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الأيةنثر المعض وبهذا الأية. في المذكورة الطواف حميع من صالحا وعمل 
منوالصابئين والنصارى هادوا والدين آمنوا الدين إن ت الكلام ومعنى ت فقال 
هذاالمؤمن؛ي إيمان ومض ربهم••• س أجرهم فلهم الأحر، واليوم باض يؤمن 

فالتمديقوالصابئين والمصارى اليهود إيمان وأما إيمانه، على ثبائه الموضع 
اطبه. حاء وبما بمحمد 

أشبهالأول التأويل من قلنا والذي ت بقوله ترجيحه على جربر ابن نص نم 
الصالحالممل على بالأجر - يخصص لم - ثناؤْ جل - اف لأن التنزيل؛ بفلاهر 

وأنوراف ؤس؛اتن I بقوله والخبر منهم، بعض دون حلقه بعص - الإيمان مع 
ابنبه رجح الذي الوجه وهن>ا ،• اهدل الأية. أول في ذكر ما حمح عن أؤره 

علىالوحي موهى حمل رريجسا الترحيحية! القاعدة مضمون هو هنا، جرير 
هالالأية تفسير في حرير ابن قول وبنحو بالتخصيص«لج/ نص يرد لم ما العموم 
السعودوأبي والرازي والبغوي والواحدي اللسثا، كأبي التفسير أهل من جماعة 

لأيةا أول في يكر من لكل شامل فالوعد الحق، وهو . والألومي والثوكاني 
—به رجع الذي الوجه بمضمون إلزامه • هنا العلري الإمام رأي على يرد أثه غير 
والنصارىهادوا الذين حمص أنه وذلك — ألفاؤلها عموم على لأية ا حمل وهو 

وتقديره،كلامه في فناهر هو كما الّم، ؛*ثة بعد موجودا كان بمن والصابئين 
أطالقمن فكل المموم، لأية ا ألفاظ ظاهر أن إذ عاليه، دليل لا تخصيص وهذا 

مخصزا.اليان جامع )١( 
(.١٥٦\_ 00)م  dU\جامع )٢( 
الترحٍح)آ/لأأه(.نواعد انظر: )٣( 
ومفاتيح)\إيم\(ط اكزيل ومعالم (، ١٥٠)ا/ والوميْل )ا/همآا(، العلوم بحر انظر: )٤( 

اJعانيوروح )ا/ماا،(، القدير وفح ١(، )\إه اللم العقل ؤإرثاد ١(، )مأ/مأا ام 
(.٢٧٠)ا/





عممي

وجوهمن صحته على ودلل القول لهذا تيمية ابن الإسلام شخ انتصر وقد 
اتصفمن ساول عامة الإية أن والصواب أينث; قال ماسواه. وصنف كثيرة، 

بهويعرف لأية، ا لفظ عليه يدل الذي وهو الرسول معنا قيل فيها ذكر بما 
وماقبلها لما مناسبتها به ؤيفلهر قدرها، به ؤيعرفا تناقص، غير من معناها 

ذكروهما يدل وعليه وجمهورهم، السالم، عن المعرون، القول هو وهذا بعدها، 
فيقيلت، التي والأقوال التقديرات، بعض ناقش ثم • اه الأية. تزول سبب من 

أسوقهاأوجه، شمانية من بالعموم القول بتصحيح ا أردفثم صعقها، وبين الأية 
مختصرة

عام،وأش£خئه واقتنيت( هادوأ ^إة؛دمق؛اموأثأيبجى ت ه قولأن : اأحده
العموم؛على أدلها ومن العموم، صيغ من كلها والمعارف، والأسماء 

هادواالذين من كان من فكل عنهم، جمر وهذا الشرتل، وأدوات الموصولات 
لأية؛ا لففل في يحل فقد والمائتين والنصارى 

يخصلم ه بمحمد أمن لن البشارة بها قصد لو لأية ا أن الثاني! الوجه 
والمنافقينالكفار أصناف، من بمحمد آمن من فكل ؤإلأ هؤلاء، بها 

المعادة.أهل من فانه والمعهللين، والجوس والمشركين 

أنقاما مضى، من دون فمهل إليهم بمّثا من بها أؤيد لو أنه الثالث،؛ الوجه 
مدخلأنه ممتغ؛ والأول الهلائفتين، أو آمنوا الذين ؤإما كفروا، الذين بهم يراد 
منأحد مهم ليس والكفار صالغا، وعمل الأحر واليوم باش آمن من هؤلاء من 

هؤلاء.

ؤءةأك؛،ءامنوأ• نوله كان إن • قيل ففعل، آمنوا الذين بها أراد قيلI ؤإن 

(.٢٤٢/١)أشكك شرآيات 



ُؤست قوله إلى حاجة فأي به آمن بمن مختصا وأيلآك4 هادوأدألتمشرئ ؤاليى 
ثنيئاه.محل امحز ه أم تاس 

سلأس آس س فكل نل: إله، ث من كل يتناول ذلك بل قيل: ؤإن 
والمجوس•المشركين ومن هؤلاء، من سعيد فهو إليه 

باضآمن ممن مضى عمن السؤال هو الأية هذه نزول محبب أن الرابع; الوجه 
الأية.من إحراجهم يجوز فلا الأحر، واليوم 

لشمولبالرسول، ان الإيمِبالسعادة الوعد في يذكر لم أنه الخامس; الوجه 
مبعثه.فبل مات لن ية ألا 

دونعادة بالهؤلاء تخصبس تضمنت، قد الأية كانت إذا المسادس; الوجه 
قبلوالإنجيل التوراة لشؤع المبين س تقدم من أن يقينا علم وقد سواهم، من 

حروجهموامتنع لهم الأية محمول وجب حادة، الأهل من هم والب_يل المسخ 
مها.

—الكتاب أهل جمح يتناول وافثدمهاه هادوا ٠^٠٢لمي لففل أن المساح; الوجه 
ذلك،بعد كانوا والدين والتبديل، المسخ قبل كانوا الذين - والإنجيل الموراة 

ررأهلولمثل إسرائيل(( رربني لففل أن كما منهم، بالكفار يختص لا الأمم فهذا 
بالكفار.مختصا ليس الكتاب(( 

متمسكاكان لمن الميح يه قصد أنه يقتفي لأية ا سياق أن المامن; الوجه 
فإنهبالحق، فه قائمة أمة من تخل لم الأرض وأن التمد.مين، من الحق ؛انمين 

ألذتءته1ن ومحت ؤ قال: أن إلى الكتاب أهل من أذنب من ذنوب ذكر لما 
ألتي؛محي آاّمحارينهمنك أم بماينء يتكمحى مامإ إأدث،و لإث د آم محك مثب وثا»و إثطن* 

منذللث، بعد ذكر المفليم، الذم بهذا ذمهم فلما ي٤اوأ عثبموأ غنا د'لك> 
وأقتلهاهادوا يألمت ءامنوأ ؛ثم؛ى ؤا0 فقال; مشترك وصف، ذلك، وأن متهم، يحميه 



نيالسياق هذا نظير ورد وقد صنل1صايم، وعمل 'الأم يآيوب إم ءاس س دألق؟ثءث 
منموصع غير في منهم آمن من وحمد يمدح ذلك محاردافه منهم، أذب لمن ذمه 

اض١١/كتاب 

ابنعن رين المقمن وجماعة الطبري الإمام فحكاه بنسخها الفول وأما 
ؤإنماالمخ، بمسألة المريح ه عاص ابن عن الأثر في وليس • ها هماس 

إذذلك، تبين حرير ابن وهمارة فناهر، وهذا عنه. المح حكي من فهمه فهم هو 
يرىكان هماس ابن أن على يدل الخر وهذا هماس: ابن أنر روى ما بعد فال 

ذلك،.نخ ئم الجنة الأنترة في عمله على صالحا... عمل من وعد كان افه أن 
.،١^٣

إلىبهذا أشار فكأنه قلت،: هماس: ابن أثر ردى أن بعد الجوزى ابن لقال 
٤،.اه المح. 

لهلم؛روا الذين أو يذكروه، لم كالذين آحرين، عند الفهم هذا يرد لم بينما 
معنىفي ومجاهد الري محول حكى ما فإنه؛عل. كثير، ابن كالحافنل وجها 
ابنعن طلحة أبي س علي عن روى محا ينافى لا ا وهن. نلت؛ قال؛ الأية، 
منيقبل لا أنه عن إُتحار قاله الذي هذا فإن • - قال نم الأثر وذكر ~ ته عباس 

بمابعثه أن بعد ، محمدلشريعة موافئا كان ما إلا عملا، ولا طريقة أحل 

مخممزا.( ٢٩٢- أشكلت، آيات، تفسر )١( 
والسردالو.ض)ا/أأأ<،)ا/مآمآا(، والمرن والكت،  oU(d\oo/y\جامع انظر: )٢( 

)\اصجزي لأبن والمهل (، ٤٣٦/١)لاقرطي والجامع )ا/أآ(، المر وزاد 
والناّخ،  ١٦٧ص للبغدادي والخوخ التامح وانظر؛ وغيرها. ( ٣٨٩)ا/المحيط-والبحر 

صحزم لأبن والخوخ والناسخ ، ١٢٤ص لمكي والإيضاح ، ٣١ص اش لية والخوخ 
.١٥٤ص الجوزي لابن القران ونوا-خ ، ١٩

اوان)أ/هها(-جاح )٣( 
-١٠٤ص القرآن نوامخ )٤( 



وميلهدى على فهو زمانه، في الرسول انع من فكل ذس نل فأما به، بث 
اهرونجاة. 

هدْفي به الأول يصح فلا مكانه، آخر ليحل حكم رغ بمعنى بالنسخ الأول وأما 
تعارضلا أنه وذلك عليه، دد|ل ما كلأمه في وليس عباس، ابن به يقل ولم ية، ألا 

أنهكما تق، الأيتين مض إن بل الأحرى، على إحداهما تقضي حتى الأيتين بين 
المخوا-حلها لا والأحبار حبر، لأنها الأية؛ هذه في به الأول يمح لا 

هذهفلستا نه! عباس ابن قول ذكر أن بعد تيمية ابن الإسلام شيخ قال 
بعضيذلمه كما بخلاقه أحبر ثم بشيء، أخر اممه أن بمعنى لمللثا ناسخة الأية 

دينايقبل لا أنه ليبين الأية، هذْ أنزل اض أن المراد بل ذلك، أراد أنه الماس 
إلهأرسل من أن ظان بظن ولئلا والاحربن، الأولمن من الإسلام لبن غير 

برسالةالحجة عليه قامت، من ويكون عادة، الأهل من كان فكذبه رمول 
سعيدا.يتبعه ولم محمد. 
هدهود لمقم منافيا هو وليس المعنى، هدا بيان صران آل آية ن.كر ود فالمقم 

يتناوللا »اسآف؟اا ؤس ت قوله فإن لها، موافقة هي بل البقرة؛ في المي الأية 
مماوهذا الرسل، من واحدا كدب، من ولا إليه، أرسل الذي الرسول يلب، من 
١^٣،.موضع• غير في الارآن في اض بينه قد 

•١٠٠ص الجوزتم، لاين القرآن نوامخ وانظر: )ا/ا/،ا(، ممر ابن تمر )١( 
.١٢٤ص والإم.احلمكي ، ١٥٥ص القرآن نوامخ انظر؛ )٢( 
ووالمح )ا/ا،ّاْ(، والموير التحرير وانظر: (، ٢٥٣.  ٢٥٢)ا/أتكلمخ آيات شر )٣( 

(.٤١٨/١)نيد لممعلفى القرآن 







^^يتئ؛م
حرنا، الأية هذه ير نففى القول تقدير إلى رين المقعامة ذهب بينما 

بمعنىليس — الميثاق أحذ وهو — السابق الكلام أن في البصرة أهل مذهب على 
أعلم.واممه القول. تقدير إلى بالاقتفاء محتاج فالكلام القول، 

الخزيلوسالم )\إيى0ه المعاز وتمر (، ١٢٦/١)العلوم بحر انفلر: ;١( 
والجامع)\إ0\\(، الغيب ومفاتيح )ا/ا،ها(، الوجط واليرر )ل/ا"ا/'ا(، والكشاف 

الممونوالدر )ا/"آا،"ا(، المحط واليحر واكه؛ل)ا/ا<؛(، القرآن)>/'\"آ؛(، لأحكام 
المعاني)١;وروح القدير)ا/هه(، وفتح الملم العقل ؤإرثاد )ا/ا<•؛(، 

(.٥٤٢المدى)١;ونفير (، ٥٤٢والتويررا/والتجرير وفتحالمان)ا/ا،حا(، (، ٢٨١













يمي

بماالقرآن لظاهر مجاهد قول مخالفة وجه الطبري الإمام قرر وند ،• إليه*ل 
إعادته.عن أض 

ثاذرارى،ير نفكل مقدم السالف جمهور ير نف ١٠الأحرى: والقاعدة 
جمعنول مجاهد فول حلاف مع ا هن.  ١١بقوله: هذا العلبري الإمام قرر وقد 

الخطأ*.عليها يجوز لا التي الحجة 
ومنوالتابعين الصحابة من رين المقسائر دون القول بهيا مجاه،- تفرد وقل 

يصحأوما الستة، أو القرآن من ظاهر دليل يويدْ ولا لقوله، وجه ولا بعدهم، 
مجتهل.آخر.عليه يوافقه لم إذ بالشاj٠وذ؛ عليه الحكم صح لدلك بمثله؛ الاحتجاج 

اهل"ا،.أعالم. فيما رين المقمن غيره يقله ولم حكاه: أن بعد القرطي قال 
منالظ.اهر حلاف غريب نول وهذا يكره: أن بعد كثير ابن الحافظ ونال 

يمدمثوئ د'لأث ين يثر ؤيلإ نل ^؛3 تعالى: افه قال وغيره، المق-ام ا هن. في ياق ال
وثم[، ٦٠: وء؛د ولثتازر أإتردْ ي-ام وجعل يب ينيب ك لته ش أم 

هذامن والغرض قال: ثم مجاهلو[ عليه ما حلاف لف المن جماعة عن ماق 
مخهمأن من مجاهد إليه ذهب ما حلاف بيان الأئمة هؤلاء عن السياق 

اهأعلم. وافه صورى، معنوي أنه الصحيح بل صوريا، لا معنويا كان إنما 
مجاهدنول ورد العامة، قول تصحيح على رين المقعبارات تواطأت وقد 

واستغرابه

)\إس.الرجح تواعد اننلر: )١( 
)\اسى.نواعدالترحح انظر: )٢( 
القرآنلأحكام الجاع )٣( 
(.١٥٣، ١٥١)ا/ العفليم القرآن نفير )٤( 
السير=وزاد )ا/مه؟(، الوجيز والحرز (، ١٤٦- )\إ0أ\ التمر >ائِ، انظر: )٥( 





يتني

والألف«»ذالهاء جن، الفي أهالها اعتدى التي القرية فجعلنا آحردذت وقال 
.مسخوا الذين القوم فرية عن كنايه — الفول هذا لى ع— 

ررالهاءفجعلوا مسخوا، الذين القردة فجعلنا ذللثا معنى ت آخرون ومال 
المردة.عن كناية والألف،ا< 

أجت، الفي اعتدمحت، التي الأمة فجعلنا ت به يعتي  ١١رافجعلناها ت آخرون وقال 

والترحح:لمناقشة اه 

رواهالذي ماس ابن عن الأول القول ترجيح إلى الفري الإمام ذهب 
عنالضحاك رواه ما الأية، بتأؤيل التأؤيلأت، هذه وأولى ه؛ فقال الضحاك، 

تكونبأن - قوله! في -  ١١لألف، وا ®الهاء أن وذللت، عباس، ابن 
ذكرمن تكون بأن منها أولى القوم، مسحها التي والنسخة العقوبة ذكر من 

بدللثخومهلوثه، بأنه حالفه يحدر إنما — ثناؤه حل — الله أن أجل من غيرها• 
أحالهاالتي العقوبة به عئى أنه •' ®نكالا١١ ت يقوله — ذكره عز — إبانته وفي يخوفهم• 
■»أمهاومنبملهيدلبماومالثائم، ثتكهاةكةُ - ؤ ت بقوله عنى أنه يعلم ما - يالقوم 

دونحلفها وما يديها بين لما عقوبة بهم أحللناها الش عقوبتنا فجعلنا ^٠، ٤١١٥٤٥٥
راه^ المعاني. من غير0 

ترجيحهبهما أيد حجمن هذا جرير ابن كلام فتضمن 
فلأنومحعلوته، اض باس الخلق لتحانءير جاء حسؤثط السياق،، ؤناهر ! إحداهما

منتكون أن من أولى المسخة ذكر... من  ١١®جعلناها في والألف، الهاء تكون 
وظاهره.الخهلابج مقحود لموافقتها غيرها، هع ذكره 

^oLJl(Un/Yجامع انفلر: )١( 
اوان)آ'/ا،تماا(.جامع )٢( 



تؤيدهالذي رروالقول القول هذا نوتي ثرينة السياق قي أن الثانية; والحجة 
ذكرإذ ت قوله هي القرينة وهذ0 حالفه١٠ ما على مرجح السياق في قرائن 

.غيرهاح ذكره من أولى المسخة مع التنكيل 
أمحرقص امث  ٠٧^ت تعالى قوله مثل في اللففل لهذا القرآن استعمال وكذلك 

يأسأم بن 2^^ َكثتا ث جزآآ أددهما ءؤةقهلعوأ هآ[وثوله: ةمحوقه]الازعات: 
[٨٤ماء: ]السمملاه زأثد ثأثا أق! ؤو\س : وقوله [ ٣٨عغز-كثه]الماىوة; 

العقوبة.قبيل من هي بأفعال ذكرها فاقترن 
والمرادراالقريةاا، إلى الضمير إعادة ترجيح إلى كثير ابن الحاففل ذهب بينما 
محبتهمفي اعتدالهم بسبب أهلها؛ 
لملأنه وذلك الحيتان؛ إلى أو القرية إلى الضمير إعادة جرير ابن ضعف وقد 

مقدرا،إلى إعادته من أولى مذكور إلى الضمير »وإعادة السياق في ذكر لها يجر 
منإليه إعادته يصح ما وجود مع ذكر له يجر لم ما إلى إعادته أن كما 

.إليه الرجؤع يجب دليل بلا عنه وعدول هر ١١٥١احلاف المذكورات 

المفسرينمن واحد غير المسخة إلى الضمير إعادة ترجيح على نص وقد 
فيالمفرمن من كر عله واقنصر ، حان وصدتق وكايى، والكالرارى، 

عاشور،وابن جزي، وابن والزمخنري، معاني، والاللسث،، كابي الأية ير نف
رر وغيرهم 

)ا/مها(.العظم القرآن تمر انفلر: )١( 
والمحررالوجيز)ا/مهمأ(.(، ١٨٠)Y/ البيان جامع انفلر: )٢( 
)ا/'آ؟ا(.البيان وفح القدير)ا/آ'ا،(، وفح (، ١٢٠)r/الغيب مفاتيح انظر: )٣( 
وشيرالخاني)ا/ي*ْ(،وبحرالخووم)ا/بآا(، لالفراء)ا/مأ(، القرآن معاني انظر: )٤( 

ومحامن)\إ'\\(إ المليم المقل ؤإرشاد )\إ'0(< والمهيل  rA)i)\/\'والكشاف 
والتجريرواكوير)ا/أأه(.اكآوِل)آ/اها(، 







هذارجح وقد تفريقهاا<أا،. من أور الواحد السياق في الضمائر مرم ارتوحيد 
بينمارينر'ا،. المفمن جماعة عليه واقتصر ،، والئوكانيل عطة ابن القول 
إلىخمحابر ؤدبمننا في الضمير إعادة ترجيح إلى كثير ابن الحاففل ذهب 

ركترجحه القرية، 

الحيتان،إر الضمائر باعادة قال من قول ورد القول، هدا جرير ابن رد وقد 
فياهرعن عدول إليها إعادتها وفي السياق، في ذكر لها بجر لم أنه وذلك 

دليل.بلا الخطاب 

الحيتان،يعني ؤ-دثكهاه، - ذللث،; تأؤيل في محال الذي وأما ت _ قال 
فيأبعد فانه _ ذنوبهم من ؛عد.ها وماالقوم ذنوب من الحيتان يدي بين لما عقوبة 

ءلارآخلن فان ءؤ-ثثكهاه. فيق.الت ذكر، لها يجر لم الحيتان أن وذلك، الانتزاع؛ 
الاسمعن تآكي قد العرب لأن - ذكر للمحيتان حرى يكن لم ؤإن - جائز ذللا، أن 

منالمفهوم يترك أن جائز فغير كذللت،، كان ؤإن ذللث، فان ذكر، له يجر ولم 
دلالةلا باحلن إر - والتنزيل الخمناب في محناهت به والمعقول - الكتاب فناهر 
الحجةمن فيه ولا منقول، ه الرسول عن حبر ولا التنزل، ظاهر من عليه 

تفيفر.مإجماع 

إرمنفلت حلفها وما القرى من يديها بين لما : ذللث،تأول من تاويل وأما 
اطحالفها. وما الحيتان يدي بين بما I ذللث، تأول من تأؤيل 

انظر)١( 
انظر)٢( 
انظر)٣( 
انظر)٤( 

)آ/ج؛ا*(.الترجيح نواعد 
اكلِروفتح (، TOY)؛/-الوجيز المحرر 

(٥٤٦واكوير))/والحرير (، ٢٨٦))/والكشاف (، ٤٣للفراء))/القرآن معاني 
)ا/مه؛(.اسرالخرآن نفير 

(.١٨٠)Y/البيان جامع ؛٥( 





Iوالترحح المناقشة 
معنىإن فيه; قال الذي الحسن مول رد إلى الهلبري جرير ابن الإمام ذهب 
الإبلوصمى ؤإن _ يالمفرة ود الالبقر تصف لا العرب لأن سوداء؛ صفراء؛ 

صفرةيئوثه سوادها لأن الإبل؛ في خاص وذلك بالصفرة، الود 
علىتعالى اف كلام حمل بجب ٠٠الترحيحست القاعدة مضمون الوجه وهذا 

يردلم وما ،، والمنكر٠٠١ والضعيف الشاذ دون الرب كلام من المعروف 
أولى.باب فمن العربية فى استعماله 

لوثهاه^٠١^؛ قوله؛ وهى الأية في بقرينة ترجيحه صحة على استالل أنه كما 
يوصفؤإنما بالفقؤع، المواد يوصف ولا بالصفرة، مختص نمت، الفقؤع أن إذ 
لحلوك.با 

المياقفي ئراثن تؤيده الذي ارالقول الترجيحية؛ القاعدة مضمون الوجه وهذا 
حالمهءرما على مر-؛ح 

بقوله!ذللن، كل الطبري الإمام قرر وفد 
تولهمإل5، ذهب سوداء، به يعني ؤصن1ثآثيم قوله: في قال الذي أن ب، وأح

سوداء.بها يعنى صفراء®، ناقة وهذه صفر، إبل ءهذه ود: الالإبل نعتا في 
الشاعر:قول ومنه الصفرة، إلى يضرب سوادها لأن الإبل، في ذللث، قيل ؤإنما 

بجاكالزبأولادهصفر، هن ركابي لث، وتلنه مالي حيتيك، 

لاقرطصوالجامع (، Y،JU)؛/الوجيز والمٍرر ، ٥٣ص شية لأبن الغرب شر انظر: )١( 
جامعاظر: مها. الأوجه أحد ني ؤ'أنمآتثثندثه تحار؛ قوله ذللن، ومن (، ٤٥٠)ا/ 

(.٤٤والمجازرا/(، ٢٤٢.٢٤١٨٩)او؛ان 
)مبم\"م(.الترجيح نواعد انظر: )٢( 
قواعدلترحح>ا/هبمأ(ّانظر: )٣( 
ما~قمحة ابن وذكرْ صْ"امأ، ديوانه في والتت الأءشىالم؛ربونينيس• هو: الشاعر )٤( 





ولمالقول، بهيا انفرد البصري الحسن أن وذك ،، ياذارأ تقمر كل على مقدم 
غيرعليه حكم وند طبقته، في ومن التابعين أو الصحابة من أحد عليه يوافقه 
.ونحوها والغرابة، بالشدوذ، التفسير أئمة من واحد 

أقاويلحلاف، هذا لكن الحز: نول حكي أن بعد الليث، أبو قال 
الحزعن قولا إلا اللون صفراء به المراد أن اتفقوا وكلمهم رين، الق

اهُأا.البصري. 
والصحيحغرو_،، وهذا المحن: قول حكى أن بعد كثير ابن الحاففل وقال 
رجحهما ترجيح وعلى اه.أ؛،. بأنه صفرتها أكد ولهذا الأول؛ 
رينلْ/المفعامة ءبارات< جرمت، اتجري الإمام 

(.YAA)\/الرحح نواعد انظر: )١( 
ئ؛ر)ا/خها(،ونقيرابن (، ٤٥٠لالقرطي)ا/ والجامع الحورالوج؛ز)ا/'اه؟(، انظر: )٢( 

)ا/هها(.البنان ونح القدير)>/A\،(، ونح 
(.١٢Aاللوم)١/بحر )٣( 
الفلمالقرآن ير نف)٤( 
والتكن(، ١٢٨ا/اللوم) وبحر ،  ٠٣ص ننمة لابن الغرب تفجر المثال: سل على انظر )٥( 

ومعالم)ا/لأ؛ا(، الضير و>اب )ا/ااه(، المعاني ونفير )ا/ه"اا(، والختون 
)"Y/الخبب ومفاتح وزادالمر>ا/ي؟(، الوج؛ز)ا/يْأ(، والمحرر اكزيل)ا/ب،ا(، 

)ا/"أْ(،اكأول وبُب )\إس اكزيل وأنوار (، ٤٥٠))/ للقرطبي والجامع (، ١٢٨
)ا/المم الخقاى ؤإرثاد )ا/خْا(، ممر ابن ونفير (، ٥٠را/جزي لأبن والمهيل 

وغترئ.( ١٩٥))/البيان ونح (، YA))/\،المعاني وروح )ا/خا'(، القدير ونح (، ١١٢
لالزحاجالقرآن ومعاني )ا/ااا(، للأحفش القرآن معاني اننلر: آحرون. عليه اقتصر يتما 

وغيرها.)ا/ّاهه( والتنوير والتحرير )ا/هها(، للواحدى والومبهل (، ١٥١/)ا 











لأنا تاؤيله: أن يهو ، حنثأثثئ ت بقوله عندنا التاؤيلين وأولى 
-اف لأن منها؛ ذبحها علينا الواجب أيها نعرفا البقر، أمر في الحق لتا بثت 
غلغلمع هدا، فيلهم بعد فاوبحوها أءلاءوْ فد أنهم عنهم أحم ئد - ثتاؤْ حل 

ؤإن، "؛ادوأ وماؤةئءئوها ت ل فما أمرها، وثقل عليهم، ذبحها مرونة 
حطأوأتوا القول، من هراء - الحقاا لما ببمت، ءءالأن بقولهم! - قالوا قد كانوا 

مسألةكل في - لهم مبينا كان موسى اش نبي أن وذلك الأمر, من وجهلا 
لمابينت، ®الأن I يقال ؤإنما الحي. - البقر أمر في رادوه ورد إياه، الوها م

اممهعن أبان فيما - قياله كل كان من فأما ذلك، قبل متا يكن لم لمن الحق®، 
فياض عن أبان ما بعض في له يقال أن جائر فغير وبياتا، حما - ذكره تعالى 

ؤألثنح؛تعليهم: أوحبها المي فرائضه من عباده إلى عنه وأدى ونهيه، أمره 
.٢١اه ذلك!. قبل بالحق جاءهم يكن لم كأنه إالؤ4 

الصحابةمن رين المقعامة قول أنه هنا جرير ابن احتيار يؤيد ومما 
إسرائيلبتي، سولأت أن على شاراتهم حرت إذ بعدهم، والخالفين والمابعين 

وهذا، ءؤ؛و مومحى لخبر تكذيبا لا عليهم، افه فندي تشددا، كانتر البقرة عن 
القرآن.فناهر عليه يدل الذي 

(٣)المقرينعامة قال هنا جرير ابن اختاره الذي القول وبنحو 

جامع)١( 
 )Y( :المان جامع اننلر(Y،r/Y  -٢٠٧ ،) ممرابن وتمر )\إه\ىإ حاتم أيي ابن وتمر

 )Y"( :المجاز انظر ،)ا/؛؛( عانى وتمر العلوم وبحرJا ،)ومعالم)ا/؛ا0
وزادالمر)ا/(، ٢٦١)ا/ الوجيز والمحرر )ا/خا/آ(، والكشاف ١(، )ل/ا>• المزيل 

)ا/وأنوارالمزيل )ا/ههإ(، القرآن لأحكام والجامع (، ١٢٠٠)م اشب ومفاتيح (، ٩٩
والتجرير(، ٢٩١)ا/ الماني وروح )ا/ب؟ا(، البيان ونح )\إلأ(ؤ القدير ونح (، ٩٩

(.٩٦/١)المعدي وتقصير (، ٥٠٠واكوير)آ/





لمرسىالتكذيب سبيل على لا واليان، للأيفاح طلتا موالاتهم وكان منهم، 
لأموالالملأة عليه 

والترجيح:المنايشة ءإي 

للأمربإذعانهم ذلك صحة على واحتج بإكفارهم، القول حرير ابن الإمام رذ 
بذبحها.أمروا الي القرة بذبح 

نال؛كما عندنا ذلك مى محال اانءي ولمس ت القول هذا حكى أن بعد تقبمي محال 
منهم،جهله لموسى قالوه الذي ئيلهم كان ؤإن بذبحها، ؛الطامة أذعنوالأنهم 
عليهيدل الذي الحق هو حرير ابن قرره الذي وهذا . اه هفواتهم. من وهموة 
هذا.بقولهم إكفارهم على يدل ما التنزيل ظاهر في وليس النزيل، ظاهر 

يكونأن لاحتمال معيق وهذا بإكفارهمت القول حكى أن بعد الرازي قال 
يكونفلا غيرها، من تميزين، حتى به أمرنا ما حقيقة ظهرين، لأن ا المرايا 

اه٣،.ألكفنا

أكثرطوي بينما . اه الإكفار. عدم والأولى ت حكاه أن بعد الألوسي وقال 
بصيغةأو قتادة، قول عن مؤ-؛ما حكاه وبعضهم القول، هازا حكاية المقرين 
مماالأية، محي قولا واختياره اعتماده إلى أشار متهم أحدا أر ولم • المريض 

عليه.يعتمد لا لأية ا محي شاذ نول أنه على يدل 

امة.ايالمسالة ني يه القانلن المقرين أنوال إلى والإحالة القول هاوا تمرير صق )١( 
اوان)أ/ملآ(.جامع )٢( 
(.١٣٠انمب،)r/مفاتح )٣( 

)؛(روحانماني)ا/اهآ(.
(.٤١٦)؛/السبل والبحر (، ٢٦١)ا/ الوجيز السرد انفلر: )٥( 



توقفتان ودلالته، القول، هذا بة تتحرير قفي هذا تقرر إذا 

ابنبمرح ولم الأية، في زيد ابن قول من همهم القول هذا أن الأولى؛ الوقفة 
-نيرْ ولا جرير ابن ينقله ولم أآدءؤ،ه، :جثث ؤآلة0 قيلهم بمب بتكفيرهم زيد 

هذانسبة يمح لا هذا فعلى السلم،. علماء من أحد إلى — عليه اؤللعتا فيما 
الوجه.هزا غير يحتمل كلامه لأن به؛ إلزامه ولا زيد، لأبن القول 

وجهعلى جثت قولهمبحمل جدلا التسلم على الئانة: الوقفة 
القوليقتضي لا ذللث، فإن البقرة، هن.ْ عن ٤^؛؛ موسى حبر صدق، في الشلن، 

لأن_؛ ه ورمحوله تعالى اف يكفرهم لم ما - الكفر نولهم لمجرد بإكمارهم 
أحبروند المكمر. عن موانعه وانتفاء التكفير محرومحل توفر من فيه بد لا التكفير 

ولمالمريح الكفر أقوام قيل عن سنته في و. ورسوله كتابه، في تعالى الله 
التكفير.شرومحل توفر لعدم وذلك _، رسوله ولا الله يكفرهم 

ؤإذداJفص لحيى الحواريين قول عن تعالى اممه قول ذلك من 
^كنتمإن ألله اثقوا قال ألسماء من مائدة عكا يرل أن رتلش ننتطح هل هوباُ ش يثسى 
-١ ١ ٢ ت اوة لال_مائادiئناه ٠٠ثل أل رئتام _ا ناوستردءل٠ال يننا ثأءكل آل زيد ^١ ١٥رو^ا نويثن 

مطمئنةقلوبهم تكن ولم ه، الاه رسول وصل3، تعالى افه ندرة في فشكوا [ ١١٣
،•يكفرهم١ ولم بجهلهم افه فعذرهم منهم، جهلا بموته حمقة إلى 

قال:ه المي عن هريرة، أبي حديثا من الصحيحين في بمتا ما ذللث، ومن 
مت،أنا إذا فقال! بنيه، أوصى المويت، حضرْ فلما ه، نفعلى رجل، "أسرفا 

علئقدر لئن فواممه! الحر، في الريح في اذروني ثم اسحقوني، نم فأحرقوني، 
أدىللارصى؛ فقال به. نللث١ ففعلوا قال! ١^١. به عذيح ما عذابا شذبنى ربي، 

(.٢٥٣)م/والقمل <، ٢٢٤اوا0)اا/أأأ_ جامع انظر: ;١( 



ياحشيتك فقال؛ صنعت،؟ محا على حمللث، محا له! فقال قائم■ هو فإذا أحدتا، ما 
^1^،٠٠له فغفر مخافتك؛. - فال أو - أ ري، 

واعممادْفوله مع بجهله الرحل هذا عذر تعالى اض أن على الحديثح هذا فدل 
/حهلأل الصريح اممر 

فيالثلث، غير يحتمل إألءؤ،ه خث، إسرائيل بني فقول هذا تقرر فإذا 
ا.الكفر؟! في صريح غير بقول تكفيرهم يمح فكيمؤ موسى، حبر صدق 

ؤيريثوُىآنتعالى؛ اف نول باب، التوحيد، ، كتا١٣ت منها مواضع في البخاري، عله، متفق )١( 
حديث،التوبة،  ٠٣١كتالم، ومس)"اا/؛ي؛(، الفتح ْع الصحح انخلر! امره، كتم تبمدؤأ 

له.والأفظ ( ٢٥)

بالتآليفط،موضؤع،رالعن.ر أفرد وند )ا)/؟•؛(. الإصلأم شخ فتاوى مجمؤع يطر؛ )٢( 
الشرعي،المجهر تحت، بالجهل والعير هزاع، محمد لثريفج العذر؛الجهل، كتاب، ذلك، فمن 

فراج.آل الحسن ابن لمار.حت، 
جامعةفي معلوي محمد معيد للباحثا علمية الة رصفيه® العير ومال.ى بالعقياوة والجهل  ١٠

نةالأهل لف، الأئمة وفهم والمنة القرآن أدلة على كله ذلك، في والعمدة معودؤ ال٠الث، 
لها.والجماعق 





علىاض أظأع إن المفيحة خوف ذلك Jفعالوا أن يكادوا لم ت آخرون وقال 
،•١٧بن وهب عن جرير ابن درواْ القتيل• قاتل 

توالترحيح المناقشة ءإ؛- 

ث■القولين عر الأية حمل احتار إر جرير ابن ذهب 
مايفعلون يكادوا لم القوم أن ت عندنا التأؤيل من والصواب : ممنفقال 

مامع ثمنها، غلاء I إحداهما ت كالشهما للخئتين المرة، ذبح من به اف أمرهم 
علىالمصحة عظيم خوف ت والأخرى ثيمتها؛ وملة خطرها صفر من لنا ذكر 

اهقاتله. على وأتباعه عليه صلوا'ت، مومى نبيه افه بإءلهار هم، أنف
الباب،هن،ا في منهجه أصول خاف إذ - جرير ابن الإمام من جه عريوهدا 

يقاللا بالتقل، إلا تدرك لا التي الأمور أن من تميره ش كثيرا يفررْ الذي 
رواهاالتي الأحبار وهده هؤ• رسوله منة أو اش كتاب من ءلاهرة Jل٠لألة إلا فيها 

ذهتامحكها بملء أو ذهنا بوزنها ومرانها البقرة شأن فى وغيره كعب ين محمد 
الثلث،.منزلتها الي إسرائيل يني أخبار من ذالث، ونحو 

كثرةلأن نغلر؛ هدا وفي ت ثمنها بغلاء القول عر معلقا كثير ابن الحاففل قال 
اه٣،•إسرانل• بني نقل من إلا يشت لم ثمنها 

تضافرت،الن.ى وهذا القرة; شأن في رؤيت، التي الأخيار عن حيان أبو وقال 
أصربنامضعلربا، ^؛١ وفصصا اختلائا ذللثج في وذكروا رين، المقأكثر أئاؤيل 

هذاسد لم حرض ابن أن (، ١٦٠)ا/ كير ابن وذكر (. ٢٢١، ٢١٩٨)البيان جاع انظر: )١( 
القولحكاية موصع ني ليي لكنه وهيا، عن أمتيم جرير ابن أن والوا؛ع أحد• عن القول 
- ٠٢٢ )آ/ ثول كل معنى ش رؤيتط التي الرواياُت، ذكر حيث بمفحتين، موصعه بعد ؤإنما 

(.٢٢٠)ا/البيان جامع )٢( 
(.١٦٠العظيم)١;القرآن شير ( )٠٢



منيقل أن سني لا إذ ينقلوه، الذي القصص أم في كعادتنا صفحا نقله عن 
١^١،.سة. أو قرآن في رّوله عن أو تعالى اف عن صح ما إلا ذلك 

إذميففحون بأنهم لعلهم ؤأدئءث،محؤ4، قوله إن ت منه بن لمحب قول وأما 
ذبحهارعن فحالوا دبحت، 

وجهين:من به لأية ا تمر بملح فلا 
السياقفي يظهر ولا حمينا، عندهم معروقا يكن لم القاتل أن • أحدها 
أمرهم،افتضاح حوف الذبح عن حيدتهم تكون حتى الفتل على تواطوهم 

هذا.صحة على يدل القتيل شأن في واحتمامهم 
يدللا ولحاقه نبله الكلام وسياق ؤأقودثامحق4 قولهم أن الثاني؛ الوجه 

أنواعمن نؤع بأي المقبحة خوف أجل من كان ذبحها عن حيدتهم أن على 
الدلالة.

حبرهو إذ لأية؛ ا نفير في القول بهذا الجرم عدم لأور ا فإن هدا، تقرر إذا 
عليه.يدل السياق فى دليل ولا بالاجهاد يدرك لا عما 

يكادوالم أنهم ت ذلك في الصواب أن جرير ابن واختار ابزكثيرت الحافظ قال 
ما- أعلم واض - الصواب بل نفلر، هذا وفي وللفضيحة، تمنها، لغلاء ذلك يفعلون 

التوفيق'اهوباض وجهناه• ما على هماس، ابن عن الضحاك رواية من تقدم 
هوالتعنت الأسئلة هذه من غرضهم أن من هنا كثير ابن رجحه الذي وهذا 

معإسرائيل بني لأخلاق الموافق وهو التنزيل، ظاهر موافقة إلى الأقوال أقرب 
أكثرذكر بينما ، خان صديق ونبهه الثوكاني، القول هذا رج^ وقد ■ أنبيائهم 

التوفيق.وباش ترجح• أو تحرير دون الأقوال هذه رين المق

(.٤١٦/١)الحط البحر )١( 
(.٢٢٠)ا/البيان جاح انفلر: )٢( 
(.١٦٠انمثليم)١; القرآن نفير )٣( 
البيانونح اصر)ا/ا/ه(، فتح اننلر: )٤( 





والترجح!المناقشة أ؛أ 

علىالأية حمل تصويب إلى المسألة هذه في هذس جرير ابن الإمام ذهب 
يمكنلا فيها المهم لأن وذلك فيها، تعالى اف أبهمه ّ تعيين؛ دون إبهامها 
المحابةمن ه الرسول دون من بها يخبر التي المشاهدة أو بالحس إدراكه 

تمتنها.عر المة أو القرآن من ظاهرة دلالة من بد لا بل والتابعين، 

منمتاهآمحمبجث ^٥^١ ت قوله تأؤيل في عندنا القول من والصواب ت فقال 
المضروب.ليحيا البقرة ببعض القتيل يقربوا أن ثناؤه حل اض أمرهم يقال- أن 

القومأمر الى أبعاضها أي على حجة، به تقوم حبر في ولا الأية في دلالة ولا 
الفخذ،هو به يقربوه أن أمروا الذي يكوف أن وجائر ، به القتيل يضربوا أن 

ولاأبعاصها. من ذلك، وغير الكتف، وعفروف الدب، ذللا، يكون أن وجائز 
القومبأن الإقرار مع ، به العلم ينفع ولا القتيل، ربوا ذللث، بأي الجهل يضر 

آ.١^ الله. فأحياْ ذبحها يعد البقرة يبعض القتيل صربوا ُل 

تعيينفي له متميز منهج هو المسالة، هذه فى الْلبري الإمام من التقرير وهن-ا 
هن.افي المعين وهو معصوم، بخبر إلا حقيقتها تدرك لا التي القرآن مبهمالت، 

الماب•

منكان شيء أي البعض هذا ابنكثير: الحافظ فال 
معيناكان وقد كائن، به العادة وحرق به، حاصلة فالمعجزة البقرة هذه أعضاء 

،أوالدين أمر في علينا تعود فائدة لنا تعيينه في كان فلو الأمر، نفس في 
بيانه،معصوم عن صحيح طريق من يجئ ولم أبهمه، ولكن لنا، تعار اش لبينه 

.اه النه. أبهمه كما نيهمه فنحن 

(.٢٣١)Y/البيان جامع )١( 
(.١٦٠العفليم)١; القرآن نفير )٢( 



يضربوابأن أمروا الذي البعض تعيض في واختلف الشوكاني؛ العلامة وقال 
تنقول أن ؤيكفينا علم، بغير القول من فته ما مع ذلك إلى حاجة ولا به، القتيل 
ومابه، أمروا ما فعلوا فقد به صربوا بعض فأي ، ببعضها يضربوه بأن النه أمرهم 

اه.برهان. به يرد لم إذا العلم فضول من فهو هدا على زاد 

،هماس ابن عن الرواية جاءت القتيل به خرب الذي البعض إبهام وعلى 
والحسنزيد، وابن 

•المقمرين من كثير عبارات جرت وتصحيحه الوجه هدا ترجح وعلى 

القتيلبه صرب الذي البعض أن رمح من قول عدم لك فلهر هدا، تقرر فإذا 
يخلقما أول لأنه العج—،، أو كلامه، هو القتيل من المراد لأن اللسان، هو 

الأذواللْرمن ذلك يغير ير، ما وآخر 
حبرأو كتابه في اف من بخبر إلا ذلك بحقيقة العالم إر مبيل لا أنه وذلك، 

افهأبهمه ما لتميز التعليلأت هد0 تصالح ولا ، منهما شيء ولا .، الرسول من 
أعلم.وافه عليه. برهان بلا عنا تعار 

)ا(ذحالقدير)ا/««ا(لأ
(.٢٣٠)١; حاتم أبي ابن شر انظر: )٢( 
اسرينهJابعض حكى وتد ئ؛ر)ا/اأا(، ابن وتمر (، ٢٣١اوال)ا/جامع انظر: )٣( 

)ا/اكزيل ومعالم )ا/لأا0(، المعاني شتر ١نظر: الأيهن، ني الأنوال عداد ني قولا 

(،١٣٤)م الغس—، مفاتح في الرازي ورجحه (، ٤٠)ا/المجاز ني عيية أبو اثتمّر فعليه )٤( 
غرابفي واليسابوري (، ٠٣/ التأؤيل)ا ياب في والخازن ٤(  ٠٧/ الجامع)ا في والقرطي 

ىJ)\إT^٦هروح في والألومي (، ٤٢٠)ا/ الحر في جان وأبو (، ٣١٢)ا/ القرآن 
ابنهدر ويه (، ١٨٥)؟/ المحاسن في والقاسمي ٢(، ٠ ٠ )ا/ اليان فح في حان وصديق 

الأية.نفير )ا/؛اا(، المعود وأبو )ا/هْ(، جري 
اكزيل)ا/ه.ا(؛ومعالم المميرلأكرماني)ا/.ها(، غرانب، انظر: )٥( 







إحراجهامن إر أعجب - سيلا ذلك إر لجدنا ما - أصلها إلى فتوجيهها 
اهلها. المعروف ومعناها أصلها، عن 

معترأصل هي هنا زجب في جرض ابن الإمام بها أدلى التي الحجة وهدم 
أدر•الحرف معني في المعشر الأصل علي فالحمل الترجح• في ءندْ 

نيرجيا ترو لكل جعل لذا الأزر؛ تقديم نيل س عنا اين ُمجح 
الممح؛ُفىالآيت•

•منهم التمر، أهل من حماعة احتار الأية مده في حرير ابن احتيار لنحو 
^٢،.٢٠٠وغيروالمين، حيان، وأبو والمعاني، الزجاج، 

الأمرينلأحد اراوء ومجيء ت — اف رحمة عليه — عضيمة الخالق عبد ئ. تال 
هوالمعنى وهذا . اه الكريم. القرآن في فيه استعملت الذي الكثير المعنى هو 

اللغوي■وصعها في الأصل 
وهوالأشياء، أو النيئين لأحد موصوعة ارأوا أن التحفيق ت هغام ابن قال 

وأما*الواو*، معنى ؤإلى ابل*، معنى إلى تخرج وقد المتقدمون، يقوله الذي 
١اه غيرها. من فمتفادة المعاني بقية 

(.٢٣٧اوال)أ/جامع )١( 
والممالمءبل)ا/(، ٠١٩)ا/ وتمرالعاني للزحاج)\/ا*ه>(، القرآن معاني انظر: )٢( 

(.٤٣٦الممون والدر (، ٤٢٣
القرآن)١;\الأسلوب دراسات )٣( 
والجي)آ/به؛(، والخمائص (، ٣٠المفضب وانظر: (، ٦٧/١)اللهب مغس )٤( 

(.١٥٧٥; الكريم)\أ القرآن لأسلوب ودراسات ، ٢٣١ص الداني 









فيعلما حلق تعالى اف أن والجماعة نة الأهل ومذهب • البغري نال 
صلاةفلها غيره، عليه يقنا لا العقل، سوى الحيوانات وسائر الجمادات 

]الإسراء:ؤدإننذ،نح؛يلأبمجبجئء4 ت - ذكره حل - نال كما وحنسة وتسبيح 
ؤأل»لرونال؛ [، ٤١ت ]النور لستره صلاثم علم ومد صنقت وقال؛ [، ٤٤

علىفيجب [، ١٨]الحج: وقوتأه ؤآلكتش آلام، ق وش ؤ، س لإ لجئ أث، لث 
نولوبنحو . اه وتعالى. سعحانه اض إلى علمه وبكل يه الإيمان المؤمن 
الزجاج،ت منهم رين، المقمن جماعة نال القول هدا تصحيح في البغوى 

•لغيرهم والألوّي، والقرطي، ععلة، وابن والمعاني، 
حقيقي؛بيح تداود مع والطير الجبال بيح تأن التحقيق الشقيطي: قال 

بها...تسبح إدراكات لها يجعل - وعلا حل - الله لأن 

صرفهايجور لا والسنة الكتاب، نصوص أن ت العلماء عنل. المقررة والقاعل،؛ 
نلهرهدا علم فإذا . اه إليه. الرحؤع يجبا بدليل إلا منها المتبادر ظاهرها عن 

معحقيقته، وعن ظاهره عن باللغنل حرجا لأنهما الأحيرين؛ المولين صحف، 
وأنهاتمييزا، للجمادات أن على الدالة والمنة الكتاب لصوص مخالفتهما 

ؤوإنننسإإلأتجحتيْءهالأذللث، ندرك لا أننا غير وتخشاه، تعالى افه بح ت
[.٤٤]الإسراء: ةلدو0سحهمه 

الخشيةيوجبا أنه وهو ت الخامس القول مغمون حكى أن بعد الزجاج قال 
أثرليس شيء منها ليس لأن حهل-أ؛ وهذا قال؛ صانعه. على بدلاله لغيره 

(.٠٥٢ )\إ المعاني تمر وانظر: ١(، ١ ١ )١; اكزيل معالم )١( 
والممرالوحز)ا/(، ٥٢٠)ا/ الحاني و-ضير (، ١٥٨-١ْ ٧/١)القرآن محاني انظر: )٢( 

)آ/آهآ(،البيضاوي على التهاب وحاشية (، ٤٦٥)ا/القرآن لأحكام والجامع (، ٢٦٦
)\/المعاني وروح 

(.٦٧٢المان)؛/أضواء )"١( 



-وجل عز — محال كما التمييز، محيه مجعول منها الهاط وإنما ، ر فيه بينا المنعة 
[،٢١: حئثن نن ثمني٤١ حشLثا ؤأتثهُ جثل عل آلئنءاث ٥^١ ا>كا أم 

ال:قثم ؤأؤواثه/سلإشفياصه ال: ذوكما 
يقللم المنعة بدللث، يراد كان ولو منها، اممه أراد تمييز ذللث، أن فاعلم 

للمؤمنشامل المنعة أثر لأن آلعاراد_،ه؛ عؤ حى وكثثر آلنايمح، نن ءفثثر وؤ 
ادرموغيرْ. 

المعاني.محمق عن والتصحح اصعلراب، الجملة نمي حميعيا* في اينا الأصل في )١( 
)ا/'\ها_مها(.القرآن سانى )٢( 





ذلك:قال 

اكلأوة،ظاهن عليه ئد بط وأشبههما الأية، ذكرت اللذين التأؤيلين وأدر 
أنمن العلم: أهل بعض عن إسحاق ابن حكا0 والذي أنى، بن الربيع ناله ما 

موصىمماع إسرائيل، بني من كلامه ٌمع من عنى؛ذللث، إنما ذكره تعالى اض 
أنودلك، إياه؛ وفهمه به وعلمه سماعه بعد من وبدل ذلكا ا حرفثم منه، إياه 
يسمعونكانوا منهم، فريق من كان التحريغ، أن أتمر إنما - ثناؤه حل - اش 

منأطمامهم قطع المؤمنين، عباده ذكره تعالى منه إيذانا - وحل عز - الله كلام 
لهم:فقال، والهدى، والنور الحق من محمد به أتاهم بما لهم نبمايا إيمان 
بالذي- تخبرونهم ؤإنما إياكم، اليهود هؤلاء تصديق في تطمعون كجمإ 

يعاينوه،ولم يشاهدوه لم ءس_، عن - وحل عز - اطه عن الأنباء من نخثرونهم 
ويجحده؟فه ويحن يبدله نم ونهيه، وأمره كلامه الله من يهع بعضهم كان وفد 

ؤم1عو0بقوله: عنى أنه زعموا الذين قاله ما على الأية تأؤيل كان ولو 
معنى١^^ تمعوو فوله: لذم يكن لم التوراة، يسمعون : آده ًًئم 

فحالمحن فخموص فح، الحت وغير منهم فح المحن سمعه قد ذللثه لأن مفهوم؛ 
ِقولهم الذين قاله ما عر التأؤيل كان إن - الله كلام يمع كان بأنه منهم 
له...معنى لا سماعهم، ذللثح مع يكان ممن غيرهم، دون 

مباشرتهممن - أعهلوا كانوا اليهود، من حاص عن أحر - ثناؤْ جل - ولكنه 
ماوحرفوا بدلوا نم والرمل، الأنبياء غير أحد يعطه لم ما — الله كلام نماغ 
بهحص كاف الذي للخموصى به، وصفهم بما وصفهم فلذللثؤ ذلك. من سمعوا 
ادرا،.ذره. تعالى كتابه في ذرهم الذي الفريق، هؤلاء 

القاعدةمضمون هى هنا جرير ابن الإمام بها أدلى التي، الحجة وهذه 

؛A_Y.)Y؛U/Y)oLJlجامع 



^^£يت_لي

حيث،. حاكهءل ما على مرجح السياق في ثرائن تؤيده الذي راالمول الترجتحة 
تؤيده•الماق في ثرية لوجود أنس بن الربيع قول رجح 

فيالوجه بهيا القول هدا ترجيح في جرير ابن الإمام المنار صاحب تابع ومد 
الترجًحرأ،■

والرازيالجوزي، وابن عطة، ابن متهم؛ رين المغمن جماعة ذهب بينما 
رجحهالذي القول محعيف إلى عاشور وابن والألومي، كثير، وابن والقرطي، 

الآِير)"ا(ٍاضل وترجح جرير، ١^، ١^٢ 

أنيجوز إذ لازمة، غير بأنها جرير ابن بها احتج التي القرينة عن وأجابوا 
قرئإذا اض كلام ح لأحدنا يقال كما اض، كلام سمع التوراة سمع لمن يقال 

'؛ثممتع حئ ثيرُ آسقجارق تن وإذأحد ؤ تعالى نال كما القرآن، عليه 
اطه،لكلام سماعا للقران، قلبه واستجاة أذنيه سمّاع مي ف٦[، ت تالتودة أثده 
بالوحيه النك، ّمعه كما يسمعه لم ؤإن 

ومقاتله.ءإبج> موّّوإ حمانص من التكليم بأن القول لهدا تضعيفهم وأيدوا 
ويةيد،هؤآنثثنكوآلنايثم،تعالى: مال 

إنمال: ومن صعق، القول ا هل. وش حكاه؛ أن بعد عهلية ابن القاصي مال 

انظر)١( 
انظر)٢( 
انظر)٣(  انظر)٣( 

اكرح؛ح)ا/ها<أ(.قواعد 

١٤٣)"Y/انمب و.فات؛ح )ا/م«ا(، السير وزاد )ا/با"آ(، الوجيز الحري : 
العاموروح (، ١٦٥/١)اسر القرآن ونفير (، Y/T)القرآن لأعام والجامع (، ١٤٤

والتجريرواكرير)ا/لآه(.
(٣٠)Y/، التهاب وحاب كير)ا/ها"ا(، ابن ونفير (، ١٤٤)٣; الغيب مفاتيح انظر: )؛(
)Y'القرآن لأحكام والجامع  d\'r)\/السير وزاد )ا/ي1أ(، الوجيز الحرر انظر: )٥( 

 ،)Y وحاب /Y(٠٣٠ النهاب ،) إس(واكوض والتحرير العاز وروح\(













والترجح!المتاقشة ؛؛ي 

حلافعلى التارل وهذا هماص: ابن قول ردى أن بعد اتجري الإمام مال 
هوالرب: عند ارالأس® أن وذلك بينهم، المستفيض العرب كلام من بمرق ما 

اها/الذيلأيكب.
•عاليه جرير ابن وتعقيب هماس ابن أثر محاق أن بعد كثير ابن الحافظ فال 

اهأعلم. والله نفلر، — الإسناد بهيا — عباس ابن عن هذا صحة في نم فلتات 
كانواوهم اليهود، عن الخبر في لأية ا أن الفول هذا صعق على يدل ومما 
ورسلهالله كتب بجحود وصفهم يستقيم فلا ورسولهم، بكتابهم يؤمنون 

حهةس اتجاهه عدم مع عباس، ابن عن الأثر هدا إسناد صعقا تقرر فإذا 
الذي! ®الأمي® معنى أن وهو الأول، القول ثثمن، اللففل، لهذا العرب استعمال 

القراءة.ولا الكتابة يحن لا 

كلامفي ®الأمي® معنى كان فإذا بقوله! ترجيحه على الهلبري الإمام نص وفد 
معنىأن من النخعى، فاله ما الأية بتأؤيل أولى هو فالذي وصفنا، ما الرب 

اه.ر؛،.يكت_،. أن بحسن لا من ومنهم ت إيوذه شبب نوله 
الترجيحيةالقاعدة مضمون هو هنا الهليري الإمام يه رجح الذي الوجه وهذا 

،.المربل كلام من المعروف عر اف كلام حمل رُيجب 
ونفىالكننث،؟® بملعؤك^ ءرلأ تعار؛ قوله رححته فيما القاءل.ة هذه يؤيد ومما 

الجتانييكر لأيي القرآن >_ في: المض هذا ض واننلر )آ/ههأل(. المان جامع )١( 
،AU_؛الراغب ومفردات (، ٦٣٦ا/)٥ الينة تهديب، في رأم® مادة وانظر؛ ، ص٨٨

(.٣٤/١٢)واللماز 
(.١٦٧/١تفرابنئ؛ر))٢(
(.١٤٨/٣)انمب ُفاتح انظر: )٣( 
اوان)(ا/ههآآ(.جامع )٤( 
(٣٦٩/٢٠)الرجيح فواعد انظر: )٥( 









بمدهنذايى يقولرث م يأتدمم 'الكثب 4ل-ن ُؤميإ، تعالى• ونوله آ ٧٨ت عمران 
آْكزنهكذب ثقنوى ؤ ه ومحول[ ٧٩رة: زال—قثية4 ننثا بو، ليخثدأ اثث 

٤٢.]

في\لأخروو القولين تضعيف في القرينة هذه جرير ابن الإمام اعتمل- وقد 
إذاللكتاب التالي بأن التلاوة، ت لأماني® ررا معنى ،! Jliمن قول فضعف ية، ألا 

فلايتدبرْ لم ؤإن يتلو، لما فناثا يكون أن العلم بعد يستحق فلا علمه، تدبره 
مانفى فى شاكا يكون أن إلا يتلو، لما فنان هو يقال؛ أن التدبر بتركه يستحق 
شاكينغ المبي عمر محي اليهود 'كن ولم باطل، أم هو أحق يدرى لا يتلوْ، 

.اممه عند من أنها التوراة فى 

إلاألكنتب 0نلنوى ^^٠ محوله؛ معنى بدلالة هذا حرير ابن كلام وبتأيد 
القراءةنون يحلا ين الن. وهم الأميين، عن حبر هي إذ [ ٧٨آمايايملالبمرةت 

ومنهمI المعنى يكون القول هذا وعلى — السابقة المسألة في كما — والكتابة 
محراءة.إلا الكتاب يعلون لا يكتبون، ولا يقرؤون لا أميون 

جعلبحجة رجحه ند الرازي كان ؤإن منه، أولى غيرْ ركيك، معنى وهذا 
،.ذاله١٢بما تعلق ذا الأمشاء 

وليسللمعنى، تع فالامتثتاء المياق، دلالة لمعارضة تملح لا الحجة وهذه 
وبهالعربية، أساليب من النقaني فالأستثناء ^ا وٌع للاستثناء، تبعا المعنى 

كثيرة.^أيات قي القرل جاء 
قي®التمني® قال؛ من قول تضعيف في القرينة نفس استعمل جرير ابن أن كما 

®التشهي®.بمعنى ية ألا 
هويقال؛ أن جائز غير ®المتشهي® معنى في هو الذي و®الت٠ني® ؛ ههت؛ محقال 

(.٢٦٢اوان)أ/جامع )١( 
!)م٩٤الغيب .فانح انفلر: )٢( 

















والترحح؛المناقشة م

،جبريل الأية هده في القدس® ارروح د الراد أن الطبري الإمام رجح 
بينالكلام دار ارإذا ] الترجيحيق القاعدة مضمون على محيا ترجيحه في واعتمد 

لاروحلنر لو أنه وذلك ، أولىا٠ التأسي على فحمله والتأكيد التأسيس 
قدلأنه تكرارا؛ لمار الموتى، به يحيي الذي الأمم أو بالإنجيل، القدس* 

ماتشمل فالبينات ه أكتثت ءَ بن؛ جى دءاي ؤ تعالى• قوله في ذكرها بق حم
الأسقام،ؤإبراء الموتى إحياء من والدلالة الحجج من يديه على اف أطهره 

ذكره,محبق معنى تأكيد من خر جديد معنى وتأسيسي • الثه اتاه الذي والإنجيل 

في- ®الروح" •' ئال، من قول بالصواب ذلك في التأؤيلأُت، وأولى • أدتث قال 
فيأحبر كما به، عيي أند أنه أحبر ثناوْ جل اف لأن جبرش؛ - المرصع هذا 

آلميي،يرؤج أيدظثث«• إذ زلدتش وعق ٠،^، آدحفر أن ينمش أس ُؤإذثال ت قوله 
دألورينهوأ-لدكمه اثبمكنث عئمثلف وإل وء=قهالآ ألتهب ؤ، ألثاس يكتث 

لكانالإنجيل، هو به اممه أنده الذي الروح كان فلو [، ١١٠وآلإغهله]المانلةت 
دألويبمتهوأ-يكمه ألآًلأب عدنك و٠ؤوإد آلئدأت0يم، بئعج أة-تمك ءؤإد ت ه ولن

معنىقال: من قول تاؤيل على أنه وذللث، له. معنى لا قول تكرير وألإمح-له، 
الإنجيل،علتلث، ؤإد - بالإنجيل أيدتك إذ هو؛ إنما ه، ألمديل يرؤج تمكن أيد ^إذ 
زيادةغير من واحد، كلام تكرير فذلك معالمه، وهو إلا ^^١ به يكون لا وهو 

يتعالىذكره تعالى واض الكلام، من حلم، وذللت، الأحر. على أحدهما في معنى 
فسادفبتن كذلالث،، ذللت، كان ؤإذ فائدة، به يفيدهم لا بما عباده يخاطب، أن عن 

افكتب جميع كان ؤإن الإنجيل؛، الموضع: هذا في "الروح" أن زعم من قول 

(.٤٧٣)أ/الترحح فواعد انفلر: )١( 
(.١٩٠الخب،)م ومفاتح (، ٣١٩)'أ/ا/ام_  jlJiجامع انفلر: )٢( 





على،مدم ئرآنية آيات تؤيده الذي ®القول قاعدة القول هدا ترجح يؤيد ومما 
ؤءلالكريم القرآن نزول عن حبره قي تعالى اش قول ذلك من • ذلكاا عدم ما 

جبريل،هو بالقرآن نزل والذي [، ١٠٢ت ]المحل أ-ئييم )بتك ثن ألئدثب، رؤح ثرد/ 
توقوله [، ١٩٣]الشعراء: آأصو،يم أؤح د •' تعالى نوله ذلك ومن 

الأي.من ونحوها [ ١١^]صدم: إثهارهناه 
}القاعدةل هذه بمضمون القول هدا رين المقمن جماعة رجح وقد 

يثيجآهرةك> ؤ I تعالى الله مول - أيئا - القول هدا صحة هملى يدل ومما 
عيسىأيد أنه تعالى اممه فأحبر [ ١١٠تالماJدة نحكيلاه ألمهد ي ألثاس تؤز آلئدثبم، 

لمأنه ومعلوم • ٢٣١١^'وكهلا المهد، في ص-غيتا القدس بروح . مريم ابن 
المهد•في وهو الموتى يحيي يكن لم أنه كما المهد، في وهو الإنجيل بويثإ 
)روحنمير صحة وعلى القولين، هذين صعقا على تدل خناهرة مرينة وهذه 

.ئهقنجبريل بأنه ظهف؛ عيسى به اممه أيد الذي القدس( 
فىقرائن تؤيده الذي ®القول الترجيحية القاعدة مغمون هو الوجه وهذا 
حالمهءر؛/ْا على مرجمح المياق 
رجحمنهم أحدا أر ولم ، ترجيحه على المفسرين عامة عبارات جرت وقد 
غيره•على الأية ير نففى اقتصر أو مراه، 

وروحرا/ْيا(، كير وتمرابن (، ٤٨١اوح؛ْل)ا/والبحر )\/مه(، المهل انفلر: )٢( 
وغيرها.اويأن وأضواء انماني 

جامعانظر: )٣( 
)ا/ههآ(.غواعدالترحيح انظر: )٤( 
ووضحاورئن)ا/.ها(والسردالوجيز)ا/يخآ(، والعيون)ا/ا-ها(، اص انظر: )٥( 

ومائ_،)ا/وْ(، التأرل وuب (، ٢٤)A لكرطبي والجامع (، ١٩١السب،)T/ وطاتيح 
كثيرًابن ونفير (، ٤٨١)١;السيط والحر )\إص والتهيل (، ٣٣٠)ا/القرآن 





فيوجها الغراء ذكره وند احدرا،• إلى القول هذا جربر ابن ينب ولم 
:٤)الزمخشريل٤/وجوزه ،، عن الغوي وحكاه ، الأية 

والترحح!المناهثة ه

وسكتالأول، القول ورذ الثاني، القول ترجيح إلى جرير ابن الإمام ذهب 
الثالث.لقول اص 

نحنما بالصواب مميلاما؛ويز0ه ؤ ت قوله في التأؤيلأت وأولى ت وه ذة.ال 
صفتهموصف الذين لعن أنه أخر - ساؤْ جل - الله أن وهو الله، شاء إن متقنوه 

ه.محمد نسه إلى اف أنزل بما الإيمان قليلو أنهم عنهم أخر ثم لأية، ا هذه قي 
بلت ومعناه ذكره. المتروك للمصدر نعت لأنه ^_i؛^^، ت قوله نصب وليلك 
القولاد فبتنا بما إدا تبين فقد يؤمنون* ما قليلا فإيمايا بكفرهم، اف لعنهم 
يعنىأنه من روى ما على كان لو ذلك معنى لأن ذلك، في قتادة عن روى الذي 

المرفوعا ءالقلل* لكان يؤمن، من منهم فقلل أو قليل، إلا محنهم يرمحن فلا به؛ 
نهبفإذا اامااا، مرافعا حينئذ ١االةاللا١ كان تأويله، ذلك كان إذا لأنه منصوبا؛ 

لها،مرافع لا ارمارا بقت ففد - »الذي« أو ل)نن« معنى في وراما<ا - ااالقاليل« 
جريرابن من التقرير لهذا اهْ،• العرب• من أحد لغة فى جائر غير وذلك 
•ترجيحه صحة على حجتتن نقمن 

قولحكى الذي اسم ذكر وأغفل الفراء، من جرير ابن أحاوْ وق. (، ٣٣١)ما/ السان جامع )١( 
،الكائي®.وهو به، الفراء صرح ينما الُرب، 

صاحي،الأملس، وامحو ين عمر بن محمد والواند.يهو; (، ١٢٠)ا/التنزيل معالم ايفترن )٣( 
(.٤٥٤)\االسير وماثين• سع سنة تومح، عرصعقه، متفق وءيرها، المغازي، 

الكشاف)ا/ههأ(.انفلر:ر؛(
.ممالانرأربمآم_ جا،ع )٥( 



بقوله:الصف هدا كفر عن تعالى أحبر حث الساق، دلالة الأولى؛ الحجة 
تبقوله قليل أنه إيمانهم عن بخره ذللت، أردف ثم ذمحي(4 أفُ لتيم 

عناض أحبر الذي للصنف الإيمان يلة وصف أن على ذلك فدل محمحا4 ما 
وكفرواإيمانهم من القليل هو وهذا - الكتاب ببعض أمنوا أنهم أى كفرهم. 
به.يكفرون أنهم اف أخر الذي الكثير هو وهن.ا ببعض، 

تكونأن للزم قتادة قول، على كان لو إذ ®قليلأء، نعب الأحرى: الحجة 
محالوفلممدر نعت، بانها القول صحة على ئد منصوبة حاءين، ملما مرفوعق، 

أيديهم.قي مما بقليل إلا يؤمنون فلا المعتى: ؤيكون ®إيمانا،، تقديره 

متهم:المقرين من حماعة فثر وبه ،، القولل هذا الألوسي رجح وقد 
أصعدوهو ١ وغيرهم حان، يق وصل. والثوكانى، والبيضاوى، الزمخثري، 

الكتابأهل كفر تعالاد فى الأيايتج إذ قبلها، الآيادت< سياقايتج بموافقة الأقوال 
منالكفرة هؤلاء به أحذ ما هو القليل الإيمان فكون لأنبيائهم، وعصيانهم 

ويكنيكآلكننب ؤأفنوهتونيبعض بقوله• عنه الله أخر والذي الكتاب 
مدفؤعغير قتادة قول كان ؤإن أعيانهم، لبعض كاملا إيمانا حعله من أولى 

الحيثية،هذه من قوله فيصح قليل، عدد إسرائيل بني من امن همد إذ صحته؛ 
منه.أولى غيره كان ؤإن يحتم-له، والياق 

هذاعن حيان أبو قال بلازم. فليس يالنصب، عليه النحاة اعتراض أما 
بينإنما قتادة لأن النحويون؛ ذكره مجا يلزم ولا صحيح قتادة قول الاعتراصن: 

ءندْقليلا انتصاب ؤإنما ذللثح، فيلزمه الإعراب شرح يرد ولم وشرحه، المعنى 

اوعانى)ا/ا،ام.روح انظر: )١( 
البيانونح (، ١١١)ا/القدير وفتح (، )ا/٤٧وأنواراكزيل (، ٢٩٥)ا/الكثاف انفر: )٢( 

والمار)ا/\ايم(.(، ٢٢٠)ا/



نيأي I قليلا قوما فيؤمنون عنده; والمعنى يؤمنون، في الضمير من الحال على 
امرأيؤمن• من منهم فقليل ت معناه وهل-ا قلة، حالة 

عثتاظحآس ؤبل، I تعالى بقوله وأيدْ قتادة قول ترجيح إلى الرازي ذم، بينما 
القوم،بال-كر فيها ممرح الجملة وبأن [ ١٥٠ت اء ]النقيلاه إلا يؤمنون ثآدُ ؟هميم 
هذارضا رميي وامتفلهر . القوم هؤلاء بعمى الاستثناء يتناول أن فيجب 

.^١

صعيفقول فهو بشيء مرمنين يكونوا لم أنهم وهو الثالث،؛ القول وأنا 
وجوْتمن وبيانه جدا، 

فيالكتاب، ببعض إيمان لهم أثست، إذ يرده، تعالى اممه كتاب، نص أن ت أحدها 
يصحفكيف، [ ٨٥]البقرة: يثنتيأه آلكشس، يجمح، أذثؤَ؛ون ؤ ت تعالى قوله 

نضهمطالما؟أ

الآية١لنقل ظاهر حلاف القول هدا أن الثانيI الوجه 
فيالمحض النفي بمعنى القلة مجيء العربية في صح ؤإن أنه • الثالث، الوجه 

®قليلا®أن وذلك، عليه، الأية هده تركسب، حمل صحة يعنى فلا التراكبي،• بعض 
قياماأي• قليلا® رقمت، نظير فمارر>ثإ المثبت، بالفعل لأية ا هذه في انتصبت، 

قليلا.

لمصدرهصفة قليلا وجعلت، مثبتح فعل جاء إذا أنه إلى ذامبإ يدمب، فلا 
نقلالذي ؤإنما وقوعه؛الكلية. وعدم رأنا، المثبتؤ ذللا، انتماء المعنى يكون 

٥(.٠ ٢ )١/ المون الدر ; وانفلر  iiiAo)\إ المحيهل الحر )١( 
(.١٩٣>r/انمي، ،فانح انظر: )٢( 
النارانظر: )٣( 
را/هام(.العاني وروح (، ٣٣٤)Y/ حاشاالشهاب انظر: )٤( 











ذلكعلى كولوهم مضوا، الدين أسلائهم الأنبياء قتل إنما القتلة، هم بالقتل 
زإليهمل القتل فنسب به، ورمحوا 

والترطبي،الجوزى، وابن عية، ابن قال وبه الفراء، قول وهذا 
وءيرهم١٢/الحلبي، والمميز والمقالي، 

والترحح!المناقشة ءاي 

منللأحياء حطاب أنها على لأية ا حمل ترجيح إلى حرير ابن الإمام ذما 
الخطابوحرج أسلافهم، عن حبر وهي اف. رسول عهد على إسرائيل بتي 
الأبناء.إلى الأباء فعل __-، العرب لأن المخرج بهذا 

أدركواالدين حاطب اش أن ت عندنا القول من فيه والصواب ؛^٥؛ فشال 
منوغيرها البقرة سورة في حاطهم بما - إسرائيل بني بهوي من ه اف رسول 
كفرانمن ملف وبما أسلافهم، إلى إحسسانه من سلف بما — ور السائر 

ذلكوأصاف أنسائه، وعلى عليه واجترائهم معاصيه، وارتكابهم نعمه، أسلافهم 
كذاكذا يوم بكم فعلنا ت لبعض ؛عصبا الحرب قول نظير به، المخاطبين إلى 

أنI بذلك يعنون _، هدا كتابنا من موصع غير في بيناه قد ما نحو على — وكذا 
ذلكفكذلك بأوائلكم، ذلك فعلوا أوائالما وأن بأسلافكم، ذلك فعلوا أسلافا 

عنالخير لمقل على حرج قد كان إذ ، مد4 بن أئيآءآف مئلو0 ت قوله في 
يقالأن حاز منهم، المالفين فعل عن ذكره تعالى الله من حبرا به، الخاطبين 

وكانقبل؟ من اممه أنبياء أسلافكم يقتلا فلم قل: سناه: كان إذ ؤتيتف4، 

(.١٢٠ )T/ الغب و.فاتيح (، ٣٥٣- ٣٥٢)Y/المان جامع انفلر: )١( 
١٥وزادالمسر)ا/ والمٍررالوجيز)ا/يآ(، (، ٦١-  ٦٠للفراء)ا/ المعاني انظر: )٢( 

[0SU)\/الممون والدر )ا/هي(، اكزيل وأنوار (، ٣٠)Y/ القرآن لأحكام والجامع 



فعلعن حبر هو إنما مزه، من منلوذأئثآءأثي ^ظم ت فوله بان معلوما 
اهملفهم. 

مبنيفيه بحجته وأدلى الموصع هدا في جرير ابن اختاره الذي المعنى وهدا 
الأّلأفاا،عن والخبر للأحياء الخطاب إحراج رادجه ألة مفي اختياره على 
:؛ ٠٢٧١]ورن1ثهه عومحإ لنزأثي ت تعالى قوله ير نففي تحريرها مق وفد 
هناتكراره عن أغنى بما [، ٨٤]القرة؛ يئندوزه وأسر ؤ ت فوله ونمير [ ٦٤

ترها,tJajفي القول وكدلكا 

(.oU(Tol-Tor/1\جامع )١( 
الرسالة.هده من  ٦٠٢وص  ٥٩٩ص انظر: )٢( 







الذي٠االقول لأن: ؛ ٢١حماعذر اقتصر وعليه رين، المقمن كثير عبارات حرت 
حالفه«رآ/ما على *وي فهو السياق في قرائن تؤيدْ 

الإذ الإءتضاءل'ا،، دلالة هومن بل عاليه، الدليل قام مما الإضمار وهذا 
هداتقدير فتعين بياته، القلوب في يثرن لا الجل لأن به، إلا الكلام يستقيم 

به.الاإفوءل حكم في الصورة بهده وهو المحدوفح، 

لمعتىالسامع بمهم اكتفاء ارالحم_<اا ذكر ترك ولكنه الطبري: الإمام ئال، 
منهالقالن، يثرب الذي وأف الهالن،، يشرب لا العجل أن معلوما كان إن الكلام؛ 
تاضل،ه=قادغ آؤ آلثتيق عن ونكلهتر ؤ • - اؤْ نثحل - ال نا كمحبه، 

فاذااه؛،. [. ٨٢^ا[ؤزثفيآيهمضاتياهزمش: آ'بميهتالأءراف: 
الماليةوأبي قتادة نول هو كما *حب®، ب المحذوف هذا ئدر فقد هن«ا تقرر 

دالمعرمحن•رين المغعامة قال وبه والربح• 

فقط،ارحب،(( بالمقل تقديره التقديرين وأولى } ءبادةاال حب، ١٠ب بعضهم وقدره 
الأصل.مخالفة لتقليل للحال.وفات تقليلا وذلك 

انثلرحماية القول ط؛ على انمر وند القرينة، بهدم استدل من على إحالة المابق الهامش في )١( 
)\اللزحاج القرآن ومعاني والمجاز)\اس (، ٦١الفراء)\امعاني المثال: سل على 
والكثاف)ا/لالواحدي)ا/هيا(، والوسط ئءرابالقرآنلكءاس)ا/ع؛آ(، (، ١٧٥
)\اصالتزل وأنوار )مآ/آ«آ(، الغيب ومفاتيح )ا/هاا(، الخير وزاد (، ٢٩٧

وغيرئ.القدير)ا/؛اا(، ونح الموم)ا/امآا(، ئرثادالمقل 
)\ا\\ه.قواعدالرجتح انفلر: )٢( 
وهذامحدوف، بقدير إلا صرورة يمح لا المذكور الكلام يكون أن ص• الإنماء دلالة )٣( 

)ا/الرحى أصول واننلر: ، ٢٢١ص الفقه أصول في الواضح عوالمقتفى. الحل.وف 
المحيطوالبحر ، ٥٥آم-ص الفصول نقح وشرح (، ٣١٨)ا/ا/والمحمرل (، ٢٤٨

(.n٤٧٥/الكوكب وشرح (، ١٦٠)م/ لازركشي 
(.٣٩٥المن)أ/جامع )٤( 
ى. ١٦)الممون والدر )\اهس المحبمل الحر انظر: )٥( 













صميرتقديم يجيزون حيث الكوفة؛ أمل مذهب على بي الاختيار وهذا 
موحر،مبتدأ يعمر١١ ورءأن مقدم، حبر رربمزحزحه١١ ذ المقدم، الخبر مع العماد 
معهندم الخبر نذم فلنا بمزحزحه١١ هو تعميره اوما والتقدير عماد. وءاهوا 
،.انماد١١

لأنأصولهم؛ على جوازه لعدم الوجه هدا على المربون اعترض بينما 
هداغير اختاروا ولذا ٢ ل متوم-ئلا؛ يكون بل الخر، مع يتقدم لا عندهم العماد 
وماI والتقدير لأية، ا أول في المذكور ااأحدهماا على عاند أنه فذكروا القول، 
يعمر.أن العياب من بمزحزحه أحدهم 

المناعةحيث من المعارصة من ومالم المياق، حيث من كلاهر معنى ا وهل. 
آن.الأو العماد صمير عكس على 

-غيره ذكروا - والمعربين الشربن من كثير الأية جر تففي وندمه 
دالقرطما،ععب، وابن والزمخثري، والواحدي، ومكى، الزجاج، ت منهم 
،•حازأوصديق والألومي، والثوكانى، والين، حيان، وأبو 

فىوتلخص الأية: في أقوال ة حموذكر أولا ذكره أن يعد حيان أيو نال 
أويعمر؟ من الممهوم المدر على أو أحدهم؟ على ءاند أهو ت الضمير هذا 

حمسة،أقوال عماد؟ أو المأن؟ مير ص أهو فوله: من بعده محا على 

)م0\(.انمون والدر )ا/ْ«ْ(، الخبل الحر انظر: )١( 
امآنابإعراب ر والفريد والدرالخون)أآ/ها(، اوءرالخط)ا/0'ْ(، انظر: )٢( 

٢(.)م القرآن لأحكام والجامع (، ٤٤)ا/ 
)١;والوسط )\ر0>م الهمان إعراب ومثكل للزجاج القرآن ُعاني انظر: )٣( 

)Y/القؤأن لأحكم والجامع )ل/ا/هآ(، الوجيز واشمرر )\ر^م والكثاف (، ١٧٨
وروح(، ١١٦/١)القدير ونح )أ/؛ا(، المصون والدر (، ٥٠٠المحبل)ا/والبحر (، ٣٦

البيان)ا/ا،(آآ(.وضح  drr)\/انماني 



صنعترا ا لا البصرة أهل جمهور احتارْ الذي القول وهذا ٠ اه الأول• أقلهرها 
حدسالأن محه؛ ال<اى«ث إله، والساق الصناعة، جهة من عليه 
راؤإعادةالحياة. على حرصهم عن والخبر يعمروا، أن المشركين ودالة عن الأية 

غيره٠٠إلى إعادته من أولى عنه المحدث إلى الضمير 

•( ١ ١ ٦ ا/ ) الهدير فح وانغلرت )ا/\*ه(، المحيط الحر )١( 
اكرحح)آ/'آ*آ(.قواعد انظر: )٢( 





يتمي
والترحح:المناقشة أ؛آ 

يذكرأن ثاننا ذكر إذا أنه والأصل ظاهرة، تكون أن الأسماء في الأصل 
فهوظا،هما ثانتا الأمم ذكر أعيد فإذا المابق، بالظاهر عنه للاستغناء ا مضمن 
فيبلاغية لأغراض البليغ الكلام في ذللث، ؤيكون الأصل، حلاف، على حروج 

الكلأمأ١/

الجلالةلنقل ذكر حيث القبيل، هذا ْؤن نفيرها بصادي نحن التي لأية ا وهذه 
ؤحتيدورسلب، رمكحيتدء ه عدوا َكان ءؤءى ت محوله فى مرتين الأية هذه فى ظاهتا 

الثانيالوصع في لضمير ب، الكناية عن فعدل عدو أثث يإى ؤبمقنل 
إزالةذلك في جب الأن إلى جربر ابن فذم للكافرين(. عدو )فانه يقل فلم 

إلىيعود أن يحتمل حيث — الضمير وضع لو — الضمير عائد في المحتمل المس 
أنيلفليلك، بدليل؛ إلا أحدها يتعين ولا ميكائيل، أو جبريل أو الجلالة لنقل 
التيالبلاغية الأ>اض من وهذا ظا>ا، الأمم بإعادة المحتمل اللمس هذا 

.المقمر موضع الذلاهر فيها يوضع 

تشابههالعدم باليستؤ الأية وتنظيره الأحفس قول حرير ابن الإمام تعمس، ثم 
قال،ما ، بخلافذللا، في والأمر ت فوله حكى أن بعال ه فقال الغرض. في 

كلاميعقل أحد على التبس لما عنه، مكنى كان لو الثاني ه ررالغراب أن وذلك 
أنالكلام يحتمل قبله ثيء لا كان إذ الأول، راالغرارسا،ا اسم كناية أنه المربؤ 

الأول.ااالغراب،،ا اسم كناية غير إليه يوجه 

ذكرهتعالى افه اسم جاء لو أسماء ؤما)ىأثتسوقكهمتيه قوله: قبل وأن 

(.٤٨٤)Y/ للزركشي واJر٠ان (، ٦٢لسويه)١( الكتاب، انفلر: )١( 
(.٢١٦/٣)والإتقان (، ٤٨٨)؟/\نم.■ )٢( 



فالذلكحجة، من بتوقف إلا الأمم، بكناية إليه المقصود من يعلم لم عنه مكيا 
اه.لأمرهما. اختلف 

وأبوعطية، ابن قال، الأبة هال0 في جرير ابن ذكرْ الذي الغرض وبنحو 
وغيرهملألومي، وا متن، والحيان، 

المدرةإظهار ; منهاأحر أغراصا عاشوررص وابن كثير ابن الحاففل وذكر 
المضمر.دون هر ١١٠١ايفيدها الى العظيمة 

الأغراضوهذه ؤإظهاره، الأية في المذكور العداوة معنى تقرير I ومنها 
هازافي مرادة تكون أن في بينها تدافر لا الأية في المقمر موضع الظاهر لوضع 

السياقل؛،ؤ

(.jU(T\y.T\'\/y\جامع )١( 
 )Y( :انمون والدر )ا/آ"اه(، السل والمم )ا/آ«م، الوجيز انمرر انفلر(YY/Y،)

وروحاوعانى)ا/سؤ
(.٦٢٤)١; والتوير والتحوير (، ١٩١)\إ الثم القرآن تمر انظر: )"١( 

ضد: منهاآنما، يكر ما غير المضمر موصع الظاهر لوضع كيرة أغراصا اللاعنون ذكر ، ٤١
عليةعر التنمه ومنها: الخمحوص. نمد : ومنهاالعموم* قس : دمنهاوالتحقير• الإهانة 
والبلاغة(، ٢١٩.  Y١٦/٣)والإتقان (، ٤٩٨- ٤٨٥)Y/الرuن ]انظر: وغرها الحكم. 

منذكروه وما متفق الأية لهن*ه جرير ابن وتخرج ([ ٩٨)آ/(، ٥٠٢)ا/'للما-انى العربية 

فيالأ>مين يكون لا أن المضمرت موضح ر الذل١٠وضع ضوايط من أن اللاغيون ذكر وقل- 
رإلا يوجد يكاد لا هذا إن : وقالواالإظهار• قح واحل-ة جملة في كانا فإن واحدة، جملة 

٥([.٠ ١ )Y/ والرهال (، ٦٢)ا/الكتاب ]انظر: الشعر• 
فولهمر من عر ردا محنت فهال، الموضع، هذا غير ر الماط هذا عر جرير ابن نبه وقل■ 

تذللت، بمقضى ١[ اتد؛: لاله جم وأنتم ألئند نحؤ ؤغ؛د 
باسمه؟ذكره جرى وفد باسمه الشيء ذكر أظهرت ربما العرب فإن قائل،: قال، فإن 

كلاموتوجيه كلامهم. من المتعمل بالفصيح ذللث، وليس نعر، ضرورة فعلها من ذللت، قثل(: 
إرصرفه من - سبيل ذللث، إر وجد ما - أور بلغته كلامه نزل( من لغات من الأفصح إر الله 
(.٤٦١)و/اه لك،• ذض 







على^٢١١٢ دالألوسي، والشولكني، داسادي، حيان وأبو والرازي، 
الله.رحمة الجمع 

)\إآ('\هاكزيل وسالم (، ١٨٠)١; والوسط (، ١٨١)ا/ص انماتي انذلر: )ا(
الم،ومفاتح (، ١٢٠المسر)ا/ وزاد الوجيز)ا/'آهم(، والحور (، ٠٣٠ والكشاف)١; 

وفحاسر)ا/خاا(،وأنواراكزيل)ا/خي(، والبحرالحط)ا/خاه(، )م/ياآ(، 
العاني)ا/ْمم(.وروح 

















أتسمير؛يت موله قي اض ^٠٠ ٠٠تأييل ل دئالآ"مدنت 
ديوالعود موابن ماص ابن عن الفول هذا مغمون حرير ابن وروى 

وابنوقادة 

سليمان،ملك على الشياطين تلت، الذي اليهود واتبعت، الأية! معنى فيكون 
الله.ملائكة من ملكان وهما ومارويت،، هاروت يابل الملكين علم، أنزل والذي 

أنغير الأولى، ما٠١ ١٠على طف وهى ااالذياا معنى رامارا معنى ومالآحرونت 
ذمُنىوزوجه، المرء ين التفريق مض قمح، والآ"مة السحر، معنمح( قمح، الأولمح، 

والتفريقسليمان، مللث، في الشياطين تتلو الذي حر الواتبعوا ! هذاعلى ية ألا 
وماروتهاروت يابل الملكين على أنزل الذي وزوجه، المرء ين الذي 

مجاهدر^•عن جرير ابن، ورواه 
»ما«تكون أن وجائر ااالذياا، بمعنى ءاما،، تكون أن جالز آخرون: وقال 

االم«.سض 

المعي.في توف وهذا  ٠٢محمدل بن القاسم عن حرير ابن ورواه 

والترحح:لمتايثة ا٠ 

ييوأطنك، ®الذي®، بمعنى ®ماء بأن القول ترجيح إلى جرير ابن الإمام ذهب 
الجحد.بمحتى بأنها القول رد 

مىقول ت عندي ذللث، فى القول، من والصواي، الأنوال! ذكر أن يعد ;ممتن فقال 

(.٤٢١-  ٤٢٠)Y/ الببان جاح انظر: )١( 
حائمأبي ابن ير ونف(، ٤٢٣)Y/البيان جامع انظر: )٢( 
أبوانمديق، بكر أبي بن هو: مسد بن والقاسم (، ٤٢٤-  ٤٢٣٨)المان جامع انظر: )٣( 

المؤمنأم عمته حجر ف وربجى سما، نشأ ونقهاتهم، التابعتن حيار من المدني،، محمد 
(.٥٣)ه/ السير ذلك. غير وقيل ومائة، ثمان ستة توفي عنهم، الله رصي عائشة 



معنىلئن ارالذي،، معنى إلى أزلي موله:في التي »ما« وجه 
إلىوجهت، إن  ٠١ما٠١أن أحل من ذلك اخزت، ؤإنما الجحد. بمعنى هي اكي ااما،ا 

الاسمانيخل ولم . إليهمامنزل يكونا أن ااال٠الكينا١ عن تنفي الجحد معنى 
الماسمن بدلا أو منهما، بدلا يكون أن من - وشكأه ؤدنزوث» أعنى - بعدهما 

معنىبطل ا١الملكمناا من بدلا جعلا فان الثاسأيره، ؤةن1ئون قوله: في 
ثرميىمنهماما تتنثثون قثفي فتنة إدعاعن يمولآ ئدحئ ين هتلمابن ؤوما نوله؛ 

وزوجه،المرء بين به انك بما عالين يكونا لم إذا لأنهما دءبساموشمح؛ه؛ 
وزوجه.المرء بين يمرق من منهما يتعلم الذي فما 

التعلمفمن الجحد، بمعنى  ١١ما و®  ١١ءالملكان هما ه رمميت كان ؤإذا 
٠ؤدمابمإتاب؛٠بقمقوله؛ في المصر وعمن وزوجه؟ المرء بين به يفرق ما إدا منه 
كانؤإن بين، لواضح القول هدا حطأ إذ ٠؛؛" فننه عن إقما يقولأب حئ 

تعلمالتي، هي الثياطين تكون أن وجب فقد راااناساا عن بدلا وشبأه ؤؤه-روش 
ؤ>و2ئو>£أمن حر التعلمت إنما حرة الوتكون حر، الوماروت هاروت 

هونرين< يخلو لا القول هدا وعلى إياهما. الثيامحلين تعليم عن ه وسمدت 
تأمرين أحد من 

لتعلمهماومعصيته باش الكفر لهما يوجب ما ذلك وفى ملكين، يكونا أن إما 
نوله:وفى ذللثح، على ؤإصرارهما تعالى الله أمر بغير الشياطين من حر ال

القول٠هن.ا بهللأن على يدل ما قكم؛ُه ئلأ فننه عن ؤإثا 
الحرارتفاع الواجب، كان هذا وعلى آدم، بني محن رحلين يكونا أن ؤإما 

هذااد فعلى الدلالة أبين ووقت، زمان كل في الحر وجود وفي بهلاكهما. 
عزأزل ميوآ نوله: فى التي  ٠٠ما ١٠معنى أن فبين الوجوم هذه قدت فإذا النول• 

الملكين.عن بدل ءؤهتروث،رشك؛ه وأن ررالن.ىاا بمعنى اممط؛نيم 
منلعباده فتنة وجعلهما حر الالملكين علم تعالى النه يكون أن منكر وغير 



طائعانوهما - رسله لسان على عنه نهى مما ذلك أن لهم بين أن بعد - آدم بني 
.اهررا، للنامحي... فتنة وجعلهما ذلك في لهما أذن إذ ، علما من بتعليمهما تعالى خّ 

أبوإمحاقمنهم: الضير، أهل أكثر ئال الأية هدْ نمير في جرير ابن وبنحوقول 
العربي،وابن والرمخشري، والبغوي، والسمعانى، والجصاص، الزجاج، 
وصديقوالألوسي، رالئوكاني، والبيضاوي، والسمين، دأبوحيان، دالراذي، 

ه.الجمع على ، وغيرهم عدى والخان، 

يمعتىارماا، أن وهو الأول،، القول، ترجيح إلى والقاممي القرطي ذم، بينما 
منالأية عليه مت، حملما أولى هذا ذكره: أن بمد ه القرطبي دال< النفي 

استخراجمن حر فالسواه، إلى يلتضت، ولا فيها، ميل ما وأصح التاؤئل، 
٢.أفهامهما.اهل ودقة جوهرهم، للهلافة الثياطين 

القرطبي.إليه ذهب، ما حلاف، على يدل، ما جرير ابن كلام من سق وفيما 
راجيريل،ب ااالمالكين<< فثر أنه التول، هذا رد في جرير ابن ميما ؤيؤمد 

ذكرهجرى ما إلى الكلام ؤإعادة الأية، سيان( في ذكر لهما يجر ولم وميكاJيلاا 
ذكررأ،.له يجر لم ما إلى إعادته من أولى 

يم.ونمرق باحممار ( ٤٢٦. ٤٢٤)A اليان جامع )١( 
وتمر)ا/به(، للجماص القرآن( وأحكام (، ١٨٤،  ١٨٣/١)للزحاج المعانى انثلرت )٢( 

القرآنوأحكام (، ٣٠١)ا/والكشاف، )\إ\'س اكزيل ومعالم (، ٥٧١)ا/العاتي 
والدر(، ٥٢٦/١السل)والحر (، ٢٣٦)٣;الني،ومفاتح (، ٤٤)١;العربي لأبن 

 A(٣١انمون ،) العاني)١;وروح (، ١٢٠القدير)١; وفح الخزيل)ا/ا،ب(، وأنوار
عيي)ا/خاا(.الوتمر (، ٢٣٦/١اJان)وفح (، ٣٤١

(•٢١٠التأييل)آ/ محامن وانفلر: (، ٥٠)A ام١ن لأحكام الجامع )٣( 
)ه/(، ٥٨٥، ٥٢٥/٤المان)جامع ت انفلر . كثيراجرير ابن به يدلي الترجيح م، الوجه همن"ا )٤( 

٥٥٠، ٥١٦ ،) A(٥٤٦، ٣٢٤ ،)(، ٣٩٧/١٣)(، ١٠٨.)0\00\إ(



.فيها والتأحير التقديم ادعاء على الأية فثر القول هدا أن — أيئا — ويؤيدْ 
٢.والتآحيرأ بالقديم القول على مقدم يالترتيب والقول الأصل، حلاف وهدا 

الديالقول بخلاف يعيد، على العطم، أعاد القول هدا أن — أيفا — ووؤودْ 
منأولى دله ما على والعطف قريب• إلى انملف أعاد فإنه جربر، ابن رجحه 

منفملللار"ليل إلا عنه يعد ما على العطف 
لأنهحدا؛ صعيف الوجه وهدا ت القول هدا حكى أن بعل- الأنباري ابن نال 
ا.اه أولى. غيره فكان والمعنى؛ الظاهر حلاف 

التأؤيلبهذ-ا الجزم وجه ولعل ت القرض ترجيح نقل أن بمد الشوكاني قال 
لخيالهفتنة أرصه إلى حر الينزل أن سبحانه الله تنزيه تكلفه وظهور بعده، مع 

هولما المخالخ، التع|سمإ لهذا موجبج لا أنه وعندي ملائكته. ن ألعلى 
طالوت،ينهر امتحن كما ثاء يما عباده يمتحن أن سبحانه لله فإن الذل١هر، 

كثيرابن الحافظ استغرب وقد ،. اه فننههّ عن الملكان; يقول ولهلءا 
ابنيبين ولم ،• جدال غريب لك، مبأنه ووصفه الذكر، الأنف جرير ابن كلام 
فيجرير ابن حجة على يعترض ولم لقوله، حجة ذكر ولا الخرابة، وجه كثير 

مايما.الثوكانى ذكره ما هو الاستغراب وجه ولعل ترجيحه• 

منمالكين كانا أنهمِا المملف من كثير وذهبا ذلكات بعل، كثير ابن قال ثم 
ذلك،في وورد كان، ما أمرهما من فكان الأرض إلى أنزلا وأنهما الماء، 

سمعأنه عمر: اين عن ساقه نم مسنده. فى أحمد الإمام رواه مرفؤع حديث، 

(.٤٥١الترج؛ح)أ/قواعد انظر: )١( 
(.٢٣٦)مالغيب .فانح انظر: )٢( 
(.١١٤)ا/القرآن إعراب قي البيان )٣( 
)ا/انماني وروح )ا/إأ(، التربي لأبن القرآن أحكام وانظر: (، ١٢٠اكل,ر)ا/ نح )٤( 

٣٤٢.)

العظيمالقرآن فير انظر: )٥( 



أيالملائكة: قالت الأرض إلى اض أبله لما هص آدم »إن يقول: ه المي 
إنا3از للث، ونقفيما بجميك ضل ونحن 'الدماء وينفك فينا يميد من فتها ؤأؤدّإ، ، رب 
تعالىاممه قال آدم• بني من لك أطؤع نحن ربنا، : قالواثلموله، لا ما أعلم 

كيففنننلر لأرضى، ا إلى نهبعلهما حتى الملائكة من مالكين هلموا للملائكة: 
الزهرةلهما ومثلت الأرخى إلى فأهع؛لا وماروت، هاروت ربنا، : قالوايعملان؟ 

تتكلماحتى وافه لا فقالت،: نمها. ألاها ففجاءتهما، البشر، أحن من امرأة 
>معنهما فدهبمتط أبدا. ميتا باطه شرك لا وافه فقالا: الإمحراك. من الكالمة بهن.ه 

المبى.هذ.ا تقتلا حتى وافه لا فقاك: نمها. ألاها فتحمله، بمبي رحعت، 
ألاهافتحمله، حمر بقدح فرجعت ذمت؛ ثم أبدا. نقتله لا وافه لا، فقالا: 
عليها،فوقعا كرا، ففشربا الخمر. هذا تشربا حتى واش لا فقالت،: نمها 

قدإلا على أبيتما0 شيئا تركتما ما واض المرأة: قالت أفاقا فلما العبي. فقتلا 
ءن«ابفاختارا الأحرة، وعذاب الو.نيا ءن.اب بين فخيرا مكرتما. حين فعلتمِاه 
روايةمن أنه هذا في ما وأقرب قال: ؤنرقه من حمالة ساق أن وبعد ،. الدنياا١ 
إلىورجع الحديث، فدار المم.... عن لا الأجمار نم، عن عمر بن عبداف 

،.ائ اعلم. واف إمراثل. بتي كتس، عن الأحبار كعمب، 
الإسرائيلياتمن بل الإ-راددات، من كونه على رين المقمن كثير نبه وقد 

الأثرهذا في ذكر عما الملائكة كعصمة شرعنا في مقررة أصولا تخالف، التي 
عال؛هأمّيعول ولا إليه، يلتمت، فلا 

انظر:مدْ. في والزار (. ٦٤.  ١٦٣; صحيحه)٤ ز حان ابن وأحرجه (، ١٣٤)Y/ المد )١( 
جمعوند الأحار كعب، على وقفه ورجح )•ا/؛_ْ( سه قي واليهقي ٢(  ٩٣٨)الأمحتار كثف، 

الأحباركعب، على الحديث، مدار أن وقرر ٍلرثه من كثير ( ١٩٩))/يره نففي كير ابن الحاقفل 
٦٠( ١ ين،)٨^١ حل،لخل ١ عر ساكر أحمد تعليق وانفلر: إمرانيل، بتي كتب، عن 

)\ا\^\xالعظيم نفيرالقرآن )٢( 
الوجيز=المحرر (، ٨٥٩.  ٨٥٣)Y/والشفا. )\اص العربي لابن القرآن أحكام انظر: )٣( 



وماالسياق، دلالة عالي ترجيحه في اعتمد جرير ابن الإمام فإن هذا تقرر فإذا 
الأحبارهذه أمثال على ترجيحه في يعتمد ولم القرآن، لغة وفق الكلام يقتضيه 

حكمها.يغير لا ناقليها كئرة فإن رين، المقمن كثير عن نقلت ؤإن الإسرائيلية، 

الكان لأن فيها ذكر ما أحن اختياره عر الأية لمعنى حرير ابن وتخريج 
ويهالسياق، لدلالة وأوفقها الوجوه أعرب أنه غير الاعتراض، بعض من لم ب

المقرين.أكثر قال 

واJحرالممaلرالجا.علأحكامامآن)^آه(، (، ٢٣٧)T/د.نانح!ف =)ا/؟«م(، 
(.٢١٢التأويل)آ/ومحاّن (، ٢٠٣، ١٩٩)كير ابن نفير )ا/مأه(، 









!والترجح المتاضة "؛!؛" 
أنبعد .ص فقال المصيب. ®الخلاق® معنى بأن القول جرير ابن الإمام احتار 

في®الخلاق® معش ت قال من قول بالصواب الأنوال مده وأور ت الأهوال حكى 
فولومنه العرب، كلام في مسام ذلك، أن وذلك، النصيب؛ الموضع: هذا 

لهمنم، لا يعنى ،.  ١٠٠٣٠١خلاق لا بأقوام الدين هذا اف ءليؤيدذ المثي.ت 
الصلت،:أبي ابن أمية فول ومنه واكين. الإسلام في حفل ولا 

وأهملادئئلر يذ را ت'ّرابإلا لهم حلاق لا فيها بالليل بدهموذ 
قوله:فكدلمث، والأغلال، السنا؛؛ذ إلا حفل، ولا لهم نم، لا بدلك،: بمي 

أنهأجل من الجنة، من حظ الاحرْ الدار في له ما ؤثالثؤ،آلآضمضلإهت 
عليه،ؤيثاب الجنة في به يجازى صالح عمل ولا دبص ولا إيماو له يكن لم 

ألأجرةؤ( ثؤ ما ؤ : — ساؤْ حل - محال ؤإنما الجنة. من ونميت، حظ له فيكون 
لهنمسا لا به: يعنى وهو الأحرة، في له نصست، لا بأنه فوصفه ثن\ئثؤه، 

وناؤ0جل ذمه دق ند كان إل النار، من نصيبه دون وجنة وثواب جزاء من 
منئرادْ عر - نصين، الأحرة ر لهم ياكون أن أجلها من نفى المي - أفعالهم 
منوأما الخيرات،، من فيها لهم ثإ نميلا أنه يعنى؛دلك، إنما وأنه الخبر، 
جريرابن الإمام بها أدر المي الخجة وهذه اه٣٢، نميتا. فيها لهم فإن الشرور 

الزوائلمج»ع في الهيثمي وذكره بكرة. أبي حدبن، من (، ٤٥المناو)ْ/ ني أحمل. الإمام أحرجه )١( 
انظر:الجزار، عند أنس حدين، ومن مات،■ ورجالهما والطبراني أحمد رواه ونال: ، ٣( ٠ ٢ )ْ/ 

بايت،المسر، كتاب، الكبرى، المنن يي والماتي (، ٧٠٩)ل/حجر لأبن الجرار زوائد مختمر 
وصححه(. ٣٧٦ل/)٠ صحي،حه ؛ى حبان، وابن (، ٢٧٩)ْ/الحرب، نى بالفجار الاصتعانة 

بلففلالصعحيحين في الحدين، ومعنى (. ١٦٤٩حيحة)الجا«ع)أآحا(والم صحح ني الألثاني 
افإن، باب، والير، الجهاد كنابح ؛ منهامواصع في البخاري الفاحر<٠ الدين؛١لرجل يؤيد اف رإن 

(.١٧٨حديث،)الأيمان،، كايث، وسالم ٢(،  ٠٧/٦الفاجر.)بالرجل الدين يزيد 
)٢(؛ط.ش ( ٤٠٤البيان،)Y/ جاع ض ثاكر تعاليق وانفلر:  ٠٤٧ص ديوانه في المج، )٢( 
(.٤٥٤)آ/مه؛_ البيان جاع )٣( 



علىتعالى اف كلام حمل رابجب الترجيمة القاعدة مضمون هى الطبري 
للمقلحرير ابن اختاره الذي المعنى وهذا ، العرب،ا كلام من المعروف 

وأهلرين المقعامة مسر ربه اللغة، دلالة في انمنابق المعنى هو  ١١الخلاق  ١١
الغريب

والصلاح،بالخير النصسج، تخصيص إلى العربية أهل من ءلائمة ذم، أنه غير 
هووكذللتج ت - بالصب، الخلاق مثر أن بعد - فوله الزجاج عن القرطبى فنقل 

١^٣،.الخير. من للمحسبح إلا يصل يكاد لا أنه إلا اللغة أهل عند 
فيلهم نصب، لا : لهم١١حلاق رالأ قوله: الأعرابي ابن عن الأزهري ونقل 

غيره.عن ذللثج ونحو . ٤، اه الخير. 
يكونونفيه الخبر، نحيت، في الخلأقا١ ١١لمقل إطلاق يكون المعنى هذا فعلى 
أناللففل دلالة من مفهوما حلأقا٠ من الأحرة في ارماله معنى ؤيكون كل>للث،، 
الجنة.صيكإ هو المنفى الصسجا 

دلالةمن لا السياق دلالة من مفهوم هذا أن إلى حرير ابن الإمام ذمح بينما 
الذكر.الأنف كلامه ش ظاهر هو كا اللففل، 

(.٣٦٩اكرج؛ح)أ/ثواعد انظر: )١( 
)ا/للجماص القرآن وأحكام (، ١٨٦)ا/للزجاج القرآن معاني المثال،: سيل على انظر  ٢٢)

(،٣٠١)ا/والكشاف (، ١٣٢)ا/التنزل ومعالم  doyy)\/معاني الونفير (، ٥٨
(،٥٦)Y/القرآن لأحكام والجا،ع (، ٠٢٤ الغيب،)T/ ومفاتح (، ٣١الوجيزوالمحرر 

وغريب،، ٥٩ص نتيبة لابن القرآن غريب، نفير وانفلر: وغيرها، (، ٣٥٥)ا/كثير اين ر وتف
وغيرهما.، ^٠٠٣٨للجتاتى القرآن 

•ظق•. oU( ٩٢)'\االعرب، لأن (، YA/Uالللأ)تهدب وانثلر: 
الخلاقنثر ؤإنما العاتي، في هذا كلامه نص أحد ولم (، ٥٦)Y/ القرآن لأحكام الجاح )٣( 

(.٩٢ا/الاوان)« وانثلر: »حالق«، مادة (، Ya'/u)اللمة تهدب )٤( 





اختياروهو أحدرا،، إلى جرير ابن به ينولم الجهال،. معاني في فهو علمنه، 
وغيرهما.، والزمخشرىر الزجاج، 

والترحح!المناقشة أ،آ 

قولفأنا ذكرهما، اللذين القولين على الطبري جربر ابن الإمام اعترض 
يوجهين؛عليه فاعترض الأحض 
أنعلى مجموعون أنهم إذ الممرن، جمع لقول مخالفته الأول! الوجه 

الوجهوهالا النياطيزرم. دون اليهود به معي ه أفريته ثن •ثلثوا قوله! 
حمهورير ررتفالترجيحية القاعدة مفمون هو هنا جرير ان به أدلى الذي 

٠شان،؛ نمير كل على مقدم اللف 

قوله:قبل الأيات إذ السياق، عاليه ئد لما مخالفته الأحر: الوجه 
علىوتوبيخهم اليهود بذم النه من جاءت وبعدما، أثسنهه لش علمؤإ 

صلألهمرْ،.
وماقيله ما مجاني في ررإدخال الترحيحية القاعدة مضمون الوجه وهدا 

ذلكاار٦،.عن به الخروج من أولي بعده 

سيلعلى انظر المقرين. من حماعت القولين هذين ذكر وقد (، ٤٥٦)Y/البيان جامع انفلر! )١( 
ا/التنزيل) ومعالم ، ( ٥٧٩ز)/السمعاتي ونمير (، ١٨٦/١الأرآنلالزحاج)معاني المثال! 

انفلرتتكلف،. من يخلو لا أكثرها ذللت،، توجيه ؛ي أحر أنوالا المتآحرين بعض وذكر (، ١٣٢
واكويروالتحرير الماني)ا/أأم( وروح (، ٣٥٢الشهاب،)٢;حاشية 

(.٣٥٢الشهاب)Y/وحاشية والكشاذ،را/أ«م(، وإءرابه)ا/أعا(، القرآن معاني اننلر: )٢( 
؛(.U/Y)انمون والدر )أ/أهأ(، المان جامع انفلر: )٣( 
)\إسي.اذرجح قواءد انظر: )٤( 
ال؛ان)أ/أه؛(.جاع انظر: )٥( 
>ا/هآا(.الترحح قواعد انفلر: )٦( 



غيرمن للتفكيك ارتكاب هذا وفي القول؛ هذا حكى أن بعل لألومي ا قال 
.اه عليه. تدل واصحة قرينة ولا إليه، تدعو صرورة 

لملأنهم به؛ وصمهم أن بعد العلم عنهم افه نفى إنما قال؛ من قول وأما 
حريرابن الإمام عليه اعترض فقد جهل، من بمنزلة بذلك فهم بعلمهم، يعملوا 

الخطاب.من المفهوم الظاهر حلاف يانه 

حلاففانه ووجه، مخرج له كان ؤإن تأؤيل وهذا حكاه؛ أن بعل &؛* فقال 
ؤ)وI وقوله عتلمواه ؤولمن بقوله؛ أعني الخطاب، بنفي المفهوم الظاهر 
استخراج.هو ؤإنما بمدوث\ه حقامحوأ 

تأتيحتى منه، الماطن الخفي دون - الخناب من المفهوم على القرآن ونائل 
أهلفي الظاهر دليله حلاف بمعنى ل النسيم بممج الذي الوجه من دلاله 

؛.٢١٠١أولى. - القرآن نزل بلسانهم الذين اللسان 
بلاللففل، لذلاهر ا نفيت ليس أنه القول؛ هذا على جرير ابن اعتراض ووجه 

أدر•الغناهر على والحمل الامتنامحل، نيل من هو 

شدهمن فيه ما يخفى ولا القول؛ ا هن. حكى أن بعد لألومي ا قال 
؛.٣١٥١التكاإفؤ 

اللذينالقولين بغير ذلك تخريج إلى جرير ابن الإمام ذم، فقد هذا تقرئ إذا 
فيهوصفوا الذي الوجه غير في بالملم موصوفون أنهم على فخرجه ذكرهما، 

•وتأحيرا تقديما لأية ا في وجعل اليهود، في كله السياق كون مع الملم، بغير 
ظؤ^مض آلاجرم ؤ( مالم أنميته ولميعنلنوألمن ؤ نول؛ ذلك؛ مقررا كذلتن فقال 

المانيروح )١( 
.jU(^Uoy\جامع )٢( 
(.٣٤٦/١عاتي)Jlروح )٣( 



منبه صارون هم وما الكلام! معنى ؤإنما التقديم، معناه الذي حر المؤ من 
همأنفبه ثروا ما ولبس ينفعهم، ولا يفرهم ما ؤيتعلمون اض، بإذن إلا أحد 

فقوله؛حلاق. من الاحرْ في ماله اشتراه لن علموا ولقل. يعلمون، كانوا لو 
فعلذكره تعالى اض من ذم لويقاوأ أناسه؛إ يهء ثتروأ ما بث-ر< رؤ 

أنهمعنهم ماؤه حل منه وحبت وزوجه، المرء بين التفريق الملكتن من التعلمين 
نجاةبه الذي دينهم عن عوصا بالمر برصاهم هم، أنفبه ثروا ما بس 

إذنتعهم؛ صفقة وحارة فعلهم، عايبة وء بمنهم جهلا الهلكة، من هم أنف
وأمرهوحرامه، حلاله يعرف ولا الله، يعرف لا من منهما ذلاثج يتعلم قد كان 

ظهورهموراء كتابه نبذوا أنهم عنهم اض أخر الذين الفريق إلى عاد ثم ونلأ'• 
علىأنزل وما سليمان ملك على الشياطين تتلوا ما واقبعوا يعلون، لا كأنهم 

منالأحر؛ في ماله المر، اشترى من أل علموا قد أنهم عنهم فأحبر - الملكين 
؛اللهوكفرون بها، منهم علم على الله معاصي يرلمون بأنهم ووصفهم حلاق، 
المملعلى المحر، من أحل.وته بما والخمل الشياطين اتباغ ويؤثرون ورسله، 

لخيوله،منهم وتعديا اله، رمعلى وبغيا منهم، عنادا وتنزيله، ووحيه بكتابه 
تأويلفاوللث، والمذاب. المقاب من الله عند ذلك فعل لخن بما منهم معرفة على 
.١^١٢نوله. 

إلىأعيد حيث، ياق، العائد لاتحاد مراعاته التخريج هلأا في والملأحفل 
الأحفش.قول ؛خلاف، اليهود، 

حلافوهو فيها والتأحير القاويم ادعاء جهة من لأية ا لظاهر مخالف أنه غير 
القرآنفي كثير اايعلوناا الفعل معمول وحذف، إليه• الضرورة عدم ُع الأصل، 

يجثتوله! لأن وذللث، المر؛ مدمجومئة يكون أن الأية! هذه فى له تقدير وأقربه 

جامع



علىيدل مما أمسه؛إه ماسثروأيوء رثئتك ؤ ت قوله به ديل بمشو؛ىه ءقا>وأ 
لهحلاق لا حر المكتب أن علموه الذي فيكون المحذوف، مفعوله دليل أنه 
وتجهيلعليهم نعي السياق وفي مذموم. حر الأن حهلوه والذي الآ-؛مة، في 

يستلزمالخلاق نفي أن إلى يهتدوا ولم له، حلاق لا صاحبه أن علموا إذ لهم، 
جهلهم.عفلم على يدل مما الخسران. 

غيرقريب معنى وهو القرآن، نظر حيث من الوجوم أسلم الوجه وهدا 
تعالىالله نفى كثيرة آيامحت، عليه ؤيدل ■ عاشور ابن ال3!اهر احتاره وقد متكلف. 

قولهأمثال مجن بها، عالمون أنهم الذهن إلى يتادر ند أمور في أناس عن العلم 
أنهميعلمون لا أى ؛! ١٣]البقرة؛ ب يوغن ئم إد4م ^١؛!؛" ت تعالى 

القه، الهو يفرها فيما وسعيه ه نفبمصالح ان الإنجهل أن مع سفهاء، 
ثنيثا؛كزأمن أس ق ؤو\ؤو؛ تعالى: قوله ذللث، ومجن جاهل، ذللت، يجهل 
[٤١: ]المحل ه ، _i،؛jSَ؛ا>را' لو أ'ةر الآ:خرو هحر حنه ١^^١ ف، لجوثنخم 
مجردعلى متصا ليس - أعلم تعالى وافه - عنهم العلم ونفي رريعلموزا،، معمول 

ليازهب،معموله وحذف الحلم نفي ؤإنما لهم، الاحرْ أجر جنس بوقؤع العلم 
الدنيا.فى علمهم إليه يمل لا عغليم أجر فهو مجدمإ، كل تقديره في الذهن 

بالدراسة.جدير لطيف، ؛حث وهو القرآن، فى جدا كثير الأسلوب هن.ا ونغلائر 

(.٦٤٧/١واكوير)الحرير انظر: 





فكانيقولونها، لمون الموكان مّمعك. ارعنا ت بمعنى أنها الراح؛ القول 
مستهرين.ذلك مثل فيقولون يأتون اليهود 

قلأدْأا،•عن ص ابن ورواْ 
فأحدهاحرية، والالب بمعنى لليهود كالمة أنها الخاص؛ القول 

فقالوها.الم.ون الم

عنجرير ابن ورواْ 

تقولها.الجاهلية في الأنصار كانت كلمة أنها السادس؛ القول 

عطاءأم•عن جرير ابن يرياه 

والترحح:النانشة -ه 

أحدوهو العرب،، كلام في يحتهالُ بما ®راعنا® لمقل ير نفجرير ابن رجح 
٠ممأءءء♦ 

*

بمعنى؛اض® اررعاك العرب؛ قول من ونحمفلك احفظنا بمعنى ؛ ١هم١ أحاد
وكلأك.اف حمفلك 

"راعيتهأو إرعاء® سمعي ررأرعيتا ت تولهم من المع إفراغ بمعنى دالأحرت 
لنقلالطبري جرير ابن به فسر الذي المعنى وهد،ا مراعاة®ل٤،. أو رغاء، سمعي 

الرابعوللقول وافقه، ومن عباس ابن عن المروي الخاني للقول مضمن ®راعتا® 
بهلم؛١^، لأنه محادة، مول امتشكل حرير ابن الإمام أن غير قتادة، عن المروي 

انظر)١( 
انظر)٢( 
انظر)٣( 
انظر)٤( 

(.٤٦١اوان)آ/جامع 
(.٤٦٠اوان)\/جامع 
(.٤٦٢٨) jUlجامع 
(.٤٦٦)Y/؛n؛، البيان جامع 



يمي

كالمةكانت أنها قتادة، عن روى مما ذلك يكون أن وجائر أشني؛ فقال حبر• 
اللسانبغير اليهود كلام من لكلمة وافقت العرب، كلام من مفهومة صحيحة 
لتفهمومرغه سمعك أرعني، العرب• عني■ دهي ب، اليهود عند هي العربي، 

معناهاوأن و.، للبي ذلك قيلهم في اليهود مض ثناوْ جل الله فعلم عز، 
قتلهاعن المؤمنين - وجل عز - اتله منهي العرب، كلام في معناها خلاف متهم 

أنفيه، المؤمنين معنى غير ذلك في معناه كان مجن يجترئ لئلا ه، للنبي 
الذيالوجه من ، بأنه الخبن يأت لم تأؤيل وهذا يه، الله رمول يخاطب 

اهالحجة. به تقوم 

•شقين من مكون قتادة قول أن وذللئ، بحث؛ فيه هذا جرير ابن واعتراض 

بمعنىمفهوم. صحيح معنى لها العرب كلام من "راعنا" كلمة أن ؛ أحدهما 
موافقهو إذ حرير؛ ابن عند عاليه اعتراضي لا الشق ا وهن. سمحك... ارعني 
رجحه.الال.ى للمعنى 

هللرسول منهلقهم في الكلمة طْ يقولون كانوا اليهود أن ت لأخر ا والشق 
فىصريحا جاء حيث - أيئا - اعتراض لا الشق وهذا حرية. الوجه عالي 

ءؤتنأقتيهادوأقزمنآماضتعالى: قوله في الكلمة هذه يقولون أنهم افه كتاب 
ء: LJز١ ه دين ١ وئساي، يألؤنيم وربماتا مسح عثر وآسمغ وعْثيثا سمعنا ويقولون مواضعي، 

٤٦.]

كانلو إذ معناها، عالي واغ ااراءناا٠ للمقل اليهود تحريف أن القرآن وءلاهر 
والبالاستهزاء لصار لغتهم على قالوا لم والسب، الاستهزاء عندهم معناها 
محرئا.لا المالفوءل لمعى .طزة 

اختارلما موافق العريى مدلوله فى وراعنا٠ لالمظ قتادة فتفسير هدا تقرر إذا 

(.٤٦٦/٢الما0)جا-ع 



فيموجودة راراعنا،، أن إثبات في منحصر عليه حرير ابن واعتراض جرير، ابن 
أنمع العربي، اللففل ير نفعليه يتوقف، لا وهدا المس!،، بمعنى اليهود لغة 

التصريحوروي توله، من يفهم قد ؤإنما قتادة، هول، في صريحا ليس هدا ادعاء 

آلعباس ابن عن الهول لغة قي بأنها 
لأنه»حلأدا«؛ ب »رامحا« ل مجاهد ير نفعلى اعترض حرير ابن أن كما 
أوالحففل، معنى إلى يعود معناها لأن ®راعنا'؛؛ للقفل المفهوم المعنى عن خارج 
®راعنا،التنوين قراءة على خو'جه ثم يهما.  ٠١®حلاف، ل علاقة ولا مع. الإفراغ 

والخنا.والجهل الرعونة من 

زيد،ابن كقول وهو اللقفل، من عليه مدلول معنى مجاهد لتفسير يكون فعليه 
القراء.من الحجة عليه لما مخالفة شاذة، ؛دلك، القراءةأن غير 

منهم.لمون الموأحدها اليهود، كلام من ®راعنا؛؛ كلمة أصل بأن القول وأما 
عربيةلمقلة هي بل عليه، برهان لا ذللث، فكل بالأنصار، خاصة لغة أنها أو 

عامة.العري، ءن؛ل معروفة 

لجمئرلغة هي بل تقصير، الأنصار على اللغة يرذْ ووقف، عهليةI ابن قال 
اهلى.العربج...

فييكثرونها أنهم المراد ولعل ت القول هدا حكي أن بعد الألومي ينال 
لغةفي محفوظة لأنها ظاهر؛ فغير بهم مختصة لغة أنها دعوى وأما كلامهم••• 

؛ادر كانوا. منذ العرب، حمح 
حريرابن رجحه ما هو الأية: في ®راعا، لمقل تفسير في فالحق هذا تقرر فإذا 

ال.لأئل.في نعيم لأيي وعزاه ١(  ٩٥المنثور)ا/ اليد ش ذكره ( ١ر 
)ا/'ااما(.الوجيز المحرر )٢( 
)ا/غ؛ما(.العاني روح )٣( 



المعنسنوكلأ المع، إفراغ أو والكلأءة، الحفظ إلى عاتمد معناها أن من 
الماق..في محتمل 

منهم.'ير، النفأهل عامة قال الأية هذه ير نففي حرير ابن قول وبنحو 
وابنوالبغوى، والعاني، والواحدي، اللمث،، وأبو والزجاج، الفراء، 

اضل١،.رحمة الجميع على وغيرهم، حيان، وأبو والقرطي، عطية، 

)ا/العلوم وبحر (، ١٨٨)ا/للزحاج القرآن ومعاني (، ٦٩للفراء)ا/القرآن معاني اننلر؛ !١( 
)ا/بمبه(،العاني وتمر (، ١٨٦/١)والوبل ، ٣٥٧ص الراغب ومفردات (، ١٤٥

ازآنلأحلكم والجاع الوجيز)ا/مام(، والحرر (، ١٣١)\إ-التريل ومعالم 
والحرير)ا/خ،م(، العاني وروح القاوير)ا/؛'اا(، ونح (، ٥٤١الحيْل)ا/•والبحر 

•وغيرها ٦( ٥ ١ / والتنوير)١ 





والترحح!المناقشة ءإي 

قلعن المومنض نهى تعالى الله بان القول ترجيح إلى  jifrابن الإمام ذهب 
أمرواإذ له، وتعظيما ا نوقين وذلك ه، للنبي يقولوها أن كراهة الكلمة هذه 

هاض لرسول حْلا؛هم قي التهود مثابهة عن ونهي بذلك، 

ثناؤءحل - اف نهي مي القول من والصواب الأهوالI ذكر أن بعد ممتن فقال 
أنلهم الله كرهها كلمة إنها ت يمال أن ااراعنا'ا، لمته يقولوا أن لمزمنين ا~ 

للعنبتقولوا ®لا قال! أنه س النبي عن يكر الذي نظير ه لنبيه يقولوها 
فتايء؛ت قولوا ولكن عندي، ت تقولواوءلأ الحثالةااأ١/ ت مولوا ولكن الكرم، 

كلامفي واحد بمعتى تعملتين متكونان اللتن الكلمتين من ذلك، أسبه وما 
فيعليها الأحرى واختيار إحداهما، باستعمال النهي او الكراهة فتأتي العرب، 

المخاطبات،...

نهاهمحتى وتعظيمه، . نبيه بتوقير المزمنين أمر ند - نناؤ، حل - الله وكان 
بالقولله يجهروا وأن صوته، فوق أصواتهم رفع عن عنه نهاهم فيما ذكره حل 

بالزجرإليهم فتقدم أعمالهم، حومحل ذللتا على وخوفهم لعض، بعضهم كجهر 
منلخطابه يتخيروا أن وأمرهم حفاء، فيه ما القول من له يقولوا أن عن لهم 

منفيه لما ®راعناء ت قولهم نللث، من فكان أرمها. الحاني ومن أحنها، الألفاظ 
كماافين، مجن إلا -كون لا المفاعالأ كانت، إذ ننعاك، ارمحا معنى: احتمال 

بلثج،نفعل بنا افعل بمعنىI وحالما*، وحادلما، اعاطنا، القائل: يقول 

حدين،وغيرها، الأدب، عن الألفانل ياب، أيه، عن وائل بن ءالف<ة حديث، من مسالم أحرجه )١( 

الرنيق.على اكaلاول، كراهية باب، الخق، كتاب البخاري، هريرة. أبي حدث من عليه متفق )٢( 
حدين،وغيرها، الأدب من الألفاخل كتاب مسلم، وأحرجه (، ٠٢١ )ْ/ النتع مع الصحيح 

(.١٤، )"١١



أصحابذكره تعالى اض فنهى عنا. وتفهم نفهمك حتى سمعاك، أرعنا ت ومعنى 
ليعملواؤإمهالهم، Jاjتظار٠م مسألته يفردوا وأن كيلك، ذلك، يقولوا أن محمد 
وجهعلى ذلك من سألو0 ما يسألوه لا وأن وتعفليم، له منهم بتبجيل عنه، 

فيباليهود منهم تنبيها والغلظة، بالفظاظة ولا له، منهم والتجهم الجفاء 
يدل[ ٤٦ؤنأتحع؛نشغوئهاه له: بقولهم اف.، نبي حطابهم 

ميمآولا الكشا أنل من َةئروا أدمى بجد قوله: ذلك< في ةالنا ما صحة عر 
عاسهمالذي أن فدل؛ذللت، [، ١٠٥,،؛: aJI]من -م من هم برد أن 

هناجرير ابن ةررْ الذي المعنى وهذا ٠ اه والمركيز. اليهود ر يمما عليه، 

ئدند أصلين، إلى النهى سبب أعاد حيث جميعا، الأنوال ينتفلم شامل عام 
مخاٍلبتهبترلئ. وذلك المي.، توقير فهو الأول: الأصل أما : عليهماالقرآن 

والجفاءّالغلمْلة معاني فيها أو فامدة، معان تحتمل التي المشتركة بالألفافل 
قولهفي كما صوته، فوق الموت ري عن النهي الأصل هذا تحت ويندرج 

َةءنرإلمول لإ جهثؤأ ولا أفي صوب مث رم مفوا لا »اموأ ١^؛؛< قلما ؤ ت الى عت
فياليهود مشابهة ترك أن كما ٠ [ ٢ ]الحجرات؛ ه هبل أف لسن بمتضهكم 
هاواتحت، ؤيندرج اللام. الصلاة عليه ونوفيرم تعفليمه من هو هؤ للتيى حطابها 
اكلأثةحبا.الأقوال الأمل: 

تعالىاض أحبر إذ فيلهم؛ في اليهود مشابهة عن النهي الثاني: الأصل وأما 
كمايفلهرون، ما حلاف، ويقماJون بألسنتهم، لثا الكلمة هذه يقولون كانوا أنهم 
ستاوعصبماوآسمغعن>*،^،■ ^١٥عن ٤^^)،آلكم هادوأ أق;بم ؤي؛ تعالى: قال 

ق؛ا-٠^١ لكاذ وأثن؛ وآمخ واثjثا 'بمثا ^؛ ١١٥ونوأنم ألنّتي ق ^٤٠>;؛ أ\ليهأ لثا ونهتا محننغ 
منوالثالث الأول القول الأصل: هذا تحمتؤ ؤيندرج [. ٤٦اء: ]النه وأقوم 

مخ>ا.( ٤٦٥-  ٤٦٣)Y/ايان جامع 



حريرابن الإمام قرره الذي الكلي المعنى هذا وتحت الأية. في المهولة الأقوال 
منكثير دار ئد إذ هقبمث؛ بدائعه من هدا الأية، في المقولة الأقوال كافة تنديج 

نبهمن مهم وقليل ذكرها، على اقتصروا أو مفردة، الأقوال فللئ، في المفسرين 
أعلم.وافه الأقوالأ١،. جملة حرير ابن بهما جمع اللذين الأصلين أحد على 

(،٥٨١)ا/ تفمرْ في معاني وال(، ١٨٨)ا/المعاني »ي الزجاج إمححاق أبو ت متهم 
مبرمفي كشر ابن والحاففل ،  ٥٦/ )Y القرآن لأحكام والجامع (، ٣١٢))/الوجيز والمحرر 

أمحلعلى سه وبعضهم الهود• مشابهة عن الهي أصل على بعضهم سه حيث 
وتعظمه.ه الني توفير 





يتيمم

منها.حير أو وم.ثالها نأت آخرون؛ وقال 

عمرأمبن ومد الربح عن جرير ابن درداْ 

والترحح؛لمتاقشة اه 

أنوهو قادة ونول عباس ابن نول مضمون ترجح إلى جرير ابن الإمام ذهب 
لأيةا حكم إلى يعود *منها* في والألف الهاء وأن المكنفين، إلى تعود الخيرية 

المنسوخة.

آيةحكم من نبدل ما عندنا! ذلك معنى في القول من والصواب هقض؛ فقال 
الأيةحكم من المؤمنون أيها - لكم بخير نأت بحاله، فنقره تبديله أونترك فتغيره، 

فرصه،إمحشامحل أجل من عليكم لخفته العاجل في إما • حكمها فغيرنا سخنا التي 
عنهم.فوصع ذلك نح ثم الليل قيام فرض من المومتين على كان كالذي 

الأطوان،على عبثه ونقل حمله مشنة أجل من نوابه لعفلم الأجل في ؤإما 
وفرضفنح، السنة في محدودات أيام صيام من عليهم كان كالذي وذللث، 
علىالمشقة في مثلها يكون أو حول... كل في كامل شهر صوم مكانه عليهم 

المقدسببت، شهلر الصلاة فرض نح نغلير عليه، والثواب الأجر واستواء البدن 
حل— عنى ؤإنما واحاJة، أيهما شطر التوجه فكالفة الحرام، الجد شعلر إلى 

فاكتفىتنه، أو آية حكم من ننح ما آودني4اه ءايق يى منح ما ؤ I بقوله - ثناؤه 
ؤوأسسر)وأفيت تعالى قوله نظير وذللث، *حكمها*، ذكر عن *الأية* ذكر بدلالة 

العجل•حب بمعنى دلدبباآ'بل،ه 

جائروغير مثلهاه آز يبآ ءث؛د ^؛١١؛، فول• كذللثح، ذلك أن على دل والذي 

(.٤٨٢)Y/اليان جامع انظر: ;١( 





كلامالقرآن إن ت قالوا أتهم اللف أئمة عن تواتر ما ب مرية لا الذي والحق 
;مها متظاهرة ذلك على والأدلة بعض، من أفضل وبعضه الله، 

آيةأي أتدري المنذر أبا يا ١١ت ه اممه رسول قال I قال يب بن أبي حديث 
المنيرأبا »يا قال: أعلم. ورموله اممه قلت،: قال: أءظم؟« معالث، افه كتاب من 

ألصإلائن ياق4 لا" قالت،: قال: أءنلم؟اا معالث، اممه كتاب من آية أي أتدري 
أباالملم ليهنك ررواممه وقال؛ صدري، في فضرب قال: [ ٢٥٥]البقرة: 

الندر«لا،.

هالله رسول لي نال نال: هٌ المعلى ابن سعيد أبي حديث، ومنها: 
أحدنم الجد١٠ من تخرج أن تل القرآن ني السور أعتلم هي سورة ررلأءلغلث، 

سورةأعظم هي سورة لأعلحلثح ت تقل ألم له؛ قلت يخرج أن أراد فلما بيدي، 
المفليموالقرآن الثاني السح هي الخلين، رب فه ررالحمد قال: القرآن،،؟ في 

أوت؛ته،الم.الدي 

إنهابيده محمد نفس •اوالذي أحده: هوآلله عن ه النبي قول : ومنها
بعضتفضيل على بصراحة دالة وتغناترها النصوص فهده . القرآن،، Jلث، تعدل 

والسنة،للكتاب، الموافق الحق المدهب وهو بعمى، على تعالى الله كلام 
لفا.الوجمهور 

(.٢٥٨)حديث وضرها، المسافرين صلاة كتاب مسالم، أحرجه )١( 
أحرجيبتن' أدع ّة وفاته أرحوا بكنتته، ا معروفالأنصاري، المعلى ين محيي أبو مو: )٢( 

(.الإصابة)U/٤٨البخاري. له 
التفسير،كتاب في منها صحيحه، من مواضع في البخاري أحرجه )٣( 
أحد'اف عو ارفل فضل باب القرآن، فقاتل كتاب في منها صحيحه، من مواضع في البخاري )٤( 

- ٢٥٩حديث،)وقصرها، المسافرين صلاة كتاب لم، وم( ٦٧٥)a/الفنح مع الصحح 
هريرة•وأبي، الدرداء وأنح، الخيري، سعيي• أبي حدث من ( ٢٦٢



أنوالأئمة لف الجمهور عليه الذي والصواب ت تيمية ابن الإسلام شيخ قال 
فالكلاموالعقل... الثّرع ذلك على ئد كما بعض، من أقفل اش كلام بعض 

جهةمن تفاصل فقد بالجميع، تكالم أنه في به المتكلم جهة من اشزك ؤإن 
كلامهمن أعظم بالوحيد فيه وأمر ه نفبه وصف الزى كلامه فإل فيه، المتكلم 

التوحيد.دون هو بما فيه وأمر حلقه، بعض فيه ذكر الزى 
هنففي يكون أن لزم وأنفع، للعباد حيرا الكلام بحفي كان فإذا وأيصا 

اهه. نففي لتفامحله هو إنما ونفعه ثوابه تفاضل فإن الجهة، شذ0 من أقفل 
قولهير نففي الأقوال أصح فإن اش، كلام تفاصل الصواب أن تقرر فإذا 
ذاتهاهم، يحير والأجل، العاجل هم، للمال حير أنها ؤنأبءءمثن؛آه ت تعالى 

الأموالكافة تجتمع وبهذا المعنيثن، بين تداغ ولا وأجرها ومعانيها وألفاظها، 
دونالمعتى، ببعض الأية فثر منهم واحد وكل ذللث،. في لف، العن المأثورة 

أعلم.وافه غير0لأ يفي أن 

يعدط،وما ١( ٠ الفتاوى)U\/ مجموع وانظر: (، ٢٧٣. ٢٧٢والفل)U/ الخل تعارض درء :١( 
)إ/والإتقان )ا/ا/ملإ(، للزركثي والرهان (، ٦٩-  ٦٨٨)القرآن لأحكام والجامع 

٠١٩١. ١٨٧ص الرة رب كلام في لب الوالشدة ١(، الكوكب وشرح ١(،  ١٧







ولازك ص أثب محن• بن ثطم وما ؤ الأية- حاتمة في فوله في وذلك لهم، 
:لهاالخالة الأبة في تعالى قوله وفي [ ١٠٧ميرِ<تاوقرة: 

لمة_رة:]1 سؤآء ثل ثثد إلأتي ألخقمن بوئ4 دش بنن ين محّءا سجل 'ها 
احتماللا قاطع دليل رررمولكم<ا وقوله: جمع،  ١٠تألواراتريدون، فلففل [ ١٠٨
بعضوحكام الأية، القرطبي فئر النول وبهيا لهم. متجه الخهلاب أن فيه 

تفسيرها.في الحق وهو ، لأية ا في قولا المقرين 
وليسالسياق، يحتمله معنى وهذا بابه. على الاستفهام أن الآحر: والشق 

بمعنىترد الاستفهام حروف كون نفي في الغرابة إنما اختياره، في الغرابة 
ومعناهالاستفهام، بلفغل الكلام وورود العرب. كلام في - الخبر يعني - الإبان 

بماكثير القرآن وفي الرب، لخة في منتهر محروق - القرير بمعنى - الخبر 
فيالاستفهام كون على قاطبة رين المقأقوال تواترت؛ وقد تقريره. عن يغني 
الممريرأى.سعني الأية هده 

فيوذلك الأية، هذه نفليره آية في به قال فد - نمه - جرير ابن الإمام إن بل 
[.٦٨\صت: نثىؤأمحيى-ثهم تحالى: اض قوله 

حرير:كقول هو إنما باستفهام، وليس تمرير وهذا قهفب: قال 
راح^بطون مين العالوأندى ا المطايركب من حير تم أل

والحررالوجيز)ا/(، ١٧٢)\إوالعيون والكن، (، ٦٩)Y/القرآن لأحكام الجامع انفلر: )١( 
(.٦٦٤والتجريرواكوير)ا/(، ٣٥٤المُاني)ا/وروح (، ٣٢٣

(١٩٠)ا/ والوسبمل (، ١٩١)ا/ لازجاج القرآن معاني الحمر: لا القال عرسيل انقلر )٢( 
والحرر ur'r)\/،والكثاف)\إهس النزيل ومعالم  d\T/x)المعار ونفير 

الموزوانمر )ا/0اه(، المحنط والحر (، ١٢٨)\إ البر وزاد (، ٣٢٣/١الوجيز)
والخوير)١;والحرير (، ٣٠٤المعار)ا/ وروح (، ٩٢الإلهية)١; والفتوحات (، ٦٢)٨ 

٦٦٤.)

الكف.الراح: مروان؛• بن اللك؛ عبد بها يمدح قصيدة من  ٧٧ص ديوانه ر الست، )٣( 



١^فيه. يثوون ومنزلا النار، في مكنا باممه للكافرين أن أحر م إنما 
التقريروجه على الاستفهام بورود يقول أنه في ظاهر - اممه رحمة - منه وهدا 

العرب.لغة وفى القرآن، فى 

إلاالنفي، على داخل استفهام العرب كلام قي يسع لم أنه بعضهم حكى بل 
مجالها.هذا ليس دراسة، تحتاج وهي • ٢٢كلثةلوأطلقها التقرير به مراد وهو 

ممىأراد أو الموضع، هذا في حرير ابن الإمام من قلم مقة أهي أدري ولا 
هدا.همارنه لعلو فهمي بلوغه عن عجز آخر 

dU(\x\i/y\جامع )١( 
؛٥٦٥)ا/اكءريرواكوير انذلر:)٢( 











هالكنف أم نث ءءقي؛ت ^ود ت بقوله عنى القائل لقول وليس هأ؛ فقال 
افأحبر ونل واحد، الأثرف بن كب لأن مفهوم؛ معنى الأثرف، بن كب 

إيمانهم،بعد كفارا المؤمنين يردون لو يودون منهم كثيرا أن - ثناؤه ل ح- 
أرادذلك نالل يكون أن إلا العدد، في الكثرة بمعنى ®كثير® له يقال لا والواحد 

العزفي الكثرة الأية، هذه في بها وصفه من بها اف وصف التي الكثرة بوحه 
كثرةيه يراد كثير® الناص في ®فلأن ت يقال كما وعشيرته، قومه في المنزلة ورفعة 

وصفهمنر - تناوم حل - اش لأن أحهلا، فقد ذللثح أراد كان فإن والقدر، المنزلة 
دليلفذلك فقال: الجماعة، بمنة 

العدد.في الكثرة أنه على 

الجماعة،عن الخبر مخرج يخرج الذي الكلام مجن أنه ظس يكون أو 
صفثإدبثلضقوله؛في تدل دلالة ولا الواحد... عنه بالخبر والمقصود 
إلىلأية ا تأويل صرف فيجوز كثيرة، جماعة دون واحد به المراد أن آلكس_،ه 

تقريروبنحو ر اهرأ الاستعمال. في الغالب، غير إلى ءلاهر٠ دليل ؤإحالة ذللث،، 
عامةقال اوكثرة على الأية ير وبتفحيان، وأبو عهلية، ابن قال هذا حرير ابن 
١^٢٢٠أهل 

وهذاالأشرف، بن كعب وهو واحد، بكثير عنى الزهري قال عطية: ابن قال 
اهم>عليه• يرد تعار وقوله تحامل، 

اوان)أ/؟ا،؛_به(.جامع 
وتمر)ا/ا،؛ا(، وبحرالعلوم لالزحاج)ل/^ل(، الهمان ساتي انذارءا1ىسلالثال: )٢( 

وأنوار(، ٦٩٨)القرآن لأحكام والجامع )ا/أ""آل(، التزيل ومعالم (، ١٦)؟/المعاني 
)ا/المان وفح (، Too))/العاني وروح )ا/\ِآا(، القدير وفح (، )ا/١٨المزيل 

وغيرها.)ا/؛آا( المدى وتمر (، ٢٥٢
المحررالوجيز)ا/بآ"ا(.)٣( 









لماالتمثل بذلك أراد يكون أن معينة امة مرها من قول به يوجه ما وأحس 
فهوقال، ما غير به يراد لا أنه منهم أحد يلمع ولم تحته، ؤيدحل اللفغل يحتمله 

المعنىبهذا يوحي ما المرين بعض كلام وفي بالمثال، ير التغميل من 
أووالمجوس...، العرب، مثركي نحو ت يرها نففي بعضهم كقول لديهم، 

هذهذكروا إنما بأنهم يوحي كله فهذا ، والمعهللة... الأصنام، كعبد.ة ت قولهم 
انمرءلا المثل نل من الأمم 

ابنبه ون،، الرب١٢مشركو الراد أن إر المسرين من آحر فريق مال بينما 
الجمهورأم•إلمح، والألوسي حيان دأبو دالقرطي عطية 

الطوافعن تتحدث نبالها الأيات ساق أن القول: هذا به يؤيد ومما 
ربدؤيى^١٢ تعالى! اض قال كما العرب، ومشركي والنصارى، اليهود الثلاث! 

حكثإثبعدها! وقوله [ ١٠٨]البقرة;مزه من موتئ ثجز رئوم'ةا ثثأوا آذ 
تعالى!ونوله! [ ١٠٩]الهشرة: بمد مزم  ٣٥ؤ آلكم، أمخم، مث 

صدرفي ورد فلما [ ١١١ت ]النرة ذئن،\ااه آز َكاث،^١ من إلأ آلجثه د.-ءل ق ^^١^١ 
مقاشذتئ ليست أتهود ُاؤدبمك بقوله• والنصارى اليهود لتل عن الممر لأية ا هذه 
بقوله!الثالثة الفئة وأبهم [ ١١١٢: ]البمرة شءه آيهود■قق لإست ظوكأ وقالي ّيىو 

١^،الفئة أن عض ذس، ئد [ ١١٣ؤكن;لف،ئادمحلأمموننلئه]ابرة: 
مشركووهم ذكرها، مبق التي الثالثة الفئة هي الأية هذه في تعالى اممه أبهمها 

وأنواروالكثاف)ا/ه'م(، والوسط)ا/مها(، الةرآ0لأزجاج)ا/ْآا(، معاني انظر: )١( 
)\اه\اوغترئ.لم الؤإرثادالعقل )\أ\ص القرآن ؛--، ١٨(، )\اr١٨التزل 

والتجرير)\اسه المحيط والبحر (، ٥V)١/والمهل )أ/ه(، انمب، مفاتح انظر: )ى 
واكوير)ا/؟با■(.

(،٥٦٥والبحرالمء؛ط)ا/ (، ٧٦لاكرطي)!أ/والجامع المحررالوح؛ز)ا/ممم(، انظر: )٣( 
(.٣٦١)\االعاني وروح 



معنىتأسيس وفيه فيه• المبهم لتعيين تملح السياق في قرينة وهن-ْ العرب، 
التآكدرا،.من خير والتأسيس حد-يد، 
بهذايختص لم إذ بعينها، ءلانفة أو أمة على يدل فلا العلم نفي مجرد وأما 

اوكتابأهل عن العلم نفي ورد فقد الكريم، القرآن في طائفة أو أمة الوصف، 
إلاألكنب بمل*وى لا أبجث ^^٣٠( ت تعالى قوله أمثال في والنصارى اليهود من 

القرآن.آي من ونحوها [ ٧٨]القرة; ه أماي؛ 
كافتعالى•" نوله أمثال فى العرب مثركى عن العلم نفى وورد 

نآتثمأبلمي نز أش ممع'ك؛تم حئ ؤثل؟زْ • وقوله [ ١٠٤؛ ^٤ ١٠١١]بملمثوذثيثادلا؛بم-ونه 
كير.ونفلائرها ٦[ محهمحممبمموث4]اضة: 

ؤألآإدهلمئلم\قثهآأتعالى: فوله أمثال في المنافقين عن الحلم نفي وورد 
٨[: ;بم1مله لا آكتين وقوله؛ [، ١٣وثيحريبملثوليم]ابرة: 

ونظاترها.

أفبمد نجوم إثا ^ألأ تعالى: قوله أمثال فى فرعون آل عن العلم نفى وورد 
الأدمى ٍذ ثآبت ه؛ ولون[، ١٣١: راف لالأءتiمله لا أْفمحبا ولغن 

 __^،[ ;٨٩.]

فيبها وكفر تعالى اغ آيات جحد من عموم عن العلم نفي ورد فقد وبالجملة 
يصالحفلا [ ٤٠]يوسف؛ لا أناص آمحر ؤوؤأ • تعالى قوله بنحو كثيرة آيات 

أعلم.واض للترحيح. دليلا يكون أن 

(.٤٧٣)Y/اكرحح وض\ءد  UMiالم،)وّفاتيح الوحز المحرر انظر: :١( 





والترحح:المناقشة -؛أ؛- 

ترجيحهلمحة واستدل الأول، القول ترجيح إلى الطبري الإمام ذهب 
بوجهين؛

يرنففى واعتماده ترجيحه يقتضى وذلك له، المخالف القول رذ ؛ أحدهما
النهجقي دراستها بق الطبري، عند الترجيح في معتبرة طريقة وهده — ية، ألا 

مإيهآهق وسن ؤ فيقوله الماجد ر تففي رين المقأقوال انحمريتؤ سن، ح— 
أنمعلوما وكان الحرام. الممجد أو الأقصى، الجد ت جدين مفي 

يفتخرون.وبه الحرام، الجد يعمرون كانوا المشركين 

الأينغير - ه جو ا مبتخريب، اممه وصفهم الدين أن وستا صح هدا تقرر فإذا 
القاّس.ييتا خربوا الدين هم - يعمرونها كانوا 

مامعاني في الكلام ررإدحال الترجيعحية القاعدة مضمون هو الأحر! والوجه 
وبعدهاقبلها الياق أن وذلك، ؛ ذللث،اا عن به الخروج من أولى يعده وما قبله 
وبعدهاقبلها كالتي لأية ا هدم تكون فلأن فعالهم، وسوء والنصارى اليهود عن 

أومح،•
قولالأية، بتأؤيل ذكرتها المي اكأؤيلأت، وأولى ذلكؤكله: ب ض قال 

فبمايدلإ آن أثب مثحد مع منن أْللم ُؤدس بقول: - وحل عز - اض غنى قال: من 
؛ين،حراب، في معوا الذين هم أنهم وذللثج الممارى؛ [ ١١٤]المقرة: 

فيهالصلاة من إسرائيل بني مومتي ومنعوا ذللث،، على بختنمر وأعانوا المقدس، 
قيامذللث،I في قلتا ما صأحة على والدليل بلائه• إلى عنهم بختنصر منصرف، يعله• 

ذكرناها،المى الثلاثة الأقوال أحد إلأ الأية هال>ْ معنى في قول لا باق الحجة 
إلا١[ ١ ٤ ]البقرة: -رايهأه ^، ٠١٣^^: بقوله - وجل عز - اش عنى مجد لا وأن 

اكرحح)ا/ه'آافواعد انفلر: 



ذلكلكن ؤإذا الحرام. المجد ؤإما المض-محي، بت مسجد إما اكسجدين؛ أط 
المجدتخريب في يظ يعوا لم فريش مثركي أن معلوما وكان _ كيلك 

منوأصحابه ه افه رمحود الأوغات بعض في منعوا قد كانوا ؤإن الحرام، 
حرابفي بالمس - وجل عز - اف وصنهم الدين أن ولمتإ صح - فته الصلاة 

الجدنثوا فريس مثركو لكن إذ لعمارتها؛ اف وصمهم الدين غين مساحوه، 
لكنفيه، أفعالهم بحض لكن ؤإن افتخارهم، لكن وبعمارته الجاهلية، في الحرام 

متهم.اممه يرفاه الن-ى الوجه غير على منهم 

ذبايلت اقلآن مثحد تع ثنن أظلم دس ؤ نوله: قبل التي الأية أن وأحرى: 
والتيأفعالهم، وذم والنصارى اليهود عن بالخر مضتا [، ١١٤أحثإه 

ولالقريش يجر ولم ربهم، على اقترانهم عن والصر النصارى يذم نثهتا بعدها 
عزاض بقول - الخبن فتوجه ملها، الحرام للجد ولا ذكر، العرب لشركي 

المجددش إليهم - لتثإه ينا آن،-ئ أم سنحد ثج منن أفللم ومذ ؤ وجل: 
الحرام.

وهوإليه، تأؤيلها يوجه أن بالأية أولى هو قاليي كدللث،، ذلك، لكن ؤإذا 
نظيرالخبرهما حبرا كان إذ بعدها، والأية قبلها لأية ا قصة نظير كان ما 

اتفقتن محل ذللثؤ، بخلاف لها اليم التيجس، حجه تقوم أن إلا وثكلا، 
اهفاشتهت،. قصصها 

رينالمقمن حماعة اعترض بينما جرير، ابن لرأى شاكر محمود انتصر ونل. 
بوجوه:العلبرى الإمام رجحه الذي القول هاjا على 

لكنبختنمر عهد أن الأولين بأحبار الملم أهل بين حلاف لا أنه : أحدهما

؛٥٢٢المان)آ/جاع ;١( 



فكيفالمسيح، بعد كانوا إنما والنصارى طويل بدهر ءألق؛ؤئ المسيح مولد قبل 
المقدس؟!.بيت تخريب في بختنمر ْع يكونون 

المقرينمن جماعة وتبعه ، الجصاصر بكر أبو الوجه هدا ذكر وقد 
أنذكر حيث تاريخه، في الطبري الإمام الوجه هذا مضمون ذكر وكدلالث، 

٠٢هنار قوله يخالف وطا غو؛ؤت، المسيح نل كان بختنمر 
تعظيممثل• س المقل• بت تحظيم كانت، النصارى أن الثاني'. الوجه 

فيهل٤،.اعتقادهم مع تخريبه على أعانوا فكيف له، اليهود 
ليسله، تعفليمها لأجل الحرام؛ المسجل• حرمتا قريثا تكون أن فامتبعاد 

له.تعظيمها لأجل ص القل• لبيت النصارى تخرست، امتثعاد من بأولى 
لمقريثا بان ترجيحه صحة على امتدل العلبرى الإمام أن ؛ الثالث، الوجه 

فيفسعوا الروم أما ، ^، Jijوتفتخر تبنيها كانت، لأنها الكعبة؛ حرارسا في تسع 
القدس.بيتا حرالت، 

تعالىذكره بإقامة تكون اكساجل. عماره بأن الوجه هذا على اعترض وقل• 
منيكون قد فهلءا ووحرفتها، بنائها على مقتصرة عمارتها وليس فيها، وشرعه 

والكافر.والمسلم والفاجر، الثر 

عنتعالى اف نفى لزللثح فيها؛ تعالى اممه عبادة نهى الحقيقية المهارة أما 
مسنا؟ديمموأ أف ف1ئتكبم َةارا ^ما I تعالى قوله في الوجه هلءا من عمارتها المشركين 

المومنينفي عمارنها حمر ثم [، ١٧ت التوبة ] ألكره أنمسهم مل أم 

(،٥٧١)١; \ب واJءر (، ٣٧٠)\إ وراب ١(، ٠ )؛/ الث طانح انفلر: )٢( 
(.٤٣١ونفيرالمار)ا/

(.٥٨٥، 0TA)\/والموك الأمم -أرخ انظر: )٣( 
(.التأرز)١;٢٧وباب (، ٧٥للجماص)١;امآ0 أحكام انظر: )٤( 



عتمي
سأف مشت بمثث ^٩ تعالى: فوله في وذلك فيها، اض ثرع يقيمون الدين 
[.١٨لالتو؛ة: آثته إلا عنس ولذ ألزي؛قوء وءاف ألشلوْ وآهام آلام وأتوو أف ءامنتت> 

بمعنىالحرام المسجد عمارة وصف للمشرفن تعالى الله أثمبت ففد هذا ومع 
الأخرواليوم بالله آمنوا والذين المشركين من عامروْ يستوي لا أنه غير بنائه، 

\وووأتزو أف ءاس َكن للرامِ ألسؤل ؤبماره هج محماة ^^٩*^ افه سجيل ش وجاهد 
ا.١ ٩ التوبة ل عند دستورن لا آلتي ميل ؤا ؤتجتهد 

منالمؤمنين ومنع ينيانها، تخرب بالأمرين• يكون فتخريبها هن-ا تقرر فإذا 
فيها،الثاني إرادة على تدل قرينة الأية في كان ؤإن فيها، تعالى افه شعائر إقامة 
يلتآن أف نثْد مغ منن أْللم ؤوس تعالى قوله من اسمه فيها يل*كر أن ت قوله وهي 

حرابهافي معي هو اممه لذكر المنع هذا أن بين ثم [ ١١٤]اليرة؛ ينا 
[.١١٤ؤرسزذمإبمآيم]اكره؛ فقال: 

يكونوند بنيانها، تخريب لوازم من فيها تعالى اممه ذكر منع يكون وند 
ينيانها.تخريب دون مستقلا 

اختياره:في الطبري الإمام متعقبا كثير ابن الحافظ قال 

مماأعظم حراب فأي الكعبة، حراب، في تسع لم قرينا أن على اعتماده وأما 
بأصنامهمعاليها وامتحوذوا وأصحابه، ه الله رسول عنها أحرجوا فعلوا؟ 

سةمآسوتابمدوىم^لأ تعالى: قال كما وشركهم، وأندادهم 
ألأحفرنم وثكئ آلطوق إلا أر-لآؤمح إ0 أوواث»آ ٠ء٤١و١ وم١ ١^١^ آلتنجد 

صورتهاؤإقامة زخرفتها عمارتها من المراد وليس [... ٣٤ت ]الأنفال تدوو(ه 
الدنسعن ورفعها فيها، ثرعه ؤإقامة فيها الله بذكر عمارتها إنما فقعل، 

.٢١اه والشرك. 

)'\ا/ا،ا،إ(.الفتاوى يبموع وانظر: )\ا0^م الطم تمرالقرآن :١( 



عن^>^ ١١في وبعدها لأية ا هذه قبل الايات ساق بأن استدل ت الراح الوجه 
ذكر.العرب لمنركي يجر ولم فعالهم، وسوء والنصارى اليهود 

ؤَةثإشثادت بقوله المراد في الخلاف إن بل وفاق، محل ليس الدليل وهذا 
—ته درامبق حموند — محتمل ظاهر ١[  ١٣ت الجمرة ل ملهنره مثل بملعون( لا آلون 

به.الاستدلال بملل الأحمال إليه يتطرق الذي والدليل 

اذثملواريدميى ^١•؛ قوله؛ في المشركين عن الخبر سق ففد هذا ومع 
منرين المقعامة نول في ١[ ٨• ]السفرة: مزه ين زض َةّاثجد 

بمونؤلأهثثاتعالى: فوله في عنهم الخر مياتي أنه كما 
ساقذ ئزبهم ثثثهش ؤزيز ثثل ميم بمن أثيث يال، »ابه ثأبما أو أممه 

أصفعن شكل ولا وط يثينما الحي أرثكش إقا بجقندث. لموؤ- ألأٌ 
١[.١ ٩ - ١  ١٨]القرة: آإ؛بمر.ه 

إلىعاشوررم، ابن والطاهر كثيرأى، ابن الحاففل ذم، فقد هذا تقر إذا 
ابنالحاففل ونقل العرب. مثركي عن الخر في ألها على الأية حمل ترجيح 
وغيرْلا"ا.الواحدى اقتصر وءاJيه اكعاويأْ،، عن القول هذا ترجيح ، حجرأ 

الكبعن ه اممه رسول منعوا ثريثا إن ت ه ماس ابن قول لهذا ليشهد 

(.٤٩١.  ٤٨٩/٢)الهاز جاح في محهم الروا؛ات انظر: )١( 
(.rro))/العظم القرآن تمر انفلر: )٢( 
واكوير)ا/الإ'\ا■(.التحرير انظر: )٣( 
(.٣٦١)ا/ النزول أساب في العجاب انظر: )٤( 
ّعستة توفي التفسير، محاحبإ الثطثي، الهايوري ابرامم بن محمد بن أحمد هو* )٥( 

(.٦٦)ا/المقرين طتايت، وأربعمائة. وعشرين 
)ا/ما(لألاكيا القرآن وأحكام )ا/مها(، الوسيط انظر: )٦( 



نيايدئ أن آس سمحي مع ثن م اش! فانزل الحرام، جد مالفي 
—حاتم أيي ابن بإساد كذلك وليس — هذا يمح فإل • [ ١١٤أسثةرهلابرةت 

إحراجيجوز ولا المزول، سب صورة وهم قريش، كفار في نزلت الأية فشكون 
مرارا.تقريره مبق كما العموم، من النزول سب صورة 

تخريبقصة في يختنصر أو الصارى في رلت، الأية أن رين المقكلام وأما 
نزولها؛سبب ألهم لا بحكمها تشملهم الأية أن ت بهذا فمرادهم المقدس، بست 
جعليمح ولا محلويلة، بقرون القرآن نزول قبل كان المقدس يسن تخريب لأن 
القرآزأم.علوم في مقرر هو كما لزوله، سبتا ذللث، مثل 

دونألفانلها عموم على الأية حمل ترجح إلى المفسرين من جمع وذهب 
مجد.دون مجد أو معينة بفئة تخصيصها 

لأزاللففلوهوالمحيح؛ سدأنذكرْملأفيالآية: العربي بن كر قالأبو 
اهمحال. الأزمنة أويعص احل، المببعض فتخصيصه الجمع، بصيغة ورد عام 

،٣٦ص النزول أساب ز الواحدى وذكره نفيره في ، "١( ٤ ١ / )١ حاتم أبي اين رواه )١( 
.٢٢ص القول لباب فى والسيوش 

يكرئاوت الأنماري® القفل بن اا<امة على حاتم أبي ابن علف ففد متصلا، ليس إسناده لأن )٢( 
إسحاق.ابن محمد نال قال؛ سالمة عن 

أبووقال - ال٠ليني ابن يعي - على ووهنه متاكتر، عنده ■' البخاري فال فيه، متكلم وسلمة 
)إ/واكرل،دل الجرح في؛ ترحمته انثلر معين. ابن ووثقة المائي، وصعقة به. يحتج لا حاتم: 

)؛/التهدب وتهيب الملأء)ه/ا،أ( أعلام وسير (، ٢٠٠٥)١ا/الكمال وتهيب (، ١٦٨
الجؤحفي؛ ترجمته انفلر مجهول. الأنصاري محمد أبي بن محمل أيقا سنده وفي (. ١٣٥

وتهيب( ٥٢٢٥)ترجمة والكاث (، ١٠٨٢)nA وتهذب!لكمال )A/٨٨(، والعديل 
(.٦٢٧٦)ترجمة والقرب (، TM)٩; الهدب 

القرآنعلوم في وماحث، ،  ١٢٣.  ١٢٢ٍس شهبة لأبي واندحل (، ٩٠)ا/ الإتقان انفلر: )٣( 
٠٧٨ص للقءلال 

(.٥٠)ا/القرآن أحكام )٤( 



الوحينموصن حمل يجب  ١٠الترحيحيت؛ القاعدة مضمون هو الوحه وهدا 
العموم١٠على 

إنبل ،، ر رين المقمن جمع عبارات تواطأت الفول هذا ترحيح وعلى 
تبقوله ترجيحه بعد الطبري الإمام ذكره مضمونه 

ينايلت أن مثحدأقي مع مثن أظلم ؤوس ت ه نولموم عبدل ند ان كؤإن 
فيهصلاته كات فرصا - مم4 مجد في مصلثا مانع كل أن ١[ ١ ٤ ]البقرة: ^ أسنه 

.٢٣اه الفلاJض. الممدن من فهو إحرابه في ساع وكل - تطوعا أو 
جعلهامن قول يعارض لا العموم، على لأية ا بحمل القول أن يغلهر وبهيا 

بخصوصيلا الألفاظ بعموم المرة إذ المشركين؛ عن أو النصارى عن ا حجت 
اجدمبمع اتصف من كل فدحول الخصوص؛ منهم أحد يلح ولم الخطاب، 

فيظاهر هو كما الأية، وعيد عموم نحتا داحل فهو اسمه، فيها يذكر أن اممه 
الذكر.ه الأتفالطبري كلام 

؛;:ء/ص;'ت,.,صستيس,,لأءّ
نيدالمابورى )\اس اكزيل أنوار ني والشاوي ( ٧٧٨)الجامع ز دامطي 

إرشادفي الود وأو (، ٠٧١الممهل)ا/البحر ش حبان وأبو (، ٣٧١)ا/ القرآن غرائب، 
شمنه ءباوْ ومحمد (، ٣٦٣/را الماني ردح في والألوصي )ا/اٌ؛ا(، اللم العقل 

)ا/ا<ه1(.البيان نح في حان وميض  T\T)iالمار)\/
(.٠٢٤.البيان جاع )٣( 





واكضر٣،•رب؛عةأا، بن عامر عن جرض ابن ورواْ 

أصحابتنانع حيث النجاشي، بسبب تا ونزلمحكمة، أنها الرا؛ع؛ القول 
هذهفي اف فاحبر القبلة. إلى بملي أن قبل مات أنه أحل من أمره في ه الك، 

ؤناعتييبتغي منها شيء إلى توجه فمن ف، كلها والمغارب المشارق أن ية ألا 
هناللثk.وحدني 

،.٤١ءتادةعن جرير ابن ورواه 

أنوأمته لبيه تعالى الله من إحبار وهي منوحة، أنها الخامس! القول 
نموالمغرب، المشرق نواحي من شاءوا، حيتا للصلاة بوجوههم التوجه لهم 
الحرام.المجد إلى التوجه بفرض هذا نح 

الناسخفي ألفوا ين الغ. من جماعة فال وبه ، قتادة عن حرير ابن ورواه 
،.١ والمنوح 

وشهدالهجرنن هاجر الأدلض، الماشي من انمزتم،، مالك بن كب بن ومحعة بن عامر هر؛ ( ١) 
(.٣٣٣)Y/المر انفلر: هجريت. وثلاثض خمس ط نوش ^١، 

 )Y( -المان جامع اننلر /Y(٥٣١ ،) الرحلني حاء ما باب الصلاة، أبواب الترمذي، وأحرجه
وابناه. بذاك. إساد، ليس حدبث، هدا وقال: (، ٣٧٤)ا/الغم، ي القبلأ لغير بملي 
(،٣٢٦)ا/وهولايعلم القبلة لغير بملي من باب فيهاوالمة، الصلاة إقامة كتاب ماجه، 
(.٨٤٢)uج٠ ابن وصحيح (، ٢٩١)الإرواء في الأياني وحنه 

(.TlT)\/حاتم أبي ابن ير ونف(، ٥٣٢)Y/البيان جامع انغلر: )٣( 
(.٥٣٢)Y/البيان جاح اننلر: )٤( 
حاتم)\إأبي ابن ورواه ، ٣٢ص والخوخلقتادة والتامحخ (، ٥٢٩)Y/البيان جا*ع انغلر: )٥( 

ونيدوعكرمة الخراني وصئا. والحس الخلية أبي عن ونحوه وقال، عباس، ابن عن ( ٣٤٦
وصححهءثاس، ابن نول ( ٢٦٧- ( ٢٦٧)Y/المدرك في الحاكم وأخرج اه. أسلم. ابن 

قالا.كما وهو شاكر؛ أحمد وقال الذهبي، ووافقه 
وابن،  ٢٢- ٢ ١ ص كتابه في حزم وابن ، ٣٣ص كتابه ي الزهري لم مبن محمد ت منهم )٦، 

.٢٥ص كتابه ي ^ ٧١



والترجح!المناقشة ه

ينخها،القول ورذ الأية، بإحكام القول ترجيح إلى جرير ابن الإمام ذهب 
إذاإلا سخها يقال لا وأنه المخ، في منهجه أصول ذللثج تقرير في واعتمد 

دجه•كل من حكمها انتفى أو بذلك، التصريح ورد 
الأحكام(أصول عن البيان )كتاب، كتابنا في دللنا ند ذلك! مقررا مملا قال 

ثابتا،حكنا نمى ما إلا ه اف رسول وأمحار القرآن آي من ناسخ لا أن هملى 
احتملما إذا فأما ذلك،. غير وباؤلته بفلاهرْ محتمل غير فرصه، العباد وألزم 

الجملأو والعموم، الخصوص أو الاستثناء، بمعنى يكون أن من — ذللث، غير 
هذافي نكريرْ عن أغنى بما بمعزل، وح والمنالماسخ فمن - المفسر أو 

وفرصه.حكمه ست، كان قد الذي المنمي إلا وخ مت ولا الهرصع، 

بحجةأثأه، ونت وزأمم لقوله: المعنيين هذين من واحد يصح ولم 
ابنقرره الأي الوجه وهذا اه متسؤخ. أو ناسخ فيه فيقال لها، المليم يجتإ 
القاعدةمضمون وهو الباب،، هذا في الأدلة عليه تدل الذي الحق هو جرير 

المريحصح إذا إلا اف كتاب، من اية في المخ دعوى تصح ارلا الترجيحيه: 
إلاالأية يرغ.ْ بنسخ القول يصح ولا وجه® كل من حكمها انتمى أد بنسخها 

بالتوجهبالأمر وحة مت فتكون المقدس، بيت، إلى بالتوجه الأمر معناها كان إذا 
فيالتوجه في وأصحابه ئأ للّحم، الإذن معناها يكون أو الحرام، المسجد إلى 

وحةمنفتكون والمغرب،، المشرق نواحي من شاءوا حيمثج صلاتهم جميع 
الحجة.يه تقوم وجه من ذللث، من شيء ستا ولا القبلة. إلى بالتوجه 

باطل،القول وهذا الأية: في نولا هذا حكى أن بعد المربي بن بكر أبو ئال 

(.٥٣٥المازرأ/جامع )١( 
(.)ا/١٧اكرجيح نواس انظر: )٢( 



إرادةعلى الشالة أمر أوقف ولا شاء، حيتر لأحد الصلاة قهل أباح ما اممه فإن 
/ادل رواية. معدوم شرعية، عادة ممتنع فهدا مكلف باختيار أجراها ولا أحد، 
الأية،تحملها أقوال فهي فيها، اJمولة الأقوال باقي عر الأية معض أنا 

فيثابت، هو إذ ها، عمر بن عبداش نول وحكنا نبوثا أصحها كان ؤإن 
ايفةالمحال المكتوبة الصلاة لحول ومحتمل ه. الّحم، ذٌل ٌن المحيح 
الأيةهذه مدلول في يدخل أن ومحتمل الأية، هذه مدلول في الحرب واشتداد 

ممكنالكعبة لأن إليها؛ فتوجهوا اض قبلة فثم ت والمعنى الكعبة، إر التوجه 
فىيدخل أن ومحتملة ،، والمغربر المشرق في مكان أي من إليها التوجه 

وجهيفهنالك دعائأكم في وجوهكم نولوا فأينما الدعاء، في التوجه مد>لولها 
أّتجم،

عزقوله كان فإل الآيةت تحتملها التي الأوجه هده ذكر أن بعد جرير ابن قال 
لأحديكن لم الأوجه، من ذكرنا ما محتملا أهوه، وجه ثم مؤأ قأيتا ؤ وجل; 

الالماسح لأن لها؛ الماليم يجب، بحجة إلا وخه، متأو ناسخه أنها يزعم أن 
ءاؤثأتت\وؤأمقوله: بأن لها المليم بجب حجة تقم ولم بمنسوخ، إلا يكون 

أنهاولا قبلتكم، فم صلاتكم في وجوهكم ئوجهوا فأينما به: معني جئأةمح4 "د
عزاه من أمرا المقدس بيت نحو وأصحابه اش. رسول صلاة يعد نزلتا 
نحوالصلاة ناسخة هي يقال: أن فيجوز الكعبة، نحو يتوجهوا أن بها لهم وحل 

المابعينوأئمة ه اش رسول أصحاب من العلم أهل من كان إذ المقدس؛ بيتا 
بأنهاثابتا اش رسول عن خبر ولا المعنى، ذللث، في نزك تكون أن نكر يس 

قامتهى ولا وصفت، ما على موجودا أمرها فى الاختلاف، وكان فيه، نزلما 

والمنموخ)آ/هإ(.اواسخ )١( 
مسيره)\إش حاتم أبي وابن (، ٥٣٦)آ/الثان جامع ني جوير ابن عني رواه مجاهد، قاله )٢( 

(.٥٢/١)العربي لأبن القرآن وأحكام (، ٥٣٤-  ٥٣٣)Y/المان جامع انفلر: )٣( 







علىمقدم لف الجمهور ير نف ٠٠لأن الراجح؛ هو الطبري الإمام ذكره الذي 
شاذ١١رنمير كل 

أن- الجمامة قول عن لخروجه - يالثدوذ القول هذا على الحكم بمني دلا 
لفظفإن ؤإلأ الأية، سياق يناسب لا لأنه بل المعنى؛ هدا في يستعمل لم اللففد 

نجهشتعالى؛ قوله الأول، نمن والانصراف، الإئيال في استعمل ®تولوا،، 
؛اؤ؛متعالى؛ قوله الثاني ومن [. ١٥٠، ١٤٩، ١٤٤]البقرة ١^١^^ ألمسجد ثنلر 

[.٢٥]١^: وكتم 

معتسهأحن. جاء اللي الشذوذ فإن المعنيين في مستعمل اللفنل أن تمرر فإذا 
عليهنبه كما - محا به يقولوا لم رين المقعامة أن جهة من السياق هذا في 

حبرفي لأنه تدبروا®؛ ®تي ®تولوا® ير نفيأبى السياق أن وذللث، - الطبري 
ستقبلالقبلة لأن ؛الاستدبار؛ تفسيرهمتاسب، فغير الصلاة، في القبلة استقبال 

استدبارهمجهة في لا استقبالهم جهة في أم؛يم ثنن ٠^٣ ولأن تدبر؛ تلا 
والتابعين.الصحابة عن المتقول هو وهذا وانصرافهم. 

حرابفى سعوا ين للن. ووعيد تهديد الأية أن رين المقبعض ذكر وند 
فالمشارقمنه هاربين مدبرين تنصرفوا فأينما I المعنى يكون وعليه اض، مساجد 

،.منهال تخرجوا ولن ملكه، والمغارب، 

تجوزولا والتابعون، الصحابة عليه أجمع لما مخالف غريب، القول وهذا 
لأية.ا هر قلل عن خروجه ْع هدا قولهم، عن والخريج مخالفتهم 

)ا/\،غأ(.اكرحح شم\س انفلر: )١( 
dTXoوالمحررالوحز)ا/ ، ٨٨٦ص الراغكج ومفردان، (، ٤٥١)يا/ اللغة تهذب انخلر: )٢( 

والبحرالسل)ا/؟؟ه(.
)١;المحيط والبحر )Y/٣٨(، القرآن لأحكام والجامع (، ٢٠)٤; الغيبط مفاتح انفلر: )٣( 

٥٧٧.)









^^ي£ي؛م
وقد، مرفوعا يصح لا الحديث وهدا ،( ١^٧٧فهو المتون فيه يذكر القرآن 
كير.ابن الحافظ قال كما دونه، من أو الصحابي من تفسيرا يكون 

^اولكن أحمدت والإمام ، ل حاتم أبي ابن عند إسناده ذكر أن يعد هقه مال 
كلاممن يكون وند منكر، الحديث، ورفع عاليه. يعتمد لا صعيم، الإسناد 

فيهاتفامير الإسناد بهذا بأني ما وكثيرا - أعلم وافه - دونه من أو الصحابي 
،٠اهرأ أعلم. وافه ، صعيم، ند الفان بها، يغتر فلا نكارة 

الأفراد،كتابه في فارس ابن ٠رالقنوتا* لنقل ير نففي الكالثة هذه ذكر وند 
»قورت،«كل قال: الإتقان، في والسيوطي البرهان، في الزركثي محه حكام كما 

[٢٦الروم: ، ١١٦ؤَةللإكنزله]الخرة: إلا طاعة، القرآن. في أي: فجه- 
ا.اط بالعبودية. مقرون يعنى: 

(،١٣٧٩)رقم ( ٥٢٢مد،)A ني يعلى وأبو (، ٧٥)م المد ني احمد الإُام أخرجه )١( 
جمانوابن (، ٣٤٨شيرْ)ا/في حاتم أبي وابن (، ٢٣١-  ٢٣٠صير،)ْ/ ز جرير وابن 

وابونمم(، ١٨٢٩(رنم)٤٨١الأو-ءل)٨ ني والطراني (، ٣٠٩(رنم)٧/٢فىصحٍحه)
الخنفي وسيأتي وصعقه. ( ٣٢٠)٨ المبمع في الهشي وذكر، (، ٣٢٥)M الحلة في 

هذا)ا/آما(؛ الإتقان في فقال إسناده؛ السيوطي جود ينما له• كير ابن الحاففل تضعيف، 
اه.يصححه. حبان وابن جيد، إسناد 

وقالمنكر. حديثه دراج حاتم؛ أبو تال المح، أبو صمعان بن دراج الإسناد: هد"ا وآفة 
والعديلالجرح في: ترجمته انفلر طرفه. جمح في الحدين، مخرج وهو متروك• الدارنطيت 

(•٤٧٧M)الكمال وتهدبب، (، ١١٢رم الضعفاء في وادكاعل (، ٤٤١)م 
وتهذيب(، ١٤٥)ه/ والتعديل الجرح انظرت فيه- مختلف لهيعه بن عبداض — أيصا — وفيه 

اصال)ها/ب\>،(.

صاحب، الدلاء تكدره لا بحر الري، حافظ التميمي، إدؤيس بن محمد بن الرحمن عند ٠ هو ، ٢) 
(.٢٦٣)ّآا/ السير وJالثماJة. وعشرين سع سنة توفي ، وعترهما والنمدبل م-الجرح التفير، 

)م(شيراينممر)ا/امآ(.
(.١٣٤/٢)والإتقان )ا/م،ا(، اJرUن )٤( 







تقتضيرركل« لفظة لأن العموم؛ ظاهرها !ذ الأية، ظاهر ذلك في وحجتهم 
العمومألفاظ أعم وهي ، شيء منه يشذ لا بحث والشمول الإحاطة 

والترجيح!الضاثشة ءأآ 

أهلحموص على لأية ا فيه حمل الذي الفراء فول الطبري الإمام رذ 
هاالعموم عر الوحي نصوص حمل ورريجب عام الأية لنقل لأن وذلك الطامة، 

التخصيص.هذا على يدل ها دليل ولا واكخصٍص«لص، دليل يرد لم 
عامآية في حصوص ادعاء حائز وغير ••• • القول هن.ا حكى أن يعد هدنغ نال 

عنالبيان ®كتاب كتابنا في بينا قد لما لها، التسليم يجب بحجة إلا ظاهرها، 
الأحكام®.أصول 

أنهالنصارى زعمتر الن.ي - المسيح أن عن _ وعز حل - افه من حبر وهدا 
ؤإماباللسان، إما فيها، وما والأرض موات، والهو مكيتهم ِ اممه ابن 

ؤإقرارهمإياه، بطاعتهم جميعهم عن أحبر — ثناؤه حل — افه أن وذلك، بالدلالة؛ 
علىذلك، ض]{ [ ١١٦]البقرة: آمحدأقنوئداه قوله: عقب بالعبودية، له 

٢٤اه قلنا. U صحة 

حلافعر يدل والكلام الفراء: قول حكى أن يعد الزجاج إسحاق أبو وقال 
 Uؤإنماإحاطة، كل يذ،والآمحؤمحينون4 قوله: لأن ل؛ ى

)\إاكزل وسالم المعاني وشر )\الأ\ل لازحاج القرآن معاني اظر: )١( 

والإحكام(، ١٢٤)Y/شرحها مع الماظر وروضة )\إ\0\{.أ الرخي أصول انظر: )٢( 
(.١٢٣الكوكب)موشرح (، ٦٤لازركثي)٣; المجمل وانحر للآ.دى 

قواعدالرحح)أ/'\أْ(.انظر: )٣( 
المان)أ/\<مْ_.؛0(؛جاْع )٤( 



ض،قانت فهو المنعة أثر فيه والأرض الموات في اممه حلق ما كل تأويله• 
اقررمخلوق. أنه على والدليل 

أهلمن جماعة مارات حرت ألفاظها عموم على الأية حمل وعلى 
الحق.وهو ، التمر 

صحتهعلى برهان فلا عباس ابن إلى الأية في بالخموص القول ية نوأما 
لهأحد ولم حطام، ولا زمام دون يعفهم إليه به نمجرد، قول فهو ه عنه 
يكونأن يملح فلا وبالجمالة بالمأتور، التفسير مصائر من يدي بين فيما أثرا 

أعلم.واف الأية. لعموم مخصصا 

القرآن)ا/^ا(امعاني )١( 
والكشاف)ا/؛آ"ا(، اJرئن ووضح  rrA)i)\/الوجتز السور انفلر: )٢( 

القدير)ا/مأمأا(.ونح (، ٢٣١)ا/ممر ان وضر (، AA/Y)_i»،^Uوالجاح 







بغيرالتأؤيل، من ال-اطن إلى الظاهر إحالة حائزة وغير حمموم، ظاهر ذلك 
ذلككان و1ذ الأ-صكام(. أصول عن البيان )كتاب كتابنا في بينا قد لما برهان، 
حالفي اركزرا ت بقوله موجودا تآكوينه أراد إذا لشيء وعز جل الله فأمر كذلك، 

ولاإياْ إرادته وتكوسه، إيجاده أراد الذي وجود يتقدم لا مكزنا، إياه إرادته 
مرادامامورا الشيء يكون أن جائز فغير عنه، يتأخر ولا والوجود بالكون أمره 

مرادبالوجود مامور وهو إلا موجودا يكون أن ولا موجود؛ وهو إلا كذلك 
ثممأن ؤوث0 ت فوله كن لم يمول أءم،ا خقي ^^؛١ قوله! ونفلير كذلك. 
إنف[، ٢٥__روم؛ لال■محز؛مثه أنر إدا من؛؛تيب( دمأ دعاقز إدا م يأنيء و؛لآمحا الثدآء 
٠اه عته. يتاخر ولا الله دعاء يقدم لا قبورهم، من القوم خروج 

منجملة القول هذا ترجيح في جرير ابن بها أدلى التي الحجة تضمنت، وقد 
نصوصحمل رربمصط قاعدة'. منها ترجيحه، صحة على تدل الترجيح قواعل. 

إلاالقرآن ظاهر عن الميول يجوز ارلأ وقاعدة ٢، العموماار عالي الوحي 
^٥دلت، وكما ٤ الحقيقةار على الوحي موص حمل رريجب وقاعدة ، بدليل" 

لأية،ا في الأقوال بقية رد على دالة هي كذللث، القول، هذا ترجيح على القواعد 
حلقهمن بالموجودين الخلماب خص الازي والثالث، الأول القول أن ذلك< وبيان 

بجب،برهان ولا مخصص، بلا الأية خصموا عاليهم وقضائه أمره حال في 
هذينترد العموماا على الوحي وص نم حمل يجب، ١٠فقاعية ،. له^ التسليم 
^^j١لقوف

[٥٤٧-او؛ان)آ/ا"؛ْ حا،ع 
انظر)٢( 
انظر)٣( 
انظر)٤( 
انفلر)٥( 

(؛٥٢٧الترحح)؟/قواعد 
اكرح؛ح)ا/ب'آا(؛نواعد 
(.٣٨٧الترجيح)؟/نواعد 

(.٣٤المهيل)١; 



إذألفاظها، وحقيقة ظاهرها، حلاف، على الأية فحمل الرابع القول وأما 
لشبهقول وجود ينفون وهم تكوينه، أراد لمن ُركنا' اممه قول عن لأية ا في الخبر 

تعالى:قوله مثل من ونظائرها لأية ا هذ0 في المران نص بها عارفوا عقلية، 
إلانتآ١نزآ ؤ : ه وذول[ ٨٢]بس: هت-كمحئcX  4لإ بمول آن حثا ص إدآ مْآ ثآ او

َؤأه مؤل أن آردث4 إدآ .بنط رقا إثما ؤ هت ْ-[ونولقمرت الل إمحره َةللمج محبجدة 
لا1نحل[.زثك0ه 

فييكون إنما ذللث، إذ المجاز؛ على يحمل أن يجوز ولا ؛ ، الم^-وي١ تال 
الممدرأن ذللثج ؤيقوى بدلل، إلا القول منه يصح فيمن يكون ولا الجماداُت،، 

ئله وزل أن أزذثه إج لشح؛ مقا ءؤإثا ه: قولمن >اقولما« هو ذي اليه ف
مجمعونالعربية وأهل نقولاا، ارأن وهوت آخر بمصدر أكد [ ٤٠]النحل: ؤع0ه 

هومم؛! ؤ قوله: حاء ولذللت، حقيقة، كان بالمصدر الفعل أكدوا إذا أنهم على 
١^٢٢,تكليمه. متولي تعالى الله كان إذ [ ١٦٤]الماء: دبمكليناه دعا 

صواب،لا فإنهم القول: هذا لأصحاب، متاقشته معرض في جرير ابن وقال 
لقائليفيقال اتبعوا، الأدلة صحته على دلت، وما اممه كتاب، ولا أصابوا، اللغة 

®^l؛®،له قال ا أمت قضى إذا أنه ه نفعن أحبر ذكره تعالى اض إن ذللثج: 
الملة.من وخرجوا بالقرآن، كذبوا أنكروه فإن ذللثج؟ قائلا يكون أن أفتنكرون 

الحائهل*قال القائل: قول نظير ذلك أن زعم ولكنا يه، نقر بل : قالواؤإن 
الحاممل.ميل عن خبر ذلل؛، ؤإنما هناللثج، قول ولا فمالء، 

الحائهلقول إنما يقول: أن بالميل الحائهل عن للمخر أفتجيزون • لهم فيل 
فيميل؟هكاJا يقول أن يميل، أن أراد إذا 

المشهور،النمير ت منها والقراءايت،، الممبر ني تالف، له المهدوي، عمار بن أحم،- عوت )١( 
(.٥٦)ل/المقرين طقايت، وأريعماتة. الثلاثين م،- توفي المع، القراءات في والهداية 

(.٣٤١)ا/ الوحين المحرر واننلرت (، ٥٨٥البحر)ا/ في حيان أبي نقل بوامحملة )٢( 



ومامنطقها وحالفوا العرب، كلام معروف من خرجوا ذلك أجازوا فإل 
لسانها.في يعرف 

جائز.غير ذلك : قالواؤإن 

أنأرائه إذا للشيء قوله أن ه نفعن أخ.نهم ذكره تعالى ال،ه إن لهم• قيل 
ووكدهووصمه الشيء، به يكوو الذي قوله عباده فأعالم فيكون«، »كن له: يقول 

القائل:قول مثل في بيان ولا له كلام لا عما العبارة في جائز غير عدكم وذلك 
^^٥١اه: قول معنى بين ما بن.لكا يعلموا لم فكيم، ، ١١ل فما الحاتهل ررقال 
فإذااه- فمالاا؟. الحائهل راقال القائل: وقول ، شلم ي،توو ؛ثا ^١ ٠١قئغ 

ألفاؤلهاحقيقة على حملها الأية هذه ير نففي الحق القول فإن ذلك كل تقرر 
ألفاظها.حقيقة نفى أو عمومها، حصص لمن حلاما معناها، وعموم 

شيخمنهم: رين، المقمن جماعة عبارات جرت القول مدا مضمون وعلى 
والألومى،والثوكاني، حزي، وابن كثير، ابن والحافتل تيمية، ابن الإسلام 
افرحمة الجمح على وغيرهم، والقاسمي، رصا، ورشيد حان، وصديق 

اوان)أ/خ؛ْ(.حا،ع )١( 
)\/هل والن(، ٢٣٢)ا/ الطم القرآن وتمر (، ١٨٦-  ١٨١)M الفاوى مجموع اطر: )٢( 

والماد(، ٢٦٤)ا/الساق ونح وروحاوعاتي)ا/خأم(، (، ١٣٤)ا/القدير وفح (، ٣٤
أهلرأي هو قرر ثم المكلمين، لرأى الموافق شيخم رأى نقل أنه ملاحئلة عع ( ٤٣٨)ا/

(.٢٣٤)٨ اكأرل ومحاسن الحق. 





والترحح!المناقشة ؛؛ه 
-المارى المراد: أن ومو - مجاهد، ئول ترجح إلى الطبري الإمام ذهب 
هدهوأولى ممتن؛ فقال المارى. في قيالها الأيات سياق بأن قوله على واحتج 
أؤ؛0لابقوله:عنى تعالى اف إن القائل: قول والصواب بالصحة الأقوال 
وعنعنهم، اغ خمر سباق في ذلك لأن غيرهم، دون الممارى بممحا4 
أحبرفيما عنهم مخبتا - ثناؤْ جل - فقال ولدا، له وادعائهم عليه، اقترانهم 

أمحيأق،ؤ بقولهم: الكذب اض على اقترانهم مع أنهم صلالهم: من عنهم 
وهمعنده، وبمنزلتهم باق، منهم جهلا فقالوا الأباطيل، الله على تمتوا ولدا^، 

كماآية تأتينا أو وأنبياءه، رمله يكنم كما يكلناأق،^ مشركون:باغ 
ميعدعوى على معجزة آية يؤتى ولا أولياءه، إلا يكلم أن غ يشغي ولا أتتهم؟ 

فيكاذبا كان من فأما وتوحيده؛ اض إلى وداعتا دعواه، في محما كان لمن إلا 
يكلمهأن جام فغير له، والبنالتا المتين وادعاء عليه، الفرية إلى وداعيا دعواه 

.٢١اهدأعليه. وفريته كيته مؤيدة تكون معجزة آية يؤتيه أو - ثناؤه جل - اف 
إلىودب هذا، احتجارْ في العلبري الإمام كثير ابن الحاففل تعقب وقئ 
هذاؤيويد بقوله: ورجحه العرب، مشركي بهؤلاء المراد بان القول احتيار 
أثهأم ثني ا؛ؤ نل؛t ُؤف ثئ لإين إن ثازأ ^١^ ■ءآ؛تهتأ ^^١١١ ث تعالى نوله القول 

َغوأدثا نديي وعداب أثه عند ْثعار لء-رموأ أل;ن سثميث، بممئ -ثث أء-لم 
آلأيي،ثذ يتجرثا ثئ لق، زيث ؤو،ر\ؤأ تعالى: ونوله [• ١٢٤يثؤو0ه]الأنعام: 

كشثآو . يئجهم؛ •5ثايا ألأنهر متجر ويثب بينب ين جنت لاق ظذ أو وا يوعا 
آوقمز< نن يق تك كون ملأ.(آو ؤأتكقة يأف ثأن أو كثعا ٠^١ رعتث َكما أنثحء 

نثغ'ثمن؛١^ مز زذ شثان ءل م-نؤم كسا ^!١ نتل حق لثمك وم0 وأن أثء ق رق 
محلأئمحقآ؛نازلآولتعالى: ونوله [. ٩٣-٩٠دّثة.يمتاماء; 

(.٢٣٩)Y/اكأرل محاّن وانظر: )آ/آهْ(، المان جامع 



[.٢١: َيئل4 حؤ؛ وعز ؤآ أسلإوأ كد )؛خ /£، أر ألملم٤ث ي
منذلك غير إلى [ ٠٢ت تالمل.م سزهه صحعا يون آن بلمز أترى؛ حمو يربن ُؤبل ت وقوله 

حاجةمالأ وسؤالهم وعنادهم وعتوهم العرب مشركي كمر على الدالة الايات 
أهلمن الخالية الأمم من قبلهم من قال كما والمعاندة، الكفر هو إنما يه، لهم 

واختيارهالقول هل.ا تصحيح على كثير ابن وافق وقد • اه وغيرهم• الكتابين 
عودالوأبي جزي وابن والزمخشرى الليث كأبي المفسرين من جماعة 

•وغترهمم والألوّي 

ظاهرمن صحته على يدل برهايا له ير للم القول هذا الُلبري الإمام رد بينما 
عزافه أن الزاعم وأما : قمحنفقال عليه. يدل النبي. عن حبر ولا الكتاب، 

برهانولا بصحته خبر لا قولا قائل فإنه العرب، هاد٢^^لابمنؤزه بقوله• 
خهلوه؛واضحا كان ذلك إلى صار إذا والقول الكتاب، ظاهر في حقيقته على 
١^٣٢أحد. على يتعذر لن ذللثه مثل وادعاء صحته، على برهان لا ما ادعى لأنه 

وليسالسياق دلالة تشيه لا العلبرى الإمام عليه اعترض الJى القول وهدا 
هوكما — السابقة الأيات فى تقدم العرب مثركى ذكر أن وذلك عنها، خارحا 

الإماماختيار كان ؤإن اى، انيحتمله مما فهو — يقتن آ الالمألتن فى مقرر 
الجانب.هوا فى أظهر الهلبري 

اممهأن إذ القرآن؛ بموافقة أمعد فهو وافقه ومن كثير ابن الحاففل اختيار وأما 
أخبركما به، لهم حاجة مالأ وموالهم اليهود تعنت، عن كتابه في أخبر تعالى 

(.YYV)؛/العظيم ال،نرآن تمر )١( 
الخلؤإرثاد )ا/مه(، هيل والت)ا/ي'م، والكشاف )ا/مآها(، الخرم بحر انظر: )٢( 

(١٥٢- ١٥١والحريروالترير)ا/(، ٣٦٩/١انماني)وروح (، ١٥٢-  ١٥١اللم)١;
دهمرها•

(.٥٥٢/٢اJان)جاع )٣( 



موثؤأسدمأؤإ ألنثتأ تى كسا عي لإل آن الكثب أنل ننثهق ؤ ت بقوله عنهم اض 
أقمقمى ل ئعوش ثلثنّ ؤولذ ونوله• [• ١٠٣ت ]النساء ج4ر؟يم أه ر،  ٥٥٥دللش بن أكن 
قيمنه أظهر العرب مثركي تعنت في هذا ونفلير ْْ[. ت ]البقرة جه—مأه ى'اممه حق 

حقلرمك مب0 ئد ؤ نولهم• بآمثال عنهم تعالى اممه أخر كما النصارى، تعنت 
زلآرJئدئاأيوزئم: هوة_ول[ ٩٣وومايخ؛امحوثه]الإماء: 

نظيرالنصارى نيل عن تعالى اش يخر ولم ذللت،، وذفلائر [ ٢١]الفرقان؛ رثابه 
الأهوال.في المماثلة تظهر حتى القول هن>ا 

جمحفي وهو عليه، والمرية بربها الكمر في متثايهة فهي القلوب تشابه وأما 
والعرب.والضارى اليهود من العلواتف 

لأيةا في المذكور الةالوب ونشابه الأقوال تماثل في الأنرب، أن يغلهر مهدا 
هووهذا اليهود. وهم ملهم من والذ'ين يعلمون لا الل"ين العرب، مثركي بين هو 

عدمما على مقدم قرآنية آيات تؤيده الذي *القول الترحيحية؛ القاعدة مضمون 
المعنيينأن وهو ه؛ ماس ابن لقول تشهد القاعدة هذه أن كما ذلك® 

كماه، اممه رسول زمان على كانوا الذين اليهود لا ؤ)وفاذ بقوله• 
كآقك تن كقا لإلعي آن أنل مه ؤ بقوله: عنهم تعالى اف أخر 

فالذينذلك، من أكبر موسى أسلافهم سأل ففد أي دؤث4 بن أكن ن-ألدأء-ّلآ 
منه اممه رسول عهد على كانوا الذين هم ماء المن كتاب إنرال طلوا 

فبهذاجهرة، افه يروا أن طلبهم وهو هن.ا من أكر أسلافهم سأل ونل• اليهود، 
رعفس.من يعضها ذرية، وهم بالقلوب، والمشابهة الأقوال، في المماثلة تكون 

قولناد إّعلى ه عباس ابن قول إستاد حجر ابن الحافظ رجح وند 

(.٣١٢)ا/الترجح نواعد انظر: 



قولند الحيث من والراجح مجاهد، قول الطبري ورجح ت ةئ؛،ئ فقال ت مجاهد 
هماس ابن قول تأييد في آحر وجه لهدا • اه عنهما• الله رصي تماس ابن 

يترجحعنه صح إذا قفوله القرش، ترجمان عباس، ابن قول أنه نالث، ووجه 
والئواهدل٢،.الأدلة في تساوت إذا غيره على 

ولففللصحته، يشهد وجها الأقوال من قول لكل أن ظهر ذلك كل تقرر فإذا 
غيره،دون أحدها إرادة على دلالته ظاهرة دليل ولا جميعا، يحتمالها الأية 

وهي- لأية ا هده نفلير نمير عند الطبري الإمام قاله ما هذا في قول وأحن 
أنوجائز : . [ ١١٣]البقرة: تعالى قوله 

اليهودقبل كانت، أمة يكونوا أن وجائز العرب،، من المشركين هم يكونوا 
يكنلم إذ أخرى، من بدلك عنمتؤ التي هي يقال أن أولى أمة ولا والنصارى، 

وقداط افه: رمول عن بدللث، حبر ولا أي، من أي على دلالة الأية في 
اعلم.واض الآيةأ٤/ في قولا الوجه هدا المقرين بعض حكى 

(.١٦٨/١الأساب)بيان فى العجاب )١( 
)ا/هااكأؤل ومحاص ، ١٤٧ص الحق ؤإيثار )ا/ه(، اكهيل انظر: )٢( 
(.٥١Vال؛ا0)٢/جامع )٣( 
)ا/ا"ده(.والبحرالحيط (، ٣٤١)ا/ الوجيز انحرر انظر: )٤( 





ير؛زلي

والدينالنص_ارى، هم ١^٤< يكلثثا أزلا دتنمئ لا ٢^٠؟؛ جوخذ بقوله• ذكره تعالى 
،•اط التهود• ت هم قولهم مثل نالوا 

يمرفإنه العرب. بمشركي — السائقة المسالة في — تنمؤزه لا أئن ؤ فر ومن 
والنصارى.باليهود ؤألضبنثلؤم4 

تعالىوافه ابئا، تمرر لما تبم هنا، والترجيم فالناهشة هذا تفرر فإذا 
م.

اوان)أ/هههاجامع :١( 











أهلمن العحجة لإحماع أثره، انح إذا أنره® أتلو زلت ®ما •' القائل نول من 
١^١،.تأؤيله. ذلك أن عر التأييل 

تمنهم الآJة، ير نفني رين المغمن جماعة انتصر القول هذا وعلى 
وغ؛رُملآ،.الجوزي، وابن دايغوى، معاني، ال

النولبتضعيف وذللئ، والقرمحلبى، عطية، ابن عبارة تدل ترجيحه وعلى 

رالأب١ع١ معنى إر معناه باعادة أو الأحر، 

بعد،فيه وهذا ت >االقراءةااالتلاوة معنى بأن القول حكى أن بعد القرطي مال 
يكونالمعاني بفهم فإن معانيه، ؤيفهمون ألفاظه، يرتلون المعنى يكون أن إلا 

ادلوفق. لمن الأتاع 

نميراحتيال إر لغيرهم عاشور، وابن دالألوس، جري، ابن، ذهب بينما 
والدرا<ةلبالقراءة التلاوة 

:ذكرهماأن بعد هنئ نال المعنيين، على اللففل حمل الرازي واسفلهر 
لغيرهالتابع لأن البالغة؛ حميعا فيهما ويصح جميعا، عليهما يقع أنه فالظاهر 

قراءتهحق متوفي يالتالي وكدللث، منه، بشيء يخل فلا الأتباع حق توفي بئد 
}ادل فيه. يلزم بما يخل فلا 

(.٥٦٩المان)آ/ جامع )١( 
)ا/ا،'اا(،المر وزاد الترل يسالم (، rA/X)المعاني شر انظر: )٢( 

١٠ ^.،٨٦ ُرتلوٌ مائة الراعب وممردات 
القرآنلحكام والجامع )ا/ه؛م، الوجيز السرر انظر: )٣( 
الهمان)أ/ا"ا<(.لأحكام الجاح )٤( 
البيانوفتح (، ٣٧٢انماني)؛/وروح (، ٧٥التأويل)ا/ويابؤ المهل)ل/ا،ه(، انظر؛ )٠( 

(.٦٩٦/١واكوير)والحرير )ل/خأآ(، 
(.الغبب،)؛/٥٣مفاتح )٦( 







يمي

فيوبعضهن الجد، تطهير في بعضهن حلال عثر هي ت بعضهم لقال 
الحج.منامك 

صمنوهي الجد، حمال من متا وذكر هماس ابن عن جربر ابن ورواْ 
الجمار،ورمي عي، والالطواف، ت وهي الحج، في وأربعا السابق، القول 

،.والإفاصة١١

هيالآياتيعدهاؤإزج\طكيلنايدثالآحرون• 
[.١٢٤]البقرة: عهدكا ينال دال،لأ دربفا نثى ءُاثا،ئ 

ماسابن عن ونحوه أنس، بن والربيع وعكرمة مجاهد عن ورواه 
)٢(

•وعترهم 

خاصة.الحج منامك ذلك بل I آحرون وقال 
ءباسم•ابن عن جرير ابن ورواه 
الخان.مهن أمور هي آخرون: لقال 

والثالث.الثاني القول إلى يعود القول وهدا • السمي عن ورواه 
والشص،والقمر، الكوكب، المن،: الخلال ذللا، بل آخرون: وقال 

•الحنلْ، عن ورواه عليهن• نصر بهز، ابتلى التي والخن والهجرة، والنار، 
١٢٧ظإظث،آثايأيره]اكرة; الكلات،هي: وقالآخرون: 

.٢٦السيئ عن ورواْ [. ١٢٩-

(.٢٧٤المثير)١; والدر (، ٣٦١حاتم)١; أبي ابن وتمر (، ١٠المان)٣; جامع انفلر: )١( 
(.٣٦٢)\إ حاتم أبي ابن وتمر ١(، ٠ )٣; المان جامع انظر: )٢( 
(.٢٧٤)\اوالدرالخثور ( ٣٦١)\إحاتم أبي وشرابن (، ١٢)٣; المان جامع انظر: )٣( 
(.٢٧٤الخثور)١; والدر ( ٣٦١حاتم)١; أبي ابن وتقم (، ١٢التان)٣; جامع انظر: )٤( 
_٣٦٠/١ابنأ؛يحاتم)وتمر (، ٥٧/١الرزاق)مد وتمر جامعاوان)م؛ا(، انظر: )٥( 

(.٢٧٤والدرالخثور)ا/(، ٣٦٢
dU(XU/T\جامع انظر: )٦( 





هالنبي لكن قال.' أسه، عن ، أنس بن معاذ بن مهل عن بسنده، وروى 
لأنه[ ٣٧]الجم: ؤ١ئكارئه حاليله: إبراهيم افه ئى لم أحبركم ألا نقول؛ 

نممجمذ،هوح؛ن ؤيى تمجما أف سخن ؤ أمي: وكلما أصح كلما يقول، ن كا 
الآية١٢/يختم حتى ]الروم[ 

ه،اممه رمول نال نال: أمامة أبي عن ند0 ؛رواهت الأحر والحديث، 
أعلم.ورسوله اممه ؛ قالوا®وفى®؟ ما أتدرون قال؛ ؤوإبرب؛نأؤكاوئه]المجم[، 

كثيرابن الحاففل وافق وند المهارارل؛،. في ركعات، أربع بومه عمل وقى قال: 
هدينتمعيف، وُي، الأية، هذه ير تغفي إليه با ذهفيما الهلبري الإمام 

صعقهماببيان إلا روايتهما تجوز ولا حجة، بهما تقوم لا وأنهما الحديثين، 
لموالكلمات لأية: ا هذ0 ير نففي جرير ابن نررْ ما مقررا حيان أبو وقال 

]وذكرأقوال فيها وللمفرين الصحيح، الحدين، في ولا هي، ما القرآن في سن 
منهانائل كل أن على تحمل أن يسغي الأقوال هذه قال؛ ثم قولا[ عثر 

تهذببالعجلي• ووثقه ممن، ابن صعقه يته، مختلفا الجهي، أنس ين معاذ بن مهل هو: )١( 
اكهلبب)؛/يآآ(.

ذكرتضعم،يعدأن كثير)ا/*؛آ(نال ابن تضعيفه على ووانقه وصعقه ( ١٥)T/ البيان جامع )٢( 
صعقهما،ببيان إلا روايتهما يجوز لا فإنه تال، كما وهو يعده: الذي وللحديث، له جرير ابن 

مامع الضعفاء، من واحد غير على مشتمل الدين من كلأ فإن عديدة، وجوم من وصعقهما 
لهتقوم لا منهار إسناده شاكر: أحمد وقال اه، صعقه. عر يدل مما الحديث متن في 

رقمحدين، شاكر وتحقيق ( ٤٣٩)٣/ المتد ر أحمد الإمام الحديث هد١ وأخرج تائمة٠اه، 
(١٥٦٨٨.)

ييعةأصحاب من أنه روى حممي، ونزل هو، النه رسول صاحبا الباهر، أمامة أبو هو؛ )٣( 
(.٣٥٩السير)٣;وثمانين. ست، منة توفي الشجرة، 

بنوعبئ نفيره في إرآدم وءزاْ ( ٢٤* كثير)ا/ ابن ووافقه وصعقه، ( ١٦البيان)م/جامع )٤( 
جريروابن حميد بن وعبد منصور بن لبد وعراه ، ١  ٦٨ر٦/ الدر في الجوُلي وذكره حمد• 

ضعيف؛١.ارسمند وتال: والديلمي الألقاب، في والثمرازى مردويه، وابن حاتم، أبي وابن 
(.٢٤)ا/• تفسيرالقرآن انفلر: )٥( 



علىذلك يحمل ولا بها، ابتلاه كلها إذ إبراهيم؛ به اش ابتلى مما ءلادفة ذكر 
\ه^اآ.اكاقض. إلى ذلك يودي لتلا التمين على ولا العدد، في الحمر 

.، عاشورل بن والعناهر المنار، صاحب قال الأية نمير في التقرير وبنحوهذا 
ذلك.فى الحديثن صعق قرر أن يعد تعيينها إلى الثوكانى العلامة ذهب بينما 

بهتقوم طريق من حاءنا ولا ه اض رسول عن شيء يمح لم ؤإذا ت هتن فقال 
فيتعالى اف ذكره ما إنها I نقول أن إلا لتا يبق لم الكلمات، تلك تعيين الحجة 

بياناذلك ؤيكرن الايات، آحر إلى [ ١٢٤]البقرة: جاعلكه ؤءالإؤ بقوله كتابه 
ر١^ سبحانه. اض على ذلك في العلم ؤإحالة الكرت أو للكلات، 

^فوله: هي الكلمات أن القرآني المقلم وطاهر : أيقناوفال 
اه.للكلمات. بياتا ذلك ؤيكون بعده، وما [ ١٢٤؛ ج\؛ءلكه

وأبيوالربيع مجاهد قول هو القرآني النفلم ظاهر الشوكاني جعله الذي وطا 
الهو كان ؤإن - غيره على ترجيحه اتجري حرير ابن جوز لمد وغترهم، صالح 

فقال:- الإبهام أصل يرجح ؤإنما يرجحه، 
بهنابتلى أته اممه أحبر التي ارالكلماتء معنى في القول من والصواب 

صالحوأبو مجاهد فال الذي إن ذلك: في قائل قال ولو آنثا• بينا ما إبراهم، 
لأوميما؛ كان غيرهم، فاله الذي القول من بالصواب أولى أنس، بن والربثع 
امحثإص1نمإ>نءهلآلآ ونوله: [ ١٢٤]البقرة: نوله: 

عنكالبيان ذلك، نثلير هي التي الايات وسائر [ ١٢٥]البقرة: شاإي؛نه ؛يي 
• ٢٤١٠١إبراهيم■ بهن ابثلى أنه الله ذكر الض الكلمايتؤ 

(.٦٠)ا/• المحيط المم )١( 
والمويروالمرير (، ٤٥٥-  loT)\/المار شبر انفلر: )٢( 
(.٢٧٢)١; البيان نح )ا/ا،"اا(وانذلر: القدير فح )٠١( 
)ملأ\(.البيان جامع )٤( 



يءي؛ري
منأولا قاله والدي وهال; هدا، في الهلبري الإمام كثير ابن الحافظ وتعقب 

قولمن جوزه الذي الوجه هدا من أقوى ذكر، ما جم؛ح تشمل الكلمات أن 
اهأعلم. واش قالوه، ما غير يعهلي السياق لأن مثاله؛ محال ومن مجاهد 

توقفات ثلاث هنا كثير ابن الحافظ قررْ وفيما 

ذكر،ما جمح تشمل الكلمات إن يقل لم الطبري الإمام أن الأولى؛ الوقفة 
تكونأن ؤيجوز ذكر، ما جمح الكلمات تلك تكون أن يجوز أنه قرر ؤإنما 

وفرقسيء، دون بعينه ذلك من شيئا الله عنى يقول أن لأحد جائز وعير بعضه، 
بالحموم.والقول جرير ابن قاله ما بين ظاهر 

وأبيمجاهد لقول تقوية أنه جرير ابن كلام من المفهوم الذلاهر أن الثانية! الوقفة 
الموصع،هدا على علقه فيما شاكر لمحمود حلامحا له، تضعيف لا والربيع صالح 

اكرامحة.في بتانه سبق كما التضعيف لا الترحح ألفاظ من هنا وكلامه 
إؤ؛^٥١١، تعالى! فوله جعل - وافقه ومن - مجاهدا أن I الشالثة الوقفة 

وتهلهيرالإمامة من ذكره ما بالكل٠ات فيراد لuكل٠ات، بيانا [ ١٢٤]الغرة: 
لأئا؛؛و(جاؤئك ؤءالإؤ تعالى؛ قوله بكون عليه اعترض ذلك أبى ومن الخ• ؛؛x؟-؛؛،••• 

امتحنهتعالى أنه على يدل وهذا فوله بعد [، ١٢٤]البقرة: إماماه 
لأنايىإنىجاعئك ؤءاو ذلك؛ بعد له ثال تعالى إنه نم إبراهيم، وأتمها بالكلمات 

أتمحين ربه له قال فماذا قيل؛ كأنه متأنئا، كلاما فكان [، ١٢٤]القرة: [ماتتأه 
ؤةلإيى;اوإقِضإثاثاهزآ،.فقيل: ١^^١^ 

الإمامإليه ذم، ما الأية ير نففي الأقوال؛الصحة فأولى ذلك كل تقرر فإذا 
وتحملتحمله فهي ذكر، مما شيء تعيين دون إبهامها على حملها من الطبري 

الجزمسبيل على ذللثج ببعض تحسنها على يدل الحجة به تقوم دليل ولا غيره، 
والقaني.

(.١٣'٧/١)القدير فح وانفلر: (، ٢٤٠)١; الخليم القرآن نفير )١( 
القديروفح )ا/بم«'\(، والكشاف (، ٤١الغيب)؛/مفاتيح انذلر: )٢( 





ماسؤال على لقوله: حنل وهدا ١^١؛، ذميي من واجعل بمنرلة 
كانؤإن أحر، ساقات، إلى عنه الخروج من أدر وهو السياق، في ذكره ورد 

معنىتمرير هو هنا الممد ؤإنما اض، كتاب من مواصع في مقررا المعنى ذللثا 
ئردالنزل من والفناح : ^، JSكل مقررا قمحت فقال سياقها، دلالة وفق ية ألا 

هيرثي إيرامم. تول لأن المقالة؛ هد0 صاحس، قاله الذي غير عر 
سألهالذي أن فمعلوم إمامأه. للثايى جاعثك ؤلد، ؛ دناؤ0 جل اف فول إثر ني 

ولكنمبينا، لكان إياْ، أءهلاْ أنه رثه أحبر الذي غير كان لو لذؤيته، إبراهيم 
تكريرهمن مضى، ند الذي بالذكر اكتفي ذكره، جرى مما كاست، لما المسألة 
بهجعلتني الذي مثل فاجعل ذريتي ومن بمعنى؛ ؤدمحدنبج،ه فقال: ؤإعادته، 

.٢٢اه منالإئمةلانس. 
عامةعبارات عليه جرت الذي هو هتا الطبري الإمام قرره الذي المعنى وهذا 

التفسير.أهل 

)؛/؛،A(.للجماص القرآن أحكام انغلرت )١( 
)'\/ا،ا(.البيان جامع )٢( 



إؤوأ4ثوأينثمابإمحنيمثمت-ثُه تعارت بقوله المخاطب - ١  ٤٢ ا
المضرين!أقوال "؛■؛" 

ؤوأؤئث\؛وت تعار نوله إن البصرْ: نحهميي بعض نول حرير ابن الإمام ذكر 
فتنفأه•أدمحأ وي ■' قوله على معطرف ه مثل إ;ثهثهم مثايَ 

هذاقول على - إبرامم منام من المملى وباتخاذ الأية، بهذه الأمر فكان 
دساM< اه رّرل مد طى ثام؛ أصابل!_ بمي س للهوي ِ الغانل 

هوحرير ابن محاه الذي المرى 

والترححتلمناقشة ا٠ 
بنعمر عن رئاء بما رده على واستدل الأحغش، نول جرير ابن الإمام رذ 

الأJبمتفانزل مملى، المقام اتخذت لو اغ، رسول يا قالت نال! الخطاب 
بالأمرنزلخ، لأية ا أن على الممحديث  IJlaقيئ ، ه؛ مثل ءمحي-ز مثايّ ثن 

■فحس، الكتاب أهل لا المؤمنين، لجمح بذللثه 
بنعمر عن ذكرناه الذي والخبر I القول هذا حكى أن بعد ؛قلا نال 

المان)مأ/ام.جامع انظر: )١( 
(.١١١)A القرآن لأحكام والجامع )ا/ه0ا(، له آلقرآن س{ني ١^: )٢( 
كتاب•' منها مواضع، في البخاري صحح همر مخرج وهر (، ٣٠ر"ا/ المان جامع انظرت )٠١، 

القبلة.غير إلى كلى سها من على الإعادة يرى لا ومن القبلة، »ى جاء ما باب الصلاة، 
(.١٦٠ )ا/ الفتح •ع المحح 



أموأنه هؤلاء قاله الذي حلاف على يدل هجن، ه اف رسول عن الخطاب، 
الخالقوحميع به، والمؤمنين ه، اض رسول بذلك ذكره تعالى اف من 

اه^.اJلكفين. 
القاعدةمضمون هو القول هذا رذ في جرير ابن به استدل الذي الوجه وهذا 

رد،ارى.فهو الأمة إجماع أو السنة، أو القرآن حاف نمير *كل I الترحيحة 
"مازرم•وأبو جري ابن قال الأحض قول على جرير ابن اعتراض وبنحو 
جرترالذكر. الأنف، - الخناب بن عمر حديث، اقتفبماْ بما الأية نفير وعر 
الضيرل؛،.أهل عامة عيارات، 

(.٣٢)م اليان حا.ع )١( 
)ا/؛اآ(.ماءدالرجع انظر: )٢( 
)ا/ه«ا"(.والحرالمجط (، ٦٠)ا/ السهل انظر؛ )٣( 
و-ضر1لمانى)آ/والوسط)ا/ه'آ(، بحرالعاووم)ا/ب0ا(، الخال: انظرعرسل )٤( 

)Y/القرآن لأحكام والجامع ، ٣٥٢)ا/ الوجمز والمحرر ١(، المزل ومعالم (، ٤٩
(.٣٧٩/٣)المعاني وروح )ا/خآا(، القدير وفح )ل/م؛أ(، كير ابن وتمر (، ١١١





والترححالمناقشة أ؛أ 

المعروفالمقام هو إبراهيم مقام إن ت قال من فول العلمري الإمام رجح 
الحرام.المسجد في الأمم بهذا 

النبي.،عن الأحاديث من ذلك على يدل ما بورود ل-ر"أبده واحتج 
الخطابوت الماس عند المعروف أن إذ القرآن، لمزول الصاحب وبالعرف 

الحرام.المجد في الحجر ذلك هو إبراهماا ررمقام أن 

القائالون:قاله ما عندنا، بالصواب الأقوال هذه وأور ذللت،؛ مقررا  ٠٥٤٤قال 
المجدفي هو الذي الأمم بهذا الخروف المقام هو ه>مثهمه ؤء إن 

يانجهنه: عمر قول بذلك ]يعنى الخطاب، بن عمر عن آنما رؤينا ن الحرام، 
ه[مثل إمحيثتّ مثا«َ ؤداي-رأين • افُ فانزل مملى، المقام اتخذت لو اش، رمول 
الركن،افه. رسول استلم  ١١قال: عبداطه[ بن جابر إر نده ب]وساق ولما 

ثثايِين ؤد١ءذدو١ فقرأ: هتم إبرا مقام إلى نقدم نم أربنا، ومنى ثلاثا، فرمل 
الطبري:قال ركعتين<<لا،، فصلى المن، وبين بيه المقام فجعل أنحبثمثمل4 

أمرناالذي دؤمما،سإمنبممه، عنى إنما ذكره تعار افه أن ينبئان الخبران فهذان 
وصفنا.الذي هو ممر باتخاذه اممه 

لكانه افه رمول عن حبت ذلكر تاويل في احترنا ما صحة عر يكن لم ولو 
ظاهرهءاى معناه محمول الكلام أن وذللث، قلنا، ما القول من فيه الواجب 

يجج،مما ذللث، حلاف عر يدل ما يأر حتى المجهول، باطنه دون المعروف، 
الذيالممر هو ؤثماءِ ب الماس في المعروف أن شك ولا له. التسليم 

ادرآ،.مصل؟١٠. إمزهقر مثاب ؤمحإءأدوأثن ذكره: تعار افه قال 

(.١٤٤حديث)الحج، كتاب لم، مصحح وهوني ( ٣٦اليان)T/ جامع في اتجري أحرجه )١( 
(.٣٧. )م/٦٣المان جامع )٢( 



منكثير بهما استدل فد حرير ابن الإمام ذكرهما اللذان الوجهان وهذان 
الُ-ربيوابن والبغوي، معاني، والوالواحدى، كالجماص، - رين المغ

كثير،وابن حيان، وأبي والفرطبي، والرازي، الجوري، وابن واpمخثرى، 
القولهذا ترجيح على _ وغيرهم 

٠ترجهمحتين قاعدتن مصممون وهما 

علىله مرجح فهو الأهوال أحد معنى في ولكن الحديث بت، ارإذا إحداهما; 
أنفي ظاهرة عبداممه بن وجابر الخهلاب بن عمر حديث، ودلالة حالفه«رآ، ما 

الحرام.المجد في المعروف هو بالمقام المراد 

أنوذللث، اللنوية١١ الحقيقة على العرفية الحقيقة ررتقديم ت الثانية والقاعدة 
فيالمعروف، الحجر هو القرآن نزول وقت، الناس عرف في إبئهث٠ِه ،اؤ«ئاب 

فهيونحوها والجمار المزدلفة أو عرفة أو الحج مشاعر وأما الحرام، المجد 
ؤئثايّالناس عرف في عليها يهللق لم أنه غير ٤^؛؛، إبراهيم قامها مقامات، 

جهةمن لا الاستعمال، حسن، س إبراهيم مقامات، ميتها نصح ؤإن إبزهثتزه، 
الناس.عليه تعارف ما 

المرادإن قال؛ من لقول اختياره الأمحفهاني الراغس، عن القاسمي نقل بينما 

(،٥٠)Y/ معاني الونفير (، ٢٠٥)ا/والوسهل (، ٩١)ا/ للجماص القرآن أحكام انفلرت )١( 
(،٣١٠والكشاف،)١;(، ٦٠الر;ي)ا/لأبن الهمان وأحكام (، ١٤v)١/اكزيل وسالم 

القرآن)أ/آاا(،لأحكام والجامع (، ٥٣)٤;انمي،ومفاتح المر)ا/ا؛ا(، وزاد 
وشر(، ٦١٠)\إ الممهل والحر (، ٣٩٢)ا/ القرآن ^١^، الخأويل ولباب 

ونحاوان)ا/(، ٣٨٠الماني)ا/وروح اكدير)ا/،؛ا(، وفتح اينممر)ا/أأأ(، 
(.٥١٥/٣)١^١^ فتح واننلر: (، ٢٧٦

(.٢٠٦/١)الترجح فواعد انفلر: )٢( 
Xi\y)٨ الترحح فواعد انفلر: )٣( 







الحجرهو إتيرثثِه ؤثئايَ د المراد في بالصواب الأقوال أور أن علم فإذا 
دي،والتتادة قاله ما هو ٢١، ^معنى في القولين أور فإن المعروف، 

آنثا.المذكور التعلق حب 

بحديثيترجيحه عر واستدل الطبري، الإمام رجحه الذي هو الفول وهذا 
)U,_،المألة في ذكرهما سبق الذين عبداف بن وجابر الخطاب، بن عمر 
منالناس أيها اتخذوا ت فإنه الأحر، القود القائلين تأؤيل وأما ... ت.'فقال 
لإبراهم.مني وتكرمه منكم، عبادة عنده، تملون ممر إبرامم مقام 

الخطاب،بن عمر عن الخبر من ذكرنا لما بالصواب، أور هو القول وهذا 
ايرل١،.اف رسول عن عبداف، بن وجابر 

ا،القول١٢هذا ترجح على الحديثين بهذين المرين من جماعة استدل وقد 
الأقوالأحد معش في وكان الحديث، بث، "إدا ت الترجمحية القاعدة مضمون وهو 
الأيةنزول بتا في الخطاب بن عمر فحديثا ، حالمهءار ما عر له مرجح فهو 
فيهعبدافه بن جابر وحديثا جود، والالركؤع ذايتج الشرعية الصلاة في كان 

المقام،حلفج ركعتين وصر لأية ا قرأ حيثا بفعله؛ للأية ه الّكا من ير نف
بذلك.مرها من نول صحة عر يدل مما 

الشرعيةالحقيقة احتلمت ءإذا قاعدة: محا رجحته مما القاعدة شل0 يؤيد ومما 

حملفقد يالمدعى ااالملى« فر من فقول الغرعية*ر؛، قدمته اللغؤية والحقيقة 
جودوالالركؤع ذات الشرعية بالصلاة ره فومن اللغوية، الحقيقة عر اللففل 

)"Y/٨٣(.المان حاح )١( 
الر؛يلأبن القرآن وأحكام )\إس للجماص القرآن أحكام الثل: سيل ض اننلر: )٢( 

(.٢٤٥محير)ا/ان وشبر (، ٥٤)أ/الغب ومفاتيح (، ٦٠)ا/
)ا/أ•؟(.الترجيح قواعد اطر: )٣( 
(.١٤٠ )Y/ الترجيح قواعد اطر: )٤( 





جمهورالطبري الإمام رجحه الذي النول هذا ترجمح على نص وند 
وأبروالرازي، الربي، وابن والماوردي، الجصاص، منهم: بعده، رين المق

،•وغتر٠مل والألوص واينكثير، حان، 

القرآنلأبنوأحلكم واصوانمون)ا/سا(، القرآنلسص)ا/مبم(، أحلكم ١^: 
اسط)١;والبحر اكآويل)>/هي(، وuب و.فاتحانمب)؛/؛ه(، (، ٦٠الريي)ا/

)ا/اليان ونح (، ٣٨٠/ )ا المعاني وروح (، ٢٤٦-٢٤٥)ا/كير ابن وصير (، ٦١٠
وغيرها.(، ٢٧٧







الطانفين،من فهو طاتما لكن ®إذا I يال عباس ابن قول هدا على يدل ومما 

جود١٠رال الركع من فهو مصثا لكن ؤإذا العاكفين، من فهو حالنا لكن ؤإن 
أنإلا وعكرمة، مجاهد نول يشمل جرير ابن رجحه الذي المعنى وهذا 

،فختالفالشرعي. الأءتكافا بمعنى المجل ملازمة عهناء قول من المراد يكون 
المجد.ملازمة منها يلزم لا المجاورة لأن المجاورة؛ عن حينئذ 

علىعطاء نول رجح أحله ومن المعنى هذا لحفل الطبري الإمام يكن فإن 
اللغؤية،الحقيقة على الشرعية الحقيقة تقديم قبيل من يكون فترحيحه غيرْ، 

،•التر"محل ش وجه لهو 

عطاءعن المان جامع *ي جرير ابن يرياه ( ٣٧٦- ٣٧٤)ا/شيره في حاتم أبي ابن ورواه ر١، 

)Y/؛•؛(.اكرحح فواعد انقر: )٢( 





مابالصواب التأؤيلأت هذه وأولى ت الأقوال ذكر أن بعد * iSvفقال ،، بالمكازر 
فيهمجاورا البيت في المقيم المرصع، هذا في العاكف،،،  ١١أن وهو عطاء، قاله 

بالمكان.الإقامة من وصفناك ما لركوف،اا ١١١صفة لأن صلاة؛ ولا محلواف بغير 
وعلىوئامم، وءلائفإ وممل جالس وهو به مقيما يكون قل بالمكان والقيم 

وجميعهامتدافع، وغير متقارب القولين معنى كان وإ0 الأحوال، من ذلك، غير 
أالموضع في والإقامة اللمث، وهو واحد أصل إلى يرجع 

فيالقائمين يعني! الواقفين بالعاكفين الراد يكون أن الزمخشرى جوز وقد 
[،٢٦الحج ] ه آلنجؤي ؤأليتغ إفإب؛ لاثلسن ؤ نعالى! ل قا كما الملأة، 

الصلاةهيئات جود والوالركؤع القيام لأن والممالين؛ نفين I والمعنى 
يذكرلم أنه وذلك، يلم، لا الحج بآية وتنفليرْ بعد، فيه الوجه وهذا 

[،٢٥تالحج: وأوده نه آلعنكثا قوله:في ذكرهم لقدم فيها الماكفين 
للمصلي.والجود والركؤع القيام فيها وذكر 

والمصلين،والعاكفين، الطائفين، الأصناف،: الثلاثة فدكر الأية هذْ أما 
الأنه علم ق■ لأنه القيام؛ عن — الصلاة أمر في والمجود الركؤع بذكر واجتزأ 

قيامبعد إلا وسجود ركؤع يكون 

فنيةلابن القرآن غربيه ونمير )ا/ي*أ(، للزحاج القرآن ومعاني المجاز)ا/إْ(، انظر )١( 
^٠١• ٦٣ص

(.١١٤)A المآن لأحكام والجامع (، ٩٤)ا/ للجماص القرآن أحكام انظر: )٢( 
(.٣١الكثان،)ا/« انظر: )٣( 
(.٦١١)ا/ والبحرالمء؛ط (، ٢٤٩/١)كثير ابن تمر انظر: )٤( 





س|$أ<
منماعة لي أحالت بعدى لأحد تحل ولا ئبالي، لأحد تحل لم الأحشبين هدين 

نهار(\ا،.

رثهإبراهيم أل يولم قلنا، ما صحة عن الروايات هدْ أحبرت فقد I قالوا 
الجدبمن أهله يؤمن أن ساله ولكنه الجبابرة، وعقوبة عقوبته من مكة يؤمن أن 

يى؛^؛ ٠١ثأينق ءاينا بلدا هثذا ينذ ديآ إبنيم ،ل مبجاي' ؛ بقوله عنه أحبر كما والقحومحل 
زيعذي غير وهر ذريته فيه أمكن لأنه وذللث، أمحره؛ ؤإنوي إم ميم ءاتن س اقتت 

صرع.ولا 

—القائل وهو الحرم تحريم ريه مال إبراهيم يكون أن يجوز وكيفا I قالوا 
شفعند رتع ذى يرادعم ذنبي ثن 1تكث ^ ^5؟ - وولده بأهله ونزله حله حين 

قاللما تحريمه ربه سأل أو الحرم حرم الدي هو إبراهيم كان فلو آدءً،اه، 
وحرمقبله حرم ولكنه به، نزوله عند الثمإه شف ند يؤ 

ؤإنماغيره، البلاد كسائر إبراهيم، دعوة قبل حلالا الحرم كان آحرون؛ وقال 
إياه.إبراهيم بتحريم حراما صار 

تمنها بأدلة هدا قولهم على واستدلوا 

إبراهيماءإن ت ه النه رسول قال ت قال أنه ه عبدالنه بن حابر حديث، - ١ 
الحديثلابنيها...٠ بين ما المدينه حرمت، ولنى وأتنه، النه بيت حرم 

البخاريوغيرهما، المحيحين في مخرج وهو ندم، ي( ٤٦)مل/ البيان جا*ع في اتجري اقه ٌ ٢١)
)V/القح •ع الصحيح القبر. في والحشيش الإذحر باب الجناتر، كتاب منها واصع جمش 

الحجكتاب ومسلم (. ٣٧١)؛/ القح مع المحح الصواغ. ني قيل ما باب وال؛وع، (، ٢٥٣
(.٤٤٥)رقم حديث 

0U(XiS-UlT\جامع )٢( 
(.٤٥٨)ين، حد الحج، كتاب مسلم، عناد وهو ، ( ٤ ٨ )م البيان حامع في نل.0 بالهلبري محاقه )٣( 



ع£ي؛ري

حرمإبراهيم "إن اض رمول قال ت مال ه هريرة أبي حديث ومنها - ٢ 
الحديث...٠٠ لابنيها بين ما المدينة ت 'محيإني مكة 

إبراهيم"إن • ه اض رسول مال • مال حديج بن رالمع حدبث ومنها - ٣ 
^٣،.٠٠لابنيهابين ما ينة JUالأحرم دإني مكة، حرم 

ولمءايناه أدلي هندا أجمل ^٧؛، إبراهيم■ لسان على تعالى اش قول دمنها - ٤ 
يدعىأن لأحد فليس بعض، دون الأشياء بعض من آمنا يجعله أن سأل أنه يخبر 

يجب،بحجة إلا بعض دون الأشياء بعض من له الأمان من آله مالذي أن 
لهارأ،.اكلم 

أنبعد ( ٢٥٠تمر،)ا/ ني كثم ابن قال )rا^id المان جا،ع ني بميم الطري مانه )١( 
مسلمصحح في الحديث وأصل الستة، الكتب من شيء في ليت غريبة الطريق وهدم ٠ ساقه 

ؤإمنادهت ٢( ٤ ٠ / ١ ) التمسير عمدة في شاكر أحمد وقال اه، هريرة. أيي عن آخر وجه من 
اه.المراحع. من إليه الرجؤع استهلت مما غيرْ قي ولا المسند في - أينا - أجده ولم صحح 

وشهدبدر، يوم استصغر هت، اف رسول صاحب الخزرحي، الأنصاري حدج بن راغ هوت )٢( 
(,١٨١)*y/ السير ومعين. Jلأدثا أو أرع سنة نوش أحدا، 

(.٤٥٦)حديث الحج كتاب مسلم، وأخرجه (، ٤٩)*آ/البيان جاٌع ش يسنده اتجري صانه )٣، 
جماعةطريق مجن ه الشي عن المعنى هدا روى وقد ت ١( ٤ ٢ / ا ر القدير فتح في الشوكاتي تال 
ومنهم'أحمد، عند قتادة أبو ت ومنهم وعيره، مسلم عند خدج بن راع إ منهم الصحابة من 

الطبرانيمحي  V_J^أبي بن علي ومهم: لم، معند مريرة أبو ومنهم: النيختن، عند أض 
اهالبخاري. محاو عاتثة ت وعنهم والبخاري، أحمل. محل. نيل، بن أمحامة ت ومنهم الأومحعل، في 

صعطلأبي حديث، من ومحر0 الم موعند ليد، بن عبل.الأله حديث، من الشيخين محل. وكل.لالث، 
س0ؤلوق من محير (، ٢٥٢- مبرم قي محير ابن الحاففل جمع وتد الخيري، 

(.٢٩٦)ا/المثور اكر وانظر: الأحادبثح. 
إلىعنهم أحد يحزما ولم المقرين، من جماعة القولين مذين ذكر وند (، ٥٠المان)"ا/ جامع ، ٤ ر 

،٢٨٨ص الملaلانية والأحكام (، ١٨٩/١)والعيون الكن، اننلر: المياء، من بها تال، من 
)ه/لم معلى الروي وشرح )؛/*I(، الغي-، وعفاتبح (، ٣٥٥)ا/الوجيز والمحرر 

وغيرهم•اكأؤيل)ا/آ'ا( وياب (، ١٣٢



٠والترجيح المناقشة ه

التي— ونظانرهأ — الأحاديث هده حملة على بي المسألة هذه في الخلاف 
لدلك. إبراهيم إلى نده يوبعضها تعالى، اض إلى مكة تحريم بعضها يسند 

والجمعالأحاديث لهده دراسه هي المسألة لهذه المفسرين بعص دراسة كانت 
بعدقال ععلية ابن إن حتى ،، فيهار العلماء بين حلاف لوجود تعرض دون بينها 

الفتح،يوم ثاني خطبته في ه اليي قاله والأول المسألة؛ في الخلاف ذكر أن 
١^^٢،.وذكر اه. ه. الني أيضا قاله والثاني 

•الخائشة هده يدي بين أمور ثلاثة تمرير من بد فلا هدا هلم فإذا 
طاعنطعن يصح ولا .i الحم، عن ثابتة الأحاديث هذه حملة أن : أولها

المننأهل عند وبعضها الصمحح، في لم ومالبخاري بعضها أخرج ومد فيها، 
وغيرهم.والمسانيد 

فيرويا اللذان الخبران حاء وقد الأحاديث،؛ هذه عن ض الطبري الإمام فال 
اهبلغه. من عذر يمهئ متفيصا ظاهتا مجيئا الله رسول عن ذللث، 

علىتعارضها يستحيل فانه نللثv في الأحاديث، ثبويت، تقرر إذا الثاني؛ والأمر 
•الأخر بعضها يتضمنه ما خلاف بعضها يتضمن بأن الحقيقة وجه 

بعصهايكون أن ه اممه رمول أخبار في جائز وغير الطبري• الإمام فال 
اهصحتها. لمتإ إذا بعصا، دافعا 

الجمعهو الأحايين، ه هن. في ينمل أن يجب، نظر أول فان هذا تقرر فإذا 

المانوفح )\ا اكوض وفح (، ٢٠٢-  ٢٤٩/١)ممر ابن تمر انظر: )١( 
الوجيز)ا/ههم(.المٍرر )٢( 
محهم.اض رصي عباس وابن شرح أبي حبر بالخبرين ؤيعي ( ٥١)٢! البيان جاًع )٣( 
(.٥١البيان)■؟/جامع )٤( 





>(هسأ<
علىتحريمه فرص حينئذ عباده وألزم سأله، ما إلى به فأجابه به، يفتدى إماما 

لسانه.

.،إبراهيم حاJاله لسان على حلقه على تحريمها فرص مكة فمارن 
لهاوعفاهها صدها واستحلال استحلالها، من الامتناع عباده على وواجب 
فلذلكإليهم؛ بذلك إليه اض رسالة إبراهيم ببلاغ ذلك، من الامتناع ؛ايجابية 

إبرامم.إلمحا تحريمها أصنف 

هماسوابن شرثح أبي خر أعنمح، - الخبرين معك، صحه يلنا بما إدا تض ؛فد 
جابروحبر - والقمر١٠ الثمي حلهم، يوم مكة حرم اف ُرإ0 • قال أنه ه الّثي عن 

-^٢إبرامم إل "اللهم قال؛ وه الني أف وعترهم؛ حديج بن ورابع هريرة وأمح، 
بعضقلمه كما الأخر، معنى صحة دافئا أحدهما ليس وأل مكة،؛، 

١^١،.الجهال.

لسانعلى تعالى اممه قول يتخرج الأحاديث بين الجمع في الوجه هذا وعلى 
لتصحيحالثاني القول أصحاب به استدل والذي ألمياه ييك ■بمد ؤ إبراهيم 

قولهم•

اضتحريم به فالمراد لمانه على تحريمها يجري أن قل هذا قال كاف فإل 
علىحرمها أن بعد هذا قال كان ؤإن والكلأءة، الإحاطة وجه على إياها تعالى 
لأي.إشكال ولا ظاهر، فالأم لأنه 

أنوهو الأحاديث، هذه بين الجمع في آحر وجها العلماء من جماعة وذكر 

)ا/خ؟(،للجماص القرأن أحكام وانقلرت سر، باحممار ( ٥١-  ٥٠)ّآ/ اليان جامع )١( 
اكآول)؛/.بن.وزب 

(.٥١)"Y/انفلر:حا.عالي1ن )٢( 







يحتملهوجها كان ؤإن وذلك الآحرينا<: القولين حكى أن بعد ١١وقال؛ 
١،,اه وصفا. لما حلاقه، على الكلام ظاهر دلل فان الكلام، 

أمرين:نقمن هذا الطبري الإمام وكلام 
مدلولاتهمن وهي اللفغل، يحتملها الأقوال جمع أن على التنبيه أحدهما؛ 

أصلأن ذللئ، وبيان الكلأمء. يحتمله وجها كان ؤإن رروذللث، ت قوله في وذللث، 
القرآنفي ورد وقد اء، حيرآ في مدة وامتداد منفعة على ررندل متع١٠ ١١مادة 

وقت،إلى بالرزق فالتمنع التمنغ، في المذكورة المعاني هذه جميع الكريم 
^لإتعالى الله قول الممى هذا ومن حير، في مدة وامتداد منفعة هو المايتإ، 

تعالى:قوله ومنه [، ٨٨]الحجر: ه ننهم أرماجا يدء مقنا إلما ندف 
١٢.]

فيتعالى اممه كتابط في جاء قد الدنيا في البقاء بمعنى؛ التمتع بأن والقول 
وقوله[، ٦٥]هود: أثاب؟اا داوًظمقثه 1، ؤسنونامثالئثنمإ تعالى: قول مثل 

إقؤمتنم آليتا ألنون ؤ، ألخزي عياب عتم كثتنا  ١٣١^لتا بجئس ^إلأمم ى: العت
بالملامةوذللتج حير، في مدة امتلءاد هو اكنيا في والبناء [، ٩٨]يونس: ح\نه 

العذاييح.من 

تعالى!قوله في صريحا جاء قد الكفر، في أي: التمتع معنى بان والقول 
الذاب،من بالملامة التمنغ والهمود ألناره. انحني، إقلثايى فيلا ي،محمق ئمع ^٥]؛ 

إلىمعناه يؤول القول وهاjا . حياته مدة في أي: اكنيا، في الكفر زمن في 
قبله.الذي القول 

اوان)"آ/هْ(.جاع )١( 
١٢٨٢)V/والصحاح (، ٢٩١)آ/اسة تهزبب واننلر: (، ٢٩٢)م/•اللغة ُقاييس سم )٢( 

XTii/yrواكوير)والمحرض (، ٢٠• )٣٨ المان انفر:'جاع )٣( 



نولوهو الأول، القول اختيار الطبري; كلام تضمنه الذي الثاني والأمر 
سؤالعن الخبر سياق في لأية ا لأن لأية؛ ا ظاهر بدلالة له واحتج مجاهد، 

اشأحبر الذي يكون فلأن الثمرات، من مكة أهل مؤمني يرزق أن رثه إبراهيم 
إلىصرفه من أولى المؤول الرزق هذا شأن في متهم كفر من به يمتع أنه تعالى 

١^٠٠^يعده وما نله ما معاني في الكلام ءاودخال لأن التمع؛ معاني من غيره 
التفسيرلآ/أهل من كثير قال هدا فى الطري الإمام قول وبمثل 

والتهيل(، ٨٠)ا/ التآؤيل وو\ب )ا/ه؛ا(، اكزيل ومعالم (، ٢١)ز• الوسط انفلر: )٢( 
(٢٨٠)ا/اليان وقع (، ٤٦)١/^المار وتمر )ا/ا؛ا(، القدير وفتح )ا/«أ(، 

وغثرْا•







عنبخبر إلا تدرك لا ذلك حقيقة لأن أي، من كان ذلك بأي عندنا علم ولا 
فيجبالحجة به تقوم بذلك حبر ولا المستميضى، باكقل .ؤ، رسوله دعن اش 

عاليهنيئ مما - وصفنا ما على حبر، به بكن لم إذ - محو ولا لها، التسليم 
قولفلا الاجتهاد. جهة من علمه ؤيتتبط بغيره، فيمثل والمقاييس، ؛الاستدلال 

هذاقرر وقد . ٢١امرأاعلم. تعالى واش قلنا. مما بالصواب أولى هو ذلك في 
وغيروالألوس حيان وأبو عطية ابن المض 

كلههذا من يمح والذي ت السابقة الأقوال ذكر أن بعد عهلية ابن القاصي فال 
ذلكيكون أن وجالز قدمه، وجائز البسن،، قواعد برفع إبراهيم أمر اش أن 

رايرل العير. يقطع بسند إلا ذلك، من شيء يترجح ولا ا؛تدباء، 

عنبخبر إلا ندرك لا التي ائل المهذه منل في الحق المنهج هو وهذا 
تكرار0عن أغنى بما المنهج دراسة في هذا من بأوسع تقريره سق وقد معصوم، 

هنا.

ولاتصدق لا المي إسرائيل بني اخار من لهي ذلك في المروية الأثار أما 
نميرفي عليها يعول ولا ، الثالث، منزلتها بل منها، بشيء يجزم ولا تكذب 

تعالى؟اض كتاب 

نص،آدم أن ذكرنا وقد بقوله: هدا على - وغيره - كثير ابن الحافغل نبه وند 
البيت،بهذا قبللئج طفنا قد له: قالوا الملائكة وأن قبة، . السن، عر أي - عليه 
بنيعن الأحبار هازه وكل ، ذللث، نحو أو يوما أربعين به ٠لافت١ فينة الوأن 

(.٦٤)م المان جاع )١( 
)ا/وروح (، ٦١٩السل))إلأ\- والحر المحررالوجيز)ا/حه'آ(، انفلر: )٢( 

(٤٦٦/١ّ)والنار (، ٣٨٤
)ا/خْم(.الوجيز المحرر )٣( 







رفعلأن سابقه؛ من قريب القول وهذا . عباس ابن عن جرير ابن ورواه 
المعاونة.الأحر ومن البناء، أحدهما من يهما، كان القواعد 

يومئذؤإسماعيل وحده، إبرامم الت قواعد رفع الذي بل آخرون: ومال 
صغير.طفل 

طاو،لآ،بأبي بن علي عن حرير ابن ورواه 
يقولئذ الجن، من القواعد إبراهيم يرفع ؤإذ المعنى: ت آخرون ونال 

—،مبتل.أ أي' — بعد.ْ بما مرفؤع ارإصّماعيلء فيكون منا. تقبل ربنا إمماعيل 
إبراهيم•دون له خير ٠ويةولا١ وحمّلة 

الأحمسقول وهو به، ينولم جرير ابن حكاه 

واكرجيح:المناقشة 
البيت،،قواعد رغ إبراهيم أن في تتفق أنها الأنوال هذه في التأمل يلاحفل 

كونوفي بالقبول، دعا إبراهيم كون في واختلقته بالقبول• دعا إسماعيل وأن 
إبراهيمأن ترجيح إلى جرير ابن الإمام ذهب، وند القواعد. رفع إسماعيل 
بالقبول.ودعوا القواعد، رفعا هؤق ؤإمحماعيل 

القولمن المضمر أن ت ذللت، في عندنا القول من والصواب  ijiStفقال 
وذلكجميعا. ؤإمماعيل إبراهيم رفعها البيت، قواعد وأن ؤإسماعيل، لإبراهيم 

إبراهيمكان ؤإن قلنا. ما فهو ، ورفعاها بنياها هما كانا إن ؤإسماعيل إبراهيم أن 
Iيهما كان رفعها لأن ، رفعاها أيئا فهما يناوله، إمحماعيل وكان ، بثنائها تفرد 

اطر)١( 
اطر)٢( 
اطر)٣( 

XT/<rحاتم)\/أبي ابن وتمر )م٧٦(، البيان جامع 
(.٧١. )م٨٦البيان جامع 
عمليةوابن (، ٢٦٢القرآن)ا/إعراب ش المحاس وحكام ١(،  ٠٦له)ا/ القرآن محاز 

وغيرهما.( ٣٥٩المحررالوجيز)ا/قي 



الأحجاروضع ومعونة إليها، الحجارة نقل الأحر ومن البناء، أحدهما من 
ومعونته.الماء بسببه كان من إلى البناء نسبة من العرب نمتنع ولا مواضعها. 

إسماعيلأن على التأويل أمل جمح لإجماع ذللث،، مجن نلنا ما نلنا ؤإنما 
Iقولهما وذلك يقولانه، كانا أنهما أبيه، وعن عنه افّ أحبر الذي بالخبر معني 

ذلالi،،ليقول يكن لم إسماعيل أن سلوم ظِاظئ،أثأيآيره. 
ول»تهالمفع، من الصر مواضع فهم قد غلام ؤإما كامل، رحل إما وهوت إلا 

قواعدورفعه ببنائه الله أمره ما أبته بناء حال فى - كان ؤإذا وأحكامه. اممه فرائض 
ؤإماالبناء، على إما أبيه! معونة تاركا يكن لم أنه فمعلوم كذلك، — افه بين، 
قواعدرفع من معنى في لحل ففد منه، كان ذللث، وأي الحجارة. نقل على 

فتأؤيل. إبراهيم واك٥ وعن عنه حبر المقمر القول أن ويبتا الثيمتا، 
مناتقبل ربنا يقولازت ؤإسماعيل الثي>تا من القواعد إبراهيم يرفع ؤإذ الكلام. 
فىبه، أمرتنا الذي أمرك إلى انتهائنا في للئ،، وعبادتنا إياك، وؤناعتنا عملنا، 

جريرابن وترجيح ، اهر العليم. المح أنت، إنلث، ببنائه، أمرتنا الأى بيتكؤ بناء 
الحقهو وهذا الآحرينّ القولن وتضعيم، الأولين، القولين ترجح نقمن هذا 

ابنعن البخاري أحرجه ما صحته على ويدل القرآن، ظ-اهر عليه دل الل.ي 
هارفقال وفيه؛ هاجر، وأمه وإسماعيل إبراهيم قمة من ؤلويل سياق في عباس 

هوايبني اش ست، ههنا فإن الضيعة، تخافوا لا I الملث — إسماعيل[ لأم I أي ]- 
ذلكبعد جاء نم افه، شاء ما عنهم إبراهيم[ ]أي لمث، ُُثم إ وفيه وأبوْ" الغلام 

فصنعاإليه، قام رآه فلما زمزم، من قريبا دوحة تمننا له نبلا يبري ؤإمحماعيل 
أمرنيافه إن إسماعيل، يا قال! نم بالوالد. والولي. ؛الولد، الوالد يمح كما 

اممهفان قال! وأءيناائإب قال! وتعينثي؟ ت قال رثلثج. أمرك ما فاصنع ت فال بأمر• 

(.٧٢- ٧١)م المان جاح 



فجعلالبيت، من القواعد رفعا ذلك فعند ت ل نا بيتا، ههنا أبني أن أمرني 
أنتإثك ينآ ثمل يقولان وهما يبني... ؤإبراهيم بالحجارة يأتي إمحماعيل 

جريرابن رجحه الذي المعنى على الحديث هدا ودلالة . آذنلّئريم ألثعيع 
ظاهرة.

'•الأية هده عقب تعالى اف قول — أيقا — القول ٥^١١ صحة على ؤيدل 
وهده[ ٢٨•' ة-رة بلاله ثننا ؤن، مناسقا وأؤيا لك تسنمة أمه دريتئا نعن ئك سل1ان ر؛جعلثا 

داعتا.لكن إذ الببت،، بناء وقت صغيرا يكن لم إسماعيل أن على دالة الأية 

أنؤإمشيل إيثيثم إة • تعالى اف ئول ظامر القول هدا صحة ؤيؤيد 
الشرك،من مطهمّا بيتي ابنتا والمعنى• [ ١٢٥■'  ٠٨١١]إلءلا,ي؛بم ببق ًلهرل 

وهدا. السلف عن الروايات انفشن ^ا وعلى بنائه. قبل البست، مكان طهرا أو 
صحةعدم على يدل مما أييه، ْع البيتا بتطهير حوط_، إسماعيل أن على دال 

الأحفش.نول اد فوعلى ه، علي عن المروى 

هذايمح ولا ت )جهته على عن المردي حكى أن بعد عهلية ابن القاصي قال 
•وقيل إبراهيم، على عطف ؤإمحماعيل ترده، والاثار الأية لأن خهثه؛ علي عن 
بعد...فيما وحبره الابتداء على مقطؤع هو 

تقبل،ربنا يقولان ت الكلام وتقدير صعيف، وهاJا ت محمد أبو القاصي قال 
اهرريقولازا،. بثبوت لكولك عود مبن افه وعبد كعب، بن أبئ قراءة فى وهى 

القح•ع الصحح المثي. قي الن*سالآن ت يزم باب الأنبياء، أحاديث، كتاب البخاري، أحرجه )١( 

{؛٢٤٩_٢٤٨/١ابنكير)وتمر والمٍررالوج؛ز)ا/له"ا(، جامعاويان)'آ/ا،'آ(، انغلر: )٢( 
)ا/حه"ا(.الوجيز الحرر )٣( 



ع£ي؛ري

جرتعطية ابن والقاصي حرير ابن الإمام ذررْ الذي التقرير هذا وبنحو 
التفسيرأهل عامة عبارات 

)\إيي.>للزجاج القرآن ومعاني للفراء)ا/ح'\(، القرآن معاني سل عر انفلر ;١( 
والعيونوالتكن (، ٩٩)ا/للجماص القرآن وأحكام (، ٢٦٢)\إ للنحاس القرآن وإءراب، 

القرآنللهرامي)ا/وأحكام (، ٥٧وتفسيرالمعاني)أ/٢(، ١ ١ والوسيط)ا/ (، ١٩٠)ل/ 
واصانح)ا/(، ١٥٠)ا/ اكزيل ومعالم للكر.اني التمر د>اب (، ١٩

)٢;القرآن لأحكام والجاح  i(U/i)اكيِإومفاتيح (، ١٤٤المير)١;وزاد (، ٣١١
(،١٤٣وتحالقدير)ا/أ؛ا، محير)ا/؛هأ(، ابن وتفسير (، ٦٠واكهيل)ا/(، ١٢٦

وغيرئ.(، ٣٨٤. TATالمُاني)\/وروح 





^^يري؛ري

وعودهاقطعا، العرب ومنهم؛، ، رافيهم ب والمقحود الأية [... ١٢٩نممهلالقرْ؛ 
،.١٧٧١دلالة في ظاهر الذرية إلى 

Iوالترحح المناقشة أو 

القرآن؛لظاهر مخالف لأنه وجها؛ له ير ولم المدى، قول الطبري الإمام رد 
فقدللواقع مخالف أنه كما المعيين، على لا الذرية بعض في ظاهره لأن 

ذلكمقررا ه فقال وغيرهم. العرب من إبراهيم ذرية بعض افه لأمر استجاب 
لأنحلاقه؛ على الكتاب ظاهر يدل نول وهذا ت المدى قول حكى أن ؛عل. 

وولأيته،طاعته أهل ذريتهما من يجعل أن الله دعوا أنهما على يدل ظاهره 
والمستجيبالعرب، وغير العرب إبراهيم ولد في كان وقد لأمره، والمتجيبين 

إبراهيمعش قال: من لقول وجه فاد الفريقين، من يالطاعة له والخاضع اممه لأمر 
محهيعجز لا الذي التحكم إلا غيرهم، دون عيانهم بأ ول.ه من فريئا ذللث، ؛دعائه 

منهم:المرين، من كثير عبارات جرت هذا جرير ابن وبنحوقول . ٢٢٧١أحد. 
وغ؛رهملص•والألومى، وأبوحيان، دالمرطي، ء.ابنعط؛ة، أبواللبن،، 

ظهرتدعوته لأن ضعيف؛ وهو المدى: قول حكى أن بعد عطية ابن قال 
٤،.اه غيرهم. من آمن وفيمن العرب في 

التنويع،على التنكير وحمل ه محمد بأمة بعضهم وحمها الألوسى: وقال 

)\أSMالمان وأضواء )ا/ها/م، المعاني وروح  MS١٦١كير ابن تمر انظر: )١( 
(.٤٧٠)ا/المار وتمر 

(.٧٤)م المان جامع )٢( 
)Y/الهمان لأحكام والجامع )ا/ا،هم(، الوجيز والمحرر )ا/هارا(، الملوم بحر انظر: )٣( 

)ا/المعاني وروح (، ٦٢١-  ٦٢٠)ا/ والبحرالمحط ٤(، ٠ ١  ١٦)القرآن دخم\ب (، ١٢٦

المحررالوجيز)ا/ا،ه"\(.)٤( 



عنللفظ صرف أنه يخفى ولا الأية، I تعالى بقوله ذلك على واستدل 
١^١،.يدل. لا بما واسدلأل ظاهرْ 

قالهالن.ي وهذا بقوله: حرير ابن ترجيح على كثير ابن الحافظ اعترض بينما 
والسياقعداهم، من يفي لا بازلك تخصيصهم فإن السيئ، يفيه لا جرير ابن 

هم^١ بجم • بعده نال ولهدا العرب، في هو إنما 
اهفيهم... ؛عث، وقد .، محمد ؛دللث، والمراد لأية، ا [ ١ ٢ ٩ ءاينتلئ،هلاوقر0ت 

ورشيدالشنميطي، العلامة قال كثير ابن الحاففل قرره الذي التقرير هدا وبنحو 
الخلافأن كثير ابن الحافظ كلام من يمهم الذي فإن هدا، تقرر إذا • رصا 

بذكربالمثال ير النفقبيل من الندي ير نفأن وذللث، تضاد، لا تنؤع حلاف 
الدريةهؤلاء أشرف أن باعتسار ، غير0 على به تنبيها اللمظ يحتمله ما بعفن 

الرسل.أسرف وهو فيهم بعث الذي للرسول استجابوا الذين المرب 
ض_، الدلالي انمي ني الأصل م الددا لإًللاق م.م اس رامحياد 

دفعمن ذللث، على تنصيصه يفيده ما مع أولى، لهو التفسير؛المطابق، نيل من 
أعلم.واض العرب. تخصيص على الحمل توهم 

(.٣٨٥)ا/المعاني روح )١( 
(.Y"lU)\/اسم القران شر )٢( 
(.٤٧٠المار)١; وشر المان أضواء )٣( 







تتعدىلأنها علم؛ بمعنى الأية في ار1رنااا ورود حيان أبو استثكل وند 
مفاعيلثلاثة إلى تعدت التعدية همزة عاليها يحلن ؤإذا مفعولين، إلى بنمها 

بالبيت،الاستشهاد على واعترصس بالهمز. معداة وهي مفعولان إلا لأية ا قي وليس 
لأنبمرية؛ تكون أن وامتنلهر مفعولين. إلى ونعيت قلبية، فيه *أريني، أن على 
البمررا،.متعلقات ْن هزلا، ررمات الست، ني قوله 

فيحجة فيكون اللغة أهل بين اتفاق محل ليس حيان أبو ذكره الذي وهدا 
حلافمفاعيل ثلاثة إلى *أرى، تعدية أن إلى العالماء بعض ذهمج، بل بابه، 

والقلبيةالبصرية *رأى، يتعدى أن الأصل ؤإنما خاص. امتعمال وهو الأصل، 
مفعولينإلى تعدى التعاسية همز عليه دخل فإذا واحد، مفعول إلى 

والقلبيةالبصرية الرؤية على لأية ا في ااأرناا< حمل فالصواب هذا تقرر إذا 
اختيارهو القول وهدا حميئا. طالبهما والساق المميين بين تداغ لا إذ منا، 

اف.رحمة عليه الهلبرى جرير ابن الإمام 

^U/Y)المرن والدر (، ٦٢٣.  ٦٢٢)\ب \وحر !نظر; )١( 
(.٧٢١)ا/ واكوير التحرير انظر: )٢( 





والترجيح!المناممة ه

الحجمناعر هي المناسك بأن القول اختيار إلى حرير ابن الإمام ذهب 
ومعالمه.

ضينك الذي وهوالمرصع *منسك* جمع مإنها *المناسك* وأنا ت محفب فقال 
أوبصلاة ؤإما له، ذبيحة بذبح إنا • صالح عمل من يرضيه بما فيه إليه ويتقرب فيه، 

الحجلمشاعر نيل ولذلك المالحة. الأعمال من ذلك وغير أومعي، طواف 
إليها.ويترددون الناس يعتادها وعلامات أمارات لأنها ؛ * رامتامحكه 

الرحليعتاده الذي المعتاد الموصع I العرب كلام في *المنسك* وأصل 
بالحجإليها ؤيتردد تعتاد، لأنها ؛،*؛ iv*منا*المناس>الثا* مميت وكذلك لفه... ؤيأ 

اممه.إلى بها يتقتت التي وبالأعمال والعمرة، 

يحتملهمذهتا كان ؤإن القول، وهذا الأخير[ القول حكى أن بعد نال ]ثم 
مناسك، ٠٠أنها من نبل، وصمتا ما ررالناسالئ،* معنى على الغالي، فإن الكلام، 

.٢١اه معنائ. ذكرط التي الحج* 
ررغلبإإذ *متاسالئؤ* لمقل لاستعمال العرفية ؛الغلبة هذا اختياره حرير ابن فأيد 

/عرفيا(<ل تغليتا المج متحدات على 
البلدعن الخبر في الآات سياق إذ الياق، دلالة - أيصا - القول هذا رخميد 
ترحيحهعلى الجصاص استدل الدلالة وبهذه ، البيت، قواعد ورفع الحرام 

سائرؤوأيٍُامتاسقأه ت نوله محنى مجن والأظهر ت الأقوال ذكر أن بعد ممتن فقال 
اهللحج. الثبت، ببناء أمرهما تعالى اممه لأن الحج؛ أعمال 

(.٨٠اليان)م جاع )١( 
)لأ\إس.النتاوى مجموع وانظر: )ا/همأا(، الرحمن الكريم سر )٢( 
(.١٠)ل/• القرآن أحكام )٣( 



وشيخجري وابن الرمخثري منهم المضمّين من حمامة فسرها المض وبهيا 
•وشوم يمنة ابن الإسلام 

اللطي أيدي لا فإني مناسككم ®لتأخذوا }.•' النبي قول القول هذا ؤيؤبد 
•الحج أعمال جمح أراد إذ هذْاا حجتي يعد أح^ 

سمكوأصدر كين بنالناس يمدر اف رسول اريا ; هاعائشة وقول 
والعمرة.الحج تما  ٠٠واحد 

إلمحادغيرهمم عاشور وابن والقاسي والغوي دالواحدي الزجاج ذهب بينما 
العايي•هو والتامحاث< المتعدارا، ؛المناسك المراد يأن الثالث القول اختيار 

وهذا، والهناعن المبادة اللغة في اللففل معنى أصل أن اختيارهم ؤيؤيد 
المعنى،هذا في داخلة كلها المحج أعمال إذ اللفنل، عموم على أدل ير النف

المادة.أفراد بعض هي إذ فيه، داخالة اض إلى بها يممربج الي والمساكة 
منيميبمولأ يهم وأبمث رنا ؤ •' بانرة الأية هده بعل. تعالى نوله — أيئا — ؤيؤيده 

هالرسول ويعثة [ ١٢٩ت ولهأه\\صوأ نألآئ ألكشنتج وتتلثهئِ قإبب يّأدأ 
تعالى.ض العبوديارت، شاملا كاملا، بالدين 

يكونأن يحتمل — اش رحمة عاليه — معدي ين الرحمن عبد الشيخ تمال 
أنؤيحتمل والمقام، المياق عليه يدل كما كلها، الحج أعمال بالناسالث، الراد 

(.٤٨٥)؟ا/الخاوي ومجموع (، ٦٠)ا/والمهل (، ٣١١)ا/الكشاف انظر: )١( 
(.٣١حديث،)• الج، كتاب جابر، حديثإ من ملم أحرجه )٢( 
علىانمرة أجر باب انمرة، كتاب منها، مواضع في البخاري عانثة، حليث، من عله متفق )٣( 

(-١٣٤- ١ ١ )١ حديث، الحج، كتاب ومسالم، (، ٤٧١ )T/ الفتح مع الصحح التمب،. ندر 
ومحامناكزل)ا/اها(، ومعالم ُالوبل)ا/آاآ(، الةرآن)ا/ه.أ(، معاني انثلر: )٤( 

(.٧٢٢والتجريرواكوير)ا/(، ٢٥٧)A التأول 
(١٢٦٥والقاموس)أ/العرب)•ا/خبم؛(، ولسان (، ٤٢٠اس،)ه/مقاسي معجم انفلرت )٥( 

ااانسكا(.مائة 



كماكلها، والعادات كله، الدين وهو ذلك، من أعفلم هو ما المراد! يكون 
الحجمتعبدات على غلب ولكن التعبد، المسك! لأن اللففل؛ عموم عليه يدل 

١^١،.ءرما. تلا 

لأخر،ا ينفي لا بأحدهما لأية ا ونفير القولين، بين تداغ فلا هدا تقرر إذا 
المادة.أنواع بعض هي إذ المادة، من فهي الحج بأعمال فسرت فإذا 

فيها.صمنا داحالة هي إذ الحج، أعمال لحول ينمي فلا بالمادة فثرت ؤإذا 
هوإذ القولين في صمنا داخل — أيصا — فهو اأمن.ا؛ح المراد بأن القول وأما 

العيادة.أنواع أحد وهو الحج، أعمال بعض 
اضقول ذلك، من والسنة، الكتاب في ثمائع الو؛يحة على النسك ؤإمحللاق 

شاة.ذبح أي [ ١٩٦ت ]القرة ه آومؤ آومحدم صياب نن يذ ؤسن تعالى 
[١٦٢ت ]الأنعام آلعؤ.تيه رن هر وتتاب ؤمحاى رذث٤ا صلأؤ، إة •' تعالى ونوله 

ومنالنسك،، أصاب فقد كنا ن ونالث، صلاتنا صلى من ١٠ه؛I النثي قول ومنه 
العيدصلاة صلى من ت أي ، لها..االنسك، ولا الصلاة قبل فإنه الصلاة قبل نكؤ 

له.آصعؤية فلا الصلاة مل ذج ومن وقتها، أصاب فقد أصعحيته ذج ثم 
إلبالمثال النمير قبيل من المدابح®  ١١ب المتاطش وائه ومن مجاهد وظئر 

بها.الأية نفير حصر قصد دون اللفثل، يعحتمله ما ببعض فرها 

ولهن.اض، والخضؤع الذل على مبناه والحج ت تيمية ابن الإسلام ثيخ قال 
العيادة.اللغة في ااوالنسلأإاا النلاذ، باسم حص 

ولهداغيره. من ض والذل العبادة في أدخل لأته السلأ،؛ باسم الحج وخص 

الرحمن)أ/بممآا(.الكريم نير )١( 
النحر،يوم الأكل باب العيدين، كتاب المحارمح،، ■ءاذب، بن الراء حديثا من عاله متفق )٢( 

٩(.- حديث،)٤ الأضاحي، كتاب ومسالم، له. واللغثل الفتح)آ/هاه(، مع الصحيح 







والترحح؛المتاكة ؛•آ 

افبآحكام العالم هي ارالحكمة® بأن القول اختيار إلى الطبري الإمام ذهب 
القولمن والصواب I هقلأ فقال الرسول ببيان إلا يدرك لا التي 

ببيانإلا مالمها بدرك لا التي افّ بأحكام العلم أنها في عندنا 
منمأحوذ عندي وهو نظائره من ذلك عليه ئد وما ، بها والمعرفة .، الرسول 

الحقبين الفصل بمنزلة والباطل، الحق بين الفصل بمعنى الذي ااالئ>كماا 
فلأناررإل ت منه يقال ،  ١١والقعود ررالجلوس من والقعدةاا راالجلس>ة بمنزلة والباطل، 

والفعل.القول في الإصابة لبين إنه ت يه يعني الحكمة® بين لحكيم 

يتلومنهم رسولا فيهم وابعث، ربنا ت لأية ا فتأؤيل كدللئ،، ذللئ، كان ؤإذا 
وأحكامكقضائك، وقمل عليهم، تنزله الذي كتابلث، ؤيعلمهم آياتلث،، عليهم 

؛اه إياها. تعلمه التي 

عينه؛هو بل - وافقه ومن - قتادة قول بناهى لا هذا اتجري الإمام داحتيار 
اهعن مبينة وهي المنة هي . بيانه إلا علمها يدرك لا التمح، اشّ أحكام لأن 

دينهأحكام من إليه به أوحى وما وفرائضه، كتابه أحكام من أراد ما تعالى 
.الرسول ببيان إلا علمه إدراك إلى سيل لا ذللث، وكل ابتداء، 

أهلمن واحد غير صرح وقد واحد، معنى إلى بودلأن القولين فحقيقة 
صريحاحاء ذلك بل ، بينهما منافاة لا وأن ، عليهما المعنى بتقارب ير التغ
تعالى:قوله ير نفففي يره، نفمن موصع غير في اتجري الإمام كلام في 
ؤيعنىقال: [.٣٤]الأحزاب: محآيقه4 أش ءاشتا ثئ ف،.ك=ح1 قؤ، أدًمحداما وؤ 

(.٨٨. )م/٧٨البيان جامع )١( 
محير)١;ابن وشبر (، ٦٢٦)ا/ابل والحر (، ١٣١)Y/القرآن لأحكام الجامع انثلر: )٢( 

٢٦٩.)



ييتم

قرآن،يه ينزل ولم اممه، دين أحكام من ه اض رسول إلى أوحى ما ت بالحكمة 
اءورا،.السنة, وذك 

(،iYY/n)\ه 0/0)جاْعالمان)ه/ا،؟ه(، ني: وانظرنظيرذلك /؟(، jLJl(YYجامع )١( 
Mوغيرئ.(، ٩٤٨٨)اممر، ط (، ١٩٤; ١٤)(، ٢٠)و/• (، ٣٦٩





له،والخضؤع اممه، طاعة على الحمثا من ت بنيه إبراهيم به أوصى الذي 
١^١،.والإسلام. 

محياقظاهر إذ الحق وهو الآحر، القول، ترحيح يقتضي القول، هدا ، وتضعيف
لفصلوجه فلا واحدة، ووصيتهما ، موصول، واحد فالكلام عليه لدل، ية ألا 

القول،دون المالم، عن المروي هو أته الوجه هل.ا ؤيؤيد كلامين• وجعله الكلام 
عامةعبارامحت، جرت إذ بعارهم، من ولا بل السلمح، مجن له ئانل فلا الأحر 

ولم، عليه الاقتصار أو عياّرإ، ابن قول، بمضمون الأية ير نفعلك، الفرين 
قدمه.أو الأحض قول، رجح من أر 

(.٩٤اوان)مأ/جامع )١( 
والوسبل(، ١٦٠)ا/ العلوم وبحر (، ٨٠)ا/ للفراء القرآن ساتي : الثال،سيل على انفلر )٢( 

والكث.اف)ا/'آاما(،اكزيل)ا/ّآها(، وسالم (، ٦٥)A المعاني وشير (، ٢١٦/١)
(،٦٣٦الممهل)ا/والبحر (، ١٣٥)Y/القرآن لأحكام والجامع (، ٨٠اكس،)أ/ وطاتح 
البيانوفح (، ٣٨١)١/^الخاني وروح (، ١٤٤/)ا القدير يفح )ا/٨٨(، اكريل وأراد 

وغيرما.( ٧٢٨/١)واكوير والتجرير (، ٢٨٦/١)





إذالنحوية، المناعة جهة من لا المعنى أجل من الوجه هذا جرير ابن اختيار 
الأية-في محمل الوجهين كلأ 

ذهببينما . رين المقمن جماعة قال جرير ابن اختاره الذي الوجه وبهيا 
جملةنكون أن وهو الأحر، المول، اختيار إلى وغيرهما حيان وأبو عءلٍة ابن 

لمحهالذي - أيئا - المعنى أجل من وذلك رريحبدا؛ جملة على معهلوفة ابتدائية 
الوجه.هذا من هؤلاء 

كونهووجه ا ١^ أمدح. الأول، والتأؤيل ت أولا حكاه أن ؛عن. عقلية ابن قال 
علىأما والمستقبل. الحال في أحوالهم بجمع متعلق الإسلام وصف أن أمدح 
صدورحال لهيئتهم بيان "فهو تعيدهم، حال متعالق فالوصفا الحالية وجه 

،٠متهم،،أ العبادة 
عنالمخبر الاسمية الجملة هده ذكر تتّلثوزه لم ومحقن ؤ حيان; أبو ئال 
دائئا،، CPيممكون لا الاتقاد لأن الشوت،؛ على الدال الفاعل باسم فيها المتدأ 

الجواب■جملتي أحد مسلمونه ك, ومحقن ءؤ ت قوله فيكون الميادة، تكون وعنه 
فيكونبه، أجابوا لما موكل والثاني عنه. سأل الذي أحدهما بئيهينت فأجابوه 

منحالية الجملة تكون أن بعضهم وأجاز الموال. على الربي الجواب، بابا من 
١٢اهل ■ أ؛الح والأول ررنمدء. الضمير 

(.٧٣٤)ا/والتحريرواكوير اكلير)ا/ا*؛ا(، وفتح اكزيل)ا/ا<\>(، أنوار ١^: )١( 
الوجيز)ا/ا"ا"مؤاJحرر )٢( 
)اإس.البماوي على زادة حائية انفلر: )٣( 
(.١٣٨٨)القرآن لأحلكم ااجاْع )\إ \ب اJحر )٤( 





فاستقامملته في بإبراهيم ائتم من فكل الإسلام، ®الحنيفية® بل وئالآحرونت 
،٠ال-حنيمااار فهو عاليها، 

والترحيح:لمناقشة اه 

يرنففي الذكورة الأهوال، تلك يج«ع يول، اختيار إلى الطري الإمام ذمي، 
بهوالائتمام عليها، واتباعه إبرامم. ملة على المستقيم وهوت ااالحنيم،اا لفظ 
فيها.

علىواتباعه إبراهيم، دين على الاستقامة I هو عندي راالحنف,،اا ت قشتي فقال، 
كانواالذين يكون أن لوجب البيت، حج كانت، لو ااالحنيفيةاا أن وذللئ، ملته. 

تحنثاذللث، يكون أن اض نفى وقد حنفاء، الشرك أهل من الجاهلية في يحجونه 
:!.٦٧صراف: ]\و مل ننا ئنث محينا حاك فوله: 

أنلوحم-، الختان، هي كانت، لو ءالحنفية* لأن الختان؛ في القول، فكدك 
دلاقوإ ما'؛ان ؤ بقوله: ذللث، من اض أحرجهم وند حنفاء. اليهود يكون 
[.٦٧ت عمران ل1ل مسلعاه حنينا ولتغث"كأن سمانتا 

أنلوجب، الختان، هي كانت، لو ارالcءنيفيةا لأن الختان؛ في القول، فكدلكؤ 
ولاقوإ ا؛دمحم ؤ*ّا'؛ان بقوله• ذللث، من افه أحرجهم وقد حنفاء، اليهود يكون 

[.٦٧حمكساشةه]آلسران: 
وحده،البيت، حج ولا وحده، الختان ت، لي٠ #الصيفية أن إدا صح فقد 

اطرعلىمن حمامة الأقوال هده جمالة ذكر وقئ )"\/U«>(، البيان جاح اطر: ;١( 
الوجيزوانمرر لالواحوي)ا/خاآ(، والوسط والدون)ا/؛ا،ا(، الكت سلأوثأل: 

Ttu/)) ،)( (،٦٤٧/١المحيط)والبحر (، الغيب)؛/٩٨ومفاتح (، ١٥٠الخير))/وزاد
irv).كثير)ا/)وصيرابن 



والائتمامعليها، واتباعه إبراهيم، ملة على الاستقامة من ; وصفناما هو ولكنه 
١^١،.فيها. به 

هيءالحنيفية* إن نال: من قول حمل الطبري الإمام أن يفلهر التقرير وبهذا 
فحب،وحده العمل بهذا يتعلق الاسم هذا استحقاق أن على الختان أو الحج 

•الاعتراصن بهيا عليه اعترصن فلذلك 

يريدوالم أنهم وهو اتجري الإمام ذكر ما حلاف، الأقوال هذه من تفهم وقد 
بعمىر مفكل ذكر ؤإنما فقعل، الأعمال تللئ، بأحد ارالحنيفية، لففل تعلق بها 

أجزاءبعض ر مفكل ذكر ؤإنما فقهل، الأعمال تلك بأحد ، الحنيفية١٢أحزاء 
طرائقمن وهذه بالمثال التمسير قبيل من غيرها، على بها ليتبه الخيفيةأ"ا، 

■السلما عند المسمتهرة المعتمرة التمسر 

توجدنل ]أي — شرك في الحنيفية تكون وقد ت قتادة قول الفهم هذا يؤيد ومما 
ومن— و'عيرهء لمشركن ا عند كالحج مشرك، عالها فا كون ني الحنيفية أعمال بعفس 

ءؤ-ءنيداوماقال: اممه ولكن والأخت والينت، الأم نكاح وتحريم الختان الحنيفية 
التيالقرآنية الماقات< في المتأمل أن غير ١^٤، [. ١٣٥لاوقر0: 

الموحد.أنه له تفسير أقرب أن بجلأء يلاحظ راحنيم<اا لففل فيها ورد 

وملته- واللام الملأ٥ عليه _ إبراهيم عن الخبر في ءؤ-منيمأه لففل ورد فقد 
وما'؛انؤ تعالى• بقوله منها سبعة في عنه الشرك نفي اقترن مواصع، ثمانية في 

[،١٢٣المحل: ، ١٦١الأنعام: ، ٩٧، ٩٥عمران، آل ، ١٣٥منا'صنهلابرة: 

(.٤٨٠المار)ا/وانفلر: (، ١٠٨.اوان)مب.ا جامع )١( 
الوجيزاسمر انفلر: )٢( 
الوجيزالمٍرر انفلر: )٣( 
(.٦٠)ا/ آهسير0 في الرزاق عيد عنه رواه )٤( 



[،١٢٠]المحل: ه ؤ( عنآ لإ ,صل وؤ أوكثب تو، عز أنزو أوئ ف وبقوله: 
[.٧٩ت الأنعام ل يك أئأ وما ؤ وبقوله• 
دم.؛ؤ دجههّآنلم بس دث تنس ءؤدس ت تعالى قوله فهو الثامن الموصع وأما 

تجريدالمراد أن على ودلالته [، ١٢٠]النساء; -حنيفاه إمتيءّ يلأ وأقع ■؛ليس 
لله.الوجه إسلام ني هرة ؛iL التوحيد 
,هللني الأمر سيانات في أتم مواصع أريعة في ورد ٠ ®الحنيف، لفظ أن كما 

السياقنفس في معه الشرك عن النهي اقتران ورد ونل حنينا، الدين باتاع وأمته 
[،١٠٥تبوس؛ يى محلا ■صيما لأبجأ؛ وج4لك ؤوأ0أيم كقوله: وذللثج 

آلإيئفا بدثل لا عما ألناس ئثلر أؤ أف ظتق -محيفا .للين ؤيهاث،ؤهفيّ • ه وكقول
ا*ا[،-  ٣٠ردم: تال.ءرذوه لخن س أي هش أص 

ؤوةود١للأيجدل٢تعار وكقوله [، ٣١ت ]الحج ره •fJ ة ؤ-هنهاء وكقوله! 
٥[.]المة: ألين له لجيأ أثن 

ربض التوحيد تجريد الحنيفية! أن على تدل القرآنية فالياقات، الجمالة وفي 
لما،محنينا كان بأنه امتدح تعار لله التوحيد إبراهيم حري فلما العالمين. 

الحنفاءمن هو تعار لد وجردْ التوحيد حقق من وكذللئ، للناس، إماما وجعل 
والبينة.الحج آية نص هو كما 

والختان،فالحج الأية، في المذكورة الأقوال جمع تناورج القول هذا وتحت 
لوازمه.من لازم أو التوب. ني مندرجة كلها والإسلام والأتباع، والإخلاص، 

أعالم.والله 





القولين،ذكر أن بمد لاحتيارْ اسدل ثم القول، لهذا اخLتا مه ذلك فكان 
تذكره تعار نوله لأن ذللت،؛ ئأؤيل في نلناْ الذي القول احترنا ؤإنما فقال: 
،أنبياى، من ^ ١١سئى من نمة إثر في آممث؟< بمي بميم ثهنده كم متن أقلم ؤوس 
دونقممهم من بكون أن ذللث، نين هو بالذي نأولى لهم• نمته وأمام 

^١،.١.0غير

القاعدةمغمون هي هنا الهلبري الإمام بها أدلى التي الحجة وهذه 
عنبه الخريج من أور بعدم وما نله ما معاني في الكلام *إدحال الترحيحية: 

وبمنوضواتخه يمإوفإن.؛١؛؛'؛^> بؤ' تعار؛ اف نول قبله فما نرالث،االآ، 
تلافؤ تعار: هوله بمده •؛ا[,وأتى ]القرة: زألأنتاق'هازازياآزئكته 

فيوهي [. ١٤١صئاكثابجنه]ابرة: 
شهئدةكنن منن أظلم نوله: يكون فلأن وذييته إبراهمم عن الخبر تمام 

شأنفي جعله من أور شأنهم في - قصتهم سابا في واقع هو و. 
السياق.في ذكر له يجر لم ممن غيرهم 

السياق.بدلالة القول هذا المقرين من حماعة ربح وقد 

معنىبسياق أشبه والأول أولا: حكاه أن بعد همطية ابن القاضي فال 
يإنوغيرهم جزي وابن والخانق والرازي اللبن، أبو اقتصر وعليه الآيةااه٣، 

(.١٢٦/١r)الهاز جامع )١( 
)\ا0ص.قواعدالترحح انثلر: )٢( 
فيوأبوحٍان )أ/بأا(، الجامع قي القرطي نال هدا وبمثل (، ١٠٧٢الوجيز)ا/ الحور )٣( 

/)١ السليم العقل ؤإرثاد )\أ التفسير غراب وانظر: )ا/اأاُ(، المحيعل البحر 
٤(.٠ )\ا٠ المعاني وروح (، ٠^١١

والتسهيل)ا/٦٨(، التأويل ولباب (، ٩٩الغيب)أ/وعفاتيح (، ١٦١اللوم)١/"بحر انظر؛ )٤( 
والتجريرواكوير)ا/مأما(.(، ٢٧٦التآويل)أ/ومحامن (، ٦١)ا/







وأنهمالهدى، على أنه علم وف، [، ٢٤بأ: لّفيرت>ه صقفي( أوف، ندى أمك اباطم 
مبينصلأل على 

والترحح!المناقشة أو 

Iه فقال ، ا ير نففي لأول، ا القول، ترجح إلى جرير ابن لإْام ا ذهب 
رمحوليليعلم إلا عليها كنمت، التي القبلة جعلنا وما ت فانه ؛ عندنامعناه وأما 

ثناؤ،-تجل - ففالا عضه، على ينقلبا ممن الرسول( يتبع من وأوليائي وحزبجب 
منوأولياؤه اض رسول كان إذا وأوليائي■ رمور لعلم ومعناه ؤإبدعلم4 

حربه•

يهمفعل وما الرئيس، إلى الرئيس أتباع فعلته ما إضافة العرب، شأن من وكان 
ؤإنماخراجها® وجثي العراق سواد الخهلاب بن عمر ررفتح قولهم! نحو إليه، 
ذلك.فى منه كان سيبا عن أصحابه، ذللث، فعل 

_تئناؤْ جل - الله يقول ت فال أنه س النبي عن نفليره في روي وكالذي 
أنله سبغ ولم وشتمني يقرصني، فلم واستقرصته عبدي، يعدني فلم ®مرصئؤ 

يشتمتى«أأ،.

كانإذ بغيره، ذلك كان وفد ه، نفإلى والعيادة الاستقراض تعالى فأضاف 
١^٣،.سببه. عن ذللث، 

معاني،والوالواحدي، الزجاج، متهم رين المقمن جمغ ذهب بينما 

التمر.أهل أكثر الأنوال هدْ جمالة ذكر وقد (، ١٦٢)م المان جامع انظر: )١( 
محورةضير التفسير كتاب منها: مواضع ني البخاري هريرة، أبي حدث من عليه متفق )٢( 

لموم(. ٦١٢، ٦١١)a/ القح مع الصحيح الصمد،.  ٠٥١١٠وباب )١(، باب الإخلاص، 
(.٤٣)حدث والأداب، والصالة الو كتاب 

(.١٥٩البيان جامع )"١( 





نبمتيأيممة س آس ولتعلم لثام رمثئ ثي-بد بأس نه آلدث ؤنأزل-ا تعالى؛ ونوله 
[.٢٥]الحيي: أكإه 

 I[ ١١]العنكبوت: ألمنفقيزه ؤثنأس آثخىءامنإ ؤوإ؛وذواأف وقوله•

[.١٢]الكهف: أتدا4 لؤأ لما أنش آيرق أى بمار ؤ وقوله• 
.١^١٢الأصل. هذا عر مملها الأيات: هذْ أشه وما 

أصولمن لأصل وموافق لأية، ا لفظ دلالة إلى الوجوه أئرب الوجه وهذا 
كانؤإن الفعل. وجود على مترتب والعقاب الثواب اصتحفاق أن وهو ، ١^٠٤

ؤإثُمعتى بأن القول سوى يحتملهارأ،، واللففل المغلر، من حفل الأنوال ^١٠^؛، 
منشيء ش موجود غير انه جرير ابن عيه اعترض ففد لمرى، إلا إم4ت 

إمحللاقهو منعلقها في الموجود ؤإنما الرؤية، بمعنى العلم إتيان العرب كلام 
العلم.على الرؤية، 

فيموجود غير معنى على تعالى اض كلام يحمل فلا كذلك الأمر يكن فإن 
١ ١^٣،.ن ١ 

.١٤٩ص الحان القواعد )١( 
)أ/أ(.الوجيز السرر انظر: )٢( 
(.١٦١)م اليان جاع انفلر: )"١( 





إليهالضمير فإعادة محابق مذكور أقرب ا، القبلة  ١١بان القول لهذا وامتدل 

أوررم
الأولى.القبلة إلى يصلونها كانوا التي الصلاة إلى يعود بل بعضهم: وئال 

نيدأى•ابن عن ورواه 

والترحح!المناقشة أو 

بواقعمستدلا - تبعه ومن عباس. ابن قول اختيار إلى اتجري الإمام ذهب 
ئرالتي هي الصلاة ولا الأولى الشالة تكن لم إذا القرآن، بهذا المخاْلبين 

ذلك:مقررا ه فقال القبلة، في التحول هو عليهم كثر الذي ؤإنما عليهم، 
تحؤثل،عليهم كثر إنما القوم لأن بالصواب. عندي اكأويلأرت، أولى التأؤل وهذا 

الصلاة.ولا الشلة، عين لا الأخرى، إلى الأولى الشلة ص ^ المبي. 
موجهيوجه أن إلا عليهم كبيرة غير وهي كانت، قد والصلاة، الأولى القبلة لأن 

ررالخوليةذكر من ررالقبالةاا بذكر اجتزئ قول: يوررالقبلةاا، إلى ررالكبيرة« -انبث، 
ومل.هباصحيحا، وجها ذللئ، فيكون ذلك،، معنى على الكلام لدلالة والتحويلها،، 

يوافقبما خئجه لأنه احتارْ، الذي القول إلى عائد فهو هذا ومع ائ مفهوما. 
اختياره.

عنهالحدمحث، إلى الضمير ررإعادة قاعدة: انجري الإمام ترجيح يؤبند ومما 
تحوزقضية عن يتحديث، الأيات سياق أن وذللئ، ، غيرهءر إلى إعادته من أولى 

عنهمحييا كان ما إلى الضمير فاعادة فيها قهاء المن افتتن من ونمة القبلة، 

(.٤٢٤)ا/القرآن و>اب، (، ١١٦الغس،)؛/مفاتح اظر: )١( 
)"ا/هأا(.البيان جامع )٢( 
(.١٦٥)مالبيان جامع )٣( 
)آ/*ا'آ(.الرجيح نواس انفلر: )٤( 



ومواردالمعنى مراعاة لأن ذكتا، أبعد كان ولو غيره، إلى إعادة من أولى 
وتراكسهلا،.الألفاظ جانب مراعاة من أولى الكلام 

ررالقبالة«إلى إعادته على اااكوJةاا إلى الضمير إعادة ترجيح وجه يغلهر وبهذا 
ذكرهالذي بتخريجه الطبري الإمام جمع فقل هذا ومع ذكرا، أنرب كانتا ؤإن 
منجماعة عبارات جرت القول هذا وبمقتضى . معناهما ووحد القولين، بين 

الضميرمفر بيان قي التفسير أهل 
ذكريرد لم إذ الصواب من الأهوال أبعد فهو الصلاة إلى الضمير إعادة وأما 

الكلام.مقتضى من مفهومة كانت ؤإن الأية، ألفاظ نى صريحا لففلها 

الزجتحتواعد انفلر: )١( 
ومعالملواحدي والوسط العالوم بحر الخال: سل على اننلر )٢( 

)Y/الممون والدر )1/يا(، المحيط والبحر (، ٦٦)\إ والمهيل (، ١٦)\إ'المزيل 
(.٢٩٨)Y/التأؤيل ومحاسن )ا/يبآ(، محير ابن وتمر (، ١٥٦





حيالمن أو ميزابها، حيال من إليها المتوجه أكان سواء هداءا في حلاف 
قبلته.وهى متقبلها، فهو حوانها من جانب أي من أو بابها، 

عنديذلك في القول من والصواب القولين: ذكر أن بعد الطبري الإمام قال 
وجههفالمولي التنحيآلماوه. ُؤمل،ويهلك>سنلز • - ثناؤه جل - اممه قال ما 

بقالبهالنة إليه توجه من على ؤإنما القبلة. المصيب هو الحرام، المسجد شْلر 
أنهغير ببدنه، إليها ومتوجه مصل كل يحاذيها يكن لم ؤإن متوجه... إليه أنه 

مابعد مستقبلها، فهو مقا؛له-ا. ارها يعن أو يمينها عن كان فان إليها. متوجه 
مستالأ؛رهاغير يكون أن بعد يسارها، عن أو يمينها عن من قرب، أو وبينها بينه 
اهووجهه. ببدنه منها متحرق ولا 

تلكررلأن القبلة؛ أمر في بالذكر الكعبة ميزاب عمرو بن عبدافه حصى ؤإنما 
المدية«أم.أهل قبلة جهة 

والشام،المدينة قبالة هو والميزاب قوله؛ حكي أن بعد عهلية ابن القاصي قال 
،.أفق.اهل كل من قبلة الكعبة أن حلاف ولا ريب، بلا الأندلس أهل قبلة وهناك 

قال:زيد بن أسامة عن ندم باق مثم بابه. الميت وقبالة جرير: ابن قال 
ررهذْفقال: الباب، إلى بوجهه أقبل البيت، من حرخ حين س الله رسول رأيت 

الييت،ملة وأن الشالة، هو المت، أن ه فأخر قال: ثم القيلةلأْ، هاوْ الشالة، 

X\o^/y)القرآن لأحكام والجامع )أ/ا،(، الوجيز المحرد انفلر: )١( 
xU^/rالبيان)جامع )٢( 

(Yt/A.)
لأحكاموالجامع )ا/ّااا(، اص للجه،القرآن أحكام واننلر: )Y/\،(، الوجيز المحرر )٤( 

القرآن)أ'/ه0ا(.
مواصعفي الخاري المحيحين، في مخرج ث *ما-اخا(،والحل. البيان)م جاْع انظر )٥( 

المحح«عه. ثمل إمحي-تّ ثمايّ بن ُؤءأفينوأ تعالى: اش نول باب الصلاة، كتاب في منها: 
(.٣٩٥)حدسثا الحج، كتاب لم وم(، ٥٩٧)ا/القح 









أهلمن تأويله ذكرنا من تأويل أبان فقد ت عنهم الآثار ساق أن بعد ممني فمال 
الاستثناءمعنى على استثناء وأنه تأؤيله، في قلنا ما صحة عن التأؤيل 

كمائيله. عما منفيا كان ما الاستثناء حرف بعد لما فيهم بت الذي المعروف، 
هوما السير من للأخ إبان احوك®، إلا أحد الناس من سار راما المائل؛ قول 

ؤلثلأبجثِضجطالأمحفوله: فكدك الاس. من أحد كل عن مفئ 
ودعوىهت اض رمول مل وحدن حصومه لأحد يكون أن ن عض 

الدينؤإلأ الكعبة نبل محلاتهم في توجههم بمب أصحابه، وعلى عليه بامحلل، 
Iيمولوا بأن باطلا ودعوى حمومه قبلهم لهم فإن قريش، من هم أنفظلموا 

بتوحهكمكنتم وأنكم مجيلا، منكم أهدى كنا لأنا قبلتنا، ؤإلى إلينا توجهتم إنما 
اهلوباطل. صلال على المقدس ببت، نحو 

علىالملف من الحجة إحماع هي هذا ترجيحه في جرير ابن الإمام وحجة 
فيجرير ابن عند الأدلة أقوى من وهي القول، هذا يقتضي الذي ير النف

المنهج.همئ تقرير0 مبق كما مخالفتهم، يتجّر لا إل الترجيح، 
اتفقما لمخالفتها وذلالئ، لأية، ا في الأقوال باقي صعق، ها نفالحجة و؛هنب0 

التأؤيل.أهل متقدمو عليه 
فبصالتآؤيل، أهل من الحجة بإحماع الأية معنى ذللث، كان ؤإذا ت قمحي فقال 

أنزعم من قول اد فوواصح • ااالواواا•• بمعنى ارإلأ® أن زعم من تول حقيأ 
علىالتأييل أهمل لإجماع تخشوهم•••؛ فلا لهم، حجة لا فإنهم ؛ ذللث، معنى 

إجماعهممقالته حعلآ على شاهدا وكفى ذللثا• في التأؤيل من ادعى ما تخعلثة 
تخضها.على 

كانواالعرب من ناس ههنا، ظلموا* *الذين أن زعم من قول بمول وظاهمر 
نصارى•..أو هودا 

(.٢٠٤)مالبيان جامع )١( 





علىالأمشاء حمل ترجيح إلى والمعربين الممرين من جماعة وذهب 
؛١١وضرهم والقراش والقرطي معاني والوالنحاس الزجاج منهم الانقطاع 

يتعلقونفإنهم ظلموا الذين لكن حجة عليكم للناس يكون لئلا والمعنى• 
بحجة.وليت الحجة موصع يضعونها بالشبهة عليكم 

الأية.فى و»الحجة« »الاساا لفظي ير نفعلى مجني محيا في النزاع لمحل 
الاستثناءحمل المحيح والبرهان بالدليل الحجة أو باليهود الناس مثر فمن 
الاحتجاجعلى وارالحجة® العموم، على ®الناس* ر فومن الأنمهلاع• على 

الاتصالعلى الامتثناء حمل فإنه والخمرمة 

وذالث،متصل الأسناء بأن القول الأية بشير القولين أولى فإن هدا، تقرر إذا 
وجوم؛من 

وفيمخصص. بلا تخصيص غيرهم، دون باليهود ®الاساا نفير أن ت أحدها 
حيثتعالى• فوله وهو التخميمى، فساد على تدل قرينة ية ألا 

عموموهم منه المتثني جنس س ْدلئرأه أدمى ؤ وهو المتثني أن على تدل 
الناس•

قالالخرب. كفار استثنى ثم اليهود بالناس الراد ونيل: عطية: ابن فال 
اهالتآؤيل. هدا يرد وقوله محمد: أبو القاصي 

ا/المذما) الديباج وسماتة. وثمانين أرع ستة نوش التصانف صاحبا مفر، فقه =أصولي 
٢٣٦.)

وتمر(، ٢٧١)١; لكءاس القرآن ؤاعراب القرآنلأزجاج)ا/ا-آآ-لإآآ(، معاني انفلر: )١( 
٠٣٠٦ه،"ا_ والأسناءص (، ١٦٩/٢القرأن)لأحكام والج1.ع (، ٩٦٨)

(،٤٢٨)السبمل والبحر ، 0٣٠٦«م_ ص والامتغناء (، ١٨٨)الوجيز السرر !ننلر: )٢( 
(.١٧٨٨)المرن والدر 

.٣٠٣ص الاسغاء وانفلر: (، ١٧٨)الوجيز السرر )٣( 



عرجرت التي ارطلأ والأدلة اJرامن ممى نمار اه أن الثار: الوجه 
ؤوإلزنبمآ-مىفياشمنشمات نمار قول أمثال في حججا محماها الكفار ن أل

ث١٥مومم تعالى: وقوله [ ١٦]الشورى: ر؛آمه بمن داحثة ■همنهم أم آسقبمب 
أنعالي الدالة النرأن آي من ونظائرها [ ٨٠والأنمام: سنيه وئد أس أممثمذؤ، 

بأنقاحلمر وهدا الحقيقة عر حجة ميتها نيمح والمخاصمة الاحتجاج مجرد 
متصل.الأية هده ر الأمشاء 

ياتمالالنول صحة على يدل اللف عن المأثور أن الثالث: الوجه 
الدكر.الأنفة حرير ابن حجة ر ورد كما الامتثناء، 

منأور كان حنا، إمجكايا المتصل الامتثناء أمكن متى أنه إ الرابع الوجه 
جعلهمن أور واحد، كلام في السياق ترابهن عر المحافظة أن وذللث، • غيرْ 

كلامن•من 

؛(.1Y/Y_)الحر 











بهاوأمر لهم، سنها التي الحج مشاعر من بينهما عي الأن المؤمنين عباده 
مخرح4كان ؤإن وذلك الحج. مناسك بربه أن سأله إذ هث، إبراهيم حليله 
.محمد نبيه أمر قل ذكرْ تعالى اف لأن الأمر؛ به مراد فإنه الخبر، مخرج 
.١^١٢.. إبراهيم..ظ باناع 

هازافى راثعانرا، لفظ دلالة جهة من مجاهد نول العلبري استبعاد ووجه 
محتملاللغفل إذ اللغوي، الوضع حيث من اللمظ مدلول جهة من لا السياق 

٠،٢الاغوىلالوضع حيث من جرير ابن ذكرهما اللذين للمضتن 

القرآناستعمال السياق هذا فى جرير ابن احنيار يؤيد فمما هدا، تقرر إذا 
افهوضعها التي الأعلام معنى على موارده جمع في دال هو إذ ررئعائرا' للفظ 

يٌ؛ؤبمأ؛1ا تعالى! اف قول ذلك فمن الحج، مناسك في ذلك وغالب لجايته، 
الصفاأو عموما، الحج منامك يعني ٢[ ت ]اومادال.ة ثعثغر لانحلؤأ ءامنوأ 

والمروة.

]الحج[.آئتاوُ_<ه شل ين أم؛قها سع1جر ثم ومن ^٥^١ ت تعّالى قوله ذلك ومن 
تتعالى قوله ذلك ومن والبدن. الهدايا تعفليم ذلك ومن أوامره تعالى اض وشعائر 

[.٣٦اءمنكتغرآمه]ال>ج: 

ألسعرعند ئادي؛قثواأث، عتقت تَز أفتنستم تعالى! قوله ذلك ومن 
فيها:اض« ااشعائر ب الراد أن عالي دالة الأيات فهذه آلكرإأه]اوهمة: 

هن.هير نففي جرير ابن لاختيار موافق وهذا ونهيه، أمره وحدود عبادته معالم 

.dU(ayU/T\)؛(جامع 
(.١٩٣)"Y/الأنة مقايس ومعجم )ا/'\ا؛(، الأنة تهل.ِب في )فر( مادة انظر: )٢( 
١٦٣)با/أها، تمرهنْالآاتفىحاعالم1ن)؛/هيا(، انظر: )٣( 



علىاف كلام معاني ارحمل قاعدة؛ مضمون هو الترجيح في الوجه وهذا الأية. 
أور"راستعماله ومعهود القران أسلوب من الغالب 

أبومهم الأية المرين من جماعة مثر حرير ابن اختاره الذي المض وبهذا 
والزمخشرى،والبغوي، معاني، والمرقندي، الالليث وأبو الزجاج، إسحاق 

وغرهموالألومي، والثوكاني، والسمين، حيان، وأبو والرازي، عملية، وابن 
افهرحمة الجمح على 

(.١٧٢)١; الترجيح نواعد انظر: )١( 
)Y/العاتي وتمر (، ١٧٠)ا/ العلوم وبحر )\إصه للزجاج الانرآن .ماني انظر: )٢( 

)أ/ْآ(،الوجيز والسرد  UTyi)\/والكشاف )ا/أبا<، اكزيل ومعالم (، ١٠٦
ونح(، ١٨٨)؟/المصون والدر (، ٦٥)T/المحيط والبحر (، ١٧٤)،/الم-، ومفاتيح 

)آ/هآ(.المعاني وروح (، ١٦٠)ا/ القدير 





—ذلك عن ال،ه رسول سألوا فلما والمروة، المغا بين يعلوف أن يتحرج 
تعالىاممه أنزل — والمروة الصفا بين نهلوف أن نتحرج كنا إنا الله رسول يا قالوا 

بملزكآن عقه :ثك؛ آوآعثعز٥٨؛" أكث حج ئص ثعآرآثه بن آلثماوآلمري_ْ ، ١١^,ت ذكره 

قتادةعن نحوه وروى 

توالترحح المناقشة أٌ 
ظءتفقال معا المبين لأجل نزلت الأية تكون أن جربر ابن الإمام جوز 

جعلقد ذكره تعالى الله إن ت يقال أن عندنا ذلك ئي القول من والصواب 
منبالميت العلواف جعل كما الله، شعائر من والمروة الصفا بين العلواف 
لكلاقيل يكون أن فجائر لهماه، بملؤك آن علنه ■٩^٤ ^٥^٠ ت قوله فأما شعائره. 
ذكرهمااللدين الصنمين أجل من بهما الطواف بعضهم تخوف، اللذين الفريقين 
الجاهالية،في بهما العلواف كراهتهم من كان ما أجل من وبعضهم الشعبي، 

اطعائثة. عن روى ما على 
المبينبين تدافع لا إذ اكأمحردر، هو هنا حرير ابن ئررْ الذي وهذا 

أبووهو ها، عائثة حديثا رواة بعض كان لذا معا، صحتهما ْع الخذكورين 
فيت كليهما الفريقين في نزلت الأية هذه أسمع ت يقول ، ل الرحمن عبد بن بكر 

وسلم(، ٥٨١اواز)"آ/ابنأبيحاتم)ا/ا-آ"مآ(ط: وتمر (، ٢٣٦جامعالمال)"ا/انظر: )١( 
(.٢٦٣-  ٢٥٩)حديث الحج محاب 

(.٢٣٩-  ٢٣٦)T/المان جامع انظر: )٢( 
أسابمن نيب الموالصحح (، ٢٨١)ا/^كير ابن نفير وانظر: (، ٢٣٩/٣)المان جاًع )٣( 

ب•للوادم، الزول 
واحد،وكيته اسمه المخزومي، القرني هشام بن الحارث بن الرحمن عد بن أبوبكر هو: )٤( 

والسير(، ١١٢)TT/ الكمال تهد.ب وتعين. أرع سه توفي، الجعة• الفقهاء أحد ثقة، تابعي 



<_w
يطوفونوالدين والمروة، بالهما الجاهلة في يطوفوا أن يتحرجون كانوا الذين 

بالطوافأمر تعالى الله أن أجل من الإسلام في بهما يطوفوا أن تحرجوا ثم 
}اهدأ الصفا. يذكر ولم بالست 
التمر.أهل عامة بسن الذكر وقد 

أعالم.والله واحد. والنازل، الأسباب تعدد من المسألة هدْ فإن هذا تقرر إذا 

وفحوالمروة، الصفا وجوب باب المج، كتاب (، ٥٨٢)T/الفتح ح المحح انفلر؛ 
(.n٥٨٥/اuرى 







جعللأن الأحرين القولين مضمون رد الطبري الإمام فإن هذا تئرر فإذا 
فيتعالى اض ئه ما وكتم كفر من تلعن وأنها وهوامها الأرض دواب ؛راللاعنن* 

•به حبر ولا معصوم، عن بخبر إلا حقيقتها تدرك لا التي الأمور من كتابه، 

تذلك مقررا قهتث ئال 

دبيبمن ذلك أشبه وما والعقارب الخنافس هم اراللاعنين® إن قال من وأما 
منذلك أن اف عن بخبر إلا حقيقته تدرك لا قول فإنه وهوامها، الأرض 

إنيقال أن فيجوز ه، النه نبي عن يدلك، خبن ولا الحجة، به تقوم فعلها 
كدللث،.ذلك، 

منالدليل إن يقال: أن ئالو، فيما القول من فالصواب كذللثؤ، ذلك كان ؤإذ 
١^١،.وصفنا. ما وهو التأؤيل، أهل قول بخلاف موجود اش كتاب ظاهر 

إلاحقيقتها تدرك لا التي ائل المفي المتميز الهلبري الإمام منهج من وهدا 
فال^ا تقرير وبنحو المنهج. دراسة في تقريره محبق فد معصوم، عن بخبر 

وهذه: وغيرهاالقولين هذين ذكر أن بعل. عطية ابن قال رين، المقمحن جماعق 
اهالحذر. يقهير ند بإلا ست، ولا اللفظ يقتضيها لا الأنوال 

*اللاعنون®نال; من نول والصواب ت قوله الزجاج عن القرطبي ونقل 
حقيقتهعلى يوهم، فلا لأرض ا لدواب ذللث، يكون أن فأما والمؤمنون، الملائكة 
شيئا.ذننلث، من نجد ولم أوخبرلازم، إلابنص 
ه،النبي عن عازب بن البراء حبر ؛ن.لائإ جاء قد ت القرطبي[ ]القائل قلت، 

أخرجهالأرض® *دواب ت قال رطإ،نثيلم أثث قتث؛م ؤ\ولجقأ ت تعالى قوله في 

يسير.باختمار ( ٢٥٨)م/البيان جامع )١، 
(.٣١)آ/ الوجيز المحرر )٢( 



الحديثهذا ثبوت فعلى اه حسن. إسناد [ ت قال نم منيه ]وساق ماجه ابن 

عليهئد ما على حملها ْع عليه، الأية وحمل اتباعه، يجب نبوي ير نففهو 
اللاعنين.هن والماس الملأتكة كون من القرآن 
حجةفلا - ، حرير ابن عند كذلك وهو - الحديث هذا يمح لم ؤإن 

الترجيحأجاز من مذهب على حتى - الأية فى المعنى هذا إبان ي فب 
عنثابت بخبر إلا إدراكه يمكن لا أمر إنبات في لأنه -؛ الضعيف بالحا«ث 
اللغة،فى معروف أو الترع فى مقرر معنى فى كان لو الأمر بخلاف معصوم، 

المنهج.في دراسته مبق كما بعضهم عند الضعيم، ؛الحديث، يرجح فإنه 

)•Y/الزوايو ثي البوصري وصنفه (، ١٣٣٢الموبات،)Y/ باب اكن، محاب ماجه ابن رواه )١( 
عاحةابن يزيد بن محمد هو; ماحة وابن (. ٨٠٣)رنم ماجه ابن صمم، في والألا'ي (، ٢٤٦

وسعينثلاث محنة توفى وغيرهما، والممير المنن، صاحب، الحجة الحافظ القزؤينى، 
(.٦٧٧ص/\ذجم وماتتين. 

المُانيلأفي موجودا ليس الزجاج وكلام (، ١٨٧-  ١٨٦)٢/ القرآن لأحكام الجامع )٢( 
عنحبر ثبوت ض نم ير؛عه، ولم (، ٢٥٧البراء)م على مونوئا الحديث، الُليرى الإمام ردى  ٢٣)

(.٢٥٨/٣)الثيان جامع انظر: المش. هدا في ه الني 





ؤيانمهالله يالعنه من عداد من فأحرجهم والكتمان، الجحود من عليه كانوا 
العمل.باحلاص التوبة سن ركهم على العتاب يكن ولم - اللاعنون 

مايعد من والهدى البينان من الله أنزل ما يكتمون الدين من الله استثنى والذين 
أسلمواالدين الكتاب، أهل من وذووْ سلام بن الله عبد الكتاب، في للناس بينه 

الإمامبها أدلى التي الحجة وهذه  ٥١ه. الله رمول واتبعوا إسلامهم، فمن 
المكتومبيان المراد أن في >؛iLهرة السياق دلالة وهي هدا، ترجيحه في جرير ابن 

مناصشاء هو إذ - التوبة لوازم من العمل إخلاص كان ؤإن - العمل إخلاص لا 
آرياسآ ؤإلأكتيذةئتول فوله؛ في محمده أمر الكاتمين يه توعد الذي الوعيد 
]البقرة:لم وbل^J٣آممة ينتئتم آوكش الكثن ف، لبنايف بيتشن ما بمي ثى وألثدئ أكشت 

المفريزأعامة الأية فئر جرير ان رجحه الذي المعنى وبهذا [ ١٠٩

منعيره دون به الأية تخصيص دعوى يقتضي لا بهذا الأية تمرهم أن غير 
بعمومالقرآن ير نففي العبرة لأن اللمظ؛ دلالة صمن تدخل التي المعاني 
فالذيهذا تقرر إذا الأسياب؛ بخصوص ولا الخطاب، بخصوص لا الألفاظ 

مراتبوالكتمان مكتوم، كل بيان في العموم على حملها الأية بتفسير أولى هو 
دالةوالأية ه، الني أمر اليهود كم من الأية، هذه تضمنته ما وأعلاها كثيرة، 

أبيحديث في كما العالم، كم الكتمان، في يدخل ومما قملعية. دلالة عليه 
نارمن بلجام اممه ألجمه فكتمه علم عن مثل ®من ت قال ه الحما أن ُقوبم هريرة 

القيامة،يوم 

(.٢٦١-١٢٦٠)م المان جامع )١( 
والوسهل)ا/وانمون)ا/هاآ(، والكت )ا/آي(، العلوم بحر انذلرءرمسلاوئال: )٢( 

كبر)\/س\(وب.ابن وتمر (، ٦٦/١واكهيل)(، ١Vاكزيل)١/ْوسالم (، ٢٤٤
اكرح؛ح)آ/ه؛ه(.وقواعد (، ١٣٤)ا/عدى التقبر انفلر: )٣( 

=العلم، كتاب، والترمذي (، ١٨٣)آ/العلم مع كرامة باب العلم، كتاب داود أبو أحرجه  ٢٤)



حدثتما كتابه في اه انزلهما آيتان لولا خهته هريرة أبي نول ذلك ومن 
>ثإذ^^١^: ١^، آخر و\أٌِحذآص\بي!ر شث: 

[١٨٧عمران: ]آن ١لأية آخر !ر إلا؛ىه ليت ؛J^؛_ وم؛ مشىأؤِن أس آثو 
قولهتفسير في قرره قد بل جرير، ابن عند القول من بدعا ليس المعنى وهدا 

عنالاثار ساق أن فبعد ب أكنت من آزلتا تآ كةتثوو< ؤءة ت الأية هده قبل تعار 
فينرلمتا كانت ؤإن الأية وهذه ه: ئال اليهود، في نزلت أنها في السالم، 
بيانهتعالى اف نرض علما كاتم كل بها معني فإنها الناس، من خاص 

هدا.تقريره على بهما متشهدا الذكر الأنفا الحديثين اق وسلاإناس...اير 

أيأور، والعموم ت لأية ا مدْ ير نففي الأقوال ذكر أن بعد القرطبي وقال 
١^٣٢.أعلم. واض عاليه، كانوا ما خلاف بينوا 

عنمثل من باب المقدمة، في ماجة وابن /بحمأ(وحسنه، الملم)؛ كتمان في جاء ما =ياب 
(.٣٩٥، ٣٥٣، ٣٤٤، ٣٠٥، ٢٦٣)Y/الخّناو في أحمد والإمام )ا/أبم(، ص علم 

)ا/بآآ(رصححه حبان وابن الدمثي، وأفره ( ١٠١)ا/ المستدرك في الحاكم وصححه 
داودأبي صحح في والألباني (، ٧٥٦١)رنم الند ثرح ر ثاكر وأحمد (. )٥٩رنم 

(.٢٦٤، ٢٦١)ماب ابن وصحح (، ٢١٣٥)الترمذي وصحح (، ٣١٠٦)
))/القح المحح«ع المم. حمفل بابح المم، كتاب، منها، مواصع في البخاري عليه، متفق )١( 

(.١٦٠-  ١٥٩)رقم الصحابة فقائل كتاب، وملم، (. ٢٥٨
(.٢٥١)م البيان جامع )٢( 
والخرير(، ١٢٣))/للجماص القرآن أحكام وانفلر: (، ١٨٨)Y/القرآن لأحكام الجامع )٣( 

(٦٥/٢ّواكوير)







ي؛رءك

منفكدلك الدنيا في والملائكة تعالى اممه من اللعني يستحق أنه خلاف ولا 
تقوله حمل الصواب أن ثبت القول هذا صعق تفرر فإذا ،،  ١٠االناس. 

رجحهماوفد الاخرين القولين مضمون وهو العموم، على يثمتزه ءؤوأقاّى 
افعنى ت قال من قول عندنا بالصواب الأهوال هده وأولى ت بقوله العلبري الإمام 
أو- الفل-الم اض ارلعن I بقولهم إياهم لعنهم بمعنى الناص، حميغ بذلك، 

ومنكان، من كائنا ذللئ، فبل من يمتع لا آدم بني من أحد كل فإن النلالميناا. 
بمعنىوذللث، كان. من كائنا لكفر كل لعنته في بدللث، فيدخل كان، ملة أهل أي 
أنهمالقيامة يوم نهدهم عمن أخبر ذكره تعالى اممه لأن العالية؛ أبو فاله ما 

تقودريهم عق ثرئوى أريق صكذا آف ءث، آنرئ مني أثام ؤو*0 فقال: يلحنونهم 
١^٢،•[. ١٨]هود: عق أف لته ألأ زنهز عق َكوبجأ أكتجى ألأثهند 

وفيالدنيا في العموم على الماس لمقل حمل القولين هذين مجموع ففي 
والمعانيوالزجاج الجماص منهم رين المقس حماعة وافق وفل الأخرة، 

علىالأية في لماس٠ ١٠لمقل حمل في الهلبري الإمام وغيرهم حيان وأبو 
علىالوحي موصى حمل ُريجب • الترحيحية القاعدة مضمون ؤيويده . عمومه 
أعلم.وافه را نص؛التخصيص يرد لم ما العموم 

(.)Y/•١٥المار تمر وانظر: )\/هآا(، القرآن أحكام )١( 
(.٢٦٣)مالتان جامع )٢( 
وتفر)ا/ْآا(، للجماص وأحكام )ا/1مآ(، لازحاج القرآن معاني انظر: )٣( 

)آ/٣٧(،المحيط والبحر )ا/أآ(، الهراس للكيا القرآن وأحكام )ا/آاا(، !لمعاني 
)Y/٣٧(.المار وشير 

(.0YU/Y)الترحيح يواعد انظر: )٤( 





OjAyd)ض وأمثالا أندادا الرحال اتخذ بمن إلا يلتق لا الترؤ لأن ٠١أباعهم؛ من 
.،١٠نعارل ض الانقياد من المؤمنون يلتزمه كما لهم والانقياد تعفليمهم من 

الأية:عليه دك الذي المعنى هذا قرر أن بعد مملا قال 
تنوله في المدى تأوله الذي التأويل صح دالة، ذلك على لأية ا كاث ؤإذ 

أؤيدإنما الموصع، محذا في ءالأندادء أن زياه أف دون شدثن ش زثن 
فياف ويعمون أمر، من به أمروهم فيما يهليعونهم الذين الرحال من الأنداد بها 

١^غيره. ؤيعمون المؤمنون الله يملح كما إياهم، ءلاءتهم 
ذكروند المدى، قول ترجيح في المياق دلالة هنا العلبري الإمام فاسعمل 

ترجيحه،تؤيد أحر وجوها وذكروا رين، المقمن واحد غير الاستدلال هذ.ا 
لالعقلأءل'أ،.َقئيافه فوله; في الضمير أن ; منها

صحيح.مذم، فهو لأية ا في قولا يصح أنه القول هذا بترجيح أرادوا فإن 
بهذهالموضع صذا في عمومه وتخصيص فيه، اللففل مدلول حصر أرادوا ؤإن 
نغلر.محل فهو الحجج 

فإنهذا ومع الخاءلم،اال،،، بخصوص لا الألفاظ بعموم "العبرة لأن وذللتح؛ 
برؤمسألة على مبني المدى قول ترجيح على ياق بالالعلري الإمام استدلال 

يكونواأن إلا يصالح لا الأنداد تبرؤ أن يرى وكأنه اتساعهم، من المتبوعين 
منكل أن اممه كتاب وظاهر — التالية المسالة في دراسة محل وهن.ا — رجالا، 

كانأيا اتخذهم ممن يتبرزون فالأنداد أتباعه، من يتبرأ فإنه الله دون من ائبع 

بسر.مرق  ayyfiالم،)مفاتح )١( 
(.٢٨٨اوأن)ما/جامع )٢( 

<،)Y/٤٨المط والبحر (، ٤٦١)ا/القرآن وغرانبح (، TYnالمح)؛/مفاتح انظر: ( )٠٢
مأ(.T/ •1)التاؤيل ومءاّن (، ١٦٥)\إ القدير وفتح )\إx\^0 اللم العقل ؤإرثاد 

X\Ti)\إ المان كلام نفير في الرحمن الكريم بئر انظر: )٤( 



والأوثانالأصنام من أو والرؤساء، السادة من رجالا أكانوا سواء الأنداد نؤع 
الجميع.من يحمل ذالتبثؤ ذلك وغير والأهواء الثياطن أو 

ارالأندادااد المراد أن على يدل محلا للعقلاء اايحبوض® محي الضمير كون وأما 
بينجمع فإذا يعقل، لا ومن يعقل ممن غيرهم معهم داخل بل نمسبا، الرجال 

يعقللا من ينزل وأحيانا يعقل• من يقص عنهم كني يعقل لا ومن يعقل من 
قولمنها ذلك أمثال _ كثيرة مواصع محي - اض كتاب محي ورذ وقد يعقل من منزلة 

فكنىتالمل[ بجيتزذه ؤئإ وآلْم ؤألإبى آلجذ تذ جنؤدْ لثثس 
يعقل•لا ومن يعقل عمن يعقل من بضمير 

لالأءراف[.،قئرزه نم• ي ظ؛ لا ئآ تعالى: قوله ومنها 
رألث-مآلأشنن ش ينثيؤأظللم ئيء ثن أثع •ملهم، ما إك منا أزلتِ ؤ نعالى؛ قوله وصنها 

ومثلهقهلعا. يعقل لا عمن يعقل من ضمير فكنى [ ٤٨]المل: بجز ف نجدا 
[١٤سوأماأسكاؤألإه]ذاءلر: قولهتعالى: 

العقلاءمن الأنداد كل يثمل إذ ررالأندادء، لمغل عموم ْع يتفق الذي هو وهذا 
وغيرهم•

حيتاالأية خاتمه العموم على ررالأنداد،؛ لمظ حمل صحة على بدل ومما 
١^^ملئواإيعونرمح، ^وؤ قوله: في بالفللم ووصمهم بالعياب، بالوعيد ختمت، 
يستحقهالوعيد وهذا [ ١٦٥! تالقرء قدذ أثل وآن حمث هه آلمو، آن أكواب 

منأو والأوثان الأصنام من أو والرؤساء السادة من تعالى فه ندا اتخذا من كل 
غيرها.

وهو[ ٢٢]البقرة؛ ق1أموكه وآنتم أندادا ثز ءئع.اوأ تعالى طه قول ويؤيده 

(.٤٦١القرآن)ا/ينفلرءراف :ا(



ع£ي؛ري
وهوالنهي سياق في نكرة جاء حث اللقفل بدلالة ، قطعا ند كل في عام هنا 

بعمى.دون الأنداد بعض باتخاذ اض يأذن لم إذ المعنى وبدلألة يعم، 
-المن.كورين المضن يثمل أنه العموم عر ررالأنداد<ا لمقل حمل صحة ؤيؤيد 
فالواجبللأمرين محتملا اللفغل كان *ؤإذا - اف دون من اتخذ نل كل ؤيثمل 

مرائين؛؛جميعا فيكونان عليهما حمله 

الأصناممن أعم الممرين جمهور عند والأنداد المنارت صاحب ئال 
ويدل، دينثا حضوعا الناس بعض لهم حضع الدين اء الروّفيثمل والأوثان، 

الندمن إدا فالمراد الخ أقتعواه اكمك> ين اثمعوأ ؤءذثيثأ ت الأتية الأياُنؤ عليه 
يوحذلا ما عنه يوحد أو -، وجل عز - اش من إلا يْللبإ لا ما منه يهللب من 
ى.اه تعار. اف عن إلا 

منفهما المثال، بضرب يكونا ما أشبه المدكونين القولين فإن هذا تقرر فإذا 
أعلم.تعار وافه اللفغلي، بالم3لابق التفسير قبيل من لا بالمثال، التفسير نيل 

(.٩٥)ا/ لالجه1ص القرأن أحكام )١( 
)ا/\ِ؟(.اكزيل أنوار واننلر: (، in/Y)المار )٢( 





كلذلك في فداحل جميعهم• عإ بل بعض، دون بعصا منهم ذلك يخصص 
علىيتبعونه كانوا الدين أتباعه من يتبرأ أنه والضلال باق الكفر على متبؤع 

.١^١٢الأجرة. في اغ عزاب عابوا إذ الدنيا في الضلال 
الأية،ألفاظ دلالة ظاهر هو هنا المنبرى الإمام نرره الذي المعنى وهذا 

بالتخصيصنص يرد ولم العموم، ألفاظ من -  ٠٠®الذين - الموصول أن وذللث، 
ألفاظهارآ،.عموم على الأية حمل فيجب 
إنت فال من نول اد فعلى قبلها الأيات بسياق واستدل ذلك بعد عاد نم 

قوله:في - فبلها السياق لأن وذلك الإنس؛ من أولمائهم من سرأون الشياطين 
الممرفي - [ ١  ٦٥]القرة: ه اف كثي نحي_مأم أدداد؛ا أف دون ثن يقيئ ش ١^١;؟، ؤوت 

منيتثرأون الأنا.اد أن على تدل لأية ا أن قرر أن فبعد الأنداد. متخذي عن 
•أتباعهم 
ُؤإذنال• من قول تأويل فسد دالة... ذللث، على لأية ا كانتر ؤإذ I لأقض قال 

الإض•من أوليائهم من برأوا الشياطين أنهم اق؛نوايم، أرمك  otقأ ئبثأ 
،٠اهوأ الأنداد. متخدي عن الخبر محياق في هي إنما الأية هل«ْ لأن 

منأولى ولمه بما الكلام ررإلمحاق أن؛ تعني هنا بها أدلى المي الحجة وهن«ْ 
ينه((,منقطعا جعله 

لفولإبعنال في أن ذلك وبيان عتده، المرجيح وجوه تنانع لك يغلهر وبهذا 
هذالصورة إحراجا أولمانهم• من بجزوون الشياطين بهم المراد إن قال؛ من 

ظاهرعليه يدل والدي أفراده. بعض لأنه سابئا؛ قرره الذي العموم من القول 
غيرأو راضنا أكان سواء باطل في مت؛وع كل الأية في المراد أن تعالى اف كتاب 

(.٢٨٨)مالمان جامع )١( 
س)٦! الترحح تواعل انفز: )٢( 
(.٢٨٨)م المان جا،ع )٣( 



وتبرزأتباعه، من الثمطان تبرؤ عن كتابه فى تعالى اض أحبر فقد راض، 
تتعالى اف نول، أمثال، في وذلك أتباعها من والملائكة والجن الأصنام 
تىيجلإ ي، َكاث وما ثأنتنحلإ ووعدم>ؤ للي وعد و.£ذ>=ٍكب' أس إى ألأنز شن، لنا آشثن 

[.٢٢ت ؤأرعوأ ثفيوؤ، هلا ل »آستبمنهم ذ ولأ ثلطني، 
في،يمدونهم كانوا أنهم يزعمون الذين من، الملائكة تبزؤ عن تعالى وقال، 

ؤيفولونتلالقا،مر،[، سوتث>ه كاوإثانا إثلكتنا ؤةأر؛>آ لسانهم: _، yJLpاكنيا 
[•١٣محنوذاه!؛مم ألتقليم ألجن _U، َلكمأ بو يوهم بن وفنا أث 

إكمحأ -تثبمب لا ش أثب بزدون بدعيأ مثن آئل ؤو*0 الجن• تبرو عن تعالى ونال، 
نادممذي آغدآء لثم َ؛امأ ألناش ثئز ^١ و عيلون دءآييم ءى وهم ألمنة ثوم 

٦[.كزبمه]الأجماف; 

مندوبأشالله:دون من عبدوها التي الألهة تثزو عن، تعالى وقال، 
تم؛مآ•بمداه علتيم قومث سأكمحذ.؛بمادخم َةلأ ع؛؛. لم ءا1هه,وؤبجأ 

بينكمثؤدأ أثوأؤلننا يؤن محن آمحنمِ ؤإدما لقومه! الخليل لسان على تعالى وقال، 
.س>اظموكمث ّبمتيا بمنئهًفم يكئز آلمتؤ يور ئز ألثتثأ ألثيؤه ؤ، 

[.٢٥تضاهلالتكوت; 

يومأتباعهم منر الو.نيا فير والعفلمِاء اء والرزّالسادة تبزؤ ءز، تُالى، وقال، 
نجئرمم بمد مملأك• ألظلثوف إذ ؤئ ظ المتبوعين: من الأتباع ونزو القيامة 
ا.امفيغأى ذكآ ئغ لفين امح-نجك• بمول، ألموو _jv إق بنصهم 

ممنهسَكتر بق -حاءؤ [ذ بمد أنيئ عن صكدد^^ آمحن أمنءن٦عفوا لؤون آس.ثكروأ الزن 3ال 
انورج دذ و١لنهار أكفي، ذكر ل للأ-ن أسثفعءؤأ أكبن وهاJ ؤآ 
]صأ[لأنداداه لمح7 وعنعق، أش 

(.٢٩١)ا/ض امح، تمر انظر: 



يم؛زري

ليآؤ( ألثيلأ إثنؤ، يا وقماث سادتا أطعنا إئا ت عنهم تعالى ونال 
عنالايات هذه ذأحسرت ]الأحزاب[. ه ا.ا َؤي؟• دّا ؤأديم آلتاب ثرى ثنمحا 

وجاءتبعض، من بعضهم يتبرأ وأنه القيامة يوم وأتبعاهم المتبوعين هؤلاء حال 
والشياطينوالجن الإنس من المتجوعين أجناس عن بالخير يانات الهمذْ 

ؤهاثتثأأك;ورت تعالى نوله في العموم معنى تمام يكتمل ثم والأصنام والملائكة 
اقثنواه•أدمى أتجعوأين 

السادةخصوص على الأية حمل احتار من قول صعقا للتا ظهر هذا تقرر فإذا 
الأمرمنهم يمح الذين هم بأنهم تعليلا أو السياق بدلالة اعتبارا ، والرؤساء 

والنهيرم
قمجيءالأية، لعموم مخصصة نكرن أن تملح لا الأدلة هذ0 أن وذلائا 
لأنالخصوص؛ على الأية حمل يقتضي لا معينة فئة إلى أو خاص إلى الخئابا 

المخاطبا\م/بخصوص لا اللففل بعموم ارالعبرة 
حيان،وأبو حزي، وابن ععلية، ابن منهم رين المقمن جماعة رجح وفد 

لأيةا نفير فى عباراتهم جرت وعلته القول هذا والثنقيْلى، كثير، وابن 
٢.اقرأ كله. ^ا يعم الأية ولفظ الأةوالت حكى أن بعد عهلية ابن قال 

ظاهرعليه يدل الذي وهو الأية; في قولا العموم ذكر أن حيان؛عل. أبو وتال 
أطم.تعالى واف . ٢٦اه اللفنل. 

XTTTالبيان)\/ونح (، ٠١٠ )\إ اكأؤيل وو\ب (، yrrالم،)1/مفاتيح اننلر: )١( 
XfTT/i)الخيب ومفاتيح (، ١٢٨٨)مالبيان جامع انظر: )٢١( 
(.١١٢٤)١; المان كلام نفير في الرحمن الكريم سير انظر: )٠١( 
ابنونفير (، ٩١)ال/ المحيط والبحر (، ٦٧/١)والمهيل ٤(، ٠ )أ/ الوجيز المحرر ان>: )٤( 

(.١٥١)ا/ البيان وأضواء(، ١٢٩١)\إمحير 
(.٤٠)A الوجيز المحرر )٥( 
(.٩١)Y/المحيط البحر )٦( 





والترححالمتاشة أ؛' 

أي:العموم، على لمظ حمل ترجيح إلى الطبري الإمام ذهب 
أمابهم.جمح بهم ونقشت 

لها.التسليم يجب الي الحجة بإقامة ٠رتهنة فدعواه التخصيص ادعى ومن 

كلوهو• ررمحبب® جمع راالأمب١باا أن يكر المعنى لهذ،ا ترجيحه معرصى وفي 
وحاجته.طلبته إلى الرجل به تب ما 

أنوأخبر بعصا، يلعن بعضهم أن كتابه فى أتمر ند تعالى اض أن وذكر 
وأخبر[ ٢٢]إبراهيم: بمنتيى.ه ألتُ يعصؤبوآ آثأ ^مآ i لأوليائه يقول، الشيط-ان 

الكافرينوأن تالزخرف[ عدوإلا بمه، بمقيم .فقؤ ^الأجلاء أن تعالى 
رحمه.ذو ولا نسيبه ينفعه لا منهم الرجل وأن بعصا، يعفهم ينمر لا 

الدنيافي يتب أسباب المعاني هدْ وكل —! كله ذلك قرر أن يعد — قال ثم 
كانتلأنها به؛ الكافرين عن الاخرْ في منافعها اممه فقعلع معلمالبج، إلى بها 

منقطعة.الكفار أسباب وكل بأهلها... منقطعة فهي ورصاه، طاعته بخلاف 

صفةمن - ]اJقرة[ الآنثاب4 بهم ت نوله تأؤيل في - أبلغ مش فلا 
فىقلنا ما على بعضها، دون أبابهم جميم تقتلم من بيئا ما وذللتا ذللتا، اض 

ذلك.

دعواهعلى البيان عن نئل الأسباب، من خاص ؛ذللت، المعنى أن ادعى ومن 
ذلكمن شيء في يقول فلن مه• مخالفه بقول وعورض فيه، منازع لا أصل من 

٠٢١اه مثله. الأخر في ألزم إلا قولا 

(.٢٩٣. ٢٩٢)م الهاز جامع 







ؤ'قئإكجبممأثذأغتلهمحسرتءبجمه،نوله: معنى قال: من تاؤيل 
رهلابها؟ عملوا يم عليهم، حرات الخييثة أعمالهم الكافرين اف يري كذلك 
جزاءهارأوا إذ الرديئة، أعمالهم من منهم فرمحل ما على فندموا بنيرها؟ عملوا 

أولىهو قاليي عليهم. ندما أعمالهم يريهم أنه أ-تحر اف لأن وعقالها؛ اش من 
عرله دلالة لا الذي \و\طن احطه ما دون الذلا> عاله دل ْا الأية، يمأؤيل 

فإنهالأية، تحتمله مذهتا كان ؤإن ذللث،، في المدى قال والذي بها. الميني أنه 
فيدلالة ولا لها، فيسلم حجة به تقوم - ذكر كما ذلك بأذ - أثر ولا بعيد• مننع 
باطنإر التريل ظاهر تحل لم كيلك، الأمر كان فإذ بها• المراد أته الأية ظاهر 

•١^١٢تأينل• 
حريرابن رجحه الذي الفول هذا مضمون حيان وأبو الرازي امتثلهر وند 

عودمابن لفول جرير ابن استبعاد لكن فناهن، لأية ا في مرادا وكونه . هنا 
توجهين من لذلك ظاهر، غير دي وال

وهيإلا نفس فليس عنه؛ جرير ابن رواْ الذي - عود مابن قول، أن ؛ أحدها
المارأهل فيرى قال: الحسرة، يوم وهو المار، في وست، البمة في بيت إلى تنظر 

إليه.صحيح - الحسرة فتاحال.هم عملتم، لو لهم فيقال الجنة، في الذين 

وصححهتدرك الم في والحاكم إستاده، شاكر أحمد وصحح العلبري رواه 
ا.شاكرأ وأحمد اكهبي ووافقه 
إلىالمرفوع الحديث، حكم في فهو إليه، مسعود ابن قول صحة تقرر فإذا 

(.٢٩٩-٢٩٨اوان)مآ/حاح )١( 
(.٩٤المحط)؟/والبحر (، ٢١٢)؛/النم، مفاتيح انظر: )٢( 
(٤٩٨- المدرك في والحاكم )'آ/ا"هآ(، المان جامع ني امى رئاء )٣( 

(٢٩٧)ّا/البيان جامع ئالاه. وهوكما شاكر: أحمد وتال اان.هبي، ووافقه وصححه، 
ئض)ا(.



عنويعيد ،، ذهل والاجتهاد للرأي مجال لا فيما صحاي ير نفهو إذ ه الئكا 
عودمابن مول عن جرير ابن إعراض والغريب فوله- موجب الإمرانيلمات، 

فيدي البقول مقرونا رواه أنه مع السيئ• إلى به ونإليه، المسبة من حتى 
واحدة.ترجمة 

الذيالفول هن.ا بمعنى . الحم، عن كثيرة أحاديث صحت الثاني• الوجه 
قالقال; ختيند هريرة أبى حدث منها الأية، ير تغفير جرير ابن اّبدْ 

،ليرادأساء، لو النار من مقعده أري إلا الجنة أحد يدخل *لا ه؛ الّما 
حسرةاالأ/عليه ليكون أحن لو الجنة من مقعده أري إلا أحد النار يدخل ولا 

حسراتهم،من بأن الفول تصحيح في صريحة ونغلائر٠ الحديث هن.ا فدلألة 
عليهم.ثوابها فقات تركوها، الش الصالحة الأعمال على حمراتهم 

أنهمجهة فمن يعملوها لم وهم — الوجه هدا على — إليهم الأعمال نسبة وأما 
ولنمقاءل.هم، تكن لم وهي إليهم الجنة مقعل، نسبة مثل وذللث، ،. بهال مأمورون 

تكون.

الأنيافي الكفار يعملها التي الأعمال ٠رأءمالهماا لفغل عموم في يدخل ومما 
تنفعهملم إذ القيامة يوم حرة عليهم تكون فهي الأخلاق، ومكارم الر مجن 

ؤوهي٠ث١ياقمات تعالى قال كما متثورا، هباء يجعلها تعالى اض لأن كفرهم؛ لأجل 
محيلهمحكمثوأ ؤوأؤ-أن ت بحانه ّونال ]الغرنال[. ثنشإه مثاء نجمكه عمب( يل عيلمأ 

والسول)١(، هاش ( ٢٩٧)مايان جامع على شاكر تعايق اننلر: )١( 
(،٠٣٢-  ٥٣٠)Y/الملاح ابن على والكن، )ا/بم"آا(، للرافي واكدكرة والمرة 
(.r٢٦/١)اكرحح ونواعد (، ١٨١)i/ والإتقان 

(.٤٢٦المتع)١ا/ْع المحح واكار. الجنة صفة باب الرثاق، كتاب الخاري، احرجه )٢( 
(.٤٢)Y/ الوجيز والمحرر (، ٢٩٨)ماuل جامع انفلر: )٠١( 



منونظائرها [. ٣٩; ]النور ثبماه تمحدْ ؤ جثآءْ إدا حئ ألْلمثانماء نثمه 'َكتبي 
ينوا اللينا، كأبي التفسير، أهل من جماعة الأية قسر المعنى وبهيا القرآن، اي 

منهمجماعة الأية ير نففي فولا وذكره كثيررا،، ابن والحافظ■، القيم، 
ذلك،كل تفرر إذا • وغيرهم١ والرازي، والغوي، والواحدى، الماوردي، 

شاملةفهي العموم عار »أءمالهم« لنقل حمل الأية ير بنقالأقوال أور فإن 
والعملوالإيمان عملوها، الي البر وأعمال اقترفوها، التي يثة الللأعمال 
منباق نعوذ القيامة، يوم عليهم حسرة ذلك فجميع تركوه، الذي المالح 

الخدلأن.

(.٢٩١)ا/ ممر ابن وتمر  UTVV)\/الضير وبداغ (، ١٧٥)١; العالوم بحر انفلر: )١( 
ومفاتح(، ١٨٠اكزيل)ا/ وسالم والوسط)ا/آهآ(، وانمون)ا/هاآ(، الكن انفلر: )٢( 

البب)؛/آاآ(.





منيتناهى مالأ وجود امتناع وهو اعتمدوه أصل على مبنى عندهم القول وهذا 
١^^١١.،
القرآندلالة ظاهر وهو فنائها، وعدم النار ببقاء تقرير نقمن جرير اين وكلام 

الأمة.صلف وعليه والسنة، 

مخالفباطل ممتيع ئول فهو تفنيان والنار الجنة بان الجهمية نول أنا 
٧٥نكثها ؤ ت الجنة ثان في تعالى فوله أمثال من المطعية لينصوص 

وقوله:مقعلؤع، أي [، ١٠٨]هود: محدوم4 عتر وقوله: ؛؛ ٣٥مّء-دت لال
>زثاذمنلإاوقوله: [، ٣٣T١rصَةممه]الواس:

إنلقولهم الجهمية كفرت لدا القرآن؛ آي من ونذلانرها [، ٤٨الحجر; ل دمأ>ني؛بمه 
تفزري.الجنة 

;منها منتومة حالودها عالي الأيات فدلألة المار وأما 

ضئَةثب من تعالى:قوله ذلك ومن فيها، أهلها بخلوي. التصرج - ١ 
هوقول٨[ ١ قرة: ب]ال■>بإأوو0ه مها هم ألنار آنحنب -ثييثث،ولجك ٩ وأحملت 

[٣٩: حلاوذه ئتر٩ الناي أمحي، قدوأإءاسآأولفلى ؤواك-؛ُاَةنحأ تعالى؛ 
اض.محاب فى كثير ونذلائرها 

أث،بمص ومن ؤ تعالى: قوله أمثال من مها، حلولهم بتأييد المصريح ومنها — ٢ 
نسك تعالى: وقوله [• ٢٣]الجن: أبداه ذ؛ثا ■ئلدن جثثن ثار لا ؤد> ونّولم 

[—٦٤٥٦تالأحزابت [ —٥٦ ٦٤]الأحزاب: أبداه فها ثلين ١لكذرتنرأءداثمٌبمل
ونفلانرها.

تعالى:قوله أمثال من فيها بالمكرُث، أهلها عن تعالى اف حبر ومنها — ٣ 

وحادي،  ٤٢ص الإسلام لشيخ والمار الجة شاء  JUمن على والرد (، r«UMءاكاوى)١ 
.٤٦٤ص الأرواح 

(.X'U/^A)الفتاوى ومجميع ، ٤٢ص والنار الجنة بفناء تال محن عر الرد انظر• )١( 
(.٦٢١اظحاؤية)A وثرح (، ١٣٠)\إ أحمد الإمام بن اش لعبد المنة انظر: )٢( 



ءؤَىتعالى: وقوله [ ٧٧]الزخرف: إظ ثاد ننك ءثنا لتض ثثلأ( ق؟، 
ونظائرها.[ ٢٠جدة: ]المبماه ييدمحأ يم بمتمأ 

الوأنه سعيرا، زادهم حت كالما أنها النار عن تعالى النه حبر ومنها — ٤ 
عدايهأتق عنهعر عيمف ^،؛٠ تعالى! قوله أمثال من وذلك أهلها، عن يخفف 

ؤوهاث(ألنيىآتارل>زممتعالى: ونوله [. ٣٦]فاطر: حقشزه َثل وى َةثإك، 
رنأآظمؤيم يش أيلم دافي . الدئاد_، نن ثزثا عنا ؛_، آذعإ جهثنِ 

[.٥٠.  ٤٩ِيىص@4لفاسم: إلا ١^^ 
]الإّراء[.-صت،زدثهنِثعناه حقتا^٧^٠١جهلإ تعالى: وقوله 

المار،وأهل الجنة أهل حلود من القرآن عله دل ما مثل على المنة ودلالة 
كثيرة:أحاديث، فى ظاهرة تفنيان لا وأنهما 

الذيالمار أهل رروأما ئالالمىه: قال: الخد.رى سعيد أبي حديثج : منها
،•بمحتون"ل ولا فها يموتون لا فإنهم أهلها، هم 

وأهلالجنة الجنة أمل اريدحل قال: ه المبى أن عمر ابن حديثح ومنها: 
الالمار أهل محيا مولت،، لا الجنة أهل يا فيقول: سنهم مؤذن يقوم ثم المار المار 
هيها(هو فيما حالي كل ، مويت، 

الوأنهما الدارين، وتاء الفريقين، حلود على الدالة المصوص هده ونظائر 
كثيرة.تييدان ولا ضيان 

١^٣٢.سالف، إجماع ذلك، وعر 

(.٣٠٦)حدث الإيمان، كتاب، مسالم، أحرحه )١( 
معالصحيح حاب. بغير ألما سعون الجة يدخل باب الرقاق، كتاب البخاري ، ءاو4 متفق )٢( 

لهّ!. ٥٥٧وا، ( ٤.٤٣ حديث،)٢ وأهلها، نعيمها وصفة الجنة كتاب وملم ر))/؛ا؛(لأ القح 
;١٨)الفتاوى ومجموع ، ٤٧٨ص للانرطي والتدكرة حزم)؛/ه؛ا(، لأبن النمل اننلر: )٣( 

٣٠٧.)



السنةأهل ئر ا وموأئمتها الأمة سلف اتفق وقد ت تيمية ابن الإسلام شيح ل ئا 
والماركالجنة يفنى ولا يعدم لا ما المخلوقات من أن على والجمامة 

ذلك.وغير والعرش 

المبتدعينالكلام أهل من ءلائمة إلا المخلوثات جميع بفناء يقل ولم 
باطلنول وهذا ونحوهم، المعتزلة من وافقه ومن ،، صفوازأ بن كالجهم 

اهوأنمتها. الأمة ملف، ؤإحماع رسوله، وسنة اف كتاب ، يخالف

مالحسثا هدا، تقريره بعضن تيمية ابن الإسلام شخ حالفه ممع. هذا تقرر إذا 
الباقة ض الجنة أما عذابها، ؤيزيل المار، يفنى تعالى اض بان القول تقرير إلى 

القيمابن تلمياوه وتبعه رسالة ذللث، تقرير في وألف، ينقطع، لا ونعيمها تفنى، 
.٢٣١^والاستدلال ذلل؛، تقرير فى المفس فأطال 

ثلاثةإلى تعود أدكهما وجملة 

وابنالخ3لاب بن عمر منهم الصحابة من جماعة عن المنقولة الأنار — ١ 
الماروأن منها. يخرجون المار أهل بأن الخيري سعيد وأبو هريرة وأبو عود م

أحدر؛،.فيها ليس زمان عليها يأتي 

فيقوله في وذللث، الأحقاب، وهو أمدا أهلها لخلود جعل نعار اف أن - ٢ 
عناستفاض، وقد ه برداولا جا ثذدمذ لا لحمابا كثذ؛؛؛l1 ؤ المبأ؛ صورة 

الصفامت،،يتكر كان الجهمية، ورأس الغلالة، أص الراصي،، صفوان بن الجهم هو• )١، 
(؛Yl/n)المر كلها. الأمكة و اغ إن وفول: القرآن، بخالق رفول: 

.٥٢-  ٤٩ص وازر الجة بفاء قال من على الرد واننلر: (.< X'Wl\K)الخاوي مجموع )٢( 
٠.٤ ١ . ٣٦٨ص الأرواح وحادي ، ٧٩- ٥٣م، واكار الجة بفاء قال _، عر الرد انظر: )٣( 
،٥٦-  ٥٣صن رسالته في الإسلام شخ ونقالها تفسيره، في حمد ين عبد الاثار هده روى )٤( 

المزلم»ُاإم وانغلر: حميد. بن عبد بإسناد  ٣٧٥-  ٣٧٠ص الأرواح حائي يي القيم وابن 
(.٥٢٧القدير)آ/وقح (، ٢٠٢/٤)



يقدرلا والأيدي السنين• من محدود بحد الحقب تفدير لف المن واحد غير 
الأحقاب١بمدة 

•~وثلإمارت ممرك بمشيئته، لمار 
تعالى!ه ونول[ ١٢٨عام؛ لأن١ ] عيره نكعد )غث إة أثأ إلاماثاء يهآ جَي؛بم 

]مود:تيدر.ا^ 4آ صال يأى ءان ريلث شاء إلاما ؤآمحي، آلثثوت دامت ذ؛ا٠٢ تادكث> حؤ 
الوأنهم بانية دامت، ما قيها النار أهل خلود أن على دالة الآياُت، فهد«ْ ١[ ما* 

باقيةدامت ما منها يخرحون 

النارأهل حلول عر الدالة الصريحة النصوص تأولا البعيد التأؤيل وبهذا 
دلالةلصريح مخالف تأؤيل وهدا يائية. دامت، ما فيها حاليين وقالا فيها، 

أنهكما ه. نفالإسلام ثيخ حكاه الذي الأمة ملف ؤإحماع والمسنة، القرآن 
ولكنكتبهم، سائر في الاستدلال في الجليلين الإمامين هذين لمنهج مخالف، 
وقل،ه. النبي إلا محيري قوله من يوحد الناس لكل تعار، ش المطلق الكمال 

سماهابرسالة ج؛كيلم الفرد الرأي، هذا على العلم أهل من واحد غير رذ 
احتلافأحدثه فناهر، وتعصب، واصح، ، تشففيها والنار® الجنة ببقاء ٠الأعتبار 
الواضح،العقلءي الاختلاف ْع الوحي نموص وفهم الاستدلال في منهجيهما 

الأستارءارفر سماها رمالة ر المنعار إسماعيل بن محمد العلامة ورد 
محمدالعلامة وحمالها وأنصف،، فيها أبيع المار® بفناء القاتلين أدلة لإبعنال 

.٣٧٦ص ، ٣٧٣ص الأرواح وحادي ، ٦٢ص وازر الجة بماء 1ُل من على ارد انظر: )١( 
.٣٧٢ص الأرواح وحادي ، ٧٤، ٦٣ص وايار الجة بماء فال من على الرد انظر: )٢( 
ست،س؛ن نوني الظار، الأصولي الممر، الفقيه الماسي، المكي الكافي همد بن علي مو: )٣( 

(.١٨٠الاوم_ا)أ/ ثدرايتؤ وسعماتة؟ وحمين 
لهاليمن، في الإمام يئنا من مجتهل■ بالأمير، ، المعروفالصنعاني، إسماعيل بن محمد مو: )٤( 

(٣٨/٦٠)الأعلام وألقح. ومائة ونمانين انتتان ستة توفي ، وهمرْ الملام سل 



الشالأدلة فيها استقرأ ة. الفئالقافية، بمقدمته الألباني الدين ناصر 
عليه.مزيد لا بما دليلا دليلا ونائثها القول لهدا القيم ابن 

التالي:منها أحمل 
الأدلةبها تعارض ولا المار، فاء عر تدل لا ذكراها المي الأدلة هذْ أن 

وبقانهما.والمار الجنة حلود على الدالة والمنة القرآن من المتفيفة 

دراية.ولا رواية لا المدعى ست، فلا الصحابة بعض عن المرؤية الأثار أما 

العلامةذللت، بين كما حجة، به يقوم لا صعيف، فأكثرها الرواية جهة من أما 
تعالىأ١،.اممه رحمهما والألبانى الصنعانى، 

فاءالمسألة أن وذلك، المعللوبط، على دالة غير فهي الدراية جهة من وأما 
خروجعن الخبر فيها ؤإنما ذللاج، على يدل ما الأثار من شيء في وليس المار، 
الفنانها على ذللا، يدل ولا باقية، وهي إلا يكون لا والخروج منها• النار أهل 

المزانارى.ولا نقمنا ولا مْلا؛قة 

الوحوينحروج أد.ادوا أنهم على حملها لوجب الأثار هن-ْ صحنا ولو 
عنالأخبار بدلك، صحت، كما بذنوبهم، المار دخول تحقوا امالذي 
•اض رسول 

المورةمن بعدها الآيارتا في إذ ألبتة، المار فاء على تدل فلا المثأ آية وأما 
إلاربيك؛ ش قوله: وذللت، المار فناء على بها الاستدلال ينفض محا نمها 
الأحقاب،٠لثن، بحد الحداب، بزيادة فأخبر [ ٣٠زالبأ! عداباه 

فيالمدد بممهوم استاأ.لأل المار فاء على بها الاستدلال أن آحر: ووجه 

انظر)١( 
انفز)٢( 
انظر)٣( 

.٧٨، ٧٦-٧٥، ٦٥، ٤٩- ٤٨ص الأسار رفع 

.٦٩.  ٦٨ص الأسار ورفع )اا/هلإ،(، ^ ٧١ونح (، Y«Y)؛/المزيل ممالم 



صتم
فيها،النار اصمحاب خلود على الدالة والأحاديث الأيات عشرات منهلوق مقابلة 

اتفاءال١/للمعلوق الحكم الواجب لكان التائي مغلوق العدد مفهوم عارض ولو 
محلهو إذ مستقيم، غير فهو وهود الأنعام آية في بالامتثتاء استدلالهما وأما 
علىالدلالة في به يحكم اتفاق محل فيها ليس كثيرة وتقديرات حلويل، حلاف 

يصحفهل اعتراض. من منها شيء يخلو لا محضة آراء هي بل النار، فناء 
!.يقاثها؟.'على الدالة الأدلة صريح على هدا بمثل الاعتراض 
تعالىاف كتاب، من المحكم إلى تعاد أن اشتبيث، إذا فيها يقال ما وأحن 

إلىالمتغابه فيرد فيها، أهلها حلود وأحايين، آيات وهو رموله. وسنة 
اJحكمر٣/

الخةأن الأمة سلم، إجماع وعليه والمنة القرآن عليه دل الذي الم، والقول 
نمدازرم.ولا تقيان لا وازر 

المميل.سواء إلى الهادى واف 

.٨٨ص الأمتار رغ ت انفلر )١( 
انذلر:رذعالأمتارصاه_ه«اّ)٢( 
الطحاؤيةّة العقياووثرح ، ٥٢٥،  ٤٧٨- ٤٧٦ص للقرطي الموآى أحوال، ز اكذ.كرْ •' انغلر ( ٣١

(٢٣٥.  ٢٣٠)٨ الهية الأنوار ولواح )\\إ{<^ه ^ ٧١ويح (، ٦٢٩-  ٦٢٠)أ/ 
يعترها-





والترجح!المناقشة أو 
التيالأقوال بض الجمع لكؤ ملأية ا هذه ير نففي الطبري الإمام محلك 
فيعليه المدلول المعنى في جميعا ويحولها معانيها لتقارب وذلك حكاها، 

وآثاره.أعماله في الشيطان اتباع عن الهي وهو ية، ألا 
قوله:تأويل في عنه ذكرناها عمن ذكرناها التي الأقوال وهذه ئفب: فقال 
فينولا منهم قانل كل لأن بعض؛ من بعمها معنى مريب ؤ-ْئلء؛ت 

تأؤيلحقيقة أن غير وأعماله. آثاره في الشيطان اتباع نهي إلى أثار فانه ذلك، 
آثارهحمح في تتحمل ثم قدميه®، بين ما ااJغد أنها من بينتا، قد ما هو الكلمة 

١^١،.يتتت. قد ماعلى وثلرقه، 
الخهلواتإذ اللغوي، المعنى هو الكلمة تأويل حقيقة أنه ذكر الذي والمعنى 

مدميبين ما بمد وهي• حئلوة جمع 
يهيأمر فيما الثبهلان اتباع عن الهي به فالمراد الأية محياق في المعنى وأما 

التيالأنوال ينتظم المعنى وهن.ا — العلبري احتار كما — تعالى اف معمية من 
التفسيرنبيل من الشيهلان، اتباع لصور تمثيل إلا هي وما الأية، ير نففي ذكرها 

والاعتقاداتوالأفعال الأقوال من تعالى اش سريعة عن حرج ما فكل بالثال• 
^^^٢^التالية: الأية في تعالى قال لهذا الشيطان، حطوات من فهي 

متناولوهو سوء، لكل شامل فهذا شدو0ه ب ما أثم عل ممولوأ وآن وألثتثل؛ 
علىتقول لكل وثامل العاصي، أقبح وهي فاحشة لكل وشامل معمية، لكل 

ونحوهاواسا والاليحائر تحريم تعالى اف إلى بتهم كنعلم، بغير تعالى الله 

(.٣٠٢)م المان جاع )١( 
الراغبيطردان (، ٣٠١)T/ المان وجاع ، ٦٨ص شة لأبن القرآن >ب نفير انظر: )٢( 

والمحرر)ا/يآم(. والكشاف )ا/مهآ(، ى للواحد والوسط ، ٢٨٨ص »حطوة« مادة 
وغيرف.( ٩٨)أ/المحيط والبحر (، ٤٣/٢)الوجيز 



امحقوثكن •م وثُ ولادصيلت دلاهو ثس ماثنيأس ؤ بقوله: اكراءهم اض نرذ 
عنهاض أحبر الذي الحلال وكتحربمهم [ ١٠٣]الماتدة: أثكذبه نروذوأثم َىروأ 

لكمأذرتك ءآلئث ئز و-ءدلأ -مإث١ منه نجثلثم نزف يت\ ثآغ أس آنزو مآ ينم آرء ت بقوله 
[٥٩آ'روأسمحدرآىهلمست 

نال؛ه السي أن حمار بن عياض حديث في حاء ما المعنى هذا ونظير 
نحكمال كل هدا. يومي علمني، مما جهلتم ما أعلمكم أن أمرني ربي إن ألا ٠٠

فاجتالتهمالشياطين أتتهم إنهم كلهم، حنفاء عبادي حلقت محإني حلاد، عبدا 
بهأنزل لم ما بي يشركوا أن وأمرتهم لهم، أحللت ما عليهم و-ممت دينهم• عن 

ّلطانا((رم.

بهيأمر فيما الشيهيان اتباع عن النهي هو هنا المراد أن على يدل ومما 
فيالشيهلان حطوات اتباع عن النهي أعني _ الأصالوب هذا استعمال ويزينه، 

تدلمختلفة معاني في الكريم القرآن في - ١^؛؛؛،؛^^ نثلوب ثمموأ قوله؛ 
العموم.إرادة على 

فيطنا حلالا الأرض في مما بالأكل الإذن عقب المهي حاء الأية هدْ ففي 
]ال_ة_رة؛أيئيلإه ثئعوأ ولأ ثدنا حية!  cfJأيق معا كلوأ ألشاش I نوله 

->ْلريتقعوأ ولأ آث؛" ررهم يما ؤمكلوأ الأنعام؛ محورة في تعالى فوله ومثله [ ١٦٨
ماإلى تعالى اض أحل ما تعدي أن على يدل مما [ ١٤٢]الأنعام؛ ألئتهلني؟ب 

ماإحلال أو الحلال، هذا تحريم وكذللث، الثسيهلان، حهلوات اتباع هو حرمه، 
اف.حرم 

(.١٥٢-  ١٥١)\إ المان أضواء يفلر )١( 
ه؛اش لرمحول صدما كان التميمي، المجاشعي ناحية بن حمار أبي بن حمار بن عياض )٢( 

(.٥٦٥)٦٨ الكمال وتهيب (، ١٢٣٢)T/ الامحتيعاب المرة. سكن ندنا. 
(.٦٤، )٣٦حديث نعيمها، وصفت الجنة كتاب مسلم احرحه )٣( 



عملمن القذف أن على يدل مما الإفاك، لقمة تذييلا الأسلوب هذا وجاء 
الشيهلان.

كلهابشرائعه والعمل الإسلام، في بالدخول للأمر تذييلا الأسلوب هذا وجاء 
أدحاوأقءامنوأ اهك قوله؛ في فرصها التي فرائضه على والمحاففلة 

بشيءالعمل نرك أن على يدل مما ألق-تءكى4 حْيت ثئعوأ ولا محكاثه ألنند 
متاهيهمن شيء ارتكاب أو فرائضه من شيء في الفريهل أو تعالى اغ رائع ث من 
الشيaلان.حهلوات اتباع هو 

فياليري اختار، الذي المعنى صحة على دلالتها في صريحة الأية وهنْ 
لأية.ا هد0 يره نف

-الثسهلان خهلوات، اتباع عن النهي من العام المعنى هذا لف الفهم وقد 
-•المثل نل من فهي أقرائه ذكر بضهم عن رد وه 

خطواتمن فهو غضب في نذر أو يمين من كان ما عباس: ابن فقال 
.يمين كفارة وكفارنه الثيهلان 

ااشيه٧نر٢/حطوات من فهي فه معصية كل ت والدي قتادة وقال 
الليث،وأبو ، الزجاج منهم التمسبر أهل من جماعة ئال هذا وبنحو 
وابنتيمية، وابن حيان، وأبو والمرطس، والرازي، عطية، وابن والمغوي، 

•وغيرهم والألوص والثوكاني، كثير، 

محياليوحر وذكر0 حميد، ين عبد ند ب( ٢٩٣)ا/ كثير ابن ساقه حميد، بن عبد عنه رواه )١( 
الدر)ا/؛•؛(.

{٦٩٦كثير)\ايرابن ونف{^ r\x)٦! والمدرك ( ٢٨٠حاتم)١; أبي نفيرابن انغلر: )٢( 

اكزول=م ومعال(، ١٧٥العلوم)ا/وبحر (، ٢٤١)ا/للزجاج القرآن معان ائفلر؛ ( ٣١



كلفي عام اللفظ أن والصحيح ملت; الأيوال; حكى أن بعد القرطبي قال 
اهوالمعاصي. البيع من والشراع السنن عدا ما 

صدرتالمعنى متقاربة أموال وهده الأموال! حكى أن بعد حيان أبو ومال 
١^٢،•اف• معمية عن الهي كلها بها والمعنى المثل، ميل على قائلها من 

القرانلأحلكم والجامع ٤( )ه/ انمب ومفاتح ،(، r/Y)الوجيز والمهرر (، ١٨٠=)\إ 
 ،)Y»؟/Y( والبحر ،)ابنير ونف)ْا/ب؛م، ان-ب ناوي ومجموع المء؛ط)؟/ا«ا

وذحاويان)ا/هممل(.وروحاوعانيرأ/ا،"ا(، القدير)ا/'\ا"ا(، ونح (، ٢٩٢/١محير)
)آ/ا،*أ(.القرآن لأحكام الجامع )١( 
(.١٠١/٢)ابل البحر )٢( 





يكونفلأن أمحرنج(ه، كرأبثاؤ، ألشاش ^^؛^١ نوله! عفيب ذلك لأن الغائب؛ 
ؤشثءئصد/نمنهم أن أخر الذين عن خرا يكون أن من أولى عنهم، خرا 

غيرها...تأنقة مبقصة نممهم وانقطاع الأيات، من بينهما ما مع ١شأئد١دايم 
الة.اءالهتمضمون هو ترجيحه في حرير ابن به أدلى الذي الوجه وهذا اه 

أوجهمن وهي عنه® الخبر ام3ني بما إلحاقه من أولى وليه بما الكلام ارإلحاق 
كثرا•- وغترْ - جرير ابن بها يدلي التي الترجتح 

مامذكور أقرب إلى الضمير إعادة لأصل  ١٠قاعدة هنا جرير ابن ترجيح ؤيؤيد 
إلىالضمير أعاد جرير ابن احتار، الذي القول أن وذلك خلافه® دليل يرد لم 

أولى.نهو الضمير، - Ulpاحتملهما الدين المن.كونين أقرب 

بابمن ؤيكون النلاهر، هو وهذا القول! هاjاا ذكر أن بعد حيان أبو نال 
.٩١الالتفات... 

الزمخئري،منهم ير النفأهل من جماعة الأية فثر القول وبهذا 
الدر؛،.رحمة عليهم والألوسي، والثوكاني، واليضاوي، 

XT'0/T)المان جاع )١( 
(.٦٢١)Y/ الترجيح فواعد انفلر: )٢( 
(.YYl/Y)المرن والدر ١(، • r/Y)المط الحر )٣( 
وروح(، ١٦٧)١; القدير ونح )\إمل التترل وأنوار  UT1A)\/الكشاف انثلر: )٤( 

)Y/•؛(.الخاتي 





غيروالمهي الأمر من يفقه لا الذي البهائم من به المنعوق كمثل رسوله، 
الصوت.

وطاالمقلوب. قبيل من ت أى به، ينعق الذي ينعق* *الذي ب المراد فيكون 
،.وابن الفراء، به وبدأ هميدة، أبى قول الوجه 

وأوثانهمآلهتهم دعائهم في كفروا الذين ومثل ذلك؛ معنى ت آخرون لقال 
ونداء.دعاء إلا الناعق يسمعه لا بما الناعق كمثل تعمل، ولا تسمع لا التي 

شيئا.الناعق عنه يه يفهم ولا صوته يبخع الذي الصاّى وذلك 

ليدرمابن عن جرير ابن ورواء 

يكونأن وهو ، ذللث، غير آخر وجها لأية ا تحتمل وقئ جربر• ابن نال 
الاءقكمثل دءا٤هم تفقه لا التي آلهتهم دعائهم في كفروا الذين ومثل ت معناها 

فيأنه غير ، بشيء نعمه من تنتفع فلا غنمه، صوئه تسمع لا حيث من له بغنم 
اهرُاا.آلهته... دعائه في الكافر فيولك، ونداء. دعاء من عناء 

!والترحح المناقشة ؛!؛ 

علىواعترض وافقه، ومن هماس ابن قول ترجثح إلى جرير ابن الإمام ذهب 
ولماليهود، في وأنها الأيات، سياق بدلالة قوله لصحة وامتلءل نيد، ابن قول 
نبوها.أصنام لليهود تكن 

عاصابن قاله الذي الأول التأؤيل بالأية، همدي التأؤيل وأدلى ققتي: فقال 
كمثلوواعظه، الكافر وعفلم ومثل الأية: معنى أن وهو عليه• وافقه ومن 

.١٩٩ص الهمان ثكل و-اويل )\اص للفرا، القرآن وساني )\اس المجاز انثلر: )١( 
(٣١٣/٣٠)البيان جاع اننلر: )٢( 
)مما'آ(.البيان جاع )٣( 



هذااحترنا ؤإنما كلامه، يعقل ولا نعمه يسمع فإنه ونعيقه، بغنمه الناعق 
ولم، بها ذكره تعالى اف عش ؤإياهم اليهود، ني نزلتا الأية هذه لأن التأويل، 

أونفعها ؤيرجون يعغلمونها أصنام أهل ولا يعبدونها، أوثان أهل اليهود تكن 
تبمعنى أنه ذلك تأول، من لتاويل - كدللث، ذللت، كان إذ - وجه ولا • صرها دفع 
إياها.ودعائهم الألهة ندائهم في كفروا الذين مثل 

دليالناقيل: اليهود؟ الأية بهذه المفصود أن عالي دليللئ، وما ت قائل هال، فإن 
بينهماما فكان يه. المعنيون هم فإنهم بعدها، وما الآيا'ت، من فبلها ما ذللتا علي 
تأتيحتى غيرهم، عن -نمرا بكون أن من دأولمح، أحثا عنهم، محرا يكون بأن 

الإخبارمن ذكرنا ما مع هدا، غيرهم. إلى عنهم الهمر بانصرافح واصحه الأدلة 
الأيةأل عباس ابن عن رؤينا التي والرواية نزلت،، فيهم أنها عنه ذكرنا عمن 
،.١١٠٠١فيهم. نزلت، الأية هده قبل الي 

الناعيةمجفمون هو لترجيحه جرير ابن به ل، استلب الذي الدليل ا وهل. 
عنبه الخريج من أللمح، بعدم وما فبله ما معاني في الكلام ®إدحال، I الترجيحية 
ذلك«ر^،.

وذلكالمرصع هازا في تهلبيقه في منانع أته غير الترجيح في معتبر وجه وهدا 
جريرابن رها فو١اللكا المشركين، عن الخبر في لأية ا هل.ه قبل الأياُتج أن 

ؤدللنهؤإدهُو-ضلأ؛ تعالمحرفوله من وذللث، ريزل المغمن وغتره نفسه، 
الما أم مارأؤئ وآن وأق٠كمح يآلثوي يأممح؛ ؤإدم١ ت ه ولنمى إله ألنجئَ أونثذ ند 

الايات،من قبلها ما أراد جرير ابن يكون أن إلا [، ١٦٩-  ١٦٣؛ ٤٠٢٧١]شيمةه 

(.٣١٤اوان)م/مام_ جامع )١( 
الرحح)ا/هآا(.انذلر:ماءل.)٢( 
وغيرهما.( ٤٥-  ٣٢)٢; الوجيز والمحرر (، ٤٣٠ -  ٢٦٥)T/ اييان جامع انظر: )٣( 



وبطلالنمل، وقع ففد ذلك يكن فإن اليهود. عن الخبر في مضرصة وهذ0 
اليهودرا،.عن الخر في ما 1ن الاسدلأل 

عنالخبر في يرها نفبمدد نحن التي الأية هذه أكانت واء فهذا، تفرر إذا 
القولين(أولمح، وافقه ومن ها عجاس، ابن فقول كليهما أو العرب مشركي أو اليهود 

دءآءفوله: وهي زيد ابن قول صعق عر تدل، قرية لوجود وذلك الأية، ير بتغ
الد.اعيندعاء به تسمع عقل ولا لها ممع لا والأوثان الأصنام أن وذللث، وداءه 

لموته.غنمه سماع أو صوته، الناعق بسماع تثبيهها فيصح لها، 
ءالقولالترحيحية! الماءد.ة مضمون هو نيد ابن قول( به صعق، الذي الوجه وهن.ا 

نيدابن نول( صعق تقرر فإذا حالفه،ا ما على مرجح الياؤا في مرائن( تؤيدْ الذتم( 
وافقه.ومن عباس ابن قول( وهو الأحر القول وثثت صح الوجه، بهذا 

دعاءقوله! أن إلا زيدت ابن قول، مضمون حكى أن بعد الزمخثرى قاله 
١^٣٢.شيئا. تمع لا الأصنام لأن عليه، يساعد لا ودآءه 

ابننول، ]بعني أولى والأول ت القولين حكى أن بعد كثير ابن الحافظ ونال، 
حياةولا لها بطش ولا تبصره، ولا شيئا تعقل لا الأصنام لأن ماس[؛ 
كثيرةعبارات حرت لأية ا مسير ني واختياره القول هذا ترجح وعلى ءيها.اه 

اكض>ْ<.ض س 

محزنهو)مبام،داش)ا(، ض)\(< ( ٣١٤)Y/ \ووضع شاكرعرهذانملق انظر: )١( 
نمس.بكلام نلها الآ؛ات> وتفسره ترجيحه، حرير؛ي ابن كلام اصطراب، 

اكرحح)ا/ههآ(.قواعد انظر: )٢( 
)ا/فأ"\(.الكشاف )٣( 

ومماالثعب،، طعة من صقط النص وهل.ا المعرفة، دار ٍل: 'آ(، )ا/؛*العظيم القرآن ير نف)٤( 
يخنتثصهومنه وهو نيدؤ ابن قول مفمون احتيار جرير ابن إلى نسببا أنه هنا: عليه التنبيه ينبغي 

بيانه.مبق كما حلاقه احتار جرير ابن فإن 
والوّيط=وحرالءالوم)ا/ا*با(، للزحاج)ا/أإمأ(، القرآن معاني اJثال: سيل انظرعلى )٥( 



يي؛_ري

اللدبنالوجهين فأدر عاس• ابن قول الآ؛ة بشير القولين أولى أن تقرر إذا 
حرير،ابن اخاره الزى وهو الأول الوجه المنل معنى في جرير ابن ذكرهما 

الرر بل الأصل، خلاف وهو القلب على لأية ا حمل الئاني الوجه أن وذلك 
صح؛حااوجه يدونه ولها القلب، على لأية ا حمل ينبض 

والفراءعبيدة أبو ير التفهذا إلى وذم، حكاه؛ أن بعد حبان أبو قال 
فيإلا يكون لا الملب، أن الصحيح لأن عته؛ القرآن ينزه أن وينبغي وجماعة، 

اهعليه• يقاس لا بحبنف الهالة س فهو الكلام، في جاء إن أو الشعر، 

والكثاف)ا/والمءررالوج؛ز)^هأ(، (، ١٠٧..١ ٤ وشرالعاتي)أ/ م 00=)\إ
)\/اكزيل وأنوار ٢(، ٠ ٤ )ا/ كير ابن وتمر ١(،  ٠٦. ١ ٠ ٥ )Y/ الممط والبحر (، ٣٢٨

وغيرها.٤( ١ )Y/ وروح ١(، ٠ • 
(.٤٦١)Y/ الرحح قواعد انفلر: )١( 
 )Y( المحبط البحر.)أ/أ«ا(





ي£يزري
قوليوأحد المالكية، مذهج، من والشهور الحنفية وهو 

لهبد لا ما فوق عاد ولا شهوة، أكله في باغ غير اضطر فمن آحرون: وئال، 
ال1دىرأ،.عن جرير ابن ورواه ت. 

والترحح!المتاقشة أو 

الحرام،.م باغ غير المعنمح،ت بأن القول ترجيح إلمحا جرير ابن الإمام ذهب 
مندوحة,أكله ترك في وله أكله في وعاد 

غيراضطر نمن ت قال من تول لأية ا بتأؤيل الأنوال هذه وأولى صث؛ فقال 
بوجود- أكله ترك عن وله أكله، في عاد ولا أكله، مجن عليه حرم ما بأكله باغ 

لأحديرحص لم ذكره تعالى افّ أن وذللث، وغنى• مندوحة - له افه أحله مما غيره 
الإمامعلى الخارج أن ثالث، فلا كذلك، ذللث، كان ؤإذ بحال. ه نمنتل في 

فعلهمالهما مبيح فغير ؛ = عليهما الله حزم ما أتيا قد كانا ؤإن العلريق، والقامحلمر 
منأتيا ما إتيانهما ثل عليهما الله حرم كان ما — عليهما الله حرم مما فعلا ما 

الملريققطاع على ذالوا-بمبإ كذللث،، ذللث، كان فإذ هما. أنفنز مجن - ذللث، 
اممهألزمهما ما إلى والرحؤع افه، طاعة إلى الأوبه العادلة، الأئمة على والبغاة 
إلىفيزدادان بالجامة، هما أنفقتل لا - الله معاصي من والتوبة إليه، الرجؤع 
حلائااممه أمر حلاقهما ؤإلى إثما، إلمهما 

ذلكنأكل شهوة، أكله في باغ غير أنه إلى ذللث، تأؤيل وجه الذي وأما 
اللهحرمه فيما لحل ند مما — الهلاك منها المخوف الضرورة لدع لا شهوة، 

مخالئا.للففله كان ؤإن تأؤياله، في قلنا ما بمعتى فهو - علته 

القرآنلأحكام والجاسمر ١(، ١ ٠ )؛/ والذحيرة )ا/ا'ها(، للجماص القرآن أحكام ت انفلر )١( 
/Y(٢٣٣.  ٢٣٢.)

(.٣٢٥. ٣٢٤)م البيان جاح انفلر: )٢( 



بهيمك ما ولكن ثبعة، منه آكل ولا عاده، ءؤوث؛ُ ؛ قوله تأؤيل توجيه مأما 
معانيمن اض يخصص ولم أكله. في الأسواء معاني بعض ذلك فإن ه، نف

فالصوابكذللثا، كان فإذ معانيه. بعض به عش فيقال معنى، أكله في الاعتداء 
قولوبنحو ١^١، المحرئ. معانيه كل في الامحداء أنه من : هياما القول من 
الجماص،منهم التفسير أمل من جماعة نال الأية هذه تفسير في حرير ابن 

،•دء؛رءمر دالألوسي، حنان، دأبو تيمية، وابن دالقرطي، 

هوير النفوهذا القول؛ ^ا ذكر أن بملل تيمية ابن الإسلام شيخ نال 
أنزلاف لأن ؛ حبير[ بن وبد مجاهد قول دون ]يحني الأول دون المسواب 

يحرموما يحل ما لمن المدينة، وفي والحل، الأنعام، المكية؛ ور الفي هان.ا 
الخبرفي هي إذ الأيات سياق دلالة القول هذا ترجيح ييؤيل اه-لص الأكل... من 
الالمياق في ذكر للخّلمين ولا للإمام يجر ولم والحرام، الحلال الآكل عن 

رالآيةر بتفسير أولى ذكره جرى ما إلى الكلام ؤإعادة كورا  Jinولا محدوئا 

أمته،من الأعن.ار لأهل رحما جعل تعالى الله أن — أيئا — ترجيحه ؤيؤيد 
الصلاةونمر والتمم، رممان في كالفطر العامين دون يالهلاJعين يقيدها ولم 

٠ونحوها السفر فى 

تعالىاض لأن المحيح، على رحمة ت، وليعزيمة للمضطر الميتة وأكل 

(.٣٢٦- )م٠٢٣ البان جامع )١( 
والجامع)ا/(، الهراسي للكٍا القرآن وأحكام (، ٥٦)ا/للجماص القرآن أحكام انغلر; )٢( 

)أ/آاا(،المحبمل والحر )؛آ/ااا(، الخاوي ومجموع (، ٢٣٢)Y/القرآن لأحكام 
؛(.Y/Y)العاني وروح 

اكاوى)؛أ/اا١(.مجموع )٣( 
)\إ{<0\(.للجماص القرآن أحكام انفلر: )٤( 



حال؛_تة الم_من الأكل ترك فإل [، ٢٩لالمساء: مثلوأ ولا ؤ ت يقول 
الصحيحعلى لمسه تلا ئ لكن مات، حتى الاصطرار 

فيلا الأكل في ه عاد ولا بلغ عن ؤ ير بتغالأنوال أولى أن بسين فهذا 
أعلم.واف والمالمين، الإمام على الخريج 

(،٤١الهراس)١; لما \ُ\و وأحكام (، ١٥٨أحكام١^للجماص)ا/تم\ْا.١^ 
وأضواءالمان(، YY'Y_'٢٣٢لأحكام١^)٢;واوجا.ع (، ٣٣١; ١٣^٠^،قواْة)دص 

)\ا\لأ\ا.





هدهفكدلك حلقه، ونوى حلقه بالذي كفره من تعجبا[ ١٧أاكنثآمح/4تهمسن 
.^١

علىأجرأهم ما ت قال من ئول لأية ا يتأؤيل الأقوال هده وأور ؛ فقال
أتهوذلك أهالها. يأعمال وأعمالهم النار عذابر عش أجرأهم ْا لمعنى• النار، 

علىفلأنا أجرأ ما I بمعنى اض*، على فلأنا أصبر ®ما العرب: من مؤع م
اضأنزل ما يكتمون الدين القوم عن اتجر بإظهار حلقه اض يعجب ؤإنما 

منقليلا ثمنا ذلك بكتمان واثترائهم ونبوته، ه محمد أمر من وتعار تبارك 
مع—• ذللث، على تقدمهم من التعجب وجه على — أعهلوها التي والرشى الحتؤ 
عقابه.وأليم اممه سخهل لهم موجبا ذللث، بان علمهم 

®النار®بذكر اجترئ ولكن النارا عل.اب عر أجرأهم فما ذللث،: معنى ؤإنما 
أشبهما بمعنى: بحاتم®، سخاءك أشبه ®ما يقال: كما ®عذابها®، ذكر من 

اهبعنترة®. شجاعتلث، أشبه ®وما حاتم، بخاء سخاءك 
ابنمنهم المسربن من جماعق جرير ابن رجحه الذي القول هذا رجح وفد 

إرواحد غير وسه المضرين، أكثر بدأ وبه ،، حيازل وأبو جري وابن عطية 
،٠الجمهورأ 

نمته.وحكى ١(، )ا/مأ• المعانى الفراءنى بذلك كماصرح هذاعوالكاتى، صمع الذي )١( 
(.٣٣٤. TTTfr)البيان جامع )٢( 
وتمر(، ١٢٤)Y/المحيط والبحر )ا/ا،1(، والمهيل (، ٥٣)Y/الوجيز المحرر انظر: )٣( 

والحريرواكوير)آ/ْآا(.)آ/إإ(، العاني وروح )ا/ْا،آ(، محير ابن 
)Y/المحيط والبحر (، ٢٣٦)Y/القرآن لأحكام والجامع (، ٥٣)Y/الوجيز المحرر انظر: )٤( 

١٢٤.)





مكانهايجوز التي همي ههنا وارهذارر بكفرهم. العذاب هذا ت ثال يم آلناره 
بهفكفروا بالحق الكتاب نزل اض بأن ذلك فعلنا والمعنى؛ ااذلكاا 

والترحح:المناقشة ؛؛؛- 

سبقما كل إلى الأية في ااذلكاا الإشارة اسم إعادة حرير ابن الإمام احتار 
صمةمن كتابهم في اف أنزله ما المهود أحبار كتم من السياق، في ذكرْ 

علىعقوبة من أصابهم وما ذلك، وغير بالهدى الضلالة واثترائهم ه محمد 
ذلك.

أشارذكره تعالى اش أن ت عندي الأية يتأؤيل الأهوال وأولى ت  ij&jفقال 
ؤإنأكمك^.قنمونمايدمحيننوله! حواه ما حميع إلى لاذلك٠١، بقوله! 

أفعالعن حبره من ه، آمحا ألخجثب ئرد أثة يآة ءؤد'لاش ت نوله إلى أوأكتن_،ه، 
هذات فقال ذللث،، على العقاب من ذكره تعالى لهم أعد ما وذكره اليهود، أحبار 
أمرمن كتموا ما الناس بكتمانهم = اليهود من الأمار هؤلاء فعلته الذي 
وبخلافهم- حسيس الدنيا من ض لم منهم طلتا يه، علمهم عع وسوته ه محمد 
لهمؤإعدادي وتكليمهم، وتزكيتهم نملهيرهم تركي من - وذلك = وطاعتي أمى 

امفته* واحتلفوا به فكفروا بالحق، كتابي أنزلتا بأني - الأليم العياب، 

لأية،ا في المذكورة الأوجه أكثر يجمع جرير ابن اختاره الذي الوجه وه1زا 
إشارةيكون وأن الأشياء، هذه من واحل. كل إلى إشارة يكون أن يصالح ولاذلك،؛ 

. ١١١مجموعهاإلى 

(.٣٣٥.  ٣٣٤/jU ("Y\جا.ع ١^ )١( 
(.٣٣٥)م المان جامع )٢( 
(.)ه/٢٣الغيب شانح )٣( 



فهوظي-هنّ سوآء كمثوأ اكمت> ^إئ تعالى قوله إلى الإثارة إعادة أما 
السياق.هدا عن لبعده بعيد 

وأبعدهاالإشارة! عائد يحتملها التي الأوجه تعداده معرض في حيان أبو ئال 
وعلىسمعهم، وعلى قلوبهم على حتم أنه اض أخبار من تقدم ما إلى إثارة أنه 

١^١،.يعقلون. لا فهم عمي بكم صم وأنهم أبصارهم، 
منه؛أولى فنيرْ محتملا، كان ؤإن فهو راهداءا بمعنى ااذلكا٠ بأن القول، وأما 

الوضع.أصل حلاف، لأنه 
الأقوال،.بين حمنا يعتبر الموصع هدا فى حرير ابن فاختيار هدا، تقرر إذا 

التكاليم،وعدم المار، أكل من ذكر ما مجمؤح أي! ررذللثج« الألوسى: هال، 
١^٢،.الكمان. على المرب والعذاب واكزكية 

(.١٢٦الحراوسل)أ/هآا-)١( 
)Y/؛؛(.انماني روح اظر: )٢( 





والترحح:المناقشة •؛!؛" 

والمصارىالمهود دالآبة عنى تعالى اف بأن القول جرير ابن الإمام رجح 
الأيات.ساق بدلالة لترحيحه واحتج 

قتادة،قال الذي القول الأية، بتأؤيل القولين هذين وأولى ه.' فقال 
ألمحقبمل، محه؛ؤم مئأ أن ألثر ؤإن0 •' بقول عنى بكون أن ت أنس بن والربيع 

ولومهم،بتوسخهم مفت قبلها الايات لأن والنصارى؛ المهود رألمذرُ_اه، 
لكنإذ ، قبلها ما سياق في وهدا العياب. أليم من لهم أعد وعما عنهم والخبر 

وجههبعمكم يولى أن والنصارى، اليهود أبها -، ؤلمسألره - ، كذللق، الأمر 
تآلمأتهفة'؛أم دابدب زئب ءامذ س آو المغرب، نبل وبعضكم المشرق قبل 

.١^١٢الأية. وألكش4 
مضمونهي الموضع هذا في جرير ابن الإمام بها أدلى التي الحجة وهذه 
وسياق. عنها< به الخروج من أولى وليه ببما الكلام راإلحاق الترحيءحيةت القاعدة 
أولى؛العموم على الحمل أن غير المعنى، هذا إلى يدعو الأية هذه قبل الأيايتح 

فيالعموم على والحمل الخاءد،اأآ،. بخصوص لا المعنى بعموم المرة *لأن 
فيممرر هو كما التخصيص، إلى دعي إذا ياق المراعاة على مقدم الجملة 
،.اكرحح١٣وجو0 تعارض 

أمرعن الحديث، تتمالت، من أنها لأية ا هذه في المموم على الحمل ؤيؤيد 
القبلة،أمر في الخaلاب بهم تعلق معا واليهود والمسلمون وتحويلها، القبلة 

كامأ١^، منيم عن ولنهم ما ألنابم، يى آلقث؛آء ^_،U، بقوله عنهم أحبر فاليهود 

XTTA/T)dU\ جامع
اننز)٢( 
انظر)٣( 
انظر)٤( 

المدىشتر 
اكرحح)؛/آ"ا•(.قواعد 
lYA/Y)واكوير والحرير )ا/ا"ا،آ(، كثير ابن تمر 







وديةالعبد، ودية الحر دية بمقاصة تعالى اف من أمر ذلك يل • آحردن وئال 
بالقفلوالتراجع القار، من للقتل اقتص إن العمد قتل في الأنثى ودية الذكر 

منه•والمقتص القتل ديتي محن والزيادة 

والحسنُ'موالربع طاو_، أبي بن علي عن جرير ابن ورواْ 
الرجليقتلوا لا والقوم نزلت،، ما حال( في الأية هده نزك ل ت آحرون وقال 
اضسوى حتى بالمرأة، والمرأة بالرجل، الرحل يقتلون كانوا ولكنهم بالمرأة، 

فجعل[ ٤٥: لالماىJة النثيرا4 آلثمى يآأأف ت بقوله جميعهم حكم ين 
يعص•بعضهم فود جميعهم 
هماسأى•ابن عن، ْللحة أمح، بن، علي، م، جرير انح، ورواْ 

والترحح:المناقشة -؛!؛- 
تتعدىلا أن المعنى: أن الأية هذه ير نمفي جربر ابن الإمام رجح 

وذلكالحر• دب١لعبال الن*كر بالأهم، فيوحذ دالجانمح، القار غير إر بالقصاص 
القول،.لهدا المخالفين الآحرير، القولين، بتضعيفه 
الرجلدية بين ما بمقل والترامع الدياتر مقاصة الراد قال: من تول فأنا 

والمرأة.

الرجليتلف أن تحريم على الإسلام أهل جمع بإجماع جرير انحر رذْ فقد 
نفستكون أن فالواجب، جميعه. فلع إلأفه على يأحدْ بعوض عفوا جسده من 

كماالديتين، بين ما بفضل الترامع دون ثويا، الحرة المرأة ينفس الحر الرجل 
الحرةر'آ،ؤالمرأة بنفس قصاصا تود الحر الرجل نفس أن . الّمح، عن محت 

انظر)١( 
انظر)٢( 
انظر)٣( 

(.٣٦٢. ٣٦١)م المان جاع 
(.٣٦٢)T/المان جاع 
ءالى=امرأة نل يهوديا أن حدين، المعنى هذا في لمت، ومما (، ٣٦٣)م المان جا*ع 



معتجتمع لا الدية أن على العلماء راإ•ج٠اع القول لهذا حرير ابن رد ييؤبد 
ا.القماص،ر وارتفع الدم م حن ئبلت إذا الدية وأن القصاص، 
رجلانتل إذا الأعور أن على مجمعون المسالمين علماء ®أن . أيصا — ؤيؤيده 

أجلمن الدية، نصف، منه ؤياحد الأعور يقتل أن لوليه ليي أنه الأعضاء سالم 
لالض«لأ/مكافئة القس أن على يدل وهدا أعور، وهو عينين، ذا نتل أنه 

عنهحاء بل عنه، يمح لا فهو ه طالم، أبي بن علي عن ردى ما دأثا 
بهافهو متعمدا، المرأة الرجل قتل إذا أنه من الج٠اءة، قول مثل ذلك حلاف، 

الديتتن■بتن ما بفضل تراجع بدون أي• ،• نودال 
أنمةوجماعة العلماء جمهور وأما البرت عبد ابن الإمام المغرب حافظ قال 

لقولبه؛ المرأة تقتل كما بالرأة، يقتل الرجل أن على لمتفقون بالأمصار الفتيا 
®الملموناممه رمول ولقول [، ٤٥■' ]المائدة النذسىه ؤاكس افءزوجل1 

منذكرا ذكرنا بما . رسوله ولا - وجل عر - اف يخص ولم دمارهم٠ تتكافأ 

مها;مواضع في الخاري عله• متفق حجرين• محن ه افه رسول ؛قتله بمحجر، لها -أوصاح 
كتايجلم، وم٢(• الفتح هع الصحح بحجرأوعما. قتل إذا بابج الا-وامحت،، كتاب 

(.١٧. ١٥حدبث،)الشاُة، 
(.٢٤٨٨)القرآن لأحكام الجاع وانفلر: )هأ/أْآ(، الامدكار )١( 
لأحكاموالجاع (، ١٣٥ )U/ المناع بيانع وانغتر: سر، باحممار ( ٢٥٦)ءآ/ الامذكار )٢( 

لأحكاموالجامع (. ١٧٦)\إ للجماص القرآن وأحكام )هآ/أهآ(، الاسدكار انظرآن )٣( 
؛Y(.A/Y)القرآن 

(،٣٧٩٨)بالكام؟ الملم أيقاد باب انمبا-ت،، مماب داود، أبو علي، حديث، من أخرجه )٤، 
والحاكم)م/آا(، اكس ش والمابمج الأحرار ين القود باب امة، القكتاب واشاتي، 

داودأيي صحح محي الألباني وصححه الذهي، ووافق وصححه (، ١٤١/ )Y المستدرك في 
وأح٠اJماجه وابن داود أبو ورواه (• YY ٠٨)والإرواء (، ٤٤١٢)ائي النوصحح (، ٣٧٩٧)

(.٤٥٦/٤)الخير تلخص وانغلرت حده• عن أيه عن ثعثيا بن عمرد عن 



يمي

الالمسلمين لأن —؛ وجل عز — اف لكتاب مخالما هذا من شيء وليس أنثى، 
بيتاوالمنة الكتاب بل _؛ وجل عر - اف لكتاب التأؤيل تحريف على يجتمعون 

.١^١٢لأص.. التي;ألتن أو >ائث قوله: من وجل عر اف مراد 
ؤإيطالهالقول هذا رد عالي والفقهاء رين المقمن كثير عبارات تواؤنأت وقد 
والرازي،ء-طية، وابن العربي، بن بكر وأبو الجصاص، بكر أبو منهم 

وءيرهمل٢/حيان، وأبو والقرؤلبي، 
أنهبذلك بينا كان كذلك، ذللث، كان ؤإذ ت القول هذا رد أن بعد جرير ابن قال 

العبديقاد لا أن ه ألأيئ إؤدثأ'لأذئ ؤأيبد أفر أقر ؤ ذكره! تعالى بقوله يرد لم 
كانكذلث،، ذلك كان ؤإذ بالأنثى. الذكر ولا بالذكر الأنثى تفل لا وأن بالحر 

الأحرين.المعنيين أحد بها معني الأية أن ييئا 
فيؤخذوالجاني، القاتل غير إلى يالقماص يتعدى لا أن من ت قولنا إما 

الحر.وبالعبد الذكر، بالأنئى 

أمرخاصة بأعيانهم نوم محي نزلت، الأية تكون أن وهو ت لأخر ا القول ؤإما 
ديالماله كما بعض، من بعضها قصاصا قتلاهم ديات يجعل أن ه النبي 
قوله.ذكرنا ومن 

غيرالحقوق في القاصة أن على — بينهم حلاف، لا — الجم؛ع أجمع وقد 
نسخه.ثم قضاء ذلكر في يقص لم افه أن عالي وأجمعوا واجبة 

عازينصء ؤمحمحُأمحاص4 ذكرْ: تعار قوله وكان كذللث،، كان ؤإذا 

(.٥٠٠)\\إ ثدامة لأبن واسي (، ٣١)n/ الأم وانظر: (، ٢٥٥)>،Y/الأسذكار )١( 
الرييلأبن القران وأحكام (، ١٧٢للجصاص)ا/ امآن وأحكام ( ٣٢. ٣١الأم)٦; انظر: )٢( 

ا/)١ ندامة لأبن واسي (، ٥١)ه/ الغب ومفاتيح (، ٦١والمحررالوجيز)٨ )ا/ي(، 
المحيْلوالمر (، ٣٣٧/١٢والذخيرة)القرآن لأحكام والجامع ( ١.٥٠  ٠٥٠

-١٤٧.)



لكنما لأن المهالة؛ هدم قائل قاله ما حلاف القول أن معلوما لكن فرض، أنه 
علىمجمعون والجمع فيه، لهم خيار فلا يفعلوه، أن الحقوق أهل على فرصا 

بعض•من بعضها حقوقهم مقاصتهم في الختاو الحقوق لأهل أن 
ماهو ذلك في القول من فالصحيح ذكرنا، الذي الوجه هذا ناد تبين فإذا 

اُرا/ئكا. 

الأيةهده ير نففي عنده الراجح عن جرير ابن بها أبان التي العلريقة وهن•، 
سواهما برد القول ترجيح وهي الممرين، عند المعترة الترجيح ؤلرانق من 

أهلمن جماعة قال الأية هذه نمير في جرير ابن رجحه الن>ي القول وبنحو 
كثيروابن والبغوي، عملية، وابن والواحدي، الشافعي، الإمام منهم التفسير 

)٣(
•ومرهم 

الطائفتينتتلى مقاصة في الأية أن تيمية ابن الإسلام ثيغ احتار بينما 
وديةبالأش، والأنس بالمد والمد بالحر الحر بالنفوس النفوس فتقابل ولياتهم 

/السياقيةل والقرائن الوجوه ببعض وأيده السلءي• قال كما ، هذاكدية هن>ا 

يشكلالأية ظاهر هو جعله لكن عتها، بعيد وغير الأية لفغل يحتمله قول وهو 
الإمامبذلك أدلى كما مكتوبا، فيكون واجبا فرصا ليس الديات مقاصة أن عليه 

جرير•ابن 

إشكاللا ظاهر فهو الضير أهل وجمهور جرير ابن اختاره الذي القول أما 

(.٣٦٣-ايان)م٢٦٣جاع )١( 
الرسالة.هدْ ص  ٧٤ص انفر: )٢( 
والوسط(، ١٧، ١٥، ٧/٦والأم)(، ٢٧٣-٢٧١لالشاض)ا/ي1أ، القرآن أحكام انظر: )٣( 

)١;ممر ابن ونفير )\إس\(، التريل وسالم )أ/هه(، الوحز والمحرر )ا/هآ"أ(، 
٣٠٠.)

(.٧٩-  ٧٤; ١٤)الفتاوى مجموع انظر: )٤( 



اعتداءمن النضر وبمي قريفلة بني من واليهود العرب وابع من يؤيدْ ما مع فيه، 
والذكورهوالحرية الترف فوارق لاعتبار القاتل غير وقتل الضعيف، على القوي 

أعالم.اض كله. ذلك _، jUالأية هذه فنزلت والجنس، 





عنالقول هذا حرير ابن وروى 

؛والترجح لمناقشة اه 

القصاصعن العفو المراد إن الأول القول ترجح إلى جرير ابن الإمام ذهب 
الدية•إر 

ؤثنءتج؛لإمنددنول؛ في بالصواب عندي الأقوال وأولى ت  iiifiiفقال 
منشيء عن - القود من عليه لأخيه كان الواجب من - ل صفح فمن سءه 

الدم،عن العافي من - ، Jالعروذفاتباع منه، يأخذها دية على الواجب، 
ساقد لما بإحسان. ذللخ، - القاتل مجن - إليه وأداء - وليه دم من بالدية الراصي 

ذكره:تعالى اض نول معنى أن من ت نل مضى فيما العلل من 
عمدا،الشاجة أو الجارحة أو القاتالة النفوس من المصاص هو إنما أكم-اصيم 

١^٢،.ذلك،. عن أيصا راالعفو،ا كذلكر 

ألةالمفي للترجيح تيع — فناهر هو كما — الة المهذه في والترجيح 
إنهنا نال القاتلة، الأنفس من هناك القصاص أن إلى ذهب، فالذي السابقة، 

القصاص.عن العفو 

عنهنا العفو إن هنا نال الديايتج، في هو القصاصى إن هناك قال ومن 
فيها.الفضل 

منهمالمفسرين ص جماعة قال القول هذا ترجيح في جرير ابن قول ء.؛مثل 

؛،.٧١ْل: ( ٤٩٥))/حاتم أي ابن وتمر (، n٣٧٠/ المان جامع انظر: )١( 
<.٣٧١)م/اليان جامع )٢( 



سم§س)إ<
منحمامة به وصدر ، آخرون اقتصر وعليه ، حيان وأبو والرازي معاني ال

غيرءمعه حكوا الذين المقرين 

منأن والتابمن الصحابة عامة مذهب ت فيه الأنوال وأظهر السمعانيت قال 
المزيديهللب لا يعني بالمعروف، يتبع فهذا الدية، أحذ فاله القصاص عن عفا 

:٤)اه-لسمالأداء. في يماطل لا أي لاحان يا هذا ؤيودي حقه، على 

والحرالسل)^ه؛ا(، ٥٣_0٢/٥وطت؛حاشب)فرالمعانى)أ/اأا(، انظر: )١( 

القرآنوأحكام (، ١٨•وزادالمر)ا/ والوسط)ا/0آأ(، بحرالعاووم)ا/احا(، انظر: )٢( 
وروحاوعاني)آ/وشراينكبر)ا/،«"ا(، والمهل)ا/-ب(، لأينالمبي)ا/أا،(، 

)Y/الهمان لأحكام والجاع (، ٦٢)Y/ الوجيز والمحرر )ا/هآآ(، والميون النكت انظر )٣( 
(.٣٥٤)ا/البيان وفح القدير)ا/هيا(، وقع (، ٢٠٣

تمرْ)^اأا(.)أ(





واكرحح:انمائئة ه

وابنعكرمة عن رواْ الذي الأول القول ترجيح إلى حرير ابن الإمام ذهب 
والضحاك.جبير 

تأؤيذأل-همه، عياب ملم بتيدالك آعتدئ بقوله• التأييلين وأدر • ةقا؛ئ فقال 
عاجلمحي أليم عذاب فله وليه، قاتل فقتل الدية أحده بعد اعتدى فمن فال: من 

علىماكناتا سا، نل شل ولي لكل جعل تعالى اف لأن القتل. وهو الدنيا، 
pli ؤمرق ئلأ ثإلمك ِلوءلإهء -بممتا •طأوئاممد بتل وش ؤ فقال وليه، ؛

اسمأهل من الجمع وكان كذللث،: ذس كان فإذا [. ٣٣]الأبء: آكفي4 
بقتلهأنه قتيله دية ْذه وأخذه عنه عفوه بعد وليه قاش تتل من أن على مجمعين 

ئيهاسمنان كذلك،، سا كله ص رط أن ثا -كان قتله ي فم 
ثاء.ذلك، أي الدية، وأخذ والعفو القصاص في 

حدهعليه أقيم من لأن عذابه؛ ذللث، أن معلوما كان كاوللثج، ذللث، كان ؤإذا 
قدما على الأخرة في متبعا به يكن للم ذسه، من عقوبته ذلك كان الدنيا، في 

،.اقرأاف: رسول عن الخبر به ثبت 

ترجمحه:على بهما استدل حجتين تضمن هدا جرير ابن يترجح 

ظالمفهو عض، عفوه بعد وليه قاتل قل من أن على العلم أض إجماع الأولى؛ 
القصاص.عليه فوجب، قله في ظالما كان فإذا قله، في 

لنيه،-ثثتأ ممد ثنلف، هتل قوله; وهي الإسراء آية ظاهر اكانية؛ والحجة 

بمعاهثت< قد كفاراث، اسود أن ني إله أثار الأي والخر (، ٣٨٠)م البنان جامع 
حدا،منكم أتى *ومن دب؛ الصمحين ش الصامتخ بن عبادة حديثا منها كير؛ أحاديث 

له•غفر ثاء ؤإن ءاوو<،، شاء إن اف إلى فآءرْ عله اف متره ومن كفار؛ه، فهو عليه فأنم 
لم،وم(، )Y؛/٥٨القح ُع المسحح كفارالتا. الحدود باب الحدّود، كتاب البخاري، 

له.والالفتل ( ٤٣)حديث، الحل.ود كتاب 



دونقتيلا ذلك من يخصص ولم للأمام، لا القتيل لولي السلطان فجعل نإًثكا4 
ذلك.على البرهان سئل التخصيص ادعى ومن قيل، 

فأماظاهرة الحز وئول، جريج ابن قول صعق على الحجتين هاض لدلالة 
الذيالحسن قول ترد فهي ظالنا كونه على الأمة إجماع وهي الأولى الحجة 
القصامر.دون الدية عليه أوجب 

القاتلعلى أوجست، إذ الأية، ظاهر أيصا المن قول —ا صعقعلى يدل ومما 
فشرعليه عذاب لا الدية المر القصاص ص والعدول الأليماا ررالعداب العفو بعد 

ذلأث،.

الحاففلقال ، ل ا؛ الدية أحاو بعد قتل منر أعفي ررلأ ءوت الض قول هذا ييؤيد 
اه-لىوفيأقتله. بل الدية، منه أقبل لا يعني I الحديث، هذا معنى في كثير ابن 
وذللا،القماصر؛ دون الدية بإيجاب القول إ؛هئال على ظاهرة دلالة الحديث، هذا 
مرتهنةكونها منر القاتل نفس أحرجتإ ال-ية وأحذه أولا القصاص عنر عفوه لأن 

نفح،على اعتداء يعتبر بالقتل عليه فالاعتداء وعصمتها. حرمتها إلى بالقصاص 
فيهيحكم للأمام السالهلان بأن جرج ابن قول وأما ، القص.اصل فوججؤ معصومة 

لأولياءالسالهلان جعل الذي القرآن ظاهر لمخالته جرير ابن رده فقد يرى بما 
للإمام.لا الدم 

علؤرالمقرين، من، الحجة إجماع بأن القول لهذا رده جرير ابن الإمام أبد ثم 
بغيرلأن.فساده على الاستشهاد مر مكتفهم، ذللا، وفير حلاقه، 

فيرأحمد والإمام (، VUV/Y)الدية، أحذ بعد قل من باب الديات كتايؤ داود، أبو أ-؛محبم )١( 
٢()'آا/با القح هم، حجر ابن الحافنل وأعك عبداض. محر جابر حدين، من، ( ٣٦٣)"Y/المد 

(.٩٧١)رنم داود أهم، صعيفط هم، الألباني، ونحسه ؛الأمظع، 
 )Y( (.٣٠١محير)ا/ابن، تمر
٢(.« A/U)انربع الروض وحاشية (، ٥٨٤ا/ )١ النهم، انفلر: )٣( 
(.٣٨١)م البيان جامع انفلر: )٤( 



القاعدةمضمون هو جريج ابن قول رد في أحيرا ذكره الذي الوجه وهذا 
شادا؛نفير كل على مقدم السالف جمهور نفير  ٠٠الترحيحية 

JLmjوليه قاتل قتل من أن ا هذه تقبر في القولين أصح فان هذا تقرر فإذا 
القصاصى.فعليه عنه عفوه 

شاءؤإن قوذا قل ثاء فإن - للأمام لا - يازلي السالهلان جعل تعالى اف وأن 
لهقل رامن ه المي عن بت كما مجاثا، ى عفا ثاء ؤإن الدية، على محه عفا 

تفادلأى.أن ؤإما توادي، أن إما النفلوين بخير فهو قيل 
والرازي،ععلية، وابن الليث،، أبو منهم رين المقعامة فال القول وبهذا 

ا'يعترهم- دالثولكنى كشر، وابن حيان، دأبو والمرطي، 
الفقهاءجمهور مذهي، وهو 

(٣)

)\رسى.الترجيح قواعد انفلر: )١( 
بخيرفهو محيل له قل من باب الد؛ارت،، كتاب البخاري، هريرة، أبي حديثا من عليه متفق )٢( 

(.٤٤٨-  ٤٤٧)حدين، الحح، كتاب ومسالم، اأ(. رآا/ّااالفتح مع الصحيح الظرين. 
والجاح( ٥٥الغبي،)ه/ ومفاتيح (، ٦٠)T/الوجيز والمحرر (، ١٨١)ا/العلوم بحر انظرن )٣( 

ونح>ا/ا«'آ(، كثير ابن ونفير (، ١٠١*)A المحيط والبحر (، Y00/Y)القرآن لأحكام 
القدير

ترامةلأبن والمخي (، ١٠٦٥)U/لالكا>اني المنائع وبداتع (، ٤٩٢)•ا/الحر انظر: )٤( 
/\١(0Ar  -٥٨٤ ،) ،ا/خ(.)• والإمان







وابنوالجماص، رواية، فى وأحمد والنانعى، مالك، نال خها وبن

وغيرهمكبر، وابن وابنسمة، والقرطي،، العربي، 
ومنهملأنوبين، وا للوالدين الوصية أوجت I؟j4 ا هذه أن القول هذا وحجة 
الوارثكان ولو عنها، منهير يل بالإجماع، وحة منللوارث والوصية وارثون، 

فريضةمن أكثر لهم وصار ورثهم، فيما لهم الاه مة قلأذتقفست، الوصية له تجب 
لهم•اممه 

وبينبينها التعارض من وجدوا لما الوصية آية بنح نالوا هنا ومن 
اJيراثل٢،.

والترححتالمناقشة 

ودللالمخ دون الإحكام على الأية حمل ترحح إر جرير ابن الإمام ذهب 
إلايشمح، لا النح أن وْي ، تفسيرْ في كثيرا بها يدلي الحم، بالحجة قوله لمجة 

•لأية ا هل'ْ في ذللث، من شيء يثبت ولم وحة، المنلأية ا حكم انتفاء أو بدليل، 
القضاءلتا يكن لم اللم، أهل بين تنانع ذللثج نح في كان ؤإذا ت ض فقال 
حكماجتماع مستحيل غير كان إذ لها، المليم يجسث، بحجة إلا مئؤخ بأنه عليه 
حكممدافعة بغير صحة على واحدة حال في الوارين< آية وحكم الأية هن.ه 

يجوزلا اللدين المعنيين هما والمشؤخ الناسخ وكان — الأحرى حكم إحداهما 
١^صاحبه. أحدهما لتفي واحادة، حالة في صحة على حكمهما 

،٢٣٢ص عبيل• لأيي والمنوح واكامح (، ١٣٠)؛/والأم ^١(، ٦٥)Y/الموطأ انثلرت )١( 
لابنوالمنوخ والماسخ ، ١٤١ص لهكي والإيضاح )\إ\''\.(.أ للجماص القرأن حكام وأ 

٢٦٢٨)القرآن لأحكام والجامع ، ١٨٦ص الجوزي لأبن القرآن ونواسخ (، ١٩)٨ الربي 
ممر)ا/آ«م(.ابن ونفير (، SUJW)الفتاوى ومجموع (، ٢٦٣.

XT'y)\/محير ابن وتمر (، ١٣/٢٣)الاسدكار انفلر: )٢( 
(.٣٨٥البيان)م جامع )٣( 



تالترحيحية القاعدة ملهمون هي هنا حرير اين بها استدل التي الحجة وهده 
أوسخها التصريح صح إذا إلا النه كتاب من أية في المسح دعوى تصح رالأ 

دجه"لا،•كل س حكمها اض 

الأيةهده أن على ينص له المم التيجب دليل يرد لم فإنه هدا هملم إذا 
وصمةلا ٠ وحدث المواؤيث وآية لأية ا هدْ يئن تعارصى لا أته كما وحة، من

عاملقتلها الوصة آية أن ! منهاأرحه، بعدة بينها، الجمع يمكن إذ لوارث" 
هداأثر وقد يرث، من فضلت الموا وآية يرث، لا من حصوص منها ومراد 
أنت ومنها وغيرهم• والمعبي وممروق كالضحاك الالف، من جماعات عن الوجه 

يرثمن وهم العموم أفراد يعفى حكم رنمتج الواريأث، وآية عامة، الوصمة آية 
bنلغيرهم، والحسن وئتادة هماس ابن عن مروي وهذا فيها- لهم عين بما 

تكونهذا فعلى النص• قي تغيير كل ينمل النسخ في فاصطلاحهم نحا مموه 
السخلى.لا اكمحصيص ل مس 

واحتمالالمح احتمال بمن العارض وقع "إذا ناعية؛ هذا ؤيؤيد 
علىوحمالها لأية ا هذه بإحكام فالقول أولى" فالتخصطس التخممعس، 

بالمخ•عليها الحكم س أور يرث لا س حموص 

بالنسخ،القول ذكر أن بمد سعدي بن الرحمن عبد المالآمة قاله ما ومنها 
الوصمةهده إن يقال؛ أن هذا في والأحسن يرث؛ لا بمن والقول؛التخصيص 

تعاراض إن الجاري.ثم العرف، إر تعار اف ردها مجملة، والأقربين لاواكين 

انظر)١( 
انظر)٢( 
انظر)٣( 

(.٣٨٥)r/الرحح 
زد)^ها،0(.نمطقى القرآن في والمح (، ٣٠٢كبر)١; ابن تمر 
(.الترحح)ل/٠٨وقواعد (، ٤٨٩-  ٤٨٨الثرائع)U/أحكام في الصنائع بيانع 



آياتفي المعروف هذا الوارثين الأقارب من وغيرهما الوارثين للوالدين ندر 
مجملا.]كان[ أن مد ، iUالموا

ممنوغيرهما الإرث من الممنوعين الوالدين من يرثوا لم فيمن الحكم وبفي 
الناسأحق وهم لهؤلأء يالوصية مأمور ان الإنفإن وصف، أو يثخمى حجب 

يره•

لأنالمتهدمين، القولين بين الجمع به ؤيححل الأمة، عليه تتفق القول وهذا 
الورد.، واحتلفمالحهلا، لحفل منهم كل بهما القائلين من كلأ 

الجمع،أمكن ]إن[ فإنه الأيات، بين والجمع الاتفاق، يحصل الجمع، فبهذا 
.١^١٢صحح. دليل عليه يدل لم الذي المح، ادعاء من أحن كان 

آيةفي الوصية أمر على أكد تعالى اف أن الوصية آية يإحكام القول ؤيؤيد 
بماثدْكا دمّقم هتي قوله! في وذللث، للوصية، ناسخة جعلتا التي المواريثا 

منسوخة.غير أنها على يدل الفرائص مع ذكرها فإعادة [ ١١]الماء: ه أودبغ 

قال:أنه ه المبي عن ه عمر ابن حدبث، الوصية آية بإحكام القول ييؤيد 
مكتوبةووصيته إلا ليلتين يستا فيه يوصي نيء له لم مامرئ حق ارما 

المسخ.دون الإحكام على لأية ا حمل القولين فأولى هدا تقرر إذا 

الرحمنالكريم سر )١( 
مكتوبةالرحل ءوصية الشي وقول ، الوصايا باب ، الوصايا كتاب البخاري، عليه، متفق )٢( 

٤(.- )١ حديث ، الوصايا كتاب ومسلم، )ه/؟ا؛(, القح ْع الصحح عندهءء 
(.o،\n/Y)نيد سلفي القرآن في المخ انفلر: )٣( 



الأية■من المنقاد الوصية حكم الثانية: المسألة 

المقرين:قوال أه 

تقولن لأية ا مثر في جرير ابن كلام نقمن 

يرث.لا لمن واجبة الوصية أن الأول؛ القول 

والربيعوالحسن وقتادة عباس ابن عن القول هل.ا مضمون جرير ابن وروى 
وغ؛رءملموطاووس والضحاك روق وموالئعى 

غيروأنها الأية بإحكام قال القول بهذا نال من وكل ،، الظاهرأأهل نال وبه 
منسوخهء

ْءا!يأدلأ واصتدل 

فاحبرأ})ن>يؤةثه رك.خ\را إن أتوق آنوة؛ر حثر ^١ عائم تعالى؛ نوله - ١ 
تركهفمن الوجوب، على داذ و»ءاوكما ،اكتب« فالفعلوفرصه، علينا كته قد أنه 

عليهالثه أوجب، لما هضح فهو 
للم مامرئ حق، لأما ه اض رمول قال قال: عمره ابن حديثا - ٢ 
٠مكتوبة١١ ءندْ وصيته إلا ليالتين ست، فيه يوصى شيء 

بذمتهنعلق من محوي أحد. على لأحد واجبة غير الوصية الأحر؛ القول 
لأمته١إبراء يوصى أن فيجبا ونحوها ووديعة ودين كفارة س واجبا 

(.٣٩٠. ٣٨٦)ه/المان جامع انفلر: )١( 
(.٣٩١)A/ والمض (، ٣١٥.  ٣١٢)٩; المحلى انظر: )٢( 
والخحاليى)ه/إام(،وأذكامالقرآنلالجصاص)ا/آ«آ(، (، ٣٨٥المان)سم جامع انظر: )٣( 

•( ٤٢٢)ْ/ ونح (، ٣١٢)٩; المحلى انظر: )٤( 







^^^-م؛؛ري

علىدالان عمر ابن وحديث الوصمة آية بأن لسم التعلى الثاني؛ الوجه 
يضعأن يخشى نرعى حق علته س على محمولان فهما صارف، دون الوجوب 

لائمي.أو ض دين أو كوديعة به يوص لم إن صاحبه على 

الوصيةآية ساق في لأن أصلا؛ وامة تكن لم الوصية أن الثالث؛ الوجه 
ح1اوألمموف ؤ ت تعالى نوله وهو الوجوب، نمي على يدل ما وفحواها 
حمتلما واحبة كانت لو وكيلك بالمندوب، يختص فالمعروف أنقكذه 
بالمتقين.

دونالدب منه المراد أن على يدل ما به اقرن ففد عمر ابن حديث وأما 
أني;ّثد شيء *له محال؛ حنث الموصي إرادة إلى الوصية تفويض وهو الوجوب، 

الموصي.بإرادة ءالنها لما واجبة الوصية كانت فلو فيه® يوصى 

آيةرفعت ثم إليها، مندوبا الإسلام أول في كانت، فالوصية هذا وعلى 
المريقة.في له عين بما يرث من حكم لوارث® وصية رالأ وحديث، المواريثإ، 

الوصية.آية مدلول في داخلا يرث لا من وبقي 

ففدبالمخ، القائل الأول كالوجه اعتراض، من الأوجه هدْ بعض تخلو ولا 
عدمه.الراجح وأن صعقه تقرير مبق 

عملوعليه النصوص، دلالات موافقة إلى أترب الوصية بعدم القول أن غير 
العلم.أهل جمهور تول أنه ويؤيدْ الأمة، أكثر 

الوصيةأن على الجمهور وأجمع البر؛ عبد ابن الإمام الغرب حافظ قال 
أمانةأو وليعه عنده يكون أو دين، عليه يكون أن إلا أحد على واجبة غير 

بدلك.فيوصي 

٣(.، )١ حدث الوصايا، كتاب عمر، ابن حديث من لم مأحرجه اللففل هدا 



ولمكثيرا، مالأ الرجل ترك إذا فرصا الوصية ناوجبوا الذلاهر أهل وشذ 
وافمعلومة، موئتة إلا تكون لا والفرائص شيئا، وجوبها في يوقتوا 

أعيم.١^١،.

(.v/rrالامذكار)





الكما ^١، كان إذا إلا للمال،احيتا« والعادة العرف ض يقال لا أنه - ١
كثيررا/مال له كان إذا إلا ذومال« »ذلأن يقال 

بقولهالتقييد كان لما وكثيره المال قليل في واجبة الوصية كانت لو أنه — ٢ 
أوكان س U، تجا يزك وأن بد لا أحد كل لأن مفيدا؛ كلأنا ؤإ0رقثناه 

١١٢^•،

وكثيرْ.المال قليل في الواحة الوصية ت آخرون ونال 

ومجاهدماس ابن نول مضمون وهو الزهري عن جرير ابن ورواه 
وغيرهما

القول!^^١ رامندل 

القليلدون بالكثير فتخصيصه وكثيرْ المال قليل على يغ ®حيرُ لفغل بأن - ١ 
ظاهرْأْ،.عن للفظ ؤإحالة تحكم، 

كثر.أو مل المال من يبقى فيما المواريث أحكام اعتبر تعالى اغ أن - ٢ 
الوصيةل٦،.بعد الخركة أن إذ الوصية، في كدللث، الأمر يكون أن فوجب 

والترحح!المناقشة أ؛آ 

علىيفع ارالخير® اسم لأن وذلك الزهري؛ نول ترجيح إلى جرير امح، ذهب 

)Y/انماني وروح (، ٦٣)ْ/انمب، وُفاتح (، T*Y)؛/للجماص القرآن أحكام انظر: ١( 

 )Y (.٦٣اشب،)ْ/مخانح
(٦٨/١٠)الرزاق عد وشر (، ٣٩٦/٣)ايان جامع انظر: ٣( 
.3U1ًل: حاتم ابي ابن وشر (، ٣٩٤- ٣٩٣)٣;المان جامح انظر: ٤( 
(٣٩٦/٣٠اJان)جامع انظر: ٥( 
XT>T)\/ممر ابن وشر (، ٦٣رم/انمب، مفاتح انظر: ٦( 



دلالتهظاهر على اللففل حمل فالواحب بحد، ذللئ، اض يحد ولم والقليل، الكير 
ذللئ،.، بخلافنص يرد لم ما 

تأؤيلفي بالصواب الأقوال هذه وأولى ت لأقوال ا حكي أن بعد  V&Vقال 
الزهري؛قال ما ألوص-ثةه حتيإ رك إ0 ألمؤبتا أحدتم حمير إدا عككم ؤكينا ت قوله 

منهحمى ولا بحد، ذللئ، الله يحد ولم ررحيرُا عليه يقع وكثيرْ المال قليل لأن 
ذلكقنأ ماد وعنده منثته حضرته من لكل باطن• إلى ظاهر يحال أن ءيجو3 شنئا 

الذينوأقربائه وأمهاته آبائه من يرثه لا لمن منه يوصي أن عليه فواجب كثر أو 
}اه^ به. وأمن - ذكره حل - افه قال كما بمعروف، يرثون لا 

كيريضبهد صابهل لا أنه الأحر القول وتضعيف، القول هدا ترحح يؤيل• ومما 
للأمةعام ثائع الوصية وحكم ذلل؛،، في مختلفة والأنظار قليله، من المال 

إلىموكولا الحكم هذا مثل ه ورسوله تعالى اطه يلع أن ؤيبعد حمينا، 
المختلفة.الناس تقديراُت، 

العرف،لى.إلى موكول ذللئ، قيل: فإن 

المعتبروالعرقه الكير. أقل تحديد في موجود عرفا لا لأنه يعيد؛ ا هن■ قيل؛ 
،•النبي.١٣عهد في الموجود ، العرفهو الوحي نصوص نمير في 

المالمن الكثير على راالخير<ا لنقل إطلاق البي. عهد في معروئا وليس 
القول،هال،ا حلاف على يا>>ل استعمال ومعهود القرآن عرف بل القليل. دون 

ؤرماتعالى: قوله في كما أوكثر قز المال بجنس راالخيراا لمقل ير نفؤيؤيد 

(.٣٩٦)م/افان جامع )١( 
Xl'V/T)التأؤيل ومحاسن (، ٢٠٢)ا/للجماص الهمان أحكام انفلر: )٢( 
والطائروالأشباه ، ٢١١ص الفصول نقح ومرح (، ١٣١)ا/ للشيرازي اللع شرح انفلرت )٣( 

(.)Y/٨^١٨العام الفقهي والمدخل ، ١ ١ ٠ ص نجم ولاين ، ٩٦ص للموطي 



الوآنم بجف حم بن ئنغيوأ ؤوت\ ت ه ولونئلائهفإه حم بن ثنفدوأ 
أوقلمت ها جنهي أحرها العبد يهب التي فالنفمة [، ٢٧٢ت ]البقرة 

يحبه.وكل كثرت 

إرادةني ظاهنا دليلا عليهم الغللم وقؤع ونفي أجرها برفتة وعدم في أن كما 
فقط.الكير لا الفقة حض 

كيرم تنغقؤأ ؤو،تا ت قوله نحو كثيرة الكريم القرآن في الياقات هدم وأمثال 
واذِهأزلئبمتينيه: ولوق[، ٢٧٣ؤثهي>ءمحه]ابرة: 

أوكثيرة الفقة جض المراد أن على الدلالة ظاهرة وكلها [، ٢٤]القصص: ميئ4 
قليلة.

المحايةاحتلما وقد مالأ، يعني: حيرا® ترك ررإن العربي• بن بكر أبو قال 
دعاوىكلها أقوالا والأحكاميون رون المقوذكر ، تقديره في عليهم افه رمحوان 

وكثرتهالمال بملة يحتلما ولا يختلمط لم الحكم أن والصحيح عليها، برهان لا 
١^١،.الكثير. ومن القليل من توصي بل 

)ا/أ-القرآن أحكام 









والمعنىيالعلم، لأية ا في الخوف نمير إلى رين المقمن كثير ذهب بينما 
اثنا.أو جثا موص من علم فمن 

والربح.وقتادة عباس ابن ثول مضمون هو المعنى وهدا 

إقجنمحوأ آن نجافوذ أك؛ذا يم وأنذر ؤ I تعالى اض قول بمثل هذا يرهم نفوأبدوا 
يمناألا ءؤإلأأJاءث١ةا ت تعالى وقوله يعلمون، الدين • أي [ ْ ١ الأنعام؛ ] ه رنين 
ظاقحيتن ^3^ تعالى؛ وقوله ا. يعلمأي؛ [ ٢٢٩بقرة؛ ]اله أف حديد 

العلم،بمعنى الخوف الأيات هذه في فجاء علمتم، أي [ ٣٥لالنس.اء؛ ؛؛هبماه 
وقعإذا الوصية أمر في الإصلاح ؤيكون محن خاف قوله؛ في فكذلك 

وفاته.أو؛عل. الموصي حياة في أكان مواء إثم أو حنق فيها 
قرآنية؛؛، I'ljTتؤيده الن.ى ارالقول الترجيحية؛ القاعدة مغمون هو الوجه وهذا 

/ذللث،«ر عدم ما على مقدم 
الليث،دأ؛و ئتيبة، ابن ت منهم رين المغمن جماعة ر فالوجه وبهذا 

حانوصديق والئوكاني، كثير، وابن والبغوي، معاني، والوالواحدي، 

تعارضبينهما وليس معا، المعنيين تشمل الأية أن الحق فإن هذا تقرر إذا 
الجنم،توح عند الإصلاح الوجهين، في مجهللوب الوصية ؤإصلاح تدافع، ولا 

فيها،الله بحكم وتعريفه الوصية، في الميل من الموصي بنصح وذللث، والإثم 
الميتوفاة بعل الوصية إصلاح وكذللث، الثلث،، في حقه منعه س الورثة ونصح 

(.٣١٢فواعداننلر: )١( 
(،٢٧•والوبد)١; (، ١٨٢)ا/ العلوم وبحر ، _rUنية لأبن القرآن >.ب تمر انفلر: )٢( 

ونحممر)ا/؛،م(، ابن ونفير الميل)ا/؛ها(، وسالم وشسمرالس1ني)أ/آإا(، 
(.٣٦١)ا/ اليان ونع \(، )\/AUالقدير 



إلىالميت به أوصى الذي عن بالعدول وذلك فيها، والإثم الجض وقؤع وتحقق 
جمعاالوصية عن الحيف إزالة بعد به، الأمور وأشبه إليه الأشياء أقرب هو ما 

المتوعدالبديل من ليس البديل وهذا الشرعي• والطريق الموصي، مقصود بين 
منليس هذا أن ليعلم النهي على هزا عْلف ولهذا هذه، قبل التي الأية في عليه 

ابنالرحمن عبد الشيخ رها فمعا القولين يجمع الذي المعنى وبهيا 
اله_رحمة عاليهما — عاشور ابن والهناهر مهدي، 

شيراينممر)ا/؛،ب(.انفر: )١( 
واكميرواكوض)؟/؛ها)ا/ا،اأأ(، الرحمن الكريم سر انغلر: )٢١( 





مجاهدرمعن جرير ابن ورواه 

عنجرير ابن ورواه كلهم• الناس على رمضان شهر كب بل آحردن؛ لمال 
.،٠^^٢

Iوالترحح لمتانشة ا٠ 

همئيا من ;الذين اJراد بأن مجاهد قول ترجح إلى جرير ابن الإمام ذهب 
رمضان*شهر وهو الصيام وقت على واير الشبيه وأن الكتاب، أهل 

Iلأية ا معنى ت قال من قول بالصواب الأقوال طْ وأولى ت ه فقال 
أهلمن قبلكم من الذين على فرض كما الصيام عليكم فرض آمنوا الدين 

كانهؤهن إبراهيم بعد من لأن كله؛ رمضان شهر وهي أياما ؤ الكتاب 
هنبينا فأمر إماما، للناس جعله كان تعار الله أن وذللث، إبراهيم• باباع مأمورا 

الأنبياء.من قبله من به أمر الذي بمثل 

فرضكان إنما تبلنا كان من أن وذللث، الوقت. على وقع فإنما التشبيه وأما 
أبوقال هذا وبنحو اه مواء. علينا فرض الذي مثل رمضان، شهر عليهم 

،.الحاسل جعفر 

الوثنعلى يانع الشبه أن من - جربر ابن رجحه الذي القول هذا ييؤيل- 
قالقال: عمر ابن ثإ حديمن حاتم أبي ابن رواه ما - رمضان شهر وهو 

هذاست، ولو ،. ر ١< نبالكم الأمم على افه كتبه رمضان صيام  ١١ه.' الله رسول 

(.٤١٦)T/السان جامع انظر: )١( 
(.٤١٦)T/ابيان جاح انظر: )٢( 
اليانجامع )٣( 
(.٤٩٢)\إ والمنموخ الأّخ انظر: )٤( 
لأين=وءزاْ (، ٤٣٠)ا/ المثور ١نمر في وذكر، الباز، ط: ( ٤٣٠ )ا/ حاتم أيى ابن تمر )٥( 





ابنالحافظ اءز صعيف، لكنه إليه، المصير ولوحب الخلاف، لرغ الخديث 
علىمقروصا كان بعينه رمضان كون ؤإثبات . رواته بعض بجهالة إسناده حجر 

صحح•دليل إلى يحتاج قلنا الأمم 
قبلنامن الدين على كفرصه علينا الصيام فرض تنبيه على داذ الأية وظاهر 

الخماص،بكر أبو جزم وبهذا صفة، أو بعدد، تقييده دون القرصية مطلق أي 
ربهالخمهوإم، إر حجر ابن الخافظ وعزاه الخوزيل٢،، وابن العربي، وابن 
الذينرين المقمن كثير صدر وبه وغيرهمار؛،، والزمخثرى الواحدي فثر 

ترححأْرلئن القولين ذكروا 
رأيتوما ت به قال ومن القول، هدا حكى أن بعد الخوزي ابن الفرج أبو قال 
المقرونذكرْ وما الصحيح، وهو إليه، أومأ ومد إلا التحقيق إلى يميل ممستا 

(٦)اهولللأية... نمير أنه لا عليهم كتب، وكيف، التقدمين، صوم حال رح ث فإنه 

فيوسين" حس ابن وهو توفي ه الني ارأن يغفل حدبن، الترمذي أحرج ت الثاني التمحه -
حينكان كم ه النم، ّن باب المنام،، كتاب، نن، الفير إليه وأثار (، ٣٢٤)ص الشماثل 

وأنس،عاتثة، عن اليايب، وفي قاله• نم ذللن، قي عباس ابن حل•ين، وذكر ( ٥٦٤)ه/ وفاته. 
فيحديثه يرو ولم اه رؤية• ولا ه، الني من مماغ لدغفل يصح ولا حنظلة، ين ويغفل 

الصيام.
ء؛رعما.اه.يغفل عن روى أعالمه لا يغفل: عن الحديشن هذين ذكر أن بعد أحمد الإمام نال، 

(.٤٨٦)a/الكمال تهن.يّ_، انغلر؛ 
(.YU/A)اuرى نتح انظر: )١( 
ونواسحوأحكامالقرآ0لأبنالعريي)ا/خ«ا(، أحكامالقرآنلالجصاص)ا/هاآ(، انظر: )٢( 

(.YV/A)انظأننحاuرى )٣( 
واكءريرواكوير)آ/أها(.(، ٣٣٤)ا/والكشاف الوبل)ا/آ'\آ(، انظر: )٤( 
)ا/أمآ(،والعيون والكن )آ/مْا(، المعاني ونفير (، ١A٣/١)العلوم بحر انظر: )٥( 

(.)ا/١٧والتسهيل (، ١A٤/١المير)وزاد 
.٢٠٣ص القرآن نوامخ )٦( 



َةماأمحيام ءآبمفم *ؤب ءاموا أدما ؤ؛أيها باب البخاري، الإمام تراحم وفي 
صيامأحاديث تحتها وساق [ ١٨٣]المرة; ثنذو0يم من أدمى عد 'محب 

رمضان،قبل يمام عاشوراء ®كان نال؛ مسعود ابن حديث ومنها عاشوراء، 
الحديثحهذا كراد من مملا حجر ابن الحافظ فامشق تركءرا، رمضان نزل فالما 

معللقفي الشيه بأن القول ترجيح إلى يميل البخاري الإمام أن الترجمة هذْ في 
ه،الشي لصامه فيلنا لمن مشروعا رمضان كان لو أته وذلك، وفته، دون الصيام 

•ef■؛-• منه يفيق وفهم لطيف، استنباهل وهو • أولا عاشوراء يصم ولم 

الصيامهيئة في كانت المنابهة أن من أنس بن والريع السيئ قول ؤيويد 
كانت نال يهد عازبف بن اليراء حديث، ليلته. يأكل لم يفعلر أن نبل نام فإذا 

لميفهلر أن قبل فنام الإفaلار فحضر صائما الرجل كان إذا . محمل. أصحاب 
صائما،كان الأنصاري صرمة بن قيس ؤإن يمي. حتى يومه ولا ليلته يأكل 
انطلقولكن لا، قالت طعام؟ أعندكم لها: فقال امرأته أتى الإفطار حضر فلما 

قالت،رأته فلما امرأته، فجاءته عيناه، فغلبته ؤيعمل، يومه وكان للت،، فأطلمج 
هذهفنزلت، للنبي ذللث، فذكر عليه، غثي النهار انتمن، فلما للثؤ، خيبة 

إؤبمس -حمت ؤأئمبجإ ونزلت ه يساوهم إك أزئئ ادّثاي تلا لً=فم •' الأية 
كانت،الصيام هيئة أن على الحديث، هذا فدل ،. ٤ أمحذ تى وؤنث آلتئ 

حور.الوثؤع نسخت،، ثم الإسلام أول في كل.للثإ 

(.٢٦)a/الفتع •ع الصحح القرة. سورة التفير، كتاب البخاري، )١( 
الادى)م/ي؟(•نتح انظر: )٢( 
آي؛;نمتم بميب نزلت، الصحابي الأنصاري ماك بن صرمة ونل; محرمة، بن نس هو; )٣( 

(.٣٦٣و)ْ/ dTli/T)الإصا؛ة 
تلاآيساوتعالى;اش ثول ؛اب، الصوم، كتاب منها مواضع ض البخاري أحرجه )٤( 

(.١٥٤)؛/ القح مع الصحيح الأية 



بينما »فصل قال: ه النبي أن ، \نىو\ص^ بن عمرو حديث ذلك ويوضح 
علىسابقه مع الحديث هذا فول المحر،ارى أكالة الكتاب أهل وصيام صيامنا 

/الكتاب^ أهل صيام مع فرض ما أول صيامنا بين المثابهة وجه 
ولووالهيئة، القرصية في الميامين، بين المشابهة أوجه تتعدد أن ماغ ولا 

الوين،.ففي الومت، بت 

منالموصول لأن العموم؛ عالي يدل لأية ا لقتل ءفلاهر ملنا بمن الراد وأما 
وأممهمالأنبياء مائر على مقروصا كان الصيام أن والمعنى: العموم. ألفافل 

نبينا.ءرفأمر قوله: وهو ٥^،، يفيد ما جرير ابن الإمام كلأم دُك، * قبلنا 
الأنبياء؛؛.من قبله من به أمر الذي بمثل 

منعلى الصوم كان ئد بأنه القول هدا على العربي ين بكر أبو اعترض وهد 
بهمالمراد أن ورجح سرعنا في يكن ولم الكلام، عن ان اللمبإمساك قبلنا 

إذاكان الإسلام صدر في الصيام وبأن إلينا الأمم أقرب أنهم باعتبار النصارى 
،٠المارىأ بصوم الأشبه وهو يفهلر، لم الرجل نام 

الالففل،ظاهر دلالة مقابل في رأى لأنه مستقيم؛ غير اعتراض وهذا 
الوحينصوص حمل "والواجب ظاهر، دليل بلا تخصيص ارى يالم وتخصيصه 

التخصيص((نص يرد لم ما العموم على 

الفطةني المثل يه ضرب، ه، اض رسول حس، صا القرشي، وائل بن العاص ين عمرو هو: )١( 
(.٥٤)*Y/ المر وأربعين. ثلامث، ستة توفي والدهاء، 

(.٤٦)حديث، الصيام، كتانم، لم، مأحرجه )٢( 
انفلر)٣( 
انفلر)٤( 
انثلر)٥( 
انفلر)٦( 

)؛/هْا(.الباري نبح 
)آ/1هاالعاني وروح )أ/هبا(، المحيط الحر 

)ا/أ•)(.له القرآن أحكام 
(.٠٢٧)Y/الترجيح قواعد 



قدمنال: ه• ماس ابن حديث العربي ابن نول صعق على بدل يمما 
يومهدا ؛ نالواهذا. ما ت ل فما عاشوراء تصوم اليهود فرأى المدينة الّبي 

لالحديث موسى... فحامه عدوهم من إسرائيل بني الله نجي يوم هذا صالح، 
التماري.قبل كان الصيام أن على الحديث فدل 

أكالةالكتاب أهل وصيام صيامنا بين ما فمحل  ١١النبي.ت نول ومثله 
عمومعلى لأية ا حملت فإذا والنصارى. اليهود هم• الكتاب وأهل حرُ ال

العموم.في أوليا لحولا داحلون والنصارى نيلنا من 

(،٢٨٧)،/ءاثوراء يوم صيام باب الصوم، كتاب منها مواضع في الخاري مليه، طق )١( 
(.١٢٨. ١٢٧)حدث الصيام، كتاب ومسالم، 

.١٠١٨ص فريتا تخريجه سق ( ٢١







^^ي£تزري
يتفتإؤ'قب معناه! يكون أن أيقنا وجائز رمقان. شهر هي معدودات 

الشافعيالإمام قول وهذا اه رمضان. شهر عليكم كتب ألم١ئاميم، 
حملأنه — الآحر القول صعق على ؤيدل - الفول هذا ترجيح يؤيد ومما 

الأخرالقول أما فيها. المح ادعاء دون الإحكام على ؤ١ثائ١ نوله: 
المحلادعاء وجه ولا المسخ. دعوى على ولأمرهان حكمها، منح يقول فإنه 
صحيح.وجه غيره في ولها 

عاشوراء.يوم صيام بفرصة الأمة على فرصى قد الصيام إن قيل• فإن 
فهذهبفرصيته المسلمم وعالي العالم^ أهل بين حلاف موصع هذا إن نيل• 

ؤ١ياماير لمفوجه فلا الصوم، جنس لا رمضان شهر صيام بقرصي تخبر الأية 
لأيةا ولفنل مفرد، واحد يوم فعاشوراء يأباه، الأية لفظ كون هع به، 

جمع.ر١أيامااا 
شهر•كل من أيام ثلاثة أو عاشوراء، مع اليضى هي الأيام تللث، ت قيل فإن 
الأمةعلى شهر كل من أيام ثلاثة أو الميفس الأيام قرصية نشت لم إنه ث نيل 

له.اكلم يجب بلءليل رمضان شهر فرصى قبل 

رمضان.شهر بغير ممدوددبا أياما ؤ نفير صعف« لك ظهر هذا تقرر فإذا 
رمضانيه المراد أن على يدل ^ا ه ممدودان أثاثا ؤ العربي: بن بكر أبو فال 

اهأبعل.ّ.. فقد شهر كل من أيام ثلاثة صوم إنه قال• ومن عاشوراء، لا 

الما0)مبا؛(.جامع )١( 

والمجموع(، ٤٤١ندامة)؛/لأبن المش انفلر: )٣( 
١٦٢)[آ/واكوض والتجرير (، ١٥)Y/•المار نفير انغلر: )ا/ا<،ا(، القرآن أحكام )٤( 





نزكندن من منك حكم وهو منه، شيء ولا ذلك ينخ لم آحرون؛ لقال 
الآيةإرناماىعة.هدْ

وحداثتهمشبابهم حال في - يعلقونه الذين وعلى ذلك؛ تاويل !نما ؛ قالوا
الصومعن الكبر من فعجزوا وكبروا مرصوا إذا - وموتهم صحنهم حال وفي 
العومعلى وهم - الإفطار في لهم رحص كان القوم أل لا مكض• طعام فدية 

اذدوا.قادرين_إذا

قالوبه ا. المسيبل بن وسعيد دي، والعباس، ابن عن جرير ابن ورواه 
اكافعير٢ا.

الحومعن كبرا ند اللذان العجوز والمرأة الكبير الثمخ إنه ت آخرون وقال 
أفطراهيوم كل مكان ؤيهلعما يفطرا أن فلهما يهليقانه، ولا العوم يكلمان فهما 

٠مسكيئا 

إنهاتال! من نول وأنكروا تنخ، لم أنزلت مند الحكم ثابتة الأية I وقالوا 
/يهلؤقونه«ر الدين *وعلى يقرأولها وكانوا منسوخة. 

وعكرمة،وعائشة، عباس، وابن طالب، أبي بن علي عن حرير ابن ورواء 
وغيرهمأ؛آ.جبير، بن وسعيد ومجاهد، 

والترجح؛لمتاقشة اه 

منسوخة.الأية بأن القول الهلبري الإمام ربمح 

ازنط: ( T'A)\/حاتم أبي ابن وتمر (، ٤٢٩- ، YU/Y)"البيان جامع اظر: )١( 

(،١ ١ ٨ / )١ والمحتسب 
Xiy^/T)^، ٧١اظر:جا-ع )؛(



ئال;من قول اl؟؛؛ju ، i؛jjL؛الأثوال هدْ وأواى ت - ذلك مقررا ققتأ - فقال 
ونمثكت ذكره تعالى اف بقول منؤح مت1كإزاه. طعام ذوثة تيمولإ أدتجى عق وؤ 

ثيث_تهيم.ألقبت بنتهم ثؤد 

تومعناه ®الصيامء ذكر من ؤوءئأكلخت>ممضلإه، • قوله ش التي ارالهاء* لأن 
وكانكذلك، ذلك كان فإذ مكين. طعام فدية الصيام يهليقون الذين وعلى 

الأصحاءالرحال من مطيما كان من أن على مجمعين الإسلام أهل من الجمح 
والافتداءفيه الإفطار له جائز فغير رمضان، شهر صوم المسافرين غير المقيمين 

منالقول هذا يؤيد ما ْع هذا منوحة. الأية أن معلوما كان — مكين بملمام منه 
:، الأكوع١١بن وملمة عمر، وابن حل، بن معاذ عن آما ذكرناها التي الأحبار 

سهرصوم فير - س الله رمول عهد على الأية هذه نزول يعد - كانوا أنهم من 
مجنوالافتداء الإفعنار وبين عنهم، المدية وسقوط صومه بين بالخيار رمضان 
بحثكنزلت،: حض ذللث، يفعلون كانوا وأنهم يوم، لكل مكين بإءلعام إفطاره 

اهوالفدية. الخيار وبهلل صومه، فرض فألزموا كبم—مثه، أقبر ثؤنمنكم 

منسوخةالأية أن على بهما استدل حجتين حرير ابن الإمام كلام وتضمن 
تفسيره:في ^؛١ حرير ابن قررها التي والمنوح الماسح معرفة طرق من وهما 

مينةتعليقا البخاري رواه جل ابن ساذ وخر (، ٤٢٣، ٤٢٠جا.عاوان)م/هاأ، انذز: )١( 
(،١٢٢ )؛/ الفتح مع الصحح فدئةه. قيمثو أدهسي قك باب الصوم، كتاب الجزم 

زأحمد والإuم (، ١٣٣-  ١٣٢)\ا الأذان. كم، باب الصلاة، كاب داود أبو وأخرجه 
الدمى،وواث وصححه (، ٢٧٤)٦!المدرك ز والحاكم (، ٢٤٧- )ْ/ا"؛أ المد 

البخاريأخرجه عمر ابن وخر (. ٤٧٩، ٤٧٨رنم)داود أبي صحح في الألاني وصححه 
وكتاب( ١٢٢ )؛/ الفتح مع الصحح ه. فذيغ هيمثم آك;زنث- باب الصوم، كتاب 

نسالمة وحبر (، ٢٩)a/ الفتح ْع الصحيح هلمبمتهه. أقبر بتكم ُثؤد باب التفسير، 
معنا0.في عمر وابن معاذ وأثر قريتا. وتخريجه لففله يأتي الصحيحين، في الكؤع 

(.٤٣٥-٤٣٤)م المان جامع )٢( 



معمت1كميم، طثام غلبه هيمحثم أك؛ث ت تعالى قوله تعارض ت لأولى ا
أنعلى الأولى دلت إذ وجه كل من 4 قمة أثير ط جذ ح تعالى: قوله 

كلعلى الصيام وجوب على دالة والأحرى يفدى، أن له الصيام على الفائر 
وحة.منأنها على ذلل—، قيل الشهر. شهد قادر 

إلىأثار التي الاثار محي وذلك الأية، بنسخ التصريح الأحرى؛ والحجة 
الاثاروطه وسلمة. عمر، وابن معاذ، منهم الصحابة من جماعة عن روايتها 

رمضانفي كنا الأكهمع؛ بن سالمة كقول لأصحابها؛ رأى لا الأية لنسخ رواية 
حتىمكين بطعام وافتدى أفطر ثاء ومن صام ثاء من ه افه رسول عهد في 

ليسأنه في ءلاهر الخبر وهuلا . ءلمث_تههأ أيير يتمحم جذ ؤت-ن لأية: ا نرلت، 
النيمن ؛توهيم، أنهاوعلموا شاهدوها، حال حكاية لأنه الرأي؛ قبيل من 

ءلهأا".زام 
انتفىحكمها أن كما لأية، ا هده بنغ التصريح ثت أنه علم هدا تقرر فإذا 

قالوبه جرير، ابن الإمام ترجيح وهو بنسخها، القول فوجب وجه، كل من 
فئرواوبه العلم، أهل من جمع ترجيحه على ونص • والخلف السالف أكثر 

والجصاص،المحاس، جعفر وأبو سلام، بن القاسم عبيد أبو منهم: الأية، 
وابنحيان، وأبو تيمية، وابن الجوزى، وابن العرش، وابن والزمخثرى، 

مضمونه.على الإجماع وحكى بل ،، وغترهم١ عاشور وابن كثير، 

رح/المتع «ع الصمحح ةاشنا.ه. أقبر بك؛ نمن ^3^ بابه التفتر كتاب البخاري، أخرجه )١( 
(؟١٥٠-  ١٤٩)حديث المسام، كاب ومسالم (. ٢٩

للجهاص)ا/هاآ(.القرآن أحكام انفر: )٢( 
المحيعل)آ/والبحر (، ٨٥الغي.-،)ْ/ ومفاتح )ا/هاآ(، للجماص القرآن أحكام انظر: )٣( 

١٨٩.)

را/ا"؟؛(،للنحاس والمنسوخ والنامخ ، صمد لأمح، والمنوح الناسخ انفر: )٤( 
المدي=لأبن القرأن وأحكام (، ٣١٠٥والكشاذه)ا/القرآنلالجماص)ا/؟اآ(، وأحكام 





النهي »وطشونم«، في المتواترة القراءة على وجه كل من حكمها انتماء مع 
النسخغير تحتمل 

إصمارا.أو تخصيصا، أكان سواء أولى النسخ غير لكان ذلك ولولا 
بمتانشةولا وردها، الأهوال باقي بتوجيه أطيل فلا كذلك ذلك كان فإذا 
هذهكل لأن ،؛ المتواترةل للقراءة معارمحة أنها على وردها الشاذة القراءة 
صحوفد أما بالنسخ. التصريح لولا صحة، على عليه الحمل يمكن الأوجه 
أعلم.واف بها، عبرة فلا المخ 

.٢١٤ص القرآن ونوامخ ، ^١٤ص ءساو لأيي سوخ والمنالناصخ •' اظر )١( 
(،٤٣٨)•ا/المان جامع ني: الابن ورذدلالتهافي الشاذة»بملومنه« عرالقراءة انظرامملأم )٢( 

وأحكام(، ٢٢)A المربي لأبن والمنوح والماسح )ا/^؛(، للمحاس والمنوح والماسح 
•٢١٣ص الجوزتم، لاين القرآن ونوامخ )ا/ماا(، له القرآن 





والترجيح:الناقشة ه
أنبعد بقوله الطعام، على عائد الضمير بأن القول جرير ابن الإمام رذ 
ابنالإمام عند كافية حجة وهذه اهل١، مخالف. العلم أهل لتأؤيل وذللث، ت حكاه 
التآؤيل.أهل مقدمي مخالفة ستجيز لا هو إذ ورذه، القول هدا إبطال في جرير 

١^٢،.صعق. قول وهو ت حكاه أن بعد عطية ابن وقال 

قولمهر الإطعام إلى يرجع الضمير بأن القول وأما ت العربي بن بكر أبو ئال 
اهرأم.غيرها. يمكن لا لضرورة بعده ما إلى يرجع إنما الضمير لأن ضعيف؛ 
عامةعبارات جرت الصيام يطيقون الدين لعلى الض؛ بأن القول لعلى 

الطعامإلى الضمير إعادة أن على يدل مما وارخلم،أ؛،، ايلفج من رين المق
كلامفي مبق كما الصناعة، حيث، من صعقه مع المعنى، حبنا من شاذ نول 
أعلم.واه العربي. وابن عملية، ابن 

dU(Xir^/T\جامع )١( 
(.)Y/٠٨الوجيز السور )٢( 
(.٢٢له)آ/ والمرح انّخ )٣( 
للأص)؛/•؟؛(،الهمان ومعاني لاقراء)؛/أ؛ل(، القرآن معاني الخال: سل انظرعلى )٤( 

العلوم)؛/وبحر ٢(،  ١٨للجماص)؛/ القرآن وأحكام (، ٢٥٢)ا/للزجاج القرآن ومعاني 
والبحر(، الوجيز)٢;٠٨والسرر )ا/هممأ(، والكشاف )ا/؛يأ(، والوسط (، ١٨٣

علىعاند الضمير أن على الأة المقرين عامة فثر إذ كثير، وغرها المحيط 
المسام.





ذكرهتعالى اف أن عندنا ذلك في القول من والصواب 1 ذلك مقررا ثذنن قال 
فإلبمص• لئن الخير معاني بمص يخصص ملم بقوله؛ عمم 
منالفدية حزاء على مكين وزيادة الخير، تْلرع من الفدية مع الصوم جمع 
أيؤدصُئلئ-ثثدإيم، بقوله؛ عنى - ذكره تعالى - يكون أن وجائز الخير• تطوع 

تطؤعمن ذلك كل لأن له؛ حير فهو صومه، من المفتدى به تْلوع المعاني هن■، 
١،.اه القفل. ونوافل الخير، 

معا)ىمن هى الخJكور٠ المعاني فجمح اللففل دلالة مقتضى هو المعنى وطا 
علىتدل قرينة المياق في أن غير به، التهلوع إلى تعالى اش ندب الذي الض 

قولهوهى والفدية®، الصيام بين الجمع المراد ®إن ت نهاب ابن نول صعق 
كانولو بالذكر، الصيام أفرد حسن، ثن هنوموا وآن ؤ ؛ يعدهاتعالى 
ىوف. صام من لأن تكرارا؛ ذلك لكان ؤدشئْلئ-ء؟دأ4 قوله مي داحلأ الصيام 

الصيام.خيرية له وحملتا بهما، بالتطؤع الخيرية له وقعتا فقد 

حكمذكر عقس—، ذكرمتؤ أنها الفدية على هنا التطؤع حمل ترجيح يؤيد ومما 
،.سكن^١٢ْلثام فوب ممدلإ قوله في الفدية 

محولان:فيه له« حير فهو ي نملوع »ضن العربي؛ بن بكر أبو نايا 
المكين.طعام على زاد من : أحدهما
شرصوعوا وآن ؤ ذلالثخ؛ بعد تعالى لقوله صعيف، وهذا صام، من ومحيل: 

١^٣،•الإطعام• من وحير المفر، في الفطر من حير الصوم معناه ة=ظإفه 
كبفي وهو — العالم أهل باتفاق ثبتخ وند تيمية؛ ابن الإمحلأم شيخ ونال 

(.jU(iiT/r\جامع )١( 
٠٠٧®هامش منصور القادر عيد تحقيق {، ١٦٤)آ/ العاتي نفير انفلر: )٢( 
(.١١٤)ا/القرآن أحكام )٠١( 



لكنرمضان أرجمتا لما اض أن — والفقه النفير وكتب وغيرها الصحاح الحديث، 
إطعامهو الواجم_ا فكان مكينا يوم كل تطعم أن وبين الصوم بين مخيرا المقيم 

أرتجثتعالى• فقال ذللث، من أكثر إطعام إلى بحانه وندب المكين، 
ؤثآنةنوماخيرثث—ال: م ثؤ دهرختر ه ثلئ ئتن ينكس طعام قدته تميمثم 
أنويليه الصوم، أعلاها ; درحايت،ثلاُث، على لكنوا مخيرين لكنوا فلما ه لطم 
.١^١٢مكين. إطعام على يقتصر أن وأدناها مكين، من أكثر يوم كل في تْلمم 

بالفدية،التطؤع على حملها لأية ا معنى في الصواب أن علم هذا تقرر فإذا 
الواحد،للمسكين الطعام قدر برياده أو المساكين عدد بربادة ذللن، كان مواء 
للمسكينشرعا المحدد عن الطعام قدر نيادة وهو واحد معنى إلى ثؤولأن وهما 

وهذاالفدية أحذ الذي المكين نفس إلى الزيادة ها>ه تدفع أن فإما الواحد، 
ابنفول مضمون وهو آخر كين مإلى تدفع أن ؤإما مجاهد، فول مضمون 

الفولتن•معك، يتحد فهدا وافقه وم>، •همام، 

(.٢٥٠اكاومح،)ام مجموع 





أورمضان شهر شهد فمن يعني: قيثتأه أفيئ جذمتتمح؛ ؤئ0 وقالآحرد0ت 
فلاكله رمضان الجنون عليه أطبق ومن صومه. فعليه مكلما بالعا عائلا بعضه 
كله.قفاه مه شيء في أفاق ؤإن عليه، قضاء 

.وأصحابه حميفة، أبي عن القول هذا جرير ابن وحم 

والترححتالمناقشة '؛أي 

وابنطالب، أبي بن علي عن رواه الأي الأول القول جربر ابن الإمام رئ 
جميعهصوم فعليه مقيتا أوله شهد فمن : الحنى أن من ه وعاننة عباس، 

أقام.أو سافر 

أنه. اف رسول عن التظاهرة لأحبار با القول هاوا إب3لال على وامثول 
وأمروأفطر بعضه، صام بعدما رمضان مهر في المدينة من الفتح عام حرج 

ابنحديث منها الأحاديث هذه من جملة بأمانيده وساق . بالإُطار أصحابه 
أتىإذا حض مكة إلى المدينة من رمضان في . اف< رسول رامافر قال؛ عباس 

شربه*ثم الاس، ليراه يده على نوصعه بإناء فدعا به، نزل ، عنفان؛ 
عشرةلثمان النبي مع ®حرجنا ئالت الخيري سعيد أبي ث ح،. ومنها 

الصائمعلى المقطر يعب فلم المقطر، ومنا الصائم فمنا رمضان، من مضت 

انماغويانع \ِأمأ_ا<أآ(، ساص)/ القرآن وأحكام (، ٤٥٤اوان)م جامع اظر: )١( 
Y)/١٣٣.  ١٣٢.)

dU(Xi00_l0l/T\جامع انظر: )٢( 
مراصدومكن. الجحفة ين موصع نون، وآحرء فاء، ثم نانية، وصكون أوله، بفم عفان: )٣( 

(.٩٤)Y/• الإطلاع 
الصومكتاب ئها مواصع يي البخاري والحدسث،ءممقصه، (، ٤٠٥)م المان جامع انظر: )٤( 

الصيامكتاب وملم (. ٢١٣)؛/الكح »ع الصحح افر. نم رمضان من أياما صام إذا باب 
.)٨٨(



أنعن الدلالة صريحة الصحيحة الأحاديث فهذه / ١١الممطر((عر الصائم ولا 
الأولالقول رذ على دالة وهي يفملر، أن فله سافر ثم مقيم وهو الشهر شهد من 

لف.المن حماعة عن الطري حكاه الذي 

ذهبواإذ الأمة، علماء عامة عليه ما موافق القول لهذا جرير ابن الإمام ورد 
امتهلسواء رخصة افر للمالفهلر أن من الصحيحة السنة عليه دلت، ما إر 

أصحاي،الأمصار فقهاء عامة قال وبه افر، مأو مقيم وهو عليه الشهر 
ءاJهرالإجماع وحكي وغيرهم المترعة الذاهب، 

ثمرمضان من أياما صام إذا رر؛اب، صحيحه، في البخاري الإمام تراجم ومن 
سافر((.

لا؟أو الفهلر له يباح هل أي اكرحمة: هذْ عر معلقا حجر ابن الحافظ ئال 
فماغيرْ عن روى ما لذ وإل5، علك،، عن رومحا ما تنمق إلكا أثار وكأنه 

ذللث،.اهر؛،.

النهر:لشهود وأصحابه حنيفة أبي نفتر جرير ابن الإمام رذ نم 
عليهأطبق، ومن كاملا، صومه لرمه مكلما بعمه أو الشهر شهد من أن ب- 

باحماعفوله لصحة واستدل — ينهيه لم لأنه عليه، فضاء فلا كله الشهر الجنون 
أنالشهر انقضاء بعد أفاق، نم بإغماء الشهر حمح عقله فقل من أن على الجميع 

كله.الشهر فضاء عليه 

(.٩٧- )٣٩ الصبام محاب، لم مأخرجه والحديث، المان جاح انظر: )١( 
بيانعالربي لاين القرآن أحكام (، ٧٤-  ٧٢، )•ا/٠٧الامدكار انظر: )٢( 

)Y/والدخيرة (، ٢٦٩)أ/ه1أ، والمبمرع )أ/آ•؛(، والمض (، ١٤٦٨)المانع 
(.٢١٤-  ٢١٣)؛/اuرى وفتح (، ٢٩٨)القرآن لأحكام والجامع ،(، ١١٣

العربيلأبن القرآن أحكام انظر: )٣( 
(.٢١٣/٤))٤(نحالارتم،



لكنإن الجنون لأن له؛ معنى لا تأؤيل وهذا هولهم; حكى أن بعد ثقق؛ب فقال 
فقدالشهر، جمح عمله صاحبه فقد أحل من الصوم، فرض به لكن عمن نمل 
الجميعأجمع وقد النهر• جمح عقله فقد من كل سل ذلك يكون أن يجب 
بعدأفاق ثم ، بنسامر أو بإغماء الصوم شهر جمح عقاله ففد من أن على 

الاعتراضيجوز أحد دس يخالف لم لكه، الشهر قضاء عليه إن النهر، انقضاء 
زائلكان من كل سبيل يكون أن فالواجب إجماعا، كان ؤإذ الأمة. على به 

عليه.المغمى سل الصوم ثبر جمع العقل 

هن>ههائلو تأوب الذي غير الأية تاؤيل أن معلوما لكن كدك، ذك لكن ؤإذا 
.٢٢اه المقالة. 

الشهرالجنون عليه أطق الذي شأن في هنا جرير ابن قرره الذي القول وهدا 
فيالشافعي وقول ماللث،، الإمام مدهم، هو عليه، لكلخغمى القضاء عليه أن لكه 

أحمد.عن ورواية القديم، 

ؤثن'؛اثيكإتعالى؛ قوله في فيندرج مرض الجنون بأن عليه واستدلوا 
[١٨٤]البقرة; لره آباك- بن ئ—ئ، ٌّز ؤ أد زبما 

يلرمهلا المجنون أن أحمد والإمام الجديد، في الشافعي الإمام ذم، بينما 
أثنائه.أو رمضان بعد أفاق سواء جنونه حال الصوم من فاته ما قضاء 

بحثنقوله; تع، مندرج مرض الإغماء أن والإغماء الجنون بين وفتقوا 
[.١٨٤]البقرة لره آياي ين مد، سمر أوؤ ا ئعبم—بكر ماث 

انالأنتمسيا علة سوبة، كالمة وهي • الموت أصماء من وصام; المدر، هو برت ت البرمام )١( 
مائةاللسان وانفلرت التمييز. يفقدمعها 

المن)م؛ه؛(.جامع )٢( 
)Y/>،\،؛(.و١كخرة )آ/ههآ(، والجموع المني انظر: )"١< 



كالصغيرزمانه في المضاء يجب فلم التكليف يزيل معنى فهو الجنون أما 
والكام١١/

أنلأية ا في الشهر شهود ير نففي رجح جرير ابن الإمام فإن هذا تقرر إذا 
فيالآحرين القولين صنف أنه وذلك منه• شبل• ما فليصم الشهر منكم شبد من 

القول.هذا في الصواب فانحصر الأية، نفير 

هذانفاسدين كانا فإذا الآحرينت القولين صعق على ل استل• أن بعل• هقلأ فال 
هوالتأؤيل هاذ.ا من الصحيح أن فبيى ائهما فمن دللنا عليه بما التأؤيلأن 

منهشهد ما جميع فليصم، الشهر منكم شهد فمن ءالت من فول وهو الثالث، 
}اهوأ أحر. أيام من فعدة مفر على أو مريصا كان ومن مقيما، 

ترجح٠٠ت وهي ءندْ الترجح ءلرائ3( من هو هنا جرير ابن به أدلى الذي وهذا 
سواه،،.ما برد القول 

تمنهم ير النفأهل عامة قال القول هذا ترجيح في جرير ابن فول وبنحو 
والشوكاني،كثير، وابن والقريي، العربي، وابن والبغوي، معاني، ال

١٢٠٣كثيرون لأية ا تقبر في عليه واقتصر ،، وغيره»ار حان وصديمح، 

(.٢٥٥والجموع)آ/المش)؛/ها؛(، انذلر;)ا(
(.dU(io\/T\جامع )٢( 
التربيلأبن الهمان وأحكام )ل/ا،ا،ل(، اكزيل وسالم (، ١٧٢)Y/العاتي تمر انظر: )٣( 

القار,موفتح (، ٣١١)ا/محير ابن ونفير )ا/ههآ(، القرآن لأحكام والجامع )ل/ا،لا(، 
)ا/ها"ّا(.البيان وفح )ا/آمل(، 

)\/والكشاف (، ٢٨١)١; والوسيط )ا/هحا(، العلوم بحر الخال: مبل عالي انظر )٤( 
واكءر,سمواكوير)؟/'؟با(وغيرم.واكهيل)ا/اب(، وزادالسر)ا/لأخا(، (، ٣٣٦





والترحح^تالمناقشة ؛أي 
تعالىاف أذن الذي المرض بأن القول اختيار إلى الفري الإمام ذهب 
قرنهالذي للسر المنافية المشقة معه تحصل الذي المرض هو بالمتثر لصاحبه 

يطمييبتن و(لآ اكر ء*ًقم أس مّبتد ؤ قوله؛ في الثعيرة هذه بفرض تعالى اض 
أكنزه.

الذي>رالمرض(ا أن صدنا ذلك في القول من والصواب ذلك؛ مقررا هدئن نال 
جهداجاهده الصوم كان من رمضان، شهر في معه ؛الإفطار ذكره تعالى اف أذن 
وذلكأحر. أيام من عدة وقضاء الإفهنار فله كذلك، كان من فكل محتمل، غير 

ومنع، عستا كك، فقد الإفطار في له مادونا يكن لم فإن الأمر، ذللث، بلغ إذا أنه 
آكتز^٤٠٢ أس ريي ؤ ت بقوله بخالقه أراده أنه افه أخبر الذي غير وذللئ، • را ب

الصحيحبمعنى فهو جاهده، غير الصوم كان من وأما ألصزه. لمكم يهن دلا 
،.١١٥١فرصه. أداء فعليه الصوم، يمليق الذي 

المذام،فقهاء عامة قول هو هنا جرير ابن الإمام رجحه الذي القول وهذا 
وحكي، ٢٢وغير^١^والحنابلة والشافعية، والمالكية، الحنفية، الأربعة؛ 
أصحابأو العلم أهل جمهور إجماع بالإجماع المراد ولعل ، عليه الإجماع 

أهلأكنر عباراين، جرئت، القول وبهل.) المخالف،. لوجود وذللث، المداهبج، 
الضيرل؛ا.

(.٤٥٩.)م/حهإ اليان جامع )١( 
)Y/اكائع ودائع (، ١٦٤)♦ا/والاسدكار )ا/بم،ا(، لاثانس القرآن أحكام انفلر: )٢( 

انمدةوشرح (، ٤٩٦/٢والدح؛رة)(، ٢٦١واوجموع)\/واسي)؛/•؟•؛(، (، ١٤٢
وغيرها.٢(  ٠٨را/الصيام كتاب، تيمية ابن الإسلام لثيح 

)\إسالهراس لاكيا الهمان وأحكام )\إ0\م للجماص القرآن أحكام انفلر: )٣( 
(.٢٦١واوجموع)آ/(، ١٤١٠)*آ/والإنماح 

القرآن=وأحكام (، ٢١٦-  ٢١٠)ا/للجماص القرآن أحكام المثال،! سيل ^، انفلر )٤( 



علىالإفطار جواز تعليق يقتضي وهذا لأية؛ ا تمر في الهرامي الكيا فال 
اعا،إجمِمخموصى الصوم يفره لا الذي المريخي أن إلا فر والالمرخى امم 
اهلالإجماع. من أقوى مأخذ له يعرف ولا 

الا ئن يكان ولو المرضى بمطلق معلقة الفطر في الرخصة جعل من وحجة 
ونحوه،الإصع كمرض بالصوم، شفاء تأخر ولا مرضى، زيادة ولا فيه، مشقة 

قيد،دون فر الومطلق المرخى بمطالق الرخصة علقت، إل الأية ظاهر حجتهم 
مرضى.كل في هي فكذللث، مفر، كل في مطالقة الرخصة كانت، فلما 

المشقة،وحول مفلتة هى الرخصة علة بأن الحجة ^٥ عن الجمهور وأجاب، 
Xaij  ،أكزأس ؤيري؛او محباشرة! عقبها تعالى نوله ذللثؤ على يدل، التيسير

[.١٨٥]البقرة: أكز^ ^١٠^ مييد وث" 
فيهالمشقة مظنة فالسفر المشقة، مظنة فى والمرضى فر البين فرق وهناك 

الحكمفدار فر، الفى وعدمها المشقة بين يفتق ضابعل وجود عدم مع غالبة، 
علته.ْع فيه 

ماومنه بل بالصوم، فيه مشقة لا ما فمنه منضبطة، فيه فالمثؤقة المرضى أما 
المشقةيكون ما ومنه يضره، والشرب، والأكل للمريضى، أسر فيه الصوم يكون 

؛وءاا.مال وجودا علته مع الحكم فدار ظاهرة. فيه بالصوم 

انمِطومفاتح الممر)\اص\اط وزاد التزيل ومعالم (، ٦٢/١=للهراس)
(،١٨٠القدير)ا/ ويح (، ١٣١ كير)١; وتمرابن (، ١٨٣المحمل)T/والحر )م/٣٧(، 

(؛١٦٢)Y/ واكوير والخرير (، ٥٧)Y/الماني وروح 
عرثلمال الثاض الفقيه الهراصي، بالكيا المروق الهلثري، علي بن محمد بن علي هو؛ )١( 

)مالأعيان وفيات، وحمماته. أريع ط بها وفاته إر بغداد في ودرس وألف، الحرمين، إمام 
٢٨٦.)

(.٦٢)ا/القرأن أحكام )٢( 
والخنى)؛/م•؛(.)آ/أ؛ا(، المانع ؛دا'ع انفلر: )٣( 





عليهفرصي الذي لأن صومه؛ المسافرين من يشهده لم لمن حائز غير فكذلك 
أحر.أيام من عده 

فيالصوم الجر من راليس ه! اف رمول فال ناوت خؤتع جابر حديث - ٢ 

الإثم•ص مو ار من يكن لم وٌا الم"لا، 
ضامرمضان في مكة إلى القح عام حرج ه اف رمول أن جابر حديث - ٣ 
نظرحتى فرفعه ماء من بقدح دعا نم الماس، نمام الغميمل٢، كراع بلغ حتى 

ررأوكلثافقال؛ صام. فل. الماس بعض إن ذلك؛ بعي. فمل شرب، نم إليه الماس 
،.ر ا، العصاة أولقك العصاة 

فيارالمحاثم _؛ اغ رسول قال فال! عوفر بن الرحمن عبد حديث - ٤ 
الحضر<ال؛،.في كالمثملر المفر 

رلتسالحر؛ واشتد عليه، ختلل لمن ه الني نول باب الصوم، ئاب البخاري عله، متفق )١( 
(.)٢٩حديث، الصيام، كتاب لم وم(. ٢١٦)؛/السفر، في الصيام البر من 

الاؤللاعمراصد أميال(. دنمانبة عنفان أما والمدية، مكة بين بالحجاز موضع ت اشيم كراع )٢( 
.(WoTfT)

(.٩١- )٠٩ حدسث، الصيام، كتاب لم مأحرحه )٣( 
مرفوئا.( ٤٦٤-  ٤٦٣)مبدء جرير ابن سانه )٤( 

فيوالجرار (، ٠٣٢ا/المفر) في الإفطار في حاء ما باب الصيام، كتاب ماجه، ابن وأحرجه 
المحلي،مح، جزم وابن ريما'ا'أ،، الكامل مح، عدي وابن حلدثح)هآ'ا(. ( ٢٣٦مدْ)م 
.(u،>aA)

عليهحكم به، امتل-ل الذي حزم ابن إن حتى اللم أْل عامة عند صعيق، حديث، وهو 
)آ/خْآ(.المحلى حجة. فيه له أن ير ولم بالضعف، 

uywMالكامل في عدي وابن (، ٤٧٥. n٤٧٤/تفسيره في جرير ابن الإمام ونحنفه 
المجمهمعهم، والنووي )؟/A( الزواند في والبوصيري (، ٢٤٤الكبرى)؛/ المن في والمهقي 

(،٤٩٨)رنم الضعيفة في والألباني (، ٢١٧)؛/القح في حجر ابن والحافظ (، ٢٧١)آ/ 
(.٣٢٧)ماجة ابن وص،عيف 

نوله=ذكر باب الصيام، كتاب المجتبى في ائي النعوف، بن عدالرحمن على موتوثا ورواْ 



لعبادْ،تعالى اض من رخصة فر والالمرض في الإفهلار إباحة آخرون؛ وقال 
أفهلرومن عاليه، نقاء ولا ، فرصه أدى ففد صام فمن الصوم، والفرض 

أفد.له الله فبرحمة 

أحر.أيام من فعدة فأفطر سفر على أو مرما كان فمن الأية؛ ومعنى 

وعطاء،ومجاهد، العزيز، همد بن وعمر وأنس، عمر، عن جرير ابن ورواه 
^١،.^٠٢والحز، -صر، ابن وسعيد 

؛والترجح المنائشة ؛'أ 

مروالالمرض في الصوم بأن القول ترجيح إلك، جربر ابن الإمام ذمب 
أحر.أيام من فعدة أفطر شاء ومن عليه، ء محا ولا صام شاء من رخصة، 

لإجماعبالصواب، أولى عندنا القول وهذا ؛ آخرا حكاه أن بعد  'هقال 
أن- لمرصه الإفهلار له ممن وهو - رمضان شهر صام لو مريصا أن علؤر الجميع 
أخر.أيام من بعدة مرصه من برأ إذا عليه نقاء ولا عنه، مجزئ ذللث، صرمه 
فيصامه إن عليه قضاء لا أن في حكمه المسافر حكم أن بذلك معلوما فكان 

أخر،أيام عدة قضاء من به وأمر الإفطار من للمسافر جعل الذي لأن سفره؛ 
القفاء.من به وأمر للمريض ذللث، من جعل الذي مثل 

وقال:٢( ٤ ٤ الكرى)؛/ في واليهقي )إ/"افا(، الحفر، في كاسلر فر الفي =>اكائم 
اه.انقطاع. إستاده وش موقوف وهو 

سلمةأيي عن والمحفوظ ت رفعه صعق أن يعد ٢(  ١٧)؛/ الفتح في حجر ابن الحافظ ونال 
الخدر،وابن الماش أحرجه كيلك مونوئا، أيه عن عوف[ بن عبدالوحمن بن حميد : ]_ 

رأىفهو الموقوف صح ولو اه. . . أيه.من يمع لم محلمة أبا لأن مقطع فهو وقفه ومع 
بعض.على حجة بعضها ليس ألة المفي الصحابة أقوال كثقية عوف بن لعبدالرحمن 

(.٤٦٩)مل/ه1إ_ البيان جامع اننلر: 



بغيري،ذلك صحة على ثامحد استشهاد عن مغنية كفاية لأية ا دلالة في نم 
ولا\لوحته حفم يديتد دلُ آؤنر بمًًكم أس ؤ./-بئ ؛ ذكرْ تعالى الله نول وذلك 

أداءتكلف وند أحر، أيام من عده سفره في صامه من يلزم أن من أعظم ر ع
وأداه.قفاه حتى عليه الحالين أثقل في فرصه 

المفر:في الصوم عن سئل إل يقوله و. الله رسول عن الأخار تظاهر في ثم 
صحةعلى الاستدلال عن الكافية الكفاية فأفهلر«را، شتمت ؤإن فصم، شتمت *إن 

تثرسنِ؛بماآزعك يكان م فوله: معنى أن من بغيره، ذلك، في قلنا ما 
عدةصوم فحليه برحمة فأفعلر سفر على أو مريصا كان ومن أحره أُك^ايِ بما 

١^٢،.مرصه... أو مفره في أفهلر التي الأيام مكان أحر أيام 

ررغزوناقال: الخيري سعيد أبي حدبنا حرير ابن الإمام نرحيح يؤيد يمما 
المقطرعلى الصائم يعم، فلم أفهلر، من ومنا صام من فمنا ه الاه رسول مع 
)ةهبمل؛،اأنس عن ومثله الصائماار٣، على المفهلر ولا 

رمضانسهر في الله. رسول ْع حرجنا فال؛ ه، الدرداء أبي وحدبنا 
فيناوما الحر شدة من رأسه على بيه ليضع أحدنا كان إن حض سديد، حر في 

كتابالبخاري المحمن، ش مخرج وهو (، ٤٧٢-  ٤٧٠ر"آ/ ندم بجرير ابن ساقه را، 
كتابومسلم (. ٢١١)؛/الفتح الصحيح«ع والإنهلار. السفر ني الصوم باب الصوم، 
(.١٠٧-١٠٣)حديث الصيام، 

)ا/م؛ا(.المناع بيانع وانفلر يرين. يهباحمماروتمرق (، رم/٠^١٤البيان جامع )٢( 
(.٩٧. )٣٩ حديث الصيام كتاب ملم أحرج )٣( 
فيبعض على بعضهم ه الني أصحاب يعب لم باب الصوم، كتاب البخاري عليه، متفق )٤( 

(.٩٨)حديث الصيام، كتاب وملم (، ٢١٩/٤)الفتح هع المحح والأقطار. الصوم 
الخزرجي،الأنماري عامر بن عويمر هو• فقيل أيه، واسم اسمه في احتلن، بكنيته، مشهور )٥( 

ونلانض•اسن سنة يتوفي عمر، حلافة ش يمشقا نقاء دتدلمح، أحدا، يشهد بدر، يوم أسلم 
(.٤٦٦٥)الاصاة 



الأحاديثهده ونظانر . ا؛ رواحة بن الله وعبد .، الله رسول إلا صائم 
قضاءولا صام ثاء فمن رحمة، غر الغي الفطر أن على دالة وهى كثير، 
أحر.أيام من فعدة أفطر ومن عله، 

)إنقال: من قول على رده معرض في الر همد ابن المغرب حاففل قال 
هذاوأحاديث المضاء(! عليه وحب صام ومن عزيمة فر الفي الفطر 
الصومبجواز وتفضي القول، هذا تيسر فر[ الفي الصوم باب ]يعني الباب 

رسوللأن أفطر؛ ثاء ؤإن صام شاء إن مخير• وأنه شاء، إن للمسافر 
عنثبتح وقئ الثابتة، المنة من لأحد حجة ولا وأفطر.. المفر في صام 

صام،من على ولا أفطر من على بمب ولم الفر في صام أنه . المبي 
ل.التسلم ووجب ا حجته ميت 

فقهاءعه وحما العلماء جمهور للمسافر الفطر أو الصوم في التخيير وعلى 
منوالجمهور وأحمد والمافعي حنيفة وأبي ماللثإ قول فهو • اه الأمصار. 
،.ل عليه الإحماع وحكي ا، ،عدهمل ومن والتابعين الصحابة 
فالصححالفر، في الفطر بوجوب قالوا الذين بها استدل التي الأدلة وأما 

فيالصوم البر من لمن ١١فحديث، ذلك،، في المنة به نيتت، ما يعارض لا منها 
صائموهو ه الله رسول رآه رجل وهو معين، بعض على لفظه "■؛^٤ فر" ال

ثالث،وكان بمؤتة امتشهد ، والمثماهل بدرا شهد لأنصاري، ١ ثعلة بن رواحة بن عمداض ت هو )١( 
(.nnالإصابة)؛/شان. منة بها الأمراء 

كتابلم وم٢(.  ١٥الفتح)؛/مع الممحح (. باب)٥٣الصوم، كتاب البخاري عليه، متقق )٢( 
١(.٠ ٩ - ١  ٠٨حدين،)الصيام، 

(.٧٨، ٧٢الأّتدكار)>ا/)م(
(،٤٠٤، ٤٨٩)؛/واسي )آ/آ؛ا(، الصائر وبداتحر (، ٧٨)•ا/ الامتدكار انظر: )٤( 

(.٢٦٩، ٢٦٥-٢٦٤والمجموع)٦;والخحمرة)^أاه(، 
(.٢٦١)٦; والجموع الصائر)ا/م؛ا(، وبداتعر (، ١٤٧/٣مرة)لابن الإفصاح انظر: )٥( 



يبلغأن البر ليس أي• القول• ذلك فقال ه، بنميجود وهو عليه ظلل قد 
الفطر.في له رحمى قد واض هدا ه ينفالإنسان 

كانولو فر، الفي اف رسول صرم ت التأؤيل ^ا صحة على والدليل 
اأولكحديث ومثله منه١ الناس أبعد اغ رسول كان إثما فر الفي الصوم 

منبهم بلغ ما لأجل ه الحم، فطر بعد صاموا لأنهم العصاة*؛ أولتك العصا٥ 
؛فخالفوار بالفملر عليهم عزم تم الجهد، 

هول — بيانه مبق كما — مرفوعا يصح فلا عوف بن الرحمن عبد حديث، وأما 
يعارضفلا ه، الّبي م، رواية لا له رأي فهو ، ^•١٧كان فإذا عليه، موقوف 

عترهم.ولا الصحابة بأقوال الثابتة السنة 

أذكثاءّئبد؟;؛ن سنر ؤ آد تخبم-ا هتكال وش ؤ تعالى؛ بقوله احتجاجهم وأما 
قولهفي وذاك< الرحصة على يدل الأية سياق ظاهر لأن فيها؛ دليل فلا لثر٤٠٠ 
أفعلروتقدير ، هما[ر البقرة: ت ه هت لأًًةم أبمّردلايمحبتث ء*ًًقم اّل ميتن ؤ ت بعدها

السنةعليه ودلت، ياق، العليه ئد الن.ى الكلام مقتضى من هي الأية في 
الصحيحة.

هازهير نففي الحق فإن عزمة، فر الفي الفهلر بأن القول اد فتقرر فإذا 
علىأو مريئا كان فمن المعنى: أن من جرير ابن الإمام رجحه ما هو الأية 
أحر.أيام من فعدة فافلر محقر 

(،١٤٤٨)الصانع وبداتع (، ٤٧٣)مابيان جامع وانظر: )•ا/ااّ(، الأّتدكار )ا(
)؛/؟ا؟(.ص ونح (، ٢٧١)٨ والمجموع 

الاري)؛/باآ(.نتح انظر: )٢( 
ا/م\ّ(.والأّتازكار)• (، ٤٧٠)٣; المان جامع انظر: )٣( 



يدئ؛لي

حرتلأية ا نمير في واصماي، ترجيحه وعلى الأمصار، فقهاء عامة فال ريه 
الض؛ررا،.أهل عامة عبارات 

)ا/الملوم وبحر (، ٢١٦)ا/0اآ. للجماص القرآن أحكام المنال: سل طلي انذلر 
)ا/العربي لأبن القرآن وأحكام )ا/آها(، اكزيل وسالم (، YUY)\/'والوبل (، ١٨٣
)ا/والمهل (، ٢٨٦)؟/القرآن لأحكام والجامع (، )Y/٥٧الوحٍز والممر (، ١١٢
طض و ( ١٣١ )ا/ كير ابن وتمر (، ١٨٤)Y/ الخحيهل والممر (، ٧١
ميمهطى الأدلة من حملة ذكر أن  Jmj(، ١٤٤)Y/انمانع بداغ في الكاصاني تال 

الجمهور؛
ومديرها:التمر، أهل إحماع وطيه الأية، ش مضمر الإفطار أن وتسن 

امأحر• أيام من فعدة فأفطر سفر طى أو مريئا كان فمن 





اضكتب ها بطلب الأمر جاء إذ الأية، سياق بدلالة قوله لصحة واحتج الولد، 
لكلاللففل احتمال تقريره هع رمضان، ليالي في اء التثرة بمبا الإذن عقب لنا 

الخير.معاني جمح فيه ؤيدحل بل المذكورة، المعاني 

يقال!أن عندي ذلاائح تأؤيل في القول من والصواب ت ذلك مقررا ؛٥؛^ فقال 
>ناٍقثثأفُ'ماطالوا. سنى: - قال: ةكرْ تمالى اف إن 

لكم.تعالى اف قضى الد.ى ت يعني 
أنهالمحفوفل اللوح في لكم كتبت، الذي اطلبوا ذكره: تعالى اش يريد ؤإنما 

لهالله كتسا مما المرأة، بجماعه الرجل طلبه إن الولد وظو_ا لكم. فيهللق يباح 
وكذللث،له. اممه كتب مما فهو القدر، ليلة طلب، إن وكذلك، المحفوفل. اللوح في 
يدخلوقد المحفوحل. اللوح في له كتبه مما فهو وأباحه، الده ما طلّ_، إن 

أشيهأن غير المهللوبة، الخير معاني جمح ؤوأتمأماعفتبمحص؛يم قوله: في 
الولد،من لكم اف كب ما وابتغوا معناه قال: من قول الأية هر ١١٥٥المعاني 

ُؤمحإ.تعوأقوله: يكون فلاذ جامعوهى، بمعنى ءؤةقىبمث/إئنه، قوله: عقس-، لأنه 
الولدمن لياهن مباثرتكم في افه كتب، ما وابتغوا بمعنى: ، ٣^ اممه يتفتبأ ما 

مندلالة صحتها على ليس التي التأوملأرؤت^ من غيره من لأية با اسبه والتل، 
اهلا،ؤالرسول.. عن خبت ولا التئريل، ظامحر 

المفسرينمن جماعة قال لأية ا ير نففى جرير ابن اختاره الذي القول ويهاوا 
منجماعة ذم، بينما . المقرين من كثير صدر وبه ، والمغوى الواحدى منهم 

حل.ىوالكنير، وابن القيم، وابن الجص—اصى، بكر أبو —منهم: المفسرين 

اوان)ما/\،«ه_ه'ه(اجامع )١( 
)ا/ي،أ(.اكزيل ومعالم \فبذ)\إاحم انفلر: )٢( 
ونح dr\Aالهمان)^لأحكام والجامع (، ٩٠الوج؛ز)آ/السرر المثال: سيل انفلرعر )٣( 

وغيرئ.( ٣٧٦)ا/المان وفتح القدير)ا/آخا(، 



لأنهوذللث، معنى، من تحتمله ما عموم على لأية ا حمل ترجيح إلى - وفرهم 
هذاوتحت الالغظ. عموم تخصص لا ياق الودلالة ، كلام مسير ش الواجب 

ذلك.أمكن متى أور الأنوال بين والجمع لأية، ا في الأقوال مانر تجتمع القول 
ولولا- المعاني لهذه محتملا اللففل كان فلما الجصاص بكر أبو نال 

الجمٍععالي محمولا يكون أن وحب — عليها لف التأوله لما لها احتماله 
نيالقدر  ajلطلب متفقا اللففل نيكون تعالى، اض مراد الكل أن وعار 

ماعلى مأجورا ذيكون الولد، ولطلبج تعالى، الله رحمة تباع ولا رمضان، 
ا.اط ذلك. من قصده 

Uواسيقامةال: انملأطاينابياسدأنحكيىالأمالفىالآة: 
المجامعوكان الفجر، حللؤع إر الصوم ليلة الجماع بإباحة الأمة عن افه حقق 
أرمدهمذلالث،، غير بباله يخطر يكاد لا الومحنرحتى وقضاء الشهوة حكم عليه يغلبا 

الشهوة،مجرد بمحكم يبامروها ولا اللنءة، هذ>ْ مثل في رضاه يهللبوا أن إر بحانه 
منلهم الله أباح ما ؤبمتغوا والولد، الأجر، من لهم افه كتب ما بها بمتغوا بل 

أنقامروا القاور ليلة لهم كتبا ومما رحمه، لقبول محبته بحكم الرحمة 
،ولعله^،ادحاظادنىٍراحتيارالممومإرابنجرور . يبتغوها...اه 

-لأية ا مدلول في المعللوبة الخير معاني جمع لحول جرير ابن تجويز مجن أحذه 
الولد.ؤللب المراد بأن القول باحتيار صرح أنه —إلا المحقt ]وهو 

أعلم.واف بالعموم. القول في أولثا يحولا داخل جرير ابن اختاره وما 

))/كير ابن وتمر )ا/س، الضير وبياع )ا/مل\/آ(، للجماص القرآن أحكام )١( 
x\yUالمار)\/وتمر (، ٢٢٦- الرحمن الكريم وسر (، ٣١٩

Xo^w/y)اكرجيح قراعي اتفلر: )٢( 
القرآن)ا/م\ّآ(.أحكام )٣( 
باحتماريسير.( ٣٨٧الضير)ا/وبدائع ٩، الردودص تحفة )٤( 
)ا/هام(.كشر ابن تمر انفلر: )٥( 





وييثس حى ؤائتيوأ •' الأية هده نزك ،قال؛ سعدر بن مهل حديث - ٢
أرادواإذا رحال فكان قال؛ ؤ؛؟؛، ينزل فلم ^ الأتؤد أ-لتءؤ- ين ا'لأ.بض ألتئ 

يأكليزال ولا الأسود، والخيط الأبيض الخيعل رجليه في أحدهم ربعي الصوم 
الليلبدلك يعني أنما فعملوا ؛؛^^ ٠٥١٢^؛؛؛،بعده اض فأنزل رويتهما. له يتبين حتى 

والنهارر^.

وسوادالنهار بياض المراد أن على - معناهما في وما - الحديثان هذان فدد 
اللدرم-

مواد؛ ه ألأتند وؤأ.كلي الثمي، فوء \أذنضه آخرون! وقال 
اللل.

وابنوعلي وعمر بكر أبو متهم - الصحابة من حماعة عن حرير ابن وروى 
أحدهمإن حتى الفجر، يتضح أن إلى حور الجواز - ومرهم وحديقة مسعود 
الصلأْرأ،.في الناس أو الصلاة، أقيمتا وقد يخرج ثم يتمحر 

راهويهرا"ا.بن وإّحاق ٢، ر الأعمش إلى القول هذا وسب، 

موثاالصحابة آخر كان ه اف رسول صاحب الخزرحي، اعيي انسعد بن سهل هو• )١، 
والإصابة)٢;٨٨(.(، ٤٢٢السر)T/ ازتة. أبناء ص وكان بالمدينة، 

\ذئتا!ذؤ ثس واثنتجأثئ الضرباب منهاكتاب مواصع، في البخاري عله، مممق )٢( 
حديثالصيام، كتاب وملم (. ٣١)a/ الفتح الصحح،ع بى ألالإٌُبىأ؛ئغل-ألاسند 

٣٥، ٣٤١.)

(.٣٢٤والمجموع)!/)؛/وأم(، والمعي المان جامع انفلر: )٣( 
(.٢٣٣)!/والمحلى (، ٥٢٤- المان جامع انفلر: )٤( 
نوشميلنا، كان إمامحتبم و«ع الدنيا، أئمة من إمام الكوثي، الأسدي مهران بن سليمان هوت )٥( 

(.٢٢٦)!/السير ومائة. وأربعين سع سنة 
)!/والجموع (، ٣٢٥)٤; قيامة لابن والمخي (، ٦٢)•ا/عدالر لأبن التمهيد انفلر: )٦( 

(.١٦٢وفحاياري)؛/(، ٣٢٤



يمي

؛منها بأدلة القول لهذا واستدلوا 

قال:النبل، موام أرى وأنا يتحر . الّحم، كان قال• حديقة حديث - ١ 
النمستطاغ لم أنه إلا الصثح هو قال؛ الصح؟ أبعد ت قلت 
الصوم•يربد وهو بالصلاة أوذنه النبي أتيت ت قال بلال حديث — ٢ 
الصلاةإلى حرج ثم فشربت، ناولي نم فشرب بإناء فدعا 

حللؤعبعد تحر هؤ البي أن على ~ معناهما في وما — الحديثان هذان فدد 
الشمسمحللؤع النهار أول أن على يدل مما المجر، 

واكرحح:المناقشة -ة؛ 

الليل؛ومواد الهار ضوء المراد بأن القول ترحح إلى جرير ابن الإمام ذم، 
النيعن الأبة شر ني الثابت، هو لأنه 

عنردي الذي التأييل بالأية، التأييلجن وأولى •' ذللث، مقررا ثقفب تال 
موادالأمودا، وارالخيط الهار، بياض الأ؛يص« ر)الخيهل قال: أته ه اق رسول 
اللل•

الصيام،كتاب، وابزماجة، )i/ الحور اخر باب الصيام، محاب ار النأحرجه )١( 
جريروابن (، ٤٠٠، ٣٩٦)م/ المني ر وأحمد (، ٥٤٠/ ا المحور) احير قي حاء ما باب 

المحلمح،في حرم وابن (، ٠٢)أ/ الأنأر معاني شرح ر والهلحاوي (، ٢٢٥)T/ الضير في 
/n(٢٣٢ .) تي وحئنuماجةابن وصحيح (، ١٣٨٤)المائي صحيح ني إّنادْ الأ

هالحم، له شهيُ الإسلام، في الأولن المابقين من ه، اش رسول مزذن رباح بن بلال هرت ( ٢١
)\إس.والإصاة الير عشرين. سة توفي 1_، عر 

وذكره(، ٥٢٨رم التفسير في جرير وابن (، ١٣،  ١٢)أ/المني في أحمد الإمام أحرجه )٣( 
وأعلهشاكر أحمد ونشه الصحيح. رجال رحاله وقال: (، ١٥٢)مالمجمع في الهيثمي 

٢(.، )١ ( oyA/T)البيان جامع ؛الأمطاع. 
Xoyi/T)البيان جامع انفلر: )٤( 



ابنالإمام بها أدر التي الحجة وهذه . اه العرب. كلام في المعروف وهو 
يرنففي نصا وكان الحديث لمت ررإذا الترجبًية• القاعدة مضمون هي حرير 
إرضْاالى•بمار فلا الأية 

كتابظاهر هو - نبويا ا يت نفكونه مع - حرير ابن رجحه الذي المعنى وهذا 
المرادأن على الواصح الدليل ^^ ٠٠٥١٢^^تعالى• نوله في إن إذ تعالى، النه 

ابتل>اءعند يتبين الفجر من الأبيض الخيهل لأن الشمس؛ طلؤع لا النهار، بياض 
الموملزمه لن حدا افه جعله وقد النمس، طلؤع عند لا الفجر أوائل ظلؤع 

،.والثرب١٣الأكل له أباح الذي الوقت ني 
٠القول هذا صحة عر تدل لأية ا ر قرينة وهذه 

بعضهم:عن يره نففي جرير ابن جعد أبو وحكي ا؛نكثءرت الحاففل قال 
بغروبها.الإفaلار يجوز كما الشمس طلؤع من الإمساك يجب إنما أنه 

قدمله يستقر الملم أهل من أحدا أظن ما وهذا I - كثير بن القاتل - نالت 
أ-لصلمى ألتن وي يثس حي واسنؤأ ؤو؛أدأ قوله ر القرآن نص لفته عليه، 
إثئرآتنثإألهيام ألثم ص ألآ-رد 

ثقال ه الأة رسول أن ت ها عانثة عن الصحيحين في ورد وقد 
حتىواشربوا فكلوا بليل• ينادي فإنه سحوركم عن بلال أذان بمنعكم ارلا 

اه. الفجرا؛ حتى يؤذن لا فإنه مكتوم أم ابن نمعوا 

المان)"ا/هأه;:\(جاح 
(.١٩١اكرحح)\إ . APiyانظر: )٢( 

اوان)مأ/امآ0(.جامع انظر: ( ١٢)
\ممح)\إمأ(.قواعد انظر: )٤( 
ْعالمحح الفجر. نيل الأذان باب الأذان، كتاب منها، مواصع في البخاري عليه، متفق )٥( 

(.١٢٨)حدبثه الصيام، كتاب لم وم(، ١١٢١٢)Y/الفتح 
xr^o/s)الطم \م\0 تمر )٦( 



يمي

والممرينالفقهاء من الأمة علماء عامة نال التقرير هذا وبنحو 
عل؛هلمالإجماع لحكي بل 

بماديبلالا ارإن ه المي نول في البر عبد ابن الإمام المغرب حاففل نال 
لقوله:الفجر، نل إلا يكون لا الحور أن عر دليل هذا وني الحديث: بليلء 

إجماعوهو مكتوم، أم ابن أذان عند ذللثح من منعهم ثم بليل® ينادي بلالا ررإن 
فوله.على يعرج ولم فثذ، الأعمش إلا فيه يخالف لم 

هذاعلى الشص، غروب إلى الفجر طلؤع من صيامه يجب الذي والنهار 
١^فيه. للكلام وجه فلا الملمين علهاء إجماع 

فيهاالمتعين إذ فيها؛ حجة فلا القول لهذا بها احي التي الأحاديث وأما 
طالؤعبعد لا الفجر مقاربة محي حروا نمعه كان ومن ه أنه على حملها 
فييجّئ، فلم الصبح؟ بعد أكان ذللثح في حذيفة امتثبتر عندما فإنه لذا الفجر؛ 

وقربا٧، ثيها الّبح هو أي* الصبح® ُرهص قال• ولكنه الصبح، بعد أنه ذللثح 
ببه؛؛،.هو يكن لم ؤإن منه، 

(،١٨٦/١)الخلوم وبحر (، ٢٨٦)؛/للجماص القران أحكام المثال: سل على انظر )١( 
وأحكام(، ١٨٥)آ/المعاني وتمر والوبط )ا/ا"أآ(، وانمون والكن، 

الوجيزوالسرر )ا/ا،'ا*ا(، والكشاف )ا/\/«مل(، اكزيل ومعالم  d\T)\/للكيا القرآن 
 A(٩١ ،) القرآن لأحكام والجامع انمب،)ه/ه>ا(، ومفاتح(dT\<\/y  المزيلوأنوار

(،٣٢٠محير)ا/ونفيرابن السيط)آ/ا-اآ(، والحر (، ٧٢والمهيل)ا/)\إلأ>\(< 
والمحرير(، ١٨١)U/ المنار ونفير (، ٦٦)أ/المعاني وروح (، ١٨٦)ا/القل>ير وفح 

لكووى)يمبم'أ(،ملم وشرح (، ٦٢الر)•ا/يل والمهيللأبن (، ١٨٣والموير)٢;
)1إوالمض (، ١١٦٨)المانع وبدانع رآ/آ؟أ(، والسر (، ١٦٠)؛/ ١لاري ونح 
١(. ١٨- \١ U/yالجرار)والميل (، ٣٢٤)٦/ والسموع (، ٣٢٥

)إ/فدامان لأبن واسي (، ٩١٨)الوجيز والسرر (، ٢٤٦))/والعون الكن، انظر: )٢( 
الجرار)أ/ب)ا(.والميل (، ٣٢٥

(.٦٢;١٠المبيد))٣( 
(.٣٢٠))/ كثير ابن وتمر (، ٥٣٠- )م؟آه البيان جامع انظر: )٤( 



بعضعن - دغيرْ - جرير ابن رواها التي الأيار حمل المعنى هذا وعلى 
طلؤعبعد شحروا أنهم لا الفجر مقاربة محي المحور فى تسامحوا أنهم الصحابة 

الفجررا،.
مماهفى وما حذيفة حديث نوحيه هى آخر وجها الطحاوي أبوجعفر ذكر وتد 

نزولقبل كان يكون أن — أعلم واض — محدنا حذيفة حديث يحتمل وند فقال 
آتنإئز آثثم من ألأسود التل بى آلأيى أنتئ إؤ يثهن ثئ نأثتيا تعانى: نوله 
تركيجب فلا ا نال؛ ثم تخالفه التي الصحيحة الأحادث روى ]نم — إل ألنتام 

تبلتهأقل متواترة . الله رسول عن وأحاديث نصا، تعالى الله كتاب من آية 
أنيجوز قد حديث إلى - اليوم إلى ه الله رسول لدن من بها وعملت الأمة 
٠اه الباب••• هل.ا في ذكرناه بما مرحا يكون 

(•٣٢٠)ا/ممر ابن شر انظر: )١( 
(٥٤الآ'ار)آ/مه، ُعاني شرح )٢( 





والترحح:المناقشة أ!؛ 

الجماع؛* ا٢١في يالماشره المراد أن وهو الأول القول جرير ابن الإمام رجح 
عنديالقولين وأولى ت ققفن فقال الغسل، أوحي، مما الجماع مقام قام ما أو 

أوجبمما الجماع مقام قام ما أو الجماع ذلك معنى هالا من قول بالصواب 
عاما،الأية جعل إما قولين• أحد إلا ذلك في قول لا أنه وذللث، إيجاته، غلا 

الماشرة.معاني من خاص في حكمها جعل أو 
وهونه يرحالكن اءه نأن ! اشرمحول عن الأخمار اهرت تفنوقد 

المباثرةمعاني من به عنى الدى أن علم عنه، ذلك، صح فلما • معتكفا 
مماالجماع أن على مجمعا وكان كذللث،، ذلك، كان فإذا الجمع... دون البعض 

قامما كل وذلك، أشبهه، وما ، العتكفعلى الجماع تحريم واجبا كان به، عني 
،.١^ الماثرة. من مقامه الالتذاذ في 

لقتلعموم تخصمص في حرير ابن الإمام بهذا أدلى التي الحجة وهدم 
أجمعواإذ المالماء، بين اتفاق محل . الحم، شّر ترجيل ؛أحادينا المباثرة 

شهوةل"آ،.بلا أهاله المعتكفؤ مباشرة جواز على 
دانتفإنزال معها يقع التي والباثرة الجماع أن على أجمعوا أنهم كما 
ل٤'ciالأعتكا

فآرحااه،رأصه يدني ١ اءتكفإذا ه الله رمحول الكاذ( ت منها الله رصي عانئة حدبنؤ منها )١( 
الاعتكاف،كتاب، ش منها مواصع في الخاري . aJLpمتفق لحاجة• إلا الست، يدحل لا وكانا 
الفتحع الصحيح لحاجة. إلا الييتإ يدحل لا وبابه المعتكف،، رأس ترجل الحائض باب 
١(.٠ - )٦ ، >iJjlالحيض، كتاب لم وم(، ٠٣٢ )؛/ 

(.٥٤٦ lOIT/T)البيان جامع )٢( 
(.٤٧٥والذخيرة)؛/)1/؛هه(، والمجموع (، ٤٧٥)؛/المخي انظر: )٣( 
والأستوكار، ٤١ص حزم لأبن الإجماع ومراتب، ، ٥٤ص اسر لاين الإجماع انثلر؛ )٤( 

(،٤٧٥)؛/والدي (، ١٧٥)Y/الصناع وبدائع >م/هها(. والإنماح (، ٣١٧/١٠)
)آ/؛؛ه(.والذخيرة (، ٥٥٨، ٥٥٣)أ/والمجموع 



الخلاف،فيها فوح إنزال معها يقع لا اش الفرج دون فيما المباشرة وأما 
المباشرةنثر فمن الأية، هده ير نففي الخلاف نمرة هي الصورة هذه وحكم 

ديفلم وبالتالي الأية. مدلول في الصورة هذه يدخل لم بالجماع، الأية في 
وهوحرير، ابن ترجيح وهو القول وهدا ينزل. ولم الفرج دون باشر من اعتكاف 

رالإمام قولي من والمشهور والحنابلة، الحنفية، فول 
صورةعدا فيما — المباشرة معاني بجميع لأية ا في المباشرة فئر ومن 

اعتكافاد يفحكم وبالتالي الأية، مدلول في الصورة هل.ه ألحل - التخصيص 
الالفيقتضي النهي لأن ينزل، لم أو أنزل بشهوة دونه أو الفرج قمح، باشر من 

ا. ١٢٠وغيرالأربعة الأئمة عند شرعا 

فوليوأحن. المسألة، في هبه من. وهو لأية، ا ماللئ، الإمام فئر وبهذا 
الشاف٠ير٣ا.

عمومأن وذلك، ،. iUUالإمام قول تريد الأية ءu٠ر دلالة فإن هذا تقرر إذا 
عليهدلت، كما شهوة بلا المباشرة في التخصيص يحله لأية ا في ٠االباشرة١ لففل 

التخصيص،صورة سوى فيما اللففل عموم دلالة يبقى أن فالواحبا الأحاديث،، 
الأصولعلم في مقرر هو كما 

يثمل— التخصيص بعاو — الالمب١شرةاا لففل عموم فإن كذلك، نللثإ كان فإذا 
وهذاينزل، لم أو أنزل الفرج لئن لقيما بالجماع، الفرج في بشهوة المباشرة 

لففلحملوا فإنهم الجمهور هبؤ من. عالي أما مالك، الإمام لمذمبإ موافق 

انظر)١( 
انظر)٢( 
انظر)٣( 
انظر)٤( 

(.٠٥٨، ٥٠٣٨)والمجموع (، ٤٧٥)؛/والمض \(، Ua/Y)الصانع يانع 
(.n/٤٨الكوكب نرح 

والاوخرة)آ/؛؛ه(لأ(، ٥٥٨، ٥٥٣والجموع)٦;الأسذكار)«ا/بام(، 
وثرح(، ٢٦٨- للزركئي المهل والحر (، ٥٣٣)T/يعلى لأيي العدة 

.٢٠٥ص الفحول، ؤإرثاد (، ١٦٥)م الكوكب 



الجماع،وهو - اللمفغل عليه يدل ما بعض على التخصيص بعد ®المياشرة® 
-إنزال بلا المباشر وهو - بعض دون - الإنزال مع الفرج دون فيما والمباشرة 

مخصصن.بلا تحصيهس وهذا 

والحجالصيام د يفغالم والحج، الصيام على الاعتكاف غاّوا إنما 
،.١٧آلاصكافكدلك يزل، لم إذا بالمباشرة 

القياس.س أور لأية ا لمقل ومدلول 

عنالمعتكم، نهي على جمٍنا متفقون أنهم ماللثا الإمام قول يؤيد ومما 
.بشهوة المباثرة مْللق 

جعلمن أولى - محتملا دام ما — الإية لمقل مدلول من النهي هذا فجعل 
قبيلمن وبعضه — الإنزال مع والمباشرة الجماع وهو — الأية مدلول من يعفه 

إنزال.بلا المباشرة وهو لن.راع اط 

نيد-وابن مالك الإمام قول الأية بشير القولين فأدر هذا تقرر إذا 
التمثيلفمرادهم بالجماع، المباشرة نفير ر لف البعض عن المأثور وأما 
منوهن1ا بالمثال، ير النفقبيل من ، غيرْ عر به تنبيها المباشرة أنواع باعفلم 

يرهمونف، ؛دللث، اللقفل تخميمى مقصودهم وليس القرآن، ير نفر ؤلرايفهم 
اللففل..يحتمله الذي المعتى عموم ر داخل هدا 

تقبيلمن ودواعيه الجماع هو إنما ؛المباشرة والمراد ت كثير ابن الحاففل قال 
اهبه.ر. بأس فلا وتحوه الشيء معهلاة فأما ذلك، ونحو ومعانقة 

(.٥٠٤.  ٥٥٣)I/والسبموع (، ٤٧٥)أ/المض انظر: )١( 
(.٤٧٥)٤; واسي )أ/ْي>(، انمانع ويانع (، ٣٣١)A/ الر عد لأبن الممهد انظر: )٢( 

)Y/؛؛٥(.والل.حيرة (، ٥٥٤والمجموع)أ/
(.٣٢٥)ا/الطم يرالقرآن نف)٣( 



يري؛ؤي
سنميالذي الفقهي بميمه مهم واحد كل تأثر ند المقرين فإن هدا علم إذا 
وفيما، ٢٢الأماللحكاية عالي انتصر وبعضهم إليهل١،، ومال ميمه فتع إليه، 
وافرين، المقبأقوال تاكراره عن كفاية والمداهب الفقهاء أقوال من ذكر 

الموفق.

الشافعينولي واحد والحنابلة الحنفية مذهب وهو الجماع، المباشرة بآن القول تقرير انفلر )١( 
وااوط)ا/العلوم)ل/ا"فل(، وبحر (، ر٠٦/١٧٠٣القرآنللجماص)أحكام في: 

)ل/ا،*امل(،والكثاف )ا/ا،*أ(، النزيل ومعالم )ل/ْلإ(، لماالقرآن وأحكام (، ٢٨٨
)ل/ِ\-ل(.التنزيل وأنوار 
لأبنالقرآن أحكام ت في التخصيص بعد معانيها عموم على المباشرة بحمل القول تقرير وانظر 

<.٣٢٥)ا/كثير ونفيرابن )ا/ا"ما(، الحربي 
)ل/ما،ا(،السير وزاد (، ٩٤)A الوجيز واليرر )ل/'\إأ(، وانمون النكت، انظر: )٢( 

(.٢٢٠)أ/ السيط والبحر )\إ والتسهيل 





والترحح:المنالخة •؛؛؛• 
منالمعنى قريب بأنه شروؤله. هى حلوي ؤ بأن القول حرير ابن وصف 

يختارأنه إلا - أيصا — قريب هو الضحاك نول وكذلك الأية. به فثر الذي قوله 
مننريب معنى وذلك السيئ! نول ذكر أن بعد فقال الأية به ر غالذي تفسيره 
.١^١٢الكلمة. بتأويل أشبه ذك في قلنا الأى أن غير نلنا، الذي المعنى 

والمعنىعبارة اختلافه هي إذ متقاربة، حرير ابن ذكرها التي العاني وهذه 
أولىفيه الأقوال بعض خلائا ذلك، يعتبروا لم رين المقعامة فإن لذا متقارب،؛ 

المعنمحاإلمحا عانية وهي البارة، تنوع قبيل من الأنوال حكوا بل بعض، من 
جرير•ابن ذكره الذ-ى 

علىمنعه بما الله حدود ير نفعلى عباراتهم حريتم المفسرين عامة فان لذا 
الأيةتضمنتها التي الأحكام إلى والإشارة مخالفته، عن ونهى عباده، 
أنيجور فلا بجمع، عنه مخبر مبتدأ تللث، ؤت،ث-ئوودأالمه ت حيان أبو قال 

إلىإشارة هو بل واحد، شيء لأنه ؤ؛ الإعتكاففي عنه نهى ما إلى إثارة يكون 
عدةتضمنتؤ قل. الصيام آية وكانتح هنا. إلى أولها من الصيام آية تضمنته ما 

جاءثم مناهي، عدة كانتا الاعتبار فبهذا صده، عن نهي بالشياء والأمر أوامر، 
*حدودات الكل على فأء؛للق غ، الاعتكافحالة في المباشرة عن النهي آحرها 

ادم.الأوامر.؛. تممنتها التي الماهي يتلك واpتأاتا به، سلوق تغلما 

اوان)ما/ا"؛ه(.جاع )١( 
)ا/التنزيل وسالم )\إخأم وانمون والكت )؛/U؛،Y(، للزجاج القرآن ساتي انظر: )٢١( 

)آ/القرآن لأحكام والجاسر (، ١٢٤الغببح)ه/ ومفاتح (، ٩٥)Y/ ١^.؛^ والمحرر (، ٢١٠
Try ,) وروحاوعانى)آ/ا،ا"(.القاويررا/آ"خا(، وفح ■٢(، ٢٥/١ممر)و-فراين

(.٢٢٢اسل)آ/البحر )٠١( 





والترحح!المناكة ءأ؛ 

علىالأية حمل الذي الثاني القول تصحيح إلى جرير ابن الإمام ذهب 
يصحولم براءة، محورة وبين بينها تنافي لا لأنه بنسخها؛ القول ورد الإحكام، 
ينخها.التمرح 

العزيز؛عبد ابن عمر قاله الذي القول بالصواب، القولين وأولى ه؛ فقال 
عاليدلالة بغير وحة، منغير تكون أن يحتمل آية نح المدعي دعوى لأن 

ااالنسحا،معنى على دللنا وقد أحد، عنه يعجز لا والتحكم تحمحم• دعواه صحة 
هذافي إعادته عن أغنى قد بما النسخ، صحة يثبت قبله من الذي والمعنى 
لأية،ا ير نففي الحق هو حرير ابن رجحه الذي القول وهن.ا اه. . الموصع 

الكريم.القرآن في والمنوح الماسخ دراسة منهج فى الحق وهو 
أصحوهذا I لأية ا حكام يا القول حكى أن بعد التحامي حعمر أبو ومال 

والمفلر.السنة من القولين 

بعمىفي رأى الله رسول أن عمرت ابن عن — نده بومحاق — السّنة فأما 
،...والصبيازل المساء قتل عن ونهى ذلك، فكره مقتولة امرأة مغانيه 

تقاتلهأنك من هو فإنما اثنين، من يكون فاعل أن اللغة من هذا على والدليل 
غيرالأية أن فصح الصبيان... في ولا اء المفي يكون لا فهانا ؤيقاتلك، 

.٩١منسوحة. 
الممرينمن جماعة قال الإحكام على للأية الحامل المقرير هذا وبنحو 

عدىوالوالثنقيهلي، كثير، وابن حيان، وأبو والقرمحلبي، الرازي، منهم: 

(.٥٦٣)مالمان حاح )١( 
القح«ع الصحح الحرب. ني اء التتتل باب ير، والالجهاد كتاب البخاري، ، عالي4 متفق )٢( 

/n(١٧٢ ،) ،(.٢٥، ٢٤حديث،)والمر، الجهاد كتاب ومسالم
(.٥٧)٢;الربي لاين والمنسوخ الماسخ وانفلر: (، ٥١٨- ٥١٧/١روالمنسوخ الماسخ )٣( 



محنالتعارض توهم إلا ظاهر دليل ، ورجحه١ بالمخ مال لمن وليس ،• وغيرهمل 
كافة،الثرين بقتال الامرة والايات ماتل من بقتال الأمرة الأية هده 

أعالم.واممه الآ؛شن. ين تنامي ولا تعارض، لا أن والمحح 

الممطوالبحر (، ٣٥٠امآن)آ/لأحكام والجامع (، ١٣٩_١٣٨/٥مفانحالبب)اننلر: )١( 
 ،)Y؛</Y( ا/وأضواءالمان (، ٧٥.٧٤ودوحاوعانى)مل/(، ٣٢٧/١مم؛ر)وضيرابن(

والمار)أ/ا،'أ(.(، ٢٣٢)\/المدى ومم (، ١٨٤
نيألفوا الدين من جماعي هال، ويه النسخ. رجح يث، )ا/٣٧(، التسهيل ني جزي كابن )٢، 

وغيرهما. ٢٦ص الازى وابن ، ٢ ١ ٥ ص النوامخ ني الجوزي ابن متهم والمرح، الناسخ 







-امتعمالها أمكن إذا ت بالنسخ القول على رده معرض ئي الجصاص قال 
فيالناس اختلاف مع لاسيما النسخ، يئبت لم - وح[ والمنالناسخ ]يعني 
تفوله في وليس الحرم غير ض ؤوثنوئلمعلأمئظ4 محوله: فيكون نسخه 

يكونبأن استعمالهما لإمكان المخ على دلالة وجدقوهءِه حنث ألمرك؛ن 
فيصيرممتإمِه يقتلمحبممبمدآثغي •قوله على مرتبا أتئرىنيم ^،^١ محوله: 
أنإلا الحرام المجد عند إلا وجدتموهم حيث المشركين اقتلوا نوله؛ 

.١^١٢فاقلوهم,., قاتلوكم فان فيه يقاتالوكم 
احتمالبين التعارض وغ ارإدا الترجيحية: القاعدة القول هدا ترجيح ؤيويد 

أولى«لى.فالتخصيص التخصيص، واحتمال المخ 
الامرةالايات فكون الخصوص، على حملها محكمة بأنها قال من أن وذللئ، 

فيه،القتال بدأوا إذا الحرم قي أو الحرم، غير في وجدوا حيث المشركين بقتال 
بالمخ.بالقول إحداهما إهمال من أولى ؤإعمالهما الأيتين، إعمال أمكن بهيا 

وأبيعباس، ابن حديث من الصحعحين في بت، ما هذا صحة على لبدل 
يومافه حرم بلد هذا ررإن مكة؛ فتح يوم قال ه البمحا أن هريرة دأمحا لريح، 

لمؤإنه القيامة، يوم إلى الله بحرمة حرام لهو والأرض، موالتا الحلهم، 
اف،بحرمة حرام فهو نهار، من ماعه إلا لي تحل للم قبلي، لأحد فيه القتال 

بقتالترحص أحد رافإن زادت مريح أبي حديئا وفي القيامة® بوم إلى 
لكمءل؛،.يأذن ولم لرسوله أذن اممه إن له: فقولوا فيها اينه. رسول 

ونواسخ؛<(، A/Y)المرئي لأبن والمنوح ص وانثلر: القرآن أحلكم )١( 
(.١٩١)١; القدير وفتح ، ٢٢٠-  ٢١٩ص الهران 

(.)ا/٥٨الترجيح قواعد انظر: )٢( 
الصيد،جراء وكتاب العلم• كتابة باب العلم، كتاب ت منها مواضع محي البخاري عليه، متفق )٣( 

الج،كتاب لم وم(. ٥٦/٤و))ا/ح؛'آ(، القح ْع الصحيح بمكة، القتال يحل لا باب 
(.٤٤٨، ٤٤٧حدبث،)ه؛؛، 

الج،كتاب ومسلم (. ٦١٤)U/ القح ْع الصحح (. ٥١)باب المعازى، كتاب البخاري )٤( 
(.٤٤٦)حديث 



حرمةمن الكريمة لأية ا عليه دلت الذي المعنى نص على الحدين، هدا فدل 
غيروانهأ الأية بإحكام الفول صحة على داذ وهذا المحرم. في القتال 
منسوحه

أحدمعنى في وكان الحديث، ثبت، ®إذا I التنرحيحية القاعدة مضمون هو ويرال.ا 
خالفه((رى.ما على له مرجح فهو الأهوال 

)rا^0ا،المربي لأبن والمنوح وازسخ  drry)\إللجماص القرآن أحكام انظر:, )١( 
(،٣٠١)T/القرآن لأحكام والجاسر (، ١٤٠)ه/اكبب، ومنانح صما'ا، القرآن ونوامخ 

القدير)ا/اا،ا(.وفح 
)ل/آ"«'ا(.نواعدالخرحح انظر: )٢( 





والترحح!المتاقشة ؛•' 

مدنيةلأية ا أن يرى الذي الثاني النول ترجيح إلى جرير ابن الإمام ذهب 
القولين؛ذكر أن يعد ثقتث فقال قوله. صحة على تبلها الايات بسياق واحتج 

لأنمجاهد؛ عن حكي الذي لأية، ا ظاهر عاليه دل بما التأؤيلين وأشبه 
وذلكصمة، على عدوهم بجهاد للمؤمنين اض من أمر هى إنما نلها الأيات 

هووأعومحأ أعثدئ ض ؤ وقوله• بعدها• والأيات أؤبجاه أثو ّنجؤا فا ؤوثَلدأ ت نوله 
فرضؤإنما والجهاد، بالقتال الأمر فيها التي الأيات سياق في هو إنما 

الهجرة.يعد المؤمنين على القتال افه 

مدنيعوهأه أيوئ ما عقب عومحأ ؛غتدئ ^٥٠٢، ت فوله أن بذلك فمعلوم 
معناه;وأن ، \كإنأممه فا رثقئدا ؤ ت تعالى نوله نفلير وأنه مكي' لا 

عليكماعتدائه نحو بالقتال عليه فاعتدوا فقاتلكم الحرم في عليكم اعتدى فمن 
،.١١٠١إياكم... بقتاله 

ضهمير التغأهل أكثر قال القول هذا ترجيح في جرير ابن قول وبنحو 
بغوي،والالهراس، والكيا والواحدي، اللسن،، وأبو الجصاص، 
حجر،وابن دالميضادى، كثير، وابن جري، وابن دالقرطي، والزمخئري، 

دهمر٠مأ٢،•دالألوّم 

(.٠٨١-  ٥٨)"\/•البيان جامع )١( 
والوّيط)ل/يأل(،وبحرالخلوم)\/ا،خا(، القرآنلالجماص)ا/ْ\م، أحكام انظر: )٢( 

والكثاف)ا/آ؛مآ(،اكزيل)ل/هلأ(، ومعالم امآنللهراس)؛/أخ_ص، وأحكام 
وأنوار(، ٣٣١ابنئ؛ر)ا/وشر (، والمهيل)ل/٤٧(، ٣٦٠القرآزرأ/لأحكام والجامع 

)ا/الميم العقل ؤإرثاد (، ٤٧١)ل/الأساب، بيان ني والعجاب، )ا/ه«ا(، اكزيل 
(.٢١٢)Y/المار ونفير )Y/٧٧(، اJعاني وروح (، ٢٠٤



ماسياق جهة من دلك ويرجح I القول هدا يكر أن بمد حجر ابن الحافظ قال 
}اهدأ اعلم. واض بعدها. وما قبلها 

وأنالقضية، عمره يعد نزلت مدنية أنها الأية هده في الراجح أن تقرر فإذا 
ذكرْكما القتال ثان تحتمل عامة ألماؤلها قان القتال، ثمان في سياقها دلالة 

الأموالفي كلها الأمور في المقاصة أنواع عموم وتحتمل الأعلام هؤلاء 
الحرام- UJ؛هتلث، ومن قوتل، الحرام الشهر في فاتل ررفمن وغيرها- والأعراض 

قهلعأو جرحه ومن به، قتل مكافئا قتل ومن حرمة، له يكن ولم الحد منه أحد 
بدل((منه أحد المحترم، غيره مال أط ومن منه، اقتص منه عضوا 

(.٤٧١)ا/العجاب )١( 
وأحكام)ارام، للجماص القرآن أحكام واننلر: (، ٢٣٥)ا/الرحمن الكريم سير )٢( 

)ا/اليان وفح (، ٣٦٠)Y/ القرآن لأحكام والجامع (، ١٦١،  ١٦٠)ا/ العرُي لأبن القرآن 
(.٢١١والترير)؟/والحرير (، ٣٩٠







-للهلكة والامتلأم هلاكنا، فيه لما بأيدينا الإلقاء عن نهى اش إن ت يقال أن 
شيءفي الدخول منا لأحد جائز فغير فرائضه، من لزمنا ما يترك - العياب وهي، 

فيهعلاو4.ضرأنالأمرئنكانكللك،بدخولنا ستوجب مما ، منا اض يكرهه 
تتركواولا اف، سل في المؤمنون أيها وأنفقوا ت الأية ئأؤيل من الأغلب فإن 

اهررا،.عدابي. - ذلك بترككم - بامتحقائكم فتهلكوا ، فها الفقة 
منالظاهر هو الأية معنى في الأغلب جرر ابن جعله الذي المعنى وهدا 

ؤزآسوأؤ،سمآفه،فوله: وهو الغنة شأن في لأية ا أول إذ السياق،، دلالة 
ولااض، سبيل في القمة ترك عن يكون ثناياها في الهلكة عن الهي، فكذلك 

الأيةمدلول يقمر أن لزولها محيتا أو الأية في ظاهنا المعنى هدا نول يعني 
السب؛اربخصوص لا اللفظ بعموم لاالعبرة بل عليه، 

لممديرأظهر، والأول ت أولا القول هذا حكؤر أن بعد حجر ابن الحافظ هال 
لأننفلر؛ ففيه عليه هصرها وأما نزولها، في، المعتمد فهو القمة، بذكر ية ألا 

اهل"آا.اللفظ. بعموم العبرة 
المسألةفي جرير ابن الإمام كفرير موافق، الممحاففل قرره الذي القرير وهذا 

سبيلفي القفة ترك عن نهي أنها الأية ير نففي اختار من هول يحمل وعليه 
سببصورة لأن أوليا؛ دخولا اللففل عموم فير داخل المعنى هذا لأن ،؛ 
هوالسياق، عليه دل الذي المعنى وكذلك ،، العموم١ في الدخول قهلحية المزول 

(.٥٩٣)"Y/المان حا.ع )١( 
وقواعد(، ٤٨١الأويل)م/ومحامحن (، ٣٩٢)ا/اليان ونح قحالقدض)ا/مها(، انفلر: )٢( 

اكرج؛ح)آ/هإ0(.
(.)A/٤٣)م(قحالرى 

XTTT)\/تمر، في ممر ابن والحاقثل •؟(، U/Y)-فيرم في كالعاني )٤( 
وأضواء)>/UA(، والإتقان (، ١٨٧وثرحالكوك_،)م، ١٥٢. ١٥١ص المخول انفلر: )٥( 

(.١٩٠، ١٨٦، V٧/١اليان)



منحمامة صرح وبه أولى، العموم على الخل يكون وبدلك العموم. في داخل 
والشولكني،حيان، وأبو العربي، وابن الجمحاص، بكر أبو منهم: التفسير أهل 

رالسعالير فثر ويه والقاممي، والألومي، حان وصديق 
هدهجمح يكون أن يمتغ وليس الأهوال: ذكر أن بعد الجصاص بكر أبو قال 

ولاتضاد غير من احتماعها وجواز لها، اللفغل لاحتمال بالأية مراده المعاني 
.١^٢٢

الأية،هذه تحتمل كلها الأقوال وهذه الأهوال: ذكر أن بعد حيان أبو وقال 
.ادر افء. ء1اعة غير قي الهلاك إلى بهم يؤول ما كل عن نهوا أنهم والغلاهر 

والمم)ا/ا"ا"ا(، لأبن القرآن وأحكام  UTyU)\/للجماص القرآن أحكام )١( 
)Y/الماني وروح (، ٣٩٢المان)ل/وفح القدير)ل/مبمل(، وفح اوحٍط)آ/آهآ(، 

(.٢٣٧-  ٢٣٦)\إالرحمن الكريم ونسر (، ٤٨١)T/ اياؤيل ومحامن (، ٧٨
(.٣٢٧/١)القرآن أحكام )٢( 
(.٢٠٢الممط)أ/البحر )٣( 





يمي
Iمنها أدلة حملة واستدلوا 

هرسوله أوحبها ولا عليه، مجمع بنص العمرة يوجب لم الشارع أن - ١ 
إلاتجب لا والفروض إيجابها، على لمون الماتفق ولا عنه، الثابت النقل في 
فيه.مداير لا دليل ُن أو الوجوم هذه من 

أواحبةت العمرة عن . الّكا رجل أل ٌّنال• ■مداغ بن جابر حديث - ٢ 
لاائ،ااحير تعتمر ولأن لا،  ١٠ءال(ت هي؟ 

والعمرةجهاد، اااا،ءج ت فال، ه النبي أن الله عبيد بن طلحة حديث، - ٣ 
تهصعء

بحدودهما،يهما وائتوا لله• والعمرة الحج وأقيموا المعنى؛ ت آخرون وقال 
ابتداء.وجوبهما من عليكم قرصن ما على وأحكامها 

)١\إوالاسدكار (، ٣٣١.  ٢٣٠)ا/ للجماص القرآن وأحكام (، ١٩)؛/  olJlجامع انظر )١( 
(.والدخرة)م٣٧٣واسي)ه/ما(، (، ٣٣٨٨)انمانع ويانع (، ٢٤٨ِ ٢٤٢

ونال؛(، ٢٧٠)T/ لا؟ أم هي أواجبة العمرة في جاء ما باب الحج، محاب أحرجه )٢( 
(nrfTمدم)في بمر وأبو (، ٣٥٧، ٣١٦٨انمي)في أحمد والإمام صحح، حن 

ورجحواوهقيفياضاعرى)؛/آ؛م(، رقمصمبما(واينجريرفيشرْ)؛/ها(، 
الأا..تد.كار)١ا/في البر عبد ابن وصنفه والموقوف،٠ المرفؤع وضعف، جابر، على وقفه 
اكلخصيمح، ؟A/n ،)■vالقح في حجر وابن ١(، ٠ الجموع)U/ في والروي (، ٢٤٥
/nني (، ٨٤١u(.١٦١اكر.دبىرنم)في_، والأ

السابقينومن يالجنه، المبشرين الخشرة أحل. القرثهي، عثمان بن افه عبيد بن محللحه هوت )٣( 
السيرعنهم. افه رصي عالثة بح بجانوعر الجمل يوم فتل كثيرة، مناقبه الإسلام، في الأولين 

(.n٤٣٠/والإصابة )ا/مآ(، 
الخلخيصفي الحافغل وصعقه (، ٩٩٥المرة)أ/باب المناسك، كتاب ماجه، ابن أحرجه )٤( 

 /n(،٥٨٩رنم)ماجه ابن صعيف في والألباني (، ٢٤٨الزوائد)في والبوصيري (، ٨٤٢
٢(.٠ )٠ والضمنة 





تطؤع،العمر أن صح يلما المرض، في أصل له إلا تطؤع يوجد لا أنه - ٣
الأعمال.جمح في المملؤع إمام الفرض لأن فرص؛ لها يكون أن وجب 

أهلك.دؤيرة من مقرئين بهما تحرم أن تمامها ت آخرون ومال 

وطاووسأم-محر، بن وسعتي طالب أبي بن عني، عن، جرير ا؛ز، ورواء 
أنالحج وتمام الحج، أشهر غير في تعمل أن العمرة تمام آخرون• ومال 

متعة.ولا فران سس■، دم عاماله يلرم لا حتى كلها، بمناسكه يؤتى 

.^٧٥٢٢عن جرير ابن ورواه 

تجارةتريد لا غيرهما، تريد لا أهلك، من تخرج أن إتمامها ت آخرون وقال 
حاجة؛ولا 

٢•الثوريأ سميان عن جرير ابن ورواه 

والترحح!المتاشة ءأب 

اللهمن، أمر الأية أن ص هماّل، ا؛را نمير ترجيح إلك، جرير ابن الإمام ذهب 
فرض.لا تهلؤع العمرة أن ترجيح ؤإلى فيهما• الدخول بعد والعمرة المج بإتمام 

أدكها;ونائس الأنوال، ذكر أن بعد هفي فقال 

ؤدأيثواآلإوسلآههوله: في اكأؤيلض أولى فإن الأدلة، من استشهدنا ويما 

أحمدوالإمام (، ٩٧٠)Y/ يستني لم إذا الحي عن الج باب المناسلث،، كتاب ماجة ؛تواين 
والحاكم)١;وصنفه، ( ١٨-شيرْ)؛/U؛ جريرفي وابن (، ١٢، ١ ١ ، ١ ٠ المني)؛/ قي 

وصحح(، ١٥٩٥داود)ابي صحيح لي الألباني وصححه النهي، ووافقه وصححه (، ٤٨١
(.٢٣٦٦ماجن)ابن وصحح (، ٢٤٥٨المائي)وصحح (، ٧٣٨)الترمذتم،

انفلر)١( 
انفلر)٢( 
انفلر)٣( 

المال)؛/خ-ه(ّجامع 
)؛/بم(.اواز<جامع 
المان)؛/•)(.جامع 



أمتأنه من صه: طلحة أبي بن علي رواية من عنه ذكرنا الذي هماس ابن تأييل 
منبه أمر ما على ؤإيجابهما، فيهما، الدحول بعد أعمالهما بإتمام اف من 

وسنهما.حدودهما 

التعلؤع ®هي نال: مجن نول بالصواب، *العمرة® في القولين أولى وأن 
لحولكمبعد ف والعمرة الحج المؤمنون أيها وأتموا الأية: معنى وأن فرض®، 

.١^١٢حدودهما. من اض أمر ما على أنفكم، على لهما ؤإيجابكم فتهما 

لحلْن أن العلمل٢،ءلى أهل إجماع الأية نفير في جرير ابن ترجيح رخميد 
ذلكإتمام عليه يجب، أنه دم يقما له عرض ثم نفلا أو فرصا عمرة أو حجة في 

بعديقضى نم يتمهما، حش فسادهما ْع العمرة وتلك الحج 

أبومنهم المسرين من جماعة قال الأية هده نفير في جرير ابن قول وبنحو 
وابنتيمية، ابن الإسلام وشيخ العربي، وابن والرمخشرى، الجماص، بكر 

،.والششطي١٤حان، وصديق والألوسي، والشوكاني، وايزكثير، جري، 
يفيدإنه فقيل؛ ه ِس وأدتنأ تتح قولهوأما ت تيمية ابن الإسلام شيح قال 

^٣٧١.٤بعد ؤإتمامجهما ا؛تد.اء، إيجابهما 

هووهذا ابتداء. إيجابهما لا الشرؤج، بعد إتمامهما وجوب يفيد إنما لنيل: 

(.١٦)أ/0\. وانظر: (، ٢٠)٤; ايان جامع )١( 
ممر)ا/م*ا"ا(ؤوتمرابن و«جموعاكتاوىمآ/ه1آ(، الأسذكار)اا/أ؛آ(، انفر: )٢( 
الأمتالكار)اا/؛؛آ(.انذز:)٣( 
لاينالقرآن وأحكام والكشاف للجماص القرآن أحكام انظر: )٤( 

ابنوتمر (، ٧٤/١واكهل)(، ٢٦٠; ٢٧تمة)ابن فتاوى ومجموع سم)\إم\ل 
وذحاوان)ا/ها،'ا(،)؟/AU(، الماني وروح وذحالقاوير)ا/0ا<ا(، شم)\إس(، 

(.٦٥٣وأضواءي0)0ا



صمي
النبيثرؤع بعل الناس بإحماع الحديست عام نزلت لأية ا هدم فإن الصحيح، 

التحللفيها وأبيح المشركون، صده لما — العدسة عمرة — العمرة في 
اه؛. للحصر 

فيهفول فهو أهلك. دؤيرة من مفردين بهما بالإحرام إتمامهما بأن القول وأما 
وأقفلها.المزك أكمل الإفراد أن على مني أنه : أولهماحهسن، من صعق 

منهال.يه معه ومحاق قارئا حج ه النبي أن فيه الصواب حلاف، موصع ويرن.ا 
الهاو.يأكمل الهدي وهدا بالتمغ. الهدي يقوا لم الذ.ين أصحابه وأمر ١للاينة، 
وأففاله.

منوالممرة الحج أراد لمن ال>مواةست، ونت، ه الّحم، أن الثاني■ والوجه 
أهلهن•همر من عيهن أتى ممن أو أهلهن، 

،.والأك٠ل١٢الأفضل هو ه فعله وما الٍماُتا، من ه الّكا أحرم وقد 
بالحجوالإتيان المج، أشهر غير ض بالعمرة الإتيان إتمامهما بأن القول وأما 

الحبران دم التمتع ودم القران دم أن على مبني فود فهو تمتع أو قران دم بلا 
قارنا،عآ فإنه هأ الثما هدى ف؛ه الحق — أيئا — حلاف محل وهدا لثف ندم 

القولهذا صعق على ويدل ، واكمله النسك أتم وهذا ُالمتعة، أصحايه وأمر 
القيامةا(ل؛،.يوم إلى الخح في العمرة اردحلت، ه؛ الني قول - يصا أ- 

تجارةلا غيرهما يريد لا أهله من يخرج أن بإتمامهما الراد بأن القول وأما 
فخزمن ينالا أن والمعتمر للحاج أذن تعالى الله أن وذللت، بحد؛ فنيه حاجة ولا 

(.٢٦٠٨٧)اكاوى مجموع )١( 
.ir٦)٦ا^القرآن لأحكام والجامع >ا/حأ0، العربي لأبن القرآن أحكام اننلر: )٢( 
١(. ٠٨. ١ « U/Y)الوجيز السور انظر: )٣( 
(.٢٠٣)حدث الج، كتاب عباس، ابن حديث من لم مأحرجه )٤( 



لكنولو حجه، تمام لعدم سبا ذلك يجعل ولم له، الحج حصول مع تعالى افه 
نندقسلأ ننثغوأ أن ,£بىٍظأا I نوله مثل محي به افه أذن لما كذلك 

١^١،.ْع التجارة ابتغاء هو التمر أهل محال هًظم4 
عاملمغل والمناير [ ٢٨]الحج: »قئثهلمه دقهدإ ؤ تعالى! افه محول ومنلها 

الدنيارأ/ومناغ الدين منافع يثمل 
أمأنه >محأنلإحءِه موله: ير نففي الأقوال أرجح أن نئرر إذا 

علىبالأية الاستدلال صعقا ظهر فيهما، الدخول بعد والعمرة الحج بإلمام 
ذلك.على فيها مالزمة حجة لا وأته ابتداء، العمرة وجوب 

وصالمص بمل له، المسليم بج-، للعذر قاطع حبت العمرة ليجاب في ولمس 
العمرة.تذكر لم الإسلام مرائص جاءيت، التي الصريحة الصحيحة 

معارضتهمع صريح، غير أو صحيح، غير إما وجوبها على به اسثدل وما 
العمرةر'آ،.وجوب عدم على الدالة الأحاديث من بمثله 

وأصحابه،حنيفة أبي مذمبؤ هو وجوبها لعدم جرير ابن الإمام داحتيار 
وهوأحمد، الإمام مذما في ورواية الشافعي، مولي وأحد وأصحابه، ومالكا 
وغيره.تيمية ابن الإسلام شيح اختيار 
فىمحولان هما للعكاء، محولان وجوبها في والعمرة ؛ هءزفئالإسلام شيخ قال 
وجوبهما.ءنهم.ا والمشهور وأحمد، الشافعي مذهّب، 

(.١٦٩-المان)؛/^ا جامع انفلر: )١( 
)لأ\االمال، جاع الم: )٢( 
)ا/للجماص الهمان وأحكام ٢(، ٠ . ١ ٠ )؛/ المان جاع في: الأدلة منالمة ء.ان،دنمام )٣( 

(،٣٣٨-  ٣٣٧)Y/اكائع وباو.ائع (، ٢٤٨-  ٢٤٢; ١١)والامتدكار (، ٣٣٣-  ٣٢٩
(،٦٥٥.٦٥٤وأضواءاJان)ه/(، ٥٨٩.٥٨٦ونلالأوطار)؟/(، ٣٧٣والذخرة)٣;

وغيرها.



النولوهذا ومالك. حنيفة أبي مذهب وهو تجب، لا ت لأخر ا والقول 
يوجبلم ه ألجت جج أص وهوعد ؤ ت بقوله الحح أوجب إنما اض فإل أرجح، 

إنماالأنواء وفي فيهما، ثرع لمن فأوجِج إتمامهما. أوجب ؤإنما العمرة، 
إيجابإلا فيها ليس المحيحة الأحاديث، سائر وهكا.ا الحج، أوجسإ 
.١^١٢الحج. 

يتمللا الأصلية البراءة لأن العمرة، وجوبج عدم والحق الث-رلكنىت دثال، 
اعتقادهامع لاسيما لذلك يملح دليل ولا التكليمج، به يثبت، بدليل إلا عنها 

الوجوب.اعل>م القاصية الأحاديث، من تقدم بما 
خص*على الإصلأم *بني حدبثؤ في الحج على ه اهتصاره ذللث، ؤيويد 
،١١^ جج ألنابن عز وف ؤ نوله! في - جلاله جل - الله واقتصار 

(.Yn/0))ا(ءجمرعاكاوى 
xy\i/yالجرار)السيل وانظر: (، ٥٨٨الأوطان)Y/نل )٢( 





يري؛ري

وفي: قالواررحصتا« العرب ميه فنسجن في حابى وحبي العدو قهر فأما 
العدودون محاصر® والعدو العدو، ®حوصر على العرب لغات اجتماع 

بمرضلْمميمه بقوله• عنى إنما الاه أن على الدلال أير محصرون® وهم 
مانعةعلة و ١ حوف أو 

علىقيانا ا، محصت البيت، إلى الوصول من العدو منعه الذي المحرم ؤيكون 
^O(^•ت قوله ءلاهر بدلالة لا المرض، منعه الذي المريض 

أحرى«رآ/حجة وعليه حث فقد أوعرج، كسر امن ه الني قول - ٢ 

حاسأو البيت،، إلى الوصول عن عدو كم حبفإن المعنى: آحرون؛ وقال 
قامسبنيآدم■

فيداحلة فغير أشبهها وما والجراح، كالمرض للأبدان الخارصة الملل وأما 
رحلهو قاتما الحج، فاته حتى المحرم المرض حبس فإن ، قوله؛

قابلمن ؤيحج - الفوات حكم في كما - بعمرة إحرامه من يخرج الحج، فاته 
ويهدى•

وسانيالقرآنلأحفش)ا/إيا(، وساني (، ١١٨.للداء ٠١معاني انفلر: )١( 
)أ/واللسان (، ٧٢)Y/ اللغة مقاييس معجم *ي احمر® ومادة )ا/يا"آ(، للزحاج القرآن 

١٩٥.)

عمروين الحجاج حديث من (، ٤٣١)ا/ الإحمار ياب المناسك،، كتاب داود أبو أحرجه )٢( 
أوفيكر يالج يهل الزى في حاء ما باب الحج، كتاب الترمازى، عنه وأحرجه الأنصاري. 

بعدوأحصر فيمن باب الخامحلئ،، كتاب ار، والنصحيح. حن وتال،؛ (. ٢٧٧)م/يعرج 
فيأحمد والإمام )م/غآ'ا(، المحمر باب الخامالث،، كتاب مابة، وابن ( ١٩٧و)ْ/

وصححهالدهي. ووافقه وصححه، ( ٤٧٠)ا/ المستدرك في والحاكم (، ٤٥٠)م/ الخل. 
وصحيح(، ٧٤٨)الترمذي وصحيح (، ٠١٦٤ ،  ١٦٣٩)رقم داود أي صحيح في الألباني 
(.٢٥١٦، ٢٥١٥)ماجة ابن وصحيح (، ٢٦٧٩، ٢٦٧٨)المائي 



وهومذهبأسرا،. بن ومالك عمر، وابن عباس، ابن عن حرير ابن ورواْ 
أحمدلمدم، س والمشهور والشافعي، مالك، 

وأصحابهه، اممه رسول المشركين حصر في نزلت، لأية ا هده بأن I واستدلوا 
والإحلأل.هداياهم بنحر معه ومن سه النه قامر ، البيت، عن 

لحولاااالمذل مدلول فى ياحالة وهى النزول، س_إ صورة العدو وحمر 

قطثا.

زوالعن إلا يكون لا والأمن ت قوله القول هذا صحة على ؤيدل 
وشفي،برئ يقال زال فإذا المرض أما عدو. س إلا يكون لا والخوف، ،، الخوف

بالمرض.مقيدا إلا يرد فلا عليه الأس أطلى ؤإن أمن• يقال ولا ونحوها، 

العدورس الأس أنه فيه فالأظهر - الأية في كما - تقييد بلا أطلق إذا أما 
فاتهلمن يجوز بمرض إحمار لا كما بعدو، اليوم إحمار لا • آحرون وقال 

والمروة.الصفا بين عي وال؛الست، الطواف، قبل إحرامه س يحل أن 
حمرارلأ ت وقوله اليوم؛؛، إحصار ررلأ ت قوله عباس ابن عن جرير ابن وروى 

بعمرة((.فيحل عدو، ه حبس إلا 

البيت،٠دون بشيء يحل المحرم أعلم ررلا • قولها عائشة وعن 

اgز.ط: )\إس حاتم أبي ابن وتمر (، ٥٠-  ٤٧، ٢٠-  ٢٤)؛/المان جامع انظر: )١( 
(،٣٤٢)٢; والأم (، ٣٦٣-  ٣٦٠)\إ والوطأ اJقدUت٠ مع الدونة انظر: )٢( 

واJغنى)ه/هاأ(، للمهقي الكثرى والمن ص، )لإ\إ والامتدكار 
X\A'^/rوالدحر؛)(، ٣٠١-٢٩٨(، ٢٨٣)A/والجموع 

)ْ/هْا(،اللم، ومفاتح (، ١١١)آ/ الوج؛ر والمحرر )؛/ْآ(، اليان جامع • انغلر ( ٣١
وأضواء(، ١٨٨-١٨٦والدحر؛)٣;(، ٢٨٦-٢٨٣Mوالجموع)والغي)ه/م.أ(، 

١٩٠اليان) ،١٨٦/١٠)
المان)؛/ب؛(ؤجامع انظر: )٤( 



توالترحح المناممة ٣؛ 
أوعدو خوف من كون الإحعار أن من الأول القول جرير ابن الإمام رجح 

ونحوها.علة أو مرض 

ؤؤ0قوله: في بالصواب التأؤيالين وأولى القولينI حكي أن بعد مملا فقال 
عنعلة أو مرص أو عير، خوف أحصركم فإن بمعتى: ناوله من تآؤيل 

كمأنفتحمرون مرغكم أو خوفكم صيركم أي الجن، إلى الوصول 
فلذاوالعمرة، الحج عمل من أنفكم على أوجبتموه لما المموذ عن ونها فتحب
خوفيااأحح.رني ت منه يقال والمرض. الخوف ذكر أمقعل لما قيل■ 

عننفى أحبي جعلنى به؛ يراد فلأن*، عن ومرصى لفانك، عن فلأن من 
لقائلئ،«عن فلأن »حصرني قيل: والإنسان الرجل الحابس كان إذا فأنا ذلك. 

عته.تي حبيمعنى: 

كمحبفإن لني/يميم فوله: من المتأول خلته ما الأية معنى كان فلو 
اهحصنتم. فإن يكون: أن لوجب المت،، إلى الوصول عن العدو من حابس 

عنبكون الإحماد أن من - جرير ابن الإمام بها أدلى التي الحجة وهدم 
فنصؤإلأ العربية، أهل بعض مها تابع - عدد عن يكون والحصر ونحوه مرض 
الأيةأن وذلك عدو، من الإحصار على ءالإحصار® لمغل إمحللاق في صريح الأية 

العالمأهل باتماق الحديبية في وأصحابه ه الحم، المشركين صد في ت، نرل
التياللنة فصيح في ءل.و عن كان ما على يعللق الإحصار أن على يدل وهذا 

القرأآنابها نزل 

{.٦٦-٦٥)ا! bU\جامع )١( 
)\ا0صليبماص القرآن وأحكام (، ٥١)،/البيان وجامع (، ٢٣٦)Y/الأم انفلر: )٢( 

 /U(٠ ٤ والسر ،)االر؛ي لأبن الهمان وأحكام (، ٢١٤)>،/ لابيهقي الكرى والمن ٢\(
)ا/أحا(.البيان وأضواء;٧(، ٢٦)النتاوى ومجموع (، ١٧١



المرادأن ترجح على اللفظين ين التفريق بهذا الاستدلال صعق، يظهر وبهذا 
لأنبالقياس؛ فداحل عدو عن كان ما وأن ونحو0، مرض عن الإحصار بالأية 
ولاالنص، غي الدخول نهلعية فهي النزول، س_، صورة هي العدو، حمر 
رل منه إحراجها يصح 

مرالعدد؛تقربن، من، والخوف العدو، حصر بين جرير ابن الإمام نرق وند 
إحماربها مراد الأية تأويل أن من قلناه، ما صحة يبين ومما ت ض فقال ظاهر، 

ؤؤدأأممسمأيقوله; العدو، من الخوف بها يراد إنما وأنه العدو، غير 
أنفمعلوم كذلك،، ذلك، كان ؤإذا الخوف بزوال يكون إنما والأمن ء1،للمجه، 

بزوالهيكون الذي الخوف هو ة، الأيهذه في الله عنى الذي ار الإحم
١^٢،.الأس• 

بهذاوأحرج العدو، س والخوف المرض في ررالإحصارء لفظ أن بذللث، فقرر 
لولده،الوالد حبي مثل الخوف وغير المرض بغير الست، عن الحبس صور 

منالحكم في وأدحالها التالو، اللفظ بفياهر لأية ا حكم عن لامرأته والزوج 
اكاس•ئيل 

فيهارجح حسثؤ ^١^٢^ مض في ترجيحه في التقرير هدا بعض حالف ومد 
الحديبية.يوم ه للمرسول المشركين بمد واستدل العدو من الخوف أنه 

الالمشركون هم الميت عن وأصحابه ه الرسول حبس الذي أن ومعلوم 
منهم.الخوف مجرد 

علىهوحملها وحكمها الأية مض في جرير ابن احتيال فجملة هذا تقرر إذا 
غيرهما.أو مرض أو بعدو أكان سواء اليتإ عن الحس عموم 

:١٩٠الما0)>/أحا، أضواءانظر: )١( 
المان)؛/آأ(.جامع )٢( 



،١١٠٠جب البخصوص لا الالفظ بعموم ®العبرة ناعية القول، هذا ترجيح ؤيويد 
يتحالحكم أن إلا وأصحابه، ئأ الني قريش صد ثان في نزلت ؤإن لأية ا فإن 

السجبلى.لا اللفظ 

الليث،،وأبو والجماص، البخاري، نال الأية ير نففي القول وبهذا 
وغيرهمل٣/عدى والوالألومي، 

والقاممي،المربي، وابن والمعاني، الواحدي، منهم آخرون رجح بينما 
المدربحصر الأية في الإحصار تفسير وغيرهم والشنقيطي 

منبالدليل رجحانه لنا يغلهر الذي ت القولين حكي أن بعد الشنميهلي قال 
الروايتينأشهر في وأحمد والشافعي مالك، إليه ذهبا ما هو المذكورة الأقوال 

أومرض أصابه من وأن العدو، إحصار لأية ا في لاحمار با المراد أن عنه، 
نولهعليه ودل الأية، فيه نزلت، الذي هو هذا لأن بعمرة؛ إلا بحل لا نحوه 

إنالمالماء: من قال مجن نول على ولاسيما الأية. ؤ؛ذآأييمه تعالى: 
ؤيؤيد■ اه اللم. أهل من جماعة قول وهو محلها، تتعدى لا الرحمة 

الأهوالأحد معنى في وكان الحديث، لمت ارإذا قاعدة؛ القول هذا ترجيح 
ابنالزبير بنتؤ صمامه أن الصحيحين ففي حالفهاال٦،، ما على له مرجح فهو 

)أ/هأه(.الرجح نواعد انظر: )١( 
(.٢٦٣)Y/الصنانع ويانع (، ٣٣٥)ا/للجماص القرآن أحكام انظر: )٢( 
)\إالعلوم وبحر (، ٣٣٤)ا/ للجماص القرآن وأحكام ٥(، )إ/ القح ح المحح انفلر: )٣( 

)>/ا<مأ(.الرحمن وتيسرالكريم (، ٨١-  ٨٠)٨ العاني وروح (، ١٩١
)\إالمربي لأبن القرآن وأحكام (، ٢١٤)؟/المعاني وتمر )ا/ببمآ(، الوسيط انظر: )٤( 

(.١٩٠البيان)١; وأضواء (، ٤٨٣التأؤيل)٣;ومحاسن (، ١٧٣
البيان)ا/.ها(.أضواء)٥( 
الترححنواعد انظر: )٦( 



شاكةه الحج، أرد إني اف رسول L لكي قالت  ٢١ءبدالkالبر
علىالحديث نيئ تتيء حبحيث محلي أن واثترطي ®حجي و.•' فقال 

لذاللتحلل؛ مبيحا المحرم لصالحه وحبسه المرض يجعل لم البي. أن 
كانلما التحلل يبيح إحصاتا المرض كان لو ؤإلأ »وادترءلي«، لها: قال 

فاثدلأم.للاشتراط 

نيقرائن ئؤيدْ الذي ررالقول قاعدة — أيصا — القول هدا ترجيح ويويل 
الغلاهرلأن ؤ؛دآفيمه؛ ت قوله هو القرينة ،وهدم حالفه١٠ر ما على مر-ني الياق 

العدو•من الأمن في يكون ند بلا اللففل هدا استعمال في 
ذهابفي أمنتم استعمال من أفلهر العدو من والأمن الئوكانيأ نال 

الإحصاربه المراد ؤؤ0 ت قوله إن ت قال من لقول مقويا فيكون المرض، 
أنغير المسالة، هده في الترحيح قواعد تنانع يفلهر ويهدا ا• اط العدو. من 

فيه الّمح، من حكم لأنه الحديث*؛ ثبت، ®إذا I قاعدة بالتقديم القواعد أولى 
كانبما الأية في الإحمار للقفل ومقيدا مخمصا يكون أن يملح النزاع، محل 

قوليترجح فالذي وعليه القول، لهدا المياق قرينة تأييد مع هدا و عل، من 
الجمهور•

أنهعلى الدلالة في حجة به تقوم فلا حز٠١ فقد مرج أو كسر ®من حدبنا وأما 

وكانتجرامنه المها من ١لهاشمية، الطلب، عبد ين الزير اض رسول عم بننؤ صباعة هي؛ ( ١ ) 
(.٠٢٢ )a/ والإصابة (، ٢٧٥)؟/ البر أربعين. سنة _،- توفيت، الأسود. ين القياد تحت 

معالصحيح الدين. في الأكفاء يايح النك1ح، كتاب البخاري، عاتثة، حديث، من عاليه متفق )٢( 
عندهماس ابن حيينه ومن (، ١٠٥، ١٠٤)حديث، الحج، محاب لم، ومس(، ٣٥)؟/ الفتح 

(.١٠٨، ١٠٦)حديث، الحج، كتاب لم، م
(.١٩١)\إ البيان وأضواء (، ٠٣٠ .  ٦٩٩^/والجموع (، ٣٠٤)ه/ المغي انظر: )٣( 
)ا/بمبمآ(.الرحيح قواعد انظر: )٤( 
(.١٩٦١)القدير فح )٥( 



وهوالباب، هذا في دلالة وأقوى ئوثا، منه أصح هو بما معارض لأنه محمر؛ 
إذايحل أنه على حماله يتعين والذي الاشتراط، في الزبير بنت صباعة حديثا 
الحدشن١١/بين جمعا اشترط 

معولولا حدا، ا صعيففقول بغيره، ولا بعدو اليوم حصر لا بأنه القول أما 
ولموالمنة، القرآن في عليه منموص الإحصار حكم لأن العلماء؛ عند عليه 

القوطل٢/واصح دليل بلا منعه فادعاء نح، فيه يرد 
معناهافي الأقرب فإن ه، وعائشة شاس ابن عن رواها التي الأثار وأما 

علىيبقى فإنه الست، إلى يصل أن يقدر فلا بمرض المحرم بها مقصودا يكون أن 
بهفهلافح البيت، أتى برأ فإذا افتدى، به يتداوى شيء إلى احتاج فإن حاله، 

هماسهالم.ابن لذمتا الموافق هو وهذا ذللثا، غير بشيء يحل لا وسعى، 

واوغني)ه/بىآ(،(، ٢٢١/١اكزيل)وسالم (، ٢٢٠/0لاوهةي)الكبرى المن اننلر: )١( 
(.١٩١)ا/ البيان وأضواء١(، الأوطار)0إيم ونيل •-ا(، ١ .  ٠٢٠٠ )A/ والجموع 

(.١٩٤أضواءاابيان)ا/)٢( 
الأسالكار)آا/ا«ا(.انثلر:)"١( 





،.١١وعائثةعمر، ابن عن جرير ابن وروا، 

لمفإنه الحديبية قضية إليه ذهبوا فيما هؤلاء متند أن والفلاهر ت كير ابن قال 
ففيوالبقر الإبل ذبحوا ؤإنما شاة ذاك تحلله في ذبح أنه متهم أحد عن ينقل 

كلدايقر الإبل قي نشترك أن ه الق رمول ارأمرنا ت قال جابر عن الصحيحين 
١^٣،.مرة*رآ،. في منا سعة 

والرحح!المناقشة أ،أ 

آمتثزين٠^٠٠١ بقوله الراد بأن العلماء جمهور فول جرير ابن الإمام رجح 
شاةر نيفإن الأنعام، لجمبع شامل وذللث، هديا مي يمما ر نيما ه أليي 

تخصيصيرد لم إذ القرآن بظاهر واحتج بالإجزاء• أولى والإبل والقرة أجرأت، 
يعقبا.أو اكلاثة هده باحد المهدي نؤع 

هأندي يى أمتز ئال1 من قول بالصواب، القولين وأولى جعفر• أبو قال 
ماكل على وذلك، الهدي. من استيسر ما أوحلإ_، إنما - ثناؤ0 حل - اض لأن شاة. 
حلاض يكون أن إلا تهدي، الذي ذلك، كان ما كائنا يهديه، أن للمهدي تيسر 
احتملهما حملة من حارحا ذلك، من حص ما فيكون شيئا، ذللث، من حص ثنازه 

أنبعد الهدي، أهدام إذا مجزيا غيره الأشياء محانر ؤيكون التنزيل، فناهر 
.اه ا١هدي٠٠ امحم يستحق 

الضأنمن الجيع دون ما هو هديا يكون أن من الثارع حمه الذي والشيء 

\و\ز.)\إسط.■ حاتم أبي ابن وتمر (، ٣٣-  ٣١)إ/ المان جامع انغلر: )١( 
حدبث،الخاوي بحت ولم ( ٣٥٥., TO^.TO'، ١٣٨)حديث الحج، محاب سالم، أحرجه )٢( 

xrTالشم)\/\الهمان نفير )٣( 
\و\0)أإس.جاح )٤( 











كثيروابن الشم، وابن والشرقي، والرازي، العربي، وابن الهراسي، 
الحرم.محله إن ت قال من به اسنلءل عما وأحايوا . وغيرهم 

البيتعنو سحرها أن على قدر من في إزآك،آشقه ؤمحثه1 نوله: بأن 
رأى.حص حث فمحلها عنه، حمر من أما محلها، فهو 

الثابتةللأحاديث معارفته مع صعيف،لم، فهو جدب بن ناجمة حديث وأما 
الأحاو.يسةر؛،.في هديهم نحروا وأصحابه الشي أن الصحاح 

وعطمأالحدسية: يوم في - وحل عز - قوله الر؛ همد ابن همم أبو ذال، 
نحر0.هن.ا ومحله تنحروا، حتى يعي [ ١٩٦تالقرْ: ر»وثرمنظإأثوىئأه 

لملمن فهذا [ ٣٣ؤئثظتآإلمحيه]اسم: الدن: في قوله وأنا 
الوصولعلى قدر لمن جد مومنى كلها ومكة مكة، لحول من بمنع 

الحرمومحله الهدى منتهى أن على العلم أهل اتفاق يقرر وبهذا • إليها'"اه 
والسنة.الكاب نص وذلك بلوغه، على القدرة حال في 

علىمدر لمن العياء، من أحد قول في يجوز ولا الهلحاوي؛ جعفر أبو هال، 
فيالخلاف وقع ؤإنما ٦،. اه الحرم. دون هديه ينحر أن الحرم ُن شيء لحول، 
نحرمكان في حلاقهم هو الخلاف هن.ا وسب الخصوصي، على الحمر هدى 

,٩٦)\إ للكتا القرآن وأحكام )آ/هاآ(، العاني وض (, )\إ^٩٦الربل انظر: )١( 
لأحكاموالجامع (، ١٦٢انمب)>،/ ومفاتح (، ١٧٥)١; ١^^، لأبن الهمان وأحكام (، ٩٣

ممر)\اص(.وتمرابن (، ٣٣٥)م وزادالعاد (, TW٩)٦إالقرآن 
لأحكامالقرآن)آ/هيم(،والجامع والأتوكار)أا/ا\/(، الأم)أ/\/مأ-ومآ(، انظر: )٢( 

وغرف.\(, ٩٦)\إالقدير وفح (، ٣٣٦/١)ممر ابن وشر 
)٦إ٩\T(.القرآن لأحكام والجامع (، ١٧٥)ا/العربي لأبن القرآن أحكام انظر: )٣( 
الصحح٠ الحدسة غزوة باب المغازي، وكتاب المحمر، كنناب المحارى، صحح انغلرها؛ي: )٤( 

١(. ٨٣- ١٨٠حدم،)الحج، كتاب لم، موصحح (. ٥٢١و)يم )؛/٦(، القح مع 
(.٨١; ١٢الاسدكار))٥( 
(.١٨١)M الجموع وام: (، ٢٤٢٨)الأنار معاني ثرح )٦( 



يهلالحرم؟ في أو الحل في أكان الحيثية، يوم وأصحابه ه الض هدي 
الحرم؟في وبعضها الحل في بعضها أو الحرم، من أو الحل من الحديبية 

المسألة.هذه ولمرته ، ذلك في العلم أهل بين خلاف 
فيهافصل حث ه عباس ابن لأمة ا حبر إلٍه ذهب ما هو المسألة هذه في والحق 

ؤإنبه، يبعث أن تطع يلا كان إن نحره محمر وهو هدي معه كان ®إن '' فقال 
محلمهءآالهدي ^ Ljحتى يحل لم به يبعث أن ؛؛ Ualv؛

كماآخرون وفصل الخسألةت في الخلاف ذكر أن بعد حجر ابن الخاففل ئال 
,اه المعتمد. وهو عباس، ابن قال 

هوالمسألة هذه فى التحقيق الخلاف: ذكر أن بعد الشنقيهلى الملامة وقال 
معالخل في الهدي لحر وجه لا إذ ه... عباس ابن إليه ذهب الذي اصيل 

الغ.يالمكان في نحره الخرم إلى إرساله يستطع لا كان ؤإن الخرم، ر ني
اهل؛،االخل• من فيه أحمر 

قولظاهر وهو الأدلة، بين وتوفيق القولين، بين جمع التفصيل هذا وفي 
ذلكبأن الخرم. محله بأن قال من دليل عن أجابوا إذ والقرين، الفقهاء عامة 
أقوالهم.تتفق فهذا عليه، القدرة حالة ني محله 

فيهالواجب، الأصل عن خرج فقد الخرم، في البل•ي نحر عن عجز إذا أما 
إكمالبعد الخرم في إلا يحل لا أن إحرامه في الأصل عن كخروجه بالعجر، 
ثنتاآس يثؤنن ^لأ تعالى قوله ذللث، على ؤيدل الإحمار. بب، بوذلالث، الخاملث، 

أعلم.وافه [ ١٦وقوله: [ ٢٨٦للأئنثهايم]ابرة: 

،٢٧٠)Y/المانع وبدانع  dMSم\ا مدالبر لأبن والمهد ؛Y(، YA)الأم انظر: )١( 
)اا0\ا.رى u١ونح '٢(، ٣٦/٣وزادالمعاد))0الأ\\ه والمغني (، ٢٧١

بدل.الحصر عل ليس ثال؛ من ياب، الحصر، كتاب، الجزم، بصيغة تعليما الخاري رواه )٢( 
(.١٥الفتح)؛/•ع الصحيح 

ر؛/ها(.الباري نح )٣( 
\ي\0)\اس.أضواء)٤( 





صاع((أا/نصف مكين لكل مساكين منة أؤلعم "أو ت رواية وش 
،.٢١.صك((أجزأ فعلت ذلك "أي ت رواية وفي 

الصدقة؛ومن أيام، عثرة صيام ؛ ^٠٥١١١٣من عليه الواجب • آحرون ونال 
مساكين.عشرة إطعام 

وءكرمةل٣،.الحس، عن جرير ابن ورواه 

ماعلى دم، من بدلا محرم على وجب صيام كل القول هذا نائلو وقاس 
مكانأيام عثرة وهي الهدي، يجد لم إذا الصوم من المتمح على اش أوجسبا 
فمثاله.دم مكان وجستا صوم كل فكدللثا الهدي، 
لمنيوم صوم مكان مسكين إطعام أقام اه فإن الإطعام وأراد يمم لم فإذا 

مكانله الإطعام جعل من كل فكدليثا رمضان، في الصوم عن عجز 

لمفإن عنده، كانت إن شاه النك، الحالق على الواجب، بل وقالآحرون• 
لكلصام ؤإلأ به، فتصدق طعاما، والدراهم دراهم، الثاة لومت، ءندْ تكن 

٠يوما صاع نمق 

ومجاهدرْ،.وعلقمة، حير، بن معيد عن جرير ابن ورواه 

شاء.بأيها يفتدي الثلأيث،، الخلال بين مخير هو بل • آحرون وقال 
وعكرءةرا"،ؤوعطاء، ومجاهد، عباس، ابن عن جرير ابن ورواه 

(:٢١)؛/الفع •ع المحح صاع. نمق، الفدية قي الإطعام باب المحمر، كتاب البخاري، ١( 
(.٨٦- )٤٨ حدث الج، كتاب ومسالم، 

(.٢٣٧)>طلبن، الحج، كتاب الموطآ، ٢( 
انظر٣( 
انظر٤( 
انفلر٥( 

انفز٦( 

(.٧٣- ٧٢البيان)؛/جامع 
)؛/٣٧(.البيان جامع 
(..٤٧ ٧٣)؛/البيان جاح 
(.٧٦- ٧٤اليان)؛/ جامع 





لمةالإطعام أن الفقهاء يختلف لم البر: عيد ابن الإمام المغرب حافظ قال 
بنكعب حديث ني ما على ثاة الممك وأن أيام، ثلاثة الصيام وأن اكين، م

لعشرةالإطعام ; نالواأنهم ونافع وعكرمة المحن عن روى شيئا إلا عجرة، 
فيلما ذللئ،، على العلمام من أحد يتابعهم ولم أيام، عثرة والصيام اكين، م

}اهرأ خلافه... من عجرة بن كعب حديثإ في المنة 

للهراصامآ0 وأحكام  iUU/y)المعاني تمر (، ٢٩٨/١)والوسط =)ا/أها(، 
الربيلأبن القرين وأحكام (، ٣٤٤)١; والكشاف  uyyrfs)المزيل وسالم )ا/^(، 

الممط)٢;والبحر (، والمهل)١;٤٧(، ٣٨٣القرآن)Y/لأحكام والجاسر )\اس(إ 
(.المعاني)Y/٢٨وروح القدير)ا/أا،ا(، وفح (، ٢٦١

الأساوكار)ما/م«م(.





^^ض£ي؛ري

علىهنا الأمن فثر والعدو، ونحو المرض عموم على الإحصار حمل ومن 
وءترْلمالعدو من الأمن 

حكاه;أن بعد ؛؛؛_ فقال قادة، قول ترحيح إلى حرير ابن الإمام ذهب وقد 
حلافلا الالخوف،ا خلاف هو الالأمن،ا لأن لأية؛ ا بتاؤيل أشبه النول وهذا 

منالهلاك أمتم فإذا فيقال: الهلاك مه مخوئا مرصا يكون أن إلا »المرض« 
يعيد.معنى وذلل؛، وشدته، المرض خوف 

علىنزك الأيات ء هاو لأن العدو؛ من الخوف معناه: إن قلنا ؤإنما 
مابها الله فعرفهم خانقون، العدو من وأصحابه الحديبية أيام ه الله رسول 
منأمنوا هم إذا عليهم الذي وما الحج، عن عدوهم حوف أحصرهم إذا عليهم 

هوهنا حرير ابن رجحه الذي المعنى وهذا . اه خوفهم. عنهم فزال ذللث، 
منحماعة قال القول هدا ترحيح في حرير ابن قول وبنحو اللففل، معاني أظهر 
خان،وصديق والئوكانى، والمرهلبي، عطة، ابن القاصي منهم: رين المق
وء؛رهمرص.عاشور، وابن 

.٢٤اه باللففل... أشبه وهذا القول: هذا حكى أن بعد عطية ابن القاصي ئال، 
ذهاب،في ااأمنتم،ا امتعمال من أفلهر العدو من الأمن ولكن الثوكاني: وقال 
اهلْ،.المرض. 

)١;الربي لأبن القرآن واحكام  dTio)\/والكشاف ^ yy)\/اكزيل معالم انظر: )١( 
)ل/ا<ا"ل(،القدير نح كير)ا/هم(، ابن وتمر (، ٢٦٢)Y/المحط والحر (، ١٨٧

(.٨٢وروحانماتي)أ/ 
(.٨٧/٤المان)جامع )٢( 
)\إ١^ وفح (، ٣٨٦)٢;القرآن لأحكام والجامع )أ/؛اا(، الوجيز المحرر انظر: )٣( 

(.٢٢٦. ٢٢٥واكويررأ/والحرير )ا/خا،م(، البيان وفتح (، ١٩٦
)أ/أاا(.الوجيز المحرر )٤( 
(١٩٦/١٠)القدير فح )٥( 





واسمععمرة، فجعله بعمرة، حجه فخ فمن ت ذللث، معنى ت آخرون وقال 
الهدى.من استيسر ما فعليه حجه، إلى ممرنه 

•٢١١دىالعن جرير ابن ورواْ 

أشهرفي الأفاق من ١>، من معنمتا يقدم الرجل ذلك؛ بل ت آخرون وقال 
منفيحج الحج، منها ينشئ حتى بمكة حلالا أنام عمرته قضى فإذا الحج، 

بالحج.إحرامه إلى بإحلاله تمتعا مفيكون ذللثإ، عامه 

بنومعيد وعطاء، ومجاهد، عبامحي، وابن عمر، ابن عن جرير ابن ورواه 

وعترهمجير، 

والترحح!المناقشة أو 

بحمرةالحج فسخ لن المتعة بأن القول ترجيح إلى جرير ابن الإمام ذهب 
هدهوأولى ت  'ضفقال الإحمار في لأية ا محياق لأن وذللث، الإحصار؛ سسب، 

فيالمزمنون أيها أحصرتم فإن : بهاعني نال: من قول الأية بتأؤيل الأقوال 
إحرامهمن حز ممن تمخ نمن أمنتم، فإذا الهدى. من استيسر فما حجكم 
أشهرفي القابلة المنة في الحج لفوته اعتمرها بنمرة الإحصار، بب ب- بايج 
فامتمععمرته في لحل صها، أحصر حين فاتته التي الحجة قضاء إلى - الحج 

يكولند كان ؤإن الهدى. من اسر ما فعليه يحج أن إلى عمرته من بإحلاله 
حلالاوأقام عمرته من حل ثم وقضاها، الحج أشهر في عمرة أنشأ من متمتعا 

^^٠نتجنوله: في الله ذكره أولى هو الدى أن غير عامه. من يحج حتى 
علىعما أحبر وعز حل الله أن أحل من ا، وصفنمجا هو 

(.٩١)أ/الهاز جامع انظر: )١( 
(.٩٢. ٩١الهان)؛/جامع انظر: )٢( 



تعالىأحبر مما فكان إحضاره. في الأحكام من والعمرة الحج عن المحمر 
مناستيسر ما - الحج إلى باليمرة فتمتغ إحضاره من أمن إذا - عليه أنه ت ذكره 

لهاللازم و4 معني أنه بذلك معلوما وكان أيام. ثلاثة فصيام يجد لم فان الهدى، 
الذيحجه في هنه كان الذي الإحلال سبب العمل من - إحصاره من أمته ند ع- 

ولامرض إحصار حجه ولا عمرته نتقدم لم الذي المتمتع دون فيه، أحصر 
اهحوف. 

ابنقول كان ؤإن الساق، دلالة هو ترجيحه في جربر ابن الإمام تني لم
إذالأية، دلالة لفلاهر موافقة أشد المحمر وغير للمحصر الأية بأن عباس 

بلبه، تخصيصه يقتضي لا الإحضار سياق في الحكم ومجيء عامة، ألفاظها 
-عليه أوجبها مى قول على - وعمرة حج قضاء أراد إذا المحصر تنتفلم ية ألا 

الهجإلى بالعمرة التمع أراد ممن المحمر وغير 

فاتهكالذي بعمرة إلا يحل لا المحمر أن يقتضي فهو الزبير ابن قول أما 
ؤدأبمداأ-لجنوله؛ بعد 4 أليي أسمنريى ن م( ءؤ؛ذ قوله حلاف وهذا المحج، 

وأمرهموحالوا، حل بالحديبية أحصر حين وأصحابه ه والنبي فأه، نأتمأ 
.٢٣١؛الإحلأل

ولاكلها، الأنوال لهذه محتملة والأية الأنوال; حكي أن بعد حيان أبو مال 
اهوقران. ؤإفراد تمتع أنحاء; ثلاثة على الحج وثؤع في العلماء بين حلافا 

المازرإ/^(.جامح )١( 
(.٣٥٤)\اللجماص القرآن أحكام انغلر: )٢( 
(.٣٩٥)Y/ القرآن لأحكام والجامع ١(، ٠ ١ )١; الهرامي للكا القرآن أحكام انفلر: )٣( 
(.٢٦٤اوحط)آ/الحر )٤( 



العمومعلى جائز التمتع أن على ة المحابعامة السمعاني! ل وئا 
اهورمللكافة. 

مرواويه المقرين من حماعة قال ا مدلول قي المحصرين غير ربدخول 

x٢١٧/٢المعاني)تمر )١( 
الكريموسر )\إمم والوط (، ١٩٢)١; الملوم بحر اكال: سل على انظر )٢( 

وغٍرمم.الرحض)ا/اإآ( 





ص§س<
عرفةيوم انقضى ؤإذا ت قالوا الحج، في أيام ثلاثة صيام أوحب اش أن — ١ 
الإحرام.من إحلال يوم الحر يوم لأن الحج؛ انقضى ففد 

أكلأيام التثريمح، *أيام وثال؛ التشريق، أيام صوم عن نهئ س الني أن - ٢ 
كيومالهدى عن يصومها فلا النقل، صوم فيها بجرو لا ولأنه وثرب«راا، 

الحر.

فرصهالذي الهدى إلا يجزيه فلا عرفة، يوم بمضي يفويتح صومهن كان فإذا 
لّممته.عليه اض 

متن•أيام انقضاء آحرهى بل ت آخرين لقال، 
•ونيّهم وعروة، عمر، وابن وعائشة، علي، عن جرير ابن ورواْ 

أحمدعن ورواية القديم، فى والشافعي ماللت،، قال ويه 
يليبما واستدلوا 

التشريقأيام في يرحص ررلم •' قالا نهق وعائثة عمر بن ءبل.اش حدين، — ١ 
الهدى«رْ،.يجد لم لمن إلا يصمن، أن 

الهدى،يجد لم إذا للمتمتع اف. رمول اررحص عمر ابن عن رواية وفي 
مكانها><رالتشريق أيام يصوم أن العشر، أيام فاتته حش يمم ولم 

(.١٤٥، ١٤٤)حدين، انميام، كتاب لم، مأحرجه ١( 
المترروالدر ، 3UIط: ( ٣٤٢>ا/ حاتم أبي ابن وتمر حا.عاوان)؛/حه_ها،(، انفلر: ٢( 

)ه/واسي )ا/ا*'ا(، للكا القرآن وأحكام المدان، الدوتة.ع انفلر: ٣( 
(.٢٦٥ملم)A/ وشرح (، ٤٨٦-  ٤٨٥)٦; والمبموع (، ٣٦٤، ٣٦١

(،٢٦٥)M لم موثرح (، ٣٦١/٥)واسي (، ١٠٠.  ٩٩)؛/ايان جامع انظر: ٤( 
(.٤٨٥)٦/ والمجمؤع 

(.٢٨٤)؛/ القح •ع الصحيح التشريق. أيام صيام باب، الصوم، كابج البخاري، ٥( 
١(.٠ ٠ نفيره)؛/ »ي جرير ابن رواه ٦( 



أيامْن بعده التي والأيام النحر يوم الهدي نحر فيه يلزم الذي الوقت أن - ٢
اليومفي أوله يلزمه إنما الصوم فكذلك نحره، يمكن فلا ذللت، قبل فأما النحر 
المم.يوم يلي الذي 

Iفيه الصيام يبدأ أن الهدي يجد لم لمن يجوز الذي الوقت أول في واختلفوا 
الحج.أشهر أول من يصومهن أن له بعضهم: فقال 

مجاهدرا،.عن حرير ابن ورواه 

غيرها.دون الحجة ذي عثر في يمومهن آخرون؛ لقال 
عطاءل^.عن حرير ابن ورواه 

بالحج.الإحرام قبل يهومهن أن له آخرون: لقال 
وعيناءرم.عكرمة، عن حرير ابن ورواه 

بالحج.يحرم يعال،ما إلا يصومهن أن يجوز لا آخرين: وقال 
عمرأموابن هماس، ابن عن جرير ابن ورواْ 

والترحح!المناقشة •؛آ 

يجدلم الذي للمتمتع الثلاثة الأيام صيام جواز جرير ابن الإمام رجح 
الحجأعمال آخر انتهاء إلى عمرته انقضاء بعد بالحج إحرامه أول من الهدي، 

يعده.أو المحر، يوم نل أصامهن مواء النحر، يوم دون مض، أيام من 
وذلكإحزانه، عدم رجح جرير ابن فإن بالحج إحرامه نل مامهن إذا وأما 

انفر)١( 
انفلر)٢( 
انظر)٣( 
انفز)٤( 

اuز.: طؤ( riT)\/حاتم أبي ابن وشر ١(،  ٠٢- ١ ٠ ١ )٤; ايان جامع 
الممر)ا/خاه(ؤوالدر (، ١٠٣المان)؛/:ا''ا-جامع 
١(.)؛/م• البيان جامع 
)إ/م«ا(.البيان جامع 



إلىبعمرته اتبع ممن الهدى يجد لم من عر الصوم أوجب إنما تعار اغ أن 
إلىبعمرته ®منمتعء اسم تحق م غير حجه في لحوله نل والمعتمر حجه، 
حجه.

فيعمرته قضاء بعد - به محرما الحج في لحل إذا *متمتع* له يقال ؤإنما 
استحقفإذا _، عامه من حج حتى حلالا عمرته قضاء بعد ومقامه الحج، أشهر 
الهدىيجد لم إذا الصوم له يكون وحينثد الهدي لرمه *متمتع* اسم 

الشافعينولي وأحد ماللثه، مول هو جربر ابن رجحه الدي القول وهدا 
أحميري.عن الرواضن ئحدى 

أنالتشريق أيام في برحص ررلم وءائغ-ة: عمر ابن حم صحته على ليدل 
اممهولأن ه، النكا ترحيص إر ينصرف وهذا الهدي"، يجل لم لمن إلا يصمن 

فيتعينالأيام، هل0 إلا الحج أيام من يبق ولم الحج، ر أيام الثلاثة بصمام أمر 
ا.فيهار الصوم 
ولمالهدى يجد لم لمن التمتع صيام منه فمخصوص صومها عن النهي وأما 

وأوررأمضل النحر يوم مل صامها كون مع هدا ، النحر يوم مل يمم 
أصلا.فيه نهي لا زمن ر الصيام ولإيقاع الخلاف، من حروجا 
حكمله وهل وعائشة، عمر ابن نول ذكر أن بمد حجر ابن الحاففل نال 
أيامصوم عن نهيه بتإ وقد الآبةت عموم من فهماه مهم هو أو الريع، 

انظر)١( 
انظر)٢( 
انظر)٣( 

ْ- ١ * )؛/٤ اليان جامع 
(.٤٨٦والمبمؤع)٦!(، ٣٦٤، ٣٦١والمعي)ه/ (، ٤١٤المدونة.عالقدطت)ا/

ابنوتمر (، ٤٨٦٨والمجموع)المعاني)آ/خاآ(، وتمر (، ٣٦٤/٥الغي)

(.٠٤٠ )Y/ القرآن لأحكام والجاج (، ١٨٤)١; المربي لأبن القرآن أحكام انظر: )٤( 
XTr)\/{<ممر ابن وتمر ٤(، ٠ • )T/ القرآن لأحكام والجامع (، ٣٦٠>ْ/ المخي انظر: )٥( 



لأيةا عموم تعارض ففد محيا وعلى وغيره، المتمتع حق في عام وهو التشريق، 
التواترعموم تخصيص وفي يالنهي، المشعر الحديث وعموم بالإذن الشعر 

فعلىنفلر؟ مرفوعا كونه وفي فكيف مرفوعا، الحديث كان لو نظر الاحاد بعموم 
١^١،.أعلم. واش البخاري. جنح محيا ؤإلى بالجواز، القول يترجح هدا 

الحديث،لأن له؛ وجوازها للمتمح صحتها الدليل في الأرجح ت النووي وهال، 
١^٢،.عنه. عدول فلا ذللث، في صريح وهو صحتح، له الترخيص في 

(.٢٨٦/٤الباري)نح )١( 
(٤٨٦/٦٠اJج٠وع))٢( 





لأنه؛ ٠ وسعة  ١٠^^٠١ ١٠ذكر وفد ه مائلا عثنة ^^١ I فال إنما ت آخرون وقال 
عدتهارمعن خبر وليس مجزئة، أنها أخبر إنما 

والترحح!المناضة ءأآ 
صومها.بإكمال الأمر بمعنى الأية بأن القول ترجيح إلى حرير ابن الإمام ذهب 
نولبالصواب عندي الأنوال هذه وأولى الأقوال؛ حكى أن يعد محلا فقال 

حل- أنه وذلك إكمالها، فرصنا عليكم كاملة عشرة تلك I ذلك معنى ئال؛ من 
إذاوسعة الحج في أيام ثلاثة صيام فعليه الهدى يجد لم فمن قال؛ — ثناؤْ 

إلىبالعمرة لمنعتكم صومها إكمال عليكم أيام عشرة تلك نال؛ ثم رجع، 
جريرابن اختيار وكان اهدرى. بها. الأمر ومعناه الخر مخرج ذلك فأحرج الحج، 

صومها.إكمال وهووجوب جديدا، شرعيا حكما إفادته أجل من القول لهدا 
بتهاتفاصل بيان دون المقرين من كثير ذكرها وقد محتملة، الأقوال وسائر 

منهي العثرة بأن فالقول وألفافلها، لأية ا محياق مع لتوافقها وذلك ترجيح، أو 
الأية.منصوص من مأخوذ هو عنه، وبدلا الهدي 

جعلهتعالى اممه لأن ظاهر؛ الإجراء كمال أو الأجر كمال المعنى بان والقول 
أجره.واستحق نكه كمل فقد به أتى فمن النسك إكمال في الهدى عن بدلا 

نظيرهجاء وند كلامها، في العرب مثن على جار فهو تأكيد بأنه القول وأما 
ثندآبؤ4<آ'لأبجولاكبجزوكقوله؛جرير، ابن ذكرها التير كالأية القرآن في 

[.٣٨ظنيجالألإ^ه]الأنعام: 

المفرين،من كير غيرها وذكرهامع البيا جامع ت في الأنوال هذه انظر )١( 
والسرد(، ٢٢٤)؛/التزيل ومعالم )\إلأ0ي، وانمون اص ١^١^ مثيل عر انظر 

والبحر٤(،  ٠٢القرآن)آ/ لأحكام والجامع (، ١٧٠الغس،)م/ ومفاتيح \١(، A/yالوجيز)
وغيرئ.( ٣٤كير)ا/. ابن ونفير )أ/ا،ام(، والدرالموز (، ٢٦٨الس؛ط)آ/

جامع)٢( 





قالهدا وبنحو ^١،. وابن رالزهوي، عطاء، عن حرير ابن ورواه 

والترحح!المناقشة أو 

المجدراحاصري د الراد بأن القول نرحيح إلى جرير ابن الإمام ذم، 
الصلاة.فيها تقصر لا ائة معلى منه كان رمن الحرم، أهل الحراماا 

قولعندنا بالصحة ذلك في الأقوال وأولى الأموال؛ حكى أن يعد ممتن فال 
المسافةمن وبينه بيته ممن حاله هو من الحرام، الجد حاضري إن مال؛ من 

لهالناهد هو العرب، كلام في الشيء® *حاصر الصلوات؛ إليه تقصر مالأ 
بنمه،

مساهماكان من إلا »غاذا« يسمى أن يستحق لا وكان - كيلك، ذناك كان ؤإذا 
إلىوطنه عن بشخوصه إلا مساضا يكون لا المسافر وكان وطنه، عن شاحصا 

عنررغايس،® اسم يستحق لا كيلك يكن لم من وكان الصلاة، مثله في تقمر ما 
الصلاة،إليه تقصر ما على الحرام المسجد في يكن لم من كان - ومنزله وطنه 

وصفنامجن هو عنه الغائب كان إذ حاصريه، غير من هو يقال أن تحق م غير 
اُص.صفته. 

ويل.حل. ، ١ وأحمل. الشافعي نول هو حرير ابن اختاره الذي القول ا وهن. 
قربوما الحرم أهل أو الحرم، أهل الراد نال؛ من نول القول هدا صمن 

الما بخلاف عاليه، القرب إطلاق يمح القصر مسافة دون ما أن وذلك منه، 
فر.بإلا إليه يلغ 

ازن.ط: ( ٣٤٤)ا/حاتم أبي ابن وشير المان)؛/مااا(، جامع انظر: )١( 
XriTfA)والمهيد )ا/آ"؛م(، اووٍلآ انظر: )٢( 
١(. ١١٣- ١٢المان)؛/جامع )٣( 
واسوع)ب/آبا(.٣ْ(، ٦/٥)المش انظر: )٤( 















مى- نهى وناؤْ حل اف أن عندي، ذللث، في القول، من رالمواب، ؛ ؛؛-؛-٠ فقال 
فقال:الرفثط عن - الحج أنهر في الحج رض 

فيماننا قد ما عر المعلق، في الإفحاس أصله: المربح كلام في و»الرفث،« 
أهلوكان كذللثح، ذللث، كان فإذ الجماع. عن الكاية في تعمله نثم مضى، 
أم»الرذث،« معاني لمص عن الاه من النهي هذا ومح، تأويله، في مختلفين اللم 

-حبر يأُت، لم إذ معانيه، جميع على يكون أن وجب - معانيه؟ حميع عن 
—))الرقثإا، معاني ساتر من النساء، عند بالمعلق هو الذي ااالرذثح٠ا بخصوص 

إلاباطن، تأييل إلك، آية ظاهر حكم مز جائر غين كان إذ ل، التسليم بجب 
اهثابتة. بحجة 

القاعدةمضمون هي ترجيحه في حرير ابن الإمام بها أدلى التي الحجة وهذه 
نصيرد لم ما العموم على الوحي نصوص حمل "بجب الترحيحية: 

ؤيوبمدفيعم. القي سياق في نكرة الأية في رارذث،اا لمغل أن وذللثح ؛اكخص؛صاالآ، 
أولى.فهو معا، القولين يجمع أنه القول هذا ترجيح 

جعفرأبو منهم؛ المقرين من جماعة ئال ترجيحه في حرير ابن قول وبنحو 
ابنوالحافغل الربي،، وا؛>، الهراسي،، والكيا الجصاص، بكر وأبو المحاس، 

—اش رحمة عليهم — عاشور ابن والهلاهر كثير، 

فيالرفث، أصل إن قيل؛ وقد الأهوال: حكى أن بعد الجماص بكر أبو قال 

(.١٣٤)إ/م'اا_ البنان جامع )١( 
؛<(.YU/Y)الرج؛ح ماءاّ انظر: )٢( 
وأحكام(، ٣٨٣))/للجماص القرآن وأحكام (، ١٣١)ا/لخماس القرآن معاني انظر: )٣( 

)ا/ممر يرابن ونف\(، )\/AAالعربي لأبن القرآن وأحكام )\إ؟\\(، للهراس القيان 
(.٢٣٤واكوير)آأ/والمرير (، ٣٤٤







للأصنام.الذبح *الفرق* وئالآحرونت 
نئدرا،•ابن عن جرض ابن ورئاء 
بالألقاب.التتابز *الفرق* ت آخرون ونال 

،.الضحاك١٢عن جرير ابن ورواه 

توالترحح المناقشة ؛•١ 

الأيةفي الفرق تسير وهو الثاني، القول ترجح إلى جرير ابن الإمام ذهب 
فيه.محه ثهي مما الإحرام في بالمعاصي 
فلايعني مورث>با دلا رمق ثلأ اثع قيئ رص ئال؛ تعالى افّ أن وذلك 

إحرامه.حال فى عنه الله نهاه ما يفعل لا ت أي يفق، ولا يرفته، 

الأحوالكل في أحد كل على المعاصي جمح حزم قد تعالى اض أن ومعلوم 
محرم.غير أو كان، محرما 
حالرق الفمن انمبد عنه اممه نهى الذي أن ثلث، فلا كذللث، ذلل؛، كان فإذا 

ندفيما يقال لأن معنى لا لأنه إحلاله؛ حال في وقا فيكن لم ما وهو إحرامه، 
ماالإحرام، حال في أحدكم يفعلن *لا الأحوال! كل في حلقه على اف حزم 
له،وجه لا به الإحرام حال خصوص لأن حال*؛ كل في فعله عليه حرام هو 

والإحرام.الإحلال من الأحوال جمح به عم وند 
بهحمى رق* *الفمن الحرم عنه نهي الذي أن فمعلوم كذ.للث، ذلك، كان فإذا 
الهليم،،من الحج، فرصه حال قبل مهللما له كان الذي هو إحرامه حال 

ط:( r،v)؛/حاتم ابي ابن وتمر (، ١٣٩)؛/المان جاح انظر: )١( 

\بذ.ط: ( rtv)؛/حاتم أيي ابن وتمر (، ١٣٩)؛/المان جاح انفز: )٢( 



فيالمحرم عنه بالتهي افه حص ما وسائر الصيد، وقتل والحلق، واللباس، 
إحرامهل١،.حال 

الساق،دلالة على  'بترجيحه على بها احتج التي جرير ابن الإمام وحجة 
والأفعال.الأهوال من به المتلس عنه نهي وما الحج، شأن في السياق إذ 

دليلاه نفعلى الحج المرء بفرض الأمور هذه عن النهي ارباًل  'ضوجعل 
خاصة.المحرم على حرم بما ررالفوق١١ تخصيص على 

دلالةتقديم من يره نفمن كثيرة مواضع في ةررْ لما مخالفة ؛&؛^ منه وهذا 
لهّا،التسليم يجب حجة تقم لم ما التخصيص إلى دعت دلالة أى على العموم 

جريرابن منهج وارمهللب العموم١١، بدلالة الترجيح اامهلاو_، في تقريره سق كما 
اكرجح؛؛•وجوم تحارض في 

مانعاليس الأوهايت، كل في أحد كل على كلها المعاصي تحريم فإن هذا وهع 
الحج،لشأن تعفليما وذللث، حموصا، بالحج الإحرام في النهي على التأكيد من 
أوبمثة-رأقوله:في الحرم الأشهر في الفللم تحريم على أكد كما 

شهوركل في محرم الفللم أن ْع [ ٣٦ت ]التوبة لمهظم^ هقللئإ ئأد ألثم أللي 
المنة.

لأيةا ماJلول في الإحرام محن.وراُت، من فعله المحرم على حرم ما ؤيلءحل 
أول؛ا.لحولا 

كثيرذم، كلها بالمعاصي المموم على لأية ا في وق١١ ررالف نمير ترجح ؤإلى 
المربي،وابن الهرامي، والكيا والواحدي، الجصاص، متهم؛ رين المقمن 

كثير،وابن تيمية، ابن الإسلام وشيخ دالقرطي، الجوزي، وابن عقلية، وابن 
اف.رحمة الجمع على وغيرهم * حان وصديق والشوكاني، 

باختصاريم.( ١٤٠- المانجامع )١( 
لالهراّي=القرآن وأحكام (، ١٣٠ والدبل)ا/ (، ٣٨٤)ا/ للجماص الهمان أحكام انفلر: )٢( 



الوحينصوصن حمل اريجب الترحيحية القاعدة القول هذا ترحيح ؤيويد 
رغنكرة، الأية في ااذسوقاا فلفظ ، بالتخصيص® نص يرد لم ما العموم على 

فيعم•القي سياق ني 

هوههنا وق الن: قالواوالذين الأهوال: حكى أن يعد كثير ابن الحاففد قال 
الحرم،الأشهر في الفللم عن تعالى نهى كما الصواب، معهم المعاصي، جمح 

قال:ولهذا آكد، الحرم الأشهر في أنه إلا عنه، منهيا المنة جمح في كان ؤإن 
فيونال [ ٣٦]التوبة: أش=ظإيم ألمم^5ظل1وا'نين ألي-بم دنلش حرأ أبجثة 

[.To: ]١^ للَه ثى بمز؛ذئن يإلخادم ثبمي بمأ وش ؤ الخرم: 

وماالإحرام في عنه مهي ما ارتكاب هو ههنا وق النأن جرير ابن واختار 
اه^أعلم. واش أولى، ذكرناه 

يختصلا أنه والقناهر الأهوال: حكى أن بعد الثوكاني العلامة وقال 
ذلكعلى أطلق أنه باعتبار ذكر بما حممه من حممه ؤإنما معينة، بمعصية 

أقيميي ^ ٥١مئا للأصنام: الل.وح في سبحانه قال كما وق، النامحم الفرد 
]انمجرات:^ويىسألإيإه التنابز في وقال [، ١٤٥هه]الأنعام: 

'آ،.نوق*ل"اللم *سباب ه وقال [. ١١

وزاد(، ١٢٣)Y/الوجيز والسرر (، ١٩٠)١; العربي لأبن القرآن وأحكام (، ١١٣/١=)
-') U/rVالخاوي ومجموع (، i'A/Y)القرآن لأحلكم والجامع )ا/ااآ(، المر 

٤(.)\/r' اليان ونتح ، ٠٢٠ القدير)١; ونح محير)ا/هإم(، ابن وتمر (، ١٠٨
(.orv/y)اكرجح قواعد انفلر: )١( 
كير)ا/ه؛م(.ابن -لهير )٢(
يحطأن من المؤمن حوف باب الإيمان، محاب البخاري عود، مابن حدبن، من عله متفق )٣( 

(.١١٦حديث،)الإيمان، كاب لم، وم(. ١٣٠الخح)ا/ ح الصحيح ينعر. لا وهو عمله 







يمي
ذلك.عن فهوا الحج، فه الذي اليوم في ذلك اختلافهم الرابع؛ والقول 
محمدرا،.ين القاسم عن حرير ابن ورواه 

موقفالمصيب أيهم الحج مواقف أمر في ذلك، اختلافهم الخاص؛ والقول 
إبرامم•

نئدرأ،•ابن عن جرير ابن ورواء 
وقتامتقامة عن اض من خبر ه الحج ؤ، حداد ولا ؤ فوله؛ بل آخرون؛ وفال 

فيء النص فعل وبطلان بتأخره• ولا يتقدمه لا واحل- ميقايتإ على الحج 
الجاهلية.

وال1ديلمؤمجاهد، عن حرير ابن ورواه 

والترحح!المناقشة "'،آ 
ونتني بالجدال الأية في الجدال مسر ترجح إلى جرير ابن الإمام ذهب 

ومناسكه.الج 
حداديولا ؤ توله: في الأئوال، هده وأولي الأقوال: حكي أن بعد ه نال 

ووقته،الج في الجدال بطل قد ذللئ،: معتي قال؛ من قول بالصواب،، ه ألحج 
فيهتنانع ولا مخلفة، غير متفقة وْتامالث، واحد، وقت، على ووته أمره واسمام 

ثممعلومات، أسهر الحج وقت، أن أخبر ذكره تعالى اممه أن وذللثج مراء، ولا 
.٢٤١٥١فيه. تختلف، شركها في الجاهلية كان الذي الاحتلأف وقه عن نفى 

الباز.أبيحاتم)ا/بم؛ا(ط: ابن وتمر )إ/ا'إا(، اواذ،جامع اننلر: )١( 
)ا/بمأا(ٍل:حاتم أبي ابن وتمر )ا/ه\ر"\(، واووًلآ (، ١٤٦اليات،)؛/جامع انفلر: )٢( 

وّنىسوينممودونفيرمدالر3اق)ا/'\'\(، (، ١٤٨-١٤٦/٤الماذ،)جامع انفر: )٣( 
الثاز.ًل: )ا/ف؛مأ( حاتم أبي ابن و-ض (، ٧٩٣)م

(.١٤٩-١٤٨اوان)أ/ جامع )٤( 



Iيلي يما ترجيحه لصحة واستدل 

خاصةالمحرمات هذه أن على يدل مما الحج، شأن في لأية ا سياق — ١ 
الهيلمخميص كان لما ؤإلأ الأحوال، كل في محرمة هي الي لا بالحج، 

الأوقات١١/كل في عها عب ومحي وجه، الحج في محها 

يرفثفلم البيت هذا مآ ®من • فال ه الّحما أن فيُّ همريرة أبي، حديث ~ ٢ 
حجمن أن أحبر ه أنه وذللتا أمه٠١ ولدته كتوم ذنوبه من حرج يضخا، للم 
الجدالكان فلو الجدال، يذكر ولم كلها، ذنوبه من حرج يمق ولم يرفث ولم 

هالني حص لما ذللت، ونحو باب، والوالخصومات المراء معنى على الأية في 
الأية،فى يهما مقرونة هى الص الثالثة دون بالخصكين الثواب ذلك استحقاق 

بمعنىأنها فى - الأحريين الخمطلتين معنى مخالما الثالثة معنى كان لما ولكن 
فيالثالثة ذكر ترك - الحج شهور عن ء والس الاختلاف نمي وهو اتجر، 

الحدثر"أ،.

شهربتقديم الضء يفعلون كانوا أنهم الجاهلية أهل عن الأحبار امتفاصة - ٣ 
الحرام،الشهر تحلوا ليوفته، غير في الحج فنوفعول أوتأحيرآحر، 

أقيىد ثمل ألبمظنر ؤ يثادة آلئىُ ؤإئ٠آ ت بقوله عنه اممه أحبر ما هو وهذا 
؛/VUَةيإهلاكوة: 

الان)؛/ا<؛ا(.جامع انظر: )١( 
ى1بالبخاري المحمن، قي مخرج لهو (، ١٥٣- ١٥٠نفيره)؛/في جرير ابن أحرجه  ٢٢١

حديثالحج، كناب وملم (. ٤٤٦الفح)٣! *ع المحح المبرور• الحج غفل باب الحج، 
(٤٣٨.)

(.١٥٤-  ١٥٣/٤)البيان جامع انقل: )٣( 
)؛/0ها(.البيان جامع انظر: )٤( 



وابندالقرطي، عطية، ابن تال القول هذا ترجيح في جرير ابن مول دبنحو 
وغيرهمتيمية، 

مرادوأنه جرير ابن احتارْ الذي القول بصحة نامحلمة الأدلة هذه وحملة 
بالأية.

أنهوذلك ءلاهرْ، غير الأية في الأحرى الأقوال رذ على دلالتها أن غير 
المحرمعلى معحرمة الخصال هذه أن وهي الأولى الحجة على ردها في اعتمد 
•الحج في عنها النهي لتخصيص وحه فلا الأوقات، كل في الحلال وعلى 

فىمحها الهي بأن السابقة، المسألة في الحجة هذه عن الجواب، تقدم وقد 
الفللمأن مع ال>تم، الأنهر في الفللم عن نهى كما التأكيد قبيل من الحج 
الأوقات.كل في محرم 

مماهو الحق نبين ما بعد أو بالباطل والخصام المراء فإن هن-ا تقرر فإذا 
فكلا٢، الممرين١ من حماعة فسر وبه الأية، في الجدال مضمون ت1صت، يدخل 

الجدالأما مضمونها، تحن، داحلأن وهما لأية، ا ير نففى صحيح القولين 
أدلةلجملة الممنؤع الجدال عموم من مخصوص فدللثج الباطل لإدهلال بالحق 

الظلوم.ونصره الباطل، ورذ الحق، إظهار وحوبإ على الدالة ^٤ ٣٧١

لأحكاموالجامع (، ١٩١الربي)ا/ لأبن القرآن وأحكام (، ١٢٤)Y/ الوجيز المحرر انظر: )١( 
اكاوى)آآ/ي*ا(.ومجموع (، ٤١٠)آ/القرآن 

وأحكام(، ١٢٠٠ )١; واب (، ١٠٨٠)ا/ للجماص القرآن أحكام الخال: سيل عر انظر )٢( 
حزي)ا/ْتما(،لأبن والمهيل (، ١١١٠فلائ)ه/لاين والمض القرآنلأهراس)ا/'آاا(، 

البيانويح وروحالخانى)ا/ا"\ّ(، (، ٢٠١القدير)١; ونح (، ٢٨١اكءبل)آ/والبحر 
Xi'T/\)





اكحاك١١/عن حرير ابن ورواه 

والترجيح!المناقشة أ'ث 

بالأيةالمعي أن من المفسرين جمهور قول ترجنح إلى جرير ابن الإمام ذهب 
الحس■من ولدته ومن قريش 

أنهلأية: ا هذْ تأؤيل من صوانا نراه والذي ت القولين حكي أن بعد ض فقال 
الحجةلإجماع العرب، صائر من معها متحمسا كان ومن قريش لأية ا بهده عني 

تأييله•ذلك أن عر التأييل أهل من 

ولارنث نلأ الحج الآدة:فنهمضفهئ فاريل كذلك، ذللث، كان bذ 
افواستغفروا الماس، أفاض حيث، من أمضوا ثم الحج، في جدال ولا وق ف

اض.يعلمه حير من تفعلوا وما رحيم، غفور افه إن 
المأحير،معناء الذي المقدم من فهو تأؤيله، وصفنا ما كان إذ وهذا، 
٠.اقدر اكئديم. معناْ الذي والمؤخر 
القاعدةمضمون هو القول هذا ترجيح في به أدلى الذي الوجه وهذا 

ميهيما وهو ، مان،١١ نفير كل على مقدم الملف، جمهور ارتفير المرجيحية 
قولكون حرير ابن قاعدة وعلى الماؤيل. أهل من الحجة بإجماع جرير ابن 

شاذا.الضحاك 

الصحيحينففي الأية، نزول س_، في لمت، ما الجمهور مول ترجيح ؤيؤيد 
ؤد>ت الحس في نزلت، الأية هذ0 اءإن ت هالمت، ها عاتشة حدسثف من وغيرهما 

ازن.ط: ( ٣٥٤)Y/ حاتم أبي ابن وتمر المان جامع انظر: )١( 
(.١٩٠)إ/المان جامع )٢( 
XyAA)\/الترجح نوايد انظر: )٣( 



إلىفدفعوا جمع من يفيضون كانوا I نالت آكاسه أدتاض حيث ين أفبمؤأ 
عرفات(\ا/

Jالمزدلفة،يقفون الحمى وهم دينها على كان ومن قريش كانت ٠٠ت لفظ وقي 
أدتاضحيث أييصؤاين I تعالى اف فأنزل بعرفة يقفون محواهم من وكان 

(r)j: ُ

معولفلا صحيح، كثير ومثاله صريح نمى وهذا ذكره! أن بعد القرطبي قال 
اهدرم.عليىغيرْسالأ/ال. 

نصفي فدخوله النزول، سبب صورة هو الجمهور قول فإن هذا تقرر إذا 
وجهين.من بعيد غير الضحاك فول فإن هذا وْع مميا. لحولا الأية 

وهوظاهرة، الضحاك فول على دلالته فإن ياق، الدلالة الأول! الوجه 
ارالقولقاعدة! ؤيويده الجمهور، قول موافقة من أكثر السياق لترتيب موافق 

التقديمادعاء عليه يلزم لا إذ ، ٤١٠٠واكأحيريالتمديم القول على مقدم بالترنم، 
الجمهور.قول بخلاف والتأحير 

قولعلى إذ غيره«لْ،، من أولى به هو معنى حرف ارلكل قاعدة: ويؤيدْ 

التمير،كتاب (، ٦٠٢)"Y/الفتح مع الصحح بعرفة. الوقوف باب الحج، كتاب البخاري )١( 
الحج،كتاب ومسلم (. ٣٥)a/ الغتح عع الصحح صسث،آكاضآلكازه. ^ئمآبجموأين- باب 

(,١٥١)حديث 

،بها والدعاع بعرفات الوقوف قى جاء ما باب المناسك، كتاب وصححه، الترمذي أحرجه )٢( 
 /T(٢٣١ .) آما،ص كما الصحيحين في وهو (، ٧٠١)1لترطي صحح ش الألباني وصححه

بيئة.الفى المراحة لأجل اللفتل هذا ذكريت، ؤإنما 
Xiy^/yالئنرآن)لأحكام الجامع )٣( 
(.٤٥١الترجيح)٢; قواعد انفلر: )٤( 
سبقتوئن كثيرا. جرير ابن بها ؤبمرح المفسرين، عند المعتيرة الترجيح قواس من ط، )٥( 

المنهج-ش إلها الإشارة 



محث_رإ<
قولعلى أما الترتيب، مع العطم، وهو أصلها، على ارثم* نكرن الضحاك 
قولأن - ومرْ - جوي ابن رأى لذا »الواو«لاا؛ بمعنى فجعلوها الجمهور 

تانعقبيل من وهذا بخلافه، الحجة عن حاء ما لولا الأية بتفير أولى الضحاك 
غيره.على الحجة قول فقدم القواعد، 

لقلت،:تأؤيله، ذلك، أن على إجماعه وصمت، من إجماع ولولا ممتإ؛ فقال 
جئحنث،بقوله؛ عنى اض أن من الضحاك، قاله ما الأية بمأييل اكأؤثلين أدر 

أنهاثالث، لا عرفاُتح من الإفاضة لأن إبراهيم. أفاض حبث، من أثثاصآلكا'٢اه، 
ذللثجكان وإذ الحرام. المثعر عند الذكر وجوب وقبل جمع، من الإفاضة قل 

أفاضالد.ى الموضع من أمر؛الإفاضة إنما وجل عز الله وكان كذللثإ، شلئخ لا 
المشعرعتو بدكره أمرْ وبعد ءرفا'ت،، من الإفاضة ذكر انقضاء بعل الناس، منه 

معلوماكان أثاصآلكازه، حيلم، آبيْثوأل ؤث> ذللث،: بعد قال ثم الحرام، 
الموضعدون منه، تفيضوا لم الذي الموضع من إلا بالإفاضة يأمر لم أنه ؛ذللثا 
الإفاضةونت، فانقضى منه أفاضوا قد الذي الموضع وكان منه، أفاضوا قل. الذ.ي 
منهء.أففرإ ١٠ت يمال لأن وجه لا منه، 

معنىلا بأمجر وعز جل الله بأمر أن جائز غير وكان لذلك، وجه لا كان فإذ 
لولاحالفه، ما اد وفذلانا، فى التأؤيل من قاله ما صحه بينة كانت، له، 

أهلمن قوله حكينا عمن ذكرنا بالذي الأخار وتفياهر وصفناه، الذي الإجماع 
اط^اكأيبل. 

لكانالحال.يثؤ من جاء ما ولولا ت الضحاك قول ذكر أن بعد عاشور ابن وقال 

لاينامآن وأحكام (، ٢٣٠)ا/ اكزيل ومعالم للهرامص المأن أحكام اننلر: )١( 
وغيرط.( ١٣٠ )X/ الممط والبحر (، ١٩٧- )ه/ا"بما الغيب ومفاتح )ا/أها(، اس 

(.١٩١. ١٩٠البيان)؛/جامع )٢( 









جز'أنه معلوما وكان كذلك، ذلك كان فإذا منى. أيام به اممه حص الذي التمجير 
واجتايكن لم ما ذكره من مناسكهم قضانهم بعد حلقه على أوجب قد ثناؤه 

التكبيرموى الوقت، ذللث، به حص ذكره من شيء لا وكان ذللثؤ، مل عليهم 
روصفناأ ما على ذللث، تأويل من قلنا ما صحة بينة كانتؤ ذكرناه الذي 

توقفتان ؛٤٠٠ كلامه وفي 

السالة.أصل في رأيه تحرير في الأولى: الوقفة 
فيالاياء ذكر على الأبناء محافنلة عليه المحافظة على وحث، قوله: مجن يفلهر 
تشتركجميعها إذ المعنى هذا في المذكورة الثلاثة الأقوال يحول منه...٠١ الإكثار 

مآثرهمبن.كر ذللث، أكان مواء الأباء، ذكر على الأبناء من محاففلة كونها في 
دعاءفي لأيانهم ذكرهم من بالإكثار أو المناملث،، قضاء بحد بهم والمناحره 

علىالأبناء محافثلة من الصفات، هذه كل آبائهم. ذكر الصبيان بإكثار أو ربهم، 
حمينا.الأقوال يجمع الذي الكلي المعنى بهذا لأية ا حرير ابن ففر الأباء. ذكر 

لأية.ا في به المأمور الذكر نهمع ت«ءديد في الثانية! الوقفة 

تعارا؛؛لله ااالتكبير ذكر المقصود أن يرى أنه حرير ابن كلام حلال من ظاهر 
منى.أيام به الله حصر الذي المخموص الذكر لأنه 

الأذكارجمالة من راالتكبيراا ؤإنمّا ، التكبير١١ ١١ي تخصيصه يلزم لا ذلك لكن 
والثناءوالتاكبير، والتهليل، فالتحميد، والسياق. اللففل مدلول تحت، تدخل التي 
الل،ءاءأن كما ، وتمجياد0 ذكره تحت، داخل ذللث، كل أهله، هو بما الله على 

مل.لولتححإ وداخل اللمثل، مال،لول تمتإ داخل ونحوها والتوبة والاستغفار 
تعار.اممه ذكر من الإكثار عر الدال المباق 

(.٢٠٠الساق)؛/جامع )١( 







١^٧١،•وسفيان المحن، عن جرير ابن ورواه 
الجنة.وفي المال، ; الدنيافي الحنة وقالآحرونت 

وال1ديلى.زيد، ابن عن حرير ابن وروا0 

:والترحح المناقشة 
فيالمافئة تجمع أنها الدنيا في ررالحسنة،، ير نففي جرير ابن الإمام اختار 

ذلك،.وغير والمادة، والخلم والرزق، والمعاش الجم 

الحسنات،جمح حرم فقد يومثي ينلها لم من لأن الجنة؛ فهي الأخرة أما 
منه.أمنوا فزع وكل به، التدوا نعيم كل فيها ويدخل 

افهلأن لأية، يا التأؤيلأت أولى ذللث، أن يلنا ررؤإتما بقوله; هذا اختيار وعلل 
نة،،ررالحمعاني من - ذللث، ئائل عن مخبتا - بقوك يخصص لم - وجل ز ع- 

دونيعفى ذللئ، من الراد أن على دالة دلالة خصوصه على نصب، ولا شيئا، 
ذللث،معاني من يخصى أن يجوز لا أنه من قلنا ما فيه القول من فالواج—، بعض• 
،.اهرر اف. عثه ما على بعموهه له بمحكم وأن شي،ء، 

عطية،ابن القاصي منهم؛ جر التفأهل أكثر تال جربر ابن اخشاد وبمثل 
والزركشي،،كثير، وابن حيان، وأبو تيمية، ابن الإسلام وثيح والقرطبي، 

سعدى،ابن الرحمن وعبد عاشور، ابن والهلاهر خان، وصديق والشوكاني، 
اض.رحمة عليهم ، ٢٤١٢٠٠وغير

اززهط: ( TOA/X)حام أبي ابن ير ونف(، X'Y/i)البيان جامع انظر: )١( 
)؛/>،«Y(.البيان جامع انظر: )٢( 
)؛/!♦Y(.البيان جامع )٣( 
ومجموع(، ٤٣٣-  ٤٣٢)Y/القرآن لأحكام والجامع (، ١٣٢)Y/الوجيز السرر انظر: )٤( 

واوءر=(، ٣٥٦))/محير ابن ونفير (، ٣١)Y/• السيط والبحر الفتاوى 



تقتضيواللفغلة ت الدنيا حنة في الأقوال حكى أن بعد عهلية ابن القاصي قال 
اطباجماع. الجنة الآحرْ وحنة الدنيا، محاب وجمع كله، هذا 

فيحير كذ الدعوة هذْ فجمعن، الأية: ذكر أن بعد كثير ابن الحافظ وقال 
ودارعافية، من دنيوي معللوب كل تثمل الحنة فإن ثر، كل وصرفت، الدنيا، 
اشتملتجمما ذلك، غير إلى نافع... وعلم وامح، ورزق حنة، وزوجة رحب، 

فىالحنة فى مندرجة كلها فإلها بينها، منافاة ولا رين، المقعيارالت، عليه 
الأمنمن وتوابعه الجنة، يحول ذلك، فأعلى الأحرة، في الحنة وأما الدنيا، 

الأحرةأمور من ذللث، وغير الحساب وتيسير الحرصايتج، في الأكبر المنع من 
مالا الذكر، في يه يلتحق ما أي• رإوتوابعه'ا بقوله• ومرادْ • اه• المالحة••. 

الجنة.يحول قبل هي النواح من ذكرها الص الأمور هن>ْ لأن ؛ حقيقة يتبعه 

الأيةفي نة؛؛ ررحلففل بها فمروا التي لف، الأقاويل فإن ذللث، كل تقرر إذا 
منهمر ممكل لأن ر؛ الفاتمة من وغره جرير ابن احناره عما خارجة غير 

تحت،داخلة فهيأ بالمثال؛ التفسير قبيل من معنى من اللقفل يحتمله ما ذكر؛عقي 
اللقفل.عموم مدلول 

الأية،في ارحنة* لففل في الخصوص اد-عى عتادما الرازي الفخر أغرُبؤ يقد 
واحدةحنة - عنده — فهي الإثباُت،، محل في نكرة لأنها واحدة؛ نة بح

الحنارت،رأنواع أحن رآه ما على حمل مفسر وكل البدل، على معللقة، 

(،٤١)ا/• البيان ونح (، ٢٠)ا/؛ القدير وفح )مآ/حاا(، الث أصول في =اوح؛ْل 
واكوير)آ/م؛آ(.والتحوير 

(.١١٠٢الوجيز)؟/المحور )١( 
XTo-^/S)العظ؛م القرآن تمر )٢( 

رم(ذحالارى>اا/آ"ها(•
٢(.٠ ٥ )ه/ القح مفاتح انظرت )؛(



فحوىوكذلك المدلي، لا الشمولي العموم ملي دال، المظ ااأن والحز 
حيروكل الدنيا، في حير لكل جامعة كلمة فالحسنة ،، ذلكل على دالة 

أنهاعليه ؤيدل، لها، لم، الفهم كان وكذللئ، العموم، بها ومراد الاحرق، في 
دعاءأكنر كان ت فال لقهنه أنس حدينؤ في كما .، النبي دعاء أكثر كانت، 

،،ص;انقازاذنكاثَثثزقآ'لآبج:.قظثثاهداث١^^١٢ه: المي 
نةحلا نايتج الحلجمح جامعة وهي إلا دعائه أكثر ليجعلها ه؛ بكن ولم 

واحدة.

أو-أو ألإ- 

ألناي؛عياب، ؤذا آوجرة وؤ، حسثثنه أئت.ثثا ي، ^١ ١٠زرئكآ 

)٦إ^^٦(.والتوير والتحوير  a/T\\)l)الث أصول في الخبل الحر اننلر: )١( 
يهولمن ومنهُ ؤ ياب القرة، محورة التفسير، كتاب البخاري أنس، حديثؤ من عاليه متفق آ ٢ ر 

بأبالدعوات، وكتاب، (، الفتح)A/٥٣مع المحح الأية. نتآتا:قافيمح*ثاص...ه 
ومسالم(، ١٩٥ا/ )١ الفتح ْع المحح . ■تكاتؤه هوم ق ءانثا ه• الحم، *دل 

(.٢٧;٢٦حدث)والاثفار والتوبة والدظء الذكر كتاب، 





الخاتمة

حسنهاالكريم افه ال ن

وصحبهمحمد نبينا على لام والوالصلاة وآلائه، نعمه توالي على ممه الحمد 
•وبعل آله، وجميع 
أوثاني،أنفس أعهليتها أن يعد يالتمام، الرسالة لهده تعالى الله أذن ففد 
البحمث،،فيها وتابعتا الدرس، فيها واصالت، جهدي، وغاية عمري، وزهرة 

للحقوموافقة مرصية، تكون أن آمل التي صورتها في الة الرسهده فخرحتا 
بنمحمد الإمام ترجيحاُت، الدراسة هازه استهدفن، وقد بحوتها، في والصواب، 

فيمنهجه دراسة مع رين، المقبأقوال ومقارنتها ير، التغفي الطبري جرير 
توهى الخاتمة، هذه في أسجلها النتائج س جملة لي يرزلت، وند الترجيح، 

،الخلافهذا أكثر وأن يرها، نففي الخلاف، وقع القرآن آيايثح أكثر أن - ١ 
تنؤع.، حلاف

يكادلا فهو ، واضحا بروزا بارزة جرير ابن ير نففى النقدية الناحية أن — ٢ 
فيهويدلي إلا القراءامحت،، في أو لغويا، أو فمهثا، أو تفسيريا، حلانا يذكر 
المرجوحة.الأقوال ويناقش وترجيحه، اختياره ويبين برأيه، 

بلالأمة، سلم، عليه عما حارجة غير وترجيحاته جرير ابن احتيارايت، أن — ٣ 
أقوالهم•عن الخروج تجتز ب لا هو 



احنارال، S_Jأغمحي وافقوه حرير ابن بعد رين المقجمهور أن - ٤
ته.وترجيحا 

القاعدةوتقرير الدليل، على ترجيحاته تقرير في يعتمد جرير ابن أن - ٥ 
كتبافي نظير له يوجد يكاد لا يما ترجيحه، في إليها استند التي ١لتفسيره 

ر.الف

وقواءل.0،ير التغأصول عن تكلم من وأوسع أندم جرير ابن ير نفيعد — ٦ 
وامع.وتهلمق فريد، علمي تأصيل في 

•ترجيحه على جرير ابن أدلة في دورانا والقواعد الأصول أكثر أن — ٧ 
،العروقثم الآيادتا، سياق دلالة ثم التأويل، أهل من الحجة إجماع 
بينها.تفاويت، على الأصول بقية ثم العرب،، لغة في المستفيض 

حجةالأقوى التعارض عند الترجيح وجوه من يحتمد جرير ابن أن - ٨ 
وبرهاثا.

حلالمن الملوم عرض في متميزا علمثا منهجا أصل جرير ابن أن - ٩ 
جفاءولا تقريرها، في إغراق بدون التفسير، يخدم ما منها يعرض فهو التفسير، 

عنها.

أكانت،مواء المالمية، اختياراته في مقلدا يكن لم جرير ابن أن — ١ ٠ 
الدليليعتمد مهللقا مجتهدا كان بل غيرها، أو لغوية أو فقهية، أو يرية، تف

والنظر*

بانرين المقبأقوال جرير ابن ترجيحالت، مقارنة حلال من يقيني ازداد — ١ ١ 
العلمية،مادته حبث، من الاحللاق على وأهمها قدرا، النفير كتب أعغلم تفسيره 

التآليفط.فى ومنهجيته 

القّارئيدركه ما والخلل قمل المن جرير ابن نمير ءلبعلأا>ت، في أن -  ١٢
صبملجهة من عناية يلق لم ير النفكتب، في منزلته عفليم على وأنه الفاحهى، 



-شاكر وأحمد محمود الجليلض العالمين جهود استثنيتا ما إذا وخدمته. النص 
مبتور،جهد أنه إلا الكتاب، هدا على امة شكان الذي — تعالى الله رحمهما 

طبعه،إعادة دون الكتب تداول سوق من لنفاذه ثم اكتماله، لعدم قءس؛ نا وعمل 
مالحة.صرورة كاملا الكتاب نص صعل يجعل مما 

فيبه القول يصح لا الذي من الدخيل لحلها محي ير التغكتب أكثر أن -  ١٣
لهاانتصر فكرية أو عقدية انحرافات من بذلك اقترن ما مع القرآن، ير نف

ممابراء، منها وهو عليها، دالا وجعلوه القرآن، ير نفخلال من أصحابها 
واجنا.ذلك تبيين يجعل 

علاقةلي تبين البحث، هذا ائل مفي التفسير كتّيا مقارنة خلال من  ٠١٤
نسخةتكون تكاد حتى بعضها في العلاقة هذه تقترب فقل. ببعص، الكتب بعص 

ابوري،للنيالفرقان® ورغائب القرآن غرائب  ١١كتب، كحلأفة بعص، محن مكررة 
خان،لمديق البيان® فتح ١١كتاب وعلاقة للرازي، الغسب،® مفاتيح ١١بكتاب 
للشوكاني.القدير® فتح ١١بكتاب 

بنها.المارئب بة نتفاولى اخري كب وفى 

مبرفي ملكة الباحث، تعطي والموارنة المقارنة على المبنية الدراسة أن .١ ١ ٥ 
محقيمها.من صحيحها وتحقيق ، ومتاقشتها الأنوال 

يجعلوأن نا، أنفشر ويقينا رشدنا، يلهمنا أن تعالى اممه أمحال الختام وفي 
أء٠النا.بالصالحان يختم وأن لوحهه، خالصة أعمالنا 

أنبيائهخاتم على لام والوالصلاة المالحان، تتم بنعمته الذي لله والحمد 
كثيرا.اليما توسالم وصحبه اله جمح وعلى عبدالله بن محمد ورسله 
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فهرس_

الصفحة رقمها ^^١

الفاتحةمحورة 

٢٥١ ١ >سآفِآووس
٢٥٢ ٢ قثنجنهرب ف وهكت 
٢٥٥ ٣

٩٩ ٤ لو،ر^، ١٢^

١١١٣٣^٦ ٥ _J_^وإثاك يمد 
٢٧٨ ٦ آلثغته؛^ ٦٥١٢ؤأهدد1 
٢٨٧ ٧ ءثهزهأنمت اكبكن ؤص7رءث 

القرةمحورة 

ا-آ ^فمملأنيِتجضكئه
To\+yi\ ٤ ؤذثنآ _تيوى ^؛؛٥، 

٣٦٤ ٦ ئكهتِسوأء َقنروأ ةؤ.!ت ^إئ 
٣٦٩ ٧ هتنعيم وهد ئربهم مثر أثن ^-٠٣ 
٣٧٧ ٨ »امقاإأؤه Syijألنا;بمتى 



I'W+rA' ٩ وال;بم؛١^١^أثآ ؤ.ءشيعوث 
٣٧٧ ١٠ منثا4أس ^١٣ دؤ هوببم 
٣٧٤ ١٣

١٧٢ ١٤ ;١^١^ ٠١٥؛١؛>! نئوا^^١ 
٤١٥ ١٦ ألهوئ؟ااالقثلأ أفثدوأ أديت 

٤١٨ ١٧ ص١^ 'كم 
٥١٨ ١٨ ِمحثمنيملا متم ص م ^ئم 
٤٥٨ ١٩ يعبمدئمحت ني الثثآء تى كنب 

٤٣٧۶٢٦٨ ٢١ امحدوارةمح؛هؤتأ;؛األثاش 
٤٣٧ ٢٢ ؤأمحىمخم٦محمحثاه
٤٤٦ ٢٣  ،j*3^ ء؛ددا4رلئاؤ ؤ)ي حفنم

٤٤٩۶١٣٢ ٢٥ 4مشها يمء ؤ)\وأ 
٤٧٠۶٤٦٧ ٢٧ مكئهءهعد مى أثع عهن ّممضون 

٤٩٩۶٤٨١ ٢٨ »أثنطمهآنو]كا و>ءقنتلم أف ثكموى 
٩٤٩ ٢٩ ججيعاهأ'لأرني ؤ، ثا َلمحأ نق ألذى بئو 

٤٩٥٢١٦٩ ٣٠ جفيأمح4ؤوأذناونئكدإؤ 
٥١٩ ٣١  I؛^j^ ألأمآءث١دم
٥٣٤ ٣٣ أسممم4آئيمثم ول،؛ادم 
٥٣٨ ٣٤ أنجدراهحنب قط ^3^ 
٤١٦ ٣٥ ^ijsؤدننك أنت ٢^ قائم ^؛٥٥ 
٥٦٢ ٣٦

٣٦٥ ٤٠ عوؤزهأنحف ابق آدمحوابملإ يل إني ؤ.ءأ 



>؟
القرفالأيات نهرس 

٤١٦ ٤٩ غنعوذاءال نذ بجتحفم 
٦٠٢ ٥٠ ؤللدتذابم؛أ'بمر4
٤١٦ ٥١ تلاهأتين •؛لأئ و'قن، 

٦١٨ ٥٥ جث—رءيمأس رى حئ ثك زيي ئ تنوتى قثم 
٦٢٧ ٦١ عد؛لثاممي ينئوسئ ئنتم ورإد 
٦٤٩ ٦١٠ أثؤرهمفمح؛ا ؤنسا يثم ثثا -أ
١٢٧ ٦٥ شئ؛نهنني، ئ)وا ص
١٦٤ ٧٠ >ئازإآنعثانقبجكانالأه
٧٠٥ ٨٠ تفوثثة4أكث\نا إلا آلكتائ شط ثن >نثالوأ 
٩٥١ ٨١ هن.طتدئن ص وآ->علتا سنئتث كس ثن ؤتإ؛أ 
٤٧٢٠ ٨٥

٤٧١٠ ٨٦ إآلآ؛ُأهألد-ا ي اثمدأ أدمث وٌ 
٤٩'٢+٦'٧٢ ٩٨ زإقذهلحنيي ء وزنيه هدوا'قؤ}تؤطإل َ؛ادا يجل 

٧١٤ ١٠٢ -يرهأس عند من أيهم»انوأؤأئموايثيه 
٧٧١ ١٠٥ آلكنف4أنل ين َةئنرأ أرمى قد ٠^^ 
٧٧٩ ١٠٧ نأ'لأزءنيمألكثتزت تيى ر ه أك ثلم ^١^ 
٤٠٧ ١٠٨ ;^،^٥١تؤأء ثر ثثذ الأتي( ألخقثز ؤونو1 
٧١٢ ١١٠ هأس عند محير، -م مذ يمحيتؤ كدمأ ^وتا 

٧٠٠+٧٣٠

١١١

يئىمحزئ آو لإ\ كان تن لألا أثيثه ت-نل ئ >نئازأ 

٨٢٤ ١١١٠ >؛ىوهعق أشنتكتء ثيست أتهود ؤُبمك 

٧٩٢ ١١٤ هأسنث متا يدئث آن أقو ستجد مثع مثن أظلم قنأ 





ج
القرآنةنهرس 

١٠٠١ ١٨٣ ألص؛امهءiJاءقلم محب  ٢٣١اك>وا؛تآغتنآ ؤ
١٠٢٠٧ ١٨٤ ثِ،>؛ئايميتآمحم ئنن ثعدودن ؤ١كاثا 
١٠٣٤ ١٨٥ هآن  ٠٣٠١٢فه أنرز ٢^^ رمضان أؤثه-ر 

٣٩٤ ١٨٧ ثابمإه١^٠ أزئث أس تلا سر وظ 
١٠٦٨ ١٩٣ ؤزثنوماؤلأملسه

١٦٤ ١٩٦ ٦ممدبه يأّتوء ثن آذى بمء أو همِ،دبما مكر كان محن ؤ
١١٤٤ ٢٠٠ كدئؤ^؛•=؛٤،؟ه هكقئر ؤإن\>؟\ 
١١٤٨ ٢٠١ ثثتندهألقتَا ؤآ ثثكآ؛١^١ ثن اؤوين4م 

٠٦ ٢٠٣ قذ_دوث'تههي في■ أثت ؤ
٩٨٠ ٢٠٨ ًكآئئهص ;اثزألائلوأj ١^ ؤتأ.ها 

١١٢ ٢٢٧ عيأؤهسمغ أثن موأاظقى؛٤ 
٧٦ ٢٢٨ روءهثقثث أنمهن مقنمكث 

١٠١١ ٢٢٩ إبمن4يضح ، ٠^١٣
٥٠٤ ٢٦٠ هأنيئ م ًقيئ آرق رن إثيثثِ هال 
١٧٥ ٢٦٥ أدهمهان آسثآء ثبمدث أزئ ُؤد*ثن 

١٠٠٧ ٢٧٢ سرغ_زيمءقا؛ثث 

١٠٠٧ ٢٧٣ مجبمزأدهأحمسرواف أدمى لآث-مأ؛ ؤ
٢٧٠ ٢٨٢ ونثهثا4إلا ثّثا أس يكنش ه
١١٠ ٢٨٢ يهًفمهسترا؛ئزقثوة شهيدنإن وي وولأيمثآركاتب 

ءمرانآل صورة 

٣٢٤ y-\ ؤأهلآهَأؤلإأظأقوأه
٥٠٤ ٦١ مجن١ى٣َJه





>؟
القري oLViفهرس 

٢٠٦ ٨٢ أم4م هي ثذ كاف دلو ألمزءاف ثدبروف ؤأ،لأ 
٦٦١ ٨٣ آداعوأألممح، أؤ ألأم أرين جآءهم ا؛ؤوإدا 
٣٥٢ ١٣٦ أؤ^١^١ أئن 
٤٧٣ ١٥٠ اثودكمثوث ١^؛^ ؤإ0 
٤٧٩ ١٥١ محلبمنءأءدنفا،
٤٧٣ ١٥٥ أس4بماضي يمحهم يثمهر محم وبما 
٨١٧ ١٦٤

٤٣٩ ١٧١ إلاأش ء ^١ َولأ دسفلم ق ثنلوأ لأ الخض 
آ'لآه

المائدةمحورة 

٩٢٠ ٢ صمحجايئوأءآشِزلأمحم
٦٢٨ ٤

٤٧٣ ١٣ صألمحقين ةو'ؤ>ى ئسه ملدبهم ^وجعلتا 

٧٠٤ ١٨ صئصآقداآشصم4
١٢٤ ٢٧ همداثا4^؛١ إي ءادم أبى تأ قنيم ؤوأم< 
٨٧ ٣٣ ١^^ض بممدأ ^١^ 

٣٤ ققا؛؛4مديدأ آن مي، ين ثابجأ ؤإلأ 
٦٦١ ٣٨ َئتثايمث اديهتاجنآء ءأيهلثوأ وألثايبمع ءؤوألك\ريى 
٧٠٣ ٤٢ دحثف0ِل3كذب ثقنوى ؤ

٣٧٨ ٤٥ آلهللئوثيمهئر أقث أنزل بثآ محتتتفم قِ 
١٨٤ ييبجءبٌش يم محق ُن  ١٣١٠أئن ُؤيتلإا 



^^يتي؛ري

٤٧١ ٧٠ 1لإإمهوآزمتآ أ"ء؛؛ل ه يثق ءئثا -آ
٤٧١ ٧١

٤٧١ ٨٤ ؤدناكالأومحأسوئا،تثم
٤٧١ ٨٥

١٣١ ٩٥ هيته أس ممتم ع١د دس ظت، هما أقن 
١٦٢ ١٠٦

٨١٢ ١١٠ سبم،آذحقر ِيم أة سيى أس ءل ^إد 
٦٧٦ ١١٢ ترنء4ّأة آل«ملإتجذبجيش ^إدئال 
٦٧٦ ١١٣ ئزتثاهوةك،وآ يما نأْفل أن رن ؤةؤأ 

الأنعامسورة 
٥٠٤ ١٩ وثةلإ4ته ثبمد أة م ئلأ؛ أكث سء أى ^^٠ 

١١١٩ ٣٨ محاتوهلطن عم دلا ألأكو ؤ دآبز ثن ^^١ 
١٠١١ ٥١ إل(يمبمثثوأ أن ٌ يع 

١١٩ ٨٢ فلزهإي4ننء> تقثوأ ونز ءامنوأ ؤ؛ثما 
٩١ سي،ءهحل أممت هدروأ ؤوما 

١٧١ ٩٦ -صثاآهتألممت ؤو\ل1نإك 
١٠١ ١٠٩ تقززهلأ .ثآ؛ت إدا أئثآ دثءلإم 

I>y+r\i ١١٠ لإ،ميمآيل يدء محزأ َقاؤ أقدثثم ؤوثئإز4 
٩١ ١٣٦ L5j_^ وساإقجإئجهيبنمهتِ _؛دخداؤ

١٥٨ ١٥٤ 1نثةيمأثذكت ئد نماتا ألكنف توش وثث؛١^١ 
١٥٠ ١٥٩ أمموهإل رهم إق٠x ؤ يتم 
٥٠٨ ١٦٥ تنييموق .تتآؤ ورج ثنيس حثل،ءقم أرى 



مرص

الأعرافصورة 
٣٢٤ y-\ هلأهيىمكمححتتيم
١٧٢ ٤ بأثناتناهآذ1كثهاقثا؛ثا نثن نن ^5^؛ 
٥٣٩ ١١

ا"بمآ+بممه ١٢ ؤتاتش٦لأفبملذمحئه
٥٤٤ ٢٠ تي>بماهين تبم! لتاناؤرى ^ ثَاآلكثكن ؤمعّئ 
٥٥٤ ٢١ هأشجى لن ظ( إؤ ؤوJاثث٠ئا 
٥٦٧ ٢٢ ألئجز؛ههئتاداما خأوو 

٥٦٥ ٢٣ 4uتنز ؤ زان أنمك ثلثآ نثا ^٠١^• 

٥٦١ ٢٤ لسيرعوزهؤثأث<أسلوأبمضكث 

٥٦١ ٢٥ ءسمنهويما ؛ iyy^ريثثا ؛بما٤؛؛^؛، 
٢١٣ ٣٣ دماثاطهريتث؛ ألمحش حيزرث؛ iث١ ظ
٢٨٠ ٤٣ لهداهسس1 أدى ف
٥٠٠ ٨٦ ضراشيمكعدرذوصاور0ش صرط وولأئنندوأياًقفي 
٢٣١ ١٠٨ لأقظرينيمثغنأء ئادا؛ل دْ ؤو/ي 
٦٨٧ ١٤٣ هوبئر وقلتاث لمشتا ثوتئ ■ثآء رثا ؤ

٧٧+٦٩٥ ١٥٥ ره.لمثئجهع؛ وتم ثذتى 
٧٢٧ ١٦٣ أتنيه•ثاصرء تكاث ألثثمثوأؤ ؤانعخ4واعبب 

٤٦٩+٤٧٢ ١٧٢ ديي؛؛لمهمحوربد ثن *ادم ه يى ربك لثد ه
٤٦٩ ١٧٣ مولئا^:اتآوئامحممه

الأنفالّورة 

٣٧٧f٣٤٥ ٢ هأثه يكز إدا \ؤوآ أل»فيوث ؤلئما 



ي£ت؛ري

٣٤٥ ٣ هننهم بمد ينكت ثم حدا ألتفينوف ئم ووكك 
٥٠ ٠ ٢٦ ا'لآزض4ذ ئنمثزل فو أثم إد ؤو١دءقثوأ 

٦١٢ ٤١ خمتثثان,هِف  ٤٠١٥ذتى» نن عنمثم أثا ^٠٧^١ 
٤٧٣ ٥٦ ءءثهم4ثقثوث ۶ يمم ئتدئ ؤأق;ت 
١٤٩ ٦٥ تلزأحيولأ عئروف يمالإ ذؤ وإن 
١٤٩ ٦٦ عنلإهه حمم وقى 
٧٢ ٧٢ دأُبهاهيأنوبجم وجيددأ ءاننوأ؛^■^؟-١ ألبث 

التوةمحورة 

١٠٦٩ ٥ ^^^^اممحآيرآكلوأسيم
٦٩٤ ٦ ئل>زُيمآسقجارق الثتيى تن ؤن\ذأحد 
١٣٨ ٧ ضلأآفيثمحئصأمح4
٨٠٦ ٣٥ ؤمحمنحسيفيضجمثثه

١١٣٥ ٣٦ ثم.٣^١^آئ أش عند ألئيور هدآ ٠ؤإة 
١١٣٧ ٣٧ َةةأيمأؤيك يب بمل ألخقو ي، بمثا" ألثيء ؤا>ثإآ 
٤٢٦ ٤٥ آ'لآحر؟ااوأثرب أش ييبموث أق!ثلأ دسثئذةش قه 
١٥٩ ٥٥

٤١٨+٤٢٣ ٧٤ أتئر4حمثع ^١ ١٠وقئ ^١ ١١٥محا أش ؤبملشك\ 
١٣٩ ٨٣

٥٧٩ ١٠٣ ولإؤأميمثلهرنم ثدة أنويم ثن ؤ-ند 
٢٣٩ ١١٧ قمرهرءود بين ؤإ>؛ؤ 

يوصررة 

٤٢٠ ٥ وثدرمه٧؛ وآلثم كه ألأنس -ثني أرى ٠^^ 



ج
القرآنةالايات فهرس 

٥١٠ ١٤ بمدبمهين آ'لألآفي ي حقيم، جعلكقم ^۶ 
٧٤٥ ٣٠ ؤئئاِكتزأموتينامحه
٤١١ ٣٧ آش^يثب ين ينرئ أن ألئز»اة ندا َثاث ؤ}؛، 
٤٤١ ٣٨ ءّإمحءببحور} فأنوأ ئق أنر>نت يملود ^أم 
٥٠٥ ٨٥ اشيذوههوي ذننث محيا ثُ رثا وق، وأش 
١٧٨ ٨٨ ٦^^أثياب -ْئ.ؤرأ .محنوأ 
٨٦٤ ٩٨ وئ0همم إلا إتمآ ثثتهآ *'ص ئزتد 'ثانث 
٨٩٦ ١٠٥ آكريزهيى قنن •نيئا إلتي!ث محبمياث أبم  'ظ
٢٢١ ١٠٩ ثئ،ذمحإأثأهوأني لقك يرمن تآ 

هودّوره 

١٧٣ ٥ ٠!^^تقحموأ ئدؤدم يلون إم ^ألأ 
٤٩١ ٧ هآثام صتن 4، وآلآزآس أيتثؤث خو أل!، 
٤٤١ ١٣ ثثرثّي،يمهنه، نزر ننر اهرأئزيأمأ بمولوث ^١٢ 
٢٢٥ ٤١ ؟٠أم إنيّ أيتفيإي؛ا ُؤد*ال 
١٧٨ ٤٣ هرجم تن إلا أم م ين أنوم عابمإ ^لأ 
٨٦٤ ٦٥ أثأبهدارء=ئرقثه سموهاممالئنقترأ4، ؤ
٥٠٥ ٨٣ 4بمد ألظيجى ئ ص رنا ريف بمد 

يوسفسورة 

\AA+\oy ٢ همغلوكن قدم ^،؛١ رء'ُا أرتن 
٥٠٤ ٧٠ آ.غيهوخ 4، ^٥١^ ١١جمل بمتهازبم جهزهم ٠^^١ 
٧٢٧ ٨٢ مأ4أتن أق وأثير بما ًضا أدق ألثزثه 

١٠٧٦ ٨٧ هأم ينج ئانثثوأبن 



ي؛؛ري

الرعدصورة 

٥٣٦ ٧  jvرتد،يممن تزدعثوج ال;بم'هنحأ؟
١٥٣ ١٠ اقزوسااٍبأم1ريمؤوسهوثنثخف 

A\y+A>v ١٥ وؤتاههلوعا آلثتؤت)_أيوض ؤ( س ننجد ^وؤ 

٤٧٣ ١٦ هأس م رب س ؤءز 
٤٧٣ ٢٥ ثتهءهثني س آس عهد ننموث ؤوآئ'ن 
٤٧٣ ٢٩ وحسن؟بمألصنلغتٍلونلهثر ءامنؤأؤممملوأ 'وآقءمك^ 

إبراهيمسورة 

٤٣٦ ١٠ ^صآفيأمحهمحأءتوأمحصه
٢٤١ ٣٦ هقمم عمور ^ عمّايى ومذ بج( 

الححرمحورة 

٨٦٤ ١٢ آلث>رلأهينب ؤ، متمحُ ؤَئلك 
٥٠٤ ٩٦ آس4مع محنوث ^١^٧ 

الثهحلسورة 

٧٦٣ شوأ4بمدمآ ثاكتيإذأثومى ؤمأئ;بم 
y\r+\\A ٤٤ مجِءقعنازريه

١٧٦ ٤٧ رح-؛َهورف عرف؛ة ض كخد> 
٦٨٦f٥٢١ ٤٨

٤٣٨ ٥٥

٤٣٨ ٦٠

٢٣٦ ٦٣ ينأمءّ أزثلثا؛١٥ يئن 
٧٩ ٦٩ 4دللا رك نثد وندؤ 



ج
■خ¥سهر<القرآناالايات نهرص 

١٠٦ ٨٣ ن>أثي يمت ؤ|بمرءرل 
٢٨٠ ٩٣ ^لشكا»ُثيحىشبماأه
١١٤ ١٠٠

٧١٤ ١٠٢ بأنيهرهن ين ألمدثي ووإ ئرلم ؤءو 
٦٢٨ ١١٤ حانلأطنتا4أس ردثءفت| منا ^٥٤^١ 

الإسراءمحورة 

١٥ ٢٤ رياي،َة أز-ته1ا 
٩٩١ ٣٣ ظامحافيءاض/الأالإ4
٤٧٢ ٣٤ يأ:اوصإلأمحمحصؤتئ؛هأه
٤٢١ ٤٤ يهرش وألارص ألثح ألموق لأ جذيإ 
٤٤١ ٨٨ ألئأان4^١ ُنل تأمأ وأن نألخن الإص آنتت بن ه
٨٢١ ٩٠ دوعاهألأيير قجرقايى ثئ أك ويث ر
٨٢١ ٩١ ثقجروعنس ءد؛رب ين حنن قزف؛ق ظ
٨٢١ ٩٢

٨٢١ ٩٣ هألقك ي رئ أز ثرف بن بجت لك ؛ون ؤ}' 
٤٣٦م١+٨٢ ١٠٢ ^محإلأنقأص؛تنهمه

١١٦ ١٠٧ ؤإثأك;نومأأذتاينلهه
٢٣١ ١١٠

الكهفمحورة 

٣٠٧ ١٧ دهنأق يد ^ش 

٥٤٠ ٥٠ إدش4إلا ئثثوت؟ f'4 أنندوأ ِمحكمحِ ندا ءؤثإن 
٥٧٨ ٧٤ ؤةظلئاعإئاتائاثثمحه



صمي

٧١٤ ١٧ ,؛١^شتتأ :؟٠^١، دويهم ؛>، ^٧>؛، 
١٧٣ ٢٤ س-رداهمحك رتك جعل هد ألاهمنف محإ ثاديتهاين ٢

طهسورة 

٠٣٦ ٧ ولحقهآلنر بملم إلإل ثمنر ؤو1ن 
١٥٤ ١٥ أك١ئي ألكائد ^١>؛ 
٥٥٣ ١٢٠ ألئنلزهإقه ؤءوسوس 

لأناءا محورة 

٢٤٦ ٢٦ ةكرمزك>هعكاد بز سغنإ ولدأ ألينس امحد ^٥١٧ 
هاه+«؛ه ٢٧ معنيك\هبآمءء لالمول_ؤبمم دنأقو0؛ ٠^^٠ 
١٤٠+١٧٠ ٨٧ ؤدغلىآنلسرءفيي4

الجمحورة 

٢٠١ ١١ ءأس ثني س ي ؤوس 
٨٥٥ ٢٥ وآكجدأم ذكيذ عن رثندوث آل;يك'قنقأ ^إة 
٨٥٥ ٢٦ ؤثأن:ؤأئصسعيم

١٠٨٩ ٢٨ أم^أنم ودًفرإ لهم قيم نتهدمحأ ؤ
٨٩٦ ٣١ دئ^تشنين ثن ش ؤ.ثدأت 

٩٢٠ ٣٢ آلمفيأ،يمئثؤى نادهاين آم نممّ بمقم وس بهثة 
١٠٩٩ ٣٣ تحهأمم.؛ثثلنا 
٩٢٠ ٣٦ حر4فيا نؤ آم شعتير ين نؤ -بمناقها 4نآلتو>كث• 
٢٣٦ ٦٥ قبمهم4ذاوي ألكثاثن أللم 4لكت 
٥٠٥ ٧٨ آبج-تقمههو جهتادئ، حق آم 4وجهنوأؤ، 





^^ي؛يمي؛م

٧٧ ٦٨

العنكوتصورة 

٩٠٣ ١١ الأثغقإنهنتنثن ^١^ ائ;رى ؤنقن1سه 
٢٣٨ ٢١ ممحك<هوإص بكثاآ تن يم م.ننتإل وث 

الروممورة 

٨١٧ ٢٥ أنر،ثيمواأمحس الن-عاء ثمم أن 
٨٠٨ ٢٦

٨٩٦ ٣٠ ه-صيغا ممدن تيهش ؤئأنغِ 
٨٩٦ ٣١ اإضارو>'هإنمإ وإموْ إثه ؤمسث 
٤٨٣ ٤٠

نلقما سورة 

١٥ ١٤ ألمبماريمإل ولول،-ك ل آثهظز ج
االأحرامحؤمحورة 

٧٧٩ ١ ر؛لثثغنيراهثلج؛لكفئى  ٠٤٠ه أف الس ؤ>كلإ{ 
٧٧٩ ٢ ثنإنك 
٤٧٢ ٧ زمهوس وبماك أشم؛ثنثم يذ ند، 
٧٧٩ ١١ ثديياههأثُ نتوؤ' ألمحمحنت أبجو ؤئنا.لك 

iy'\+i\r ١٩ هأغثهم نيئ إلف تمحأ يأنتهم للوئ ثآئ ^^١ 
٤٧٢ ٢٧ أضم
٨١١ ٣١ ئلناهيسو ث"ثملبء ف يظة يقنت 
٨٣٣ ٣٥ الثزشهوَإص إص ص ؤأأ 
٢٤١ ٤٣ ثيماهألومهن ؤودكال 



>ا
القرأتةاوات نهرص 

ّبآمحورة 

١٢٢
٢٣ ألءيى٥4^١ دولإأ قال مادآ ^١ ١٥مبهتِ عن ميز إدا 

٦٨٤ ٢٤ ألزن

٥٤٤ ٤١ درنهتأيمين ؤلبما أنت نحنك ^٥١^١ 
صسورة 

٩٦ ٢٤ ر؟لأيمتا ث-يي' ثن لم 
٢٠٠ ٢٩ حثمدؤزهثإذايم ؤحدْ صنذ إلا مانت ^إن 

٩٦ ٤١٠ تثدرذهنم ^٠ لم ٢ قلا همنهم يشأ ٠
٨١٨ ٨٢ مثهمن\4َقن لم مود أن ثئا الأت إدآ مه7 ؤأئنآ 

الصافاتمحورة 

٢٢ م(صنثاكاؤإتثه
٢٧٩ ٢١٠ هبمءهكمي إك ؤةسونم 
٥٤١٠ ١٥٨

صمورة 

٦٥٠ ٦ ءال؛ؤوه ٥۶نآنؤيأ آنئإ أي نيم أتلا 
٥٠٨ ٢٤ ألأتيزهق ■ثلثه جملته اى ؤتتافيد 

٥٠٨ ٢٦ ا'هم4ؤ ثيثه تنله ِإثا ؤ.س' 
٥٠٥ ٢٨ قَة'ف-ن ص  ١٣١٠أك'محتد وآ; 

الزمرمحورة 

٤٢٠ ٢٢ محلاهثن مر ثك ثثو سم صديء أقن ثمغ ؤأثس 
i\\+riU ١٠٦٠ هءهؤبمبمذق ألنبمدق جاء و1لنى ؤ



يتمي

غافرصورة 

٣٠٧ ٧ هرمم _دسصئ,بحتي تولإ وتذ أمحس ملوف ٠^٢^؛، 
٤٨٣ ١١ رثتيثاأنمن آظ يثآ 

٩٥٢ ٤٩ جه1نيملثزنه أم ي، أئن 

٩٥٢ ٥٠

فصلتسورة 

٤٨٦ ١١

١٧ هألدئ عق أنش هأسثء«وأ 3هد>ن؛هم مد ^^٤ 
١٠٣ ٢٨ أ.ئيبمئان ه ثم أةث أف أتت مت >ةللث 
١٨٨ ٤٤ ؤز)زجةفياناكه

الشورىسورة 

٣٢٤ \-أ ؤئتذ4
٣٢٤ ٣ أ.ممن4ألتين آثئ ، ٠٥'ثن أك نإق  ٠٠٥١_بيف 
٩١٥ ١٦ لمهأنتحث بندتا بحآ-مرنتثؤأثوئ 

٩٥ ٢٣ أمذ(هؤ، أنوي، إلا لمز عقي آتظكؤ  sfؤ،ل 
٣٩٧١١٦٠ ٤٠ ظتأهؤث؛نرد!تةتءثث 

الزحرفمورة 

٥٠٥ ٣ ؤككضقادساسلوثه
٧٣ ١٥ •مءأهبمادوء يذ 
٧٩ ١٦ وآنثفريمان ظق ث أمحي ^١^ 

٢٤٦ ٢٠ ثدئيإهأصنا ثآ؛ ؤ
٤٣٦ ٨٧ هأثن ؤوؤأ -ثقهم ثن مأتهم ولين ؤ



القرآنةنهرص 

الدخانسورة 

٦٣٩ ٢٥ >كنأؤأثنمَمح4
٦٣٩ ٢٦ َؤير4وم ؤوٌ 
٦٣٩ ٢٧ ثك،انيمي ^١ ١٤ؤء'
٦٣٩ ٢٨ ءا-ميتزهؤ•، وآوفثها ؤَمح'إك 
٤٦٣ ٥٦ ألأ/ك4آلترئث إلأ أنزق ٠؛^، بئوم_ث ^لأ 

الحانةمحورة 

٣٠٦ ٢٣ عزبعق أثن وأثفت تين إلهم اعني تن 
٤٨٣ ٢٦ اكغه4ج اك م يظ م نحئ ه م

محمدمحورة 

٨٦٤ ١٢ هحننت ألضنيثنب وعبف\ ءامإ يوينق أتنت ٠^^ 
٤٨٠ ٢٢ آلأم4عزم ثثلأ؛يا ومت 
٢١٠ ٢٤ ^أساثنا ئأوب عق أز ألمناكن تثدميف وق 

الفتحمحورة 

١٣٩ ١٥ تماذءِإك أذهل^ئئن ^١  SydXli؛ءؤستئوو 
٣٥٧ ٢٩ عز؛Jةئ١رهأتدآث •عثُ نأنيى أن ثتوو ؤءس 

الححراتمحورة 

٢٦٧ ٧ قثبخ'هف، رثتن ألابس اوقأ ■تثب آس 
٣٧٧ ١٤ »اتةأه٦^١>!، 

قمحورة 

٣٤٧ ٣٣ أتري4بجم د'لك ظ ؤأد-ناودا 
١٨٢ ٤٠ هأشبجد زأذبثز ميثن أين، ؤوس 





>أ
القرآبالآ.ات يهرص 

الحشرّورة 

٦٨٨ ٢١ ثثثاوبمي ثم ئق ثأزث >ؤ 
الممتحةمحورة 

٥٠٥ ٥ رتآ۵4 وأقنز كثثوأ لؤو;رن ثني ءسلئا لا 
الصفمحورة 

٣٧٤ ٥ دودرئف،يملم بمءّ محيب، ترش ئاد ؤوأإ 
فقنالمنا محورة 

١ وولإيلى يمد  ٧١٥آل1ثفدون جآءث ^^١ 
٤٠٨ ٢ أثب4شي ءن صدمحأ جنع }هيهأ ؤأ،ناورأ 

٣ »أوجميمؤ كمحأقلم ءامواثم  'ده
٤٢٥ ٤ آثدور عفيإ ثبمف ِ ؤ

التغابنسورة 

٩١ ٧

١١٠٢ ١٦ نآط،ئوأهنأتئوأ • ٣٠٢ه:١ ظ\ 
الهلاقمورة 

١٤٠ ٧ ■.٦يجئ من سمؤ ذر لنفي، ۴

التحريممحورة 

٨١١ ٥ هيمظإ ^٢ ي أن شؤ'َ إن ويع- يجننا 
٥٤٠ ٦

٨١١ ١٢ ألثنئين،بممن ،تبوء رما بكلمنت ؤبمذفت مو 
المعاهمممحورة 

٤٨٣ ٤٣ بجبمثويى4قم إك جء ألاثناث؛؛^٤١ ثى بجمن وث؛ 



ؤترالضترا الأنوال ين  الزجحفي  م.ماسرىاين ئهحالإ.ام
V

نوحسورة 

٢٧٢ ٢٠ وؤور0هواقهمث آس ^
٤٢٠ ١٦ ثتبم4ال—مس وجعل هما فءس ألثمر 

الجنسورة 

٩٥١ ٢٣ ورتنلاهأق ^إلأثناتن 
المزلسورة 

هها+ •بما  ٦ \ؤليينلذوهؤِإنناظ 
الميممحورة 

١٩٠ ٥١ ؤدرفثند-محرئمه
القامةمحورة 

٢١٨ ١٧ >اذثكاكئببج:ائئه
الإنانمحورة 

٦٤٢ ٤ وسعيا^وآعللأ سثسلأ قكفئن حنن، ؤإدا 
٦٤٢ ١٥ ^j^j ، مأُهأهوأوايا'كانغ محو ؤيوين عيم
٦٤٢ ١٦ ده؛همحو ثن 

النامحورة 

٩٥٥ ٣٠

التارعاتمحورة 

٦٦١ ٢٥ ن.١^ هال ه ؤ،لثث 
همسمحورة 

٩٧٤ ١٧ >ئنألإتثةمح4



الغرآناالايات فهرس 0؛؛

التٍثرصورة 

٩٨ ٧

المطففنصورة 

١١٧ ٣ محملأبدرمنم أو َكالوئم ^ؤإدا 
الطارقصورة 

٣٩٩

الأعلىسورة 
٢٢٧ ١ أ'لآيهوه أنم ^٠-^ 

الةسورة 

٨٩٦ ٥ أإينف4دبي ود'إك ألهوأ ^^١ ألثلوة 
الكوئرمحورة 

٢٠٤ ١

٢٥٤ ٢ وأتنهؤةتفي0ِت 
٢٥٤ ٣ أي؛ا/؛هنو ؤإرى 

الإخلاصصورة 

٧٧٦؛نومهأ.ثظ؛



المفسرةالقرآسة فهرس — ٢

الصفحة رنمها الأية

الفاتحةصورة 

٢٥٢ ٢ ربف ألكح ؤ
٢٥٥ ٣

٢٥٦، ٩٩ ٤ يوءَ'الدنم،ه
١٣٣ ٥ ذ_ثداو(يمواثاق نمد اثاق ؤ
٢٧٨ ٦ آلثسثممه؛؟^ ٦٥١٢
٢٨٨ ٧ علتهم٢٦أيعن ١للمن> ؤصأأرط 

المرةمحورة 

ri\-ryi y-\ محنت؛نههدى فه ، ن11لا الكنب دش . ^١!^ 
٤٧٠ ٤ 4إلك ؤذ ظى ^^٠ 
٣٦٤ ٦ ءأذدذد4لمهعثهتّ سزآء َقنرعأ آلذمتن 

٢٦٨-٣٦٩ ٧ حخإهدهك ئزبُم ؤ أس ؤ-ءم 
٣٧٧ ٨ تاثئامول أقا;آانن ض؛ 
٣٨٠ ٩ ناؤ,وأؤ.ءئندءوثأسَ 
٤٠٣ ١٠ ^أة  ٣٥ص مموبؤم ض





٦٥٤ ٦٣ ألْلوئهمثعآكاورسامفمح؛| ؤو\إأثد، 
١٢٧-٦٥٦ ٦٥  U_^ حمس4مد، لثم

٤٧٣ ٨٥ >لإأءثؤلآ،ثئإوثس
٤٧٣ ٨٦ >آبمىصامحثامح;لأقس

٩٨ نحتيدذوه وننجض' ق ئديأ 'كاف ؤ*0 
٧١٤ ١٠٢ ئ؛رهبمدأقي تن »انوأثأثعواتثوبع أينم ^ثؤ 
٩٨٠ ١٠٣ حنضيمدأقي نن »انوأمحأئئذاتثؤته أكتم 
٧٧١ ١٠٥ هألكنف أنل َةثزواين ادض بجد 
٧٧٩ ١٠٧

٤٠٧-٤١٠ ١٠٨ ^ألكيل تلآ» ثل ئثن إلإبمي ألخفار _!)، 
٧١٢ ١١٠ يمدمحدو، حز تى كزمألآعسؤ قك 
٧٠٥ ١١١ يننكثثثثتئ آو ^١ ٠٥جمآ من إلأ ألجثه ينل ل ^^١^١ 

٨٢٤ ١١٣ ّيىثهي لمسي، أثثود ؤو،ك، 

٧٩٢ ١١٤ أسنارهمنا يلو أن أثب سنجد ثغ منن ؛! ٤١٠١ؤوس 
٨٠٨ ١١٦ <ئنحظهولدآ لواأمحيأثث 
٨٠٨ ١١٦

٨٢٨ ١٢٠ آلدئ4ئن أثب ندى ؤإ>كث 

٨٣٠ ١٢١

٧٠٠ ١٢٣ ثتزرزهئأ ولا ممة ئئعهثا وث" عدت بي بمثز 
٨٣٧ ١٢٤ ثأَتثنن4دكلنث نثم إأذد؛؛و أتق 

٨٥٢٨٣٧ ١٢٥ وآتنا؟٠بما;ين ؛؛ ١٤•أتيت ■؛*i؛، ؤت]إ 



المقرةالقرآنية الايات فهرص 

٨٥٧ ١٢٦ ءَلثا4هًا ثنيا أنثو ثن '^ ١٠قاد ي
٨٧٥ ١٢٩ ئاشك4هر ثتلوأ ميم رنة فهي وأبنت 
٨٩٨ ١٤٠

1

أ

٨٩٨ ١٤١

٨٩٠ ١٤٢ هتلمم ثن ولتهم تا أص ثث ؛ ١٠٥١
٩٨٠ ١٤٤ هأكأثا؛ ؤ، ؤيهك ثيب رئ 

٨٠٦ ١٤٤ هألتسماه ؤا ؤحهك ثملب رئ 

٩٠٧ ١٤٩ ألنجيثنلز وجهك خميقفول حنث ؤوِى 
٨٠٦ ١٥٠ 4شلنْ ^٠^^٢ وزأ َقئد تا 
٩٢٢ ١٥٨ هأف قآر ين و١لمنيث آدثما إن ءؤ 
٩١٧ ١٥٩ ءَاضاهظم نط;اظوأ تثة أنظ.تا ؤ1\س 
٩٢٦ ١٦١ كثارهرم ونامأ أدي'كمحأ ^,؛٤ 

١٦٥ أندادا4أثب دون ينخدثن ش آلثاثى 

٩٥٩ ١٦٨ ثدث\هقلا ألآز>يى يناق ^١ تأغ؛تاألثاش ُؤ 
٢٤٠ ١٧٣ إئز٤؛؛،؛؟^ولاعاد،أد ٣ يجذتاأص,علزصن 

١٠ ٠٤ ١٨٠

١٠٠١ ١٨٣ عوا؛ظلمقآ ؛؛ أثذن،١٣و؛أ>هتا ؤ
١٠٣٧ ١٨٤ نبئا4يغمح( ماث من ثندوئ ؤأثاثا 
١٠٣٤ ١٨٥ ألمزءان؟اافه إلإئأنزل رتض—اث بيو 

٣٩٤+٤٧٠ ١٨٧ مآذت؛لإيمءاق أزئق النثايِ تلا لًقم وظ 
١٠٦٨ ١٩٣

١٦٤ ١٩٦ هلمدين ؤأسوء تن آذى دّع أر همِ،ممتبما َك( كان 



^^يثورأ<
١١٤٤ ٢٠٠

١١٤٨ ٢٠١ ■تكثؤهألدثنا ق ^١ ١٠مآ ر بم؟، ثن وينهم ؤ
٥٦ ٢٠٣ في-اكايسضيموأدطثواأق ؤ

٩٨٠ ٢٠٨ ءقآئه4ايز 1، ء'ائتحأأد'ئلوأ أك ءؤثتأ:ها 
wr-wy ٢٢٧ هعيث سمح ه لإة ألْلنذ عمأ ؤوأذ 

١٠١١ ٢٢٩ إإبمثنيمقمُج مئ\في ؤالهلل؛دأ 
٥٠٤ ٢٦٠ 4آتوك م ْمحش آرق رب ءاقيثم ،ل ^ 54
١٧٥ ٢٦٥ أهوهثزصثات آتكآآ آيلهتأ ينندوث أك؛ث ُؤوثئثأ 

١٠٠٧ ٢٧٢ سلأهزيمنهحك ءؤةس 

١٠٠٧ ٢٧٣ 4آم سثؤسفي ؤل لمحيزرا ألخمّك 4ممملمَاء 
٢٧٠ ٢٨٢ ومثها4إلا مثا أثث وممل 4لأ 
١١٠ ٢٨٢ 4يطم قثويآ ج سوأ ؤآن شهيد وثُ يمثآر'كاتب 4ولأ 

عمرانآل محورة 

٧٤ ١١١٠ يسجدون4ءايثتأضءائاآآثلوهم 4يملون 
النساءمحورة 

٦'١٢-٧'١٢ ٤١٠ سأأمحم؛محمح4
١٠٨ ٦٠ ِإتلث4أنزل يثآ ٠َانثمأ آص هئثون اهك إل ض 4أللم 

المائدةمحورة 

١٢٤-١٢٨ ٢٧ هميادا4يربا إي \ذء؛< ءادم آبى بأ عمحم 4دآئد 
٨٧ ٣٣ آلأرص4يث بممدأ 4آد 

١١١ ١٠٤ محظؤوبنبجآنشتحأءئ44إلأ 
٦٦١ ٦٠٨ َكسثا4^١ جنآآ أنديهما —ثوأ ةفْلوألثارئع 4وآلكارى 





يمي

٥٠٤ ٧٠ وخف ايثابأ جمل :محهازبم جهرهم بتب 
الحلّورة 

٢٣٦ ٦٣ مإلخ،4ين م ِلة آزثلثآ قذ 
٦٩ ٦٩ ؤةنبجئليجذةلآ4

٦•١-١٠٧ ٨٣ ثةكيث؛اهنز أف نتق ؤةزؤ0 
١١٤-١١٥ ١٠ ٠ ُنكدثيمبب، هم ؤواؤاو1 

الإسراءسورة 

٣٨٢ ١٠٢ وآلأزءسهألثثوت رب ^ ٥؛>؛^ ؤذ ثآ عنق قد 
الكهفسورة 

٥٧٨ ٧٤ إدالما٥٥ؤةط1ثاحئ 

مريمسورة 

١٧٣ ٢٤ ّمغهعمك جمل،؛، ئد ٤^، ألا عتيآ ؤتاد>نهاين 
ؤلهسورة 

١٥٤ ١٥ أكاثألكائ،َاذ1 ^إن 
الأنياءسورة 

١v١٤٠-٠ ٨٧ ؤطنأنرسرءفيهه
الحجسورة 

١٠٢ ١١ -مؤ4ء أف بمني ش آتاني ؤ)،؛ 
١٠٨٩ ٢٨ أدهأنم ودًظرمحأ لهم تنغم ؤتثهثُأ 

٩٢٠ ٣٢ ^أمبم ئنؤف بن ئايبما أف ثعتيد وس؛طم 
١٠٩٩ ٣٣ مسكا4أمت.بمنتا اؤواو،=ظلي 
٢٣٦ ٦٥ قبمزهؤءوف ألكثاتن أف ؤإ>ى 





اfثحادJثفهرس — ٣

الصفحة الرائي الحدمثفطرف 

٧ معاينة حيرايه اف يرد من 

٩١ هريرةأبو  زعمواالرجل مطتة بض 

٩١ ثعلةين صمام  رسولكزعم 
١٢٤ مسعودالن  خللمامتل نمى ما 

١٤٥ هريرةأبو  اعابأهل حدثكم إذا 
١٨١ الأشعريمس أبو  وأصحابهبكر أبو هم 
١٩٧ الخهلار_،بن عمر  هشاميا اقرأ 
١٩٨ بكرةأبى  القرآن

٢٠١ عودمابن  نزلالأول امماب كان 

٢٠١ ئلأبةأبى  اكرآنأنزل 

٢٠٧ بكرةأبى  معافاتكالله أسأل 

٢٠٨ جابر القرآنأقرأ أن أمرت 

٢١١ هماسابن  الدينفي ك اللهم 

٢١١" هماسابن  القرآنز لأل من 

٢١٤ عائشة يفرهأ الض كان ما 



ج
الأحاديثنهرس 

٢٢٢ عانثة اسماوسامن سعا لله إن 

٢٣٤ هريرةأبو  الرحمننال: مريم ابن عيي أن 
٢٧٤ عوفبن ءدالرح٠ن  الرحمنأنا افه قال 
٢٠١ هريرةأبو 
٢٥١ هرنرةأم  4jTثلاثون مورة 

٢٥٢ أنى المىحالف صلت 

٢٥٣ أنى مداقرأته كاينا 

٢٥٣ أنى يومذات هت الله رصول بيما 

٢٦١ ءاسابن  السورةنمل )عرف لا كان 

٣٠٧ حديقة صانهكل حالق اض إن 

٣٤٢ العدىعطية  يكونأن العد بلع لا 
٣٤٦ عمرابن  يدممي والذي بلى 
٣٤٦ عمردنالخهلأ0 بالياتالأصال إنما 

٣٤٨ هريرةأبو  أفضلالعمل أى 
٣٥٩ هريرةأبو  افسيل فى أنفقته دسار 

٣٥٩ هربرةأبو  الرحلينفقه دينا أضل 

٤١٩ أنى كانتU أمة كل الخم 
٤٣٨ مسعودثمن ا ندالله تجعل أن 

٤٩١ العاصيبى عمروا  المقاديراف كت 

٤٩١ حصينبن عمران  شيءيكن ولم اض كان 
٥١٧ عائنة قدوسصبوح 

٥٢٣ ءاسابن  القامةيوم المؤمنون يجتمم 



٥٤٠ أنس النورمن الملائكة حلقت 

٥٥٣ أنس 1لجرك السهلان إن 

٥٥٩ أبر أهلالك1بمدثرا لا 
٥٥٩ هممْأبو  إّرائلبي عن حدثوا 
٥٦٨ يببن أبى  سترر!ن يا أرأت 

٥٩٢ أس أحاكأنمر 

٥٩٢ أس صالماكان إن 

٦٣٤ هريرةأبو  يهعدت زجر أته 

٦٨٧ سمرةبن جابر  علئيسلم كان حجرا إن 

٦٨٩ أس يحبناجل هذا 

٧١٣ ثابتبن حان  اللهرمحول عن أجت 

٧١٣ ثانن حسان  *عكوجريل 

٧٢٦ هريرةأبو  القلوبعلى الفن تعرض 

٧٥٧ بكرةأبى  الدينهدا افه ليويدن 

٧٧٦ كببن أبى  أيةأى أتدرى المنير أيا يا 

٧٧٦ المعلمبن سعيد أبى  أعظمهى محورة لأعلمنك 
٧٧٦ الدرداءأو  لهمحمد نمن والدي 

٨٤٩ نيئبن أسامة  أمامكالمملى 
٨٥٦ هماسابن  حلقيوم الله حرمها حرم هد0 

٨٥٦ نرحأبي  افهإن الناس أيها يا 
٨٥٨ هريرةأبى  مكةحرم إبراهيم إن 
٨٥٨ حدبجبن رافع  المدينةحرمت ؤإنى 



ج
الأحادثنهرس 

٨٨٣ نثةعا  مناسككملتاحوا 

٨٨٣ عائشة الناسبمدر اف رسول يا 

٨٨٤ الراء صلاتناصلى من 

٨٨٥ عانثة الجماررمي جعل إنما 

٩١١ هريرةأبو  عبدىيعدتى فلم مرصت 
٩٠٨ نيدبن أساْة  القبلةهذه 

٩٠٩ جابر الركنه اف رسول استلم 
٩٨٣ جابر دماءهمتنكافأ المسلمون 
٩٩٣ هريرةأبو  قلله قتل ءن 

٩٩٥ صرابن  أعشاش إن 

٩٩٩ صرابن  ملمامرئ حق ما 

١٠١٤ صرابن  رمضانصام 

١٠١٩ هريرةأبو  صيامنابتن ما فعل 

١٠٣٩ الخيريمعد أو  Mالني مع حرجنا 
١٠٣٩ هماسابن  هاه رسول محافر 

١٠٤٣ عوفبن عدالرحمن  المرفى الصائم 

١٤٠٣ جابر صيامالر ْن ليس 
١٠٤٩ جابر فصمشئت أن 

١٠٤٩ الدرداءأو  رمضاننى ه اممه رسول مع حرجنا 

١٠٥٢ حاتمبن عدى  لادّداداللل

١٠٥٤ حذيفة يتحره التي كان 

١٠٥٥ عائشة يلألآذان يمنعكم لا 



١٠٥٦ عاتنة بمادىبلال إن 

١٠٧٠ هريرةأبو  افحرم بلد هذا إن 

١٠٧٠ ربحث أبو  لرسولهأذن اف إن 

١٠٨٠ ش تعتمرولأن لا 

١٠٨٠ طلحة حهادالجخ 

١٠٨١ العشرنين أبو  أبتكعن نحج 
١٠٨٤ عاسابن  الحجفى العمرة لحالت 

١٠٨٨ أنس عرجأو سحر من 
١٠٩٣ عائثة واشترشحجي 

١٠٩٦ جابر الإبلفى نشترك أن هت اش رسول أمرنا 
١٩٧ عانثة هالني أهدى 

١٠٩٩ الأييناحتة  بهنمتع كش 

١١٠٣ UtS  عمرةبن رأسكأحلق 

١١١٤ عمرابن  التشريقأيام قي يرخص لم 
١١١٤ عمرابن  للمتمتعه اف رسول رخص 
١١١٥ عمرابن  الأكبرالحج اليوم هذا 
١١٣٣ عريمابن  نوقالملم ا امححم

١١٣٧ هريرةأبو  البيتهدا فاحم 

١١٤٨ أس حنةالدنا فى آتنا اللهم 



فهرس. ٤

الصفحة ارادي >فالأ/

٧٩ مجاهد 0مكا ها عالسوعر لا 

١٠٤ ■صبن سمد  المهودمن الرجل ذلك 
0'ا عاسابن  'ُو"مرٌنافءنحرش
١٠٦ جريءابن  اضأعد ما يعرنون أنهم 
١١٠ قادة الكاتباف من نهى ذلم 

١١٤ مجاهد مشركوناض هم والدين 

١١٤ أسبن الربيع  أعمالهمز الشطان أشركوا 
١٢٣ عودمان  الوحيسماعهم عند الملائكة هم 

١٢٣ عودمابن  العقاتبها أمرت إذا الملائكة عم 
١٢٣ نيدابن  المشركونيدلك الموصوفون هم بل 

١٢٤ المرىالحسن  اضنال اللذان الرحلات كان 

١٣٠ عودمابن  الغناهرةالشات نينة 

١٣٥ الحن والشاتالوجه يدلك عنى 

١٣٥ هماسابن  المكحلزينة هي بل 
١٤٠ تماصابن  نعانبهلن أن قفلن 



^^£تزري

١٤١ الصرىالحسن  ربهيعجز أنه فظن 
١٤١ زيدابن  نقدرلن أن أفظن 

١٥٨ مجاهد المحسننعل، تماما 

١٥٨ نتادة يهايئه امتحنه فما 

١٥٨ نيدابن  الكتانموسى أتنها مم 
١٥٩ قادة التقديمدك معنى 

١٥٩ تثد لعدلهماف يريد إنما 

١٦٦ عمابن  يكاتبأن الرجل عر فرض 
١٦٧ ماك السيدعلى واجب، غير ذلك 

١٧١ تماسابن  يجرياتوالقمر الشمس وجعل 

١٧١ قادة صائوالقمر الشمس وجعل 

١٨١٢ طالبأبى بن على  الصلاةيه عني، 

١٨١٢ مجاهد الصلواتأدبار ش التسم 
١٨١٢ زيدابن  الصلاةأدبار نى لنوافل اص 
١٩٠ تماسابن  أسدالعرسة هو 

٦٢١١ حذيفةأبى  القرءةسمعت إني 

٦٢١٨ تماسابن  ئتنسي فلا تقرئك أن 

١٢١٨ تماصابن  القراءةعند القرآن معنى أن 

٦٢١٨ قادة وتأليفهحففله 

٢١٨ تماسابن  عليكتلي إذا 

٢٢٢ تماسابن  نظائرهاعلى الأية حمل 

٢٢٥ تماسابن  تعالىاض نسمة اثدأ 



ج
الاثأوفهرس 

٢٢٨ عاسابن  جبريليقول اف بم 
٢٣٤ عاسابن  الرقتقالرفتق 

٢٤٤ عمروبن سهل  الرموليأمر على كنت لما 
٢٥٥ أنسبن مالك  الفاتحةس ت لأنها 
٢٥٥ ماركابن  المورممن لغرها ولا الفاتحة من لمى أنها 

٢٧٨ ماصابن  ألهمنامعناه أن 

٢٧٩ انيد هدايةزدنا اهدنا معنى إن 

٣١١ مسعودثمن ا القطحةالحروف هى 

٣١١ اأر؛يم حرفكل يشمل حرف هي 

٣١٣ هماسابن  الأعظما.ّماش هو 
٣١٣ هماسابن  يهالله أفم فم هو 
٣١٣ هماسابن  للمورةاسم هى 

٣١٣ ننيابن  للقرأنإر1ما أنه 

٣١٤ مجاهل بهاافه يختم حواتم ُى 
٣١٤ مجاهل أسماعهميها المراد أن 
٣١٥ الصديقبكر أبو  القرآنمر ١^١ 

٣٣٥ عودمان  فهشاك ولا \ظوؤقأ هذا 

٣٣٥ عكرمة والإنجلالتوراة الراد 

٣٤٤ هماسابن  قونيمد معناه 

٣٤٤ الر؛يم Jخئونمعناه 

٣٤٤ الزهري العملالإيمان 

٣٥٠ هماسابن  المرنمومنوا هم المورة أول 



يمي

٣٥٠ مجاهد آياتلأربع ١١١لموصوفوز أن 
٣٦١ عودمابن  المقنن؛يلم ه5، 
٣٦١ نيدابن  الأحزانقادة فى نزلت أنها 

٣٨٤ الفارسيمحال«.ان  بعدهؤلاء يجئ لم 

٣٨٧ عباسابن  لإصلاحا نريد أنما 
٣٨٧ مجاهد افمعمة ركوا إذا 

٤٠١ هماسابن  علهيملى 

٤٠٥ هماسابن  الضلالةأحدوا 

٤٠٦ هماسابن  كفرواثم أموا
٤٢١ قتادة يدكونولا يتقربون لا 

٤٢١ عودمابن  الإسلامإلى يرجعون لا 

٤٢١ هماسابن  الهدىإل يرجعون لا 

٤٢٥ حولماين  مجلسدحلوا إذا المنافقون إن 

٤٢٥ قتادة للضافقينصفة 

٤٣٤ هماسابن  الشركتنجميع بها عني 

٤٣٤ مجاهل القرآنهدا مثل سورة 
٤٤٠ مجاهد رزقاالذي هدا 

٤٤٧ حولمام'،  الجنةفى مما الدنا فى ليس 

٤٤٨ هماسابن  نفدالجنة تخل 

٤٤٨ عودمابن  تشابهلا حار كله أن 

٤٥٣ المرهءالمحن  باللونتشابه 

٤٥٣ مجاهر والهلعماللون فى تثاُه 





يئنم

٦٩٢ مجاهد يحرفونهالذين 

٧٠٦ ءاسابن  لليهودض ا من ف حطا ذلك 

٧١١ نيدابن  عيسىيه أيد الذي الروم 
٧٤١ جربءابن  سليمانعهد على اليهود بذلم عنى بل 

٧٥٦ البصريالحسن  الدينها الخلاف 

٧٦٩ نئدابن  الهويكانت كلمه هى 

٨٠٠ عمابن  الهودعلى رد وهى محكمة إنما 

٨٠٨ الربيم القيامةيوم قاتم له كل 

Arr قادة الإسلامسنن من عشرة ل حصا هى 

٨٩٢" مجاهد المتمالحتف 

٨٩٧ ارمحم الهودعنى اض أن 

٩٠٧ عمرون عداض  إلهاحولها الش القلة 

٩٤٢٠ قادة الزكاكالوصال 

١٠٣١ مجاهد ■مراتطؤع فمن 
١٠٨٩ عائشة يحلالمحرم اعلم لا 



الشعريةالشواهد فهرس — ٥

الصفحة الخاتل الشعر

٩٢ الصلتأبى )ن أمة  أنهلكم دين أش 
زعمما ركم ميجزأكم 

٢٢٠ ثانن حان  هجرتكمعنوان اسمط صحوا 

وقرآناتسحا الليل يقطع 
٢٢٦ القطاعى عنىالموت ردة بعد أكفر 

الرتاعاالثة عطائلثا ويعد 

٢٢٧ لبيد عبماالملام ام نم الحول إلى 
اعتدرفقد كاملا حولا بينك ومن 

٢٣٥ الكبيرالأعنى  ركاُىوتلك منه حيلي تللثج 

كالزييبأولادها صمر هن 
٢٤٥ جرير مجرتكمالقسين إلى تتركن هل 

نريانرحمان صيهم ومسحكم 

٢٤٧ لحني ن صلأمة  طكمعجلت علما عجلتم 
ويطالقيعقد الرحمن يشأ وما 

٢٥٧ جرير المطايارك من حبر ألتم 
رامبطون العالمين وأندى 



٢٦٧ يعفربن حطائط  لأشهزلا مات جواد أريني 
مخلداخلا أو ترين ما أرى 

٢٧١ القيسامرؤ  معثةلأدنى أسعى أما أن ولو 
الالمن تلل أطلب ولم كفاني 

٢٧٥ همدان١^٠^^  باذخقيس وبض الأشح بض 
وللممولدلوالده بخ يخ 

٢٨٦ جرير صراطعلى المومين أمر 
متممالموارد عوم إذا 

٢٩٦ الجمأبو  خروات لا أن البيفى ألوم مما 
القفندراالثمط رأيت عما 

٣٠٣ جرير معهماض رسول برض كان ما 
عمرولا بكر أو والطبان 

٣١٢ عقبةبن الوليد  مافناك نفى لها فقلت 

الإيجافنسيت أنا تحسمى لا 
٣٢٧ نديةن خفاف  متنهبأطر والرمح له أنول 

ذلكأنا إش حفاق -امل 
٤٩٥ رميلةبن الأشهب  دماؤهمملح حانت الذي ماز 

حاليأم يا القوم كل القوم هم 
٤٩٦ يعفربن الأسود  لذكرهمهاه لا وذلك فإذا 

بفسادصالحا يعف والدهر 

٤٩٥ الهدلىعبدمناف  قتاندهفى أصلكوهم إذا حتى 
الثرداالجمالة تطرد كما شر 



سه|هل<لشمينا الشواهد ضرص 
٧٢٥ زمر داخلحت يعد عنها فمحون 

داءفوداك 0 يثر والى 

٧٣٥ جرير دائمايني غداة لغرام؛ اك 

الأوداجمقهلخ ؛ الغرامكان 
٧٥٧ الصكن أمة  لهمخلاف لا فيما بالويل يدعون 

ماّلسة>ُاغلألإلا 



ا؛ذعلأمفهرس - ٦

الصفحة العلم

٢٩٣ الممابن 
١٩٧ الزهريشهاب ابن 

١٩٧ عيينةابن 

٧٧٦ الدرداءأم 

٤٥ الهلراتىسلمان القاسم أو 
٣٧١، ٢١٦ المرقتدىاللثؤ أو 

٤٤ موسىن أحمد كر أو 
٦٣ الصديقكر أو 

٢٠٣ الطحاوىجعفر أو 

٥٢ الكوشثايت بن العمان حنيفة أو 

٢٥٣ سلامبن القاسم عبيد أو 
٤٤ الهمدانىمحمد كرب أو 

١٨١ الأشعريموس أبو 
٣١٣ هريرةأبو 
١٩٨ الثقفينفيع بكرة أبي 



الأكلأمنهرص 

٥٦٨، ٢٠ كببن أبى 
٢٨ الفراءيحنى زكريا أبى 

٧٧٦ المعلمح،بن مد أبى 
٨٠٦ أبيشر-م
٢٩٤ المشيبن معمر مدة أم، 
٦٠٨، ٤٨٩، ٢٩٥ الأحفش

٢٤٣ النحاسالمرائي أحمد 

٢٠ ٠ المهقى،حسين بن أحمد 
٤٣١، ١٢٦ حنلبن أحمد 

٥٨٤، ٤٩٢، ٤٨٨، ٢١٦، ١٤٥، ٥٥ سمة()ان عبدالحالم ين أحمد 
٩٢ ااعسألأنىعلى ين أحمد 

٤٦ المهدوىعمار ين أحمد 

٣٨٦ الرازيفارس بن أحمد 
٧٢ البغداديشجرة بن كامل بن أحمد 
٧٥ الإسكندرك،محمد دم'إ أحمد 

٣٣٦ جعفرأو الطحاوى محمد بن أحمد 

١٨٣ النحاسالمرائي محمد بن أحمد 

٩٧٤ الخلياوري اليمحمد بن أحمد 

٧١٠ حلكانبن محمد بن أحمد 

٤٦ تحلبنيد بن بحك، بن أحمد 
٤٣ التغلييوسف ين أحمد 

٣٨٦ السمينالحلي يوسف بن أحمد 



٧٢ الكواشىيوّش ن أحمد 

٤٥ البغداديلكمل أحمد 
٤٢٧ الهمداتىنصر أسباط 

٢٥ راهويهبن إسحاق 

٥٤٨، ٤٢٧ السديإسماعل 

٤٩٥ بضبن الأسود 
٤١١ رملةبن الأشهب 
٢٧١ همدان، أعشه 

١٥١ سلمهأم 
٢٧١ المم،امرؤ 

٩٢ المالت،ن أمة 

١١٤ مالكبن أنس 
٨٨٤ عازببن الراء 

٢١٦ البري
١٢٢ المزنىعبداف ن كر 

٧١'٢ البيضاوي

TTA ،٧٥ الترمذي

١٢٢ القيصبن نابت 

٢٢٥ التحالبى

٦٨٧ سمرةبن جابر 

١١١، ٧٥ الجشم،يريد بن جابر 
٦٠٧،١١٠ جر





^^ض£تزلي

٢١ النعي

٣٠٤ الشرلكنى

٢١٦ حانصدق 

٤١٦ مزاحمبن الضحاك 

٩١ تحلبةبن صمام 

٤٠٣، ٢٦٣، ٢١٦ عاشورن الطاهر 

١٠٨٧ دام،ن العاص 

١٠٨٧ وائلبن العاص 

٤٨٢ بهدلةبن عاصم 
٤٨٢ بهدلةبن عاصم 

٢١٤، ١١٢ الصديقكر أش بنت عاسة 

٩٠ الصامت،ن عبادة 

٩٠ الصامت،ن عادة 

٤٣ الrردتمحاالوليد بن المام، 

٠٢ آدمالرحمن عبد 
٥٣٩ الهراف عد ُن الرحمن عد 

الجوزيبن علمح، بن الرحمن مد 
٤٢٧ الأورام،عمرد بن الرحمن مد 
٩٧٥ عوفبن الرحمن مد 

١١٧ الأنبارىمحمد بن الرحمن عبد 
١٨٧ حاتمأمح، بن محمد بن الرحمن تمد 
٥٧٨ مهدىبن الرحمن تمد 



0
الأيلأممرص 

١٧١، ١١.، ٢١ عديالناصر محن الرحمن عد 

١٨٣ الرزاقعبد 

٢٢٦ القا>ثافاأحمد محن الرزاق عد 
٤١ الصتعاتىهمام محن الرزاق عد 

١٨٣ محعدمحن ف الغم عل، 

٧٩٩ أبتبن اف عد 
٢١٦ الفرغامحي،أحمد محن افه عد 

٣٢٢، ١٧٠، ١١٠، ١٠٥ المم،أحمغ، محن اطه ءاس 

٥٧٨ السهميحدانة محن اطه عبد 

٤٩٦ المطاوعد محن اطه عد 

٩٥ محبةمحن اطه عبد 

عطية()ابن ا غاوسمحن ءبل،الحق 

٢٣٨ السهار،شدالرحمر'، 

١٤٢ السيوطيمحكر أمحو محن عبدالرحمن 

٣١٣ أملمبن نني بن عدالرحمن 
٢٠١ قلامحةأمحو عمرو محن عدالرحمن 

٢٧٤ عوفبن همدالرحمن 

٤٧ الغرغامحىأحمد محن عثدافه 

٣٢٥، ٢١٨، ١٧١، ١٣٥، ٥١، ٢٠،

٥١٩، ٣٨٥، ٣٨٤، ٣٥٤، ٣٥٠، ٣٤٤،

٧٢٩

عاسن لله عدا 

٥١، ٢٠ صرن عدال1ه 



٣٨٤، ٣٨٤، ٣٥٠، ٣٤٤، ١٣٥ عودمبن عبداش 

٥٦٦ معاويةبن يزبد بن همدلرحمن 

٥٦٦ عمثربن محي 

٦٣ عفانبن عثمان 

٢٨٦ مالكبن عراك 

٢٢٣ الربتربن عروة 

٧٦٤ عزير

٣٥٠، ١٣٥، ٢١ الرياحبن ءْلاء 
١٨٧، ٩٣ اشخانآ  yjعطاء 

٣٤٢ دىالععملية 

٨٦٣ مالمعطية 

٧١٠ آبائيالعفليم 
٦٣١، ٢١ عكرمة

٢١ ضبن علقمة 

٥١ ءلالبأبى بن علمح، 
٥٣٩ الحوثببن عمر 

٢٩٨، ١١٠، ٥١ الخطانثمن عمر 

٤٢٧ القنادحماد ثمن عمرو 

١١٧ المحويالصرى عمر بن محي 

١٨٧ يعلمح،أبو القاصمح، 
١٧١، ١١٠، ٢١ محادة

٢٢٦ ربيعةبن لمد 



الأيلأمفهرس 

٤١ أنسبن مالك، 

٢١٦ الماوردي

٣٢٢، ١٧٥، ١١٠، ١٠٥ حيربن مجاهد 

١٨٧ الثنقطىالأمن محمد 

٣٧ جعفربن المتوكل محمد 

٤١ الشافعيإدؤيس بن محمد 

٨٩ الخارىاسماعل ين محمد 

٥٠٩، ٣٩٥ الدمشقيكشر ين إسماعيل ين محمد 

٢٣٤ المزم،عداش ين محمد 

١٨٩ الشوكانىعلى بن محمد 

٣٧ الرشدهارون بن محمل، 

٤٠٣، ٣٧١، ٢٦٣، ٢٠٠ لألوصى١ عدافه ن محمود 

١٣٣ الآكوفىالأجدع بن مروق 
٨٤٦، ٦٨١ اثاثةين مسطم 

١١٠، ٧٥ ملم

٧٠ ّذدن مصعا 

٨٥١ جلبن معاذ 

٧ سمانأبى بن ْهاوية 
٣٦٥ ئشيربن معتب 

٨٦٣، ٤٠٨ مقرنبن معقل 

٢٣ بكربن مقال 

٤٩٥ الكدىالأسود بن المقداد 



٤٦ المقري

٣٨٦ مكحول

٧٢ طالبأبى بن ٌكمح، 
٧١٠ المناوى

٢٧٨ المعانيمحمد ور من

٧٥ لأتدلمىا المهل 

٣٣٦ صفرةأبى بن المهلب 
١٨٣ الرحمنمد بن موس 

٤٢٨ الهمداتىهارون بن موسى 

٩٧٤ المنعانىهشام 

٩٧٤ المنعانىهشام 

١٩٧ الحكمبن هشام 

٨١٢ أمةن هلال 
٤٤ الدارمىري البن هناد 

٣٧ الرشديافه الوايق 

١٨٥، ٢٨٤، ١٨٢، ١٦٦ الواحدك،

٧٥٣ حرببن يحشى 

١٠٨٧ الغرةم*، الولد 

٥٥٦ مببن لمحب 

١٣٥ ٌببن ومحب 

٢١٦ سلامبن يحي 
٣٣٨ كمحربن يحنى 



^^؛لآءلأح_

٤٨٦

٨٦٣ ّمانأثى ن يريد 
٤٣ المقريعبدالأعلى بن يونس 



والبلدانوالطوائف المرق فهرس - ٧

الصفحةرنم  امامِسأواممئفةأواس

٨٣٣ الأحزاب
٦٠ الأردن

٥٧ لإم|كندريةا

٤٠، ٣٧٥، ٣٧٢، ٣٠٧ ٠ الأشاعرة

٥٧ أنقرة

٤٤ اللامأهل 
ه؛.ا،آ؛.ا يدر

٤٢، ٤١ المرة

٦٥، ٤٢، ٤١، ٤٠ JغاJاد

٩٨٦ قريظةض

٩٨٠، ٩١٢، ٩٠٤، ٨٠٣، ٨٠٢، ٧٩٨ المقدست

٤٣ محروت

١٤٠، ١٣٩، ١٣٨ شوك

١٩٩ |عم

٣٠٧ الجبرية



ج
والبلدانوالطواف الفرق فهرص 

٦٠، ٥٧ الجزائر

٧٧٥، ٥٨٩، ٣٧٧، ٣٧٦، ٣٠٧، ٢٣٣، ٢٢٧، ٤٠،

٩٥١

الجهصة

١٩٠ الحشة

١ ٠  ٩٩، ١ ٠  ٩٨، ١ ٠  ٩٧، ١ ٠  ٩٦، ١  ٠٨٤،  ٤٢٤ ،  ١٣٨، الحدية

٥٩ حف

١٠٦٠، ١٠٠٠، ٨٧٩ الخابالة

١٠٦٠، ١٠٠٠، ٢٥٠ الحشة

٦١، ٦٠ الخرطوم

١٣٩ حير

١٠٤٥، ٥٧ دمؤ،

١٠٠٠، ٨٧٩ الشافعة

٩٠٨، ٤١، ٣٩ الشام

٦٣ الثعة

٥٧ ططا

٥٢، ٤٢، ٤٠، ٣٦ طرصتان

١٠٤٣ عنان

٥٩، ٥٧ القاهرة

٣٠٩، ٣٠٦، ٢٦٩، ٢٦٧، ٢٦٦، ٢٦٤، ١٣٢، ٤٠ القدرJة

،١١٣٩،٩١١ ،٧٩٧،٢٠٤ ،٢٠٣،١٩٩،١٣٩،١٣٨

١١٤١

،r؛؛y



١٠٤٣ الغممكراع 

٣٧٦، ٤٠ اعراب

٩٨٠، ٩١٢، ٩٠٩، ٩٠٨، ٩٠٧، ٨٠٣، ٨٠٠ الكعبة

٦٩٩، ٤١ الكوفة

١٠٠٠، ٨٧٩ اوالكٍة

٩٠٨، ٨٥٨، ٨٥٧، ٤٤٣، ٣٣٣، ١٣٨، ٥٩ المدينة

٣٧٦ المرحثة

٦٩٩ العراق

٦٤٢، ٦٤١، ٤٣، ٤٢، ٤١، ٣٦ مصر

٤٠٠، ٣٧٢، ٣٠٧، ٣٠٦، ٢٦٩، ٢٦٨، ٢٦٧، ٢٦٤،

٩٥٣، ٧٧٥، ٥٨٩

المعتزلة

٨٦٠، ٨٥٨، ٨٥٧، ٨٥٦، ٤٤٣، ٣٣٣، ١٣٩، ١٣٨،

١١٢٢، ٨٦٧، ٨٦١

مكة

٣٩٠، ٣٨٩، ٢٨٨، ١٧٩، ١٧٨، ٣٦، ٢٨، ٢٦، ١٢،

٩٠٤، ٧٣٨، ٧٢٢، ٦٥٠، ٦٣٢، ٤٠٢، ٣٩٣، ٣٩٢

المرةنحاة 

٦٣٢، ٤٠٢، ٣٩٢، ٣٩٠، ١٧٨، ٣٦، ٢٨، ٢٦، ١٢،

٧٣٨، ٧٢٢، ٦٥١، ٦٥٠

الكوفةنحاة 

٢٠٣، ١٩٩ هوازن

٢٠٣ هذيل



التفسيروقواعدهأصول فهرس . ٨

الصفحةرقم  أوالقاعدةالأصل 
٥٢٤ اختلافهمن أولى القراءتين معنى اتحاد 

٣٦٧ fiوما يله ما معاني قى الكلام إدحال  jju أولى
٦١٣ ذلكعن به الخروج من أولى رعد0 وما مله ما معاني نى الكلام إدحال 
،١؛ يدلأن إلا استعماله غل ما على حمله فالأولى الأمرين المساق احتمل إذا 

ذلكحلاف دليل 

٥٤٤ قدمتافه كلام تفر فى اللغوية والحققة الشرعة الحققة احتلفت إذا 
الشرعيةالحقيقة 

٥٠١ إليهيلجا فلا يدونه المعنى واستقام الأصل حلاف استقام إذا 
٥٢٤ حالفهما على له مرجح فهو الأقوال أحد معنى ش وكان الحديث ثت إذا 
٣٧٠ إلهالممر وحب لأية ا ر تففى نصا وكان الحديث نت إذا 

٤٦٢ وافقهلما مرحم فهو السورة أو لأية ا نزول تائيم ثت إذا 

٦٤٢ القراءةفمعنى المتواترة القراءة معنى الشاذة القراءة معنى حالف إذا 

الصوابأولى المتواترة 

٦٣٣ أولىقلته على الحمل كان وكثرته القدر قلة بين الأمر دار إذا 
٢٣٨ ءأولي التثآس علءء فحمله والتثأكد التأسسس محن الكلام دار إذا 



٧٣١ أولىالتأصل على فحمله والتأصل الزيادة بين الكلام دار إذا 

٥٩٨ الكلاماسمايل الأصل 
١٧٣ خلافهدليل يرد لم ما مذكور أقرئت إلى الضمير إعادة الأصل 
١٧١ أولىيه هو معي حرف لكل أن الأصل 
١٥٧ ءلاهرْعلى الكلام يحمل أن الأصل 
١٧٣ مذكورإلى الضمير يعود أن الأصل 

١٦٦ للتحريمأنها النواهي وقي للوجوب أنها الأوامر في الأصل 
١٦٩ استقلالهعلى يحمل أن الكلام فى الأصل 
١٦٣ إًللاقهعر يحمل أن الكلام فى الأصل 
١٧٠ التأسيسعلى يحمل أن الكلام في الأصل 
١٦٨ امحيلهعلى يحمل أن الكلام فى الأصل 
١٦٧ ترتيبهعلى يحمل أن الكلام في الأصل 
١٦١ عمومهعلى يحمل أن الكلام فى الأصل 
٤٤٢ همر0الى اعادته من أولى هه المحدث الى الضمر اعادة 

٥٧٦ ذكرله يجر لم ما إلى إعادته من أولى مذكور إلى الضمر إعادة 
٢٣٧ بإقامةمرتهنا بقى الأصل خلاف ادعى ومن الأصل خلاف الترادف أن 

دعواه، عار الحجة 

٣١٧ قىيوحد ولا دليلا عليه وتركت إلا شيئا الكلام من تحيف لا العرس أن 
لمجؤإلأ صياق أو لففل من عله الدليل من الكلام من يخلو حيف متهلقها 
التعمةإلى المان قصد من الكلام 

٦٩٠ إلامنها المتادر ظاهرها عن صرفها يجور لا والسنة الكتان نصوصي أن 

إلثهالرجؤع بجب دلل 





٦٦٦ خالفهما على مرجح المساق فى قرائن نوبيه الذي القول 
٥٢٥ يترسالذي القول من لأية ا سمير أولى الأقوال جمح يجمع الذي القول 

يخلافهؤئاهر دلل يقم لم ما يعضها إهمال عليه 

٤٧٩ أولىبه الأية ير فتفالأية القافل بملابق الذي القول 

٥٩٥ لأيةا ر سفأولى اشتقاقها وأصل الكلمة تصريف يؤيده الذي القول 
٤٢٢ يالإصمارالقول على مقدم يالامتقلأل القول 

٦١٠ الإضمارالقول على مقدم بالأستقادل القول 

٦٢١ والتأخيربالمقديم القول على مقدم بالمرب القول 
٢٠٩٤ طلما>ةالقول على مقدم المضمن القول 

٨٤٢ ردفهو الأمة إجماع أو المنة أو القرآن خالف ير نفكل 
١٠١٧ ردهفهو وسياقها الأية لفغل دلالة من اخودا ليس قول كل 
٨٠٢ أوينخها المصرح صح إذا إلا اش ا كتاُمن آية فى المسخ دعوى تصح لا 

وجهكل من حكمها انتفى 

٥٩٨ إلتهارجؤع يجب بدلتل إلا الأية ظاهر من الخريج بجون لا 
٦١٠ بدليلإلا القرآن خناهر عن العدول يجوز لا 
٢٠٧١ إليهالرحؤع يج، يدلل إلا القرآن فناهر عن العدول يجوز لا 
٦١٩ منعليها دلل لا مغيبة لأمور وتفصيلات نفيرات على لأية ا حمل يصح لا 

المنةأو القرآن 

٩٦٨ صحيحوجه يدونه ولها القلب على لأية ا حمل ينبض لا 
٣٠٣ عليهالقرآن حمل صح لسانهم فى وجاز العريية فى صح ما كل ليس 
٥٧٧ لمجرديه اللفنل نفير يصح لوازمه" "أومن ه نقفى صحح معنى كل لمس 

المعنىعلى ياق والاللففل دلالة من يد لا ولكن ماسية 



وقواعدهالتمر اصول فهرس 

jاولى وتقدر إصمار محلا سمتمم الذي المعنى  JS^J  علىحملها من لايه ١

والتقديرالإضمار إلى يفتقر لا الزى الإعراب أن كما والتقدر الإضمار 

إلهثفتقر الذي الإعراب من أور 
١٩٥ التخصيصنص يرد لم ما العموم على الوحي موص حمل الواجب 

٦٦٦ الشاذدون ، العريكلام من المعروف على تعار اض كلام حمل يجب 
وادنكروالضعف، 

٣٧١ الحقيقةعلى الوحي نصوص حمل يجب 

٦٤٤ بالتخصيصنص رد لم ما العموم عر الوحي نصوص حمل يجب 





والمصادرالمراحع فهرس _ ٩

القرآنأولا: 

اسه:والر-ائل اسلوطات : ءابا
—دكتوراه رمالة العوايشة لأحمد لف، العقيدة عن ودفاعه الطبري الإمام — ١ 

١ه.٤ ٠ ٤ القرى أم جامعة 
صورةمنه مخطوؤل، الواحدى أحمد بن علي للإمام القرآن، نمير في البسيعل - ٢ 

الأووالجزء ( ١٣٦١)ف برقم معود لث، Juالجامعة في 
-ماجستير رسالة _ معالوي محمد عيد لفيه، العير ومدى بالعقيدة الجهل - ٣ 

اه. ٤١٧محوي ^، ٧١جامعة 

رسالة— الفراج صالح د. الهلبري، جرير ابن ير نففي النحوية الخلاغات، - ٤ 
ه، ١٤٠٧الإّلأمئة محول بن محمد الإمام جامحة — ماجتير 

رسالة- الحلان، العزيز لعبد العبايامحن،، ني الطبري جرير بن محمد الإمام فقه - ٥ 
١م ٤٠٥القرى أم جامعة — دكتوراه 

—دكتوراه رسالة — سيكة لمحمود التفسير، في ومنهجه الهلبري جرير بن محمد — ٦ 
.٣١٩٧٦الأزهر جامعة 

المطوعات:: ثالتا

ينحفوقيه تحقيق: الأثعري، الحز لأبي، الديانة، أصول، عن الإبانة — ٧ 
ه. ١٣ ٩٧الأنصار-القاهرة، دار تل: محمود، 

بنمحمد بن الله لحبي المذمومة، الفرق ومجانبة الناجية الفرق مريعة عن الإبانة - ٨ 



٣

^^-م؛زري
الأولىالرياض، - الراية دار ط■' معملي، ان نعبن رصا تحقيق؛ بملة، 

محيتحقيق: القيسى، طاف أبى بن مكي محمد لأبي القراءات، عن الإبانة - ٩ 
ا،ا<*آاه.دمنق، - لكراث اJأمون دار ط: رمضان، الدين 

بأبيالمعروف إسماعيل بن الرحمن لحبي الأماني، حرز من المعاني إبراز - ١ 
الحلي.البائي ط؛ عوض، عهلوه إبراهيم تحقيق؛ شامة، 

الفراء،الحين بن محمد يعلى لأبي الصفات، لأحبار التأؤيلأت بaل١ل إ- 
؛افر. ١٠الأولى الدهى، الإمام دار ط• النجدي، حمد بن محمل ؛ تحممح، 

تيمية،ابن الإسلام لشيخ المعقول(، وصريح المنقول( بصحيح الرسول، تباع ا- 
الأردنِ عئان _ الإسلامية المكتبة ط؛ الحميد، ب حن ء-ليا صبط؛ 
^.١٤١٠الأولى 

ثعباند. تحقيق: البنا، لأحمد عشر، الأربع ؛القراءات البشر فضلاء تحاف إ- 
ه.١ ٤ ٠ ٧ لأولى ا - بيروت - الكتب عالم محل: عيل، إمما 

الفضلأبو محمد تحقيق: السيوطي، الدين لجلال( القرآن، علوم في لإتقان ا- 
ه*؛اه.اكاكة: اسعةاكراث،-القاهرة دار ط: مم، 

طالغامدي، عطية أحمد تحقيق ندامة، ابن للموفق العلو، صفة نبات إ- 
ه.١٩٨٨الأولى بيروت — القرآن علوم مؤسسة 

اضعبد عواد تحقيق: الجونية، قيم لأبن الإسلامية، الجيوش جتماع ا- 
ه.١ ٤ ٠ ٨ الرياض - دارالمعذر ط: المعتق، 

دارط: المنعم، عبد فواد تحقيق: الخدر، بن إبراهيم بن لمحمد لإحماع، ا- 
اكانية.الدعوة، 

الوطندار ط• - الخفيرى العزيز عبد بن لمحمد التفسير، في لإحماع ا- 
)^.٤٢'الأولى 

بالثانبن علي الدين علاء ترتيب• حبان، ابن صحيح ث، تقريفي ان لإحا- 
-بيروت الثقافية الكتب، مؤسسة الحوت، يوسف، كمال( تحقيق: الفارسي، 

.٠١٤٠٧الأولى 
دارمحل: الماوردي، الحسن لأبي الدينية، والولايات لطانية الالأحكام -  ٢٠

بيروت.العالمية الكتب( 

٧

٨





-الوعي دار دمشق، - فتيبة دار ت ط-نلعجى، أمين المعطي ■مد تحقيق؛ 
ه.١ ٤ ١ ٤ الأولى والقاهرة، حلب، 

محمدتحقيق؛ القرافى إدريس بن أحمد الدين لثهاب الامتثناء ني الاستغناء -  ٣٥
ه.١ ٤ ٠ ٦ الأولى؛ بيروت، - العلمية الكتب دار .ط؛ القادر عبد 

هل:البجاوي، علي تحقيق الر، همد لأبن الأصحاب، معرفة في الاستيعاب -  ٣٦
.٣١٩٩٢الجيل-بيروت، دار 

تحقيق؛الأثير، ابن الجزري محمد بن لعلي الصحابة، معرفة في الغابة أسد -  ٣٧
اه. ٤١٨الأولى بيروت - المعرفة ط؛ شيحا، حليل 

مكتبةط؛ شهبة، أبو لحمد التمسير، كتب فى والموصوعات الإسرائيليات —  ٣٨
٤ ٠٨الرابعة القاهرة، - المنة 

الدينعماد تحقيق؛ البيهقى، الحسين بن أحمد بكر لأبي والصفات، الأسماء -  ٣٩
١ه.٤ ٠ ٥ الأولى؛ بيروت، الحربي— الكتاب دار ؤل؛ حيدر، أحمد 

دارٍل؛ وآحرون حبل محمد للقرؤلبى الحسنى، اش أسماء ثرح ني الأمني -  ٤٠
الأولى1ا؛اه.- بملنطا الصحابة 

الأشثاْعلى الوافلر نزهة وبحانيته الحنفي، نجيم لأبن والفناتر، الأشباْ -  ٤١
-الفكر دار ط.' المحافغل، معليع محمال تعحقيق؛ عابدين لأبن والمذلانر، 

الأولىدمشق، 
المبكي،ابن علي بن الوهاب لمبد الشافية؛ فروع في والمفنائر الأشباْ -  ٤٢

—العالمية ب، الكتدار حل؛ عوصس، وعلى الموجود، عبد عادل تحقيق؛ 

-٠١٤١١الأولى بتروت، 
تل؛اليومحلي، الدين لجلال الشافعية، فقه وفرؤع قواعد في والنفلادر الأشبه -  ٤٣

ه.١٣٧٨ط؛ الحلي، الثابي سلفى 
المثارك،الحين همد تحقيق الزجاجي، القاسم لأبي، النص، أصماء اشتقاق —  ٤٤

.٢١٩٨٦الثانية — بيروت الرسالة ة مومحت ط 
الكتبدار ط1 العسقلأنى، حجر ابن للحاممل الصحابة، تمييز محي الإصابة -  ٤٥

بيروت.س العلمية 

الدامعاني،محمد بن للحسين الكريم، القرآن ني والنفلائر الوجوم إصلاح -  ٤٦



الأولىبيروت، - للملأيين العلم دار هل؛ الأهل محيي العزيز عبد تحقيق 
١٩٧٠.)،

-الشاش دار ط.' العك، الرحمن بر لخالد ونواعره، ير النفأصول -  ٤٧
ه.١ ٤ ٠ ٦ الثانية يثرون، 

الرفاءأبو ت تحقيق رحى، الأحمد ين محمد بكر لأبى رحى، الأصول -  ٤٨
ه.١٣٧٢القاهرة - العربي الكتاب ؛ار ًل; الأفغانى، 

القاهرة،- تيمية ابن دار محل؛ العثيمين، صالح بن لمحمد التفسير، في أصول -  ٤٩

إبراهيم،النمل أبو محمد ت تحقيق الأنباري، القاسم بن لحم.د الأصداد، —  ٥٠
.٠١٤٠٧الأولى: بيروت، - العصرية الكتبة ٍل: 

المختارمحمد بن الأمين لمحمد بالقرآن، القرآن إيضاح في البيان أصواء —  ٥١
بيروت.- الكتس، عالم محل: الششعلي، 

الترفيمطبعة ط: المبكي، الكافي عبد بن لملي والمار، الجة ببقاء الأعشار -  ٥٢
تيمية.ابن على الرد في بكي للرسائل مجمؤع صمن ه،  ١٣ ٤٧مشق د— 

موصىبن محمي. بكر لأبى الأئار، من والمنسوخ الماسخ في الاعتبار —  ٥٣
الارامحاتجامعة ط: قلعجي، أمين المعهلي بر تحقيق: العازمي، 

.٠١٤١٠الثانية الإسلامية-باكستان، 

المعتمممحمل. صبعل الرارى، للقخد ركن، والماللمن فرؤا اعتقايامنا —  ٥٤
١١٤٠٧الأولى ؛يروُتا، - العربي الكتان دار : ط-البغدادي، باق 

—الريان دار محل: عنون، حمال تحقيق: للامحمِاعيالي، المنة أمحل اعتماد —  ٥٥
٠٠١٤١٣الأولى المتحدة، المربية الإمارات 

بيروتالكتب، عالم ٍل: حالويه، لأبن القرآن من محورة نلأنين إعراب —  ٥٦
١٩٨٥.)،

المثيمين،الرحمن عبد تحقيق حالويه، لأبن وعللها الع القراءات إعراب —  ٥٧
.٢١٩٩٢الأولى القاهرة، الخانجي مكتبة ط.' 

—عزوز اليد محمد تحقيق الكبرى، البقاء لأبى المائة، القراءات إعراب —  ٥٨
اه. ٤١٧الأولى -بيروت الكتب، ,ظلم ط:



عالمزاهد، زهير تحفمق النحاس، محمد بن جعفر لأبي القرآن، إعراب -  ٥٩
ه،ةاه.الأولى الكب، 

السابعةبيروت، - للملأبين العلم دار ط.' الزركلي، الدين لخير الأعلام، -  ٦٠
١٩٨٦.

محييمحمد تحقيق: الجوزية، قيم لأبن العالمين، رب عن الموقعين إعلام -  ٦١
١ه.٤ َ\٠ بيروت، — العمريه المكتبة محل: الحميد، عبد الدين 

اليد،مجدى تحقيق: الجوزية، قيم لابن الشيطان، مصائد من اللهفان إغاثة -  ٦٢
القاهرة.— الحديث، دار محل: 

الثانيةبيروت، العلمية، الكتب، دار ْل: الأصفهاني، الفرج لأبي الأغاني، -  ٦٣
هلأ١٤١٢

محمدتحقيق: هبيرة، ابن المغلفر لأبي الصحاح، معاني عن الإفصاح -  ٦٤
القاهرة.فجر، مركز ٍل: عبيدي، 

العلميةالكتب، دار محل: مهلرجي، محمود ت تحقيق الشافعي، للأمام الأم، -  ٦٥
^١٤١٣الأود محروت، 

لأبيالقرآن، جميع في والقراءات الإعراب وجوم من الرحمن به مجن ما إملاء -  ٦٦
الأولىبيروت، - العلمية الكتب، دار محل: العكبري، الحين بن اش عبد البقاء 

ه.١٣٩٩

تحقيق:القفهلي، يومحف، بن علي الحز لأبمح، النحاة، أنباء على الرواة إنباه - ^١٦ 
الكتب،ومؤسسة القاهرة، — العربي الفكر دار محل: إبراهيم، الفضل أبو محمد 

افر. ٤٠٦الأود بيروت، - الثقافية 
—الثقافية الكتب، مومة حل: اليارويي، الله عبد تعليق: معاني، للاب الأن—  ٦٨

الأور
حنبل،بن أحماا_ الإمام مذهبط على الخلاف من الراجح محرفة في الإنصاف -  ٦٩

دارت ط الفقي، حامد محمد تحقيق المرائي، سليمان بن علي، الدين ء لعان 
الأور•محروت، - الترايث، إحناء 

فيالرحيم® الرحمن اض م أريقراءة في لمن المعلماء بين فيما الإنصافج — ٠^١ 
المغربي،اللطيف، عباد تحقيق: البر، عبد لأبن الاختلاف، من الكتاب فاتحة 

اه.٤  ١٧الأولى الرياض - السلف أضواء : ط 





وزارةط! وآحرون، العاني اش عد القادر عبد تحقيق• الزركشي، الدين لبدر 
اه. ٤١٣الثانة الكويت، - الإسلأمة والثزون الأوقاف 

الأندلسي،حيان يأبي الشهير يوسف بن لمحمد التفسير، في المحيط البحر —  ٨٤
.١٤١٢الأولى الفكر، دار ط؛ جميل، محمود صدفي عناية; 

لبدواكرة، الشاطبين طريقي من المتواترة العشر القراءارت، في الزاهرة البدور -  ٨٥
دارط؛ له، المربر لغة من وتوجيهها الشاذة القراءات! ويليه القاصي، الفتاح 

"٠١٤٠١الأولى بتروت، العربي الكتاب 
الإسلاميالمكتبه ط; الصباغ، لهلفي بن لمحمي. التفسير، أصول، في بحومث، —  ٨٦

الأولىبيروت،، 
ابندار ط; يد الري يجمعه القيم، ابن ير لتفالجامع التفسير بدائع — ^١٨ 

ادمنيالآُر،أ؛ام
دارط; الكاماني، بكر أبي الدين لعلأء الشرائع، ترتسبه في المناغ بدائع -  ٨٨

اه.٤١٧الأولى بيروت،، الفكر- 
بتروت•العر؛مح، الكتاب دار ط- الجوزية، قتم لأ؛ر، الفوانل■ بلءاغ —  ٨٩
ط;وآحرون، ملحم أبو أحمد تحقيق; كثير، ابن للحاففل والنهاية، البداية -  ٩٠

اه.٤٠٨الأولى القاهرة، والشر للطباعة القرى دارأم 
ماجدتحقيق; رماد، بن محمل. الوليد لأبى المقتصد، ونهاية المجتهد بداية —  ٩١

؛اه. ١٦الأولى بيروتط - حرم ابن دار ط• الحموي، 
دارط; الشوكاني، علي بن لمحمد السابع، القرن بمحاسن الطالع البدر -  ٩٢

بيروتا.المعرفة 
عيدتحقيق; الجويني، المعالي أبي الحرمين لإمام الفقه، أصول، في البرهان —  ٩٣

الثالثةالوفاء، دار ط; الديب،، محمود العظيم 
الفصلأبو محمد تحقيق; الزركشي، الدين لبدر القرآن، علوم في البرهان —  ٩٤

ه.١٣٩١الثانية ؛يرون!، المعرفة دار ط; إبراهيم; 
المكتبةط; آبائي، للفيروز العزيز الكتاب، ^، ١١٥١في التمييز ذوي بمائر -  ٩٥

بيروت'العلمية 
المكتبةط; اليوهلي، الدين لجلال، والمحاة اللغويين طبقات، في الوعاة بغية -  ٩٦

بيروت!.صيدا العمرية 



ط؛الميداني، حينكة الرحمن لعبد وفونها وعلومهأ أمسها العرسة، البلاغة _  ٩٧
ا"ا؛امالأولى دمشق، القلم دار 

بنمحمود الثناء أبي الدين لشمس الحاجّ؛،، ابن مختمر ثرح المختمر بيان -  ٩٨
القرى،أم جامعة ط! بقا، مظهر محمل ت تحقيق الأصفهاني، الرحمن عبد 

الأولى
مركزتل: الحمد، غانم تحقيق: الداني، عمرو لأبي القرآن آي عد في البيان -  ٩٩

1\ا\ير.الأولى الكوت، - والراث الميطوطات 

طهتحقيق: الأنباري، ابن البركات لأبي القرآن، إعراب غريب في ليان ا— 
ه.١ ٤ ٠ ٠ للكتاب العامة المصرية الهيثة ط: الحميد، عبد 

بيروتالمشرق دار ط: حبر، جميل تحقيق: للجاحظ، والتبيين لبيان ا— 
٢١٩٩٢.

يدالعناية: قتيبة، بن لم مبن اف عبد محمل. لأبي القرآن، مشكل أويل ت— 
ه.١٣٩١٠"الثانية القاهرة، التراث دار ط: صقر، أحمد 

العربيالكتاب دار ط: تدمري، عمر د. تحقيق لالل.همي، الإسلام اؤيخ ت— 
١ه.٤ ١ ٤ الثانية بيروت 

الفضلأبو محمد تحقيق العلبري، جرير بن لمحمل. والملوك، الأمم اؤيخ ت— 
لبنان.بيروت ط: إبراهيم، 

دارط: ءءلا، القادر عبد ممعلفى تحقيق البغدادي، للمخييؤ بغداد، اريخ ت— 
العلمه؛رودتا.١لكأّتا 

؛غل.اد— الحراقى العالمي المجتمع ط: القيى، لمامم التفسير، اؤيم ت— 
٣١٩٦٦.

العلميةالكتب، دار ط: البخاري، إّماعيل بن لمحمد الكبير، لتاريخ ا— 
.٣١٩٨٦بيروت 

دارط: العمروي، عزامة عمر تحقيق: اكر، علابن دمشق، مدينة اؤيخ ت— 
ها؛اه.الأولى الفكر-بيروت 

الباقيفع ؤيليه — ااعرافي الدين لزين الحديث،، ألفية مرح والتذكرة لتبصرة ا— 
بيروت.- العلمية الكتّثج دار ط: الأنصاري، لزكريا العراش، ألفية على 

٣

٧

٨



دارط: النبل، علي تحقيق; - العلبري جرير لابن الدين، معالم في النمير - ١ ١ ٠
;.٥١٤١٧الأولى الرياض، - العاصمة 

دارط; مكر، محمد ت تحقيق الجونية، قيم لابن القرآن، ام أنش الشيال -  ١١١
;.٥١٤٠٢الأولى العلوم، إحياء 

عبدقتحي ت تحقيق يومحلي، الالدين ل، لجاد التفسير، علم في التحثجر - ١ ١ ٢ 
ه.١٤٠٢الأولى بيروتر، - العلوم دار ط•' القادر، 

دالسوير•التحرير نفتر س والتنوير التحرير 
الرحيمعبد بن أحماو للحاذفل المراسيل، رواة ذكر في التحصيل تحفة - ١  ١٣

الأولىالرياض، - الرمد مكتبة محل! نواره. اش عبد ت تحقيق العراقي، 

_البيان دار ت محل العيون، بشير ت تحقيق الجونية، قيم لابن المولول، -تحفة  ١١٤
ه.١  ٤١٤الرابعة ، دمشق 

تحقيق:اليومحلي، الدين لجلال النوادي، تقريب رح ث في الرائي ندلب - ١ ١ ٥ 
اه. ٤٠٥الأولى بيروت، - العربي الكتاب، دار هل؛ هاشم، عمر أحمد 

القدربين الجمع وحقيقة والصفات للأسماء الإثبات تحقيق مرية اك. - ١  ١٦
ط.'المعوي، عودة بن محمد ت تحقيق تيمية، ابن الإسلام لشيخ دالضع، 

الأولىالرياض، والنثر- ساءة انميكان شركة 
-العربي الفكر دار ط: الذهبي، الدين ثمى للحاففل الحاذذل، تدكرة - ١  ١٧

ه.١٣٧٤الهند، — العثمانية المعارف دائرة طأ عن بيروت، 

ط؛القرمحلبي، أحمد بن لمحمد الأحرة، وأمور الموتى أحوال في التذكرة - ١  ١٨
اه. ٤١٧الأولى دارالمحرفة-بيروت، 

الكتاب،دار الكلبي جري بن أحمد بن لمحمد التنزيل، لعلوم التسهيل - ١  ١٩
اه. ٤٠٣الرابعة العربي-بيروت، 

مْلبعةI حل ليرزنجي، ١ اللهليف، لحبي الشرعية، الأدلة بين والترحيح التعارض - ١ ٢ ٠ 
١ه.٤ ٠ ٨ الأولى العراق، - العاني 

لمحمي.لإسلامي، ا الفقه في وأيرهما الأصوليين عند والترحيح التعارهم؛ —  ١٢١
اه. ٤٠٨الثانية مصر، الوفاء- دار ت محل الحفناوي، 



^^^ي|وصادرِ

ط!عميرة، الرحمن عبد I تعحفيق الجرجاني، الشريف، للسيد التعريمايتح، س  ١٢٢
"٥١٤٠٧الأولى يرون، الكب عالم 

هيالي،الالقرآن، في والأعلام الأسماء س أبهم فيما والإعلام التعريف -  ١٢٣
• ٣١٩٨٧الأولى يرون العالمية الكتب، دار ط! مهنا، علي تحقيق؛ 

التأؤيل•وأسرار اكزيل أنوار = اليفاوي 
الغيب.مفاتح = الرازي 

المنان.كلام تفسير في الرحمن الكريم تيسير ~ العيي 
السمعاني.المظفر لأبي والبقرة الفاتحة سورتي تفسير = معاني ال

البيان.جامع ً الطبري 
الوجيز.المحرر = عطية ابن 

التأينل•محاسن = القاسمي 
القرآن.لأحكام الجامع = القرطبي 

الحكيم.القرآن ير نف= المنار 
التأؤيل•وحقائق، التنزيل مدارك = النفي 

تيمية،ابن الإسلام لشيخ العلماء، من كثير على أثكالت، آياث، ير فن- 
١ه.٤  ١٧الأولى الرياض _ الرشد مكتبة ؛ ط. حليفة، العزيز عبد تحقيق! 

ليبيا.النونية الد.ار حل؛ عاشور، ابن الءلاهر لمحمد والتنوير، التحرير ير فن_ 
العلميةالكتب، دار ط؛ واحرون النهدك، موصى تحقيق الثورتما، صفيان ير فن— 

.٣١٩٨٣الأولى بيروت،، 
منحورالقادر عيد تحقيق مع.ادى اللأبى والبقرة الفاتحة محورتي ير فن— 

•١ه ٤ ١ ٦ الأولى المنورة، المدينة والحكم العلوم مكتبة ؛ ط. منصور، 
دارمحل؛ رصا، رشيد لمحمد المنار،، ااتقأسير الحكيم القرآن ير فن— 

الثانية.يرون، المحارن،، 
ممعلفىتحقيق؛ الصنعاني، همام بن الرزاق لحبي الحفليم، القرآن ير فن- 

ه.١ ٤ ١ ٠ الأولى الرياض، الرشد مكتبة محل؛ محمد، لم م
للحاففلوالتابعين، والصحابة ه الرسول عن نيا مالعغليم القرآن ير فن- 

وحكمث،الزه;ّاذي، أحمد تحقيق؛ الرازتما، حاتم أض بن الرحمن عبد 
ه.١ ٤ ٠ ٨ الأولى مصر، والنشر للهلباعق هجر ط؛ ياسين، 

تفسير ٠٠

تفسير ٠٠

تفسير ٠٠

تفسير ٠٠

تفسير ٠٠

نمير ٠٠

تفسير ٠٠

تفسير ٠٠

؛٢٤

٢٥

٢٦

٢٧

٢٨

٢٩

٣■



غنمالعزيز همد ت تحقيق كثير، بن إسماعيل للحاففل العظيم، القرآن ير نف-  ١٣١
القاهرة.الشعب ط: وآخرون، 

طيبةدار ط: ملامة، امي حمتحقيق كثير، ابن للحافظ العفليم، القرآن ير نف؛وءو 
•أ؛اه.الثانية الرياض 

الثانية،بيروت، - المعرفة دار ط: كثير، ابن للحاففل العظيم، القرآن ير نف-؛؛؛-؛!؛ 

تحققه المدوي، أؤيس محمد جمعه.' القيم، ابن للعلامة القيم، المفمير -  ١٣٢
بيروت.الحال.وث العلوم دار ت ط الفقي، حامد محمد 

الغرتدار ط! القامحمى، حنيفا ت تحقيق للملمسى، القرآن مبهمان ير قن- 
.٢١٩٩١محُتالأرر الإّلأس 

م.١٣٩٤الثالثت النكر دار ط؛ الهراغي. همّطفى لأحمد المراعي، قم ت- 
المكتبط1 الصالح، أديب لمحمد الإسلامي، الفقه في النصوصن فير ن- 

^١٤٠٤الثالثة بجروت، الإسلام 
السيدت تحقيق ، قتيية بن مسلم بن الله عبد محمد لأبي القران، غريب فسير ت- 

٠٠٥١٣٩٨بيروت العلمية الكتب دار ط\ صقر، أحمد 
الثانيةالحديثة، الكتب دار ت حل الذمي، حسين لمحمد٠ والمفسرون، التفسير -

١٣٩٦^

دارعوامة، محمد ت قابله العسقلاش، حجر ابن للحافهل التهذيب، قريب ت- 
.٠٥١ ٤١١الثالثة ، سوريا الرسيد 

ط;حجر، ابن للحاففل الكبير، الرافعي أحاديث تخريج في الحبير لخيص ت- 
\هب٤  ١٧الأولى الرياص، - الباز نزار مكية 

تحقيق:كيكلدي، بن خليل للعلائي العموم، صغ تنفيح مي الفهوم لقيح ت- 
ه.١ ٤ ٠ ٣ لأولى ا ت ط الشح، آل محماد بن اض عبد 

الكالوذاني،آحميم بن محفوظ لأبي الفقه، أصول في لممهيد ا- 
ه.١ ٤ ٠ ٦ الأولى القرى، أم جامعة ط؛ عمثة، أبو محمد مفيد ت تحقيق 

الدينجمال محمد لأبي الأصول، على الفرؤع تخريج في لتمهيد ا- 
الثالثةبيروت، الة الرسمؤٌة ط! هيتو، حن محمد ت تحقيق الإمنوى، 
؛•؛اه.

٣٣

٣٤
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عبدابن يوسف عمر لأبي والأسانيد، المعاني من الموطأ في لما التمهيد - ١  ٤٣
المحمديةنقالة مطبعة ط.' وآخرون، العلوي ممعلفى تحقيق! البر، 

المغرب،.

أحملبن محمد الحز لأبي واليع، الأهواء أهل عالي والرد التنبيه -  ١٤٤
الأولىالقاهرة، بولي مل مكتبة ط! عزب، ْمحمد تحقيق! المالطي، 

٢٠١٩٩٣.
الطبري،حرير لأبن س اف رسول عن الئابن، وتفصيل الأثار ب، تهذي- ١  ٤٥

المكرمةمكة الصفا مطابم ط! النبي، رب وعبد الرشيد ناصر تحقيق! 
•؛اه.؟■

مكتبةط! النووي، شرن، بن يحيى زكريا لأبي واللغايتف، الأسماء تهذيب، —  ١٤٦
المنيرية.الطبعة عن مصورة  ٣١٩٩٠القاهرة تيمية ابن 

بيرويته،الفكر دار ط! قلاني، العحجر ابن للحاففل بؤ، التهل.يتهذيب، - ١ ^١٤ 
الأيد

يوسفاالحجاج أبي الدين جمال لالحافذل الرحال، أسماء في الكمال تهذيبا —  ١٤٨
مؤسسة.ط! معروف،، عواد يثار تحقيق! المزي، 

الأولىبيروت،، ارالة- 
اللامعبنه تحقيق! الأزهري، أحمد بن محمل. منصور لأ؛ي، اللغة، تهذيب —  ١٤٩

ير.١٣٨٤مصر، - والترجمة للتألف، المصرية اكار ط! وآخرون، هارون 
رالموصومةالقيم ابن ياوة هم شرح في القواعد وتحقمحيح المقاصد توضيح . ١٥٠

عبي،بن إبراهتم بن لأحمد الماجية(، لLلفرةة الانتصار في النافية ؛اوكافية 
؛اه. ٠٦الثانية ؛يرون،، - الإسلامي اJكت٣، ط: 

محمدتحقيق! المناوئ، الرووفح لعبد ^،^^، ١١مهمالت، على التونيفا -  ١٥١
اه. ٤١٠الأولى بتروتح، - العاصر الفكر دار ط! انماية، 

ناصربن الرحمن عبد يخ للالمنان، كلام ير نففي الرحمن الكريم تيسمير —  ١٥٢
ه.١ ٤ ٠ ٧ بعنيزة — الثقافي صالح بن صالح مركز ط! عدي، ال

دارط! اوتو، يرتزل عناية الواني، عمرو لأبي الح القراءاُت، في التيسير —  ١٥٣
.٣١٩٨٥الثالثة — ؛يروُت، العربي الكتاب 



-العثماب المعارف دائرة ط! تي، البحبان بن محمد حاتم لأبي الثقات، -  ١٥٤
r{<_.الأولى الهد، 

ط•اتجري؛ ير "م بن محمد جعفر لأبي القرأن، آي تآؤيل عن البيان جاهع -  ١٥٥
-.٥١٤٠٥بيرومحت، س الفكر دار 

•تحقيق التجري، جربر بن لمحمد القرآن، آي تأويل عن البيان جامع -  ١٥٦
الثانية._ يمصر المعارف دار ط؛ شاكر، محمود 

ككلييبن حليل سعيد لأبي المراسيل، أحكام في التحميل جامع -  ١٥١^
الثانيةبيروت — ب، الكتعالم ط.' السلفي، حمدي ت تحشيق العلاني، 

٢١٩٨٦.
دارط•' يوؤلي، الالدين لجلال الندير البشير أحاديث، في الصغير الجامع _  ١٥٨

.٢١٩٨١الأولى بيروت - الفكر 
ابنللحاففل الكلم جوامع من حا>يثا ين حمثرح في والحاكم العلوم جامع -  ١٥٩

مرّةط•' ؤإبراهيم؛اج~ر(، الأرناووط نحيب تحقيق( الحنبلي رجب، 
الثالثةالرسالة 

القرطي،الأنصاري أحمد بن محمد اض عبد لأبي القرآن، لأحكام الجامع -  ١٦٠
١٣١٩٦٥بيروت، - العربي الترايث، إحياء دار ط.' 

-العثمانية المعارف دائرة محل; حاتم، أبي بن الرحمن لعبد والتعديل الجرح -  ١٦١
-الأولى.الهند الدكن_ آباد حيدر 

قيملأبن الأنام، حير معمل. على لام والالصلاة فضل في الأفهام جلاء -  ١٦٢
الثانيةللشر، التراث! دار مكتبة ط[ تو، م الدين محيي تحقيق! الجونية، 

السادسةالأردن، - الفاض دار ٍل: الأشقر، سلمان لعمر وازر، الجنة -  ١٦٣
اه. ٤١٥

فخرتحقيق! المرائي، قاسم بن لمحن المعاني، حروف في الداني الجني -  ١٦؛
الأولىبيروت، - العلمية بج الكتدار ٍل! نديم، ويصل ئثاوة، الدين 
٤١٣

آيتأؤيل عن البيان ®جامع ني الشعرية الشواهد درامة في العلبري جهود -  ١٦٥



الادابكلية الخامس محمد سيدي حامعة ؛ ؤل المالكي، لمحمد القرآنءا 
انية.الأنوالعلوم 

-الوطن دار تل؛ معاش، الرزاق لبد وحكمه، الاعتقاد بمائل الجهل -  ١٦٦
^.١٤١٧الأور الرياض، 

محمل.بن القادر عبد ال.ين لمحيى الحنفية، طبقات، في المضيئة الجواهر -  ١٦٧
الحلبي^، ٧١عنس ْل: الحلو، الفتاح عبد تحقيق: القرشي، 

اpحمنعبد عليه: علق القيم، لأبن الأفراح، بلاد إلى الأرواح حائي -  ١٦٨
الأولالعرفة_؛يروت،، دار ًل: اللادفى، 

ابنهل: قاسم، ابن الرحمن لعبد المستم، زاد ثرح المرح الروض حاشية -  ١٦٩
الثانية،قاسم، 

الإسلاميةالمكتبة محل: زادة، شيخ الدين لمحي البيضاوي، على زادة حاشية -  ١٧٠
-تركيا.

الراضي.وكفاية القاصي عناية = البيضاوي على الشهاب حاشية ؛;؛■؛:آ 
يدالإ تحقيق الشيباني، الحز بن لمحمد المدينة، أهل على الحجة -  ١٧١

.٢١٩٨١٠-؛يرون، الكتب، ؛ JUْل: الكيلأني، 
هل:الأفغاني، معيد تحقيق: زنجلة، ابن زرعة لأبي، القراءالتا، حجة -  ١٧٢

٠٢١٩٧٩الثانية ؛يروي،، - الرسالة مؤسسة 
قهوحي،الدين بدر تحقيق(: الفارسي، لأبي.علي السعة، للقراء الحجة -  ١٧٣"

.٠١٤٠٤الأول يطق،، - للتراُث، المأمون دار حل: جويجال، وبشير 
عبدتحقيق: البغاJادي، القادر لعبن. العرب، لسسان لباب ولب الأدب حنانة -  ١٧٤

.٢١٩٨٩القاهرة، - الخال مكتبة : ط.هارون، اللام 
الكتب،دار هل: الأصفهاني، نعيم لأبي الأصفياء، وطبقات، الأولياء حلية -  ١٧٥

بثروت*~ العلمية 

دارمحل: النجار، علي محمد : تحقيق،جني،، ابن، الفتح لأبي، الخمانمسر، -  ١٧٦
بتروت•- اضري الكتاب 

مؤسسةثل: البخاري، إّماعيل ؛ن، محمد للأمام العباد، أفعال، حلؤ( -  ١٧٧
.٢١٩٨٤الأول ؛يرون،، الرسالة، 



ط؛صالم، رشاد محمد ت تحقيق تيمية، لابن والنقل، العقل تعارصن درء —  ١٧٨
٠٠٥١٣٩٩الأولى الرياض، الإسلامية، سعود بن محمد الإمام جامعة 

المحروقيوسف بن لأحمد المكنون، الكتاب علوم في المصون الدر —  ١٧٩
الأولىدمجشق — القلم دار حدت الحراحل، أحمد ت تحقيق الحلبي، بالسمين 

اه. ٤٠٦

—الفكر دار ت محل السيوطي، الدين لجلال بالمأثور، التفسير محي المنثور الدر —  ١٨٠
■الأيد 

تط المالكي، لحمد المان(( راجاهع يره نفحلال عن للمعنى الطبري دراسة -  ١٨١
١ه.٤ ^١١ الأولى الغرب، - الإسلامية الشؤون وزارة 

دارت ط عقيمة، الخالق عبد لمحمد الكريم، القران لأسلوب ات دراس—  ١٨٢
القاهرة.— الحديث 

أحمدالعباس لأبي الأعيانا٠، وفيات راذيل الرحال أسماء في الحجال درة -  ١٨٣
أبوالأحمدى محمد تحقيق؛ القاصي، بابن الشهير المكاسي محمد بن 

توس.— العتيقة والمكتبة القاهرة _ ، الترامدار ط* النور، 
المقلأني،حجر ابن للحافثل الئامة، المائة أعيان في الكامنة الدرر -  ١٨٤

الثانيةمصر، — الحديثة الكتب، دار ؛ ءل٠ الحق، حاد سيد محمد تحقيق؛ 
ه.١٣٨٥

بنإبرامم إسحاق لأبي، المدهب، علماء أعيان معرفة في المدهبؤ الديباج —  ١٨٥
دار• ْل النور، أبو الأحمدى محمد تحقيق؛ المالكي، فرحون ابن علي 

القاهرة.- والشر للملح الترايث، 
مصر"— النموذجية الطبعة — قبص بن ميمون الكبير الأعشى ديوان _  ١٨٦
دارط■، — ياسين أبو عيي حن د. تحقيق، وأحباره، همدان أعشى ديوان —  ١٨٧

م'؛اه.الأولى العلوم 
—الأهلية المكتبة محل؛ يموت، بشير جمعه نتج، الملأبى بن أمية ديوان _  ١٨٨

.٢١٩٣محُتالآرر؛
العارف،دار ؛ ط. _ •إبراهيم القمل أبو محمد تحقيق; - القيس امرئ ديوان -  ١٨٩

ممر.

بيروت.— صادر دار ؛ ط. جرير ديوان - ١ ٩ * 



بيروت- صادر مكتبة ت ط الستاز، كرم د• تحقيق الطائي• حاتم ديوان -  ١٩١
٢١٩٥٣.

"المعارف دار حرت حسنير. حنفي سيد د• تحقيق — ثابت بن ان حديوان —  ١٩٢
مصر.

المعروفيحيى بن أحمد العباس أبو صنعه صلمى، أبي بن زهير ديوان - ١٩٣
سنةالكتب دار طبعت عن ممررة نسخة الماهرة. القومية الدار محنت يثعلب، 

١٣٦٣^

المحاني،عمرو وأبي الأصمعي رواية عدى، الجندل بن سلامة ديوان -  ١٩٤
ه.١٣٨١مالأولى بحلب العربية المكتة ط; _ ناوة الدين فخر د• تحقتق 

معهد٠ ط — الميرفي كامل حن سرحه العبدي، لمثقب ١ سعر ديوان —  ١٩٥
"٠١٣٩١الأول - ١^ المخهلوطات 

الثانيةبيروت، - والشر للطباية بيروت دار مل: الأبرص، بن عبيد ديوان -  ١٩٦
آه.

دارمحل! حن، عزة د. تحقيق الأصمعي، وسرح رواية العجاج ديوان -  ١٩١^
١ه٤ ١ ٦ حلب، - بيروت - العربي الشروق 

الثقافةدار ط.' مa٧رت، وأحمد السامرائي إبراهيم تحقيق; مي، ١١٥٥١١ديوان -  ١٩٨
(•٠١٩٦٠الأول -بتروت 

ه.١٣٨٦بيروت - صادر دار محل; لبيد، ديوان -  ١٩٩
-٠١٣٨٥القاهرة - والشر ساعة القومية الدار ط: الهذليين، ديوان - ٢ ٠ ٠ 

الكتب.دار طبعة عن مصورة 
٢٠ حيرة،بو محمد تحقيق; المرافئ، إدريس بن أحمد الدين لثهاب -الذحيرة، ١

.٢١٩٩٤الأول بيروت، - الإسلامي الغرب دار ; ط.
الرحمنعبد تحقيق; حنثل، بن أحمد للأمام والزنادقة، الجهمية عر الرد - ٢  ٠٢

.٠١٤٠٢الثانية الراض، - اممواء دار ط; عميرة، 
ط؛ال.ين، بدر حققه; الدارمي، سعيد بن عثمان للأمام الجهمية، عر الرد - ٢  ٠٣

"٠١٤٠٥الأول لمة، الالدار 
تحقيق؛تيمية، ابن الإسلام لشيخ وال!ر، الجنة بفناء غال من على الرد - ٢ ٠ ٤ 

١٠١ ٤١٥الأول الرياض، - ية بالندار تل; السمهري، محمد 



ثاكر،محمد أحمد ت تحقيق الشافعي، إدريس بن محمد للإمام -الرسالة،  ٢٠٥
^١٣٩٩الثانية القاهرة، - الراُث، دار ،كتة ط: 

شاكراش عبد تحقيق: الأشعري، الحسن لأبي الثغر، أهل إلى رسالة - ٢  ٠٦
.٠١٤٠٩الأولى ببئرولت،، القرآن علوم مؤسسة ط•' الجندي، 

جعفربن لمحمد المشرفة السنة كتب، مشهور لبيان تطرفة المالرسالة - ٢ ٠ ^١ 
••آاه.الثانية القاهرة العلمية الكتب دار ط: الكاني، 

تحقيقالمالقي النور عبد لأحمد المعاني، حروف ثرح في الباني رصف —  ٢٠٨
اه.٩٨٥الثانية دمشق القلم دار ط: الخراط، أحمد د. 

إسماعيلبن لمحمد اuر، بفناء القافلين أدلة لإ؛علال الأستار رفع -  ٢٠٩
بيروت،- الإسلامي المكتب، ط: الألباني، محمد تحقيق: المنعاني، 

،^.١٤٠٥الأولى 
شكريلمحمود الخاني، بع والالمفليم القرآن ير نففي العاني روح - ٢ ١ ٠ 

.٠١٤٠٨يرون الفكر دار ط.' الألوسي، 
الجامعيةة الؤّء؛ل: الجونية، قيم لابن المشتاقين، ونزهة المحبين روصة - ٢ ١ ١ 

.٠١٤٠٢الأولى بيروت، والتونع والنثر للدرامايت، 
شرحهاومعها ندامة، ابن أحمد الدين لوفق الماظر، وجنة الناظر روضة -  ٢١٢

العارفمكتبة ط: بالأران، بن أحمد القادرين لبد الماطر، الخاطر نزهة 
الرياض•

الجوزي،ابن علي بن الرحمن همل• الفرج لأبي التفستر، علم ني المتر زاد -  ٢١٣
.٠١٤٠٤الثالثة بيروت، الإسلامي الكتب، ط: 

المادروعبد شعيب I تحقيق القيم، لابن العباد، خير هدى في المعاد راد — ٢ ١ ٤ 
ه.١ ٤  ١٧الثلاثون بيروت — الرسالة ة مرمت حل الأرنووءل، 

حاتمتحقيق: الأنباري بن بكر لأبي الماس، كلمات معاني في الزاهر -  ٢١٥
.٩٢١٩١^بماد، الرشيي. دار ط: الماس، 

الالينناصر لحمل. وفوائدها فقهها من وشيء الصحيحة الأحاديث، لة مل—  ٢١٦
0\1مالراض الخارق مكنة ًل: الألباني 

مكشةط: للألباني الأمة، فى الميئ وأثرها الضعيفة الأحادبمث، سلملة -  ٢١٧
١ه.٤ ١ ٤ الرياض العارف 



للشرالراية دار حل؛ الزهراني، عهلية ئ. تحقيق الخلال، بكر لأبي المنة -  ٢١٨
هد،١ ٤ ١ ٥ الثانية، نحى، لريا ا والتونع 

ةمرمحدت السلفي أحمد بن سالم تحقيق المروري، نصر بن لمحمد المنة —  ٢١٩
٠٢١٩٨٨الأولى بيروت الثقافة الكتب، 

محمدمراحعة• ، السءجس>تاقي لأمعت ا بن سليمان داود لأيي داود، أبي ضنن ~  ٢٢٠
الفكر.دار ط! الحميد، عبد الدين محنى 

فوادمحمد ت تحقيق القزويني، يزيد ين محمد الله عبد لأبى ماجة، ابن منن —  ٢٢١
الحلبي^.رلال٠ابي العربية الكتب، إحياء دار مطبعة هرت الباقي، عبد 

تتحقيق سورة، بن محمد عيسى لأبي الصحيح؛١ ءالجامع الترمذي سن —  ٢٢٢
العالميةالكتب، دار حدت الحوت، وكمال الباقي، عبد ومحمد صاكر، أحمد 

ه.١٤٠٨الأولى؛يروت،
فوازت تحميق الدارمي، الرحمن عبد ين اش عبد للإمام الدارمي، سنن —  ٢٢٣

ه.١ ٤ ما٠ الأولى بيروت، العربي الكتاب دار محوت المع، وحالي زمرلي، 
الرياضي،الصميعى دار ط! الحميد، سعد ت تحقيق منصور، بن سعيد محنن —  ٢٢٤

الأورئا؛اش
عبدت تحقيق النسائي، سعيب بن أحمد الرحمن عبد لأبي الكبرى، نن ال—  ٢٢٥

الأولىبيروت، العالمية الكتب، دار ت محل كسروي، وسبي الينداري، الغفار 

٢٦

٢٧

٢٨

٢٩

ه.

•بيروت المعرفة دار ت حل البيهقى، الحسين بن لأحمد الكبرى، لمتن ا— 
حاسبةوبهامشه النسائي، سعسب، ين لأحمد ر١المجتبى٠ السسائي نن س— 

دارط؛ غدة، أبر الفتاح عبد > به اعتنى السنيي، وحاشية السيوطي، 
^١٤٠٩٠الثالثة بيروت، الإسلامية البشائر 

جماعةت حققه الذهبي، أحمد بن محمد الدين لشمس البلاء، أعلام ير س— 
ه.١ ٤ ٠ ٥ الثالثة بيروت، الرسالة مؤسسة ت حل الأوناووحل، سعيب، بإسراف 

الشركاني،علي بن لمحمد الأزهار، حدائق على المتدفق الجرار لميل ا— 
الثانيةبمصر، الأوقاف وزارة ط؛ وآحرون، أحمد، غالب، قاسم ت تحقيق 



ط;المحنالي، العماد ين الحي لعبد ذهب، من أحبار في الذهب ثذرات -  ٢٣٠
ه.١٣٩٩الثانية بيروت، المسيرة دار 

اللألكائي،العن بن اض لهبة والجماعة، المنة أهل اعتقاد أصول نرح -  ٢٣١
الرياض.والترنح للنشر طيبة دار حل؛ حمدان، سعد أحمد تحقيق؛ 

عبدتحقيق؛ مالائ،(، )ابن الطائي اش عبد بن لمحمد المهيل، رح ث -  ٢٣٢
ه.١ ٤ ١ ٠ الأولى هجر، دار ط؛ المختون، ومحمد اليد، الرحمن 

مكتبةتل؛ حفاحي، المنعم عبد لمحمد البلاغة، علوم في الإيضاح رح ث -  ٢٣٣
الثانية.الأزهرية، الكليات 

انمينلمهاب الأصول، في المحمول اختمار في الفصول تنفيح شرح -  ٢٣٤
الفكردار ط؛ سعد، الرؤوفا عبد ؤله حققه؛ القرافي، إدريس بن أحمد 

ه.١٣٩٣الأولى بيروت، 
تل؛الأرناؤوءلا، شعيب تحقيق؛ البغوي، عود مبن للحين المنة، ثرح -  ٣٣٥

١٢١٩٨٠-  ١١٩١^الأولى بيروت الإسلامي المكتب 
-القيم ابن دار تل؛ القحهلاني، مححيد محمد تحقيق؛ للبربهاري، المنة -شرح ٣٣٦

١ه.٤  ٠٨الأولى اليمام، 
حليلراجعه؛ النووي شرف بن يمي زميا لأي لم، مصحيح ثرح -  ٣٣٧

الأولىالقلم-بيروت دار محل؛ الميس، 
التركي،اش عبد تحقيق؛ الحنفي، المز أبي لابن الهلحاوية، المقيدة رح ث -  ٣٣٨

ه.١٤١١الثانية بيروت، الرسالة مؤسسة تل؛ الأرناؤو٠ل، وثحيب، 
ابندار هل؛ المثيمين، صالح بن محمن. للشيخ الوامعلية المقيدة شرح —  ٢٣٩

١ه.٤  ١١^الرابعة اليمام الجوزي 
بابنالمعروف الحنبلي الفتوحي أحمد بن لحمد النير، الكوكب، رح ث — ٢ ٤ ٠ 

القرى،أم جامعة حل؛ حماد، ونزيه الزجيالي، محمل تحقيق؛ النجار، 

عيدبن علي تحقيق• الشيرازي، إسحاق لأبي الفقه، أصول في اللْع شرح —  ٢٤١
-.٥١٤٠٧بريدة القصيم البخاري دار حدت العميريتي، العزيز 

اللهعبد I تحقيق ا الطرفي القوي عبد بن لبمان لالروصة، مختصر شرح —  ٢٤٢
-,٥١٤٠٩الأولى بيروت، الرسالة مؤسسة ت حل التركي، 



محمدتحقيق؛ الطحاوي، محمد بن أحمد جعفر لأبي الأثار، معاني نرح -  ٢٤٣
الأولىبيروت - الكتب ء_الم حل! الحق، حاد سيد ومحمد النجار، 

تحقيق؛بطة، ابن محمد اش لعبيد والدياتة، السنة أصول عن والإباتة الشرح —  ٢٤٤
اه.٤ ٠ ٤ المكرمة، مكة الفيصالية محل؛ معهلى، ان نعرصا 

الفكر.نخبة ثرح النظر نزهة = الفكر نخبة نرح ؛؛ء"أ؛ث 
للخهليبالمفتاح تلخيص شروح من مجمؤع وفيه التلخيص، شروح -  ٢٤٥

توهي 
المفتاح.تلخيص على التفتازانى الدين سعد مختصر - ١ 
المغربي.يحقوبر لأبي المفتاح، تلخيص رح ث في الفتاح مواهب - ٢ 
ويالهامش؛الكي• الل-ين لهاء المفتاح، تلخص شرح في الأفراح ءروس - ٣ 

•القزؤيني وهو التلخص لمؤلف الإيضاح 
بيرولتا.السرور دار محل؛ السعد. شرح على الا"سوفى وحاشية 

محل؛النمر محيف بن الوليد تحقيق؛ الأحري، الحين بن بكر لأبي الشريعة -  ٢٤٦
.٣١٩٩٦الأولى القاهرة قرمحلبة مؤسسة 

محمدتحقيق؛ الييهقي، الحين بن أحمد بكر أبي للأمام الإيمان شعّتا -  ٢٤١^
ه.١ ٤ ١ ٠ الأولى يرون العلمية الكتب، دار محل؛ زغلول، المعيل. 

تحقيق؛الترمد.ى، عيي لأمحا الممهلفوية، والخماتل المحملءية الشمائل —  ٢٤٨
٠٠٥ ١٤١٢بيروت — الثقاقية الكتيا ة مجوصحل؛ الجليمى، سيد 

حل؛صقر، أحمد يد التحقيق؛ فارس، بن أحمد الحين لأبي -المساحثي،  ٢٤٩
القاهرة.الحلبي البائي 

الجوهري،حماد بن لإمحماعيل الحربية، وصحاح اللغة ناج المحاح -  ٢٥٠
الرابعة؛يروُت، للملأيين العلم دار حل؛ عهلمار، الغفور عبد أحمد تحقيق؛ 
٠٢١٩٩٠

الباري.فتح ح الباري فح ْع البُخاري حتح هم ••؟ءاب 
حبان.ابن صحيح ترتيبا في الإحسان = حبان ابن صحيح مح-؛؛ة 

المكتّتاحل؛ الألباني، الأين ناصر لحمد وزياياته المغير الجامع همحيح -  ٢٥١
^١٤٠٨٠الثالثة ؛يروُت، الإسلامي 



٥٢

٥٣

٥٤

٥٥

٥٧

٥٨

٥٩

٦٢

٦٣

٦٤

٦٥

الإصلأسالمكب ت ط الألباني، الدين ناصر لمحمد داود، أيي سنن صحيح -
اه.٤٠٩الأولى بيروُت،، 

الإسلاميالمكتب محل؛ الألباني، الدين ناصر لمحمد الترمذي، سنن حيح ص- 
اه. ٤٠٨الأولى بتروت، 

الإسلاميالمكتب حل• ، مي ليا لا ا الدين صر ئ لم>حمد النساوى، سنن حيح ص- 
الأولىبيروت، 

الإمحلاميالمكتب ت حل الألباني، ناصر لمحمد ماحة، ابن سنن حيح ص- 
ه.١ ٤ ٠ ٨ الثالثة بيروت، 

فوادمحمد ت ترقيم النيسابوري، الحجاج بن مسالم للإمام مسالم، حيح ص- 
^١٣٧٤الأولى تركا، امتايول الإسلأب الكب الباقي، عبد 

دارت ؤل المعتوق، يدر تحقيق الْلبرى، حرير بن محمد للأمام السنة، ريح ص- 
^١٤٠٥الأور، _الكويت،، الخلفاء 

الفنوندار ط.' المحامى، أمان لمحمد والمنة الكتاب فى الإلهية لصفات ا- 
.٢١٩٩١حده والنشر، للهلباعة 

عليتحقيق! الجونية، قيم لاين والعتللة، الجهمية على المرسلة لصواعق ا- 
ه.١ ٤ ٠ ٨ الأولى الرياض، العاصمة دار حل! اف، الدحيل مهحمد بن 

المكتبط•' الألماني، الدين ناصر لمحمد داود، أبى سنن عيف ص- 
الأولىبيروت، الإملامي 

العارف،مكتبا حل؛ الألباني، الدين ناصر لحمد ماجة، ابن سنن ا عيفص- 
^١٤١٧الأول الرياض، 

الإسلاميالكتب، محل! الألباني، الدين ناصر لحمد الترطى، سنن عيفس، ص- 
،،.١٤١١الأولى بيروت، 

الإسلاميالكتب، حل! الألباني، اكين ناصر لحمد ائي النسنن ، عيفص- 
،.٥١٤١١الأولى بيروت، 

الرحمنعبد بن محمد الدين لشص التاسع، القرن لأهل اللامع لضوء ا- 
بيروت.الحياة مكتبة دار ؤل! خاوي، ال

بيروُت،بيروت دار I محل سعد، بن محمّد اه< عبد لأبي الكبرى لهلبقايت، ا- 
٢١٩٧٨.



بيروتالعلمية الكب دار ط: السيوطي، الدين لجلال الحفاظ طبقات ِ  ٢٦٦
٢١٩٨٣.

المعرفةدار ط•' يعلى، أبي بن محمد الحين لأبي، الحنابلة، طبقات -  ٢٦٧
يرون-

بكي،العلي بن الوهاب، مد تمر أبي الدين لتاج الثافعية، طبقات -  ٢٦٨
الكتب،إحياء دار ط; الحلو، المتاح رعبي الطناحي، محمود ت تحقيق 
العربية.

الهادي،عبد بن أحمل بن محمد اش بد لأبي الحديث، علماء طبقايتح _  ٢٦٩
نيةالآ بيرولتا، الة الرممومة ط. الرابق، ؤإبراهم البرّى، أكرم تحقيق. 

محمدمحمود تحقيق؛ الجمحي، سلام بن لمحمد الثعراء فحول طبقايتح _  ٢٧٠
.٢١٩٧٤الرياض الإسلامية سعود بن محمّاد الإمام جامعة ط؛ شاكر، 

العلميةالكتب، دار ط؛ السيوطي، الدين جلال للحافظ. رين، المقطبقات ِ  ٢٧١
يردن•

العلميةالكتب، دار ط؛ الداوودي، علي بن لمحمد رين، المقطبقايت، _  ٢٧٢
بتروت'

القاهرة.المتني مكتبة ط؛ القيم، ابن للعلامة الهجرتين طريق -  ٢٧٣
ط؛الشريفح، وأحمل. محمود، لحن العباسي، العصر في الإسلامي الحالم _  ٢٧٤

ة.الخامالقاهرة، - العربي الفكر دار 
دارط؛ عبيدايتح، نوفان الكريم لعبي. والسنة الكتاب، ضوء في الجن عالم -  ٢٧٥

.٢١٩٨٥الأولى الرياض تنمية ابن 
ط؛زغلول، السعيد محمال تحقيق الذهبي، للمحاقفل غبر، من حبر في العبر -  ٢٧٦

.٢١٩٨٥الأولى العلمية الكتب، دار 
عبدتحقيق؛ قلأني الححجر ابن للح.لأاففل النزول أسابح في العجاب، _  ٢٧٧

اه.٤١٨الأولى الجوزي، ابن دار الأنيس، الحكيم 
الحنبلي،الفراء الحسين بن محمد يعلى أبي للفامحي الفقه، أصول في العدة ِ  ٢٧٨

ه. ١٤١٠الئانية ط؛ المباركى، محير حمد أ تحقيق؛ 
الحل.رمن الوهاب، عبد وابن الإسلام شيخي موقفح توضيح الحذر؛الجهل،ع _  ٢٧٩



القاهرة،تيمية ابن دار ط■' الهزاع، محمد لشريف الممن، لتكفير بالجهل 
الثانية

دارط: فراج، آل الحز بن لمدحنا الشرعي المجهر نحتا بالجهل العذر -  ٢٨٠
.٢١٩٩٥الرياض الحميضي 

اضرش•تحاب ً ١^٢٠^، - *٠ 
اشلعبد الريبة، المتدعة آباؤليل ا وكشفالبرية رب كلام في السلفية العقيدة -  ٢٨١

ه.١ ٤ ٠ ٨ محل؛ الجدع، يومحغح بن 
دارط: الصابوني إسماعيل عثمان لأبي الحدث وأصحابح ، لفالعقيدة -  ٢٨٢

0\1مالأولى الرياض العاصمة 
مكتبةت محل البسام، الرحمن عبد بن اف لعبد قرون، منة حلال نجد علماء -  ٢٨٣

ه.١٣٩٨الأولى الحديثة، النهضة ومهلبعة 
ممر.ال٠عارذ^ دار ت ٍل شاكر، محمد لأحمد التفسير، عمدة —  ٢٨٤
تحقيق؛القيسي، ءلال_ا أبي بن مكي إلى منسوبه القرآن، غري-، في العمدة -  ٢٨٥

ه.١ ٤ ٠ ٣ الأولى بيروت الرسالة ة موصمحل؛ المرعثالي، يوسف، 
الخفاحي،الدين لثهابه البيضاوي ير نفعلى الراضي وكفاية القاضي عناية -  ٢٨٦

.٣١٩٩١الأولى؛بتروت العلمية الكتبج دار محل؛ مهل.ي، الرزاق عبد تحقيق؛ 
العين.كتابه = العين  ٠٠

الجزري،ابن يصد بن محمد الخير لأبي القراء طقات في النهاية غاية -  ٢٨١؛
القاهرة.المتنبي مكتبة مل؛ وآحر، امرج برحتر تحقيق؛ 

تحقيقالكرمانى، حمزة بن لمحمود التأؤيل، وعجايبج التفسير غرا —  ٢٨٨
ه.١ ٤ ٠ ٨ الأولى بيروت، القرآن علوم مومة حل؛ العجالي صركال سمران 

النبسابوريالقمى محمسي بن ين للحالقرنان ورغائِط القرآن يائيا —  ٢٨٩
الأولىبيروت، العلمية الكتيط دار مل؛ عميرات، زكريا ضبهله؛ َ^هّ( ٢٨)

ه.

دائرةمجلس مل؛ الهروي، سلام بن القاسم عبيد لأبى الحديثج غريب -  ٢٩'
٠٠١٣٨٤الأغلى، الهند، - آباد حيدر - العثمانية اJعارذح 

سليممحمد تحقيق؛ المبارك، بن يحيى بن اض عبد يره، ونفالقرآن غريبج —  ٢٩
.١٤٠٥الأولى بيروت، الكتب، 'عالم • ٠؛■الحاج، 



أديبمحمد ت تحقيق السجستاني، عزيز بن محمل بكر لأبي الهمآن غريب -  ٢٩٢
الأولىاُا؛اه■محة دار ط: جمران، 

عليتحقيق• الزمخثري عمر بن لمحمود الحديث غريب في المائق -  ٢٩٣
بيروت.المعرفة، دار ط,' إبراهيم، الفضل أبو ومحمد البجاوي، 

اشعبد بطبعه• عني القنوجي' صلءيق لحمد القرآن، مقاصد في البيان فتح -  ٢٩٤
-.٥١٤١٢بيروت، المصرية الكتبة ط.' الأنصاري، إبراهيم بن 

دارط•' انمقلأني حجر ابن للحافنل البخاري صحيح بشرح الباري فح - ٢٩٥
.٥١٤٠٧الثالثة القاهرة، المكية الطبعة 

عبلؤالا-ين لزين البيضاوي، القاصي ير نفأحاديث بتخريج ازوي الفتح -  ٢٩٦
الماصمةدار ط! المالفي، مججبتي أحمد تحقيق: المناوئ، الرووف 
الرياض•

م'؛اهابيروت الفكر دار ط: الثوكاتي، علي بن لحمد القدير، -فح ٢٩٧
عمربن لمليمان الخفية، لاللةاتق الجلالين ير نقبتوصيح الإلهية الفتوحات —  ٢٩٨

بمصر.الحلي البابي ط: بالجمل، الشهير العجيلي 
الجديدةالأفاق دار ط: البغدادي، طاهر بن القاهر لبد الفرق، بين الفرق -  ٢٩٩

٠٠١٤٠٢الخامة بيروت، 

بيروت.الكتب، عالم ط: القرافي، إدينس بن أحمد العباس لأبي الفروق، -  ٣٠ ٠
ط!القدسي، الدين حسام ت صهل السكري، هلال لأبي اللغوية، الفروق -  ١٣٠

بيروت.العالمية الكتب دار 
الهمدانيالعز أيي بن حسين ^متتعب المجيد، القرآن إعراب ني الفريد -  ٣٠٢

ه—١ ٤ ١ ١ الأولى تطر الدوحة — الثقافة دار محوت النمر، محمد د. ت تحقيق 
حزم،بابن العروق، أحمد بن لمار والحل، والأهواء المل في القمل - ٣٠٣

بيروت— الجيل دار ط' عميرة، الرحمن وعبد نصر، محمد ت تحقيق 

النشردار ت حل العليار، ن ساليما بن لمساعد التفسير، أصول فى فصول —  ٤٣٠
^•١٤١٣الأول الرياض، 

المعليةمروان ت تحقيق سلام، بن القاسم عبيد لأبي القرآن، فضائل —  ٣٠٥
.٤٠٠١ ١ ٥ الأولى دمشق - كثير ابن دار حل: وآخرون، 



الثالثةدمشق - الفكر دار ت تل الزحيلى، لوهبة وأدلته، الإسلامي الفقه -  ٣٠٦
٠١٩٨٩.)

رضوانسيد ت تحقيق لام، العبد بن للعز المرأن، مشكل في قواني -  ٣٠٧
ه.١ ٤ ٠ ٢ الثانية حدة — الشروق دار حل• الدوى، 

إحانI تحقيق الكتبي، ثاكر بن لمحمد عليها، والذيل الوقيالتا، فوالتا -  ٣٠٨
؛يرومحت،.- صائر دار ت محل عباس، 

تالفارمية من عربه الدهلوي، اض لولي ير، النفأصول في الكبير الفور —  ٣٠٩
اه. ٤٠٧الثانية الماهرة، الصحو- دار محل; الدوى، الحسني سليمان 

الحلوةنوال تحقيق؛ الأزهري، متصور لأبي فيها، الحويين وعلل -القراءات، ٣١٠
.٢١٩٩١الرياض - المحققة ل؛ ه— 

القاصي،الغني همد الفتاح لمد الُرب، لغة من وتومهها الناذة القراءاُت، -  ١٣١
٠٢١٩٥٢- القاهرة العربية الكتب، إحياء دار حل؛ 

الرياض،- الدولي الشر دار ؛ ء1.المحمود، الرحمن لعبد والقدر، القضاء -  ٣١٢
؛٠١٤١٤الأور 

حبنكةحن الرحمن لعبد وجل، عز اف لكنابح الأمثل التدبر فواعد -  ٣١٣
.٠١٤٠٩اكانية دمشق، - القلم دار ط.' الميداني، 

—القاصم دار محل؛ الحربي، علي بن لحين المقرين، محل- الرحيح نواعد — ٣ ١ ٤ 
.٠١٤١٧الأور الراض 

—عفان ابن دار ط1 الممت، عثمان بن لحالي ودرامحة، حمنا التمسر قواعد —  ٣١٥
^١٤١٧الأولى الخير 

السعدي،ناصر بن الرحمن عبد للشيخ القرآن، لتفسير الحان المواعد —  ٣١٦
ه.١ ٤  ٠٨بعنيزة — القافى صالح بن صالح مركر ت حل مؤلفاه، ص>موع ^من 

أبوالفتاح عبد ت تحقيق التهانوي، أحمد لفلفر الحديث علوم في قواعد —  ٣١٧
٠٢١٩٨٤حال٣s — الإصلاميه المطبوعات مكتبج ت حل ، غدة 

صالحبن محمد للشيخ الحسنى، وأسمائه الله صمات في المثلى القواعد —  ٣١٨
•صن لريا ا ٠ طيبه دار ٠ ًل ، عممصن لا 

دارحدت الذهبي للإمام الستة، الكتسؤ في رواية له من معرفة في الكاشف -  ٣١٩
٠٣١٩٨٣بيروت - العلية الكتب 



دارط: الكشاف، مع مطبوع الكشاف، أحاديث بمخريج الشاق الكاف .  ٣٢٠
يرون.- المعرفة 

البرعبد ابن يوش عمر لأبي المالكي، المدينة أهل فقه في الكافي -  ١٣٢
الحديثة،الرياض مكتبة ط.' الوريتاjي، أحيد محمد ت تحقيق الأندلي، 

ا"«؛اه.اكاكة

زكار،مهيل تحقيق; الجرحاني، عدى ابن للحافنل الرحال، صعقاء الكامل ِ  ٣٢٢
^١٤٠٩الثالثة الفكر-بيروت، ًل: 

المكشةط: المرد يزيد بن محمد المياس لأبي والأدب، اللمة في الخامل -  ٣٢٣
الماهرة.- اعري التجاؤية 

اعاتِح،الدين سيف، تحقيق الأثير، بن محمد بن للي التاريخ في الكامل - ٣٢٤
.٢٠١٩٨٦المادمة بيروت - المربي الخان دار ط■' 

المحهلامئ،سعل. محمل. تحمق. حنبل، بن احمل. بن الله لبد نة، الكامحب —  ٣٢٥
^١٤٠٦٠الأولى، القيم-اليمام، ابن دار ْل: 

ادمانعيد تحقق. قنير، بن هممان بن عمرو سعر ر حملابى سمبويه، كماي، —  ٣٢٦
الثالثةم»؛اه.بيروت، - الخّت، عالم ط■' هارون، 

شيبة،أبى بن عثمان بن محمد جعفر لأبى فيه، روى وما العرش كتاب —  ٣٢٧
١٢١٩٩٠الثانية القاهرة، المنة مكتبة ط.' الحموي، حمد بن محم,ال ت تحقيق 

لفجالأصواء ت محل التميمي، محمد ت تحقيق الل.هثي، للإمام المرش، كتاب — ٣ ٢ ٨
ه.١٤٢٠الراض 

المخزومي،مهدي ت تحقيق الفراهيل.ى، أحم.ل. بن لالخLليلأل الميز كتاب -  ٣٢٩
هلال.ومكتبة دار ت تل المامجرائي، ؤإبراهيم 

تومعه الزمحشرى، عمر بن محمود افه جار القاسم لأبير الكشاف، —  ٣٣٠
٠الجرجاني الحنى محمد بن على اليد حاثية — ١ 
بنأحط انمين لناصر الاعتزال، من الخشاف تضمنه فيما الانتصاف — ٢ 

الأحيرةاللبعة بممر، الحلبي البابى مطبعة ت ؤل المنير، ابن محمد 

حبيب،تحقيق؛ للهيثمي، المتة، الختب، عن البزار زوائد عن الأستار ، كثف—  ٣٣١
ه.١ ٤ ٠ ٤ الأولى الرسالة، ة موسمحل! الأعظمي، الرحمن 



تعليق;البخاري، أحمد العزيز لعبد البزدوى، أصول( عن الأسرار كثف، -  ٣٣٢
الأولىبيروت، - العربي الكتاب دار ط; البغدادي، باش المعتصم محمد 

الكتّ_،دار تل؛ حليفة لحا-حى والفنوذا، الكت_ا امى أّعن النلنون( كشف، -  ٣٣٣
.٢١٩٩٢العيية-بيروت 

بنمكي محمد لأبي وحججها، وعللها السبع القراءامحتا وجوه عن الكشف، -  ٣٣٤
-الرسالة مؤسسة تل: رمضان،، الدين محيي تحقيق; القيسي، طالبؤ أبي 

١ه.٤  ٠١^الرابعة بيروت، 

بنأيوب البقاء لأبي اللغوية، والفروق، الممْللحات في معجم الكليات، -  ٣٣٥
الرملةمؤسسة محل; المصري، ومحمد رؤيثى عدنالت، قابله; الكفوي، موسى 

،^.١٤١٢الأولى -بيروت، 
الفقهية،الفرؤع من النحوية الأصول، على بتخرج فيما الدري الكوك-إ -  ٣٣٦

عمالت،— للنشر عه-ار دار حل; عواد، محمد تهحقيق; الأستوي، الدين لجمال، 
ه«أامح.الأولى -الأردن،، 

صادردار حل; - الأثير ابن محمد بن لعلي الأنساب، تهدبّبج في اللباب -  ٣٣١^
.٢١٩٩٤الثالثة بيروت 

؛الخازلت،،الشهير البغدادي معحمد بن لعلي التنزيل، معاني في التأؤيل لابح -  ٣٣٨
الأولىبيروت، - العالمِية الكتب، دار حل; ثاهين، لام العبد صثعله; 

٥

-العلوم دار حل; يوحلي، الالدين لجلال، النزول، أمثاب في النقول، لهابه -  ٣٣٩
١ه.٤ ١ ٠ السابعة بيروت، 

حل;منظور، ابن مكرم بن محمد الفضل أبي الدين لجمال، العرب، -وسادت، ٣٤٠
بيروت.— صادر دار 

مؤسسةمنشورات حل; قلانى، العحجر ابن لدحاقفل ، الميزالت، لما0 - ٣ ٤ ١ 
ه.١٣٩٠الثانية الأعلمي، 

فارينيالسمد لأءلأ'ءة الأثرية، الأسرار ومواطع البهية الأنوار لوامع -  ٢٤٢
ه. ١٤١١الثالثة بيروت، - الإسلأمي اامكت.ب، ; حل الحتبلي، 



بيروت،- للملأمحن العلم دار ت ط الصالح، لصحي القرآن علوم ني حث ما -  ٢٤٣
.٢١٩٨٥عشر ادمت اي

الرياض،- المعارف مكتبة ط: القطان، لمتاع القرآن، علوم في مباحث -  ٣٤٤
ما؛اه.الأولى 

زرزور،عدنان تحقيق: الهمداني، أحمد الجبار عبد للقاضي القرآن، متشابه -  ٣٤٥
ها؛اه.دارالتراث،ط:

مكتبة؛ ط•مزكين، نوال تحقيق المثنى، بن معمر عبيدة لأبي القرآن مجاز -  ٣٤٦
القاهرة.الخانجى 

الهتثمي،بكر أبي بن علي الدين نور للحاففل الغواني، ومنح الزوائد مجمع -  ٣٤١^
اه.٤ ٠ ٢ الثالثة يرون، . ١^^، امماب 7ار ًل: 

المغيروالحجم الأوسعل، الالعجم المعجمين زوائد في البحرين مجمع —  ٣٤٨
محل؛نذير، القدوس عبد تحقيق: الهيثمي، الدين نور للحافثل للعلبراني® 

ه.١٤١٥الثانية الرياهمر، _ الرشد مكتبة 

النووي،نرق الدين محني زكريا لأبي للثيرازى، المهذب رح ث الجموع -  ٣٤٩
حدة.- الإرشاد مكتتة ت ط المطيص. نجيب محمد تحقيق! 

انمحمد ن ارحمن عبد ت حمع تيمية، ابن الإملأم شيح فتاوى مجمؤع -  ٠٣٥
المصرية.ط؛ قاصم، 

صالحمركر حل! السعدى، ارحمن عبد الشيح لمولخات الكاملة —المجموعة  ٣٥١
١ه.٤  ٠٧بعنيزة — الثماني صالح ين 

عبدمحمد صححه! القاصمي، الدين حمال لمحمد التأؤيل، مجحاصّن —  ٣٥٢
الحلىّ"ُاالإبيا العرية الكتب إحياء دار ت حل 

حني،بن عثمان الفتح لأبي القراءات، شواذ وجوه تبيين في المحتب —  ٣٥٣
الثانيةوالنشر، للهلباعة صزكين دار حل! واحرون، النجدي، عالي تحقيق! 

غالببن الحق عبد محمر لأبي الٌزيز، الكتاب تفسير في الوجيز المحرر -  ٣٥٤
الأولى.- بالمغرب الإسلامية والشؤون الأوقاف وزارة ت حل ععلية، ابن 

الرازي،عمر ثن محمد الدين لمخر الفقه، عالم أصول ني المحمول —  ٣٥٥



-الإسلامية معود بن محمد الإمام جامعة ط؛ فياض، جابر طه ت تحقيق 
^١٣٩٩الأور الرياض، 

-الجيل دار ط• حرم، بن أحمد بن علي محمد لأبي بالأناد، المعلى -  ٣٥٦
بيروت•

الجوزية،قيم لأبن والمعطلة، الجهمية على لة المرسالصواعق مختمر —  ٣٥٧
;.٥١٤٠٥بيروت، _ الجديدة الدوة دار ط; الموصلي، محمد احتمرء; 

ابنللحاط أحمد، ني ومالمتة الكتب، على المزار ند مزوائد مختمر _  ٣٥٨
بيروت- الثقافية الكتب، مؤسسة طأ الخالق، عبد صبري تحقيق، حجر، 
ه.١٤١٢الأولى 

وتحقيق!اختصار الدهبي، اف عيد أبي للحاففل الغفار، للعالي العلو مختصر _  ٣٥٩
الأولىبيروت، - الإسلامي المكتب، ط: الألباني، الدين ناصر محمد 

ط;رامر، برحت، تحميق; لابزحالويه، القراءات، شواذ في مختصر _  ٠٣٦
القاهرة.— المتنيى مكتبة 

دارط; الأنل.لي، ميدء ابن إسماعيل بن علي المسن لأ؛يا المخصص -  ٣٦١
بيروت.العلمية الكتب، 

الجوزية،نيم لأبن تعين، ن ؤإياك نعبد إياك منازل بين ال-الكين مدارج -  ٣٦٢
-٠١٣٩٢بيروت - العربي الكب دار ط; الفقي، حامد محمد تحقيق; 

إبراهيمصيهز; المني، أحمد بن اف لعبد المأؤيل، وحقائق النزيل مجدارك س  ١٠٦٢"
ه.١ ٤ ٠ ٨ الأولى بيروت، - دارالقلم ط; رممان، محمي• 

دمشق،- الفكر دار ط; الزرهاء، أحمد لممهلفى الخام، الفقهي المدحل _  ٣٦٤
.٣١٩٦٨اكامعة 

الجيلدار ط; شهية، أبو محمد بن لمحمد الكريم، القرآن ة كرا/أالمدحل _  ٣٦٥
اه. ٤١٢يروت بِ 

مالبيان رثد ابن مقدمات ويليها أنى، بن ماللث، للإمام الكبرى الالونة -  ٣٦٦
عبدأحمد تصحيح رشد، ابن الوليد لأبي الأحكام، من المدونة اقتضته 
د.١ ٤ ١ ٥ لأولى ا بيروت، — الخلية الكتسج دار ط; الملام، 





-العثمانية المعارف دائرة مجلس ط: الهلحاوي، جعفر لأبير الاثار، مشكل -  ٣٧٩
.٣١٩٦٨الهند - الدكن اباد حيدر 

تتحقيق القيسي، طالب أبي بن مكي محمد لأبي القرآن، إعراب مشكل -  ٣٨٠
ه.١٤٠٥الثانية بيروت، — الرمالة مؤسسة 1 ط الضامن، الصالح حاتم 

المهلبعةط؛ آرثر، جمري تحقيقI السجستانى، داود أبي لأبن المصاحف، -  ٣٨١
.٣١٩٣٦القاهرة - الرحمانية 

بكرأبي بن أحمد لشهاب لماجة، ابن زوائد في الزجاجة مصاح -  ٣٨٢
الكتب،دار ط; عطيت، عزت د• علي، محمد مجوسي تحقيق؛ البرصيرى، 

"٥١٤٠٥الأولمح، الإملأمة-ءمر، 
أحمدبن لحالظ الأصول، علم إلى الوصول سلم بشرح القبول معارج -  ٣٨٣

اليمام،— القيم ابن دار ط؛ عمر، أبو محمود ين عمر خبط؛ الحكمي، 
^.١٤١٠الأولى 

عبدمحمد ت تحقيق البغوي، عود مبن الحين السنة لمحيي التنزيل، معالم —  ٣٨٤
م.١٤ ٠٩الرياض، - طيبة دار ط.' وآخرون، النمر، اض 

ط؛الجيزاني، حين لمحمد والجماعة، الستة أهل عند الفقه أصول معالم -  ٣٨٥
ه.١٤١٦الأولى الدuم، الجوزي. ابن دار 

هرىتحقيق؛ الأحفش، عدة مبن محيي المسن لأبي القرآن، معاني -  ٣٨٦
ه.١ ٤ ١ ١ الأولى القاهرة، الخانجي— مكتبة ط؛ قراعة، محمود 

عليبن محمد تحقيق؛ المحاس، جعفر لأبي الكريم، القرآن معاني -  ٣٨٧
ير١٤٠٨ّالأولى القرى، أم جامعة تل؛ الصابوني، 

بيروت،- الكتب، عالم • ط•الفراء، زياد بن يجم، زكريا لأبي، القرآن، معاني -  ٣٨٨
م،إاه.الثالثة 

الجليلعبد تحقيق؛ الثري، بن إبراهيم إسحاق لأبي وإءرا؛ه، القرآن معاني -  ٣٨٩
اه. ٤٠٨الأولى بيروت، - الكتب، عالم • ط•شلي، 

أحمدصححه، يوطى، الاكين لجلال القرآن، إعجاز ني الأقران معترك -  ٣٩٠
.٠١٤٠٨الأولى بيروت، - العلمية الكتب، دار ط.' صمسالل.ين، 

اشعبد ين لعواد منها، المنة أهل وموقف، الخمسة وأصولهم المعتزلة —  ٣٩١
٠٠١٤٠٩الأولى الرياض، - العاصمة دار ط؛ المعتق، 





دارط; محسن، سالم لمحمد المتواترة، العشر القراءات توجيه في المغنى -  ٤٠
;.٥١٤٠٨الثانية بيروت، - الجيل 

بنلمحمد الكبير، يالممير المنتهر الرازي الفخر ير نفالغيب، مفاتيح - ٤ ٠ 
;.٥١٤١٠بيروت، - الفكر دار : حل الدين، فخر الرازي عمر 

اه.٤  ٠٣- بيروت - العالمية الكتب دار ت ثل لاكاكي، العلوم مفتاح - ٤ 
سعيدتحقيق؛ اليومحلي الدين لجلال القرآن، مبهمان في الأفران مفحمات - ٤ 

٠٢١٩٩١الأولى بيروت، الفكر دار ط.' الاحام، 
الرحمنعبد بن لمحمل. الصفات، آيات في والإثبات التأؤيل بين رون المق— ٤

.٢١٩٨٥الأولى الرياض، - طيبة دار ط: المغراوي، 
عقيمة،الخالق  JUPتحقيق المبرد، يزيد بن معحمد العباس لأبي المقتضب، - ٤ 

^.٣٩٩الثانية القاهرة - الإسلامية لانزون الأعر الجالس ط: 
ط1هارون لام الوعبد شاكر أحمد تحقيق! الضبي، لامفضل الفصليات - ٤ 

السابعة.— مصر - ، المعارفدار 

دارحل؛ داولي، عدنان صفوان تحقيق! الأصفه-اني، للراغبج المقرئات، — ٤ 
.٠١٤١٢الأولى دمشق، القلم. 

الشهرزوري،الرحمن عبد بن لمثمان الحايئ،، علوم في الصلاح ابن مقدمة - ٤ 
بيروت.. الملية الكتب، دار ط! الصلاح، بابن العروق، 

أحمدتحقيق! الأصفهاني، الراغب القاسم لأبي التفاسير، جامع مقدمة - ٤ 
١٠١٤٠٥الأولى دارالدءوة-الكويتا، ط! فرحات، حسن 

الحليم،عبد بن أحمد الد.ين نقي تيمية لابن التفسير، أصول في مقدمة — ٤
بيروت.. الكريم القرآن دار ط! زرزور، عدنان تحقيق! 

دارط! فرحات، حن لأحمل. القرآن، ير ونفب، طالأبي بن مكي - ٤ 
الأولىالأردن، الفرقان. 

أميرتحقيق! الشهرمتاني، الكريم عبد بن محمد القح لأبي والمحل، الملل - ٤ 
١٠١٤١٣الثانية بيروت، المعرفة. دار ط! فاعور، حسن وعلي مهنا، علي 

دارط! الزرقاني، الفليم عبد لمحمد القرآن، علوم ني الرفان مناهل — ٤
الفكر.



الجوزي،ابن الرحمن همد الفرج لأبي والأمم، الملوك تاريخ في المتظم - ٤١٩
-٢١٩٩٢بيروت — العلمية الكتب دار ط.' عطا، القادر عيد محمد تحقيق؛ 

دارحل؛ الجزري، ابن محمد بن لمحمد الهلالبين، ومرشد المقرين منجد -  ٤٢٠
هلء١  ٤٠٠بيروت — العلمية الكتب 

الغزالي،محمد بن محمد حامد لأبي الأصل، نعالشات من المنخول -  ٤٢١
ه. ١٤٠٠اكانية دمشق، . دارالفكر ط.' ، همتو حن محمد ت تحقيق 

محمدبن الأمين لمحمد والإعجاز، لالتعبد المنزل خي الجاز حواز مخ —  ٤٢٢
٠العاشرلإ والمجلد البيان أضواء خمن ت حل الشنقيطي، المختار 

عبدبن أحمد الدين تقي المياس أبي تيمية لابن النبوية، المنة منهاج —  ٤٢٣
سعودبن محمد الإمام جامعة حل؛ سالم، رثاد محمد ت تحميق الحاليم، 

;.٥١٤٠٦الإسلامية، 

دمشق،— المكر دار حرت عتر، الين لتور الحديث،، علوم في النمل منهج —  ٤٢٤
،;.١٤ ٠١اكاكة 

تتحقيق الميوطي، الدين لجلال العرب، من القرآن في وقع فيما المهيب -  ٤٢٥
.٣١٩٨٠القاهرة، - الأمانة مطمعة ط; مكين، أبو إبراهيم 

اضعبد تعليقI الماطبي، إسحاق لأبكب الشريعة، أصول في الوافقا'-ت، -  ٤٢٦
بيروت.— المعرفة دار ٍل؛ دراز، 

إحياءدار ط; الباقي، عبد محمد صححه؛ أنس، بن ماللمثا للأمام الموطأ، -  ٤٢١^
الحاابياا.والبابي الحربية الكتب، 

ط;البجاوي، على تحقيق الذهبي، للأمام الرجال، نقد في الاعتدال متزان -  ٤٢٨
بيروت•- الفكر دار 

يحمدبن أحمد حعمر لأبي وجل، عز الله كتاب في والمنسوخ الماسح -  ٤٢٩
—الرّسالة ة مرّت ًل اللاحم، إبراهيم بن سليمان ت تحقيق المحاس، 

>،■١٤١٢الأيد 
ط؛البنداري، الغفار عبد تحقيق' الأندلسي، حزم لاين والمنسوخ، الناصح —  ٤٣٠

^١٤٠٦الأور محروت - اسب الكتب دار 
المقري،سلامة ين اش لهبة وحل، عز اش كتاب من والمنسوخ الناسخ —  ٤٣١



^^؛؛يءت؛ري
،يؤرولتا — الإسلامي المكتب ط* كنعان، ومحمد ، اولى اثرهر • تحقق 
اه. ٤٠٦الثانية 

المغدادي،طاهر بن القاهر لعبد الكريم، القرآن ني وح والمنالماسخ -  ٤٣٢
الأولىالأردن، - العدوى دار ط؛ الهادي، عبد كامل حلمي تحقيق؛ 

عبدI تحقيق العربي بن بكر لأبي الكريم، القرآن في وح والمنالماسخ -  ٤٣٣
الغرب- الإسلامية والشؤون الأوقاف وزارة ط؛ المدغري، العالوي الكبير 

ط؛الضامن، حاتم تحقيق؛ الباني، لابن القرآن، في وح والمنالماسخ -  ٤٣٤
ه.١  ٤٠٥الثالثة ، ييرومحت، — الرسالة مؤسسة 

حاتمI تحقيق الزهري، لم مبن لمحمد القرآن، ني والمنسوخ الماسخ -  ٤٣٥
ه.١ ٤ ١ ٨ الثالثة بيروت _ الرسالة مؤسسة ط الضامن، 

محمدتحقيق؛ الثنقيهلي الأمين لحمد المعود، مراني وثرح الورود نثر -  ٤٣٦
٣١٩٩٥الأولى حدة - القاصي الخضر محمد ط؛ الثنقيهلي، سيدي ولد 

نزول،ة الخامبمصر، المعارف دار ط؛ حن، لمباس الوافي، المحو _  ٤٣٧
الأولىالقاهرة، - وهبة مكتبة تل؛ القطان لماع أحرف سبعة عالي القرآن 

٣١٩٩١
-للمثر الخامة المنثأة ٍل; رفيدة، اش عبد لإبراهيم الضمير، وكتب المحو -  ٤٣٨

الثانيةبيرويتج، — الرسالة مومة محل؛ الراصي، الكريم عبد محمد تحقيق؛ 

الكشب،دار هل؛ الخقلأني، حجر ابن أالحاءذل الفكر، نخبة مرح النغلر نزهة -  ٤٤٠
٣١٩٨٩الأولى بيروت، - الخلية 

المصورة- للهلباعة الوفاء دار محل؛ زيد، لممعلفى الكريم، القرآن في المخ - ٤ ٤ ١
الثالثةصر، م. 

ط*الشنقيْلي، إبراهيم ين اض عبد يدي لالعود، مراني على البنود نثر —  ٤٤٢
ه.١  ٤٠٩الأولى بيروت، - الخلية الكتب دار 



الجزري،ابن محمد بن محمد الخير لأبي، العشر، القراءات في النشر -  ٤٤٣
—العالمية الكسب، دار ط•' الضياع، محمد على ت تصحيحه على أمرفج 

بيروت•

بنإبراهيم الحز أبى الدين لبرهان والسور، الأيات تنامب، فى الدرر نظم —  ٤٤٤
.^١٣٩٦الأولى الهد، - العثمانية المُارف دائرة ط: اكاعى، عمر 

الحليم،عبد بن أحمد تيمية ابن الإسلام لشيخ الجهمية، تأسيس نقض -  ٤٤٥
المكرمة،مكة - الحكومة طأ قاسم، ابن الرحمن عبد بن محمد بتصحيح؛ 

.yA\r؟الأولى 
ربحتحقيؤر قلاني، العحجر ابن للحافنل الملاح ابن كتاب، على النكت -  ٤٤٦

.٢١٩٨٨الثانية الرياضر — والتورع للنثر الراية دار محل! مدحالي، هادى بن، 
السيل.I مراجعة الماوردي، محمد بن، عالير الحمنر لأبي، والعيون' النكت -  ٤٤٧

الأولى،بيروت، - العالمية الكتب، دار محل؛ الرحيم، عبد بن، المقصود عبد ابن، 
١٤١٢.<

المسن،؛ن، الرحيم عبد الدين، لجمال، الأصول،، منهاج رح ث في الول، يية -  ٤٤٨
تجبخيلمحمد ولرا، النهاية لشرح الوصول، اسلم ومعه الإسنوى، 

الكنب،.عالم حل؛ الممليعي،، 
الجزريالمبارك عادات اللأبي، والأثر' الحديث غرب فير النهابة -  ٤٤٩

ط.'الملناحي، ومحمود الراوي، هناهر ؛ تحقيق، الأثير، بابن، المعروف، 
بيروت.— العالمية المكتبة 

محل؛الحموي حمد بن، لمحمد الحسنى،، اض أسماء ثرح في، الأسمى، المهج —  ٤٥٠
.٢١٩٨٦الأولى، — الكويتح — المعلأ مكتبة 

سليمحين تحفيثات الجوزي' ابن علي، ؛>، الرحمن، لعبد القرآن' نوامح -  ٤٥١
;.٥١٤١١الأولى، بيروت، - دمشق، - الحربية الثقافة دار ؛ ط-الدارانير' 

اضعيان لمحمد السالم،، عند المكفير وصوابهن الاعتمادية الإيمان( نواققم، -  ٤٥٢

;.٥١٤١٦الأولى، الرياض، - لم المدار • ط الوهيك، 
الومحلن،دار مل؛ اللهليف،، العبد العزيز لحبل. والعماjية، المولية الإيمان، نوافضر -  ٤٥٣

-الرلضها؛اه.



عليبن لمحمد الأخيار، منتقى ثرح الأخبار محيي أحادث من الأوطار نيل -  ٤٥٤
.٠١٤١٦الأور الخير-بيروت، دار ط: الشوكاني، 

محمدبن لمحمد عثر، الثالث، القرن في اليمن رجال، تراجم من الوطر نل -  ٤٥٥
الأولىالقاهرة، - المية اوسالمطيعان هل، المنع-اني، اليمني يحيى بن 

عبدتحقيق: السيوطي، الدين لجلال، الجوامع، جمع ثرح في الهوامع همع -  ٤٥٦
اه. ٤١٣بيروت، - الرسالة مؤسسة ط; مكرم، العال، وعبد هارون، اللام 

-اسائس دار ط; الأشقر، سليمان لمحمد المئه، أصول، في الواضح -  ٤٥١^
الرابعةالأردن، 

مكبةمحل; القرعاوي صالح بن لسليمان الكريم القرآن في والنفلائر الوجوم -  ٤٥٨
الرثد-الرياضالأولى«ا؛اه.

-الراية دار ط؛ اض باعبد باكريم لمحمد المرق بين السنة أهل وسهلية -  ٤٥٩
اه. ٤١٥الرياض-الأولى 

ءادل،تحقيق؛ الواحدي، أحمل بن لعلي المجيل، القرآن ير نففي الوميهل -  ٤٦٠
ه.١ ٤ ١ ٥ لأولى ا - بيروت — العلميه دارالكتب، ط؛ وآحرون، الموجود عبئ 

ابورياليالحسن أبي بن لمحمود القرآن منكلات في البرهان وصح —  ٤٦١
الأولىدمشق - القلم دار ط! داوودي، عدنان صفوان تحقيق؛ الغزنوى، 

ابنمحمد بن أحمد العباس لأبي الزمان، أبناء وأنباء الأعيان وفيات -  ٤٦٢
بيروت.— صادر دار ط؛ عباس، إحسان تحقيق؛ خلكان، 

المناوئ،، الرؤونعبد لمحمد الفكر، نخبة ثرح ثرح واكرر اليوافيتح -  ٤٦٣
الأولىالرياض، - الرشد مكتبة هل؛ السعودي، معحمد بن ربح تحقيق؛ 
ه.



الهوضوعاتفهرس .

الصفحةرقم الموصؤع 

٦٤٣.. ........................ه ام ؤس:اس بقوله المس -  ٨٨

٦٥٠ه ثؤ،; آاسم ؤ.خئرأتآ ض -  ٨٩

١....الأسلاف بنعل الأحياء مخاطة وجه -  ٩٠  ١.١ ٦٥٣. ..١

٠..... ......إّرائيل بمي مخه الذي بالمخ المراد - ٩١ ١ ١ ٦٥٦... .....ب...٠ 

٦٥٩ؤ. .؛..ؤؤ....ب..........ؤؤ.ألأل....آبم-عاندالنمرفيؤصص4 
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٦٦٩هو_سؤتثفه< 

٦٧٢. لأ...ا.؛...لأ.ؤ ؛.. .....إ,مائل بمي قول _سنى  ٩٦

٦٧٤.... ......... .................قالوا الدين -حكم  ٩٧

٠٦٧٨ ١ . .١ ١ . .ّ.١ . .البقرة يذبحوا لا أن إمحرايل بنو كاد أجله عن الذي المسب -  ٩٨

٦٨١إمرائل بني نيل صرب الذي البعض -  ٩٩

٦٨٤-مضرأ0فىمكؤآنآشمده4 ١٠٠



٦٨٧. ....................اش حشة هن الحجارة من بل. ما هبومل معنى -

٦٩٢اف كلام سماع المراد -

٠.إمرايل بتي على اض فح بما الراد - ٦٩٦... ..........١

٦٩٩بالأسن -المراد 

٧٠٢أماني معش -

٧٠٦. ١ . ...ّ.. ........٠ .١ . ...٠ ٠ .٠ .٠ بقوله الخاطب -

٧٠٩... ..١ .ّّ. .. .١ّ .......٠ .١ .....٠ ..١ \£أويه لثن ءاق معنى -
٧١١القدس بروح الراد -

٧١٥ةد؛ي0ه نا معنى -

٠......-معنى)ما(فىماه>ي;اسن<  ٠ ٠٠.........٠ ٧٢٠. ......١

٧٢٢.. ..٠١.. ...........٠١الماصي ومعناه يالختمبل الخaلاب مجئ وجه -

٧٢٥بالعجل نلوبهم أشراب مض -

٧٢٩................ دون ؤناه1تي نوله ش نس 
٠. ٠٠......نتينيبِ،ه ؤثناهم نوله ني الضمر عائد - ١.... .. ٠١. ...٠  ٠٧١٠٢

٧١٠٥المقمر موصع النلاهر وصع سب -

٧١٠٨... ...............ؤآنحث4دوأبمس4 ه الواو -حكم 
٧٤٠.... ..ّ...ّ.............ينلوأ ما بقوله الخاطبون -

٧٤٤-معنى>تلوأه 

٧٤٧. .........................وةآازوء؛له بمر 

٧٠٤ؤتتاتلمو0 جمالة موقع -



٧٥٦الخلاق مض -

٧٥٩الحر تعاطي عمن العلم نفي وجه -

٧٦٤

٧٦٩.. .....................قول عن الإيمان أهل نهي ب -

٧٧٣. ........................هبجنبم4َ قول في بالخيرة المراد -
٧٧٨..... كاهلإمح،صتنإمحء قوله في بالاستفهام _اوراد 

٧٨٢-س)الكهم(و)الإيطل( 

٧٨٥الإيمان أهل ردة ودوا باااز؛ن -المراد 

٧٨٨أتذث0ه لا ؤأب;ذ ي. المراد -

٧٩٢. ..........ءؤثثقأمح؛شلإصأسه قوله بؤآصث4فى -الراد 
٨٠٠أقره ونع وزاهم معنى -
٠.مرزآه قوله في )تولوا( مض - ١..............٠٠١.....٠٠ ٨٠٥. ٠
٨٠٨)القنوت( معنى -

٨١٢. .....٠٠................عامة؟ أو خاصة لإ قوله هل -

٨١٥. ...؟........ّلأ.....)كن(؟ يقضه الذي للأمر اظه يقول حال أي ني -

٨٢٠..... ...........ولا تثنون 

٨٢٥... ........مثل ملهم ين آقبمى ماد بقوله المعنيون -
٨٢٧. ١ . ..١ . .....٠ . ١ . ...١ . ...... ءائيئهم وص بقوله المعنون -

٠٨٣ قلأومحء4ً ثق معنى -

٨٣٣إبرام -الكالماتاشاشالهبها 

٢٢

٢٣

٢٤

٢٥

٢٧

٢٨

٢٩

٣٠

٣١

٣٢

٣٣

٣٤

٣٥

٣٦

٣٧

٣٨

٣٩



٧

٨

٩

٥٠

٥١

٥٢

٥٣

٥٤

٥٥

٥٦

٥٧

٥٨

٥٩

٦٠

9٨٣٩وين)و؛ي^ نوله -ص 

٨٤١. ...................ه ٌثل ءمحي-ثّ مثايّ ؤمحأفي-دأثن بقوله المخاطب -

٨٤٣_المادد)،قامإيرامم( 

٨٤٧د)مملى( ١^١٥ -

٨٥١_اورادد)الظتفين( 

٨٥٤د)العاممين( .١^١٥ 

٨٥٦آمنا؟ الحرم كان متى -
٨٦٣القليل بالتمتع المراد .

٨٦٦البيت نواعو أحدث من .

٨٧٠الحرام اليت قواعد رقع الذي -

٨٧٥. ..٠ .٠ ٠ .......١ ٠ ....٠ ّ.. ..ّ.ءؤوإس قوله في بالذرية المراد -
٨٧٩تايعئاه ^^١ معنى ِ

٨٨١و)المتاّك( المراد _

٨٨٦الحكمة معنى -

٨٨٩لأبنائهما ؤيعموب إبراهيم وصية -

٨٩١؛^ ٣٢لم نول مو؛ع -
٨٩٣حتما معنى -

٨٩٧الكوئ بالشهادة .الراد 

٩٠٠يبعألكئول،4 واببملمش مض -
٩٠٤^٧>،'كاسغَلكارءيم فى الضمير .عائد 



٠٠٠...إليه وجهه يولي أن وملم عليه اش صلى نثثه الله أمر الذي المكان — ١٦١  ٠٩٠٧

٩١٠س)إلأ(فىمله>؟لأمحمإِءه 
٩١٦. ....................ههفتره أرمثلثا ^sx نوله في )الكاف( متعلق - ١  ٦٣

٩١٩بؤثهملآ4 -المراد ١٦٤
٩٢٢. ؤّ.ؤ.....ؤ....ؤ....ئمحةث0حمأم4 

٩٢٥-اJراداللأمحين ١٦٦

٩٢٩-المادافنفىملؤثصأ٠ ١٦٧

٠٠.١محن< ص لي أشِ شثئ ص قول ش بالناس الراد - ١  ٦٨ ٩٣٢. ...٠
٩٣٥-اJرادالأنداد ١٦٩

٩٣٩. ٠٠...........٠٠اقتنواه أدمكه ؤلدثجرأأدكاأي؛عوأين بقوله المعنيون - ١٧٠

٩٤٣-اوراد؛الأساب ١٧١

٩٤٦...... -اJرادبالأسال ١٧٢

٩٥٠ضاءازر تال من على -الرد ١٧٣

٩٥٧اسان يخطوان -المراد ١٧٤

٩٦٢. ............١^١^^ ؤثأذابجمحإيأثا نوله ني والميم الهاء عاند -  ١٧٥
٠٩٦٤ .٠ .٠ ٠ ّ.١ ١ .٠ .٠ ....١ .١^ثمذه 'قثل ًفرواأدين قوله معنى - ٦^١١ 

٩٦٩البغي -الراد ١٧٧

.................... ...٩٧٣

٩٧٥... ..........لألتذ^ آلمجثب ثري يأئاأق نوله في الإشاره عائد - ١ ٧ ٩
٩٧٨... ١٠.... ٠٠.....أثم؛وه تق ونو؛تلإ مؤأ أن الإ بقوله المخاطب - ١٨٠



٨١

٨٢

٨٣

٨٤

٨٥

٨٦

٨٧

٨٨

٨٩

٩٠

٩١

٩٢

٩٣

٩٤

٩٠

٩٦

٩٧

٩٨

٩٩

٩٨١. ....................إلألاه وس أؤد وأنتي إئز جوو قوله معنى -
ثيى؟همحي بن م ءي وذي قوله مض -

اتث أيِعياب ئتم د'إك نني أق؛وئ ؤثي< قوله ش لأليم ا ب لٌذا با د لمّا ا ~ 
منسوخ؟أو محكم وآ'لأربماه لولدبن آلنيكه ■٠^١ مة ُاؤان وله ق- 
١..... ٠٠...لأية ا من المتفاد الوصية كم ح-  ٠  ٠..... ......

٩٨٧

٩٩٠

٩٩٤

٩٩٤

٠٤. ...... ٠٠١.. .......... .......الوصمة فيه تلزم الذي المال مة-دار -

١,.. ...........الجانفة الوصية في بالإصلاح -المراد  ٠٨... ......؟. ١

٠١٣ ٠ . ٠ ٠ . ٠ . ...٠ . ٠ .... .٠ . ٠ . ٠ . امماب أهل لصوم صومتا مشابهة وجه -

٢٠العاو.ودات بالأيام -الراد 

٢٣.. .................-قولهسوثممهنمقدبثثلثامثتك54 
ؤم،)بمايمفي الضمير عائل. -

رمقالشهر شهود عنى م- 

.. ١ ٠ ّ . . ٠ ٠ . . ١ ١ . ٠ . . ّ . . رمضان في الفهلر معه أباح الذي المرض فة ص- 

...١ ٠ .٠ ١ . ...١ ٠ .٠ ١ . .٠ عزمة أو رحمة والمر المرض فى الفملر ل ه- 

....١ . ..٠ ١ . .......٠ . ٠ .. .. الصيام ليلة ؛ابتغائه افه أمر الذي لشيء ا- 

..٠ ٠ ٠ . .٠ .... ٠ ٠ .. ..... ....الأموي والخيط الأبيض ؛الخيهل. لراد ا- 

١أكتن<ءئه ي عنكفوة وآتئن قنبجيى ^؛٤٠ قوله في بالماشره لراد ا-  ٥٨... ٠٠
٦٣ -معي

١٠٢٩

١٠٣١

١٠٣

١٠٣

١٠٤

٦٥.. ...منوخ؟ أو محكم يمتتؤةؤيم ألخهي أقه ًرا ي تحالى قوله - ٢٠٠



١٠٦٨. ........منوخ؟ أو محكم أئراءِيم اكجد بمن دثيأر*م ^؛[١ تحار قوله - ٢٠١
٢١٠١^... .......عو؛لإه أ-يوئ تا قه ةغثJإ ثوؤم اعتدئ قوله مض - ٢٠٢

١٠٧٥. .............................الأ/دىإرا^ ''آ«'ا'-اورادبإلقاء

١٠٧٩العمرة حكم - ٢٠٤

١٠٨٧بالإحصار -الراد ١٢٠٥

١٠٩٥.. ............ين اسنن ة ئنهزم نوله ني بالهدي المراد - ٢٠٦
١٠٩٨المحمر ها.ي ذبح محل - ٢٠٧

١١٠٣الفدية ز الصياموالمدقة _ثوار  ٢٠٨

١١٠٧.. ............آ-جه إل إمحنآ تخ من لم ^٠١^ نوله ُي بالأس الراد - ٢٠٩
١١٠٩..ّ .ا..........ّ....ّ..ّ...الأية قي اش عناها الي الممتع صررة - ٢١٠

١١١٣الهدى يجد لم لن الحج ني الثلاثة الأيام صام وقت - ٢ ١ ١

١١١٨. ....ّّؤ.....ئ'4 ض؛ ه ز لكث مض - ٢ ١ ٢
١١٢٠الحرام الجد بحاصري الراد - ٢  ١٣

١١٢٣الحج بأشهر -الراد ٢١٤
١١٢٧. ......................الحج ني محه اف لهى الذي بالرفث الراد - ٢١٥

١١٣٠الحج ني محه اض لهى الذي الفرق مض - ٢١٦

١١٣٠. ..٠٠..................الحج ني عنه اف لهى الذي الجدال ض - ٢  ١٧

١١٣٩الناس أفاض حث من بالإفاصة الخاطب - ٢  ١٨

١١٤٤. ..............ؤ... .....آباءهم بها يدكرون القوم كان ام المنة - ٢١٩
١١  ٤٨الأجرة وحنة الدنيا بحسنة الراد -  ٢٢ ٠



١١٥٣الخاتمة 

١١٠٧الفهارس 

١١٥٩الأبات 

١١٨٢الآياتاوفسرة 

١١٩٠الأحاديث 

١١٩٥الآىر 

١٢٠١الشعرية الشواهد 

١٢٠٤الأعلام 
١٢١٤والبلدان واكلوائف الفرق 

١٢١٧وقواعده الشتر أصول فهرس - ٨
١٢٢٣واJراجع المصائر ٩-نهرس 

١٢٦١الونحوعات فهرس - ١٠

ا-ءءرس

صّس- ٢ 

آفهرس

؛-فهرس

ْ-مس

اُ-ءهرس

مس- ٧ 




