، ^^١ تحار• اف تول باب التوحيد، كتاب ، ٤٨١١برقم 

أنإلأتيى يوب سث ك ؤ.أة اشتعالت قول باب ^١، ٤١٠^١، ٤١٤برقم ، ٦١١٢١^
والجنةالقامة صفة محاب في صحيحه، في لم وم^١، ٤٥١يرقم صإخ'اا، زرلآ؟< 
.٢٧٨٦برقم ، ٢١٤٨، ٢١٤٧؛/واّر 

ص؛هأ.التقريب انظر: )"٢( 
 )٤(\j\zy .إ0ا\
.ص٦٨١القول )٥( 



البخاريأحرجه الذي الحديث أن رروالخلاصة! I زغلول وقال 
أحرجهوالدي قرأ®، ررثم بلفظ؛ بالسماع الأعمش تعريح وفيه ومسالم 
اله،ا.ررفأنزل بلفغل! بالسماع فيه الأعمش يمرح ولم جرير وابن أحمد 

س( ١٨٨٤)جرير وابن (، ٣٢٤٠)الضير في الترمذي أحرج وقد 
السائب،بن عتناء إمحتاله؛ في ولكن ررفأنزلا،، بلففل عباس ابن حديث 

احتلهل.وند 

فيه اض رسول إلى جاء والذي مكية، لأية ا هذه أن لي تبين وند 
جاءالأحاديث؛ بعض وفي الكتاب، أهل من حبر الأحاديث بعض 

المدية.في ذك كان ذاك؛ أو هذا وسواء يهودي، 

وانيصهيح، لس الثرول بب حمان القول يمكن دلاث وعلى 
هالنبي بين جرى الذي المحوار هذا قبل نرلمتا الأية أن هو المحيح 

والمهودي•

-الأية قرأ ثم - ه اض رسول صحلئ، قال ما اليهودي قال أن فلما 
أءالم«را،.واش 

اليهوديأن إلى أشارت الأية أن إلى الشاطئ ذهب المانية؛ المسألة 
ه،نفبأصابع الأصابع معنى إلى أشار لأنه الربوبية؛ مع يتأدب لم 

«رواأثنحوامرْءيم.ءؤوماهلفقال؛ سبحانه، للباري للتنزيه مخالف، وذللث، 

تفصيل؛فيه الناطبي؛ إليه ذهب وما 

ص1\امآ.زغلول تحقيق: لأواحدى، التزول أسابح ;١( 



جامعني عباس ابن عن الشاطبي أوردها الني الرواية ت أولا 
—بيانه سق كما — ضعيفة الترمذي؛ 

بعفسإليه ذهب الثاهلبى؛ إليه ذهب فما صحتها فرض على ت ثانيا 

ُني>"ُامطي'""، كالان;ي"، سم؛ اض 
كما- التشبيه يقصد لم اليهودي لأن نظر؛ فيه إليه ذموا ما ولكن 

صدقهولا ه، الّكا صحاك لما وأرادْ فصيم ولو — الحديث خناهر هو 
ا،كالدارمي العالم؛ أهل بعض ذلك إلى نبه كما المهللق، الحديث في 

^٢^٩،•وابن ،، والووىل ٢، الضبي١ وابن 
محرفته؛حق اممه معرفة اليهود عن الله نفى ررفلما I العربي ابن قال 

؛المخلوق،والتشبيه التمثيل من أرادوه لما هو إنما ذلك أن قوم توهم 
يقعدلم الحبر هذا ولكن ممثلة، مشبهة مجسّمة اليهود أكثر وأن 

فىصدقه ولا ه، النبي ضحك لما وأراده؛ قمله ولو التشبيه، 
هذاقالوا ؤإن أنهم عنهم الله أحبر إنما كمر، وبعضه المطلق، الحديث، 

.٢١به((ر اعترفوا مما أعظم فاتهم قاليي وعظمته، قدرته من 

.١٩٦،  ١٩٥م لم مالملم انظر: 
.٣٨٩/٧اسه؛انظر:
.١٠٩الاحوض تحفة انظر: 
.Twr\/سبي أيي الإمام نقص انظر: 
.١٢١الأحوذى'آا/عارضت انظر: 
.١١٠٠\'إلأ\إ ملم صحح على النووي نرح انظر؛ 
٠١٦٢/١٣الخاوي مجموع انظر: 
.٢٨١/١٢الماني روح 

٠١٢١/١٢الأحوذي(عارضه 



مماأعظم عظمته أن يمتفي راوهذا _! الحديث في — تيمية ابن وقال 
أباوغا<أا/الأية في الذي فإن الحبر، ذلك وصف 

التمثلعلى اعانة الإثارة المتأولين بعض وجعل ٠٠الألومحمي! ومحال 
والتخيل•
وذهبشبه حيث اليهودي على ردا نزك لأية ا أن بعضهم! وزعم 

الخبرفي المحكي — لام والالصلاة عليه — ضحكه وأن التجسيم، إلى 
كلاممن الخبر؛ في له،ا تمديما  ٠٠وأن! —، أيقنا — للرد كان ابق اي

فهم.ما على الراوي 
ل١١حداالظاهر حلاف ذلك أن يخفى ولا 

ا٦٢/١٣الفتاوى مجمؤع )١( 
,Y٢٨١/ المعاني روح )٢( 





فصلتمورة 

أمؤ أزر 1، ظق أهمى عوأ عئثوث لا ؤآ؛١^١ تمحدؤث أرئ ءؤ,١٤ لى: تعا و قا 
بمّرهتآرو0 بما غي يئم آهمليإما ألمتؤ ءايثابجم بأؤآ ثن 

قوله:ض حسبله، بن الطك عجي  JUj#الئاطى: قال ١ ! ١٩٠
ه:ونولئ»لإكم؛يمرم، زنن ءوؤ؛ين قآء ^٥٠>، ه: وقولءؤآضأنiناطمه 

دثاءإلاأف وما ؤ بقوله: موخ متذلك إن ، أل ثاءيكم من لؤ 
التهديدمعرض فى جاءت إنما لأية ا وهده ، ، ال رب آث، 

(٢)

(٣)

(٤)

(٦)

.٤٠ت فصلت سورة 
سلمانبن حسب بن المالك عبد مروان أبو العلامة الإمام هو ت حييب بن الملك عبد 

مرداس،بن العباس للصح1بي به نيرجع اّلكي، القرحلي الأندلمي العباسي اللمي 
الفقه،في بالحدق موصوئا للعالم، جناعا وكان زمانه، في وعالمها الأدلس فقيه كان 
من، ٠٥٢٣٩ونل؛ -، ٥٢٣٨سنة توفي الرواية، ياب في صعيف أنه إلا التصانثف، كثير 

طبقاتسأءلأماليلأءأا/آ»ا_يها، الاخواسوختاظر: الواضحة، كمه: 
[.XoU^ToT\/لالداوودي المضرين 

.٢٩الكهف؛ سورة 
.٢٨التكوير: سورة 
.٢٩التكوير؛ سورة 
وابن، ٤ ٠ ٢ ، ٤ ٠ صزا الإيضاح في طالب أبي بن مكي حييب: بن الملك همد عن ذكره 

والمنوحالناصح في العربي 



للعبادالمشيئة إسناد أن فالمراد نسخه؛ يصح لا معنى وهو والوعيد، 
سبحانه®افه يمشيتة مقيدة هى بل ظاهر0؛ على ليس 

ءه■?،، ء وحوي ء 1ح؛ص 

 Bة؛لدراسا

وحامنليس ^ آهمؤإماثئم ءؤ تعالى! قوله أن إلى الثامحلبي ذم_، 
ؤآ'ملءإ،ئمهتعالى؛ قوله لأن ،؛ ^ىشاثوفإلأأندثاآأسهر بقوله؛ 

نسخه.يصح لا معنى وهو والوعيد، التهديد معرض في جاءت إنما 

أبىبن كمكي رين؛ المقبعض إليه ذهب، الثامحلبي؛ إليه ذهب وما 
الأيةسياق عليه  Jjbكما ؛ jJkLiajlهو وهدا ،، العر؛ىل وابن ،، طالس،ل 

عبدعن إلا ينقل لم بالمخ القول أن كما الشرعية؛ والمموص 
وابنمحنالب، أبى بن كمكي محوله؛ ذكر من عليه ورد حسب،، بن \و1ك 

ابنذكر تعالى؛ ررقوله ! طالم، أبي بن مكي فال 
قالوكذللث، ،، اس ئنا.آ إلاأن شاأ'ول بقوله؛ منسوخ أنه ب، حبي

بقوله:هومنسوخ قال: تعالى؛ قوله محي 

.٣٥٩اوواءقاتم/مهم، )؛{
.٢٩التكوير: مودة )٢( 
.٤٠٢ص؛•؛، الإيضاح انظر: )٣( 
.ص٤٧٢والموخ الأّح انظر: )٤( 
.٢٩ت التكوير سورة )٥( 
.٢٨ت التكوير سورة )٦( 



ومنساءؤن جن موله: في ل ى وكذلك أس؟؛؛ ئثآ.؛ إلاأن يثلاول ؤنت\ 

اللهْن تهدد لأنه خه؛ نيجوز لا محكم كله وهذا محمد! أبو قال 
والوعيدوالنهدد ذلك، في لهم إباحة هو ليس لهم، ووعيد للكفار 
لهموالقبول عنهم بالرصا إلا ينخ لا إذ ينخ؛ أن يجوز لا للكفار 
يجوز.لا وهذا للكفار، والوعد 

يجبلا بعيد محول وهو ، غيرْ هدا في النسخ ذكر أحدا رأيت وما 
إليه._، djأن 

وليسووعيد، تهدد هو قال: الناس بعض أن حبست، ابن وحكى 
٠_اا الله ثاء إن — الصواب، هو وهذا منسوخ، غير أنه يريد بتقويمي، 

عظامجهل 'روهذا -؛ بالنسخ ميبؤ ابن قول في - اليرض ابن وقال 
العقائد..."في كانت، إذا لاسيما تنخ، لا الحقاتق فإن حام، وحي، 

حمانعستصدر عنها المخلوئاتج، في أصل هي مشيئة تعالى ارلله 
الجائزان؛.تعيين تنب، ؤإليها المفايتج، 

اللهشاء فإذا ومثيئتهم، المخالوفين إرادة عنها يصسلبر حملتها ومن 
ردثم محثا;يم'1نممةه تعالى: فوله إلى ترى »ألأ المال...« شاء 

٠،(( ٤  ١٢٣\ئذمكزب آس ؛؛X; إلاأي، ومادئلأو0 ؤ فقال: أصاJه إلى الأمر 

.٢٩الكهف،: مودة )١( 
آ•؛.الإبماحصا«؛،)٢( 
.٢٩، ٢٨التكوير: مورة )٣( 
الاّغوالنرخص؛يأ.)إ(



صيغةهي وعيد ؤآهملءأمايدم4 ت تعالى رروئوله عطية: ابن وقال 
قوله:ومبينه الوعيد ودليل العلم، أهل من بإجماع الأمر 

.١ ٩ / ه الوجيز المحرر 



ئزوثة ءأمحى يهّك  ٠٥قاوآئ مءاظ هتنهئ تعالى; قال •
ءثهذوهر وقر ءادانهم ِقوىؤآ لأ ومحمآء هدو ءانإ للذض هو 

.مدا١٢مكان ين تادوى اؤكلف عس 

يكنلم يعهدون ما على يكن لم لو ®إنه ا؟ا/؟قالالشاءلبى: 
علىهدا بقولهم; التعجيز مقتفى يخرجون ولكانوا ، معجزا عندهم 

كلامناإن حيث من الكلام؛ هدا بمثل عهد لنا ليس إذ عهدنا، ما غير 
الحجةتقم فلم معروف؛ ولا بمفهوم ليس وهذا عندنا، مفهوم معروف 

^وؤلأي،ء/هسحانه: قال ولذلك به، عليهم 
أءجمتا،<رم.القرآن كون فرض على الحجة فجعل 

جعلثثمءاثاآمحثاكالؤإتعالى;رروقال وئال-فىموصعآحر_; 
Sy ذلك؛من شيئا يقولوا لم أنهم علم وفد ؤبمتهاه تيكءايننه!ءأؤليى

معنىفهموا كانوا فقد هذا؛ ثبت ؤإذا عربي، عندهم أنه على فدل 
فلامنه؛ المراد فهم على يتفقوا لم ؤإن فقعل، عربي هو حيث من ألفاؤله 
العربي•اللسان على الجريان على زيادة ءلاهرْ في ينترؤل 

العربي؛اللسان على جار غير القرآن من تنبهل ممعنى كل فادا 
تماديمما ولا منه، تفاد يمما لا شيء، فى القرآن علوم من فليس 

،.بطل®١٤دعواه ش فهو ذلك؛ فيه اض ومن به، 
،حبمء«حصءه7بم•

.٤٤نماك; سورة )١( 
القرآن.يض )٢( 
.١١٢، Y١١١/اورا>قات )٣( 
؛٢٢٥، m/iالمواغقان، )٤( 



ة:االاوراّّ

^هعفي;اكأئاكاوؤلأتعالى: قوله أن إلى الثاطبى ذهب 
يكنلم لو إذ مين؛ عربي القرآن أن على يدل وعميا4 ءأهثثى أزكئث7 ق؛اث 
لهم•حجة ولكان عليهم، نزل من على حجة يكن لم كذلك 

المفسرينمن كثير إليه ذهب الثاطي؛ إليه ذهب وما 

الشرعية؛النصوم، عليه تدل كما بيان، إلى يحتاج لا ظاهر وهو 
لستاثبمثر إثمابملمث بمولوث أدهن تلم ولقن- 4 ت_مالى: ه كقول

ُؤدإلإمحةقوقوله; ، عثتتث لثان ؤدندا ممبمث؛ى إيه ثحدوث 
•منلثان ).ا آيذئف ين لةؤ0 هنك ؤ ر.ا ١^ يد مل ر.ا آتنفيى 
ُ /)٣(

مس^

الأية.4زلزعفي;اكأئايم تعالى: ررقوله الهرامي: قال 
أعجم1اا<لأ،.ليس وأنه العرب، بيئة القرآن أن على دليل فيه 

غيربلغة أي: -ثثنثهي،أمحثاه ا؛ؤرلؤ تعالى: ررقوله القرهلبي: وقال 

1لقرلنأحكام ، ٥ ٠ "Y/٩ للجماص القرآن أحكام البيان جامع انظر؛ )١( 
المحرر، ٨٨، الزيي؛/٧٨لأبن القرآن أحكام ، T^/Tامشاف ، Y٣٦٣/للهرامي 

لأحكامالجامع ، ١ ١ ٥ / ١YU;٤ الكثير التمر ، ١  U٠٣/ السير زاد ، Y ٠ 0ا 
U/المحيط البحر ، Y٢٩٤/المهيل التتزيلآ/«،ه، مدارك ، ٢٤امآزخ/؛،ا/٠ 

الخانيروح ، ٦٤؛/ الخاوي حاشية ، ١ ١ ١ ؛/ محير لاين انمقليم القرآن ير نف،  ٤٨٠
.A٥٨٤ الرحمن الكريم تيسير ، ٣٨١، ٣٨٠/ ١٢

.١٠٣المحل: مورة )٢( 
.١٩٥-١٩٢الشعراء: مورة )٣( 
.Y٣٦٣/القرآن أحكام )٤( 





إءلكءِ)زنت وما ثثها آسآء وس ?ذني-هء صلث حمل ُؤش ال—ى؛ —مت ال ف٠

أنهامع العباد إلى راجعة الأعمال ررنتائج الشاء1بيت مال ٢ ي\1 
أبيحديث في كما عليهم، تعود مفاسد أو مصالح فانها الله، حلق 

وأصله، ٠، إياها أوفيكم ثم لكم، أحصيها أعمالكم هي ارإنما I ذر 
ظمحثاسسهءه((لأ/القرآن: قي 

كسهءوسحملصدثا تعالى.'نال ٠١-؛ آخر موصع في - لقال 
والآحرة*لْ،.الدنيا أء٠ال في عام وذلك آظئمحا4 

هحبمءء7بمء«مبم•

ة!لدراساا 

أّتآةئنثسهءومن صلحا ضل جؤأ تعالى! فوله أن إلى الشامحلبي ذهب 
عامهذا وأن إليهم، راجعة العباد أعمال نتائج أن على دل ي ؛

والأحرة.الدنيا اصال في 

٤٠ اُ ت نماك صورة )١( 
واسماسمه ني الغفاري، جناية بن ب، جنان. ذر أبو الجليل الصحابي هو ذرت أبو )٢( 

الإسلام،إلى ول.ءوهم نوعه إلى رجع أسلم لما الإسلام، إلى الأولض السابقين من أبيه، 
مشهوراكان مايتح، حتى ه الحم، وصب والختل-ق، وأحد بدر نه.ت، حتى يهاجر فلم 

\إ/\0كالغابة أسد ]انفر: نلالث١ غير وقيل Y^، ّة توفى كثيرة، رماب بالزهد، 
[.٩٩أا/ا/ه، اكهديب، تهد.س، ، YIT-l'/U؛/الإصابة ، ٣٥٨

والملةالبر كتايثج فى صحيحه، فى لم مأحرجه ثل.ّى، حديث، محن جزء الحدمثؤ؛ )٣( 
بلففله.، ٢٥٧٧برنم ، ١٩٩٥، ١٩٩٤؛/الظالم تحريم باب والاداب، 

.٣٥٧/١الوافقاتح )٤( 
.Y٣٢/• اJوافقان، )٥( 





العاطثنوانتفاع الشرا وترك الخير، فعل على حث هدا وفي 
وزروازرة تزر لا وأنه المسة، بأعمالهم وصررهم المحسنة، بأعمالهم 
أحرى((لُ

.٥٨٦ا•/ الرحمن الكريم سر )١( 



الشورىسورة 

وبزمحني ميم0 نأتككه ميهس ثن تثلمنك الثمننث ق٤١د ؤ •
هأتيم أشؤر هو ض إن ألا 'أ'لأرأرا ؤ،لص ؤيسنيؤيا 

قوله:في  ٢٢ب بن وئب ر'وثال الشاطئ؛ ال ئ ١
^تنمقذٌغافر: فى تي اللأية ا ا ختهنلشفيآلآمحت4 

محقي،حبر هو إذ الشورى؛ لأية مبينه غافر آية أن معناه وهذا 
فها*أنح لا والأخار 

(٢)

(٣)

(٤)

٥.الشورى: صورة 
لكملين مب ين وقب اف محي أبو القصصي الأخاري العلامة الإمام هو به؛ بن لهب 

كبمن الممل محير ولكن اكايعين، علماء أحار من المعاني، الذماري الماني 
- ٥٤٤؛/النبلاء أعلام محمر ]انظرا ذللث، غير وقيل اه،  ١٤سنة توفي الإمحرايليات، 

[.١٤٨. اكهدب\\اSMتهذب ، ٣٥٣، ٣٥١الاتحدال؛/:ميزان ، ٠٥٧
٠٧غافر! سورة 

تعنه وحكا0 ، ٢١ءسه والمنسوخ النامخ في النحاس ت منبه بن وهب عن أحرجه ٠ لأثر ا
فيالجوزي وابن ءىههّا، الإيضاح في ومكي ،  ١٩١م العلوم بحر في مرقنيي ال

٥./ آ"ا a/ يرْ تففي والقرطي ، ٥ صزا٠ ومنسومح القران نامحخ 
اووافةاتم1هم.



نج
 Hلدراسة؛ا

ؤوؤسءيمحامحفينوله؛ في منبه بن وهب قول أن إلى الشاطئ ذهب 
مرادهبأن ؛ للأنغافر في التي الأية سختها آلآنءسه 
الشورى.لأية مبينة غافر آية أن أي• البيان؛ هو بالمخ 

هوبالنسخ مرادْ بأن وهب قول نوحيه من النامحلبي إليه ذهب وما 
٠كالنحاس المقرين؛ بعفى إليه ذهب البيان؛ 

•يلى ما الثامحلبى إليه ذهب ما ؤيويد 

المتأحرينعند مما أعم هو ما على النسخ يطالقون المسابقين أن — ١ 
وهبقول المضرين بعض وجه ولذا ، بيانه مبق كما والأصوليين، 

البيان.إلى بالمخ 

ولممن،سوحةرم، غير محكمة لأية ا أن على رين المقأكثر أن - ٢ 
معدودةطائفة إلا بالمخ يقل 

٠٢١٥^^والمنوح الناسخ انفلرت )١( 

الإماحصههّ\،، الاسحوالمJوخساسص٥١٢جا.عالمان انفلر: )٣( 
الوبيلأبن والمنوح الاّح ، r٣٩٧/الكشاف ؛، A،/Uالتنزيل سالم ، ٤٠٣

٣٧Y0/الوحز المحرر ، ٢٧٦، صYY ، ؛/الكسر التمرiY"،/YU ،الجا،ع؛
الممْلالٍحر ، ٢٩٨٨المهيل Y/؛.o، التنزيل مدارك \إ\\/ص القرآن لأحكام 

/U١٥٣\إ(>0ل اوٍان أصواء ، ٥٢٦؛/القدير نتح ، ٧٨٧.
١ص ومنوحه القرآن ناصخ في الجوزى ابن _، ن)٤(  منبه،بن وهب إلى بالمخ لقول،  ٥٠١

،٥٤، ص٣٥ والمنوح الناسخ في حزم ابن إليه وذهب، سالمان، بن ومقاتل والمدى، 
العزيزالقرآن ناسخ في والارزمح، 









وضعمُ؛'.راكعاوىُآ'ُ، وال»همى'"، ُاينالآنارى'اُ، 
فىالواردة الوجوه أحد وهو ، المعانى أهل عند المشهور وهو 

.^١

العرب.لغة في وارد هذا أن ودليلهم 

وتكونشيء، مناله ليس I معناه يكون أن 'أوالاخر• جرير• ابن قال 
هاوصاليات الراجز: كقول الكلام، في اJدحالة هي الكاف، 

لكشيه١^٦،.توكيدا كائا الكاف عر فادخل 
منالهليس أي: زائدة؛ ؤَؤنيءه في ااوالكاف الحكبري: قال 

إذالمحال، إلى لأفضى زائل.ة تكن لم ولو لبس، خبر فمثله؛ شيء، 
لأنهتناقص؛ ذللثؤ وفي مثل، لمثله وليس مثلا، له أن المحنى يكون كان 

سبحانهض المثل إثبات أن مع هو، وهو مثل، فلمثاله مثل له كان إذا 
.،U'.JU،•

وتقديرالكلام، لتوكيد جاءت الزائا.ة، هي المئل أن الثاني: الوجه 

.Y٣٤٥/القرآن اعرابء غريب، ني اليان انفلر: )١( 
صا"ا"أ.الرحمن به من ما إملاء انفلر: )٢( 
.١٢٤م/ الحان الجواهر انفلر: )٣( 
زادةالدن محي حاشية م\ه، الجلالض؛/آ"ْ، تمر ، ص٠٤١الهلحاؤيت شرح انظر• )٤( 

لكثيرآ/؟هآ، تمرْ في جزى وابن اللغت، آا،الأهل م تفرْ ني اورسي ب )٥( 
المممحن•عند مشهود بأنه تفرم في الحلي المن وذكر الناس، من 

البيانجامع )٦( 
صا"ا"؛.الرحس يه نن ما إملاء )٧( 





ليساروهذا _! المثل بزيادة القول متعفنا — الحلبي السمين نال 
ليسالتقدير! يصير وأيصا بجائزة، لست، الأسماء زيادة لأن بجيد؛ 

الشعرا<لفي إلا يجوز لا الضمائر على الكاف ويحول شيء، كهو 
كداتهليس والتقدير: الذات، المثل: الراد أن الثالث،: الوجه 

شيء•
نفسه،الخاطئ، يعنون كدا؛ يفعل لا منللثج تقول: الرب، لأن 

فىفينفوسما الخاطب،، عن الوصف، نفى فى البالغة يدللث، ؤيريدون 
مثله.عن اللفغل 

وهنأاأولى، بابإ من عنه انتفازها كان مثاله؛ عن انتفازها ثستا ؤإذا 
الكناية.ياب، من 

،والزمخشري ، قتيبة كابن المرين؛ من حماعة إليه وذهب، 

الأنص_ارىلا'،،ا وزكري،، ازر حيوأبي ،، الأباري١٤وابن 
ومر>ىواكوكابي٧،، 

بمعنىالمثل أن وذللث، الصفة؛ بالمثل: الراد أن الرابع: الوجه 
وشبه.كشبه المثل، 

وانظر:صاا،مآ، القرآن غرب تمر انظر: 
ما/ا<ا،'؛.الكشاف انظر: 
.Y٣٤٥/القرآن إعراب مِب في البنان انفلر: 
.٤٨٩، U٤٨٨/المحيط البحر انظر: 
ءسآ'مام.القرآن في يكس مابكشف الرحمن فتح انفلر: 
؛/خ'آْ.القدير فح انظر: 
.١٨٧آ•/المان فع ، ٢١- \ hl\rاJعاتي روح صاأم، الئزيل ءراو،آى انظر: 



■لعره التي الصمفامحك مي محعيء تعالى صمته مل لمن والتقدير• 

•صفتها أي: ؤنثنآلجثتهأ١،؛ تعالى: كقوله وهى 
وابى، الكايورى ا كسان ، ^٧ المفسب بعفن إله ودهجب 

،.عادلل وابن ،، ل الحلي والسمين ، حيان 
لكلإذ الأية؛ معنى في محتملة المعاني هذه كل أن يظهر: والذي 

فكلهاالصحيح، ومعناه الحرب، لغة من دليله الأوجه هذه من وجه 
أنهاإلا تعالى، الله عن الممانلة نفي على المحنى حيث من متفقة 

النفيفي العرب أماليس، احتلاف، بحسس، النفي هذا تقرير ُي، احتلفت 
وصعثاقوة اللغوي الأستحمال( وحب كلامها، من 

،الكافتكون أن يجوز لا بأنه للحكبري: تبعا الشاطئ ذكره ما وأما 
حلالمن تبين فقد المحال؛ من عليه يترتس، لما زائدة، غير الأية في 

ذلك.في محذور لا بأنه الأهوال هذه 
الاصطلاححمسسؤ - لأية ا في المثل أو الكاف، بزيادة القول أن كما 
زيادةعلى تدل المبنى نيادة إذ الفائلءة، بعدم يوحي لا —؛ اللغوي 
ونحوها.وجمح بكل التأكيد كأسالسب، التأكيد، أحوالها وأقل المعنى، 

,١١٥ يصد صورة 

انظر)٢( 
انظر)٣( 
انظر)٤( 
انظر)٥( 
انظر)٦( 

.٢٧٤، Y٢٧٣/مشكلات ني اJرUن وصح 
.٤٨٩، U٤٨٨/انمط البم 

.٥٤٦؟/المصون الل.ر 
.١٧٥/١٧اللLم،

يكنفالرحمن فح ،  ٤٨٩،  U٤٨٨/ المحعل البحر ، ٣٦هرا التنزيل آي غرائِ، 
 Uؤص٦٧٣القرآن في س مب





عنويعفوأ أتوداؤ كن،تذ ئسما مصمثج نن أصتظم ^5؟ الف_ار_الى! ة_٠

ذنوبه؛سسب ان بالإنالنازلة ررالمههايب ت الناطبى قال ا/٣  ٩٥
.٢٢أيييأؤ4اارَةثت شبمثومثا نن أهثهفم رثا ؤ كوله: 

٠٠'

ة:لدراّا■ 

لقولهذنوبه؛ ثب يلإنسان يا النازلة المماب أن إلى الشاطئ ذهب 
٠ه كميغ فيما تصحيسؤ من أصنهكم وما ؤ ٠ لى تعا 

الممسرينلم.من كثير إليه ذهب الثاطى، إليه ذهب وما 
الشرعية،النصوص عليه تدل كما ذلك، على يدل لأية ا هذه وءلاهر 

بجرنوءا سل، يجنآ •' تعالى قوله 
أحدتهمن هممتهر حاصبمبا علته أرمادا من شنهم ء بدنهأحددا ث ه ولوق

آثهينقاث وما 1عرندا مذ ومنهر ألأيبمى يه مث ونهر 
آ.أنمهند ًكامأ ؤويمث وظلثهاو 

.٣٠ت الثوري سورة )١( 
.Y٣٢/؛ الواممات )٢( 
؛/n/Aالقران لأحكام الجامع ، ١٩٦مالعلوم بحر ، ١٥٠ا/١ اليان جامع اننلر: )٣( 

القرانتمر ، ٤٩٦/٧الممط البحر آ/ممم، المهل آ/آاه، اكزل ، ٢٢
فح،  ٦٧،  ٦٦الجلالض؛/تمر ، A٣٦٤ الئزل أنوار ،  ١٢٥إ/ ممر لأبن العظم 
الرحمننيراوكرم  ١٦اكاؤيل محاّن ، ٥٣٨؛/القدير 

.١٢٣افاء: مورة )٤( 
.٤٠الخكيوت؛ سورة )٥( 





الزحرفسورة 

1دابويالد! ٠. ءابتمحكنثننتلهءئهمهءشبؤذ ^١٠نعالىت قال 
ذتلك ين أرسلا مآ إؤذللن( مهتدؤن عق،١^٥٠؛ وإئا أثة عك ؤحددآ 

رو^مهندرن\ عق،١^٥٠٢ و\>، أمة عق  tjfrUi،ؤحدثاإما ملوط هال إآتُ يذم بن هميب 
.٢١كخولهل يهء أزهر ا إئا  ٠١٥ظ ه تء؛  11بمدئ،ح أرو قز 

^م:اومجاننء4ِ،تعالى: اروقاواه ئالاكاطبي: ا-ها/ا 
نةغ)0هوإئاعؤ،١^٥٣ أمة عك ؤحددآ؛؛؛!؛jI إثا بزيالوإ اج^ا سثمسكه( يه، ئهأا 

أؤإوحنتآزتعالى؛فقال التقليد، إلى ألزموا ما جواب عن فرجعوا 
ذكرواما إلى ركونا الإنكار؛ بمجرد فأجابوا ه ءاة»ثِ عقه لجيم مثا أنيئ 

السؤال.بجواب لا التقاليد، من 

مازوال معه توقعوا ما فأنكروا ه، النبي مع كانوا فكدلك 
منعليه كانوا ما بخلاف وأتى معتادهم، عن حرج لأنه يايديهم؛ 

وصلألهم«لأآ،.كفرهم 
علىنيل المأو المخترع، هو ااوالمبتدع آحر موصع فى — وقال 

.٢٤. ٢١الزحرف: مودة )١( 
\الأ.الأعمام )٢( 



ميلمن الاسدلأل ذلك أكان علما وسواء الاختراع، ذلك صحة 
فإنالعامد؛ الاسدلأل مل ْن لكن أم العلم، في الا>ين الخاص 

ءايئهموإيأعق أثؤ ءاذاءياعق ؤجددآ إيا ؤ ؛ قالوا أقواما ذم بحانه حماممه 
كانواإذ الاياء، وهو حملي، دليل إلى اّتندوا فكأنهم مهثدو0ه، 

إلاوليس الدين، هذا على لكنوا ونل والنظر، العقل أهل من عندهم 
إله.ذهبوا لما حطأ؛ لكن لو لأنه عليه؛ فنحن صواب، لأنه 

إليهيشار ومن الشيوخ بعمل البدعة صحة على يستدل من نظير وهو 
أهلمن أو الشريحة في الاجتهاد أهل من كونه إلى ينظر ولا بالصلاح، 

بمجهل•أو بعلم يعمل كونه إلى ولا التقليد، 
فيعمدة جعل حيث، من الجملة؛ في استدلالا يعد هدا مثل ولكن 

بدليلللبدعأ آحذ فهو به؛ أحذ فمن سواه، محا واطراح الهوى اتباع 
أنسبيله هذا مى حق من لكن إذ البدعة، أهل نى مفي ولحل مثله، 
لهيلين حتمح، لط، أ وبويتائى، عنه، ؤيحثا حاءه، إذ الحق في ينغلر 
فيجتنبه.والباطل فيتبعه، الحق 

يختكرؤق -• تقدم بما المحتجين على ردا - تعالى قال ولذللثج 
مالم يل ^٥^١ ت لأخرى ا لأية ا وفي ، 4 ءانآءئ عقي نحرم ينا أهدئ 

'؛اُى»ابآؤنملاتعالى؛ فقال رأبقثيعتآألقن١علهءاتآ»ُا^ ١٥أنزلآممه 
أشننلكال ت الأخرى لأية ا وفي ،، يهتدوو(هرولا ثجآ ذمنلرث 

عدارّ،١^، إثموج 

.١٧٠الترة: مورة )١( 
.٢١لقمان: مورة )٢( 

.٢٧٧، ٢٧٦/١الاعصام ( )٠٢



أصلعن الإعراض سب - زئ ®ولقد _ت ثالث مرصع في - وئال 
حادةعن ذلك سب حرجوا أقوام — الرحال على والاعتماد الدليل 

مواءعن فقالوا علم، بغير أهواءهم واتبعوا والتابعين، الصحاب 
اليل•

أمثلة؛عشرة لدلك ولندكر 

هوالدين أصل في الاياء اتباع جعل من قول — أمدها وهو - أحدها 
القرآنوحجة الرسالة براهين بدلك ردوا حتى ، ءير0 دون إليه الرحؤع 

،مهندمحث؟ا< ءايمهم عق ومحا أئؤ ءق ^ ١٤وجددآ : فقالواالعمو، ودليل 
ينابآندئ يخئؤ أوأو تعالى؛ بقوله الحجة وجه على بهوا فحين 

اتباععض امحماذا الإنكار إلا جواب لهم يكن لم نثدمه;ائآع4؛ 
سواه«لا،.لما وا>اخا الاباء، 

ءحه ٠ ء حص ه ء ص م٠ 

ة:■الدراس

الدين،أصل في الاباء واتباع المقاليد، أن إلى الشاْلمي ذمب 
لقولهالدين؛ عن الإعراض أباب من هو غيرهم؛ دون إليهم والرجوع 

تآs،؛؛4، و نهثدوف  ٢٠٥عق؛١^ولن١ أنة عك وج؛١^ ثاوإن، ؤ؟، تعالى؛ 
عقؤإثا أثن عق ءاتآءئا )جن، إدا *زنيتآ ٥!؟، ا؛لأ دذير ين هميب ؤ، م؛إاث ين أنستا 

ه.مهثدؤرث ءاقربم 
ريزأ؟/المفمن كثير إليه ذهب، الشاطئ؛ إليه ذهب وما 

.iiv/rالأعمام )١( 
=، ٥١٤ iO\r/Tللجماص القرآن أحكام ، ١٧٧-  ١٧٥/١١السان جامع انظر: )٢( 



الشامحلبي،ذكرها التي والايات لأيات، ا هذه عليه تدل ما وهو 
لنع-تدهوح_دموئدوناحكافينثدآحئثا تعالى: كقوله وغيرها؛ 

يمحلندآن يئلتؤ ماهيآإلانثث م؛؛وء ثن َقث؟أ أقه آتلؤأ ه: َودول٠َ 
ألآئية4أموث ج_ثهه مم 
دينعلى أي أمؤ4 هق ^ ١٤ؤجددآ إثا ياؤ ت جزي ابن قال 
آبائهممقلدو هم ؤإنما حجة، لهم ليس ألهم والمعنى ومحلريقة، 

بغيرآباءهم الكفار هؤلاء اتبع كما المعنى: لأية، ا ٥؛^،^ ين أرملنا ءآ 
بطريقبل حجة، بغير آباءهم الكفار من ملهم كان من كل انتع حجة 

الازموم«رم.الظاليد 

، ١٧٧/YU؛/٤ الكير الضير ،  U١٣٢/ المير زاد ، Y٣٦٩/للهراس القرآن ءأحلكم 
Y/التهل ،، 5YY/Yالئزيل مدارك ، ٥١، ٥٠; M١٦ القرآن لأحلكم الجامع ، ١٧٨

؛/القدير فح ، Y٣٧١/ التنبل أنوار ،  ١٣٦؛/ كشر لأبن العظم القرآن شر ، ١٣١
،٦٤٠، A٦٣٩ الرحمن امم ^سير  ١٨٨،  ١٨٧٨اكأرل سن 

.٢٢٩، ٢٨٨٨اليان أضواء 
.ي.الأءراف،:)ا(ّورة

.٢٤ت المؤمنون صورة )٢( 
.١٣١ A اشهيل )٣( 



الجاثيةمورة 

عرهله ء سمعه عق ؤحم عز عق أض وأصن هميته إلههن امحي ُن آفرءيت ءؤ • لى ا تمل ا ي٠ 
نتؤو0هأيلا ألئو بعد بن يديه فن بمنو؛ بصرمء ■عق وجعل 

عقأثث وأنئث نوئه إلهم آمحد من الشافي: قال /ا^\إ\ 
ال* أي ه؛ أثث بمب ثن ;٢^•؛؛^ ص بمو؛ بمرُع عق وجعل ء وظني ّءعبء عف ؤحم عر 

،*وهو ، بغيرْ لا بالشؤع وذلك ، شيء افّ دون يهديه 
• ٠٥ي7؛صء • م ر• 

ة:لدراماا 

ه؛اثث بمد بمديويى وتتآ تعالى• قوله معنى أن إلى الثاطبي ذهب 
شيء,اممه دون يهديه لا أي: 

المفسرينلم.من كثير إليه ذهب الثاطى؛ إليه ذهب وما 

.٢٣الجاثة: سورة )١( 
\اأ.الاعتصام )٢( 
الممر، U٢٤٥/التئزيل مّالم ، ٢٦٦/٣العالوم بحر \\اسم< المان جامع انظر: )٣( 

القرآنلأحكام الجامع ، ٢٣١الكبترالضر ، ه/٧٨الوحز 
،١٦٢؛/ممر لأبن العقيم القرآن تمر \ا\ص النهل انمزل مدارك 

،م/٩ القدير فتح ،  ٠١٢ الجلالين؛/ تمر ، ٩٧/١٨الدرر نظم ، ٣٨٩١٦الئزل أنوار 
.U٢٩/ الرحمن الكريم تيسير ، ٢٢٢ ١٦التأرل محامن ،  ٠١٥ ; ١٣اJعاني رونح 



الايات- أيما - عاليه يدل كما الأية، ظاهر عاليه يدل ما وهو 
ؤوزح\ت وقوله ،، ضهدثلأثادىأم^١ تعالى: كقوله الأحرى؛ 

ضدلشؤألإؤايهاهرآ/
ذكره:تعالى يقول ؤدش:ثدثيثىبمبأمه ءونوله: حرير: ابن قال 

أملأؤ إياه اض إصلأل بعد الرشد حجة ؤإبصار الحق، لإصابة يوفقه فمن 
فلنوصفنا؛ ما به اف فعل من أن فتعلموا الناس، أيها 

اءمرشدا وليا لنفسه يجد ولن أبدا، يهتدي 
صدوفد يهديه أحد لا أي• ؛ لؤ، بمد ثى لجن  ١١عيي: الوقال 

ولكناممه، ظلمه وما الغواية، أبواب له وفتح الهداية، أبواب عاليه الله 
عليه((الله رحمة لمغ ونبي، نفسه، هللم الذي هو 

.١٨٦الأعراف: )؛(مودة 
.١٧الكهف: مورة )٢( 
اواناا/"اأ:ا.جامع )٠١( 
الرحمنالكريم سر )٤( 



الأحمافسورة 

إلاأبع ِلذ يؤ وي نج، بميل تا ومآادرى ألرنل نف ذعا َقث ن، ت تعالى ال م٠ 
.١، دِرإلومآأثآ،!لا  zfjiما 

\لثنليه؛من ذعأ َمحئ، ما ؤؤإ تعالى! ®وقوله اطبي! الئال ق ١
تقدمنيبل العباد؛ إلى تعالى اممه من بالرمحالة جاء من أول كنت ما أي• 
الرمل«من كثير 

••?؛عء،>7؛صء»ح؛صء

ة؛الدراّ

من^٤! َةئ ما ط تعالى! نوله معنى أن إلى بى الن_اءلذهب 
العباد.إلى تعالى اف من بالرسالة جاء من أول كنت ما أي• الرسؤ،ه؛ 

المنريزلعامة إليه ذهب الثامحلبي؛ إليه ذهب وما 

٩.الأ-حقاف! صورة )١( 
.٤١ا/الأعمام )"؟(
،١٢٧٠\إ\و\0 جامع وانظر: اكآؤيل، أهل إلى  ١٢٧٥ا/تنيْ ش جرير ابن ب )٣( 

المرزاد ، ٩٣ه/الوجيز المحور ، U٢٥٢/النزيل معالم ، ٢٧٢ْ/والعيون الكت، 
مدارك= i\yr/\\/Aالقرآن لأحكام الجامع ، ٧/٢٨/١٤الكبير الضير ، ١٧٠/٧



^^^كيم_رإك

أهلإه؛ذعاين َثق ؤءلما ت وتعالى تبارك راوئوله ت كثير ابن قال 
قبلي،من الرمل جاءت قد بل العاللم، طرق رسول بأول لت ت أي 

بعثتيتبجدون وتتنكروني تحتى له نظير لا الذي بالأمر أنا فما 
•الأمم إلى الأنياء جمع نلي - وعلا جل - اطه أرسل قد فإنه إلثكم؛ 

ما\لثتلييم: دوعاين ؤألتاكئ وقتادة! ومجاهد ه عباس ابن قال 
ذلك«لاآ.غير حاتم أبي ابن ولا حرير ابن يحك ولم رسول، بأول أنا 

أولكنت، ما اممه! نبي يا لهم قل لأية؛ ا ارومعنى الثنميهلي! وقال 
الثر،إلى الرسل جمع نلي اغ أرسل قد ثل الشر، إلى أرسل رسول 

قبليأرسل اممه لأن إياها؛ وامحتنكاركم رسالتي، لامتبعادكم وجه فلا 
كثيرة«رآآ،.رّلأ 

لأبنالعظم القرآن تمر ؛،، U/Aالممط الحر ، Y٣٣٢/المهل ، ٥٥١أ/ =اكنزل 
، ١٦٦/١٣اJعاني روح ، ١٥ه/القدير فح ،  ١٢٨؛/الجلألتن تمر ،  ١٦٧؛/ممر 

.U٣٧٧/ايان أصرا، ، U٤٢/ الرحمن الكرم تسير ، ٦٢٣٢! الخأول مجحاّن 
.١٦٧؛/العظم القرآن تمر )١( 
.U٣٧٧/البٍان أصراء )٢( 



CjjJ■>يائ>ئث،ؤ، ؤؤ؛م أدهم ألنار كمثيإعق أئن ثنم روم ؤ م—الى؛ تال ئ٠
كمتليو،-ا بمج؛- ألإًب، ؤ، دسكىرين كتر ألهؤن عذآب نحنيذ ةإ؛وم بيا ؤأشنعم 

دهسهونا

ناله الخطاب بن عمر أن ترى ررألأ الشاطبى: ال ق٢ 
تلأية ا هذ0 بكم تذهب أين الإيمان! أهل من الدنيا في توسع من لبعض 

أنزلتؤإنما ، بها ه نفيعتبر هو وكان 
رالآية«ل ك،أءوأتارأذ'مميم لقوله: الكفار؛ في 

قولهقي المباح الاستعمال يدخل راولأ آخر موضع في - وقال 
الخارجالإسراف به الراد لأن ^محؤِفىتابجأئجه؛ تعالى: 

.را تقدم ما بدليل المباح؛ حل عن 

•؛، ٢٥؛،؛ ٢٠ء ق/ء، 

 Bلدراسة!ا

٠ألن معن الموضع هدا فى الماطبي تحدن 
تعالى:قوله أن إلى الشاطئ ذهب الأولى: السألة 

فار.5Gافى نزلت أثاتوأذتا4 

.٢٠الأحناف: )؛(مورة 
.١٣٩ص\>ما، انظر: تخريجه، ص الأر: )٢( 
.٣٢٩٣;الاعتصام وانظر: ، ٢٤٥، ٢٤٤؛/اJوا٠قار، )٣( 
والسل،الحلواء يحب، وكان وحده، إذا اللجب، يأكل . الك، كان 'وق- قوله: بمي )٤( 

[،YYU/Y]الاعتصام ا الماء له ؤيتمدب الذراع، لحم ؤيعجيه 
.YYA/Yالاعممام )٥( 



حلافبلا المفسرين عامة إليه ذهب الشاطى؛ إليه ذهب وما 

أق&بميف تعالى! قال كما سياقها، في لأية ا نص عليه يدل كما 
بماأمحن عداب لإؤ0 قا ؤأسنمعم  Qjii-ت[ةإث ق أدهم ألنار عز َكثإأ 
سمؤره.َقم ومما ألي ثر ^لآغر^ ل ئتقمحن َقئن 

القرآن؛بنص الكفار في الأية هذه أن خلاف ررلأ العربي! ابن قال 
^١^لهم! فيقال أي! أثاره؛ عل َمحأ أل:ف بمه وبجم ؤ ت أولها في لقوله 

ومعصيته<<لمباض ازكفر في أفنتموها يريد كئؤفيتائةثأئو4 
تعالىاض صرح فمر الكفار؛ في الأية كون رروأما الثنفيعلي! وقال 

الآية«لؤؤأم4 أدهم أم هل َكنحأ ٢^ تممح، روم ؤ قوله؛ في به 
فييدخل لا المباح استعمال أن إلى الشاطئ ذهب الثانية! المسألة 

الإسرافالمرا7به لأن ^؛ ^١٥-_L^! قوله 
وحده.إذا الطيب ياكل . كونه بدليل المباح، حد عن الخارج 

المفسرينرأ،.أكثر إليه ذهب، الشاطى؛ إليه ذهب وما 

U/الم؛ل معالم مأ/\>؛ه، للجماص القرآن أحكام المان جامع انفلر: )١( 
الكسرالتمر ، ١ ٠ ٠ ؛،/ الوجيز المحرر ، ؛ YU؛/الحربي لأبن القرآن أحكام ، ٢٦٠
القرآنير نف، Y٣٣٠/المهيل ادآن لأحكام المجامع ، YY/YA؛؛/

تيسير،  ١٨١،  r١٨٠\/ الماني روح ، ٢١ه/ القدير فح ،  ٤١٧٢; محير لأبن العفليم 
.U١٠٩٠/ اuن أضواء ، U٥١/ الرحمن الكريم 

.١٢٧!/القرآن أحكام )٢( 
.U٣٩٣/اليان أضراء )٣( 
التنزيلمعالم  iO\AiO\\/Tللمجماص القرآن أحكام البيان جامع انظر: )٤( 

 /U ١ ٠ ١ ، ١ ٠ ٠ ه/ الوجيز المحرر ، ١٢٧؛/العربي لأبن القرآن أحكام ،  ٢٦٢.  ٠٢٦،
=، Y٣٣٥/ التسهيل ،  ١٣٤/ ١٦/٨القرآن لأحكام الجامع ، ٢٢الكبير الضر 



وأنللمومين، الطيات بإباحة الشرعية النصوص عليه تدل كما 
مااممه لأن الأحرة؛ في حنانهم أو ثوابهم من ينقص لا بها استمتاعهم 

حنانهم.ليذهب لهم أباحها 
يحابالذي ؤإنما _، بيانه محبق كما — الكفار في لأية ا أن كما 

تعالى.اش معصية فى استعمالها إذا الإنسان عليه 

علىوالحث الدنيا في الزهد حيث من هو إنما لأية ا في والاعتبار 
اش.طاعة ش الطيبات هذه واستعمال منها، التقلل 

يلي:ما هذا على ؤيدل 

إدا،^1شموا ذما ■لجى آلقست رءّعاوأ متوا  ١٠أدمى عز ءؤليس ت تعالى نوله 
،.الأية^ ه ألقلكت ثمأوأ -ووءامؤأ أقموأ 

لأمثوأصآتلمحهابم٢،.تعالى: وقويه 
أفثل الندي يى دآهش إو؛اثئء لج آه أثب نكه مم - ءؤمحس ت تعالى وقوله 

.^٣، أكيته -غ١لهته؛وم ألدة ألثوء ءاثوأؤ، للذن 
الدنيا،من طعمة بها أطعم نة حعمل إذا الكافر »إن وقال.: 

الدنيافى رزئا ؤيعقبه الأحرة، في حنانه له يدحر الله فإن المؤمن وأما 
ّطاعته٠^٤، على 

،٢١م/القدير يتح ،  ١٧٢إ/ ممر لأبن الطم القر^ن تمر ، A٦٣/\ب =اوٍر 
،U٣٩٠/ ال-ان أضواء ، U٠١/ الرحمن الكريم -سر ،  ١٨١،  ١٨٠/ ١٣اJعاني روح 

واكويرآأ/يم.الحرير 
٠٩٣المائدة؛ سورة )١( 
٠٨٧المائدة: مررة )٢( 
.٣٢الأعراف: سورة )٣( 
باباعوأحكامهم، المنافقين صفات كتاب في صحيحه، في مسالم أ-محرجه : الحدينؤ)٤( 



محيزهد0 في الخطاب بن عمر عن روي فيما - الجماص فال 
يجوزلا أنه على لا أفضل، ذلك رأى أنه على محمول ررهذا الدنيا 
محذلوتا«لمفاعلا آكله يكون فلا ذلك، أباح محي اممه لأن غيره؛ 

علىقانونه! ؤيحمفل الباب هدا يفبهل راوالذى العربي! ابن ومحال 
ؤيتخدْالطيب، يتكلف ولا محمارا، أو كان طينا وحد ما يأكل أن المرء 
ؤيأكلعدم، إذا ؤيحبر وجد، إذا يثبع . المبي كان وقد عادة، 

إذااللحم ويأكل له، اتفق إذا العسل ويثرب عليها، فدر إذا الحلوى 
ا،ديدنا يجعله ولا أصلا، يعتمده ولا ر، ني

هوالأية؛ هل0 معنى فى — اض شاء إن _ راالتحقيق الثنقيهلى! ومحال 
أباحهاالتي ؛اللداُت، يتمتحون الذي المؤمنين فى وليست، اوكفار فى أنها 
حالكل وعلى  ١٠حسناتهم بها ليدهي، لهم أباحها ما تعالى لأنه لهم؛ اممه 

الحياةفي؛ الطيبات، ه نبيه لسان علمئ لعباده أباح - وعلا حل، — قاف 
لأحرة،ا هي، بهم خاصة ححلمها ذللث، وْع بها، التمتع لهم وأجاز الدنيا، 

محاش أدي ين ثأثيحب لمج آني، أثؤ زثة حرم س تعالى،! فال كما 
ألإبنمه4ليوم حالته ألينا ألتوء j ءانوأ لس، 

الرزقمن، والهليبات بالزينة المؤمنين تمع أن القرآني النص هدا فدل 

؛/الدنيا، في الكافر حسنات وتعجيل والآحرْ، الدنيا في بحناى، المزمن =حزاء 
ختينع.ماللث، بن أنس حدين، منر ، a٢٨/يرنم ، ٢١٦٢

القرآن"ا/لأاه.أحكام )١( 
.١٢٧؛/القرآن أحكام )٢( 
.٣٢الاعرافح:  ٧٢)٣( 



القيامة،يوم ؛، UJbاختماصهم من يمنعهم لم الدنيا الحياة في 
الدنيا.حياتهم في ياتهم يدهبوا لم أنهم قي صريح وهو 

كأصحاب،الدنيا في القمر شدة يعاني كان من أن هدا ينافي ولا 
بمايوحرون المؤمنين لأن ذللئج؛ على زائد أجر لهم يكون المئة؛ 
.معلومءا هو كما والشدائد المصائس، من الدنيا في يصيبهم 

.٣٩٥، U٣٩٣/ايان أضراء 



محنيَةثإك م1نكلإلم ^١^٠ أنرنهءقأصبمحوألائرئ َلأا_؛؛ جيإت تعارت قال ٠
آلثؤم

•*r/T  ؤمحَةلمحعاأرنبمهلمقوله: رافإن الشافي: قال
غيرهاولا المياه ولا والجبال، والأرض موات التدمر أنها به يقمد 

شأنهامما عاليه مرت سيء كل تدمر المقصود ؤإنما معناها، فى هو مما 
َكثإكنتؤضإ إلا ثرئ لا ةاصتء>؛وأ ؤ قال! ولذلك الجملة؛ على فيه توثر أن 

مى؛لوايبمر".
،م؛صء،حءصءههء

ة:■الدرام

َيلشءأنرو0هلمتعالى؛قوله أن الناطبيإلى ذهب 
ولاالمياه ولا والجبال، والأرض موات التدمر الريح أن به يقصد 
مماعليه مرت شيء كل تدمر المقصود ؤإنما معناها، في هو مما غيرها 
الجملة.على فيه تنثر أن شأنها 

رينالمقعامة إليه ذهب، الثاحلى؛ إليه ذهب وما 

.٢٥الأحقافت سورة )١( 
.٢١أ/الموافقات )٢( 
الحري؛؛، A/Y-الكشاف ، U٢٦١/"التئزيل معالم ، ٢٩٤; ١١المان جامع انخلر: )٣( 

لأذكامالجامع ، ٢٤اصر؛ا/خأ/الضر ،  U١٧٨/المسر زاد ١،  ٠٢ْ/الوجيز 
A/الحيْل الحر "؟iA ،rالمهيل أ/أهه، النزيل مدارك ، *A٧/١٦١١/القرآن 

٢;النزيل أنوار ،  ١٧٣/٤كثير لأبن العنليم القرآن ير نف،  ٤١٥٥; الضير بدائع ، ٦٤
روحالقدير فح ، ١٣٥الجلالض؛/شر الدرر نقلم ، ٣٩٦

.U٥٤/الرحمن الكريم تيسير ٦ا^r٨ اكأؤيل محاّن \, hri\rانماني 







محمدمحورة 

تايب ١^^، يندمحأ محتؤر إدآ حقأ يثنيب؛لنهاي، َكزيإ 'أكن كثر ؤ تعار! .قال 
بنمهفمثئؤأ وذكا يمم لأشن أفت يتآء ؤنو ذبم، ١^١^ أ-لمبم ثع حئ يتآ؛ ون بمد 

أءطميمبميل فش سل؛_ ذ مي؛ يآكن تنؤ 

 ١ ٠ ١/Y ناثإظألرواث ينذمأ أمحثير إدآ تعالى! قوله ر؛ الشاطئ: قال
لفداءا؛ تمدون ؤإما منا، تمنون فإما تقديره: وإثافد٢ءيم؛ بمد 

•،■مبم«هح؛ص-هحبم 

 Bة:لدراسا

قاماتقديره: ؤؤنات٤بمدوإثاiدآثه تعالى: قوله أن إلى الثاطبي ذهب 
فداء.تفدون ؤإما منا، تمنون 

المفسرينلم.أكثر إليه ذهب الثاطى؛ إليه ذهب وما 

.٤ محمد؛ محورة )١( 
الناباوقاٍد )٢( 
الكشاف،  U٢٧٨/التثزيل سالم ل ١ ٩ ؛/ الوسط ، Y٣٤٦/ ٧^١، ١^ ساني ; \نخم )٣( 

،٣٩ا/مآ/ الضرالكسر٤ ،  3١٨٦ادالمرU/ ، ١ ١ ٠ ؛،/ السردالوجيز ، ٣٤٥٣; 
التنزيلءمدارك م/أا/*ها، القرآن لأحكام الجامع ، ءسبمي؛ الرحمن به من ما إملاء 



منيقدر فعل اصمار وؤفتآ؛ه ؤءامثاه ااوانتص_، ت حيان أبو محال 
ا.ءداء*ل تفدون ؤإما متا، تمنون قاما أي لفظهما؛ 

ؤإمامنا، تمنون قاما أي• ٢مالآآثه؛ 'ُؤغماثابمد •' الألوسي وقال 
،١٤١٠٧تفدون 

،١٨٤م انمان الجوامر ٤، ٠ ١ Y/ التنزيل أنوار ، A٧٥/ المحيط المم ،  ٥٦١=٢; 
محامىمآا/آا<ا، المعاني روح ، م/٠٣اكوير نح ، ١٨٨/U/iالإلهان اكوحات 

.٦٨/Ynوالثوير ، ٦٢٥١;التاؤيل 
.٧٥Mالمحيط المم )١( 
 )Y( ؤ١٩٦/١٣المعاني روح





كقولهالصفة، هو المثل معاني من أن كما لأية، ا ظاهر هو وهذا 
،.٢١انمJاالصفة أي: أثث تحال:

رعدأل ألنؤ مل ؤ كقوله: والصفة، الصورة : راوال٠ثل محتيبة: ابن قاله 
الجةاال٣،.صفة أي: ألتنمنِمآٍه؛ 

أنصفها أي: ؤنئلألجثن4 تعالى: ررقوله الجوزي: ابن وهال، 
الجمهور((قول هذا تحتها، من تجري الأنهار 

صضها((رْ،.أي: أوثئنأه؛ رعن أل أنحثة أيقا - وقال 
وليسصفها، القتاورص وفي هنا ؤمثلألجثن4ل^ جزي: ابن وقال 

لها((رمثل بضرب 
الشيء؛وصف، عن والشبه بالمثل يعبر راوقد ابادي: الفيروز وقال 
وعدألثتمو0ه((رو/أل ألجثة ؤء! تمار؛ نحوقوله 

؛/n/Aالقرآن لأحلكم الجاع , iv/yA/M\هم الضير ي/ا،خ؛، =؛/هْأ، 
القرآنتمر ، ، A٧٨/المحط المحر ،  ١٤٣٨;المهل ،  Y٥٦٣/ التئزل مدارك ، ١  ٥٧

تمر،  ٤٨١أ/ اش؛ز ذوي صائر ، ٤  ٢٠٢; اكئزل أنوار ،  ٤١٨٩;كير لأبن الشم 
;١٣الماني روح ، 0٣٤إ القدير فتح ، الملم!/٧٨العقل إرثاد ، ١٤٩الجلالين؛/

.U٧٠/الرحمن الكريم -سر ،٢٠٤
٠٦٠ت الحل سورة )١( 
 )Y( :سالماظر
.ص٦٩٤القرآن مشكل -ارل )٣( 

.٢٥٥/٤المر )؛(زاد 
.١٨٩/٧المر زاد )٥( 
.٣٥سورة )٦( 
محمد.سورة أي )٧( 
.iTAfSالمهل )٨( 
.٤٨١؛/ الميز ذوي بماتر )٩( 





الماركةالشريعة هذه وصع افه ررمحان —ت آخر موصع في — وئال 
بذلك،لهم وحببها قلوبهم، الخالق على فيها حققي مهلة، سمحة حنيفية 

مابه كلفوا فيما عليهم لدخل والسهولة؛ ماح الخلافا على عملوا فلو 
سأأةِيمننيوتحار: فوله إر ترى ألا أيالهم، به تخلص لا 

اطةأن لأية ا أخثريت، فقد آخرها؛ إلى ه لنم أزر ثق هر ؤ، ييعِ ؤ أئإ 
ويالوعدبذلاك، قلوبنا فى ورينه ونهيله، ميره بتيالإيمان إلينا حبب 

ءليه<ارا،.بالجزاء الصادق 

ءمص ه ء ءصء ح، 

لدراسة:اا 

*كن صما عن لموصع ا هذا في طي لمعا ا تحديا 

أي:ؤثنم4 قوله: معنى أن إلى الشاطئ ذهب الأولى: المسألة 
المشقة.عليكم ولدخلمتا لحرجتم 

وأقوال،٢،، المقرض أكثر إليه ذهب، الشاطبي؛ إليه ذهب وما 
(٣)والهلاكالإثم مضاْ في فيدخل إليه، راجعة المقرين 

.Y٢٣٣/الموافقات )١( 
النزيلسالم ، ٣٤ْ/ لأزج1ج الهمآن ساني ١ ^٠ ٧١جامع انفلر: )٢( 

؛/n/Aالهمان لأحكام الجاح التفيرامح؛ا/خأ/ْ•؛، ، ١٤٧الوجيز؛،/المحرر 
القرآننفير ، ١ ١ ٠ A/ المحيط البحر ، Y٣٥٧/المهيل أ/مخْ، النزيل مدارك ، ٢٠٦

مءءا,سالأويلروحالانيما/ا'ا،أ، ، ٦٠/0القدير فح ، ٢٢٥إ/محير لاين العظيم 
.U١٣١/ الرحمن الكريم سر ، ٢٩٦٨

.١٨٥؛/الجلالين ير نفها\ص والعيون اص ، Y٦٣/٣العلوم بحر انظر: )٣( 



محيوالمشقة الشدة يعني! لمالكم، يقول! ه تتم ؤ  ١١جرير! ابن قال 
كثيرسالأمور«.

-هحك*'ؤ أثب محبمؤل يمؤ' أى جوقتذث؟' نوله! تاؤيل في تلما الذي وبنحو  ١١
Jii  اكاويل<ر".ض

•والهلاك، الفساد رروالعت؛ ت الزجاج وقال 

منبه تجرونه مما كثير في يهليعكم لو ا>والمعنى! الثوكاني! وفال 
وتشيرونالأحبار 

وهوالعنت،؛ في لوقعتم بصواب ت، ليالتي، الاراء من عليه به 
والهلاك؛١والإثم والجهد، اكمّت، 

تعالى؛قوله أن إلى الشامحلبى ذهب الثانية! المسألة 
وتسهيله.بتيميرْ الإيمان إلينا حسن، اممه أن على يدل آلإيمثزه إؤئم 

يربالميعباده إلى الإيمان تحبس_ا بأن _ الشاطبى إليه ذم، وما 
معنىفي، يدخل ولذا إلينا، الإيمان نميمج معاني من هو -؛ والمهيل 

ألمىأزاغ ! ومهارون، المقذكرها المي الأحرى العاني الأية! 
اغحسنه وما الإيمان، على الثواب من اغ وصفه وما قلوبنا، فى محبته 
عيه٣الأدلة من نصبه بما فيه عندنا 

.٣٨٦اوانا؛/ْخم، )؛(جامع 
.ه/٤٣القرآن )٢( 

/؛،•YA؛؛/المجير التمر ها\ص والعيون امن ، ٣٢٦٣;العلوم اطر:'بحر )٤( 
٦٠ه/ القاا.ير فح إ/هآآ، محير لأبن العظيم القرآن ير نف،  ١٨٠إ/ الممير ^١؛؛؛ 



وجهان!فيه ه ألإيش اؤم حئا أس ؤ  ١١• الماوردى قال 
زيد.ابن قاله عندكم، حسنه ! أحدهما
ءاوه((لا،.الثواب من وصف بما الحسن، فاله الثاني! 

هوالمؤمنين عباده إلى الإيمان سحانه ااذتحبيبه القيم! ابن وهال، 
٠٥سواعليه يقدر لا وهذا قلوبهم، في محبته إلقاء 

فيوتزيينه ؤإرادتكم للأيمان محبتكم تكن لم • بحانه اايقول 
فايرتموهكنألاك، فلوبكم في جعله الذي هو الله ولكن منكم، قاو؛كم 

ورصيتمو0اا

فيويزينه الإيمان، إليكم يحمب تعالى رروافه عيي! الومال 
علىنصبا وبما ؤإيثاره، الحق محبة من ءاو؛كم في أولع بما قلوبكم، 

والفحلرالقلوب وقبول صحته، على الدالة والأدلة النواهد مجن الحق 
إليه،اللأنابة توفيقه من بكم تعالى يفعله وبما له، 

.٣٢٩؛،/وانمون الكن )١( 
.١٨٠إ/التمر بيانع )٢( 
.١٨١إ/الضر بيانع )"١( 
.U١٣١/الكرم سر )٤( 



ىمسورة 

من1( ^ ورقها سنها َلإنا ميهنِ ألثء إن ظثؤإ وثو افى؛ السدئ٠ 
•مثج4 

ونوألثء ؤاهظىه يوله: تمر  ١١الشافي: قال 
غيرعمل؛ تحته ليس الذي الهيئة بعلم لأية، ا رربما4 فها كنن 

نزلإنما والقرآن العرب، تعرفه لا ما قبيل من ذلك ولأن سائغ، 
ا.معهودها(ار وعلى بلسانها 

؛•صءه-?بمء«-ُ،مء

الدراسة:

َئش؛^^^١إئألثءمعهنِ ؤادلأِ قوله: تضير أن آلي الشاطئ ذهب 
غيرعمل؛ تحته لهس الذي الهسة بعلم 4 ونج ين تا وما ورأكبما بمتها 

نزلإنما والقرآن الحرب، تعرفه لا ما قبيل من ذللا، ولأن سائغ، 
معهودها٠وعلى يانها 

بمالأية ا فسروا المقرين عامة أن يؤيده الشاطئ؛ إليه ذما وما 

٦•ت ق صورة )١( 
.٥٩؛/)٢( 



ظاهر،هو مما العرب عند معروف هو وبما الأحرى، الأبان عليه تدل، 
الهيئة•علم \ر الرجوع دون 

وأنهابالكواكمس،، نبنها اض وأن عمد، بلا بأنها بنائها من ذنكروا 
ءيبر١لكل من مالمة 
مثهاهَكش م3هز ألثجء إل ,تي' جز' ،روقوله: حرير: ابن ، JL؛
الموتبعد بالبعث، المكذبون هؤلاء ينفلر أفلم ■' ذكره تعالى يمول، 

ؤأذآلثءمدهنِكشتثهاهبلائهم بعد إحيائهم على قدرتا المنكرون 
بالنجوم.وزيناها محفوظا، صقفا قويناها 

وءتوق(ال؟،.صدوع من لها وما يعني: ؤوناتاينمثمج4 
عمد،بغير سنهايم َكش يكجإثاألثءمدهر ^١٥؛^ ٠١البغوى: وهال، 

وصدؤع<اوفتوق مهوثم، ؤو٠اتاينرأجه ؤورئقهاه؛الأكواكب 
ؤورثقهاهعمد، غير من محرتمحة ي،؛محتا4 حيان: أبو وقال، 
هم،بل وسقوف، فتوقا من أي: ؤوماداينرءج4 وبالتجوم، بالميربن 

دةسكلي؛ل

،Yn،\/Y•العلوم بحر ؛، Y/<Jللزجاج القرآن معاني اا/ا،•؛، الٍان جاع اننلر: )١( 
القرآنتمر ، A١٢١/ المحذ البحر ، Y٠٩١/ التئزيل مدارك ، fYU/Vالتنزيل معالم 

،٤ ٠ ٨ الدرر٨ا/ نظم ، ٤ Y ١ ، ٤ Y ٠ Y/ أنواراكئزيل ،  ٤YY-A ، YY-V; ممر لأبن العنلم 
،٣٢٦اوعانيما/هأم، روح ، ٧٢/0القدير نح ، ١٩٧؛/تمرالجلالين ، ٤٠٩

.U٦٤٤/ المان أضراء الرحمن الكريم تسر ، ٦٣١A/التأؤيل محامن 
.i'MS\oU\جامع )٢( 
.U٣٢٧/النزيل معالم )٣( 
.A١٢١/ابل البحر )؛(



مورة

نثاررذ ثن ثم أية ة إلا.لآبثرمح. وألإض آيف -قنق وما ؤ التعالى؛ ق٠ 
}إأإفوأف0هلإ أن زد 

 ٠ ٥ /t إحراجالشريعة وصع من الشرعي ارالممصد ت الشاطبي ئال ١
فهعبد هو كما احشاتا، فه عبدا يكون حتى هوام؛ داعية عن المكلف 

اصطرارا.

أمور:ذلك على والدليل 

،ط4 لكبل خالقوا الساد أن على انمال المريح النص أحدها؛ 
إلاوألاص آين -غلثئ رثا ؤ تعالى؛ كقوله ونهيه؛ أمره نحت والدخول 

ئءلمنونه«رآ/أن أرد زثآ ممننممو زد ةبثون.مآ 
رم٠ ء ره ، ء ه ر، 

 Hلدراسة:ا

إلالآبثرنيوأ'لإذس آيف -غكئ رماؤ تعالى؛ قوله أن إلى اياض ذهب 

٠٥٧، ٥٦ت سورة )١( 
 )٠٢٩٠)٢



للعدحالفوا العب1د أن على يدل بملعينه؛ أن رد ؤمآ يثمق، نن ثمم رد ٠.(ءآ 
ونهيه.أمره تحت والدخول ض، 

المضرينجمهور إليه ذهب الشاطئ؛ إليه ذهب وما 

أستدوأ إلا ^مآ تعالى! كقوله الشرعية، النصوص عليه وتدل 

ندى4أم.يرق ألإمسأن ت وقوله لأأدن4لآ،، محرا 
عدوينئؤ إذةُ أكتثكن ثثدؤإ لا ل ءادم نبئ إوقم أعهد م ت وقوله 

س£قي1زيملأ،.صميث آعندوفهنئا أن ث. 
اممهقال! العباد؟ على اممه حق ما أتدرى معاذ رريا .؛ وقوله 

نيئا،،أيه يشركوا ولا يعبدوه أن قال! أعلم، ورموله 
اللهأن لمين المجمهور عليه ارالدي _؛ الأية في — تيمية ابن هال 
قصدالذي المعنى هو رافهدا ُه...اا، أمروا ما فعل وهو لعبادته، حلقهم 

،r٣٨٠/العلوم بحر ه/حه، لازحاج القرآن ض \\امل اضان جامع انفلر: )١( 
، ٥٦- ٥ ١ A/ النماوى مجموع ، ١ \، A/YA؛/ ٤ الكسر الشتر ، ٣٧٥ه/ والموز الكن 

شر، ٣٩٢الضير1ابدائع ، ١ ٤ ١ A/ الحرالسل ، Y٣٧٤/ المهيل ، ١ ٩ ٠ -  ١٨٦
، ٤٨١، ٤٨٠; ١٨الدرر نقلم ،  ٢٤٣٢; الثزيل أنوار ، ٢٥٥كثتر؛/لأبن العظيم القرآن 

- U٦٧٣/البنان أضواء ، ١٨١/٧الرحمن الكريم تسير آ/آ؛م، اكآؤيل سامن 
.ص٩٥١الأضءلِاب إيهام ،دغع ٦٧٧

٥.ت البينة محورة )٢( 
.٣٦القيامة: محورة )٣( 
٠٦١، ٦٠يس؛ محورة )٤( 
دعاءقي حاء ما بابح الترحيل، كتاب، في صحيحه، في البخاري أحرجه ! الحديث،)٥( 

فيلم وم، ٧٣٧٣برقم ، ١٢٦٩، ١٢٦٨صوتعالى تبارك اممه وحيد إلى أنه الثي. 
\إالجنة لحل الترحيل على مات من أن على الدليل باب الإيمان، كتان في صحيحه، 

تفيغ•جل بن معاذ حديث من ، ٣٠برقم ، ٥٨







الطورصورة 

ُُآ تعار:قال 

تضمن الفحش في »وثلهلآ، الشافي: قال ١ / ٢٠٦
4آلمت ينيإكتماثى ؤ}ا0 تعالى• بقوله المراد أنه زعم ثم ، بالكنف 

يرواؤإن تقول: كما الفامحد؟ زعمه على للأية يكون معنى فأي ية؛ ألا 

٠٤٤ت الطور صورة )١( 
تانؤسا ت يقوله المراد أنه زعم حنث الفحش قي سمعان بن بتان قول ومثل أي ٠ ومثله )٢( 

مح<-
غيرالقرآن من تط ممض كل بأن ت حدث ساق في الموضع هذا الثاطي أورد وند 
به،تماد يمما ولا ت، يتماد مما لا القرآن، علوم من فليس المربي؛ الل—ان على جار 
،٢٢٤؛/ الموافقاتؤ]انفلر: المثال. هدا ذكر ثم مبطل، دعواْ في فهو ذللث، ادعى ومن 
٢٢٠.]

محنفرقة وهى الختمّوردغ، فرنة ثا تنؤاليه المجلي، منصور أبو هو • بالكف مى نمن  ٢٣)
تبرأفلما الباقر، عر بن محمل جعئر أبي إلى ه نفعزا الذي وهو الخالٍة، الشيعة فرق 

حبيئةكفرية مزاعم وله ه، نفإلى الناس ودعا الإمام، هو أنه زعم وطرده، اياقر منه 
واكار،بالجتة وكفره عنه، بالتليغ أمره الله وأن الماء، إلى به عرج أنه كزعمه 

عمربن يوممذ وفتله الطور، محورة في الماوكور الكفا وأنه ، الحرمات، وامحتحلأل 
،٧٤\إ الأثعريين مقالات! ]اننلر! الللث، عبد بن هشام أيام في العراق والي الثمفمح، 

[.١٨٣- والحل الملل ، ٧٥



يقولعما الله تعالى — مركوم سحاب ! يقولواساقئا السماء من رجلا 
Jl؛j_jJQ ،ك؛تا((لم ١٣

ه'ءويءوم؛صء،ا'جمء

■الدراسة:

المرادأنه وزعم واالك%مما تسمى من قول أن إلى الساءلبي ذهب 
اطلمبه فولأن ه؛ رؤم سحاب فولوأ ساقف الحمأ؛ كنماتن يؤؤأ بقوله: 

الأية.لمعنى مناف لأته ومحامي؛ 

لمإنهم حيث من ؛ المفسرون إليه ذهب الساطي؛ إليه ذهب وما 
قطناأي: ؛ نن كتما ؤ محوله! معنى وأن الفول، هذا يذكروا 
قريش.لمثركي خؤناب لأية ا وأن ، ماء المن وعذابا 

هؤلاءنن ؤان ذكره: تعالى رريفول لأية؛ ا في جرير ابن قال 
التمر:مثل كنفه جمع والكمف: ماوهلا، السمّاء من محعلعا المشركون 

مدرة.جمع والسير: تمرة، جمع 

الأويل«رم,أهل محال ذلك في محلنا الذي وبنحو 

.rxofiالموافقات )١( 
الملومبحر ، ٦٨ه/لأأ، للزجاج امأ0 ْطني ، ٤٩٨المان جامع انظر: )٢( 

المحررالكشاف ، ٣٩٤سالمه/أخم، الكت،والموز ، ٣٢٨٦;
الجامع، ٢٣١، ٢٣٠الكير الضير ، U٢٧٠/ المير زاد ، ١٩٣ه/الوجيز 

يرنف، M١٥٠ انمل البحر ، ٦١أ/. النزيل مدارك و/؟ا/آه، القرآن لأحكام 
،١٠٢ه/القدير فتح ^ ٦٦٨٨الجلالين ير نف، ٢٦٢؛/محير لأبن المظيم القرآن 

.٠٢٠ U/ الرحمن الكريم تسير ، ٦٣٥٦;اكاويل محاسن 
البيانجامع )٣( 



ثقولهم جواب وهو القطعة، ُوالكش —I لأية ا في — في النوقال 
َكسهايمر١،((أ٢،.^!١ زعنت َةثا ألثثآت مثل بؤ 

الذينقريش لمشركي جواب رءهذا — الأية في — الفامحمي وقال 
.الايات® ويقترحون العياب يتعجالون كانوا 

.٩٢الإسراء: )ا(مورة 
.١٦١٠^٢; مدارك )٢( 
.٣٥٦/1اكأويلمحاسن )٣( 





،سيرة|لءكا

بجمحبُإبمثُ هوإلا آئوظ)ؤرأث ش يطذ ؤوما ُ •

ئوإلانصإن ا. أن>بم ءن يطق همما ؤ ت ®وقال الئاطبي؛ قال \ ٧* 
والهوى؛-، الشريعة وهو - الوحي شيئين؛ في الأمر حصر فقد .مم4 

محيالحق تعين وحين مضادان، فهما كيلك؛ كان ؤإذا لهما، يالث، فلا 
للحق®مضاد الهوى فاتباع صده؛ للهوى توجه الوحي 

ه.(ءء ه ٠ ء ءص م، 

لدراما:اإ 

لأئ4دك نوإلا تعالى: قوله في الوحي أن إلى الشاطئي ذهب 
الريعه•هو 

حيمثامن المفسرين؛ من جماعة إليه ذهب الشاطئي؛ إليه ذهب وما 
والسنة.الكتاب فى والشريعة الدين يشمل الوحي هدا إن 

٣٤، ت الجم محورة )١( 
.Y٢٩١/\دو\ذق\ت )٢( 



كثيرأم،وابن المت-مأه، وابن ال-غوىأا،، إليه؛ ذهب وممن 
واأسعاويرا"،.والشولكنيرْ،، 

.(٧)القرآنبه المراد أن إلى رين المقأكثر وذهب 

الإجماععطية ان وحكى ١^^٨،، لأهل جرير ان ونب 

هماإذ _؛ الجملة في - المولين بين تعارض لا أنه ت يفلهر والدي 
الشريعة،هو والقرآن الستة، ومعه القرآن فى الشريحة لأن متادزمان؛ 

يدءؤحاؤأدزمحاأؤحنقأناؤش ألدن ثى لثم وتعالى• سبحانه قال كما 

يبلغهبه أمر ما يقول، إنما أي• • ه ييئ لمحا إلا م 'رقثأ كثير• ابن قال، 
نقصان«لاا،.ولا نيادة غير من موفورا كاملا الماس إلى 

.١٤٠٠^٧; معالم انظر: )١( 
.٢٧٧، YUn/iالضر دائع انفز: )٢( 
٠٢٦٤؛/العظم القرآن تمر انظر: )٣( 
.٢٣١الصاوي؛/ حاشية انفلر: )٤( 
١.• ه/ه القدير فح انفلر: )٠( 
٠٠٢ ٤ U/ الرحمن الكريم تسير : انظر )٦( 
زاده/آ"ا<ا، الوجيز اب ، ٢٨٨م/العلوم بحر اا/؛.ه، الهاز جامع انظر: )٧( 

،٦١٢/٢اكنزيل مدارك ، ٥٧/١٧/٩القرآن لأحكام الجامع ، ٧٠٢، U٧٠١/ السير 
ا"/؟ْم.التأويل محاسن ، ٤٧، ٤٦المعاني؛ا/روح ، ٢٣٨٠; المهيل 

اا/؛.ه.الهان جامع انظر: )٨( 
.٦٩٧، ص٦٩٣النفير في الإجماع ، ١٩٦م/الوجيز المحرر انظر: )٩( 

■١ ٣ ت الشورى محورة )'١( 
.i٢٦٤/ المظيم القرآن ير نف( ١١)





إنأيلاهاين أنزل U وثاباو؛م أنم سقرها ص إلأ ي ت تعالى قال •
تئC أم.فتآ0 ص. ريم نن -؛٤"^ ركد ألأمس يهوى وما أظن إلا بئتوف 

تدين ي ث؛ا ثسلإ م لا والاوك@ةرمحنمحفي @قآ'محآ 
أ'لآرئمث ألمثكم ثثنؤذ إلاجة يؤيؤث لا أيه إل ا.ا رار؛نئ دث-آء أس,يش يأذث أن 

٠٢قثا4أ أنى بى يني، لا آلظى وإل أكلن إلا ببعوذ إن عز يذ بب، لم .رما 

٢  ٠٨/t علىالمبتدئ نابغة من طائفة احتج وربما ٠٠ت الناطبي قال
كقولهالقرآن؛ في الظن ذم وفل الفلن، تميد إنما بأنها الأحاديث رد 

ستون:Jiijبوثإلأمحوماقوىآلآمحا4 تعارت 
حرمهامما أشياء أحالوا حتى معناه محي حاء وما آكاسلأتيبنألإثثايم 

وإنمانصا، \ذقر\0 في تحريمها وليس ه، نبيه لسان على تعالى ه فا 
.استحسنوا ما عقولهم أنظار من لهم يثتت أن بدلك قصدوا 

زعموا،ما غير - أيصا - الحدثأ'ا، وفي الأيات في المراد والظن 
تثلاثة محامل له وجدنا وفد 

العلماء؛عند يغنى لا فإنه الدين؛ أصول في الفلز أنه أحدها 
بهمعمول فإنه الفرؤع؛ في الظن بخلاف الذلان؛ عند النقيفى لاحتماله 

.٢٨. ٢٣الجم: مورة )١( 
A/؛"؛/؟؛؟.القرآن لأحكام الجامع ، ١٥٧الربي؛/لأبن م\0 أحكام اننلر: )٢( 
نيالبخاري أحرحه وئد الحديث، أكدب الفلز فإن والعلن "إياكم وه■' قوله بض  ٢٣١

تنسإىتتصأفليإام؟ااانثذوأ١٣١ُؤكلإااقن؛باب: الأدب، كتاب في صجبه، 
فهتي•هريرة أبي حل-يث من ، ١ ص٩٥٠ ، ٦٠٦٦٢^؛



ماإلا مذموم الظن فكأن إعماله، على الدال للدليل الشريعة؛ أهل عند 
}ل الموضع هدا في العلهاء ذكره صحح وهدا مته، بالمرؤع تعلق 

غيرمن الأحر على القيضين أحد ترجيح هو هنا الغلن أن والثانىت 
أتحولذلك التحكم، من لأنه هتا؛ مذموم أنه ثلث، ولا مرحح، دليل 

ألآذمس4ينوتما آلْلراوما إلا ^إن قوله! في النمس بهوى الأية في 
المنبهالهدى باساع لا والهوى، الفرض بمجرد أمر إلى مالوا فكألهم 

الظنبخلاف ذمه، أثبت ولذللث، ه ألثوئ ؤهؤم نن -؛؛اءيم بقوله! عليه 
اتباععن خارج لأنه الجملة؛ في مذموم غير فإنه دليل، أئار0 الذي 

كالفرؤع.بمثله؛ العمل يليق حيث بمقتضاه وعمل أثبت ولذللث، الهوى، 
صربين؛على القلن أن ^^^،: 

فيبها المعمول الفلنون هي وهذه قطعي، أصل إلى يستند ظن 
قبيلمن فهي معلوم، أصل إلى استندت إذا لأنها ونمت،؛ أينما الشريعة 
إلىمند غير إما بل قلعي، إلى تند يلا وظن ه، جنومن المعلوم 

فذللث،مثله، ظن إلى تند م ؤإما -، تقدم كما — مذموم وهو أملأ، شيء 
رجعناظني؛ إلى أو فكالأول، قهلعي؛ إلى - أيصا - استند إن الظن 
وهوسيء، عير إلى أو محمود، وهو قعلعى، إلى تند يأن فلابد إليه، 

مذموم.

إلىاستناده من فلابد سده، صح واحد حبر كل تقدير؛ كل فعلى 

اعيرالممير ه/مآ•؟، الوجمز المحرر ؛،؛، U/iالمربي لاين القرآن أحكام انظر: 
مجمؤعقي الأمر محذا بيان وانغلر■ ، ٠٤٤ آ/ التنزيل أنوار ، ٢٦٠؛ا/ههآ، 

.١٢٦- ص٢٢١ الم أصول في مذكرة ،  ١٢٥- ١ ١ ١ الفتاوى'آا/ 



أنكما مطلئا، قبلناه هتا ومن قبوله، فيجب قطعي؛ الشريعة في أصل 
اعتبارها®وعدم ردها من فلابد شيء، إلى تندة م غير الكفار خلنون 

 gi?-.ءءه-?ءص •م؛مء

!الدراسة:

ؤءنبك*ونإلاتعالى: قوله في المراد الظن أن إلى الثاطبي ذم_، 
آلئ>نةائنوتم،
علىمحمول ثقاه آلي بن يني، لا ألظس وإث إلاأكلى بئعؤث إن ؤ وقوله: 

محامل:ثلاثة 

لاحتمالهالعالماء؛ عند يغنى لا فانه الدين؛ أصول في الظن الأول: 
الفلان.عند القيض 

غيرمن الأحر على النقيضن أحد ترجيح هو هنا الفلز أن الثاني: 
التحكم.من لأنه هنا؛ مذموم أنه ولاشك مرجح، دليل 

أصلا.شيء إلى يشد لا الذي الفلز أنه الثالث: 
تفصيل:فيه الناحلبي إليه ذهب وما 

فيالمن.كور الذم في داخل الدين أصول في الظن بأن إليه ذهب ما أما 
،،والرازي١ كابن رين؛ المقمن جماعة إليه ذهب فقد الأيتين؛ 

والألومي، ،،واكوكاني والبيضاوير؛،،وانماويأ

.٣٥_  ٣١٨الاصام 
.X'T/oلوحٍز اس  انفلر (٢

.٢٦٠الضراهم؛؛/خ1/ههفى  انفلر (٣

النييلأ/؛إ؛.أنوار  انظر (٤

.XTA/iالصاوي حاب  انظر (٥

.١٠٩ه/القدير فح  انظر (٦

.٥٩؛ا/المعاتى روح  انظر (٧



العالم،فيها يطلب لاعتمادب ا العالمية الأمور أن عندهم! وذللث، 
كاف،.فيها الظن فإن العملية الأمور بخلاف 

ست،لا وغيرها الأحاد أخبار أن — يظهر فيما — ذللث، في ومرادهم 
العلم.توجب لا خلية لأنها الاعتمادية الأحكام به 

الأساعرلأوبعض المعتزلة أكثر مذمحب، وهذا 

وتثبت،العلم، تفيد الأحاد أخيار أن والجماعة السنة أهل ومذهب 
بالقبول.الأمة تلقتها إذا العقي،وة، بها 

خبرأن على الهلوائمؤ جمح من العلم أهل ر'جمهور تيمية• ابن قال 
يوجس،أنه به عملا أو له تصديما بالقبول الأمة تلقته إذا الواحد 

الخلم«رم.
إلىاستناده من فلابد منيه صح حجر كل أن الثاطبي! ومذهب 

،.قبوله١٤أوجب، الذي هو هذا وأن قطعي، الشريعة في أصل 
المعتقاوهازا وفق بالفلن المراد فى إليه ذهبوا فما ؛ هذاوعلى 

،١ ٠ ٣ آ/ الروضة مختمر شرح •' ]انظر المتواتر شروُل يجمع لم ما بالاحادت المراد )١( 
[.٤٣صا؛_ إرشادالفحول 

،١  ١٥ا/ الأحكام أصول في الأحكام ، ٩٦-  Y٩٢/الفض أصول في المسل انفلر: )٢( 
،٥ ٠ ٩ - ٤  Y٥٥/ المرسلة الصواعق مختمر ، ١ ١ ١ - ١  Y٠٣/ الروضة مخممر شرح 

.١٢٦- الفض أصول في مذكرة ، الفحول إرشاد 
،٢٥٨، ٢٥٧•Y/الثتاوى مجموع وانفلر: الخاوي مجموع )٣( 

.١٢٦- الفف أصول في مذكرة ، ٥٠٩-  Y٤٥٥/المرملة الصواعق مختصر 
الإمام، ٢٩٤، ١٩٧؛/، ٢٠٧_١٨٤/٣٦الوافقار،؛ ro_T\/yالاعتصام انفلر: )٤( 

الموافقاتومخاّت الإعلام ،  ١٧٣-ص٤٦١ واهلها البلع من وموفض عقيدته الثاءلي 
.١٥٣-ص'ها والاعتصام 



الالذي الفلن هو الأيتين ض الذكور الظن لأن نفلر؛ فيه الذكور 
الأمورفي يقبل فلا علما، مي يلا ولذا أصلا، ثيء إلى تند ي

الأحادأحبار إلى استند الذي الظن هو وليس العملية، ولا العلمية 
عبادةفي الثركين على العي في جاءتا الأيتض لأن ونحوها؛ الشرعية 

ونحوإناث بأنهم اللائكة ووصف اض، بأمحماء ميتها ونالأصنام، 
ياْلل.خلن ذلك وكل الآ1ت، سياق في كما ذلك 

المقيمينأحد ترجيح هو هنا الظن بآن الثاطبي إليه ذهبإ ما وأما 
بعضإليه ذهب ففد تحكم؛ لأنه مرحح، دليل غير محن الأحر على 
حيازرآ/وأبي ءطيةل١،، كابن رين؛ المق

هيكما علم؛ غير من للشيء اتباع لأنه الأية؛ حكم في داخل وهذا 
٠لمسركبمن ا ل وا حا 

كا- شيء إلى يستند لا الذي الظن في داخل الظن هذا أن كا 
—ميأتى 

داخلشيء إلى تند يلا الذي الظن بأن الشاطئي إليه ذهب، ما وأما 
المفسرينأكثر إليه ذهب، فقد لأيتين؛ ا في الذكور الذم في 

اسه/أ«إالسور انظر: )١( 
.١٢٠"؟ا/ الفتاوى مجموع واننر: ،  A١٦٠/ الممط المم انظر: )٢( 

U/النزيل سالم ، ٢٩٢، ٢٩١م العلوم بحر ، ٥٢٤، OYY؛؛/•المان جامع اطر: ( )٠٢
،٦٩، ٣٨/١٧/٩الخاعلأU5اماكرآن، ٢٨٠زادافري/

م؛/،  ١٢٠. ١  ١٥•Y؛/، ٣٨٤، ٦٧، ٦٦م/الفتاوى مجموع ، A٦١٥ النزيل مدارك 
٨النزيل أنوار ، Yvr؛/ممر لأبن العفلم القرآن تمر ، ٣٨٣/٢المهل ، ١٧٦
;٢٧والنوير الحرير ٢، ٠ ٩ U/ الرسن الكريم يسر ، ٦٣٧٣/ اكأرز محاسن ، ٤٤٠



مييفلا شيء إلى يستند لم ظن لأنه لأية؛ ا حكم محي داخل وهدا 
الأيتان.عاليه تدل كما للباطل، واتباع وتخيل توهم هو بل علما؛ 

اتباعهمعطف ألآذمح4 ينوى وما آلْلى إلا بكمث ؤءن ت قوله ففي 
علم.من أثارة عليه ليس مهما كل إذ للغلن؛ اناعهم على للهوى 

بأنالممريح آوسكا4 بى لايني، ألظن وإة آلًلن ألأ بؤمذ • قوله وم، 
شيرء•في الحق من، لتم، الظن 

إلاذلك في، يبون ما يقول• ر'ؤإنبؤعونللأأمحيم • جرير ابن تال 
علم.يغير ظنا ذللث، يمولون أنهم يعتي الظن؛ 

منينفع لا الظن bن ث يقول لايشم،بىآ-لثمكا4 ^^؛١،ألظن ونوله؛ 
ا.مقامة فيقوم شيئا الحؤه 

إلىفلمه تتد يفلم الفلن إلا يتبع لا من، ذم ®والقرآن ت تيمية ابن، وقال 
إلاjQ؛عار من يع، ثم ما ؤ قال! كما غيره؛ من أرجح هذا ان بعلم 

إلاآكلن4أُا،ثئمث إن لآ دممُ يذد يندمحقم ال: ،وف^^^ ٠١١
ظنفعندهم الظن، إلا يتبعون إن الدين يذم المواضع صائر في وهكذا 
يتبعونهءأوهم معه، علم لا مجرد 

يجوزفلا رجحانه يعلم لا الذي الظن اوأمحا -I أيما - وفال 
فهمب؛ ألمحلى إلا سعون ^,١)، ت فيه تال من، به الله ذم الذي حو وذللث، اتباعه، 

جاع)١( 
.١٥٧الماء: ّورة )٢( 
.١٤٨الأنعام؛ صورة )٣( 
اكاوىما/هاا.مجموع )٤( 







ذكره:تعالى يقول ؤوأ>؛/هورب ُروقوله'' جرير• ابن قال 
الذيالنجم بالتعري: يعني الشعري، رب هو محمد يا ربلث، وأن 

دونمن يعبده الجاهلية أهل بعض كان نجم وهو الأمم، هدا ني ي
اممه.

التأويل((را/أهل قال ذلك في قلنا وبنحوالذي 
الجبار،كلب ونمى ماء، الفي نجم ُُؤآلؤمئه • جزي ابن وقال 

ائرّدون بالذكر وخصها والعبور، الغيمصاء، وهما شعريان، وهما 

يعبدها،،كان العرب يعص لأن النجوم؛ 
بالذكروتخصيصه معروف، نجم • رروالئعرى الحلي• مض الوقال 

تعبدها،ارم.كانت، حزاعة لأن ، ألإعغا4 هورب لألم ؤ ث قوله في 
رباكونه مع الشعري رب أنه سبحانه ذكر ارؤإنما الشوكاني وقال 

كبشة،أبو عبدها من وأول يحييها، كان من على للرد الأشياء؛ لكل 
الحرب،،، أشرافمن وكان 

،١٧١أ"/الدرر نقلم ، YUA؛/كبر لأبن انمثلم القرآن تمر 'ا/آ"ا"ا، =الحفاظ 
فح، ٢٢٣؛/الخاوي حاشية ، ٢٢٣؛/الجائلين تمر ، Y٤٤٢٠/الئزيل أنوار ، ١٧٢

الكريميبر ، ١٠٨•٦! التأؤيل محاسن ، ٦٩روح ، ١  ١٧؛،/القدير 
٢٢١الرح٠ن ،٢٢٠/٧.

\\/\To.البيان جامع )١( 
.Y٣٨٥/المهيل )٢( 
الحفاظعمدة )٣( 

.١١٧/٥القدير )؛(نح 



القمرمحورة 

شَؤو( اة .  'حنس ذرمأ ^؛٠( عث أزر ف، بئآبئ0 بجم ؤ التعال-يى؛ ء٠ 
م/كيخا،.

 ١ ٠ /Y ؤ؛؛تعالى: قوله أن المقرون \ذش\ب^ا: قال ١
فيزل نسوه حلتم •؛sI(؛ َثو اة تهز. ذممحأص ثجؤيهم عق أم ف، ثتمف 

مشركوحاء قال: هريرة؛ أبي عن ، حميدل بن عبد فروى القدر أهل 
.١^٠^ فنزلت القدر؛ في يخاصمونه الثي إلى قريش 

.٤٩، ٤٨ت اكر سررة )١( 
الوأنه نرنة، وسعين نلاث على الأمة هدْ افتراق عن حديثه ساق في الشاطئ أورده )٢( 

يعرفهمكان ؤإن فلأن، وبتو فلأن بتو هم الفرق هؤلاء ت يقول أن العلم في للرامخ يبغي 
تعينهمعلى الشيع نبه حث ! أحدهمامرصعين: في إلا اجتهادء؛ بب بعلاماتهم 

اعلفي نزولها صح إن الأية بأن المرصع؛ هذا نهاية في هذا قوله ذكر ثم كالُوادج، 
[.٢٢٩-  r٢١٤/ الاعممام زاننلر: كالخوارج. نمنها على دليل هدا فإن القدر؛ 

نمربن حميد بن عبد محمد أبو الجوال الحجة الحافهل الإمام هو حميد! بن عد )٣( 
وله!وصنف، جمع ممن كان ، ١لحميد عبد اسمه ؤيقال؛ الكي، ويقال! الكئى، 

;١٢النبلاء أعلام مسمر ]انفلر:  ٥٢٤٩نة توفي الحرث، في والمني للقرآن، نفير 
٤[.٣• ٤،  n٠٢/اكهذيب، تهدب ، ٢٣٨-  ٢٣٥

٠،٢  ٤٦؛/ بقا.ر نيء كل باب القدر، كتاب، في صحيحه، في لم مأحرجه الحل.يث! )٤( 
ومرمحميد بن عبد إلى ،  ١٨٥/٦المنثور الدر في وعراه ، ٢٦٥٦برقم 



•بالقدر المكدمحن في نرك أنها وغيرْت مجاهد عن وروي 
منأنهم يعين ما الأية في فليس ؤإلأ دليل، ففيه صح، إن ولكن 

ءيه،اوكلامنا الفرق، 

هحصءهاحج؛ُءه'ءبمء

 Iة!لدراسا

لرم؟محجريهم عك النار ؤا بجم.ءة ؤ تعالى؛ قوله أن إلى الشاطبي ذب 
ففيهالقدر؛ أهل في نزل بأنه صح إن اذاِثونيؤظم ؤ( زر تظ 

نزولهايصح لم ؤإن الضالة، المنيعة الفرق من ألهم تعيين على دليل 
الضالة.المبدعة الفرق من القدرية أن يعين ما الأية في فليس فيهم، 

علىالاتفاق مع فيها النص ونزول تعيينها حيث من هو هدا وقوله 
ضلالها.

يلي!بما يتبين الثامحلي إليه ذهب، وما 

صحيح.القدر أهل في لأية ا نزول سبب أن أولا! 
قريشمشركو ررحاء قال! تجهتع هريرة أبي حديث، عليه! يدل ومما 

وجوبهمءك أم ؤا بجم ؤ فنزلت القدر فى . الله رمول يخاصمون 
0محأء:ئن 

عنوروي ، ١٨٧، ١٨٦/٦^يد؛ىفيانمرالمثورساس؛ عن أخرجه )١( 
- ٦١٨٥/ المثور الدر ، ٥٦٩\ا ١ السان جامع ]اظرت القرحلي كب بن كمحمد غيره؛ 

٢٢٩الأعتصام)٢( ،٢٢٨/٣.
٠٨٣١ص ت انظر تخريجه سبق ت الحدث )٣( 



l-u  : ١^١١أهل في نزك الأية أن إلى رين المقأكثر ذهب.،
•ذكرْ تعالى يقول ُؤإىامل<محءسإدر4 رروفوله؛ جرير؛ ابن قال 

وءضيناْ.قدرناه بمقدار شيء كل خلقنا إنا 

علىالمجرمض هزلأء توعد - ثناوْ حل - الله أل بيان هدا وفي 
يه.كفرهم مع القدر في تكذيبهم 

اكأويل<الأا.أهل قال ذلك في قلنا الذي وبنحو 
،•١^^٠٠١٣في نازلة أنها على اتفقوا رين المغارأكثر الرازي؛ وقال 
الخبدبأن القاطين القدرية على رد الأية هذه راوفي الصاوي: وقال 

بعدإلا الأشياء يعلم لا اممه بأن والقائلين الاختيارية، ه نفأفعال يخلق 
قولهمعن الله تعالى - وقوعها 

،٤٢٠م/وانمون الكن ، ٣٠٣، ٣٠٢/٣العلوم بحر \\الأص الهاز جامع انفر: )١( 
ْ/الوج؛ز السرر ، ٤٣٦ ATO/Uاكويل معاب ، ٤٠١\ذؤووص"د أساب 

القرآنلأحكام الجامع ، ٦٢ها/ا<أ/ الكر الضر ، ٣٠٠، ٦٩٩٣المر زاد ، ٢٢١
؛/دام،الضير بدائع ، ٢٣٩١; المهيل ، ٦٢٦؟/مالاركالم؛ل بم/ماا/ْه،آبم،

٦;المئور الدر ٢، ص٢٠ القول تاب ، ٤٢٨٦; ممر لأبن العفليم القرآن تمر ، ٣١٦
.٢٤٢، U٢٤١/ الرحمن اممريم ير تن، ٢٥٧/٤الخاوي حاثية ، ١٨١-^ ١٨٥

.٥٦٨/١الهازاجا،ع )٢( 
.٦٢/٢٩/١٥الكثير الضير )٣( 
.yow/iالخاوي حاثية )٤( 





الوامحعةمسورة 

١/نتئانثو ثنئثها م تعالى: ال ه٠ 

عشالأهوال أحد يذكر أن >روالئالثرآ،: دالااشادى:  ١٨١١
تقريرين وفرق المعنوى، التضجر على الأحر ليذكر اللغة، ير نف

الطرلأن واحد؛ حكم إلى يرجعان معا وهما المعنى، ونفير الإعراب 
المعنىتقرير إر راجع دالأحر الوصع، أصل تقرير إر راجع اللغوي 

تأي ؛ 1ثدوين4 رقعا ؤ تعالى: قوله في نالوا كما الاستعمال، في 
القفر((رم.وهي القواء بالأرض النازلين وقيل: المسافرين، 

•/٠ ٠ ء حص ء« ؛ص ح« 

 Bة:لدراسا

بمعنىألمحين4 وقعا ؤ تعار* قول ير نفأن إش الثاطى ذهب 
هذينبأن القفر؛ وهى القواء بالأرض النازلين بمعنى أو السافرين، 

.٧٣الواقة: سورة )١( 
نيوليس الخلاف، ظاهمْ فا الضر، ر الخلاف نقل أسابح س اكالث، أي الثالث،; )٢( 

[.٢١٢-  ٠٢١ ه/ اJواءةات ]انفر: كذللتح الخمقان 
اJوا^قات،)٣( 



منالأول لأن بينهما؛ خلاف فلا واحد، حكم إلى يرجعان التفسيرين 
٠لى ستعما لا ١ أو المعنوي التفسير باب 

اللغوي.التفسير باب من والثاني 

المفسرينرا،.أكثر إليه ذهب الشاطئ؛ إليه ذهب وما 
ومنهاللففل، على ا يت نفيكون ما منه النفير لأن الظاهر؛ هو وهدا 

كاناإذا - اختلاف ولا بينهما تعارض ولا المعنى، على نفيرا يكون ما 
التفسير.نوعى لاختلاف _؛ صححتن 

الذينهم - الغالب في - اقربن الملأن ظاهر؛ ههنا والتفسير 
القواء.الأرض ينزلون 

بالموابذلك في الأقوال رروأولى -ت لأية ا في - جرير ابن شال 
ثّيءولا معه، زاد لا الذي المسافر بذلك عني قال! من قول عندي 

١١ومكانها أهلها من خلتا إذا الدار! أقوُت، قولهم؛ من وأصله له، 
فيالنازل والمقوي! السافرين، ررؤ,للمشيه؛ المعوي! وقال 
يقال!العمران، من البعيدة الخالية القفر هوت والقوا والقي الأرض، 

البواديأهل بها ينتفع أنه والمعنى! سكانها. من خلت، إذا الدار؛ أقوت، 

المزيلمعالم ، ٤٦٢، ٤٦١؛،/ والعيون الكن، ، ٦٥٧، ٦٥٦/١١اليان جامع انظر: )١( 
 /Aالمر زاد ، ٦١؛/الكشاف ، ٢٢، ٢١/Uامآ0لأحكام الجامع ، ٣٣٦

بيانعالمحيط الحر ، ٤٠المهيل ، ٦٤١/٢المزيل مدارك ، ١٤٤
0إ١^ فح ، ٢٨٢؛/الجلالين ير نف، ٢٤٦٣; المزيل أنوار ، ٣٥٦/٤التمر 

اليانأضواء ، U١٦/ التأويل محاسن ، ١٥٠، ١ ٤ ٩ / ١ ٤ الخاني روح ، ١٠٩، ١٥٨
/U٧٩٦.

.٦٥٧/١١اليانجامع )٢( 



يوقدونهاأنهم وذلك المقسم، منفعة من أكثر بها منفعتهم فان والأسفار؛ 
المنافع،من ذلك وغير الملأل بها ويهتدي باع، المنهم لتهرب ليلا 
. ٠١رين المقأكثر قول هذا 

المواءالأرض من بكون أن المقوبن راؤيحنمل ت جزي ابن ونال 
ابنعبر ولذلك القواء، في دخلوا الذين المقوين ومعنى الفيافي، وهي 

٠١بالمافرين عنه عباس 

القوا،الأرض النازلين ت أي ؛ رمتعا ررؤ حيان! أبو وقال 
القفر.وهي 

مماقرب وهو للمافرين، وقيل! 

منفحةأي" ,حؤلأه؛ وقعاؤ I تعالى رروقوله الشنقيهلي! وقال 
أحد،بها ليس التي والفلاة الخلاء وهو لأرض، ا من بالقواء للنازلين 

بهاالاستيفاء في عظيما انتفاعا بالنار ينتقمون لأنهم المسافرون؛ وهم 
الزاد((أ؛،.ؤإصلاح والاستضاءة 

.٢٢، ٢١الميل\ِ/.ِعالم )١( 
.i'Hyالمهل )٢( 
.A٢١٢/الحط البحر )٠١( 
اواني/أهيهأضواء )٤( 





الحديدمورة 

ولاألمي ين >J، رما آلئي إتيًمح ثلومم قح ئا ءانِوأ ^■!؟؛٠ باي ^ألم الن*الى؛ ء٠ 
نمث|ئ قلوم ثمن الأتي ثب هثاث مد ِس الكثن أومأ َةلن يءي' 

١ ١٢/Y !كلأن الشريعة من مواضع في النقل ااففلاهر طبي
به؛وعمل آمن من فيها وجد أن لابد والتماري اليهود من طائفة 
نلؤمثثت ألأتي ي ثنال مد  otألكنب أووا َةؤبم وآؤمأ • تعالى كقوله 

يفق.لم من منهم أن إلى إثارة ففيه دسعوكه؛ نم وتحر 
ويرأجهث ِنبما ث١ثثو١ آون -! الممارى في - تعالى وقال 

ريدءإلي ؛بمدوث أمه ميِ وبن ؤ الى؛ تعال وق، هتأمبوك4 

كالص.وهاJا آثم ! ٠٣٠^وءالأ 

.١٦صورة )١( 
٠٢٧الحديد: مررة )٢( 
بمْا.الأءراف:مورة)٣( 
ءؤؤ؛تمسآ؛ناسأون4.الأية؛ وتمام • ٦٦الماذدةت سورة )٤( 



تنال ه الله رمول أن ت موسى أبي عن المعمح الحديث وفي 
يدذفهذا أجرازا؛ فله بي وآمن بنبيه آمن الكتاب أهل من رجل 'رأيما 

نبيه،،به حاء بما العمل على يإمارته 

ة1|الدرا'ا|

ثنألكنب أرزأ َةلن ي-؛ؤؤا تعالى• نوله أن ؛لى اءلبي الث|ذهب 
منأن إلى إشارة فيه ؛ ؤيرمنم هرم ألأمدثنت جأ مدثئال 

يفسق.لم من الكتاب أهل 
المفسرين؛من جماعة ذكره بى؛ الثامحلإليه ذب وما 

وااماويل٦،.والنيلْ،، وااقرطيأ٤،، كالسمرقديلم، 
فاسقون،أكثرهم بأن حكمت حيث الأية؛ عليه دلت، ما وهذا 

يفسق.لم من منهم أن على يدل وهذا كلهم، ولبوا 
الثاطي.ذكرها الي الشرعية الموص الاستدلال هذا على ؤيدل 

-كراءامىأنلألخكتفتعالى! قوله عاليه يدل مما أن كما 
وأًفبرذإآلنفيرى منهم لهإ 

ومنراري، الاتخاذ باب الكاح، كاب في صححه، في البخاري أحرجه الحديث: )١( 
بلففله.ه الأشعري موسى أبي عن ، ٥  ٠٨٣يرقم ، ص٩٠٩نزوجها، ثم جاؤية أمحق 

.٢٠٤الأتحصامم/نآ(
اطر٣( 
انظر٤( 
انظر٥( 
انظر٦( 

م/آ"آم.العلوم يحر 
\الأ\االقرآن لأحكام الجامع 

البيان'\/ملح.أضواء ؛U/U ،rالسير 3اد وانظر; ، ٤٢٩٤;اكا'وي حاشيه 
تعمران ال صورة ٧( 





ي؛يرءك

لإ؛ئذثنء فئ يخ لإ تاة ص ك ي َةثل زآلازئ \ٌ 
قعإلا أث؛وء وما وو>عآ0 أف من ومعفنأ ثدثد عياب آفمق وف حْلنمأ 
آنف/

>آثامحنآق؟فيثنو»نولهتعالى: ةالالشادىرآ،: ما^آا
الأية■

فيهنفع ولا شيء، قي يوحد لا الذي واللهو اللعب مثل أنها فأحبر 
وراءها.فائدة ولا تحتها ءلاتل لا الش والسكنات الحركات مجرد إلا 

ألغروره.إلامحثنع وماآلثوء ؛ؤ ت تعالى وقوله 

العانة،،المل«موم الغرور في فائدتها فحصر 

»مبم'،7ءمء،7بم•

لدراسة:ا■ 

ألمرورهإلامثتع آلتوة وما ؤ تعالى: قوله أن إلى الشاطئ ذهب 
العاقة.المدموم الغرور في الونيا فائدة حصر على يدل 

كابنالممرين؛ من جماعة إليه ذهب الشاطبى؛ إليه ذهب وما 

٠٠٢ ت الحديد سورة )١، 
وصفت لكلمتضادين يوصفين الدنيا وصف اف بآن حال.سبم ساق فى الثاطى أوردْ )٢( 

بماالدنيا وصف ني الأدلة سياق في والن.كور مدحها، يقتضي ووصف ذمها، يقتضي 
[.٣٥٥، ٣٥٤؛،/ الواممات ]1^; ذمها يقتضى 

ْ/ه0م.الوايقات )٣( 



دالدادىرُْ،وابن دامديُم، دابنى"ُ، ' ■م.م 
والدى'ى.، ُالألوس 

عليهاوأقبل بها اغتر لمن هو إنما الاغترار هذا أن بينوا أنهم إلا 
لكلكافرين.

—الجمالة في — رين المقهؤلاء مع يتفق — يفلهر فيما — والتاطبي 
هذاأورد لأنه ؛ إليها وركز بها اغتر لمن هو إنما الاغترار هذا بأن 

يقتضىبما الدنيا وصف على الدالة للادلة ذكره سياق في الاستدلال 
إنهاحيث من مدحها؛ على تدل التي الأحرى الأدلة أورد ثم ذمها، 

؛ذلكل ونحر اش وحدانية على تدل 
يمولألنرور^ مثغ إلا ألنثآ آلحيوأ وما ؤ •' *ونوله جرير• ابن نال 

متاعإلا الناس أيها لكم المعجلة الدنيا الحياة زينة وما ت ذكره تعالى 
الخرور«رو،.

م!تأكيد هذا آلغزوره مثخ إلا ألدتآ آلجموة ررؤؤوما ت القرطبي وقال 
الجنة®إلى بلاغ متاع له فالدنيا المزمن فأما الكمار، تغر أى سبق؛ 

".wofwالبيان حامحع انظرن 
الكيرالضير انظر: 
ا،/با/اُاُاالقرآن لأحكام الجامع انظر: 
.٣٣٥؛/العظيم القرآن ضير انظر: 
.Y٤٧٠/الأزيل أنوار انظر: 
المعانيروح انظر: 
؛U٢٩٨/الرحمن الكريم تيسير انظر: 

.٣٦٦-  ٣٥٤ه/الرافقات 
.٦٨٥; ١١البيان جامع 

ا١٦٦/١٧/٩القرآن لأحكام لجاًع ا (



؛الغرور^ مّني إلا ٢^٥ آلهمدْ دما ؤ تعالى! ررونوله كثسر! ابن ونال 
يعتقدحتى وسبمه بها يغتر فإنه إليه، ركن لمن غات فان متاع هي أي: 

الدارإلى بالنسبة قليلة حقيرة وهى وراءها، معاد ولا مواها دار لا أن 
الآحة«لم

.٣٣٥كير؛/لأبن تمر )١( 



وءاثتهمنير آن يعبمش وهمنا ^_i؛L ءامهم عق تجنا •' تعالى ل ئا ٠
كتفآما آبتءوها ورها% نئئ رأئه أثمه آوركث هأوب 4، وجثثا آلإءًي_ل 

متممءامنؤأ ^؛jt دثائ؛ثا رعاثها حى ثما أقه رطوي آنتغاء إلا عثهر 
أيئئنمحت,مسرا'.

ومنهؤإ عسى ن شأ قي — سبحانه اض هال ٠ الشاطبي! ئال ٣ / ٢ ١ ٤ 
َةقهاآيثJعوهاتا ^٥^١٤ ونيتة رأئة انجوه آؤرنث> قلؤب وجعلتاق ؤ — اتبعه 
لمهتِنمم .،١٠^١ هثاث؛نا رعاثه١ رعوهاص تا آممو  ISyJfjأممآء إلا عثهر 

.وثتبم؛يثو04
عنوغيرهما القاصي إسحاق بن ؤإسماعيل حميد بن عبد مخرج 

أيتدرى ررهل  '•اممه رسول قال قال! )جهته؛ عود مبن الله عبد 
أبصرهمالماس أعام ت قال أعلم. ورسوله الله قلت: أعلم؟ الماس 
يزحفكان ؤإن الممل، في ا منصت كان ؤإن الناس، اختلف إذا بالحق 

إّتهرآ،.عر 

ثلايث،،منها نجا فرقة، وسبعين ثنتين على قبلنا كان من واحتلم، 
ودينالله دين على وقاتلنهم الملوك أزن فرقة • محمانرها وهلك، 
محلوا.حش مريم بن عيي 

بينافه دين على فأقاموا الملوك، ب٠ؤاذا٥ طاقة لهم يكن لم وفرقة 

.٢٧الحديد: مودة )١( 
\إس[سالم صحح ثرح ]انظر: الدبر أساء من اسم الإست اسه: )٢( 
r-v/o oUلاظر: الشديد والإزعاج التهيج على بطلق الأز أزنح: )٣( 

ارأزز"[.مادة 



محأحدتهممريم، بن عيسى ودين اف دين إلى قدعرهم قومهم، ظهراني 
بمواذاةطاقة لهم تكن لم وفرقه لمناسثر، با وقطعتهم فقتلهم الملوك؛ 
وديناف دين إلى فدعوهم قومهم ظهراني بين يقيموا بأن ولا الملوك، 

-افه قال الذين هم فيها، وترموا الجبال، في قساحوا مريم، بن عيسى 
أثوهمتادهنوئأ آتماء إلا ■عثهر َكتها أبتدعوهاما ؤتجبمانيه ؤ ٠ فيهم — وحل عز 

^٣٠ؤمحر أبنهث ^؛ ٣٠١٣١^دثائ؛تاأئن رعامه1 زعزهاص 
ييكدبوا الذين I والغامحقون بي، وصدقوا بي آمنوا الذين فالمؤمنون 

الكوفيين.أحادث من الحديث وهذا ز ؛ى،ال وجحدوا 
وائلراحالجيال، محي ياحة بالاأخالق اعتزال بمعنى فيه والرهبانية 

-والأيارات الصوامع لزوم ومنه ذلك، وغير النساء من ولداتها الدنيا 
الميادة،التزام مع - الإّلأم قبل الممارى من كثير عليه كان ما على 

المقرين.من حماعة ير التغهذا وعلى 

أثَيميخون اء أتينُؤللأ تعالى• قول في الاستثناء يكون أن ؤيحتمل 
ومنفملأمتصلا 

هذاعر إلا عليهم كتبناها ما ت يقول فكأنه الاتصال؛ على بنينا فإذا 
كتبامما أنها فالمعنى الله، رموان ابتغاء بها الممل هو الذي الوجه 

الرصوان.قصد يشرط لكن — لهم ّرع مما ٠ أي ~ لهم 

ْكندل وسعيزا ءإحدى ت يلففل ، ٦٩١مير0 في حرير ابن أحرجه ' الحديث 
يرقم، ٥٢٢؟/ الحديد محورة تفسر الضير، كتاب في تتدرك المفي والحاكم وٌ.عيناا 

فإنيمحح االيس بقوله؛ التلخيص في الذمي ونشه الحاكم، وصححه ، بنحوْ  ٠٣٧٩
الحاكممتل.رك ]حاثية البخاري ناله الحديث،، متكر شيخه فإن مؤثما كان ؤإن المعق 

الأومحطفي ائبراني »رواْ \إم\: الزوائد بع في الهيثس وقال [ ٥٢٢/٢
الحل.يث،،.ينكر البخاري! نال، الجعد، ين عميل وفيه والمغير، 



يؤمنوالم حين رعايتها تركوا أنهم يريد -ْيىرعاثهاه؛ ^٥-،رعرها
إداالرصوان قصد لأن الممسرين؛ من طائفة همول وهو ، فه ا برسول 

القصد،ذلك يتبعوا أن حقهم فمن لهم؛ شيع يما العمل في ش-رحلا لكن 
خنإذا أنه ثرط على لهم شمع ئنما ساروا، بهم سار ين أش 

ابتغاءمعنى وهو نسخ، ما وتركوا أحكم، ما إلى رجعوا بغيره؛ 
ذلككان الأول؛ على وأصروا يفعلوا لم فإذا الحقيقة، على الرصوان 

بهيحصل الذي هو المشرؤع واتباع للمشرئ، باعا ا لا للهوى، اعا با 
4نيلمثاموأ ١^؛؛، اؤهث١د١ تعالى! قال فالزلا1ئ، الرخوان، وقصد الرضوان، 

ابتغاءالرهبانية انبحوا الدين هم ! آمنوافالذين ئسأويايم هنيم ؤمحر لمهر 
إذيشرؤلها؛ فيها الدخول عن الخارجون هم والفاسقون! الله، رضوان 

ر:الله برسول يؤمنوا لم 

حلافوهو ابتداعا، مي يالمشرؤع أن يقتفص التقرير هذا أن إلا 
البدعة.حد عليه دل ما 

إذالمثرؤع، ؛شرمحل أحلواحيث من سمى؛دعة أنه والجواب،؛ 
مشروطةالعبادة كانت، ؤإذا به، يقوموا فلم شرط فيه عليهم ثرظ 

وصارتوجهها، على همادة تكن لم شرطها؛ دون بها فحمل بشرط، 
أوالقبلة استقبال مثل الصلاة؛ شروط من بشرط قصدا كالمخل ؛دعة؛ 

علىودألبج يلترمه، فلم وعلمه، ؛ذ.للث، عرف، فحيمث، غيرها، أو الطهارة 
ترمبطفيكون البيع، قبيل من العمل شرطها؛ دون الصلاة 

وجعت،بعمشا؛ فلما ه، الله رسول محمد بمشا قبل صحيحا النصارى 
هوما على بقاء نخه ْع عليه فالثماء ملته، إلى كله ذللثط عن الرجؤع 

البدعة.عين وهو ^٤، ؛١١٣باطل 



_؛المقرين من فريق قول وهو — مقطع الاستثناء أن على بنينا وإذا 
اممه،رصوان اسغاء عوها ابتل ولكنهم أصلا، عليهم كتبناها ما فالمعنى• 

إلىبعث إذ ه، اف برسول الإيمان وهو بشرطها، بها يعملوا فلم 
كافة.الماس 

•لأمرين الوجه هذا على بدعة سميت ؤإنما 
داخلةلأنها —؛ تقدم كما — حقيقية بدعة أنها إلى يرجع ! أحدهما

البدعة.حد تحت 

علىئد القرآن ءلاهر لأن إصافية؛ بدعة أنها إلى يرجع والثاني: 
فمنبشرطها، أخلوا لأنهم بل بإطلاق، حقهم في مذمومة تكن لم أنها 

فيهاله حصل المبي قز؛عث، بها عمل أو بشرطها، منهم يخئ لم 
أنأي؛ مهئ4؛ -أارنءاثنوأ-نيم ^لثابتا قوله: عليه ئد حسبما أحر؛ 

أجرموئناْ بعثه؛ بعد ء بالمي آمن ثم وقتها في بها عمل من 
حقيقية؛كانت لو لأنها إضافية؛ الوجه هن.ا في إنها : نلناوإنما 

يكنفلم البدمة، حقيقة هدا لأن عليه؛ كانوا الذي شرعهم بها لخالفوا 
اللهلأوامر لمحالفتهم العقاب، بها يستحقون كانوا ز أجر، بها لهم 

ذلكوعند فعله، لهم جائزا كان ما فحلوا إنما أنهم على فدن ونواهيه، 
ينظرلكنه حقيقية، تكون؛دعتهم فلا فحلها، لهم جائرا بدعتهم تكون 

اممهبحول بعد وسيأتي — البدعة لنقل عليها أطلق معنى أي على 
قدلأنه حكم؛ منه الأمة بهذه يتعلق لا القول فهذا تقدير؛ كل وعلى 

رغبءمن ه: الّك، وقال الإسلام، في رهبانية فلا شريحتنا، في نح 
متيٌفليس ض ءن 

.٤ ٠ صررم\ انظر تخريجه، سبق الحديث؛ ( ١ , 



أقرال؛أربعة الأية في نقل ، ١١٧^ابن أن على 
ماالأول: 

■محّريعتنا في المنوخ وهو ، اء النرفقن الرهثاتيه أن راداني: 
للعزلة.الصوامع اتخاذ أنها والثالث،: 
السياحة.أنها والراع: 

الزمازأص.اد حمعند دينا فى إليه مدوب وهو محال: 
فعلواإنما الإسلام مبل ترهبوا الذين لأن بدمة؛ أنها فتفي وظاهره 

الأن يقتضى إليها والندب بدعة، يمت يم بدينهم، منهم فرارا دللث، 
افبحول يذكر فقه للمسألة ولكن يجتمعان؟ فكيف، فيها، ابتداع 

الحق،تركوا أنهم معناه: آسرعوهاه ءؤوربم؛اه فوله: إن ،: ل ومحيل 
وتركواجنابة، من يغتسلوا ولم الخمر، وقربوا الخنازير، لحوم وأكلوا 

العربيبن الاه عد بن محمد يكر أبو القاصي الحافظ العلامة الإمام هو العربي• ابن )١، 
عابدا،زاهدا عالنا، فقهتا وكان العالم، فنون في مع المالكي، الإثسالي الأندلس 

توفيالأحوذى، وعارصة القران، أحأكام منها; كثيرة، نمانيف، له حهليتا، بلعا فصيحا 
والهاةاية ١Jا، ٣٠٤.  ١٩٧.Y/\ذبلأء أعلام سير ]انظر: ذلك غير م؛ْهوقل ّنة 
[.٣٦١\"ا/

-انفلر الموضع، هذا أول، في عري مابن رواه الذي الحدث ش حاء ما يعتي )٢، 
٨٤٣.

مادعند إليه مندوب، ءوذلك المربي: ابن قول ولكن ، ١٨٢/٤القرآن أحكام انظر: )٣( 
السياحة.أنها قوله يعد وليس للزلهء، الصوامع اتخاذ ءالثاني: فوله: بعد ذكره الزمانء 

.١٣٩. T١٣٤/الاعممام انظر: )٤( 
إلىبوه ون، ٤ ٤ A/ مسيره في والنوى ، ٢٤٧آ/يره نففي الثعالبي القول: هدا نقل )٥( 

مجاهد.



راجعةفالهاء رعاثهاه بحفأ والملة الطاعة ث يعني رعوها4 ؤئ-ا الختان 
ءؤوجمثوايىهني<هوله! من معناها المفهوم الملة، وهو مذكور، غير إلى 

قوله!ئد كما متعة، ملة ثم أن منه يفهم لأنه دوثقءه؛ مأية أبمْ 
عادحتى الشص محنى على ، 4,؛^عضاعثيإلؤفاآلتنفشتلتاد4 

المعنىوكان ،، 4حئمإمحشإأيجاب4 • تعالى قوله في الضمير عليها 
ؤإنمافعلوه، الذي الوجه على عليهم كتبناها ما الفول! هذا على 

إضافية,لا حقيقية إذن فيه فالبدعق بالحق، أمرناهم 

نظرفلا العلماء، أكثر به قال الذي هو الوجه فهذا تقدير؛ كل وعلى 
(ارم.لأمة ا هذه إلى بة بالمفيه 

ءء/بم ٠.' ?؛؛،■•« •٠ 

 Iة:لوراما

Iائل مثلاث عن الموضع هذا في الشاطئ تحدث 

4قها%قوله: في الرهانية أن إلى الشاطئ ذهب الأولى: المسألة 
الدنياوامحلراح الجبال، فى حة باليا الخالق اعتزال ! معناهاآبمعوه-ا4 

ماعلى - والاJيارادتا الصوامع لزوم ومنه ذلك،، وغير النساء من ولذاتها 
العبادة.التزام ْع — الإسلام قبل المحارى من كثير عليه كان 

رين؛المقمن جماعة إليه ذه_، الشاطثي؛ إليه ذهب وما 

١.٣ ت ص محورة ( ١ ) 
.٣٢ص: محورة )٢( 
آ/ا<أا_0م؛.الأعمام )٣( 





الامتثناء؛معنى في الخلاف وقع ؤإن لأية ا فإن الظاهر؛ هو وهذا 
أنوهو المرجح، هذا في خلاف بلا الانقطاع، يرجح ما فيها فإن 

يدلوهذا آثرعوهاه ؤوأرةت\ز؛ن قوله! في ايتدعوها بأنهم وصفت الرمانية 
منقطعالاستثناء أن على - الأية هذ0 فتكون لهم؛ يشرعها لم أنه على 

ونحوياوالأِبجءاظاهرا، ;^١^ كقوله -؛ 
ذللئ،ر^

يتوجه— رين المقعن الشاطئ ذكره فيما — لأية ا في استدلال وكل 
الوجيهالاحتمال إليه توجه إذا والدليل والاعتراض، الاحتمال إليه 

ولمالقول، هذا على رين المقجمهور أن كما الاستدلال، به ممهل 
الاتصال.استغلهر أو الاحتمالين جوز ؤإنما المخالف، يرده 

إلاعليهم يكتس، لم ت أي بب؛ أممه ,بلجئ< آتيياء ٠^١^!" تيمية! ا؛ن قال 
ييتلخ،بما لا به أمر ما بفعل اض رصوان وابتغاء الله، رصوان ابتغاء 
لمتا ينه قه ش فه آغظفوأ ءؤ قوله! في كما منقعلعا؛ استثناء مي يوهذا 
الآية،هده في الأقوال أصح رروهذا ،،، قلوْ وما أفلي إلاؤي علي غءثن 

آخرا،.موصع في وهل مبهو كما 

افه؛رصوان ابتغاء عليهم كتبها الله أن المعنى يكون أن يجوز راولأ 

U/اكاويل محاسن ،  ١٧٩،  ١٧٨؛،/القدض فح ، ١٣٠ ، ٠٣٠ ؛/ الجلألى =فير 
.٣٠٤، ٣٠٣/٧الرحمن الكريم سر ، ٤٠

.٢٦، ٢٥الواقة: سورة )١( 
؛١٩٢أ/المح يبن ، Jjuلن الصحح الجواب اظر: )٢( 
.١٠٧الماء: سورة )٣( 



ابتدعوهاأنهم المعنى أن ولا ه، نفرصوان ابتغاء شيقا يفعل لا اض فإن 
الغالطين®.بعض وهذا هذا يظن كما رصوانه، ابتغاء 

آسومهراهؤوره؛اق تعالى! قوله إن الناس! بعض قال قد قيل! ررفإن 
الذينقلوب في جعل اف أن المحنى ؤإن ورحمة، رأفة على ععلف 
شرعتاالجعل وححالوا ا؛تدءوها، — أيقنا — ورهبانية ورحمة رأفة اتبعوه 

ممدوحا.

لوجوه!غلط هذا قيل! 

صحبوهالذين بل اتبعه؛ من كل في تكن لم الرهبانية أن ! منها
ذلكبعد الرهبانية ا؛تدعّ!!ا ؤإنما رامت،، فيهم يكن لم كالحواريين 

اتبعه,من كل قلب، في جعلت، فإنها والرحمة الرأفة بخلاف 

والرحمة،الرأفة بخلاف الرهبانية ابتدعوا أنهم أحبر أنه ! ومنها
فإنلهم، ثرعها قد يكن لم ابترعرها كانوا ؤإذا يثتدعرها، لم فإنهم 

فلمالقدري الكوني الجعل لا الديني الشرعي الجعل هو المراد كان 
فلاالكوني الخالقي الجعل الراد كان وإن ، ذللئ، في الرهبانية تدخل 

ذك.في للرهبانية مدح 

تختصلا والرهبانية القلوب، في جعلها والرحمة الرأفة أن ! ومنها
.٠١ذك...وغير واللحم الكاح من حامت، البا ترك الرهبانية ل بالقلوب، 

ولاإيجاتا لا يشرعها لم ز علبهم، اض يكتبها لم الرمانية .فإن 
عليهمكتبإ ابتيعوها لما أنهم إلى طائفة ذهب، ولكن استحبابا، 

عثهز'َكثنها ماؤ قال! فإنه ذك، على يدل ما الأية في وليس إتمامها، 
نفسعليهم كتب، أنه يذكر فلم ^ رعاثها ■حل، رعوها ثا أش وئويا 'انتماء إلا 



وأنبدعة، ابتدعوا أنهم أحبر بل رعايتها، ولا إتمامها ولا الرمانية 
iiJij ، رعايتها.حق يرعوها لم البيعت

لوأنهم على بدل ^مهاصرعاثهاه ت تعالى محوله مل؛ محإن 
٠ممدوحين لكانوا رعايتها حق رعوها 

مع- أنهم على بدل بل ذلك، على يدل ما الكلام محي لمس مل: 
ذمفيكون ذلك، بدون تحقونه يلا ما الدم من يستحقون - الرعاية عدم 
ؤإنرعاها، من ذم من أعغلم رعايتها حق يرعها ولم الميعة ابتلع من 
الذيالقول أن 'فعلم مذموما...' بل محمودا، منهما واحد يكن لم 

مارهبانية وابتدعوا ت فتقديره منقهلع، استثناء وأنه الصواب، هو ذكرناه 
اممهإرصاء فإن اش، رصوان ابتغاء عليهم كتثنا لكن عليهم، كتبناها 
الالمحظور، وبترك المأمور، بفعل وذللئ، الخلق، على مكتوب واجب 

مافعل فيها والرهبانية تركه، عن ينه لم ما وبترك بفعله يأمر لم ما بفعل 
عته®ينه لم محا وترك به يؤمر لم 

ام• أي عثهتَبٌ َكبم--ها ما ابتدعوها ررُؤورهجاظ ميت اا«قالال وق
يخونآنماء ^إلأ هم أنفعند من التزموها هم ؤإنما عليهم، فرصناها 

عنهم®ف ا مرصاه طلبح ابتدعوها ولكنهم ت أي لأ تنخ امحتثناء ه آلله 
أنعش يدل القرآن ظاهر أن إلى الشاطئ ذهب الثالثة: المسألة 

تكنلم آشبموهاه تعالى! قوله في الذكورة البتندعة الرهبانية 
لمفن بشرطها، أحلوا لأنهم بل بإطلاق، المصّارى حق فى مذمومة 

أجر؛مها له حصل المى بعث مل بها عمل أو يثرطها، متهم يخل 

٠٠٢ ٠ -  T١٩١/ المسح دين بدل لخن الصحح الجواب )١( 
اكآويلتما/>؛.ساّن )٢( 



عملمن أن ت أي أ-مبمئ4 •؛مم ءاثؤأ آني ؤهثاسا ت قوله عليه ئد حبا 
جرم.أ ومنام بعثه؛ بعد ه بالني آمن ثم وقتها في بها 

تفصيل!فيه الشاطئ إليه ذهب وما 

تكنلم الأية في المذكورة الرهبانية أن من الشاطئي إليه ذهب فما 
رين؛المقبعض إليه ذهب ياطلاق؛ النصارى حق في مذمومة 
،•عاثورأ وابن ، لكلرازي 

الأيةفي المذكورة الرهبانية أن إلى رين المقمن جماعة وذهب 
،،والشوكاني١٦كثترأْا، وابن ١^٤،، وابن ،، كابن مذمومة؛ 

والمراغير٧آ•
ؤقاد١آذنث١ثنوأنئلمتعالى: قوله أن من الشاطئي إليه ذهب وما 
بعده بالني آمن ثم وقتهامحي بايرمانية عمل من أن معناْت أجُمح4 

جريررارآ،كابن الممرين؛ بعض إليه ذهب أجرم؛ وليناه بعثه، 
وابويص،والألوسرس

١.٢ ٤ Y/ ٩ ؛/ ٥ الكّر التمر انظر; 
انظر
انظر
انظر
انظر
انظر
انظر
انفلر
انفلر

واكويريآ/؛مالحرير 
٠.٢ ٠ -  Y١٨٨/المح دين بدل لمن الصحح الجواب 

.٣٩٢، ٣٩١الضير؛/بدائع 
.٣٣٨؛/المقلم القرآن نفير 

.١٧٩، ١٧٨/٥القدير نح 
الإكللم/؛آأاّوانظر: ، ٤٤٣ه/آ؛؛، تمرالمراعي 

.٦٩٢الماذاا/جامع 
التزيلم/أ؛_؛؛.سالم 

.١٩١؛ا/'ها، المعاني روح انظر: 



أنعلى يدل الفران ظاهر بأن امتدلاله الشاطبي بتى التفسير وبهذا 
بشرطها.أخلوا لأنهم بل بإطلاق، مذمومة تكن لم ارهانية 

ؤدئاثنiآكنث١نيأنبمات بقوله المراد أن إلى رين المقأكثر وذهب 
أوقم بعيي أو ه بمحمد صحيحا إيمائا آمنوا اللءين هم يره>ِيم 

بهما

بمحمدالصحيح إيمانهم لأحل الموتى فالأحر ير؛ النفهذا فعلى 
وتمسكهمالرهبانية يابتداعهم وليس — لام والالصلاة عليهما — وعيسى 

بمحمد.٠إيمانهم ثم بها 

متصل،الاستثناء بان المائلين مع يتناب الضمير فهدا ؛ هذاوعلى 
الذيالتفسير حلاف على فأكثرهم منقطع الاستثناء بأن القاظون وأما 
الثاطى.ذكره 

وماالرهبانية، ابتدعوا أنهم وذكر  ١١-! لأية ا في - تيمية ابن فال 
قالنم ذم، هو بل لهم مدح ذللثج فى وليي رعايتها، حق رعوها 
،بمحمد آمنوا الذين وهم لمهره .؛مم ءامنؤأاؤ!ذا ؤئئاثيما •' تعالى 
منفالمراد أيصا؛ بالمسيح آمنوا الذين أريد ولو فاسقون، منهم وكثير 
مؤمنونإنهم يقولون فكلهم ؤإلأ يبدل، لم الذي دينه على اتبعه 

دينهعلى المسيح اتبع من إلا سبحانه يمدح فلم حال وبكل يح، بالم

،٢ ٠ ٠ . ١  Y٩٣/ المح دين بدل لن الصحيح الجواب ،  Y٦٥٣/ النزيل مدارك انظر: 
، ٤٧٢آ/ النزيل أنوار ، ٣٣٨؛/ محير لأبن العظيم القرآن ير نف،  A٢٢٧/ المحيط البحر 
،؛ AU/0القدير نح ، ١٣٠ ، ٠٣٠ ؛/ الصاوي حاشية ، ٣٠١، ٠٣٠ إ/ الجلالين نفير 
.٤٣٠ U/ الرحمن الكريم ■نسير ، ٤ ٠ U/ الخأؤيل محامن ،  ١٧٩



بدلواالذين النصارى يمدح لم ه، بمحمد آمن ومن سدل، لم الذي 
^٠١بمحمد يؤمنوا لم الذين ولا المسيح دين 

فهذااض؛ رمحوان ابتغاء إلا فعلوها ما محال! من قول اروأما قال؛ ثم 
فعلمن فان للرهبانية مدح ذلك محي يكن لم الكلام عليه دل لو المعنى 

علىيثاب أن غايته مقصده، حمن مع عنه )ها٥ بل به، الله يأمر لم ما 
ولابواجب لمس ما على ولا عنه، )هي ما على يثاب لا قمده 

َكقهاعثهرءرما قال: اممه محإن عليه؛ يدل لا والكلام فكف حب، ت م
ولااممه، رضوان ابتغاء إلا فعلوها ما يقل ولم ه أش محبمون آ.ذيغاء إلا 

ماأو فعلوها ما المراد كان ولو رضوان، ابتغاء إلا ا؛تالءوها ما قال! 
ولمالممعولية، على منصوبا لكان الله؛ رضوان ابتغاء إلا ابتيعوها 

تقدمؤإنما لهم، أثبته بل الابتداع، نفي ولا فيه ليعمل الفعل لففل يتقدم 
الصواب(\آآ/هو ذكرطْ الذي القول أن فعلم الكتابة، لففل 

الذينيعني: مهثِه؛ .أنبم؛ ثا4نوأ راؤدثاينا القاسمي: وقال 
الإيمانومنه والابتداع، الشرك ثواب، عن الخالص الإيمان آمنوا 

•عندهم٠٠ به المبشر _ عاليه الله صالوات — بمحمد  (٣),.

.١  Y٩٣/المح دين يدل لن الصحح الجواب )١( 
،١  T٩٩/ المح دين بدل لن الصحح الجواب )٢( 
التأويل٧/•٤.ساّن )٣( 





الحشرسورة 

سمفثملاوأمو.بمر ممإبندبنرم أأ*يآفينأون قمق تعالى؛ ال ق٠ 
ا.آلشيهم0هل هم أؤكلث آلئن آممووهو، يف 

آواهممنزلا يجدوا لم لنا الخفة »أهل الناطص: قال ١ ٢; ١ ٠ 
يقونهمما يجدوا لم حين أنهم كما يجدوا، حتى المسجد إلى المي. 

تعالى؛نوله نزل - أيشا - ءاوفيهم •  ١١إعانتهم...إلى السي ندب 
محأمرهره•د.مهم ين لمحوأ اؤ؛بم ١^؟;^ 

يبارهممن حرجوا بقل؛ ولم ؤللم؛حوأ4 قال؛ كيف ترى ألا 
إنماأنهم فبان احتياوا، يخرجوا أن يحتمل كان ئد فإنه وأموالهم، 

عاففيه لفعلوا؛ إحراجها إلى سبيلا وحدوا ولو اصعلرارا، منها أحرجوا 
وهوللشاؤع، بمقصود ليس امحياوا المال عن الخروج أن على يدل 

الشريعة.أدلة عليه تدل الذي 

الصفزلأه اممه رسول برأهم ذلك، فلأجل 
»'/صءءح؛صءءمصء

٨.الحشرت رسورة)١( 
.٣٤٤الامممام )٢( 



الدراسة:■

مسألتين:عن الموصع هذا في الشاطئ تحدث 
ءََُص وسهمآءتعالى: نوله أن إلى الشاطئ ذهب الأولى: الة الم

الصفة•أهل في نزل دأنربجر4 ؤ-م-بم بن هممأ اون ألثه؛متن 
وصفإنه حث من تيمية؛ ابن إليه ذهب الشاطبى؛ إليه ذهب وما 

١^١،.لأهل 
،•المهاجريزأ فى نزك أنها الممرين أكثر وذكر 

•المهاجرون الفقراء هم الصفة أهل لأن القولين؛ بين حائف ولا 
فيالذكور الوصمح هذا ولكن لأية، ا هذه نزول في سب يرد ولم 

ؤشهماءتعالى: كقوله الصفة؛ أهل المهاجرين لهؤلاء وصف هو ية ألا 
.بمشيهم'اآذنج_•*ح ؤصرا تت،لمث لا أتي تبي_ل نج ليمروأ 

ألقاّرى■تئمحى لا إستهتإ ثرد4م ألثثفب مى أ؛فيثاء آلكتاط 

والأموالالديار تركوا المهاجرون ®هؤلاء الأية في - فتائه قال 
ماعلى الإسلام واحتاروا ولرسوله، ض حبا حرجوا والعشائر، والأهلين 

بطهعلى الحجر يعصب كان الرجل أن لنا ذكر لقد حتى الشدة، من فيه 

•٨.- ;١١٢٧الخاوي مجموع انظر: )١( 
بحرالبيان جاُع وانظر- للمفرين،  a٢٣/ يره نف*ي الجوزي ابن سبه )٢( 

،٢٨٦الوجيز المحرر ، a٧٥/ التنزيل معالم ، ٥٠٥ه/ والعيون النكت، ، ٣٤٥ fxالعلوم 
الدرالمثورا/، ٤٢٩اك_هل ،  ١٥القرآنلأحكام الجامع ، ٢٨٧
.٢٤٥، ٢٤٤; ١٤اJحاني روح ، ٠٢٠ ه/ القدير فح ، ٣٢٢أا الخاوي حاشية ، ٢٨٨

.٢٤١»_،؛U، وانظر: ، ٢٧٣البقرة: مورة )٣( 



مالهالشتاء في الحقيرة يتخد الرجل وكان الجؤع، من صلبه به ليفتم 
غيرها((را/دثار 

عنهاجر من بالمهاجرين؛ رريعنى -ت الأية فى - الماوردى وفال 
المدينة،وهي هجرته، دار في ه اض رسول إلى لمين الممن ومحلمه 
نبيه٠١نمرة فى ورغبة قومه، أذى من حوئا 

بهميعني رون: المقررقال -ت لأية ا في - الجوزي ابن ونال 

المهاجرين"لم•
يدلؤوأم-حوأيم ت تعالى قوله أن إلى الشامحلبي ذهب، الثانية! المسألة 

ديارهممن حرجوا يقل؛ لم إذ اصطرارا، منها أحرجوا أنهم على 
•وأموالهم 
المفسرين؛من كثير إليه ذمت، بي؛ الثامحلإليه ذمب، وما 

والشرف-يلص،عطيةرْ،، وابن كالسمسف_لير؛،، 
،•والألوسأ ، ٢١والشولكني١ والماوىلاّ،، ، ٢٨والييفاوير

الممسيرفي ياسين بنير حكمت أساله وحن ، Y٣٩؛/تفسيرْ في جرير اين أحرجه )١( 
.٤٦٥/٤الصحح 

.٥٠٥ه/والموز الكن، )٢( 
.A٢٣/المر زاد )٣( 
العلومبحر انظر: )٤( 
.٢٨٧؟، ١Al/o^،؛- المٍرر ١^،: )٥( 
اع؛ر١^: )٦( 
 )V( :0{</القرآن لأحكام الجامع انظر/\A.\
.٤٨١/٢الميلأنوار انظر: )٨( 
.٣٢٢إ/الخاوي حاشية انظر: )٩( 

.٢٠ه/• القدير نح انفلر: ( ١٠)
.٢٤٥أا/إأأ، الماني روح انظر: ( ١١)



كفارأحرجهم أي: ؤوهممأينيضيا4؛ ت ®ومض قال 
زالخروج*١ إلى أحوجوهم ت أي مكة، 

مكةكفار أن ؛ ^ دينربم وأنيوأبن ؤ ®ومعنى؛ الشوكاني: ونال 
،•الخروج^ إلى واضطروهم منها جوهم أحر 

كفاراصطرهم حيث رأموِل؛لح4؛ ٠^^١ثنؤ-ضبمم الألومي؛ وقال 
باعتباروصف وهذا منها، فحرجوا الخروج؛ إلى وأحوجوهم مكة 

الخالب<\م.

^إ^\إ0\.القرآن لأحكام الجاح )١( 
)آ(نحالقديره/'»ير

.٢٤٥، Yi؛؛/؛المعاني روح ر"اا 



فيصئاقذَهأمولأس: ال-ساون٠
ِسهوليم

١٦  /Y النافقين في - تعالى اروقال الشاطئ: ئال ٢:_
هوافه أن علم من لأن منهم؛ فقه عدم وهذا ^ أس تن صدريهم ؤ، رهبة 
الفقيه،فهو الأمور؛ مصرف هو وأنه شيء، كل ملكوت، بيده الذي 

• ٢٢,نقو0هاإ لا مرٌ يخآ دلك ؤ تعالى؛ محال ولذلك 
ء؛؛■ؤه ء ^٠ ٢٥

لدراسة:اأ 

ألتين؛معن الموصع هذا في الساطي تحديث، 
أثقتعالى:قوله أن إلى الشاطئ ذمب الأولى: المسألة 

المنافقين•في ه أس ين صدؤثميم ؤ، نمه 
رين؛القمن جماعة إليه ذهبا الشاطئ؛ إليه ذهبا وما 

دءثرهم٠'٧،•^٦،، وابن والنفيارْ،، كالزمخشريل٣،، 
التهود•ش أنها إلمح، المغرين بعض وذهب 

.١٣الحثرت سورة ١( 
.٢١٣/٤الوافقات ٢( 
انظر٣( 
انظر٤( 
انظر٥( 
انظر٦( 
انظر٧( 

.AT/iالكشاف 

.٢٥٢الشيراصها/هآ/
مدارك

.٤٦٩.  U٤٦٤/ الفتاوى مجموع 
الجلالضشر ،  A٤٨٢ النزيل أنوار ، ٣٦٤أإ كم لأبن العظم الهمان شر 

 ;٤٠٣٢٠



^١^٠^٠^٢^■؛/^١،، ابن إلته؛ ذهب وسن 
والهود•المنافض في كونها جواز إلى رين المقمن جماعة لذهب 
والفرطبيلْ،،عطبةر٤ا، وابن انيمخثّرىرم، ت إليه ذهب وممن 

؛والقاسمير ، والبقاعي ، جزى وابن 
فيالايات سياق إذ واليهود؛ المنافقين في الأية أن يظهرت والدي 

كانتؤإن ، تحتملها والأية ، عليهما يصدق والوصف ، عنهما الحديث 

أفلهر.المنافقين في 
َقمنوأ، ^؛lJحويهز -إلمولوث يايمإ آئكث> إل ر • لأيات ا أول ففي 

ننصدورم ق رمه أند لانثن ؤ : - المؤمنين مخاطنا - ومطها وفي 

كوءإف َةرهاد ثثا آحقم ماد إي آلثنًثن ؤَةثفي ت نهايتها وفي 
ود'إكانها خلدن آلثار 1، ام1ا ءهت؛ما ث لغ وا أنتنفين تث آثم غارا -أءاي ينلكث 

او1نآ؛/هإ.جاح انظر: 
.٢٤القرآن لأحلكم الجامع انظر: 
TA/1.الكشاف انظر: 
0/بمخآ.الوجيز السرد انظر: 
.٢٤ا،/ه؛/ القرآن لأحكام الجامع انفلر: 
A٠٤٣٠ اسل انظر: 
.٤٥٠الدرداء؛/؟؛؛، نظم انظر: 
اكأويللأ/ا،أ.محامن انظر: 
٠١١ت الحشر صورة 

٠١٣الحشر: (سورة 
٠١٧، ١٦الحشر: صورة (



الأحر.يرد لم القرين من أحدهما على اقتصر من ولدا 
نفاقهم،على دلالة >شووئئلمه ؤ؛حق راوقوله: الزمخشري: قال 

فيأهيب وأنتم اممه، خوف العلانية في لكم يغلهرون أنهم يعني 
صدورهمفي يخافونكم اليهود أن يريد أن ررويجوز اغ٠٠ من صدورهم 

فكانواونجدة، بأس أولي، قوما كانوا لأنهم الله؛ من خوفهم من أشد 
صدورهم١١في الخيفة إصمار مع لهم يتشجعون 
أنمخبرا محمد أمة تعالى خاطب ®ثم -ت لأية ا في - عطية ابن وقال 

لأنهمتعالى؛ اف من متهم المومنض من حويا أشد والمنافقين، اليهود 
اللهمن العياب بآجل يؤمنون ولا المؤمنين، من الشر عاجل يتوقعون 

بالحقوفقههم بالأمور فهمهم لقلة وذلك نعالك،، 
هيت الرهبة ثمدة-هفيطءلأمسأثيم جزي■ ابن ئال 

مماأكثر الناس يخافون واليهود المنافقين أن والمعنى! الخوف، 
اض(\م.يخافون 

تعالى:قوله أن إلى الشاطئي ذمب الثانية: المسالة 
فقههم.عدم على يدل أثث4 من صدورهم ف، رهثه 

.٢٤المفريزل أكثر إليه ذهب الشاطى؛ إليه ذهب وما 

.٤٣٠/Y_l)؛(
أ/٣٨.الكثاف )٢( 

.٢٨٩ه/الوجيز المحرر )٣( 
أ/الكشاف ، M٨١ المزيل سالم العلوم بحر آا/ْ؛، ^٠ ٧١جامع انفلر: )٤( 

القرآنلأحكام الجامع ، ٢٥٢ها/بمآ/الكير الغير , rM/oالوجيز المحرر ، ٨٣
الخظيمالقرآن ير نف، YiUMالمحيط الحر ، A٦٦٧ المزيل ،دارك بم/خا/أآ، 

القديرًفح ، ٤٥٠ها/آ؛؛، الدرر نظم ، ٤٨٢٨المزيل أنوار ، ٣٦٤كير؛/لأبن 



كانلو إذ يفقه؛ لا فإنه شانه هذا من بان حكمت الأية أن كما 
شأنههدا كان ومن شيء، كل ملكوت بيده اض أن لعلموا فقه عندهم 

محواْ.ممن بالرهبة أحق فهو 
هؤلاءبأن المؤمنين حاطب ®ثم _ث الأية في - حيان أبو نال 

شركم،عاجل بتونعون لأنهم تعالى؛ اض من خيفة أشد يخافونكم 
فهمهم،ارلقلة وذلك الله؛ عذاب آحل يتوقعون لا إيمانهم ولعدم 

الرهبةمجن ذكر محا أي: لأُسهوليم؛ *ُؤد'ِإكإأعممم الشوكانيت وقال 
فقهلهم كان ولو الأشياء، محن لشيء فقههم عدم بب بالموصوفة 

منهيالرهبة أحق نهو عليهم، سلهلكم الذي هو مسحانه اف أن لعلموا 
دونكم٠ر٢،.

الخالقحون، يكون أن الفقه كل الفمه ®ؤإنما عيي: الوقال 
١٠لهاتبعا وغيرها غيرها، على مقدمة ومحبته ورحاوه 

U/الرحمن انكريم تسر ،  U٦٩/ اكاؤيل سامن ، ٢ ٥ ١ ا/ ٤ ، yUJlروح ، ٢ ٠ ٤ ه/ =
٣٣٩.

؛U/A.Yالمط البحر )١( 

.U٣٣٩/الرحمن اعريم تسر )٣( 



الممتحنةسورة 

وهثتثأ؟اال١'المز حسأفآ '؛اتدؤأسوم تعالى:قال 

»وءال_فىإبرامم_:قال لأ\^ا\ 
اص.م إل 

قرااه«رآ/الذي الوجه على الفعل إيقاع والتأسي: 
•رهٌ ٠ ء ٠ ٠ ٥، /> 

ة:الدراس

الذيالوجه على الفعل إيقاع هو • التأسي أن إلى الساطي ذهب 
فعله.

كالراغبل٣،،رين؛ المقبعض ذكرْ الثاهلبي؛ إليه ذهب وما 
فيالمقرين عامة أقوال أن كما ، وغيرهم ، الحلبي والسمين 

٤.ت المبمتحنت محورة ١( 
.٢٦١، ٢٦٠ه/اووائأ<ت، ٢( 
انظر٣( 
انظر٤( 
انظر٥( 

.١ خ ص الممردامت، 
\إ\'\.الحفاظ عمدة 

اوان\ّ/\/مأا.أمحواء



فلامي، والتا والأتباع الاقتداء حول تدور لأية ا في الأسوة معنى 
بينهااختلاف 

والتامي®الاقتداء هو الأسوة; رامعنى حيان; أبو قال 
مثل- والكر بالفم - لإموة وا لأموة ا  ١١الحلبي; المين وقال 

غيرهاتباع ض عليها ان الأنيكون التي الحالة وهي والقدوة، القدوة 
رسولق إم َي0 تعالى; قال حير، أو نفع نح، أو حن في مواء 

يقال;عليكم واجب اتباعه أي _، بالوجهين قرئ - ئلمه آدآيزة 
اقتديت®مثل فعله في انعته أي• به؛ تاميت 

الحالةعلى الغير اتباع وهي كالقدوة، ررالأموة سالم; عطية وقال 
قيحة*لأو حنة عليها يكون التي 

معالمه/،ماه، وانمون الكت ، Yor/rالعلوم بحر آا/ا،ه، جامع ١^ )١( 
الضيرالكبير0ا/ا'؟/، rv/Aزادالمر، ٢٩٥المحررالوجيزه/، ١^^٤٩

المء؛طخ/آهآ،البحر ، Y٤٣٥/١^ ه/خا/مم، القرآن لأحلكم الجاْع ، ٢٦٠
المانيروح ، r\r/oاكلير قح ، YYY/iي ، ١٤٨٦٨^ أنوار 
/٦^١r الرحمن الكريم تيسير فى/A٣٥٢.

.A٢٥٢/المحيْل البحر )٢( 
٠٢١الأحزاب )مّورة 

ا/ا«ا.الحفاظ عمدة )٤( 

البيانأضواء)٥( 



الجمعةمحورة 

إقإأث*نآ آلجنمت يءِ للثأووين ملئ إدا ءامنوأ ؤ ت تعالى ال ن٠ 

مقمودْؤمحاإثذَؤاس4ِ ارنوله: : ، النا٠^١٢قال  ١٨١٨
إليهاعي بالالأمر لا فيها، التمريهل وعدم الجمعة إقامة على الحمفل 

فقط.

ةملايعن بالنهي لذ.لك التوكيد مجرى حار ؤ)؛ح'وا وقوله• 
ذلكفي مطلثا السع عن النهي، المفصود أن لا عي،، الم، الشاغل 
نحوهما(ارم.أو الربا، بح أو الغرر، بيع عن الهي، حد علكط الوقت،، 

غيره؛به قصد الذتح( المهي أو ®الأمر -؛ آخر موضع في - وقال 
لجم،الميع م، الهي فإن ؛ آبع4 ودروأ أم إؤ إق يء ت نعالك، كقوله 

٠٩ت الجمعة سورة )١( 

بحسبشرعي نمد والنواهي الأوامر من؛ يفهم بأنه ت حديثه ساق في الشاطئ أورده ، ٢١
فيالمصالح أعيان على الدالة المقالين أو الحالية القراتن من بها يقترن وما الاسقراء 

٤[. ١٣, ٤  ١٢مأ/ المرافقات المهيات]انظر: في والمفاسد الأ.ررات، 
الموافقات)٣( 



ئتمي

القصدالمقصود الهي من فهو عي؛ بالللأمر تأكيد هو بل مبتدأ، نهتا 
والزناالربا عن نهي كما الأول، بالقصد عنه منهثا ليس فاليع الثاني، 

به((را/الاشتغال عد عي التعهليل لأجل بل مثلا، 
ء؛•حء، ءوحؤُ 

 Iة!لدواما

ألتين!معن الموصع هدا في الشاطئ تحدث 
ؤأسعواإقبقوله" المقصود أن إلى الشاطئي ذهب الأولى؛ المسألة 

عيبالالأمر لا فتها، الممريهل وعدم الجمعة إقامة على الحففل ذَوأسه 
فقعل.إليها 

فىالصحابة وفعل ه فعاله يؤيده الثاطبى؛ إليه ذهب وما 
.الجمعة إقامة على المحاففلة 

أوالجمعان،، ودعهم عن أقوام ررلينتهين ه؛ قوله يؤيده كما 
الغافلين٠رل٣ا•من لبمون ثم قلوبهم، على اض ليختمن 

وومن للثاوء تريث ؤءادا فيها؛ إذ ؛ لث، ذلعلى يدل لأية ا وظاهر 
لها،ينادى جمعة كل عند مهللوب، عي الإذ دّؤ إل أسعوأ ألبمثعؤ 
٠إقامتها على المحاففلة يستلزم وهدا واحدة، جمعة وليستا 

قولهفي البيع عن النهي أن إلى الشاطبي ذهبا الثانية؛ المسألة 

.١٦٢.  ١٥٦/٢واظر: ، ١٣٤م الموامماُت، )١( 
رقم، ٥٩٥آ/والحطة الصلاة تخفيفه يائه الجمعة، كتايه مسالم، صحح انفلرت )٢( 

٨٧٣، ٨٧٢.

الجمعة،ترك ش اكناليفل بابه الجمعة، كتاب، في صحيحه، في لم مأحرجه •' الحديثه )٣، 
ههريرة وأي عمر بن افه همد حدث من  ٨٠١٥برقم ، ٠٩١أ/



إلىعي اليعطل لكونه عي؛ بالللأمر تأكيد ه أنج • تٌالى 
الجمعة.

ريزرا،.المفمن كثير ذكرْ الشاطئ؛ إليه ذهب وما 
إذ_؛ أيصا — لاحقها محي لأية ا سياق عليه ؤيدل الذلاهر، هو وهذا 

لقزين نآتعإ ١^؛^، هأتي-تحأفي آلصاوه نيين تعار؛ يقول 
الصلاة.انقضاء يعل المع فاباح 

عنيشغل أمر فكل به، للاشتعال منع إنما ررالبيع العربي• ابن ؤال 
٠ردعا،١ مفرخ شرعا حرام فهو كلها العهود من الجمعة 

اممهذكر عن يذهل ما بترك الأمر أراد ُ'ؤودروأأذج4 المسمي؛ وقال 
يتكاثرالجمعة يوم لأن بينها؛ من المع حص ؤإنما الدنيا، شواغل من 

الأحرة،تجارة بادروا لهم؛ فقيل الزوال، عند والثراء البيع فيه 
منهأنفع شيء لا الذي اممه ذكر إلى وامحوا نيا، الم. تجارة واتركوا 
يرلأ،.ينفعه الذي المح وذروا وأربح، 

ولأنيشغلهم، اون.ي لأنه الميع؛ عن نهوا راؤإنما عاشور؛ ابن وقال 
،.وردتءرعير على إقبالا الجمعة منهم فريق كرك كان الأية نزول ميب 

القرآنأحلكم ، ٣٦٣مالعلوم بحر •٦، ٠ ما،ا،ه، للجماص القرآن أذكام انظر: )١( 
النزيلمدارك ، ١ ٠ •م ه؛/ الك؛ر الضر ، A٥٤/ المر زاد ، ٢٤٩العربي؛/لأبن 

/Y٤٤٩؛/الضر بيانع اوحتْلخ/هآآ، البحر ، ٢٢٤/٢٤ُج٠وعاكاوى، ٦٨٤،
٠.٢ ٢ ; ٢٨واكوير التحرير ، U٣٨٤/ الرحمن الكريم نير ، Y٦٥/ ٠ الدرر نظم 

 )Y( ١٠الجمعة؛ محورة.
.٢٥٠القرآن؛/أحكام )٣( 
.Y٦٨٤/النزيل سارك )٤( 
٢. ٠Y/Y٨واكويرالتحرير )٥( 



آشثم ِس نأ:لإأ هأشزوأ4 آلقلوة ك »ؤوا مالي: نال ٠
سآشَ،ءص|صن4لم

تعالى:كقوله للاباحة؛ يكون قد ءالار الشاطبي: قال ٢ / ٢١٩
لآءأِسضليآش4«رم

ي-?ةمحءءحصء *&4* 

 Iلدراسة:ا

ؤةش-نحأفيآمحتعالى؛ قوله في الأمر أن إلى الشاطئ ذهب 
للإباحة.آمموه ثمل ؤأبنغإين 

ابنوحكى ، رش المفعامة إليه ذهب الشاطبي؛ إليه ذهب وما 
عليه.الاتفاق جزي وابن عتلية 

صلاةقضيت فإذا ذكره: تعالى رريقول _: الأية في - حرير ابن قال 
منرخصة ذلك، شئتم، إن الأرض في فانتشروا الجمعة، يوم الجمعة 

ذللث،.في لكم اف 

،.التاويل«١٤أهل قال ذللث، في قلما الذي وتحو 

,١٠الجمعة سورة ( ١ ر 
اووافقاتم'\آ'؛.)٢( 
للجصاصالقرآن أحكام ،  ١٧٢ه/ لالزجاج القرآن معاني ، ٩٧!١٦اليان جامع انظر* أم 

A/الزيل سالم للهرامي القرآن أحكام ، v٣٦٣/الملوم بحر 
ا،/خا/القرآن لأذكام الجامع /^ T'/\oالتمرالكسر ؛،، A/0زادالمر ، ١٢٣
الدررنقلم ، A٢٦٥/المط البحر ، A٤٤٦ المهيل ، ٢٦٨٤; اكئزيل مدارك ، ٧١

.yu/Mانماتي روح ، ٤٣٥١; الجلالين تمر ، ٦٧٨٠
.٩٧/١٢البيان )؛(جامع 



مقتضىأن على الناس أجمع ت وقوله  ١١ععلية؛ ابن وقال 
أنهؤوآ.مأأنشفي(آسه تعالى• نوله وكذلك الإباحة، لأمر ا هذا 

تلنمؤو1دا تعالى؛ قوله مثل ذلك وأن المعاش، ال_، ءلقي الإباحة 
الفضلررذللخ، قال: أنه س البي عن أنس عن روى ما إلا ةنثإادرأهل١، 

حتحازة((((اتياع أو صديق صالة أو مريض عيادة هو المبتغي 
احةل—لإبالأمر ا هن• محوافيآلآبج،4 حزي؛ ابن ال ون

باتفاقا<رم.

٠٢ت المائدة صورة )١( 
ْ/بىما.الوجيز اليرر )٢( 
■المهيل )٣( 



-مآش عث نآ ؤ ؤئأ محصك إي آشقوأ و أو بمتره رأوأ ^٧^١ ت تعالى نال ٠
/ألرزتيث4أ حث ؤآثئ آببمرأ بث'اقووس 

.V'/YY  محزآوواأئتاإي4؛ااوحاء: الشاطى: قال
معناه١١في ما أو الطبل وهو 

\نإتو\وا أؤ غئنرْ ;أوأ ُؤوإدا تعالى! ®كقوله آحر_ت موضع في وقال- 
حبعلى اللعب أو الغناء أو المزمار أو الطبل يعني! إوآا؟ه؛ 

المضرين،<رم.اختلاف 
ءه7؛ص حؤمء ®ء 

■الدراسة:

أوثرا.بمرْ رأوأ^٧^١ ث تعالى قوله في اللهو أن إلى الشاطئ ذهب 
معناه.في ما أو الطبل هو ,إلإآاه؛ آذذصوا

أكثرإليه ذهب الطبل؛ هو اللهو بأن الئاطبي إليه ذهب وما 
المفسريزر؛،.

الزمارأى.هو اللهو أن اكاز: والقول 

,١١ت الجمعة صورة )١( 
.yrA\/\وو\ظ\ت )٢( 
.٥١٦اوواءقات"أ/هاه، )٣( 
إ/الكشاف ،  A١٢٤/ النزيل سالم ، Y'lY'/Y'العلوم بحر ، آا/ا،ا، اوا0 جامع انفلر: )٤( 

أنوار، Y٦٨٥/النزيل مدارك ١، ٠ ،•ا/ ; ١٥الكسر المر ، A٥٦/المسر زاد ، ٩٩
عانىJ١روح ، ٢٤٩١;"اكئزيل 

ابنإليه وذهب، الأنصاري، اش همد بن جابر عن  Y٩٩/شيرْ قي جرير ابن أحرجه )٥( 
جرير•







المنافقونمررة 

٠puUJls، ; إثكثلم إس نسولآف آلقغمونقارالثميإلك جآءق ^إدا
تقذثد،4ل١،•يمدإة وأممه 

Uالقرآنفي الحكايأت مجاري تنبع ررومن الشاطبى• نال ١ / ٢١
باطل.هو مما حق هو وما ، عرف 

إلىأللاه نسول إيك ممد قالوا ألثثغعول خءث ^إدا ماش! ال ففمد 
آخرها.

وباطنهاحق فظاهرها بالباطل، الحق ممزوجة الحكاية هذه فإن 
تعالى.فقال مهنابق، غير وهو المعتقد عن إخبارا كان حيث من ؛ كذب، 
اةنمد ٠^^٥ ت وقال القول، لغلاهر تصحيحا ؛ إئك،تعام ؤو\لأ 

ريها<ل قمالوا لما إبهلالأ ثةذ.ؤفه؛ ٍنيخل؛1 
٠ءء"7بم ،■ص.ء 

ةتءالاورار>ا

كهون^اؤأمدإةث،تعالى: قو!ه أن إلى الشاطبي ذهب، 

١ت المنافقون صورة )١( 
الموافقات)٢( 



بالباطل،الحق ممنوحة المنافقض عن الحكاية هذه بأن لرسوأ،أفه 
وهوالمعتني عن إخبارا كان حيث من كذب؛ وباطنها حق، ءفلاهرها 

لظاهرتصحيحا ؤوآس،مإظث،وثوة/ه؛ تعالى؛ فمال( معلمابق؛ غير 
به.قصدوا لما إطالأ ثىؤفيم؛ آتنضن لمداة ت وهال، القولة، 
رينالمقعامة إليه ذهب الشاطبي؛ إليه ذهب وما 

تعالى!كقوله الشرعية؛ النصوص عليه وتدل، الأية، ظاهر وهو 
إلِإنما نم ١^ قاو إق ^٢ نإذا ثاثث\ ،و ؛١^ أوئ لمحأ ^^^١ 

منررءونْ

ألملووهامواإل هاموأ نإدا وهو أثن ءثدءو0 أكنتمن ؤإ0 • ه وقول
ولالا؛١^٠ د'لأق ثن ثديين إلاقيلا. ١؛؟،؛ دهمرى ولا ألناس رآءوئ 'قال 

^^ُشبممحثيلأهم
عبديحنى! أكنقوزه مآءق ؛^إدا تعالى! ارنوله الجوزي! ابن نال 

عنهم،الخبر تم وههنا ١^^ مول ثبي^ ^٥١^١ وأصحابه أبي بن اممه 
}خؤأ>و0هألثؤه؛ إة لثمي والاه لر؛ثولم إلك بملم ^؛١٠ نعالك،• فقال ابتدأ ثم 

أخلهروا((ر؛ا.ما غير أصمروا لأنهم كاذبين؛ جعلهم ؤإتما 

،٣٣٦٤; العلوم بحر ،  ١٧٥ه/للزحاج القرآن معاني ، ١ ٠ • أ؛/ البيان جامع اننلر: )١( 
؛/العربي لأبن القرآن أحكام ؛، Y،\/Aالخزيل معالم ، ١٤، ١٣٨والعيون الكن 

\,r/r'/]oاعٍر الش؛ر ، 0A/Aالسير زاد ، ٣١١)،/الوجيز المٍرر ، ٢٥٧
نمير، Y1U/Aالمحيهل البحر ،  a٠٨/التسهيل ، ٨٠^إ\\إ القرآن لأحكام الجامع 

،I٣٥٣/الجلالين ير نف، ٧٦.  Y٧٤/ ٠ الدرر نظم ، ٣٩٣ fiمحير لأبن العظيم القرآن 
التأرلمحامن ، ٣٠٤ iT'T/\iالمعاني روح ، ٢٣٠م/القدير نح 

.١٤البقرة: مورة )٢( 
.١٤٣، ١٤٢الماء: مورة )٣( 

.0A/Aالخير )؛(زاد 



كانوا\ثؤه نسون إئك لثمي ماؤأ آلسفئون 1آءق ٠^^١ ت جزي ابن ونال 
وأشؤ فوله! افه كذبهم فلذلك قلوبهم؛ في ليس ما بالتهم يقولون 

بالرسالة.الشهادة دعواهم في كذبوا أي• صذ-بوفه ألثفن\او، إة لمل- 
ؤإنماالمنافقين، كلام من فليس لر؛ممحه إلك بملم ٠^^٥ قوله• وأما 

محوله:أن يوهم لكان يذكره لم ولو تعالى، اف كلام من هو 
وبينالمنافقين حكاية بين فوسهله للرسالة، إ؛هلال آلمثغضن إة 

الرسالةا،وليحقق الوهم، هذا ليزيل تكنءيبهم؛ 

أنهمالنافقين عن ا مغن تعالى رريقول -ت الأية في - كير ابن وقال 
فليسواالأمر باطن فى فأما ه، المبى جاووا إذا بالإسلام يتفوهون 

ألقفئوثثآءث ^إدا تعالى: نال ولهذا ذللث،، من الفل• على بل كذللث،، 
بذلك،واجهوك عندك حفروا إذا أي؛ ؛ ربمول إلك لثمي ءاوأ 

أنهمخبرة بجملة اعترض ولهذا يقولون، كما وليس ذللث،، للث، وأظهروا 
لمدإةواه ؤ تعالى: محال ثم إئك  ٣٥فقال: اطه، رسول 

لأنهمللخارج؛ م3؛لابما كان ؤإن يه، أحبروا فيما أي• لكب؛دبمه ألمحبمإ 
يةبالبهم كان ولهذا صدمه، ولا يقولون ما صحة يعتقدون يكونوا لم 

اعتقادهم«ر؟،.إلى 

؛؛.A/Yالتسهيل )؛(
r/1؟Xاسم القرآن نفير )٢( 











بعدبه المراد حيث من وليس لأية، ا في اللففل هذا دلالة حيث من وهذا 
أهوال!فيها رين للمقإذ تفسيرها؛ وقؤع 

جمهورإليه وذهب المقروصة، الزكاة في أنها الأول! القول 
٠المفسرين 

بعضإليه وذم، والمندوب، المفروض فى عامة أنها الثاني! القول 
الفسسمينلى.

نامن ؤو\،نقو\ تعالى! قوله أن باب من هذا أورد والتامحليي 
وأفعاله.بأقواله ه بينه ولذا بيان، إلى تحتاج التي الجملة الألفامحل من 

أوعامة هي هل بالأية المراد تعيين إلى هتا الشامحلبي يتعرض ولم 
المقروصة.بالزكاة خاصة 

وجهان!فيه )و،نإلإ^ ثا مف وأنغفإ ارؤ الماوردي؛ قال 
الضحاك.قاله المال، من المقروصة الزكاة نها أ !

المضطر((ومعونة المحتاج ورفد التطؤع صدقة أنها الثاني! 
نامف ؤو\يأث\' تعالى! ®قوله عطية! ابن وقال 

توانظر ، a٢٧٠/تمره ر حيان وأبو ه/هامآ، شيره فى عطية ابن للجمهور به ن)١( 
فير ٨٨٩التئزيلمدارك العربي؛/ا،هآ، لأبن القرآن أحكام ، ١ • r/iاممثاف 
ro\/tالجلالين 

 )Y( ٠ مير0 قي جري ابن إله• ذم، ممن/Y ٠ تميرْ في والتاعي ، ٤ ٥/Y٩٣ ،
فيرْفى ي عن. وال، ٤ ١ Y / ؛ ٤ يره نففى والألومى ،  0٢٣٣إ تفسيره فى والثوكانى 

٦إ٩^والعيون الكتؤ )٣( 



عامذك I آخرون وقال الزكاة، المراد ت المتاولن من جمهور قال 
ومدوب«لممفروض في 

إلخ،، ءامنوأهر أكمكث> ؤبمآبم>ا ت تعالى قوله ررجعل وقالالألوست 
سبحانه:هوله محي العموم وجه على ص بالإنفاق للأمر وتوهلئة تمهدا 

.٣١٥ه/ الوجيز المحرر )١( 
٠٩المنافقوزت صورة )٢( 
؛ا/أام.المعاني روح )٣( 





الطلاقمورة 

ويدوألمعروف أو يثعثوف هأس؛ؤهى ل1هن اص ااؤ؛دا 
وأيزيِأثب يويى َكاو، من يم، بوعهل د'ل=كم ض أكهنده وؤهوأ يأؤ عدو ذوى 

آثوعق بمؤو رش عسب لا تئ خ ويمه )وا ,ثمء لث عتل آثث بمؤ، وش آلاحن 
.، ١ منرل4ر سء 4؛^، ألت جعن ءد أمرثأ شع أتيه ,!ن ئهن 

رواُءمبما لئ عتل آقث ؤون0 تعالى! ®قوله ةالالشاطٍى! 
jyj لهيجعل لا اممه يتقي لا من أن الشرط ومفهوم ءنئسثه ^ئئثلا

يرح
«/بمءو'ُ؛مءور؛مء

 Bة؛لدراما

ؤييؤوز1أ تعالى؛ قوله في الشرط مفهوم أن إلى الشاطئ ذهب 
مخرجا.له يجعل لا اض يممي لا من أن عثللم,ءحثا4 

٢.٣، اممدق: سورة )١( 
.٥٣٢ا/الرامحات )٢( 



كابنالمقمرين؛ من حماعة ذكره الثاطبي؛ إليه ذهب وما 
وغٍربء،.والُدىرم، ١^٢،، وابن ، ^١٢

عندمعتبر الشرط مفهوم أن كما واضح، لأية ا في الشرط ومفهوم 
اساءُلْ/أكثر 

اففإن عام، هذا أن ءوالمحيح _ت الأية في - الجوزي ابن قال 
فييقع يتقي؛ لا وس عله، يضق ما كل من مخرجا للقي يجعل تعالى 
دة«را■/ثم 

حميعفي مرضاته ولازم اض، اتقى من رافكل ت عدى الونال 
لهيجعل أن ثوابه؛ جملة ومن لأحرق، وا الدنيا في يثيبه اض فان أحواله؛ 
ومشقة.شدة كل من مخرجا 

اممه؛يتق لم فمن ومخرجا، فرجا له جعل الله؛ اتقى من أن وكما 
والخروجمنها التخلص على يقدرون لا التي والأغلال الأصار في يقع 
،.٧١٠تبعتها من 

.١٣•اليان جامع انظر: )١( 
.A/١٧المتر زاد انظر: )٢( 
١.٤ ٠ U/ الرحمن امريم سر انظر: )٣( 
يانع، ٣٥، ٣٤م ، 1.٥٧ا/آه الخاوي مجموع ، ٣٢٤ْ/الوجيز الحرر انفلر: )٤( 

٠٤٩٧صا"ا،؛، الريان الروض ، ٤٧•، ٤٦٩/٤الشتر 
.١٥٩ص١ْ٧، الفحول إرشاد انفلر: )٥( 
.A٧١/السير زاد )٦( 
١.٤ • U/ الرحمن الكريم سر )٧( 



؛حرة|كحريثإ

ءدورنآذه أروحك متصاث بمح( لك أثث مآأحو لرنحزم ثلماألبق ؤ ت ت_مالى ال ن• 
،•آ-أكبمهأ آ'ثبم نهو وقي،؛٦ نحة نؤ أس ممن نجم.٥١- 

yyo / ؤقلإاأني؛يتعالى: قوله عنه أل يارمما الثاطبي: قال ١
مانمه على م حن بأنه. إخبارا فيها لأن الأية؛ ئنممآتلأسَف(ه 

،،نث-وأ4أ دلأ  ١١٥اثث أحل •آ محنت لأزُّو-أ ^لأ عليه: نزل وفل 
منهيايكون وأن فيه، الغلاهر مقتضى عن ه الني مقام يجل هدا ومثل 

منفلابد تفعل؟ لم فيه: له يقال حتى يأتيه، يم اعتداء هو شيء عن 
المعارض.هدا فى النفلر 

؛المقود آية على السائقة هي كانت إن التحريم آية أن والجواب! 
بهقال من قول على — الأمة أريد لو إذ ؛ بالنبي مختصة أنها 

قال:كما لكم؟ اممه أحل ما تحرمون لتر لقال: _؛ الأصوليين من 
آيةقبل التحريم سورة لأن بين؛ وهو لأية، ا ا1ي1آءه خشإو إدا الئ 

١.٢، التحريم؛ سورة ( ١ ) 
.٨٧المائدة: سورة )٢( 
[.٧١ا/ الإتقان ]انظر: أسمائها من اسم وص المائدة، سورة يالفود: المراد )٣( 

\-استِلآ؟كسىة

'  ١٢

١.الطلاق: )؛(سورة 



هذهيب بسهرا ائه نمن ، .١ النبي آلي لما وليلك الأحزاب، 
لآةيتحلأمحبم4محنسورة ض عليه نزل القمة؛ 

!ر
\/ه\ه

يفعل،لا أن على الحلم، بمعنى التحربم؛ يكون أن فيحتمل وأيقنا 
أنوبين عليه المحلوف سرك أن بين مخثر فصاحبه وقع؛ إذا والحلف 

؛أبمجئم4 بة ت؛ؤ أس وف : التحريم آية في جاء وند ؤيكمر، يفعله 
بها.يق حل يمينا كان أنه على فدل( 

اكحريم:هدا في احتلموا الماس أن وذلك 
علىساء المبءليةل٤،؛ مارئة ولدم لأم تحريما كان إنه جم\ءة فمال، 

المحيطالقاموس ]انظر: زوجتم يجامع ألا الرجل يحلف أن وهو الحلف، هو ؛ الإيلأء )١( 
[.٢٧٥\إ محير لاين المقلم القرآن تمر »أر« مادة  ١٦٢٧ص

.٢٨الأحزاب: مورة )٢( 
محوعفلةباب النكاح، كتاب ؛ي البخاري، صحح في حاء ما إلى بهيا الشاطئ ينير  ٢٣١

وب:ها هماس ابن حديث •>، ٠١٩١يِ»م ،  ٩٢٩- زر،حها، لحال، ابنته الرجل( 
سعاتءاسة؛ إلى حفصة أفثتم حين الحديث ذللئ، أحل من اءه نه الني ٠غاءتزل، 
عانهص، - عليهن، موجدته شل؛ ُر، شهرا، عليهن، بداحل أنا ما نال؛ وكان ليلة، وءشر>، 

لسالتا بها، فبدأ ءاتثة؛ •؛،لى لحل ليلة وعشرون نع مضت فلما - وجل عز - اف 
منأصبحت، ؤإنما شهرا، علينا تدحل لا أن أنسمت قد كنت، إنك اش، رسول يا • عائشة 

سناالشهر ذللث، وكان - ليلة وعشرون تع الشهر • فقال عدا، أعدها ليلة، وعشرين تع 
ات4نس امرأة أول بؤر فبدا التخيير آية تعالم، الاه أنزل ثم • عانشة قالت، ليلة، وعثر>، 
عاتشة(.قالت، ما مثل فقالن، كلهن، اء، نحير نم فاحترته، 

إبراهيم،ولدء أم وهي، وصريته، ه اف رمول مولاة القبتلية، مائية هي، ؛ القبلة مائية )٤( 
،U٢٦١/ المائة أسد زاننلر: . ٠١٦سنة نوفبت، الاسكندؤية، صاحب، القوفس له أهداها 

أإ\إس\آ.الإصأبة 



،وقتادة ، الحسن يه! قال وممن ، شانها في نزلت الأية أن 
رعمرأ ابن مولى ونا؛ع والثع؛يأأ،، 

ناش وعبد ، عء؛لاء قول وهو ، نينب ل لعتحريما كان أو 
)٨(.

عته

كتابني سه، في ائي النالمهلة؛ ماؤية شأن في التحريم 1ية نزول ني - الأثر أجرج ، ١١
كتابني المدرك، ني والحاكم ، ٣٩٥٩برقم ، ص١٢١٦^، باب الماء، عثرة 

أسابفي والواحدي ،' ٣٨٢٤برنم ، ٥٣٦آ/ْمه، التحريم، ّورة تمر التمر، 
اكراّة.في وسآتي ،  ١٤٩- ،١ U/\Yتمر، في حرير وابن ،  ٤٣٥، النزول

.a٨٠/ تفسير* في الجوزي وابن ، ٣٩، y/٨٣تمره في الماوردي المنI عن ذكره )٢( 
1/خم،تفسيره في الماوردي وذكره ، ١ ٤ ٩ ١/ ٢ تمره في جرير ابن ت تناد؛ عن أحرجه )٣( 

.A٨٠/ تمره في الجوزي وابن ، ٣٩
تفسيرهفي الماوردي وذكره  i\iA^\/يره نففي حرير ابن ت الثمي عن أحرجه )٤( 

.a٨٠/ نفيره فى الجوزي وابن ، ٣٩، ٣٨
فقيها،عالما حافهتا كان الكوفي، الشعبي ثراحيل ين عامر عمرو أبو هو والئعييت 

[١ ٢٨٧^٠٥س، التهن. تقريب ، ٦٠_  ٥٧ه/ التهاويؤ_إ تهدين، انظر؛ ل المائة يعد مات، 
ابنذكره كما القول، هدا عنه روى فقد ناغ ؤوأْا عمر، ابن هو القائل أن يغلهر٠ الذي ، ٥١

نيه،مفي كليي، ين الهيثم عن نقلا عمر، ابن إلى نيا م ٤١٢؛/يره نففي كثير 
.٣٦٨أ/الخور اكر وانذلر:
فقيهاعالما التابعين، أئمة من كان عمر، ابن محولي المدني، ناسر الله عيد أبو هو ونافح• 

،٣٧٠-  ٠٣٦٨/١ التهدّب تهان.يب ]اننلر: ذلك. غير وقيل اع،  ١٧سة توفي محيى، 
[.هره٥٥اكهان.يب تقريب 

كانت،الأمحدية، جحش ينت، نينب، الحكم أم ه، الّ؛ي، زوج المث.*ّّين أم هم، • نيب ، ٦١
تزوجهانم ءللقها، نم حارتة، بن نيد تزوجها الهاجرات،، ومحن الإصلأم، نديمة 
تلانظر آه ٠ محنة توفيت وفاته، بعد به لحوقا اته نوأول الصدقة، كثيرة كانت، ، النم، 
[.٩٣، A/1٩٢/ الإصاية ،  ١٢٧.  U١٢٥/ الخابة أمد 

قصةفي عاتثة حديثه رواة أحد هو عطاء أن سوى إليه، ثه نمحن أجل لم ت عطاء تول ، ٧١
ماتحرم لم باب؛ ١^١^،، كتاب البخاري، صحيح زاننلرت  ١٠,جحش بنتط ب، نينعسل 
بنعؤناء -هو الحديث، رواة احد - يعتناء والمراد [. ٥٢٦٧رقم ، ٩٤ص* للثج، الله احل 

[.٩٣٧٧;اuرى فتح ]انفلر: رباح أبي 
بنوعيد صعد ابن إلى  ٣٦٦/٦المنثور الل.ر في اليوحلي عزاه عتبة؛ بن الله همد قول ، ٨١

حمده



.بيمين تحريما كان إنما ت حماعة وقال 

-حن»/ها . النبي يكون أن يمكن ت إمحاق بن إسماعيل قال 
أقربك،لا واض لأمته؛ قال إذا الرجل لأن الله؛ بيمين - جاريته بعني 

ثماليمين، كفارة عليه وجبت، غشيها؛ فإذا باليمين نفه على حرمها فقد 
مقرنابن ألة بمأتى 

فيوقع الذي وهو ، ل العمرب، ب، باليكون أن ؤيمكن 
»شربت،فيه: قال ،؛ ابن عن ،، هشا،(رطريق من ، البخاري 

تخبريفلا حلمت،، وقد له، أعود فلن جحى، بنت، رينب، عند علا 
فرقولا إشكال المسالة في يبق لم كيلك؛ كان ؤإذا أحدا«لص، بدلك 

ؤإماأمية، ين حرب، بن صخر سميان أيي ين عتبة بن اش عبد أنه إما عتبة؛ بن اش عبد و= 
محنوكلاهما ذلك،، غير ومل ، ٥٧٣سة نوش الهذلي، عود مين محبة بن اف عبد أنه 

[.٢٧٢، 0٢٧١االهدبب تهدم، ]انظر: الطم أهل 
الدراسة.ني وساتي ، ١٤٨، ١٤٧/١٢البيان جامع انظر: )١( 
٠٢٧٣صيي ترجمته انظر: القاصي، إسحاق بن إسماعيل هو إسحاق: بن إسماعيل )٢( 
ذكرما ذلك، اومن ثال،: ، ٢٠ ١٨الاعممام ش الشاطئ ذكرئ مقرن: ابن مسألة )٣( 

نراثيعلى أنام ألأ حلفته إني فقانا: عود، مابن سال أنه معقل: عن القاصي إسماعيل 
ونمعنبميثك،، كفر [ ٨٧]اJاندة:الأية >تأ.ماأكيكننحألأومأه اف: عبد ضلا سة؟ 
٠٢٠٦، ٢٠٢، ٢٠١٨الأعمام وانظر: اثاث،« ذ على 

اليخاري.صحيح في أي البخاري: ي )٤( 
ه١  ٩٧ستة نوش صنعاء، قاصي الصنعاتي، يوسف، بن هشام الرحمن عيد أبو هو هشام: )٥( 

صرٍإ'؟بهآ,التهذيب تقريب ، ٥٢، ٥١ا/ ١ الهدب تهذيب ت زانظر 
سنةنوش المم، مولاهم، الأموي حرج بن المرير همد بن الللث، عبد هو جرج: ابن )٦، 

التهدبج،تقريب ، ٣٦٠. ٣٥٧/٦التهذيب تهذبب ]اننلر: ذلك،. غير وثيل 
ه'؟[•

لحرمالنثيلم أيها يا ؛اب،: التفسير، كتاب، قي صحيمحه، في البخاري أحرجه الحديث،: )٧( 
مقارب،.؛الفنل. هاعاتنة حدين، من ، ٤٩١٢يرقم ، ?_؟iU ،،UAاف أحل ما 



كانتما كيف الجارية تحريم لأن الحكم؛ في والعسل الجارية بين 
ؤيشرب•->لك ما تحريم بمنزلة 

فيحتملالتحريم؛ آية على السابقة هي العقود آية أن فرصنا إن وأما 
تكالأول وجهين 

الحلف.بمعنى التحريم سورة في التحريم يكون أن • أحدهما 
فولهوأن ه، للنبي متناولة غير العقود آية تكون أن ت والثاني 

منقول على بناء فيه؛ يدخل لا خزموأه لأ ءامتوأ أل!ن ُؤئتآبج تعالى• 
فيه،ينفلر ما القضية في يبقى لا ذللن، وعند الأصوليين، من بدلك قال 
رأعالماار وافه متعلق، بالأية للمحتج يكون ولا 

لدراسة!اا 

لك4أثث لمل نحزم لن ثأبجاآلب؛ ؤ ث تعالى نوله أن إلى الشاطئ ذهب 
ءؤبُعلميه: نزل وقد له، أحل ما ه نمعلى حرم . بأنه إخبار فيه 

هالنبي، مقام بجل هذا ومثل ولامندتأه اثثم ملحتءآتل ■محرموأ 
يأتيه،ثم اعتداء هو شيء عن منهيا يكون وأن فيه، الظاهر مقتضى عن 
السابقةهي كانت، إن التحريم آية بأن عنه؛ يجاب، التعارض هذا وأن 
وجهض:فيحتمل العقود؛ آية على 

ه.بالرسول مختصة التحريم آية تكون أن الأول: الوجه 

٠٨٧ت الماتدة سورة )١( 
الاعتصام)٢( 
I٠٨٧ المامم0 سورة )٣( 



ئتمي

الحلفبمعنى التحريم محورة في التحريم يكون أن الثاني• الوجه 
يفعل•لا أن على 

فيحتملالتحريم، آية على السائقة هي المائدة آية أن فرض ؤإن 
توجهين 

الحااما.بمعنى التحريم محورة في التحريم يكون أن الأول؛ الوجه 
ه.للنتي متناولة غير المائدة آية تكون أن الثاني• الوجه 

بهياعنه والجواب التعارصي هدا بيان من الشاطئي إليه لهب وما 
تخريجالجملة في وهو ذكره، المضرين من أحدا أجد لم التفصيل؛ 

تفصيل!إلى فتحتاج الجزنيايت، حيث من وأما حس، 
تحريمفي المائدة آية أن على بناء التعارض هدا أن الأولى؛ الجزئية 

اعتقادفي المائدة آية بأن فيل إذا وأما للتحريم، اعتقاد غير من الحلال 
عننهت المائدة آية إن حيث من تعارض؛ فلا فقتل الحلال تحريم 
اعتقاد.غير من التحريم دون التحريم اعتقاد 

الأيتينكون في هو إنما الثاطي ذكره الذي فالتحارض هدا؛ وعلى 
لتحريمه.اعتقاد غير من الحلال تحريم عن النهي على لان تل• 

يكونأن يجل . الّكا مقام بأن الثاطثي ذكره ما الثانية• الجرئتة 
إذالأيتين ا هاتين في يتصور هذا بأن يأتيه؛ ثم اعتداء هو ثيء عن منهيا 

التحريم.آية على سائقة المائدة آية بأن فيل 
لأنهإشكال؛ فلا المائدة آية على سائقة التحريم آية كانت، إذا وأما 

منهتايكون أن يجل ه النبي مقام بأن يقال حتى التحريم عن ينه لم 
يأتيه.نم اعتداء هو شيء عن 





وأعظمهممطلما بالعصمة الفول الأمة محلواتف من عنهم نقل من وأول 
الرافضة((را،.I لذلك قولا 

هيكانت إن التحريم آية أن إلى الثاحلبي ذهب الثالثة؛ الجزئية 
بالنيمختصة أنها فظاهر المائدة؛ آية على السابقة 
إنحيث من الأصوليين جمهور إليه ذهب الشاطبي؛ إليه ذهب وما 

الالمي؛ أيها يا الرسول، أيها يا نحوت بالرسول المختص الخْناب 
•^^١٢٢من بدلل إلا الأمة تحته يدحل 

يشملبالرسول المختص الخطاب أن إلى الأصوليين بعض وذهب 
،.٣vالأ

علىقرينة تدل لم إذا فيما اللفظ، حيث من هو إنما الخلاف وهذا 
أحدهما.

حيث،من عليها الحكم فيحمل أحدهما على قرينة ت، دلإذا وأما 
والخصوص.العموم 

تعالى:فوله وهي العموم، إرادة على قرينة التحريم آية وفي 
إذاأله كورا ؤ تعالى: قوله الشاطئي حمل كما ، محلالؤ آثه ول 

التحريمآية أن يغلهر فلا الأية؛ في لقرينة العموم على تقترأليئآءه 
النزول.بب، حسث، من إلا ه بالمي مختصة 

؟Y'_YAU،Y•؛/مج٠وعاكاوى وانظر: ، ٣٢٠ئ/ا<؛م، سموعاكاوى )١( 
.١٥١.

.١١ص؛ الفحولء إرشاد ، Y٢٤/الإتقان ،  ١٨٦م/ الفقه أصول ش انميط الحر انظر: )٢( 
ؤإماموأحمد حيفة أبي إلى القول هذا  ١٨٦م/المحيط البحر ؛ي ازركشي ب )٣، 

وغيرهم.الئهعاني وابن الحرمين 
١.الئللاق: محورة )٤( 



فلاالمائدة آية على مابقة كانت إن التحريم آية فإن بق وكما 
بينهما.يجمع حتى إشكال 

مثلأن واعلم ١١_! بالرسول المخمحن الخaلاب محي - الزركئي قال 
غيرهيتناول ولكن ه، بالنبي لفظه مختص نؤع نوعان! الخaلاب هدا 

أروبم4تثبماث تهم( لك أثت أنل ءآ م لن البق ؤ-كأ:ما كقوله! الأولى، بطريق 
ه!ونولؤخإآئأه، بلا 3؛؛^ ألله مءس ^٥؛؛. ئ_مة_ال! 

هولكونه بالخطاب، وأفرده وللأمة، له الخط_اب يكون ونؤع 
،.٢١١١٠بالوحي..المواجه 

أنيمكن التحريم آية في التحريم أن الثاطبي ذهب الرابعة! الجزئية 
يفعل.لا أن على الحلف بمعنى يكون 

بنكزيد التابعين؛ من حماعة عن مروى الشاطئي؛ إليه ذهب وما 
،. ١٥والمحازيد، وابن والشعبي، روق، ومأسلم، 

يمض،بلا التحريم آية ش التحريم أن إل5، المقرين بعض وذهبإ 
ومحتادةرأ،.عباس ابن عن مروي وهو يميثا، الحلال تحريمه اف فجعل 

دليله.منهما ولكل الأية في محتملان والقولان 

١.الطلاق؛ سورة )١( 
 )Y( الفقه أصول في المحيط الحر/Y"الضير ثواعاو وانظرت ،  ١٨٨/Y٥٨٠-  ٥٧٨.
،٨٣٩ والعيون الكن وانظر: ، ١  ٤٨، ١  ٤٧/١Yتضرم في جرير ابن محهم: أحرجه )٣( 

، ٣٩/ Y والعيون الكن، وانفلر: ، ١٤٩- نفيرهفي جرير ابن ؛ ءنهماأحرجه ا )٤ 
.a٨٠/ المسير زاد 



^^؛اكم£لي

محقتت؛ؤ آس مءس يجقآ I تعالى قوله عليه فيدل الأول.' القول أما 
اليمينكفارة سرعت ولدا بيمين، تحريما يكون أن يحتمل إذ 

منها.للتحلل 

تحريماكان بأنه تمرح لم الأية أن عليه فيدل ت الثاني القول وأما 
علىكالحالف٠ا الحلال تحريم أن على يدل اليمين كفارة وذكر بيمين، 

،.فيهمار الكفارة وحوب في الحلال عن الامتناع 

التحريمآية في التحريم أن إلى ذهب الشاطبي أن ت ثغلهر والذي 
حلالهو شيئا حرم يكون بأن ه الّبمح، تعظيم باب من الحلف بمعنى 

الثانية.الجزية فى ذلك يان سق وقد - الاعتداء من نؤع وهو له، 

ايهنزول سبب يكون أن يمكن بأنه الساًلتى ذهب ة. الخامالجزية 
٠لعسسل ا صرُب التحريم 

،كعائنة١ رين، المقيعص إليه ذم، الثامحلبى؛ إليه ذم، وما 
وغيرهمأْ،•الُربيأأا، وابن هماّزأم، وابن 

زينبعند يمكث، كان ه الّكا "أن ها* عائثة حديث عليه ؤيدل 
أيتناأن ت وحفمه أنا فتواصيأّتإ علا، عنل.ها ويثرب جحش، ابنة 

.جموع، ٦٢٣. للجماص القران أحكام ، Y١٥٠>/السان حا.ع انظر: )١( 
.٢٤٩؛،/القدير نح ، ٣٣٠، ٣٢٩، ٢٧٢، 0٢٧١م اكاوى 

برقم، ٩٤ص» ، لك، اش أحل ما تحرم لم باب• الطلاق(، كتاب البخاري، صحح انظر؛ )٢( 

عباص.ابن إلى إسائم السيوطي وصحح ، y٣٦٦/المنثور الأر انفلر؛ )٣( 
.٢٩٤-  ٤٢٩٢; القرآن أحكام انظر: )٤( 
ملكة.أبي وابن نداي، بن اف عبد عن  ١٥٠! ١٦تفسيره في حرير ابن أحرجه )٥( 



مغانير؟أكلت مغافير، ريح مك لأحد إني ٣،؛ ه المي عليها لحل 
عندعلا ثريت بأس لا فقال؛ ذلك، له فقالت إحداهما على فيحل 
ه)ك أممت يل «t خ؛ لن آلبن ت فنزلت له، أعود ولن جحش بنت زينب 

أزءإأحدءخأؤهبمفن إق ؤو؛ذأّرألبق وحفصه! لعائشة ؤإند؛وآإلآثه إلى 
.علاا ثربت بل ت لقوله 

مارئةتحريم قمة في نزك أنها إلى الممرين أكثر وذهب 
اسانلم

أمةله كانت، ه الله رسول ءأن I لجينه أنس ن، حديعليه ؤيدل 
—الله فأنزل ه، نفعلى حرمها حتى وحفصسة عايثة به تزل فلم يْلؤءا، 

الآية«لم.آخر إلى ؤ اثت أ1ل  ٤lu^ لن آله وجر عز 
سانهما إذ منا، السببين فى نزلت، الأية أن يغلهر؛ والذي 

اشأحل ما تحرم لم ت باب الطلاق، كتاب في صحيحه، في البخاري أحرجه ؛ الحديث،)١( 
.٠٢٦٧برتم ص«أه، للخ،، 

، ١٦١والبمىفى-ضيرْح/ااواحاوىفىالوسْلإ/با'آ، نهلأ٠فرينأوللأممر: )٢( 
والشوكاتي^إ^\إ^yل تمر. دالقرطيم ، ٣٣٠-  ٣٢٩ْ/-ض، >، ث وابن 
العلومبحر ، ٦٢١م ليجصاص القرآن احكام وانظر: ، ٢٤٩؛،/مر، تر 

،٤٦٢، ٤٦١أ/النهل ، A٧٠٠ التنزل مدارك ، ٤٢٠٨للهرامي القرآن أحكام 
،٣٧٤انماوى؛/حاب ، ٣٧٥، ٣٧٤الجلالض؛/تمر ، ٢٨٤٨الميط الحر 

.٤١٩، ٤١٨٨الرحمن الكريم تسر ، ١٣٣٨اكأول محامن 
برقم، ص٢١٦الغير؛، باب ، اء النعنّرة كتاب ش سه، في ائي النأحرجه .يث؛ ااحا.)٣( 

،٥٣٥أ/التحريم مورة تنير التفسير، كتاب يى المتدرك، ر والحاكم ، ٣٨٥٩
،٣٧٦؟/الباري يتح في حجر ابن إصائم؛ وصحح وصححه، ، ٣٨٢٤يرمم ، ٥٣٦

،٥٠٦/٤انمحيح الضير ، ٢٥٢ذحالقديره/اهأ، ، ١٢٦/٧الزوا•دمجمع وانظر: 
.٢٥٤، ص٣٥٢النزول أصجاب •ن المد انمحح ، ٠٠٧



ونزولهالدليل، إلا الترجيح إلى يمار فلا الجمع أمكن صحيحان، 
فالتكو)هالمحل وأما أنواحه، مرصاة ابتغاء فيها لأن أظهر؛ مارئة في 

أزواجه.مرصاة ابتغاء فيه وليس كريهة، رائحة فيه ما يكره 

واثن، كالجماص رين؛ المقمن جماعة الجمع هذا إلى وذهب 
،•عاثورل وابن حازرإ،، وصديق ،، والئوكانيل ،، حجرر 

?^٦٣وابن جريرأ^، كابن الهين؛ جوز من ومنهم 
تحريممن كانا قد حميعا الأمران يكون أن رروجانز الجمحاص! قال 

فيهاالأية وأن مارئة، حرم أنه الأظهر أن إلا العسل، وتحريم مارئة 
رصاالعسل شرب ترك في وليس مصاق يبم-ق ؤ قال! لأنه ؛ نزلت، 

رصاهن((رين.مارئة قرب ترك وفي أزواجه، 
والجمعلأية، ا لنزول صحيحان مسان ررفهدان الثوكاني وقال 

نزلالقرآن وأن مارئة، وقعة المز، قمة القصتين، بوقؤع ممكن 
بمحضإلى الحديحا أمر أنه منهما واحد كل وفي حميعا، فيهما 

أزواجهااراّ،•

.٦٢١م القرآن أحاكام انفر: 
.A٦٥٧/ذحابري انفلر:
.٢٥٢ه/الخوير نح انظر: 
.٧١٠٧؟/تلاورام انظر:
اكحريرواكويرخآ/خ'"ا؛انظر: 
اوانأا/«ها.جامع انظر: 
.٢٧٢، ٢٧١/ Toالفتاوى مجموع انظر: 

٠٦٢•آ/االقرآن أحكام 
.٢٥٢ه/القدير فح 





ولمبالمخ أمرتنا I ونالوا فتوقفوا، العمرْ، إلى الحج بفخ أمرهم 
مح*

وهووالتخريج، التوجيه باب من الاحتمال لهدا النامحليي وذكر 
الترجيح•باب من أوسع 

الأتنتمحن الجمع أوجه س ولعل 
علىكان إذا العمحلأل؛ تحريم عن النهي على تدل المائدة آية أن 

اببمن لأنه اعتداء؛ الأية ممته ولدا ذلك،، ونحو التعبد وجه 
المائدة.آية نزول في الواردة الأثار هدا على ويدل العيادات،، 

.فلكونه التحريم؛ سورة في الحلال تحريم في الاستفهام وأما 
لمولذا ض، تعثل.ا وليس أزواجه، مرصاة ابتعاء ه نفعلى ميتا م ح. 

العادات،.باب من لأنه اعتداء؛ يسم 
يبتغيناللاتي هن فأزواجه اطة، عند وكريم عنليم هت ومقامه 

ؤإ0نوبآإلآش'' تحذيرهن في لأيات، ا جاءت، ولذا يهلكن، لثلأ مرصاته 
'آلثؤمنوبثئ بجرة ملّه ؛ل عثه دْانهتا وإذ< ثأوقة<ا صعت، ممد 

لهيأروح، أن إن وإث7 ئتئ رؤا ْلهر د!لث، بمد ؤل1كقه 

،٣١٨٩!الفض أصول المحيط»ي البحر ت وانظر ، ٥٤٢، ٥٤١الروصة؟/ عختصر ثرح ر١( 
.١١٤، ص٣١١الفحول إرشاد 

٥•٤، • التحريم محرر؛ )٢( 
.٥٩٢، ٥٩١ ftالأحكام آيات نفير انظر: )٣( 



القلمسورة 

^لإاب.ولأثزننمالى: ال ن٠ 

٦yهقسلك;ألآصمم،إئوجل: عز »مله الثاض: ئال ١ إ ٦
لإسقاطالنحيل نمد على بعقابهم الإخبار تضمنت فإنها الأية؛ أدماه 

الذيالمبح، وقت وهو إتيانهم؛ من المانع بتحريمهم المساكين، حق 
محرم®لفعل يكون إنما والعقاب عادة، المساكين مثله في يبكر لا 

الجنةأصحاب في — تعالى ءاوئال -ث آخر موصع في - وقال 
احتالوالما ؤةممص4؛ قوله: إلى الأية سواهةكاثت4 

إتيانهم؛وقت غير في المرام قصدوا بما المساكين حق ال إمعلى 
رمالهم*ل بإهلاك تعالى اغ عيبهم 

ؤفاص1حغقوله: : ، ر ذلك ارومثل ثالث موصع في - وقال 

.٢٠. ١٧القلم: )؛(سورة 
.٤٤٦الوافقات؛/)٢( 
الرافقات"؛/•؛؛.)٣( 
أنذلك: ومن الخلاف، ني به يعتد لا ما الخلاف من بأن بيانه: سياق في الثاطي أورده )٤( 

ءااى=وثوم مثلا-، - المجاز محر نوم فيحمله الواط؛ المعنى تنزيل فى الخلاف يقع 



ّوداءلكليل وقل: قهارا،، شيء لا بيضاء كالمهار فقل: ؛ ^٤٠٠
الاللذين يالمتضادش شبه ؤإن واحد، شيء فالقصود ؛ فيها شيء لا 

يتلأوان«م

لدراسة:ا■ 

مالتين:عن الموضع هدا في الشاحلبي تحدث 

عقابعلى تدل الايات أن إلى الثامحلبى ذهب الأولى: المسألة 
المساكين.حق لاسقاؤل احتالوا لأنهم الجنة؛ أصحاب 
،،عهليةر كابن المسرين، بعض ذكره الشاحلبي؛ إليه ذمت، وما 

والدىراَ،.كثيررص، وابن ١^٢^٦،، وابن ،، ^ وابن 
ومنهاالقلم، سورة في المذكورة لأيات ا سياق عليه يدل ما وهو 

]انظرنالمثال. هانا مها: ذلك، على مثالين وذم واحد، أمر والمهللوب =الحةيةة، 
[.٢١٦-٢١ه/• اJواءقات 

وأبو\، oA/\A^/نقيره قي ١لقرطي ذم٥ كما • ١لجرد القول: هذا إليه نت، وممن )١( 
٠.٣ ٦ a/ يره نفش حيان 

،Y*A/oالقرآن معاني قي كالزجاج المقرين؛ من جماعخ القول؛ ^ا إلى ذم، )٢( 
جامعوانفلر! ، ٤ ٤ U/٩ نفيره نى عا-ي وال، ١٠٩٤*ا/يره نففى والرةند.ى 

•"؟.n/Aالمحيط. المم الوجٍز0/ا<؛م'، المحرر اويانآا/«ها'، 
٠٢١٦، ٢١٥ه/الموافقات )٠١( 
انظر)٤( 
انظر)٥( 
انظر)٦( 
انظر)٧( 
 )A(انفلر

ه/ا<؛"ا.المحررالوجيز 
.٦٩ا/٦ الفتاوى مجمؤع 

.٠١٢، ٥ ١ إ/١ التفسير ،ا.اع 
.1ITl ،lTT/المظيم القرآن شر 
؟٤٥٠، ٤ ٤ ٩ ما/ الرحمن الكريم تيسر 



-تعالى قال كما وطاغين، ظالمين كانوا بأنهم الجنة أصحاب اعتراف 
نيَظومنةتلبخمءك نمى. ^^؛ننآإناجم١ _: أنهم شفي 

بلاهمالذين الجنة أهل عن أحبر بحانه الله ...أن  ١١ت القيم ابن قال 
أموالهمفي حق للمساكين كان قوم وهم )ن(، محورة في به بلاهم مما 
أنفأرادوا التمر، من اقهل يتما المساكين يلتقهل بان ؛ نهاراوجدوا إذا 

بأنهعاقبهم وأنه مكين، يأتيهم ولئلا الحق، ذلك ليسقهن ليلا يجدوا 
لماوذلك، كالصريم، فأصسءهمتا نائمون وهم طائما جنتهم على أرمحل 

مجيءقبل مصبحين يصرموها بأن المساكين نصيب إمقاهل على تحيلوا 
حقوقمن حق محل إسقا على محتال 3كل عبرة ذلك في فكان المساكين، 

ءباده،احقوق أو تعالى الله 

تعالى؛قوله معنى في قيل ما أن إلى الشاطبي ذم، الثانية: الخالة 
كالليلأنها أو فيها، شيء لا بيضاء كالمهار أنها ه ؟ض تن حؤ 

أيواحد؛ سيء المعنيين كلأ على الفصول بأن فيها؛ سيء لا سوداء 
شيء•فيها يثق لم أنه 

إذالنتيجة؛ حسثا من حالفه من أحد لم الشاظثي؛ إليه ذم_إ وما 
•النم^ه هده حول المفرتمن ام^ال 

ئمارْصرم الذي تان كالبَةدنيره؛ اراؤثاص؛حغ البيضاوي: قال 

.٣١. ٢٩القلم: سورة )١( 
.٥١٢الشير؛/ااه، بدائع )٢( 



^^لفم_ري

باحتراقهاكالليل أو مفعول، بمعنى فعيل شيء، ميه بمق لم بحيث 
بالصريم؛نميا اليبس، فرمحل من بابيفاصها كالنهار أو واسودادها، 

.صاحبه® عن ينصرم منهما كلأ لأن 
المظلم،الليل على الصريم ررويهللق زاده؛ شيخ الدين ممي وتال 

منفهما الأحر، عن منهما واحد كل لانعرام -؛ أيصا - النهار وعلى 
الصريمان.لهما ؤيقال الأضداد، 

الجنةلأن المخللم؛ الليل لأية ا في بالصريم المراد يكون أن فيحتمل 
لأنهاالنهار؛ به يراد أن ؤيحتمل كالليل، صارت واسودت احترقت لما 
•ء® مي فها يبق لم "يقرنها ودهيتإ يبحتا لما 

النزيلأنوار )؛(
.a٢٩٦/زاده شخ الدين مح؛ي حاشية )٢( 



المرملسورة 

ألأهمف\فيثإك امحقَوآهملآ ورب الثعاليى: ئ٠ 

rrv [/افيرى:ث_الالة
بك؛كمن ليس ما إلى بالمب لك وكيل أنه فكما أي: ؤكلاه؛ 
فيتكليف هو مما بك، كتحت داخل هو ما على وكيل هو فكذلك 
تحرجعتل في نفك تدخل لا أن فيه لك توكل ما حملة ومن حقك، 

مآلآ،اأأو حالا بسببه 
ا؛مء4ء،/؛صءهجمء

 Bة:لدراسا

أنهفكما أي• وكةُيم؛ هوله؛ معنى أن إلى القاطبي ذهب 
هومحا على وكيل هو فكذلك بك؛ كمن ليس ما إلى ثة بالنلك وكيل 

٩.المزمل؛ سورة )١( 
وأنه، الني بسيرة مقتدين الصحابة، عله كان مجا هو المثل ان بيانه سياق ني أورده )٢( 

بيانهجاء ولدا ذلك، ونحو والوك الأهل واتخاذ المال، لأمماب ماتا لمي المتل هذا 
نوله؛ني المذكور المتل ثان ش إله ذهب لما تاممدا الصورة بهذه الذكورة الأية لهذه 

[.٢١٩.<؛J/Y Yالاعتصام ]اننلر: لالزءل:م[ ؤ;ئلاثهنيلاه 
.Y\،\/Yالاعتصام )٣( 



توكلما جملة من وأن حقك، فى تكليف هو مما بك، كتحن، داخل 
مالأ.أو حالا سس_، ئحرج عمل في نفك، تدخل لا أن فيه لك، 

وأنوكيلا، باتخاذه الأية إطلاق في داخل الشاطبي؛ إليه ذهب، وما 
كبه.من ليس وما الإنسان كن، تحت، كان ما يعم هن،ا 

تعالى!قال، كما الأمة، هذه عن الحرج نفى بحانه أنه كما 

إليهتوكل والذي بالأمور القائم هو ت جزي ابن نال 
الأشياء«لأ،.

لأموركومدبرا حافقا أي• وكلاه المعدي! وقال، 
كلها«رص.

.٧٨المج! سورة )١( 
 )Y( المهلO'Y/Y.
٠.٥ ١ ، ٠ ٠ ٠ U/ الرحمن الكريم ■ضر )٣( 



المدثمسورة 

يحةاظثا%يتعالى: قال 
رمأأقة ذئ زلأ إيتأ أكبي ألكثب أومأ أل!ذ ذثثقى َمحأ لفيت ذق إلا 

سأس ثنل "كئلك مثلا بيتيا أس ود نادآ زض ثتومم ؤ، أتين ويئوو ثألمفيوف أؤثث 
إكثرهدئئ إلا خَ وم1 هو إلا رش جود بمئر وم، دثآُ س وث٦يى بثا• 

نظرؤمحابمنءم4 تعالى: قال ررولما الشافي: قال ١ ! ٦٦٨
كليعجز لا روي فيما - جهل أبو فقال العدد؛ ظاهر إلى الكفار 
الأمرباطن تعالى اف فبين ،؛ أ منهم برجل يبطشوا أن منكم عثرة 

مءسثزحم 4 ١^:؛؛ ¥>وب؛ثذ نوله: إلى نلإةث4َ إلا أم أمحب ■؛ثلنآ ؤأو، بقوله: 
..(٣)مئ:؛؛Cj؛ أس ود مادآ وأتأؤرئ0 

.٣١، ٣٠المدثر: را(ّورة 
ييمدة أبو محه قال هماس، ابن عن  ٢١٦! ١٦تمر، ني جرير ابن أحرجه الأثر: )٢( 

أيماِ وأحرحبم ٢[، ١ ٢ ؛/ ]الواغقات، مجاهل، فيه صعيف ابإساد للموافقايت،: تحقيقه 
.٤٥٦/٦المثور الدر واننلر: ثادة، ن ع- 

.٤٢١١r/الوافقات، )٣( 



Bالدراسة؛

تعالى!قوله فى العدد إلى نفلروا الكفار أن إلى الثاطى ذهب 
إلاآذار أكنن -بملآ وما ؤ ت بقوله الأمر باطن تعالى القّ فبين .بعهعثره ؤءئثا

الأية.ثكةآ...يم 
.٢١الممرينلعامة إليه ذهب الشاطئ؛ إليه ذهب وما 
القلةفى عددهم أي! ررؤوتاعأبمَياه؛ البغوي: قال 
قالوالأآ^،.ما قالوا حش لهم ضلالة أي: َكئه؛ 

:حزنتهاأي: أمحبآلناد4؛ ■تج ُؤوما ت تعالى ®يقول كثير: ابن وقال 
قريشمشركى على رد وذلك شدادا، غلأءلا زبانية أي• ^إلأئهكج'؛ 

كليستطع أما قريش معشر يا جهل: أبو فقال الخزنة، عدد ذكروا حين 
كإأصب إج وما ؤ تعالى: الثه فقال فتغلبوضم؟ منهم لواحد منكم عشرة 

يغالبوزاءرولا يقاومون لا الخلق شديدي أي• إلا*اومه؛ 

A، ٤٢٣؛، YY/rالعلوم بحر ، ٣١٣المانأا/آام، جامع اظر: )١( 
، A١٥٠/ الممر زاد ْ/ا"ا،م، الوجيز المحرر ، ٢٧١، A٢٧٠/ التنزيل معالم ، ١٤٥
-القرآن لأحكام الجامع ، ١٨٠، ١٧٩/٣٠/١٥الكيير الضير ، ١٥١

العفليمالقرآن ير نف، ٥٠٩المهيل ، ٧٤٩؛A/Y ،Uالثزيل مدارك ، ٥٤
الخانيروح ، ٣٣٠، ٣٢٩ه/ فح ،  ٤٤٥٥; الجلالين تفسير ،  ٤٧٤؛/ كثير لأبن 

.٢١٣، ٢١٢/٧التأويل محاّن ، ١٤٠، ١٣٩/١٥
.٢٧١التئزيل^ معالم )٢( 
.٤٧٤، ٤٧٣؛/العغليم القرآن ير نف)٣( 



^٠قعميك ودِ آلميدآرو^ ثن ك ؤئازأز ةالتعالى! ٠

،\YY / أنعلى من جماعة ررامتدل الثاطبي: قال ٢
ُشاو^للن آلملس ئث ُق، ز ^٠١٧تعالى! بقوله بالمرؤع؛ مخاطثون الكفار 

،.حكا؛ته*ر محي لرد باطلا قولهم كان لو إذ لأية؛ ا ألمتك؛ثه هلعثر 
•غر؛صء«ربم*،ر؛ص 

 Iة؛لدراسا

الكفارأن على اّتدلوا الأصوليين من جماعة أن الشاطئي ذكر 
تلممثك ولن ١.( آلمهرن مت ثش ؤ»اؤأز تعالى؛ بقوله بالمرؤع مخاطبون 

حكايته.محي لرد باطلا قولهم كان لو إذ أدسك؛!ن4 
كالبيفاوىر٤،،رين؛ المقمن جماعة الاسدلأل هذا ذكر وفد 

،•وغير٠مل والثشطيل٨،، واكوكاُيلص، والماوىأ٦،، واوماعىأْ،، 
بفروعمخاطبون الكفار أن على دليل الأية ط0 اروفي الصاوي؛ قال 

الكفراءعذاب على نيادة عليها فمعن.؛ون الشريعة، 

.٤٤، ٤٣اواوثر: )ا(ّورة
والزركشي؛/•؛Y_؛؛Y، الروضة مخممر ثرح في الطرفي الأيت؛ بهدم امتد)، ممن )٢( 

•٤ ص* الفقه أصول طكرة في والئنمطي ، ٣٩٨ل/المحيهل البحر في 
.١٦١؛/اJوافقاث، )٣( 
أنوارالشلأ/ه؛0.انظر:)؛(
الدرراأ/ْي•نظمانظر:)٠( 
.ioU/iالصاوي حاثين اننلر: )٦( 
القديرفح انظر: )٧( 
■٤ صُ الفقه أصول نى من؟كرة ، U١١٤/ البيان أضواء انفلر: )٨( 
.١٩٤; والتوير اكحرير ، ١  ٤٧/١٥اوعأني روح ،  ١٨٦/ Y'/]oالكب؛ر الفير انظر: )٩( 

AoU/iالصاوي )«ا(طش؛ت 



السؤالحكاية من والمقصود  ١١_ت الأية في - الألومي وقال 
ذكرهفي يكن لم حطا أو كذبا الجواب كان فلو التحذير، والجواب 

ة،١ئد فا 

منأن له مقررا عنهم، تعالى نمرح  ١١-! لأية ا في - الشنقيطي وقال 
الصلاة،عدم _؛ ازر أدحااتهم أي: ِ متر في سالكتهم التي الأسباب 

بيومالتكذي-با يبت، الكفر مع دللث، وعد المكين، إطعام وعدم 
الا-ين'ُ"•
ّلكتهمالتي، الأسباب من بأن التصريح لأية ا رافقي —ت أيما — وقال 

الفروع«لم.من فرع وهو المكين، إطعام عدم مقر؛ في 
وقعتحكاية كل بأن بيانه سياق فى المثال هذا الشاطبى ذكر وفد 

لا،أو لها رد الأكثر وهو يعدها أو قبلها يقع أن يخلو فلا القرآن؛ في 
يقعلم ؤإن وكذبه، ،>^، ٠١١ذللث، بطلان في إشكال فلا رد؛ وقع فإن 

وصدقهالمحكي صحة دليل ، iU>Uرد؛ معها 

صحتهعر ®الدليل فقال: - صحيغا كان إذا فيما الدليل. ذكر ثم 
وبرهانا،وهدى، فرقايا، سمي القرآن فإن ؤإقرارها، الحكاية نفس من 

شي،ء•لكل وتيايا وبيايا، 

والإطلاقوالتفصيل الجملة على الخالق على الله حجة وهو 

انمانيروح )١( 
\\.i/Uالبيان أضواء )٢( 
■٤ ص* الفقه أصول في مذكرة )٣( 
,١٦١. ١٠٨اJوا٠قات،/انفلر: )٤( 







انالإنمورة 

}١ ش،مإهل نحثوث، أف تاد ها ثنن 

يشرببمض: ؤظثننةابجُه4 ءنوله: الشاض: محال ١ ! ٦٣
:٢)٠منها 

Bة!الدراس

يممىؤءتناِمبةابمأدأسيم تعالى: قوله أن إلى الثاطبي ذهب 
,منها يثرب 

المفسرين؛من جماعة إليه ذهب الشاطبي؛ إليه ذهب وما 
^٧،.وغير٠٣والقام٠ير٦،، والسنىأْ،، معانىأ٤،، وال،، 

شرابهم.به يمزج الكافور لأن للإلصاق؛ الباء أن الثاني؛ والقول 

٦.ت ان الأنسورة ١( 
.YYo/Yالثانة ٢( 

انظر٣( 
انظر٤( 
انظر٠( 
انظر٦( 
انظر٧( 

.٢٠٨م/القرآن م*انى 
٠١١٥\إ القنرآن تفسر 

'آ/بهلأ.النزيل مدارك 
اكأويلم'/.ما؟.محامن 

الجلالينتمر 





حيثمن - الجملة في وهي اللغوي، وجهه الأقوال هذه من ولكل 
لمن،ا هدْ من ثرابهم على متفقون إنهم حيث بينها؛ د تفا لا - عنى ملا 

اللذةأو الري معنى إفادته حيث من وجاهته؛ له الرابع الفول أن سوى 
•شرابهم على علاوة ونحوها 

بهايروى ؤ.ثربةابمادأفه بقوله: ررؤيحني ت جرير ابن نال 
ويتفع«لم

هيوقيل زائدة، الباء محيل ؤثتبةا4 ث تعالى ءاقوله الذكري: وقال 
يكونأن والأولى بها، ممزوجا يثرب، أن حال هو وقيل )من(، معنى 

ربهاءار يلتد والمعنى: المعنى، على محمولا 
تعديته،وتحديه الفحل معنى الفحل نقمن رروالحرب، تيمية: ابن وقال 

فييقولون كما يحض، مقام تقوم الحروف، بحض جعل من غالتل هنا ومن 
وءاؤسمعنحاجه، أي: م1حهثهأم؛ إك ئثك نزال هئ كن ؤ ه: قول

نحاةقاله ما والتحقيق ذللث،، ونحو اممه، مع أي: 1صتثايكآإزمحهل؛،؛ 
إلىوصمها جمعها يتضمن النعجة وال فالتخمين، من المصرة 

نعاجه...،،.

بها،،يروى صمن ه أف عاد ها ثزب ؤ قوله: راوكلللث، 

بهيبين بما مقرون إلا لففل القرآن في ااوليس _: أيصا _ وقال 

.T0A/\y jU)؛(جامع،
ص؛'آْاالرحمن به من ما إملاء )٢( 
.٢٤ص: مررة )٣( 
٠٠١٤* الصف محورة )٤( 
اكاوىما/أ؛ممجموع )٥( 





النازعاتسورة 

١من أنت .3^ سث، لإف آلتاعذ عي ؤ ر: نط ف ى • 

\yr / وانالساعن عن بعد.}\ض تعالى: الئاض: هال ١
العنا سؤال هذا عن السؤال إن أي• ؛ ^ هتجا ين أنت غم ؤ : مرماها

الصلاةعليه مثل لما ولذلك منها، لابد أنه علمها من يكفي إذ يعني؛ 
عنإعراضا لها"؟لأا؛ أعددت ررط للمائل: قال الماعة؛ عن لام وال

مالءاعما يجبه ولم فائدة، فيه مما بها يتعلق ما إلى مواله صريح 

،ءزم•'ه'

ة:الدراس

أنعلى يدل دؤدءا"ه من أق وبز تعالى: نوله أن بي الثامحلذكر 

.٤٣ ٠٤٢الازءات: )ا(مرة
اف،في الم، علامة ياب، الأدب،، كتاب، في صحيحه، في البخاري أحرجه ت الحديثط )٢( 

؛اب،والأداب، والصلة البر كتاب، في صحيحه في ومسالم ، ٦١٧١برقم صْي*ا، 
ه.مالكؤ بن اض ^^٠ س ، ٢٦٣٩برقم ، ٢٠٣٢إ/ أمح، من مع الرء 

ا/هإ.الموافقات )٣( 



ئتمي

أنهعلمها من يكفى إذ يعنى؛ لا عما موال الساعة وين عن السؤال 
منها.لأبد 

الممسرينرا،.أكثر إليه ذهب الشاطئ؛ إليه ذهب وما 
منمنير أقن إدم! ضيها رك • بعدها إذ لأية، ا سياق عليه ؤيدل 

منأحد إلى ولا إلك علمها ليس ررأىث -؛ الأية في - كثير ابن قال 
وقتهايعلم الذي فهو - وحل عز - اض إلى ومرجعها مردها بل الخلق؛ 

فيولهم لك الفائدة ما أي• ي؛ مناثن من ارؤ ت عيي الوقال 
نتيجة.ذلك تحت فليت مجيئها؟ وقت ومعرفة ذكرها، 

ولادينية مملحة فيه لهم ليس للساعة، العباد علم كان لما ولهذا 
حميععن ذلك علم طوي عليهم؛ إخفائه في المصلحة بل دن؛وية، 
علمهاءارأ،.ينتهي ت أي ؛ راث^إل بحلمه واستأثر الخلق، 

٢٠آ"/ والعيون النكت ، T٤٤٥/ العلوم بحر ، ٤ ٤ ١ ا/ ٢ البيان جامع ■' انغلر )١(  معالم، ٠
اا/ا،ا،ا،السير زاد ، ٤٣٥م/الوجيز المحرر  ١٨٤؛/الكشاف ، A٣٣٠/التنزيل 
Y/الخنزيل مدارك ،  ١٣٦; ١٩؛/ ٠ القرآن لأحكام الجامع  AA/T\'\/\الكبير الممير 

٤;كير لأبن العظيم القرآن تمر \إ\-\د السبل البحر ، Y٥٣٤/التسهيل ، ٧٧٤
محامى، ٢٣٩/١٥المعاني روح ، ٣٨٠ه/القدير نتح ، ٢٤٥;٢١الدرر نقلم ، ٠٠١

.٥٦٥/٧الرحمن الكريم تيسير ^أه؟، التاؤيل 
.٤٥، ٤٤المزءات،: ّورة)٢( 
أإ\>0.العظيم القرآن تمر )٣( 
.U٥٦٥/الرحمن الكريم تيسير )٤( 



عبسسورة 

ال-ماليى:ئ٠ 
سثأف نؤ. أي ثك نتا رؤا ئثئ أم آنت أنثئئ. ص أة ه ١^^ تس 
هدهأ [■Q ٩ للمح،. ثه آت بخثئ. وم تئ. ،ءك 

تعالى:قوله معنى المساق هدا في راو"1مل الشاطئ: قال ١ ! ٦٢٦
هذامن المقدار بهذا النبي عوتب حيث ااتعما؟ه او^لاجآءْ ئبمله س جؤ 

إلىبة بالنأخف ثسأنها التي النية تقتفي حال على لكن العتاب، 
منأحف بعناب أنه إلا الخطاب؛ إلى الكلام رجع ثم المعاثب، 

ؤهّاأاتذلإآه«لآ/بقوته: ١^ محت ولذلك آلأول، 

 Iة;لدواما

اواأنروك عبس ؤ قوله: في عوتب ه النبي، أن إلك، الشاءلبي، ذهب 
تعالى:قوله في الخطاب إلى الكلام رجع ثم البة، بلفغل ق،آ'اهماه 
الآيات.ينؤآه درك 

.١ ١ - ١ ت عس محورة )١( 
الموافقات)٢( 



المفسرين؛من جماعة ذكره الشاطمي؛ إليه ذهب وما 
يدلما وهو وغيرهم١٤/ والمر والمّازىأآ،، كالزمخثريل١،، 

وألفاظها.الايات سياق عليه 

إلىالغيبة من التفات فيه يدو؛كه ^^١ •' ®نوله ت الصاوي نال 
الخهلاب،ار
>._،Li-؛>^a؛إلى بحانه التفت راؤومايدJشثلإهه ت الشوكانى ونال 

انماب«ل^.في أدخل المشافهة لأن .؛ نبيه 

انظر)١( 
انظر)٢( 
انظر)٣( 
انظر)٤( 

.١٨٥إ/الكشاف :
٥٢الممسرامر: ،0١/٣١/١٦.

^\إ٩\إ^T^القرآن لأحكام الجامع 
حاثة\^إ\0فى الدرر نظم ، Y٥٦٨/الئزيل أنوار م/ا،ا؛، الحط البحر انظر: 

U/اكأرل مءاّن ، ٢٤٢; ١٥انماني روح ، ٣٨٢ه/القدير نح ، ٤٩٨؟/الخاوي 
.٣٨٢٥، ٦٣٨٢٤;القرآن ظلال ني ، ٢٥٨

.٤٩٨/٤الخاوي حاشية )٥( 
.٣٨٢ه/القدير فح )٦( 



الانفطارمورة 

لألأمالثع\لى:ة٠ 

أحدعن أحد فيها يملك لا الاحرة ءأمور الثاطبي: قال ١ ! ٦٣٣
أولأحور ا نقل في عام فهدا ه؛ ثيثا شى ئمى تلش لا ^؛؛٣ ت كقوله شيئا؛ 
ونحوها((لالأوزار حمل 

ء/ءص ه ء ٢؛؟،،■ ٥ ء وص ■؛ 

ة:■الدراس

بأنهلاثلف،ثم،يثم،ئيثاه تعار•قوله أن إلى الثامحلبي ذهب 
ونحوها.الأوزار حمل أو الأجور نقل في عام 

(٣)رينالمقعامة إليه ذهب الشاطئي؛ إليه ذهب وما 

.١٩ت الانفطار محورة )١( 
.Y٣٨٢/الوانقات )٢( 
،n٢٢٤/ والعتون اص وانظر: التأؤيل، أهل إلى  ٤٨١! ١٦تمرْ في جرير ابن نب )٣( 

;١٦الكر الضر ، ٢١٧/٨المسر زاد الوجيز المحرر ، ١٩٣الكشاف؛/
تمرالمحيط البحر أ/ه؛ه، المهيل ، ٢٧٨٣; التزيل مدارك ، ٧٩/٣١

روح، ٣٩٦القدير؛،/نح الدرر نقلم ، o\o/iمحير لأبن العظيم القرآن 
.U٥٨٥/الرحمن الكريم تيسير ، U٢٧٩/اكأؤيل سامحن ، 0٢٧١\إاJعاني 





الانشقاقسورة 

.٢١بجانيحثا،أدف؛كقر.بميجر،.منف ^٥١^س التمالى: ئ٠ 

yr'i \/ :ؤفاقتلخمح/ط،و«وذالتعار: ق\د\ص
الحسابلا \دنر°ض.I بأنه .؛ النبي ره وفممأه ■؛ثابا محاسب موف 
و.ءازابرآ،ا\ص.ْناقثة فيه الاJى 

من ١١والمادم! الملام عاليه نال راولما ت - آخر موصع في - ونال 
عائشةسألت أحرؤية، قاعدة تأصيل على بناء ؛ عذب المحاب نوقش 

يشكللأنه ؛ سير؟4 جسا، بماسب ؤدسوئ وحل عز - اض قول مض عن 
العرضذلك أن واللام الصلاة عليه فبين الحدث، عموم تحت دخوله 

الناقشالحساب لا 

«م؛مءء'ء؛صءه/همحء

٨.'\، الأنثماق:)ا(مورة
يحابانوف باب؛ التمر، محاب فى صبحه، ر البخاري أحرجه الحديث: )٢( 

نعيمهاوصفة الجنان كتاب قي صبحه، في لم وم، ٤  ٩٣٩برقم ،  ١٨٨ ص بئرا٠ حسانا 
الدراّة.في وميأتى ها عانشت حديث من  ٢٨٧٦برقم ، ٤٢٢٠; وأمالها 

.١٨٤الواقفات )٣( 
.٢٩٤، ٢٩٣الواقفات٣;)؛(



الدراسة:ا

ث;ابجانب ؤءف تعالى: قوله ر فه المى أن الشاض ذكر 
مناقشة.فيه الذي الحساب لا العرض، بأنه محم؟4 

المفسرينلاا.عامة إليه وذهب صحح، الشاطئ؛ ذكرْ وما 
»نالقالت،: ها عائشة حديث، من الصحيحين في حاء وقد 

رموليا : ، iJL؛قالته: هالكر، إلا يحاّسآا أحد ليس ه: الثه رسول 
كقدأوف مذ ءؤهأثا _: وحل عز - اممه يقول أليس فداءك، اممه جعلي الله؛ 

ومنيمذصرن، الننصى ذاك نال: ه مهأ جابا نوف؛ثاب هبمتؤ' 
،اjJULaالحاب نوقش 

أنوهو بجانبحنابأيسماه تعالى: >اقوله الجوزي: ابن قال 
ءله ض ا يغفرها ثم مسثاته، عليه تعرض 

علىاليسير الحرصي وهو دسيرإه جابا بماسب -، ١۶٥^١١• عيي الوقال 

/٥ للرجاج القرآن معاني وانفلر؛ لتآؤيل، ١ أهل إر ، ٥ * ٧ / ١ ٢ يره نفش جرير بن ١ ه ن، ١ ل 
،٣٧٤اكئزيل\ِ/معالم ، ٢٣٦، ٦٢٣٥;والعيون الكن، ، ٣٤٦٠; العلوم بحر ، ٣٠٤

الضيرالكيرآا/زادالسيرح/\اأآ، ، ٤٥٧ه/الوجيز السرر ، ١٩٨؛/الكثان، 
،٧٨٩، ٧٨٨٨الثزيل مدارك ، ١٧٩/١٩/١٠القرآن لأحكام الجامع ، ٩٧/٣١
محير؛/؛أه،لأبن العفليم المآن فير خ/آم؛، السبل الحر ، ٢٥٢٨المهيل 

،٤٠٩. ٤٠٦٨القدير فح ، ٣٤١، ٣٤٠٨١الدرر نظم ، ٥١٩/٤الجلالض ضير 
الرحمنيما"بمْ.الكريم تيسير ، ٢٨٩المعانيها/خخأ، روح 

٠رفوت باب الضير، كتاب، في صحيحه في البخاري أحرجه ت الحديث، )٢(  حانايحاسب، ٠ 
.٤٩٣٩برقم ، ص١٨٨يسيتا، 

.٢٨٨٨السير زاد )٣( 







السمحسورة 

دئَكهلورقة)ك ؤ  ٠

To !^ ؤتساآكأتك4.ا)قالتعار: الشاطئ: محال ١
كلمةوفى ن، لإيما ا عقد فى مه ّبا اسمه قرن : ٠ معنا أن وذكر 

آ.؛هءر متوهامرفوعا - واللام الصلاة عليه - ذكره فصار الأذان؛ 
*/؛صءهح؛صءهه"

 Iة:لدراسا
قرنمعناه أن يكر ؤووسالكدئنكيم تعالى: قوله بأن الثاطبي ذكر 

الأذان•كلمة وفى الإيمان، عقد فى باسمه اسمه 
رينالمقجمهور إليه ذهب الشامحلى؛ ذكره وما 

٤.ت الشرح صورة )١( 
(1^1^1 (Y  تYA/Y.؛

،A٢٨٤/ فرْ ني الجوزي وابن اكارل، لأهل  YnYU؛/فرْ ش جرير ابن ب )٣( 
،٤٨٩"Y/ العلوم بحر ؛"Y، ١ م/ للزجاج القرآن معاني وانظر؛ رين، المقلجمهور  ٢٨٥

لأبنالقرآن أعام ، ٢٢١\ض؛/ ،  ٤٦٣الميل'لأ معالم ^َاهأ، والمون ؛لكت 
لأحكامالجامع أا/أم/أ، الكبير القسر ، ٥٤٩٧;الوجيز المحرو المربي؛/؟ا؛، 

١٠٤الخاوي مجموع أ/أاخ، المزيل مدارك ، ٧٣، •ا/•Y/٢٧القرآن 
القرانير نف،  ٢٦٥،  ٢٦٤الضير؛/ ؛اوا-ع ،  A٤٨٤/ المحيط البحر ،  Y٥٨٦/ المهيل 

الكريمتيسير ، ٤  ٦٢ه/ القدير فح ،  ٠٥٧ ٤; الجلالين ير نف،  ١٥٦ ٤; محير لابن المغليم 
الرحمن



داخالةلأية ا معنى في رون المقذكرها التي الأقوال جميع أن كما 
سواها.ما يردوا ولم المثال، باب من ذكروها ؤإنما فيها، 

الشهادة،كلمة في اش بذكر ئرن أن ذكرْ؛ ارووئع الزمخشرى: فال 
٠٠٠القرآن..من موصع غير وفي والحطب، والتشهد، والإقامة والأذان، 

والأخذالأولين، كتب في ذكرْ ومنه اض، ونتي اض رمحول ميته نرروفي 
١به١٠ Jؤمنوا أن وأممهم الأنبياء على 

ماكل في عام أنه اعلم ؤتنمالكهَكه 'مالي: ارقال الرازي؛ وقال 
ذكروْ«رأ،؛

؛ؤررساثكفقال؛ وكرامته عليه محنته ميحانه ذكر ارثم الشوكاني: وقال 
همعه يكر إلا موصع في تذكر لا اممه أن وذلك الممن: قال لولاه 

متشهيولا حطيب فليس والأخرة، الدنيا في ذكره النه رغ قتادة؛ قال 
أنوأشهد افه إلا إله لا أن أشهد فيقول؛ ينادى إلا صلاة صاحب ولا 

وقيلبالتأذين. يعني ؤورسامحعكيم مجاهد؛ قال اممه. رمول محمدا 
به.بالبشارة وأمرناهم قبله، الأنبياء على المنرلة الكب في ذكرناك المعنى؛ 

الأرض.في المؤمنين وعند الماء، في الملائكة عند ذكرك رفعنا وقيل؛ 
حمحيتناول عليه؛ به النه امتن الذي لذكرْ اترغ هذا أن والفناهر؛ 

فقدارويالجملة  ١١١الذكر..رفع أمجاب من منها واحد فكل الأمور، هذْ 
والأرض<المّالممرات الجليل ذكرْ ملأ 

.yy\/iالكشاف )١( 

م\\ا\س )٢( 
.o٤٦٢/القدير نح )٣( 



العالقمورة 

ألأئةهنك أرأ نلإ. ين الأتن قى رو( خق وش يانم ؤ\)أ تعالى: قال 
ن؛اثأن @ ممة الاض ِإث الإينن،ؤ.p'.و > و قالنز > ك أو 

َكاذؤ4آ1أ0 . ثئ إدا محيا . بمم آوى آز؛نت . أتيي 'ره إك ؛ة . آتقئ 
محنأ ® -رئ أف بأل ير أن © وتوة كلب 1ن مح؛ث © أوى أم أو © آتية هف 
ج؛©ا ألأيت ثنبغ ؛.( ثادبم ؤنع J©( 'اطثت كذبن ثاْبم ١©( إا-ابيء كثا ي مبؤ 

صن:ز ازلة ءومورة)امأ(رى الشاطئ: ئال ١ / ٢٣٦

ءؤءألإءنازهصله:إر الأود: 

ررة«لم.الآحر إل بقى ما إل ت والأحرى 

؛/بم«ء-7بمءهربم•

.١٩- ١ ت العلق محورة )١( 

القاويرنح [ تانذلر العلق محورة ٠ لها ١نجظيىيمودقال ة مآآش ت محورة أي • اقرأ صورة رآآ 
0إسآ.

.r^/iاJواiقات )٣( 



الدراسة:■

تقضيتين في نا3لة محورة)اقرأ(! أن إلى الشاطئ ذهب 
ؤيألإمحن\فهقوله: إلى الأولى: 

السورة.آخر إلى بقى ما إلى ت والأحرى 
المفسرينرا،.أكثر إليه ذهب الثاطى؛ إليه ذهب وما 

بدءفى نزلت منها الأولى الخص الأيات أن ذلك: على ويدل 
رافجاءهوفيه: - الوحي بدء فى ها عائشة حديث عليه يدل كما الوحي، 
فأخذنيقال: بقارئ، أنا ما ه: الله رسول فقال اقرأ. فمال: الملك، 
أناما : قلت،اقرأ• فقال: أرسلني ثم الجهد، مني بلغ حتى فغطني 
فقال:أرمحالني نم الجهد، مني بلغ حتى الثالثة فغهلني ذأحذذي بقارئ، 

وأزأه1لأءوأفىءبج
الآيات(ال'ا،.اواءممحنازم*وه 

عليهيدل كما جهل، أبى فى ت، نزلفقد السورة آيات بقية وأما 
بينوحهه محمد يعمر هل حهل: أبو ررقال ت قال ه هريرة أبي حدبن، 

،A٤٧٧/اكثزيل معالم ، ٥٩٥. OM/Tاسلوم بحر ، ٦٤٧/١٢ايان جامع انظر: )١( 
الكسرسير التف، ٢٩٤-  U٢٩٢/المسير زاد ، ٥٠٢ه/الوجيز المحرر 
، ٠٥٩ ٢; التهيل ، ١٨٢ ٨ التنزيل ماJارك ، .٦٨ ٢٨٣; ٠ >/ ٠ القرآن لأحكام الجامع 

أنوار، ٥٦٦ iO\o/iكير لاين العظيم القرآن ير نف، ٤٨٩، a٤٨٨/المحيط البحر 
العانيروح ، ٤٦٨ه/القاّير فتح ، ٥٧٩، ٥٧٨الجلالض؛/ير نف، y٦١٠/ التنزيل 

٠٣٦١، U٣٥٩/محاّنالتاؤيل ، ٥٤٠٦ا/
٢^■؛،نش انم ؛)١^١ سورة؛ التفسير، كتاب في صحيحه، في البخاري أحرجه الحديثح: )٢( 

الوحيبا.ء باب الإيمان، كتاب في صحيحه، في ومسلم ، ٤٩٥٣برقم ، ٨٨٦صس^١^ 
.١٦٠برقم ، ١٤٢- \ TM\ Mاه رسول إل 



ذلكيفعل رأيته لئن والعرى واللات ت فمال نعم، ت فقيل ت قال أظهركم؟ 
فأنىقال: التراب، في وجهه لأعفرف أو رقبته، على لأطان 
منهلجتهم فما قال! رقبته، على ؤطآ زعم يصلي، وهو . الله رسول 

إنفقال: مالك؟ له فقيل قال بيديه، ويتقى عقبيه على ينكص وهو إلا 
لودنا•' الله رسول فقال وأجنحة، وهولا نار من لخندئا وبينه بيّي 
ندريلا - وجل عز - اممه فأنزل ؛ عضواعضوا الملأذكة لاختطفته مني 

ر*ا'وائ بمئ ُالإذس إل - بلغه شيء أو ه هريرة أش حديث في 
علَكان أر'يثلن ثق. إدا همدا روا أدى أيءيث أهي. ره [ك إة آنتثئ. 

ج©أثثلمأنأش'تئ©ؤيمحمهة©أنمحأمحواكان 
الج ؤا ألزايع ثثنغ ئاديم). قتغ ©( خالثن ئامحبز'كذبن ©( الناث كتثا 

حراء،غار في صدرها نزل  ١١العالق محورة في - عملية ابن قال 
منالسورة فهده ١١قال: ثم  ٠١وغيره...البخاري صحيح في ثبت حسبما 

جهلا'أمأمح، قمح، نرك آخرها إلى ت قوله 
هذانزل الإتر،ممئ4 -؛ العلق( سورة في - جزي ابن وقال 

-,,(٣)بمدْااصدرها نزول بعد جهل، أبي في السورة آخر إلى بعدم وما 

يوله:باب وأحكامهم، المناشن صفات محاب في صحيحه، في لم مأحرجه الحديث! )١( 
.٢٧٩٧يرقم ، ٢١٥٥، ٢١٥٤وه؛/ أنثتة بمُ واد ممن الإتذ ن ام 

٥٠٥٠٢،  ٠١ه/ الومحز المحرر )٢( 
.٥٩٠، 0A<\/Yاشهل )٣( 





الهمزةمورة 

لخكلمزمثتزذوأرى-تعماثُوعددث.بمثبأفتعالى:قال 
1 َكلآ ؤا غلدث .أ jj_J ، .أدريتك نثآ أثثة C أشروا،ر آثده

،•١ ^،٢^^ ء رواف، مؤصدُْ عي  ١٣١ألأفدق.،ؤ ألنويدآ.أدقئ 

rrv / قضيةؤحت^ثززمه محوله: ررمحإل ،: ^٧١١٢محال ١
عليه- الض همزْ من ئن؛ن، أمر بسب اوكفار، من ئنن رحل محي عين 

العملذلك على حزائه عن إخبار فهو إداْ؛ وعيبه - لام والالصلاة 
/محيه«أ نحن مما فليس التخويف، مجرى حرى أنه لا القسح، 

هر؛صءه/قصءهجمء

ة:لدراساا 

فضيةه نمزوثنن بميل ت تعالى نوله أن إلى الشاطبى ذهب 

مََ

.٩ — ١ ت الهمزة سورة )١( 
بهدهالاعتراضي وأن وبالعكس، الترجثه معه يأتي التخويف بأن بيانه* سياق ؛ي أورده )٢( 

ترجثة■غتر من التخويف فتها حاء السورة هذه كون قى مهلرد، غير الأمر أن عر السورة 
من*من رجل في من قفب في نزك السورة هذْ بأن ت الاعتراض هذا عن وأجاب 
[.١٧٦-  ١٦٧؛/\وو\ظ{ت ]1^: اممار 

.١٧٦، ١٧٥،/اوواس1ت )٠١( 



عليه- الني همزه من معين، أمر س الكفار، من معين رحل في عين 
إياه.وعيبه - واللام الصالة 

معالمفسرين، من جماعة إليه ذهب الثاحلبي؛ إليه ذهب وما 
الراد.تعيين في اخلافهم 

،حيان وأبو ، جزي وابن ، الممرقندي I إليه ذهب وممن 

وغيره-ملا"،•،، واليضاوىأ٤،، 

شخصفي نزولها يمنع لا الجمع بصيغة اللقفل ورود أن ودليلهم: 
فينزولها مع العموم بصيغ جاءت التي الايات من كغيرها معين، 

بأعيانهمأثخاص 

رمعيزل بشخص مختصة غير عامة أنها إلى رين المقأكثر وذهب 

الأشخاص؛تعيين ض المرؤية الأثار أن موى محتملان، والقولان 

.٥١٠م العلوم بحر  انفلر١( 
.٦٠٨/٢المهل  انفلر٢( 

٠.٥ ٩ م المحهل الحر  اننلر٣( 
.٦٢١/٢الئزلأنوار  اننلر٤( 

.٦٠٦إ/الصاوي حاثة  انظر٥( 
.Y٦٢١/الأزل أنوار  انظر٦( 

.٨٦/٣٢/١٦الكر التمر  انظر٧( 
شر0قي والقرطى ، ٣٣٦/٦مير0 في الماوردي للائرين: به ن٨( 

مجاى..عن  Y٦٨٨؛/شسر0 ز حرير ابن وأحرجه 



رينالمقمن أحدا أجد ولم مرذوء_ا، صحيحا \ون\ غيها أجد لم 
تصحيح.غير من نقالوها ؤإنما صححها، 

بديثبت لم إذ ، نظر فيه الساحلي؛ إليه ذهب فما ؛ هذا على وبناء 

،•الكفارر من ممن رجل في أنها مرفوع صحح 
عماممه إن ت يقال أن ذلك في القول من رروالمواب جرير; ابن قال 
الموصوفهذا وصم، التي بالصفة كان من كل لمنة، همزة كل بالقول 

الناس®س كان س كائنا سبيله سبيله بها، 

تأقاويل حمسة على فيه نزلت فيمن راواختلفوا ث وردى ان وقال 
عمار.قاله حلف، بن أبى فى ؛ أحدها

مجاهد.قاله الجمحي، عامر بن جميل في ت الثاني 
المدى.قاله الثقفي، ثريق بن لأخنس ا في الثالث! 
جريج•ابن قاله الممرة، بن الولد في الرابع: 

قولوهو تخصيص، غير من العموم على لة مرسأنها الخامس! 
الأكثرين«رم.

أهمي الوائل بن الخاص في أنها والمادس: 

A/التثزيل سالم وايان الكشف. ، ٦٨٨.■ iAU/\r jijiجامع اننلر: )١( 
0 روح ، ٢٣٥، Yrالقول،»_؟و\ب ، ٥٣٠ _(*ji /(•٤٦.

.٦٨٨/١٢اوأن جامع )٢( 
.٦٣٣٦;وانمون الكث، )٣( 
لعروة.به ون a٣١٨/نفيره قى الجوزي ابن ذكره )٤( 





الكوثرمحورة 

لُىُوا وأغثر زؤق او^اتل ألمخئر آعطقك ؛اؤ,1ثا ع—الى؛ -التق٠ 
شاِنصهم1لآءهأا/

yrA / نازلةال؛كوننيم محونش تعار: *وتوله الشاطئ: تال ١
واحدْ*قضية فى 

./بمءهرءٌء،منء؛رء

 Iة:لدراسا

فيuزلة ^^١^^ ١٠تعار: أن الثاطي!ر ذهب 
واحده.قضية 

حديثعليه ؤيدل الأية، ظاهر هو الشاطئي؛ إليه ذهب وما 
أغفىإذ أظهرنا بين يوم ذات هؤ اش رسول *بينا نال: خهتع أس 

تال:اش؟ رسول يا أصحكلث، ما : فقلنابسنا، رأسه رسر ثم إعفاءه، 
لءطقك>الرحيم: الرحمن اذله م بفقرأ: سورة، أما علي ت، أنزل

ال:فم ث

١^:مودة )١( 
إ/بما*آ.\وو\ط\ت )٢( 
\_rالكوثر: سورة )٣( 



وعدنيهنهر فإنه ت قال أعلم• اش ورسوله الله • فقلنا الكومحر؟ ما أتدرون 
يومأمتي عليه ثري حوض وهو كثير، حير عليه -، وجل عز - ربي 

القيامة«را،.
محييعلى المنة بيان السورة; مفصود »معذلم الفيروزابادي: قال 

الخيبةأهل أءالائه اهادك ؤإحبارْ والقربان، بالصلاة وأمره المرمحلين، 
والخذلأن«ر^.

يكون،أن يمكن حير بكل المنحة  '•ررمقمودها البقاعي; وقال 
ذللث،١١قي واضح الآكوثر واسمها 

آةالبسملة نال: من حجة باب، الصلاة، محاب في صححه، في لم مأحرجه : الحا-دن،)١( 
•٤ * ٠ برقم ، ٠٣٠ ا/ براءة محوي سورة كل أول من 

ا/'ا؛ه.التمييز بمائرذوى )٢( 
.٣٩٨٧القران!/فنادل في وانفلر: ، ٢٨٧;٢٢الدرر نقلم )٣( 



النصرسورة 

ذد-ثلوف آلثاس وتأش وألم_تح. آس مر جثآء ^^١ ت لى ا تمل  ١٠٥
١ء=قا0 إدهز ؤآسنعفن، ره محني رؤادسخ آزث آس يبن 

يدخليعم ررلكن قال: عاس ابن ررفعن الشاطئ: ئال ١ / rr؟
ولماأندحاله عوفل٢ا: بن الرحمن عبد له فقال ه المبي أصحاب مع 

لأية:ا هده عن ألي فتعلم. حيث من إنه عمر: له فقال مثله؟ بنون 
أعلمهرمول. أحل هو إنما فقلت: وألم_تحيم آس مر جتآء قدب 
ماإلا سها أعالم ما واممه عمر: فمال آخرها.إلى الممورة وقرأ إياه، 

■مالم«لم.

الضر:مودة )١( 
القرنىعوف بن الرحمن -مد محمد أبو الجلل الصحابي هو عوف: بن الرحمن تمد ، ٢١

يمرجعل الذي الشورى أصحاب الستة وأحد بالجنة، المبشرين العشرة أحل الزهري، 
كشركان كلها، والشاهد بدرا وشهد الهجرنتن، وهاجر ئديما، أملم فيهم، الخلافة 

.٤٨٠م الغابة أمد 'آمآه]انفلر: ونل \؟ى منة توفي وْنابكشرة، والإنفاق، المال 
الإصابة، ٤٨٥

فىالنوة ءلأما>ت، باب الناو_،، كتاب فى صجب.! في البخاري أحرجه الحل.دث،؛ )٣( 
بنحوْ.ه ماس ابن حدبش، من ، ٣٦٢٧برقم ، ٦٠٩، ص٨٠٦الإسلام، 



ؤيتغفرْربه بحمد بح يأن ه نبيه أمر الله أن السورة هذه فظاهر 
ز،ءأ شسهر إليه نعى الله أن وباطنها عليه، وفح نصرْ إذا 

الشيعيالله عبيد أن العلماء بحص وحكى ١١آحر موصع في - وهال، 
لهكان عليها؛ وامتولي إفريقية مللث، حين ، بالمهدي المسمى 
بنصرمي يأحدهماوكان أمره، ينتصربهماعلى كتامة من صاحبان 

فياممه ذكركما اللذان أنتما I لهما يقول( فكان بالفتح؛ والأخر اطه، 
ؤإدامحاءسبمسرآسوأفثحه.فقال! كتابه 

فبدلتعالى؛ اممه كتاب، من آيامت، في ذللث، عمل كان وند •' قالوا 
أحرحت،أمة خير كتامة ت بقوله إلثامر^ه أم-صث، أمة حير كتم ؤ I قوله 

اممهبنصر مين المتلأن هدا؛ مثل يقول( لا عقله في كان ومن للناس، 
وفاةمن تين المن مئين بحد وحدا إنما المذكورين والفتح 

كلاعهمن تعالى اممه مراد ص باياطن• ومراده العربي' الغهوم هو ؛ ٠٢٥١١؛١^مراده )١( 
[.١٢١ ، ٠٢١ الرامحات؛/ ]انظر: وخطابه 

.٢١الوامحات؛/٠ )٢( 
بانيبالمهل.ي، المالشبج علوي، أنه المدعي الله عبيد محمد أبو هو الشيعي: عييداليه ( )٠٢

وعشرينأرع قرابة ؤإمحامته ولايته كانتا الماُلمتين، الخلفاء أول الهدية، بمدينة المدينة 
إلىيرحع يه نبأن محيل: كيرا، اختلاقا به نفي واختلف شجاعا، شهما كان ستة، 
والدهوأن ، sJli»أبي بن علي إلى صحح سب نله لمس بأنه ونل طالب، أبي بن علي 
الكامل]اننلر: المحفى الكمر والفاطميونيبهلنون ٢آّاه، ستة توقي صاعا، يهوديا كان 

[.٣٦٦، ٨٥.  AT/\oوالهاية اJداية ، ٢٣٨/٦

]انظر:الغرب، بلاد من ناحية نزلت، البربر، من نيلة - التاء وفح الكاف، بضم - محامة: )٤( 
[.١٢٥؛/الأنساب 

٠١١٠عمران: آل سورة )٥( 



هذان!حلق ثم محمد يا مت إذا المعنى! فيصبر ه؛ اش رمول 
س-افصفأي الأية؛ محفدينآؤأما،.مغ4 

٢.الله،١١ قاتله الشيعي افتراه الذي لإفك ا هذا وراء 

ة!!الدراس

التين!معن الموصع هذا في الساطي تحدث 
اطهأن النصر محورة ظاهر أن إلى الشامحلبي ذهب الأولى! المسألة 

عليه،وفتح الله نصرْ إذ تغفرْ ويريه بحمد بح يأن ه نبيه أمر 
تمسه.إليه نعى افه أن وباطها 

ذكر0،الذي عباس ابن حديث عليه دل الشاحلبي؛ إليه ذهب وما 
الممسرونر؟،.عامة إليه وذهب 

هذهدلالة على الصحابة اتفاق والماوير٤،، الرازيأ'اا، حكى وقد 

.٢٢٧، YYn؛/)١( 

للجماصالقران أحكام ، ٣٧٣ه/لازجاج \م\0 ،عاني ، ٧٣٠; ١٢المان حا،ع انظر: )٢( 
Mالتئزيل معالم ، ٣٦٢، A٣٦١ والعيون الكن، ، ٥٢٢م العلوم بحر 

الوجيزانمرر ، ٤٦٣العريي؛/لأبن القرآن أحكام ، ٢٣٩الكشاف؛/، ٥٧٧، ٥٧٦
القرآنلأحكام الجامح ،  ١٥١; ٦٣٢>/ الكير التمر ، A٣٣٦/ انمير زاد ، ٠٣٢ْ/ 

،٤١٨، ٤١٧/١٦اكاوىمجموع ، Y٨٣٨/التنزيل مدارك ، ١٥٩•ا/«أ/مها، 
تمر، ٣٦٠، ٣٥٩ه/الممير بيانع اوحراس؛ْل^؛آه، ، ٦٢١، ٦٢٠/٢التسهيل 

أ/الجلالين تمر ، ٦٢٨٨التنزيل أنوار ، ٦٠٢، ٦٠١؛/ ممر لأبن العظيم القرآن 
،٤٩١; ١٥انماني روح ه/ه،ه، القدير فتح ، ٦٢٩، ٤/ه٢٦الخاوي حاشية ، ٦٢٩

.U٦٨٣/الرحمن الكريم تيسر ، ٤٠٤- .؛ Y/Uالتأؤيل محامن 
أا/آماهالأالكير التفير انظر: )٣( 
• ٦٢٠؛/الخاوي حاشية انظر: )٤( 



ذلك،على دالة الصحابة عن الواردة والأمار .، نعيه على السورة 

هذهعن عباس ابن \ذخ0]\ب بن عمر سؤال فى الشاكلى ذكره ما ! ومنها

•وره ال

أنهعلى دلت السورة هذه أن على اتفقوا ررالصحابه الرازي! قال 
ا.ه،،أ اممه لرسول نعي 

الاماُتمعامحي عن ال وممحال عمر كان أروقد ميميه* ابن وقال 
؛وألمح؟؛* آس شر جذآت ^إدا قوله: عن أصحابه سأل وقد الدقيقة، 

بقربالنبي إعلام بأنها عباس ابن رها فولما لفظها، ظاهر فذكروا 
تعلم.ما إلا منها أعلم ما قال! وفاته 

عندبالاستغفار أمر لما فإنه لفناهرها؛ الموافق الأية باطن وهذا 
الدينوبفلهور الأعمال، حتام عند به يؤمر والاستغفار الدين، غلهور 
أخر،أمور مع الأجل بقرب إعلام أنه علموا الرسالة، مقصود حصل 
ءلم«لم.علم ذي كل وفوق 

فيالشيعي اممه عبيد اذعاه ما أن إلى الثامحلى ذهب الثانية: المسألة 
منرحلان بهما المراد بأن ءؤإداك؛آءئسرآسوآثثحه تع_الى: قوله 

باطلادعاء هذا بان الفتح؛ والثاني اض، نصر مي يأحدهما كتامة، 
مفترى.ؤإفك 

الشيراسمح؛/الدرالممرا"/أا<آ"_ا،ا،ا•، ، UrY_UY؛/«'tjUiجامع انظر: )١( 
٦٧٨. ٦٧٧.

اشرالكسر)٢( 
.٤١٨اكاوىمجموع )٣( 



المقرين.من أحد به يقل لم إذ صحح، الشاطئ؛ إليه ذهب وما 
أحلانتهاء على علامة السورة هدْ أن على اتفقوا المحابة أن كما 

السنين.بمثات الرجلن هدين ظهور قل توفي وقد ه، اش رسول 
اممهنمر حاء إذا ه.' محمد لنبيه ذكره تعالى يقول  ٠٠جرير! ابن قال 

؟بآلناس ؤورأا؛ش مكة، فتح والفتح! قريش، من قوملئ، على محمد يا 
ءؤد-غلولذدبننزار وقبائل منهم، اليمن أهل وقبائلها العرب صنوف من 

دعاهمالتي وطاعتك به، ابتعثك الذي اف دين في يقول! آسأماجا4 
قالذللث، في قلنا الدي وبنحو فوجا، فوجا رمرا، يعني؛ ؤأماجا4 إيها 
كأديل'"•اض 

قولان!الضر بهذا العني راوفي الماوردي! قال 
الهلبري.قاله قريش، على الرسول نحر ! أحدهما
كانت،المحر عاقبة فان أعدائه، من قاتله من كل على نمره الثاني! 

لهب.\

قولان!الفتح هذا راوفي 
ومجاهد.الحسن قاله مكة، فتح ! أحدهما
وقل؛جير، وابن همام،، ابن قاله والقصور، الدائن فتح الثاني! 

العلوم®من عليه فتحه ما 

اوانآ؛/ا<آتم\.جامع )١( 
.٣٦٠أ/ا،هم، والعيون النكت )٢( 





الخاتمة

الأنبياءأسرف على لام والوالصلاة العالمين رب ش الحمد 
بعد:أما أجمعين، وصحيه أله وعلى والمرسلين، 

'•أهمها من ونتائج، فواتي عدة تتضح الحث، هدا حلال فمن 
عنايةللتاض إن حيث الشاطبي؛ ير نفأهمية الأولى: الفانية 

واستدلالا. ١١٠وامتنباوبياثا يرا نفتعالى؛ اه بكتاب خاصة 

التييره نفمن المجموعة الأقوال ه هن. حلال من ذللث، اتضح وقد 
صفحامحت،.عدة إلى يمل وبعضها موضعا، ( ٢٣٩)إلى وصلت، 

مانفيره فى الثاحلبى عند الاهتمام حواس_ا من أن الثانية: الفائاJة 

يرث

الم.ادور.ر بالفالاهمأام س ١ 

وتوجيهها.والشاذة الصحيحة بالقراءامحتط الاهتمام ء ٢ 

معانيإيضاح في السياق ودلالة اللغوي بالجاب، الاهتمام _ ٣ 
الآُاءت،.



فيهاالإشكال وجه وبسان المشكلة، الإيات بسان الاهتمام - ٤
وتوجيهه•

ءلاهرهايوهم التي والأحاديث الأيات بين بالجمع الاهتمام — ٥ 
ابتداء.الناظر لدى التعارض 

منالتمر في والشاذة الضعيفة الأقوال عر بالرد الاهتمام . ٦ 
منالتوجيه احتمل ما وتوجيه واللغوي، الشرعي الجانب، 
الضيفة.الأقوال 

الأيات،من الموايه- واستخراج الشرعية الأحكام بتقرير الاهتمام ء ٧ 
الأحكام.بعض قي الحكمة ببيان عنايته مع 

الأياتفي النسخ إطلاق في السالف، مقاصد ببيان اهتمامه - ٨ 
والمتأحرون.الأصوليون يهللقه مما أعم وأنه وتوجيهها، 

النزول.بأسيايب اهتمامه _ ٩ 

الفوائدواستخراج يره نففي الشاطئي منهج أن الثالثة! الفائدة 
علىمبني والشاذة؛ الضيفة الأقوال على والرد الأيايتؤ من والأحكام 

واللغة.والسنة الكتاب دلالة من ظاهرة صحيحة قواعد 

كاسابالقرآن؛ بعلوم اهتماما للشاطبي أن الرابعة! الفانية 
فيها.حنة تقريرالت، ْع وغيرها، وح والمنوالناسخ النزول، 

التفسيريةالقواعد ببيان خاصة عناية للشاطبي أن ة! الخامالفائوة 
واصيلها.

ودينهاممه نعفليم على نائمة الشاطئي عقيدة أن السائمة! الفائدة 
فيالسلم، حالف، أنه إلا عنهما؛ والذب والسنة الكتاب واتباع وشرعه 



معانيها،تفويض أو اويلها في الأثاعرة بمدهب، قاخذ الصفات؛ آيات 
السالف.مذهب، هزا أن منه ظنا 

المالكيالفقه أئمة من يعتبر الثاطبي أن السائمة! الفائدة 
والسنةالكتاب، دلالة على وأحكامهم تفاممرهم يبتون الدين المجتهدين 

الصالح.لقط الومدهب، 

بلادفي السائد هو كان المالآكي المازه.بإ أن الثامنة: الفائدة 
بمذهبمتأثرين كانوا بالأندلس العلم أهل من ^٠^١ أن كما الأندلس. 
الملقط.مدهب، هو هدا أن منهم ظنا _ الأثاعرة 

واللغةبالقراءات بالأندلس التفسير علماء اهتمام التاسمة! الفائدة 
١مالحوءiا اهتماما والإعرابؤ 

؛عيل-ةالجملة فى كانمتط الأندلس علماء ممر تفا أن العاثرة! الفائدة 
الفلسفيةالأراء عن بعيدة كانت، كما والمبتدعة، الضالة الفرق آراء عن 

وأهلها.يحاربونها أنهم كما الجل.لية، والطرق 
كانت،ممرهم تفا في الإسرائيلية الأحبار أن عثرة: الحائية الفائدة 

ويحاربونها.منها يحل.رون لأنهم حدا؛ ءاالإياJة 
مؤلفاتفي للثح،ث، مناهمة تكون أن يمكن التي المواصيع ومن 
يلي:ما الشاطئ 

الثاطبي.عتر القرآن إعرابج - ١ 
دراسةالشاطبي عند القرآن وعلوم التفسير صوابهل دراسة — ٢ 

مفصلة.

الئاطبي.محي العامة الشرعية والضوابمل القواعد . ٣ 



البحث،،هذا إتمام على وآحرا أولا اممه أحمد البحث، هذا حتام وفي 
البشر،صفة من النقص إذ والتمصير؛ والخطأ الزلل عن يعفو وأن 

العالمين.وب ف والكمال، 

محمدنيتا على وملم اش وصلى 
أجمعين.وصحبه وآله 







القرآسةفهرس 

المصحةرقم  رقمها الأب—ة

الفاحةسورة 

١٥٧ ٧،٦ أوثغ>هؤآهد^اآلصمط 
القرةسورة 

٦٧٢، ١٨٢ ٢ ؤثئىمحثن<
١٦٨ ٣ ه^٥ ٠٠١٥١(ؤنؤن ا د1كنّيؤبمنؤن اقتن ؤ
٤٦٥، ١٧٢، ١٧١ ١٤٨ ألآيئر4افؤرآلإويِ ئ١تقا مول ات١;٢اتن ؤو*0 

٦٥٢، ٤٦٥ ٤^١٥ ثاتخوا...ه٠^^١لئوأآل!ق 
٩٥٣٠، ١٨٥ ١٧ ُالذكا'انثوند،،4َكئل ءؤثل4لم 
١٨٥ ١٩ تىُؤآو'همي—، 

١٧١ ٢٠ أسءكَءوتىكي,ر4^إى 
١٧٣، ٨٣ ٢١ مموأنمُ؛محىئأيم
١٧٨، ١٧٥، ٦٨ ٢٢ أندادا4ف ءسؤأ 4ثلأ 

١٨٣، ١٨١ ٢٦ ٠١٠٢ ٠ ٠ يعوضست مثلاما يضرب أن ءق تم يلا انتم ^إة 

٧٠ ٢٧ مقذهء4بمد ين أس عهد ثئئؤن 4أكيث 





ج
مرسالآياتامآي؛ن

٩٢٩ ١٣٧ هلب،• ءامنم نآ ينل »انوأ 
٣٩٩، ٣٩٨،٢١٩ ١٤٣ عقئيدآئ ؤة=شو\' وظا محئ ■»،تلقةلم ءؤركو'لأث 

أص...يم

١٥٨ ١٤٦

٦٩٦ ١٥٢

٢٢١، ١١٤ ١٥٥-١٥٧ ن\ّ...هأنمق تذ ييء 
٢٢٢، ١٢٤ ١٥٨ هق ثعآر ين وألتثيث 

٥٣٦ ١٦٥ أددادا...هأثب دون ين يقيو ش أزين 

٩٣٦ ١٧٠ هأثم أنزل ثآ آئم؛ ئم نق ؤوإدا 
٢٢٦ ١٧٣ آلخزرهونم وأليم ألتيثه ءيًقم حرم ^٩ 
١٧٤، ١٧٣، ٨٣ ١٧٧ و؛همهألخرق تق محنم رزأ أن ألإ ه

٧٣١ ١٨٤ سز4عق أذ ع،رئا يتمح( ماث بع 
٧٩٢، ٨٤ ١٨٥  jLj/^ ألتنزه'مفم ,ربد ولا أكنتن يعكنر أس

٢٣١ ١٨٧ هموهأ ١^^ س ؤفيللًفلمَثن 
١٠ ٢٣٦، ٠ ١٨٩ 'الآه1يهعن 

٣٠٦، ٢٥٤

١٩٦ ثأهدأمحث• للج ؤذه!وا 

٢٥٠ ١٩٨ تنثنسلأ ئجثغوأ آن جث؛ح عداًقم 
زيمإه

٦٦٢، ٣٩٠، ٢٥٢،

٦٦٥، ٦٦٤

٢١٣ أثمتث زجيآ أن؛ أتاس اؤ'ثان 



ئتمي

٥١١، ٢٥٨، ٢٥٤، ٢١٩ وآلتي~زيمألم عب تهني ؤ

٢٥٩ ٢٢٠ 4حني ثم إصلاح ئل أثبمن عن وبظويك ؤ
٦٦٣ ٢٢٦٠

٢٧٠، ٢٦٧، ٢٦٦،

٢٧٢

٢٢٨ صَصامحس'رتأ4

٢٧٠ ٢٢٩ فتنزهآوثميح _^jj، زم ؤأاظأ؛يى 
٢٧٤ ٢٦٠١ آظثذهئاض ألمآت م ٠^^١ 
٢٧٧، ١٥٢ ٢٦٠٦٠ أوندض.تيق'كامأزتيُهتمنن ؤوأيإن'ث 
٢٨٠، ٨٦ ٢١٠٤ أزو.ثاهوبدورذ يتم يتومه 

٢٨٤، ١٠٠ ٢٦٠٨ ألونيرهوالكثلؤء أامظر؛ب عل ؤ-كؤ0ؤ\' 

٢٨٥ ٢٤٥ ■مثناهئنصا ه يمم ياأقكا 
٢٨٨،١٠٦ ٢٥٥ ؤ/؛رزبىه'ارسنه ؤو'؛؛ع 

٢٩٦، ٢٩٢ ٢٥٨ ربميمف، س نو أمحك، إل ثن ؤآلنأ 
٢٩٥ ٢٦٠ هآينئ م ْضم، أرف ون ، ١١٥
٢٨٩ ٢٦٤ هأققئاعلأىزأتثبمه
١٠٠١ ٢٦٧-٢٧٦٠ ءقثغئنهنا ءلست، ين آننقوأ تاموأ أهو؛ي ؤثئآ؛ها 

١٠١٠ ٢٧١٠ آمموهثثؤسفي ب آحبروأ اؤ!بك< ؤس_همآ؛ 
٢٠٠٧ ٢٧٥-٢٧٩ *ززاه■نأًكئرو ؤاك;ث 
١٠١٢، ١١٢، ١١٥،

١٠١٧

٢٨٢ هبم ادث؛اثوأإداتدزنغم وه 

٦٠٢٢، ٩٠ ٢٨١٠ ؤنلأئكمأألش4ئةيم



>؟
جوس\لآو\ت\ظوي-

٣٢١، ١٠٠، ٩٠ ٢٨٤ الآمحهؤثنافيجمثترق،
٣٢١، ٩٠، ٥٣ ٢٨٦ ننثهابإلأ ثث أس نكش ه

عمرانT|، محورة 

٨٠، ٧٧، ٧٦،

٦٧٠، ٣٢٥، ١٠٤

٧ آلكثب4عقك أذو أدكآ 

٣٤١ ٨ إدبمد هرط ئ لا جج( 
٣٦٤ ١٥ د'لاًقمهمحت ُمح آدمُ 
٣٩٤ ١٩ آلكتنمت،هأزوأ قى أغثتئ، ؤ)؛، 
٣٦٧ ٢٦ ^^٥١١٥م 
٦٥٥ ٢٧ هألم يي ألتيث ومج أتيت بى ألص ثفنكج ؤ
٣٧٠ ٥٩ كثل»ادم4أم عث عيش مثل ولأ 
٣٣١ ٦٤ مسلئوثمجيأت أفهدرأ ئتولوأ وزأ ?إن ؤ
٣٧٢ ٦٥ ألًلآنملإممّمحه>قآنل 
٣١٥، ٣١٣ ٧٧ هلا4ثنا رآبجم أم نهد يئرون أدمت 
٣٧٤، ١٢٥ ٩٣ ًقانجلأِهأهملهأم ؤَم 
٣٧٧٠١٣٠، ١٠٦ ٩٦ للثاتر،هومخ ين آيل ؤ[0 
١٨٤، ١٢٢، ١١٤،

٥٢٤، ٣٧٩

٩٧ 4أتيت جج أتاثي، ؤ ؤد4ِ 

 ،١٣٤، ٩٩٤،

٣٩٧، ٣٨٧، ٣٨٢

١٠٢ م\نحءهثق أق أموأ أئن:\ظ\ ؤتآيآ 

٨٤٦، ٦٦٣، ٣٨٧ ١٠٣ هثرمحؤأه^٠ جميعا أش ثمحنل وآعتصموأ ءؤ 
٣٩٢، ٣٨٩، ٣٣٧ ١٠٥ وأغتل"دوأ4 ١٨٢٥عل؛ث ئكزوأ 



٦٧٥، ٣٩٥، ٣٣٩ ١٠٦ لجوءهومود يجيء __ خ؟ 
٣٣٧ ١٠٧ ئتربما-كإدوثهآم رم م
١٠٩٢، ٩٩٠، ٣٩٨ ١١٠ إلثاتد،4همثت ومحق 
اما،ي؛ا،، ١٣٠

٤١٠

١٣٨

٧٢٥ ١٤٨ أثئواتالثت^ه^٣ 
٥٤٧،٥٤٥ ١٧٩

١٨١ ونحنسئ أثن إن ^ ١٠أدتجى أثث سخ 

النساءمحورة 

٩ ١ ؤ:>لإاألأازأمأم4
٤٠٣، ٣١٣ ٣ أنمرهؤ مسعلوأ أي ■؛يم وإن ؤ

٨ وألسيمآلثزنر أوزأ أؤتنئ* حمر ؤدلدا 
٤١٠ ١١ حظنن للدئ أزقدْقم فآ ص

ألآتةيم
١٢ ثأثطرهو دم آز غآ وش وصنو بمد وثن 

٤١٧ ٢٣ تثنا.م؛تحفم ؤطنت؛غ' أكقآ ؤدصًظم 
أؤقنتيم

٤١٧،١٢٨ ٢٤ هآبمثطم ملكئ ^١ إلأ ألنتأ؛ يى 
٤٢٢، ١٢٨ ٢٥ نائحهظولأآن ^٢ منْإغ ثم ؤو*و 
٧٩٢، ٨٤ ٢٨ عنلإبنحمحم أن أثث ؤيّد 

،٥٤٣،٥٤٢،١١٨

٥٤٤

٣٥



»هوس\لأ.\ت\ُي-

٤٢٧ ٦٠٦

٢٠٦ ٤١٠ نأمألكثلزة لا ي؛انمحأ >كأ.ي 

٢١٠ ٤٦ ئواضممحء4عن ءئنمنأهلم اها1وأ أل;ن ق
٩٠٠، ٨٩٩، ٨٩٦،

٩٠١

٤٨ طيئتق آن تنفث لا أثن قاً 

هها،هاا،خاا،

٦٦٦، ٤١٠٠

٥٩

٤١٠٥، ١١٠٩ ٦٠ ؤآلإترإدمحِزمحنآصحم
٤١٠٧ ٦٢ لمحيى4
٤٤٠، ١٠٤ ٧١ ءنوطم4ئدوأ ءامزأ أئن ^^؛٦١ 

ay ٨٠ أق^أاثّمديثد يجربملع 
٤٤٢"، ١٢١٠ ٨٢ >آلأبمئثدنأمحه
٩٠٠، ٨٩٨، ٨٩٦ ٩١٠ ممنيا4ثؤيكسا بمقل يجوش 
٤٤٦ ٩٥ أيؤييثزاهية أثثٍدوة متوى ؤ/؛" 
٧٠٩، ٧٠٨ ١٠٥ ءؤإنآولأبمآمح،أ'ي
٩١٠١٠ ١٢٦٠ ُؤشبمثإاسدءابجرةمحء4

٤٤٨،١٠٧ ١٢٥ 4A ديهنُ أثلم دكايثذ تمس ُؤدس 
٤٥٤ ١٢٧ أأئثخيم4ومتئمنفيى 

١٠١٦٠ ١١٠٩، ١٦٠٨ ^١^١ئم أل دثر 4
٥٥١ ١٤٠ ءؤثقثزدمئافيس

هآا،هأا،؟ه؛،

١٠٦٠١

١٤١ أم4تى ئح ثم َكال ون تمحأ برثثون اؤأؤ;ذ 



١٠٢٨، ٤٣٤ ١٤٣، ١٤٢ حنيعهم4وهو أثن عثيءو0 أكمث ٠^^ 
١٠٠٢، ٩٧٧ ١٥٧ هينه ثفي، ش نه أقن ؤو1ف 

٧٣٩ ١٦٥

١٥٨ ١٦٧ أش4جيم عن وصدوأ َةثوأ ^ ^إة 
٤٨٦ ١٧١ دينه=قمهؤ( ثلوأ لأ ألءكثِ، 

المائدةمحورة 

١٠٢٣ ٢ محذَامصبج
٧٠١، ٦٩٩، ٤٦٨ ٣

٤٧٥، ٤٧٤، ٩٠،

٤٧٦

٥ ألثؤت4لمحا أجل ^٦^ 

٤٧٩ ٨ وييتثَؤمأ ءانتوأ أقتجنث^ 
٤٨١ ٤٨

٩٨٩ ٦٦

٦٧

٧٣، ٧٢ ألتسحهو أثث إن ^١ ١٥أقمتث\ ينقمن 

٧٧ دمئ؛هأوًثشلأشلوأق ؤق£{نذ 
٨٣ أتزل4ؤنأذاثينوأآأزوإل 
٨٨، ٨٧ ؤ:ةآبمأثمذمحألأوثوأ4
٨٩ >مجبمءمحص4
٩١، ٩٠



ج
مرسالآياتامي

٩٣ ماثثاح أثينت وثجأدأ  ١٣١؛ادمث عثر ؤلم1و 

٤٤٧

٩٥ نتمحإم ^١ يب، محمحإ ؤ

٤٢٥ ١٠١ أش1آتهعن مثوأ لا  ١٢^،؛
٤٣١ مألأثثأدأمحأشآ؛ه
٧٢٢ ١٠٤ ةتثون4شنثاولا بمنثوذ لأ »ابآؤئم ة0 ^١^ 

الأنعامسورة 
٥٣٥، ٥٣١ ١ وا"لأرصيمألثثوت ■٠^ ّالنكا لثي ؛ؤا-كن 

٥٣١ ١٢ ألبم-ثه4مسه عق ؤَةت، 

٥٣٢ ١٥ رف4عمتنت إذ نائ -أ
٥٣٢ ١٧ يقزهسنائه ؤو؛ن 
٥٣٨ ١٩ سوآمحثبميمؤم،أى 
٥٣٧، ١١٥ ٢٠ أثا»ئإ04مؤذ ك( تمجوثثي ؛^، ٥١»ائيتيلم ؤأك;اق 

٢١ َكذااهآثي خم، آمحف أقلا؛ني، ؤدتذ 
٥٣٢ ٣٢ و>ن'محمحنءته
٥٣٢ ٣٦ ١٠٢يمعون،١^*^، يسحب، ٢وإق٠ا 

٥٣٢ ٣٩ ألء1قثتهق ودكئ >ثائشانة َكثمأ ؤُألن 
٥٣٢ ٤٨ ع-و؛الأ ألنزثن تبل، ^
٥٤٠، ٥٣٩ ٥٢ دأدسى4ألأنتدمح ربهم دعون أك؛-، ثلثي 
٥٤٢ ٥٧ وًقثبم>ر4 بن ببمو قق ^1^، 

هاا،ه؛ه ٥٩ ههو إثُ لا ألميب ثمايح ؤُبمت، 



ئتمي

٦٥ ثيابا4•،؛؛٤؛ يمث آن أثائرعك ئر ؤق 
٥١١ ٦٩ 4شء تن •بمتابير ثى ينمه يمئ،أمح.؛؛-ثث. 4ونا 

٨٢ بظلم4اد لبمتء-متسوأ وز ءامو_أ 

٥٥٩، ٤٨٢، ١١٦ ٩٠ أة4سيى أري 4أوكك 

""

٩١ ضبثر هل أثل أمل نآ لوأ ئا ^ م، أثت ئدرؤأ 4وتا 

٥٦٣ ١٠٨ أش4دون ين د.عدئ أؤمت< ميا 4وثُ 
٥٦٥، ٩٨ ١١١ أنازلاَإيأين4

٦٨٩ ١١٦ sم، أنفر ثيع 4ثإن   i )سيلعن بج-أوك أمح
أثة4

٤٧٥، ٤٧٤، ٩٠،

٤٧٧، ٤٧٦

١٢١

٧٣٩ ١٣١ 4ذ;هآنببجًهيجمح4
٥٧٦ ١٣٦ وألأمنء4ِيث درأ بثا ف 4رجثأوأ 
٥٧٣، ٥٧١، ٥٧٠،

٥٧٦

١٣٧ ألثثؤاث4يى لخًكثم وئك 4وكث'بم، 

٥٧٦، ٥٧٥ ١٣٨ 4آقرآثقؤ4
٥٧٦، ٥٧٣، ٥٧١،

٦٠٧، ٥٧٧

١٤. 4ةنمحأكئوأآنمطثثا4

٥٨٠، ٥٧٩ ١٤٤، ١٤٣ أتمرويرث> أتم ألكآيء ينثن أروج 4ئشثئ 
أقني4

٢٢٩ ١٤٥ ءثنتا4إة أوي ثآ ق، ئذ لا 4ءل 



>؟
نهرسالآياتالمآن؛ة

٩٧٧ ١٤٨

٥٧٥ ١٥٠ حزمأثن■ أى ئيدوزكث ١^٤ ميزآم هنؤ ظ
تذأه

٥٨٧ ١٥١

٢٦٠ ١٥٢ ؤثَلأسمأتادمحللأأفمحص4
٥٨٢، ١٥٩، ٦٧،

٨٤٦، ٧٠٦، ٦٧٥

١٥١" ثنتشثاهم>أر ندا 

٥٩٢، ٩٨، ٨٦،

٨٤٧، ٨٤٦

١٥٩ هومأ؛شيعا ديبم ومأ أةنأث اؤإذ 

الأعراقصورة 
٦١٦ ١١

١٩٤ ٢٢ أشم«ه^٥^١^١٥١ 

٩٤٥، ٦٩٦، ٥٩٧،

٩٤٦

٣٢ َلصايثءهلثج ألى أم رثه -م؛ تن ^*3، 

٢٥٧ ٣٣ وماثتثا ظهر ما ألمنعش رقن -رم ٩ ؤءو 
٦٠٢، ٨٧ ٥٥ ؤأ;يانتةءقئئانئتته

٩٢٠٨ ٧٠ هوحد، أق لثمي فيتيثا ؤئالوأ 
٦٠٥ ٩٩

٦٠٧ ١٥٢ ،^،^٦٥٤ءم أفتن أءأدوأ أفي0 ءؤإ0 
٧٩٢، ٨٤ ١٥٧ َكائنأق وأهد إصثئم عنهم قيميأ 

٦١٠ ١٥٨ إثأًظمأم رثود إؤ ألنار يتأبها 
همثاه



ئتمي

٩٨٩ ١٥٩ بمه،4;يددث أثث ثوّءا مءَ 
٢٠٤ ١٦٣ حاضمأهفانغ أؤ آلمثدثن ض ؤوسثل4م 

٦١٤ ١٧٢ ليقمهلمنورم ثن ءادم ه ثى ربك لني ؤوإ>أ 
٦١٤ ١٧٩ ٠١٤والإبنآلي ثكن طؤا( لجتثم درأ، 

٩٤٠ ١٨٦ لأه^^، ثثأد أثث 
الأنفالّورة 

٦٢١ ١ الآثلي4عن ئظوك ؤ

٦٢٤ ٢ متيلم4ثه أثث ذكن إذَا أوينيك؛إي ؤأ2\ 
٦٢٦ ١٦ ؤوشبجيممحمحمح4
٣١٩ ٢٩ ئيبجل أق ننئوأ (ن ءَانخمأ أسى >قأ,ءا 

ثئاثا4
٦٢٢، ٦٢١ ٤١ ثيى،هثن بنتم أثا  ١٢٤٥١^؛
٨٥٦ ٤٥ ةنثتوأهمكثه فتن ءا، نانوا أوهمى ؤثتأ؛ها 
٦٢٧، ٦٢٦ ٦٥ صنعدئ4عنزوف ٠-^^ وإن.ظ 
٦٢٩ ٦٦ أثنحش 

١٠٤٥ ٦٧ لدِتت؛زل أن ِلئيى َ؛ا>ك 
التويةمحورة 

٦٣١ ٢٨ ألأئوثصاى >تأنحاآقئخ;اعا
١٧٧ د/ببن أربثا، ورؤتهم لثثثامر ؤ؛ءكثدوأ 

أش4



نهرس

٦٣٤ ٣٤ ألامحايص إن ي أك >تأة 
رألثها>نيم

٦٤٤، ٦٣٨ ٣٩ ألتاهمدا، بمئبمٍقلم ئوأ نب وإلا 
٦٤٤، ٦٣٨ ٤١ ويثاثُيمجما، ؤ\>ؤتو\ 

١٠٤٥ ٤٣

٦٤٣ ٤٩ ؤدهمشبمعدلصإا4
٦٤٦ ٦١ أي^تؤذ/ة آأ!؛ك< ؤد؛نثم 
٦٤٣ ٨١

١٠٤٥ ٨٤

٦٤٣ ٩١ أل»ربجههل ولا ألئعئء عل ُؤلإس 
٦٤٨ ٩٨، ٩٧ وذثاثا؟<هظتأ أقد 
٦٥٠، ٦٤٩، ٦٤٨ ٩٩ وأليومح-إم محقيث تن آهمإب ُؤوثث 

ى}
٦٧٦، ٤٩٩ ١٠٠ وألأءهالثها>رٍن بى ألأوزذ ؤوألشموذ 
٦٣٦، ٦٣٥، ٦٣٤ ١٠٣ صد٥٥؟^أملم يى ءؤ-ند 

١٠٤٥ ١١٣ >تامحلاثتيمحءأه
٦٤١، ٦٤٠، ٦٣٩ ١٢٢ حقاثئهينغتوأ ألنؤأ-تول كاث بو، 
١٨٦ ١٢٥،١٢٤

٦٥١ ١٢٧ سمنه؛ك سثهمِ قلر سوثأ أنزلث ورإداثآ 
يونسسوره 

٦٥٣ ٣١ دألآزم،هألثك ثن يردد؛قم تن 
٧١٨، ٧١٥، ٥٩٨ ٥٩ زوق,هير'ح يلإ آس أنزو ثآ آرءتر ^٥)، 



٧٧٠ ٨١

هودمحورة 

٦٥٧، ٩٨ ٢٥ محيءهإل ؤء وستا ُؤولثد 
٨٥٩ ٣٥ مابج،ه-إتلا آئرئم إن ظ
٩٤٩ ٥٨ >وثثااتمحثاياهمثاه
٦٥٨ ٨٨ يزرف4يم ^٠ حمق إن أزأتم ثممح- ؤ*اث، 
٦٧٩، ٦٧٨ ١٠٥ سثلآثشأته

٧٩، ٨٧، ٧٧،

٦٧٣، ٦٦١

_راؤذيمولأ ويجدْ أظ اتاس ثنن ؤر)رثآءربك 

يوسفصورة 

٦٦٢ ١ أكين4ألكف ءَلثث ظك 

٦٨٣، ١٠٢ ٢ >أنآازلظبموظيم
٥٦٨ ٢٦ ءم،يمين ثل سثه, كرثث> ^إن 
٥٦٨ ٢٧ در4ين ئد ئيمم َةاث ؤوأن 
٥٤٢، ١١٨ ٤٠ ؤإتيأوثلإإلأإه
٥٤٩ ٦٧

٦٨٤، ١١١، ٧٥،

٦٨٧

٨٠ همحثآ ئمؤأ نث أنثئتؤأ 

٦٨٧ ٨١ صاه1يمورأه
٧٣ ٨٢

٦٨٨ ١٠٣ ولو-مصسألتايى يكر ؤوت\ 



>؟
القرآيأا!آيات نهرس 

الرعدسورة 

٥٣٦ ١٦

٦٩٢ ٣١ محآذي:اكمحشبجآلخابج
٩٥٤ ٣٥

إبراممسورة 

٦٩٧، ٦٩٦ ٧ صِئمح;وةزيمجلآه
٨٤٣ ٢٥ صرللثايف ا'لآ.ثاو أثن ؤنتمٍث 
٣٦٣، ٣٥٥ ٤٦ أبمد4نه إز؛وو َ؛ث«هًفزئم 

الححرّورة 

٦٩٩ ٩ محرزهك: 
الحلسورة 

٧٠٣، ٦٨ ٩ اص4محي أف 
٧١٠، ١٩٩ ٢٦ رفهترهين ألثدق، ي ^٠؛^ 
٤٨٤، ٤٧١، ٧٥،

٧٠٨،٧٠٧

٤٤ ألنًكنِمِضنازري4ؤنأزلآِه 

٧١٠، ١١٩ ٥٠ ؤ-ءثامذمجنحمبم4
٥٧٠ ٥٩، ٥٨ محذَا.محأمآه4
٩٥٤ ٦٠ ؤز.فألتثأ'لأكه

٧٠٩ ٦٤

٧١٥ ٦٧ وألأءش،يمأشز وت 
٧٥٣ ٦٨ صى4أن ١^، إق نك ءؤوأو-ى 



٤٧١، ٤٦٩ ٨٩

٧٢٠ ٩٠ إصنأنز آثت آن ؤ
٧٢٥، ٧٢٤ ٩٧ هأنى آو دًقر ثن صنلث عمل ؤس 

٩١٨، ٧٢٧، ١٤٦ ١٠٣ بمئرهثنثئ إقما بمولوث تلمآمحر 
٧٣١ ١٠٦ إبم-ييءهبمد س آلنب حقمر ؤس 

٤٩٨، ٤٩٦ ١١٦ آنثنلإشف ,ن ونزلواؤر/لآ 
الإسراءمحورة 

٩٢١ ٧ ١٠٢لمحنتم أحعنر إن آ

٧٣٥ ٩ أمم4؛ث بج، -ءى ألمآاث ندا ؤا0 
١٠٧٤، ٧٣٨ ١٥ لثسهءيم؛يثدك، ٩ آنثوئ ثن ►ؤ 

٧٤٠، ١٥٤، ١٣٥ ١٨ نتنيثآء •L مها نث ءأثكا آلماحلأ ِرن َكاك بش 

m
٥٧٠ ٣١ ^و'آزمبإلإ4
١٩٤ ٣٢ ؤريمنؤأانيف4
٧٤٣ ٧٩ لأث4ناقلا يوء تهئد أيفي، 
٧٤٥ ٨٥

٩٦٧ ٩٢ كتتاه^١ ٥٠زئنث ئ ألثثآ؛■ قتث 

٤٨٤ ١٠٦ ئكوههك "اش >، لقأت رنت ؤرفي'انا 
الكهف،سورة 

٩٤٠ ١٧ مؤدا4لميؤا يد بقلل،هثن ؤرثُن، 
٧٤٩،١٥٠ ٢٢ َةثهنِيمرابم4ن ثئثه ؤن؛مورئ 



٨٨٢، ٥٣٩ ٢٨ ٧١ع سك 
٩١٣، ٧٣٨، ١٣٤،

٩١٥

٢٩ لإكرهئآء ؤنن قوين سآء ؤمس 

٦١٨ ٤٥ هاليتم ، JUjlj؛ؤ»لنحدثي4ا 
٧٥٣ ٦٥ ء؛ثاددآيمنن محيا 

٧٥٢ ٨٢ ه1انيمذكاة آبدار ؤزأثا 
٧٥٨، ٧٥٦، ٧٠ ١٠٣ محضثور؛محلأءلأب
٩١، ٦٩، ٦٨،

٨٥٧، ٧٥٦، ١٣٩ ٤

ُالوتاهلتوآ ق نتتير صر ؤ؛ئي 

٧٥٨ ١٠٥ ننهلم4يئاثت كمحأ  ٧١هحن 
مريءمحورة 

٧٨٠، ٧٦١ ٧١ آلاذهن 

٧٦١ ٧٢ ؤتمكمح#ذأثمأه
طهمحورة 

٧٥٦، ١٣١ ١٢ ؤإفيأنأنبم،ةحمحه
٧٦٧ ٢٤ فنمذهإك ؤاذهِح 

٧٧٠ ٦١

٧٧١، ٧٦٩ ٦٥-٦٩

٤٤٨، ١٩٤، ١٠٧.

٧٧٢، ٤٥٣

١٢١

سء■ ؤ

٧٣٩ ١٣٤ تمح'هثن يندب أهثنم أث ؤ>وؤ 



>ئهسؤ<
الأناءصورة 

٧٧٥ ٣٧ عجزهآلأدثئثى ؤ"مح 
٧٧٧ ٧٩، ٧٨ آ.لإثيمتحئي|في ^٣؛^ ٠^^١^ 
٧٨٠ درتبن تثدؤذ وما ؤإةء=ئإ 
٧٨٠، ٧٦٣، ٧٦٢ ١٠١ \'ذث1إبهنقا لهم ثثث، ١^ ؤأ0 

الخمسورة 

٧٨٩ ٢٥ تكزعن ربمدوث َكمةإ ائ:آك< ؤأ0ِ 
١٨٣ ٧٣ ألدبتابمق؛لم ؤوإن 
٣٨٤، ٢٦١، ٨٤،

١٠٥٨، ٧٩٢

٧٨ افصهؤتئينوأؤ،

المؤ٠نونمحورة 

٨٠٣، ٧٩٦ ١ ألثوهنز0هأقع ؤق' 
٢ قسمن؟بصلاتم ؤا هم ^^؛0 

٧٩٦ ١١ مها

٩٣٨، ٧٩٩، ٧٩٧ ٢٤ ^^تيوإمحىِ\طَفَإلأثثُ
 ُ</

مي"

٨٠١، ٧٩٩، ٧٩٧ ٣٣

٧٩٧ ٣٤

٧٩٧ ٣٨ هأس >، أيق ثئئ ^ م ^إذ 
٧٩٧ ٤٤ >ئ؛وتتايخ1ئه
٧٩٩، ٧٩٧ ٤٧ ؤأمحينبمتن4



ج
القرآيثا لهرس 

٧٩٨ ٥٠ يأظننم آن ^^؟٥٠٧ 
٧٩٨ ٥١ >ئأةالأءمإخاص
٨٠٦، ٧٩٨، ١٠٠ ٥٢ نءد،هأثم ندثأ ؤوإ0 
٧٩٩ ٥٤ جتزه-ثق حمم ذ
٧٩٩ ٥٦

٧٩٩، ٧٩٨ ٥٧ تغمئنتؤ بذ نم أقن 
٧٩٨ ٦١

٦١٨ ٧٩ ؤتوأئ'فيأيوبيه
٨٠٩ ٨٩٨٤ م،ظيموش آلارم، نم ^٥١، 

النورمحورة 

٧٢ ٤ ؤ;لأصمبألآه
٧٢ بمد؛u،،؟<ئ ئآبجأ أق؛بم ءؤإث٠ 

٨١١ ٦ بجث^؛؛1;^ 
٨١٢٠ ٩ ألثندن؛نهين ^إن'؛ف 
٨١٥ ٢٢ هءبء أزنأ؛_ ء و
٨١٨ ٢٧-٢٩ .لإئاه^ك:اَعلأثوثتوأ
٨٢٢ ٣١ أنميهيذ شثمس قتيثت ^^٠١؛ 
٣٣٨ ٥٤

٨٢٤، ٨٢٣، ٨٢٢ ٦٠ السَآ؛هين 

الفرقانمحورة 

٨٣٧ ٥٨ لأ,٧^أللإ،أئى و ؤدلأ=قل 



ئتمي

٨٩٧ ٦٨ تا.صيمإلها أثي ح بنميى لا 
الشعراءسورة 

٨٢٧ ٦٩-٧٤

٥٣٥ ٩٨٠٩٧ هحيأ ثقل ش َق-ا ين 
٩١٨ يقط 
١٤٦ ١٩٥ هامشمف يلثان ؤ
٨٧٧ ٢٢٤-٢٢٦ يبنهم؛لئاثل...هؤواكد؛آآ 

النملسورة 

٦٩٧ ٤٠ ؤءالساينثلزمح،ه
٥٤٥ ٦٥ >شلأ.عشفياصلآهممحياسسم

المحمىمحورة 

٧٥٣ ٧ ايصبموهأف م؛كث أز إق ءؤوأز>سآ 
٨٣١ ٥٠ ١٠٢للث،••• ينبجؤأ لمِ 

٨٣٤ ٨٨ إلهاأف ح ثيغ 
العنكوتسورة 

٩٣٣ علتوثن ننهم بدمه، سئا 
ناث..ه

١٨١ ٤١ أولثآت...هأف درب آعنثدأي>ا أدمنت 
٨٤١ ٤٣ يى،محيهكاللثاة"-4ؤو1قك 
٨٤٣ ٦١ ؤألإم،•.•ببألثمر>ت،  'خنأقهمثق ؤوؤ0 

الرومسورة 

٨٤٦، ٨٤٥ ٣٢، ٣١ ؤأمموء...؟١٠إنه ُؤمسذ 



صسلث<ءهرسالآاتاكرآت؛ت
٨٧٧، ٨٤٢ ٥٩، ٥٨ ألثز؛ان...هندا ق ناءى 11صنما 

لقمانسورة 

٨٤٩ ٦ •••هآلكثدث لهو نهممح، عن ألنائل ُؤوين 

٥٥٥، ٥٥٣،

٨٥٢، ٥٥٦

١٣ لآنيس..هشنن ثال ؤو\إ 

٩٣٦ ٢١ أشرهءلاد، إق هزبأ أشلس ًكال باوؤ 
٤٥٤، ١١٩ ٣٤ هألثاعة... طإ بميم أق ؤأ0 

الأحزامح،سورة 

٨٥٥، ٨٥٤، ٨٥٣ ١٠-٢٣ عحلإ---هئنتذ وض مدم نن ■بمآءة( ؤ1د 
١٠١٨ ٢١ فيتثولاسمح-ظه
١٠٤٠ ٢٨ >تأءأيةز،لإيه

٧٩٢، ٨٤ ٣٨ مآس زنت مما حج ثذ أش مل محأ وثا 
٨٥٦ ٤١ ء'أهأأفذويه
٢٦٦ ٤٩ عدومذ شهث م وتا 

٩ ٧١، ٧٠ ّثد؛دإهزز ومفيأ أثن ص  ١٣٠١^اؤز ؤدائ؛ا 
ساسورة 

٨٥٩ ٢٤ نآلأنيأت...4أشزت س ^
٨٦٢ ٣٣ أنقكنةأ...4ه اشفإ آةنس 

١٠٧٤ ٤٢ همحتما ولأ مع؛ نثآؤ.لعمي( لا؛٠^، ءؤ،ايوم 
ف1طرسورة 

٤٥٢ ١٥ ^^^عأمحمحسإئأش...4



^^ضٍيري

٨٦٢، ٨٦٥، ٣١٩ ٢٨

صصورة 

٨٦٧ ٢٤، ٢٣ ،َاِاهثة...هد/ندء ين ؤنأ4د 

٨٧١ ٣٣ >ن:اةلإامحئ...ه
٨٧١ ٣٧ ؤنلألنءاص...يم
٨٦٩ ٣٩، ٣٨ محيى،بمأزمحو.4
٨٧٥، ٨٧٢ ٤٧ ؤثإذانلمأبجاثثمحه.„يم
٨٧٥ ٤٨ صدفن؟ااَقئو أننعدإن سا نئ ؤونمؤ0 
٩٦٢ ٦١، ٦٠ ءادرهثمت إوؤم أغثي وف 
٨٧٧ ٦٩

الصافامت،مورة 

٨٧٧ ٣٧، ٣٦ هواكاه'ص..4
صمورة 

١٠٦٧ ٢٤

٨٨١ ٢٦ اثاصهؤاآمح.سه
١٠٠٠ ٣١ أ.تادهآلصتهنثه (IJ_ عثه عم اد ؤ
١٠٠ ٠ ٣٢ إيهاما^مأُي ؤ-ما 

الزمرصورة 

٨٨٥، ٥٣٠ ٣ ألالص؟ااأدي ِش ^ ١١٠

٨٨٨ ٧ عنتءؤ4عي أفت ثإذكت 
٨٩٠ ٩ أص...يمثاآi هوشت، ؤآس 



ه
القرآنيأنالايات فهرس 

٦٢٥، ١٠٠، ٧٠،

٨٩٢، ٦٨٣، ٦٨١

٢٣ 4كثة أحسأشم، رو وقص 

٨٥٩ ٤٣ سلوذك-يمولا سئا بتدؤة لا حقاوأ أؤئؤ 
٨٩٥ ٥٣ أسهتم...4عق أنثمإ أئ:ة كبمادئ 
٩٠١، ٨٩٩ ٥٤

٩٠٢ ٥٦

٩٠٥، ٧٥ ٦٧ قيئء-*-4حى أثن ثدروا ؤوتأ 
غافرمحورة 

٩٣٢، ٢٩١، ١٣٥،

٩٢٦

٧ ءانوآ...هللون ؤوثأو؛،0 

٦١٥ ٤٦ يرعوث4ءاد ^^١ الثاثع ثموم 
نملتهمحورة 

٩١٣، ١٣٤ ٤٠ عوأ...4ءقئو0 لا ؤآ ممحدرة \ؤ>0 ؤ\0 
٩١٧،١٤٦ ٤٤ ؤَولزءفياثايكاي/..ه

٩٢٠ ٤٦ ظئسهى..هيثا 

الشورىمحورة 

٩٢٣، ١٣٥ ٥ ًكثينيهن...يم
٦٧٩ ٧ اشرهف، ويؤى ائئن 4 وهميي 

٩٢٧،١٤٠ ١١ دالآزبج،"*هآل~موثت وهاي 
٩٧٠، ٤٨٢ ١٣ •••4الدنتامحشيب،صى وثغهمثى 
٧٤٠، ١٥٤، ١٣٥،

٧٤٢، ٧٤١

٢٠ ق"ممحء4لإ -مث ثيد كاكن ونز 



الضرقي الئاطى إمحاق ابى أثوال 
ج

٩٣٣ ٣٠ أويت^ريمكتيتا نصبماثتوفسما نن م ينبيوما ؤ
الزخرفسورة 

٩٣٥ ؤآمتاومئثقانىله...ه
٨٣٠ ٢٣ ؤ،تلك ين آنستا تآ ؤه،لو( 
٨٥٩ ٨١ أوشو_نهأئن هأتأ هد لوم جمة إن ٠^>، 

الجابةسورة 

٩٤٠ ٢٣ هوده؟هإنهم انحد من ؤأفرءي-ق 

الأحقافصورة 

٩٤١ ٩ الزنل...ب<^٤١ين ناَكت 
٩٤٣، ١٧٨ ٢٠ >نجحزمحلإإيهم...4

٢٥ ربما4إز سم،آم َلإ، ؤئت.بث 
٥٦٠ ٣٥

محمدمحورة 

اههه.ا، ٤ ه.. >-،. ٥١ضنث َكث،أ اهذ لنثث ^٥^١ 
٩٥٣، ٩٣١ ١٥ ُؤمئلأمحتانىوطأ'صف...4
٦٣٨ ٣١

الححراتمحورة 

٩٥٥ ٧ عأأ0مقلمرظآق...4
قصورة 

٩٥٩، ١٣٢ ٦ 4معهنِ ألثء إ1ا نقى ؤأد؛ذ 
ت١٧االذ سورة 

١٤٥ ٤٢ إلاعكي أثق سء ين ثور ^،!١ 



ج
القوينهرس 

٩٦١، ٦٧٩ ٥٧، ٥٦

الطورمورة 

٩٦٥٤١٤٧ ٤٤ ألتلتن كتثا نرؤأ 

الجمسورة 
٩٦٩  ،٣٤ >ثتاثطئةنأوئ...4
٥٧٨ ٢٣ ألآذئس4ئهوى رنا آكلي إلا بئعوث ^إن 
٩٧٢ ٢٣-٢٨ ألآذئسا•••^يق، إلأأكلىون! تقمف ٠^١)، 
٩٧٩، ١٤٨ ٤٩ ج,منبآكننمم4

القمرمحورة 

٩٨١، ٩٥، ٧٩ ٤٩، ٤٨ رجرجءم"-هعل م ءربجم 
الرحمنمحورة 

٨٢٠٧، ٥'٣٨، ٨٣٤ ٢٧، ٢٦

الواقعةمحورة 

١٠٠٢ ٢٦، ٢٥ ;1يتا...هولا و مئئونبما ؤ؟ 
٩٨٥، ٦٩٢ ٧٣ ^٧٥ونقنا ندو •ثثتنها مأ 

الحديدمحورة 

٩٨٩ ١٦ لق;ثثامتوأ...4بأن ^١؛؛( 
٩٩٢ ٢٠

٩٩٥، ٩٨٩، ٦٧ ٢٧ رنشا...4عق؛١^٢٠^ يقنا ؤ؛ 
٣١٩ ٢٨ كئون...4ِؤئم ننوك، ن؛اي؛وأ ؤانموأأسَ 

الحشرمحورة 

٤٢٠ ٧ سمثثاثيمظظءوأ4



١٠٠٩ ٨ بيامحيوأ...4
١٠١٤ ١١ أقيىنامم>إ...4ُؤألمرإئ 
١٠١١"، ٦٠١،

١٠١٤

١٣ أس...هتن صدويبمم ؤ( رهبة أسذ ؤ/تتمتم 

١٠١٤ ١٧،١٦ ينإدظللأنيآطئن"-4
٨٤٢ ٢١ للناين...؟اامحثهتا "ألأشل 

الممتحنتمحورة 

١٠١٧ ٤ ؤآتثني لي 3^؛ ، '؛١٧ JLj؛^
الصفمحورة 

٦٥٩ ثعأون...يمدةولوبمث^مالأ ءاموإِم ١^؛؛؛ ؤ,لإ( 
٦٩ ٥ أسزا-ماأؤغ  ١٧٠؛^

١٠٦٧ ١٤ ؤسمحرءآءاث،أس4
الحمعةمحورة 

٦١٠ ٢ ■؛~بماهرنة آمحنحى ف، بمق أدى بز 
١٠٦٩ ٩ إلقأوق...هردث ءا،نوأإدا ٢^؛؛، ^^؛٦١ 
١٠٢١، ٨٥٦،

١٠٢٢ ١•

أ/درءد(...يمةش-ثوأؤ، ألصاوه نيين، ^؛١ 

١٠٢٤ ١١ لداهأؤ بمرْ رأوأ ؤوا>أآ 
المنافقونمحورة 

١٠٢٨ ١ آلثثفمو0...هجآءق ^^١ 
١٠٢٠٠، ٩٨ ٨ ٠4 ٠ آتدثو. إق ُؤثملون 

١٠٢٠٣ ٩ دلهءؤ...ه^^٠ أدي؛١٠٣ءؤيتأتا؛ا 



٣٨٢، ١٣٤، ٩٤،

٣٨٦، ٣٨٤، ٢٨٣ ١•

التغاشمحورة 

١٠٤٦، ١٠٣٩،

١٠٤٦

١٦ >ثألإإمحتاأنممم4

الطلاقصورة 

١٠٤٦، ١٠٣٩،

١٠٤٧ ١

>كأ؛اوإذاهأوة4

١٠٣٧  ،٢٣

٢٨٠، ٢٦٦، ٨٦،

٢٨٣، ٢٨٢، ٢٨١

شسنةآلهيىبجثآئ..يم

التحريمصورة 

٥٠٠، ٩٥، ٦٦،

١٠٣٩، ٥١٠

١ امث'^٠^لمل تا م لن أيه وثأ؛! 

١٠٣٩، ٥١٠ ٢ نحلاافياهأثن همم بق 
١٠٥٢  ،٤٥ هنلومح1 صغن نثد أش إل محو؟ 

المالكمحورة 

٧١٢، ٧١٠، ١١٩ ١٦ ولمفيلمشفيس
القلءسورة 

١٠٣٥ ليتن...يممحث كاتزنآ واة;زنهِ 

١٠٥٥ ؤثاوبمئثك/إقَقاس...4



الجنسورة 

٥٤٦. ٥٤٥، ١١٩،

٥٤٧

٢٧، ٢٦ .4ندا.. عتبه، عق قهث ئلأ ألئنّأ< 

المزملمورة 

١٠٥٧ ٨ >ونملإمحسمه

٠١  ٥٧ ٩ ؤوئينهملآإكهؤ...يم
المدثرسورة 

١٠٥٩ ٣١، ٣٠ ؤج1تنثمحّ...؟<

١٠٦١، ١٥٠ ٤٤، ٤٣ ءاؤظؤأزنشيثص...4

القامةسورة 

٩٦٢ ٣٦ ئوء،يميرق أن ^^؛j, ؛ؤآ؛من، 

0 لأساا صوره 

١٠٧٥ ٦ ؤيناثننةابمانأف...ه

٨٣٤ ٩ )نتبُيقؤ ^١،؛! 

التارهمامحت،سورة 

١٠٦٩ ٤٣، ٤٢ \ذأ\ع...ه

١٠٧٠ ٤٥، ٤٤ ؤإئنبمنيثا...ه
عبسسورة 

١٠٧١ بءتث،دمك---ه

التكؤيرسورة 

٥٧٠  ،٨٩ ؤنإذاآتنث,نتنك...ه







والشاذةالصحيحة القراءات فهرس 

الصفحةرقم  القراءة الآ؛_ة

٢٥١ مواسمفي ربكم من )فضلا  ئجنعزأأن جتتج قلخفم ؤليس 
الحج( ا١  ٩٨]البقرة:رنهئزه نن ثثسلأ 
ثاذة

٥٤٨ (١^) [٦٥ؤ١ذلإتلإدثايملالأنمام:
صحيحة

٥٦٥،  ٩٨ )تلا( مآله^ و ي س 
صحيحة \\\آ]\لأيم:

٥٩٦،  ٩٨ )فارقوا( >لنازنرمأييلإاه]الأنمام:هها[
صحيحة

٦١٤ تهم()دنيا  محّمَنن ءادم يفآ يى ربك آحد ؤوأ>أ 
صحيحة [١٧٢]الأعراف: ذلآبم4 

٦٥٧،  ٩٨ )م( ثذرلغ' إؤ مهين إق ؤثا أرستا 
صحي«حة يئه]هود;هأ[

٣٦٣، ١٠٥٥ )لثزود( نهيزوذ م؛ًًقرئم َلكث ؤوإن 
صحيحة [٤٦]إبرامم:أياده 



)زأف()زأذ( o'؟وبد أمت انيكأ هثدوء ؤوإ0 
صحيحتان [٥٢لمومنون؛ا] 

٨٦٩ )زالقنت( [٣٩]ص:منازوه ئوزثه ءؤوإك1ز 
صحيحة

١٠٣٠، ٩٨ الأذد()ثخرخئالأ>ءا ا'لأذل4نيا آلأر ؤقذي-ص 
شاذة ]الماممون:٨[



والآ'ارالأحايبث فهرس 

الصفحةرقم  الأثرأو المحدث طرقط 

٦٤٣ الغزوعن التخلف فى لى ائذن 

٤٩٥ للقومفقال فمع؛ اض عبد أتى 
٦٦٨ محمدين والقاسم العزيز عبد بن عمر اجتمع 
٥١٧ اشحرم ما احتتسث، اش ن، اتقإن إذا التآؤيل؛ أحهلأ>ت، 
٢٥٣ أجرانيله أصائح ثم فاجتهد الحاكم حكم إذا 

٤٨٧، ٦٦ هالله رسول ح أصحايمن ناس أراد 
١٧١ المؤمنيننمتذ فى القرة محورة من آيايت، أرع 
٤٢٢ بعدهورجمنا ه الله رسول رجم وند ألا 
٦٦٦ اللهرحمة أهل أما 
٥٤٤ اللهأمر فى الرجال حكم ت نولكم أما 
٦٨١، ١٠٠، ٧٠، ملةملوا ه الني ح أصحامحأن 

٨٩٢

٥٢٣ ثم،ءعن ٌأل من جرما الملمين أعفلم ان 
٥٢٩ درهابمع اش هي، الإل من الممرة أن 



إّحاقاكاًشفياكفرأمالالإ.امأى 
ج

٥٩٨ أشاءيحرمون كانوا الجاهلة إن 

٧٩٣ يسرالدين إن 

٣٠٣ الحثفمن يالقنو يأتي كان الرجل أن 
٤١٧ الولادةمن يحرم ما منها يحرم الرصاعة إن 
٩٤٥ حنةعمل إذا 1لتةافر إن 

٤١٥ حقهحق دى لكل أعطى قد وتعالى تيارك اض إن 
٢٨٥ أعطاناما منا اسممرصن كريم الله إن 
٧٢٣ حنةمؤمنا يظلم لا اف إن 

٦١٤ سمنهظهره مسم ادم حلق لما اش إن 
١٦٠، ١٥٨ اليهودعليهم المغضوى إن 
١٨٨ بجا4وص : قالواالدين الملائكة إن 
٤٢٢، ١٢٨ بعدهالأئمة ورحمن، رجم ه الني أن 

١٠٤٩ طوهاأمة له كان ه الني أن 

١٠٣٨ زينرعند يمكث، كان المى أن 
٤٨٨ أصت،إذا إني افه رمول يا ■' فنال( النبي. أتى رجلا إن 

اللحم
٣١٣ وماهدبيمين قضى افه رسول، أن 

٤٩٣، ٧٨ تممال، ه المى أتى مظعون بن عثمان أن 

٤٩١ الساحةهم مقلعون ن عثمان أن 
٤٩٤ والصلاةالصوم كثر كان معماد أن 
٨٩٧، ٨٩٥ الشركأهل ْن أزناط 



رالآثارالأحاديث مرس ه
٧

٤٠٨ نسختاالأية هذ0 أن زعمون ناما إن 

٥٤٨ محمدهلأمة الأية هده إن 

٨١٣ امرأته؛قذف أمة ن هلال أن 
٣٨٥ يعصىفلا يطاع أن 
٧٥٠ الخللذلك س أنا 
٦٨٢ القرآنملءرالمي1ث 
٢٣٤ ا'محئاكوأن>ك: 

ضآلذوهينزل؛ يلم أيين?ه 
٩٢٠ لكمأحصها أعمالكم هى إنأما 
٤٩٤ حالفتإني نقال؛ عود مان سأل أن، 
٧٢٧ اليمنعير أهل من عبدان لهم كان إق. 
١٠١ الصلاةفى يلتفتون كانوا أذهم 
٦١٠ أمتتنأمة إلى بعثت إل 

٩٧٢ الحديثأكزى الظن فإن والظن إياكم 
٩٩٠ الكتابأهل من رحل أيما 
٩٤٣ الأيةهذْ لكم ، تدهأين 
١٧٨ الأيةهالْ بكم ، تدهأرن 
٦١٠ أمةأمة إلى ياشنا 

١٠٨٩ يومذاين، اف رسول 
٥٨٤ أدناهفى اف. رمحول م_كتا 
٣٣٦ أ؛زليمآلوكا ٠^^ • لأية ا هذه ه الأة رمحول تلا 



صًسؤ<
٤٥٦ اش.رسول الناس استفتى ثم 
٨٥٤ هاف رسول إلى الغطفاني الحاريث، حاء 

٩٨٢، ٩٨١، ٩٥، ٨٠ Mام إل فريش مشرم جاء 
ه.ا<،ي,ه فقاله اف رسول إر يهودى جاء 

٥٨٦، ٥٨٣ يوماض ا رسول لنا حط 

٦٦٣، ٧٩، ٧٧، يختلفوالا أن الرحمة أهل حلق 
١٦٦٣

٦٧٨ يرحمحلقهمنريض؛
٣٣٩، ٧٨ القرآنقراءة عند بمسهم وما الخوارج عباس لأبن ذكر 

٨٦٩ البضالفضل ذللته 

٤٩٣، ٧٤ التبتلمظعون بن عثمان على .  ٠٥ارمول رد 

٣٣٥ أزد^آلأكه جن • لأية ١ هذْ عن ه اض رسول مثل 
٧٩ الحروريةهم إ'لآثأمإذ ُثأر نل أبى ّالتا 

٣٣٥ ئزيبنِيمؤ أل؛ن ^^؛١ فول: عن اف. رسول مأك 
٢٢٣ لهافقلت، عنها( اض عاتثة)رصي سألته 

٢٣٧ الأهلة؟هده جعلت لم ذللث،: عن ه اف نثى سألوا 
٦٨٤ الجعفىيريد ن جائر يسأل رجلا سمجت 
٦٠ ٠ iULi  اُ-،,االآا.ش اا.كف.ار اوسلون

٥١٥ الخمرالشام أهل من نفر شرت 
١٠٤٢ نينتعند هملا شرفت 

٨٨٥ نوحقوم فى كاJنا التي الأوثان صاريته 



الأحاتيثفهرس ٨
٧

٣٢٨ منهساو4 ما يتعون الذين رأيتم فإذا 
١٠٤٠ ساءهر. الني فاعتزل 

١٠٨٢ اقرأممال؛ المالiلث، فجاءه 

٥٠٤ أبدااليل أصر U ر أحدهم: فقال 
٥١٩ بطونهمر وهم، قوم قل ئد القوم:بعض ممال 
٣٣٩، ٧٧ نكىثم القول هذا لهم تقول أمامة، أما يا فقيل؛ 

٤٥٦ الشمهعنده تكون الجاهلة ر الرجل فكان 

٦٦٤ يومأحذمثاiهمفهذا 
oio اللهإلا يعلمهن لا حْس في 

٨١٧، ٨١٦ مسطمعلى ينفق ولكن عنه( الله )رصي الصديق محكر أيو قال 
١٠٨٢ أظهركم؟محن وجهه محمد بعمر هل جهل؛ أبو ئال 

١٨١ القرآن؟فى يذكر والذباب انمكتوت بال ما الكفار: ئل 

٥٢٦ أبي؟من اض محي يا رجل: قال 
١٠٧٦ هلكإلا يحاسب أحد لس هؤ افه رمحول قال 
٨١٣ أنهىلا وافه قالعويمر: 

٤٨٥ العقةغداة افه رسول ر قال 

٣٣٨ الأعفلمالسواد فيه ما ترى ألا قال: 
٧٢٧ الحضرميان همد محمدأ يعلم إنما ؛ قالوا
٥٦٤، ٥٦٣ الهتنامسا عن لتنتهن محمد يا ؛ قالوا

٥٢٤ ةلأي١ ثمحلأ4 إدو آنغثغ تن آلتين جج آلشا;بم عز قرأ؛ 
رجلفقال 



غالض£ري

٤٩٥ الأيةهذْ قى لإبراهيم ياك 

٧٠ بمسؤفأ؛ام بمسمحذ ثم أذنا ١■^ j مم صل اون ؤ • لأبى نلت 
سمور؛ة؟أهم صنثاه 

٤٣٧ الأسلمىكاهثاأبوبرزة كان 

٨٠٣ أبصارهم.يرفعون اش رسول أصحائ، كان 
٤٣٩ -يلغى فما توبته قل الصاْت. بن الجلأس كان 

١٠٢٥ نكحواإذا الجواري كان 

٢٧٥ يراجعهاثم المرأْ بمللق الرجل لكن 
٢٧٦ يراجعهاثم امرأته يطلق الرجل لكن 
٥٦٣ الكفارأصنام ون يالملمون كان 
٢٧٠ ثاءما امرأته يهللق والرجل الناس لكن 
٤١٥ بمكةمريض وأنا بعودنى ه الني لكن 
٨٠٥، ٨٠٣ الياءإلى نظر صر اف.إذا رمول كان 

١٠٩١ الني.أصحاس ْع يدخلني عمر كان 
٥٢٦ استهزاءاممه. رسول يسألون قوم كان 
٤٩٢ المساءيترك هموا افه رسول ، أصحائس ناس كان 
٨٠٣ الصلاةقى يلتفت، كان 

٢٦٥ ورائهامن جامعها إذا ت تقول اليهود لكنت 

٢٥٠ الجاهلةقى أسواقا المجاز وذو ومجنة عكاظ كانت، 

٢٤٣ فىالجاُاوةأحرموا إذا كانوا 

٢٩٠ القدمنموصع الكرسي 



ئهر|سالآحادثوالآلأر٨
٧

٧٥٦ ضلالةدعة كل 

٢٠٠، ١٣٨ إسرائيلبتي على اش أنزل الذي المن من الكمأة 
٥٨٤ عودمان حلقة فى حلومحأ كنا 
٥٤٠ مرسة ش ه المي مع كنا 
٦٠٢، ٨٧ كناْعالني،هفيّءر

٢٨٤ الصلاةنى نتكلم كنا 

٢٢٤ الجاهلةأمر من أنهما نرى كنا 

٤٩٠ اءنمعنا وليس ه اض رسول نغزوْع كنا 
٨٩٧ توبةلمفتتن ما نقول؛ كنا 

٣٣٦ الخوارحمن رأسا عن ممالمهل فعث يالشام كنت، 
٢٥٦ ء؛لالحةأش منزل ثى القوم ماض كنت، 
٥٢٢ أنبأذكمإلا شيء عن تسألوني لا 
٤١٩ عمتهاعلى المرأة تتكم لا 
١٥٩ التكتااcيفاتحة يقرأ لم لن صلاة لا 
٤١٧ وعمتهاالمرأة محين يجمع لا 

١٠٦٠، ١٠٥٩ منكمعرة ، كإ يعجر لا 

٦٧٥ فرقةوسمن ثلاث على أمتي لممترقن 
٦٦٨ العزيزعبد بن عمر قول أعجبني لقد 
٧٩ هاش رمحول ، أصحائباحتلأفط اف شر لقد 

٦٦٨ العملض ه اهه رسول أصحائ—٠ باحتلافج اض نفع لقل 
٦٧٠ قاله؛ الني حضر لما 



ئتمي

١٨٣ والذبابانمك.ون، اض ذكر لما 

١٨٤ للنافمنالمثلن هذين اف صرمح، لما 

٢٥٥ عمرئال الخمر؛ تحريم نرل، لما 
٢٣٣ التاءيقربون لا كانوا رمقان صوم نزل لما 
٣٢٣ ؤمحنافيجموىِف،"لآمحM4 اض رسول عر نزك لما 

»»ا،مهه،ههه إيمأثهرتتبثوأ ءامنوأوثذ ت الأية هذه نزك لما 

٤٤٧ ينآئمنمدوث مثوى لا ؤ ٠ نرلت، لما 

٢٨٥ أبو->س_نايمء_ال ينبم! أثن يمس ١لتما ئ؛ ُؤش •' نزك ا مل
الدحداح

٦٣٣ الحرامالمسجد عن المشركن ض ا نفى لما 

٢٠٧ يهااكتفوا فرة أدز، أخذوا لو 

٣٤٦ و.المي محاهلون الذين حرج لو 
٢٠٧ لأحزأتهمما بقرة لوذبحوا 
٤٥١، ٤٤٩ حللامتخدأ كنت لو 

١٠٢٠ الجمعانودعهم عن أقوام لمتيحن 
٧٨٢، ٧٨١ قوماكلغة جهلك أ ما 

١٠٦٩ ،؟٠١أعددت م؛ 

١٠ ٢٣٨، ٢٣٧، ٠ U رقيقا؟يبدو الهائل بال

S0 ,\٣١٦, ١٦٦ ودينعقل ناقصات من رأيت ما 
٩٠٧، ٧٥ يهودييا حدثنا ت المي له ممال ه بالني يهودي ص

٥٢٤، ٥٢٣ لأ قيشيء عن ل يا أن أح، من 



رالاثارالأحاديث مس ٨

٥٠١ فليتزوجالباءة منكم اظ1ع من 

٤٤٢ اممهأطاع ممد أطاعز من 
٣١٥ صسن ض طف من 

٣١٦ ءا-مةيمض عر حلف من 

آ»ه،م«ه،\رهه ميفلس ض ص رف من 
١٥٧ القرآنبآم فيها فرأ لم صلاة صلى من 
٦٦٤ القامةيوم السامون الاحرون نحن 

٦١٠ أمةأمن نحن 

٢٩٧ إبراهيممن بالشك أور نحن 
٤٩٢، ٧٦ وأصحايهمظعون بن عثمان فى نزك 

٢٣٦ عننةبن وملبة جل بن معاذ ر نزلت 
٤٩٢ اش.رسول أصحاب من ناس فى نزك 

٣٠٣ الأنصارمعشر فينا نزك 

٤٨٨ اللهرسول أصحائ، من رهط فى لأية ا هذه نزك 

٢٨١ يالزوجها وفاة سد نفت 

٩٩٥ أعلم؟الناص أي ندرى هل 
٥٠٥ مداكرناتنخ ت قالوا ه الني أصحاى من رههل هم 
٥٤٩ هالني وفاة بعد ثتتان ظهر أربع: هن 
٤٠٨ وحةيمنولت محكمة هى 

٧٢٣ اللهتعد أن والإحسان؛ 

٣٦٧ إليكليس والشر يديك ر والخير 



غ|كسمري

٨١١ لصادقإني المحق يعثلثا والذي 

٣٧٩ لوحمن،قاكها لو سده نفى والذي 

٤٦١ لأمتلث،أءطتلث، ؤإنى 

٦٣٦ الزكاةه اض رمول وذكرله 

٢٧٢، ٢٧١ امرأتهطالق إذا الرجل أن وذللث، 
١٨٣ المشركينذكرآلهة افه أن وذلك، 

٢٢٠ تحولأن مل القالة عر مايت، الذي وكان 
٢٨٠، ٨٦ نهرسمفح زوجها وفاة عه،عد موليلت، 

١٦٧ عندهوألأ إلا اء والثالقرة محورة نزلت، وما 

٥٩٢، ٨٦ هم؟من سعا؟ه وهانوأ دبمئم رمأ أكن ؤإ0 ؛ عائشة يا 
٦٧٧ أهلاللجنة حلق الأو4 إن ت عائثة يا 

٩٦٢ العبادعلى اش حق ما أتدرى معاذ؛ يا 

٤١٩ البس يحرم ما الرضاع من يحرم 
١٦١ عليهممغضوب، اليهود 



الثعريةالأبيات فهرس 

الصفحةرقم  ر.،. ١١

٩٢٩ مهمربل متغثساهم الخل ذي ممل وتر 

٢٨٩، ٢٨٨،١٠٦ مخلوقاض عالم يكرسئ ولا ألكتمه كرس بأمرك •المح، 
٤٤٩ ولاحرملاغالب يقول ألة ميوم حليل أتاه ؤإن 
٦١٨ يوديتدا أيه دينأهذا وصني لها ذرأُت، إذا ممول، 
٩٢٨ يومينككما وصاليات، 

٩٢٩ تكرههأنت، سيء ندين، إن ما 





الأعلامفهرس 

الصفحةرقم  مالعل
٨٢٨، ٨٢٧، ٥٧٢، ٥٢٨، ٣٧٢، ٢٩٦، ٢٩٢، ١١٠ -اللام عله - إبراهيم 
٤٩٥ النخم،إبراهم 
٩٤٢، ١٦٢، ١٦٠ حاتمأنح، ابن 
٥٦٧ مريمأنح، انح، 
٤٠٢، ٣٣٠، ٨٠ إسحاقانح( 

،٤٤٦ مكتومأم ابن 
٩٣٠، ٩٢٨، ٧٧٤

١٦١، ١٠٩، ٩٩، ٩٧، ٩٣، ٨٩، ٨٥، ٨٣، ١٠، ا؛نبمة
٣١٤، ٢٩١، ٢٦٨، ٢٤٦، ٢٢٤، ٢٠٧، ١٨٠،

٣٥٦، ٣٥٣، ٣٤٦، ٣٢٥، ٣٢٤، ٣١٩، ٣١٦،

٣٩٧، ٣٨٣، ٣٧٦، ٣٧٥، ٣٦٨، ٣٦٢، ٣٥٧،

٥٤٤، ٥١٠، ٥٠٥، ٤٨٦، ٤٨٤، ٤٧٢، ٤٣٣،

٩١٠، ٩٠٠، ٨٣٨، ٧٥٠، ٧٣٩، ٦٧٥، ٦٢٣،

١٠، ٩٧٧، ٩٧٥، ٩٦٢، ٩١١ ١٠، ٠٢ ١٠، ٠٥ ٠٦،

١٠٣٤، ١٠٢٣، ١٠٢٢، ١٠١٤، ١٠١١، ١٠١٠،

١٠٨٣،١٠٦٦،١٠٥٤



ئضمم

١٠٨٧،١٠٤٢ ١٨٣ جريجابن 
،٢٤١، ٢١٥ ٢١٣،٢١٠ ،١٨٤،١٧٩،١٧٢ ١٦٩ اتجرىجرير ابن 

،٣٥٧ ،٣٤٩ ٣٤٨، ٣٤٦، ٣١١، ٢٦٣، ٢٦٠

،٦٠٣ ،٥٩٠ ٥٥٩، ٤٦١، ٤٥٤، ٣٦٥، ٣٥٩

،٨١٢ ،٧٣٩ ٧٠٤، ٦٧٨، ٦٧٣، ٦٥٢، ٦١٩

،٨٧٨ ،٨٧٥ ٨٧٣، ٨٥٠، ٨٤٣، ٨٢٩، ٨١٩

،٩٤٠ ،٩٢٩ ٩٢٨، ٩٢٧، ٩٠٩، ٩٠٨، ٩٠٤

،٩٨٣، ٩٨٠ .٩٧٧،٩٧٠ ،٩٦٠،٩٥٧،٩٤٩ ٩٤٢

،١٠٣٨ ،١٠ ٢٢، ١٠١٤، ١٠٠٥، ٩٩٣ ٩٨٦

١٠٩،ه١٠٦٧،١٠٦٦،١ ٠٥٠

،٣٥٦ ،٢٩٣ ٢٥٧، ٢٣٠، ٢٢٧، ٣٩، ٢٣، ،٢١ جرىابن 
،٥١٨ ،٥٠٧ ٤٥٢، ٣٧٢، ٣٧٠، ٣٦٥، ٣٥٨

،٨٣٧ ،٧٥٤ ٦٨٩، ٥٩٩، ٥٧٤، ٥٦٧، ٥٢١

،٩٣٨ ،٩٣٤ ٨٧٣، ٨٦٨، ٨٦٠، ٨٥٧، ٨٥٦

١٠٠١، ٩٨٧، ٩٨.،٩٧٨ ٩٥٤

،٤٠٢ ،٣٩٦ ٣٨٥، ٢٩٣، ٢٦٩، ٢٤١، ٢٣٠ الجوزىابن 
،٧٧١ ،٥٧٨ ٥٥٢، ٥٢٧، ٤٧٦، ٤٢٠، ٤١٢

،٨٢٣ ،٨٢٠ ٨١٩، ٨١٦، ٨١٢، ٨٠١، ٧٨٤

،١٠٢٥ ١٠١١، ٩٥٤، ٩٤٩، ٩٢٥، ٨٦٣، ٨٢٥

١٠٧٦،١٠٣٨،١٠٣٢،١٠٣١ ،١ ٠٢٨

،٥٢٦ ٤١٢ ٢٣٤، ١٨٣، ٢٣٩، ١٦٧، ١٦٦، ،١٠ حجرابن 
١٠٥٠٨١٤ ،٦٤٥ ، ٥٢٧

٨٣٥، ٨٢٣، ٨٢٠، ٧٨٥ ،١٠ صض 
٧٨١ ابزالزبعرى



^^طلآءلأم_

٥٦٦ زنجلةابن 

١٠ ٤٧، ٣٨٢، ١٣٤، ٩٤ نيدابن 

٦٣٤، ٤٧٧، ٢٤٤، الزهرينهاب ابن 
،٢٥٧ ٢٥٣، ٢٤٦، ،٢٤١ ٢٢٥، ٢٠٣، ٢٠٢، عاشورابن 
،٣٤٩ ٣٢٤، ٣١٩، ،٣١١ ٣٠٩، ٢٩٦، ٢٧٨،

،٨٦١، ٨٧٤، ٦١٥ ،٥٧٤ ٥٠٦، ٤٥٧، ٣٥٠،

١٠٦٦، ١٠ ١٠٦٣، ١٠١٢، ٠٥

٨٠٨، ٥٦٨، ٥٦٥، ٩٨ الناميعاص ابن 

٥٧، ٤٩ همايابن 

،١٨٤ ؛ها،مخا.، ١٣٥، ٩١، ٩٠، ٧٨، ٧٥، ٧٢ هماسابن 
،٢٧٥ ٢٧٢، ٢٦٩، ،٢٦٠ ٢٥٠، ٢٣٩، ٢٠٧،

،٣٢٥ ٣٢٤، ٣٢٢، ،٢٩٠ ٢٨٩، ٢٨٢، ٢٧٦،

،٤٣٧ ٤٣٢، ٤١٢، ،٣٨٥ ٣٦٢، ٣٤٦، ٣٣٩،

،٥٤٤ ٥١٠، ٥٠٥، ،٤٨٨ ٤٨٥، ٤٥٥، ٤٣٩،

،٧٥٠ ٦٧٠، ٦٣٩، ،٦٣٣ ٦٠٠، ٥٥٢، ٥٤٨،

،٨٤٢ ٨٩٧، ٨٥٧، ،٨٥٦ ٨٢٤، ٨٢١، ٨١٠،

١٠٩٥، ١٠٩٣، ١٠٩١ ،١٠٤٨،١٠٤٧

٥٣٤، ٧٨ الرهمد ابن 

،٢٤٤ ٢٢٨، ٢٢٧، ،٢٢٠ ٧١، ٦٧، ٦٦، ٢٣، ا؛نالر؛ي،
،٣٩٧ ٣٩٦، ٣٨٠، ،٣٠٤ ٣٠٣، ٢٧٨، ٢٤٩،

،٦٧٣ ٦٤٩، ٥٣٠، ،٥١٨ ٤٧٦، ٤٣٣، ٤١٣،

،٩١٠ ٨٩٨، ٨٢٥، ،٨٢٣ ٨١٩، ٨٠٥، ٧٣٣،

،١٠٢١ ٩٩٩، ٩٤٦، ٩٤٤، ٩٢٥، ٩١٥، ٩١٤،

١٠٤٨



٥٧ ،٤٩ عرفةابن 

٧٦٥ عطاءان 

٢٧٣، ٢٦٩، ٢٦٤، ٢٤٩، ٢٢٨، ٢٢٧، ١٦٨، ،٦٧ عملةابن 
٣٢٤، ٣١٠، ،٣٠٥، ٢٩٩، ٢٩٧، ٢٩٥، ٢٩١

٣٦٣، ٣٥٨، ،٣٥٦، ٣٥٥، ٣٤٨، ٣٢٦، ٣٢٥

٥١٨، ٤٦١، ،٤٢٥، ٤٠٠، ٣٩٣، ٣٩٠، ٣٨٦

٧٢٩، ٦٥٢، ،٦٢٨، ٦٠٩، ٥٨٠، ٥٥٠، ٥١٩

٨٢٩، ٨١٩، ،٨١٦، ٨١٢، ٨٠١، ٧٥٤، ٧٣٦

، ٩٧٤،٩٧٠، ،٩٤٩، ٩٢٧، ٩١٦، ٨٧٣، ٨٦٠ ٨٦٠

 ،١٠٥٤، ١٠٣٤، ١٠٢٢، ١٠١٤، ١١٠١١، ٠ ٠١

 ،١١٠٨٣ ٠٦٦

٧٢٣ عمرابن 

٤٠ الدينبرهان فرحون ابن 
إبرامم

٩٢٧، ٦١٨، ٥٦٦، ٤٥١، ٤٥٠، ٤٤٩، ٢٨٩، ،٧٣ ا؛نشة
،٩٥٤ ٩٣٠

٢٦٨، ٢٦٤، ٢٤١، ٢١١، ٢١٠، ٢٠٤، ١٨٦، ،١٠ الفمابن 
٤٣٣، ٤٠٠، ٣٦٨، ٣١٤، ٢٩٩، ٢٩٤، ٢٩٣

٩٢١، ٨٨٣، ٨٥١، ٨٣٣، ٦٩٣، ٥٥٧، ٤٦٢

١٠٥٤، ١٠، ٥، ٩٧٠، ٩٦٣، ٩٥٨، ٩٤٩ ٨٣٢

٠٥٥

٢٠٥، ٢٠٢، ١٨٩، ١٨٤، ١٦٧، ١٦٦، ١٦١ الدمشقيكير ابن 
٣٠٤، ٢٩٣، ٢٧٣، ٢٧٢، ٢٤٧، ٢١٠، ٢٠٧

٤١٥، ٣٨١، ٣٧٦، ٣٧٥، ٣٧١، ٣٤٨، ٣١٨

٤٧٧، ٤٦٥، ٤٤٢، ٤٣٩، ٤٣٥، ٤٣٤، ٤١٩

٦٥٢، ٦٠٩، ٥٩٩، ٥٩١، ٥٣٠، ٥٠٦، ٤٨٠

٨٣٧، ٨٢٩، ٨٢١، ٨١٠، ٧٣٩، ٦٧٤، ٦٥٥

٩٤٢، ٨٨٦، ٨٧٤، ٨٦٨، ٨٦٦ ٨٣٨





،٤٨ الكحلىالح،ن ائو 

٥٠ سمعتبن الحسن أبو 

٥٠٩، ٤٩٦ حننةأم 
٢٦١، ٢٦٠، ٢٠٧، ٢٢٩، ٢١٠، ١٨٦، ٢٦، ٢١،

٣٥٩، ٣٥٨، ٣٤٩. ٣٤٨، ٣٢٥، ٣١٨، ٢٧٨، ٢٦٢،

٨٠١، ٧٢٥، ٧١١، ٥٤٦، ٣٩٣، ٣٨٠، ٣٦٨،

٨٧٣، ٨٣٧، ٨٣٣، ٨٢٨، ٨١٩، ٨٠٨، ٨٠٢،

٩٦٠، ٩٥٢، ٩٣١، ٩٣٠، ٨٩٣، ٨٧٥، ٨٧٤،

١٠٧٤، ١٠٦٦، ١٠١٨، ١٠١٦، ١٠٠١، ٩٨٧،

١٠٨٦

حانأر 

٣٠٣ داودأبو 
٢٨٥ الدحداحأو 

٩٠ الدرداءأو 
١٠٦٦،٩٢٠ ،١٥٨ ذرأبو 

السعودأو 
٥٧، ٤٤، ٤٠ بن زج معد أبو 

٢٣٩، ١٨٤ صالحأو 
٥٤٨، ٢٠٧، ٩٣ العالينأو 
٥٧، ٤٨ تاسممحن أحمد العباس أم 

المات

٤٨، ٤٥ الحفاراض عد أو 

٤٩ الآتيمحمد اض عد أو 

٦١ ،٥٦،٥٠ ،٤٩،٤٨،٤٧،٤٦،٤٤ المحارىمحمد اض عد أم 

٤٧ أتىمن محمد الله عسل أيو 
اللونيومف م حجا لا 



٤٤ أحمدين محمد الله عد أمحو 
التلمازالشريف 

٤٧ علىمحن محمد اممه عد أمحو 
المحالأوس

٤٦، ٣٩ علىمحن محمد اش عد ألو 
اليرىالفخار 

٤٧ محمدمحن محمد لله ا عد أمحو 
الكسرء المقرك 

٧٢، ٧١، ٧٠ سلاممحن القاسم عد أمحو 
٨٣٦، ٤٤٠، ٢٤٢ عدةأمحو 

٥٩، ٥٨،

سلّمأن

٤٨ عليبن منمور علي أبو 
الزداوى

٢٥ الدانيعمرو أبو 
٤٤ أبوعمروبزالحاب

٨٦٩، ٨٠٨، ٦٥٨ العلاءبن أبوعمرو 

،٢٥ الشاطىالقاسم أمحو 
٤٠ سلمونمحن القاسم أمحو 
٤٥ أحمدمحن محمد القاسم أمحو 

المسنيالحسنى الشريف 

٥٠٠،٤٨٧،٦٦ محلأةأمحو 

١٤٨ كسسهمحو ا



٥٠٥، ٤٩٢، ٧٦ أبوماللث،

٦٠٢، ٨٧ أبدموّك،
٦٤٥ نعمأبو 

٣٢٣، ٩٥، ٨٠ ،ATT ١٠٨٢، ٩٨٢، ٩٨١، ٤٤٢ أبو
٥٨٢ أبووائل
٣٣ همجبن إّماعثل أبوالوليد 

يوسفبن 

٣٩ بنإّماعيل أبوالوليد 
،)الثاني(أومف

٤٩ عاصمبن محمد يحيى أبو 
القتسى

١٠٨٧

٣٦٢ كعببن أمح، 
٣٣٩، ٧٨، ٧٧ الاجري

-أحمد الإمام " أحمد 
٥٢ الغامدىأحمد 

٦٠، ٥٩، ٥٨، ٥٦، ٥٤، ٤٧، ٤٦، ٤٥، ٤٣، ٤٢،

٦١

التنكش IjLأحمد 

٣٤٦ ثاكرأحمد 

٥٦٦ الأحفش

١٠٨٧ ؛ننرسالأحسما
٢٨٩، ١٠ الأزهري





لأيت_رءك

١٠١٤، ٨٧٤، ٨٢٠٨، ٨٣٧، ٧١٥، ٢٢٥، ١٦٨، القاعمح،

٥٧ أيونييكر 
٥٨٣ العلاءبن يكر 
٥٤٠ بلال،

٥٦٦ النا

٨٣٩، ٨٣٥، ٤٠١، ١٤٧، ١٣٠ سمعانين بان 

٣١٤، ٢٩٣، ٢٨١، ٢٤٧، ٢٤١، ٢٣٠، ١٦٩،

٤٨٠، ٤٧٣، ٤٧٢، ٤٧١، ٣٩٩، ٣٦٨، ٣١٨،

٨٧٤، ٨٧٣، ٨٣٧، ٨٢٩، ٨١٢، ٨١٠، ٥٦٧،

١٠٨٦،١٠٦١ ،١٠٥٥،١٠١١ ،٩٧٤ ،٩٧٠

السفاوى

٩٠٩، ٩٠٥، ٤٨٨، ٣٣٨، ٧٦، ٧٥ الترمذي

٩٢٨، ٤٥٥، ٢٢٥ الخالي

١٠٦٦، ٩٢٩، ٧٧٤، ٥٦٧، ٤٥٥ الخلي

٦٤٥، ٢٦٥ اللهعل ن جار 

٦٨٤، ١١١، ٧٥ الجعفمح،يزيد بن( جابر 

٦٤٣ قسالجد؛ن، 

٢٦٩، ٢٦٨، ٢٦٠، ٢٥٧، ٢٤٣، ٢٤١، ١٦٩،

٣٧٥، ٣٥٦، ٣٢٥، ٣٢٤، ٢٨٢، ٢٨١، ٢٧٨،

٦٣٦، ٥٥٩، ٤٢٤، ٣٨٠

الجماص

١٠٥٠ ،٩٤٦،٤٣٩ الصاتبن الجلأس 

١٠٨٧ اسم،عامر جمل؛ن، 
٥٢٢ حدافة



>؟هسأأ<
٣٣٦ حزور-أبوغاو_،-

٤١٠، ٤٠٢، ٢٧٥، ٢٠٤، ٩٨، ٩٥، ٩٤، ٩٣،

١٠٩٥،١٠٤١ ،٩٠٤،٦٦١

الصرك،الحسن 

٤٩٢، ٧٦ حصّن

١٠٤٨ حفصة

١٨٤ افر 

٥٨٢ زيدبن حماد 

٥٩٥ حمزة

٥٠٦، ٢٧٦، ١٨٤، ١٨٣ الحمدان

٦٨٤، ١١١ ا

٧٥٢، ١٤٩ الخضر

٢٢٧ داددينعلي،
٧٧٧ -اللام عليه - داود 

٢٦٨ الدملوى

٣٤٨ الدوسرى

١٤٩ ذوامنين

٢٥٧، ٢٤٧، ٢٤١، ٢٣٠، ٢٢٧، ١٩٧، ١٦٩، ارازي
٣٩٠، ٣٤٨، ٣١١، ٣٠٦، ٣٠٤، ٣٩٦، ٢٩٣،

٥٥٩، ٥٥٧، ٤٨٢، ٤٤٥، ٤٤١، ٤٣٨، ٤٣٥،

٨٩٠، ٨٧٤، ٨٢٩، ٧١١، ٦٤٢، ٦١٥، ٥٧٨،

١٠١١، ١٠٠، ٥، ١٠٠١، ٩٩٣، ٩٨٣، ٩٧٤، ٨٩١

١٠١٧، ٣٦٣، ٣٥٨، ٣٥١، ٣٤٦، ٣٠٦ الراغب



يمج

٤٣٩ را؛عبنزيد
٣٨٢، ٢٧٠، ١٣٤، ٩٤، ٩٣ أسبن الربع 

٤٧٧ ريعة

٦٦٨ جملبن رجاء 

٥٩١، ٥٧٤، ٥٥٧، ٤٥٦، ٣٨٨، ١٨٦، ١٧٤ رصارشد 

٨٦٢، ٨٣٦، ٧٣٦، ٤٥٤، ٣٥٨، ٢٨٩، ٢٠٢،

١٠٦٥، ١٠٢٥، ٩٥٧، ٩٢٧، ٨٨٨، ٨٧٠

الزجاج

١٠٤٧،١٣٣،١٢٣،١٠٩،١٠٣ الزركثي،
٣٧٨،٥٥ الزرم،

١٨٣ زغلول

٣٢٥، ٣١١ ٢٩٣، ٢٧٨، ٢٤١، ٢٢٩، ٢٢٨، ٢٢٢،

٨٦٠، ٨٣٧، ٥٨٠، ٤٧٩، ٣٦٥، ٣٥٩، ٣٤٥،

،١٠٣١، ١٠١٥، ١٠١٤.مه،ما.ا، ، ٨٩٠، ٨٧٣

١٠٨٠ ،١٠٧٢،١٠٦٦

لزمخشرى١

٤٤٨ زهير

٢٨٤ أرقمبن تند 
١٠٤٧،٦٦٤ أسلمبن زيد 

ححسم،لسنا سا ور 

٤٨٩ حذبمةأبي مولى سالم 
٢٨٢، ٢٨١، ٢٨٠، ٨٦ لأسلمّةا سسجة 

٩٢٦، ٩٠٤، ٤٠٩، ٣٨٢، ٣٠٥، ٢٠٧، ١٣٤، ٩٤،

١٠٨٧

السدى



٧٥٦، ٥٤٠، ٤١٥، ٧٤، ٦٩ ّعدينأمح،وماما
٢٠٣، ٢٠٢، ١٩٨، ١٨٧، ١٨٦، ١٦٢، ١٢٣،

٣٧٣، ٣٦٩، ٢٩٣، ٢٦١، ٢٤٧، ٢٢٥، ٢١١،

٧٧١، ٦٠٩، ٥٥٠، ٥٠٩، ٤٨٤، ٤٣٤، ٣٩٠،

٩٥٨، ٩٤٠، ٩٣٤، ٩٣٢، ٩٢١، ٨٧٤، ٨٥٥،

١٠٥٨، ١٠٥٤، ١٠٣٨، ١٠١٦، ٩٩٣، ٩٧٠،

١٠٧٦،١٠٧٠

عدىال

١٠٩٥، ٦٠٠، ٢٨٩، ٩٣ ّعثدبر،حمر

٤٩٢، ٧٦، ٦٩، ٦٨ منصورن سعد 

٨٣٦، ٢٨٩، ٦٩ الثوريسمان 

عسنةين صفان 

٢٤٠ الكاكى
٧٢٨ الفارسين ملما 

٥٩ الهلاليسليم 
١٦ اللاحمصيمان 

٩٠٨ المعتمرمحن ملمان 

٥٨٢ حرمحابن سليمان 
٧٧٧ "الملام عله ~ سليمان 
٤١٩، ٣١١، ٣٠٤، ٢٩٣، ٢٢٩، ٢٢٧،١٦٨، ١٦٠،

١٠١١، ٩٩٠، ٨٣٦، ٦١٥، ٥٦٦، ٥٠٧، ٤٨١،

١٠٨٦

المرقتدك،

١٠٦٥،٤٥٠ المعاني

٩٨٠، ٩٣٠، ٩٣٠، ٥٦٧، ٤٥٧، ٣١٨، ٢٢٢،

١٠٣١ ،١٠١٨،١٠١٧

الطمىالسمن 



ئلتتمي

٢٣٠، ٢٣٤، ١٩٠ ّهلينذ
٣٧٧، ١٩٥، ١٩٣، ١٩٢، ١٩٠، ١٧٩، ١٧٥، ٦٨ الهاسمىعد بن ّهل 
٥٥٤، ٢٦ سسوثمه

٧١٥ ظسامسد 

توطيال
٥٠٩، ٤٩٦، ٨٥، ٧٤، ٧٣

٧٦٥ الشر
١٠٤٧، ١٠٤١، ٤٧٧، ٤٣٨، ٩٥ الثمى

٤٥ اللهعد ائو الدين مس 
*رزوقبن أحمد بن، محمد 

٧٢٦، ٧٠٢، ٦٣٦، ٥٤٦، ٤٥٥، ٤٠٧، ٢٨٢، .*ة.ها.٠.  ١١

٩٠٠، ٨٨٧، ٨٨٣، ٨١٠، ٧٥٩، ٧٥٤، ٧٢٩،

٩٠٦٢، ٩٠٦١، ٩٨٨،٩٤٦، ٩٤٤، ٩٤٢

٥٣٦، ٨٣٥ الشهرسار

٢٦٤، ٢٦١، ٢٦٠، ٢٢٢، ٢١١، ١٦٩، ١٦٠، الشرلكر

٣٥١، ٣٤٨، ٣٤٦، ٣١٨، ٣١١، ٢٩٧، ٢٩٣،

٤٧٦، ٤٤٥، ٤١٦، ٣٩٩، ٣٩٤، ٣٩٠، ٣٥٩،

٦٢٨، ٦٠٣، ٥٩٩، ٥٩٥، ٥٢٧، ٥٠٧، ٤٨٠،

٨٦٦، ٨٥١، ٨٤٧، ٨٣٧، ٨٠١، ٧٥٩، ٧٤٧،

١٠٠٥، ٩٨٠، ٩٧٤، ٩٧٠، ٩٥٧، ٩٣٠، ٩٠٠،

١٠٧٢، ١٠٦١، ١٠٥٠، ١٠١٦، ١٠١٢، ١٠١١،

١٠٨٠

٩٧٤، ٩٧٠، ٨٤٢، ٧١٧، ٥٠٧، ٤٦٠، ٤٥٩، الصاوي

١٠٨٦، ١٠٧٢، ١٠٦١، ١٠١١، ٩٩١، ٩٩٠، ٩٨٣



مزاحمبن الضحاك 
٦٦٨ ربيعةبن مرة ص

٦٦٣، ٣٣٩، ٧٨، ٧٧ طاوسينكث~ان
٣٣٩، ٧٧،٧٦ الهلحاوى

٦٣٦ الي،عبيد بن طلحة 

٥٩٢، ٤٥٦، ٤٥٥، ٣٣٦، ٣٣٥، ٢٢٣، ١٦٧، ٨٦،

١٠٨٢،١٠٧٦،١٠٤٨،٦٧٧

عانشة

١٠٨٧ وائلبن العاص 

٥٨٢ بهدلةبن عاصم 
٤٧٤، ١٥٩، ٩٠ الصامتن عادة 

٥٢ آدمالرحمن عبد 
١٠٩١ عوفبن الرحمن عد 

٥٨٥ مهديبن الرحمن عد 

١٨٣ الرزاقعبد 

١٨٣ معيدبن الغنى عبد 

١٠٢٨ أبيبن اف عد 
٥٢٥، ٥٢٣ السهميحدافة بن اف عبد 

١٠٤١، ٩٥ عبةبن اف عبد 

٤٨٨، ٣٨٥، ٣٦٢، ٣٥٧، ٣٢٤، ٣٢١، ٣١٥، ٩٠،

٩٩٥،٩٠٨،٩٠٧،٥٨٣،٥٥٥،٥١٠ ،٤٩٤

ععدأم " مسعود ن ف ا عد 

الرحمن

٥٨ درازاش عبد 

٥٧٢ المطلعد 



الضرر الفاض اماق أم الأئ، أئوال 
ج

٣٣٨ مةالحل- عد 

الأموي
،حن الملك عد 

٩٥، ٨٠، ٧٩، ٧٠، ٦٩ حمدمُا عد 

الشيصاض عبيد 

٥٨٤ ءس_داضصءمربن

الخْنات

٩٩٥، ٩٨١ حمدبن عّيد 

،٢٠٧ عسدة

٩١٠، ٩٠٣ الدارمىسعد ثمن عثمان 

٥١٠ عفانثمن عثمان 

٥٠٥، ٤٨٩، ٧٨، ٧٦، ٧٤ مشونثمن عثمان 

٢٣٣، ٢٣٢، ١٦٠ حاتمبن عدي 
٦٣٤ ءراكينْالاك،

٢٢٣ عروةينالرمحر

٧٨٤ عزير

ائّاالثمن عطاء 

٥٦٢، ٤٢٠، ١٨٣، ٩٥، ٩٣ رباحأنح، بن عطاء 
١٠١٨ عطةمالم

٨٤٧ العظم1ب1دى
١٠٦٧، ١٠٦٦، ٩٣١، ٩٢٨، ٧٧٤، ٦٥٨ العكمى

٤٩٢،٤٠٩،٢٠٧،٩٤ ،٩٣ عاسابن مولى عكرمة 



س؛$<|هج
٧٥٦ ٦٨٦ طابأبي بن علمح، 

٥٠٥ طلحةأمح، بن علُ، 
١٠٨٧ عمار

،٥١٧ ،٥١٥ ٥١٠ ،٤٨٨،٤٧٧،٤٣٢ ،٢٥٥،٦٦،

١٠٩١، ٩٤٣، ٦٧٠، ٥٢٣

،الحطامبن عمر 

٦٦٢-، ٦٢٠٤، ٧٩، ٧٧ العزيزعبد ين عمر 

٥٨٤ الهمدانىالمة سعمروبن 

٦٩١" المءمح،

"٨١٤، ٨١٢ العجلانىعويمر 

٦٠ المحشعيال 

٣٧١ .٣٤٠ ،٣٣١ ،٣٣٠ ،١٦٣،١٦٠ ،١٥٨ -السلام عله - عسى 

٧٤٧، ٥٦٦، ٤٥٤ الفراء

٥٧، ٤٩ الفشتالى

١٠٩٠، ٩٥٤، ٨٠١، ٤٥٢، ٤٥٠، ٢٩٠ الفيروزابادي

٦٦٨، ٧٩ محمي،ين القاسم 

،٢٦٤ ،٢١٨ ١٨٦، ١٧٠، ١٦٧، ١٦٦، ١٦٢، سمىقا لا 

،٦٢٨ ،٥٦٠ ٥٥٩، ٤٧١، ٣٢٥، ٣٢٤، ٢٧٣،

^ ،١٠ ٠ ٤، ٩٦٧، ٨٧٤، ٨٤٤، ٧٢٩، ٦٥٢

١٠٦٥،١٠٦٣،١٠١٤

،٢٦٦ ،٢٤٠ ١٨٤، ١٨٣، ١٣٤، ٩٥، ٩٤، ٩٣، قتادة

،٤٤٥ ،٤٣٨ ٣٨٢، ٢٧٥، ٢٦٩، ٢٦٨، ٢٦٧،

١٠٤٧،١٠٤١ ،١٠١٠ ،٩٤٢،٤٩٢

٥٢١ قيامة



،٢٢٨،آأ،بآآ، ، ١٩٧، ١٩٢، ١٧٩، ١٦٩، ٢٣

٣٩٩، ٣٨٦، ٣٦٥، ٣١٩، ٣١٨، ٣٠٩، ٢٩٦،

٥٤٦، ٥٢٠، ٥١٢، ٤٤٥، ٤١٥، ٤٠٥، ٤٠٠،

٧٣٣، ٦٩٣، ٦٥٥، ٦٢٥، ٦١٥، ٥٩٦، ٥٩٠،

٩٩١، ٩٩٠، ٩١٨، ٩١٠، ٨٨٩، ٨٠١، ٧٥٤،

١٠٧٢،١٠٣١ ،١٠١٤،١٠١٢،١٠١١ ،٩٩٣

القرض

٨٠٧، ٦٥٨، ٥٩٥ الكائى

٤٣٦، ١٣٩ الأشرi،ين كعت 
٤٣٨،٢٣٩ الكلي

٥٣، ٣٩، ٣٥ ،الخطين الدين لسان 

لوط

٥١٠، ٩٥، مائية

٥٨٥، ٥٠٩، ٤٩٦، ٣٥٣، ٧٧، ٥٤، ٥٣، ٤٦، ٣٦،

٦٦١

أضبن مالك 

٨٣٦، ٥٣٠، ٢٩٧، ٢٩٥، ٢٩٣، ٢١٤، ١٦٦،

١٠٩٥،١٠٨٧،١٠٧٤ ،٩٠٤

٨٤٧ المباركفورى

٨٣٦، ٥٤٨، ٣٤٤، ٣٠٥، ٢٧٥، ٢٠٧، ٩٥، ٩٣،

١٠٩٥، ١٠٨٧،٩٨٢، ٩٤٢، ٩٠٤

حبرين مجاهد 

٣٨، ٣٢ محمدين )الثالث،( محمد 

ينيوسمإ بن محمد بن 

الأحمر

٣٢ محمدين رالثاتى( محمد 

الأحمرين يومشإ ين 



ج
نءرصالآء-لأم

٣٥، ٣٤ إسماعيلبن )الراح( محمد 

فرجبن 
«آ•ا،ه،'آإ،هه، الأجفانأبو محمد 

٤٣٥ محمدبنإبراهم

٨٠٥، ٦٦ سرينبن محمد 

٣٢ -النصري يوسمج بن محمد 

يالاهالخال، 

٣٩، ٣٥، ٣٤ بنيرسف بن محمد 

باللهالخنى " إسماعيل 

٣٧ عنانمحمد 

٥٨ عدالدين محمى محمد 

الحمد

١٠٥٦ زادهص الدين محي 
٥٤ مخلوق

٦١ افل. ,٠ ء - م_راء_ى ال
—مصطفِ 

٧٨٥ الحخم،معي،
١٠٤٧، ٤٩٥، ٢٧٥، ٩٣ الأجدعبن مردق 

٨١٧، ٨١٦، ٨١٥ اتاثةمحن مسطم 

٦٨٤، ١١٠، ٧٥ ٢٣٣-دم.سعل 

٦٩ يلدئ سجت 

٤٣٩ لسرن معتت 



١٠٤٢، ٤٩٤ ^ن معقل 
"١٨٤، ١٨١ معمر

٤٩٠ المغيرة

٩٢٦، ٤٠٢، ٢٧٥، YY؟" سلمانبن مقاتل 
٩٠٧ه؛"ا، ، ١٨٦، ١٨٥، ١٨٤

٤٨٩ الكنديالأموي بن المقداد 
٤٦ القرى

٤٧٧، ٤٧٥ مكحول
٥٦٨، ٥٦٧، ٥٥٢، ٤٢٦، ٤٢٤، ٤٢٠، ٤١٢، ٧٢،

٨١٩، ٨٠٨، ٧٨٠، ٦٤٩، ٦'٢٦، ٦٢٨، ٦٢٢،

٩١٤، ٨٩٨، ٨٢٥، ٨٢٤، ٨٢١"، ٨٢٠

ٌكي،ينأبيطاف

٧١٥ القطانمناع 
٨٤٧ الختاوى

٤٩٨، ٧٥ الأندلمىالمهال 
٣٣٦ الثهفينأمح،ضْ
١٨١" همدارصبن موس 

~اللام عله ~ مومو، 
٥٦٨، ٥٦٥، ٩٨ المدنيناسر 
١٠٤١، ٩٥ عمرابن مولتما ناقع 
٩٢٤، ٨٠٧، ٦٢٨، ٥٥٢، ٢٠٨٥، ١٠٨٦"، ٧٢، ٧١،

١٠٦٠١، ٩٢٧، ٩٢٥

النحاس

،٥٠٨، ٤٦٥، ٤٢٥، ٤١٩، ٦٠٦٥\<0ك ■، ٣٤٥

"٨٢١، ٦٤٧، ٥١٦ ،ATT ,٨٦٦، ٨٤٤، ٧"٦٨،

"١٠١٦"، ٩٩١، ٩٩٠، ٨٩٠، ٨٨٩، ٨٧٤، ٨٧٦،

النض

٣٣ )الثاني(محمد بن نصر 



ؤإ
صس)؛<نهرسالأءالآم

٨٥١ الحارث،بن النفر 

٩٠٤ الطاش

٢٩٦ النمرود

٩١٠ النووي

٩١٨، ٥٥٩، ٤٢٤، ٤١١، ١٠٨٠، 0٢٠٤٨ص ، ٢٤٢ الهراسمح،

١٠٤٢ المنعانىهشام 

٨١٤، ٨١١"، ٨١٢، ٨١١ أمةبن هائل 

٨٥١، ٥٦٧، ٤٥٥، ١٨٤، ١٨٢، ١٦٦ الواحدى

•٨٩٨، ٧٥١ وحشي،ينحرب
١٠٨٧ المغرة Jjjالولد 

٩٢٦، ٩٢٤، ٩٢٢٠، ١٢٠٥ ببن، دب 

٤٩١ بسمربن، يحنى 

٥١٥ سفيانأمح، بن، يزبد 
١٠٧٦م١، ٧٥ هعلإسرائيل- - ، يعقومح

اللام

٦٥٨ -القارئ - يعقون 





والأديانوالمذاهب الفرق فهرس 

المصحةرقم  الديانةأو الفرقة أو المدمج 
١٠٤٥، ٩٧٥، ٣٥٢آه،ياا، ، ٥٠، ٢٤ الأتاعرة

٣٥٢ التجهلأهل " المموص أهل 
١٣٩، ٩١، ٩٠ الكتابأمل 

اJا٠لمة

٧١١، ١٨٠ الجهمية

٣٩٦، ٣٩٤، ٧٠، ٦٩ الخوويية

٣٩٧، ٣٤٠، ٣٣٩، ٣٣٦، ١١٨، ٧٨، ٢٥، ٢٤، الخوارج
٥٤٣، ٥٤٢

٦٨٦،٤٠٥،١١١ ،٢٥،٢٤ الرافضة

٧٦٧، ٦٩٣، ٤٢٨، ٣٧٨، ٢١٣ الصومحة

٢٢٧ مريةا

٢٥ الصومةغلاة 

٧٦٨، ٧٦٧، ٢٥، ٢٤ الفلاسفة

٣٩٦، ٢٤ القدرية

١٨٠ القرام2لة



>ئهسث<
٧٧٨ المتكلمون

٥٩٠ المجوسة

٧١١، ٢٥، ٢٤ المعتزلة

١٣٩، ٩١، ٨٠، ٧٠، ٣٨، ٣٥، ٣٤، ٣٣،

٣٤٤، ٣٤٠، ٣٣٠، ١٦٣، ١٦٢، ١٦٠، ١٥٨،

٩٨٩، ٦٦٥، ٥٩٠، ٤٨٦، ٣٩٤، ٣٧٢، ٣٤٥

النصرانة~ النصارى 

٢٩٤، ١٤٩ النذuر

١٦١، ١٦٠، ١٥٩، ١٥٨، ١٣٩، ٩١، ٧٠،

٢٨٧، ٢٨٦، ٢٨٥، ٢١٠، ٢٠٩، ٢٠٥، ١٦٢،

١٠١٣، ٩٨٩، ٩٠٥، ٦٦٥، ٥٩٠، ٣٩٤، ٣٧٢،

١٠١٤

الهرد-اليهودية



والبلدانالأماكن فهرس 

الصفحةرقم  القأو المكان 
٣٧ امانأ

١٠٩٢، ٣٧ إفرشة

١٠٤ القرىأم 
٤٢، ٤٠، ٣٩، ٣٧، ٣٢، ٢٥، ٢٤،٢٣،٢٢، ٢١، الأندلس
٥٥، ٥٣، ٤٣

٣٧ أوردبا

٢١٩ المقدسئيت 

٢٠٣ تركستان

٣٤، ٣٣ جلْلارق

٣٥، ٣٣ الخضراءالجزيرة 

٢٥٠ المجازدو 

٢٠٣ متا

٤٢ ثاطة

٥١٥ الشام

٢٤٥،١٤٨،١٢٢،١١٤ عرفة



ئتمي

٢٥٠ عكاظ

٤٠، ٤٣، ٤٢، ٤٠، ٣٩، ٣٨، ٣٤، ٣٣، ٣٢، ٣١،

٦١، ٦٠

غرناطة

٢٥٠ مجنة

٣٠٥،٢٥٦،١٦٧،١٦٦،١٦٥

٣٣ المرية

٢٢٤ النثلل
٤٥ ممر

١٠٩٥،٦٣٤ ،١٠٤ مكة

٣٤٥، ٣٤٤، ٣٤٠، ٣٣٠ نجران

٢٠٢، ١٣٨ الهند

١٠٩٥، ٩٧٦ المن



والمراجعالصادر فهرس 

الكريمالقران .١ 

الضير.فى ومهحه حرى ابن - ٢ 
سةب«ئله.ط.الأور، القلم، دار ١^، محمد لخلي 

ودفعها.دوافعها الكريم القرآن ضير في المنحرئ الاتجاهات - ٣ 
٠٠٥١٣٩٨سنة ط.الثانية، الاعتصام، دار الذهي، حسين محمد للدكتور 

والمسثاتلأماني ا منتهى ت المسمى - عشر لأربعة ا يالقراءات البشر فضلاء إتحاف — ٤
القراءات.علوم محي 

ألكتبعالم إسماعيل، محمد شعبان الدكتور ت تحقيق ، لينا ا محمد بن لأحمد 
٠٠٠١٤٠٧سة طءالأولى، الأزهرية، الكليات ومكتة 

القرآن.الإتقانفىءااوم ٠٠
الياز.دار نونع السيوطي، الرحمن عبد الدين لجلال 

تنبيهازتههنا .١( 
المعجم.حروف ترتيب حسب مرتبة هتا المراحع أن الأول؛ 
المزق،امم نم اهتاب، اسم أذكر كالتالي: هنا الراجع ذكر في الطريقة أن الثاني: 

تركوٌا الهلع، سنة ثم -، عددها - الهليعة رقم ثم الaلاع، أو الناشر ثم المحمق، اسم ثم 
إليه.رجعت الذي المرّ؟ع قي ذكره فلعدم - مثلا المحمق ذكر كعدم - منها شيء 



ا-.الإجماعفىاشر.
اه. ٤٢٠سة ط.الأولى، الومحلن، دار الخضيري، العزيز عد ين لمحمد 

البخارييخرجه لم مما المختارة لأحاديث ا من المتخرج أو الختارة، لأحادث ا - ٧ 
صحيحيهما.في لم وم

الرحمنعبد ين أحمد ين الواحد عبد ين محمد اش عبد أيي الدين صياء للأمام 
حفر،دار لمش، ؛ن اللالث،عبد الدكتور ت تحقيق القل.صي، الحنبلي 

;.٥١٤٢١سة طؤ.الرا؛عة، 

غرتاؤلة.أحبار في الإحاطة - ٨ 
شرحهالخطب، ين الدين يلسان النهير الئلماني الله عبد ين محمد الله عبد لأبي 

سةط.الأولى، العلمية، الكتب، دار الهلويل، علي يومض الدكتور وصمثهله؛ 
٥١٤٢٤.;

القرآن.٩-أحكام 
الملامعبد آياته! وحرج نصه صبْل الجصاص، الئازى علي ين أحمد يكر لأبير 

ه.١ ٤ ١ ٦ منة ط.الأولى، العلمية، الكتب.ا دار شاهين، 
القرآن.أحكام - ١ ٠ 

أحاديثهوحرج أصوله راُ؟ع الُربيا، باين المعروف الله عبد بن محمد يكر لأمح، 
ه. ١٤١٦بينة العلميه، داراإكت.بأا عهلآ، القادر عبد محمد عليه! وعلق 

القرآن.-أحكام  ١١
ّنةالعلمية، الكتب، دار الهزامحي، يالكيا المعروف الملبري محمن. ين الرين لحماد 

الدمة.أهل -أحكام ١٢
طهتحقيق! الجونية، قتم ين يكر أبي ين محمد الله عد أبي الدين لممس 

.٥١٤١٥محنة ط.الأولى، العلمية، الكتب، دار ّعد، ءبل.الرؤوف 
الأحكام.أصول، في الأحكام -  ١١٠

العلمية،الكتب، دار الفلاهري، حزم بن سعيد بن أحمل. بن علي محمد لأ؛ي، 
ّنةه«؛اه.ط.الأولى، 



والمشتهة.الجيمية على والرد اللفظ في الأخلاق - ١ ٤
العلمية،الكتب، دار الدبموري، قتيبة بن لم مبن اض عبد محمد أيي للإمام 

سنةتل.الأولى، 
المقرئ.-الأدب ١٠

دارالشامي، أحمل. صالح يه عني البحاري، إسماعيل بن محمل. اش عبد أ؛ي للإمام 
طؤالأولى،س.ةأأأامالقلم، 

الكريم.الكاب مزايا إلى ليم الالعقل إرثاد .  ١٦

حواشيهوضع الحنفي، العمالي مصعلفى بن محمد بن محمد عود اللأبي 
-٠١٤١٩سنة ط.الأولى، العلمية، الكتب، دار الرحمن، عبد عبداللهليفج 

الأصول.علم من الحق تحقيق إلى الفحول إرشاد -  ١٧
المعرفة.دار الشوكانى، على بن لمحملؤ 

المثل•منار تخريج في الغليل إرك.اء -  ١٨
اه.٤٠٥سنة محل.الثانية، الإسلامي، المكتب، الألباني، الدين ناصر لم>ماو 

.- المعتمدة الطعة الثزول. أسباب . ١٩

عصامت وتدقيق نخرج ابورى، النبالواحدى أحمد بن علي الحسن لأبي 
١٠٠١٤٢٠سنة الريان، ة وموسالاحائر دار الحميدان، 

؟- أحرى طبعة - النزول أساب - ٢ ٠
كمالودراسة; وتحقيق تخريج الشابوري، الواحدى أحمد بن علي الحسن لأبي 

٤١ ١ ٩ سنة الحالمية، الكتب، دار زغالول، بيونى  ٠٠١

الصحابة.معرفة فى الغابة أّا - ٢ ١
البنا،محمد تحقيق: الجزري، محمد بن علي الحسن أبي الأثير بن الأين لعز 

•م ١  ٠٩٧ سنه الشعب، دار قائد، ومحمود عاشور، ومحمد 
الصحابة.تمييز فى الإصابة ٠  ٢٢

الكتب،دار العتلأنى، حجر بن علي بن أحمد الفضل أبى الأين شهاب للحافظ 
العالمة.



الأصووعالم س -الأصول ٢٣
صةالثالثة، ط• الرشد، ومكتبة الرمالة مؤسسة العثسممن، صالح ين لمحمد 

بالقران.القرآن في!ماح البيان أضواء -  ٢٤
لإداراتالعامة الرناسة وتونيع؛ طع الثنقيهلي، المختار محمد بن الأمين لمحمد 

اه.٤٠٣منة والإرشاد، والإفتاءوالدعوة العلمية البحوُث، 

هلإ_الأءتمام.
منيةأبي تحقتؤا• الشاطئ، اللخس محمد بن مومى بن إبراهيم إسحاق لأيي 

ه«١ ٤ ٢ ١ سنة ط«الأور، اضحد، مكتبة سالمان، آل حسن بن مشهور 
.- أحرى طبعة - الاعتصام -  ٢٦

ابندار الهلالي، عيد بن مليم تحقيق: الشاطئ، موسى بن ربراهيم إسحاق لأبي 
،;.١٤١٢منة ط.الأولى، عفان، 

القرآن.-إعراب ٢٧
غازيزهثر الدكتور تحقيق؛ النحاس، إسماعيل بن محمد بن أحمد جعفر لأبي 

ه» ١٤٠٥، سنة الثانية، ٠ ط العريية، النهضة ومكتبة الكتب عالم راهد، 

العالمين.رب عن الموقعين إعلام -  ٢٨
تحققه الجونية، ثيم باين المعروف بكر أبي بن محمد اف عبد أبي الدين لشمس 
البازمدار تونع الحميد، عبد الدين محيي محمل 

-الأعلام.٢٩
٠٣١٩٨٤سة ط.اوادسة، للملأيين، الملم دار الزركلي، الدين لحتر 

والاعتمام.الموافقات بمخالفات الإعلام -  ٣٠
سنةطءالأور، الرصد، مكنية الفهد، حمد بن لناصر 

والإشادات.ام-الإفادات 

الأحفان،أبو محمد الدكتور ت تحقيق الشاطئ، موصى بن إبراهيم إسحاق لأبي 
ه. ١٤٠٦ستة نية، لثا ا ٠ ط الرسالة، مجوسسة 





العلوم.بحر - ٤ ١

عليتحقيق؛ السمرفندي، إبراهيم بن أحمد محمدين بن نمر الليث لأيي 
ط.الأولى،العلمية، الكتب، دار الوني، وزكريا الموجود، عبد وعائل، معوض، 

'ت

المحيط.البحر -  ٤٢

الموجود،عبد ءادل، تحقيق: الأندلسي، حيان بأي الشهير يوسف بن لمحمد 
٤\>>و ١٣صنة العلمية، الكتب، دار الجمل، وأحمد الوني، وزكريا معوض، دعلمح، 

الفقه.أصول في المحيهل البحر -  ٤٣
عطوالقادر عطل تحرير؛ الشافعي، الزركشي الق عبد بن بهادر بن محمد الدين لبدر 

ام٤١٣محنة محل.الثانية، دارالصفوة، الدكتورعمرالأشقر، مراجعة: العاتي، اف 
الجونية.فيم ابن الإمام لنفير الجامع النفير بداغ -  ٤٤

الجوزي،ابن دار محمد، اليد يمري أحاديثه: وحرج نصوصه ووثق جمعه 
ط.الأور،منة؛ا؛اه.

والهاية.البداية . ٤٥

الدمشقي،القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء أبي الدين عماد للحافنل 
ه.١ ٤ ١ ^١ محنة ءل-الأولى، هجر، دار التركي، الله مد الدكتور تحقيق؛ 

عنها-دالنهي الدع -  ٤٦
تيمية،ابن مكتبة محاليم، المنعم عبد عمرو تحقيق: القرطي، وصاح بن لمحمن. 

ط.الأولى،
المجاري.برنامج -  ٤٧

دارالأجفّان، أبو محمل. الدكتور تحقيق: الأنا.لي، المجاري محمل. الله عبد لأبي 
.٣١٩٨٢محنة ط.الأولى، الإمحلامي، الغرُبذ 

القرآن.علوم في البرهان -  ٤٨
والإفناءالعالمية البحولث، إدارامته رتامحة الزركثي، الله عبد بن محمد الدين لبدر 

ه.١ ٤ ٠ ٠ محنة ط.الثانية، حولية، الالعربية والإرشاد؛المملكة والا.ءوة 





القوانض.تحكيم -  ٥٨
٠٠١٤ ٠٣منت ط.الثانية، الشيخ، آل اللطيف عبد بن إبراهيم بن لمحمد 

الكشاف.نمير في الواقعة والآ'ار الأحاديث تخريج -  ٠٩
به:اعش الزيلعي، محمد بن يوصف بن اش عبد محمد أبي الدين جمال للحافظ 
اه.٤١٤منة محل.الأولى، حزيمة، دارابن العليشي، سلطان 

التوادتمإ•م.ب شرح في الرائي تدرب -  ٦٠
دارهاشم، عمر أحمد تحقيق: الموطئ، بكر أثي بن الرحمن عد الدين لجلال 

ه.١٤ ٠٩منة العربي، الكناب 

القراءات.في -اكدم؛  ٦١

صالحصعيد الدكتور تحقيق: غلبون، بن المنعم جد بن طاهر الحن لأبي 
^١٤٢٢١منة ط.الأولى، حلدون، ابن دار زعيمه، 

مالك.مدهي، أعلام لمعرفة الخاللئ، ثح وتقريالمدارك ب، ترتي-  ٦٢
تحقيق:الني، التحصي عياض بن موسى بن باض الفضل أبي للقاصي 
الحياة.مكتبة دار محمود، بكير أحمد الدكتور 

التنزيل.لعلوم التسهيل -  ٦٣
آياته:وحرج وصححه صثهله الكلي، حزى بن أحمد بن محمل القامم لأبي 

ه.١٤ ١٥منة ط.الأولى، العالمية، الكتب، دار هاشم، مالم محمد 
الأربعة.الأئمة رحال بنواتي المنفعة تعجيل -  ٦٤

العربي.التكتاب دار العسقلاني، حجر بن أحمد الفضل أبي للحافنل 
١ت لتعريفا  ١٠٦٥

الماشر،بإشراف العلماء من حماعة وصححه: صبهله الجرجاني، محمد بن لعلي 
٠٠١٤٠٣نة ط.الأولى، العلمية، الكتب دار 

الأحكام.آيات -تقبر ٦٦
المبكي،اللهليف، وعبلّ المايس، علي محمد أصوله: وتصحيح تقيحه على أشرف 

اه.٤٢٠منة ط.ّاكالثة، القادرى، ودار كثير، ابن دار كرمون، ومحمل. 



الحنيالإ^*رحب ابن تفسير "  ٦٧

طارقت وتعليق وتأليم، جمع الحناي، رجب ين الرحمن عثد الفرج أيي للحافظ 
م١٤٢٢ستة طءالأولى، العاصمت، دار محمد، بن اض عوض ابن 

المذر.ابن تفسير ~  ٦٨

بنمعد الدكتور ت تحقيق النيايوري، المناور بن إبراهيم ين محمد بكر أبي للإمام 
م١٤٢٣منة ط.الأور، /، U1دار معد، محمد 

التترى.نمير -  ٦٩

باملمحمد حواشيه! ووضع عليه علق التتري، افه عبد بن مهل محمد لأبي 
-٠١٤٢٣ّة ْل.الأولى، العلمية، الكب دار الئود، عيون 

.- الصاوي حاشية ومعه - الجلالين نفير - ١ ^٠ 
تجتب• به اعتنى اليوش، الدين وجلال المحر، الدين جلال للإمامض 

اه. ٤٢٣منة ٍل.الأولى، العصرية، المكتبة الثياب، أبو وأحمد الماحدي، 
القرآن.تقبر . ٧١

المروريالتميس البمار عد بن محمد بن منصور معاني الالمفلغر أبي للإمام 
غتتم،بن عتاس بن غيم بلال دأبي إبرامم، بن يامر تمتم أ؛ي، ت تحضمحا الشاخمي، 

-٠١٤١٨منة ط.الأولى، الوثلن، دار 
المار.بشير الشهير - الحكيم القرآن ير نف-  ٧٢

محل.الثانية.الفكر، دار رصا، رنيل- لمحمد 

العزيز؛القرآن -تقبر ٧٣

بنحنن اف عد أبي ت تحشق رمين، أبي بن اض عد بن محمد اف عد لأبي 
س\ه.-تط.الأولى، الحديثة، الفاروق الكنز، مصعلفى ين ومحمد عكاشة، 

انمتمدة.الطعة - والتايعين والصحابة ه الرسول عن ندأ مالعظيم القرآن نفير - ٧ ٤ 
أمعدتحقيق: الرازي، إدريس بن محمد حاتم أبى بن الرحمن عد الحافنل للإمام 
ّنةط.الثالثة، ازن، نزار مكتبة الطيب،، محمد 

أحرى.طبعة - والتايعين والصحابة ه الرسول عن نا.أ مالعفليم القرآن نفير -  ٧٥
-الأول الجزء حقق الرازي، حاتم أبى بن الرحمن عبي. محمّل أبى الحافنل للإمام 



وحققالزهراني، العماري اض همد أحمد الدكتور ■' — القرة سورة *ن الأول القسم 
ياسن،بشير حكمت الدكتور - عمران آل صورة من الأول الشم - الثاني الجزء 
ه.١ ٤ ٠ ٨ سة ط.الأولى، القيم، ابن ودار طيبة، ودار الدار، مكتبة 

انمتمدة..الفة العفليم. القرآن شر -  ٧٦
يوصفالدكتور تقديم؛ الدمثقي، القرشي كثير بن إمماعيل الفداء أبي للحافثل 

اه. ٤١٣سنة دارالمعرفة، المرعشالي، 

.- أحرى طبعة - العفليم القرآن شير -  ٧٧
ابندار الحوبي، إسحاق، أبي تحمق؛ الدمشقي، القرشي ممر بن لإسماهمل 
ه.١ ٤ ١ ٨ سنة ط.الأولى، الجوزي، 

.- أحرى طبعة - العفلم القرآن شر -  ٧٨
دارالوادعي، هادتم، بن شل ت تخرج الدمشقي، القرشي ممر بن لإسماهمل 

ّةإاإاه.ط.الأولى، الراية، 

وصوايطه.أصوله العظم القرآن تمر -  ٧٩
٠٠٥١٤١٨ستة لأولى، ط*ا التوبة، مكتبة العيني، مليمان بن علي للدكتور 

المراعى.تفسير .  ٨٠

الكتبدار الثوي، عيون باسل ت وأحاديثه آياته حرج المراعي، مصطفى لأحمد 
ه١٤١٨٠سنة ط.الأور، العلمية، 

القرآن.تفسير - الرزاق عبد نمير -  ٨١
محمداملم مصطفى الدكتور تحقيق؛ الصنعاني، همام ين الرزاق عبد للإمام 
•ا؛اه.سة طءالأولى، الرشد، مكية 

القرآن.غريب نفير -  ٨٢

الكتبدار صمر، أحمد الد ٠ ، قتبة بن مجلم بن الله عبد محمد لأبى 
ه.١٣٩٨سةالعلمية، 

المائي.تفسير -  ٨١٠

الحالقعيد صبري تحقيق؛ اّبي، نعيب بن أحمد الرحمن عبد أبي للإمام 



منةط*الأور، الثقانية، الكتب مؤسسة الجليمي، عباس بن وصيد الثاثعي، 

بالمأثور.الضر من المسور الصحيح موسومة _ الصحيح النمير .  ٨٤
^١٤٢٠سنة ط.الأولى، الماثر، دار ياسين، سير حكمت، أ.د/ إعداد: 

.- الغيب مفاتيح - الكبير الضير -  ٨٥
دارالرازي، البكري التمبس الحس بن الحض بن عمر بن محمد الدين لفخر 

،;.١٤١١سة ط.الأولى، العلمية، الكتس، 
والمقرون.التمر -  ٨٦

الأولى.ط. الملم، دار الذهي، حمين محمد للدكتور 
تيمية.لابن التدمرية تقريب —  ٨٧

ه.١ ٤ ١ ٢ سنه ءل*الأولى، الوطن، دار الشمين، صالح بن لمحمد 
التهدبميج.تقريب -  ٨٨

عوامة،محمد ت تحقيق العسقلاني، حجر ين على بن أحمد الدين شهاب للحامحفل 
٠٠٥١٤١٢سة ءل.الرادعت، الرشيد، دار 

والأمانيد.المعاني من الخوؤلآ ني لما التمهيد -  ٨٩
مصهلفىت تحقيق الأندلسي، النمري البر عبد بن يوسف عمر أئي الحاففل للإمام 

ه-.١٢'٨٧منة البكري، ومحمد العلوي، 
التهديب.تهدم، - ٩ ٠ 

محنةط«الأولى، الفكر، دار انمقلأتي، حجر بن علي بن أحمد الدين لثهاب 

الرحال.أسماء في الكمال تهدم، -  ٩١
عواديشار الدكتور ت تحقيق المزي، يوسف الحجاج أبي الدين جمال للحائل 
٠٠٥١٤٢٢محنة ءل'الأولى، الرسالة، مؤسسة ، معروف، 

-تهدبباسة.٩٢

الخومحسسةهارون، الملام عبد ت تحقيق الأزهري، أحمد ين محمد متصور لأيي 
والشر.والأنياء للتأليف العامة المصرية 





المسيح.دين بدل لن الصحح الجواب — ١ ٠ ٢
الحراني،تمة بن الحليم همد بن أحمد الدين تقي الماس أبي الإسلام لشخ 

حمدوالدكتور العكر، العزيز همد والدكتور ناصر، بن علي الدكتور ت حقيق 
-٠١٤١٤سنة ط.الأولى، العاصمة، دار المحميان، 

القرآن.تمر في ان الحالجواهر - ١  ٠٣
الثماري،محمد أبي تحقيق! التعالي، مخلوق بن محمد بن الرحمن عيد للأمام 

ط.الأولى،الملية، الكب دار 
الجلالين.نمير على الصاوي حاشية . ١ ٠ ٤ 

وأحمدالماحدي، نجيب، به؛ اعتنى الشهير؛الصاوي، الخلوتي محمل بن لأحمد 
،٠١٤٢٣ستة ءل.الأولى، الخمرية، المكتبة الشباب، أبو 

البيضاوي.القاصى تفسير على زاده شخ الدين محيي حاشية - ١ ٠ ٥ 
آياته؛وحرج وصححه نحبْله الحنفي، القوحوي مصعلفى الدين مملح بن لمحمد 
ه.١٤١٩محتة محل.الأولى، الخلية، الكتب، دار شاهين، عبدالقادر محمد 

القراءامحت،.حجة - ١  ٠٦

الأفغاني،سعيل- تحقيق! زنجلة، بن محمل بن الرحمن عبد زرعة أبي للإمام 
٠٠١٤١٨ّتة حل.الحامسة، اإرّالة، مؤسسة 

قديماومماتهم، وأصولهم مناهجهم الإسلام، تاؤح في الفرق أول، - الخوارج - ١ ٠ ^١ 
•- منهم لف الوموقفح وحديئا، 

،٠١٤١٦سنة لأولى، ا • ط- دارالوؤلن، القل،الكريم همد بن ناصر للدكتور 
والنمل.الخقل تعارض درء - ١  ٠٨

تحقيق!تيمية، بن الحليم عبد بن أحمد الل.ين تقي الخباص أبي الإسلام لشخ 
معود،محمدين الإمام بجامعة والنثر الثقافة إدارة صالم، رشاد د.محمد 

؟٠١٤١١منة محل.الثانية، 

التحال،.أسماء في الحجال، درة - ١ ٠ ٩ 
مجحمل.تحقيق! القاصي، بابن الشهير المكتامي محمد بن أحمد الخثاس لأبي 

٠٠١٣٩٠محنة ءل.الأولى، الختيقة، والكتبة الترايث، دار النور، أبو الأحملّي 



^^تمإ<
الكتاب.آيات عن الاصعلراب كهام لغ - ١ ١ ٠ 

تمة.ابن مكتبة الشنميطي، الحكى الأعين لمحمد 
تيمية.ابن الإمام لتفسير الجامع التفسير لتاتق - ١ ١ ١ 

منةط.الثادية، القران، علوم مومة الجلينل.، السيل. محمل■ الد.'كتور تحقيق. 

—لمي-أبي بن زهثر ديوان - ١  ١٢
،;.١٤٢٤ستة ؤل.الأولى، المعرفة، دار حمل.وءلئاس، ت ومرحه به اعتنى 

المكنون.الكتاب علوم في الممون الدر - ١  ١٢٠
محمدأحمد الدكتور ت تحقيق الحلبي، يالمين المعروف يوسف بن لأحمل. 

;.٥١٤٠٦ّسة ٠ل١الأولى، القلم، دار الخرامحل، 
بالمأنور.النفير فى المنثور الدر - ١ ١ ٤ 

ط.الأولى،العلمية، الكتب دار البور، بكر أبى بن الرحمن عبد الدين لجلال 
سه

الذهب.علماء أعيان معرفة في الملهب الديباج  ٠١١٥
الثقافةمتكتبة عمر، على اللوكتور تحقيق: فرحون، بن محمل. بن على بن لإبراهيم 
يرؤ١٤٢٣لمن ٍل.الأولى، الدينية، 

-ارالة.١١٦

العلمية.الكتبة شاكر، محمد أحمل. تحقيق! الثسافعى، إدؤيى بن محمد للإمام 
باا.روحالمان.

٠٠١ ٤٠٥سنة ايعة، ءل.الالربي، التراث إحياء دار البرومحوى، حقي لإصماعيل 
المثانى.والمع المقلم القرآن نفير في العاني ردح - ١  ١٨

عبئعلى وصححه؛ صثعله البخوالي، الألومى محمود الل.ين شهاب الفضل لأبي 
١ه.٤ ١ ٥ سنة محل.الأولى، العلمية، الكتب، دار عملية، الباري 

الروح.- ١١٩
اليدتحقيق: الجوزية، قيم بابن المعروف بكر أبي، بن محمد اض عد لأم، 

اه. ٤١٤سة ادّة، ءل.الالمرمر، الكتاب دار الجميلي،، 



القران.أّئالة في الريان .الروض  ١٢٠
نصارمحمد بن الحليم عبد تحقيق; ريان، بن سليمان بن الحسين الدين لشرف 

١ه.٤ ١ ٥ محة تل.الأولى، والحكم، العلوم مكتبة السلفي، 
الضير.عالم في المير .زاد  ١٢١

آياهخرج الجوزي، بن ^؛، بن الرحمن عد الدين جمال الفرج أبي للإمام 
ءل.الأولى،العلمية، الكتي، دار الدين، ٌمرأ أحمد حواثيه; ووضع وأحاديثه 

ه. ١٤١٤سنة 

العباد.خير هدى محي المعاد زاد -  ١٢٢
بمبابن المعروف الدمشقي الزرعي بكر أبي بن محمد اف عبد أبي الدين لثمس 

ومكتبةالرعالة مؤسسة الأرنووؤل، القادر وعبد الأرنووٍل ثمعيب حققه; الجونية، 
ه.١ ٤ ١ ٤ ستة والمثرون، ايعة ط..الالإسلامية، المنار 

اجه.ابن .سن  ١٢١"

همثدةأبو يه؛ اعش ماجه، بابن الشهير القزؤيني يزيد بن محمد اض عد لأبي 
ءل١الأولى٠المعارف، مكتبة سلمان، ال، حن بن مشهور 

يائي•أبي نن -ّ ١٢٤
حنبن مشهور عبيدة أبو ت به اعتنى الجتاني، الأشعث بن سليمان داود لأبي 

محل.الأولى.المعارف، مكتبة سلمان، أل 

الدارممي.سن  ٠١٢٥
بنمتصور بن مجدي أحاديثه، وحرج عليه علق الدارنطي، عمر بن علي للحافظ 

.٠٥١٤١٧سة ط.الأولى، العلمية، الكتب دار الشورى، سيد 

سنالدار٠ي.٠١٢٦
هاشمالله عبد السيد ت تحقيق الدارمي، الرحمن عبد بن ض ا عبد محمل أيي للحافغل 

.٠٥١٤٠٤ستة اكادمى، حديث الناشر؛ المدني، يماني 

المائي.«ّنن  ١٢٧

همثدةأبو ت به اعتنى ائي، ؛النالشهير علي بن شعيب بن أحمد الرحمن همد لأبي 
•حل.الأولى المعارف، مكتية سالخان، آل حسن ين مشهور 



متصور*بن معيد صتن —  ١٢٨

تحقيق:اليابوري، الخرساني البزار شعبة بن مصور بن سعد عثمان أبي للإمام 
،^١٤٢٠منة ط.الثانية، دارالصميعى، حميد، ش سعل. الدكتور 

الكبرى.-المن ١٢٩

القادرعيد محمد تحقيق: التهقي، علي بن الحض بن أحمد بكر أبي للإمام 
ابن^، liiJLiUوبحاشيته ، ٥١٤١٤منة ط١الأولى، العالمية، الكتب، دار ءءلا، 

التركماتي.
وفوائدها.فقهها من وسيء الصحيحة الأحاديث ململة — ٠"ا١ 

.٠١٤١٥منة المعارف،، مكتبة الألباني، الدين ناصر لمحمد 
الأمة.فى الميئ وأثرئ الضعيفة الأحاديث، ململة -  ١١٠١

.٠١٤١٢منة محل.الأولى، المعارف،، مكتبة الألباني، الدين ناصر لممحمد 
البلاء.أعلام -سير ١٣٢

تحقيقه:على أمرق الد،هيي، عثمان ين أحمد بن محمد الدين ممهس للإمام 
٠٠١٤١٣منة محل.التابيعة، الرسالة، ة مومالأرئووحل، ثع—٢١ 

البؤية.-الميرة ١٣٣

القاممعلفى تحقيق: الحميري، أيوب، بن هشام بن الماللئج عبد محمد لأبي 
التراث.إحياء دار ملبي، الحفيفل وعبد الأبياري يإبرامم 

المالكية.ءل؛قاث، في الزكية الور شجرة -  ١٣٤
حيالي،الجيد عبل. وتعليق: تخرج ، مخلوق، فامم بن عمر بن محمد بن لحمل. 

-٠١٤٢٤منة ٍل.الأولى، العلمية، الكتب دار 
المحا؛،،ؤإحماع والخة الكتاب، من والجماعق الخة أهل اعتقاد أصول، ثرح -  ١٣٠

بعدهم.ومن واكابعين 
اللألكاش،الهلبري متمور بن الحسن بن اف هبة القاسم أبي الحاففل للإمام 

١٠١٤٢٢ّنة ط٠المايعة، محليبة، دار الغامدي، أحمل. الدكتور تحقيق: 
الهلحاؤية.العقيدة شرح -  ١٣٦

العلماء،من جماعة حققها الحنفي، العز أبى بن الدين علاء بن على الدين لصدر 



ستةط.الثامنة، الإسلاص، المكتب الألياني، الدين ناصر محمد ت أحاديثها وحرج 

الروصة.مخمر شرح -  ١٣٧
١^٠^،،معتد بن الكريم ب- بن القوي همد بن سليمان الربح أبي الدين لنجم 

والأوقافالإسلامية الثوون وزارة ت تونيع التركي، اف عبد الدكتور I تحقيق 
-٥١٤١٩سنة ط.الثانية، السعودية، العريية Jالم٠اإكة والإرشاد واثمءوة 

.- الووي بشرح ملم صحح - لم مصحح على اكووى ثرح . ١٣٨
سنةمحل.الأولى، الريان، دار الووى، شرف بن يحي زكريا أبي الدين محي للأمام 

٥١٤٠٧.

واكدلّوالحكمة والقار القضاء ائل مفي العلل شفاء -  ١٣٩
ءلّالأولى،العلمية، الكتب، دار الجونية، قيم ين بكر أبي بن محمد الل.ين لثمص 

-ت

وت١رح.فرق والشح الشيعة - ١ ٤ ٠
.٥١ ٤٠٤ّتة ٍل.الأولى، السنة، ترحمان إدارة ظهير، إلهي لإحسان 

البخاري.للإمام المفرد الأدب، صحح - ١ ٤ ١ 
.٥١٤١٤سنة لأولى، ط.ا الصديق، دار الألباني، الال.ين ناصر بن لمحمن. 

البخاري.صحح - ١  ٤٢
ستةط.الثانية، اللام، دار البخاري، إسماعيل بن محمسي اض عبد أبي للإمام 

ونياداته.المغير الجامع صحح - ١  ٤٣
٥١ ٤٠٨منة ط.الثالثة، الإسلامي، المكتب، الألباني، النين ناصر بن لمحمد 

السند.ياحتمار ماجه ابن ّنن صحح — ١ ٤ ٤
زهيرت وفهرسته عليه واكعليق طباعته على أشرف الألباتى، الدين نامر بن لمحمد 

٠٥١ ٤٠٨منق الثالثة، ط. الخلج، لد.ولا العربي اكربية مجكتب، الثاؤيش، 

يائي•أمح، ۶، -صمح ١٤٠
٥١٤٢١سنة ط.الثانية، المعارف، مكتبة الألباني، الد.ين ناصر ين لمحمد 



اكرهذي,منن صحح - ١  ٤٦
ه،١  ٤٢٢منه ط.الثانية، المعارف، مكتبة الألباني، الدين ناصر بن لمحمد 

مسلم.صحح - ١  ٤٧
فوادمحمد ت تحقيق بوري، النسا القشيري الحجاج بن مسالم الحسين أبي للإمام 

;.٥١٤١٢نة ط.الأور، الحديث، دار همدالباهى، 
العربية.وصحاح اللغة ت1ج الصحاح . ١  ٤٨

العلمدار لار، spالغفور عبر أحمد تحقيق! الجوهري، حماد بن لإسماعيل 
ها،مأاه.منة ٍل,الثانية، للملامحن، 

النزول*أسباب من المني الصحبح — ١  ٤٩
القدس،دار وس حزم ابن دار الوادعي، هادى بن مقل الرحمن حمد لأبي 

اه.٤١٥ستة ط,الثانية، 

النزول.أساب من المححح _  ١٥٠
سنةط.الثانية، الريان، ة ومزممالن.حائر دار الحميدان، المحسن عبد ين لممام 
١٤٢٥.;،

العفليم.القرآن نمير من والخفاهيم الأيار صفوة - ١ ه ١ 
١ه٤ّ ٠ ١ ستة هل.الأولى، الأرقم، دار مكتبة الدوسري، محمد بن الرحمن لخني 

الترمذي.منن صعيفخ - ١  ٥٢
اه. ٤٢٢منة ط.الثانية، العارف،، مكتبة الألباني، الدين لحمدناصر 

المفسرين.عبقان .. ١ ّاه 

منلجنة النسخة. راجع الداودي، أحمل. بن علي ين محمد الدين سمّس للحاففل 
الخلية.الكتّب، دار الناثسر، باقراف انملخاء 

الترمذي.صحح بشرح لأحوذي ا عارفة - ١ ه ٤ 
سميرهشام إعداد; الأشبيلي، الربي بن اض عبد بن محمّر كر أبي للأمام 

١ه.٤ ١ ٥ ستة ٍل.الأولى، الخربى، التراث إحياء دار البخاري، 
الأسباب.بيان في الخجاب -  ١٠٠

حماّالحكتمتحميق; الخقلأني، حجر بن علي بن أحمد الفضل أبي الدين لشهاب 
ه.١٤١٨محنة هاو.الأولى، الجوزي، ابن دار الأنيس، محمد 



التمسر.فى الشتقيش مجالس من النمير العذب - ١  ٠٦
عفان،وابن القيم ابن دار ثت<، العثمان ين حالي ت عليه وعلق به اعتتى 

ه.١٤٢٤ّة ط.الأور، 
كثير.ابن الحافظ عن الضير عمدة -  ١٥٧

الإسلام.ترايث، شاكر، يحمد أحمد وتحقيق اختمار 
الألفاظ.أنرفح تمر في الحقاظ عمدة —  ١٠٨

ألتوئجى،محمد الدكتور ت تحقيق الحلي، مين يال المعروف، يوسف بن لأحمد 
سة؛ا؛اهؤط.الأولى، الكب،، عالم 

داود-أبي مس ثرح المبرئ عون -  ١٥٩
ط.الأور،العلمية، الكتب، دار آبائي، العفليم الحق شمس محمن. الطيب، لأبي 

١٤١سته   ٠٠٠٥

السزيل•آكا غراب -  ١٦٠
عبدالدكتور تحقيق: الرازي، القادر عبد بن بكر أبي بن محمد الدين نين للإمام 

اه.٤١٢منة ءل.الأولى، الكنب،، دارعالم الممرودي، الرحمن 
الفرقان.ورغائب القرآن غراب -  ١٦١

إبراهيمأ تحقيق ابوري، اليالقمكا الهمين بن محمد بن الهمز الدين لذلام 
ه.١٣٨١منة ط.الأولى، الحلبي، البائي مصْلفى ومهلبعة مكتبة شركة عوض، 

الشاطبي.الإمام -فتاوى ١٦٢
أبومحمد الدكتور وتحقيق: حمع الشاطئ، مومى بن إبراهيم إسحاق لأبي 

منةط.الرا؛عة، العثيكان، ئكت؛ة الأجفان، 
البخاري.اصماعيل بن محمد اف عبد أبي الإمام صحح بشرح الماري فتح -  ١٦٣

بناض عبد بن العزيز عبد تحقيق: قلاني، العحجر بن علي بن أحمد للحاففل 
المهلثعةالخْلستإ، الدين محبا إحراج: الثافي، عبد فواد محمد ترقيم: باز، 

.٥١٣٨٠سنة الملقية، 

القرآن.مقاصد في البيان فع -  ١٦٤
حواشيه:وضع البخاري، اكوحي الحبي علي بن حن بن صديق الملم، لأبي 

؟٥١٤٢٠منة الأولى، ط• العلمية، الكنب، دار الدين، شمس إبراهيم 



القرآن.في يلتس ما بكشف الرحمن فتح - ١  ٦٠
الكب،عالم الصابوني، علي محمد تحقيق: الأنصاري، زكريا يحي لأبي 

ستةط.الأولى، 
الضير.علم من والدراية الرواية ض ين الجامع الهدير نح -  ١٦٦

الفكر.ودار المعرفة، دار الثوكاني، يصد بن علي بن لمحمد 
المضاوي.القاضي نفير أحاديث، بتخربج ماوي الالمح -  ١٦٧

الملقي،عالم ند؛ر بن مجتى أحمل. تحقق: الخاوي، الرؤوذ٠ همد الدين لزين 
..٥١٤٠٩ستة محل.الأولى، العاصمة، دار 

الأصوليين.طقات، في الخض القح -  ١٦٨
ط.الثانية.للتراث، الأزهرية المكشة المراعى، مصعلفى اف لعباّ 

الخفية.للاJةاتق الجلالين تقبر بتوصح الإلهية الفتوحات -  ١٦٩
ه.١ ٤ ١ ٥ ستة دارالفكر، بالجمل، المهير المافعي العجيلي صر ض لثمان ل
والحل.والأهواء الخل في الفصل .  ١٧٠

محمدانمكتور ت تحقيق ١لأنيلي، حزم ض أحمد ض ■٠^؛، محمد أبي للإمام 
الجيل.دار عميرة، الرحمن عد والدكتور نمر، إبراهيم 

اكمبر.أصول في فصول -  ١٧١
٤٢٠ستة ءل.الثالثة، الجوزي، اض دار المليار، سليمان ض لمساعد 

القرآن..فض.ائل  ١٧٢
الكتبدار غوجي، سليمان ومي تحقيق؛ سلام، ض القاسم عيد أبي للإمام 

اا؛اه.ستة ًل.الأولى، العلمية، 
الضير.أصول في الكبير الفوز -  ١٧٣

سلم.انالفارمحيةت من عريه الدهلوي، الله بولي المعروف الرحيم تمل ض لأحمد 
ه.١٤٠٧محنة ط.الثانية، الصحوة، دار الند.وي، 

الندير.البشير أحاديث، من الصغير الجامع سرح القدي. فيض -  ١٧٤
الكتب،دار الملام، تمد أحمد ت وصححه صثهله المناوئ، الرزوف تمد لحمل. 

ها؛اه.ستة ْلؤالأولى، العلمية، 



القرآن.ظلال .في  ١٧٥
ه.١ ٤ ٠ ٠ محنه ط,التاسعة، الشروق، دار قهلب، لسيد 

المحيط.-القاموس ١٧٦

الترايثإتحقيق مكتب تحقيق الفيروزابادي، يعقوب بن محمد الدين مجد للعلامة 
ه. ١٤٠٧الثانية، ط. الرمحالة، ة مؤٌالرمالة، مومة فى 

.قانوناكاؤيل. ١٧٧

محمدت تحقيق لإثبيلى، ا المعافري العربي ين اف عباو بن محماو بكر لأبى 
.٣١٩٩٠سنة ط.الثانية، الإسلامي، الغرب د؟ار الليماني، 

العرب.لغة من وتوجيهها الشاذة القراءات ٠  ١٧٨

ه.١  ٤٠١سنة ءلّ.الأولى، العربي، الكتاب دار القاصي، الفتاح لحبي 
القرآن.س والخّؤخ الناسخ في المرحان قلائد .  ١٧٩

غرايبة،الرحيل محمد الدكتور تحقيق؛ الحنبلي، ادكرمي يوسف بن لمرض 
اه.٤٢١سة ط.الأولى، الفرقان، دار الزغلول، علي والدكتورمس 

التفسير.قواعد  ٠١٨٠

م١٤١٧منة ط.الأولى، عفان، دار بت،، العتمان بن لخالد 
القرآن.لنفير الحسان القواعد —  ١٨١

ه.١ ٤ ٠ ٢ سنة العارف، مكتبة عيي، الناصر بن الرحمن لحبي 

المتة.الأكتيح في رواية له س معرفة في الكاشف ٠  ١٨٢
تعليه وعلق له قدم الدمي،، أحمد بن محمل الله عبد أبي الدين شمن للإمام 
الإسلامية،للثقافة القبلة دار الخطب_،، أحمد نموصه; حرج عوامة، محمر 

اه. ٤١٣سنة هل.الأولى، القرآن، علوم ومؤسسة 
التارخ.في الكامل  ٠١٨٣

الواحدعبد بن الكريم عبد بن محمد بن محمد الكرم أبي بن علي الحز لأبي 
الكتابدار العلماء، من نخبة ؛ يه عني الجزري، الأثتر بابن المعروف الشيباز 
ءل,الرادعة،العريى، 



ئتمي
ا)رس.-كتاب ١٨٤

السلفي،الحسن صياء تحقيق: الجتاتي، الأشعث بن مليمان داود أبي للإمام 
Jt\i\rث ط.الأولى، اللمة، الدار 

الزهد.-كتاب ١٨٠

دارالأعفلمي، الرحمن حبيب تحقيق: المروري، البارك بن اف مد للإمام 
الملمية.الكبر 

الشريعة..مماب  ١٨٦

بنمحمد تحقيق؛ الشافعي، الأحرى اش عبد بن الحض بن محمد يكر لأبي 
هرؤ١ ٤ ١ ٦ مة ط.الأولى، العلمية، الكب، دار إسماعيل، الحسن 

اكأييل•لجره في الأفاييل دعثون التنزيل حمائتر ءن الكشاف -  ١٨٧
المعرفة.دار الخوارزس، الزمخثرى عمر ض محمود الله جار القاسم لأبي 

وحججها.وعللها المع القراءايثر وجوه عن الكشمر -  ١٨٨
رمضان،الدض محني الدكتور تحقيق؛ القسس، ءلاو_، أبي بن مكي محمل. لأيي 

سةط.الأولى، ، ١٤١٨نة ة، طّالخامحالرسالة، مؤّة 
والبيان.الكشف، . ١٨٩

محمدأبي تحقيق؛ النبابورى، اكعلبي إبراهيم بن محمد ض أحمل. إسحاق لأبي 
المربى.التراث إحياء دار عاشور، ابن 

الدياج.في ليس من لمعرفة المحتاج كفاية - ١ ٩ * 
دارابنالكدري، الله عبد يحيى ١بو عليه؛ وعلق النهس صثط التنيكى، بايا لأحمل. 

حزم،طا.الأولى،سةمأماأام
النزول،.أساب فى القول لباب -  ١٩١

محل.الأولى،اللوم، إحياء دار اليوحلي، بكر أبي ض الرحمن عبد الدض لجلال 
؛٣١٩٧٨نة 

الكتاب.علوم في -الاباب ١٩٢

عائلتحقيق؛ الحنبلي، الدمشقي عائل ض علي ض عمر حفص أبي للإمام 





العزيز.الكتاب تصير ني الوجيز المحرر  ٠٢٠١
الملامعيد تحفتق' الأندلسي، عطية بن غالب بن الحق عيد محمد لأبي 

اه، ٤١٣سة طءالأولى، العلية، الكتب دار محمد، عبدالشاش 
أ،أآ.الحربالآئر.

عبدالدممور تحقيق: الأندلس، حزم بن معتد بن أحمد بن علي محمد أبي للأمام 
-•٥١٤٠٨سنة الأولى، ط• العلمية، الكتب دار البنداري، سليمان الغفار 

الجونية•نم لابن والمعهللة الجهمية على المرملة الصواعق مختصر —  ٢٠٣
العلمية.الكتب دار الموصلي، بن محمد اختصره: 

أحمد.ني ومالمتة الكتب على البرار ند مزوائد مختصر — ٢ ٠ ٤ 
تحمق:العقلاني، حجر بن علي بن أحمد الفضل أبي الدين شهاب للحافظ 
"٠١ ٤١٢سنة ط.الأولى، الثقافية، الكتب، ة مزمذر، أبو الخالق عد بن صيرى 

نستعين.ؤلياك نعبد لياك منازل بين المالكين مدارج - ٢ * ٥ 
الكتبدار الجونية، قيم بن أيوب بن بكر أبي بن محمد اف عبد أبي للعلامة 

طؤ.الأورؤالعلمية، 
الأئاؤيل.وحقائق اكئزيل مدارك .. ٢٠٦

زكرياوأحاديثم: آياتم وحرج صْله النفي، محمود بن أحمد بن اف لعيد 
اه. ٤١٥منة ط.الأولى، العلمية، الكنب، دار عميرات، 

لأندلس.ا في النفير مدرسة . ٢٠٧
٠٠١٤٠٦سنة حل.الأولى، الرسالة، مؤسسة الخثينى، إبراهيم لمصهلفى 

الفقه.أصول فى مذكرة  ٠٢٠٨
سنةط.الرابحه، تيمية، ابن مكتبة الثنقيْلي، المختار محمد بن الأمين لحمد 

داود..الماّيللأ؛ي  ٢٠٩
الأرناووط،سعسب، تحقيق: الجتاني، الأمحث، بن سليمان داود أبي للأمام 

.٠١٤١٨ّنة ط.الثانية، الرسالة، ة موس



التمر.في حنبل بن أحمد الإمام مرؤيات - ٢ ١ ٠
"٠١٤١٤منة ءل*الأول، المؤيدا مكتبة يامين، بشير حكت ت وتخريج جمع 

رالشؤيعة.السنة أهل بين التقريب مسالة - ٢ ١ ١ 
.٠١ ٤١٤منة هل.الثالثة، طبة، دار القفارى، اش عبد بن ناصر مموكتور 

الصبين.عر المتدرك - ٢ ١ ٢ 
عبدمصطفى ت1ءمق؛ المابوري، الحاكم اف عبد بن محمل. اف عثلو أبي للحانظ 

التلخيصو؛حاميتبم ، ٥١٤١١منة ءلّالأور، العلمية، الكتب دار عطا، القادر 
للذمي•

اسلى.داود أبى ند م- ٢  ١١٠
المحنعبد بن محمد اللوكتور ت تحقيق الليالي، الجاروي بن داود بن لمليمان 
اه. ٤١٩منة ءل.الأور، هجر، دار التركي، 

.المسند. ٢١٤

دارشاكر، محمد أحمد ت فهارسه ووقح شرحه حنبل، بن محمد بن أحمد للإمام 
منةءل١الأور، الحديث،، 

ْاآ_ذكلالآىر.
المصريالأزلي ملمة بن سلامة بن محمل. بن أحمد الهلحاوي جعفر لأبي 

العلمية،الكتهب، دار شاهين، الملام عثل محمد ت وصححه صيعله الحنفي، 
.٠١٤١٥سنة ءل.الأور، 

والآ'ار.الأحاديث، ر .الصنف، ٢١٦
وصححه:صبأله الميص، الكور شيبة أبى بن محمد بن افه عباد أبى؛كر للحافنل 

اُا؛اممنة ءل.الأور، العلمية، الكتب، دار ماهين، محمدعبدالملام 
الثمانية.المانيد المالية؛زواءُد الطالبة . ٢١٧

دارالشثري، سعل. الدكتور ت تنسيق الخقلأتي، حجر بن علي بن احمد للحاففل 
ه.١ ٤ ١ ٩ سنة طءالأور، الخيحؤ، ودار الخاصمة 

التنزيل.معالم . ٢١٨
اكر،محمل■ تحقيق؛ البغوي، حول مين الحين محمل. أبي نة المحٍي للإمام 
ه.١٤٠٩ّنة طيية، دار الحرص، مليمان ضميرية، عثمان 



المآن..معاني ٢١٩
محمدالأمير عبد الدكتور تحيق؛ المجاثعي، البلخي عدة مبن سعيد للاحفس 

0«إاه.نة ط.الأولى، الكب، عالم الورد، أمين 
القرآن..معاني  ٢٢٠

شمسإبراهيم عليه: وعلق عليه قدم الفراء، اف عد بن نياد بن مى زكريا لأبي 
^٥١٤٢٣نة ط-.الأور، العلمية، الكتب دار الدين، 

ؤإعرابه.القرآن معاني  ٠٢٢١
شلي،ءبد0 الجليل عبد الدكتور ؛ تحقيق الثري، بن إبراهيم إسحاق أبي للزحاج 

ا/،ةاهبّة ًل.الأور، الكتب، عالم 
الكريم.القرآن معاني  ١٢٢٢

مركزالمابوني، علير محمد تحقيق؛ النحاس، أحمد بن محمد جعفر أبي للإمام 
\م٤ ٠ ٩ سة هل.الأولى، القرى، أم جامعة قي الإسلامي الترايث، إحياء 

القرآن.إءجاز في الأزان معترك -  ٢٢١٠
وصححهصبطه اليوهلي، بكر أي بن الرحمن عبد الدين جلال، القفل لأ؛يا 

منةءل١الأواى، العلمية، الكتب، دار الدين، شص أحمد فهارسه؛ وكتب، 
اه. ٤٠٨

الفقه.أصول في المعتمد . ٢٢٤
خليلوصعله؛ له فدم المعتزلي، البصري الهليبؤ بن علي بن محمل الحسين لأبي 

اه.٤٠٣سة ْل.الأولى، العلمية، الكتب، دار المس، 
البلدان..معجم ٢٢٥

تحقيق؛.ادي، الغاوالرومي الحموي الله عبد بن ياثويت، الله عيد أ؛ي، الدين لشهاب 
اه. ٤١٠سنة ط..الأولى، العلمية، الكتب، دار الجندي، عبدالحزيز فريي. 

المؤلفين.معجم . ٢٢٦
العري.الترايث، إحياء دار كحالة، رصا لحمر 

المغير.-الخجم ٢٢٧
الكتب،دار الهلبرانى، اللحمي أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أي للحاففل 
العالمة.





لم.ممماب نلخص من أشكل لما ملم بفوائد المفهم -  ٢٣٦
الدينمحي تحقيق؛ القرطي، إبراهيم بن عمر بن أحمد الماس أبي للحافْل 

ط.الثانية،كثير، ابن دار بزال(، ومحمود السيد، وأحمد بديوي، ؤيوث مستو، 
ه، ١٤٢٠ستة 

.- مالك ابن ألفية شرح ٠ الكافة الخلاصة شرح محي الشافية المقاصد -  ٢٣٧
المح،،عيال الدكتور تحقثق؛ الشاطئ، موس بن إبراهيم إسحاق أبي للإمام 
٠٠١٤١٧مة ط.الأور، التراُث،، دار مكتة 

اسين.واخلأف، الإسلاميين مقالات، -  ٢٣٨

الدين،محثي محمد تحقيو،ت الأشعري، إسماعيل بن علي الحسن، لأ؛ي، 
هر. ١٣٨٩محمنة ط.الثانية، المصرية، الهفة مكنية عبدالحميد، 

الكريم.القرآن في والمدني اقكي -  ٢٣٩
اهّ ٠٤٢ ستة ء1..الأولى، عنان، ابن دار أحمد، حين الرزاق لمد 

واضل.-اللل ٢٤٠
فهميأحمل. ت عليه وعلق صححه الشهرستاني، الكريم عيد بن محمل. الفتح لأبجي، 

العلمية.الكتب، دار محمد، 

والقدريةّالشيعة كلام نقضن في النبؤية المنة منهاج - ٢ ٤ ١ 
سالم،رشاد محمل. الدكتور تحقيق؛ تيمية، بن الحليم عبد ؛ن، أحمد الماس لأبمحا 
٤١١نة ّط.الثانية، معود، بن محمل. الإمام يجامعة والنثر الثقافة إدارة 

._ وحمائمه صفاته — النفير في لأندلمية ا المدرسة منهج — ٢  ٤٢
.٠٥١ ٤١٧منة ط.الأولى، التوبة، مكتبة الروس، فهد للدكتور 

.الموافقات. ٢٤٣

عييةأ؛يا ؛ تحقيمحاالشاطئ، اللحمي محمد بن موس بن إبراهيم إسحاق لأبي 
٤٠٠١  ١٧سنة ءل..الأولى، عفان، ابن دار ملمان، آل، حن بن مشهور 

المختمر.أحاديث تخرج في الخبر الحبر موافقة - ٢ ٤ ٤
وصبحيالملقي، حمل.ى تحقيق؛ العقلاني، حجر بن أحمد بن علي للحافثل 

١،ر.٤ ١ ٩ منة ءإا.الثااثة، الرشد، مكتبة المامراتي، 





.- المعتمدة الطعة - الكريم القرآن في والمنسوخ النامحخ -  ٢٠٤
جعفربأبي المعروف المرائي المنار إسماعيل ين أحمد ين محمد جعفر لأبي 

الكبمومة الشقيطى، الأمين بن أحمد على ومقرووة مصححة المحاس، 
ّنةا<«؛اه.ْل.الأولى، القامة، 

طعة- ذلك، في العالخاء واختلاف وجل عز اف كناي، في والمنوح الناسخ -  ٢٥٥
أخرى.

سليمانالدكتور ت تحقيق المحاس، اسماعيل بن محمد ين أحمد جعفر لأيي 
^١٤١٢ّة ط.الأولى، الرسالة، ة مؤّاللاحم، 

وجل.عز اف كتاب، من والمنوح اكاسخ -  ٢٥٦
كنعان،ومحجال الثاؤيش زهير تحقيق؛ المقري، نمر ين سلامة ين الثم لهبة 

أ'*أاه.منة ط.الثانية، الإسلامي، المكنمط 

الزمان.ولياْ تثلخني من معر في الجمان شر -  ٢٥٧
تحقيق؛الأندلمي، الغرناهلي الأحمر ين يوث بن إّماعيل الوليد أيي للأمير 

١٥١٣٩٦محنة محلّ.الأولى، الرسالة، ة مزمالداية، رصوان محمد الدكتور 

الوافي.المحو . ٢٥٨
ة.ط,الخامبمصر، العارف دار حن، لعباس 

الوجومعلم ئى الواٍلر الأعين نزهة .  ٢٥٩
الكريمعبد محمد تحقيق؛ الجوزي، بن الرحمن عبد الفرج أبي الدين لجمال 

اه. ٤٠٧سنة ط.الثالثة، الرسالة، 'مؤّسة الراضي، كافلم 
العشر.القراءات، في الشر .  ٢٦٠

آياته؛خيج الجزري، بابن الشهير الدمشقي محمد بن محمد الخير أي للأمام 
-.٥١٤١٨سنة حل.الأولى، العلمية، الكتب، دار عميراينق، زكريا 

الريب،.الأندلس غصن س اليب، نفح - ٢ ٦ ١ 
صائر،دار عباس، إحسان الدكتور حقيق؛ انى، التلمالمقري محمد ين لأحمد 

١٥١٣٨٨سنة 





الكتبدار الجمل، أحمد والدكتور صرة، أحمد والدكتور معوض، لعلي 
اه. ٤١٥سة محل.الأولى، العالمية، 

القرآن.مشكلات في البرهان وصح -  ٢٧١
الحقبيان ت الملم، الغرنوى ابوري النسالحين بن الحسن أبي بن محمد للعلامة 

سنةط.الأولى، الشامية، والدار القلم دار صفوازداوودى، تحقيق! ابوري، النس
م

اارuنءأبناء وأناء الأعيان وفيات -  ٢٧٢
تحقيق!حالكان، بن بكر أبي بن محمل. بن أحمل الدين ثمى العباس لأبي 

صائر.دار عباس، إحان الدكتور 
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٧٧٢ب ؤ.لأ...

.... ...٧٧٥

١ ٧٧٥.. ...١

. ..٧٧٧



٧٨٠ا ١ ٠ ١ - ]٨٩ ج4ثرب حتب آثم يثب رمات-أندذثن ؤاةًظم تحار• قوله أها/ّا 
٧٨٩الحج ّورْ 

٧٨٩.. ...[ ٢٥]آده ضو ش لإإنبم1وث تحارت نوله هها/ا 
١...]٨٧[ ؤوقؤ-ثوافيهمصبخاد،ءه تعالى: قوله ٦ \'0\ا  ٧٩٢. ......١
١٧٩٥^٠^^٠ سورة 

٧٩٥.... ....ا......ا...لأ....اومقاصدها المؤمنون سورة نزول ١ / ا  ٥٧

٨٠٣. ..............مل،نحار:محمفيتجباس]آ[  ٢/١٥٨
٨٠٦. ..أث؛وط،إجعظلمظسه]آه[ تعالى• قوله 

'١٦ ! i ٨٠٩١.] تمح-ك4 •كئد إن ثيا وش ألأنس لمي • تحار نوله ٠
٨١١النور محورة 

٨١١. ...؟....٠]٦[ •مدآآه م أؤ ي آق^ بجن تعالى: قوله 

٨١٥. .........[ ٢٢]نأل1اوؤه من؛ؤ أكنز أواؤأ م تحال؛ قوله 
٨١٨٤٢-٩ ٢٧]محآًظاه غؤ ثدئنإ.^1 لأ  ١٣١أزمن؛وكأ؛ تحال: نوله ٣ ١/  ٦٣

٨٢٢... ......[ ]١٣

٨٢٧الشعراء سورة 

٨٢٧. ..............{ _iWؤَ,إئدهملمتأِص4 نمار: نوله ١ ; ١٦٥
٨٣١القصص سورة 

٨٣١ؤ ^ءأثايوثألآمءه].ه[ نمار: قوله 
٠]٨٨[ نمار.■ؤولأقغعأشإلإ١ء١ؤيم قوله  ٢/١٦٧ ١.. .١ ٨٣٤....... .٠

٨٤١انمكثوت سورة 

٨٤١. .......... ١/١٦٨



٨٤٣. .......سممحصثألأنصيم]اأ[ تعار: توله ٦ ! ١٦٩
٠٠٠.الروم ٌورة  ٠ ٠ ٠٠,,٠٠ ٠ , ٠....،..•.،*،,,ء،,,٠٠ ٠. ٠ ٨٤٥. ......،.•٠

٠٨٤٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ [ ٣٢، ]١٣ه الضّلؤه وؤ»و\ إثووتش ؤُتيبص تعار• قوله •ماا/ا 
٨٤٩لقمان صررة 

٨٤٩. ........ثيلشدثز^تآلخدثهت٦آ تعالى. نوله  ١١/١م^
 ٦/\\y :٨٥٢.  ٠٠٠ؤ.ّ...ب.[ ١٣]ءظدمحصنضىث,يم نمار

٨٥٣الأحزاب صررة 

٠٠[ ١٢٣-]٠ نحار: نوله  ٨٥٣ ٠٠

٨٥٦. ......٠...؛..^^ياأفيتيتابأأمحإاقه]ا؛[  ٢/١٧٤
٠سا سورة  ٠ ٠ ٠ ٠  ٠٠  ٠*.٠ ٠ ٠ ٠  ٠.٠ ٠ ٠  ٠٨٥٩

٨٥٩. ....[ ٢٤]آلثنؤزت تى ؤءزس تعالى؛ قوله ١ / ٥م١١

٠آ:ئكيل<]٣٣[ sijأمئؤإ>وةاد١٧قولهتعار:  ٢/١٧٦ ٠٠ ٨٦٢. ..٠
٠....................فاطر سورة  ٠ ٠ ٠ ٠٠٠٠ . ٨٦٥ ٠٠......٠■.،....**■.٠

UW \/\ ٨٦٥. [ ٢٨]محةمحُظفأومه

٠...يس سورة   ٠٨٦٧

٠٠..[ ٢٤، ٢٣]ؤ:آمحثنلهء/لأه تعار: نوله \\\إ\  ٨٦٧. .......٠

٨٦٩.. ....[ ٣٩، ]٨٣ؤثأمحضىِئيئ4 تحار: نوله ٦ ! ١٧٩
<T/\A .......... ٨٧٢؛

٨٧٧الصافات سورة 

٨٧٧ ٠٠٠[ ٣٧، ]٦٣كءأتاِمحثاِصمحتمه تحار: نوله 
٠.صن ّسورْ  ٠ ٠ ٠ ٠٠ ٠ ٠ ١٨٨  ٠٠٠



Ay \/\ ٨٨١.. .......[ ٢٦]ي شمة ص، تعالى; قوله

٨٨٥الزمر سدرة 

\l\Ar

٢/١٨٤

T/\A0

٨٨٥. ...................اشيألالآ4لم[ ولاف تعالى: 

١٨٨٨ ١ ..٠ ..٠ ١ ١ ...١ ]٧[ ني، آق هى • تعار 

........]٩[ لآآامسارئبم4 ولهتعار؛ 
٨٩٢. .؛..؛..[ ٢٣]تعار: وله 

٨٩٥. .؛.؛....ممئمحرمأؤص4]مه[ لأخا/ه 

٨٩'

١.[ ٥٦]صل مؤد وأن تعار؛ قوله  ٦/١٨٨ ٩٠٢. ...........٠٠١
٩٠٥. .....١..........[ ٦٧]ؤوتاقروأأسصثيْءيم تحارت قول  ٧/١٨٩

٩١٣فصلت سورة 

٩١٣... ...لآمئؤمحنثئه].1[ تعار؛ قوله 
٩١٧.. ...ؤ...ؤ.......طر:ؤزلزصفياةأئيم]؛؛[ \\\ا\ 
X Iwt  ٩٢٠. .....دسهءرسأثئتجهأه]آ؛[ تعالى; قوله

٠اكورى سورة  ٠.. .............. ٠٠. ٠٠٠ ٠٠ ٠ ٠٠٠  ٠٩٢٣ ٠ . .....٠

٩٢٣. ؤ.ؤا.....ؤقةثأئئت:محِس^]ه[ تعار: قوله  ٦١٦٧
y ٩٢٧. ء.ؤ............١٠[ ١١]قولهتعار:ؤظيأصثاص

٩٣٣. محبممممبج4].م[ 
٩٣٥الزحرف سورة 

1٩٣٥؛أ[ ]١ سؤذ4 وم محار: قوله  ١/١٩٦
٩٣٩الجائة سورة 

٩٣٩ ٠٠. ........ .....^طلأؤأمح^صإمحمف4]مآ[ 





٠..... ................... ..٠٠.. .......الواقعة سورة  ٠... ٠ ٩٨٥ ٠٠٠٠٠

٩٨٥. ..........تحار: نوله 

٠.... .....٠٠.الحديد سورة   ٩٨٩. ............... ..................٠

٩٨٩.... ......[ ١٦]تحار: نوله  ١٨١٦

٩٩٢...... ٦[ ]٠ تعار: نوله  ٦٨١٢

٩٩٥... ....٠.....[ ٢٧] ٣٨١٤

١٠٠٩الحشر سورة 

١٠٠٩. ...محمحأثني.ضمهت^ تحال: نوله  ١٨ ١٥
١٠١٣. ....ثئفيمحربانذأقيم]ما[  ٦٨١٦

٠الممتحنة محورة   ٠...٠ ٠ ٠٠  ٠١٠١٧

١٠١٧]٤[ تثثأه و\ه0 إقمن و ثثأ آتنأ نؤ 'كانت تعالى: نوله ١ ٦! لأ\ 
١٠١٩الحمعة صورة 

٠١٠١٩ ]٩[ أوثنعأتيم ين لاماوء ف}ت إدا ءاموأ هأ ^،^١١ • نعال توله أ/١ ١ ٨
١٠٢٢. ...تعار: نوله  ٦٨١٩

٠؛.ؤ.محآآوواأئتألقآا4]اا[  ٣١٦٦٠ ١٠٢٤. ٠
٠١  ٢٧المنافقون صورة 

١٠٢٧. .]١[ تعار: نوله  ١١٦٦٦

١٠٣٠... ........محرنفينسأإدآمحهتخ[  ٦١٦٦٦

١٠٣٣.. .....ؤ.....٠ ...١[ ]٠ تحار: نوله  ٣/٢٢٣

١٠٣٧الطلاق سورة 

١٠٣٧. ..ؤ..... ........ؤناذاتتنصيم]آ،ص تعار: نوله  ١١٦٦٤



١٠٣٩لتحريم ا ّورة 
yyo \/،١٠٣٩..... ..آ[ كأبجاأوونهم؛آوهقهلا

١٠٥٣القلم سورة 

١٠٥٣... ......محاوامحنآمحُه<]يب.أا  ١٨٦٦

٠١  ٥٧الزمل سورة 

١٠٥٧.. .........]ئ س تعال: قوله  ١/٢٢٧
١٠٥٩المدثر محورة 

١٠٥٩.. ..............[ ٣١مله-مار:ؤواِسممحه].م، 

١٠٦١. ...........[ ٤٤>>أؤثشيثيهتم؛، نوله-مار:  ٦٨٦٩

١٠٦٥الإنسان صورة 

١٠٦٥ؤ ؤ ؤئامحئيثئهيم]٦[ تحار: ه  ١٨٣'

٠,,,,,,النارعات صورة   ٠,٠ ٠ ٠٠٠  ٠٠  ٠٠٠ ٠., ,,٠  ٠,.,٠  ٠,٠  ٠٠٠٠ ٠ ٠٠٠٠  ١٠٦٩ ٠٠٠

١٠٦٩. .....[ ٤٣، ٤٢]ظآشتياقامونئ<  ١٨٣١
١٠٧١همس صورة 

١٠٧١. ....٠ ٠ .٠ . ...ّ. ......٠ ١[ >تن;ممحهتحال: نوله ١  ٨٣٢
١٠٧٣الأمطار ّررة

١٠٧٣. ...........>لإلأتإششنبجظهلها[ : ;UJقوله  ١٨٣٣
١٠٧٥الانشقاق صورة 

١٠٧٥.. .........٨[ >ئأث^محنيةضيمل٧، تحار: نول  ١٨٣٤
١٠٧٩الشرح صورة 

١٠٧٩]٤[ ؤتنماَشهَك4 تمار: قوله  ١٨٣٥



ئ؛ي£ري

١٠٨١العلق سورة 

١٠٨١. .............ملأمار:ؤأودنبمائىمحهلبها[ جمإ\ 
١٠٨٥الهمزة سورة 

١٠٨٥. .............\م\ 

١٠٨٩الكوثر صورة 

١ ٠٨٩. .٠ .٠ ؤ.٠ ٠ ..٠ ٠ ٠ ]\-T[ أغلبمش وانآ نمار: نوله ١ ! ٦٣٨
١٠٩١النصر محورة 

١٠٩١. ا..اا....-٣[ ١ ] و\ةتغأه اس سر بثآء ^إدا نمال؛ نوله ؟"ا"؟/١ 
١٠٩٧الخاتمة 

١١٠١العامة الفهارس 

فهرس

فهرس

فهرس

فهرس

فهرس

فهرس

فهرس

فهرس

فهرس

١٠٣القرآنية لأبان 

١٣٣والشاذة الصحيحة لقراءات 

٠...لأحادثوالآىر   ٠١٣٥

١٤٥الشعرية لأبيات 

١٤٧لأعلأم 
؛١٦٩والأديان والمذاهب لفرق 

؛١٧١والبالال.ان لأماكن 

؛١٧٣واJراجع نمادر 

٠ت لموصوعا  ٠. .....٠  ٠٠ ٠. .،٠  ٠٠  ٠٢٠٥!




