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تقديم

عيبملكيا جزفد الطبري حرير ابن المفرش شيح الجته« الكبير الإمام يتبوأ 
البيانررجامع العثليم كتابه ويأتي القرآنية، بالدراسات المعتنين العلم أهل عند 
تيمية;ابن قال كما ومنزلة، حلاله التفسير كتب رأس على القرآن® آي تأؤيل عن 

المعاصرونالباحثون فغل وقد قدرا®، وأعفلمها التفاسير أجل من رروهو 
جامعية،وغير جامعية بحوث في الزوايا، ومختلفا الوجوم متى من به،ودرسو٠ 

ككتابالمهمة، التاصيلية الدراسات من عددا ير نفمركز فير منها نثرنا 
فيالعلبري جربر ابن الإمام منهج في دراسة التفسير.. في ررالأستدلأل 

فيالواردة المربية لأسالس_، ١١١وكتاب التفسير®، في المعاني على الاستدلال 
مناإيمانا وذلك للمهلبري®، البيان جامع حلال من التفسير في وأثرها القرآن 
تخرجتلدراسات وحاجته الخالية، الخلمية ومرجعيته الكتاب، هذا باهمية 
التفسير.علم أصول بناء في منها وتفيد منهجه 

فيالملبري الإمام منهج حول تدور أحرى علمية دراسه اليوم أيدينا وبين 
وقدالحربي، علي بن حين الفاصل للدكتور التفسيرية، الأقوال بين الترجيح 

الترجحقواعد عن الرائدة أطروحته حلال من متميرا باحثا قبل من الناس عرقه 
والتحيل،النظر محي راشدا ومسلكا نافتا، علنا منها وأفادوا المهسرين، عند 

تحتتضع موسعة يدراسة السابق بحثه يتمم أن معنا الذي ببحئه أراد وكانه 



اتنقلين عنه الكلام ؤيستوعب فيه، القول يستقصي مثاليا نموذجا البحث مجهر 
وتهليئا.

فيثرع ثم الطري، جرير ابن حياة عن موجزة بدراسة بحثه استفتح وقد 
التيوالألفاؤل للصيغ مفصلا والاختيار، الترجيح في جرير ابن منهج بيان 

بينالترجيح وجوم معالجة في لمنهجه وموصحا الباب، هذا في استعملها 
فاستخرجالتهلبيق، إلى انعللق الننلري التأصيل من فؤغ أن وبعد الأقوال، 

عندهوJاإغت، الثالث،، الحزب نهاية إلى القرآن أول من جرير ابن ترجيحات 
أنوالمسألة كل قي يورد مفمالة، موعبه دراسة فدرسها مسألة، وعشرون مئتان 

وأدلته،ترجيحه لمناقشة يفؤغ نم بينها، الترجح في جرير ابن لكلام المفسرين، 
لماوذاكرا العلم، أئمة من غيره بأقوال تفلهرا ماعتمده، الذي لكه موبيان 

ذلك.في بالصواب أولى يراه 
الرائعةالدراسة هذه تكون أن القرآنية لالدرارات نفير مركر في ليحلنا ؤإنه 
التفسير،أصول صهل في رغبة نثرها، نوالي التي التأصيلية الدرامحات، صمن 

عنهؤيدرأ يتأؤيله، الحي العلم يثمر بما دراسته منهج وتهلوير قواعده، وتمعيد 
إنجازفى شارك ولمن للمؤلف الله أل ونالمتخرصين، وتجرؤ العابثين عبسا 

العالمين.رب فه والحمل. الجزاء، حير العمل هزا 

الشهريمعاصة بن الرحمن عباو ؟.ئ. 

القرآنيةلالدراسات تفسير مركر عام مدير 



المقدمة

الرحيمالرحمن اف سم 
ناأنفشرور من باض ونعوذ ونستغفره، تعينه، وننحمده، ض، الحمد إن 
له،هادي فلا يفلل ومن له، مضل فلا اف يهد من أعمالنا، سيئات، ومن 

صلىورسوله عبده محمدا أن وأشهد له، شريك لا وحده اض إلا إله ألا وأشهد 
لتمانوسلم الدين يوم إلى بهداْ اهتدى ومن وصحبه، آله وعلى عليه، اف 

•١^

تبعد أما 

أنبه، الخير إرادة وعلامة إليه، ؤإحسانه للعبد، تعالى اه توفيق من فإن 
عنثبت، وند تعالى، اض دين ني والتفقه الشريعة، علم طاو_، محلوك إلى يوقفه 
فعلوم، الدينءا فى يفمهه حيرا به اف يرد من ١٠نال! أنه ه محمد نبينا 

أنريب، ولا الأونات،. أنفى فيه ويذلت، الأعمار، فيه صرفت، ما أولى الشريعة 
لأنلمعانيه؛ الفهم الفهوم وأوفى تعالى، اش بكتاب العلم العلوم، هذه أمحرف 
المعلوم.بشرف العلم محرف 

أن— كله الحمد فله تحصى، ولا تحد لا ونعمه _ على تعالى اض نعم ومن 

كتابمنها، مواضع في البخاري عنه، اف رضي محضان أيي بن معاؤيه حديث من عليه متفق 
كتابلم ومالفتح مع الصحيح الدين. في يفقهه حيرابه اض يرد من باب العلم، 

(.١٧٥)حدين، الإمارة، 



^محي؛؛ري
فصارتحصوصا، القرآن وعلوم عمونا، الشريعة علوم حللاب من جعلني 
وعلىالكريم، القرآن نمير كتب حاصة الشريعة، علوم بممتفات وثيقة علاض 
كانإذ الطبري؛ جرير بن محمد الفقيه الحافظ التحرير، الإمام ير نفرأسها 
كانتوالتي الماجستير مرحلة في رسالتي مصادر أهم المليري جرير ابن نفير 

هدانظر من أول حرير ابن أن ورأيت المفسرين®، عئد الترجيح *تواعد بعنوان 
به،يعلقي فازداد عليه، يعلى ولا إليه، بق يلم برصوح ؟واعده وقعد العلم 

بعضوندرس فلكه، في تدور هذه رمالتي فجعلت غرزه، لزوم إلى واشتياقي 
مستدركا،عليه أكون أو تحقيما، لأحمق ولا حديدا، إليه لأصيم، لا مسائله، 

طلابه،أصغر ليكون علمه، فهم في الكمال يملغ الذي ذا فمن نائيا، له أو 
علومجه،مجن التعلم الممد ؤإنما ابما، مله أو اؤنا، ميكون أن عن فملأ 

الموصؤع،_) اختيار أمياب أول عدا فلكن فنونه، في منهجه صحيح ؤإدراك 
شخهو إذ وتفسيره، العلبري حرير ابن بعلومنزلة تعلو الموصؤع هدا فمنزلة 

القن.هدا في المحققين ؤإمام المفسرين، 

نفيرش الرامح يمعرفة متعالق هو إذ التفسيرية؛ الموصؤع هذا قيمة ومنها 
وثمرته.لته هو بل التفسير، من القصود وهو القرآن، 

حهةمجن الترحيح، *فواعالء واختبار ير لفرصة يعل. الموصؤع هدا أن ومنها! 
الأقوال.أرجح على الدلالة في أثرئ وبيان الممليق، 

والمعاقشة،والمقارنة، ثر العلى منثمد المومحؤع هن.ا أن ت ومنها 
مالكةبه يكسمث، للباحت، تدؤيتا والتعليل، ؛التدليل المقترن والترحيح والموارنة، 

فيتتوفر لا فد عامة، الملم أهل وكنسا خاصة، التفسير لكتسا وممارسة خاصة 
الموصوعات.من كثير دراسة 

التالي:النحو على وخاتمة، وتميز وتمهيد مقدمة من الحثا هن>ا ؤيتكون 



وشكركتابته، ومنهج وحطته، الموصؤع، اختيار أسباب أهم وفيها القيمة؛ 
اعداده.في أعان من لكل وتقدير 

فيه.وأثرهم الطري جرير ابن نل الممسرين عن دراسة وفه التمهيد؛ 
والامحار.اكرجيح في ومنهجه الطري جرير ابن الإمام الأول؛ لمم ا* 

فصلان؛وفيه 

وفيه:ياحتمار. والعلمية الشخصية حرير ابن الإمام حياة الأول؛ المصل 
به.ونسمه ا٠ 

ونشأننه.ولده مه 

صره.ع٠ 

العالم.ءلاوس، في حلاته ر# 
وتلاميذه.يوخه ش٠ 

ؤومولناته الملمية كانته م٠ 

المر.كتب بن تمره كانة م٠ 

ومذهبه.قيدته ع٠ 

فاته.و٠ 

والاختيار.الترجيح في جرير ابن منهج الثاني؛ المصل 
ن؛مبحثا وفيه 

حرير.ابن محي وؤلراممه والاختيار الترحح صغ الأول؛ البمحث 
مطالبأربعة وفيه 

يكون.ومتى الترحح معنى الأول؛ الطلب 
•جرير ابن عند التفسير في الاختيار مض الثاني؛ المعليبه 
حرير.ابن ئد والاختيار الترجيح ألفاظ الئالث،؛ الطلم، 



جرير•ابن عند دالاحمحار الترجح طرائق الرابع• المعللب 
الترجح•وجوم استعمال *ي جرير ابن منهج الثاني•' البحث 

Iمطالء عثر سعة ونه 

الأية.ش جملة أو لفظة بدلالة الترحح الأول: انمللب 
ترآنية.أوآيات أوآية بدلالة التزحح الثاني: المطلب 
قرآنية.قراءة بدلالة الترجح الثالث: الطلب 
القرآني.السياق بدلالة الترجح الراح: المطلب 
المصحف.رسم بدلالة الترجتح الخامس: المعللب 
الأية.مير قي نبوي حديث بدلالة الترحح السائس: المعللب 
الأقوال.أحد معنى قي نبوي حديث بدلالة الترجح الماح: المهللب 
التأؤيل.أهل من الخجة إجماع الترحح؛الألألة اكامن: المعللب 
الزول.أساب بدلالة الترجيح التامع: الطلب 
التيوة.عصمة بدلالة الترحح الماشر: المعللب 

ونقدالقرآن، مبهمان تعيين قي الترحيح عثر: الحادي المعللب 
الإمرايلأت.

والمنسوخ.النامخ قي الترحح عشر: الثاني المعللب 
العرب.كلام محن المتفيض الشهور باعتماد الترحح عشو: الثالث المعللب 

استعمالفي أولا المعتبر الأصل بدلالة الترجيح عشر: الرابع انملف 
المرب.

وتصريفها.الكلمة اشتقاق بدلالة الترجح عشر: الخاص المعللب 
التفسيرية.اختياراته قي النحو جرير ابن نوفليف عشر: المادس المعللب 
الترجح•وجوم تعارما في جرير ابن منهج عفر؛ المابع المعللب 



الضير.في جربر ابن الإمام ترجيحات دراسة ت الثاني المم ٠

القرآن(.من الثالث الحزب نمير نهاية إلى الكتاب أول )من 
الدراسة.هد0 قي إليها توصلت الش النتائج أهم وفيها الخاتمة: 

التالي:المنهج على البحث هدا كتابة في وسرت 

كاملا.تفسيره حلال من جرير ابن الإمام ترجيحات تخرجن ام - ١ 
الفكر.دار قطعة انتهت، حيث من ثم شاكر، وأحمد محمود طعة واعتمدت 

الكتابفي ترجيحاته حلال من الترجيح في جرير ابن منهج درست - ٢ 
يقيما.والمنهج تاما، الاستمراء ليكون وذللث، كاملا، 

فيواعتمدت للدراسة، المحدد المقدار في جرير ابن ترجيحات حصرت — ٣ 
التالية:الفوابهل تحديدها 

الأية.ير نففي بالراجح جرير ابن مريح - أ 
لمولو الأية، نمير في الأقوال بعض تضمف أو برذ جرير ابن مرح - ب 

بالراجح•بمرح 
ولوالأية، نفير في يحكيها التي الشاذة الأقوال لبعض جرير ابن تعقب - ج 

نفيرها.في حلائا يذ.كر لم 
كالمعتزلةالفرق؛ أقوال بعض رد على الأية بنص جرير ابن استدلال - د 

نحوهم.نحا ومن والجهمية 

الأيةبلفغل الوثيق التعلق ذات واللغوية، المفهية، ائل المدرت - ٤ 
عنلخروجها وذللث، المعنى، أو اللقفل عن البعيدة ائل المدون ومعناها، 

يريا.نفوكونه البحث هدا صمابعل 

فيبالبحث أفردت قد والمراءات والنحو، الفقه، في احتياراته أن علما 
تقلة.معلمية أحلروحات 



وجعلتجرير، ابن ير نففى ورودها حب البحث هذا مائل رتبت — ٥
متسلسلا.رسا مسالة لكل 

٠مفمونها على يدل مختصرا عنوانا اله ملكل وصعت — ٦ 
والفقهير، النفأئمة بأقوال مقارنة تفصيلية دراسة المائل ط0 درت — ٧ 

تفقرتين حلال من وذللئ، واللغة، 

ثالمقرين أقوال الأولى؛ الفقرة 
لف.اللأقاويل متوهم.، هو إذ حرير؛ ابن ذكرها التي الأقوال مجمل نكر'ثا ءإي 
كما- قائل بلا وأكثرْ فيه، فائدة لا تشقيق فهوإما بعدهم لأقوال ا من حكي وما 

المادر.القليل في إلا ، محديث، مدهب، نمرة لأحل أو -، الرازي يفعل 
الملم،.أقوال حرير ابن بها جمع المح، التراجم على افظغ حه 
القول.هذا حرير ابن عنه روى من أسماء من بجملة قول كل ردفت، أه 

الإبهامعلى بها نأو حرير ابن بها ينلم التي الأقوال نسبة في حتهدمتج اه 
كلهذللث، وأحيل العر؛يةاا أهل يعص أو الكوفة، أو البصرة، نحويي ءبعص مثل؛ 

مصدره.إلى 

ْياثرة.عقبه - وحد إن - قول كل أدلة كرث، ذه 

والترحح؛الناقشة الثانية! الفقرة 
غالتا.كلامه نص وأنقل المسألة، في حرير ابن بترجيح درتها صه 
-دلالته ووجه دليله وأوصح حرض، ابن كلام في بتان إلمح، يحتاج ما بين أ٠ 

ذللف-.إلى الأم احتاج إن 
فيوغيرهم المرين من العلماء أقوال على جرير ابن ترجيح رضت عه 

الأية.تفسير 



علىبالتنصبمى أكان سواء ترجيحه في جرير لأبن الموافقين بينت ه
علىأدلة من زادوه ما وذكرت لأية• ا ير نففير عليه الاقتصار أو ترجيحه، 

•- وجد إن - ترجيحه 

وجدإن - أدلتهم وذكرت ترجيحه، في جرير لابن اJخالمن ينت به 
ذلكفى ا تنين مفيها والضعف القوة وجوه وبينت وأدلتها، الأقوال رست ده 

العلم.أهل بأقوال 
أثرهاوأبرزت الأقوال، أرجح على الدلالة في الترجيح بقواعد استعنت ءأؤ 

تضعيفه.أو القول، ترجيح على تدل الش القواعد فاذكر ، ذللئ، في 
المسألةفي الأقوال ترجيح في وتختلف الترجيح، قواعلس نتنانع قد ءو 

بالتقديم،أولى وأيها تنازعها، وجه فبينت، - تتعاضد قد أنها كما - الواحدة 
بالرجح•وأحرى 

منمتجردا الأية، ير نففي الأقوال أقرب، إلى كله ذللث، صوء في لصت، حه 
قوللأوافق الأدلة ظواهر مخالفة قعنل أتحمي ولم شخص، أو لرأى التعصب، 

دارت.حيث، معها أدور - وطاقتي وسعي حسبإ - الأدلة انعت، بل أحل-، 
١سورها إلى — الرسالة في الواردة - القرآنية الأيات عزوت - ٨ 
الأصلية.مصائرها من والشاذة المتواترة القرآنية القراءات وJقت^ — ٩ 

فيمنها كان فما — الرسالة في الواردة — النبوية الأحايين، ■خرجت، - ١ ٠ 
فإنيأحللهما في يكن لم ؤإن إليه• بالإحالة اكتفيت، أحل-هما أو الصحيحين 

والموطأ،والمسند الأربعة، كالمن تة، الدواؤين من تخريجه في اجتهدت 
وغيرها.همؤان ابن وصحيح يعلى، أبي ومسند والمدرك، الدرامي، وسنن 

منعليه حكم من بذكر وصعئا صحة الحا-يث، درجة على الدلالة في واجتهل-ت 
الفن.هازا أساطين 



الحدينسة،مصائرها من الرسالة فى نمها الوارد الأمار حرجت — ١ ١

تخريجهمن للأفادة المنثور الدر إلى الإحالة ْع بالإسناد. تروى التي والشيرية 
حائاأ- 

المعتمدة.ومصادرها دواوينها إلى الشعرية الشواهد عزوت —  ١٢

ّوىمختمرة، ترحمة في الرسالة في ذكرهم الوارد بالأعلام •مذ0 —  ١٣
ونحوهم.الأربعة والخلفاء لأنبياء كا ال٠شهوران؛ 

الرسالة.في ذكرها الوارد والبلدان والعلواتف بالفرق •مق0 — ١ ٤ 

إذاإلا بواسهلة أنقل ولا الأصلية مصادرها من المنقولة النصوص وثقت - ١ ٥ 
الأصل•لي عض 
وذلكمنقول؛ نص ثنايا في كلامي بعض إدحال إلى أحياما أحتاج قد - ١ ٦ 
ل[ا- هكذا محقوقين بين محصورا وأصحه ونحوه، صمير نفير أو مبهم ليان 

فيوقعت التي والأوهام والمنهل، التصحيفات، بعض على نبهت -  ١٧
الرسالة.من مواصعها فى إليها، المحال أو المنقولة الصوصي يعفى 

صلبفي مؤلفاتهم أو العلماء ذكر في للوفيات الزمني الترتيب، التزمت، ء  ١٨
يكونكأن المقام، يقتضيه لأمر إلا ذللث، أحالفؤ ولم هوامشها، أو الرسالة 

ذللثج.ونحو لمتاحر، المنقول المي 

بتهابنوذللثط الاشتباه، فيها يقع الي الكنم، أسامي عن الاشتاه أزلت -  ١٩
فيهايفع لا حتمح، الفن في بمولفات مقترنة أذكرها أو فنها، إلى أو مولفيها إلى 

التفسير،في المحيعل البحر مثل التفسير. في فهو التمييز عن أحللقته وما الاشتباه. 
الفقه.أصول فى المحيعل والبحر 

الأعلامررمير مثل الاشتباه في يوني لا بما الكتّتا بعض أسامي أحتمر وقد 
وهاكدا.القرآنء رامذكل = القرآن مشاكل اويل رراليرء، = الثلأء« 



—^^ئ<أهس<٩-
أعددلا أن والأصل _، غالنا - كتاب لكل واحدة طبعة التزمت - ٢ ٠ 

المعتمدة،الهلعة فى ذلك ونحو تصحيف، أو سقعل، كوجود لمائدة إلا الهلعات 
النقل،موصع محي - مها ألتز لم التي - الطبعة أميز ٢^؛، الطبعات تحددت فاذا 

كثير،ابن ير نفمثل المراجع. فهرس بيانات على اعتمادا الأحرى وأطلق 
حاتم•أبي ابن ير لنف

٠الرمالة مضامين عن كاشفة فنية فهارس عملت  ٠٢١

منعالي به أنعم ما على كله الخير عليه وأثني تعار اف أشكر الختام وفي 
ييوراسالالث، القويم، لدينه هداني أن وأعظمها العد، يحصيها لا التي الكثيرة نعمه 

علىالبحث، ^ا إتمام على وأعان الأجل فى أ ونالدين، علوم طلب، سبيل 
للتاطرين•صورته 

ؤلؤلدكل آشمحكز آن ؤ قوله! في تعار اض قرنه كما للوالءين مقرويا والشكر 
موصولاودعاوهما وععلمهما صغيتا، ربياني اللذين [ ١ ٤ ت ]لقمان آشبمره إلأ 

بركةفيها أدركت، المثاكلة، والأقوال المنغلقة، ائل الممن وكم كذا، علي 
حيرعني الله فجزاهما للمنغلق، المهم وانفتاح الإشكال، بزوال يعانهما 
٢[.]الإ<ماء:٤ صغماه رتاؤ، َة انتهما رث ؤ الجزاء، 

الرحمنعبد بن محمد الدكتور الأستاذ الفاصل لشيخي موصولا والشكر 
المرحلةفي أولا عاليه بالتلمذ تثرفت، الذي الة، الرمحهذْ على الشائع 

البحثفي ومنهجيته علمه من أفدت وقد ثانيا. الرسالة في نم الجامعية، 
منفله سمت،، وحن حلق، وكريم جانب لين من به غمرني ما مع كثذا، 
حناته.ميزان في ذللث.، يجعل أن الله وأسأل أعطره، الثناء ومن أجزله، الشكر 
أصولكلية في ممثلة الإسلاميه سعود بن محمد الإمام جامعة أشكر كما 
الذينالأفاضل ومثايخها ووكلأءها ءمد.اءها وأحص الرياض، في الدين 
فيذللث، وجعل الجزاء، حير عني الله فجزاهم المطهر، الشؤع علم عنهم حملتا 

حنانهم.ميزان 



وأحصجازان، فى المعلمين كلية فى ممثلة المعارف وزارة أشكر كما 
منكنيّا لى ذلل الدي البهلكلى يحنى بن أحمد الأستاذ الأيب الأديب عميدها 

للدراسة.الأبتعاث أمر في الصعاب 
أوبرأي أو عالمية، بإفادة البحسث، هدا أمر في أعان من كل أشكر كما 
العتيبيتركي الدكتور الأستاذ وأحص الطباعية، الأحهلاء بتصحيح أو مشورة، 

الفاصلينوالأحوين الإسلامية. سعود بن محمد الإمام جامعة في النحو أستاذ 
م.سمناصر وحن الحربي، عيد.الفه حالي. 

الرسالة،هذ.ه أمر على عون من بدلت ما على علياا ررأم نوحي أشكر كما 
الطباعية.الأخطاء تصحيح في جهد من بذلتا وما 

أفرغتاأني حي لكن اللازمة، صفته القص بثر، وعمل ، ١٣جهد وهدا 
وحده،الأله من فهو صواب من فيه كان فما جهدي، غاية فيه وبدلتا ومحي، فيه 
الثيهلان،ومن نفي من ، iUJliوميل وزلل خطأ من فيه كان وما وأنعم، به من 

منه.تعالى اض وأستغفر بريئان، منه ورسوله والله 

نبيناعلى وبارك وسلم الله وصلى وباطنا، وظاهتا وآ-ما، أولا لله والحمد 
أجمعين.وصحبه آله وعلى محمد 

وكتب

الحربيحسين بن علي بن حين 
الراضب/أ/اآ1اه



العممهد

|وهاو||مينص دواسة 

فهامدْ| جءيء ابد قبو 





همالش الايات ه لأصحابه نثر حنث ه النبي عهد في ير التغعلم نشأ 
لأبنوكان حكمه، وفي أفياله، في القرآن وتأول يرها، نفإلى بحاجة 

الاياتقى يقول ويه يصدر عنه فهو النبوي، التفسير الفائقة العناية ظض جرير 

منأن تفسيره مقدمة في قرر أنه كما ، النثي عن سيء تفسيرها في لبت التي 
ماوهو أمته، سائر دون س نبيه تأويله بعلم الله حص ررما ت القرآن تأؤيل وجوه 

ببيانإلا ذلك عالم إلى لهم مسيل فلا نأويله، علم إلى العباد حاجة فيه 
اؤيله®لهم . الرسول 

فيماحجة أوصحهم الحق بإصابة رين المقوأحق ت كله ذلك مقررا ققض قال 
أحبارمجن أمته سائر دون ه الله رمول إلى تأؤياله كان مما ونثر، تأول 

ذلكمن فيه وجد فيما المستفيض، النقل جهة من إما ت عنه الثابتة و. اتله رسول 

النقلفيه يكن لم فيما الأثبات العدول نقل جهة من ؤإئا تفيص، المالفل عنه 
اهصحته. على المنصوبة الدلالة جهة من أو المتميفس، 

قررهالذي الأصل لهزا بيان المنهج دراسة فى — افه بإذن - وسيأتي 
وابنالأربعة كالخالفاء جماعق؛ منهم واشتهر الصحابة عند النفير انتشر ثم 

(.٩٢)ا/البنان جامع )١( 
المان)ا/"ابم(.جامع )٢( 
٠.١ _U الأية شر في نبوي حديث بدلالة الترجح السائس؛ المعللب انفلر؛ )٣( 



هممي

كب^بن دأبي عمروأءأ بن اض وهمد هممرأم وابن ، مسعودأوابن ، هماسل 
حميتا.عنهم اف رصي وغيرهم 

يخلويكاد فلا إليهم، ، jlJLiiLمسيرهم من الكثير جرير ابن الإمام نقل وند 
مسيرها.؛ي الصحابة أنوال من كتابه في أية نمير 

جريرابن صائد أهم من هماس ابن عن ءسرآ، أبي بن علي صحيفة وسر 
عنالتفسير من عالموه ما وملوا فدونوا التابعون ذلك بعد جاء ثم مسيره ني 

،الكتاب أهل مسالمة عن نقالوه وما اجتهادهم، إليهم أوصاله ومجا الصحابة، 

صحبالقرآن، وترجمان الأمة ح؛ر الحر، الهاشمي المطلب ب. ين عباس ين باه ءسارمو؛ )١( 
(.٣٣١)م/ المر انaلرت وسن. صع أو لمان سة تؤمر شهرا• ثلاثض من، نحوا الّ؛ي. 

إلمح،الأدلتن السامح، مر الأمة »ب الممر الإمام الهذلي، غافل بن عود مبن، ب-اه *وت )٢( 
(.٣٣١الملأء)م اصلأم سر انظر: وثلاثتن. اتتض ط توم الإسلام، 

ولمعام ثم صغير وعو أسلم ١^^، القرشي، شن، بن، الءْلاب بن، عمر بنه ب«اض عوت )٣( 
(،٢٠٣رمالمر ذلك،. ء؛ر ونل، وبين،، أدع سة تدم •ق،، ال٠نارغزواته أول، يحتلم 

والإصاية>؛/ب.ا(.
القرآننراءة من نواتاصوانا كان أيه، نل أصالم القرشي الخاصى ين عمرو ين عبدافه عو: )٤( 

١(.١ ١ والإصاية)؛/ (، ٨٠)م/ المر ذلك. ءٍر ونل وسين، حس صة ما>>ت، الكريم، 
الثانية،القبة أصحاب من القراء، ميد المنذر، أبو الأنصاري نيس ينر كعب ؛ن، أ؛و، عوت )٥( 

(.١٦را/الإصاية غيرذلك. ونيل، ثلاثين،، تدمرمنة بار*داوالمشاعد، وشهار* 
هتهيسمع للم •مام، ا؛ز، م، لدكا الهاشم،، الخارق، ينؤ سالم سة؛ن، أم، ؛ن، ض، عوت )٦( 

سنهتوم، لم• مله وأخرج به بمرح ولم التراجم م، تسيره من، المخاري نقل، مجاعل•، بينهما 
(•٢٩٨رما/التهد.س_، تهن.يؤث، وماتة. ثلاثاوأربمين، 

أييين علي صحيقة م ن الطري رواية المثال مثيل عر وانظر ٢(،  ٠٧ر؛/الإتقان انظر: رب( 
(،٣٧٢ور(، ٢٨٦ور(، ٢٦٨١رقم الأم شاكر تحقيق، الميان، جاح طالحة؛ي: 
dTAWh  ،)جدا.محير وغيرئ وربممْ( ور؛ه،(، ورب.م

 )A( :لتنيرالنائمين انظرJd ٣٩. را/٤٣ ئورمحمدالخضيري.)



أبيبن وعطاء ، جير بن وسعيد ، جمر بن كمجاهد كثير؛ *-تهم واشتهر 
وغرهم.والشميل٦أ، بنمسلْ،، وعكة ر؛احرم، 

عنهمنملها وقل. تفسره، ئي جرير ابن مصائر أهم من اكابعين تفاسر وتعسر 
مخالفةتجيز يلا هو بل يعتمد، الصحابة أقوال وعلى وعليها إليهم، بأسانيده 

التفسير.أهل متقدمي أقوال 

ممابرهانا المقرين وأصح ت أقوالهم عن الخروج جواز عدم مقررا هقفأ قال 
منؤإما السائرة، أشعارهم من بالشواهد إما اللسان؛ جهة مجن علمه مدركا كان 

والمفنر،ول المتأ ذلك كان مجن كائنا المعروفة، المستفيضة ولغاتهم منطقهم 

فآمماس ابن عن ردى الحجاج، أبو المهم، ■بمر مجاهد والممرين القراء شخ هو: )١( 
(.٤٤٩المير)؛/ذلك. غر ومل مائة منة نوش والفقه، والضير القرآن أحاو وعنه وأءلاب، 

أحوالكوش محمد أيو الممر، المقرئ الحايقل الإمام مثام، بن جسر ين سمي• هو؛ )٢( 
السير)أ/انفلر: وتسعين. حمى سة الحجاج قتله وجود، فآم ماس اين عن روى الأعلام 

٣٢١.)

أرعصنة مات الحرم، ومقتي الإسلام شخ الممر، المكي القرشي يياح أ؛ي، بنر عهناء هو•' )٣، 
)م/٨^١(.السير انثلرت ومائة. عشرة 

ثقةالنمير، عالم تماس، ابن مولى الأصل بربرى أبوعبداه، المدني مياهه بن عكرمة هو؛ )٤، 
(.١٢)م/السير انْلر؛ ومائة. أرع منة توم، تبت،، 

ابنلازم ومقرئها، وعالمها الكوفة فقيه الكوش، الخعي ء؛اواش بن فيس بن علقمة هو: )٥( 
السير)؛/ذلك. غير وفيل ومتين، إحدى( سنة توهم، الصحابة، س جماعة عن وروكا مسعود 

٥٣)

الصحابة،كيراء س عدة من وسع عصرْ، علامة الشبي، الهمداني شراحيل بن عامر هو٠ )٦( 
<٢٩٤اليلأء)إ/ أعلام سير انفلر: ذلك. غير وثيل ومائة، ارع سة توفي 

روع،حففله، إلا شيئا سطع ولا صريرا، كان المفسر أعهوسي، الدعامة ين قتادة هوت )ما( 
وملومائة، عشرة ثماني ٌتة يالهناعون مات التميمي، الرحمن تمل بن شيبان عنه ءتميره، 

،(.UA)المفسرين وطقات )ْ/بم1أ( السير انفلر: ذلك. غير 



المحابةمن لف الأقوال عن وتفسيره، نأؤيله حارجا يكون لا أن بعد 
اهورا،.الأمة. وءالماء التابعين من والخلف والأئمة، 

أفادوند ، والتابعين الصحابة أقوال تجمع تفامحير ألفت، العليمة هدْ بعد ثم 
:نمهاصنها، حلا وجمع تفسيره في جرير ابن منها 

الديمحسة الخوفى الندي الرحمن همد بن إمحماهمل تفسير - ١ 
عنالرواية من جرير ابن الإمام أكثر ومد الهمدانيل٤،، نمر بن أماط عنه يرؤيه 
عنهر٥/الرواية من آية شير يخلو يلكد لا حش التمسير، هذا 

■ه(  ١٤٦)سنة لمتوفى ١ لكلبي ١ السائب بن محمد وتفسير — ٢ 

الكلبي،عن ينقل لا جرير ابن الإمام أن آ تثم؛ةر ابن الإسلام شيخ مرر ومد 
جريربن محمد ير نف ٠٠ناصحها الناس أيدي في التي التفاسير وأما I بقوله 

اب0)ا/*اا،(.جامع )١( 
بمدف.ون صما0 \ذوي لقام الشٍر و-أرخ (، ٢١١)٤; لنموطي الإتقان انفر: )٢( 
وابنأض عن حديثا التفسير، صاحس، محمد أبو كريمة ين الرحمن عبد بن إسماعيل هوت )٣( 

وطقات(، ٢٦٤)م/ السير انظر• ومائة• وعشرين محع سنة وتوفي وغيريا، عباس 
القرين)ا/«اا(.

فيه،مختلمه التفسير، عنه روى الساوي، راؤية يوسما، أبو الهمداني نصر بن أسباحل هوت )٤( 
ابنوطقات ( ١٨٥)\إ التهدسؤ تهديس، انظرت والأربعة. لم مله وأحرج الخارتم،، له علق 
(.١٠٧٦)n/سعد 

التفسيرط؛ حول شاكر لأحمد نفيس تحقيق فقيه )٢(، ١(  ٥٦)\إ البيان جامع انظر: )٠( 
والآ'Lر.الأحاديثح رواية في ألفت اش الكتب، أوائل من السيئ تمر أن إلى فيه خالص 

متروكميعي المفر، المثابة الكوفي الضر أبو الكلى بثر بن الساثب بن محمد عوت )٦( 
وأربعينّت سنة مات كذب. فقال: تفسيره، عن حنبل بن أحمد الإمام نثل الحد.يث،، 

)^حإأ(ؤالمسمر انظر: ومائة. 
وفامعالمنة ناصر العباس، أبو ادومشقي، الحراني تيمية ابن الحليم عبد بن أحمد هو؛ )^١( 

نمانّنة دمشق نالعة فى سجينا مات العشرين، دون وهو وصنفا ودرس أض الدعة، 
(,١ ٤ ١ ا/ )٤ والنهاية البداية ت انظر وبماتة، رعشرين 



بمقلولا بدعة، ب وليس الثابتة، بالأسانيد السالمج مقالات يذكر فإنه الطريء 
•، اهأ والكلى• ، بك؛رل ابن كمقاتل المتهمين؛ عن 

الكثرةمسل على الكلى عن الهلري رواية بنفيه أراد الإسلام مخ وكأن 
ئنمواصع الكلى؛ي عن روى ك جرير ابن الإمام لأن عليهاأ أوالاعتماد 

روايةمن لست، عنه الرواية أن يره نفمقدمة في نبه فقد هدا ومع فاليالة. كانت، 
،•الاحتجاج؛^٠١ يجوز من 

ام(٥ ٠ ) منة المتوفى بم3لام أبي البلخى حيان بن مقاتل ونفير — ٣ 
 ٤ I ه( ١ ٦ ٠ ) منة المتوفى الحجاج ين معية وتفسير.

مجلد.فى مطبؤع وهو ، ه،  ١٦١)منة المتوش الثوري صفيان ونفير — ٥ 

اللحم،،كمحر ين سليمان ابن يهو - الفتادمح، من الأصل ن، درئ هكذا - يكتر بن مقاتل  ٢١)
)U/السر ومائة. وحمسن نين، منة نون، تركه، 'ض، وأجمعوا باكسه، اتهم الممر، 

(.٣٨٥)مآلأ/اممتاوى مجموع )٢( 
المحادجامع • ن، الكلم، عن جرير ابن دواية الثال، ميل علمح، داننلر (، ٦٦/١المان)جامع  ٢٣)

ششاكر محمود وقال (، ٢٠٤٨٧)(، ١٢٩٦٧)(، ٢٤٦))٢٧(، رنم الأتر شاكر نمق 
فتهاجاءت الش جمفر أم، نفتر ش القليلة المواضع من و٠دؤا ت الأخر الأثر على تحيته 

نل؛،،ذا الا٠اJن الملماء من لكز الثقة، بم9لام أبو البلخي البلى خان ين *مقاتل عوت )٤( 
مسلعلى وانفلر (، ٠٣٤ )أ/ ير الانقلرت ومائة. الخمسين حوود قي مات محنة، صاحب، 

(,١٥٣٦٩)(، ٣٨٤٢)رقم أنر شاكر تحقيق النيان جاع قي؛ عته جرير ابن روايه المثال 
أعلعالم الحديث،، ش المومين أمير يمهنام، أبو الغش الورد بن المجاج بن شب عوت  ٢٥)

محشنمتة مات الُراق« ش الحديث مرق لما معية لولا ت الشافعي تال وشيخها، اليصرة، 
العيانجاح في عنه جرتر ابن رواية المثال مسيل عر وانخلر • ٠٢٢ ٢ )U/ السير * انفلر ومائة• 

ممرهوغيرئ ( ٢٤١)(، ٢٣٤)(، ٢٣٣)(، ٢٠٨)رقم اثر 
الحمافل،ؤإمام الإسلام شخ الكو؛ي، عيداه أبو الثوري *سروق بن معيد بن سنيان محوت )٦( 

=انفلر ومائة. ومحشن إحدى محنة .ات، رالجاع،, كتاب، •منف، زمانم، قي الخاملين اللماء محيل 



٠ى  ١٦٨)سة المتوش عييتة بن سفيان وتفسير " ٦

)1ا،اه(لمط انموش الجراح بن وتفسروكيع - ٧ 
*( ٠٠٥٢ )٦ محنة المتوفى هارون بن يريد ونفير " ٨ 

معلبؤعوهو ، أه(  ١١)محنة المتوفى المنعانى الرزاق عبد ير ونف— ٩ 
الله.وفقه مسالم مصهلفى د. بتحقيق 

آآه(٠ ) سئة المتوفى العملأتى إياس بن آدم ونفير — ١ ٠ 

رنمأم اليان، جامع ش: محه جرير ابن رواية الخال محيل ض واننلر )U/؟YY(. =المءر 
وهميها•( ٢٠٢٩)(، ١٣٨٢)(، ٨٠٨)(، ١٦١)(، ١١)

انتهىءهر0، حاط الكوني، محمد أبو الهلالي ميمون عمران أبي بن عيينة بن محنيان هو؛ )١( 
(،٤٥٤)a/ السير اتثلر؛ ومائة• وتعين ثمان محنة مات واتياع• نة مصاحب علوالإسناد إليه 

(،٢٠٧)(، ١٩٣)رقم أر الييان، جاع في؛ عته جرير ابن رواية الخال سيل على وانفلر 
وغيرها.( ٣٧٩١)(، ٣٠٠٩)

الحقفل،وائمة الطم بحور من الكوش، محنيان أبو الثؤاّي مليح ين الجراح ين وكح هوت )٢( 
ابنرواية الخال سيل على وانثلر (• ١٤٠)؟/ السير اننلر؛ ومائة• وتعين ت محتة مات 
•محير وعيرئ ( ٥٤٩٥)(، ٧٨٣)(، ١٤٢)رقم أم اليان، جامع في: محه جرر 

رأتاكان الحاظ، الرامطي أبوخالد الإسلام شخ اسس، زادي بن بذuرون يزيد هو: )٣( 
(•٣٥٨)ه/السير وماهين• محت محنة نوش حجة، ثقة والعمل، لعلم اش 

(،٥١٠)(، ٢٤٨)رنم الأم الييان، جاُع ي عته جرير ابن رواية الخال؛ سيل على وانفلر 
•محير وغيرها (، ٥٠٧٠)(، ٨٥٦)

محاحبالممة، الإمام الصنعاتي، بكر أبو الصيرى ناقع بن همام بن الرزاق همل• هو؛ )٤( 
(،٥٦٣)؟/السير انفلر• وماٌين' عرة لحل.ى محنة مات سع، نه والشر، الممتفا 

(،١٩٨)(، ١٦٩)رقم أر اليان، جاع م عنه جرير ابن رواية الخال سيل على وانهلر 
جدا•ممر وغيرئ ( ٣٩١)(، ٣١٣)(، ٢٠٧)(، ٢٢٥)(، ٢١٢)

صاحي،؛•، ٧١٠ثقة الخرمحاتي، الحسن أبو الشام شيخ العقلاني، إياس أيي بن آدم هو؛ )٥( 
ابنرواية الخال سيل على وانثلر (، ٣٣٥ا/ السير)٠ انئلر؛ ومائين• ءسرين محنة مات محنة، 

(٨٠٦)(، ٨٠٢)(، ٧٩٤)(، ٧٧٩)(، ٧٠٠)(، ١٨٧)رقم أر اليان، جاع جر.سممحه»ي؛ 
محير•وغيرها 



سنهالمتوفى د٠سنيداا المعروف المصيصي داود بن المحسين وتفسير — ١١
(٢٢٦١٢^.

،.٢٧٢٣٨)سة المتوقي راهويه بن إسحاق -وتمر  ١٢

الصحابةوعن الّحما. عن المأثور ير التغجمعوا الذين من هؤلاء وغير 
تميرْفي اعتمد وعليها الكتب، بهده عناية الطبري حرير لأبن وكان والتابعين، 

عنها.نقوله من حلثا ذلك يفلهر كما 
اهتمحيث وغريبه، القرآن معاني كتب تمره: في جرير ابن مصادر أهم ومن 

اهتمامهبرى جرير ابن ير نففي فالناظر خاصة، عناية وأولاها أقوالهم بذكر 
رين،المقحلاف بامتقماء كاهتمامه والنحاة المربية أهل حلاف باستقصاء 

كثيرة.وهي ذلك، في مصادره أهم من وغرسه القرآن معاني كتبا وكاستا 
منوالعاني الكلأم مجمؤع البيان(، جامع في )أي فيه وذكر ا•' يافولتا فال 
ومنالفراءأْ،، نياد بن يحيى كتاب ومن الكسائيل؛،، حمزة بن علي كتاب 

إمامته•ع صعق الكبير، الممير صاحب سنيد٠ ئ® معروف المضيصي، ياود ين الصين هو٠ آ ١ ر 
المثالمحبيل على وانظر ، ( ٦٢٧المير)'ا/ت انظر وماين• دعنرين سا نة ّما'—، دُ*رذه، 

(،١٩١)(، ١٩٠)(، ١٨٣)(، ١٧٠)أثررنم)هآا(، ح١معالمان، \؛وجومحىو: ووب'
حدا.كثير وغيرها ( ٢١٦)

الفقه،في ورأما سير، التفش إماما كان الخفاظ، صد يعقوب، ائو راهويه، ين إسحاق هوت )٢( 
عاليوانظر (، ٣٠٨)١ا/الير انثلرت ومامين. وثلاثين شمان ستة توم، الاجتهاد، أنمن من 

و)ْهه(.( ٨٦٣)رنم الأثر البيان، جامع في، صنم جرير ابن رواية المثال سيل 
الإخباريالحري الأوحد، الأديب، الدين يهاب الخموي الرومير عبداش ين يانوُت، هوت )٣( 

تمنة توفي، الملم• في، والبحر بالبلاغة له ماهلأة مؤلفاته ١لصانيف،، صاحت، المؤرخ 
(.٣١٢المير وسائة. وعثرين 

محنالقراء الأئمة أحد النحوي، بالكائي المعروف الخن أبو الأيي حمزة بن علير هوت )٤( 
إنباْانظر؛ ذللئ،. غير وقتل وعانة، نمانين صتة عاين، وغيره، القرآن* *معاني له الكوفة أهل 

الرواة)آ/آْآ(.
الكوفة=أهل أهلم ومن الكاتي، صاحب، الأمدي، ءبلالiه بن نياد بن يحص زكريا أبو هوت رْ( 



إندمدم- ُ>ب ض ابي محاب دس الآخغشُ"، الخن أبي محاب 
لموربما ؤإعرابه، معانيه يوحد وعنهم المعاني في المتكلمون هم هؤلاء كانوا 

ادرم.كلامهم. من شتا ذكر إذا ينهم 
غالبأن والحاة العاني أهل عن حرير ابن نقول ؛ي الأنتباْ يترعي ومما 

أوكانت كوفية القائل إليها بمب التي اواورّة إلى ذلك غي للأفوال ءزوْ 
بعصقال أو البصرة، أهل يعص قال أو الكوفة، أهل بعض نال فيقول• بصرية 

عينأ.ئاتله إلى القول يئس، ما وقليلا العربية، أهل 
ككتاب،المقود عداد في تعتبر هولأم كتب بمص أن الإبهام بهيا اقترن فإذا 

مدوأبي المحانيأْر عمرو وأبي والأصمعيل٤،، ونطربح، ائي، الك
ماإذا هدا عينا. القاتل تحديد الصعب، من فإنه وغيرهم، ،، ٦١٢١^بن القاسم 

ر*ا/المير انفلرت ومائين• محح سنة نوش المعاني• مصفاته؛ أشهر من بمد،، =باكم 
(.٣٦٧الشرين)مآ/وطنان (، ١١٨

وكانسويه، عر اللغة زأ أيوالمن، الأوسهل الأحفش المجاشعي معدة ين معيد عو؛ )١( 
إسا0ذلك. ءٍر ومل رماتين، مشرة حص منة نوش العاتي • اشهرها تصاتفح له معتزلنا• 

(١٩١)\إ المقرن وطنان )Y/٦٣( الرواة 
 )fI( عنأحذ واللغة بالنحو العلماء أحلؤ ضلرب، المعروف عالي أبو المسسر ن محمد عوت

نوشمسودان، ارحدسث،اا ُالءريب القرآن*، امعاتي الممطة الكتب من له وحماء،ن، مسويه 
(.٢١٩الرواة)٢!انباه ت انفلر وائتن. ست، منة 

(٦٥الأدباءمعجم )٣( 
والأخادوالنحوالغريب اللغة صاحب، الأصمعي، الللث، مد ن ميس، ن المللته ماو عو؛ )٤( 

إنباءالرواة)آ/يها(.انفلرث عشروماسن، منة نوش اضانيفج، ءاحسح والملح، 
أهلرراؤية والنحو، المرية صاحب، اللغوي، الشياني عمرو أبو مراد ن إمحاق، م: >ه( 

ذلك.غير وفيل وماين، عشر منة مات وغيرها، واللغة، الشعر م كثيرة مصنفات له بغداد، 
الرواة)ا/أ0آ(ؤإنياْ 

والأدببالحديثر اللماء كبار من الخزاعي، الأندى الهروى ملام ن القاسم تميد أبو عوت )٦( 
أربعسة وترفي منة• عشر ثمان ءلرسوس محاء تولى المشتهرة، الصنفان صاحس، والفقه، 

(٤١٧٨)الحقافئ تذكرة انفلر: والين. وعشرن 



والمواصعالضياع، من كتبهم سالمت الذين المعالي أصحاب أقوال استثنينا 
الغريهبأهل تفسّر وهذا ٠ ينحو ، القائل اسم صمح التي الأيالأ 

بنحرأو ،• ٣١٠١وغيرهم• الثساني، عمرو وأبي والأصمعي، عبيدةل٢،، أبي 
وهكذا.الفراء، ئال أو الكماثي تال تول: 

تعيرفي الكيير الأر لها وكان الصٌياع من '،سلممتا التي، المعاني كتب ومن 
اتجري:جرير ابن 

فقد، -( ٠٠٢ )٩ محنه التوفي المثنى، بن معمر ة عسل. لأبي امآزُ "مجاز — ١ 
يتبوكان حوا، كثيرة مواصع في وتعمها همارنه نقل جرير ابن الإمام قمحي 

قوله:بمنه وثالثة العربية، أهل بعض قال • يقول وأحرى أحيائا، إليه أقواله 
المواصعمن وقليل ،، ١^^٠٠١٤أهل من اللف بأقوال له علم لا من بعض قال 

(،٣٠٢رْ/اليان جاح عته،ي نقوله ش الكساش باسم تصريحه المثال سل على انثلر )١( 
)♦م(، ١٨٠ ٨٤٧٨٩)/؛Yn ،)Uر0ا/؛ه،(، (، ٣٢٠، ٢٨٣، ١٣٢)ما/أاا، 

٢٩٦.)

،١١٥/ ١٣)(، ١٥٢ / ١٢المان)جاح ش عته نقوله ش الملأء ين عمود أبي باسم وصرح 
وأيالجرس تموض المرية أهل س هولاع وصر (، ١٣١/٢٣ر u\o٩)\yإ(، ٣١٤، ٣٣٤
دآحوين•دالأصمحم، الرداممح، جض 

مدب،بإلى يميل كان الملامة، اللموي المري التميس المثى بن معمر مي،•؛ أبو هو* )٢( 
نوشممرة، صأانيف وله وغيرهم، دأبوحاتم سلام ين القاسم أبوءأ؛د منه أخن الحوائج، 

)Y/المضرين وطهاُت، (، )م/٦^١١الرواة إن؛اء انظرت ذللث،. غير وتل وماهين، تع محنة 
٣٢٦.)

ال؛ت5راٍل: )0\إا"\\( المأن جا,ع )٣( 
،٢٧٤، ١٣٢/١)الييان جامع ش مدة آبي عن جرم ابن نقول المثال سيل طى انظر )٤( 

٤٣٩ ،)/n(، ٥٩٨/٤)(، ٣٣٢(٣٧٣A ،)(١٨٥، ١٣٢، ١١٠;١٠ ،)لأأد/\\(
٥٨٠ ،)(ioy/\y ٥٧٠، ٤٢٧، ٣٥٥، ٥٦ ،)(0) u\i\/\iأك\/\

جدا.محير وغيرئ ( ٥٣٥، ٤٥٠، ٤١٥، ٣٩٥ ٨٣١١١٦١(، ٤٣٤



المنهجإلى يعود ذلك ولعل ،، ازل الامتحوجه على توله فيها نقل التي 
نمىأنه على القرآن فسر فقد عييده أبو أما منهما، كل انتهجه الذي المتنافر 

محايةالسياق أولى فقد جرير ابن عكس على السياق، دلالة يرع ولم مجرد عربي 
ممافاتها.بدلالات المعاني ري>؛ل في بؤع بل بالغة، 

،حيآه(.  ١٥)محنة المتوفى عل.ة، مبن معيل للأحفثى القران مهامب ~ ٢ 
يقول(وأكثرها منها، قليل ؛ى باسمه مماْ كثيرة، مواصع في عنه جرير ابن نقل 
كتابمحققة نامت، وفد الأحمثى، كلام نص ؤيذكر البصرة أهل بعمى قال 

فيالعلمري نقالها التي المواضع على بالتنبيه قراعة هدى د. القرآن معاني 
هفهرسسمته الكتاب آخر في فهرسا لها ءقاJت نم الكتاب، من مراضعها 
المواضعفي الليري تفسير أجزاء جمح تتيعت، أنها ذكرت التقول،،، مقابلات 

فوجدتالقرآني، معاني بكتاب وفابالتها اليمرة،، نحويي )ربعفن إلى نسبها اش 
مسألةلى.ومجاهي وأربعين سبع حوالي في وتعت نقوله أن 

-،،٠٢ ٠٧)سنة المتوم، الفراء نياد بن بحيى زكريا لأبي القرآن معاني - ٣ 
وعليهماالأحمثى وكتاب عبيدة، أبي كتاب من هذا كتابه في الفراء استفاد 

الأثرله وكان منهما، بحثا وأوسع تحرضا أكثر كتابه جاء لدللث، اعتمدأم؛ 
أهل؛عضي، إلك، عزاها التي التقول وغالب جرير، ابن الإمام نفير ني الكير 
ثمانينقرابة في باسمه صرح وفد للفراء، القرآن معاني كتاب من هي الكوفة 

)أا/\اا،)\\إبمإ (، ٣٣٩)م/ايان جاح ش: ذلك .ثال، انقلي )١( 
(، ٣٤٣، ٣٣٥، ٢٧١; ١٣)(، ٠٦٣، ٢١٣(0) UTU/M آآ/١٣(، ١٠٧\إ*0\إ(،

وغيرها.(، ٧٠

XMU/y)(، ٥٢تراص)١;هدى ئ. تحتيق للاخض امآن •عاتي انثلر: )٢( 
(.٠٩٠بغةالوءاة)ا/انذلر:)٣( 



فأرهله، وينتصر قوله يرجح ما وكتيتا ، كثيرا اسمه ذكر أبهم أنه كما ، مرصعا 
ينكرأ١،•لا واصح جرير ابن جعفر أبي تمر ني 

ه(٢٧٦)سنة المتوقى قتيبة، بن مسالم بن النه لعبد القرآن غريب تفسير — ٤ 
النظريتلفت ومما نمه ما مقدمته فى صقر أحمد بد الالكتاب محقق ذكر 

نيألفاظه ونقل ، انتفاعا هذا الغريب بكتاب انتفع قد الطبري جض أبا أن 
أوواصحة إشارة باية قتيبة ابن إلى يثير أن دون حرفيا نقلا المواطن بعض 
حق،الكلام وهدا ١^٣،. عبيدة. وأبي الفراء مع معل ما مثل كالواصحة• مبهمة 
القرآنغريب محقق نبه ومد ظاهرة، قتيبة ابن كتاب من حرير ابن الإمام فإفادة 

الأءتجاسر؛،•أو النقل فيها وير التي المواصع على 
نبلأصحابها عاش والغربمب،، المعاني وكتب، التفسير كتب، من حملة فهدم 

•كشر وعترها يرْ، تقفي أثر لهم وكان جرير، ابن الإمام 
والدراسة،بالعناية جدبرة موصؤع يره نففي العلبري جرير ابن وموارد 

وتقدمأصحابها منزلة لعفليم العالية؛ العلمية قيمتها لها متنوعة، كثيرة فموارده 
القرون.حير قرونهم بان البوية للشهادة وحيازنهم عصرهم، 

وتلقاه ٥Jأحاوما الكتبج هذه في ما حلاصة حرير ابن الإمام جمع وند 
أعلم.واف كتابه، وأودعها بعدهم، ومن وأصحابه س الني عن بالأسانيد 

،١ ٢ ١ ا/ • ) اليان جامع في للفراء القرآن معاني عن جرير ابن مول، المثال( سل على انفلر ( )١ 
)م؛/)أا/ْمآه(، (، ٢٤٣، ١٣٢)ما/'\ه، (، ٥٦٣، ٤٣٣)أا/أ؛، (، ٤٤٠، ٣٤١

جدا.كير وغيرئ ( ١١٥)1ا/ده، (، ٣٨٢، ١٥٦، ١٠٩، ٤٣
التصانيف،صاحب، اللغوي، التحوي الدسوري، محمد أبو تتيبة ين لم مبن عبداف هوت )٢( 

(.١٢٥ / )ا رين المقوطماثج ١(،  ٤٣)آ/ الرواة إنباه انفنرت وماتتين. وممن ت سة توفي 
د.ص! تتيية، لابن القرآن غري—، نفير لكتاب صقر أحمد اليد مقدمة )٣( 
حيث،وغيرها  ٨١، ٦٩، ٥٩، ٥٤، ٥١، ٤٨، ٤٥، ٤١ص(ا، القرآن غريب، تقبر ؛ انفلر )٤( 

مضمونا.أو نفا عنه ونقله فتيية ابن كلام من جرير ابن إفادة فيها يخلهر 
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الأولاسل 

اتجريجرير ابن الإمام حياة 
باختصاروالعالمية الشخصية 

به!وناسمه ؛٦ 

جعفر■أبو الأنلي، اتجري غالب بن كثير بن يريد بن جرير بن محمد هو 
المفسرلا،.والفقيه المؤرخ، والثقة الحافظ، يث، والمحو المجتهد، الإمام 

(،١٨٨/oY)دمشق رتاؤخ (، ٤٦اي،)؛/والأن(، ١٦٢)Y/بغداد تاريخ ت ز ترجمته اظر 
jljdJlوسجم (، ٤٠الأدباء ومجم  UA^/T)الرواة وإناْ (, y\o/\T)والمتفلم 
وتهدمجY(YU ،)/؛الأير لأبن والuب (، ١٧٠)ا/التارخ ز والكامل )\إس، 

محيلأبن الحدين، علما، وطقان، (، ١٩١)أ/ الأءبان ورمان  UVAfS)واللغات، الأسماء 
الامحدالومنان (، ٤٦٠)١; والجر ( yUlM)الجلاء أملام وسر (، ٤٣١)T/ الهادى 

٣٢٠- ٣٠١مة حوادث، الإسلام وتاريخ (، ٢٦٤)ا/التجار القراء وسرقة (، ٤٩٨)م 
التجرىالثانمة وطبقاتج (، ٢٦١)Y/ الجان ومرآة (، ٠٧١ )Y/ الحفاظ وتدكرة ، TU_؟
(،١٠٦/٢)القراء طقات، في النهاية وغاية ١ْ(، ٦/١١)والنهاية والبداية (، ١٢٠)م 

المقرينوطقات، ، ٣١ص. للهومحلي الحفاظ وطبقات، .ا(، )ْ/هالجزان ولسان 
،٧٧محزم؛، انمطرنة والرسالة (، ٢٦٠٨)الدم، وثيران، لاداودي 

وغيرئ. ١٥٨، ١٣٥



تونشاته مولده ه

وعشرينحمس سنة أول أو أربع سنة اتجري جرير بن محمد الإمام ولد 
ضب.ؤإليها ظ؛رنتانلآأ، آمل ؛ي ومائمحن، 

إعانته،على وحرص العلم، طب إلى ووجهه والده، كنف في ه ونشأ 
ابنوهو بالناس وصلى سنين، سع ابن وهو القرآن فحففل صغير• صي وهو 

الحدمثؤكتب ما أول وكان سين. تسع ابن وهو الحديث، وكنسا سين، ثماني 
الشيوخأحلة ولقي الأقاليم وؤلوف جاورها، وما الري إلى انتقل ثم في؛لا،ْ، 

صائرأخد نم حمزة، رواية على القرآن قرأ ما أول وقرأ • عنهم وكشسا 
القراءاتجمع كتانا فيها وألفا شاذها، من صحيحها وعرف القراءات 

بهاوأقرأ بها، وقرأ الصحيح عن بها يخرج لم قراءة لنمه واختار وتوجيهها، 
أحذثم الشافعي، الإمام مذم، على تفقه ما أول ونفته / محللابهل حاصة بعض 

ثما)اللطيما«، كتابه في جمعه فقهثا اخيارا لنفسه واختار الفقهاء، صائر عن 
الجريريلبالمدمط ذللث، يعد عرف 

مدرسةوصار علمه اتسع )م ، الكوفة نحاة على أحده ما أول النحو وأحد 
المعتىإلى أقرب، كان ما الكوفة أو المرة نحاة مجدامج من يختار نقلة م

العرب.كلام في والقياس 

مرر.من يخارى محلرض ش جممحون غربي تبع طرمتان، أتليم في مدينة أتمر طرمتازت آمل )١( 
الاطلاع)ا/آ(.مراصد 

(.٤٩، ٤٧، ٤٠الأدباء)A\/ معجم انثر: )٢( 
.ص٩٧٢الإسلام وتارخ (، ٦٦، ٤٥/ ١٨الأدباء)ومعجم (، ٢٠٤دمشق)أْ/ تاييح انقلر: )٣( 
(.٢٧٥;١٤الشلأء)أعلام وسر  dsrالأدباءمعجم انقلر: )٤( 
(.)A\/٠٦الأدباء محجم انثر: )٥( 



ءالمه،سعة على تدل منيفة، باهرة ، تمانيففيها وصنفا كثيرة، بعلوم وأحد 
•هقفن فهمه ودفة 

Iعصره ء؛ 

 _u ؛م من الفترة في اتجري جرير ابن الإمام(YY __، وهذْاص، ٠
وتتلهمالخلفاء، على الانقلابات، من السياسية، بالاصطرابات مليثة كانت، الفترة 

وقدالعباسية، الدولة صعق، مرحلة فهي الأتراك، نفوذ فيها واتسع وعزلهم، 
هم!العباس بني حلفاء من حليفة عثر ثلاثة جرير ابن الإمام عاصر 

فيجرير اين ولد حيث المعتزلي، الرشيد هارون بن محمد المعتصم . ١ 
القرآن،بخلق والقول الاعتزال مذم، على أطرا الناس بأطر وكان حلاقته، 

(^٠٢٢٧)سنة بموته حكمه وانتهى 
 Y — ومحارالرشيد، هارون بن محمد بن هارون بالله الواثق ابنه بعده نولى

•)آ'؟أير(أآ، سنة توفي أن إلى ومعتقده وسياسته أبيه نهج على 
معتقدذا وكان بالتوكل، الالم_، جعفر أحوه الواثق بعد الخلافة تولى — ٣ 

،.^٢٤٧١٣)محنة شوال في باغتياله حلاقته وانتهت، وأهلها، المنة فنحر حسن، 
وانتهت،بالنتصر، اللقب، جعفر ين محمد ابنه التوكل بعد وتولى — ٤ 

محنةمسموما بقتله حلاقته 

٠بالله دااالمستحين الالم_إ العتصم بن محمد ين أحمد الخلافة وتولى — ٠ 
إلىمعه بمن فهرب الأتراك القادة من جماعة عليه فانشق النتصر، تتل بعد 

انفلر)ا(
انفر)٢( 
انفر)٣( 
انفتر)٤( 

(،٦٦٧)A/الطري -ارخ 
(.١٢٣/٩)الطري تارخ 
(.١٥٤)٩! الطري تاريخ 
(.٢٣٤)ا</الطري -ارخ 



يمي

المعتزمبايعة - الخلافة عاصمة وكانت - مامراء في الأحر الفريق فاعلن بغداد، 
باضالتعين يخلع انتهت الحليفتين، بين الحرب ودارت التوكل ابن باض 

)'آه'آه(را/منة وفتل مؤامرة، له دبرت ثم وامط، إلى ونفيه 
منةالمعتمم محمد بن التوكل جعفر بن محمد المعتز بالخلافة وبويع - ٦ 

،.٢٧٢٥٥)منة مات أن إلى الجن إلى نهات وكان ،؛;(، ٢٥٢)

وكانتآه(، ٥٥)منة الرائق بن محمد باق المهتدي بالخلافة وبويع — ٧ 
الجيشوبين والاه ومن بينه دارت معركة إثر على الأتراك الجند أمره أن نهايته 

،.٣٧٢٥٦)منة مات حتى وعيب التركي، 
اسمها،إلا الخلافة من له يكن ولم المتوكل، ابن المعتمد الحكم وتقلد - ٨ 
وبقيبغداد إلى الخلافة عاصمة ونقل الحكم، يدير الذي هو الموفق أحوه وكان 
ولماالمهد، ولاية في الماس أبو ابنه وولي -( ٠٢٧٨)ستة الموفق وتوفي بها، 
،.٤٧٢٧٩)منة المعتمد الخليفة uت 

أنإلى ؛المعتقد واللم، الموفق ابن الماس أبو بعده الخلافة تولى - ٩ 
،؛٠٧٢٨٩)منة uت 

منةمات أن إلى باض بالكتفي الخلم_، ابن بعده بالخلافة بويع 
.،٦٧٢٩٥;

واللم،العتضن. ابن جعفر أحوه بعده الخلافة وتولى -  ١٣—  ١٢

انظر)١( 
انظر)٢( 
انظر)٣( 
انظر)٤( 
انظر)٥( 
انظر)٦( 

(.٢٥٦اتجري)آ/تاؤيح 
(.TIA/'O-ارخاّى 

(.٣٩١ادي)٩; تارخ 
(.٤٧٤)آ/ امى نائح 

-ارخامير«ا/.'آ(.
ا/٨٨(.)٠ امى 



ابنعبداض مكانه وبوح حلع ثم ، ءمرْ من عثر الثالثة في صبيا وكان بالمقتدر 
الحكم،توليه من وليلة يوم بعد قتل ولكنه باغ، بالراصي ولقب باق المعتز 
الخلأفةر١،.إلى الثور وأعيد 

المقتدر.حلافة في جرير ابن الإمام وتوفي 

ابنحياة فترة في العباس بني حلفاء لتعاقب، الموجز العرض هذا حلال، ومن 
أكثرفي الأمور امحتقرار وعدم السيامية، الاصطرابات كثرة جليا يظهر جرير 
فىويحولها الخلافة، على تمرد حركانج من ذللث، صاحبا ما مع الفترة، هذه 

وحركةالزنج، وثورة والشام، ممر في طولون بن أحمد كحركة معها؛ حروب 
الاقتصاديالوضع على الأثر اكير له ذللث، وكل المثرذ(لى، في الصفار يعفوب 

أنغير اقتصادي، بتدهور الفترة هده بعض في الدولة مرت فلقد والاجتماعي، 
ولموهالاJاهم، الخلفاء عطايا إلى يممللع يكن لم إذ بها؛ يتأثر لم اتجري الإمام 

ممظفكان العفاف،، عيشة يعيش كان بل أعطياتهم، من لينال( بلاطهم إلى يلج 
يقتاتبلده فى يسيرة حصة من موته بعد له تركه وبما والده، إليه يبعثه بما قانعا 

مثهارم.

ااالخفيف،اا،كتاب له فالق، الفقه، في كتابا له يحمل أن الوزير منه التمس وقد 
فرذهال؛،.دينار، بألفج إليه فوجه 

قياينحرنة التيارات بعض محاربة في كبيرة جهود جرير ابن للإمام وكان 
المأمون،قبلهما ومن والواثق المعتصم تبناه الذي ، الأءتزال(ر كمدهب، عصره؛ 

انفلر)١( 
انظر)٢( 
انظر)٣( 
انظر)٤( 

X\Tخ١ّي)'\إ^iJ١ت
انمامحيانمر في الإملأس اّلم 

(.٦٧٧أعلام سر 
(.٢٧٠)؛ا/الملأء أعلام محير 

ولاءمؤس لا ت الفاسق في قال( لما عطاء بن واصل ألن ت تسميتهم وسب ويمول؛المعتزلة، رْ( 



لكنتالي الطوائف من وغيرف ،، والكرامLت١٣،، والقالرية١٢الجهمةُلا،، وكذا 
منهجتقرير وفيها وغيرهم هؤلاء على بالردود طافحة وكتبه عصره. في موجودة 

حرضابن الإمام م يوضح هذا وكل حالفوا فتما والجماعة المنة أهل 
اللهرحمة عليه — عمره مع وتفاعله الهلبرى 

العلم:طلب في حلاته ر٠ 

وتحصيلالحديث كتابة في شمع الكريم، القرآن جرير ابن حغفل أن بعد 
مشايخومن منهم، سمع أن فبعد - طنرنتان آمل - بلدْ مشايخ على العلوم 

سةفي سنة، عشرة استي ابن وهو الرحلة في أبوه له أذن حاورها وما الري 
ومائتض•ثلاثض وت 

يقصدهذه رحلته في وكان _، بغداد - الملام مدينة إلى الري من مخرج 

منالحن• ُجاس واعتزلا عبيد بن بصرو فلحق ه، مجلمن المري ألحن طرده —كافر، 
تانظر كثيرة. ومخانيهم القدر، ونفي القرآن، يخلق والقول الصفات، نقي بدعهم' أشهر 
)ا/ا"ه(.والحل والملل ، ٩٣صْا، الفرق محن الفرق 

الصفات،ونفى كلها، الأسهلاءات وانكر بالإجبار، تال الذي صفوان بن جهم أتباع هم•  ٢١١
ينالفرق انظر: فقهل... به الجهل هو الكفر وأن شل، باممه المعرفة هو الإيمان أن وزعم 
)ل/^(.والخل والمل ، ص٩٩١الفرق 

شلخلامهم بالقدنة وصموا الله، مع حالما فأثبتوا فعاله، خالق العيل. أن يزعمون ين هم: )٢( 
والخل)ا/انالل انظر: الآىربدللأ،. كماجاءت الأمة هدْ مجوس وهم له. القدرؤإنكارهم 

إن: قالوافرقة، عثرة انش يلغن، ، حلوائفسإلى الكرامية وننعددت كرام، بن محمد أتباع هم•  ٢٣١
(؛١٢٤)ل/ والخل المل انظر: شل. باللمان الإقرار هو الإيمان 

.ص١٥.راسة الاوهل.ْ من وميمه• اعقيدته فقرة اننلر )٤( 

مراصدأصفهان. من أكبر كانت، المدن، أعلام من مشهورة ثانيه: وتنال.ياو أوله بقح الري•  ٢٥١
(.٦٥١)آ/الاطلاع 



الإماملموت ذلك،، له يتفق فلم ، •حنبل بن أحمد ء؛اواش أبي من ماع ال 
منبقي عمن وكتب بغداد في جرير بن فاءقام بغداد- جويو ابن لحول ميل أحمد 

دفتهفي شيوحها من بقمح، لكن من مع فالصرة إر انحدر نم فأكثر، شجوحها 
وأطات،.فأكثر 
ابنمحمد كريب أبي عن وأكثر أشياحها، عن يىكتس، الكوفة إلى رحل ثم 
حديث،.ألف، مائة من أكثر عنه كتب إنه • فيل حص الهمداني العلاء 
علومفي وأحد وتفقه، ة مال، بها المقام ولزم به-ا فكتسج بغداد إلى عاد ثم 
•شيوحها عن القرآن 
والثغوروالسواحل بالشام المشايخ من ءلريقه في وكتب مصر، إلى حرج ثم 
مجنبقية بها ولكن وماليي،، وحمين، ثلاث منة قمح، إليها مار ثم عنهم• وأكثر 

وعيرهما.والشافعيأ٣ا أ مالك،ل علوم مجن محهم فأكثر العلم وأهل الشيوخ 
شيوحها.عن ياحن. فترة بها وأقام الشام إلى عاد ثم 
ولقي،ُمائتي>،، وحمسين، مت منة أحرى مرة مصر i^، راجعا ئفل، ثم 
معهوتناقنر الشافعية، ميح ا والمرني،أ الثافص، صاحب ا مليمازأ بن الربع 

عليه-ؤيثتمح، المرتمح، يفضل جرير ابن ولكن ائل مفيه 

تصرالمشرعين. الأربعة الأئمة أحد عيداطة، أبو السيياي حتيل ين أحمد النة أهل إمام ٠ همح. راآ 
مفقود.القرآن( اشير وله المنال، له القرآن، بخلق القول، محنة ش بها ونصره السنة، يه اض 

(.١٧٧ا/)١ السير ومامحين. وأربعن واحد منة نوش 
المتبوعين،الأربعة الأئمة أحاو الهجرة، دار إمام الأصبص، ماللث، ين أنى بن .الك! عوت )٢( 

(.٤٨)a/ السير ومائة. وسبعين تع سنة توفي، سنة، وءشرون إحدك، وله للْيا تأهل 
ابنوعو أض الخيوء؛ز،، الأربعة الأئمة أحد الهاشمي، الشافعي إدييس بن محمل• هوت )٣( 

وماثين.أرع ستة توم، ُالرّالةاا، كتابه في الفقه أصول، في صنف، من وأول، سنة، عثرين 
)«ا/ْ(.السير 

وراؤيةعالمه ونائل ، الشاقص الإمام صاحب ، المرائي الجعار عيد ين سليمان بن الريح I هو )٤( 
)آا/بمه(.السير وماتتين. سمن محنة نوش كنته، 

الفقه،ني رأسا كان الشافم، تلميذ المصري، المزني إسماعيل ين يحي بن إسماعيل ٠ هو )٥( 
(.٤٩٢ا/ )٢ السر وطهتين٠ ومسين أرمع ّتة توهم^ الفقه، مب المختصر صاحب 



لقينيإلا العالم أهل من أحد يبق لم ممر دخلت لما I جرير ابن نال 
.١^١٢العلم. في واْتحش 

حبرهوثاع العلم في اسمه واشتهر بها وأقام بغداد إلى مصر من عاد نم 
ومائتين.تعين سنة في آحرها مرتين، محلبرستان بلده وزار بالمهم، 

عنهمليكتب بمشايخها ؤيلممي طريقه في المليان على يمر هده رحلاته وفي 
الصرة.مريدا بغداد من حؤج عندما رروا<سطاا في له حصل كما العلم، ؤيداكرهم 

وهكاJاطرستان، قاصدا بغداد من حرج عندما ااالدينوراا في له حصل وكما 
رحلاته.سائر 

وألم،ودرس وحديثخ به-ا فاستقر بغداد لام المدينة في رحاله حمل وأحيتا 
—الله رحمة عليه — وثلئمائة عشر محنة وفاته حين إلى 

علما،الدهر أفراد من وكان الرحال، نبلاء ولقي المرحال أكثر ت الذهبي قال 
,اه مثله. العيون ترى أن قل تصانيفح، وكثرة وذكاء، 

وتلاميذه!يوحه شه 

فيالعلماء من جلة عن المختلفة فنونه في العلم الهلبري حرير ابن الإمام أحد 
وأحدالشيوخ، بها ولقي الأقاليم، طوف وقد ، كيفحصرهم، يميّتا عصره 
فنونها،واختلاف مصائره تنؤع فيه يرى يره نففي والئاؤلر العلوم، عنهم 

المذاهب،فقه وفيه والمابعين، الصحابة عن والأنار الأحاديث، رواية فيه فاجتمع 

)غا/آ'ه(.الأدباء معجم ، ١١
وعشروننيف همذان وبين بينها فارس، بلاد فى مدينة وفتحها، الل.ال بكر ٠ ٌالثيثورُُ ، ٢١

(.٠٨١)Y/ الاطلاع مراصد والررؤع. الثمار كيرة فرمحنا، 
X^/i)والأنساب (، ٥٦- الأدباء معجم انفلر: ، ٣١

(.٢٦٧/١٤)البلاء أعلام سير )٤( 



شيوخكله ذلك في وله الفنون. من وغيرها القراء، وقراءات الشعراء، شعر وفيه 
الاختمار:وجه على 0نهم أذكر محه، أحد 

سنةالمتوفى الثللحى حلاد بن حماد بن الرحمن عباد بن ليمان - ١ 
)آه\ه(.

)المقري(الشيباز حالي بن حلاد عن حمزة قراءة حرير ابن عنه أحذ 
الزيات.حمزة عن الكوفي عيي بن سليم عن الكوفي، 

ويختارالقراءات، فى كتابه يصنف أن قبل القراءة بهذه يفرأ جرير ابن وكان 
٢.القراءةل في وجها ه لف

عليهقرأ )•لإ'أه(، سنة المتوفى اليروتي، الفضل أبو الوليد بن العباس - ٢ 
فيالقرآن جرير ابن 

أحذه(، ٢٧٣)منة المتوفى القارئ، البغدادي التغليى يوسف بن أحمد _ ٣ 
مماعارم.القراءات جرير ابن عنه 

المقرئ،المالكي الفقيه المصري الصدفي الأعلى عبد بن ؤيوض . ٤ 
عنورثى وقراءة مالك،، الإمام فقه جرير ابن عنه أحن. آه(، ٦٤)منة المتوفى 

منةالمتوفى الشافعي، الإمام فقه راؤية الأزلي، ليمان بن الربيع — ٥ 
.الشافعي بأقوال عنه وحدمث، بمصر، الشافعي فقه عنه أحذ ه(، ٢٥٦)

انفلر)١( 
انفلر)٢( 
انظر)٣( 
انظر)٤( 
انظر)٥( 

١١اوهاة)آ/ي'ا، وغايات وظرخالإّلأمصولإآ، -اريحدمنق)أه/؛'آ(، 
٢(. ٠٤)آه/دمشق -ارخ 
)آ/لأ«ا(.النهايأن)ا/آها(، وغاية (، ١٦٠مداد)Y/-ارخ 
الأدباءرغا/أأ(.ومعجم ،(، JYU/T)الحقافل تذكرة 

(.١٣٢)Y/ الكبرى النانمة وطثات (، ٤٣٢)Y/ الحدث ^L، طتات 



يمي

سنةالمتوفى الظاهر.، أهل إمام الظاهري، الأصجهاني عالي بن داود - ٦ 
آ.وردودر منافلرات بينهما وحصلت الفقه. حرير ابن عنه أحذ ^، ٢٧٠)

،أه(  ٤٧)سنة المتوش الهمداني، الأعلى عبد بن محمد كريس، وأبو — ٧ 
كثيراعنه وروى والأثر، الحالي^ثا جرير ابن عته أحن. الكوفة. محدث 

نةالمتوفى الكوفي، لأمدي ا الأعلى عبد بن واصل بن الأعلى عيد - ٨ 
٠عنه ورواه الحد|ي.ثا، حرير ابن عنه أحن. ^، ٢٤٧)

^،٢٤٣)ستة المتوفى الزهل.، صاحب الدارمي التميمي الثري بن هناد — ٩ 
عنهورواه الحدين،، جرير ابن عنه أحذ 

النحوإمام بثعلمإ، المعروف، الشيباني يحيى بن أحمال العباس أبو - ١٠
يكثرأن( فبل الشعراء شعر جرير ابن عليه قرأ ^، ٢٩١)ستة المتوفى والعربية، 

الاسرْ،.عيه 
الله.رحمه الجمع على هؤلاء سوى عن وأحن. 

مشاهيرهم;من كثير، فهم تلاميذْ أما و٠ 

كتابوصاحب المثعة، مع مجاهد، بن موصى بن أحمال بكر أبو ٠ ١ 
دلسأنه غير المراءااتح، جرير ابن عنه أحد )؛أّاه(. نة المتوفى السعة، 
.،١^٦

الأدباء)دا/ص.ومعجم Y(YA ،)/؛الثاقب طقات انظر: ١( 
(.٥٢- ٥١/١٨)الأدباء ومعجم (، ٣٨٥/٩الهاJما)تهاj.ي٠_١،انفلرت آ(
١(. ٠٧)Y/للداودي المقرين وطقات (، ١٠١اكهاوا__،)I/ تهديم، انثلر: ٣( 
(.٥١)\\إ الأدباء ومحجم (، o.U/Y)الحقافل ثوكرة انظرت ٤( 
(.٦٠الأدباء)A\/ ومعجم (، nnn/Y)الحفاظ -ذكرة انظر؛ ٥( 
ابنسدابنجرير[ ربمي: عنه روى وقد الداني؛ ، ١١٥الجزري: ابن ئال( ١(، . U/Y)الهاية غاية ٦( 

؛نًمحمل. حدثني ناغ: قراءة إستاد في قال قالت]القاتلاينالجزري( اسمه. دلى أته غير مجاهل 



س صاالمحدث الإمام اليراني، أحمد بن يمان القاسم وأيو — ٢
ابنمن الحديث سمع ^، ١٢٦٠)سنة المتوفى الحدث، ني الثلاثة المعاجم 

عتهلُورداه 
ترحمةفي كتانا ألف الكوفة قاصي البغدادي كامل بن أحمد بكر وأبو - ٣ 

فقهه،حرير ابن عن أحذ -(، ٠٣٥٠)سنة المتوفى العلبري حرير ابن سيخه 
مصئفات١٢/ذلك، في وصنف 
اا1ه.رحمة الجمع على سواهم وأمم 

ومولفاتهالعلمية كاممه م٠ 

علىوعدلا صدئا رين المقل*ّام فهد كثيرة، علوما حمع الْلجرى الإمام 
الذياللغوي وهو ال٠ؤرخ، وهو الحاففل، الإمام المحدث وهو الإمحللاق، 

البصرةأهل المزت هدا في مدرستين أكر بين الحكومة ميزان تمسيرْ في نصبا 
وصاحب،به، الخاص والاختيار المذهب، مجماحبح الفقيه وهو الكوفة، وأهل 

الاختيار.صاحب، القارئ وهو المنيفة، التصانيف، 

إلىؤيرمع بقوله، يحكم العلماء أئمة أحد وكان ث البغدادي الخيت، قال 
أهلمن احد فيه يشاركه لم ما العلوم من جمع ند وكان وفضله• لمعرفته رأيه 

فيفقيها بالمعاني، بصيرا بالقراءات<، عارئا افه، لكتاب، حافظا وكان ءصرْ، 

ينمحمد إدريس؛ ين صالح تال نافع. عن ومقلابا ورش عن ثرنس حدتنا نال =ء؛داه 
اهجرير. ين ب محمالهو هدا عيد.اهإه 

(.٧١١)X/ الطافي تذكرة اننلر: )١( 
(.٦٢، ٠٤/ ١٨رالأدباء و٠عجم (، ١٦٢)؟/بغداد ؛1;^ انثلرت )٢( 
صاحب،دي، ١Jالناتابت، ين علي بن أحاد بكر أبو الناتئ الحافظ الأوحد، الإمام هوت )٣( 

وسنثلامحت، سنة توفي الإ٠للأء،، على عصره أهل وأحغتل الحفاظ وخاتمة التصانيفج، 
(.٢٧٠; ١٨الستر)وأربمماتة. 



يمي
ونامخهاومقيمها، وصحيحها وطرقها، نز يال L«Jl^القرآن، أحكام 

فيالخالقين من بعدهم ومن والتابعين، الصحابة بأقوال عارئا وحها، ومن
الكتابوله وأحبارهم، الناس بأيام ءاردا والحرام، الحلال اثل ومالأحكام، 
مثاله،أحد يمشج لم ير التغفي وكتاب والمالوك، الأمم تاؤيح في المشهور 

فيوله يتمه، لم أنه إلا معناه في سواه أر لم الأتاره سماه وكتاب 
يماثلوتمرد الفقهاء، أقاؤيل مجن واختيار كثيرة، كتب وقرويه الفقه أصول 

^١،.محه.١٠حفهلت، 

علىأعالم ما اتجري' تضير في نغلر أن يعد حزيمة ابن الأئمة إمام وقال 
،>٢١٠١جرير• بن محمد من أعلم الأرض 

فىإuنا التفسير، فى رأتا حاففنا، صادثا، ثقة، كان الدمى: الحائل وئال 
؛القراءات،عارمحاالناس، وأيام التاراخ في علامة والاختلاف، والإجماع الفقه 

٠اه الاجتهاد. أئمة كبار س ذلك،،... وغير وباللغة، 

التيوتمانيفه ،. ورةة١٤أربعين منها يوم كل في يكتب سنة أربعين محض ومكث 
الأئمةوكلام مختالفة، كثيرة فنون في وبراعته علمه، وسعة بفضله ساهدة ألفها 

فيكثيرة تمانيف وله منزلته، بعثليم ءال>ل ساهر مؤلفاته وعلى عليه الثناء في 
وأعغلمها:أجلها من القليل إلا منها محق ولم أكثرها، اندثر ئد عدة فنون 

بغداد)آ/ماُا(.تاييخ )١( 
)Y/الجان ومرآة (، ٤٦٠)>/ والمر )آه/آآا(، دمشق رتايخ (، ١٦٤)T/ بغداد ■ادخ )٢( 

(.٢٦٩، ٢٧٠)1\إ اكلأء أعلام سر )٣( 
الإسلاموتارخ (، ٢١٦/١٣رالمتثلم)(، ١٩٥)YO/دمشق وتاييخ (، ١٦٢٠-الخبغداد)أ/)٤( 

.ص١٨٢



وثمانينثلاث منة طلابه على أملاه ، القرآن٠١آي تأؤيل عن البيان جامع ١١— ١
وْائتينأمنعتن سنة منه وانتهى ومائمحن، 

ررالتمسيرااكتاب، جرير بن محمد كئب من ثم • الفرغاني محمد أبو قال 
علمعلى يحوى منها كتاب، كل كتب عثرة منه يصنمط أن عالم ادعى لو الذي 
الجمععلى مقالته صدق جلثا يرى فيه والناظر اهوأم. لفعل. تقمى م مقرئه 
الله.رحمة 

،.اهرأ يره. نفمثل يصنف، لم أنه على الأمة أجمعت، I النووي وقال 

ائل،المبعض تفصيل في إليها وأحال، مؤلفاته من جملة نفيره في ذكر وقد 
;وهى فيها، باستقمايها وعد أو 

الروايةحكاية استقصينا وقد قال; حين، يره نففي ذكره ر١القراءاتاا - ٢ 
مننختار باليي وأحبرنا راالقراءاُتجاا كتاب، في قراءة ذللث، في عنه روي عمن 

وقدالتفسير، تاليف، قبل الكتاب، هن.ا ألم، أنه على يدل، وهذا • اه فيه. القراءة 
٠القراءايت، في سلام بن القامم عبيد أبي كتابه على هنأا في جرير ابن اعتمد 

أعائم)ا(ّير 
حرير،ابن عن حدث الجندي، القائد الأمير محمد، أبو الفرغاتي أحمد بن عبداممه هر؛ )٢( 

تاريخوئلثماتة. وصين انتين سة توفي جرض- ابن تايخ على به ذيل اكاينخ كتاب وألف 
(.١٣٢;١٦والير)بغداد)ه/همم(، 

والير)لا/مبآ(.دمشق)آه/أا،ا(، -ارخ )٣( 
المجمؤعمنها المنيفة، الصانيف صاحي، الشافعي، مرى ين شرفه بن يحنى زكريا أبو هو؛  ٢٤١

للكيالشافعية طقامت، وستمائة. وسعين صت، ستة توفي وغيرهما، لم، موثرح يتمه، لم 
/A(؛٣٩٥)

)ا/٩^١(.واللغات الأسماء تهذّي_إ )٥( 
)ا/ا/؛ا(؛البيان جامع )٦( 
الأدباءصا/خا"(.معجم انغلر؛ )٧( 



أحكامص المان من ءاللطيف أو الإسلأم،ارا، ثرائع أحكام ض ءاللطيف - ٣
ثرائعأحكام في الفول دارلطيف أحر مواصع في وذكره الدين" شرائع 

القول®لطيف ىصن\ أحرى مواصع في وذكرء الدينأ٤، شرائع أو ، الإملأم،ال 
^١٠،٧اللطيف رركتاب أو الأحكاماال٦، في القول ررلهليف أو ، ر الشراع،، أحكام في 

الصوابسنا وقد قوله: بنحو ائل المبعض في إليه يحيل المواضع هده وفي 
بوحيزالإّلأم،، ثراغ أحكام من ®اللهليف ت كتابنا في ذلك في عندنا القول من 
وحئد0،اختاره الدى هبه مل فيه حرر الفقه في كتاب وهو ١^٨٢. الفول. من 

الفقهاءأ؟،،وكتب، كتبه أنفس من وهو أصحابه، حميع يعول وعليه له، واحتج 
الأتي:وهو منه، أكبر الفقه في كتاب بتأليف ووعد 

القولمن الصواب بثنا وقد بتأليفه: واعدا قال الإسلام،، شراغ ®أحكام - ٤ 
القول،من بوحيز الإسلام،، ثراع أحكام في ®اللهليف كتابنا في ذللمثؤ في عندنا 

والتابعينالصحابة من فيه المختلفين أقوال بحكاية ذللث، بيان تفمحي ون
اضثاء إن الإسلام،، شرائع ®أحكام كتابنا: في والمتأحربن والمتقدمين 
ذلالث،.اهر'ا،.

المان)ا/ا،،ا(.جاع 
المان)؛/ا،ا،أ(.جاع 
اوان)ه/ال،(.جاع 
j(XoiV/\T)آا/هةّ( اليان جاع 
اوان)اا/آا(.جاع 
(.٤٩٢)٨ اليان جاع 
(.٥٨٣اوان)إ/هآإ، جاع 
اوان)ا/بم،ا(.جاع 
;٣٧<.١٨)الأدؤباء ومعجم (، ٢٧٣ا/النلأء)٤ أعلام وص (، ١٩٦/ oyدمشق)تاريخ انذلر: 

(.٢٢٧/٥و)البيان)ا/ه«ا(، (جاع 



—اض رحمة 'مليه — مؤلفاته صمن الكتاب هدا له ترحموا الذين بعضن عد وقد 
مائةوحمألف من نحو في العلهارة كتاب منه حرج اأال-يءلاا باسم ذكروه 
الصلأة،لا/ااكتاب أكثر الالبسيطا من دحرج ورقة، 

يره؟نفني ذكره الذي هو البيعل مجن جزء هو الذي *الصلاة( كتاب نهل 
الأتي؛وهو 
الذيالشفق وأما قال؛ الشفق معنى ير نفعند ذكره الصلاة( *كتاب _ ٠ 
*كتابكتابنا في بيناها ند الش للعلة عندنا، للحمرة فإنه العشاء، صلاة يه يغل 

هذهنفير قبل الكتاب هذا ألف ئد أنه على يدل هذا وكلامه ٢،. ام الصلاة(. 
ه.أنه الشرائع أحكام كاب إلى الإحالة في وكلامه الأية، 

كتبأجد هو الصلاة( ءكتاب يكون أن ماح لا أنه — أملم واطه — يظهر والذي 
استمروقد التفسير نهاية في هنا إليه الإحالة لأن الشرائع؛ أحكام في البسيعل 
ولمالتفسير. أول في به وعد أن بعد ألفه قد فيكون سنوات، ثمان قرابة إملاذه 

الكتبومثاله الإسلام( سراح *أحكام كتابه عن مستقلا كتانا ذكره مجن أرد 
الأتية:الأربعة 

فيالمختلفين أقوال ذكر امتقصيت، وقد بقوله؛ ذكره الرنة( *كتاب - ٦ 
بشواهد.بالصواب أولاها عن واليان لأقوالهم بها اعتلوا التي عللهم هع ذلك 

،.٣١٠١الرقة(. »كتاب كتابنا فى 

الأسن(*كتاب كتابنا في يا قد بما توله؛... في ذكره الأسن( *كتاب - ٧ 
اهالموضع. هن.ا في إعادته عن أغنى قد بما 

x_/\i)الشلأء أعلام وسر )مآه/آ'ها(، دمشق تاريخ انفلر: )١( 
\uئ)'۴ا^\\xجامع )٢< 
المان)،؛/با،أأ(.جامع )٣( 
الفكر.)1\إصط: اليان جامع )٤( 



فيذلك في الحكم سنت ومد بقوله: يره نففي ذكره الجراح'ا راكتاب - ٨
اهرلأ،.الجراح((. "كتاب : كتابا
}ل مسيره في ذكره الأيمان(( ااكتاب - ٩ 
نوله؛نحو يره نفمن مواصع في ذكره الأحكام(( أصول عن ُرالبيان — ١ ٠ 
آيمن نامخ لا أن عن الأ-صكاماا أصول عن البيان ®كتاب كتابنا في دللنا ونل 

باسمه مت وذكره ،. ا،دل ثابتا. حكنا نفى ما إلا ه اف رمول وأءمار القرآن 
اراللطفباسم أحر مواصع في وذكره ،، الأحكام^ أصول عن البيان ®لطيفا 

،البيان(( من داراللطيف ة مت واحتمره ، الأحكام(( أصول عن البيان من 
الأحكام((لَاا.أصول عن البيان من الفول ررلطيف بامم أحر مواصع في وذكره 
أنهعلى تدل إليه الإحالة في حرير ابن كلام ومن الفقه، أصول في الكتاب وهذا 

التفسير.تأليف، قبل ألفه 

الأن رثه العبد موال أن ادعى من على الرد مي كتاب بنأليفح وعد - ١ ١ 
ربه.به أمره ما فعل هو إنما أحهلآ، أو ني بما يؤاحدْ 
أحطأ،أو ني بما يواحده لا أن ربه العبد مسألة أن قوم زعم وقد • هء"،* قال 

لهالتدلل من إليه ندبه لما أو وتعالى، تبارك ريه يه أمره لما منه فعل هو إنما 
وياليانءناوْ. له وجه لا فما الصفح الته موجه على فأما بالمسألة، والخضؤع 

الفكر.ط: ( ٨١)يا/ البيان جاُع ؛ ١١
(.٤٧٧)؛/البيان جامع )٢( 
ص/ا<آ-ا(،(، ٤٠)ه/)"ا/أأآ(، ،(، ١٤٧فى)أ/ا،مد،، وذكره )آ/ْم0(، الهاز جامع )٣( 

'(doUfU) UTTTIS  :الفكر)لأا/لأأا(.)ها/آح(ط
(.١٦/١٢)الهان )؛(جامع 

(.Y(/"(TU))ه/؛ا؛(، الهان جامع )١،( 
ر؛/>،ا""آ(.الهان جاح )٦( 
(.٥١٤)؛/(، ir«U/ir)الهان جامع )٧( 



ونقلمن الكفاية فيه ما عالي - اف ثاء إن - ليه سأتي كا؛اب هؤلاء عن 
لفهمه.اهورا/

بتأليفها،وعد أو ألفها، أته تفسيره في ذكر التي حرير ابن كتب حمالة فهذه 
يردلم له أحرى كتب وهناك - الله رحمة عاليه - كتبه من المفقود عداد في وكنها 

Iمنها التفسير، في ذكر لها 

الأخيار.من . افه رمعول عن الثايتؤ معاني وتفصيل الاثار ته،ويب —  ١٢

وتكالم، سدْ عنده صح مما الصديق أسنده بما ابتداء ، كتيه عجائب محن وهو 
وماوحججهم، العلماء واختلاف فقهه، ثم وءلرءه، بعلله منه حديث كل عالي 

وأه^^ال^اا.رْ، ند ممه فتم الملحدين، 'ىلى وارد والسمي.ب ال0ع^مب مجن فه 
.تمامه مل ومات عباس، ابن ند موبحقي والموالي، الين 

منهمحلح ٢. ا،ور مجلد. مئة في يجيء لكان تم ر هدا ت تلت، ات الد٠يير تال 
وابنمحنالب أبي بن وعلي الخطاب بن عمر ند ممن أحزاء فيها مجلدات أربع 

ه•ماس 

ارتارخباسم بعضهم وذكره والخلفاءار والملوك والأنبياء ارمل ااتاريح -  ١٣
التوايئحمن وهو والملوك*، ارمل 'اتاؤيح باسم وطع ٢، والملوك*أ الأمم 

(.١٣٥اييان)ا■/جاح ١( 
وانفلر;ضه، ضقول وانمى (، ٢٧٣/١)^الشلأء أعلام وسر )آه/أها(، دمشق تارخ ٢< 

الستطرىن،الرمالأ 
التصانفصاحب الحافظ، الإمام عيداص أبو الذمي، عثمان ين أحمد ين محمد حوت ٣( 

(■٣٣٦)*Y/الكامنة الدرر وبيماثة. وأريمن نمان صنة ٢-^، الشهيرة، 
أعلام؛(مير 

(.٤٤/١٨الأدباء)ومعجم , ayv)\/اممون كشف ، ص٥٣١انملرفأت الرسالة انظر: ٥( 



^^ري؛ري

ا.'حلكازل ابن  Jliمجلدا، عثر أحد في العالم، لأحبار الجامعة المشهورة 
١١وأثبتهاالتواريخ أصح ®وهو 

بنمالك وهم ، الفقهاء أنوال فيه ذكر لأمصارء ا علماء احتلاف،  ٠٠— ١ ٤
طبعوند ،. وصاحباْل ، ل حنيفة وأبو والشافعي والثوري والأوزاعي، أنس 
الفقهاء،(.احتلاف ٠٠باسم منه نهلعة 

مضىما على به الله يدين وما مذمه فيه بين لطيف وهر ادةاا ُرشرح  ٠١٥
باسممطبوئ صغيرة رسالة وهي ،، الأمصارر ومتفمهة والتابعون الصحابة عليه 

٠٠السنة ءصرح 

طرستان،آمل أهل إلى بها بعث رصالة وهي معالم قي ُاالبم'ّير —  ١٦
اوسةأين.أهل لمذهب المخالفة الفرق بعض على ورذ العقيدة، ائل مفيها سن 

الشبل.علي بتحقيق حديتا طبعت والرسالة 
وتكلمه وعلي وعثمان وعمر بكر أبي قمائل فيه ذكر ُاالمضائلاا -  ١٧

الكتارب،ليتم ولم لتصحيحه. واحتج لخا غدير حدسث، تصحيح على 

القضاءتور الومات، صاحب العباس، أبو حالكان، بن إبراهيم بن محماد بن أحمد هوت )١( 
(.٣٠٣)U/الزاهرة النجوم وستمائة. وثمانين إحدى سنة تور والشام مر مر 

(.١٩١الأعيان)؛/وفات )٢( 
xyUr/Mالبلاء)أعلام مير )٣( 
العالممحير فاصل، ثقة عمرو، أبو الإسلام، شخ يخمد، بن ءم٢ّو بن الرحمن عبد هوت )٤، 

١(.٠ السير)ما/ومائة. وحمين سع سنة توفي والحديثإوالفقه، 
المنتهىإليه المثبوعين، الأئمة أحد الكوفي، اكيمي ثابت، بن العمان حنيفة أبو الإمام هوت )ْا 

(.١٠٩٠السير)ا*/ ومائة. حمين سنة توفي الرأكا، وغوامض والتدقيق، الفقه في 
(.٧١٠- ٧١/ ١٨الأدباء)معجم انفلرت )٦( 
(.١r٧٤/١٤البلاء)أعلام وممر (، ١٩٧)Y؛،/دمثق تارخ )٧( 
(٢٧٢٠/'١٤البلاء)أعلام ومير )أه/آ"ها(، دمشق تارخ )٨( 
(.٢٧٤البلاء)؛ا/أعلام وسير (، ١٩٧)آه/دمشق تارخ )٩( 



مذهبه،على لطيف، مختمر وهو ٠ لإسلام ا شراخ أحلكم ئي ارالخفيف ء  ١٨
٠العزيري الحن بن العباس الوزير ل محوا على بناء ألفه 

لفيهمالذين ثيوحه ؤإلى والتابعين، الصحابة من الرحالا، ااتارخ -  ١٩

وماحروحه، يوم من الحاج إليه يحتاج لما وهو المناسالث،ء *آداب - ٢ ٠ 
ونزوله،ركوبه، عند به ؤيدعو يقوله وما مفره لابتداء الإتمام من له يختاره 

بامحسمالذهبي وذكره حجه. انقضاء ؤإلى والمشاهد، المنازل، ومماينته 
»اوناساك«رم.

.الله رسول عن الصحابة رواه ما جمع على يأتي المخرج ارالمسند® - ٢ ١ 
يتمهلم ومقيم، صحيح من 

الخليفةطالب، على بماء الوقفج أحكام في الكتاب، هذا أملى .  ٢٢
المكتفيرْ،.

اللهرحمة عليه _ علمه سعة على تدل التي المنيفة التمانيفح من وغيرها 

)ماكاسن وطةار، )1\ا البلأ، أعلام وسير (، ١٩٦، ١٩٤/ OY)دمشق -أرخ )١( 
استوذرْانماب، الدولة وزراء س الجرجراتي أيوب بن المحن ن وانماس (. ١٢٤

(.٥١ا١  ٤١الير ٠ ان وماموتعين ّتج منة توفي كتمي، من١ 
(.yxT/\iالملأء)أعلام ومير )آه/آبما(، دمشق تارخ )٢( 
(.٢٧٤)1\إ البلاء أعلام ومبر (، ١٩٧،/JY)دمشق -ارخ )٣( 
(.٢٧٤/١٤اليلأء)أعلام ومير (، ١٩٧دمشق)أم/-1رخ )٤( 
(،٢٧٠; ١٤)البلاء أعلام وسر ، YA_«الإسلام و-أريح (، ١٩٤/OY)دمشق -ارخ )٥( 

(.١٢٤)م الشافعية وٍلثات، 

السامة.الإحالأيت، في ترجمته مواسر انظر )٦( 



الممسير:كتس، ين نفيره مكانة أو 

التمركتب أهم اتجري جرير لأبن القرآن* آي تأيئل عن اليان *جا"ع بمشر 
لطلابه:تال حسثا أمثاله، عشرة من وانتخبه مؤلفه احتارْ إذ ندرا؛ وأعفلمها 

ورنة.ألف ئلأنون قال: قدره؟ يكون كم قالوا: القرآن؟ ير لتغأتنثعلون 
-ورنة آلاف ثلاثة نحو في فاخصر٥ تمامه. مل الأعمار يفتي مما هذا ' فقالوا
.١^١٢الهمم. ماتت ض إنا فقال: - التاريح في سا وتال 

يهيعدلوا ولم •نزلته، وأعلوا التمر؛القبول، هذا العلم أهل تلض وقد 
عيه.الثاء في صهم القول وتواترت غتره، 

]بمسيعلينا أملى : - حرير ابن تلاميد من وهو - كاملل٢، بن بم أبو فقال 
آحرإلى ذللث، بعل حرج نم آية، وحسمتن مائة التفسير كتابا من جريرا ابن 

العلماء،من ونته في كان من كل وترأْ ذكره، وارم الكتاب، واشتهر القرآن... 
١^٣،.وتدمه. فصله وكرإ 

فيهنفلرث، جريرت ابن نفير في نتلر أن بعد ، خو'.س*^ ابن الأئمة إمام وتال 
اهأْ،.جرير. ابن من أعلم الأرض أديم على أعلم وما إلىآحرْ، أوله من 

العلوم.مجن تميره حوا0 بما جرير ابن علم معة على ه ل فاستل. 
لو١لازي التفسير، كتاب جرير بن محمد كتي، ومن الفرغاني؛ محمد أبو وتال 

)A؛/Y؛(.الأدباء وسم )أه/لأ؛(، دمشق وتاييخ (، ١٦٣)Y/بغداد تارخ )١( 
صهأخو جرير، ابن تلأمئ. تمار س القاضي، البغدادي شجرة ين كامل بن بكر أبو يو: )٢( 

(،٣OU /Yبغاواد)تاؤيخ هجريأ. وتلاثمائة وسعن ت منة نوش مذهبه، على وص الشتر 
واوير)ها/أ؛ه(.

الأدباء)م(م،«جم 
الطبري،جرير ابن أقران من السنة، أهل رام السلمي، حزبمة بن إسحاق ين محمد هو؛ )٤( 

اننلر؛وتلألمائأؤ عشر إحدى ستة نوش دبها ابور، بتتدلي. مصر. إلى رحلتهما في واجتمعا 
Y )الحنافل تذكرة  •U/Y ،) (.٣٦٥)٤\/والسر

XiT/W)الأدباء ومعجم (، ١٦٤)Y/ بغداد -اييخ )٥( 



تقمىم مفرد علم على يحوي كتاب كل كتب، عشرة منه يصف أن عالم ادعى 
.٢١اه لفعل. 

نأصحهاالناس أيدي في التي التفاسر وأما تيمية•' ابن الإسلام شيخ وقال، 
فيهوليس الثابتة، بالأسانيد لف المقولات يذكر فإنه الهلري، جرير ابن ير تغ

،.اهدأ المتهمين. عن ينقل ولا بدعة 

،.افوأ الطري. ير نفمثل يصنف لم أنه على الأمة أجمعت ت النووي وهال، 

وتقديمهالتفسير، هلوا مدر تعغليم على العلم أهل عامة عبارات انقمن، وقد 
الاستغناءبعده جاءوا الذين المرين من لأحد يكن لم ولهذا ؛ غيرْ على 
إلار مفمن فما يعزى، أن من أشهر عنه ونفلهم ظاهر، فيهم أثره بل عنه، 

بواسهلة.أو مباشرا نقلا عنه ونقل جرير ابن ير نفمن واستفاد 

خلالمن وذلك ودراسته، انمظيم التمسير بهذا الاهتمام هذا امتد ثم 
مختلفة،وفنون فيه، متعددة جوانب، تإ وتناولالمحّاصرة، انملمية الدراسات 

والنحو، اختيارها وصوابهن والقراءات وأصوله، التمسير في كان ما فمنها 
والاعتقاد.والمنة وأصوله، والفقه واللغة، 

اكراساتتط0 جملة ومن 

الشلأء)أا/مابأ(.أعلام وص إ\•^\(.ا oy)دمشق -اريخ )١( 
(.rA0/\T)الخاوي مجموع )٢( 
(.١٩٠)Y/ الإتقان واطر: )ا/ا،ب(، واللغات الأسماء تهزد_، )٣( 
)\إالوجيز والمحرد (، ١٩٦)آه/ْها، دمئق وتارخ )آ/"اآا(، بغداد تارخ انظر: )٤( 

والداه(، ٢٧٣اولأء)أا/آلأ؛، أعلام وص (، ٤٢، ٤١)ا>ا/الأدباء وسجم (، ٤٢
وغيرها.ص٢٨ لليوش، المقرين وطبقات )1/هأا(، والنهاية 



ماجستيررّسالة الطيري، تفسسر في المعنى توجيه وأرئ؛ى ١لمسياق سدلالة ١
الخامس.محمد جامعة ينعدة، مجحمل. للباحث 

حلال،مجن تهلييمية نغلرية درامة التفسير في وأثرها القرآني المعياق دلالة - ٢ 
الإمامجامعة القاسم، الحكيم عبد للباحث.' ماجستير، رسالة العلبري، تفسير 

سعودالإسلاميةمحمدين 

آيتأؤيل عن اليان جامع يره نفحلال، مجن للمعنى العلبري دراسة - ٣ 
الخامس.محمد جامعة المالكي، محمد للباحث<ت دكتوراه رسالة القرآن 

طوع•

العلبري،للإمام القرآن آي تأؤيل عن البيان جامع في المحابة ير نف. ٤ 
الخامس.محمد جامعة الهيلالي، عائشة للياحثة ماجتير رسالة 

دكتوراهرسالة الهليري، للإمام البيان جامع في وقواعده التفمر أصول، _ ٠ 
الخامس.محمد جامعة الهيلالي، عائشة للياحثةت 

الطبريجرير ابن للإمام البيان جامع كتاب في الواردة النزول، أسباب _ ٦ 
البلوؤل،محمد بن حس للباحثا دكتوراه رسالة ودراسة، وتخريجا جمعا 

القرى.أم جامعة 

ماجستيررسالة جرير، ابن نفير حلال، من المسخ في والاراء الرؤيامت، — ٧ 
القرى.أم جامعة الغامدي، علي بن محمد للباحث، 

ؤأ"وي'>ظ؛وأأق رؤ I تعالى قوله من يره، نففي العلبري الإمام ترجيحالت، - ٨ 
^^نأف':أمآنو؛وأ"محإفيه: قولإلى [ ٢٠٣]١^: صء ]ص 

جامعةحيباني، الالحميد عيد للباحث، دكتورا. رسالة [ ٠٨]الماء؛ أشهاه 
الإسلامية.سعود بن محمد الإمام 



ماحتيررسالة المرانية، القراءات اختيار في وأصوله قارئا، الهلبري — ٩
٣١٩٨٢دمشق جامعة قباوة، نجبي، محمد 

ماحتيررسالة الهلبري، جرير ابن عند القراءات اختيار صوايهل — ١ *
الإسلامية.سعود بن محمل. الإمام جامعة مهارش، نيد لالباح.ث،; 

رسالةالقرآنية، القراءات نوفليمج في ومنهجه الهلبري جرير ابن — ١ ١ 
الخامس.محمّل جامعة غلو، عزيزة للباحثةت ماجستير 

فيوردت كما والنحو اللغة صوء في الطبري جرير ابن عند القراءات —  ١٢
خالدأحمد لالباح.ثإأ دكتوراه رسالة القرآن، آي تأؤيل في البيان جامع كتاب، 

القرىأم جامعة بابكر، 

جامحةخليل، أحمد يد الت للثاحث، دكتوراه الة رمالممر، الهلبري ء ّا١ 
.٣١٩٥٣القاهرة 

للباحا.يكورا٥ رساله المر، فى ومنهم^ه الهلبرى جرم بن محمل.  ٠١٤

٦٠٣١٩١^الأزهر جامعة ؛؛؛-_• شبكة محمد محمود 
حمل.يلاباحث،ت دكتوراه الة رسالتفسير، في وأسلوبه ر المفالطبري —  ١٥

أنقرة.جامعة صافلو، 

الةرممقارنة، دراسة التفسير في والهلبري سلام بن يحيى منهج — ١ ٦ 
الدينلأصول العالي الوطني المعهد عنتر، ؛شن، سميرةللباحه تر ماج

الجزاءر.

ماجتررسالة تحللة، دراسة الملري ر تعفى ة عايدة المرؤياُت —  ١١^

الإّكندرية.جامعة غرب، كمال أماني للثاحثة; 

ونفيروالمنة الكتاب، من التفسير في ومجرؤياتها ؤؤبا عائشة المؤمنين أم ~  ١٨



يمي؛ري

القرىأم جامعة علي، يمان محمود للباهمثات ماجستير رمحالة الطبري، 

ماجستيررسالة حاتم، أيي وابن الطبري تمري قي ومرؤياته هميرْ أبو -  ١٩
هل.١ ٤ ١ ١ القرى أم جامعة ماحي، وش ياسين محمد بماحث، 

فيمروياته حلال( من ير التغفي ومنهجه حياته مزاحم بن الضحاك - ٢ ٠ 
جامعةيونى، بالعزيز عبد محمد I للباحث، ماجستير رسالة الطبري(، ير نف

.٣١٩٩٣ططا 

والعشرونالثالث، الأجزاء ودراسة تحقيق الطبري(، ير نففي الدخيل - ٢ ١ 
للباحثة:دكتوراه الة رّالقرآن، من والعشرون والخامس والعشرون والرابع 

الأزهر.جامعة أحمد، عبداه زينب، 

الجزءمن( ودراسة تحقيق الفري، جعفر أبي ير نفقمح، الدحيل، -  ٢٢
بنبكر أبو للثاحث،ت دكتوراه رسالة الثلاثون، حتى والعشرون السادس 
الأزهر.جامعة الصديق، 

آخرإلى الفاتحة سورة من الهلبرؤ( ير نففي الإسرائيلية الرواياُت، -  ٢٣
الجامعةصالح، نجيمب، أحمد للباحث، دكتوراه رسالة ودراسة، جمعا الإسراء 

ها؛اهبالإسلامية 

آخرإلى الكهف، سورة أول، من؛ الطبري ير نففي، الإمحرابلية الروايات -  ٢٤
الرحمنعبد مأمون الباحثإ لت دكتوراه رسالة ودراسة. جمعا الناس سورة 

الإسلامية.الجامعة محمد، 

العبرية،والمصادر اللغة في دراسة الهلبرى(، ير نففي الإمراتيليايتإ -  ٢٥
.٣١٩٩٥القاهرة جامعة ريع، محمد أمل للباحثة ت دكتوراه رسالة 



دكتوراهرسالة المعنى. في وأثرها الطبري ير نففي النحوية الخلافات -  ٢٦
الإسلاميةسعود بن محمد الإمام جامعة الفراج، إبراهمتم بن صالح ت للباحث 

مأجورا.مشكورا منها ينحة رويني وقد اه،  ٤٠٧

اضأمان I لاوا-صث.، ماجستير، رسالة الطبري، ير نففي النحوية الجهود -  ٢٧
.٣١٩٨٢حاو,_،، جامعة محمد.حتحات، 

تأويلعن البيان جامع يره نففي للطري والنحوية الصرفية الاتجاهات -  ٢٨
للبا-صث،;دكتوراه، رسالة المحو. وأصرلط القراءات في آرائه حلال من القرآن آي 

١٣١٩٩٦القاهرة جامعة خليل، العال عبد خليل 

عبدللباحث،؛ دكتوراه، الة رّسالهلبري، جرير ابن ير نففي النحو —  ٢٩
.٣١٩٨٣الأزهر، جامعة عثمان، محمل. انرووفح 

صالحلالثاح.ث،: دكتوراه، رسالة الهلبري، ير نففي القرآني المجاز -  ٣٠
.٣١٩٨٧القاهرة، جامعة مهلر، ععلية 

ماجستير،رسالة العلبري، جرير ابن ير نففي الشعرية الشواهد —  ٣١
مطبؤع.الخامس، محمد جامعة المالكي، محمد للباحسإت 

للباحث،ماجستير، رسالة العلبري، ير نفخلال من الحا،فإ ظاهرة -  ٣٢
الخامس.محمد جامعة مراكشي، الضحى سمس 

يرنففي والصفات الأسماء توحيد في اللف أئمة عن الواردة الأثار -  ٣٣
محمدبكر أبو للباحنأ ماجستير، رسالة ودراسة، جمعا الطبري، جرير ابن 

المنورة.بالمدينة الإسلامية الجامعة ثاني، 

دكتوراهرسالة لف،، العقيدة عن ودفاعه العلبري جرير ابن الإمام -  ٣٤
١٠١٤٠٤القرى أم جامعة العوايثة، أحمل. I للباحث، 



^^مي؛رءك

الإمامير نفمن والتفويض التأؤيل بين لف العند الممات آيات —  ٣٥
العيي،سالم محمد حير محمد ت للباحث ماجستير، رسالة ، الطبري 
.٢١٩٩٣الأردية الجامعة 

رسالةالشخصية، الأحوال في يره نفحلال محن الْلري الإمام فقه -  ٣٦
الإسلاميةللعالوم القادر عبد الأمير جامعة الزايدي، أحمد للباحمثات ماجستير، 
-الجزائر.

للجاحنمث،;دكتوراه رسالة العبادات، في الطبري جرير ابن الإمام فقه -  ٣٧
هر.١ ٤ ٠ ٥ القرى أم جامعة المحلاف، سعد بن العزيز همد 

سعدالرحمن عملل للباحث،I دكتوراه رالة الفقهي، وطهثه الهلبري —  ٣٨
الخرطوم.جامعة بركة، 

دكتوراه،رّسالة يره، نففي جرير ابن على كثير ابن استدراكات —  ٣٩
اهو. ٤٠٥الإسلامية الجامعة عمرء؛ا.اض، أحمد للباحث، 

نفيره،في العلبري على الوجيز المحرر كتابه ش عطية ابن استدراكات - ٤ * 
;.٥١٤١٧الإسلامية الجامهة الأسمري، عبده بن شاع لاباححإ دكتوراه رسالة 

عليعبداض للباحنج: ديوراه رمالة البيان، جامع في القرآن مجاز أثر - ٤ ١ 
الخرطوم.جامعة عبدالله، الرحمن 

يكنفإن اللف،، مذ.هكؤ هر والتفويفرإ التأؤيل بأن يوحي الرسالة هده عنوان دلالة طاهر ,١( 
؛yklial،ههم فالاثار مواضعه، عن للكلم وتحريف، باطل يهو ذللث، تقرير محاولة مضمونها 

تفويض.أو تحريف أو تأؤيل دون الحقيقة على المنان بإنات وغرء الطبري نقير م، 
الرسالة.ط0 مقامين »ي النلر لي يتيسر ولم بالإيهام. قاتم فالعنوان كدللثج يكن لم ؤإن 



تحقيقالتوبة، محورة آحر إلى الماندة محورة أول من الطبرى جرير ابن تضر — ٤ ٢
الخامسمحمد جامعة عرابة، حسن للباحث ماحتير رمحالة ودراسة، 

تومدهيه عقيدته ءو 

لهموالتابعين الصحابة من المالح لف العقيدة يعتقد جرير ابن الإمام 
قررأئمتهم، كبار من هثأق وهو والجماعة، الستة أهل عقيدة وهي ان بإح

لهاالمحاكين على ورذ ونصرها لها، واستدل تقرير أتم مصنفاته في عقيدتهم 
والبدع.الأهواء أهل من 

خاصةالدين، أصول أ؛واب، عامة في معتقده فيها بتن مفردة رسائل كتب وقد 
اكدرفي والخول اغ، كلام وكونه كالخرآن والبيع الأهواء أهل فيه خالف فيما 

،وغيرها والإمامة والصحابة، والإيمان، المباد، وأفعال والروية، والشفاعة، 
الدين٠٠.معالم في ررالتبصير وكتاب ، المنة٠٠ررصريح كتابه مثل 

أهلعلى ورده بالأدلة، له وانتصاره معتقده صفاء على شاهد خير يره ونف
والقليتالمعية يالحجج وغيرهم والكرامئة والقدرئة المعتزلة من هواء ألا 

قيالإسلامية والدراسات لاو،حورثج نمل الملك مركز من الإحماء هذا مجمؤع على حملت، )١( 
ييالإسلامي للاضاد كامل صالح دمحركز الرياض، في الوطية فهد الللئ، ومكتة الرياض، 

الةاءرةا- الأزهر جامعة 
المعنية.الجامعات مكتبات من بعضها على ووسن، 

)Y/٣٣،(، ٥٦٠، ٤٩٤، ٢٧١, yro_iriجا.عالبيان)ا/0ما، انفلرعرميلالخال: )٢( 
،٧٣، )A/٢٧(، ٢١٢، ١٥٨، ١٥٧)أ/(، ٣٨٧/٥)(، ٥٧٣)٣;(، ٥٢٨، ٣٤٨، ١٤٣

،٣١٢، ٢٧٥، ١٠٨، ٩٢، ٢٠، ١٧، ١٥/١٢)(، ٣٤٠/١١))ه/هأ(، (، ٤٥٠، ٢٢٠

(،١٠٠/١٨)(، ٥١٢/١٦)(، ٤٨٥)0\إ\لأ، (، ٤٤٢م\إ\أد (، ٣٣٤، ٣٨٨، ٣١٤

(YY/١٣٧ ،)(uiTfyr (١٧/٢٤ ،)(١٣٤، ١٧٠;٢٦ ) البحث،هدا ئاط في وسيأتي
الماثل.هده ليعفى مناقشته 



بأنوالالصفات آيات في مشحون الإمام هذا تفسير وهذا الذمي؛ ثال 
صفاتتثبه لا وأنها والتأويل، النفي على لا لها، الإثبات على ، السلف

.٢١اه أبدا. اسلوقين 
عقيدةتقرير في أقواله كتبهم في - بعدم جاووا الذين — غة الأهل علماء ونقل 

لهامقررين ، لمضمونها معتمدين المنة أهل 
الشاغبينمن لم يلم تقريرها في الصريح وكلامه عقيدته، وضح وْع 

وهوذلك؛ من وحاثا0 الرفض، بمعنى هو الذي بالتشع - زورا - اتهم فقد عليه، 
المعتمدين.الإسلام أئمة كبار من هو بل براء، منه 

رماهمن الجهلة ومن الرفض، إلى ونسبوه كنيررم: ابن الحافثل قال 
؛كتاب،وعملا علما الإسلام أئمة أحد كان بل كله، ذللث، من وحاثاe بالإلمحاد، 

الفقيهداود بن محمد بكر أبي عن ذللث، قلدوا ؤإنما ، رسوله وسنة الله، 
أحلمن وذلك، . اه والرفض. ؛العظائم ؤيرميه فيه يتكلم كان حيث، الظاهري 
بنمحمد ووالد الطري شيخ الظاهري وداود حرير ابن بين والردود المناظرة 

الردفي كتابا حرير ابن ألف، وقد داود، 

(.٢٠١)آْ/ دمشق -ارح وانظر: (، ٢٨٠الملأء)٤\إ أملام سر )١( 
واحمماع(، ١٨٧)٦;القاري ومجموع اك أهل امحقاد أصول شرح انظر: )٢( 

وغيرها. ١٩ص؛الإسلامية الجيوش 
ولهوصاهر©، المزى على تتالمن. التمانيغه صاحي، كير، عمرين ين اسمّاعيل هو• )٣( 

)ا/الكامنة الل.رر وسيعمائة. وسبعين أرع سنة توفي تيمية، اثن الإسلام يشخ خصوصية 
(.١١١)\إ القرين وطقات، (، ٣٩٩

تصدرولّكاده، المثل يشربه من أحد كان يكر، أبو الفلاهري، ملي بن داود بن محمد هوت )٤( 
)ما/ه.ا(.السير وماهين. وتعين سع سنة الكهولة، نل نو؛ي والدم، بعل■ للفتيا 

١(.اويزان)0/.. وزن الاعتدال ميزان وانظر: والهاية)اا/يها(، البداية )٥( 
الأدباءمعجم قي: ياقوُتط ذكرْ )٦( 



•ءنْ كذب عر شاهد حير وأهواله ومصنفاته 

لأنوضر«لا، لا دٍتا تشجئا فيه »إن فيه; قال من قول مع هدا يلتم ولا 
المتاحرون.عليه ما غير المتهدمين عرف في الشح 
عليتفضيل اعتقاد هو المتقدمين عرف في التشيع حجر! ابن المحافقئ قال 

تقديممع مخطئ، مخالفه وأن حروبه في مميتا كان علثا وأن عثمان، على 
وتفضيلهما...الثيخين 

اهالحض. الرفض فهو المتأحرين عرف فى وأما 

وهداتشيعا فيه بأن المقاد يصفهم الكبار الحديث، أئمة مجن كثيرا نجد لدللث، 
الاصطلاح.هذا على الوصم، 

بأنعقيدته في صرح بل عثمان، على لعلي، مفضلا يكن لم فإمامنا هذا ومع 
ذوثم عمر، بعده الفاروق تم >ةهبم، بكر أبو الصديق ه الّم، أصحاب ررأفضل 

طالبأبي، بن، علي، المتمن، المزمنين أمير ثم عفان، بن عثمان النورين 
حديث،تمحيح أو حروبه، في على وتصويب . ٢٣١٠حميعا عليهم الله رضوان 

ولاالرفض يعنكب لا طالب أبي بن علي فضائل بحض فيه الذتم، حم" غدير ١١
إنحتى الحديث،. أهل من غيره صححه وفا لفح، المذهبإ عن الخروج 
حديثا:طرق جمع حم«: *غدير حديثإ على حرير ابن كلام عن فال الذمي 

بوقوعوحزمتا رواياته، سعة قهرني شعلرْ رأينا أحزاء، أربعة في لخإ، غدير 
،.اير١٤ذللثح. 

)؛،/المزان  jUj)أ\إس، الهلأء أعلام وسر )*ا/ا،ا،إ(، الاعتدال مزان اظر: )١( 

الربعى.تغلبج بن أبان رحمة ش ( ٨١التهذسح)ا/ تهذيّط )٢( 
ص؛؟.الستة صريح )٣( 
أبها=حم«ا غدِر بالخدر قال احي,ه أن الخوين، ولفظ (، ٢٧٧ا/الملأء)٤ أعلام سر )٤( 



الماحث،، عن الثبهة ماو0 ورد معممده ني الحث، جواب امتوقي وتد 
عنودفاعه الطبري جرير ®ابن بعنوان الدكتوراه ليل رسالته في العوايشة أحمد 
المزيدأراد من فليراجعها الالم،ء، عقيدة 

حنيفةأبى مدم، الثلاثة المذاهجه أصحاب، على تفقه فقد الفقهي مدهيه وأنا 
العالم.ءلاو_إ ض رحلاته في الفلاهري داود على وتتالماو والشافعي، وماللئ، 
الشافعي.مذهب أظهر بغداد ش امتقر ولما 
ستين.عثر بغداد ش به وأفتبت، الشافعي ماوم، أظهرت، هئ: قال 
كلفي احتاره ما إلى وبحثه اجتهاده أداه عالمه انع فالنا الفرغاني؛ تال 
الفقهاءهزلأم أقوال ينقل يره نقفي وهو ، ام^ كتبه.. في العلوم مجن صنف، 

،.ؤيختار ؤيناقثها 

مولاه،نعلي مولاه تمت امن ت قال ورسوله. افه ت قالواأنفكم؟* من يكم أولى من ًالناس 
ور٧٣ ٣٦٨)،/المني ؛ي أحمد الإمام أحرجه عاداه* من وعاد والاه من وال اللهم 

حيانوابن (، ٥٩٠ره/ هتالب، أبي ين علي منانب، باب التام،، كتاب والترمذي، و؟لأم(، 
أينم•بن نيل• حديث من ثلاثتهم (، ٦٨٩٢رنم)(، ٤٢)ه/ 

فىاسف>را/ه؟؟(رتمصعم«أ(،واينأيينمة>؟ا/يه(رنم
حدبن،من أربعتهم (، ٦٨٩١رقم))\</yu حان وابن  unv/oوأحمد)(، ١٢١١٤)

)ا/م،(،طالبه أبي ين علي قفل الةاوم4، ماجه، وابن (، ٢٨١)،/ أحماو وأحرجه بريده. 
عازب.ن الراء حاويثر من كلاهما 

صحاحأسانيده من وكبر جدا... الطرق كبر وهو (• ٧٤)U/ المنح في حجر ابن الحافثل قال 
اه.وحان. 

طرقه(من منها)أي لي نير ما وحرجت، ذكرت، وقد (: ٣٤٣الصحيحة)؛/همب الآلانى وتال 
اهفية؛ثا. الحديث، بصحة أسانيدها على الكلام تحميف، بعل• عليها الراقف، يمطع مما 

القرى.أم جامعة في دكتوراه رسالة )١( 
طقات،واننلر: ، ص٢٨٢الإسلام وتارح (، ٢٧٥; ١٤)والمسمر (، ٢٠٠)yo/ دمشق •ايخ )٢( 

X\\A/Tالشافعية)
)>\/(، ٠٧٥، ٥٥٧)و/)؛/٨٣(، (، ٥٠، ٤٧/١اليان)جامع انثلرعااىسلالث١ل: )٣( 

)ما/أهه(.(، ٠٥٨، ٠٥٧، ٢٨٧، ٢٨٣، ٢٠٥، ٢٥٤، ٥٠، ٤٧



نغالبالكوفيين صبغة هي عليه الغالبة الصيغة فان النحوي مذهبه رأتا 
تمثل وذلك كوفية مصمللحات هي كتابه ني النحوية المصطلحات 

البصريين*عند الدل بمعنى الترجمة 

•البصربمن عند البدل أو التمسز بمعنى والتمسير 

اJصردين٠عند اللفظي التوكيد أو البدل بمعنى والتكرير 

•اليصرين عند البدل أو المسق عطف بمعنى وارد 

البصريين.عند الفصل صمير بمعنى والعماد 

ومرها

،٢٢٣)ا</(، ١٧٤)A/)يما،اا(، (، ٩٩)م/آه، المان جامع المنال: انظرمرميل )١( 
،٤٣٢. ilTfW i(\^T)٦\إ(، ٣٩٢، ٢٧٩)اا/يها، (، ٤٩٧/١٠)(، ٢٦١

كير.وغيرها (، ٥٤٧
U\W0l\T)(، ٦٢)آا/ي، (، ٤٤/١١)(، n٩٠/البيان جامع الخال: ميل على انظر )٢( 

الفكر.(ط: ٧٤، ٤٦، ١٣/١٦الفكر)ط: (، ٢٠٦/١٥)
)A/(، ٩A)٣/(، ٥١٩، ٣٩٩، ٣١٢اليان جامع الخال: ميل صر انظر )٣( 

وغبرئ.(، ooT^\/(، ٤٠٦/١٣ر(، ٥٢٧
(،٥١٩، ٤٩٣، ٤٩٢، ٤٢٦، ٤٢٠، ٣٧٠جامعاليان)آ/همم، انظرءرس_لالخال: )٤( 

(٤٤٨، ٤٠٥، ٣٩٥/٧ ،)/>\(X'i ،)0\ا(، ٤٩٩، ٤٧٧، ٢٩٧، ٢٠٥(

(؛٤٦٩،٤٣٢/١٦()١١٧

i(0'A/]r) Uir'</U)(، ٣٧٤، ٣١٣الحان جامع الخال: سل على انظر )٥( 
وغبرها.)؟ا/هما(، (، ٧١/٢١)

كتابوانظر: طيبة، جملة منها جمع نقد شاكر، طيعة في الممعللحات فهارس اننلر: )٦( 
ابنتقبر يي ورد ما جمع لي اش بر وقد الخثران. ■مداف للدكتور الكوفي النحو ممعللحات 

تتكررالش المصطلحات س غيرْ أو النحو في أكانتا مواء العلمية الممهللحات س جرير 
ونشرها.دراستها يهيئ أن اش أسأل غيره، دون اتجري عند 



ممااه. ٠ الفراء عن أصحابنا وأنثيز ت بقوله وصئر0 قولا الفراء عن ونقل 
المذهب.كوفي أنه على يدل 

حداقمن ذاك ت بثعالب المعروف يحيى بن أحمد العباس أبو عنه وقال 

وكتبررالنحو كتابه في رفيدة إبراهيم د. الباحث قرر وقد ، اه الكوفيين• 
الأدلةمن حملة دلاث٠i على ومحاق المذهب، كوفي الطبري جرير ابن أن التفسيرا؛ 

،•٤٢بحث في 
اختياراثما،جمح في بها ملتزم أنه الكوفية المدرسة إلى بته نيعني ولا 

منولعله ،، المرة١ أهل قول ؤيختار الكوفة، أهل يخالف، قد بل وتهلبيقاتها، 
نحاةعند تعملة مليت الش المصعللحات لبعفى استعماله أحل ومن هذا أجل 

البغداديةالمدرسة إلى ثاكر محمود به نالكوفة 

-؛!؛-وفاته:

شهرأواخر في وفاته، حين إلى بها وأقام بغداد اتجري جرير ابن استوطن 
المن وسثعه بغداد، فى داره فى ودفن للهجرة، وثالنمائة عشر سة شوال 

(.١٣٠)Y/ وانغلر: (، ٤٢)؟ا/ المان جامع )١( 
واللغة،الممحو الكرنض؛ي إمام الماس، أبر يثعلب، المعروف نني بن يحص بن أحمد هو )٢( 

الرواةإساْ وماتتض• وتعين إحدى ستة نوش سنة• ومنرون خص ابن وهو الفراء كتب حفظ 
X\UT/\)

(.٦٠; ١٨الأدباء)معجم )٣( 
(.٥٨١التمر)١; وكتب، الممحو انظر: )٤( 
(،٥٠١)م/(، ١٦٠، ١٠٧)؟/(، ٢٥٧، ٢٣١اوان)ا/جامع الخال؛ سل على انظر )٥( 



منخلق ورثاه ونهارا ليلا شهور عدة مره على وصلي تعالى، اض إلا يحميهم 
النّن"ء.الآدا،ُأ،ل 

ثإ؛-ء:- 

والمطلم)م>/(، ٢٠٥وتاريخدمشق)آه/أ.أ، (، ١٦٦، ١٦٣)Y/بغداد تارخ انظر: 
دهمرعا•( ١٢٦/٣)الثاقب وط؛نات (، ٢٨٢/١٤)الشلأء أعلام وسر (، ٢١٧





حسم
م

الثانياسل 

والاختياراكوجيج فم دو دوابز 

ون؛همأحثانت

الأول!المبحث 
جريراين عئد و>اءض والأحمال اكرجح صغ 

الثاني!البحث 
الترحجوجو. اممحمال م جرير ابن ئهج 

٠٠





١^^الميحت 

جريرابن محي وطرائقه والاختيار الترحح صيغ 

مطالبأربعة وفته 

يكون.ومتى الترحح معنى الأول! المهللب 
حرير.ابن عند التمسير في الاختيار معنى الثاني! المطيج، 

جرير.ابن محي والاختيار الترجتح ألفاظ الثالث! المطلب 
جرير.ابن محي والاختيار الترحح طرائق الراع! الطلب 

تيكون وض الترجتح مض الأول؛ المطيب 
الشيءرجح يقال! ونيادة، رزانة على تدل العرب لغة في أرجح* مائة أصل 

الأرجوحةوئنجحث مال. حتى أثقله أي! الميزان وأرجح رزن. إذا راجح وهو 
مالتل١،.أى! بالغلام، 

^^٢،•الأحرى عر الأمارتض إحدى تقويه الأصولمن؛ اصطلاح دفي 

اللغتمقايس ومعجم (، ٣٦٤)ا/ والصحاح ١(،  ٤٢)؛/ اللغة تهذيب في •ارجح* مادة انفلر! )١( 
)آ/ْ؛؛(.العرب وس )أ/هح؛<، 

)آ/ه؛أ(،المرخس أصول اظر: ذلك، بض و>ف )؛/أاأ(، الكوكب نرح )٢( 
وضها.(، ١٣٠)٦; للزركثي المحبل والحر T/؟Y؛،(، والمحمول)؟/ 



لدليل،غيره على الأية ير نففي الأنوال أحد تقوية فهو: هنا به المراد وأنا 
الأقوال.من سواه ما تفعيف أو 

مواءالأهوال تقوية في تملح الي الأدلة أنواع جميع يثمل ٠الدليلاا ت فقول 
منأو بالخهلاب، حمت، قرائن أو صياثها، أو الأية، ألفاظ دلالة من أكانت، 

ونحوالشؤع أصول موافقة أو عليه، دد>ل حديث، كورود اللففل عن حارج دليل 
الترجيح•وجوم في بيانه سيأتي ما عل5، ذلك، 

لأنترجيحه؛ على ينمى لم ولو الأنوال* من سواه ما تضعيفه *أو ت وقول 
منوهدا عداه، فيما الصواب يحمر ردْ أو _ الأقوال أو - القول تمعسف، 

جرير"*ابن عند الترجتح راطراس في طه بسيأتي ما على • الترجيح طراس 
يقعلم ما لأن ؛ يرها نففي الخلاف، ولمر التي، الأيات في بكون والترجيح 

أرحمن الخلان، هذا يخلو ولا ، البحث، موضع عن حارج فهو حلاف ميه 
حالاص

دليلولا الأية، تفسير في محتملة الأقوال حم؛ع تكون أن ت لأولى ا الحالة 
ترجيحه.أو بعضها تقديم على يدل 

يجمعأو ، حميعا الأقوال يصحح أنه هن.ا مثل في حرير ابن الإمام فنهج 
فيه.الأقوال حميع تدحل كلي بمعنى بينها 

قولهذكرنا من قالها التي والأقوال قوله؛ بنحو المنهج هذا يقرر مجا ^—^١ 
لمإذ التنزيل؛ ظاهر حمبعها محتمل العاني محتقاربه عباراتهم احتلافج على 
،١اه بعض. دون ذللث، بعض به معني أنه على دليل لأية ا في يكن 

أنمحتمل [ ١٢]الأنفال: ؤهوقآ^دعنايىه I تعالى قوله ير نففي قوله وبنحو 

)ا/هم.اكرحح نواعد انظر: )١( 
)ا"ا/ا"هآ(. jLJlجاح )٢( 



الأعناق،جالية فوق من I به مرادا يكون أن ومحتمل الرؤؤس، 1 به مرادا يكون 
الأعناق.معناه ت قال من نول صح ذلك احتمل ؤإذا الأعناق. على معناه! فيكون 

بعضإلى نوجهه أن لنا يكن لم التأؤيل، من ذكرنا ما محتملا الأمر كان محإذا 
حموصه،على تدل حجة ولا لها، ليم التيجب بحجة إلا بعض دون معانيه 

وأيديهموأعناقهم المشركين رؤوس بضرب أمر اغ إن ت ينال أن فالوا-ص، 
راهرأ بدرا. معه شهدوا الذين ه نبيه أصحاب وأرجلهم 

الوصفبهذا تكون التي الأنوال بين الجمع في لطيفة اللث، مسلك أنه كما 
:منها

علىحمينا فيحملها أقرائه، ببعض العام اللفثل عن قول كل يعبر أن - ١ 
الأنوالل٢،.كافة تحته فتيحل اللمفل، عليه يدل الذي العام المعنى 

المعنى،متفقة أو متقاربة قائليها ألمافل مختلفة الأنوال تكون أن ومنها: — ٢ 
,(٣)،.٣١عليه؛^١ ينص وهو لأية، ا ير نففي يوثر لا لمغلي حلاف فهذا 

فهواالأنوال. باقي تحته يدحل كلمح، الأقوال أحد معنى يكون أن • ومنها - ٣
الأقواللأ،ّبقية عليه وتحمل لأية ا به ر تفالذي هو الكلي المعنى 

دارط: )0\إس (، ٥٩٣الممريرب)م/«ه، وانظرنحوهدا (، ٤٣٠ال_ان)ما/جامع )١( 
كير.وضه\ (, wifyU)(، ١٣٣٨٦)(، m٥٤/الفكر، 

جدا.كير وغيرف (، ٣٣٧)ما/بما-أ، (، ٢٠٠)آآ/ المان جامع الثال: سل عر انظر )٢( 
(،٢٨٩، ٢٨٠)٢; (، ٥٤٦، ٣٥٢، ٣٤٥)\إلأ، المان جاع انمال: سل على انظر )٣( 

(uryo/^) dT^\/r (٤٨٨/١٣ ،) وغيرذكبر(، ٣٨٦)ها/.هآ، (، ٥٣٦)؟\إس
حدا.

الفكر).م؛ه: ط.(، ٨٦)ها/أ؛، جامعاوان)ما/هأ؛(، انمال: سيل ^ ٦> )٤( 
.(٣١٢



نهداالأقوال، يقية على ودلالة تشيه الأنوال أحد في يكون أن •' ومنها - ٤
.٢١بقيتهالعلى لدلأكه الأية قي المقولة الأقوال يجمع الذي هو القول 

الآحرل٢،.منه يلزم متهما كل تلازم، القولتن محن يكون أن دمنها' - ٠ 
بعضونتائج شمرات من الأقوال بعض تكون أن • ومنها ~ ٦ 

التدليلبعضها مرد من أردت حرير ابن الإمام بها اهتم دليفة مسالك وهدم 
ينفيلا بمعنى الأية تفسير وأن المضرين، أقوال بين الجمع بجانب، عنايته على 

صريناالمعنى هدا هقفآ قرر وقد ذلك، محتملا الأمر كان  ١٠مش بغيره مسيرها 
مناحماص يجوز لا قيما القي، على دليلا الإنامت، يكون يإنما ت قوله مثل مح، 

كلههذا . ١^٤٢المعنى... ^ا عن حارج فهو احتماعه جاز ما فأنا المعاني... 
بجنالجمع إن بل بجنها، والترجيح المعاني احتتار بجانب عنايته عفليم مع 

المعانياختياره قي نظرْ حن من هي آنما المذكورة صوره في الأنوال 
محنها•والترجتح 
بعضهاأن غير الأية، ير نففي محتملة الأقوال تكون أن الثانية؛ الحالة 

ذللث،.على تدل لحجة بعض من أولى 

منالعاني يستلهم فهو - اطه رحمة عليه - جرير ابن ير نفمح، كثير لهذا 
تقضيالتي الأدلة من ذلك وعير والأحوال الياق وقرائن الألفافل، دلالات 

الأولى.بتقديم يمي  ١٠وهذا الأقوال، أحد بتقديم 
آؤزدهم ٠٤١٠آم ءاينه تعالى؛ افه قول نفير ني نول مثل وذللث، 
أنه;الراد المعنى في رين المقحلاف ذكر أن معد ١[  ١٣عمران; ]آل .تلإه 

والعشاء.الغرب بين أوالصلاة العشاء، أوصلاة الليل، جوف أو الليل، ساعات 

(.٢٠٧.  Y.n/A)را/أي؛(، المان جامع الختال: اظوعرسل )١( 
(.٦٠)،م/)آا/هبما(، اليان جامع المثال: سيل انظرعلى )٢( 
(.٢٤٠/YU)المان جاح المثال: ميل عر انظر )٣( 
•ته.)1ا/أا(، (، ١١٠وانظر)ا/المان)ا/أا(، جاع )٤( 



أنوذلك ، المعاني متقاربة ، احتلافها على ذكرثها التي لأقوال ا وهذه ت قال 
وهيالليل، ساعات في اض يتلوزآيات بأنهم القوم هؤلاء وصف ذكره تعالى اممه 

فيمانادها من وكذللثا لليل، ١ آناء لها تاليا الحثاء صلا٠ في تاليها يكون وقد ، آناؤْ 
الليل.ماعات له تال فكل الليل، جوف تلاها ومن والعناء، المغرب، بين 

القرآنتلاوة ياويالثج ارعني قال؛ من نود لأية، ا بتأؤيل الأقوال أولى أن غير 
اللهفوصف الكتاب،، أهل من أحد يصليها لا صلاة لأنها العناء،؛؛ صلاة في 
اهل١،.ورسوله. باممه كفروا الدين الكتاب، أهل دون يملونها بانهم ه محمد أمة 

فيصريحا كلامه كان كيم، يغلهر - كثير ونفلائرc - المنال هذا حلال فمن 
المعانيهذه لأحد اختياره ثم متقاربة، معانيها وأن الأقوال جميع تصحيح 
الكتاب،.أهل بواير علمه من استلهمه لمعنى غيره دون المتقاربة 

حملمعه يتعاور التضاد، حلاف، قبيل من الخلاف، يكون أن I الثالثة الحالة 
مجتمعة.الأقوال على الأية 

يرنففي واعتماده الأقوال أحد ترحيح من فيه بد لا ، الخلافا هل، فمثل 
فيهن.ا وغالب، واحد، آن في معا ؛القولين اللففل يفئر أن يمكن ولا ية، ألا 

أهلاتفق وقد الموعين. أحد به المراد واوتواْلئلم اللفغليل٢،، المشترك 

،٢٥٤، ٢٤٠)؛/ (، ١٧١)ا/'اها، المثال: ميل على واننلر (، ١٢٩/٧)المان جامع )١( 
٢٥٩ ،<TT ،) ،١١٢)>\إ{<0\ه (، ٥٨١'٢، ٦٥/٨)(، ١٢١٠)^أه،
(.٤٦٢، ٤٤٩، ٢٤٢٠، ١٥٩)0\إ0\د (، ٣٣٩

محيالراء على دلالة أوأكثر مجلفين معنض على الدال الواحد اللفنل هو: اسي المشترك )٢( 
والوقف، ص٩٦٢واكريفاتء (، ١٢٢)أ/ للزركثي المحيط الحر انفر: اللمة. -لك أهل 
٠٦٥٧^^التعريفات مهمات على 

اللفظوضع الذي المض قي المفقة بالعدد اسايرة الأعيان على الدال اللفظ هو المواْلئ: )٣( 
وبكر,وعمرو، نيد، على الإنسان لفظ كدلألة له؛ 

صهم1.والخونف ، _Y>،Yالعرفان وانظر: (، ٦٠)Y/ للزركشي المحط المحر 



يمي

متكلممن معانيه أو معنييه في المشترك اللفظ استعمال جواز عدم على الأصول 
مدلولاتهأو مدلوليه بين الجمع امتنع إذا واحد ونت في واحد 

ئثثهأنئسؤى لجبممك I تعالى قوله في ذكره الوارد ®القرء® لفظ مثل 
عدةتكون أن يمكن ولا بالهلهر وفسر بالمحيض، ففنر [ ٢٢٨رووهتاوقرة1 

الهلهر.أو المحيض إما أحدهما إلا المعتدة 

يجوزولا المحيض، في وحقيقة الطهر في حقيقة و»القرءا : الاورديل٣، نال 
منهاالمراد في رأيه يجتهد أن وعاليه ، لتنافيهما ، بينهما يجمع أن Jلجتهد 

هرارالة-رءاا أن جرير ابن الإمام رجح وند آ اهآ عاليه. انمالة بالأمارات 
الطهرأى.

تضحبمهاأو الأقوال بعض رذ على الدليل يقوم أن الرابعة! الحالة 
واستبعادها.

ترجيحايمير وتفحيمها الأقوال هلء رد أن بالترجيح المحالة ،،ود0 وعلاقة 
طرائقمن وهي فيها. للصواب ا وحمت الأية، ير نففي الأقوال محن واها ل

—اض ثاء إن ِ تقريرها محاز المعتبرة، الترجيح 
منالأقوال أرجح ا-محثيار ليكون رين المقأقوال تجمع حالات أربع ذهذْ 
اللغات.وأفصح العاني أحن على تعالى اض كلام ليحمل حلالها، 

للإصنوىص؛اا_هاا،واكهيل. الفمرل تثقح وثرح (، ٢٦١)أ/للآمال.ى الإحكام انقلوث )١( 
الأصول.كب س وغترئ الفحول، ؤإرثاد ١(، ٤ ٠ )ا/ الكوي وشرح ،  ١٧٢ص'

اوان)؛/'ااه(.جاع انظر: )٢( 
صاحبالثانمة، فقهاء من المحسن، أبو الماوردي، حسب ين محملّ بن علي عوت )٣، 

،.٦٤/ ١٨)السير وأربعمائة. حمين سنة توفى التصانيما، 
)ا/؟"؟(.والعيون النكت )٤( 
(.٥١٤- )إ/*ااه البيان جاع انظر: )٥( 
١١صن٤^الثانية الهلريقة جرير ابن عني. الترجح حلراتق مثحح، انفلر: )٦( 



منمه وما معانيه توجه لا - وجنأ عر - اه وكتاب جرير' ابن الإمام قال 
والظاهرالمتطق من الفصيح في وله والحاني، امملأم من الشواذ إلى البيان، 

اء-لوموجود• صصح وجه المفهوم، العاني من 

جرير*ابن عند اكمير قي الاختيار معش اكاني- المطالب، 
اللغة:الامحارش 

والمنل.العطفا أصله والراء والياء الياء ذارسأ ابن تال 
صاحبه.على ويعْلف إليه يميل أحد كل لأن الشر، حلاف، ت فالخير 

الخيرةهو هها[تقولت تالأعراف: فرتم"-؛*واثثثأه تعالى*وتال 
٠اه ؤيبه. ارتاب مثل ج؛رْ احتار مصدر — لخفيفة ا— 

[٦٨]القصص: آلتأه حفاثدم دآثتتارما ؛نأقماهة* وJالتعالى؛ 
الدعلى يختاروا أن لهم ليس أي؛ 

،.ل فعله حير هو مجا ءلال_، والاختيار؛ 
فكانالأحر، للعلرف ما ملاحغلة مع الإرادة الاحتيار؛ بعضهم؛ وقال 
اءد،-ا'".إر رمل ال>نن إل يظر المنار 

الم1نرب/.«ا(.جاع )١( 
الضير(م التأييل له)جاع التصانٍف، صاحب، الرازي، زكريا ين قايس ين أحمد هوت )٢، 

الرواة)ل/تمأماا(.إساه رثاكاتة. وتمن حمس منه نوش *مغول، 
(.٢٣٢٨ادة»خرأ)الكة مسبمم.مامحى )٣( 
.مردات(، ٦٥١)A أخرااانمحاح وانفلر: (، ٥٤٨. o،U/Uأحارأ)مائة اللغت تهدب )٤( 

.٣٠صزا الراغب 
والكليان، ص٢٤ اكأارف مهمات على والتوقف ، ٣٠صزا ارحيرا مائة الراغب، مفردات )٥( 

ؤص٢٦الكليات )٦( 



يتمي

الأية،تفسير في الأقوال أحد إلى الطل هو: الضر في الاختيار والمراد 
الأنوال.بقية تصحح ْع 

الترجيح، اختيار فكل وخصوص، عموم الترجيح وبين مينه هذا وعلى 
والشاذة،الضعيفة الأهوال كرد وغيره؛ الاختيار يثمل الترجيح لأن العكس؛ 
وهيواحدة صورة في فهو الاختيار أنا المتضادة. الأقوال أحد وترجيح 

المعنىوهذا الأقوال. عامة تصحيح مع رين المقأقوال من الأولى يم تقل. 
رحمةعليه - كلامه من والخفهوم ير نففي جرير ابن صنيع ش ظاهر للاختتار 

_.اه 

المتواترةالقراءات بين من قراءة أحد فهو القراءات في الاختيار هذا ومثل 
أعلم.واف الاختيار. حيز في تدخل فلا الشاذة أما غيرها. رذ دون 

بالمعنىالأية ر يفأن — اف رحمة عليه - جرير ابن عند الاختيار وصورة 
المقرين،أقوال بقية يذكر ثم قوله، بمثل قال من بذكر ؤيردفه يختار، الذي 

هوالمعنى بهذا لأية ا ير نفأن إلى بدلك مثيرا الاختيار، سب، ل؛تعليله ويختمه
ؤو-حعلوأتعالى: قوله ير نففي جاء ما منها جدا، كثيرة ذللث، وأمثلة له. اختيار 

[.١٥]الزخرذ; ينيءاه بمادءء يذ ٥, 

المشركونهؤلاء وجعل ذكره: تعالى يقول يرها: نففي جرير ابن، قال 
اف.بنات هم للملائكة: قولهم وذللث، نميتا، خلقه ن مف 

منجماعة إلى بأمانيده راوماق التأويل. أهل قال ذللث، ش قلنا الن.ي وبنحو 
ء.المعنى بهيا للأية نفيرهم الملف، ممري 

قتادة.عن ورواه اليدل؟ : ههتابالجزء عنى • آخرء,ن وثال، • قال، ثم 

جل- اف لأن ذلل؛،، تأييل في اخترناه الن.ي القول اخترنا يإنما نال: ثم 



[١٦حرف: jji]أيهره ؤأصتلر يات هنؤ؛ آمحديما ؛ؤأيّ : قوله ذلك أتبع - ثناؤْ 
/اه ذلك... قولهم على لهم توسحا 
له.اختيارا القول بهذا الأية تفسير فعد 

ركننل باثلأك ت تعالى نوله ير نفمي حاء ما - أيئا - ذلك أمثلة ومن 
®ذللا*ربك طرق فاسلكي يقول• I بقوله الأية فثر حيث [. ٦٩ت ه ذللا 

لك.نبللة L٠يقول 

التأويل.أهل قال ذلك في  LJliالذي وبنحو 
ملكته.مكان عليها يتوعر لا ت قوله مجاهد عن وروى ت ذلك قال من ذكر 

نعتمن الدلل ت مجاهد تأوله الذي التأؤيل هذا وعلى جربر• ابن نال 
السل.

زيدرأ،.وابن قتادة عن ورواه مهليعة. أي وقالآحرونت قال؛ 

منبعيد غير القولين وكلأ النحل، نمت، من الدلل القول، هن-ا فعلى قال؛ نم 
للثسل،نحتا يكون أن احترنا أما غير مخرجان، وجهان المحة في الصوابه 

ادم.أقرب. إليها لأنها 

كيرةل؛،ّنذلائر المثالين ولهذين 

(.٥٦- )ْأ/ه0 المان جامع )١( 
كانحاتم: أبو نال اكابعين، أتباع من المدني، أسلم بن نيد بن الرحمن يد هو؛ نيئ ابن )٢، 

(.٣٤٩)a/المر وماتت. ونمانبن انتتين ستة توهي اه- واهيا• حديثه وش صالحا، ه نفقي 
الفكر.اويان)؛ا/'أا(،ط:جامع )٣( 
(،٣١٣، ٣٠١٢)٣;(، ١٧١المان جامع المثال: مبل على انظر )٤( 

)اا/أْْ(،).ا/بمها(، (، ٥٨١، ٣٦٥)A/(، ٣٩٩)0إ{<ص (، ٣٣٠، ١٢٥٩، ١٢٥٤

(،٤٦١٢، ٤٤٩، ١٢٤٣)ها/هاا، )؛ا/هه(، (، ٣٣٩، ١١١٢)مأا/ممأ؛(، 
)آا/آل؛آأ(.



كانفإن له، مختار نهو بقول الأية فئر فمن مفنر، كل عند الحال وكذللث، 
يكنلم ؤإن الأقوال، بقية ذكر - حرير كابن - الأقوال استقصاء مقاصده من 

ؤيرجح.يختار ما على اقتصر — وغيرها المختصراين، أصحاب ك— 

حرير:ابن محي والاختيار الترحح ألفاظ ! الثالث،المهلد_، 
يرنففي الراجحة الأقوال على للدلالة كثيرة ألفاظا حرير ابن الإمام استعمل 

فيها.الضعيفة الأقوال عن الإبانة وفي الأية 
الدلالةوفي والقوة، الجزالة في تفاوئا فيها يرى الألفاظ هده في والناظر 

حيث،من الأقوال احتلافج إلى يعود وذللث، والمرحوحة، الراجحة الأقوال على 
تختلف،الأقوال، من غيره على الرجحان ظاهر قول فهذا والضعف،، القوة 

فيمتقاربة كلها أقوال جملة من قول اختيار عن رجحانه عن التعبير في عبارته 
القوة.

فيالنوة حب مرتبة ذلك في جرير ابن الإمام به عبر مما جملة ودونك 
الترجح•

فمنذلل؛ج:

بالصوابأور بكونه أو الأهوال، أحد مؤيسر أو بتصحيح التصريح — ١ 
كقوله!

ذلك...قي القول من الصواب وه 
عندنا...الصواب هو ذلiثs و٠ 

بالصواب...الأقوال وأشبه ترب أ* 

.٥٣٥، ٣٨٧، ٣٧٤، ٢٥٤، ٢٢٠، ١٨٤، ١٩٢، ١١٧/١)الثال: سل على انفر 
(، ٣٧٤، ٢٦٢، ١١٨، ١٠٧/٢)(، ٥٥٠(dT'0/T  ما.ي شر يخلو يكاد ولا



•القول■• هذا صحة التمس عر يغلب ٠

الصواب...ذلك قي الأقوال أولى و٠ 
الصحة...ذلك في الأنوال أولى و* 
ذلالث،..بفى بالحق أشمه طا و٠ 

أ.ل العالم آهل تول من المحفوظ محو بكونه الرامح القول وصف — ٢ 
كقوله:

العالم...أهل قول من المحفوظ محو هغ.ا و٠ 
آوالظاهر آو اللففل معنى نى الأغالب بكونه الراجح القول وصف - ٣ 

،,١٢١٠٢٠٧٠^من المعروف 
كقوله:

١٠٠لالففلبماو؛ى ش الأغلب هو محيا و٠ 

المعس... ٠٢٠٧٥من الأغلب ه

اللقف!....دلالة ظامحر و٠ 

الكلام...بجالأقلهرفىظا٠ر 
•الأُليظأماكزيل...

 i . أفُ■".احب ر٨:. احد امحار اضدح

)\\إح(لأاJيان جاح سيل على انئلر )١( 
)y/(، ٥٠٠، ٢٤٤، ٢٣٠، ٢٣٣، ٢٢٧اوان)>/ايا، جاح الخال: انئلرعرسيل )٢( 

،;١٧٤٨)(، ٣٢٢، ٣٠٩، ٣٠١، yyUzU)(، ٤٩٦، ٢٤١)؛/(، ٣٩٦، ٠٥، ٣٧

)؛/OA(،)م/أأا(، (، ٢٣٧>أ/(، ٥٧٤حامعالخن)ا/.لإه، الخال: غر.سا.انظ )٣( 

(.٤٦٢، ٤٤٩، ٢٤٣)ْا/ّْا، 



يري؛زي
كقوله;

ذك...ني احترناْ الذي القول احترنا ؤإنما وة 
ذك...في به نقول الذي وه 
إلي...أحب القول وهذا *؛؛؛" 
إلئ...أعجب القول وهد.ا ءإ؛- 

٠،١العرسةليماواهب أشبه أو الأية. بمعنى أشبه بأنه القول وصف - ٥ 
كقوله;

الآوة.ّ.بمعنى أشبه وهذا ءو 

اكزيل...ظاهر عله دل بما الأقوال أشبه وهذا ؛؛٢ 
العربية..؟بمن.اهب أشبه وهن.ا 

غيرأنه أو صحيحا، ومذهثا معرويا وجها له بكونه الأقوال أحد وصف - ٦ 
الآيةر٢،.يشير منه أولى الأهوال من غيره كان ؤإن الصواب من بعيد 

كقوله:

الكلام...يحمله مذهتا كان ؤإن القول وهذا أو 
مخرج...له وجها كان ؤإن وهذا ؛ٌ 
لأية...ا تحتمله التأويل من ومذهب قول وهذا -؛!' 
الحق...من بحيي غير قول -ة- 

صحته...ما.فوع غير قول وهذا ؛!؛• 

)\إ(، ٤٢٨)ْ/ا-اإ، (، ٥٣١، ٢٦٠)ا/ ألمان جامع المثال: سل >، انظر )١( 
(.٣٤٣، ٤٦)•م/أا، (، ٤٥٠

)؛/(، ٢٩٩، ٢١٠، ١٦٥، ١٦٢، ٨٠\، y/T)المال جامع المثال: سل على انظر )٢( 
٥٤٧(، ٢٤٠.)



يرنما حرير ابن استعملها التي وردها الأهوال تضعيف ألفاظ ومن 
؛تضب4ل أو القول برد التصرح - ١ 

كقوله:

سائم...على بالل.لألة الشاغل ستجيز هولا هدا يس ل* 

عندي...صواب ير غه 

وجها...لمحه نعرف لا ه 

عليها...دليل لا دعوى هده و* 

القول...هال.ا تقول على يشهله ؤ* 

قال...من تول ناد على يدل هدا وه 

جهز...الكلام من طا وص 
قال...من تول وهي ظام و* 
زعم...من قول صعق ظام و* 

•زعم•• من حطأ ن مص 
الصواب...وجه ذلك نائل أغفل تد وه 
و-محءلأ...القول من غانمل هدا و٠ 
أواف.؛•١ رسول لسنة أو افه لكتاب مخالئا بكونه القول وصف - ٢ 

،٠ال٠رب١ للغة أو الحجة، لإجماع 

،٤٠٣، ٣٩٤، ٣٦٣، ٣٣٣، ٢٧٢، ٢٢١جا.عاوان)ا/غاا، انذلرءالىسٍلاكال: )١( 
!)٠٢(، ٠٩١)A/(، ٣٦٣، ٢٠٦)م0«آ، (، ٤٧٩، ٢٤٨, ٦٠٩٨)(، ٠٠٨، ٤٧٠
٢٩٩، ١٥٣.)

(،٠٢٢، ٤٩٣، ٤٠٦، ٣٣٢ ٠٢٨٩، ٢٢٨حا.عالمانرا/آما، اظرءلسلانمال: )٢( 
 A(٠٤٨، ٣٧٠ ،)(٢٢٨/٤ ،) (.٢٠٠).م



^^ض؛رث؛م

الأدلةصحته على دلت وما افه كتاب ولا أصابوا، اللغة صواب لا إنهم ق٠ 
اتبعوا...

ْخالف.ب.التآؤيل أهل جمح لقول تأويل هذا وه 
مخالف...العرب كلام لمعاني ول ق٠ 
.٢١١^)،أنه أو البعل، أو الرداءة، أو يالشذوذ القول ، وصف- ٣ 

كقوله

لشذوذه...الصواب عن بعيد ول قه 

التأؤيل•••س حلف ذلك ل ب٠ 
بعيدان...التلاوة عليه تدل ما ءلاهر من القولان هذان و٠ 

ؤ.توم. تقول قد وه 

،.وجه لا أو له، معنى لا بأنه القول وصم، - ٤ 
كقوله:

له..امعنى لا نول وهن>ا ثة 

العرب...من أحد لغة تى يفهم له وجه لا ما ذلل؛، وه 
مفهوم...معنى القول لهذا يس له 

،•٣١٠٠بالصواب.أور غيره بكون أد القول، احتيار بميم التمبمرح - ْ 
كقوله:

(،٢٧٦)©/؟؛(، Y/0)(، ٥٦٤، ٤٦١)ا/"\أه، ايان جامع اJثال،: انظرعرسل )١( 
)أا/هخ(...)^ا٩^م 

••٥(،، ٣١٥، ٣١١/٢)(، ٣٧٨، ٣٠٨، dU(\/yyT\جاح اكال،: سيل على انظر )٢( 
(..؛٥٨١، ٢٩٦/٤)(، ٤٥٤)م؛ا،، 

(.٣٠٦/١٦)(، ٤٩٩، ٣٨٠)ه/اوان)ا/؛ام(، جامع المثال: سل صلى انظر )٣( 



المختار.ىبالقول فليس وجه، له كان ؤإن نول وهدا ٠

بالصواب.عندي أور التاؤيل من غيرْ تأؤيل هدا و٠ 
فيآتية دراسة اللفظ ولهذا ،. تذ|ع؛فهر على الدالة دارزعم® القول تصدير - ٦ 

جرير•ابن عند الترجح طرانمحا 

جريرتابن عند والاختيار الترجتح طرائق الرابع؛ المطلب 
منتعار اش كلام نمير في الراجح القول عن للابانة متعددة طرائق هناك 
طرق:حمس أشهرها 

صحته.عر التدليل فول ترجيح عر التنصيص ت الأور الطريقة 
سواه.ما برئ القول ترجيح اكانية؛ الهلريقة 
التمريض.بصغة وغيره الجرم، بصيغة الراجح القول ذكر الثاكةت الطريقة 
غيره.عر الراجح القول تقديم الرابعة؛ الطريقة 
الراجح.القول ذكر عر الاهتصار ة: الخامالهلريقة 
•صحته عر والتدليل قول ترجح عر التنصيص الأور؛ الهلريقة 

ذلك،في الأساس هي بل رين، المقعند الترجيح طرق أشهر الطريقة هدم 
ابتداء.الراجح القول عر دلالتها لأجل 

الفانك عرضها، وحسن العلريقة طْ استعمال ر جرير ابن الإمام تميز وقد 
الأقوالأصح وأردفه؛ن.كر فيها رين المقحلاف وذكر إلا آية ير نفتجد تكاد 

يبينلم حلائا تجئ وقلما ترجيحه، لمحة ؤيعلل يل-لل بل بالصواب، وأولاها 
فيهالراجح 

،٨٥، ٦١، ٢٧)Y/...(، ١٧٧، ١٦٧، ١٣١حا.عاو؛ان)ا/ا،ا، الخال: مثيل انثلرعلى )١( 
(.١٢٢، ٩٥، ٣١)م/ها، ،.؛.(، ١٣٣

=، ٢٧٤)Y/البيان حاعع في؛ فيها الراجح يئن لم التي المواضع يعص الخال سيل على انفلر )٢( 



ينمي

الطريقة.لهدم أمثلة محي الرسالة هد0 ائل موعامة 

سواه.ما برئ القول ترحح ت الثانية الهلريقة 

الأهوالعوا فيما الراجح ِ الأقوال أو - الفول حصر العلريفة بهده والمراد 
عداه،فيما متحصر فالصواب الأقوال بعفس رد على الدليل قام فإذا المردودة، 

لا.أو متضادة المذكورة المعاني أكانت، سواء 

كثتئا عبدالبرل ابن الإمام حكى بل العلماء، عند معروفة معتبرة الطريقة وهده 
المسألةأن والفلر العالم أهل بين ، حلافلا ت ءئ فقال مضمونها. على الإجماع 

فيالحق أن منهما الواحد الوجه بطلان على الدليل فقام وجهان، فيها كان إذا 
يهللانعلى الدليل بقيام صحته على الدليل قيام عن تغن م وأنه الأحر، الوجه 
،.١^ صده. 

فيبمضمونها وصرح بها، يرجح الطريقة هدْ جرير ابن الإمام استعمل وند 
.  , .)٣( موصعما عير 

فاسدينكانا فإذا الأوجه بعض بطلان على برهن أن بعد قوله مثل وذللث، 

،٣٢)ح/حا، (، ٣٨١، ٣٧٦، ٦٩/٧)(، ٥٦٥، ٣٨٨، ٣٨٤، ٣٥٣)٦;(، ٣١٤، ٢٩٩=
٥٣، ٤٩.)

صاحب،الإسلام وسخ المغرب حافظ الأندلس، البر عد ابن عبداش ين يوسف، عوت )١( 
علميدحل لم الملمح مذهب، على الل-ياتة أصول في كان ت فيه الاهى تال الفانقة. التمانمؤ 

المر)خا/مها(.وأربعماه. ومتين نلأيث، سة ^^، اه- الكلام. 
المهد)•آ/هها(.)؟(

>M)0ا\\\(, (، ٤٥٦/٣))أ/أأه(، المان)ا/«'ه(، جامع انذلرءلس؛لانمال: )٣( 
الفكررأا/اها،ط: (، ١٠٦/١٥الفكر>ط: >؛ا/هأا(، (، ٢٧٤)•ا/اأا، (، ٥٧٨
(.٢٦٠، ٢٥٠، ١٠٧/٣٠)(، ٢٢٣;٢٧)الفكر ط: (، ٢٢٨



عوالتأؤيل من الصحيح أن فبين ائهما فمن دللنا عليه بما التأؤيلأن هذان 
١^١،.الثالث. 

هن،اند فؤإذا ت الأوجه يعص يهللان عالي برهن أن بعد قوله ومثل 
.٢٢اه هلما. ما وهو الثلاث صح الوجهان، 

ومنهجهالطريقة، لهدم الطبري الإمام اعتماد على تدل وغيرها الأقوال فهدم 
فيها•

تعالى:قوله في الممى معش في جرير ابن ذكرْ ما منها: كثيرة وأمثلتها 
الحرابة.حد في [ ٣٣بم؛ثاثمحصهلاوائالة: 

تذللث، في المقرين أقوال محقي فدكر 
الإسلام.دار من يهرب أو عليه، يقدر حش يْللبإ أن ت معناه ت بعضهم فقال 

بلدتهمن نفاه عاليه قدر إذا الإمام أن • الموصؤع هدا في النفي وقالآحرون٠ 
١غيرها أحرى بلدة إلى 

المس•الموصؤع؛ هن-ا في الأرض من التفي معتى آحروزت وقال 
تقال من قول بالصواب عندي ذللث، في الأهوال وأولى ت  ٥٤٤جرير ابن قال 
غيره،بلد إلى بلد من نفيه هو الموضع، هدا في الأرض،، مجن ءالنفي معنى 

وزوعهفسوقه، من توبته تظهر حش إليه، نقي الذي البلد في الجن ش ومسه 
ربه.معصيته عن 

معشفي اختلفوا التأؤيل أهل لأن الأقوال؛الصحة؛ أولى ذلك ئالث، ؤإنما 
معلوناوكان - كيل!؛، ذللث، كان ؤإد ذكرن،، التي الثلاثة الأوجه أحد على ذلك 

والرجلالين. قهي أو الصال_إ أو القتل ت المحارب جزاء جعل إنما تعار اش أن 

(.io-x/rالسان)جامع )١( 
(.٨٠السانجاع )٢( 



—أيقنا - النفي أن معلوما كان — امتتامه حال في لا عليه، القدرة بعد حلاف من 
منله نميا الطلب من هربه كان ولو قبلها• لا عاليه القدرة بعد حزاؤ٥ هو إنما 

وجهعلى وحربه امتناعه حال في حلاف من ورحله يا-ْ نطع كان الأرض، 
الذلك أن الجمح إجماع وفي عليه. القدرة بعد عليه الحد إقامة بمعنى القتال، 

مننفيه يكون أن بطل عليه، القدرة بعد له حدا الله جعله الذ-ى نفيه مقام يقوم 
الطلب•من هربه الأرض 
منالنفي وهو الأحران، الوجهان إلا يبق لم أنه فمعلوم كدللث،، كان ؤإذا 

١^١،.الجن... أو غيرها، أحرى إلى بلده 
آحروجها تزيد الطريقة هدْ فإن متضادة الأية في المذكورة المعاني كانت فإن 

علىيدل قول رذ أن كما - غيرْ رد على يدل قول تصحيح أن وهو الترجيح في 
الأية،ير نففي معا اجتماعها يمكن لا المتضادة المعاني لأن - غيره ترجيح 

الأحر.صح أحدهما بعلل ؤإن الأحر، بعلل أحدهما صح فإن 
كيلك،ذلك كون صحة وفي قوله: مثل في هدا على الطبري الإمام نبه وقد 

اهقولما... حلاف ادعى من دعوى يعلل ما 

ايرأ٣،.قال... من قول فاد نص ذلك،، صح ؤإذ قوله: بمثل أو 
الترجيح.في الطريقة هذه اعتماده في بين وتأصيل واضح تقرير وهذا 

التمريض.بصيغة وغيرْ الجرم، بصيغة الراحع القول ذكر الثالثة! الهلريقة 
بصبغةالقول فحكاية العلماء، عند مستعملة معروفة الترجيح في العلريقة هذه 
صحته،على دليل - وذكر وروى كقال للفاعل المبنية الألفاظ وهي - الجزم 

(.٢٧٤ا/المان)• )\(جا.ع 
)ا/ا،؛(.الهان جامع )٢( 
)A/وانثلر: (، ١٢٠)A/ الهان جامع )٠١( 



ويكروقيل كروي للمضيول المبنية الألفافل وهي - التمريض بصيغة وحكايته 
صعقه.على دليل — ونحوها 

وصعقهالحاويث صحة على الدلالة في المحييين مسالك من العلريقة وطه 
-التوالي على أكثر أو راو إسناده أول من ف حن. ما ت دهي - المعلقات باب في 
فيهليس وما إليه، المضاف عن بصحته حكم فهو الجزم يميغة منها كان فما 

إليه.المضاف عن بصحته حكم فيه فليس ويقال( ؤيحكى )يروى ك جزم 

عمن viUJbيجزم أن ستجيز لا لأنه ،، الخارىل معلقات في هذا ويذكرون 
عثء.عنده صح وقد إلا عنه علق 

الحديثفي ستعمل وربما الضعيف، الحديث في التمريفي صيغة ويتعمل 
غيرهعند صحيحا كان ولو شرطه على ليس فيما أو بالمعنى، روى إذا الصحيح 

حث"'.او 

غيرلكنه الترجيح في الملريقة هذه امتعمل جرير ابن الإمام فإن هذا تقرر فإذا 
فإنهالأنوال، عرض في طريقته ذللثج في بك، الولعل استعمالهارم، من مكثر 
نالفيقول تجمعه.ا، بترجمة الروايات يصدر حلاف لأية ا ير نففي يكون عنل.ما 

يدحلالتي الروايات رئ ببردفها ثم الترجمة ؤيذم آحرون• فال أو بعضهم، 
الأقوالأولى يذكر ثم الأقوال. تنتهي أن إلى وهكذا الترجمة، هذه تحت، معناها 

بالصواب.عنده 

عرضوربما تفسيره، أغلب فى الأقوال عرض فى العلريقة هذه على ومحار 

الحديث.في المؤمنين أمير البخاري إسماعيل بن محمد الرمان وحافظ الل.نيا إمام هو• )١، 
/١٢)السير وماهين• وحمين ست سنه نوش مشهور• علم ممش، كتاب أصح صاحب 

٣٩١.)

وتدؤيب)ا/ها"(، الحديث ألقبة نرح والتن.كرة والتمرة صاّا، الحثيث الباعث اننلر؛ )٢( 

(.١٩١)•مأ/(< TA)0إ'حاح الثال: سيل على انظر )٣( 



لئيمي
التيوالأقوال العربية أهل لأقوال حكايته في خاصة الطريقة هذ0 بغير الأقوال 
الأسانيد.عن مجردة يذكرها 

بلله، منهجا فيكون راجحا، يعتبر الجزم بصيغة ذكره قول كل فليس هذا ومع 
أنمن أكثر وهذا بعضها ويرد أحدها ؤيرجح الجزم يميغة حمينا الأقوال يذكر 

له.منهجا فيهلرد التمريقس بصيغة المرجوح القول ذكر يلتزم لم أنه كما يحصى، 
احتيار0عدم أو القول صعق على دلالتها في التمريض بصيغة يلحق ومما 

علىالدلالة في بكثرة اللفغل هذا حرير ابن الإمام استعمل وقد ®زعم* لمغل 
بعمىيصدر ما ^؛^^١ صعقه، أو صحته من التحقق عدم أو القول، صعقا 

أوالرمحة، أهل بعض زعم أو بعضهم، وزعم ت بقوله يرتضيها لا التي الأنوال 
تضعيفهأو القول برئ هزا يردف نم الكوفة... أو البصرة نحويي بعضي زعم 

وحلافالتأؤيل أهل عن الرواية به جاءلتا ما حلاف اءوذلك قوله بنحو صراحة 
معحلاقه عالي التلاوة ظّاهر يدل تأؤيل *وهذا ت بقوله أو . التلاوة* ظاهر 

أو، ٣١٠لهمعنى لا *وذلك ت بقوله أو ،، تخطثتها١٢على التأؤيل أهل إجماع 
معناْغير على الكلام وحملوا الإصابة، من وبعدوا الننع، *أغرقوا I بقوله 

منخروجه مع القول *وهال.ا بقوله؛ أو ،، الممهومءر وجهه ومحوي المعروف 
لها(لْ،.وجه لا قول العلم، أهل قول 

علىيال.ل كله وهذا ،، بالغةر بصعوبة إلا تحصى لا جدا كثيرة ذللت، ونذلائر 

٢)

٣)

٤)

٥)

٦)

(.٦١)م  jU\جامع 
.i/<o/y)oU\جامع 
٢(. ١٥)آ/المان جاع 
(.٢٠٩)م/المان جاع 
اوان)؛/ا«ما(.جاع 

=، ٢٢٣، ١٩١، ١٨٩، ١٦٧، ١٣١، ٣١جاعاوان)ا/ها، انثرءرسلانمال: 



استعمالفي كذلك وهو القول، صعق على للدلالة اللفغل هذا استعمل أنه 
حوفوله ذلك ومن يقين، ولا صحة غير من القول به و؛راد يطلق حيث العرب 

ؤهمالوأهثداِفه: وقول٧[، ادس: ورأددبمرأ4]الخف
فيإلا القرآن في اازعموا« يجئ ولم كثيررا، ونفلائريرا [ ١٣٦ههريمتالأتع1م: 

ا.ر منهم كانت مذمومة بأيياء المذمومين عن الأحبار 

٠١زعمواارحل مطية رربمس ت الحدين، وُي 

يوقفلا الذي الأمر في تقال أنها ارزعم في الأصل حجرت ابن الحافظ- ونال 
ررزعمه: اغ لرسول ثعلآةلْ، بن صمام قول ذللث، ومن اه حقيقته. على 

الحدثرمولالث،٠٠ 

حمايكون ما منه والقول القول، بمعنى فتكون الأصل غير في تستعمل وقل 
باطلا.يكون ما ومنه 

=٢١٥، ١٦٥، ٨٥، ٦١/٢/٢)(، ٣٢٠، ٣٠٠١، ٢٨٦، ٢٦١، ٢٥٧، ٢٣٤، ٢٣١،

٢٨٥، ٢٨٣، ٢٧٦، ٢٦٠، ٢٤٨، ٢٤٧، ٢٠٩، ٩٥، ٣١، ١٩/٣)(، ٣٣٩، ٣٠٤،
٣٩١.)

واللغات،الأمعاء وتهدم، (، ١٥٦)أ/اللغة وتهذم، (، ١٠)T/ اللغة مقايس معجم اننلر؛ )١( 
 A(١٣٤.)

(.٦٨/١)الآىر مشكل انفلر: )٢( 
فيأحمد والإمام (، ٢٩٤)1ر رزعموا* ارحل نول باب الأدب، كتاب داود، أبو أحرجه )٣( 

الأنصاري.عمرو بن عمة عود مأوأبي حديقة حدم، من )هإ\'1(,أ (، ١١٩المحل-)؛/
شالألاتي وصححه (، ٥٦٧/١)٠ القح اثلاءا. نه أن إلا مات، رحاله •صم: ابن ونال 

(.٤١٥٨)داود أبي سن وصحح (، ٨٦٦الململة)
(.٥٦٧/١٠الارى>نتح )٤( 

اني،قفكينيخركانيخنامفآ،نممخم،
(.٣٩٥)T/ الإصابة فأسلموا. الهم رجع نم نأملم، الإسلام عن ناله قومه، عن وافدا تع 

'■تعار وقوله العلم ر جاء ما باب العلم، كتاب البخاري، أس. حدبث، من عليه ٌتموا ، ٦١
(.١٠)حديث، الإيمان، كتاب لم، وم(، ١٧٩/١)الفتح مع الصحيح رب،زذذ،صاه. 



^^ض£يزري
الزعمفي وأنثي باطلا ؤيكرن حما يكون ®الزعم® الأعرابي ابن نال 

اه.المالتأ٣،. أبي بن لأمية واليت 
سيلعلى أنه غير حرير ابن الإمام استعماله ند ازعم* للقفل الاستعمال وهدا 

/لأحرل ا لاستعمال ية بالنالندرة 
معينزمن أهل أو عالم أد العالماء من طائفة عند الامتعمالين أحد يشح وند 
السواء.على لهما محتملا يكون أو ، وصعئا صحة القول على دلالته له فيكون 

قولهمن كتابه في أكثر ميبو٧٠^٦، أن حجرلْا ابن والحاففل الووى ذكر وقد 
(JU(A)الخليل^*زعم ت يرتضيها أشياء عن 

لهواناع، سة صاحب زاهدا صالحا كان الأعرابي، بن نياد بن محمد العوبية إمام *و•  ٢١١
)T/الرواة إنباه ومائتين. وثلاثين إحدى ستة نوش المائل' وتايخ الأداب' ش مصنفات 

والمر(، ١٢٨
أنلحض ه الغي بها بمدح نصيده من ص٦٥ ديوانه ش وم الصلت، أبي بن لأمية المن  ٢٢١

•بدر غزوة بعاد وذللث، قريش، فردته لملم عليه 
تحلقوانظر: )آ/إمأا(، واسات الأسماء وتهيب (، ١٥٩)آ/آ"ها، اللغة تهدب  ٢٣١

أبيبن وأمة ءا،ش)ا(، و)ا،/ْْْ(، هامش)ا(، (، ٣٩٢)U/اتجري محمودشاكرعلي 
فيهوسد الأحر، شعره في ذكر جاهلي، شاعر ربيعة، أبي بن همدالنه بن أمية عوت الصلت، 
(.١٤٠-  ١٢٧)؛/الأغاني ة. حمسة توفي الأوان، وصاية الخمر، 

بزهمذكرنول را/بمبمأ(، •نها: حدانللة الأسمم٠١لإلأمواضع هداعلى تنيرْ في أرْ لم ( ٤١
(.٥٥٥)آ/(، ٣٩٢)U/وا>: ورجحه. 

صاحبءمرْ، ني الإسلام حائل حجر، بابن الشهير العقلاني علير بن أحمد عوت ( ٥١
(ا٣٦/٢)اللامع الضوء ماتة. وثمان وحمسن اثنتين صنة توفي اكهيرة، التصاتيف 

بنالخليل عن أحد النحو، إمام الصري، الفارسي قشر بن عثمان بن عمرو بشر أبو سبمويه  ٢٦١
(.٣٤٦الرواة)أ/إئباْ وماتة. ثمانين سنة توفي دلاذُه، أحمل• 

كتابوله العروض، عالم منشئ الأعلام، أحد المري، الفراهيدي أحمد بن الخليل هوت ١^١( 
والبر(، ٣٧٦/١رالرواة إناْ ومائة. ومتين بضع سنة توفي العين، 

ا/'\ا'ه(.١^١^١٠ وفتح (، ١٣٤)A واللغات الأسماء تهدب انظرت ( ٨١



غيوم.على الرامح القول تقديم •' الرابمة الطريقة 

تقديمالتزام على المفسر اصطلح فإذا الترجح، في اصهللاحية انملريقة ءذ0 
أوالاصطلاح هذا سن وسواء لا، أو ترجيحه على نص سواء الراجح القول 
هدايلتزم لم ومن معتبرة، الترجيح في له طريقة تعتبر فإنها بالاستقراء عرفإ 

الترحح.في له منهجا جعلها يمح فلا الاصعللاح 

فييلتزم ولم مصطلح، له ذلك كن لم العلمري الإمام فإن هذا تقرر فإذا 
علىؤيدلل الراجح يقدم أحياثا بل تأحيره، أو الراجح تقديم للأفوال عرمحه 
قوله:سحر ترجيحه على يينص ذكره يؤخر وأحرى ترجيحهل١،، صحة 

فيالطريقة هذه بأن الجزم يمكن فلا ر اه-أ الثاني• القول من والصواب 
بتفسيريبدأ حيث، هدم الاختيار مسألة في كان ما إلا منهجه مجن كانت، الترجح 

أقوالبقية بذكر يردف ئم به، فال من ليذكر يختال الذي القول وفق الأثة 
أغنىبما المبحث،، هذا من الثاني المعللمإ في بالدراسة أفردته وقد المفسرين. 

محا.إعادته عن 

الراجح.القول ذكر عر الاهتصار الخامة: الطريقة 

أكثرأن عير العلماء، عن المعتبرة والاختيار الترجح ؤلراتق من الملريقة هن.ْ 
الأن يقتضي الختصرامحت، تأليم، فمتهج المختمرامتؤ، أصحاب، هد اسنعمالها 

طلتامحده الراجحة الأنوال ذكر على ر المفيقتصر ؤإنما الخلاف، يذكر 

،٣٢٠، ٣١٠، ٢٠١، ٢٤٨، ٢٤٠، ٢٢٧جا.عابن)ا/.ه\، انظرءل.سلاوثال: )١( 
رءٍرئممرحئالإ(، ٢٣٧)أ/هأا، (، ٥٢٢، ٤٠٠، ٣٧٤، ٣٣٢

،١٩٢)\إ المان حاح انظر: انمال، سيل على ذللث، نظائر دس (، ٩٠)٨٨ المان جاح )٢( 
رغيوئ.( ٤٧٧، ٢٩٦)،/(، ٤٨٠، ٣٩٢، ٣٢٤



جمس)؛<
غيرأو المرجوحة الأنوال من غيرْ دون الراجح القول فيذكر للاحتصار، 

المختارة.

يعتبربها العلم •ع الأية تفسير في الأقوال بعص ذكر عن الإعراض أن كما 
الخلاف.ذكر التزم من صني حاصة لها، تمحعيئا 
فيمناصدم من كان - اض رحمة عاليه - جرير ابن الإمام فإن هذا تقرر فإذا 
يرهنفمقدمة في ذلك قرر كما منها الصحيح وبيان الأقوال استقصاء تفسيره 

افهثاء إن منشئون — معانيه مجن فيه مجا وبيان تأؤيلها شرح في - ونحن • يقوله 
ساترومجن جامجعا، علمه، مجن الحاجة إليه يالناس ما لكل مستوعبا كتابا ذلك 

اتفاقمن إلينا انتهى بما ذلك كل في وسرون كاما. ذلك في غيره الكب 
كلعلل ومجنون منه، فيه احتلفت فيما واختلافها منه، عليه اتفقتا فيما الحجة 
منأمكن مجا باوجز ذلك، مجن لدينا الصحح ومجوصحون مذاهبهم، مجن مجذما 

امتقصائهفلأجل ، ١١٠١فيه. الاختصار مجن أمجكن مجا وأخمر ذللث،، في الإيجاز 
الترجحفي العلريقة لهذه استعماله كان - غالتا — الرامح ببيان والتزامه للأقوال 
أعلم.وافه منهجه، في وجود العلريقة لهذْ وليس مجنعدم، 

اوا0)ا/أ_ب(.جاح )١( 



المبحث

الترححوجوم امتعمأل في جرير ابن ْتهج 

Iمطالتا عشر مسعة وفه 

الأية.هي جملة أو لفظة بدلالة الترحح الأول: المطلب 
عندالمعتأرة الترحح وجوم من فيها جمل أو الأية في ألفاظ بدلالة الترجح 

الذينرين المقهولأم من واحد الفري جرير ابن والإمام الضمريزرا،، 
الدلالةفي بكثرة الوجه هدا استعمل وفد إمامهم، هو بل الوجه، هدا اعتمدوا 

أوردها.الأقوال بعض تصحح على 
منالمرجوحة أو الراجحة الأقوال على الترجيح في الوجه هاوا ودلالة 

وجهتن؛

الراجحالمعنى على يدل اللفغل هن>ا يكون بأن اللفثلية، الjلألة أحييا 
إلالما ءقه آت؛لكؤ ومر ت تعالى فوله نفير في جاء ما مثل وذللث، الوصع، بدلالة 

الأنوال!ذكر أن بعد جرير ابن قال [. ٢٣أنيئ،ؤ، 

نال:من نول التنزيل بئلا٠ر وأشجهها بالخوابه، ذلك، في الأنوال وأولى 

را/هبمأ(.نواعداكرجح انفلر: )١( 







ولاآخر. موصع في ط بفقد ملكن في اختصر وما آحر، موصع فير لنر محي 
}١ وحل عز - الله من اممه كلام بمعنى، أعلم أحد 

القرآن،معاني بيان فير ير التغمن النؤع بهذا الطبري الإمام اعتنير ومحي 
الأية.بتفسير وأولاها الأقوال أصح عن، للابانة الترحح فير وجها واستعمله 

 ،j_ محوله نفير فير جاء ما ذلك أمثلة Iطاأمر،زبم£،هلاككودرتتعالى
كزألحؤر أحدهما ، يرها نففي قولين على رين المقخلاف  ijiSvذكر ٧[، 

الخطاب.بن عمر عن ورواه والأمثال الصرباء بين وقرن بثكله، ان إن

لهاجعلت، أي• • بها فزوجت اد لأجا إلؤر ردت لأرواح ا أن • لأخر وا 
بنرعمر تأوله الذي بالصحة، ذلك، في التآويلٍن وأولى، I ذللث، ج قال ثم زوجا. 

ذكره:تعالى، اممه قول وذللث، بها، اعتل التي لسة ه الخطاب 
الوذللث، [، ٢٢فات،: ]١^١ محأممث(4 ئمحأ أمحذ ؤظأ\ وقوله: ٧[، ]الواقعة: ثئ؛4 

زبم£،هألنموس، ٠^^٥١ ت قوله وكذللث، والشر، الخير في والأثكِال الأمثال ثلث، 
،.١^ والشر. الخير في، والأمثال بالقرناء 

فيبوروده المعنى، بهذا لأية ا هل«ه ير نفعلى خهض الخهناب بن، عمر فامتدل 
المعنىهدا ترجيح على حرير ابن الإمام استدل كما الأية، هذه نفليره أحر آيات 
الترجيحى.الوجه هدا مضمون وهى الحجة بنفس غيره على 

،.ل يره نففي كثير المحنى هذا ونذلاJر 

)\الأ\'(.وأضواءاليان _rU، تمة ابن الإّلأم التمرلشخ أصول في ثومة انظر: )١( 
(.٧١-٧٠المان)♦م جامع )٢( 
(،٤٨٤)U/(، ٤٦٠)أ/؛ه،  uyT/y)jU (iioiifi\جامع انظرءرس؛لاكال: )٣( 

/A(١٨١ ،)(٢٢٢/٩ ،) ،0ا/(، ١٠٢(، ١٢٠)آا/أح(

(،٦٨/٢٦);٣٨(، ٢٤)(، ٧٦AT))اأ/؛أا(، وكيلك، اممر )؛ا/خآ(ط; (، ٤٣٥
الأنوال.بعض ترجح في الترجيحي الوجه هل.ا امتعمل حين، (، ٠٢١ ، ٦٨/٢٧)





^^الضمي؛م

المعانيكانت إذا وأما غيرها، دون الصحة لها أوجت معنى بزيادة غمها على 
١،.اه به<ا. مقروءا يكون أن أولى بأنه لعضها للحكم وجه فلا متفقة 

يختارولا حمينا فيصححها معانيها تتحد الي القراءات في عمليا ذلك وطق 
قراءتانوهما قوله: بنحو دائنا ذلك ؤيقرر معانيها، اتحاد لأجل منها؛ 

القراءةواستفاصة ذلك، معنى لاتفاق فمصيب؛ القارئ قرأ فبأيهما معروفتان 
الإسلام.١^٢،.^؛،^١٠ منهما واحد بكل 

علىدليلا المختارة القراءة كانت القراءات اختلاف على المعنى اختلف فإذا 
علىدليلا التفسير أهل عليه الدي المعنى وكان الأية، بتفسير المعاني أولى 

وعلىالأمصار، قرأة في مستفيضة جميعا القراءات دامت، ما ، القراءة اختيار 
ابنسار القراءة خلال من الأية تفسير في العاني أصح استلهام في المنهج هذا 

فىالوجه هدا ؤيجد إلا اية ير نقيغادر القارئ يكاد فلا يره، نففي جرير 
واضحا.الترجح 

[٥٨ت ]القرة ه جملة وقدلؤأ I تعالى قوله نفير في جاء ما ذللث، أمثلة فمن 
:يرهانففي رين المقخلاف جرير ابن ذكر 

حطايانا,محا احهلهل المعنى المقرين; عامة فقال 

حت

)ه/أ"اا(.البيان جامع )١( 
صبيلعلى منه جملة انفلر يحمص أن من أكثر التقرير هذا ونفلاتر (، ٣٣٨)و/اليان جامع ( ٢١

،١٧٣، ١٢١)٨; (، ٥٦٩، ٥١٧، ٤٩٢، ٤٦٣، ٣١٦، ٤٦/٧)البيان جاع قي: المثال 
،٦٣/١٠)(، ٤٨٨، ٣٣٨، )ه/١٨(، ٤٠٦، ٣٧٢، ٣٥١، ٢٧٢، ٢٢٠، ١٩٦، ١٨٨

بمشقة.إلا بمص لا ئير وغيرها (، ٤٣١، ٣٧٤
اختيارصوابمل أهم من هو القراءة اختيار عل دليلا التأؤيل أهل عليه الذي المعنى جعل ( ٣١

(،٢٣٧)U/البيان جامع ل: المثال سيل على ذللث، من جملة انفلر جرير. ابن محي القراءة 
،٤١٦، ٢٤٦، ٢٠٢(، ٣٧٠، ١٣٨/١٢)(، ١٩٦)\\إا\ل 

كثير.وغيري (، ٣٠٤، ١١٨/١٦١(، ٤٥٨





ذهابهاعلى دليلا لها جميعهم بخلاف وكفى الأمصار. نرأة عليه عما حارجة 
راهرأ وشذوذها. 

احتارحيث، الترجيح في الوجه لهذا جرير ابن تفق يغلهر هدا حلال ومن 
وهال.االقراءات، إحدى اختيار على بناء الأية ير نففي المذكورة العاني أحل. 

فيه.إشكال لا ظاهر 

بالشذوذبالتاء قراءة على حكم أنه المثال هذا في الإشكال أن غير 
فيالمشكلة المواطن من وهذا ، وحمزة عامر ابن بها قرأ صحيحة قراءة وهي 
،.وتآملأ دراسة إلى ماسة بحاحة وهو القراءات، تجاه جرير ابن منهج 

الترحيحيالوحه هان.ا تقرير في احر شيئا المثال هذا أفادنا فمل. ا هن. وْع 
وترحيحهالتفيفة القراءة معنى اعتماد وهو ألا له، جرير ابن تْليق ومدى 

حلالمن الترحح في الوجه هذا قرر ألتن جرير فابن الشاذة، القراءة معنى عر 
هذاغير في الترجيح في واستعمله — هنا المثال في نونع ؤإن — المنال هن.ا 

آ.هناك١ المثال في له منانع ولا الموضع 

)؟ا/(، t'T/v)المان جاع ني: اJثالين هدين نقناز واننلر  dir/\y)المان جاع )١( 
(،U/Y)•(، ١٦٣/١٦)(، ٢٣٨، ٥٧)0\إ\ك (، ٠٦٠)ا\إ\\ف (، ٤٣

YY)/جدا.محير وغيرئ (، ١٧٦;٣٨، )٠٣(، ٥٩/٢٣)(، ٨٥، ٧٦
 )Y( ٥٦مجاهد لأبن المعة ت في نراءتهما انفلرYوالنشر ، ١ ٠ ص٦ والتيسر ، ص(/Y

فيالشام أهل إمام عمران، أبو الاومثأقي، ١ليحصي عامر بن عيداض هو• عامر وابن (، ٢٦١
(.القراءالكبار)ا/٢٨معرفة عثرومجاتة. ثماني منة توم، سندا، يعة القراءالأعلى القراءة، 
عاليهوئرأ السبعة، القراء أحان الكوفي، عمارة أبو الزيات، حبيب، بن حمزة هو: وحمزة 

١(.١ ١ القراءالكبار)ا/ معرفة وماتت. وحمين ستة ستة توفى السبعة، من الكاش 
فىجرير' ابن عند القراءة احتيار )اصوايعل بعنوان عالمية رسالة ش البحمته هدا نحو مجل )٣( 

فه.٠الدال اكفة, لياحنف اش أمال الأملأمة، ّحءد م-, محمد الإمام جامعة 
آ٥(.٧/١٦)البيان انفلر:جاع )إ(



فإنمعانيها، بعضر أو المتواترة القراءة معنى تؤيد الشاذة القراءة كانمن، فإن 
التأييدأكان سواء الايات، ير نففي واحتياراته ترجيحاض بها أيد جرير ابن 

ااذلالئ،عود مابن قراءة في أنها لنا يكر وقد قوله؛ بنحو واختياره لقوله مباشرا 
منقلنا ما تصحيح ذلك ففي [ ٢٨]فصلت؛ الخلدا؛ دار النار اش أعداء جزاء 

١^١،.ذلك. في التأويل 
المخالفالقول رذ عالي الشاذة القراءة بدلالة لاختياره التأييد كان أو 

إدراسييءعلى *سلام عود؛ مبن عبداض قراءة وفي قوله؛ بنحو وذلك لاختياره 
اهرأمحمد. (ل على سلام بدلك عنى قال؛ من قول خطأ على واضحة دلالة 

القرآني!السياق بدلالة الترحح الراع؛ المطلب 
سابقعلى ويهللق معناه• على ولاحقه الكلام مابق دلالة هي؛ السياق دلالة 

لحاقل٣،.لاحقه وعلى ساق. الكلام 

أصحعلى الايايت، محياق دلالة ببيان كبيرة عناية جرير ابن الإمام اعتنى وفد 
صوابعلخلال من بها ورجح جليا، تقريرا ذلك وقرر القرآن، نمير في المعاني 
وترجيحاته،تقريراته في عليها وسار ياق، الدلالة في للنظر وضعها موصلة 
خرجما دون فيها، الكلام سياق دلالة على الايات تحمل التي الأنوال واعتمد 
دلالته.ظاهر عن بالسياق 

بحجةإلا غيره، إلى سياقه في هو عما الكلام صرف، جائر فغير • ؛قه نال 

اوان)؛أ/'أاا(.جامع )١( 
.٢٩٥، )•اليان جامع ش: الاستدلال هدا نفلير وانفلر (، ٩٦/Yt)ايان جامع )٢( 

(.١٤٦٨٦)(، ١٤٥٨٦)(، ٤٨٤)(، ١٩r)^١إ(، ٢٣٤;١٢))اا/ْه؛(، (، ٤٤٢

حدا.كثير وغيرها 
(.١٢٦.  ١٢٥)ا/ الترجتح ثواعد انظر: )٣( 





علىاض نزل ما : قالواأنهم قريس مشركي عن الله من جمر هو آخرون؛ وقال 
شيء•من بشر 

ومجاهد.عباس، ابن عن جرير ابن ورواْ 

بمضمونترجيحه على واستدل الأخير، القول جربر ابن الإمام رجح لقد 
منقول ذلك، تاؤيل في بالصواب الأقوال هذه وأولى ! ؛^؛؛٠ فقال الوجه، هدا 

فيذلك أن وذلك قريش؛ مشركو هِرهءه، حى وماثوروأأثئ ؤ I بقوله عنى قال؛ 
بكونأن من أثبت عنهم، جمرا أيصا ذلك بكون فأن أولا، عنهم الجمر 'ساق، 
عمنالخبر في ما مع متصلا، به هدا يكون ذكر لهم يجر ولما اليهود عن جمرا 
شيئابشر على أنزل اش كون أن إكاره من الأية، هذه في عنه تعالى اض أحبر 

اليهود•دين من المعروف بل اليهود، به تدين مما ذلك وليس الكب، من 
المر،من روي بما يأُت، لم ؤإذ داود• وزبور وموسى، إبراهمم بمحمإ الإقرار 

علىكان ولا - السند متصل صحيح حبر اليهود، من رجلا كان ذلك قائل بأن 
السورةأول من الخبر وكان — إجماع التأؤيل أهل من كذلك كان ذلك؛ أن 

Iقوله وكان — الأوثان عبدة من المشركين عن حبرا الموصؤع هذا إلى ومبتدئها 
ندعيأن لنا يجر لم — منه مفصول غير بن.لك موصولا ةِي،ءه، •_ أثن هدروا ُ'ؤوما 

أوحبر من ب التسليم يجب بحجة إلا موصول، به هو عما مصروف ذلك أن 
اهدرا،.عقل. 

}نقنا قي قال المثال هذا في القرير ^ا وبنحو 

معترصا.كلاما جعله من أولى بعده وما قبله ما معاني في الكلام إدخال - ٢ 

(.٥٢٥المان)؛ا/؛ثأْ_ )؛(جامع 
؛٥٥٠)0إ\'\0ا (، ٥٨٥، ٥٢٥/٤))آ/ها"ه(، المان جامع ١^١^ سل على انظر )٢( 

XWAfW))ها/هاه(، )مأا/^مأ(، (، ١٠٨.(، ٥٤٦، ٣٢٤)!/



منأكثر أنه كما وقرره، المرحيحي الوجه هدا على  jirTابن الإمام نص 
القرأن.ير نفني الوجوه أصح بيان في استعماله 

حبرذلك قبل ما فإن وتعد، ت ترجي»حه صحة على الوجه بهيا محتجا ه قال 
لمإذ أشيه؛ عنهم حبرا يكون بأن بينهما فما كدللئ،، بعده وما إسرائيل، بني عن 

دليلبذلك جاء ولا غيرهم، إلى عنهم النمر صرف، على دليل الأية في يكن 
اهبه. القول صحة يوجسا 

تعالى;قوله ير نففي حاء ما الترجيحي، الوجه لهذا تطبيقاته جملة ومن 
العنيفي التأؤيل أهل حلاف فن>كر [ ٨٣]الحل: قأًكرجايم نمثاأثينر ءؤيمبفؤث 
بها؛معرفتهم مع ينكرونها التي بالنعمة 

وكاز؛وْ.جحدوها ثم نبوته عرفوا الني.ؤ *و • بعضهم فقال 

المدى.عن جرير ابن ورواه 

هاوْفي تار_الى اممه عدد ما أن يعرفون أنهم ت ذللت.، معنى بل ت أحرون ونال 
ينكرونولكنهم بذلك، عليهم المنعم هو اممه وأن الله، عند من النعم من المورم 
ذلك...

جرج•وابن مجاهد، عن جرير ابن ورواه 

افهبأن أقروا رزقكم؟ من لهم; قيل إذا الكفار أن ت ذلك معنى ت أحرون وقال 
آلهتنا.بثماعة ذلك، رزقنا بقولهم• ذللثإ ينكرون ثم رزقهم، الن*ي هو 

وأولىلأية; ا في الأقوال أصح بيان في الوجه هن-ا مستعملا جرير ابن نال 
بالنعمةعنى قال; من قول الأية، بتأؤيل وأنبهها بالصواب، ذلك، في الأقوال 

محمدبإرسال عليهم النعمة ه ضمتاآلله قوله; في الله ذكرها التي 

اوان)ما/ااآ(.جامع )١( 



حبركلتاهما آيتين بين الأية هذه أن وذلك إليه، بدعائهم بعثه ما إلى داعيا إليهم 
قبلهما معنى في يكون أن بينهما ما فأولى به، بعث وعما ه، اف رمول عن 
قبلقاليي يعده، وعما قبله عما انصرافه على يدل معنى يكن لم إذ بعده، وما 
ثبمكثجاهنح آثي نت ي،زءول ؤ( أليثق آثثع عثك موؤ>ل( ٠ؤؤن فوله؛ الأية هذه 
كذلك،ذلك كان فاذا رمحولها، وهو سهيدايم أثؤ َ؛و من بعث ورم ؤ بعده وما 

نمبك، محمد يا عليهم اض نعمة باض المشركون هؤلاء يعرف ١^٠^ فمعنى 
اهنبوتك... ؤيجحدون ينكرونك 

القاصيةالأهوال يرجح المثال. هذا نظائر في جرير ابن محار النهج هذا وعلى 
منوتجعله الكلام، ترابهل تفكك التي الأهوال دون واحدا، سياقا الكلام بجعل 

بخلافلها التسليم يجب حجة تقم لم ما معترصا، كلاما بعمه أو كلامين 

منقطعا.جعله من أولى منه وقرب وليه بما الكلام إلحاق - ٣ 

بماالكلام إلحاق أن - يره نفمن كثيرة مواصع في - جرير ابن الإمام قرر 
سياقعلى للكلام حملا فيه لأن وذلك الأية؛ بتفسير أولى منه وقرب سبقه 

بدلالةالبالغة جرير ابن عناية من وهذا كلامين، وجعله فصاله دون واحد، 
محتملادام ما - واحل. سياق في مترا؛ئلا الكلام جعل — عنده - فالأصل السياق، 

التيالأنوال يصحح ;؛jC فإنه لذا قبله؛ عما منمهلمر أنه على دليل يقوم أن لا إ— 

الفكر.ٍل: \( 0A/]i)الببان جامع )١( 
,٤١٨)؛/)(، X-l/T)؛،(، n،5/Y)جامع انذلرجمالةسسذكفى: )٢( 

/١٣)(، ٤٣١، ٥١٨))\/0\ك (، ٣٥٨(، ٠٨١، ٣٢٤)I/؛آه_هآه(، 

)ها/ما،ا(ٍل:الفم، ْل: (، ٦٦، ٢٦/١٤)(، ٤٥٩، ٣٩٧_٣٩٦، ٣٢٩، ٢٩٦، ٢١١
)'T/(، ١١٩٨٩)؛(، U/YU)(، ٨/٢٦)(، ٦/٢١)(، ١YT)لأ١إالفكر، 

٢٢١، ١٤٦، ١٣٨، ١٢٥، ٥٥.)







^^لضمي؛لي

لاوقر0;يطتأه ئتويأ معلوأ نإن شهيد وي ئ بمآر تعالى: نوله نمير 
؛شسيرهافي رين المقحلاف ذكر حث [ ٢٨٢

فيالحقوق أهل مضارة عن والشهيد الكاتب اف من نهي ذلك يعضهم: فقال 
المالاينة.

وعترهم•زيد، وابن وطادوس، والحن، قتادة، عن جرض ابن ورواْ 
يضارر؛ا.*ولا القول: هذا على ررمارا؛ وأصل 

الكاتبمضارة عن والمسمتشهد للمستكتب نهي هو بل ' آخرون وقال 
•والهد 

عباس،وابن عود، موابن -اب، الخهلبن عمر عن جرير ابن ورواه 
•وغيرهم هد، ومجا 

يفارر((.ررولأ القول هدا على رربمارا؛ وأصل 
ذلكفي الأنوال وأولى الوحه: هذا بمخمون مرجحا جرير ابن نال 

ولابمعنى: بمثارماتبولاقهيده، ذلك:محنى قال: من قول بالصواب 
لهيكتب أن إلا هذا على يأبى بأن هذا، استشهد أو هذا استكتب من يفارهما 

غيروهو الشهادة إلى يجيبه أن إلا هذا على ؤيابى ه، نفبأمر مشغول وهو 
عزاف من الخaلاب لأن غيره؛ من بالصواب أولى القول هذا ملنا ؤإنما فالغ، 
الأو: ارافيلوا وجه: على انقضائها إلى مبتدثمها من لأية ا هذه في وجل 

والمشهودالكتاب، بينهم والمكتوب الحقوق لأهل حهلاب هو إنما ، ١١تفعلوا
فيهانهي أو أمر من كان ما فأما الديون• من بجنهم تداينو،، بالذ«ى عليهم أو لهم 

كقوله:المخاهلس،، غير للغاسبا والنهي الأمر وجه على هو فإنما لغيرهم، 
ذلك،.أشبه وم، ، مادعدأ4 إدا ^١٠■ ٣١١يأب وكقوله:ْكاّبه، _^؛ 

يحقتأهمولآ دمعإوأؤ؛* ءؤوإن بقوله: مخاحلين فيها المأمورون كان إل - فالوجه 
يكونبأن منه أشبه تشهد، والمتكتب المعلى مردودا الأمر يكون أن ب— 



٠٨٠
هماكانا لو والشهيد الكاتب فإن ذلك، ومع والشهيد. الكاتب على مردودا 

غيروأنهما اثنان، لأنهما بهما. وق ففإنه يفعلا ؤإن ت لقيل الضرار عن المتهسن 

غيرليناتب نهئ ؤولأبمآر4، بقوله؛ النهي بل ؤدلأبمآر4، بقوله؛ محاطين 
المخاطب.

ماإلى توجيهه من أولى الأية، محياق فى لما نظيرا كان ما إلى الكلام فتوجيه 
١^١،.عنه. منعدلأ كان 

حملورجح الأية، فى الخْنايح توجه دل.لألة هدا ترجيحه فى ممتن فاستدل 
إلىصرفه من أولى وجعله السياق، فى نفليرْ من سق ما على الخلاف موصع 

منالقولين أظهر وهان.ا الغائب. إلى المخاطب، من الألتفايت، سبيل على ، ءيرْ 
السياق.دلالة مراعاة حين، 

تقبرها.فى الأهوال أحد ترجح على تدل لأية ا خاتمة - ٥ 

فىيرها نففى الأقوال أصح على الأيات بخواتيم جرير ابن الإمام امتدل 
خاصةوخاتمتها. الأية مضمون بين الوثيق للارتباط وذللئح تفسيره؛ من مواضع 

بصفامحت،مختومة الرحمة فايايث، الحسنى. الله يامحماء ختمت، التهم، الاياُت، في، 
والعلموالحكمة والقدرة العزة بأسماء مختومة والعذاب العقوبة وآيات، الرحمة، 
بخاتمةناسا جاء عمن الحرابة حد سقوط على العلم أهل اّتا-ل لدا والقهر؛ 

عمواثأثن آُى ةءد!تأ ٤^؛! مديوأ آن مير ين خوك؛١^١ 'إل^^٠ ه؛ ولنفى ة يألا 
أنوالرحمة المغفرة ومقتضى فختمها [، ٣٤]المائدة: عره يي-

،.ل عنهم الحد بإسقاط ورحمهم ذنبهم، غفر ئد تعالى اف يكون 

(.١١٦)0\ا0\\. البيان جامع الثال،: م،ذاوانظرمن (، ٩١-  ٩٠)٦/ ايان جاع )١( 
القاعدةالمثلى، والقواعد ، ٦٦، ص٢٦عثرة التاسعة القاعدة الحان، القواءاّ انفلر: )٢( 

الأسماء.ثواعد من الثالثة 





^^لأحيارِ

هذهوأشبه الوجه; بهيا مرجحا - الأقوال ذكر أن بعد - جرير ابن قال 
الخطاببن عمر قون ذكره، تعالى اض كتاب ء؛لاهر عليه ئد بما الأقوال 
هقوله:أل - الطلاق في بقولهم قال ومن ه، وعلي وعثمان 

بعدفاءوا فإن معنا٥، إنما ؤإقعقوأألْلثذ?إة؛ثنّءغءيثر.ايم، ر.ا ئبمم عمور 
افحق أداء إلى فرجعوا الأربعة، الأنهر انقضاء يعد من إياهم الإمام وقف 

آلْلأمح4عقزأ ؤإ{0 - رحيم غفور لهم اض فإن منهن، آلوا اللائي لسانهم عليهم 
إليهن.أتوا بما ؤعيم؟< - طلقوا إذا لطلاقهم ؤظ0أثن^^، - فعللقوهن 

ؤإ؟0قال; حين ذكر ذكره تعالى ض ا لأن لأية، ا بتأويل أشجه ذلك قلنا وإنما 
غيرالأربعة الأشهر انقضاء أن ومعلوم ه. عيال سمح أثن ع_أألئلثيىه، 

لمالأربعة الأشهر انقضاء الطلاق® ررعزم كان فلو معلوم. هو ؤإنما مسموع، 
لمأنه كما أته ذكره تعالى اممه عن الخن اش يذكر مختومة لأية ا تكن 

آليالتي زوجته المولى مراجعة في - طاعته إلى الفيء فيها ذكر التي الأية يختم 
موضعيكن لم إل العقاب*، اشديد أنه عن الخبر بذكر - إليها حقها وأداء منها، 
بأنهذكره تعالى ه نفوصفه عن الخبر بذكر ذلك حتم ولكنه معصية، على وعيد 

حتمفكذك إطاعته. إلى إنابته على المنيب وعد موضع كان إي ؤعئورقبمثه، 
>ننحإهللكلام بأنه ه، نفبمفة والكلام، القول ذكر فيها التي الأية، 

طلاقعلى نسائهم على المولون عزم ؤإن ذكره; تعالى فقال و؛الفعلءؤءلبمه، 
يماطلقوهن، إن إياهن لعللاقهم ه شمخ أئن ^٥٤ نسائهم، من منه آلوا من 

١،•اه عليهم• ويحرم لهم يحل مما إليهن، أتوا 

(.٤٩٩. ٤٩٨)؛/المان جامع 



هذاوبنحو الترحيحي، الوحه لهدا نفيس وتقرير ؛^٠ منه بدع استدلال وهذا 
المثالهذا _ llajفي قال التقرير 

استعمالهومعهود القرآن أسلوب من الغالب على الله كلام معاني حمل - ٦ 
أدرث

فيالقرآن استعمال توافق التي الأنوال بترحيح قاض الترحيحي الوجه وهذا 
الألفاظفي .خمد'\< أو اغلبيا الأّتعمال أكان سواء الخلاف، موضع غير 

أوالراكيب١/١٢^؛ 
محياقالت،على ترجيحه في معتمد أنه جهة من السباق بدلالة الوجه هذا وعلاقة 

أحر.مواضع في قرآنية 
التفسيرية،الأقوال بعص ترجيح في الوجه هذا جرير ابن الإمام استعمل وقد 

ا١ ٠ ٠ الحل ت ه مفكدتك يهء هم ولك ءؤ ت تعالى قوله ير نففي ء جا ما ذللئ، فمن 
معنا٥فى رين المفحلاف ذكر حيث 

مشركون.بالله هم والذين المعنى! ت يعضهم فقال 
مجاهد.عن جرير ابن ورواه 

أعمالهم•في الشيطان أشركوا ؤرأئتيهمدءخ،وكه ت آحرون وفال 
أس•س الربتع عن جرير ابن ورواه 

قولأعني الأول، والقول ت الوجه هذا بمضمون مرجحا جرير ابن نال 
إنماالنيهلان يتولون الذين أن وذلك، بالصواب، ذلك، في القولين أولى مجاهد، 

يثركونأنهم لا ومشاربهم، ومطاعمهم وذبائحهم عبادتهم في بالله يشركونه 
مشركوه،هم الذي I التنزيل لكان الربح قاله ما الكلام معنى كان ولو بالشيهلان. 

(.١٣٤/Yn))اا/آ-ما(، <، ٣٨٤)ه/البيان جاع الخال: محبيل على انثلر )١( 
(.١٧٢/١)اكرجيح قواعد انظر: )٢( 



هموالذين كذلك، التنزيل كان لو يكون فكان )به(. الكلام في يكن ولم 
كانواالقوم أن إلى الكلام، معنى موجه يوجه أن إلا أعمالهم، في مئركو0 

معنىحينئذ فيصح لياْ، عبادتهم في به النه ؤيئركون النيهنان، بالوهية يدينون 
وصم،تعالى اف أن وذللث، القرآن، محائر في به التنزيل جاء عما ؤيخرج الكلام، 

سلطانا،عليهم به ينزل لم ما باض، أشركوا أنهم القرآن سور مانر في المشركين 
نجدولم شيئا، باض تشركوا لا ذللث،، عن بالزجر إليهم تقدم موصع كل في وقال 

منحبنا القران، من شيء في ولا بشيء، اف تشركوا لا التنزيل: من شيء في 
هميمءقوله؛معنى توجيه لنا فيجوز بشيء، اش أشركوا أنهم عنهم اف 

كانإذ إدا فبين اف، مثركو بالشيهلان هم والذين إلى [ ١٠٠ت ]النحل ث،ركثيم 
قوله:في الرب، على عائدة قوله: في الهاء أن كذللث،، ذللث، 

١^١،.ءؤوءلربءنتمؤلوفه• 

حين،أحر، قرآنية سياقالت، في رجحه الذي القول معنى بورود  'ضفاستدل 
باقيشركوا أن عن الخلمق ونهى تعالى، باش بالشرك المشركين فيها وصفح 

ترجيحه.على يدل مما مجاهد، فول مضمون هو المعنى وهذا شيئا، 

غيرْ:إلى إعادته من أور عنه المحديث، إر الضمير إعادة - ٧ 

هنابالذكر وحممته ، الضمير عاند في الترجيح قواعد من الوجه هذا 
مراعاةلأجل عنه الحديث، إر الضمير إعادة لأن الآياات،؛ سياق بدلالة لتعلقه 

بالحطاب.المقصود هو إذ الياق، 

يربنقالأقوال أور لبيان الترجيحي الوجه هذا جرير ابن الإمام استعمل وقد 

السان)\\أ\أ'\هجامع في: المثال هدا من;ذلار وانفلر (، ١٧٦-  ١٧٥ا/ المان)٤ جاع )١( 

(.n'V/T)الترجح نواعد اننلر: )٢( 



^^-£يت_ري

(jii^uفوو0 ؤبز سق ٩ بن أيلم زمأ أكن ^١)؛ •' تعالى نوله تفسير ففي ية، ألا 
اريتلى®.قي الضمير عائد قي الممرين حلاف ذكر [ ١٠٧]الإسراءI سجد١يم 

القرآن.أي: بعضهم: فقال 
محمده.آخرون: وقال 

ينق^إدا بقوله: عي • قلنا يإلما • الوجه هذا بمضمون مرجحا جرير ابن نال 
ذكر،الكتب من لغيره بجر ولم القرآن ذكر محياق قي لأنه القرآن؛ هأه 

ذكرمن ه ملهم قوله: في التي الهاء حعلت وليلك، إليه، الكلام فيصرف، 
]الإمحراء:ؤوؤ1انأرقئه قوله: وذلك، قبلهم، جرى بذكره الكلام لأن القرأن؛ 

يأيت،لم إذا نلنا ما صحة وجثت فالذللث، عنه؛ الخبر محياق في يعلءه وما [ ١٠٦
فينال التقرير ^ا وبنحو اهورا،. لها. التسليم يجب، حجة فيه فالنا مجا ، بخلاف

نفلائرْرأ،ب

:المصحمؤرمحم بدلالة الترحح الخامس: المهللبؤ 
ورسومهالممحفه، في القرآن حروفي، أوصاع هو: الممحمج رمحم 

القراءةقبول محروهل من س-رءلا الممحم، رمم موافقة العلم أهل جعل وند 
مافيه الأنوال من فالمحيح القرآن، ألفافل ير نففي الأمر وكذللث، القرآنية. 

الممحفجكتابة على أجمعوا نهن الصحابة أن وذللئؤ المصحف،، رمحم وافق 
وامحعمع والإملاء الكتابة بأصول ودراية علم عن منهم ذللثج وكان الرمم، بهذا 

المكر.ٍا: (، ١١٨١/ )٥ البيان حامع )١( 
ًل:)0\إص الفكر، ًل: ( ١٤١/ ١٤))ا/؛1ْ(، المان جامع المثال: ميل على انفلر )٢( 

الفكر.)ا"ا/ح1(ْل: الفكر 
صخ"أإّحاليون ابن مقدمة )٠١( 





يمي
واحدكل مع هم وبين بينها فاصلة بألف وُروزذوا" اركالوا® كتابة كانت نما، أ تم 

شيءبه متصلا يكن لم إذا ذلك، نظائر في الآكتاب جرى بدلك كان إذ منهما؛ 
الدليلأوضح ألف بغير الموضع هدا في ذلك فكتابهم المفعول، كنايات من 

كانإذ الكلام فتاؤيل بهم، المفعول أسماء كناية هو إنما هم٠٠ ١٠قوله؛ أن على 
.١^١٢سا. ما على وصفنا ما على الأمر 

ا.نظائر0ل في قال التقرير هذا وبنحو 

•لأية ا نمير قي نبوي حديث بدلالة الترجح السادس! المهللسه 
لتؤثألوهتقن إيك للناس ليبينه الجمح، ءل5، القرآن تعالى النه أنزل 

أحكامهوبيان ألفاظه لتبليغ شامل وبيانه [ ٤٤ت ]النحل إلأا؛؛راماذإلإيإه، 
انرومحوحرامه وحلاله ونهيه أمره للناس؛ القرآن . النبي بين وند ومعانيه، 
أحكامه.

إلىيوصل لا ما }. ييه على القرآن من اممه أنزل مما إن ! ٥٥جرير ابن نال 
-أمره وجوه من فيه ما جمح تأؤيل وذلك ه، الرسول ببيان إلا تأويله علم 

ومبالغوحدوده، حقوقه ووظائف نهيه، وصنوف - ؤإرثاده وندبه واجبه 
التيآيه أحكام س ذلك أشبه وما لعض، حالقه بعص اللازم ومقادير فرائضه، 

القوللأحد يجوز لا وجه وهذا لأمته و. اممه رمول ببيان إلا علمها يدرك لم 
دالةنصبها قد بدلالة أو عليه، منه بنص تأؤيله له ه افه رسول ببيان إلا فيه، 
١^٣٢.تأويله. على أمته 

عنالوارد بخلاف آيات ير نفرين المقبعض عن جاء فقد هدا ومع 

(.٩١)•م البيان جامع )١( 
x^oi/X)'^ ٦١٩٨٩)جامعاوا0)'آ/اآا(، اظربضنفلارْفي: )٢( 
(.السمان)ا/٤٧جامع )٣( 





ماذلك في يالصحة القولين وأور القولين• حكي أن بعد ؛؛•تن ابن قال 
أنهعنه مسعود ابن رواْ النءي الخبر وهو .، اف رسول عن الخبر به صح 
١^١،.الشرك. هو المرصع هذا في ذكرْ تعار اض ذكره الن>ى الظلم ت قال 

روحلاقهم إبراهيم®، مقام ئ® الراد في رين المقحلاف دراسة في وسيأتي 
حريرابن ترجيح — الرسالة هذه في _ الأسود® والخيهل لأييضن ا دااالخيهل الراد 

الترححفي الوجه هذا عر وتأكيده النبوي الضير 

الأقوال؛أحد معنى في حدبتؤ بدلالة اكرحيح الماع؛ المهلل.، 
،حاليالا يح.سل، عتنتذ ١ التي التمر كسٍتا أمهاين، من جرير ابن تصر يعتبر 
الكريم.للقرآن المفترة والآ٠ار 

يذكرهما كل من مؤلمه إفادة بوضوح يلاحفل جرير ابن ير نفر والناظر 
بعضذكر سبق وقد القرآن، ير نففي الوجوه أصح لامتلهام روايات من 

لألفاظوالبيان التفسير مورد ورديت، التي الّ؛يا أحاديث اعتماد ر تقريراته 
القرآن.

موردترد لم التي الموية الأحاديث، تجاه منهجه إر ألمح الهلل-ا هذا ور 

كتايحالبخاري أحرجه ت إليه أشار الذ.ي عود مابن وحديث، )اا/'؟*ه(، البيان جامع )١( 
المع•ع المحح ت انفلر [، ١٢٥لاكا>: مجلاه افه تول باب الأنياء أحاديث، 

(A/n ،)(.١٩٧رثم)حدبث، الإبمان محاب ملم دأ-محر-بم ؛؛
،٥٤٧ iXM/i)البيان جامع في: الثال سل عالي بعضه امملر نفلمائر، الأمثالة ولهذه )٢( 

٥٨٧ ،)/U(٤٤٠، ٢٢، ١٥ ،)(U/A T٥٨٩.  ٢٥٢. ؛ ،)/('(٤١٩ ،)،)ْ»اا/م(

>؛ا/(، ٧٨، )،")/Ur(، ٢٨٥)ها/ه؛ا، (، ٥٧، ٤٦ iX/\i)(، ٤٢٤)أا/أخ"ا، 
١٥١، ٩٠، ١١١ ،)'(i/ro) ،(OA/XT) ،(\'X/X\) ،C)iX/X ،)((/(،١٩٣)وأ

وغيرها.(، ٣٢٣، ١٦٩/٣٠)



الأنوالبعض تصحيح في جرير ابن واستعملها لألفاظ والبيان ير النف
النصلخدمة وتوظيفه الترحيح في الوجه هذا استعمال أن وبما تضعيفها. أو 

بينيريهل الذي الرايهل إيجاد لأن — استنباطه وقوة ر المفاجتهاد على يعتمد 
فإن- فهمه ولثة ر المفنظر نوة على بحتمد يرجحه الذي والفول الحديث 

جريركابن بكثرة استعمله من فمنهم واضح، طش في رين المقبين التفاوت 
ذلك.دون ومنهم 

لقوةتبنا لأخرى ألة ممن تتفاوت الوجه بهذا الترجيح منزلة أن كما 
قبيلمن الترجيح يكون فقل ويرجحه، يويدْ الذي والقول المحيين، بين الارتباط 

بعضترجيح قبيل محن يكون وند الخالقة، الأنوال صحة مع الأولى تقديم 
مخالفه.ورد القول تصحيح نبيل من يكون وند وتقديمها، الأنوال 

ذلكيرى الوجه هذا فيها استعمل التي ض جرير ابن لترجيحات والتأمل 
ذلك.حقيقة وتبين المجان إلى الوصف تجلي التي عباراته بعض ودونك جليا• 
الذيأن غير ومذهب،، وجه الأقوال هذه من قول ولكل • آدظ قول ذلك فمن 

،.اه^ ه. افه رمول عن الأثر به جاء ما الأية بتأويل أولى هو 

لموافقتهالأول، التأويل احترنا ؤإنما مفهوم... وجه التأويلين ولكلا ت وقوك 
.١^٢٢ه... افه رسول الأرعن 

يات له فقيل ندماْ، ترم حتى يقوم كان *أنه ه عنه الممر صحة وفي لقول• 
أفلافق-ال; تأحر؟ وما ذنبك من تقدم ما للئ< غفل وقد هدا تفعل افه رسول 

jU(XT^fo\جامع )١( 
(.٣٦٥)A/السان جامع )٢( 



هوذلك من قيا الذي أن عالي الواضحة الدلالة ،، ل ٠١شكوراعبدا أكون 
١^٢،.القول... من الصحيح 

المحتلمةلزوج ليس أنه من • - المزني ■مداش بن يكر قاله ما وأما وقوله• 
فليس- الكاره وهو الفرقة الهلالبة هي كانت إذ إياها، فراقه على أعطته ما أحذ 

ثماسلبن قيس بن ثابت أمر بأنه ه الله رسول عن الخبر لمحة بصواب، 
١^٦٢.الفرقةأْ،. طب، إذ وفراقها زوجته إلى ساق كان ما بأحد 

ونظاتر١^٧٢. لغيره. ليم التمن أولى الله. رسول لصر والتسليم وتوله؛ 
منغيره وصعق الراجح القول قوة تقاولت، حلالها من يفلهر التي التقريران هده 

آنئا.ذكرته الذي السب، إلى راجع وذللثج أحرى، إلى مسألة 

حاءما الترجيح في الوجه لهذا جرير ابن استعمال أمثلة فمن هذا تقرر فإذا 
ذكر[ ٢٣: ]سبأ ،ياقال قاؤأ مبهر عن إداؤ ؤ"ْئ • تعالى نوله ير نففي 

نامبايب التهجد، كتاب، البخاري، وعاتثة. صمة، بن المغيرة حديثج من عليه متفق )١( 
ؤلتغنكاأسع١باب، الفتح، صورة التفسير، وكتاب، (، ١٨)م/الفتح «ع المحح ه. النك، 
هنا'ت،كتاب، وملم، (، ٤٤٨)a/المح •ع المحح ٢[. ناص: ئأ-ره رنا دنلئ، ين مدم 

(.٨١- )٩٧ حديث، وأحكامهم، الماممين 
اليان)ا"آ/خأ(.جاع )٢( 
توفيفقيها، الحل.يثؤ كثير كان ، يبت، ثقة عيل.اض، أبو البصري، المزني ءيل"افه ين بكر هو٠ )٣( 

(.٥٣٢البر)٤; وساب. ائة مط 
الرضوان،وبيعة أحدا صهد الأنصار، حهليتؤ الخزرج، بن مماس بن نس ين نايتج هر؛ )٤( 

والإصابة)ا/م'آ(.(، ٣٠٨/١البر)اليمامة. اصشهدفي 
فيه.الطلاق، وكيف الخلع، يابذ اكللأف(، كتاب، عباس، ابن حديثؤ ص البخاري أحرجه )٥( 

٣(.• ٦ القح)آ/ ع الصحيح 
(.١٣٢)A/اييان جاع )٦( 
(.٣٠ ٩٨)البيان جاع )٧( 



عنفنع أجله من الذي بب والالمنة بهده الموصوفين في رين المفخلاف 
قلوبهم•
الوحي.سماعهم عند الملائكة هم يعضهم؛ فقال 

وجماعة*، روقار وممسعود، ابن عن الثمي عن جرير ابن ورواه 
ذلكيكون أن حدرا يقضيه الذي افه قضاء من الملائكة هم آخرون؛ وقال 

الساعة.قيام 

قادة.عن ورواه 

حدثيكون أن فزعا المعقبات بها مرت إذا ماء الملائكة هم آخرون؛ وقال 
الساعن.أمر 

عود.مابن عن الضحاك عن ورواه 

عنالشيهلان يقنع ؤإنما المشركون، بذللئ، الموصوفون بل آخرون؛ وقال 
بهم.المنية نزول عند ريكم، قال ماذا ؤيقولون؛ قلوبهم. 

زيا-أأ؛•ابن عن ورواه 
وذلكعود، مابن عن الشعبي رواه الذي الأول القول جرير ابن رجح ثم 
القولبالصواب، ذلك في الأقوال وأولى _؛ قال صحته. يؤيد -حدين، لورود 
عباسابن عن ذكرناه الذي الخبر لصحة عود؛ مابن عن الشعبي ذكره الذي 

قولهير نففي جاء ما — أيقا — ذلكر أمثلة ومن ١ اه بتأييده• الله رسول عن 

وعمرأثي منهم الصحابة من حمامة عن حدث الكوفي، الهمداني الأجدع بن مسروق هو: )١( 
،.٦٨)؛/السير ومتين. ئلاث محسة توفي وغيرهم، ومعاذ 

(.٠٩٢  ٩٠; ٢٢)البيان جامع في: الأوال هذْ انغلر )٢( 
يوحيأن اض أراد »1ذا فج: الني قول إليه أثار الذي والحدث (، ٩٢/YY)المان جامع )٣( 

=الث4، أمر حوف شديدة رءا.0 فال: أو رجفة منه موات الأهل أحدت بالوحي، تكلم بالأمر 



جريرابن ذكر [. ٢٧لاوماول.0: إذهمدارياو1ه، ؤءأم،ْلإبممتأأبىءادمتعالى* 
الأية•"المذكورين؛ي آدم ابني قي رين المغحلاف 

قابيل.والاحر! هابيل، ت أحدهما لصلبه، ابناه هما I المقرين عامة فهال، 

اض:قال اللذان الرجلان كان قوله: الحسزرا، عن وروى 
فيالقربان كان ؤإنما لصلبه، آدم ابني يكونا ولم إسرائيل، بني من ءادمإدءؤ،4 

ماترأ،بمن أول آدم وكان إسرائيل، بني 
موضععلى منها أقتصر أوجهر٣،، عدة من ن المحمحول جرير ابن رذ ثم 

صعقه.أو الأقوال، أحله. صحة على الحل.ين، دلالة وهو الاستشهاد 

آدمابن على كان إلا ظلما تقتل نفس من راما هؤ•' النحم، قول روى أن فعل- 
^٠٠^٤،.٥١١سن من أول بأنه ذللث، منها، كقز* دل ألا 

رأسهيرير من أول، فيكون سجدا، ف وحروا صعقوا السموات أهل بدلك سمع =ءاذا 
سألهماء بمز كلما الملائكة. على جبريل يمر ثم أراد، يما وحيه من افه فيكلمه حبراتيل، 

تقال الكبير. العلي وهو الحق قال؛ جبرائيل؛ فيقول جبريل؟ يا ربنا قال ماذا ملائكتها، 
وذكرهسمان، بن النواس حديث من جرير ابن أحرجه حرائيلء، قال ما مثل كلهم فيقولون 
صالح،ابن عثمان بن يحيى شيخه عن الطبراني رواه وقال؛ (، ٩٤)U/الجمع في الهيثمي 

جريرابن ورواه اه ئقات. رجاله وبقية معين. قادح بض سمه لم من نه وتكلم ومحا، يند 
ْذامح، ماما امح، حدت من يروم ولم هشام• بن والحارث هريرة أبي حدث من مختمرا 

البابفي معود ابن وحاJيئ، موصولا، هريرة أبي حديثا الخاري أحرج لقل■ الموصع. 
[،٢٣]سأ: وه لس إلا .ءث عتادألقثعة ثثع ؛ابقولامم4ت التوحي.، كتاب تعليما. 

الفتحمع الصحيح 
التفسيرله والعمل العلم في رأسا إماما لكن سعيد، أبو الثمرى، الحسن أبي بن المحسن هو؛ ( ١ ) 

(.٥٦٣)؛/الير ومائة. عثر سنة توفي جماعة• عنه رواه 
الثيان)*ل/آ،آ_\ّ'آ(.جامع انظر: )٢( 
(.٢٠٩- )٠البيان جامع في؛ انظرها )٣( 
البخاري=عودّ مابن حديث، من الصحيحين في مخزج والحل.يث، البيان)*ا/ملأ(، جامع )٤( 



الذيالقول أن عن مين ه اض رسول عن ذكرنا الذي الخبر وهذا هذتت: قال 
لأنحطأ؛ الموصع... هذا في اف ذكرهما اللذين أأدم اسي في الحز قاله 

القتل.محس من أول أنه أحاْت قتل الذي القاتل هذا عن أحبر فل و. الله رسول 
أنالقول ْن فخطأ ذرته! قبل فكيف إسرائيل، قبل الفل شك، لا كان، وقد 

إّرائل•بك، من رجل القتل سن من أدل يقال؛ 
ابن®هو ت قال من قول هو القول من الصحيح أن فمعلوم كذلك، كان ؤإذا 

عنروينا ما العقوبة من له الله فأوحم_، القتل، محن من أول لأنه لصلبه«؛ آدم 
اهه. الله رمحول 

فيالوجه هذا حرير ابن استعمل كيف يفلهر المثالين هذين حلال فمن 

أحدبه رد الثاني المثال وفي الأقوال، أحد به أيد الأول المثال ففي الترجيح، 
حدارآ،.كثيرة اJثالين هذين ونظائر الأقوال. 

)؛"/القح ْع الصحح وذروت4. آدم خلق باب الأنبياء، أحادث كتاب منها مواصع —قي 
(.٢٧)حديث؛ والا.يات، والقصاص والمحاربين السامان كتاب وملم ٤(،  ١٩

(.٢٢٠.اوانر«ا/آاآ جامع )١( 
،٣٨، n/٢٣)أ/هأ(، (، ٢٦٠، ١٤١)\ا'ض البيان جامع \س: عرمحبيل انفلر )٢( 

،٣٤٠، ٢٦٨، ٢٢٧، ٢٢٢، ٢١٤، ٢١١، ٧٨، ٧٦، ٦٠)؛/اه، (، ٥٤٣، ٤٧٢

،٦٠)M (، ٤٥٨/٦>(، ٤٩١، ٣٩، ٣٧٩، ٢٠٩، ٢٢١)0إ\<ل (، ٣٨٣

٥٠٢، ٤٢٣، ٣٩٩، ٣٩٦، ٣٧٨، ٣٦٥، ٢٨١، ٢٢٧، ١٧٨، ١٣٢، ١٢٠، ١١٨، ٨٠،

،١٨٤(، ٣٧١، ٢٩٧(، ٥٦٤، ٥٥٠، ٦٠، ٢٠)ه/(، ٥٨٨

(،٥٥٦، ٣٥٢م\إ\'د (، ٣٣٦، ٣١٢، ٣٠٨رآا/.أ، (، ٤٦٣، ٢٣١

رها/أا،(، ٦٠٢، ٥٧٣، ٤٤٤)أا/هه، (، ٥١٥)0\إ0\د (، ٤٧٩، ١٢٧، ١٠٩

(،٦٢، ;٢٤٠٣)(، ٧١٨٣)(، ١٣٧، ٩٢)٢٨ (، ١١١، ٤١)؛آ/الفكر، ٍل ( ٢٧٤
(.٣١٢، ٢٢١، ١٥٢).^آو، (، ١٤٧، ٦٦/٢٨)(، ٢٢١/٢٧)(، ١٧٠، ٦٨٨٦)



يم
التأؤيل:أهل من الحجة إحماع بدلالة الترجيح الثامن; المهليس، 
رينالمقمن العلم أهل إجماع بحكابة اتجري جرير ابن الإمام اعتنى 

بهدهيسدل هق؛؛؛ وكال للإجماع، حكاية رين المقأكنر فهو وغيرهم، 
رذعلى بها يستدل أنه كما لأية، ا تفسير في الأقوال أصح بيان على الإجماعات 

منير التفأهل متقدمو عليه أجمع لما المخالفة والشاذة المعيقة الأقوال 
التيالإحماعات عامة بان حزمت إذا ميعتا أكون ولا والتابعينل١/ الصحابة 

أكانمواء كاملا، توظيما والاختيار الترجيح في وظفها قد تفسيره في حكاها 
الفقه،أم القراءات،، اختيار في أم تضعيفها، أم التفسير، في أقوال تصحيح في 
المحو.أم اللغة أم 

فيماالإحماع بدلالة الترجيح ي، جانعلى هده دراستي على أقتصر ، وموف
التالية;الفقرات، خلال من فحسس،، بالتفسير يتعلق 

الإجماع:حكاية في جرير ابن الإمام قاعدة - ١ 
الواحدبمخالفة يعتد لا العلبري جرير ابن الإمام أن الأصول علماء نقل 

وافقهوفد ذللثه، مع الإجماع انعقاد يرى وأنه الإجماع، حكاية في والاثنين 
رواية،في حنبل بن أحمد والإمام الجماص، منهم: جماعة القول هذا على 

،.٢١٢٠٠وغيرالمالكية، وبعض 
فييره نقفي بوضوح مقرر جرير ابن عن الأصول علماء نقله الذي وهدا 
ذللث،.على يدل ما التالية الفقرات في وميأتي كثيرة، مواصع 

\.._nYالضير، في الإجماع اظر: )١( 
والمبمؤع)ا/غه"ا(، شرحها مع الناظر وروضة (، ١١١٩)Y/لعلى لأيي العدة انظر• )٢( 

(،٨٩الروضة)"Y/ مختمر وشرح )؛/ا"ماإ(، للزركشي المحيْل والبحر )•ا/ا؛(، للنووى 
ص'ا-ا.الفحول ؤإرشاد (، ٢٢٠٠)Y/ ادكوك وشرح 



تحرير ابن عند الأهوال شذوذ صابط - ٢

الرد،لهما وأوجسا بالنذوذ، الأهوال من صنفين على حرير ابن الإمام حكم 
•التفسير أهل من الحجة إجماع لمحالفتهما وذلك 

أهلبقية عن اثنان أم واحد، ممر بها ينفرد التي الأقوال الأول! الصنف، 
٠لف المن التمر 

حكايةمحي ناعيته على جار بالثذوذ المنقط هدا أقوال على والحكم 
والشذوذ_، آنما مت كما _ والاثنين الواحد، مخالفة يعتبر لا هو إذ الإجماع، 

ينعقدلا الإجماع بأن الجمهور قول على حتى المنقح هذا أقوال عن بعيد غير 
نولمن والشذوذ الخهلآ إلى أنري، المخالف قول فان الواحد، بمخالفة 

ا.^١ ٠١٠١١

تعالى!قوله ير نفمحي مجاهد لقول رده ! منهاكثيرة، الصنفح هذا وأمثلة 
يمسخواولم قلوبهم، خت، مقال! [ ٦٥شث١نهلاسرة:

أسفارا.يحمل الحمار كمثل لهم، اغ صربه مثل هو ؤإنما قردة، 

قولحلاف، مع هذا القرآن! ءلاهر بدلالة القول هذا رد أن يعن. جرير ابن قال 
مجمعةنقلته فيما والكذنمط، الخهلأ عليها يجوز لا التي الحجة جمع مجاهد 

عليه.

^٢،.٥١تخهلثته. على إجماعها قول اد فعلى دليلا وكفى 

ضالمذكورين آدم بابني المراد بأن الحز لقول رده — أيئا — أمثلته ومن 

)\إسى.الترجتح قواعد انظر: )١( 
(.١٧٣المان)أ/جامع )٢( 





فلالها، مضاد ولا لف اللأنوال مخالف غير المحدث القول كان إذا وأما 
الالتنوع قبيل من حلاف لأنه لها؛ موافق الحقيقة في هو إذ إحداثه؛ من مانع 

/١١اJخالفةالأقوال عداد في يعتر لا التنوع وخلاف التضاد، 

المختارهو يكون أن الأقوال من النؤع هذا إحداث بجواز القول يقتضي ولا 
الأية.ير نففي أو المسالة في 

الإماماعتمده الذي وهو الأصوليين١٢/ من حماعة التفصيل هذا رجح وند 
الالتي المحدثة الأقوال مع التعامل في عباراته وتصريفا تفسيره، في حرير ابن 

هدهمعنى صحة يثبت فهو التفصيل، هذا على دالة لف الأقوال تعارض 
أهلمجن الحجة عليه أحمعت ما غير يختار لا هو كان ؤإن الأية، في الأقوال 
اكأدل•

منأقوالا يذكر أن يعد — قوله بنحو تفسيره من كثيرة مواضع في ذلك، قرر وقد 
تدما على التأييل أهل تأييل فإن وجه، له قولا لكن ن يل يذللن، ؛ - النؤع هذا 

ماأن على غيرهم، إلى ئالوه ما القرآن تأييل في يتجاوز أن جائز لغير بينت، 
اهل٣،.قولهم. معنى من قوله معنى بجعل لم القائل••• *ذا ئاله 

لهكان ؤإن العلم، أهل متقدمي من قائلا له نعلم لا قول وهدا قوله؛ وبنحو 

وماءاوالرحح)ا/(، ٢١٥. ٢١٤)إ/ dTrr/\rالفتاوى)مجموع انفلر: )ا(

الروضةمختصر وشرح (، ٣٧٨)ل/شرحها •ع التافنر وروضة (، ٠٣١ )T/ الخهلاب لأيي 
(iiA'K/r  ،٥٩، ٢٦ُ.جموعالفتاوىرما/أأ، والمودةصزآآم ،) ،)وشرح)ها/هه

(.٢٨٠)ا/ الترجيح وقواعد ،  ١٥٧- ص٦٥١ الفحول ؤإرشاد (، ٢٦٤الكركب،)٨ 
الفكر.دار ٍل ( jlJ (oTfSoجامع؛)٣( 





والتايعينتالصحابة من السلمؤ عليه أجمع لما المحالف المحدث والقول 

التفسير.أهل لمتأخري قولا يكون أن إما 

العربية.أهل لعض قولا أو 

والفرق.العلواتف لبعض نولا أو 

التغيرأهل عله أجمع ما بدلالة الرد جميعا لها جرير ابن الإمام أوجب ومد 
نمليةأدلة أو الترجيح، وجوه من أحر وجوها بعضها رذ ُي أصاف ؤإن ئبلهم، 
وعقلية.

الصحابةعليه ما حالفت، التي المقرين بعض ، ١^١١على اعتراضه أمثلة ممن 
■راظفثسأممت ٠١٥٥^تعالى: قوله معنى في الزاعمين بعض عن حكاه ما والتابعون 

الإسلامش اكيد لقتل عاد وما المعنى: أن من [ ٩٥]المائدة; ينده ننثتمأف عاد 
نعقاالاستحلال وجه على يقتلونه الجاهلية أهل كان كما قتله عن افّ نهي بعد 
عليهم.قتل، تحريم عند عنه لهم 

وجهعلى لا وق الف وجه على يقتله كأن الوجه ذلل؛، غير على قتله إذا أما 
عاد.كلما والكفارة الجزاء فعليه الاستحلال 

محنقاله قائلا نعلم لا قول وهذا القول؛ هدا رده معرض في جرير ابن قال 
علىيكن لم لو التأؤبل أهل أقوال عن خروجه بقول خطأ وكفى التأويل، أهل 

.٢١اه اده؟!.. فعن ينبئ التنزيل وظاهر فكيف مواه، دلالة ■؛طه 

)\إالبيان جامع انمال: سل اندمالي محيرة، اJثال، هذا وننلاثر ( ١٥٥; )١ البيان جاع 
٤٠٦، ١٦٩ ،)(U/T ،٤٥٦؛ ،)/(، ٥٨١)أ(nn/n ،) ،)أ\إ)'\إأص )ا'/هفه(
٤١٨.)



حريرابن الإمام عليها اعترض والتي الئخدثة ١^^ أهل أنوال أمثلة رمن 
التغير.أعل من الحجة باجماع 

أنه[ ٢٥]البقرة ه مشها دء ^5^؛ نوله• معنى إن العربية أهل بعض نول 
الذيمثل نحوْ، في الفضل من له ْنه واحد كل أي: الفضل، في متشابه 

نحوْ•في للأخر 

لخروجهنسائه، على بالدلالة التشاغل ستجيز فولا هدا وليس • فقال؛؟؛^٥ 

أهلجميع فول عن بخروجه - قول وحب التآؤيل• أيل علماء جميع نول عن 
١،.اه حطته. على دلاله - العلم 

إ[ ٤٩]يوصف: لنيميناه ؤواأيي معنى إن عبيدة: أبي لقول ردْ ذلك أمثلة ومن 
بالغيث^والقحعل الجدب من ينجون وفيه 

ممنالتأويل أهل من اللف بأقوال له علم لا من بعض وكان هقلأ: فقال 
•إلى يعمرون وفيه فوله؛ معنى يوجه العرب كلام مدهب على برأيه القرآن ر يف

علىالشهادة من يكفي تأؤيل وذلك بالغسثا... والفحهل الجدب من ينجون وفيه 
افروالتابعين. الصحابة من العلم أهل جمح قول خلاف خهلثه، 

بدلالةجرير ابن ردها والتي المحدثة والفرق الطواف أقوال أمثلة ومن 
نعبدؤإياك تعالى: قوله ير نففي جاء ما حلاقها، على حكاه الذي الإجماع 

الدين>رية الماونول فساد على الأية بهيا جرير ابن ل امتن. حيث تعإنه — ذس وإياك 

(.٣٩٤البيان)١; جامع )١( 
(.٣١٤الجاز انفلر: )٢( 
جامعالثال: سل على انظر محير، المثالين مذين ونظائر (، ١٣٢-  ١٣١)أا/ اليان جامع )٣( 

)0ا/هأأ((. ٣٨٤، ١٣٢/١٦)(،٧٧/١٣(،)٢٢٨/٤)(، ٤٩٣، ٢٢١اوان)ا/يبا، 
)اآ/هها(.)\<\إص الفكر، ط. ( ١٥٣، ١٥١الفكر)ا"ا/ ٍل 



إعطائهبعد إلا عمل، فرض يكلفه أو بأمر عباده من أحدا اض بأمر أن أحالوا 
تركه.وعلى فعاله على المعونة 

إلىالريبة لبطالت قالوا، كما ذلك محن قالوا الذي كان ولو حرير: ابن نال 

إعطاؤهللعبد افه على حما - قولهم على - كان إذ طامحه، على المعونة فى اممه 
عندهمذلك إعطائه ترك بل ذلك، ألة مترك أو عبده ذلك سأله عاليه، المعونة 

جور.مه 

^١^نمدنؤاقالقائل: لكان قالوا، ما عر ذلك غي الأمر كان ولو 
يجور.لا أن ربه أل يإنما ذس_تع.إنه 

إنااااللهم النائل: قول تموم، على حميعا الإسلام أهل إجماع وفي 
حهلأعلى واصح دليل علينا® تجر لا ®اللهم القائل• ئول وتخطتتهم تعينك®، ن

،١٠^ قولهم... وصف الذين قال ما 
الترجح؛ر حكاها التي الإجماعات من الإفادة في جرير ابن منهج - ٣ 

أهلمن الحجة إجماع بدلالة جرير ابن فيها رجح التي الأوجه إجمال يمكن 
وجهثزتني التغير 

لقولمخالفا قولا به ليرذ الأية ير نففي الإجماع يحكي أن الأول: الوجه 
الأية.نفير في الحمامة قول ؤيرجح الجماعة، 

ذكرعن غية ذلك عالي الأمثلة من سبق وفيما يره، نففى جدا كثير وهازا 
الإمامأن الموصع هذا في عليه التنبيه يحن مما أن عير ، هنا منها الزياأ 

وانظر:(, ١٦٣\و\0)\إجامع )١( 
،٧٦)٤; (، ٢٠٤، ٧٢)م (، ٥٦٩، ٢٣٥)A المان جامع ش: ذلك عر أطة رد انظر )٢( 

(، ٢٧٦/٥)(، ٢٩٦، ٢٨٨، ١٩٠/U(٥٧٧ ،)(٢٨٤، ١٨٤، ٤١/٨ ،) (، ٥١)^ر^ف=



أهلإحماع أحيانا يحكي — الشاذ للقول وردم منانشته معرض في - جرير ابن 
Iنوله بنحو ؤإيطاله، تخطثته على التأؤيل 

الخaلأعاليها يجوز لا التي الحجة جمع قول مجاهد فوق حائف مع هذا 
علىإجماعها فول، اد فعلى دليلا وكفى عليه. مجمط نقلته فيما والكذب 

اقرأ١،.تخطتته. 

فيأقوالهم ونقل مجاهد، قول بخلاف الأية ير نفعلى إجماعهم حكي فقد 
أنبذللث، يعني وهو مجاهد، قول تخهلنة على إجماعهم حكى لم ذللئح، 

؛شلم إذ سواه. ما رذ على إجماعهم يقتضي لمعنى، الأية ير نفعلى إجماعهم 
مجاهد.قول رذ على ياكصيص إجماع والتابعين الصحابة من 

علىالكلام في بيانها سجق الترجيح في - وغيره - جرير لأبن طريفة وهذْ 
وأنجر؛م، ابن عند الترجيح طرانؤا من سواه®• ما برئ القول ررترجثح طريقة: 
لنيرها.تفعيما يعتبر المتخالفة الأقوال بعض تصحيح 

وأنهلفج، اللأقوال مخالف، قول إحدايث، بحكم تعلما هذا لتعبيره أن كما 
أعلم.والله جوازه، ءد.م يرى 

الأقوالأحد به ليرجح نفليره، مسألة في الإجماع يحكي أن الثاني: الوجه 
نفليره.من عليه الإجماع و؛، لما معناه في والموافق الأية، ير نففي المقولة 

;١٥)(، ٤٥٣، ٣١٧ ur\o/\r)أا/ْخ(،)(، ٢٥٦، ٢١٧=)'\إبمفى 
(، ٤٥٥، ٢٠٧/١٦)(، ٥٤٣ >\\r/\0(٢٠٦، ١١٥ ) ط( ٢٠١الفكر)أا/'ها، حل

)•^U،(، ٢٢٠(، ١٩٤، ١٦٤/٢٣)(، ١١٠، ;٢٠٧٣)اممر، 

(.٥٨١، )؛/AUوانفلر:(، ١٧٣/٢اJان)جامع 





فيالمرأة ثان في الإجماع من حكاه ما على هذا ترجيحه مي ماعتمي 
فيها.الأقوال أحد به مرجحا الأية هاذ،ْ ير نففي الخلاف عليه ونقر الصلاة، 

ؤإتمافيها، المقال عل بمرصع هن.ا ليس مشهور، المسألة هذه مي والخلاف 
كونعن بعيدا الترجيح، في الطيري منهج على المثال مْللق هنا ذكره من أرديت، 

كثيررا،.المثال ط؛ ونغلائر المختار. غير أو المختار، هو رأيه 

تالنزول أساب بدلالة الترحح ت التاسع المطلس، 
أصحعلى يدل فإنه ببية الفي صريحا وكان القرآنية الأية نزول —، محب بتا إذا 

فيثوي طريق النزول ُرّببا لأن بالصواب، وأولاها الأية ير نففي المعاني 
،تحتفبقرائن للمحابة تحمل أمر وهو العزيز، الكتاب معاني فهم 

بالقضايا«لآ،.

علىبه واستدل الترجيح في الوجه هذا العلبرى جرير ابن الإمام اعتمد ومد 
ولاتعارت نوله نفير في جاء ما ذللث، فن النفير، في الأهوال بعض تصحح 

كرالفي المقرين اختلاف ذكر حيث، [ ٤٣]ى.: ءط 
انميفيالآية•

الشراب.من كر العنى ت المفسرين جمهور فقال 

الوم.من الكر بذللث، عش اكحالiل٣،: ومال 

،)٩;٧٣(، )U/٤٣(، ٥٢٣، ٣٨٧)؛/(، ٤٧٠)م المان حاح المال: سل على انفلر )ا(
٤٣ ،)(trfw ,٢٠٢، ١٧٦ ،) ١٧الفكر))0\/\<'\(ط )0\إأ'0د;

)T/والوافقات »_U؛، الضر أصول ز طدئ- واننلر: ( ٢٢)ا/للزدكثي الرهان )٢( 
(.)ا/٢٨والإتقان (، ٣٤٧

ماليمانين عبيد الضير عنه يروي الضير، صاحب الهلالي، مزاحم ين ٠ الفحال هو• ( ٣١
)؛/حهْ(.السير رمانة. اثتتين سنة تدم، ب، مختلف 







نبيهأمر اف لأن بالصواب؛ ذلك في الأنوال أولى القول هدا ت ناث ؤإنما 
استقامواما الحرام المجد عند عاها>وْ كانوا لمن العهد ؛إتمام متين يالمؤ 

عهدهم.

وذلكالهجرة، من تع ستة في علي بها نائي إنما الأيات هذه أن بينا وقد 
وبينبينه يرمئد كام حزاعة ولا قريش من بمكة يكن فلم بسنة، مكة فتح بعد 

كانمجن لأن عهده؛ على استقام ما بعهده له بالوفاء فيؤمر عهد، س اف رمول 
لأبان.ا هذه نزول قبل وحورب العهد نمص قد كان مكة، ساكني من متهم 

١^١٢.

إكآنثللقنز إدا ألخلو)؛ متثي،رإ( ءؤ لى! تعا فوله ير نففي ء حا ما ذلك، ومن 
لهاه قال زيد! ابن قول ذكر حسن، [ ١٥]الفتح ئقلعأه إوواآ لتأ-نذو،ا مغاير 
يحأقثزأ ود أيدا لجأ ءرمأ ق ثأنمممق ؤ زوه غن مرجع ن حي

الوياض كلام يغيروا أن أرادوا • اثّ كلام يدلوا أن يريدون [ ٨٣ت ]التوبة ه عدئا 
ه.وسه عليهم ذلك اغ وأبى معه، ويخرجوا ه لنيه مال 

وجهلا قول زيد ابن قاله الذي وهذا ت القول هذا ذكر أن بعد جرير ابن نال 
*؛؛فقيأوأ لثن ء ش ءنبجأ ئ يئل، 4حررج ؤ وجل؛ شر اض نول لأن له؛ 
تخلمواالذين به وعني تبوك، من منصرفه ه اف رمول على نزل إنما ه عدوا 
بمغازىالعلم أهل بين حلافج ولا الروم، لغزو تبوك إلى توجه حين عنه 

يجوزفكيف، - أيصا — مكة فتح وبعد حيبر فتح بعد كانت، تبوك أن هؤ الله رسول 
-^ ٠٣١كلم يدؤا أف ممرربكث> ؤ ; اق بقول معتنا وصفنا ما على الأمر يكون أن 

يرهمعتمر شخص إذ ، الله رمول مع المسير عن المتخالفين عن حبر وهو 
وعزوةتبوك، عزوة فى عته تخلفوا الن.ين — الييٍت، عن ركون الم فصده البي.تا، 

او1ن)إا/إ؛ا(.جاع )١( 





•علته يفدر فلا رثه يعجز أنه فظن • ذلك معنى بل آحرون؛ وقال 
الحسن.عن حرض ابن ورواه 

تقدرلن أن أقفلي تأويله ؤإنما الاستفهام، بمعنى ذللث، بل ت آحرون وقال 
عاليه؟

نيد*ابن عن جرير ابن ورواه 

تأؤيلفي الأقوال هذه وأولى ت الوجه هدا بمضمون مرجحا جرير ابن قال 
وتضيقه نحبلن أن يوس فظى ٠ به عنى ث قال من قول بالصواب، عندي دلك 

ربه.مغاصبته على له عقوبة عليه، 

وقدالكفر، إلى يتب أن يجوز لا لأنه الكلمة؛ بتأؤيل أولى ذللئ، قلنا ؤإنما 
عليه،يقدر ولا به، أراد عما يعجز ريه أن قلى بأن ووصفه لنبوته، احتار0 
وصفهلأحد جائز وغير بالكفر، له وصف وذلك اف، فدرة جهل بأنه له وصم، 

١^١،.ذللخ،... 

نفلائرْفى تال القرير هذا وبنحو 

ونقدالقرآن مبهمان، تعيين في الترحيح عشر: الحائي المهإاو_ؤ 
الإّرائياص

ويقالتبين، تلا حفئا كان إذا مبهم ؤلريق يقال الإبهام، من مشتق المبهم 
(٣)بابه.ولا معناه يعرف لا ملتبنا كان إذا مبهم؛ أمر 

(.٧٩/١vاJان))؛(جامع 
i(\0'/\r))\\إلأس  jUlجا.ع ني: \س سا م بعض ١^ )٢( 

اللغةمقايس ومعجم (، ١٨٧٥)ْ/والصحاح (، "٧/٦١٣)اللغة هزم، ش رهم، مادة انثلر: )٣( 



الذيباسمه مسمى غير الكريم القرآن في درئ ما كل ت هنا بالمجهم والمراد 
بعرفلم أو زمنه، يبين لم أو عدده، يحدد لم أو وغيره، إنسان من به بعرف 
/ر مكانه 

فيماالإبهام ركون والأعداد، والأمكنة والأزمة الأعيان في كون فالإبهام 
ونوعوزوجه، آدم منها أكل التي الشجرة كنؤع سالمة؛ أمم في وانقضى وقع فد 

وفرفيما الإلهام ويكون ذللت،. ونحو اعلب ولون الخهف ومكان موسى، عصا 
أده، المي على طاهرتا اللتتن المرأتثن تعين مثل الكريم، القرآن تنزل ونن، 

والساعة،والأهالة كالروح الأمور بعض عن ه الّكا سألوا الذين أٌماء تعيين 
أزواجه.مرضاة يبتغي ه نفعلى ه الني حرمه الذي الشيء تعيين أو ونحوها، 

منالمبا.لة الأرض كنؤع بعد تأت لم والتي المغيبة الأمور في الإبهام ويكون 
بحثالذي هيئة تحديد أو موات، الوكدللئ، القيامة، يوم الأرضي هده 

ذلك،.وتحو والممر الشمس فيه 

والاجتهادللرأي مجال، فلا الأحض، النقل على معتمد المبهمات وتعيين 
فيه.الأستنباؤل وقوة 

فيه،للمرأي مجال، ولا المحص النقل العالم هذا مرجع ! يومحلي الفال، 
الأحدينوالتابعين عنه، الأحدين وأصحابه . المي قول إلى فيه يرجع ؤادا 

أنذلك، وبيان ت تفصيل مزيد إلى يحتاج هذا في والأمر ٠ اه الصحابة. عن 

القرآنمبهماتح ونفير (، )؛/١٨والإتقان ءسا"ا، هيلي للوالإعلام الممريفط انظرت )١( 
القاسي.حنيف، د. للمحقق النءرامة م ق( )ا/٥٣للبلي 

واعتزل،يتما، نثأ التمّانف، صاحب السيوطي، محمد بن بكر أبي بن الرحمن عد مو؛ )٢( 
شاوراتارم.اتة. وتعثرة إحدى متة نوش بالتأليف، واشتغل عمره من الأريعتن في الناس 
(.٥١)a/الذم، 

الأقران،شحمات )٣( 



الدكرالأنف السيوطي فكلام القرآن تنزل بوقت متعلقة كانت إذا المبهمات 
وتفصيلا.حملة عليه منْلبق 

هوبما أو السالفة الأمم في وكان انقضى بما متعلقة المبهمات كانت إذا وأما 
هماالسنة وصحيح فالقران فيه والاجتهاد للرأي مجال لا وما مغيبات، من آت 

الؤع.هذا من المبهمات تعين في العملءة 
والة؛الكتاب إلى آيل وهذا الأزلأن ءإحماع حرير ابن الإمام وأصاف 

ويلحقوالسئة. القرآن من دليل على إلا ينعقد لا هذا مثل في الإجماع لأن 
عنتلقها التي الأحبار من فوله يكون لا أن بشرط الصحابي فول ذللث، في بالسنة 

ل،ءكمارذعء".بما
ترجيحاتهفي متميزا منهجا التزم الطري جرير ابن الإمام فإن هدا تقرر فإذا 

إبهامهاأصل على الممهمة الألفاظ حمل تصويب على أكد حيث اياب، هذا في 
ماتعيينها، في المذكورة التفصيلات من بشيء الجزم دون تعالى، اض قال كما 

الأصلهذا قرر وقد إليه. الرجوع ليوجب العذر يقعلع ثات خر بالتعيض يرد لم 
حجته،تجب، ؛ذلك، حبر ولا بخبر، إلا علمه يدرك لا ارمها وهي قوله؛ بنحو 

،.وناؤْاار جي؛ اممه قاله مما بالصواب أولى ذللث، في قول فلا 
الأقوال؛ذكر أن بعد هارون وآل مومى آل تركها التي القية عن بقوله وقرره 

ولاالاستخراج جهة من علمه يدرك لا أمر وذللئ، ذلك، بعض يكون أن وجانر 
أهلعند حبر ولا العالم، عنه يوجمتج بخبر إلا ذللث، علم يدرك ولا اللغة، 

قولتصويب، فيه جائز فغير كذلالث، كان ؤإذا وصفتا. التي للصفة ذللث، في الإسلام 
،.ا،وأ القول. من قلتا ما فيه جائزا كان إذ غيره• آحر وتضعيف، 

)أا/مأأ(.البيان جا.ع انثلر: )١( 
ا ٥٥اراومح،)ا/ وتدربب، ، ص٣٥ النخة وثرح (، ٠٣٠الملاح)Y/ ابن على الكن اننلر: )٢( 
(.jLJi(،nY/Yجامع )٣( 
(.٣٣٤)م/المان جامع )٤( 



^^مي؛رأك

حكىأن بعد وزوجته ه آدم منها أكل الي الشجرة اسم تعيين عن وقال 
علىدلالة بالقرآن المخاطبين لعباده _ ثناؤ0 جل - اش يضع ولم • فيها الأقوال 

•عليها دلالة ولا ، باسمها عليها بنقص يقربها أن آدم لهته كان الجنة أشجار أي 
لهمدلالة صب من عباده ثخل لم رصا أي من ذلك بأي العلم في ه كان ولو 

كلفي ذلك فحل كما بها، بعلمهم ليهليعوه عينها، معرفة إلى بها صلون عليها 
رصا.له به بالحلم ما 

أكلعن وزوجته آدم نهى - ثناؤه جل - الله إن يقال؛ أن ذلك في فالصواب 
شجرةبأي عندنا علم ولا أشجارها... سائر دون الجنة أشجار من بعينها شجرة 
فيولا القرآن في ذلك على دليلا لعباده يضع لم اش لأن الحيين؛ على كانت 
كانتوقيل؛ البر، شجرة كانت قيل؛ وقد ذلك؟ يأتي فأنى الصحيحة، الستة 
وذلكمنها، واحده تكون أن وجائز الين. شجرة كانت وقيل العنب، شجرة 

رائ به. جهله يضره لم جاهل جهله ؤإن علمه، به الحالم يفع لم علم إذا طز 
يدليالحجة وهذه ! هدانحو جرير لابن كلاما نقل أن بعد ، رصار رشيد قال 

،.٣١٥١الحق. وهي نفيره، من كثيرة مواضع في جرير ابن بها 

جامعالثال: سيل على انفلر كثيرة نظائر التقريران ولهز، (. ٥٢١-  ٠٥٢ )١; اليان جامع )١( 
)ه/،اه(،)٦;(، ٦٤، )م٥١(، ٥١٧، ٢٣١، ١٣٥، A،\/Y)(، ٥٣٢او؛أن)ا/ايإ، 

٥٨(، ٢٩١/A( ،٤٧١ ،)(،٥٠١، ٤٠٤، ٣٠٨، ٢٢٣، ٢١٠)'\إلأفى (، )٩;٤٣
)أ\ا(، ٣٧٩، ٢٩٣، ٢٦٠، ١٨٢، ٧٢/١٣)(، ٤٦٠، ٣٧٦/١٢)(، ٢٣٢

(.٧٩، ٤٩، ٢٣)\\/0\إ )ها/بأم(، (، ٥٨١، ٤٤٥، ٣٦٤
)ا،ا/(، ٨٠، ٥١. yrfw)(، ٢٩٠، ٢٦٥)0\إ'؟د (، ٢٥٤الفكر)ما/ب وس 

(، ٨٣، ٢٤٨٦)(، ٦٦٨٥)(، ٥٢، ٥٨٢)(، ٦٢، ٤٤، ٣٠٨٠)(، ٩٦، ١٤aA(
(.٢٣٨٠)(، ١٥٨

علىثلمي وثته، في الإصلاح رجال( وأط المار، صاحب، رصا، عر ين رشيد محمد هو! )٢( 
وألفا.وثلثمائة وحمبن أرع نه ّتوفمحا مؤلفاته• ش أقواله من كثيرا وصمن عبده، محمد 

(.١٢٦٨)الأعلام 
)ا/هه؛(.المار )٣( 



ماغالب أن دء1لم المهمات، تعيين في  Jiyrابن الإمام منهج تفرر فإذا 
تجاهاتجري الإمام منهج جليا ظهر إسرائيل بني أحبار من هو ذللث، في يروى 

علانيةبنقدها يمرح ولم الألفاظ هذْ ير نففي ذكرها ؤإن فهو الإسرائيليات 
تحريرهبمدد نحن الذي الأصل هذا في واحتياره ترجيحه في منهجه أن إلا 

علىينص لم فهو الشاك منزلة ذكرها التي الإسرائيلية الأحبار لهذه أوجب 
علىالأية حمل وصحح ذكرها ؤإنما الأية، تضير في بها بجزم ولم ردها، 
أهلحدثكم ®إذا ه•' الني قول مقتض وهذا تعالى، ار؛إه قال، كما إبهامها أصل 

تكذبوهم١١ولا تصدقوهم فلا الكتاب 

الذيوهو الحق، هو الأصل هذا في أق؛تب جرير ابن ملكه الذي المنهج وهذا 
فيمقدمته في تيمية ابن الإسلام شيح قرره وفد يعدم، العالم أهل عليه تتابع 

الأمورفهذه —I القرآن مبهماتر من حملة ذكر أن بعد — بقوله التفسير أصول 
كاسمه النمح، عن صحيحا نقلا منقولا هذا من كان فما النقل، بها الحلم طريمح، 

معلوم.فهذا الخمر أنه موسى صاحب 

يجوزلا فهذا الكتاب... أهل عن يوحذ مما كان بل كذللث،، يكن لم وما 
حدثكم®إذا ت فال أنه الني، عن الصحيح في ثبتا كما تكذيبه ولا تمديقه 

ؤإمافتكذ.؛وه، بحق يحديوكم أن قاما تكل.يوهم، ولا محوهم تمل,. فلا الكتاب أهل 
،.اهأ خمدقو0ُ ياطل يحدثوكم أن 

بأمرلها تعلق ولا ، منها العباد عالي تعود فانية لا التفميلأت ط، وغالب 

تكليفي•أو دض 

حدثمن أءزلإكتاه ؤما اس ملوا*امثا ؤ باب، البقرة، صورة النفير، كتاب البخاري، أحرجه )١( 
٢(.٠ )a/ القح مع المحح ت اننلر هريرة• أبي 

.٥٧. صا"ه الممبر، أصول فى مقدمن )٢( 

















مخالفغير العرب استعمال قى بالمعروف التفسير يكون أن I الثاني الفابهل 
الأية.سياق عن خارج وغير والتابعين، الصحابة من التاؤيل أهل لقول 

بهر يفأن العرب لغة من انتزاعه صح وجه كل يجيز لا جرير ابن فالامام 
وغيراللففل، مسير في السلف لأقوال موافئا يكون أن هذا مع بد لا بل القرآن، 
لأقوالمخالفته إن بل مردود، فهو أقوالهم خالف فإذا السياق، دلالة عن خارج 

جرير.ابن عند اد0 وفالقول بهللأن على دليل أعفلم لف ال

ؤوسهوت تعالى قوله معنى في العربية أهل أئوال، بعض ذكر أن بعد _ قال 
البصرييننحويي عن ذكرناه الذي وأما •١[؛ : لالرءد إئئده وءء إؤؤ، ثنثخف 

التأؤيل.أهل لقول خلاف - وجه العرب كلام في له كان ؤإن - فقول ذلك، في 
اهرجميعهم. قول عن خروجه ائه فعلى الدلالة من وحبه 

عبيدةأبي أقوال رد في الضايعل هذا إلى جرير ابن الإمام استند ما وكثيتا 
لكهمالذي منهجه سبا التأويل أهل قول عن بها حرج اش المشي بن معمر 

الجاز.كتاب في 

التأؤيل،أهل ليل بتآ معرفته ضعضتا من بعض زعم وقد عنه؛ قوله ذللثا فمن 
اهالتفسير... أهل من لف اللأقوال روايته وقلت 

فييقول العلم أهل بأقوال له علم لا من بعض كان وقد قوله؛ ذللث، ومن 
منالعلم أهل أقوال عن لخروجه به للتناغل معنى لا قول وهذا ذللثإ.. تأويل 

.١٩١^>،. أهر 

مجازأن المرة أهل من بالغريب العلم أهل بعض زعم وقد ت قوله ومنها 

(.٣٨٤; ١٦السان)جامع )١( 
(.١٣٢البيان)ا/جامع )٢( 
البيان)ا،ا/به(.جامع )٣( 









هداتحت تندرج التي الترجيح أوجه من جملة جرير ابن الإُام اعتمد وقد 
قررهاالتي الأوجه هذه حملة ومن يرية، التفالأقوال بين بها ورجح الأصل، 

الترجثح•مح، واعتمدها جرير، ابن 

ظاهره.على الكلام يحمل أن الأصل - ١ 
بمقتضىالمعاني، من الذهن إلى يتبادر ما هوت الكلام المراد 
ظاهره.يخالف باطن معتى له ليس وأنه العربي، الخهلاب 
يكونالواحدة فالكلمة الكلام، إليه يضاف، وما السياق، بحب يختلمإ وهو 

وجه،على معنى يفيد الكلام وتركيب آلحم، سياق في وآحر سياق، في معنى لها 
وٌعنىآحرءلىوجهلا،•

بنحوتفسيره، من كثيرة مواضع في الأصل هدا جرير ابن الإمام أصل وقد 
أنإلا الفلاهر على أغلبه به معانيه أولى كان الكلام تأويل في تنونع ؤإذا قوله• 
١^٢،.ذللث،. غير به معني أنه على دليل الخر أو العقل من يكون 

الأقواليرجح فهو الترجيح، في الوجه هدا استعماله في ظاهر تقرير وهذا 
تخالفه.التي الأقوال ، ؤيفعفلأية، ا ظاهر توافق التي 

إذحدا؛ واسع معنى الترجيح في جرير ابن امتعمله الذي الأية ظاهر ومعنى 
والإحكام،فالعموم الفلاهر، أمثلة تحمتإ الترحيح وجوه أمثلة من كثير تندرج 

اللفغل،مدلول من والأغلج، والإطلاق، والامتقلأل، والترتيب،، والتأصيل، 
ببعض،بعضه م اوكلأ واتمال السياق، ومدلول العرب، استعمال في والأظهر 

والموافقات)آ"/آُهمأ(، الفتاوى مجمؤع وانظرت الرابعة، الةاءا،ة ءسآ'م، المثلى القواعيه )١( 
/nالترجح)\إوقواس ( ٣٩٣الامماد)\إمساتل عر الاسدلأل ومهح (، ٣٩١، ٣٨٣
١٣٧.)

(ؤ٢٣٧/١٢البيان)جامع )٢( 









عمومهعلى يحمل أن الكلام في الأصل - ٢
؛.واحدآ وصع بحب له يصالح ما لجميع تغرق الم اللفظ هوت العام 
قاطبة،وءاحمح، وااما(ا، وٌمن® ُُكلُ • منها كثيرة العموم على الدالة والألفاظ 

أوالجنس بلام المعرف والجمع الشرطية، وارإدا؛؛ ورركيم،اا ، وٌأينا؛ وكاذةاا 
الاستفهامأو الشرط، أو النهي، أو المفي، سياق في والنكرة إليها، المضاف 
وغيرئ.

عموممثل معنوي، عموم عليه ؤيطلق المعتى، من — أيصا — العموم تفاد ؤي
سالنبي إلى الموجه الخءلاب وعموم المخالفة، ومفهوم الموافقة، مفهوم 

ا.١ علىالأمة يعم فهو الني"، أيها ب"يا والمبدوء 

فيالترجيح في واستعمله ادزحيحي، الوجه هذا جرير ابن الإمام قرر وقد 
شيءعلى الخصوص ادعى فول كل على بصراحة يرذ فهو جدا، كثيرة مواصع 

=٣٩٦ ،)(TTfi ،٠٢٤، ٤٩٨، ٣٩٦، ٢٥٠، ٢٤١ ،)/،٢٦٤، ٨٩، ٧٦، ٧٥، ٢٦)؛،
٤٧١، ٤٢٧، ٤٢٦، ٣٦٦/٧)(، ٢٣٩، ١٩٥، ٩٠، ٥٩، ٥٨/٦)(، ٥٣٣، ٤٧٣، ٣٠٥،
٥٠٨، ٤٣٢ ،)(٦٧M ،٥٨١، ٤٧٩، ٤٥٥، ٤٤٤، ٣٨٤، ٣٦٥، ١١٨،)

،٥٣٢، ٢٩٦)أ\إبم\، (، ٤٦١، ٣٥٨، ٦٦٦-٦٦١، ٢٣٥، ٢١٠، ١٦١، )٩;٣٨
،١٦/١٥الفكر)(ط: ١٧٥/١٤)(، ٥٣٥، ٤٩١، ٢٦٦/١٦)(، ٤٠٣، ٣٤٦/١٥)(، ٥٧٢
٢٢٩، ١٨٨، ٩٥، ٩٤، ٧٦ ،) i^'0١٢٨، ١١٧، ٩٧، ٨٧/١٧)(، ١٤٨)٦\إ،

(،١٣٢، ٨١٨٦)(، ١١٠، UA).(، ١٦٤، ١٥٢ i0)٦\إ^(، ١٢٩، ;١٨٤٣)(، ١٨٤
٦T)إ\T\١٢٠، ٣٨ا0< ٦0)(، ١٠٨، ١٠٦، ١٠٣، ١٠٢، ٩٣; ٢٤)(، ٢٠٠، ١٧٨إ،
(، ٢٣١، ٢١٢، ٢٠٤، ١٧٤، ١٤٠، ٩٦، ٢٦، ١٩٨٧)(، ٢٠٠;٢٦)(، ١٥٠'(/T
٣٣٩، ٢٢٥، ٢٠٦، ١٨٠، ١٧٧، ١٥٤.)

.ص٧٩١الفحول، ؤإرثاد (، ٥١٤السؤل )١( 
المح؛هلوالحر (، ١٣٢رأ/شرحها مع والروضة را/؟(، الخطاب، لأبي التمهيغ. اننلر؛ )٢( 

البٍازرأ/وأضواء (، ١٩٧، ١١٥٤،  n١٩/الكوكب وشرح (، ١٤٦، ٦٢٨للزركشي)
٦٧. ٦٥.)









هديهفي شرط تعالى الله أن وذلك الصيد، جراء هذى على بالقياس واحتجوا 
إحرام•أو مدية أو جراء من وجب هدى كل ءكل>لك الكمة، بلؤغ 

المفتدى.شاء حيث والصوم والإطعام الحالق فى النسك ت آخرون وئال 
عليهأوجب ؤإنما يا، هال أذى من رأسه الحالق على يشترط لم اممه بان واحتجوا 

ومعلعمناساك فهو صام أو أطعم أو نسك وحيثما ، صياما أو طعاما أو نسكا 
وصائم.

فحيثومحيام إطعام من كان وما فيّمكة، نك دم من كان ما I آخرون دقال، 
المفتدى.شاء 

وأماالصيد، قاتل هدى سبيل فسبيله الهدى، كل*م دم اللك بأن واحتجوا 
فيشرط كما مكان، كنة مأهل إلى يصرف أن ميه النه يشترط فلم الإطعام 

الكعثة.بلؤخ الجراء هدى 

بهازامرجحا - وحججها الأنوال هده حكي أن بعد - جرير ابن الإمام قال 
اكرجمحيىتالوجه 

منأذى من رأسه حالق على أوجنا الله أن ذلك،، في القول من والصواب 
بمكانعليه ذلك، أن يشترط ولم نسلا،، أو صا.قة أو صيام من فا-يه المحرمين، 

صام،أو أطعم أو ينك، مكان أي ففي وأطلقه، ذلك، أبهم بل مكان، دون 
فلمنسائنا أمهامن، حرم إل الله أن على الحجة لقيام وذللا، المنتدى؛ عن فيجرى 

مردودات،يكن أن يجبا لم يهن، خول المن■ النساء أمهات أنهن على بحمرهن 
بأمها.الدحود منهن المحرمة أن على المحصورات الربانجا على الأحكام 

قيانا.المفثرة على حكمهما رد جائز غير القرآن، في مبهمة كل فكن*للأ، 

يأتيأن إلا التنزيل، ظاهر يحتمله بما منهما لكل يحكم أن الواجبا ولكن 





وعطاء.عباس، وابن عمر، عن ورواه 

ندبه; دكاتوي ؤ ت قوله ؤإنما يد، العلى جب وا غير ذللت، آحرون؛ ونال 
إيجاب.لا حير، منهم فيه علم من كتابة إلى الميل مادة اممه من 

زيد•وابن ماللثج، عن ورواه 

علىواجبا iالا: من هول، بالصواب ذلك فى القولين وأولى جعفرت أبو ذال، 
ظاهرأن وذللث، الكتابة، العبد وماله حيرا، فيه علم إذ يكاتبه• أن العبل• سيد 

مندلل يكن لم ما إله، الانتهاء فرص اف وأمر أمر، ظاهر ؤئقا.نوهم4 نوله؛ 
اهندب... أنه على ستة، أو كتاب 

،٠المثاللهذا نظانر في قال التقرير ط؛ وبتحو 

إوب•'عر يحمل أن الكلام ر الأصل - ٥ 
قرينةوجود مع إلا العرب كلام فى يرد ولا الأصل، حلاف، والتاحير التقديم 

دونوالتأخير التقديم الكلام احتمل ؤإذا فيه• اللمس وتزيل علميه تدل الكلام فى 
الأصل.هو الأصل عر فالحمل ظاهر، دليل 

كتابمن سيء لتقديم وجه ولا بقوله: الوجه هدا جرير ابن الإمام قرر وف- 
٢.اهأ واضحة. بحجة إلا مكانه عن تأخيره أو موضعه عن الله 

ذلكفمن تع-الى، الله كلام ير نففي الأقوال أرجح بيان في واستعمله 
عظ؛يجئءلأ ت تعالى قوله ير نففي العربية أهل بعض قول على اعتراضه 

الما0)ما/ي'آا(.جامع )١( 
(،٨٤)٦١ (، ١٣٢)ه/التان جامع جملة.نهاش: انظر )٢( 

^(.٦٦l\٦١المان جامع )٣( 



ييمؤم

أحرجوالدي ت والمعنى التهديم، معناه الذي المؤخر من إنه ٥[ أ>وئهتالأعلى; 
ذلاانا.يعد غثاء فجعله السواد، إلى أخضر أي أحوى، المرعى 

بخلافهعندي، صواب، غير المول(..• وهدا حكاه! أن يعد جرير ابن ثال، 
والتأخير؛التقديم المخرج لمعناه يحتال إنما الحرف، أن فى التأؤيل أهل تأؤيله 

فيوله فأما تأخيرْ أو موصعه، عن بتقديمه إلا مفهوم وجه له يكن لم إذا 
اهوالتأخير. ؛التقديم لمعناه الاحتيال لطلي، وجه فلا صحيح وجه موصعه 

المثالهدا نذلائر في ترجيحاته جرمحت، هنا قرره الذي الفابهل هذا وعلى 
،ويفررْ به يقول جرير ابن فإن والموحر المقدم من أنه على الدليل ئد فإذا 
ذللثج.في العرب، لسان عليه جرى ما وفق 

اصيله:يحمل أن الكلام في الأصل - ٦ 
الأصل؛خلاف، الكلام بعض في الزيادة وادعاء الزيادة، عدم هو التأصيل 

يجببدليل إلا إليه يعدل فلا الكلام، لبعض إهمالا بالزيادة القول في لأن 
ز٧ الرجوع 
وتهلثيما،تأصيلا، الترجيح في الوجه هذا جرير ابن الإمام استعمل وئد 

منمراصع في تعالى الله كلام ير نففي الأنوال أرجح بيان على يه فاستدل 
القرآنحروف بعض في الزيادة تدعى التي الأنوال على يعترض فهو تفسيره، 

اوا0)«'آ/'آْا(.جامع )١( 
)^\اأص(، )Y/٥٨(، ١٦٤)؛/السان جامع و: الثال سا نظائر من جمالة انظر )٢( 

الفكر)؛؛/؛ماا(،)1\إس(ط: )ا"ا/ا"أآ(، 
;)١٨(، ٤٥٥(، ٣٢٩، ١٤٧)؛/اوأن جاع ثي: ذلك، أطة من جمالة انظر )٣( 

(.٢٠٤)؛آ/؛آ(، )مأ/أه؛(،  US\y/\A))1\إمه (، ١٩١
الرج؛ح)أ/هه؛(اقواعد انظر: )٤( 



—الزيادة[ ]يعني؛ — الطول إلى اف كتاب في حرف لتوجيه وجه ولا قوله بنحو 
اهمخرج. الصحة في وله ، لها التسيم يجب حجة بغير 

تعالى:قوله من ءاذ، زيادة في عبيدة أبي قول على اعتراضه في قوله وبنحو 
وذلكقال، ما بخلاف ذلك في والأمر [: ٣٠ضذتادهصمحه]اكرة; 

جاموغير الومتا. من مجهول على ويع>ل الجزاء، بمعنى يأتي حرف ®إذ® أن 
بمعنىهو هائل: قيل سواء إذ الكلام، في معنى على دليلا كان حرف إ؛هلال 

نملقالدى جميع في 1حر وقيل مفهوم، معنى على دليل الكلام في وهو التهلول، 
لهذاهل يمريد وسيأتي ، اه التعلول... بمعنى هو به؛ أريد ما على دليلا به 

التفسير.من موضعه فى المثال 

استقلاله:على يحمل أن الكلام في الأصل - ٧ 

حاجةدون منفردا به الملفوفل بالكلام المراد المعنى إفادة هو: الاستقلال 
فيدليلا عليه وتركت، إلا شيئا الكلام من ف تحال لا والعرب } تمدير١ إلى 

وضعلغرض مناف وحيفه تحذفه، لا العرب فإن عاليه دلالة لا ما أما اوكلأم، 
لأجلأولى التمل.ير فعدم محتملا الكلام كان ؤإذا والإفهام. الإفادة من الكلام 
زمخالفته^ من والتهلل الأصل، موافقة 

تعقبهذلك، أمثلة فمن الترجيح، في الوجه هن.ا جرير ابن الإمام استعمل وقد 

(.٣٠; ١٤المان)جاع )١( 
٤(،٠ ٠ ، ٣٣١افان)A جامع في: ذلك عر أمثاة مزد و\نم (، ٤٤٠)١;  jijiجا.ع )٢( 

(T'T/o ,٤٣٨ ،).^(YA/)n) ،aYY/)Y) ،(OU ،)،( (.٢٠)٩٨
(.٤٢١)Y/ الترجح نواعد انظر: )٣( 
١^١،١ )\إ المرمحلة والصواعق ، »_Y الإيجاز إلى والإثارة (، ٣٦٠)Y/ الخمانص اننلر: )٤( 

(.٤٢١اكرج؛ح)أ/وقواعد (، ١٢٢واكٍريرواكوير>ا/(، ٧١٤. ٧١٣



بأن[ AVؤدظلاأنلسرهم4]الأنياء: تعالى: نوله تمر ض زيد ابن لقول 
الاستفهام.همزة فت فحن عليه؟ نقدر لن أن أقفلن أي: الاستفهام، على المعنى 

علىدليل الكلام في كان لو - فول خانه زيد، ابن ناله ما وأنا جرير: ابن قال 
تحازفلا والعرب كدللثخ، ذللث، أن على فيه دلالة لا ولكنه حن، - استفهام أنه 
الكلام،في مراد أنه على دليلا أبقن، وقد إلا حاجة، إليه لهم شيئا الكلام من 
الاستفهام.به الراد أن على دلالة ؤدْلنأ0رمدرييم قوله: فى يكن لم فإذا 
ابنمحار المهج هلازا وعلى اهورا،، به... ليس أنه معلوما كان زيد، ابن قال كما 

عرالدالة القربمة وقامت، الدليل، ئد إذا أنا المثال، هدا نظائر في جرير 
نفيرفي ويقررْ به يقول جرير ابن الإمام فإن الحذف 

اي:على الكلام حمل الأصل - ٨ 
الماْعإفهام أجل من الكلام إلقاء في الأصل هو جديد معنى إفادة أن وذللنا 

علىبحمله إهماله من أور جديد معنى بتأستس الكلام ؤإعمال عنده، ليس ما 
اكأكيدرم.

الأقوالأرجح بيان في الترجيحي الوجه هذا جرير ابن الإمام استعمل وقد 
قولهير نففي جاء ما ت منها يره، نفمن كثيرة مواصع في القرآن آى ير نففي 

)؛،/(، ١٦٠)Y/ اليان جامع في المنال هدا نفتائر دانفلر (، ٨٠- المال جاح )١( 
(، ٢٦١)٦; (، ٢٨٢/A(٤٢٠٢ ،)(XT>\/\y

)0إ\-'ص(، ١٤٨، ١١٩، ١٠١، ٧٩، YU/Y)المال جامع المثال: سيل عر انظر )٢( 
(، ٥٤١، ٢١٨، ١٥٩/٧)^ ٣٢٨/A(٥٦٥، ٢٩٧ ،) ،)١٢٥)'\إ\\د )ه/ا؛ا،
٢٢٩ ،)(٢٩٧/١١ ،rXA ،٤٨٦، ٤٦١، ٤٥٤، ٤٤٢، ١٠٥٥ ،) ٢٢٤، ١١٠٢)لإ\إ0د،
٣٤٨، ٣٢٥، ٢٣٢ ،)(i.ri/ST ١٤٧ ،)(٣٢٧، ١٥٩، ١٧/١٥ ،)(٢٢١، ٢١٣/١٧،
وغيرئ.( ٤٢٥، ٢٩٤، ٢٣٤

(.٤٧٣المج؛ح)آ/تواعد انظر: )٣( 



احتلافجرير ابن الإمام ذكر [ ٩٦ت ]الأمام ءاؤوآكنسإثمتحثاأيم تعالى؛ 
1معناها فى رين المف

بحساب.أفلاكهما في يجريان والقمر الشص وجعل المعنى ت يعضهم فقال 
دي•والوقتادة، ومجاهد، هماس، ان عن حرير ابن ورواْ 

صياء.والقمر الثمي وجعل ت آحرون وقال 
قادة.عن جرن ان ورواه 

عنديذلك اويل في القولين وأولى القولين: حكى أن بعد حرير ابن قال 
لبلؤغوعدد بحاب يجريان والقمر الثمس وجعل I تأول من تأويل بالصواب، 

اجالهماءونهاية أمرهما 

عندأياديه قباله ذكر تعالى اممه لأن بالأية؛ التأؤيلين أولى ذلائ، قلنا ؤإنما 
المحبمن والغراس النبات ؤإحراج لهم، الإصباح بفلقه لمسانه وعظم حلقه، 

وصفهفكان والبحر. البر في لها"ايتهم النجوم حلق بذكره وعقب والموى، 
لأنهإصاءتهما، ذكر س الموضع بهيا أشبه لمنافعهم، والقمر الشمس إجراؤْ 

آيةفي أحرى مرة لتكريره معنى فلا ؤءاخ • بقوله نل ذللث، وصف فد 
،.اهأ معنى. لغير واحدة 

الثالأهاJا نفلائر في قال التقرير هدا وبنحو 

أللمح،؛به هو معك، حرف لكل أن الأصل - ٩ 
منمواضع في الترجيح في الوجه هدا الهلبري حرير ابن الإمام اعتمد 

اوان)اا/بمْه(لأجامع )١( 
(،٢٠٠(، ٣٢١، ٢١٤/٢المان)جامع في: المثال سيل عل منها جمالة انظر )٢( 

(١٦٤، ٤٤٦/٦ ،)/A(٣٨٥، ١٠١ ،)(٦٩/١١ ،) ،)م/)'\ا/مبما.(
١٣٥.)



يرنففي الأقوال أصح بتان في استعمالها التي المرجحات صمن تفسيره، 
منأولى به هو وجها المعاني حروف من حرف لكل ت بقوله ونررْ القرآن• 

اهلها... التسليم يعجبا بحجة إلا غيره إلى عنه ذلك تحويل يملح فلا غيره، 

جاءتالحروف بعض أن فيها ادعى المي الأيات في الوجه بهذا ورجح 
أشهرعلى حرف كل حمل الأولى أن وقرر التناوب، ميل من بعض بمعنى 

أهلبعض نول على اعتراضه ذلك أمثلة حملة ومن بها، يختص التي المعاني 
أوهث!تتا بأسنا ئجآءها آئلكثها ثرنة تن وع ؤ *"—الى• ته قولفي ة يربعال

»الواو«،يمعنى ؤنثآئداه قوله: في »الناء« إن ٤[. دآدزقيم]الأمراف: 
بيائا.يأسنا وحاءها أهلكناها، قرية من وكم •' والمعي 

عندورالهاء® كان إذ له، معنى لا قول وهلءا ت حكام أن بح،و جرير ابن قال 
معناهامن الأغلب إلى فصرفها الكلام، في للواو ليس ما الحكم من العرب 

.اه غيره. إلى صرفها من أولى مجيل، ذللث، إلى وجد ما عندهم، 
متعلقالوجه وطا . المثال هذا jذلائر من كثير في قال التمرير ^ا وبنحو 

وتقريربسهل مريد وسيأتي الأفعال، وتضمين الجر، حروف تناوب الة بم
[.١٤-ةرؤااليطييجإيم]اكرةت ؤوإداI تعالى قوله ير نففي التضمين لقاعدة 

وأنبالتفمين، الفحل في التجوز يكون أن الأولى أن جرير ابن مرر ومد 
التقريرهد.ا يخالف أحيانا كان ؤإن أولى، يه هو معنى منها واحد لكل الحروف 

إليهالضرورة عدم مع الجر، حروف بتناوب ؤيقول 

ادان)ا/ههآ(.جاع )١( 
اوان)آا/ا،"آ(.جامع )٢( 
/١٨))ها/هحإ(، )ه/أه0(، (، ٢٩١، ٢١٠٧)Y/)ا/آبمآ(، الذنال: عرسل انثلر )٣( 

(.١٥٠)^\إ٨ الفكر، ٍل: )؛ا/ا•(، المان)أا/هيا(، جامع انفلر.ثالذلال؛إفى: )٤( 



•مذكور إلى الضمير يعود أن لأصل ا — ١ ٠
الأصللأن الأصل؛ مخالفة في داخل مقدر إلى الضمير إعادة لأن وذلك 

عليه.الدليل دل إذا إلا التقرير، عدم 

وصعقأهوالا، يمفمونه ورجح الترجتح، في الوجه هذا جرير ابن قرر وفد 
صدودمنتون إم ^ألأ تعالى! قوله ير نففي جاء ما ذلك، جملة نمن أخرى، 

الأية:فى الضمير عائد في الخلاف، ذكر حيث، ٥[ ]يود: ينه4 بمثحعوأ 
)راض((.اسم على يعود I بعضهم فقال 

محمدعلى يعود •' آخرون وفال 

بلتل ذكر ه لمحمد يجر ولم -ت الفولتن ذكر أن بعد - جرير ابن نال 
بأنوكانت، كيلك،، ذلك، كان فإذا رراف® عن الخر سياق في وهي ه، ذكره من 

اهرأأولى• اش ذكر من تكون 
فىاسعملهما الترجيح وجوم من وجهين تقرير هذا جرير ابن كلام فتضمن 

والوجهتقريرْ. د ؛مل. نحن الذ١ى الوجه هذا أحدهما الأية، هن|ْ فى الترجيح 
فىالسياق أن قرر حيح، أولى؛ عنه المحديث، إلى الضمير إعادة هوت الأحر 
أولى.إليه الضمير فإعادة افاا ١٠عن الخبر 

خلافهدليل يرد لم ما مذكور، أئرُب، إلى الضمير إعادة الأصل - ١ ١ 
فىالأهوال أصح بيان في الترجيحى الوجه هذا جرير ابن الإمام استعمل 

Iيره نقمن كثيرة مواضع في القرآن آي ير نق
ع،رنم، جمل ث ض آلا نيا ماين ت تعالى قوله ير نففي جاء ما ت منها 

(،on)؛/؛المان جاح في: الخال هذا ظائر من جملة وانفلر  dnA/\o)المان جامع :١( 
(dTA\/\) ،(\o/Y  ،)(0)).؛/ا،1"آ _A/\o •.الفكر، \إسط/\-\(0T).\

الفكر.ت ط 



المنادي،في الممربن خلاف جرير ابن الإمام ذكر [ ٢٤ّمأإ.4]ءريمت 
ؤتاددثها4.قوله: في عنه والمكني 
جبريل.و.المااائ، على يعود الضمير ت بعضهم فقال 
عييعلى يعود بل آخرون: وقال 

ناداهاالدي قال; من قول عندنا ذلك في القولين وأولى ه; جرير ابن قال 
علىفرده جبرائيل، ذكر من منه أقرب ذكره كناية من أنه وذلك عيي، ابنها 

ذكريم ، اه منه... أ؛عا■. هو الغ.ي عالي رده من أولى إليه أقرب هو الjلأى 
الترجح.هذا بها أيد أخر أوجها 

ظاهر،الترجثح في له وتعليق الوجه، لهذا جرير ابن الإمام من تقرير وهذا 
نذلائرْفى قال التقرير هاوا وبنحو 

الموافقةيرية التفالأقوال ترجيح اعتمد جرير ابن الإمام فإن الجمالة وفي 
الأصلحالفت، التي الأقوال ضعف، أنه كما العرب، لغة في أولا المعتبر للأصل 

ذللئ،.في 
صرحالأصل هن>ا تحت تندرج التي الترجيح وجوم من جملة سالف، وفيما 

الترجتح.في واستعملها بتقريرها، جرير ابن الإمام 
بهاالتصريح دون الترجيح في جرير ابن الإمام استحملها أخرى وجوه وثئة 

التيالأقوال ورد صعق، أو أمئلتها، فى بمضمونها ر فؤإنما تقريرها، أو 
تمنها تخالفها، 

التبايزم.الكلام في الأصل ن أه 

اويان)أا/مآ■(.جامع )١( 
;١٦)(، ٤٦٢)ها/هآا، )♦ا/ا،'آا(،  i(Y*o/r) jLJiحاْع ني: ب جمالة انثلر )٢( 

(.;٢٩٤٧)(، ١٩٣_١٩٢/١٧)الفم،)0\إلأ(ط: (، ٣٨٢، ٣٧٤
(،٣٨١)أإ(، ٣٨٤)>\إ(، ٤٩٠)٩; (، ٢٢٢)٣; oU\جامع اكال: سل على انم )*١( 

(.٢٣٣)آ؟/)هأ/مها(،(، ٢٢٦.٢٢٥/١٦)



ال>شقةرا/الكلام في الأصل أن «

توتصريفها الكلمة اشتقاق يدلألة الترجح عشرت الخامس المهللب 
وذللث،صعقها؛ أو المعاني، يعص صحة عالي وتصريفها الكلمة اشتقاق يدل 
الألفاظيعيد الاشتقاق ومعرفة والتمرش واللففل المعنى بين المنامة لوجود 

يرنففي الأقوال أولى عالي تدل يوبها المنامة، هده فتتفح أصولها إلى 

التفسيرية،الأقوال بين الترجيح في الوجه هذا جرير ابن الإمام امتعمل وند 
تعالى!قوله ير نففي جاء ما ذللث، فمن لأية، ا بتفسير الأقوال أولى ومعنى 

[٢٦٥اوفر0: ] ه أئسهنر نى ؤثبيئ آم عزكثات آثق١؛ ئتريثإ ينغتوث ١^ مثل يؤ 
أس-ؤم4•ت قوله معك، قمح، رين المغاحتلاف جرير ابن ذكر حث 

فيأنقمت، فيما إياها تعالى اش بوعد أنقمهم من ؤيقينا تصديئا بعضهم! فقال 
طاعته.

صالح•وأش والنعي، قتادة، عن جرير ابن ورواْ 
فييتثبتون كانوا أنهم ؤرستآننأئسإناه قوله: معنى آخرون: ونال 
صدقاتهم.فيه يضعون الذي المرصع 

والحسن.مجاهد، عن ورواه 

وهذات القولين حكى أن يعد الترجيحى الوجه بهذا مرجحا جرير ابن قال 
عاليهيدل مما المعنى بعيد تاؤيل والحسن، مجاهد عن ذكرناه الذي التأويل 

)٦٨(، ٣١١)آا/ه؛آ، )'ا/آه؛(،حاعايان)آ/بممآ(،نمال: 

(.٥١١الرج؛ح>آ/ماءاوانظر: )٢( 



^يري؛ري
راوتتبثا®،I بمعنى ، أامسهنإ^ نى ؤثستا ؤ ت قوله تأولوا أنهم وذلك التلاوة. ٠لاهر 

أموالهم.يقعون أين يتئبتون كانوا القوم لأن كل.لك؛ قيل إنما ذلك أن فزعموا 
كانالكلام من الممدر لأن ؛  ١١أنمهم من ءوتشتا ت لكان كيلك التآؤيل كان ولو 

قالوكما تكلما،،، وءرتكلمت، ، تكرما٠، ®تكرمت، فيمال! ، ١١®التفعل  ١١®تقعين، على 

فلأن، ®تخوفت القائل قول من [، ٤٧ؤأزأك>وءهمهتالخلت ث-اؤْ-ث -جل 
القوم®نشت، من كان لو آئسؤمه، ®ؤرثئ_يتامن قوله؛ تخويا،،. الأمر هذا 
الهم،١، أنفمن *وتثثئا الكلام: لكان مواضعها،،، صدقاتهم وصع في 

إياهم،القوم أنفس من وتثست، أنه؛ من I نلنا ما ذللث، معنى ولكن ثفتاه. ؤؤ 
اهذكره. تعالى الله بوعد واليقين العزم بصحة 

الخالهذا في قال التقرير هل.ا وبنحو 

الشيريةاختياراته النحوفى حرير ابن توظيف عشر؛ السادس المطلم، 

ولماكريل، آي إيضاح تميرْ ش اللبري جرير ابن الإمام نمد كان 
فيالرئيس الغرضى يخدم ما بقدر إلا الأحرى العلوم تقرير مقاصده من يكن 
المعنى.بيان وهو كتابه 

لتحقيقيره نففي جرير ابن الإمام عرضها التي العلوم من المحو علم وكان 
ونحاةالبصرة، نحاة اختلافح بذكر ما فكثيرا كيره، عناية أولاه إذ المعنى، 
أهلمتقدمي أقوال ؤيوافق المعنى، يحقق مجا أقوالهم من ؤيختار الكوفة، 

الايايتح.سباق ودلالة ويتفق ير، المف

(.٥٣٣المان)ه/جاح )١( 
)ه/0ا<؛(،(، ٥٩٢؛، Yn)، (nn/0)؛/اليان جامع انمال: سيل مهاعلى جمالة انفلر )٢( 

(،٠١٠ ; ١٩)الفكر ( ١٤١)\'\/الفكر ط: ( ٧١)0\ا ه T^W)٦\إ(، ٥٢٧)"اا/ههم، 
^'(١٦٦ ،)(YU/٢١٢، ٢٠٢، ١٩٩، ١١٦، ٤٣ ،)/(.٢١)آ؟



اعترضناؤإنما ت بقوله كتابه في نغلرئا المنهج هدا جرير ابن الإمام أصل وقد 
الكتابهذا في فمدنا كان ؤإن _ إعرابه وجوه بيان من ذلك في اعترضنا بما 

اختلافمن ذلك إعراب وجوه اختلاف في لما - الفران 1ي تا'ويل عن الكشف 
تاؤيلهلهل-الب لتنكشف إعرابه، وجوه كثف إلى الحاجة فاضطرتنا تأؤيله. وجوه 
اهوقراءته... تأؤيله في المختلفة اختلاف قدر على تأؤيله وجوه 
يعترضولا المعنى وراء اق منفهو العملي، بالتْلبتق التأصل هدا أنع ثم 

فأسستنفصل، لا وثيقة بينهما والعلاقة المعنى، إيضاح أجل من إلا بالنحو 
التفسير،خلال من العلوم طرح في متميزة مال.رسة النهج بهيا جرير ابن الإمام 

١منها يهلرح فهو  التفسيريةالل.رسة بين ؛ذ.للثا فتوسط التفسير، غرصو يخدم  ٠٠
والمدرسةاللف،، عن والآ'ار الروواُت، إلا التفسير في تذكر لا التي الأثرية 

يرنفخلال من واللغة النحو تفصجلأيت، ذكر في أغرفتط والتي اللغوية التفسيرية 
التفسيرحاجة عن زائد بقدر القران 

هوالتفسير أهل ير ونفالأية معنى يجعل المتميز النهج ذللث، ناع أنه كما 
هيالمحوية الأصول يجعل ولم الأية، في الوجوه أعرب اختيار في الأصل 

الإعرابية.أو التفسيرية اختياراته في الحاكمة 
عليهايتخرج التي الأية إعراب في الكوفة أهل مذهيج يرجح أحيائا فجده 

للمعنىموافقة أسد لكونه الثمرة أهل مذهتإ يختار وأخرى التفسيري، المعنى 
أهلقول خلاف الأية إعراب في وجها يختار وتارة الأية، ير نففي المختار 

هذاجرير ابن الإمام ويوصل للمعنى، متابعة ذلالث، وكل البمرة، وأهل الكوفة 
لهؤيلتمس التأويل، من وجهه على الكلام يحمل أن ينغي ؤإنما ت بقوله النهج 

اوان)ا/؛اِا(.حاج )١( 
٨،- »_U الطري نمير ني النحوية والخلاغا،ت، (، ٥٨٠)ا/ الغير وكتب المحو انفلرت )٢( 

الإuم.حاج في الكانة الألة على ماجستير رمالا ، ٤٤٣.  ١٢٤٦





الت والمعنى ®معصوم®، ُأويل في ®عاصم® تجعل أن إلا الرفع يجوز ولا 
اف.أمر من اليوم معصوم 

"لكنعلى رجاره س إلا آم م ين آلإرم عاثم ^لأ البصرة: نحويي بعض وفال 
®لكن«.يمعز ®إلا® يكون رحم® من 

حكيناهاالتي الأقوال لهذه وجه ولا ت القولين حكى أن بعد حرير ابن قال 
رلمن كلام من الأشهر الأفصح إلى يوجه إنما تعالى اممه كلام لأن هؤلاء، عن 

في®عاصما® نجعل أن إلى شيء يفطرنا ولم سبيل. ذللث، إلى وحد محا بلسانه، 
®لكن®.بمعنى ®إلا® نجعل أن ولا ®معصوم®، معنى 

العرب،،كلام من المشهور في معنا0 هو الذي معناها في لدلك، نجل كنا إذ 
اليومعاصم لا ت نوح قال • ذلك معنى أل من •' نالنا ما وهو صحيحا، مخرجا 

مناليوم منجي *لا ت يق-ال كما عذابه، من فأنجانا رحمنا من إلا النه، أمر من 
الكلامهو ا فهن. زيد®، إلا زيد حلعام من اليوم مطعم ®ولا ح افه® إلا اطه اب عل. 

عنإعراضه المثال هن.ا في جليا ترى فأنت، ٠ اه المنهوم. والمعنى ، المعرون
أولىهو الذي الأية لمعنى وتتبعه البصرة وأهل الكوفة أهل من النحاة أقواله 

بها•

ننلاتر0في سار المنهج هدا وعلى 

(.٣٣٤المان)ها/س.جامع )١( 
\،TA/o)(، ٠٣١  ft)(، ٣٣./ jUl (Yجامع في: مها جملة سل طى آظر )٢( 

٥٣(، ٢٦٢، ١٤٤/٧)(، ٢٧٠، ٢١٠، )٦;٢٨(، ٢٩٩/A( ،٥٢٧، ٦٧، ٥٨ ،)/،١٥)ا،
،١٥٠، ٦٦/١٢()٤٦٤، ٢٧٩، ١٩٩)اا/وها، (، ٤٦٤، ٣٩٧، ٣٥٠، ٢٠٤، ٢٠٢
١٧٩، ١٦٧، ١٥٦، ٧٥/١٥)(، ٤٥٧/١٤)(، ٣٨٤، ١٧٥، ١٤٧/١٣)(، ٣٦٩، ٢٤٠،
=الفكر، (٤٥/١٦)الفم، (ط: ١٠٦/١٥الفم))؛ا/اما(ط: (، ٤٦٤/١٦)(، ١٨٤



اضج؛حثلجوه تعارض في جرير ابن منهج عشر• المابع المطلب 
واحد،مثال في اكرحح في وجه من أكثر يجتمع وقد كثيرة، الترجيح وجوم 

حالين:من يخلو لا واجتماعها 

منفهو فيه إشكال لا وهدا الأقوال. أحد ترجيح في متعاصدة تكون أن إما 
الأدلة.تعاصد قبيل 

غير0.يرجح ويعضها قولا، يرجح فبعضها متضادة، مختلفة تكون أن ؤإما 
المهلل.،.هذا في الدراسة محل الؤع وهذا 

الفلزفيه قوي ما يقدم أن الرجيح وجو0 تعارض في العلم أهل عند والمتقرر 
ذللث،.دون ما على 

أكثرللفلن إفادته كان ما ومناؤلها كثيرة، التراجيح أن واعلم • الزركشي قال 
العدالةوقوة الرواة كثرة في كما المرجحالت،، هذه تتعارض وقد الأرجح، فهو 

اهورا،.فلته. على غلب ما ذللثخ في المجتهد فيعتمد وغيره، 
الشيررجح التي الوجوه تقديم اعتمد جرير ابن الإمام فان ُل«ا تقرر فإذا 

التفسيرلأن مهللئا؛ تقديما ويل المأ أهل من الحجة عليه أجمع وما النبوي، 
البيانمصدر . فالمبي الوجوه، من بغيره معارصته تجوز فلا صح إذا النوى 

ومعدنه.

المأؤيل،أهل من الحجة عليه أجمعت، ما مخالفة ستجيز لا &>« أنه كما 
الجماعة.قول ينانع لا شاذ فهو أقوالهم عن حرج قول وكل 

،٣٦، YY/Y)؛(، ٢١; ٢٣)/٦٣(، YY)(، ٧٢، ٥٤)اأ/؛م، =)1\إ•ما()فا/؛ا(، 
١٠٠، ٩٨، ٧٣، ٧٠، ٠١، ٤٧، ٤٣ ،)(Y٦/١٤ ،)٢٤١.)

وأضواء(، ١٦٤)؛/البندري أصول عن الأمرار ، كشفوانظرت (، ١٠٩)آ/المحعل البحر 
(.0٧/١)الترجتح وقواعد (، ٣٧١)ه/ المان 























القرآنفي كون أن فيجب كلها الالغات أهل إلى معوث المي. أن - ٣
١،.اللغات سائر 

بهالفظت ثم العرب لسان بنير أصلها ألفاءلا القرآن في أن ت الثالث القول 
ياصلها.أعجمية بتعريبها، عربية فصارت فربتها، بألسنتها العرب 

عبيدأبي مول وهر العلم أهل من أحد إلى القول هذا جرر ابن ينب ولم 
الرفيقالقول هذا قائل وأراد الزمخنري٣،، قال وبنحوْ بن القاسم 

ذللث،أ؛/في لف العن المرؤية الاثار وتخريج القولتن، بتن 

Iوالترحح لمنايشة ا٠ 

منشيء فيه وليس عربي، كله ١^١٧ بأن القول ترجثح إن، جرير ابن ذهب 
إلاحلقه من أحدا تعالى الله يخاطبا أن جائز غير أنه وقرر العرب، غير لغات 

يفهمه.الذي باللسان إلا رسالة إليه يرسل وأن يفهمه، بما 

ممنالله، بكتاب مقن صحيحة، فعلرة ذي على يتوهم أن جائز غير • ؛٤٥ مال 
عربي،لا فارسي القرآن بعض أن يعتقد أن الله حدود وعرف القرآن قرأ ند 

بعدماعربي،، لا ■صني، وبعضه عربتما، لا ردمي لبعضه عربتما، لا بطي، وبعضه 
فليسكذللث،، كان إف ذللث، لأن عرنا؛ قرآنا جعله أنه عنه ذكن، تعالى اف أخر 

.٣٥و\لهذب )ا/؟ب(، للامدي والإحكام (، U'A/nملى لأي العدة اننلر: )١( 
، ٩٦ص والمعرب ، ٤٦- صء، الماحي • انغلر اللم، أعل من واحد غتر ى قله ، ٢١

بالمدرعرصلحظك، إلمح، ألقمح، ولم (• ١٨٥النافلر)ا/ وروضة (، ٣٦والمحررالوجمز)ا/ 

نونيإليه، داعتا يه مجاما معتزلثا كان الممانيمذ، هاح_، القاصم، أبو الخوارزمي، 
(.٤٤٧المميتة)م الجواهر وحمماتة. ونلاثتن لمان سة 

الماحيص٥٤٠انفلرت ، ٤١





iajiUl،والعربية الفارسية فيه انقمن مما _ بازكره الكتاب إءلالة كرهنا تعداده، 

نعرفولا منطقها نجهل التي، الألسن سائر فير كيلك ذلك ولعل والمعنك،. 
كلامها..

ه-ن.اًدو في مفتؤ التي لأحرق ا ني، القول عنه رؤينا من معتير هو وذلك 
دللبعقل بعصيهم به ونه، الحثلمعان إلى دلل بعضر بعضهم ية نمن البامحب، 

بمن لأن الروم؛ لسان إلى، ذلك ؛عضل إلك، يعفهم به ونالفرم،، لسان إلؤط 
يكونأن — إليه به نما إلى إياه بته بن— ينف لم إليه، به نما إلى ذلك، من شيئا 

منإلى السبة مستحما يكون أن ذلك نفى عربي، هو منهم: تال، من ولا عرنا، 
علىدليلا الإJباتا يكون ؤإنما غيرها. الأمم أحناس سائر من كلامه من هو 

فيكونقائم، فلأن ت القائل كقول ، المعاني من اجتماعه يجوز لا فيما القي، 
كنافيهما.اجتماعه يمتغ مما ذلك•، ونحو قاعد، غير أنه عالي دالا ترله من ؛دلك، 

فيقلناه الذي المعنى وهدا المحنى... هذا من حارج فهو اجتماعه جاز ما فأما 
واش- بمعنى عندنا لسان، كل من القرآن في قال! من تول معنى، هو ذلك، 
اليالأمم من غيرها ولففل العرب لفظ فيه اتفؤر لمان كل من فيه أن ت - أعلم 
٠اه به. تنهلؤر 

بهااحتجاجهم يزال ولا الأثار، نالك، معنى بيان فير الوجه هذا أبوا فإن 

يجوزلا مما النير على دليلا الإناُت، يكون، ْإنما بقوله الهلرتم، الإمام ذكره الذي الخك، هذا آ ١١
فيالمالح السلم، كلام يهم هم، ومهم الشير، أصول س مهم أصل المعانيرا ص احمماعه 

اتجرتمرأصل< الدى، الأصل هدا على نزك فإذا عباراتهم، فلواهر تخش، ما فك؛ينا الضير 
وفيالموضع، هاوا في نحتت انجري، فعل كما الخلأف،، حقيقة ولا معانيها، اتحاد اتضح 

١(.١ ٠ )ا/ البياف، جا*ع انظر■ أحرك،إ مواضع 
الألارمض، في الوجه هذا وبمثل ٢(. ٠ ))/ وام: (، ١٧،  ١٦،  ١٥. ١ ٤ را/ البيان حا.ع )٢( 

المثتؤرُر، معمر عيبية وأبو الثافعير الإمام قال - الالغا>ت، توارد من، أنها أي - ذللتؤ فير المقولة 
(٢٦٧/١٠)والزهر والمجاز)ا/يا(، ، ٤٥الرسالة انفلر: سمز، 



الدلالةصريحة القران لصوصي بها معارصتهم جهة من بها اصتدلالهم رد ، نائما 
إلاوالسنة القرآن معارصة تجوز ولا العرب، بلسان نزل القرآن أن على 

وفسادالقول، هذا نسال فثبت المناع، محل ش ذلك من شء ولا طلمهما، 
•دعواهم إنبات على الاثار بهذه اسدلالهم 

إبرامممثل القرآن في الأعجمية الأعلام أمماء بونؤع الاستدلال وأما 
العلملأن الأعلام؛ في حلاف لا إذ النزاع؛ محل عن خارج فهو ؤإمحاق، 

اشتماقولا تصرف يدخله ولا اللغات جمح في بلفظه يحكى 

محانهلاحتجاج فهو كافة، للناس ه المبي بعثة بعموم احتجاجهم وأما 
منولا التركية، من ولا الزنجية، من القرآن في ليس لأنه الإجماع• ب

لكانذكروء ما اعتبر لو أنه وعلى _ أيقا _ هؤلاء إلى معويثح وهو الحوارزمة، 
فيهيكن لم فإذا ؤإلأ الجلح، به يقع قدر لغة كل من القرآن في يكون أن يجب، 

معنىأ٢/له يكن لم التبليغ به يقع ما 

بهالغفلت ثم أعجمي أصلها الألفاخل هذه أن وهو - ت الثالث، القول وأما 
أنيدعي الذي لأن وذلك ؛ رذْ في وبالغ جرير ابن رذء فقد — فعربتها العرب 
نقلهانم عربي أصلها أو العرب، نقلها ثم أعجمي الألفافل هذء أصل مخرج 

ويزيلالعلم، يوجب، بخبر إلا صحته حقيقة إلى يوصل لا ب مدع العجم، 
يجباالذي الوجه من القول هذا صحة على برهان ولا العذر، ؤيقهغ الشك، 

علىالدال الدليل عن تجريم القول يعللان عالي دليلا وكفى له، اليم الت
ِ ()٣

صحته

.ص٥٧الفقه أصول في ومذكرة )Y/٧٣(، الروصة مختصر شرح ت انظر )١( 
.٤٦. _>،، الرسالة وانفلر: (، U.A/Y)■يش لأبي العدة )٢( 
(.١٩اوان)ا/ْا، جامع انفلر: )٣( 



اللهكتاب بموافقة وأسعدها ذلك في الأقوال أصح فان هذا كل تقرر فإذا 
أخرتعار اف لأن فيه؛ عجمة لا عربي كله القرآن أن الأول القول هو تعار 

ببعضشمولها يخصص أن يجوز لا شاملة صفة وهذه عربتاا( )افرآئا جعله أنه 
بأنولم له، ليم والتإليه ارجؤع بجب بدلهل إلا ،• دون القرآن 

المعارصة.لمجرد يصلح أو الشمول، هذا لتخصيص يصلح بدليل المخاف 
بالمخصيصنص يرد لم ما العموم عر ارحي نصوص حمل واراجب 

الله.رحمة عاليه حرير، ابن هب مال. هر القول وهذا 

)٢،•هامش (، ١٨جرير)ا/ابن تمر على محمودشاكر تعليق انظرت )١( 
(.٥٤٣- اكرجيح ماس انظر: )٢( 













منهاأنواع صنف، على أي [ ١١]الحج حمياه عق أس ند من فبن ؤ)ثن • تعالى 
منهاسبعة، أنواع السبعة فالأحرق ذللث،. بخلافح هو ما ومنها المحمود، 

ابنبه ينولم ،. والمثل١ والقصص والجدل والترهسب، والترغيب، والزجر الأمر 
غرم•ولا جرير 

Iمنها بأدلة له واستدل 

الكتاُبجاكان I تال اف رسول عن لهيثه، عود مبن عثداض حديمثؤ — ١ 
عاليأبواب، محثحة من القرأن ونزل واحد حرف، على واحد، باُت، من نزل الأول 
وأمثال،ومتثابه، ومحكم، وحرام، وحلال، وآمر، زاجر، ت أحرف سبعة 

عنه،نهيتم عما وانتهوا أمرتم، ما وافعلوا حرامه، وحتموا حلاله، فأحلوا 
منكل بالله آمنا وقولوا بمتشابهه، وآمنوا بمحكمه، واعملوا بأمثاله، واعتبروا 

٠ءا ربنا عند 

علىالقرآن *انزل I قال هؤ الّكا أن ُبلغنى • قال قلأبة أبي حديث، - ٢ 
ومثل«ل؛؛.وقصص وجدل يترهب لنرغب وزجر أم أحرف: سعة 

)؛/الآ'ار وثكل (، n١٦٠/ مد م الحديث، ورب (إ 00)\إجامع انفلر: )١( 
(،٢١)ا/الوجيز والحرر (، ٢٧٤)A/والممهد )ا/؟أ(، والعيون والكث، (، ١٨٤

١.ص^' الوجمز والمرتد 
شدالطيراني ٢(، ١ - ٢ ٠ صحيحه)U/ في حمان وابن ضيرْ)ا/حآ(، في جرير ابن أحرجه )٢( 

قيوذكره الذمي، ووافقه وصححه )ا/'ُآهه(، المستدرك في والحاكم (، ٢٦/٩)الكبير 
وتد، حدا صعق ومحو مطر، بن عمار وفيه الطبراني رواء ٠ وقال ، ٢١ ٥٣)U/ الفوائد مجمع 

الآJارمشكل في والطحاوي (، ١٨٥)إ/ الحديث غريب في عبيد أبو وصعقه اه بعضهم وتقه 
(.٢٤٥)A/ الفتح في حجر وابن (، ٢٧٥)A/ التمهيد في الر تمد وابن (، ١٨٥ر؛/ 

وابنهريرة وأش عمر عن حديث، الصري، الجرمي ئلأبة أبو عمرو بن نيد بن تمدارثه هوت )٣( 
*،(,ia)؛/المر ومائة. أرع منة توفي ثقة، تابعي وعثرهم، تماص 

تقرمفلا مرسل، حديث محيا ت شاكر أحمد وقال ، ( ٦٩)١/ البيان جامع في جرير ابن أحرجه )٤( 
حجه.له 



هداإلى جرير ابن أثار وقد قراءات. سع هي السبعة الأحرف الراع؛ القول 
والزركشيالبر عبد ابن به ون،. سسثهر ولم المناقشة معرض في القول 

آ.أحمدل بن للخليل 

والترحح:الماممة ءأ؛• 

منلغات سع السبعة بالأحرف المراد بأن القول ترجيح إلى جرير ابن ذهب 
الأدلةلدلالة وذلك فيه لغاتهم احتلفت حيث الواحد المعنى في الحرب لغات 

التلاوة.نفس في كان القرآن في وتماريهم المحابة اختلاف إذ ،  aJlc■المحيحة 
الألفاظفي كان الخلاف أن على دليل أكبر كل قراءة ه النبي تصويب وفي 
.الني يصوب أن تحيلأ ملكان المعاني في احتلائا كان لو إذ المعاني دون 

بشيءأمر قد لكان ذلك حاز لو لأنه قراءته؛ يلزم أن قارئ كل ويأمر جميعهم 
عنهتعالى اض نزه الذي التناقض عين وهدا أخرى، قراءة في عنه ونهى قراءة في 

كتابه.

فيخلافهم هو الصحابة اختلاف معنى في يصح الذي فإن هدا تقرر إذ 
المعتى.دون التلاوة 

صحةعلى تدل التي الأدلة من حملة المعنى لهن«ا تقريره جرير ابن صمن وقد 
والنقفىبالرد، الأخرى الأقوال تعقب ئم — منها جملة ذكر بق حم— القول هذا 

لأدلتهار٣/

)ا/ْاُ(.البيان جامع انظرت )١( 
المآن)١;لأحكام والجامع (، ٢١٤)١;للزركش واJرUن (، ٢٧٤التمهيد)A/انظر: )٢( 

(.٢١١. ٢١٠)م العين ؤيفلر: (، ٢٠)١; العاني وروح (، ٤٦
(.٥٨.  iU)\/البيان جامع انظر: )٠١( 



الأئمة،من جماعة ئال القول هذا ترجيح في جرير ابن قول وبنحو 
،.وغيرهم١٢حجر وابن '؛-١^١،، وأبي الر، عد وابن كالطحاوي، 

وعقلنات الباب أحاديث من جمالة ماق أن يعد العلحاوى جعفر أبو قال 
هيبها نزل القرآن أن هؤ افه رسول أعلمنا التي الأحرف السبعة أن ؛ذللث، 

فولكمثل حرام؛ ولا حلال ولا نهي ولا أمر في ، يختلنلا التي الأحرف 
فيبذكرهما بدأنا اللذان القولان ؛ذلك؛ وانتفى وادن، وتعال أقبل للرجل الرجل 

لغايتؤ،سبع بأنها القول بذكرهما بدأ اللذين القولين ويعني • اه الباب،• هد'ا 
أقرباهو القول وهذا إلح• ووعيد... ووعد ونهي، أمر سبعة أوجه بانها والقول 
سبعةعلى القرآن نزول لحكمة الموافق وهو الاعتراض من وأسلمها الأقوال 
الأمة.على والتيسير التهوين من، أحرف 

الصواب.عن وسعدها يضعفها قوية اعتراضات، محل فهي الأقوال باقي وأما 

بالغةفبعضه القرآن فى متفرقة اللغايت، ت، كانلو أنه يضعفه عبيد أبي فقول 
كانت،لما اللغامحت، باقي وهاكذا هوازن بلغة ويعضه هذيل بلغة وبعضه قريش، 

قراءتهافي يتفقون جميعا القراء لأن القراءة؛ في للخلاف سببا الأحرف هذه 

صاحب،ال«جتهاو العلامة الحاظ المقدسي، اصماعيل بن الرحمن عبد الدين، مهاب هو• )١( 
تل.كرةوصتمائة. ومتين حمص سنة توقي، فيها، ومع الخاوي عؤ، القراءامحت، أحد التصانيم،، 

(.١٤٦٠الحقافل)؛/

صه،ا،الوجيز والمرشد (، ٢٨٩، ٢٨١)A/والممهد (، ١٨٨/٤مئكلالآىر)انفلر: )٢( 
(.٦٤٢)A/اJادى وفح 

الحنفي،المرير الهلحاوي صائمة بن محمان بن أحمد جعفر أبو الكير الحاففل العلامة هو؛ )٠١( 
الميروثلثمائة. وعشرين إحاوجر منة توفير الفقه، وفي الحديث، علم فير برر التمانيفح صاحب، 

)ه)/يأ(لأ
(.١٨٨)؛/الأءار ثكل )٤( 





!منهاسعة، أنواع ٠ هي السعة الأحرف أن يرى الذي الثالث القول وأما 
منولا الأثر جهة من يمح لا لهو إلح. والترمب••• والترغيب والزجر الأمر 
أبىوحديث عود مابن حديث هو القول هذا عمدة أن وذلك النفلر، جهة 

مرسل،فهو ئلأبة أبي حديث فأما حجة. بهما تقوم لا صعيف وكلاهما نلأبة، 
العلم،أهل عند يثبت، لا نهو عود مابن حديثا وأما ، بمثله الحجة تقوم لا 

،،عسيركابي الحالي.ث، أهل أئمة من جماعة بذللث، عليه حكم وند 
علىالعلماء إجماع البر عبد ابن حكى بل الرأ؛،، عبد وابن واللحاوىل٣،، 

،.إسادْرجهة من صعقه 

وجو٥أ٦،.من وذلك، البتة له وجه فلا النظر جهة من وأما 

إلىيتجه لا فإنه ، عودلمابن حديث، جدلا؛ثبوت، ليم التعلى ت أحدها 
وحلال،وآمر، زاجر، ت قوله يكون أن إلى يتجه ؤإنما ، ذكروْ الذي المعنى 
أوأ؛واب، سبعة هذه أي للاحرفؤ، لا للأبوابا ير نفإلخ■ ومحكم* وحرام، 
وأماوهكذا. الحلال، فيها وباب، النهى، فيها وباب الأمر، فيها ماب أوجه، 

عليها.القرآن اممه أنزل ألن ٍّعة فهي السبعة الأحرف، 

هامش)١(.البيان أحمدشاكرعرجاع تعليق انظر•  ٢١١
(.١٦٠)م الحدث غردّ، انظر: )٢( 
مثكلالآثار)؛/0ما(.انظر:)٣( 
XYU0/A)التمهيد انظر: )٤( 
(.٢٧٦اكمه؛د)خ/انظر: )٥( 
)>/U؛،البيان وجاع (، ١٦١)م عبيد لأيي الحدث غريب، ز: الأوجه هدْ جملة انظر )٦( 

والمحررالوجيز)ا/(، ٢٧٦Mواكهيل-)(، ١٨٨،  ١٨٤الأناد)؛/ وثكل (، ٧٢-  ٧٠
(وء؛ر٠ا.٦٤٥، ٦٤٢ابرى)م/ونح واك.ر)ا/ْأ(، صا،«ا، الوجيز والرشد (، ٢٢

)ا/مآهه(.المتدرك والحاكم؛ي اُنحبانفىصّحيحه، منهم: جمامة تمحيحه إلى ذم، )٧( 
نفلرتصحيحه وش والحاكم، حان ابن المذكور الحديث، صحح وند حجر: ابن الحاففل نال 

(.٢٤٥)a/ الفتح ام عود. موابن سلمة أبي بين لانقطاعه 





فيمنهم احتلائا ذلك يكن لم إن أنكر، ما إنكار له أوجب الذي الوجه فما 
والالنات؟!را/الألفاظ 

التيسيرهي أحرف مسعة على القرآن نزول من الحكمة أن الرائع! الوجه 
منهاه، النحم، عن كثيرة أحاديث ذلك على دل كما الأمة، على والتهوبن 

تفرأأن يامرك اممه إن ت فقال ه النبي أتى ه جبريل أن ت ^4 أبي حدين، 
تطيقلا أمتى ؤإن ومغفرته معافاته اممه ارأمأل ت فمال حرف على القرآن أمتك 
علىالقرآن أمتك تقرأ أن يأمرك تعالى اممه إن فقال! الثاني أتام وثم ، ذللئ،" 

جاءهثم ذلك؛'، تطيق لا أمتي ؤإن ومغفرته معافاته اممه ارأمأل فقال! حرفين 
»أسألفقال! أحرف تلأنة عر القرآن أمتك تقرأ أن أمرك اممه إن فقال! الثاكة 

اللهإن فقال! الرائعة جاءه ثم ذلك،*، تطيق لا أمتي ؤإن ومغفرته معافاته الله 
١٠١أصابوافقد عليه فرأوا حرفا قائما أحرف، ميعة على أمتلث، تقرأ أن يأمرك 

فييكن لم والتيسير التهوين أن صريحة دلالة يدل - ونظائره - الحدين، فهذا 
سائروهكذا - حرف على حراما وأحرى حرف، على حلالا مرة القرآن جعل 

تعددمن الحكمة ت، كانؤإنما هذه، الأحرف تعدد حكمة تكن ولم — الأحرف 
،.القارئ١٣على والخهوين التستر القرآن عليها نزل التي الأحرف 

الهذه لأن صعيفط؛ وهدا القول! هذا حكى أن بعد عملية ابن القاصي فال 
ولاحلال، تحريم في تقع لم التوسعة أن لإجماع فا - وأيقنا - أحرنا مى ن

الرابعالقول أما ايرر٤،. المذكورة. المعاني من نيء تغيير في ولا حرام، تحليل 
سبعا.ولست، كثيرة تحمى لا القراءايت، احتلاف لأن الأقوال؛ ، أصعقفهو 

اوان)ا/ا،؛_'ه(.جاع )١( 
(.٢٧٤، ٢٧٣)حديث، وضرها، المافرين صلاة تماب، لم، مأحرجه )٢( 
(.٦٤٢)A/اuرى وفتح (، ٢٧٦)A/والتمهيد (، ١٨٤/٤الآىر)ثكل انغلر: )٣( 
(.٢٥)ا/والشر ١(، • ٠ )أ/ لم معلى الووى شرح وانفلر• (، ٢٢)ا/الوجيز المحرر )٤( 











ينم

فهناإلا أعلمه ما الممة وبرأ الحئة فالق والدي لا قال: اش؟ كاب فى ما 
القرآزأقي رجلا اض يعطيه 

للقرآنوتاؤيل امتنبامحل هو فالقهم ظاهرة، المقصود على الأثر هدا ودلالة 
والفل.الماع عن خارج 

يرنففي والتابعين الصحابة من الصالح لف العن المنقولة الأنار — ٤ 
نالهما كل يكون أن يمح لا إذ حل>ا، كشر فيها والاجتهاد والاستنباط القرآن. 

لو.جهض•ه الني من مسموعا التفسير في والتابعون الصحابة 
لمما إلى ية بالجدا نليل بر القفي و. البي عن المقول أن أحدما: 

مسر0*

بينها،الجمع يمكن لا مختلفة وجوه على ير الففي احتلفوا أنهم والأخر• 
الأخر،لرك مسموعا بعضها كان ولو محال، ه الرسول من جميعها وسماع 

،.له؛اسنياطه١٢ظهر بما الأية معنى في قال شر كل أن القطع عر فتين 
فالقولالقرآن، من واستنباط اجتهاد هو أهلية له لمن بالرأي ير الفإن - ٠ 

باطل.وهن.ا ، الوازل في والحكم الاجتهاد مغ منه يلزم يمنعه 
بالوأىالضير جواز عدم الأخرت والقول 

العلم.أهل من أحد إر غيره ولا جرير ابن يشه ولم 

•عانمحح انظرت الأسير. فكاك باب الجهاد، مماب في منها مواضع في البخاري أحرجه 
(.١٩٣)A الفتح 

انظر)٢( 
انظر)٣( 
انظر)٤( 

والتوير)\إ^ي.والحرير )\إص القرآن لأحكام الجامع 
(.٢٦٢)ا/والقرون الضير 
(،٠٧١ )م ملي لأيي والعدة (، )\إ٤٣والعيون واص (، )ا/٢٨البيان جامع 

XTT)\/القرآن لأحكام والجامع )ا/بأ(، لأواحدي ِالوّيط 



؛مي بأدلة ل4 واسدل 

عليهالقول تعالى الله حرم وقد عالم، بلا الله على نول بالرأي التفسير أن - ١ 
وأتتوألالإ بثلث وما  ١٣ظهر؛ما ألعمحش رؤت حدم إئا تعالى: قوله في كما علم، بلا 

،[ ٣٣ت لأء_راف ز١ ه هتيوق لأ آثم،C علر ثقولوأ مثكناوأن يمء إة ؤ ما إثي ئنهإ وآن ألم، شي 
ؤوألآمم،م\ثإ،كهءفقال: به لهم عالم لا بما القول عن عباده تعالى اف ونهى 

.١^١١٢آي س شبهها وما [. ٣٦%ه\-\م\ء: 

[٤٤]النحل: تعار: ٢.قولاض 
حرمةعلى ذلك فدل غيره، دون وحده الرسول. إر البسان تعالى فأصاف 

القرآنآي بيان له جعل عمن النمل دون التفسير فى القول 

اش،كتاب في القول تعظم التي لف العن المقولة والاثار الأحادث - ٣ 
،•القرآزل في القول عن تورعهم عن تجر أو عنه تنهى أو 

برأيهالقرآن في قال ءرمن نال؛ ه النبي أن ءباسه ابن حديث منها: 
المار®محن مقعدهم فليتبوأ 

)ا/واضرون والضير (، n٧١/، مر لأيي والعدة (، ٤٢٢٨)الأمان شعب انظر: )١( 
٢٥٦.)

)\الأهى.والضيروالمقرون (، ٠٧١ مر)م لأيي المدة انظر: )٢( 
واللةلأ;ييءر)م(، ٤٢٣الإسان>أ/وفب،(، ٨٧، ٨٤، ٧٧/١المانرجامع انظر: )٣( 

جريروابنر صمح حنر ونال: ١(،  ٩٩برأيه)ه/الخرآن يفسر الذي ر حاء ما ياب التفسير، 
ونحميفالترمدي>هأه،(، ١٧٨٣الضعيفان)ر الأuنى وصنفه او؛1ن)ا/؛*؛(، رجامم 

٥٧٠.)



لحمي
-برأيه القرآن في قال ارمز قال؛ ه الني أن نههته جندب حديث ت ومنها 

أحطأ((لآ،.فقد فأصاب _ علم٠٠ رابغير ت لفغل وش 

منثمنا يمر ه الّكا كان ُما • قالت أنها ها عائثة حديث ت ومنها 
هوير التغفي مصدره كان حيث ،، حبريلءار إياه علمهى بعدد ايا إلا القرآن 

فحسب.حبريل تعليم 

ذلكسالأحبارأْ،.أشه وما 

واكرجيح:لناقشة ا٠ 

السلفمن الاثار من حمالة اق مأن فبعد الثاني. القول حرير ابن الإمام رد 
معرفةصرورة على تدل التي الأدلة من حملة وذكر التفسير، على الحث في 

حنإ- افه وكان - ذلك كان فإذا نال ني.بره. ووجوب القرآن تأؤيل 
يأمرلم أنه معلوما كان — بأمثاله الاعتبار على وحثهم بره عباده؛تل. أمر ند — Jناؤ٠ 

وهمإلا يأمرهم أن يجز لم ؤإد جاهلا. آيه عليه يدذ بما كان من بدللث، 

إلىعاش الجماعة، له روى ئ^، النيئ صاحب أيوعيلءاض، حتل.بدنعبع.اشاايجلي، هو؛ )١( 
(.١٧٤)vf السير بمن. منة حوود 

والترمذي،(، ٣٢٠)V/ علم شر اف محاب في الكلام باب العلم، كتاب داود، أبو أحرجه )٢( 
حدثهدا وءالت (، ٢٠)ه/* برأيه القرآن يفر الن.ى في حاء ما باب النفير، كتاب 

البيانجامع في جرير وابن اه. حزم. أبي بن مهيل في الحدث أهل بعض تكلم يند غريب، 
(.٧٨٩)رقم داود أبي صعيف في وصعقه ( ٣٠١)ا/ 

بهابتي ؛الل.ين، وأعلمهن الملمين اء نأفقه الصديق، بنتر الصديقة المؤمنين أم هم،■ )٣، 
(.١٣٠)؟/ السير وحمين. نمان منة توفين، الهجرة. من الثانية السنة في ه اممه رصول 

ناوْمفي وأبويعلى ٧(• ٤ )أ/ حجر لأبن الزار زوائد مختصر اننلر؛ نل-ْ• مفي الزار أحرجه ( ٤١
/A(٢٣ ،) ْلمراو فيه وقال: والزار يعلى لأبي وعزا، الزوائد مجمع في وذكر

الصحيح.رجال رجاله وبقية منهما، واحد عند اسمه يتحرر 
(,٨٧-  ٨٤)ا/ البنان جامع فيُ منها جملة انفلر )٥، 





يرنفجواز على الأمة إجماع حكي ند إنه حيث حائف، لا وفاق تحريره عند 
فيإليه نماج ما اشالوا الذين لساء بالمة والأسباط يالرأى القرآن 

الأمةوعمل الألفاظ. ودلالة يره نفنحوايهل وفق وفسره علوم، من القرآن ير نف
القرآنعلوم علماء ميه يما هو وهذا هذا، على تعالى اض لكتاب يرها نففي 

الوجههذا وعلى بالرأي، النفير أجاز من كلام يحمل وعليه المحمود، بالرأي 
يره.نفجواز على تدل التي والأثار والأحاديث، الأيايتح تحمل 

لمنمعانيه في والكلام علم، بغير يره نفحرمة على لأمة ا إجماع حكي أنه كما 
ماهو وهذا ، عليها ألفاظه تدل لم ولو ونحلته، هواه وفق فره أو ، أهلية له ليس 

يرالنفمتع من كلام يحمل وعليه المذموم، بالرأي القرآن علوم علماء ميه ي
منعه.على بها استدل اش والأثار والأحاديث، الأيايته تحمل هغ.ا وعلى يالرأى. 

لأحر.ا عن يختلفا وجه على محمول حكم فكل 
عييأبو ت منهم والأئمة، العلماع من جماعة التفصيل بهذا صرح وند 

والإمام، ر التقصاحب، محلام بن ؤيحمى ، نن الصاحتإ الترمذي 
يعلىوأبو ،، واJيهقيل وال٠اوردىأ٦،، ،، السمرقدىل الليث، وأبو ،، الaلبرى١ 

الإمامالترمذي، مس أبو ، نو;ْ بن بى بن محمد وهو: (. ٢٠)م/• الترمذي منن ت انظر ، )١ 
(.٢٧٠/ ١٣)البر وماقين. وصمن سع منة مات وغيره، الجاهع، هاحب، العالم، الحافظ 

وأحاووغيرعما، وماللأ، شعبة عن حذث المغرب،، نزيل ملبة أي ين ملام ين يحص هوت )٢( 
يرنفوله الأنار، ؤلريق من القراءة في احتار له المري، المن أصحاب عن القراءات 

(.٣٩٦البر)٩; مامحين. صة توفي مثاله، المقدمين من لأحد ليس 
(.٧١٥العدة)م/ في يعر أيو القاصي منه نقله )٣( 
(.٨٢، ٧٨/١)البيان جامع انظر: )٤( 
هاحبؤالحفي مرفندي المحمد ين نمر هوت اللم، وأيو (. ٧٣-  ٧٢/ ا العلوم) بحر • انفلر رْ( 

(.٣٢٢; ١٦بر)الونلخماتة. ومبعين حمس سة توفي وغيرهما، الغافلين، وشه الضير، 
(.٣٥- ٣٤)ا/ والعيون الكن، انظر: )٦( 
)٦!_i.الإيمان شعبؤ انظر: )٧( 









توالترحح المناتشة ءو 
أنسقمان وهما ذكرهما، اللدين القولين كلأ العلبري جرير ابن الإمام صحح 

قتادةوقول عباس ابن قول أعني ~ القولين ولكلا • هث فقال ومهموز، مشتق القرآن 
لهذينهقتث تصحيحه وفي ،• اهدل العرب• كلام في صحيح وجه حكيناهما للذين ا- 

صحةيؤيد ومما حالفهما. لما تضعيفه على دليل غيرهما ذكر عن ؤإعراصه الوجهين 
Iه عثمان رثاء في ثات ين حسان قول اشتقاقه 
اروقرانبيحا تيز الايثمئلع به جود العنوان يائمثل صحوا 
المفعولتسمية باب من كتابا، المكتوب محمى كما وقراءة، بيحا تيعني 

ءالقرآزا،قمار الشرعي العرف به واقترن هذا في الاستعمال اشتهر ثم بالمصدر 
،.تءالى١٤اه لكلام اسم 

قراءةوأما عامة، القراء قراءات وردت وبه الصحيح، أيصا فهو همزه وأما 
فيالمختار بل ، هذا على تدل فلا همزه، عدم على بها استشهد التي كثير ابن 

ينملكما مله، الساكن إلى حركته ونقل الهمز تخفيف قبيل من أنها توجيهها 
إلاالقل أصله يكن لم ؤإن وهو يحذفها، ثم مله الساكن إلى الهمز حركة ورش 

الدورلكثرة هنا نقل أنه 

اوان)ا/ا*ا،(.جامع )١( 
القدس،بروح المريد المؤمنين، الشعراء ميد الأنصاري، المنذ.ر ين ّتج ثايبن حان هو٠ )٢( 

توفيالإسلام. ني وستين الجاهلية قي سة سين عاش ثيل: ومحاحيه، و. الذ رسول، شام 
(.٥١٢)آ/ السير ذللئ،. غير ونل وخمسين. أرع ّنة 

ا/البحر)* ش وأبوحيان (، ٩٧يرْ)ا/تففي الطبري وذكره (، ٩٦)ا/ديوانه في الين ( ٣١
.UUU/M)صحا uدة اللمان في وهو (، ٢٨٠>آ/ الدر في والسمين (، ٣٤٨

)Y/القرآن لأحكام والجاهع )ا/ه؛(، الوجيز والسرر را/لأه(، اليان جابر انظر: )٤( 
)١إ٨.(.المعاني وروح (، ٢٨٠)Y/ المصون والدر (، ٢٩٨

السيطوالبحر (، ٤١٤)ا/والشر (، ١١را/ه نكي القراءات وجوه عن الكشف انظر: )٥( 
(.٢٨٠)Y/ المصون والدر )آ/أ؟ا(، 



أووالتلاوة، القراءة بمعنى ارقرأ® من مشتق أنه الأقوال! فأولى هذا تقرر إذا 
العربية،حنث من المفرد ررالقرآن® لفظ في صحح المعنيين وكلأ الجمع، بمعنى 

ماويمثل وصوره. آياته فى بعض إلى بعضه المجمؤع وهو والمتلو، المقروء فهو 
عطية،كابن رين، المقمن جماعة قال المسألة هذه فى جرير ابن قال 

•والألوسي، ،، ر والمتن ،، حياذر وأبي والقرطى، 

نميرفي الأهوال أرجح بيان في جرير ابن الإمام اصتهلرد فقد للفائدة ؤإتماما 
القرآن® ١١لففل اشتقاق بيان في يرها نفعلى اعتمد التي القيامة محورة آية 

افنول بتاؤيل قوليهما أولى • ذكرهما اللذين القولين بين مرجحا ممتن فقال 
فه١ لأن عباس؛ ابن قول ءرءايم).اه، ئايع زأش ر.اؤ، ^٠١^٢ تسن ه ؤإلأ تعالى؛ 

لهيرحما ولم إليه، اوحك، ما باباع تنزيله من آية غير مح، يته أمر - ثناؤه ل' ج- 
مآثهءؤ؛دا قوله! فكذللث، له، القرآن تأليفه وفت، إلى أمره من شيء اتباع ترك في 

إليهأوحى ما باتباع فيها اطه أمره التي القرآن آتم، في ما ساتر نظير ةيعئز»ائمه، 
أمثالمحن هنا جرير ابن الإمام بها استدل التي الأيامتح وهانه ٠ اه تنزيله. في 

تتالأنعام آلتئكزه ض! ^■٠٢^,، م ألا إئ لا ين لللى رني ة ^١^ نعالك،• قوله 
[،١٠٩؛ تث-ونس ^^ ١١يخلإ' حئ محأنز .مخ جق'•، ت الى تعه وقول[، ١٠٦

يقيدأن دون مهللئا بالأتباع فيها الأمر جاء كلها كثير الله كتاب في ونظائرها 

لهومفره، عصره، نحوى الأندلس، الدين أثير حيان، بن عل{ بن يرمق ين محمد •و- )١( 
أربعيننة نوش التفسير، في المحيط الحر صاحب، واللغة، التفسير في العلولى اليد 

(.٢٨٧)؛ا/ اسرين مكان، وبساتت. 
فترةحيان أيا لأزم المفسر، النحوي المقرئ الحيي، محمل. بن يوسم، بن أحمد هو• )٢، 

(.١٠١)ا/ المقرين حليقالت، وصيعماتة. ين وحممحسن، سنة توفى حلويالة، 
والحر)أ/حهآ(، المآن لأحكام والجامع (، )أ/٠١٨)ا/هإ(، الوجيز الدرر انظر: )٠١( 

العاتي)ا/خ(.وروح (، ٢٨٠والدرالممون)٢; (، ١٠٤٨/١٠)(، ١٩٦/٢)المحيط 
(.٩٦/١)البيان جامع )٤( 



أكانمواء إليه أوحي ما اتباع وجوب على يدل مما وجمعه، القران بتاليف 
فيالوجه وهدا عباسهإ، ابن قول هو وهدا بعد، يولم، لم أو غيره إلى لما مؤ 

الترجيحوجوم من القرآزا؛ آي من نفنايرها على لأية ا راحمل وهوت الترجيح 
هتمام، ابن لقول اتجري جرير ابن ترجح ويتايد المفسرينلا،، عند المسرة 

معتبرة:الترجيح في بوجوه 

التأسيسعلى فحمله والتأكيد التأسيس بين دار إذا الكلام أن : أحدها
أنهعلى الأية في ررالقرآزا؛ لمقل حمل لو أنه المثال: هدا في وصورتها ،. أ أولى 

فيمذكور  ٠٠ارجمعه أن وذلك تكرار؛ الأية في لمار جمع بمعنى راقرأ،؛ مصدر 
لحارجمعه، بمعنى  ٠٠ررقرآنه أيقنا فتر فلو يمتهنه عكا قوله: في الأية أول 

وحملهاتأكيد، لأنه الأصل؛ حلاف وهدا وجمعه، جمعه علينا إن المعنى: 
الأية.نمير في أولى قراءته بمعنى ررقرآنه؛، بجعل التأسيس على 

وفولتابعي، قول المخالف والقول صحابي، فول أنه الثاني: الوجه 
وعلمهمبأسابه، وعلمهم التنزيل، من شاهدوا ما لأجل مقدم؛ الصحابي 

التيوالسنة القرآن من العلوم بقية تحصيلهم هع بالاكتساب، لا بالهلع باليربيه 
مطلماوالدين العلم في بعدهم من على وتفضيلهم ه، الني من تعلموها 

(.١٧٢)ا/الترحح هواعد انفلر: )١( 
(.٤٧٣اكرحح)آ/نواعد انفلر: )٢( 
وفتاوى)آ/ا/م؛ا"(، السؤل (، ٧٢٤. ٧٢١)r/بمالي لأبي العدة في المض اننلوهدا )٣( 

)Aالرماة والصواعق (، ١٥٦\- 0T/i)الونمن ؤإعلأم (، ٣٦٤، ٣٦١/ ١٣تمة)ابن 
الهجرتينو>يق صم؛آ، اللهفان ؤإغاة (، ٤٦٣Aالرّالأ)الصواعق ومخمر (، ٥٠٩
والتمرة(، ١٥٧)٢; للزركشي والبرهان (، ١٥-  ١٣/١)ممر ابن ونفير ، ص٢٩٣

)ا/\و[وي وفتح ، ١٤٧.ص٦٤١ الخالق على الحق ؤايثار للعراني)\إ\<س والتدكرة 
(،١٨١)؛/والإتقان (، ٥٣٢-  ٥٣٠)A الصلاح ابن على والكت، (، ٣٣٨/٩و)(، ١٦٣

التأؤيل)ا/لإ(•ومحامن الراوي)ا/هها(، وتدييب 



شسيرمن بالقبول أولى الصحابي نمير أن ريب لا ت القيم ابن العلامة قال 
وهمنزل، فعليهم كتابه في - وجل' عز - اض بمراد الأمة أعلم فهم بعده، من 

علما.، الرسول من يره نفشاهدوا وند الأمة، من به خوطب من أول 
إليهوحد ما تفسيرهم عن تعدل فلا الحقيقة على الفصحاء العرب وهم وعملا، 

١^٢،•سل• 

فيبقوله يقتدي ممن — عباس ابن وهو — الصحابي هدا أن الثالث! الوحه 
وفياوكتاب* وعلمه الدين في فقه *اللهم ت بقوله له ه الّك، لد-ءاء ير، النف
الصحابةمن له المخالف وحول عدم مع هذا التأويل®، اروعلمه لنقل 

يقتضيبالقول القائلين كثرة فإن رين، المقجمهور قول أنه الراع! الوجه 
بنمعمر عبيدة أبو إلا بعدم ممن قتادة بقول يقل فلم الجمالة، في ترجيحه 

واقتصروالأية، ا ير نففي قتادة قول يذكروا لم فأكثرهم غيره وأما المثنىلْ،، 
فيمفردا يدكره لا ذكره ومن ، ها عباس ابن قول على تفسيرها في 

،وحمل تيمية، ابن الإسلام شخ على تتلمذ اليسقى، الزرعي بكر أبي بن محمد هو ( ١) 
وصعماتة.وحمسن إحدى سة توقى الباهرة، التمانيف صاحب دمشق، ثلعة نى معه وسجن 

(.١٦٨)ا■/الذهب ثذرات 

١.صم١٤ الحق ؤإيثار ٩(، )ا/ التنزيل لعلوم التسهيل مفدمت الترحح؛ي م! الوجه انفلرهدا )٣( 
الترجيحنواعد وانفلر: )ا/ا،(، التهل في الترحتح في; الوجه هدا انغلر )٤( 
(YUA/Y)ا/^المجاز )٥(  ،(Y.)
فيوالواحدي  UyoT)0/الاني في والزجاج (، ٢١١)■Y/انماني في الفراء سهم: )٦( 

)A/اكزيل م«الم في والبغوي (، ١٩١)٤; الكشاف في والزمخشرى (ط T^T)^إالوسط 
والمفيفي.داركاكزيل)مههخا(،واينالمييفيأحكامالقرآن)أ/م؛'أ(، (، ٢٨٤
فيوالغاممي )أ/خأإ(، الفتوحات، في والعجيلي (، ٢٠ ٠١)a/"يرْ تففي كشر وابن 

;٢٩التحرير)في عاشور وابن (، 0Y0/Uتفيرْ)في عدى وال(، ٥٩٩٢; ١٦المحاسن)
(.٧٠١الأضواء)U/*في والشقيطي (، ٢٠٥٠

















٠^^
غيره،أم المس أهو الاسم؛ ألة مالخناحرين أكثر بحث، فقد هذا تقرر إذا 

عنهاأعرصن الطبري ام لإمسا أن غير المسالة• هد،ه حلال من له؟ صفة هو أم 
عنالإبانة من الإكثار مواصع مجن ليس الموصع أن على تنبيهه مع بالكالية 
الأممعن الإبانة مواصع من موصع ^ا ؤإنما غيره؟ أم المسمى أهو الاسم؛ 

المسألتين،بين ففرق التسمية؟ بمعنى مصدر أم اسم، أهو اض• إلى المضاف 
ؤإنما، هنا الهلبري حررها التي ألة المهذ.ه ين.كروا لم رين المقمن وكثير 
مى.والمالأمم مسألة ذكروا 

لف،العهد فى تعرف لم اش الحادثة المسائل من مى والمالأمم ومسألة 
أوالمسمى أهو الأمم فى القول وأما بقوله؛ فيها عقيلءته الْلبري الإمام قرر لذا 

إماممن قول ولا فيتع، فيها أثر لا التي الحادثة الحماقايتح من فإنه المسمى غير 
بهالملم من امرئ وصبا نين، عنه والممتتإ شين، فيه فالخوصى فيستمع، 

كأذمآ ؤ»ل قوله؛ هو الصادق، ساوه وحل عز اش قول إلى ينتهي أن فيه والقول 
•اا[ونولهنعالى؛]الإصمِاء؛ آلأتنلأ مادعرأءره  ٤١الثبمس رآدعوأ

اه.أآ،.[. ١٠٨آلآّ،آ»محئ»اذعر»هلالأءراف: 

عالماءواضطر والمسمىأص. الأمم في الكلام أحمد الإمام على غثلم وفد 
وبينوافيها الأقاؤيل كثريت، لما المحادثة المسألة ه هن. في للخوض المنة أهل 

بهيراد الأمم ارأن منأهبهم؛ وحلاصة الناس، من كثير عنه صل أن بعد الحق 
أوكذا، اممه قال نلث،؛ فإذا أحرى، عليه الداذ اللففل به ؤيراد ناره، المسمى 

قالتتا؛ؤإذا ه، نفالمسمى به الراد فهذا ، ذللث، ونحو حمده، لن الله سمع 

السا0)ا/حاا(.جامع )١( 
اللألكاشمنه ورواه ، ١٠A_sله الدين معالم ش التصير وانظر• صر؛حالمةصآ"'آ-ما'ا، )٢( 

(.١٨٦-  ١٨٥)ا/ المة امحقادأهل أصول شرح بسنده؛ي 
الأنواراوهٍ؛ن)ا/ا،اا(.لوامع )٣( 





أنإلى يصلوا أن بدلك وأرادوا المسمى غير الاسم ت فمالوا الجهمية وأما 
غيره،الله وأسماء المسمى، غير الاسم ٠ ُرءيقولون مخلوقة، وصماته افه ء أمما 

القول؛فيهم وغلظوا لف الدمهم الذين وهؤلاء مخلول،، فهو غيره كان وما 
وهوبه، المتكلم هو بل ، مخلول، غير الله وكلام كلامه من الله أّم-اء لأن 

•أعلم والثه ٠ الأمحماءء من فيه بما لتمسه المسمي 

تيميةابن فتاوى :١( 





منهما.كل معنى اختلف ؤإن واحد، الرحمة متعلق هذا عباس ابن قول ففي 

اختزلفلم.ا الرحمن، كان الخرساني عؤناء عن حرير ابن رواه ت الثالث القول 
٠الرحم الرحمن ، امحمه من رحمن ل١ 

الأسماءمن كان ررالرحمناا اسمه إن ت عمناء كلام معنى بيان في الهلبري قال 
وهويلمة، مالكذاب، بها مى نفلما خلقه، من أحل- بها مي يتلا التي 

علىالرحيم بتكرير ففصل الرحيم١١ ررالرحمن امحمه أن ااا)ة أخبر إياه، اختزاله 
اهاتفاقا. أو معناهما اختلف، خلقه من غيره واسم اسمه بين  ١١الرحمن  ٠٠

تمجازه  ١١وارالرحيم الرحمة، ذو I مجازه  ١١الرحمن  ٠٠إن ت الرابع القول 
لاناعوذللث، واحد، والمعنى واحل. لفغل من اللففلين يقدرون وقلؤ الراحم، 

ابنوعزى . ونديم ندمان، ت فقالوا ، ذللث، مثل فعلوا وقل- عندهم، الكلام 
روايتهوقلتا التأؤيل، أهل بتأويل محرفته صحت من بعض إلى القول هدا جرير 

.المثنى بن معمر يدق أبا ؛ذ.للثا ؤيعتي التفسير• أهل من اللف لأقوال 

والترحح:المناقشة ؛أ؛ 

الأسمينمن لكل أن وهو الأول القول ترجيح إلك، جربر ابن الإمام ذهب 
بالمؤمنين•والرحيم الخلق،، بجميع فالرحمن الأحر• عن يختلف معنى 
عنوذكرناْ س المي عن ذلك تأويل قي رويناْ الدي والقوم ت ه فقال 

هداكان ؤإن عباس• ابن عن رويناْ الن>ي القول هن*ا من بتأويله أسبه العرزمي، 

التفسير،محاحح الخرساني، ملم أبي ابن هوت وعتناء (، ١٣٠)ا/ اليان حاًع انفلرت )١( 
ومانة•دثلأين حص سنة تومح، و؛رل• ييدلما يهم صدوق /،_>،، المسبب ابن من سمع 

(.٣٨٥)ا/الشرين وطمات 'أ/ا-'ا(، )•الكمال تهدب 
(.١٣٠)ا/اuن جامع )٢( 
(.١٣٢)ا/المان جامع )٣( 
اوجاز)ا/اآ(.انذلر:)؛(



وأنللرحم، ليس ما المعنى من للرحمن أن قي ذلك،، معنى معناه موافئا القول، 
.٢١اه الرحمن. تأؤيل غير تأؤيلأ للرحيم 

منهي التي تعالى فرحمته اختاره، الذي القول، هذا وجه ه وبين 
تحصى،لا التي بالعم عليهم بإفضاله الدنيا في جميعا للخلق تكون راالرحمناا 

منهي الي رحمته وأما شيئا. الناس يظلم لا الذي سبحانه بحيله الآحرْ وفي 
وصراطهالقويم دينه إلى إياهم بتوفيقه الدنيا في للمؤمنين فهي ®الرحيم٠٠ 
المةيمل٢،.العيم من جناته في لهم أعده ما الأحر، وفي المستقيم 
١اف رحمة عليه - الثنقيهلى العلامة هال، القول، هدا وبنحو 
ؤلىهأكاءو،ؤثوفتعالى: < ٥١قول، المعنى هذا على يثكل لكن 

الكريمالقرآن امتحمال في الماس ولفنل ها-[أأ،، الحج: ، ١٤٣
متعلقرريالماسا؛ والمجرور والجار حميعا، والكفار الؤمنون به ويراد يهللق 
رحيماممة إن : هذاعلى المعنى فيكون ؤؤءوز<قصره، فوله: وهو ®إل® بخبر 

والشنقيهلي.حرير ابن واختيار المرزمي قول حلاف، وهذا والكفار. ؛المزمنين 
صحولو يصح، لا . عيي عن المبي. يرؤيه الذي الحديث، كون مع هذا 

إليه.المصير لوجيإ 

معنىبين ففرق ^٥: نال، حكاه أن فبعد عبيدة أبي فولط جرير ابن رد ئم 
الراحم،والرحيم الرحمة، ذو الرحمن لقوله: التأويل قمح، والرحيم الرحمن 

بمعنىيأتيان باللففلين ذللث، مثل ثم صحته. على معنييهما تأؤيل بيان ترك قد كان 
معواحد بمعنى هو ما مثال، فجعله ؛معنيين، جعلهقد ما إلى فعاد واحد، 

(.١٣٠المان)ا/ا،مأا_ جاع 
انفلر)٢( 
اننلر)٣( 
اننلر)٤( 

(.١١٢٩-المان)ا/فأا جاع 
اوان)ا/أ«ا(.أضواء
(.٧٠)\إ الحمض اف، أسماء شرح في الأسمى النهج 









الايات،خواتيم في القرآن في موارده جمح في ورد فقد ١رالرحيماا اسمه أما 
التيوالصفة الاسم ومقتضى حكم وثبوت لأية، ا معنى تأكيد على يدل وهدا 

أنثهشوأ همحم ^٥^١ أد< م~في -ين ؛ابدأ إلا ؤ تعالى• اه قول فمثلا تضمنها، 
علىالعلماء استدل الهلرق، قaلاع شأن في [، ٣٤]المائدة; )ث3أؤثه عضو أثن 

عفورؤ الأسمين بهيين الأية بختم عاليه، القدرة فبل ناسا جاء عمن الحد سقوحل 
ورحمهمذنوبهم لهم غفر قد تعالى اش يكون أن الأسمين هذين فمقتضى ئ>يثه 
ختمت،التي الايات وغالب • عليهم القدرة قبل تابوا إذا عنهم الحد بإسقاحل 

معوالخلل النقص من تخلو لا التي المكلفين بأفعال متعلقة ررالرحيماا باسمه 
كقولهررالرحيم®، باسمه لأية ا ختم كان فليلك تعالى؛ رحمته إلى افتقارهم 

•ونوله ؛؛، ٣٧تالجةمِة: أمزه ألوب ئو عثولتث ثاب َىنت رنم• بن ءادم ٠^٥٤^؛، ت تعالى 
أثذمح؛ ؤوما ت وقوله [، ١٢٨; اؤمثِيم آث'الوب إئك عثأ ؤثن ^^؛؛١ 
عينأصعلر وقوله• [، ١٤٣ت لاوقر0 ؤءوف ألكثاثى أزئم إى اينكم .هيخ 

الأمان.من ونحوها [، ١٧٣]السمرة: قبمتم4 عيؤق أثن إن عثئ إقم  ٦١١٠عاؤ لا و٣ 
بالعناية.جدير للغاية لطيما العلم من بحث وهدا 

التنبيهسق ما فهو المكلفين بأفعال يتعلق لا أنه إليه أشرت الذي القليل وأما 
فيهفلمح له، نعتا افه٠١ ١١لاسمه تابعا جاء وأنه ، الرحمن١١١١باسمه اقترانه من عليه 

الأسمينهن.ين موارد من موضع كل لكان الإءلالة خشية ولولا الوصفية، جانسا 
حقيق؛الوراسة.القران في 

بهذهتعالى فرحمته الذات، صفات على يدل ارالرحمن* اسمه أن تقرر إذا 
جميعشمل تعالى كعلمه وذلاثv وكافرهم، مؤمنهم خلقه جم.ع شملتا الصفة 

قواعدمن الئالثة القاعدة المثلى والقواعد عشر، التاسعة القاعدة الحان، القواعد انفلر; )١( 
الأسماء.





فهوبه، الكذاب يلمة ممى نفي كان اختزاله بأن جرير ابن نوحيه وأما 
والقرآن.السملة نزول بعد إلا يكن لم مسيلمة أمر أن وذلك نغلر• محل 

؟.مسيلمة بفعل الرحمن اسمه اختزال ير نفيمح فكيف 

:١٧٢والخوير)ا/والتحوير الوجيز)ا/ه0(، السور انظر: 





عبرانياسم ®الرحمن١١ أن المبرد عن والأزهري ، الأساري ابن ونفل 
/د®الرحماا١ معه فجاء 

! ١١ررالرحمن اسم عربة منكرو بها استدل التي الأدلة أو 
^ؤإداتعالى: نوله في القرآن عنهم حكام والذي للرحمن الكفار إنكار - ١ 
عمروبن مهيل قول ومثله [، ٦٠]الفرعان: ألرث0يم ؤما ثاؤأ أمجدإ لهم نل 
هالرسول بأمر محنال أبي بن علي كتب لما الحديبية، صلح كتابة في 

يمقمحؤلآصآشِأووص4•

®؛اسماكاكتب ولكن هي، ما أدري ما فوالله  ١١®الرحمن أما سهيل• فال 
تكبرْ/..«،كنت، كما ١^٢١٠ 

،تجرير١٨بقول على المبرد واستشهد - ٢ 

عثرإحدى سة توفي ؤاعرابه' القرآن حب، ما والجوهري، وثعالب، المبرد عن —أحد 
(.١٩٤)ا/الرواة إداْ وثلألماتة. 

اضانيمحصاحب، بغداد، نزيل الأنبارى محمد بن الرحمن عبد البركات، أبو الدين كمال، هو؛ )١( 
)أ/هأا(.الرواة إنثاْ مائت. وحمومعين سح سنة توفي 

القرآن•امعاتي له المربية، عالم حاظ البند، المياس أبو الأكبر عيد بن يزيد بن محمد هوت )٢( 
(.٢٤١الرواة)T/ انثاه وماتين• دلمانين ت، حممنة ٌو؛مح، المقود، عداد في القرآن• وراعراب 

•٥(.)ه/ »رحم• مائة اللمة وتهذيب، (، ٠٩)ا/الاس كلام ر الزاهر )٣( 
)أ/هآا(لأكير)\إص ابن وتمر (، ١٣١)١; البيان حاح انظر: )٤( 
)أ/هآا(.)ا/أم(، كشر تمرابن انظر: )٥( 
انظر:الحرب. أهل مع والممالحة الجهاد في الشروحل باب الشرومحل، كتاب البخاري أحرحم )٦( 

(.٣٨٨)ه/القح •ع المحح 
وش(، ٥٠ره/ارحم• عادة اللغة وتهاليب، ،  ivص للزجاجمح، الد أسماء امتقاة، انظر: )ِا( 

(.١٦٩/١واكوير)والمحرض القرآن)ا/؛.ا(، لأحكام والجامع (، ٢٣٠الوان)آا/
ومائة.عشر نة ّتوفي الأموي، المر ش الشحر رووص أحد الخلفي، عملة بن حرير هو: )٨؛ 

(.٩٨.)A/٥ الأغاز 





ينم

]أي:وكأنه حكاته: يعد القول هدا على معقتا الطبري حرير ابن الإمام قال 
أوبصحنه، عالمين كانوا ما الشرك أهل ينكر أن عنده محالا كان القول[ هذا قاتل 
يعني- ؤؤآلذ؛ذءائيثثمآلكثبتمؤده,يم اش: قول اض كتاب من يتل لم وكأنه لا، 

جاحدون،ولنثوته مكدبون، به ذلك، مع وهم بميمحونآثاءِه، —محمدا 
وامتحكمئ،صحتته، عنهم بتتا قد ما حقيقة يدافعون كانوا قد أنهم فيعلم؛دللث، 

ر١^ معرفتته. لديهم 
]التعراي؛ؤ)؛،رث، فرعون كقول •٦[، ملهمؤوماأؤءسهلالخرناو،ت 

موسىلمسان على اممه قول بدلك، يؤذن كما — وحل عر — به عالم وص ؛ ٢٣
،.١[١٢ ٥٦]\م\ء: ثتأزه س ألثثن0 ١^٠ضث ثزلأة أزث، يجتثآ 

التتيأقوالهم في ثابتة ارالرحمن،، تعالى باسمه الرب معرفة أن اكاني: الوجه 
الإسلام.قبل أسعارهم في واردة وهي القرآن، في عنهم تعالى اش حكاها 

ءؤوه1لوأافه: بنات، الملائكة أن ادعى من على رادا تعالى افه قول ذللث، فن 
إياهممكينا تعالى وقال [. ٢٦]الأنبياء: نك؛ميىه عكاد بل مبمنع ^١ اؤنن امحسد 

ؤوهالإلوساءألنمسمابمشيئتته: للملائكة تمالتهم صحة على احتجاجهم في 
[.٢٠]الزخرف: ءعتموي،ه إلا هم \o ينئ ثم، دألأكن ثهم ما ء؛ند،م 

علىالدلالة أوصح الأيتنين هاتين في دااالرح٠نا تسمينته عنهم اف حكاية ففي 
وألقوها،بها يتكلمون التي لغتهم عن حارج غير وأنه الاسم، لهدا معرفتهم 

عربي.غير أنه دعوى اد فعلى الواضحة الدلالة وفيها 
؛الثعدي جندل بن سلامة قال 

(.١٣١)ا/اواذ،جامع )١( 
(.٥٨)ا/المعاني روح )٢( 
ملامةبه: ونالجاهلية، شعراء من المابعة الملمة ، ص١٣١ الثعراء فحول طهات في ذكره )٣( 

الحارث.بن عمرو عد بن الرحمن عد بن جندل ابن 





ولافيه له شاهد فلا ®الرحمن® اسم عجمة ليثست، جرير بقول استشهاده أما 
كلامهمفحكي بالهراتية وقومه محنيره الصواني الأخطل به هجا لأته حجة؛ 

الشعرمن بست تعالى الله كتاب على العجمة دعوى تثبت لا وجه كل وعلى 
عنها.تعالى الله نزهه وقد 

علىالأدلة عرض فى واقتصرت القول، هذا لأبطال ذكرتها أوجه أربعة فهذه 
إذالقولين، بين والترجيح للظر وجه فلا شاذ، حلاف لأنه أدلته؛ عرض 

باطل.شاذ والأحر ظاهر، حق أحد.هما 

صّاأ.اش أمحماء اشتقاق 







قالفإذا سأل. ما ولعبدي نصفين، عبدي وبين بيني الملام ®فت دجل• 
العبد:قال ؤإذا عبدي. حمدني تعالى: الله قال العالمين. رب لله الحمد العبد: 

الدينيوم مالك، المبد: قال ؤإذا عبدي. علي أثنى النص: يقول الرحيم الرحمن 
قالتعين. ن ؤلياك نبل لياك العثدت قال فإذا عبدى، مجدني تعالى• اش يقول 

اهدناالعبد: قال فإذا أل. مما ولعبدي عبدي وبين بيني هذه تعالى: افّ 
ولاعليهم المغضوب غير عليهم أنعمت الذين صرامحد المتشم الصواحل 
,ّألا(لا،.ما ولعبدي لعبدي، فهؤلاء تعالى: اممه قال الضالين. 

ااهؤلأءقوله: وفي ، ٢٢غيرهاأذكر كما لذكرها الفاتحة من البسملة كانت، فلو 
نلأيثخمنها أرع، وتهدمت، آيايتؤ، ئلأُن، أنها على يدل الحل.يثإ آحر في لعبع.ي'ا 

أولؤؤتَهآسِ فيها ليس آيات سبع فتمت عبده وبين بينه وواحدة ف، 
،٠آياوت،ل مع الكتاب فاتحة أن على الأمة أحمعت، وقد آلكسهه 

تلاثون®سورة قال: أنه ه الحم، عن ه هريرة أبي حديث ومنها؛ - ٢ 
وغيرهمالقراء واتفق ،، الثالث،يمل آثمح،بمدء ؤسة له غفر حتى لرجل سمعت آية 

٤(.٠ ِ )٨٣ حديث الصلاة، كتاب الم، مأحرجه )١( 
(.٤٤٠; ٢٢الختاوى)برع )٢( 

.(Y')/Y،)j_i (٣)

أرجحهاأنوال على أيه واسم اسمه في ، احتلنه، اممه رسول محاحب، المحافغل الإمام *و• ، ٤١
سعسنة توفي للهجرة، ّع سنة المدينة فدم اليماني، اليومي صخر بن الرحمن ب• 

)U/؟(،)(.والإصابة (، 0UA/Y)الجر ونمن. 
حنحديث، هذا وقال؛ المالك، سورة في جاء ما باب القرآن، فقائل كتاب الترمن.ى أحرجه ، ٠١

كتابماجة، وابن  XTyA)\/الأي عدد في باب الصلاة، كتاب داود وأبو (. ١٥١رْ/
وراقتهوصححه (، ٧٠٣)ا/المستدرك ش والحاكم (، ١٢ ٤٤)Y/القرآن ثواب باب الأدب، 
ماجةابن صحح في وصححه (، ١٢٤١)^رقم داود أبي صحتح ز الأياني وحنه الذ'مي• 

(.٣٠٦٨)رنم 





أحمدوالإمام ، الشافعي الإمام يقول وبه ٠، حسر بن وسعيد وعطاء، هريرة 
مكةثراء ذهس، ؤإليه وغيرهم، ، ملام ين القامم عبيد وأبو ، عنه رواية في 

واحتكن،،، القولل هدا الواحدي ورجح ،، الفاتحةل من آية فعدوها والكوفة 
لا؟أو أولها من آية هي هل المانحة محورة عدا فيما الشافعي الإمام عن الرواية 

وررص.الأوائل من - يزلك - آية أنها نم، LJوامحه الصحيح 
تمنها بادلة القول هدا أصحاي، واستدل 

فراءتهكانت، ت فقال ر. النبي قراءة عن سئل أنه نههته أنس حديث، - ١ 
ويمد، اممه،، م _اابمد؛به الجمؤ آؤتنِسح آقر ؤتسيِ ؤ فرأ ثم مدا، 

ويمدب»الرحيم«ر"ا،.د»الرحمن«، 
أظهرنابين يوم ذاُنت، .  ٠٥١رسول رريينا •' قال أنه أنى حدسن، ومنها — ٢ 

والمبموعوالوّط)ا/ها،(، (، ٢١٣_٢٠٧/٢٠واك٠ه؛د)الأم)ا/ب،ا_ا/«ا(، انظر: )١( 
/nممر)ا/وشرابن (، ٢٩٠x٣١

الأم)ا/ي.ا(.انظر:)٢( 

والمبموع)م/'بمأك(، ١٥١)Y/واسي (، Y«U/Y)•الممهد انظر: )٤( 
)ا/ْأ(.والكشاف اكزيل)ا/اه(، ومعالم واتكشف)ا/'اأ(، اوانصه'؟ا، انظر: )0( 
(.٦١)ا/الوسط انظر: )٦( 
الفتاوىوسبموع )ا/بم\رأ(، والمبموع (، Y،U/Y)•والممهد )ا/خ'ا(، الأم انظر: )٧( 

(iY-o/YY ،) (.٤٧١لأزركثي)ا/والبحرالخيط
وقد(. ٢٩١)٣! والخوع (، ١٥١)Y/ واسي (، ٢١٠)•Y/ الممهد قي مها جملا انظر )٨( 

الألومحيجميانا فيها وتعميه Y(. )ا/ا'أ_ه• دليلا عتر محح إلى شيرْ في الرازي أوصالها 
فيروحاس؛ي)ا/أإ(ه

دعاحدمحته في وكان ه النيئ لازم الأنصاري، النجار حرام بن النضر بن مالك بن أنس هو: )٩( 
ه٩'T(.)Y/ الير وتعين. نلاث منان توفي انمر، وطول والولد المال بكثرة النيئ. له 

)a/المنع •ع المحح انظر: القراءات. مد القرآن؛اب، فقائل كتاب البخاري، أحرجه ( ١٠)
٧٠٨.)





فيإلا مرآئا وليت ور المن غيرها ولا الماجة من ليت أنها ؛ أحدهما 
وافقه.ومن مالك قول وهو النمل، سورة 

كلفي ( jUوهي السورة من غيرها ولا الفاتحة من ليت أنها والأخر: 
وغيرهم.،، وداودر والحنفية، ، المبارك ابن مذهب، وهو فته، كتبتا مرصع 

،.أحمدر الإمام مدهث، في روايتان القولان وهذان 

الحقيقةعلى مذهبه يبين ما الهلبري الإمام كلام في يرد لم فانه هذا تقرر إذا 
فيإلا قرآنا لست، أنها يرى أو فيه، كتت موصع كل في قرآن أنها يرى هو هل 

المل؟

كقولالعليري الإمام قول بأن حزم الر عبد ابن الإمام المغرب حاففل أن غير 
المواء.على ماللث، الإمام 

مالكفول مثل أوف آم ؤلآَسه في الملمري وقول ه قال 
اهر٤،.كله. ذلك، في مواء 

فيها.الأقوال بأرجح ليس فانه المألة في الهلبري الإمام مده—، تقرر إذا 

علىتدل لا القول هذا على وغيره حرير ابن الإمام بها استدل الي الأدلة إذ 
الأحاديمث،عليه تدل ما غاية إن إذ المور؛ أوائل في قرآنيتها نفي من ادعوه ما 

إحدىسة نوش الإمام، المجاهد الحاففل الحنظلى، وصح بن المارك بن عبداش هو! )١( 
(.٣٧٨)A/المر ومائة. وتمانين 

منةنوش ناٌسكا، ورقا إماما كان الخلاهر، أهل ريس الغد.ادي، ، حلفبن علي بن داود هو؛ )٢( 
اوير)"اا/'\ا<(.وماشن. ّمن 

شالفتوحي ذم وأما ص٣٥١ ، والإنماف(، Y«A/Y)•ت وانفلر ( Y'V/YOالمهد )٤( 
الطري.عن القول هن.ا ( ١٢٤)Y/ المواكب نرح 





منليس ما قيه يكتبوا لم ه نبيه على أنزله الذي اض كلام المصحف لوحى 
اف.كلام 

منكثير دعوى مع الماب، هذا في التكفير نفي على الأمة اتفقت وند 
يجبشخص عند قهلما كان ما كل ليي لأنه وذلك بمذهبه، القفر الهلائفتين 

أنيجب عندها قطعي أنه طائفه ادعت ما كل وليس ، غير0 عند قطعيا يكون أن 
غيرفي القطعر المدعي دعوى في الغلمل يقعر قد بل الأمر، نفس في قطعثا يكون 
اهأحواله. من ذلك وغير ونقله، وفهمه سمعه يغلط كما القفر محل 

تدلولا قرآنيتها الجملة عن تنفي فلا العلرى الإمام ذكرها التي الحجة وأما 
ولفنلواحد، بمعنى آية إعادة بأن احج أنه إذ المورة. من آية لمستا أنها على 

الإمامذكرها التي الحجة وهذه القرآن من شيء في موجود غير فاصل بض واحد 
•وجوه من صعيفة الطري 

بدلا بل ذكره الذي الوجه هذا بمثل ينفي ولا يت لا القرآن أن ■ أحدهما 
العرييةفي وجه وموافقة الممحفا، رمم موافقة معر والرواية النقل من ذللثا في 

كْاهومقرررى.

تعالى:نوله فإن لم، نلا فاصل وجود عدم دعوى أن ت الثاني الوجه 
منؤآوفآسئبم ؤآية المسلة بين فاصل ؤآلكننفنن،ّه 

فه)الحمد الأية مياق إن أي والموحر القدم من ذللث، أن ادعاء وأما الفاتحة، 
دعوىتصح لا إذ عليها. دليل لا دعوى فهذْ المالمين( رب، الرحيم الرحمن 

- ٢٩٣)موالمبموع ه، الممفى وانظر: (، ٤٣٣-  ٤٣٢/TT)الفتاوى برع )١( 
٢٩٤.)

)١;والشر ،  ١٧٣- ص١v١ الوجيز وانرثد ، ص٩٣نكي الإبانة ش: ذللث، مير انظر )٢( 
(.٣٣١لأزركثص>ا/والثرهان ٩(، 



حالفأنه إلا ه. نفحرير ابن يقرره الذي هو وهذا بدليل إلا والتأحير التقويم 
الموضعهذا في تأصيله 
حريرابن ذكره الذ.ى الأحر القول فكذلك، القول. هذا رجحان عدم تقرر فإذا 

وصفهفي الأول مالك،)جهته بن أنس حدث أن وذللث، أدلته؛ رجحان يظهر لا 
الالحديث،، آلسؤه آظ ؤتِصآصِ قرأ ثم مد، أنها الني. لقراءة 
إلىلا أنس إلى عائدان انموين، في رريمد« وضمير »قرأا، صمير لأن فيه؛ حجة 
لشهرةالقراءة لكيفية التمثيل وجه على ابلة ذكر يكون أن يبعد فلا س، الني 

وعمربكر وأبا . الحم، أن أض م، صح أنه الوجه هذا ويقوي ، البسملة 
القراءةأول في لا آوفأصن4 ؤتصآقِ يذكرون لا كانوا وعشمان 

آحرها.في ولا 

يدلفلا آلبجيه أول م ؤجِد يقرأ الني. سمع أنه فرض وعلى 
الالسورة أول في القرآن ْن آية أنها على يدل بل معللما، المورة من أنها على 
مها.

نزلةحيث الكوثر لسورة س الحم، مّاءة قمح، هم لأنس الثاني الخدين، وأما 
فيه؛حجة لا أينا وهذا ؤكسإه آهح آثر ؤدت>ص أولها في وقرأ عليه 
آياتثلاط، وفقهائهم الأمصار قراء جمع باتفاق الكوثر محورة آياُتج عدد لأن 
علىهؤ اليي ينص ولم ، ، ورلأ المن لمت، أنها على يدل مما ملة، الثدون 
أنهاعلى فيدل منها تكن لم ؤإن السورة أول في قراءتها وأما السورة، من أنها 

سةل؛،اقراءتها مفردة القرآن، من آية 

(.٤٥١الرحح)أ/^١^٠ (، ١٤٨المان)ا/لأ؛ا، جامع انفلر: )١( 
والحريروالمير)ا/"ا؛ا(. dS>MK)\ص ضح انفلر: )٢( 

١(.١ )ا/ للجماص القرآن أحكام 
)أآ/هم؛(.الخاوي سبموع 

انفلر)•١( 
اننلر)٤( 



أبيحديث من وغمرْ مسلم عند لما الأحاديث هذْ معارصة مع هذا 
®فت- وحل عز - افه قال يقول؛ س اف رسول سمعت، ت قال فهند هريرة 

للهالحمد العد! نال فإذا سال، ما ولعبدي نصفين، عبدي وبين بيني الصلاة 
الحديث،.عبدي...® حمدني وحل عز الله قال العالمين ربإ 

لمامنها كايتؤ ولو لذكرها، منها كانت، ولو مة القفي ملة الثيذكر فلم 
التنصيمإ.حمل 

]وهذاالحديث،: هذا على كلامه معرض في البر همد ابن المغرب، حاففل قال 
فاتحةمن آية لست، آاكسؤه آؤيب آم ءؤدس—ج بأن ينفي الحديث،[ 
عندالله أمر وقد التأويل، يحمل لا الخلاف مونحع في نص وهو الكتاب،، 

الباب،هازا في السلمج احتلف وقد رسوله، ؤإلى الله إلى بالرجوع التنانع 
هذا٢ العلأءل وحدبث، فيه، الأثار واحتلفت، ذللت،، في سبيلهم الخلف، ومحللئج 

وافه- اممه ثاء إن - الباب هذا في به قيل مجا أور وهو المتنازعين، لتعلق قاطع 
اووفق.ا.هأ،.

فهذاالسور. أوائل من كونها على الممحفإ ؛خْل بكتابتهااستدلالهم وأما 
منكونها على أما بخطه، أثبتت، إذ القرآن من ملة الثأن على يدل قوي دليل 

أوائلفي كتبها إلينا نقلوا لأنهم ذللثج؛ على يدل فلا السور من أو الفاتحة 
حدةعلى سطر في مفردة وكتابتها السور، من أنها إلينا ينقلوا ولم السور، 
السورمن لست، أنها على يدل بعدها وعما قبلها عما مفصولة 

تابعيمن وحلق، قيانتن والوشب ماللث، شيوخ من بمقربإ بن ارحمن ب- بن العلاء عرت )١( 
؛،AT/Y)*التمهيد اننلر؛ عنه. الحاريث، هدا ماللث، روى وغيرْ• أحمد وثقه المدية أعل 
؛(.An/nالنلأء)أعلام وسير (، ١٨٧

التمهيد)•آ/ها؟(.)٢( 
)\إصاJعاتي وروح (، ١٥٣)Y/والمني (، ١٠)\إ لنماص القرآن أحكام انفر: )٣( 

(.١٤٣.١٤٢/١والتحريرواكوير)



نآكونأن المالة هدم فى وأولاها الأقوال فاقرب ذلك، كل تفرر إذ 
ورالبين للقمل نزلت، مقرئة القرآن من آية آلكّييم أول آم حّ ؤؤؤن

٠ورة المن ولست، 

ورالفمل يعرف لا كان المي. أن ها هماس ابن حدبمثإ هدا على محنيل 
شزلالملة أن ففيه ،، يلآِصآمامحب١^^١٢عف بنزل حتى 

رالفاتحة^ من آية أنها الحديث في وليس للفصل، 
وكتابتهاالقرآن من أنها على تدل القرآن بقلم المصحف في كتابتها إن ت ومنها 

.ورة الأول من لمت، أنها على تدل يعدها وما قبلها عما مفصولة مفردة 

حميعا.الأدلة تجتمع القول وبهيا 
محورةمن إلا غيرها من ولا الفاتحة من قرآئا لمت، المملة إن ت قالوا فالدين 

تدلما غاية وغيرهما، الهلبري الإمام وقول ماللئ،، الإمام قول هو كما الممل، 
كلفي قرآنا تكون أن تنفي ولا المورة، من آية لمت، الملة أن أدلهم عليه 

فيه.كتبت موصع 

مازهبهو ما ور المن وغيرها الفاتحة من آية المملة إن قالوا والدين 
آقحآثر قنحي أن أدكهم عليه تدل ما غاية وافقه، ومن الشافعي الإمام 

ؤإثباتهاأحيانا، ور الأول في يقروها س النك، وكان القرآن، من ؟٠ ألبج—ؤ 
قرآنيتها.على دليل أقوى بخْله الممحفإ في 

(،٢٩٠)م والمجموع (، Y'U/Y)•والمهد )\ام للجماص المآن أحكام انظر: )١( 
(.٣١)ا/ ممر ابن وتشير ؛(، TA/Yt)الثتاوى وُجموع 

)ا/الستاورك يي والحاكم (، ٢٠٩)ا/الجهربها باب الصلاة، كتاب أبوداود، أحرجه )٢( 
(.٧٠٧رنم)داود أبي صحح قي وصححه الاهي، وأثره وصححه (، ٢٣١

الفتاوى)م(بوع 
الفتاوىومجموع (، ٢٨١-  ٢٨٠)\ا رحى الأصول انظر: )٤( 



القول!هدا صحة عر تدل مجتمعة الفرشن أدلة ندلألة 

المصحففي اثباتها فإن الأدلة، تجتمع وبه الأقوال، أحن الفول اروهذا 
أولمن آية كونها على دليل يقم ولم القرآن، من كونها في ْنتهض السور بض 

كلّورةلأم

هذهفي القول حقق من ائر سنول وهو تيمية! ابن الإسلام ثيخ نال 
عنمعمولا سمaلتا وكتابتهأ الأدلة، مقتضى من جمع فيها ونومهل المسألة، 

السورةفمل يعرف لا ه افه رسول اركان عباسى! ابن قول ذللث، ؤيويد السورة، 

اهألكسئه• آلبجل آثِ —ج ؤتِ عليه تنزل حتى 

الإمامعن المريح الهنموص وهو ، المبارك ابن مدهب، هو القول وهذا 
الحسنأبي عن وحكا0 ، الجصاص له وانتصر ، داود قال وبه ، أحمدر 

،العلماء جمهور إر به ونتيمية اض الإسلام شخ اختيار وهو ،، اJكرحير 

XiUyممزركثي)\إ المحبمل الحر )١( 
اكاوى)آ^هم؛ذمجموع )٢( 

؛(.T-A/YY)الخاوي مجموع انقلر: ( )٠٢
)Y/الكوكب، وثرح (، ٤٢٠٨؛، Y-i/YY)الخاوي ومجموع )أآ/أهل(، المني انظر: )٤( 

(.٢٩٠)م والمجموع صمْا له والإماف (، Y.U/Y)•اكه؛د اظر: )٥( 
ثرحوله القرآن، أ-ذكام محاب صاحِح يكر، أبو الحنفي، الرازي علي بن أحمد هو: )٦( 

المقرينطقايتإ وثلثماه. وسبعين ت، حممحنة نوش وغيرهما، الفقه، في الملحاوي مختمر 
)\إ\'0(.

الغدادىدلال بن الحين بن اممه عبيد هو: والكرحي (، ١٠)ا/خ، القرآن أحكام انفلر: )٧( 
)ها/ا"آ؛(.السير وثلاثماتة. أربعين محمة نوش العراق، مفتي الحنفي 

(.٩٤Y'، ٣٠٥١/ YY)الخاوى مجموع \م: )٨( 



وغيرهم• عاشور بن والطاهر ، والألوسل السفير المرين: من ورجحه 
الله.رحمة الجمح على 

لكامالمسألة هذه في المختلفة الأقوال بين الجمع في العلماء بعض وملك 
القراءات،بعض في آية ملة الثفإن القراء، قراءات إلى ينفلر أن وهو آخر 

علىورة المن آية إنها قال! من قول فيحمل القراءات. بعض في آية ولست، 
المورةمن آية ليت، قال; من قول ؤيحمل ؛إثباتها، القراء من قرأ من قراءة 
بأنإشكال ولا الخلاف، يزول وبهذا القراء، من إثباتها بعدم قرأ من قراءة على 

القراءاتفي للللثs ورد فقد أحرى، قراءة على آية ولمت، قراءة، على آية تكون 
تذللئ، فمن نفلائر، المتواترة 

فلففلة٢[ ٤ الحييي ت لكييه آلي هن آثه ؤؤ0 • الحديد سورة في تعالى قول 
وحمزة،،  ١٣وعا،، عمرول وأبي كثيرر؛،، ابن فراءة في القرآن من »هو« 
ائي.والك

الغنياممه ررفإن ثرءا لأنهما عامر؛ وابن نافع قراءة في القرآن من ولمت، 
فيهلمت، و؛عف.ها ر)هو(( لفغلة فيه الصاحف، وبعض الحميدرا 

أبوالتسمي، محمد بن أحمد ين ■ءبل.الله هو• والنفي (. ١٧)؛/التنزيل مدارك انفلرت )١( 
عشرمنة نوش ' دءيرها والأصول الفقه في مصنفات وله التنزيل، مدارك ماص، البركات 

أهمأ«ؤ»Y/ الكادة الدرر وميعمائة. 
(.٤٠- )ا/إإ المعاني روح انفلرت )٢( 
)ا/مآأا(.والتنوير التحرير انفلر: )٣( 
ومائة•عشرين سنة توي القراءة، في المكنين إمام معبد، أبو الكي، كثير بن عبا،اض هو: )٤( 

(.القراء)١;٦٨معرفة 
منةتوفي والقراءات، واللغة، المحو إمام عمرو، أبو الثصرى، المازني الملأء بن زبان هو: رم، 

١(.٠ ٠ القراء)ا/ معرفة ومائة. وحمين أرع 
ابنوزد الملي الرحمن صد أبي على نرأ بكر، أبو الكري، النجود أبي بن ءاصم و هص 

القراء)ا/٨٨(.معرفة ومائة. وعشرين مع منة ند؛ي حيش، 
)Y/لكي والكشف (، ٢٧٦)\اعالي لأبي والحجة (، ٦٧٦)؟/للأزهري القراءات انفلر: )٧( 

.٤٤داود أى لأبن والماحف، (، ٣٨٤)Y/ والشر (، ٣١٢



سورةمن [ ١١٦:  4Ji_0]ولرأه أثث أمحي رثالوأ ؤ تعاليت قوله في الواو ت رمتلها 
علىالقرآن من وليت عامورا،، ابن غير السعة قراءة على قرآن فهي البقرة 
فيمحذوفة وهي الواو بغير ولدارا اش اتخذ ررقالوا I قرأ لأنه عامر، ابن قراءة 

التاز٢،.أهل مصحف 
ونسبالثنقطيأ٣،، الأمين محمد العلامة وامتحنه الوحه هذا واختار 

منوهو حجر؛؛، ابن إلى الفول هذا عود،ا المراقي على البنود ررنشر صاحب 
•»لفت بدائعه 

وقالوزأْ،،ائي، والكوعاصم كثير ابن قراءة على آية تكون ملة فالب
طريقمن وورش حمزة، قراءة على آية تكون ولا • ٢٧ورص عن والأصبهانيل٦، 

أوجبؤإنما الوحهانلاُ،، عنهما فورد عامر وابن عمرو أبو وأما الأزرقل٨،، 
كيرر'ا/ابن قراءة على قراءته لكون الملة الشافعي الإمام 

٧

٨

)ا/والكشف ٢(،  ٠٢)آ/ لأبي والحجة تحريف، ومه )ا/ةْ(، للأزهري القراءات 

والماحف(، ٩١)ا/ الورود ونثر ، ٦٧- ص٦٦ الفقه أصول ذكرة'في اننلر: 
.ص٦٦الفقه أصول في ذكرة انفلر! 

حىعليه أعثر فلم كتبه من مظانه في عنه وبحثت (، ٧٦)ا/عود المراقي عر البنود نثر 
تعليرْ.لحفلة 
سنةتور المدني، ناع عن القراءة روى قالون، الملقب الزير، وردان مينا ين عبي هو• 

٦(.١ ٥ ا/ ) الهاية غاية وماتين. عشرين 
إمامالخرامحن، عند ورش رواية صاحب الأصهار، إبراهيم ين الرحيم عد ين محمد م؛ 

النهايةغاية وعامحتن• وصتمن ست سنة توفي ثقة، صابط 
رواةأحد المحقمن، القراء شخ بورش، الملقب المصري، القبطي معيد بن عثمان هوت 
٥(, ٠٢)ا/ النهاية غاية ومائة. وسعين سع ستة توفي المدني، ناغ 
ورش،على وعرصا سماعا القراءة أحد المصري، نم المدني ر يا بن عمرو ين يوث هوت 

٤(.٠ ٢ )Y/ الهاية غاية وماثين. الأريعتن حدود ر تور 
X٥١/١(،و٠عالماضل)٢٣_٢٢،١٦-١٥/١(،والكثف)٢ْ٢٦١-٩/١كر)

(.٩١الورود)ا/ونثر (، ٧٦/١نشرالمود)انفلر: (





يجبلا الاسطاعة هذه أن فعالم يفعل، لم أو فعل مواء المستطح، على يجب 
دونحج من على إلا المحج وجب لما الفعل مع كانت ولو الفعل، مع تكون أن 

•ع^ره 

البدجعل مثل له، مقارنة وهي الفعل، بها يكون اسسعلاءة الثاني• ااّوع 
فإذاؤإرادة، - الأول النؤع وهي - بقدرة إلا يتم لا الفعل فإن للفعل. مريدا 

الفعل.وحول لزم التامة والقدرة الجازمة الإرادة اجتمعتا 

ثجص1.رأهتأنتوشت تعالى اض نول المؤع هذا ومن 
ومنه[ ١٢٥]الأنعام: ه آلكثآ؛ ي بمعني >==قؤث\ مجا - ^١ ١٥صثت-رم بج-لإ.؛تمل، آن ببة 

نفيالراد إذ [، ٢٠]هود: تايأثونه ً=قاءرأ الثنعوم1 مظ،ب0 ^ماكلإ\ تعالى: قوله 
وليسإرادته، تستطع لا فتقومهم والبصر، المع إرادة وهي الأمتْلاءة حقيقة 
ثابتة.موجودة كان.ت، إذ والبصر السمع آألأدتا امتهنامة نفي الراد 

الحق!وبئان المناقشة أ'آ 

حلّاهرهو إذ والجماعة؛ السنة أهل إليه ذهب ما هو فيه محريه لا الذي الحق 
المخالفين،قول ورد له، جرير ابن الإمام انتصر وقد والمنة، القرآن دلالة 

تفسره.من وضع ما غير في قولهم، فاد على القران اي بدلالة معتدلا 
افهأمر وفي نع\نه؛ ذوإثالث؟ نعبد ؤإبائ تعالى؛ قوله ير نففي هدتت قال 

مألتهمبمعنى ذنع\نه، - وإيالث دعجغ• ءاباف ؤ ؛ يقولواأن عباده - ثناؤه ل ج- 
أهلمن ؛التفويض القائلين قول اد فعلى الدليل أدذ العبادة، على المعونة إياه 

عمل،فرض يكلفه أو بامر، عباده من أحدا الله يأمر أن أحالوا الذين القدر، 
كماذللث، من قالوا الذي كان ولو تركه. وعلى فعله على المهونة إعطائه بعد إلا 

0ع، قولهم على - كان إذ ؛ طاعته على المعونة في الله إلى ارغة لبطلتا ، قالوا 
عليه،المعونة إءهلاؤْ للعبد الله على واجبا حما — والتكليف والنهي الأمر وجود 



ولوجور، منه عندهم ذلك إعطائه ترك بل ذلك، مسألة ترك أو عبده ذلك سأله 
نؤاقتثان4،القائل: لكان قالوا، ما على ذلك في الأمر كان 
يجور.لا أن ربه يسأل إنما 

إناءاللهم القائل! قول مصوب على — حمينا الإملأم أهل إجماع وفي 
علىواضح دليل — ا، علينا تجر لا رراللهم القائل: قول وتخهلئتهم ، ١١تعينك ن

إنااللهم عندهم: القائل قول تاؤيل كان إذ قولهم. وصفّن، الذ،ين قال ما حهلآ 
ها منلث،. جور تركها التي معونتنا تترك لا اللهم نتعينلث، 
أنعلى برهن أن بعد ألمس؛م،ده آلتمط يا ٠^٢٥٨تعالى: قوله تفسير في وقال 
منتقبل يفيما فرائضه من كلف ما لأداء التوفيق ربه العسي. مسألة أنه معناها 
أوبأمر مأمور كث أن الزاعمين القاّر، أهل قول اد فذللث، صحة وفي عمره: 

الفرضذللث، في معه ارتفعن، قد ما عليه، المعونة من أعهلى قفل. فرصا، 
-اض قول معنى لبهلل ذلل؛،، في قالوا ما على الأمر كان لو لأنه ربه؛ إلى حاجته 
وفيألصذيميم ااماأرءث أهدئا لؤا ذنع\ن وإياك ءؤإيالث.نعبد : - اؤْ ئنجل 

٠،٢اهلقولهم. فساد بيا ما على ذللثؤ معنى صحة 
المسألة:هذه في الناس تتانع حكى أن بعد تيمية ابن الإسلام شيخ وقال 

الفعلعلى متقدمة الأستهل.اعة أن والسنة: الكتاب، عليه ئد الذي والصواب 
فالامتهنامةلغيره. تملح لا أحرى استْلاءة - أيصا - وتقارنه أيضا، له ومقارنة 
هيفتللثه الفعل، مع إلا تكون لا وممارنة للفاو.ين، صالحة متقدمة نوعان: 

اهله... المحققة للفعل الموجبة هي وهاوْ له، المجوزة للفعل المصححة 
أصلهمررعلى مبني المسألة هذه في الحق أهل به حالفوا الأين الةّدرية وقول 

)ه/ه؛(.وانفلر: (، ١٦٣- ١٦٢)ا/اليان جامع )١( 
(.٤٤)ا/ والبحرالسل )ا/مامأ(، التهيل وانفلر: )ا/\/آا(، المان جامع )٢( 
(؛٢٩٠)A/ وانفلر: (، ٣٧٢)U/الفتاوى مجموع )٣( 



إنت يقولون محلا سواء، والفاجر والبر والكافر، للمؤمن ض ا أقدار وهو الفاسد 
الهياعت،رج^ بنفسه هدا يل الإيمان، بها حصل بإعانة المهلع المؤمن حصن الله 

فهذاسيئا، بنيه من واحد كل أعطى الذي كالوالد المعصيةا رجح بشسه وهذا 
الطريق.يه فعير وهذا الله، سبيل في به جاهد 

متققونفإنهم للقدر، المثبتين والجماعة السنة أهل باتفاق فاسد القول وهذا 
علىأعانه وأنه الكافر، دون بها خصه دينية نعمه المطح عبده على الله أن على 

ءوئأ}ايتن؛"ثأب أق محوكة ؤ ت تعالى قال كما الكاغر، بها يعن لم إعانة الطاعة 
٧[،]ال_ح—ج_رات؛ ألقندردا؟اآ ؤإلنثالؤلتق،،؛! ؤألمثوى \ئكوِ إكر> وذثإؤرئلؤوؤؤزه 

البيانيمعنى وهو الخالق، كل في عام والتزيين التحبيب هذا يقولونI فالقدرية 
قال!ولهذا بالمؤمن، خاص هذا أن تقتضي والأية الحق، دلائل ؤإمحلهار 

راثاليناال١،.ليسوا والكفار ٧[، ^ق<جأؤثثةيم]الخجراتت 
وهذاالامتطامة: ش الةالرية قول حكى أن بعد تيمية ابن الإسلام ثيخ قال 
هداصاحب تضليل على والجماعة السنة أهل اتفق ولهذا قطنا، خملآ القول 

علىمبني الممالة هذه في وغيرهم المعتزلة من القدرية وقول ،. اه-ل القول. 
غيرفهو ه، نففعل يخلق عندهم المخلوق لأن العباد؛ أفعال في مل>هبهم 
-كافية الفعل على وقدرته المخلوق فإرادة ربه. إلى عنه صد.ورها في محتاج 
الفعورم.قبل إلا تكون لا الامتطاعة : قالواولهذا الفعل؛ وجود في - عندهم 

وأعرصتحرير. ابن إليها يثر لم المسالة في أحر مذاهب والفرق وللطوائف 
ومناقشتها.^كرها أطيل فلا للحق، لمجافاتها عتها 

التالية:المالة فى الخلاف المسألة، هذه فى الخلاف على وانبنى 

)Y/؛"U(.الطحاؤة الشدة شرح )١( 
(.٣٠)A/'الخاوي ءجْوع )أ(
القرآنلأحكام الجاع اظر: )٣( 





ماوقرر ، هذا المعتزلة مذهب اد فعلى ، ٢[ ١ ]البقرة ه تثقون ليلكم ملكأ من 
كفرهمحال بالإيمان الكفار تكليف على دل إذ تعالى، اض كتاب عليه دل 

تعالىاممه فأمر والجماع، المة أهل مذم، هو هنا حرير ابن ءررْ الذي وهذا 
الكافرتكليف جعل من نول بطلان على داذ وتقواه به بالإيمان كلهم للعباد 

الشؤعفي والمع وهو عليه، ؤيمدر يطاق مما هو بل يطاق، لا مما بالإيمان 
المسيين.اجماع 

عادة،لامتناعه أو الضدين بين لاستحالته عاليه يقدر لا ما تكاليف وأما 
فزعمغلا ومن الشريعة، فى والمع غير أنه على فاتفقوا بالطر، الأعمى كتكليم، 
جميعمن القبلة أهل عامة عند ذللث، في مبطل نهو الشريعة غي وقوعه 

تفصيلدون يطاق لا مجا سكليف القول إطلاق فإن هذا تقرر إذا الطوافل٢،. 
والباطل.للحق احتماله لأجل الإسلام؛ في الحادثة البيع من للمقصود وبيان 

البيعمن يطاق لا ما بتكليف القول ؤإطلاق ت تيمية ابن الإسلام سيخ نال 
اتفقوفد أفعالهم، على مجبورون العباد بأن القول كإطلاق الإسلام، في الحادثة 

القدريةعلى الرد به نمد ؤإن يهللقه، من وذم ، ذللث، إنكار على وأئمتها الأمة ملف 
ردهذا وقالوا الكاتنايتح، ثاء بأنه ولا العباد، أفعال حالق اض بأن يقرون لا الذين 
بالباطل.والباطل ، يالخانو  JLالفا-وفابل بيدعة، بدعة 

فيهاالحق يشتبه لا التي - بالعبارة وبين القائل، مقصود نمل إذا وأما 
اهالفرقان... من هل.ا كان والباطل الحق بين وميز الحق، هو ما - بالباطل 
الما تكليف، فى الحق المذير_، بيان هذا تيمية ابن الإسلام سيخ كلام فتضمن 
أولاستحالته عليه ر يقع. لا فما ت التفصيل فيه السنة أهل ماوهّ_، وأن يطاق، 

)ا/*اا"م.اظر:حا.عال؛اذ،)ا(
(•٤٧٠)A/ الفتاوى ومجموع (، ٦٣/١)والفل العقل تعارض انثلر: )٢( 
الفتاوىيجموع وانفلر: )\إ0آه والثل العقل تعارض درء )٣( 







واكرحح:المناقشة ه

تضعفكلامه وتضمن لأية، ا ير نففي الأول القول حرير ابن الإمام قرر 
لأصلمخالف والتأحير التقديم إن إذ الظاهرة؛ صعقه وعلامة الثاني، القول 

تعذرإذا إلا وترتيبه، نظمه على يحمل أن الكلام في الأصل لأن الكلام؛ 
علىالدليل وقام واكأحير، بالتقديم إلا وجه له يكن ولم الأصل، على الحمل 

التأحير،حقه مقدم ؤإب1لثنعبده أن على الأية هذْ في دليل ولا ذللقارا، 
البتة.ترتيبها على الأية حمل يتعدر ولا التقديم، حقه حر مؤ ذتع\نيم إياك وؤ 

فتكونعليها، بالعونة إلا تكون لا العبادة أن من ذكروها التي العلة وأما 
التقديمادعى لمن فيها حجة فلا التقديم، تحق فتللعبادة محابقة المعونة 
مسمىتمتا داحلة فهي العبادة أنواع من نهمع الاستعانة لأن الأية؛ في والتأخير 
مهللوبةلتكون بالذكر لها تخصيصا أفرادها من وهي عليها عهلمتا ثم العبادة، 

ذكرهاوهو الخاص، المحنى في ومرة العبادة، أي العام المعنى في مرة مرتين 
الخصوص.وجه على 

'■لهود ءثوه ومحكل تعالى! كقوله كثير، القرآن في ذللثؤ وأمثال 
!نوح لمان على تعالى قوله ومثله العبادة، مسمى في داخل والتوكل [ ١٢٤
مسمىفي ياجل الرسول ومحناعة والتقوى ٣[،  '•تذوح وآدتدُ أف آيدإ ^^؛٠ 

)آ/رين المقطبقات ماتة. الخميعد نوش التمسرأ والغراتسا التمسرء ءالثاب له —الدين، 

والكشاف(، ١٥٣و)•"؟/)ما/أآ(،  jUlجامع في: الرحح في الوجه هذا تمرير انظر :١( 
)آا/؛اا(،الغيب، ومفاتيح )ها/هم؛(، )أ/ا-ها(، الوجيز والسرد )آ/أ؛م(، 

)ا/ا،(،والمهل (، ٦٧٠)Y/ حيان لأبي والبحرالسيط )ا"ا/خاأ(، الفتاوى ومجموع 
(،٣٣٠)ا/اJعاني وروح (، الميم)٣;١٧العقل ؤإرشاد كثير)؛/؛ه(، ابن وتنير 

(.٤٥١)Y/ الترجيح وقواعد )ا*/آ'اه(، البيان وأضواء 



وحنيدووء، رمشض، ق عدوا َكان »ؤش تعالى: ه فوله الومنادة، بعال
القرآنفي كير وهدا الملانكة، من وميكال وجبريل [ ٩٨ومكشلهلابر٠: 

ولاالفول، هذا صحة على - أيقنا س فيه دلالة فلا القيس امرئ بيت وأنا 
بقليلكفايته بين ارتباحل لا أنه وذللث، الأية، وأسلوب أسلوبه بين للثبه وجه 

ماوجود فليس الكثير، ويءلاJبV القليل يكفيه فد لأنه الكثير؛ طاو_، عن المال 
وجودبوجودها التي العبادة نغلير فيكوف الكثير، محللب ترف له بموجب، منه يكفيه 

علىدالا أحدهما ذكر فيكون وجودها، عليها المعونة وبوجود عاليها، المعونة 
يكونأن صاحبه، فبل منهما فدم ما تقديم الكلام صحة في نوي فيالأحر، 

رمرمحا'أ مح، ومرقا درجته ؛ي موصوعا 
وقدالملبري؛ الإمام فال الأية، في والتاحير ؛التقديم القول بعلل هدا تقرر إذا 

امرئبيت وذكر — التأحير معناه الذي المقدم من ذللث، أن الغفالة أهل يعفى ظن 
القيسامرئ بيت مشابهة من والتأحير التقديم معنى من وذللث، قال؛ ثم ء القيس 

اهمسمل...

القولينأصح صار الأية، في والتاحير ؛التقديم القول اد فنبت فإذا 
ترتيبهاعلى الأية يحمل الذي الأول القول : يرهانففي بالصواب وأولاهما 
الأية.فسروا وبه المفسرين، عامة ءبارامتإ جرمت، وعاليه ونفلمها، 

التزلوسالم (، ٣٧٠)ا/ الطفر أيى ير ونف(، ١٧٦.  ١٧٤ا/ )٠ الفتاوى مجموع انظر: )١( 
(.٢٠)ا/الآرل )ا/إه(،ويب 

يسير.بتصرف ( ١٦٤)ا/ اليان جامع )٢( 
dU(\/X\M\جامع )٣( 





همذاجرير ابن وذكر ز ل حاجة كل عند تعار ذكره تجديد في لنا تعليم ت ومل 
له.القرير وجه على القول 

رابين®تعاد كما تأكيد، إعادة نستعين مع إعادة إن \لآخو القول 
تهمل.ان أعشى كقول ، عمرو وبين زيي. بض المال ت يمال كما تأكيدا، 
_ت_وو-در؛،ولوالسد؛ للمح لمح اذغ م:وبين الأنج نين 

لممن بعض وقلن ت عنه قال بل يسه، ولم ليرده، القول هدا جرير ابن وذكر 
،.وتعقبهر الألومي وحكاه ،، الحاسر قال وبه ،. الفلرأ ينعم 

والترحح!لمناقشة اه 

وتعميه،الأحر القول حكى ثم ، وثررْ الأول القول جرير اض الإمام اعتمد 
أوجهعدة من ظاهر القول ^ا وصعم، 

التأكيد،على ا١إياكاا وهو ألفاظها بعض حمل على لأية ا ر يفأنه أحدها; 
ؤإيادته.حديد معنى لتأسيس الكلام يذكر أن الأصل إي الأصل، حلاف وهو 
ئلقول\ورص. التأسيس على سله والتأكد التأسيس بين الكلام دار ؤإذا 

(٩٠١)١/ المعاني وروح الرعان)ا/ْبم(، وصح )١( 
)ا/المفلفر أبي ونفير ( ٦٥/ )ا لالنحاس القرآن ومعاني جا«عالمان)ا/ها"ا(، !^; )٢(

٣٧١.)

فأسرالحجاج جيش في حارب ممن كان الجثمي، الحارث، بن عبداه بن الرحمن عد هوت )٣( 
(.٧١-٤١)ا•/الأغاني ١^. في 

(.١٦٥حرير)ا/ شواهدابن وهومن ، ١ صx\ ديوانه ش المن، )٤( 
انفلر)٥( 
انفلر)٦( 
انظر)٧( 
انظر)٨( 

)ا/ها'ا(االبيان جاُع 
(.٣٧١شرْ)١; في المعاني الظفر أبو إله وأثار (، ٦٥اأقرآن)ا/.عاني 
(.٩٠العاني)ا/روح 

(.٤٧٣/١rاكرج؛ح)فواعد 



أولىفهو حديد معنى تأسى على الثانية ®اياك® لفظ ؤيحمل لأية ا ر يفالأول 
التأكيد*على يحمّله الذي القول من لأية ا تفسير فى 

لفعلسولا يم، لم إذا -اكيدا اكون إنما اللخظ \ض■ أن الئاني،: الوجه 
تكونغلا تعير،ا< لاانمعمولة الأية فير ئعإنيم ؤذ،_مع التي وؤ,إباف4 آحر، 

اكيدال١،.

قالييرينر، المفجمهور لقول محالف القول هدا أن الثالث! الوجه 
عنوأبعد الصواب إلؤر أقرب نهو الأول، القول هو رين، المقبين امتفاضر 

الترجيحهم، معتبر وجه وهذا ، الثاني، القول من، الشذوذ 

برهان،ولا فيها، حجة فلا القول هذا نائل بها استدل التي، الشواهد وأما 
مؤحرة،كانت، لو الفعل باحر تتصل التي، الكاف هي، *إياك® هم، الكاف أن وذللث، 
فعن،كل، مع تعاد أن وحظها يالفعل،، المنصوب المخاطي، امم كناية وهي، 

كلامهم، أفصح وهذا ونحمدك® تعينلث، وننعبدك إنا ®اللهم فيقال! به اتصلتج 
كنايةندمت، إذا فكن،لالث، ونحمي® وتستعين، نعبدك إنا ®اللهم I يقال أن من، العرب 

كمافعل، كل ْع إعادتها الأفصح كان ب*إتا® موصولة الفعل مل المخاطي، اسم 
كانؤإن الفعل،، ياحر اتملمتج إذا فعل كل ْع إعادتها الكلام من، الفصيح كان 
جائزا.إعادتها ترك 

إذااكيدا إلا . اثنين، اقتفت، إذا تكون. لا لأنها ®بين® خكم ذللث، وليس 
اقتضائهاحال هم، الأسمين، بأحد أفرديت، ولو بالواحد، تنفرد لا لأنها أءيدرتا؛ 

بين،فصلت، قد ®الثمي، I قائل، قال فلو تام، وغير مستحيلا الكلام كان اثنين، 
حالفي تائا يكون الكلام فان ®إياك®، عكي على تام، غير كلأنا لكان المهار® 

(.٩٠)ا/ المعاني، روح اننلر; )١( 
نواعدالترحح)ا/^أ(.انثلر: )٢( 



مفيدا.تاما كلاما ذلك فكان نعبدء إياك ®اللهم ت قائل قال فلو بالواحد، انفرادها 
فيواستعمالها ®بض؛؛ لحكم واستعمالها ®إياكء حكم مخالفة وجه يتضح فبهذا 
إعادةمثل ®نستتعضاا مع ®إياك،، إعادة جعل من قول اد فيظهر وبه العرب، كلام 

الاّمتنبتن رربين" 

®إياك،،للقفل جعل الل>ي الأول القول صحة تبين، القول هذا صعق تقرر فإذا 
فيأقوالهم أما بحذفها. المعنى هذا يدرك لا تقييم معنى تعين،، ®تمع التي 

أعلم.والله بينها. تزاحم ولا محتملة فكلها المعنى تحديد 

باحممارونمرق.( ١٦٦-المان)ا/آا جامع ;١( 





مضفي آخرين مولين والرذ التفعيف وجه على الْلري الإمام حكى ثم 
هما:الأية 

مالوبه جربر، ابن يبّ ولم • هداية زدنا هدنا١١ ١٠معنى إن ت الثاني القول 
وغيرهما.، والثوكاني ، الزمخشرى 

له،ندمنا أي المعاد، في الجنة طريق اسلكنا المعنى إن الثالث، القول 
[٢٣الصافات: ] ه لئيم بنؤ إق ة؛اندولم' ؤ ت تعالى اش قال كما إليه، بنا وامض 

ابنقال وبه أحد. إلى القول هذا جرير ابن ينب ولم ،. النار الحلوهم ت أي 
وصححهعهلية 

والترحح!المناقشة ؛٩ 
وفقنارراهدنا١١ معنى أن يرى الذي القول ترجيح إلى الهلبري الإمام ذهب 

لالشا>ؤت،.

الممطأهدا ؤ ت أعنى عندي، الأية هذه بتأؤيل أولى هو والذي I ؛؛^٥ قال 
منله ووفقت، ارتضيته ما على للثبايت، وفقنا ت به معنيا يكون أن ألمقيم^ 

الهلبريالإمام اختاره الذي وهدا اهأ٦،، وعمل. قول من عبادك من عليه أنعمت، 
إنإذ قها؛ ومحيا لفنلها يحتمله ما كل لا لأية، ا تشمله ممّا هو لأية ا ير نففي 

تأربعة وهي الهدايايت،، أنواع يحتمل رراهدنااا لنقل 

(.١٦٧/١اJان)جامع انظر )١( 
)ا/'\ا•(.انظرالكشاف )٢( 
)ا/مآ(.القدير فح انظر )٣( 
(.٩٥)ا/البرهان وصح ش النساوري القول هدا وحكى )ا/خآ"ا(، البيان جامع انظر )٤( 
المحررالوجيز)ا/ا/'لآ(.انظر )٠( 
مه.وانظر)ا/أا"ا(، (، ١٧١البيان)١; جامع )٦( 
ذوىوبماتر (، ٢٠٧-  ٣٥)Y/ الفوائد وبدائع ، ٨٣٦_ ص٥٣٨ الراغب ْنردات، في: انظرها )٧( 

(.٣١٤)ه/مام_ التميز 



والعقل،وتناملهم، ماكلهم إلى حميعا الخلق بين العامة الهداية ؛ أحدها 
ؤ١^٥آيل"ت_؛تعالى؛ قوله ش الواردة وهي ونحوها، الضرورية، والمعارف 

[.٥٠قثهنمهدئه]ث: 

وذلالثخوالشر، الخير لطريقي والتعريف، واكلألة البيان هداية ت الثاني النؤع 
عثأنس ليد آ تعالى نوله في الواردة الهدابة مثل 

وأرشالuهم٠لهم يئنا أي" [، ١٧ت ]كلت ألتدكاه 

تتعالى الله نول في الواردة وهي والإلهام، التوفيؤا هداية ؛ الثالن، التهمع 
[.٩٣ت ]الحل ئشلاه من وتهدى ؤيمبمز،*ندثاء 

اللهنال المار، إلى المار وأهل الجة إلى الجنة أهل هداية الرابع: الموع 
أشلفي وuل [، ٤٣]الأعراف: سمحكاتتابما4 الجة: أهل عن تعالى 

صمطإق أم دون بن ؤ( تدؤف كامأ ^١ وأرقثهم ئمأ أمح، ؤأنن/يأ النارت 
[.٢٣. ٢٢أيءم@هلالخافاذ،: 

ومالأية ا سياق عليه يدل ما أما اللففل. يحتملها المي الأربعة الأنواع ضذْ 
بالهدايةالراد أن على يدل فهو آك؛ذينه آلممط الراد حقيقة من يفهم 

ومعرفةعلم فكل والإلهام، ^٠؛>، ٠١١وهداية والإرشاد، انملألة هداية الأية في 
فيالله يخلقها وفعل إرادة وكل المعنى، في ياحلة فهي سبحانه إليه وترشد تد.ل 
فهوويرصاْ الله يحبه مما وعمل لقول توفيق وكل المعنى، في داخل ءبدْ نلم، 

الماضي.في للعبد حصّلت، هداية كل على والدوام الشايت، مع المحنى، في داحل 

ابنونليذه تيمية ابن الإسلام شيخ ذهبا الأية في المعنى هدا ؤإلى 

.)آا/ا'ها (، ٣٢١_٣٢/•١٤)(، TA.TWlM))«ا/ب«ا(، الخاوي مجموع انفلر 
١٥٧.)



الراغبكلام يوحى وبه تمرْرآ،، في كثير ابن والممانظ ،، ل المم 
•وغيره-مرا"، عانورأْ،، وابن والغاسسأ؛،، الأصفهانيل٣،، 

فالهدايةهذا عرف إذا الهيابة: أنواع ذكر أن بعد المم ابن العلامة نال 
والثالثةالثانية المرتبة تتناول إنما ألصن1نه المحمط أهدا ؤ نوله في ؤولة الم

راهل والإلهام. والتوفيق والإرسال، واليان التعريف طلب فهي خاصة، 

وتوقيعاتعليما الدوام على الهيابة أصل هو فالموول آخر• مرصع فى وقال 
ذلك.على له وستا للفاعلية وخلعا ؤإقدارا فيه، للإرادة وحلما 

لتعلفهالدعاء، يهاوا داع لكل متحصل فهو الهيابة من الأول التؤع وأما 
الحاصلة.الهxلأاية على الثبات طلب الل،عاء هذا في ويدخل بالتكاليف 

ثمرةالؤع فهذا الجنة، طريق سلوك وهي الهداية أنواع من الرابع الهمع وأما 
الصراطعلى استقام فمن الدنيا، في التام الهدى لزوم من يتحقق لما ونتيجة 

الجنة.طريق و'عاإاائ، الأخرة صراط على استقام الدنيا في المستقيم 

الهداياتأنواع جمح يحتمل لأية ا في ءاهدنا* لفغل أن يتضح البيان وبهذا 

(.٣٨. الفواتدرأ/٧٣ يانع انظر: )١( 
(.٤٤كبر تمرابن انظر )٢( 
.١٣٣.لهالفاتحن تمر انظر )٣( 
القاسيمعيد محمد بن الد.ين حمال محمد هو: والقاسي ٢(، ٠ )Y/ التأؤيل محامن انفلر )٤( 

وثلاثيناثتتين منة ترفي بالتقليل.، يقول لا العقيدة ملفي عصره، في الشام إمام الع.مشقي، 
(.١٣٥)Y/الأعلام وألف؛ ونلأنماتن 

)ا/ا<خا(.اكحريرواكوير انظر )٥( 
)\إم.عدى الوتمر )\إلأ1\ل القرآن لأحكام الجا،ع انظر )٦( 
)أ/بم(.الفوائد بدائع )٧( 
)أ/حم(.الفوائد بدائع )٨( 

ثمرة

اط





إرادتهمن نقص فإن تركه، على عازما عنه الله نهى ما حميع لترك ومريدا فعله 
الإرادة.من نقص ما بحب التام الهدى من نقص شيء لدلك 

نمصشيء فعله من نقص فان وتركا، فعلا به قائما يكون أن • اكالثة المرتبة 
بحيه.الخام الهدى من 

حملة.إليه اهلإتد.ى ما تفاصيل إلى له الهداية حصول ت الرابعة الرتبة 

منلا وحه، كل من الأمور كل إلى له الهال.اوة حمول I ة الخامالمرتبة 
أحرى.دون أوجه 

إليهااهتوى المي الهداية على والدوام الاستمرار حصول المادسة! المرتبة 
مميلاتها.وبجميع وجوهها حميع من 

جهةغير على الماضي في منه ولمر عما الخوبة حصول السابعة؛ المرتبة 
الاستقامة.

قولهفي يهللبها الخي الهداية نمير صح لبد الراتب هده اجتمعى فإذا 
لأنقطعا؛ حققوها قد انمثيل. كل ليس لكن ثبتنا، أي ه التغيم آلممؤث هو، أؤ 
محابهمن يريدوه لا وما علموه، مما أكثر اكريحة أمور من المباد أكثر جهله ما 

،فيهم فاعلية اممه يخلق بان إلا فعلهم إلى لهم مثيل ولا ، أرادوها مما أكثر 
أعلم.وافه للثبات، الخوفيق على لأية ا في اااهدنااا ير نفقصر ينقصى ذللث، فكل 

يحتملفإنه — هداية زدنا اااها..نااا معنى أن يرد الذي — الثاني القول أما 
)٢(

•وجهثن 

فيالزيادة ءلل._ا هذا على فيكون البيان، بمعنى الهارساية تكون أن ؛ أحدهما 
الخان.

(.Y-A/Y)الفوائد بداءع انثلر: )١( 
:١٦٨.الهان جامع في: انفلرهما )٢( 





المعاد،في الجنة طريق امحلكنا المعنى؛ أن يرى الذي الثالث، القول وأما 
ثمالأحر،، في جهنم متن على المنصوب، بالصراط الأية في #الصواؤل، ر ففقد 

سلوكطلبؤ أنه الصراؤل على الهداية موال من المراد أن على دليلا ذلك جعل 
طريقاهدنا I فالمعنى الثواب، بمعنى الهداية® #فر أو الجنة، إلى الصراط هازا 

وقوله:[، ٤٣ؤأ-كدفأكىسشاه تعالى كقوله لما، نواتا الجنة 

توجهين١٢٢من مريدي القول وهذا 
الصراطتفسير على والتابعين الصحابة من التمسير أهل إحماع ت أحدهما 

للهالمتامة إلى ترجع تفسيره ض أنوالهم رروحاصل المعنى، هذا بخلاف 
انمنيا.في وهذا ^٠ وللرسول 

والمابعينالمحالة من رين المقجميع أن وذلك العلمري: الإمام قال 
تأولهالأي المعنى غين الموضع، هذا في *الصراط* معنى أن على مجمعون 

اهرآ؛،.القول. هذا قائل 

عنتنبئ ، ؤ!باقدعنلوإباقتعالى اه فول دلالة الثاني؛ الوجه 
والوفيقالمحونة اض سؤال في الآيامتج سياق إن حيث، ، القول هذا حيلآ 

وكلالمستقيم، الصراط هو وطا نهى، عنه ما واجتناب وأراد، أمر بما للعمل 
القول.هن.ا حهلآ على يدل مما الأحر،، فى لا الدنيا فى ذلك، 

علىجميعا المأؤيل أهل من الأمة أجمعت، ذللت،: مقررا الملبري الإمام فال 

روحاوعاتي)ا/^(.انفلر;)ا(
ا)ا/ا،ا"المان جامع في: انفلرما )٢( 
(.٤٢)١; ممر ابن تقبر )٣( 
اوان)ا/بمآ*ا(.جاع )٤( 
)ا/ا،آا(.السمان جاع انذلر: )ه(









المتعلقةالأعاريب بين المسألة هذه في الترجيح ينحصر فوف هذا تقرر فإذا 
الجر.قراءة وهى المتواترة بالقراءة 

لقراءةترجيحه بعد ذكرهما الذين الوجهين ترجيح إلى العلري الإمام فذهب 
وقراءتهتأؤياله فى القول من والصواب ت ؛٤٥ فقال النصب، قراءة على الجر 

اغيرامن الراء بخفض ا'لمنثويا ثر ؤ قراءة وهو الأول، القول عندنا، 
ثئتؤإن ثئعتح، إن لهم ونعت، هزه أيمت، اضك دءؤ صفة أنها ؤيل بتا 

١^١،.حس. صواب ذللت، كل ااصراءل(<، تكرير فبتأؤيل 
التأؤيلأنوهذان الجرن قراءة في القولين حكى أن بعد آحر موصع في وفال 

يتقاربفإنهما ، معنسه.م.ا احتلاف، في احتلما ؤإن ا'لمدضو0 في 
غمس_،من ملم فقد الحق، لدينه فهداه عليه اه أنعم من أن أجل من معناهما، 

اُدينه. في الضلال من ونجا ، ربه 

معنىمن يقربه بما المدلية وجه على المعنى يوضح الطبري ذما نم 
صرّرإحث)و^ا ألمقيم الم١رط آهدئا ؤ ت لقوله امع مؤكل بأن وذللثح ، الوصفية 

للمسراؤلبالهداية عليهم اممه أنعم الدين أن في يرتاب لا أنت كيك  ١٠
فيعليهم لها مثته عفلمت قد لتي ا لنعمة ا مع ، علهم ربهم صعبا غا عير مستقيم لا 

ستحيلأنه وذلك ربهم؛ للحق هداهم وند صلألأ يكونوا أن ولا دينهم، 
■واحال ونت، في والضلال الهداية اجتماع 

بينهمارن،ترجح دون سداء حد عش القولين هدين المعربين أكثر ذكر وقد 

(.١٨٤البيان)١; جامع )١( 
(.١٨١البيان)ا/جامع )٢( 
(.١٨٢.  ١٨١)\إ البيان جامع ش: كلامه نمام انفلر )"٢( 
قيحالويه وابن (، )ا/٠^١١القرآن إعراب ش والنحاس .(، ٥٣)\إ المعاني الزجاج؛ي مثل )٤( 

ومكيىفىالمئكل)ا/آي(اس)ا/آ؛ا(، في والفارس القراءات)ا/؟ه(، إعراب 
دءثر٠م•



وثدم٠، دررغير المعرفة نعمى فامتثكل النحوية، الصناعة جهة إلى بعضهم ونفلر 
١١١٥^^١١إعراب في أجود وجعلها البدلية، 

المناعةجهة من إشكال دون وارالدين® نعتا راغيرا يقع أن يمح أنه والحق 
الصواب.هو بل ومقصودها، لأية ا معنى جهة من أو النحوية، 

وجهيزرى•على مخرج الحوبة الصناعة جهة من أما 
لأنمعرفة؛ وهي ررالذيناا على صفة هنا ررغيرار جريان صح أنه أحدهما؛ 

جهةمن الكرات، تنبه فهي معين، ض مهم والموصول موصول، ااالد؛ن* 
نفليرمبهم اسم إلى مضافة ررغيرار وكانت معين، على دالة غير ءإذءا الإبهام، 
لؤ'ائتأشتانعتا هزه آدصحيا عثر ؤ تكون أن صح ذللثإ أجل من *الذين® 
وعمرونيد بالشخص كالعلم محددة معرفة دررغيرا؛ المنعونؤ كان ولو ، هزه 

وغير0أم.العلبرى الإمام جواب هو وهذا لاررغير®، يوصف أن صح لما 

لزوالوذلك، بالإصافة، فتعرفن، معرفة، إلى أصمت، *غير® أن ث والأخر 
إلىتفاف، نم أحدهما، يذكر متضادين، بين لوفوعها لها الملازم الإبهام 
ررفالمنعمبالإضافة، تعريفها يمتع الذي الإبهام ؤيزول، بالإصافة فيتعين اكاتي، 
معرفة®غيرأ كانت، معرفة الأول كان فإذا ه، عمم ثر ؤ غير هم عليهم® 

مهم•غير متميز محمل إلى لإضافتها 

أبوحيانوذم، اسيفىالدر)ا/اي(. والمن كاسلالأ-محضفيالعاتي)ا/با(، )١( 
والبدلبالوصف،. ارغيرر وصح أصل لأن البدلة؛ وجه تفعفا إلى •٥(، الحر)ا/ ؛ي 

صعق.الوصف 
الوجيز)ا/هخ.أم(،والمحرر (، ١٥٤- ١٥٣سارس)ا/آ؛ا، الحجة في: اظرسا)٢( 

(.٧١والدرالصون)ا/ •٠( حيان)ا/ لأبى والحرالمحيط (، ٢٧- ٢٦الغواني)٢;وبياع 
لازحاجالقرآن ومعاني (، ٧/١للفراء)الارآن ومعاني (، ١٨١-  ١٨٠)ا/ اليان جامع انظر: )٣( 

(.٧٢)\إ القرآن إعراب ومشكل ، ١٤ص• لاوراء~_إ الفاتحة ونفير (، ٥٣)ا/



ابنالعلامة وصححه ، <سبويهل عن الوجه هدا الفارسي علي أبو وحكى 
.،١^٣

منوذلك ؛*® Jju®إعرابها من أولى صفة ®غير* فإعراب المعنى جهة من أما 
توجوم 

يدلأنه وذلك المعنى؛ جهة من المدلية من أكمل الوصفية وجه أن ؛ أحدها 
ومنالله غضب من بالسلامة وصفهم على ويدل عليهم، بالإنعام وصفهم على 

إلىإصاثته ونقي عليهم، المنعم إلى المرامحل ؤإصافة دينهم، ني الضلال 
عليهمالمغضوب 

وجهيحققه لا عليهم المنعم على الثناء جاسا من فيه يما المعنى وهذا 
يرنفحمر الطبري الإمام تخرج على الجدلية وجه يفيده ما غاية إن إذ الجدلية؛ 
حملفيه وهذا والضلال، الغضبا من ؛سلامتهم عليهم للمنعم الحاصل الإنعام 

مدؤأؤو.]0 تحصى لا بل متعددة، الإنعام وجوه إن إذ ناقص؛ معنى على الأية 
منالسلامة في تنحمر ولا [ ١٨ت النحل ، ٣٤]إبراهيم محبموهاه لا أش نمث 

هذاورود أجل فمن الإنعام، بعض متهما السلامة كانت، ؤإن والضلال، الغضث، 
ااْعبقوله! إيضاحه في الهلبري الإمام امتدركه الجدلية وجه على النانمى المحنى 
دينهم®.في عليهم بها منته عفلمتؤ فد التي العمة 

يحنلذللث، ووصما، ذائا منه المجلءل عين هو البدل أن الثاني! الوجه 

عجيبةكتا وألقح النحو، قي بؤع الغوي، الفارس الغفار عبد بن أحمد بن المن هوت )١( 
'٣{,٨ إ  ١١الرواة إباْ وثلثمائة• ومعين عع منة وتوش بالاعتزال، اتهم حسنة، 

(،٥٠)ا/حبان لأبي انحط والبحر )\ا\ص والكابح )ا/مها(، الحجة اننلر: )٢١( 
(.٠٢٢ آ/ )ا/ القرآن لأملوب، ودراماتح 

الفوائدرا/ا*أ(.بدائع انفلر: )٣( 
)أ/؛آ(.الفوائد وبدائع الكثاذ،)ا/\،ا"(، انقلر: )٤( 





هوراغيره في الجر قراءة توجيه في الوجوم أقرب أن انفح هذا كل تقرر إذا 
لهوانتصر القول هدا رجح وقد إعرابها، في الأقوال أولى وهو الوصفية، وجه 

أحدوهو إعرابهما، والراغب الفراء صدر وبه ، القيم ابن العلامة 
الله.رحمة الجميع على ،، الهل؛رىر الإمام رجحهما اللذين الوجهين 

انظر)١( 
انظر)٢( 
انظر)٣( 
انظر)٤( 

(.٢٦-٢٥)Y/الفوائد بدائع 
)ا/ما(.القرأن ساني 
١٤٠محنالفاتحة محورة تفسير 
(.١٨٤)ا/المان جامع 





منالأمشاء إلى نصهارا، من قراءة على غيرا؛  ١٠توجيه إلى بعضهم: وذهب 
ضالدين في معانيهم من يكونوا لم و\ئ ؤمتأشثي؛4 صفة معاني، 

منق3نياستثناء أنه أي _ شيء 
لمالدين — ئمهم المعصومحب إلا علمهم أيعمبمت الذين صراط الكلام■ وتميم 

رتجعلنا فلا - عليهم تنعم 
القول،هذا إلى ذهب ومن ،، وغيرهمال والJجاجل٤،، الأحمشل٣،، قال وبهذا 

جعلارلأ(<ءالةلا■،.

هذانسبة صحة في الشك خلهر العالماء عند عنه القول حكاية صاحب ما مع هذا عميدة ًأيي 
ذلكوحسم تفي، سمها أته أي للفي، ء ®لا تأكيد ذكر حيث كلامه، دلالة خاصة إليه، القول 

أنيرى أنه يؤيد هذا كل درالأ®، عليها وعهلف يالنفي الجملة تصدير ذكر حيث يالمثالين، 
فيها*نفي لا وّرّوىاا للّقي، متمحمنه ارعيرٌ 

الوهمهذا على وتابعه الطبري، إر ®لأء بزيادة القول نسبة ش ( ١٠١)ا/ القرمحلي وهم وند 
ذلكييسر هو يل للطبري، قولا ليس ألاه بريادة والقول (، ٠٢/ ا ر تفسيره في حان صديق 

وحىالمرة، أهل بعض عن بزيادتها القول حكمح، كبرة، مداصع مح، كتابه مح، بقوة 
يزعم.)١/المرة أهل بعض وكان بقوله؛ الكلام صدر حيث تفحيمه، إلى إلماح فيها حكايته 

-منهجه ش م كما - القول تضعيف على دلالة لها الهلرمح، استعمال في رريزعم® فلخفل ( ١٨٩
القول.ط؛ حلافا وترجيح باحتيار تصريحه مع ^ا 

للأزهرك،)ا/القراءات، انفلر: محيص، ابن قراءة وهى محير، ابن عن شاذة رواية والمس، )١( 
والقراءةمزه، القراءات، شواذ من ومخممر  dstr)\اللفارسي والحجة (، ٢٤-  ٢٣

.ص0٦للقاضي الشاذة 
)ا/مخا(.البيان جامع )٢( 
القرآن)ا/'\ا(.معاني انفلر: )٣( 
(.٥٣/١)ؤإعرابه القرآن معاني انظر: )٤( 
،٣٤>_rr. حالويه لابن سورة ثلاثين وإءراب، )ا/ا-'اا(، للحاص القرآن إعرابه انظر: )٥( 

الفاتحةونقير س )\ا لذكي القرآن إعراب، ومشكل )ا/أ؛ا(، لأفارسي والحجة 
(.٥١)ا/حيان لأبي المحيط والبحر ، ١٤ص• للرامج 

)ا/السيط والبحر ، ١٤ص• لراقه ونفيرالفاتحة لاقارّي)ا/^ا(، الحجة انظر: )٦( 





زائدة,صلة وررلأ،، تسخر، أن البيض ألوم فما ت أي 

العرب.كلام في كبر ذلك ونظائر 
تثلاثة معان العرب كلام ني لها فان ®غير® وأما 

محموى.! أحدها

الأمشاء.والثاني: 

الجحدروالثالث! 

معنىوهو العرب، كلام في وحد بما يرها نفإلى البصريين: بعض فازهب 
محوي•

عليهمالمغضوب يكن لم ؤإن الاستثناء على حملها إلى آحرون: وذهب 
منقطع.استثناء فهو عليهم، المنعم من والضالين 

الجحدمعنى ®غيرا معنى إن وهو؛ الكوفة أهل بعض قول الثاني؛ المدهب 
والجحد؛النفي في تمكنها في بابها على و*لأ* ®لا®، بمعنى أي؛ والنفي، 

®غير®,على يها عهلف ولهدا 

ولاعليهم المغضوب لا عليهم أنعمت الذين صرامحل التقدير؛ فيكون 
اضلين>".

ر»ءير«ل بمعنى ®لا® أن التكوفي؛نث عن بعضهم وحكى 
وغيرعليهم، المغضوب غير عليهم أنعمت الدين صراط التقدير؛ فيكون 

(.١٩٢)ا/البيان جامع انظر: )١( 
(.١٩١-  ١٩٠، ١٨٤)١; البيان جاح انظر: )٢( 
واليان(، ٧٢)١; لكي القرأن إعراب ومشكل )\/\_ لكحاص القرآن إعراب انظر: )٣( 

)\رالقرآن لأحاكام والجامع )ا/خ(، الرحمن به عن ما ؤإملأء (، ٤١)\إ الأنباري لابن 
)ا/؛ي(.انمون والدر (، ١٥١





نزولوكان كلامهم، محي حطا وذاك العرب،، ان نفي موجود غير استعمالا 
تنوله على معطومحا ولا ؤ ت قوله وكان ، العرب، لغايت، بافمح القرآن 

منوقول محوي، بمحنى ارغيرا؛ إن محال؛ من محول فاد علمنا ه قهم ألمنمؤيا ُؤء؛ر 
—لأية ا محي راغيرا، معنى محي يصح وجه لا أن وعلمنا الأستثتاء، بمعنى هي قال! 
والجحودرا،.القي معنى إلا - ميمهم على 

علىالجحد عطنإ جواز إلى المرة أهل رأسهم وعلى العلماء يعص وذهّب، 
تمحقولهم النفي، يثبه الامتثناء لأن ! قالواالمعنى؛ على حملا الاستثناء، 

نيداءرلا ررأتوني يمعنى زيدا® إلا القوم ررأتانمح، 

سوىيمعتى ارعيراو جعل من محول اد فقالة، المهذه محي حلاقهم تقرر إذا 
بيانوسق فيه، إشكال لا ظاهر الكوفة أهل مذهب، على الاستثناء بمعنى أو 

ذللث،.وجه 

Iوجوم من راجحا ليس - أيصا - فهو المرة أهل مذمبإ على وأما 

الجحدعطف صحة على متفقون أنهم الفريقين كلام من الذلاهر أن ! أحدها
النفيبمعنى راغيرا® فسرنا فإذا الاستثناء، على والاستثناء الجحد، على 

فيالمتمحضة درالا® عاليه عهلفه لأنه اتفاقهم؛ لموصع موافئا كان والجحود 
والجحود.القي 

موضعفي واقعا صار اء الاستثنأو سوى بمعنى ااغينا،ا رنا فإذا وأما 

للمحاص)١;القرآن ؤإعرابف (، ١٩١،  ١٨٤اليان)\/وجامع للفراء)^/٨(، الدأو •عاني )١( 
بمرق.( ١٧٦

لاراغب،الفاتحة وشر )ا/ماآ*ا(، للفارس والحجة ))/[-W(، للمحاص القرآن إعرابؤ )٢( 
(.٩٥)ا/المعاين وروح ، ١٤ص• 





ادن— أيقنا مدمهم على — تفرر عليه، ®لا* عطف سبب _ الكونيين مذهب 
ءلأءجعل عندهم يجوز لا لأنه إلغاؤها؛ والمعنى صالة الأء إن ت نال من نول 
الجحد.حروف من لمت وءإلأ* وارموى* ،، جحدل على عطفتا إذا إلا صلة 

جحدمجيء على تدل دلالة قبل الكلام أول ني صلة الأ® مجيء جاز ولو 
أنأردت ت بمعنى أحاكء أكرم لا أن ®أردت قال؛ من قول لصح عاليها سابق 
أحاك.أكرم 

واصحةدلاله ذلك، قائل تخطئة على العرب، يمان المعرفة أهل شهادة ففي 
هذهنائل أن سين وبهذا جحدأم يتقدمها لم إذا صلة تأتي لا ررلأ* أن على 

بما®لا® في قوله أبطل أنه كما ®لأ«، في قاله بما ®غير® في قوله أبطل المقالة 
الأحر.قوليه أحد فأفسد ®غير«، في قال 

علىأو النفي، معنى وفيه النفي، يثبه الاستثناء إن البصريين؛ نول على أما 
راجحا،ليس »لأا في فقولهم النفي، مض متضمنة ®غيتا« إن بعفهم: قول 

يجبجبدليل إلا الأصل عن يعدل ولا التأصيل، الكلام في الأصل لأن وذلك، 
متأصلاأو زائدا يكون أن اللففل احتمل إذا أنه كما له، اليم والتإليه الرجؤع 

اشكتاب في حرفه لتوجيه وجه لا فانه هن.ا علم إذا • محيله تأ على يحمل فإنه 
مخرجالصحة في وله لها، التسليم يجب، حجة بغير الزيادة إلى 

لابنعورة ثلاتض ياعراب (، ١٩١)ا/ الياي،وجامع للفراء)ا/خ(، القرآن( معاني انفلر؛ )١( 

>.,ءمح„,0.
الرجحوiواءال٠ صأاا_ماا،وثرحالكوكج)ا/آ"بمما(، الفصول تشح ثرح !نظر: )٣( 

)؛ا/'*ا(.اواذ،جامع انظرث )؛(



وقررْير، التغأهل عامة الترجيح في اعتمده ، عليه متفق أصل وهدا 
نفيرهمن كثيرة مواصح في الطبري الإمام 

تذلك، بيان ودونك فيها، له حجة فلا رالأ® بزيادة قال من يه احتج ما أما 
لهحجة ولا [ ١٢سويم]الأعراف: ألا سق، ؤما تعالى: اض بقول امتدل أولا؛ 

القولتحرير بمدد نحن التي الأية هذه في كالكلأم فيها الكلام إن إذ الأية؛ في 
حجة.بدلك، له تقوم فلا عليه، استدل فيما كالخلاف، به استدل فيما والخلاف، فيها، 

كتاب،في يكون أن حائز غير لأنه زائدة؛ ليت، ررلأءا أن يرها نففي والحق 
عليهتاسل صحيحا معنى كلمة لكل وأن له، معنى لا شيء افّ 

قسمين:على الشعرية الشواهد : ناسا

كبيت،النفي، بمعنى أي؛ متمكنة، ررلا؛٠ تكون أن إلى يوجه ما : أحدهما
لهيتبين ولا حيرا( عليه تحير لا بئر في )سرى فيه: الكلام ير تقاو إذ العجاج، 

لأنهمتمكنة؛ ررلأء فكانت، . به يدري ولا يدللث، يشعر لا وهو عمل، أثر فيها 
فيه.لهم فلاحجة جحد، يسبقها لم 

أولفي جحد تقدمها وفد حشوا، زياويت، صالة رالأ،ء فيه تكون ما والأحر: 
الشاعر:قال كما للأول، ئوصلأ فكان الكلام 

٦Xo^oإ)\إ ضة الخالق لعب،و القرآن لأّالوب دراسات، انفلر: )١( 
)y\/)آ/•،؛(، (، ٤٤٠، ٤٠٥، ٢٢٤الما0)ا/\ِاا، جامع الخال: سيل انظرعلى )٢( 

الخبومفاتيح (، ٣٤الوجيز)؛/ والمحرر (، ٧١)\إ العربي لأبن القرآن وأحكام (، ٣٢٦
اكأولومحاسن  UTov)>\/\ب والمم )ا"ا/س، الفتاوى ومجموع )اِآ/بمأ(، 

(oToofSo ،) اليان وأضواء/n٤٩٥)أ/اكرحح نواعد وانظر: (، ٣٥٥-
٥٠٣.)

البيانجامع في: الهلبرى عند منها والراجح فيها والمعربين المقرين أنوال انفلر )٣( 
٣٢٦.)

(.١٩١)\إ البيان وجامع  i(A)\/للخراء المآن معاني انظر: )٤( 



منرزولا أبوبكر ثلسان والف ١ رنوي نرض كان ا م
إذفيه؛ حجة ولا لالأاال٢،، ئبل الجحد لقدم ذلك جاز الكوفيين مذهب فعلى 

يمحفلا فيه، جحد لا والاستثناء محوي معنى على ررغيرا؛ حمل أن يرون أنهم 
عاليه.دلالا٠٠ العطف 

ئدفيكون النفي، معنى فيه الاستثناء جعلهم في البصريين مذهب على وأما 
النحوية.الصناعة جهة من حجة فيه ولهم جحد، تقدمه 

صحما كل ليي لأنه ؛ كدللث، فيه حجة فلا لأية ا ير ونفالمعنى جهة من أما 
مراعاةمن بد لا لأنه ؛ عليه القرآن حمل صح لسانهم ش وجاز اليربيه في 

نزوله،وأمحساب الخطاب، أجله من محيق الذي والغرض الأمان، محياق 
علىيدل لا سياق في بمعنى كلمة وورود التنزيل. حال به حفت، التي والقرائن 
بملحلا محياق في معنى للكلمة يكون فقد آحر، سياق في المعنى بنفس ورودها 

غيرممح، 

والمعنىالزيادة، على لأية ا في لألا، حمل محعق، اتضح هذا كل تفرر فإذا 
معزائدة ولبست، متأصلة، والجحود القي بمعنى لألا،* أن وثبتا وصح الغازها، 

كثيرة.فوائد من السياق هذا فى أقادته ما 

لاغير،اتضمنه الذي القي تأكيد منها؛ 
نؤعكل وبين النوعين، بين المغايرة المياق هنءا من المراد أن ومنها 

الديوان)دينهم(ورواية الأحهلل، بها يهجو نميدة من ٢ ٠ صرا ديوانه في وهو لجرض، اليتا )١( 
الطبري.رواية والمثبت، 

والمحررالوجيز)ا/(، ١٩٢-  ١٩١)\إاليان وجامع للفراء)ا/ا/(، القرآن معاني انظر: )٢( 
(•٠١)ا/المحيهل والبحر (، ٨٧

(.١٠٦٣)Y/الترجح ثراعد انظر: )٣( 
وفتحمحير)ا/ه؛(، ابن وشتر (، ٥١)ا/المحمل والبحر (، )Y/٤٣الغواني بيانع انظر: )٤( 

(.٢٤)١; القدير 



أنلأوهم والضالين، عليهم المغضوب غير ت ونيل ®لا* ندي لم فلو بمفرده، 
فإذا، بمفردْ نؤع كل غاير ما لا النوعين، من المركب المجمؤع غاير ما المراد 

هولأءر١ا.وغير هؤلاء غير صراحل المراد أن في صريحا كان الضالين، ولا ت فيل 

واحدصنف، وأنهما عليهم، للمغضوب وصف الضالين أن توهم رفع • ومنها 
الصفاتعطف في يدخل كما بينهما العهلف، ودخل والضلال(، بالغضبا وصفوا 
غثمنثلاي ف، ننر *y © عؤ0 أقع ج تعالى: كقوله بعض، عل5، بعضها 

الأ*دخيتخ ^JL الآياتا، ٣[ - ١ : همبممحيى. أللم ءي< مم واهآ 
روالد'كرر مقصودان متغايران صنفان أنهما علم 

الغضببنفي مؤذن بها فالإتيان القي، بعد بها يعطف إنما الأ* أن : ومنها
أفهمت(ؤإن وٌغيرُ الضلال،، عنهم نفي كما المستقيم، المرامحل أصحاب عن 
منهارم.القي في أدخل ذ»لأ« هذا 

،،الفراءأ ومنهم! الكوفة، أهل مذهبا هو و*لأ* *غير* في المعنى وهذا 
وابنحيازرص، وأبو واpمخثرىل٦،، ،، والزحاجل جرير، ابن واختاره 

اض.رحمة الجميع على وغيرهم، والثوكانير٩،، ، كثير 

الكشاف،على الجرجاني وحاشية ١(، ٠ ٠ )ل/ الشم غرائب، وانظر: (، ٣٤رآ/ الفوائد بيانع 

(.١٠٤التقيؤ)ا/ غرائب، وانظر؛ (، ٣٤)آ/ الفوائد بيانع 
(.)Y/٥٣الفوائد بيانع 
انفلر
انفلر

انظر
انظر
اننلر

انظر

)ل/خ(.القرأن( معاني 
)ا/؛ه(.الهمان ساني 

(.٧٢الكشاف،)ا/

(.٥١)ل/الممهل الحر 
(.٤٥ا/نفيره) 

(.٢٤القدير)ا/نح 









يمي؛ري

منسالف، عن حلما يتوارثونه والجماعة، السنة أهل ميما وهو ٠٠.ؤ، رسوله 
ريب،(لا،.ولا شك بلا ه اممه رسول لدن 

المسألة!قي الطوائف أقوال بين وسهل والجماجة السنة أهل وقول 
النصوصببعض واستدلوا ه، نففعل يخلق العبد إن ت قالوا فالمعتزلة 

اللهأن على تدل التي النصوص وتركوا حقيقة، العبد فعل تثبت التي، الشرعية 
العباد.أفعال حالق تعالى 

العباد،أفعال حالق الله أن على تدل التي بالنصوص أحذوا والجبرية 
وليسفعله على مجبور العبد إن فقالوا الحبي، فعل تثبتا اش النصوص وتركوا 

قولوهذا المرتعش، كحركات اصعلرارية أفعاله بل اختيار، ولا قدرة له 
كلفأحالا.ت، ، ^ الأسا۶^٠٤قول وهذا الفعل، في موترة غير قدرة له أو الجهمية• 

بعصاروتركتا الكتاب، يبعص الطوائف هذْ من طائفة 

يهديوالله بإذنه، الحق من فيه احتلفوا لما السنة أهل المؤمنين اممه اروهدى 
علىيدل فإنما الجبري، يقيمه صحيح دليل فكل مستقيم، صراط إلى يشاء من 
حملةمن العباد أفعال وأن قدير، شيء كل على وأنه سيء، كل خالق الله أن 

ليسالعبد أن على يدل ولا يكن، لم يشأ لم وما كان ثاء ما وأنه مخلوقاته، 

(.٤٥٩)a/الفتاوى مجمؤع وانظرت )مل/ح"اه(، السنة أعل اعتقاد أصول نرح )١( 
والجبريةأصناف. والجبر سبحانه، الرب إلى ؤإصائته العبد عن حقيقة الفعل نفي عوت ادبمر  ٢٢١

الشهي ت المتومحطة والجبرية الفعل. على قدرة ولا فعلا، للعبد ت؛سنا لا الش عي ت الحالمة 
(.٩٧را/الملل أصلا. مؤثرة ض ندرة للعبد تثبت 

عاليها،العقل لل١لألة شل صفات مح يثبون بون، بتؤإليه الأشعري، الخن أمح، أتباع هم ( ٣١
اتثاعه.يرجع ولم مدهثه عن الحسن أبو رجع ونل الحق، فيها حالفوا أحر مقالات ولهم 

-_؛Ur الفرق بين المنة أهل وومحطية (، ٤٦٤ -  ٠٦٤ رآ/ المحاؤية المقيدة شرح المر: ( ٤١
٣٧٨.









^يمي؛ري
كلمةبعض الأحرف هده من حرف كل أن قي قبله والذي القول هدا ويشترك 

الكلمة.لتمام تقديراتهم احتلفت ؤإن الكلمة، تمام ذكر عن بدلالته استغنى 
لوالميم رراض®، و واللام ، أنا٠١ل؛ ، فلالف، ١١٢٠١٠١الله ®أنا ب )اله؛( يقدر فبعضه-♦؛ 
»أعلماا.

)رمجيد((.والمثم: »لهل؛ف،اا، واللام: الJهاا، ارآلأء الألف،: أو 
محامروهكال.ا سنة، أربعون والمي♦؛: ثلاثون، واللام: سنة، الألف،: أو 

نفلائرهال١،.
الشاعر:قول نحو وجعلوها 

٢،الإيجاف تجا أنا ئخنثي لا اف قنافه: سي، : اهلنقا
منالقاف باظهار فدلت، وقمت،، قد قالت،: أي: قاف،، ®قالت،: ي يعني 

الكلمة.تمام من مرادها على ®وقفن،١١ 
إذاالأحرق الكلمة من المتكل♦؛ ينقص أن العرب، كلام في تفيض موهدا 

رمنهال ق حن. ما على دلالة بقي فيما كان 

الجمل.حاب، حروق هي اكالئ،: القول 
وأنهنقله، على يعتمد لا من رواية من بأنه ذللثج وعلل جرير ابن به ينولم 
السابقأ؛،.أس بن الربح قول صمن يدحل 

(.٢١٦)ا/ْاآ_ اليان جامع انثلر: )١( 
(،٢١٢)ا/اليازللهلرى وجامع فيتأريلحكلامآنصبمر'آ، عنبة، ين للولي. الرجز )٢( 

ومرها.( ١٣١)م/والأغاني الينة وتهذ.ب (، ٦٢)١;الزجاج ومعاني 
السر؛مرعه على الدابة حث، والإيجاف: 

)١;العلوم وبحر (، ٦٢)\إ لازجاج القرآ0 ومعاني (، ٢١٤-  ٢١٢)ا/ المان جامع اننلر: )٣( 
(.١٥٦-١٥٥)ا/القرآن لأحكام والجامع (، ^١٨

شعليها التسه وسيأتي الكلى، رواية به ؤيعي (، ٢١٦، ٢٠٨/١)اليان جامع انفلر؛ )٤( 
(.٥٨_  oyالمنئور)\/الل-ر واننلر المتانشة، 





^ي£ي؛_ري

فهمإلى السادر لأن كله؛ اسما )المص( يكون أن يبعد فإنه القرآن، 
لمجمؤعلا الأعراف، سورة عن عبارة ذللثط إنما )المعي( قرأت يقول من سامع 

١^١١.،

انقضاءعلى تدل أنها لمعنى القرآن• بها الله يمتع فواح هي الثامن؛ القول 
أحرى.وابماء سورة 

عبيدلأم.أبو قال ويه مجاهدرآ،، عن حرير ابن ورواه 

بالإعراضتواصوا إذ المشركين، أسماع قع بها الراد أن التاسع: القول 
عليهم•تلي له اسمعوا إذا حم القرآن عن 

فواتحبأنها القول من قريب وهو ١^٠^٤،. أهل بعض إلى جرير ابن ولمه 
الوررْ،.

ذكرما بذكر بها استغنى المعجم حروف، من حروف هى الماشر: القول 
بواقيها.ذكر عن هتها 

كلامهم،بناء منها التي القطعة الحروف هذه من مولن، القرآن هذا أن أي؛ 
بنوب كلامهم. عن يخرج لم إذ عليه؛ الحجة في أبلغ عنه عجزهم ليكون 

عنواحد غير وحكاه الفراء قول وهو العرييةل٦،. أهل بعض إلى القول هذا جرير 

محير)ا/يه(.ان فير :١( 
(.٢٠٦_٢٠٥/١الماj)جامع انظر: )٢( 
المجاز)ا/'\:أ(.انظر: )٣( 
بهونتحزب. إلى ( ٦٢))/العاني قي الزجاج به ون(، ٢١)ا/• البيان جامع انظر: )٤( 

البرد)ا/ا"م\(.اكءاسإلى 
واكءريرواكوير)ا/هاآ(.؟(، U/nوالإتقان القرآنلوحاس)ا/م'م\(، ساني انظر: )٥( 
)ا/ا،،آ(.البيان جامع انظر: )٦( 





يمي

فدالربيع كان ؤإن أنس• بن الريع هال كما واحد، معنى على لا كثيرة، معان 
عليها.زاد ما دون ثلاثة، معان على به اقتصر 

وماالربح، قاله ما يحوى منه حرف كل أل ت عندي ذللث، تأؤيل في والصواب، 
أهلمن عنه ذكريت، عمن القول من ذكرت ما سوى فيه غيره رين المقسائر فاله 

ومنوالتابعين الصحابة جميع أقوال عن لخروجه فاسد حمنأ فإنه العربية... 
والتأويل•••التفسير أهل من الخالفض من بعدهم 
قالهاالتي المعاني جميع تشمل )الم( بأن قوله لمححة هقبمؤ احتج ئم 

تبحجتين المقرون 

منللجماعة ررالأمة كلفثل كثيرة، معان الألغافل بعص احتمال ! إحداهما
ومثلهاوالملة. وللدين ض، المطح التعبد وللرجل الزمان، من وللحين الماس، 

علىمشتمل وهو واحد، بلفثل الكلام من يكون مما كثيرة أشباه في الدين،؛ ١١لمقل 
منهاحرف، كل وأشباهها، و)الص( )الر( )الم( اممه قول كثيرة، معان 

قالهوما وصفاته، وجل عز اش أسماء من جميعها شامن؛ شتى، معان على دال 
الأقوالمن المقرون 

واحدمعنى على الحروف، بهده الدلالة أراد لو تعالى افه أن • الثانية والحجة 
وفيمشكلة، غير إبانة اممه. رسول ذللث، لأبان العاني سائر دون يحتمله مما 

لهاهو التي وجوهه جميع به مراد أنه على الدليل أوصح ذللث، إبانة تركه 
, ()٣ .محتمل 

وممات:هدا حرير ابن ترجح وفي 

ذكرهاالمي للمعاني احتمالها في القهلعة للأحرفط تنفليره أن ت لأولى ا الوقفة 

(.٢٢١المان)ا/«أأ، جامع )١( 
(.٢٢١)ا/المان جامع انفلر: )٢( 
(.٢٢٢المان)ا/جامع اظر: )٣( 



لمظأن ذلك وبيان النفلير، غير على تنفلير والدين، الأمة، بلفظ المفسرون 
واحد،سياق دلالة في فيها قيلت التي المعاني كل تحتمل لا والدين® ررالأمة، 

الأحرففجعل هتا ترجيحه أما واحد، معنى على موصع كل في السياق ئد بل 
كثيرابن ذكرْ واحد. سياق في المعاني لكل محتملة 

ذكرهاالتي المعاني لكل محتملة المقطعة الأحرف بأن تقريره ت الثانية الوتفة 
وجوم•من ذلك وبيان ظاهر، غير المفسرون 

مناخزلت أنها على يدلان لا ساقها ودلالة )الم( لفظ أن الأيل: الوجه 
مننؤع بأي نحوها، أو مجيالءا لهليفا ررالله أو  ١١أعلم الله ررأنا نحو وأفعال أمماء 

التزاتا.ولا تضمثا ولا مطابقة لا الدلالة 
منق تحال لا الحرب أن وذلك العرب؛ استعمال عن حارج بذلك قديرها تل 

مناتكلأم يخلو حدق متهكها في يوجد ولا دليلا، عليه وتركت، إلا شبئا الكلام 
التعميةإلى البيان قصد مجن الكلام لمج ؤإلأ سياق، أو لمقل مجن عليه الدليل 

العرب؛كلام في القاعدة هده على جار فهو - ونظائره - ذكروه الذي الشاهد وأما 
بقافله رمزمحت الذي المحذوف على ظاهر دليل قفي،، لها ررقلنا البيت، في قوله لأن 

الكلام.سياق من ظاهر وطا وقفت،، ت أي قاف١١ ١اقالتإ! ت قوب في 
الأحرففي فه حال ادعي ما جنس من ليس البنت في فالمحلوف هذا تقرر إذا 

قد.روهالن.ي المحذوف على الممهلعة الأحرف في الدليل أين ومن المقهلعة، 
ماأشبه الدليل، عن مجردة أقوالا تكون أن تعدو لا إلها ؟! التقديرامنتؤ بهذه 

فهيالسهاق، أو اللقفل مجن المأخوذ الدلالي ير بالنفمنها الرمزي ر يالتقتكون 

نفيره)ا/خه(.انفلر؛ )١( 
والتوير)\اوالتحوير (، ٧١١)T/ اورّلة والصواعق الإيجازصزأ، إلى الإثارة انفلر: )٢( 

(.٤٢٦.  ٤٢٢٠)Y/اكرحح وقواعد (، ١٢٢
والخحريروفحاوان)ا/\ر1_أا،(، •"ا(، وذحالقدير)ا/ تفسمراينئير)ا/خه(، انثلر: )٠١( 

وص)\إلأ'ي.













بناءمنها الش المقطعة الحروف هذه من مؤلف القرآن هذا أن أي; بواقيها. ذكر 
عليهم.الحجة في أبلغ محه عجزهم ليكون كلامهم 

واحدغتر وحلكم الغراء، نول وهو ، العربية^ أهل بعض إلى جرير ابن به ون
ابنالإسلام شيخ واحتاره الزمخشري، له وانتحر ،، وقطرب؛ المبرد، عن 

ر^ ^٥٢عاشور، وابن كثير، وابن تيمية، 

والترحٍح:المناقشة *؛:؛■ 

العلمأهل بتلمسها التي الحكمة أن  '•المسالة هذ|ه صدر في تقريرْ ينبغي مما 
فيهأعمل مما هي ذلك ونحو بصانه كلامه مواصع أو الشريعة، لأحكام 

الكلامسياق ودلالات، الخامة، اوثّرع وقواعد مماصغ. إلى المظر مع الاجتهاد 
والنصوصالأحكام بهذه الخمل يتوقف، ولا تعالى، الله كلام من فيه ورد الذي 
سبيلعلى يذكرونه لا الجكم من العلماء يذكره ما أن كما الحكمة، محرفة على 

يفلهرما حسم، للحكم تلخص هو ؤإنما تعالى، الله مراد كل أنه والجزم القطع 
النصوص.من 

لل.كروغرصا حكمة يكون أن الأقوال( هن.ه من صالحا كان فما هذا تقرر فإذا 
قبولهمن مانع فلا الراجح الاعتراض من وسلم ور الأوائل في الأحرف هذه 

الباب،.هذا في 

العارض،من سلامة وأقلها الثلاثة الأقوال، أقرب، فإن كذس، ذللث، كان فإذا 

اوان)ا/ا،،'ا(.جامع انظر: )١( 
الوحزوالمحرر (، ٦٢را/للزجاج القرآن ومعاني (، ٣٦٨)ا/للفرا، القرآن معاني انظرت )٢( 

(٦/٢١)الغيب، ومفاتيح )ا/هه(، 
والتحريرواكوير)ا/م'«آ،وشراينئير)ا/هْ(، الكثاف)ا/يا<_إ«ا(، اظر; )٣( 

٢١٦، ٢١٢.)



يمي

هذهككون دقيقة، وامتناطات بوجوه الزمخثري نمره ومد الثالث، القول 
أجناسأنماف على مشتمل النصف، وهذا الهجاء، حروفر نصم، الأحرق، 

وهذاالمعجم، حروف، عدد وهذا محوره وعثرين تع في وامعة ومحي الحروف، 
الأحرفلهذه جنس من المكون القرآن بهذا التحدى إرادة على يدل 

التدقيق بأنه ووصمه وحججه، الزمخشرى كلام على الشركانى اعترض ومد 
أحديفهمه لا مما وهو منكر، ولا مقر ولا إسلامي ولا لجاهلى لا بفائدة، يأتي 

للحجة.ؤإلراما له تبكيثا يكون أن عن فضلا منه، شيئا يتعقل ولا المامعين، من 
تقريرفي كله ^ا من وأحن اللءيقة١ الامحتنثاطات، هذه رذ في النفس وأطال 

بهأدلى ما ذكر أن بعد ؛ iifeفال كثير، ابن الحاففل قاله ما القول هذا 
الانتصارفيها يذكر أن بد فلا بالحروف افتممصتا محورة كل ولهدا •' الزمخثري 

تعفي دافع وهو بالاستقراء معلوم وهذا وعفلمته، إعجازه لبيان للقرآن 
خمحنهدى نه يمحب لا آلكس_، رج^اذللث، ^١^ ت تعالى يقول ولهذا محورة وعشرين 

-٢[.١ 0هسة■■ 
صثذركق يم نمحُ إلبم، أنزل كنب .٣[ - ١ ]آدم—م—رانت معأنءاتاهآدبجه 

إلاكلشت بى ألناس ^٠^ إبك يزكه يكتب ؤال-ر ٢[• - ١ ت لأء-راذج ]١ •هم>حءنهيم 
ؤحن©تذؤخ©كطئامحصه• ١•؛■ ١شلآيربمهلمامم؛ 

ذللiطوغير \.r{. ونمحههأمز١ههلانمورى: 
واضالنفلر، أنعم لمن هؤلاء إليه ذم—، ما صحة على انمالة الأيايتج من 

اُم١^١.
وابتداءمحورة نهاية بها يعرف القرآن، فواتح أنها وهو•' الأول القول وأما 

الكثاف)ا/«'>_مأ'ا(انظر: )١( 
(.٣٠القدير نح انظر: )٢( 
)ا/هه(االعظ؛م القرآن ير نف)٣( 



فىالأحرف هذْ بدون حاصل الفصل بأن كثير ابن الحاففل صعقه فقد أحرى، 
وكتابةتلاوة بالملة فيه ذكرت فيما وحاصل ، فيها ندكر لم الش ور ال

فصليعرف لا كان اف. رسول أن ها ماس ابن حدبث، هذا ؤيؤيد 
الأحرفيذكر ولم ظ آم ونص عيه بمزل حش ورة ال

المقطعة.

فضعفهالمشركين، أسماع فتح منها المراد أن وهو• الثاني القول وأما 
لكانكن>لاك كان لو لأنه صعيف؛ وهو حكا٥ت أن بعد بقوله كثير ابن الحاففل 

كانولو كزلك، ليس غالبها بل بعضها، في يكون لا السور حميع في ذللئ، 
افتتاحكان مواء معهم، الكلام أوائل في بها الابتداء لانبغي - أيئا - كذلكا 
ذلك.غير أو مورة 

حطاتاليستا مدنيتان عمران وآل البقرة ت أعني تليها والتي السورة هذه إنه ثم 
اقرأالوجوه. بهذه ذكروه ما فانتقض للمشركين، 

(.٢٢٤-  ٢٢٣/١)المان وجامع )ا/\،ه(، كير ابن ير نفانظر: )١( 
.٢٤٢ص تخريجه تقدم )٢( 
)>/وه(ؤالعظيم القرآن فبر )٣( 





واحد،والمجلي واحد، إليه والمشار [ ٣٢-  ٣١]يرش! ييو لمثم، الإى 
القريب.ومرة ياليعد إليه أسير ومرة 

،.اض١١كتاب قى كشر ذلك ونغلائر 
الثاعرل^:قول الباب هدا ومن 
دلكارما أنني إنحماما أمل نه نتمأطر يرمح واله لأنول 

هدا.أنا إش والمعي• 

حكاهفيما المبرد هال، وبه البعيد، إلى تثير بابها على أنها الاحرت والقول 
التفيرأْ،.أهل متآحري أكثر صنع ظاهر وهو ،، المميرل أهل عنه 

يكونأن باللام المقترن الإشارة اسم في الأصل بأن القول هدا ئاظو وامحتدل 
إلالأصل ا عن بميل ولا الفريج،لا"،. على يدل منها يتجرد والن*مح، ، للبعيي* 

بدليل•

(.١٩١)١ الفوائد تهل عر الساعد اتنلر: )١( 
سنأمخضرم ينب، ؤإليها ندبة، وأنه الشريل.، ين الحارث بن عمير ين حقاف هو الثاعر )٢( 

)Y/الأدب وحزانت (، ١٣٤)ا"ا/الأغاني ني ترجمته انظر الإسلام. وأدرك الجاهلة في 
٤٧٢.)

سوغيرئ ( ٨٩/١)العلوم وبحر )ا/يآآ(، ايان وجامع )ا/بمآ(، المجاز ني المن )٣( 
)Y/الأدب وحزاة (، ١٣٤)ا"ا/والأغاني ، ٠٦٩ص للمرد اعامل وفي الشتر، كتب 
٤٧٢.)

(.٦١)ا/والبحرالمحط اورئذ)ا/م«ا(، ووضح للحاس)ا/\ري(، المائي انظر: )٤( 
إليهالمشار يها يكون بلاغية وأغراض أوجه على حملها إلى نفيرها في ذهبوا أنهم وذلك )٠( 

)\اللنحاس والماني ، ( ٦٧/ ا ) للزجاج المائي ت في ذللت، انفلرمتال، يعيداحساأومعنى، 
والجامع(، ٩٧/١)الوجيز والسرر )\اس الخير وزاد الملوم)ا/هح(، وبحر (، ٧٨

وغيرئ.( ٦١)ا/ والبحرالسبل (، ١0٧/١)القرآن لأحكام 
ومنحاكهيل=(، ٤٤٦/٤حزم)لاين والإحكام (، ٢٧٥/٣؛يانذلك،فياJقضب)انظر: )٦( 



والترجح!المتاكة أق 

تشربابها على ؤد'لك4 أن يرى أنه الطبري الإمام صنتع من بفهم الذي 
أصلمع يتفق بما رين المقعامة نول تخريج في ملك أنه وذلك للعني؛ 

راهذا(((معنى أنها يقرر ولم الرتبة، لعيد إليه مشار إلى المعنى بتوجيه استعمالها 
هوالطبري كلام من يفهم الذي الوجه وهذا الإثارة، أمماء نعاما باب من 

الموضعهذا غير في الآلة هذه فى قررها الكب الأصول ُع يتفق الذي 
بالإشارة صحت، إنما I يقول للبعيد إشارة ٠ذلائا١ أن على حرى من وهكذا 

وعلودرجته بعد إلى ذهابا إليه، المثار لتعظيم ببعيد ليس ما إلى هنا، ارذلائ،اا 
البعدمنزلة الرتيكب البعد تنزيل نبيل من ،، والشر٧ الهيابة فكب مرتثته 

السىرم.

جاءوالتي الأول، القول أصحاب، ي امتدل الكب الآيارت، تحمل هذا وعلى 
امرأةإشارة وتأمل واحد، إليه والمشار ؛القريب، ومرة بالبعيد مرة الإشارة فيها 

إعظاممن أكثر ؤإجلاله إعذلامه من بقلبها نام لما ليوسف، ؤمنآلمؤ؛ه ب المزيز 
.اهذا، ب إليه أشرن حبثج له النوة 

إلىيحتاج فلا التعاذ٢ا بابه من ،رهلاا بمعنى ااذللث،اا أن على جرى من وأما 
يعبرأن يملح لأته ، للقريب، به مشارا للبعيد الموصؤع الأمم مجيء تخريج 

؛(،)؛/nrالسالك،وأوضح ، ٢٣٨ص \ذو\ني والجي ( ٢٤٢)\إ^Tفى الك =لأين 
(.٣٢٤)ا/ والنحوالوافي ١(،  ٠٠)؛/ المعاني وروح (، ٥٦والبحرالمحيهل)؛/

(.١٥٨/٣٠)البيان جامع انفلر: )١( 
الفوائدتهل ض والساعد (، ٨٤)\إ الممون الدر وانظر: (، ٣٣)٢; الخأول محامن )٢( 

(.٢٢٠)ا/واكحريرواكوير (، ١٠٦العاتي)ا/0«ا.وروح (، ١٩٠)>/
المعاني)ا/أ.ا(؟روح انغلر: )٣( 
(.١٩١)١; الفوائد تهل على الساعد انظر: )٤( 



دلها لف النمير أن - قطعا - يعني لا وهذا ،، الاحرأ مكان منهما واحد بكل 
التميرثفي طرائمهم من إن بل الإثارة، اسمي تعاقب، من يرونه أنهم ®هذا® 

Iمنها عندهم، لاعتبارالت، مطايقه بغير الالففل رون يفما فكثينا بالمعنى، التفسير 
المرةعلى التنبيه عرصهم أو بالمال، رون ففالأفراد، ببعضر الاعتناء غرصى 

اللفغللازم على التجيه غرصهم يكون أو يمرون، فبها الخطامحب،، من والمقصود 
حدانميس بححإ وهذا باللازم، فيمرون الخaلاب،، من حارج أنه يظن لئلا 

بينأن يتضح وبه التفسير، أصول وموصعه التفسير، في لفح الأقاؤيل لفهم 
أنهمايرى من ونول لفح الير نفبتن الملحوظ■ الفرق وهذا قرئا. القولين 

ذكرحيث، للاقوال، وحكايته الطبري الإمام عرض طريفة من يفهم متقارصان 
بعدنم معه، يتفق بما الأية لففل ووجه يرها، نففي ورواياتهم السلف، أنوال 

فزعمت قال تم ندبة، ابن حفاقط ست، نظيرة الأية أن عبيدة أبي قول حكى ذللث، 
منذكرنا لما الكتاب، بتأؤيل أولى الأول والقول ®هذا®.. بمعنى ®ذللثإ« أن 

١^٢،.الLل. 
ْنوجوْتذلك وبيان 

فرئا.بينهما يرى أنه على يدل منفصلين للقولين العلبرى الإمام حكاية ت أحدها 
منالرغم على ®زعم® بلفظ عبيدة أبو نال الذي للقول تمديره ت الثاني الوجه 

الفرقعلى يدل اهذا®، ب ®ذللث،® تفسير في يجتمعان حبثج القولين، مودى اتفاق 
المذكور.

الكتاب،®بتأويل ®أولى I بقوله هنا العلبري الإمام ترجيح ت الثالث، الوجه 
الاحتمالوهن.ا عبيدة، أبى لقول وتوهينا لم، اللقول ترحيحا يكون أن يحتمل 

الفرق.وجود يؤيد 

(.٦٠)ا/ممر ان تمر انظر: )١( 
(.٦٦٧جاح)٢( 





غيرالحضور بجهة فالأسأرة واحدا كال ؤإن إليه المثار لأن تقريب؛ فهذا 
راهول والغيبة. البعد بجهن الإشارة 

الطرائقمن غيره كان ؤإن يره نففي أكمل لفظه دمهلاJق القرآن ير نففهكذا 
واضالتضاد. لا التنوع خلاف ميل من بينها والخلاف فيه، معتر وجه لها 

أعلم.

xnr/w)  الخاويجموع .





محورةقبل نزلت التي الثور ه ذلك ؤ بقوله معنسا يكون أن ت الثاني الوجه 
ررهذاء؛ب رون المقفسرها ثم غائب. إلى الإشارة فتكون والمدينة، بمكة البقرة 

اضأنزله الذي هل.ا كتابنا حملة من البهمْ محورة قبل نزك التي السور تلك لأن 
كيازرآ،.ابن قال وبهذا .^١، سنا على وجل عز 

والترحح:لناقشة اه 

يكونأن وهو الأول، الوجه اختيار إلى الهلبري جرير ابن الإمام ذهب 
عنده.المقرين قول معاني أظهر لكونه )الم( إلى الإشارة 

أظهرذلك لأن رون؛ المققاله بما أولى الأول التأويل وكان ت قال؛ممه 
الزمخث>رىأ؛،.قال القول و؛هال.ا ١^٣،. ؤدلك،ه. فى قالوْ الذي قولهم معاني 

الإشارةتكون أن وهو الثاني، الوجه استقلهار إلى عاشور ابن الهناهر وذهب 
منالنازل إلى تكون الإشارة بأن وعلله البقرة، سورة قبل نزك، التي السور إلى 

مننزل ما كل لأن البقرة؛ محورة على المتقدمة ور الوهي بالفعل، الكتاب 
،٠قرآزأبأنه عنه المعبر فهو القرآن 

إعادةلأن أولى؛ عاشور ابن الهياهر ترجيح أن - أعلم واف - بفلهر والذي 
الأحر•القول يتضمن القرآن من نزل ما كل إلى الإشارة 

(.٦١البحرالسل)ا/وانفلر: جامع انفلر: )١( 
)ا/حيان لأبي والبحرالمحيهل (، ١٤)Y/الغيب ومفاتيح ١(، )ا/مأ• البرهان وصح انفلرت )٢( 

المبردعن أحد التحوي، الخن أبو إبراهيم بن أحمد بن محمد هو؛ ان كيوابن (، ٦١
)ّآ/ماه(،الرواة إنباه وثلثمائة. عئرين محسة ونل ومائسن، وتعين تسع محنة نوش وثعلب،، 
الأدباءوسجم 

البيانجامع )٠١( 
)ا/\ّ«ا(.الكشاف اننلر: )٤( 
واكوير)ا/ا،اآ(.التحرير انظر: )٥( 













منوبرئوا الشرك انفوا الذين أنهم ؛ - أحد إلى يغب ولم - آحر قولا وحكي 
الفاق١١/

توالثرحح لمايشة اه 

لأيةا في المقولة الأقوال يجمع قول ترحيح إلى الطبري الإمام ذهب 
عمومه.على لأية ا لفغل ؤيحمل ، حمينا 

ؤه_دىذثنق\نهلاكرةتأ[ساؤ1ْ جز اف بقول اكأؤيلأت وأولى ت قال 
نهاهمما ركوب في وتعالى سارك اف اتقوا الذين بأنهم القوم وصف من تأؤيز 

بأدائها.فآطاعوْ فرائضه من يه أمرهم فيما واتقوه معاصيه، فتجنبوا ركوبه، عن 
بعضعلى إياه تقواهم يحصر فلم بالقوى، وصمهم - وجز عز - افه أن وذلك 

ذلكمعنى يحصر أن الناس من لأط فليس بعثس، دون منهم له أهل هو ما 
بجببحجة إلا شيء، دون - وجز عز - اممه تقوى من بشيء وصفهم على 

معانيمن خاص على محصورا كان لو - القوم صفة من ذلك لأن لها؛ التسليم 
فيإما ت لعباده ذلك بيان - ثناؤه جل - اض بلع لم - منها العام دون التقوى 
استحالةعلى دليل العقل في يكن لم إذ .؛ رسوله لسان على ؤإما كتابه، 

اختياره،في الطبري كثير ابن الحافقل أيد وفد ٢،. اه التقوى. بعموم وصمهم 
كماوهر كله، ذلك تعم الأية أن جرير ابن واختار الأقوال; حكى أن بعد نال 

.٩١فال. 

معنىأن يرى الذي القول رد على هذا بترجيحه الطبري الإمام واستدل 

XU)\/والعيون اص وانفلر: (، ٢٣٤)ا/ ايان جامع )١( 
(.٢٣٤اامان)ا/ممص جامع )٢( 
(؛٦٢كيرنا/تمرابن )٣( 



مجتثيكون ند بأنه فساد0 وحه وبين النفاق، من وبرنوا الشرك انفوا I لأية ا
وذلكالمتقين، من يكون أن تحق م غير فاسق، وهو النفاق من بريء للشرك 

حرمهاالتي الفواحش ومرتكتا عليه، فرصها التي اض فرائض مضيعا يكون بأن 

علىوذلك لأية، ا ير نففي ؤيصح القول هذا به يتخرج وحها هقف؛ ذكر ثم 
التيالفواحش ركوب — المقالة هذه قائل عند — النفاق معنى يكون أن فرض 
منحماعة أن ; هذايؤيد ومما عليه، فرصها التي فرائضه وتضييع الله، حرمها 

مخالفةالتسمية هذه كانت ؤإن منافقا، ذلك يفعل من يسمون كانوا العلم أهل 
فيهامعروف هو لما 

فهواممي، فول على وارد القول هذا على العلبري أوردْ الذي الإيراد وهذا 
أوجبما لبعض وتاركا للكبائر مجتنتا يكون وند الكبائر، اجتناب على لضره 

ررالتقوى١١.وصف يستحق فلا عليه الله 

واردةالأهوال هذه لأن وارد؛ غير الإيراد هذا أن - وافه - يفلهر والذي 
وهذاأوصافه، محن نغليره على للسامع تنبيها المتقي أوصاف لبعض التمثيل مورد 

التفسير.في السلف وؤلريقة يتفق الذي هو 

بالإيمان،التقوى ر فأوصافه، بأعظم اللفظ ض عود)جهته: مفابن 
وكذلكا>المتقياا صفات أعفلم الإيمان لكن الإيمان؛ على زائل ندر والتقوى 

أوصافبأعنلم ر ففقد الكبائر، أو والنفاق الشرك ترك أنها على نبه من 

(.٢٣٤)ا/البيان جامع انظر: )١( 
(.٢٣٤)ا/او؛ان جامع انظر: )٢( 



تركقي تتوفر أن يجب التي الترك أوصاف فأعظم الترك، في المتقي٠٠ ٠١
والكإئر.والفاق الترك 

-عمومه على اللفظ بحمل — جمع حنث اختياره في الطبري الإمام أحسن وقئ 
ه•والمحن هماس ابن قول مقتضى وهو جميعا، الأنوال 

ستةفي ثست، وبما ه، نفبالقرآن يرها نفلأية ا ير بنقأدلى هو الذي أن غير 
دلالةتحت، يدخل مما هو الطبري الإمام كلام كان ؤإن تفسيرها، في .ؤ الّبي 

ومقتفاهما٠النيوي والتقر المرائي التقر 

أملبما يؤينؤزى قغفيثا بعدها تعالى اض قول هو أعنيه الذي القرآني والتفسير 
مقتك ثيهم من هدى عك ؤكك ه يؤقؤل هم لأؤنر} ئلك بن ^1، ؤمآ 
الباطنةالأعمال الأوصاف، بهذه شمل حيث ٥[ - ٤ ! ]البقره ه المملمن 

أحبرتعالى فإنه لذا المنهيايت،؛ كل لترك ومستالزمة والحقائد، الظاهرة والأعمال 
يمحككينهم من هدى يمك ت قوله في لهم والفلاح الهدى بحصول بعدها 

علىالقرآن هدى حصر الآيادت، أول في أحبر أن بعد ٥[ ]البقرةت لمميمزه ام 
الأوصافهذه أن على فدل اؤاددىمحنذصه]ابرْتأ[، قوله! في المتقين 
اللهأحبر الذين المتمين أوصاف هي والفلاح الهدى بها حصل التي المذكورة 

لهم•هدى القرآن أن عنهم 

منحماعة قال وبه ، قتادة عن المروي هو يرها نففى الوحه وهذا 

اممصنعتهم من - هنا - د والمراد القاسمي■. العلامة قال المفسرينأآ،، 

السان)ا/'؟"اأآ(.جامع انفلر: )١( 
وذح=)ا/ا<أ(، اللم وإرuدالخل ونثلم أنواراكزيل)ا/تماا(، انفلر: )٢( 









غيرمن به، وصمهم أجمل بل معنى، دون مض على الإيمان مض من بحصرم 
.٢١اه عقل. ولا بخبر صفتهم من أحرجه معانه من شيء حموص 
جامعاريومنوزار قوله في الإيمان ير نففي الطبري اختاره الذي المعنى وهدا 
وعاليهوالجماعة، المنة أهل مذهب وهو لأية، ١ ير نففي قيلت التي للأقوال 

اتفقوا.

عاليالمنة علماء من بعدهم فمن والتابعون، الصحابة انقمن، البغوي! قال 
^^ياذاذمحأفُوه،ظومهؤأثا بانه لقوله الإبمان من الأصال أن 

إيمائا...كلها الأعمال فجعل ٣[ - ٢ ]الأنفال: رنمنلهم قوله إلى 
ماعلى يالمعصية ؤينقص يزيد؛الطاعة وعقيدة وعمل قول الإيمان إن •' وقالوا 

١^٢،.الماء. وصفح في بالقصان الحديث، في وجاء الزيادة، في القرآن به نعلق 
أنعلى والحدبمث، الفقه أهل أجمع البر؛ عبد ابن المغرب، حاففل وقال 
وينقصبالaلاءة عندهم يزيل. والإيمان بنية، إلا عمل ولا وعمل، قول الإيمان 

ايرل"اآ،.إيمان. عندهم كلها والهلاءااته لمعصية يا 
وقولااءتقائا إلا يكون لا المطالوبف المرعى الإيمان كشر: ابن الحاففد يقال 
حنبل،بن وأحمي. المافعي، حكاه قد بل الأئمة، أكثر إليه ذهب، هكد.ا وعملا، 

اهؤينفص. يزيد وعمل قول الإيمان أن إجماعا واحد وغير عبيد، وأبو 
ومحنةاض كتاب، في ظ-اهرة وحجته حلاقه، يجوز لا الذي الحق هو وهذا 

اممي١٣١ءؤإثاأل1رمنولآويث؛تعالى: اض قول منها الأمة، ؤإجماع ه اممه رسول 

المةوصريح \(، UU/Y)عباس ابن مسند الاثار تهذبب، وانظر! (، ٢٣٥)\/البيان جامع )١( 
•١٩٠ص الل-ين معالم ني والتمرة ص؟، 

)ا/\ر"ا_ا،مآ(.ط الشرح )٢( 
)ه/خمآأ(.المهيد )٣( 
(.٦٣. ٦٢ممر)ا/ابن تمر )٤( 



إيدء ثاوءامئا  'هثق ^ؤإدا تعالى; وقوله [ ١٥زايحجرات: تنئابوأه ل؛ ئئ ويبمؤلم، 
جج liljjنإدا وحك أث، يكر إدا ^١^•؛؛، تعالى; ونوله [ ٠٣أذحم،4لالقص-ص: 

نأفامأأف كننب يثفيى أنين ؤ,إ0 تعالى; وقوله ٢[ ]الأنفال: إيعاياه رادمم ءاظم 
[.٢٩]ئ>: ألثلزآه 

بيدهنفى والذي اربلى، ت العلى الدرجات حديث في النص. نول ومنها 
شعبة;وبون بضع *الإيمان نوله. ،، المرين*؛ وصدقوا باق آمنوا رجال 

منلهب والحياة الطريق عن الأذى إماطة وأداها اف إلا إله لا نول فاعلا. 
الأدلأمن وغيرق ، ٢٣١بالمات...*الأعمال *إنما س; وقوله الإبمان«رى، شعب 

وأنهوالجوارح، واللسان الملب وعمل واللماز، القلب، قول على تدل التي 
منوغيرها ، ٠^^١ؤيننمحمءاث,رادتبممإبمادآه تعالى قال كما وينقص بزبد 
.^١

انفلر؛مخالوتة. وأنها الجة صفة في جاء ما باب، الخلق، بدء كابر الخارتم،، أحرجه ( ١١
من( ١١>اوينا)وأهلها، نعمها وصفة الجنة كتاب، لم، وم، ( ٣٦٨القح)٦/ الممح»ع 

الخيري.مد أبي حديث، 
(٦٧/١)الفتح مع المحٍح انظر الإبمان. أمور بابح الأيمان، ممابج الخاوي، أخرجه )٢( 

هريرة.أبي حديث؛ من (. ٣٥١حديث، الإيمان كتاب، ومسلم، 
انظرته. اش رمول إلى الوحي بدء كان كيف، يابح الوحي، بدء كتاب، البخاري، أخرجه )٣( 

بنصر حديث، رةم)ْْا(من حديث، الإمارة، كناب، ومسالم، . ١( ٥ / الفح)١ مع المحح 
الخهلابج.

مدلأبي والإيمان (، ٦٠)١; الفتح ع الخادي صحح في: للمالة المنة أهل تآنرير انظر )٤( 
والشريعة، ٢٧ص للربهاري المة وشرح (، n٥٨٩/للغلال والمنة  ٣٥، ٢٤، ١ ٠ ص 

صبطة لأبن انمغرى والإبانة ٤ ١ ص للإساءيالي المنة أهل وامماد (، ٢٧٤را/ ^^، ٣١٧
شرح(، T'O))/منيةلأبن والإيمان (، ٦٢٣)٢;الأول المم اعرى والإبانة ، ١٧٦

التمهيد، ص٢٨للمابوني الملقط وعقيدة (، ٨٨٠رْ/(، ٨٠المنة)؛/٩ أهل اعتماد أصول 
تمة)U/ابن فتاوى ومجموع للغوي المنة وشرح  urvA/Vالر مد لأبن 
ومحاسن(، ٥٨٨رآ/القبول ومعارج )آ/هه؛(، اللحاؤية وثرح بعدها، وما (، ٥٠٥

(.١٧٧، ٨٢-اكأويل)آ/١٨





فلاوعمل، قول فالإيمان الإيمان، شطر العمل فلأن بالعمل، فثره من وأما 
أنوذلك العمل، على مبني الإيمان إن بل الإيمان، مى معن العمل يخرج 

معرفةفي أصله وجعل جوارحهم على وفرصه عباده، به اض تعئد عمل الإيمان 
اضأعملي ؤإنما له، مصدقة الأعمال ثم عليه، شاهدا المنعلق جعل نم الملب،، 

والإحلاصبالنية الاعتقاد الةاابت فعمل أحرى، يععله لم عملا جارحة كل 
البما القول اللسان؛ وعمل وتوابعه، ذلك ولوازم والانقياد والتوكل والمحبة 

بهاإلا يودي مالأ الجوارح! وعمل الأذكار، وسائر القرآن كتلأوة به إلا يودى 
بشيتختص جارحة وكل ونحوها، والحج والجهاد جود والوالركؤع كالقيام 

هوإنما التناول هذا على فالإيمان العمل، اسم يجعهما ذلك، وكل ذلك، من 
فىالبخاري الإمام ترجم فقد لذا ،، ١١٥آحرإلى أوله من العمل على مبني كله 

اضلقول العمل، هو الإيمان إن ثال! من باب الإيمان، كتاب فى صحيحه 
اقحمنم [ ٧٢■' ]الزح-رف 0اونزوأهه َقتر لما آولإنموها اتجآ آيتنئ ُؤويلاث د-مالى؛ 

إيمانفقال! أقفل؟ العمل أي مثل! ه اف رسول أن )جهته هريرة أبي حدسث، 
المحيحفي الإيمان كتاب تراجم عامة وكذلك . الحديث ورسوله.... باض 

مىمفي الأعمال لحول على التاكيد بها أرادوا الحديث أمل كتب من وغيره 
الإرجاء.أهل وهم فيه لهم المخالفين على والرد الإيمان 

إلايره نفيجوز فلا الإسلام بذكر يقترن ولم مجردا الإيمان لففل أؤللق فإذا 
منوكل - كله الدن يثمل فإنه الإسلام لففل أفرد إذا وكذلك - المعنى بهذا 

الإيماناقترن فإذا عليه. مردود باؤلل فقوله الإرجاء أهل كمقالأت بمقالة حالفه 
النلماهرة؛الأء٠ال والإسلام ابْلنة ؛الاعتقادات الإيمان ر يففحيتذ بالإسلام 

؛٥٩٢-  ٥٨٧)Y/القول وسارج ، _AYعبد م الإبمان )١( 
)ا/بو(«اكع مع البخاري صحتح انظر• ، ٢١



عن Wjالمي سأل حين - معناه في وما - المشهور -صريل حديث في كما 
الإيمانلوازم من الظاهرة الأعمال وتكون . والإحسان والإيمان الإسلام 
بالإسلام،كاقتراته جعله من العالماء فمن الصالح بالعمل الإيمان اقترن ؤإذا 
العامعلى الخاص عطف قبيل من العطف وجعل كانمراده، جعله من ومنهم 
فإن[ ٩٨; ومسكنله وحتيلر ورثيمء نئي عدوا كان بى I تعالى كقوله 

لأنأظهر؛ الأخير هدا ولعل ^٣،، وعطف الملائكة من وميكال جبريل 
الأعمالعكس على الإيمان، مع بمدلول الثسارع خصصه الإسلام سمى 

ولاميائا.لغة العهلف امتناع عدم ْع هذا المالحة، 

^٨(.حديث الإيمان، كتاب، لم، م)١( 
،١٤تمة)يمّآا، ابن كاوي ومجموع ،  ٤٢، ٤ ١ ص ولإمماء؛الي ة الاعممادأهل انفلر: )٢( 

(.٦٠٤-٦٠١٢)آ/القبول ومعارج (، ٦٢)ا/هآ_ والحكم العلوم وجامع (، ٥٠٣-٥٥١
(.٦٤٧، ٢٠٢اكاوى)يمحبما، مجموع انفلر: )٠١( 







^^ريت_لي

القولورجح حرير، ابن الإمام ترمح على كثير ابن الحافغل اعترض بينما 
.بترجيحه القاصية بالأدلة له وانتصر العموم، على لأية ا حمل الذي الثالث 

البقرةمحورة أول من آيات أربع إن • مجاهد قول والفلاهر I قالت I هقفن فقال 
المؤمنين.نعت فى 

وعجمي،عربي، من بها اتصف مؤمن كل في عامة الأربع الأيات فهذه 
الأحرى،بدون الصفات هذه من واحدة تصح ولا وجني، إني من وكتابي، 

ؤإئامبالغيب الإيمان يصح فلا معها، وشرهي للأخرى مستالزمة واحدة كل بل 
منقبله مى به جاء وما ه، الرسول به حاء بما الإيمان مع إلا والزكاة الصلاة 
تعالىاف أمر وقد بذاك، إلا يمح لا هدا أن كما يالأخرة، والإيمان الرمل 

أرىدألكش، ورّومحء اس ءابنوأ ءامنوأ أل؛؛ ؤكأغ؛-ا اممه؛ قال كما بذلك، المؤمنين 
ؤ;لأءثللتأأنلوقال: [، ١٣٦]_: ولءسن"يم،أبيآزلينئه 

ؤأنؤإث-نا لين ألإق، ءامنا ؤهقأ ينهم ظئمؤإ اقن إلا أحن عل اؤ إلا ألكتب 
فقالبذللث،، كلهم المؤمنين عن تعالى وأخجر [، ٤٦]السكبرت: إلة=ٍظلميم 

درّ-محءوثبم' دهيمحوء إم ءاس ؤ وألتوينون رنهء بن أثي آيزد يثآ ألقسود ؤءانن ت نعالك، 
أمرعلى الدالة الأيات من ذلك، وغير [ ٢٨٠]البقرة: زثلأه نن أثل محي يرق لا 

اهوكتيه. ورسله باش بالإيمان منين المؤ جمح 

تيمية،ابن الإسلام شيخ منهم: الأئمة من جماعة القول هذا صحح وقد 
إلىتصحيحه وب الألومحى إليه ومال حان، صديق وتبعه الثوكانى، والعلامة 

اJحققين١٢/

(.٦٨- )\إلأ\' العفلم القرآن تمر )١( 
(،المان)ا/٤٨وفح  urUالقدير)\/وفح (، ٢٧٦.  ٢٧٠)U؟/الفتاوى مجموع انثلر: )٢( 

(.١٢٠)ا/المعاني وروح 



بالقرآنالمخاطبين ولواني التلاوة، المواقق هو أنه القول هذا ويؤيد 
مصدقمؤمن إما لهم• راع لا ثلاثة أصنامحا الناس كان إذ ه، النبي عهد على 

وبامحلتهالإسلام ظاهره منافق ؤإما بكفره، مجاهر معاند كافر ؤإما ، بالنبي 
الكفر١١/

خاصة،الكتاب أهل بمؤمني الآيات، تخصيص يرى الذي الثاني القول وأما 
كلامثنايا في سبق وفيما أحد، على تتعدر لا والدعاوى دليل، بلا سحكم فهو 

القول.هذا اد فعلى دالة هي أدلة من كثير ابن الحافغل 

(.٤٦٢)U/الخاوي مجموع انظر: :١< 







^^-£ي؛زي
والنفقات،الزكاة في عامة لأية ا أن جرير ابن واختار ■' ؛؟؛؛•ه فقالط والنقل الفرض 

الفرضوصدقة وغيرهم، الأناربف على النفقة بين فرق غير من الحق وهو 
لدابينته، كما الغلهور كل كلامه في ظاهر الأول الميم، أن غير . اه والنقل. 

ترجيحه.في الاحتمالين على المسألة مأدرس فإني 
ابنكلام ظاهر وهو العلبري كلام يحتمله الن.ى الأول هب، المن. على أما 

لهوانتصر رجحه فقي. النقل دون الواجبة النفقات على لأية ا حمل وهو ، كثير 
فحوىفي ريبمنهم وقوله ت بقوله له واحتج اص الجم

فهالواجبة الحقوق وهي الفقة من المفروض المراد أن على دلالة ، الخهلاب،ر 
قرنهاأنه منها المفروض المراد أن على يدل والن.ى وغيرها... الزكاة من تعالى 

ثرامملمن الإنفاق هدا وجعل وكتابه، بافه الإيمان ؤإلى المقروصة الصلاة إلى 
تفادحلاف الأية في الخلاف، يكون هدا وعلى اها؛،، أوصافها... ومن التقوى 

ه،مسعود وابن عباس ابن قولي من مركتا القول هن.ا ؤيكون تنوع، حلاف لا 
التطؤع.في الإنفاق أن يرى الغ.ى المحاك قول على له وترجيح 

وهو- فيه مختلف، ترجيحه صحة على الجصاصى به استدل الذي والل.ليل 
المثاركة،عدم الأصل لأن انملماء، جمهور أنكرْ ررقد بل _، الاقتران دلالة 
الحكم«لْ،.في القران يوجب، لا الفلم في القران ولأن 

ادفعلى ؤيدل • لاقتران ا دلالة يحجية القائلين مدمإ ذكر أن يعد الرركشى قال 

)ا/م.القدير فح )١( 
ممر)ا/هآ"(ؤنفيرابن انفلر: )٢( 
انفلرتالموافقت. مفهوم هو أي به، نهلق غير من المعنى على اللففل م؛ه ■ هو الخهلار٣ا فحوى )٣( 

المحيط.والبحر (، ١٥٣يعلى)ا/لأبي والعدة صاهْ، التعريف، مهمات على التوقيف 
وغيرها.للزرممى)؛/'ا( 

، ١٤ص. والمودة ( ١٤٢١)؛/ ملى لأبى العدة اوحرمسللزمح)^بمه(وامملر; رْ( 
(.٢٦٠الكوكب،)r/ وترح ( ٤٨٧- ٤٨٥الفوائد)أ/وبدائع 



[٢٩الفتح; ل ُاو>ةئاره عق أنداء سه! ؤإكيا اة ثبمؤل ؛^^_J تعالى! نوله المذهب هذا 
الرسالة.اهل١،.في الشركة نية تجبولا قبلها ما على معهلوفة الجملة هذْ فان 

كلامهيجمله الذي الأحر المذهب على الطري الإمام كلام حمل على وأما 
منبنوع تخصص لئن والغل الفرض في المفقة عموم على الإية حمل وهو 

الراغبمنهم ذلك، عالي رين المقجمهور وافقه فئد النفقة أنواع 
دالراذيلْ،،وابن العر؛-يأم، بن بكر دأبو الأص-مهانىلى، 

دأبهمالمدل*ا،،دال؛ضاديأ؟،، دأبوح؛انأبن، جزيل'ا،، وابن داهمطم،أ٦،، 
دغيرهم•حانأ'اا،، وصدض دالأرسلأا،، ،، ١١واكوكانىر

(.١٠٠)أ/ الأصول ني المحيهل البحر ؛١( 
,١٠٨ص الفاتحة.,. نفير ْع التفامحير جاح مقدمة ت انفلر )٢( 
القرآن)ا/ها(.احكام انفلر: )٠١( 
المٍررااوحيز)ا/آ«ا(,انفلر: )٤( 
الشهيرالرازي، الحسين بن عمر بن محمد هو•" والرازي )آ/ْ'آ(، الغتب مفاتح انظرت )٥( 

الأشاعرة،مذعب ومنفلر التمانيف، صاحب المتكلم، الأصولي المفر الري، حيب بابن 
(,٨١)a/ الناقمة طقات ومحتماتة. ت محنة نوش 

)ا/هيا(.القرآن لأحكام الجامع اننز: )٦( 
قمتهالغرناطي، الكلي جرى ابن أحمد بن محمد هوت جزى وابن )ا/آ""آ(، التسهيل اننلرإ )^١( 

)ّآ/ا"؛؛(,الكامنة الدرر ومحثعماتة, وأربعين إحدى عام في اصتشهد مفر أصولي 
)ا/هآ(.الحرالمحط انفلر: )٨( 

وليال~rرازتم،، محمد بن عمر بن همداف هوإ والتقاوي )ا/بما(، التتريل أنوار انغلرث ؛ ٩١
الذهبمحذرات ومحتماتة. وثمانين حس محنة نوش مقر، أصولي قمته مدة، نيراز تفاء 

)ا/خ1آ(.المرين وطيقات (. ٣٩٦)>،/ 
(١ الخفيالعمادي محمد ين محمد هوت عود الوأبو (، ١٠٢)ا/السليم العمل إرشاد اننلر! ( ٠

(,١٠٩٨)خ/الذهب محذرات ونعمائة. وثمانين اثنتين سنة ُوش، التفسير، صاحب 
انفلر)ا)(
انذلر)آ)(

انفلر( ١١٠)

))/آ"")(.القدير فتح 
(,١١٩- ١١٨))/انماني روح 

(,)ا/٢٨البيان تتح 



تأملإذا الآية1 في الأقوال توجيهات ذكر أن يعد العربي بن بكر أبو فال 
ؤؤُؤهنونبقوله؛ المراد الصحيح أن نحقق التوجيهات هذه المنصف اللبيب 

عامأإمراو؛ه ؤنؤن ؤ I وقوله كائن. أنه الرسول به أحبر غيب كل 
كلفي عام رنبمتيم ؤوثلأث1 وقوله نفلا. أو كانت قرصا صلاة كل في 

القرصيةعلمتا ؤإنما كله، ذلك بفرصية المضاء الكلام هدا قوة في وليس نفقة، 
ذللث،مدح يقتضي ؛مطلقه القول وهدا آحر، دليل من والفقه والصلاة الإيمان في 

*اه صفته. كانت، كيفما خاصة كله 

مسمىعليها يصدق التي الأنواع من بّوع التصريح وعدم الشوكاني؛ وقال 
،٠اه^ ؛التعميم. إشعار أم يشعر الإنفاق 

فيالمدح مخرج حرجت لأنها الأيات، سياق من الظاهر هو القول وهدا 
يردلا الترك على الوعي،. لأن الترك، على الوعيد مخرج تخرج ولم ،، الإنفاقل 

فإنهوالوعد المل.ح مقام وأما الفل، لا الواجب، ترك على إلا الشؤع نصوص في 
الوعلنصوص في ، معروففناهر وهذا منا، والنقل الواجب، فعل على يرد 

ررنعمعمر بن •مداه عن ه النص قول وتأمل الإسلام، ثريعة في والونمد 
علىيتوعده ولم المقل فعل على مدحه كيفإ ،، الليل'اأ من بملي كان لو العبد 
تركه.

عليهوتا.ل القرآن، نمير في المعتبرة الأصول تؤيده الدي هو القول وهاوا 

القرآنأحكام :١( 
آ(فحاشوير)ا/آ"م.

)ا/ا،يا(.القرآن لأحكام الجامع نثلر: ا0 
بنعيدافه مناقب باب الصحاب، فضائل كتاب البخاري عمر، ابن حديث من عليه متفق ل( 

•( ١٤٠)حديث الصحابة، فضائل كتاب وملم، ١(،  ١٣)U/ الفتح ْع الصحح عمر، 



العمومعلى الوحي نموص حمل يجب فإنه التمر، في الصالح لفا الطريقة 
الأقوالكافة يجمع القول هذا كون مع هذا ، ر بالتخصيص نص يرد لم ما 

أنواعمن معين بنؤع ررالإنفاقاا لمقل تخصيص من أولى فهو لأية ا في المقولة 
القولهذا وعلى الأنواع لباقي إهمال فيه معين بتؤع التحميص لأن النفقة، 

التمسيرمن الأقوال هذه وتكون التضاد، لا التنؤع قبيل من الخلاف يكون 
الأيةبتناول المستمع تعريف، قبيل من الخام أفراد ببعض ر مفكل ممل بالمثال، 

عمومهفى للمحدود الهل١بق الحد ذكر باب من لا نغليره على به وتنبيهه ك، 
وحمو

هذهتفسير في المذكورة الأهوال هذه أن التفسير أهل من واحد غير نص وقد 
كلاحتار ؤإنما ،. u'uحلاف، لا للمئفق تمثيل وأنها بالمثال، التفسير من ية ألا 

نغلرالمقروصة بالزكاة فئرها كمن عنده لاعتبار بها لجمثل النفقة من نوعا مفسر 
التيالمفقة ولأنها المال، في افه حق ولأنها النفقة، أنواع أوجب كونها إلى 

بهار؛،.فئر ذللث، أجل من الصلاة، مع القرآن في تدكر 

أنواعأقفل أنها اعتبار إلى نفلر والخيال الأهل على بالنفقة فسرها ومن 
رقبة،في أنفقته ودينار اض، سيل في أنفقته راديتار . النبي لقول النفقات، 

الذيأجرآ أعظمها أهلك،، على أنفقته ودينار مكين، على به تصادمت، ودينار 
ينفقهدينار الرجل، ينفقه دينار '؛أضل الّك، للقيل أ٠اائ١اال على أنفقته 

(.٥٤٣.  0YU/Y)الترحج وقواعد (، ))/٦٣التهل في: الترجح في الوجه هدا انظر )١( 
 )Y( :تمة لأبن الفتاوى مجموع انظر/(T(٣٣٨-٣٣٧.)
))/انماني وروح حبان لأبي الممط والجر (، ١٠٢)ا/الوجيز المحرر انظر: )٣( 

(.١٩))/المربي لابن القرآن أحكام انظر: )٤( 
حديث،)٩٣(•الزكاة، كتاب هريرة، أبي حل.يثا من ملم أحرجه )٥( 



ع£يي_ري
ؤيفسرالعموم أفراد أحد يختار يجعله معنى المفسر يلحظ وهكذا عياله* على 

أعالم.واف العام. اللقط له 

)٨٣(.حدث الزكاة، كتاب ثوبان، حديث من ملم أحرجه '١، 







مؤمنيإلى الأية ؤؤإؤكلإاسيىنج(ئا4 ت تعالى قوله في الإشارة اسم أعاد أنه 
تميمما على لأية ا لنل سا يوِنورنك وإل*يا ؤ ت يقوله الموصوفين الكتاب أهل 
وأهلالعرب مومتي من ذكره تقدم من جميع إلى عائد أنه واختار الخلاف... من 

عاتيةوالإشارة عامة، للمؤمنين صفة ذلك أن الترحيح تقدم ومحي الكتاب... 
-•أعلم وافه - عليهم 

اض.رحمهم وقتادة أنس بن والربيع ، العالية^ وأبي مجاهد، عن هدا نقل ومحي 
الشريزرم.أكثر ٥^١ وعر  ١٢٢^ 

محيالإشارة تخصيص يرى الذي العلبري حكاه الذي الثالث النول وأما 
؛المنانالموصوفين بعض إحراج في تحكم فهو الكتاب أهل بمومتي ارأولئكاا 
وهممفلحين، ويكونهم ربهم من هدى على بكونهم عليهم الثناء من الحميدة 

المدحمقام فى ت لأيا ا فى المن.كورة بالصفات اتصافهم في مشتركون حمينا 
واكاءل؛آ.

بكونحيلا ليم التعلى هذا إليه، يلتفت، فلا الدليل عن عار تخصيص وهو 
كف<صفات أنها فالصواب ؤإلأ المؤمنين، من صنفين وصف، في الايات 

بادلته.مبق كما المؤمنين، جمح وهم واحد 

توفيأنس، بن الريع محه يرؤيه له»فير« الإرسال، ممر ثمة الرياحي، مهران بن رفع هو: )١( 
(.١٧٨)ا/المقرين طقات عين. وتثلاث سنة 

(.٦٩.)ا/،را• ممر ابن نفير )٢( 
ؤإرشاد١( ٠ ٤ الوجيز)١; والمحرر ( ٣٨٩المفلفر)ا/ أبي ونفير ( ٩١العلوم)ا/ بحر اننلر: )٣( 

(.٢٤٦، ٢٤١والخوير)ا/ والحرير لم)\/rr( الالعقل 
البيانجامع انظر: )٤( 







الحدثجاء - أيئا - أنه كما كفارهم، عن الأية هذه الكتاب أهل 
عنهم.يكون أن أولى بينهما ومهنا وقع فما وآدم، إبليس قصة بعل. عنهم صريحا 

معتبرأصله حث من الترجيح في الطبري الإمام استعمله ي الو الوجه وهانا 
توجوه من هنا تطبيقه قي منايغ اتجري الإمام أن غير العلماءرا؛، عند 

أنهالأية ا إولف،ه ١؛^،  iLلؤينؤى ؤبمذن ؤ تعالى• نوله في الراجح أن ؛ أحدها
ذلكسعل سق كما الكتاب، باهل خاصة ولسته المؤمنين، جمع في عامة 
ومانله ما معاني في الكلام #إدحال بقاعدة الاستدلال يبطل فحينثد أدلته. وبيان 
بأهلخاصا ليس ؤإ0ألخمك>جمثٌب تعالى: قوله فبل الذي إن إذ أولى«؛ بعده 

مثالها.فتكون الكتاب 

لنلبدا ؤإلذن؛همينؤى ؤ فوله: أن جدلا ليم التفرض على الثاني؛ الوجه 
اؤايص^إئ نوله: إدخال يقتضي لا فهذا الكتاب، أهل مؤمني في خاصة إللئاه 

عنهمالمرين، محن، ثمل قد أنه وذلك الكتاب، أهل عن الخر سياق، في 'محأ4 
نمةوجاءتا آية، عشر بقع في المنافقين عن الحديث جاء حيثا طويل بفاصل 
فلاالكتاب، أهل عن الحي،ين، عن الآياء.تؤ بسياق خرجت، بتمامها وآدم إبليس 
يكونأن ينهما نمل فد الكتاب أهل عن حبريى بين الكفار ذكر مجرد تلم 
نظيرةكثيرة آيات، على ذلك مثل إدعاء جاز ؤإلأ الكتاب، أهل كفار به مراذا 
هذه.

فيترجيحه في القاعدة طْ ، خالفقد الطيري الإمام أن : الثالث،الوجه 
أهل'-وضي عن نصرا جعلمها حيته الأية ؤءإلذ!ن.قحىبماأمل،ءثك4 نوله؛ 

يمنانتخبر التي قبلها الايات سياق عن لأية ا بهن.ه حرج أنه وذللثؤ الكتاب، 

الرحح)ا/ْ'آاقواعد انظر: 



هناالطبري أصله ا كمِ— الخبرين بين للقمل موجب فناهر دليل دون المؤمنين 
هناك.ذلك على التنبيه محبق وقد — المواصع من غيره وفي 

العلبريالإمام به احتج الذي الوجه بصحة جدلا التسلم على الراح! الوجه 
علىالأية ألفاظ حمل وهو منه، أقوى الترجيح في آحر بوجي معارض فهو 

حمالهيقتضى َكنثواه ؤاكمك> الموصول صالة فى الواح اللقفل فعموم عمومها، 
هذاعموم تخصيص يقضى الطبري ترجيح اعتار ■عر أنا الكفار، كل عر 

الترجح.قواعد تنانع من المسالة تكون هدا فعش الكتاب• باهل اللمفل 

ملهما معاني فى الكلام ررإدحال هي الطبري الإمام بها احتج التي فالقاعدة 
فيهماس ابن قول مقتضى ترجح وهي تعارضها التي والقاعدة أور"، بعده وما 

العموم"•عر الوحي موص حمل اريجب، طلحة أ;ي بن علي رواية 
فيعاما ابهلا صّوقرروا المرجحالتا، تعارض على الأصوليون تكلم وقد 

فالترجبحهدا تقرر إذا ا. ر الفلز فيه محوي ما تقديم وهو بينها، الترجتح 
لقواعدالترجيح على مقدم العموم•••" على الوحي نصوص حمل "بجب، 

منمتنلاهرة العموم على الوحي نموص حمل يجوب أدلة إن إذ المياق؛ 
ألفاظعمومات تخصص لا القرآني السياق وقواعد الأمة. ؤإحماع والمنة القرآن 

الالغويةانملألأت ،بعمى بعده وعما قبله عما الكلام يصرفف ند بل القرآن، 
دن.لك.الخام يخصص ولا وغيرها الصحابة باقوال ويمرق عليها، المتفق 
التنانععند ياق القاسة على العموم قاعدة تقا..يم الطبري الإمام ومنهج 

منهجهصريح فيها حالفإ التي الُلبرى محي القليلة المواصع من الموصع وهذا 

أصولص الأّرار وكثف )ا"/ا،ها(، للزركثى المحيْل البحر ش: ذك ممرض انفلر )١( 
)\رلأ0(.الرحتح ونواعد ( ٣٦٦٨)للرزتجى والخرحح والممارض ( ١٦٤ It)الزدوى 

(.٦٥-  ٦٤)ا/ وتواعدالترحيح (، ١٢/٢٦)المان جامع ني: أمثلة انظربض )٢١( 
الرّالة.هلْ من  ١٧٣وص (، ١٤٤/ YA)البيان جامع في: ذك مثال انظر )٣( 







والترحح!المناقشة أو 

واغعالختم بأن يقضي الذي مجاهد قول ترجيح إلى الطبري الإمام ذهب 
علىواستدل عيها، حتم الذي هو محبحانه وأنه حفيقة، وسمعهم قلوبهم على 

عنالخبر بنظيره صح ما عندي ذلك في والحق ت بقوله هذا ترجيحه صحة 
*إلس؛ اف ول رّقال ت نال[ هريرة أبي إلى بإساده اق ]وم. الله رسول 

صقلنواستقر، ومع تاب فإن قليه، قي سوداء نكته كان ذنبا أذنب إذا الموس 
لأوإرى'تناوم حل اف قال الذي ارالئائ« قليه، تغلق حض زادت زاد فإن مله، 

علىتتابعت إذا الذنوب أن ه فأخر ]انملففن: ةفيهزممناَةاوأ.محوه 
وحل_واثع،اض_ءز قبل من الختم حينئذ أتاها أغلقتها ؤإذا أغلقتها، القلوب 

والختمالهلبع. هو فذللث، مخلص، منها للكفر ولا ، للث، مإليها للإيمان يكون فلا 
والختمالعلح نفلير تنعيم4 وعق عل أثث ؤِءثم فوله؛ في تعالى اض ذكره الذي 
إلافيها ما إلى يوصل لا التي والطروفح، الأوعية س الأمار تدركه ما على 

أنهاض وصم، من قلوب إلى الإيمان يصل لا فكذللثح حلها، نم عنها ذللئ، بفض 
،.عنها.١^ رباظه وحله حاتمه فقه بعد إلا قلوبهم على خم 

تقاعدة وهي هذا، ترجيحه في الهلبري الإمام اعتمدها ترجيعحية قاعدة فهذه 
إلهاال"ا،.المصير وحب الأية تقبر في نصا وكان الحدبث، ثبتح ارإذا 

للأية؛مجاهد ير نفمعنى في الهلبري به استدل الذي هريرة أبي فحديث 
مجاهد.قول تصحح في به احتج فلذللثح 

)ه/انملففين مورة الضر مماب والترمذي، (، ٢٩٧)Y/المني ش أحمد الإمام أ-محرجه )١( 
)؟/الذنوب ذكر باب الزس، كتاب ماجة، وابن صحيح. حن حديثإ هذا ونال؛ ( ٤٣٤

السننفي اني والنالن١مي، ووافمه وصححه ْ( ١٧/٢)المتدرك في والحاكم (، ١٤١٨
(.٣٤٢٢رنم)زحة ابن صحح في \لأؤ\ني وحنه اعري)1/بم«ه(، 

(.٢٦١. ٢٦٠السان)ا/جامع )٢( 
(.١٩١قواءدالترجح)ا/انفلر:)٣( 



القولوترد عليه وتدل مجاهد نول تصحح أحرى ترجيحمة نواعد وهناك 
أقّت.اتجري الإمام يدكرئ لم الإية، ير نففي الأخر 

الرجؤعيجب بدليل إلا القرآن ظاهر عن العدول يجوز لا رر I قاعدة ت منها 
القولوترد انجري، الإمام رجحه الذي مجاهد ير نفترجح القاعدة فهده .  ٠٠إليه 

بلالأية، ألفافل دلالة من ظاهتا ليس لأنه بعضهم، عن انجري حكاه الذي اكاني 
خارجمعنى إلى ظاهرها عن الأية تصرن، أن يجوز ولا ظاهرها، عن لها ، صرففيه 
ذلك،.عر الأمة إجماع أو المة أو القرآن من دلالة ولا بدليل، إلا ظاهرئ عن 

مجاهدفقول الحقيقةاال٢،. على الوحي نصوص حمل "يجب ت قاعدة : ومنها
لأية،ا ألفافل حقيقة هو إذ القاعدة، هذه بترجيح الراجح هو حرير ابن رجحه الذي 

العدوليجوز لا أنه والحق حقائقها. عن الأية بألفاخل حرج ففد ال-اذي القول بخلاف 
صحح.محمل غيرها في وله والاسعارات المجازامحن، إلى الحقيقة عن 

اتجريترجح كبر ابن لنقل حيازرا، دأبو القرطك،رم، القول هذا رجح لقد 
،مرةندير الاللسث، أبو منهم المضرين من جماعة اقتصر وعليه ، له مختارا 

وغيرهم.عديل٩،، والوالخاززأى، دالواحديرَاا، 

X\TV)\/الرجيح فواعد انثلر: )١( 
(.٣٨٧)Y/الترحح نواعد انظر: )٢( 
(.١٨٩- )\إس\ القرآن لأحكم الجامع انظر: )٣( 
(.٨٠)ا/ المجيْل المحر انظر: )٤( 
(.)ا/١٧كشر ابن تمر انظر: )٥( 
(.٩٣/١بم٠رالمالوم)انظر: )٦( 
(.)ا/٥٨الوسط انظر: )٧( 
خازن-ادى، الغانإيرامم ين محمد بن علي هو: والحازن )ا/اُمآ(، التأؤيل• لباب انظر:  ٢٨١

٠التنزيل لمعالم ااالتآويل هماه التمر منها مؤلفات له ذللث،. يّج ببالخازن اشتهر الكتب، 
(.٤٢٦)ا/رين المقطيقات تماية. وّوأربعين إحدى منة ترفي العمل.ةااوغيرهما، وءشرح 

أهلمن بزناصرالعدتم،، الرحمن عبد العلامة وهو: (، ٤٦الكريمالرحمن)ا/سير انظر: ( ٩١
توفى=وغيرها، التفير أصول فى الحهان والقواعد التفير، منها كثيرة مؤلفات له عنيزة، 

انثلر
انظر (٢)

انظر (٣١

انظر (٤)

انظر (٥)

انغلر
انظر (٧)

انظر (٨)



ظاهرهاعن وصرفها الأية بتأويل يقضي الذي الثاني القول ترجيح إلى وذهب 
دفعإلى ّلمهم التأويل جعلوا الذين المقرين من طائفة ألفاظها وحمفة 
الكلامية.مذهبهم وقواعد اصيلهم تخالف التي الوحي نموص 

علىالختم معنى ما نلت فإن ت الأية هده نفير في المعترلي الزمخشري نال 
على٢ تغثية ولا حتم لا فلت: الأبصار؟ وتغنيه والأسماع، القلوب 

وهمانوعيه كلأ من يكون أن ؤيحتمل الجاز، باب من هو ؤإنما الحقيقة، 
يدلعما الأية بها صرف التأؤيل من أوجها وذكر ،، ١^ والتمثيل... الاستعارة 

والتحيزتعالى، اش أفعال تعليل في المعتزلة وسمدا يتفق وبما ظاهرها، عليه 
والضح

يدلإليه ؤإسناده تعالى، اش إلى الختم أسند فلم هلت،! فإن الرمخشري! ئال 
يتعالىتعالى واه قيح، وهو بهلرقه، إليه والتوصل الحق نول من المنع على 
تنزيهعلى نص وقد عنه، بغناه وعلمه بقبحه لخله كيرا علوا الصيح نحل عن 
،٠اه^ التنزيل. يه نهلق مما ذلاكأ وزفلائر [ ٢٩ثملإي،وه]ق: ؤرم1أدأ I بقوله ذاته 

الأيةألفاظ صرف في المجزله والماتريدية الأثاعرة شري م طائقه يوافق 
اضأفعال تعاو-ل مسألة في المعتزلة حالفوا ؤإن وحقائقها، ظاهرها عن 

٢،حيازأ وأبو ،، الكديى١ جري ابن هؤلاء فمن الخقلى، والتقبيح والتحسين 

)T/والأعلام (، ٤٢٢)V/ ترون ّة حلال نجل- علماء وألف،. وثلأنمائة وبين ت =ّة 

اعتاف)ا/ْْا(.)ا(

(.١٦٣.\ 0Aالكشاف،)\/ني: اننلرغ )٢( 
)ا/'\ْا(.الكشاف )٣( 
اكه؛ل)ا/بم(.انذلر:)إ(
ابمالسل)ا/بمي(.انذلر:)ْ(



،،ءاش-ورلابن والطاهر وأدوالس_مودلى، ،، واJمUوى١١
دغيرهم•

أنبهما المراد ؤانمأ الحقيقة، على تغثية ولا حتم ولا اليضاوي• قال 
اهوالمعاصي. الكمر اسحباب على تمرنهم هيئة نفوسهم في يحدث 

وفوصواحقيقتها على والتغشية الختم الذلاهرJون وحمل الألوسي؛ وهال، 
عليهوعلق مجاهله نول، ذكر تم - سبحانه، له كيفية لا من علم إلى الكيفية 

مناستعير الختم أن المحمقون إليه ذهي، والذي معقول،، غير عندي وهو بقوله• 
تدل،لا أوجه على لأية ا ر تفالتي، الأقوال هذه ونحو . اه الخاتم... صرب 
أهلأصول تخالم، تمرJرااتا من طياتها في ما مع سياقها ولا ألفاظها عليها 
ترداما مذكرتها التي الترجيح قواعد وكل الدين، أصول في والجماعة المنة 

عليه.التنبيه بق مكما مجاهد، قول ونصحح وتبعللها الأقوال هاوْ 

منوهو بعضهم عن حكاه الذي الثاني القول الطبري الإمام رد وقد 
جلقوله معنى أن الزاعمين الثاني، القول لقائلي ارويقال، I رقوله أقوالهم حنى 

عن،والإءراء٢ا وصمهم؛الامذكار هو ^ ١٠٠٣٠وعل ؤخ أس حم ؤ ثناؤه: 
اضوصفهم الذين استكبار عن أحبرونا : تكبرابالحق الإقرار من إليه دعوا الذي 

الإيمانمن إليه دعوا بما الإقرار عن ؤإعراصهم الصفة، بهذه — ثناؤه ل ج— 
بهم؟ذمْ ذ*الء، اض _، فل أم منهم، أضل - به الثواحمح، العاني وسائر 

(.٢٢أنواراكزل)ا/انفلر: ١( 
)\ا/\ه.اللم !رشادالعقل \م.■ ٢( 
(.٢١٦/١اتي)٠Jاروح انظر: ٣( 
(.٢٥٤/ )ا والتنوير المعاني روح انفتر؛ ٤( 
)ا/؟أ(هالنزل أنوار 0( 
(.٢١٦)ا/المعاني روح ٦( 



نباركاض فإف لهم: قبل - قولهم وذلك - منهم فعل ذلك أف زعموا فإف 
يكونأن يجوز وكيف وسمعهم. قلو_دهم على حتم الن>ي هو أنه أخر ند وتعالى 
منحتما - عندكم فعله وهو - به الإقرار عن وتكبره الإيمان، عن الكافر إعراض 

الكافر؟دون وحل عر الله فعل ونمعه، قلبه على وخمه وسمعه، قلبه على الله 

حتمعن كانا ؤإعراصه تكبره لأن - كذلك يكون أن حائز ذلك، أن زعموا فإن 
—به مسببه مي يأن حاز ، لذللث، سببا الختم كان فلم-ا وسمعه، قلبه على الله 

محنئوأسماعهم، الكمار قلوب على الله من الختم أن وأوجبوا قولهم، تركوا 
وذلك،به والإقرار الإيمان قبول عن ؤإعراصه تكبره وغين الكافر، كمر غين 

ا.اهول أنكروه. فيما الدحود 

حريرابن رده ما تقرير في الزمخثري أطنبؤ ااوقاّ ت كثير ابن الحافظ ونال 
إلاذلك، على حرأه وما حدا، صعيفة وكلها أوجه حمسة من الأية وتأول هنا 

يتعالىعنده قبيح إليها الحق وصول من ومنحها قلوبهم على الختم لأن اعتزاله 
٥[]المم،: ^١ؤغآثههإزبهإه تعالى:قوله فهم ولو اعتقاده، في عنه اض 
ممبهرؤ، وثدرئم مرن آول، دء يومنوأ ي كما أقدّم ويملب ؤ • ه ولوق

إنماتعالى أنه على الدالة الأياتؤ من ذلك، أشيه وما [ ١١٠ت ]الأنعام بمجوزه 
الماطلقمح، نماديهم على وفائا جزاء الهدى وبين بينهم وحال تلوبهم ءر حتم 

يهاواعلما أحاؤل فلو بقبيح وليس حن، — تعالى — منه عدل وهذا الحق وتركهم 
اهرلأءالماا. واش قال، ما قال لما 

واؤيلأنهالزمخشرى أنوال على الرد في وغيره المنيرأى ابن نوّع وند 

(.٢٦١اليان،)ا/جامع )١( 
المقطعهذا سثهل وثد السلامة. ٌامي ت تحقيق للنثر طسة دار ت ط ( ١٧٤كير)S/ابن نفير )٢( 

الثعبح.طبعة من 
فى=الكبير• رالبحر له مفر، فقيه المتر، باين المعروف، الإو>سكتد.ري، محمد ين أحمد ت هو )٣( 



أصولوفق يجري لا وبعضها حن، بعضها بأوجه المسالة هذء في الاعتزالية 
المنهجوهذا ، الأساعرة متكلمي طريفة على هي بل والجماعة المنة أهل 
الزمخشرياعتراليات من ينتصف فهو الانتصاف، كتابه في النير ابن عليه سار 

تمريرهافى يطشج، فهو وافقها ما وأما الأشاعرة، أثعريامتج ، تخالفالتي 
لها.والانتصار 

منأضلوه ما تخالف، التي الموص دسر بعامة الفرق ملكت فقد الجملة وفي 
نحتلها، يخالف ما تتأول طائفة فكل ، تأولوها دفعها يمكن لم فإن أصول، 

طاتفة،كل أصالتها الي القواعد ، حالفما يتأول فيما عندهم فالضابعل ومذهبها، 
يتأولو0لآ،.ولم أقروه وقواعدهم أصولهم وافق وما 

قولهو لأية ا هذه ير نففي حلاقه يجوز لا الذي فالحق ذللث، كل تقرر فإذا 
أعلم.والله ه، مجاُا« 

وثمانينثلاث منه ترفي الأصاعرة، تخالف، الش اعتزالياته في الرمخثري وتعقب، لتفسير، ا— 
(.)ا/٩٨الممسرين طبقات وستمامح. 

القرانلأحكام والجامع )\إ0لأ\(ج الكشاف u._ على الانتصاف في: الأوجه هده انفلر )١( 
علىوردهم ألة للمنة الأهل تقرير وانظر (. ٢٢٠المعانيوروح ، ١(  ٨٧/ )١ 

والإبانة(، ٣٢١)١; للاجرى والشريعة ، ٠٢٠ -  ١٩٦ص للأشعري الإبانة في: المخالفين 
القدر)ا/مْأ(امحابط بطة لابن 

- ٢٣٠المرملة)١; والصواعق ( ٥٨/١٣نمة)ابن فتاوى مجموع المعنى: هذا ">ير انظر )٢( 
٢٣٢.)





ؤإبطاله؛القول هذا مناقشة ه

مرحثةأحد بق يولم الإيلام، دين في المبتدعة المقالات من المقالة هذه 
ائهاوف، ائتيعها من أول هم بل ة، المقالهذه إلى الكرامة 

الإمامأوردها وفد ، بين الأمة ؤإحماع والمنة للقرآن ظاهت،ومخالفتها 
اشؤومحألنا:؛-ت تعالى بقوله وردها إبط-الها على الاستدلال معرض في العلري 

٨[.ت ]المرة م وما محي أب 
أنمن الجهميه: رعث ما بطول عر واضحة دلالة لأية ا هذه وفي هقئ فقال 
حل- الله أحبر وند غيره• العاني سائر دون بالقول، التصديق هو الإيمان 
ؤ;اتئابألمهم: قالوا أنهم الفاق أهل من تحابه في ذكرهم الذين عن ثناؤْ- 

مصدقغين اعتقادهم كان إي مؤمنين، يكونوا أن عنهم ض ثم إثبدإبومحِألآتءي4 
١^٣،.ذك. منهم 

اممهنول - تحيره ادها فعلى والأدلة - المقالة هذه اد فعلى يدل ومما 
^وممانثاثشممحِيى

الكراميةمرحئة قول بطلان على الدلالة ظاهرة فهي [ ١٤هلوبلإه]اسرات: 
لحولهعلى صلونه وعلق بأنمهم، العوم قوم عن الإيمان تعار اف نفى حيث 

تعار:نوله منها تحيرة، آيات في المعنى هذا جاء كما بالعمل، مقروثا القلوب 
ربينإبمارأوعق راد-بمم ءا,بغ<, محم يلتغ يإدا يزمم ؤ؟لغ أثم يكو إدا أق!بم ألموبوث ؤءئعا 

'دحما الثومتول م أوكك لجأ تنفعوئ يدثنتهم ومما ^٠ ٠١١ثتيموث آفيت لؤا بثد؛لوف 

Xo\/\r)(، ٥٥٠)U/اكاوى مجموع انظر: )١( 
(.٨٩٣)آ/الأول المم بطة لأبن الكرى الإبانة انظر: )٢( 
)ا/ونفيرالعاني (، ٣٠)ا/ للجماص القرآن وانظرأحكام (، ٢٧٢)ا/ المان جامع )٣( 

الفتاوىمجموع )ا/مبما(، القرآن لأحكام والجامع ، ١١١)ا/ الوجيز والسرر (، ٣٩٦



الإيمانحقيقة فجعل لأنفال[ ]١ ه حقربر وونى وتنمره ينهتِ هت دنين 
بالقولالإيمان أن زعم من على رد ذلك وفي الجوارح' وعمل القلب تصديق 
رسولهوستة اض لكتاب معاند فهذا عمل، هناك يكن لم ؤإن خاصة، 

هدهترد الإيمان مسمى فى الأعمال دخول على تدل التي الأدلة وجمع 
السنةأهل مذهب، على الاستدلال في بعدها ذكر سق وقد - وتبهللها المقالة 

الإيمانمسمى في والجماعق 

عنالإيمان اسم نفي والسنة القرآن في ورد أنه مقالتهم اد فعلى يدل ومما 
ؤدسلمتعار• فوله في كما بألسنتهم إقرارهم مع المعاصي بعض فارقوا أقوام 
يرنيلا  ١٠. نوله في وكما [، ٤٤]المائدة؛ ١لكفرود^يم هم هأولضك اث، يمآ ءدك> 

دلامزمن وهو يشربها حين الخمر يشرب دلا مؤمن، وهو برني حين اراني 
٢•مؤمنٌأ وهو برق حين السارق برق 

فيالإيمان كامل مؤمنا المنافق تسمية في مقالتهم وتناقص صلالهم مع هذا 
اللهلحكم صريحة مخالفة هذا وفي الأخر، في بالئار عليه وحكمهم الدنيا، 
]المرة:ُثؤبنابم(ه ؤوماغم هتا; تعالى فوله مثل في بالكفر كتابه في عليهم تعار 

ورّومحءإف َكروأ إمم من عف مم أبد'اولا ماث يتيم م هلآ قل • ه فولوفي ٨[ 
كثير.ونذاائرها [ ٨٤وثاؤأيخإشمثهلالوُة: 

المنافقونيكون أن لنمهم منافقون وهم النار في المنافقين تخليد منعوا فإن 
المارمن الأسفل الدرك في بأنهم عنهم تعار اف أخر وقد المار، من يخرحون 

(.١٤٢)U/ الفتاوى ومجموع ،  ١٩-  ١٨ص عسي لأبي الإيمان انخلر: )١( 
صاجمه.إذن بغير النهى باب المفلالم، كتاب البخاري، هريرة، أبي حديث، من عليه متفق )٢( 

(.١٠٠حويث،)الإيمان. كتاب لم، وم)ْ/ّا؛ا(، الفتح هع المحح 



[،١٤٥: ء ]!لط مبمائا؟ا< ؤب' يث وإن إلناي من 1لآنمفي ؤ ؤا0 : قوله في 
الظاهرل١،.وفائها المقالة هذه تناقص عفلم يبين هذا وكل 

الإيمانلأبيء-يدش؛ المهالة هذه رد واننلر ّرفسير، ٠۵يت(، ٥٦/١٣مجموعاكlوى)
- ٥٧ص للمالش الأهواء اهل على والرد واف (، ٣٦٥)م/ للحلال وى- ، ٣٣،  ١٢

٠الفتاوى ومجمؤع (، ٨٨٤)Y/الأول المم بملة لأبن الكبرى والإبانة ، ١٥٥صو 
ومع(، ٤٦٠)Y/ الطحاؤية وشرح ، ١٣٥ص ت؛مية لابن والإيمان )ّأا/أه(، (، ٥٥٠

(.٦٠Y/Y)القبول 





كاوأث آيثل عداب ؤل4لم منبما أثث لزادهم منرص ثوبهم 4، . نثعيق وما 
]البقرة[.يكذبجده 

مىمفي المرجغت مقالة يطلان على الأية يهدم مستدلا مملا حرير ابن قال 
الزاعمين:- ساوه حل - اف تكاويب على الدليل أوضح من الأية وهذه الكفر: 

تقثروبعاJ بعاوءالم4برحدانم، محنايا، به ممر من إلا ماد0 من سدب لا اف أن 
محده؛- ورماله يكسه والإقرار توحيده، من عليه وتعالى تبارك ربه عاند  ١٠صحة 

منبه وصمهم بما وصفهم الدين عن أحجر ند - ثناؤه حل - اض لأن 
منعليه هم فيما مبطلون أنهم يشعرون لا أنهم - والمؤمنين إياه وجياعهم 

وأهلريهم يخادعون به أنهم يحبون الذي - بخداعهم وأنهم مقيمون، الماؤلل 
مخدوعون.— الإيمان 

نبوةمن يكديون كانوا بما بتكذيبهم أليما عذابا لهم أن ذكره تعالى أحبر نم 
علىوهم مؤمنون، أنهم زعمهم فى يكذبون كانوا وبما به، الكفر واعتقاد نبيه، 

١^١،.مه.ثون. الكفر 

أمءمثؤن ثم آلوتا ^yi' ذ -مثم صل ^١^؛؛ ت تعالى اف بقول استدلاله ذلك ومن 
ألإنمةرم مثرثم هأذ ظهئب' ثثئ وفهي■، ربهم بماينت كمحإ أل:بم< ١^^، صعا.ا محؤذ 

أنوذلك الباب، هذا فى المرجثة مذهّت، يطلان على . ١[ ٠ - ٩ ]الكهف: ؤيداه 
وندضلالا، ذهب، الدنيا فى محعوا الذي معيهم أن هؤلاء عن أحبر تعالى اش 

ربهم.بآيايت، ممروا الدين هم أنهم عنهم دأ"مر محسنون، أنهم بمصون كانوا 
حيعث،من إلا أحد باش يكفر لا أن زعموا الذين قال كما القول كان ولو 
أنهمعنهم اض أخر الذي - أعمالهم في القوم هؤلاء يكون أن لوجب يعلم، 
ولكنعليها، مأجورين مثابين كانوا - صنعه يحنون أنهم فيه يحبون كانوا 

(.٢٧٤)ا/المان جا،ع 



علىدالة الليمة والفطرة والعقل الشؤع ودلالة ر قالوال ما بخلاف القول 
يكونأن يقتضي لا تعالى اغ ساب أو للصنم، الساجد إذ الفول، هدا بطلان 
كفر.لا قولهم وعر كفر، وفعله معاندا أو جاحدا 

Uij ٧١حفر كن ؤ قوله! في التثلسث، بقولهم المم-ارى تعار اممه أكفر وند 
موأكت ءالواءال آئمك» حقر كد ؤ ونوله! [ ٧٣ت مائدة ]اله ثلنثت ثا,لق أثن إث 

بهمقام ؤإنما عناد، ولا جحود منهم ذكن ولم [ ٧٢ت ]الماندة متيمه آبذ أدي-تح 
تعار.اش فأكفرهم ذلك، غير في الكفر 

أنهمع القول وهدا ت القول هال.ا حكى أن بعد تيمية ابن الإسلام شيخ نال 
وقد\درجثةو الكلام *أهل من كشر إليه ذهب فقاد *الإيمان® في قيل قول د أف

من- وهمرهم هميد، وأبي، حسز،، بن، وأحمد الجراح• بن كوكيع - السلف كمر 
باسكبارهكفره ؤإنما القرآن بنمي كافر إبليس ت وقالوا القول، بهذا يقول 

^٥٠^١.كذب لكونه لا لائم، الجود عن وامتناعه 

ش،أنميم ولنتنتنحآ ؤمبمءنُأخ فيهم! اف< ال نوقومه فرعون وكيلك، 
إلاربدتهمثج ؤذ ءآ ءد~ت، لثد ؤ I لفرعون قجق موسى ل ون؛ [، ١٤رعؤهتالنم-لت 

اممهبأن عالتا كان فرعون أن عر فدل [... ١٠٢لالإ>صاء: وأيوخوأ ألثثوت 
لعدملا وقصده إرادته اد لفوبغيا عنادا الله حلؤ( أكر من؛ وهو الايات، أنزل 

علمه...

أصلين:ني غلتلوا فهولأ-ء 

عمل،معه ليس فقعل، وعلم تمديؤ، مجرد الإيمان أن ظنهم أحدهما؛ 

)ا/اليان جاُع ■ التقريرُي، هذا وانظرنْلثر ياحتماربئر، ( ٣٥- إ١٦٦٤٣اليان جامع ■١( 
•٢٩٥، ٢٩ ،)(XT\A/\y



غالطأعفلم من وهدا القلب، في وحشمة ومحبة، ؤإرادة، وحركة، وحال، 
مطلئا,..المرحئة 

ذاك؛فانما النار، في مخلد كافر بانه حكم من كل أن ظنهم والثاني؛ 
الحسبه حالفوا أمر وهذا والتصديق، العلم من سيء قلبه في يكن لم لأنه 

وجماهيرالفهلرة، ليمي الآدم بتي طواف عليه أجمع وما والشؤع، والعمل 
اهل١/الطار... 

(١٩١ - \AMy)  )الفتاوىمجموع ١ ;





عهدعلى كانوا الدين المنافقين في نزك ، ألآبجا4 هلمددأق لا لثم محل ي
بندهمالمنافقين من صفتهم بمثل كان من كل بها معنثا كان ؤإن ه، الله رسول 

القيامة.يوم إلى 

اكأؤيلأهل من الحجة لإجماع ذكرنا، ما بالأية التاولين أدر قلنا يإنما 
عهدعلى - افه. رسول أصحاب ظيراثي بين كان من صمه ذلك أن عش 

الجمعرالتأؤيل يزلث،، فيهم الايات هذه وأن المنافقين، من - ه الله رسول 
.١^١٢نظير. ولا أصل من صحه على دلالة لا قول من القرآن بتأؤيل أور علته 

المروىهذا إلا مخالف، ولا كافة، رين المقعبارامن، حرمت، القول هدا وعر 
نةحتخريجات، ؤيخرحونه يتاولونه التغير أهل ذهبا لذللثا هد، سلمان عن 

علىحماله التخريجارت، هذه أبرز لمن — الخالقة ظاهره ؤإلأ — بها يستقيم 
المعنتينمن ؤيكونون بعد، يأتوا لم الصفات، هذه عليهم تنطبق أقوام إراداُتا 

كانت،ؤإن فالأية ألفاظها، بعموم الأية تثماله ومما متجه، صحيح وهذا لأية، يا 
قيامإر كانكذللثؤ من تثملكل أنها إلا تر منافقي في نزك 

ال؛قلم.الطبري كلام في المض هذا ورد وقد ازعة، 

البيان)ا/ا،خأ(.جاع )١( 
لتطابقومعناها، الأية دلالة ني داخلون أنهم اكزيل ممر سافقي ؛ي بزللها العضوي )٢( 

أنعلى الإجماع الطري الإمام حكي وند الايات، ني به اف أخبر ما ع وصفاتهم أفعالهم 
)ا/حآ'آ،البيان جاع ]انظرت لف، المن جماعن عن الرواية به وجاءتا فيهم، نزك الأية 
سؤالورد أو ، حديث، حدت، أنه لا — اممه ثاء إن - المراد هو ذكرته اللءي المعتى وهد.ا (^، ٢٨٩
إلىصبيل ولا ، ذلاك، في خبر يثبت، لم أنه إحداهما؛ ث كلألتين وذللث، الأية، لنزول سببا فكان 
يثقولم السببية في صرح صحح ض وجود عدم ممرر فإذا الرواية، إلى النزول أماب معرفة 

غيرهم.ب ؤإن التزيل وت في صفته وافق من فيه بالدخول الناس فأولى الأية لففل عموم إلا 
منالنزول ٌمب صورة إحراج بمحال صح لما رء ذللث، في ذللث، في ثبتا لو أنه ت والأخر 
)T/الكوكب، ثرح في: تقريره ]اننلر مقرر هو كما فْلعي العموم في لحولها إذ العموم، 

نمافقوهدا تقرر فإذا ([ ١٩٠،  ١٨٦)ا/بب، البيان وأضواء )ا/ص، والإتقان (، ١٨٧
حال.بكل العموم في داخلون التنزيل عصر 

اكزيل=وأنوار ١(، الوجيز والمحرر )ا/ا،خآ(، البيان جاع في: الوجه هدا انظر )٣( 



يرىأنه على ه سلمان قول حمل ومضمونه آحر؛ وجها الشوكاني وذكر 
المضالمقي المميف بوصع أهلها يدين التي الفتنة أهل على لأية ا حمل 

الشبهةمن عليه يطرأ لما إصلاح أنه اده ففي يعتقد من وسائر كالخوارج، 
/١١اuطإة

الالفمن ذلك في لما - عليه الأية تقمر لا أن ثريطة - حن وجه وهذا 
وهوالحق، عاليه التبس لما ؤإحسان، إصلاح أنه فاعله يظن والدي العريفس، 

الأية.عموم في يدحل مما 

X\or)\!انماني وروح  UiTالشرير)\/وفح ممر)\إ0لأه ابن ونفير =)\إص 
فحاسير)ا/م؛(.





ماعلى به تنبيها — اصلاح أنه يحمسون الذي — إفسادهم أنواع من بنهمع لأية ا
المثال*التفسير ئييل من ْ ّوا 

مصلحون،أنهم دعواهم في منهم لكن الأمرين وأي • ةقتُ اتجري الإمام مال 
بينفسواء مملحون. ذلك من أتوا فيما أنهم يحبون لكنوا أنهم ثلثا لا مهم 

منركبوا وفيما أديانهم، في أو الإصلاح، دعواهم لكنت، والمسلمين اليهود 
أظهرواما لغير وهم القول من لهم أظهروا فيما المزمنين وكذبهم افه، معصية 

وهممحسنين، أنمهم عند أمرهم من ذللث، جميع في لكنوا لأنهم متبملنون، 
عليهمفرض لكن فد ثناؤه حل الله لأن مخالفون. الله ولأمر مسيئون، الله عنلّ 

حاءوبما ه الله برسول التصديق وألزمهم لمين، الممع وحرنهم اليهود عداوة 
وجهعلى - اليهود لقاوهم فكان المزمنين. ذللث، محن ألزم لكلذي الله، عند من به 

-اممه عند من أنه به حاء وفيما ه اممه رسول نبوة في وشكهم لهم، منهم الولاية 
فيماأو أديانهم في وهدى: إصلاحا عندهم لكن ذلل؛، لكن ؤإن ال، الفأعفلم 

•اه واليهود• المزمنض بين 

أنهنختاره والل.ي الأية! معنى في أقوال حمسة حكى أن بعد حيان أبو وقال 
أنواعمن فرد كل على النهي يحمل بل الأقوال، هده من شيء بتعين لا 

اد.اهأ،بالإذ
وترجيح،بدراسة لها يعرضوا ولم الأهوال يرن.ْ المفسرين من حماعة وحكى 

وافّالمنافقين، أفعال مانح تعداد في هي ؤإنما لأية ا في حلاقا ت، ليلأنها 
أعلم.

(.٢٩١ابن)ا/جامع )١( 
اوح؛ط)ا/م«االبحر )٢( 





والزجاجوالمبرد كالأخفس البصرة نحاة من تبعهم ومن الكوفة، نحاة 
وابنوالبغوى معاني، الالمفلفر وأبو الواحدى فئر وبه ، وغيرهم 

وغرلأ/١^٢، 
دحاء فالذي شيامحلينهم. إلى حلأءهم صرفوا ؤإذا المعنى: بل آخرون: ومحال، 

إلىلماء عن المنافقين انصراف من المعنى تضمنه ما هو إلىاا ٠٠

معنىيتضمنه الفعل في التجوز يكون القول هدا فعلى بهم. حالض ثياملينهم 
وهوررون_زفا.صمن الذي الفعل على دليلا ررإلى® حرف فيكون آخر، فعل 

نحاةجمهور مذهجإ وهو . الكوفة نحاة بعض إلى النول هدا جرير ابن ونبا 

،•٦٧١كثتر وابن والقرطي عهلية ابن فثر وبه ر الصر٥أ 

والنرحح:المتاقشة ؛أي 

فعلمعنى ضنتا راحلا(( إن قال: من قول ترجيح إلى جرير ابن الإمام ذهبا 
الجر.حروف بتتاوبج قال من قول وصعقا انصرف((،  ١١وهو آحر 

يالموابا؛أولى عندي القول وهذا بالتضمين: القول حكى أن بعد  ascقال 

القرآنوساني (، ٣١٩. )٦/^\r والشضب (، ١٤٠)ا/ للاحض الهمان معاني انظر: )١( 
١(.والبحرالسبلللزحاج ؤإعرابه 

السيرعلامة التصاتيف، صاحب الحنبلي، القرشي علي بن الرحمن عبد الفرج أبو هو* )٢، 
مائت.وحموتعين ّع سنة توفي التأؤيل، ؛ي حاض أنه غير الممير، وبحر والتاؤخ، 

وزاد)\إم الخزيل ومعالم (، ٤٠٢)ا/العاني وتمر (، ٩٠)١; الوسيط انفز: )٣( 
السير)ا/؛م(.

اننلر)؛(
انظر)٥( 
انظر)٦( 

٧٧.)

)ا/؟؟آ(.البيان جامع 
\بذ)\إ^\(.والبحر وْديالاولأ_،)آ/هخ1(، الخثائص)آ/ح.م(، 

ونفيرابنكثير)ا/(، ٢٠٧/١والجامعلأحكامالقرآن)السررالوحيز)ا/مآل(، 



يملحفلا غيره، من أولى به هو وجها المعاني حروف من حرف لكل لأن 
لها.التسلم يجب بحجة إلا غيره إلى عنه ذلك تحويل 

معانيهاملها حائز وغير محم، الكلام من لحك موصع كل في ارإلم،" ول 
وتضعيفالقول، هذا ترجيح في جرير ابن قول وبنحو ر ل اه. أماكنها. في 

كابنير النفأئمة من حماعة قال الأية ير نففي الجر حروف بتناوب القول 
والثوكاني،كثير، وابن والسمين، حيان، وأبي حزى، وابن والقرطي، عطية 

اض.رحمة الجمع على ، حان وصديق لألوسي، وا 
فتقول:بالياء توصل أن وعريها ررإلى؛؛ - ؛ ررحلموا® وصيت، ععلية: ابن قال 
وانصرفوا،ذهبوا منزلة الموضع هذا في ررحالوا« ولت حنث من يفلان، حلولنا 

ماهو الضعف هذا ووجه ،♦ اط صحفا. هذا وفي ررْعا' بمعنى ُُإلى® قوم• وقال 
إلاعنه تحويله بملح فلا يه أولى هو معنى حرف لكل أن من جرير ابن به أدلى 

بتناوبالقول من استعمالا وأومح أسهل الفعل تضمين وأن لها• التسليم بحجة 
الجرل؛،.حروف 

ارحلوا((،و الأصلي المعنى إلغاء عليه يترنم، لا أته القول هذا ترجيح ييمحيد 
ارإلؤرا(بأن القول بخلاف اذهبوا((. أو ررانصرفوا، معنى معناه إلى يضاف بل 

الأولى،حلاف وهذا المعنيين، اجتماع دون ، المصاحبة هو الذي ررمع(( بمعنى 

)ا/؟ا،آأ(.البيان جامع )١( 
والنهل(، ٢٠٧- )ا/ا"«آ المان لأحكام والجامع  i(SyT)\/الوجيز السرر انفلر: )٢( 

(UTAfS  إ المصون والدر المحط والسر)\ا/محير ابن وتمر )\إ0أ(
ابن)ا/ها،(ّوفتح وروحاوعاني)ا/يها(، القد,ر)ا/؛؛(، وفح (، ٧٧

والبحر(، ٢٠٧- )\/^^ السأن لأحكام الجامع وانفلر: الوجيز السرر )٣( 
السيط)ا/ملاأ(.

وال؛رهانلالزركثي)موضالاويب)أ/أ0آ(، ، ١٣ص للمكري الهموذ،الالخوة انفلر: )٤( 
٢٣٨.)

.٣٩٤، ١٦٦ص الباز رصف، انفلر: )٠( 



كابفي كيرة نظائر الأية ولهذه تقاليلهأ. من أولى اف كاب معاني تكثير لأن 
قبيلمن أهو عادة. به يتعدى الذي الحرف بغير الفعل تعدية المسألة وأصل اض، 

معنىبقاء مع آخر فعل معنى الفعل تضمين ميل من أو الجر، حروف تناوب 
نحاةمن تبعهم ومن الكوفة نحاة فجمهور النحاة، بين حلاف ؟. الأول الفعل 

وافقهمومن المرة نجاة وجمهور الجر. حروف تناوب نيل من أنه على الصرة 
آحررى.فعل معز الفعل تضمين نيل من أنه على 

-الفعل تضمين نيل من إنه نالا من محول المدمن وأصح القولين وأرجح 
وأئمةالعربية أئمة من المحققين من حماعة قول وهو — حجج من بيانه سبق لما 

،،ءطية١٦وان المر؛يلْ،، وان اتجري؛،، جرير وان م ص كان الضير 
١،،القيمر وابن م جوى وابن ،، تءمية١٨ابن الإسلام يشيح دالقرءدى،ل٧،، 

صوالكليان (، ٦٨٥)Y/ الييب ومغنى (، T'A/Y)الخمانص ش التضمين تعريف انفر )١( 

 )Y( :(، ٦٣لالأراء)ا/م؛، القرأن .ماني انظر(U«/Y ،) ،)\'1/والكثافوالكت،والع؛ون)ا
(،١٢٤٨١)(. ٣٤٢>ما/القاري دسبموع (، ١Y٣/١رالوجمز والمحرر (، ١٨٤))/

اص٦٤الداني والجن السل والحر 
إمامالمحوى، القح أبو حني بن عثمان هو؛ جني وابن (، ٣٠٨/٢)الخمانص • انغر ، ٣١

(،٣٣٥)Y/ارواة إنباه وثلألماتة؟ وتعين اثنتين مؤنة مز، التمجانيف، وصاحب، المرية، 
والمسمر)يا/لأا(.

انفر)٤( 
انفر)٥( 
انفر)٦( 
انظر)٧( 
انفر)٨( 
انظر)٩( 

y(xr٦٦\إ(، ٢٣٧)Y/المان)ا/ههأ(، جاع 
القرآنأحكام 

المحرر
٢(. ٠٧- ٢ ٠ ٦ القرآن)ا/ لأحكام الجاسمر 
!٢٤-  ١٢٣٨١)(, Tiy/\T)(، ٣٥٨/٤)الفاوى مجموع 
))/٨٣(.المهيل 

الفواتد)أ/اأ(.بيانع انفر: 



،كثير وابن ، هئالإ وابن ر الحدىل والسمين حبازرا،، يأبى 
،والقاسمي ،، حازأ وصديق ٢، والألومير والنولكنىرا"ا، والزركشىأْ،، 

كتابحملوا وعليه اصيلأ، ذلك قرروا إذ - اض رحمة عليهم - ١، وارشنقيطير 
تعالى.اف 

وتعديهالممل محنى الفعل نقمن والعرب تيمية؛ ابن الإسلام ثيغ قال 
فييقولون كما بعض، مقام تقوم الحروف بعض جعل من غلهل هنا ومن تعديته، 

ماوالتحقيق نعاجه، مع أي! [ ٢٤]ص: ماحواه إك محنك مؤال ثثش لثن ؤ • ذولُ 
إلىوصمها جمعها يتضمن النعجة وال فالتضمين من البصرة نحاة فاله 

اه؛نعاجه... 

الحروف.تضمين من أولى الأفعال وتضمين I ي الأنال.احيان أبو ونال 
اهرآا،بها 

؛؛،(.A/U)(، ٤٤١)\/T\\. الممط الحر انخلر: )١( 
)ا/ه؛ا(.انمون الدر انغلر: )٢( 
محمدأبو عشام بن يوصف ين عLJاله هو: عشام وابن (■ ٦٨٠)آ/اللب—، مغني انظر• )٣( 

إحدىسنة توفي والشيوخ، الأزان نفاق العربية في تبحر التماتف، صاحب النحوي، 
(.٤١٠)Y/ الكامنة الدرر وسمماثة. وستين 

)ه/ب•؛،(، ٤٧٦، ٣٨٧)"T/(، ٢٤٨، ١٩٦، ٧٧ض؛رالقرآناسم)ا/؛؛، انظر: )؛(
٣١٢، ٢٤٧(، ٢١٨٨)(، ٤٦٠.)

(.٢٣٩/٣)البرUj انفلر: )٥( 
القدير)ا/؛؛(.تع انغلر: )٦( 
١ْ(.٧/١)روح انغلر: )٧( 
تحاوان)ا/هآ(.انفلر:)٨( 
(.١٤٣٤، ١٢٧٤، ١٢١١/0)(، ٩٩٨، ٩٤٩، ٦٣٦الأو؛ل)مأه؛، محاسن انفلر: )٩( 

(.٠٣٠)؛/ (، ٢٧٦>م المان أصواء انغلر: ١( )٠ 
(.٣٤٢; ١٣)الختاوى مجموع ( ١١)
البحرالممءل)ا/ا؛((.( ١٢)



لهيكون أن بد لا المعددة بالحروف المعدي الفعل ت القيم ابن العلامة وقال 
معانياختلاف يحب وهدا الأحر، الحرف معنى على زاني معنى حرف كل مع 

فقهاءوأما الأحر، بمعنى الحرفين أحد يجحالون النحاة وظاهريه الحروف... 

الحرف،مع معنى للفعل يجعلون بل الطريفة ه هن. يرتقون فلا المربية أهل 
الفعلفيشربون الأفعال من متدعي يوما الحرف إلى فيتفلرون غيره، ْع ومعنى 

معناه.به الخعد.ى 

الفعليضمنون أصحابه حذاق وطريقة هءزفة 'سويه انمناعة إمام طريقة هده 
القدارحليالة شريفة قاعدة وهده الحرف. مقام الحرف يقيمون لا الفحل، محنى 

مقدم؛الضمين ءالقول فإن يرن.ا تقرر إذا ١^١٢١ الذهن. في ولطافة قطة تتدعي 
داليادة((هالقول على 

تتعالى كقوله ، أمثالتها قي المفسرين أقوال إليها تعاد ا ترجيحية قاعدة وهذه 
محنكمؤال وقوله: [ ١٨٧]البقرة: ه بنكؤم، إك ازمت، ألفثاو للأ لخفم ُؤيل 

؛ؤءتخ١وفول: [. ١٤ءؤسأثًافيكاإق\سيملاكف: وقول: [، ٢٤إلتاحؤءيمتصت 
الخاشعمد محمل. ئ. الملامة حمعها كثير وغيرها ٦[، أده!الإنسان: هماي ها يمتحب 

فيمنثورة وهى ، الكريماُ القرآن لأسلوب رردراسات القيم كتابه في عفليمة 
منآية نمير في المقرون احتالف فإذا الرب. ولغة القرآن وعلوم ير النفكتب 

علىيحملها من ومنهم لألمال، ا تضمين على يحملها من فمنهم اف، كتاب 
تفسيرفي بالصواب القولين أولي التضمين على فالحمل الجر، حريف تناوب 
الآة.



فهوأمثلتها بعض في - نظريا قررها ممن كان ؤإن - القاعدة هذه حالف ومن 
محجوج

كتابهمن مواضع ،ي بها ونسر وثررها القاعدة هذه اعتمد حيث الطبري حرير ابن فهل كما )١( 
حروفيتناوب القول على نثر حيث أحر مواضع في وحالفها _، يعضها إلى الإحالة بق .

0م/ا(.وكاسلاكراءُن(، ٢٧عاويان)\/اا؛(،صآ/ش 
)"ا/هاآ(،العاني انغلر: تعارؤو؛نثقام' مجرقوله في بالضتن نال فقد مل 

القرانمعاني ت المثال سبيل على اننلر مذهبه. وفق الجر حروف بتناوب القول يقرر ما وكثينا 
(.)Y/٠٧(، ٦٣)ا/'آإ، 





خدعتك®الذي ui®  Iبهظفر إذا يخدعه كان لمن الرجل كقول الجواب، على 
إليه.الأمر صار إذ ذلك قال ولكن خديعة، منه تكن ولم 

ونوله[ ١٥]الممرة: ِمم4 دمئ ^أس ت قوله وئالآخرونت 
الاستهزاء،حزاء مجازيهم أنه الله من إخبار أشبهها وما [ ١٤٢اء: حئدعهلمه]ال

فعلهمص تمرْ فمج إياهم، جرائه عن، خرم فأحرج الخداع• عقوبة ومعاقبهم 
ؤو-،؛و]ءالت كما المعنيان، اختلغ، ؤإن اللففل في العقاب اسحقرا عاليه الذي 

اممه،ومعصية محيثة صاحبها من الأولى أن ومعلوم [ ٤٠ظهأهتالنورتم،ت ّثه ثئت 
عدلت.الأخرى وأن 

إلىخلوا إذا أنهم النافقين عن أخبر اض أن ت نلكا معنى ت آخرون ونال 
ؤإنمابه جاء وما ه، محمد تكدس، في دينكم على معكم إنا ! نالواشياطينهم 

مستهزئون.- به حاء وما ه بمحمد صدئنا لهم! فولما من - لهم نفلهر بما نحن 
الاستهزاء.معاني من وذللث، I قالوا 

الدنيافي أحكامه من لهم فيغلهر [ ١٥ؤممزئلأإه]اسرة: أنه اممه فأخبر 
هممما والمؤمنين ه المي أظهروا كما الأخرة. في اض عند لهم الذي خلاف 

سرائرهم.في خلافه على 

الحق:وبيان المنانشة ءؤ 

لهاالمتأولين العاني، هدم تعالى اف عن المافين قول حرير ابن الإمام رذ 
عنفأخبر كتابه في ه لمفأثبتها ند تعالى اض لأن وذلك، تأؤيلها؛ غير على 

قدشيء نفى يجول. فلا بهم، وسخريته وامتهنائه ومكره النافقين، مخادعته 
أنهأقوام عن تعالى بخبره الله عن العاني هازه نفاة أزم نم ه. لفالله أتبته 

للمالأحمار، هغ>ْ في تعالى افُ صدقوا فكيف، أغرقهم. أنه وآخرين بهم خفا 
تعالى.ه نفعن خبره فى يمدفوه 

إنما[ ١٥]البقرة! ه ثوم ينمزكأ أثم ؤ اممه؛ فول أن زعموا الأين وأما قهفب! فقال 



فنافونخديعة ولا مكر ولا استهزاء اممه من يكن لم وأنه الجواب، وجه على هو 
-وحل عز - اض أثبته قد ما ِ وحل عز - اض أثبته قل ما - وحل عز - اض عن 

لها...وجبه وأ لفه، 

لمقبلنا مضوا بقوم مكر أنه أحبرنا — ثناؤ، جل — اممه إن ذللث، لقائل ويقال 
اممهفصدقا أغرقهم، أنه آخرين وعن بهم، خف أنه آخرين عن وأخرنا رهم، 
علىبرهانم، فما منه شيء بين ق نفت ولم ، ذلالثL من به أخبرنا فيما ذكر0 تعالى 

أغرقهأنه أخثر بمن وخف، أغرق قد أنه I بزعمالث، ، بينه فزقت ما تفريقالث، 
به؟.مكر قد أنه أخبر بمن يمكر ولم ، به وخنا 

فيألزم إلا شنئا أحدهما في يقول فلن ، ذللئ، في عليه القول نعكس نم 
.١^١٢الآخرمثاله. 

منذللئ، في والصواب ت فقال ذللث، معنى في عنده الحق القول هقفز يثن نم 
المستهرئإظهار العرب: كلام في الاستهزاء معنى أن : عندنادالتأؤيل القول 

بهوفعله محيله من بذللث، وهو ظاهتا، يرضيه ما والفعل القول من به لالمستهزأ 
والمكر.والسخرية الخداع معنى وكالللiإ بامحلنا، مساءة مورثه 

واٍللاعهالمنافقين بكذب علمه مع _ تعالى الله وكان - كذلك، ذللث، كان فإذا 
منأظهروا ما سبكا - الأحكام من الدنيا في لهم جعل قد - عقائدهم خبثا على 

أقرمنلأما أفعالهم وحميد قلوبهم بضمائر المصدقين لمين المأحكام - الإسلام 
ومحنينهم تمييزه حال إلى المؤمنين مع الأحرة في ؤيحشرهم ألسنتهم، به 

تعالىأنه معلوما كان - الأسفل بالدرك جحيمه ءلثقاتا من يلحقهم ثم المؤمنين 
ساحرابهم مستهزئا بهم كان - أفعالهم على لهم جزاء كان ؤإن - بهم ذللث، بفعله 
ماوالخديحة والمكر والسخرية الاستهزاء معنى كان إذ ماكتا. وبهم خادعا ولهم 

ءخضتا.)ا/ه'"آ(،الهاز جامع 



ظالم،له بصاحبه المستهزئ فيها حاو في معناه ذلك يكون أن دون نل، وصفنا 
،.١١٥١عائل. غير فيها عليه أو 

أمرين:ه حرير ابن لإمام ا كلام فضمن 
ومثلهاالكمال، وجه على تعالى ف الاستهزاء صفة إثبات ! أحدهما

استهزأمن مقابلة في تعالى ض مثبتة فهي .، والكيا.والكر، والخواع، حرية، ال
علىإلا بها تعالى اف اتصاف، يرد لم ولهذا كاد، أو مكر أو حانع أو سخر أو 

هبمثثون. ممئبجيم ف، وبمدم ِمم بممزئ هنا ئال، كما والتقييد المقابلة سبيل 
ؤو,يونَواوقوله: [ ٣٠ؤنبمووننءأقه]الأمال: وكقوله: [ ١٤]١^: 

ومنأس ؤعثد-م0 ه: ولوق[ ١٦-١٥سارق: ]ال_هل.ه ؟؛١ .وأكد 
٩^١[.]١لتوبة: يإلإه أف مجّ ثمم ءؤىسءشن وقوله: ١[ ٤ ٢ ؛ ]الم.اء 

أوماكر إنه يقال: فلا الإطلاق، مثيل على العاني ؛هن.ْ سبحانهيوصم، فلا 
تكونالعاني هده لأن وذللث، التسمية؛ سبيل على ولا الخبر سبيل على لا كائد. 
أيالكمال، حال في تعالى ف مثبتة فهي حال• في ذما وتكون حال؛ في مدحا 
القا؛لةرآ،.حال 

حلأفهأ''آ،.عنهم ينقل لم إذ الأمة، سلف، وعليه القرآن، ظاهر وهدا 
ابنوكان تعالى. اممه حق في الصمات هده معاني بيان الأحر: والأمر 

وبمثلالبابؤ. هل.ا في الصالح لف، المدهبؤ على سائرا ذللثج كل في هقئغ حرير 
والجماعة.نة الأهل رو مققال الصفة هده لمعنى بيانه 

بممزكاأس ؤ قوله: معنى بيان في ثقفئ السعدي الرحمن عد العلامة قال 

مخ>ا.(، ٣٠٤. T>T)\/المان جامع )١( 
(.٣٣١)\إ عنمن ابن للشيخ الوامطية وشرح )ا/ح'\(، كير ابن -نير انفلر: )٢( 
صنلأبن \ف\ج- شرح ١^ )٣( 



^عير؛؛ري

بهمامتهزائه فمن تعبادْ• امتهزائهم على لهم، جراء وهذا [؛ ١٥آfمهتالقرة■ 
معأنهم ظنوا حتى الخبيثة والأحوال النقاء من فيه كانوا ما لهم زين أن 

'ئ^|هم*المومنن الثه يملط لم لما ،  ا
مشىفإذا ؛؛-١^١ نورا المؤمنين مع يعطيهم أن القيامة يوم بهم استهزائه ومن 

فمامتحيرين. النور يعد الظالمة محي وبقوا المنافقين، نور طفئ بنورهم المؤمنون 
اهرالطمع. يعد اليأس أعفلم 

هذْنمي إلى التاؤيل أهل ُن وغيرهم والأساعرة المعتزلة مقمرو ذهب بينما 
وهذا، المشاكلة قبيل من جراؤ٥ المراد بأن وفسروها تعالى، الله عن الصفة 

ينقللم أنه غير حرير، ابن ذكرئ الض الأقوال من الرابع القول هو ير الخف
تعالى.اللة عن للمنة نفيهم 

هدْأنكر من على جرير ابن ورد السنة، أهل لمذهب السابق القرير وفى 
يلزملم اليقينية، بأدلته الحق نيين ®ؤإذا هذا قولهم رد عن الغنية تعالى ش الصفة 

للعلمبهللأنها، يعلم ولأنه لها؛ حد لا لأنها عليه؛ الواردة الشبه بأجوبة الإتيان 
أعلم.واض ياطل،؛ فهو الواصح، الحق ناقى ما كل بأن 

(.١١١وأضواءالخان)ا/ (، ٧٨محير)ا/ تمرابن واظر: (، ٥١٢)١; الرحمن تيسير١^ )١( 
- ١٢القرآن)ا/ب• لأحكام والجامع والمحررالوجيز)ا/همآا(، الكشاو،)ا/ا"ما(، انفلر: )٢١( 

)ا/خها(،الماني وروح )ا/هاا(، المحيتل والبحر (، ١٠٨)ا/والتسهيل (، ١٢٠٨
جمهورإلى بعضهم وسه القول بهيا الأية فروا حيث، (، ١٢٩٤)ا/والتنوير والتحرير 
تعالى.افه عن الصفة نفي على بعضهم تنصيص مع العلماء، 

)ا/ها"ا(ءالرحمن تيسيرالكريم )٠١( 





أنكأردت إذا لك، رت فكما فهو قال: ثم ااأمددتاا. فهو الخير من كان وما 
»أماودت*لا/قالت: أعطيته أنك أردت ؤإذا لهء، فهوامددت تركته 

الأ->مشلآ/قول وص البصرة نحويي بعض إلى حرير ابن ب نالقول وهذا 
بغيرفهو ه نفمن الشيء في حدثت زيادة كل الكوفة: نحؤيي بعض دئال 

فهوغيره من الشيء في أحدثت زيادة وكل غيرْ" آثم الهر ُرمد • تقول كما ألف 
إلىوالشوكاني القرطبي به ون، بمدد الجيش أمددت كقولك: بألف. 
،.الفراء١٤

والترحح!لمناقشة ا٠ 
ابنلقول نقمته مع مجاس، قول معنى ترجثح على جرير ابن الإمام نص 

مسعود.وابن عباس 

بمعنىيكون أن قوله: في بالصواب الأنوال وأولى ت ه فقال 
أنهرثتا وصف كما وتمردهم. عنتوهم في لهم والترك الإملاء وجه على يزيدهم، 

ف،وثدرئم مِ،ز أول يهء قنوأ ؤ كما دأبمثنمئم أفدمم ت قوله في بطرايهم فعل 
لهمونملي فيه، ونتركهم نذرهم يعني [، ١١٠: ]١بممهون.ه ئيهّ 
اهرْ/إثمهم. إلى إئتاليزدادوا 
القاعدةمغمون هو هنا لترحيحه حرير ابن به احتج الن.ى الوجه وهذا 

وبنحو،، ذلكاار عدم ما على مقدم قرآنية آيات تؤيده الذي *القول الترحيحية: 

الان)ا/ي'''ا(.جامع انظر: )١( 
)ا/'اه(.القرآن .ماني انظر: )٢( 
اوان)ا/'\،مآ(.جامع انظر: )"١( 
المعاني.ني عاليه أنف ولم (، ٤٤القاوير)ا/ونح ٢(، ٠ ٩ )ا/ القرآن الجامع انظر: )٤( 
المان)ا/\>«"ا(.جامع )٥( 
(.١٠١٢)ا/الترجيح قواعد انظر: )٦( 



أهلجماهير مارات جرت الأية ير نففي جرير ابن اختاره الذي المعنى 
جزي،وابن دالقرطبي، عطية، وابن والنوى، الايث، أبو متهم التمر، 

اف١رحمة عليهم وغيرهم عاشور، وابن والألومي، والشوكاني، 
وامتدلله، وجه لا بأنه ووصفه الأحفثى، قول جرير ابن الإمام تعقب نم 
نولجواز في العرب بلغة المعرفة أهل بين خلاف لا بأنه نوله صحة على 

بماءبه المتصل ماء زائدا فصار به اتصل بمعنى آحر، نهر النهن مد ٠٠القاتل 
المتصل.

جريرابن حجة ؤيويد ^ئمقسممثهو0لأآ،. نوله: في ذللث، فكذللث، 
يرتكبفلا الأصل، خلاف وهو وتقديرا حذئا فيه أن القول هذا تفعيم، فى 

عليهما- عاشور وابن الألومي القول ط؛ تفعيمؤ على نص وند ،•  ١٤بغير؛•!
)٤(,د .
—الله رحمه 

اختصاصهأو الثر، فى بالزيادة — الهمز بدون — مدا، ٠١باختصاصي القول وأما 
أوالخير، في بالزيادة - المهموزة - راأمداا واختصاص ه. نفمن الحادثة بالزيادة 
الكوفة.أهل بعض ونول الجرمي، يونس قول في كما غيره• من الحادثة بالزيادة 
منالتخصيص هذا ينقض ما تعالى اف كتاب، فى ورد بل منضيهل، غير فهو 

يثميدآلا ل يلمحن لمؤ، مائ مؤنبدءثنذلإ 'يذهمّ ؤأبمشؤثأثماتع،لى؛ قوله أمئاف 
وهوالمفعول غير من بالزيادة الأية في ارنما,.« حاء حين، [، ٠٥]المنمون: )ئأه 

ل١y٦)\إالوحز والسمر )ا/س انمزل وسالم )ا/^(، العلوم بحر انظر: )١( 
ونحاوحط)ا/آاا(، والمر والنهل)ا/ص، (، ٢٠٩/١لأحكامالقرآن)والجامع 

•والتحريرواكوير)ا/ْ؟آ( )ا/هْا(، المعاني وروح (، ٤٤)ا/ الثوير 
انظر)٢( 
انظر)٣( 
انظر)٤( 

المان)ا/خ'ما<.جامع 
(.٤٢١)آ/ الترحح وقواعد )ا/وها(، الحاني روح 
)ا/اُهآ(.والتنوير والتحرير (، ١٥٩٦١)العاني روح 



ومنالكوفة. أهل بعض ادعاه الذي التخصص حلاف وهذا والبنوزار المال، ١١
عمران:]آو أثشكق4 نن ^قف ئكثق وبمح( ييدثأ أن بجتمحإ •' تعالى قوله ذلك 
التخصيصحلاف وهذا الشر في لا الخير في بالزيادْ رريمدا، جاء حيث [، ١٢٤

آعلم.والاه الجرمي• يوض ادعاه الن>ى 





والمرطبيالليث أبو فنر وبه ،، قادة١ عن جرير ابن ورواه 
: cLai]^لدئيم عث أنس ةكةث\ دهنّتهتم مد ؤثأما ت تعالى قوله على فحملوها 

الضلالاشتروا أي: »الاء«. مكان و»ءاإى« »ءلى« عان ®الباء® تدخل وغال [ ١٧
الهدتمارم*على ت بالهدى؛معنى 

احتارواالذين أولئك هؤلاء: معنى على الأية تأؤيل فكان جربر؛ ابن نال 
اختاروا،معنى إلى ®اشتروا* اض قول معنى وجهوا وأراهم الهدى• على الضلالة 

اقرأعليه. اخترته يعنون كدا. على كدا اشترت تقول؛ العرب لأن 
كفروا.ثم آمنوا الثالث: القول 
مجاهدرى.عن جرير ابن ورواه 

النفاقإلى عنه ارتدوا نم إيمان منهم حصل المنافقين أن القول هذا ومعنى 
بالهل>ى.الغلالة اشتراوهم 

والترحح:لمتاقثان ا٠ 

ترتغيي ه عود موابن هماس ابن قول احمحار إلى اتجري جر؛ر ا؛ن ذما 
الآية.

وابنهماس ابن عن رئينا ما الأية، بتامحيل محيى أولى هو والذي هقه؛ فقال 
الضلالةأخذوا [ ١٦]البقرة: آلثثله افسرأ ؤ قوله: تأؤيلهما من عود م

ابهباكتكفتا، بالإيمان مستباّد فإنه باممه كافر كل أن وذلك الهدى. وتركوا 

(.٢١٠وادورالمثور)ا/ '٢(، ١٢)ا/ البيان جامع اننلر: )١( 
(.٠٢١ )\إ القرآن لأحكام والجامع (، ٩٨)ا/العلوم بحر اننلر: )٢( 

)ا/مأا"ا(.البيان جامع انثلر: ( )٠٢
)ا/ّاا"ا(.البيان جامع )٤( 
(.٨٠)\إ المثور والدر )ا/آه(، حاتم أبي ابن ير ونف(، T\y)\/البيان جامع انظر: )0( 



جل- الله مع تأوما به. أمر الذي الإيمان من بدلا منه، وجد الذي الكمز 
٠—؛^^ُؤوش • وبرسوله به لإيمان ١ مكان به كفرا اكب فيمن يقول _ ثناوه 

لأنالثراء، معنى هو وذلك [؟ ١٠٨ل\ونو0: ألتكليم ثلسؤآء إلأتيرثمن الخفمر 
فكذلكمنه• بديلا آخر البدل من منه يوحذ الذي مكان يستبدل شيئا مشتر كل 

نوروسلبهما اممه، فأصلهما والنفاق، الضلالة بالهدى استبدلا والكافر، المنافق 
ها يبصرون. لا ظالمات في جميعهم فترك الهدى، 

المختار.للمعنى قرآنية آية بتأييد اختياره على هءذه جرير ابن الإمام فاستدل 
قررأن بعد - اختيار عن فأعرض قتادة قول فأما الأخرين القولين تعقب ثم 

قولهوهي الأية، في لقرينة - يختاره لا أنه غير محتمل التأويل من وجه أنه 
ؤ1ؤلنيكقوله معنى أن على ؛ذللئج فدد [ ١٦ت ]\وقو1 ُءئت ؤدثا تعالى! 

منالناس، يتعارفه الذي الثراء معنى [ ١٦]البقرة؛ ألهدئ؟٠ الثثله افسزا ٢^٤٤ 
عوضعلى عوض وأخذ شيء مكان شيء استبدال 
علىدالة وصفهم في الأيات إذ السياق، بدلالة صعقه فقد مجاهد قول وأما 

التصديقبدعواهم بألسنتهم الكذب بإظهار الله وصفهم بل قهل، يؤمنوا لم أنهم 
تعالى!قال الكفر. مستبطنون وهم وللمؤمنين، ورسوله لله خداعا بمحمد 

م؛،صئدبهم 4، . يئمحن دما أئثهم إلا بمدمحك وما ؛١٠^١ أممه ؤ.محيءدة 
أينف٩[. - ٨ : ؟ه رؤا يكذؤك كاوأ يثا ألثل عداب وؤئب منبمأ أذئه  ٣١٥
كفرواص؟ئم مزمنين كانوا أنهم على الدلالة 

علىتدل الأدلة إذ نفلر محل هذا مجاهد قول على جرير ابن واعتراض 
وجوه!من ذلك بيان ودونلث، جرير، ابن ذكره ما خلاف 

اوان)ا/هاّآ(.جامع )١( 
الم1ن)ا/؛امآ(.جامع انظر: )٢( 
اوان)ا/؛ا'ا(.جامع انظر: )٣( 



أنعلى مبني مجاهد نول على جربر ابن اعتراض مدار أن • أحدهما 
إيمان.منهم بق يلم المنافهين 
ال1قيدونمازالتبدإئكجآءق. ^إدا تعارت كقوله القرآن نص حلاف الأصل وهذا 

الئهر يم عل كندأقبع ءاممحأئم ءاثتم ؤد;لش ه ولنى إل٧ لسول 
٣[.- ١ ]النافقون: سهوليم 

إيمان.منهم مبق المنافقين يعص أن على تدل ونظائرها الأيات فهذه 
امحدأؤأد-ييى٢^^ تعالى• بقوله الاستدلال أبطل حرير ابن أن الثاني• الوجه 

عنهفارتدوا الإيمان على كانوا المنافقين أن على [ ١٦\}بقو0ت \ آلثانلئ 
بعضعلى حملها لأحد وليس الأحر المعانى تحتمل الأية أن يحجة النفاق. إلى 

،.لهار التسليم يجب بحجة إلا معانيها 
فيهمنانع الموضع هذا على تنزيله أن إلا صحيح أصله في التمرير ا وهل. 

]البقرة!إلإ,بمرايم ألخكعر وش ؤ • تعالى قوله اعبر قد جرير ابن أن وذلك 
_.احتارا — معانيها بعض على لأية ا لحمل يصالح دليلا [ ١٠٨

حوازعلى دليلا تكون لأن الذكر الأنفة النافقين محورة آية تملح لا فلماذا 
!مجاهد؟!فول وهو معانيها، يعفى على الأية حمل 

الشراءمحنى من المفهومة المعاني أظهر هو مجاهاو قول أن ت الثالث، الوجه 
واليع•

كانواالقوم إن ؛ نالواالاين وأما فقال؛ ه نفجرير ابن الإمام بتقرير وهذا 
لأنالقوم، به وصفوا ما على الأمر كان لو عليهم مونة لا فإنه وكفروا، مؤمنين 

الهدى.من عوصا الكفر ٍه واستدلوا الإيمان تركوا فقد كذللثج، كان إذا الأمر 
اه.والسع. الثراء معاني من المفهوم المعنى هو وذلك 

(.٣١٤)ا/اليان جامع انظر: 



أنهمع - القول هذا عن اعرض جرير ابن أن يظهر التقرير هدا حلال ومن 
الوجهينوفي إيمان• متهم سق المنافقين أن تسليمه لعدم - المعاني أظهر 

الحقيقة.هدم تقرير السابقين 

ابناعتراض استقامة عدم وجه بيان تقريره من المقصود فإن هال.ا، تقرر فإذا 

مجاهد،نول هو المختار القول أن يعني لا أنه كما مجاهد، قول على جرير 
معفيها، المقولة الأقوال حميع يحتمل وسياقها لأية ا ألفاظ دلالة أن وذلك 
•يتايل عود موابن عباس ابن قفول • جميعا المذكورة للأقوال القرآن آي تأييد 

يتأيل.مجاس وقول [، ١٠٨بئثفيألخكءرإلإنيه]اكره; وش I تعالى بقوله 
بقولهيتأيد قتادة وقول ٣[ ]الماسون: 'كنثاه ءامؤأئم ِيأثتم ت تعالى بقوله 

أنكما [، ^١١]نمك: عل ةنتحثإأنتنئ ثثؤد ^؛؟،؛١ الى: تع
التفسيرطرائق من بلازمه اللفنل ونفير الثراء، لوازم من والاختيار الاستحباب، 

•السلفا عند عهتير0 لا 

بالإيمانالمستبدل إل قتادة، ومحول عباس ابن قول بين تلارم يوجد أنه كما 
لخمرينا من جماعة فثر لهدا له، محبا الكفر لهدا مختارا يكون أن بد لا كفرا 

التلازمهدا وجود على يدل مما مقترنين والأستبدال بالاختيار ااالثراء٠ 
بينيجما.

وهوتجارته خرت فقد والكفر الضلالة وأخي والهدى الإيمان ترك من فكل 
•اختيارا الكفر امتحب، أو كفر م امن سواء الأية، في الوعيد تحت، داخل 

المنافقينأن تقدم فيما رين المققول وحاصل إ ةئ؛ة كثير ابن الحافظ قال 
ُؤأديىمعنى وهو بالضلالة الها>ى عن واعتاصوا الضلالة إلى الهدى عن عدلوا 

وامطي)ا/'اأ(./؟I_1U ،)U^(Yوالز.خشرى)ا/،ا،ا(، لكلمعانى)ا/ا".؛(، ;١( 



منذلاك في وّواء الفلألة، اثث الهدى دذلوا أي ه ألهدئ ألقلنلأ ١^^١ اك؛؛ 
فيهم:تعار قال كما الكفر، إر عنه رجع ثم الإيمان له حصل منهم كان 
كماالهدى على الملالة اسموا أنهم أو هبيم4 ^؛، َمحأقبع ءاموأثم ائم 

امالأنهذه وجميع ١^١٢٠ ام. وأقأنواع فإنهم منهم، آحر حال، يكون 
أعلم.واش وعطل. هن تفمنته وما لأية ا مدلول في ندحل 

الثم)ا/بمب(.الهمان تمر )١( 





دماؤهم.يفلج حانت الذين • أي 
فيفالفمير بالجماعة، يكون أن يجب، الجماعة تمثيل ولأن نالوا 

الجمععلى ااالاJىاا حمل الواجم، فكذللئج جمع، على دال ؤ،ثلهمه 
٢^؛$،ؤؤ*ئأ؛4م ■ ، م؛—فعرالا؛ر، ئراءة ب- أبشا - وا>س-دلوا 

الجمع.بلفظ [ ١٧ت البقرة ل ه اسؤثو 
حريرابن و_إ وند ،. ااالدونا،رأصله بان القول مؤيدة القراءة فهذه قالوا 

قالالقول و؛هد.ا ، الأحفش يريد وهو البصرة، أهل بعض إلى القول ^ا 
وغيرهموالثوكاني والبيضاوى مسن ال

والترجيح:لمناقشة اه 

بمعسالأية في ؤألنكا4 بأن القول ترجيح إلى جربر ابن الإمام ذهب 

وتال:الذي• اتجري«إن برواية ٥( ٠ ٧ الأدب،)أ/ حزاة ني ١( ٠ )٣٩ ت: البغدادي ذكرْ و= 
الجمعيه أراد أنه على والدليل اسخفاثا، •الذين، من النون حذف فيه الشاهد الأعلم: نال 

الضميرؤيكون لإبهامه الجميع عن يودي واحد الذي يكون أن ؤيجور •دماؤهم،، توله• 
اهتيجمع. المعتى على محمولا 
علىهارون اللام عبد تعلتق واننلر• (• ٩٦)ا/الكتاب،انظر• ميبويه شواهد من والست، 

)٣(._ L،U( ٠٣٢ )ا/ الببان جامع على شاكر سود ونملق )٣(، هامش ( ٥٥)؛/ الببان 
والدراوصون>ا/أها(،السا0)ا/خام(، وجامع لاكراء>ا/ها(، القرآن معاني انفلر: )١( 

)ا/خأه(االشهاب وحاشية 
فيوالألومي را/هها(، الدر في الحلي المميز الميفع ابن إر مشوبة التراءة ذكرهدْ )٢( 

•المحب في جى ابن ولا المحصر في حالوية ابن يذكرها ولم (، ١٦٤)ا/ العاني يوح 
فيه.شد القراءة في احتار له اليماني، المضر بن الرحمن عبل. بن محمد هو؛ الميع وابن 

(.١٦١غاةالهاة)آ/
ا>)٣( 
ام)٤( 
اض)٥( 

(.٥٧٠)\االمهاب حاشية (، ١٥٩)/الدرالممون 

(.القدير)ا/٤٣وفح (، )ا/٠٣وأنوارالتزل الدز'الصإل)ا/أها(، 



مثلعن لا المناسن، اسفاءة مثل عن الخبن المراد لأن وذلك الإفراد؛ 
معانلا واحد معنئ — أهالها أشخاص احتلمت ؤإن — والاستضاءة أعيانهم. 
تتعالى نوله نظير وذلك الواحد. للشخص المثل معنى في لها فالمثل مختلفة، 

الن.ىعين كل.وران يعنى [ ١٩ت ]الأحزاب آلمؤزه ين عثه بمثى أعنهم 
طميإلا ولا,تذلإ' خلدم ^ما تعالى: قوله ونظير الموت من عليه بغنى 
٠واحدة نمس كبعث يعني: [ ٢٨• ]لقمان زجد-يه 

الجمع،على الأية في ^١^٤،^ لفظ حمل الذي الثاني القولر ممتن ناقش ثم 
آنفا.ذكرهما سبق الذي الشعري الشاهد وفي الزمر آية في حاء لما ^١ وجعله 

البيت؛وفي الأيتين في ُؤآلاءى4 بين ما فرق ذلك، نائل أغفل وقد ممفن؛ فقال 
علىالدلالة جاءت قد [، ٣٣،ؤقأنىثاثأتيدقه]اترص: قوله: في >امحك،4 لأن 
في>االدياا وكذلك ئمألمنمبم4، نوله:وهو الجمع، معناها أن 

أستيثدآلذى ؤ'كمثل نوله: في الد.لألة ه هن. وليسستإ رردماوهم،١. نوله وهو اليمتخ، 
ؤَثثلشاثزثنوله: في »الدى* بين ما همق فذللا، [. ١٧ثاتاه]الضة: 

فيءالذي، معنى أن على به-ا استشهد التي شواهده ومانر [، ١٧]البقرة: ثاراه 
نقللأحد جائز وغير الجماع. يمعتى [ ١٧ؤ'كسلالنىاسمثرثاراه]ابرةت قوله: 

يحجةإلا غيره، إلى - معنى على العرب استعمال في لأغلي، ا محي التي - الكلمة 
اهلها. السليم يجي، 

المفردعلى به الدلالة »الذياا للقفل العرب استعمال في الأغلبؤ أن وذلك 
الأمرينالسياق احتمل فإذا — الجمع على حمله يعفهم عند جاز إن ؤ— 

واحممار.بصرف ( ٣٢٠_ r\A)\/البيان جاع )١( 
(.٣٢١البيان)١; جاع )٢( 
الشهاب)١;وحاثب والبحراوحيط)ا/هأا(، لأخكامالقرأن)ا/أاآ(، الجامع انظر: )٣( 

الأدب)أ/خ،0(ءو-؛سمانت ( ٥٦٨







اضفذهب وانطفأت النار خدمت حوله ما وأبصر بضيائها ارتفق إذا حتى بالنار، 
مات.إذا المنافق فكذلك ينوره، 

أبي،بن على طريق ٌن هماس ابن عن القول هدا مضمون جرير ابن وروى 
،.١١وذادةمزاحم، بن الضحاك وعن طلحة، 

Iواكرحح لمتائشة اه 

لمالمنافقين أن يتضمن اليتم( اكاش القول ترجيح إلم، جرير ابن الإمام ذهب 
منيفلهرون ما هو مثلا لهم اض صربه اليتم( النور ؤإنما إيمان لهم بق( ي

الإسلام.

رواهوما والضحاك، قتادة، قاله ما Jالآية التأؤيلأت وأولى ■' نال 
هذاضنرس، إنما - ثناؤْ جل - الله أن وذللئ، عياس. ابن عن طلحة,( أبي بن على 

بذكرهمابتدأ لدن من قضمهم، ونمى صفتهم وصف النءين — للمنافقين المثل 
ال٨[ ت ]ايقرة دعو;تزاه يم وما ألأم وايوو إثب ءامثا يصل ش أنا؛؛، ؤدَيى •' ه بقول

١^٢،.بالشرك. المجاهرين بالكفر الخلين 

المفسرينمن حماعه فثر الأية، ير نففي هنا جرير ابن رجح ما وبمثل( 
والألوممح،والثوكاني والقرطثي والزمخثرتم( والغوي معاني والالزجاج منهم 

،.ؤ عن.تم( وال

٨٢المثور)١; والدر (، ٦٢حاتم)١; ابنابي ونفير جا.عابن)\/١آمأ_ملم، انظر: )١( 

(.٣٢٤ال_ان)ا/جامع )٢( 
)ا/اكزيل ومعالم )>/U•؛(، المعاني و-ض )\إس لازجاج القرآن ساتي انفر: )٣( 

(،٣١النزيل)١; وأنوار القرآن)ا/ماأ(، لأحكام والجامع (، ٢٠٢والكشاف)ا/(، ٦٨
سعدي)ا/هه(.ونميرال(، ١٦٨/١المعاني)وروح وءحالقا-ير)ا/أ؛(، 



تلأمرين متضمن هدا جرير ابن وكلام 
وأثارالإسلام. من أظهروا بما للمنافمن المثل بأن القول ترجيحه ت أحدهما 

لهمسق أنهم فيه يرد لم إذ عنهم، الخر مدا من الأيات ثاق باستدلاله إلى 
كفرهم.نبل إيمان 

تقال من نول وهو الأحر القول يوليه الذي المعنى بين أنه الأحر؛ والأمر 
منهم.كان الأى المافقين لإيمان مثل الضوء 

كفرمنهم حمل أنه عندهم الصحيح الإيمان أسبقية لوازم من جعل حيث 
ذهبئم عنها. الله أحبر التي المفاق صفة عن بمعزل بهيا فهم علانية، صريح 

للقول.صوره الذي المعنى هذا على بناء القول يطل 

يقلولم قائليه عند منه مرادة غير القول لهذا العورة هذه الأمر حقيقة وفى 
مرا->ع_.من عليه وقفت فيما - القول هذا اعتمدوا الذين المقرين من أحد بها 

مجنحصل أنه I لأية ا روا فوبها نائلوه أرادها التي القول هذا محورة ؤإنما 
الكفرإلى لا الفاق إلى أعقابهم على نكصوا ثم لنفاقهم سابق إيمان المافقين 

العلني.الصريح 

بالتضعيف،أردفه نم القول في احتمالا المعنى هذا جرير ابن أورد ونل 
عليهكانوا الذي إيمانهم من انتقالوا أنهم أراد ذلك قائل يكون أن إلا ؛ رمخإ، فقال 

مستفيضبخبر إلا صحته ثدرك لم قاله إن قول وذلك نفاق. هو الذي الكفر إلى 
صحته.الوحبة المعاني ببعض أو 

هرما التأؤيل من لاحتماله صحته، على دلالة فلا الكتاب ظاهر في فأما 
علىيدل دليل يوحد لا أنه هذا جربر ابن كلام من ويمهم اه^،، منه. به أولى 

(.٣٢٠)ا/المان جامع 



ثقفتمنه سهو وهدا النفاق، هو الذي الكفر إلى الإيمان ْن انتقلوا المنافقين أن 
ابنالحافظ قال لذا تعالى، الله كتاب من آية غير في ذك على الممبس ورد إذ 

فيعنهم إحبار هدا أن والصواب ت جرير ابن ترجيح مضمون حكي أن بعد كشر 
ثمذلك، قبل إيمان لهم حصل كان أنه ينفي لا وهذا وكفرهم، نفاقهم حال 

وهيههنا، الأية هذه ه' جرير ابن يستحضر ولم قلوبهم، على وطع سلوه 
٣[: يئيهوة^ ئهرلا ي؛ عق محبع ي قم ءامؤأ أنتم ؤد;لأث تعالى: قوله 

.اه الإيمان. كالمة من أظهروا بما امتمازوا بانهم المثل هدا وجه فلهذا 
قبلمن تيمية ابن الإسلام سيخ احتيار هو هنا كثير ابن رجحه الذي وهذا 

•بوجهين له واستدل 

نفاقهمقبل للمنافقين الإيمان حصول عن كتابه في تعالى إحثار أحدهما: 
مهوئومحنأش/مدتعالى كقوله 

ئهرلا frjiءفبع َكنءأ ثم ^١^١ انم ؤد;لف ه: فولإلى - أصن اة 
ولأقوله إلى ^ نؤثأ عيهن ثأرل ق ألقنموف ؤءثدر عنهم تعالى ونوله _^؛،^ 

ًًًقاوأإأع؛م ئيهق تندب منكم ْلوز من ثم، إن بتيي١ثتؤ 'كيم ق ثنذردأ 
ؤءنلمورك\أشما3الواوس؛ عنهم تعالى وقوله [ ٦٦-  ٦٥]التوبة؛ جويغنكه 

[.٧٤ءإشوئهلالوة: 

انتنث'قثلآلوى تعالى: قوله في الأية لنقل دلالة أن الأحر: والوجه 
ئنترص 3كأ هم تصخمث؛. لا غلتتت ي سؤرم أممة يهب ثودق ما ساآث >آقئآ ؛١^١ 

مابالنور المراد قال! من قول حلاف على يدل [.١٨-١٧]البقرة; تيمحمزاه لا 
لأنوذلك الضوء؛ ذلك لبوا م ماتوا فإذا وأموالهم دمائهم حقن من حصل 

(.٨٠)ا/ العظٍم يرالقرأن نف)١( 



ثتكما يطفأ. أنه غير نور لهم ؤيكون المومين مع القيامة يوم يبعثون المنافقين 
كانتما أمة كل راكع القيامة يوم ينادى أنه وفيه ؤلويل مياق في الصحيحين في 

منؤيتح القمر، القمر يعبد من ليتح الشمس الشص يعبد كان من فيتع تعبد، 
فياف فيأتيهم منافقؤها، فيها لأمة ا هده وتبقى الهلواغيت، الهلواغين يعبد كان 

وهدامنك. باق تعوذ فيقولون! ربكم. أنا فيقول! يعرفون التي صورته غير صورة 
يعرفون،التي صورته في اف فيأتيهم عرفناه، ربنا جاء فإذا ربنا يأتينا حتى مكاننا 

بيتكمارهل فيقول! رواية دفي فيتبعونه® ربتا ارأيتؤ ت فيقولون ربكم، أنا فيقول• 
كانمن يبقى فلا ساقه، عن فيكئف، نعم• • فيقولون بها، فتعرفو.نه آية لبينه 

نفائايجد كان من يبقى ولا جود، بالله أذن إلا ه نفتلقاء من ف يسجد 
فتقيةةاْ، على حر يجد أن أراد كلما واحدة، طبقة ءلهر0 الله حمل إلا وئياء 

وبأيمانهمأيدهم بين نورهم فإذا رؤد'-هم فيرفعون القر صياصي مثو ظهورهم 
نوركم«أأ،ؤمن نقتبس ذرونا فيقولون! المنافقين، نور ؤيهلفأ 

فيمعهم كانوا كما الفلّاهر في المؤمنين مع يحشرون المنافقين أن فبين 
ثمالإيمان في دخلوا اكنيا في لأنهم طفئ، نم نورا أعهلوا فلهن-ا الدنيا، 
٦''ا.بذلك المثل لهم اممه صرب ولهذ>ا منه، حرجوا 

ضفقال القول، ^ا ترجيح على الكلبي جزي ابن استدل الأول وبالوجه 
]اوتاذغ_ون:َةىه ئم ءانوأ نوله! هذا، ؤيرجح ذكره! أن بعد 

؛٣٩١٠[ 

تعالى!اف قول باب التوحيد، كتاب البخاري الخيري، معيد أيي حدث من عليه متفق )١( 
الإيمان،كتاب ومسالم (. ٤٣١/ ١٣الفتح)مع الصحيح صعيذ؛ئ@إدلإاءمحّه. 

(.٣٠٢حدين،)

وتصرف.باختصار ( ٢٧٦. ٢٧٤. ٢٧٢الفتاوى)U/مجموع )٢( 
التحمل)ا/ها(.)٣( 



الغابعلى اف كلام لأحمل الترجيحتة القاعدْ ت القول هذا ترجيح يؤيد لصا 
للفظالقرآن استعمال أن وذلك ، أولى® استعماله ومعهود القرآن أسلوب من 

علىإشٍهلميم أس؛ يثب ؤ ت بقوله الأية هذه في تعالى اف ذكره الذي لأال-وراا 
تيجهض 

يولهذلك ومن النهار وصرء القمر، كضوء المحي النور الأول؛ الوجه 
ؤو-جملأ'قنت ونوله ٥[، ]يونس: ض-تآءوألثمر'ووه ألئتس حعل ُؤهو١^؛، تعالى؛ 

القرآن.آي من ونذلاترها [ ١٦مإ>؛ا؛وطه]نوحت 
وأسابهالقلوب، في تمر يالذي الإيمان وهو المعنوي النور الأحر؛ والوجه 

ذللث،.ونحو نورا، والهدى والرسالة نورا، الإسلام مريعة كتمية إليه، المودية 

دْجنبمت أش يرى جآ؛ْظم بق' الى؛ عته نولوجه الهذا ومن 
[١٠٢ت ، ٧٠٣١١]أهوههنِه أممي يهلن؛وازر أن يربدوث ؤ وقوله؛ [، ١٠يدن.،ه 

ؤأئنمحأمحثّخملإسيت وقوله [ ٤٠ءؤمحؤبحملأسورbتايمتاكورت ونوله؛ 
تعالى؟اممه محاب في كير وظانرها [ ٢١٠دهوءقّمحرنجءهتاترمت 

علامالت،من المنافقون به يتلبس ما سمية الكريم القرآن استعمال في يرد ولم 
الأيةهذه ير بتغالقولين أولى أن على يدل مما البتة، نورا الذلاهرة الإسلام 

فيالإيمان أنحاء حتى آمنوا الذين للمنافقين مثلا جعلها الذي الأول القول 
ذللث،لأن الإيمان، وهو قلوبهم في كان الذي بالور افه فدهب كفروا ثم نلوبهم 

أعلم.وافه القرآن. استعمال معهود هو 

)\اص(.نواعد انظر: 







لوهذا يمح ؤإنما ت بقوله حرير ابن رجحه الذي الفول عطية ابن تعقب وقد 
،.١١٥١معينين. في الأية كانت 

منهأثوى هو بما معارض ترجيحه على جرير ابن يه استدل الذي الوجه وهدا 
لمما أبدا الخلق لجمع توبته باب فتح فد تعالى اف أن وذلك الأية، ير نففى 

الحلقوم.الروح تباغ أو الساعة تقم 
إليهوازجوع التوبة إلى الخصوص وجه على المنافقين تعالى الله دعي وقد 

بمدره=قمثوأ أأ1تهم حم1ه ،ؤ' ^LJ ^١ ١٥ما يأش ت تعالى قوك منل في 
يشوأ؛ن ثنيؤ ين ونتوئم أس آعننيئر أن إلأ ئمثوأ ومآ مالوأ و لما رهثوأ إتلنمبمر 

[.٧٤قئه]المة: ء ه 
يرجعونلا أبدا أي [، ١٨بي،تونهلاكره: لا ^^٢ ت فوله ش الخبر كان فلو 

ذلكفدل معنى، ونظائرها الأية هده في التوبة إلى لدعوتهم كان لما الهدى إلى 
وكفرهم.باطلهم على إقامتهم بمدة مهيل. رجوعهم نفي أن على 

لمالأية لأن المحيح، هو وطا القول؛ هذا حكى أن بعد عطية ابن قال 
للرجوعمعرص وكلهم - الكفر[ على يموتون الذين المنافقين من أحدا تبعني،ت - تلمن 

،.٢١٥١إليه. مدعو 

مقيل.فذلك معينين غير في — الأية[ ت ]أي — كانت ُإن حيان؛ أبو رمال 
اه"آ،.بها.. اض وصفهم التي الحالة على بالديمومة 

ذلك؟.وأر بدليل، إلا يمح ولا أحد، يدعه فلم التعيين فأما 
والسنةالكتاب نصوص في يعرفا ولم النافقين، عموم في أنها إلا يبق فلم 

السردالوجيز)ا/*امآا(.)١( 
\س)\إس(.السرر )٢( 
(.١٣٤)ا/السيط البحر )٣( 









إذصحيحا، اعلمه ولت - صحيحا ذلك كان فان ت ذكرْ أن بعد ه فقال 
اهرالقول... هو عنهما روي الدي القول فإن — مرتابا بإستاده كنت 

هارونبن موسى عن يرؤيه ما هو جرير ابن فيه ارتاب الذي الامحناد وهذا 
نمربن أسمامحل حدثنا قال! القّناد، حماد بن عمرو حدثنا قال؛ الهمداني 
صالحأبي وعن مالك أبي عن الثدي الرحمن عبد بن إسماعيل عن الهمداني 

أصحابمن ناس وعن عود. مابن عن الهمداني مرة وعن -ماص• ابن عن 
نقلفي جرير ابن عليها اعتمد التي الأسانيد أكثر من الإسناد وهذا ه• البي 

مه.آية تفسير يخلو يكاد فلا التفسير، 

أبيعن الندي عن نصر بن أسامحل عن تمره في حاتم أبي ابن وأحرج 
اسرط.أنه عالنا مالكل"ا،. أبي على مقطوعا وكثيتا ءباسرأ،. ابن عن مالك 

تدركالم في الحاكم وأحرج ،• مقدمته١ في بذلك صرح كما كتابه في الصحة 
ابنعن مرة عن الندي عن أماط عن القناد بن طلحة بن عمرو طريق من 

ذلكجيع وفي هماس، ابن عن عكرمة عن الندي عن أسماط وعن مسعود• 
وأفرهالإستاد، صحيح أو لم، مشرط على صحيح بقوله• بالصحة عليها حكم 

كاإهلْ،اذللت، على الذهي 
حلالومن • دقيقة دراسة ودرسه الإسناد هن.ا شاكر أحمد العلامة تتح ونل• 

التالية؛الفواJل٠ على الوقوف يمكن الد.راسة هذه 

اوا0)>/؛ه'آ(.حاح )١( 
(.١١٦٤)رنم أثر تمر، انظر: )٢( 
(.٤٣٤، ٣١٤، ٢٤٢، ٢١٩، ١٦٠، ١٤٠فرْالآناررفم)ْما، انذلرءاJسلاكال: )٣( 
را/بم(.فيرم انظر: )٤( 
كيرابن وتمر (، ٤١٤، ٣٢١، ٢٨٠، ٢٧٣، ٢٧١، ٢٦٦، ٢٦٠)٢; المدرك انظر: )٥( 

)٢(.ف.ش  jiJiحاح طى تطيقه في انظرط )٦( 



Iأسانيد ثلاثة من مركب الإسناد هذا أن ت الأولى الفائدة 

بنأسباط عن القنال، بن حماد بن عمرو عن هارون، بن موسى ت أحدها 
أبيوعن مالك أبي عن المدى، الرحمن عبد بن إسماعيل عن الهمداني، نصر 

هماس•ابن عن صالح 

شاكرأحمد ل يجد لم جرير، ابن شيخ الهمداني. هارون بن موسى - ١ 
فيطويلا و؛حثت، التاؤيح. وفي التفسير في جرير ابن إلا له يرو ولم ترجمة■ 

له.ترجمة على أعثر ولم والتراجم، الرجال كتب 

فانوالنعييل، الجرح جهة من ترجمته إلى حاجة بنا وما شاكر؛ أحمد ، ١١٥
بالحديث،.العالم أهل عند معروف حماد، بن عمرو عن يرؤيه الن>ي النمير هدا 
المائدةفي قريبا وسيأتي . اه بعينه. حديث رواية لا كتاب، رواية إلا هو ومحا 

الثالثة.

صحيحهفي لم مله روى ثقة القناد، طلحة بن حماد بن عمرو — ٢ 

حبانوابن معين ابن وثقة فيه، مختلم، الهمدانى، نصر بن باط أس— ٣ 
شاكرأحمد ورجح بالصدق. حجر وابن البخاري ووصفه المسائي. وصعقه 

)٣(. ء  . يوسمه

وروىأسا، سمع الكبير المدى كريمة أبي بن الرحمن عبد بن إسماعيل 

اوان)ا/آ"ها(فش)أأ(.جامع )١( 
 )Y( للخاري الكسر واكارخ (، ٥٩١)\أإ الكمال، تهدبب، في: ترحمته انفلر"(Y/Y/٣٢٤،)

(.٥٠١٤ترجمة)وااممرد_، (، ٢٠)a/ التهان.س، وتهذيب (، yya)1/والتعلّول والجرح 
والجرح(، Y٥٣/)ا/ الكسرللخاري والتارخ (، ٣٥٧/J،(Yالكماتهذب ش: ترجمته انظر )٣( 

الخدوثرح (، ٣٢١)والتقرب )(، )}/OAالتهدب وتهيب (، ٢٣٢٨)والتعديل 
(.١٢٨٦)حدث شاكر لأحمد 



بنأحمد ووثقه صحيحه. في لم مله أحرج والتابعين• الصحابة من غيرْ عن 
،•ل توثيقه شاكر أحمد ورجح والعجلي، حنل 
بكنيته،مشهور الكوفي. الغفاري غروان مالاك أبو — ٥ 

باذان.ؤيقال باذام اسمه طالسا، أبي بنت هانئ أم مولى صالح أبو — ٦ 
شاكرأحمد ورجح حجر ابن وصعقه بأس. به ليس ت معين ابن قال فيه مختلف 

.  ، .)٣( ُوييمه

مسعود.ابن عن الهمداني مرة عن دي الالثاني" الإسناد 

قيهليس ثقة، الكوفي، إسماعيل أبو شراحيل ابن هو• الهمداني مرة 
حلأيىل٤/

..الني أصحاب من ناس عن ل.ى العن الثالث؛ الإسناد 

الثدي،ألفه كتاب هو الإسناد بهاوا يروى انادي التفسير أن الثانية؛ الفانية 
علماءوصصمح ذللث، على يدل، ومما بالحديث. العلم أهل عند معروف وهدا 

عبدبن ®إسماعيل سحي؛ ابن كقوله التفسير صاحب بانه السيئ والتعديل الجرح 

والجرح(، ٣٦١)ا/ا/الكسر والتارخ (، ١٣١r)٣/الكمال تهدبّه ني: ترجمه انظر )١( 
المدوشرح (، ٤٦٣)والتقريب )\إصه التهذيب وتهذيب (، ١٨٤)Y/والممدل 

(.٨٠٧)لثاكر لأحمد 
والجرحاممير والتاريخ )")آ/*ُا(، الكمال تهن>يب، ش؛ ترحمته انفلر )٢( 

(.٥٣٠٤والتقريب)(، ٢٢التهذيب)M•وتهذيب (، ٢٩٣والثقات،)ه/واكُاويل)يمْه(، 
واسويلوالجرح ١(،  ٤٤)ا/Y/الكسر والتاراح ٦(، )٤/ الكمال تهن،ي_، ترجمته؛ي؛ انثلر )٣( 

 /Y(٤٣١ ،) لثاكر المني وثرح (، ٦٣٤)والتقريب (، ٣٦٤)ا/ التهذيب وتهذيب،^bJ-
(٢٠٣٠.)

وتهذيب(، ٣٦٦M)والممدبل والجرح (، ٣٧٩/٢٧)اممهال تهذيب ش: ترجمته انظر )٤( 
(.٦٥٦٢والتقرب)(، ٨٠; ١٠التهذيب)



الحديثلممحسن ررإنه I أحمد الإمام وقول ٠ التفسيرأ، صاحب السيئ الرحمن 
وئال٠ واسكلمهاأ إسنادا له جعل قد به يجيء الدي التفسير هذا أن إلا 

١^٣٢.له. رواية بالضر عالم دي: العن انمجلي 

عنهوروى المدى، رواية وكان  ١١نمرت بن أسباؤل نرجمة في وقولهم 
رروثاليقول: الأناد هذا يذكر سما كثير ابن الحاففل وقول المفر((ل؛،. 

وعنهماس، ابن عن مرة وعن صالح أبي وعن مالك أبي عن يره نفقي المدى 
رالمي.أ أصحاب س ناس 

فجهالةالمقرئ، الحديث، رواية عن تختالم، الكتابا رواية أن الثالثة: الفائدة 
الجهالةهذ0 تغتفر ولا الكتاب. إستاد قي محارة غير الكتاب يروون الوين الرواة 

اتكتابل٦،.صاحب عنهم روى الذين الرواة قي 

فيوما المرفوعة الأحاديث، رواية في الاحتياط يجم، الرابعة: المائدة 
القهلان:سعيد بن يحيى قال التفيرية. الأقوال رواية في يج_إ لا ما حكمها، 

الضحاكذكر مم الحديث، في يوثقونهم لا قوم عن المسير أحن. في اهلوا م
المميرويكتب، حديثهم يحتمل لا هؤلاء وقال: الهابا٠ بن ومحماأ. وحويبرا 

١^٧،.همهم. 

(.٢٢٥)٨ اممقات )١( 

(.٢٧٤التهاوب)١; تهذيب )٢( 
التهذيب)ا/؛لإأ(.)'؟(تهذيب 

(٢٦١معد)!/ابن طقات )٤( 
ثاكروتحقيق (، ٢٠٨)؛/الإتقان وانفلر: (، ٢٠٨)؛/(، ١١٠)ا/ْه، كير ابن ضير )٥( 

)٥(.)"؟/!"؟ا( الكمال تهذبب وتحمى \(، 0A/\) jlJlلجامع 
(هامش)٢(.١٥٦وحقيقثّاكرلخامعالمان)ا/، ٢٦٤

اكهنبب)آ/ب'ا(.تهذيب )٧( 



فهوالضحاك عن كان ما ت البلخي حويبر عن حنبل بن أحمد الإمام وقال 
اهرمتكر. فهو النبي عن ند بكان وما أيسر، ذاك على 

فيله جعل واحد، كتاب في التفاسر هذه جمع لي الأن ت ة الخامالفائدة 
عنيخرج لا الكتاب هذا في التفاسير من رواه ما أن بها يريد لأساتيد، ا هد0 أوله 
التفصيل.في لا الجملة في هؤلاء عن الرواية إلى فيه ما ومر-ءع الأساتين.، هده 

صنحمن فهو مواصعها في المفرقة التفاسير مع الأسانيد هده تركيب وأما 
كلأن القارئ يوهم وهدا وغيرهما، والحاكم جرير ابن كالإمام عنه نقلوا الدين 
عندكاملة يسوقونها لأنهم ؛ كلها الأسانيد بهده مروي التفاسير هدم من حرف 

م'فرلأل
التفاسيرمف^.ق جمع ممة من دي الير نفإسناد علة أن ت السائمة الفائدة 

معلئاهقفء شاكر أحمد قال المركب،. الإسناد بهيا واحد سباق في الصحابة عن 
فييرتاب أن هقه جعفر لأبي وحق الإسناد؛ هدا ني جرير ابن كلام علك، 

عنالتفاسير ق مفت جمع جهة من كثير، اهل نفيه الإسناد هدا فإن إسناده. 
معنىير نففى الأمر كان فإذا الأسانيد، هذه تجمعه واحد، سيان( في الصحابة 

معنىفى الصحابة لبعفى أوآآراء رأيا يكون إذ قبوله، ميسورا سهلا كان الأية، 
عنبالإحبار الحديث،، درجة إلى الخر ارتفع إذا أما بأس• ذللث، في وما الأية، 
بعضلتزول أسباب من .ؤ، الله رسول عهد على كانت، وقاغ، أو معينة واقعة 

قبولكان — حكما أو لفثنا المرفؤع ؛الحديث، يلحق مما ذلك، نحو أو الآياات،، 
معروفغير رواية هو إذ وارتياب. نفلر محل — دي النفير إستاد — الإسناد هذا 

باللفنلعنه عبر الذي وأيهم هذا؟ قال الذي هؤلاء أي محددة: معرفة مصدرها، 
ابنؤإما عباس، ابن إما المحابة: عن أنه فناهرة إن نحم، يه؟ جاء الن.ي 

اصال،)ه/حأا(.تهدم، )١( 

الهامش.)ل/ههل( المان جامع على شاكر تعلق انفلر: )٢( 









Iوالترجيح الضاثثة ءو 

النعييكون أن وهو وتناده، عباس ابن قول ترجح إلى اتجري الإمام ذهب 
الكتابينأهل من وعيرهم العرب بكون هذا ترجيحه وعلل الناس، عموم بالأية 

علىيدل ما الأية في وليس ربوبيته، في تعالى الله بوحدانية العلم في مشتركين 
الحزبين.باحد تخصيصها 

كانما كان إي - وأنتم ؤ I توله بتأؤيل أولى هو فالذي ت هقض فقال 
يجرورازنهم، وحالقهم الخلهم، مييع وأنه افه، بوحداث العالم من العرب عند 

-افه أن عر دلالة الأية في يكن ولم الكابين، أهل عد ذللف من كان الذي 
الخطابنخنج بل الحزبين، أحد ؤن\ند' بقوله: عض - نماؤ، حل 

أغبمدوأألثاش ؤ ت بقوله كلهم الماس تحدى لأنه ؛ذلائ،عامللناسكاطلهم، 
يعنىأنه من وقادة، عباس ابن قاله ما ئأؤيلة يكون أن - [ ٢١]البقرة: ر3محأه 
فيمعه يثرك حلقه، في له شريلث، لا وأنه افه بوحدانية عالم ، مكالف، كل بذلك 

أمثا،أو كانتا أعجمثا، أو كان عربئا الماس، من كان من كائنا ، ^٥ عبادته 
هجرةدار حوالي كانوا الذين الكتاب أهل لكمار الخطاب كان ؤإن 

فانتقلمشركا كان ممن ظهرانيهم بين وممن منهم، المفاق وأهل ه افه رسول 
اتجريرجحه الذي الفول هذا وعلى . ١^١٢ه اطه رمول بمقدم المفاق إلى 

إقرارترجيحه حجة انجري الإمام جعل وقد المفسرينرآ،، عامة عباراتر جرئت، 
هملأية ا في بالخطاب المعني يكون فلنلائ، ربوبيته في الله بوحدانية الماس جمح 
تخصيصهإلى مجاهدا دعا الذي أن وحمسن، مجاهد نول رد وبهذا الماس، عامة 

(.٣٧٢)ا/ jlJlجامع )١( 
والوط)ا/آ*ا(، العلوم وبحر ، ٩( ٩ / )١ للزجاج القرآن معاني المثال: سل على انغلر ر٢( 

المزيلوأنوار اكزيل)ا/آي(، وسالم وفرأبياوذلفر)ا/ها؛(، لأواحالي)ا/ا،ه(، 
\(UTAf  والمهل ،)ممر)ل/ابن وشبر التمر)ا/«هآ(، ويانع لأينجزى)ا/.؛

(٦٩/٢٠)التأؤيل ومحامن (، ٨٦



ورازقهاحالفها اف أن تعلم تكن لم العرب أل يقلن لكن أنه الكتابين يأهمل الأية 
الظنهذا يبطل ذهب ثم غيره. العبادة في معه ؤإشراكها بها وحدانية بجحودها 

ُؤدلإث• تعار كقوله تعار اغ بربوبية العرب كفار بإقرار تخثر التي القرآن بآي 
القرآنآي من وأشباهها [ ٨٧ت الزخرف ت ه أثل ؤرلن قثيم ثن سألهم 

إذحدا؛ بعيد العلبري الإمام حبه الذي أن - أعلم تعار وافه - يفلهر والذي 
قرأأحد يجهله لا عبادته في شركهم ْع تعالى افه بربوبية الكفار بإقرار العلم إن 

تعالىاطه لأن كمجاهد، التفسير في إماما يكون أن عن قفلا وفهمه، اطة كتاب 
عليهفهلرت مما الربوبية توحيد إن بل كتابه، من كثيرة مواصع في ؛، JLJJbأحبر قد 

الرمل:لمان عر تعالى اطه قال كما القلوب 
بإنكارهوتظاهره تجاهله عرف من وأشهر ١[ ٠ ]إبوامم: وأ*لآءواه تووئلإ؛ي 
لمانعلى تعالى اطه نال كما الباطن فى به تيقنا مكان وقد فرعوف، 

[،١٠٢لالإّراء: . مومى 

١لذيوإذ٠ا [، ١٤،]المل: ظلنا٠^^^١ وقالتعالى:
ارتعلمون،لمعمول تقديره هو الكتابين بأهل الخهلاب تخصيصه إلى مجاهدا دعا 

التوراةفي واحد إله أنه تاولإورك.ه ^^;٠٢ قال: حيث ألوهيته في الأه بوحدانية 
وهمءلاهر، بها يقرون ولا اطه إلهية يعلمون لا الحرب وكون ار والإنجيل. 

الرملجميع دعوة كانت ؤإنما رسول، إليهم يرمل ولم كتاب لهم ليس أميون 
ثبمئيأزنوبآبآعثدؤأأس ءؤرلسهتاقًئفيأنة التوحيد من النوع هذا إلى 

الكتابين،أهل إلى الخطاب مجاهد صرف، فلذلك، [ ٦١٠]المحل; ه ^، ٣٥١
والإنجيل.التوراة في تعالى اطه إلهية يعلمون لكونهم 

اوان)ا/اس.حاح انفلر: )١( 
(.٢٦-  ٢٥)ا/ الخلخاؤية شرح ش: المنى ط! نمام انفلر )٢( 
•٤٢ص ١^!، وشرمنان (، ٣٧١)ا/ انان جامع الأثرش: انظر )٣( 



ليسإلهيته في الله بتوحيد ااتعالمونا لمعمول مجاهد فتقدير هذا تمرر فإذا 
ر؛و.بهلألفي اض بوحدانية تقديره هو محيترجح يظهر الدي بل ظاهنا، 

نوجوم من وذلك وافقهما ومن وقتادة هماس ابن نول وهو 

علىتعالى الله بأفعال الاستدلال فيه ورد حيث الآدات، سياق I أحدها 
بلاؤأيأرثماثن ئم' اركا امحدوأ ألثاش  ١٣١؟ؤ ت تعالى فقال للعبادة امتحقاقه 

عىُب، ناءثأمج ألتثأ؛ ين واننل بثاء فرثايألثثآء آلامحش صأ جمل اةٍى ا.اثثمن ثلآؤم 
٢[.٢ - ٢ ١ ! ]١^٥ ه ر.ا ثدوث وأمم لدادا ثم •مهملوا فه لؤأ رزما اكرت 
فيها.له شريك لا وحده الأشياء هذه فعل أته تعلمون وأنتم أى 

عنبه فيخرج إلهيته، يعلمون بأنهم تقديره يكون أن من أولى بهيا وتقديره 
الأية.أول من المسوق الاستدلال 

هوالألوهية توحيل. إثبات عر الربوبية بتوحيد الاستدلال أن الئارت الوجه 
وأنافه، إلا حالق لا أنه ويبض الر؛وبية توحيد ®يقرر حيث القرآن، في الوارد 

مزلةمنزل الفعل أن • أى متروك، 'تعلمون* معمول جعل إلى العلماء بعض ذهب وقئ ، ١١
توالمعنى فقط، لفاعله إثباته نمد بل بمفعول، تعليقه يقصد لم عندهم الفعل لأن اللازم، 

السلوالمم ، CXYU)^/اصاف واننلر: (، ٣٣٥)ا/واكوير ]الحرير علم ذو وأشم 
للكفاروالعقل العلم إنات لأن بذل1هم، لبى وهدا ([، ١٩٥)ا/ انمون والدر (، ١٦٢)ا/ 
بهاإفراده ووجوب للعبادة تعالى اش استحقاق نمير به يكون يما اكابتا الوصف جهة على 

الباؤللمن الحق يه يميزون لهم علم ولا عقول لا الكفار يان فيها اممه أحبر كثيرة لايات مناف 
ؤإنصأثلأتسآثثألإألإلإونوله [، ١٧١]م:: ت تعالى كقوله 

[٢٤قزئونه]الآن_ا.: ئنم ثو نتنزن لا س ومله: [ ٢٢بميلدث4لالأظل: لا آل؛ى 
هدهيعارض فلا له علمهم تحقق ند محدد شيء بعلم وصفهم أما حدا، كثير ونذلاترها 
ينهمتعالى؛ نوله منه كير شء منه القرآن فى جاء وقد الآياات،، 
كثير.ونظاترها [ ٧٠لآلءما0: بمدو>ىه آتءبوهم ؤويقولوىءثرأثي وقوله [، ١٤٦تالم؛إ تنلنوزه 









؛والترجؤ^ المناية ه

وتتادة،مجاهد عن رواه الذي الأول القول ترجيح إلى العليري الإمام ذهب 
الصحيح،التأويل هو وقتادة، مجاهد قاله الذي الأول، والتأويل ت فقال 
لمرةثأوا ش انشأ خؤ0 ^أم I أخرى ورة حمفي ال ن- اؤه نثجل - اض لأن 

أنفيجوز شبيه، ولا ينغلير لمحمد ليت السورة أن ومعلوم [ ٣٨]يونس; 
}اهأ مثل بؤرة فأتوا ت يقال 

تؤيدهالذي ررالقول ت قاعدة مضمون هي الطبري بها استدل التي الحجة وهذه 
سياقفي صريحة آيات وردت حيث ،، ٢١ذلكااعدم ما على مقدم قرآنية آيات 

قولهومنها الهلري، ذكرها الش لأية ا هذْ منها فيها، احتمال لا بالقرآن التحدي 
ألكئفوممسل أقى؛ويديد ثنديى دفؤ أف دلني- ين _ذوتآ آن ألرءان سا كآف ؤ)، • تعالى 

دونتن آسقيتم مي ؤآدعإ ن-إبء مورم فأنوأ نز أفمبثه يقولوف أم لو^ا أكنثن رب ين مه يبم، لا 
[.٣٨-٣٧آسإنسممتدتين.4لهض: 

وآذعرأتيمشنب متله، سور مثر ئازوا ثل أشأ يئرزى ^١۶ تعالى• نوله ومنها 
لإضأ آ-؛ممعت بن نل ؤ قوله؛ ومنها [، ١٣ت أهود ًّبفنه كتذ إن أف دون ين أسعنت> 

راء;]الإس شىُلهيرل بمممم يينلب،وإوهت يأنوف أيمءاببي بيثلذا ياتوأ ؤآلجنءأن 
يكنتذإن آمنه مثيآ أنيئ هو أم عند نن دكشؤ، ثامإ ^٥]، ه: وقول[، ٨٨

[.٤٩]القصص: .4 مشدبمت 
معهذا ، يرها نففي أولى القرآن في نفلاترها موافقة على لأية ا هذه فحمل 

(.٣٧٤)ا/افان جاع )١( 
)ا/أام(.نواعدالترجيح انظر: )٢( 
والتهيلاكز؛ل)ا/بمم(، وأوار (، ١٢٩٨)السب ومفاتيح الكناف)ا/آ؛أ(، انظر: )٣( 

وروحالمُاني)ا/هها(والبحراوح؛ط)ا/ها"ا(، ئ؛ررا/هخ(، ابن ونفير )\ا\هط 
التمسر.كتب محن وهمرها 





فيالأول الفول صحة على تدل - وغيرها - ومجنيعة منفردة الوجوه فهده 
فأتواوالمعنى القرآن، إلى يعود وأنه قوله في الضمير مرجع ير نف

القران.مثل من بسورة 

الأول،والصحيح : - الأية في القولين ذكر أن بعد - كثير ابن الحاففل قال 
مكةفي بهذا تحداهم وقد الأمم، أفصح أنهم ،ع كلهم، لهم عام التحدي لأن 

عنعجزوا هدا وهع لدينه، وبغضهم له عداوتهم شدة ْع عديدة مرات والمدينة 
اه^^ذلك. 

آحروناقتصر وعليه المقرين من كثير القول هدأا ورجح 

وأنوارانمب)^هأا(، ومفاتح (، ٣٤٣_٣٤٢/١بضسْالأوجمفياصاف)!نظر: )١( 
الضر.كتي، من وغرها )ا/ا،م اكزيل 

)ا/هار(.ممر تمرابن )٢( 
وابنوالفاوى)ا/؟م، والرازي)ما،آا(، (، ٢٤٢/١الزمخشرىفىالكشاف)مهم: )٣( 

وأبوالمود)ا/)\إلإ\(، البحر ني جان وأبو )ا/ا،غ(، ممر وابن (، ٤١)١; جزي 
وغيرهم.( ١٠٦)ا/حان وصديق والألوسي)ا/ه؟ا(، (، ٦٥

وغرغ.)ا/ها( العاز والفراءفي المجاز)ا/؛"ا(، عيدفي كأبي )٤( 





___ستس
الدينهنا ررالثهداء(( بان القول على يشم لا الأية محياق فان هذا تقرر فإذا 

القرآنمثل به حاء ما أن لهم يشهدون 

القول،هدا نفبمعيم، في الهلبري موافقة إلى الممسرين من -جماعة ذهب وقد 
يصحالذي فإن عاليه المساق استقامة وعدم ، القول هذا صعق بت فإذا 

المسألةأن والمفلر العلم أهل بين حلاف لا  ١١لأنه ه!؛ عباس ابن قول ؤيثست، 
فيالحق أن متهما الواحد الوجه بهللأن على الدليل فقام وجهان، فيها كان إذا 

يهللانعالي الدليل بقيام صحته على الدليل قيام عن تغن م وأنه الأحر، الوجه 
قولوهو الأحر القول ترجيح على الهلبري الإمام نص فقد هذا ومع ، صده١١ 

المماهدبه مي يهد والمحهيد، حبمع هداء ال أن ذكر أن فبعد ؛j^j tعبامحن ابن 
كانت،فإذا هؤ! قال للشيء المشاهد يه يسمى وقد لغيره، الشيء على 

اللذينللمعنيين منصرف هو الذي ررالشهيداا جمع تكون أن محتملة ارانشهداءا، 
معناه!يكون أن وهو عباس، ابن قاله ما الأية بتاؤيل وجهيه فأولى وصمن، 

يشاهدونكمالذين وشهداءكم أعوانكم مثله من ؤرة بتاتوا أن على وامحتنمروا 
ماأن جحودكم في محقين كنتم إن ورسوله الله تكذيبكم على ؤيعاونونكم 

نيير ٠٠١٠^- ثنازه جل - قال كما وذلك وافتراء... احتلاق ه محمد به حاءكم 
بعمممعك ؤإو يمثيبء يأمئ لا ألقر؛ارب ٠-د١ يصل يأترأ أن ؤ و}لم؟0 آإ١دم، آحتمعت 

مثلأن الأية هذه في — ثّناؤه جل — فأحبر [ ٨٨ت ]الأمراء ه رو^ا ئه-؛رإ يتمن 
به.الإتيان على وتعاونوا تذلاهروا ولو ان والإنالجن به يأتي لا القرآن 

نثارداريب ؤ حكنم ؤوإ0 فقال! البقرة محورة في لهم التوبخ بمعنى وتحا.اهم 

الم1ن)ا/ص(ّجاع انظر: )١( 
الممونوالدر (، ١٧٢)ا/حنان لأبى الحٍءل والحر (، ١٤٤)ا/الوجيز المحرر انظر: )٢( 

(.٠٢٠ -  ١٩٩٨٠)الر عد لأبن المهيد )"١( 



رة:]المقترق؟ َمحئن إن اث، دون نن ^٢^؛ وادعوأ ننلب، نن مدور ئأرأ عي، مك 
١^١،.[. ٢٣

اكرجيحية:القاعدة مضمون هو ترجيحه الطبري به أيد الذي الوجه وهذا 
ابنقول فمضمون ذلاكااأ٢،. عدم ما على مقدم قرآنية آيات تؤيده الذي ررالقول 
الطبري.بها استدل التي الإسراء آية في جاء ف- ها هماس 

الزجاج،منهم رين المقمن كثير عبارات جرت النول هذا وعلى 
وغيرهمل٣،؛القيم، وابن والتقاوي، والقرطي، والمعاني، 

(.٣٧٨المان)ا/بيم_جامع )١( 
(.٣١٢)>/الرجح نواعد انظر: )٢( 
والجامع(، ٤٢٢)\ا المعاني الظفر أيي وتمر (، ١٠٠)ا/ للزجاج القرآن ساني انظر: )٣( 

(.٢٩١الضير)ا/ ويانع  J(XM)\وأنواداكزيل (، ٢٣٢)\االمآن لأحكام 







المشابهةمن أعفلم لبعض يعضبما الجنة ثمار بين التي المشابهة أن I ومنها 
.هو هذا قالوا المشابهة ولشدة الدنيا، ثمار وبين بينها التي 

الموجببب والكالتعليل وهدا ه مشيها يدء ؤوأتوأ ٠ تعالى نوله ت ومسسما 
قبلمن رزقنا الذي هذا لقولهم 

توالترجح لمناقشة اه 

ؤءن_ ؛مرادا يكون أن وهو الأول القول ترجيح إلى الطبري الإمام ذهب 
الأدلة،في عليه التنيه مبق بما ترجيحه لمحة واستدل الدنيا في ت أي ه مل 
مذهبالتأؤيل وهذا الأول، القول ومرجخا الثاني، القول على معلما ثقبمب قال 
صحتهعلى يدل والذي التلاوة، ظاهر صحته يدفع أنه غير لأية، ا تأول من 

منرزقنا الذي هذا ث ذللث، معنى إن ت القائلين قول صحته، ويحقق لأية ا ظاهر 

الدن؛ا•ملءي،

جل- فآخر نوج دتنم متاين يكلما^^١ ؤ قال: - ثناؤء جل - اض أن وذلك 
هذايقول: أن رزئا الجنة ثمر من رزقوا كالما الجنة أهل قيل من أن — ثناوْ 
بعض.دون ذلك بعض في قيلهم من ذللث، بأن يخصص ولم قبل، مجن رزنا الذي 

منرزقوا ما كل في فيلهم من ذللث، أن عنهم - ذكرْ جل - أخر قد كان فإذا 
بعدبه أنوا ثمارها من رزقوه رزق أول في نيلهم من ذلك أن ثالث، فلا شمره، 

-أوله في نيلهم من ذلك أن ثك لا كان فإل فيها، واستقرارهم الجنة دخولهم 
نيلهممن، يكون أن محال أنه فمعلوم - يتلوه ومجا أوسهله في قيلهم من هو كما 

أالجنة ثمار من هذا قبل من رزقنا الذي هذا الجنة؛ ثمار من رزنوه رزق لأول 

(.٢٩٣التمر)ا/وبداتع ، ١٨٣ص الأرواح حائي )١( 
)آ/٣٨(.اكاؤيل محامن واننلر: (، ٢٩٤)\/المر ^١^٠ ،  ١٨٤ص الأرواح حائي )٢( 





فينظير لها التي الدنيا ثمرات جميع يرزقوا لم أهلها من كثيرا أن الثانى؛ 
•الجنه 

كلماالاباد، أبد القول هذا على تمرون يلا أنهم المعلوم من أنه الثالث! 
هداعلى تمرون ؤيالدنيا، في رزقنا الذي هذا ! قالواواحدة! نمرة أكلوا 

هوولا المعنى، هذا إلى يفصد لم العزيز والقرآن نهاية، غير إلى دائما الكلام 
المسالعلى خارج مبين كلام هو ؤإط ولدتهم، نعيمهم من به يعتني مما 

الهليب،.من المفهوم 

لهيعرض مما هو ولا آخره، من خيرا أوله ليس لعقتا لعقه ينبه أنه ومعناه! 
ثمارهاوصعر الها حم.نقصان من وكثرها الشجر تقادم عتل الدنيا لثمر يعرصن ما 

بعضهيثبه كله خيار وهو أوله، مثل وآخرْ آخره، مثل أوله بل ذللثإ، وغير 
بعصا.

نسبةولا - وتعالى سبحانه - اغ قصد ما مخالفة يلزم ولا نولهم وجه فهذا 
نظيره،يلزمك التخصيص من يلزمهم والذي بوجه، الكذب إلى الجنة أهل 

١^١،.أعلم. واف منه. وأكثر 
وابنوالقاسمي والألومى عطية ابن منهم - المرين من جماعة وافق وقد 
التيالوجود بعض وذكروا القول لهذا ترجيحه في القيم ابن العلامة - عاسور 

^٢،•٠٠٠٠^■؟قمح، ذكرها 
الماقفي هواض تؤيده الذي ُاالةول الترجيحية يالقاعدة القول هدا ؤيتأيد 

المرادأن على تدل قرينة ه مئثشها قفوله خالفه«لى، ما على مرجح 

(.٢٩٥)\إ التمر وبداتع ،  ١٨٥- الأرواح حادي )١( 
)آ/٣٨(،التأؤيل ومحامن )ا/؛*آ(، المعاني وروح )ا/ه"آا(، الوجيز المحرر انظر! )٢( 

(.٣٥٧-  ٣٥٦)ا/ والتنوير والتجرير 
)\إمى.الترحح نواصي انظر: )٣( 









اكىنمقاينؤئلوأساقوله: معنى أن زعم من مول اد معلى دللنا وقد 
وتلكببعض، الجنة ثمر بعض تثبيههم في الجنة أهل من نول هو إنما مره 

فيقولما حاف من قول اد فعلى الدلالة هي الفول، ذللث، اد فعلى الدلالة 
المعنىعن أحبر إنما - ثناؤه جل - افه لأن ه؛ مئتنها ُمء نوله تأويل 

يب،^' ١٠ه; قولبؤساألتمادنيقاينمله قوم الال قأجله من ذي ال
ثشهاه.اهلن.

ممالشيء نفليتا الجنة في مما شيئا يكون أن وأنكر حالفه من ؛jj، ناقش ثم 
الوجوه-من بوجه الدنيا في 

جل- اض لأن الأسماء، في تشابهها من ثبتا بما ذللثإ جواز على واستدل 
بهايمي الم، بالأسماء الجنة في عنده هو ما الدنيا في عباده عرفا إنما - ثناؤه 

ثماربحص فسمى صريحا، اممه كتابا في ذللثا جاء وقد ذللنا، من الدنيا في ما 
فيهدا جاز فكما ذللثار٢،، مجن الدنيا في ما بأسماء وأشربتها وأطعمتها الجنة 

ألوانيى الحال فكدلك، أجسامها، في بالفضل المسميات، ، احتلافمع الأسماء 
حنبفضل فتفا تباينت، ؤإن منه، الدنيا في ما ألوان نغلير ذللث، من فيها ما 

المرآةوحن والجمال البهاء ذلك من الجنة في لما فكان والمنظر، المرآة 
.٢٣١^،الدنيا في لما الدى حلأفث، والخطر 

صعق،بيان في المابنة المسألة إلى الإحالة كك كلامه نص في ترى فأنت، 
مخالفيهوحجج الطبري الإمام حجج عرض هناك سق وقد مخالفه، قول 

الترجيحووجوه التلاوة ظاهر عليه للط ما وفق القولين، أرجح وبيان ومناقشتها، 
الموضع.هذا قي إعادته عن أغنى يما المعتبرة، 

(.٣٩٣- ٣٩٢اوان)ا/جامع )١( 
(.٣٤٧)0/ا*؛ب الفتاوى وسبموع  dr\rl)\البيان جامع اننلر: )٢( 
)ا/م؟م(.البيان جامع انفلر: )٣( 





هذهفي بالتنابه المراد بيان في قيلت الي الأقوال أكثر فإن هذا تفرر فإذا 
ؤإليهببعض، بعضها الجنة لمار في التشابه بان النول فلك في تدور الأية 

الجنةشمر بين ١^١^ التشابه أنواع من بنؤع مض منهم ر مغكل أن وذلك توول، 
بالمثال.التمسير باب من 

الجنةنمر بوصفح يتملق مما فيه، رذل لا حيار كله أن ®تشابهه ت قال من فقول 
الحسن.وفيها المرذول ففيها الدنيا ثمر أما فيها، مرذول فلا فمهل 

فهووالهلعم، اللون في أو العلعم، احتلاف مع اللون في التشابه ر فومن 
إذالجنة بثمار الدنيا شمار وصف في ذلك وليس الجنة، شمار وصم، من كدلك، 
اشر١،.إلا قال.رها يقدر لا عفليمة ومفاصله مبايتة بينهما 

في٠لاهر الأسماء® إلا الجنة في مما الدنيا في ®ليس ه؛ عباس ابن وقول 
مضمونه.تحت، وداحل القول، هذلأا نمرة 

كلهاأنها أراد فإن الفضل®. في متشابه ®أنه ت المربية أهل بعض قول وأما 
الخيار كله أن وقتادة! الحسن كقول فهو فيها مرذول ولا مقفول لا فاصلة 

فيه.رذل 

التفسير.أهل أقوال عن لخروجه بالرد القول هدا خص العلرى الإمام ن أض 
باكلألةالتشاغل ستجيز قولا هذا وليس القول! هذا حكى أن قال 

-نول وص، التاؤيل. أهل عف-اء حميع نول عن لخروجه فساده، على 
منهجمن ا وهان. آ. اط خهلثه. على دلالة - اللم أهل جمتع قول عن بخروجه 

أهلمتقدمي أنوال ، حالفقول كل يرد إذ تفسيره، عامة في الطبري الإمام 
ر.التق

XTiUfo)الفتاوى مجموع انفلر: )١( 
(.٣٩٤المان)ا/جامع )٢( 





أهلفال والعنكثوت اليباب كتابه في ذكر حين اض إن قال: قتادة وعن 
مثلاناهزت أن لا ص ؤ\0 اش؛ فانزل هذا؟ ذكر من اش أراد ما الضلالة؛ 
بموص1هل

!والترجب^ لمثالة اه 

واعتمدع؛اسه وابن عود مابن قول ترجثح إلى اتجري الإمام ذهب 
الأنوالذكر أن بعد  iSiiivفقال لترحيحه حجه السورة في الأيات محياق مناسبة 

الذيالمعنى وفي لأية، ا هذه في قوله ذكرنا ممن ثانل كل ذهب وند السابقة؛ 
منذكرنا ما بالحق، وأشبهه بالصواب ذلك أولى أو غير مذهبا، فيه، نزلمت، 
الأنه عبادْ أحبر - ذكره حل - اف أن وةلائ١ عباس وابن عود مابن قول 

هذهفى تقدمت قد أمثال عقيب فوقها، فما بعوضه ما مثلا يضرب أن يستحي 
غيرها،ور المحائر في صربها التي الأمثال دون للمنافقين، صربها المورة، 

_بموصمده مثلاما بمنرب لا.د---ثتيءأن اقن ُؤإة فوله: أعني - القول هذا يكون فلأن 
أحقالمورة، هذه في الأمثال من لهم صرب ما والمنافقين الكفار لنكير جوابا 
مجنغيرها في الأمثال من لهم صرب ما لنكيرهم جوابا ذللث، يكون أن من وأولى 

المرر...

هداالذي وصفت، التي الأمثال النافقين نكير ذكر وأين قائل؛ لما قال فإن 
قالت؟ما ذلك، في القول أن فنعلم جوابه، الخبر 

حاتمأي ابن وتمر (، ٤١)ا/الرزاق عد ونفير (، ٤٠٠)ا/؟ه'ا، البيان جامع انفلر؛ 
والعيونالكن المثال: سل على انظر المقرن، عامة الأنوال هدم حكي وند )ا/ي(، 
(،١٤٤)Y/ الغيب، ومفاتيح ( )ا/"١٥السير وزاد (، ١٥٠/)ا الوجيز والمحرر )ا/٨٨(، 
المحيطوالحر (، ٤١٢جزى)١; لأبن والمهيل (، ٢٤٢-  ٢٤١القرآن)١; لأحكام والجامع 

•يغيرها ( ٩٢ممر)ا/ابن يتمر )ا/؛ا،ا(، 



أدتؤ3أثا ؛ - ذكره تعالى - اف نول في بية ذلك على الدلالة ت قيل 
هدااثن ١^١٥ م\دآ ئمزث حفمؤأ ١^٢٤ وأما ين ألم أقد 

رجحهوكذلك الفري، الإمام ترجيح كئيرأى ابن الحافظ أند وند 
،•حاذل مديمح، دتايعه ،، واكوكاتيىل ، اليوطي 

والبغويوالواحدي والزجاج الفراء مهم المعسرين من جماعة وانتصر 
أحدتأييد قبل - منه بد لا مما فإل ، هذا ■هملم ُإذا * قتادة قول على وغيرهم 

•أمور عدة يناف — الترجيحين 

تمسمين إلى تنقم المسألة في الذكورة الثلاثة الأقوال أن ت أحدها 
وابنعود مابن قول وهو لأية• ا لنزول ٌب إبان برى الأول• م الن
قتادة.وقول عباس 

الربح.قول وهو سبب• بلا ابتداء نزك الأية أن يرى الأحر؛ المم 
قوليعارض لا س، بلا ابتداة نزلت الأية أن رأى من قول أن الثاني: الأم 

الربحوثهلر مقدم. المشت وقول إ 'علم بما أحبر المثبت لأن بيئة؛ الأثسثؤ من 
معناهورد وقد الأية، مخلول في يدحل مما أنه ذكره الزى المعنى في أنس ابن 
فيترجيحه محي أغفله العلثرى الإمام فإل ولهذا افه؛ كتاب من أحر آيات في 

(.٤٠٠)ا/المان جامع 
اطر٢( 
اطر٣( 
اطر٤( 
انظر0( 

اطر٦( 

)؛/^(.اسر اكرآن تمر 
٣٠١٦^التقول لباب 

)ا/أه(.اكJير فح 
فعالمان)ا/"آاا(.

)\أالملوم وبحر )ا/"ا'ا(، كزجاج واJعانى (، ٢٠)ا/للفراء المعاني في: 
(.)ا/٦٧اكزيل وسالم )ا/فآإ(، الظفر أبي ونفير )ا/ي.ا(، الوسط و، 











الصغيربالنيء التمثل من يستحيي لا تعالى اف أن بيان الغرض لأن بالأية، 
أكملالباب هذا في المقصود كان حقارة أشد يه المشبه كان وكلما الحقير، 
منهاأصغر وهو يعوصة بجناح للدنيا مثلا ه الّكا صرب وقد حصولا، 

بينتعارض ولا القولين، بين ندافع لا أنه - أعلم واف - بنلهر والذي 
اضأن وذلك، منا، القولين بإرادة يفضي ودصها الأية سياق ل الحجتين، 

صغيرهاالأمثال، من الحق قي يضرب أن يستحي لا أنه الأية هذه في أحبر تعالى 
الذيهو الآ؛ان في المعنى وهذا ، ٢٢١٣^-منه واختبارا عباده بذلك ابتلاء وكسرها 
عنالأئار إلى استنادا بالبعوصة صغيرها حدد أنه غير الطري الإمام إليه يذهب 

منأكبر هو بما الموهية فثر ثم اممه، حلق أصعق، البعوضة أن جريج وابن قتادة 
حجما.البعوضة 

وجودقولهما ينفي ولا دلكا، في علمهما مبلغ عن أخرا جريج وابن وقتاله 
كذلك،.الأمر ل البعوضة، من أصغر لله حلمح، 

فيوالعظمة العلو هو )فوق( معنى ْن اللغة في المستقر بأن الاستدلال، وأما 
فيصفة أي ثبوت" أن *وذلكا المعنى جهة من القولين مع متجه فهو الوصم،، 

الصفة،تللئ، في الأصعف، فوق الأقوتم، فإن آحر سيء في ثبوتها من أقوى ء شك، 
منه،ودناءة لوما أكثر هو ت أي والدناءة، اللوم في فلأن فوق فلأنا إن يقال؛ 

)ا/٣٣(،التأؤيل ولباب الغيب ومفاتح )ا/؛*ل(، للزجاج المعاني اننلر؛ )١( 
مابعوضه جناح افه عنل. تزن الدنيا كانت، الو هوت المثل النبي فيه ضرب الذي والحديث، 

شما باب، الزهد كتاب ، Jbuين سهل حديث، من الرميي أحرجه مار ربة ث كافر منها سقى 
ماجه،وابن الوجه، هدا من غريب صحح حديثه هن.ا ت ونال، ( ٥٦٠الله)؛/ على الدنيا هوان 
وصححه(، ٣٠٦)؛/المدرك في والحاكم (، ١٣٧٦)Y/الدنيا مثل باب الزهد، محاب 

،٦٨٦)والصحيحة (، ٣٣٣٤)رقم ماجة ابن صحح في الألباني وصححه الذهبي، وتعقبه 
٩٤٣.)

)ا/ا•؛(.البيان جامع انظر: )٢( 



أنهيظهر وبهيا ، منه٠٠ صغرا أكنر يكون أن وجب الصغر في قيل إذا وكذلك 
ياتمحنالهالمذموم ودون الوصف، على الأتمحواذ في المذموم من أعلى 

»أعظم«يمض فيآكون الأضداد من )فوق( لمقل عد هذا ولأحل الذم، في الزيادة 
المعنيينإرادة من مانع فلا الأضداد من أنه تقرر ومع ،، رردوزا، بمعنى ؤيكون 

وفتفي معانيه، أو معنييه على المشترك حمل العلماء من كثير جوز قد إذ معا، 
علىقرينة تمم ولم معانيه أو معنييه بين الجمع أمكن متى واحد متكلم من واحد 
وغيرهتيمية ابن الإسلام شيخ اختيار وهو المعاني، أو المعنيين أحد إرادة 

الكلأم١أهل محن وكثير والحنابلة، والشافعية، المالكية ت الفقهاء لأكثر وعزاه 

الاممه أن بيان لأن الأول؛ القول إرادة تدفع لا فهي الثاني القول حجة أما 
أعفلمهو بما المثل ضرب إرادة من يمغ لا الحقير بالنيء التمثيل من تحي ب

كالذبابالبعوضة من أعظم هو بما أمثالا تعالى الله مرب قد بل منه، 
وغيرها.والحمار والكلب والعنكبوت 

١^٤،.محتمل. والكل القوليزت حكي أن بعد عهلية ابن القاصي قال 

دونها(ومحا فوقها، )ما المعنيين إرادة وجه تخريج إلى العلماء بعض وذهبا 
ءاوهلْ،.المعى لدلالة الأحر عن الشيثين بأحد اكتفى بانه 

انمب)ا(ُفانح 
لأبنوالأصداد ، ٢١١ص له الكاتب وأدب ، ١٩٠ص شب لأبن القرآن مشكل -أويل انغلر: )٢( 

(.١٠)ا/؛ وبحرالعلوم ، ٢٥١-٢٤٩ص الأناري 
)Aللامدي الإحكام في المسألة تحرير وانفلر:  UTi\/\r)الفتاوى مجموع انفلر: )٣( 

وشّرح، ٣^١١ص نوي للإمحوالتمهيع. ، ١١٥-  ١١٤ص الفصول تنقيح وثرح (، ٢٦١
(.٨١و)أ/ (، ٢٦١المان)٢; وأضواء ، ٤٨ص الفحول ؤإرشاد (، ١٤٠الكوكب،)١; 

'٦٢/١،٢)والمرير الحرير في uشور ابن قأل ^ا وبحو (، ١٥٤الوجيز)ا/المحرر )٤( 
٢(.'٣٦'

المهانيوروح )ا/هها(، المحبل الحر اننلر: )١٠( 



ألفاظهاوظاهر الأية، سياق من المعنيين أحد أن غير حن، تخريج وهو 
والتقدير.الحذف من أولى 





ظهورهموراء نبذوه أنهم اض فاخر يكتموه ولا للناس لبينه الميثاق أنمهم 
قليلا.ثمنا ُه واشتروا 

والنفاق.والكفر الشرك أهل حميع الأبة بهذه عنى الله إن • آُتحرون وئال 
ربوبيته•على الدالة الأدلة من لهم وصع ما توحيده: في جميعهم إلى وعهد 
المعجزات.من لرموله يه احتج ما ونهيه: أمره في إليهم وعهدْ 

وتكذيبهمبالأدلة صحته لهم تبئث قد بما الإقرار تركهم ت ذلك وننضهم 
الحق.به أتوا أنما علمهم مع والكتب الرمل 

الذيآدم صلب من أحرجهم حين عليهم أحذ الذي العهد هو آخرون: وقال 
ألّتأنيآم عق دييئأم محربد ثن ءادم دغآ يى ربك لثل نوله: ض وصمه 

1درقإcا مووأ أو وا ؛؛ ٥rtUip^١ عن صفنأ إدا آإمن٠ة يم ئموأ ل سهده ج ^١ ١٠نذآلإ 
- ١٧٢]١لأء__راف: ه أصوة. ثلر مما صئ بميم نن دؤيه وحفنا مد من تاذآوُا 

١٧٣.]

واكرحح:المنايشة ءه 
الواردبالعهد الراد أن يرى الأي الثاني القول ترجيح إلى المحلبري الإمام ذهب 

واتباعفيها بما العمل في التوراة في الكتاب أهل على الله أحذه ما هو لأية ا في ذكره 
ومافقوهم.اعتاب أهل كفار هم الأيات بح 

أزيىوإئ تعالى: قوله أن من مابما ةررْ بما ترجيحه صحة على وامثول 
أهلكفار في نزك ٦[ ]السمرْ: ئؤينو0ه لا تذم محر آم ءأندريهم علنيتّ مثآء َكئردا 

هومائم ألأم وأوومحِ إقه ءامقا بمول نن آلناثى ؤو؛0 تعالى ونوله الكتاب، 
اوكتابأهل كفار في نزلت الأية هذه فكذلك الفاقل١،، أهل من نوم في نزلت 

ادمحإيد إني  x،ri^- آدم قصة بعد - تعالى الله بقول - أيقا - واستدل ومنافقيهم 

اوان)ا/آاإ(.جامع انظر: 





منالآJات سياق تناسق على هذا ترجيحه في استند هقفب أته نلاحظ فأست، 
فيهاالخطاب أن إليها أشار التي المابقة الآJات في احتار حيث السورة، ميدأ 

صرفعليه وبناء السياق، هذا تتمامحت، من الآية هذه وجعل الكتاب، أهل لكفار 
صرفعليه ومحناء السياق، هذا تتماُت، من ؛؛، ١٢١هذ0 وجعل إليهم، الخطاب 
النولهزا ترجيح في وافقه وفد ،، ijjjفيهم لأية ا وجعل إليهم، الخْناب 

أنهغير الكتاب، لأهل حهلاب الأية أن رجح حنث عاشور، ابن الطاهر العلامة 
الآكتابأهل اللة تذكير عن الخبر بورود استدل حيث، قوية... أحرى بحجة احتج 

تتعالى قوله منها تعالى، اف كتاب من آية ما غير في إياها ونقضهم بعهودهم 
سمهنرشبمم  ١٧^ه: ولوق[، ٤٠تالس__ة__رة: أوف ميدكا 

محر-منولا د٠آآمح؛ لا ميقثم لْوثا ؤذأإ ■' تعالى وقوله ؛ ١٣دننهمهلال٠ائدة؛ 
]البقرة:آسة؛م4 ثنلوث أنم م يمدوف. ؤأنئر ون'أ' مأ دبنرم تن 

إلىرنلاده إي وآزثيا ؛^، viبؤ، سق غدئا -أتعالى؛ ونوله [ ٨٠-  ٨٤
ؤسوأنمنوأهلافى.ة;تعالى: قوله 

بهااحتج التي الأيات هز0 إن حيث، دراسة محل عاشور ابن ذكره الذي وهذا 
قسمين:إلى م تنق— نفلامحرها و— 

طلب،فيها ورد أو عليهم، والميثاق العهد أحذ فيها يكر آيامحتح إ لأول ا المم 
أوفؤؤأوم_أءءا عنهم: تعالى قوله مثل وذللث، إياها، لنقضهم ذكر دون به الوفاء 
علىم الفبهذا الاستدلال وض وذذلائرها• [ ٤٠]البقرة: طزهثو0يم ؤإثى بميئم 

العهد،عليهم أحذ الذين وحدهم ليسوا الكتاب أهل إن إذ نظر؛ محل المسألة 
تعالى:قوله مثل فى حمينا الخلق على أحل■ ند بل به، الوفاء إليهم طلبج أو 

(.٣٧٠)١; واكوير الحرير انفلر: )١( 





عاشور'•ابن بها استدل التي الآدات من الثاني القسم وأنا 
إيا0.ونقضهم عليهم العهد احد الخبر فيها ورد التي الايات وهي 
منهنثلاث كريمان: آيات حمس في صريحا العهد نفض عن الخبر ورد وند 

إلىأوله من السياق لكون اتماثا الكتاب أهل بهن المفمود أن في صريحات 
وممرهمغخقث مضعم ^٩ تعالى: قوله هي؛ الايات وهد0 عنهم، يتحدث منتهاْ 

وجعلثادقهم مثثهم ؤمح-م-ادنيم تعالى: وقوله [. ١٥٥
قايشوث م ينم عتهدئ هح ؤ تعالى: ونوله [. ١٣دسثانهلالماندةت 

قريفلةبمي في نزك [• ٠٦ثوىهتالأدال؛ لا تحر ع ً=قفي 
^إنتعالى: كقوله صريحا يدكر لم ؤإن القض منها يفهم أحرى آيات وهناك 

مقعملأثئا -أوقوله: [ ٧٧عمران: ]آو ذههإئماشلاه \ش تهد _تذؤودآ \ؤوآ 
هتو؛؛اأمم ثم يمدوف. وآنثنِ آمحم م دبنرم تن أسمحر ءزم0 ولا دثآآمح! علإط 

القرآن.آي من ونذiائرها [ ٨٥. ٨٤]البقرة: ثئلوث 

الرهمدآيات فهي العهد بنقض التمريح فيها ورد التي الرابعة الأية وأنا 
أ'لأرماي، وين يوصف أُا دء أس آتر ثأ ومطمك يننتهء بمد ئ آس نهد يشوف ءؤوآؤي0 

تدلالايات وسياق رين المقوأقوال [، ٢٥: ]الرعد ألداره تنأ ولثم آلاثه لم أولتك 
عداءالحال ذكر بعد وردت إذ عهد، كل وفي ناقض كل في عامة هنا أنها على 
السياقفي ذكر الكتاب لأهل يرد ولم عموما، الأشقياء حال عن تتحدث فهي 

مطالثا.

أهلكفار في نزلت، أنها مقاتل، عن حيان وأبو الجوزي ابن ذكر وقد 
عليه.يا.ل السياق في له وحه ولا حمحتام، ولا له زمام لا الأثر وهدا الكتابر 

الما0)؛ا/آآ(.جامع انفلر: )١( 
(.٣٨٣)٦!السل والبحر المر زاد انظر: )٢( 



نحنالتي القرة آية هي العهد بنقض الصريح فيها ورد الي الخامسة والأية 
سبق.ما حب على فيها الخلاف وقع وقئ فيها، الأقوال متاقنة بصدد 

تعالى:قوله مثل في لعهودهم المنافقين نفض عن الخر اض ىتاب في وجاء 
آمحيحتنويلآ;اق4ِئ قثدس ضيه، ين ءَاتننا مل أس عنهد نذ  ٢٠٣^^

[.٧٥]التوبة: ثنيصون.4 ونم ورزا محوأيدء محنلض، ين 
القرآنفي والميثاق المهد الاقف.ين عن تتحدث الي الأتان أن يعلم فهدا 

كثيرفي ذلك كان ؤإن الكتاب، أهل عن ^١ ٠٢مواردها جميع في ليست الكريم 
بماالكتاب لأهل الأية هذه في الخطاب أن رجح من فاستدلال وعليه منها، 

معتبر،الترجيح من ووجه متجه، لال استل. بدلك عنهم الخبر من القرآن في ورد 
منالغالب على افه كلام معاني ®حمل الترجيحية؛ القاهمدة مضمون وهو 

أولىا<را،ّاستعماله ومعهود القرآن أسلوب 

حيانوأبو والفرًلبي، عطية، ابن منهم• رين المقمن جماعة أن غير 
ترجيحهفي - وافقه ومن - الهلرى الإمام مخالفة إلى ذهبوا والمدى والألوسي 
إلىبه الله عهد عهد كل في الخموم على لأية ا حملوا حيث حلاقه ورجحوا 

ناقض.كل ذم ذلك ؤيثمل عباده، 

وهاواءليهل٢،، حمالها فيجب المموم على تدل الأية.. ألمامحل بأن واحتجوا 
بنصإلا والسنة القرآن عمومات ئقصر فلا الوحي، نصوص فهم في مقرر أصل 

،.التخصيص١٣على دال 

(.٦٧)ا/الرحمن وسيرالكريم (، ١٢١ )ا/ المعاني وردح 
(.٥٢٧)Y/الترحح . iplyانفلر: )٣( 



الأقوالوهده ت لأية ا هذه ير نففي ل أئوا تسعة ذكر أن بعد حيان أبو قال 
أنعلى يدل ما ومنها للعهد، ناقض كل في العموم على يدل ما مها التسعة 

مناض عهد نقص من فكل الظاهر، هو والعموم مخصوصون،... قوم المخاطب 
ها الذم. هذا تناوله كتابي أو مثرك أو ومنافق وكافر لم م

قولهحملوا أنهم إذ العموم على يدل هؤلاء عند الأياتر محياق وكذللئ، 
على٦[ ت ]القرة يوثنوزه لا ئنذم ؤ أم ءآندثميهم ءلنيتِ سؤآء َكمروا آةنمت> وإئ ت نعالك، 

لكفارأنها على حملها في الطبري الإمام إليه ذهب، لما حلاقا العموم، 
الكتاب،.أهل 

فيالطبري الإمام كلام مقتفى أن هنا يعلم أن يجبا مما فإن ط! تقرر فإذا 
كانمن كل لحول قرر حين، بالعموم القول إلى يزول المسألة هذا في ترجيحه 
الخلق،جميع من الأية حكم في الفاسقين هؤلاء بها اممه وصف، التي بالمنة 

—الفريقين من وصفت، لمن كان ؤإن — الخهلابج أن غير I ترحيحه يعد فقال 
منكز والتوبيخ والذم الوعيد من لهم الله أوجنإ وفيما أحكامهم، في فداحل 

بالأمرالمحاطين الأمم وأصناف، الخلق جميع من ومنهاجهم سبيلهم على كان 
■اد ُاكم■ 

التيبالصفة كان من كل لأية ا هذه حكم في يدحل وقل. بأسمهلر؛ بعال.ها وقال 
الرحموقطع العهد نق في والكفار المنافقين من الفاسقين هؤلاء بها الله وصف، 

.٩١الأرض. في والإفساد 
بخصوصلا المعتى بعموم ررالعبرة التفسيرية القاعدة مضمون هو هن،ا وكلامه 

الممط)ا/ه»أ_ا"'مأ(.المم )ا(
او؛ان)ا/ّاا؛(.جامع )٢( 
اوي1ن)ا/؛ا؛(.جامع )٣( 



الخطابأن الأية هده في رجح لكن ؤإن اتجري الإمام أن وذلك المخاطب® 
وآإلك امو يهمينؤىيدا ؤمحارن I قوله فى الكتاب لأهل أنه كما الكتاب، لأهل 

 ،l^ ئلهؤنَىوئواسؤآة آدمي ^إئ ت ؛[وفوله ]البقرة: هم؛وؤإو0ه وإإمحرةِ تؤثا بن
منكل أن إلا إلمه. ذهب ما عار ٦[ 

وجه.نهذا الأية. مضمون فى فداحل الصفة بهذه اتصف 

ومماهوكفارأحباراليهودا، في *نزلت أنهاالأية هذه في قال أنه آخرI ووجه 
استعمالهاأكثر ؤإنما بدليل، إلا ببية التقيد لا نزلتا®  ١٠اللفظة هذه معنى أن معلوم 

ومضمونهاالأية معنى في يدحل مما الذكور هذ\ أن المتقدمين عند 

المفاقوأهل اليهود أحبار أن هو اتجرى الإمام مراد أن علم هذا تقرر فإذا 
فيداخلون هؤلاء إن إذ فيه؛ إشكال لا وهذا الأية، هذه مضمون في داخلون 

العموم.على يحملها القول على ومضمونها الأية معنى 
الرعدآية روا فقد - وغيره - العلبرى الإمام أن بانمموم القول يؤيد ومما 

ثندءبمد ئ عيدآم تقثوف قوله: وهي الألفاظ في الأية لهذه بقة 
،.العموم١٣على [ ٢٥]الوعد: ه ألحو 4< رثيدول بجبمل أن اس أنر ج وفلميث 

منالغالب على الأية هذه حمل وهو عاشور ابن به رجح الذي الوجه أما 
تنانعمن وهذا ألفاظها، على لأية ا حمل بوحوب فمنانع القرآن، استعمال 

الأرجحفهو أكثر للغلن إفادته كان ما أن بينها الترجيح وصايعل الترجيح، قواعد 

(.١٣٤تمره)ا/ فى انموي العلا.ة اشرية الماعدة سْ ذكر )١( 
(،٣٢. ٣١للزركثى)ا/ واJرUن ،  ٤٨ص نمه لاين المقدمة ز: المض مريرهداانظر: )٢( 

٥٠٨ ص القرآن ني حث، وما (، ١١٥المرفان)ا/؛اا- ومناهل (، ٩١)ا/والإتقان 
والخاعلأقرض)ه/؛ام(،والمحرراس)،ا/خم(، (، ٤٢٨/١٦اUن)ح )٣( 

(.٣٧٤ممر)؛/ابن وتمر 



إفادتهإذ أرجح الصوم على الحمل أن شك ولا - مواصعه في مقرر هو كما -
غلةعلى الحمل لأن اثعمالأ؛ الأكثر عار الحمل س أكثر الظن لغلبة 

أناذلك، يترجح ؤإنما عليه، الخلاف، مرصع حمل توج_، لا الاستعمال 
نصيرد حتى العموم على الحمل وجب عامة الألمافل كانتا فمتى العموم 

لتخصيص.يا 

كلإلك، متجه والذم عهد، كل، مي، العموم على الأية حمل، أن يظهر وبهذا 
منالأول والفول لألفاظها. موافقة والأشد الأية يتفمر الأور هو نامص 

•الأنوال عامة فيه ؤيدحل المعنى، هذا في الأقوال أوفى المذبكورة الأهوال 

ا ٥٩)آ■/ للزركثي المحيط والحر (، ١٦٤البزدوتم،)؛/أصول ص الأسرار كثف، انظر: 
(.٥٧/١)الرجٍح وثواعد (، ٣٧١)ه/ المان وأضواء 





والترحح!المتاممة أ؛آ 

فمرحالأية، تمسر في عنده المولين أرجح بجان في الطبري الإمام نردد 
اضكتاب من الأية هذه له واحتج لأية، ا ر فوبه الأول، النول بترجيح 

الرحم.يقطع المنافقين تصف المي 
مضمونوهو العموم على فحملها قاطع كل ذم على تا.ل الأية أن صرح ثم 
الثاني.القول 

تأويلمن من.هن، وهذا جعفر! أبو قال ت الثاني القول حكى أن يعد فقال 
غيرقي المنافقين ذكر ئد - ساؤ0 جل - اض ولكن الصواب، من بعيد غين الأية 

كانت،ؤإن - أنها غير نالك،، نغليره فهذه الأرحام، بقي فوصفهم كتابه، من آية 
أوكانت، رحما بوصله، افه أمر ما قهلمر قاطع كل' اممه ذم على ذاله فهي - كذللئط 
اهدرا،.غيرها. 

الترجيحقواعد من قاعدتين تنانع العلبرى الإمام كلام محياق من والذلاهر 
الذيارالقول ت الأول القول تؤيد وهي فالأولى إبخإظ كلامه مدار وعليهما ءنا«ه، 
ذلالثا((لأ،.عدم ما على مقدم قرآنية آيات تؤيده 

القولوتؤيد ،، العمومءار على الوحي وص نم حمل اايجّ_، I الثانية والقاءد.ة 
بهجاء ما كل واتباع به بالإيمان . الرسول وصل لأن الأية؛ ير نففي الثاني 

ذلكومن لها، لتضمنه بوصالهّا اش أمر التي الأوام جميع يثمل ونهيا أمرا 
أنغير لأية، ا من مراد القولين كلأ أن والحمح، الرحم• ووصل المؤمنين وصل 
القوليثمل لأنه أولى؛ به الأية فتفسير ألفاظها يهلابؤ٠ الذي هو الثاني القول 
قدبالأرحام ت بوصاله افه أمر ما ر فالذي الأول القول كان ؤإن وغيره، الأول 

انفلر)ا(
انفلر)٢( 
انظر)٣( 

المان)ا/ا"آ؛(ؤجامع 
(.٣١٢)ا/الترحح قواعد 
الرحح)أ/لإآْ(.قواعد 







فيه.يموت ثم القبر في يحيا ثم يموت ثم الدنيا في الأولى الحياة فتكون 
فلماالميثاق عليهم أحذ حين آدم ظهر في حلفهم المعنى: الثالث،: القول 

يومأحياهم نم أماتهم ثم الأرحام في حلقهم نم أماتهم الميئاق عليهم أحذ 
القيامة.

زيدأمابن عن جرض ابن ورداْ 
المرأة،رحم إلى جده الرحل نطفة مفارقة الأولى الموتة ت الرابع القوو 

الروحبفخ اممه يحييها ثم فيها، الروح نفخ إلى جده فرانها لدن من ميتة فهي 
فيفهو منه، الروح بقبض الثانية الميتة يمينه ثم سويا، يثرا فيجعلها فيها 

القيامة.لبعث، حثا فيعود الصور في ينمخ يوم إلى ميت ال؛ر.زخ 
،•ل يسه ولم بعضهم عن القول هدا جرير ابن 3حز 

والترجح:الناقشة "؛■؛" 

وابنعود مابن عن رواه الذي الأول القول الطبري حرير ابن الإمام رجح 
الملمح.من وآحرين هماس 

حلاممه نول بتأويل - بثنا التي الأنوال من - ذكرناه ما وأولى هقلأ: فقال 
الذيالقول [ ٢٨]المنرة: تتجئأيم -آ1يكا وءظّتلم اثه لكثتوى ^٢؛*-، ذكره: 
ؤدطنتممكاهنوله: معنى أن من هماس: ابن وعن عود مابن عن ذكرناْ 
تذكروى:ولا تعرفون لا نطنا، آبائكم أصلاب، في حمولأ الاكر، أموامتح 

يقبمسيميتكم ثم وحييتم، وعرفتم ذكرتم حتى ٌوبا بثرا بإنثاتكم فاحياكم 
ثمتبعثون، يوم إلى البرزخ في تذكرون ولا تعرفون لا رفاتا ؤإعادذكم أرواحكم 

(؛٤٢٠)ا/البيان جامع انظر: )١( 
البيانجامع انظر: )٢( 



اضإلى ثم القيامة، وصيحة الساعة لبعث فيكم الأرواح بنفخ ذللث، يعد يحييكم 
لأناش_جل[، ٢٨ل\لبقو1.' ززحعوبم\ه إثه ^ثم I غال كما ذلك، بعد ترجعون 

كماالحساب،، لموقف، يحشرهم ثم حشرهم، قبل قبورهم في يحييهم - ثناوْ 
وقال؛[ ٤٣؛ *-؛^ ٠١١]ف إك مم يها أ'شاث بن قتوذ ؤت؛ ؛ ذكرْ حل قال 

اه[. ٥١لس؛ ليهم ءإن< اق-اُث، تن ئم آلئؤرلإدا ثم، ؤ3ؤأ 

همامةعند المعتمد القول هو هنا حرير ابن رجحه الذي القول وهدا 
الجوزي،دا؛>، ععلية، ابن متهم؛ جماعة ترجيحه عر نص فقد رين، المق

ئدأنه كما وءيرُملى، والثوكاني، كثير، وابن حيان، وأبو جزى، وابن 
منأر ولم لهل"'أ/ اختيارا الخلاف، هذا يذكر لم من لأية ا ير نففي عليه اقتصر 
القول.هدا غير اعتمد 

ابنهمن تندم ما والصحيح الأقوال! حكى أن بعد كثير ابن الحافغل نال 
أٌّؤٌل تعالى؛ كقوله وهو التابعين، من الجماعة وأولثلث، عباس، وابن عود م

■-ة ث:—اث]١١—ج لا أتآيير آَكر ؤؤث نؤ يتب لا آدتن قم اك ءسئ ثم .يثك' ثم 
تعار؛كقوله نثلادر الحاففل ذكرها التي الأية ولهده [.اه ٢٦

طأقبم( تعار؛ وكقوله [ ٦٦ت تالحج ءسكمه نمّ يمكم نم لتاحفم 
؛•٤٠]الردم؛ ي-تحظممح.لجآثأه 

اوان)ا/إآ؛(.جامع انظر: )١( 
المحطوالحر (، ٢٠واشهل)ا/ (، ٥Vوزادالمر)١/الحررالوج؛ز)ا/خه(، انظر: )٢( 

القدير)ا/؟0(.ونح (، ٩V)١/محير ابن وتمر (، ٢١١)ا/
٧^١(،)١/ التنزيل ومعالم ١(، ٠ ٦ )١/ العلوم وبحر ١(، ٠ ٦ )١/ للزجاج القرآن معاني انفلر؛ )٣( 

)\الأا.عدى الير ونف)ا/لأأ(، وأواراكزيل 
XSS)\االمقلم القرآن ير نف)٤( 



ابنعن المروى هو إذ الصحابة قول أنه القول هذا صحة على بدل ومما 
أحد،نهم.عن ترو فلم الأقوال من غيره أنا عود، موابن عباس، 

فلاالأحرى الأنوال عكس على الأية: لياق موافقة الأقوال أشد أنه ؤيؤيده 
ذلك:بيان ودونك عليها• يكدر القرآن لظاهر مخالفة وجه من تخلو 

بهاتخرج التي هي الأولى المرنة جعل أنه مخالفته فوجه صالح أبي نول أما 
توبيخحطاب الأية أن ظاهرها إذ الأية، ظاهر ؛^١^، وهداالجد. من الروح 

إلىالضلالة ومن الطاعات، إلى المعاصي من اض لعباد جاع وامتر وتأنيب 
أبىقول على فأما للأحياء. موجها التهناب كان إذا إلا يكون لا وهدا الهدى، 

قبورهم.فى إحيائهم بعد القبور لأهل حهلابا الأية في الخمياب فيكون صالح 
الأيةعن يعبد معتى وهذا 

ثلاثاالإحياءايت، تكون قوله على أنه للأية مخالفته فوجه زيد ابن قول أما 
اشقول ومثلها ؤإماتتان، إحياءان أنها في صريح الأية ونص ثلائا، والإماتاُت، 

[١١; ولميساأئشماه أقاآنمن ؤدبّا ت*الءا 

بقولالأقوال أشبه فهو بعضهم عن جرير ابن حكام الذي الرابع• القول وأما 
الإماتةجعل القول هادا أن بينما الفرق وجه أن إلا عود موابن ■ماس ابن 

الروحنفخ إلى المرأة رحم إلى الرجل نطفة حروج فترة في محصورة الأولى 
ذاالمحي جدْ يفارق لم ما حي آدم ابن من شيء كل أن على واعتمدوا فيها. 

ميتا.نمار الحياة فارقته الروح ذا جلْ فارق ما فكل الروح• 

محسفقال لف المن أحد به يقل لم لكونه القول هذا جرير ابن رد وقد 

ممر)ا/^(.وتمرابن \و\0)\إأص جامع انظر: )١( 
ممروشرابن ، dU(\/U^TAyr\جامع انظر: )٢( 



للقرآنيرتقى الذين القدوة أهل من تائ به كان لو التأؤيل من ووجه قول لهذا 
.١^١٢تآؤيلهم. 

التيالنهلفة عن يقول أن إما نائله أن القول هذا تحليل قي هذا إلى ويضاف 
فقدحية، هي ءالت فان ميتة. أو الجسد مقارنتها قبل حية هي ت الجد قارنتا 
اتتان.الأية وفي ثلاث هذا على الأحياءان كانت إذ الأية ؤناهر حالف 
وكانا موت؟ إلى موت من ستقل ، فكيفقيل: العدم. في متتة بل قال؛ ؤإن 

الدلالةفي له أثر لا الأولى للموتة ذكره الن.ى وميم الجمهور كقول هذا ؛وله 
قوله.على 

الأمةسلف عليه ما الأية نفير قي بالصواب الأقوال أولى فإن هذا تقرر فإذا 
وافوغيرْ. حرير ابن رجحه الذي لهو تفسيرها في والتابعين الصحابة من 

أعلم.

جامع





إلىالقيم ابن به ونمنيبة، وابن المبارك ابن إلى تيمية ابن الإسلام شيخ 

إلىفيه كان عملا تارك وكل لها• عمد ألثثا؛يم إث أنتوئ ^مم ت بعضهم وفال 
اينفثر ويه ، جويو ابن بمب للم إلثهّ ومسو له، عمد لما مستوى ؛هو آخر، 

وابنالجوزي، 

والارتفاع.العلو هو الاستواء يعضهم! وقال 

متأولواختلف ثم ت حرير ابن قال نم أسزأم بن الربيع عن جرير ابن ورواْ 
تماء الإلى امحتوى الذي فى والارتفاع العلو بمعنى الاستواء 

ومنشئها.حالقها هو عليها وعلا السماء إلى امحتوى الذي بعضهم• فقال 

سماءر؛ا.للأرض الله جعله الذي ال.حان ت عليها العالي بل بعضهم• وقال 

الحق!ويان المناقشة أ'آ 

وارتفع.علا بمعنى »استوىاا تفسير ترجيح على جرير ابن الإمام نص 
اللهبقول المعاني وأولى ت اللغة في الاستواء معاني ذكر أن بعد ؛؟^٥ فقال 

بفورته،فدبرهى وارتفع، عليهن، علا [ ٢٩ت ]البقرة آلسمني إل آنثرئ 
جميعفي »الأمتواء« حرير ابن فثر المعنى وبهذا اهرْ،. سموات. سبع وخلقهى 

غريبوتنير ، ٣٣٠ص المرسلة الصواعق ومختمر )ْ/هله(، الفتاوى مجمؤئ انخلر: )١( 
.TUU»_شة لأبن القرآن 

(.٢٠)ا/والمهيل السير)ا/حه(، زاد انظر: )٢( 
(.١٠٦)ا/ْ.ا. حاتم أيي ابن ير ونف)ا/آأ؛(، اليان جامع انظر: )٣( 
)ا/آآ؛(.البيان جامع انظر: )٤( 
(.٤٣٠)ا/البيان جامع )٥( 



وبيانالخلاف بيان في المرصع هدا إلى وأحال ، الكريم القرآن في مواردْ 
وأكثرعباس ابن إلى القول هذا والبغوى معاني التب وقد الصواب. 

ابنالعلامة وتاإميد.ه تيمية ابن الإسلام شيخ وحكى ، اللف من رين المق
سواه.ؤإبطال له، الانتهار في القس وأطالا ، عليه اللف إجماع القيم 

كماوالارتفاع العلو هو وحقيقته الاستواء ظاهر إن القيم؛ ابن العلامة قال 
ابنالإمام تقرير ونقمن . اه المعتبر. والتغير اللغة أهل جمح عليه نمل 
تعالى،ض العلو صمة إثبامحت، الأية ير نففي المعنى ُل.ا الأعلام وهؤلاء جرير 

وصحت،الله، كتاب حاء ؛اولكر إذ والجماعة، السنة أهل السلف مدمنا هو كما 
الأحباروتواترلت، الأمة سلف، إجماع ونع وعليه ه، الله رمول عن الأحبار 

القرأنعليه ئد لما السليمة والفيلر الصحثحة العقول معاصيه مع ؛ذلك،، عنهم 
بهوالاستغاثة ربهم دعاء في الحلو إلى جميعا الخلق يتتجه إذ والسنة، 

يرنففي الحق المذمث، بين أن بعد جرير ابن الإمام فإن ذللث، كل تقرر إذا 
ممنوالعجي، هثتت فقال الصفة لهن.ْ المنكرين المخالفين على بالرد أردفه الأية 

^ئمآنثوىإئافه: نول تأؤيل في العرب، كلام من المفهوم المعنى أنكر 
-بزعمه يلزمه أن من ه نفعنل. هرتا والارتفاع، العلو بمعنى هو الذي آلسمايه، 

و)ها/خآ(،الفكر، ٍل: \j dT'(o/\\)j ،(lAy/\y )(,\'\/TA)اليان جاح انظر: )١( 
x\A/\A)j dn/y^h _/yih

اكزيل)ل/ص.وسالم )ل/بمأ(، المعاني نفير انظر: )٢( 
.٠٣٢ ص المرطة الصواعق ويمحمر (، ٣٩٤)٦! (، ١٥٢ )ْ/ الفتاوى مجموع انظر: )٣( 
.ص٢٣٣الرطة الصواعق مختمر )٤( 
والموفقالعرش•، 'كتاب ني شيبة أبي كابن العلما. من جماعي يالتألق المسألة س0 أقرئ ند )٥( 

الغفار•،للعلي 'العلو كتايه ني الذهى والحاففل العلو•، صفة 'إنايت، كتابة نر ندامة اينر 
تقريرهم، كتب، _، وكل، سار،، ف الصفة طْ إنات ملي الأدلة وحشدوا العرش* و*كتاب 

فيها.مال|ه,هم وقرر المسألة هده ذكر الملف، عماتي 
العلحاؤيةالعقيدة وشرح (، ٣٨٧)T/المنة أهلر اعتقاد أصول شرح المثال؛ سيل على انفلر 
 /y(٣٧٢ ،) عبئن لابن الوامطية العقيدة وشرح ( ٣٠٤)1إ البيان وأضواء/\(XTVT



-تحتيا لكن أن بع،" وارتفع علا إنما يكون أن - ينلك المفهوم ومارناْ اوله إذا 
تله مقال ا منه هرب مما ينج لم ثم المتنكر. تأؤيله من بالمجهول ناوله أن إلى 

إليها؟غأمل الماء عن ا مدبت أفكان أقل، ؤآن_ثنئيم قوله: اؤيل أن زعمت 
منشء في يقول لن ثم وزوال• إمال ولكنه فل، بإفال ليس ذلك أل زعم فإن 

منلمس بما الكتاب إطالة كرهنا أن ولولا مثاله. الأحر في ألزم إلا فولا ذلك 
فيهالحق أهل لقول قولا، ذلك في قال ناش كل قول اد فعن لأنبأنا ه، جن

افثاء إن الكفاية له فيه ما على الفهم بذي يثرف ما منه بينا وفيما مخالما. 
١^١٢٠-مالىا 

وقفتان:هدا جرير ابن كلام وفي 

انتقالعلو لا وسالطان، مالك عالو عليها *لا قوله: بيان في الأولى: الوقفة 
توجوه من وذللتإ وزوالء 

الصحابةكان المي الم-ارايت، من لست، المثارة هذه أن الأول: الوجه 
جاءومن جرير ابن دعا والذي تعالى، الله صفات عن بها يعبرون والمابعون 

نقيهمفي عليهم والرد الكلام أهل محاورة هو استعمالها إلى المنة أهل من بعدم 
الاكر.الأنف كلامه سياق من ظاهر وهذا الصفات، 
ابنكلام من الجملة بهذه المأؤيل لأهل تمك، ملا أنه الثاني: الوجه 

صدرفي تعالى ممه - والارتفاع الخلو صفة أعني - الصفة أثبت، أنه ونللث، جرير، 
يره.نفسائر في وكذلك كلامه 

آسثوة^ثم ' ظل5(قوله ير نففى للعلو المفمير هن.ا ذكر أنه الثالثح: الوجه 
ألبتة.بالعرش الاستواء فيها علق التي الأيات نفير في يذكره ولم إقآلكثنيه، 

علىعالتا يزل لم فهو ذات صفة الهللق تخلى افه علو أن وذلك، وجه هذا وفي 
منفهو العرش على علوه وأما وقدرته. كعفلمته له لازم وصف، فهو حلقه جميع 

(.٤٣٠)ا/المان جامع )١( 





مويهنآلكتاء إلر أنيوئ _ معدي بن الرحمن عد والشيخ كثير ابن كالحاقفل 
ألثتجءاق آنؤئ فصلت آية وفي الموصع هدا في ءإبم4 هزّىة وم سج 
حلقبعد ماء الحالق إلى الفمي لأن ؛ ررقعدا؛ ب [ ١ ١ ت تذص_اوت ه دخان ئق 

ؤإنما^؛؟^، ؤ١٣لمقل )وط\>ق هو يكن لم ؤإن السياق، دلالة من فناهر الأرض 
قصدت أي ه ألكمان إل أنشئ ثم ؤ كثير! ابن الحاففل قال لدا صمنا؛ الممد حاء 
عدىلأنه والإقبال؛ الممد معنى تضمن ههنا والاستواء ماء، الإلى 

ُإر-اهرى

فيهاعلق التي الأيات في أقبل« أو راقصي، د ؤأسمح4 ير نفيصح لا لكن 
هيالتي علىا؛ ١٠-؛— المواضع حميع في — عدى الفعل لأن بالعرش؛ الاستواء 

-المواضع حميع في - غيره دون العرش حص تعالى الله ولأن تنصيصا، للعلو 
كانالعرش ولأن المهللق؛ العلو على زائد خاص علو عليه العلو أن على فدل 

آلثثؤزتحو تعالى•قال كما والأرض، السموايت، حلق قل موجودا 
أنالصحيح في وثبت ٧[ : لهود آتء4 عق عزقة وحقاث أثاب ستة 1، وألأتش 

والأرضالموات يخلق أن مل الخلاثمق ْمادبر افه »كشس، قال: M المبي 
عنالبخاري صحيح وفي ،• الاء،ال على وعرقه قال: سنة ألم، ين يخم

وكسب،الماء، على عرقه وكان غيره، شيء يكن للم اٌّ لاكان قال• ه الّبي 
قلمخلوقا العرش كان فإذا والأرض٠٠ل الموات حلق نم شيء كل الذكر في 

ولمحلقه؟ إلى وقصده عمده امتواوه يكون فكيفج والأرض موات الحلق 

(.٥٦١و)ا"/ (، ٦٩/١)عدى الوتمر )ا/تم\ا<(، ممر ابن تمر انظر: )١( 
محير)ا/^(.نفيرابن )٢( 
(,١٦)حديث القدر كتاب العاصي، بن عمرو ين عبداض حديث من مسلم، )٣( 
هظن '•تعالى ثوله فى جاء ما باب الخلق بدء كتاب حصين، بن عمران حديث من البخاري، )٤( 

(,٣٣٠)٦/ المتع ْع الصحيح انفلرت [ ٢٧]الروم: أهؤي محبمو يبيدم نثّ أئئق الذي.تدلأ 





المنانفي وناعوة أصلا التأؤيل جعلوا بل / اهدل ذلك... عن منزه.ا يكون 
•الاخارية 

الحوادثوحلول النملة مهغ ونحوها لأية ا هده في والقاعدة عتلة! ابن نال 
وغيرهاالصفة لهذه النفي هذا وأمثال اهر'ل،. واوسالهلال. القدرة استواء ؤيبقى 

بهاعارمحوا كلامية ثمبه ذلك إلى دعاهم والأي ، التمير كتب في كثير 
الصماتإثبات من تصوروا أنهم كما الأمة، سلف ؤإحماع تة والالكتاب 
مناماهذا كان فلما المخلومن، صفات مشابهة والمة الكتاب في الواردة 
بد.للث،أنهم منهم ظنا تأؤيلها إلى الفهم هذا من فروا اتفاقا ض الواجب للتنزيه 

،٠>اسحانهربه يليق لا بما تعالى الله على القول من نجوا 

التكيفنفي مع ظاهرها على الصفات وأيان المنان أحاديث إجراء والحق 
يحتذيالذات في الكلام عن مع الصفات في الكلام أن وذلك عنها... والشيه 

كيفية،إثبات لا وجود إثبات الذات إبان كان فإذا مثاله. فيه ؤيتع حذوه، فيه 
السنةأهل أئمة رد وقد كيفيةلْ،. إثبات لا وجود إثبات المهفات إثبات فكذللث، 

،.المفاتروسائر والاستواء، العلو في المتكلمين شبه على والجماعة 

الغيبمفاتح )١( 
(.١٦١الوجيز)ا/الحري )٢( 
)٦!والكشاف ١(، الخلوم بحر في: والأسواء العلو لصفة تأؤيلاتهم بعض وانفلر )٣( 

;١٤)(، ١٦٢ومفاتحاف)آ/u(aa) ،(u ،)/؛<(، ١٦١/١والحررالوج؛ز)(، ٥٣٠
اليمالعقل ؤإرثاد ٥( ١ ٩ / ا الخزيل) ومدارك (، ٣٤١/١/ْ(وأنواراكز؛ل)٢٢)(، ١٠٦
محير.وغيرها )^ه(، (، ٢٣٢)٣; 

التاؤيلأت.هاوْ من حملة جمع فقد والإنبات® التأؤيل ين ®المفسرون محاب وانثلرت 
.صم١٢العلوم، مختمر انفلرت )٤( 
(.الفتاوى)م٧٧١مجموع )٥( 
الجهميةعلى والرد ، أحمل.للأمام الجمهمية ت على الرد المثال مبيل على انغلر )٦( 

،=ص٩٨١ بملة لأبن والإبانة والشرح ، ١ ٠ صْ للأشعري والإبانة ص٣٣، الدارمي للإمام 









مضعلى دليل الكلام في وهو ، التطرل بمعنى هو قائل: نيل سواء إذ 
ممضُه: أريد ما على دليلا به نهلق الذي الكلام جميع في الأحر ونيل مفهوم، 
.٢٢اه ال٠لول. 

لهحرف على الزيادة ادعاء بحال يجوز لا أنه بهذا العلبري الإمام ويعنى 
جمعيبملل أن أحد لكل لجاز الادعاء هذا صح ولو الكلام، في مفهوم معنى 

قاطعوبرهان دامغة حجة وهذْ الزيادة. بدعوى مقهوم معنى له الذي الكلام 
بجعلهاإلا يشم لا الأية معنى إن بل الأية، في أإذ(ا بزيادة القول لإبلأل 
فيوحتى الزيادة. على تحمل أن هن.ا مع يجوز فلا ، زائل.ة ولبى أصلية 

الزيادة،عدم على حمله فالأولى وعدمها الزيادة النص يحتمل التي المواصع 
الزيادة؟!تحتمل لا وهي الحال فكيف ٢، مواصعهر في مقرر هو كما 

أبيمن إثدام وهل.ا عبيدة! أبي فول حكى أن بعد الزجاج إسحاق أبو تال 
د*لذٌالحق، إلى تحري بغاية إلا فيه بتكلم أن ثبي لا القرآن لأن عبيدة؛ 
اهالومت،؟. ومعناه لغوا يكون ، فكيفاصم وهي الونت،، معناها 

اهالمقرين. وجمع والنحاس الزجاج القول هذا وأنكر القرطي! وفال 
•وجهين من عليهما فالكلام عبيدة أبو بهما استدل اللن.ان الشاهال.ان وأما 

وهومفهومممرا ءنل.ْ المصعللح عدا تكرر وند والإلغاء، الزيادة معنا0 العلري عند رالمملول• )١( 
و)ا/،مأ!أ(ئ.ش)م،تعاوقشاكر)ا/خا(ئ.ش)آ(، اوُنىسّياقامملأم.وانذلر; 

(ض)ى.11و)\إ0'1(،و)\إ'
.dU(\/'Ui\جامع )٢( 
الما0)ا/آ؛إ(.جامع انظر: )٣( 
(.٤٩٥/٢)الترحح نواعد انظر: )٤( 

x١٦٢,بس>١ِعثآ;نر،ُم:



ابنالأسود بيت في ا>إذااا نيادة لدعوى ليس أنه الطبري الإمام ذم ؛ أحدهما
الأسودأراده الذي المعنى لهلل الكلام من حيف لو ذلك بل مفهوم، وجه يعم 

فوله:من 

لذم٠اامهاه لا وذللث، *رفإدا 

بقولهوأثار عيثنا، من مضى وما فيه، نحن الذي فإذا أرادت أنه وذللث، 
اليعني! لذضْا، مهاه رالأ — فيه كان الذي عينه من وصفه تقدم ما إلى ررذلائ،اا 

ال.بقذلك صالح الدهر لإعقابه فضل، ولا طعم 

Iرع بن مناف عبد قول معنى وكذلك 

شلا.ئائدة في أطكوهم إذا حص 
فأسلكوهم إذا حتى معناه! لأن الكلام؛ معنى بعلل "إذاا' منه أسقط لو 
فاستغنىالمحذوف، معنى على ثلأ،ا أملكوهم  ١١ت فوله فدل سلا. سلكوا فتائده 

ذلكألا،.نظ\ور فى العرب تفعل كما فحذف، عليه، ررإذارا بدلالة ذده عن 

ااإذا«زيادة في فهما الناهيين في الزيادة بوقوع جدلا نلم لو الأحر؛ الوجه 
ءإذلأملأفىزيادة 

فيزيادتها على بحال يدل لا نص في فزيادتها ارإذ® زيادة في كانت لو وحتى 
وجهلالكلأم كان فمتى وغرصه، المتكلم بمراد متعلق ذللت، بل مواردها، باقي 

بغيرالزيادة إلى تعالى اف كتاب من ثيء لتوجيه وجه فلا مقصود ومعنى مفهوم 
لها.التسليم يجب حجة 

او؛ان)ا/اإإ(.جامع انظر: )١( 
فيالأموي وين )١(، هامش البيان جامع على تعليقه صام؛ي محمود ذم، )٢( 

يدةأبا أن وحكى راود" ب ( ٣٩٦)ا/ عاشور ابن الطاهر وذُْ ءاذا،، البين؛ وجامع المجاز 
ي«إد«.يعش هكذا دوام 



_)؛<
مواصعفي الكريم القرآن ألماظ بعض زيادة دعوى الطبري الإمام رذ وهمد 
عامةالإية هذه محي القول هدا رد على وامحفه ومحي ، تفميره من كثيرة 

سق.كما الممرن، 

المسروناختلف محقي للمائدة فإمماما — المسالة أصل وهو — هذا تقرر فإذا 
ولمتالكلام في أصلة كونها على اتفاقهم بعد ؤإعرابها موقعها في والمعبرون 

زائدة.

ٌطأه^وطنلإخاك موضع على معطوفة أنها إلى الطري الإمام فذهب 
عندءالكلام معنى لأن ءاذكر*، د منصوبة وحعلها مغيرة، رلإذ® انها لاهتف-
مالكم وحلمت، ثسئا، تكونوا ولم خالقتكم إذ عاليكم أنعمت، التي نعمتي اذكروا 

قلتؤإذ أدم بأبيكم فعالي واذكروا ماء، القي ما لكم وسويت جميعا الأرض في 
الأرضفي جاعل إني للملائكة 

تبقوله المقتضى المعنى على ، للمننأكبه رنكs ياي ُؤوإذ بقوله• ععلف حيث 
1موكاه.وطنم تكموىإس 

الكلاممن ظهر ما ئد مقدر، لمقل على اللففل عهلفح صحة على واستشهد 
محذوف،هو ما كان لو أن معاملته والإعرا>ّ_إ المعنى فى الكلام ومعاملة عليه، 

ا.العرب،ل كلام في ذلك من ورد بما ظاهما منه 

قولهذا من وقرم، غيره. يذكر ولم الطري الإمام انتصر الوجه هدا وعلى 
بعضهمحكى وقد اراذكرار، تقديره مقدر، بفعل ارإذا؛ نمحسيج أن رين المقمن كثير 

(،٤٦٢/0)(، ٢٨٩)؛/)آ/"إ(، )ا/؛آ؟(، اليان: جامع اJثال: سل عر انظر )١( 
محير.وب 

جامعانظر: )٢( 
(.٤٤٤- انان جامع انظر: )٣( 





تقديرمن ماغ فلا ءإذ® في للعمل يملح ما فيه يوحد لا الذي السياق وأما 
نملا>ٍظ1ن إل اؤنأدهظزوا تعالى: قوله مثل في ظاهرة وردت وفد ءاذكرار، 

القديرل١،.على دليل وكلاهما دكمطره 
فيدرئ ما ®كل بقولهم رين المغبعض ذكرها التي الكلية أن يفلهر وبهذا 

فيماغالب ذلك يإنما إطلاته، على لمى ، مضمر*لفيه *اذكر، ن *إذ، من القرآن 
*يإذلأص•من يلد 

يطولنقاش من يخلو لا منها كثين الأوجه• هن>ْ غير المعربون ذكر وقد 
•رده يا الحأ

(.١٦، ١ ٠ ا/ )ا/ القرآن لأطوب دراسات اننلر: )١( 
والكليان(، )ا/٤٣التأؤيل وuب )ا/\/ب(، اكزيل وسالم )ا/مآاا(، الوبل انفلر: )٢( 

)ا/ْآا(.البيان ونح ، ٦٩ص
ا/الهمان)ا/ لأسالوب، ودراسات ٢(، )ا/\ّ• الفوائو ودائم (، ٨٠)ا/ اللبيب منى انفلر: )٣( 

١٦.)

المصونالدر وانفلرت (، ٢١f٥-  ٢٢٤احتيارْ)ا/ وناسعها اوجه ثمانية حيان أبو منها ذكر )٤( 
)\احراي.





وذلكحلما. فيها ومضنر حليفة، الأرض في تخلف م; أي ٣[ ٠ ]البقرة: ه ثلمه 
تخلفمالمعنى أن ٤^٥ فاختار . اه وقتادة. الحسن قول بتأؤيل أشبه 

وقتادةالحسن قول فلك في يسير جعله بل الأية؛ في قولا يدكره ولم ومصر، 
والامتخلأف، ٠١دررفاعل ررحاءل،ا را فأنهما الث.ابهةت وجه ولمل به، وشبهه 

-•أعلم تعالى وال؛ه - تعالى منه فعل والتصييرت 
■رن المفبعصي اقتصر — ومصير مستخلف، أي — القول هذا وعلى 

٠لأيه ا ير نففي مستقلا قولا التفسير أهل خري متأ من واحد عير وجعله 
بمعشكونه على يلزم أنه ورأى راالخلق<ا، معش ترجيح إلى حيان أبو وذهب 
تقديره.أو الثانية الجملة في ررالخليفة٠٠ ذكر ررالتصير٠٠ 

عندي— ارالخلق؛ا[ معنى وأي؛ — الأول أن إلا سائر، القولين وكلأ I هقفب قال 
أنه: هداiذiاهر [، ٣٠: ^،؛ i_Ji]فبماه بمسئ من فبما ءؤأءنث،ل ت قالوا لأنهم أجود؛ 
التمييرمعنى على الأول الجعل كان فلو ، -ألأبج، ي ؤثل;ءث( ت لقوله مقابل 
كان، ، ^iJUيأت، لم ؤإذ فيها؟ ي. يفخليفة فيها أتجعل فكان! ثانتا، لذكره 
لأنهعليه؛ قبله ما لل.لألة خليفة؛ تقدير إلى احتياج ولا أرجح. الخالق معنى 

اهمار. ياص كلام هن أحسن إضمار بغير وكلام إضمار، 
الحيف،هنلأا أن غير صحيحة، أصلها في  iii؛؛إليها أثار التي الحجة وهان.ه 

عليهبدل الدي والمعنى العرب،. كلام في كثير وهو الكلام، عليه دئ ذكره الني 
أنمن الملائكة! تعجّتؤ مدار لأن ؛ صير٠٠رر د »جع،لاا ير نفيريد المياق 

،)؛/A؛؛{.jUlجاْمر )١( 
(.١٨٠)Y/ الفذ مفاتيح في والرازي (، ٢٧١)١; الكشاف، قي لكلزمخثري )٢( 
الدرفي والمن )ا/ا"آآ(، الحر في حيان وأبي (، ٤٩))/اكزيل أنوار في كالبيفاوي )٣( 

وغيرهم.)ا/آهآ(، 
اوح؛ْل)ا/ا"آآ(ّالحر )٤( 





بهيحكم فالمعنى تعالى! اف إلى نيا م®جعل® فعل ورد التي ياقات الوأما 
حملفيها يمح لا ساقان ومنها؛ المعنى، هدا فيه يصح ما إ فمنها المياق، 

ألدنوماجعل ؤ I تعالى قوله ذلك،! من ®حالق®، معنى على ®جعل® لمقل 
^٤^١وقوله: [ ٧٤]الحجر: ^تا وقوله: [، ٧٨من-ءغهلالحج; 

ؤبميانأ ١٣١أئن!عمل ؤأتِ ه: وقول[، ٨٢ود: ]هتيجه عيها ■بمتنثا يث، جثآء 
مىوثالجأ إنم> وآية ي ه: ولوق[، ٢٨]ص: ق 'ة'شدن المنيثتت 

قلومحفمعربما ؤء'دا جعلثت ^إيأ ه: ولوق٧[، —ص—ص: ]١٧
[،٤١]المؤمنون: غثثاءه هج،تنهلم إلحؤ ألمنحت تمم تلهو ؤ وقوله: ٣[ ]الزخرف: 

الآياتوذفلادرهاو٥0[، ]الممتمة: [، ٨٥]يرض: عثتا لا ونوله• 
غيرها،دون الايات هذه بذكر اكتفيت، ؤإنما سردها، بالمقام يهلول جدا كثيرة 

صحةيعدم الدلالة وفلهور للاحتصار، محللنا دلالتها؛ وجه بيان دون ومردها 
بلالكالئة، هذْ امحلراد عا-م يفلهر دبهادا ي-ررحلق®، ®جعل® رث، ئإذا الأية معنى 
جادا.كثيرة العص هذا عالي حمالها يصح لا التي الايات لأن صحتها؛ عارم 









المرادفي الأنوال أصح فإن هدا، تقرر إذا الإسرائيليات من فهو الملائكة أو 
وذريت4.آدم I الخليفة 

لكنلو إذ فقط، آدم. بالخليفة هها المراد وليس كثير: ابن الحافظ قال 
فإنهماليمآ.ثيم، رممك يا يساو ش ^؛ا الملائكة: قول حن لما كذلك 

حاص،بعلم ذللتا علموا وكأنهم ذلك، يفعل مى الجنس هدا مى أن أرادوا إنما 
.اه البشرية. ءلبيعة من فهموه بما أو 

-والذلاهر بالخاليفة: الراد في الخلاف حكى أن بعد النار صاحب وقال 
اهذريته. ومجمؤع آدم بالخاليفة الراد أن — أعلم وافه 

المقرينعامة عبارات عليه حرت الازي الحق هو القول وهن.ا 

(.٢٢٠)>/ انماني روح و\ج.■ )\أص العظم القرآن تمر )١( 
(٢0٨/١ّ)٢(شيرالمار)

وشرالعانى)ا/'إ؛(،والوسءللأواحالى)ا/ماا(، بمءرالعلوم)ا/\>«>(، انظر: )٣( 
والجامع(، ١٨٠)٢; الغيب ومفاتح (، ١٦٤)ا/الوجيز والمحرر (، ٢٧١)\ا والكشاف 

اكJيرونح )\ا/\س المحيط والبحر )ا/مأ؛(، والمهيل )ا/'؟أأ(، القرآن لأحكام 
(،٤٠٠والتجريروالمويررا/وذحالب؛ان)ا/ْآا(، وروحالعانى)ا/«أأ(، )\اس 

(.)\ا٠٧وتفسيرالمعدي البيانوأضواء





ففئراللفظ، مطابق هو الخيمة معنى في حرير ابن ذكره الذي المعنى وهذا 
بمطافه.اللفظ 

ر١الخاليفة٠مثر أنه وذللث، الصواب، عن بعيدا ليس إمحاق، ابن نفير أن غير 
اللففلوتقمر ونتائجه، وثمراته الاستخلاف مقاصد من وهي والعامر، بالساكن 
كانؤإن عندهم، معتبر وهو الضمير، في السلم، ءلرائق من لثمرته ينتيجته 
يرنففي واخياره ترجيحه على جرير ابن ص ملهيا أولك،؛ :المطابؤا التفسير 

رينالمقعامة عبارارتv جرت وعليه ، ية ألا 

(،٢٧١)ا/ والكثاف (، ٤٤١)ا/ المعاني وشر )\إ؟\\د لأواحدى الوسط اظر: ;١( 
القرآنلأحكام والجا،ع (، ١٨١-  ١٨٠)آ/ الضب، ومفانح (، ٢٦٤)ا/ الوج؛ر 

المان)١;وفتح (، ٢٢٠)ا/العاتي وروح المومط والحر (، ٢٦٣/١)
وغيرها.)\/A\١( المان وأضواء )أ/ْه(، التآؤيل ومحاسن (، ١٢٠





ِالأرض مكان عالم من ها عتل كان لما ذلك الملائكة تاك آخرون; يقال 
وجهعلى لا لربهم، منهم الاستعلام وجه على ذلك فقالتا الجن، من - آدم قل 

كيلك.كائن ذلك أن الإيجاب 

الربحُ'ا،•وعن هماس، ابن عن الضحاك عن جرير ابن درواْ 
شيكون أن من منها التعجب وجه على ذلك الملائكة نالت •' آخرون وئال، 

خالقه.يعصى خلى 

ندرى-ابن عن جرير ابن درواْ 

عنزال الفي لها أذن اممه لأن ذلك؛ الملائكة نالت إنما آخرون: وثال، 
فيها.جاعل وأنتا رب يا يعصونلثا وكيفا - منها التعجبا على - فقالتا ذللثا، 

الصفة.بهده أنهم يعنى؛ 

عسدةأبى نول، وهذا 

Iوالترحح الناقشة ءأ؛ 

عليه.التنزل ظام لدلالة وذللث، الأول، القول جرير ابن الإمام رّجح 

ثناؤه،جل افه بقول ١^^١١^٠ طْ دأدلمح، الأقوال؛ حكى أن بعد  'ضفقال 
منحوعس ُالنمآء ذهنيه فيرنا ينمي من فما أمحل، ؤ له؛ ننلها ملائكته عن مغرا 

تبمعنى لربها، امحتخبار منها نلان١ إن قال؛ من تأؤيل 
خالفاءكتجعل أن وتارك صفته، هذه مى الأرض فى أتت، أجاعت ربنا يا أعلمنا 

انفلر)ا(
انفز)٢( 
انفر)٣( 

)\إ\'حاتم أبي ابن ونمير (، ٤٦٥)؛/ه0؛، البيان جامع 
البيان)ا/أأإ(.جا،ع 

(.المجازر؛/٥٣





بأنرءءرهم — إلموؤج تتمة ^لأ ت بقوله منهم اف وحبر عممتهم، وينافي بها، 
منها،ظنا إلا ذلك هالت، ما الماديكة إن كقولهم؛ [ ٢٧]الأنس_اء: 

دفعهمالذي أن أو بالجن. الخليفة هذا بمقاية وذلك علم، دون بالغيب ورحما 
الأفواورا،.من ونحوذلك آدم؛ لني هوالحسد ذلك نل إلى 

علىالاعتراض وجه على ليس هذا الملائكة ونول كثير• ابن الحافظ نال 
هوؤإنما رين، المقبعفى توهمه قد كما آدم، لبني الحد وجه على ولا الله، 

.اه ذللئ،... في الحكمة عن وامتكشاف، استعلام موال 

)\اس.واكهيل (، ١٨١)Y/ الغيب ومخاتيح (، ١٦٤المحررالوجيز)ا/ انفلر: )١( 
X\M)\العفليم القرآن نفير )٢( 





لربهاصلاتها أن أجل من اكلهير، من ذكرناْ الذي انمي إلى راجع ذلك قوله 
اهبه. الكفر أهل إله به ينمما وتهلهير له، منها تعفليم 

بالتطهير.التقديس ير نفعلى رين المقإجماع وغيره عهلية ابن حكى وقد 
لذا، المقرين عبارات جرت وعليه ، اللقفل لهذا المعروف المعنى هو وهذا 

.١١ررالملأة ت ااالتمديس،ا معنى إن هال; من نول تضعيف إلى عطية ابن ذهب 

يرهنفأن والصحيح التطهير. معنى عن حارج الصلاة معنى أن رأى وكأنه 
تعالى،ف التعظيم تنقمن الصلاة لأن الملهارة؛ معنى عن حارج غير بالصلاة 

منللعبد تملهير الصلاة في وكذلك، الكفرةل٣،، إليه به ينمما وتطهيره 
الذنوب،ل؛،.

معناهبل ث نلتؤ قتادة لفول عملية ابن تفعيفه حكى أن بعد المرحليى قال 
وكانبيح، والتير والتقل. التعغليم على تمل يالصلاة فإن صحيح، 

الملائكةرب قدوس بؤح رامت ومجوده ركوعه في يقول ال،ه رمول 
معناهفان تصرك كيفما ااءدساا وبناء مسالم، أحرجه عائثة، روته ،، والروح*ل 

التمرني دالإجماع )ا/بيآ(، ال،رآن لأحكام والجامع )ا/لأأا(، الوجيز السرد انفلر )١( 

وااوسءل)ل/آ"لا(،والكتواضن)ا/'\ا<(، (، ٣٦/١الساز)١^١^ مبل على !ننلر )٢( 
)ل/ي1ل(،الوجيز والسرر )ل/ْإ(، الترل وسالم )ا/أ؛؛(، المعاني ير ونف

اللغةمقاييس ومعجم (، ٣٩٥)a/ اللغة تهذيب وانفلر! (. ٢٧٧)ا/القرآن لأحكام والجامع 
انمص«.مائة  ٦٦٠ص الراغب ومفردات (، ٦٣)م/

(.٦٤)ْ/ •فس• مائة اللغة مقاييس ومعجم (، ٤٧٦)ا/البيان جامع انظر )٣( 
(.٢٧٧/١)القرآن لأحكام الجامع انظر )٤( 
(.٤٨٧)حد.يثا الصلاة، كتاب لم، مأحرجه )٥( 







والترحح؛المتاهشة ه

أي:مجتممن، زيد ابن وقول الربتع مول ترجيح إلى اتجري الإمام ذهب 
الكنايةقي العرب باستعمال قوله لصحة واحتج الذرية، وأمماء الملائكة أسماء 

الأممسائر المقصود كان ولو الأية، في جاءت وكذلك *هم*، د يعقل لمن 
هوذلك وكون عرضهم*؛ ®ثم من بدلا ءاعرصهن* أو عرضها* ®ثم لجاءت 
العرب.استعمال في الأغلب 
وأشبههابالصواب، الأهوال هده وأولى لترحيحه! ومدللأ مرجحا ه نال 

نوله:في قال من نول التلاوة، ظام صحته على دل بما 
أسماءدون الملائكة، وأسماء ذؤيته، أسماء أنها ؤوعئ؛رثادما'لأمحجهاه 

عقعيمم Iنال - ثناؤْ جل - اف أن وذلك الخلق، أجناس سائر 
تكنيالعرب تكاد ولا آدم، علمها التي بالأسماء المسمين أعيان يذلكر يعني 
البهائمأسماء عن كانت إذا وأما والملائكة. آدم بتي أصماء عن إلا والميم بالهاء 

بالهاءأو والأف، بالهاء عتها تكني، فإنها وصفناها، من سوى الخلق ومحائر 
أصنافعن كنئ، إذا تفعل وكغ.لك< ®عرضها*، أو ®عرضهن* فقالت: والون، 

آدمبني أسماء وفيها الأمم، أصناف وسائر والهلير كالبهائم الخالق، من 
والأف.الهاء أو والنون، الهاء من وصفنا بما عنها تكنى فإنها والملائكة، 

اُرا،ؤ

بالهاءالأمم أجناس جميع عن الكناية لمجيء ها عام، ابن نول جوز ثم 
كلامفي مستفيض ولا غاو_،، غير بأنه وصفه أنه غير اض، كتاب في والميم 
ثتاؤْ:جل فال كما والميم، بالهاء عنها كنث، وربما هؤ: فقال العرب. 

ْإةبممح، ش نئم يبمثن عك بمثمح، ثن تيمم بملثي، ء يني، س بم ُآء ثن دآبف مل "ّإئ 
الأدميفيها مختلفة: أصناف وهي، والميم، بالهاء عنها فكن5، ْ؛آ 

(.٤٨٦)ا/ْحأ_ الساق جاع :١( 



ماالعرب كلام في المستفيض الغالب فان جائزا، كان ؤإن وذلك، وغيره، 
والألف،،بالهاء - احتلف، إذا - الأمم أحناس أسماء كاية إحراجهم من وصفنا 

التيالأسماء تكون أن الأية: بمأؤبل أولى ،; Luقدذدك والنون، الهاء أو 
عباسابن ةال< ما كان ؤإن الملائكة، وأسماء آدم، بتي أعيان أسماء آدم علمها 
اهدرا،.اف. كتاب في جاء ما مثالي على جائزا 

استعمالفي الغالب، كون وهي - الهلبري الإمام بها استدل اش الحجة وهده 
لهدليلا وجعلها - إلخ والميم,.. بالهاء آدم وبني الملائكة عن الكناية العرب 

احتجاجهإسقاحل يوجبا نزاعا فيها متانع المسألة، في ترجيحه صحة على 
ثوجوه من ذلك وبنان بها، وترجيحه 

-يعقل لا ومن يعقل من - الخلق، أجناس جميع عن الكناية أن الأول: الوجه 
وكفاهنكير، بلا فميحه وفي العرب لسان في وارد هو مما والميم بالهاء 

التيالنور آية منها I آية ما غير في تعالى اه كتاب في جاء أن وشيوعا فصاحة 
ؤبميك، ش محمم هء ثن ويؤن ء يأثم ؤ ذعالك،ت موله وهي، اتجري، الإمام ذكرها 

تعالى:نوله ومنها [ ٤٠]المور: بمنىهيةيني،هكيبجانثمش محثممثن بملتي، 
تهزق ثبمدا أيثن هن ظلنلم بثقيوا ّيىأ ثن أس حاى ما إل مئأ ولد أؤ 

[,٤٨]الحل: 

ؤبمملانألمثيكد مندآثؤ ؤ_>ألثثتيناوما ماؤ، نثجد تعالمح،: قوله ومنها 
[,٤٩ِئلإيةه]الحل: 

لإ>راء:]١ ئتيثهإه مثهوة ب ه بجوم ثئ سء^ نن نزن ؤ تعالى: نوله ومنها 
٤٤,]

اوان)ا/\"ح؛(,جامع 





موصوعةهي إذ العموم، على الأية في ٠لاهر دليل راكلها(( لمقل الثالث الوجه 
إنبل ،؛ ءاوّهأ الدلالة في العموم صيغ أقوى هير بل والشمول؛ للأحاءلة 

منهيتوهم لئلا ، لتأكيده راالأسماء(( تعريف من المفهوم العموم بعد ورودها 
الأحتمال١٢/عنه فدفعت العهد، 

ولمالأسماء، جمح علمه أنه يفيد كلها* ١٠يقوله والتأكيد الشركاني؛ قال 
وأسماءالملائكة أسماء إنها جرير• ابن وقال كان• ما كائنا ثيء هدا عن يخرج 

اهراجح. غير وهو هدا، رجح ثم آدم، ذرية 

فيءلاهرة عباس ابن قول ترجيح على النبوية السنة دلالة الرابع! الوجه 
لوأ فيقولون القيامة يوم المؤمنون ااJجت٠ع قال! ه الّك، م، فهبُ أنس حديث 

بيده،افه حلقك الناس، أبو أست، I فيقولون آدم، فيأتون ربنا؟ إلى اسشفعنا 
الحديث،شيء..(( كل أسماء وءل٠الثه ملائكته، للثؤ وأسجل 

)روعلمكالموفم، أهل بقول استدلالا لأية ا هذه ير نففي البخاري أحرجه 
كلها.الأمماء آدم افه علم • 'ههته ءباٌس ابن لقول ٌويد وهو شيء'ا، كل أسماء 

علىهدا فدل I ذكره أن بعد الحدين، هدا على معلقا كثير ابن الحافظ قال 
اه.المخالوقار.تن،ّ جمع أسماء علمه أنه 

والحراوحعل)ا/(، ٢٨٢القرآن)ا/ لأحلكم والجامع انريرواكرير)ا/ه،؛(، امملر: )٢( 
(.٦٤القدير)ا/ وفح (، ٢٦٢الموز)١; والدر (، ٢٣٥

(.٦٤القدير)ا/فح )٣( 
الأسماءءادم ءؤرعللم تعالى النه فول باب البقرة، محورة تفسير التفسير، كتاب، البخاري، أحرجه )٤( 

١(.٠ )a/ القح المحح،ع انفلر: "مهاه 
(.٢٨٢)ا/القرآن لأحكام الجامع وانفر: (، ١٠٥)ا/العفلم القرآن تمر )٥( 



معنىفي ولكن الحديث ثبت ءإذا I الترجيحية القاعدة مغمون الوجه وهذا 
حالمه،الما على له مرجح فهو الأقوال، أحد 

قوليؤيد ما . الّكا أصحاب بعض قراءات في ورد أنه ت الخامس الوجه 
ابنوقرأ عرصهارا، ارثم أبي: فقرأ العموم؛ على الأية حمل من ■تماس)ها ابن 

احتماللا الخلق، أحناس جمح إرادة تؤيد القراءة وهد0 ، راعرصهى® عود م
الطبريالإمام يكره الذي هو الكناية في الوجه وهذا يبعضهم، للتخصيءس فيها 

العرب.كلام في الغالب أنه 

بلغهأنه وذكر عباس، ابن قول عليها وحنج القراءتين، هاتين ه ذكر وقد 
بلتنكر، مغير هماس ابن فتأؤيل وعليه أبئ، بفراءْ يمرأ لكن عباس ابن أن 
العربكلام في مستفيض صحيح هو 

العربلسان في تحتمل لا - شاذتين لكنتا ؤإن _ القراءتين هاتين أن تقرر فإذا 
هذاعلى — ؤؤ"معمأأنمميم ~ المتواترة القراءة ير فتفالخلق، أجناس جمع سوى 

معنىيتحد وبه الأجناس، سعص تخصيصها من وأظهر أولى العام المعنى 
احتلامن أولى القراءتين مض ورءاتحاد القراءتين، 

مواردأهم من _ قرءانثتها تثست، لم التي ه الصحابة فقراءات الجملة وفي 
أحرجهفيما بقوله ظض مجاهد يثير المعتى هذا ؤإلى المتواترة، القراءات ير نف

الرحح)ا/\"'\(.قواعد انفلر: )١( 
والإمام)ا/ا*أ(، العاني في الفراء وذكرئ ، ١٢ص القراءات شواذ في سنحصر انفلر: )٢( 

)ا/ه؛؛(،شير0 في السمعاني المثلفر وأبو )ا/آ"غ؛(، البيان جاُع ش تم، الطم 
وغيرئ.(، ١٧•الحرر)\/ في ءْكن وابن (، rUrالكشاف)\/في والزسخشري 

الب؛ال)ا/سم؛(.جامع انفلر: )٣( 
(.١٠)ا/• الترجيح قواعد انثلر: )٤( 



عباسابن أسأل أن إلى أحتج لم مسعود ابن ثراءة قرأت كنت لو الترمذي• عنه 
منا كثين له تصر كانحا مسعود ابن قراءة أن أي" ٠ اه سألت• مما كثير عن 

تفسيرها.عن عباس ابن سأل التي الايات 

ليكونالشواذ، س يذكر ما يذكر ؤإنما ت الكواشي الدين موههم، الشيح وقال 
عملجرى هذا وعلى ٠ اه ٠ مرجحا أو عليه، المدلول حسب على دليلا 

الممسرينلو

فيقيلت الش الأقوال جميع يجمع ه عاس ابن قول أن السائس؛ الوجه 
ابنناله فيما صمنا داحلة آدم بني وأسماء الملائكة، أسماء إن إذ ية؛ ألا 

كلها...الأسماء آدم اه علم هال; حيث عباس، 

يترتب١^١^؛ القول من الأية، ضر أولى الأنوال جميع يجيع الذي والقول 
خلافه.ظاهر دلل يقم لم ما بمضها، إهمال عليه 

عباس،ابن قول الأية: بتفسير الأقوال فأولى الأوجه، هذه تقررمحت، فإذا 
الجصاص،ت منهم المضرين، من جماعة عبارات جرت ترجيحه وعلى 

(،١٨٤)م/برأيه القرآن يفر الزى ني جاء ما باب، التمر، محاب الترمذي، أحرجه )١( 
(.٣١٣٨)الترطي صحح في الألباني وصححه 

القراءاتفي ومع اشتغل المفر، الشافعي الموصلي حن ين يومحق، بن أحمد هوت )٢( 
وستمائة.ثمانين سنة توفي الصغير®، ّير واُالتفالكبير®، والتفسير له والفضائل، والتفسير 

١(.٠ ٠ )ا/ المقرين طبقات 
(.٣٣١)\إ الرهان في الزركشي هه نقاله )٣( 
الوجيز)٣;والسرر البيان)٠ا/0ه(آ(، وجامع ، ١r٦ص ءب؛و لأبي القرآن فقائل انظر: )٤( 

)\/\TT,لازركثي والرهان (، ٢١٣، ٢٠١٨)(، ٣٦٤كير)١;ابن وتفسير (، ١٢٩
)ا/س،التأييل دساس أأأ،'\خأ(، ، ٢٢٨- ٢٢٧٨)والإتقان (، ٣٣٩، ٣٣٧

البيان)ا/ههم(،و)أ/؟اأ(.وأضواء



،خان لصديق والثوكاني، كثير، وابن والسين، حيان، وأبو دالقرشي، 
آحروزأماقصر وعليه 

انحطالمم (، ٢٨٢لامطي)ا/الجامع (، ٣٧. ٣٦)\إ للجماص القرآن أحكام انظر: )١( 
ونح(، ١٠٥اينكير)ل/؛'ل.وتمر )ا/أآ؟(، انمون والدر (، ٢٣٦)ا/همأ-

)ا/حآا(.المان ونح )ا/؛أ(، القدير 
انمفروأبو ١(، الوسْل)ا/آا في والواحدى (، ٢٧٢)ا/ الكشاف في الزمخشرى دهم: )٢( 

وهروغيرهم ٤(، ٠ ٩ / التحريروالتوير)ا عاشورفي وابن (، ٤٤٥شره)ا/في معاني ال
(.١٠)a/ المح *ع الصحيح انفلر• الصحح• في الخادتم، صنع ٠لا٠ر 





يريديعلم، لا أنه يعلم وهو ؛ ا؛ تعلم كنت إن بهذا ارأنبئني ت للرجل الرجل يقول 
قولوهذا جاهلل١،، أنه 

يتمإذ ■ يمعنى َآستم ^إن • قوله إن • الضير أهل بمس ئول يحكى 

والترحيح!لمنامحشة اه 

الكين.مفيها والترحيح الممالان هذْ أقوال ماقثان في الطبري \م سالك 

الصوابيحصر وهن.ا الأية، ير نففى الذكورة الأقوال بعض رد أحدهما؛ 
المرينعند معتبر الترجيح من وجه وهو الأقوال، من سواها فيما 

الصواب.فيها انحصر التي الأقوال من الراجح بيان الأحرت والمالك 
الأية:هذْ نفير في المبري الأئ،؛ رذها اض الأقوال فأنا 

بحجتينتيهللاته عالي واحتج الأحفش. قول ; فأحدها
القولط؛ قائل أن وذللثإ بحصا، بعضه اد ؤإفالقول، هذا تناقض إحداها 

الصدقلأن اللغة، في معقول غير معنى على الأية في الخوكور *المدق، ر ف
منلغة في معقول وغير العلم، في لا الخبر في صدق هو إنما العرب كلام في 

عالم.بمعنى الرجل ق صلؤ يقال! أن اللغات 
-للملأنكة قال - ثناوه جل _ اش يكون أن وجب فقد كذلك، ذلك كان فإذا 

غيرأنهم يعلم وهو ءيدهواه آلم ءان هوثح هتق ؤأب؟م_ذإ ت - القول هذا على 

انظر)١( 
انظر)٢( 
انظر)٣( 
انظر)٤( 

(.٤٩٢المن)ا/جا،ع 
(.٦٤)ا/^- القرآن ساني 
)ا/مآهإ(.البيان جامع 
(.00)\إ الترحح فواعد 



تئعلم الملائكة أن زعم لأنه أكرم؛ ما عين وهدا كاذبون، أنهم يريد صائنين، 
شيئارآ،.

المتقدمينمن رين المقجمع لأقوال القول هدا مخالفة ت الأحرى والحجة 
بطلانهعلى دليلا جميعهم بمخالفة فكفى والماخرين، 

معنىأن رين المقبعض قول هوت العليري الإمام رذه الذي الأحر والقول 
صادقين.كتم إذ بمعنى: صادقين® كتم ارإن 

بمعنىالأية في ®إن* كانت، لو أنه وذللث، القول، هذا الطبري الإمام حقأ وتد 
صارمحت،متقبل، فعل تقدمها إذا ®إذ* لأن مفتوحة؛ همزتها كون أن لوجب، ®إذ* 
أجلمن أنوم ث فمعناه قمت،* إذ ®أقوم المائل- كقول وذللث، له، وسببا للمعل علة 

قستا.أنالث، 

بأسماءأنبئوني ت التقدير أن فوجس، المتقبل بمعنى - أنبئوني _ الأمر وفعل 
الهمزة.مفتوحة صادقين، كنتم أن هرلأء 

ياصحدليل *إنُ من، الهمزة كر على الإسلام أهل قراء جميع وفي 
،.الآيةر طْ في ®إذ® يمعنى *إن® تأول من تآؤيل حطأ عر 

القولهذا تخطثة ملام بن القاسم عبيد أبي عن رين المقبعض وحكى 
تحتاجفلا — الظرفية ®إذ* بمعنى هنا ®إن* أن زعم من الألوّيت العلامة وقال 

يخلما الأية من وظن الملائكة، عممة رأى لما وكأنه وهم، فقد — جواب إر 
اهذللث،. إر افتقر ظاهرها، على ®إن* إبقاء مع محملا لها يجد ولم بها، 

اوال)ا/مآه؛(.جامع انفلر: ١( 
(.٤٩٣.  ٤٩٦)\/ايان جاع انفلر: ٢( 
(.٦٥)١; القدير وفتح (، ٢٨٤)١; القرآن لأحكام الجاع انظر: ٣( 
)ا/ه1(.القدير وفح (، ٢٨٤)١; المآن لأحكام الجاع انظر: ٤( 
)\إس(.المحيط البحر وانظر: (، ٢٢٦)؛/المائي روح ٥( 



والتيالأولى، الثلاثة الأنوال( في الأية تفسير في الصواب حصر يعلم فبهذا 
تعرضدونا أحدها، ورجح احتار ثم الملف، مفسري عن الطبري الإمام رواها 

لأية.ا ير نففي الأولى تقديم باب من ذلك فصار بتضعيف، الأحرين للقولين 

الأية،يتأؤيل الأقوال هده وأولى ت لف المؤأنوال حكى أن( بعد ققة نال، 
عرضتهمن بأسماء أنبئوني فقال I ذلك ومعنى بقوله• قال، ومن ماص ابن شذو 

منالدماء فك ويفيها د يفمن فيها أتجعل ت القائلون( - الملائكة أيتها عليكم 
إنينيلكم: في صادقين كنتم إل( لك؟ ونقدس بحمدك بح نفنحن منا، أم غيرنا، 

وسفكوافيها، وأفسدوا ذرته، عماني غيركم من الأرض في حلقتي جعلت إن، 
والتقيين،لي يالتعظيم أمري واتبعتم أءلعت٠وني، فيها جعلنكم ؤإن، الدماء، 

وهمحلقي، من عليكم عرصتهم الدين هؤلاء أسماء تعلمون( لا كنتم إل( فإنكم 
بمافأنتم إناه، بتعليمي غيركم وعلمه وتعاينونهم، ترونهم موجودون،، مخلوقون( 

الأمورمن تتر م هو ربما بعد، توحد لم التي الكائنة الأمور من موجود غير هو 
ماتسألوني فلا عالمين، غير تكونوا أل( أحرى أعينكم عن ~ موجودة هيا لحم، ا~ 

اهحلقي. ؤيصلح يصلحكم بما أعلم فإُي، علم، به لكم لير\ 

التلاوة،ظاهر مقتضى هو ترجيحه على الطرمحا الإمام نص الدتم، القول وهن-ا 
الخليفسةوJكوز( الصدق، متعلق على يل-ل فتناه بميل• من قنتا أمحل، ؤ • فقولهم 

فيها.الوماء وسفك الأرض في بالإفساد يعصى 

فيبالأسخلأف( ء أحقا بأنهم تعريض فيه مجح ^^)1( • ونولهم 
الأ/صى•

(.٤٩١. ٤٩٠)١; ايان(جامع )١( 
٤(. ١٣- ٤  ١٢الحريروالخوير)ا/ انظر: )٢( 



والزمخشرىالليث كأبي المقمر^، من جماعة اقتصر القول هدا وعلى 
،•دء؛رءملعاشور وابن والنوكاني المعود وأبي جرى وابن والقرطي 
»ثئدتينهَقتر ^إن وهو• وئتاده، الحز نول اختيار إلى الألومي وذهب 

منهم.أعلم كنتم إلا حلما أحلق لم أني 
فإنعليه، دلالة الكلام في وأن المأثور، النمير هو بكونه هدا اختياره وأيد 

إ.أفضلتهم١٢على تدل ؤو-لإإمنيح تعالى؛ قوله 
وصديقوالبغوي كالواحدي رين، المقمن جماعة اقصر القول هدا وعلى 

خانوغٍرهمص•
عباسابن نول بخلاف القول، هذا على يدل ما الأية في ليس أنه والحق 

ظاهرة.عليه فدلألتها 

كانوإن فهو المأثور التفسير هو كونه من اختياره الألومى به أيد ما وأما 
يمكنلا التي الأخبار من هذا مع وهو كدللئ،، الأخران فالفولأن الصفة بهذه 

الملائكة.قيل عن خبر هو إذ المنة؛ صحيح من أو القرآن س بنص إلا إدراكها 
ناولفي قولهما قال ومن وقتادة الحسن عن حكي فالذي جرير؛ ابن قال 
بهتجب خبر من ولا الكاب من صحته على الJلألة موجودة غير ذلك،، 

اهححة. 

هوفجنله تكذب، ولا تصدق لا التي إمرائيل بني أخبار من أنه والأقرب 
نظر.محل لأية ا بتفسير الأولى 

)ا/والمهيل (، ٢٨٤)ا/والجامع و\صف)\إسط )ا/آ«ا(، العلوم بحر انظر: )١( 
والحريرواكوير)>/آاإ(.وذحاكدض)ا/ْا"(، (، )ا/٥٨اللم ؤإرشادالعقل (، ٤٤

)ا/ْأآ(ّاJعاتي روح انفلر: )٢( 
)ا/ا<آا(.البيان وفح (، )ا/٠٨اكزيل ومعالم )ا/'\اا(، الوسيط انم: )٣( 
اويان)ا/"ه(.جامع )٤( 



توله:في عليه الكلام دلالة وهي احتساره بها أبد التي الأ-؛مى حجته وأما 
تدلفلا الملائكة فصل على دلت ؤإن فهي "؟ا ٠ • تال-ق-رْ ٩^•^^ ئجح ؤدءمأأ 

علىدلالتها من أفلهر جرير ابن الإمام رجح ما على ودلالتها ذلك، نيلهم على 
الألوسي.رجح ما 







الأمورمن هو إذ وقتادة، الحسن قول على السنة أو القرآن من دليل يمم ولم 
قوللا أنه صح هذا بطل فإذا عليه، دليل يقم ولم بالسمع، إلا تدرك لا التي 

صحته.على الأية ظاهر دلالة مع ط! عباس، ابن قول إلا الأية تمر في 

محنش ينا ، ^١٢نولهم• عن تعالمح، النه خر من ظاهر فهو أبلوْ الذي فأما 
وأبدو0.أظهرْ محول فهذا [ ٣٠]القرة: 

عليهانطوى الذي إبليس باطن عن يه تعالى الله أخر ما فهو كتموه اللي وأما 
نولهفي كما جود، بالأمرْ لما لأمره والانقياد اش طاعة عن الاستكبار من قلبه 

هذافي القرآن آي من ونظائرها [ ٣٤: ^؛ J_J1]لمن إبليس ^إلأ تعالى؛ 
نمبه، عالم تعالى والله الأية، بهذه الخهلاب ومتنإ مكتوما هذا وكان المعتى، 

ر.؛١ لأدم بالجود للأمر الاستجابة عن امتناعه عند المكتوم هذا ظهر 
يفلهرون،ما عموم على لأية ا حمل ترجيح إلى التفسير أهل من طائفة وذهّبا 

لأيةا ير نففي متفردا قولا وحكموه بواطنهم، في يكتمون ما وعموم 

إشكاللا - القول هذا على - واحد ُإدسا - والكاتم للجماعة - ءتكتمونء الخهناب وتوجه ( ١ ) 
أنيعينه شخمى تسمية يعير جماعة يعفى عن أحيرت إدا أنها وسننها العرب شأن من إذ فيه، 

ئءهن ثئادؤثث تقه ^إة I تعالى كقوله وهذا الجمع، عن الخبر مخرج عنه الغر تخرج 
جماعةمن رجلا كان ه افه رسول نائي والذي م ]المجرات: ت٠نلوىه الثمين 

الجمامة.عن الخبر مخرج عنه الممر غأحرج تميم بتي 
.irT^^اممأجئثونهس: نول: فكدلك 

)ا/م؛؛آ(،المحط والحر الوح؛ز)ا/ا'ي>(، والسرد اوان)ا/ئ«ه(، جامع انظر: 
إلىذهب من مذشب على فيه إشكال لا الملائكة إلى الموجه الخطاب هذا فى إبليس ويحول 

بالإباءمأمور الخطاب بهذا مخاطب - كيلك فهو- مهم ليس إنه غال من نول وعلى مهم. أنه 
ؤإيقاءتعالى، الله رحمة من طرده سب الأمر لهن-ا عصيانه كان إذ قطنا، بالسجود ومأمور 

الدين•يوم لر< عليه النمة 
افهشاء _إن التالية المسألة ني تحريره يأتي حالآف مهم ليس أو الملائكة من كونه وفي 

واكوكاني=(، ٢٤٣البحر)١;ز حيان وأبو (، ٠٢٤ الأرآن)١; ءرادب في اليابوري مهم )٢( 



كماوسرون يظهرون ما ه هوة وماكتم تديئ يجك د والمراد ت الشوكاني قال 
إلاذلك منه يقبل غلا خاص بشيء رْ ذومس الخرب، عند ذلك، معنى يفيده 

اهل١،.بدليل. 

هوإذ بالاصطرار، المعلوم من هو ؤيكتمون يبدون ما بكل تعالى اف وعلم 
]غافر:ظذووه آلاعىوناهش وؤ,ةنء٧[ نطه: ولؤزه أيز ^٥٣ سبحانه 

هودم، ؤء جهر ومن( أمل، لثر مذ .ن؛آو مواء عنده والعلانية والمر [ ١٩
عالمهعن خبره تعالى الله صدر وند [، ١٠ت ]الوعد إبؤ،وسالإ4إم١ييم 

فمال!والأرصى الوات، بغيب، عالمه بشمول كتمته وبما الملائكة أبا.ت، بما 
تدونثثالأاصونه]ابرة:

والأرقى،الوات عالمه؛غي_أ، فى داخل أنه شالث، لا كتموه وما أبدوه وما [، ١٢١٠
فكدللث،— المام على الخاصى ععلمإ في مقرر هو كما — به م اهتما لزياله ذكره ؤإنما 
ذلك،.بكل علمه بنفي لا وكتموه أبدوْ مما يخاصن عله عن الخبر 

الطبريالإمام رجحه الذي عباس ابن قول بين منافاة لا فإنه هدا تفرر فإذا 
الأيةفئر الرواية هازه في عباس فابن بالمموم، القول من همره رجحه وما 

دلالةينفي لا وهذا المياق، من عليه الدلالة ظهرت وكتموه أبدوه مما بخاص 
تكتمه،كانت، وما الملائكة تبديه لما تعالى الله علم عموم على الأية ألفاظ 

ظاهرواستدل؛د.لألة بالمثال، التمسير قبيل من هو إنما ذلكأ، من بحاصى فتفسيره 
المثال.هزا على الأية 

فحفي حان، وصديق )ا/فأأ(، المعاني روح في والألومي (، ٦٥)ا/القدير فح -في 
ط؛وفق الأية فر حبث، ذلك، يرى أنه كثير ابن الحاففل صنع وظاهر (، ١٢٠٠)ا/ اليان 

برضابن ذكرها الش الأنوال ساق نم )ا/أ،ا(، ذكرنا ما غير ونل فال: نم القول• 
وترجيحه•

القدير)ا/هآ(ؤفح ;١( 



الأيةبتفسير الرواية ه عباس ابن عن جاءت قد أنه وصرحا الأمر يريد ومما 
[٣٣]الشرة: إثوو0ه قال عباس ابن عن الضحاك قعن العموم، على 
أعلمكما ر الأعلم ■ يقول ■؛ ٣٣■  ٠٨١١]ثتحو0ه كم ُؤوما تغلهرون، ٌا * يقول 

وهم،هماس، ابن عن لي الرواية باحتنار صرح الذي العلري الإمام أن كما 
؛تقريرالسابق ترجيحه صدر قد - وكتمو٥ أبدوه الذي فى بخاص لأية ا ير نف

الضحاك.رواية به جاءت الذي بنحو الأية في العموم معنى 
ماؤوماَقامصونه بألسنتكم، تغلهرون مآ ؤؤأيمماتدو0ه قال: حسن، 

سرائركمعندي سواء شيء، عليه يخفى فلا كم، أنففي تخفونه كنتم 
.١^٢٢وعلأنتيكم. 

التيالمعاني من حاص بمعش الأية - احتار أو - فئر من قول أن يظهر فبهذا 
العموم،دلالة على الأفراد هذه بض فنبه بالمثال، فر إنما العموم عليها دل 

يجب،ومما — مرارا السلم، عند الممير قى الهلريقة هذه على التنبيه سبق قد و~ 
عليهتدل مما يكون أن يجن، الأية ^٥ في حاصى معنى تحديد أن يعالم أن 

ولابالحس، تدرك لا التي الأمور من وتكتمه الملائكة تبديه الذي إذ الأدلة، 
أعلم.واض الصادق. بالخبر تعلم ؤإنما اللغوي، اللففل بدلالة 

)ا/خهإ(.البيان جامع *ي جرير ابن أحرجه ، ١١
(.٥٠)ا/• البيان جامع )٢( 









ليسوأنه ين، الجناحتلاف، على يدل وهدا ،  ٠١لكم وصف مما ادم وحلق 
منهم.

دوي،بن أوثآء ودرئع7 ض ت تعالى قال كما وذرية نل له إبليس أن - ٤ 
علىيدل مما وذؤية، ل نلهم ليي والملائكة [ ٥٠وئلمئلمسؤهلالكهف: 

منهم.ليس وأنه الجنين، احتلانح 

والترحح:انمايشة أو 

وبهياالملائكة، من إبليس أصل بأن القول ترجح إلى حرير ابن الإمام ذم، 
أمرئل. ممن وأنه منهم، أنه على منهم إياْ بامتثنائه فدد ت ثال يم الأية ر ن

اه.معهمر بالجود 
كأبيالتفسير أهل من جماعه نال القول هدا ترجيح قى جرير ابن قول وبمثل 

،،أوغيرهم حيان وأبي والبيضاوي، عملية، وابن والبغوى، معاني، الالمفلفر 
أدلته.ومناقثة الأحر القول يتفعيفح هدا ترجيحه جرير ابن ، أردفثم 

أنهوذللث، أهالها. معرفة صعق، عن تنبئ علل وهذه ت ذكرها أن بعد فقال؛قتئ 
منأصناف من ملائكته أصناف حلق — ثناؤه جل — اش يكون أن تنكر مغير 

ذللنا.غير من شاء مما وبعقا نار، من وبحئا نور، من بعصا فخلق ت شمرحلمه 
حلقعما ؤإحبارْ ملائكته، منه حلق عما الخبر - تناوم جل - الله ترك في وليس 

أنجائزا كان إل — معناهم عن حارجا إبليس يكون أن يوجب، ما _ إبليس منه 

(.رنم)٠٦حديثه والرهاق،، الزهد محامح صحيحه، قي ملم أحرجه )١( 
اوان)ا/آ'«ه(.جاح )٢( 
(،١٧٨/١الوجٍز)والحور اكزل)ا/س، ومالم (، ٤٥٢/١اJعانى)-فبر انظر: )٣( 

)ا/\/؛آ(،والحرالسل (، 0T)\/وأنوارالترل (، ٢٩٤)١; القرآن لأحكام والجامع 
(.١٢٠)ا/ الوسْل ش انممرالواحدي القول وعرهذا التأرز)\/T'\(، ومحاّن 



إبليسأقرئ يكون وأن إبليس، منهم لكن نار من ملاثكته من صنعا حلق يكون 
لكنيكون أن مخرجة غين وكذلك ملائكنه. سائر دون موم ال نار من حلقه بان 
رعتالتي واللذة الشهوة من فيه ركب لما وذرية، نل له لكن بأف الملائكة من 
)امنأنه عنه اض حبر وأما المعصية. من به اض أراد لما الملائكة، سائر من 

كما_ حنا كلها الأبصار عن الأشياء من اجس ما مي يأن مدفؤع فغير الجزا؛، 
لاحتنالهممنهم، والملائكه إبليز فيكون - الأعشى شعر في قبل ذكرنا ند 

•اه ؛ ٦١٢^بمي أبمار عن 
بأنمنهم، ليس إبليس أن على الملائكة بعصمة الاستدلال بعضهم ودل 

منهعدلا بشقائه اض علم في سبق لما الملائكة؛ حمالة من أحرج إبليس 

نظر،من يخلو لا الأحر القول، أدلة رد في دغيرْ جرير ابن ذكرْ الذي وهذا 
حلاقه.القرآن لغة من يظهر الذي إن بل 

ؤإبليس،الملائكة مجن كل منها حلق التي المادة ، الاستدلال؛احتلأففأما 
تحابهفي ذكر تعالى اض أن وذلك دفعه، من أقوى منهم ليس أنه على فدلألته 

باتفاقالمواضع هذه جمع وفي موارده، جمع في آدم بخلق مقرونا الجن حلق 
كماحلقه، بذكر حلقهم ذكر يفترن ولم الملائكة، بالجن• يراد لا التفسير أهل 

تنماؤج ين الكثان َةلثثاي.ئثأى صلمشل من ألأنس ذيقولهتع-الىت 

المعتىهذا عر الأسثهاد وفيه )ا/ه*ه(، إسحاق بن محمد عن أحرجه الذ«ى الأثر يريل• ( ١١
اللتأعطاْ وما داود بن سليمان ين-كر وهو الأعشى ؛قول، 

أجرتلا يننلوف لديه تاما سعه الملائك جن من ونحر 
U\UA)\/الوجيز والسرد )ا/آغ(، التزيل معالم واننلر: )ا/غ'ْ(، الييان جامع )٢( 

)ا/غ؛(آ(االمحيط والبحر وأنواراكزيل)ا/مآه(، (، ٢٩٤)ا/المآن لأحكام والجامع 
(.١٣٢)ا/ البيان وفح (، ٢٣٠المار)ا/ وروح )ا/غ؛آ(، المحيط البحر انفلر: )٣( 





فيمجاهد ال ق[. ٤١،]ما: ؟ارأ ألجى ثبدمحف َةامأ ل دويهم ثن وؤّا أّت نحنك 
،.الثاض١٢: JUؤبلَكاما'سيئآلهأه قوله: 

الحقيقةاحتلغت ررإذا أنه النول بىذ\ ترحيح يؤيد مما فإن هذا تقرر فإذا 
فالحقيقة، الشرعية® قدمت اض كلام ير نففي اللغوية والحقيقة الشرعية 
الشرعيةوالحقيقة الأمار، عن احتن ما لكل ارالجن® لمقل استعمال اللغوية 

وذريC'.إبليس به مرادا والستة القرآن فى اللمقل هدا ورود 

الحقيقةوفق [ ٥٠]الكهف: أل؟ي،ه ثن كال إدس الكهف آية ير فتغ
اللغوي.المعتى على حملها على والمقد.م تنيرها فى المعير هو الشرعية 

قولهير نففي رين المقبعض عن جاء ئ الحقيقة شذه اهلراد على يعكر ولا 
أن[. ١٥٨]المحّافات: لث>مميد<ه إتيم ألظ علمت ؤلئد أيثوما ؤبن بيثم ^؛؛؛٢٠٧ تعالى: 

اض،بنات الملائكة إن الكفار: قول على ردا وذلك الملائكة، هنا بالجة المراد 
لفالمن حماعة عن أر قل. لأته وغيرهما؛ وعكرمة مجاهد عن مروي هو كما 
امتحمالمن تقريره محبق ما ويويل. وعكرمة، مجاهد قول يوصح ما معناها في 

وبهجئ عباس ابن قول ذللثج فمن وذريته، إبليس به مرادا القرآن في ررالجن® لمقل 
الجن.كرام صاهر تعالى إنه : قالواالكفار إن عملية: قال 

سرواتبتات وأمهاتهم: افه، بتات الملائكة : قالواالكفار إن وقالمأحاهاو: 
الجن•

أحوان.ؤإبليس هو وتعالى تبارك أنه ال؛ه أعداء زعم ت قتادة وقنال 

.( ٢٢٠٢٨)انمب ثاتح انظر: )١( 
(٥١١)آ/كير ابن نفير وانظر: المدر، لأبن وعزاه الاورالخثور)أ/ا،«ي(، )٢( 
(.٤٠١)٨ الرجح تواعد انظر: )"١( 



؛حعلوءل الذي النسب فهو اغ، عبادة في أشركوا الخن: وقال 
أحن،هذا في الخن فول فلت: الاثار: هذه محاق أن بعد القرطبي: قال 

اه.. العبادة في أي [ ٩٨]الثعراء؛ موُكمميي(كلمسه ^٩' تعالى: نوله دليله 
أعلم.والله الشياطين. هم الأية في >^(، ٠١١٠د المراد أن تبين الاثار هزه فجملة 

حملةمن أحرج بأنه الملائكة، بعصمة الاستدلال على الاعتراض وأما 
التسليمتوجتا تظاهرة ليت فحجة يثقائه، الله علم في بق صلما الملائكة 

هرالأشقياء من إبليس بأن الأزلي تعالى علمه لكمال الموافق الذلاهر بل لها؛ 
فيالمعمية في له نفلير يوحد لا إذ أصلا، الملائكة حنس من يكون لا أن 

والزمن•الفعل في الطلقة عصمتهم عن تعالى الله أحبر وقد الملانكة، حنس 
وابنوالرمخشري كالزجاج المفسرين من جماعة ذهب فقد ذلك كل تقرر فإذا 

منيكن لم إبليس أصل بأن القول ترجنح إلى دالشنميطي عاشور وابن كثير 
ذكرها.محبق التي الأدلة بجملة واستدلوا الملأتكة، 

منحجة المسألة في الخجج وأظهر الثنقيهلي: الأمين محمد الملامة نال 
:لالكهف ه متى ي ين َكا0 ءايش ؤأإت تعالى: قول لأن ملك؛ غير إنه ل: قا 

اد.الله. عند والخلم الوحي، نصوص من الموضوع في شيء أمحلهر وهو [، ٥٠

والمرنوالنكت (، ١٠٧/ TT)"البيان جاّع في الأية هذء نمير ني الأقوال هده جملة انفلر؛ )١( 
(،١٣٤لالقرطي)ها/ والجامع (، ٩١وزادالمر)V/ (، ٦٣)U/اكزيل وسالم (، ٧٠)ه/ 

سوغيرعا (، ٤١٤)؛/ القدير وفح (، ١٣٣)U/الختور والدر )U/٧٣(، كير !ن وشر 

١(،١ ٠ كير)١; ابن وشر (، ٥٥٥والكشاف)Y/ (، ١١٤لازجاج)ا/ القرآن ساني انظر: )٣( 
فيالجن وطلم اويان)؛/اآا(، وأضواء واكءريرواكوير)ا/مآ؛(، (، ١٦٥. ١٦٣)ه/

٠٤٨٦ص والمة الكتاب، ضوء 
(.١٢١البيان)؛/)؛(أضواء 



حملهرجح والذي منقطع، الاستثناء بأن الأحر، القول أدلة عن وأجابوا 
الكهف;ل ه ألجي، ين كاف ءايس ت تعالى نوله هو الاتصال دون لانقطاع ا على 

القرآن،حاء وبه الفصيحة، العربية أساليب من المنقطع والاستثناء [، ٥٠
منليس إبليس أن على دلالتهما وتتحد الأيتين، معنى يتحد هذا وعلى 

أحدهما.إهمال من أولى الدليلين ؤإعمال الملائكة. 

ولاالثرع في وليس اتكتاب، بنص داخل فهو بالجود الأمر في دخوله وأما 
هذاأن يتبين وبهذا مختلفين، ين حنإلى الخهiاب اتجاْ من يمع ما العقل في 

أعلم.واف السالة. في القولين أفلهر القول 

منحمح، من إبليس أن ت وفيها ؤإبلس آدم نمة في رمحت التي الأثار وأما 
بنيأحبار من فهي ، ونحوها ماء، الملائكة رئيس أو الملائكة أحياء 

الفيها وردت التي والأمور تكذب، ولا تصدق فلا الثلث، حكمها التي إمرائيل 
ه'النص عن صمح خر أو كتابه، في تعالى اف من يخر إلا معرفتها يمكن 

ذلك.من شيء ولا 

هذافي روي وقد الأثارت هذه من حملة ساق أن بعد ابزكثيرت الخافثل قال 
واففيها، لينظر تنقل الض الإّرائيليات من وغالبها السالف، عن كثيرة آثار 

والجاعلأحكامالأرآن)ا/واوحررالوح؛ز)ا/\ّ'\ا(، الضر)ا/؛"آا(، غرائب انثلر: )١( 
محنخنجالطري: فادالامام والبحراوح؛ط)ا/ي؛أ_اِ؛؟(، واكهل)ا/؛؛(، (، ٢٩٤

الأحرشكل غير من منهما واحل. كل كان ؤإن صفته، ومن نلها ما مض من بعار.ها ما إلا® ®ب 
يأتيالذي الكلام لاشناع منقهلعا® ®اصتثتاء العرية أهز بعض ذلالثأا ؤيمي نومه. غير ومن 

مكالفيه يرصع أن خن موصع كل ؛ي ، كال.ااائ، ذلك، يكون ؤإنما نلها• ما معنى عن رإلأ® بعل. 
(.٢٦٤)أ/ البيان جا*ع اه، الأول• معك، عن الثاني، معنى انقطاع حبتتذ فيعلم *لكن•؛ *إلا® 

(،١٢٢)١; حاتم أبي ابن ونفير (، ٥٠٧.  ٥٠٢)ا/البيان جامع في: الآىر هذْ اظر )٢( 
- ٦٦القدير)ا/ وفح (، ١٢٥. والدرالمثور١(، ١ .١ ١ كثير يرابن ونف
التفسير.كتب، من وغيرها (، ٦٧



،بأيدينا الذي الحق لمخالفته بكذبه ؛قخ قد ما ومنها منها. كثير بحال أعلم 
اهورا،.المتقدمة. الأحبار من عداه ما كل عن عنته القرآن وفي 

علىقول كل فحملوا القولين، بين الجمع الكر مالعلماء بعض وسلك 
أحدجود الفي المأمورين في يكن ولم تيمية؛ ابن الإسلام شخ هال، اعتبار، 

بعضوجعله وعصى، فامتنع مأمونا كان هو إبليس أبوهم لكن الشياطين، من 
لهلأن الجن؛ من وبعضهم جود، بالالأمر في لدخوله الملائكة من الناس 

نور.من حلقوا والملائكة نار من حلق ولكونه وذؤية، قبيلا 

اه.. أصله باعتبار متهم وليس صورته، باعتبار منهم كان أنه والتحقيق؛ 
الله.رحمة الجميع على . القيم ابن العلامة قال وبهذا 

(.١٢١)إ/ اليان أضواء وانظرت (، ١٦٥/٥)العظيم القرآن نمير )١( 
الخاويمجموع )٢( 
لحظش•إلى عليه أعثر ولم ١(،  ٠٤)آ/ التأؤيل محامن في.■ القاسمي عنه نقاله )٣( 







معرفتهاإلى سيل ولا معصوم، عن حبر تحديدها في يرد لم إذ فناهر، هو 
أن! ففيها ذلك، يبين ما منبه بن وهب، رواية وفى الأستنباحل، وقوة بالاجتهاد 

عباسابن موال في وكذللثج . البر • — الشجرة أي — هي يقولون التوراة أهل 
^٢،.U عنها الجلد لأبي 

التحريرذللثج هو الجانب، هدا في متميزا الهلبري الإمام منهج يجعل والدي 
لأيةا هده ير نففي الصواب المنهج وتقرير الأقوال نفد في به تميز الذي 

الأقوالهده يذكرون الذين رين المقمن ا كثين نجد ويالمقايل ونقنائرها، 
زتجاههار واضح منهج رسم من حش أو والقد، التمحيص عن مجردة وأمثالها 

مثلفيها يقال أن — ونفيايرها — لأية ا هذه تفسير في فالصواب هذا تقرر فإذا 
آدم.نهى تعالى افه إن فنقول: محها، اطه أبهمه لما تحديد دون اطه، قال ما 

لأنهالتحديد؛ وجه على نوعها أو اسبمها نعلم لا بمنها، شجرة من الأكل عن 
،كانت، الجنة أشجار أي من تحديدها على دليلا ينصب، ولم لتا، نللئإ م يلم 

إلىحاجة بنا وليس ذلك،، إدراك لعقولتا وليس ه، رسوله يفعاله لم وكذلك، 
مابعض تكون أن وجائز يفر، لا به والجهل ينفع لا به والعلم ، بدللث، العلم 
مضمونهو وهذا ءلاهر٠، حجة حددها لمن وليس غيرْ، يكون أن وجائز يكر، 

(,٥١٨)ا/البيان جامع جريرمحي ابن عنه أحرجه )١( 
)ا/ياه(؛البيان جامع جريرفي ابن عنه أحرجه )٢( 
تفسيره)ا/في حاتم أبي ابن يقيها ولم الشجرة اسم تحديد في الأهوال حكوا الدين من )٣( 

والواحدىالكت،)ا/ه'ا(، في والماوردى (، ١١١/العلوم)ا بحر في وأبواللمثج (، ١٢٦
اكزلسالم والبغوىفي (، ١٣٠الممير)ا/ غرائب، في والكرْاني ءيالوسْل)ا/اأا(، 

زادالمسر)ا/أأ(،في الجوزي وابن  uyUrالكشاف،)\/في والزمخثرى (، ٨٣/١)
فيوالشوكاني (، ٣٨/١اكأرل)□ب في والخازن اكزيل)ا/أأ(، مدارك في والمني 

اكميرر عاشور وابن (، ١٣٥)ا/ذحالمان ش حان وصدق (، ٧٠،  ٦٨ا/ ) القدير فتح 
وغيرهم.)\/صه 



منجماعة عبارات جرت وعليه الطبري جربر ابن العلام الإمام قرره ما 
الممسرينلا/

فيوالقرطي )مآ/أ(، اف طايح في وارازي )\إ0\\ه السرد في طة ابن مهم )١( 
 Td'0/\(فاوى الجامعJاكزل أنوار في وا ،)ْ١;المهل في جزى وابن )ا/؛(

فيعود الوأبو تمره)ا/*ااا(، في ممر وابن البحر)ا/أهمل(، في حيان وأبو (، ٤٤
سامنش والقاسي )\إأص الماتي روح في والألومي )>/ابم(، العقل إرشاد 

الترح؛ح)ا/ْأما'-نواعد وانفلر: )ا/اِبأ(، المار في رصا ورشد )ما/\ِ.ا(، التأول 
٢٣٨.)





وهذاإحراجهما. سبب ذلك وكان المعصة، في أوقعهما حتى الناصحين، 
وابنعباس ابن عن انيده بأسالتا.ي عن الروايات في مفنمئا حاء المول، 

هذهتضمنت وقد ، وغيرهما أنس بن والربيع ويب، عن أحبار دُي، عود، م
عليه.التنبيه سبق كما إمرايل بني أجمار من تفاصيل الروايات 

هوكما يريانه، لا حبنا من لهما بوسوسته إغواءهما تولى إنه ت لأخر ا والقول، 
أرادما إلى يخلص حتى أحوالهم، من حال، كل في ؤنأيهم لذؤيتهما، يوموس 
وادلأئ هل بمادم هاو آلثنلن إثه ؤمصس ; 4JJ؛نال( كما يرونه لا وهم منهم، 

آدمابن من بجرى الشيطان *إن ه ونال [. ١٢٠بجرُامومحرءهتطهت 
الدلأى.هجرى 

مقالتهإسحاق ابن وأسند ،، زئير وابن ، إسحاق ابن عن جرير ابن وروى 
عليهالتنبيه جرى ما بعض زيد ابن خر وتضمن التوراة، وأهل شاس، ابن إلى 
الإسرايليات.من 

والترحح؛المناقشة  ٦٤

قصصمن - وغيره - العلبري الإمام ذكرها التي الأخار هذه كون تقرر إذا 
وأن- بها القرآن ير نفوحكم منزلتها على مرارا التبيه سؤا وقد - إمرايل(، بمي، 

يرنففي يقال ما أولى فإن وتضمنته، عليه ت، دلمما هما المدكوؤين القولين 

(.١٣١)١; المثور والدر (، ٥٣٠- )ا/ْآه السان جامع انفلر: )١( 
)٦/القح ْع المّحح ت انفلر وجنوده، إبليس صفة بابا الخالق، بدء كتاب البخاركا، أحرجه )٢( 

وصمة.أنس حدث س ( ٢٥-  ٢٣)حدين، اللام، كتاب ومسلم، ( ٣٨٨
(.٥٣٢را/البيان جامع انظر: )٣( 
)ا/ا،أه(ّالبيان جامع انفلر: )٤( 





فيالقرآن ءuهر وافق لأنه ؛ بقوله٠١قال ومن عبامحي ابن قال ما نحو على اف ثاء 
هذْعليه دلت الذي المعنى فقبول ه. بنفوزوجته آدم كلام بائر إبليس كون 

وافهتعالى. اطه كتاب ءلاهر وهو عندنا الأى الحق موافقتها لأحل الأحبار 
أعلم.

بالوسوسةكان آدم إبليس امحتزلأل ررإن إسحاق؛ ابن قول صعق يغلهر وبهذا 
العالمأهل عن والمشهور القرآن، فناهر لمخالفته وذللئ، ؛  ١١لذريتهمِاكوسومته 

،.القرآن١١بتأويل 
عهليةوابن الماوردي منهم - رين المقمن حماعة وافق فقد هذا تقرر فإذا 

دائالقرآن ظاهر أن على حرير ابن الإمام - وغيرهم حيان وأبو الجوزي وابن 
مشافهةه بنفوزوجته آدم كلم إبليس أن على 

قدوهو مشافهة، وزوجته آدم كلام باشر — افه لعنة عليه — إبليس أن تقرر فإذا 
الجنة؟في إليهما وصل فكيف، يجد، أن أبى عندما الجنة من وطرد أحرج 
التالية:المسالة وهذه 

)ا/مأمآه(.البيان جامع انظر: )١( 
احممارالكتإواضنسموزادالمسر)ا/ي1_خأ(، الكت،واسمن)ا/لأ«ا(، انظر: )٢( 

(.٢٦٠ألمح؛ءل)ا/البحر )ا/ا<اا<، 





منهااش أحرجه أن بعد آدم كلم حتى الجنة إلى وصوله سبب نأما ت هشنئ فقال 
معنىذلك في مشه بن ووهب هماص ابن عن روى بما فليس عنبمأ، وطرده 
تصديقهيلزم نمر ولا عقل يدفعه لا فولا ذلك كان إذ مدافعته، فهم لذي يجوز 

إلىوصل أنه ذلك في فالقول الممكنة. الأمور من وهو بخلافه، حجة من 
بنحوذلك، إلى وصل يكون أن وممكن - ثناؤه حل - افه أنبرنا ما على حهلابهما 

التأويلأهل أقوال لتتاح ، كدللث، - النه ثاء إن - ذلك، بل المتأولون، فاله الذي 
اهذللث،. تصحح على 

عندهالمسالة تنانع ئد أنه هتا الطبري الإمام كلام مجمؤع من يظهر والذي 
كابه:في كشت! يقررها التي التفسير أصول من أصلان 

إلىسيل فلا بالوحي، إلا حقيقتها ندرك لا التي المسائل أن : أحدهما
هوهنا كلامه في الأصل هذا وتقرير الوحي• طريق عن إلا بشيء مها الجزم 

وتاؤْ*.حل الله أحبر ما على حهلا؛هما إلى وصل أنه ذلك في ارفالقول ■' نوله 
فهوتجاوزها، وعدم ير النفأهل متقدمى أنوال تعفليم هو الأحر• والأصل 

ثاءإن - ذللث، بل »... قوله: هو هنا الأصل لهذا وتقريره مخالفتها. تجيز يلا 
ذلل؛،ا.تصحح على النأؤيل أهل أنوال لتتاح ، كذللث، - الله 

بهيقوم ما أصل لكل فقرر الأصلين، هذين بين واقع هنا ترجيحه قمار 
بعدقوله هادا ؤيويد أميل، الثاني الأصل إلى أنه كلامه ءلاهر كان ؤإن سوقه، 

التقرير.هذا 

والحثة[آدم بني بين ]يقصد بيننا التي الحرب أن ب، وأحت جعفر أبو قال 
الجنةإبليس إدحالها في عنهم، الرواية قدمنا الن«ي علماؤنا ذكره ما أصله كان 
اهمنها• الله أحرجه أن بعد 

(.٥٣٢اوان)ا/جاع )١( 
اوان)ا/م*اه(.جاع )٢( 





ولايعدهم، أرمى الصحابة من أكان سواء رواها لمن الأية ير تغفي أموالا 
هؤالنبي حم ئد إذ حكمها؛ الكثرة هذه تغير ولا رواتها، كثرة في حجة 

بهاحدنوا والذين ، تكذبوهم١٠ولا الكتاب أهل تصدقوا ررلأ فقال: المسالة 
حرج"•دلا إسرايل بمي ص "حدثوا ت قوله في ه المي بإذن أحدوا 
مايرجح ولا يصححها، لا الأحبار هزه لخل ير التغأهل رواية تتابع إدا 

إلىإبليس لحول قصة في رؤيتؤ التي الأحبار فإن هذا علم فإذا عليه• اشتملت، 
بحالها.أعلم الله إسرائيل، بني أحبار من كلها الحثة بواسطة الجنة 

وأبيبأسانيده كالئيي لفح المن رون المقذكر وقد كثير: ابن الحاففد قال 
وكيفاالحية، نمة عن إسرائيلية أحبارا ههنا وغيرهم منبه بن ووضبا العالية، 

كتبامن كثير تناقلثؤ وند • اه ووسوسته. الجنة إبليى لحول من حرى 
أعلم.وافه ، ر الإسرائيليات، من كونها على تنبيه دون القصص، هذه ير التغ

صالتغير كتبح في والموصومات الإسرايلياين، وانغلر؛ العظيم)ا/؛اا(، القرآن، ير نفر١( 
١٧٨.

منكان ما إلا علها نبه ذكروها الل"؛ن من أحل•؛ أر ولم نبيه، دون ذكروها المقرين عامة )٢( 
أعلم.وافه السابق. كلامه قي كير، ابن الحافذل 





فيأكانت سواء الأية، في \دذيدووا المولين : هذاجرير ابن قول فشمل 
القولفى كما القبور فى الممات بعد أو الأول، الفول عليه يدل كما الحياة 
الثاني.

أهظمجعد ؤ ت تعالى افه وقول ت نلت، ت القولين حكي أن بعد القرطي قال 
اُلا،.أطم. واض المضن. يحتمل ا'لأنضقجه 

.٢٢١٥١وأمواثاؤ أحياء قرار موصع ت مستقر الواحديت وقال 

هوالقبور في الممات وبعد الأرصن على الحياة على الاستقرار وحمل 
فيلف العن المروية الأقوال يعارض لا وهذا الأية، ير نففي الصواب 

وهذابالمثال، التفسير قبيل من العام اللففل معاني بعض ذكروا لأنهم ذللثج، 
وكمحر-كلامهم في معتبر 

إلايليق لا والمتاع ، بقوله الثاني القول على الاعتراض يمح ولا 
وحمايتهالأرض، في بمواراته المسن، إكرام إذ متاع، فيه الدفن لأن ،، ؛الحياةأ 

المتاع.صور من ذللث، كل الخلق، عن رائحته أذى ودفع السباع، من 

سياقنفى في والمتاع الاستقرار ا لهن. تعالى اممه بيان هذا صحة على ليدل 
ؤعدونوؤ مو ,تثأؤ' آنتثلواؤءاد ت قوله في ، الأعرافسورة في محإبليس آدم قمة 

■ف لأعر؛ ١ ت ه فنيون ومنيا يموتون وفيها فيوف ئيا ئاد جم إثا وُثع مسي 
إلىالدنيا في الحياة بأنه المتاع وهذا الاستقرار هذا تعالى افه فبين [، ٢٥-  ٢٤

ه.عممن ومما ؤ I يقوله إليه أشار الذي اليمثؤ إلى فيها الدفن ثم عليها الممايت، 

)ا/بمآذالمان القدير)\الأاونح نح وانظر: (، ٣٢١)ا/ القرآن لأحكام الجامع )١( 
)ا/؛أا(.الوسط )٢( 
)م/ما(.الغيت، مفتاح في الرازي بهذا اعترض )٣( 











عميررمبن مد عن اتجري رواء 

ويحميكسحانك أنت إلا إله لا اللهم I آدم فول إنها ت آخرون ونال 
عنرواه الرحمم• التواب أنت إنك علي ب إلملته، وأتوب نغفرك أم

مجاهدأم.عن ونحوه ،. ٢١٠٧معابن يزيد بن •مدالرحمن 

تواكرحح لمتانشة ا٠ 

آدمفقبلها ريه، من كلمات تلقى هج آدم أن في تتفق المذكورة الأنوال هذه 
؛موانقةوأسعدها الكلمات هذه تعيين فى وتختلف عليه، اف فتاب بها، وعمل 
أنبعد ققخي فقال الطبري، الإمام ذهب ترجيحه ؤإلى الأول، القول اف كتاب 
ؤإنعنه، حكينها عمى حكيناها التي الأنوال وهذه ت السابقة الأقوال حكى 
كلمات،آدم لمى وئاؤْ حل اف أن في متفقة معانيها فإن الألفاظ، مختلفة كانت، 

اضإلى بهي وعمله إباهى بميله وتاب بهي، وعمل فملهى ربه من آدم فتلماهى 
منه، سالفما على نادما حطيثته، من ريه إلى متنملأ يذنبه، معترئا حهليتته، من 
علىوندمه منه، تالفاهن التي الكلمات بقبوله عليه الله فتاب أمره، حلاف من 

منه.الدنس، سالم، 

ناصالواعظ الشر الكي، اللش ثادة بن مد ومو: (، ٥٤٤)ل/ افانء جامع انظر: )١( 
)؛/آ"ْا(.السير ومعين. منة توفي ثمة، 

العبادةقي مجتهدا عائدا كان الأموي، منيان أيي ين معاؤية بن يزيد بن الرحمن عبد هو؛ )٢( 
والير)ه/ا<؛(.اصال)حل/؛ا(، تهود_،القأن.-ابعي 

سيلعر انفلر المقرين من كثير الأقوال هذه جملة ذكر وند جا«عالبيان)ا/ه؛ه(، انخلر: )٣( 
الذلفر)ا/به؛(،ونفيرأبي )ا/؛ألا(، والوسيط الكت،واليونرا/ا،،ا(، المثال: 
ومفاتيح)ا/ها"(، السير وزاد (، ١٩١)ا/الوج؛ز والسمر )ا/ْم(، التنزيل ومعالم 

محيرابن ونفير )ا/'\أ(آ(، المحيط والبحر (، ٣٢٤لالقرطبي)ا/والجامع البّ،)م/«آ(، 
وغيرش.المنثور)ا/آ؛ا(، وانمر )ا/ا"اا(، 



هنربه، من آدم تالقاهى التي الكلمامت، أن الله، كناي، عليه |ودل، والذي 
وهوبذنبه، معترقا ربه، إلى بقيلها متمحلأ قالها أته عنه اف أحبر التي الكلماُت، 

[.٢٣]الأعراف; يى لذءون ومحننا يا ثقن ؤ وإن أمنا ننخآ ربنا ؤ ت ه ولن
قوله،بمدفؤع س حكناها الض الأقوال من - هذا قولما حاف من قاله ما وليس 
إلىإصافته لما فيجوز لها، المسليم بمبمبا حجة من عليه ثاهد لا قول ولكنه 

١^١،.ذنبه. من إليه إنابته عند ربه من تلقاها مما وأنه آدم، 

الآرةلآ،ءمسير في واعتمدوه رين، المقمن حماعة القول هذا رجح وقد 
ؤشنلامحتاَظن»كلمات«هيقوله: جزى: ابن قال 

اه٣،بالأعراف. في ورودط بدليل [ ٢٣منآلنين4لالأءراف: 

الإبهام•عر الأية حمل احتار إر رين المقثعص لذهب 

طولواوقد أقوال، على الكلمات تللث، تعيين في واحتلفوا حيان؛ أبو ئال 
،.٤١٥١مبهمة... إلا بها اممه يخبرنا ولم بذكرها، 
لقالةعنها أعرصنا روايات الكلمات هذه تعيين في لهم عاشور: ابن وقال 
ينفعابما جن فلنهثم عليه شبه اللكلخات آدم قال فقد بذللتج، الانتعال حدوى 

،.اهر الصالح. والفعل الصالح الكلام من 
مبهمانتفسير فى المعتر الأصل هو عاشور وابن حيان أبو إليه ذهبا والذي 

^o(.٦/١)jLJاجامع )١( 
)ا/هه(،وأنوارالتزيل (، ٢٧٤/١)والكشاف )ا/ا-؛ال(، للزجاج القرآن ساتي انفلر: )٢( 

(.<الرحمن))/٦٧الكريم وسير المنار))/؟vy(■( ونمير (، ٤٥حزي))/لأبن والتسهيل 
(.١٣٦.١٣0)jU١/١وأضواء 

ص))/0إ(.)٣( 
(ؤ٢٦٧/١الح؛٠ل)البحر )٤( 
واكوير)ا/\ّم؛(.التحرير )٥( 



وهرسوله من أو تعالى اض من بخبر إلا بها العلم إلى ميل لا التي القرآن 
الدليلمحام قد الموضع هذا في أته غير المسألة، لأصل تقرير هو هذا 

سورهفي تعالى اض ذكرها التي القمة نفس في وذلك ®الكلمات® هده تعيين على 
Iتعالى قال لهما ومقاسمته وزوجته لائم إبليس وسوسة ذكر أن فبعد الأعراف، 

أتبجثاأؤ ج ونادَ>ثثثا أئق ورق ثن يا وطننا ءبتا لتا دن ١^ دائا ^٠^١ 
ين.ةالأةاممآمحلأنؤمحلأ

افأبهم وقد واحدة، فالقصة [ ٢٣-٢٢ت ]الأعراق ه الئسؤذ يى حءة ومحمسا 
آخر.موضع في وبين موضع في 

علىالقرآن دل ما الأية هذه نمير فى بالصواب الأهوال فأولى هذا تقرر فإذا 
أبهمهما تعيين دليل نعلم وبهذا وغيره، اتجري الإمام رجحه ما ويو صحته، 

الكلمات.من تعالى الئه 

المصيرلوجب صح لو - الكلمات هذه تعيين في ه الّكا عن لحبر درئ وقد 
ياأرأيت، I قم آدم قال ه اض رسول قال قال! كعبا بن أبى حدبث، وهو — إليه 
^٥^٢٤قوله! ، iJU.j،iقال؛ نعم. قال؛ الجنة؟ إلى أعايدى ورحمت، نبت، إن رن 
يعي.كثير ابن الخافغل قال يصح، لم أنه غير ٠. [ ٣٧ت رنم،سمه]ابرة ين ءادم 
،.اهّل انةّءلاع. وفيه الوجه هدا من غريب، حديث، وهدا ذكره؛ أن 

قالهاأنه آدم إلى بتها ونالخصوص وجه على تعيينها في الأقوال بقية وهكذا 
ذللث،رم•من ء نكب ولا ه المى عن صحح خر مح، جاء إذا إلا بمت لا 

(.١٣٥)ا/شره ؛ي حاتم أبجب ابن أحرجه راآ 
)ا/ا"اا(.الشم القرآن ضر )٢( 
هدهنمين ش مرفوعخ أحاديث بعدها، وما )ا/مأثا(، المنثور الدر في السيوطي ذكر )٣( 

،موجودة غير كب من أصانيد يدون نقلها وبعضها ا الصحة بعدم بعضها على حكم ، الكلمات 
٠١٨١—  ١٨٠صى والموضوعات الإصراسلمات كتابه في شهبه أبو بعضها عل تكلم وقد 





ي£يتري
وجهالعالية أبي لمول كان ؤإن - ورثاد بيان ءاهدى؛؛ معنى يكون أن التلاوة 
[٣٨اؤأفلوأيحامع\يم]اكرةت ت بقوله المخاطب لأن —؛ لأية ا ير نففي محتمل 

إلىأهبهل أن بعد حياته أيام الني هو وآدم الدرية، دون ؤإبليس وزوجته آدم 
تالمعنى يكون أن - هدا على - جائر فغير ولده، إلى الله من والرسول الأرض، 

ورمل•أساء مي يأسكم فإما 
-الأية تحمله ئد التأؤيل من وجها كان ؤإن - العالية أبي وقول ت هقلأ ئال 
فإمات تأؤيلها يكون أن التلاوة، بظاهر وأشبه عندي منه الصواب إلى فاقرب 

-محإبليى وزوجته آدم وهو سمائي، من الأرض إر أمط من معشر ثا بأنينكم 
أمرىمن بياف مني يأتينكم إما - قبلها التي لأية ا تأؤيل في فل ذكرنا قد كما 

همولا عليهم حوف فلا منكم ابُه فمن وديني، ميلي إلى ورشاد وطاعتي، 
وطاعتيلأمري وحلاث معمية إلئ ذللئج قل منهم سلف قد كان ؤإن - يحزنون 

والرحيمذنوبه، من إليه تاب من على التائب أنه - ثناؤْ جل - ذلك عرفهم ي- 
[.٣٧ؤلنمهدمحي]امحة; موله؛ ه نفوصف كما إليه، أناب لمن 

ؤ^هأطوا'ثناؤْت جل لهم فال هو إنما بدلك الخطاب ءلاهر أن وذلك 
منالحجة قول في سمينا من هم به حوطيوا والدين ؛!، ٣٨تالنرْت معا ثنتا 

اللهمن حطابا كان ؤإن وذلك عنهم. به الرواية قدمنا قد الدين والتابعين الصحابة 
جمعفي الله سنة فهو الأرض، إلى ماء المن حينئل. أهبهل لمن - ذكره ل ج- 

الممسرينلآ/من جماعة رها فالمعنى وبهيا • اه.ل حلقه... 
لا؟أو الذرية إلى الخطاب يتوجه هل هوت القولين بين الخلاف ومناط 

ومحامنالأويل)^«اا(،وشيراينهم)ا'/باا(، جزي)ا/ه؛(، =واشهللأين 
وغيرها.(، ٧٦)ا/الرحمن الكريم وسير (، ٢٨٥)\إونفيرالمنار 

اويان)ا/.ه0(.جامع )١( 
(.١٤٠)١; البيان وفتح )ا/1م(، اكزيل وسالم )ا/ا،ْ؛(، المفلفر أبي نفير انفلر: )٢( 



الوالرسل الأنبياء لأن بالأية؛ مخاطبون الدرية أن ت العالية أبي محول فممتضى 
الدرية•إلى إلا إنانهم يتوجه 

إلىمتجه هو بل إلهم، يتجه لا الخطاب أن ت الطري الإمام قول ومقتضى 
الأمرمحي بالأية المخاطب أن ثالث، فاد هذا، تفرر فاذا ؤإبليس. وزوجه آدم 

فيقبلها به حوطوا الذين وهم وإبدس، وزوجنه آدم هو الجنة من باليوط 
[.٣٦لالقر0: هووه ,لعمى بمئتؤز آفلوا ت قوله 

وعدمن الأية عليه تدل ما عموم محي داخلون الذرية أن محيه ثلث، لا مما وأيقنا 
ثررل احتيارْ، ش الأية سنى عن حروجهم اتجري الإمام بدع ولم ووعثد• 

حينثدأهبعل لمن - ذكره جل - الله من حطابا كان ؤإن ءوذلك ت يقوله المعنى هذا 
تقاربيفلهر وبهذا  ٠٠حلمه...جميع في الله سنة فهو الأرض إلى ماء المن 

محيالذرية فدخول ألفاظهما، اختلفت، ؤإن مضمونهما واتحاد النهاية في القولين 
القولين.على ظاهر الخهلاب مضمون 

الطبريالإمام فقول الأية في لنقل تمسير في ألفاطهما اختلاف، وأما 
بالأنبياءفنره العالية فأبو له. مغايرا وليس العالية، أبي قول بعض اختاره الذي 

والرماد.باليان فتره الهلبري والإمام والبيان، والرمل 

الطبريالإمام اعتراض وأما القولين• بجمع العالية أبي تول أن يظهر ف-هن-ا 
نبيوهو آدم إلى والرمل الأنبياء إرسال استشكل فلأنه العالية، أبي قول على 

ورسول.

يجتمعأن والبيازا؛ والرمل رءالأنبياء ؛ لففل ير نفمن يلزم لا أنه ؛يل• 
بعفىمجيء من مانعا يفلهر لا أنه ودللثح واحد، لمخاطي، واحد ان ش دللثؤ كل 

جاءهماوزوجته آدم فيكون الله، أرائها لحكمة الماس حاجة صإ الهدى ذللثه 
ولمأنبياء جاءهم وبعضهم كتبا، وأنزلتا رمل الذرية بعض وجاء ورشاد، بيان 



بعدإسرائيل بني لكنبياء السابقة بالكتب بالعمل أمروا بل كتب، معهم ينزل 
•. موسى 

صمر١لالشرط ساق في نكرة هي إذ هدى كل يثمل عام »هدىاا ولمظ 

(،٢٢٢)١; الرهان ش: ذك تقرير وانظر (، ٤٤٤)١; واكوير الحرير انظر: 
المحيْلوالبحر ، ٤٠٧ص الفهوم وتلقح ، ١٠٣ص والمودة ، ١٤٦ص والمتخول 

(.١٤١الكوكب،)م/ وشرح للزركثي)م/ياا(، 





والترحح^!المناقشة ءأو 

عليهما،ظاهر دلالة لعدم الأحيرين القولين الطبري الإمام استبعد ؛!ي 
وأمافيها، ذكر له يجر لم إذ عليه، يدل ما الأية ألفافل في فليس أولهما فأما 

يجبفكذلك بالقرآن، الإيمان عن أولا الحديث، إذ يضغفه الأية ياق فالأحير 
الحديثتمرخ من أولى فهذا به، الكمر عن الأية آخر في النهي يكون أن 

الأزر•جهته غير إلى لصرفه 
التلاوةعليه تدل ما ظاهر من القولان وهذان الأقوال! حكى أن بعد ، Svقال 

بالإيمانأوب في الأية بهذه المحاطين أمر — ثناؤْ جل — اممه أن وذلك يعيدان. 
لناتصدها أنزلت ينا ! - ذكره حل - ل فما ه، محمد على أنزل بما 

محمل،لا القرآن هو ه محمد عصر في الله أنزله الذي أن ومعقول تعأه. 
هووالمنرل منزل، تنزيل لا مرمل، رمحول عليه الله صلوايت، محمدا لأن 

أولفي به بالإيمان أمرهم بالذي يكفر من أول يكونوا أن سماهم نم الكتاب،. 
فيمكنيا يذكره عليه فيعاد ظاهر، ذكر الأية ^٠ في لمحمد يجر ولم الأية. 
اسممكنى يذكر أن الكلام في محال غير كان ؤإن م أول ظوأ قوله! 

الكلازا،.في ظاهر ذكت له نجر لم 
فيالص ررما® على رربه® في الذكر من العائد أن زعم من لقول، معنى لا وكذللث، 

يدلمما بعيل، فانه الكلام، ظاهز محتملا كان ؤإن ، ذللث، لأن مxكماا؛ ررلما قوله 
أولفي يه بالإيمان المأمور أن من قبل وصننا لما والتنزيل، التلاوة ظاهر عليه 

بعضني برد ئد أنه راالخا٠ يدكر... أن الكلام ش محال غير كان راؤإن بقوله! جرير ابن يعني 
الأن سريطة الضمير، مقعر همي صحيحا ؤيكون ذكر له يجر لم ْا إلى الضمير إعادة السياقات 

ؤٌا* تٌالى قوله مثل وذلك مذكور، غير إلى عوده على السياق ودل مذكور، إلى عوده يمكن 
ققوله لأن الأرض؛ وهو طكور، غير إلى راجع )عليها( ؛ي فالضمير داتته بن ءق؛ا رث 

)؛/المسير زاد انفلر! الأرنحى. على تل.ب، إنما الالواب، أن المعلوم من لأن عليه؛ يدل دابوه 
)ما،\ِآ(.البيان وأضواء <، ٤٥٩



هوآخرها في به الكفر عن المنهئ يكون أن الواجب فكذلك القرآن، هو الأية 
كلامفي به، الكفر عن المنهي غين يه بالإيمان المأمور يكون أن وأما القرآن. 

فيساه تند مع هذا الكلام. في الأظهر الأشهر غير فذلك واحدة، وآية واحد 
•ام اكأُيل• 

إلىالضمير عود ترجيح في الملري الإمام رين المقمن جماعة وافق وقد 
الأيةير نفش آخرون اقتصر وعليه استظهاره، على جماعي فنص القرآن 

وهوأقرب، لأنه الأول؛ والأرجح الأنوال! ذكر أن حبان أبو قال 
اهالثلاثة. الأقوال بخلاف، عنه، للحديّث، مقصود به منهلوق 

بهلأية ا فمروا هت، محمد إلى الضمير إعادة اختيار إلى آخرون وذهب، 
علىينموا لم ؤإن ؛تضعيفها، توحي التي ؛^ ٢٠ب الأقوال من غيره وحكوا 

،.ر ، التضعيفأو الاختيار 

بإعادتهالقول هو لأية! ا في الضمير ر بمفالأنوال أولى أن يظهر والذي 
لأنهوذلك،؛ ؤز;امنوأساصه قوله: ني »ْا« د عاليه المدلول القرآن، عالي 
أولفي بالإيمان الأمر تعلق وبه عنه، الحديث، وهو ؛الخطاب،، المقصود هو 

أولىإليه، الأية آخر في ه ة، كام أزل في الضمير يعود فلأن الأية، 
القاعدةمضمون هو ا وهن. _، الذكورين أبعد كان ؤإن — غيره إلى إعادته محن 

وهذهغيره«، إلى إعادته من أولى عنه الحديث، إلى الضمير راإءادة الترحيحية 

(.٥٦٤. ٥٦٣)المان )؛(جامع 
الممهلوالبحر (، ٤٦/١)والمهيل )ا/س(، اكزيل ومعالم (، ١٢٨)؛/الوسط انفلر: )٢( 

وغيرما.(، ٤٦٢.  ٤٦٠)؛/ واكوير والتجرير (, T\A)\/المرن والدر )ا/حا/(، 
علىيعود أن وعوت رابنا وزاد المايقة الثلاثة الأنوال ذكر وقد (، ٢٨٨الممهل)؛/البحر )٣( 

الخاني.في موجودا ولمس للزحاج. به ونالإحسان. معي على المعمت 
وغبرهم.( ١٤٩خان)؛/وصديق (، ٧٤والثوكاني)\إ ١(،  ١٤الليث،)١; أبو مهم )٤( 



مذكورأترب إلى الضمير إعادة لأصل ا  ١١قاعدة على الترجيح في مقدمة القاعدة 
إلىالأقرب من الضمير لها يمرق الش الأدلة من أن إذ خلأهه« دليل يرد لم ما 

المحدثإلى الضمير ؤإعادة الجمل• صياق عليه يدل كما عنه محدثا كونه الأبعد 
•النفلم جانب فيه مالحوظ المريب إلى ؤإعادته المعنى، جانب فيه ملحوظ عنه 

العكسلا للمعنى نح والطم 

لما ١٥ممن ؤ نوله في ماا؛  ١١على الضمير بعود القول حكى أن بعد الألومى قال 
ؤؤوءاأ~وأمقابلة في واقع هدا أن الوجه هذا يخدش أنه إلا تلإه؛ 
اهوالإيمان. الكفر متملق اتحاد فيقتضي 

الأمروفي وآخرها، الأية أول في القرآن عن السياق حديث يتحد وبهيا 
يه.الكفر عن والنهي به، بالإيمان 

يجرلم إذ صعيف - أيصا - فهو . محمد ١١على الضمير بإعادة القول وأما 
لمما إلى إعادته من أولى مذكور إلى الضمير راؤرعادة فناهر، ذكت ه لمحمد 

احتملمتى مذكور على يحمل أن الضمير: ر مففي فالأولى ، ١١ذكر له يجر 
فيهمذكور إلى الإعادة إمكان مع مذكور غير إلى إعادته لأن ذلك؛ السياق 
ٌوجب•دون نظمها عن للأية إخراج 

القرآن،على الضمير ر مفحمل تصحيح إلى كثير ابن الحافغل ذهب وند 
القولينوكلأ الطبري• اختنار وحكى ذكرهما أن بعد هتن فقال منا ومحمد 

اهه. بمحمد كفر فقد بالقرآن كفر من لأن متلازمان؛ لأنهما صحيح؛ 

(.٦٢٤- ٦٢١، n«T/Y)(، ٦٨. ٦٦)؛/الرحح هواعد انظر: )١( 
)ا/ْ،أ(.العاني روح )٢( 
(.٥٩٣)Y/الترحح فواعد انظر: )٣( 
تمسر،)ا/انفلر: الأية التعدي مثر محير ابن وبتحونول (، ١١٩)ا/العفليم نفيرالقرآن )٤( 

٧٩.)



القولينبين Jالتلأزم تقريرْ قاما دراسة. محل كثير ابن الحافظ من الكلام وهدا 
-السياق وظاهر الألفاظ دلالة اعتبار هو الأية ير نففى الشأن أن بيد فحق، 

القرآن،إلى بإعادته القول لوازم من هو ارمحمد إلى الضمير بإعادة والقول 
ءلرادقمن وهو اللففل، يلازم ا يت نفلكان ؤإلأ الأية، ألفاظ لوازم من لا 
ر.التفقى لف، ال

بهاللففل ير نفيصح - لوازمه من أو - ه نقفى صحيح معنى كل وليس 
،.المعتى١١على والياق الكظ دلالة من طي لا ولكن مناسة، لمجرد 
عنلأقوال ولخرجت ذلك، في القول انتهى لما معناه بلوازم اللففل مر ولو 
التزاما،أو تضمنا أو مطابقة أكان محواء دلالتها، وفق للألفاظ يرا نفكونها 

اليومعالي أو اف عالي يعود  ٠١®؛ه لأية ا في الضمير إن ت يقول أن لقاتل ولمح 
ومنالأحر، وباليوم باق، كفر فقد بالقرآن كفر من لأن ، ذللث، ونحو الأحر، 

وهكذا.بالقرآن... كفر فقد الأحر باليوم أو باش كمر 
علىلأية ا في الضمير بإعادْ القول صعق وجه ظهر هدا، للثح تقرر فإذا 
القرآنوهو ؤو؛اينوأبما موله ئي راما" إلى إعادته وصحة ه، ءامحمد 
الكريم•

تواعدوانظرت (، ٢٧)Y/تيمية لأبن المتاوى مجمؤع ؛ ٠^٦٠المعنى ط! أصل تمرير انظرت 
الرجيح)آ/هإ"ا(.





التطهيريكز إذ ظاهرة، 1، والاختيار على الحجة هذه ودلالة اهررا،. [. ١٠٣
®تزكيهم*وتفسير والإنماء، والزيادة التطهير تشمل التي التزكية عليها وءطغا 
لوفئربخلاف معنى، تأسيس قيه لأن أولى؛ وترفعهم تنميهم بمعنى 

هذاتقرر إذا التأكيد. من أولى والتأسيس التأكيد، قبيل من كون فإنه بالتطهير، 
له.ونماء للمال، تطهير فهو معا المعنيان فيه ملحوظ ®الزكاة٠ لمقل فإن 

هذينإل راجع كله ذللث، في والأصل الوجهين: حكي أن بعد فارس ابن تال 
عنحارج غير هقت* جرير ابن وكلام • اه- والطهارة• النماء وهما المعنيين، 

التفسيرأهل س جماعة فثر وعليهما يرها، نففى الوجهين قبول قرر إذ هذا، 
حيان،دأبى والئرطى، عطية، وابن العربي، وابن واليخوي، كالمعانى، 

)٤(
•يعترهم 

ازكيء.مائة ( ١١اللغة)م/^عقايس معجم )١( 
اوان)؛ا/؛هإ(.جامع اننلر: )٢( 
(،٣٢١اللغة تهذب وانفلر: أزشأ، مائة  d\y/T)الاغة ممايس معجم )٣( 

)آ/ه؟ا'ا(.اسل والقاموس المُ_،)؛ا/مهم(، ولأن 
العربيلأبن القرآن وأحكام )\إس اكزل وسالم )ا/ه1؛(، العاني ير نفانفلر: )٤( 

والبحراسل(، ٣٤٣/١لأحكامااقران)والجامع الوحٍز)ا/آ«آ(، والسرر (، ٣٤/١)
)ه/ا<ا،؛(.





Iوالترحيح المتاضة "؛!؛• 

المقولةالأقوال بين الجميع الك مالأية هاو0 ير نففي الهلبري الإمام __ 
إذالأقوال، كافة إعمال فيه الملك وهذا يج»(ادها، كلي معنى في لأية ا في 

—الأية هذه تأويل في - قال الذي وجمح ت ؛؟^٥ فقال تنؤع، حلاف فيها الخلاف، 
كانالذي )البر( صمة في اختلفوا ؤإن لأنهم المعنى؛ متقارب قوله، ذكرنا من 

أنهمفي متفقون فهم به، وصفهم بما اض وصفهم الذين غيرهم، به يأمرون القوم 
بهأمرهم ما ؤيخالفون العمل، أو القول من رصا فيه لله بما الناس يأمرون كانوا 

بأفعالهم.غيرْ إلى ذلك من 

اشبطاعة الناس أتأمرون ; إداالتلاوة ولاهر صحته على يدذ الذي فالتأويل 
منالناس به تأمرون يما تأمرونها فهلا تعصيه؟ أنفكم وتتركون افه وتتركون 

اهبه. أتوا مجا قيخ لهم ومقيما معينهم؛ذللث،، ربكم؟ حناعة 

وذللث،التمسير، أصول مجن مهم أصل المسألة هذه في سالكه الأي المطش وهذا 
فهذاالقاتل، يمقمد إحلال غير من بجميعها والقول الأقوال، اجتماع أمكن إذا أنه 

العلمأهل من واحد غير قرره كما فيها، الخلاف نقل من أصح 

معانيتحتمل كانتر إن الأية أن س العلماء عند تقرر ااش؛قيهليت العلامة قال 

اوان)مأ/ا<(.جامع 
قيوالإكير ، _U ضر ين لمحمد والمة ، ٤ ص' تنمية لأبن القرآن منكل تأؤيل اننلر؛ )٢( 

)"ا/الفوائد وبداتع بعدها، وما(، ٣٣٣)T\/تيمية ابن فتاوى ومجمؤع ، التفسيرص٣١ ملم 
للزركثي)Y/وانرهان (، ٢٢٠واJوافقات (، ٧٧٨اسحاؤية)Y/وشرح ٣(، 
،n١٢٤/البيان وأضواء واكوير)ا/ي(، والتجرير (، ١٧/١اكآلل)ومحاسن (، ١٠٩
)Y/وقواعدالتغير)ا/خ*أ(، ، الضيرص00أصول ش وفصول (، ٤١٩)؛/(، ٣٧٥
منها.يتكثر ولا الأقوال يجمع الذي المهم الأصل هدا قرروا حيث (، ٨٠٧



أبوالدين تفي الشيخ بأدلته حققه كما الجمير على حملها تعين صحيح كلها 
اهالقران. علوم قي رمحالته في تيمية ابن العباس 

أكانتمحراء والطاعة، الخير أعمال لجمع جامع امحم رالر( ذ هذا تقرر فإذا 
رالخالقل بحق أو تعالى الله بحق متعلقة 

به،ره نثم نوعه، أو )البر( أوصاف بعض إلى قوله في نظر قائل كل فتكون 
حينئن.فيحدُث، أفراده، يبعض العام المعنى ^ا على التنبيه مائل كل مراد لنكون 

الهلبري.الإمام إليه أشار الذي الأقوال بين التقاربح 

منالأية بهذه المخاطبين أن وذلالث، الوجه. هذا يأبى السياق ■' قائل نال فإن 
بعضمنهم حصل ربما ؤإنما بر، بكل الناس يأمرون يكونوا لم الكتاب أهل 

ذلك،.

معناهاأن إلا الناس من فئة بها المخاطب كان وإن لأية ا هن.ْ أن ث فالجواب 
وجه.فهدا مقرررم. هو كما المخاطب بخصوص لا المعنى بعموم فالعبرة عام، 

الناسفيها أمروا معينة حادثة نزولها ّس_ا في يثست، لم أنه آحر ووجه 
فياليحول تهلعية النزول س_، صورة لكانت شيء محببها فى تبت ولو ، بثر 

بعال.عا.وما ص١٤ التمر أصول ثي مقدمت وانثلرت (، ١٢٤)T/ اليان أصواء )١( 
والجامعاف،)مأ/ح،(، ومفاتح والمءررالوح؛ز)ا/م'أ(، (، ٢V٧/١الكشاف)انظر: )٢( 

)ا/محير وتمرابن (، ٤٦/١)والتهل )ا/ا؛(، اكأؤيل وب^ )\إ0ص لاقرطي 
وروحاوعاتي)ا/اّإآ(،وفحاسر)ا/ب؟(، )ا/^(، السلم ؤإرثادالعقل (، ١٢١

•التقعر كتب من وغرها 
(١٣٤/١٠اممارسن)ونمر شيراينمحير)ا/هآا(، انظر: )٣( 
أتاربهميأمرون كانوا اليهود أن س ماس ابن عن الأية هذْ نزول، ب في ردى الذي )٤، 

أوصوهذه صالح. أيي عن اممي رواية س فهو ه، محمد دين عل شتوا أن وأصهارهم 
الجرحل: ترحمته انغلر تركوه. كداب المائب بن محمد والكلى تماس. ابن عن الهلرق 

ومع=(٠ ٢٤٨/٦)الملأء أعلام ومر (، ٢٤٦/٢٥)الكمال وتهدم، (، ٢٧٠)U/ والتعديل 



بخصوصلا الألفاظ بعموم العبرة إذ فيه، داخل كذلك وغيرها الخطساب، 
الأّبابا،.

حيثمعناه عموم على )البر( لمقل را فوقتادة السيئ فان هذا تقرر فإذا 
وتقواه.افه Jهلاعة الناس يأمرون كانوا قالا! 

أهلإجماع الطبري الإمام حكى وقد وتقواه، اه محناعة في داخل كله والبر 
'ُبرا*رأآ•مى نفهي ض طاعة كل أن على التفسير 

السائقة!الأقوال بعض حكى أن بعد بقوله لألوسي ا أثار المعتى هذا ؤإلى 
كانواإنهم المسدي! قال ما على خير كل متناولا ظاهره على يعفهم وتركه 

اله؛لاءةيتركون كانوا وهم محصيته، عن وينهونهم تعالى الله بهلاعة الناس يأمرون 
اهالمعصية. على ويقاّمون 

ذهبمنهم أحدا أر ولم ، ير النفأهل عبارات جرت المعنى هدا وعلى 
الكن.لك فهي الملف—، أقاويل وأما الأقوال، بعض على لأية ا معنى ثمر إلى 

)ا/والعجاب ، ٢ ص؛ للواحيى النزول أسباب ! انظر المسة. قي غيرصريحة فصيغته =هازا 

)\إله واJرUن (، ١٩٨رم للزركثي المحيط والحر )ا/مآخا(، المحمول انظر! )١( 
المجمريةصمن الحان والقواس (، ٢٥٠)م المان وأضواء )\إس والإتقان (، ٣٢

اكرح؛ح)آ/ه؛0(.وقواءد 
او؛ان>آ/'\(.جامع انظر: )٢( 
)ا/خ؛أ(.العاني روح )٣( 
والكثاف)\إسه اكزل ومعالم )\إس(، المعاني تمر المنال: سيل عال انظر )٤( 

للقرطي)ا/والجامع ؛(، A/T)الغيب ومفاتيح والمحورالوجيز)ا/م«آ(، 
)\ا0صالأرآن وءرائب (، ٤١)ا/التارل وuب )ا/هه(، المزيل وأنوار (، ٣٦٥

وفح))/_ الملم المقل ؤإرثاد )ا/اآا(، كثير ابن وفير )ا/أإ(، والمهيل 
)آ/التآؤيل ومحاسن (، ١٥٥)ا/البيان وفتح وروحالاني)ا/خ؛آ(، (، ا/^١٧القدير) 

وغيرئ.واكءريرواكوير)ا/ه؟إ(، (، ١١٨



فهمالقسر، في طرائفهم من وهذ0 ، أحدها على الأية معنى قصر على تدل 
ونظائره،الفرد لهدا وشموله اللمقل عموم على يه نسيها العام أفراد بعض يذكرون 

ببعضاللففل عن يعبرون وكيلك، الغرد، هدا على مقصورا معناه أن على لا 
هوكما اللففل، به رون يفمثالا يذكرون أو أومقصودْ، ثمراته، أو صفاته، 

التفسير.أصول في مقرر 
وطرائقهم، ٥٧١حلاف عن حديثه معرض في تيمية ابن الإسلام شيخ نال 

الميلسل على أنواعه بعض العام الاسم من منهم كل يذكر أن ت النمير ني 
عمومهفي للمحدود المهلاJق الحد سبيل على لا - النؤع علك، المستع وتييه 

وفيلرغيما، فأرى »الخبز>ا لمقل مسمى عن سأل أعجمي مائل مثل وحموصه٠ 
التعريف،فإن ... - وحده ، الرغيفهذا إلى لا هذا نهمع إلى فالإثارة هذا، ت له 

،.اه المهلابق٠ بالحالؤ التعريف، من أكثر هل يقد بالمثال 

- ٤٣ص الممير أصول »ي مقدمت 





إلىالكلام، من الممهوم الفلامر نرك حائز يغير • عنه كناية والألف٠٠ رءالهاء 
.١^١٢صحته. على دلالا لا باطن 

بمدعطية ابن القاصي قال ير، التغأهل من واحد غير القول هذا صعق وقد 
،.٢١٥١عليه. الأية من له دليل لا لأنه صعق،؛ هذا وني حكاه: أن 

إعادتهمن أولى مذكور إلى الضمير *رعاية الترحيحية القاعدة مضمون وهذا 
فتكونظاهر ذكر الأية في ه للنبي يجر لم حيث ،، ذكر٠٠١٣له يجر لم ما إلى 

ولهذكر، له يجر لم ما إلى الضمير صرف ينبغي ولا عنه، كناية  ٠٠لألف، وا *الهاء 
لأية.ا في ذكر فيما ظاهر وجه 

علىيعود أنه والألف،® *الهاء عاند في القولين؛الصواب، فأولى هذا تقرر فإذا 
الأية.في مذكور أقرب، لأنها »الصلأةاا؛ 

القاعدةوهو الكلام، ظاهر هذا الصلاة، على عاند الضمير حيان: أبو قال 
اه-أأ،•بدلل• إلا الأقرب غير على يعود لا الغائب مير ص أن العربية• علم في 

والواحديالزجاج منهم؛ الأية، المسرين من جماعه فثر القول وبهذا 
وء؛رهملْ،•عدى والوالألومى 

dU(x\o/y\جامع )١( 
الوج؛ز)ا/ه«أ(ؤالسرر )٢( 
)آ/مآ'ا•(.انثرجح انظر: )٣( 
الحراسل)ا/ها<أأ(.)٤( 
)ا/ا<؛أ(،المُاتي وروح (، ١٣١)١; والربل )\إه؛اا(، للزجاج القرآن ساني ا>: )ْ( 

)ا/٣٨(،الرحمن الكريم وسر (، ١١٩)(آ/التأؤيل ومحاسن (، ١٦٠)ا/ اليان يفح 
علىيعود وند والصلاة•، *الصبر وهو المتعاؤلمن آحر على الضمير عاد القول هن'ا فعلى 

تعالى:نوله وفى الأول. على فحمل ^^وأبمز؟آزلإاأئتأه تعالى؛ نوله في كما أنلهما 
(،المجاز)ا/٩٣انظر؛ أوالثاني. عرالأول حمله يجوزفيه ^^محررإ/دداقيرصوءه 

)\/{<TXللجماص القرآن وأحكام )\إس للاخض القمآن ومعاني 





هأئنطإوطنلإ ائب يكئثوى يا ؤ ت نلها التي الأية ني نال ذكره تعالى 
بعدإليه مرجعهم أن ثناؤْ جل نأجر جمكه• -رنججمئمإلي ئم ثم

تقوله تأويل فكدلك القيامة. يوم لأثائs وذلك مماتهم، من ؤإحيانهم نشرهم 
قرآنيةآيات تؤيده الذي ر١الشول لأن الأولى؛ وهو . — ٥١أءونبٌ• "وإلي أمم وؤ 

المذكورة،للأية موافئا العالية أبي قول جاء حيث، ٠ ذلك،® عدم ما عر مقدم 
هذالوازم من الأحر القول كان ؤإن الأية، بتفسير القولض أور محار فهذا 

التيالأحرة، منازل أول وهو الموت، بعد إلا بكون لا البعث، إن إذ القول؛ 
يرهنففي الطبري الإمام كلام في ورد وند تعار،  ٠٥١إر الرجؤع فيها يكون 
واستعينوات إدا الأية فتأؤيل ههتث قال المعتى. بهذا يوحي ما الأية هذه ار لها.
الخائفينعلى إلا لكبيرة الصلاة ؤإن والصلاة، عاليه بر يالم بعهدي الوفاء على 

راه مماتهم. بعد إر والرجوع بلقائي الموهنتن لأمري، المتواصعن عقابي، 
حياةنكون القبر وفى والنشور، المث، إلى الطريق هو الموت أن غير 

أبينول اختيار وجه فهدا القيامة، يوم فيكون تعار اممه لقاء وأما ال-رزخ، 
الأية.تقبر في العالية 

نصاإما العالية، أبي قول ترجح في الطبري الإمام المقرين عامه وافق وقد 
لمؤإن بمفمونه يرها نفأو الأية، ير نففي عليه انتصارا أو ترجيحه، عر 

(.٢٣)Y/البيان جامع )١( 
.(.٣١٦)\إ الترجح تواعد اظر: )٢< 
اوان)آ/آآ(.جاح )٣( 
الوصيط(، ١١٦/١)العالوم وبحر (، ١٧٠)ا/حاتم أبي ابن نفير المثال؛ سيل على انظر رأ، 

الجامع)ا/ب،آ(، الوجيز والمحرر (، ٩٠)ا/التويل ومعالم (، ١٣٢)ا/للواحدي 
)\/اب0 ونح (، ٧٩/١)القدير ونح )ا/هه(، اكزل وأنوار )\إ\ص للقرطي 

وغيرها.(، ٢٠٠)ا/العاتي وروح (، ١٦١



العالية:أبي قول مضمون على معلما . القولين ذكر أن بعد - عطية ابن قال 
بجعملمبمهعمنمإؤِ^٢ • تعالى قوله المتقدمة، الأية القول سا وتقوى 

.١^١٢جئرقه• -ر

وهوالأية صدر تضمنه ما العالية أبي لقول اكلبري الإمام ترجيح يؤيد ومما 
كماسبحانه، رؤينه يتضمن اممه لقاء إن إذ ؤأةن؛أثبملوثأيممثمأر؛إم؟ا* قوله؛ 

التيوننلاترها الأية بهذه واحتجوا واJخالفأ٢،، لف المن طائفة _ jbرم ف
والمعتزلةالجهمية من الآحر٠ في اض رؤية أنكر من على رراللماء« فيها يكر 

)٣(
•وع؛رهم 

نسأل- البمة أهل نعيم من وهي القيامة، يوم إلا تكون لا تعالى الله ورؤية 
^٠^ير نففي العالية أبي قول تصحيح على يدل وهدا - فضله من الكريم اف 

أعلم.واuه جثوقه. -ر

الوج؛ز)ا/ي«أأ(.الحرر )١( 
را/الوجنن والمحرر (، ٩٠)ا/ التنزيل معالم وانفلرت (، ٤٦٢)أ/ الفتاوى مجمهمع انفلر: )٢( 

اوال)ا/ا1ا(.ونح اكأويل)ا/مل؛(، وuب (، oifT)و٠فاتحانمب (، ٢٠٦
ذلكض، واتممحا ربهم، الموممحن رؤية على المتواترة والمنة القرآن، نموص دك وقد )٣( 

والجماعة،المنة أهل مذهب وهو الحديث،، وأهل الإملأم، وأتمة والتابعون الصحابة 
تعهمومن والمعتزلة الجهمة مها وحالم، كالأناعرة، الكلام أهل من طائفة مها ووانقهم 

الأمة،ؤإجماع المتواترة، والمنة ؛الكتاب، مردود باطل وقولهم والإمامية، الخوارج من 
السلم.الصحح والخل 

نةالأهل اءقاد وأصول ١(، *ا/ )م بطة لابن الإuية في: أدك مع ذلك كل تقرير انظر 
. ١٣٧)مومجموع!لفتاوى (، ٢٣-)أا/ْا لتجري المان وجامع (، ٤٥٤)T/ للألكاش 

)ا/المرملة الصواعق ومخمر (، ٩٧/٣٦)(، ٤٨٦.  ٤٦٢، ٤٣٠.  ٤٣١٨)(، ١٤٠
;١٣)اياري وفتح الطحاؤية وشرح (، ٣٠٤/٨>ممر ابن ير ونف(، ٢٨٤
القول)ا/ه،م(.ومعارج (، ٤٣٤





والرحح^تالمناهمشة ه
يوملهم ناصر لا بأنه ؤوثُئميم/وله ير نفاحتيار إلى الطري الإمام ذهب 

الأولوالقول ! ١^٠ فقال اختياره على نص ثم الأية، فئر وبه ينصرهم، القيامة 
بهذهالمخاؤلبين أعلم إنما ثناؤْ جل اف أن من وصفنا لما الأية؛ بتاؤيل أولى 

شفاعةولا - عقوبته حلقه من استحق لمن - فديه لا يوم القيامة يوم أل الأية، 
يومذلك أن فاحبر الدنيا، في لهم كان فد ذلك، أن وذللث، له. ناصر ولا فيه، 

إليه.اهألهم سيل لا معدوم القيامة 
وذلكغيره، دون القول لهذا اختياره ووجه الطري الإمام حجة لئ نين ولم 

وهي;الأية في الأقوال بقية إن ثم القول، هذا بتقديم يقضي وجه يوجد لا أنه 
في®ينصرونء لففل ؤيحتملها المرة، معاني من والطلسج، والانتقام، المنع، 

الأقوالوهذه العلبرى، الإمام اختاره الذي ®ناصرا؛ احتمال قوة بنفس ية ألا 
الهلبرىر'آ،.الإمام اختاره الذي القول ومقصود ثمراُت، من الثلاثة 
اختارهالذي القول ومقصود من؛مران، الأهوال هذه كانت، إذا قاتل; قال فإن 

اختياره.وجه ظهر فقد الطبري 

أو®نصير؛؛ أو ®ناصر؛؛ لأية ا لففل كان لو ءلاهتا يكون ذللث، إن فالجواب; 
يقتضيولا مقدم، اللفغل، لمطابق ير نفهو إذ ظاهنا وجهه فيكون ®أنصار؛ا، 

الميالأية هذه في جاء أنه غير مقصوده، أو بتمرنه اللفغل تفسير اطراح ذلك 
نصرة،والانتقام نصرة، فالمنعة ررينمروه،؛ بلففل فيها القول تحرير بصدد نحن 

الصرة.هذه أنواع من نؤع ثأي رريتمروزا؛ لففل يحتملها نصرة، والهللب، 

jU(XT\/y\جامع )١( 
فيأقوالهم في متتثر عندهم معتبر الؤع وهذ"ا والمقصود، يالثمرة اللمقل نفير اللفح حلراتق من )٢( 

الأيةوهانْ السياق. دلالة في الأصلي ومماه الخهلأب مقصود عن يخرج لا أل شريطة التفسير، 
بالرحمة،ءكئ؛ه ثثؤ ؛لإى نوله; في الصلاة تقبرهم أمثلته; ومن التؤع، هدا أمثلة من 
فمنولمراتها، وموجباتها الصلاة لوازم من الرحمة لكن للرحمة، مرادفة الصلاة ت، ولب

١.١ ص* الأفهام جلاء اننلر؛ ومقصودها. لمراتها ببعض فسرها فقد بالرحمة فسرها 



هذهجميع أن جليا يفلهر الكريم، القرآن في ا'نصر® مادة موارد وبدرامة 
تذلك بعض بيان ودونك الكريم، القرآن استعمال في وردت فد المعاني 

أردتما يبين ما أظهر ومن كثيرة، آيات في جاء قد المغ، ت الأول فالمعنى 
أنبنن ثم [، ٤٣]الأنيياء: يمحقا^ نن سمهم ءالهه ثم  'ظت تعالى اض قول بيانه 
]الأنبياء:أمسهلميم ت_ئظيملثتع فقالIمرة، الحقيقة في هو المنع هذا 
الأولىبهلريق فلمعبوديها لشمها النمر تحقق لم إذا الألهة هده أن أى [، ٤٣

دايىأقثاوآ'لآجتئوماتعالى؛ اض قول ومثلها 
ماأي: - ه نم- الطبري الإمام رها فوقد [، ٥٦عمران: ]آل لهسمنندنيلآنه 

ماعاش عذاب من لهم 
]الكهف;ممبمثاه َةال رنا أم دون من ثثثييم فتع لإ ظ للم ؤ • نمالُ، نوله ومثلها 

الأياتهده ونفلادر ، الموصعين في بالمغ العلبري الإمام رها فوقد [ ٤٣
•برئها المهام يهلول كر 

أنىحديحج مجن البخاري أحرجه فيما للنصر النبوي الضير المعنى هدا ومن 
هذااض. رسول يا ؛ فقالوامظلوما، أو ظالما أحاك *انصر قال؛ ه الّك، أن 

يديهااأ؛ا.فوق تأحد قال؛ ظالما؟ فكيف، مغللوما ننصره 
علىالتنبيه لم مرواية ففي ا نصرة*أ له فانه فلينهه ظالما كان *إن لم؛ ولم

الغللمعن كفه عن يده® فوق ®اخذ بقوله كنى الخاري رواية وفي بالقول، منعه 
ربالقول١ يكف، لم إن بالفعل 

(.٣٠; ١٧اليان)جامع في اظرشيرها )١( 
(.٤٦٥البيان)٦;جاع انفلر: )٢( 
(.٢٥١;١٥المان)جاع انفلر: )٣( 
عالمحح انفئر: مفللوما، أو ءلالم١ أحاك أعن باب المaلالم، كتاب البخاري، أحرجه )٤( 

)ه/خاا(.الفتح 
عبل.اف.ين جابر حال-بث، من )٢٦( رنم حل.دث، والأداب، والصلة البر كتاب لم م)٥( 
)ْ/حاا(.فتح اننلر: )٦( 



٠إلثه يئول بما الشيء تسمية من الفللم من يممه الظالم لصر وتفسيره 
جاءبعضهم، عن حكام الذي الثالث، القول مضمون هو الذي الانتقام وأنا 

ميعاؤ ت نومه على ينصرم بأن إياه ودعائه يق نوح عن مخبرا تعالى قوله مثل في 
لliكانه ١[ ١ - ١ ٠ ]11__: تممي.ه أيتآي،آء أتوت رؤ(سثآ هانجز أنتنأوب ويث 

بثيأضبمر وتن ؤ تعالى! قوله ومثلها السياق• من ظاهر وهذا ٠ منهم انتقم لربه 
كثير.ونذiاترها ميزه نن هنجم ما ثأنلتش ثللمهء 

ألدبابتثيم ^٧)!( ت تعالى قوله فى جاء فقد العللب وهو الرائع! القول وأما 
معانيمجن أيما وهو [ ٧٣]الحج; إوانللوُ_،ه ،الب آله|صعمثت نه مثفد^ لا شتثا 

تنفذتأن - العنالب وهي - الالهت عجز الأية هذه في تعالى اممه فأب، النمرة، 
فكذللث،، أشبهه وما العليم، من إياه سالبها ما _ المعلالورس« وهو - الذباب، من 

القيامة.يوم تعالى الله عقوبة استحق فيمن يعللبا من حال 
الأيةولغغل المعنى، متقاربة الأية في المقولة فالأقوال هذا، لك، تقرر فإذا 

نمرةالعذاب استحق من ينفع لا القيامة يوم إذ منها، مراد وجميعها يحتملها، 
يقعلثلأ فيهم يطلب لا أو منه••• ينقن.ْ أو الله عذاب عنه يمنغ ماغ ولا ناصر، 

اللهنفاها الي النصرة معاني من هذه وكل عنهم، ممتغ فالكل عليهم، العقاب 
الأقوال!حكى أن بعد حيان أبو قال فلذلك، القيامة، يوم عقوبته استحق عمن 

.٢٤اه المس. متقاربة هذْ الأقوال وثلاثة 
القائل،بمقصد إحلال غير من بجميعها والقول الأقوال اجتماع أمكن ؤإذا 

أعلم.والله المعنى، هذا تقرير محبق وقد القرآن. نفير في المعتبر هو فهذا 

)ه/حاا(.الباري نح )١( 
(.٩٢/YU)البيان جاع وانفلر: ااضر«، (، ١٦٠اللخان)؟ا/ هذ_ب )٢( 
•٢(.٣/١٧)البيان جامع اننلر: )٣( 
(.٥٩)م/الغيب، مفانح وانفلر; (، ٠٣١ )\ا المحعل البحر )٤( 





جهسؤ؛<
Iل ويقا سيء، فهو يسوء الشيء اء مت ل يما السيئ، مضير هو ؤإنما ية، ألا 

قبحهمايراد الفعل وموء الخلق ٌوء ْن بالله أعوذ 
دالطبري الإمام رها فلدللث، والداءر لجميع جامع اسم والسوء! 

دسوؤهم.الذي العذاب، أنواع جمح فيثمل ماءكم١٠ ررما 
معنئيوهم فهو تعريفها في الأية للقفل مخالفته فمع عبيدة أبي قول وأما 
أراديكون أن إلا ، فحسسب، أشيء هو امونه يكانوا العذاب، أن وهو خاصا، 

الممالةهذه قائل ؤيكون أولى، باب من فيه دونه ما ويدخل أعلاه، على التنييه 
فيالمتناهي العذاب أو العذاب، أنواع أبلغ معنى ا'حله ^٣٠ قوله من فهم 

صارالمعنى كأن أرسوء٠٠ و العذاب قيد فلما ميء، كله العذاب أن وذللث، المرء، 
أنغير يتجه، حينئذ أشد٠٠  ١١د تفسيره فيكون العذاب، من المبئ سوء يؤمونكم 

المضيرا كونه قى الأية، لقفن لوافقته ؛ ثديي٠٠  ١١د ره فمن قول منه أحسن 
الإماملقول موافق الوجه وهذا كاملا، المعنى لهذا وأدائه تفضيل، أفعل 

الطري.

وأصلالتكال٠ة ، تصريفيؤيده الذي القول لأن أولى؛ الطري الإمام داحتتار 
فتفسيرهتفضيل، أفعل لا ر ممل. رامّوءاا ف ، الأية بتفسير أولى اثتقاقها 

أفعلعالي يحمله النأي القول من أولى مصلءرا كونه على بمقته الذي بالمعنى 
أعلم.وافه تفضيل. 

والدرالمصون)ا/ه؛'آ(.\^ r'/\rاللخة)وتهويب، الكشاف،)؛/ه'اآ، انظر: )١( 
.٠٠٢٧١٠مادة (، ١٣١; ١٣اللغة)تهديبذ )٢( 
الرجٍح)آ/اا0(ّقواعد انظر: )٣( 





الاستدلالهدا وقي ٢،  ١٠١الصبايا. هم المستحيون يكون أن لوحب الأطفال، 
ابنقال هل،ا وبمثل الصبايا، غير الثالغامحت، هن اء، بالنالراد بأن قولهم يظهر 

-١۶^٢^٢،•'ؤيترقون أي•' مآءكأه ؤود1ثغثرث نوله: في جريج 

والترحح!المناقشة أو 
الأبناء.آباء الرجال ار؛الأ؛ناءاا الراد بأن القول على جرير ابن الإمام اعترض 

الغلمانهم المراد بأن القول بترجيح يفضي وهذا وأبعللها، حجته وناقش 
نصفقد هدا ومع الأحر، ترجيح يقتضي القولين أحد تضعيف لأن الذكور، 

؛الصباياالنساء٠ وه بالاستبقاء، ®الاستحياء® ير نففي ورجح ترجيحه، على 
ُا-ءاتمح'"".

الرجالعلى ®أبناءكم® لفغل حمل فرجح عاشور، ابن الطاهر حالفه بينما 
بهيقصد إنما الاستئصال أن المعلنون إذ الأمم، بأحوال أوفق أنه بحجة المجار؛ 

المجار؛؛،.

أوجه:أربعة من الأية نمير فى الصواب حلاف، عقلية حجة وهذه 

فإذاموسى، برصاع موسى أم أمر أنه كتابه في أحبر تعالى القّ أن • أحدها 
اليم.في تلقيه ثم التابويتج، في تلقيه أن أمرها — فرعون آل من أي — عليه حافت، 

رصينا.طفلا كان أنه نملنا يقضى التابوتر فى ووضعه ورضاعه 

(.٣٨٥)ا/لكرطي والجامع (، ٢١١السردالوجيز)؛/وانظر: ؛(، U/Y)البيان جامع )١( 
المقرينبعض القولين عذين حكي وند (، ٤٠١)؟/اليان جامع في الطري عنه أحرجه  ٢٢)

فيدالقرطى ، ٢٧٣)"ا/ الغب مفاتح في والرازي (، ٢١١)؛/المحرر في عطية ابن ت منهم 
)ا/ب؛"ا(،الدرالممون في والمن البحر)ا/؛ا'ا(، في وأبوحيان الجا.ع)ا/ه\ر'آ(، 

(.٢٥٤)ا/ اJع١تي زروح والألومي القدير)\إس فح في والثوكاتي 
)؟/A؛(.البيان جاح انفلر: )٠١( 
الوجيز)ا/أه؛(.السرر انظر: )٤( 



القول:هذا على ردْ _/>؛_ في جرير ابن نال 
أهلتأؤيل من خروجهم مع - الممالة هذه نائلو أغفل وند جعفر: أبو قال 
قد- ثنازه حل - الله أن وذلك الصواب؛ موضع - والتابعين الصحابة من التأويل 

أنعليه حافت فإذا موسى، ترصع أن أمرها أنه مومى أم إلى وحيه عن أحبر 
كانواإنما كانوا لو القوم أن بذللئ، فمعلوم اليم في تلقيه نم التابوت، في تلقيه 

فيموسى إلقاء إلى حاجه موسى بأم يكن لم المساء، ؤيتركون الرحال يقتلرن 
اهالتابوت. في أمه تجعله لم رحلا كان موسى أن لو أو اليم، 

الخروجيجوز ولا الأية، لمقل فناهر عن حارج القول هذا أن الن١ني• الوجه 
فرعونآل أن تعالى أحبر فقد الرجؤع يجب، بدليل إلا الأية ظاهر عن 

اللففل..ظاهر عن عدول بالاياء فتفسيره اءالأبناءا؛، يذبحون 
ررآباءفيقدرون اءآياءا، لففل تقدير إلى مفتقر القول هذا أن النالمث،: الوجه 
الاحتمالوقع ؤإذا الكلام. اسقلأل الأصل إذ الأصل، خلاف وهذا أبناءكم® 

إليهاالرحؤع يجب، بحجة إلا بالإصمار القول على مقدم بالاستقلال فالقول 
،.المقدرأ المء.دوف ن، تثب

الصحابةمن التطأؤيل أهل أقوال عن خارج القول هذا أن الرابع• الوجه 
قول، صعقعلى دليلا وكفى ^-٠٢^٤،، أحد عن القول هذا ينقل ولم والتابعين، 

لأقوالهم.مخالفته 
همبالأساء، المراد أن وهو الأحر، القول صح القول، هذا صعق، تثن، فإذا 
المقرين.عبارات تواطأت القول هذا تصحيح وعلى المولودون، الأكور 

،(.U/Yالبيان)جامع ;١( 
انفلر)٢( 
انفلر)٣( 
انفلر)٤( 

نواعدالترحح)ا/'\'اا(.
(.٤٢١الرج؛ح)آ/قواعد 
)\إسي.الترجتح وقواعد ؛(، U/T)المان جامع 



همالأبناء أن I التأؤيل من والصحيح القولين! حكى أن يعد عهلية ابن قال 
.١^١٢الذكور. الأْلفال 

•أحياء بمتموثمن أي: الجمهور، قول فهو تحيوناا اادالقولين أصح وأما 
ااحياْرمحللب على يدل امتقعال 

برها فحيث يرها، نففي رين المقعامة جريج ابن حالفا وقد 
ُُيسترمناا•

الاستحياء.معاني من ليس •رالامترقاق،؛ لأن جرير؛ ابن رذه بينما 

عجمية.ولا عربية لغة فى موجود غير تأؤيل وذلك حكاه: أن بعد فقال 
،البقاء٠٠ ١١من الاستبقاء٠٠  ١١نفلير الحياة، من امتقعال الامتهماء٠٠  ١١أن وذللئط 

يفلهروالدي . اه بمعزل. الاسترقاق معنى من وهو القي٠٠ ١١من قاء٠٠ وراالامت 
يفسرهولم ونتيجته، بمقصوده الأية هده في الامتحياء٠٠ ١٠لمغل فثر جريج ابن أن 

إذلالهنهو أحياء، اء المعلى الإبقاء من فرعون آل مقصود لأن ؛مهلا؛ق,ه؛ 
ئدالأي هو المعنى وهذا ذلك،. هو أحياء إبقانهن فنتيجة وغيره، بالاسترقاق 

وذلكإسرائيل، بني على المعم تعداد سياق في الأية إذ الأية، سياق عليه 
هذافثر ثم العذاب، سوء ؤمونهم يكانوا الأي فرعون آل من بإنجائهم 

)م٣٧(،الغيب ومفاتيح العلوم بحر وانغلر: (، ٢١١)١; الوجيز الحرر )١( 
القدير)ا/ماِ(،ونح (، ٣١٤)ا/والبحرالمحيط  r\o)i)\/القرآن لاذكام والجامع 

(.٢٥٤)١! الماني وروح 
٢)واللماز >احياا)o/؟A؟(، مادة اللنة وتهذب ؛(، U/U)البيان جامع اننلر: )٢(  ٤،)

والجامع(، ٩١)ا/اكزيل ومعالم )ا/خاا(، والعيون والكن، )ا/باا(، العلوم وبحر 
(.٤٩٢واكوير)١; والحرير (، ٣٨٥القرآن)ا/لأحكام 

؛(.UA)البيان جامع )٣( 



ليسأحياء النساء على الإبقاء ومجرد النساء، واستحياء الأبناء بقتيل العياب 
ذلكبعد امتهانهن في العذاب ؤإنما عذابا، 

ومنهماس ابن نول فهو الأية ني اء" ارالند المراد في القولين أصح وأنا 
صمنثا.دخولا القول هذا في يدخلن البالغات والنساء وافقه، 
اءآر،®النمسمى من الصبايا يخرج فانه وافقه ومن جريج ابن قول أما 

البالغات.بالنساء ؤيخصه 

عماهذا بقوله جريج ابن فحال جريج؛ ابن قول حكي أن بمد العلبري نال 
الأطمال،الصبايا استحياء إنه ! ^ ,؛^٦٠۴ؤؤمثغنون ت قوله في قوله ذكرنا من قال 

،.١^ اء،. *ناسم يلزمهن تجدهن لم إذ 
إذاوالمغار الكبار على يعللق اء الثلمقل أن هو الجمهور قول وجه وأما 

بنياء نفرعون آل امتحياء فإن لأية، ا هن،ه ير نففي كذللئ، والأمر اجتمعن، 
ولاالنساء صغار يقتلون يكونوا فلم والكبار، للمغار عاما كان إسرائيل 
كارهن■

لففلير نفعلى الأية في الالنساء'ا يذكر احتج من احتتجاج اد فيعالم و؛هن.ا 
؛ذكرهم فخص خاصة، الأطفال على واقع الدبغ لأن بالرجال؛ ءالأبناء، 

يجتمعوعندما الإنايث،، دون الن.كور إلا به يراد لا ®ابن® لففل أن كما ؤأيمآءمإ'ه 
غآأثم ؤ الى عتاض ال قا كماأولأدا ال قياث والإنالن.كور 

[.١١أ3كوْظأيم]اى،: 
يثملالد.ى اءكماا ااس-لففل جاء وكبارا صغارا اء النجمح وءنل.ما 

dy\yالوجز)\/والمحرر وانمون)ا/حاا(، والكن، اللوم)اإلأ\\د بحر انقلر: )١( 
وغيرها.القا.ير)ا/٣٨( وفح 

؛(.V/Y)البيان جامع )٢( 



وثهرأكتات أتنك ةت£هنهتر ؤ I قال مفترقين ين الجنأريد وعندما الجميع، 
[.١٤٩اثزىهلاسات: 

داحلأتالصبايا كان إذ مآعإه تيتغيون قيل! ؤإنما حرير ابن ئال 
يقتلونيكونوا لم لأنهم الاستحياء، في - اء نشلث، لا وأمهاتهن - أمهاتهن مع 

الوالدات؛، ^٠٧يعني ه ماءكم ؤلمتغتول ؤ I فقيل كبارهن، ولا النساء صغار 
فكدلائvصبيان، فيهم كان ؤإن الرجالاا، أقبل افد ت يمال كما والمولودات، 

إلاي1>دح يكن لم لنا فإنه ت الذكور من وأما ، ؤ فوله; 
اهرحالكم. يخبحون يقل■ ولم ؤيد'نجوثألآءم('ه، قتل■ المولدون، 
فإذا، رين المغجمهور فالء قوله! محي العلبري قال ما وبمثل 

آلأن أي ذسآمه Jنسثتيون تفسير في القولين فأصح هدا كن؛ تقرر 
حميناساء النتبفون ؤيالذكور، إسرائيل بني أؤلفال يال.؛حون كانوا فرعون 
وكبارا.صغارا 

أعالم.تعالى واف 

؛(.A/Y)البنان جاع )١( 
)ا/المعاني ونمير (، ١٣٠)ا/ للواحدي الوسط (، ١٦١)ا/حام أبي ابن نمير انغلوت )٢( 

(،٧٣.٧٢وطاتيحالغيب)T/ المير)ا/\/'\(، وزاد (، ١٢١ )١; والسرر (، ٤٧٧
وروح)\إس القديد ونح (, r\rالسبل)\/والبحر )ا/ه\/م(، للقرطبي والجاع 
وغيرط)ا/ْأا( المان وفتح  roi)i)\/المعاني 





وبضالقوم بين فرق أنه يخر ولم بالقوم، البحر ئرق أنه أخر إنما - ثناؤه 
هوإنما يالقوم، البحر وفرمحه المقالة. هذه ئانالو قاله ما التاؤيل فيكون البحر، 
بهجاءت ما على بهم، سبيله افتراق من وصفنا ما على بهم، البحر تفريقه 
اه؟،.الآ'Lر. 

لمالأحفس وقول للأية، اللففلية الدلالة على مبناه هذا جرير ابن واعتراض 
يرنفلا معنى، ير نفمر بل لأية، ا للقفل دلالي أو تحؤيى معنى عند يقف 

متقارب.القولين ومعنى إعراب• 

لآيةرا تحتملها معام ثلاثة لا رابكم في للياء العالماء ذكر وقد 
وهدا، لكم إنم^ا ويسبب ، يسيبكم البحر فرقنا ٠ والمعنى ، المعببيه . احدها 

حيانوأبو جزي، ابن صدر وبه حرير، ابن اختاره الذي هو الوجه 
والأ/سرم.

أسدتكقولهم بكم، ملتينا البحر فرقنا والمعنى! المصاحية، والثاني! 
بالحائهل.ءلهرى 

عندالماء ويتفرق البحر، لكون يكانوا أنهم والمعنى! الاستعانة، ! والنالث،
كتبتاقولهم! مثل بينهما. يوسهل يما النيئين بين بهم فرق فكأنه سلوكهم، 

بالقلم.

والثوكانىوالسمين، القرطي، الوجه هذا واختار 

(.٠٠البيان)؟/جامع )١( 
ؤإملأءن(، )"ا/٥٧الغيب ُفانح الوج؛ز)ا/'؟ا؟(، والمحرر اممثاف)ا/،خ؟(، انفلر: )٢( 

والبحر)ا/ااأ(، والمهل القرآن)ا/س(، لأحكام والجامع (، ))/nrالرحمن ه بس 
الممونواكر ))/ا،)"؟( المحبط 

))/ءه؟(.المعاني وروح ))/\،)م(، المحيْل والبحر (، ٤٨))/المهل انظر: )٣( 
وذحاكوير)ا/'؟،م(.والدرالصون)ا/بم؛'؟(، الجامعلأحكامالقرآن))/س"ا(، انظر; )٤( 



^^ي£يزإي

إنماالبحر أن تعالى اض أخر إذ صعقه، على بدل تعالى اف كتاب وظاهر 
عئنغر3ا َيو هان فامأى آبمر مصاث أمميا ت تعالى فقال موصى، بعصا انفلق 

بمولا موسى، عما الفريق آلة أن على الأية فدك [ ٦٣: ]١^١١٠^^ 
رإمراتل بني لحول نل لكن الحر انفلاق أن على ودلت إسرابل، 

ومحاسن(، ٢٥٥)ا/ المعاني وروح (، ٢٨٠)ا/ الكشاف على المض ابن حاشية انغلر؛ 
(.١٢٣اكآول)أ/





توالترحح المناقشة أو 

#تنظرون®،لمفعول الفراء قدره الذي التقدير هذا على الطبري الإمام اعترض 
.العلم١٠١٠ب الظر تفسيره على م ومن 

الكلام،تأوينأ تأوله الذي ال-أويرا وليس ت الفراء ئول على معترصا ه مال 
-آنما وصفنا ما على - لكم البحر افه ق ثن إلى تنظرون وأنتم التأؤيل؛ إنما 

طريماالبحر فى لكم صير الذي الموضع فى مرعون، بآل الحر أمواج والتط-ام 
الذيالقول نائل ظنه كما علم، نغلر لا عيان نظر - شك لا - كان وذلك يجنا• 
اهورا،.نوله. حكينا 

إماالقول، لهذا ترجيحه محي الهلبري الإمام المقمرين عامه وامحق وند 
أرولم ،. له^ اختيارا لأية ا تفسير ني عليه بالانتصار أو اختياره، على بالتنصيص 

اختياره،على ؛التنصيص أكان مواء الفراء، قول اختار التفسير أهل من أحدا 
عنه.مؤخرا بل الجمهور، يقول مجقروئا إلا يذكر لا بل عليه، الاقتصار أو 

مرئيةحوادث عن حديثها إذ الأية ياق لالمرانق هو الطبري رجحه وما 
خاصةالملم، على حمله من أولى الميان على الظر فحمل بالعيان، منامئة 

إليه•يدعو ما أد النفلري العلم إلك، دعوة الأية ش ليي يأل 
مننظر محل وهو عليه بناه الذي الوجه ذكر سق مقل• الفراء محول وأما 
جهتن؛

؛،(.oLJ(A/Y>جاح )١( 
اص)١;في ازوردي اضر وعله (، ٤٩٢الجامع)١; ر امحارْ على القرطي ص محل )٢( 

)ا/؛ه(،اكزيل معالم ر والممى ))/س(، الوبد ني والواحدي (، ١١٩
فيوالخازن (، ٦١اكزيل)١; أنوار في والمضاوى (، ٢٨٠الكشاف)١; في والزمخثرى 

اوان)ا/فتح حاذفي وصديق (، ٨٣/١اضر)فتح في والشوكاني لابالتأويل)ا/ْ؛(، 
وصاحبالمار)ا/؛ا"ا(ؤ(، ١٦٦



بلفرعون، بغرق رريطروزا؛ متعلق نمر يوجب دليل وجود عدم الأولى؛ 
ذلكفي المشاهدة الأمور من ذلك وغير البحر، فرق مثل ذلك غير ينمل 

القرآنفي يرد ما وكثيرا عليه، الطبري الإمام اعتراصى مضمون وهذا الموهف، 
حجةولا مذهب، كل تقديرها في الذهن يذهب حتى المفاعيل هذه مثل حذف 
هنا.يحتملها التي المعاy؛، بعض على قمره في لأحد 

حجةفلا فرعوزار، ررغرق هو ااتظرون(ا معمول أن جدلا التسليم على الثانية؛ 
أنوذللث، البحر؛ من اكتنفهم ما بسبب إليه النفلر عن انشغالهم من ذكره فيما له 

الثحرمن إسرائتل ض جمع حروج بعد كان - شك بلا - المم في فرعون غرق 
فدهم إذ غرفهم، رؤية من يمتع شغل لا الجاة فبعد وآله، فرعون من ونجاتهم 
ؤؤأءثنامبئؤعنمعه'تعالى؛ الله قال كما يسترهم، كان الذي البحر من حرجوا 

وجه.فهذا اكراحي، هع ١^، تقتضي رروثم« ه ألاحلأ. أمتا ثر محس. 
آيةالمحر من فرعون أحرج أنه كتابه في أحبر قد تعالى الله أن هو آحر؛ ووجه 

لمنتنتلنءايهه،لءركث>- ٠^٤^٢نملث،إ؛دذاش قوله في وذللثط حلفه، لمن وعفلة 
أعلم.والله بأعينهم. وشاهدوه الوقت، ذللث، في نجاته تكون أن يمتع ولا 





فيداحلة كلها الأربعين أن ظاهرها الذي التلاوة، لظاهر مخالفته ت إحداهما 
الميعاد.

التاؤيل.أهل عن الرواية به جاءتا عما القول هدا حررج الأحرى• والحجة 
ظاهروحلاف! التأؤيل، أهل عن الرواية ته حاءي، ما حلاف وذللت، ت هئ فال 

موسىواعد أنه أحجر ند - ثناوْ حل — اممه فإن التلاوة، ظاهر فأما التلاوة، 
علىداث برهان بغير باطن، إلى حيره ظاهر إحالة لأحد فلتس ليلة، أربعين 
٠اه صحته. 

عنتجر إسحاق وابن دي، والوالربيع، العالية، أبي عن أحارا ساق ثم 
داخلةكلها الأربعين أن ينقمن وهذا فيه، حدمحن، وما ووقته، الميعاد أيام تحديد 

،.اJيعاد١٢في 
وكل، صعيم، وهذا ت لأحفس ا هول مضمون حكى أن بعد عهلية ابن وهال 

اهأميعاد. كلها الأربعين أن على المقرين 

نظر،محل ميعاد* كلها الأربعين أن على رين المق*وكل ت عطية ابن وقول 
ؤإنإليهم، ونا منظاهر شيء عنهم فليس التفسير، أهل متقدمي يريد كان فإن 
محبقكما قوله في لأحفى ا تابعوا منهم فكير التفسير، أهل حري متأ يريد كان 

ته.ا ي

(.٦١)Y/البيان جامع )١( 
(.٦٣-  ٦٢)Y/ البيان حاح في: محيم ارووات اظر )٢( 
علىنم! أربعين (؛ ٣٩٠)ا/ القرطي وتال سر• بتصرف (^ ٢١٦/١)الوجيز المحرر )٣( 

داحلةكلها والأربعون قال؛ تم الأخنشء كلام نقل ل-نم حيف• الكلام وش الثاني، المفعول 
الأحفشرأي ونقل ، حذئا الكلام همر أن بتقرير هذا كلامه صدر أنه غير اه. الميعاد. في 

كلامهفي أن يفلهر فبهنءا الأربعين• تمام عند الميعاد أن على يدل هذ-ا وكل إليه، منسوبا 
بالصواب.أعلم والنه الكتاب. في مضل يوجد أو تناقصا، 



أهلعن الرواية به جاءت بما ترجيحه على الطبري الإمام استدلال أن كما 
هذهتحديد عن أحبار هي عنهم جاءت التي الروايات إذ دراسة، محل التأويل 
بنيياحبار أشبه هي التي ذلك، أشبه وما فيها لمومى حدث وما الليالي 

ومادلالتها، حب الأية لألفاخل منهم ا يت نفالأحبار هده تكن ولم إسرائيل، 
سياقها.يحتم.له 

لأية،ا بفلاهر أسعد الميعاد في داحالة كلها الأربعين بأن فالقول هن.ا تقرر فإذا 
إلاالقرآن فناهر عن الميول يجوز ولا - ترجيحه على الهلبري الإمام احتج وبه 

القولإذ بالإصمارأى، القول على مقدم بالاستقلال القول ولأن 
وتقدير،إصمار إلى يفتقر لا مستقل كلام الميعاد في كلمها الأربعين ؛ا>حول 
ونحوها،نماماا أو ررانقضاء لفثل إصمار إلى مفتقر فهو الأحفش قول بخلاف 

بتفسيرأولى وتقدير إصمار بلا يستقيم الذي والمعنى الأصل، حلاف والتقدير 
إلىيفتقر لا الذي الإعراب أن كما والتقدير، الإضمار على حملها من الأية 

\بميفتقر الذي الإعراب من أولى والتقدير الإضمار 

أربعينموسى واعد تعالى اف أن لأية ا معنى في القولين أصح أن تقرر فإذا 
الظرفية؛على منصوبة أنها ®أربعين" إعراب في الأوجه أصح أن علم كاملة ليلة 
المعربينمن كثير إليه ذهب ما بخلاف كلها، الأربعين في واقعة الواءل-ة لأن 
كلها.الأربعين في - عندهم - بة الواءالوقؤع لامتناع وذللثإ الوجه، هدا منع من 

تماموتقديره؛ لواعدنا ثان مفعول أنها ؤيعربونها ذلك، في الأحفس لقول تبعا 

X\TU)\/الترحح قواعد انثلر: )١( 
(.٤٢١)A اكرحح قواعد انظر: )٢( 
(.٤٣٧اكرحح)آ/قواعد انظر: )٣( 



عدموالأولى • مقامه إليه المضاف ؤإغامة المضاف حذف ليلة، الأربعين 
القدير.

فالإعرابالأية، ير نففي القولين أصح هو معوم الذي أن بالأدلة بت< فإذا 
واشالمعنى. هذا يحقق ما الإعراب في الأوجه أصح فيكون ، للمعنى نح 

العالم.

والمان(، ٩٤لكي)١;القرآن إعراب وثكل (، ٢٢٤للحاص)١;القرآن إعراب انظر: )١( 
حنان)>/لأبي المحيط والبحر (، ٣٦الرحمن)١; ب4 س ما ؤإملأء (، ٨٢الأنباري)ا/ لأبن 
الموز)ل/مْم(اوالال.ر (، ٣٢٢

(،٢٨-  yU/T)الفوائد وبدائع (، yoo/T)والضائص (، ١٨٤)١;المان ي \نم: )٢( 
هداالهلبرى حرير ابن الإمام ؤيقرر (، ٣٠٩للزركشي)ا/والبرهان (، ٥٦٧اصب)y/و,لإغني 
أنينغي ؤإنما ؛  iiinبقوله المرصع، ^ا غير قي - بالمنى الإعراب علاقة في الهم الأصل 
مخرجالصحة »ي لإعراب الوجه ذللث، على له ؤيكمس التأويل، س وجهه على الكلام يحمل 

•(  ١٣٨ا/ )٩ البيان جامع اه التأؤيل. من المحح ووجهها معناها، عن الكلمة إحالة على لا 





والترحح:المتائثة أو 

فرقالذي الكتاب الفرقانI معنى بأن القول اختيار إلى الطبري الإمام وذهب 
وافقه.ومن خهثع عباس ابن قول مضمون وهو والباطل، الحق بين 

دأبيهماس ابن عن روى ما الأية، بتاؤيل التأؤيلأت هذه وأولى ت ممتن فقال 
هذافي موسى آتاه أنه اممه ذكر الذي ررالفرقان®، أن من ومجاهد؛ العالية 

وصفةللتوراة نعث( وهو والباطل، الحق بين به مق الذي الكتاب هو المرصع، 
لها•

الألواحفي له كتبناها التي التوراة موسى آتينا ؤإذ حينئذI الأية تأؤيل فيكون 
واuطل.الحق بين بها ز>قا

ثمالتوراة، ذكر عن به استغناء مقامها، أقيم للتوراة، نعتا ®الكتاب® فيكون 
نعتها.من كان إن ®الفرقان®، د عليه ضلف 

لأنالتأويل؛ من غيرْ محتملا كان ؤإن يالأية، أولى التأؤيل هذا قلنا ؤإنما 
كانإي فإلحاقه، القمل، ®الفرقان® معنى وأن ®الكتاب®، ذكر من قبله الن.ي 

،.ادر منه. تئد ما يصمة إلحاقه من أولى وليه، ما يصفة كذللث،، 

مضمونهو اختياره صحة على الطبري الإمام به احتج الذي الوجه وهذا 
نيلهما معاني في الكلام ®إدحال يره نففي ا كثين يقررها التي الترحييحة القاعدة 

نلك«لى.عن ؛4 الخروج من أولى يعدم وما 

وغيرهموالثنبلي والنحاس الزجاج منهم؛ المقرين من جماعة وافق وقد 

(.٧١)Y/البيان جامع )١( 
الرحح)ا/0'آاقوامي انظر: )٢( 



بهمثروا أو ترجيحه على ونموا هذا، اختياره في الطبري جرير ابن الإمام 
غيرْلى.ذكروا ؤإن الأية، 

هوالفرقان أن مغاه: في الظاهر الأية: هذه نمير في القنقيطي الملامة قال 
منزلةالصمات لتغاير تنزيلا ه، نفعلى عهلف ؤإنما موسى، أدنته الذي الكتاب، 

بأمرين:موصوف التوراة هو الذي الكتاب، ذللثح لأن الذوات؛ تغاير 

واللام•الصلاة نبينا وعلى عليه مومحى لنبيه النه كتبه مكتوي،، أنه • أحدهما 
علىالفرقان فعطف والباطل، الحق بين فارق ت أي فرقان، أنه ت والثاني 

الصفتين.لتغاير ^١ ه، نفهو أنه مع الكتاب،، 

تعالى:نوله موسى أؤتيه ما هو الفرقان أن على القرآن من والدليل فال• ثم 
آ.اه^ [. ٤٨: ]الأنيياf ه لاثمك. نيثنإ وتي--يآء ألمره١ف وهنر>وث مهميئ ءايثا • ^^٥٨

موسىنجاة بعد كان والفرنان الكتاب، إيتاء أن القول، هدا ترجيح يؤيد ومما 
^٧٥تعالى: نوله من الأيات سياق من ظاهر هو كما ونومه، فرعون من وثومه 

وف،ماءم يمتغيون أثآم يدءهم0 أذيل نمحآ يثؤمؤدؤم ننمث ءال، من محثءفم 
ثمحن.وأقد ٠'^ ءا'ثةظ( أور وإلرمادغم . رذلإعظتم نن بهء 

بمدمى عمتاعم ثم يجوت. وأتم بمدءء يئ ألجل، آمحدم يم لله أتي؛ن *»؛?؛( وإد؛؛■^-؛١ 
-٤ ٩ : تاJقرة ا.ه متيمة ثتوؤم دالئنهان ألكنتء موشم، ءائيثا واناد لمثم ؤهن 

(،٢٢٠)ل/القرآن اعرابؤ في والنحاس (، ١٣٤)ا/ المعاني في الزجاج إمحاق أبو منهم ، ١١
ونقل(، ١٣٩/١)اليان أصواء في الشقر ورجحه ١(،  ١٦)ا/حاتم أبي ابن انمر وعليه 

(.٣١٨)ا/شيخه عن المنارترجيحه صاحب، 
وابن)\إ^\^(.أ الوجمز المحرر ر عهلية وابن (، ٢٨١)ا/ الكشاف ر الزمخثري متهم ( ٢١

الدرر والسمين (، ٣٢٦)\إ البحر ر حيان وأبو التسهيل ر جزى 
وغيرهم.١(،  ٠٢)\إ السليم المقل إرشاد ر عود الوأبو 

(.١٤٠او؛ان)ا/بممر أضواء( ٣١



بعدوالفرقان الكتاب موسى أء-هلى تعالى اض أن الايات هازه ذذلاهر [. ٥٣
بعدالكتاب أمعلي .؛ موسى بأن التصريح حاء وند المواعدة. وبعد نجاتهم 

آلقثييىأذ1كثا بمدءآ من آلكتثب ؤؤبمدءايثامؤأى تعالى; نوله في فرعون هلاك 
[.٤٣لآوكبجآزِص4تاس: 

إسرائيل،بتي ونجاة فرعون هلاك عن متأ•تما كان الفرقان إيتاء أن تقرر فإذا 
ررالفرقانا٠حمل يستقيم كيف إذ هن.ا؛ على زيد ابن قول استقامة عدم لك ظهر 
يونلم ةءلإ> وموسى فرعون، وآل إسرائيل بني بين فرق الذي النصر معنى على 

يعد.ءالفرقان، 

منوأمحم أولى للتوراة الفرقان صفة إثبات أن القول هدا ترجيح يؤيد ومما 
عليه.والصرة فرعون من الجاة من له حمل لما الفرقان، جعل 

ررالفرقازا،عطفا بسبب القول هازا ترجيح على رين المقبعض اعترض وقد 
،بعضهم عند يجوز لا وهدا موصوفها، على الصفة عهلف يلزم لتلا بالواو، 

آحرينهد والأثهر الأفصح حلاف، وهو 

ء.جهينتمن هذا عن دالجواب، 

منتعالى الله كتاب في الكلام أفصح في جاء وند جائز، ذلك، أن : أحدهما
.٦٧٨ ]\ست: >زثتأ3وأ<©نةايم تعالى: فوله أمثال 

منلا واحل.، لموصوف، الصفات تعاطفؤ قبيل من هازا أن الأحر! الوجه 

واكوير)ا/1،ه(.والخرير \ب ب 1^; )١( 
ؤُلثن؛ الأنياء آية نفير ني به وصرح الأية، هدْ نفير في حالفه وقو الطبري، رأى هو كما )٢( 

حا«عالبّان)با/هم(١^: . [ ٤٨لالأن_ا.; وإؤ( آلئنثاق رمنروث ءاشثاموش 
[.٣٨]اد-ا«: ألنا;مأه رثا؛ آمزلهم يتغشى ؤوأثأرا : تعالمح، قوله ير نففي كاملا تقريرا وقرره 
(.٣٥٧)A/البيان جامع انظر: 

اوان)م\\/هم(؛جامع انظر: )٣( 







ؤلنخسقخمرىاسلموسى؛ ففالوا إليهم، ذأمل الغمام، موسى عن 
الخحميناس. فماتوا الرجفة فاحدتهم ه، جهمأ 

القتلوقؤع بعد كانت المواعدة أل ذكر أنه إلا نحوه السيئ وعن 
مختصتال٣/أنس بن الربيع وعن 
الديأمره فيه الله، كتاب فيها الألواح هده إن موسى لهم قال ت ويد ابن وعن 
واللهلا أنت؟ بقولك يأخذه ومن •' فقالوا عنه، نهاكم الذي ونهيه يه، أمركم 

قولوقرأ فخذوه؟ كتابي هذا ت فيقول إلينا، اض يْللع حتى جهره، اش نرى حض 
ممحيىلكحقرتم،'اسجهرءارلهتعالى:

والترحح!المناقشة ءأآ 

إذالأحبار، هذه من لشيء يجرم لا أنه المسألة هذه في الطبري الإمام رجح 
بالنقولأيت،إلا تدرك لا التي الأمور من وهدا منها، شيئا يصح عندنا حبر لا 

بدلل•إلا منها شيء يجزم لا أن فوجب 
أ-بملهمن الذي المسبح في روى ما فهذا ت الأحبار هذه محاق أن بعد ت؛ققث فقال 

مماشيء بصحة عندنا حبر ولا ه. -جهنني ّالله حق؛£، أك نيس • لموسك،نالوا 
وجائزله، فينم حجة به تقوم لموسى، ذلك نلهم سب في فوله ذكرتا من قاله 
فالصوابحجة، به تقوم بذلك حبر لا كان فإد قالوه، ما بعض ذلك، يكون أن 
له:قالوا أنهم موسى قوم عن أحبر قد ثناؤه حل اغ إن ت يقال أن فيه القول من 
ؤإنماقالوه. أنهم عنهم أحبر كما جهحمآ اثه م£( حؤ لق محبي د؛نوّءاأن ُؤ 

انظر)١( 
انظر)٢( 
انظر)٣( 
انظر)٤( 

المان)آ/أ\/(.جامع 
المان)آ/ص.جامع 
المان)ما/ا<خ(.جامع 
)T/٨٨(.أليان جامع 



فيلهم نوبينا الايات، بهذه حوطوا الذين عنهم بدلك — وجل عز — اممه أحبر 
لمنحاجة ولا عليه، له احتج من على حجته قامتا وقد هت، بمحمد كمرهم 
أحبرناالدين قال وقد ، ذللث، قيل إلى لهم الداعي الهس، معرفة إلى إليه انتهتط 

رادأ قال. كما حما بعصا يكون أن وجائز ذكرناها، الي الأقوال عئهم 
ابنتفسمر مميزالتح من ، وننليراتها المسألة هذه في  iiiKمنه تقرير وهذا 

كثيرير نففي عاليه وعول عنده، التفسير أصول من أصلا هذا اعتمد إذ حرير، 
منكثير عن ض به تميز منهج وطا ، الأية هذه نظيرة هي التي القرآن آي من 

فيه،الكلام هل وبعليه الاستدلال مرارا مبق وقد الحق وهو ، التمسير أهل 
وتفصيلالت،تفسيرالتف عالي لأية ا حمل يمح رالأ الترجيحيةت القاعدة مغمون وهو 

الة*أم.أو القرآن من عاليها دليل لا مغيبة، لأمور 

السان)أأ/بم\ِ_«ا،(.حاح )١( 
ذكرهاالي الأحبار طْ مضمون ذكروا المقرين من كبرا أن هذا ؛ي تميزه على يدل ومما )٢( 

(،١٢٠العلوم)ا/ بحر الثال; سل على انفلر تجاهها. الحق للمنهج أوبيان تعليق دون 
والمحرر)ا/ا*ه(، المزيل ومعالم )ا/ها/أ(، الظفر أبي ير نف)\إ\1\(، والوبل 

ابنونفير اكأؤيل)\إص وgب (، n٩٠/ النبت، ومفاتح (، ٢٢٤- الوجيز 
وغيرئ.الملم)ا/"آ<ا(، المقل ُإرثاد 

(.٢٢٥قواعدالرجبح)ا/انظر: )٣( 





معناهالذي والموحر التأخير، معناه الذي الممدم من ذلك أن المسدي وزعم 
ا،التقديم. 

والترحج!المناقشة أ؛أ 

دعوىفي التلاوة ظاهر لمخالفته وذلك المدى؛ قول الهلجري الإمام رد 
تأؤيلوهذا .' وئق'قال رين، المقحمح مول عن وخروجه والتأحير، التقديم 

اقدرتخطئته. عر التأؤيل أهل إجماع ْع خلافه، عر التلاوة ظاهر يدل 

وترذالأول القول ترجح ترجيحيتين، لقاعينين متضمن هذا الطبري وكلام 
السيئ.فول 

فالقولواكأخيراا يالشديم القول عر مقاد.م يالترتسس، ررالقول ! إحداهما
ومعنىترتيبها، عر نرها بل لأية، ا قي تأخيرا ولا تقديما قائاله ييع لم الأول 

أحييناكممم تأخذكم، وهي إليها تنظرون وأنتم الصاعقة فأخن.تكم عنده! يه ألا 
•سكرون، لعلكم ، أهلكتكم التي بالصاعقة موتكم يعد من 

القولفهذا إياكمل؛،ّاا بإحياش نعمتي من أولمتكم ما على لتثكرور أي 
واصحة،ظاهرة حجة دون فيها والتأخير التقديم ادعاء من الأية بتفسير أور 
إلامفهوم وجه له يكن لم إذ والتأخير القديم بدعوى الكلام عر يحتال ؤإنما 

الأولالقول بجوار الأية ذي؛ي القول رين المقمن قليل ذكر وند (، )Y/٥٨المان حا"ع )١، 
والمحرر)ا/ّآأآا(، والعيون الكن انغلرت المرين. عامة عبارات عليه تواؤلآت الن.ى 

)ا/ملاُأ<.المعاني وروح الوجيز 
 )Y( ٥٨البيان جامع/Y(.)
(.٤٥١٨)الرجيح قواعد انثلر: )٣( 
(.٨٥-  ٨٢)Y/ البيان جامع انفلر: )٤( 







فمر0لا؟ أو النؤع أو الوصف في غيره ُع منترك هو وهل ، غترْ؟ أو سحاب 
القولين:بعضهم وذكر يعضهم؛السحابأا/ 

الحابل٢،.ليس والاحر: السحاب، : أحدهما

يحتملهبما لأية ا فمر المبهمات، تجاه لمنهجه موافئا حرير ابن موقفا وكان 
تعيينفي يثبت، لم إذ عنا، تعالى الاه أبهمه ما تعيين دون العربي، اللفغل دلالة 
رسولهعن أو تعالى اف عن خر - غيره أو كان سحابا - توعه 

وجههابمطي شيء من ماء الغم ما هو الغمام معنى كان ؤإذا • ققض فقال 
بأنهفوصفه - إسرابل بمي على وحل عز اف ظلله الذي فليس إليها، الناظر عن 
ذلكغير يكون بأن منه سحابا يكون أن بذللثا إيان بوصفه بأولى - غماما كان 
اهشيء. من الماء وجه ألبس مما 

وتفصيلاتنميران ءلى، لأية ا حمل يصح لا إن الحق، المنهج هو وهذا 
اللهظلل الذي الغمام ونؤع ،، الستةأأو القرأن من عليها دليل لا مغيبة لأمور 

وقوةبالأستتيامحل - غيرْ أو كان سحابا - حقيقته إدراك يمكن لا إسرائيل بني، على 
الفهم.

هذانؤع تحل.يل. عباس ابن عن جاء أنه القرير هن.ا على يشكل نائل. قال فإن 

فيعود الور اكزل)ا/مآآ"(، أنوار والشاوي كاينالجوزىفىزادالم؛ر)ا/،غ(، )١( 

والحررالوجيز)ا/)ا/؛آا(، وانمون والكن )\/r_ حاتم أبي ابن نفير اطر: )٢( 
العاني)ا/وروح (، ١٣٤كير)ا/ وشرابن (، ٣٤٠، ٣٣١والحرالمحيط)ا/ (، ٢٢٧
وغيرها.( ٢٦٣

اوال)أ/اا،(.جامع )٣( 
)ا/هأأ(.قواعدالترجيح اطر: )٤( 



حكمله فيه، للرأي مجال لا لما الصحابي ير ونف- ذكره سق كما - الغمام 
_•الني إلى المرمع 

-الإمراتياليات من الخبر هدا يكون لا أن بشرط صحيح ذلك أن فالجواب• 
أحوالهمعن حديث هو إذ منها؛ أنه الخبر هذا وظاهر - مقرر هو كما 

فيهفائدة لا مما الغمام هذا بنؤع العلم أن كما أحوالهم، غير عن لا وأمورهم 
دنيا•ولا دين في به الجهل بضر دلا دليا، دينا 

يدلالذي اللغوي المعنى أصل واختار عنه أعرض العلري الإمام فإن لذا 
أعلمواش نوعه. إبهام على 

الملاحابن وض.ة (، Y0A/Y)( ٥٤٢، ١٢٣)ا/حآ، المدرك في: ذلك اظر :١( 
والذم؛والمرة (، ٣٢)ا/ دالبرعان (، ٠٣٤ / ١٣)الفتاوى يبرع ، صْ؛ 

،٥٣الخاص وترح (، ٥٣٠)Y/الملاح ابن ض والكن، (، ١٣٩ذم\و)\إص، 
اكرححوقواعد ( ٣٧٥المان)٣; وأضواء ١(،  ٥٥الراوي)ا/ وتدريب، (، ١٨١والإتقان)إ/ 
)ا/ا"آآ(.





وعلىمالك الإمام عن واحد غير وحكاه الحلال، به المراد ت آخرون وقال 
العلماءاحتلف القولين هذين 

الأول،القول اختيار إلى الأية هذه ير نففى الطبري الإمام ذهب، وند 
اضالذي الهنيء العيش من القوم عاليه كان لما موافقا بكونه وعلله 
تعالى.

فيهالقوم كان ما وصفح لأنه بالتاؤيل؛ أولى القولين من والأول ت ثقلا فقال 
اللذةبمعنى هو الذي *الطمسرا ب ذللت، فوصف، أءهلا٠م، الذي العيس هنيء من 

إلالذيذا يكون لا المؤمن عند أنه هع . اه ماح• حلال بأنه وصفه من أحرى 
حلالا.كان إذا 

ثلعثامعق زتمني تنئؤتى ئلتنر ^٧٥ ت تٌالمح، قوله القول هذا ترجيح يؤيد ومما 
^١٠زعتس؛ثا ومبمها ونفأت بثاهثا ين آمحى نمئ ^١ لتا ينيج ريف تا »أذغ يجئ 

الواحدالهلعام فوصفه [. ٦١ت ]البقرة أقرأه -نيئ نو ح ألكآذي نو اكمح، أيبدزث 
والقثاءالبقل مقابله فى ووصفه ، بالخيرية والسلوى المن وهو ذكروه الذي 

الخيريةهى هنا الهلسب، وصف، أن على يدل بالدونية والبصل والعدس والقوم 
لماالمحل به المراد كان لو إذ الجل، لا اللذة وهي السياق، هذا في المذكوره 

حلال.منهما كل إذ معنى، الهلعامين بين للمفاصلة كان 

فيهاورد التي القرانية ياناُثح الفى الشهي باللنايذ؛ H لاالطيب ير نفؤيترجح 
ؤ'ةلوأيتافيألآنيظكت تعالى نوله أمثال من والطسج، الحل ذكر بين الجمع 
[،٨٨; ]المائدة ءلنس؛ايم ثللأ أثع ررئك٢ يما ت وقوله [، ١٦٨ت ]البقرة ْدناه 

jsx)قوامة لابن والمغني )ه/'آ'ا'اا(، الكبرى المدونة ملحق رشد ابن مقل.مات انظر- )١( 
(.٠١٠٠ )U/ لاقرطي والجامع با*ا(، 

١(.٠ ٤ السلم)١; العقل إرشاد في عود الأبو انمر هدا وعلى ١(، ٠ ١ / dU (Y\جامع )٢( 



آيمن ونحرها [، ١١٤ت نحل ]الثباه حللا أس ررقءمح|| منا ^٥^٠١ I ونوله 
تفسيرهاوأما ، ررحلالا١٠لقوله تأكيدا يجعلها بالحلال تفسيرها إن إذ القرآن؛ 
تأسينافتكون حلالا®  ١١ت فوله معنى عن يختاش معنى على تدل فإنها باللديد 
تتعالى فوله ومثله مقرر. هو كما التأكيد من حير والتأسيس حديد، لمعنى 

يكننم الحلأل أراد ونو ٤[، هناذآممممحمحمي4 
/^ ٢٠٠١جوانا ذلك 

جمعفي راجحا يكون أن الياقات هذه في المعنى هذا ترجيح يعني ولا 
جماعةذهب لذللث، ،، ر بحبه سياق كل بل الكريم، القرآن في اللففل هدا موارد 

ررالحلأل®الأية؛ هذه فى راؤليبات® ال تفسير على الائتمار إلى رين المقمن 

القصدفي ررالطست،® ي المراد في الخلاف على مبني كله وهذا ، ٢٣^٠١اختيارا 
الحيواناتحكم في تظهر ذلك في حلاقهم وثمرة ذكره. سق الذي الأول، 

القولين،على حرام؟ أم هي أحلال ونحوها، والعقارت، كالحياة تقذرة الم
ررالهليج،®لففل ير نقعلى بناء جماعة، قال ويكل 

عمليةابن القاصي ت منهم العلماء، من جماعة ذمي، فقد هذا تفرر فإذا 
واللذة.يالحل والسلوى المن وصف، بين منافاة لا انه إلى وغيرهما والقرمحلبى 

x^y)^إ^الاري وفح قيامة)"آا/ا*ا"ا(، لأبن المش انفلر: )١( 
'٣٠٢ص والفلاتر الوجوم ؤإصلاح ، ص٧١٤النوافل الأمن نزعة انظر: )٢( 

^٧١وفح ، ص٤٥٤للانرعاوي والطاتر والوجوْ 
والواحدى(، ١٢١/)ا العلوم بحر قي الليث وأبو منهماينأبيحامفىشسره)ا/هماا(، )٠١( 

)ا/اكزيل معالم قي والنوى شرْ م والعاني الوبل)ا/آ،ا(، قي 
وغيرهم.( ٩٨

ِقدامةلأبن والمني الوجتز)\\إس والمحرر (، ٢٧١الأم)٢;انظر: )٤( 
(،٦٧٢)A الخرني مختصر على الزدكشي وشرح (، ٣٠)U/• للقرطي والجامع (، ٣١٧

وغرف.( ١٤والمجموع)ه/



أنهذلك، ووجه ، ١١اه.والLلالة. الحلال جمعت، نل هنا والطيباُت، I عطية ابن نال 

وهوااكالوا« بقوله منه الأكل في وأذن عليهم، وأنزله لهم تعالى اض أحله مما 
للنته.أكله للنفوس يعلب مما أيصا وهو حلال، في إلا يأذن لا بحانه 

هارأ،.نفالقمة من الأية هن.ا نظائر العلبري الإمام فثر ه نفللث، الموبهذا 
بيانالمهتل أن غير له، محتمل هو بل اللففل؛ يأباْ لا تفسيرها في الوجه وهذا 
أعلم.والله عليه. التشيه سبق كما الأيات مياق وفق اللففل دلالة 

للقرطيالجامع واننلر: الوجيز)ا/هآآ(، المحرر )١( 
هداش عطا ابن وقال الفكر. ط: )\\إي\(  dWWfST)اgن جامع ٣.- )٢( 

اهجمعهما. قد المرصع هذا في المعني لأن الحلال يري،- (؛ ٩٣ا/)١ 





Iوالترحح المناقشة ه

فسرتوالتي الثاني، الوجه تضمنها التي الأنوال جرير ابن الإمام صنف 
الخطايا.بها تحهل بعينها كلمة يقولوا أن أمروا القوم بأن الأية 

فيالقراءة لجاءت هؤلاء، قال ما على الوجه كان لو بأنه فوله لمحة واحتج 
دليلرفعها على القراء إجماع وفي عليها، واقع القول لأن بالصب؛ #حيلة* 

الأقواللا،.عرسهازْ

القراءةتكون أن الواجب فإن ، عكرمة فول تأويل عالي وأما ! ةثل>و4 قال 
أواض«، إلا إله ررلأ : يقولواأن أمروا كانوا إن القوم لأن ))حهلة((، ش بالصب 

واع ١١نولوا  ١١ذ القول، هذا نولوا لهم؛ نسل فمد ، ١^١١تنمر ن ١١: يقولواأن 
الله*.إلا إله ءالأ قول هي - عكرمة قول على الحملة١١ ١١لأن ؛ الحطة١١١١على حينئد 

رجلارجل أمر لو كما واقع، عليها فالقول اش،ا، إلا إله رالأ قول هي كاث ؤإذا 
حير*،ارقل له: يقول أن صوابا يكن ولم نصبا، حيرا® ®قل له؛ فقال الخير بقول 

ثديي.اصتكراْ على إلا 

قالهالذي حلاف، على واضح بيان ررالحطةا١ رفع على القرأة إجماع وفي 
الذيالتأييل على الواجب وكذلك ءؤومنحأ'ظه• قوله: في اكاؤيل من عكرمة 
حطة١١١١في القراءة تكون أن ؤوملوإ*كه، قوله: في وقتادة الحسن عن رؤيناه 
وحذفواالأفعال، مواصع المصائر وصعوا إذا س العرب شان من لأن نصتا؛ 

اهالمصادر. ينصبوا أن _ الأفعال 

منهي ذلكر، على القرينة لدلالة جرير ابن الإمام صعقها التي الأقوال وهذه 

ثراذش مختمر انفلر؛ يالتب. عبلة أيي ابن وقرأ حطه١١. ١٠رفع في السرة يختلف لم )١( 
(.١٦١الثّاذة))/القراءات ؤإعراب صء، القراءات 

XTA/yسراء)القرآن معاني وانظر: ١(، • aA)المان جامع )٢( 





قال;أولا حكاه أن غبعد حيان، أبر رجحه وقد أحن، الغراء وتقدير 
فيالمناست، لأن الأولط؛ القول، المبتدأ إضمار في السابقة التقادير من والأخلهر 
التناديرنالك، من شيء لا الدنوب، حط سوال، هو عليه الغفران تعليق 

الآحر.اهلا/
بينالأمر دار و»إذا حرير ابن تقدير من أش تقديره أن الفراء نول، يؤيد ومما 

الأصلمخاكن لممليل وذلك، أدر«لأ،؛ ئلته عر الحمل كان يكثرنه المقدر ئتة 
المقدر.بكثرة 

المرينمن كثير عبارات جرت التقدير هدا وعلى 

الممءل)ا/وهم.الحر )١( 
؛؛(.A/Y)الرحح ^١؛^ انظر: )٢( 
)ا/بما،(،اكزيل وسالم )ا/همأا(، للنجاح القرآن معاني المثال،: سل ض انظر )٣( 

والدررا/ا،همل(، المحيط والحر (، ٢٣٠)ا/الوجتز والمحرر )ا/م\>آ(، والكشاف 
القديرونح وإرشادالقلاسم)ا/؛'ا(، وأنواراكزيل)ا/؛ا"(، المون)ا/م'\م(، 

وغيرئ.( ١٣٤٨)التاؤيل ومحا-ن )ا/ها-آ(، المعاني وروح )\اس 





توالترجيح المتالخة ه
العياب،من نؤع الطاعون إذ ينهما؛ حلائا القولين هدين إلى الناظر يرى لا 
أنالمسالة حقيقة لكن العذاب، أي• الأول، الفول مضمون في داخل فهو 

العيابعن الخبر سياق في وهو مفردا، لا ياق يالمرتبط هنا ير نف
لهم،قيل الذي غير مولا بدلوا الدين إسرائيل بني على تعالى اغ أنزله الذي 

٠٥١أبهمه مما وهو القوم، على اش أنزله الذي العذاب لنؤع تحديد نوعه فتحديد 
الأهوال.هذه مع الهلبري الإمام تعامل الملك وبهذا لأية، ا في 

ثنازهحل اف، وعذاب العذاب. ااالتحز« تأويل أن على دللنا وفد ه: فقال 
أمرهموصفنا الذين على أنزل أنه ثناؤه حل اف أحبر وقد • مختلفة أصناف 

ولاغيره، يكون أن وحائز طاعويا، ذلك، يكون أن وحائز الماء، من الرجز 
كان.ذمم، أصناف أي 'أبت،، الرسول عن أثر في ولا القرآن ظاهر في دلالة 

عليهمفأنزلنا 1 وحل عز افٌ قال كما يقال أن ذلك، في القول من فالصواب 
٠اه ٠ مهم يمماء المن رجزا 

أوبالحس حقيقتها تدرك لا التي القرآن مبهمامحت، في الحق المنهج هو وهذا 
تعيينفي الأهوال حكى أن بعد حيان أبو قال الهلبري قول ومحمنل بالحقل، 

الإذ نوعه، يبين ولم عذاب، عليهم أنزل أنا< القرآن عليه يدل والذي ت الرجز 
اهالمؤع. تعيين في فائدة كثير 

تعييندون بالعذاب يره نفعلى واقتصروا رين المقمن جماعة فال وبها-ا 

سبيلعلى انغلر المقرين من جماعة وغيرهما القولين ذكر وقد البرد أو لهناعون ١ إما —وفيه 
ونفيروالوّبط)ا/ْأا(، والعيون)ا/ب'آا(، والكن، بحرالطوم)ا/'اأا(، ١^١٧ 

والبحر)ا/ا"\>(، المر وزاد )ا/مأ(، الوجيز والخر (، ٤٩٣-٤٩٢)ا/المعاني 
وفح df-w/s)الخاني وروح محير)ا/أإا(، ابن وتمر (، ٤٦٤الخبل)\إس.

ال؛يان)ا/آيا(ا
)أ'/خاا(االبيان جامع )١( 
(.٣٢٥)ا/واسر (، ٦٤)٣; الغيب فاتح واظر: (، ٣٦٤)ا/اJحراسبل )٢( 



^^ي£ي؛لي

الطاعونفي . المبي عن حاء الذي الخبر العلري الإمام اعبر وقد ،، لموط 
عريغلب أنه غين هظ: فقال به، الجزم دون نيد ابن قول لأحبار تملح قرينة 

إخبارهفى اف. يمول عن ذكرت الذي للخر نيد، ابن قاله ْا صحة المفس 
ذلكإ0 ت أقول لا كث ؤإن ،  3L;J_قوم به عذب وأنه رجز، أنه الْلاءون عن 

وقدبذلك. عذبت أمة أي فيه بيان لا ه رمحول عن الخبر لأن يقيئا، كذلك 
قوله:في صمتهم اش وصف الذين غين كانوا به، عذبوا الذين يكون أن يجوز 

نبتارإذا المرحيحية الناعية مضمون هو العلثري الإمام ذكره الأي وهن١ا 
حالمه«لم.ما عر له ^ ٠٢٠فهو الأهوال أحد مض في دكان الحديث 

بقوله؛ذلك في وتردده بترحيحه الجزم من العلمري الإمام منع الذي أن غير 
المبهمات،بيان قبيل من هذا أن هو يقيثاٌ، كذللث، ذللث، إن أقول لا كست، ُ'وإن 

مورديرح لم الهلاءون وحديث، عليها، بالمتصيصن إلا المبهمات لمعيين محبيل ولا 
أحدمع مضمونه في توافق ؤإنما بدلوا، الذين على أنزل الذي العذاب نؤع بيان 

تعيينفي أنا المبهمات، تعيين غير في كان لو ترجيحه في كافح وذس الأقوال، 
تعينها.عر المنصيص من فيها بد فلا الميهمات 

رواياتبعض في جاء ما جرير، ابن الإمام ظن وغلة نيد ابن فول يقوى مما 
كانمن علك، أد إ-راسر( بني علك، أرمل( عذابه أو رجز ارالطاعون الحديث، 

ئلكم«لم

)١;الرحمن الكريم وسر (، ٩٠)\ا القدير وفح ١(، )ا/ه• ليم الالعقل إرثاد انظر: )١( 
ؤإنالعن.اب، نؤع تحديد دون بالإبهام الأية بتفسير بدأوا المقرين من وكتم وغيرها• ، ٨٨

٥^،.ج حكوا 
اوان)أأ/غاا(.حاح )٢( 
(لأ٢٠٦/١)اكرحح نواعد انفلر: )٣( 
كتابلم، وم(، ٥٩٢)اُ/ الفتح سرالصحح ( ٥٤باب)الأنبياء، أحايين، كتاب البخاري، )٤( 

(.٩٥، ٩٤، حديث،)٢٩الملام، 



ووقعبالشك، ونع كدا الرواية• هن-ْ ذكر أن بعد حجر ابن الحاففل نال 
عندوأصله ، إسرائيل" بني على لط ّرجر فإنه  ٠٠بلفظ حزيمة... ابن عند بالجزم 

بهأصيب اررحر ت نال لكن . . أيئا - بالجزم حزيمة ابن عند ووقع لم، م
الطاعونونوع وورد أحص،... إسرائيل بني على والنصيص قبلكم*... كان من 
ذكر]ثم نبلكم* كن •من بقوله: المراد هو يكون أن فيحتمل إسرائيل، بني في 

فيعليه وتفنا من فأقدم قال: ثم إسرائيل[ بني في الطاعون وقؤع في نعما 
فيهمرهم ومن بلعام، قمة في إسرائل بني من به الطاعون وقع ممن المنقول 

منهنفيس تحقيق وهذا ،٠ اط أعالم. والله لغيرهم. ذلك بعد وتكرر فرعون، نمة 
ء- الله رحمة ليه ع- 

منالمطوع الجزء ش حزبمة ابن روايات على انف ولم (، ٩٤-  ٩٣ا/)٠ الباري نح 
صامححه.





فرعون.فيها كان الش مصر هي آخرون; وقال 

عنعطية ابن وذكرْ أسلم بن والربيع العالة أبي عن جرير ابن ورواه 
ْالكرلإ،.

القول!هذا أدلة ومن 

isiiijtَيمح.نإض وامحم صن جتحير ثن ملمبمثم ؤ ت الى تعاض قول - ١ 
وررئ. وء جئت مح( رؤ' ؤَثم وقوله؛ [، ٧٥لأسءاؤآإعق.هتاكراء؛ 

٢٥ؤ*؟ءامبمثاو^اه نعمامهملؤ^ثبمز'كانإمحيايكؤةرج^اَكث,لك
فرعونآل وكنوز حنات ورثهم قد أنه الآيتين هاتين في تعالى الله حبر فا [ ٢٨ -

إلابها منتفعين يكونون ولا بها، ينتفعون لا ثم يرثونها يكونوا فلم لهم، وجعلها 
،•إليهاريصيروا لم إن بها للانتفاع وجه فلا ؤإلأ إليها، يعضهم بمصير 

بغيرممرا، رراهبطوا عود؛ مبن الله وعبد كعب بن أبي قراءة في أنه — ٢ 
البلاّانسائر دون بعينها ررممر(( أنها البينة الدلالة ذلك ففي • قالوا ألم،رإا، 

ذهبأو ومهلها، كون بلخفتها الجمهور قراءة فى صرفت ؤإنما ، غيرها 
فانصرفالعالمية، وهو واحد سبب فيه فبقى فيكره، المكان مدم، ياللقفل 

)\اأ\\ا.حاتم أبي وتمرابن (، ١٣٤)٢; اليان جامع انفلر: )١( 
(.٣٧٩/١والبحرالحط)لأقرطي)ا/هآة(، والجامع الوج؛ز)ا/ا،مأ(، السرر انثلر: )٢( 
)م؟'ا<،الغس، وطانح )\ا\س الوجيز السرر وانفلر: )أ/هما(، الب؛ان جامع )٣( 

جم)\ا\ه.لأبن والمهل 
إلى١ ٤ ص القراءات شواذ في حالويه ابن بها ون(، ١٣٥البيان)٢; جامع في الخبري ذكرها )٤( 

الأعمش.
الوجيز)ا/وانحور )ا/خا،ة(، المعاني نفير والخر: (، ١٣٥،  ١٣٣١٦٦البيان جامع )٥( 

»ممر«في القولين ذكر وقد (. ٦٥)\ا اكزل وأنوار )ا/ا<أ؛(، للقرطي والجامع (، ٢٣٩
هنا.تكرارها عن يكفي ما السائقة الإحالات وفي المقرين، عامة الأية ط0 في 

الوجيز=والمحرر (، ٢٨٥/)ا والكشاف (، ١٠٦.)ا/ه"ا للأحمش القرآن معاني اظرت )٦( 



والترحيح!المناهمة ه

وذلكالمسألة، هذه في القولين أحد ترحيح في ;محتن الطبري الإمام توقم، 
نقولوالذي ! ه فقال القولين، أحد يرجح السنة أو القرآن في دلالة قيام لعدم 

ولاالقولين، هذين من الصواب، على اممه كتاب، في دلالة لا أنه ذلك،: في به 
تأؤيله،متنازعون التأؤيل وأهل لخير، مجيئه يقطع هؤ الرسول عن به حبر 

يعطيأن ربه سأل موسى إن يقال: أن بانموابج عندنا ذللاج في الأهوال فأولى 
الأرضفي وهم - كتابه في الله بينه ما على - الأرض نبامت، من سألوه ما قومه 

قراراقومه من معه بمن يهبط أن وأمره دعاءه، لموسى الله فامحتجاي، تائهون، 
القرارذللث، يكون أن وجائز ذللا،... من لهم سأل ما لهم تنبتخ التي الأرض من 

١،.اه ®الثأم®. يكون أن وجائز »مصن« 

فيهقاله الذي وهن.ا بقوله: توقفه في جرير ابن كثير ابن الحافظ- نعما وقل. 
وغيره،عباس ابن عن روى كما الأمصار من ممر المراد أن والحق نفلر، 

بأمرليس سألتم الن.ي هذا لهم■ يقول موسى لأن ذللأ،؛ على والمعنى 
دناءتهمع يساوي فليس وجدتموه، دحلتموه بلد أي في كثير هو بل عزيز، 

ؤأذشزث'قءامأذشقال: ولهذا فيه، افه أمحال أن الأمصار في وكثرته 
اه.طلبتم. ما أي ١[ ٦ القرة: ل ه لتم تنأ ما نمكم أنجلوأ؛نسرإ؛ة نو-•؛؛_ ألبج، 

لوجوه:القولين أرمح هو الأمصار من ا مصت المراد بأن والقول 

طلبوهما إن إن الياق؛ ظاهر وهو كثير، ابن الحاففل إليه أسار ما هما: أحل. 

وابماومط)ل/وأنواراكزيل)ا/ْا"(، لالمطيرل/ا<آأ(، والجامع (، YY=)>/؟'
(.٣٩٥الممون)١;وادور (، ٣٧٩

(.١٣٦-١٣٥المان)أأ/جامع )١( 
محير)ا/0؛ا(.ابن تمر )٢( 



كماله نيمة لا دنيء طلب هو بل غترها، دون فرعون ممر في وجودْ يقتصر لا 
لأية.ا -نوه هو \ؤرح أذك هو '١كيى ءؤأذئيزث 

آد-ءأوأآمحرتس(لعمدمأاؤرَكدبأس٠^،^^ نوله ظاهر الناني! الوجه 
الأدلة.ني عليه اكيه سق كما [، ٢١هإه]اواىدة: 

فيارمصرا٠ أن على يدل امهر* للمقل القرآن استعمال معهود ت الثالث، الوجه 
امصرايرادبها عندما أنها وذللثؤ الأمصار، ممرمن أي مقصودبها الأية هذه 

سنزئؤ،ا I تعالى نوله نحو الصرف، من ممنوعة ترد العلم 
تونوله [، ٢١ؤو3الأكتم،آسرذهينيريم]يومسفت I وقوله [، ٨٧ت ]يونس بموتاه 

ءؤأفيد،ؤ،مألث،) ه ولوق[، ٩٩; ق رم]يءامنيزه أس ئاء إن يمم أدحلؤأ رؤوه١ث٠ 
المعروفة،البلد بممر! المراد الآياات.ا هذه حمح ففي [، ٠١يمبمره 
ولمللأصل، الموافق هو وهن.ا والتأسثؤ، العلمية لعلة الصرف، من منعتؤ فلذ.للث، 

هذافي بها المراد أن على يدل مما رإه مأتأقرأ ؤ الأية هذه في إلا تصرف 
منحماعق قال القول وبهازا الأحرى. المواضع في بها أؤيد ما غير الموضع 

آحروزأاقتصر وعليه ، والخازن كالبغوى التفسير أهل 
الإمامأجاب، فمل. فرعون®، ®ممر المراد إن قال! من به امتا.ل ما وأما 
-ثناوْ جل - الله بأن يده، إني تعالى• بقوله استدلالهم عن الْلري 

الث.امرصلأمساكهم وجعل إليها، يردهم ولم إياها، فملكهم ذللثج، أورثهم إنما 
الحاليةأبي قول ترجيح على تدل فهي ®مصّنا وأبي عول جمابن قراءة وأما 
فعليه_ صرفها يجيز من مذهب على — فرعون® ®مصر المراد أن من والربح 

التأؤيلوياب ١(، ٠ ١ )ا/ اكزل سالم انفلر: )١( 
(.٩٠الرحمن)١; الكريم ونمر  drrوالمار)١;\(، ٤٢المجاز)١; انظر: )٢( 
X\'^/Tاشك،)مفاتيح وانظر: (، ١٣٥اوان)آ/جاح انظر: )٣( 
ؤإعرابؤ(، ١٣٣اوان)أ/وجامع له)ا/ه،ا(، القرآن ساني انظر: واش. وس كالأخض )٤( 

)ا/هأإ(،لاقرطي والجامع )\إا<س الوجيز والمحرر )ا/أأا(، للحاص القرآن 
(.٩٢)\إ القدير وفح )\/\UT(، المحيط واليحر 



يعصاستدل ويهدا المتواترة، القراءة في العاني أحد تؤيد الشاذة القراءة تكون 
٠القول هدا اختيار على المفسرين 

ءني الظن على يغلب لم فإن المتعارئ، الترجيح وجوه في ينظر وحينثذ 
أجلمن لا الإبهام من تونفه كان محإن - جرير ابن فعل كما التوقف حمل منها، 

الظن،على أغلها رجح بعضها الظن على غلب ؤإن -، الترجتح وجوم تعارض 
كثير.اين الحافظ فعل كما 

القراءةهده فمعنى ،، العاJمر راممر،، صرف يجير لا من مذهب على وأما 
القراءةمعنى الشاذة القراءة محنى حالف، ؤإذا المتواترة، القراءة لمعنى مخالف 

-المتواترة القراءة معنى ويكون ،• بالصواب^ أولك، المتواترة فمعنى المتواترة، 
الأمصار.من مصرا اهبهلوا - القول هدا على 

نظيرةوجعلوها صرفها، عدم ح العنمءا راهصر يها يراد أن يعضهم أجاز وقد 
[١٦-١٥ان: واؤم1هأومارمأيم]الإن٤[ ؤنفلأ'هلالإسان: ت تعالى قوله 

لموصفت، فإذا عليها، يويف، ألما امصتااا في التي الألف تكون أن وجرزوا 
تنززر؛،.

يينهميوجد ولا وصلا، بالتنوين القرأة قراءة التخريج هن>ا على يعآكر أنه غير 
أعلم.واض وؤمارمأيم، عكس على ذلك، في خلاف 

ممحاصالقرآن ياعراب (، ١٣٣)Y/اييان وجامع )ا/ه'ا(، للداء القرآن معاني انفر: )١( 
)ا/القدير ونتح )ا/هبم(، السد والبحر )ا/؟آأ(، للقرطي والجامع )ا/إإا(، 

البيانونح (، ٩٢
(،٤٢)ا/للفراء القرآن معاني اننلرت والخليل، سويه عن واحد غير وحكاه كالفراء، )٢( 

)\إص.القدير وفح (، ٤٢٩)/للقرْلبي والجامع )ا/؟مأ(، الوجيز والمحرر 

<.١٢٣مم:مم:ضس>٢ِ
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٣١• ••••...والاختار الترجتح في ومنهجه اتجري جرير ابن الإمام الأول: م الش*
٣٣. .............اختمار والعلمية الثؤخصة جرير ابن الإمام حياة الأول! القمل 
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...............جرير ابن عند والاحتار الترجتح ألفاظ ت اكالث، 
•••••••••••••••جرير ابن، ءند دالاحتار ادرجح ءرامح، ت الرابع 

•• • • • • • • • • • • • • • الترجيح وجوه امتعمال في جرير ابن منهج ت ذي 
اؤ.ا..إلا........الأة ش جملا أو لخطة دلالة الرحح 

........ؤ.. ......٠ لرححدلألأأوآيةأوآيائ،ةرآسة 
شاذةنراءة يدلألأ الترجيح الثالث، 
,.. .١ . .١ . ....١ .. ١ . ....١ القرآني السياق يدلألأ الترجح ت الرابع 

١١.المحق، رمم يدلاص الترجيح ٠ الخامس  ٠  ١.٠٠..
,. . ١ . . ٠ . ٠ ١ . الأية ير نققي نبوي حديث، بدلألأ الترجح ت السائس 
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الإمراتياليايت،ونقد القرآن مبهمان تعيين ؛ي الترجيح عشر؛ الحائي 
والمنوحالناّخ ني الترجح عثرت الثاني 

٠٠١......العرب كلام من المشهور يدلألأ الترجح عشر• الثالث  ١.
الرباستعمال، ثي أولا العتثر الأصل بدلألأ الترجح عثرت الراح 

... ؤ.٠ ٠ ٠ . .٠ ٠ ٠ ... . الكلمة امتقاق بدلالا الترجح عثرت الخاص 
••••••••••••اخياراتبم المحوفي جرير ابن توظيف عثر؛ المادص 

••••••••••الترجح وجوم تحارض، مح، جرير ابن منهج عثرت الماح 
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