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 كالعشركف السابعالبحث       

 

 
 انغخأ٘ انذٍٚ عهى اإلياو

 كتاتّ يف ٔيُٓدّ
  انـعـظـٛـى انـقـشآٌ تـــفغـري

 
 إعداد 

 أ.د / حمًذ انغٛذ ععذ حمًذ 
 أستاذ مساعد بقسم التفسير وعلوم القرآن 

 للبنات بكفر الشيخ كلية الدراسات اإلسالمية والعربية
 جامعة األزهر 
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 شَذِّذًا ثَإْصًب ىُِّْنزِسَ قًََِّْب*  عٌَِجَب ىَّوُ َّجْعَو ًَىٌَْ اىْنِزَبةَ عَجْذِهِ عَيََ ؤَّزَهَ اىَّزُِ ىِيَّوِ اىْحََْذُ}

 ، 1:آّخ اىنيف صٌسح{} حَضَنًب ؤَجْشًا ىَيٌُْ ؤََُّ اىظَّبىِحَبدِ َّعََْيٌَُُ اىَّزَِِّ اىَُْؤٍِْنِنيَ ًَُّجَشِّشَ ىَّذُّْوُ ٍِِ

  محمد سيدنا النبييف كخاتـ المرسميف إماـ عمى كالسبلـ كالصبلة. {2
 فيك ، منيران  كسراجان  بإذنو ا إلى كداعيان  كنذيران  كمبشران  شاىدان  ربو أرسمو

 عميو ا صمى - فكاف كمو الديف عمى ليظيره الحؽ كديف باليدل المبعكث
 .  كميا اإلنسانية ليذه المسداة كالنعمة الميداة الرحمة - كسمـ

 :بعد أما ثـ
 كصراطو ، المتيف كحبمو ، العالميف رب كتاب ىك الكريـ القرآف فإف
 الكبرل المعجزة كىك ، كالمجتمع الفرد إلصبلح الكامؿ المنيج كىك ، المستقيـ
 عمى ا أنزلو. البالغة الحجة كىك ، كاألرض السماكات دامت ما الخالدة
 ، العذاب كأسباب الجيؿ ظممات بو فكشؼ ، محمد سيدنا النبييف خاتـ
 إِىَْْلَ ؤَّزَىْنَبهُ مِزَبةٌ} : فقاؿ بتدبره كأمر ، الداريف سعادة إلى الطريؽ بو كفتح

 َّحُِْ إَِّّب} : فقاؿ بحفظو كتكفؿ ، (22:ص{) األَىْجَبة ؤًُْىٌُا ًَىَِْزَزَمَّشَ آَّبرِوِ ىَِّْذَّثَّشًُا ٍُجَبسَكٌ

 ( 2: احلجش{ ) ىَحَبفِظٌَُُ ىَوُ ًَإَِّّب ىزِّمْشَا َّزَّىْنَب

 فَال ىُذَاَُ ارَّجَعَ فَََِِ:} قاؿ حيث العميـ بالخير اتبعو مف تعالى ا ككعد

}  :فقاؿ ، الجحيـ بنار عنو المعرضيف كأكعد ، (123: طو{) َّشْقََ ًاَل َّضِوُّ

 عيدان  السماكية الكتب آخر كىك ، (12:ىٌد{) ذُهٌٍَُْعِ فَبىنَّبسُ األَحْزَاةِ ٍَِِ ثِوِ َّنْفُشْ ًٍََِ
 ، عميو اإلقباؿ في الخير ككؿ ، عنو اإلعراض في الشر فكؿ ، العالميف برب

 ِّيْذُِ اىْقُشْآَُ ىَزَا إَُِّ}  عميو حجة كاف لمف ككيؿه  ، لو حجةن  كاف لمف فطكبى

 ُّؤٍِْنٌَُُ الَ اىَّزَِِّ ًؤََُّ*  مَجِريًا ؤَجْشًا ىَيٌُْ ؤََُّ اىظَّبىِحَبدِ َّعََْيٌَُُ اىَّزَِِّ اىَُْؤٍِْنِنيَ ًَُّجَشِّشُ ؤَقًٌَُْ ىَِِ ىِيَّزِِ
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 ( 2،11:اإلصشاء{ ) ؤَىًَِْب عَزَاثًب ىَيٌُْ ؤَعْزَذَّْب ثِبٓخِشَحِ

كالحمػد  أف مػف عمػىا بالحيػاة فػي ظػبلؿ القػرآف فتػرة مػف الزمػاف كىػى التػي 
 حياتي في قط أذقو مالـ نعمتو مف فييا تذق الحياة ىذه في عمرل مف مضت
 . كتزكيو العمر تبارؾ نعمة كىى
 عمػى اختيػارم كقػع فقػد المفسػريف منػاىج فػي لبحػث اإلعػداد بصدد كنت كلما

 فػي كمنيجو ا رحمو السخاكم الديف عمـ اإلماـ: ) كىك البحث ىذا مكضكع
 عػدة أسػباب كعالمكضػ ىػذا الختيػار دفعنػي كقػد(  العظػيـ القػرآف تفسير كتابو
 : منيا
 فػػي جيػػكدىـ كبػػذلكا نفكسػػيـ أفنػػكا الػػذيف اإلسػػبلـ أعػػبلـ مػػف كاحػػد إظيػػار .ٔ

 . كخدمتيا المختمفة اإلسبلمية العمـك إلبراز كالتأليؼ التصنيؼ

 رحمػو السػخاكم اإلمػاـ منيج تبيف عممية دراسة يدرس لـ التفسير ىذا أف .ٕ
 .  العظيـ القرآف تفسير كتابو في ا

 المتكسػػطة التفاسػير مػف ا رحمػػو السػخاكم الػديف عمػػـ إلمػاـا تفسػير أف .ٖ
 التفاسػير عمػى متميػزا يجعمو ، كمتقدـ مبكر عصر في ألؼ مما كىك ، الحجـ

 .  المتأخرة

 كاالسػػتفادة إبرازىػػا يمكػػف معركفػػة غيػػر عمميػػة قيمػػة مػػف التفسػػير ليػػذا مػػا .ٗ
 ا تػػابك بتفسػػير كالميتمػػيف الدارسػػيف كتكجيػػو ، الحاضػػر عصػػرنا فػػي منيػػا
 . قبؿ مف يدرس لـ -أعمـ حسبما - كالمكضكع خاصة،  إليو

 التفسػػػير ميػػػداف دخػػػؿ قػػػد ا رحمػػػو أنػػػو حيػػػث، السػػػخاكم تفسػػػير مكانػػػة .٘
 مػػا كبكػػؿ القػػرآف بعمػػـك مممػػان ،  الضػػاد عمػػـك فػػي متبحػػرا،  مقكماتػػو باسػتجماع

 . المفسر إليو يحتاج

،  التفسػػير كتػػب مػػف كثيػػر عمػػى اإلطػػبلع لمباحػػث يتػػيح المكضػػكع ىػػذا أف .ٙ
 المعػػارؼ فػػي تكسػػعا الطالػػب يكسػػب ممػػا...  كغيرىػػا،  كالعقيػػدة،  كالحػػديث
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 . المتنكعة كالعمـك، اإلسبلمية

 فيػػك ، ا كتػػاب خدمػػة فػػي البشػػرية الطاقػػة قػػدر اإلسػػياـ عمػػى الحػػرص .7
 ظبللػػو فػػي العػػيش فػػي الصػػادقة كالرغبػػة اإلسػػبلمي لمتشػػريع األكؿ المصػػدر
 . كأحكامو كحكمو إعجازه كجكه بعض عمى لكقكؼكا بأنكاره كاإلستنارة

 الدراسات السابقة: 
، عالـ رحمو ا تعالى  اإلماـ السخاكمبما أف  متبحر في شتى أنكاع العمـك

 القرآف، فقد ترؾ لممكتبة اإلسبلمية ثركة عظيمة الشأف في التفسير كعمـك
كغير ذلؾ  كالفقو، كالمغة، كعمـ  الكبلـ، كالتاريخ،  

، كالفنكف، لذا: فإ  نو كاف محط أنظار الباحثيف، كالدارسيف في كافة العمـك
منيا بحث بعنكاف )عمـ الديف السخاكم كمكقفو مف اإلعجاز العممي ك 

آراء السخاكم المؤرخ ، كىناؾ بحث تحت عنكاف )لمدكتكر:غانـ قدركم الحمد(
الدكتكر محمد بف زيف العابديف "مف خبلؿ "الضكء البلمع في أىؿ عصره

ث تحت عنكاف ح، كىناؾ أيضان ب(بني مبلؿ -جامعة المكلى سميماف  .ستـر 
 -الحافظ السخاكم كمنيجو في كتابو )فتح المغيث بشرح ألفية الحديث( )

، كىناؾ (.جامعة بغداد - ُّٗٗ -ماجستير  -عبد السميع محمد األنيس 
تأليؼ : ، الحافظ السخاكم كجيكده في الحديث كعمكموبحث تحت عنكاف )

مف الجامعة االسبلمية  -در بف محمد العماش أصؿ الكتاب: رسالة دكتكراه ب
 (بالمدينة

مـ يكتب ف بحثي ىذافي السخاكم كىذا المكضكع الذم أتناكلو عف العبلمة * 
  فيو أحد. 

كمف ثـ فقد كفقني ا تعالى ألتسمـ تمؾ السمسمة المباركة ليكتمؿ البنياف، 
شامخ .كترتفع األركاف ليذا العمـ ال  

 . كخاتمة أبكاب كثبلثة مقدمة إلى البحث قسمت كقد ىذا
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  فيو البحث منيج -ِ المكضكع اختيار أسباب -ُ:  كتتضمف:  المقدمة
 كآثاره حياتو عصره السخاكم الديف عمـ اإلماـ:  تعُٕاٌ اٞٔل انثاب كجاء
 : ففصبل  كفيو

 : مباحث كفيو السخاكم اإلماـ عصر:  األكؿ الفصؿ
 السياسية الحالة:  ألولا المبحث
  االجتماعية الحالة:  الثاني المبحث
 العممية الحالة:  الثالث المبحث
 :  مباحث كفيو السخاكم اإلماـ ترجمة:  الثاني الفصؿ
 كنسبو اسمو:  األول  المبحث
 كمكلده كنيتو ك لقبو:  الثاني المبحث
 كصفاتو أخبلقو:  الثالث المبحث
 مـلمع طمبو:  الرابع المبحث
 رحبلتو:  الخامس المبحث
  شيكخو:  السادس المبحث
 إقراؤه:  السابع المبحث
  تبلميذه:  الثامن المبحث
  عميو الناس كثناء العممية مكانتو:  التاسع المبحث
 مؤلفاتو:  العاشر المبحث
  كفاتو:  عشر الحادي المبحث

 القرآف يرتفس كتابو في كمنيجو السخاكم الديف عمـ اإلماـ:  انثاَٙ انثاب
 : فصكؿ ثبلثة كفيو العظيـ
 : مباحث كفيو بالمأثكر التفسير مف السخاكم اإلماـ مكقؼ:  األكؿ الفصؿ
 كفيو السخاكم اإلماـ تفسير في بالمأثكر التفسير مف نماذج:  األول المبحث
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 :  مطالب
  بالقرآف القرآف تفسير:  األًه ادلطيت

  بالسنة القرآف تفسير:  اىثبِّ ادلطيت

  الصحابة بأقكاؿ القرآف تفسير:  اىثبىث دلطيتا

  التابعيف بأقكاؿ القرآف تفسير:  اىشاثع ادلطيت
 كفيو النزكؿ بأسباب االستشياد في السخاكم اإلماـ منيج:  الثاني المبحث
 : مطالب
  الراكم ذكر دكف النزكؿ سبب فييا كرد التي الركايات ذكر:  األًه ادلطيت

 .  مرجح دكف الكاحدة لآلية نزكؿ سبب مف ثرأك ذكر: اىثبِّ ادلطيت

 .  المفسريف مف كغيره النزكؿ أسباب بذكر اعتناؤه:  اىثبىث ادلطيت

  الصحيحة النزكؿ أسباب بعض ذكر إغفاؿ : اىشاثع ادلطيت

  أسانيدىا الكاىية النزكؿ أسباب بعض ذكر: اخلبٍش ادلطيت
 :مطالب كفيو راءاتبالق االستشياد في السخاكم منيج:  الثالث المبحث
 اآليات تفسير عمى بالقراءات استشياده: األًه ادلطيت

  السخاكم يذكرىا التي القراءات تكجيو:  اىثبِّ ادلطيت

 لقائميا القراءة عزك في منيجو:  اىثبىث ادلطيت

  القراءات ذكر في اختصاره:  اىشاثع ادلطيت

 منيا لشاذا عمى كالتنبيو القراءات بيف ترجيحو:  اخلبٍش ادلطيت

 الكسائي اإلماـ قراءة مف إكثاره:  اىضبدس ادلطيت



 
 أ.ك/ٓؾٔل ا٤َُل ٍؼل ٓؾٔل رـــلَـ٤و اُـوـوإٓ اُـؼـظـ٤ـْ ٜٝٓ٘غٚ ك٢ ًزبثٚ اإلٓبّ ػِْ اُل٣ٖ اَُقب١ٝ

 ُٖٗٓ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مباحث كفيو منيا السخاكم اإلماـ كمكقؼ اإلسرائيميات:  الثاني الفصؿ
 . بطبلنيا عمى كالتنبيو عمييا كتعقيبو لئلسرائيميات ذكره:  األول المبحث
 كاعترافو ياعمي بالرد قيامو كعدـ اإلسرائيمية لمركايات ذكره:  الثاني المبحث

  بيا
  اإلسرائيميات بعض  ذكر عف إعراضو:  الثالث المبحث
 : مباحث كفيو السخاكم اإلماـ تفسير في العقائدم المنيج:  الثالث الفصؿ
 : مطالب كفيو الصفات مف مكقفو:  األول المبحث
 . تعالى  العجب صفة إثبات:  األًه ادلطيت

 . االستكاء مسألة:  اىثبِّ ادلطيت

 . الكجو صفة:  اىثبىث طيتادل
 :  افمطمب كفيو متفرقة عقدية مسائؿ في آراءه:  الثاني المبحث
 .  كنقصو اإليماف زيادة:  األًه ادلطيت

 .   الكبيرة مرتكب في قكلو:  اىثبِّ ادلطيت
 كمكقفو بالرأم التفسير في السخاكم اإلماـ منيج:  تعُٕاٌ انثانث انثاب ٔخاء
 :  ففصبل  كفيو منو
 كفيو السخاكم تفسير في الببلغي النحكم المغكم االتجاه:  األكؿ لفصؿا

 :  مباحث
 السخاكم تفسير في المغكم االتجاه:  األول المبحث
 السخاكم تفسير في الشعرية الشكاىد:  الثاني المبحث
 السخاكم تفسير في اإلعرابي النحكم االتجاه: الثالث المبحث
 السخاكم تفسير في يالببلغ االتجاه:  الرابع المبحث
 : مباحث كفيو األحكاـ آيات تفسير في السخاكم اإلماـ منيج: الثاني الفصؿ
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  ترجيح دكف إجماال الفقياء ألقكاؿ ذكره:  األول المبحث
  الشافعي ك حنيفة أبي مذىبي عمى االقتصار: الثاني المبحث
 يكالشافع حنيفة أبي اإلماميف أحد لمذىب اعتماده:  الثالث المبحث
  كالشافعية األحناؼ غير أخرل بمذاىب استشياده:  الرابع المبحث
  أحد إلى عزكىا دكف الفقيية المسائؿ بعض ذكره:  الخامس المبحث

كجاءت الخاتمة متضمنة أىـ النتائج التى قادنى البحث إلييا ثـ أتبعتيا بثبت 
ة فػي لممصادر كالمراجع ، ىذا كقد حاكلت قدر استطاعتى أف يشكؿ بحثػى لبنػ

ف كانػػت  صػػرح المكتبػػة اإلسػػبلمية، فػػإف كنػػت قػػد كفقػػت فممػػو الحمػػد كالمنػػة ،كا 
األخرل كأرجك أال تككف فحسبى صدؽ نيتى كشغفى بالعيش فػي ظػبلؿ القػرآف 

 الكريـ ،كفقنا ا التخاذه دستكرا لنا في حياتنا العامة كالخاصة .
 واهلل تعالى ولى التوفيق

 حبه وسلم ،،،آله وصوصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى 
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 اٞٔل انثاب

 انغخأ٘ انذٍٚ عهى اإلياو

 ٔآثاسِ حٛاتّ عصشِ
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اٞٔل انفصم       

 انغخأ٘ اإلياو عصش
 

 مدل كبياف ، الشخصيات مف شخصية عف نبذه إعطاء أف المعمـك مف
 كمنزلتيا مكانتيا ليا الشخصية تمؾ كانت إذا سيما ال ، المجتمع في تأثيرىا

 جديرة عممية مصادر بمثابة كتعد ، المسمميف بيف كقعيا ليا بأعماؿ متمثمةال
 . بيا كاالىتماـ ، باالعتناء

 كالبيئة ، الشخصية بتمؾ المحيطة الظركؼ دراسة إلى يقكدنا ذلؾ فإف
 كالمؤثرات العكامؿ تمؾ عمى لمكقكؼ كذلؾ ؛ فييا كترعرعت كتربت نشأت التي
 العصر في الفاعمة كمساىمتيا كنبكغيا ، الشخصية ىذه في أسيمت التي
 .    آثار مف خمفتو ما خبلؿ مف ، العصكر مف بعده كفيما ، فيو عاشت الذم

 بما يتأثر – عمييا تعالى ا خمقو التي بطبيعتو – اإلنساف ألف كذلؾ
 مف منو قريب ىك بمف أك ، فييا عاش التي بالبيئة ذلؾ كاف سكاء ، حكلو
 .  كطبلب شيكخ

 كيفرح ، كيتأثر ، يتألـ فيك ، حكلو يدكر عما بمعزؿ ليس ساففاإلن
 أك اجتماعية أك ، كانت سياسية أحكاؿ مف بو يمر ما فإف كلذلؾ ؛ كيحزف
 كتقكيـ ، العقمي كتككينو ، شخصيتو صقؿ في الكبير األثر ليا فإف ؛ عممية
 . سمككو

 ىذه تجاء ، السخاكم الديف عمـ بشخصية تتعمؽ الدراسة ىذه أف كبما
 كذلؾ – مكجز بشكؿ كلك – العصر ذلؾ أحكاؿ تصكير أىمية لتؤكد المقدمة

 : التالية الحاالت دراسة خبلؿ مف
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 اٞٔل ادلثحث
 انغٛاعٛح احلانح

 مف الثاني النصؼ بيف ما الكاقعة الفترة في ، السخاكم الديف عمـ عاش
 ىػٖٓٓ) السابع القرف مف األكؿ النصؼ نياية قرابة حتى ، السادس القرف

 ، اليجرياف كالسابع ، السادس القرناف كيعتبر(. ىػّْٔ - ىػٗٓٓ أك
 . كالسياسية ، التاريخية الناحية مف ، اليجرم الخامس لمقرف امتدادا

 كالتقمبات ، األحداث مف الكثير طياتيا في تحمؿ الثبلثة القركف كىذه
 مف فيو تعاني كانت كقت في ، اإلسبلمية األمة عمى مرت التي السياسية
 نفكذ قكة بسبب متغمغمة كانت عقدية كانحرافات ، كالتصدع ، الضعؼ

 .األخرل (ِ)الباطنية لمحركات كمساندتيـ ، مصر في. (ُ)العبيدييف
 .اإلسبلمية الببلد في كالدمار ، الرعب مف نشركه ما إلى إضافة

 الخميفة جعؿ مما بغداد، في( ّ)البكييييف نفكذ قكة جانب إلى ىذا
:  بمثابة كغيرىا ، األحداث ىذه فكانت أيدييـ في ألعكبة آنذاؾ يالعباس

 الغازم رأل أف فبعد ، اإلسبلمية الببلد عمى الصميبية لمحمبلت إرىاصات

                                                           

(
ٔ

ْٛ كوهخ هاك٤ٚخ ، رَ٘ت ئ٠ُ ػج٤ل هللا ثٖ ػجل هللا ثٖ ٤ٕٓٔٞ اُولاػ اُلبه٢ٍ ( 

أُغ٢ٍٞ أُِؾل ه٤َ ًبٕ ٝاُل ػج٤ل هللا ٛنا : ٣ٜٞك٣ب ، ٝه٤َ ًبٕ اٍْ ػج٤ل هللا هجَ إٔ 

ىػْ أٗٚ ػ١ِٞ كب٢ٔٛ . ٣لفَ أُـوة : ٍؼ٤لا كِٔب كفَ أُـوة ر٠َٔ ثؼج٤ل هللا ، ٝ

-ٛ/ كاه اُغ٤َ ث٤وٝد  ٕٔٓ/ٔاٗظو اُوٝٙز٤ٖ ك٢ افجبه اُلُٝز٤ٖ أث٢ ّبٓخ أُول٢ٍ 

 ٙ . 31ٖٔاُطجؼخ األ٠ُٝ  ٕٙٔ/ٗٝاُلزب١ٝ الثٖ ر٤ٔ٤خ  -ُج٘بٕ

(
ٕ

ُوجذ اُلوم اُواك٤ٚخ أُوبة ٜٓ٘ب : اُجب٤٘ٛخ ٢ٛٝ رؼ٢٘ : ٓب أكػٞٙ ٖٓ إٔ ُظٞاٛو ( 

هٓٞى  –ػ٘لْٛ  –اٖٛ ، ٣ؼوكٜب اُؼوالء ٝاألم٤ًبء كوٜ ك٢ٜ اُووإٓ اٌُو٣ْ ٝاألفجبه ثٞ

ر٤ْو ئ٠ُ ؽوبئن ٓؼ٤٘خ ، رقل٠ ػ٠ِ األؿج٤بء ، ٝاُغٜالء . اٗظو : كٚبئؼ اُجب٤٘ٛخ . 

ٛجؼخ ا٣ٌُٞذ ، ٓإٍَخ : كاه اٌُزت اُضوبك٤خ ، ٛ  ٙٔ/ٔٔألث٢ ؽبٓل اُـيا٢ُ . ٓ 

 ّ رؾو٤ن : ك. ػجل اُوؽٖٔ ثل١ٝ . 3ٙٗٔ

(
ٖ

، رؼٞك إُْٜٔٞ : ئ٠ُ اُلوً . ٌٍٝ٘ذ ٛنٙ األٍوح ثالك اُل٣ِْ ٝه٣ٞذ  كوهخ هاك٤ٚخ( 

ٛـ ٖٖٗٛـ . صْ ٝاٍٜ ٜٝٓ٘ب ئ٠ُ ثـلاك ٍ٘خ ًّٕٖٙٞزْٜ ؛ كبٍزُٞٞا ػ٠ِ األٛٞاى ٍ٘خ 

ٛـ . ؽز٠ اٗزيع اَُالعوخ ْٜٓ٘ . اٗظو اُزبه٣ـ اإلٍال٢ٓ 7ٗٗ. ٝثو٠ ٗلٞمْٛ ؽز٠ ٍ٘خ 

 ٛـ . 7ٓٗٔاُضبُضخ ٛ :  -ٖٓو  –ال٢ٓ : أٌُزت اإلٍ . 1ٛٗٔ/7ُٗٔٔؾٔٞك ّبًو ٓ 
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 الصؼ في كاالنقساـ الضعؼ مف ، اإلسبلمية األمة أصاب ما األجنبي
 ىيسع بدكره أخذ.  الداخمية الجبية غياب ككذلؾ الثغرات ككجكد ، اإلسبلمي
 (ُ)القسطنطينية في األرثكذكسية الكنيستيف بيف الخبلؼ كنبذ ، صفو لتكحيد

 التي اإلسبلمية الفتكحات أماـ الفعؿ لرد كذلؾ ؛( ِ)ركما في كالكاثكليكية
 الببلد لخيرات كاستغبلؿ ، تكسعية أغراض كتحقيؽ ؛ جية مف تحققت

 األعمى دالحق كىك ، القضية أيس إلى إضافة.  أخرل جية مف اإلسبلمية
  (ّ)«الثاني أيكرباف» البابا دعا فمقد لذا.  المسمميف تجاه قمكبيـ يغمؼ الذم

 المسمميف لحرب ذلؾ كتكجيو ، بينيـ فيما الخبلؼ نبذ إلى أكركبا في األمراء
 .(ْ)كاحتبلليا ، ببلدىـ عمى كاالستيبلء ،

 أف مفادىا بقضية. ىػْٖٗ سنة ألقاه كالذم ، ىذا خطابو دبج كقد
 مف يعانكف المقدس بيت القاصديف كالحجاج ، الشرؽ في صارلالن

 .(ٓ)السبلجقة المسمميف قبؿ مف االضطياد
 نحك بالسير الصميبييف جحافؿ بدأت ، الكاذبة الدعكل ىذه خبلؿ كمف

                                                           

(
ٔ

٢ٛٝ  –٣ٝوبٍ هَط٘ط٤٘خ ٍبثوب ثاٍوبٛ ٣بء اَُ٘جخ . ٤ٍٔذ ثبٍْ هَط٘ط٤ٖ األًجو ( 

هَط٘ط٤٘٤خ .ٛ/ كاه  3ٖٗ/ٗرؼوف ا٥ٕ ثبٍطبٗجٍٞ ػبٕٔخ رو٤ًب . اٗظو ٓؼغْ اُجِلإ 

 د/ ػجل اُؼي٣ي كو٣ل اُغ٘ل١ . -ُج٘بٕ-اٌُزت اُؼ٤ِٔخ ث٤وٝد 

(
ٕ

ف ٍبثوب ثـ ه٤ٓٝخ ث٤بء رؾز٤خ ٓقللخ . ٢ٛٝ ػبٕٔخ ئ٣طب٤ُب ؽب٤ُب ٝثٜب ٓوو ًٝبٗذ رؼو( 

 ٖٔٔ/ٖٓؼغْ اُجِلإ  –اُجبثب 

(
ٖ

ّ 7ٗٓٔٓبهٕ ثبُـوة ٖٓ ئ٣وٗب١ ثلوَٗب ػبّ  –٤ٍو  –ك٢ ّبر٤ٕٞ « أٝهثبٕ»ُٝل ( 

ّ 11ٓٔٝهل اٗزقت ُٖٔ٘ت اُجبث٣ٞخ ك٢ هٝٓب ٍ٘خ « أٝكٝ»ًٝبٕ االٍْ اُن١ أػط٠ ُٚ 

ٓضَ ٖٓ ٍجوٞٙ ٖٓ أُجب ثٞاد ك٢ ؽوثْٜ ٙل اإلٍالّ ٝا٤َُِٖٔٔ ٝهل ػول  ًٝبٕ ٓزْلكا

ٍَِِخ ٖٓ أُغبٌُ ُإلٕالػ األفاله٢ ٝاُز٘ظ٢ٔ٤ ٤ٌَُِ٘خ . ًٝبٕ ٖٓ ٖٙٔ ٛنٙ 

ثلوَٗب ٝاٗطِوذ « ٤ًِوٓٞٗش»ّ ك٢ ٓل٣٘خ 3٘ٓٔأُغبٌُ : أُغٌِ اُن١ ػولٙ ػبّ 

ك اإلٍال٤ٓخ . اٗظو أٍُٞٞػخ ٓ٘ٚ اُْواهح اال٠ُٝ ُجلء اُؾٔالد ا٤ُِٖج٤خ ٙل اُجال

 . ْٗو ٓإٍَخ أػٔبٍ أٍُٞٞػخ ُِْ٘و ٝاُزٞى٣غ .  ٕٖ٘/ٖاُؼوث٤خ اُؼب٤ُٔخ 

(
ٗ

 . ٛ/ أٌُزت اإلٍال٢ٓ  ٖٙ/ٙاٗظو اُزبه٣ـ اإلٍال٢ٓ ُٔؾٔٞك ّبًو ( 

(
٘

٣َ٘ت اَُالعوخ ئ٠ُ ٍِغٞم ، ٝٛٞ ٖٓ هبكح اُزوى اُزوًَزبٕ ، ٝهل اػِٖ ئٍالٓٚ ، ( 

، ٝارغٚ ٓغ أث٘بئٚ ئ٠ُ أُْوم اإلٍال٢ٓ ، ٝإٔجؾذ ُْٜ كُٝخ ثؼل ٝؽبهة ًلبه اُزوى 

ٛـ ُْٜٝ كٝه ثبهى ك٢ ٖٗوح أَٛ اَُ٘خ ، 3ٓ٘-ٛـ7ٗٗمُي ، ٝثو٢ ٗلٞمْٛ ٖٓ ٍ٘خ 

 ( ٖٙٝكؽو ك٢ ٖٗوح أَٛ اَُ٘خ ، ٝكؽو اُجلػخ ، اٗظو اُزبه٣ـ اإلٍال٢ٓ ٓ )
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.  ليا إمارات بتأسيس فأخذت.  ىػَْٗ سنة مف ابتداء.  اإلسبلمية الببلد
 . (ّ)«طرابمس» ك «المقدس بيت» ك (ِ)«انطاكيا» ك( ُ) «الرىا» احتمكا

 قرنيف مدل عمى الحمبلت ىذه كيبلت مف يبلقكف المسممكف ظؿ كىكذا
 بعضيـ كقتاؿ الدنيا بأمكر كانشغاليـ كاختبلفيـ ، فرقتيـ بسبب ، الزماف مف

 ال حيث مف العدك طمع في سببا يككنكا ألف ذلؾ مف أىميـ مما.  بعضا
 . (ْ)يشعركف

 الفترة تمؾ في المسمميف حالة – ا رحمو –األثير ابف يصؼ كلذلؾ
 عساكر اشتغاؿ ليـ كاتفؽ ، ا خذليـ – الفرنج استطاؿ لما»:  بقكلو

 بالمسمميف – حينئذ – تفرقت كقد ، بعضا بعضيـ بقتاؿ كممككو ، اإلسبلـ
  (ٓ)« األمكاؿ كتفرقت ، األىكاء كاختمفت اآلراء

 يحسدكف ال مكقؼ في حكاأصب إذ ؛ المسممكف عميو كاف ما ىذا نعـ
 كيصدركا ، كاحدة قكس عف كيرمكا ، كاحدة جبية يككنكا أف مف فبدال عميو
 المحافظة:  منيـ كاحد كؿ ىـ كأصبح ، بعضيـ تجاه سياميـ كاحد رأم عف
 الرحـ حساب عمى كاف كلك حتى ممكو في كالتكسع ، كسمطتو ، إمارتو عمى

 .   كالقرابة
َُٖ ﴿:  ذلؾ كمع ، المسممكف ميياع كاف التي الصكر بعض ىذه ََ ٣َغ   َٝ  َؼ

ُ ٱ ِ   ّللَّ ُِ 
 ٌَ َٖ إ  ُ  ٱ َػ٠َِ لِِو٣ ُٔ َٖ ٤ِ٘ ج٤ِاًل  ِٓ  – تعالى – ا فكعد [  ٔٗٔ: اَُ٘بء] ﴾ ٍَ
َٜب٣َ    ﴿:  تعالى قاؿ حؽ َٖ ٱ أ٣َُّ ٞ   َُِّن٣ ُ٘ َٓ ُوٝاْ  ئِٕ اْ َءا ُٖ َ ٱ رَ٘ و   ّللَّ ُٖ َ٘٣  ْ ٣ُضَجِّذ   ًُ ْ  أَه   َٝ ٌُ َٓ  َلا

                                                           

(
ٔ

 . ٕٓٔ/ٖثلزؼ اُواء . ٓل٣٘خ ث٤ٖ إَُٔٞ ، ٝاُْبّ ٓؼغْ اُجِلإ ( 

(
ٕ

ٖٓ اػ٤بٕ اُجالك اُْب٤ٓخ ، ٤ٛجخ  –ثلزؼ أُٜيح ، ٌٍٕٝٞ إُ٘ٞ ، ٝثبء رؾز٤خ ٓقللخ ( 

 .ٖٙٔ/ٔاُٜٞاء ، ٝػنثخ أُبء ، ث٤ٜ٘ب ٝث٤ٖ ؽِت ٣ّٞ ٤ُِٝخ . اٗظو : ٓؼغْ اُجِلإ 

(
ٖ

 .  3ٕ/ٗٝر٠َٔ ٛواثٌِ اُْبّ ، ئؽلٟ أُلٕ اُْب٤ٓخ . ٓؼغْ اُجِلإ ( 

(
ٗ

ك. ٍؼ٤ل ػجل اُلزبػ ػبّٞه .ٛ/ ٌٓزجخ األٗغِٞ أُٖو٣خ  7ٖٔ/٤ٔخ اٗظو اُؾوًخ ا٤ُِٖج( 

 ّ 33ٙٔاُطجؼخ اَُبكٍخ ،

(
٘

ٛـ. د/ ػجل هللا اُوب٢ٙ ٛ/ 37ٗؽٞاكس ٍ٘خ :  3/7ٕاٌُبَٓ ك٢ اُزبه٣ـ الثٖ األص٤و ( 

 .  1ُٓٗٔج٘بٕ ، اُطجؼخ اُضبُضخ  -ث٤وٝد-كاه اٌُزت اُؼ٤ِٔخ 



 
 أ.ك/ٓؾٔل ا٤َُل ٍؼل ٓؾٔل رـــلَـ٤و اُـوـوإٓ اُـؼـظـ٤ـْ ٜٝٓ٘غٚ ك٢ ًزبثٚ اإلٓبّ ػِْ اُل٣ٖ اَُقب١ٝ

 ُٖٔٔ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

َّٕ  ﴿ : سبحانو كقاؿ[  7: ٓؾٔل] ﴾ َ ٱ ئِ ِ  َٗ ه  أل  َٜب ّلِلَّ ٖ ٣ُِٞهصُ ب   َٓ َْ ٖ   ءُ ٣َ ِٓ  ِٙ ۦۖ ِػجَبِك

ِ   وِجَخُ َؼ  ُ  ٱَٝ  ُِ َٖ زَّو٤ِ  [  1ٕٔ: االػواف] ﴾ ُٔ
 ، الديف ىذا ىـ يحممكف ، أفذاذان  أبطاالن  يمد أف التاريخ يعدـ فمف
 ىيبتوك  ، عزتو الديف ليذا كيعيدكف ، كىداية ، إشعاع مصادر كيككنكف
 يجدد مف لذلؾ – تعالى – ا قيض أف فكاف.  كزمرتو الشيطاف كيدحركف

 أف بعد ، صافية خالصة عقيدة ذات دكلة كيؤسس ، دينيا أمر األمة ليذه
 المسيرة ىذه بدأ كقد.  العدك حمؽ في شككة كأصبح كالخرافات ، البدع أزاؿ

:  سنة – ا كفيؽت بعد استطاع الذم زنكي الديف عماد:  القائد المباركة
 مف كبيرة أجزاء يكحد كأف الصميبي العدك براثف مف الرىا يخمص أف ىػّٗٓ
 الديف نكر:  البار ابنو بعده الراية حمؿ ثـ( ُ)كاحدة قيادة تحت العراؽ أرض

 . ىػُْٓ سنة كذلؾ محمكد
 ، مضاجعيـ كأقض ، الفرنج ضد الجيكش فقاد ، كالده خطا عمى فسار

 . أنطاكية قرل كأكثر ، المصرية كالديار ، الشاـ استردك  ، المر كأذاقيـ
 ، كدعاتيا البدعة بو كقمع ، كأىميا السنة بو – تعالى – ا فأحيا

 مف لممسمميف قائدان .  سنة كعشريف ثماف:  - ا رحمو – جياده كاستمر
 بعد الراية تسمـ تـ.  ا تكفاه حتى ، فتح إلى فتح كمف ، نصر إلى نصر
 ، الصميبيف كقاىر (ِ)حطيف بطؿ األيكبي الديف صبلح:  المظفر القائد نائبو
 كردىـ ، كمعاقميـ ، حصكنيـ كدؾ رجسيـ مف المقدس بيت طير الذم

 الزاؿ فالعدك ذلؾ كمع كلكف (ّ)ىػّٖٓ سنة حطيف مكقعة في خاسئيف
 في فييا المسممكف كيككف ، لو تسنح فرصة كؿ كييتبؿ ، بالمسمميف يتربص
 – كانت أف إلى كالحمبلت ، الغارات تمؾ فأعادكا ، كتفكؾ ، ؼضع حالة

                                                           

(
ٔ
  ٖٔٗٔ -ُج٘بٕ-لٌو ث٤وٝد ٛ/ كاه اُ ٖٓٙ/1اُجلا٣خ ٝاُٜ٘ب٣خ  (

(
ٕ

ؽط٤ٖ : ثٌَو أُٝٚ ٝصب٤ٗٚ ٣ٝبء ٍبً٘خ ٕٝٗٞ : هو٣خ : ث٤ٖ ٛجو٣خ ٝػٌب . اٗظو ٓؼغْ ( 

 ٖ٘ٔ/ٕاُجِلإ 

(
ٖ

 ٛـ .1ٖ٘ؽٞاكس ٍ٘خ :  ٗ٘ٔ/ٓٔاٗظو : اٌُبَٓ ( 



 
 أ.ك/ٓؾٔل ا٤َُل ٍؼل ٓؾٔل رـــلَـ٤و اُـوـوإٓ اُـؼـظـ٤ـْ ٜٝٓ٘غٚ ك٢ ًزبثٚ اإلٓبّ ػِْ اُل٣ٖ اَُقب١ٝ

 ُٕٖٔ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بف خميؿ:  األشرؼ:  المممكؾ القائد الممؾ يد عمى دكلتيـ انقضاء ، نيايتيـ
 . قبلككف

 ، اإليذاء صنكؼ يبلقكف فيو المسممكف كاف الذم الكقت كفي ىذا
 غمامةال تمؾ فيو تنقشع بدأت الذم الكقت في الحمبلت ىذه قبؿ مف كالمحف
 الذيف التتار:  كىـ كاألىداؼ ، االطماع نفس ليا أخرل قكة ظيرت.  المظممة
 تجاه يزحفكف كبدأكا( ُ)ىػُٕٔ:  سنة كقضيضيـ بقضيـ المشرؽ مف جاءكا
 كقد( ِ)ىػٔٓٔ سنة أيدييـ في بغداد سقكط إلى األمر آؿ حتى.  اإلسبلـ ببلد

 . الكلداف لو يشيب ما كالتدمير ، كالتخريب كالسمب ، النيب مف منيـ حصؿ
 البمد عمى كمركا»:  فيقكؿ منيـ حدث ما – ا رحمو –كثير ابف يصؼ

 ، كالمشايخ ، كالكلداف ، كالنساء ، الرجاؿ مف عميو مركا مف جميع فقتمكا
 ككمنكا...  كالحشكش اآلبار في الناس مف كثير كدخؿ ، كالشباب كالكيكؿ

 خانات إلى يجمعكف الناس مف الجماعة ككاف ، يظيركف ال أياما كذلؾ
ما ، بالكسر إما التتار ففتحيا األبكاب عمييـ كيغمقكف  يدخمكف ثـ بالنار كا 
 تجرم حتى باألسطحة فيقتمكنيـ ، األمكنة أعالي إلى منيـ فييربكف ، عمييـ

نا  فإنا األزقة في الدماء مف الميازيب  استمركا كىكذا( ّ)«راجعكف إليو كا 
َٜوَ  َؾنُّ ُ  ٱ ءَ َعب   َؽز٠َّ   ﴿ . كتخريبيـ ، ىـكتدمير  ، فتكيـ في ظَ َٝ   ٓ ِ ٱ وُ أَ ْ   ّللَّ ُٛ َٝ 

  ًَ َٕ ُٞٛ  صاحب (ْ)قطز:  المظفر قائد:  ليـ تصدل فقد[  1ٗ: اُزٞثخ] ﴾ ِو
 كالعشريف الخامس في (ٓ)جالكت عيف:  معركة في كذلؾ ، ككسرىـ ، مصر

                                                           

(
ٔ

 . ٔٓٗ/ٓٔاٗظو اٌُبَٓ ( 

(
ٕ

 . 3/1ٖاٗظو اُجلا٣خ ٝاُٜ٘ب٣خ ( 

(
ٖ

 . 3/1ٗاُجلا٣خ ٝاُٜ٘ب٣خ ( 

(
ٗ

٤ٍق اُل٣ٖ  –ػ٤ٖ ِٜٓٔخ ثؼلٛب ىا١ ْٓلكح ٌَٓٞهح  –هطي ثٖ ػجل هللا اُؼي١ ٛٞ ( 

صبُش ِٓٞى روى أُٔب٤ُي ك٢ ٖٓو ٝاُْبّ . هزَ ٝٛٞ ك٢ ٛو٣ن ػٞكرٚ ٖٓ اُْبّ ئ٠ُ 

 ٛـ .1ٖ٘ٙٓو ٍ٘خ : 

، د/ ٓؾٔٞك  7ٓ٘/7ّٝنهاد اُنٛت ك٢ أفجبه ٖٓ مٛت  1ٓٔ/3اٗظو اُجلا٣خ ٝاُٜ٘ب٣خ 

  -ث٤وٝد  –وٍبُخ األهٗبؤٝٛ ٛ/ ٓإٍَخ اُ

(
٘

 . ٕٓٓ/ٗث٤ِلح ُط٤لخ ث٤ٖ ث٤َبٕ ٝٗبثٌِ ٖٓ اػٔبٍ كَِط٤ٖ . ٓؼغْ اُجِلإ ( 



 
 أ.ك/ٓؾٔل ا٤َُل ٍؼل ٓؾٔل رـــلَـ٤و اُـوـوإٓ اُـؼـظـ٤ـْ ٜٝٓ٘غٚ ك٢ ًزبثٚ اإلٓبّ ػِْ اُل٣ٖ اَُقب١ٝ

 ُٖٖٔ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . (ُ)ىػٖٓٔ:  سنة رمضاف مف
 . السخاكم عصر في الحياة عميو كانت ما لنا تتجمى تقدـ مما
 مف فالصميبيكف.  كالقبلقؿ ، السياسية باالضطرابات مميئة كانت فقد
 كالنزاعات ، الداخمية األحداث عف ناىيؾ.  الشرؽ مف كالتتار ، الغرب

 – تؤثر لـ االحداث ىذه أف إال.  ذلؾ كغير السمطة عمى كالتناحر ، الطائفية
 إلى لو دافعان  كانت بؿ ؛ عزمو مف تثف كلـ ، السخاكم ىمة في – ا بحمد
 كانصرؼ ، كالتعميـ العمـ حمقات إلى اتجو حيث ؛ كالتحصيؿ العمـ مف المزيد
 ، األجياؿ تربية تتحتـ الظركؼ ىذه مثؿ في إذ ؛ كالتكجيو التربية أماكف إلى

 منبع إلى بيـ كالعكدة ، األعداء كيد لمكاجية ؛ الشرعي بالعمـ كتحصينيـ
 فعمو ما كىذا  محمد نبيو كسنة ، تعالى ا كتاب:  كىك األصمي ـعزتي

 . - جميعا ا رحميـ – العمماء مف كغيره السخاكم
  انثاَٙ ادلثحث

 االختًاعٛح احلانح
 مف بأفضؿ تكف فمـ ، اإلسبلمية الببلد في (ِ)االجتماعية الحالة أما
رو  أىما  فإوفا  ، السياسية الحالة  األثر لو كاف السياسية حيةالنا في تىطىكُّ

 الداخمية المنازعات لكثرة فنتيجة ، االجتماعية الناحية في كالمشاىد المممكس
 إلى سريعة كنظرة.  األسعار كغمت ، الناس كافتقر ، المكارد قمت كالخارجية

 أفا  نرل ىػّْٔ سنة أيكب لمصالح الخكارزمية حصار ًإبااف دمشؽ حاؿ
 المحـ رطؿ أصبح حتاى ، جدًّا ارتفعت قد ألسعارا كأف ، عدمت قد األمكاؿ
 كالجيفات ، كالميتات ، القطاط كأيكمت ، بالدقيؽ األمبلؾ كبيعت ، دراىـ بسبعة

 ، كاإلقبار كالتكفيف التغسيؿ عف كعجزكا ، الطرقات في الناس كتماكت ،

                                                           

(
ٔ

 . ٗٓٔ/3اُجلا٣خ ٝاُٜ٘ب٣خ  ( اٗظو : 

(
ٕ

 . ٓٗٗ/ٕٔاٌُبَٓ : ( اٗظو : 



 
 أ.ك/ٓؾٔل ا٤َُل ٍؼل ٓؾٔل رـــلَـ٤و اُـوـوإٓ اُـؼـظـ٤ـْ ٜٝٓ٘غٚ ك٢ ًزبثٚ اإلٓبّ ػِْ اُل٣ٖ اَُقب١ٝ

 ُٖٗٔ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . (ُ)الناس كضجر المدينة انتنت حتى اآلبار في مكتاىـ يمقكف فكانكا
 بيف دمشؽ ليا تتعرض كانت التي الحكادث عشرات بيف مف ادثةح فيذه

 يتصارع التي اإلسبلمية المراكز أىـ مف كانت باعتبارىا ، كاأليخرل الفترة
 .  األمراء عمييا

 كاف فقد ، كدمار كيبلت مف الحركب تتركو كانت ما إلى كباإلضافة
 كالجدب كالقحط الككارث مف مكجات تجتاحو آلخر حيف مف اإلسبلميُّ  العالـ
 باب في بغداد في حريؽ نشب ىػٖٓٓ سنة ففي.  الجراد انتشار إلى إضافة
 كقعت ىػَٔٓ سنة كفي.  (ِ)الجانبيف مف الصباغيف مشرعة إلى فىرىاشىا درب
 القتاؿ داـ ، المذىبي البغض بسبب ، أصفياف في المذاىب أصحاب بيف فتنة
ـى  حترؽكا ، كثير خمؽ فييا كقتؿ ، أياـ ثمانية فييا  الدكر مف الكثير كىيدِّ

 العاـ كفي (ّ)األثير ابف يقكؿ كما صكرة أقبح عمى افترقكا ثـ ، كاألىسكاؽ
 في كىـ الناس مف كثير كىمؾ ، الشدة مف الناس عاف( ىػَٔٓ) نفسو

 البادية في الكباء ككقع ، الطعاـ ،كشح األىسعار كارتفعت ، الحج إلى طريقيـ
 بمكة األىسعار ككانت ، مكاشييـ كىمكت ، فيحصك ال عالـ منيـ كىمؾ ،

 .  (ْ)غالية
 لعدـ نتيجة قحط بمكجة المصرية الديار أصيبت( ىػٕٗٓ) سنة كفي

 كباء كأصابيـ ، الميتة الناس أكؿ حتى ، األىقكات معيا كتعذرت ، النيؿ زيادة
 .  (ٓ)كثير كمكت

 ، تابعةمت عظيمة زالزؿ الشاـ ببلد أصابت( ىػٓٔٓ) عاـ في أىناو كما
رابىتٍ  ، الببلد مف كغيرىا كالعراؽ كالمكصؿ كالجزيرة الشاـ ببلد معظـ عمت  فىخى

                                                           

(
ٔ

 . 7ٙٔ-ٙٙٔ/ٖٔاُجلا٣خ ٝاُٜ٘ب٣خ : ( اٗظو : 

(
ٕ

 .37ٕ/ٔٔاٌُبَٓ : ( اٗظو : 

(
ٖ

 . 3ٖٔ/ٔٔاَُبثن مارٚ : ( 

(
ٗ
 . ٕٖٓ/ٔٔاَُبثن مارٚ:  (

(
٘

 . 7ٓٔ/ٕٔاَُبثن مارٚ: ( 



 
 أ.ك/ٓؾٔل ا٤َُل ٍؼل ٓؾٔل رـــلَـ٤و اُـوـوإٓ اُـؼـظـ٤ـْ ٜٝٓ٘غٚ ك٢ ًزبثٚ اإلٓبّ ػِْ اُل٣ٖ اَُقب١ٝ

 َُٕٖ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األسكار كتيدمت ، كغيرىا كحمب كحماة كحمص كبعمبؾ دمشؽ مف كثيرنا
 . (ُ)عمييـ دكرىـ سقكط بسبب الكثير كىمؾ ، كالقبلع

 ميةاإلسبل الببلد مف ككثير العراؽ في الجراد انتشر( ىػَِٔ) سنة كفي
 فقد المتردية االقتصادية لؤلكضاع كنتيجة (ِ)كاليابس االخضر فأىمؾ ،

 نزؿ قد كباء أفا  حتاى ، اإلسبلمية األقاليـ مف كثيرنا كعمت ، األمراض انتشرت
 عشريف في يسكنكف ككانكا ، كاليمف الحجاز بيف الشراة بأرض عنزة بني في

 . (ّ)أحد منيـ يبؽ فمـ ، قرية عشرة ثماني في الكباء فكقع ، قرية
 انثانث ادلثحث
 انعهًٛح احلانح

 باالضطرابات مشحكنة كانت السياسية الحالة أف سبؽ فيما لنا تجمى لقد
 . االجتماعية الحالة عمى بدكرىا أثرت كالتي ، كالنزاعات
 العممية الحركة تتكقؼ كلـ ، التأثير لذلؾ تخضع لـ العممية الحالة أف إال

 .  دائـ كتكقد ، مستمر نشاط في ىي بؿ
 عرفكا العصر ذلؾ في الحكاـ أف فتيمو مف كأشعؿ ، النشاط عمى كساعد

 مختمؼ مف كاستقداميـ تقريبيـ إلى فسمعكا ، العمماء كمكانة العمـ أىمية
 ، المساجد مف العمـ دكر كىيأكا بالعمـ المشتغميف بتشجيع كقامكا ، الببلد

 عمى األكقاؼ كأدكا ، كاليبات العطايا كأجزلكا الكتب كخزائف ، كالمدارس
 . كالمدرسيف الطبلب
 كالثقافة العمـ مف قدر عمى ىك مف الحكاـ ىؤالء مف كاف فقد غرك كال

 ، باإلجازة  النبي حديث يركم كاف – ا رحمو – محمكد الديف نكر فيذا

                                                           

(
ٔ
 . ٕٖ٘/ٔٔاَُبثن مارٚ:  (

(
ٕ

 .  1ٔٗ/ٕٔاَُبثن مارٚ: ( 

(
ٖ

 . 7ٕٔ/ٕٔاٗظو : اٌُبَٓ : ( 



 
 أ.ك/ٓؾٔل ا٤َُل ٍؼل ٓؾٔل رـــلَـ٤و اُـوـوإٓ اُـؼـظـ٤ـْ ٜٝٓ٘غٚ ك٢ ًزبثٚ اإلٓبّ ػِْ اُل٣ٖ اَُقب١ٝ

 ُُٕٖ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . (ُ)كالصالحيف العمماء لمجالسة محبتو مع.  لغيره كيسمعو
 كيناقش باألسانيد الحديث يسمع كاف – ا ورحم – الديف صبلح كىذا
 النيسابكرم الديف قطب:  الشيخ لو جمع كقد.  العممية المسائؿ في العمماء
 ، أكالده مف لمصغار يعمميا فكاف إليو يحتاج ما تجمع العقيدة في مسائؿ
 عنو كأخذ.  اإلسكندرية في (ِ)السمفي طاىر أبي الحافظ عمى يتردد ككاف

 . ( ّ)كثيرة أحاديث
 قدكة فكانكا.  جميمة اعماؿ مف الحكاـ ىؤالء بو قاـ ما إلى باإلضافة ىذا
 إشعاع مصادر أصبحت التي المدارس بإنشاء ذلؾ كيتمثؿ.  لغيرىـ حسنة
 ذخيرة أركع خمفكا الذيف المحققيف العمماء أبرع منيا يتخرج.  اإلسبلمي لمفكر
 . الفنكف مختمؼ في عممية

 : العصر ذلؾ في أنشئت التي المدارس ىذه أبرز مف
 كىي محمكد الديف نكر:  انشأىا.  دمشؽ في النكرية الحديث دار( ُ

 الحديث بعمـ المشتغميف مف بيا مف كعمى ، عمييا ككقؼ.  لمحديث دار أكؿ
  (ْ)الكثيرة الكقكؼ
:  سنة محمكد الديف نكر أيضان  بناىا.  دمشؽ في الكبلسة مدرسة( ِ
 سنة الديف صبلح عمارتيا جدد ثـ.  ىػَٕٓ سنة أحرقت ثـ ىػٓٓٓ
 . (ٓ)ىػٕٓٓ

                                                           

(
ٔ
 . 3ٕٕ/ٔاٗظو اُوٝٙز٤ٖ  (

(
ٕ
اُؾبكع اُؼالٓخ اٌُج٤و َٓ٘ل اُل٤ٗب ، ٝٓؼٔو اُؾلبظ : اؽٔل ثٖ ٓؾٔل ثٖ أؽٔل ثٖ ٓؾٔل   (

ُوت علٙ ٝٛٞ ؿ٤ِع اُْلبح رلوٚ  –ٍِٝلٚ  –األٕجٜب٢ٗ ، اُغوٝا٢ٗ  اثٖ ئثوا٤ْٛ ثٖ

ٛـ . 7ٙ٘كأروٖ ٓنٛت اُْبكؼ٢ ، ٝثوع ك٢ األكة ، ٝعٞك اُووإٓ ثبُوٝا٣بد رٞك٢ ٍ٘خ 

-ٙ٘ٗ/1اٗظو : اُجلا٣خ ٝاُٜ٘ب٣خ  –ئٕ ّبء هللا  –ٝٛٞ أؽل ٤ّٞؿ اَُقب١ٝ ًٔب ٤ٍأر٢ 

 .ٕٔٗ-ٕ٘ٗ/ّٙٝنهاد اُنٛت  7٘ٗ

(
ٖ

 . 3ٕٕ/ٕز٤ٖ اٗظو اُوٝٙ( 

(
ٗ
 .-ُج٘بٕ-ٛ/ كاه اٌُزت اُؼ٤ِٔخ ث٤وٝد  7ٗ/ٔاُلاهً ك٢ ربه٣ـ أُلاهً ُِ٘ؼ٢ٔ٤ (

(
٘
 .ٖٓٗ/ٔاَُبثن مارٚ (



 
 أ.ك/ٓؾٔل ا٤َُل ٍؼل ٓؾٔل رـــلَـ٤و اُـوـوإٓ اُـؼـظـ٤ـْ ٜٝٓ٘غٚ ك٢ ًزبثٚ اإلٓبّ ػِْ اُل٣ٖ اَُقب١ٝ

 ُِٕٖ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدرسا بيا كرتب الديف صبلح أنشأىا (ُ)بالقرافة الناصرية المدرسة( ّ
 . (ِ)الكقكؼ عمييا ككقؼ.  الشافعي مذىب عمى الفقو يدرس
 كزير الفاضؿ القاضي بناىا كقد.  القاىرة في الفاضمية المدرسة( ْ
 . (ّ)كالمالكية الشافعية مف ءالفقيا عمى ككقفيا.  الديف صبلح
 الجيكش أبك الصالح كاقفيا.  دمشؽ في الصالحة المدرسة( ٓ

  ىػْٖٔ:  سنة المتكفى بكر أبي الديف سيؼ.  العادؿ الممؾ بف إسماعيؿ
 (ْ).   السخاكم الديف عمـ المدرسة ىذه في اإلقراء مشيخة تكلى كممف

 تنمية في كبير دكر مف المساجد بو تقـك كانت ما جانب إلى ىذا
ثراء ، العممية الحركة  تعقد التي العممية الحمقات طريؽ عف اإلسبلمي الفكر كا 

 .   أركقتيا بيف
 : كالتعميـ العمـ بحمقات زاخرة كانت التي المساجد تمؾ أشير كمف
 أسس جامع أكؿ كىك.  عنو ا رضي – العاص بف عمرك جامع( ُ

 العبلمة أف – ا رحمو – المقريزم رذك كقد.  الفتح بعد المصرية الديار في
 بف عمرك مع بجامع أدرؾ الصائغ بف الرحمف عبد بف محمد الديف شمس
 تبرح تكاد ال العمـ إلقراء حمقة كأربعيف بضعا – عنو ا رضي – العاص

 . (ٓ)منو
 عبد بف الكليد:  الخميفة:  بناه الذم دمشؽ في األمكم الجامع( ِ
 . (ٔ)كالتعميـ العمـ بحمقات مميئا ككاف.  مشؽد جكامع أعظـ كىك الممؾ

 ، العمـك مختمؼ كالمساجد المدارس ىذه في تدرس كانت كقد ىذا

                                                           

(
ٔ

  3ٖ٘/ٗٓ٘طوخ روغ ع٘ٞث٢ اُوبٛوح . ٢ٛٝ ا٥ٕ ػجبهح ػٖ ٓوجوح اٗظو : ٓؼغْ اُجِلإ ( 

(
ٕ

 .  3ٖ٘/ٗاٗظو اُقطٜ ُِٔوو٣ي١ ( 

(
ٖ

 . ٕٗٓ/ٗاٗظو اُقطٜ ( 

(
ٗ

 . ٕٗٓ/ٗاُقطٜ اٗظو ( 

(
٘

 ٕٕ/ٗاٗظو اُقطٜ ( 

(
ٙ

 .1ٕ٘/ٕاُلاهً ك٢ ربه٣ـ أُلاهً ( 



 
 أ.ك/ٓؾٔل ا٤َُل ٍؼل ٓؾٔل رـــلَـ٤و اُـوـوإٓ اُـؼـظـ٤ـْ ٜٝٓ٘غٚ ك٢ ًزبثٚ اإلٓبّ ػِْ اُل٣ٖ اَُقب١ٝ

 ُّٕٖ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كيقـك.  كالمساف ، المغة كعمـك ، كالفقو ، كالحديث ، كالتفسير.  كالمعارؼ
 ، االطبلع كسعة ، كاإلتقاف ، بالعمـ ليـ مشيكد كبار عمماء فييا بالتدريس
 كمساجد ، مدارس مف.  اإلسبلمية المراكز تمؾ أثمرت كقد.  العممي كالتمكف

 لمعالـ مفخرة أصبحكا الذيف المرمكقيف العمماء مف.  البشرية الثركة تمؾ. 
 . األصيؿ العممي بإنتاجيـ اإلسبلمي
 الحصر ال المثاؿ سبيؿ عمى العصر ذلؾ في – العمماء ىؤالء أمثمة كمف

 – الحنبمي الفقو في المغني حبصا.  قدامو ابف الديف مكفؽ الشيخ –
 اإلماـ.  الصبلح بف عمرك أبك:  كالشيخ.  (ُ) (ىػَِٔ: ) سنة المتكفى
 أبك:  كالشيخ.  (ِ) (ىػّْٔ) سنة المتكفى كمحدثيا ، الشاـ مفتي.  الحافظ
:  سنة المتكفى.  البارع ، المحدث ، الحاجب بف محمد بف عمر ، الفتح

 السبلـ عبد ، البركات أبك:  تيمية بف فالدي مجد كالشيخ.  (ّ) (ىػْٔٔ)
:  الحافظ كالشيخ.  (ْ) (ىػِٓٔ) سنة المتكفى.  اإلسبلـ شيخ جد الحراني

 (ٓ) (ىػٔٓٔ: ) سنة المتكفى الكثيرة التصانيؼ صاحب.  المنذرم العظيـ عبد
 ، الرائعة العممية الحياة ىذه كنؼ في السخاكم الديف عمـ عاش كلقد. 

 البارزيف عصره شيكخ مف المختمفة العمـك يتمقى.  لكاسعةا الفكرية كالنيضة
 . مختمفة كمعارؼ فنكف في فذة عممية شخصية لديو تككنت حتى
 . رحاليـ كمحط ، األقطار جميع مف الطبلب مقصد يككف أف أىمو مما

 

 

                                                           

(
ٔ

 ( .٘٘ٔ/7ّنهاد اُنٛت )( 

(
ٕ

 د/ اَُؼ٤ل ث٢َٗٞ ىؿٍِٞ ٛ/كاه اٌُزت اُؼ٤ِٔخ ث٤وٝد  . 7ٕٗ – ٕٙٗ/ٖاٗظو اُؼجو ( 

(
ٖ

 . -ث٤وٝد-د/ّؼ٤ت األهٗبؤٝٛ ٛ/ٓإٍَخ اُوٍبُخ  7ٖٓ/ٕٕاٗظو ٤ٍو اػالّ اُ٘جالء ( 

(
ٗ

 . 3ٖٙ/ٖظو اُؼجو اٗ( 

(
٘

 . -ث٤وٝد-د/ّؼ٤ت األهٗبؤٝٛ ٛ/ٓإٍَخ اُوٍبُخ 3/3٘اٗظو اُجلا٣خ ٝاُٜ٘ب٣خ ( 



 
 أ.ك/ٓؾٔل ا٤َُل ٍؼل ٓؾٔل رـــلَـ٤و اُـوـوإٓ اُـؼـظـ٤ـْ ٜٝٓ٘غٚ ك٢ ًزبثٚ اإلٓبّ ػِْ اُل٣ٖ اَُقب١ٝ

 ُْٕٖ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انثاَٙ انفصم
 انغخأ٘ اإلياو تشمجح

 اٞٔل  ادلثحث
 (1)«َٔغثّ امسّ»

 بف الغالب عبد بف األحد عبد بف الصمد عبد بف محمد بف عمي ىك
 .  الشافعي السخاكم المصرم اليمداني غطاس

 ابف زيد بف مالؾ بف ىمداف إلى نسبو كىك.  لقبيمتو اسـ – كاليمداني
 يعرب ابف يشجب بف سبأ بف كيبلف بف مالؾ بف الخيار بف ربيعة بف أكسمة

 .  الصحيحة النسبة ىي ىذه.  (ِ)قحطاف بف
 كانت بميدة كىي.  «سخا» رأسو مسقط إلى فنسبة:  كمالسخا كأما

( . ّ) الشيخ كفر لمحافظة تابعة اآلف كلكنيا مصر أعماؿ مف لمغربية تابعة

 مف – السخاكم الديف عمـ غير – كثيريف عمماء القرية ىذه أنجبت كقد
 ( . ْ)السخاكم الرحمف عبد بف محمد الديف شمس أبرزىـ

 القرية ليذه ينتسب مف عمى سادت التي النسبة ىي:  السخاكم كنسبة

                                                           

(
ٔ

  -٣٘ظو ك٢ روعٔزٚ أُٖبكه ا٥ر٤خ :( 

د/  31ٖ-37ٖ/1. ٛجوبد اُْبكؼ٤خ َُِج٢ٌ .  ٕٕٔ/ٖٓؼغْ اُجِلإ ٤ُبهٞد اُؾ١ٞٔ .      

، ٛجوبد اُْبكؼ٤خ ُأل١ٍٞ٘  -اُوبٛوح-ٓؾٔٞك اُط٘بؽ٢ ٛ/ كاه ئؽ٤بء اٌُزت اُؼوث٤خ 

 .ٕ٘/3.اُجلا٣خ ٝاُٜ٘ب٣خ الثٖ ًض٤و -ث٤وٝد–ٛ/ كاه اٌُزت اُؼ٤ِٔخ  ٖٙٗ-ٖ٘ٗ/ٔ.

(
ٕ

 -ث٤وٝد–ٛ/ كاه اٌُزت اُؼ٤ِٔخ  3ٕٖاٗظو : عٜٔوح أَٗبة اُؼوة الثٖ ؽيّ ٓ ( 

.ٛ/  3ٖٔ/ٖ. ٝاُِجبة ك٢ رٜن٣ت األَٗبة الثٖ األص٤و اُغيه١  ٕٓٗٔاُطجؼخ األ٠ُٝ 

 ٛـ ٓٓٗٔ -ث٤وٝد- كاه ٕبكه

(
ٖ

)ٍقب( . ٝهل اٗلصود ٛنٙ اُوو٣خ . ٣ٝلٍ ػ٠ِ ٌٓبٜٗب ؽٞٗ  ٕٕٔ/ٖٓؼغْ اُجِلإ ( 

اٗظو : اُوبًٓٞ اُغـواك٢ ُِجالك أُٖو٣خ . « . ًلو ا٤ُْـ»اَُقب١ٝ ثأها٢ٙ ٗبؽ٤خ 

 ٛ/ كاه اٌُزت أُٖو٣خ . 3ٙ/ٔرأ٤ُق ٓؾٔل هٓي١

(
ٗ

ػضٔبٕ ثٖ ٓؾٔل . ٌّٔ اُل٣ٖ ٓؾٔل ثٖ ػجل اُوؽٖٔ ثٖ ٓؾٔل ثٖ أث٢ ثٌو ثٖ ( 

اَُقب١ٝ . اُؾبكع ، ٕبؽت أُٖ٘لبد اُو٤ٔخ ك٢ اُؾل٣ش ٝؿ٤وٙ . ٖٓ أثوى رال٤ٓن اثٖ 

اٗظو : اُٚٞء اُالٓغ  ـ3ٕٓٛؽغو ، ٝؽَٔ ػ٘ٚ ٓبُْ ٣ْبهًٚ ك٤ٚ ؿ٤وٙ . رٞك٢ ٍ٘خ : 

 . ـ . ٛ/ كاه ٌٓزجخ اُؾ٤بح .   ٕٖ-ٕ/1



 
 أ.ك/ٓؾٔل ا٤َُل ٍؼل ٓؾٔل رـــلَـ٤و اُـوـوإٓ اُـؼـظـ٤ـْ ٜٝٓ٘غٚ ك٢ ًزبثٚ اإلٓبّ ػِْ اُل٣ٖ اَُقب١ٝ

 ُٕٖٓ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كالخاء ، الميممة السيف بفتح - كالسخاكم»( . ُ)خمكاف ابف يقكؿ «سخا»
 لكف – سخكم – كقياسو( . سخا) إلى النسبة ىذه – ألؼ كبعدىا المعجمة
 (ِ) . «. األكلى النسبة عمى أطبقكا الناس

 انثاَٙ ادلثحث
 ٔيٕنذِ كُٛتّ ٔ نقثّ

 :  لقبو أما
اكم) نسبتو مع بو اشتير الديف،كقد مـع فيك   بغيرىما يذكر كقماما(السىخى
 :  كنيتو أما

 بيا يشتير كلـ ، غيرىا لو كنية عمى أقؼ كلـ ، الحسف بأبي فييٍكناى
( السخاكم الديف عمـ: ) فيي.  بيا اشتير التي شيرتو كاما بمقبو كشيرتو
 . نسبتو عف الكنية أك المقب ينفرد ما كنادرا

 :  همكلد
 في «بسخا » كلد أنو ، لمسخاكم ترجمت التي المصادر بيف خبلؼ ال
 فبعض.  كالدتو تاريخ في ، االختبلؼ كلكف.  إلييا ينسب كالتي.  مصر

 سنة كلد أنو فذكرت.  شؾ حالة في الكالدة تاريخ تحديد كضعت المصادر
 يظير كالذم.  األكثر سار ىذا كعمى.   كخمسمائة كخمسيف تسع أك ثماف
 . بعضيا مف نقمت أنيا

 قبؿ كلد أنو فذكر.  الشؾ ىذا دكامة مف خرج فقد اآلخر البعض كأما
 كاالختبلؼ كالدتو تككف ال العالـ إف:  فأقكؿ كؿ كعمى.  كخمسمائة الستيف
 ىذا كاف إذا السيما.  الكفاة لتاريخ بالنسبة الحاؿ ىك كما كبير أثر ذات فييا

 خمكاف ابف ككاف ىذا أخرل كتأخر سنة بتقدـ – الكالدة تاريخ في – االختبلؼ
 كخمسيف ثماف سنة كىك كالدتو بتاريخ ظفر أنو الكفيات في ذكر قد

                                                           

(
ٔ

ئثوا٤ْٛ ثٖ أث٢ ثٌو ثٖ فٌِبٕ اُجو٢ٌٓ ٌّٔ اُل٣ٖ أثٞ اُؼجبً أؽٔل ثٖ ٓؾٔل ثٖ ( 

ًبٕ كبٙال ، ٓزو٘ب ، ػبهكب ثبُٔناٛت ؽَٖ اُلزب١ٝ ، »اإلهث٢ِ اُْبكؼ٢ . هبٍ اُنٛج٢ : 

  7ٗٙ/7ٛـ . ّنهاد اُنٛت 1ٔٙرٞك٢ ٍ٘خ : ...« . ع٤ل اُوو٣ؾخ ثبُؼوث٤خ 

(
ٕ

 .  ٖٔٗ/ٖٝك٤بد األػ٤بٕ ( 



 
 أ.ك/ٓؾٔل ا٤َُل ٍؼل ٓؾٔل رـــلَـ٤و اُـوـوإٓ اُـؼـظـ٤ـْ ٜٝٓ٘غٚ ك٢ ًزبثٚ اإلٓبّ ػِْ اُل٣ٖ اَُقب١ٝ

 ُٕٖٔ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مف قكؿ إلى اميؿ فإني كلذلؾ ؟ بو ظفر كيؼ يبيف لـ انو إال.  كخمسمائة
 فيشمؿ القكليف ألصح شامؿ ىذا ألف ؛ كخمسمائة الستيف قبؿ ما اختار
 (ُ).  لخمسيفكا كالتسع كالخمسيف الثماف

  انثانث ادلثحث
 ٔصفاتّ أخالقّ

 متكاضعنا ، االخبلؽ كحسف ، دىيِّننا كفضمو عممو سعة مع ا رحمو كاف
بابنا ، القدر كبير ، ا ، الناس إلى ميحى  حمك ، الحرمة كافر ، لمتىكىمُّؼً  ميطاًرحن

 ، (ِ)دةكاإلفا العمـ إال شغؿ لو ليس ، القريحة حاد ، النادرة حسف ، المحاضرة
بابنا  شيخ لمشاطبي ترجمتو في الجزرم ابف قاؿ.  إلييـ كمقرابنا شيكخو إلى ميحى

 المعاممة لطيؼ.  (ّ)«(السخاكم يعني) أصحابو اجؿ مف كىك»:  السخاكم
 ركايات بأربع القرآف قرأت:  - تبلميذه أحد – التبريزم النظاـ قاؿ ، لتبلميذه

 عمى يقرأ مف ألفا  ؛ السخاكم خناشي مف خفية أقرأ ككنت ، المنتجب عمى
 عند الطمبة بعض في فتكمـ ، المنتجب عمى يقرأ اف يجسر ال السخاكم
 يكثر كما ، كيركح يقرأ ىذا ، غيره مثؿ ىك ما ىذا:  الشيخ فقاؿ ، السخاكم

 . ( ْ)غيرم دكف الديف عمـ الشيخ كسامحني ، فضكالن 
 

                                                           

(
ٔ

 ( .ٖٔٗ/ٖٝك٤بد األػ٤بٕ )( 

(
ٕ

د/ ٓؾٔل أثٞ اُلَٚ ئثوا٤ْٛ ٛ/كاه اُلٌو اُؼوث٢ اُطجؼخ  ٖٔٔ/ ُٕوٝاح : ( أٗظو : ئٗجبٙ ا

. د / ؽٔل  3ٙ٘/ٔ، ٝٛجوبد اُوواء :  3٘ٗ/ ٖٔ، ٤ٍو اػالّ اُ٘جالء :  ٙٓٗٔاأل٠ُٝ 

 -ٛـ  ٤ٕٕٖٔٗلا ث٤وٝد اُطجؼخ:األ٠ُٝ،  -ٓؾٔل ػيٝى اُ٘بّو:أٌُزجخ اُؼٖو٣خ 

ٕٖٓٓ ّ 

(
ٖ

 .  ٖٕ/ٕٗظو : ٛجوبد اُوواء : ( أ

(
ٗ

ِٖ ثٖ أَث٢ِ  ٖٓٔ/ٕ( أٗظو : ٛجوبد اُوواء :  ٣ْ ْ٘زَغت اُلِّ ُٓ اِء،  ـُ اُوُوَّ ٤ْ َّ . ٝأُ٘زغت ٛٞ : 

َّوؽبً  ج٤َِِّخ  ِٛ ب َّْ ّ٘ق ُِِ َٕ ٤ْـ اُوَِواءح ثِبُّيٗغ٤ِ٤َخ.  َّ َٝ َن،  ْْ َٓ َُ ِك َنا٢ِّٗ، َِٗي٣ْ َٔ َٜ اُِؼّي ثٖ ه٤ّل اُ

أَػوةَ  َٝ َكُٙ،  َّٞ َ( كََغ َّٖ ل ُٔ ّوػ )اُ َٝ ل٤ِْلاً،  ُٓ  . ِْ٘ل١ِّ ٌِ اُ َٝ ِٖ َٛجَْوَىَم،  : اْث ِٖ ٟ َػ َٝ َه َٝ اُوُْوإٓ. 

٤ُْقَ٘  َّ ُّ اُزِّْجِو٣ِْي١ّ  اُّ٘ظَب َٝ ٤َِٗخَ،  ْٞ َُ هُ ِط٢ُّ َِٗي٣ْ ٍِ ا َٞ بئِٖ اُ َّٖ ِٚ: اُ ِك.راَلَ َػ٤َِْ ْٞ راَلَ َػ٠َِ: أَث٢ِ اُُغ ب. َٝ

  7ٕٕ/  ّ٘نهاد اُنٛت 



 
 أ.ك/ٓؾٔل ا٤َُل ٍؼل ٓؾٔل رـــلَـ٤و اُـوـوإٓ اُـؼـظـ٤ـْ ٜٝٓ٘غٚ ك٢ ًزبثٚ اإلٓبّ ػِْ اُل٣ٖ اَُقب١ٝ

 ُٕٕٖ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انشاتع ادلثحث
 نهعهى طهثّ

 الكتاتيب في كالكتابة ، القراءة بتعمـ كذلؾ ، العمـ طمب في السخاكم بدأ
 االكليف السابقيف مف العمـ أىؿ عادة ىي كما ؛ الكريـ القرآف بحفظ بدأ ثـ ؛
 األشعار يركم ثـ ، الكريـ القرآف حفظ منيـ الكاحد بو يبدأ ما اكؿ فكاف. 

 ؿمخاي السخاكم عمى بدت ما كسرعاف.  كعمكميا ، العربية بالمغة كيبصر
 ، العمـ طمب عمى بكميتو يقبؿ جعمو مما.  العمـ في كالرغبة كالذكاء ، النبكغ

 مف كتنقؿ.  بمده في البارزيف كالعمماء ، الشيكخ بمبلزمة كذلؾ ، كتحصيمو
 كالتفسير ، كالقراءات.  عمـك عدة العمماء مف لقيو عمف فأخذ ، أمكنة عدة

 .  العمـك مف كثير في برز حتى عمييـ كقراىا ، كالفقو ، كالحديث
.  ذلؾ عمى ساعدتو عكامؿ – لمسخاكم – تعالى ا قيض كقد
لى كالنبكغ ، الذكاء مف بو يتمتع كاف ما إلى فباإلضافة  ا قذفو ما جانب كا 

 ، مصر كانت فقد.  تحصيمو في األكيد كالسعي ، العمـ حب مف قمبو في
 ، بالعمـك غنية بلميةإس كمنارات.  كثقافة ، عمـ مراكز.  كبغداد ، كدمشؽ

 األقطار ىذه إلى يفدكف الذيف العمماء مف مباركة بكككبة كحافمة.  كالمعارؼ
 .  الفنكف كصنكؼ العمـك مختمؼ معيـ حامميف

 مرحمة في – السخاكم تكجيو في ساعدت كغيرىا ، العكامؿ ىذه فكؿ
 يؿكن ، كالعمماء ، العمـ مجالس فحضر.  العمـ طمب إلى – عمره مف مبكرة
 ، العممية األىمية لو اكتممت حتى.  المطالعة عمى كانكب.  معينيا مف

 ( ُ). كقتو في كالمشايخ

                                                           

(
ٔ

إلهواء ثؾش ٓولّ ٤َُ٘ كهعخ ( ػِْ اُل٣ٖ اَُقب١ٝ ًٝزبثٚ عٔبٍ اُوواء ًٝٔبٍ ا

أٌُِٔخ اُؼوث٤خ اَُؼٞك٣خ عبٓؼخ أّ اُووٟ  ٕٔٗٔأُبعَز٤و ُِجبؽش / ػجل هللا أُؼ٤زن 

 ٤ًِخ اُْو٣ؼخ ٝاُلهاٍبد اإلٍال٤ٓخ .  



 
 أ.ك/ٓؾٔل ا٤َُل ٍؼل ٓؾٔل رـــلَـ٤و اُـوـوإٓ اُـؼـظـ٤ـْ ٜٝٓ٘غٚ ك٢ ًزبثٚ اإلٓبّ ػِْ اُل٣ٖ اَُقب١ٝ

 ُٖٕٖ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اخلايظ ادلثحث  
 سحالتّ

 عيد مف كذلؾ ، طبلبو بيف ، متبعة سنة العمـ طمب في الرحمة تعتبر
 اإلسبلمية الفتكحات عيد بذلؾ كأعني – عمييـ تعالى ا رضكاف – الصحابة

 .  الراشديف الخمفاء زمف
 التابعيف بعيد مركرا  النبي حديث معيـ حامميف الببلد في تفرقكا حيث

 أكسع مجاالن  اخذت قد ، عيدىـ في الرحمة كانت الذيف – تعالى ا رحميـ –
 خمفو الذم العمـ مف األكبر القدر عمى الحصكؿ في رغبة كذلؾ ؛ كأرحب ،
 .فيو اإلسناد لعمك طمبا ككذلؾ  . 

 حيث البلحقة القركف إلى ، المحمكدة الطريقة تمؾ طابع سحبان كىكذا
 النابغيف العمماء مف لكثير البارزة السمة ىي:  العمـ طمب في الرحمة أصبحت

 ، مصالحيـ كىجركا ، كأىمييـ ، ببلدىـ مف انتقمكا الذيف ، المشيكريف ،
 – ذلؾ ؿأج مف – كتكبدكا ، كالمعرفة ، العمـ مف التزكد في رغبة ؛ كأعماليـ
 . الغاية كشرؼ ، اليمة عمك ذلؾ يصحب.  المشاؽ كاستعذبكا ، الصعاب

 رأسو مسقط عمى.  العمـ طمب في يقتصر لـ – ا رحمو – كالسخاكم
 كأبي ، السمفي مف فسمع.  (ُ)ىػِٕٓ سنة اإلسكندرية إلى رحؿ بؿ ،( سخا)

 بف عساكر مف فسمع ، القاىرة إلى انتقؿ ثـ.  كغيرىما ، عكؼ بف الطاىر
 كبار مف كغيرىـ ، كالغزنكم ، الجكد كأبي كالشاطبي ، كالبكصيرم ، عمي

 عنيـ يأخذ المشيكريف أئمتيا إلى فجمس.  دمشؽ في رحالو حط ثـ. العمماء
 . إقامة دار كاختارىا ، كأىميا ، المدينة لو كطابت

 التقى أنو يذكر كلـ. ( ِ)ىػٖٗٓ:  سنة فحج الحج فرصة لو سنحت كقد

                                                           

(
ٔ

 . ٛ/ كاه ئؽ٤بء اُزواس اُؼوث٢ ث٤وٝد ٙٙ/٘ٔاٗظو : ٓؼغْ األكثبء ٤ُبهٞد اُؾ١ٞٔ ( 

(
ٕ

 ك رـ ٛ  -ُج٘بٕ-كاه ٕبكه ث٤وٝد  ٛ/ ٕٕٖ/7اٗظو : ٝك٤بد األػ٤بٕ ( 



 
 أ.ك/ٓؾٔل ا٤َُل ٍؼل ٓؾٔل رـــلَـ٤و اُـوـوإٓ اُـؼـظـ٤ـْ ٜٝٓ٘غٚ ك٢ ًزبثٚ اإلٓبّ ػِْ اُل٣ٖ اَُقب١ٝ

 ُٕٖٗ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ف.  العمماء مف دبأح  االلتقاء مف تخمك ال الرحبلت ىذه مثؿ أف الغالب كاف كا 
 .  بالعمماء

  انغادط ادلثحث
 شٕٛخّ

 :  قسميف إلى السخاكم الديف عمـ شيكخ نقسـ اف يمكننا

 .  دمشؽ في شيكخو:  ثانيا              .  مصر في شيكخو:  أكالن 

 أيضان  قسميف إلى ينقسمكف ، مصر في شيكخو:  أكالن : 

 : القاىرة في -أ

 . (1) (ىػَٗٓ-ّٖٓ: ) الشاطبي القاسـ أبك -ُ
 أبك أحمد بف خمؼ بف (2)فيرُّه بف القاسـ المغكم المحدث المقرئ اإلماـ ىك 

ٍيني الشاطبي محمد كأبك القاسـ  كالفقو بالقراءات عارفنا إمامنا كاف( 3)الرُّعى
 .  ىػّٖٓ سنة األندلس ببلد مف شاطبة في كلد. كالنحك كالتفسير كالحديث
 األماني حرز» ، كاسميا ، بالشاطبية المشيكرة قصيدتو:  آثاره مف
 لـ ما كاإلعجاب كالقبكؿ الشيرة مف الكتاب ىذا ناؿ كقد «التاياني ككجو
 كعدد ، عميو الثناء في الجزرم ابف تكسع كلقد ، الفف ىذا في لغيره يتيسر
 . بيتنا ُُّٕ:  أبياتيا

                                                           

(
ٔ
، ، ٛجوبد  3ٖٕ/ٙٔ، ٓؼغْ األكثبء :  7ٔ/ٗاٗظو روعٔزٚ ك٢ : ٝك٤بد األػ٤بٕ :  (

 .  ٖٔٓ/ّٗنهاد اُنٛت :  7ٕٕ-7ٕٓ/7اُْبكؼ٤خ َُِج٢ٌ : 

(
ٕ
ح ، ٌٛنا ٙجطٜب اثٖ فٌِبٕ  ( ثٌَو اُلبء ثؼلٛب ٣بء ٍبً٘خ ، ٝصْ هاء ْٓلكح  –ك٤ِْوُّ

ثِـخ اُِط٢٘٤ ٖٓ ػغْ األٗلٌُ ، ٝٓؼ٘بٙ ثبُؼوث٢ : اُؾل٣ل . أٗظو  – ٓٚجٞٛخ ثؼلٛب ٛبء

 . 7ٕ/ٗ: ٝك٤بد األػ٤بٕ : 

(
ٖ
َػ٢ِ٘٤ْ  ( َٗجخ ئ٠ُ م١  –ثْٚ اُواء ٝكزؼ اُؼ٤ٖ أُِٜٔخ ٌٍٕٝٞ ا٤ُبء ٝثؼلٛب ٕٗٞ  –اُوُّ

 . 7ٕ/ٗهػ٤ٖ ، ٝٛٞ أؽل أك٤بٍ ا٤ُٖٔ . أٗظو : ك٤بد األػ٤بٕ : 



 
 أ.ك/ٓؾٔل ا٤َُل ٍؼل ٓؾٔل رـــلَـ٤و اُـوـوإٓ اُـؼـظـ٤ـْ ٜٝٓ٘غٚ ك٢ ًزبثٚ اإلٓبّ ػِْ اُل٣ٖ اَُقب١ٝ

 َُٖٖ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(ُ) (ىػٖٗٓ – َٔٓ) البكصيرم -ِ
 ثابت بف مسعكد بف عمي بف ا ىبة الكـر كأبك القاسـ أبك ىك
المينىٍستيرم الخزرجي األنصارم

 المعركؼ ، كالدار المكلد المصرم ، األصؿ (ِ)
 . ىػَٔٓ سنة كلد. (ّ)بالبكصيرم
 الشيخ كفييـ ، الببلد مف إليو كرحمكا كأكثركا الناس عميو كسمع
:  مصنفاتو مف.  ىػ ٖٗٓ سنة تكفي.  الحديث نوم سمع فقد ، السخاكم
 . كالمنسكخ الناسخ مختصر
 (ْ) (ىػَٓٔ-ُٖٓ) المخمي الجكد أبك -ّ
 أبك ا عبد بف مكي بف فارس بف غىيااث النحكم الفرضي المقرئ ىك
 ، كامؿ إماـ.  بمصر القراء شيخ ، الضرير المصرم المنذرم المخمي الجكد
 . ػىُٖٓ سنة كلد ثقة كأستاذ

 حسف ، فاضبلن  ، ديِّننا ، عركضينا ، أديبىا ، فرضينا ، نحكينا ، مقرئنا ككاف
 في تيكفِّي ، السخاكم الحسف أبك بينيـ مف ، كبير عدد عميو قرأ ، األخبلؽ
 . ىػَٓٔ سنة رمضاف تاسع

 . (ٓ) (ىػٗٗٓ-ِّٓ) الغزنكمُّ  الفضؿ أبك -ْ
                                                           

(
ٔ

 –، ٝأُْزوى ًٝٙؼب ٝأُلزوم ٕوًؼب  7ٙ/ٙبد األػ٤بٕ : أٗظو روعٔزٚ ك٢ : ٝك٤( 

 .  1ٖٖ/ٗ، ّٝنهاد اُنٛت : 1ٕٔ/ٙ، ٝاُ٘غّٞ اُياٛوح : 7ٓ: ٓ  -٤ُبهٞد اُؾ١ٞٔ 

(
ٕ

ز٤ِو : ثْٚ ا٤ُْٔ ٝكزؼ إُ٘ٞ ٌٍٕٝٞ ا٤َُٖ أُِٜٔخ ًَٝو اُزبء ٌٍٕٝٞ ا٤ُبء (  َْ َ٘ ُٔ اُ

ٛـ أ٣بّ فالكخ 1ٓٔأػ٤ٖ اُٜب٢ّٔ ٍ٘خ  ٝثؼلٛب هاء : ث٤ََُِْلح ثاكو٣و٤خ . ث٘بٛب ٛوصٔخ ثٖ

 . 7ٓ/ٙاُو٤ّل . أٗظو : ٝك٤بد األػ٤بٕ : 

(
ٖ

ث٤ٕٞو : ثْٚ اُجبء ٌٍٕٝٞ اُٞاٝ ًَٝو اُٖبك أُِٜٔخ ٌٍٕٝٞ ا٤ُبء ٝثؼلٛب هاء : ( 

رؼوف ثج٤ٕٞو هٞه٣لً ، ٣وبٍ : ًٞه٣لً ، ٢ٛٝ ث٤ِلح ثأػٔبٍ اُجَٜ٘ب ٖٓ ٕؼ٤ل 

 . 7ٓ/ٖٙٓو . أٗظو : ٝك٤بد األػ٤بٕ : 

(
ٗ

، ٝاُ٘غّٞ  31ٗ/ٔ، ٝؽَٖ أُؾبٙوح :  ٗ/ٕأٗظو روعٔزٚ ك٢ : ٛجوبد اُوواء : ( 

 .  3ٙٔ/ٙاُياٛوح : 

(
٘

 1ٗٔ،  7ٗٔ/ٕاُوو٢ّ :  –اٗظو روعٔزٚ ك٢ : اُغٞاٛو ا٤ُٚٔئخ ك٢ ٛجوبد اُؾ٘ل٤خ ( 

اُلًٖ ،  –ؽ٤له أثبك  –ثٔطجؼخ ٓغٌِ كائوح أُؼبهف اُ٘ظب٤ٓخ  –اُطجؼخ األ٠ُٝ  –

د/ ف٤َِ أُٖ٘ٞه  31ٗ،  ٗٙٗ/ٔ، ٝؽَٖ أُؾبٙوح :  1ٗٔ/ُٙياٛوح : ٝاُ٘غّٞ ا

، ّٝنهاد اُنٛت :  1ٓٗٔاُطجؼخ األ٠ُٝ  -ُج٘بٕ-ٛ/ كاه اٌُزت اُؼ٤ِٔخ ث٤وٝد 
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 ، الحنفيُّ  البغدادمُّ  ثـ . (ُ)الغزنكمُّ  عمي بف يكسؼ بف محمد الفضؿ أبك
 .  ىػِّٓ سنة ببغداد كلد ، مفسر ، فقيو ، مقرئه 

متاف عميو قرأ ممف  ، الحاجب عمرك كأبك السخاكم الحسف أبك:  العبلا
 .   ىػٗٗٓ سنة بالقاىرة بصره كيؼا  أف بعد كتكفي
 : اإلسكندرية في شيكخو -ب
 . (ّ)(ىػٕٔٓ-ْٖٕ) (ِ)السِّمفي أبكطاىر -ُ
 أحمد بف محمد بف أحمد الديف عماد المقرئ المحدث الحافظ ـاإلما ىك

 تاريخ في اختمؼ ، الشافعي (ْ)الجركاني األصبياني إبراىيـ بف محمد ابف
 .  ىػْٖٕ كسنة تقريبنا ِْٕ سنة بيف ما كالدتو

 ، اإلسكندرية بثغر ىػٕٔٓ سنة اآلخر ربيع عشر خامس في تكفي
 .  األخضر الباب عند السكر ؿداخ مقبرة كىي (ٓ)«كىٍعمىة» في كدفف

 . (ٔ)(ُٖٓ-ْٖٓ) عكؼ بف الطاىر أبك -ِ
 بف عيسى بف إسماعيؿ بف مكي بف إسماعيؿ عكؼ بف الطاىر أبك ىك
 . ىػْٖٓ سنة المكلكد ، المالكي اإلسكندراني الزىرم (ٕ)عكؼ

                                                                                                                                        

ٗ/ٖٖٗ . 

(
ٔ

 .  1ٗٔ/َٕٗجخ ئ٠ُ َؿْيَٗخ ، ٢ٛٝ أٍٝ ثالك اُٜ٘ل . أٗظو : اُغٞاٛو ا٤ُٚٔئخ : ( 

(
ٕ
َِلٚ  ( : ٛٞ ُلع أػغ٢ٔ ،  -ُالّ ٝاُلبء ٝك٢ آفوٛب ٛبء ثٌَو ا٤َُٖ أُِٜٔخ ٝكزؼ ا –ٍِ

َّٕ ّلزٚ اُٞاؽلح ًبٗذ ْٓوٞهخ ، كٖبهد ٓضَ ّلز٤ٖ  ٝٓؼ٘بٙ ك٢ اُؼوث٢ صالس ّلبٙ ، أل

َِجَخ»، ؿ٤و األفوٟ األ٤ِٕخ ٝاألَٕ ك٤ٚ  أٗظو : ٝك٤بد « . ثبُلبء»ثبُجبء ، كأثلُذ « ٍِ

 . 3ٓ،  13/ٔاألػ٤بٕ : 

(
ٖ
، ٝؽَٖ  ٕٓٔ/ٔ، ٝٛجوبد اُوواء :  17/ٔػ٤بٕ : أٗظو روعٔزٚ ك٢ : ٝك٤بد األ (

  ٕ٘٘/ٗ، ّنهاد اُنٛت :  ٖٗ٘/ٔأُؾبٙوح : 

(
ٗ
 .  ٕ٘٘/ٗاُغوٝا٢ٗ : َٗجخ ئ٠ُ عوٝإ ٓؾِخ ثإٔجٜبٕ . اٗظو : ّنهاد اُنٛت :  (

(
٘
ْػَِخٌ  ( ثلزؼ اُٞاٝ ٌٍٕٝٞ اُؼ٤ٖ أُِٜٔخ ، ٝثؼلٛب الّ صْ ٛبء ، ٣وبٍ : ئٕ ٛنٙ أُوجوح  –َٝ

ه٢ٙ هللا  –ئ٠ُ ػجل اُوؽٖٔ ثٖ ٝػِخ اَُجز٢ أُٖو١ ، ٕبؽت اثٖ ػجبً َٓ٘ٞثخ 

 .  11/ٔٝه٤َ ؿ٤و مُي . اٗظو : ٝك٤بد األػ٤بٕ :  –ػٜ٘ٔب 

(
ٙ
،  ٗ٘/ٖٝ  31ٕ/ٔ، ٝك٤بد األػ٤بٕ :  1ٕٙ/ٗأٗظو روعٔزٚ ك٢ : ّٝنهاد اُنٛت :  (

ٕ٘ٔ  ،ٗٔ3 . 

(
7
ه٢ٙ  –ٞف اُٖؾبث٢ اُغ٤َِ ٣ُٞهع اثٖ كوؽٕٞ َٗجٚ ؽز٠ ٣َٖ ثٚ ػجل اُوؽٖٔ ثٖ ػ (



 
 أ.ك/ٓؾٔل ا٤َُل ٍؼل ٓؾٔل رـــلَـ٤و اُـوـوإٓ اُـؼـظـ٤ـْ ٜٝٓ٘غٚ ك٢ ًزبثٚ اإلٓبّ ػِْ اُل٣ٖ اَُقب١ٝ
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 مدار كعميو ، مالؾ مذىب عمى الفقو في دىره كفريد ، عصره إماـ
 ، التاـ كالتكاضع ، العبادة ككثرة ، كالزىد ، الكرع لؾذ إلى كجمع ، الفتكل
 ، بالعمـ شيير ، كبير بيت اإلسكندرية بثغر عكؼ ابف كبيت ، النفس كنزاىة
 – عكؼ ابف تكفي.  فرحكف ابف يذكر كما ، الفقياء مف جماعة فيو كاف

  ىػُٖٓ سنة – ا رحمو
( :دمشؽ) الشاـ في شيكخو:  ثانيا 
 . (ُ)( ىػُّٔ-َِٓ) ًكٍنًدمُّ ال اليمف أبك -ُ
 الديف تاج األديب المغكم ، النحكم ، المحدث ، المقرئ ، العبلمة ىك

 بف الحسف بف زيد بف الحسف بف زيد بف الحسف بف زيد الكندم اليمف أبك
 في المكلكد ، الدمشقي الحنفي التاجر البغدادم حميد بف عصمة بف سعيد
 . ىػَِٓ سنة شعباف مف كالعشريف الخامس في بغداد

 سنة مف شكاؿ مف السادس اإلثنيف ضحكة بدمشؽ كانت فقد كفاتو أما
 . (ِ)قاسيكف بجبؿ كدفف ، كستمائة عشرة ثبلث

 . (ّ) (ىػُٔٔ-ِْٓ) البغدادم البركات أبك -ِ
 بف ثابت بف منصكر بف محمد بف أحمد بف داكد البركات أبك الديف زيف
 ببغداد كلد.  جميؿ سيد ، القضاة ؿككي ، البغدادم األزجي مبلعب بف الحارث
 . ىػُٔٔ سنة اآلخرة جمادل في بدمشؽ تكفي.  ىػِْٓ سنة

 . (ْ)(ىػََٔ – ِٕٓ) عساكر بف القاسـ -ّ
                                                                                                                                        

 . -هللا ػ٘ٚ 

(
ٔ
،  ٗٔ-ٓٔ/ٖ، ئٗجبٙ اُوٝاٙ :  7٘ٔ-7ٔٔ/ٔٔأٗظو روعٔزٚ ك٢ : ٓؼغْ األكثبء :  (

، ٝاُ٘غّٞ اُياٛوح  31ٕ،  37ٕ/ٔ، ٝٛجوبد اُوواء :  ٕٖٗ-3ٖٖ/ٕٝٝك٤بد األػ٤بٕ 

 :ٙ/ٕٔٙ  . 

(
ٕ
ٔبئخ ٝع٤ٔغ : رٞك٢ ثلْٓن ٍ٘خ ٍجغ ٝرَؼ٤ٖ ٝفَٔ 7ٖٔ/ٔٔك٢ ٓؼغْ األكثبء :  (

 ٛـ .ٖٖٔٙٓبكه روعٔزٚ رٞك٢ ٍ٘خ 

(
ٖ
 . 7ٙ/٘، ّٝنهاد اُنٛت :  71ٕ/ٔأٗظو روعٔزٚ ك٢ : ٛجوبد اُوواء :  (

(
ٗ
، ٝٛجوبد اُْبكؼ٤خ  3ٖٙٔ – 7ٖٙٔ/ٗأٗظو روعٔزٚ ك٢ : رنًوح اُؾلبظ ُِنٛج٢ :  (

:  ٝاُ٘غّٞ اُياٛوح 1ٖ/ٖٔ، ٝاُجلا٣خ ٝاُٜ٘ب٣خ الثٖ ًض٤و :  ٖٖ٘،  ٖٖ٘/1َُِج٢ٌ : 



 
 أ.ك/ٓؾٔل ا٤َُل ٍؼل ٓؾٔل رـــلَـ٤و اُـوـوإٓ اُـؼـظـ٤ـْ ٜٝٓ٘غٚ ك٢ ًزبثٚ اإلٓبّ ػِْ اُل٣ٖ اَُقب١ٝ

 ُّٖٖ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بف ا ىبة بف عمي بف القاسـ محمد أبك الديف بياء الحافظ ىك
 .  ىػِٕٓ سنة المكلكد ، الدمشقي الشافعي عساكر
 ( . ُ( )َٕٔ-ُٔٓ) طبرزذ ابف -ْ
 يحيى بف أحمد بف محمد بكر أبي بف عمر حفص أبك الديف مكفؽ ىك

 سنة ببغداد كلد ، الداارىقِّزم (ِ)طبرزذ بابف المعركؼ ، المؤدب حساف بف
 . حرب بباب كدفف ىػَٕٔ سنة تكفي ىػُٔٓ

 انغاتع ادلثحث
 ئقشاؤِ

 ما نشر دكف كحده التعمـ عمى – تعالى ا رحمو – السخاكم يقتصر لـ
 .  كالتكجيو التدريس عمى حرص بؿ.  لمناس كتبميغو تعممو

 كسكف.  القرافة إلى انتقؿ عندما.  التعميمية السخاكم رحمة بدأت كقد
 . مدة فيو الناس إمامة كتكلى ، مسجدىا في

 (ّ)مكسؾ:  األمير أكالد يديو عمى التعميـ يتمقى كاف الفترة ىذه أثناء في
 . (ْ)دمشؽ إلى نفسو األمير مع انتقؿ ثـ. 

 شعاعو كشع نجمو بزغ ، مشايخيا عف كتمقيو ، دمشؽ إلى انتقالو بعد
 .  سنة أربعيف مف أكثر األمكم بالجامع لئلقراء كتصدر ،

 بدمشؽ كرأيتو... »:  فيقكؿ السخاكم حمقة خمكاف ابف لنا يصؼ
 منيـ لكاحد تصح كال ، القراءة ألجؿ ؛ الجامع في عميو يزدحمكف كالناس

                                                                                                                                        

 .  1ٙ٘/ٔ، ٛجوبد اُوواء :  7ٖٗ/ٗ،ّٝنهاد اُنٛت :  1ٙٔ/ٙ

(
ٔ
 .  ٕٙ/٘، ٝاُْنهاد :  ٖ٘ٗ،  ٕ٘ٗ/ٖأٗظو روعٔزٚ ك٢ : ٝك٤بد األػ٤بٕ :  (

(
ٕ
ثلزؼ اُطبء أُِٜٔخ ٝاُجبء أُٞؽلح ٌٍٕٝٞ اُواء ٝكزؼ اُيا١ ٝثؼلٛب ماٍ  –ٛجوىم  (

 . ٖ٘ٗ/ٖٓؼغٔخ : اٍْ ُ٘ٞع ٖٓ اٌَُو . ٝك٤بد األػ٤بٕ : 

(
ٖ
ػٔبك اُل٣ٖ كاٝك ثٖ ػي اُل٣ٖ ٍٓٞي ثٖ عٌو ثٖ فبٍ ٕالػ اُل٣ٖ رٞك٢ ٍ٘خ :  (

-.ٛ/ كاه اُغ٤َ  73ٔٝاُن٣َ ػ٠ِ اُوٝٙز٤ٖ ٓ 3ٗٔ/ٕٛـ . أٗظو اُوٝٙز٤ٖ ٗٗٙ

 ك رـ ٛ  -ث٤وٝد

(
ٗ
 . ٙٙ-٘ٙ/٘ٔأٗظو : ٓؼغْ األكثبء ٤ُبهٞد  (
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...  بدمشؽ تكفي أف إلى كظيفتو عمى مكاظبا يزؿ كلـ...  زماف بعد إال نكبة
 . (ُ)«التسعيف عمى نيؼ كقد

 مف أحدا أعمـ ال.  الغاية إلى كثير خمؽ عميو قرأ... »:  الذىبي يقكؿ
 . (ِ)«...  منو صحابا أكثر الدنيا في القراء

 – الصالح أـ تربة أم – بنيت كألجمو... »:  كذلؾ الجزرم ابف يقكؿ
 فقصده بالقراءات البمد أىؿ أعمـ يككف أف الشيخ عمى شرطيا جعؿ بسببوك 

 . (ّ)«... عنو األخذ في كتنافسكا ، عميو كازدحمكا ، اآلفاؽ مف الطمبة

 آخر حتى كذلؾ كظؿ ، كالتعميـ ، بالتدريس حياتو السخاكم بدأ ىكذا
 عمى قادرا ـمادا ، الدائـ كشغمو ، الحقيقي العالـ عمؿ ىك التعميـ ألف ؛ عمره

 . كاإلنتاج كالبذؿ العطاء

  انثايٍ ادلثحث
 تاليٛزِ

 ، كاستكعبيا عصره عمماء عمى المختمفة العمـك السخاكم تمقى أف بعد
 كتماـ ، دراستو اكتماؿ منذ ، كالتعميـ ، التدريس كمارس ، فييا كبرع
 البارزيف العمماء مف كأصبح ، منزلتو ارتفعت – قميؿ قبؿ مر كما – تحصيمو

 الطبلب أنظار محط كصار الناس بيف صيتو كذاع ، كاسعة شيرة كناؿ ،
 . منو كيسمعكف ، عنو يأخذكف ، عميو تكافدكا الذيف

 اإلقراء في كطكؿ ، السخاكم حمقة في الطبلب ىؤالء كثرة معنا مر كقد
 .  سنة أربعيف بمغت كالتي

 كتب في ذكرىـ كرد الذيف الطبلب بعض بذكر – يأتي فيما – كسأكتفي

                                                           

(
ٔ
 . ٖٔٗ-ٖٓٗ/ٖٝك٤بد األػ٤بٕ  (

(
ٕ
 .  7ٕٗ/ٖاُؼجو  (

(
ٖ
 .  1ٙ٘/٣ٔخ اُٜ٘ب٣خ ؿب (
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 .(ُ)كفياتيـ حسب بترتيبيـ كذلؾ ، كالتاريخ ، التراجـ
 أبك قاؿ – الديف ضياء – القكصي ظافر بف السيد عبد بف عمي -ُ
:  سنة تكفي.  «شعر كلو السخاكم شيخنا أصحاب مف كاف»:  شامة
 .(ِ)ىػُٖٔ

 معجمة زام بعدىا مكسكرة ميممة داؿ – الدزمارم كشاسب بف أحمد -ِ
 – العباس أبك الديف كماؿ – مثناة تحتية ياء ثـ مكسكرة يممةم راء ثـ ساكنة
 . صكفي ، فقيو

 خطبة في – السخاكم أم – شيخنا ذكره الذم كىك شامة أبك قاؿ
 تكفي.  التفسير سماع كقت الشيخ حمقة يبلـز ككاف عميو كأثنى ، التفسير

 .(ّ)ىػّْٔ:  سنة
 المشتغميف فم شاب»:  شامة أبك قاؿ ، الخيسي بف محمد العز -ّ
 الحسف أبي شيخنا أصحاب مف ، فيو المجتيديف ، لو المحصميف بالعمـ

 .(ْ)ىػّْٔ:  سنة تكفي ىػ.ا «السخاكم
 بابف المعركؼ الشياب ، اليمنى منصكر بف عمى بف محمد -ْ
 أصحاب مف كأبكه ىك ، الشباف فضبلء مف كاف شامة أبك قاؿ الحجازم
 .  (ٓ)ىػّْٔ:  سنة تكفي بو المختصيف الحسف أبي شيخنا
 يكسؼ أبك الديف منتجب – رشيد بف العز أبي بف المنتجب -ٓ

 مقرئا ككاف ، شامة أبك قاؿ ، شيكخو بعض في لمسخاكم قريف.  اليمذاني
 تعاطي ثـ الشاطبية قصيدة معرفة في الحسف أبي بشيخنا كانتفع...  مجكدا

                                                           

(
ٔ
 ٝئٕ ارلن أًضو ٖٓ ر٤ِٔن ك٢ ربه٣ـ اُٞكبح ٣ٌٕٞ اُزور٤ت ؽَت ؽوٝف أُؼغْ . (

(
ٕ
 .  ٖٔٔاٗظو : اُن٣َ ػ٠ِ اُوٝٙز٤ٖ ٓ (

(
ٖ
ثٌَو أُٝٚ ٝرْل٣ل صب٤ٗٚ « كىٓبه». ٝٛٞ َٓ٘ٞة ئ٠ُ  7٘ٔاٗظو أُٖله اَُبثن ٓ (

 7ٔ٘/ُٕجِلإ هِؼخ ؽ٤ٖ٘خ ٖٓ اُ٘ٞاؽ٢ أمهث٤غبٕ هوة رجو٣ي . ٓؼغْ ا

(
ٗ
 .7ٙٔاُن٣َ ػ٠ِ اُوٝٙز٤ٖ ٓ (

(
٘
 . 7ٙٔاُن٣َ ػ٠ِ اُوٝٙز٤ٖ ٓ (



 
 أ.ك/ٓؾٔل ا٤َُل ٍؼل ٓؾٔل رـــلَـ٤و اُـوـوإٓ اُـؼـظـ٤ـْ ٜٝٓ٘غٚ ك٢ ًزبثٚ اإلٓبّ ػِْ اُل٣ٖ اَُقب١ٝ

 ُٖٖٔ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لو شيخنا ـتعمي حؽ كجحد ، سباحتو عف عجز بحرا فخاض ، القصيدة شرح
 . (ُ)كعنو عنا يعفك فا

:  سنة تكفي «السخاكم كجكد مع كاسدا سكقو كاف»:  الذىبي كقاؿ
 . (ِ)ىػّْٔ

   انتاعع ادلثحث
 (3) عهّٛ انُاط ٔثُاء انعهًٛح يكاَتّ

 القراءات في السيما – األقطاب األئمة مف السخاكم لئلماـ تحصؿ لقد
 ، لغيره يتأتا  لـ ما ، زمانو في اـكالش مصر في - العربية كعمـك كالتفسير

 كما بؿ ، بالبناف إليو يشار أصبح حتى الغزير عمميـ مف ينيؿ جعمو مما
 رئاستيا إليو كانتيت ، الفنكف ىذه في زمانو أىؿ فاؽ بأنو العمماء لو يشيد

 لمعمماء حؽا  كليذا ، األصقاع مختمؼ مف العمـ لطمبة الترحاؿ محط كأصبح ،
 إمامنا كاف»:  فيو ا فضؿ ابف قاؿ فقد.  قدره كيقدركه ، عميو يثنكا أف

مة دنا ، محققنا ، مقرئنا ، عبلا  النحك في إمامنا ، كعمميا بالقراءات بصيرنا ، مجكِّ
 أفراد مف..  األدب في الباع طكيؿ ، كأصكلو بالفقو عارفنا ، كالتفسير كالمغة
 . (ْ)«آدـ بني كأذكياء العالـ

 عنو يقكؿ ياقكت فيذا ، معاصريو مف تككف عندما لمرجؿ شيادة كخير
 عميٌ  اسمو ، كثيرة تصانيؼ كلو ، كاألدب القرآف أىؿ مف رجؿ كبدمشؽ»: 
ؿي  ، دىيِّفه  فاضؿ أديب كىك ، أيامنا في حيه  ، السخاكم محمد بف  إليو ييٍرحى

 «. (ٓ)عميو لمقراءة
                                                           

(
ٔ
 . 7٘ٔأُٖله اَُبثن ٓ (

(
ٕ
اُطجؼخ  -ث٤وٝد-.د/ٓؾٔل ؽَٖ اُْبكؼ٢ ٛ/ كاه اٌُزت اُؼ٤ِٔخ  ٖٖٗٓؼوكخ اُوواء ٓ (

  7ٔٗٔاأل٠ُٝ 

(
ٖ
  ٖٕ٘،  1ٗٔاٗظو : اُن٣َ ػ٠ِ اُوٝٙز٤ٖ :  (

(
ٗ
د/ٓؾٔل أثٞاُلَٚ ٛ/  3ٕٔ/ٔٛجوبد اُِـ٤٣ٖٞ ٝاُ٘ؾبح :  اٗظو : ثـ٤خ اُٞػبح ك٢ (

 أٌُزجخ اُؼٖو٣خ ث٤وٝد . 

(
٘
 «.ٍقب» ٙٗ/٘اٗظو : ٓؼغْ اُجِلإ :  (



 
 أ.ك/ٓؾٔل ا٤َُل ٍؼل ٓؾٔل رـــلَـ٤و اُـوـوإٓ اُـؼـظـ٤ـْ ٜٝٓ٘غٚ ك٢ ًزبثٚ اإلٓبّ ػِْ اُل٣ٖ اَُقب١ٝ
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 زدحاميـكا طمبتو كثرة مف كخاصة ، منو إعجابو يظير خمكاف ابف كىذا
 الجامع في عميو يزدحمكف كالناس بدمشؽ كرأيتو»:  فيقكؿ ، عميو لمقراءة

 «زماف بعد إال نكبة منيـ لكاحد تصح كال ، القراءة ألجؿ( األمكم الجامع أم)
 عمى تقدـ دمشؽ في أنو كيذكر.  «عظيـ اعتقاد فيو كلمناس»:  يقكؿ ثـ

 طمبتو قراءة إلى يستمع ككى ، لو رؤيتو تكررت مشيدا كيذكر.  زمانو عمماء
 جبؿ إلى يصعد كىك بييمة يركب مرارنا كرأيتو»:  فيقكؿ ، عمييـ كيرد

 غير مكضع في ميعاده يقرأ كاحد ككؿ ، كثبلثة اثناف كحكلو ، الصالحييف
 عمى مكاظبنا يزؿ كلـ ، الجميع عمى يرد كىك ، كاحدة دفعو في كالكؿ ، اآلخر

 .(ُ)«تيكفِّي أف إلى كظيفتو
 شيخ المصرم السخاكم الديف عمـ الشيخ»:  طبقاتو في السبكي كقاؿ

 كالقراءات النحك في إمامنا ، الناس ييفتي فقييا ككاف..  بدمشؽ القراء
 المصنفات كلو ، عنو القراءات ألخذ الببلد مف الخمؽ قصده ، كالتفسير
 .(ّ)«طبقاتو في األسنكم عنو قاؿ ىذا كمثؿ. (ِ) الكثيرة

 ، كتبو في مكطف مف أكثر في لو ترجـ فقد الذىبي فظالحا اإلماـ أما
 ابف كبلـ نقؿ بعد «النببلء أعبلـ سير» في قاؿ ، عميو الثناء في كأطنب
 كركل ، كأفاد كأقرأ صناؼ ، التفسير في بارعنا ككاف»:  السابؽ ا فضؿ
 .(ْ)«القرااء عميو كتكاثر ، صيتو كبعد ، الكثير

 كال ، الغاية إلى كثير خمؽ عميو قرأ»:  «ـاإلسبل تاريخ» في عنو كقيؿ
 .(ٓ)«منو أصحابنا أكثر الدنيا في القرااء مف أحدنا أعمـ

 ، الميفىسِّرٍ  ، المقرئ»:  القراء طبقات في عنو قاؿ فقد الجزرم ابف أما
                                                           

(
ٔ
 . ٖٓٗ/ٖاٗظو : ٝك٤بد األػ٤بٕ :  (

(
ٕ
 . 31ٕ،  37ٕ/1اٗظو : ٛجوبد اُْبكؼ٤خ اٌُجوٟ :  (

(
ٖ
 . 1ٙ/ٕاٗظو : ٛجوبد اُْبكؼ٤خ ُأل١ٍٞ٘ :  (

(
ٗ
 .3٘ٗ/  ٖٔأػالّ اُ٘جالء : اٗظو : ٤ٍو  (

(
٘
 . 3ٙ٘/ٔاٗظو : ٛجوبد اُوواء :  (
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 قالو ما أكرد ثـ «بدمشؽ اإلقراء مشايخ شيخ ، الشافعي ، المغكم النحكم
 عصره في كليس ، بميغنا إتقاننا العمـك ىذه أتقف:  كقاؿ ، فيو ا فضؿ ابف
 ، أصكلينا ، مفتينا ، ذلؾ غير العمـك مف بكثير عالمنا ككاف ، فييا يمحقو مف

 لـ كمف ، كأكمميا السبع القراءات عميو قرأ ممف كبيرة طائفة أكرد ثـ.  مناظرنا
 عنو كلر  كمف ، ختمة عميو قرأ كمف ، عميو الشاطبية سمع مف ثـ ، يكمميا
 .(ُ)باإلجازة

 ، لمحصر ال لمتمثيؿ العمماء أقكاؿ مف أكردناىا التي النماذج ىذه كلعؿ
 في بسطة مف السخاكم عميو كاف لما ، كاضحة صكرة إعطائنا في كافية
 .  عصره إماـ فييا كاف الذم القراءات عمى السيما ، العمـ

  انعاشش ادلثحث
 يإنفاتّ

 فيو تنكعت.  كفير عممي إنتاج – عالىت ا رحمو – لمسخاكم كاف لقد
 ، التفسير:  شممت كالتي.  العمـك مف كثير في العممية آثاره ، مؤلفاتو

 اإلقراء مبلزمتو إلى فباإلضافة.  ذلؾ كغير العربية المغة كعمـك ، كالقراءات
 ، التأليؼ في شارؾ فقد.  سنة أربعيف عمى تزيد التي ، الطكيمة المدة تمؾ

...  متقنة تصانيؼ كلو... »:  الذىبي عنيا قاؿ.  شتى عمـك في كالتصنيؼ
 .  كالمؤلفات التصانيؼ ىذه لبعض سريع عرض يمي كفيما،  (ِ)«

 . (ّ)الحمكم ياقكت ذلؾ ذكر.  النبي أسماء في أرجكزة -ُ
.  (ْ)خميفة حاجي ذكره العشر القراءات في اإلشراح كغاية اإلفصاح -ِ

سماعيؿ حياء العممي البحث مركز في ةنسخ كمنو. (ٓ)باشا كا   التراث كا 

                                                           

(
ٔ
 . 7ٓ٘،  3ٙ٘/ٔاٗظو : ٛجوبد اُوواء :  (

(
ٕ
 . 7ٓ٘،  3ٙ٘/ٔاٗظو : ٛجوبد اُوواء :  (

(
ٖ
 . ٙٙ/٘ٔٓؼغْ األكثبء  (

(
ٗ
   ٗٔٗٔ -ث٤وٝد-.ٛ/ كاه اُلٌو  3٘ٔ/ًْٔق اُظٕ٘ٞ  (

(
٘

هف اٍزبٗجٍٞ ْٓ٘ٞهاد ٌٓزجخ أُض٠٘ ثـلاك .ٛ/ ًٝبُخ أُؼب 7ٓ1/ٔٛل٣خ اُؼبهك٤ٖ : ( 

ٔ3٘٘  . 
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:  برقـ.  بتركيا الثالث أحمد مكتبة عف.  ّٓٓ:  رقـ تحت القرل أـ بجامعة
 . العشر القراءات في اإلشراح كغاية اإلفصاح:  بعنكاف – قراءات – ُٔٔ

 ذلؾ ذكر.  التجكيد في المد كأحكاـ ، الحركؼ صفات في التبصرة -ّ
 .  ِٔٗ:  برقـ األصفية في سخةن منو كأف.  (ُ)برككمماف
 عدد المكاريث في أرجكزة – المرتاض الميذب كطرفة الفراض تحفة -ْ
 َْٕٗ:  برقـ برليف في نسخة منيا أف (ِ)برككمماف ذكر.  بيتا َّّ أبياتيا
 . (ّ)باشا إسماعيؿ كذكرىا
 ذكره.  الحج مناسؾ أم – المناسؾ معرفة في الناسؾ تحفة -ٓ

 . «مجمدات أربعة في يقع إنو» : كقاؿ (ْ)إسماعيؿ
 منيج نبيف أيدينا بيف الذم الكتاب كىك.  العظيـ القرآف تفسير -ٔ
.  (ٖ)كالسيكطي  (ٕ)الجزرم كابف.  (ٔ)كاألسنكم.  (ٓ)الذىبي ذكره ، فيو اإلماـ
 . (ٗ)الحنبمي العماد كابف

 ففيو الرجؿ ىذا مقدار عمـ عميو كقؼ مف... »:  الجزرم ابف عنو كقاؿ
 . (َُ)«...  غيره في يكف مالـ كالمطائؼ كالدقائؽ النكت مف

  اإلقراء ككماؿ القراء جماؿ -ٕ
 بمكة التراث مكتبة كنشرتو البكاب حسيف بف عمي. د بتحقيؽ طبع كقد
 . ىػَُْٖ:  سنة المكرمة

                                                           

(
ٔ
 . 3ٙٔاُوَْ اُواثغ ٓ (

(
ٕ
 . 3٘ٔأُٖله اَُبثن  (

(
ٖ

 .  7ٓ1/ٔٛل٣خ اُؼبهك٤ٖ : ( 

(
ٗ
 اَُبثن مارٚ  (

(
٘
 . ٖٓٗٓؼوكخ اُوواء ٓ (

(
ٙ
 . ٖٙٗ/ٔٛجوبد اُْبكؼ٤خ  (

(
7
 . 7ٓ٘/ٔؿب٣خ اُٜ٘ب٣خ  (

(
1
 . 7ٕٛجوبد أُلَو٣ٖ ٓ (

(
3
 . 1ٖٙ/7ت ّنهاد اُنٛ (

(
ٔٓ
 . 7ٓ٘/ٔؿب٣خ اُٜ٘ب٣خ  (
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 مثكاه كجعؿ ا رحمو السخاكم اإلماـ ألفيا التي الكتب مف غيرىا إلى
 .    لو كغفر الجنة

 عشش احلاد٘ ثحثادل
 ٔفاتّ

 حمقات في ، الدؤكب الجاد كالعمؿ ، المثمر بالعطاء حافمة حياة بعد
 الباقية الدار إلى ، الفانية الدار مف االرتحاؿ ساعة حانت ، كالتعميـ العمـ

.  اآلخرة جمادل شير مف عشر الثاني األحد ليمة كذلؾ.  الحقيقية كالحياة
 السخاكم الديف عمـ انتقؿ حيث.  النبكية ةلميجر  كستمائة كأربعيف ثبلث لعاـ
 .  األعمى الرفيؽ إلى

ف.  لو ترجمت التي المصادر معظـ عميو أطبقت الذم التاريخ ىك ىذا  كا 
.  كالسنة بالشير كاكتفت ، كتاريخو اليـك ذكر عف احجمت قد ، بعضيا كانت
 في الدارس في كالنعيمي ، (ُ)الزاىرة النجـك في بردم تغرم ابف عند كما

 الشير عمى متفقيف الجميع داـ ما يؤثر ال ذلؾ أف إال (ِ)المدارس تاريخ
 .  كالسنة

 قارب أف بعد كذلؾ ، مديد عمر بعد.  تعالى ا رحمو كفاتو ككانت
 مف سمع فقد كالتعميـ ، العمـ في منو األكبر الجزء بذؿ إذ سنة التسعيف
 آنذاؾ عمره ككاف ائةكخمسم كسبعيف اثنتيف سنة األخرة جمادل في السمفي

 .  (ّ)سنة عشرة أربع

 الناس فقد كبكفاتو ، الظير صبلة بعد كذلؾ.  قاسيكف بجبؿ بتربة كدفف
 – شامة أبك لنا كيصؼ.  كقتو في دمشؽ مشايخ بمكتو كختـ ، غزيرا عمما

                                                           

(
ٔ

 . ٖٗ٘/ٙاُ٘غّٞ اُياٛوح ( 

(
ٕ
 ٓٔٗٔ.ٛ/ كاه اٌُزت اُؼ٤ِٔخ ث٤وٝد اُطجؼخ األ٠ُٖٕٝٗ/ٔاُلاهً ك٢ ربه٣ـ أُلاهً(

(
ٖ

 . 3ٗٗ/ٕاٗظو : عٔبٍ اُوواء ( 



 
 أ.ك/ٓؾٔل ا٤َُل ٍؼل ٓؾٔل رـــلَـ٤و اُـوـوإٓ اُـؼـظـ٤ـْ ٜٝٓ٘غٚ ك٢ ًزبثٚ اإلٓبّ ػِْ اُل٣ٖ اَُقب١ٝ

 ُُٖٗ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يقكؿ حيث.  الديف عمـ جنازة فيو شيعت الذم اليـك ذلؾ احداث – ا رحمو
 أبك ، الديف عمـ شيخنا تكفي ، اآلخرة جمادل عشر يثان االحد ليمة»: 

 الصالحية بالتربة كأكانو ، زمانو عبلمة – ا رحمو – السخاكم عمي الحسف
 متكفر جمع في بجنازتو خرج ثـ ، دمشؽ بجامع الظير بعد عميو كصمى ،

 كختـ ، كجبللة ، ىيبة جنازتو عمى ككاف...  بتربتو فدفف.  قاسيكف جبؿ إلى
 كمنو كثيرا عمما بمكتو الناس كفقد ، يكمئذ الشاـ مشايخ مكت بمكتو

 كاسعة رحمة السخاكم الديف عمـ ا رحـ.  (ُ)ىػ.ا «... جمة عمكما استفدت
 . كأكفاه الجزاء خير كالمسمميف اإلسبلـ عف كجزاه ،

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
                                                           

(
ٔ

 ( .77ٔاُن٣َ ػ٠ِ اُوٝٙز٤ٖ )ٓ( 



 
 أ.ك/ٓؾٔل ا٤َُل ٍؼل ٓؾٔل رـــلَـ٤و اُـوـوإٓ اُـؼـظـ٤ـْ ٜٝٓ٘غٚ ك٢ ًزبثٚ اإلٓبّ ػِْ اُل٣ٖ اَُقب١ٝ

 ُِٖٗ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انثاَٙ انثاب

 انغخأ٘ انذٍٚ عهى اإلياو

 انعظٛى انقشآٌ تفغري كتاتّ يف ٔيُٓدّ
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 ُّٖٗ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اٞٔل انفصم
 انغخأ٘ اإلياو يٕقف

 تادلأثٕس انتفغري يٍ
 

  فّٛ انعهًاء ٔأقٕال تادلأثٕس انتفغري
 لػو يتجمى ، السخاكم الحسف أبي لئلماـ العظيـ القرآف تفسير في القارئ

 . بالمأثكر بالتفسير البالغ اىتمامو
 لػبعض كالتفصػيؿ البيػاف مػف القػرآف فػي جػاء مػا ىك: بالمأثكر كالتفسير

 عمػييـ، ا رضػكاف الصػحابة عػف نقػؿ ،كمػا الرسػكؿ عػف نقػؿ كمػا ، آياتو
 مػػف تعػػالى ا لمػػراد كتكضػػيح بيػػاف ىػػك مػػا كػػؿ مػػف التػػابعيف عػػف نقػػؿ كمػػا

 . (ُ)الكريـ كتابو نصكص
 : أقساـ أربعة إلى ينقسـ بالمأثكر التفسير أف التعريؼ ىذا مف كيفيـ
  بالقرآف القرآف تفسير األكؿ القسـ
 بػالقرآف القػرآف يفسػر أف التفسػير أصح إف: تيمية ابف اإلسبلـ شيخ قاؿ

 بسػط فقد مكاف في اختصر كما آخر، مكاف في فًسر فإنو مكاف في أيجمؿ فما
 .(ِ)آخر مكضع في

 : بالسنة القرآف تفسير الثاني القسـ
 رآفبػالق القرآف تفسير ذكر أف بعد تفسيره مقدمة في كثير ابف اإلماـ قاؿ

 . لو كمكضحة لمقرآف شارحو فإنيا بالسنة فعميؾ ذلؾ أعياؾ فإف: 
                                                           

 .  ٕ٘ٔٓٔ( اُزل٤َو ٝأُلَوٕٝ ُِنٛج٢ طٔ)

( ُإلٓبّ رو٢ اُل٣ٖ أثٞ اُؼجبً أؽٔل ثٖ ػجل اُؾ٤ِْ ثٖ ٖٖٙٓ)ٖٟٔٝ ط( ٓغٔٞع اُلزبٕ)

ػبٓو اُغياه ٛجؼخ كاه اُٞكبء  -ٛـ(أُؾون : أٗٞه اُجبى 7ٕ1ر٤ٔ٤خ اُؾوا٢ٗ )أُزٞك٠ : 

. ُإلٓبّ 7٘ٔ/ ّٕ ،٣ٝ٘ظو اُجوٛبٕ ُِيه٢ًْ  ٕ٘ٓٓٛـ /  ٕٙٗٔاُطجؼخ : اُضبُضخ ، 

ٛـ( ٛجؼخ كاه ئؽ٤بء 73ٗيه٢ًْ )أُزٞك٠ : ثله اُل٣ٖ ٓؾٔل ثٖ ػجل هللا ثٖ ثٜبكه اُ

اٌُزت اُؼوث٤خ ػ٠َ٤ اُجبث٢ اُؾِج٢ ّٝوًبئٚ رؾو٤ن : ٓؾٔل أثٞ اُلَٚ ئثوا٤ْٛ اُطجؼخ 

 ّ 3٘7ٔ -ٛـ  7ٖٙٔ: األ٠ُٝ ، 
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  ا رسػكؿ بػو حكػـ مػا كػؿ: تعػالى ا رحمػو الشػافعي اإلمػاـ قػاؿ بؿ
 ىِكزَحْنٌَُ  ثِكبىْحَ ِّ  اىْنِزَكبةَ  إِىَْْكلَ  ؤَّْزَىْنَب إَِّّب) :تعالى ا قاؿ ،(ُ) القرآف مف فيمو مما فيك

  {115:آّخ اىنضبء صٌسح((}115) خَظًَِْب ىِيْخَبئِنِنيَ رَنُِْ ًَىَب اىيَّوُ ؤَسَاكَ ثََِب اىنَّبسِ ثََِْْ
 نجػػػد لػػـ فػػإذا تعػػػالى، ا لكتػػاب كتكضػػيح بيػػاف النبػػػي قالػػو مػػا فكػػؿ
 -كسمـ عميو ا صمى - األناـ خير لسنة نرجع أف فعمينا القرآف في التفسير

 : الصحابو بأقكاؿ القرآف تفسير الثالث القسـ
 فػي كال القػرآف فػي التفسػير نجػد لػـ إذا: " ا رحمػو كثير ابف اإلماـ قاؿ
 كاألحكاؿ القرائف مف شاىدكا لما بذلؾ أدرل فإنيـ الصحابة ألقكاؿ رجعنا السنة
 ال الصػالح كالعمػؿ الصػحيح كالعمـ التاـ الفيـ مف ليـ كلما بيا، اختصكا التي
 الميتػديف كاألئمػة الراشػديف، خمفػاءال األربعػة كاألئمة ككبراؤىـ عمماؤىـ سيما

 عػنيـ ا رضػي كغيػرىـ مسػعكد بػف ا كعبػد عبػاس بػف ا كعبد الميدييف
 .("ِ)أجمعيف

 :التابعيف بأقكاؿ القرآف تفسير: الرابع القسـ
 زاؿ ما النبكة عيد ككاف عنيـ كأخذكا الصحابة، عاصركا قد التابعيف إف
 عمييـ ا رضكاف الصحابة بعد ا اببكت الناس أعرؼ أنيـ شؾ فبل قريبان،
 ليـ الذيف خصكصان  األمصار في الصحابة فانتشار عنيـ، تمقكا ألنيـ كذلؾ
 كغيرىـ كعب بف كأبي مسعكد كابف عباس كابف التفسير في قدـ

 . التابعيف مف الكثير تعميـ في العظيـ األثر لو كاف عنيـ ا رضي
 القرآف تفسير ىك ما كؿ يشمؿ المأثكرب التفسير أف لنا يتبيف سبؽ مما
 القرآف كتفسير آخر، مكضع في بسط مكضع في منو أجمؿ فما بالقرآف،

                                                           

(
ٔ

(، ٝاٗظو ًالّ اإلٓبّ ٙٓ) ٔ، ٝٓولٓخ رل٤َو ثٖ ًض٤و طٖٖٙ/  ٖٔ( ٓغٔٞع اُلزبٟٝ 

 رؾو٤ن اؽٔل ّبًو ٛ كاه اُلٌو. ٢11 اُوٍبُخ ٓ اُْبكؼ٢ أٝ هو٣جبً ٖٓ ٛنٙ اُؼجبهح ك

(
ٕ
 . ٖٖٙ/ٖٔٓغٔٞع اُلزبٟٝ  (
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 تبيف فيي لو، كمكضحة لمقرآف شارحو فإنيا الصحيحة، النبكية بالسنة
 كليس المطمؽ، كتقيد العاـ، كتخصص ، المشكؿ كتكضح القرآف، في المجمؿ
 بأقكاؿ القرآف تفسير كذلؾ كيشمؿ سريعة، إشارة ىي إنما تفصيؿ مقاـ المقاـ

 كعاينكا التنزيؿ، كشاىدكا الكحي، عاصركا فقد عمييـ، ا رضكاف الصحابة
 سبلمة مف كليـ الكتاب، معاني عف النقاب ليـ يكشؼ ما النزكؿ أسباب مف

 مف يمكنيـ ما كتاب فيـ عمى كتنافسيـ كمسارعتيـ نفكسيـ كصفاء فطرتيـ
 .تنزيمو مف بمراده يكقنكف يجعميـ كما ا لكبلـ الصحيح الفيـ

 كتمقكا الصحابة عاصركا فقد التفسير في التابعيف أقكاؿ يشمؿ ككذلؾ
 تفسير تمقى مف فمنيـ بيـ الناس أعرؼ كىـ كالسنة الكتاب فيـ عنيـ
 ىذا ثبت عنيا يسألو آية كؿ عند يكقفو ككاف عباس ابف عف كمو القرآف
 التابعي تفسير في األئمة بيف الخبلؼ مع مجاىد عف الصحيح بالسند
 .بأقكاليـ كاالستشياد إثباتو عمى المفسريف كعمؿ

اٞٔل ادلثحث  
 انغخأ اإلياو تفغري يف تادلأثٕس انتفغري يٍ منارج

 اٞٔل ادلطهة
  تانقشآٌ انقشآٌ تفغري

 كذلػػؾ ، كأحسػػنيا التفسػػير طػػرؽ أىػػـ مػػف يعػػد بػػالقرآف القػػرآف تفسػػير إف
 فػي السػخاكم اإلمػاـ اعتنػى كلقد( ُ) منو تعالى ا بمراد أعمـ أحد ليس ألنو

 كردت التػي األمثمػة لبعض عرض يمي كفيما ، التفسير مف المكف بيذا تفسيره
 :  السخاكم اإلماـ تفسير ثنايا في

 :  األكؿ المثاؿ
ٝ   ﴿ تعالى ا لقكؿ تفسيره عند السخاكم اإلماـ ذكره ما ٤ِّت أَ َٖ ًَ  َٖ ب  ٱ ِّٓ َٔ ََّ  ءِ ُ

 ِٚ َٔ   ك٤ِ َهػ   ذظُُِ ثَو   لَٝ َٕ ٣َغ   مَٝ َٕ   َؼُِٞ ْ  أَ ُٜ ِْٜ ك٢ِ   جَِؼ َٖ  َءاَماِٗ َٞ  ٱ ِّٓ َّٖ ٞ  ُ  ٱ َؽَنهَ  ِػنِ ُ  ِد  َٔ
                                                           

(
ٔ

 ٖٖٙ/ٖٔ( كزبٟٝ ثٖ ر٤ٔ٤ٚ 
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ُ ٱَٝ    ّللَّ
ِؾ٤ُٜ   ٱثِ  ُٓ

 ُ  ٌَ َٖ  مشتؽ:  كالمحيط"  ا رحمو قاؿ [3ٔ: اُجووح] ﴾ 3ٔ لِِو٣
 بو عمـال لو حصؿ جياتو جميع مف بالشيء أحاط كمف بالشيء اإلحاطة مف

ُ ٱَٝ ﴿ فقكلو،  غالبا منو كالتمكف،  عميو كاالستيبلء   ّللَّ
ِؾ٤ُٜ   ٱثِ  ُٓ

 ُ  ٌَ َٖ   ﴾ لِِو٣

ْ ۖ  ٣َُؾابَٛ  إَٔ ئاِلَّ   ﴿:  تعػالى كقكلػو ميمكيـ أنو:  يريد ا ٌُ اب   ثِ َّٔ ٞ   كََِ ٞ   ُٙ َءارَا ا َٓ  ْ ُٜ ٍَ  صِوَ  هَاب

ُ ٱ ب َػ٠َِ   ّللَّ َٓ  ٍُ ٤ًَِ َٗوُٞ أُِؽا٤َٜ  ﴿،  [  ٙٙ: ٣ٍٞق] ﴾ ٙٙ َٝ َٝ  ِٙ اِو َٔ اۦ ثِضَ  ٕ َ  ٣ُوَِِّاتُ  جَؼَ كَأ

ل٤َّ   ب   َػ٠َِ   ِٚ ًَ َٜاب أَٗلَنَ  َٓ  كقكلػو،  عػالـ أنػو يريػد أف كيجػكز [  ٕٗ: اٌُٜاق] ﴾ ك٤ِ
ُ  أاََل   ﴿ تعالى َِّ ۥ ئَِّٗٚ ٌُ ٢   ثِ   ءَّ

ِؾ٤ُٜ   (ُ)"  [  ٗ٘: كِٖذ] ﴾ ُّٓ
 ىػػذه بػػيف السػػخاكم اإلمػػاـ قػػرف بػػالقرآف القػػرآف تفسػػير قبيػػؿ مػػف:  قمػػت

ْ ۖ  ٣َُؾبَٛ  إَٔ ئاِلَّ   ﴿:  تعالى قكلو بيفك  اآلية ٌُ ب   ثِ َّٔ ٞ   كََِ ٞ   ُٙ َءارَ َٓ  ْ ُٜ ٍَ  صِوَ ُ ٱ هَب اب َػَِا٠   ّللَّ َٓ 

 ٍُ ٤ًَِ َٗوُٞ أُِؽ٤َٜ  ﴿:  كقكلو [  ٙٙ: ٣ٍٞق] ﴾ ٙٙ َٝ َٝ  ِٙ اِو َٔ اۦ ثِضَ  ٕ َ ا ٣ُوَِِّاتُ  جَؼَ كَأ ل٤َّ  ًَ ِٚ 

ااب   َػَِاا٠   َٜااب أَٗلَاانَ  َٓ  الكريمػػة اآليػػة فػػي اطػػةاإلح فسػػر فقػػد [  ٕٗ: اٌُٜااق] ﴾ ك٤ِ
 ٣َُؾابَٛ  إَٔ ئاِلَّ   ﴿ اآليػة فػي تعػالى قكلػو مف مستفاد المعنى كىذا ، اليبلؾ بمعنى

 ۖ ْ ٌُ ب   ثِ َّٔ ٞ   كََِ ٞ   ُٙ َءارَ َٓ  ْ ُٜ ٍَ  صِوَ ُ ٱ هَاب اب َػَِا٠   ّللَّ َٓ  ٍُ ٤ًِاَ َٗوُاٞ  ثػـ [ ٙٙ: ٣ٍٞاق] ﴾ ٙٙ َٝ
 ، الكػػريـ القػػرآف مػػف أيضػػا مسػػتفاد كىػػك اإلحاطػػة معنػػى فػػي آخػػر كجيػػا ذكػػر

ُ ٱَٝ ﴿ تعػػػالى بقكلػػػو التفسػػػير ليػػػذا كاسػػػتأنس ، العمػػػـ بمعنػػػى ففسػػػرىا   ّللَّ
ِؾااا٤ُٜ  ُٓ 

 ٱثِ 
 ُ  ٌَ َٖ  . بيـ عميـ: أم:  ﴾ لِِو٣

ُ ٱَٝ ﴿ تعالى قكلو أف:  القكؿ كصفكة   ّللَّ
ِؾ٤ُٜ   ٱثِ  ُٓ

 ُ  ٌَ َٖ :  معنيػيف يحتمؿ  ﴾ لِِو٣
 ، العمػـ بمعنػى ةاإلحاطػ:  كالثػاني ، اليػبلؾ بمعنى اإلحاطة أف: األكؿ المعنى

 .الكريـ القرآف في المعنييف ىذيف كرد كقد
 :  الثاني المثاؿ
َٞ  ٱ َػَِااا٠ لِظُاااٞاْ َؽ   ﴿ تعػػػالى ا لقػػػكؿ تفسػػػيره عنػػػد ا رحمػػػو قػػػاؿ اااَِ َّٖ  دِ ُ

                                                           

(
ٔ

ٛ/كاه اُْ٘و ُِغبٓؼبد ثبُوبٛوح  1٘/ٔ( رل٤َو اُووإٓ اُؼظ٤ْ ُإلٓبّ اَُقب١ٝ هؽٔٚ هللا 

 اُطجؼخ األ٠ُٝ 



 
 أ.ك/ٓؾٔل ا٤َُل ٍؼل ٓؾٔل رـــلَـ٤و اُـوـوإٓ اُـؼـظـ٤ـْ ٜٝٓ٘غٚ ك٢ ًزبثٚ اإلٓبّ ػِْ اُل٣ٖ اَُقب١ٝ

 ُٕٖٗ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٞ  ٱَٝ  اااَِ َّٖ اااُ  ٱ حِ ُ  ٍ اااٞاْ  ط٠َ  ُٞ ُٓ هُٞ َٝ  ِ   ّلِلَّ
َٖ هَ   كالصػػػبلة"  [  1ٖٕ: اُجواااوح] ﴾ 1ٖٕ ِ٘زِااا٤

ٍَ  ﴿:  تعػػالى قكلػو فمػػ الفضػمى يعنػػي:  الكسػطى ٝ   هَاب ْ  أَ ُٜ ااطُ ٍَ   ْ ْ   أَهُاَ أََُاا اا ٌُ َُّ   ٞ  اَل َُاا

 َٕ اااجُِّؾٞ ََ   ﴿ ليػػػـ أعػػػد: أم[  1ٕ: اُوِاااْ] ﴾ 1ٕ رُ
 
اااَن ًَ ااا ُِيَ َٝ  ِ ْ  َ٘  َعَؼ اااخ ٌُ َّٓ اااطب أُ ٍَ َٝ ﴾ 

 كالكسػػط،  كالخمػػؿ الجػػكائح تعرييػػا األطػػراؼ كألف خيػػارا: أم[  ٖٗٔ: اُجوااوح]
 (ُ). "محمى

 كبػيف اآلية ىذه بيف السخاكم اإلماـ قرف قرآفبال القرآف تفسير قبيؿ مف
ٍَ  ﴿ تعالى قكلو ٝ   هَب ْ  أَ ُٜ طُ ٍَ   ْ ْ   أَهَُ أََُ ٌُ َُّ   ٞ َٕ  اَل َُا اجُِّؾٞ ََ  كبػيف[  1ٕ: اُوِاْ] ﴾ 1ٕ رُ
  ﴿ قكلػػػو

 
اااَن ًَ ااا ُِيَ َٝ  ِ ْ  َ٘  َعَؼ اااخ ٌُ َّٓ اااطب أُ ٍَ  اإلمػػػاـ فيكػػػكف كعميػػػو[ ٖٗٔ: اُجواااوح] ﴾ َٝ

 مػف المراد بأف الكريمة اآلية تفسير مىع اآليتيف بياتيف استأنس قد السخاكم
 العممػاء لػبعض اتجػاه ىػك الػرأم كىػذا ، الفضػمى الصػبلة ىي الكسطى الصبلة
 آراء كلمعممػػاء"  ، الصػػمكات جميػػع الكسػػطى بالصػػبلة المػػراد أف يػػركف الػػذيف
 بالصػػبلة المػػراد أف يػػرل مػػف فمػػنيـ ، الكسػػطى الصػػبلة مػػف المػػراد فػػي متعػددة
 صػبلتيف، بػيف المتكسػطة بمعنػى ليست الكسطى كأف ،كميا الصمكات الكسطى

نما  مػف كمػنيـ ، كأفضػمو كأعدلو خياره الشيء كسط ألف الفضؿ بمعنى ىي كا 
 . كاممة سميمة بطريقة أداؤىا أك فعميا بيا المقصكد أف:  يرل

 كميا، الصمكات عمى المسمميف معشر يا حافظكا: الرأم ىذا عمى كالمعنى
 فػي تؤدكىػا بػأف فاضػمة أم كسطى بطريقة ليا اؤكـأد يككف أف عمى كحافظكا
 (ِ)."  كالخشكع كاآلداب كالسنف األركاف كاممة أكقاتيا

 :  الثالث المثاؿ
ٔ   ﴿ تعػػالى ا لقػػكؿ تفسػػيره عنػػد السػػخاكم اإلمػػاـ ذكػػره مػػا ُ ٱ ُؾااٞاْ ٣َ ااب ّللَّ َٓ 

ب   َْ ٣ُض   ءُ ٣َ ِػَ٘لُٙ  جِذُۖ َٝ ُّّ ۥ  َٝ  ٱ أُ
ٔ   ﴿"  ا رحمو اؿق[  3ٖ: اُوػل] ﴾ 3ٖ تِ ٌِزَ  ُ  ُ ٱ ُؾٞاْ ٣َ  ّللَّ

ب ب   َٓ َْ ٣ُض  ﴿ تبلكتػو نسػخ مما ﴾ ءُ ٣َ  السػيئات يمحػك:  كقيػؿ. ينسػخو لػـ مػا ﴾ جِاذُۖ َٝ
                                                           

(
ٔ

  ٖٔٔ/ٔ(  رل٤َو اَُقب١ٝ 

(
ٕ

 ٛ/ كاه اَُؼبكح ثبُلغبُخ . 1ٗ٘/ٔ( اُزل٤َو ا٤ٍُٜٞ ُِط٘طب١ٝ 



 
 أ.ك/ٓؾٔل ا٤َُل ٍؼل ٓؾٔل رـــلَـ٤و اُـوـوإٓ اُـؼـظـ٤ـْ ٜٝٓ٘غٚ ك٢ ًزبثٚ اإلٓبّ ػِْ اُل٣ٖ اَُقب١ٝ

 ُٖٖٗ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

َّٕ  ﴿ بالحسنات َ٘  ُ  ٱ ئِ ََ ٤ِّبِد  ٱ َٖ ِٛج  ٣ُن   ذِ َؾ ََّ ُ  
 
ا ُِايَ َم  ً ٟ  ِم   َو

َٖ ُِِانَّ   ﴿[  ٗٔٔ: ٛاٞك] ﴾ًِِو٣

٣َل   َٝ َٕ  ٱثِ  َهُءٝ
َ٘خِ ُ  ََ ٤ِّئَخَ ٱ َؾ ََّ بَٝ  ُ َّٔ ْ  َ٘  َهَىه   ِٓ ُٜ  َٕ  يمحك كقيؿ[  ٗ٘: اُؤٖ] ﴾٣ُ٘لِوُٞ

 ﴿ تعػالى لقكلػو ىػذا إلػى حاجػة كال،  بالتكبة الكبائر كيمحك باجتنابيا الصغائر
 َّٕ َ ٱ ئِ ـ   اَل  ّللَّ ْ   إَٔ لِوُ ٣َ ِٚ  َوىَ ٣ُ ـ  ۦ ثِ َ٣ ب لِوُ َٝ َٓ  َٕ   ُكٝ

 
ٖ ُِيَ َم َٔ ب   ُِ َْ ٖ ُء  ٣َ َٓ َٝ   ْ ِ ٱثِا ِوى  ٣ُ  كَوَالِ  ّللَّ

ٟ   ك  ٱ بئِص   زََو اب ًٔ ًٔ  فػي ككػذلؾ بالمشػيئة متعمػؽ كاألمػر [  1ٗ: اَُ٘ابء] ﴾ 1ٗ َػِظ٤
ٔ   ﴿ اآلية ىذه ُ ٱ ُؾٞاْ ٣َ ب ّللَّ ب   َٓ َْ ٣ُض   ءُ ٣َ ِػَ٘لُٙ  جِذُۖ َٝ ُّّ ۥ  َٝ  ٱ أُ

 بتكبػة يعمقو كلـ  ﴾ 3ٖ تِ ٌِزَ  ُ 
 (ُ)"  كبيرة باجتناب كال

 اآليػػة تفسػػير فػػي السػػخاكم اإلمػػاـ ذكػػر بػػالقرآف القػػرآف تفسػػير قبيػػؿ مػػف
 المحػك أف األكجػو ىػذه كمػف ، كاإلثبػات بػالمحك المػراد في أكجو عدة الكريمة
 تعػالى بقكلو التفسير ليذا كاستأنس ، السيئات كمحك الحسنات إثبات:  معناه

﴿  َّٕ ااَ٘  ُ  ٱ ئِ ََ اا٤ِّبِد  ٱ َٖ ِٛج  ٣ُاان   ذِ َؾ ََّ  مػػف المػػراد فػػي متعػػددة أقػػكاؿ كلمعممػػاء ىػػذا ، ﴾ ُ
 ثػراه ا طيػب الشػككاني اإلماـ لخص كقد ، الكريمة اآلية يف كاإلثبات المحك
ٔ   ﴿: " فقاؿ األكجو ىذه ُ ٱ ُؾٞاْ ٣َ ب ّللَّ ب   َٓ َْ ٣ُض   ءُ ٣َ  الكتػاب ذلػؾ مػف يمحػك أم  ﴾ جِذُۖ َٝ

 الػنظـ كظػاىر ، أثػره أذىبػت إذا محكا الكتاب محكت يقاؿ منو يشاء ما كيثبت
 مػػف محػػكه يشػػاء مػػا يمحػػكف ، الكتػػاب فػػي ممػػا شػػيء كػػؿ فػػي العمػػـك القرآنػػي
 ىػذا كيجعػؿ بيذا ىذا كيبدؿ شر أك خير أك عمر أك رزؽ أك سعادة أك شقاكة
َ   اَل  ﴿ ىػذا مكاف ب َُ ٣ُ َّٔ َُ ٣َل   َػ ْ   َؼ ُٛا ا َٝ  َ ُ٣ َٕ لػى[  ٖٕ: االٗج٤ابء] ﴾  ُِٞ  ذىػب ىػذا كا 
 ( ِ)"  عنيـ ا رضي عباس كابف مسعكد بف ا كعبد الخطاب بف عمر

 :  الرابع المثاؿ
ُعَُ٘ٞكُٙ  ُٚ َٗ  كَأََفن   ﴿تعالى ا لقكؿ تفسيره عند السخاكم اإلماـ ذكره ما ۥ َٝ

ْ  َٗ  كََ٘جَن   ِّْۖ ُ  ٱ ك٢ِ ُٜ ٤   ٗظُو  ٱكَ  ٤َ َٕ  قَ ًَ ب  ٱ وِجَخُ َػ   ًَ
َٖ ُظَّ  ٤ ِٔ  قاؿ[  ٓٗ: اُؤٖ] ﴾ ٓٗ ِِ

ُعَُ٘ٞكُٙ  ُٚ َٗ  كَأََفن   ﴿"  ا رحمو ْ  َٗ  كََ٘جَن  ۥ َٝ ِّْۖ ُ  ٱ ك٢ِ ُٜ  الداؿ الفخـ الكبلـ مف قكلو ﴾ ٤َ
                                                           

(
ٔ

 7ٕٗ/ٔ( رل٤َو اَُقب١ٝ 

ٛ كاه  ٘ٓٔ/ٖ(كزؼ اُول٣و اُغبٓغ ث٤ٖ ك٢٘ اُوٝا٣خ ٝاُلها٣خ ٖٓ ػِْ اُزل٤َو ًُِْٞب٢ٗ ٕ)

 33ٗٔ -٘ٔٗٔاُٞكبء د ك/ػجل اُوؽٖٔ ػ٤ٔوٙ اُطجؼخ األ٠ُٝ 



 
 أ.ك/ٓؾٔل ا٤َُل ٍؼل ٓؾٔل رـــلَـ٤و اُـوـوإٓ اُـؼـظـ٤ـْ ٜٝٓ٘غٚ ك٢ ًزبثٚ اإلٓبّ ػِْ اُل٣ٖ اَُقب١ٝ

 ُٖٗٗ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في فطرحيف كفو في آخذ أخذىف بحصيات كثرتيـ مع شبييـ ؛ العظمة عمى
َِذِ  ﴿ تعالى قكلو كمثمو البحر ِٔ ُؽ َ ٱ َٝ ٍُ ُ  ٱَٝ  ُٗ ه  أل  زَب ِغجَب ًَّ ًَّخ كَُل  ﴾ ٗٔ ِؽَلحَٝ   َك

ب ﴿[  ٗٔ: اُؾبهخ] َٓ َ ٱ هََلُهٝاْ  َٝ ِٙ هَل   َؽنَّ  ّللَّ َ ٱَٝ ۦ ِه ٤ؼب ُٗ ه  أل  ِٔ ٞ  ۥ زُُٚ َٚ هَج   َع خِ و٤َِ  ُ  ٱ َّ ٣َ َٔ 
َٔ  ٱَٝ  ََّ ط   دُ َٞ  ُ َٓ  َّ٣ ِٚ  ُذ  ِٞ ِ٘٤ ِٔ ج  ۦ  ث٤َِ رََؼ  ۥ َُ٘ٚ َؾ  ٍُ ب ٠َِ  َٝ َّٔ ْ   َػ ُ٣ َٕ ًُٞ [  7ٙ: اُيٓو] ﴾ 7ٙ ِو

ف ، القتداره كتمثيبلت تصكيرات إال ىي كما ف مقدكر كؿ كا   فيك كجؿ عظـ كا 
 (ُ)"  كتعالى سبحانو قدرتو إلى بالنسبة حقير
 اإلماـ فسر بالقرآف القرآف تفسير قبيؿ فمف بمعنى معنى تفسير قبيؿ مف كىذا

ُعَُ٘ٞكُٙ  ُٚ َٗ  كَأََفن   ﴿ تعالى قكلو السخاكم ْ  َٗ  كََ٘جَن  ۥ َٝ ِّْۖ ُ  ٱ ك٢ِ ُٜ َِذِ ﴿ بقكلو ﴾ ٤َ ِٔ ُؽ َٝ 

َ ٱ ٍُ ُ  ٱَٝ  ُٗ ه  أل  زَب ِغجَب ًَّ ًَّخ كَُل  .  بمعنى معنى تفسير قبيؿ مف كىذا ﴾ٗٔ ِؽَلحَٝ   َك

 :  الخامس المثاؿ
ّ   ﴿ تعالى ا لقكؿ تفسيره عند ذكره ما ٖ   وَف٤   أََٗب   أَ َٞ  َُّاِن١ٱ َناَٛ   ِّٓ ِٜا٤ٖ ُٛا َٓ 

اَل  بكُ  َٝ ٌَ َ٣  ُٖ ّ   ﴿ تعػالى قكلػو في" أـ" " ا رحمو قاؿ[  ٕ٘: اُيفوف] ﴾ ٕ٘ ٣ُج٤ِ  أَ
اا أََٗااب   ٖ   وَف٤  اا اا ِّٓ َٞ  َُّااِن١ٱ َناَٛ  ِٜاا٤ٖ ُٛاا  ال أـ أتبصػػركف:  المعنػػى ألف لبلسػػتفياـ ﴾ َٓ

 أف كيجػكز ، عنػده مكجػكدا الخيػر فيػو أف مقامػو بصػرىـ أقاـ فقد ؟ تبصركف
ٖ   ﴿ لمتقريػػر كاليمػػزة ، منقطعػػة تكػػكف اا اا ِّٓ َٞ  َُّااِن١ٱ َناَٛ  ِٜاا٤ٖ ُٛاا  إلػػى بػػو يشػػير ﴾ َٓ
اَل  ﴿ مكسى بكُ  َٝ ٌَ َ٣  ُٖ  فػي كانػت التي لمعقدة عنو العبارة يريد عما يفصح ال ﴾ ٣ُج٤ِ
َ  ؽ  ٱَٝ ﴿ تعػالى لقكلو زالت إنيا:  قـك فقاؿ فييا العمماء كاختمؼ ، لسانو ا ُِ  َلحُػو 

ٖ ب٢ِٗ ِّٓ ََ ُٜٞاْ ٣َل   7ٕ ُِّ ٞ   وَ ٍَ  ﴿ قػاؿ ثػـ[  1ٕ  ،7ٕ: ٛاٚ] ﴾ 1ٕ ٢ُِهَ  أُٝر٤ِاذَ  هَال   هَاب

اإ   ا٠  ٣َ   َُيَ ٍُ ٍَ ٞ  ؛ باقييػػا كبقػي أكثرىػا ذىػب إنيػا قػـك كقػاؿ[  ٖٙ: ٛاٚ] ﴾ ٖٙ ُٔ
أَِفا٢ ﴿:  مكسػى قاؿ كليذا ا َٝ  َٛ ُٕ َٞ  ُوٝ اؼُ ك  أَ  ُٛا ِّ٘ا٢ َٖ ابٗب ِٓ ََ ِ  كَأَه   ُِ ا ِؼا٢َ  ُٚ ٍِ  ءاِهك   َٓ

ه٢ُِ٘ ۖ  ااالِّ َٖ ِٕ  إَٔ أََفااابفُ  ئِِّٗااا٢   ٣ُ ثُٞ ااانِّ ٌَ  نفسػػػو يصػػػؼ فمػػػـ[  ٖٗ: اُوٖااأ] ﴾ ٖٗ ٣ُ
 ( ِ)." بالفصاحة أخاه كصؼ بؿ بالمكنة

 عميػػو مكسػػى عػػف فرعػػكف مقالػػة الكريمػػة اآليػػة ىػػذه فػػي كعػػبل جػػؿ ذكػػر
 ال أنػو:  كالثػاني حقيػر أم: ميػيف نػوأ: األكؿ ، بكصػفيف كصػفو حيث السبلـ
 عػػف تنفػػي القػػرآف فػػي كثيػػرة آيػػات جػػاءت كقػػد ، الكػػبلـ يحسػػف ال أم ، يبػػيف

                                                           

(
ٔ

 1ٖ/ٕ(  رل٤َو اَُقب١ٝ 

(
ٕ

 ٖ٘ٓ/ٕ( رل٤َو اَُقب١ٝ 
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 بيػػذه السػػخاكم اإلمػػاـ استشػػيد كقػػد ، الكصػػفيف ىػػذيف السػػبلـ عميػػو مكسػػى
 .  ذلؾ إلى اإلشارة سبقت كما الكريمة اآلية ىذه تفسير عمى اآليات

 ىػذا فػي بػالقرآف القػرآف تفسػير فػي ءجػا ممػا كثيػر مف قميؿ فيذا:  كبعد
 بمػػا نكتفػػى أننػػا إال ، تعػػد أك تحصػػى أف مػػف أكبػػر كاألمثمػػة ، المبػػارؾ الكتػػاب
 . ذكرناه

 انثاَٙ ادلطهة

  تانغُح انقشآٌ تفغري

 ، الكػػريـ القػػرآف بعػػد التشػػريع مصػػادر مػػف الثػػاني المصػػدر ىػػي السػػنة  
َ  جَ ُ  ٱثِ  ﴿ تعالى قاؿ ، لمقرآف المبينة الشارحة فيي ثُاِو  ٱَٝ  ذِ ٤ِّ٘ ُ   ُيُّ أََٗي ا َ٘اب  َٝ ً  ٱ يَ ئ٤َُِ   وَ ُانِّ

 َٖ ًِ  ُِزُج٤َِّ ب َُِِّ٘ب َٓ  ٍَ ْ  ئ٤َُِ   ُٗيِّ ِٜ   ْ ُٜ ََُؼَِّ َٝ  َٕ ٌَُّوٝ  [  ٗٗ: اُ٘ؾَ] ﴾ ٗٗ ٣َزَلَ

 المكجكدة األلفاظ أف يعمـ أف ينبغي كمما: "  تيميو بف اإلسبلـ شيخ قاؿ
 لػػـ  النبػػي جيػػة مػػف بيػػا ريػػدأ كمػػا تفسػػيرىا عػػرؼ إذا كالحػػديث القػػرآف فػػي

 ( ُ" )غيرىـ ال ك المغة أىؿ بأقكاؿ االستدالؿ إلى ذلؾ في يحتج
 (ِ) سكاه عمف بو استغنى ا رسكؿ عف الحديث ثبت إذا: الشافعي كقاؿ

 الحديثيػػػة ثقافتػػػو يسػػػتخدـ أنػػػو يجػػػد السػػػخاكم اإلمػػػاـ لتفسػػػير كالمتتبػػػع
 حػكؿ تػدكر التػي ،  الرسػكؿ أحاديػث مػف كثيرا تفسيره في فيذكر ، الكاسعة

 .  معناه كتكضيح مدلكلو كبياف القرآني النص شرح
 يمتػـز ال أنػو – النبكيػة األحاديػث ذكر في – السخاكم اإلماـ منيج ككاف

 ، الحػديث مصػنفات مػف مصػادرىا إلػى كنسػبتيا ، األحاديث ىذه تخريج دائما
 كثيػر فػي – كػذلؾ كنجده ، ركاتيا كيذكر األحاديث يخرج – أحيانا – نجده بؿ
:  مػثبل فيقػكؿ لركاتيػا ذكػر أك ليػا تخػريج دكف األحاديػث يػذكر– األحيػاف مف
 مػف بعضا يمى كفيما.  كذا قاؿ أنو ا رسكؿ عف ركم أك ، كذا الحديث كفي
 :  األمثمو ىذه

 :  األكؿ المثاؿ

                                                           

(
ٔ

 (1ٕٙٓ) 7ر٤ٔ٤خ ط( ٓغٔٞع اُلزبٟٝ الثٖ 

(
ٕ

 ٛــ  3ُٖٖٔج٘بٕ  -ث٤وٝد -ٛجؼخ كاه أُؼوكخ  1ٔٔ/ 7( األّ :ُإلٓبّ اُْبكؼ٢  
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َّْ  ﴿ تعػالى ا لقػكؿ تفسػيره عنػد السػخاكم اإلماـ ذكره ما اذ   صُا ََ  ٌُْهُُِاٞثُ  هَ

  ٖ اا اا ِّٓ   لِ ثَؼ 
 
ِٜاا٢َ  ُِاايَ َم ٝ   ِؾَغاابَهحِ ُ  ٱًَ  كَ االُّ  أَ َّ اا أَ  َ ح  هَ َٞ  َّٕ ئِ َٝ  َٖ اا ااب ِؾَغاابَهحِ ُ  ٱ ِٓ َٔ ااوُ  َُ اا ٣َزَلَغَّ  ٘ ِٓ ُٚ 

َ ٱ َّٕ  ُو  َٜ  ٗ  أل  ئِ َٝ   ٘ ب َٜبِٓ َٔ َّْوَّنُ  َُ ٘   ُوطُ ك٤ََق   ٣َ ب  ُ  ٱ ُٚ ِٓ َّٕ  ُء  َٔ ئِ َٝ   ٘ ب َٜبِٓ َٔ َُ   ٜ ٖ   جُِٜ ٣َ ا ِٓ  ْ ِ  ٱ ٤َخِ َف  ّللَّ

ااااب َٓ ُ ٱ َٝ   ّللَّ
ـَ  ٍَ ثِ ااااب لِاااا َّٔ َٕ رَؼ   َػ ُِااااٞ  تعػػػػالى ا رحمػػػػو قػػػػاؿ [  7ٗ: اُجوااااوح] ﴾ 7ٗ َٔ

 عمـ تعالى ك ، خشية لمحجارة فإف{ األهنار منه يتفجر ملا احلجارة من وإن}"
ئِٕ﴿:  تعػالى كقكلو نعممو ال ، الجمادات ىذه في اٖ َٝ ا٢   ِّٓ اجِّؼُ  ئاِلَّ  ءٍ َّ ََ ا ٣ُ  ٔ ِٙ ثَِؾ ۦ ِل

  َُ َٕ ل  رَ  الَّ  ٌَِٖٝ ُٜٞ َ   وَ ْ   رَ ُٜ َٕ ۥ ئَِّٗاُٚ  ج٤َِؾ اب اب ًَ ًٔ  كقػاؿ[  ٗٗ: االٍاواء] ﴾ ٗٗ َؿلُاٞها َؽ٤ِِ
 كفػػي( ُ{ ) أبعػػث أف قبػػؿ عمػػيٌ  يسػػمـ كػػاف حجػػرا ألعػػرؼ إنػػي} السػػبلـ عميػػو

 كفػو في الحصى سبح كقد( }ِ{)يؤكؿ كىك الطعاـ تسبيح نسمع كنا}  الحديث
 " }(ّ)  

                                                           

َِ اَُّ٘ج٢ِِّ ٖٓٓٙههْ  1٘/7(ٕؾ٤ؼ َِْٓ ٔ) بئِ َٚ ، ثبة ر٤َِْ اُؾغو ػ٤ِٚ  ًزبةْ كَ

ث٤وٝد اُطجؼخ: ٖٓٞهح ٖٓ اُطجؼخ  –د/ٓغٔٞػخ ٖٓ أُؾوو٤ٖ ، اُ٘بّو: كاه اُغ٤َ 

 ٛـ .  ٖٖٗٔٞػخ ك٢ اٍزبٗجٍٞ ٍ٘خ اُزو٤ًخ أُطج

 73ٖ٘ههْ  3ٔٗ/ٗ( ٕؾ٤ؼ اُجقبه١ ًزبة أُ٘بهت ، ثبة ػالٓبد اُ٘جٞح ك٢ اإلٍالّ ٕ)

 ث٤وٝد .  –كاه أُؼوكخ 

(
ٖ
ؽل٣ش ٕؾ٤ؼ، ٝهعبٍ ئٍ٘بكٙ صوبد ؿ٤و ػجل اُؾ٤ٔل ثٖ ئثوا٤ْٛ ٝٛٞ أثٞ رو٢ ك٤ٚ ٙؼق (

ٖ ٍؼ٤ل ثٖ ه٤ٌ األٖٗبه١ أُل٢ٗ ٖٓ هجَ ؽلظٚ ٌُٝ٘ٚ هل رٞثغ ٝػجل هثٚ اُظبٛو أٗٚ اث

ِٖ َػْجِل ٓٗٔٓبد ٍ٘خ  ٤ِْل ْث َٔ ، كإ ًبٕ ًنُي كٜٞ ٖٓ هٝا٣خ األًبثو ػٖ األٕبؿو كإ ُؽ

ِٖ أث٢ ػٞف ٝٛٞ أثٞ ػضٔبٕ أُل٢ٗ ٓبد ٍ٘خ  ِٖ ْث َٔ ْؽ .٣٘ظو: ًزبة ٘ٓٔٝه٤َ  3٘اُوَّ

و اُل٣ٖ اَُ٘خ الثٖ أث٢ ػبْٕ )ٝٓؼٚ ظالٍ اُغ٘خ ك٢ رقو٣ظ اَُ٘خ ثوِْ: ٓؾٔل ٗبٕ

 . ٖٗ٘/ٕاألُجب٢ٗ(
ٍَ اَُّ٘ج٢ُِّ ٝأفوعٚ اإلٓبّ اُجياه ك٢ َٓ٘لٙ ثِلع )  َٝ ُْ٘ٚ هبٍ:: كَزََ٘ب ُ َػ ٢َ هللاَّ ِٙ ، َه ْٖ أَث٢ِ َمهٍّ َػ

 َّْ ، صُ َِ ِٖ اَُّْ٘ؾ َؾ٤ِ٘ ًَ َّٖ َؽ٤ًِ٘٘ب  ُٜ ْؼُذ َُ ِٔ ٍَ ِٙ َؽز٠َّ  َٖ ك٢ِ ٣َِل جَّْؾ ََ ٤َبٍد كَ َٖ َْ َؽ َِّ ٍَ َٝ  ِٚ ٠َِّ هللاُ َػ٤َِْ َٕ
َّٖ َؽ٤ًِ٘٘ب  ُٜ ْؼُذ َُ ِٔ ٍَ ِٙ َؽز٠َّ  َٖ ك٢ِ ٣َِل جَّْؾ ََ ٍو كَ ٌْ َّٖ ك٢ِ ٣َِل أَث٢ِ ثَ ُٜ َؼ َٙ َٝ  َّْ ، صُ َٖ ٍْ َّٖ كََقِو ُٜ َؼ َٙ َٝ

 َٖ ٍْ َّٖ كََقِو ُٜ َؼ َٙ َٝ  َّْ ، صُ َِ ِٖ اَُّْ٘ؾ َؾ٤ِ٘ ْٖ ( هبٍ اُجياه: ًَ ِٓ ٟ ئاِلَّ  َٝ ُٚ ٣ُْو ُٔ َُْؾِل٣ُش اَل َْٗؼَِ ََٛنا ا َٝ
٣ِْل ثْ  َٞ ٍُ ٌَ ك٢ِ َؽِل٣ِش  ب ٤َُْ ًٓ اَل ًَ ِٚ ُعج٤ٌَْو  َىاَك ك٤ِ َٝ ُٖ ُٗل٤ٍَْو  اُٙ ُعج٤َُْو ْث َٝ َه َٝ  . ْٖ أَث٢ِ َمهٍّ ِٖ ٣َِي٣َل، َػ

 ِٖ بُِِؼ ْث َٕ ِْٛو١ِّ َؿ٤ُْو  ِٖ اُيُّ اُٙ َػ َٝ اَل َه َٝ ِْٛو١ِّ  ٣ٍْل َؿ٤ُْو اُيُّ َٞ ٍُ  ْٖ اُٙ َػ َٝ ُْ َه اَل َْٗؼَِ َٝ ٣ٍْل  َٞ ٍُ  َؽِل٣ِش 

ب َٕ َٝ ِو،  َٚ صُٞا أَث٢ِ اأْلَْف َؽلَّ َٝ  ، ِْ ِْ ُِْؼ َِ ا ْٛ ْٖ أَ ِٓ بَػخٌ  َٔ ََ َؽِل٣ضَُٚ َع َٔ هَِل اْؽزَ َٝ َُْؾِل٣ِش،  ُٖ ا ُُِؼ ٤َُِّ

ُْ٘ٚ.ا.ٛـ   . ٖٔٗ/3" َٗٗٓٗٓ٘ل اُجياه ههْ "َػ

ِٖ ٝأفوعٚ اُطجوا٢ٗ ك٢ األٍٜٝ، ٝهبٍ:  ِؼ٤ِل ْث ٍَ  ْٖ ، َػ ِْٛو١ِّ ِٖ اُُي َُْؾِل٣َش َػ ََٛنا ا  ِٝ ْْ ٣َْو َُ

٤ِِّت ئاِلَّ  ََ ُٔ ُْ ٌَٛت ا ْٞ َٓ  :ِٚ َك ثِ ٍْٛت، رَلَوَّ َٝ  ُٖ ٤ٍْل ئاِلَّ اْث َٔ ِٖ أَث٢ِ ُؽ ِٖ اْث اَل َػ َٝ ٤ٍْل،  َٔ ُٖ أَث٢ِ ُؽ ُل ْث َّٔ َؾ ُٓ  

 ، ٕ٘ٗ/ٗ"37ٓٗ"أُؼغْ األٍٜٝ ههْ "



 
 أ.ك/ٓؾٔل ا٤َُل ٍؼل ٓؾٔل رـــلَـ٤و اُـوـوإٓ اُـؼـظـ٤ـْ ٜٝٓ٘غٚ ك٢ ًزبثٚ اإلٓبّ ػِْ اُل٣ٖ اَُقب١ٝ

 َُِٗ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خمؽ عمى اآلية بظاىر ؿاالستدال  إلى المفسريف بعض ذىب كقد" 
 اآلية ىذه أف عمى كالمحققكف. كيسبح يخشى حتى الجماد في التمييز
 كأف سيما ال. الحقيقة في ينحصر ال اإلطبلؽ كأف. البميغ المجاز مف كأمثاليا
 (ُ. )البياف مطكالت في بسط كما ، منيا المساف في أكثر المجاز

 أف زعػػـ مػػف عمػػى «صػػؿالف» كتابػػو أكؿ فػػي ، حػػـز ابػػف اإلمػػاـ رد كقػػد
 ثػػـ. العيػاف أكذبػو ذلػؾ ادعػى مػف: كقػاؿ.  مسػيبا ردا تمييػزا كالجمػاد لمحيػكاف
 ( ِ. " )السبلـ عمييـ لؤلنبياء معجزة كاف ما استثنى

  الثاني المثاؿ
ااٖ ﴿ تعػػالى ا لقػػكؿ تفسػػيره عنػػد السػػخاكم اإلمػػاـ ذكػػره مػػا  َُّااِن١ٱ َما َّٓ

ُٗ ٣ُو   َ ٱ ِو بهَو   ّللَّ ا٘ب ًٙ ََ اكَ  َؽ  َٚ اۥ  َُاُٚ ۥ ِؼلَُٚ ٤ُ  ٙ ض٤ِاَوح   َؼبكبأَ ُ ٱَٝ  ًَ ا ّللَّ ُ٘ ٣َو  ٣َج   جِ اَٝ ُ ا ُٜ ٖ  ئ٤َُِ  َٝ ِٚ 

َٕ رُو   اا ﴿"  تعػػالى ا رحمػػو قػػاؿ[  ٕ٘ٗ: اُجوااوح] ﴾ ٕ٘ٗ َعُؼااٞ  ٙ ض٤ِااَوح   َؼبكبأَ ًَ ﴾ 

ُ ٱَٝ  ﴿ ضعؼ سبعمائة َٚ   ّللَّ ٖ ِؼقُ ٣ُ َٔ ب   ُِ َْ  ؛ ذلػؾ عمى زيادة[  ٕٔٙ: اُجووح] ﴾ ُء  ٣َ
 العبػد يػد فػي تقػع أف قبػؿ الػرب يػد فػي تقػع إنيػا} الصدقة في  النبي لقكؿ

 كجبػؿ (ّ{ ) أحد جبؿ مثؿ تككف حتى فصيمو أك فمكه أحدكـ يربي كما فيربييا
 ( ْ") ضعؼ ألؼ بسبعمائة أك ، ألفا بسبعيف صدقتو قدر مف أكبر أحد

 بالسػنة اسػتأنس قػد ، ا رحمو السخاكم اإلماـ أف لنا يتجمى سبؽ مما
                                                           

(
ٔ

أُؾون: ٓؾٔل ثبٍَ ػ٤ٕٞ اَُٞك اُ٘بّو: كاه اٌُزت اُؼ٤ِٔخ  ٖٖٓ/ٔ( رل٤َو اُوب٢ٍٔ 

 ٛـ 1ٔٗٔ -ث٤وٝد اُطجؼخ: األ٠ُٝ  –

(
ٕ

  7ٓ/ٔ( اُلَٖ ك٢ أَُِ ٝاُ٘ؾَ الثٖ ؽيّ 

(
ٖ

ِ ( أفوعٚ اُجقبه١ ك٢ ٕؾ٤ؾٚ  ٍُ هللاَّ ٍُٞ ٍَ َه : هَب ٍَ ُْ٘ٚ، هَب ُ َػ ٢َ هللاَّ ِٙ َُٛو٣َْوحَ َه ْٖ أَث٢ِ  ثِلع )َػ

 : َْ َِّ ٍَ َٝ  ِٚ ٠َِّ هللاُ َػ٤َِْ َٕ« ُ َُ هللاَّ الَ ٣َْوجَ َٝ ٍت ٤ٍَِّٛت،  َْ ًَ  ْٖ ِٓ َوٍح  ْٔ ٍِ رَ لََّم ثَِؼْل َٖ ْٖ رَ  ئاِلَّ اُط٤ََِّّت، َٓ

 َٕ ٌُٞ ُٙ، َؽز٠َّ رَ َّٞ ْْ كَُِ ًُ ب ٣َُوث٢ِّ أََؽُل َٔ ًَ  ،ِٚ بِؽجِ َٖ َٜب ُِ َّْ ٣َُوث٤ِّ ِٚ، صُ ِ٘٤ ِٔ َٜب ث٤َِ ُ َ ٣َزَوَجَِّ َّٕ هللاَّ ئِ َٝ ََ ْض ِٓ  

 َِ  «اَُغجَ

َلهَبِد، هه ًزبة: اُيًبح، ثبة: َّٖ ٣ُْوث٢ِ اُ َٝ { :ِٚ ُِ ْٞ ٍت ٤ٍَِّٛت ُِوَ َْ ًَ  ْٖ ِٓ َلهَِخ  َّٖ  "ٓٔٗٔ" ْاُ

رؾو٤ن :  317ٔ – 7ٓٗٔث٤وٝد اُطجؼخ اُضبُضخ ،  –كاه اثٖ ًض٤و ، ا٤ُٔبٓخ  ، 1ٓٔ/ٕ

 عبٓؼخ كْٓن .   -ك. ٖٓطل٠ ك٣ت اُجـب أٍزبم اُؾل٣ش ٝػِٞٓٚ ك٢ ٤ًِخ اُْو٣ؼخ 

رَْوث٤َِزِ  ٝأفوعٚ َِْٓ ك٢ ٕؾ٤ؾٚ، ًزبة: اُيًبح، ثبة: َٝ ِت اُط٤َِِّّت  َْ ٌَ ُْ َٖ ا ِٓ َلهَِخ  َّٖ ٍِ اُ َٜب، هَجُٞ

 .7ٕٓ/ٕ"ٗٔٓٔههْ "

 7ٔٔ/ٔ( رل٤َو اَُقب١ٝ ٗ)



 
 أ.ك/ٓؾٔل ا٤َُل ٍؼل ٓؾٔل رـــلَـ٤و اُـوـوإٓ اُـؼـظـ٤ـْ ٜٝٓ٘غٚ ك٢ ًزبثٚ اإلٓبّ ػِْ اُل٣ٖ اَُقب١ٝ

 َُّٗ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يعػػد الػػذكر السػػالؼ فالحػػديث ، الكريمػػة اآليػػة تفسػػير فػػي الصػػحيحة يػػةالنبك 
 كمػف الخيػر خصػاؿ مػف الكريمة اآلية عميو حضت ما لبعض التكضيح بمثابة
 .  ا سبيؿ في اإلنفاؽ:  الخصاؿ ىذه

 :   الثالث المثاؿ
ب ﴿ تعالى ا لقكؿ تفسيره عد السخاكم اإلماـ ذكره ما َّٔ َؼز   كََِ َٙ  ذ  هَبَُ  َٜبَٝ

ؼ   ئ٢ِِّٗ َهةِّ  َٙ َٜب  َٝ ُ ٱَٝ  أُٗض٠َ   زُ ُْ أَػ   ّللَّ ب َِ َٔ َؼذ   ثِ َٙ َٝ   ٤َُ وُ ٱ ٌَ َٝ ًَ ُ ٱًَ  ُنَّ ئ٢ِِّٗ ٗض٠َ ۖ أل  َٝ   ٤ َّٔ َٜبٍَ  زُ

و   َٓ َْ ئ٢ِِّٗ   ٣َ َٛب َٝ َٜب ثِيَ  أُِػ٤ُن ٣َّزَ ُمهِّ َٝ  َٖ ٤  ٱ ِٓ َّْ ِْ ٱ ِٖ طَ  ُ ِع٤ [  ّٔ: ػٔوإ اٍ] ﴾ ٖٙ ُوَّ
ياتىيىا ًبؾى  أيًعيذيىىا نِّيكىا ً  ﴿ " تعالى ا رحمو قاؿ ذيرِّ  ركم ﴾ لراًجيـً ٱ فً لشايطى  ٱ ًمفى  كى
مريـ بنت  إال الشيطاف كيمسو إال مكلكد مف ما: }  قاؿ أنو  النبي عف

عمراف كابنيا؛ ألنو جعؿ بينو كبينيما حجاب ، فأراد الشيطاف الطعف عند 
نِّي ﴿كلـ يصؿ { ثـ تبل  كالدة كؿ كاحد منيا فطعف في الحجاب  أيًعيذيىىا ٓ  كىاً 

ياتىيىا ًبؾى  ذيرِّ  ( ِ( " )ُ) ﴾ ٱلراًجيـً  فً لشايطى  ٱ ًمفى  كى
  الكريمة اآلية ىذه السخاكم اإلماـ فسر بالسنة القرآف تفسير قبيؿ مف

 لدعكة استجاب قد ا أف منو كيفيـ ، النبي عف كرد الذم الحديث بيذا
 أخرل أحاديث كجاءت ، جيـالر  الشيطاف مف كذريتيا فحفظيا ، مريـ أـ

 قاؿ"  ىريرة أبي عف صحيحو في مسمـ اإلماـ ركاه ما منيا ، المعنى بنفس
 مف صارخا فيستيؿ الشيطاف نخسو إال يكلد مكلكد مف ما» ا رسكؿ
 . «كأمو مريـ ابف إال ، الشيطاف نخسة

                                                           

(
ٔ

َّٕ اَُّ٘ج٢َِّ  ( أفوعٚ اإلٓبّ اُجقبه١ ك٢ ٕؾ٤ؾٚ ثِلع " ُْ٘ٚ: أَ ُ َػ ٢َ هللاَّ ِٙ َُٛو٣َْوحَ َه ْٖ أَث٢ِ  َػ

 : ٍَ َْ هَب َِّ ٍَ َٝ  ِٚ ٠َِّ هللاُ َػ٤َِْ َٕ« ُ٣ َٖ ُٚ ِؽ٤ َُّ َٔ َ٣ ُٕ ٤ْطَب َّْ اُ َٝ ٍُُٞك ٣َُُُٞل ئاِلَّ  ْٞ َٓ  ْٖ ِٓ ب  َٓ َُّ ِٜ زَ َْ َُُٞل، ك٤ََ

َٜب اْثَ٘ َٝ  َْ ْو٣َ َٓ ِٕ ئ٣َِّبُٙ، ئاِلَّ  ٤ْطَب َّْ ٌِّ اُ َٓ  ْٖ ِٓ بِهًفب  َٕ» ْٕ اْهَوُءٝا ئِ َٝ َُٛو٣َْوحَ:  ٍُ أَثُٞ  َّْ ٣َوُٞ ، صُ

{ ]آٍ ػٔوإ:  ِْ ِع٤ ِٕ اُوَّ ٤ْطَب َّْ َٖ اُ ِٓ ب  َٜ ٣َّزَ ُمهِّ َٝ َٛب ثَِي  ئ٢ِِّٗ أُِػ٤ُن َٝ { : ْْ ْئزُ ِّٖٙ] 

ِٕ ة : رل٤َو اُووإٓ، ٕؾ٤ؼ اُجقبه١، ًزب ٤ْطَب َّْ َٖ اُ ِٓ َٜب  ٣َّزَ ُمهِّ َٝ َٛب ثَِي  ئ٢ِِّٗ أُِػ٤ُن َٝ ثبة:}

{ ]آٍ ػٔوإ:  ِْ ِع٤  . ٖٗ/ٙ" 1ٗ٘ٗ ، ههْ " [ٖٙاُوَّ

ِٙ، ٝأفوعٚ اُجقبه١ أ٣ٚبً ك٢ ٕؾ٤ؾٚ، ك٢ ًزبة: ثلء اُقِن، ثبة:  ُعُِ٘ٞك َٝ  ٌَ لَِخ ئِْث٤ِِ ِٕ
 ُ ٢َ هللاَّ ِٙ َُٛو٣َْوحَ َه ْٖ أَث٢ِ  َْ ثِلع )َػ َِّ ٍَ َٝ  ِٚ ٠َِّ هللاُ َػ٤َِْ َٕ ٍَ اَُّ٘ج٢ُِّ  : هَب ٍَ ُْ٘ٚ، هَب َّ » َػ َُّ ث٢َِ٘ آَك ًُ

 َٖ ُٖ كَطََؼ ََٛت ٣َْطُؼ ، َم َْ ْو٣َ َٓ  ِٖ ٠ََ اْث َٖ ٣َُُُٞل، َؿ٤َْو ِػ٤ ِٚ ِؽ٤ جَِؼ ْٕ ِ ِٚ ثِا ْ٘ج٤َْ ُٕ ك٢ِ َع ٤ْطَب َّْ ُٖ اُ ٣َْطُؼ

 .ٕ٘ٔ/ٗ" 1ٕٖٙههْ " « ك٢ِ اُِؾَغبةِ 

(
ٕ
 7ٖٔ/١ٔ رل٤َو اَُقبٝ (



 
 أ.ك/ٓؾٔل ا٤َُل ٍؼل ٓؾٔل رـــلَـ٤و اُـوـوإٓ اُـؼـظـ٤ـْ ٜٝٓ٘غٚ ك٢ ًزبثٚ اإلٓبّ ػِْ اُل٣ٖ اَُقب١ٝ

 َُْٗ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ني:  شئتـ إف اقرءكا»: ىريرة أبك قاؿ ثـ  مف كذريتيا بؾ أعيذىا كا 
  (ُ).  «الرجيـ افالشيط

 أـ دعاء استجاب -تعالى -ا أف الحديث ىذا فأفاد: عمماؤنا قاؿ
 فإف المنخكس إضبلؿ منو يمـز الشيطاف نخس أف ىذا مف يمـز كال.. مريـ
 اإلفساد بأنكاع كاألكلياء لؤلنبياء الشيطاف تعرض فكـ فاسد، ظف ذلؾ

َّٕ  ﴿: تعالى قاؿ ماك الشيطاف يركمو مما ا عصميـ ذلؾ كمع كاإلغكاء،  ئِ

ْ  َػ٤َِ   َُيَ  ٌَ ٤َُ   ِػجَبِك١ ِٜ   ِ ِٖ  ئاِلَّ  ٌٖ َط  ٍُ َٖ  رَّجََؼيَ ٱ َٓ َٖ ُ  ٱ ِٓ ٣ ِٝ [ ٕٗ:اُؾغو]﴾ٕٗـَب
(ِ)  

 بيا تكجيت التي الخاشعات، كالدعكات الطيبات الكممات بعض ىي تمؾ"
 كضعت ما كعند بطنيا في بالحمؿ أحست ما عند ربيا إلى عمراف امرأة

 نتيجتيا؟ كانت فماذا المؤثر، البميغ بأسمكبو القرآف اىاحك ، حمميا
 -حكى كقد تضرعيا، كقبؿ دعاءىا ا أجاب أف نتيجتيا كانت
َٜب ﴿: بقكلو ذلؾ -سبحانو َ َِّ َٜب كَزَوَج ٍٍ  َهثُّ ََٖ ثِوَجُٞ ٗ   َؽ أَ َٜبَٝ ٘ب َٗجَبرًب جَزَ ََ َٜب َؽ َ لَِّ ًَ َٝ 

ِو٣َّبۖ  ًَ ب َى َٔ َِّ ًُ  ََ وِ  َٜبَػ٤َِ   َكَف ًَ ؾ  ُ  ٱ ٣َّبَى َعلَ  َواةَ ِٔ َٛب َٝ ٍَ  هبۖ ِهى   ِػَ٘ل و  ٣َ   هَب َٔ ُْ  َناۖ َٛ   َُيِ  أ٠ََّٗ   ٣َ

َٞ  هَبَُذ   ُٛ   ٖ ِۖ ٱ ِػ٘لِ  ِٓ َّٕ  ّللَّ َ ٱ ئِ ٖ ُىمُ ٣َو   ّللَّ ب   َٓ َْ ـ٤َ   ءُ ٣َ ََبةٍ  وِ ثِ : ػٔوإ اٍ] ﴾ 7ٖ ِؽ

ٖ7  ] "(ّ)   
 :   الرابع المثاؿ

ْ   ﴿ ىتعال ا لقكؿ تفسيره عند السخاكم ذكره ما ع   كَاأَهِ ِٖ  َٜايَ َٝ ٣  َؽ٤ِ٘لاب   ُِِالِّ

ِ ٱ َودَ كِط   ًَ ٱ كَطَوَ  َُّز٢ِٱ ّللَّ ََ رَج   اَل  َٜب  َػ٤َِ   َُّ٘ب ِ   ِل٣ ِ  ٱ نِ َُِق   ّللَّ
 
ُٖ ٱ ُِيَ َم ٣ ُْ ُ  ٱ ُلِّ َُ   و٤َِّ َٝ َّٖ ٌِ   ً  ضَاوَ أَ

ًِ ٱ َٕ ٣َؼ   اَل  َُّ٘ب ٞ ُٔ ا ﴿" ا رحمػو قػاؿ[  ٖٓ:  اُوّٝ] ﴾ ٖٓ َِ ِ ٱ َودَ كِط   كَطَاوَ  ٢َُّزِاٱ ّللَّ

ًَ ٱ  كالمعنى ، الخمقة: كالفطرة ، ا فطرة عميكـ أك ا فطرة الزمكا ﴾ َٜب  َػ٤َِ   َُّ٘ب
 لقنػػكىـ آبػػائيـ أف لػػكال ، الصػػحيحة كاالعتقػػادات لمتكحيػػد قػػابميف خمقيػػـ أنػػو: 

                                                           

ِٚ  3ٕٓٙ.  ههْ  7/3ٙ( ٕؾ٤ؼ َِْٓ ٔ) ٠ََ َػ٤َِْ َِ ِػ٤ بئِ َٚ ًزبة : أؽبك٣ش األٗج٤بء ، ثَبُة : كَ

. ُّ ََّالَ  اُ

(
ٕ

رؾو٤ن: أؽٔل اُجوك٢ٗٝ ٝئثوا٤ْٛ أٛل٤ِ اُ٘بّو: كاه اٌُزت  1ٙ/ٗ( رل٤َو اُووٛج٢ 

 ّ 3ٙٗٔ -ٛـ 1ٖٗٔاُوبٛوح اُطجؼخ: اُضب٤ٗخ،  –أُٖو٣خ 

(
ٖ

 7/ٕٜ ُِط٘طب١ٝ ( اُزل٤َو ا٤ٍُٞ



 
 أ.ك/ٓؾٔل ا٤َُل ٍؼل ٓؾٔل رـــلَـ٤و اُـوـوإٓ اُـؼـظـ٤ـْ ٜٝٓ٘غٚ ك٢ ًزبثٚ اإلٓبّ ػِْ اُل٣ٖ اَُقب١ٝ

 َُٓٗ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فبػػإغكاء مػػنيـ كفػر كمػػف آخػر دينػػا عميػو اختػػاركا لمػا تركػػكا لػك حتػػى الضػبلؿ
  الفطػػرة عمػػى يكلػػد مكلػػكد كػػؿ: }  أيضػػان  الصػػحيح الحػػديث كفػػي ، الشػػياطيف

 (  ِ(" )ُ{ ) كينصرانو ييكدانو فأبكاه
 الكريمة اآلية ىذه السخاكم اإلماـ فسر بالسنة القرآف تفسير قبيؿ مف
 أف إذ صحيح تفسير كىذا( ّ{) الفطرة عمى كيكلد إال مكلكد مف ما}  بحديث
ِ ٱ َودَ كِط   ﴿ تعالى -قكلو في بالفطرة المراد ًَ ٱ كَطَوَ  َُّز٢ِٱ ّللَّ : اُوّٝ] ﴾ َٜبَػ٤َِ   َُّ٘ب

 .كالتكحيد اإلسبلـ ممة: أم. الممة[  ٖٓ
 فييا كاألصؿ. إلدراكو النفسي كالتييؤ الحؽ، الديف قابمية: بيا المراد أك

 الحؽ، الديف ىذا عمى -الكريـ الرسكؿ أييا -اثبت:  أم. الخمقة بمعنى أنيا
 عمييا، الناس فطر التي الحؽ، ممة كىي ، ا فطرة -الناس أييا -كالزمكا
 ( ْ. )ليا قابميف كخمقيـ
 كجيؾ فسدد: -تعالى -يقكؿ: " اآلية ليذه تفسيره عند كثير ابف قاؿ
 مع كأنت إبراىيـ، ممة الحنيفية مف لؾ، ا شرعو الذم الديف عمى كاستمر

 فطر: -لىتعا -فإنو عمييا، الخمؽ ا فطر التي السميمة، فطرتؾ الـز ذلؾ
 (ٓ." )كتكحيده معرفتو عمى خمقو

                                                           

(
ٔ

ثبة / ٓب عبء ًَ ُٓٞٞك ٣ُٞل ػ٠ِ اُلطوح ، ؽو٤ن  1ٖٕٔههْ  7ٗٗ/ٗ( ٍٖ٘ اُزوٓن١ 

أؽٔل ٓؾٔل ّبًو ٝٓؾٔل كإاك ػجل اُجبه٢ ٝئثوا٤ْٛ ػطٞح ػٞٗ أُلهً ك٢  :ٝرؼ٤ِن

ٖٓو اُطجؼخ:  –األىٛو اُْو٣ق  اُ٘بّو: ّوًخ ٌٓزجخ ٝٓطجؼخ ٖٓطل٠ اُجبث٢ اُؾِج٢ 

 ّ 37٘ٔ -ٛـ  3ٖ٘ٔاُضب٤ٗخ، 

(
ٕ

  7ٕ/ٕ( رل٤َو اَُقب١ٝ 

(
ٖ

ًزبة اَُ٘خ ، ثبة : ك٢ مهاه١ أُْو٤ًٖ  7ٔٙٗ، ههْ ٖٕٓ/ٗ( ٍٖ٘ أث٢ كاٝٝك 

َ هوٙ ث٢ِِ اُ٘بّو: كاه اُوٍبُخ اُؼب٤ُٔخ اُطجؼخ:  -أُؾون: َّؼ٤ت األهٗإٝٛ  ِٓ ل ًب َّٔ َٓؾ

 ّ 3ٕٓٓ -ٛـ  ٖٓٗٔاأل٠ُٝ، 

(
ٗ

  1ٗ/ٔٔ(اُزل٤َو ا٤ٍُٜٞ ُِط٘طب١ٝ  

أُؾون: ٖٓطل٠ ا٤َُل ٓؾٔل + ٓؾٔل ا٤َُل هّبك + ٓؾٔل  ٖٖٔ/٤ٙو ثٖ ًض٤و ( رلَ٘)

كَٚ اُؼغٔب١ٝ + ػ٢ِ أؽٔل ػجل اُجبه٢ اُ٘بّو: ٓإٍَخ هوٛجخ + ٌٓزجخ أٝالك ا٤ُْـ 

 ـ ٛـُِٕٔٗٔزواس اُغ٤يح/ اُطجؼخ: األ٠ُٝ ٍ٘خ 



 
 أ.ك/ٓؾٔل ا٤َُل ٍؼل ٓؾٔل رـــلَـ٤و اُـوـوإٓ اُـؼـظـ٤ـْ ٜٝٓ٘غٚ ك٢ ًزبثٚ اإلٓبّ ػِْ اُل٣ٖ اَُقب١ٝ

 َُٔٗ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  انثانث ادلطهة
  انصحاتح تأقٕال انقشآٌ تفغري

 بالسػنة القػرآف كتفسػير بػالقرآف القػرآف بتفسػير السخاكم اإلماـ اىتـ كما
 لػػبعض عػرض يمػي كفيمػػا الصػحابة بػأقكاؿ القػرآف بتفسػػير كػذلؾ اىػتـ النبكيػة
   : يرهتفس في السخاكم اإلماـ ذكرىا التي النماذج

  : األكؿ المثاؿ
َٖ ٱ ﴿ تعػالى ا لقػكؿ تفسيره عند تعالى ا رحمو قاؿ ا َُّاِن٣ ُْ َ٘  َءار٤َ  اُ  ٱ ُٜ  تَ ٌِزَ 

اابۥ ِوكَُٞٗااُٚ ٣َؼ   َٔ َٕ ٣َؼ   ًَ ْ ۖ َ٘ااب  أَث   ِوكُااٞ ُٛ َّٕ  َء ئِ ٘   كَِو٣وااب َٝ اا ِّٓ  ْ ُٜ   ٌ َ٤َُ َٕ ااٞ ُٔ ْ   َؾاانَّ ُ  ٱ زُ ُٛاا َٕ ٣َؼ   َٝ ااٞ ُٔ َِ 

 – عنيمػا ا رضػي – سػبلـ بف ا لعبد عمر قاؿ"  [ ٙٗٔ: اُجووح] ﴾ ٙٗٔ
اابۥ ِوكَُٞٗااُٚ ٣َؼ   ﴿ كتابػػو فػػي تعػػالى ا يقػػكؿ َٔ َٕ ٣َؼ   ًَ ْ ۖ َ٘ااب  أَث   ِوكُااٞ ُٛ  ىػػؿ ا نشػػدتؾ ﴾ َء
 ألنػي ؛ المػؤمنيف أميػر يػا نعػـ:  قػاؿ ؟ ابنػؾ تعرؼ كما ا رسكؿ تعرؼ كنت

 النسػػاء صػػنع مػػا أدرم فمػػا ابنػػي كأمػػا ، التػػكراة فػػي المػػذككرة بصػػفاتو عرفتػػو
 (ُ).  سبلـ بف يا ا كفقؾ:  كقاؿ رأسو عمر فقبؿ

 عمػػى ا رحمػػو السػػخاكم اإلمػػاـ اسػػتأنس بالمػػأثكر التفسػػير قبيػػؿ مػػف
 ذكػره المتقػدـ األثػر فػي سػبلـ بػف ا عبػد عػف ركم بما الكريمة اآلية تفسير
 كقػػد  النبػػي صػػفة يعرفػػكف كػػانكا الكتػػاب أىػػؿ أف إذ صػػحيح التفسػػير كىػػذا
َٖ ٱ ﴿ تعػػالى قػػاؿ ، الحقيقػػة ىػػذه إلػػى كثيػػرة آيػػات فػػي الكػػريـ القػػرآف ارأشػػ  َُّااِن٣

 َٕ ٍَ ٱ ٣َزَّجُِؼٞ ٍُٞ ُ ٱ َُّ٘ج٢َِّ ٱ ُوَّ ٢َّ أل  ٌ  ۥ ٣َِغُلَُٝٗٚ  َُِّن١ٱ ِّٓ ْ   زُٞثًابَٓ ُٛ ٞ  ٱ كِا٢ ِػ٘اَل ِ ٱَٝ  حِ َه  ُزَّا َِ إل   ِٗغ٤ا

٣َُْٛأ   ُو  ٱثِ  ُٓ
ؼ  ُ  ٘   ُوٝفِ َٔ َ٣ َٝ  َٜ  ْ ُٜ  ِٖ وِ ُ  ٱ َػ ٌَ ٘ ُٔ  َُّ ٣ُِؾ َٝ  ُْ ُٜ ُّ  ذِ ُط٤َِّّجَ  ٱ َُ ٣َُؾوِّ ُْ َػ٤َِ   َٝ  ٱ ِٜ

 ئِاشَ َقجَ   ُ 

ااغُ  َٚ َ٣ َٝ   ٘ ْ  َػاا اا ُٜ  ٕ ْ  ئِ ُٛ َ ٱَٝ  َو ااؿ  أل  بَٗااذ   َُّزِاا٢ٱ ََ َِ  ْ   َػَِاا٤   ًَ َٖ ٱكَ  ِٜ ُ٘ااٞاْ  َُّااِن٣ َٓ ِٚ  َءا ُهُٝٙ ۦ ثِاا َػاايَّ َٝ 

ُوُٝٙ  َٖ َٗ ٍَ  َُِّن١  ٱ ُُّ٘ٞهَ ٱ رَّجَُؼٞاْ ٱَٝ  َٝ َؼُٚ  أُِٗي  ۥ  َٓ
  َُ ْٝ ُْ  ئِيَ أُ ل  ُ  ٱ ُٛ ُٔ َٕ : االػاواف] ﴾ 7٘ٔ ُِِؾٞ

ف كأحبػارىـ عممػاؤىـ الكريمػة اآلية في الكتاب بأىؿ كالمقصكد[  7٘ٔ  كػاف كا 
 اآليػػػة فػػػي مػػػراد لػػػيس العمػػػـك أف إال ، العمػػػـك بمفػػػظ كرد قػػػد القرآنػػػي الػػػنص

                                                           

(
ٔ

ِْ  ، ٝاألصو َٗجٚ ا٢ٛٞ٤َُ ك٢ اُله أُ٘ضٞه 3ٖ/ٔ( رل٤َو اَُقب١ٝ  ٌَ ُْ ج٢ِّ َػٖ اْثٖ ئ٠ُ ا

 . ٖٖ/ٕ َػجَّبً



 
 أ.ك/ٓؾٔل ا٤َُل ٍؼل ٓؾٔل رـــلَـ٤و اُـوـوإٓ اُـؼـظـ٤ـْ ٜٝٓ٘غٚ ك٢ ًزبثٚ اإلٓبّ ػِْ اُل٣ٖ اَُقب١ٝ

 َُٕٗ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فػي السػخاكم اإلمػاـ إليػو ذىػب الػذم التفسػير ىػذا كثير بف كيرجح ، الكريمة
 الكتػػػاب أىػػػؿ عممػػػاء أف ا يخبػػػر" ا رحمػػػو فيقػػػكؿ الكريمػػػة اآليػػػة تفسػػػير
 كانػػت كالعػرب كلػده، أحػػدىـ يعػرؼ كمػا الرسػػكؿ بػو جػاء مػػا صػحة يعرفػكف
  ا رسػكؿ أف الحػديث فػي جػاء كمػا بيػذا الشػيء صػحة في المثؿ تضرب

 بػو، أشػيد ا رسػكؿ يػا نعػـ قػاؿ ؟ «ىػذا ابنػؾ» صػغير صػبي معو لرجؿ قاؿ
   (ُ)"«عميو تخفى كال ؾعمي يخفى ال إنو أما»: قاؿ

 ىػػذه فػػي يخبػػر تعػػالى ا أف:  الكريمػػة اآليػػة معنػػى فيكػػكف ذلػػؾ كعمػػى
 ىػك بػو جػاء مػا كأف حػؽ  الرسػكؿ أف يعرفػكف الكتاب أىؿ عمماء أف اآلية
 كىػػـ الحػػؽ يكتمػػكف كبيػػران  فريقػػان  كلكػػف ألبنػػائيـ، كمعػػرفتيـ تامػػة معرفػػة الحػػؽ

 ينسػى قػد اإلنساف ألف األنفس دكف بالذكر األبناء كخص"، الحؽ إنو يعممكف
   (ِ). "  ابنو ينسى كال نفسو،
 :  الثاني المثاؿ

َٜب٣َ    ﴿"  تعالى ا لقكؿ تفسيره في ا رحمو قاؿ َٖ ٱ أ٣َُّ ُ٘ٞاْ  َُِّن٣ َٓ  زُُِٞاْ رَو   اَل  َءا

٤  ٱ َّٖ ْ   لَ ُ أَٗزُ َٝ   ّ ٖ ُؽُو َٓ ٌُْۥ هَزََُِٚ  َٝ ٘ لا ِٓ ِّٔ زََؼ ض   ءكََغَيا   ُّٓ ََ  بَٓ  َُ ِّٓ َٖ  هَزَ ِْ ٱ ِٓ ُْ ٣َؾ   ََُّ٘ؼ ٌُ  ِٚ ۦ ثِ

ا َٝ ْ   ٍَػل   َم ٌُ ٘ ؼ  ُ  ٱ ِِؾَ ثَ   ب٣َ  َٛل   ِّٓ ٝ   جَخِ ٌَ   أَ
لَّ  ُّ  َوحًَ ََ   ََٛؼب َٓ َٖ ٤ٌِ   ٝ   ٍُ َػل   أَ

 
٤َبٓب ُِيَ َم  ٤َُُِّنٝمَ  ِٕ

 ٍَ ثَب َٝ   ٓ ِٙ أَ ُ ٱ َػلَبۦ  ِو ب ّللَّ َّٔ ََِق   َػ ٍَ   ٖ َٓ ُْ  َػبكَ  َٝ ُ ٱ ك٤ََ٘زَوِ ٘   ّللَّ ُ ٱَٝ  ُٚ  ِٓ ٍّ ٱ ُمٝ َػِي٣ي ّللَّ  ٗزِوَب

 قتؿ ـرً حٍ مي  عف الخطاب بف عمر سأؿ سائبل أف ركم[  3٘: أُبئلح] ﴾ 3٘
 عبد الخطاب بف عمر فسأؿ ، حاضرا عكؼ بف الرحمف عبد ككاف ،(ّ) أرشا

 عميو اتفقا بما عمر فأفتاه أمر عمى فاتفقا ، جزائو عف عكؼ بف الرحمف
 عممو حتى تقكؿ ما المؤمنيف أمير لدر  ما:  معو كاف لرجؿ المستفتي فقاؿ
 عدك يا: فقاؿ عمر فسمعو  عكؼ بف الرحمف عبد إلى يشير ، الشيخ ىذا

ُْ ٣َؾ   ﴿ تعالى ا قاؿ كقد ، محـر كأنت الصيد كتقتؿ الفتيا تغمص نفسو ٌُ  ِٚ ۦ ثِ

                                                           

(
ٔ

  ٕٓٔ/ٕ( رل٤َو ثٖ ًض٤و 

(
ٕ

  ٖٙٔ/ٕ( رل٤َو اُووٛج٢ 

(
ٖ
 ، ٝاألهُ ك٣خ اُغ٘ب٣بد ٝاُغواؽبد ًبُْغخ ٝٗؾٞٛب.أ١ إٔبة ظج٤بً   (



 
 أ.ك/ٓؾٔل ا٤َُل ٍؼل ٓؾٔل رـــلَـ٤و اُـوـوإٓ اُـؼـظـ٤ـْ ٜٝٓ٘غٚ ك٢ ًزبثٚ اإلٓبّ ػِْ اُل٣ٖ اَُقب١ٝ

 َُٖٗ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا َٝ ْ   ٍَػل   َم ٌُ ٘  ضربو ثـ ، عكؼ بف الرحمف عبد كىذا عمر أنا فيا  ﴾ ِّٓ
 ( ُ)." ضربات
 تعػالى قكلػو لتفسػير السػخاكم اإلماـ استأنس بالمأثكر التفسير قبيؿ فم

ُْ ٣َؾ   ﴿ ٌُ  ِٚ اۦ ثِ َٝ ْ   ٍَػل   َم ٌُ ٘  األثػر كىػذا الخطػاب بف عمر عف ركم الذم باألثر ﴾ ِّٓ
 قػاؿ التفسػير ىػذا كبمثػؿ (ِ) مختمفػة بألفػاظ تفسػيره في الطبرم اإلماـ ذكره قد

 أم{  مػنكـ عػدؿ ذكا بػو يحكػـ"  كانيالشػك  اإلمػاـ قاؿ بالرأم التفسير أصحاب
ف لـز بشيء حكما فإذا المسمميف بيف بالعدالة معركفاف رجبلف  رجػع اختمفػا كا 

 قػاؿ كبػاألكؿ يجػكز كقيؿ الحكميف أحد الجاني يككف أف يجكز كال غيرىما إلى
 يقتضػػي اآليػػة كظػػاىر:  قكليػػو أحػػد فػػي الشػػافعي قػػاؿ كبالثػػاني ، حنيفػػة أبػػك

 بػيف المماثمػة أف العػدليف حكػـ إلػى الحاجػة ككجػو"  (ّ) " الجػاني غير حكميف
 الكجػكه مػف بكجػو لػو مثػؿ ال كمػا النػاس، أكثػر عمػى يخفػى مما كالصيد النعـ

  (ْ). " بالقيمة فيو يحكماف
 : الثالث المثاؿ

َّٕ  ﴿ ا لقػكؿ تفسػيره عنػد تعػالى ا رحمو السخاكم اإلماـ ذكره ما َ ٱ ئِ  ّللَّ

  ٔ يُ ٣ُ َٔ  ٱ َِ ََّ َ ٱَٝ  دِ َٞ  ُ َُئِٖ رَُيٝاَل   إَٔ َٗ ه  أل  ٕ   َىاَُزَب   َٝ ٓ   ئِ بأَ َٔ ُٜ ٌَ ََ   ٖ ٖ   أََؽل ِٓ ِٙ ثَؼ   ِّٓ ُ ۦ   ِل ۥ ئَِّٗٚ

 َٕ ااب ااب ًَ ًٔ  مػػا:  أم نافيػػة:  أف"  ا رحمػػو قػػاؿ[  ٔٗ: كاابٛو]  ﴾ ٔٗ َؿلُااٞها َؽ٤ِِ
ٔ   ﴿ تعالى قكلو في كما ؛ بعده مف أحد مف يمسكيا ُ٣ يُ َٝ ب  ٱ َِ َٔ ََّ  َػ٠َِ غَ رَوَ  إَٔ ءَ ُ

َ ٱ ِٚ ثِاِم   ئاِلَّ  ِٗ ه  أل  َّٕ ۦ   ِٗ َ ٱ ئِ ًِ ٱثِ  ّللَّ ِؽ٤ْ ََُوُءٝف َُّ٘ب  ابف أف:  كركم[  ٘ٙ: اُؾظ] ﴾  هَّ

                                                           

(
ٔ

ٝؿٔٔ اُ٘بً أ١ اؽزووْٛ ُْٝ ٣وْٛ ٤ّئب ، ٝرـٔٔ اُلز٤ب  ٖٕ٘/ٔ( رل٤َو اَُقب١ٝ 

ٝاألهُ : ك٣خ اُغواؽبد َُبٕ  ٔٙ/7ُؼوة : أ١ : رؾزوو اُلز٤ب ٝرَز٤ٜٖ ثٜب َُبٕ ا

 ُج٘بٕ  –ث٤وٝد –، ٛ/كاه ٕبكه  ٖٕٙ/ ٙاُؼوة : 

(
ٕ

أؽٔل ٓؾٔل ّبًو اُ٘بّو: ٓإٍَخ اُوٍبُخ اُطجؼخ: األ٠ُٝ،  7ٔ/ٓٔ( رل٤َو اُطجو١ 

 ّ ٕٓٓٓ -ٛـ  ٕٓٗٔ

(
ٖ

 .  13/ٕ( كزؼ اُول٣و ًُِْٞب٢ٗ 

(
ٗ

ٖطل٠ اُجبث٢ اُؾِج٢ ٝأٝالكٙ ، ٛ/ ّوًخ ٌٓزجخ ٝٓطجؼخ ٓ ٕٖ/ 7( رل٤َو أُواؿ٢ 

 ّ 3ٗٙٔ -ٛـ  ٖ٘ٙٔثٖٔو اُطجؼخ: األ٠ُٝ، 



 
 أ.ك/ٓؾٔل ا٤َُل ٍؼل ٓؾٔل رـــلَـ٤و اُـوـوإٓ اُـؼـظـ٤ـْ ٜٝٓ٘غٚ ك٢ ًزبثٚ اإلٓبّ ػِْ اُل٣ٖ اَُقب١ٝ

 َُٗٗ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟ منػػو سػمعت مػا:  فسػألو كعبػػا لقػي أنػو الرجػؿ ذلػػؾ أخبػره رجػبل لقػي عبػاس
:  كػذب عبػاس بف فقاؿ.  ممؾ كاىؿ عمى السماكات إف:  يقكؿ سمعتو:  فقاؿ
َّٕ  ﴿ تبل ثـ َ ٱ ئِ ٔ   ّللَّ يُ ٣ُ َٔ  ٱ َِ ََّ َ ٱَٝ  دِ َٞ  ُ   (ُ)"  ﴾ رَُيٝاَل   إَٔ َٗ ه  أل 

َّٕ  ﴿ تعالى قكلو السخاكم اإلماـ فسر بالمأثكر التفسير قبيؿ مف َ ٱ ئِ  ّللَّ

  ٔ يُ ٣ُ َٔ  ٱ َِ ََّ َ ٱَٝ  دِ َٞ  ُ  اإلماـ ذكر كقد عباس ابف عف كرد بما  ﴾ رَُيٝاَل   إَٔ َٗ ه  أل 
 ا عبد عف األثر فييا كرد التي المعنى سبنف كثيرة آثار تفسيره في الطبرم

 يمسؾ كحدىا، بقدرتو -تعالى -ا أف: " الكريمة اآلية كمعنى ، عباس بف
 أك الزكاؿ مف كيحفظيما يمنعيما أك تزكال، أف كراىة كاألرض كاتاالسم

 فمف -كالتقدير الفرض سبيؿ عمى -زالتا كلئف االضطراب، أك االضمحبلؿ
 -ًإناوي  -تعالى -ا سكل الزكاؿ ىذا عف كيمنعيما يمايمسك أف أحد يستطيع
ًميمان  زاؿ كما كافى  -سبحانو  -قاؿ كما كأناب، إليو تاب لمف غىفيكران  بعباده حى
ئ٢ِِّٗ ﴿: -تعالى ـَلَّبه َٝ َُ ٖ َٔ َٖ  رَبةَ  ُِّ َٓ َءا َٝ  ََ ِٔ َػ َّْ  ِِؾبَٕ   َٝ ٟ  ٛ  ٱ صُ : ٛٚ] ﴾ 1ٕ زََل

1ٕ  ]." (ِ)  
 في ا رحمو السخاكم اإلماـ بيا استشيد التي األقكاؿ بعض ىذه
 أمثمة الكتاب كفى كثير مف  قميؿ كىذا التفسير، في الصحابة أقكاؿ مف تفسيره

 .   تعد كال تحصى ال
  انشاتع ادلطهة

 انتاتعني تأقٕال انقشآٌ تفغري
 أنػو نجػد كػذلؾ ، الصػحابة بػأقكاؿ باالسػتئناس السػخاكم اإلماـ اىتـ كما

 ليػذا النمػاذج بعػض نذكر اف قبؿ بنا كيجدر التابعيف أقكاؿ هتفسير  في ذكر قد
 يستشػيد كػاف مػا نػادرا السػخاكم اإلماـ أفا  إلى نشير أف ، التفسير مف المكف

                                                           

(
ٔ

  1ٔٗ/  ٕٓٝاألصو هٝاٙ اُطجو١ ك٢ رل٤َوٙ  7ٙٔ/ٕ( رل٤َو اَُقب١ٝ 

(
ٕ

 –أُؾون: ػ٢ِ ػجل اُجبه١ ػط٤خ اُ٘بّو: كاه اٌُزت اُؼ٤ِٔخ  ٕٗٓ/ٕٕ(رل٤َو ا٢ٍُٞ٥ 

 . ٖٙ٘/ٔٔٛـ اُزل٤َو ا٤ٍُٜٞ  ٘ٔٗٔث٤وٝد اُطجؼخ: األ٠ُٝ، 



 
 أ.ك/ٓؾٔل ا٤َُل ٍؼل ٓؾٔل رـــلَـ٤و اُـوـوإٓ اُـؼـظـ٤ـْ ٜٝٓ٘غٚ ك٢ ًزبثٚ اإلٓبّ ػِْ اُل٣ٖ اَُقب١ٝ

 َُُٗ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تفسػػير عمػػى بالمػػأثكر التفسػػير فػػي منصػػبا اىتمامػػو ككػػاف ، التػػابعيف بػػأقكاؿ
 كاؿبػػػأق استشػػػياده قمػػػة فػػػي السػػػبب كلعػػػؿ ، بالسػػػنة كالقػػػرآف بػػػالقرآف القػػػرآف
 يعتػد التػابعي قكؿ ىؿ ، العمماء بيف خبلؼ مثار يعد القسـ ىذا أف:  التابعيف

 فػي كردت التػي األمثمػة ىػذه لػبعض عػرض يمػي كفيما ؟ ال أـ التفسير في بو
 :  تفسيره
األكؿ المثاؿ  
َٖ  ﴿ تعالى ا لقكؿ تفسيره عند تعالى ا رحمو قاؿ ِٓ ًِ ٱ َٝ ٖ َُّ٘ب َٓ 

  ْ ٜ   زَِو٣١َ ََّ  َؾِل٣شِ ُ  ٱ َٞ َُ ِٚ َِ  َػٖ ٤ُُِ ج٤ِ ِ ٱ ٍَ ـ٤َ   ّللَّ ِ   وِ ثِ َٛب ِْػ ٣َزَِّقَن ا   َٝ ًٝ   ُُٛي
  َُ ْٝ ْ   ئِيَ أُ ُٜ َُ 

٤ِٜٖ َػَناة ْ   ﴿"[  ٙ: ُؤبٕ] ﴾ ٙ ُّٓ  ألف ؛ حقيقة يككف أف يجكز ﴾ زَِو٣١َ
اْ ّ  ٱ﴿ قكلو في كما  ؛ مجازا يككف كأف ، كالكتب الجكارم اشترل النضر ُٝ  زََو

ل  ُ  ٱ ِ ٱثِ  وَ ٌُ َٔ  إل  يثاره استحبابو ىك اشتراؤه:  قتادة كعف ﴾ ِٖ ٣  (ُ)" سكاه ما عمى كا 
َٖ ﴿ قكلػو فػي الشػراء السػخاكم اإلماـ فسر بالمأثكر التفسير قبيؿ مف ا ِٓ َٝ 

ًِ ٱ ٖ َُّ٘ب َٓ   ْ ٜ   زَِو٣١َ ََّ  َؾِل٣شِ ُ  ٱ َٞ َُ ا ِٚ َِ  َػاٖ ٤ُُِ اج٤ِ ِ ٱ ٍَ ا ّللَّ ـ٤َ  ا وِ ثِ  ِ َٛب ِْػ ٣َزَِّقاَن ا   َٝ ًٝ  ُٛاُي

 
  َُ ْٝ ْ   ئِاايَ أُ ُٜاا ِٜاا٤ٖ َػااَناة َُ  كقػػد ، عنػػو تعػػالى ا رضػػي  قتػػادة عػػف كرد بمػػا ﴾ ٙ ُّٓ

 ىػػذه فمػػف اآليػػة ىػػذه فػػي الػػكارد بالشػػراء المػػراد فػػي المفسػػريف أقػػكاؿ تعػػددت
 :  األقكاؿ
 خبرا بذلؾ كرككا بالثمف، المعركؼ الشراء يشترم مف: بعضيـ فقاؿ -ٔ

 بىٍيعي  يًحؿُّ  ال: " ا رسكؿ قاؿ: قاؿ أيمامة، أبي عف  ا رسكؿ عف
، كىال الميغىنِّيىاًت، ، التِّجارىةي  كىال ًشرىاؤيىيفا ، كىال ًفيًيفا  ىذه نزلت كفييفٌ  أثمىانيييفا

َٖ  ﴿: اآلية ِٓ ًِ ٱ َٝ ٖ َُّ٘ب َٓ   ْ ٜ   زَِو٣١َ ََّ  َؾِل٣شِ ُ  ٱ َٞ َُ ِٚ َِ  َػٖ ٤ُُِ ج٤ِ ِ ٱ ٍَ ـ٤َ   ّللَّ ِ   وِ ثِ  ِْػ

َٛب ٣َزَِّقَن ا   َٝ ًٝ   ُُٛي
  َُ ْٝ ْ   ئِيَ أُ ُٜ ٤ِٜٖ َػَناة َُ ُّٓ  ﴾ ."(ِ)  

                                                           

(
ٔ

  71/ٕ( رل٤َو اَُقب١ٝ 

(
ٕ
ٝأفوعٚ اإلٓبّ أؽٔل ك٢ َٓ٘لٙ  ٕٙٔ/ٕٓ، مًوٙ اُطجو١ ك٢ رل٤َوٙ ٍ٘لٙ ٙؼ٤ق (

"، 1ٕٕٔ، ههْ " ك٢ اُج٤ٞع ( ، ٝاُزوٓن١ ك٢ ٍ٘٘ٚ 3ٕٕٙٔههْ )  ٕٓ٘/ ٖٙ

ـ٤ََِّ٘بِد،. 7ٔ٘/ٖ ُٔ ٤َِِٛخ ث٤َِْغ اُ َوا ًَ ب َعبَء ك٢ِ  َٓ خَ َؽِل٣ُش أَثِ ٝهبٍ أثٞ ػ٠َ٤:  ثَبُة  َٓ ب َٓ ٢ أُ



 
 أ.ك/ٓؾٔل ا٤َُل ٍؼل ٓؾٔل رـــلَـ٤و اُـوـوإٓ اُـؼـظـ٤ـْ ٜٝٓ٘غٚ ك٢ ًزبثٚ اإلٓبّ ػِْ اُل٣ٖ اَُقب١ٝ

 ُُُٗ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، كيسػتحبو الحػديث ليػك يختػار مػف:  ذلػؾ معنى بؿ: آخركف كقاؿ -ٕ
 ، عنػو ا رضي قتادة عف نقبل تفسيره في السخاكم اإلماـ إليو ذىب ما كىك
َٖ  ﴿: قكلو في قىتادة فعف"  ِٓ ًِ ٱ َٝ ٖ َُّ٘ب َٓ   ْ ٜ   زَِو٣١َ ََّ  َؾِل٣شِ ُ  ٱ َٞ َُ ا ِٚ َِ  َػاٖ ٤ُُِ اج٤ِ ٍَ 

ِ ٱ ـ٤َ   ّللَّ ِ   وِ ثِ َٛب ِْػ ٣َزَِّقاَن ا   َٝ ًٝ   ُٛاُي
  َُ ْٝ ْ   ئِايَ أُ ُٜا ِٜا٤ٖ َػاَناة َُ  فيػو ينفػؽ ال أف لعمػو ﴾  ُّٓ

 حػػديث يختػػار أف الضػػبللة مػػف المػػرء بحسػػب اسػػتحبابو، اشػػتراؤه كلكػػف مػػاال،
  (ُ). " ينفع ما عمى يضرٌ  كما الحٌؽ، حديث عمى الباطؿ

 بالشػراء المػراد بػأف يقػكؿ كالػذم ؿاألك الرأم ىك األقكاؿ ىذه مف كالراجح
 يقػكؿ حيػث تفسػيره في الشككاني ذلؾ عمى نص كما حقيقتو عمى كاف ما ىك
، اٍلميغىنِّيىػاًت، اٍلقىٍينىاتً  ًشرىاءي  اٍلميرىادي "  ػفٍ : التاٍقػًديري  فىيىكيػكفي  كىاٍلميغىنِّػيفى مى  أىٍىػؿى  يىٍشػتىًرم كى

ًديثً  لىٍيكً   الحػارث بػف النضػر فػي"  نزلػت لكريمػةا اآلية ىذه فإف كأيضا (ِ)."اٍلحى
:  فيقكؿ قينتو إلى بو انطمؽ إال اإلسبلـ يريد بأحد يسمع ال ككاف قينة اشترل
 كالصػياـ الصػبلة مػف محمػد إليػو يػدعكؾ ممػا خيػر ىذا كغنيو كاسقيو أطعميو

 قػاؿ حيػث السػخاكم عميػو نػص مػا أيضا كذلؾ (ّ)" فنزلت يديو بيف تقاتؿ كأف
 الجػػػكارم اشػػػترل النضػػػر ألف ؛ حقيقػػػة يكػػػكف أف جػػػكزي"  كبلمػػػو مطمػػػع فػػػي

 ( ْ) "كالكتب
 النػػاس بعػػض كمػػف:  الكريمػػة اآليػػة معنػػى فيكػػكف سػػبؽ مػػا عمػػى كبنػػاءن 

 كػػاف إذ الغنػػاء يشػػترم قػػريش حميػػؼ الكمػػدم الحػػارث بػػف النضػػر ىػػك إنسػػاف
 ذلػؾ إلػى النػاس كيػدعكا كالمجػكف لميػك ناديػان  كيفتح المغنيات الجكارم يشترم

 منو عمـ بغير كتابو يقرؤكا كال نبٌيو إلى يجمسكا ال حتى اإلسبلـ عف ليصرفيـ
                                                                                                                                        

ِٖ ٣َِي٣لَ  ِْ ك٢ِ َػ٢ِِِّ ْث ِْ َِ اُِؼ ْٛ ُ٘ أَ َْ ثَْؼ َِّ ٌَ هَْل رَ َٝ  ،ِٚ ْع َٞ ََٛنا اُ  ْٖ ِٓ ََٛنا   ََ ْض ِٓ ب َْٗؼِوكُُٚ  َٔ  َؿِو٣ٌت ئَِّٗ

ؼَّلَُٚ.) َٙ  ( 3ٔ/ٔٔٝػ٢ٌِّ ثٖ ٣ي٣ل ٙؼلٚ أ٣ٚبً اثٖ ؽغو كزؼ اُجبه١  َٝ

(
ٔ

  ٕٙٔ/ٕٓ(رل٤َو اُطجو١ 

(
ٕ

  ٖٖٖ/ٗ( كزؼ اُول٣و ًُِْٞب٢ٗ 

(
ٖ

ٙجطٚ ٕٝؾؾٚ: االٍزبم  3ٙٔ( ُجبة اُ٘وٍٞ ك٢ أٍجبة اُ٘يٍٝ ُإلٓبّ ا٢ٛٞ٤َُ ٕــ 

 ُج٘بٕ  –أؽٔل ػجل اُْبك٢ اُ٘بّو: كاه اٌُزت اُؼ٤ِٔخ ث٤وٝد 

(
ٗ
  71/ٕرل٤َو اَُقب١ٝ  (
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 ُُِٗ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . النار كعذاب كعار خزم مف يكسبو كما صنيعو بعاقبة
 فػي بمػا منػو مسػخكران  بػو ميزكءا شيئان  اإلسبلـ ىي التي ا سبيؿ يتخذ

 كظممػة لجيمػو منو كيسخر بو ييزأ الكؿٌ  ، كاآليات كالمؤمنكف  الرسكؿ ذلؾ
  ﴿ اؿق. نفسو

  َُ ْٝ ْ   ئِيَ أُ ُٜ ِٜا٤ٖ َػَناة َُ  يشػترم مػف كػؿ كىػـ البعػداء أكلئػؾ أم ﴾ ُّٓ
 كغيػػرىـ أنفسػػيـ ليصػػدكا كسػػخرية ىػػزكان  كشػػرائعو اإلسػػبلـ اتخػػذكا ممػػف الغنػػاء
 ميػػيف عػػذاب ليػـ أكلئػػؾ. كجنتػػو كمحبتػو رضػػاه إلػػى المكصػمة ا سػػبيؿ عػف

 .  القيامة يـك كبذليـ أنكفيـ بكسر
الثاني المثاؿ   
ُْ رَؼ   كاََل  ﴿ تعالى ا لقكؿ تفسيره عند اب   ٌَٗل   َِ ُٜاْ لِا٢َ أُف   َّٓ اٖ َُ حِ  ِّٓ ا هُاوَّ  ٤ُٖأَػ 

ااب َء  َعااَيا   َٔ اابُٗٞاْ  ثِ َٕ ٣َؼ   ًَ ُِااٞ  أخفػػى:  الحسػػف كعػػف"  قػػاؿ[  7ٔ: اَُااغلح] ﴾ 7ٔ َٔ
 عػػيف ال مػا ليػـ تعػػالى ا فػأخفى ، ليػـ ا فػادخر الػػدنيا فػي أعمػاليـ القػـك
  (ُ)"  سمعت ذفأ كال ، رأت

 ا رحمػو السػخاكم اإلماـ فسر التابعيف بأقكاؿ القرآف تفسير قبيؿ مف  
ُْ رَؼ   كاََل  ﴿كجػؿ عز ا قكؿ تعالى ب   ٌَٗل   َِ ُْٜ ل٢َِ أُف   َّٓ اٖ َُ حِ  ِّٓ ا هُاوَّ اب َء  َعاَيا   ٤ُٖأَػ  َٔ  ثِ

بُٗٞاْ  َٕ ٣َؼ   ًَ ُِٞ  فػي فقػوكا كقد ، البصرم الحسف الجميؿ التابعي عف ركم بما  ﴾ َٔ
 عنػػد كثيػػر بػػف اإلمػػاـ ذكػػره مػػا ذلػػؾ مػػف ، المفسػػريف مػػف كثيػػر التفسػػير ىػػذا

ُْ رَؼ   كاََل  ﴿:  تعالى قكلو: "  قاؿ حيث اآلية ليذه تفسيره ب   ٌَٗل   َِ ُْٜ ل٢َِ أُف   َّٓ َُ ٖ ِّٓ 

حِ  ب َء  َعَيا   ٤ُٖأَػ   هُوَّ َٔ بُٗٞاْ  ثِ َٕ ٣َؼ   ًَ ُِٞ  سػفياف حػدثنا ا عبػد بف عمي حدثنا ﴾ 7ٔ َٔ
 صمى ا رسكؿ عف عنو ا رضي ىريرة أبي عف األعرج عف الزناد أبي عف
 ال مػػا الصػػالحيف لعبػػادم أعػػددت:  تعػػالى ا قػػاؿ: ]  قػػاؿ سػػمـ ك عميػػو ا
 إف اقرؤكا:  ىريرة أبك قاؿ[  بشر قمب عمى خطر كال سمعت أذف كال رأت عيف

                                                           

  3ٗ/ٕ(رل٤َو اَُقب١ٝ ٔ)



 
 أ.ك/ٓؾٔل ا٤َُل ٍؼل ٓؾٔل رـــلَـ٤و اُـوـوإٓ اُـؼـظـ٤ـْ ٜٝٓ٘غٚ ك٢ ًزبثٚ اإلٓبّ ػِْ اُل٣ٖ اَُقب١ٝ

 ُُّٗ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ( ُ){ " أعيف قرة مف ليـ أخفي ما نفس تعمـ فبل}  شئتـ
ُْ رَؼ   كاََل  ﴿: قكلو" الطبرم جرير بف اإلماـ قاؿ ب   ٌَٗل   َِ ُٜاْ ل٢َِ أُف   َّٓ اٖ َُ حِ  ِّٓ  هُاوَّ

ب َء  َعَيا   ٤ُٖأَػ   َٔ بُٗٞاْ  ثِ َٕ ٣َؼ   ًَ ُِٞ  بػو يعمػـ لػـ ا إلػى أسػٌره سػرٌا يعمػؿ العبػد ىك ﴾ َٔ
 ( ِ). " عيف قٌرة القيامة يـك لو ا فأسرٌ  الناس،

 نفػس تعمػـ فػبل" المعنػى فيكػكف المفسػريف قػكاؿأ مف سبؽ ما عمى كبناءن 
 -تعالى -ا أخفاه ما مرسؿ، لنبي أـ ، مقرب لممؾ أكانت سكاء النفكس مف

 أعيػػنيـ، بػػو تقػر ثػػكاب مػف نيػػاـ، كالنػاس بالميػػؿ المتيجػديف المػػؤمنيف ليػؤالء
 بسػبب ىػك إنما الجزيؿ العطاء كىذا ، نفكسيـ لو كتبتيج ، قمكبيـ بو كتسعد

 ( ّ). " الدنيا في الصالحة أعماليـ
  انثاَٙ ادلثحث

 انُضٔل تأعثاب االعتشٓاد يف انغخأ٘ اإلياو يُٓح
 النزكؿ سبب معرفة ألف كذلؾ النزكؿ أسباب بذكر العمماء مف كثير اىتـ

 كثيػر كجػدنا المنطمػؽ ىذا مف ، القرآني النص كفيـ ، ا مراد فيـ إلى يؤدم
 كثيػرا أف بالػذكر كالجدير النزكؿ، سبب ذكرب بالغا اىتماما ييتـ المفسريف مف
 ىػذا فػي المؤلفػات ىػذه أشػير مػف كلعػؿ ، النػكع ىػذا فػي ألفكا قد العمماء مف
 النػزكؿ أسػباب فػي النقكؿ لباب ككتاب ، لمكاحدل النزكؿ أسباب كتاب:  الفف

 عنايػػة عنػػى قػد أنػػو لػػو يتبػيف ، السػػخاكم اإلمػػاـ لتفسػير كالمتتبػػع لمسػيكطي،
 مػف النمػاذج بعػض نػذكر أف قبػؿ الخيػر مف كأرل ، النزكؿ أسباب بذكر فائقة

 ..النزكؿ سبب معنى عمى أكال نقؼ أف التفسير
  النزكؿ سبب

                                                           

ثَبُة ٝاُؾل٣ش أفوعٚ اُجقبه١ ك٢ ٕؾ٤ؾٚ ًزبة ثلء اُقِن ، 1ٗ1/ٓٔ( رل٤َو ثٖ ًض٤و ٔ)

ْقُِٞهَخٌ   َٓ َٜب  أََّٗ َٝ لَِخ اَُغَِّ٘خ  ِٕ ب َعبَء ك٢ِ  َٓ   ٕٖٗٗههْ  1ٔٔ/ٗ: 

  1ٙٔ/ٕٓ( رل٤َو اُطجو١ ٕ)

   ٔ٘ٔ/ٔٔ( اُزل٤َو ا٤ٍُٜٞ ٖ)



 
 أ.ك/ٓؾٔل ا٤َُل ٍؼل ٓؾٔل رـــلَـ٤و اُـوـوإٓ اُـؼـظـ٤ـْ ٜٝٓ٘غٚ ك٢ ًزبثٚ اإلٓبّ ػِْ اُل٣ٖ اَُقب١ٝ

 ُُْٗ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. كقكعػو أيػاـ لحكمػو مبينػة أك عنػو متحدثػة اآليات أك اآلية نزلت ما ىك
 أك اآلية فنزلت إليو كجو سؤاؿ أك  النبي زمف في كقعت حادثة أنو كالمعنى
  (ُ). السؤاؿ ىذا بجكاب أك الحادثة بتمؾ يتصؿ ما ببياف تعالى ا مف اآليات

 كجػو سػؤاال إمػا أمػريف، بػيف يػدكر النػزكؿ سػبب أف لنػا يتبيف سبؽ مما
 القػرنيف ذم كعػف ، الػركح عػف كسؤالو السؤاؿ ليذا إجابة اآليات فتنزؿ لمنبي

 مػػػف كغيرىػػػا اإلفػػػؾ كحادثػػػة عيػػػده فػػػي حادثػػػة تحػػػدث ،أك كالسػػػاعة كالجبػػػاؿ
 النػزكؿ سػبب فمعرفػة ، بشػأنيا اآليػات فتنػزؿ عيػده فػي حدثت التي الحكادث

 بيػاف:  القشػيرم الفػتح أبػك قػاؿ ، الكريـ القرآف لتفسير يتصدل لمف الـز أمر
  (ِ)العزيز الكتاب معاني فيـ في قكم طريؽ النزكؿ سبب

 الكقػػكؼ دكف اآليػػة تفسػػير يمكػػف ال:  فقػػاؿ العممػػاء بعػػض بػػالغ لقػػد بػػؿ
  (ّ) نزكليا كبياف صتياق عمى

  ؟ نزكؿ سبب ليا القرآف في آية كؿ ىؿ كلكف
 القصػػة بيػػاف عمػػى يتكقػػؼ ال منيػػا كثيػػر بػػؿ ، اآليػػات بعػػض تفسػػير أف الحػػؽ
 ، نػزكؿ أسػباب ليا اآليات كؿ ليست أنو قطعان  المعمـك مف إذ ، النزكؿ كسبب

 اإليمػاف ائػدبعق ابتػداءن  نػزؿ منيػا كالكثيػر ، بسػبب نػزؿ اآليات بعض ىناؾ بؿ
 (ْ). التشريعات كسف األخبار كذكر ، اإلسبلـ ككاجبات

 شػيء كال كالركايػة بالسماع إال يككف ال النزكؿ سبب معرفة إلى كالسبيؿ
 .كالرأم باالجتياد النزكؿ أسباب في الخكض يجكز ال ألنو ذلؾ غير

 النػزكؿ أسػباب مبحػث بالمػأثكر التفسػير مبحث عقب أذكر أف آثرت كقد

                                                           

(
ٔ

( ٓ٘بَٛ اُؼوكبٕ ك٢ ػِّٞ اُووإٓ ُإلٓبّ ٓؾٔل ػجل اُؼظ٤ْ اُيههب٢ٗ )أُزٞك٠ : 

 ًبٙ اُطجؼخ : اُطجؼخ اُضبُضخٛجؼخ: ٓطجؼخ ػ٠َ٤ اُجبث٢ اُؾِج٢ ّٝو 1ٓٔ/ٔٛـ( 7ٖٙٔ

(
ٕ

ٛـ  7ٖٙٔٓؾٔل أثٞ اُلَٚ ئثوا٤ْٛ اُطجؼخ: األ٠ُٝ،  ٕٕ/ٔ(  اُجوٛبٕ ك٢ ػِّٞ اُووإٓ 

 ّ اُ٘بّو: كاه ئؽ٤بء اٌُزت اُؼوث٤خ ػ٠َ٤ اُجبث٠ اُؾِج٢ ّٝوًبئٚ 3٘7ٔ

(
ٖ

  1ٓٔ/ٔ( اإلروبٕ ك٢ ػِّٞ اُووإٓ  

(
ٗ

 ثزٖوف   ٖٕ/ٔ(  اُجوٛبٕ ك٢ ػِّٞ اُووإٓ 



 
 أ.ك/ٓؾٔل ا٤َُل ٍؼل ٓؾٔل رـــلَـ٤و اُـوـوإٓ اُـؼـظـ٤ـْ ٜٝٓ٘غٚ ك٢ ًزبثٚ اإلٓبّ ػِْ اُل٣ٖ اَُقب١ٝ

 ُُٓٗ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . بالمأثكر بالتفسير كثيقة صمة مف لو لما
 ببيػػاف تفسػػيره فػػي ا رحمػػو السػػخاكم اإلمػػاـ اىػػتـ المنطمػػؽ ىػػذا كمػػف

 نزكؿ سبب عمى تحتكم آية السبعيف عمى يربك ما ذكر حيث ، النزكؿ أسباب
 منيجػو كجػدت تعػالى ا رحمػو السػخاكم اإلمػاـ لكتػاب قراءتػي خػبلؿ كمف ،

 :  بيانيا يمي كفيما مطالب عدة ىإل مقسما النزكؿ أسباب ذكر في
 اٞٔل ادلطهة

 انشأ٘ ركش دٌٔ انُضٔل عثة فٛٓا ٔسد انتٙ انشٔاٚاخ ركش
 أنػو إال المفسػريف مػف كغيػره النػزكؿ أسباب بذكر السخاكم اإلماـ اعتنى

 إشػارة السػبب إلى يشير فتراه ، بعضيا ذكر في االختصار طابع عميو غمب قد
 يػذكرىا آيػات فيناؾ تفسيره في عاما ذلؾ كليس مةكام الركاية ذكر دكف عابرة

 تعػػالى ا رحمػػو السػػخاكم اإلمػػاـ أكردىػػا التػػي األمثمػػة كمػػف فييػػا كيسػػتفيض
 . تفسيره في كافية غير مختصرة

األكؿ المثاؿ 
َٜب٣َ    ﴿ تعػالى ا لقكؿ تفسيره عند ذكره ما      َٖ ٱ أ٣َُّ ُ٘اٞاْ  َُِّن٣ َٓ  ِػَ٘ابَه   رَوُُُٞاٞاْ  اَل  َءا

هُُُٞااٞاْ  ااٱَٝ  َٗاابٗظُو  ٱ َٝ ُؼْٞا  ٍ  َٔ   ِ ُِ َٝ  ٌَ َٖ  حيػػث[  ٗٓٔ: اُجوااوح] ﴾ ٗٓٔ أَُِاا٤ْ َػااَناةٌ  لِااِو٣
 أنيػـ يزعمػكف ، محمػد يػا راعنػا:  يقكلػكف الييكد كانت"  تعالى ا رحمو قاؿ

 أف المػػؤمنيف ا فنيػػى ، بالييكديػػة ذـ لفػػظ راعنػػا ككانػػت ، المراعػػاة يطمبػػكف
 (ُ) ." يقكلكىا

 اآليػػة ىػػذه نػػزكؿ لسػػبب ذكػػره عنػػد ا رحمػػو السػػخاكم اإلمػػاـ ؿقػػا ىكػػذا
 تعػالى ا رحميمػا السػيكطي اإلمػاـ كتبعػو الكاحػدم اإلماـ ذكر كقد ، الكريمة

 .  السخاكم ذكره مما أكثر بتكسع كلكف السبب ىذا
باػاسو  اٍبػفي  قىػاؿى "  ا رحمو الكاحدم اإلماـ قاؿ ذىًلػؾى : عىطىػاءو  ًركىايىػةً  ًفػي عى  كى

                                                           

(
ٔ

  1ٔ/ٔرل٤َو اَُقب١ٝ  ( 



 
 أ.ك/ٓؾٔل ا٤َُل ٍؼل ٓؾٔل رـــلَـ٤و اُـوـوإٓ اُـؼـظـ٤ـْ ٜٝٓ٘غٚ ك٢ ًزبثٚ اإلٓبّ ػِْ اُل٣ٖ اَُقب١ٝ

 ُُٔٗ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ػػا ًبيىػػا، يىتىكىماميػػكفى  كىػػانيكا اٍلعىػػرىبى  أىفا  ـي  فىمىما  - - ًلمناًبػػيِّ  يىقيكليكنىيىػػا اٍليىييػػكدي  سىػػًمعىٍتيي
ـٍ  ػبىيي كىػػافى  ذىًلػؾى  أىٍعجى ػا سػػبًّا الييػكد كػػبلـ ًفػي{ رىاًعنىػا} كى  نىسيػػبُّ  كيناػا ًإناػػا: فىقىػاليكا قبيحن
مادنا مادو  با السا  أىٍعمىنيكا فىاآٍلفى  ًسرًّا ميحى ، ًمفٍ  أًلىناوي  ًلميحى ـٍ ًمًي  الماػوً  نىًبيا  يىٍأتيكفى  فىكىانيكا كىبلى

- -  ماػدي  يىا: فىيىقيكليكفى كيكفى { رىاًعنىػا} ميحى يىٍضػحى ػؿه  ًبيىػا فىفىًطػفى  كى ػارً  ًمػفى  رىجي  اأٍلىٍنصى
كىافى  عيبىادىةى  ٍبفي  سىٍعدي  كىىيكى  ـٍ  الماػوً  أىٍعػدىاءى  يىػا: كقاؿ الييكد بمغة عىاًرفنا كى مىػٍيكي  لىٍعنىػةي  عى
مادو  نىٍفسي  كىالاًذم الماوً  ؿو  ًمفٍ  سىًمٍعتييىا لىًئفٍ  ًبيىًدهً  ميحى ـٍ  رىجي ىٍضًربىفا  ًمٍنكي : فىقىػاليكا عينيقىػوي  ألى

ؿى  لىػػوي؟ تىقيكليكنىيىػػا أىلىٍسػػتيـٍ  َٜااب٣َ    ﴿: تعػػالى ا فىػػأىٍنزى َٖ ٱ أ٣َُّ ُ٘ااٞاْ  َُّااِن٣ َٓ  َ٘اابػِ َه   رَوُُُٞااٞاْ  اَل  َءا

هُُُٞٞاْ  ُؼْٞا  ٍ  ٱَٝ  َٗبٗظُو  ٱ َٝ َٔ   ِ ُِ َٝ  ٌَ َٖ   (ُ)"  ﴾ أ٤َُِْ َػَناةٌ  لِِو٣
 الثاني المثاؿ  
َ   ﴿ تعالى قكلو لمعنى تفسيره عند ذكره ما ب   هُ َٔ َّ َْو أََٗب   ئِٗ ض   ثَ ِّٓ  ْ ٌُ  ئ٢ََُِّ  ٣َُٞؽ٠    ُِ

ب   َٔ ْ  ئَُِ   أََّٗ ٌُ ٖ ِؽلۖ َٝ   ٚئَُِ   ُٜ َٔ َٕ  كَ ب ِٚ  ءَ ُِوَب   ُعٞاْ ٣َو   ًَ ِ  ۦ َهثِّ َ  ٤َؼ  كَ ال َٔ َٔ اَل  ِِؾبَٕ   َػ َٝ 

  ْ ِٚ  ثِِؼجَبَكحِ  ِوى  ٣ُ  قكلو"  ا رحمو قاؿ[  ٓٔٔ: اٌُٜق] ﴾ ٓٔٔ اأََؽَل  ۦ  َهثِّ
﴿ٖ َٔ َٕ  كَ ب ِٚ  ءَ ُِوَب   ُعٞاْ ٣َو   ًَ ِ  ۦ َهثِّ َ  ٤َؼ  كَ ال َٔ َٔ  المرائيف في نزلت قيؿ  ﴾ ِِؾبَٕ   َػ

                                                           

(
ٔ

 اُ٘بّو: ٓإٍَخ اُؾِج٢ ّٝوًبٙ ُِْ٘و ٝاُزٞى٣غ ٖٖ( أٍجبة اُ٘يٍٝ ُِٞاؽل١ ٕــ

 -ٛـ  11ٖٔرٞى٣غ: كاه اُجبى ُِْ٘و ٝاُزٞى٣غ ػجبً أؽٔل اُجبى ٌٓٚ أٌُوٓخ ٍ٘ــخ     

 ٓٙٗ/ّٕ ، عبٓغ اُج٤بٕ ُِطجو١  3ٙ1ٔ

نكٚ َُِ٘ل" ٝٓب ٗوِٚ اُٞاؽل١، كأْٝٛ هبٍ اثٖ ؽغو ٓٚؼلبً، ٝاٗزول اُٞاؽل١ َػ٠َِ ؽ     

ثوُٞٚ: "ك٢ هٝا٣خ ػطبء" إٔ اَُ٘ل ئ٠ُ ػطبء ثنُي ه١ٞ ٤ٌُٝ ًنُي، ٝئٗٔب ٛنا 

ا٤َُبم ٖٓ رل٤َو ػجل اُـ٢٘ ثٖ ٍؼ٤ل اُضول٢ ثاٍ٘بكٙ، ٝاُضبثذ ػٖ ػطبء ٓب أفوعٚ 

 اثٖ أث٢ ؽبرْ ػٖ األّظ ػٖ أث٢ ٓؼب٣ٝخ ػٖ ػجل أُِي ثٖ أث٢ ٤ٍِٔبٕ ػٖ ػطبء: }ال

رَوُُُٞٞا َهاِػَ٘ب{ هبٍ: ًبٗذ ُـخ روُٜٞب األٖٗبه ك٠ٜ٘ هللا ػٜ٘ب كوبٍ: }ال رَوُُُٞٞا َهاِػَ٘ب{ 

 .ٖٖٗ/ٔا٣٥خ.ا.ٛـ ٣٘ظو: اُؼغبة ك٢ ث٤بٕ األٍجبة

ٍَ ك٢ كزؼ اُجبه١  هَب ا ػٖ اثٖ ٖٙٔ/1َٝ : ))ٝه١ٝ أثٞ ٗؼ٤ْ ك٢ "اُلالئَ" ثَ٘ل ٙؼ٤ق عّلً

ٌُٖ ٢ٍٔ اُٖؾبث٢: ٍؼل ثٖ ٓؼبم ٝؽبء ٓضَ ٛنا ػجبً هبٍ: هاػ٘ب. كنًو ٓضَ ٓب رولّ 

" ٕٗ" ٖٓ ؿ٤و ًالّ ػ٠ِ اَُ٘ل، ٌُٖ ث٤ٖ ك٢ "اُِجبة": "ٕٕٓ٘/ ٔك٢ "اُله" "

 أٗٚ ٖٓ ٛو٣ن اَُل١ اُٖـ٤و ػٖ اٌُِج٢ ػٖ أث٢ ٕبُؼ".(( .

، 7ٗٗ/ٔ، ٝاُووٛج٢ ٕ٘ٔ/ٔ، ٝاُجـ١ٞ ك٢ رل٤َوٙ 1ٙٔ/ٔٝمًوُٙ اُٞاؽل١ ك٢ ا٤ٍُٜٞ

، ٝك٢ اُله ٕٗ، ٝا٢ٛٞ٤َُ ك٢ ُجبة اُ٘وٍٞ: 3ٖٖ/ٔٝأثٞ ؽ٤بٕ ك٢ اُجؾو 

ِٚ َٗجزٚ ئ٠ُ أث٢ ٗؼ٤ْ ك٢ اُلالئَ ٕٕ٘/ٔأُ٘ضٞه ُْ٘ٚ -ٝىاك ك٤ِْ ِٓ ْْ ٗغلٙ ك٢ أُطجٞع  َُٝ

 كٜٞ ٗبهٔ .
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ْ   اَل َٝ  ﴿ بقكلو شركا كفعميـ مشركيف كسماىـ ِٚ  ثِِؼجَبَكحِ  وى  ٣ُ   (ُ)" ﴾ اأََؽَل  ۦ  َهثِّ
 تفصيبلت أم ذكر دكف اآلية ىذه نزكؿ سبب السخاكم اإلماـ أكرد ىكذا

 النص فيـ في جديدة معاني يضيؼ قد التفاصيؿ ىذه ذكر أف مع ، لآلية
 .  القرآني

 عىف"  قكلو المنثكر الدر كتابو في ا رحمو السيكطي اإلماـ أكرد كقد
جو أىٍبتىًغي مىكىاًقؼ أىقؼ ًإنِّي ا نىًبي يىا: رجؿ قىاؿى : قىاؿى  طاككس  أىف كىأحب ا كى

مىٍيوً  يردٌ  فىمـ مكطني يرل تاى شىٍيئا عى َ   ﴿ اآٍليىة ىىًذه نزلت حى ب   هُ َٔ و أََٗب   ئَِّٗ َْ ض   ثَ ِّٓ  ْ ٌُ ُِ 

ب   ئ٢ََُِّ  ٣َُٞؽ٠    َٔ ْ  ئَُِ   أََّٗ ٌُ ٖ ِؽلۖ َٝ   ٚئَُِ   ُٜ َٔ َٕ ًَ  كَ ِٚ  ءَ ُِوَب   ُعٞاْ ٣َو   ب ِ  ۦ َهثِّ َ  ٤َؼ  كَ ال َٔ َٔ اَل  ِِؾبَٕ   َػ َٝ 

  ْ ِٚ  ثِِؼجَبَكحِ  ِوى  ٣ُ اًىد كعىف[  ٓٔٔ: اٌُٜق] ﴾ ٓٔٔ اأََؽَل  ۦ  َهثِّ  مف كىافى : قىاؿى  ميجى
اَل ﴿ ا فىأٍنزؿ مىكىانىوي  يرل أىف يحب كىىيكى  ييقىاتؿ مف اٍلميسمميف َٝ   ْ ِٚ  ثِِؼجَبَكحِ  ِوى  ٣ُ  ۦ  َهثِّ

    ﴾ اأََؽَل  
الح أبي عىف اٍلكىٍمًبيٌ  كعىف ٍنديب كىافى : قىاؿى  عىبااس اٍبف عىف صى  ًإذا زيىىٍير بف جي

ـى  أىك صمى ا ير فىذكر تصدؽ أىك صى  فبلمو النااس لمقالة ذىًلؾ ًفي فىزىاد اٍرتىاحى  ًبخى
َ   ﴿ذىًلؾ ًفي فىنزؿ ا ب   هُ َٔ و أََٗب   ئَِّٗ َْ ض   ثَ ِّٓ  ْ ٌُ ب   ٢ََُّ ئِ  ٣َُٞؽ٠    ُِ َٔ َّ ْ  ئَُِ   أَٗ ٌُ ٖ ِؽلۖ َٝ   ٚئَُِ   ُٜ َٔ  كَ

 َٕ ب ِٚ  ءَ ُِوَب   ُعٞاْ ٣َو   ًَ ِ  ۦ َهثِّ َ  ٤َؼ  كَ ال َٔ َٔ اَل  ِِؾبَٕ   َػ َٝ   ْ ِٚ  ثِِؼجَبَكحِ  ِوى  ٣ُ  (  ِ)"﴾ٓٔٔ اأََؽَل  ۦ  َهثِّ

 ككميا ، الكريمة اآلية ىذه نزكؿ سبب في الركايات ىذه تعدد إلى فانظر
 .   تعالى ا يتقبمو حتى منو العمؿ تنقية ككجكب الرياء دائرة في ينصب

                                                           

(
ٔ

 ٔٓ٘/ٔ( رل٤َو اَُقب١ٝ 

(
ٕ

رؾو٤ن: ٓوًي ٛغو ُِجؾٞس اُ٘بّو: كاه ٛغو اُوبٛوح   37ٙ/3( اُله أُ٘ضٞه ٢ٛٞ٤َُِ 

أفوعٚ اثٖ ٓ٘لح، ٝأثٞ ٗؼ٤ْ ك٢ "اُٖؾبثخ" ٝاثٖ ػَبًو )كزؼ ٝ ٛـ .ٍٕٗٗٔ٘ــخ 

( ٖٓ ٛو٣ن اَُّل١ اُٖـ٤و ػٖ اٌُِج٢ ػٖ أث٢ ٕبُؼ ػٖ اثٖ ػجبً 1ٖٔ/ٖاُول٣و: 

ه٢ٙ هللا ػٜ٘ٔب هبٍ: ًبٕ ع٘لة ثٖ ى٤ٛو ئما ٠ِٕ أٝ ٕبّ أٝ رّٖلم كنًو ثق٤و اهربػ 

ذ ا٣٥خ.ٝٛنا ئٍ٘بك ٓظِْ ًِْٜ ُٚ، كياك ك٢ مُي ُوبُخ اُ٘بً، كال ٣و٣ل ثٚ هللا، ك٘يُ

ًناثٕٞ، كبُؾل٣ش ثبَٛ، كٜنا اإلٍ٘بك أِٛن ػ٤ِٚ اُؾلبظ: ٍَِِخ اٌُنة، اٗظو 

 .1ٕٓ/ٕ، اُلزؼ أَُب١ٝٙ٘ٔاإلٍوائ٤ِ٤بد ٝأُٞٙٞػبد ك٢ ًزت اُزل٤َو ٓ 
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 انثاَٙ ادلطهة
  يشخح دٌٔ انٕاحذج نٝٚح َضٔل عثة يٍ أكثش ركش

 لآلية نزكؿ سبب مف أكثر يذكر أحيانا ا رحمو السخاكم أف نرل
 األسباب بتعدد القائؿ الرأم مع أنو يعني كىذا ، بينيما يرجح ال كلكنو الكاحدة
 أكقات في حادثة مف أكثر النبكة عصر في تقع أف يصادؼ إذ ، الكاحدة لآلية

 مبينة اآلية فتنزؿ ، معيف كاحد أمر في سائؿ مف أكثر يسأؿ أك ، متقاربة
 اآليات كمف ، السؤاؿ ىذا عمى مجيبة الحكادث أك الحادثة تمؾ في الحكـ
 : لمنزكؿ سبب مف أكثر السخاكم اإلماـ ليا ذكر التي
األكؿ المثاؿ  
:  تعالى ا لقكؿ تفسيره عند تعالى ا رحمو السخاكم اإلماـ ذكره ما
َٖ ٱَٝ ﴿ َٕ ٣َو   َُِّن٣ ٞ ؾ  ُ  ٱ ُٓ ُٔ  َ٘ َّْ  ذِ َٖ ْ   صُ َُ  

ََٜلا   ثََؼخِ ثِأَه   رُٞاْ ٣َأ  ْ  ع  ٱكَ  ءَ ُّ ُٛ َٔ   ُِِلٝ َٖ صَ ٤ِ٘   ِ اَل  َلحَع َٝ 

ْ   جَُِٞاْ رَو   ُٜ َُ   َٜ   أَثَلا   َلحً َّ
  َُ ْٝ أُ ُْ  ئِيَ َٝ وُ لَ  ُ  ٱ ُٛ َِ َٕ  كفي"  نصو ما قاؿ[  ٗ: اُ٘ٞه] ﴾ ٗ ٞ

 : قكالف ذلؾ سبب
 إلى جئت: فقاؿ  النبي إلى جاء أمية بف ىبلؿ بسبب نزلت أنيا:  أحدىما 

 .  اآلية ىذه فنزلت بأذني، كسمعت بعيني رأيت رجبل، امرأتي مع فكجدت أىمي
 كجد رجؿ ا رسكؿ يا قاؿ:  العجبلني عكيمر بسبب نزلت أنيا: كالثاني

 النبي فقاؿ ، ىذه فنزلت ؟ يصنع كيؼ أـ ؟ بو فتقتمكنو أيقتمو رجبل امرأتو مع
  :فتبلعنا صاحبتؾ كفي فيؾ ا أنزؿ قد"(ُ)   

 في البخارم اإلماـ ذكرىما ، صحيحتاف الركايتيف فيىات أف كيبلحظ
 عمى ألحدىما مرجحا لنا يذكر لـ ا رحمو السخاكم كاإلماـ (ِ) صحيحو
 أكؿ أف"  اعتبار عمى زمانييما لقرب بكمتييما نأخذ أف السيؿ ففم األخر،

 عاصـ بكاسطة فسأؿ ، إجابتو قبؿ عكيمر قفاه ثـ أمية بف ىبلؿ ىك سأؿ مف
                                                           

(
ٔ

  ٓٓٙ/ٔ( رل٤َو اَُقب١ٝ 

ب ٣ُ  3/31(  ٕؾ٤ؼ اُجقبه١ ٕ) َٓ ِن ًزبة : االػزٖبّ ثبٌُزبة ٝاَُ٘خ ثَبُة  ُّٔ َٖ اُزََّؼ ِٓ َوُٙ  ٌْ

اُجَِلعِ  َٝ  ِٖ ٣ ِّٞ ك٢ِ اُلِّ ـُُِ اُ َٝ  ، ِْ ِْ َبُىِع ك٢ِ اُِؼ اُزَّ٘ َٝ 
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 أف ريب كال ، معا لمحادثيف إجابة اآلية ا فأنزؿ ، أخرل مرة كبنفسو مرة
ىماؿ إحداىما إعماؿ مف أكلى الجمع بيذا الركايتيف إعماؿ  ال إذ خرلاأل كا 
 ألنيما معا نردىما أف جائز ال ثـ ، الكجو ذلؾ عمى بيما األخذ يمنع مانع

 ، األخرل كنرد بكاحدة نأخذ أف أيضا جائز كال بينيما تعارض كال صحيحتاف
   (ُ)" معا بيما نأخذ أف إلى المصير فتعيف  مرجح ببل ترجيح ذلؾ ألف

 انثانث ادلطهة
 ادلفغشٍٚ يٍ ِكغري انُضٔل أعثاب تزكش اعتُاؤِ

 أف دكف ، النزكؿ سبب فييا كرد التي الركايات يذكر السخاكم أف يظير
 يحيمنا أك الركاية ىذه عمى الحكـ يبيف أف غير كمف السبب ليذا الراكم يذكر
 المنثكر الدر كتاب مثؿ ، الناحية بيذه عنيت التي الكتب مف كتاب عمى

 كثير كىذا ، كغيرىـ مكاحدمل النزكؿ كأسباب ، جرير بف كتفسير ، لمسيكطي
 :  ذلؾ كمف العظيـ القرآف تفسير كتابو في جدا
األكؿ المثاؿ 
َٜب٣َ    ﴿ تعالى ا لقكؿ تفسيره عند ذكره ما    َٖ ٱ أ٣َُّ ٞ   َُِّن٣ ُ٘ َٓ  كَِو٣وب رُِط٤ُؼٞاْ  ئِٕ اْ َءا

 َٖ َٖ ٱ ِّٓ ًُْ تَ ٌِزَ  ُ  ٱ أُٝرُٞاْ  َُِّن٣ ٝ َٔ   لَ ثَؼ   ٣َُوكُّ ْ  ئ٣ِ ٌُ َٖ لِوِ ًَ   ِ٘  [  ٓٓٔ: ػٔوإ اٍ]  ﴾ ٓٓٔ ٣

 ، كاألنصار المياجركف فيو مئل عمى الييكدم قيس بف شاس مر"  قاؿ
 فجاء ، بعاث يـك في بالسيكؼ قتاليـ بعد كاجتماعيـ قمكبيـ تآلؼ فساءه
 عمى األكس بو افتخرت كما ، حركبيـ في األنصار بو تقاكلت ما كأنشد إلييـ

 كقاـ ، الحمية كأخذتيـ ، الفريقاف بفغض ، األكس عمى كالخزرج الخزرج
 إلييـ فجاء  النبي فسمع السبلح، السبلح:  كقاؿ ، بعض إلى بعضيـ
 كأصمح ، أظيركـ بيف كأنا الجاىمية بدعكل أتدعكف: كقاؿ ، كذكرىـ فكعظيـ
 ﴿ كنزلت الشيطاف مف نزعة تمؾ أف كعممكا كتباككا كتعانقكا فقامكا ، بينيـ

َٜب٣َ    َٖ ٱ أ٣َُّ ٞ   َُِّن٣ ُ٘ َٓ َٖ  كَِو٣وب رُِط٤ؼُٞاْ  ئِٕ اْ َءا َٖ ٱ ِّٓ ًُْ تَ ٌِزَ  ُ  ٱ أُٝرُٞاْ  َُِّن٣ ٝ َٔ   لَ ثَؼ   ٣َُوكُّ ْ  ئ٣ِ ٌُ ِ٘ 

                                                           

(
ٔ

  ٖٙٔ/ٔ(  اُجوٛبٕ 
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  ًَ َٖ  ( ِ)(،ُ)" [  ٓٓٔ: ػٔوإ اٍ] ﴾ ٓٓٔ لِِو٣
 ىذه نزكؿ سبب في السخاكم اإلماـ ذكرىا التي الركاية أف لمقارئ يتضح

 في كردت قد ككنيا مع ، ليا األعمى الراكم ذكر مف عارية المباركة اآلية
 اإلماـ الركاية ىذه ذكر كممف العمماء بيا كاعتنى كالحديث التفسير كتب أكثر

 ابف أخرج"  يقكؿ حيث النزكؿ أسباب في النقكؿ لباب كتابو في السيكطي
 ييكديا ككاف قيس بف شاس مر:  قاؿ أسمـ بف زيد عف الشيخ أبك ك إسحاؽ
 بعد تألفيـ مف رأل ما فغاظو حدثكفيت كالخزرج األكس مف نفر عمى

 ( ّ)"العداكة

 ذكر قد السيكطي أف نرل فنحف ، السخاكم ذكرىا التي الركاية ىذه إلخ
 .  السخاكم فعمو قد ما بخبلؼ لمحديث األعمى الراكم
الثاني المثاؿ  
َٜب٣َ    ﴿ تعالى ا لقكؿ تفسيره عند ذكره ما       َٖ ٱ أ٣َُّ ٞ   َُِّن٣ ُ٘ َٓ ْ  َعب   ئِٕ اْ َءا ًُ  َء

ُن   ٍِ ٞ   ثَِ٘جَا كَب ُ َّ٘ ٤جُٞاْ  إَٔ اْ كَزَج٤َ ِٖ ٞ   رُ َٜ   بَٓ  هَ ٖ   َِخثَِغ ب َػ٠َِ   جُِؾٞاْ كَزُ َٓ   ِ ْ  كََؼ َٖ َٗ   زُ ٤ ِٓ  ﴾ ٙ ِل
 [  ٙ: اُؾغواد]

 بف الكليد بعثالنبي أف ركم"  تعالى ا رحمو السخاكم اإلماـ قاؿ    
 يتمقكنو فخرجكا شحناء نيـكبي بينو ككاف ، المصطمؽ بني إلى مصدقا عقبة
 فجاؤكا الزكاة منعكني:  كقاؿ النبي إلى فرجع لقتالو خرجكا أنيـ كظف
 تنتيكا لـ لئف:  ليـ فقاؿ رسكلو غضب كمف غضبو مف با نعكذ:  كقالكا

                                                           

( ٝاثٖ ئٍؾبم ٝاثٖ أُ٘نه ٝأثٖ أث٢ ؽبرْ ٝأثٞ ٙٔ/ٗٙؼ٤ق: أفوعٚ اثٖ عو٣و ) (ٔ)

ل ( ػٖ ى٣ل ثٚ ٝٛٞ ٓوٍَ، ٝك٢ ئٍ٘بكٙ هعَ ٓجْٜ. 7ْٜ٣ٖٝٙ/ٔا٤ُْـ )كزؼ اُول٣و: 

( ػٖ ٓغبٛل ثاٍ٘بك ٕؾ٤ؼ ٗؾٞٙ، ٝمًوٙ اثٖ ؽغو 7ٔ/ُٜٗٔب: ٓب أفوعٚ اثٖ عو٣و )

 7ٕٗ/ٕك٢ اُؼغبة 

ٖٝٓ ٛو٣وٚ اُطجو١ ك٢ -اثٖ ْٛبّ(  - 1٘ٔ/ ٕأفوعٚ اثٖ ئٍؾبم ك٢ "أُـبى١" )

(، ٗٙٓٔ، 7ٗٓٔ(، ٝاثٖ أث٢ ؽبرْ ك٢ "رل٤َوٙ" )ههْ 7ٔ، ٙٔ/ ٗ"عبٓغ اُج٤بٕ" )

، ٖٙٔ/ ٖٔٓ ٛو٣وٚ اثٖ األص٤و ك٢ "أٍل اُـبثخ" )ٝ-ٝأثٞ ا٤ُْـ ك٢ "رل٤َوٙ" 

 : ص٢٘ اُضوخ ػٖ ى٣ل ثٖ أٍِْ ثٚ.-( 7ٖٔ

 (: "ئٍ٘بكٙ ٓوٍَ، ٝك٤ٚ هاٝ ٓجْٜ".17/ ٔهبٍ اُؾبكع ك٢ "اإِلٕبثخ" )

 هِ٘ب: ٝٛٞ ًٔب هبٍ.

 (، ٝىاك َٗجزٚ الثٖ أُ٘نه.71ٕ/ ٕٝاُؾل٣ش مًوٙ ا٢ٛٞ٤َُ ك٢ "اُله أُ٘ضٞه" )

(
ٕ

  3ٗٔ/ٔ (  رل٤َو اَُقب١ٝ

(
ٖ

  ٔ٘(  ُجبة اُ٘وٍٞ ٢ٛٞ٤َُِ ٕــ 



 
 أ.ك/ٓؾٔل ا٤َُل ٍؼل ٓؾٔل رـــلَـ٤و اُـوـوإٓ اُـؼـظـ٤ـْ ٜٝٓ٘غٚ ك٢ ًزبثٚ اإلٓبّ ػِْ اُل٣ٖ اَُقب١ٝ

 ُُِٗ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكليد بف خالد فبعث ، ذراريكـ كيسبي مقاتميكـ يقتؿ رسكال عميكـ ألبعثف
َٜب٣َ    ﴿ فنزلت ، بأحد غدر بباليـ يخطر لـ مطيعيف فكجدىـ َٖ ٱ أ٣َُّ ٞ   َُِّن٣ ُ٘ َٓ  ئِٕ اْ َءا

ْ  َعب   ًُ ُن   َء ٍِ ٞ   ثَِ٘جَا كَب ُ َّ٘ ٤جُٞاْ  إَٔ اْ كَزَج٤َ ِٖ ٞ   رُ َٜ   بَٓ  هَ ٖ   َِخثَِغ ب َػ٠َِ   جُِؾٞاْ كَزُ َٓ   ِ ْ  كََؼ َٖ َٗ   زُ ٤ ِٓ  ِل

[ ٙ: اُؾغواد] ﴾ ٙ
(ُ) 

 تفسير في ناظركال ، اآليتيف لياتيف تفسيره عند السخاكم ذكره ما ىذا
 كميا تكف لـ إف أكردىا التي النزكؿ أسباب معظـ أف يجد السخاكم اإلماـ
 التي الكتب مف ألم عزكىا كترؾ ، لمحديث األعمى الراكم ذكر مف خالية ىكذا
 مف الجانب بيذا اىتـ قد المفسريف مف غيره نجد بينما الجانب بيذا عنيت

 اإلماـ فيذا كالضعؼ بالصحة كؿالنز  أسباب عمى كالحكـ كالتخريج التحقيؽ
:"  نصو ما اآلية ىذه نزكؿ في كرد فيما يذكر تعالى ا رحمو كثير بف

 عقبة بف الكليد بعث  ا رسكؿ كاف: قاؿ اآلية ىذه في جرير ابف كركل
 التي الركاية كذكر الصدقات، منيـ ليأخذ المصطمؽ بني إلى معيط أبي بف

  (ِ)"  ذكرىا
 رحمو الطبرم جرير بف اإلماـ إلى ا رحمو كثير بف اـاإلم أحالنا فقد

 الحديث كتب مف كثير في اآلية ىذه نزكؿ لسبب أخرل طرقا كذكر ، ا
 طرؽ في اختبلؼ مع الركاية ىذه نفس كككنيا اإلطالة خشية عنيا أعرضنا
 .  أسانيدىا كتعدد ركايتيا

انشاتع ادلطهة  
 انصحٛحح انُضٔل أعثاب تعض ركش ئغفال

 أنو ، العظيـ القرآف تفسيره في ا رحمو السخاكم اإلماـ عمى أخذ مما
 كجكدىا مع ، تماما يذكرىا فمـ الصحيحة النزكؿ أسباب بعض ذكر أغفؿ قد

 ميمو أف أعمـ كا كأرل ، النزكؿ كأسباب التفسير كتب مف كثير في كذكرىا

                                                           

(
ٔ

  ٖ٘ٙ/ٕ( رل٤َو اَُقب١ٝ  

(
ٕ

 1ٕٙ/ٕٕ( عبٓغ اُج٤بٕ ُِطجو١ 



 
 أ.ك/ٓؾٔل ا٤َُل ٍؼل ٓؾٔل رـــلَـ٤و اُـوـوإٓ اُـؼـظـ٤ـْ ٜٝٓ٘غٚ ك٢ ًزبثٚ اإلٓبّ ػِْ اُل٣ٖ اَُقب١ٝ

 ُِِٗ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اآليات كمف ، ؿاإلغفا ذلؾ إلى بو أدل الذم ىك ، كتابو في االختصار إلى
 :  نزكؿ سبب ليا يذكر كلـ السخاكم اإلماـ أغفميا التي
 اَل  ﴿ تعالى ا لقكؿ تفسيره عند ذكره ما َّٖ رَؾ   َٝ جَ َٖ ٱ ََ َِ  ك٢ِ هُزُِِٞاْ  َُِّن٣ ج٤ِ ٍَ 

ِ ٱ ٓ   ّللَّ َ   ب  رَ  َٞ  أَ ْ   ِػ٘لَ  ءٌ ٤َب  أَؽ   ثَ ِٜ َٕ ٣ُو   َهثِّ  [  3ٙٔ: ػٔوإ اٍ] ﴾ 3ٙٔ َىهُٞ
 بأحد إخكانكـ أصيب لما" - - ا رسكؿ قاؿ: اؿق عباس ابف عف

 ثمارىا مف كتأكؿ الجنة أنيار ترد خضر طير أجكاؼ في أركاحيـ ا جعؿ
 مأكميـ طيب كجدكا فمما العرش، ظؿ في معمقة ذىب مف قناديؿ إلى كتأكم

 يزىدكا لئبل نرزؽ، الجنة في أنا عنا إخكاننا يبمغ مف: قالكا كمقيميـ كمشربيـ
 فأنزؿ ،"عنكـ أبمغيـ أنا" كجؿ عز ا فقاؿ ،" الحرب في ينكمكا كال جيادال في
اَل  ﴿: تعالى ا َّٖ رَؾ   َٝ جَ َٖ ٱ ََ َِ  ك٢ِ هُزُِِٞاْ  َُِّن٣ ج٤ِ ِ ٱ ٍَ ٓ   ّللَّ َ   ب  رَ  َٞ  أَ ْ   ِػ٘لَ  ءٌ ٤َب  أَؽ   ثَ ِٜ  َهثِّ

َٕ ٣ُو   [  3ٙٔ: ػٔوإ اٍ] ﴾ 3ٙٔ َىهُٞ
(ُ)  

 فيو كليس آخر بمفظ مسعكد بفا عف مسمـ صحيح في الحديث كأصؿ
 ىذه عف ا عبد سألنا قاؿ ، مسركؽ عف فيو بؿ النزكؿ بسبب تصريح
.  خضر طير جكؼ في أركاحيـ: }  فقاؿ ذلؾ عف سألنا قد إنا أما قاؿ اآلية

  (ِ){ "   الحديث
     اخلايظ ادلطهة

 أعاَٛذْا انٕاْٛح انُضٔل أعثاب تعض ركش
 لبعض إيراده ، أيضا المجاؿ ىذا في مالسخاك  اإلماـ عمى يؤخذ مما
 مف العمماء عده ما تفسيره في أكرد لقد بؿ ، أسانيدىا الكاىية النزكؿ أسباب
 ما فيو نكرد مبحثا بعد فيما تعالى ا شاء إف كسنفرد ، المكضكعات قبيؿ
 ىذا كيعد ، كتابو في كالمكضكعات اإلسرائيميات مف السخاكم اإلماـ ذكره
 قد الكاىية األسباب ىذه مثؿ بأف يحتج كقد ، كتابو في ما أخطر مف األمر

                                                           

(
ٔ

  1ٖ٘/7، ٝثٖ عو٣و اُطجو١  1ٕٔ( أٍجبة اُ٘يٍٝ ُِٞاؽل١ ٕــ 

َُْغَِّ٘خ .   1ٖ/ٙ( ٕؾ٤ؼ َِْٓ ٕ) ََٜلاِء ك٢ِ ا ُّْ اَػ اُ َٝ  ثَبُة أَْه



 
 أ.ك/ٓؾٔل ا٤َُل ٍؼل ٓؾٔل رـــلَـ٤و اُـوـوإٓ اُـؼـظـ٤ـْ ٜٝٓ٘غٚ ك٢ ًزبثٚ اإلٓبّ ػِْ اُل٣ٖ اَُقب١ٝ

 ُِّٗ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كتب في ذكرىا معنى فميس باطمة حجة فيي ، التفسير كتب بعض في ذكرت
 كال   صحيحة أنيا ، المفسريف بيف كاشتيارىا ككضعيا ضعفيا مع السابقيف

 ضار تقميد ذلؾ ألف ، التفسير كتب مف كتاب أم في تذكر أف ذلؾ يعني
 كقد ، محقؽ أصكلي إماـ كىك السخاكم اإلماـ تفسير في كبخاصة ، كأعمى
 جماعة ذكره بعد فقاؿ المسألة ىذه في تعالى ا رحمو السيكطي اإلماـ أبدع
 ألؼ ثـ:" )كغيرىما حاتـ أبي كابف جرير كابف باألسانيد التفسير يذكركف ممف
 ىنا مف فدخؿ ، تترل األقكاؿ كنقمكا األسانيد فاختصركا خبلئؽ التفسير في

 كمف يكرده قكؿ لو يسنح مف كؿ صار ثـ ، بالعميؿ الصحيح كالتبس الدخيؿ
 أصبل لو أف ظانا بعده يجيء مف عنو ذلؾ ينقؿ ثـ يعتمده شيء ببالو يخطر
 في إلييـ يرجع كمف الصالح السمؼ عف كرد ما تحرير إلى ممتفت غير

َو   ﴿تعالى قكلو تفسير في حكى مف رأيت حتى التفسير َٖ ٱ َٛ ِٕ ٗ   َُِّن٣ ٔ  أَ ْ  َػ٤َِ   ذَ َؼ ِٜ 

ـ  ُ  ٱ وِ َؿ٤   ٞةِ َٔ ْ  َػ٤َِ   ُٚ اَل  ِٜ ب  ٱ َٝ َّٚ ُ َٖ  أقكاؿ، عشرة نحك [7: اُلبرؾخ] ﴾7 ٤ُِّ
 كأتباعيـ التابعيف كجميع  النبي عف الكارد ىك كالنصارل بالييكد كتفسيرىا

  (ُ)."ىػ.ا(المفسريف بيف اختبلفا ذلؾ في أعمـ ال حاتـ أبي ابف قاؿ حتى ،
 األمثمة كمف ، األشياء ىذه مف يسمـ لـ ا رحمو السخاكم اإلماـ كتفسير

 :  العظيـ التفسير ىذا في الصدد بيذا كردت التي
 أَه   ئَِّٗب   ﴿ تعالى ا لقكؿ تفسيره عند  ِ  ٱثِ  يَ َ٘  ٍَ

٤وا َؾنِّ ُ  ِْ َِٗن٣واۖ  ثَ اَل  َٝ َٝ 

ٖ   ٍُ أرَُ ٕ   َػ ِْ ُ  ٱ تِ َؾ  أَ  [  3ٔٔ: اُجووح] ﴾ 3ٔٔ َغِؾ٤
اَل  ﴿ تعالى قكلو نزكؿ سبب تعالى ا رحمو السخاكم اإلماـ ذكر َٝ   َ َٓ أرُ  ٓ ٍُ 

  ٖ ٕ   َػ ِْ ُ  ٱ تِ َؾ  أَ  في لو يأذف بأف ربو ا رسكؿ سأؿ:  قيؿ"  فقاؿ ﴾ َغِؾ٤
! ؟ أبكام فعؿ ما ، شعرم ليت:  قاؿ:  كقيؿ ، لو يأذف فمـ ، ألبيو االستغفار

                                                           

ٓؾٔل أثٞ اُلَٚ ئثوا٤ْٛ اُ٘بّو: ا٤ُٜئخ  ٕٕٗ/ٗ ( اإلروبٕ ك٢ ػِّٞ اُووإٓ ٢ٛٞ٤َُِٔ)

 ّ 37ٗٔٛـ/ 3ٖٗٔأُٖو٣خ اُؼبٓخ ٌُِزبة اُطجؼخ: 



 
 أ.ك/ٓؾٔل ا٤َُل ٍؼل ٓؾٔل رـــلَـ٤و اُـوـوإٓ اُـؼـظـ٤ـْ ٜٝٓ٘غٚ ك٢ ًزبثٚ اإلٓبّ ػِْ اُل٣ٖ اَُقب١ٝ

 ُِْٗ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ِ  أَه   ئَِّٗب   ﴿ فنزلت  ٱثِ  يَ َ٘  ٍَ
٤وا َؾنِّ ُ  ِْ َِٗن٣واۖ  ثَ اَل  َٝ َٝ   ٌ َٓ رُ  ٓ ٍُ   ٖ ٕ   َػ ِْ ُ  ٱ تِ َؾ  أَ  ﴾َغِؾ٤

("ُ )  
 اآلية ىذه نزكؿ سبب في ا رحمو السخاكم اإلماـ ذكره الذم ىذا
 كسفياف لككيع كنسبو المنثكر الدر في السيكطي ركاه كقد ، ضعيؼ إسناده

 كعب بف محمد عف ، المنذر كابف حميد بف كعبد الرزاؽ كعبد عيينة بف
  (ِ)  مرسبل القرظي
 كىك مات أباه ألف ظنو، أك ركاه ممف خطأ كىذا: محمد أبك القاضي قاؿ

 ذلؾ بعد أمو كماتت شيريف، ابف كقيؿ شير، ابف كىك كقيؿ ،أمو بطف في
 أنو يتكىـ ال مما فيذا أخكالو، زيارة مف المدينة مف بو منصرفة سنيف بخمس
 (ّ) .اىػ . ـكسم عميو ا صمى عميو خفي

 محمد ركاية رد -ا رحمو جرير ابف أف ذكر أف بعد كثير ابف قاؿ كقد
 قاؿ أبكيو، أمر في  ا رسكؿ مف الشؾ الستحالة كغيره،  القرظي كعب بف
 :نصو ما

 استغفاره حاؿ في كاف ىذا أف الحتماؿ ، نظر فيو سمكو الذم كىذا"  
 مف أنيما عنيما كأخبر منيما تبرأ ذلؾ مـع فمما أمرىما،  يعمـ أف قبؿ ألبكيو
  (ْ) . اىػ ." الصحيح في ثبت كما النار، أىؿ

 الصبلة عميو ألنو بعيدة إنيا كقاؿ السابقة الركاية الرازم الفخر ذكر كقد
 كيؼ العمـ ىذا فمع معذب، الكافر بأف عالمنا ككاف بكفرىـ،  عالمنا كاف كالسبلـ

                                                           

 1٘/ٔ( رل٤َو اَُقب١ٝ ٔ)

ٝٛٞ ٓوٍَ ٙؼ٤ق اإلٍ٘بك. ٝأُوٍَ ٛٞ : ٓب هٝاٙ  7ٗ٘/ٔ(اُله أُ٘ضٞه ٢ٛٞ٤َُِ ٕ)

، ٣٘ظو اُزبثؼ٢ ػٖ اُ٘ج٢ ٓجبّوح كٕٝ مًو اُٖؾبث٢ اُن١ ٍٔغ اُؾل٣ش ٖٓ هٍٍٞ هللا 

اُجبػش اُؾض٤ش ك٢ افزٖبه ػِّٞ اُؾل٣ش الثٖ ًض٤و اُوو٢ّ اُجٖو١ صْ اُلْٓو٢ 

أُؾون: أؽٔل ٓؾٔل ّبًو اُ٘بّو: كاه اٌُزت اُؼ٤ِٔخ،   7ٗ/ٔٛـ( 77ٗ)أُزٞك٠: 

 ُج٘بٕ اُطجؼخ: اُضب٤ٗخ   –ث٤وٝد 

(
ٖ

ٌُزت أُؾون: ػجل اَُالّ ػجل اُْبك٢ ٓؾٔل اُ٘بّو: كاه ا ٕٗٓ/ٔ( رل٤َو اثٖ ػط٤خ 

 ٛـ ٕٕٗٔ -ث٤وٝد اُطجؼخ: األ٠ُٝ  –اُؼ٤ِٔخ 

(
ٗ

  ٕٗٓ/ٔ( رل٤َو ثٖ ًض٤و 



 
 أ.ك/ٓؾٔل ا٤َُل ٍؼل ٓؾٔل رـــلَـ٤و اُـوـوإٓ اُـؼـظـ٤ـْ ٜٝٓ٘غٚ ك٢ ًزبثٚ اإلٓبّ ػِْ اُل٣ٖ اَُقب١ٝ

 ُِٓٗ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (ُ) .اىػ.  أبكام  عؿف ما شعرل ليت: يقكؿ أف يمكف
 النبي أف كذلؾ عباس، ابف عف عطاء قاؿ الشربيني الخطيب كقاؿ
 عف فنيى اآلية، ىذه فنزلت أبكام؟ فعؿ ما شعرم ليت: يـك ذات قاؿ 

 ضعيؼ، كالخبر تعالى، ا بأعداء كاالىتماـ  الكفرة، أحكاؿ عف السؤاؿ
  (ِ)." اىػ . الكتاب أىؿ كفار في نزلت أنيا كالمختار
 شدة بكماؿ إيذانا النيى صيغة عمى{ تىٍسأىؿٍ  كال} كقرئ: السعكد أبك كقاؿ

 إجرائيا عمى المخبر يقدر ال فظاعتيا لغاية كأنيا ليا كتيكيبل  الكفار عقكبة
 نيى عمى كحممو خبرىا، يسمع  أف السامع يستطيع ال أك لسانو عمى
  (ّ).اىػ . الكريـ ظـالن يساعده ال مما أبكيو حاؿ عف السؤاؿ عفالنبي

 :  الركاية ىذه عف األلكسي قاؿ
 إليو آؿ بما عالـ - المنتخب في كما -  ألنو الركاية، ىذه بعد يخفى ال

 اإلماـ كقاؿ عمييا، يقؼ لـ أنو العراقي الديف كلي الشيخ كذكر أمرىما، 
 ،عميو يعكؿ فبل (ْ)،اإلسناد ضعيؼ معضؿ أثر إال  ىذا في يرد لـ: السيكطي

 كالتالية عمييا السابقة كاآليات  الكتاب، أىؿ كفار في اآلية أف بو يقطع كالذم
  (ٓ) .كضعفيا الباب،  ىذا في األحاديث كلتعارض ، أبكيو في ال -ليا

 :المنار صاحب قاؿ
 النبي بنيى خاص كأنو حقيقتو، عمى النيى أف المفسريف بعض كزعـ" 
  فدلو قبرييما عف جبريؿ سأؿ أنو ذلؾ في كرككا أبكيو، عف السؤاؿ عف 

 ليت: كقاؿ اآلخرة في حاليما يعرؼ لك كتمنى  ليما كدعا فزارىما عمييما
                                                           

(
ٔ

 ٛـ ٕٓٗٔ -ث٤وٝد اُطجؼخ: اُضبُضخ –كاه ئؽ٤بء اُزواس اُؼوث٢ 3ٕ/ٕٗ( رل٤َو اُواى١ 

(
ٕ

  13/ٔ(  رل٤َو اُواى١ 

(
ٖ

 ث٤وٝد  –كاه ئؽ٤بء اُزواس اُؼوث٢  ٕ٘ٔ/ٔ( رل٤َو اثٞ اَُؼٞك 

بٗ) َٓ  َٞ ُٛ َٞ  ( ٝأُؼَٚ :  ُٜ ٍَ كَ ا َٞ ْْ ٣َزَ ب ئَِما َُ َّٓ ا٢ُِ، أَ َٞ ِٛ اُزَّ ْو َْ ضَُو ثِ ًْ َ ، كَأ ِٕ ِٙ اْصَ٘ب َ٘بِك ٍْ ْٖ ئِ ِٓ وََٜ  ٍَ
. ٣٘ظو : رله٣ت اُوا١ٝ ك٢ ّوػ روو٣ت اُ٘ٞا١ٝ ٢ٛٞ٤َُِ  ِٖ َؼ٤ْ ِٙ ْٞ َٓ  ْٖ ِٓ ْ٘وَِطٌغ  ُٓ

 .  ؽووٚ: أثٞ هز٤جخ ٗظو ٓؾٔل اُلبه٣بث٢ اُ٘بّو: كاه ٤ٛجخ ٕٗٗ/ٔٛـ( 3ٔٔ)أُزٞك٠: 

(
٘

 كاه ئؽ٤بء اُزواس اُؼوث٢ ث٤وٝد  7ٖٔ/ٔ( رل٤َو ا٢ٍُٞ٥ 



 
 أ.ك/ٓؾٔل ا٤َُل ٍؼل ٓؾٔل رـــلَـ٤و اُـوـوإٓ اُـؼـظـ٤ـْ ٜٝٓ٘غٚ ك٢ ًزبثٚ اإلٓبّ ػِْ اُل٣ٖ اَُقب١ٝ

 ُِٔٗ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إنو: العراقى الحافظ قاؿ كالحديث . ذلؾ في اآلية فنزلت أبكام؟ فعؿ ما شعرل
 عميو يقؼ لـ

نما نذكره، لـ ذلؾ كلكال القكؿ، ىذا فشا كقد: اإلماـ األستاذ قاؿ  نريد كا 
 العمـ، بضعؼ المسمميف في يفشك صار الباطؿ  أف عمى التنبيو بذكره

 في -كالسبلـ الصبلة عميو  -النبي مقاـ أف شؾ كال كينسى، ييجر كالصحيح
 ىذا  مثؿ صدكر ينافى كاآلخريف األكليف في ا كحكـ الديف أسرار معرفة
  (ُ)"اىػ .منو المراد ىك يككف أف يأبى القرآف أسمكب أف كما عنو، السؤاؿ
 تعالى ا قكؿ تفسير عند ذكره ما ﴿   ٘ ِٓ َُْٜٝ   ٖ َ ٱ َٜلَ َػ   َّٓ ٖ   ّللَّ  َ٘ب٤َءارَ  َُئِ

ٖ ِٓ   ٚ ِٚ كَ َّٖ ۦ ِِ هَ لَّ َّٖ ََُ٘  َّٖ ٌَُٗٞ ََُ٘ َٝ  َٖ َّٖ  ٱ ِٓ ُ َٖ  [7٘: اُزٞثخ] ﴾ 7٘ ِِِؾ٤

 أف ا ادع ا رسكؿ يا قاؿ حاطب ابف ثعمبة ركل" ا رحمو قاؿ    
 ، تطيقو ال كثير مف خير شكره تؤدم قميؿ ثعمبة يا كيحؾ قاؿ الما يرزقني

 غنما فاتخذ لو فدعا حقو حؽ ذم كؿ ألكتيف ماال ا آتاني لئف كا قاؿ
 ثـ الصبلة يشيد ككاف بيا فتنحى ، المدينة أزقة عميو ضاقت حتى فنمت
 يشيد فكاف بيا فتنحى المدينة مراعي عميو تعذرت حتى نمت ثـ ، إلييا يخرج

 أنزؿ ثـ ، كالجماعات الجمعة فترؾ بيا فتنحى نمت ثـ إلييا يخرج ثـ الجمعة
 عمى فاستعمؿ ، بيا كتزكييـ تطيرىـ صدقة أمكاليـ مف خذ رسكلو عمى ا

 انطمقا فقاؿ  ا رسكؿ فأقرأه ثعمبة فأتيا كتابا ليما ككتب رجميف الصدقات
 فانطمقا الجزية أخت إال ىذه ما ؿفقا ، ففعبل بي فمركا فرغتـ فإذا الناس إلى

 فأخبركه يكذبكف قكلو إلى فضمو مف آتانا لئف ا عاىد مف كمنيـ ا فأنزؿ
 أتى حتى ثعمبة فخرج! ثعمبة كيح يا! ثعمبو كيح يا! ثعمبة كٍيحى  يا: فقاؿ بأمره،
 منؾ أقبؿ أف منعني ا إف: فقاؿ. صدقتو منو يقبؿ أف فسألو ، النبي

 منو يقبؿ كلـ  ا رسكؿ كقيًبض التراب، رأسو عمى يىٍحًثي ؿفجع! صدقتؾ
 عمر، كلي فمما بكر أبك منو يقبميا فمـ اٍستخًمؼ، حيف بكر أبا أتى ثـ. شيئنا

                                                           

(
ٔ

 ّ 33ٓٔاُ٘بّو:ا٤ُٜئخ أُٖو٣خ اُؼبٓخ ٌُِزبة ٍ٘خ اُْ٘و:  ٖ٘ٙ/ٔ( رل٤َو أُ٘به  



 
 أ.ك/ٓؾٔل ا٤َُل ٍؼل ٓؾٔل رـــلَـ٤و اُـوـوإٓ اُـؼـظـ٤ـْ ٜٝٓ٘غٚ ك٢ ًزبثٚ اإلٓبّ ػِْ اُل٣ٖ اَُقب١ٝ

 ُِٕٗ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1)"  عمر خبلفة في كتكفي عمر منو يقبميا فمـ أتاه
 كتب في اشتياره مع تعالى ا رحمو السخاكم اإلماـ ذكره الذم ىذا
 عدـ عمى نبو مف كقؿا  ، القصة ىذه ذكر كقد إال تفسيرا نجد ممافق ، التفسير
 :فييا قالكه ما فإليؾ كنقاده الحديث عمماء جيابذة أما ، صحتيا
 طريؽ مف ليا ذكره بعد ا رحمو حـز بف محمد أبك اإلماـ قاؿ - "
 بف القاسـ عف يزيد بف عمي عف السممي رفاعة بف معاف نا بكير بف مسكيف

 فمـ عمر إلى بصدقتو حاطب بف ثعمبة جاء: قاؿ أمامة أبي عف مفالرح عبد
 .أقبميا كال بكر أبك كال  النبي يقبميا لـ: كقاؿ يقبميا

 أمكاؿ زكاة بقبض أمر تعالى ا ألف شؾ ببل باطؿ كىذا: محمد أبك قاؿ
 فبل ديناف؛ العرب جزيرة في يبقى أال مكتو عند السبلـ عميو كأمر المسمميف

 كال زكاتو قبض كعمر بكر أبي عمى ففرض مسمما يككف أف مف مبةثع يخمك
ف ذلؾ، في فسحة كال بد،  فسقط العرب؛ جزيرة في يقرٌ  أال ففرض كافرا كاف كا 
 كعمي الرحمف عبد بف كالقاسـ رفاعة بف معاف ركاتو كفي شؾ، ببل األثر ىذا
 ليس ربكي بف كمسكيف ضعفاء ككميـ األلياني الممؾ عبد أبك كىك يزيد بف

   (ِ)." ىػ.ا بالقكم
 (ّ) . ضعيؼ سندىا إف النقكؿ لباب في السيكطي كقاؿ -  
 حديث لكنو القصة بعض ذكر بعد الفتح في حجر بف الحافظ كقاؿ
 (ْ) .ىػ.ا بو يحتج ال ضعيؼ

 يزيد بف عمي كفيو الطبراني ركاه:  الزكائد مجمع في الييثمي كقاؿ - 

                                                           

(
ٔ

  ٖٖٗ/ٔ( رل٤َو اَُقب١ٝ 

(
ٕ

  1ٕٓ/ ٔٔ( أُؾ٠ِ الثٖ ؽيّ 

(
ٖ

 ٘ٔٔ( ُجبة اُ٘وٍٞ ك٢ أٍجبة اُ٘يٍٝ ٢ٛٞ٤َُِ ٕــ 

(
ٗ

 ٕٙٙ/ٖوػ ٕؾ٤ؼ اُجقبه١ الثٖ ؽغو  ( كزؼ اُجبه١ ثْ



 
 أ.ك/ٓؾٔل ا٤َُل ٍؼل ٓؾٔل رـــلَـ٤و اُـوـوإٓ اُـؼـظـ٤ـْ ٜٝٓ٘غٚ ك٢ ًزبثٚ اإلٓبّ ػِْ اُل٣ٖ اَُقب١ٝ

 ُِٖٗ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ُ) .متركؾ كىك األلياني
 الحديث ىذا إسناد في: البييقي قاؿ"  االحديث ىذا في المناكم كقاؿ - 
 ىذا صحة عدـ إلى اإلصابة في كأشار ، التفسير أىؿ بيف مشيكر كىك نظر

 ككنو كفي: "قاؿ ثـ ىذا ثعمبة ترجمة في الحديث ىذا ساؽ فإنو الحديث
  (ِ) " نظر البدرم ىك -يصح أظنو كال – الخبر صح إف القصة ىذه صاحب

 مف كثير عند اشتيرت التي الركاية ىذه أف لنا يستبيف سبؽ مما
 .  كالتعديؿ الجرح عمماء مف كثير ضعفيا قد المفسريف
 إيراده في السخاكم اإلماـ منيج األمثمة ىذه عرض بعد لنا يتضح كىكذا

 كىذا الصحيحة كالركايات الدقة يتحرل كاف ا رحمو فاإلماـ ، النزكؿ أسباب
 الركايات كىذه أكردىا التي الضعيفة الركايات بعض إال سيرهتف في الغالب ىك

 عمى نأخذه الذم الممحظ أف إال ، التفسير جيابذة لدل ممحكظ بشكؿ اشتيرت
 فقد كبالتالي ، أسانيد ليا يذكر كلـ الركايات ىذه عمى يحكـ لـ أنو ، اإلماـ
 رتفسي فإف كبالجممة ، الصحيح مف كيعدكنيا المتخصصيف غير يقرأىا

 تحرت التي التفاسير أفضؿ مف يعد األخرل بالتفاسير مقارنة السخاكم
 .  النزكؿ أسباب ذكر في الصحة

  انثانث ادلثحث
 تانقشاءاخ االعتشٓاد يف انغخأ٘ يُٓح

 ، تفسيره في القرآنية بالقراءات فائقة عناية السخاكم اإلماـ عنى
  مكثر تعالى ا رحمو فيك ، تفسيره مف كرقات بضع عمى اطمع مف يمحظيا

 فاإلماـ.  األحياف مف كثير في تكجيييا مع القرآنية القراءات مف ما حد إلى

                                                           

(
ٔ

ُٔؾون: ؽَبّ اُل٣ٖ اُول٢ٍ اُ٘بّو: ٌٓزجخ  ٖٖٙ/ٔ( ٓغٔغ اُيٝائل الثٖ ؽغو ا٤ُٜز٢ٔ  

 ّ 33ٗٔٛـ،  ٗٔٗٔاُول٢ٍ، اُوبٛوح ػبّ اُْ٘و: 

(
ٕ

اُ٘بّو: أٌُزجخ اُزغبه٣خ اٌُجوٟ  ٕٙ٘/ٗ( ك٤٘ اُول٣و ثْوػ اُغبٓغ اُٖـ٤و ُِٔ٘ب١ٝ 

 ٖٙ٘ٔ ٖٓو اُطجؼخ: األ٠ُٝ، –



 
 أ.ك/ٓؾٔل ا٤َُل ٍؼل ٓؾٔل رـــلَـ٤و اُـوـوإٓ اُـؼـظـ٤ـْ ٜٝٓ٘غٚ ك٢ ًزبثٚ اإلٓبّ ػِْ اُل٣ٖ اَُقب١ٝ

 ُِٗٗ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبحث في ذلؾ بينت أف سبؽ كما القراءات في كتب لو بارع مقرئ السخاكم
 .    كتبلميذه كشيكخو  مؤلفاتو

 في القراءات لبعض إيراده عمى كالشكاىد األمثمة ىذه بعض أذكر كسكؼ
 .  عميا  بو ا يفتح بما التعميؽ مع تفسيره

  اٞٔل ادلطهة
 اٜٚاخ تفغري يف تانقشاءاخ اعتشٓادِ

 اإلماـ ركل فقد ، بالقرآف القرآف تفسير أكجو أىـ مف تعتبر القراءات
 أسأؿ أف قبؿ مسعكد ابف قراءة قرأت كنت لك:}  قاؿ أنو مجاىد عف الترمذم

  (ُ){  عنو سألتو مما كثير عف أسألو أف احتجت ما عباس ابف
 يستشيد أنو يجد ا رحمو السخاكم اإلماـ تفسير في كالمتأمؿ

  -:ذلؾ كمف ، الكريمة اآلية مف المقطع أك اآلية تفسير في القرآنية بالقراءات
 ب ﴿ تعالى ا لقكؿ تفسيره عند ذكره ما َٓ  َٕ ب وٍ  ًَ َْ ُ ٱ ر٤َُِٚ ٣ُإ   إَٔ ُِجَ  ّللَّ

ٌ  ُ  ٱَٝ  تَ ٌِزَ  ُ  ٱ حَ ُُّ٘ ٱَٝ  َْ ُؾ َّٞ َّْ  جُ ٍَ  صُ ًِ  ٣َوُٞ ٖ ٢ُِّ ِػجَبكا ًُُٞٗٞاْ  َُِِّ٘ب ِٓ  ِٕ ِ ٱ ُكٝ   ّللَّ
 َُ  ًُُٞٗٞاْ  ٌَِٖٝ

َٖ َهثَّ   ب ٤ِِّ٘ َٔ ْ   ثِ ٘زُ ًُ  َٕ ٞ ُٔ ب تَ ٌِزَ  ُ  ٱ رَُؼِِّ َٔ ثِ َٝ   ْ ٘زُ َٕ رَل   ًُ ٞ ٍُ  قاؿ[  73: ػٔوإ اٍ] ﴾ 73 ُه
 عباس البف قاؿي ككاف ، الخير الناس يعمـ الذم:  كالرباني"  تعالى ا رحمو

 قبؿ العمـ بصغار التعميـ في يربي الذم ىك كقيؿ ، األمة ىذه رباني ىك: 
ب ﴿ قراءة كيقكيو كباره، َٔ ْ   ثِ ٘زُ ًُ  َٕ ٞ ُٔ    (ِ)"بالتشديد[  73: ػٔوإ اٍ] ﴾ تَ ٌِزَ  ُ  ٱ رَُؼِِّ

 ا رحمو السخاكم اإلماـ فسر بالقراءات الكريـ القرآف تفسير قبيؿ مف
 كثير كابف نافع قرأ حيث ، التشديد قراءة في كرد ما عمى{ يفالرباني} تعالى
 كقرأ ، الكتاب بعممكـ:  كالمعنى ، بالتخفيؼ{ تىعمىمكف كنتـ بما}  عمرك كأبك

 ذىب ما كىذا ، (ّ) الكتاب الناس تعمامكف:  أم{ تعممكف} بالتشديد الباقكف

                                                           

(
ٔ

، ثبة ٓب عبء ك٢ اُن١ ٣لَو اُووإٓ ثوأ٣ٚ  ، هبٍ األُجب٢ٗ :  ٕٓٓ/٘( ٍٖ٘ اُزوٓن١ 

 ٕؾ٤ؼ اإلٍ٘بك ٓوطٞع .  

(
ٕ

 ٘ٗٔ/ٔ( رل٤َو اَُقب١ٝ 

(
ٖ

 ٕٔٔ/ٔ( اُؾغخ ك٢ اُوواءاد اَُجغ 



 
 أ.ك/ٓؾٔل ا٤َُل ٍؼل ٓؾٔل رـــلَـ٤و اُـوـوإٓ اُـؼـظـ٤ـْ ٜٝٓ٘غٚ ك٢ ًزبثٚ اإلٓبّ ػِْ اُل٣ٖ اَُقب١ٝ

 َُّٗ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعميـ عمى برتكـمثا بسبب"  المعنى فيككف ، ا رحمو السخاكم اإلماـ إليو
 باإلخبلص تعالى ا إلى يجركـ ذلؾ فإف. قراءتو أم كدراستو، الكتاب الناس

 كالدراسة كالتعميـ العمـ أف عمى اآلية دلت: " الرازم اإلماـ قاؿ (ُ)."عبادتو في
 سعيو ضاع المقصد ليذا ال بذلؾ اشتغؿ فمف ، ربانيا اإلنساف ككف تكجب
 كال بمنظرىا مكنقة حسناء شجرة غرس فم كمثؿ مثمو ككاف عممو، كخاب
 ينفع ال عمـ مف با نعكذ»: كسٌمـ عميو ا صٌمى قاؿ كليذا بثمرىا، منفعة
  (ِ).  «يخشع ال كقمب

 َٛبكََ٘بَك   ﴿ تعالى ا لقكؿ تفسيره عند ذكره ما ٖ َٜب  رَؾ   ِٓ  هَل   َي٢ِٗرَؾ   أاَلَّ  زِ

 ََ ِو٣ّب زَيِ رَؾ   َهثُّيِ  َعَؼ  فناداىا"  تعالى  ا رحمو قاؿ[  ٕٗ: ْٓو٣] ﴾ ٕٗ ٍَ
 مف قراءة عميو كيدؿ الكادم أسفؿ في منيا بالقرب جمس قد ككاف ، جبريؿ

 (ّ){" ًمف} ميـ بكسر{ تحتيا ًمف}  قرأ
 أئمة قرأه بما اآلية ىذه تفسير في ا رحمو السخاكم اإلماـ استعاف

 بكسر ، كخمؼ ركح،ك  جعفر، كأبك ، كالكسائي كحمزة، كحفص، نافع، القراء
 مجركر، بعدىا كما جر، حرؼ «مف» أفٌ  عمى «تحتيا» تاء كجرٌ  «مف» ميـ

 كما دكنيا، أم مكانيا، مف أسفؿ مكاف في أم تحتيا «جبريؿ» ككف كمعنى
 .  دكنيا:  أم بمدؾ، تحت كبمدل دارؾ، تحت دارل: تقكؿ

 اسـ «مف» أف عمى «تحتيا» تاء كنصب «مف» ميـ بفتح الباقكف كقرأ
  (ْ)" .صمة بمحذكؼ متعمؽ مكاف ظرؼ كتحت «نادل» فاعؿ مكصكؿ
 تحت مف أك األكمة تحت مف جبريؿ فناداىا:" المعني يككف ذلؾ كعمى 

                                                           

(
ٔ

  ٖٓٗ/ٕ( رل٤َو اُوب٢ٍٔ  

َِ ، ٝاُؾل٣ش أفوعٚ اثٖ ٓبعخ ك٢ ٍ٘٘ٚ ثَبُة ااِل  1/33( رل٤َو اُواى١ ٕ) َٔ َُْؼ ا َٝ  ِْ ِْ ِؼ ُْ ْٗزِلَبِع ثِب

 ، ِٚ ل ًبَٓ هوٙ  -ػبكٍ ٓوّل  -، أُؾون: ّؼ٤ت األهٗإٝٛ  ٕٓ٘ههْ :  1ٙٔ/ٔثِ َّٔ ٓؾ

 -ٛـ  َٖٔٗٔػجل اُِّط٤ق ؽوى هللا اُ٘بّو: كاه اُوٍبُخ اُؼب٤ُٔخ اُطجؼخ: األ٠ُٝ، -ث٢ِِ 

ٕٓٓ3 ّ 

(
ٖ

  ٔ٘ٔ/ٔ( رل٤َو اَُقب١ٝ 

(
ٗ

  3/ٖثزٖوف ( أُـ٢٘ ك٢ اُوواءاد اُؼْو 
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 لقمبيا تطييبا كضعو بعد ا أنطقو كقد عيسى، ىك المنادم: كقيؿ النخمة،
يناسا  أجراه صغيرا، نيرا أك جدكال تحتؾ ربؾ جعؿ فقد تحزني، ال: قائبل ليا، كا 

 العظيـ السيد: كالسرمٌ  عيسى، ىنا بالسرمٌ  المراد: كقيؿ. منو لتشرب ليا ا
 يتكمـ كلـ جبريؿ، تىٍحًتيا ًمفٍ  ب المراد: عباس ابف قاؿ. الرجاؿ مف الخصاؿ
 .قكميا بو أتت حتى عيسى

 تعالى  التي لمعادة الخارقة األمكر مف ىذا أف كأمارة آية ليا ىذا ففي
 (ُ). " األصح ىك كىذا يـ،عظ مراد فييا

 انثاَٙ ادلطهة
  انغخأ٘ ٚزكشْا انتٙ انقشاءاخ تٕخّٛ

 اإلماـ أف لي تبيف المبارؾ التفسير ىذا في كالقراءة البحث خبلؿ مف
 بالتعقيب يقـك ثـ القرآنية القراءات بذكر يقـك تعالى ا رحمو السخاكم

 :   ذلؾ كمف تفسيره في السخاكم بو يتميز ما أىـ مف كىذا ، كتكجيييا عمييا
 ئِم   ﴿ تعالى ا لقكؿ تفسيره عند ذكره ما َٝ  ٍَ  أَِه٢ِٗ َهةِّ  ُْ ٤ٛٓۧ َو  ئِث   هَب

  ٤ ٞ  ُ  ٱ ٢ِ رُؾ   قَ ًَ ٍَ  ر٠َ ۖ َٔ َٝ  هَب ْ   أَ ٖۖ رُإ   َُ ِٓ  ٍَ َُ   ث٠ََِ   هَب َّٖ ٤َُِّط   ٌَِٖٝ ئِ َٔ   ِ ٍَ  ج٢ِۖ هَ  ثََؼخأَه   كَُقن   هَب

 َٖ و   وِ ُط٤َّ  ٱ ِّٓ ُٖ َّٖ كَ َّْ  يَ ئ٤َُِ   ُٛ َ  ع  ٱ صُ َِّ  َػ٠َِ   َؼ ٘   َعجََ ًُ ِّٓ َّٖ َّْ  ءاُعي   ُٜ َّٖ ك  ٱ صُ ُٜ  ر٤َِ٘يَ ٣َأ   ُػ

ؼ   ْ  ػ  ٱَٝ  ٤ب  ٍَ َِ  َّٕ َ ٱ أَ ٤ٌِْ َػِي٣يٌ  ّللَّ  تعالى ا رحمو قاؿ [  ٕٓٙ: اُجووح] ﴾ ٕٓٙ َؽ
 في جادلو ، معو رفيقا بذلؾ المار خاطب فقد األمر عمى"  إعمـ" قرأ مف"  

   (ِ)"المكتى ءإحيا عمى القدرة
 كالكسائي حمزة اإلماـ قراءة السخاكم اإلماـ ذكر المباركة اآلية ىذه في
 مف دار ما ىك اآلية في األمر معنى بأف السخاكم كفسرىا تعالى ا رحميما
 معترضا كاف كاآلخر المعجزة معو حدثت ما ىك أحدىما اثنيف بيف حكار
لى ، تعالى ا قدرة في كشاكا  ذكرىا التي لمقراءة كالتكجيو المعنى ىذا مثؿ كا 

                                                           

(
ٔ

  7ٙ/ٙٔ( اُزل٤َو ا٤ُ٘ٔو ُِيؽ٢ِ٤ 

(
ٕ

 ٕٕٔ/ٔ(  رل٤َو اَُقب١ٝ 
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 {إِعْيٌَُ}: قاؿ كمف"  قاؿ حيث السبعة لمقراء الحجة صاحب ذىب السخاكم
 تبٌيف ما لو تبٌيف لما أٌنو كذاؾ الخبر، إلى يؤكؿ:  فالمعنى األمر، لفظ عمى
 غيره، منزلة نفسو نٌزؿ طريؽ، منو عميو لشبية ليس الذم الكجو مف

مى الماوى  أىفا  أعمـ: فقاؿ اىاسك  يخاطب كما فخاطبيا  مما كىذا قىًديره  شىٍيءو  كيؿِّ  عى
 كمف تخاطبو كما فيخاطبيا األجنبيٌ  منزلة نفسو أحدىـ ينٌزؿ العرب، تفعمو
 :األعشى قكؿ ذلؾ

 (ُ) كالعاصر القرك بيف كأنت ...   ىٌجرت إذا البيد بيا أرمي
 ليا مخاطبتو في سكاه منزلة نفسو فنٌزؿ نفسو، يريد كىك أنت،: فقاؿ 

 .األجنبيٌ  مخاطبة
 (ِ)." المعنى في أجكد كىك:   الحسف أبك قاؿ
 ب ﴿ تعالى ا لقكؿ تفسيره عند ذكره ما َّٔ َؼز   كََِ َٙ  ئ٢ِِّٗ َهةِّ  هَبَُذ   َٜبَٝ

ؼ   َٙ َٜب  َٝ ُ ٱَٝ  أُٗض٠َ   زُ ُْ أَػ   ّللَّ ب َِ َٔ َؼذ   ثِ َٙ َٝ   ٤َُ وُ ٱ ٌَ َٝ ًَ ُ ٱًَ  ُنَّ ئ٢ِِّٗ ٗض٠َ ۖ أل  َٝ   ٤ َّٔ َٜبٍَ و   زُ َٓ َْ َ٣ 

ئ٢ِِّٗ   َٛب َٝ َٜب ثِيَ  أُِػ٤ُن ٣َّزَ ُمهِّ َٝ  َٖ ٤  ٱ ِٓ َّْ ِْ ٱ ِٖ طَ  ُ ِع٤  قاؿ[  ٖٙ: ػٔوإ اٍ] ﴾ ٖٙ ُوَّ
.  بذلؾ العالـ رب يا كأنت:  يعني  ، كبلميا مف كاف ، التاء بضـ"  ا رحمو
 قيؿ ،  المبلئكة كبلـ مف أك ، ا مف كاف شاذ كىك{  كضعت بما}  قرأ كمف

 مف يخرج كأنو قدرىا بجبللة أعمـ فا ، المكلكدة ىذه تحتقرم ال:  يال
 قرأ كمف ، كاألبرص األكمو كيبرئ ، المكتى يحيي  ، ا عمى كريـ نبي ذريتيا
 بشرؼ أعمـ:  كمعناه  ليا خطابا كليس ، ا كبلـ مف كاف { ًَضَعَذْ مبب} 
   (ّ). "  المكلكدة ىذه

 تفسيره في السخاكم أكردىا التي القراءات مف كثير في الحاؿ ىك ككما
 جميعا بتكجيييا قاـ ثـ قراءة مف أكثر اآلية ىذه في ذكر بتكجيييا يقـك حيث

                                                           

(
ٔ

  7ٗٔ/٘ٔ( َُبٕ اُؼوة الثٖ ٓ٘ظٞه 

(
ٕ

  1ٕٗ/ٕ( اُؾغخ ك٢ اُوواءاد اَُجؼخ 

(
ٖ

  3ٖٔ/ٔ( رل٤َو اَُقب١ٝ 
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 .   بالشذكذ بعضيا عمى كحكـ
   انثانث ادلطهة

 نقائهٓا انقشاءج عضٔ يف يُٓدّ

 حيف ا رحمو السخاكم اإلماـ لتفسير القارئ يبلحظيا التي األشياء مف
سنادىا ، ألصحابيا القراءات لعزك تركو ، عميو يطمع  الذم األمر ، لقائمييا كا 
 يقـك كىك سيما ال ، صعبان  أمرا السخاكم يقرىا التي القراءة تحديد يجعؿ

 كىذا ، القراء مف أحد بيف فييا فرؽ ال ، يكردىا التي القراءات معظـ بتكجيو
 عمى أمثمة مف تفسيره يف كرد كمما ، جدا ندر ما إال تفسيره جميع في سائد
 :  يمي ما ذلؾ

 َٜب٣َ    ﴿ تعالى ا لقكؿ تفسيره عند ذكره ما َٖ ٱ أ٣َُّ ُ٘ٞاْ  َُِّن٣ َٓ ٞ  رَأ   اَل  َءا ُِ  اْ ًُ

  ٓ َْٞ  أَ ٌُ ٌُْث٤َ   َُ  ٱثِ  َ٘
َِ جَ  ُ  َٕ  إَٔ ئاِلَّ   ِط ٌُٞ ْ    رََواٗ َػٖ َوحً رَِغ   رَ ٌُ ٘ اَل  ِّٓ ٞ  رَو   َٝ ْ    اْ زُُِ ٌُ ََ َّٕ  أَٗلُ  ئِ

َ ٱ َٕ  ّللَّ ب ًَ   ْ ٌُ  مف استثناء"  تعالى ا رحمو قاؿ[  3ٕ:  اَُ٘بء] ﴾ 3ٕ َهِؽ٤ٔب ثِ
 قرأ كمف.  تجارة تككف أف إال:  تقديره بالنصب تجارة قرأ كمف الجنس غير
 (ُ)"  كتامة ناقصة تككف أف جاز  بالرفع تجارة

 ، صحيح ككبلىما مختمفتيف قراءتيف السخاكم اإلماـ ذكر اآلية ىذه في
 كأبك كثير كابف نافع{ تجارة} برفع قرأ كقد ، أصحابيما إلى يعزىما لـ كلكنو
 ، بمرفكعيا تكتفى تامة كاف أف عمى كيعقكب جعفر كأبك عامر كابف عمرك

{ تجارة} بنصب الباقكف كقرأ ، تجارة تقع أك تجارة، تحدث أف إال: كالتقدير
 خبرىا، كتجارة األمكاؿ، عمى يعكد ضمير كاسميا ناقصة كاف أف عمى

  (ِ). تجارة األمكاؿ تككف أف إالٌ : فالتقدير
 تعالى ا لقكؿ تفسيره عند ذكره ما ﴿   ٘ ِٓ َٝ ُْ َٖ ٱ ُٜ َٕ ٣ُإ   َُِّن٣  َُّ٘ج٢َِّ ٱ ُمٝ

 َٕ ٣َوُُُٞٞ َٝ  َٞ ُٛ   ٕ َ   أُُم ُٕ  هُ ْ   وَف٤   أُُم ٌُ ُٖ ٣ُإ   َُّ ِ ٱثِ  ِٓ ٣ُإ   ّللَّ َٝ ُٖ ِٓ   ِ إ  ُِ ُٔ َٖ ٤ِ٘ َهؽ   ِٓ خَٝ َٔ  َٖ َِّن٣ ُِِّ 

                                                           

  7ٙٔ/ٔ(رل٤َو اَُقب١ٝ  ٔ)

ؾ٤َٖ  اُٜبك١ ّوػ ٤ٛجخ اُْ٘و ك٢ اُوواءاد اُؼْو ُٔؾٔل ٓؾٔل ٓؾٔل ٍبُْ ٓ (ٕ)

 ّ 337ٔ -ٛـ  7ٔٗٔث٤وٝد اُطجؼخ: األ٠ُٝ،  –اُ٘بّو: كاه اُغ٤َ   3ٗٔ/ٕ
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ُٞ٘ َٓ ْ    اْ َءا ٌُ ٘ َٖ ٱَٝ  ِٓ َٕ ٣ُإ   َُِّن٣ ٍَ  ُمٝ ٍُٞ ِ ٱ َه ْ   ّللَّ ُٜ  قاؿ[  ٔٙ: اُزٞثخ] ﴾ٔٙ أ٤َُِْ َػَناةٌ  َُ
 قرأ كمف ، لكـ خير مستمع:    فتقديره باإلضافة قرأ مف"  تعالى ا رحمو

  (ُ)" بو يحدث  عما معرضا ككنو مف لكـ خير مستمعا ككنو:  فتقديره بالتنكيف
 يعزكىا كال القراءة يذكر ا رحمو السخاكم اإلماـ نرل العادة جرت ككما

 ميمو ىك ذلؾ في السبب  كربما ، كالقراءة بالركايات عالمان  ككنو مع ، لقائميا
َ   ﴿ اإلماـ ذكرىا التي اآلية كىذه ، االختصار إلى ُٕ  هُ ْ   وَف٤   أُُم ٌُ : اُزٞثخ] ﴾ َُّ

 بضـ العشرة باقي كقرأ ، النكف كضـ الذاؿ بسككف{ أذف} نافع اإلماـ قرأ[ ٔٙ
 عاصـ عف بكر كأبك عمي بف كزيد كمجاىد الحسف كقرأ كباإلضافة الذاؿ

 (ِ).القراءات تمؾ بتكجيو السخاكم قاـ كقد بالتنكيف،
  انشاتع ادلطهة

  انقشاءاخ ركش يف اختصاسِ

 إيراد في االختصار ا رحمو السخاكم اإلماـ تفسير عمى يؤخذ مما
 ، ذكرتيا التي السابقة األمثمة مف مبلحظ ىك فكما ، القرآنية القراءات
 عالـ مقرئ إماـ مف المفترض مف كاف حيث ، معظميا في الشديد االختصار
 ذكره كمما ، العكس حدث كلكف ، لمقراءات ذكره في يتكسع أف بالقراءات

 :  يمي ما تفسيره في السخاكم اإلماـ
 تعالى ا لقكؿ تفسيره عند ذكره ما ﴿  ٍَ ُ ٱ هَب ٞ   َناَٛ   ّللَّ َّٖ  ٱ ٣َ٘لَغُ  ُّ ٣َ ُ َٖ  ِله٤ِ

ل   ِٕ   ْ ُٜ ْ   هُ ُٜ َُ  
ٖ ِو١رَغ   ذَعَّ٘  َٜبرَؾ   ِٓ َ ٱ زِ َٖ َف   وُ َٜ  ٗ  أل  َٜب   ِِِل٣ ٢َ  أَثَلاۖ  ك٤ِ ِٙ ُ ٱ هَّ ٘   ّللَّ ْ  َػ ُٜ 

ٞاْ  ُٙ َه َٝ   ٘   ُٚ  َػ
 
ٞ  ُ  ٱ ُِيَ َم ُْ ُ  ٱ ىُ لَ "  تعالى ا رحمو قاؿ [  3ٔٔ: لحئأُب] ﴾3ٔٔ َؼِظ٤

  (ّ)"  كرفعو يـك ببنص قرئ
 ىذه في الكاردة لمقراءة السخاكم اإلماـ ذكر في االختصار شدة يبلحظ

                                                           

(
ٔ

 ٖٓٗ/ٔ( رل٤َو اَُقب١ٝ 

(اُٜبك١ ّوػ ٤ٛجخ اُْ٘و ك٢ اُوواءاد اُؼْو ُٔؾٔل ٓؾٔل ٓؾٔل ٍبُْ ٓؾ٤َٖ  ٕ)

 ّ 337ٔ -ٛـ  7ٔٗٔث٤وٝد اُطجؼخ: األ٠ُٝ،  –اُ٘بّو: كاه اُغ٤َ   3ٗٔ/ٕ

(
ٖ

  ٕٕٗ/ٔ( رل٤َو اَُقب١ٝ 



 
 أ.ك/ٓؾٔل ا٤َُل ٍؼل ٓؾٔل رـــلَـ٤و اُـوـوإٓ اُـؼـظـ٤ـْ ٜٝٓ٘غٚ ك٢ ًزبثٚ اإلٓبّ ػِْ اُل٣ٖ اَُقب١ٝ

 ُّٓٗ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اختصاره مدم ألبيف بالتحديد المثاؿ ىذا أذكر أف آثرت كقد ، المباركة اآلية
 عمى القرطبي كاإلماـ فييا تكسع قد غيره المقابؿ في ، لمقراءات ذكره في

قىرىأى " تعالى ا رحمو قاؿ المثاؿ سبيؿ ٍيًصفو  كىاٍبفي  نىاًفعه  كى . ًبالناٍصبً " يىٍكـى " ميحى
رىفىعى  مىى اٍلبىيِّنىةي  اٍلًقرىاءىةي  كىًىيى  اٍلبىاقيكفى  كى بىرً  ااًلٍبًتدىاءً  عى  خبر (ينفع يـك) ػف كىاٍلخى

 فحكى محيصف كابف نافع قراءة كأما. بالقكؿ نصب مكضع في كالجممة" ىذا"ػل
 خبر نصب ألنو تجكز ال القراءة ىذه أف يزيد بف محمد عف حميد بف إبراىيـ
 قاؿ بمعنى جائزة ىي: السرم بف إبراىيـ كقاؿ. البناء فيو يجكز كال االبتداء

" ك لمقكؿ ظرؼ فيـك صدقيـ الصادقيف ينفع يـك مريـ بف لعيسى ىذا ا
: كقيؿ. الصادقيف ينفع يـك في القكؿ ىذا ا قاؿ كالتقدير القكؿ مفعكؿ" ىذا
  (ُ). " القيامة يـك تنفع األشياء ىذه كجؿ عز ا قاؿ ديرالتق

 ٱَٝ  ﴿ تعالى ا لقكؿ تفسيره عند ذكره ما َٖ جُٞاْ  َُِّن٣ ََ ٢ََِّّ ٱ ًَ ُ َٓ  ادِ ٓ 

٤ِّئَِخ   ءُ َعَيا   ض   ٍَ ِٔ َٜبثِ رَو   ِِ َٝ  ْ ُٜ ب ِمَُّخۖ  َٛوُ َّٓ ُْٜ َُ  َٖ ِ ٱ ِّٓ ٖ   ّللَّ ِٓ  ْۖ ِٕ ب   َػب َٔ أََّٗ ٤َذ  أُؿ   ًَ ِْ 

 ُٜ ُٛ ُعٞ َٖ  هِطَؼب ْ  ُٝ ظ   َِ ٤َُّ  ٱ ِّٓ ب  ُٓ ًٔ ِِ  
  َُ ْٝ ٕ   ئِيَ أُ ْ   َُّ٘بهِۖ ٱ تُ َؾ  أَ َٜب ُٛ َٕ َف   ك٤ِ  ﴾ 7ٕ ُِِلٝ

 فمظمـ الطاء بسككف{ قطعا} قرأ مف"  تعالى ا رحمو قاؿ  [  7ٕ: ٣ٌٞٗ]
  (ِ){" الميؿ} مف حاؿ فيك بفتحيا{ قطعا} قرأ كمف ، صفتو

 ، باختصار قراءات مف فييا دكر  ما السخاكم اإلماـ ذكر اآلية ىذه في
 «قطعا» «كيعقكب كالكسائى، ، كثير ابف» قرأ فقد" ، ذكره ما بتكجيو كقاـ

 :كجييف عمى كذلؾ الطاء، بسككف
 ك «سدرة» جمع «سدر »: نحك «قطعة» جمع «قطعا» أف: أحدىما

  «بسرة» جمع «بسر»
 دسكا: كقيؿ الميؿ، آخر ظممة بو كالمراد مفرد، «قطع» أف: كالثانى

 .«لقطع» صفة «مظمما» ك الميؿ،

                                                           

(
ٔ

  1ٖٓ/ٙ( رل٤َو اُووٛج٢ 

(
ٕ

 ٖٔٙ/ٔ( رل٤َو اَُقب١ٝ 



 
 أ.ك/ٓؾٔل ا٤َُل ٍؼل ٓؾٔل رـــلَـ٤و اُـوـوإٓ اُـؼـظـ٤ـْ ٜٝٓ٘غٚ ك٢ ًزبثٚ اإلٓبّ ػِْ اُل٣ٖ اَُقب١ٝ

 ُّٔٗ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمع «خرؽ»: نحك «قطعة» جمع الطاء بفتح «قطعا» الباقكف كقرأ
 كؿ كجو أغشى كأنما»: الكبلـ كمعنى ،«كسرة» جمع «كسر» ك «خرقة»

 «مظمما» ك جماعة، الكجكه ألف ذلؾ، جمع ثـ الميؿ، مف قطعة منيـ إنساف
 . الميؿ» مف حاؿ

  (ُ)"  ظممتو حاؿ فى الميؿ مف قطعا ـكجكىي أغشيت كأنما: كالمعنى
  اخلايظ ادلطهة

 يُٓا انشار عهٗ ٔانتُثّٛ انقشاءاخ تني تشخٛحّ

 بيف ترجيحو ىك تفسيره في السخاكم اإلماـ بو يتميز ما أىـ مف
 ليعمـ اآلخر عمى الطريقيف أحد تقكية:  ىك كالترجيح ، يذكرىا التي القراءات
 األقكاؿ أحد تقكية:  ىك آخر بتعريؼك  اآلخر كيطرح ، بو فيعمؿ األقكل

 أكلى تجعمو معتبرة مزية مف فيو لما ، غيره عمى اآلية تفسير في المحتممة
 تفسير في كرد كمما كالتعارض التقابؿ حاؿ في إال ذلؾ يككف كال ، غيره مف

 :  يمي ما تفسيره في القراءات بيف ترجيح مف ا رحمو السخاكم اإلماـ
 تعالى ا لقكؿ هتفسير  عند ذكره ما ﴿  ٍَ ٔ   َُوَل   هَب ب   ذَ َػِِ َٓ  ٍَ  ءِ ُإاَل  َٛ    أََٗي

َٔ  ٱ َهةُّ  ئاِلَّ  ََّ َ ٱَٝ  دِ َٞ  ُ ب   ِٗ ه  أل  َٖ ئ٢ِِّٗ ئِوَ ثَ ٞ  لِو  ٣َ   أَلَظُُّ٘يَ  َٝ ض   ُٕ َػ  ﴾ ٕٓٔ جُٞهآَ

 ، صدقي عممت لقد:  مكسى قاؿ"  تعالى ا رحمو قاؿ [ ٕٓٔ: االٍواء]
 ، كجحده الحؽ عرؼ ، مكابرا كاف فرعكف أف عمى يدؿ كىذا ، بو جئت فيما
 فرعكف عمى يحتج ال مكسى ألف ؛ أتـ المشيكرة كالقراءة{ عممتي  لقد} كقرئ
 ( ِ)" بعممو

 يقـك ثـ منيما كؿ كيفسر قراءتيف السخاكم اإلماـ يذكر اآلية ىذه في
 ، أكال ذكرىا التي أم"  أتـ المشيكرة كالقراءة"  بقكلو الثانية القراءة بترجيح

 كاف كمف فرعكف أف عممت لقد: قاؿ فتح مف حجة" الحجة صاحب ذكر كقد

                                                           

(
ٔ

  3ٕٙ/ٗ( اُؾغخ ُِوواء اَُجؼخ 

(
ٕ

  1ٖٗ/ٔ( رل٤َو اَُقب١ٝ  



 
 أ.ك/ٓؾٔل ا٤َُل ٍؼل ٓؾٔل رـــلَـ٤و اُـوـوإٓ اُـؼـظـ٤ـْ ٜٝٓ٘غٚ ك٢ ًزبثٚ اإلٓبّ ػِْ اُل٣ٖ اَُقب١ٝ

 ُّٕٗ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب ﴿: قكلو بداللة مكسى أمر صحة عممكا قد تبعو َّٔ َُ هَغَ  َٝ ُْ َػ٤َِ   َٝ ع  ٱ ِٜ  هَبُُٞاْ  يُ ُوِّ

  َ٣٠ٍَ ٞ ب َهثَّيَ  ََُ٘ب عُ ك  ٱ ُٔ َٔ ِٜلَ  ثِ ل   َُئِٖ ِػَ٘لىَۖ  َػ َْ ع  ٱ َػَّ٘ب ذَ ًَ َّٖ َُُ٘إ   يَ ُوِّ َ٘ َُُ٘و   َُيَ  ِٓ َٝ َّٖ َِ ٍِ 

َؼيَ  ٍ   ث٢َِ٘   َٓ ََ َو   ئِ ب ﴿: كقكلو[  ٖٗٔ: االػواف] ﴾ ٖٗٔ ِء٣ َّٔ ْ  َءر  َعب   كََِ  زَُ٘بَءا٣َ   ُٜ

ج   َوحُٓ ؾ   َناَٛ   هَبُُٞاْ  ِٖ ج٤ِٖ وٍِ هَبُُٞاْ  ﴿: كقكلو[  ٖٔ: اَُ٘ٔ] ﴾ ٖٔ ُّٓ ََّبِؽوُ ٱ أ٣ََُّٚ ٣َ    َٝ ُ 

ب َهثَّيَ  ََُ٘ب عُ ك  ٱ َٔ ِٜلَ  ثِ َب ِػَ٘لىَ  َػ ٜ   ئَِّٗ٘ ُٔ َُ َٕ : قاؿ كمف[  3ٗ: اُيفوف] ﴾ 3ٗ زَُلٝ
 كعممو بعممو، عميو االحتجاج يصح كيؼ: قمت فإف  التاء فضـٌ ( عممت لقد)
 أمر صحة مف عممو ما فرعكف عمـ يككف إٌنما فرعكف، عمى حٌجة يككف ال

 إليكـ أرسؿ الذم رسكلكـ إف: لو قيؿ لما أنو فالقكؿ عميو، حجة مكسى
 يعمـ، ال المجنكف ألف. عممو في قدحا ذلؾ كاف ،[ِٕ/ لشعراءا] لمجنكف،

 كعمـ صحيحا عمما بو أتيت ما صٌحة عممت لقد: فقاؿ ذلؾ، نفى فكأنو
 عف ركيت القراءة ىذه أفٌ  كزعمكا الكجو، ىذا مف عميو الحٌجة فصار العقبلء،

 (ُ)." عنو ا رضي طالب، أبي بف عميٌ 

 عالىت ا لقكؿ تفسيره عند ذكره ما ﴿   ٖ ِٓ ِٚ َءا٣َ   َٝ ِ  ۦ زِ َٔ  ٱ نُ َف ََّ  دِ َٞ  ُ

َ ٱَٝ  ُ   قُ زَِِ  ف  ٱَٝ  ِٗ ه  أل  ْ  أَ ٌُ َ٘زِ َِ   ُ أَ َٝ  َٞ   ْ ٌُ ِٗ  َّٕ   ك٢ِ ئِ
 
ِ   ذ٣َ  أَل   ُِيَ َم َٖ َؼ  ُِّ ٤ ِٔ : اُوّٝ] ﴾ ٕٕ ِِ

 ، ككسرىا البلـ بفتح قرئ{ لمعالميف } قكلو"  تعالى ا رحمو قاؿ [  ٕٕ
ِ   ﴿:  تعالى قكلو لمكسر كيشيد رِ َ ٱ يَ َٝ ٚ   َُ ضَ  ٓ  أل  َٜبَٗ ًِۖ  ِوثُ ب َُِِّ٘ب َٓ َٜب  ٣َؼ   َٝ  ئِالَّ  وُِِ

َٕ َؼ  ُ  ٱ ٞ ُٔ   (ِ) " [  ٖٗ:  اُؼٌ٘جٞد] ﴾ ٖٗ ِِ
 عمى أحدىما بترجيح كيقـك قراءتيف السخاكم اإلماـ يذكر اآلية ىذه في
 أنو عمى الميـ، قبؿ التي البلـ بكسر «لمعالميف» «حفص» قرأ" كقد ، اآلخر
 أىؿ ألنيـ العمماء باآليات كخٌص  الجاىؿ، ضدٌ  ، العمـ ذك كىك «لـعا» جمع

 عف كسيك غفمة في ىـ الذيف الجاىميف، دكف كاالعتبار، كاالستنباط، النظر،
 إال يعقميا كما: }تعالى قكلو ذلؾ يؤيد ، فييا كالتفكر ا، آيات في التدبر

                                                           

(
ٔ

  ٖٕٔ/٘( اُؾغخ 

(
ٕ

 1ٙ/ٕ( رل٤َو اَُقب١ٝ 



 
 أ.ك/ٓؾٔل ا٤َُل ٍؼل ٓؾٔل رـــلَـ٤و اُـوـوإٓ اُـؼـظـ٤ـْ ٜٝٓ٘غٚ ك٢ ًزبثٚ اإلٓبّ ػِْ اُل٣ٖ اَُقب١ٝ

 ُّٖٗ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دكف العالمكف ىـ كاآليات األمثاؿ، يعقمكف الذيف أف فأخبر{ العالمكف
   . الجاىميف
 تعالى، ا سكل مكجكد كؿ كىك ، البلـ بفتح «لمعالميف» الباقكف كقرأ

 إذ الخمؽ، جميع في أعـٌ  فذلؾ{  العالميف رب  الحمد: }تعالى قاؿ كما
 لمجميع، آية فيي كالجاىؿ، العالـ يشيدىا ا تكحيد عمى كالدالالت اآليات
 العمـك فكاف الجاىؿ دكف العالـ عمى بحجة كليست الخمؽ، كؿ عمى كحجة
  (ُ)."  بذلؾ أكلى

 الشاذة القراءات عمى نبو أنو:  تعالى اهلل رحمه السخاوي لإلمام يحمد ومما
 : يمي ما كتابو في ذكره كمما ، تفسيره في ذكرىا التي

 ب ﴿ تعالى ا لقكؿ تفسيره عند ذكره ما َٓ َٝ  َٕ ب ـ  ٍ  ٱ ًَ َْ َو  ئِث   لَبهُ زِ ِٚ أِلَ  ٤ِٛ  ث٤ِ

ٞ   َػٖ ئاِلَّ  َٛب   ِػَلحَّٓ َػَل ب ئ٣َِّبُٙ  َٝ َّٔ َٖ  كََِ ُ ۥ  َُُٚ  رَج٤ََّ ّٝ ۥ أََّٗٚ ِ  َػُل َّ أَ  ّللِّ ٘   رَجَوَّ ِٓ  ُٚ  َّٕ َْ َو  ئِث   ئِ ٤ِٛ   َّٝ  ٌٙ أَلَ

 إبراىيـ استغفار مف كاعتذر"  ا رحمو قاؿ[  ٗٔٔ: اُزٞثخ] ﴾ ٗٔٔ َؽ٤ِِْ
 سثِ ىل صإصزغفش قبه} :  مريـ كرةس في بقكلو سبؽ بكعد كاف ذلؾ بأف ألبيو

 الكعد كاف كقيؿ ، أسفؿ مف كاحدة بنقطة"  أباه كعدىا"  الشاذ في كقرئ {
ب ﴿:  لقكلو ، يؤمف أف كعده ، إلبراىيـ إبراىيـ أبي مف َّٔ َٖ  كََِ ُ ۥ  َُُٚ  رَج٤ََّ ّٝ ۥ أََّٗٚ ِ  َػُل َّ  ّللِّ

أَ  ٘   رَجَوَّ ِٓ  ُٚ  َّٕ َْ َو  ئِث   ئِ ٤ِٛ   َّٝ    (ِ)"  ﴾ َؽ٤ِِْ ٌٙ أَلَ
  انغادط ادلطهة

 انكغائٙ اإلياو قشاءج يٍ ئكثاسِ

 إال ، ألصحابيا القراءة يعزك ما نادرا السخاكم اإلماـ أف سبؽ فيما ذكرنا
 القراءات بعض يذكر ا رحمو اإلماـ أف المكاضع بعض في كجدت أنني

 دمةالقا األمثمة كفي ، لو كينسبيا ا رحمو الكسائي اإلماـ إلى كيعزكىا
 :  ذلؾ لنا يتبيف

                                                           

(
ٔ

  ٖٗٔ/ٖ(أُـ٢٘ ك٢ رٞع٤ٚ اُوواءاد اُؼْو 

(
ٕ

 ٕٔ٘/ٔ( رل٤َو اَُقب١ٝ 



 
 أ.ك/ٓؾٔل ا٤َُل ٍؼل ٓؾٔل رـــلَـ٤و اُـوـوإٓ اُـؼـظـ٤ـْ ٜٝٓ٘غٚ ك٢ ًزبثٚ اإلٓبّ ػِْ اُل٣ٖ اَُقب١ٝ

 ُّٗٗ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ب َػ٠َِ   جِو  ٕ  ٱكَ  ﴿ تعالى ا لقكؿ تفسيره عند ذكره ما َٓ  َٕ جِّؼ   ٣َوُُُٞٞ ٍَ َٝ 

  ٔ ٔ  ٱ ُُِٛٞعِ  ََ هَج   َهثِّيَ  لِ ثَِؾ َّْ هَج   ٌِ ُ َٜبۖ  ََ َٝ ٖ   ُؿُوٝثِ ِٓ جِّؼ   َِ ٤َُّ  ٱ ١ ِ َءاَٗب   َٝ ََ ٛ   كَ أَ  َوافَ َٝ

َٜبهِ ٱ ٠  رَو   ََُؼَِّيَ  َُّ٘  الكسائي كقرأ"  تعالى ا رحمو قاؿ  [ٖٓٔ: ٛٚ] ﴾ٖٓٔ َٙ
ى لعمؾ } بكر كأبي     (ُ)" التاء بضـ{ تيٍرضى

 الكسائي اإلماـ قراءة اآلية ىذه في ا رحمو السخاكم اإلماـ ذكر
 الرباعى، «أرضى» مف لممجيكؿ مبنى مضارع أنو عمى التاء، بضـ «ترضى»

 جؿ ا ىك فاعؿكال  «محمد» النبي كىك المخاطب، ضمير الفاعؿ كنائب
 كالدرجات، الفضائؿ مف يعطيؾ بما محمد يا يرضيؾ ا لعؿ: كالمعنى ذكره،

 .كاجبة تعالى ا مف «لعؿ» ك القيامة، يـك العظمى كالشفاعة
 مف لممعمـك مبنى مضارع أنو عمى التاء، بفتح « ترضى » الباقكف كقرأ

 يا لعمؾ: كالمعنى ،  النبي كىك المخاطب ضمير كالفاعؿ الثبلثي، «رضى»
 :تعالى قكلو كدليمو القيامة، يـك ا يعطيؾ بما ترضى محمد
﴿   ٞ ََ َُ ٠   كَزَو   َهثُّيَ  ِط٤يَ ٣ُؼ   فَ َٝ [  ٘:اُٚؾ٠] ﴾ ٘ َٙ

(ِ) 
 ا  ﴿ تعالى ا لقكؿ تفسيره عند ذكره ما َ   أاَلَّ َ٣ 

ا
ِ  ُغُلْٝا  ِوطُ ٣ُق   َُِّن١ٱ ّلِلَّ

َٔ  ٱ ك٢ِ ءَ َقت  ُ  ٱ ََّ َ ٱَٝ  دِ َٞ  ُ ٣َؼ   ِٗ ه  أل  َٝ ُْ ب َِ َٕ رُق   َٓ ب لُٞ َٓ َٕ رُؼ   َٝ  [  ٕ٘: اَُ٘ٔ] ﴾ ٕ٘  ُِِ٘ٞ
 ، زائدة" ال" تككف أف كيجكز ، ألف:  أم{  يسجدكا أال" } تعالى ا رحمو قاؿ

 جؿ عزك ا خبأه ما كجميع كالمطر النبات كىك بالمصدر المخبكء كسمي
 ا كبلـ مف كقيؿ ، اليدىد كبلـ مف {  يسجدكا أال} :  كقكلو ، غيكبو مف

 (ّ)"  مخففا" أال" الكسائي كقرأ تعالى
 اإلماـ قراءة إلى السخاكم اإلماـ فيو أشار الذم المثاؿ ىذا بذكر كأختـ
 أال" العشرة باقي كقرأ ، كركيس جعفر أبك فييا كشاركو ، ا رحمو الكسائي

                                                           

(
ٔ

 3ٗ٘/ٔ( رل٤َو اَُقب١ٝ 

(
ٕ

  ٖٖ٘/ٖاُوواءاد اُؼْو (أُـ٢٘ ك٢ رٞع٤ٚ 

(
ٖ
  ٖٔ/ٕرل٤َو اَُقب١ٝ  (
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 إال ؤكنيايقر  األشياخ أسمع كنت ما ، الكسائي قاؿ ، البلـ بتشديد" يسجدكا
 كاستفتاح تنبيو حرؼ" أال" تككف القراءة ىذه كعمى األمر، نية عمى بالتخفيؼ

 القراءة ىذه عمى الخط حؽ ككاف أمر فعؿ كاسجدكا ، نداء حرؼ بعدىا كما ،
 كىمزة" يا" مف األلؼ أسقطكا الصحابة كلكف{ اسجدكا يا أال} ىكذا يككف أف

 أال: " الخط صكرة فصارت" سجدكاا" بسيف الياء ككصمكا{ اسجدكا} مف الكصؿ
  (ُ)" يسجدكا
ديكا أىالا : -تعالى -كقكلو: اآللكسي قاؿ   يسجدكا لئبل: أل ًلماوً  يىٍسجي

داىيـٍ  في كالفاء. بزيف أك بصدىـ متعمؽ كىك لمتعميؿ، كالبلـ  أف يمـز ال فىصى
 ألجؿ ذلؾ عف فصدىـ: أل تفصيمية، أك تفريعية ككنيا لجكاز سببية تككف
 .-كجؿ عز - يسجدكا ال أف

 .-تعالى -لو يسجدكا ال أف ألجؿ ذلؾ ليـ زيف أك
 كالمستكر المخبكء يعمـ الذم  يسجدكا لئبل أعماليـ الشيطاف ليـ زيف

 ( ِ)."أقكاؿ مف تعمنكف كما أسرار، مف تخفكف ما كيعمـ كاألرض، السمكات في

 
 
 

 
 

                                                           

(
ٔ

  ٖٗٔ/ٖ(  أُـ٢٘ ك٢ رٞع٤ٚ اُوواءاد اُؼْو 

(
ٕ

  1ٙٔ/ٓٔ( رل٤َو ا٢ٍُٞ٥  
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 ُُْٗ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 انثاَٙ انفصم

  اإلعشائٛهٛاخ

 يُٓا نغخأ٘ا اإلياو ٔيٕقف
 

 
 
 
 
 
 



 
 أ.ك/ٓؾٔل ا٤َُل ٍؼل ٓؾٔل رـــلَـ٤و اُـوـوإٓ اُـؼـظـ٤ـْ ٜٝٓ٘غٚ ك٢ ًزبثٚ اإلٓبّ ػِْ اُل٣ٖ اَُقب١ٝ

 ُِْٗ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٞٔل ادلثحث
  تطالَٓا عهٗ ٔانتُثّٛ عهٛٓا ٔتعقٛثّ نإلعشائٛهٛاخ ركشِ
 يجد تعالى ا رحمو السخاكم لئلماـ العظيـ القرآف تفسير في المتأمؿ

 كلقد ، منيا المفسركف أكثر التي اإلسرائيمية الركايات يختصر أحيانا أنو
 الركايات ىذه مثؿ عمى بالرد يقـك فنراه ،ذلؾ مف أكثر إلى األمر تعدل

 ، منيا شيء يصح ال كأنو ، إلييا االلتفات كعدـ اإلسناد بضعؼ ككصفيا
 كرد كمما ، ا رحمو السخاكم اإلماـ إليو ذىب ما أفضؿ ىك المسمؾ كىذا
 :  يمي ما اإلسرائيميات مف السخاكم تفسير في

 المثال األول 

ب  ﴿ تعالى ا لقكؿ تفسيره عند تعالى ا رحمو السخاكم اإلماـ ذكره ما    َّٔ  كََِ

بَءارَ   َٔ ب  ۥ َُُٚ  َعَؼاَل  ِِؾبَٕ   ُٜ ًَ َو ب   ءَ ُّ َٔ ب  َءارَ   ك٤ِ َٔ ُ ٱ ٠َِكَزََؼ   ُٜ ب ّللَّ َّٔ ْ   َػ ُ٣ َٕ ًُٞ  ﴾ 3ٓٔ ِو

 لئف} كحكاء آدـ دعا:  أثقمت فمما"  تعالى ا رحمو قاؿ[  3ٓٔ: االػواف]
 ليا مات قد ككانت ، حكاء إلى جاء إبميس إف:  كقيؿ{ صالحا} كلدا{ آتيتنا
ذا الرحمف كعبد ، ا بعبد أكالدكـ تسمكف أنتـ: ليا فقاؿ ، أكالد  عبد كاف كا 
 ، الحارث اسمو إبميس ككاف ، الحارث عبد:  أكالدكـ فسمكا ، سيده أخذه ا

 ال اعتقاد غير مف التسمية مجرد ألف ؛ بعيد كىذا ، اآلية بيذه فعتبكا فسمكا
ب   ﴿ فعمو لمف يقاؿ أف ينبغي َّٔ بَءارَ   كََِ َٔ  معشر يا خمقكـ الذم ىك كقيؿ ﴾ ِِؾبَٕ   ُٜ
:  قاؿ أف إلى زكجيا جنسيا مف كجعؿ ، قصي كىي ، كاحدة نفس مف العرب

ب   ۥَُُٚ  َعَؼاَل  ﴿ ًَ َو  كىذا الدار كعبد شمس كعبد مناؼ عبد أكالدىـ فسمكا  ﴾ ءَ ُّ
 بف قصي إرادة عف المفظ بعد إال سؤاؿ عميو يبقى ال كىذا الزمخشرم إليو ماؿ

 (ُ). "  مرة بف كبلب
 مف كثير ذكرىا ، يقرىا كلـ السخاكم اإلماـ أكردىا التي القصة ىذه
 ، التسمية في أشرؾ قد السبلـ عميو آدـ أف تفيد كىي ، كتبيـ في المفسريف

                                                           

(
ٔ

 7ٖٓ/ٔ( رل٤َو اَُقب١ٝ 
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 إلماـا مكقؼ لنا تبيف كقد ، الشيطاف ىك كالحارث الحارث عبد كلده سمى إذ
 الركاية كىذه ، بطبلنيا كأثبت عمييا رد كقد الباطمة القصة ىذه مف السخاكم

 سياؽ إلى رجعنا إذا فنحف ، باطمة كاىية ركاية السخاكم اإلماـ أكردىا التي
 آدـ أف عمى القائـ التفسير أف نجد اآليتيف ىاتيف بعد ما كخاصة ، اآليات
 بمفظ المراد أف منو يظير الذم كالسياؽ يتفؽ ال التسمية في أشركا كزكجو
 في الشرؾ بمفظ يعبر أف المستبعد فمف ، العبادة في الشرؾ ىك ىنا الشرؾ

 التكمؼ يبدك كلذا ، العبادة شرؾ كأخرل التسمية شرؾ مرة بو كيراد كاحدة آية
 ما الحظ حينما أكليا عف اآلية آخر قطع مف جرير ابف إليو ذىب فيما ظاىرا
 قكؿ بالصكاب، القكليف كأكلى: "  الطبرم جعفر أبك ؿقا السياؽ إليو ييدؼ
ب   ﴿: بقكلو عنى: قاؿ مف َّٔ بَءارَ   كََِ َٔ ب  ۥ َُُٚ  َعَؼاَل  ِِؾبَٕ   ُٜ ًَ َو ب   ءَ ُّ َٔ بَءارَ   ك٤ِ َٔ  في ﴾ ُٜ

 أىؿ مف الحجة إلجماع كحكاء، آدـ بذلؾ المعنيا  كأف العبادة في ال االسـ
  .ذلؾ عمى التأكيؿ

 ىذه تأكيؿ في كصفت ما عمى األمر كاف إذا قائؿ نتأ فما: قائؿ قاؿ فإف
ُ ٱ ٠َِكَزََؼ   ﴿: قكلو في كحكاء آدـ بيا المعنيٌ  كأف اآلية، ب ّللَّ َّٔ ْ   َػ ُ٣ َٕ ٞ ًُ  ؟ ﴾  ِو
 فإف العبادة؟ في أك شريؾ، األسماء في لو يككف أف ا مف استنكاؼ أىك
ْ   ﴿: قكلو فساد عمى دؿٌ " األسماء في: "قمت َٕ أ٣َُ ًُٞ ْ   ب٤َّ  ُِنُ ٣َق   اَل  بَٓ  ِو ُٛ َٝ 

َٕ ٣ُق    أفكاف: لؾ قيؿ ،"العبادة في: "قمت فإف ؟[  3ٔٔ: االػواف] ﴾ 3ٔٔ َِوُٞ
 غيره؟ ا عبادة في أشرؾ آدـ

ُ ٱ ٠َِكَزََؼ   ﴿: قكلو تأكيؿ في القكؿ إف: لو قيؿ ب ّللَّ َّٔ ْ   َػ ُ٣ َٕ ٞ ًُ  ليس ، ﴾  ِو
نما ظننت، بالذم  مف العرب مشركك بو شرؾي عما ا فتعالى: فيو القكؿ كا 
ۥ َُُٚ  َعَؼاَل  ﴿: قكلو عند انقضى فقد ، كحكاء آدـ عف الخبر فأما. األكثاف عبدة

ب   ًَ َو ب   ءَ ُّ َٔ ب  َءارَ   ك٤ِ َٔ ُ ٱ ٠َِكَزََؼ   ﴿: قكلو استؤنؼ ثـ ، ﴾ ُٜ ب ّللَّ َّٔ ْ   َػ ُ٣ َٕ ٞ ًُ  كساؽ ﴾  ِو
ُ ٱ ٠َِكَزََؼ   ﴿ : قكلو السدم إلى بسنده ب ّللَّ َّٔ ْ   َػ ُ٣ ًُ َٕ ِو  مف فٍصؿه  ىذه: يقكؿ ،﴾  ٞ
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 ( ُ)." العرب آلية في خاصة آدـ، آية
 المثال الثاني

َُوَل   ﴿ تعالى ا لقكؿ تفسيره عند ذكره ما َّٔذ   َٝ َٛ  ِٚ َّْ  ۦۖ ثِ َٛ َٜب َٝ ٞ   ثِ َءا إَٔ اَل  َُ  هَّ

ِٚ  َٖ َٛ  ثُو     ۦ  َهثِّ
 
َن ٖ   ُِيَ ًَ ٘   ِوفَ َُِ٘ ٞ  ٱ ُٚ َػ َُّ ب  لَؾ  ُ  ٱَٝ  ءَ ُ ُ  َء  َْ ٖ   ۥئَِّٗٚ ق  ُ  ٱ ِػجَبِكَٗب ِٓ ُٔ َٖ ٤ ِٖ َِ 

 [  ٕٗ: ٣ٍٞق] ﴾ ٕٗ

 ا عنو صرفو ثـ خاطر ببالو خطر{  بيا كىـ" } تعالى ا رحمو قاؿ
 الرجؿ مقعد منيا قعد حتى راكدتو أنيا حكي كما ، اليـ عمى يكسؼ يزد كلـ
اَل  ﴿ عمييا مكتكب كؼ منيا كخرج الحائط فانشؽ المرأة مف َٗ ٱ َوثُٞاْ رَو   َٝ  ُيِّ

ۖ  ٠ 

 ُ َٕ ۥ ئَِّٗٚ ب خكَ   ًَ َْ ب   ِؾ ٍَ ج٤ِال ءَ َٝ  حتى فبلطفتو ىاربا فقاـ [  ٕٖ: االٍواء] ﴾ ٕٖ ٍَ
 عمى عاضا أبيو يعقكب صكرة منو كباف الحائط فانشؽ ، عميو كاف لما عاد

 أدركتو ثـ ىاربا فقاـ المخمصيف ديكاف في مكتكب كأنت تزني:  يقكؿ ، إبيامو
 خفقة بجناحو فخفقو جبريؿ فنزؿ ، يكسؼ أدرؾ جبريؿ يا:  ا فقاؿ فبلطفتو
 عشر اثني رزؽ منيـ كؿ يعقكب أكالد إف حتى نفسو مف الشيكة بيا ذىبت
 (ِ)"  الخفقة لتمؾ عشر أحد إال يرزؽ لـ فإنو يكسؼ إال كلدا

 نعكذ حكاية فيذه"  قائبل عمييا عقب السخاكم ذكرىا التي القصة ىذه
 بعد عميو نسمـ بأال حقيقا لكاف الفجار أفجر عف حكيت لك فإنيا ، منيا با
 ىذه كيرد ، يعكد ثـ القرآف كتبلكة الحائط بانشقاؽ المعجزات لو ظيرت أف

َن  ﴿ بقكلو برأه تعالى ا أف الحكاية ٖ   ُِيَ ًَ ٘   ِوفَ َُِ٘ ٞ  ٱ ُٚ َػ َُّ ب  لَؾ  ُ  ٱَٝ  ءَ ُ ُ  َء  َْ ٖ  ۥ ئَِّٗٚ ِٓ 

ق  ُ  ٱ ِػجَبِكَٗب ُٔ َٖ ٤ ِٖ  حراما لكاف بشيكة إلييا نظر كلك[  ٕٗ: ٣ٍٞق] ﴾ ٕٗ َِ
 الرجؿ مجمس يجمس ثـ ، لمكاقعتيا يأتي ثـ اآليات يرل كىك فكيؼ ، عميو
 (ّ)!"؟ المرأة مف

 في نقص كاعتبرىا القصة ىذه يرتض لـ السخاكم اإلماـ أف نجد بذلؾ
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 ٖ٘ٔ/ٖٔ( رل٤َو اُطجو١ 
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ٖ

 ( اَُبثن مارٚ 
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 أكثر التي الركايات مف القصة كىذه ، عصمتيـ في كطعف األنبياء حؽ
 محمد الشيخ درٌ  ك نقبل كال عقبل تكافؽ ال كتبيـ يف ذكرىا مف المفسركف

 : ممخصو ما قاؿ بتفنيدىا كقاـ الشبيات ىذه عمى رد حيث شيبة ابك
 رد التي العمؿ مف كيذا بينو التكفيؽ يمكف ال الذم االضطراب أليس"

 الكذب أمارات مف أمارة ألنو! ؟ المركيات مف الكثير بسببيا المحدثكف
 .أبمج فيك الحؽ كأما ، لجمج اطؿكالب ، كاالختبلؽ
 كقكؿ كالسبلـ الصبلة عميو يكسؼ ا نبي حكؿ حيؾ ما يتفؽ كيؼ ثـ
َنُِيَ : } اليـ ذكر عقب كتعالى تبارؾ الحؽ ِوفَ  ًَ ْٖ َُِ٘  ُْٚ٘ ٞءَ  َػ َُّ بءَ  اُ َْ ُْلَْؾ ا َٝ 

 ُ ْٖ  ئَِّٗٚ ٤ٖ ِػجَبِكَٗب ِٓ ِٖ ْقَِ ُٔ ُْ  الثناء ىذا يستحؽ فيؿ {ٕٗ:آ٣ٚ ٣ٍٞق ٍٞهح{}ا
 ا أنصدؽ أدرل كال! ؟ رجمييا بيف كجمس ، السركاؿ كخمع ، التكة حؿ مف

 !!؟ كمخرفييـ إسرائيؿ بني كذبة نصدؽ أـ ، كتعالى تبارؾ
 بطمة زليخا عف كجؿ عز ا حكاه كما ىك ركل ما يتفؽ كيؼ بؿ
ْكرُُٚ  أََٗب}:  قالت حيث ، المراكدة َٝ ْٖ  َها ِٚ  َػ َِ ُ  َْٗل ئَِّٗٚ َٝ  َٖ ِٔ ب َُ َّٖ  ٍٞهح} {ِكه٤ِٖاُ

 طريؽ عف الحيؿ أعيتيا التي لمبطمة صريح اعتراؼ كىك {ٔ٘:آ٣ٚ ٣ٍٞق
 كالتخكيؼ كاإلرىاب ، آخر حينا القكؿ بمعسكؿ إليو كالتكدد ، حينا التزيف
 صٌسح{}اىظَّبغِشِِّ ٍَِِ ًَىَِْنًٌُّب ىَُْضْجَنََِّ آٍُشُهُ ٍَب َّفْعَوْ ىٌَْ ىَئِِْ}:  تفمح فمـ ، ثالثا حينا

 ، الكريـ ابف الكريـ ، العفيؼ السيد جكاب كاف ماذا كانظر ،{32:آّو صفٌّ
 عمييـ إبراىيـ بف إسحاؽ بف يعقكب بف يكسؼ:  الكريـ ابف ، الكريـ ابف

ٍَ }:  عمييـ كسبلمو ا صمكات ُٖ  َهةِّ  هَب ْغ َِّ ب ئ٢ََُِّ  أََؽتُّ  اُ َّٔ ِٚ  ٣َْلُػ٢َِ٘ٗٞ ِٓ  ئ٤َُِْ

ئاِلَّ  ِوفْ  َٝ ْٖ ٤ْ  َػ٢ِّ٘ رَ ًَ َّٖ ُٛ تُ  َل ْٕ َّٖ  أَ ِٜ ْٖ  ئ٤َُِْ ًُ أَ َٝ  َٖ ِٓ  َٖ ٤ِِِٛ َُْغب زََغبةَ   ا ٍْ ُ  َُُٚ  كَب  َهثُّٚ

َوفَ  َٖ ُْ٘ٚ  كَ َّٖ  َػ ُٛ ٤َْل ًَ  ُ َٞ  ئَِّٗٚ ٤غُ  ُٛ ِٔ ََّ ُْ  اُ َُْؼ٤ِِ  كقصده {ٖٖ:آ٣ٚ ٣ٍٞق ٍٞهح{}ا
كأف ، كالطكؿ الحكؿ مف تبرؤ:  {مَْْذَىُِ عَنِِّ رَظْشِفْ ًَإِىَّب}:  بقكلو 
 أف عمى بو كاستعانة ، لربو منو كسؤاؿ ، ا مف ىما إنما كةكالق الحكؿ
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 .األنبياء شأف:  كىكذا ، كيدىف عنو يصرؼ
 الركايات كتمؾ ، الصادقة الناصعة الشيادات ىذه كؿ تتفؽ فكيؼ

 كالثعمبي ، الطبرم جرير ابف الركايات ىذه مف الكثير ذكر كقد!! ؟ المزكرة
 أف بعد كثير ابف بيا مر كقد ،(ْ) كالسيكطي ،(ّ) كثير كابف ، (ِ) كالبغكم ،(ُ)

 العجيب كمف!! البصير الناقد كىك ، زيفيا إلى ينبو أف غير مف حاكيا نقميا
 تفسيره في يضعؼ أف يحاكؿ قدره جبللة عمى جرير ابف اإلماـ أف:  حقا

 عمى اآليات كيفسركف ، كالبيتاف الزكر ىذا ينفكف الذيف الخمؼ مذىب
 كالسنة القرآف في جاء كما ، الشرع كقكاعد ، لمغةا تقتضيو ما حسب

 ىي ، آنفا منيا زكران  لؾ سيٍقتي  التي المركيات ىذا كيعتبر ، الثابتة الصحيحة
 !! (!ٓ)عنيـ يؤخذ الذيف القرآف بتأكيؿ العمـ أىؿ جميع قكؿ: 

 العقؿ كيجـز ، الكريـ النظـ يأباىا التي المكذكبة الغثة المركيات كىذا
 كمف الطبرم اعتبرىا التي ىي السبلـ عمييـ األنبياء عمى ستحالتيابا كالنقؿ
 !! السمؼ أقكاؿ تبعو

 فيقكؿ سؤاال نفسو عمى فيكرد ، المركيات ىذا اعتبار خط في يسير بؿ
 ثـ! ؟ نبي  كىك ىذا بمثؿ يكسؼ يكصؼ أف يجكز ككيؼ:  قائؿ قاؿ فإف: 

 (ٔ) ياءاألنب بمقاـ يميؽ كال ، تحتو طائؿ ال بما أجاب
 قاؿ:  قاؿ" البسيط في الكاحدم إليو ذىب ما:  ذلؾ مف كأعجب
 عمف ، لمتأكيؿ اآلخذكف ، ركايتيـ إلى المرجكع ، بعمميـ المكثكؽ المفسركف

ـا :  التنزيؿ شاىدكا  كجمس صحيحا ىما المرأة بيذه السبلـ عميو يكسؼ ىى
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 3ٕٓ/٘( رل٤َو اُضؼِج٢ 
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 1ٗٗ/ٕ( رل٤َو اُجـ١ٞ 
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  1ٖٔ/ٗرل٤َو اثٖ ًض٤و  (
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ٗ

  ٕٕٗ/1( اُله أُ٘ضٞه ٢ٛٞ٤َُِ 
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 1ٖٔ/  7( رل٤َو اُطجو١ 
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ٙ

عبٓؼخ اإلٓبّ ٓؾٔل  -( ػٔبكح اُجؾش اُؼ٢ِٔ ٙٓٙٓ) ٕ( اُزل٤َو اُج٤َٜ ُِٞاؽل١ :ط

 ٛـ ٖٓٗٔثٖ ٍؼٞك اإلٍال٤ٓخ. اُطجؼخ: األ٠ُٝ، 
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 شيكة كؿ تزال ربو مف البرىاف رأل فمما ، المرأة مف الرجؿ مجمس منيا
 (ُ).منو

 لساني أنزه أني كلكال ، نرضاىا ال األئمة ىؤالء مف شديدة غفمة كىي
 كآخر صالحا عمبل مؤلفاتيـ في خمطكا كأنيـ ، القكؿ مف اليجر عف كقممي
 .كالمغفرة العفك كليـ لي ا أسأؿ لكني ، ىذا لي كحؽ ، عمييـ لقسكت سيئا

 إسرائيميات إما:  المفسركف ىؤالء ذكرىا في أسرؼ التي األقكاؿ كىذه
 مف النيؿ بيا أرادكا الذم ، القدماء الكتاب أىؿ زنادقة كضعيا كخرافات
 كتمقاىا ، أسممكا الذيف الكتاب أىؿ معيـ حمميا ثـ ، كالمرسميف األنبياء
 كذبيا ظيكر عمى اعتمادا أك ، نية بحسف كالتابعيف الصحابة بعض عنيـ

 .كزيفيا
ما  األدياف أعداء عمييـ دسيا ، األئمة ىؤالء مىع مدسكسة تككف أف كا 

 إفساد مف يريدكف ما إلى يصمكف كبذلؾ ، الستار ىذا تحت تركج كي ،
 أميؿ ما كىذا ، الصحيحة األصيمة اإلسبلمية الثقافة صفك كتعكير ، العقائد
 (ِ)!. إليو

 لآلية الصحيح التفسير  
 ، فيو دخكؿ غير مف ؿالفع مف المقاربة:  الٌيـ: التكفيؽ كبا نقكؿ

 . تفعمو أف دكف عميو نفسؾ أقبمت إذا ، ءالشي ىذا فعؿ عمى ىممت تقكؿ
 ، كرضا كعقد عـز معو ثابت ىـ:  نكعاف اليـ: العمماء بعض:  كقاؿ

ـ   ، صاحبو بو مؤاخذ مذمـك كىك  غير مف ، نفس كحديث خاطر بمعنى كىى
 ، الصدكر في يالمناى خطكر ألف ، صاحبو بو مؤاخذ غير كىك تصميـ

 .األعياف في تكجد لـ ما بيا مؤاخذة ال ، األذىاف في كتصكرىا
 ككاف ، بمعصية ىما كاف بيكسؼ العزيز امرأة ىـا  أف عمى العمماء أجمع كقد
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 ىٍيت"  كقكليا ، األبكاب كتغميؽ المراكدة بدليؿ ، كالقصد كالجـز بالعـز مقركنا
 " . لؾ

 ىك بؿ البتة، بيا ىـ   منو يقع لـ لسبلـكالصحيح أف نبي ا يكسؼ عميو ا
 كال ا، عصمؾ أف لكال قارفت لقد: تقكؿ كما البرىاف رؤية لكجكد منفي
ف عمييا متقدـ لكال جكاب إف: تقكؿ  بؿ ذلؾ، امتناع عمى دليؿ يقـك ال كاف كا 

 ذىب كقد عمييا، أجكبتيا تقديـ جكاز في مختمؼ العاممة الشرط أدكات صريح
 العباس كأبك األنصارم، زيد أبك البصرييف أعبلـ كمف كفيكف،الك ذلؾ إلى

 تقكؿ كما عميو، قبمو ما لداللة محذكؼ لكال جكاب أف: نقكؿ بؿ. المبرد
 فعمت إف فيقدركنو فعمت، إف ظالـ أنت: العرب قكؿ في البصرييف جميكر
 عمى مثبت ىك بؿ الظمـ، ثبكت عمى ظالـ أنت: قكلو يدؿ كال ظالـ، فأنت
 فكاف بيا، ليـ ربو برىاف رأل أف لكال التقدير ىنا ككذلؾ. الفعؿ كجكد تقدير
 فانتفى البرىاف رؤية كجد لكنو البرىاف، رؤية انتفاء تقدير عمى اليـ مكجدا
 فكيؼ بعيدا، كاف بيا كليـ الكبلـ كاف كلك. الزجاج قكؿ إلى التفات كال. اليـ
 نقؿ لـ كنحف لكال، جكاب ىك بيا كىـ: قكلو أف يكىـ ألنو البلـ؟ سقكط مع

نما بذلؾ،  فالبلـ الجكاب نفس يككف أف تقدير كعمى. الجكاب دليؿ ىك كا 
 بالبلـ، الماضي بصيغة كاف إذا لكال جكاب يأتي ما أف لجكاز ببلزمة ليست
: قكلو أف إلى ذىب فمف. أكرمتؾ زيد كلكال ألكرمتؾ، زيد لكال: تقكؿ الـ كبغير
 مف قكؿ إف عطية ابف لقكؿ التفات كال عد،يب لـ الجكاب نفس ىك بيا كىـ
ف بو، ىمت كلقد: قكلو في تـ قد الكبلـ إف: قاؿ  كىـ: قكلو في لكال جكاب كا 
 السبلـ عميو يكسؼ ييـ فمـ بيا ليـ البرىاف رأل أف لكال المعنى كأف بيا،
 (ُ). السمؼ كأقكاؿ العرب لساف يرده قكؿ كىذا قاؿ،

 العمـ مف قمبو فى - تعالى - ا وغرس ما:  ىك ربو ببرىاف كالمراد
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 كال ، قبيح العزيز امرأة إليو دعتو الذل الفعؿ ىذا بأف ، بالعمؿ المصحكب
 . بو يميؽ

 يكسؼ مكاقعة العزيز امرأة قصدت كلقد:  أل ، بو ىمت كلقد :كالمعنى
 ليا يستجب فمـ الكسائؿ بشتى أغرتو أف بعد ، جازما قصدان . . 

 بمقتضى مطاكعتيا إلى كماؿ:  أم{  سَثِّوِ ثُشْىَبَُ سَّؤٍَ ؤَُ ىٌال ثِيَب ًَىٌََّ}  
 . . . الميؿ ليذا الدكاعي كؿ تكفر كبمقتضى البشرية طبيعتو

 كعكف ، ربو لمقاـ كخكفو ، المعصية شناعة عمى لؤلدلة مشاىدتو كلكف
 ىذا تنفيذ كبيف بينو حاؿ ذلؾ كؿ. .. شيكتو مقاكمة عمى لو - تعالى - ا

 منو تريده مما النجاة طالبا ىاربا يفر كجعمو ، كميا صرفا عنو كصرفو ، الميؿ
 كقد ، الكريمة اآلية ىذه تفسير في نختاره الذل الرأم ىك ىذا.  المرأة تمؾ

 . كالمحدثيف القدامى المفسريف أقكاؿ مف استخمصناه
 قاؿ فقد ، الكشاؼ صاحب الرأم ىذا ذكركا الذيف القدامى المفسريف فمف

 . ممخصو ما
"  بمخالطتو؛ ىمت كلقد:  معناه { ثِوِ ىَََّذْ ًَىَقَذْ}  - تعالى - كقكلو

 محذكؼ جكابو { سَثِّوِ ثُشْىَبَُ سَّؤٍَ ؤَُ ىٌال}  بمخالطتيا كىـ:  أل" بيا كىـ
 عميو يدؿ بيا كىـ قكلو ألف فحذؼ ، لخالطيا ربو برىاف رأل أف لكال تقديره؛

  لقتمتو ا خفت أنى لكال:  معناه.  ا خفت أنى لكال بقتمو ىممت:  كقكلؾ ،
 بالمعصية؟ ىـ منو يككف أف ا نبي عمى جاز كيؼ:  قمت فإف
 شيكة عف إلييا كنازعت ، المخالطة إلى مالت نفسو أف المراد: "  قمت
 تذىب تكاد التي الحاؿ تمؾ تقتضيو ككما ، بو اليـ يشبو ميبل ، الشباب
 المأخكذ ا برىاف في بالنظر كيرده ، بو ما يكسر كىك ، كالعزائـ بالعقكؿ

 الشديد الميؿ ذلؾ يكف لـ كلك ، المحاـر اجتناب بكجكب المكمفيف عمى
 ألف ، باالمتناع ا عند ممدكحا صاحبو كاف لما ، لشدتو ىما المسمى
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 كاف كلك ، كشدتو االبتبلء عظـ حسب عمى ، االبتبلء عمى الصبر استعظاـ
 (ُ") المخمصيف عباده مف بأنو مدحو لما عزيمة عف كيميا ىمو

 فقد ، اآللكسى اإلماـ الرأل ىذا ذكركا الذيف المحدثيف المفسريف كمف
 أنيا:  كالمعنى. . بمخالطتو:  أل { ثِوِ ىَََّذْ ًَىَقَذْ} :  قكلو"  ممخصو ما قاؿ

 بعدما صارؼ عنيا يمكييا ال ، جازما عزما عمييا كعزمت المخالطة قصدت
 . . . مبادييا باشرت

 كانت عما إقبلعيا احتماؿ مف يتكىـ ما لدفع - كقد بالبلـ - كالتأكيد
 . عميو
. . .  البشرية الطبيعة بمقتضى مخالطتيا إلى ماؿ:  أل { ثِيَب ًَىٌََّ}  
 قصدا قصدىا أنو المراد كليس ، التكميؼ تحت يدخؿ يكاد ال ذلؾ كمثؿ

نما ، بو اتصافو بعدـ اآليات نادلت مذمـك أمر ذلؾ ألف ، اختياريا  عبر كا 
 ال المشاكمة سبيؿ عمى الذكر فى ىميا صحبة في كقكعو لمجرد باليـ عنو

 قبح كماؿ عمى الدالة الباىرة حجتو أل{ سَثِّوِ ثُشْىَبَُ سَّؤٍَ ؤَُ ىٌال} ... بو لشبيو
 . سبيمو كسكء ، الزنا

 إلى كصمت مشاىدة لو كمشاىدتو ، بو إيقانو كماؿ:  لو برؤيتو كالمراد
 ( ِ) ." اليقيف عيف مرتبة

 نتيجة بضربو اليـ:  بو بيميا المراد أف يرل مف المفسريف كمف
 . ألمرىا عصيانو
 . اليرب آثر االعتداء،كلكنو برد نفسو عف الدفاع:  بيا بيمو المراد كاف
 ما قاؿ فقد ، المنار صاحب سكاه كأنكر عنو كدافع الرأم ىذا قرر كقد
 :  ممخصو

                                                           

(
ٔ

 ٛـ 7ٓٗٔ -ث٤وٝد اُطجؼخ:اُضبُضخ  –اُ٘بّو:كاه اٌُزبة اُؼوث٢  ٙ٘ٗ/ٕ( رل٤َو اٌُْبف 

(
ٕ

  ٘ٓٗ/ٙ( رل٤َو ا٢ٍُٞ٥ 



 
 أ.ك/ٓؾٔل ا٤َُل ٍؼل ٓؾٔل رـــلَـ٤و اُـوـوإٓ اُـؼـظـ٤ـْ ٜٝٓ٘غٚ ك٢ ًزبثٚ اإلٓبّ ػِْ اُل٣ٖ اَُقب١ٝ

 ُُٓٗ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لعصيانو بو بالبطش المرأة ىمت لقد كتا:  أم { ثِوِ ىَََّذْ ًَىَقَذْ} "
 بدعكتو لو نفسيا أذلت كقد ، عبدىا كىك سيدتو نظرىا في كىى ، ألمرىا

 فخرجت. . .  نفسو عف بمراكدتو عميو االحتياؿ بعد ، نفسيا إلى الصريحة
 أذؿ أف بعد بو البطش تحاكؿ جعميا مما. . التمنع فى أنكثتيا طبع عف بذلؾ

.  كمكاف زماف كؿ فى دكنيا كممف ، مثميا مف معيكد انتقاـ كىك ، كرامتيا
 سَّؤٍَ ؤَُ ىٌال ثِيَب ًَىٌََّ} - تعالى - قكلو كىك ، بمثمو كيدفعو صياليا يرد ككاد

 قكلو مصداؽ ىك ما ، نفسو سريرة فى ربو برىاف مف رأل كلكنو { سَثِّوِ ثُشْىَبَُ
ما. .. النبكة إما كىك { ؤٍَْشِهِ عيَ غَبىِتٌ ًاهلل } - تعالى - ما. . معجزتيا كا   كا 

 ربو كرؤيتو - تعالى -  مراقبتو كىى ، العميا الصديقية مقاـ مف مقدمتيا
 (ُ)."  إليو ناظرا ، لو متجميا

 ، بيكسؼ بالبطش منيا اليـ تفسير مف المنار صاحب إليو ذىب كما
 إليو ذىب ما:  اقكؿ. .. منيا عميو كقع الذل اءاالعتد برد منو اليـ كتفسير
 عف ال ، اآلية مف عميو دليبل أرل ال ، بذلؾ اليـ تفسير مف المنار صاحب
 . . . العبارة طريؽ عف كال ، اإًلشارة طريؽ

 - يكسؼ يبعد أف التفسير بيذا أراد - ا رحمو - المنار صاحب كلعؿ
 ، البشرية الطبيعة بمقتضى ميؿ ىـ بيا ىـ قد يككف أف عف - السبلـ عميو
 ال ، األذىاف في المناىي خطكرة ألف ، اإًلبعاد ليذا مقتضيا نرل ال كنحف
 أشرنا أف سبؽ كما - قصد أك عـز يصاحبيا لـ دامت ما ، عمييا مؤاخذة

  (ِ).  قبؿ مف ذلؾ إلى
 اإلسرائيمية الركايات مف كثير في ا رحمو السخاكم اإلماـ نجد كىكذا

 أئمة نيج ىك كىذا ، بيا الرضا كعدـ عمييا  بالرد يقـك ثـ يذكرىا ىيةالكا
  .حياضو عف كيذكدكف  حدكده، كيحفظكف ، قضيتو يحممكف الذيف اإلسبلـ
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 ( أُوعغ اَُبثن.
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  ٖٕٓ/ٕٔ( رل٤َو أُ٘به 
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 انثاَٙ ادلثحث
  عهٛٓا انتعقٛة ٔعذو تٓا ئقشاسِ يع اإلعشائٛهٛح نهشٔاٚاخ ركشِ

 مف كثير في التـز قد السخاكم اإلماـ أف سبؽ فيما بينا قد كنا إذا
 ال ىذا فإف ، بطبلنيا كبياف ، اإلسرائيميات ىذه مثؿ عمى الرد منيج األحياف
 عمؿ فأم ، الباطمة الركايات ىذه مثؿ تفسيره في جاء قد يككف أف ينفي

 أكرد فقد ذلؾ كعمى ، كحده تعالى  إال يككف ال كالكماؿ ، لمخطأ عرضة
 اإلسرائيمية الركايات مف كثيرا تفسيره في تعالى ا رحمو السخاكم اإلماـ
 ، فييا كرد بما كالريبة الشؾ يزيؿ بما عمييا يعقب كلـ ، كالمكضكعة الباطمة
 األنبياء بمنصب كاإلخبلؿ الطعف عمى اشتممت الركايات ىذه إف حيث

 في ذكره ما ذلؾ كمثاؿ ، شرعو تبميغ في خمقو عمى ا أمناء فيـ كالمرسميف
 كأقكؿ ، األنبياء قصص مف كغيرىا ، داككد كقصة ، السبلـ عميو أيكب قصة
 المسمميف أئمة مف إماـ أنو حيث السخاكم اإلماـ عمى الكاجب مف كاف أنو

 ، كالقصص الركايات ىذه مف مكقفو يككف أف المعركفيف أعبلميا مف كعمـ
 ال ، كبطبلف فساد مف القصص ىذا في ما يبيف كأف البصير الناقد مكقؼ
 التي األمثمة كمف ، األنبياء عصمة كىي شرعية بمسئمة متعمؽ أنو سيما
 :  تفسيره في السخاكم اإلماـ ذكرىا

 األكؿ المثاؿ
 ًَؤَّذَ ىضُّشُّٱ ٍَضَّنَِِ ؤَِِّّ ۥ سَثَّوُ َّبدٍَٰ إِر ًَؤٌَُّّةَ ﴿ تعالى ا لقكؿ تفسيره عند ذكره ما

    [٣3: االّجْبء] ﴾ حَِِنيَىشَّٰٱ ؤَسحٌَُ
 قكلو"  المباركة اآلية ليذه تفسيره عند ا رحمو لسخاكما اإلماـ قاؿ

 عنو كانقطع ، جسده كنحؿ جميعيـ فيمؾ ككلد ماؿ لو كاف {ًؤٌّة} تعالى
 ، كتسبيحو ا ذكر يقطع ال كىك جسده في الدكد كسعى ، يزكره كاف مف

 مف آدـ عصى إنما:  لو فقالكا ، أيكب بو يبتمي فيما ذريتو إبميس فاستشار
ٍستى  ما بىؿً قً  ٍسكى  مف تتصدؽ أيكب امرأة ككانت بأيكب ذلؾ مثؿ فافعؿ لزكجتو كى

 أف لكال:  ليا فقاؿ ، عظيمة صكرة عمى إبميس فجاء ، أيكب كتطعـ الناس
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 أبرئو كأنا اسمي عمى اذبحكا ، الببلء بيذا ابتبله ما أيكب عمى غضب ربؾ
 الكلد كأيف لماؿا أيف أيكب يا:  كقالت أيكب إلى فجاءت ، المرض مف لؾ

 الشيطاف أتاؾ:  ليا فقاؿ ، مرة أبي اسـ عمى السمخة ىذه اذبح ؟ لكنؾ كأيف
 عميا  كحراـ ، جمدة مائة ألجمدنؾ عكفيت لئف كا ، إليو أصغيت قد ككجدؾ

 فسجد ، كناسة عمى ممقى كبقي عنو فانقطعت ، شيئا تحضريو مما آكؿ أف
  (ُ) "﴾حَِِنيَىشَّٰٱ ؤَسحٌَُ ًَؤَّذَ ىضُّشٱ ٍَضَّنَِِ ﴿ كقاؿ 

 ا لقكؿ تفسيره عند الباطمة الركاية ىذه مثؿ السخاكم اإلماـ ذكر كقد
: ص] ﴾ؤًََّاة ۥ إَِّّوُ ىعَجذُٱ ِّّعٌَ طَبثِشا وًَُجَذَّٰ إَِّّب رَحنَث ًَىَب ۦثِّوِ ضشِةٱفَ ضِغثب ثَِْذِكَ ًَخُز ﴿ تعالى

44] (ِ)  
 ، األنبياء عصمة في تقدح السخاكم ذكرىا التي الباطمة القصة كىذه

 ليـ ىـ ال الذيف الكعاظ ألسنة عمى كشاعت ، التفسير كتب بيا شحنت كقد
 كذب مف فييا بما مباليف غير ، كالركايات األخبار مف الشاذ جمع سكل

 ليذا تعالى ا قيض كقد ، السبلمة تعالى ا نسأؿ ، العامة عمى كتدليس
 تسيء التي الترىات ىذه مثؿ عنو كيذب عنو افعيد مف الديف كىذا الكتاب

 الباحثيف أيدم أنيكتيا قد القصة ىذه أف العجيب كمف ، كأنبيائو اإلسبلـ إلى
ليؾ ، ىذا كقتنا حتى تردد زالت ما أنيا إال ،  القصة ىذه عمى بالتفصيؿ الرد كا 

 :   المكذكبة
 مف اإم  المعصـك إلى ىذا نسبة أف عمى العمماء مف المحققكف" 
 بعض غمط مف أك لممتكف، األسانيد يركبكف الذيف الكضاعيف بعض عمؿ

 دؿ كقد األنبياء، عمى كافتراءاتيـ إسرائيؿ بني إسرائيميات مف ذلؾ كأف الركاة،
 كتعالى تبارؾ ا أف عمى الصادؽ محمد نبيو لساف عمى ، الصادؽ ا كتاب
 صار حتى صبر كأنو لو،كما كأىمو جسده في السبلـ عميو أيكب نبيو ابتمى
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 ٕٙ٘/ٔ( رل٤َو اَُقب١ٝ 
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 ٕٕ٘/ٕ( اَُبثن مارٚ 
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 عز قاؿ ، المستطاب الثناء ىذا عميو ا أثنى كقد ذلؾ، في األمثاؿ مضرب
 فيو يشؾ أف يجكز ال مما فالببلء ، {ؤًََّاة إَِّّوُ اىْعَجْذُ ِّعٌَْ طَبثِشًا ًَجَذَّْبهُ إَِّّب}: شأنو
 كما قصةال في يتزيد كال ا، كتاب عند يقؼ أف: المسمـ عمى كالكاجب أبدنا،
 ىذا كليس ، بيـ يميؽ ال ما باألنبياء كألصقكا الكتاب، أىؿ زنادقة تزيد

 بؿ فحسب كرسمو ا أنبياء عمى يتجرأكا لـ الذيف إسرائيؿ بني مف بعجيب
 قامت ما إليو كنسبكا عميو، كفحشكا منو كنالكا كتعالى تبارؾ ا عمى تجرأكا
 مف كتعالى سبحانو عميو ستحالتوا عمى المتكاترة كالنقمية العقمية األدلة
 ثََِب ًَىُعِنٌُا ؤَّْذِّيٌِْ غُيَّذْ ٍَغْيٌُىَخٌ اىيَّوِ َّذُ}: كقكليـ {ؤَغْنَِْبء ًََّحُِْ فَقِريٌ اىيَّوَ إَُِّ}: قكليـ

 ( ُ) ".ا لعائف عمييـ ،{ قَبىٌُا
 ىذه حد إلى يصؿ لـ ببلءه كلكف ، ابتمي أنو: نعتقده أف يجب كالذم

 عمى أيلًقيى  كأنو قرحة، أصبح جسمو كأف ، بالجذاـ أصيب أنو مف ب،األكاذي
 أك إسرائيؿ، بني دكاب بو كتعبث الدكد، جسده في يرعى إسرائيؿ، بني كناسة

 .الجدرم بمرض أصيب أنو
 يصاب كأف مزبمة، عمى يمقى أف مف ا عمى أكـر السبلـ عميو كأيكب

 الرسالة مف تحصؿ فائدة أمك  منو، كيقززىـ دعكتو، مف الناس ينفر بمرض
  .؟ كرسمو ألنبيائو ا يرضاىا ال التي المزرية الحاؿ ىذه عمى كىك

 فتكاريو، عشيرتو كانت فأيف قكميـ، أكساط مف يبعثكف إنما كاألنبياء
 سبيؿ في ضفيرتييا كتبيع بؿ الناس، امرأتو تخدـ أف بدؿ! كتطعمو؟
 !!إطعامو
 ككيؼ! ببلئو؟ في عنو تخماكا ىؿ بو، كالمؤمنكف أتباعو، كاف أيف بؿ
 !ذلؾ؟ ينافي كاإليماف

 سميـ، عقؿ يؤيده كال النقد، أماـ يثبت ال ميميؿ، القصة نسج أف: الحؽ
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 غير النكع مف كاف إنما المرض مف أيكب بو أصيب ما كأف صحيح، نقؿ كال
 البشرة، عمى أثرىا يظير ال التي األمراض مف كأنو كالمقزز، المنفر،
،كالركمات  أمره لما ا أف: ذلؾ كيؤيد كنحكىا، كالعظاـ المفاصؿ، كأمراض يـز

 ا، بإذف فبرأ كشرب، منيا فاغتسؿ عيف فنبعت بقدمو األرض يضرب أف
 مرة كضربيا منيا، فاغتسؿ حارة، عيف فنبعت برجمو األرض ضرب إنو: كقيؿ
 عدـ رآفالق كظاىر بالصكاب، أعمـ كا منيا، فشرب باردة عيف فنبعت أخرل
 (ُ) .الماء نبع في ال الضرب في التعدد

 حيث ا رحمو العربي ابف بكر أبك القاضي اإلماـ قالو ما كيعجبني
: آيتيف في كتابو في عنو ا أخبرنا ما إال أمره في أيكب عف يصح كلـ: "قاؿ

 في كالثانية { .. شّاىضُّ ٍَضَّنَِِ ؤَِِّّ سَثَّوُ َّبدٍَ إِرْ ًَؤٌَُّّةَ}: تعالى قكلو في األكلى
 أنو عنو يصح فمـ:   النبي كأما {ًَعَزَاةٍ ثِنُظْتٍ اىشَّْْطَبُُ ٍَضَّنَِِ ؤَِِّّ}": ص"

را  عيٍريىاننا، يىٍغتىًسؿي  أىيُّكبي  بىٍينىمىا: "قكلو إال كاحد بحرؼ ذكره مىٍيوً  خى رىادو  ًرٍجؿي  عى  ًمفٍ  جى
، عىؿى  ذىىىبو بُّوي  اهي فىنىادى  ثىٍكًبًو، ًفي يىٍحًثي فىجى  تىرىل، عىماا أىٍغنىٍيتيؾى  أىكيفٍ  أىلىـٍ  أىيُّكبي  يىا رى
، يىا بىمىى قىاؿى  لىًكفٍ  رىبِّ ذا ، الحديث( ِ" ) بىرىكىًتؾى  عىفٍ  ًلي ًغنىى الى  كى  يصح لـ كا 
 أـ خبره، أيكب إلى السامع يكصؿ الذم فمف ذكرنا ما إال سنة كال قرآف، فيو
 البتات، عمى العمماء عند مرفكضة اتكاإلسرائيمي ،!سمعو؟ لساف أم عمى

 فكرؾ تعطي ال فإنيا أذنيؾ؛ سماعيا عف كأصـ بصرؾ، سطكرىا عف فأعرض
 ابف أف: لمبخارم كالمفظ الصحيح كفي خباال، إال فؤادؾ تزيد كال خياال، إال

 أنزؿ الذم ككتابكـ الكتاب، أىؿ تسألكف المسمميف، معشر يا: "قاؿ عباس
 أىؿ أف حدثكـ كقد يشب، لـ محضا تقرؤكنو با، األخبار أحدث نبيكـ عمى

 مف ىذا: فقالكا الكتب، بأيدييـ ككتبكا كغيركا ا، كتب مف بدلكا قد الكتاب
 مساءلتيـ، عف العمـ مف جاءكـ ما ينياكـ أال قميبل، ثمنا بو ليشتركا ا عند

                                                           

(
ٔ

 ( أُوعغ اَُبثن.

أُؾون : ػ٢ِ ٓؾٔل اُجغب١ٝ اُ٘بّو: كاه ئؽ٤بء  ٘ٙ/ٗ( أؽٌبّ اُووإٓ الثٖ اُؼوث٢ ٕ)

ههْ  ٔ٘ٔ/ٗاُزواس اُؼوث٢ ث٤وٝد ، اُطجؼخ األ٠ُٝ ٝاُؾل٣ش ك٢ ٕؾ٤ؼ اُجقبه١ 

ٖٖ3ٔ  }ُ َة ئِْم َٗبَكٟ َهثَّٚ أ٣َُّٞ َٝ ِ رََؼب٠َُ: } ٍِ هللاَّ ْٞ  ًزبة : أؽبك٣ش األٗج٤بء ، ثَبُة هَ



 
 أ.ك/ٓؾٔل ا٤َُل ٍؼل ٓؾٔل رـــلَـ٤و اُـوـوإٓ اُـؼـظـ٤ـْ ٜٝٓ٘غٚ ك٢ ًزبثٚ اإلٓبّ ػِْ اُل٣ٖ اَُقب١ٝ

 ُٔٓٗ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (ُ)"عميكـ أنزؿ الذم عف يسألكـ منيـ رجبل رأينا ما كا فبل
 كعظـ: ذكرنا مما بعض ذكر أف بعد تفسيره، في اآللكسي اإلماـ اؿكق
 أمره بمكغ في لكف ، اثناف فيو يختمؼ كلـ كذاع شاع مما السبلـ عميو ببلئو
 ( ِ) .خبلؼ فيو ذلؾ كنحك كناسة، عمى ألقي أف إلى

 يستقذره بصفة يككف أف يجكز ال إنو: التحقيؽ أىؿ قاؿ: الطبرسي قاؿ
 فيجكز األىؿ كذىاب كالمرض، الفقر فأما تنفيرنا، ذلؾ في ألف عمييا؛ الناس

 ( ّ) .بذلؾ تعالى ا يمتحنو أف
  الثاني المثاؿ

 ىُجَّخً حَضِجَزْوُ سَؤَرْوُ فَيَََّب اىظَّشْحَ ادْخُيِِ ىَيَب قِْوَ} تعالى ا قكؿ تفسير عند ذكره ما

 ٍَعَ ًَؤَصْيََْذُ َّفْضِِ ظَيََْذُ إِِِّّ سَةِّ قَبىَذْ قٌََاسِّشَ ٍِِْ دٌٍََُشَّ طَشْحٌ إَِّّوُ قَبهَ صَبقَْْيَب عَِْ ًَمَشَفَذْ

 [ .44 آّخ: اىنَو{ ]اىْعَبىََِنيَ سَةِّ ىِيَّوِ صُيَََْْبَُ
 كأمر ، الدار صحف :كقيؿ،  القصر:  الصرح" تعالى ا رحمو قاؿ
 مف رلكأج أممس زجاج مف الصفاء شديد قصر يتخذ أف قدكميا قبؿ سميماف
 صدره في سريره ككضع -السمؾ- البحر دكاب مف فيو كألقى ، الماء تحتو
 سميماف بعد يممكيـ بكلد فتأتي سميماف يتزكجيا أف خافكا الجف إف:  كقيؿ
 ، حمار كحافر كرجميا ، الساقيف شعر كىي ، شيئا عقميا في إف: لو فقالكا
 ساقييا ليتعرؼ الصرح كاتخذ ، ىك كأنو:  فقالت بالعرش عقميا فاختبر
 كتزكجيا ،(ْ) النكرة فاتخذكا الناس أحسف ىي فإذا عنيما فكشفت ؛ كرجميا
 ككاف ، كعمداف سيميحكف ليا فبنكا الجف كأمر ممكيا عمى كأقرىا ، سميماف
 زكجيا بؿ كقيؿ ، لو ككلدت ، أياـ ثبلثة عندىا فيقيـ مرة الشير في يزكرىا

 أف اليمف جف أمير زكبعة أمرك  ، اليمف عمى كسمطو ىمذاف ممؾ تبع ذا
                                                           

ٍِ اَُّ٘ج٢ِِّ  7ٖٖٙههْ  ٔٔٔ/3(ٕؾ٤ؼ اُجقبه١ ٔ) ْٞ ًزبة / االػزٖبّ ثبٌُزبة ٝاَُ٘خ ثَبُة هَ

 « : ٍ٢ْء َّ  ْٖ ٌِزَبِة َػ ََ اُ ْٛ أَُُٞا أَ َْ  « الَ رَ

(
ٕ

 33ٔ/ٕٔ( رل٤َو ا٢ٍُٞ٥ 

  ٛ كاه اٌُزت اُؼ٤ِٔٚ د / اثوا٤ْٛ ٌّٔ اُل٣ٖ 1ٕٕ/1( رل٤َو اُطجو٢ٍ ٖ)

َُْؼبَِٗخ. ٗ) ْؼُو ا َّ  ِٚ ٣ُْؾَُِن ثِ َٝ  ٌُ ِْ ٌِ ُْ٘ٚ اُ ِٓ  ٟ َّٞ ََ َُْؾَغِو اَُِّن١ ٣ُْؾَوُم ٣ُٝ َٖ ا ِٓ َُّ٘ٞهحُ  ( اُ٘ٞهح : ٝاُ

  ٕٗٗ/٣٘٘ظو َُبٕ اُؼوة 
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 ( ُ). " سميماف مات حتى أميرا يزؿ كلـ ، المصانع لو فبنى ؛ يطيعو
 اآلية ليذه تفسيره عند السخاكم ذكرىا التي القصة ىذه خبلؿ مف كيبدك

 ىذه في إسرائيميات مف المفسريف مف غيره ذكره بما أكلع أنو المباركة
 . القصة

 إال ، جدا ظاىر كىذا األنبياء بعصمة إخبلؿ مف القصة ىذه في ما كمع
 كالبيتاف الزكر ىذا يرد كلـ ذلؾ عمى يعقب لـ ا رحمو السخاكم اإلماـ أف
 ا شاء إف القادمة السطكر كفي ، سميماف ا نبي عمى المفترل ،

 :  المباركة اآلية تفسير في الكارد كالباطؿ الكذب ىذا سندحض
 ليا، إال يككنا لـ كالحماـ النكرة كأف ظاىر؛ كذب فيو طبعنا كبلـ ىذا

 كىك ، ساقييا شعر إزالة إال ىـ لو يكف لـ -السبلـ عميو- سميماف ككأف
ظيار األنبياء، عمى صارخ ككذب تجف    عمى المتيالؾ بمظير األنبياء كا 

 .ذلؾ كراء ىـ الييكد ا قبح كمحاسنيـ، النساء
 كاألقرب: " المركيات بعض ذكر أف بعد تفسيره في كثير ابف العبلمة قاؿ

 صحفيـ، في كجد مما الكتاب، أىؿ عف متمقاة أنيا: السياقات ىذه مثؿ في
 بني أخبار مف األمة ىذه إلى نقبله فيما ا سامحيما ككىب، كعب، كركاية
 حرؼ، كمما يكف، لـ كما كاف، مما كالعجائب كالغرائب ، األكابد مف إسرائيؿ
 كأكضح، كأنفع، منو، أصح ىك ما ذلؾ عف ا أغنانا كقد كنسخ، كبدؿ،
 (ِ)"  .كالمنة الحمد ك كأبمغ،
الصرح لبناء الصحيح التفسير  

 عظمة يرييا أف: الصرح ببنائو أراد السبلـ عميو سميماف أف: " كالحؽ
 العمراف أسباب كمف الممؾ مف أعطاه كتعالى سبحانو ا كأف كسمطانو، ممكو

 دكنيا كالتي الممؾ، فكؽ ىي التي النبكة عف فضبلن  يعطيا، لـ ما كالحضارة
                                                           

(
ٔ

   1ٔ/ٕ( رل٤َو اَُقب١ٝ 

(
ٕ

 ثزٖوف  ٔ٘٘/ٖ( رل٤َو ثٖ ًض٤و 



 
 أ.ك/ٓؾٔل ا٤َُل ٍؼل ٓؾٔل رـــلَـ٤و اُـوـوإٓ اُـؼـظـ٤ـْ ٜٝٓ٘غٚ ك٢ ًزبثٚ اإلٓبّ ػِْ اُل٣ٖ اَُقب١ٝ

 ُٖٓٗ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حكما يعطيو أف ا سأؿ الذم كىك السبلـ عميو لسميماف كحاشا نعمة، أية
 حـر ما إلى ينظر حتى التحايؿ، ىذا يتحايؿ أف فأكتيو ا: أم- حكمو يكافؽ
ؿُّ  كىك ساقاىا، كىما عميو، ا  .كأسمى ذلؾ مف أىجى

 كالخمؽ المتيف، الديف مف عميو كاف ما يمافسم مف رأت أنيا كلكال
 ما عمى ندمت كلما الحؽ، الكاحد ا إلى دعاىا لما إليو أذعنت لما الرفيع،

 رب  سميماف مع كأسممت كالشمس، الككاكب عبادة مف منيا فرط
 ( ُ).العالميف

  انثانث ادلثحث
  اإلعشائٛهٛاخ تعض  ركش عٍ ئعشاضّ

 ىناؾ أف كجدنا ا رحمو السخاكم اإلماـ لتفسير مطالعتنا خبلؿ مف
  ، تمميحا كال تصريحا يذكرىا فمـ اإلماـ عنيا أعرض اإلسرائيميات مف كثيرا
 :  السخاكم يذكرىا كلـ الكتب بيا امتؤلت التي القصص ىذه كمف

  كمأجكج يأجكج قصة -ٔ
  الكيؼ أصحاب قصة -ٕ
  العماد ذات إـر قصة -ٖ

 بيا أكلع التي الكريـ القرآف فسيرت في المكضكعة القصص مف غيرىا إلى
 اإلسرائيميات كتابو في شيبة أبك محمد الشيخ ذكرىا كقد المفسريف مف كثير

 (  ِ).  التفسير كتب في كالمكضكعات
 
 
 
 

                                                           

(
ٔ

  ٕٓ٘( اإلٍوائ٤ِ٤بد ٝأُٞٙٞػبد ك/ ٓؾٔل أثٞ ّٜجخ ٕــ 

(
ٕ

 ( ٣٘ظو ًزبة اإلٍوائ٤ِ٤بد ٝأُٞٙٞػبد ك/ ٓؾٔل أثٞ ّٜجخ . 
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 ُٗٓٗ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  انثانث انفصم
  انعقائذ٘ ادلُٓح

  انغخأ٘ اإلياو تفغري يف


 بالغال في أنو إذ ، جدا ميـ شيء لممفسر العقائدم المذىب معرفة
 يمكف الذم العمـ ىك خاصة بصفة التفسير كعمـ ، ككاتب باحث لكؿ منطمؽ

  فيو ليبثكا السكاء عمى الصحيحة أك ، الفاسدة المعتقدات ذكك يستغمو أف
 . بيا كاقتنعكا آمنكا التي المعتقدات تمؾ خبللو كمف

 كعمى ، المفسر يبني أساسيا عمى التي القاعدة ىي مفسر ألم فالعقيدة
 يثار ما فكؿ لو الفكرم اإلطار بمثابة ىي بؿ ، ينطمؽ كمنيا ، نيجي ضكئيا

 ... يتعداه كال داخمو في يثار
 بنكا فقد ، المعتزلة تفاسير في كضكح بكؿ الحقيقة ىذه كتتجمى

 كالكعيد كالكعد ، كالتكحيد ، العدؿ بزعميـ كيسمكنو يظنكنو ما عمى تفاسيرىـ
 ىي فكأنيا ، عنو تخرج أف يمكف الك  ، ىذا عمى تسير تفاسيرىـ أف فنجد ،

 .  ضكئيا عمى آياتو تؤكؿ أك يفسر كالقرآف ، األصؿ
 ، المذمـك بالرأم التفسير قسـ إلى تنسب أف حرية التفاسير ىذه كمثؿ

 في أثبتكا الذيف السنة أىؿ مف األشاعرة تفاسير في التشابو بعض تبلحظ كقد
 سبحانو  تنزييا سكاىا ما كأكلكا ، محددة معينة صفات ا صفات باب

 .  ظنيـ في كتعالى
 أعمـ ىك مف ىناؾ ليس أنو ىي ، منيا أكضح ال التي البدىية كالحقيقة

 كصؼ فما ، رسكلو مف ا بعد با أعمـ ىك مف ىناؾ كليس ، ا مف با
 كما ، حؽ كبأنو بو اإليماف يجب فإنو رسكلو بو كصفو أك ، نفسو بو ا

 نظير أك ، شبيو لو يككف أف عف كتعالى سبحانو تنزييو مع ا بجبلؿ يميؽ
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 َُٔٗ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ..  ضد أك ند أك ،
 أف – مفسر ألم العقائدم االتجاه أىمية عرفنا أف بعد – ىنا كنكد

 بالعقيدة العبلقة ذات اآليات تفسير في السخاكم اإلماـ منيج نتبيف
 .  خاصة بصفة الصفات آيات مف كمكقفو عامة بصفة اإلسبلمية

 مسائؿ في األشاعرة بقكؿ يقكؿ تعالى ا رحمو السخاكم كاف مقدف
 مثار كانت التي تعالى ا صفات في القكؿ في سيما ال ، كاالعتقاد اإليماف
 .  بيا اإليماف كيفية حيث مف المسمميف طكائؼ بيف كالخبلؼ الجدؿ

 مف النبكية السنة كصحيح الكريـ القرآف في كردت كما أثبتيا مف فمنيـ
 عمى أتت كما كيمرركنيا ، تعطيؿ كال تشبيو غير كمف تمثيؿ كال تكييؼ غير
ض   ٌَ ٤َُ   ﴿ تعالى قكلو إطار في ، تعالى ا مراد ِٔ ًَ ِٚ ٢  ۦ ِِ َٞ  ء ۖ َّ ُٛ ٤غُ ٱ َٝ ِٔ ََّ ُ 

٤وُ ُ  ٱ ِٖ  عف تعالى ا تنزيو مراعيف لنفسو يثبتو لـ ما تعالى ا عف كنفكا  ﴾جَ
 عقيدة ىي كىذه ، ذاتو في أحد يشبيو ال ماكك ، صفاتو في خمقو مشابية

 كالشافعي كمالؾ حنيفة أبي:  المشيكريف األربعة كاألئمة كالتابعيف الصالحيف
 األشعرم الحسف أبي اإلماـ عقيدة أيضا كىي ، تعالى ا رحميـ كأحمد ،

 مقاالت ك ، الديانة أصكؿ عف اإلبانة:  كتابيو في جاء كما تعالى ا رحمو
 .  تعالى ا رحمو األشعرم الحسف أبك الشيخ كتب ما آخر كىما مييفاإلسبل

 تعالى ا بصفات اإليماف في المنيج ىذا خالفكا أخرل طائفة كىناؾ
 تعالى صفاتو مف الكثير نفي إلى فييا مبالغ بطريقة عقكليـ إعماؿ بيـ كأدل

 كالجيمية ةكالمعتزل أخرل طكائؼ الخبلؼ ىذا إثر عمى كقاـ ، التنزيو بدعكل
 البعض يعده األكقات بعض في األشعرم المذىب ككاف ، كغيرىـ كالمعطمة
 المعتزلة كخاصة األخرل المذاىب عمى لردىـ كالجماعة السنة أىؿ مذىب
 تتعمؽ جديدة آلراء تبنييـ بجانب الصفات مف كثير تعطيؿ في بالغكا الذيف

 السخاكم أعجب كقد ، كغيرىا المسمميف مف الكبائر كأىؿ كالقدر بالتكحيد
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 .  كأقكاليـ مذىبيـ كالتـز األمكر ىذه في األشاعرة بآراء ا رحمو
 الكككب:  منيا العقيدة في المصنفات بعض ا رحمو السخاكم صنؼ كقد

 رقـ ليبزج، بألمانيا مخطكط بجامعو) الديف أصكؿ في االعتقاد في الكقاد
 في كاضحا العقدم مذىبو كظير ، (بدار كتب التكحيد كطبع، َُٓ: الحفظ
 مف ، بيا يميؽ الذم النحك عمى ، تعالى ا صفات فأكؿ ؛ التفسير ىذا

 بصفات تعالى ا صفات بتشبيو إبياـ أك شبية أم تنتفي بحيث نظره كجية
 لتفسيره كالمتتبع ، األمكر مف العديد في المعتزلة عمى رد كما ، المخمكقيف

 التفاسير مف يعد السخاكم اإلماـ فسيرت ألف كنظرا جميا كاضحا ذلؾ يرل
 . مبحثيف إلى الفصؿ ىذا بتقسيـ نقـك فسكؼ المختصرة

 اٞٔل ادلثحث
 انصفاخ يٍ يٕقفّ

 ككصفو الكريـ القرآف في معينة بصفات نفسو تعالى ا كصؼ لقد
 .  المطيرة السنة في ثابتة بصفات محمد رسكلو

 عف تككف ما أبعد ؿكجبل  ، كماؿ صفات ىي قطعا تعالى ا كصفات
 سنبيف المبحث ىذا كفي ، كالزكاؿ بالنقصاف المتسمة المخمكقيف صفات
 .  ليا تفسيره في الصفات آيات مف السخاكم اإلماـ مكقؼ

  اٞٔل ادلطهة
 تعاىل هلل انعدة صفح ئثثاخ  

تعالى ا قكؿ عند  :﴿   َ َ   ذَ َػِغج   ثَ َ٣ َٝ َٕ [  ٕٔ: اُٖبكبد] ﴾ ٕٔ َقُوٝ

 القراء مف الجميكر قراءة عمى اآلية فسر أف بعد السخاكم إلماـا يقكؿ
 كثرة مف عجبت: أم( ُ) التاء، بضـ{ عجبتي } كقرئ:" التاء بفتح{ عجبتى }

                                                           

ث٤ْو ع٣ٞغبث٢ هاعؼٚ  -أُؾون: ثله اُل٣ٖ هٜٞع٢   ٖٔٓاُؾغخ ك٢ اُوواءاد ( ٔ)

كْٓن /  -ٕٞ ُِزواس أؽٔل ٣ٍٞق اُلهبم اُ٘بّو: كاه أُأٓ -ٝكهوٚ: ػجل اُؼي٣ي هثبػ 

 ّ 33ٖٔ -ٛـ  ٖٔٗٔث٤وٝد اُطجؼخ: اُضب٤ٗخ، 
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 ، تعالى ا صفات في العجب كجاء ، البعث ىؤالء إنكار كمف مخمكقاتي
 همنز  تعالى كا ، يستغربو ما رؤية عند لئلنساف تحدث التي الركعة كىي
 الحديث كفي ، كيسخر منو يتعجب مف محؿ حمكا أنيـ:  كمعناه ، ذلؾ عف
 ( ُ{ " ) إياكـ إجابتكـ كسرعة كقنكطكـ إلكـ مف ربكـ عجب}

 تعالى  التعجب صفة يثبت أنو يجد السخاكم اإلماـ مقالة في المتأمؿ
 . الحكادث يشبو أف تعالى ا كينزه بؿ ، سبحانو عميو مستحيبل ككنو كمنع ،

  انثاَٙ ادلطهة
 االعتٕاء يغأنح   

َّٕ  ﴿ تعالى ا قكؿ عف ا رحمو حديثو عند ُْ  ئِ ٌُ ُ ٱ َهثَّ  َفَِنَ  َُِّن١ٱ ّللَّ

َٔ  ٱ ََّ َ ٱَٝ  دِ َٞ  ُ زَّخِ  ك٢ِ َٗ ه  أل  َّْ  أ٣ََّبّ ٍِ ٟ  ٍ  ٱ صُ َٞ ـ   ُِۖ َؼو  ُ  ٱ َػ٠َِ زَ ُ٣٢ َٜبهَ ٱ ََ ٤َُّ  ٱ ِْ َُّ٘ 

ٔ  ٱَٝ  َؽض٤ِضبۥ ُِجُُٚ ٣َط   َّْ وَ ُ  ٱَٝ  ٌَ ُ َٔ َّ ٱَٝ  وَ َو   ُُُّ٘غٞ ََقَّ ٓ   ِد  ُٓ َ ِٙ ثِأ ِ  ُ  ٱ َُُٚ  أاََل ۦ   ِو َ ٱَٝ  نُ َق  ُو  ٓ  أل 

ُ ٱ رَجَبَهىَ  َٖ َؼ  ُ  ٱ َهةُّ  ّللَّ ٤ ِٔ  [  ٗ٘: االػواف] ﴾ ٗ٘ َِ

َّْ  ﴿" الكريمة اآلية ليذه تفسيره في السخاكم اإلماـ ذكر ٟ  ٍ  ٱ صُ َٞ  َػ٠َِ زَ

  ﴾ ُِۖ َؼو  ُ  ٱ
 :  الرجز مف لوكقك  ؛ كاستكلى قير ثـ:  
 (ِ)" ميراؽ دـ أك قتؿ غير مف       العراؽ عمى بشر استكل قد
 كىي صفاتو مف صفة كتعالى سبحانو ا فييا ذكر التي اآلية ىذه في

 فييا ذىب قد ا رحمو السخاكم اإلماـ نرل ، العرش عمى االستكاء صفة
 ىنا لمذككرا االستكاء في الناس اختمؼ كقد ، التأكيؿ كىك الخمؼ مذىب
 السخاكم ذكره بما كاحتجكا كالغمبة بالقير االستيبلء:  معناه المعتزلة فقالت
 .  ا رحمو السخاكم إليو ماؿ ما كىذا ، آنفا

                                                           

٣ٝ٘ظو اُؾل٣ش ك٢ رقو٣ظ األؽبك٣ش ٝا٥صبه اُٞاهؼخ ك٢  3ٖٔ/ٕ( رل٤َو اَُقب١ٝ ٔ)

ٝهبٍ : ؿو٣ت أُؾون : ػجل هللا ثٖ ػجل  7٘ٔ/ٖرل٤َو اٌُْبف ُِيٓقْو١ ُِي٣ِؼ٢  

ٛـ ، ٣ٝ٘ظو ٗٔٗٔخ: األ٠ُٝ، اُو٣بٗ اُطجؼ –اُوؽٖٔ اَُؼل اُ٘بّو: كاه اثٖ في٣ٔخ 

 ًزبة :اُوهبم ، ثبة / اُجٌبء ٖٓ ف٤ْخ هللا رؼب٠ُ .   ٖ٘ٙ/ّٗٔوػ اَُ٘خ ُِجـ١ٞ 

(
ٕ

، ٝاُج٤ذ ُألفطَ ُْٝ ٣وك ك٢ ك٣ٞاٗٚ ،٣٘ظو اُجؾو أُؾ٤ٜ  1ٕٗ/ٔ(  رل٤َو اَُقب١ٝ 

 ٛـ  ٕٓٗٔث٤وٝد اُطجؼخ:  –أُؾون: ٕله٢ ٓؾٔل ع٤َٔ اُ٘بّو: كاه اُلٌو  ٖٗٔ/ٔ
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 كاالستيبلء القير بمعنى االستكاء جعؿ مف قكؿ فأما"  بطاؿ ابف قاؿ
 ثٌَُّ): عالىت كقكلو. مستكلينا غالبنا قاىرنا يزؿ لـ تعالى ا ألف فاسد؛ فقكؿ

 أف كما يكف، لـ أف بعد كاستحقاقو الكصؼ ىذا استفتاح يقتضى ( اصْزٌٍََ
 أحد كتشبيييـ يكف، لـ أف بعد الكصؼ ىذا لو حصؿ إنما البيت فى المذككر

 ممكو، فى مغالبنا كاف تعالى أنو إلى كمؤد صحيح، غير باآلخر االستكاءيف
 قاؿ مف كأما خمقو، لجميع لبالغا ىك تعالى ا ألف ا؛ عف منتؼ كىذا

ا؛ فاسد فقكؿ. استقر: تأكيمو  كأما  األجساـ صفات مف االستقرار ألف أيضن
 الممؾ معناه كبعضيـ ، عبل معناه كبعضيـ. ارتفع: تأكيمو: قاؿ مف قكؿ

 معنى كقيؿ ، الببلد أىؿ أطاعو لمف يقاؿ الممالؾ لو استكت كمنو ، كالقدرة
ب ﴿ قكلو كمنو ، الشيء فم الفراغ ك التماـ االستكاء َّٔ َُ لَُّٙ  ثََِؾَ  َٝ ُّ ٟ   ٍ  ٱَٝ ۥ أَ َٞ  زَ

ٌ   ُٚ َ٘  َءار٤َ   ِ   ٔبُؽ ِػ   ٔب  َٝ
 
َن ًَ ؾ  ُ  ٱ ِي١َٗغ   ُِيَ َٝ ُٔ َٖ ٤ِ٘  ىذا فعمى[  ٗٔ: اُؤٖ] ﴾ ٗٔ َِ

نما الخمؽ أتـ:  العرش عمى استكل فمعنى  أعظـ ألنو العرش؛ بذكر قصد كا 
 السنة أىؿ مذىب كىك صحيح فيك. عبل: قاؿ مف قكؿ كأما  األشياء،
 بينيما الفرؽ: قيؿ. عبل في يمـز مثمو ارتفع في ألزمتو ما: قيؿ فإف. كالحؽ

 ،[ ُٖ: يكنس] (ُّشْشِمٌَُُ عَََّب ًَرَعَبىََ صُجْحَبَّوُ): بقكلو بالعمك نفسو كصؼ ا أف
 نفسو يصؼ كلـ الذات، صفات مف كالتعالي بالتعالي نفسو فكصؼ

 ( ُ)" .باالرتفاع
 باالستيبلء فسره مف ألزمو كقد: "  البارم فتح في حجر بف الحافظ قاؿ

 غالبا صار أنو فيمـز يكف لـ أف بعد قاىرا صار أنو مف بو ىك ألـز ما بمثؿ
 ا ككاف تعالى بقكلو بالتمسؾ لمفريقيف ذلؾ عف كاالنفصاؿ ، يكف لـ أف بعد

 مف كبقي كذلؾ يزؿ لـ معناه قالكا بالتفسير العمـ أىؿ فإف ، حكيما عميما
                                                           

(
ٔ

رؾو٤ن: أثٞ ر٤ْٔ ٣بٍو ثٖ ئثوا٤ْٛ كاه اُْ٘و:  3ٗٗ/ٓٔوػ اُجقبه١ الثٖ ثطبٍ ( ّ

 ّ ٖٕٓٓ -ٛـ ٖٕٗٔاَُؼٞك٣خ، اُو٣بٗ اُطجؼخ: اُضب٤ٗخ،  -ٌٓزجخ اُوّل 
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:  القمر كاستكل ، اتصؿ:  الكجو استكل:  ثعمب عف نقؿ ما استكل معاني
 كاستكل ، أقبؿ:  المكاف إلى كاستكل ، تماثبل:  كفبلف فبلف كاستكل ، امتؤل
 نقؿ كقد بعض إلى المعاني ىذه بعض رد كيمكف ، قاعدا كالنائـ قائما القاعد

 خمؼ بف عمي بف داكد إلى بسنده اركؽالف كتاب في اليركم إسماعيؿ أبك
 لو فقاؿ المغكم زياد بف محمد يعني األعرابي بف ا عبد أبي عند كنا"  قاؿ
 يا قاؿ أخبر كما العرش عمى ىك فقاؿ ، استكل العرش عمى الرحمف:  رجؿ
 الشيء عمى استكلى يقاؿ ال اسكت فقاؿ ، استكلى معناه إنما:  ا عبد أبا
 ( ُ" )مضاد لو يككف أف إال

 بو كرد ما عمى االقتصار:  ذلؾ جميع في الصحيح كالمذىب:  نقكؿ
لى التكييؼ دكف التكقيؼ  المتأخريف مف تبعيـ كمف المتقدمكف ذىب ىذا كا 
 بو ككردت آية غير في الكتاب بو نطؽ قد العرش عمى االستكاء:  كقالكا

 كطمب عنو كالبحث ، كاجب التكقيؼ جية مف كقبكلو الصحيحة األخبار
 أئمة عميو كما الصالح السمؼ مذىب ىك كىذا ، جائز غير لو الكيفية

 المسمميف أئمة مف كغيرىـ ، كاألكزاعي كالثكرم األربعة األئمة مف المسمميف
 أتت كما الصفات آيات مف شاكميا كما االستكاء في اآلية ىذه إمرار كىك: 

    (ِ).  تشبيو كال تعطيؿ كال تمثيؿ كال تكييؼ دكف
  انثانث ادلطهة

 انٕخّ صفح    

٣َج   ﴿ تعالى ا قكؿ عف حديثو عند ع   و٠َ  َٝ ِ ٱَٝ  َِ َغَِ  ُ  ٱ ُمٝ َهثِّيَ  ُٚ َٝ ِّ ً  إل   7ٕ َوا

 يعبر كالكجو ، ذاتو أم:  ربؾ كجو"  تعالى ا رحمو قاؿ[  7ٕ: اُوؽٖٔ] ﴾
 مف ينقذني عربي كجو أيف:  تقكؿ مكة كمساكيف ، كالذات الجممة عف بو

                                                           

(
ٔ

  ٙٓٗ/ٖٔ( كزؼ اُجبه١ ثْوػ ٕؾ٤ؼ اُجقبه١ 

(
ٕ

، رل٤َو ٕٕٓ/ٕ، رل٤َو ثٖ ًض٤و ٘ٔٔ/ٔ( االػزوبك ٝاُٜلا٣خ ئ٠ُ ٍج٤َ اُوّبك ُِج٤ٜو٢ 

  3ٕٔ/7اُووٛج٢ 
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  (ُ)"  الجكع مف أم ؛ يكافال
مذىب ، الكجو صفة يؤكؿ نراه السخاكم اإلماـ عادة ىي ككما  الٌسمؼ كى

ٍجو أىف  الصفات مف كىي ، ًباٍلقبيكؿً  فتتمقى الٌسمع بيىا كرد  ثىاًبتىة صفة اٍلكى
 القرآف بصريح ثبكتيا مف الرغـ عمى الخمؼ عمى أشكمت التي الخبرية
 .رافض كغير كمصدؽ عتاب كالعقؿ السنة، كصحيح

 فمف: بعد أما: "السمفي المتكمـ اإلماـ األشعرم الحسف أبك اإلماـ يقكؿ
 قالو لما خبلفان  ذلؾ نقكؿ: لو قيؿ كجيان؟ سبحانو  إف: أتقكلكف: فقاؿ سألنا

 اىْجَالَهِ رًُ سَثِّلَ ًَجْوُ ًََّجْقََ}: كجؿ عز قكلو ذلؾ عمى دؿ كقد المبتدعكف،

 (  ِ" .  ){ ًَاإلِمْشَاًِ

 إِالَّ ىَبىِلٌ شَِْءٍ مُوُّ}: تعالى قكلو اإلماـ بيا استدؿ التي اآلية إلى كنضيؼ

 يناـ، أف لو ينبغي كال يناـ، ال ا إف: " كالسبلـ الصبلة عميو كقكلو ،{ ًَجْيَوُ
 قبؿ النيار كعمؿ النيار، قبؿ الميؿ عمؿ إليو يرفع كيرفعو، القسط يخفض
 مف بصره إليو انتيى ما كجيو سبحات ألحرقت كشفو لك النكر، حجابو الميؿ،
 (ّ. {) خمقو
 عمى الكبرياء رداء إال كتعالى تبارؾ ربيـ يركا أف كبيف القـك بيف كما 
 ( ْ" )عدف جنة في كجيو

                                                           

(
ٔ

   ٙٔٗ/ٕ( رل٤َو اَُقب١ٝ 

(
ٕ

اُ٘بّو: كاه اٌُزت اُؼ٤ِٔخ اُطجؼخ: األ٠ُٝ،   3ٖٓ/ٖ( ٓغٔٞع اُلزب١ٝ الثٖ ر٤ٔ٤خ 

 ّ 317ٔ -ٛـ 1ٓٗٔ

، ( أفوعٚ َِْٓ ك٢ ٕؾ٤ؾٚ، ًزبة: اإل٣ٔبٕ، ٖ) ُّ َّٕ هللاُ اَل ٣ََ٘ب : ئِ ُّ اَل ََّ ِٚ اُ ِٚ َػ٤َِْ ُِ ْٞ ثَبٌة ك٢ِ هَ

 :ِٚ ُِ ْٞ ك٢ِ هَ َٝ ،ِٚ ِْوِ ْٖ َف ِٓ ُوُٙ  َٖ ِٚ ثَ ٠َٜ ئ٤َُِْ ْٗزَ ب ا َٓ  ِٚ ِٜ ْع َٝ جَُؾبُد  ٍُ لَُٚ أَلَْؽَوَم  َْ ًَ  ْٞ ُه َُ ِؽَغبثُُٚ اُُّ٘ٞ

 . ٔٙٔ/ٔ"3ٖٕههْ "

ٝاثٖ ٓبعٚ ك٢ ٍ٘٘ٚ، ًزبة اإل٣ٔبٕ ٝكٚبئَ اُٖؾبثخ ٝاُؼِْ ، ثبة: ك٤ٔب أٌٗود اُغ٤ٜٔخ 

 -و: كاه ئؽ٤بء اٌُزت اُؼوث٤خ ، رؾو٤ن: ٓؾٔل كإاك ػجل اُجبه٢ اُ٘بّ 3٘ٔ، ههْ  7ٓ/ٔ

 ك٤َٖ ػ٠َ٤ اُجبث٢ اُؾِج٢

 3ٖٔ/ٖ(ٓغٔٞع اُلزب١ٝ الثٖ ر٤ٔ٤خ ٗ)



 
 أ.ك/ٓؾٔل ا٤َُل ٍؼل ٓؾٔل رـــلَـ٤و اُـوـوإٓ اُـؼـظـ٤ـْ ٜٝٓ٘غٚ ك٢ ًزبثٚ اإلٓبّ ػِْ اُل٣ٖ اَُقب١ٝ

 ُٔٔٗ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفات مف كغيرىا الصفة بيذه اإليماف عمى كأتباعيـ السمؼ أطبؽ كقد
ثباتيا تعالى الرب  عمييا يطمقكف كال بالذات، سركنيايف ال با يميؽ ما عمى كا 
 مف ذلؾ كغير الجزء، أك العضك مثؿ النفاة يرددىا التي األلقاب مف شيئان 

 الصفة ىذه إثبات أف بدعكل نفييا إلى بيا ليتذرعكا يطمقكنيا التي األلقاب
 في تركج ال معركفة صناعة كىي. كاالفتقار لمحاجة المستمـز التركيب يعني
ف المنة،ك  الحمد ك سكقنا  يـك كجيو كرؤية ا كجو ينكركف الذيف كا 
 ىي كما! يعممكف؟ كلماذا يسعكف؟ إالىـ ترل فيا الجنة، ألىؿ ككبلمو القيامو
 ( ُ. )المستعاف كا! كدىـ؟ ثمرة

 انثاَٙ ادلثحث
 يتفشقح عقذٚح يغائم يف آساءِ

   اٞٔل ادلطهة
 َٔقصّ اإلمياٌ صٚادج  

 أجمعكا التي - كالجماعة السنة أىؿ - الصالح السمؼ عقيدة كمف
 .فيو يتفاضمكف كأىمو كينقص، يزيد اإليماف أف: عمييا

 الصالح السمؼ أئمة كمف كاألحاديث، اآليات مف كثيرة أدلة كردت فقد
  .كينقص يزيد كشعب، درجات اإليماف أف عمى

 كالطاعات المساف؛ كبقكؿ كالجكارح القمب بأعماؿ: يزيد اإليماف
 في كالبغض كالحب تعالى، ا كذكر كالعمـ، كالمعرفة التصديؽ مف ؛كالعبادات

 شعائر بجميع كالقياـ الخ،.. ا عمى كالتككؿ ا، مف كالرجاء كالخكؼ ا،
 .الصالحة األعماؿ مف الديف

 المعاصي كفعؿ المساف؛ كبقكؿ كالجكارح القمب بأعماؿ: ينقص اإليماف
                                                           

(اُٖلبد اإل٤ُٜخ ك٢ اٌُزبة ٝاَُ٘خ اُ٘ج٣ٞخ ك٢ ٙٞء اإلصجبد ٝاُز٘ي٣ٚ أُإُق: أثٞ أؽٔل ٔ)

، اُ٘بّو: أُغٌِ  ٖٖٓٛـ( ٕــ ٘ٔٗٔٓؾٔل أٓبٕ ثٖ ػ٢ِ عب٢ٓ ػ٢ِ )أُزٞك٠: 

اإلٍال٤ٓخ، أُل٣٘خ أُ٘ٞهح، أٌُِٔخ اُؼوث٤خ اَُؼٞك٣خ اُطجؼخ: األ٠ُٝ، اُؼ٢ِٔ ثبُغبٓؼخ 

 ٛـ{ 1ٓٗٔ



 
 أ.ك/ٓؾٔل ا٤َُل ٍؼل ٓؾٔل رـــلَـ٤و اُـوـوإٓ اُـؼـظـ٤ـْ ٜٝٓ٘غٚ ك٢ ًزبثٚ اإلٓبّ ػِْ اُل٣ٖ اَُقب١ٝ

 ُٕٔٗ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القمب كبغفمة الرديئة، كاألفعاؿ كاألقكاؿ بائر،كالك الذنكب كارتكاب كالمنكرات،
 كالسمعة، كالرياء كالعجب، كالكبر، كبالحسد، ، تعالى ا ذكر كنسياف
 .الطالحة األعماؿ كجميع السكء، كقرناء بالدنيا، كالتعمؽ كاإلعراض، كالجيؿ،
 كعمميـ؛ عمميـ حسب عمى إيمانيـ في يتفاضمكف اإليماف أىؿ كأف
 .بعض مف ماناإي أكمؿ فبعضيـ
 عند فقاؿ ، المنيج ىذا عمى تفسيره في السخاكم اإلماـ سار كقد
ئَِما ﴿ كجؿ عز ا لقكؿ تفسيره ب   َٝ ٘   ٍَُٞهح أُِٗيَُذ   َٓ ِٔ ٍُ  َّٖٓ ُْٜكَ ْ   ٣َوُٞ ٌُ  ُٚ َىاَكر   أ٣َُّ

  َٛ ِٙ َٔ  ۦ  ِن ب ٘ب  ئ٣ِ َّٓ َ َٖ ٱ كَأ ُ٘ٞاْ  َُِّن٣ َٓ ْ  كََياَكر   َءا ُٜ   َٔ ْ   ٘بئ٣ِ ُٛ َٝ   َ َٕ ج  زَ ٣َ ُوٝ : اُزٞثخ] ﴾ ٕٗٔ ِْ

٘   ﴿ ّقٌه ٍِ ادلنبفقني ًٍِ [  "ٕٗٔ ِٔ ٍُ  َّٖٓ ُْٜكَ ْ   ٣َوُٞ ٌُ ِٙ َٛ   ُٚ َىاَكر   أ٣َُّ َٔ  ۦ  ِن  لما ألنو ﴾ ٘ب  ئ٣ِ
 كقد ، نزؿ بما إيماف ليـ تجدد: أحكاـ مف فييا كبما بيا فآمنكا اآلية نزلت

 عمى اإليماف أف يظير كالذم ؟ كينقص يزيد ىؿ اإليماف أف في الناس اختمؼ
 (ُ. " ) يتجدد بما التصديؽ ككجكب الكحي بزيادة يزيد ا رسكؿ عيد

 اإليماف بزيادة القائميف مع أنو سبؽ فيما السخاكم اإلماـ قكؿ مف يتبيف
 فحسب اليقيف كزيادة ، التصديؽ بقكة تككف زيادتو أف يرل أنو إال ، كنقصو

 مذىب ىك كما ، باألعماؿ كليس كاألدلة البراىيف بتجدد يحصؿ كذلؾ ،
 .   بالمعصية كينقص ، بالطاعة يزيد اإليماف بأف القائميف الجميكر

    انثاَٙ ادلطهة
   ّانكثريج يشتكة يف قٕن  

 بيف فييا الٌنزاع نشأ التي العظيمة المسائؿ ًمفى  الكبيرة مرتكب مسألة إفٌ 
 الٌتكفير بدعةى  العمماء عدٌ  بؿ األٌمة، ىذه تاريخ ًمفٍ  مبكِّرو  كقتو  منذ المسمميف
 كليذا: )تيمية ابف اإلسبلـ شيخ يقكؿ. األٌمة في ظيكران  البدع أٌكؿ بالٌذنكب

 ظيرت بدعةو  أٌكؿ فإٌنو كالخطايا؛ بالٌذنكب المسمميف تكفير مف االحتراز يجب
 (ِ)( . دماءىـ كاستحٌمكا المسمميف أىميا فكفر اإلسبلـ، في

                                                           

(
ٔ

  ٖٗ٘/ٔ( رل٤َو اَُقب١ٝ 

(
ٕ

  ٖٔ/ٖٔ( ٓغٔٞع اُلزبٟٝ الثٖ ر٤ٔ٤خ 



 
 أ.ك/ٓؾٔل ا٤َُل ٍؼل ٓؾٔل رـــلَـ٤و اُـوـوإٓ اُـؼـظـ٤ـْ ٜٝٓ٘غٚ ك٢ ًزبثٚ اإلٓبّ ػِْ اُل٣ٖ اَُقب١ٝ

 ُٖٔٗ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ُ)"  كافر بيرةالك مرتكب أفٌ  الخكارج كيعتقد" 
 فبل المٍنزلتيف، بيف مٍنزلة في الكبيرة مرتكب أفٌ  يعتقدكف:  المعتزلة أما
 (ِ) .كافران  يسٌمى كال مؤمنان  يسٌمى

 الكبيرة مرتكب في المرجئة مذىب كالمقاالت الفرؽ أصحاب نقؿ كقد
ف الٌنار، منيـ أحد يدخؿ كال الجٌنة، في أٌنيـ يعتقدكف كأٌنيـ  فعؿ ما فعؿ كا 

 (ّ. )كاآلثاـ الٌذنكب فم
ـه  الكبيرة مرتكب أفٌ  الٌسنة أىؿ يعتقد:  السنة أىؿ أما  لـ فاسؽه  ميٍسًم
 مؤمف بؿ اإليماف، كامؿ مؤمنان  ىك كليس اإلسبلـ، ديف مف بمعصيتو يخرج

 (  ْ) .بكبيرتو فاسؽ بإيمانو
 ا رحمو السخاكم اإلماـ منيج ينتمي مذىب أم إلى ىنا يعنينا كالذم

 مذىبو أف أـ الخكارج أك المرجئة أك المعتزلة مع ىك ىؿ تفسيره في تعالى
 .  كالجماعة السنة أىؿ عميو ما يكافؽ

 ﴿ تعالى ا قكؿ عف حديثو معرض في ا رحمو السخاكم اإلماـ قاؿ
جَب   زَِ٘جُٞاْ رَغ   ئِٕ ب ئِوَ ًَ َٓ   ٘ ٞ  رُ َٜ َٕ   ٘ لِّو   ُٚ َػ ٌَ ُٗ   ْ ٌُ َٓ ٢ٍَِّ  َػ٘  ٓ  ْ ٌُ ُٗل   ارِ َٝ  ِ ِْف ل   ٌُ ِو٣ٔب َفالُّٓ ًَ 

 مصرا مات مف أف في اآلية بيذه المعتزلة تمسكت" [  ٖٔ: اَُ٘بء] ﴾ ٖٔ
 مدخبل دخكلو في يشترط ألنو ؛ الجنة يدخؿ كال النار في يخمد كبيرة عمى
َّٕ  ﴿ :} تعالى بقكلو تمسككا السنة كأىؿ ، الكبائر يجتنب أف كريما َ ٱ ئِ  اَل  ّللَّ

ـ   ْ   إَٔ لِوُ ٣َ ـ  ۦ ِٚ ثِ  َوىَ ٣ُ َ٣ ب لِوُ َٝ َٓ  َٕ   ُكٝ
 
ٖ ُِيَ َم َٔ ب   ُِ َْ ٖ ُء  ٣َ َٓ َٝ   ْ ِ ٱثِ  ِوى  ٣ُ ََّ  كَوَل   ّللَّ َٙ 

                                                           

. ُإلٓبّ ػجل اُوبٛو ثٖ ٛبٛو ثٖ ٓؾٔل ثٖ ػجل هللا 3ٓ-17( اُلوم ث٤ٖ اُلوم، ٓ: ٔ)

ٛـ( اُ٘بّو: كاه ا٥كبم 3ٕٗ)أُزٞك٠: اُجـلاك١ اُز٢ٔ٤ٔ األٍلوا٢٘٤٣، أثٞ ٖٓ٘ٞه 

 377ٔث٤وٝد اُطجؼخ: اُضب٤ٗخ،  –اُغل٣لح 

(
ٕ

( ّوػ األٍٕٞ اُقَٔخ، ػجل اُغجبه ثٖ أؽٔل، رؾو٤ن ػجل اٌُو٣ْ ػضٔبٕ، ٛ األ٠ُٝ 

 .37ٙٛـ ٌٓزجخ ٝٛجخ، ٓ: 1ٖٗٔ

َِط٢ اُؼَوال٢ٗ )أُزٞك٠ٖ) َٔ : (اُز٘ج٤ٚ ٝاُوك ػ٠ِ أَٛ األٛٞاء ٝاُجلع ألث٢ اُؾ٤َٖ اُ

أُؾون: ٓؾٔل ىاٛل ثٖ اُؾَٖ اٌُٞصو١ اُ٘بّو: أٌُزجخ األىٛو٣خ   ٖٗ/ٔٛـ( 77ٖ

 ٖٓو .  -ُِزواس 

 3ٖٔٔأٌُزت اإلٍال٢ٓ ث٤وٝد/ اُطجؼخ اُواثؼخ:  73ٔ( ّوػ اُؼو٤لح اُطؾب١ٝ ٕـــ ٗ)



 
 أ.ك/ٓؾٔل ا٤َُل ٍؼل ٓؾٔل رـــلَـ٤و اُـوـوإٓ اُـؼـظـ٤ـْ ٜٝٓ٘غٚ ك٢ ًزبثٚ اإلٓبّ ػِْ اُل٣ٖ اَُقب١ٝ

 ُٗٔٗ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  َِ  عمى كالمصر ، الكبيرة مرتكب فيو كيدخؿ[  ٙٔٔ: اَُ٘بء] ﴾ ٙٔٔ ثَِؼ٤ًلا اَل  َٙ
 ( ُ" )المشيئة إلى مكككؿ الكؿ كأمر ، الصغيرة
 أىؿ لمذىب ارهانتص رائحة منو يشـ السخاكم اإلماـ ذكره الذم ىذا

 ا يرضاه الذم الحؽ المذىب كىك ، الكبيرة مرتكب مسألة في السنة
 عٌذبو شاء إف تعالى، ا مشيئة تحت اآلخرة في الكبيرة فمرتكب ، كرسكلو
ف بعدلو،  . كفضمو برحمتو لو غفر شاء كا 

 ال الٌنار في - - محٌمد أمة مف الكبائر كأىؿ: )الٌطحاكم اإلماـ يقكؿ
ف مكٌحدكف، كىـ ماتكا إذا ،يخمدكف  ا لقكا أف بعد تائبيف، يككنكا لـ كا 
 بفضمو عنيـ كعفا ليـ غفر شاء إف كحكمو، ا مشيئة في كىـ عارفيف،

َّٕ  ﴿: كتابو في كجؿٌ  عزٌ  ذكر كما َ ٱ ئِ ـ   اَل  ّللَّ ْ   إَٔ لِوُ ٣َ ِٚ  َوىَ ٣ُ ـ  ۦ ثِ َ٣ ب لِوُ َٝ َٓ  َٕ   ُكٝ
 
 ُِيَ َم

ٖ َٔ ب   ُِ َْ ٖ ُء  ٣َ َٓ ِ ٱثِ  ِوى  ْ  ٣ُ  َٝ ٟ   ك  ٱ كَوَلِ  ّللَّ بئِص   زََو ب ًٔ ًٔ ف[  1ٗ: اَُ٘بء] ﴾ 1ٗ َػِظ٤  كا 
 مف الشافعيف كشفاعة برحمتو، منيا يخرجيـ ثـ بعدلو، الٌنار في عٌذبيـ شاء
 كلـ معرفتو، أىؿ مكلى تعالى ا بأف كذلؾ جنتو، إلى يبعثيـ ثـ طاعتو، أىؿ

 ( ِ( )نكرتو كأىؿ الداريف في يجعميـ
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

(
ٔ

 77ٔ/ٔ( رل٤َو اَُقب١ٝ 

(
ٕ

  3ٖٙ( ّوػ اُؼو٤لح اُطؾب٣ٝخ 



 
 أ.ك/ٓؾٔل ا٤َُل ٍؼل ٓؾٔل رـــلَـ٤و اُـوـوإٓ اُـؼـظـ٤ـْ ٜٝٓ٘غٚ ك٢ ًزبثٚ اإلٓبّ ػِْ اُل٣ٖ اَُقب١ٝ

 َُٕٗ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
  انثانث انثاب

  انغخأ٘ اإلياو يُٓح

 يُّ ٔيٕقفّ  تانشأ٘ انتفغري يف
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اٞٔل انفصم  
  انثالغٙ انُحٕ٘ انهغٕ٘ االجتاِ

 انغخأ٘ تفغري يف
 

عراب صرؼ مف بيا يتصؿ كما كعمكميا المغة إف  ، مفردات كمعانى كا 
 تحصيمو عميو يجب ما أكؿ ىك بؿ  معرفتو، المفسر عمى يجب مما ذلؾ كؿ
 العرب لغة عمى نزؿ الكريـ القرآف ألف ؛ التفسير عمى المعينة العمـك مف

 عمييا؟ نزؿ التي المغة ىذه يتقف ال مف إذف يفسره فكيؼ ، آدابيا كراعى
 عالـ غير برجؿ أكتى ال: " قاؿ أنو - ا رحمو - مالؾ عف نقؿ كلذلؾ

 يؤمف ألحد يحؿ ال: مجاىد كقاؿ. نكاالن  جعمتو إال ا كتاب يفسر العرب بمغة
 بؿ. العرب بمغات عالمان  يكف لـ إذا ا كتاب في يتكمـ أف االخر كاليـك با
 لمغة معرفتو تككف أف يجب إذ ، المغة ليذه اليسيرة المعرفة تكفى ال أنو ذكركا

 المراد يعمـ كال المعنييف أحد يعمـ كىك مشتركان  المفظ يككف قد إذ ؛ متعمقة
 ( ُ.  ) اآلخر

 ؛ لممفسر معرفتو الـز أيضان  فيك النحك أما ، المغة لمفردات بالنسبة ىذا
 تبعان  المعنى اختمؼ اإلعراب اختمؼ فإذا ، المعنى في يؤثر اإلعراب ألف

 .الختبلفو
 ىمـ عنو تقصر أف ينبغي فبل أيضان  الميمات مف التصريؼ عمـ ككذا
 بمعناىا يعرؼ مصدرىا فبيا ثـ أصميا بتقرير الكممة تصريؼ ألف ، المفسريف
 .  عميو تدؿ عما كيكشؼ

 النحك في إماما كاف ، تعالى ا رحمو السخاكم الديف عمـ كاإلماـ
:  كتابو كحسب ، كمصنفاتو كتبو ضكء في جمي أمر كىذا ، كاألدب كالمغة

                                                           

(
ٔ

  ٖٕٔ/ٗ( اإلروبٕ ك٢ ػِّٞ اُووإٓ 
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 السادس القرنيف نحاة مف السخاكم كيعد ، المفصؿ شرح في المفضؿ
 ، النضج مرحمة إلى كصؿ قد الفترة ىذه في لنحكا ككاف ، اليجرييف كالسابع
 ىذه نحاة دكر جعؿ مما ، األركاف مكتمؿ البنياف شامخ متكامبلن  عمما كأصبح
 كالتنظيـ كالتبكيب كالتحميؿ كالشرح كاالختيار الترجيح عمييـ يغمب الفترة

 في الفترة تمؾ في النحاة أبدع فقد ذلؾ كمع ، كآرائيـ السابقيف لمصنفات
 مع كعرضيا ، كتبيـ خبلؿ مف ، المتقدميف العمماء كأقكاؿ آراء جمع

 ما عمى كالحجة القكم الدليؿ أساس عمى كاالختيار كالترجيح المناقشة
 كالتبكيب التنظيـ في بالتأليؼ بالمنيجية الفترة ىذه نحاة كامتاز – يختاركنو

 نحكم ذىببم التقييد عدـ النحاة عمى الفترة تمؾ في الغالب االتجاه ككاف –
 يركنو ما مدرسة كؿ مف كاالنتقاء االختيار عمى مذىبيـ قاـ بؿ ، معيف
 ما كىك ، ذاؾ أك الرأم ىذا تؤيد التي كالشكاىد األدلة عمى مستندا ، صكابا
 كانكا النحاة مف أخرل طائفة كجكد مع ، البغدادية المدرسة اتجاه يمثؿ كاف

 .  عركفةالم النحكية المذاىب مف معيف بمذىب يتقيدكف
 غالب مذىب يذىب الفترة تمؾ في عاش الذم السخاكم الديف عمـ ككاف

 إلى أكثر بصكرة ميمو مع ، البغدادية المدرسة اتجاه كىك ، عصره نحاة
 .  البصرية المدرسة

 مدرسة األصميتيف المدرستيف مف األخذ عمى يقـك البغدادييف اتجاه ككاف
 أمثاؿ مف الفترة تمؾ نحاة عمى بالغال المذىب ىك البصرة كمدرسة الككفة

 .  كغيرىـ العكبرم البقاء كأبك الشجرم كابف الزمخشرم
 مصنفاتو في النحكم بمذىبو يصرح لـ ا رحمو السخاكم أف كالحؽ

 إلى دعانا ما كلكف ، معينة نحكية مدرسة إلى كانتمائو بميمو يصرح لـ ككذلؾ
 السطكر كفي ، تفسيره ؿخبل  مف استنبطناه ما النحك في ببغداديتو الحكـ
 .   التكفيؽ كبا كالببلغة كالنحك المغة في منيجو سنبيف التالية
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  اٞٔل ادلثحث
 انغخأ٘ تفغري يف انهغٕ٘ االجتاِ

 كالمراد ، المغة عمـك مف الغريب عمى الكبلـ في ىنا البحث كينحصر
 نتكا سكاء ، لمعناىا كبياف تفسير إلى تحتاج التي األلفاظ أخص بصفة
 . حرفا اك فعبل أك اسما المفظة

 الكريـ القرآف لتفسير يتصدل لمف بالنسبة كبيرة أىمية لو االتجاه كىذا
 كأما"  خاصة بصفة القرآف غريب كمعرفة المغة أىمية مبينا جزم بف قاؿ ،

 القرآف غريب كىي. منيا القرآف في كرد ما حفظ مف لممفسر بد فبل المغة
 تصانيؼ القرآف غريب في الناس صنؼ دكق. التفسير فنكف مف كىي
  (ُ)."كثيرة

 إال لفظة تجد كقمما ، الناحية ىذه في ا رحمو السخاكم اإلماـ برع كقد
 مدل يبيف تفسيره في كرد كمما ، المغكية الناحية مف اإلماـ عنيا كتحدث
 :  يمي ما بالمغة البالغ اىتمامو
 تعالى ا لقكؿ تفسيره عند ذكره ما ﴿  

  َُ ْٝ َٖ ٱ ئِيَ أُ ْ  َٔ  أَػ   َؽجِطَذ   َُِّن٣ ُٜ ُِ 

ٗ  ٱ ك٢ِ ب ِفَوحِ أل   ٱَٝ  ٤َبُلُّ َٓ َٝ ُْٜ َُ ٖ ِّٓ  
 َّٗ َٖ ِو٣  ا رحمو قاؿ[  ٕٕ: ػٔوإ اٍ] ﴾ ٕٕ ِٖ

 ، الحبنطي:  كمنو ، مجكؼ كىك ، البطف انتفاخ:  الحبط أصؿ"  تعالى
:  أك حبيط : تصغيره في قكلؾ بدليؿ ، كاأللؼ النكف بزيادة ، البطف لمكبير
 (ِ). "  الحبط لو حصؿ مف بيبلؾ أعماليـ حبكط شبو ، حبينط

 ، البطف انتفاخ بمعنى كأنو ، الحبط كممة معنى السخاكم اإلماـ يبيف
لى  كأصؿ"  قاؿ حيث مفرداتو في األصفياني الراغب ذىب المعنى ىذا كا 

بىًط، مف الحبط  عميو ؿكقا بطنيا، ينتفخ حتى أكبل الدابة تكثر أف كىك الحى
 (ّ")  «يمـٌ  أك حبطا يقتؿ ما الربيع ينبت مٌما إفٌ »: السبلـ

                                                           

(
ٔ

 ٙٔ/ٔ( رل٤َو ثٖ عي١ 

(
ٕ

 ٖ٘ٔ/ٔ( رل٤َو اَُقب١ٝ 

(
ٖ

كاه اُْ٘و: كاه اُوِْ ـ كْٓن ، ٝاُؾل٣ش  1ٕٓ( أُلوكاد ُِواؿت األٕلٜب٢ٗ ٕــ 

/  ٕٙ/ٗأفوعٚ اُجقبه١ ك٢ ٕؾ٤ؾٚ ثبة : اُ٘لوخ ك٢ ٍج٤َ هللا ،ًزبة اُغٜبك ٝا٤َُو ، 

 .  1ٕٕٗههْ 
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 بطكنيا لذلؾ تنتفخ حتى فتكثر الماشية تأكؿ أف الحبط: الجكىرم قاؿ" 
 عف بطنيا انتفخ: حبطا بالكسر، الشاة، كحبطت.  فييا ما عنيا يخرج كال
 يحبط فخانت إذا بطنو حبط: األزىرم كقاؿ( ُ. ) الحندقكؽ كىك الذرؽ، أكؿ

 (  ِ. " )حبط فيك حبطا،
 قاؿ{  ٍذساسا عيْنٌ اىضَبء ّشصو} تعالى ا لقكؿ تفسيره عند ذكره ما 

 ؛ كالمؤنث المذكر فيو يستكم بما شبو ، الدركر الكثير:  المدرار"  ا رحمو
 (ّ" ) كمبيات كمذكار معطار امرأة:  تقكؿ

 ًمف كأصمو: قالكا. ًمٍئناثك  ًمٍذكار كامرأة لممبالغة كىك ًمٍفعاؿ كمدرار" 
 الدعاء في «درُّه درا  ال»: كمنو الحاًلب عمى كركًده كثرةي  كىك «المبف دىرِّ »

 سبؽى »: قكليـ مثؿي  كىي «ًغرارىه ًدراتي  سبقىتٍ »: المثؿ كفي. الخير بقمة عميو
 إذا ألنايا: قالكا الفحؿ، طمبيا عف كناية الًمٍعزل كاستدارت.  «مىطىرىه سيميو
مىمىتٍ  بىٍتوطىمى  لىدىتٍ  حى  ( ْ. " )فىدىرات فىكى

 عميكـ المطر يرسؿ ربكـ استغفرتـ إف أم"  الكريمة اآلية معنى فيككف
 كيعـ كالثمار، كالغبلؿ كالخصب الخير فيكثر كالغزارة، الدركر كثير متتابعا،
 كيعطكـ الكثيرة باألمكاؿ كيمددكـ كاالستقرار، كالسعادة كاالطمئناف الرخاء
 كالشعكر كالرفاه األمف بسبب كاألكالد الذرية لكـ كيكثر الكفيرة، اتالخير 

 ( ٓ"  ) باالستقرار

                                                           

ـلٞه ػطبه ، اُ٘بّو: كاه اُؼِْ رؾو٤ن: أؽٔل ػجل اُ 1ٔٔٔ/ٖ( اُٖؾبػ ُِغٞٛو١ ٔ)

 ّ .  317ٔ -ٛـ 7ٓٗٔث٤وٝد اُطجؼخ: اُواثؼخ  –ُِٔال٤٣ٖ 

أُؾون: ٓؾٔل ػٞٗ ٓوػت اُ٘بّو: كاه ئؽ٤بء  1ٕٕ/ٗ(  رٜن٣ت اُِـخ ُألىٛو١ ٕ)

 ّٕٔٓٓث٤وٝد اُطجؼخ: األ٠ُٝ،  –اُزواس اُؼوث٢ 

  ٖٔ٘/ٕ( رل٤َو اَُقب١ٝ  ٖ)

أُؾون: اُلًزٞه أؽٔل ٓؾٔل اُقواٛ اُ٘بّو:  ٕٗ٘/ٗ( اُله أُٖٕٞ ٤َُِٖٔ اُؾِج٢ ٗ)

 كاه اُوِْ، كْٓن

(
٘

 كْٓن -ُ٘بّو : كاه اُلٌو أُؼبٕو  ٕٗٔ/3ٕ( اُزل٤َو ا٤ُ٘ٔو ُِيؽ٢ِ٤ 

 ٛـ  1ٔٗٔاُطجؼخ : اُضب٤ٗخ ، 
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  انثاَٙ ادلثحث
 انغخأ٘ تفغري يف انشعشٚح انشٕاْذ

 أىمية المبحث ىذا في كسنبيف لممفسر المغة أىمية مضى فيما بينا
 ، يةالجاىم في العرب عند عظيـ قدر لو كاف الشعر أف المعمـك فمف ، الشعر
 ترتب العرب ديكاف الشعر كاف فإذا ، الشعر ىك الجاىمية في ديكانيـ كاف فقد
 مف معنى التبس فإف ، العرب عند المغكية المعاني مف كثيرا فيو أف ذلؾ عمى

 السنة في أك القرآف لغة في يعرؼ فمـ األلفاظ مف لفظ اشتبو أك المعاني
 ، كلغتيـ العرب بمساف نزؿ فالقرآ ألف ؛ الشعر إلى ذلؾ بعد رجعنا النبكية

 الصحابة عف جاء قد األنبارم بكر أبك قاؿ"  اإلتقاف في السيكطي قاؿ
 جماعة كأنكر ، بالشعر كمشكمو القرآف غريب عمى االحتجاج كثيرا كالتابعيف

 لمقرآف أصبل الشعر جعمتـ ذلؾ فعمتـ إذا كقالكا ذلؾ النحكييف عمى ليـ عمـ ال
 القرآف في مذمـك كىك القرآف عمى بالشعر جيحت أف يجكز ككيؼ كقالكا

 بؿ لمقرآف أصبل الشعر جعمنا أنا مف زعمكه كما األمر كليس قاؿ ، كالحديث
 جعينبه إّب}  قاؿ تعالى ا ألف بالشعر القرآف مف الغريب الحرؼ تبييف أردنا

 (ُ" ) { ٍجني عشثِ ثيضبُ}  كقاؿ { عشثْب قشآّب
 كلـ الجانب ىذا تيمؿ لـ أنيا لكجدنا سيرالتف كتب عمى نظرة ألقينا كلك

 .  كالكثرة القمة حيث مف متفاكتة أنيا إال ، الشعرية الشكاىد مف تخؿ
 ، بالغة عناية الجانب بيذا اعتنى قد ا رحمو السخاكم اإلماـ كمفسرنا

 يندرج الذم العركضي البحر يذكر كلكنو لقائمو البيت ينسب ال أنو رأينا كقد
 :   يمي ما أشعار مف كتابو في كرد كمما ، يتالب ذلؾ تحتو

 ثٌَُّ يَخىضٌُّءَثِجَيَٰٱ َّعََيٌَُُ ىِيَّزَِِّ  ىيَّوِٱ عَيََ ىزٌَّثَخُٱ إَََِّّب ﴿ تعالى ا لقكؿ تفسيره عند ذكره ما -ٔ

                                                           

(
ٔ

  7ٙ/ ٕ(  اإلروبٕ ك٢ ػِّٞ اُووإٓ ٢ٛٞ٤َُِ 
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 قاؿ  [1١: اىنضبء] ﴾ 1١ حَنَِْب عَيًَِْب ىيَّوُٱ ًَمَبَُ عَيَْيٌِ ىيَّوُٱ َّزٌُةُ ئِلَفَإًُْىَٰ قَشِّت ٍِِ َّزٌُثٌَُُ
 العمـ ضد:  بالجيؿ يريد كليس ، بإقداـ أم بجيالة قكلو"  تعالى ا رحمو

نما ، إثـ كال ، عميو الحد ، بالتحريـ الجاىؿ فإف ،  مف الشاعر كقكؿ ىك كا 
 :  الكافر

 (ُ)"  الجاىمينا جيؿ فكؽ فنجيؿ       عمينا أحد يجيمف ال أال
 اإلقداـ بمعنى اآلية ىذه في الجيؿ ا رحمو السخاكم اإلماـ فسر
 العمماء أقكاؿ اختمفت كقد ، كمثـك بف عمرك لساف عمى كرد بما كاستدؿ

 البحر صاحب قاؿ الكريمة اآلية ىذه في الكارد الجيؿ معنى في كالمفسريف
 إذ تحصيؿ، كقمة سفو ذكم جاىميف: أم حاؿ، بجيالة كمكضع"  المحيط
 إلى يدعك كالعقؿ ، لمعقؿ اليكل غمبة عف إال يككف ال السكء، ارتكاب

 بيذا جاىؿ عاص فكؿ المخالفة، إلى يدعكاف كالشيكة كاليكل الطاعة،
 عف كركم. الضحاؾ إليو ذىب كما التعمد، ىنا الجيالة تككف كال. التفسير
.  عميو ا تاب كتاب، الذنب تعمد مف أف عمى: المسمميف إلجماع مجاىد
 أك كانت عمدا بجيالة ىي معصية كؿ أف عمى  ا رسكؿ أصحاب كأجمع
  .جيبل

 كنو يعمـ ال كلكف معصية، ككنيا يجيؿ ال أم بجيالة: الكمبي كقاؿ
 كخرج بيا اختص ما يعني جيالة، كميا الدنيا أمكر :عكرمة كقاؿ. العقكبة

 ( ِ. " )ا طاعة عف
ٜ   ﴿ تعالى ا لقكؿ تفسيره عند ذكره ما -ٕ ُّٓ َٖ ٍُ  اعِۖ ُلَّ ٱ ئ٠َُِ ِطِؼ٤ َٕ ٌَ  ُ  ٱ ٣َوُٞ  لُِوٝ

ٞ   َناَٛ   و ٌّ ٣َ َِ  مسرعيف:  ميطعيف"  تعالى ا رحمو قاؿ [1: اُؤو] ﴾ 1 َػ

                                                           

(
ٔ

ُوٖبئل اَُجغ اُطٞاٍ ٝاُج٤ذ ُؼٔوٝ ثٖ ًِضّٞ ٣٘ظو ّوػ ا  7ٔٔ/ٔ( رل٤َو اَُقب١ٝ 

رؾو٤ن: ػجل اَُالّ ٓؾٔل ٛبهٕٝ اُ٘بّو: كاه أُؼبهف    ٕٙٗاُغب٤ِٛبد ُألٗجبه١ 

 اُطجؼخ: اُقبَٓخ 

(
ٕ

 1ٕٓ/ٖ( اُجؾو أُؾ٤ٜ ألث٢ ؽ٤بٕ 



 
 أ.ك/ٓؾٔل ا٤َُل ٍؼل ٓؾٔل رـــلَـ٤و اُـوـوإٓ اُـؼـظـ٤ـْ ٜٝٓ٘غٚ ك٢ ًزبثٚ اإلٓبّ ػِْ اُل٣ٖ اَُقب١ٝ

 ُٕٕٗ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قكؿ كمنو عنو بأبصارىـ يميمكف ال إليو ناظريف كقيؿ ، أعناقيـ مادم
 :  الطكيؿ مف الشاعر

  (ُ)"كميطع مطيع لي سعد بف كنمر     أرل كقد سعد بف نمر تعبدني  
ٌكبى  عينيقىو مىدا  ًإذىا كأىٍىطىعى،. العىٍدك ًفي اإلٍسراعي : ٍىطىاعي كاإٍلً "   بيذا رأسىو كصى
 قد السخاكم أكرده الذم كالبيت ، ميطعيف كممة معنى السخاكم اإلماـ فسر
: ىطع"  فقاؿ العيف صاحب كأكرده ، منسكب غير العرب لساف في جاء

ؿا  عىزا  -اي  قاؿ عنو فىعيوي ير  ال الشايء عمى ببصره الميٍقًبؿي : الميٍيًطعي  : -كجى
ٍقًنًعي ميٍيًطًعيفى  ؤيًسًيـٍ  مي   قاؿ ىيطيكعا، ىىطىعى :  الخميؿ قكؿ كفي  ري

  كميٍيًطعي  ميطيعه  لي سعد بف كنمر...  أرل كقد سعد بف ًنٍمر تىعىبادىني
 أسرىعى  إذا العىٍدكً  في أٍىطىعى : عرااـ قاؿ. فىٍكقي فصار لي ذليبل كاف: يقكؿ

 (ِ." )خمقة تصكيبه  عينيقو في: ميٍيًطعه  عيركب
 ال كخضكع، ذؿ في إليو ينظركف الداع، إلى مسرعكف أنيـ:  كالمعنى

 .شديد صعب يـك ىذا:  القيامة يـك الكافركف يقكؿ عنو، بصرىـ يتحكؿ
كَ   ﴿ تعالى ا لقكؿ تفسيره عند ذكره ما -ٖ َٜخَٝ أَثّب ٌِ [  ٖٔ: ػجٌ] ﴾ ٖٔ َٝ

 يـؤ:  أم ، يؤب ألنو ؛ المرعى:  كاألب"  ىتعال ا رحمو قاؿ
 :  الشاعر قاؿ ، أخكاف كاألـ كاألب.  كينتج

 (ّ)" كالمكرع بو األب كلنا         دارنا كنجد قيس جدنا
 مف كثير عنيا تحدث التي الغريبة القرآنية األلفاظ مف{  األب}

 ، لعربيا الشعر في كرد بما فسرىا حيث ، السخاكم اإلماـ كمنيـ المفسريف
. المرعى بأنو عنو بعضيـ كعبر ، الكؤل: األب: أبب"  المساف صاحب قاؿ
: العزيز التنزيؿ كفي.  الماشية تعتمفو الذم الكؤل جميع األب: الزجاج كقاؿ

                                                           

(
ٔ

  7ٕٖ/1ٝاُج٤ذ ك٢ َُبٕ اُؼوة ؿ٤و َٓ٘ٞة ُوبئِٚ  7ٓٗ/ٕ( رل٤َو اَُقب١ٝ 

(
ٕ

ٜٓل١ أُقي٢ٓٝ، ك ئثوا٤ْٛ اَُبٓوائ٢  ُٔؾون: ك  ٔٓٔ/ٔ(  اُؼ٤ٖ ُِق٤َِ اُلوا٤ٛل١ 

 اُ٘بّو: كاه ٌٝٓزجخ اُٜالٍ 

(
ٖ

  ٕٗٓ/ٔٝاُج٤ذ ك٢ َُبٕ اُؼوة ؿ٤و َٓ٘ٞة ُوبئِٚ  7ٓ٘/ٕ(  رل٤َو اَُقب١ٝ 



 
 أ.ك/ٓؾٔل ا٤َُل ٍؼل ٓؾٔل رـــلَـ٤و اُـوـوإٓ اُـؼـظـ٤ـْ ٜٝٓ٘غٚ ك٢ ًزبثٚ اإلٓبّ ػِْ اُل٣ٖ اَُقب١ٝ

 ُٖٕٗ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  كأبا كفاكية
 الفاكية: مجاىد كقاؿ. أبا كمو المرعى تعالى ا سمى: حنيفة أبك قاؿ. 

 كالفاكية لمدكاب المرعى مف فاألب نعاـ،األ  أكمت ما كاألب الناس، أكمو ما
 (  ِ. )األنعاـ يأكمو ما األب: الفراء قاؿ( ُ. " )لئلنساف

  انثانث ادلثحث
 انغخأ٘ تفغري يف اإلعشاتٙ انُحٕ٘ االجتاِ

 النحكية بالناحية ا رحمو السخاكم اإلماـ اىتماـ سبؽ فيما بينا
 كسابقاتيا كالعناية االىتماـ مف ركبي قدران  أخذت قد الناحية كىذه ، اإلعرابية

 .  المغكية المباحث مف
 تفسير في كاضحة كانت كالنحكية اإلعرابية الناحية فإف حاؿ كؿ كعمى
  كبير بشكؿ السخاكم
 العمـ ىذا في كاسعة دراية عمى كاف ا رحمو السخاكم اإلماـ أف كبما

 كقد ، كتكجيييا اإلعرابية األكجو بذكر مكلع نجده ، فيو راسخة قدـ كذا ،
 صفحات مف صفحة كؿ في يبرز اىتماما تفسيره في اإلعرابي بالتكجيو اىتـ
 ، بالنحك اىتمامو عمى األمثمة بعض ىنا كأذكر ، تقريبا التفسير ىذا

 :  اإلعرابي النحكم المقتضى بحسب لمتفسير كتكجييو
 تعػػػػػػػالى ا لقػػػػػػػكؿ تفسػػػػػػيره عنػػػػػػػد ذكػػػػػػػره مػػػػػػا ﴿   ُ اااااااا ااااااا ٔ ٔ  ٔ   تٌ ًِزَ 

 ٍَ اااا أُٗااااِي ااااٖ كَاااااَل  يَ ئ٤َُِ  ٌُ اااال   كِاااا٢ ٣َ اااا َؽااااَوط ِهىَ َٕ  ٘ ِٚ  ُِزُ٘ااااِنهَ  ُٚ ِّٓ ااااۦ ثِاااا  ً ِم َٝ  ٟ  َو

  ِ إ  ُِ ُٔ َٖ ٤ِ٘  [ ٕ  ،ٔ: االػواف] ﴾  ٕ ِٓ
 اسـ إنو:  قمنا إذا{ ادلض} عف خبر:  كتاب قكلو"  تعالى ا رحمو قاؿ 

 ، كتاب ىذا:  أم ، محذكؼ مبتدأ خبر:  كتاب أك ، القرآف اسـ أك لمسكرة
 أجمو مف مفعكال منصكب أك{ مزبة} عمى عطفيا المحؿ مرفكع{ ًرمشٍ}

                                                           

(
ٔ

 ٕٗٓ/ٔ(  َُبٕ اُؼوة 

(
ٕ

أُؾون: أؽٔل ٣ٍٞق اُ٘غبر٢ / ٓؾٔل ػ٢ِ اُ٘غبه /   1ٖٕ/ٖ(  ٓؼب٢ٗ اُووإٓ ُِلواء 

ٖٓو اُطجؼخ:  –ج٢ اُ٘بّو: كاه أُٖو٣خ ُِزأ٤ُق ٝاُزوعٔخ ػجل اُلزبػ ئٍٔبػ٤َ اُِْ

 األ٠ُٝ



 
 أ.ك/ٓؾٔل ا٤َُل ٍؼل ٓؾٔل رـــلَـ٤و اُـوـوإٓ اُـؼـظـ٤ـْ ٜٝٓ٘غٚ ك٢ ًزبثٚ اإلٓبّ ػِْ اُل٣ٖ اَُقب١ٝ

 ُٕٗٗ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلنذار أم{ ىزنزس} مكضع عمى معطكؼ مجركر أك {ىزنزس} عمى معطكؼ
 مصدر نعت{ قيْال} زائدة{  رزمشًُ ٍب قيْال}: تعالى قكلو في كما ، كالذكرل
 مف ، منصكبة أك المحؿ مرفكع{ كـ}ك ، قميبل تذكرا تتذكركف أم ، محذكؼ

 بأسنا جاءىا:  القياس:  قمت فإف.  كضميره المفعكؿ عف الفعؿ اشتغاؿ باب
 ( 1. " ) إىبلكيا أردنا:  أم{ أىمكناىا: } قكلو أف:  فجكابو.  فأىمكناىا

 إعراب يذكر أنو يرل تعالى ا رحمو السخاكم اإلماـ ذكره فيما المتأمؿ
 اإلماـ فيو برع مما كىذا ، كيكجييا الكريمة اآلية في كردت لفظة كؿ

)  كتاب"  فيقكؿ اآلية ىذه عمى البيضاكم اإلماـ كيعمؽ ، ا رحمو السخاكم
 أك السكرة بو كالمراد(  المص) خبر أك كتاب ىك أم محذكؼ مبتدأ خبر

 فإف شؾ أم)  منو حرج صدرؾ في يكف فبل  صفتو  إليؾ كأنزؿ ، القرآف
 في تقصر أك فيو بتكذ أف مخافة تبميغو مف قمب ضيؽ أك الصدر حرج الشؾ
 كالفاء ىاىنا أرينؾ ال كقكليـ لممبالغة إليو النيي كتكجيو ، بحقو القياـ
(  صدرؾ يحرج فبل بو لتنذر إليؾ نزؿ إذا قيؿ فكأنو كالجكاب العطؼ تحتمؿ
 عمى جسر ا عند مف انو أيقف إذا ألنو يكف ببل أك بأنزؿ متعمؽ)  بو لتنذر

 كذكرل(  بتبميغو لمقياـ مكفؽ أنو عمـ كأ يخفيـ لـ إذا ككذا ، اإلنذار
 بمعنى فإنيا ذكرل كتذكر لتنذر أم فعميا بإضمار النصب يحتمؿ)  لممؤمنيف
 خبرا أك كتاب عمى عطفا كالرفع تنذر محؿ عمى عطفا كالجر ، التذكير

 ( ِ" ) لمحذكؼ
 َءار٤َ   ﴿ تعالى ا لقكؿ تفسيره عند ذكره ما ٗ  ٱ ك٢ِ ُٚ َ٘  َٝ َ٘  ٤َبُلُّ ََ  َؽ

ۖ ُ  خ  ئَِّٗٚ ۥ َٝ

َٖ  ِفَوحِ أل   ٱ ك٢ِ ِٔ َّٖ  ٱ َُ ُ َٖ  "  تعالى ا رحمو قاؿ [  ٕٕٔ: اُ٘ؾَ] ﴾ ٕٕٔ ِِِؾ٤
نو:  تقديره  الصالحيف تعمؿ أف يجكز كال ، الصالحيف مف اآلخرة في صالح كا 
 ال الصمة كمعمكؿ ، مكصكلة الصالحيف في البلـ ألف{ آخشح يف}: قكلو في

                                                           

(
ٔ

 7ٕٗ/ٔ( رل٤َو اَُقب١ٝ 

(
ٕ

أُؾون: ٓؾٔل ػجل اُوؽٖٔ أُوػ٢ِْ اُ٘بّو: كاه ئؽ٤بء   ٗ/ٖ( رل٤َو اُج٤ٚب١ٝ 

 ٛـ 1ٔٗٔ -ث٤وٝد اُطجؼخ: األ٠ُٝ  –اُزواس اُؼوث٢ 



 
 أ.ك/ٓؾٔل ا٤َُل ٍؼل ٓؾٔل رـــلَـ٤و اُـوـوإٓ اُـؼـظـ٤ـْ ٜٝٓ٘غٚ ك٢ ًزبثٚ اإلٓبّ ػِْ اُل٣ٖ اَُقب١ٝ

 َُٖٗ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بُٗٞاْ  ﴿ قكلو كذلؾ ، كؿالمكص عمى يتقدـ أف يجكز ًَ َٝ  ِٚ َٖ  ك٤ِ  ٱ ِٓ
َٖ ُيَّ   ﴾ ِِٛل٣

 ، كغيره المجركر مف تقدـ فيما يعمؿ أف السراج ابف كأجاز[  ٕٓ: ٣ٍٞق]
نما ، مكصكلة غير كالبلـ األلؼ كجعؿ  ىذه كمثؿ ، التعريؼ لمجرد ىي كا 
ٍَ  ﴿ : اآليات ٌُْ ئ٢ِِّٗ هَب ِِ َٔ َٖ  َُِؼ َٖ ُ  ٱ ِّٓ  قاؿ إني أم[  1ٙٔ: اُْؼواء] ﴾ 1ٙٔ وَب٤ُِ
َعب   ﴿:  كقكلو.  القاليف مف لعممكـ ٖ   َهُعَ ءَ َٝ بأَه   ِّٓ ِل٣َ٘خِ ُ  ٱ َٖ َٔ   َ ٍَ  َؼ٠  ٣َ  هَب

  َ٠ٍَ   ٣ ٞ ُٔ  َّٕ أَلَ ُ  ٱ ئِ َٕ ٣َأ   َٔ ُوٝ ِٔ َٖ  َُيَ  ئ٢ِِّٗ ُوط  ف  ٱكَ  زُُِٞىَ ٤َُِو   ثِيَ  رَ  ٱ ِٓ
 َُّ٘ َٖ ِؾ٤ ِٖ ٕٓ ﴾ 

 أم {اىشبىذِّ ٍِ بعيْي ًّنٌُ}  الناصحيف مف ناصح أم[  ٕٓ: اُؤٖ]
 (1. " ) كثير كأمثاليا ، الشاىديف مف عمييا شاىديف
 ليذه تفسيره في ا رحمو السخاكم ذكرىا التي النحكية المسألة ىذه

 ، المكصكؿ عمى بالصمة المتعمؽ كالمجركر كالجار الظرؼ تقديـ كىي اآلية
 :  مذاىب ثبلثة عمى المسألة ىذه في النحكييف بيف كالخبلؼ
 . البصريكف كعميو مطمقا، المنع:  كؿاأل 

 .الككفيكف كعميو مطمقان  الجكاز: الثاني
 { .مف}ػ بػ جرات إذا{ أؿ} مع الجكاز:  الثالث

 األسماء عمى كالبلـ األلؼ دخكؿ/  باب"  البلمات كتاب في الزجاجي قاؿ
 :  األفعاؿ مف المشتقة

 : أكجو ثبلثة عمى تدخؿ أنيا اعمـ
 . كعائد صمة إلى فتحتاج الذم كيؿبتأ تككف أف: أحدىا
 ال األفعاؿ مف المشتقة األسماء ىذه لتعريؼ تدخؿ أف:  الثاني كالكجو

 . الذم بتأكيؿ
 كيصمكنيا{ الذم} بمعنى تككف أنيا:  الككفييف مذىب كىك الثالث الكجو

                                                           

(
ٔ

 17ٔ/ٔ( رل٤َو اَُقب١ٝ 



 
 أ.ك/ٓؾٔل ا٤َُل ٍؼل ٓؾٔل رـــلَـ٤و اُـوـوإٓ اُـؼـظـ٤ـْ ٜٝٓ٘غٚ ك٢ ًزبثٚ اإلٓبّ ػِْ اُل٣ٖ اَُقب١ٝ

 ُُٖٗ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (  ُ. ")الذم بو تكصؿ بما
 َٞهح أ١َِّ  ك٢ِ   ﴿ تعالى ا لقكؿ تفسيره عند ذكره ما ب ُٕ ب   َّٓ ًَّجَيَ  ءَ َّ  ﴾1 َه

 {شبء ٍب} في {ٍب}ك"  تعالى ا رحمو قاؿ[  1: االٗلطبه]
 كالشبو ، كاألنكثة كالذككرة ، كالقصر كالطكؿ ، كالقبح الحسف في مزيدة
 كما الجممة ىذه عطفت ىبل:  قمت فإف.  الشبو كخبلؼ األقارب ببعض
 ؟ الجار يتعمؽ بما:  قمت فإف لػػعدلؾ بياف ألنيا:  قمت ؟ قبميا ما عطفت
 شاء الصكر أم في صكرؾ أنو:  كالمعنى {سمجل}بػ يتعمؽ أف يجكز:  قمت
 عمى النصب كمحمو ، الصكر بعض في حاصبل بمحذكؼ يتعمؽ أف كيجكز ،

 {ؤُ} في كيككف {عذىل} بػػ يتعمؽ أف كيجكز ، بمحذكؼ عمؽ إذا الحاؿ

 {سمجل شبء ٍب} قاؿ ثـ ، عجيبة صكرة في فعدلؾ:  أم التعجب معنى
 (2" )ًن  حسنا تركيبا:  أم التركيب شاء ما كالمعنى

 الناحية في تكسع قد نراه تعالى ا رحمو السخاكم اإلماـ عادة ىي ككما
 السخاكم اإلماـ إليو ذىب ما نحك كذكر الحمبي السميف ماؿ كقد ، اإلعرابية

 «سَمَّجَلَ» ب يتعماؽي  أىفٍ : أحديىا أكجوه، فيو يجكز:  {طٌُسَحٍ ؤٍَِّ يف}: قكلو"  فقاؿ

 عمى «سَمَّجَلَ» يىٍعًطؼٍ  ،كلـ «طٌسحٍ» ؿ صفةه  «شبءَ» ك ىذا، عمى مزيدةه  «ٍب» ك

: كالتقدير.  «فَعَذَىَلَ»: لقكًلو بيافه  ألنو بيا؛ قبمىو ما عىطىؼى  كما بالفاًء، قبمو ما
. شاءىا التي الحسنةً  العجيبةً  الصكرً  مف صكرةو  أمِّ  في ركابؾ: فىعىدىلىؾى 

عىؾى : كالمعنى ضى ٍتيا صكرةو  في كى ٍسفو  ًمفٍ : مىشيئتيو اقتضى رو  كطيكؿو  كقيٍبحو  حي  كًقصى
، أنو عمى بمحذكؼو  يتعماؽى  أىفٍ : الثاني. كأينكثةو  كذيككرةو   حاصبلن  رىكابؾ: أم حاؿه

                                                           

(
ٔ

 –أُؾون: ٓبىٕ أُجبهى اُ٘بّو: كاه اُلٌو   7٘/ٔثزٖوف   (  ًزبة اُالٓبد ُِيعبع٢

 ّ . 31٘ٔٛـ ٘ٓٗٔكْٓن اُطجؼخ: اُضب٤ٗخ، 

(
ٕ

  71٘/ٕ( رل٤َو اَُقب١ٝ  
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، يتعماؽي  أنو: الثالث. الصكر بعض في  بعض عف الشيخ نقمو بعىدىلىؾى
ليف،  االستفياـ، معنى «أمٌ » في بأفا : ميٍعتىرىضه  كىك عميو، تىًرٍض يىعٍ  كلـ المتأكِّ

 (ُ)" تقدامىيا؟ ما فييا يعمؿ فكيؼ الكبلـ صدري  فميا
 التعجًب، معنى أمٌ  في كيككفي " :  فقاؿ ىذا استشعر الزمخشرم ككأفا 

زان  يككفى  أىفٍ  يىٍحسيفي  ال كىذا.  عجيبةو  صكرةو  أمِّ  في فىعىدىلىؾى : أم كِّ ـً ًلتى  ميجى  قىدُّ
، اسـً  عمى العامؿً  فٍ  االستفياـً مىو كا   كأناى كيؼ أفا  ترل أال. التعجب معنى دىخى
فٍ  ميما كا   (ِ.  " )عمييما عاممييما يتقداـ ال التعجبً  معنى دىخى

  انشاتع ادلثحث
 انغخأ٘ تفغري يف انثالغٙ االجتاِ

 قتضيوي ما مراعاة مف البد فإنو لممفسر األركاف أعظـ مف الببلغة عمـ
 كيعتمد المكارد بيف يكاخي كأف ، النظـ كتأليؼ كالمجاز الحقيقة مف اإلعجاز

 .  يتنافر ال حتى الكبلـ لو سيؽ ما
 أف المعجز ككبلمو الباىر، ا كتاب مفٌسر حؽٌ  مف: "الزمخشرمٌ  قاؿ
 بو كقع كما كماليا، عمى كالببلغة حسنو، عمى النظـ بقاء مذاىبو في يتعاىد
ذا القادح، مف ماسمي التحٌدم  النظـ تعاىد مف فيك المغة أكضاع يتعاىد لـ كا 
 ( ّ" )مراحؿ عمى كالببلغة
 مف كغيره يجده السخاكم اإلماـ تفسير يطالع مف أف الحقيقة كفي
 الضركرة تدعك كعندما ، إلييا الحاجة عند الببلغية لمصكر يتعرض التفاسير

 المسائؿ مف يكثر كال ، آنيةالقر  اآليات تفسير عمى بيا ليستعيف ذكرىا إلى
 السخاكم اإلماـ مكقؼ األمثمة لنا ستكضح التالية السطكر كفي ، الببلغية

 :   تفسيره في الببلغية الناحية مف
                                                           

(
ٔ

 7ٔٔ/ٓٔ( اُله أُٖٕٞ ٤َُِٖٔ اُؾِج٢ 

(
ٕ

   ٙٔٗ/ٗ( اٌُْبف ُِيٓقْو١  

(
ٖ

  1ٙ/ٔ(  اٌُْبف ُِيٓقْو١ 
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 بكُ  ﴿ تعالى ا لقكؿ تفسيره عند ذكره ما ٌَ ْ ۖ َٖ  أَث   طَقُ ٣َق   مُ جَو  ُ  ٱ ٣َ ُٛ ب   َو َٔ َِّ ًُ 

ب   َٙ ُْٜ ءَ أَ َُ   ٞ َْ ِٚ  اْ َّٓ ئَِما   ك٤ِ َْ أَظ   َٝ ْ  َػ٤َِ   َِ ْٞا   ِٜ ُٓ ٞ   هَب َُ ب   َٝ ُ ٱ ءَ َّ َٛتَ  ّللَّ ٔ   ََُن ََ ْ  ثِ ِٜ  ِؼ

أَث   َٝ  َٖ   ْ ِٛ َّٕ  ِو َ ٱ ئِ َِّ  َػ٠َِ   ّللَّ ًُ   ٢  [ ٕٓ: اُجووح] ﴾ ٕٓ هَِل٣و ءَّ
 عمى حراصا كانكا ألنيـ ؛ كمما اإلضاءة في كذكر"  تعالى ا رحمو قاؿ    

ذا:  اإلظبلـ في كقاؿ ، اغتنامو إلى دركابا نكر أدنى ليـ الح فإذا ، الحركة  كا 
 يستعمؿ كأظمـ ، التكقؼ عمى حراصا يككنكا لـ ألنيـ ؛ قامكا عمييـ أظمـ
{ كمما} بقكلو التعبير إيثار اآلية ىذه في السخاكم يبيف( 1). " كمتعديان  الزما
 لكؿ كافة" ما"ك مدخكليا، عمـك تفيد كممة" كمما"ك"  ، األلفاظ مف غيرىا دكف
 مستفاد فييا فالعمـك مكصكفة نكرة أك ظرفية مصدرية ىي أك اإلضافة عف
ذا اإلضاءة جانب في" كمما" كذكر". كؿ" كممة مف  لداللة اإلظبلـ جانب في كا 
 مف زمنا يفكتكف فبل اإلضاءة يترصدكف كأنيـ المشي عمى حرصيـ عمى كمما

 فعؿ {ضَبءَؤَ}ك. الظممة لشدة سيرىـ في الطريؽ ليتبينكا حصكليا أزماف

 ٍَب ؤَضَبءَدْ فَيَََّب}: قكلو في تقدـ كما المعنى باختبلؼ كمتعديا قاصرا يستعمؿ

 كالظاىر ، قميبل متعديا كيستعمؿ كثيرا قاصرا يستعمؿ كأظمـ [1١: اىجقشح{ ]حٌَْىَوُ

 كتقديره عميو مشكا لداللة محذكؼ {ؤَضَبءَ} فمفعكؿ متعد ىنا {ؤَضَبءَ} أف
ذا أم أظمـ ككذلؾ  الطريؽ، البرؽ ليـ أضاء مأ الطريؽ أك الممشى  أظمـ كا 
 مجاز البرؽ إلى اإلظبلـ فإسناد ، كميضو أمسؾ بأف الطريؽ البرؽ عمييـ
 في الكقكؼ أم المشي عدـ القياـ كمعنى. اإلظبلـ في تسبب ألنو

 ( 2)."المكضع
 تعالى ا لقكؿ تفسيره عند ذكره ما ﴿  

 
َن ًَ ِ   ُِيَ َٝ ْ  َ٘  َعَؼ خ ٌُ َّٓ ٍَطب أُ َٝ 

ٌُُٞٗٞاْ  ََٜلا   ُِّزَ ًِ ٱ َػ٠َِ ءَ ُّ َٕ  َُّ٘ب ٌُٞ َ٣ ٍُ ٱ َٝ ٞ ٍُ ْ  َػ٤َِ   ُوَّ ٤ِٜلا   ٌُ ب َّ َٓ َٝ   ِ  َِخَ وِج  ُ  ٱ َ٘بَعَؼ

                                                           

(
ٔ

  1٘/ٔ(  رل٤َو اَُقب١ٝ 

(
ٕ

رٌٞٗ ٍ٘خ اُْ٘و:  –ُ٘بّو : اُلاه اُز٤َٗٞخ ُِْ٘و   ٕٖٔ/٣ٔو (  اُزؾو٣و ٝاُز٘ٞ

 ٛـ . 31ٗٔ
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َْ َُِ٘ؼ   ئاِلَّ  َٜب  َػ٤َِ   ًُ٘ذَ  َُّز٢ِٱ َِ ٖ ٍَ ٱ ٣َزَّجِغُ  َٓ ٍُٞ َّٖٔ ُوَّ ئِٕ ِٚ  َػوِج٤َ   َػ٠َِ   ٣َ٘وَِِتُ  ِٓ َٝ 

بَٗذ   ج٤َِوحً  ًَ ٌَ َٖ ٱ ٠َِػَ  ئاِلَّ  َُ ُ  ٱ ََٛلٟ َُِّن٣ ب ّللَّ َٓ َٝ  َٕ ب ُ ٱ ًَ ٤غَ  ّللَّ ِٚ ُ٤ُِ   َٔ ْ   ئ٣ِ ٌُ َ٘  َّٕ َ ٱ ئِ  ّللَّ

ًِ ٱثِ  ِؽ٤ْ ََُوُءٝف َُّ٘ب  كقدـ" تعالى ا رحمو قاؿ[  ٖٗٔ: اُجووح] ﴾ ٖٗٔ هَّ
 في شييدا كأخر ، شيداء ككنيـ في شرفيـ ألف ؛ الناس عمى شيداء
 ليـ الرسكؿ تزكية في الشرؼ فأل {  شييدا عميكـ الرسكؿ كيككف} قكلو

  (1). " عمييـ كثنائو ،
 صاحب قاؿ المفسريف مف كثير تناكليا قد الببلغية الصكرة كىذه
 في كأخره{ شييدا عميكـ} قكلو في المجركر قدـ " التنزيؿ عمـك في التسييؿ

  ؟{ الناس عمى شيداء} قكلو
 قكلو في المجركر فقدـ الحصر يفيد المعمكالت تقديـ أف:  فالجكاب

 قكلو في يقدمو كلـ ، بأمتو ػ ػ النبي شيادة الختصاص{ شييدا عميكـ}
 (ِ)" ىػ أ. الحصر يقصد لـ ألنو{ الناس عمى شيداء}

 األمـ سائر عف الفضؿ في ػ محمد أمة تمييز ذلؾ في كالحكمة"
 جميعان  بيـ كاإليماف ، األنبياء جميع كتصديؽ تعالى ا تصديؽ إلى بالمبادرة

 ا يقبؿ فمذلؾ ، الفاسؽ إلى بالنسبة كالعدؿ األمـ سائر إلى بالنسبة يـف ،
 ككشفان  لعدالتيـ إظياران  عمييـ األمـ شيادة يقبؿ كال األمـ سائر عمى شيادتيـ

 ( ّ). " كمنقبتيـ فضيمتيـ عف
 تعالى ا لقكؿ تفسيره عند ذكره ما ﴿   ٞ َُ ب َٝ َٔ َ ٱ ك٢ِ أََّٗ ٖ ِٗ ه  أل  ِٓ 

َغَوحٍ  ُٙ  وُ جَؾ  ُ  ٱَٝ  َِْ  أَه   َّ لُّ ُٔ ٖ  ۥ ٣َ ِٙ ثَؼ   ِٓ ج  ۦ ِل ب ُؾوأَث   َؼخُ ٍَ َٔ   َٗلَِلد   َّٓ ِِ ِ  ٱ ذُ ًَ َّٕ  ّللَّ َ ٱ ئِ  َػِي٣يٌ  ّللَّ

ْ٤ٌِ  قكلو أفرد لـ:  قمت فإف"  تعالى ا رحمو قاؿ[  7ٕ: ُؤبٕ] ﴾ 7ٕ َؽ
 بعد شجرة استقريت إذا المراد ألف:  قمت ؟ الشجر مف:  يقؿ كلـ{  شجرة}

 ، قمة جمع الكممات جمع لـ قمت فإف ، أقبلما مبرية إال تكجد لـ شجرة
                                                           

(
ٔ

 3ٓ/ٔ(  رل٤َو اَُقب١ٝ 

(
ٕ

 ٕٙ/  ٔ(  اُز٤ََٜ ك٢ ػِّٞ اُز٘ي٣َ 

(
ٖ

 3ٕ/ ٗ(  رل٤َو اُواى١ 
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 فكيؼ ، ذلؾ كتبة بيا تفي ال كمماتو أف:  معناه:  قمت ؟ الكثرة ىنا كالمراد
 ( 1). "  كاحدة بكممة
 تمؾ تفسيره في السخاكم اإلماـ ليا تعرض التي الببلغية الصكر مف
 -تعالى -ا عمـ أف بياف منيا المقصكد الكريمة فاآلية"  ، السابقة الصكرة

 .آخر كال ليا أكؿ ال ككمماتو شيء، أماميا يقؼ ال مشيئتو كأف لو، نياية ال
رىةو  ًمفٍ  -سبحانو -كقاؿ  الشجر تفصيؿ المراد ألف باإلفراد، شىجى
 كتحكلت إال األشجار أنكاع مف كاحدة تبقى ال حتى فشجرة، شجرة كاستقصاؤه

 .عدىا يصعب كثيرة أقبلـ: أل لمتكثير، األقبلـ، -سبحانو -كجمع ، أقبلـ إلى
 كفركعيا بغصكنيا تحكلت أشجار مف األرض في ما أف كلك: كالمعنى

 ىذا كأمد األقبلـ، لتمؾ مداد إلى تحكؿ -أيضا -البحر أف كلك أقبلـ، إلى
 التي ا كممات المداد كبذلؾ األقبلـ، بتمؾ ككتبت. أخرل أبحر بسبعة البحر
 (ِ).." -تعالى -موعم بيا يحيط
 ىَنُنذُ نِِىَذَىٰ ىيَّوَٱ ؤََُّ ىٌَ رَقٌُهَ ؤًَ } تعالى ا لقكؿ تفسيره عند ذكره ما ٍَِِ 

 أف لك}  قكلو بيف فصؿ لـ قيؿ فإف"  ا رحمو قاؿ{  5١: اىزٍش] ﴾ 5١ دلُزَّقِنيَٱ

 النفس أماني حكى قمت ؟ { ءاّبرِ جبءرل قذ ثيَ} قكلو كبيف{  ىداني ا
 ، التمني ينفع ال حيث اليداية تمنى ثـ ، أكال التحسر فحكى ؛ ترتيبيا مىع
  (3") . يجاب ال حيث الرجعة سؤاؿ ثـ

 عمى المكقؼ ذلؾ في النفس كبلـ حكي كقد كتعالى سبحانو فا" 
 فيو أكقعت ما عمى بالتحسر باالبتداء الخاطر في جكالنو في الطبيعي ترتيبو
 إلى تعكد أف بتمني ثـ ، ذلؾ ينجييا أف طمعا نصؿكالت االعتذار ثـ نفسيا،

                                                           

(
ٔ

  1٘/ٕ(  رل٤َو اَُقب١ٝ 

(
ٕ

 3ٕٔ/ٔٔ( اُزل٤َو ا٤ٍُٜٞ   

(
ٖ

  ٕ٘ٗ/ٕ(  رل٤َو اَُقب١ٝ  
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 فََِْب طَبىِحبً ؤَعََْوُ ىَعَيِِّ اسْجِعٌُُِ سَةِّ قَبهَ}: تعالى كقكلو اإلحساف لتعمؿ الدنيا

 رتب كلك ترتيب أحكـ ىك النظـ في الترتيب فيذا.[22 ،111:ادلؤٍنٌُ{ ]رَشَمْذُ
 حينما الخاطر في لمعانيا ىذه تكلد إلى اإلشارة لفاتت خبلفو عمى الكبلـ
 يقتضي ما يكجد لـ ما تكلد إلى اإلنشاء في األصؿ ىك كىذا العذاب، يأتييـ
 (ُ)."  عنو العدكؿ
 تعالى ا لقكؿ تفسيره عند ذكره ما ﴿  َِ ُ ٱ هُ ْ  ٣ُؾ   ّللَّ ٌُ ٤ِ٤   ْ ٌُ ٤زُ ِٔ ُ٤ َّٔ َّْ  صُ  صُ

ْ  ٣َغ   ٌُ ُؼ ٞ   ئ٠َُِ   َٔ خِ و٤َِ  ُ  ٱ ِّ ٣َ ِٚ  تَ َه٣   اَل  َٔ َُ   ك٤ِ َٝ َّٖ ٌِ   ً ًِ ٱ ضَوَ أَ َٕ ٣َؼ   اَل  َُّ٘ب ٞ ُٔ َِ ٕٙ ﴾ 

 حيْْنٌ اهلل قو} قكلو كقع كيؼ قيؿ فإف"  تعالى ا رحمو قاؿ[  ٕٙ: اُغبص٤خ]

 ألزمكا البعث أنكركا لما قمنا { طبدقني منزٌ إُ ثأثبئنب ائزٌا} :  لقكليـ جكابا {
 إلزاـ إلى كضـ كيميتيـ يحيييـ الذم ىك ا أف جية مف بو مقركف بأنيـ
 قادرا كاف فمف ، القيامة يـك إلى جمعيـ عمى كىك ، منو أعظـ أمرا ذلؾ
 (ِ). "  عميو شيء أىكف كىك ، آبائيـ إحياء عمى قادر فيك ذلؾ عمى

 بياف يحاكؿ أنو نرل تعالى ا رحمو السخاكم اإلماـ ذكره الذم ىذا في
 ئزٌُاْٱ قَبىٌُاْ ؤَُ إِىَّب حُجَّزَيٌُ مَبَُ ٍَّب ذثَِّْنَٰ زُنَباَّٰءَ عَيَْيٌِ رُزيََٰ ًَإِرَا ﴿ قكلو بيف المناسبة كجو

 سَّتَ ىَب ََخِىقَِْٰٱ ًٌَِّ إِىََٰ َّجََعُنٌُ ثٌَُّ َُِّْزُنٌُ ثٌَُّ ُّحِْْنٌُ ىيَّوُٱ قُوِ}  ًقٌىو{ ذِقِنيَطَٰ مُنزٌُ إُِ َاثَبئِنَبةِ

 العقكؿ بو تحزر شريؼ عمـ"  المناسبة كعمـ {َّعيٌَََُُ ىَب ىنَّبسِٱ ؤَمثَشَ نًََِِّىَٰ فِْوِ
 يناسب كفبلف المقاربة المغة في كالمناسبة يقكؿ فيما القائؿ قدر بو كيعرؼ
 كاألخكيف المتصؿ القريب ىك الذم النسيب كمنو كيشاكمو  منو يقرب أم فبلنا
ف كنحكه العـ كابف  كمنو القرابة كىك بينيما رابط بمعنى متناسبيف كانا كا 

 حصمت إذا ألنو لمحكـ المقارب الكصؼ القياس باب في العمة في سبةالمنا 

                                                           

(
ٔ

 7ٗ/ٕٗ( اُزؾو٣و ٝاُز٣ٞ٘و  

(
ٕ

  ٖٕٓ/ٕ( رل٤َو اَُقب١ٝ 



 
 أ.ك/ٓؾٔل ا٤َُل ٍؼل ٓؾٔل رـــلَـ٤و اُـوـوإٓ اُـؼـظـ٤ـْ ٜٝٓ٘غٚ ك٢ ًزبثٚ اإلٓبّ ػِْ اُل٣ٖ اَُقب١ٝ

 ُٕٖٗ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المناسبة قيؿ  كليذا ، الحكـ كجكد الكصؼ ذلؾ كجكد عند ظف لو مقاربتو
 فكاتح في المناسبة ككذلؾ ، بالقبكؿ تمقتو العقكؿ عمى عرض إذا معقكؿ أمر
 خاص أك ـعا بينيما رابط  ما معنى إلى أعمـ كا كمرجعيا كخكاتميا اآلم
 الذىني التبلـز أك العبلقات أنكاع مف ذلؾ كغير خيالي أك حسي أك عقمي

 التبلـز أك كنحكه كالضديف كالنظيريف  كالمعمكؿ كالعمة كالمسبب كالسبب
 لنا كيجمي( ُ)" . الخبر باب في الكاقع الكجكد ترتيب عمى كالمرتب الخارجي
 ، الميداف ذلؾ فارس أنو إذ البقاعي اإلماـ اآليتيف ىاتيف بيف المناسبة
 عند اإليماف يقبؿ إنما كتعالى سبحانو كاف كلما" فيقكؿ ، فيو السبؽ كصاحب
  ليذه إكرامان  آبائيـ إحياء إلى يجبيـ لـ بالغيب كاف إذا كذلؾ تصكره، إمكاف
 بأف جرت اإلليية سنتو ألف كالسبلـ الصبلة أفضؿ عميو نبييا لشرؼ األمة
 باألمـ فعؿ كما أىمكو المقترحات اآليات بإيجاد مراأل كشؼ بعد يؤمف لـ مف

 لو آمران  فقاؿ العقمية الحجج عمى التدريب إلى الحس عف فرفعيـ الماضية،
 كحكمة كعممان  قدرة شيء بكؿ المحيط أم{ ا قؿ: }تعالى بقكلو بالجكاب 
 ألجساد إحياء مقركف بو أنتـ كما يحصى ال تجديدان  ىذا يجدد أم{ يحييكـ}

 (ِ" ) الحياة في أصؿ ليا يككف أف غير مف رعيايخت
 

 

 

                                                           

(
ٔ

  ٖ٘/ٔ(  اُجوٛبٕ ُِيه٢ًْ 

(
ٕ

  7ٙٔ/ٖ(  ٗظْ اُلهه ك٢ ر٘بٍت ا١٥ ٝاَُٞه ُِجوبػ٢ 



 
 أ.ك/ٓؾٔل ا٤َُل ٍؼل ٓؾٔل رـــلَـ٤و اُـوـوإٓ اُـؼـظـ٤ـْ ٜٝٓ٘غٚ ك٢ ًزبثٚ اإلٓبّ ػِْ اُل٣ٖ اَُقب١ٝ

 ُٖٖٗ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انثاَٙ انفصم
 اٞحكاو آٚاخ تفغري يف انغخأ٘ اإلياو يُٓح

 
 كغيرىا التعبدية باألمكر تعمؽ ليا التي اآليات تمؾ األحكاـ بآيات يقصد

 كالجياد ، كالحج كالزكاة ، كالصياـ ، الصبلة مثؿ ربو بيا اإلنساف يتعبد مما
 كالصيد ، كاألطعمة ، كالجنايات ، تحتيا يدخؿ كما كالبيكع ، كالنكاح ،

 فيما المسمميف بيف سكاء بيا يتعمؽ كما ، كالمعامبلت ، كالمكاريث ، كالنذكر
 اآليات فكؿ ، ذلؾ كغير كالنصارل الييكد مف الذمة أىؿ كبيف بينيـ أك بينيـ
 الحكيـ رعالشا ألف ، األحكاـ آيات تسمى المكضكعات ىذه عف تحدثت التي
 .  حراـ أك حبلؿ مف الشرعي الحكـ فييا بيف

 في المفسريف اختبلؼ جميان  يتضح التفسير لكتب مطالعتنا خبلؿ كمف
 بعض أف نرل فحيف ، كمتكسط كمقؿ مكثر بيف الفقيية لؤلحكاـ تناكليـ

 اآلخر البعض نرل ، الفقيية كالتفريعات االستنباطات بكثرة اىتـ المفسريف
 المفسريف مف بعضا نرل أننا حيف في ذلؾ، في الخكض مؿفق األمر عكس

 إليو تدعك ما عمى فاقتصركا ، تفريط كال إفراط غير مف ذلؾ في تكسطكا
 .  التفسير في منو البد كما ، الحاجة

 اإلماـ:  الفقيية األحكاـ إبراز في تكسطكا الذيف ىؤالء مف ككاف
 كمفتيا بأصكلو عالما قوبالف ميتما كاف فقد ، تعالى ا رحمو السخاكم
 ثـ ، بمصر مالؾ اإلماـ مذىب عمى بالفقو اشتغالو مبدأ ككاف ، كمناظرا
 بالفقو اىتمامو ظير كقد.  جميعا ا رحميـ الشافعي اإلماـ مذىب إلى انتقؿ

 المستنبطة كاألحكاـ المسائؿ مف لمكثير إيراده خبلؿ مف تفسيره في كمسائمو
 بعض كذكر ، الفقياء آراء مف لمعديد نقمو خبلؿ كمف ، القرآنية اآليات مف
 اإلماـ لمذىب اتباعو لذلؾ عرضو خبلؿ مف كاضحا ككاف ، الفقو كتب



 
 أ.ك/ٓؾٔل ا٤َُل ٍؼل ٓؾٔل رـــلَـ٤و اُـوـوإٓ اُـؼـظـ٤ـْ ٜٝٓ٘غٚ ك٢ ًزبثٚ اإلٓبّ ػِْ اُل٣ٖ اَُقب١ٝ

 ُٖٗٗ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعالى ا شاء إف سنبيف التالية السطكر كفي ، تعالى ا رحمو الشافعي
 :  العظيـ القرآف تفسير كتابو في األحكاـ آليات تفسيره في منيجو

 اٞٔل ادلثحث
  تشخٛح دٌٔ ئمجاال انفقٓاء قٕالٞ ركشِ

 فقيية أقكاال يذكر أنو يجد ا رحمو السخاكم اإلماـ تفسير في المتأمؿ
 يبيف أف كدكف ، آخر عمى قكال يرجح أف دكف إجماال اآلية تفسير في

 ، القرآنية اآلية تفسير في الصحيح المذىب أك ، لنفسو ارتضاه الذم المذىب
 مرجح دكف لمفقياء متعددة مذاىب السخاكم فييا ذكر التي المكاضع كمف

 :  يمي ما اآلخر عمى ألحدىا
َٖ ٱَٝ  ﴿ تعالى ا لقكؿ تفسيره عند ذكره ما -ٔ َٕ ٣َو   َُِّن٣ ٞ ؾ  ُ  ٱ ُٓ ُٔ  َ٘ َّْ  ذِ َٖ ْ   صُ َُ 

ََٜلا   ثََؼخِ ثِأَه   رُٞاْ ٣َأ   ْ  ع  ٱكَ  ءَ ُّ ُٛ َٔ   ُِِلٝ َٖ صَ ٤ِ٘   ِ اَل  َلحَع ْ   جَُِٞاْ رَو   َٝ َُُٜ   َٜ   ثَلا  أَ  َلحً َّ
  َُ ْٝ أُ ُْ  ئِيَ َٝ ُٛ 

َٕ لَ  ُ  ٱ وُٞ  القذؼ كحد ، بالزنى يعني"  تعالى ا رحمو قاؿ[  ٗ: اُ٘ٞه] ﴾ ٗ َِ
 كقاؿ ، ا رحمو الشافعي عند بعفكه يسقط لآلدمي حؽ كىك ، ثمانكف بالزنى

 كحؽ ا حؽ بيف مشترؾ ىك: كقيؿ ، تعالى ا حقكؽ مف ىك:  حنيفة أبك
 كالشافعي مالؾ قاؿ ، الحد تسقط كال الفسؽ تدفع القذؼ مف كالتكبة ، اآلدمي

 ، فسقو الرتفاع ، كبعده الحد قبؿ شيادتو قبمت القاذؼ تاب إذا:  كالجميكر
 ، بعده تقبؿ كال ، الحد قبؿ ال أبدا شيادتو تقبؿ ال:  شريح القاضي كقاؿ
 تقبؿ:  الشعبي كقاؿ.  قبمو تقبؿ كال الحد بعد شيادتو تقبؿ:  النخعي كقاؿ
  (ُ). " شيادتو تقبؿ كال تكبتو

 كحكمو القذؼ حد اآلية ىذه في تعالى ا رحمو السخاكم اإلماـ ذكر
 لنا يبيف لـ كلكنو كالعمماء الفقياء السادة أقكاؿ كذكر ، ال أـ لآلدمي حؽ ىؿ
 القاذؼ تكبة مسألة في أيضا تكمـ كقد ، بو العمؿ يجب الذم المذىب ىك ما

                                                           

(
ٔ

 33٘/ٔ( رل٤َو اَُقب١ٝ 



 
 أ.ك/ٓؾٔل ا٤َُل ٍؼل ٓؾٔل رـــلَـ٤و اُـوـوإٓ اُـؼـظـ٤ـْ ٜٝٓ٘غٚ ك٢ ًزبثٚ اإلٓبّ ػِْ اُل٣ٖ اَُقب١ٝ

 َُٗٗ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا رضي ىريرة أبك ركل لما الكبائر، مف ألنو محـر القذؼ ، شيادتو كحكـ
 ما ا، رسكؿ يا: قالكا المكبقات، السبع اجتنبكا»: قاؿ  ا رسكؿ أف عنو
 إال ا حـر التي النفس كقتؿ كالسحر، كجؿ، عز با الشرؾ: قاؿ ىف؟

 محصناتال كقذؼ الزحؼ، يـك كالتكلي اليتيـ، ماؿ كأكؿ الربا، كأكؿ بالحؽ،
 (  ُ" )المؤمنات الغافبلت
َٖ ٱَٝ  ﴿:  تعالى بقكلو مشركع القذؼ كحد َٕ ٣َو   َُِّن٣ ٞ ؾ  ُ  ٱ ُٓ ُٔ  َ٘ َّْ  ذِ َٖ ْ   صُ َُ  

 رُٞاْ ٣َأ 

ََٜلا   ثََؼخِ ثِأَه   ْ  ع  ٱكَ  ءَ ُّ ُٛ َٔ   ُِِلٝ َٖ صَ ٤ِ٘   ِ اَل  َلحَع ْ   جَُِٞاْ رَو   َٝ ُٜ َُ   َٜ   أَثَلا   َلحً َّ
  َُ ْٝ أُ ُْ  ئِيَ َٝ ُٛ 

َٕ لَ  ُ  ٱ وُٞ  إلى نسبة ألنو بالزنا؛ القذؼ بسبب الحد كيجب[  ٗ: اُ٘ٞه] ﴾ ٗ َِ
 كصيانة عنو، لمعار دفعان  الحد فيجب بالمقذكؼ، العار إلحاؽ تتضمف الزنا،

 ( ِ)لسمعتو
 عقكبة إليو كيضـ السابقة، اآلية بنص جمدة بثمانيف مقدر القذؼ حد

 في تاب إذا إال ئذبعد شيادتو تقبؿ فبل كالتفسيؽ، الشيادة رد ىي أخرل أدبية
 ( ّ. )الحنفية غير رأم

َٜب٣َ    ﴿ تعالى ا لقكؿ تفسيره عند ذكره ما -ٕ َى   هَُ َُّ٘ج٢ُِّ ٱ أ٣َُّ َّٖ  ئِٕ ِعيَ َٝ  ألِّ ٘زُ ًُ 

ٞ  ُ  ٱ َٕ رُِوك   ٗ  ٱ حَ َؾ٤َ َٜب ٤َبُلُّ ِى٣َ٘زَ زِّؼ   َٖ كَزََؼب٤َُ   َٝ َٓ َّٖ أُ ؽ   ٌُ وِّ ٍَ أُ َٝ َّٖ َواؽب ٌُ ٤ال ٍَ ِٔ  ﴾ 1ٕ َع

 ما:  قمت فإف ، الطبلؽ متعة أعطكف"  تعالى ا رحمو قاؿ[  1ٕ: االؽياة]
 فرض العقد في ليا يفرض كلـ بيا يدخؿ لـ التي المطمقة قمت ؟ المتعة حكـ

 فمتعتيف المطمقات سائر كأما ، كأصحابو حنيفة أبي عند كاجبة تستحقيا
 يكى ؛ السمطاف بيا يقضي:  إحداىما متعتاف ىما:  الزىرم كعف ، مستحبة

 طمؽ مف ، المتقيف عمى حؽ:  كالثانية ، بيا كيدخؿ يفرض ما قبؿ طمؽ مف
:  فقاؿ ، المتعة في شريح إلى امرأة كخاصمت ، بيا كيدخؿ يفرض ما بعد

                                                           

(
ٔ

  7ٕٙٙههْ ٓٔ/ٗ( ٕؾ٤ؼ اُجقبه١ ًزبة إُٞب٣ب ثبة: ئٕ اُن٣ٖ ٣إًِٔٞ أٓٞاٍ ا٤ُزب٠ٓ 

(
ٕ

 -ٛـ ٙٓٗٔت اُؼ٤ِٔخ اُطجؼخ: اُضب٤ٗخ، ُ٘بّو: كاه اٌُز ٓٗ/7( ثلائغ اُٖ٘بئغ ٌُِبٍب٢ٗ 

ٔ31ٙ ّ 

 كْٓن .  –ٍٞه٣َّخ  -اُ٘بّو: كاه اُلٌو  37ٖ٘/7( اُلوٚ اإلٍال٢ٓ ٝأكُزٚ ُِيؽ٢ِ٤ ٖ)



 
 أ.ك/ٓؾٔل ا٤َُل ٍؼل ٓؾٔل رـــلَـ٤و اُـوـوإٓ اُـؼـظـ٤ـْ ٜٝٓ٘غٚ ك٢ ًزبثٚ اإلٓبّ ػِْ اُل٣ٖ اَُقب١ٝ

 ُُٗٗ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفركض حؽ:  جبير بف سعيد كعف ، يجبره كلـ المتقيف مف كنت إف متعيا
 ( ُ." )كالمبلعنة المختمعة إال متعة مطمقة لكؿ: الحسف كعف ،

 ىنا نراه كأحكامو القذؼ السابؽ المثاؿ في السخاكم اإلماـ ذكر كماك 
 كذلؾ بينيا يرجح كال كاآلراء المذاىب يذكر ككعادتو ، المتعة حكـ يذكر أيضا
نما ، عمييا يعكؿ فقيية نتيجة لنا يخرج حتي الفقياء أقكاؿ يناقش ال نراه  كا 
 تعددت كقد ، غيره إلى يتعداه كال فقط الفقياء ألقكاؿ نقمو ىك يفعمو الذم
 صاحب أكرده ما ذلؾ في األقكاؿ كخبلصة  كأحكاميا المتعة في الفقياء أقكاؿ
 صداقا، ليا يفرض كلـ الدخكؿ، قبؿ زكجتو الرجؿ طمؽ إذا" أنو السنة فقو

 .فاتيا عما ليا تعكيضا المتعة عميو كجب
"  :تعالى ا قاؿ بإحساف، كالتسريح الجميؿ، التسريح مف نكع كىذا
   بإحساف تسريح أك بمعركؼ فإمساؾ
 شيء ال بيا، يدخؿ كلـ ليا، يفرض لـ التي أف عمى العمماء أجمع كقد

 .المتعة غير ليا
 ا قاؿ معيف، حد ليا كليس. الرجؿ ثركة باختبلؼ تختمؼ كالمتعة

ْ  َػ٤َِ   ُعَ٘بػَ  الَّ  ﴿: تعالى ُْ ََِّٛو   ئِٕ ٌُ ب  ٱ زُ ََ ب ءَ ُِّ٘ َٓ   ْ َُ  َّٖ ُٛ ٞ َُّ َٔ ٝ   رَ ٞاْ رَل   أَ ُٙ َّٖ  ِو ُٜ َُ 

خ   َٚ َّٖ  كَِو٣ ُٛ زُِّؼٞ َٓ غِ ُ  ٱ َػ٠َِ َٝ ٍِ ٞ َػ٠َِۥ هََلُهُٙ  ُٔ و  ُ  ٱ َٝ زَ  ۥ هََلُهُٙ  زِوِ ُٔ  ٱثِ  بَؼ  َٓ
ؼ  ُ   َؽوًّب ُوِٝفۖ َٔ

ؾ  ُ  ٱ َػ٠َِ ُٔ َٖ ٤ِ٘  (ِ" )[  ٖٕٙ: اُجووح] ﴾ ٖٕٙ َِ

                                                           

(
ٔ

 ٔٔٔ/ٕ( رل٤َو اَُقب١ٝ 

(
ٕ

 ُج٘بٕ -اُ٘بّو: كاه اٌُزبة اُؼوث٢، ث٤وٝد  ٗٙٔ/ٕ( كوٚ اَُ٘خ ٤ُِْـ ٤ٍل ٍبثن 

 ّ 377ٔ -ٛـ  37ٖٔاُطجؼخ: اُضبُضخ، 
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انثاَٙ ادلثحث  
  انشافعٙ ٔ حُٛفح أتٙ يزْثٙ عهٗ االقتصاس

 العظيـ القرآف تفسير كتابو في تعالى ا رحمو السخاكم ئلماـل المتتبع
 ىما اثنيف مذىبيف عمى األحكاـ آليات تفسيره في يقتصر ما كثيرا أنو يجد ،

 بقية أىمؿ أنو ذلؾ معنى كليس ، الشافعي كاإلماـ حنيفة أبي اإلماـ مذىب
 اىتمامو رظي قد أنو إال ، يحدث ما نادر ىذا كلكف يذكرىا كاف بؿ المذاىب
 قد تعالى ا رحمو السخاكم اإلماـ أف كمع ، غيرىما دكف المذىبيف بياذيف
 فقيية أقكاال لو يفرد لـ أنو إال مالؾ اإلماـ مذىب عمى األمر أكؿ في تفقو
 يتبعو ثـ أكال حنيفة أبي اإلماـ رأم يذكر أف منيجو ككاف ، غيره مع فعؿ كما
 حنيفة أبي اإلماـ تقدـ ىك ذلؾ في لسببا كاف كربما ، الشافعي اإلماـ برأم
 نياية في اعتنؽ قد السخاكم ألف أك ، الشافعي عمى كالعمـ التأليؼ في

 اإلماـ أكرده كمما ، شافعيا كفقييا مفتيا كصار ، الشافعي المذىب المطاؼ
 :  يمي ما كالشافعي الحنفي المذىبيف مف تفسيره في السخاكم
ٞاْ  ﴿ تعالى ا لقكؿ تفسيره عند ذكره ما -ٔ ُّٔ أَرِ ٔ  ُ  ٱَٝ  َؾظَّ ُ  ٱ َٝ ِ   َوحَ ُؼ ٕ   ّلِلَّ ِ  كَا

و  أُؽ   ِٖ  ْ ب رُ َٔ وَ ز٤َ  ٍ  ٱ كَ ََ  َٖ اَل  ١ِۖ َٜل  ُ  ٱ ِٓ ْ   ِِوُٞاْ رَؾ   َٝ ٌُ ٍَ ُ  ١ُ َٜل  ُ  ٱ ُِؾَ ٣َج   َؽز٠َّ   ُهُءٝ ِؾَِّٚ ۥ  َٓ

ٖ َٔ َٕ  كَ ب ًَ ْ ٌُ ٘ ب ِٓ ًٚ ِو٣ َّٓ   ٝ ِٚ  أَ ٖ أَمٟۦ  ثِ أ   ِّٓ ِٚ هَّ ٖ ٣َخكَلِل  ۦ ٍِ ِّٓ  َ٤ ِٕ ٍّ ٝ   ب َلهَخٍ  أَ َٕ   ٝ َُي   أَ ُٗ 

ْ   كَاَِما   ٘زُ ِٓ ٖ أَ َٔ زَّغَ  كَ َٔ  ٱثِ  رَ
 ُ  ٔ ب َؾظِّ ُ  ٱ ئ٠َُِ َوحِ ُؼ َٔ وَ ز٤َ  ٍ  ٱ كَ ََ  َٖ ٖ ١ِ  َٜل  ُ  ٱ ِٓ َٔ ْ   كَ  ٣َِغل   َُّ

 ُّ ٤َب ِٖ ج   َؾظِّ ُ  ٱ ك٢ِ أ٣ََّبّ ضَخِ صََِ   كَ ٍَ ْ   َهَعؼ   ئَِما َؼخٍ َٝ ِ   زُ َوح يَ رِ َْ َِخ   َػ ِٓ ب ًَ  
 
ٖ ُِيَ َم َٔ ُِ   ْ َُّ   ٖ ٌُ َ٣ 

  ٛ ِو١ۥ ُُِٚ أَ ِٙ َ  ُ  ٱ َؽب ِّ  ُ  ٱ ِغلِ َٔ َ ٱ رَّوُٞاْ ٱَٝ  َؾَوا ٞ  ػ  ٱَٝ  ّللَّ ُٔ َّٕ  اْ َِ َ ٱ أَ ِل٣لُ  ّللَّ  ﴾ 3ٙٔ ِؼوَبةِ ُ  ٱ َّ

 ما فعميكـ أك ، استيسر ما فالكاجب"  تعالى ا رحمو قاؿ[  3ٙٔ: اُجووح]
 منو فيأكؿ ربافق دـ:  حنيفة أبي عند التمتع في الكاجب الدـ كىذا ، استيسر

 أحد ذبح المتمتع فإف جبراف دـ:  الشافعي كعند ، كالضحايا اليدايا في كما
 ( ُ" ) الجبرانات دماء كسائر منو يأكؿ فبل ، الميقاتيف

 اليدم لحـ أكؿ حكـ عف اآلية ىذه في ا رحمو السخاكم اإلماـ تحدث
                                                           

(
ٔ

  ٕٓٔ/ٔ( رل٤َو اَُقب١ٝ 
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 مف األكؿ جكزي أنو األحناؼ ذكر كقد"  ، كالشافعي الحنفي المذىبيف عمى
 فيجكز نيسيؾ، دـ ألنو مىًحماو؛ اليدم بمغ إذا كالقراف، كالمتعة التطكع ىدم
 األكؿ لمغني جاز منو، األكؿ لصاحبو جاز كما. األضحية بمنزلة منو األكؿ
 منو االنتفاع يحؿ ال الحـر يبمغ لـ إذا ألنو المحؿ، بمكغ كاشتراط. أيضان  منو
 .الفقير لغير

 اإلحصار، كىدم كالنذكر الكفارات كدماء اليدايا بقية مف األكؿ يجكز كال
 ( ُ." )مكة أك منى: كمحمو مىًحماو، يبمغ لـ إذا كالتطكع

: الكاجب اليدم أما بو، كمتطكع كاجب: نكعاف اليدم: الشافعية كقاؿ
 يجكز فبل بنذر، أك الحج، كاجبات مف كاجب ترؾ أك حراـ، بفعؿ يجب ما كىك

 مف أىمو عمى جميعو كتفرقة محمو، في ذبحو يجب بؿ منو، األكؿ لمميدم
 . سمخو قبؿ كلك جممتو كيممكيـ غيرىا، أك مكة

 التصدؽ كيمزمو منو، األكؿ كاألضحية لصاحبو فيجكز: بو المتطكع كأما
 أف تقسيمو أراد إذا كاألفضؿ. متمكؿ أقؿ كىك: االسـ عميو ينطمؽ ما بقدر
 َٕ جُل  ُ  ٱَٝ  ﴿: تعالى لقكلو بثمثو، كيتصدؽ ثمثو، لؤلغنياء كييدم ثمثو، منو يأكؿ

  ِ ْ َٜبَ٘  َعَؼ ٌُ َُ ٖ َؼ    ِّٓ ِ ٱ ئِوِ َّ ْ   ّللَّ ٌُ َٜب َُ ُوٝاْ م  ٱكَ  وۖ َف٤   ك٤ِ ِ ٱ َْ ٍ  ٱ ًُ ا   َٜبَػ٤َِ   ّللَّ َٞ  كَاَِما فَّۖ َٕ

َعجَذ   َٜب َٝ ُِٞاْ  ُعُ٘ٞثُ ٌُ ٘   كَ ٛ   َٜبِٓ أَ ٞاْ َٝ ُٔ ؼ  ُ  ٱَٝ  وَبِٗغَ ُ  ٱ ِؼ   زَوَّ  ُٔ
 
َن قَّ  ُِيَ ًَ ْ   َٜبَٗ  و  ٍَ ٌُ َُ   ْ ٌُ  ََُؼَِّ

  ْ َٕ رَ ُوٝ  [  ٖٙ: اُؾظ] ﴾ ٖٙ ٌُ
 يجكز كال الجميكر، عند كالقراف التمتع دـ مف األكؿ يجكز: كالخبلصة

 األكؿ كيجكز اتفاقان، الجزاء كدـ المنذكر مف األكؿ يجكز كال الشافعية، عند
 ( ِ." )باالتفاؽ بو المتطكع مف

ٞ  ُ  ٱ ﴿ لىتعا ا لقكؿ تفسيره عند ذكره ما -ٕ َ٤ َّ  ََّ ُْ  أُِؽ ٌُ ُّ  ذُۖ ُط٤َِّّجَ  ٱ َُ ََٛؼب َٝ 

َٖ ٱ َّ  تَ ٌِزَ  ُ  ٱ أُٝرُٞاْ  َُِّن٣ ْ   ِؽ ٌُ َُّ   ْ ٌُ ُٓ ََٛؼب َٝ  َّ ْ ۖ  ِؽ ُٜ ؾ  ُ  ٱَٝ  َُّ ُٔ  َ٘ َٖ  ذُ َٖ إ  ُ  ٱ ِٓ ُٔ  َ٘  ذِ ِٓ

                                                           

(
ٔ

أُؾون: ك. ٓؾٔل كَٚ ػجل اُؼي٣ي أُواك اُ٘بّو: كاه  1ٓٔ/ٔ( اُِجبة ك٢ كوٚ اٌُزبة 

 -ٛـ ُٗٔٗٔج٘بٕ / ث٤وٝد اُطجؼخ: اُضب٤ٗخ،  -ٍٞه٣ب / كْٓن  -اُلاه اُْب٤ٓخ  -اُوِْ 

ٔ33ّٗ 

(
ٕ

   7ٖٕٙ/ٖ( اُلوٚ اإلٍال٢ٓ ٝأكُزٚ ُِيؽ٢ِ٤ 
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ؾ  ُ  ٱَٝ  ُٔ  َ٘ َٖ  ذُ َٖ َٖ ٱ ِٓ ٖ تَ ٌِزَ  ُ  ٱ أُٝرُٞاْ  َُِّن٣ ْ  هَج   ِٓ ٌُ َّٖ َءار٤َ   ئَِما   ِِ ُٛ ٞ ُٔ َّٖ أُ  زُ ُٛ ؾ   ُعَٞه ُٓ َٖ ٤ِ٘ ِٖ 

ََ   وَ َؿ٤   ُٓ َٖ اَل  لِِؾ٤ زَِّقِن١   َٝ ٕ  أَف   ُٓ ٖ َلا َٓ َٝ   ٌ ِ ٱثِ  لُو  ٣َ َٔ  إل  ُُِٚ  َؽجَِٜ  كَوَل   ِٖ ٣ َٔ َٞ ۥ َػ ُٛ  ك٢ِ َٝ

َٖ  ِفَوحِ أل   ٱ َٖ َق  ُ  ٱ ِٓ ِو٣  [  ٘: كحأُبب] ﴾ ٘ َِ
 كفر مف أف عمى ا رحمو حنيفة أبك احتج بيذا"  تعالى ا رحمو قاؿ

 إلى عاد ثـ ، ارتد ثـ اإلسبلـ حجة حج كاف فمك ، عممو حبط اإليماف بعد
 أف بشرط إال الردة تحبط ال:  الشافعي كعند ، الحج إعادة لزمو ، اإلسبلـ
 في المطمؽ الشافعي فحمؿ { دّنو عِ ٍننٌ ّشرذد ًٍِ}  لقكلو ؛ عمييا يمكت
 ( ُ") تمؾ في المقيد عمى اآلية ىذه

 عف الرجكع كىي العمماء عنيا تحدث التي ائكةالش المسائؿ مف الردة
 قالو كسكاء بالقكؿ، أك المكفر بالفعؿ أك بالنية سكاء الكفر، إلى اإلسبلـ ديف

 .أكاعتقادان  عنادان  أك استيزاءن 
 ثبت مف أف عمى: تعالى ا رحمة عمييـ األربعة األئمة اتفؽ كقد
 أنظار كاختمفت ، دمو كأىدر قتمو، كجب با كالعياذ اإلسبلـ عف ارتداده
 إف: قالكا الحنفية ؟ ال اـ محبطة ىي ىؿ أعمالو حيث مف المرتد في الفقياء
 عف يرتد أف قبؿ عمميا التي الصالحة األعماؿ جميع لثكاب محبطة الردة

 كجب صبلىا صبلة كقت في عاد إف ، اإلسبلـ إلى كعاد تاب فإذا. اإلسبلـ
 كال ، حج لو سبؽ كاف إف ثانيان، الحج عميو يجب ككذلؾ ثانيان، أداؤىا عميو
 الدار في الصبلة أف بدليؿ العمؿ، سقكط العمؿ ثكاب سقكط مف يمـز

 أكثر عند فييا ثكاب ال ككنيا مع لمقضاء مسقطة صحيحة المغصكبة
  .العمماء

: تعالى قاؿ بالمكت اتصمت إف لمعمؿ محبطة الردة إف: قالكا - الشافعية
َُوَل   ﴿ ئ٠َُِ يَ ٤  ئَُِ  أُِٝؽ٢َ  َٝ َٖ ٱ َٝ ٖ َُِّن٣ ٖ   ِِيَ هَج   ِٓ ّ   َُئِ ً  أَ َّٖ ٤ََُؾ   ذَ َو ُِيَ  جَطَ َٔ َّٖ  َػ ٌَُٗٞ َُزَ َٝ  َٖ ِٓ 

َٖ َق  ُ  ٱ ِو٣ { عَيو حجط فقط ثبإلميبُ ّنفش ًٍِ} : تعالى كقاؿ[  ٘ٙ: اُيٓو] ﴾ ٘ٙ َِ

                                                           

(
ٔ

 ٕٙٔ/ٔ( رل٤َو اَُقب١ٝ 
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 عاد إف كليذا ثكابيا، كضياع األعماؿ، إحباط عمى الدالة اآليات مف كغيرىا
 ( ُ( . )الردة قبؿ حجو يعيد أف عميو كجب اإلسبلـ إلى

 انثانث ادلثحث
 ٔانشافعٙ حُٛفح أتٙ اإليايني أحذ دلزْة اعتًادِ

 األحناؼ لمذىب ذكره مف يكثر ا رحمو السخاكم اإلماـ رأينا كما
 منيما كاحدا قكال اعتمد قد أيضان  نراه ، األحكاـ آليات تفسيره في كالشافعية

 المرة ىذه كلكنو تفسيره في بينيما يقرف أنو المعتادف ، اآليات مف كثير في
 ىك ذكره الذم المذىب كلعؿ ، فقط كاحدا مذىبا كيذكر كاحدا قكال يفرد

 :  يمي ما ذلؾ مف تفسيره في كرد كمما ، عنده كالراجح ، لديو المختار
ُْ  الَّ  ﴿ تعالى ا لقكؿ تفسيره عند ذكره ما -ٔ ًُ ُ ٱ ٣َُإاِفُن ـ  ٱثِ  ّللَّ ْ  َٔ  أ٣َ   ك٢ِ   ِٞ َُِّ ٌُ ِ٘ 

  َُ ٌَِٖٝ ًُْ ب ٣َُإاِفُن َٔ جَذ   ثِ ََ ًَ    ْ ٌُ ُ ٱَٝ  هُُِٞثُ  [  ٕٕ٘: اُجووح] ﴾ ٕٕ٘ َؽ٤ِِْ َؿلُٞهٌ  ّللَّ
 غير مف كا بمى ، كا ال:  الرجؿ قكؿ:  الشافعي عند"  ا رحمو قاؿ
 بناقة الدية في جاء إذا كىك ، المغك مف مأخكذ كىك ، اليميف عقد إلى قصد
 ( ِ" )  بو يعتد ال لغك الفصيؿ ىذا:  يقاؿ فصيؿ معيا

 اإلماـ قكؿ عمى المغك تعريؼ في تعالى ا رحمو السخاكم اإلماـ اعتمد
 فقاؿ منيا، المراد تحديد في العمماء اختمؼ كقد ، ا رحمو الشافعي
 بو المخبر أف الظف عمى الحاؿ أكعف الماضي عف يخبر أف ىي: الجميكر

 يحمؼ أف ىي: أخرل كبعبارة. كاإلثبات النفي في بخبلفو، كىك أخبر، كما
 كممت ما كا: )الحالؼ قكؿ مثؿ. كذلؾ يكف فمـ حمؼ، كما يظنو شيء عمى
 كممو، أنو ظنو كفي(  زيدا كممت لقد كا: )ك يكممو، لـ أنو ظنو كفي( زيدان 
 أنو نوظ كفي( لغراب الطائر ىذا إف كا: )يقكؿ أك. الكاقع بخبلؼ كىك

                                                           

ُج٘بٕ  –كاه اٌُزت اُؼ٤ِٔخ، ث٤وٝد  1ٖٙ/٘( اُلوٚ ػ٠ِ أُناٛت األهثؼخ الثٖ اُغي٣و١  ٔ)

 ّ ٖٕٓٓ -ٛـ  ٕٗٗٔاُطجؼخ: اُضب٤ٗخ، 

(
ٕ

 3ٓٔ/ٔ( رل٤َو اَُقب١ٝ  



 
 أ.ك/ٓؾٔل ا٤َُل ٍؼل ٓؾٔل رـــلَـ٤و اُـوـوإٓ اُـؼـظـ٤ـْ ٜٝٓ٘غٚ ك٢ ًزبثٚ اإلٓبّ ػِْ اُل٣ٖ اَُقب١ٝ

 ُٔٗٗ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ُ) . مثبلن  حماـ الطائر أف الكاقع في تبيف ثـ كذلؾ،
: أخرل بعبارة أك. النية عميو تنعقد لـ ما: اليميف لغك: الشافعي كقاؿ

 يريد أك لمعناىا، قصد ببل لفظيا إلى المساف يسبؽ التي ىي: المغك يميف
 (ِ. ) اآلية ىذه بدليؿ غيره، إلى لسانو فسبؽ شيء، عمى اليميف
 ا رحمو قاؿ( ُؼلرٜٖ كطِوٖٞٛ) تعالى ا لقكؿ تفسيره عند رهذك ما -ٕ

ذا{ عدتيف قبؿ في:} كقرئ ، االعتداد مستقببلت أم"  في المرأة طمقت كا 
 حنيفة أبي عند األقراء فإف ؛ لمعدة مستقبمة طمقت فقد لمحيض المتقدـ الطير

 طبلؽك  ، حيضؾ أياـ:  أم{  أقرائؾ أياـ الصبلة دعي}  لقكلو ؛ الحيض
 ( ّ") فيو يجامعيا لـ طير زمف في المرأة الرجؿ يطمؽ أف:  السنة

 كحده الشافعي اإلماـ رأم عمى السابؽ المثاؿ في السخاكم اعتمد ككما
 عمى{ القرء} تفسير في ا رحمو حنيفة أبي اإلماـ مذىب عمى ىنا اعتمد ،

 كىذا ، الصكاب كالقكؿ الراجح المذىب ىك ذلؾ أف كأظف ، الحيض أنو
 بكر كأبك عباس، كابف كعمي عمر كمنيـ الصحابة، كبار عف منقكؿ التفسير
 القرء إف: قالكا كميـ فيؤالء الدرداء، كأبك كعبادة، مكسى، كأبك كعثماف،

 لكاف ، الطير ىك القرء كاف فمك ، السابؽ الحديث كدليميـ الحيض معناه
 ( ْ. ) كابالص عف عار كبلـ كىذا" طيرؾ أياـ الصبلة دعي" المراد

                                                           

 ٛـ ُٖٓٔٔ٘بّو: كاه اُلٌو اُطجؼخ: اُضب٤ٗخ،  3ٗ( اُلزبٟٝ اُٜ٘ل٣خ: ٓ ٔ)

(
ٕ

  ٕٙٗٗ/ٗ( اُلوٚ اإلٍال٢ٓ ٝأكُزٚ 

ًزبة  3ٖٗ/ٔٝاُؾل٣ش أفوعٚ أفوعٚ اُلاههط٢٘ ك٢ ٍ٘٘ٚ  1ٓٗ/ٕاَُقب١ٝ ( رل٤َو ٖ)

اُؾ٤٘ ، ؽووٚ ٝٙجٜ ٖٗٚ ٝػِن ػ٤ِٚ: ّؼ٤ت االهٗإٝٛ، ؽَٖ ػجل أُ٘ؼْ ِّج٢، 

ُج٘بٕ اُطجؼخ:  –ػجل اُِط٤ق ؽوى هللا، أؽٔل ثوّٛٞ اُ٘بّو: ٓإٍَخ اُوٍبُخ، ث٤وٝد 

 ّ ٕٗٓٓ -ٛـ  ٕٗٗٔاأل٠ُٝ، 

(
ٗ

  1ٓٗ/ٗاألهثؼخ  ( اُلوٚ ػ٠ِ أُناٛت 



 
 أ.ك/ٓؾٔل ا٤َُل ٍؼل ٓؾٔل رـــلَـ٤و اُـوـوإٓ اُـؼـظـ٤ـْ ٜٝٓ٘غٚ ك٢ ًزبثٚ اإلٓبّ ػِْ اُل٣ٖ اَُقب١ٝ

 ُٕٗٗ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انشاتع ادلثحث  
  ٔانشافعٛح اٞحُاف غري أخشٖ مبزاْة اعتشٓادِ

 الحنفي المذىبيف عمى تفسيره في السخاكم اإلماـ اعتماد جؿ يكف لـ
 بعض منكعا األحكاـ آليات تفسيره في ا رحمو كاف فقد ، فقط كالشافعي
 كاعتمده الظاىرم المذىب ذكر فقد ، األخرل المذاىب مف أخذه في الشيء
 :   ذلؾ كمف ، بو العمؿ يجب صكابا كجعمو
ب ﴿ تعالى ا لقكؿ تفسيره عند ذكره ما -ٔ َٔ َّ  ئَِّٗ ُْ َػ٤َِ   َؽوَّ ٤  ُ  ٱ ٌُ َّ ٱَٝ  زَخَ َٔ  ُلَّ

َُؾ   ب   ِقِ٘ي٣وِ ُ  ٱ َْ َٝ َٓ َٝ  ََّ ِٛ ِٚ  أُ ـ٤َ  ۦ ثِ ِۖ ٱ وِ ُِ ِٖ  ّللَّ َٔ اَل  ثَبؽ   وَ َؿ٤   طُوَّ ٙ  ٱ كَ  ِٚ  َػ٤َِ   َْ ئِص   كاََل   َػبك   َٝ

 َّٕ َ ٱ ئِ ٌْ  َؿلُٞه   ّللَّ ِؽ٤  داككد عف كيركل"  ا رحمو قاؿ[  7ٖٔ: اُجووح] ﴾ 7ٖٔ هَّ
 يخص فإنما منو يؤكؿ ال ما ككؿ ، كمخو الخنزير شحـ أباح أنو الظاىرم

 رفعكا ألصناميـ ذبحكا إذا ككانكا الصكت رفع:  كاإلىبلؿ ، بالتحريـ ذلؾ
 (ُ. " ) كالعزل البلت بذكر أصكاتيـ
 في الظاىرية أئمة أحد عف نقمو فيما السخاكم اإلماـ كبلـ في تأمؿالم

 خبلؿ فمف ذلؾ في عمييـ تحامؿ قد يجده ، كمخو الخنزير شحـ أباح أنو
 األساسي المصدر الظاىرية يعده كالذم الظاىرم المذىب كتب ألحد مطالعتنا

 أكؿ يحؿ ال"  يقكؿ نجده ، حـز البف المحمى:  كتاب كىك الظاىرم لمفقو
 غضركفو، كال عصبو، كال جمده، كال شحمو، كال لحمو، ال الخنزير، مف شيء

 - شعره كال لبنو، كال أطرافو، كال رأسو، كال عظمو، كال ، مخو كال حشكتو، كال
 خرز، في ال بشعره االنتفاع يحؿ كال - سكاء كالكبير كالصغير كاألنثى الذكر
 (ِ.  " )غيره في كال

 بكؿ الخنزير حرمكا قد كالفقياء األئمة مف كغيرىـ الظاىرية يككف فبذلؾ
 .  منو عضك ألم استثناء دكف ، مشتمبلتو

                                                           

(
ٔ

 3ٙ/ٔ( رل٤َو اَُقب١ٝ 

 اُ٘بّو : كاه اُلٌو ُِطجبػخ ٝاُْ٘و ٝاُزٞى٣غ 11ٖ/ 7(أُؾ٠ِ ثٖ ؽيّ اُظبٛو١ ٕ)



 
 أ.ك/ٓؾٔل ا٤َُل ٍؼل ٓؾٔل رـــلَـ٤و اُـوـوإٓ اُـؼـظـ٤ـْ ٜٝٓ٘غٚ ك٢ ًزبثٚ اإلٓبّ ػِْ اُل٣ٖ اَُقب١ٝ

 ُٖٗٗ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اخلايظ ادلثحث
  أحذ ئىل عضْٔا دٌٔ انفقٓٛح ادلغائم تعض ركشِ

 كتابو في ذكر قد ا رحمو السخاكم اإلماـ أف كيؼ رأينا أف كبعد
 كغيرىا كالظاىرية ةكالشافعي كالمالكية األحناؼ مثؿ ، متعددة فقيية مذاىب

 ، مختمفة كأقكاؿ متعددة مذاىب أيضا يذكر ىنا فيك ، الفقيية المذاىب مف
 :  ذلؾ كمف ، تنسب مذىب أم إلى كال ، قائمييا إلى يعزكىا ال كلكنو

َٜب٣َ    ﴿ تعالى ا لقكؿ تفسيره عند ذكره ما -ٔ َٖ ٱ أ٣َُّ ُ٘ٞاْ  َُِّن٣ َٓ َ ٱ رَّوُٞاْ ٱ َءا  ّللَّ

ًُُٞٗٞاْ  غَ  َٝ َّٖ  ٱ َٓ ُ َٖ  عبادة نكل مف"  ا رحمو قاؿ[  3ٔٔ: اُزٞثخ] ﴾ 3ٔٔ ِله٤ِ
 ينكم فبل منيا جزء كؿ عند النية إلى يحتج لـ التعبد مف أنكاع عمى تشتمؿ

 كال ، كقكفو كال سعيو الحج في ينكم كال ، سجكدىا كال رككعيا الصبلة في
 (ُ" ) كاد قطع ككؿ نفقة كؿ في الجياد في

 عبادة اإلنساف نكل إذا أنو إلى تعالى ا رحمو كمالسخا اإلماـ ذىب
 مف ركف كؿ عند النية يكرر أف ينبغي ال فإنو ، كنحكه كالحج األفعاؿ متعددة
نما ، أركانو  تكرارىا ففي ، يجزئو كذلؾ فقط العمؿ أكؿ كاحدة نية تكفيو كا 
 عند تككف الصبلة كنية ، ذلؾ عمى مثاال الصبلة كذكر ، النفس عمى مشقة
 بيف أجنبي، فاصؿ ببل ، بالصبلة النية اتصاؿ الحنفية كاشترط اإلحراـ، تكبيرة
 ذلؾ كنحك كالشرب كاألكؿ بالصبلة يميؽ ال ما عمؿ: كالفاصؿ كالتكبيرة، النية

 (ِ) يسير بزمف قبميا أك اإلحراـ، تكبيرة عند النية استحضار المالكية كأكجب
 سمي عنو تراخى فإف ة،الصبل بفعؿ النية اقتراف الشافعية كاشترط

 (ّ).عزمان 

                                                           

  ٕٖ٘/ٔ( رل٤َو اَُقب١ٝ ٔ)

اُ٘بّو:  ٖ٘ٓ/ٔ( ثِـخ اَُبُي ألهوة أَُبُي أُؼوٝف ثؾب٤ّخ اُٖب١ٝ ػ٠ِ اُْوػ ٕ)

 كاه أُؼبهف اُطجؼخ: ثلٕٝ ٛجؼخ ٝثلٕٝ ربه٣ـ

(
ٖ

   ٖ٘ٓ/ٔ( ؽب٤ّخ اُجبعٞه١ 



 
 أ.ك/ٓؾٔل ا٤َُل ٍؼل ٓؾٔل رـــلَـ٤و اُـوـوإٓ اُـؼـظـ٤ـْ ٜٝٓ٘غٚ ك٢ ًزبثٚ اإلٓبّ ػِْ اُل٣ٖ اَُقب١ٝ

 ُٗٗٗ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عمى النية تقدمت فإف لمتكبير، النية مقارنة األفضؿ:  الحنابمة كقاؿ
 يفسخيا، كلـ كراتبة، فريضة أداء في الكقت دخكؿ بعد يسير بزمف التكبير
 عمى النية تقدـ ألف صبلتو؛ صحت يرتٌد، لـ بأف إسبلمو، بقاء مع ذلؾ ككاف

 عف الفاعؿ يخرج كال ، مٍنكية ككنيا عف الصبلة جيخر  ال يسير بزمف التكبير
 كبقية تقدميا فجاز الصبلة، شركط مف النية كألف ، مخمصان  ناكيان  ككنو

ب ﴿ :تعالى لقكلو فيسقط كمشقة، حرج المقارنة طمب كفي الشركط، َٓ َٝ  ََ  َعَؼ

ْ  َػ٤َِ   ِٖ ٱ ك٢ِ ٌُ ٣ ٖ   ُلِّ َِّخَ  َؽَوط   ِٓ ِّٓ   ْ ٌُ َْ  َو  ئِث   أَث٤ِ  الصبلة أكؿ كألف[  71: ؾظاُ] ﴾ ٤ِٛ
 (ُ)كسائرىا فيو النية استصحاب فكفى أجزائيا، مف

 الشافعية لكف ، اإلحراـ لتكبيرة مقارنة النية تككف أف يجب: " كالخبلصة
 أكؿ التكبير ألف التكبير؛ بكؿ كمقترنة ، لمتكبير مقارنة النية تككف أف أكجبكا
 المذاىب باقي كأجاز غيره،ك  كالحج بو النية اقتراف فيجب الصبلة، أفعاؿ

 تقدمت أك النية تأخرت فإف ، يسير بزماف التكبير عمى النية تقدـ( الجميكر)
 (ِ" ) باالتفاؽ بطمت كثير، بزمف
  

   
 

                                                           

(
ٔ

 ، ٛجغ ٌٓخ .  7ٖٙ(ًْبف اُو٘بع: 

(
ٕ

   7ٓٔ/ٔ( اُلوٚ اإلٍال٢ٓ ٝأكُزٚ 



 
 أ.ك/ٓؾٔل ا٤َُل ٍؼل ٓؾٔل رـــلَـ٤و اُـوـوإٓ اُـؼـظـ٤ـْ ٜٝٓ٘غٚ ك٢ ًزبثٚ اإلٓبّ ػِْ اُل٣ٖ اَُقب١ٝ

 َََِ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اخلامتح
 كبعد .....

أحمد ا تعالى عمى ما مف بو مف إتماـ ىذا البحث ، كالعيش في 
ألئمة المفسريف كغيرىـ ، يعد مف ا رحاب القرآف  مع عمـ مف األعبلـ  بؿ

الحمد كالمنو  فيذه نعمة ال يقدر قدرىا إال مف عاشيا كذاؽ طعميا، فممو
 أكال كآخرا .

كبعد ىذه الجكلة الماتعة في رحاب منيج اإلماـ السخاكل في كتابو 
 : تفسير القرآف ،أقؼ ألبرز أبرز نتائج البحث فأقكؿ 

فعرؼ  اإلماـ السخاكل أكالى: كشؼ ىذ البحث عف جكانب ميمة مف حياة
بيا تعريفا عمميا دقيقا كاعتنى بصكرة خاصة بإبراز صفاتو كاخبلقو كبياف 
مذىبو كعقيدتو حيث انتيى البحث إلى انو فقيو كمفسر كنحكم ،كما 
احصى بتتبع كاستقراء كتبو كمؤلفاتو فى فركع الشريعة المختمفة ،تفسيرا 

حصائا عمميا كفقيا كغيرىا مف المؤلفات ، كقدـ البحث عر  ضا دقيقا كا 
ألسماء شيكخو الذيف تمقى منيـ العمـك كتتممذ عمييـ كما عرض بنفس 

 .الطريقة أسماء تبلميذه الذيف  نيمكا مف العمـ كتتممذكا عميو
في تفسيره ، حيث اىتـ بالمأثكر   ثانيا: بيف ىذا البحث منيج السخاكل

عنى ببياف األحكاـ كىك يكاقكاؿ الصحابة كالتابعيف، مف الكتاب كالسنو
 الفقييو كمسائؿ العقيدة ، كيضـ إلى جانب المأثكر المغة كالنحك كالقراءات 
ثالثا: رأينا مف خبلؿ تتبعنا لتفسير اإلماـ السخاكم رحمو ا ، أنو كاف 
يعرض لبعض األمكر اإلسرائيمية دكف أف يعقب عمييا ، كلئلنصاؼ فإننا 

ف كاف قد عرض لبعض ىذه األمكر نقكؿ : أف اإلماـ السخاكم رحمو ا  كا 
فيي قميمة جدا قياسا عمى غيره مف كتب التفسير السابقة ، كبالجممة فإف 
ىذا التفسير لـ يفرط صاحبو في ذكر مثؿ ىذه اإلسرائيميات ، كأحيانان كاف 

 يذكرىا كيعقب عمييا كما بينت ذلؾ . 
كر األسانيد لـ يذ  رابعا : اتضح لنا مف خبلؿ ىذا التفسير أف مؤلفو

التي جاءت في الركايات التي استشيد بيا في تفسير اآليات القرآنية مما 
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 يحمؿ الدارس تعبا كجيدا لمكشؼ عف صحة ىذه األسانيد أك ضعفيا .
خامسان: اىتـ السخاكم رحمو ا في ىذا التفسير بذكره كثير مف 

 لمشعر . أبيات الشعر التي أثقمت الكتاب كجعمتو أشبو ما يككف بديكاف 
سادسان: تبيف لنا مف خبلؿ معايشتنا لتفسير اإلماـ السخاكم أف 
ىذا التفسير مختصر جدا فيك يعد مف التفاسير المختصرة كبالرغـ مف ىذا 
االختصار ، إال أنو لـ ييمؿ في فف مف الفنكف التي تكصؿ إلى تفسير 

ار كما المفظة القرآنية ، فيك يحمؿ في طياتو كثيرا مف الفكائد كاألسر 
 كضحنا ذلؾ في ثنايا البحث . 

سابعا : رأينا مف خبلؿ المطالعة في تفسير اإلماـ السخاكم  
اىتمامو البالغ بالناحية اإلعرابية كالنحكية ؛ كالسبب في ذلؾ أف السخاكم 
رحمو ا تعالى قد ألؼ في ىذا العمـ كتابا عظيما كأسماه " منير الدياجي 

بحكز األحاجي " فيك إماـ في المغة بارع فييا كدر التناجي كفكز المحاجي 
، كما أظير البحث اىتماـ السخاكم بالقراءات القرآنية ، كىذا أمر طبيعي 
عمى إماـ بارع في القراءات كيعد صاحب قدـ السبؽ فيو ككتابو جماؿ 

 القراء ككماؿ اإلقراء دليؿ عمى ذلؾ .  
لسخاكم رحمو ا أنو ثامنان : رأينا مف خبلؿ تتبعنا لتفسير اإلماـ ا

مكثر مف أسباب النزكؿ عند تفسيره آليات القرآف الكريـ كىذا مف أىـ ما 
 يميز تفسير اإلماـ السخاكم . 

ىذا كا أسأؿ أف يجعؿ ىذا العمؿ خالصا لكجيو الكريـ كأف ال 
يجعؿ فيو نصيبا ألحد مف خمقو كأف يكسكه ثكب القبكؿ كأف ينفع بو مف 

 ...... كتبو كقرأه كصكبو
 كصؿ الميـ عمى سيدنا محمد كعمى آلو كصحبو كسمـ ،،،
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 فٓشط ادلشاخع ٔادلصادس 
: الناشر إبراىيـ الفضؿ أبك محمد  لمسيكطي القرآف عمـك في اإلتقاف .ٔ

 ـ ُْٕٗ/ ىػُّْٗ: الطبعة لمكتاب العامة المصرية الييئة
 إحياء ردا  السعكد ألبي الكريـ الكتاب مزايا إلى السميـ العقؿ إرشاد .ٕ

  بيركت – العربي التراث
 أحمد عباس كالتكزيع لمنشر الباز دار: تكزيع لمكاحدم النزكؿ أسباب .ٖ

  ، ـ ُٖٔٗ - ىػ ُّٖٖ سنػػة المكرمة مكو الباز
طبعة  شيبو أبك محمد لمدكتكر التفسير في كالمكضكعات اإلسرائيميات .ٗ

 .  مكتبة السنة
  ىػػ ُّّٗ لبناف -بيركت - المعرفة دار طبعة،   الشافعي لئلماـ:  األـ .٘

 يكسؼ بف عمي الحسف أبك الديف لجماؿ النحاة أنباه عمى الركاة إنباه .ٙ
 الطبعة العربي الفكر دار / ط إبراىيـ الفضؿ أبك محمد/ ت القفطي
  ق َُْٔ األكلى

: الناشر جميؿ محمد صدقي: المحقؽ األندلسي حياف ألبي المحيط البحر .7
 ىػ َُِْ: الطبعة بيركت – الفكر دار

 الرسالة مؤسسة/ط األرناؤكط شعيب/ت كثير بف لئلماـ كالنياية البداية .1
 . بيركت -

 الثانية،: الطبعة العممية الكتب دار: الناشر لمكاساني الصنائع بدائع .3
  ـُٖٔٗ - ىػَُْٔ

 ا عبد بف محمد الديف بدر لئلماـ.  لمزركشي القرآف عمـك في البرىاف .ٓٔ
 العربية الكتب إحياء دار طبعة( ىػْٕٗ:  المتكفى) الزركشي بيادر بف

 الطبعة إبراىيـ الفضؿ أبك محمد:  تحقيؽ كشركائو الحمبي البابي عيسى
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 ـ ُٕٓٗ - ىػ ُّٕٔ ، األكلى: 

 األكلى،: الطبعة إبراىيـ الفضؿ أبك محمد القرآف عمـك في البرىاف .ٔٔ
 البابى عيسى العربية الكتب إحياء دار: الناشر ـ ُٕٓٗ - ىػ ُّٕٔ

 كشركائو لحمبيا
 الفضؿ أبك محمد/ت:  لمسيكطي كالنحاة المغكييف طبقات في الكعاة بغية .ٕٔ

 .  بيركت العصرية المكتبة/ ط

 الشرح عمى الصاكم بحاشية المعركؼ المسالؾ ألقرب السالؾ بمغة .ٖٔ
 تاريخ كبدكف طبعة بدكف:  الطبعة المعارؼ دار: الناشر

 ط  - مصر – اإلسبلمي بالمكت:  ط.  شاكر لمحمكد اإلسبلمي التاريخ .ٗٔ
 . ىػَُْٕ الثالثة: 

 – لمنشر التكنسية الدار:  الناشر ، عاشكر بف لمطاىر كالتنكير التحرير .٘ٔ
 . ىػ ُْٖٗ: النشر سنة تكنس

  لمزيمعي لمزمخشرم الكشاؼ تفسير في الكاقعة كاآلثار األحاديث تخريج .ٙٔ
 – ةخزيم ابف دار: الناشر السعد الرحمف عبد بف ا عبد: المحقؽ
 .  ىػُُْْ األكلى،: الطبعة الرياض

 الكتب دار: الناشر عطية البارم عبد عمي: المحقؽ ، اآللكسي تفسير .7ٔ
  ىػ ُُْٓ األكلى،: الطبعة بيركت – العممية

 اإلماـ جامعة - العممي البحث عمادة/ت:  لمكاحدل البسيط التفسير .1ٔ
 ىػ َُّْ األكلى،: الطبعة. اإلسبلمية سعكد بف محمد

 دار: الناشر المرعشمي الرحمف عبد محمد: المحقؽ  لبيضاكما تفسير .3ٔ
 ىػ ُُْٖ - األكلى: الطبعة بيركت – العربي التراث إحياء

براىيـ البردكني أحمد: تحقيؽ لمقرطبي القرآف ألحكاـ الجامع تفسير .ٕٓ  كا 
 ىػُّْٖ الثانية،: الطبعة القاىرة – المصرية الكتب دار: الناشر أطفيش
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 ـ ُْٔٗ -

 فخر لئلماـ الكبير التفسير أك الغيب بمفاتيح المسمى ازمالر  تفسير .ٕٔ
 - الثالثة: الطبعة بيركت – العربي التراث إحياء دار/ ط ، الرازم الديف

 ق َُِْ
 الكتب دار: الناشر السكد عيكف باسؿ محمد: المحقؽ القاسمي تفسير .ٕٕ

 ىػ ُُْٖ - األكلى: الطبعة بيركت – العممية

 محمد+  محمد السيد مصطفى: المحقؽ كثير البف العظيـ القرآف تفسير .ٖٕ
: الناشر الباقي عبد أحمد عمي+  العجماكم فضؿ محمد+  رشاد السيد

 سنة األكلى: الطبعة/ الجيزة لمتراث الشيخ أكالد مكتبة+  قرطبة مؤسسة
 ىػ ػُُِْ

 النشر دار/  ط  ا رحمو السخاكم لئلماـ العظيـ القرآف تفسير .ٕٗ
  األكلى ةالطبع بالقاىرة لمجامعات

 الطبعة بيركت – العربي الكتاب دار: الناشر ، لمزمخشرم الكشاؼ تفسير .ٕ٘
 ق َُْٕ - الثالثة: 

 الحمبي البابى مصطفى كمطبعة مكتبة شركة/ ط ، المراغي تفسير .ٕٙ
 بمصر كأكالده

 العامة المصرية الييئة: الناشر ، رضا رشيد محمد لمشيخ المنار تفسير .7ٕ
  َُٗٗ: النشر سنة لمكتاب

 كىبو الدكتكر لمعبلمة كالمنيج كالشريعة العقيدة في المنير فسيرالت .1ٕ
 الفكر دار:  لناشرا { ـَُِٓ-ىػػُّْٔ} المتكفى ا رحمو الزحيمي
  ىػ ُُْٖ ، الثانية:  الطبعة دمشؽ – المعاصر

 . بالفجالة السعادة دار/ ط طنطاكم سيد محمد لمشيخ الكسيط التفسير .3ٕ
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 العسقبلني المىمىطي الحسيف ألبي كالبدع اءاألىك  أىؿ عمى كالرد التنبيو .ٖٓ
: الناشر الككثرم الحسف بف زاىد محمد: المحقؽ( ىػّٕٕ: المتكفى)

  مصر - لمتراث األزىرية المكتبة
 إحياء دار: الناشر مرعب عكض محمد: المحقؽ ، لؤلزىرم المغة تيذيب .ٖٔ

 ـََُِ األكلى،: الطبعة بيركت – العربي التراث
 شاكر محمد أحمد/ ت ، الطبرم لئلماـ القرآف يؿتاك  في البياف جامع .ٕٖ

 ـ َََِ - ىػ َُِْ األكلى،: الطبعة الرسالة مؤسسة: الناشر

 درجة لنيؿ مقدـ بحث السخاكم الديف لعمـ اإلقراء ككماؿ القراء جماؿ .ٖٖ
 السعكدية العربية المممكة ُُِْ المعيتؽ ا عبد/  لمباحث الماجستير

 .   اإلسبلمية كالدراسات الشريعة كمية القرل أـ جامعة

 الطبعة -بيركت– العممية الكتب دار/ ط حـز البف العرب أنساب جميرة .ٖٗ
 . َُِْ األكلى

 – األكلى الطبعة –:  لمقرشي الحنفية طبقات في المضيئة الجكاىر .ٖ٘
 كالنجـك ، الدكف – أباد حيدر – النظامية المعارؼ دائرة مجمس بمطبعة
  ، ُْٖ/ٔ:  الزاىرة

 بشير - قيكجي الديف بدر: المحقؽ ، خالكيو البف لقراءاتا في الحجة .ٖٙ
: الناشر الدقاؽ يكسؼ أحمد - رباح العزيز عبد: كدققو راجعو جكيجابي

 - ىػ ُُّْ الثانية،: الطبعة بيركت/  دمشؽ - لمتراث المأمكف دار
 ـُّٗٗ

 األنجمك مكتبة/ ط. عاشكر الفتاح عبد سعيد. د الصميبية الحركة .7ٖ
  ـُٔٗٗ، السادسة ةالطبع المصرية
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 المنصكر خميؿ/ ت:  لمسيكطي كالقاىرة مصر تاريخ في المحاضرة حسف .1ٖ
 . َُْٖ األكلى الطبعة -لبناف- بيركت العممية الكتب دار/ ط

 بيركت العممية الكتب دار/ ط.  لمدمشقي المدارس تاريخ في الدارس .3ٖ
 َُُْ األكلى الطبعة

 - بيركت العممية لكتبا دار/ ط  لمنعيمي المدارس تاريخ في الدارس .ٓٗ
 .لبناف

 الخراط محمد أحمد الدكتكر: المحقؽ الحمبي لمسميف المصكف الدر .ٔٗ
 دمشؽ القمـ، دار: الناشر

 لمبحكث ىجر مركز: تحقيؽ لمسيكطي بالمأثكر التفسير في المنثكر الدر .ٕٗ
 .  ىػُِْْ سنػػة القاىرة ىجر دار: الناشر

 مؤسسة دمشؽ، - زاليالغ مكتبة: الناشر ، لمصابكني البياف ركائع .ٖٗ
  ـ َُٖٗ - ىػ ََُْ الثالثة،: الطبعة بيركت – العرفاف مناىؿ

 بيركت الجيؿ دار/ ط المقدسي شامة ألبي الدكلتيف اخبار في الركضتيف .ٗٗ
 َلبناف –

ماد - األرنؤكط شعىيب: تحقيؽ داككد أبي سنف .٘ٗ : الناشر بممي قره كاًمؿ محى
 ـ ََِٗ - ىػ َُّْ األكلى،: الطبعة العالمية الرسالة دار

 عبد فؤاد كمحمد شاكر محمد أحمد :كتعميؽ تحقيؽ الترمذم اإلماـ سنف .ٙٗ
براىيـ الباقي  شركة: الناشر  الشريؼ األزىر في المدرس عكض عطكة كا 
 ُّٓٗ الثانية،: الطبعة مصر – الحمبي البابي مصطفى كمطبعة مكتبة

 ـ ُٕٓٗ - ىػ

 األرناؤكط، عيبش: عميو كعمؽ نصو كضبط ،حققو الدارقطني سنف .7ٗ
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: الناشر برىـك أحمد ا، حرز المطيؼ شمبي،عبد المنعـ عبد حسف
 ـ ََِْ - ىػ ُِْْ األكلى،: الطبعة لبناف – الرسالة،بيركت مؤسسة

 محماد - مرشد عادؿ - األرنؤكط شعيب: المحقؽ ، ماجة ابف سننو .1ٗ
 عالميةال الرسالة دار: الناشر  ا حرز الٌمطيؼ عىبد - بممي قره كامؿ

 ََِٗ - ىػ َُّْ األكلى،: الطبعة
 - الرسالة مؤسسة /ط األرناؤكط شعيب/ت لمذىبي النببلء اعبلـ سير .3ٗ

 .بيركت

 ابف محمد بف أحمد بف الحي عبد ذىب مف أخبار في الذىب شذرات .ٓ٘
 مؤسسة/ ط األرناؤكط محمكد/ ت ، الفبلح أبك الحنبمي، العىكرم العماد
 -بيركت – الرسالة

 عثماف، الكريـ عبد تحقيؽ أحمد، بف الجبار عبد الخمسة، األصكؿ شرح .ٔ٘
 .كىبة مكتبة ىػُّْٖ األكلى ط
: النشر دار إبراىيـ بف ياسر تميـ أبك: تحقيؽ بطاؿ البف البخارم شرح .ٕ٘

  ـََِّ - ىػُِّْ الثانية،: الطبعة الرياض السعكدية، -الرشد مكتبة
 ، األكلى طبعةال الدماـ – القيـ ابف دار/ط لمبربيارم، السنة شرح .ٖ٘

 ق َُْٖ
: الرابعة الطبعة/ بيركت اإلسبلمي المكتب/ط ، الطحاكية العقيدة شرح .ٗ٘

 قُُّٗ
 السبلـ عبد: تحقيؽ لؤلنبارم الجاىميات الطكاؿ السبع القصائد شرح .٘٘

  الخامسة: الطبعة  المعارؼ دار: الناشر ىاركف محمد
 العمـ ارد: الناشر ، عطار الغفكر عبد أحمد: تحقيؽ لمجكىرم الصحاح .ٙ٘

 .  ـ ُٕٖٗ -ىػ َُْٕ الرابعة: الطبعة بيركت – لممبلييف



 
 أ.ك/ٓؾٔل ا٤َُل ٍؼل ٓؾٔل رـــلَـ٤و اُـوـوإٓ اُـؼـظـ٤ـْ ٜٝٓ٘غٚ ك٢ ًزبثٚ اإلٓبّ ػِْ اُل٣ٖ اَُقب١ٝ

 ََِٖ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، الثالثة الطبعة بيركت – اليمامة ، كثير ابف دار/  ط ، البخارم صحيح .7٘
 الحديث أستاذ البغا ديب مصطفى. د:  تحقيؽ ُٕٖٗ – َُْٕ
 .   دمشؽ جامعة - الشريعة كمية في كعمكمو

 بيركت–الجيؿ دار:اشرالمحققيف،الن مف مجمكعة/،ت مسمـ صحيح .1٘
  ىػ ُّّْسنة استانبكؿ في المطبكعة التركية الطبعة مف مصكرة:الطبعة

 كالتنزيو اإلثبات ضكء في  النبكية كالسنة الكتاب في اإلليية الصفات .3٘
( ىػُُْٓ: المتكفى) عمي جامي عمي بف أماف محمد أحمد أبك: المؤلؼ

 المممكة المنكرة، مدينةال اإلسبلمية، بالجامعة العممي المجمس: الناشر ،
  ىػَُْٖ األكلى،: الطبعة السعكدية العربية

 بف محمد الخير أبك الديف لشمس التاسع القرف ألىؿ  البلمع الضكء .ٓٙ
/ ط. السخاكم محمد بف عثماف بف بكر أبي بف محمد بف الرحمف عبد
 .  الحياة مكتبة دار

 . بيركت– العممية الكتب دار/ ط لؤلسنكم الشافعية طبقات .ٔٙ

 الكتب إحياء دار/ ط الطناحي محمكد/ ت.  لمسبكي الشافعية طبقات .ٕٙ
  َالقاىرة– العربية

 - العصرية المكتبة: الناشر عزكز محمد حمد/  ت:  القراء طبقات .ٖٙ
 ـ ََِّ - ىػ ُِّْ األكلى،: الطبعة بيركت صيدا

 بف يكسؼ بف الكىاب لعبد كقراءاتيـ مناقبيـ كذكر السبعة القراء طبقات .ٗٙ
ر ابف ،إبراىيـ  بيركت صادر دار/ ط (ىػِٖٕ: المتكفى) الشافعي السابلا

  ط تػ د -لبناف -
 بف أحمد بف محمد ا عبد أبك الديف لشمس غبر مف خبر في العبر .٘ٙ



 
 أ.ك/ٓؾٔل ا٤َُل ٍؼل ٓؾٔل رـــلَـ٤و اُـوـوإٓ اُـؼـظـ٤ـْ ٜٝٓ٘غٚ ك٢ ًزبثٚ اإلٓبّ ػِْ اُل٣ٖ اَُقب١ٝ

 ََِٗ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زغمكؿ بسكني السعيد/ ت( ىػْٖٕ: المتكفى) الذىبي قىاٍيماز بف عثماف
 .  بيركت العممية الكتب دار/ط
 السامرائي إبراىيـ د المخزكمي، ميدم د: يؽتحق الفراىيدم لمخميؿ العيف .ٙٙ

  اليبلؿ كمكتبة دار: الناشر
 ىػ َُُّ الثانية،: الطبعة الفكر دار: لناشر: اليندية الفتاكل .7ٙ
 لمشككاني التفسير عمـ مف كالدراية الركاية فني بيف الجامع القدير فتح .1ٙ

 ُْٗٗ -ُُْٓ األكلى الطبعة عميره الرحمف عبد/د ت الكفاء دار ط

 ا عبد بف محمد بف طاىر بف القاىر عبد لئلماـ الفرؽ، بيف رؽالف .3ٙ
: الناشر( ىػِْٗ: المتكفى) منصكر أبك األسفراييني، التميمي البغدادم

 ُٕٕٗ الثانية،: الطبعة بيركت – الجديدة اآلفاؽ دار
 دار:  مؤسسة ، الككيت طبعة.  الغزالي حامد ألبي.  الباطنية فضائح .7ٓ

 . بدكم الرحمف عبد. د:  تحقيؽ ـُْٔٗ ط ، الثقافية الكتب

 المتكفى ا رحمو الزحيمي كىبو الدكتكر لمعبلمة كأدلتو اإلسبلمي الفقو .7ٔ
 .  دمشؽ – سكرياة - الفكر دار: الناشر{  ـَُِٓ-ىػػُّْٔ}
 لبناف – بيركت العربي، الكتاب دار: الناشر سابؽ سيد لمشيخ السنة فقو .7ٕ

 ـ ُٕٕٗ - ىػ ُّٕٗ الثالثة،: الطبعة
 بيركت العممية، الكتب دار/ط  الجزيرم البف األربعة المذاىب عمى الفقو .7ٖ

 ـ ََِّ - ىػ ُِْْ الثانية،: الطبعة لبناف –
 التجارية المكتبة: الناشر لممناكم الصغير الجامع بشرح القدير فيض .7ٗ

 ُّٔٓ األكلى،: الطبعة مصر – الكبرل
 الكتب دار/ ط ، زمرم محمد تأليؼ.  المصرية لمببلد الجغرافي القامكس .7٘

 . المصرية



 
 أ.ك/ٓؾٔل ا٤َُل ٍؼل ٓؾٔل رـــلَـ٤و اُـوـوإٓ اُـؼـظـ٤ـْ ٜٝٓ٘غٚ ك٢ ًزبثٚ اإلٓبّ ػِْ اُل٣ٖ اَُقب١ٝ

 ََُِ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكتب دار/ ط القاضي ا عبد/ ت األثير البف التاريخ في الكامؿ .7ٙ
  َُْٖ الثالثة الطبعة ، لبناف -بيركت- العممية

 كاتب ا عبد بف لمصطفى كالفنكف الكتب أسامي عف الظنكف كشؼ .77
 خميفة الحاج أك خميفة حاجي باسـ المشيكر القسطنطيني جمبي

   ُُْْ -بيركت- الفكر دار/ ط(.ىػَُٕٔ: المتكفى)
 االستاذ: كصححو ضبطو السيكطي لئلماـ النزكؿ أسباب في النقكؿ لباب .71

  لبناف – بيركت العممية الكتب دار: الناشر الشافي عبد أحمد
- صادر دار/  ط. الجزرم األثير البف األنساب تيذيب في المباب .73

 هـ ََُْ -بيركت

: الناشر المراد العزيز عبد فضؿ محمد. د: قؽالمح الكتاب فقو في المباب .1ٓ
: الطبعة بيركت/  لبناف - دمشؽ/  سكريا - الشامية الدار - القمـ دار

 ُْٗٗ - ىػُُْْ الثانية،
  لبناف – بيركت– صادر دار/ط:   منظكر البف العرب لساف .1ٔ

 ت العمميو الكتب دار ط ، لمطبرسي القرآف تفسير في البياف مجمع .1ٕ
 ديفال شمس ابراىيـ

: الناشر القدسي الديف حساـ: تحقيؽ الييتمي حجر البف الزكائد مجمع .1ٖ
 ـ ُْٗٗ ىػ، ُُْْ: النشر عاـ القاىرة القدسي، مكتبة

 بف الحميـ عبد بف أحمد العباس أبك الديف تقي لئلماـ الفتاكل مجمكع .1ٗ
 الجزار عامر - الباز أنكر:  المحقؽ(ىػِٖٕ:  المتكفى) الحراني تيمية
  ـ ََِٓ/  ىػ ُِْٔ ، الثالثة:  الطبعة كفاءال دار طبعة

 عبد: المحقؽ ، عطية البف العزيز الكتاب تفسير في الكجيز المحرر .1٘
: الطبعة بيركت – العممية الكتب دار: الناشر محمد الشافي عبد السبلـ
  قُِِْ – األكلى



 
 أ.ك/ٓؾٔل ا٤َُل ٍؼل ٓؾٔل رـــلَـ٤و اُـوـوإٓ اُـؼـظـ٤ـْ ٜٝٓ٘غٚ ك٢ ًزبثٚ اإلٓبّ ػِْ اُل٣ٖ اَُقب١ٝ

 َُُِ       ّ  ٕ٘ٔٓصٕٞ ٝاُضال ُشٓغِخ ٤ًِخ إٍٔٞ اُل٣ٖ ثأ٤ٍٞٛ ،اُؼلك اُضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  كالتكزيع كالنشر لمطباعة الفكر دار:  الناشر ، الظاىرم حـز بف المحمى .1ٙ
 النجار عمي محمد/  النجاتي يكسؼ أحمد: المحقؽ لمفراء القرآف يمعان .17

 – كالترجمة لمتأليؼ المصرية دار: الناشر الشمبي إسماعيؿ الفتاح عبد/ 
 األكلى: الطبعة مصر

 ا عبد أبك الديف لشياب األديب معرفة إلى األريب إرشاد األدباء معجـ .11
 األكلى،: الطبعة( ىػِٔٔ: المتكفى) الحمكم الركمي ا عبد بف ياقكت
  بيركت العربي التراث إحياء دار/ ط  الحمكم لياقكت ـُّٗٗ-ىػُُْْ

 الركمي ا عبد بف ياقكت ا عبد أبك الديف لشياب البمداف معجـ .13
  الجندم فريد عبدالعزيز/ت -لبناف-بيركت العممية الكتب دار/ ط.الحمكم

 ا عبد أبك الديف شمسل كاألعصار الطبقات عمى الكبار القراء معرفة .3ٓ
 الشافعي حسف محمد/ت الذىبي قىاٍيماز بف عثماف بف أحمد بف محمد

  ُُْٕ األكلى الطبعة -بيركت- العممية الكتب دار/ ط

 الزرقاني العظيـ عبد محمد لئلماـ القرآف عمـك في العرفاف مناىؿ .3ٔ
 كشركاه الحمبي البابي عيسى مطبعة: طبعة( ىػُّٕٔ:  المتكفى)

 .  الثالثة الطبعة:  الطبعة
 لمنشر المكسكعة أعماؿ مؤسسة نشر.  العالمية العربية المكسكعة .3ٕ

 .  كالتكزيع

 سالـ محمد محمد لمحمد العشر القراءات في النشر طيبة شرح اليادم .3ٖ
 - ىػ ُُْٕ األكلى،: الطبعة بيركت – الجيؿ دار: الناشر محيسف
 ـ ُٕٗٗ

 المثنى مكتبة منشكرات بكؿاستان المعارؼ ككالة/ ط ، العارفيف ىدية .3ٗ
 .  ُٓٓٗ بغداد

  


