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(سكرة اإلسراء اآلية.)ٗ :


إْـــــــــداء
إلى والدي الغاليين أطال اهلل في عمرييما وأحسن عمميما.
والى إخواني األعزاء وأخواتي الكريمات.
والى زوجي الغالية وأوالدي.
إلى ىؤالء جميعاً أىدي باكورة بحثي وأطروحة رسالتي.
فأسأل المولى جل شأنو أن يثقل بو حسناتيم وأن يعمي بو
درجاتيم.

د

شكز ٔتمدٌز
الحمد هلل الذم بنعمتػو تػتـ الصػالحات همػو الحمػد كال نػاء الحسػف كالصػةة كالسػةـ ىمػ
سيدنا رسكؿ اهلل  --القائؿ« :ال يشكر اهلل مف ال يشكر الناس» (.)1
كبعد:
هأتقدـ بالشكر لمف ىـ أىؿ الفضؿ بعد اهلل ىز كجؿ هي إنجاز ىذه الرسالة كأخص
بالشكر كالعرهاف شيخي المشرؼ ىم الرسالة هضيمة الدكتكر /حمزة حسن سميمان الذم
لـ يبخؿ ىم َّ ب ميف كقتو كتكجيياتو القيِّمة كتصكيب قممو كمما شجعني ىم المقاء بو
كالجمكس معو سعة صدره كأخةقو الفاضمة كتكاضعو هأنعـ بو مف ىالـ مربي أسأؿ
اهلل أف يطيؿ هي ىمره لخدمة دينو كيرزقو حسف الخاتمة كيجزيو ىني خير الجزاء
كأتقدـ بالشكر كالعرهاف لجامعتنا العامرة جامعة القرآف الكريـ كالتي كاف لي كؿ الشرؼ
باالنتساب إلييا مم مة هي رئاستيا كىمادة الدراسات العميا كمكظفييا كما أتقدـ بالشكر
لفضيمة الدكتكر /قاسم بشرى حميدان ،لتفظمو رئاسة مناقشة ىذه الرسالة لظركؼ خاصة
ال لألستاذيف الجميميف ىضكم لجنة المناقشة هضيمة اسأستاذ
بالمشرؼ كالشكر مكصك ى
الدكتكر /عثمان محمد الحسن ،منا قشاً خارجياً ،كهضيمة الدكتكر /صالح الدين محمد
محمد أحمد ،مناقشاً داخمياً كالشكر لكؿ اإلخكة هي مكتبة جامعة القرآف الكريـ كجامعة
اهريقيا لتعاكنيـ ىم تكهير المصادر اسأساسية التي اىتمدت ىمييا هي إىداد ىذا البحث
كأتكجو بالشكر كالعرهاف كاالمتناف لػ جامعة اإليمان ،التي تخرجت هييا مم مة هي مشايخيا

(ُ)

بف الضحاؾ الترمذم أبك ىيس

الجامع الكبير :لمحمد بف ىيس بف ىس ٍكرة بف مكس
اإلسةمي – بيركت ت :بشار ىكاد معركؼ أبكاب البر كالصمة باب ما جاء هي الشكر لمف أحسف إليؾ ّٓٓ/
رقـ الحديث.ُٗٓ :
ه

(د .ط) دار الغرب

الفضةء كأساتذتيا النبةء ىم رأسيـ هضيمة الكالد الشيخ المجاىد العالـ الرَّباني /عبد
المجيد بن عزيز الزنداني ،حفظو اهلل كرىاه ىم ما بذلو مف جيكد مضنية هي سبيؿ
العمـ كالعمماء هجزاه اهلل َّ
ىنا كىف المسمميف خير الجزاء .كاهلل نسأؿ أف يعيدىا إل رحاب
العمـ كالعمماء.
كالشكر لكؿ مف شجعني هي مكاصمة دراستي ىذه كهي مقدمتيـ أخي الدكتكر /ىبد
الرحمف أحمد العميي كاسأستاذ /ناجي صالح الزبادم هميـ مني كؿ الشكر كالعرهاف
كجزاىـ اهلل خي نار.
كختاماَّ :
هإف ىذا البحث نتاج جيد بشرم ىرضة لمخطأ هما كاف هيو مف تكهيؽ
ن
كصكاب همف اهلل كما كاف هيو مف خطأ كزلؿ همف نفسي كالشيطاف.
واهلل ويل اهلداية والتوفيق

و

ممخص الرسالة
الحمد هلل كحده كالصةة كالسةـ ىم مف ال نبي بعده كىم آلو كصحبو.
كبعد:

الرسالة بعنكاف :اختيارات اإلمام ابن جزي الكمبي ،في تفسيره التسييل لعموم التنزيل
من الجزء الثامن والعشرون إلى الجزء الثالثون (دراسة تحميمية كصفية).
تتككف الرسالة مف مقدمة كخمسة هصكؿ كمباحث كمطالب كخاتمة

كهيارس.

المقدمة :تشتمؿ ىم  :أىمية المكضكع كأسباب اختياره كأىداؼ المكضكع كالدراسات
السابقة كأسئمة البحث كمنيج البحث كىيكؿ

البحث.

أما الفصؿ اسأكؿ :هفيو ترجمة اإلماـ ابف جزم –رحمو اهلل -كذلؾ ببياف إسمو كنسبو
ـ نشأتو كطمبو لمعمـ كمكانتو العممية كشيكخو كتةميذه كآ اره كمصنفاتو

ككنيتو
ككهاتو.

كالفصؿ ال اني مف الرسالة :كانت الدراسة هيو ىف منيج اإلماـ ابف جزم هي تفسيره
كذلؾ كهؽ تفسيره القرآف بالمأ كر كمنو تفسيره القرآف بالقرآف تفسيره القرآف باالسنة تفسيره
القرآف بأقكاؿ الصحابة تفسيره القرآف بأقكاؿ التابعيف ككذلؾ ىنايتو بالقراءات ـ تفسيره
القرآف بالمغة كمنو ىنايتو بغريب القرآف كىنايتو بمعاني الحركؼ كاسأدكات كىنايتو
باإلىراب كالتصريؼ ككذلؾ تفسيره القرآف بالرأم كمنو ىنايتو بالمناسبات كىنايتو
باسأحكاـ الفقيية.
كالفصؿ ال الث كالرابع كالخامس :كىما جكىر الرسالة الذم ىنية باختيارات اإلماـ
ابف جزم مف أكؿ الجزء ال امف كالعشركف إل آخر الجزء ال ة كف ككؿ هصؿ يتككف مف
جزء كدراسة ىذه االختيارات كالترجيحات دراسة تحميمية كصفية مع أقكاؿ بعض أئمة العمـ
مف المفسريف كغيرىـ ـ ترجيح ما ي اره الباحث.
ـ الخاتمة كهييا أىـ النتائج كالتكصيات كالفيارس الفنية الكاشفة ىف مضاميف الرسالة.
ز

The Abstract

Thanks God and pray and peace upon our prophet Mohammed.
This study titled by: the choosing of Imam Ibn Jozy Alkalbi, in his
interpretation, ( Altashil in Science o Tanzeel) from chapter twenty
eight to chapter thirty ( a descriptive analytic study ).
This study contains an introduction and fife chapters, conclusion,
and index. The introduction contains the importance of the topic, the
rational, aims of the topic, the previous studies, question of the study,
methodology and the framework of the study.
The first chapter contains translation of the Imam, his full name, his
birth an growth, his scientific status, his teachers and students, and his
death.
The second chapter talks about the Imam curriculum in his
interpretation, interpreting Qur'an by hadith, interpreting Qur'an by
Qur'an, interpreting Qur'an by Sunnat, interpreting Qur'an by the
companion says. He cares about the types of readings, the Language,
the letters, Grammar and syntax. Also, he cares about occasions and
jurisprudence commitments.
The third, forth, and fifth chapters cares about what the imam
prefers. It is a descriptive analytic study with imams of Islam of
interpretation.
The

conclusion

contains

the

recommendations and the indexes.
ح

most

important

result

,

مقدمة:
الحمػػد هلل الػػذم كػػاف بعبػػاده خبي ػ انر بصػػي ار كتبػػارؾ الػػذم نػػزؿ الفرقػػاف ىم ػ ىبػػده ليكػػكف
لمعػػالميف نػػذي ار كصػػم اهلل ىم ػ مػػف أرسػػمو ربػػو ىادي ػنا كمبش ػ نار كنػػذي ار كداىي ػنا ال ػ اهلل بإذنػػو
كسراجان مني ار نبينا محمد كىم آلو كصحبو تسميمان ك ي ار.
أما بعد:
هإف م ىما يتناهس هيو المتناهسكف كيشتغؿ بو المشتغمكف ىك كتاب اهلل ىز كجؿ كهيـ
أحكامو كمعانيو.
ككةـ اهلل ىك المعجزة الباىرة كالحجة القاىرة ال تنتيي ىجائبو كال تنقضي غرائبو كال
يشبع منو العمماء كال زاؿ العمماء هي كؿ ىصر كمصر ينيمكف مف ىمكمو كيبينكف لمناس
ما هيمكا كيذكركف ليـ ما استنبطكا كهي ذلؾ معرهة مراد اهلل تعال .
كمف ىؤالء العمماء اسأهذاذ ىالـ اشتير تفسيره لكتاب اهلل تعال كاستفاد منو الباح كف هي
شت المجاالت إنو اإلماـ محمد بف أحمد بف جزم-رحمو اهلل.-
هقد جمع هي تفسيره هنكنان ىديدة هيك يعرض هيو سأسباب النزكؿ كالق ارءات كاإلىراب
كالغريب مف القراف كيحتكـ ك ي نار ال

المغة كيك ر االستشياد بأشعار العرب كيرد ىم

الفرؽ الضالة كيتطرؽ إل اسأحكاـ الفقيية هي المسائؿ ىند تفسير اآليات.
تفسيره أنيار مف العمـ ينيؿ منيا كؿ ظامئ كيصدر ىنيا كؿ مرتكم كىكذا قد هعؿ
طةب العمـ هقد أشتمؿ تفسيره ػ رحمو اهلل ػ ػ جكانب المغة كالنحك كالفقو كالقراءات
كغيرىا.
كمقصػػد كمنتيػ ىػػذه البحػػكث ىػػك ىبػػادة اهلل ىػػز كجػػؿ ىمػ مػراده سػػبحانو كتعػػال

لػػذا

يممػػت قبمػػة كاشػػتدت العزيم ػة إلػ االىتمػػاـ بايػػات العبػػادات مػػف خػػةؿ اختيػػارات اإلمػػاـ ابػػف
جزم هي تفسيره حيث أف اختياراتو هي التفسير ال تكاد تحص ك رة كلػو قكاىػد معتمػدة هػي
االختيارات كالترجيح لذا ىزمت أمرم مستعيننا باهلل تعال أف أككف مف الطمبة الػذيف تشػرهكا
ط

هػػي خػػكض ىػػذا المجػػاؿ مسػػاىمة هػػي نشػػر ىمػػـ ىػػذا االمػػاـ كالػػذم ىػػك بعن ػكاف( :اختيااارات
اإلماام ابان جازي مان الجزءاااا 82اااا  03مان خاالل تفسايره التساييل لعماوم التنزيال) (د ارسػػة
ة اهلل تعال لي كلجميع المسمميف العمـ الناهع كالعمؿ الصالح.
تحميمية كصفية) سائ ن
أىمية الموضوع:
كترجع أىمية المكضكع إل التالي:
جؿ التفاسير كأىظميا شاننا
ُ -إف تفسير ابف جزم المسم  :التسييؿ لعمكـ التنزيؿ مف أ ى
كقد استفاد طةب العمـ كالعمماء بعده ىم اختةؼ تخصصاتيـ كماربيـ.
ِ -شيرة مؤلفو ػ ػ رحمو اهلل ػ ػ كىمك قدره ىند العمماء كيظير ىػذا هػي كتػب التػراجـ هيظيػر
استشياد المؤلفيف بكةمو هي كتبيـ.
ّ -ك ػرة الفكائػػد كاالسػػتنباطات كاالختيػػارات كالػػدرر المكدى ػة هػػي ىػػذا التفسػػير ممػػا يجػػدر
بكؿ طالب ىمـ االطةع ىمييا كاإلهادة منيا كبذؿ الجيد هي ذلؾ.
ْ -إف تفسير ابف جزم يمتاز مؤلفو بنقؿ أقكاؿ أىؿ الفف مف المفسريف بك رة ـ يعرضيا
كيختار ما يراه صكابان بطرؽ ترجيحية معينو.
ٓ -إهراد اختيارات ابف جزم هي مصنؼ مستقؿ يسيؿ العكدة إليو لةستفادة منو.
ٔ -إف كؿ بحث يكتسب أىمية مف خةؿ مكضكىو كمتعمقو كىذا البحث قد تناكؿ مكضػكىان
ىامان أال كىك العقائد كالعبادات.
ٕ -يعتبر شرح كبياف كتفصيؿ مسائؿ العبادات كالعقائد ىدهنا مػف أىػداؼ المػؤلفيف كالعممػاء
كىذا البحث يخدـ ىذا الجانب.

أسباب اختيار الموضوع:
ُ -مكانة اإلماـ ابف جزم كمنزلتو بيف الفقياء كالمجتيديف ىم تنكع شرائحيـ كاختةؼ
مذاىبيـ هرغبت هي االطةع ىم هقو كاختيارات كترجيحات ىذا اإلماـ كاالستفادة
منو.
ي

ِ -إ ىف هي ىذا النكع مف االختيارات كالترجيحات إبراز لمحاسف ىذا الديف كأنو جاء لتحقيؽ

المصالح كدرء لممفاسد كحرص ىم االجتماع كنبذ التفرؽ كاإلختةؼ كما أ نف هييا

ال لك ير مما يقع الناس هيو مف الحرج بسبب االنحياز لمذىب أك أرم أك
حمك ن
جماىة.
ّ -إ ىف مكضكع االختيارات مكضكىان ىامان ككنو يتعمؽ بكةـ اهلل بشت

أنكاىو مف

صةة أكصياـ أك زكاة أك حج أك غيرىا مف العبادات.

اىداف الموضوع
مف خةؿ اسأسباب السابقة يتبيف اسأىداؼ مف ىذا البحث كىي:
ُ -تحديد االختيارات كالمسائؿ الترجيحية مف كتاب التسييؿ لعمكـ التنزيؿ لإلماـ بف جزم.
ِ -إب ارز االختيارات كاظيارىا لإلىتماـ بيا مف خةؿ جمع آيات القراف كالمسائؿ
المختمؼ هييا لتسييؿ دراستيا كهيميا.
ّ -تبييف الرأم المختار كالراجح هي المسألة مع بياف سبب اختياره كترجيحو.
ْ -بنا شخصية الباحث العممية مف خةؿ إبداء رأيو هي المسائؿ الترجيحية.
الدراسات السابقة:
لـ يسبؽ أحد مف الباح يف -حسب ىممي -إل

اختيارات ابف جزم هي

اسأجزاء(ِٖ_َّ) كدراسة شاممة لكؿ تفسيره كانما جممة ما يبحث هي تفسير ىذا اإلماـ

منصب ىم

الدراسات المغكية كالنحكية كاحتجاجات لمقراءات كالترجيحات هي اسأحكاـ

الفقيية أك تحقيؽ الكتاب كبياف الدخيؿ هيو أكىف منيجو هي التفسير أك ذكر نماذج مف
ترجيحاتو التفسيرية كمف تمؾ الدراسات _ ىم سبيؿ الم اؿ:
ُ -ترجيحات ابف جزم الكمبي هي التفسير مف خةؿ كتابو التسييؿ لعمكـ التنزيؿ مف أكؿ
سكرة الغاشية حت آخر سكرة الناس رسالة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير هي التفسير

ك

كىمكـ القرآف إىداد الطالب :طارؽ بف أحمد جامعة أـ القرل _ دار القمـ _ دمشؽ
ىاـَُْٕ:ق_ُٕٖٗـ.
ِ -ابف جزم كمنيجو هي التفسير لمباحث :ىمي محمد الزبيرم رسالة ماجستير هي
الجامعة اإلسةمية هي المدينة المنكرة كقد طبعت هي مجمديف .طباىة دار القمـ_ دمشؽ
ىاـَُْٕ :ق_ ُٕٖٗـ.
ّ -ابف جزم الكمبي هي التفسير مف خةؿ كتابو( :التسييؿ لعمكـ التنزيؿ) لمباحث :ىبد
الحميد محمد_ باسأزىر الشريؼ سنة َُٖٗـ.
 -3ترجيحات ابف جزم هي التفسير مف خةؿ كتابو (التسييؿ لعمكـ التنزيؿ) مف أكؿ سكرة
الرىد إل

نياية سكرة القصص (ىرضنا كمناقشة) نكع الرسالة :دكتكراه السعكدية

جامعة أـ القرل كمية :الدىكة كأصكؿ الديف إىداد الطالبة :ىناء ىبد اهلل سميماف أبك
داكد لمعاـََِٔ :ـ.
-5

(ترجيحات كاختيارات بف جزم الكمبي هي تفسيره ىرضنا كمناقشة مف أكؿ سكرة العنكبكت
كحت اخر سكرة غاهر) رسالة دكتكراه إىداد الطالب :ىبد الحي بف دخيؿ اهلل بف مسمـ
المحمدم إشراؼ الدكتكر :ىبد اهلل بف ىمي الغامدم جامعة أـ القرل كمية الدىكة
كأصكؿ الديف لمعاـ 7112م.
أسئمة البحث:
ماىك منيج اإلماـ ابف جزم هي تفسيره؟

ُ -ما الفرؽ بيف االختيار كالترجيح؟
ِ -ماىي قكاىد كصيغ الترجيح التي سمكيا اإلماـ ابف جزم هي ترجيحو؟
ّ -ماىي اختيارات كترجيحات اإلماـ ابف جزم لتفسيره ليذه اسأجزاء؟
ْ -ما مدل مقارنة اختيارات كترجيحات اإلماـ ابف جزم هي ىذه اسأجزاء باراء غيره مف
العمماء؟
ل

منيج البحث:
سمكت هي دراسة ىذا البحث المنيج االستقرائي كالتحميمي كالكصفي.
ال_ جمع اختيارات كترجيحات ابف جزم _ رحمو اهلل_ مف خةؿ تفسيره التسييؿ لعمكـ
أك ن
التنزيؿ ضمف القدر المحدد لي مف الجزء (ِٖ _ َّ) كذلؾ كهؽ التالي.
ُ -حصػػر اختيػػارات اإلمػػاـ ابػػف جػػزم _ رحمػػو اهلل _ هػػي المقػػدار المعػػيف لمد ارسػػة معتمػػدا
ىم التالي:
أ -تصريح اإلماـ ابف جزم بالراجح هي المسألة.
ب -تصريح اإلماـ ابف جزم برد أك تضعيؼ بعض اسأقكاؿ هي تفسػير اآليػة كلػك لػـ يصػرح
بالراجح.
ثانياً ىرض االختيار كالترجيح كهييا ما يمي:
درسة ىذه االختيا ارت كذلؾ ىم النحك التالي:
ُ_ ا
أ -إبراز مسألة مستقمة لكؿ اختيار.
ب -ذكر اآلية التي كرد هييا اختيار ابف جزم.
ت -ذكر اختيار اإلماـ ابف جزم بنصو هي االختيار أك الترجيح.
ثالثاً الدراسة والترجيح:
ُ -تصدير الدراسة بذكر أقكاؿ المكاهقيف لإلماـ ابف جزم ممف تقدمة أك تأخر ىنو مف
المفسريف سكاء كانت ىذه المكاهقة تصريحنا أك تمميحنا.
ِ -ذكر بقية اسأ قكاؿ المخالفة ليذا القكؿ معزكة ال قائميا مع ذكر الدليؿ _ اف كجد_ ىقبو
مباشرة.
ّ -سأتكصؿ هي ضكء ذلؾ كمو إل القكؿ الذم يسكف القمب إليو هي تفسير اآلية متجردا
لرم أك شخص أك مذىب أك ىكل كلف اتعمد قط
_ بإذف اهلل تعال _ مف التعصب أ
إل مخالفة ظكاىر اسأدلة سأكاهؽ قكؿ أحد بؿ سأتىبع اسأدلة حسب كسعي كطاقتي.
م

ْ -ىزك اآليات القرآنية الكاردة هي الرسالة إل المصحؼ الشريؼ بذكر اسـ السكرة كرقـ
اآلية هي متف الرسالة تخفيفا لمحاشية.
ٓ -تخريج جميع اسأحاديث الكاردة هي الرسالة تخريجنا مختص نار هما كاف منيا هي
الصحيحيف أك أحدىما هسأكتفي بذلؾ.
ٔ -االكتفاء هي اال ار المركية ىف السمؼ هي التفسير بعزكىا إلييـ كتخريجيا مف مظ ىانيا
دكف الحكـ ىمييا لك رتيا.

ٕ -تك يؽ النصكص التي أنقميا تك يقان ىممينا دقيقان مف مصادرىا اسأصمية ما أمكف ذلؾ.
ٖ -ىزك الشكاىد الشعرية إل مصادرىا ما أمكف ذلؾ.
ٗ -ترجمة جؿ اسأىةـ الكاردة ذكرىـ هي صمب الرسالة كسأحيؿ إل كتاب مف كتب التراجـ
المعتمدة كلف اترجـ لمخمفاء اسأربعة كذلؾ لشيرتيـ.
َُ -تذييؿ الرسالة بفيارس هنية كاشفنا ىف مضامينيا معتمدنا هي هيرسة اسأحاديث
كاآل ار كاسأىةـ كالمراجع كالمصادر ىم الترتيب اليجائي.
خطة البحث:
يتككف البحث مف مقدمة كخمسة هصكؿ كمباحث كمطالب كخاتمة كهيارس كهؽ
الترتيب التالي:
المقدمة:
كهييا أىمية المكضكع كأسباب اختياره كخطة البحث كأىداؼ البحث كمنيجو.

الفصل األول
ترجمة اإلمام بن جزي _رحمو اهلل_:
وفيو ستة مباحث:
المبحث األول :اسمو كنسبو ككنيتو.
ن

المبحث الثاني :نشأتو كطمبو لمعمـ.
المبحث الثالث :مكانتو العممية.
المبحث الرابع :شيكخو كتةميذه.
المبحث الخامس :آ اره كمصنفاتو.
المبحث السادس :كهاتو.

الفصل الثاني
منيج اإلمام ابن جزي في تفسيره.
وفيو ثالثة مباحث:
المبحث االول :تفسيره القرآن بالمأثور.
وفيو خمسة مطالب:
المطمب االول :تفسيره القرآف بالقرآف.
المطمب الثاني :تفسيره القرآف بالسنة.
المطمب الثالث :تفسيره القرآف بأقكاؿ الصحابة.
المطمب الرابع :تفسيره القرآف بأقكاؿ التابعيف.
المطمب الخامس :ىنايتو بالقراءات.

س

المبحث الثاني :تفسيره القرآن بالمغة.
وفيو ثالثة مطالب:
المطمب االول :ىنايتو بغريب القرآف.
المطمب الثاني :ىنايتو بمعاني الحركؼ كاسأدكات.
المطمب الثالث :ىنايتو باإلىراب كالتصريؼ.

المبحث الثالث :تفسيره القرآن بالرأي.
وفيو مطمبان:
المطمب االول :ىنايتو بالمناسبات.
المطمب الثاني :ىنايتو باسأحكاـ الفقيية.

الفصل الثالث
اختيارات اإلمام ابن جزي الكمبي في الجزء الثامن والعشرون.
كهيو مانية مباحث:
المبحث اال ول :اختيارات ابف جزم هي سكرة المجادلة.
المبحث الثاني :اختيارات ابف جزم هي سكرة الحشر.
المبحث الثالث :اختيارات ابف جزم هي سكرة الممتحنة.

ع

المبحث الرابع :اختيارات ابف جزم هي سكرة الجمعة.
المبحث الخامس :اختيارات ابف جزم هي سكرة المناهقكف كالتغابف.
المبحث السادس :اختيارات ابف جزم هي سكرة الطةؽ.
المبحث السابع :اختيارات ابف جزم هي سكرة التحريـ.

الفصل الرابع
اختيارات اإلمام ابن جزي الكمبي في الجزء التاسع والعشرون.
وفيو ثمانية مباحث:
المبحث األول :اختيارات ابف جزم هي سكرة تبارؾ.
المبحث الثاني :اختيارات ابف جزم هي سكرة القمـ.
المبحث الثالث :اختيارات ابف جزم هي سكرة الحاقة.
المبحث الرابع :اختيارات ابف جزم هي سكرة المعارج كنكح.
المبحث الخامس :اختيارات ابف جزم هي سكرة الجف المزمؿ.
المبحث السادس :اختيارات ابف جزم هي سكرة المد ر.
المبحث السابع :اختيارات ابف جزم هي سكرة القيامة كاالنساف.
المبحث الثامن :اختيارات ابف جزم هي سكرة المرسةت.

الفصل الخامس
اختيارات اإلمام ابن جزي الكمبي في الجزء الثالثون
وفيو ستة مباحث:
ف

المبحث األول :اختيارات ابف جزم هي سكرتي :النباء كالنازىات.
المبحث الثاني :اختيارات ابف جزم هي سكر :ىبس كالتككير كاالنفطار.
المبحث الثالث :اختيارات ابف جزم هي سكر :المطففيف كاالنشقاؽ كالبركج كالطارؽ.
المبحث الرابع :اختيارات ابف جزم هي سكر :اسأىم

كالغاشية كالفجر كالبمد.

المبحث الخامس :اختيارات ابف جزم هي سكر :الشمس كالميؿ كالعمؽ كالبينة
كالزلزلة.
المبحث السادس :اختيارات ابف جزم هي سكر :العاديات كالتكا ر كالكك ر
كاسأخةص كالناس.
الخاتمة :كتتضمف أىـ النتائج كالتكصيات.
الفيارس :كتتضمف اآلتي:
ُ -هيرس اآليات القرآنية
ِ -هيرس اسأحاديث النبكية.
ّ -هيرس اسأىةـ.
ْ -هيرس المصادر كالمراجع.
ٓ -هيرس المكضكىات.

ص

انفصم األٔل
تزمجح اإلياو اتٍ خشي انكهثً.
ٔفٍّ طتح يثاحث:
ادلثحث االٔل :امسَّٔ ،ظثّٔ ،يٕندِ.
ادلثحث انثاًََ :شأتّٔ ،طهثّ نهعهى.
ادلثحث انثانث :يكاَتّ انعهًٍح.
ادلثحث انزاتع :شٍٕخّٔ ،تاليٍذِ.
ادلثحث اخلايض :آثارِٔ ،يصُفاتّ.
ادلثحث انظادصٔ :فاتّ.
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ادلثحث األٔل
امسَّٔ ،ظثّٔ ،يٕندِ.
اوالً اسمو:
ىك محمد بف أحمد بف محمػد بػف ىبػد اهلل بػف يحيػ بػف ىبػد الػرحمف بػف يكسػؼ
بف جزم الكمبي الغرناطي اسأندلسي(ُ).
كاف يعرؼ بمحمد بف جزم(ِ).
يكن

أبا القاسـ هقيو مالكي ىالـ باسأصكؿ كالتفسير كالمغة مف أىؿ

غرناطة(ّ).
االندلس(ْ).
كاما بيت ابف جزم هقد كاف بيتنا كبي نار مشيك نار بالمغرب ك ي
(ُ)

(ِ)

طبقات المفسريف :لشمس الديف محمد بف ىمي الداككدم تكهي سنةْٗٓ :ق تحقيؽ :لجنة مف العمماء دار
الكتب العممية بيركت .لبناف.ٖٓ/ِ :
الرزاؽ الحسيني أبك الفيض الممقٌب بمرتض
محمد بف ىبد ٌ
محمد بف ٌ
تاج العركس مف جكاىر القامكس ل ٌ
َّ
الزبيدم تكه سنةَُِٓ :ىػ قالو مرتض الزبيدم :هي طبعة دار الفكر بيركت سنةُُْْ :ق .وجزي
بالكسر كسمي كىمي همف اسأكؿ :خزيمة بف جزم (صحابي) كمف ال اني :ابف جزم البمنسي الذم

(ّ)

اختصر رحمة ابف بطكطة.ِٖٓ/ُٗ :
اإلحاطة هي أخبار غرناطة :لمحمد بف ىبد اهلل بف سعيد السمماني المكشي اسأصؿ الغرناطي اسأندلسي أبك
ىبد اهلل الشيير بمساف الديف ابف الخطيب تٕٕٔ :ىػ دار الكتب العممية بيركت َُ/ّ :وغرناطة
مدينة باسأندلس قديمة بقرب البيرة مف أحسف مدف بةد اسأندلس كأحصنيا كمعناىا الرمانة بمغة اسأندلسييف

يشقيا نير يعرؼ بنير قمكـ يينظر :آ ار البةد كأخبار العباد بحر أ ار البةد كأخبار العباد لمقزكيني دار

(ْ)

بيركت لمطباىة كالنشر بيركت َُْْق.ِِْ/ُ .

نفح الطيب مف غصف اسأندلس الرطيب :لساف الديف ابف الخطيب شياب الديف أحمد بف محمد المقرئ
التممساني تكهي سنةَُُْ :ـ بيركت لبناف ُّٖٖقُٖٗٔ/ـ تحقيؽ :احساف ىباسُِْ/َُ :
واألندلس :جزيرة كبيرة بالمغرب هييا ىامر كغامر طكليا دكف الشير هي ىرض نيؼ كىشريف مرحمة

كدكرىا أك ر مف ة ة أشير .ليس هييا ما يتصؿ بالبر إال مسيرة يكميف كالحاجز بيف بةد اسأندلس كاهرنجة

جبؿ قاؿ أحمد بف ىمر العذرم صاحب المسالؾ كالممالؾ اسأندلسية :إف اسأندلس كقعت متكسطة بيف
اسأرض كما ىي متكسطة بيف اسأقاليـ هبعضيا هي اإلقميـ الرابع كبعضيا هي اإلقميـ الخامس كبيا مدف
ك يرة كقرل كأنيار كأشجار كبيا الرخص كالسعة .ينظر :آ ار البةد كأخبار العباد :ص.َّٓ :
2

ثانياً نسبو:
كاف ابف جزم يعرؼ بنسبتو إل قبيمتو العربية اليمانية بني كةب حيث استكطف
الكمبيكف غرناطة كأ ركا هي المجتمع الغرناطي منذ بدأت غرناطة تزاحـ باقي المدف
اسأندلسية(ُ).
كيرجع أصؿ نسب ابف جزم إل (كلمة)

(ِ)

إحدل الحصكف الكاقعة هي منطقة

البشارات الجبمية حيث نزؿ بيا أكليـ ىند الفتح ككانت لجدىـ دجياف رئاسة كانفراج
كتدبير(ّ).
ثالثاً مولده:
ابف جزم مػف أىػؿ غرناطػة باسأنػدلس مكلػده يػكـ الخمػيس هػي التاسػع مػف ربيػع
اسأخر ىاـّٔٗ :ىػ المكاهؽ سنةُِْٗ :ـ هي مدينة العمـ كالمعرهة هي ذلؾ الزماف
مدينػػة غرناطػػة ىاصػػمة اسأنػػدلس ككانػػت ىػػذه الفت ػرة تعػػد مػػف أزى ػ ىصػػكر مممكػػة
غرناطػػة كقػػاؿ ابػػف مخمػػكؼ(ْ) :مػػف ذكم اسأصػػالة كالكجاىػػة كالنباىػػة كالعدالػػة كق ػد
نشأهي كالده تنشئة صالحة هبدأ بتعميمو القرآف الكريـ كما ىي ىادة اسأندلسػييف هػي ذلػؾ
الكقت هنشأ ىم القػرآف كسػماع الحػديث كتعمػـ العربيػة كالفقػو ىمػ مػذىب مالػؾ

(ُ)

(ِ)

االندلسي الشييد ابف جزم كتكضيح مفصؿ
ابف جزم كمنيجو هي التفسير (دراسة مسيبو ىف اإلماـ المفسر ي
لمنيجو هي تفسيره التسييؿ لعمكـ التنزيؿ) لعمي محمد الزبيرم دار القمـ دمشؽ سكريا ُط /
َُْٕقُٖٕٗ/ـ.ُْٖ/ُ :
وولمو بالفتح ـ السككف حصف باسأندلس مف اىماؿ شنت بريو انظر تعريفيا هي معجـ البمداف الياقكت بف
ىبد اهلل الحمكم تكهي سنةِٔٔ :ق تحقيؽ :زيد ىبد العزيز الجندم دار الكتب العممية بيركت لبناف:

(ّ)
(ْ)

ٓ.ّْٖ/

اإلحاطة هي اخبار خرناطة.َّ/ّ :
ابن مخموف :كىك محمد بف محمد بف ىمر بف ىمي بف سالـ مخمكؼ المالكي مف تةميذ ابف جزم

تَُّٔ:ق مكلده ككهاتو هي المنستير (بتكنس) تعمـ بجامع الزيتكنة اشتير بكتابو شجرة النكر الزكية هي

طبقات المالكية .نقةن ىف االىةـ لمزركمي.ِٖ/ٕ :
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(ُ)

كاسأصكؿ كىمـ التفسير كىمكـ القرآف كالقراءات كغيرىا

كهيقد كىك يحرض النػاس

هي معركة طريؼ هي يكـ اإل نيف التاسػع مػف جمػادل اسأكلػ ىػاـُْٕ :ق المكاهػؽ:
َُّْـ ىف ىمر يناىز ال امنة كاسأربعيف ىامنا(ِ).

(ُ)

(ِ)

شجرة النكر الزكية هي طبقات المالكية :ل محمد بف محمد بف ىمر بف ىمي ابف سالـ مخمكؼ ىمؽ ىميو:
ىبد المجيد خيالي دار الكتب العممية لبناف طُ ُِْْ ىػ  ََِّ-ـ.َّٔ /ُ .
اإلحاطة هي اخبار غرناطة.ُّ/ّ :
4

ادلثحث انثاًَ
َشأتّ ٔطهثّ نهعهى.
اوالً نشأتو:
نشػػأ اب ػػف ج ػػزم ه ػػي مدينػػة غرناط ػػة العممي ػػة كه ػػي بيػػت ىري ػػؽ باسأص ػػالة كالنب ػػؿ
كالفض ػػؿ كاسأدب ق ػػاؿ المق ػػرم التمماس ػػي(ُ)" :كبي ػػت بن ػػي ج ػػزم بي ػػت كبي ػػر مش ػػيكر
ب ػػالمغرب كاسأن ػػدلس
(ّ)

كالعدالة"

"(ِ)

كق ػػاؿ اب ػػف مخم ػػكؼ" :م ػػف ذكم اسأص ػػالة كالكجاى ػػة كالنباى ػػة

كقد نشأ ابف جزم كترب هي حجر كالده كرضع مف معينو أكؿ رضعات
(ْ)

العمـ كالسماع

هبدأ بتعميمو القرآف الكريـ كما ىي ىادة اسأندلسييف هي ذلؾ الكقػت
(ٓ)

هنش ػػأ ىمػ ػ القػ ػرآف كس ػػماع الح ػػديث كتعم ػػـ العربي ػػة كالفق ػػو ىمػ ػ م ػػذىب مال ػػؾ

كاسأصػػكؿ كىم ػػـ التفس ػػير كىم ػػكـ القػ ػرآف كػ ػالقراءات كغيرى ػػا كق ػػد قيػ ٌػدـ -رحم ػػو اهلل-

لمخطابة كاإلمامة هي الجامع اسأىظـ هي بمػده رغػـ صػغر سػنو ككػاف يػزاحـ العممػاء

كيجالس الفقياء مف طبقة شيكخو مما يدؿ ىم ىمك شأنو كرهعػة قػدره كمنزلتػو ىنػد
شيكخو كحرصو ىم ىمك اإلسناد كمػا أنػو كػاف قائمػان ىمػ التػدريس كمفتيػان كمؤلفػان
كقػػد ىكػػؼ اإلمػػاـ محمػػد ابػػف جػػزم ىم ػ طمػػب العمػػـ كاكتسػػاب القػػكت الحػػةؿ ككػػاف
(ُ)

المقرئ التممساني :كىك احمد بف محمد بف أحمد بف يحي

أبك العباس المقرم التممساني :كلد كنشأ هي

تممساف (بالمغرب) كتكهي بمصر كدهف هي مقبرة المجاكريف سنةَُُْ :ق اسأىةـ لمزركميِّٕ /ُ :

(ِ)

كهيرس الفيارس ُ.ّٔ :
نفح الطيب مف غصف االندلس الرطيب.ِِٖ /ٕ :

(ّ)

ينظر شجرة النكر الزكية هي طبقات المالكية.َّٔ /ُ :

(ٓ)

مالك :كىك شيخ اإلسةـ أبك ىبد اهلل مالؾ بف أنس بف مال ؾ الحميرم ـ اسأصبحي المدني حميؼ بني تميـ

(ْ)

ابف جزم كمنيجو هي التفسير" دراسة مسيبة ىف ابف جزم".ُٖٓ/ُ:
مف قريش إماـ دار اليجرة كىالـ زمانو كاليو ينسب المذىب المالكي مف كتبو :المكطأ تكهي سنة

ُٕٗ ىػ .سير أىةـ النبةء االماـ شمس الديف محمد بف احمد بف ى ماف الذىبي ط :مؤسسة الرسالة.
ٖ.ُّٓ-ْٖ/
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ىالمػ ػنا حاهظػ ػنا لكت ػػاب اهلل كل ػػو مش ػػاركة قكي ػػة ه ػػي ىم ػػكـ العربي ػػة كالفق ػػو كاسأص ػػكؿ
كالق ػ ػراءات كالحػ ػػديث كاسأدب كالشػ ػػعر كقػ ػػد كػ ػػاف كاسػ ػػع االطػ ػػةع ىم ػ ػ التفاسػ ػػير
مستكىبا لألقكاؿ جامعنا لمكتب ككاف هي تدريسػو ممتػع المحاضػرة صػحيح االىتقػاد
كخطب منذ نشأتو بالجامع اسأىظـ هي بمػده ػـ اسػتمر شػأنو هػي ارتفػاع ماضػيان ىمػ
سنف اسأصالة كالنبالة كأكرث ذلؾ البنو ىبد اهلل كاتب رحمة ابف بطكطة(ُ).
"كاف أبك القاسـ ىم

طر و
يقة يم م

مف العككؼ ىم

العمـ كاالشتغاؿ بالنظر

كالتقييد كقد شارؾ هي هنكف العربية كالفقو كاسأصكؿ كاسأدب كالحديث كالكةـ
الخطابة هي

كالقراءة كالتفسير هيك إماـ ىالـ حاهظ متقف مدرس شيير كقد تكل

الجامع اسأىظـ بغرناطة بالرغـ مف حدا ة سنو هاتفقكا ىم هضمو ككاف مف ذكم
جماى نة لمكتب ممككي
اسأصالة كالكجاىة كالنباىة كالعدالة كىك مالكي كقد كاف ٌ

الخزانة"(ِ).

ثانياً طمبو لمعمم:
تميز -رحمو اهلل -منذ صغره بحرصو ىم طمب العمـ كتحصيمو كاىتمامو بو
كهيمو كحفظو لمقرآف كحبو لو هحفظ القرآف الكريـ قبؿ سف البمكغ كساىد ابف جزم
(ّ)

نبكغو المبكر هقد كاف نابغة حاهظان ق أر القرآف الكريـ بركاية كرش

ىف ناهع

تكتيبان ـ تةكة كتجكيدان كىي الركاية التي ينشأ ىمييا اسأندلسيكف ـ بعد ذلؾ انتقؿ
(ُ)

التسييؿ لعمكـ ال تنزيؿ البف جزم :كىك أبك القاسـ محمد بف أحمد بف محمد بف ىبد اهلل ابف جزم الكمبي
الغرناطي تكه سنةُْٕ :ىػ .تحقيؽ :الدكتكر ىبد اهلل الخالدم ط ا  ُُْٔ-ىػ-شركة دار اسأرقـ بف أبي

(ِ)
(ّ)

اسأرقـ –بيركت.ٕ/ُ :

نفح الطيب مف غصف اسأندلس الرطيب.ُْٓ/ٓ:
وورش ىو :ى ماف بف سعيد الممقب بكرش أبك سعيد المصرم المقرئ كقيؿ :أبك ىمرك كقيؿ :ى ماف بف

سعيد بف ىدم بف غزكاف بف داكد بف سابؽ القبطي مكل آؿ الزبير بف العكاـ كقيؿ :أصمو مف إهريقية كيقاؿ
لو الركاس كلد سنةَُُ :ق .كأرخو اسأىكازم ق أر القرآف كجكده ىم ناهع ىدة ختمات هي حدكد سنة خمس
كخمسيف كمائة معرهة القراء الكبار ىم الطبقات كاسأىصار :ص.ُٗ :
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إل بقية القراءات السبع كقد أخذ العمـ ىف مشايخ مف اسأندلس كالمغرب بعد ىذه
المرحمة تفرغ ابف جزم لتعميـ طمبتو القرآف كأحكاـ تجكيده كالقراءات بركاياتيا
كأسمعيـ الحديث خصكصا الصحيحيف كالسنف كالمكطأ كالمغة العربية كالتفسير
كالفقو المالكي محققان كمرتبان كمبسطا حضر مجالس الفقياء كالمحد يف هنبغ هي
ىمكـ شت

منيا القراءات كالفقو كاسأصكؿ كالتفسير كالحديث كالمغة كالنحك

كاسأدب كالكةـ(ُ).
كاف رحمو اهلل شغكها بالعمـ ال يضيع كقتو هقد اشتغؿ هي كقت مبكر بالتأليؼ
كالخطابة كاإلمامة كاشتغؿ باإلهتاء -ىم اسأغمب -بالمذىب المالكي كصفو تمميذه
لساف الديف بف الخطيب :بقكلو "كاف رحمو اهلل ىم طريقة م م مف العككؼ ىم
العمـ كاالقتصار ىم

(ِ)

االقتياد مف حر النشب

كاالشتغاؿ بالنظر كاالطةع

كالتقييد كالتدكيف"(ّ).
"كاف البف جزم اىتماـ كىناية هائقة باسأدب كاإلحاطة بمغة العرب كالمامو
بالشعر كتقريضو كركايتو تم ؿ بكضكح هي الرقائؽ الدينية كالمدائح النبكية
كالصفات الخمقية إال إنو كاف ال يقكؿ الشعر إال هي اسأغراض السامية التي تخدـ
الخمؽ كالديف كمف أم مة ذلؾ:
لكػػؿ بني الدنيػػا م ػراد كمقصػػد

كاف م ػرادم صحػػة كهػ ػراغ

سأبمػغ هػي ىمػػـ الشريعػػة مبمغػػا

يكػػكف بػػو لي لمجن ػػاف بػػةغ

كهي م ؿ ىذا هميناهس أكلك الني
(ُ)

كحسبي مف الدنيا الغركر بةغ

اإلحاطة هي أخبار غرناطة بتصرؼ.ُُ /ّ :

(ِ)

الن ً
ىصؿ مف َّ
اطؽ كالصامت :ينظر :المطائؼ هي المغة معجـ أسماء
الماؿ اسأ ٍ
النشب كالنشبة كالمنشبة :ى
اسأشياء سأحمد بف مصطف المَّىبابًيدم الدمشقي المتكه سنةُُّٖ :ىػ دار الفضيمة – القاىرة .ص:

(ّ)

اإلحاطة هي اخبار غرناطة.َِ/ّ :

ُِْ.
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بو العيش رغد كالشراب يسػاغ

هما الفػػكز إال هي نعػػيـ مؤبػػد

كلعؿ اشتغالو بأنكاع المعارؼ كالفنكف كاف سأجؿ هيـ القرآف الكريـ سأنيا أدكات
ككسائؿ ال بد منيا لمف أراد أف يتصدل لمتفسير خاصة كلعمكـ الشرىية ىامة كمما
ىمي بأف شغمني
يدؿ ىم ذلؾ ما ذكره هي مقدمة كتابو التسييؿ" :كاف اهلل أنعـ ٌ
(ُ).
بخدمة القرآف كتعمٌمو كتعميمو كشغفني بتفيـ معانيو كتحصيؿ ىمكمو"

(ُ) التسييؿ البف جزم.َُ/ُ :
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ادلثحث انثانث
يكاَتّ انعهًٍح.
"كاف المفسر الجميؿ ابكالقاسـ ابف جزم ىالما هذان مشاركان هي الفنكف العربية
كاسأصكؿ كالقراءات كالحديث كاالدب مستكىبا سأقكاؿ المفسريف كما كاف قائما
ىم التدريس كالخطابة بالمسجد اسأىظـ ىم حدا ة سنو"(ُ).
أقوال العمماء فيو:
لقد أ ن ك ير مف العمماء كالمؤرخيف ىم ابف جزم كبيتو "هيك مف بيت ىمـ
كىدالة كهضؿ كجةلة أحد الجيابذة كأستاذ اسأساتذة الفقيو الفاضؿ العالـ المتفنف
الكامؿ أخذ ىف كالده كانتفع بو كبعض معاصرم كالده كنقؿ ىنو أبك بكر بف
ىاصـ كغيره تكل

الكتابة السمطانية كقضاء غرناطة كالخطابة بجامعيا ألٌؼ
(ِ)

اسأنكار السنية شرح لكتاب كالده المسم بالقكانيف الفقيية كلو رجز هي الفرائض"

كقد أقر لو كؿ مف ترجـ لو باإلمامة كالحفظ كمعرهة الحديث كالتفسير كالفقو كغيرىا
مف العمكـ كقاؿ ابف هرحكف(ّ)" :كاف رحمو اهلل ىم طريقة م م مف العككؼ ىم
العمـ كاالقتصاد ىم االقتيات مف حر النشب كاالشتغاؿ بالنظر كالتقييد كالتدكيف
هقيينا حاهظنا قائمنا ىم التدريس مشاركنا هي هنكف مف العربية كالفقو كاسأصكؿ
(ُ)

(ِ)
(ّ)

طبقات المفسريف :بتصرؼ لعبد الرحمف بف أبي بكر جةؿ الديف السيكطي :تكه سنةُُٗ :ىػ تحقيؽ
ىمي محمد ىمر الناشر :مكتبة كىبة – القاىرة طُ ُّٔٗق ِ.ٖٓ/

شجرة النكر الزكية هي طبقات المالكية.ِّّ /ُ :

ابن فرحون :كىك ىبد اهلل بف محمد بف هرحكف اليعمرم المالكي أبك محمد :هقيو مف العمماء بالحديث

أصمو مف تكنس تكهي سنةٕٔٗ :ق اسأىةـ لمزركمي :لخير الديف بف محمكد بف محمد بف ىمي بف

هارس الزركمي الدمشقي :تكه سنة ُّٗٔ :ىػ .دار العمـ لممةييف الطبعة :الخامسة ىشر -أيار  /مايك
ََِِـ.ُِٕ /ْ .
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جماى نة لمكتب
كالقراءات كالحديث كاسأدب حاهظنا لمتفسير مستكىبنا لألقكاؿ َّ
حسف المجمس ممتع المحاضرة صحيح الباطف تقدـ خطيبا ىم حدا ة سنو هاتفؽ
ىم هضمو كجرل ىم سنف أصالتو"(ُ).
" كلقد جمع هي الكظائؼ بيف التدريس كالتأليؼ كاإلمامة كالخطابة بالمسجد
اسأىظـ كاإلهتاء كأما القضاء هقد اىتذر ىف تكليو تكرىا كاحتياطا ككاف هي كؿ ذلؾ
(ِ).

ذا شعر جديد نظـ هي الزىد كالمديح النبكم كالفخر كغيرىا"

كلقد تميز أسمكب ابف جزم البياني بمسحة اسأدب كالكضكح إذ كاف المؤلؼ
نابغة هي المغة كالبةغة كاسأدب كتجمت هي تفسيره قكة التعبير كجماؿ التصكير
كركىة العرض لممعاني مما يجعؿ القارئ ال يمؿ كاف طاؿ كامتد بو الكقت كمف
نماذج شعره هي مدح النبي صم اهلل ىميو كسمـ قكلو:
قصكرم ىف إدراؾ كؿ المناقب

أركـ امتداح المصطف كيردني

(ّ).

كمف لي بحصر البحر كالبحر زاخ ار

(ُ)
(ِ)
(ّ)

كمف لي بإحصاء الحص كالككاكب

نفح الطيب مف غصف االندلس الرطيب ت إحساف ىباس.ُْٓ /ٓ :
المرجع السابؽ.ِّ/ّ :
المرجع السابؽ.ِّ/ّ :
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ادلثحث انزاتع
شٍٕخّ ٔتاليٍذِ.
اوالً شيوخو:
"لقد كاف ذا باع كاسع هي م ابرتو كطمبو لمعمـ هقد أخذ أبك القاسـ ابف جزم
ال مؤ ريف هي الحياة اسأندلسية كالمغربية ككانكا ىمماء
العمـ ىف مشايخ كانكا رجا ن
ىامميف حت الذيف كسمكا بالكالية كالتصكؼ"(ُ).
أخذ اإلماـ ابف جزم -رحمو اهلل -ىف الك ير مف المشايخ كالعمماء هي بمده كمنيـ:
ُ) أبي جعفر بف الزبير المتكهي سنة َٖٕق

(ِ)

كىك أجؿ أساتذتو كأخذ ىنو

العربية كالفقو كالحديث كالقرآف كماركل ىف ابف ىصفكر(ّ).
ِ) كق أر القرآف أيضا ىم اسأستاذ المقرئ الركاية أبي ىبد اهلل بف الكماد

(ْ)

المتكهي

سنةُِٕ :ق(ٓ).
ّ) ىم أبي الحسف بف سمعكف(ٔ).

(ُ)

(ِ)

ابف جزم كمنيجو هي التفسير ىم

الزبيرم ُُٕ/ُ :كانظر حكؿ بعض ىؤالء الشيكخ :اإلحاطة البف

الخطيب ُِ/ّ :كطبقات المفسريف لداككدم.ٖٓ/ِ :
الزبير مف أىؿ غرناطة كلد اسأستاذ الكبير أبي جعفر بف
ابن الزبير :كىك محمد بف أحمد بف إبراىيـ بف ٌ
الزبير يكن أبا ىمرك تكهي سنةٕٔٓ:ق ينظر :إلحاطة هي أخبار غرناطة.ُُٗ /ّ :

(ّ)

ابن عصفور :ىكىمي بف مؤمف بف محمد الحضرمي اسأشبيمي حامؿ لكاء العربية هي زمانو باسأندلس أخذ

(ْ)

والكماد ىو :أبك ىبد اهلل محمد بف احم د بف الكماد مف مشائخ بف جزم كقد كانكا مف ذكم اليمـ تكهي

(ٓ)

اإلحاطة البف الخطيب.َٔ/ّ :

العربية كاسأدب ىف أبي الحسف الدباج (كيكن ابف ىصفر) تكهي سنةُُِٕ :ق.اسأىةـ لمزركمي.ِٓ/ٓ :

سنةُِٕ:ق .ينظر :سير اىةـ النبةء.ُْٓ/ُٔ :

(ٔ) ابن سمعون :كىك شيخ اإلماـ الكاىظ الكبير المحدث أبك الحسيف محمد بف أحمد بف إسماىيؿ بف ىنبس
البغدادم شيخ زمانو ببغداد مكلده ََّ:ق كسمعكف :ىك لقب جده إسماىيؿ قاؿ أبك الحسف العتيقي:

تكهي ابف سمعكف ككاف قة مأمكنا هي نصؼ ذم القعدة سنةّٖٕ:ق .ينظر :سير أىةـ النبةء ط
الحديث ْْٗ /ُِ :كينظر :ككهيات اسأىياف البف خمكاف "ْ."ُّٔ /
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ْ) كما الزـ الخطيب الحاهظ أبا ىبد اهلل بف رشيد المتكهي سنةُِٕ :ق(ُ).
ٓ) كركل الحديث كسمع ىم الشيخ الكزير أبي محمد ىبد اهلل بف أحمد بف المؤذف
(ِ)

كاسأستاذ النظار أبا القاسـ قاسـ بف ىبد اهلل بف الشاط اسأنصارم
(ّ)

الخطيب الكليد أبي ىبد اهلل الطنجالي

كركل ىف

كغيرىـ.

ٔ) كركل ىف أبي ىبد اهلل بف أبي ىامر بف ربيع كأبي المجد بف اسأحكص(ْ).
ثانياً تالميذه:
أخػػذ ىػػف اإلمػػاـ اب ػف جػػزم خمػػؽ ك يػػر مػػف العممػػاء كالحفػػاظ كالصػػدكر كالرؤسػػاء
كتخرج ك ير مف الفقياء كالمغػكييف كاسأدبػاء كالكتػاب كالػدىاة كسػار ىممػو كهتاكيػو هػي
اآلهاؽ كمف أشير ىؤالء التةميذ:
ُ_ أبكىبداهلل محمد بف ىبد اهلل المعركؼ بمساف الديف بف الخطيب الغرناطي
صاحب كتاب (اإلحاطة هي أخبار غرناطة) تكهي سنةٕٕٔ :ق(ٓ).
ىطية الفقيو القاضي الخطيب ت َٕٕق(ٔ).
ِ _ىبد الحؽ بف محمد بف ٌ
ّ_محمد بف محمد أبك القاسـ بف الحشاب [كاف إماما هي القراءات] تكهيْٕٕ :ىػ.

(ُ)

اإلحاطة هي اخبار غرناطة.ُّٓ/ّ :

(ِ)

ابن الشاط :ىك قاسـ بف ىبد اهلل بف محمد ال ٌشاط اسأنصارم نزيؿ سبتة كأصمو مف بمنسية يكن
لجدم ككاف طكاال هجرل ىميو االسـ كتكهي سنةِّٕ :ق ينظر :اإلحاطة هي
القاسـ .قاؿ :كال ٌشاط اسـ ٌ

(ّ)

أبك ىبد اهلل الطنجالي ينظر االحاطة ّْٗ/ُٔ :كسير أىةـ النبةء ط الحديث.ُْٔ /ُٕ :

(ْ)
(ٓ)
(ٔ)

أبا

أخبار غرناطة ْ.ُِٗ /

ينظر اإلحاطة.ٕٓٓ/ْ:
ينظر نفح الطيب.ٕٓ/ٓ :
ابن الحشاب :ىك ىبد الحؽ بف محمد بف ىطية بف يحي بف ىبد اهلل بف طمحة ابف أحمد بف ىبد الرحمف
بف غالب بف ىطية المحاربي تكهي سنةَٕٕ :ق اإلحاطة هي أخبار غرناطة.ِْٓ /ّ :
12

ْ_ محمد بف قاسـ اسأنصارم الجياني أبك ىبد اهلل الشديد تكهئٕٕ :ىػ تقريبا(ُ).
ٓ_أبك الحسف النبياني [ىمي بف ىبد اهلل الجذامي] تكهي سنة ّٕٗ :ىػ.
ٔ_أبك ى ماف بف الحداد الغساني المالكي القيركاني النحكم الفقيو ت َِّق كأخذ
ىنو أبناؤه محمد كأبك بكر أحمد كىبد اهلل كلساف الديف بف الخطيب كابراىيـ
الخزرجي ككاف أشير أكالده أبك ىبد اهلل محمد الذم أخذ ىف أبيو كصار هيما بعد
كاتبنا مجيدا كذا رأم هقييا ىالما بصي نار بالحديث كاسأصكؿ(ِ).

(ُ)

اإلحاطة هي اخبار غرناطة ُٗٔ/ّ :كمنيج ابف جزم هي التفسير لمزبيرم.ُُِ/ُ :

(ِ) التسييؿ البف جزم.ٕ/ُ :
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ادلثحث اخلايض
آثارِ ٔيصُفاتّ.
كاف ابف جزم -رحمو اهلل– نابغة هي زمانو هقد ألؼ هي ىمكـ شت

كانتفع

الناس بيا هي سائر البةد اإلسةمية حيث كاف إمامان هي اسأصكؿ كالفقو
كالتفسير كالحديث كالمغة كاسأدب كمف ىجائبو رحمو اهلل أنو ألؼ بعض الكتب مف
أجؿ أبنائو رغبة هي تسييؿ العمـ ىمييـ كمف ذلؾ:
ُ) تقريب الكصكؿ إل

ىمـ اسأصكؿ :ىك كتاب مختصر لكنو ىظيـ الفائدة هي

أصكؿ الفقو مطبكع صنفو إلبنو محمد رغبة منو هي اف يضرب هي ىذا العمـ
(ُ).

بسيـ كينشط لفيمو كدراستو

ِ) التسييؿ لعمكـ التنزيؿ :هي التفسير كىمكـ القرآف كمطبكع ىدة طبعات كهيو
ترجيحات ابف جزم هي التفسير كىك الذم هيو ىذه الرسالة.
ّ) المختصر البارع هي قراءة ناهع :مخطكط كتكجد منو نسخة بالمكتبة الكطنية
بتكنس(ِ).
ْ) اصكؿ القراء الستة غير ناهع :كتاب هي القراءات كما ىك ظاىر مف اسمو(ّ).
(ُ)

ينظر تقريب الكصكؿ ال

ىمـ اسأصكؿ :لمحمد بف احمد بف جزم الغرناطي دار الكتب العممية بيركت

طُ ُِْْق تحقيؽ محمد حسف إسماىيؿ :ص.ٖٖ :

(ِ) نافع ىو :االما ـ أبك ىبد الرحمف المقرئ المدني ناهع ابف ىبد الرحمف ابف ابي نعيـ المدني قراء ىم طائفة
مف التابعيف قاؿ مالؾ (ناهع اماـ الناس هي القراءة) كانظر طبقات القراء .تكهي سنةُُٕ :ق .ينظر:

السبعة هي القراءات تأليؼ :حمد بف مكس بف العباس التميمي أبك بكر بف مجاىد البغدادم تكه سنة:
(ّ)

ِّْىػ .دار المعارؼ _ مصر .طِ.ّٓ/ُ/
اإلحاطة هي اخبار غرناطة.ِِ/ّ :
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ٓ) كسيمة المسمـ هي تيذيب صحيح مسمـ :ظاىر مف ىنكانو أنو تيذيب لصحيح
اإلماـ مسمـ.
ٔ) النكر المبيف هي قكاىد ىقاد الديف :مخطكط كىك كتاب هي العقيدة كىي مف
محفكظات خزائف القركييف بالمغرب.
المالكية يمكف أف يكصؼ هقو مقارف بدكف
الفقيية هي تمخيص مذىب
ٕ) القكانيف
ٌ
ٌ

الحنبمية) كما يمكف كصفو بأنو قكاىد
ذكر اسأدلة (مذىب الشاهعية كالحنفية ك
ٌ

هقيية كلو ىدة طبعات منيا ط بتكنس.

العامة هي لحف العامة ىك كتاب هي المحكف التي يقع هييا العامة هي
ٖ) الفكائد
ٌ
المغة بسبب مخالطتيـ لألىاجـ كلـ يطبع بعد.

ٗ) هيرست ىك كتاب هي ىمـ التاريخ كالتراجـ اشتمؿ ىم ذكر ك ير مف ىمماء
الشرؽ كالغرب.
َُ) اسأنكار السنية هي اسألفاظ السنية:
كىك كتاب مختصر هي اسأحاديث النبكية الفو البنو محمد المكن بابي بكر
رغبة منو هي اف يفكز بحظ مف حفظ حديث رسكؿ اهلل صم اهلل ىميو كسمـ اشتمؿ
الكتاب ىم مكضكىات مختمفة هي االيماف كاإلسةـ كأحاديث االحكاـ كالحةؿ
كالحراـ كالرقائؽ كاالدب مرتبة ىم الكتب العممية هي اسأبكاب الشرىية كحذؼ هيو
(ُ).

اسانيده مقتص ار ىم الصحيح المعركؼ

ترؾ ك ي ار مف اآل ار هي مختمؼ هنكف العمكـ كالفقو كالحديث كالتصكؼ
(ِ).

كالقراءات ككاف ينظـ الشعر أيضا هي التصكؼ

(ُ)
(ِ)

اإلحاطة هي اخبار غرناطة.ِِ/ّ :
التسييؿ البف جزم.ٕ/ُ :
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ادلثحث انظادص
ٔفاتّ.
بعد حياة مميئة بالعمـ كالجياد امتدت ال

مانية كاربعيف ىاما مف العطاء العممي

الكبير الذم ب و هي صدكر الرجاؿ كبطكف الكتب انقطع ذلؾ المعيف النابض حيث
بةء حسنان ككاف
هيقد كىك يحرض المؤمنيف كيشحذ ىمميـ ىم القتاؿ بعد أف أبم
ن
ابف جزم يستشعر دنك أجمو كيطمع ىند خركجو ال القتاؿ هي نيؿ الشيادة كقد

انشد هي ذلؾ اليكـ مف شعره ما قالو هي تمني الشيادة هي سبيؿ اهلل حت

تكفر

ذنكبو:
كمطمب ػػي م ػػف إلي ػػي الكاح ػػد الب ػػارم

قص ػػدم المؤم ػػؿ ه ػػي جي ػػرم كاسػ ػرارم
شيػػادة هي سبيػ ػػؿ اهلل خالصػػة

تمحػػك ذنػػكبي كتنجي ػػني مػف النػ ػػار

إف المع ػػاصي رج ػػس ال يطي ػػرىا

إال الص ػ ػكارـ هػػي أيمػ ػػاف كفػ ػػار(ُ).

كبعد أف أنشد اسأبيات قاؿ :أرجك أف يعطينػي مػا سػألتو هػي ىػذه اسأبيػات هأىطػاه اهلل
ض ػح يػػكـ اال نػػيف السػػابع مػػف جمػػادل اسأكل ػ سػػنة
مػػا تمن ػ كأكرمػػو بالشػػيادة هفػػي ي
إحػػدل كأربعػػيف كسػػبع مئػػة (ُْٕق) قيتػػؿ اإلمػػاـ ابػػف جػػزم هػػي مكقعػػة طريػػؼ مػػع
(ِ)

النصػػارل

حيػػث هيقػػد ج مانػػو مػػع مػػا كقػػع مػػف اضػػطراب ىظػػيـ هػػي صػػفكؼ جػػيش

المسمميف.
(ُ)

نيؿ االبتياج بتطريز الديباج :سأحمد بابا بف أحمد بف الفقيو الحاج أحمد بف ىمر بف محمد التكركرم التنبكتي
السكداني أبك العباس المتكه

سنة َُّٔ :ىػ ىناية كتقديـ :الدكتكر ىبد الحميد ىبد اهلل اليرامة دار

الكاتب طرابمس – ليبيا طّ َََِ ـ :ص ّٖٗ_ّٗٗ.

(ِ) موقعة طريف :كىي المعركة العظيمة التي دارت بيف الجيكش اإلسةمية بقيادة السمطاف المغربي ابي الحسف
المريني كالسمطاف الغرناطي ابي الحجاج يكسؼ مف جبية كالجيكش النصرانية االسبمنيو بقيادة ممؾ قشتالو
ألفكنسك الحادم ىشر مف جية

ككانت ىزيمة مزلزلو

رزئ بيا المسممكف هي االندلس سنة:

ُْٕقَُّْ/ـ انظر تفاصيميا هي كتاب (العبر) البف خمدكف ّْٔ/ٕ :كاإلحاطة.َُٖ/ِ :
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كقد بارؾ اهلل هي ىمره حيث ىاش(ْٖ) سنة هقط ىمرىا بأنكاع الطاىات
كالعمؿ الصالح هنرجك اهلل أف يتقبؿ شيادتو كأف يبارؾ هي أىمارنا كما بارؾ لو هي
ىمره كلقد خمؼ كراءه هي ىذه الدنيا ة ة مف االكالد النجباء ممف تكل
كالكتابة كىـ:
القاضي :ابك بكر أحمد بف محمد بف جزم المتكهي سنةَٕٖ :ق(ُ).
كالقاضي :ابكمحمد ىبد اهلل بف محمد بف جزم المتكهي سنةٕٔٓ :ق(ِ).
كالكاتب :أبكىبداهلل محمد بف محمد بف جزم المتكهي سنةٕٕٓ :ق(ّ).

(ُ)
(ِ)
(ّ)

ينظر ترجمتو هي الدرر لكامنو البف جزم.ِّٓ/ُ :
ينظر ترجمتو هي اإلحاطة البف الخطيب.ِٕ/ّ :
المرجع السابؽ ِٓٔ/ِ :كاالىةـ لمزركمي.ّٕ/ٕ :
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القضاء

انفصم انثاًَ
يُٓح االياو اتٍ خشي انكهثً يف تفظريِ.
ٔفٍّ ثالثح يثاحث:
ادلثحث األٔل :تفظريِ انمزآٌ تادلأثٕر.
ادلثحث انثاًَ :تفظريِ انمزآٌ تانهغح.
ادلثحث انثانث :تفظريِ انمزآٌ تانزأي.
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ادلثحث األٔل
تفظري انمزآٌ تادلأثٕر.
ٔفٍّ مخظح يطانة:

ادلطهة األٔل :تفسير القرآن بالقرآن.
ادلطهة انثاًَ :تفسير القرآن بالسنة.
ادلطهة انثانث :تفسير القرآن بأقوال الصحابة.
ادلطهة انزاتع :تفسير القرآن بأقوال التابعين.
ادلطهة اخلايض :عنايتو بالقراءات.
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ادلطهة االٔل
تفظريِ انمزآٌ تانمزآٌ.
مني ػػج ابف ج ػػزم هي التفسػػير بالمأ كر لقد التزـ ابف جزم -رحمو اهلل -هي كتابو
التسييؿ بتفسير القرآف بالقرآف أكالن هاف لـ يجد هي القرآف ما يفسره انتقؿ ال السنة
هإف لـ يجد هانتقؿ إل ما بعدىا كىكذا حيث ذكر بابنا هي أسباب خةؼ المفسريف
ذكر هييا أكجو الترجيح كسرد ا نا ىشر كجيان تفسيره لمقرآف بالقرآف أم مة ىم
ذلؾ.

أ -تفسيره لػ "كممات" هي قصة آدـ قاؿ تعال  :ﭽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﭼ
(البقررر

 ) ٧٣باي ػػة اسأى ػراؼ ه ػػي قكلػػو تع ػػال  :ﭽﭑﭒﭓﭔﭼ (األعررر ا
)،

 )٣٧هقػ ػػاؿ( :ﰂ) ىػ ػػي قكلػ ػػو :ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ
ﭛﭜﭼ (سكرة األع ا

 )٣٧بدليؿ كركدىا هي اسأىراؼ كقيؿ غير ذلؾ.

ب-تفسيره لمعن الكالية هي سكرة يكنس باآلية بعدىا حيث قاؿ :ﭽ ﭓ ﭔ ﭼ
(يونس " ) ٢٣اختمؼ الناس هي معن الكلي اختةها ك ي ار كالحؽ ما هسره اهلل بعد
،

ىذا بقكلو :ﭽﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ (سكرة يونس  ) ٢٧همف جمع
،

بيف اإليماف كالتقكل هيك الكلي .كما ذكر ليس حص ار كانما ىك لمتم يؿ بيانا لممراد
كت بيتا لما ألزمو المؤلؼ نفسو كغيرىا ك ير كالطرؽ هي ذلؾ -يعن التفسير -أف
يي ىفسر القرآف بالقرآف هما أيجمؿ هي مكاف قد هيسر هي مكضع آخر كما اختصر هي
مكاف هقد بسط هي مكضع آخر"(ُ).
(ُ)

التسييؿ البف جزم.ّٓٗ/ُ:
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كباالستقراء لتفسير ابف جزم كجدت أنو يعتمد ىم ىذا النكع مف التفسير كىك
يعطيو مف اسأىمية كما يعطي غيره مف أدكات التفسير هي حيف أف ىذا النكع مما
يجب التركيز ىميو بصفة خاصة سأنو أهضؿ ما يفسر بو كتاب اهلل تعال .
مقتصد هي ىذا المجاؿ كلعؿ ذلؾ يرجع إل أنو أراد أف يضع هي
كابف جزم
ه
تفسيره كؿ ما رآه حسنا مف العمكـ كليذا ضاؽ بو المكاف خاصة كأنو أراده تفسي انر
مكج ناز كاآلف لنستعرض بعض اسأم مة مف تفسير القرآف بالقرآف كما هعؿ ابف جزم:
ُ-هي قكلو تعال  :ﭽﭞﭟﭠﭼ (سكرة الفاتحة.)3 :
قاؿ ابف جزم :كترجح قراءة ممؾ بغيػر ألػؼ لقكلػو تعػال  :ﮋ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸﮊ (األنعام.)ُ()24 :
ِ-كهي قكلو تعال  :ﭽﭑﭒﭓﭕﭖﭼ (التوبة.)11 :
ﭔ

قاؿ ابف جزم :يحتمؿ أف يككف لفظو أمر كمعناه شرط كمعناه إف استغفرت
ليـ أك لـ تستغفر ليـ لف يغفر اهلل ليـ كما جاء هي سكرة المناهقيف كيشير
المصنؼ هي ذلؾ لقكلو تعال  :ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ
(المنافقون.)ِ() ٦ :
ّ-كهي قكلو تعال  :ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﭼ (غافر.)88 :
ىػ ػ ػذه اآلي ػ ػػة كقكل ػ ػػو :ﭽ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪ ﭼ (البقرة.)ّ()71 :
(ُ)
(ِ)
(ّ)

التسييؿ البف جزم.ّّ :
المرجع السابؽ.ُٖ/ِ:
المرجع السابؽ.ّ/ْ:
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كلعؿ بعد ىذا االستعراض لبعض اسأم مة قد ظير لنا كيؼ كاف ابف جػزم يعتمػد
هي تفسير القرآف بالقرآف كىك مف التفسير المأ كر الذم يحمد ىميو صاحبو(ُ).

ادلطهة انثاًَ
تفظري انمزآٌ تانظُح.
السنة شارحة كمكضحة لمقػرآف الكػريـ كمػا قػاؿ اهلل :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ (النحل.)33 :
إضاهة إلػ أف النبػي -صػم اهلل ىميػو كسػمـ -معصػكـ هػي أمػكر التبميػغ كمؤيػد
بالكحي(ِ).
النبي -صم اهلل ىميو كسٌمـ -إف كجد حيث
كالتزـ المؤلؼ -رحمو اهلل -تفسير
ٌ
قاؿ هي أكجو الترجيح بعدما ذكر تفسير القرآف بعضو ببعض.
انينا :حديث النبي -صم اهلل ىميو كسمٌـ -هإذا كرد ىنو -ىميو السةـ -تفسير
ىكلنا ىميو السيما إف كرد هي الحديث الصحيح(ّ).
شيء مف القرآف ٌ
كقد تأتي السنة مبينةن لما هي القرآف كقد تأتي مخصصة كقد تأتي ناسخة ىند
و
قكـ كأنكره آخركف كقد تأتي مبينة لسبب نزكؿ اآلية هإذا يىرؼ سبب نزكؿ اآلية
اتضح هي ك ير مف اسأحياف شيء مف المراد بيا كمف اسأم مة ىم ذالؾ ما يمي:

(ُ)

كاذا أردت مزيدان مف اسأم مة هانظر الصفحات اآلتية التسييؿ/ِ ِْ-َْ-ّٖ – ّٕ-ّٓ-ّْ/ُ( :

(ِ)

مجمكع الفتاكل :لتقي الديف أبك العباس أحمد بف ىبد الحميـ بف تيمية الحراني (المتكه ِٕٖ :ىػ)تحقيؽ :ىبد

ُٗٔ.)ِِّ-ُٖٖ-ٔٓ /ْ ٖٔ- ٕٓ-ّْ /ّ ُِٕ-

الرحمف بف محمد بف قاسـ مجمع الممؾ هيد لطباىة المصحؼ الشريؼ المدينة النبكية المممكة العربية
السعكدية ُُْٔىػُٗٗٓ/ـ ّّٔ/ُّ ُّٖ/ّ .كالبرىاف لمزركشي.ُٕٓ/ِ :
(ّ)

التسييؿ البف جزم.ُٗ/ُ :
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أ-قكلو تعال  :ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﭼ( سكرة األنعام ،)858 :هسره
يحؿ دـ امرئ مسمـ إال بإحدل ةث:
قكؿ رسكؿ اهلل -صم اهلل ىميو كسمـ" :-ال ٌ
زن بعد إحصاف أك كفر بعد إيماف أك قتؿ نفس بغير نفس"(ُ).
ب-م اؿ ىم أسباب النزكؿ هي قكلو تعال هي سكرة التغابف ﭽ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ (التغابن )83 :سببيا أف قكمان أسممكا كأرادكا اليجرة ه بطيـ
أزكاجيـ كأكالدىـ ىف اليجرة هحذرىـ اهلل مف طاىتيـ هي ذلؾ كقيؿ نزلت هي ىكؼ
بف مالؾ اسأشجعي

(ِ)

كذلؾ أنو أراد الجياد هاجتمع أىمو كأكالده هشككا منو هراقو

كىـ بمعاقبتيـ هنزلت اآلية(ّ).
ٌ
هرؽ ليـ كرجع ـ إنو ندـ ٌ
كبالكقكؼ ىم تفسير ابف جزم ندرؾ أنو قد اىتمد هي تفسيره ىمػ ىػذا اسأصػؿ
ال ىمػ آخػر إلػ غيػر ذلػؾ كاآلف
مف أصكؿ التفسػير مبينػ نا معنػ آيػة أك مرجحػنا قػك ن
نتابع مع ىذا التفسير لنرل أم مة ىم ىذا المنيج:
ُ-ىند تفسيره لقكلو تعال  :ﭽ ﭖ ﭗ ﭼ(الفاتحة.)7 :

(ُ)

الحديث هي مسند اإلماـ الشاهعي رتبو ىم

اسأبكاب الفقيية :محمد ىابد السندم ىرؼ لمكتاب كترجـ

لممؤلؼ :محمد زاىد بف الحسف الكك رم تكل نشره كتصحيحو كمراجعة أصكلو ىم نسختيف مخطكطتيف:
السيد يكسؼ ىمي الزكاكم الحسني السيد ىزت العطار الحسيني دار الكتب العممية بيركت – لبناف

َُّٕ ىػُُٗٓ-ـ ِ ٗٔ /كينظر :التسييؿ البف جزم.ُِٖ/ُ:

(ِ)وعوف ىو :ىكؼ بف مالؾ اسأشجعي أسمـ قبؿ حنيف كشيد حنينا ككانت راية أشجع معو يكـ هتح مكة

كتحكؿ إل الشاـ هي خةهة أبي بكر هنزؿ حمص كبقي إل

أكؿ خةهة ىبد الممؾ بف مركاف كمات سنة:

ّٕق ككاف يكن أبا ىمرك .ينظر :الطبقات الكبرل ط دار صادر.ََْ /ٕ :
(ّ) التسييؿ سأبف جزم.ُّٖ/ ِ :
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قاؿ ابف جزم هييػا :الشػكر بالمسػاف ىػك ال نػاء ىمػ المػنعـ كالتحػدث بػالنعـ قػاؿ
رسكؿ اهلل -صم اهلل ىميو كسمـ" :-التحدث بالنعـ شكر"(ُ).
ِ-كىنػػد تفسػػيره لقكلػػو تعػػال  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭼ (األنعام.)17 :
قاؿ ابف جزم :لما نزلػت ىػذه اآليػة أشػفؽ منيػا أصػحاب النبػي -صػم اهلل ىميػو
كسػػمـ -هقػػالكا :كأينػػا لػػـ يظمػػـ نفسػػو هقػػاؿ رسػػكؿ اهلل صػػم اهلل ىميػػو كسػػمـ :إنمػػا ذلػػؾ
كما قاؿ لقماف البنو" يا بني ال تشرؾ باهلل إف الشرؾ لظمـ ىظيـ"(ِ).
ّ-كىند تفسيره لقكلو تعال  :ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭼ
(غافر.)21 :
قاؿ ابف جزم ركل ىف النبي -صم اهلل ىميو كسمـ" -أف اهلل بعث مانيػة آالؼ
رسكؿ كهي حديث آخر أربعة آالؼ"(ّ).
ممػػا سػػبؽ مػػف أم م ػػة لتفسػػير ابػػف ج ػػزم الق ػرآف بالسػػنة نػػدرؾ أن ػػو قػػد اىػػتـ بي ػػذا
المصدر مف مصادر التفسير بالمأ كر(ْ).

(ُ)

التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم .ِّ/ُ :كالحديث هي مسند الشياب القضاىي :تأليؼ :أبك ىبد اهلل محمد
بف سةمة بف جعفر بف ىمي بف حكمكف القضاىي المصرم (المتكه ْْٓ :ىػ) تحقيؽ :حمدم بف ىبد

(ِ)

المجيد السمفي مؤسسة الرسالة – بيركت طِ َُْٕ ق ُٖٗٔ -ـ .الحديث برقـ :ْْ:ص.ُٔ /ُ :
التسييؿ البف جزم ُٓ/ِ:كالحديث هي مختصر صحيح اإلماـ البخارم باب قكؿ اهلل تعال { :كلقد آتينا
لقماف الحكمة أف اشكر هلل} إل قكلو{ :إف اهلل ال يحب كؿ مختاؿ هخكر .كال تصعر} :اإلىراض بالكجو

(ّ)
(ْ)

برقـ.ّْٓ /ِ ُُْٓ :

المرجع السابؽ .ٗ/ْ:كالحديث هي أنيس السارم تخريج أحاديث هتح البارم.ُْٓٗ /ٖ :
إذا أردت مزيدان مف اسأم مة هانظر الصفحات اآلتية التسييؿ-ُٗٓ-ُِٗ- َُْ- ٗٔ- ْٗ-ُٗ-ّٖ /ْ( :
َِٕ.)-ِِٓ-ِِّ-َِِ- ُِٗ-ُِٓ-َِٗ-
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ادلطهة انثانث
تفظريِ انمزآٌ تألٕال انصحاتح.
م آلية ذكر هييا تفسير أبي بكر كتفسير ىمر كرٌجح بينيما
م اؿ لتفسير ابف جز ٌ

بمػا اهتضػػاه الحػػديث المرهػػكع كىػذا هيػػو داللػػة ىمػ منيجػو هػػي تفسػػير القػرآف بالسػٌػنة

كتفسير القرآف بقػكؿ الصػحابي كبيػاف اسأكلػ منيمػا ىنػده قكلػو تعػال  :ﭽ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭼ ( فصرر:

 )٧٣قػػاؿ أبػػك بكػػر الصػػديؽ –رضػػي اهلل ىنػػو:-

طػاب:
استقامكا ىم قكليـ {ربنا اهلل}
هصح إيمانيـ كداـ تكحيػدىـ كقػاؿ ىمػر بػف الخ ٌ
ٌ

المعن استقامكا ىم الطاىػة كتػرؾ المعاصػي كقػكؿ ىمػر أكمػؿ كأحػكط كقػكؿ أبػي
(ُ)

بكر أرجح لما ركل أنس

أف النبي -صم اهلل ىميو كسمـ -ق أر ىذه اآلية كقػاؿ" :
ٌ

قد قاليا قكـ ـ كفركا همػف مػات ىمييػا هيػك ممػف

اسػتقاـ"

(ِ)

هػرجح ابػف جػزم -رحمػو

اهلل -بينيمػػا بمػػا اهتضػػاه الحػػديث المرهػػكع كىػػذا هيػػو داللػػة ىم ػ منيجػػو هػػي تفسػػير

القرآف بالسنة كتفسير القرآف بقكؿ الصحابي كبياف اسأكل منيما ىنده(ّ).
كالتفسير بأقكاؿ الصحابة -رضي اهلل ىنيـ -ييعد مف التفسير المأ كر كذلؾ

سأنيـ ىاصركا الرسكؿ -صم اهلل ىميو كسمـ -كشاىدكا التنزيؿ كالكحي كىاينكا مف
أسباب النزكؿ ما يكشؼ ليـ النقاب ىف معاني الكتاب كليـ مف سةمة الفطرة
كصفاء النفس كالعمك هي الفصاحة كالبياف ما يمكنيـ مف الفيـ الصحيح لكتاب اهلل.
(ُ)

انس ابن مالك :ىك أنس بف مالؾ بف النضر بف ضمضـ النجارم الخزرجي اسأنصارم أبك مامة أك أبك

حمزة :صاحب رسكؿ اهلل -صٌم اهلل ىميو كسمـ -كخادمو ركل ىنو رجاؿ الحديث ِِٖٔ حدي ا .مكلده
بالمدينة كأسمـ صغي ار كخدـ النبي -صم اهلل ىميو كسمـ -إل أف قبض ـ رحؿ إل دمشؽ كمنيا إل
البصرة

(ِ)
(ّ)

همات هييا .كىك آخر مف مات بالبصرة

لمزركمي ِٓ/ِ:كمشاىير ىمماء اسأمصار :ص.ُِٓ :
السنف الكبرل لمنسائي برقـ :َُُْٔ :ص.ِْٕ /َُ :
التسييؿ البف جزم.ُِْ/ِ :
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سنةّٗ :ق

مف الصحابة .ينظر :االىةـ

قاؿ ابف القيـ(ُ)" :تفسير الصحابة ىندنا هي حكـ المرهكع كمػف لػـ يجعمػو مرهكىػنا
هة ريب أنو ىنػده أصػح مػف تفسػير ىم ٍػف بعػده كالصػحابة أىمػـ اسأمػة بتفسػير القػرآف
كيجب الرجكع إل تفسيرىـ"(ِ).
كاآلف لنق ػػؼ م ػػع تفس ػػير اب ػػف ج ػػزم لن ػػدرؾ م ػػدل اىتمام ػػو بالنق ػػؿ ى ػػف الص ػػحابة
رضكاف اهلل ىمييـ همف ذلؾ:
ُ_ ىن ػػد تفس ػػيره لقكل ػػو تع ػػال  :ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ (البقرة.)834 :
قاؿ ابف ىباس(ّ) :ىي الكعبة(ْ).
ِ_ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝﭼ (النساء.)48 :
)ُ(

ابن القيم :ىك أبك ىبد اهلل شمس الديف محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد الزرىي

ـ الدمشقي

الحنبمي الشيير بابف قيـ الجكزية رحمو اهلل .اشتير ىذا اإلماـ بيف أىؿ العمـ بػ " ابف قيـ الجكزية "؛ سأف

كالده كاف ٌقيمنا ىم المدرسة الجكزية بدمشؽ مدة مف الزمف هقيؿ لوٌ " :قيـ الجكزية " كىك اماـ مف ائمة
االسةـ كىمـ مف اىةميا كلد ُٗٔق كتكه سنة ُٕٓق رحمو اهلل .شذرات الذىب ٔ .ُٖٔ/كاسأىةـ
)ِ(

لمزركمي.ٓٔ /ٔ :
التبياف هي أقساـ القرآف لمحمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية المتكه سنة:
ُٕٓىػ تحقيؽ :محمد حامد الفقي دار المعرهة بيركت لبناف.ِِٗ/ُ :

(ّ)ابن عباس :كىك ىبد اهلل بف ىباس البحر حبر اسأمة كهقيو العصر كاماـ التفسير أبك العباس ىبد اهلل

ابف ىـ رسكؿ اهلل -صم اهلل ىميو كسمـ  -العباس بف ىبد المطمب شيبة بف ىاشـ كاسمو :ىمرك بف ىبد
مناؼ بف قصي بف كةب بف مرة بف كعب بف لؤم بف غالب بف هير القرشي الياشمي المكي اسأمير -

رضي اهلل ىنو مكلده بشعب بني ىاشـ قبؿ ىاـ اليجرة ب ةث سنيف صحب النبي -صم اهلل ىميو كسمـ-
نحكا مف ة يف شي ار كحدث ىنو بجممة صالحة كىف ىمر كىمي كمعاذ ككالده كىبد الرحمف بف

ىكؼ كأبي سفياف صخر بف حرب كأبي ذر كأبي بف كعب كزيد بف ابت كخمؽ قاؿ الكاقدم كاليي ـ
(ْ)

كأبك نعيـ :تكهي سنةٖٔ :ق .ينظر :سير أىةـ النبةء ط الحديث.َّٖ /ْ :
التسييؿ البف جزم.ِٔ/ُ:
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هقاؿ ابف ىباس :الكبائر كؿ ذنب ختمو اهلل بنار أك لعنة أك غضب كقاؿ ابف
(ُ)

مسعكد

الكبائر ىي المذككرة مف أكؿ ىذه السكرة -أم سكرة النساء -إل أكؿ ىذه

اآلية(ِ).
ّ_ كىند تفسيره لقكلو تعال  :ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ (مريـ.)77 :
قاؿ ابف ىباس :حممتو ككلدتو هي ساىة(ّ).
ْ_ كىند تفسيره لقكلو تعال  :ﭽﯠﯡﯢﯣﯤﯥﭼ (الدخان.)8٦ :
قاؿ ابف ىباس :ىي يكـ القيامة.
كقاؿ ابف مسعكد :ىي يكـ بدر(ْ).
كبيذا العرض ليذه اسأم مة مف تفسير القرآف بأقكاؿ الصحابة ندرؾ بأف ابف جزم
قد اىتـ بيذا المصدر مف مصادر التفسير بالمأ كر(ٓ).

(ُ)

ابن مسعود :ىك ىبد اهلل بف مسعكد بف غاهؿ بف حبيب بف ىذيؿ بف مدركة بف إياس بف مضر يكن بأبي

ىبد الرحمف كيمقب بابف أـ ىبد أسمـ بمكة كىاجر اليجرتيف كشيد بد نار كالمشاىد كميا خادـ رسكؿ اهلل

 - -كاف يمبسو نعميو كيمشي معو كأمامو تعمر ة نا كستيف سنة كتكهي ىاـِّ :ق ينظر :تيذيب

التيذيب اإلماـ الحاهظ شيخ اإلسةـ شياب الديف أحمد بف ىمي بف حجر العسقةني طُ َُْْ ق -

(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)

ُْٖٗـ دار الفكر لمطباىة كالنشر كالتكزيع.ِْ/ٔ :
التسييؿ البف جزم.ُّٗ/ ُ :
المرجع السابؽ.ْ/ّ :
المرجع السابؽ.ّٓ /ْ :

كاذا أردت مزيدنا مف اسأم مة بيذا هانظر الصفحات اآلتية التسييؿ-ُٖٓ- ٗٗ /ِ ُُِ-ُٖ-ِْ-ّْ/ُ(:
ُُٔ.)ِٗ- ّٖ-ٕٗ-ُّ-ُْ /ْ ُٗٗ- ُٖٗ-ُٕٗ/ّ ُٖٔ-ُِٔ-
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ادلطهة انزاتع
تفظريِ انمزآٌ تألٕال انتاتعني.
قميةن ابف جزم ما ينسب أقػكاؿ التػابعيف إلػ أصػحابيا كذلػؾ لسػببيف اسأكؿ :قمػة
صػحة اإلسػناد ىػنيـ ال ػاني :اخػتةؼ النػػاقميف هػي النسػبة كم ػاؿ ذلػؾ :قكلػو تعػػال :
ﭽﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﭼ (الشعراء.)78٢ – 781 :

أم حػيف تقػكـ هػي الصػةة كيحتمػؿ أف يريػػد سػائر التصػرهات كتقمبػؾ هػي السػػاجديف
معطػػكؼ ىم ػ الضػػمير المفعػػكؿ هػػي قكلػػو ي ػراؾ كالمعن ػ أنػػو ي ػراؾ حػػيف تقػػكـ كحػػيف
تسػػجد كقي ػػؿ معنػػاه ي ػػرل صػػةتؾ م ػػع المصػػميف هف ػػي ذلػػؾ إش ػػارة إل ػ الص ػػةة م ػػع
الجماىة كقيػؿ يػرل تقمػب بصػرؾ هػي المصػميف خمفػؾ سأنػو ىميػو السػةـ كػاف يػراىـ
مػ ػػف كراء ظي ػ ػره كقػ ػػد نسػ ػػبت اسأق ػ ػكاؿ السػ ػػابقة إل ػ ػ بعػ ػػض التػ ػػابعيف هػ ػػاسأكؿ نسػ ػػب
(ُ)

لعكرمة

(ِ)

كال اني لعدد منيـ منيـ قتادة

كالحسف

(ّ)

(ْ)

كىطاء ابف ابي رباح

(ُ)

عكرمة ىو :أبكىبد اهلل مكل

(ِ)

وقتادة ىو :قتادة بف دىامة السدكسي االكمة ىربي اسأصؿ كاف يسكف البصرة .تكه سنةُُٕ :ىػ ركل

ابف ىباس أصمو بربرم

قة بت ىالـ بالتفسير مف ال ال ة تكهي سنة:

َُْق كقيؿ قبؿ ذلؾ ينظر :تيذيب التيذيب ابف حجر العسقةني.ِّٓ-ِّْ/ٕ :
ىف انس كاب

الطفيؿ كابف سيريف كىكرمة كىطاء بف اب رباح ككاف قكل الحاهظة كاسع االطةع هي

الشعر العربي بصي ار بأياـ العرب ىميما بأنسابيـ متضمعا هي المغة العربية .ينظر تفسير مقاتؿ بف
(ّ)

سميماف.ِٔ/ٓ :
والحسن ىو :أبك الحسف ىمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم الشيير بالماكردم مفكر
إسةمي مف كجكه هقياء الشاهعية كاماـ هي الفقو كاسأصكؿ كالتفسير كبصير بالعربية نشأ الماكردم
بالبصرة كتعٌمـ كسمع الحديث مف جماىة مف العمماء كتكل القضاء هي ككرة (أستكا) مف ناحية نيسابكر

(ْ)

كلقب بأقض القضاة ىاـِْٗ :ىػ .كتكهي سنةَْٓ :ق ينظر :سير اىةـ النبةء ط الحديث.ُُّ/ُّ :

وعطاء ىو :أبك محمد ىطاء بف أبي رباح بف أسمـ بف صفكاف تابعي مف أجمة الفقياء كاف ىبدنا أسكدنا

كلد بالجند هي اليمف سنة ِٕ :ق كنشأ بمكة هكاف مفتي أىميا كمحد يـ تكهي سنةُُْ :ق ينظر:
كهيات اسأىياف كأنباأبناالزماف أبك العباس شمس الديف اح مد بف محمد بف ابي بكر بف خمكاف دار صادر

_ بيركت ت :احساف ىباس.ُِٔ/ّ :
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(ُ)

كال الث منسكب لمجاىد

كقد ينسب المؤلؼ بعض اآلراء أحياننا سأصحابيا

كما نسب تفسير آية :ﭽﮠﮡ ﮢﮣﮤ ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﭼ
(المائدة )٢3 :لمجاىد بأنو قاؿ( :الذم تنالو اسأيدم الفراخ كالبيض كما ال يستطيع
،

يفر كالذم تنالو الرماح كبار الصيد) كينسب أيضا لغير مجاىد كالحسف
أف ٌ
(ِ)

كسعيد بف المسيب

كسعيد بف جبير

(ّ)

كغيرىـ.

إف التابعيف أخذكا ك ي نار مف التفسير ىف الصحابة -رضي اهلل ىػنيـ -كىػـ أىػؿ
القػػركف المفضػػمة كليػػـ معرهػػة بمسػػاف العػػرب خيػػر مػػف معرهػػة مػػف جػػاء بعػػدىـ كىػػذه
(ْ)

تعطي تفسيرىـ مزية ىم تفسير مػف بعػدىـ كهػي ىػذا يقػكؿ اإلمػاـ ابػف تيميػو

"أمػا

التفسػػير هػػأىمـ النػػاس بػػو أىػػؿ مكػػة سأنيػػـ أصػػحاب ابػػف ىبػػاس كمجاىػػد كىطػػاء
(ُ)

ومجاىد ىو :مجاىد بف جبر كيكن أبا الحجاج مكل قيس بف السائب المخزكمي يعتبر مف أئمة التابعيف

كمف أىمميـ بالتفسير تمق التفسير ىف ابف ىباس هي مدرسة مكة كلد سنةُِ :ق كتكهي سنةَُْ :ىػ

ينظر :مشاىير ىمماء اسأمصار كأىةـ هقياء اسأقطار ل محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف

()8

البستي طُ ُُُْ ىػ  ُُٗٗ-ـ دار الكهاء لمطباىة كالنشر
ىم ٍع ى
بد التميمي أبك حاتـ الدارمي ي
كالتكزيع – المنصكرة ت :مرزكؽ ىم إبراىيـ .ُّّ / ُ :كاسأىةـ لمزركمي.ِٕٖ/ٓ :
ابن المسيب :ىك سعيد بف المسيب ابف حزف بف أبي كىب بف ىمرك بف ىائذ بف ىمراف ابف مخزكـ بف
يقظة اإلماـ العمـ أبك محمد القرشي المخزكمي ىالـ أىؿ المدينة كسيد التابعيف هي زمانو تكهي

(ّ)

بالمدينة سنة ْٗق .ينظر :سير اىةـ النبةء.ُِْ/ٓ :
سعيد ابن جبير :ىك سعيد بف جبير اسأسدم بالكالء الككهي أبك ىبد اهلل :تابعي كاف أىمميـ ىم

االطةؽ كىك حبشي االصؿ مف مكالي بني كالبة بف الحارث مف بني أسد أخذ العمـ ىف ىبد اهلل بف

ىباس كابف ىمر ـ كاف ابف ىباس إذا أتاه أىؿ الككهة يستفتكنو قاؿ :أتسألكنني كهيكـ ابف أـ دىماء
(ْ)

كلد سنةْٓ :ق كتكهي سنةٗٓ :ق ينظر :االىةـ لمزركمي.ّٗ/ّ :
الحراني أبك العباس المعركؼ بابف تيمية اإلماـ
ابن تيمية :كىك أحمد بف ىبد الحميـ بف ىبد السةـ ٌ
ال ىم المخالفيف كامامنا قائمنا ببياف الحؽ كنصرة الديف صاحب تصانيؼ ك يرة
الرباني كاف سيفنا مسمك ن

كلد سنة ُٔٔ :ىػ كمات سنة ِٕٖ :ىػ .انظر ترجمتو مفصمة لو بعنكاف :العقكد الدرية هي مناقب شيخ
اإلسةـ أحمد بف تيمية البف ىبد اليادم كطبقات ىمماء الحديث :لإلماـ أبي ىبد اهلل محمد بف ىبد اليادم

الدمشقي ت :أكرـ البكشي كابراىيـ الزيبؽ – طُ :مؤسسة الرسالة بيركت سنة َُْٗ :ىػ .لو أيضان:

ْ.ِٗٔ – ِٕٗ/
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(ُ)

كىكرم ػػة م ػػكل اب ػػف ىب ػػاس كغي ػػرىـ"

كق ػػاؿ اب ػػف الق ػػيـ" :كيكف ػػي تفس ػػير الص ػػحابة

كالتابعيف"(ِ).
كباإلستقراء لتفسير ابف جزم كجدت أنو ال ينقؿ ىنيـ إال قميةن ككأنو مع الذيف
قالكا إنو ال يؤخذ بتفسير التابعي ىم
رسكؿ اهلل -صم

أنو حجة كذلؾ سأنيـ ليس ليـ سماع مف

اهلل ىميو كسمـ -هة يمكف الحمؿ ىميو كما قيؿ هي تفسير

الصحابي :إنما ىك محمكؿ ىم سماىو مف النبي -صم اهلل ىميو كسمـ -كسأنيـ لـ
يشاىدكا القرآف كاسأحكاؿ التي نزؿ ىمييا القرآف هيجكز ىمييـ الخطأ هي هيـ المراد
ص ىم
مف النص القرآني كمع ذلؾ هعدالة التابعيف غير منصكص ىمييا كما ين َّ

ىدالة الصحابة.

كلعؿ صاحبنا قد انطمؽ مف ذلؾ همـ يك ر مف الركاية ىػف التػابعيف كمػا هعػؿ هػي
نقمو ىف الصحابة كنضرب لؾ بعض اسأم مة مما نقمو ىف التابعيف هي ذلؾ:
ُ-ىند تفسيره لقكلو تعال  :ﭽ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ (البقرة.)834 :

(ُ)

مقدمة أصكؿ التفسير البف تيميو :لتقي الديف أبك العباس أحمد بف ىبد الحميـ بف ىبد السةـ بف ىبد اهلل بف
أبي القاسـ بف محمد ابف تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي المتكه سنةِٕٖ :ىػ دار مكتبة الحياة بيركت

(ِ)

لبناف الطبعةَُْٗ :ىػَُٖٗ /ـ.ِْ /ُ .

إغا ة الميفاف هي حكـ طةؽ الغضباف :ل محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية
المتكه

سنة ُٕٓ :ىػ تحقيؽ :محمد ىفيفي الناشر :المكتب اإلسةمي بيركت لبناف  /مكتبة هرقد

الخاني الرياض المممكة العربية السعكدية :طِ ُْٖىػُٖٖٗ/ـ.َِْ/ُ .
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قػاؿ قتػػادة كىطػاء كالسػػدم(ُ) :ىػػك بيػت المقػػدس سأف النبػي -صػػم اهلل ىميػػو
كسمـ -كاف يصم إل بيت المقدس ـ انصرؼ ىنو إل الكعبة(ِ).
ِ-كىند تفسيره لقكلو تعال  :ﭽﯩ ﯫﯬﯭﯮﭼ (البقرة.)857 :
ﯪ

قاؿ سعيد بف المسيب :معناه اذكركني بالطاىة أذكركـ بال كاب(ّ).
ّ-ىند تفسيره لقكلو تعال  :ﭽﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﭼ (الزخرف.)18 :

مما قيؿ هي اآلية ما قالو قتاده كابف زيد(ْ) :إف ىنا ناهية بمعن ما كػاف لمػرحمف
كلد كتـ الكةـ ـ ابتدأ قكلو هأنا أكؿ العابديف(ٓ).
كأقكؿ :إف ابف جزم يذكر أقكاالن ك يرة كلكنو ال ينسبيا سأصحابيا كيقكؿ ىندىا
قيؿ :كذا كقيؿ :كذا كقد ذكر هي مقدمتو بأنو سيفعؿ ذلؾ قصدان لمخركج مف
ىيدتو كلعؿ ك ي نار مف ىذه اسأقكاؿ ىي مف أقكاؿ التابعيف لكنو لـ ينسبيا ليـ
إلىتقاده أنيا تحتمؿ الصكاب كالخطأ هأكردىا دكف ذكر صاحبيا ىذا ماتبيف
لمباحث كاهلل أىمـ.

(ُ) والسدي ىو :إسماىيؿ بف ىبد الرحمف بف أبي كريمة اإلماـ المفسِّر أبك محمد الحجازم يَّـ الككهي مف
ىمماء الجرح كالتعديؿ منيـ مف كٌقو كمنيـ مف جعمو صادؽ الحديث َّ
إال أنو كاف مف أىمـ الناس

(ِ)
(ّ)
(ْ)

السدم الصغير هيك محمد بف مركاف الككهي أحد المترككيف ينظر :سير
بالتفسير مات سنةُِٕ:ىػ ك َّ
أما ٌ
أىةـ النبةء.ِٔٓ ِْٔ/ٓ :

التسييؿ البف جزم.ِٔ/ُ :
التسييؿ البف جزم.ِٔ/ُ :
ابن زيد :ىك أحمد بف محمد بف أحمد بف زيد شياب الديف أبك العباس :هاضؿ دمشقي مف ىمماء
الحنابمة لو :محاسف المساىي هي مناقب أبي ىمرك اسأكزاىي كتحفة السارم إل زيارة تميـ الدارم كديكاف

خطب كاختصار سيرة ابف ىشاـ كغير ذلؾ كلد سنةٕٖٗ :ق كتكهي سنةَٖٕ :ق ينظر :اسأىةـ
(ٓ)

لمزركمي.َِّ /ُ :
التسييؿ البف جزم.ِّ/ْ :
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ادلطهة اخلايض
عُاٌتّ تانمزاءاخ.
قاؿ ابف جزم هي الباب ال امف مف مقدمتو اسأكل  :بأف القراءات ىم نكىيف
مشيكرة كشاذة كقد اىتبر المشيكرة ىي القراءات السبع كىي حرؼ ناهع المدني
كابف ك ير المكي
(ْ)

كىاصـ

(ِ)

(ُ)

كأبك ىمرك بف العةء البصرم
(ٓ)

كابف حمزة

(ٔ)

كالكسائي

كابف ىامر الشامي

(ّ)
(ٕ)

الككهييف كماجرم مجراىا كقراءة يعقكب

كابف محيصف(ٖ).

(ُ)

والمكي ىو :ىبد اهلل بف ك ير بف ىمرك بف ىبد اهلل بف زاداف ىرمز قارئ اىؿ مكة كىك أحد أئمة القراءات

(ِ)

وابن العالء :ىك أبك ىمرك بف العةء بف ىمار المازني النحكم البصرم أمير القراء السبعة كأحد اسأئمة.

العشر كىك مف التابعيف كلد بمكة سنةْٓ:ق كتكهي هييا سنةَُِ :ق سير أىةـ النبةء.ْٔٔ /ُٕ :

ينظر :خةصة تذىيب تيذيب الكماؿ سأحمد بف ىبد اهلل بف أبي الخير بف ىبد العميـ الخزرجي اسأنصارم

الساىدم اليمني صفي الديف المتكه
(ّ)

سنةِّٗ :ىػ تحقيؽ :ىبد الفتاح أبك غدة مكتب المطبكىات

اإلسةمية دار البشائر -حمب  /بيركت طٓ ُُْٔ ىػ :ص.ْٓٔ :

ابن عامر :ىك ىبد اهلل بف ىامر بف يزيد بف تميـ بف ربيعة اليحصبي أبك ىمراف الدمشقي قاضييا اإلماـ
المقرئ قارئ أىؿ الشاـ كاحد القراء السبعة تكهي سنةُُٖ :ق خةصة تذىيب تيذيب الكماؿ :ص.َِِ:

(ْ) عاصم :ىك ابكبكرىاصـ بف ابي النجكد ككاف ىاصـ مقدما هي زمانو مشيك ار بالفصاحة معركها باإلتقاف ىكًاىل
ً
ً
صار بعض أىؿ اٍل يككىهة ىكىل ٍي ىست بالغالبة ىىىم ٍي ًيـ ينظر :السبعة هي القراءات ص.ٔٗ :
اءة ىىاصـ ى
ق ىر ى
(ٓ) ابن حمزة :ىك حمزة بف ىمي بف حمزة بف هارس اإلماـ شيخ القراء أبك يعم ابف القبيطي الحراني ـ
البغدادم تكهي سنةَُٔ :ق ينظر :سير أىةـ النبةء ط الرسالة.ُْْ /ُِ :

(ٔ)

الكسائي :ىك اإلماـ شيخ القراءة كالعربية أبك الحسف ىمي بف حمزة بف ىبد اهلل بف بيمف بف هيركز اسأسدم

(ٕ)

يعقوب :ىك أحمد بف إسحاؽ بف جعفر بف كىب بف كاضح اليعقكبي مف أىؿ بغداد .كاف جده مف مكالي

مكالىـ الككهي الممقب :بالكسائي؛ لكساء أحرـ هيو .سير اىةـ النبةء ط الحديث.ْٓٓ/ٕ :

المنصكر العباسي كاختمؼ المؤرخكف هي سنة كهاتو هقاؿ ياقكت :سنة ِْٖ :كنقؿ غيره ِِٖ كقيؿ ِٖٕ
أك بعدىا كرجحت أخي ار ركاية ناشر الطبعة ال انية مف التاريخ إذ كجد هي كتاب البمداف (الصفحة ُُّ

(ٖ)

طبعة النجؼ) أبياتا لميعقكبي نظميا ليمة ىيد الفطر سنةِِٗ :ق اسأىةـ لمزركمي.ٗٓ/ُ :
ابن محيص :ىك محمد بف ىبد الرحمف ابف محيصف السيمي بالكالء أبك حفص المكي :مقرئ أىؿ مكة بعد

ابف ك ير كأىمـ قرائيا بالعربية .انفرد بحركؼ خالؼ هييا المصحؼ هترؾ الناس قراءتو كلـ يمحقكىا

بالقراءات المشيكرة .سنةُِّ :ق ينظر :اسأىةـ لمزركمي.ُٖٗ /ٔ :
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كاىتبر الشاذة ما سكل ذلؾ ـ يعتبر أف اختةؼ القراء ىم نكىيف :أصكؿ
كهرش الحركؼ هأما الفرش هيك ما ال يرجع إل أصؿ مطرد كال قانكف كمي كىك
كجييف :اختةؼ هي القراءة باختةؼ المعن

ىم

كباتفاؽ المعن

كأما اسأصكؿ

هاالختةؼ هييا ال يغير المعن (ُ).
"كالعجب كيؼ جعؿ القراءة المشيكرة محصكرة هي القراءات السبع دكف سكاىا
بؿ يعتبر سكاىا شاذنا هي حيف أنو يضع شركطنا ة ة إذا انطبقت ىم أم قراءة أك
تكاهرت هي أم قراءة يؤخذ بيا كقد تككف ىذه القراءة ىمف هكؽ العشرة مف القراء
كىند ذلؾ تككف ىذه القراءة صحيحة ال يجكز ردىا كال يجكز إنكارىا"(ِ).
كمما لو ىةقة بالقراءات ما تحدث منو هي "الباب التاسع" كىك الكقؼ كقد
جعمو أربعة أنكاع :كقؼ تاـ كحسف ككاؼ كقبيح كذلؾ بالنظر إل
كالمعن

اإلىراب

هإف كاف الكةـ مفتق نار إل ما بعده هي إىرابو أك معناه كما بعده مفتق نار إليو

كذلؾ لـ يجز إليو الفصؿ بيف كؿ معمكؿ كىاممو كبيف كؿ ذم خبر كخبره كبيف
كؿ ذم جكاب كجكابو كبيف كؿ ذم مكصكؿ كصمتو كاف كاف الكةـ اسأكؿ مستقةن
يفيـ دكف ال اني إال أف ال اني غير مستقؿ إال بما قبمو هالكقؼ ىم اسأكؿ كاؼ
كذلؾ هي التكابع كالفضةت :كالحاؿ كالتمييز كاالست ناء كشبو ذلؾ(ّ).
كبعد ىذه المقدمة ننتقؿ مع تفسيره لنرل الكاقع التطبيقي مف خةؿ صفحات
الكتاب كاليؾ بعض ىذه اسأم مة:
ىند تفسيره لقكلو تعال  :ﭽﯾﯿﰀﰁﰂﭼ (المائدة.)88٢ :

(ُ)

التسييؿ البف جزم.ُُ/ُ:

(ّ)

ينظر :التسييؿ البف جزم.ُِ_ُُ/ُ :

(ِ)

مناىؿ العرهاف هي ىمكـ القرآف :لمحمد ىبد العظيـ ُّ
الزٍرقاني المتكه سنةُّٕٔ :ىػ مطبعة ىيس البابي
الحمبي كشركاه طّ ُ.ِّْ/
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قاؿ ابف جزم" :ق أر غير ناهع ىذا يػكـ بػالرهع ىمػ االبتػداء أك الخبػر كقػ أر نػاهع
بالنصػػب كهيػػو كجيػػاف :أحػػدىما :أف يكػػكف يػػكـ ظػػرؼ لقػػاؿ كالمعن ػ  :قػػاؿ اهلل ىػػذا
القصػص أك الخبػر هػػي يػكـ كىػػذا بعيػد مزيػؿ لركنػػؽ الكػةـ كاآلخػػر :أف يكػكف ىػػذا
مبت ػػدأ كي ػػكـ ه ػػي مكض ػػع خبػ ػره كالعام ػػؿ هي ػػو مح ػػذكؼ تق ػػديره "ى ػػذا كاق ػػع ي ػػكـ ينف ػػع
الصػادقيف صػدقيـ" كال يجػكز أف يكػكف يػكـ مبنيػان ىمػ قػراءة نػاهع سأنػو أضػيؼ إلػ
معرب(ُ).
كىنػػد تفسػػيره لقكلػػو تعػػال  :ﭽﮱﯓﯔﯕﯖ
ﯗﯘﯙﭼ (األنعام.)842 :

قاؿ ابف جزم" :ق أر الجميكر :بفتح الزام مف زيف ىم البناء لمفاىؿ كنصب
قتؿ ىم أنو مفعكؿ كخفض أكالدىـ باإلضاهة كرهع شركاؤىـ ىم أنو هاىؿ بزيف
كالشركاء ىم ىذه القراءة ىـ الذيف زينكا القتؿ"(ِ).
كىند تفسيره لقكلو تعال  :ﭽﮉﮊﭼ (الفرقان.)31 :

قػػاؿ ابػػف جػػزم" :قػػرئ الريػػاح بػػالجمع سأنيػػا ريػػاح المطػػر كقػػرئ بػػاإلهراد كالم ػراد
الجػػنس كقػػرئ نشػ انر بفػػتح النػػكف كاسػػكاف الشػػيف كىػػك ىم ػ ىػػذا مصػػدر هػػي مكضػػع
الحاؿ كقرئ بضميا كىك جمع نشػر كقيػؿ جمػع منشػكر كقػرئ بضػـ النػكف كاسػكاف
(ّ)

الشيف كىك تخفيؼ مػف الضػـ كقػرئ بالبػاء هػي مكضػع النػكف كىػك مػف البشػارة"
(ْ)

ىػػذه اسأم مػػة كك يػػر غيرىػػا

إنمػػا يػػدؿ ىمػ دكر ىمػػـ القػراءات هػػي البيػػاف كالكشػػؼ

ىف معاني القرآف الكريـ.
(ُ) التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم.ُٗٓ/ُ :
(ِ)

المرجع السابؽ.ِِ/ِ :

(ْ)

التسييؿ كاذا أردت مزيدان مف اسأم مة هانظر الصفحات اآلتية/ْ ُّْ-ٕٓ- ْٓ- ّ /ّ ُٗٓ-ُّْ/ِ(:

(ّ)

المرجع السابؽ.ّٓ/ِ :
ّْ.ّٕ-
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كقد اىتمد المؤلؼ –رحمو اهلل– هي تفسيره ىم

ة
قراءة كاحدة جعميا أص ن
كلـ يجعؿ تفسيره

كاستفاد مف غيرىا مف القراءات بقدر ما هييا مف زيادة معن

جامعنا لمقراءات كاستغن ىف ما ال هائدة هيو زائدة كقد نص ىم ذلؾ هي مقدمتو
حيف تكمـ ىف ىمكـ القرآف كذكر منيا القراءات هقاؿ" :كانما بنينا ىذا الكتاب ىم
قراءة ناهع ...كذكرنا مف سائر القراء ما هيو هائدة هي المعن كاإلىراب كغير ذلؾ
دكف ما ال هائدة منو زائدة كاستغنينا ىف استيفاء القراءات لككنيا مذككرة هي الكتب
(ُ)

المؤلفة هييا"

كقد يذكر ابف جزم أحيانا مف ق أر بيا كأحيانان يكتفي بقكلو (قرئ).

أ -قػػد تفسػػر بعػػض الق ػراءات معن ػ ن هػػي آيػػة أك تبػػيف مجمػػة هييػػا؛ م ػػاؿ ذلػػؾ:
آيػػة الحػػيض هػػي سػػكرة البقػرة كمػػا كرد هييػػا مػػف خػػةؼ هػػي جػكاز الػػكطء بعػػد الطيػػر
م -رحمػو اهلل -اسػتند ىمػ قػراءة أخػرل جعميػا
كقبؿ الغسؿ كمنعو هنجد أف ابف جز ٌ
مرجحػة لػو هػي اختيػػار قػكؿ دكف آخػر هقػاؿ هػػي قكلػو تعػال  :ﭽ ﮱ ﯓ ﭼ (البقرررة:
(ِ)

 )777أم :اغتسػمف بالمػاء كتعمػؽ الحكػـ باآليػة اسأخيػرة ىنػد مالػؾ كالشػاهعي
(ّ)

يجكز ىندىما الػكطء حتػ تغتسػؿ كبالغايػة اسأكلػ ىنػد أبػي حنيفػة

هػة

هأجػاز الػكطء

(ُ) التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم.ُٔ /ُ :
(ِ)

الشافعي :ىك محمد بف إدريس بف العباس بف ى ماف بف شاهع بف السائب بف ىبيد بف ىبد يزيد بف ىاشـ بف
المطمب بف ىبد مناؼ بف قصي كلد بالشاـ بغزة .كقيؿ :باليمف سنةَُٓ :ق كحمؿ إل

مكة كسكنيا

كتردد بالحجاز كالعراؽ كغيرىا .ـ قدـ مصر كاستكطنيا كتكهي سنةَِْ :ق .ينظر :ترتيب المدارؾ
كتقريب المسالؾ أبك الفضؿ القاضي ىياض بف مكس

اليحصبي طُ مطبعة هضالة -المحمدية

المغرب ّ ُْٕ/كمنازؿ اسأئمة اسأربعة سأبك زكريا يحي بف إبراىيـ بف أحمد اسأزدم السمماسي طُ
(ّ)

ُِِْىػ ََِِ/ـ مكتبة الممؾ هيد الكطنية ت :محمكد بف ىبد الرحمف قدح ُ.ُٗٔ/
أبو حنيفة :ىك النعماف بف ابت بف زكطا بف ماه مكل لتيـ اهلل ابف عمبة :كلد سنة مانيف كمات ببغداد
سنة خمسيف كمائة َُٓق كىك ابف سبعيف سنة ينظر :طبقات الفقياء لمحمد بف جةؿ الديف المكرـ

ابف منظكر طُ دار الرائد العربي َُٕٗـ بيركت لبناف ُ.ٖٔ/
35

ىنػػد انقطػػاع ال ػػدـ كقبػػؿ الغس ػػؿ كقػػرئ ﭽ ﮮ ﮯﭼ كمعن ػ ى ػػذه اآليػػة بالم ػػاء
هتككف الغايتاف بمعن كاحد كذلؾ حجة مالؾ.
ب -قػػد يضػ ٌػعؼ ابػػف جػػزم ركايػػة أك ق ػراءة كلػػك كانػػت سػػبعية؛ لمخالفتيػػا لمغػػة م ػ ة

ىنفػكا ىمػ القػارئ كالقػراءة حيػث يقػكؿ
كلكف بمطؼ كأدب كأقؿ حدة مف غيره الذيف ٌ

م ػ ػ ةن( :النح ػ ػاة ال يػ ػػركف ىػ ػػذا جػ ػػائ ناز) أك أشػ ػػباه ىػ ػػذه مػ ػػف اسألفػ ػػاظ هقػ ػػاؿ هػ ػػي قكلػ ػػو
تعال :ﭽﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭼ (النسراء( )8 :كاسأرحػاـ) بالنصػب ىطفػنا ىمػ
اسػػـ اهلل أم :اتقػ ػكا اسأرحػػاـ ه ػػة تقطعكى ػػا أك ىم ػ مكض ػػع الجػػار كالمج ػػركر كى ػػك
(ب ػػو)؛ سأن ػػو مكض ػػع نص ػػب كقي ػػرئ ب ػػالخفض ىطف ػػا ىمػ ػ الض ػػمير ه ػػي (ب ػػو) كى ػػك
ض ػ ػػعيؼ ىنػ ػ ػػد البص ػ ػ ػرييف؛ سأف الضػ ػ ػػمير المخف ػ ػػكض ال يعطػ ػ ػػؼ ىميػ ػ ػػو إال بإىػ ػ ػػادة
الخاهض(ُ).
همف القرآءت الذم يتنكع هييا المعن كاالىراب باختةؼ القراءة ما ذكره:
ا_ ىن ػػد قكلػ ػو تع ػػال  :ﭽﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ
ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭼ (آل عمران.)811 :

حيػث يقػػكؿ ابػف جػػزم (ﭴﭵ) بالتػػاء كهػتح البػػاء خطػاب لمنبػػي -صػػم اهلل
ىميػػو كسػػمـ -كباليػػاء كضػػـ البػػاء مسػػند الفعػػؿ لمػػذيف يفرحػػكف أم ال يحسػػبكف أنفسػػيـ
بمفػػازة مػػف العػػذاب كمػػف ق ػراء (ﭩ) بالتػػاء هيػػك خطػػاب لمنبػػي -صػػم اهلل ىميػػو
كسػ ػػمـ( .-ﭪﭫ) مفعػ ػػكؿ بػ ػػو ك(ﭶ) المفعػ ػػكؿ ال ػ ػػاني ككػ ػػرر (ﭴﭵ)
لمتأكيد كمف قراء (ال يحسبنيـ) بالياء مف أسفؿ هأنػو حػذؼ المفعػكليف لداللػة مفعػكلي
(ال ﭵ)(ِ).
(ُ) التسييؿ البف جزم.ُٕٔ/ُ :
(ِ)

المرجع السابؽ.ُِٕ/ُ :
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ادلثحث انثاًَ
تفظريِ انمزآٌ تانهغح.
ٔفٍّ ثالثح يطانة:
ادلطهة االٔل :عنايتو بغريب القرآن.
ادلطهة انثاًَ :عنايتو بمعاني الحروف واألدوات.
ادلطهة انثانث :عنايتو باإلعراب والتصريف.
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ادلطهة االٔل
عُاٌتّ تغزٌة انمزآٌ.
يقػػكؿ ابػػف جػػزم" :كال بػػد لممفسػػر مػػف حفػػظ مػػا كرد هػػي الق ػرآف مػػف المغػػة كمػػف
مفردات القرآف كمنيا (غريػب القػرآف) كىػي مػف هنػكف التفسػير كقػد صػنؼ النػاس هػي
غريب القرآف تصانيؼ ك يرة"(ُ).
كقد خص ابف جزم المقدمة ال انية هي تفسير معاني المغات يقكؿ هييا:
"ن ػػذكر هػ ػػي ى ػػذه المقدمػ ػػة الكمم ػػات التػ ػػي يك ػ ػػر دكرى ػػا هػ ػػي القػ ػرآف أك تقػ ػػع هػ ػػي
مكضػعيف هػػأك ر مػف اسأسػػماء كاسأهعػػاؿ كالحػركؼ كقػػد رتبناىػػا ىمػ حػػركؼ المعجػػـ
همف لـ يجد تفسير كممة هي مكضعيا مف القرآف :همينظر هي ىذا الباب"(ِ).
كاآلف لننظر هي صفحات كتابػو لنػرل تفسػيره لمقػرآف بالمغػة العربيػة كاليػؾ بعػض
ىذه اسأم مة هيما يمي:
ُ_ىنػػد تفسػػيره لقكلػػو تعػػال " :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﭼ (البقرررة )8٦1 :يقػػكؿ ابػػف
جزم :ىي ما يأمر بو كأصمو مف خطكت الشيء كقاؿ المنػذر بػف سػعيد(ّ) :يحتمػؿ
أف يككف مف الخطيئة ـ سيمت ىمزتو كقرئ بضـ الطاء كاسكانيا كىي لغتاف(ْ).
ِ_كىند تفسيره لقكلو تعال  :ﭽﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ (الكهف.)22 :

(ُ)

التسييؿ البف جزم.ٖ/ُ :

(ّ)

المنذر :ىك محمد بف المنذر بف سعيد مف بني العباس بف مرداس السممي أبك جعفر اليركم القيندزم

(ِ)

المرجع السابؽ.ُٓ/ُ:

الممقب بشكر :حاهظ لمحديث قاؿ ابف ناصر الديف :كاف مف الحفاظ الرحاليف كال قات المصنفيف تكهي

(ْ)

سنةَّّ :ق ينظر :اسأىةـ لمزركمي .ُُُ/ٕ :كسير أىةـ النبةء ط الحديث.ُّٓ /ُُ :
التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم.ٖٔ/ُ :
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قاؿ ابف جزم :كاسناد اإلرادة إل الجدار مجاز كم ؿ ذلؾ ك ير هي كةـ العرب
كيحمر(ُ).
يفعؿ بالتشديد
ينقض ككزف ينقض
كحقيقتو أنو قارب أف
ينفعؿ كقيؿ ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ّ_ كىند تفسيره لقكلو تعال  :ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﭼ (طه.)٢٦ :
قػػاؿ اب ػػف ج ػػزم :كالقبضػػة مص ػػدر ق ػػبض كاطةقي ػػا ىم ػ المفع ػػكؿ م ػػف تس ػػمية
المفعػػكؿ بالمصػػدر كضػػرب اسأميػػر كيقػػاؿ قػػبض بالضػػاد المعجمػػة إذا أخػػذ بأصػػابعو
ككفو كبالصاد الميممة :إذا أخذ بأطراؼ اسأصابع كقد قرئ كذلؾ هي الشاذ(ِ).
ىذه بعض اسأم مة القميمة مف ىذا البحر الكبير(ّ).
كاف دؿ ذلؾ هإنما يدؿ ىم ىممو بالمغة كتكجيو ذلؾ هي تفسير القرآف العظيـ.

(ُ)

التسييؿ البف جزم.ُّٗ/ُ :

(ّ)

كاف أردت المزيد مف اسأم مة هانظر نفس المرجع(:جّصُٓ- ُّٓ- ّٓ-جْصْٕ-ُّٗ-ُُٖ-ُْٔ-

(ِ)

المرجع السابؽ.ُٖ/ّ :
ُٓٗ.ِِّ-َِٗ-
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ادلطهة انثاًَ
.عُاٌتّ مبعاًَ احلزٔف ٔاألدٔاخ.
قاؿ ابف جزم هػي مقدمتػو "نػذكر هػي ىػذه المقدمػة الكممػات التػي يك ػر دكرىػا هػي
القػرآف أك تقػػع هػػي مكضػػعيف هػػأك ر مػػف اسأسػػماء كاسأهعػػاؿ كالحػػركؼ كانمػػا جمعناىػػا
هي ىذا الباب ل ة ة هكائد:
متفرقة هجمعيا أسيؿ لحفظيا.
أحدىا :تفسيرىا لمحفظ هإنيا كقعت هي القرآف ٌ
كال انيػػة :ليكػػكف ىػػذا البػػاب كاسأصػػكؿ الجامعػػة لمعػػاني التفسػػير لمػػا أف ت ػػأليؼ
القرآف جمعت هييا اسأصكؿ المطردة كالك يرة الدكر.
كا ل ال ػػة :االقتص ػػار هنس ػػتغني ب ػػذكرىا ىن ػػا ىػػف ذكرى ػػا ه ػػي مكاض ػػعيا م ػػف القػ ػرآف
خكؼ التطكيؿ بتكرارىا كربما نبينا ىم بعضػيا لمحاجػة إلػ ذلػؾ كرتبناىػا هػي ىػذا
الكتػػاب ىم ػ حػػركؼ المعجػػـ همػػف لػػـ يجػػد تفسػػير كممػػة هػػي مكضػػعيا مػػف الق ػرآف:
همينظر هي ىذا الباب كاىتبرنا هي ىذه الحركؼ :الحرؼ الذم يككف هاء الكممة كىػك
اسأصمي دكف الحركؼ الزائدة هي ٌأكؿ الكممات"(ُ).
حرؼ اليمزة:
آيػػة ليػػا معنيػػاف أحػػدىما :ىةمػػة كبرىػػاف كال ػػاني :آيػػة مػػف الق ػرآف كىػػي كػػةـ
متصػػؿ إل ػ الفاصػػمة كالفكاصػػؿ ىػػي رؤكس اآليػػات أت ػ بقصػػر اليم ػزة معنػػاه جػػاء
كمضػػارىو يػػأتي كمصػػدره إتيػػاف كاسػػـ الفاىػػؿ منػػو آت كاسػػـ المفعػػكؿ منػػو مػػأتي
بمد اليمزة معنػاه أىطػ
كمنو قكلو تعال آت
ٌ

(ُ)

التسييؿ البف جزم.ِٖ/ُ :
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كمضػارىو يػؤتي كاسػـ الفاىػؿ مػؤت

كمنػػو كالمؤتػػكف الزكػػاة أب ػ يػػأب أم :امتنػػع أ ػػر الشػػيء بقيتػػو كأمارتػػو كجمعػػو آ ػػار
كاسأ ر أيضا الحديث كأ ارة مف ىمـ بقية كأ اركا اسأرض حر كىػا كأ ػر الرجػؿ الشػيء
هضػػمو إ ػػـ ذنػػب كمنػػو آ ػػـ كأ ػػيـ أم مػػذنب أجػػر ػكاب كبمعن ػ اسأج ػرة كمنػػو
يػػؤ ره ٌ

استأجره كىم أف تأجرني كأما استجارؾ هأجره كيجركـ مف ىذاب أليـ كمف يجيرنػي

مػف اهلل كىػػك يجيػر كال يجػػار ىميػػو :هػذلؾ كمػػو مػف الجػكار بمعنػ التػأميف آمػػف إيمانػػا
أم صػدؽ كاإليمػاف هػػي المغػة التصػػديؽ مطمقػا كهػػي الشػرع التصػػديؽ بػاهلل كمةئكتػػو
ككتبو كرسمو كاليػكـ اآلخػر كالمػؤمف هػي الشػرع المص ٌػدؽ بيػذه اسأمػكر كالمػؤمف اسػـ
اهلل تعػػال  :أم المصػ ٌػدؽ لنفسػػو كقيػػؿ إنػػو مػػف اسأمػػف :أم يػػؤمف أكليائػػو مػػف ىذابػػو

أمػػف
كأمػػف بقصػػر اليم ػزة ككسػػر المػػيـ أمنػػا كأمانػػة :ضػ ٌػد الخػػكؼ كأمػػف مػػف اسأمانػػة ك ٌ

غيره مف التأميف.

كهي حرؼ التاء :تة يتمك :لو معنياف :ق أر كاتبع.
تقكل :مصدر مشتؽ مف الكقاية هالتاء بدؿ مف الكاك معناه :الخكؼ كالتزاـ طاىة اهلل
كترؾ معاصيو هيك جامع لكؿ خير تاب :يتكب رجع تكبة كتكبنا هيك تائب.
كهي حرؼ ال اء:
مػػكد قبيمػػة مػػف العػػرب اسأقػػدميف ػػكل :هػػي المكضػػع أقػػاـ هيػػو كمنػػو م ػػكل بػػكر:
(ُ)

ىػػةؾ كمنػػو :دى ػكا ىنالػػؾ بػػك ار أم صػػاحكا ىةك ػنا
انيا باليمف بحضرمكت كالزاؿ اسميا إل اليكـ.

(ُ)

التسييؿ االبف جزم.ُّ/ُ :
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ك مػػكد ىػػـ قػػكـ صػػالح كيقػػاؿ

ادلطهة انثانث
عُاٌتّ تاإلعزاب ٔانتصزٌف.
يقكؿ ابف جزم" :كالنحك ال بد لممفسر مف معرهتو هإف القرآف نزؿ بمساف العرب
هيحتاج إل معرهة المساف كالنحك ينقسـ إل قسػميف :أحػدىما ىكامػؿ اإلىػراب كىػي
أحكاـ الكةـ المركب كاآلخر التصريؼ :كىػي أحكػاـ الكممػات مػف قبػؿ تركيبيػا كقػد
ذكرنا هي ىذا الكتاب مف إىراب القرآف مػا يحتػاج إليػو مػف المشػكؿ كالمختمػؼ أك مػا
يفيػػد هيػػـ المعن ػ

أك مػػا يختمػػؼ المعن ػ باختةهػػو كلػػـ نتعػػرض لمػػا سػػكل ذلػػؾ مػػف

اإلىراب السيؿ الذم ال يحتاج إليو إال المبتدئ هإف ذلؾ يطكؿ بغير هائدة كبيرة"(ُ).
كاآلف مع الكتاب لنرل أم مة كشكاىد مف ىمـ النحك تخدـ ىمـ التفسير كمػا هعػؿ
ابف جزم كاليؾ بعضيا ىم سبيؿ الم اؿ ال الحصر:
ُ-ىن ػػد تفس ػػيره لقكل ػػو تع ػػال  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ (البقرة.)٦7 :
قاؿ ابف جزم " :ﭘ ﭙ" مبتدأ خبره " ﭟﭠ" كالجممة خبر إف أك " ﭘ ﭙ"
بدؿ ك" ﭟ ﭠ" خبر إف"(ِ).
ِ_ىند تفسػيره لقكلػو تعػال  :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﭼ (النسررررررررررررررراء– 4٦ :

.)42

(ُ)
(ِ)

التسييؿ البف جزم.ُٖ /ُ :
المرجع السابؽ.ْٗ/ُ :
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ال أك نصػػب ىم ػ الػػذـ أك رهػػع
قػػاؿ ابػػف جػػزم" :الػػذيف يبخمػػكف بػػدؿ مػػف قكلػػو مختػػا ن
بخبر ابتداء مضمر أك مبتدأ كخبره محذكؼ تقديره" يعذبكف"(ُ).
ِ_ ىند تفسيره لقكلو تعال  :ﭽﯦﯧﯨﯩﯪﭼ (األنعام.)811 :

قاؿ ابف جزم" :نصب الجف ىم أنو مفعػكؿ أكؿ لجعمػكا كشػركاء :مفعػكؿ ػاف
كقػػدـ السػػتعظاـ اإلش ػراؾ أك شػػركاء مفعػػكؿ أكؿ كاهلل هػػي مكضػػع المفعػػكؿ ال ػػاني
كالجف بدؿ مف شركاء كالمراد بيـ ىنا المةئكة كذلؾ ردنا ىم مف ىبدىـ .كخمقيػـ:
الكاك لمحاؿ كالمعن  :جعمكا هلل شركاء كىك خمقيـ كالضمير ىائد إل الجف أك ىم
الجاىميف كالحجة قائمة ىم الكجييف"(ِ).
كيكجو ذلؾ لبياف المعن كتكضيح
كىكذا نجد ابف جزم يك ر مف كجكه اإلىراب
ٌ

المراد(ّ).

(ُ)

المرجع السابؽ.ْٗ/ُ :

(ّ)

المرجع السابؽ .ُٕ/ِ :إف أردت المزيد مف اسأم مة هانظر-َُٓ-ِٕ-ّٗ/ْ َُٔ- ٗٗ- ْٕ-ُِ/ّ :

(ِ)

التسييؿ لعمكـ التنزيؿ.ُُْ/ُ :
ُْٕ.ِِّ-ُُِ-
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ادلثحث انثانث
تفظريِ انمزآٌ تانزأي.
ٔفٍّ يطهثاٌ:
ادلطهة االٔل :عنايتو بالمناسبات.
ادلطهة انثاًَ :عنايتو باألحكام الفقيية.
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ادلطهة االٔل
عُاٌتّ تادلُاطثاخ.
كاىػػتـ ابػػف ج ػػزم الكمبػػي اىتمام ػان بالغػ ػان بعمػػـ المناسػػبة ب ػػيف اآليػػات كالسػػكر ه ػػي
(ُ)

تفس ػػيره( :التس ػػييؿ لعم ػػكـ التنزي ػػؿ) اقت ػػداء بش ػػيخو :اب ػػف الزبي ػػر الغرن ػػاطي

كىن ػػد

تعرضو لتفسير آية مصارؼ الزكاة :ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶
﮷ ﮸ﭼ (التوبة.)٦1 :

ال ى ػػف س ػػبب ذك ػػر مص ػػارؼ الزك ػػاة ه ػػي تض ػػاىيؼ ذك ػػر المن ػػاهقيف
يط ػػرح سػ ػؤا ن
كيجيػػب ىنػػو بقكل ػػو" :إنػػو حص ػػر مصػػارؼ الزكػػاة ه ػػي تمػػؾ اسأص ػػناؼ ليقطػػع طم ػػع
المناهقيف هييا هاتصمت ىذه اآليػة هػي المعنػ باآليػة التػي سػبقتيا كىػي قكلػو تعػال :
ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ (التوبة.)ِ(")51 :

(ُ)

وابن الزبير :ىك أحمد بف إبراىيـ بف الزبير بف محمد بف إبراىيـ بف الزبير أبك جعفر ال قفي الغرناطي

محدث مؤرخ مف أبناء العرب الداخميف إل اسأندلس انتيت اليو الرياسة بيا هي العربية كركاية الحديث

كالتفسير كاسأصكؿ كارتحؿ إل

بابو العمماء لسعة معارهو كتكهي هييا سنة َٕٖ :ىػ .ينظر :معجـ

المفسريف «مف صدر اإلسةـ كحت العصر الحاضر» لعادؿ نكييض قدـ لو :يمفتي الجميكرية المبنانية
َّ
الش ٍيخ حسف خالد مؤسسة نكييض ال قاهية لمتأليؼ كالترجمة كالنشر بيركت – لبناف طّ َُْٗىػ -

ُٖٖٗـ.
()8

تفسير الراغب اسأصفياني سأبك القاسـ الحسيف بف محمد المعركؼ بالراغب اسأصفيان

المتكه

سنة:

َِٓىػ تحقيؽ كدراسة :د .محمد ىبد العزيز بسيكني كمية اآلداب -جامعة طنطا طُ َُِْ ىػ -
ُٗٗٗـ .ينظر :المفردات هي غريب القرآف تحقيؽ :صفكاف ىدناف داككدم دار القمـ دمشؽ.ٕ/ُ :
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ك"المناسبة هي المغة المشاكمة كالمقاربػة يقػاؿ :هػةف يناسػب هػةف ام يقػرب منػو
كيشاكمو كاصمو مف النسب أم القرابة كهةف نسيب هةف أم قريبو"(ُ).
كالمػ ػراد ىن ػػا كاهلل أىم ػػـ المعنػ ػ الػ ػرابط ب ػػيف اآلي ػػات بعض ػػيا ب ػػبعض ه ػػي الس ػػكرة
الكاحدة كالمعن الرابط بيف السكرة كالتي تمييا مف سكر القرآف الكريـ.
هالكةـ ىنا ىم نكىيف مف المناسبات.
االكؿ :هي مناسبات اآليات بعضيا لمبعض االخر.
كال اني :هي مناسبات السكر بعضيا لمبعض االخر.
كمف أشير المؤلفات هي المناسبات نذكر االتي:
(ِ)

ُ) نظـ الدرارم هي تناسب اآلم كالسكر لبرىاف الديف البقاىي

ذكػر هيػو انػو اطمػع

ىم كتاب ابف الزبير كىك لبياف تعقيب السػكرة بالسػكرة هقػط ال يتعػرض ل يػات
بينما نرل البقاىي ييتـ بمناسبات اآليات اىتمامنا كبيرا.
ِ) تناسؽ الدرر هي تناسب السكر لجةؿ الديف السيكطي(ّ).

(ُ)

(ِ)

القامكس المحيط :ل مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب الفيركزآبادل تكه سنةُٖٕ :ىػ تحقيؽ :مكتب
العرقسكسي مؤسسة الرسالة لمطباىة كالنشر
تحقيؽ التراث هي مؤسسة الرسالة بإشراؼ :محمد نعيـ
ي
كالتكزيع بيركت – لبناف طٖ ُِْٔ ىػ  ََِٓ-ـ ُ.ُّٕ/
والبقاعي :ىكابراىيـ بف ىمر بف حسف بف الرباط البقاىي أصمو مف البقاع هي سكريو كسكف دمشؽ كرحؿ
ال

(ّ)

بيت المقدس كاستقر با القاىرة مدة كمف شيكخو ابف حجر كمف تةميذه السيكطي كقد أ ني ىميو

الشككاني هي البدر الطالع االىةـ لمزركمي.ٓٔ/ُ :

تناسؽ الدرر هي تناسب السكر لمسيكطي :طبع مؤخ نار مع دراسة كتحقيؽ لو بعناية اسأستاذ ىبد القادر احمد
ىطاء كنشرتو دار االىتصاـ بالقاىرة سنةُّٖٗ :ق لممرة ال انية كيحمؿ ىنكاف (اسرار ترتيب القرآف)

ُّيكطي ىبد ا لرحمف بف أبي بكر بف محمد ابف سابؽ الديف الخضيرم السيكطي
والسيوطي ىو :ىج ىةؿ الس ي
جةؿ الديف :إماـ حاهظ مؤرخ أديب كلد سنةْٖٗ:ق_ُْْٓـ كتكهي سنةُُٗ:قَُٓٓـ .اسأىةـ
لمزركمي َِّ /ّ :كشذرات الذىب ٖ.ُٓ :
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كقد تكمـ ابػف جػزم هػي تفسػيره ىػف المناسػبة بػيف اآليػات بعضػيا بػبعض كبصػفة
خاصة حينما ال تككف ىذه المناسبة كاضحة لمقارئ سأكؿ كىمة هنرل ابف جػزم يجمييػا
لمقػارئ كيكشػؼ ىػػف غكرىػا بكػػؿ ميػارة كذكػػاء أسأمػر الػذم يبػػرز مػف خةلػػو جيػد ابػػف
جزم التأكيمي كاضاهتو هي ىمـ التفسير.
كىذه نماذج مف المناسبات التي ذكرىا ابف جزم هي تفسيره بيف اآليات.
ُ_ ىنػ ػ ػػد قكلػ ػ ػػو تعػ ػ ػػال  :ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ (المائدة.)٦1 :
حيث يقكؿ ابف جزم:
لما ذكر أف أىؿ الكتاب يعيبكف المسػمميف باإليمػاف بػاهلل كرسػمو ذكػر ىيػكب أىػؿ
الكتػاب هػػي مقابمػػة ذلػػؾ ردنا ىمػػييـ هالخطػػاب هػػي أنبػػئكـ لمييػػكد كاإلشػػارة بػػذلؾ إلػ مػػا
تقدـ مف حاؿ المؤمنيف(ُ).
ِ_ المناسػػبة بػػيف قكلػػو تعػػال  :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ
(األنعام. (4- 4٦ :
كبيف اآلية التي تمي ىاتيف االيتيف كىي قكلو تعػال  :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ (األنعررررررررررررررام:
.)41
حيػػث يقػػكؿ (ﭽ ﭾﭿ ) ام :هػػي الخمػػؽ كالػػرزؽ كالحيػػاة كالمػػكت كغيػػر ذلػػؾ
كمناسبة ذكر ىذا لما قبمو مف كجييف:

(ُ)

التسييؿ البف جزم.ُِٖ/ُ :
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أحدىما :انو تنبيو ىم مخمكقات اهلل تعال هكأنو يقكؿ :تفكركا هي مخمكقاتػو كال
تطمبكا غير ذالؾ مف اآليات.
كاسأخر :أف تنبيو ىم البعث كأنو يقكؿ جميع الدكاب كالطيػر يحشػر يػكـ القيامػة
كما تحشركف أنتـ كىك أظير لقكلو بعده (ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ)(ُ).
ّ _ كه ػػي س ػػكرة الفرق ػػاف بع ػػد قكل ػػو تع ػػال  :ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ (الفرقان.)5- 3 :
يأتي قكلو تعال  :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﭼ (الفرقان.)٦ :
يقكؿ ابف جزم بعد أف هسر السر :هإف قيؿ ما مناسػبة قكلػو :ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐﭼ لما قبمو؟ هالجكاب أنو لما ذكر أقكاؿ الكفار أىقبو بذلؾ لبياف أنو غفك نار رحيـ
(ِ)

هي ككنو لـ يعجؿ ىمييـ بالعقكبة بؿ أميميـ كاف أسػممكا تػاب ىمػييـ كغفػرليـ

هػاهلل

سبحانو كتعال يعفكا كيصفح كيميؿ ىباده برحمتو همكا يأخػذىـ بمػا يعممػكف سأهنػاىـ
بالدنيا كال يدخمكف الجنة إال بيذه الرحمة.

(ُ) المرجع السابؽ.ٕ/ِ :
(ِ)

ِّ
مستة
التسييؿ البف جزم ٕٓ/ّ :كينظر :اإلىراب المحيط مف تفسير البحر المحيط «ىك إىراب القرآف
مف (البحر المحيط) سأبي حياف الغرناطي تكهي سنة ْٕٓ ىػ» تأليؼ :د .ياسيف جاسـ المحيميد.ِْٖ/ٔ :
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ادلطهة انثاًَ
عُاٌتّ تاألحكاو انفمٍٓح.
واسأحكػػاـ كمػػا يعرهيػػا ابػػف جػػزم" :ىػػي اسأكامػػر كالنػكاىي كالمسػػائؿ الفقييػػة كىػػي
تنقسـ إل خمسة أقساـ أك أنكاع :كاجب كمندكب كحراـ كمكركه كمباح كمنيػا مػا
يتعمؽ باسأبداف كالصةة كالصياـ كمنيا ما يتعمؽ بػاسأمكاؿ كالزكػاة كمنيػا مػا يتعمػؽ
(ُ).

بالقمكب كاإلخةص كالخكؼ كالرجاء كغير ذلؾ"

ػػـ يقػػكؿ" :كلقػػد قػػاؿ بعػػض العممػػاء إف آيػػات اسأحكػػاـ خمسػػمائة آيػػة كقػػد تنتيػػي
إلػ أك ػػر مػػف ذلػػؾ إذا استقص ػ تتبعيػػا هػػي مكاضػػعيا كقػػد صػػنؼ النػػاس هػػي أحكػػاـ
القرآف تصانيؼ ك يرة"(ِ).
كبعػػد اسػػتعراض ىػػذه المقدمػػة نػػذكر أم مػػة مػػف ىػػذه اسأحكػػاـ كاليػػؾ بعضػػيا مػػف
تفسيره:
ُ) ىند تفسيره لقكلو تعال  :ﭽ ﭪﭫ ﭬﭭﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳﭴﭼ
(البقرة ،)817 :قاؿ ابف جزم :أخذ اإلماـ مالؾ مف ىذه اآلية أف الساحر يقتؿ
كف انر(ّ).
ِ) ىند تفسيره لقكلو تعال  :ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ ( البقرة. (821 :
قاؿ ابف جزم" :ظاىره إىتبار التساكم بيف القاتؿ كالمقتكؿ هي الحرية كالذككريػة
كال يقتؿ حر بعبد كال ذكر بأن
(ُ)
(ِ)
(ّ)

أف العمماء أجمعكا ىم قتؿ الذكر بػاسأن
إال ى

التسييؿ البف جزم.ُْ/ُ :
المرجع السابؽ.ٕ/ُ :
المرجع السابؽ.ٓٓ/ُ :
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كزاد

قكـ أف يعطػي أكلياؤىػا حينئػذ نصػؼ الديػة سأكليػاء الرجػؿ المقػتص منػو خةهػنا لمالػؾ
كلمشػاهعي هعمػ ىػػذا لػػـ يأخػػذ أبػػك حنيفػػة بشػػيء مػػف ظػػاىر اآليػػة ال هػػي الذككريػػة كال
هػػي الحريػػة سأنيػػا ىنػػده منسػػكخة كأخػػذ مالػػؾ بظاىرىػػا هػػي الحريػػة كمػػا هػػي الذككريػػة
كتأكيمي ػػا ىن ػػده ه ػػي قكل ػػو :إف الح ػػر ب ػػالحر كالعب ػػد بالعب ػػد ىم ػػكـ ي ػػدخؿ هي ػػو :ال ػػذكر
بالذكر كاسأن

باسأن

كاسأن

بالذكر كالذكر باسأن "(ُ).

ّ) ىنػ ػػد تفسػ ػػيره لقكلػ ػػو تعػ ػػال  :ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ (النساء.)7٢ :
قاؿ ابف جزم" :كلقد استدؿ المالكية باآلية ىم تماـ البيع بالعقد دكف التفريؽ"(ِ).
كقاؿ الشاهعي :إنما يتـ بالتفريؽ باسأبداف لقكلو -صػم اهلل ىميػو كسػمـ" :-المتبايعػاف
بالخيار ما لـ يتفرقا"(ّ).
ْ) كىند تفسيره لقكلو تعال  :ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﭼ (المائدة.)44 :
قاؿ ابػف جػزم" :مشػيكر مػذىب مالػؾ أف ينفػ مػف بمػد إلػ بمػد أخػرل كيسػجف
(ْ)

هيو إل أف تظير تكبتو كركل ىنو مطرؼ

أف يسجف هي البمد بعينػو كبػذلؾ قػاؿ

أبػػك حنيفػػة كقيػػؿ :ينف ػ إل ػ بمػػد آخػػر دكف أف يسػػجف هيػػو كمػػذىب مالػػؾ أف اإلمػػاـ
مخير بيف أف يقتمو كيصمبو أك يقتمو كال يصػمبو أك يقطػع يديػو كرجمػو أك ينفيػو إال
أنػػو قػػاؿ :إف كػػاف قتػػؿ هػػة ب ػد مػػف قتمػػو كاف لػػـ يقتػػؿ هاسأحسػػف أف يؤخػػذ هيػػو بأيسػػر

(ُ) التسييؿ البف جزم.َٕ/ُ :
(ِ)
(ّ)

(ْ)

المرجع السابؽ.ُّٗ/ُ :

صحيح مسمـ :لمسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم :تكه ُِٔ :ىػ تحقيؽ :محمد هؤاد ىبد
الباقي دار إحياء التراث العربي – بيركت كتاب البيكع باب الصدؽ هي البيع كالبياف.ّ/ ُُْٔ :
مطرف :كىك مطرؼ بف ىبد اهلل ابف الشخير اإلماـ القدكة الحجة أبك ىبد اهلل الحرشي العامرم
البصرم أخك يزيد بف ىبد اهلل تكهي سنةٖٔ :ق سير أىةـ النبةء ط الحديث.َُٓ /ٓ :
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العق ػػاب كق ػػاؿ الش ػػاهعي كغيػ ػره :ى ػػذه العقكب ػػات مرتب ػػة هم ػػف قت ػػؿ كأخ ػػذ الم ػػاؿ قت ػػؿ
كصمب كمف قتؿ كلـ يأخذ الماؿ قتؿ كلػـ يصػمب كمػف أخػذ المػاؿ كلػـ يقتػؿ قطعػت
يده كرجمو كمف أخاؼ السبيؿ كلـ يقتؿ كلـ يأخذ مػا ن ً
ػي كحجػة مالػؾ ىطػؼ ىػذه
ال ينف ى
العقكبات "أك"التي تقتضي التخيير"(ُ).

كبيذا العرض ندرؾ أف ابف جزم كاف لو قدـ راسخة هي ىمـ الفقو كاسأصكؿ(ِ).
هيك صاحب التصانيؼ الفقيية ال ةث التي سبؽ اإلشارة إلييا هي مصنفاتو كىي:

القكانيف الفقيية هي تمخيص مذىب المالكية كالتنبيو ىم مذىب الشاهعية كالحنفية

كالحنابمة كتقريب اسأصكؿ إل ىمـ اسأصكؿ كجميع الكتب السابقة كغيرىا.

(ُ)
(ِ)

التسييؿ البف جزم.ُٕٓ/ُ :
كاذا أردت مزيدان مف اسأم مة هانظر الصفحات اآلتية- ُِٖ- ُِٔ-ُِٓ-َُِ-َُُ ْ/ُٗٗ ُّّ/ّ :
ُِٗ.-
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انفصم انثانث
اختٍاراخ اتٍ خشي انكهثً يف اجلشء انثايٍ
ٔانعشزٌٍ.
ٔفٍّ طثعح يثاحث:
ادلثحث اال ٔل :اختٍاراخ اتٍ خشي يف طٕرج اجملادنح.
ادلثحث انثاًَ :اختٍاراخ اتٍ خشي يف طٕرج احلشز.
ادلثحث انثانث :اختٍاراخ اتٍ خشي يف طٕرج ادلًتحُح.
ادلثحث انزاتع :اختٍاراخ اتٍ خشي يف طٕرج اجلًعح.
ادلثحث اخلايض :اختٍاراخ اتٍ خشي يف طٕرتً
ادلُافمٌٕٔ ،انتغاتٍ.
ادلثحث انظادص :اختٍاراخ اتٍ خشي يف طٕرج انطالق.
ادلثحث انظاتع :اختٍاراخ اتٍ خشي يف طٕرج انتحزٌى.
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ادلثحث األٔل
اختٍاراخ اتٍ خشي انكهثً يف طٕرج اجملادنح.
ٔفٍّ ثالثح يطانة:
ادلطهة األٔل :اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﭼ (المجادلة.)3 :
ادلطهة انثاًَ :اختٍاراخ اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽﮄﮅﮆ
ﮇﮈﮉﮊﭼ (المجادلة.)1 :
ادلطهة انثانث :اختٍاراخ اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽﯼﯽ
ﯾﭼ (المجادلة.)88 :

53

ادلطهة األٔل
اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ

تعاىل :ﭽﮪﮫ ﮬ ﮭﭼ (المجادلة.)ْ:

المراد بقولو تعالى :ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ في اآلية الكريمة:
اختيار ابن جزي-رحمو اهلل:-
أف الم ػراد بقكلػػو تعػػال  :ﭽ ﮫ ﭼ أم" :بػػأف ذلػػؾ البيػػاف
ذىػػب ابػػف جػػزم إل ػ ى
(ُ)

كالتعمػيـ لتؤمنػكا سأنػػو أىػـ" حيػث قػػاؿ-رحمػو اهلل" :-ذلػؾ لتؤمنػكا قػاؿ ابػف ىطيػػة
(ِ)

اإلشارة إل الرخصة هي النقؿ مف التحرير إل الصكـ كقػاؿ الزمخشػرم

المعنػ :

ذلؾ البياف كالتعميـ لتؤمنكا كىذا أظير سأنو أىـ"(ّ).
الدراسة:
كهي المسألة ة ة أقكاؿ:
القاول األول :ﭽ ﮫ ﭼ أم :بػاف ذلػؾ البيػاف كالتعمػيـ لتؤمنػكا سأنػو أىػـ كىػػذا
(ْ)

ىك ما اختاره ابف جزم

(ٓ)

كقاؿ بو الزمخشرم

(ٔ)

كمقاتؿ

(ُ)

ابن عطية ىو :ىبد الحؽ بف غالب بف ىبد الرحمف بف ىطية المحاربي مف محارب قيس الغرناطي ابك

(ِ)

والزمخشري ىو :أبك القاسـ محمكد بف ىمر بف محمد الزمخشرم الخكارزمي النحكم صاحب "الكشاؼ"

محمد :مفسر هقيو أندلسي مف أىؿ غرناطة .تكهي سنةِْٓ :ق ينظر :اسأىةـ لمزركمي.ِِٖ /ّ :

ك"المفصؿ" رحؿ كسمع ببغداد مف نصر بف البطر كغيره كتخرج بو أئمة كركل ىنو أناشيد إسماىيؿ بف

ىبد اهلل الخكارزمي كأبك سعد أحمد ابف محمكد الشاشي كغيرىما ككاف مكلده بزمخشر -قرية مف ىمؿ
(ّ)
(ْ)
(ٓ)

(ٔ)

خكارزـ-هي رجب سنةْٕٔ :ق كتكهي سنةّٖٓ :ق ينظر :سير أىةـ النبةء ط الحديث.ُٕ /ُٓ :
التسييؿ البف جزم.ِّٓ/ِ :
المرجع السابؽ.ِّٓ/ِ :

الكشاؼ ىف حقائؽ غكامض التنزيؿ لمزمخشرم :سأبك القاسـ محمكد بف ىمرك بف أحمد الزمخشرم جار
اهلل دار الكتاب العربي – بيركت طّ َُْٕ-ىػ.ْٖٗ/ْ .
المفسر كىك
تفسير مقاتؿ بف سميماف .ِٖٓ /ْ :ومقاتل ىو :ابف سميماف بف ك ير اسأزدم الخرساني
ٌ
متركؾ الحديث مع أنو كاف مف أكىية العمـ بح انر هي التفسير تكهي سنة نيؼ كخمسيف كمائة .ينظر:
طبقات المفسريف لمداككدم .ُّّ- َّّ/ِ :كسير أىةـ النبةء ط الحديث.َِٔ /ٔ :
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(ُ)

كبو قاؿ الزجاج

كالكاحدم(ّ).

(ِ)

كالطبرم

القول الثاني :ذلؾ لئة تعكدكا لمقكؿ المنكر كالزكر كلتجتنبكا المظاىر منيا إل
أف تكفػػركا سأنيػػا حػػدكد تحفظكنيػػا كطاىػػات تؤدكنيػػا كالطاىػػة هلل كلرسػػكلو -صػػم
(ْ)

اهلل ىميو كسمـ -إيماف" قالو القرطبي

كىذا قريب مف كةـ ابف جزم.

القاول الثالااث :ﭽ ﮫ ﭼ إشػػارة إلػ الرخصػة كالتسػػييؿ هػػي النقػؿ مػػف التحريػػر
إل الصكـ" قالو ابف ىطية(ٓ).
(ُ)

معاني القرآف كاىرابو إلبراىيـ بف السرم بف سيؿ سأبك إسحاؽ الزجاج تحقيؽ :ىبد الجميؿ ىبده شمبي
ىالـ الكتب – بيركت ،طُ َُْٖىػ ُٖٖٗ-ـ .والزجاج ىو :إبراىيـ بف السرم بف سيؿ أبك إسحاؽ
الزجاج :نحكم لغكم مفسر مكلده ككهاتو ببغداد .كاف يخرط الزجاج

ـ ماؿ إل

النحك هعممو المبرد.

ككانت لمزجاج مناقشات مع عمب كغيره .مف كتبو "معاني القرآف معجـ المفسريف .ينظر« :مف صدر

(ِ)

اإلسةـ كحت العصر الحاضر» لعادؿ نكييض قدـ لو :مفتي الجميكرية المبنانية َّ
الش ٍيخ حسف خالد
ي
مؤسسة نكييض ال قاهية لمتأليؼ كالترجمة كالنشر بيركت – لبناف طّ َُْٗىػ ُٖٖٗ-ـ ُ.ُّ /
جامع البياف لمطبرم :تحقيؽ :أحمد محمد شاكر مؤسسة الرسالة طُ َُِْ ىػ  َََِ-ـ ِِّّْ /

والطبري ىو :أبك جعفر محمد بف جرير بف يزيد بف غالب .إماـ المفسريف .كلد بطبرستاف سنةِِْ :ق

ير هقالكا :إ نو قة ىالـ أحد أئمة أىؿ السنة الكبار ترؾ ىدة مؤلفات ناهعة
أ ن العمماء ىم الطبرم ك نا
أبرزىا تفسيره الكبير جامع البياف ىف تأكيؿ آم القرآف المشيكر بيف الجميكر بتفسير الطبرم تكهي الطبرم
(ّ)

هي بغداد سنةَُّ :ق .سير أىةـ النبةء ط الحديث.ُٔٓ /ُُ :
الكجيز لمكاحدم :تحقيؽ :صفكاف ىدناف داككدم دار القمـ الدار الشامية -دمشؽ بيركت طُ ُُْٓ :ىػ
ُ َُْٕ/والواحدي :ىك ىمي بف أحمد بف محمد بف ىمي الكاحدم النيسابكرم الشاهعي (أبك الحسف)
مفسر نحكم لغكم هقيو شاىر إخبارم أصمو مف ساكه كمف أكالد التجار مف تصانيفو« :البسيط» هي

نحك ُٔ مجمدا هي التفسير كغيرىا تكهي بسنةْٖٔ :ق ينظر :سير أىةـ النبةء ط الحديث.ّْٓ/ُّ:

(ْ) الجامع سأحكاـ القرآف لمقرطبي :تحقيؽ :أحمد البردكني كابراىيـ أطفيش دار الكتب المصرية –القاىرة -طُ
ُّْٖىػ ُْٗٔ-ـ ُٕ .ِٖٖ/والقرطبي ىو :محمد بف أحمد بف أبي بكر بف هرح اسأنصارم الخزرجي
اسأندلسي أبك ىبد اهلل القرطبي :مف كبار المفسريف صالح متعبد مف أىؿ قرطبة رحؿ إل

الشرؽ

كاستقر بمنية ابف خصيب (هي شمالي أسيكط بمصر) كتكهي هييا مف كتبو " الجامع سأحكاـ القرآف -ط "
ىشركف جزءا يعرؼ بتفسير القرطبي ك " قمع الحرص بالزىد كالقناىة " ككاف كرىا متعبدا تكهي سنة:

(ٓ)

ُٕٔق .ينظر :اسأىةـ لمزركمي.ِِّ /ٓ :

المحرر الكجيز هي تفسير الكتاب العزيز البف ىطية :تحقبؽ :ىبد السةـ ىبد الشاهي محمد دار الكتب
العممية – بيركت طُ  ُِِْ-ىػ ٓ.ِٕٓ /
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الترجيح:
كيظير مف خةؿ ما سبؽ مف أقكاؿ العمماء بأف الراجح ىك مػا ذىػب اليػو اإلمػاـ
بف جزم -رحمو اهلل : -بأف ذلؾ البياف كالتعميـ لتؤمنكا ،سأنو أىـ ،كىك ما ىميو جمػع
أف ذلػػؾ البيػػاف أك التعمػػيـ لألحكػػاـ لتصػػدقكا بػػاهلل كرسػػكلو هػػي قبػػكؿ
مػػف المفس ػريف ك ى
شرائعو كاالنتياء ىف قكؿ الزكر الجاىمي كذلؾ مما يحقؽ اإليماف كيربط بو الحياة

كيجعؿ لو سمطانىا بار ىاز هي كاقع الحياة كربطيا بأمر خالقيػا كأمػا قػكؿ ابػف ىطيػة -
رحمو اهلل -بأنو إشػارة إلػ الرخصػة كالتسػييؿ هػي النقػؿ مػف التحريػر إلػ الصػكـ هيػو
تضييؽ لمعمكـ كالعمكـ هي المفظ أكل بالتقديـ ىذا ما يظير لمباحث كاهلل أىمـ.
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ادلطهة انثاًَ
اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎﮏﮐﮑ ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﭼ
(المجادلة.)1 :
المراد بقولو تعالى :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ في اآلية الكريمة:
اختيارابنجزي-رحمههللا :-
أف ىػذه آليػة نزلػت هػي قػكـ مػف الييػكد حيػث قػاؿ -رحمػو
ذىب ابف جػزم إلػ ى
اهلل " :-ﭽﮄﮅ ﮆ ﮇﮈﮉﮊﭼ نزل ػت هػػي قػػكـ مػػف الييػػكد كػػانكا يتنػػاجكف هيمػػا
بينيـ كيتغامزكف ىم المؤمنيف هنياىـ رسكؿ اهلل -صم اهلل ىميو كسمـ -ىف ذلؾ
هعادكا كقيؿ :نزلت هي المناهقيف كاسأكؿ أرجح"(ُ).
الدراسة:
كهي المسألة أربعة أقكاؿ:
القول األول :أنيا نزلت هي قكـ مف الييكد كانكا يتناجكف هيمػا بيػنيـ كيتغػامزكف
ىم المؤمنيف هنياىـ رسكؿ اهلل -صم اهلل ىميو كسمـ -ىف ذلؾ هعادكا كىذا القكؿ
(ِ)

ىك الذم اختاره ابف جزم
(ُ)
(ِ)

(ّ)

كبو قاؿ مجاىد

(ْ)

كمقاتؿ

(ٓ)

كالزجاج

التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم.ِّٓ /ِ :
المرجع السابؽ.ّّٓ/ِ :

(ّ)

تفسير مجاىد سأ بك الحجاج مجاىد بف جبر التابعي المكي القرشي المخزكمي تحقيؽ :الدكتكر محمد ىبد

(ْ)

تفسير مقاتؿ بف سميماف.َِٔ /ْ :

(ٓ)

السةـ أبك النيؿ دار الفكر اإلسةمي الحدي ة مصر طُ َُُْىػ ُٖٗٗ-ـ.َٔٓ/ُ .

معاني القرآف كاىرابو لمزجاج.ُّٕ /ٓ :
57

(ُ)

كبو قاؿ الطبرم

كابف ىاشكر(ّ).

(ِ)

كابف ىطية

(ْ)

القول الثاني :أنيـ المناهقكف قالو الماكردم

كقاؿ بو الكمبي(ٓ).
(ٔ)

القول الثالث :أنيـ المسممكف :ركل ىف أبي سعيد الخدرم
القول الرابع :نزلت هي المناهقيف كالييكد قالو الكاحدم
(َُ)

كحسنو ابف جزم

(ٖ)

كبو قاؿ القرطبي(ٕ).
(ٗ)

كبو قاؿ الزمخشرم

(ُُ)

كقاؿ بو ابف ىباس

(ُ)

تفسير الطبرم.ِّٖ/ِّ :

(ّ)

التحرير كالتنكير :ل محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر بف ىاشكر التكنسي الدار التكنسية لمنشر

(ِ) المحرر الكجيز هي تفسير الكتاب العزيز البف ىطية.ِٕٔ/ٓ :
تكنس سنةُْٖٗ :ىػ ِٖ .ْٖ /ابن عاشور :كىك محمد الطاىر أحد أىةـ ىذا الجامع كمف ىظمائيـ
المجدديف حياتو المديدة التي زادت ىم َٗ ىاما كانت جيادا هي طمب العمـ كجيادا هي كسر كتحطيـ
أطكاؽ الجمكد كالتقميد التي قيدت العقؿ المسمـ ىف التفاىؿ مع القرآف الكريـ كالحياة المعاصرة أحد ت آراؤه
نيضة هي ىمكـ الشريعة كالتفسير كالتربية كالتعميـ كاإلصةح رئيس المفتيف المالكييف بتكنس كشيخ جامع
الزيتكنة كهركىو بتكنس تكهي سنةُّّٗ :ق ينظر :اسأىةـ لمزركمي .ُْٕ /ٔ :كاسأزىرية ٕ.ُٖٗ :

(ْ)

النكت كالعيكف :سأ بك الحسف ىمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم الشيير بالماكردم
تحقيؽ :السيد ابف ىبد المقصكد بف ىبد الرحيـ دار الكتب العممية -بيركت  /لبناف.َْٗ/ٓ .

(ٓ)

والكمبي ىو :العةمة اإلخبارم أبك النضر محمد بف السائب بف بشر الكمبي المفسر ككاف أيضا رأسا هي
اسأنساب إال أنو شيعي متركؾ الحديث يركم ىنو :كلده؛ ىشاـ كطائفة أخذ ىف :أبيػ صالح كجرير

كالفرزدؽ كجماىة ككاف ال كرم يركم ىنو كيدلسو هيقكؿ :حد نا أبك النضر تكهي سنةُْٔ :ق .ينظر:
سير أىةـ النبةء ط الحديث .ّٖٓ /ٔ :كينظر :ترجمتو هي ميزاف االىتداؿ "ّ.ٓٓٔ /

(ٔ)

ينظر النكت كالعيكف الماكردم .َْٗ/ٓ :وسعد ىو :سعد بف مالؾ بف سناف الخدرم اسأنصارم الخزرجي

أبك سعيد :صحابي كاف مف مةزمي النبي صم اهلل ىميو كسمـ كركل ىنو أحاديث ك يرة .غ از ا نتي ىشرة

غزكة كلو َُُٕ حدي ا .تكهي سنةْٕ:ق هي المدينة ينظر :اسأىةـ لمزركمي .ٖٕ /ّ :كينظر :تيذيب
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

التيذيب ّ ْٕٗ :كصفة الصفكة ُ ِٗٗ :كابف ىساكر َُٖٔ :كحيمة االكلياء ُ ّٔٗ :كذيؿ المذيؿ ِِ.
تفسير القرطبي.ُِٗ/ُٕ :
تفسير الكاحدم.َُٕٓ /ُ:
الكشاؼ لمزمخشرم.ُْٗ/ْ :

(َُ)
(ُُ)

التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم.ّّٓ /ِ :
تنكير المقباس مف تفسير ابف ىباس :ينسب :لعبد اهلل بف ىباس -رضي اهلل ىنيما -جمعو :مجد الديف

أبك طاىر محمد بف يعقكب الفيركز آبادم دار الكتب العممية – لبناف .ص.ُْٔ:
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(ُ)

كبو قاؿ الماكردم

كالشككاني(ِ).

الترجيح:
كيظير مف خػةؿ مػا سػبؽ مػف أقػكاؿ العممػاء بػأف القػكؿ ال اربػع ىػك الػراجح كىػك
خػػةؼ مػػا اختػػاره ابػػف جػػزم كىػػك مػػا ذىػػب إليػػو الكاحػػدم كمػػف معػػو مػػف المفس ػريف
أنيػػا نزل ػت هػػي قػػكـ مػػف الييػػكد كالمنػػاهقيف كػػانكا يتنػػاجكف هيمػػا بيػػنيـ دكف المػػؤمنيف
أف ذلػؾ لشػيء بمغيػـ
كينظركف إل المؤمنيف ليكاقعكا هي قمكبيـ ريبة كتيمة كيظنػكف ى

ممػػا ييميػػـ هشػػككا ذلػػؾ إل ػ رسػػكؿ اهلل -صػػم اهلل ىميػػو كسػػمـ -هنيػػاىـ ىػػف ذلػػؾ
هعادكا لما نيكا ىنو كالمراد الييكد كالمناهقيف معان لقكلو تعال  :ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﭼ (المجادلررة )83 :هنزلػػت اآليػػة هػػي الطػػائفتيف كيتب ػيف لمباحػػث بػػأف
ى ػػذا ى ػػك اسأكلػ ػ

سأف اليي ػػكد كالمن ػػاهقيف ى ػػـ م ػػف ك ػػاف يترص ػػد لمني ػػؿ م ػػف المس ػػمميف

بالمدينة كقد ني النبي -صم اهلل ىميو كسمـ -ىف النجػكل لمػا هييػا مػف الحساسػية
كسكء الظف باسأخريف ىذا ما تبيف لمباحث كاهلل أىمـ.

(ُ)
(ِ)

النكت كالعيكف لمما كردم.ُْٗ /ٓ :
هتح القدير لمشككاني :دار الكمـ الطيب -دمشؽ بيركت طُ  ُُْْ-ىػ ٓ .ِِّ/والشوكاني ىو :محمد

بف ىمي بف محمد بف ىبد اهلل الشككاني هقيو مجتيد مف كبار ىمماء اليمف مف أىؿ صنعاء .كلد بيجرة
شككاف (مف بةد خكالف باليمف) كنشأ بصنعاء ككلي قضاءىا سنة ُِِٗق كمات حاكما بيا ككاف

يرل تحريـ التقميد لو ُُْ مؤلفان منيا (نيؿ اسأكطار مف أسرار منتق اسأخبار -ط) ماني مجمدات تكهي
سنةَُِٓ :ق ينظر :اسأىةـ لمزركمي.ِٖٗ /ٔ :
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ادلطهة انثانث
اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽﯾﯿﰀ ﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋ
ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕﭼ (المجادلة.)88 :

المراد بقولو تعالى :ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ في اآلية الكريمة:
اختيارابنجزي-رحمههللا :-
أف الم ػراد بقكلػػو
ذكػػر اإلمػػاـ ابػػف جػػزم خػػةؼ المفس ػريف هػػي اآليػػة كذىػػب إل ػ ى
تعػػال  :ﭽﯼ ﯽ ﯾ ﭼ العمػػكـ حيػػث قػػاؿ -رحمػػو اهلل" :-اختمف ػكا ىػػؿ ىػػي
مقصػػكرة ىم ػ مجمػػس النبػػي -صػػم اهلل ىميػػو كآلػػو كسػػمـ -أك ىػػي ىامػػة هػػي جميػػع
المجالس؟ هقاؿ قكـ إنيا مخصكصة كيدؿ ىمػ ذلػؾ قػراءة المجمػس بػاإلهراد كذىػب
الجميكر إل أنيا ىامة كيػدؿ ىمػ ذلػؾ قػراءة المجػالس بػالجمع كىػذا ىػك اسأصػح
كيكػػكف المجمػػس بػػاإلهراد ىم ػ ىػػذا لمجػػنس كالتفسػػيح المػػأمكر بػػو ىػػك التكسػػع دكف
القيػػاـ كلػػذلؾ قػػاؿ رسػػكؿ اهلل -صػػم اهلل ىميػػو كسػػمـ" :-ال يقػػـ أحػػد مػػف مجمسػػو ػػـ
يجمس الرجؿ هيو كلكف تفسحكا كتكسعكا"(ُ).
الدراسة:
كهي المسألة ة ة أقكاؿ:
ىامة كيدؿ ىم ذلؾ قراءة المجالس بػالجمع كيكػكف المجمػس
القول األول :ىأنيا ى
(ِ)
باإلهراد ىم ىذا لمجنس كىك ما اختاره ابف جزم كىك قكؿ اليو الجميكر
(ُ)

(ِ)

التسييؿ البف جزم .ّّٓ /ِ :كالحديث كرد هي مسند أحمد ىف ابف ىمر كنصو( :ال يقيـ الرجؿ الرجؿ
ىند مقعده ـ يقعد هيو كلكف تفسحكا كتكسعكا) ج ِ ص ِِ.
المرجع السابؽ.ّّٓ/ِ :
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كابف ىاشكر(ِ).

(ُ)

كبو قاؿ القرطبي

القول الثاني :أنيا تعني مجمس -النبي صم اهلل ىميو كسػمـ -خاصػة كبػو قػاؿ
(ّ)
مجاىد

(ْ)

كالضحاؾ

(ٓ)

كالزجػاج

(ٔ)

كالكاحػدم

(ٕ)

كالزمخشػرم

(ٖ)

كبػو قػاؿ مقاتػؿ

كالحسف كقتادة(ٗ).
(َُ)

القااول الثالااث :يعنػػي مجمػػس القتػػاؿ كى ػك قػػكؿ ابػػف ىبػػاس

كبػػو قػػاؿ حسػػف

البصرم(ُُ).
الترجيح:
كيظير لمباحث مف خةؿ الد ارسػة السػابقة كطػرح أقػكاؿ المفسػريف أف الػراجح ىػك
ما اختاره ابف جزم -رحمو اهلل -كىك قكؿ الجميكر إل أنيا ىامة كيػدؿ ىمػ ذلػؾ
ق ػراءة المجػػالس بػػالجمع كيكػػكف المجمػػس بػػاإلهراد ىم ػ ىػػذا لمجػػنس كقػػكؿ الجميػػكر
أكل بالتقديـ مف غيره كاف كاف سبب نزكؿ اآلية هي مجمػس النبػي -صػم اهلل ىميػو

(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)

تفسير القرطبي.ِٕٗ /ُٕ :
التحرير كالتنكير البف ىاشكر.ّٖ /ِٖ :
تفسير مجاىد.َٔٓ/ُ :
ينظر جامع البياف لمطبرم .ِْْ/ِّ :والضحاك ىو :الضحاؾ بف مزاحـ البمخي الخراساني أبك القاسـ:
مفسر كاف يؤدب اسأطفاؿ كيقاؿ :كاف هي مدرستو ة ة آالؼ صبي قاؿ الذىبي :كاف يطكؼ ىمييـ

ىم
(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

حمار! كذكره ابف حبيب تحت ىنكاف( :أشراؼ المعمميف كهقياؤىـ) لو كتاب هي (التفسير) تكهي

بخراساف سنةَُٓ :ق اسأىةـ لمزركمي .ُِٓ /ّ :ك ميزاف االىتداؿ ُ.ُْٕ :
معاني القرآف كاىرابو الزجاج.ُّٗ/ٓ :
الكجيز لمكاحدم.َُٕٔ/ُ :
الكشاؼ لمزمخشرم.ِْٗ/ْ :
تفسير مقاتؿ بف سميماف.ِِٔ /ْ :

ينظر تفسير الطبرم جامع البياف.ِْْ /ِّ :

(َُ)
(ُُ)

المرجع السابؽ.ِْٓ/ِّ :
النكت كالعيكف لمماكردم.ِْٗ/ٓ :
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أف تفس ػػح المس ػػمميف بعض ػػيـ لػػبعض ه ػػي المج ػػالس محم ػػكد
كسػػمـ-لك ػػف يس ػػتفاد منيػػا ى

مػػأمكر ب ػػو كجكبػ ػان أك ن ػػدبان سأن ػػو م ػػف المكارمػػة كاإلره ػػاؽ هي ػػك م ػػف مكم ػػةت كاج ػػب
التحػػاب بػػيف المسػػمميف كاف كػػاف هيػػو كمفػػة ىم ػ صػػاحب البقعػػة يضػػايقو هييػػا غي ػره
هيػي كمفػػة غيػر معتبػرة إذا قكبمػت بمصػػمحة التحػاب كهكائػػده كذلػؾ مػػا لػـ يفػػض إلػ
شدة مضايقة كمضرة أك إل تفكيت مصمحة مف سػماع أك نحػكه م ػؿ مجػالس العمػـ
كالحػػديث كصػػفكؼ الصػػةة قياس ػىا ىمػ مجمػػس النبػػي -صػػم اهلل ىميػػو كسػػمـ -هػػي
أنو مجمس خير كذلؾ يكاهؽ أخةؽ المسمميف سأف التفسيح هي المجالس مػف أخػةؽ
المسمميف ككماؿ اسأخكة كصفاء القمكب ككؿ مجمس هيػو أمػر ميػـ هػي شػؤكف الػديف
همف حؽ المسمميف أف يحرصكا ىم إىانة بعضيـ بعضىا ىم حضكره ىذا ما تبيف
لمباحث كاهلل أىمـ.
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ادلثحث انثاًَ
اختٍاراخ اتٍ خشي انكهثً يف طٕرج احلشز.
ٔفٍّ ثالثح يطانة:
ادلطهة األٔل :اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎﮏﮐﮑ ﮒﮓ ﮔﮕﮖﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ

ﮞ ﭼ (الحشر.)2 :
ادلطهة انثاًَ :اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽﯢﯣ ﯤﯥ
ﯦﯧ ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﭼ (الحشر.)85 :
ادلطهة انثانث :اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽﮭﮮﮯ ﮰﮱ
﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻﮼ ﮽ ﮾
﮿﯀ﭼ (الحشر.)74 :
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ادلطهة األٔل
اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ (الحشر.)2 :
المراد بقولو تعالى :ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﭼ في اآلية الكريمة:
اختيارابنجزي-رحمههللا :-
ذكػر ابػف جػػزم خػةؼ المفسػريف هػي نسػخ ىػػذه اآليػة كحكميػػا كالتعػارض بينيػػا
أف اآليػة غيػر منسػكخة كأنػو ال تعػارض بػيف ىػذه اآليػة
كبيف آية اسأنفاؿ كذىب إل ى
كبيف آية اسأنفاؿ هإف آية اسأنفاؿ هي حكـ الغنيمة التي تؤخػذ بالقتػاؿ كايجػاؼ الخيػؿ

كالركػػاب هيػػذا يخػػرج منػػو الخمػػس كيقسػػـ باقيػػة ىم ػ الغػػانميف كأمػػا ىػػذه اآليػػة هفػػي
حكػػـ الفػػيء كىػػك مػػا يؤخػػذ مػػف أم ػكاؿ الكفػػار مػػف غيػػر قتػػاؿ كال إيجػػاؼ خيػػؿ كال
رك ػػاب حي ػػث ق ػػاؿ _رحم ػػو اهلل_" :اض ػػطرب الن ػػاس ه ػػي تفس ػػير ى ػػذه اآلي ػػة كحكمي ػػا
اضػطراباى ىظيمػا هقػاؿ بعضػيـ :إف ىػذه اآليػػة منسػكخة بايػة اسأنفػاؿ كىػذا خطػػأ سأف
آية اسأنفاؿ نزلت قبؿ ىذه بمدة كقاؿ بعضػيـ :إف آيػة اسأنفػاؿ هػي اسأمػكاؿ التػي تغػنـ
قس ػـ ىمػػر بػػف
مػػا ىػػدا اسأرض كأف ىػػذه اآليػػة هػػي أرض الكفػػار قػػالكا :كلػػذلؾ ل ػـ يي ى
الخطاب -رضي اهلل ىنو -أرض مصر كالعراؽ بؿ تركيػا لمصػالح المسػمميف كىػذا
التخصيص ال دليؿ ىميو كقيؿ :غير ذلػؾ كالصػحيح أنػو ال تعػارض بػيف ىػذه اآليػة
كبيف آية اسأنفاؿ هإف آية اسأنفاؿ هي حكـ الغنيمة التي تؤخػذ بالقتػاؿ كايجػاؼ الخيػؿ
كالركػػاب هيػػذا يخػػرج منػػو الخمػػس كيقسػػـ باقيػػة ىم ػ الغػػانميف كأمػػا ىػػذه اآليػػة هفػػي
حكػػـ الف ػػيء كىػػك م ػػا يؤخ ػػذ مػػف أمػ ػكاؿ الكفػػار م ػػف غي ػػر قتػػاؿ كال إيج ػػاؼ خي ػػؿ كال
ركاب"(ُ).
(ُ)

التسييؿ البف جزم.ّٓٗ/ِ :
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الدراسة:
كهي المسألة أربعة أقكاؿ:
القول األول :أنو ال تعارض بيف ىذه اآلية كبيف آية اسأنفاؿ هإف آية اسأنفاؿ هي
حكػػـ الغنيمػػة التػػي تؤخػػذ بالقتػػاؿ كايجػػاؼ الخيػػؿ كالركػػاب هيػػذا يخػػرج منػػو الخمػػس
كيقسـ باقية ىم الغانميف كأما ىذه اآليػة هفػي حكػـ الفػيء كىػك مػا يؤخػذ مػف أمػكاؿ
(ُ)

الكفػػار مػػف غيػػر قتػػاؿ كال إيجػػاؼ خيػػؿ كال ركػػاب كىػػك مػػا اختػػاره ابػػف جػػزم
(ِ)

قاؿ الزمخشرم

(ّ)

كالكاحدم

(ْ)

كمجاىد

(ٓ)

كالطبرم

(ٔ)

كالزجاج

كبػػو

كابف ىاشكر(ٕ).
(ٖ)

القاااول الثااااني :كى ػػك إف ى ػػذه اآلي ػػة منس ػػكخة باي ػػة اسأنف ػػاؿ كب ػػو ق ػػاؿ قت ػػادة
(ٗ)

كمالؾ

كمقاتؿ(َُ).

القااول الثالااث :حكمػػو حكػػـ خمػػس الغنػػائـ كلػػيس هػػي اآليػػة نسػػخ كىػػك قػػكؿ ابػػف
ىطية(ُُ).
القاول الراباع :أف ىػذه اآليػػة ىامػة هػي كػؿ شػػيء يػأتي بػو رسػكؿ اهلل -صػػم اهلل
ىميو كسمـ -مف أمر أك نيي أك قكؿ أك هعؿ كىك ما ذىب إليو الشككاني(ُِ).
(ُ)

التسييؿ البف جزم.ّٓٗ/ِ :

(ّ)

الكجيز لمكاحدم.َُِٖ/ُ :

(ِ) الكشاؼ لمزمخشرم.َِٓ/ْ :
(ْ)
(ٓ)

تفسير القرطبي.ُِ/ُٗ :
جامع البياف لمطبرم.ْٕٓ /ُّ :

(ٔ)

معاني القرآف كاىرابو لمزجاج.ُْٓ /ٓ :

(ٖ)

جامع البياف لمطبرم.ِٕٕ/ِّ :

(َُ)

تفسير مقاتؿ بف سميماف.ِٕٖ /ْ :

(ُِ)

هتح القدير لمشككاني.ِّٔ/ٓ :

(ٕ) التحرير كالتنكير البف ىاشكر.ِٖ /ِٖ :
(ٗ)

ينظر تفسير القرطبي.ُِ/ ُٖ :

(ُُ) المحرر الكجيز البف ىطيةٓ :ـِٖٔ.
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الترجيح:
كيظير مف خةؿ ما سبؽ مف أقػكاؿ العممػاء بػأف الػراجح ىػك مػا اختػاره بػف جػزم
رحمػو اهلل" :-أنػػو ال تعػػارض بػػيف ىػػذه اآليػػة كبػيف آيػػة اسأنفػػاؿ هػػإف آيػػة اسأنفػػاؿ هػػيحكػـ الغنيمػة التػي تؤخػذ بالقتػاؿ كايجػػاؼ الخيػؿ ،كالركػاب هيػذا يخػرج منػو الخمػػس
كيقسـ باقيو ىم الغانميف كأما ىذه اآليػة هفػي حكػـ الفػيء كىػك مػا يؤخػذ مػف أمػكاؿ
الكفػػار مػػف غيػػر قتػػاؿ كال إيجػػاؼ خيػػؿ كال ركػػاب كاذا كػػاف كػػذلؾ هكػػؿ كاحػػدة مػػف
اآليتيف هي معنػ غيػر معنػ اآليػة اسأخػرل كليػا حكػـ غيػر حكػـ اآليػة اسأخػرل هػة
تعػػارض بينيمػػا كال نسػػخ" كأمػػا قػػكؿ مػػف قػػاؿ :اآليػػة التػػي هػػي "سػػكرة اسأنفػػاؿ" ناسػػخة
اآلية التي هي "سكرة الحشر" هة معن لو إذ كػاف ال معنػ هػي إحػدل اآليتػيف ينفػي
حكـ اسأخرل كمعن "النسخ" :ىك نفي حكـ قد بػت بحكػـ خةهػو هػي غيػر مكضػع
بما أغن ىف إىادتو هي ىذا المكضع ىذا ما تبيف لمباحث كاهلل أىمـ.
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ادلطهة انثاًَ
اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽﯢﯣﯤﯥ ﯦﯧ ﯨﯩ
ﯪﯫﯬﯭﭼ (الحشر.)ُٓ :

المقصود باﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ في اآلية الكريمة:
اختيارابنجزي-رحمههللا :-
ذىب ابف جزم إل أف المقصكد بالذيف مف قػبميـ يعنػي :ييػكد بنػي قينقػاع حيػث
قػػاؿ-رحمػػو اهلل " :-ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ يعنػػي :ييػػكد بنػػي قينقػػاع هػػإف رسػػكؿ اهلل -
صػػم اهلل ىميػػو كآلػػو كسػػمـ -أجةىػػـ ىػػف المدينػػة قبػػؿ بنػػي النضػػير هكػػانكا أم ػػاليـ
ة ليػػـ هػػي أف يغمب ػكا كقييػػركا كاسأكؿ
كقيػػؿ :يعنػػي أىػػؿ بػػدر الكفػػار هػػإنيـ قػػبميـ كم ػ ن

أرجح"(ُ).
الدراسة:

هي المسألة ة ة أقكاؿ:
القااول األول :أنػػو يقتضػػي أنيػػـ كػػانكا قػػبميـ بمػػدة يسػػيرة كذلػػؾ أكقػػع ىم ػ بنػػي
(ِ)

قينقػػاع اخت ػاره ابػػف جػػزم

(ّ)

كابػػف

كبػػو قػػاؿ ىكرمػػة كسػػعيد بػػف جبيػػر كالطبػػرم

ىباس(ْ).
القول الثاني :يعني كفار قريش يكـ بدر قالو مجاىد
(ُ) التسييؿ البف جزم.ِّٔ/ِ :
(ِ)

المرجع السابؽ.ِّٔ/ِ.

(ّ)

ينظر :جامع البياف لمطبرم.ِّٗ /ِّ :

(ٓ)

تفسير مجاىد.ّٔٓ/ُ :

(ْ)

(ٔ)

ينظر المرجع السابؽ.ِّٗ/ِّ :
تفسير الكاحدم.َُٖٓ/ُ :
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(ٓ)

(ٔ)

كبو قاؿ الكاحدم

(ِ)

كبو قاؿ الشككاني

كاختاره الزمخشرم

(ُ)

كالسدم

(ّ)

(ْ)

كمقاتؿ

كالزجاج(ٓ).

كالزجاج(ٓ).
القاااول الثالاااث :أني ػػـ بن ػػك النض ػػير ال ػػذيف أجمػ ػكا م ػػف الحج ػػاز إلػ ػ الش ػػاـ قال ػػو
(ٔ)

قتادة

(ٕ)

كبو قاؿ الماتريدم

(ٖ)

كابف ىباس

كابف ىاشكر(ٗ).

الترجيح:
أف الػراجح ىػك مػا ذىػب إليػو
مما سبؽ مػف خػةؿ ىػرض أقػكاؿ المفسػريف ى
يتضح ى
ابف جزم -رحمو اهلل -يعني :ييكد بني قينقاع هإف رسػكؿ اهلل -صػم اهلل ىميػو كآلػو
كسمـ-أجةىـ ىف المدينة قبؿ بني النضير هكانكا أم ػاليـ سأف قكلػو :قريبػاى :يقتضػي
أنيػػـ كػػانكا قػػبميـ بمػػدة يسػػيرة كذلػػؾ أكقػػع ىم ػ بن ػي قينقػػاع كأيض ػىا هػػإف تم يػػؿ بنػػي
النضير ببني قينقاع أليؽ سأنيـ ييكد م ميـ كأيخرجكا مف ديارىـ كما هيعؿ بيـ كذلػؾ
ىػػك المػراد بقكلػػو( :ﯧ ﯨﯩﯪ) كقريبػنا ظػػرؼ زمػػاف { ﯨ}؛ أم :ذاؽ الػػذيف مػػف
قػػبميـ كىػػذا بيػػاف لم ػػؿ الػػذيف مػػف قػػبميـ؛ أم :ذاق ػكا هػػي الػػدنيا مػػف سأجػػةء كالخػػزم
كالذؿ { ﯩ}؛ أم :ىقكبة { ﯪ}؛ أم :كفرىـ ىذا ما تبيف لمباحث كاهلل أىمـ.
(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)

الكشاؼ لمزمخشرم.َٕٓ/ْ :
هتح القدير لمشككاني.ِْْ/ٓ :
ينظر النكت كالعيكف لمماكردم.َٓٗ/ٓ :
تفسير مقاتؿ بف سميماف.ُِٖ /ْ :
معاني القرآف كاىرابو لمزجاج.ُْٖ /ٓ :
تفسير الماكردم.َٓٗ/ٓ :
تأكيةت أىؿ السنة لمماتريدم :تحقيؽ :د .مجدم باسمكـ دار الكتب العممية -بيركت لبناف طُ
سنةُِْٔ:ىػ ََِٓ-ـ ٗ .ٕٓٗ /الماتريدي :كىك محمد بف محمد بف محمكد أبك منصكر الماتريدم:

مف أئمة ىمماء الكةـ .مات بسمرقند سنةّّّ :ىػ اسأىةـ لمزركمي .ُٗ /ٕ :كهيرس المؤلفيف :ص:

(ٖ)
(ٗ)

ِْٔ.

تنكير المقباس مف تفسير ابف ىباس :ص.ْٔٓ :
التحرير كالتنكير البف ىاشكر.َُٕ /ِٖ :
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ادلطهة انثانث
اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽ ﮭﮮﮯ ﮰﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵
﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﭼ
(الحشر.)74 :

معنى قولو تعالى :ﭽ ﮺ ﭼ في اآلية الكريمة:
اختيارابنجزي-رحمههللا :-
أف المػراد بمعنػ الجبػػار هػي اآليػة :ىأنػػو مػف اإلجبػار بمعنػ
ذىػب ابػف جػزم إلػ ى

القيػػر حيػػث قػػاؿ -رحمػػو اهلل" :-الجبػػار هػػي معنػػاه ق ػكالف :أحػػدىما :أنػػو مػػف اإلجبػػار
بمعن القير كاآلخر :أنو مف الجبر أف يجبر ىباده برحمتو كاسأكؿ أظير"(ُ).
الدراسة:
كهي المسألة قكالف:
القول األول :الجبار هي معنػاه :أنػو مػف اإلجبػار بمعنػ القيػر كىػك اختيػار ابػف
(ِ)

جػػزم

(ٕ)

ىاشكر
(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)

(ّ)

كبػػو قػػاؿ أبػػك ىريػرة

كالزجػػاج

(ْ)

(ٓ)

كالحسػػف كقتػػادة

(ٔ)

كالقرطبػػي

كابػػف

(ٖ)

كالكاحدم

التسييؿ بف جزم.ّّٔ/ِ :
المرجع السابؽ.ّّٔ/ِ :
تفسير الزجاج.ُُٓ/ٓ :
أبو ىريرة ىو :ىبد الرحمف بف صخر الدكسي الممقب بأبي ىريرة :صحابي كاف أك ر الصحابة حفظا
لمحديث كركاية لو نشأ يتيما ضعيفا هي الجاىمية كقدـ المدينة كرسكؿ اهلل -صم اهلل ىميو كسمـ -بخيبر

هأسمـ سنة ٕ ىػ كلزـ صحبة النبي هركل ىنو ّْٕٓ حدي ا نقميا ىف أبي ىريرة أك ر مف ََٖ رجؿ بيف
صحابي كتابعي ككاف أك ر مقامو هي المدينة كتكهي هييا سنةٓٗ :ق اسأىةـ لمزركمي.َّٖ /ّ :

(ٓ)

النكت كالعيكف الماكردم.ُْٓ/ٓ :

(ٕ)

التحرير كالتنكير البف ىاشكر.ُِِ /ِٖ :

(ٔ)

(ٖ)

تفسير القرطبي.ْٕ /ُٖ :

الكجيز لمكاحدم.َُٖٔ/ُ :
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(ُ)

كبو قاؿ الزمخشرم

كالسدم كمقاتؿ(ّ).

(ِ)

كالماتريدم

(ْ)

القااول الثاااني :أنػػو مػػف الجب ػر أف يجبػػر ىبػػاده برحمتػػو قالػػو الماتريػػدم
(ٓ)

ىطية

(ٔ)

كابف ىباس

(ٕ)

كبو قاؿ الشككاني

كابػػف

كقتادة كالطبرم(ٖ).

الترجيح:
كيتبيف مف خةؿ ما سبؽ اف اسأقرب لممعن ىك القكؿ اسأكؿ كىك ما ذىػب اليػو
ابف جزم هي قكلو بػاف تأكيمػو أنػو مػف اإلجبػار بمعنػ القيػر أم :الػذم جبػر الخمػؽ
ىم مػا أراده مػف أمػره كىػك مػا ذىػب اليػو جمػع مػف المفسػريف الػذيف يعتػد بيػـ كىػك
يشػ ػػمؿ كػ ػػؿ مػ ػػا أراده اهلل كمػ ػػا هػ ػػي قكلػ ػػو تعػ ػػال  :ﭽﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ
ﯳﭼ (ٌررر  )17 :سأف إرادة اهلل أق ػػكل م ػػف إرادة البش ػػر ه ػػاهلل إذا أراد م ػػف العب ػػد
شيئىا الزمو بو هقد تعال سبحانو كتعال ىم اسأشياء كميا بقيره ليا كتصػريفو إياىػا
ىم ما يشاء أم :ليس أحد يقيره بؿ ىك يقير الخةئؽ كالجبار ىػك :القيػار الػذم
إذا أراد أم ىار هعمو ال يحجزه ىنو حاجز كالجبار :الذم ال تطاؽ سطكتو كىك القاىر
المكره غيره ىم االنفعاؿ بفعمو هاهلل جبار كؿ مخمكؽ ىم االنفعاؿ لما ككنػو ىميػو
ال يسػػتطيع مخمػػكؽ اجتيػػاز مػػا حػػده لػػو هػػي خمقتػػو هػػة يسػػتطيع اإلنسػػاف الطي ػراف كال
يسػػتطيع ذكات اسأربػػع المشػػي ىم ػ رجمػػيف هقػػط ككػػذلؾ ىػػك جبػػار لممكجػػكدات ىم ػ

(ُ) الكشاؼ لمزمخشرم.َٓٗ/ْ :
(ِ)
(ّ)
(ْ)

تأكيةت أىؿ السنة لمماتريدم.َٔٓ /ٗ :
إحياء التراث لمبغكم.ٕٔ /ٓ :
تفسير الماتريدم.َٔٔ/ٗ :

(ٓ)

تفسير بف ىطية.ِِٗ/ٓ :

(ٕ)

هتح القدير لمشككاني.ِْٕ/ٓ :

(ٔ)

(ٖ)

تفسير القرطبي.ْٕ/ُٖ :

ينظر جامع البياف لمطبرم.َّْ /ِّ :
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قبػػكؿ مػػا أراده بيػػا كمػػا تعمقػػت بػػو قدرتػػو ىمييػػا كاذا كصػػؼ اإلنسػػاف بالجبػػار كػػاف
كصؼ ذـ سأنو يشعر بأنو يحمؿ غيره ىم ىكاه كلػذلؾ قػاؿ تعػال  :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ [القصػ ػ ػػص ]ُٗ :هالجب ػ ػ ػػار م ػ ػ ػػف أم م ػ ػ ػػة
المبالغػػة سأنػػو مشػػتؽ مػػف أجب ػره كأم مػػة المبالغػػة تشػػتؽ مػػف المزيػػد بقمػػة م ػػؿ الحكػػيـ
بمعن المحكـ ىذا ما تبيف لمباحث كاهلل أىمـ.
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ادلثحث انثانث
اختٍاراخ اتٍ خشي انكهثً يف طٕرج ادلًتحُح.
ٔفٍّ يطهثاٌ:
ادلطهة األٔل :اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭼ (الممتحنة.)5 :

ادلطهة انثاًَ :اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽ ﭺﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ
(الممتحنة.)84 :
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ادلطهة األٔل
اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭼ (الممتحنة.)5 :
المراد بقولو تعالى :ﭽ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ في اآلية الكريمة:
اختيارابنجزي-رحمههللا :-
أف المقصػػكد بالفتنػػة هػػي قكلػػو تعػػال ( :ﯺﯻﯼﯽﯾ
ذىػػب ابػػف جػػزم إل ػ ى
ﯿ) أم :ال تسػػمطيـ ىمينػػا هيفتنكنػػا ىػػف ديننػػا حيػػث قػػاؿ-رحمػػو اهلل" :-هػػي معنػػاه
قػ ػكالف :أح ػػدىما :ال تنص ػػرىـ ىمين ػػا هيك ػػكف ذل ػػؾ لي ػػـ هتن ػػة كس ػػبب ض ػػةليـ سأني ػػـ
يقكلػػكف :غمبنػػاىـ هيكػػكف ذلػػؾ ليػػـ سأنػػا ىم ػ الحػػؽ كىػػـ ىم ػ الباطػػؿ كاآلخػػر :ال
تسػػمطيـ ىمينػػا هيفتنكنػػا ىػػف ديننػػا كرجػػح ابػػف ىطيػػة ىػػذا :سأنػػو دىػػاء سأنفسػػيـ كأمػػا
ىمػ القػكؿ اسأكؿ :هيػك دىػاء لمكفػار كلكػػف مقصػدىـ لػيس الػدىاء لمكفػار كانمػا ىػػك
دىاء سأنفسيـ بالنصر بحيث ال يفتتف الكفار بذلؾ"(ُ).
الدراسة:
كهي المسألة ة ة أقكاؿ:
القول األول :أم :ال تسمطيـ ىمينا هيفتنكنا ىف ديننا كىك مػا اختػاره ابػف جػزم
(ِ)

كرجحو ابف ىطية
(ُ)
(ِ)

كبو قاؿ ابف ىباس

التسييؿ البف جزم.ّٔٔ/ِ:
المرجع السابؽ.ّٔٔ/ِ:

(ّ)

تفسير الطبرم.َِّ/ِّ :

(ٓ)

تفسير بف ك ير.ٖٖ/ٖ :

(ْ)

(ٔ)

(ّ)

تفسير مجاىد.ٔٓٓ/ُ :

تفسير مقاتؿ بف سميماف.َُّ /ْ :
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(ْ)

كمجاىد

كالضحاؾ(ٓ) ،كمقاتؿ(ٔ).

القول الثاني :ﭽ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ أم :ال تنصرىـ ىمينا هيككف ذلػؾ
(ُ)

ليـ هتنة كسبب ضةليـ كيركف أنيـ إنما ظيركا ىمينا لحؽ ىـ ىميو قالو قتػاده
(ِ)

كبػو قػاؿ الزجػاج

كالكاحػدم(ّ)،

(ْ)

كالقرطبػي

(ٓ)

كالحسػف كالطبػرم

(ٔ)

كالماتريػػدم

كبو قاؿ ابف ىاشكر(ٕ).
الترجيح:
أف الراجح ىك القكؿ ال اني كىك خةؼ ماذىب إليو ابف جزم كذلؾ
ى
مما سبؽ ى
يتبيف ى

بمعن ال تنصرىـ ىمينا هيككف ذلؾ ليـ هتنة كسبب ضةليـ سأنيـ يقكلكف :غمبناىـ
هيككف ذلؾ ليـ سأنا ىم الحؽ كىـ ىم الباطؿ هيزدادكا كف ار كىك هتنة هي الديف

أم :هيظنكا ىأنا ىم الباطؿ ك ىأنيـ ىم الحؽ هيككف هي ذلؾ هتنة ليـ إذ يقكلكف:

لك كاف اإليماف يحمي أىمو ما يسمطنا ىمييـ كقيرناىـ! كىي الشبية التي ك ي نار ما

تحيؾ هي الصدكر حيف يتمكف الباطؿ مف الحؽ كيتسمط الطغاة ىم أىؿ اإليماف

لحكمة يعمميا اهلل -هي هترة مف الفترات كالمؤمف يصبر لةبتةء كلكف ىذا اليمنعو أف يدىك اهلل أال يصيبو البةء الذم يجعمو هتنة كشبية تحيؾ هي الصدكر
تبيف لمباحث كاهلل أىمـ.
ىذا ما ى

)ُ(
)ِ(
)ّ(
)ْ(
)ٓ(
(ٔ)
(ٕ)

ينظر :تفسير الطبرم.َِّ/ِّ :
معاني القرآف كأىرابو لمزجاج.ُٕٓ/ٓ :
الكجيز لمكاحدم.َُٖٗ/ُ :
تفسير القرطبي.ٕٓ/ُٖ :

جامع البياف لمطبرم.ُّٗ /ِّ :
تأكيةت أىؿ السنة لمماتريدم.ُِٔ /ٗ :
التحرير كالتنكير البف ىاشكر.ُْٖ /ِٖ :
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ادلطهة انثاًَ
اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﭼ (الممتحنة.)84 :

المراد بقولو تعالى :ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﭼ في اآلية الكريمة:
اختيارابنجزي-رحمههللا :-
أف المقصػػكد بالػػذيف غضػػب اهلل ىمػػييـ هػػي قكلػػو
ذىػػب اإلمػػاـ ابػػف جػػزم إل ػ ى
تع ػػال  :ﭽﭽ ﭾﭿﮀﮁﮂﭼ يعن ػػي اليي ػػكد حي ػػث ق ػػاؿ -رحم ػػو اهلل" :-ال
تتكلػكا قكمػا غضػب اهلل ىمػييـ يعنػي الييػكد ككػاف بعػض هقػراء المسػمميف يتػكدد إلػػييـ
ليصيبكا مف أمكاليـ كقيؿ :يعنػي كفػار قػريش كاسأكؿ أظيػر سأف الغضػب قػد صػار
ىرهىا لمييكد :كقكلو تعال  :ﭽﭯﭰﭱﭼ (الفاتحة.)ُ(") 2 :
الدراسة:
كهي المسألة قكالف:
القاول األول :ال تتكلػكا قكمػىا غضػب اهلل ىمػػييـ يعنػػي :الييػكد كىػػك اختيػػار ابػػف
(ِ)

جػػزم

كمقاتؿ
(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)

كبػػو قػػاؿ الطبػػرم

التسييؿ البف جزم.ّٔٗ/ِ :
المرجع السابؽ.ّٔٗ/ِ :
تفسير الطبرم.ّْٔ/ِّ :
معاني القرآف كاىرابو لمزجاج.ُُٔ/ٓ :

(ٓ)

(ٕ)

تفسير الماكردم.ِٓٔ/ٓ :

(ٖ)

كالزجػػاج

(ٖ)

الكشاؼ لمزمخشرم.ُِٓ/ْ :

(ٔ)

(ّ)

(ْ)

تفسير القرطبي.ٕٔ/ُٖ :

تفسير مقاتؿ بف سميماف.َّٕ /ْ :
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(ٓ)

كالزمخشػػرم

(ٔ)

كالقرطبػػي

كقتػػادة

(ٕ)

(ُ)

كبو قاؿ الماتريدم

(ِ)

كالكاحدم

(ّ)

كالبغكم

كابف ىباس(ْ).

القول الثاني :ىـ هي ىذه اآلية كفار قريش سأف كؿ كاهر هعميو غضب مػف اهلل
ال يرد بذلؾ بكت الغضب ىم الييكد قالو ابف ىطية(ٓ).
الترجيح:
أف الراجح ىك
كيظير مف خةؿ ما سبؽ مف أقكاؿ المفسريف ىمييـ -رحمة اهلل -ى

أف الم ػراد بالمغضػػكب ىمػػييـ يعنػػي :الييػػكد سأف الغضػػب قػػد
مػػا اختػػاره ابػػف جػػزم ى
صار ىرهاى لمييكد كيجيء ىذا النداء ىتاهػاى لمػذيف آمنػكا باسػـ اإليمػاف كبالصػفة التػي

تميزىـ ىف سائر اسأقكاـ إذ تصػميـ بػاهلل كتفصػميـ ىػف أىػداء اهلل كقػد كردت ك يػ انر
مػػف الركايػػات بػػأف المقصػػكد بػػالقكـ الػػذيف غضػػب اهلل ىمػػييـ ىػػـ الييػػكد اسػػتنادىا إل ػ
دمغيـ بيذه الصفة هي مكاضع أخرل مف القرآف كما هي قكلػو تعػال :ﭽﭯﭰ
ﭱﭼ (الفاتحررة ) 2 :كقػػد سػػخط اهلل ىمػػييـ مػرتيف حػػيف قػػالكا :يػػد اهلل مغمكلػػة كم ػرة
أخرل :بتكذيبيـ محمد -صم اهلل ىميو كسمـ -ىذا ما تبيف لمباحث كاهلل أىمـ.

(ُ)
(ِ)
(ّ)

تأكيةت أىؿ السنة لمما تريدم.ِٔٔ /ٗ :
الكجيز لمكاحدم.َُُٗ :
إحياء التراث لمبغكم :حققو كخرج أحادي و محمد ىبد اهلل النمر -ى ماف جمعة ضميرية  -سميماف مسمـ
الحرش دار طيبة لمنشر كالتكزيع طْ ُُْٕ ىػ  ُٕٗٗ-ـ .والبغوي ىو :الحسيف بف مسعكد بف محمد

الفراء أك ابف الفراء أبك محمد كيمقب بمحيي السنة البغكم :هقيو محدث مفسر .لو (التيذيب) هي هقو

الشاهعية ك(لباب التأكيؿ هي معالـ التنزيؿ) هي التفسير كغير ذلؾ .تكهي سنةَُٓ :ق بمرك الركذ/ٓ :

(ْ)
(ٓ)

ٖٕ .اسأىةـ لمزركمي ِٓٗ /ِ :ككهيات اسأىياف ُ.ُْٓ :
تنكير المقباس مف تفسير ابف ىباس :ص.ْٖٔ :
المحرر الكجيز البف ىطية.ََّ/ٓ :
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ادلثحث انزاتع
اختٍاراخ اتٍ خشي انكهثً يف طٕرج اجلًعح.
ٔفٍّ يطهثاٌ:
ادلطهة األٔل :اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭼ (الجمعة.)ّ :
ادلطهة انثاًَ :اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽﭑﭒﭓﭔ
ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭼ (الجمعة.)٢ :
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ادلطهة األٔل
اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل:ﭽﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭼﭼ (الجمعة.)4 :
المراد بقولو تعالى :ﭽ ﭴ ﭵ ﭼ في اآلية الكريمة:
اختيارابنجزي-رحمههللا :-
أف الم ػراد هػػي قكلػػو تعػػال  :ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ ىػػـ هػػارس
ذىػػب ابػػف جػػزم إل ػ ى
حيػػث ق ػػاؿ _ رحمػػو اهلل_" :كآخػ ػريف م ػػنيـ ىطف ػىا ىمػ ػ اسأميػػيف كأراد بيػ ػؤالء ه ػػارس
كسػػئؿ رس ػػكؿ اهلل -صػػم اهلل ىمي ػػو كس ػػمـ" :-مػػف ىػ ػؤالء اآلخ ػػركف هأخػػذ بي ػػد س ػػمماف
(ُ)

الفارسي

(ِ)

كقاؿ :لك كاف العمـ بال ريا لنالو رجاؿ مػف ىػؤالء"

يعنػي :هػارس كقيػؿ:

ىـ الركـ كمنيـ ىم ىػذيف القػكليف يريػد بػو هػي البشػرية كهػي الػديف ال هػي النسػب
كقيؿ :ىـ أىؿ اليمف كقيؿ :التابعكف كقيؿ :ىـ سائر المسمميف ،كاسأكؿ أرجح"(ّ).
الدراسة:
كهي المسألة خمسة أقكاؿ:
أف المػ ػ ػراد بيػ ػ ػؤالء ه ػ ػػارس كب ػ ػػو ق ػ ػػاؿ
القاااااول األول :كى ػ ػػك اختي ػ ػػار ابػ ػ ػف ج ػ ػػزم ى
(ْ)

الزمخشرم
(ُ)

(ٓ)

كالطبرم

سممان الفارسي :كىك صحابي مف مقدمييـ كاف يسمي نفسو سمماف اإلسةـ ككاف قكم الجسـ صحيح
الرأم ىالما بالشرائع كغيرىا كىك الذم دؿ المسمميف ىم حفر الخندؽ هي غزكة اسأحزاب حت اختمؼ

ىميو المياجركف كاسأنصار كةىما يقكؿ :سمماف منا هقاؿ رسكؿ اهلل :سمماف منا أىؿ البيت لو هي كتب
الحديث َٔ حدي ا تكهي سنةّٔ :ق اسأىةـ لمزركمي ُُُ /ّ :كطبقات ابف سعد ْ.ٕٔ- ّٓ :

(ِ) ركاه أحمد ىف أبي ىريرة كلو ىدة ألفاظ :لك كاف اإليماف لك كاف الديف.ِٕٗ /ِ .
(ّ)
(ْ)
(ٓ)

التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم.ّّٕ /ِ :

الكشاؼ ىف حقائؽ غكامض التنزيؿ لمزمخشرم.َّٓ /ْ :
جامع البياف لمطبرم.ّٕٓ /ِّ :
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كبو قاؿ البغكم(ُ).
أف الم ػ ػراد بال ػػذيف لػ ػػـ يمحق ػ ػكا بيػ ػػـ :سػ ػػائر المسػ ػػمميف كبػ ػػو قػ ػػاؿ
القااااول الثاااااني :ن
(ِ)

كمجاىػ ػ ػػد

(ٕ)

كالقرطب ػ ػػي

الماتريػ ػ ػػدم

كالض ػ ػػحاؾ
(ُِ)

جبير

(ّ)

(ٖ)

(ْ)

كبػ ػ ػػو قػ ػ ػػاؿ ابػ ػ ػػف زيػ ػ ػػد
(ٗ)

(ٓ)

كالكاحػ ػ ػػدم
(َُ)

كالس ػ ػػدم

(ٔ)

كالش ػ ػػككاني

كابػ ػ ػػف حبػ ػ ػػاف

(ُُ)

كمقات ػ ػػؿ

كس ػ ػػعيد ب ػ ػػف

كابف ىاشكر(ُّ).

القول الثالث :ىأنيـ الركـ أكرده ابف جزم كلـ اجد مف قاؿ بو.
القااااول الرابااااع :أراد الت ػػابعيف م ػػف أبن ػػاء الع ػػرب هقكل ػػو :م ػػنيـ يري ػػد ب ػػو النسػ ػػب
(ُْ)

كاإليماف قاؿ بو مجاىد كىكرمة كمقاتؿ
(ُ)

احياء التراث لمبغكم.ِٖ /ٓ :

(ّ)

تفسير مجاىد :ص.ٔٓٗ:

كىبد الرزاؽ الصنعاني(ُٓ).

(ِ) تأكيةت أىؿ السنة لمما تريدم.ٕ /َُ :
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)

ينظر جامع البياف لمطبرم.ّٕٔ/ِّ :
الكجيز لمكاحدم.َُٗٓ/ُ :
ابن حبان :كىك اإلماـ العةمة الحاهظ المجكد شيخ خراساف أبك حاتـ محمد بف حباف بف أحمد بف حباف
بف معاذ بف معبد بف سييد بف ىدية بف مرة بف سعد بف يزيد بف مرة بف زيد بف ىبد اهلل بف دارـ بف حنظمة

بف مالؾ بف زيد مناة بف تميـ التميمي الدارمي البستي صاحب الكتب المشيكرة كاف مف هقياء الديف
كحفاظ اآل ار ىالما بالطب كبالنجكـ كهنكف العمـ تكهي سنةّْٓ :ق ينظر :سير أىةـ النبةء ط

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(ٗ)

الحديث ُّٖ /ُِ :كينظر ترجمتو هي شذرات الذىب هي أخبار مف ذىب.ّٓ /ُ :
المحرر الكجيز هي تفسير الكتاب العزيز البف ىطية.َّٕ /ٓ :
تفسير القرطبي.ّٗ /ُٖ :
المرجع السابؽ.ِٖٔ/ٓ :
هتح القدير لمشككاني.ِٖٔ /ٓ :

(َُ)
(ُُ)

المرجع السابؽ.ِٖٔ/ٓ :
تفسير مقاتؿ بف سميماف.ِّٓ /ْ :

(ُِ)

المحرر الكجيز هي تفسير الكتاب العزيز البف ىطية.َّٕ /ٓ :

(ُْ)

المحرر الكجيز هي تفسير الكتاب العزيز البف ىطية.َّٕ/ٓ :

(ُّ)

(ُٓ)

التحرير كالتنكير البف ىاشكر.ُِِ /ِٖ :
تفسير ىبد الرزاؽ.ُُّ /ّ :
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(ُ)

القول الخامس :قالو ابف ىمر

إنيـ أىؿ اليمف(ِ).

الترجيح:
أف الراجح ىك القػكؿ ال ػاني كىػك مػا ذىػب اليػو مجاىػد كمػف
كيظير مما سبؽ ن

أف المػراد بالػذيف لػـ يمحقػكا بيػـ" :يعنػي مػف ردؼ اإلسػةـ مػف النػاس كميػـ"
معو مػف ن

كىػػك مػػا ذىػػب إليػػو ك يػ نار مػػف العممػػاء هقكلػػو لػـ يمحق ػكا بيػػـ ىػػـ كػػؿ مػػف يعمػػـ كيعمػػؿ

أف
بشػريعة محمػػد -صػػم اهلل ىميػػو كسػػمـ -إل ػ آخػػر الزمػػاف كتشػػير ىػػذه اآليػػة إل ػ ى

ىذه اسأمػة مكصػكلة الحمقػات ممتػدة هػي شػعاب اسأرض كهػي شػعاب الزمػاف تحمػؿ
ىذه اسأمانة الكبرل كتقكـ ىمػ ديػف اهلل كىػذه بشػارة غيبيػة بػأف دىػكة النبػي -صػم

اهلل ىميو كسمـ -ستبمغ أممان ليسكا مف العرب كىـ هارس كاسأرمف كاسأكراد كالبربر
كالسػػكداف كالػػركـ كالتػػرؾ كالتتػػار كالمغػػكؿ كالصػػيف كالينػػكد كغيػػرىـ كىػػذا مػػف
معجػزات القػرآف مػػف صػػنؼ اإلخبػػار بالمغيبػػات كهػي اآليػػة داللػػة ىمػ ىمػػكـ رسػػالة
النبي -صم اهلل ىميو كسمـ -لجميع اسأمـ ىذا ما تبيف لمباحث كاهلل أىمـ.

(ُ)

عبد اهلل بن عمر :ىك ىبد اهلل بف ىمر بف الخطاب بف نفيؿ القرشي العدكم أبك ىبد الرحمف المكي ـ
المدني أسمـ كىك صغير كشيد الخندؽ كما بعدىا كىك ممف بايع تحت الشجرة .ركل ىف النبي ىممنا

ك ي نار تكهي هي ذم الحجة سنةّٕ :ىػ .ينظر :سير أىةـ النبةء .َِّ/ّ :كينظر :أسد الغابة هي معرهة

الصحابة :سأ بي الحسف ىمي بف أبي الكرـ محمد بف محمد بف ىبد الكريـ بف ىبد الكاحد الشيباني الجزرم

تحقيؽ :ىمي محمد معكض -ىادؿ أحمد ىبد المكجكد دار الكتب العممية طُ سنة النشرُُْٓ :ىػ -

(ِ)

ُْٗٗ ـ.ِِٕ/ّ .

ينظر المحرر الكجيز هي تفسير الكتاب العزيز البف ىطية.َّٕ/ٓ :
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ادلطهة انثاًَ
اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ
ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭼ (الجمعة.)٢ :

وقت تحريم البيع في قولو تعالى :ﭽ ﭞﭟ ﭼ من اآلية الكريمة:
اختيارابنجزي-رحمههللا :-
ذىب ابف جزم إل ىأنػو يجػكز بيػع مػف ال تمػزميـ الجمعػة مػف النسػاء كالعبيػد هػي
ذلػؾ الكقػت حيػث قػاؿ_ رحمػػو اهلل_ " :ﭽ ﭞ ﭟﭼ أمػر بتػرؾ البيػع يػكـ الجمعػػة
إذا أخذ المؤذنكف هي اسأذاف كذلؾ ىم الكجكب هيقتضي تحريـ البيػع كاختمػؼ هػي
بي ػػع م ػػف ال تم ػػزميـ الجمع ػػة م ػػف النس ػػاء كالعبيػ ػد ى ػػؿ يج ػػكز ه ػػي ذل ػػؾ الكق ػػت أـ ال؟
كاسأظير جكازه سأنو إنما منع منو مف يدى إل الجمعة"(ُ).
الدراسة:
كهي المسألة قكالف:
القول االول :كىك ما اختاره ابف جزم :أف البيع ال يجكز كقػت الجمعػة كاختمػؼ
هػػي بيػػع مػػف ال تمػػزميـ الجمعػػة مػػف النسػػاء كالعبيػد ىػػؿ يجػػكز هػػي ذلػػؾ الكقػػت أـ ال؟
(ِ)

كاسأظير جكازه سأنو إنما منع منو مف يدى إل الجمعة كبو قاؿ ابف ك ير

(ُ)
(ِ)

التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم.ّٕٓ /ِ :
تفسير القرآف العظيـ البف ك ير :تحقيؽ :سامي بف محمد سةمة دار طيبة لمنشر كالتكزيع طّ َُِْق
ُٗٗٗ-ـ .ُِِ /ٖ .وابن كثير ىو :إسماىيؿ بف ىمر بف ك ير بف ضك بف درع القرشي البصركم ـ

الدمشقي أبك الفداء ىماد الديف :حاهظ مؤرخ هقيو .كلد هي قرية مف أىماؿ بصرم الشاـ كانتقؿ مع أخ لو
إل دمشؽ سنة َٕٔ ىػ كرحؿ هي طمب العمـ .كتكهي بدمشؽ .تناقؿ الناس تصانيفو هي حياتو .تكهي سنة:
ْٕٕق ينظر :اسأىةـ لمزركمي .َِّ /ُ :كطبقات المفسريف سأحمد بف محمد اسأدنو كم مف ىمماء

القرف الحادم ىشر تحقيؽ :سميماف بف صالح الخزم مكتبة العمكـ كالحكـ – السعكدية طُ ُُْٕىػ-
ُٕٗٗـ .ص.َِٔ :
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(ُ)

كبو قاؿ الماتريدم

(ِ)

كالماكردم

(ّ)

كالزمخشرم

كالزجاج(ْ).
(ٓ)

القول الثاني .ىأنػو ال يجػكز كبػو قػاؿ الضػحاؾ كالطبػرم
(ٔ)

ه ػ ػػإف ه ػ ػػات ص ػ ػػح بالقيم ػ ػػة قال ػ ػػو الش ػ ػػاهعي

كيفسػخ مػا لػـ يفػت
(ٖ)

كبالفس ػ ػػخ ق ػ ػػاؿ مال ػ ػػؾ(ٕ) كالقرطب ػ ػػي

كالكاحدم(ٗ).
الترجيح:
أف القػػكؿ اسأكؿ ىػػك ال ػراجح كىػػك اختيػػار ابػػف جػػزم كمػػف معػػو
ممػػا سػػبؽ يتبػػيف ى

كذلػػؾ "أف البيػػع ال يجػػكز كقػػت الجمعػػة كاختمػػؼ هػػي بيػػع مػػف ال تمػػزميـ الجمعػػة مػػف
النساء كالعبيد ىؿ يجكز هي ذلؾ الكقت أـ ال؟ كاسأظير جكازه ،سأنو إنما منع منو مف
يػػدى إل ػ الجمعػػة امػػا مػػف لػػـ يجػػب ىميػػو الجمعػػة هػػة حػػرج ىميػػو هػػي ذلػػؾ" كاىنمػػا
الخطاب لممكمفيف بالقياـ بالكاجب ىذا ما تبيف لمباحث كاهلل أىمـ.

(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)

تأكيةت أىؿ السنة لمما تريدم.ُِ /َُ :
النكت كالعيكف لمماكردم.َُ /ٔ :
الكشاؼ ىف حقائؽ غكامض التنزيؿ لمزمخشرم.ّٓٔ /ْ :
معاني القرآف كاىرابو لمزجاج.ُِٕ /ٓ :
جامع البياف لمطبرم.ّْٖ /ِّ :

(ٔ)

المحرر الكجيز هي تفسير الكتاب العزيز البف ىطية.َّٗ /ٓ :

(ٖ)

المرجع السابؽ.َُٖ/ُٖ:

(ٕ)

(ٗ)

تفسير القرطبي.َُٖ /ُٖ :
الكجيز لمكاحدم.َُٗٔ :
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ادلثحث اخلايض
اختٍاراخ اتٍ خشي انكهثً يف طٕرتً :ادلُافمٌٕ
ٔانتغاتٍ.
ٔفٍّ ثالثح يطانة:
ادلطهة األٔل :اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽﮝﮞﮟﮠ
ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﭼ (المنافقون. )٢ :
ادلطهة انثاًَ :اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽﭥﭦﭧ
ﭨﭩ ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭼ (التغابن.)7 :
ادلطهة انثانث :اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽﭲﭳ
ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ (التغابن.)4 :
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ادلطهة األٔل
اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ
ﮤﮥﮦﮧﭼ (المنافقون.)٢ :
المراد بقولو تعالى :ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ في اآلية الكريمة:
اختيارابنجزي-رحمههللا :-
أف الم ػراد بالػػذكر هػػي اآليػػة ىنػػا ىم ػ العمػػكـ هػػي الصػػةة
ذىػػب ابػػف جػػزم إل ػ ى
كال ػ ػػدىاء كالعب ػ ػػادة حي ػ ػػث ق ػ ػػاؿ -رحم ػ ػػو اهلل " :-ﭽﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ
ﮤﮥﮦﮧﭼ أم :ال تشػػغمكـ كذكػػر اهلل ىنػػا ىم ػ العمػػكـ هػػي الصػػةة
كالدىاء كالعبادة كقيؿ :يعني الصةة المكتكبة كالعمكـ أكل "(ُ).
الدراسة:
كهي المسألة قكالف:
القاول األول :كذكػػر اهلل ىنػا ىمػ العمػػكـ هػي الصػػةة كالػدىاء كالعبػػادة كىػػذا
القكؿ الذم اختاره ابف جزم كبو قػاؿ الحسػف
(ٓ)

ىباس
(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)

(ٔ)

كالزجاج

(ٕ)

كالماتريدم

(ِ)

كالزمخشرم

كالقرطبي(ٗ).

التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم.ّٕٗ /ِ :
ينظر :الكشاؼ ىف حقائؽ غكامض التنزيؿ لمزمخشرم.ْْٓ /ْ :
المحرر الكجيز هي تفسير الكتاب العزيز البف ىطية.ُّٓ /ٓ :
هتح القدير لمشككاني.ِٕٖ /ٓ :
تنكير المقباس مف تفسير ابف ىباس.ّْٕ /ُ:

(ٔ)

(ٖ)

الكشاؼ ىف حقائؽ غكامض التنزيؿ لمزمخشرم.ْْٓ /ْ :

(ٗ)

كابػف ىطيػة
(ٖ)

معاني القرآف كاىرابو لمزجاج.ُٕٕ /ٓ :

(ٕ)

(ّ)

تأكيةت أىؿ السنة لمما تريدم.ِٖ /َُ :

تفسير القرطبي.ُِٗ /ُٖ :
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(ْ)

كالشػككاني

كابػف

القػػكؿ الثاااني :ﭽ ﮥ ﮦ ﮧﭼ الصػػمكات الخمػػس قالػػو الطبػػرم كاكرده ىػػف
(ُ)

الض ػػحاؾ

(ِ)

كب ػػو ق ػػاؿ ىط ػػاء

(ّ)

كالكاح ػػدم

(ْ)

كالخ ػػازف

(ٓ)

كالكمب ػػي

(ٔ)

كمقات ػػؿ

كالبغكم(ٕ).
الترجيح:
أف الػراجح ىػك مػا اختػاره ابػف جػزم كىػك أف المػراد بػو
ى
يتبيف مػف خػةؿ مػا سػبؽ ى

ذكػػر اهلل ىم ػ العمػػكـ هػػي الصػػةة كالػػدىاء كالعبػػادة كىػػك القػػكؿ الػػذم يشػػمؿ كػػؿ
اسأذكار المطمقة كالمقيدة كقد ذىػب إلػ ذلػؾ جمػع مػف العممػاء كأف اسأمػكاؿ كاسأكالد
ممياة كمشػغمة إذا لػـ يسػتيقظ القمػب كيػدرؾ غايػة كجػكده كيشػعر أف لػو ىػدهنا أىمػ
يميؽ بػالمخمكؽ الػذم نفػخ اهلل هيػو مػف ركحػو هػأكدع ركحػو الشػكؽ إلػ تحقيػؽ بعػض
صػػفاتو اإللييػػة هػػي حػػدكد طاقتػػو البش ػرية كقػػد منحػػو اسأمػكاؿ كاسأكالد ليقػػكـ بالخةهػػة
هي اسأرض ال لتمييو ىف ذكر اهلل كأما الصمكات الخمس هيي داخمة هي ذكػر اهلل
كى ػػي م ػػف اسأذك ػػار المقي ػػدة كك ػػذلؾ الح ػػج كص ػػياـ رمض ػػاف كغيرى ػػا كأم ػػا اسأذك ػػار
المطمقػػة همنيػػا اسأسػػتغفار كالتسػػبيح كالتحميػػد كأذاركػػار الصػػباح كالمسػػاء كاذكػػار
تبيف لمباحث كاهلل أىمـ.
الطعاـ كغيرىا مف اسأذكار ىذا ما ى
(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)

جامع البياف لمطبرم.َُْ /ِّ :
ينظر النكت كالعيكف لمماكردم.ُٖ /ٔ :
الكجيز لمكاحدم.ََُُ /ُ:
لباب التأكيؿ هي معاني التنزيؿ لمخازف :تصحيح :محمد ىمي شاىيف دار الكتب العممية – بيركت طُ
َّم ٍي ىساطية
ُُْٓىػ .ََّ /ْ .والخازن ىو :ىمي بف محمد بف إبراىيـ الشيخي خازف كتب المدرسة الس ى

كحدث ببعض مصنفاتو كمقبكؿ المنقكؿ -جمع هيو
اشتير بالخازف لذلؾ كاف مف أىؿ العمـ جمع كألؼ ٌ
أحاديث ىشرة مف كتب السنة هي ىشرة مجمدات تكهي سنةُْٔ :ىػ .ينظر :طبقات المفسريف لمداككدم:

(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)

ُ.ِْٕ-ّْٔ/

ينظر النكت كالعيكف لمماكردم.ُٖ/ٔ :
تفسير مقاتؿ بف سميماف.ُّْ /ْ :
إحياء التراث لمبغكم.َُُ /ٓ :
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ادلطهة انثاًَ
اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽﭥﭦﭧﭨﭩ ﭪ
ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭼ (التغابن.)7 :
المراد بقولو تعالى:ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ في اآلية
الكريمة:
اختيارابنجزي-رحمههللا :-
أف المراد هي تأكيؿ اآليػة :ﭽﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
ذىب ابف جزم إل ى
ﭫﭼ أف هالكفر كاإليماف ىم ىك مف اكتساب العبد حيث قاؿ -رحمو اهلل" :-هي
تأكيؿ اآلية كجياف :أحدىما الذم خمقكـ هكاف يجب ىم كػؿ كاحػد مػنكـ اإليمػاف بػو
لكف منكـ مف كفر كمنكـ مف آمف هالكفر كاإليماف ىم ىذا ىك مف اكتساب العبػد
أف المعن ىك الذم خمقكـ ىم صنفيف :همنكـ مػف خمقػو مؤمنػاى كمػنكـ مػف
كاآلخر :ى
خمق ػػو ك ػػاه ار هاإليم ػػاف كالكف ػػر ىمػ ػ ى ػػذا ى ػػك م ػػا قضػ ػ اهلل ىمػ ػ ك ػػؿ كاح ػػد كاسأكؿ

أظير"(ُ).
الدراسة:
كهي المسألة قكالف:
القول األول :أم الذم خمقكـ هكػاف يجػب ىمػ كػؿ كاحػد مػنكـ اإليمػاف بػو لكػف
منكـ مف كفر كمنكـ مف آمف هالكفر كاإليماف ىم ىذا ىك مف اكتساب العبد قالػو
(ِ)

ابف جزم كبو قاؿ الطبرم

(ُ)
(ِ)
(ّ)

(ّ)

كالبغكم

التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم.َّٖ /ِ :
جامع البياف لمطبرم.ُْٔ /ِّ :
إحياء التراث لمبغكم.َُّ /ٓ :
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(ُ)

كبو قاؿ الماتريدم
(ٔ)

كالقرطبي

(ٕ)

كمقاتؿ

(ِ)

كالزمخشرم

(ّ)

كابف ىطية

(ْ)

كالزجاج

(ٓ)

كابف ك يػر

كالبغكم(ٖ).

القول الثاني :أف المعن  :ىك الذم خمقكـ ىمػ صػنفيف همػنكـ مػف خمقػو مؤمنػاى
كمػػنكـ مػػف خمقػػو كػػاه اىر هاإليمػػاف كالكفػػر ىم ػ ىػػذا ىػػك مػػا قض ػ اهلل ىمػ كػػؿ كاحػػد
(ٗ)

قالو قتادة كاختاره داككد بف الفضؿ
(ُُ)

كأبي ذر

(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)

كبو قاؿ ابف ىباس

(ُّ)

كقالو الضحاؾ

(ُْ)

كالزجاج

الكشاؼ ىف حقائؽ غكامض التنزيؿ لمزمخشرم.ْٓٓ /ْ :
المحرر الكجيز هي تفسير الكتاب العزيز البف ىطية.ُّٕ /ٓ :
تفسير القرطبي.ُّّ /ُٖ :
تفسير ابف ك ير.ُّٓ /ٖ :

(ٔ)

(ٖ)

التحرير كالتنكير لمبغكم.ِِٔ /ِٖ :

(ٗ)

كبو قاؿ الكاحدم

تأكيةت أىؿ السنة لمما تريدم.ُّ /َُ :

هتح القدير لمشككاني.ُِٖ /ٓ :

(ٕ)

(ُِ)

(َُ)

كىذا تأكيؿ ابػف مسػعكد

تفسير مقاتؿ بف سميماف.ُّٓ /ْ :
ينظر :الكشؼ كالبياف ىف تفسير القرآف لم عمبي .ِّٔ /ٗ :والثعمبي ىو :داكد بف المفضَّؿ أبك الحسف

الخياط[ .الكهاة َِِ- ُُِ :ق] ينظر :تاريخ اإلسةـ ىكىكهيات المشاىير ىكاسأىةـ
صر ُّ
م ٌ
اسأزدم ى
الب ٍ
ٌ
لشمس الديف أبك ىبد اهلل محمد بف أحمد بف ى ماف بف ىق ٍايماز الذىبي المتكه سنةْٕٖ :ىػ تحقيؽ:

ىكاد معركؼ دار الغرب اإلسةمي طُ ََِّـ.ُُّ /ٓ .
الدكتكر بشار ٌ
(َُ) الكجيز لمكاحدم :ص.َُُِ :
(ُُ)
(ُِ)

المحرر الكجيز هي تفسير الكتاب العزيز البف ىطية.ُّٕ /ٓ :
ينظر تفسير القرطبي .ُِّ /ُٖ :وأبو ذر ىو :أبك ذر الغفارم هي اسمو اسـ أبيو أقكاؿ :أشيرىا :جندب
صمَّ اهللي ىىىم ٍي ًو ىك ىسَّم ىـ المدينة كركل ىنو كىف معاكية كمات
بف جنادة أسمـ قديما بمكة ـ قدـ ىم النبي ى
قبمو بدىر كىنو ابف ىباس كأنس كاسأحنؼ بف قيس كخمؽ ككاف مف نبةء الصحابة كهضةئيـ كقرائيـ
مات بالربذة سنةِّ :ق كصم ىميو ابف مسعكد كمات بعده ينظر :مكطأ مالؾ :لمالؾ بف أنس بف مالؾ
بف ىامر اسأصبحي المدني تكهي ُٕٗ :ىػ تحقيؽ :محمد مصطف اسأىظمي مؤسسة زايد بف سمطاف آؿ

(ُّ)
(ُْ)

نيياف لألىماؿ الخيرية كاإلنسانية -أبك ظبي – اإلمارات ُِْٓىػ ََِْ-ـ.َُُ /ٔ .
المرجع السابؽُّّ /ُٖ :
معاني القرآف كاىرابو لمزجاج.ُٕٗ /ٓ :
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(ُ)

كبو قاؿ الماكردم

كىطاء بف أبي رباح (ِ).

الترجيح:
أف ال ىػراجح ىػك القػكؿ اسأكؿ كىػك مػا
مما سبؽ مف ذكر اسأقكاؿ كمناقشػتيا ى
يظير ى
اختػاره ابػف جػػزم كجمػع مػف المفسػريف أم" :الػذم خمقكػػـ هكػاف يجػب ىمػ كػؿ كاحػػد
منكـ اإليماف بو لكف منكـ مف كفر كمنكـ مف آمف هالكفر كاإليمػاف ىمػ ىػذا ىػك
مػػف اكتسػػاب العبػػد" كىػػذ كمػػا هػػي قكلػػو تعػػال  :ﭽﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ
ﭻﭼﭼ (الكهررررف ) 7٢ :هعػ ػػف إرادة اهلل كىػ ػػف قدرت ػػو صػ ػػدر ىػ ػػذا اإلنسػ ػػاف كأكدع
إمكاف االتجاه إل الكفر كامكاف االتجاه إل اإليماف كتميػز بيػذا االسػتعداد المػزدكج
مف بيف خمؽ اهلل كنيطػت بػو أمانػة اإليمػاف بحكػـ ىػذا االسػتعداد كلكػف اهلل كػرـ ىػذا
المخمكؽ هأكدىو القدرة ىم التمييز كالقدرة ىم االختيػار كأمػده بعػد ذلػؾ بػالميزاف
الذم يزف بو ىممو كيقيس بو اتجاىو كىك الديف الذم نزلو ىم رسؿ منو هجعؿ لػو
ىقؿ يميز بو بيف الحؽ كالباطؿ ىذ ما تبيف لمباحث كاهلل أىمـ.

(ُ)
(ِ)

النكت كالعيكف لمماكردم.َِ /ٔ :
تفسير القرطبي.ُّّ /ُٖ :
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ادلطهة انثانث
اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽﭲﭳﭴﭵﭶ
ﭷﭸﭹﭺﭻﭼ (التغابن.)4 :

المراد من قولو تعالى:ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ فياآليةالكريمة:
اختيارابنجزي-رحمههللا :-
ذىػػب ابػػف جػػزم إل ػ أف الم ػراد بقكلػػو تعػػال :ﭽﭶﭷﭸﭼ تعديػػد نعم ػو
هي حسف خمقة بنػي آدـ سأنيػـ أحسػف صػكرة مػف جميػع أنػكاع الحيػكاف حيػث قػاؿ -
رحم ػػو اهلل " :-ﭽﭶﭷﭸﭼ  :ى ػػك تعدي ػػد نعمػ ػو ه ػػي حس ػػف خمق ػػة بن ػػي آدـ
سأنيـ أحسف صكرة مف جميع أنكاع الحيكاف كاف كجد بعض الناس قبيح المنظر هة
يخرجو ذلؾ ىف حسػف الصػكرة اإلنسػانية كانمػا ىػك قبػيح بػالنظر إلػ مػف ىػك أحسػف
منػػو مػػف النػػاس كقيػػؿ :يعنػػي العقػػؿ كاإلدراؾ الػػذم خػػص بػػو اإلنسػػاف ،كاسأكؿ أرجػػح
سأف الصكرة إنما تطمؽ ىم الشكؿ"(ُ).
الدراسة:
كهي المسألة قكالف:
القااااول األول :كىػ ػػك ماختػ ػػاره ابػ ػػف جػ ػػزم أم :أحسػ ػػف صػ ػػكرة مػ ػػف جميػ ػػع أن ػ ػكاع
(ِ)

الحيكاف كبو قاؿ الزمخشرم
(ُ)

(ّ)

كالزجاج

كالكاحدم

التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم.َّٖ /ِ :

(ِ)

الكشاؼ ىف حقائؽ غكامض التنزيؿ لمزمخشرمْٕٓ /ْ :

(ْ)

الكجيز لمكاحدم :ص.َُُِ:

(ّ)

(ٓ)

معاني القرآف كاىرابو لمزجاج.َُٖ /ٓ :

المحرر الكجيز هي تفسير الكتاب العزيز البف ىطية.ُّٖ /ٓ :
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(ْ)

كابف ىطية

(ٓ)

(ُ)

كبو قاؿ ابف ىباس

(ّ)

(ِ)

كالبيضاكم

كمقاتؿ

الطبرم

(ْ)

كالشككاني(ٓ).

القااول الثاااني :ﭽﭶﭷﭸﭼ يعنػػي بػػو العقػػؿ كاإلدراؾ الػػذم خػػص بػػو
(ٔ)

اإلنساف قالو العز بف ىبد السةـ

كبو قاؿ مقاتؿ(ٕ).

الترجيح:
أف الراجح ىك ما ذىب إليو ابف جزم قكلػو:
كيظير لمباحث مف خةؿ ما سبؽ ى

بأن ػػو "تعدي ػػد نعمػ ػو ه ػػي حس ػػف خمق ػػة بن ػػي آدـ سأني ػػـ أحس ػػف ص ػػكرة م ػػف جمي ػػع أنػ ػكاع
الحي ػكاف كاف كجػػد بعػػض النػػاس قبػػيح المنظ ػر هػػة يخرجػػو ذلػػؾ ىػػف حسػػف الصػػكرة
اإلنسانية كانما ىك قبيح بالنظر إل مف ىك أحسف منو مف النػاس سأف الصػكرة إنمػا
تطمػ ػػؽ ىم ػ ػ الشػ ػػكؿ" كىػ ػػك مػ ػػا ذىػ ػػب إليػ ػػو ك يػ ػػر مػ ػػف العممػ ػػاء كىػ ػػذه اآليػ ػػة كقكلػ ػػو
تعال :ﭽﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭼ (التٌن ) 3 :هقد خمقو اهلل –سبحانو كتعال  -بأجمؿ
(

صكرة ىذا ما تبيف لمباحث كاهلل أىمـ.
(ُ)
(ِ)
(ّ)

جامع البياف لمطبرم.ُْٔ /ِّ :
ينظر :النكت كالعيكف لمماكردم.ُِ /ٔ :
أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ لمبيضاكم :تحقيؽ :محمد ىبد الرحمف المرىشمي دار إحياء التراث العربي –
بيركت طُ  ُُْٖ-ىػ .ُِٕ /ٓ .والبيضاوي ىو :ىبد اهلل بف ىمر بف محمد بف ىمي الشيرازم أبك
سعيد أك أبك الخير ناصر الديف البيضاكم :قاض مفسر ىةمة .كلد هي المدينة البيضاء (بفارس -قرب
شيراز) ككلي قضاء شيراز مدة .كصرؼ ىف القضاء هرحؿ إل

تبريز هتكهي هييا سنةٖٔٓ :ق.مف

تصانيفو " أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ -ط " يعرؼ بتفسير البيضاكم كغيره" .البداية كالنياية َُّّٗ :
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)

كالفيرس التمييدم َِٓ كُٔٓ.ك طبقات المفسريف لمداككدم.ِْٖ /ُ :
جامع البياف لمطبرم.ُْٔ /ِّ :
هتح القدير لمشككاني.ُِٖ /ٓ :
تفسير العز بف ىبد السةـ :تحقيؽ :الدكتكر ىبد اهلل بف إبراىيـ الكىبي دار ابف حزـ – بيركت طُ
ُُْٔىػُٗٗٔ /ـ ّ .ِّْ /والعز ابن عبد السالم :ىك ىبد العزيز بف ىبد السةـ بف أبي القاسـ بف

الحسف السممي الدمشقي ىز الديف الممقب بسمطاف العمماء :هقيو شاهعي بمغ رتبة االجتياد .كلد كنشأ هي

دمشؽ .كزار بغداد سنةٓٗٗ :ىػ هأقاـ شيرا .كىاد إل

لمزركمي .ُِ /ْ :كطبقات المفسريف لمداككدم.ُّٓ /ُ :

(ٕ) تفسير مقاتؿ بف سميماف.ُّٓ /ْ :
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دمشؽ كتكهي بالقاىرة سنة َٔٔق .اسأىةـ

ادلثحث انظادص
اختٍاراخ اتٍ خشي انكهثً يف طٕرج انطالق.
ٔفٍّ ارتعحيطانة:
ادلطهة األٔل :اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽ ﮈ ﮉ
ﮊﮋﭼ (الطالق.)7 :
ادلطهة انثاًَ :اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽﮌﮍ
ﮎﭼ (الطالق.)7 :

ادلطهة انثانث :اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝﮞﮟﭼ (الطالق.)7 :
ادلطهة انزاتع :اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽﰃﰄﰅ ﰆ
ﰇﰈﰉﰊﭼ (الطالق.)87 :
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ادلطهة األٔل
اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ

تعاىل:ﭽﮈﮉﮊﮋﭼ (الطةؽ.)ِ :

المراد بقولو تعالى:ﭽ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﭼ في اآلية الكريمة:
اختيارابنجزي-رحمههللا :-
أف ىػػذا خطػػاب لػػألزكاج كالمػػأمكر بػػو ىػػك الشػػيادة
ذىػػب اإلمػػاـ ابػػف جػػزم إل ػ ى
ىم الطةؽ كىم الرجعة حيث قاؿ_ رحمو اهلل_ " :ﭽﮈﮉﮊﮋﭼ ىذا
خطاب لألزكاج كالمأمكر بو ىك اإلشياد ىم الرجعة ىند الجميكر كقد اختمؼ هيو
ىؿ ىػك كاجػب أك مسػتحب ىمػ قػكليف هػي المػذىب كقػاؿ ابػف ىبػاس :ىػك الشػيادة
ىم الطػةؽ كىمػ الرجعػة كىػذا أظيػر سأف اإلشػياد بػو يرهػع اإلشػكاؿ كالنػزاع كال
هرؽ هي ىذا بيف الرجعة كالطةؽ كقد ذكرنا العدالة هي البقرة" (ُ).
الدراسة:
هي المسألة قكالف:
القول األول :ىك الشيادة ىم الطةؽ كىم الرجعة كىك ما اختػاره ابػف جػزم
(ّ)

كبو قاؿ ابف ىباس(ِ) ،كالسدم

(ْ)

كالزمخشرم

كالخازف

(ٓ)

.

القول الثاني :كأشيدكا ىم اإلمساؾ إف أمسكتمكىف كذلؾ ىػك الرجعػة قػاؿ بػو
(ٔ)

الطبرم
(ُ)
(ِ)
(ّ)

(ٕ)

كالماتريدم

التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم.ّْٖ /ِ :
المرجع السابؽ.ّْٖ/ِ :
ينظر جامع البياف لمطبرم.ْْْ /ِّ :

(ْ)

الكشاؼ ىف حقائؽ غكامض التنزيؿ لمزمخشرم.ٓٓٓ /ْ :

(ٔ)

جامع البياف لمطبرم.ْْْ /ِّ :

(ٓ)

(ٕ)

لباب التأكيؿ هي معاني التنزيؿ لمخازف.َّٕ /ْ :
تأكيةت أىؿ السنةػ لمما تريدمْٓ /َُ :
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(ُ)

كبو قاؿ الماكردم

(ِ)

كابف ىطية

كالقرطبي(ّ).

الترجيح:
أف القكؿ اسأكؿ ىك الراجح كىك اسأىـ كىك ما اختاره ابػف جػزم
مما سبؽ ى
يتبيف ى
أم" :المػ ػراد بالش ػػيادة ىمػ ػ الط ػػةؽ كىمػ ػ الرجع ػػة سأف اإلش ػػياد ب ػػو يره ػػع اإلش ػػكاؿ
كالن ػزاع كال هػػرؽ هػػي ىػػذا بػػيف الرجعػػة كالطػػةؽ" كظػػاىر كقػػكع ىػػذا اسأمػػر بعػػد ذكػػر
اإلمسػػاؾ أك الف ػراؽ أنػػو ارجػػع إل ػ كمييمػػا سأف اإلشػػياد جعػػؿ تتمػػة لممػػأمكر بػػو هػػي
معن الشرط لإلمساؾ أك الفراؽ سأف ىذا العطؼ يشبو القيد كاف لـ يكف قيدنا كشػأف
الشػػركط ال ػكاردة بعػػد جمػػؿ أف تعػػكد إل ػ جميعيػػا كظػػاىر صػػيغة اسأمػػر الداللػػة ىم ػ
الكجػػكب هيتركػػب مػػف ىػػذيف أف يكػػكف اإلشػػياد ىم ػ المراجعػػة كىم ػ بػػت الطػػةؽ
ال مػف النػكازؿ ىػذ مػا تب ىػيف لمباحػث كاهلل
كاجبىا ىم اسأزكاج سأف اإلشياد يرهع أشػكا ى
أىمـ.

(ُ)
(ِ)
(ّ)

النكت كالعيكف لمماكردم.ُّ /ٔ :
المحرر الكجيز هي تفسير الكتاب العزيز البف ىطية.ِّْ /ٓ :
تفسير القرطبي.ُٕٓ /ُٖ :
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ادلطهة انثاًَ
اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل:

ﭽﮌﮍﮎﭼ(الطؿاؽ.)ِ :

المراد بقولو تعالى :ﭽ ﮌ ﮍ ﮎﭼ في اآلية الكريمة:
اختيارابنجزي-رحمههللا :-
أف الم ػراد بإقامػػة الشػػيادة ىػػك :إقامتيػػا بػػالحؽ دكف ميػػؿ كال
ذىػػب ابػػف جػػزم إل ػ ى
غ ػػرض حي ػػث ق ػػاؿ _رحم ػػو اهلل_ " :ﭽ ﮌ ﮍ ﮎﭼ ى ػػذا خط ػػاب لمش ػػيكد
كاقامػػة الشػػيادة يحتمػػؿ أف يريػػد بيػػا القيػػاـ هػػإذا استشػػيد كجػػب ىميػػو أف يشػػيد كىػػك
ه ػػرض كفايػ ػػة كيحتم ػػؿ أف يريػ ػػد إقامتي ػػا بػ ػػالحؽ دكف مي ػػؿ كال غػ ػػرض كبي ػػذا هس ػ ػره
الزمخشرم كىك أظير لقكلو تعال  :ﭽﮎﭼ كىك كقكلو تعال  :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ (النساء.)ُ(")845 :
الدراسة:
كهي المسألة قكالف:
القول األول :ﭽ ﮌ ﮍ ﮎﭼ يريد إقامتيا بػالحؽ دكف ميػؿ كال غػرض،
(ِ)

كىػػك اختيػػار ابػػف جػػزم
(ٔ)

ىباس

(ّ)

كبػػو قػػاؿ الماتريػػدم

كالسدم(ٕ).

(ُ)

التسييؿ لعمكـ التنزيؿ االبف جزم.ّٖٓ /ِ :

(ّ)

تأكيةت أىؿ السنة لمما تريدم.ٓٔ /َُ :

(ِ) المرجع السابؽ.ّٖٓ/ِ :
(ْ)

الكشاؼ ىف حقائؽ غكامض التنزيؿ لمزمخشرم.ٓٓٓ /ْ :

(ٔ)

تنكير المقباس مف تفسير ابف ىباس.ْٕٓ :

(ٓ)

(ٕ)

تفسير القرطبي.ُٓٗ /ُٖ :

جامع البياف لمطبرم.ْْٓ /ِّ :
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(ْ)

كالزمخشػػرم

(ٓ)

كالقرطبػػي

كابػػف

القول الثاني :ﭽﮌ ﮍ ﮎﭼ يقكؿ :كأشيدكا ىم الحؽ إذا استشيدتـ
(ُ)

كأدكىػا ىمػ صػحة إذا أنػتـ دىيػتـ إلػ أدائيػا قالػو الطبػرم

(ِ)

كرجحػو البيضػاكم

كابف ىطية(ّ).
الترجيح:
ػأف القػػكؿ اسأكؿ ىػػك ال ػراجح كىػػك مػػا اختػػاره ابػػف جػػزم أم:
ممػػا سػػبؽ بػ ن
يتىضػػح ى
"يريد إقامتيا بػالحؽ دكف ميػؿ كال غػرض كبيػذا هسػره الزمخشػرم" كىػك مػا ذىػب أليػو
جمع مف المفسريف كىك أظير لقكلو تعال  :ﭽﮎﭼ هي قكلػو تعػال  :ﭽ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ (النساء )845 :كالشيادة مف اسأمكر التػي يجػب
التحػرم هييػػا كاقامتيػػا بالعػػدؿ كجعػػؿ الشػيادة خالصػػة هلل كال يػػأب الشػػاىد إذا يدىػػي

ألييا ىذا الذم ترجح لمباحث كاهلل أىمـ.

(ُ)
(ِ)
(ّ)

جامع البياف لمطبرم.ْْْ /ِّ :
أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ لمبيضاكم.َِِ /ٓ :
المحرر الكجيز هي تفسير الكتاب العزيز سأبف ىطية.ِّْ /ٓ :
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ادلطهة انثانث
اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل:

ﭽﮚﮛﮜﮝﮞﮟﭼ (الطةؽ.)ِ :

المراد بقولو تعالى :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ في اآلية الكريمة:
اختيارابنجزي-رحمههللا :-
أف الم ػراد بػػالتقكل كالمخػػرج هػػي قكلػػو تعػػال  :ﭽﮚﮛﮜ
ذىػػب ابػػف جػػزم إل ػ ى
ﮝﮞﮟﭼ :إنيا ىم العمكـ أم :مف يتؽ اهلل هي أقكالػو كأهعالػو يجعػؿ لػو مخرجػان
مػػف كػػرب الػػدنيا كاآلخ ػرة حيػػث قػػاؿ _رحمػػو اهلل_" :كمػػف يتػػؽ اهلل يجعػػؿ لػػو مخرجػػا
قيػػؿ :إنيػػا هػػي الطػػةؽ كمعناىػػا :مػػف يتػػؽ اهلل هيطمػػؽ طمقػػة كاحػػدة حسػػبما تقتضػػيو
السنة يجعؿ لو مخرجػنا بجػكاز الرجعػة متػ نػدـ ىمػ الطػةؽ كهػي ىػذا المعنػ ركم
ىػف ابػػف ىبػػاس -رضػػي اهلل ىنػػو -أنػػو قػػاؿ لمػف طمػػؽ ة ػػا" :إنػػؾ لػػـ تتػػؽ اهلل هبانػػت
منػػؾ ام أرتػػؾ كال أرل لػػؾ مخرج ػان" أم :ال رجعػػة لػػؾ كقيػػؿ :إنيػػا ىم ػ العمػػكـ أم:
مف يتؽ اهلل هي أقكالو كأهعالو يجعؿ لو مخرجا مف كرب الدنيا كاآلخػرة كقػد ركم ىػذا
أيضػػا ىػػف ابػػف ىبػػاس -رضػػي اهلل ىنػػو -كىػػذا أرجػػح لخمسػػة أكجػػو أحػػدىا :حمػػؿ
المفػظ ىمػ ىمكمػػو هيػػدخؿ هػي ذلػػؾ الطػػةؽ كغيػره ال ػاني :أنػػو ركم أنيػػا نزلػػت هػػي
ىػكؼ بػف مالػؾ اسأشػجعي كذلػؾ أنػو أسػر كلػده كضػيؽ ىميػو رزقػو هشػك ذلػؾ إلػ
رسػػكؿ اهلل -صػػم اهلل ىميػػو كسػػمـ -هػػأمره بػػالتقكل همػػـ يمبػػث إال يسػػي ار كانطمػػؽ كلػػده
ككسع اهلل رزقو كال الث :أنو ركم ىػف رسػكؿ اهلل -صػم اهلل ىميػو كسػمـ -أنػو ق أرىػا
(ُ)

هقػػاؿ :مخرجػػا مػػف شػػبيات الػػدنيا كمػػف غم ػرات المػػكت كمػػف شػػدائد يػػكـ القيامػػة

كال اربػػع :ركم ىػػف النبػػي -صػػم اهلل ىميػػو كسػػمـ -أنػػو قػػاؿ :إنػػي سأىمػػـ آيػػة لػػك أخػػذ

(ُ)

كالحديث هي الفتح الرباني لترتيب مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ الشيباني.ٗٗ /ُٗ :
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الن ػػاس بي ػػا لكف ػػتيـ ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ اآلي ػػة :هم ػػا زاؿ يقرؤى ػػا كيعي ػػدىا

(ُ)

الخػ ػػامس :قكلػ ػػو :ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﭼ  ،هػ ػػإف ىػ ػػذا ال يناسػ ػػب الطػ ػػةؽ كانمػ ػػا
يناسب التقكل ىم العمكـ"(ِ).
الدراسة:
كهي المسألة قكالف:
القول األول :أم :مف يتؽ اهلل هي أقكالو كأهعالو يجعؿ لو مخرجان مف كرب الدنيا
(ْ)

كاآلخرة ،كىك ماختاره ابف جزم(ّ) ،كقاؿ بػو الزجػاج
(ٕ)

كالكاحدم

كقتادة

(ٖ)

(ٔ)

(ٓ)

كابػف ىبػاس

كالماتريػدم

كالكمبي(ٗ).
(َُ)

القاااااول الثااااااني :يطم ػ ػػؽ لمس ػ ػػنة كي ارج ػ ػػع لمس ػ ػػنة قال ػ ػػو الس ػ ػػدم
(ُُ)

الضحاؾ
(ُ)
(ِ)

(ُِ)

كالزمخشرم

كابف ىطية

التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم.ّٖٓ /ِ :

(ّ)

(ٓ)

تأكيةت أىؿ السنة لمما تريدم.ٓٔ /َُ :

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

كالنسفي(ُْ).

كالحديث هي مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح :برقـ :َّٓٔ :صٖ.ِّّٖ /
المرجع السابؽ.ّٖٓ /ِ :

(ْ)

(ُّ)

كب ػ ػػو ق ػ ػػاؿ

معاني القرآف كاىرابو لمزجاج.ُْٖ /ٓ :

النكت كالعيكف لمماكردم.ُّ /ٔ :
الكجيز لمكاحدم.َُُٕ :
جامع البياف لمطبرم.ْْٖ /ِّ :
النكت كالعيكف لمماكردم.ُّ /ٔ :

(َُ)
(ُُ)

جامع البياف لمطبرم.ْْٔ /ِّ :
المرجع السابؽ.ْْٔ /ِّ:

(ُِ)

الكشاؼ ىف حقائؽ غكامض التنزيؿ لمزمخشرم.ٓٓٓ /ْ :

(ُْ)

مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ لمنسفي :تحقيؽ :يكسؼ ىمي بديكم راجعو كقدـ لو :محيي الديف ديب دار

(ُّ)

المحرر الكجيز هي تفسير الكتاب العزيز البف ىطية.ِّْ /ٓ :

الكمـ الطيب بيركت طُُْٗ ُ ىػ ُٖٗٗ-ـ .ْٖٗ/ّ .والنسفي ىو :ىبد اهلل بف أحمد بف محمكد

النسفي أبك البركات حاهظ الديف :هقيو حنفي مفسر مف أىؿ إيذج (مف ككر أصبياف) ككهاتو هييا سنة:

َُٕق .اسأىةـ لمزركمي .ٕٔ /ْ :كطبقات المفسريف لألدنو كم :ص.ِّٔ :
97

الترجيح:
أف القػػكؿ اسأكؿ ىػػك الػػراجح كىػػك اختيػػار ابػػف جػػزم كمػػف معػػو
ممػػا سػػبؽ ى
يتبػ ىػيف ى

أف قكلو تعال  :ﭽﮚﮛﮜﮝﮞﮟﭼ معناىا لمعمكـ "أم :مف يتؽ اهلل هػي
مف ى
أقكالو كأهعالو يجعؿ لو مخرجنا مف كرب الدنيا كاآلخرة ،كذلؾ لخمسة أكجػو ذكرىػا ابػف
جزم_رحمػو اهلل_ أحػػدىا :حمػػؿ المفػػظ ىمػ ىمكمػو هيػػدخؿ هػػي ذلػػؾ الطػػةؽ كغيػره
ال ػػاني :أنػػو ركم أنيػػا نزل ػػت هػػي ىػػكؼ ب ػػف مالػػؾ اسأشػػجعي كذل ػػؾ أنػػو أسػػر كل ػػده
كضيؽ ىميو رزقو هشك ذلؾ إل رسكؿ اهلل -صم اهلل ىميو كسمـ -هأمره بػالتقكل
همـ يمبث إال يسي انر كانطمؽ كلده ككسع اهلل رزقو كال الث :أنو ركم ىػف رسػكؿ اهلل -
ص ػػم اهلل ىمي ػػو كس ػػمـ -أن ػػو ق أرى ػػا هقػ ػاؿ :مخرجػ ػنا م ػػف ش ػػبيات ال ػػدنيا كم ػػف غمػ ػرات
المكت كمف شدائد يكـ القيامة كالرابع :ركم ىف النبي -صػم اهلل ىميػو كسػمـ -أنػو
قاؿ :إني سأىمـ آية لك أخذ الناس بيا لكفػتيـ :ﭽﮚﮛﮜﮝﮞﮟﭼ اآليػة همػا
زاؿ يقرؤىػ ػػا كيعيػ ػػدىا الخ ػ ػػامس :قكلػ ػػو :ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ هػ ػػإف ى ػ ػػذا ال
يناسب الطةؽ كانما يناسب التقػكل ىمػ العمػكـ" كىػذا يشػمؿ الطػةؽ كالػرزؽ ككػؿ
امكر الدنيا كاسأخرة كال يخصص العمػكـ إال بػدليؿ أك قرينػة صػارهو ىػذا مػا تػرىجح

لمباحث كاهلل أىمـ.
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ادلطهة انزاتع
اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽﰃﰄﰅ ﰆﰇﰈﰉ
ﰊﭼ (الطةؽ.)ُِ :

المراد بقولو تعالى :ﭽ ﰈ ﰉ ﰊﭼ في اآلية الكريمة:
اختيارابنجزي-رحمههللا :-
أف المراد بالمما مة هي آلية يراد بو العدد حيػث قػاؿ _رحمػو
ذىب ابف جزم إل ى

اهلل_" :كمػػف اسأرض مػ ميف ال خػػةؼ أف السػػمكات سػػبع كأمػػا اسأرض هػػاختمؼ هييػػا

هقيػػؿ :إنيػػا س ػػبع أرضػػيف لظػػاىر ى ػػذه اآليػػة كلقكلػػو -ص ػػم اهلل ىميػػو كسػػمـ :-م ػػف
(ُ)

كقيػؿ :إنمػا ىػي كاحػدة

غصب شب نار مف أرض طكقو يكـ القيامة مف سبع أرضيف

هقكلو :م ميف ىم القكؿ اسأكؿ يعني بو المما مة هي العدد كىم القكؿ ال ػاني :يعنػي
بو المما مة هي ىظـ الجرـ كك رة العمار كغير ذلؾ كاسأكؿ أرجح"(ِ).
الدراسة:
كهي المسألة قكالف:
القول األول :كىك ما اختاره ابف جزم بأف المراد بالسػبع اسأ ارضػيف المما مػة هػي
(ّ)

العدد كبو قاؿ ابف ىباس
(ُ)

(ِ)
(ّ)
(ْ)

(ْ)

كالطبرم

(ٓ)

كقتادة

(ٔ)

كالزجاج

(ٕ)

كالزمخشرم

الحديث ذكره هي التيسير كأكلو( :مف ظمـ) كىزاه لمشيخيف (البخارم كمسمـ) كأحمد ىف ىائشة كسعيد بف
زيد .كىك هي المسند ج ُ ص ُٕٖ كج ٔ ص ٕٗ.
التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم.ّٖٖ /ِ :
تنكير المقباس مف تفسير ابف ىباس :ص.ْٕٔ :
جامع البياف لمطبرم.ْٔٗ /ِّ :

(ٓ)

المرجع السابؽ.َْٕ/ِّ :

(ٕ)

الكشاؼ ىف حقائؽ غكامض التنزيؿ لمزمخشرم.ُٓٔ /ْ :

(ٔ) معاني القرآف كاىرابو لمزجاج.ُٖٗ /ٓ :
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(ُ)

كقاؿ بو ال عمبي

كىك قكؿ الجميكر(ِ).

القاول ال ػاني :ﭽ ﰈ ﰉ ﰊﭼ يعنػي بػو المما مػػة هػي ىظػـ الجػرـ كك ػرة
(ّ)

العمار كنزكؿ المطر كاخراج النبات كغير ذلؾ ،كبػو قػاؿ البغػكم
السةـ

(ْ)

كالعػز بػف ىبػد

كالضحاؾ(ٓ).

الترجيح:
ػأف ال ػراجح ىػػك مػػا ذىػػب أليػػو الجميػػكر كىػػك مػػا
ممػػا سػػبؽ مػػف الد ارسػػة بػ ى
يتبػ ىػيف ى

"بإف المقصكد بالسػبع اال ارضػيف يعنػي بػو المما مػة هػي العػدد كقػكؿ
اختاره ابف جزم ى
الجميػػكر أكل ػ بالتقػػديـ" كالسػػمكات السػػبع كاسأرض أك اسأرضػػيف السػػبع يتنػػزؿ أمػػر

اهلل بيػػنيف كالمخالفػػة ىنػػو مخالفػػة ىػػف أمػػر تتجػػاكب بػػو أقطػػار السػػمكات كاسأرضػػيف
كيتسامع بو المأل اسأىمػ

كخمػؽ اهلل اآلخػركف هػي السػمكات كاسأرضػيف هيػي مخالفػة

بمقاء شنعاء ال يقدـ ىمييا ذك ىقؿ مؤمف جاءه رسكؿ يتمػك ىميػو آيػات اهلل مبينػات
كيبيف لو ىذا اسأمر ليخرجو مف الظممات إل النكر كىذا اسأمر يتنزؿ بػيف السػمكات
كاسأرض لينشئ هي قمب المؤمف ىقيدة أف اهلل ىم كؿ شيء قدير كاهلل أىمـ.

(ُ)

الكشؼ كالبياف ىف تفسير القرآف لم عمبي :تحقيؽ :إلماـ أبي محمد بف ىاشكر مراجعة كتدقيؽ :اسأستاذ
نظير الساىدم دار إحياء التراث العربي بيركت – لبناف طُ  ََِِ-ـ .ِّْ /ٗ .والثعمبي ىو:

أحمد بف محمد بف إبراىيـ ال عمبي أبك إسحاؽ :مفسر مف أىؿ نيسابكر لو اشتغاؿ بالتأريخ .مف كتبو
(ىرائس المجالس -ط) هي قصص اسأنبياء ك (الكشؼ كالبياف هي تفسير القرآف -خ) يعرؼ بتفسير
ال عمبي تكهي سنةِْٕ :ق .ينظر :اسأىةـ لمزركمي .ُِِ /ُ :كابف خمكاف ُ.ِِ :

(ِ)

تفسير القرطبي.ُْٕ /ُٖ :

(ْ)

تفسير العز بف ىبد السةـ.ّّّ /ّ :

(ّ)

(ٓ)

إحياء التراث لمبغكم.ُُْ /ٓ :
تفسير القرطبي.ُٕٓ /ُٖ :
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ادلثحث انظاتع
اختٍاراخ اتٍ خشي انكهثً يف طٕرج انتحزٌى.
ٔفٍّ يطهثاٌ:
ادلطهة االٔل :اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴﭵﭶﭼ (التحريـ.)ّ :

ادلطهة انثاًَ :اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل:ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠﯡﯢﯣﯤﭼ (التحريـ.)ُُ :
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ادلطهة األٔل
اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭼ
(التحرٌم.)4 :

المراد بقولو تعالى :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭼ في اآلية.
اختيارابنجزي-رحمههللا :-
أف الم ػراد بالسػػر هػػي اآليػػة :ىػػك تح ػريـ الجاريػػة حيػػث قػػاؿ
ذىػػب ابػػف جػػزم إل ػ ى
_رحم ػػو اهلل_ " :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ اختم ػػؼ ه ػػي ى ػػذا الح ػػديث
ىم

ة ة أقكاؿ أحدىا :أنو تحريـ الجارية هإنػو لمػا حرميػا قػاؿ لحفصػة :ال تخبػرم

بذلؾ أحػدا كاآلخػر :أنػو قػاؿ :إف أبػا بكػر كىمػر يميػاف اسأمػر مػف بعػده كال الػث :أنػو
قكلو شربت ىسة كاسأكؿ أشير كبعض أزكاجو حفصة"(ُ).
الدراسة:
كهي المسألة أربعة أقكاؿ:
(ِ)

القول اسأكؿ :ىك ىأنو تحريـ الجارية(مارية القبطية)

(ّ)

لحفصة :ال تخبرم بذلؾ أحدان كىك اختيار ابف جزم
(ٓ)

كالزجاج
(ُ)
(ِ)

كالماتريدم(ٔ)كبو قاؿ ابف ىطية

(ٕ)

هإنو لما حرميا قاؿ
(ْ)

كبو قاؿ الطبرم

كىك قكؿ الجميكر(ٖ).

التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم.َّٗ /ِ :
كىي مارية القبطية جارية مف بنات الممكؾ أىداىا ممؾ مف بطارقة الركـ يقاؿ لو :المقكقس لمنبي -صم اهلل

ىميو كسمـ  -كىي أـ إبراىيـ ابف النبي -صم اهلل ىميو كسمـ  . -اآلحاد كالم اني البف أبي ىاصـ.ْْٕ /ٓ :
(ّ) المرجع السابؽ.َّٗ/ِ :
(ْ)

جامع البياف لمطبرم.ُْٖ /ِّ :

(ٓ)

لباب التأكيؿ هي معاني التنزيؿ لمخازف.ُّّ /ْ :

(ٕ)

المحرر الكجيز هي تفسير الكتاب العزيز البف ىطية.ِّٗ /ٓ :

(ٔ)

(ٖ)

تأكيةت أىؿ السنة لمما تريدم.ٕٔ /َُ :

المرجع السابؽ.َّّ /ٓ :
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القول الثاني :أنو قاؿ :إف أبا بكر كىمر يمياف اسأمر مف بعده قاؿ بو سعيد بػف
(ُ)

جبير كابف ىباس

كالضحاؾ

(ِ)

(ّ)

كبو قاؿ الكاحدم

كالكمبي(ْ).

القااااول الثالااااث :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ ىػ ػػك :حػ ػػديث ماريػ ػػة كامامػ ػػة
الشيخيف قالو الزمخشرم(ٓ) ،كبو قاؿ العز ابف ىبد السةـ(ٔ).
(ٖ)

القول الرابع :أنػو قكلػو :شػربت ىسػة قالػو البيضػاكم(ٕ) ،كبػو قػاؿ ابػف ك يػر
كالشككاني(ٗ).
الترجيح:

أف القكؿ اسأكؿ ىك الراجح كىك قكؿ الجميكر كاختيار ابف
ى
مما سبؽ ى
يتبيف ى
أف المراد بالسر هي اآلية ىك :تحريـ الجارية هإنو لما حرميا
جزم كمف معو مف ى
قاؿ لحفصة :ال تخبرم بذلؾ أحدنا كىذا ىتاب مف اهلل سبحانو كتعال لنبيو – صم

اهلل ىميو كسمـ-كىك ىتاب مؤ ر مكح هما يجكز أف يحرـ المؤمف ىم نفسو ما أحمو
اهلل لو مف متاع كالرسكؿ -صم اهلل ىميو كسمـ -لـ يكف حرـ العسؿ أك مارية
بمعن التحريـ الشرىي إنما كاف قد قرر حرماف نفسو هجاء ىذا العتاب يكحي بأف
ما جعمو اهلل حةالن هة يجكز حرماف النفس منو ىمدان إرضاء سأحد كاهلل أىمـ.

(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)

الكشؼ كالبياف ىف تفسير القرآف لم عمبي.ّْٓ /ٗ :
المرجع السابؽ.ّْٓ /ٗ :
الكجيز لمكاحدم :ص.ُُُِ :
تفسير القرطبي.ُٖٔ /ُٖ :
الكشاؼ ىف حقائؽ غكامض التنزيؿ لمزمخشرم.ٓٔٓ /ْ :

(ٔ)

تفسير العز بف ىبد السةـ.ّّٔ /ّ :

(ٖ)

تفسير ابف ك ير.ُُٔ /ٖ :

(ٕ)

(ٗ)

أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ لمبيضاكم.ِِْ /ٓ :

هتح القدير لمشككاني.ِٖٗ /ٓ :
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ادلطهة انثاًَ
اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽﯝﯞﯟﯠﯡﯢ
ﯣﯤﭼ (التحريـ.)ُُ :

المراد بقولو تعالى :ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﭼ في اآلية الكريمة:
اختيارابنجزي-رحمههللا :-
ذىػػب ابػػف جػػزم إل ػ أف الم ػراد بالنجػػاة مػػف هرىػػكف كىممػػو هػػي اآليػػة تعنػػي كف ػره
كظمم ػػو حي ػػث ق ػػاؿ -رحم ػػو اهلل " :-ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﭼ تعن ػػي :كفػ ػره كظمم ػػو
كقيؿ :مضاجعتو ليا كىذا ضعيؼ"(ُ).
الدراسة:
كهي المسألة قكالف:
أف الم ػراد بالنجػػاة مػػف هرىػػكف كىممػػو هػػي اآليػػة تعنػػي :كف ػره كظمػػـ
القااول األول :ى
(ِ)

كىػ ػػك مػ ػػا اختػ ػػاره ابػ ػػف جػ ػػزم
(ٔ)

كالكاحدم

(ٕ)

كالزمخشرم

(ّ)

كبػ ػػو قػ ػػاؿ الطبػ ػػرم
(ٖ)

كابف ىطية

(ُ)

التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم.ّّٗ /ِ :

(ّ)

جامع البياف لمطبرم.ََٓ /ِّ :

(ٓ)
(ٔ)

الكشؼ كالبياف ىف تفسير القرآف لم عمبي.ِّٓ /ٗ :
تنكير المقباس مف تفسير ابف ىباس :ص.ْٕٖ :
الكجيز لمكاحدم :ص.ُُُْ :

(ٕ)

الكشاؼ ىف حقائؽ غكامض التنزيؿ لمزمخشرم.ّٕٓ /ْ :

(ٗ)

تفسير القرطبي.َِّ /ُٖ :

(ٖ) المحرر الكجيز هي تفسير الكتاب العزيز البف ىطية.ّّٓ /ٓ :
(َُ)

مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ لمنسفي.َٖٓ /ّ :
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كال عمبػ ػػي

(ٗ)

كالقرطبي

(ِ) المرجع السابؽ.ّّٗ/ِ :
(ْ)

(ْ)

(ٓ)

كابػ ػػف ىبػ ػػاس

كالنسفي(َُ).

القول الثاني :ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﭼ مضاجعتو ليا أم :الجماع ،قالػو ابػف
(ُ)

ىباس

كبو قاؿ العز بف ىبد السةـ(ِ).

الترجيح:
أف القػكؿ اسأكؿ ىػك الػراجح كىػك النجػاة مػف
ى
مما سػبؽ هػي د ارسػة اسأقػكاؿ ى
يتبيف ى
هرىػػكف كىممػػو هػػي اآليػػة تعنػػي :كف ػره كظممػػو كىػػك مػػا اختػػاره ابػػف جػػزم كىػػك مػػذىب
كي ػػرجح ماذى ػػب ألي ػػو الجمي ػػكر كه ػػي ى ػػذا بي ػػاف أني ػػا ل ػػـ تم ػػؿ إلػ ػ
جمي ػػكر العمم ػػاء ي

معصيتو مع شدة ما قاست مف العذاب ككذا هميكف صكالح النساء كقد أكرميا اهلل بأف

رأت بيتيػػا بالجنػػة هػػة ك ارمػػة كال شػػفاىة هػػي أمػػر الكفػػر كاإليمػػاف كأمػػر الخيانػػة هػػي
العقيػػدة حت ػ سأزكاج اسأنبيػػاء! كىػػا ىػػي ذم ام ػرأة هرىػػكف لػػـ يصػػدىا طكهػػاف الكفػػر
الػػذم تعػػيش هيػػو هػػي قصػػر هرىػػكف ىػػف طمػػب النجػػاة كحػػدىا كقػػد تب ػرأت مػػف قصػػر
هرىكف طالبة إل ربيا بيتنا هي الجنة كتبػرأت مػف صػمتيا بفرىػكف هسػألت ربيػا النجػاة
منو كتبرأت مف ىممو مخاهة أف يمحقيا مف ىممو شيء كىػي ألصػؽ النػاس بػو هػة
أما القكؿ ال اني :همـ أجد مف يقكؿ بو ىإال قمة كىك ضعيؼ كما
ينجكا أحد إال بعممو ى
ضعفو ابف جزم ىذا ما تبيف لمباحث كاهلل أىمـ.

(ُ)
(ِ)

النكت كالعيكف لمماكردم.ْٖ /ٔ :
تفسير العز بف ىبد السةـ.ّّٗ /ّ :
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انفصم انزاتع

اختٍاراخ اإلياو اتٍ خشي انكهثً يف اجلشء
انتاطع ٔانعشزٌٔ.
ٔفٍّ مثاٍَح يثاحث:
ادلثحث األٔل :اختٍاراخ اتٍ خشي يف طٕرج :ادلهه.
ادلثحث انثاًَ :اختٍاراخ اتٍ خشي يف طٕرج :انمهى.
ادلثحث انثانث :اختٍاراخ اتٍ خشي يف طٕرج :احلالح.
ادلثحث انزاتع :اختٍاراخ اتٍ خشي يف طٕرتً :ادلعارج،
َٕٔذ.
ادلثحث اخلايض :اختٍاراخ اتٍ خشي يف طٕرتً :اجلٍ،
ٔادلشيم.
ادلثحث انظادص :اختٍاراخ اتٍ خشي يف طٕرج :ادلدثز.
ادلثحث انظاتع :اختٍاراخ اتٍ خشي يف طٕرتً :انمٍايح
ٔاالَظاٌ.
ادلثحث انثايٍ :اختٍاراخ اتٍ خشي يف طٕرج :ادلزطالخ.
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ادلثحث األٔل
اختٍاراخ اتٍ خشي انكهثً يف طٕرج تثارن.
ٔفٍّ طتح يطانة:
ادلطهة األٔل :اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭼ (الملك.)8 :
ادلطهة انثاًَ :اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞﭟﭠﭡﭢﭼ (طٕرج ادلهه.)2 :
ادلطهة انثانث :اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽﮟﮠﮡﮢ
ﮣﮤﮥﮦﭼ (الملك.) 2 :

ادلطهة انزاتع :اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴﮵ﭼ (الملك.)1 :

ادلطهة اخلايض :اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽﭜ ﭝﭞﭟ
ﭠ ﭡﭢﭼ (الملك.)83 :

ادلطهة انظادص :اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽ ﭪ ﭫ
ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭼ (الملك.)85 :
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ادلطهة األٔل
اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙﭼ (الممؾ.)ُ :

المراد بقولو تعالى ﭽ ﭓ ﭔ ﭼ في اآلية الكريمة:
اختيارابنجزي-رحمههللا :-
أف الم ػراد بالممػػؾ هػػي اآليػػة أم :ممػػؾ السػػمكات كاسأرض
ذىػػب ابػػف جػػزم إل ػ ى
كالػ ػػدنيا كاآلخ ػ ػرة حيػ ػػث قػ ػػاؿ_ رحمػ ػػو اهلل_ " :ﭽ ﭓ ﭔﭼ يعنػ ػػي ممػ ػػؾ السػ ػػماكات
كاسأرض كالدنيا كاآلخرة كقيؿ :يعني ممؾ الممكؾ هي الدنيا هيك كقكلو :مالػؾ الممػؾ
كاسأكؿ أىـ كأىظـ"(ُ).
الدراسة:
كهي المسألة قكالف:
القاااول األول :ى ػػك م ػػا اخت ػػاره اب ػػف ج ػػزم يعن ػػي مم ػػؾ الس ػػماكات كاسأرض كال ػػدنيا
(ِ)

كاآلخ ػ ػرة كبػ ػػو قػ ػػاؿ الشػ ػػككاني
(ٔ)

ىاشكر

(ُ)
(ِ)
(ّ)

التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم.ّْٗ /ِ :
هتح القدير لمشككاني.َّٖ/ٓ/ :
جامع البياف لمطبرم.َٓٓ/ِّ :

(ْ)

(ٔ)

التحرير كالتنكير البف ىاشكر.َُ /ِٗ :

(ٕ)

كالطبػ ػػرم

كالعز ابف ىبد السةـ(ٕ).

ينضر تفسير القرطبي.َِٔ/ُٖ/ :

(ٓ)

(ّ)

مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ لمنسفي.َُٓ /ّ :

تفسير العز بف ىبد السةـ.َّْ /ّ :
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(ْ)

كابػ ػػف ىبػ ػػاس

(ٓ)

كالنسػ ػػفي

كابػ ػػف

القااول الثاااني :يعنػػي ممػػؾ الممػػكؾ هػػي الػػدنيا هيػػك كقكلػػو :مالػػؾ الممػػؾ قالػػو ابػػف
ىطية

(ُ)

(ِ)

كبو قاؿ الزمخشرم

كابف ك ير(ّ) ،كالماتريدم(ْ) ،كالكاحدم(ٓ).

الترجيح:
أف القكؿ اسأكؿ ىك الراجح كىك ما اختاره ابف جزم
كيظير مف أقكاؿ العمماء ى

أف اهلل سبحانو كتعال
ى

لو ممؾ الدنيا كاسأخرة هيك المتصرؼ هي أمرىما جميعان

كاآلية تدؿ ىم ممؾ السماكات كاسأرض كالدنيا كاآلخرة هيي تدؿ ىم العمكـ هاهلل
لو ممؾ الدنيا كاسأخرة كىك المتصرؼ هييما بما شاء ككيؼ يشاء كالتعريؼ هي
الممؾ ىم

ىذا الكجو تعريؼ الجنس الذم يشمؿ جميع أهراد الجنس كىك

اإلستغراؽ هما يكجد مف أهراده هرد إال كىك مما هي قدرة اهلل هيك يعطيو كىك يمنعو
همف الممؾ كمف القدرة كاف خمؽ المكت كالحياة ككاف االبتةء بيما ككاف خمؽ
السمكات كتزيينيا بالمصابيح كجعميا رجكما لمشياطيف ككاف إىداد جينـ بكصفيا
ال لمبشر ككاف
كىيئتيا كخزنتيا ككاف العمـ بالسر كالجير ككاف جعؿ اسأرض ذلك ن
الخسؼ كالحاصب كالنكير ىم المكذبيف اسأكليف ككاف إمساؾ الطير هي السماء
ككاف القير كاالستعةء ككاف الرزؽ كما يشاء ككاف اإلنشاء كىبة السمع
كاسأبصار كاسأهئدة ككاف الذرء هي اسأرض كالحشر ككاف االختصاص بعمـ
اآلخرة ككاف ىذاب الكاهريف ككاف الماء الذم بو الحياة ككاف الذىاب بو ىند ما
يريد هكؿ ىذا يدؿ ىم قدرة اهلل تعال

كممكو كقكتو ىذا ما تبيف لمباحث كاهلل

أىمـ.
(ُ)
(ِ)

المحرر الكجيز هي تفسير الكتاب العزيز البف ىطية.ّّٕ/ٓ :
الكشاؼ لمزمخشرم.ْٕٓ/ْ :

(ّ) تفسير ابف ك ير.ُٕٔ/ٖ :

(ْ)
(ٓ)

تأكيةت أىؿ السنة لمما تريدم.َُُ /َُ :
الكجيز لمكاحدم.ُُُٔ :
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ادلطهة انثاًَ
اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ
ﭢﭼ (سكرة الممؾ.)ِ :

المراد بقولو تعالى :ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭼ في اآلية الكريمة:
اختيارابنجزي-رحمههللا :-
أف المراد بالمكت هي اآلية أم :مػكت الخمػؽ كحيػاتيـ حيػث
ذىب ابف جزم إل ى

قػاؿ _رحمػو اهلل_" :خمػؽ المػكت كالحيػاة يعنػي :مػكت الخمػؽ كحيػاتيـ كقيػؿ :المػػكت
الدنيا سأف أىميا يمكتكف كالحياة اآلخرة سأنيػا باقيػة هيػك كقكلػو تعػال  :ﭽ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ (العنكبررروت ) ٦3 :كى ػػك ىمػ ػ ى ػػذا كص ػػؼ بالمص ػػدر كاسأكؿ
أظير"(ُ).
الدراسة:
كهي المسألة قكالف:
القاول األول :خمػؽ المػكت كالحيػاة يعنػي مػكت الخمػؽ كحيػاتيـ كىػك اختيػار ابػػف
جزم

()2

(ّ)

كبػو قػاؿ قتػادة

(ْ)

كالماتريػدم

(ٓ)

كمقاتػؿ

بو النسفي(ٖ).
(ُ)

()2

المرجع السابؽ.ّْٗ/ِ :

(ّ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم.ّْٗ/ِ :
تفسير ابف ك ير.ُٕٔ/ٖ :
تأكيؿ اىؿ السنة لمما تريدم.َُّ/َُ :
تفسير مقاتؿ بف سميماف.ّٖٗ /ْ :
الكجيز لمكاحدم.ُُُٔ/ُ :

جامع البياف لمطبرم.َٓٓ /ِّ :
مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ لمنسفي.َُٓ /ّ :
111

(ٔ)

كالكاحػدم

(ٕ)

كالطبػرم

كقػاؿ

القااول الثاااني :المػػكت الػػدنيا سأف أىميػػا يمكتػػكف كالحيػػاة اآلخ ػرة سأنيػػا باقيػػة هيػػك
كقكل ػ ػػو تع ػ ػػال  :ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ (العنكبرررررروت٦3 :
(ُ)

القرطبػي

(ِ)

كالشػككاني

(ّ)

كالمػػاكردم

(ْ)

كابػف ىطيػة

) كب ػ ػػو قػ ػ ػػاؿ
(ٓ)

كالتسػػترم

كىطػاء كابػػف

ىباس كالبغكم(ٔ).
الترجيح:
أف الراجح كاسأقرب لمصكاب ىك :القكؿ
كيتبيف لي مف خةؿ دراستي هيما سبؽ ى

اسأكؿ كىك ما اختاره ابف جزم كذلؾ أنو ييقصد بو خمؽ المكت كالحياة يعني:

مكت الخمؽ كحياتيـ كالمكت كالحياة ىما أىظـ العكارض لجنس الحيكاف الذم ىك
أىجب المكجكد ىم

اسأرض كالذم اإلنساف نكع منو كىك المقصكد بالمخاطبة

بالشرائع كالمكاىظ هاإلماتة تصرؼ هي المكجكد بإىداده لمفناء كاإلحياء تصرؼ
هي المعدكـ بإيجاده

أف
ـ إىطائو الحياة ليستكمؿ كجكد نكىو كيظير لمباحث ى

المكت يشمؿ المكت السابؽ ىم الحياة كالمكت الةحؽ ليا كالحياة تشمؿ الحياة
كيقصد بذلؾ العمكـ كاهلل أىمـ.
اسأكل هي ىذه الدنيا كالحياة اآلخرة ي

(ُ) تفسير القرطبي.َِٔ/ُٖ :

(ِ) هتح القدير لمشككاني.َّٖ/ ٓ :
(ّ)

(ْ)
(ٓ)

النكت كالعيكف لمماكردم.َٓ/ٔ :
المحرر الكجيز هي تفسير الكتاب العزيز البف ىطية.ّّٕ /ٓ :
سنةِّٖ :ىػ

ينظر تفسير التسترم :سأبك محمد سيؿ بف ىبد اهلل بف يكنس بف رهيع التيسترم المتكه
جمعيا :أبك بكر محمد البمدم تحقيؽ :محمد باسؿ ىيكف السكد منشكرات محمد ىمي بيضكف  /دارالكتب
العممية – بيركت طُ ُِّْ-ىػ .ُِٕ/ُ .والتستري ىو :أبك محمد سيؿ بف ىبد اهلل بف يكنس بف رهيع

التيسترم كلد هي تي ٍستير قرب شيراز هي بةد خكزستاف كاف أحد أئمة الصكهية هي ىصره لو أقكاؿ هي
تفسير بعض اآليات جمعيا أبك بكر محمد البمدم هي كتاب كنسبيا إليو كىرؼ ىذا الكتاب بتفسير

(ٔ)

التسترم تكهي هي البصرة سنةِّٖ :ق .االىةـ لمزركمي .ُّْ/ّ :كتذكرة الحفاظ لمذىبي.ٖٔٓ /ِ :
إحياء التراث لمبغكم.ُِْ /ٓ :
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ادلطهة انثانث
اختٍار اتٍ خش ي يف لٕنّ تعاىل :ﭽﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﭼ
(الممؾ.) ٕ :

المراد بقولو تعالى :ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ في اآلية الكريمة:
اختيارابنجزي-رحمههللا :-
أف المػراد بمػػا ييسػمع مػػف الشػػييؽ ىػػك :صػػكت جيػػنـ حيػػث
ذىػب ابػػف جػػزم إلػ ى

قػػاؿ -رحمػػو اهلل" :-سػػمعكا ليػػا شػػييقان الشػػييؽ أقػػبح مػػا يكػػكف مػػف صػػكت الحمػػار
كيعنػػي بػػو ىنػػا مػػا يسػػمع مػػف صػػكت جيػػنـ لشػػدة غميانيػػا كىكليػػا أك شػػييؽ أىميػػا
(ُ).

كاسأكؿ أظير"
الدراسة:

كهي المسألة قكالف:
لشدة غميانيا كىك
القول األول :المراد بالشييؽ ىنا ما يسمع مف صكت جينـ ٌ
(ِ)

اختيار ابف جزم كبو قاؿ الطبرم
كبو قاؿ ال عالبي
(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)

(ٓ)

كالشككاني

(ٔ)

كقاؿ بو ابف ىطية
(ٕ)

كالكاحدم

(ّ)

كاختاره ابف ىباس

(ْ)

(ٖ)

كالنسفي

التسييؿ لعمكـ التنزيؿ ابف جزم.ّٗٓ /ِ :
جامع البياف لمطبرم.َٖٓ/ّٓ :
المحرر الكجيز البف ىطية ٓ.ّّٗ/
تفسير القرطبي ُٖ.ُُِ/
الجكاىر الحساف هي تفسير القرآف لم عالبي :تحقيؽ :الشيتخ محمد ىمي معكض كالشيخ ىادؿ أحمد ىبد
المكجكد دار إحياء التراث العربي – بيركت طُ ُُْٖ-ىػ .ْٖٓ/ٓ .والثعالبي ىو :أبكزيد ىبد الرحمف

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

بف محمد بف مخمكؼ يمفسِّر جزائرم .تكهي ال عالبي هي الجزائر كدهف هييا سنةٖٕٔ :ق .نقة ىف
المكسكىة العربية العالمية .http://www.mawsoah.net

هتح القدير لمشككاني.َُّ/ٓ :
الكجيز لمكاحدم.ُُُٕ/ُ :

مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ لمنسفي.ُِٓ /ّ :
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كبو قاؿ مقاتؿ

(ُ)

(ِ)

كالزجاج

كالبغكم(ّ).
(ْ)

القاااول الثااااني :الش ػػييؽ م ػػف الكف ػػار ىن ػػد إلق ػػائيـ ه ػػي الن ػػار ق ػػاؿ ب ػػو ىط ػػاء
(ٓ)

كالزمخشرم

(ٔ)

كبو قاؿ الماتريدم

كالعز ابف ىبد السةـ(ٕ).

الترجيح:
أف
الراجح ىك القكؿ اسأكؿ مف ى
مما سبؽ مف ذكر أقكاؿ العمماء ى
بإف ى
يظير ى
لشدة غميانيا كىك ما اختاره اإلماـ
المراد بالشييؽ ىك :ما يسمع مف صكت جينـ ٌ

بف جزم _ رحمو اهلل_ سأف الضمير هي اآلية يعكد ىم

أقرب مذككر أم ىم

جينـ كالشييؽ ىك  :تردد اسأنفاس هي المصدر ال تستطيع الصعكد لبكاء كنحكه
أطمؽ ىم صكت التياب نار جينـ الشييؽ تفظيعىا لو سأف قكلو :سمعكا ليا يقتضي
أف الشييؽ شييقيان سأف أصؿ الةـ أف تككف لشبو الممؾ كىي تفكر :تغمي كترتفع
ألسنة لييبيا كىذا كصؼ هظيع ليكؿ كشدة جينـ ىذا ما تبيف لمباحث كاهلل أىمـ.

(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)

تفسير مقاتؿ بف سميماف.َّٗ /ْ :
معاني القرآف كاىرابو لمزجاج.ُٗٗ /ٓ :
إحياء التراث لمبغكم.ُِٓ /ٓ :
ينضر تفسير القرطبي .ُُِ/ُٖ :كأكرده الشككاني.َُّ/ٓ :

الكشاؼ لمزمخشرم.ٕٖٓ/ْ :

تأكيةت أىؿ السنة لمما تريدم.َُٗ /َُ :
تفسير العز بف ىبد السةـ.ُّْ /ّ :
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ادلطهة انزاتع
اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ
ﮱ﮲﮳﮴﮵ﭼ (الممؾ.)ٖ :

المراد بقولو تعالى :ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ ﮬفي اآلية الكريمة:
اختيارابنجزي-رحمههللا :-
أف المراد بالتميز مف الغيظ أم :ينفصؿ بعضيا مف بعض
ذىب ابف جزم إل ى
لشدة غيظيا ىم الكفار حيث قاؿ -رحمو اهلل " :-ﭽ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﭼ أم :تكاد
﮳

الكفار هيحتمؿ أف تككف ىي

جينـ ينفصؿ بعضيا مف بعض لشدة غيظيا ىم

المغتاظة بنفسيا كيحتمؿ أف يريد غيظ الزبانية كاسأكؿ أظير سأف حاؿ الزبانية
يذكر بعد ىذا"(ُ).
الدراسة:
كهي المسألة قكالف:
القااول األول :تكػػاد تميػػز مػػف الغػػيظ أم تكػػاد جيػػنـ ينفصػػؿ بعضػػيا مػػف بعػػض
لشدة غيظيا ىم الكفار هيي المغتاظػة بنفسػيا كىػك مػا اختػاره ابػف جػزم كبػو قػاؿ
(ِ)

الضػ ػ ػػحاؾ كالطبػ ػ ػػرم
كمقاتؿ
(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)

(ٔ)

(ّ)

كالكاحػ ػ ػػدم

(ْ)

كالزمخشػ ػ ػػرم

(ٕ)

كال عمبي

التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم.ّٗٓ /ِ :
جامع البياف لمطبرم.َٓٗ/ِّ :
الكجيز لمكاحدم.ُُُٕ/ُ :
الكشاؼ لمزمخشرم.ٕٖٓ/ْ :

المحرر الكجيز البف ىطية.ّّٗ/ٓ :
تفسير مقاتؿ بف سميماف.َّٗ /ْ :
الكشؼ كالبياف ىف تفسير القرآف لم عمبي.ّٕٓ /ٗ :
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(ٓ)

كقػ ػ ػػاؿ بػ ػ ػػو ابػ ػ ػػف ىطيػ ػ ػػة

(ُ)

كبػػو قػػاؿ ابػػف ىبػػاس
السةـ

(ٓ)

(ِ)

(ّ)

كالشػػككاني

(ْ)

كالبغػػكم

كالزجػػاج

كالعػػز ابػػف ىبػػد

كالنسفي(ٔ).
(ٕ)

القاااااول الثااااااني :يري ػ ػػد غ ػ ػػيظ الزباني ػ ػػة قال ػ ػػو الماتري ػ ػػدم

(ٖ)

كب ػ ػػو ق ػ ػػاؿ القاس ػ ػػمي

كالبيضاكم(ٗ).
الترجيح:
أف الراجح ىك
كيظير مف خةؿ ما سبؽ كالنظر هي االقكاؿ كالدراسة السابقة ى

بإف الغيظ :ييقصد بو غيظ
القكؿ اسأكؿ كىك ما اختاره اإلماـ ابف جزم -رحمو اهلل -ى

جينـ كقد كاهقو هي ذلؾ جمع مف اسأئمة كذلؾ أف حاؿ الزبانية ييذكر بعد ىذا

همكفر اسأنساف كىصيانو لربو تتحفز جينـ لألنقضاض ىم اإلنساف هي غيظ كحنؽ
نفسو هيغتاظ كيحنؽ كيكاد مف الغيظ

كالذم ييطعف هي ىزيز ىميو كريـ ىم

يتمزؽ كقد يم ىمت حالة هكرانيا كتصاىد ألسنة لييبيا كالتياـ مف يمقكف إلييا بحاؿ
مغتاظ شديد الغيظ ال يترؾ شيئا مما غاظو إال سمط ىميو ما يستطيع مف اسأضرار
ىذا ما تبيف لمباحث كاهلل أىمـ.
(ُ)
(ِ)
(ّ)

تنكير المقباس مف تفسير ابف ىباس :ص.ْٕٗ :
هتح القدير لمشككاني.ُُّ /ٓ :
معاني القرآف كاىرابو لمزجاج.ُٗٗ /ٓ :

(ْ)

إحياء التراث لمبغكم.ُِٔ /ٓ :

(ٔ)

مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ لمنسفي.ُِٓ /ّ :

(ٓ) تفسير العز بف ىبد السةـ.ُّْ /ّ :
(ٕ)
(ٖ)

تأكيةت أىؿ السنة لمما تريدم.َُُ/َُ :

محاسف التأكيؿ لمقاسمي :تحقيؽ :محمد باسؿ ىيكف السكد دار الكتب العممية – بيركت طُ ُُْٖ- :ىػ.
ٗ .ِٖٗ /والقاسمي ىو :أحمد بف الحسيف بف القاسـ بف ىبد اهلل القاسمي مف أم ؿ أئمة الزيدية ىمما
كىمة كجكدا بايعو الزيدية هي اليمف سنة ْٔٔ ىػ كلقب باإلماـ (الميدم لديف اهلل) تكهي سنةٔٓٔ:ق

(ٗ)

ينظر :اسأىةـ لمزركمي .ُُٕ/ُ :كالعقكد المؤلؤية ُ.ُّٓ- ٕٓ :
أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ لمبيضاكم.ِِٗ /ٓ :
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ادلطهة اخلايض
اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽﭜ ﭝﭞﭟﭠ ﭡﭢﭼ
(الممؾ.)ُْ :

المراد بقولو تعالى :ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ في اآلية الكريمة:
اختيارابنجزي-رحمههللا :-
ػأف
أف المرد بقكلػو تعػال  :ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ ىأنػو برىػاف ب ى
ذىب ابف جزم إل ى
اهلل يعمػـ كػػؿ مخمكقاتػػو حيػػث قػػاؿ _رحمػػو اهلل_" :أال يعمػػـ مػػف خمػػؽ ىػػذا برىػػاف ىمػ
أف اهلل تعال يعمـ كؿ شيء سأف الخالؽ يعمػـ مخمكقاتػو كيحتمػؿ أف يكػكف مػف خمػؽ
ن

ة ي ػراد بػػو الخػػالؽ كالمفعػػكؿ محػػذكؼ تقػػديره :أال يعمػػـ الخػػالؽ خمقػػو أك يكػػكف مػػف
هػػاى ن
خمػػؽ مفع ػكالن كالفاىػػؿ مضػػمر تق ػديره :أال يعمػػـ اهلل مػػف خمػػؽ ،كاسأكؿ أرجػػح ،سأف مػػف
خمؽ إذا كاف مفعكالن اختص بمف يعقؿ كالمعن اسأكؿ يعـ مف يعقؿ كمف اليعقؿ"(ُ).
الدراسة:
هي المسألة قكالف:
أف قكلػو تعػال  :ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ ىػذا
القول األول :كىك مػا اختػاره ابػف جػزم ى
برى ػػاف ىمػ ػ أف اهلل تع ػػال يعم ػػـ ك ػػؿ ش ػػيء سأف الخ ػػالؽ يعم ػػـ مخمكقات ػػو كب ػػو ق ػػاؿ
(ِ)

الطبرم

كالخازف(ّ).
(ْ)

القول الثاني :أال يعمـ مف خمؽ أم :أال يعمـ الخالؽ خمقو قالو ابف ك ير
(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)

التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم.ّٗٔ /ِ :
تفسير الطبرم.ُُٓ/ِّ :
تفسير الخازف.َِّ/ْ :
تفسر ابف ك ير.ُٕٗ/ٖ :
116

(ُ)

كبو قاؿ الكاحدم

(ِ)

كالشككاني

(ّ)

كمقاتؿ

كالماتريدم(ْ).

الترجيح:
أف القكؿ اسأكؿ ىك الراجح كىك مػا ذىػب اليػو ابػف جػزم ىمػ
كيتبيف مما سبؽ ى

أف اهلل تعال يعمـ كؿ شيء الف المعن أىـ كذلؾ سأف الخالؽ يعمػـ مخمكقاتػو سأف
ى

مػػف خمػػؽ إذا كػػاف مفع ػكالن اخػػتص بمػػف يعقػػؿ كالمعن ػ اسأكؿ يعػػـ مػػف يعقػػؿ كمػػف ال
سأف اسأكلػ هػي اآليػة العمػكـ حيػث ال يكجػد
يعقؿ كىك ما ىميو ك ير مف المفسريف ى
ص ػػارؼ يصػ ػػرهيا مػ ػػف العم ػػكـ إل ػ ػ غي ػ ػره هي ػػي كقكلػ ػػو تعػ ػػال  :ﭽﯺﯻﯼﯽﭼ
(الحدٌد ) 4:ىذا ما تبيف لمباحث كاهلل أىمـ.

(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)

الكجيز لمكاحدم.ُُُٖ/ُ :

هتح القدير لمشككاني.ُِّ/ٓ :
تفسير مقاتؿ بف سميماف.ُّٗ /ْ :
تأكيةت أىؿ السنة لمما تريدم.ُُْ /َُ :
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ادلطهة انظادص
اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ
ﭲﭼ (الممؾ.)ُٓ :

المراد بقولو تعالى :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ في اآلية الكريمة:
اختيارابنجزي-رحمههللا :-
أف المراد بالمشي هي مناكبيا ىي :لتعديد النعمػة حيػث قػاؿ
ذىب ابف جزم إل ى
_رحم ػػو اهلل_ " :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ ق ػػاؿ اب ػػف ىب ػػاس :ى ػػي الجب ػػاؿ كقي ػػؿ :الجكان ػػب
كالن ػكاحي كقي ػػؿ :الط ػػرؽ كالمعنػ ػ  :تعدي ػػد النعم ػػة ه ػػي تس ػػييؿ المش ػػي ىمػ ػ اسأرض
هاستعار ليا الذؿ كالمناكب تشبييا بالدكاب"(ُ).
الدراسة:
كهي المسألة ة ة أقكاؿ:
القااول األول :تعديػػد النعمػػة هػػي تسػػييؿ المشػػي ىمػ اسأرض هاسػػتعار ليػػا الػػذؿ
(ِ)

كالمناكػػب تشػػبييان بالػػدكاب كىػػك مػػا اختػػاره ابػػف جػػزم كالزمخشػػرم
(ّ)

ىطية

(ْ)

كالقرطبي

كبػػو قػػاؿ ابػػف

كالخازف(ٓ).
(ٔ)

القااول الثاااني :يعنػػي :هػػي أطراهيػػا كىػػي الجكانػػب كالن ػكاحي ،قػػاؿ بػػو مجاىػػد
(ٕ)

كالماتريدم
(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)

التسييؿ البف جزم.ّٗٔ/ِ :
الكشاؼ لمزمخشرم.َٖٓ/ْ :
المحرر الكجيز البف ىطو.ُّْ/ٓ :
تفسير القرطبي.ُِْ .ُٖ :

لباب التأكيؿ هي معاني التنزيؿ لمخازف.َِّ /ْ :
تفسير مجاىد.ٕٔٔ/ُ :
تفسير الماتريدم.ُُٔ/َُ :
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(ُ)

كبو قاؿ الكاحدم

(ِ)

كالكمبي كمقاتؿ

(ّ)

كالبيضاكم

كالبغكم(ْ).

القاااول الثالاااث :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ ى ػػي الجب ػػاؿ قال ػػو قت ػػادة
(ٔ)

ىباس

(ٓ)

كب ػػو ق ػػاؿ اب ػػف

كالزجاج(ٕ).

الترجيح:
أف القكؿ اسأكؿ ىك ال ارجح كىك:
مما سبؽ مف ذكر اسأقكاؿ كتبيينيا ى
يظير ى
تعديد النعمة هي تسييؿ المشي ىم اسأرض هاستعار ليا الذؿ كالمناكب تشبيينا
بالدكاب كىك ما اختاره ابف جزم _رحمو اهلل_ كىك أىـ مف غيره كىميو جمع مف
العمماء كقد استعير الذلكؿ لألرض هي تذليؿ اسأنتفاع بيا مع صةبة خمقتيا تشبيينا
بالدابة المسكسة المرتاضة بعد الصعكبة كالمناكب :تخييؿ لةستعارة لزيادة بياف
تسخير اسأرض لمناس هإف المنكب ىك ممتق

الكتؼ مع العضد كجعؿ المناكب

استعارة سأطراؼ اسأرض أك لسعتيا كهي ىذه اآلية يدىكا اهلل اسأنساف أف يبحث ىف
خيرات اسأرض مف باطنيا مما اختزنتو مف معادف كممذات ككنكز كأحجار كماس
ككؿ ما لو نفاسة هكؿ أرض اهلل تعال ال تخمك مف خير ىذا ما تبيف لمباحث كاهلل
تعال أىمـ.

(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)

الكجيز لمكاحدم.ُُُٖ/ُ :
ينظر هتح القدير لمشككاني.ُِّ /ٓ :
أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ لمبيضاكم.َِّ /ٓ :
إحياء التراث لمبغكم.ُِٔ /ٓ :

جامع البياف لمطبرم.ُِٓ/ِّ :

تنكير المقباس مف تفسير ابف ىباس :ص.ْٕٗ :
معاني القرآف كاىرابو لمزجاج.ُٗٗ /ٓ :
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ادلثحث انثاًَ
اختٍاراخ اتٍ خشي انكهثً يف طٕرج انمهى.
ٔفٍّ أرتعح يطانة:
ادلطهة األٔل :اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴﭼ (القلم.)83 :

ادلطهة انثاًَ :اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗﮘﮙﭼ (القمـ.)ِٖ :

ادلطهة انثانث :اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ

﮲ ﮳ ﮴﮵﮶﮷ﭼ (القمـ.)ِّ :

ادلطهة انزاتع :اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ
ﰘﰙﰚﰛﭼ (القمـ.)ُْ :
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ادلطهة األٔل
اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ

تعاىل :ﭽﯰﯱﯲﯳ ﯴﭼ (القلم.)83 :

المراد بقولو تعالى :ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭼ في اآلية الكريمة:
اختيارابنجزي-رحمههللا :-
أف المراد باآلية أم :ال تطعو بسبب ك رة مالو حيث قاؿ -
ذىب ابف جزم إل ى

رحمو اهلل " :-أف كاف ذا ماؿ كبنيف هي مكضع مفعكؿ مف أجمو يتعمؽ بقكلو :ال تطع
أم :ال تطعو بسبب ك رة مالو كبنيو كيجكز أف يتعمؽ بما بعده كالمعن  :ىم ىذا
أنو قاؿ هي القرآف أساطير اسأكليف سأنو ذك ماؿ كبنيف يتكبر بمالو كبنيو كالعامؿ
كال يجكز أف يعمؿ هيو قاؿ الذم ىك جكاب

هي أف كاف ىم ىذا هعؿ مف المعن

إذا سأف ما بعد الشرط ال يعمؿ هيما قبمو كاسأكؿ أظير"(ُ).
الدراسة:
كهي المسألة قكالف:
القول األول :كىك ما اختاره ابػف جػزم أم ال تطعػو بسػبب ك ػرة مالػو كبنيػو كبػو
(ّ)

(ِ)

كالقرطبي

قاؿ ابف ىباس

(ْ)

كالبغكم

(ٓ)

كبو قاؿ النسفي

كالماتريدم(ٔ).

القااول الثاااني :لككنػػو متم ػكالن مسػػتظي انر بػػالبنيف كػػذب باياتنػػا قالػػو الزمخشػػرم
(ٖ)

كبو قاؿ ابف ك ير
(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)

التسييؿ البف جزم.ّٗٗ/ِ :
تنكير المقباس هي تفسير بف ىباس.ُْٖ/ُ :
تفسير القرطبي.ِّٔ/ُٖ :
إحياء التراث لمبغكم.ُّٕ /ٓ :
مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ لمنسفي.َِٓ /ّ :
تفسير الماتريدم.ُّْ/َُ :

الكشاؼ لمزمخشرم.ٖٖٓ/ْ :

(ٖ) تفسير بف ك ير.ُْٗ/ٖ :
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(ٕ)

(ُ)

كبو قاؿ السعدم

(ِ)

كالطبرم

(ّ)

كالكاحدم

(ْ)

كالزجاج

كابف ىاشكر(ٓ).

الترجيح:
أف الراجح كاسأقرب لمصكاب ىك :ما
يتبيف هيما سبؽ مف ذكر اسأقكاؿ كتبيينيا ى
ذىب إليو ابف جزم هي قكلو تعال  :ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭼ هي مكضع مفعكؿ مف
أجمو يتعمؽ بقكلو :ال تطع أم ال تطعو بسبب ك رة مالو كبنيو كىك ما ذىب اليو
جمع مف العمماء هعم

ىذا المعن  :هيي كقكلو تعال  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭼ (التكبة) ٓٓ :

ىذا ما تبيف لمباحث كاهلل أىمـ.

(ُ)

ينظر تيسير الكريـ الرحمف لمسعدم تحقيؽ :ىبد الرحمف بف معة المكيحؽ مؤسسة الرسالة طُ َُِْىػ
َََِ-ـ .ٖٕٗ/ُ .والسعدي ىو :ىبد الرحمف بف ناصر بف ىبد اهلل السعدم التميمي :مفسر مف ىمماء

الحنابمة مف أىؿ نجد تكهي سنةُّٕٔ:ق .اسأىةـ لمزركمي َّْ /ّ :كمشاىير ىمماء نجد- ِّٗ :
ّٕٗ.

(ِ)

جامع البياف لمطبرم.َْٓ /ِّ :

(ْ)

معاني القرآف كاىرابو لمزجاج.َِٔ /ٓ :

(ّ)

(ٓ)

الكجيز لمكاحدم.ُُُِ :

التحرير كالتنكير البف ىاشكر.ٕٔ /ِٗ :
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ادلطهة انثاًَ
اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ

تعاىل :ﭽﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﭼ(القلم.)71:

المراد بقولو تعالى :ﭽ ﮘ ﮙ ﭼ في اآلية الكريمة:
اختيارابنجزي-رحمههللا :-
أف المراد بالتسبيح هي اآلية ىك :قكليـ سبحاف اهلل حيث
ذىب ابف جزم إل ى

قاؿ -رحمو اهلل" :-قاؿ أكسطيـ أم خيرىـ كأهضميـ كمنو أمة كسطا أم خيارا :لكال
تسبحكف أم تقكلكف :سبحاف اهلل كقيؿ :ىك ىبارة ىف طاىة اهلل كتعظيمو كقيؿ :أراد
االست ناء هي اليميف كقكليـ :إف شاء اهلل كاسأكؿ أظير لقكليـ بعد ذلؾ سبحاف ربنا
أف ىذا الذم ىك أهضميـ كاف قد حضيـ ىم التسبيح"(ُ).
كالمعن  :ى
الدراسة:

هي المسألة ة ة أقكاؿ:
القول األول :ﭽ ﮘ ﮙ ﭼ أم :تقكلكف :سبحاف اهلل كىك ما اختاره ابف جزم
(ِ)

كبو قاؿ الزمخشرم

(ّ)

كالسدم

كالنسفي(ْ).

القااول الثاااني :ﭽ ﮘ ﮙ ﭼ التسػػبيح ىينػا االسػػت ناء كىػػك أف يقػػكؿ :إف شػػاء
(ٓ)

اهلل قالو الزجاج

(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)

(ٔ)

كالشككاني

الكشاؼ لمزمخشرم.ُٓٗ/ْ :
تفسير بف ك ير.ُٗٔ/ٖ :
مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ لمنسفي.ِِٓ /ّ :

(ٓ)

(ٕ)

تفسير مقاتؿ بف سميماف.َْٕ /ْ :

)ٖ(

كمقاتؿ

التسييؿ البف جزم.َُْ/ِ :

معاني القرآف كاىرابو لمزجاج.َِٕ/ٓ :

(ٔ)

(ٕ)

هتح القدير لمشككاني.ِّٓ/ٓ :

تنكير المقباس مف تفسير ابف ىباس.ُْٖ :
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(ٖ)

كابف ىباس

(ُ)

كقاؿ بف ك ير :قالو مجاىد كابف جريج

كبو قاؿ ال عمبي(ِ).

القااول الثالااث :ىػػي ىبػػارة ىػػف طاىػػة اهلل كتعظيمػػو كالعمػػؿ بطاىتػػو ،قالػػو بػػف
(ّ)

ىطية

(ْ)

كبو قاؿ الماتريدم

(ٓ)

كالكاحدم

(ٔ)

كالبغكم

كابف ىاشكر(ٕ).

الترجيح:
بإف الراجح ىك القكؿ ال اني كىك خةؼ ما
مما سبؽ مف أقكاؿ العمماء ى
يتبيف ى
اختاره ابف جزم كىك ما ذىب إليو الزجاج كغيره حيث قاؿ التسبيح ىينا
االست ناء كىك أف يقكؿ :إف شاء اهلل كىك ما ىميو جمع مف العمماء كىك اسأقرب
لمصكاب هاالست ناء تعظيـ اهلل كاإلقرار بأنو ال يقدر أحد أف يفعؿ هعة إال بمشيئتو
ىز كجؿ -هيي كقكلو سبحانو كتعال  :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥﭼ (الكهف ) 73 - 74 :كهي الحديث ىف ابف ىمر يبمغ بو النبي -
صم

اهلل ىميو كسمـ -قاؿ" :مف حمؼ ىم
(ٖ)

است ن "
(ُ)

يميف هقاؿ :إف شاء اهلل هقد

ىذا ما تبيف لمباحث كاهلل أىمـ.

ينظر تفسير بف ك ير .ُٗٔ/ٖ :وابن جريج ىو :ىبد الممؾ بف ىبد العزيز بف جريج أبك الكليد كأبك خالد:
هقيو الحرـ المكي .كاف إماـ أىؿ الحجاز هي ىصره كىك أكؿ مف صنؼ التصانيؼ هي العمـ بمكة ركمي

اسأصؿ مف مكالي قريش .مكي المكلد كالكهاة .قاؿ الذىبي :كاف بتنا لكنو يدلس تكهي سنةُُٓ :ق

(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)

اسأىةـ لمزركمي .َُٔ /ْ :كابف خمكاف.ِٖٔ /ُ :
الكشؼ كالبياف ىف تفسير القرآف لم عمبي.ُٕ /َُ :
تفسير بف ىطية.َّٓ/ٓ :
النكت كالعيكف لمماكردم.ٔٗ/ٔ :
الكجيز لمكاحدم.ُُِِ/ُ :
إحياء التراث لمبغكم.ُّٖ /ٓ :
التحرير كالتنكير البف ىاشكر.ٖٔ /ِٗ :

(ٖ) سنف أبي داكد ت اسأرنؤكط :تأليؼ :أبك داكد سميماف بف اسأشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف ىمرك
مح َّمد ً
اسأزدم الس ً
كامؿ قره بممي دار الرسالة العالمية
شعيب اسأرنؤكط  -ى
ِّج ٍستاني (المتكه ِٕٓ :ىػ) تحقيؽ :ى
طُ َُّْىػ ََِٗ -ـ.ُِٔ /ٓ .
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ادلطهة انثانث
اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶
﮷ﭼ (القمـ.)ِّ :

المراد بقولو تعالى :ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﭼ في اآلية الكريمة:
اختيارابنجزي-رحمههللا :-
ذىب ابف جزم إل ىأنيـ طمبكا التبديؿ هي الدنيا حيث قاؿ -رحمو اهلل" :ﭽﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ﭼ يحتمؿ أنيـ طمبكا البدؿ هي الدنيا أك هي اآلخرة كاسأكؿ أرجح
سأنو ركم ىف ابف مسعكد أف اهلل أبدليـ جنة يحمؿ البغؿ منيا ىنقكدا"(ُ).
الدراسة:
هي المسألة قكالف:
القول األول :أنيـ طمبكا البدؿ هي الدنيا كىك ما اختاره ابف جزم كبو قاؿ
(ِ)

الطبرم

(ٖ)

كالقرطبي
(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

(ّ)

كالماتريدم

(ٗ)

كالنسفي

(ْ)

كابف ىطية

(َُ)

كالبغكم(ُُ).

كالكاحدم
كالشككاني

(ٓ)

التسييؿ البف جزم.َُْ/ِ :
تفسير الطبرم.ُٓٓ/ِّ :
تأكيةت أىؿ السنة لمما تريدم.ُْٗ /َُ :
الكجيز لمكاحدم.ُُِّ/ُ :
تفسير ابف ىطية.ُّٓ/ٓ :
الكشؼ كالبياف ىف تفسير القرآف لم عمبي.ُٖ /َُ :
الكشاؼ ىف حقائؽ غكامض التنزيؿ لمزمخشرم.ِٓٗ /ْ :
تفسير القرطبي.ِْٓ /ُٖ :

(َُ)
(ُُ)

مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ لمنسفي.ِّٓ /ّ :
هتح القدير لمشككاني.ِّٔ /ٓ :
إحياء التراث لمبغكم.ُّٗ /ٓ :
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كال عمبي

(ٔ)

(ٕ)

كالزمخشرم

القول الثاني :ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﭼ أف يعكضنا ربنا هػي اآلخػرة قالػو ابػف
(ُ)

ىباس

كبو قاؿ ابف ك ير(ِ).

الترجيح:
يتبيف مما سبؽ مف ذكر اسأقكاؿ كتبيينيا بإف الراجح ىك ما اختاره بف جزم
أف اهلل
حيث قاؿ :ييحتمؿ أنيـ طمبكا البدؿ هي الدنيا سأنو ركم ىف ابف مسعكد ى
أبدليـ جنة يحمؿ البغؿ منيا ىنقكدا كقد قاؿ بيذا القكؿ جمع مف العمماء المتقدميف

ال منو
كالمتأخريف كىك اسأرجح كالمعن كاحد كىك إذىاب الشيء كاإلتياف بغيره بد ن
كقد استأنفكا ىف ندامتيـ كتكبتيـ رجاءىـ مف اهلل أف يتكب ىمييـ هة يؤاخذىـ بذنبيـ
ة بإ ىف يعكضيـ ىف جنتيـ التي قي ىدر
أف يمحك ىقابو ىنيـ هي الدنيا محكنا كام ن
كى
بجنة أخرل خي انر منيا ىذا ما تبيف لمباحث كاهلل أىمـ.
إتةهيا ى

(ُ)
(ِ)

تنكير المقباس هي تفسير بف ىباس.ُْٖ/ُ :
تفسير بف ك ير.ُٕٗ/ٖ :
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ادلطهة انزاتع
اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽﰔﰕﰖﰗﰘﰙﰚﰛﭼ
(القمـ.)ُْ :

المراد بقولو تعالى :ﭽ ﰗ ﰘ ﭼ في اآلية الكريمة:
اختيارابنجزي-رحمههللا :-
أف المراد بو هميأتكا بيـ هي الدنيا حيث قاؿ –رحمػو اهلل" :-
ذىب ابف جزم إل ى

اختمؼ ىؿ قكلو :هميػأتكا بيػـ هػي الػدنيا أم أحضػركىـ حتػ يػرل حػاليـ أك يقػاؿ ليػـ
ذلؾ يكـ القيامة كالشركاء ىـ المعبكدكف مف اسأصناـ كغيرىا كقاؿ الزمخشرم :معناه
أـ لك ػػـ ن ػػاس يش ػػارككنكـ ه ػػي ى ػػذا الق ػػكؿ كيكاهق ػػكنكـ ىمي ػػو ه ػػأتكا بي ػػـ يعن ػػي أني ػػـ ال
يكاهقيـ أحد ىميو

كاسأكؿ أظير"(ُ).

الدراسة:
هي المسألة قكالف:
القول األول :ىو ما اختاره ابف جزم أم :هميأتكا بيـ هي الدنيا كبو قاؿ
(ِ)

الشككاني

(ّ)

كمقاتؿ

(ْ)

كابف ك ير

(ٓ)

كالطبرم

(ٖ)

كذكره ابف ىطية
(ُ)

التسييؿ البف جزم.َِْ/ِ :

(ّ)

تفسير مقاتؿ بف سميماف.َْٖ /ْ :

(ِ) هتح القدير الشككاني.ِّٕ/ٓ :
(ْ)
(ٓ)

تفسير بف ك ير.ُٖٗ/ٖ :
جامع البياف لمطبرم.ْٓٓ /ِّ :

(ٔ)

الكجيز لمكاحدم :ص.ُُِْ :

(ٖ)

المحرر الكجيز هي تفسير الكتاب العزيز البف ىطية.ِّٓ /ٓ :

(ٕ) الكشاؼ ىف حقائؽ غكامض التنزيؿ لمزمخشرم.ّٓٗ /ْ :
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(ٔ)

كالكاحدم

(ٕ)

كالزمخشرم

(ُ)

كبو قاؿ القرطبي

كالنسفي(ِ).

القااااااول الثاااااااني :ﭽ ﰗ ﰘ ﭼ أم :هميػ ػ ػػأتكا بشػ ػ ػػركائيـ يػ ػ ػػكـ القيامػ ػ ػػة قالػ ػ ػػو
الزجاج

(ّ)

(ْ)

كبو قاؿ الماتريدم

(ٓ)

كالخازف

كالبغكم(ٔ).

الترجيح:
أف المراد
ى
أف ما ذىب إليو ابف جزم كمف معو ىك الراجح مف ى
مما سبؽ ى
يتبيف ى
هميأتكا بشركائيـ أم :إف كانكا صادقيف هيما يقكلكف أف يأتكا بيـ هي الدنيا كىك أمر
لمتعجيز كىك ما ىميو جميكر المفسريف هة زىيـ ليـ يقكـ بما ادىكا كهيو تنبيو
ىم نفي جميع ما يمكف أف يتشب كا بو مف ىقؿ أك نقؿ كقد أخذ القرآف الكريـ هي
ىذا كؿ مسمؾ يمكف أف يسمكو المشرككف لإلهةت مف تمؾ الجريمة جريمة الشرؾ
كسد ىمييـ مناهذ الخةص مف بيف يديو منيا كمف العقاب الراصد ليـ
كالكفر
ٌ
ىمييا كتحداىـ بحجة كاضحة لقد سقطت مف أيدييـ كؿ حجة تسند ضةليـ

تبيف لمباحث كاهلل أىمـ.
ككفرىـ ىذا ما ى

(ُ)
(ِ)

تفسير القرطبي.ِْٖ /ُٖ :
مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ لمنسفي.ِْٓ /ّ :

(ّ)

معاني القرآف كاىرابو لمزجاج.َُِ/ٓ :

(ٓ)

لباب التأكيؿ هي معاني التنزيؿ لمخازف.ِّٕ /ْ :

(ْ)

(ٔ)

تفسير الماتريدم.ُّٓ/َُ :

إحياء التراث لمبغكم.ُّٗ /ٓ :
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ادلثحث انثانث
اختٍاراخ اتٍ خشي انكهثً يف طٕرج احلالح.
ٔفٍّ أرتعح يطانة:
ادلطهة األٔل :اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽ ﭼ ﭽ
ﭾﭼ (الحاقة.)ُٓ :

ادلطهة انثاًَ :اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽ ﮆ ﮇ
ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﭼ (الحاقة.)ُٕ :

ادلطهة انثانث :اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽﯞﯟﯠﯡ
ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﭼ (الحاقة.)ِٓ :

ادلطهة انزاتع :اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽﮜﮝﮞﭼ
(الحاقة.)ْٖ :
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ادلطهة األٔل
اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل:

ﭽﭼﭽﭾﭼ (الحاقة.)85 :

المراد بقولو تعالى :ﭽ ﭼ ﭽ ﭾﭼ في اآلية الكريمة:
اختيارابنجزي-رحمههللا :-
ذىب ابف جزم إل

أف الم ارد بكقكع الكاقعة القيامة حيث قاؿ –رحمو اهلل:-
ى

"كقعت الكاقعة أم قامت القيامة كقيؿ :كقعت صخرة بيت المقدس كىذا ضعيؼ"(ُ).
الدراسة:
هي المسألة قكالف:

القول األول :ﭽ ﭼ ﭽ ﭾﭼ أم :قامت القيامة كىك ما اختاره ابف
(ِ)

جزم

(ٕ)

ك ير

(ْ)

(ّ)

كقاؿ بو الطبرم
كالخازف

(ٖ)

ك الماتريدم
(ٗ)

كالشككاني

كبو قاؿ ابف ىباس

(ُ) التسييؿ البف جزم.َْٓ/ِ :

()2
(ّ)

تفسير الطبرم.َٖٓ/ِّ :

(ْ)
(ٓ)
(ٔ)

تأكيةت اىؿ السنة لمما تريدم.ُٕٓ/َُ :
تفسير الكاحدم.ُُِٖ/ُ :
تفسير القرطبي.ِٔٓ/ُٖ :

(ٕ)

تفسير بف ك ير.ُُِ/ٖ :

(ٗ)

هتح القدير لمشككاني.ّّٕ /ٓ :

(ٖ) لباب التأكيؿ هي معاني التنزيؿ لمخازف.ّّْ /ْ :
(َُ)

تنكير المقباس مف تفسير ابف ىباس :ص.ّْٖ :

(ُِ)

إحياء التراث لمبغكم.ُْٓ /ٓ :

(ُُ)

(ُّ)

كالكاحدم
(َُ)

كالنسفي(ُّ).

المرجع السابؽ.َْٓ/ِ :

(ٓ)

تفسير مقاتؿ بف سميماف.ِِْ /ْ :

مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ لمنسفي.َّٓ /ّ :
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(ٔ)

كالقرطبي

كمقاتؿ

(ُُ)

كابف
(ُِ)

كالبغكم

القول الثاني :ﭽ ﭼ ﭽ ﭾﭼ ىي إشارة إل صخرة بيت المقدس كىذا
(ُ)

ضعيؼ ذكره ابف ىطية

كضعفو ابف جزم(ِ).

الترجيح:
أف ما ذىب إليو ابف جزم كمف معو ىك الراجح كىك كقعت
ى
مما سبؽ ى
يتبيف ى
الكاقعة أم :قامت القيامة هيذا بعد النفخ هي الصكر كدؾ اسأرض كالجباؿ هتككف
الجميع قاىنا صفصفنا ال ترل هييا ىكجنا كال أمتا ىذا ما يصنع باسأرض كما ىمييا
كأما ما يصنع بالسماء هإنيا تضطرب كتمكر كتتشقؽ كيتغير لكنيا كتيي بعد
تمؾ الصةبة كالقكة العظيمة كما ذاؾ إال سأمر ىظيـ أزىجيا ككرب جسيـ ىائؿ
أكىاىا كأضعفيا هتككف الكاقعة هيي الكاقعة سأنيا ال بد كاقعة كىك اسـ ذك إيحاء
معيف كىك إيحاء مقصكد هي صدد االرتياب هييا كالتكذيب أما القكؿ اسأخر :همـ
تبيف لمباحث كاهلل
أى ر ىم قائمو كقد أكرده بف جزم كابف ىطية كضعفكه ىذا ما ى

أىمـ.

(ُ)
(ِ)

المحرر الكجيز هي تفسير الكتاب العزيز البف ىطية.ّٓٗ /ٓ :
التسييؿ البف جزم.َْٓ/ِ :
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ادلطهة انثاًَ
اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ
ﮍﮎﮏﭼ (الحاقة.)82 :
المراد بقولو تعالى :ﭽ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﭼ في اآلية الكريمة:
اختيارابنجزي-رحمههللا :-
ذىػب ابػف جػػزم إلػ أفى المػراد بأرجائيػػا هػي اآليػة أطراهيػػا كجكانبيػا حيػث قػػاؿ-
رحمػػو اهلل" :-كالممػػؾ ىم ػ أرجائيػػا الممػػؾ ىنػػا اسػػـ جػػنس كاسأرجػػاء الجكانػػب كاحػػدىا
رج مقصكر كالضمير يعكد ىم السماء كالمعن إف المةئكػة يككنػكف يػكـ القيامػة
ىمػ جكانػػب السػػماء سأنيػػا إذا كىيػػت كقفػكا ىمػ أطراهيػػا كقيػػؿ :يعػػكد ىمػ اسأرض
سأف المعن يقتضيو كاف لـ يتقدـ ذكرىا كركم هي ذلػؾ أف اهلل يػأمر المةئكػة هتقػؼ
صفكها ىم جكانب اسأرض كاسأكؿ أظير"(ُ).
الدراسة:
هي المسألة قكالف:
إف المةئكة يككنكف يكـ القيامة ىم جكانب
القول األول :كىك اختيار ابف جزم ى
(ِ)

السماء سأنيا إذا كىيت كقفكا ىم أطراهيا كبو قاؿ الماتريدم

(ّ)

كابف ىباس
(ْ)

كبو قاؿ الطبرم كاكرده ىف سعيد بف المسيب كقتاده كىطاء
(ٓ)

الزمخشرم
(ُ)
(ِ)

كبو قاؿ مقاتؿ

(ٔ)

التسييؿ البف جزم.َْٔ/ِ :
تفسير الماتريدم.ُٕٔ/َُ :

(ّ)

تنكير المقباس مف تفسير ابف ىباس :ص.ّْٖ :

(ٓ)

الكشاؼ لمزمخشرم.َُٔ/ْ :

(ْ)

(ٔ)

ينظر تفسير الطبرم.ِٖٓ/ِّ :

تفسير مقاتؿ بف سميماف.ِّْ /ْ :
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كذكره

(ُ)

كبػ ػػو ق ػ ػػاؿ ابػ ػػف ك ي ػ ػػر
(ٔ)

كالبغكم

(ِ)

كالشػ ػػككاني

(ّ)

كالخ ػ ػػازف

(ْ)

كمجاىػ ػػد

(ٓ)

كال عمب ػ ػػي

كالنسفي(ٕ).

القااول الثاااني :ﭽ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﭼ أف المةئكػػة تقػػؼ ىم ػ أرجػػاء الػػدنيا قالػػو
كبو قاؿ الضحاؾ(ٗ).

(ٖ)

الماكردم كاكرده ىف سعيد بف جبير
الترجيح:

أف القكؿ اسأكؿ ىك الراجح كىك اختيار ابف
مما سبؽ مف أقكاؿ العمماء ى
يتضح ى
جزم كىك قكؿ جميكر مف المفسريف كالمعن إف المةئكة يككنكف يكـ القيامة ىم
جكانب السماء سأنيا إذا كىيت كقفكا ىم

أطراهيا كالرجاء الجانب مف البئر أك

الحائط كنحكه ككذلؾ ييرل المةئكة هي ىذا اليكـ ىم

شت

جنبات السماء هي أحكاؿ

كالمقصكد مف ذكر ىذه اسأحداث ليشعر القمب البشرم بالجةؿ كالرىبة

كالخشكع هي ذلؾ اليكـ العظيـ كهي ذلؾ المكقؼ الجميؿ ىذا ما تبيف لمباحث كاهلل
تعال أىمـ.

(ُ)

تفسير ابف ك ير.ُِِ/ٖ :

(ِ)

هتح القدير لمشككاني.ّّٕ/ٓ :

(ْ)

تفسير مجاىد.ُٕٔ :

(ّ) لباب التأكيؿ هي معاني التنزيؿ لمخازف.ّّْ /ْ :
(ٓ)

الكشؼ كالبياف ىف تفسير القرآف لم عمبي.ِٖ /َُ :

(ٔ)

إحياء التراث لمبغكم.ُْٓ /ٓ :

(ٖ)

النكت لمماكردم.ُٖ/ٔ :

(ٕ)

(ٗ)

مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ لمنسفي.َّٓ /ّ :

ينظر المحرر الكجيز البف ىطية.ّٓٗ/ٓ :
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ادلطهة انثانث
اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ
ﯦﯧﭼ (الحاقة.)ِٓ :

المراد بقولو تعالى :ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ في اآلية الكريمة:
اختيارابنجزي-رحمههللا :-
أف المراد هي اآلية ىأنو يتمن أنو لـ يعط كتابو حيث قاؿ-
ذىب ابف جزم إل ى

رحمو اهلل" :-هيقكؿ يا ليتني لـ أكت كتابيو أم يتمن

أنو لـ يعط كتابو كقاؿ ابف

ىطية :يتمن أف يككف معدكما ال يجرم ىميو شيء كاسأكؿ أظير"(ُ).
الدراسة:
هي المسألة قكالف:
القول األول :ىك اختيار ابف جزم مف ىأنوي يتمن
(ِ)

الماتريدم

(ّ)

كالطبرم

كابف الجكزم

(ْ)

أنو لـ يعط كتابو كبو قاؿ
(ٓ)

كبو قاؿ النسفي

(ٔ)

كالقرطبي

(ٕ)

كالبيضاكم
(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)

التسييؿ ال بف جزم.َْٕ/ِ :
تفسير الماتريدم.ُّٖ/َُ :
جامع البياف لمطبرم.ٖٕٓ /ِّ :
ينظر زاد المسير هي ىمـ التفسير البف الجكزم :تحقيؽ ىبد الرزاؽ الميدم دار الكتاب العربي – بيركت
طُ ُِِْ-ىػ .وابن الجوزي ىك :أبك الفرج الشيخ اإلماـ العةمة الحاهظ المفسِّر المحدث المؤرخ

ير مف
شيخ اإلسةـ ىالـ العراؽ ىبد الرحمف بف ىمي بف محمد الجكزم القرشي البغدادم كتب بخطو ك نا
كتبو إل أف مات .كاف ذا و
حظ ىظيـ كمف تصانيفو الميمة :زاد المسير هي التفسير؛ جامع المسانيد؛ الكها

هي هضائؿ المصطف  .كغير ذلؾ تكهي سنةٕٓٗ :ق ينظر :سير أىةـ النبةء .ِْٓ/ُٓ:ككهيات
(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)

اسأىياف ُ ِٕٗ :كالبداية كالنياية ُّ ِٖ :كمفتاح السعادة ُ.َِٕ :

مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ لمنسفي.ِّٓ /ّ :
تفسير القرطبي.ِِٕ /ُٖ :

أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ لمبيضاكم.ُِْ /ٓ :
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(ُ)

كبو قاؿ ابف ىباس

(ّ)

(ِ)

كالبغكم

كالخازف

(ْ)

كالنسفي

كابف ىاشكر(ٓ).

القول الثاني :يتمن أف يككف معدكما ال يجرم ىميو شيء قالو ال عمبي كاكرده
(ٕ)

(ٔ)

ىف قتادة

(ٗ)

كالسدم

كبو قاؿ الزمخشرم
كقاؿ بو الشككاني

(َُ)

كابف ىطية
(ُُ)

كمقاتؿ

(ٖ)

كقاؿ ابف ك ير قالو الضحاؾ

كال عمبي(ُِ).

الترجيح:
أف القكؿ ال اني ىك الراجح كىك ما ذىب
مما سبؽ هي دراسة اسأقكاؿ ى
يتىضح ى

إليو ابف ىطية كقتادة كغيرىـ حيث قالكا " :ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ أم :يتمن أف
يككف معدكمان ال يجرم ىميو شيء كذلؾ لما يرل هيو مف الفضائح كقبائح اسأىماؿ"
كيقكؿ ليت المكتة التي متٌيا هي الدنيا كانت القاطعة نياية الحياة كلـ أبعث بعدىا
أم ليتيا لـ يكف بعدىا رجكع كال حياة هيك يتمن دكاـ المكت كىدـ البعث لما
شاىد مف سكء ىممو كما يجابيو هي اآلخرة مف العذاب كىذا كقكلو تعال  :ﭽ ﮖ
تبيف لمباحث
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ (النبأ )31 :ىذا ما ى
ترجيحو كاهلل أىمـ.
(ُ)

تنكير المقباس مف تفسير ابف ىباس :ص.ّْٖ :

(ّ)

إحياء الت ارث لمبغكم ٓ.ُْٖ /

(ِ)

(ْ)
(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

لباب التأكيؿ هي معاني التنزيؿ لمخازف.ّّٔ /ْ :
مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ لمنسفي.ِّٓ /ّ :

التحرير كالتنكير البف ىاشكر.ُّٓ /ِٗ :
الكشؼ كالبياف ىف تفسير القرآف لم عمبي.ُّ /َُ :
الكشاؼ ىف حقائؽ غكامض التنزيؿ لمزمخشرم.َّٔ /ْ :
المحرر الكجيز هي تفسير الكتاب العزيز البف ىطية.َّٔ /ٓ :
تفسير ابف ك ير.ُِٓ /ٖ :

(َُ)
(ُُ)
(ُِ)

هتح القدير لمشككاني.َّْ /ٓ :
تفسير مقاتؿ بف سميماف.ِْْ /ْ :
الكشؼ كالبياف ىف تفسير القرآف لم عمبي.ُّ /َُ :
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ادلطهة انزاتع
اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ

تعاىل :ﭽﮜﮝﮞﭼ (الحاقة.)31 :

المراد ب(التذكرة) في اآلية الكريمة:
اختيارابنجزي-رحمههللا :-
أف المراد بالتذكرة هي اآلية الكريمة ىك القرآف حيث قاؿ-
ذىب ابف جزم إل ى

رحمو اهلل" :-كانو لتذكرة الضمير لمقرآف كقيؿ :لمحمد -صم اهلل ىميو كآلو كسمـ-
كاسأكؿ أظير"(ُ).
الدراسة:
هي المسألة قكالف:
القول األول:ﭽﮜ ﮝ ﮞﭼ ىك اختيار ابف جزم ىأنو القرآف ،كبو قاؿ
قتادة كالطبرم(ِ) ،كالماتريدم(ّ) ،كال عمبي
(ٕ)

ىطية

(ٖ)

كالقرطبي

(ٗ)

كالخازف

(ٓ)

(ْ)

كالماكردم
(َُ)

كمقاتؿ

السةـ(ُِ).
(ُ)

التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم.َْٖ /ِ :

(ّ)

تأكيةت أىؿ السنة لمما تريدم.ُِٗ /َُ :

(ِ)

(ْ)
(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

المرجع السابؽ.َْٖ /ِ :

الكشؼ كالبياف ىف تفسير القرآف لم عمبي.ّّ /َُ :
النكت كالعيكف لمماكردم.ٖٕ /ٔ :
الكشاؼ ىف حقائؽ غكامض التنزيؿ لمزمخشرم.َٕٔ /ْ :
المحرر الكجيز هي تفسير الكتاب العزيز البف ىطية.ّّٔ /ٓ :
تفسير القرطبي.ِٕٕ /ُٖ :
لباب التأكيؿ هي معاني التنزيؿ لمخازف.ّّٖ /ْ :

(َُ)

تفسير مقاتؿ بف سميماف.ِْٓ /ْ :

(ُِ)

تفسير العز بف ىبد السةـ.ّٓٗ /ّ :

(ُُ) إحياء التراث لمبغكم.َُٓ /ٓ :
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كالزمخشرم

(ُُ)

كالبغكم

(ٔ)

كابف

كالعز ابف ىبد

القول الثاني :كاىنو لتذكرة ىأنو محمد -صم اهلل ىميو كسمـ -كلػـ أجػد قائمػو كقػد
(ُ)

ذكره بعض المفسريف بصيغة قيؿ منيـ ابف جزم

(ِ)

كال عالبي

كابف ىطية(ّ).

الترجيح:
أف الراجح ىك القكؿ اسأكؿ كىك ما اختاره ابف جزم كىك ما
ى
مما سبؽ ى
كيتبيف ى

أف الضمير هي ﭽﮜﮝﮞﭼ إل القرآف الكريـ
ىميو جمع مف العمماء كذلؾ ى

بإف الضمير يعكد سأقرب مذككر هيذا القرآف يذكر القمكب التقية
كىك اسأظير كذلؾ ى
هتذكر إف الحقيقة التي جاء بيا كامنة هييا هيك ي يرىا هييا كيذكرىا بيا هتتذكرىا

هأما الذيف ال يتقكف هقمكبيـ مطمكسة غاهمة ال تتفتح كال تتذكر كال تفيد مف ىذا
الكتاب شيئا كاف المتقيف ليجدكف هيو مف الحياة كالنكر كالمعرهة كالتذكير ما ال
يجده الغاهمكف كبما ينتيي إليو مف إقرار الحؽ كازىاؽ الباطؿ الذم يستمسؾ بو
الكاهركف ـ إنو حجة ىمييـ ىند اهلل هي اليكـ اآلخر ككذلؾ أنو مذكر لمناس بما
يغفمكف ىنو مف العمـ باهلل كما يميؽ بجةلو لينتشميـ مف ىكة التمادم هي الغفمة
حت

يفكت الفكات هالقرآف هي ذاتو تذكرة لمف يريد أف يتذكر سكاء تذكر أـ لـ

تبيف لمباحث كاهلل أىمـ.
يتذكر ىذا ما ى

(ُ)
(ِ)
(ّ)

التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزمَْٖ /ِ :
الجكاىر الحساف هي تفسير القرآف لم عالبي.ْٕٗ /ٓ :
المحرر الكجيز هي تفسير الكتاب العزيز البف ىطية.ّّٔ /ٓ :
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ادلثحث انزاتع
اختٍاراخ اتٍ خشي انكهثً يف طٕرتً :ادلعارَٕٔ ،ذ.
ٔفٍّ ثالثح يطانة:
ادلطهة األٔل :اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﭼ (المعارج.)ّ :

ادلطهة انثاًَ :اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ (المعارج:

.)3

ادلطهة انثانث :اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽ ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄﰅﰆﰇﰈﭼ (نكح.)ِٖ :
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ادلطهة األٔل
اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل:

ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ(المعارج.)ّ :

المراد (بالمعارج) في اآلية الكريمة:
اختيارابنجزي-رحمههللا :-
ذىب ابف جزم إل

السماء حيث قاؿ-رحمو

أف المراد بالمعارج المراقي إل
ى

اهلل" :-ذم المعارج جمع معرج كىك :المصعد إل ىمك كالسمـ كالمدارج التي يرتقي
بيا قاؿ ابف ىطية :ىي ىنا مستعارة هي الفضائؿ كالصفات الحميدة كقيؿ :ىي
المراقي إل السماء كىذا أظير سأنو هسرىا بما بعدىا مف ىركج المةئكة"(ُ).
الدراسة:
هي المسألة قكالف:
(ِ)

القول األول :ىك اختيار ابف جزم أنيا المراقي إل السماء كبو قاؿ الطبرم
(ّ)

كالزجاج

(ٗ)

كالنسفي

كمجاىد

(ْ)

(ٓ)

كالكاحدم
(َُ)

كبو قاؿ ابف ك ير

(ٔ)

كالزمخشرم
(ُُ)

كابف ىباس

(ُ)

التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم.َْٗ /ِ :

(ّ)

معاني القرآف كاىرابو لمزجاج.ُِٗ /ٓ :

كالقرطبي

(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

ينظر الكشؼ كالبياف ىف تفسير القرآف لم عمبي.ّٓ/َُ :
الكجيز لمكاحدم.ُُُّ :
الكشاؼ ىف حقائؽ غكامض التنزيؿ لمزمخشرم.َٔٗ /ْ :
تفسير القرطبي.ُِٖ /ُٖ :
المرجع السابؽ.ُِٖ /ُٖ :

(َُ)
(ُُ)
(ُِ)

مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ لمنسفي.ّٓٓ /ّ :
تفسير ابف ك ير.َِِ /ٖ :

تنكير المقباس مف تفسير ابف ىباس :ص.ْْٖ :
ينظر المحرر الكجيز هي تفسير الكتاب العزيز البف ىطية.ّٔٓ /ٓ :
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(ُِ)

كالحسف

(ِ) جامع البياف لمطبرم.ََٔ /ِّ :
(ْ)

(ٕ)

(ٖ)

كالبيضاكم

(ُ)

كبو قاؿ الماتريدم

كمقاتؿ(ِ).

أف المعارج ىنا مستعارة هي الفضائؿ كالصفات الحميػدة قالػو ابػف
القول الثاني :ى
(ّ)

ىطية

(ْ)

كبو قاؿ قتادة كسعيد بف جبير

كالعز ابف ىبد السةـ(ٓ).

الترجيح:
بإف الراجح ىك ما اختاره ابف جزم
ى
مما سبؽ كمف خةؿ دراسة اسأقكاؿ ى
يتبيف ى
أف المراد بالمعارج هي اآلية أنيا المراقي إل السماء كىك ما ىميو جمع مف
كىك ى

المفسريف كذلؾ سأنو هسرىا بما بعدىا مف ىركج المةئكة كىك اسأقرب لممعن

كسماىا معارج سأف المةئكة تعرج هييا كىك إشارة إل مدل ىذا العمك الذم لتمؾ
المعارج التي يقكـ ىمييا سمطاف اهلل كأف المةئكة كالركح تصعد ىذه المعارج هي
يكـ يعدؿ خمسيف ألؼ سنة مف أزماف الدنيا أم أف ما يقطعو الممؾ هي ىركجو إل
السماء هي يكـ كاحد يقطعو اإلنساف هي خمسيف ألؼ سنة بأقكل ما يمكف أف يتكسؿ
تبيف لمباحث كاهلل
بو مف كسائؿ مف صكاريخ كمركبات كككبية كغيرىا ىذا ما ى

أىمـ.

(ُ)

تأكيةت أىؿ السنة لمما تريدم.ُٗٔ /َُ :

(ِ)

تفسير مقاتؿ بف سميماف.ّْٓ /ْ :

(ْ)

ينظر الكشؼ كالبياف ىف تفسير القرآف لم عمبي.ّٓ/َُ :

(ّ)

(ٓ)

المحرر الكجيز هي تفسير الكتاب العزيز البف ىطية.ّٔٓ /ٓ :

تفسير العز بف ىبد السةـ.َّٔ /ّ :
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ادلطهة انثاًَ
اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل:ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮﭼ

(المعارج.)3:

المراد بقولو تعالى :ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﭼ في اآلية الكريمة:
اختيارابنجزي-رحمههللا :-
ذىب ابف جزم إل
"اختمؼ هي ىذا اليكـ ىم

أف ىذا اليكـ ىك يكـ القيامة حيث قاؿ-رحمو اهلل:-
ى

قكليف :أحدىما :أنو يكـ القيامة كاآلخر :أنو هي الدنيا

كالصحيح أنو يكـ القيامة لقكؿ رسكؿ اهلل -صم اهلل ىميو كسمـ -هي حديث مانع
الزكاة « :ما مف صاحب ذىب كال هضة ال يؤدم زكاتيا إال صفحت لو صفائح مف
نار يككل بيا جبينو كجنبو كظيره هي يكـ كاف مقداره خمسيف ألؼ سنة حت يقض
بيف العباد»

(ُ)

يعني يكـ القيامة"(ِ).

الدراسة:
هي المسألة قكالف:
(ّ)

القااول األول :ىػػك اختيػػار ابػػف جػػزم ىأنػػو يػػكـ القيامػػة قالػػو مجاىػػد

الحسف
(ُ)

(ْ)

(ٓ)

كقاؿ بو الكاحدم

(ٔ)

كالزمخشرم

كابف ىطية

صحيح مسمـ باب إ ـ مانع الزكاة  :حديث برقـ.ٖٕٗ:ص.ُٖٔ /ِ:

(ِ)

التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم.َُْ /ِ :

(ْ)

ينظر الكشؼ كالبياف ىف تفسير القرآف لم عمبي.ّٔ /َُ :

(ّ) تفسير مجاىد.ّٕٔ :
(ٓ)

الكجيز لمكاحدم.ُُُّ:

(ٕ)

المحرر الكجيز هي تفسير الكتاب العزيز البف ىطية.ّٔٓ /ٓ :

(ٔ)

(ٖ)

الكشاؼ ىف حقائؽ غكامض التنزيؿ لمزمخشرم.َٔٗ /ْ :
تفسير مقاتؿ بف سميماف.ّْٔ /ْ :
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(ٕ)

(ٖ)

كمقاتؿ

كركم ىػػف

(ُ)

كبو قاؿ البيضاكم

(ِ)

كالنسفي

(ّ)

كابف ىباس

كالخازف(ْ).
(ٕ)

القاااول الثااااني :أنػػو ه ػػي ال ػػدنيا قػػاؿ ب ػػو الطبػػرم(ٓ) ،كالماتري ػػدم(ٔ) ،كال عمب ػػي
(ٖ)

كىكرمة

كبو قاؿ القرطبي(ٗ).

الترجيح:
أف الراجح ىك ما ذىب أليو ابف جزم كمف كاهقو مف العمماء
ى
مما سبؽ ى
يتبيف ى
أف المراد باليكـ ىك يكـ القيامة لقكؿ رسكؿ اهلل -صم اهلل ىميو كسمـ -هي
كىك ى

حديث مانع الزكاة« :ما مف صاحب ذىب كال هضة ال يؤدم زكاتيا إال صفحت لو
صفائح مف نار يككل بيا جبينو كجنبو كظيره هي يكـ كاف مقداره خمسيف ألؼ سنة
حت يقض بيف العباد» يعني يكـ القيامة يككف ىم الكاهريف مقدار خمسيف ألؼ
سنة هإما أف يككف استطالة لو لشدتو ىم الكفار أك سأنو ىم الحقيقة كذلؾ هقد
قيؿ هيو خمسكف مكطنان كؿ مكطف ألؼ سنة كما قدر ذلؾ ىم المؤمف إال كما بيف
تبيف لمباحث كاهلل أىمـ.
الظير كالعصر ىذا ما ى

(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)

أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ لمبيضاكم.ِْْ /ٓ :
مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ لمنسفي.ّٓٔ /ّ :
تنكير المقباس مف تفسير ابف ىباس.ْٖٓ :
لباب التأكيؿ هي معاني التنزيؿ لمخازف.َّْ /ْ :
جامع البياف لمطبرم.َُٔ /ِّ :

(ٔ)

تأكيةت أىؿ السنة لمما تريدم.ُٖٗ /َُ :

(ٖ)

ينظر تفسير القرطبي.ِِٖ /ُٖ :

(ٕ)

(ٗ)

الكشؼ كالبياف ىف تفسير القرآف لم عمبي.ّٔ /َُ :
المرجع السابؽ.ِِٖ /ُٖ :
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ادلطهة انثانث
اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽﰁﰂﰃﰄﰅﰆ
ﰇﰈﭼ (نكح.)ِٖ :

المراد (بالبيت) في اآلية الكريمة:
اختيارابنجزي-رحمههللا :-
أف المراد بالبيت هي اآلية ىي داره حيث قاؿ-رحمو اهلل:-
ذىب ابف جزم إل ى

"كلمف دخؿ بيتي مؤمنا قيؿ :بيتو المسجد كقيؿ السفينة كقيؿ شريعتو سماىا بيتا
استعارة كىذا بعيد كقيؿ داره كىذا أرجح سأنو الحقيقة"(ُ).
الدراسة:
هي المسألة أربعة أقكاؿ:
أف المراد ببيتو داره كبو قاؿ
القول األول :ىك اختيار ابف جزم كىك ى
(ِ)

ال عمبي

كالشككاني

(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

(ٗ)

(َُ)

كالماكردم

(ٖ)

(ُ)

(ّ)

كالزمخشرم

كالخازف

(ْ)

كالبغكم

(ٓ)

كالبيضاكم

كابف ىاشكر(ُُ).

التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم.ُْٔ /ِ :
الكشؼ كالبياف ىف تفسير القرآف لم عمبي.ْٖ /َُ :
النكت كالعيكف لمما كردم.َُٔ /ٔ :
الكشاؼ ىف حقائؽ غكامض التنزيؿ لمزمخشرم.ُِٔ /ْ :
أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ لمبيضاكم.َِٓ /ٓ :
مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ لمنسفي.ْٓٔ /ّ :
تفسير ابف ك ير.ِّٕ /ٖ :
هتح القدير لمشككاني.ِّٔ /ٓ :

لباب التأكيؿ هي معاني التنزيؿ لمخازف.ّْٕ /ْ :

(َُ)
(ُُ)

إحياء التراث لمبغكم.ُٖٓ /ٓ :
التحرير كالتنكير البف ىاشكر.ُِٓ /ِٗ :
143

(ٔ)

كالنسفي

(ٕ)

كابف ك ير

كبو قاؿ الشاهعي(ُ).
(ِ)

أف المراد ببيتو مسجده ،قالو الضحاؾ ،كالطبرم
القول الثاني :ى
(ْ)

كالكاحدم

(ٓ)

كابف ىطية

(ٕ)

(ٔ)

كالكمبي

كالقرطبي

(ّ)

كالزجاج

كالمراغي(ٖ).

(ٗ)

أف الم ػ ػراد ببيتػ ػػو سػ ػػفينتو كبػ ػػو قػ ػػاؿ الماتريػ ػػدم
القااااول الثالااااث :ى

(َُ)

كمقاتػ ػػؿ

كالبيضاكم(ُُ).

(ُِ)

القول الرابع :المراد ببيتػو شػريعتو ذكػره العػز ابػف ىبػد السػةـ

كبػو قػاؿ ابػف

ىباس(ُّ).

(ُ)

تفسير حدائؽ الركح كالريحاف هي ركابي ىمكـ القرآف لمشاهعي :إشراؼ كمراجعة :الدكتكر ىاشـ محمد ىمي
بف حسيف ميدم دار طكؽ النجاة بيركت – لبناف طُ ُُِْ ىػ ََُِ-ـ .ِٖٔ /َّ .والشافعي

ىو :محمد أميف بف ىبد اهلل بف يكسؼ بف حسف أبك ياسيف اسأرمي جنسا العمكم قبيمة اسأ يكبي دكلة

نزيؿ مكة المكرمة جكار الحرـ الشريؼ هي المسفمة حارة الرشد .تكهي سنة ُّْٖ :ىػ( .مف مقدمة تفسير

(ِ)

حدائؽ الركح كالريحاف باختصار يسير).

ينظر جامع البياف لمطبرم.ِْٔ /ِّ :

(ّ)

معاني القرآف كاىرابو لمزجاج.ُِّ /ٓ :

(ٓ)

المحرر الكجيز هي تفسير الكتاب العزيز البف ىطية.ّٕٕ /ٓ :

(ْ)

الكجيز لمكاحدم.ُُّٖ :

(ٔ)

تفسير القرطبي.ُّْ /ُٖ :

(ٖ)

تفسير المراغي :شركة مكتبة كمطبعة مصطف البابي الحمبي كأكالده بمصر طُ ُّٓٔ ىػ ُْٗٔ-ـ

(ٕ) ينظر هتح القدير لمشككاني.ِّٔ /ٓ :
ِٗ .َٗ /والمراغي ىو :أحمد بف مصطف المراغي مفسر مصرم مف العمماء .تخرج بدار العمكـ سنة
َُٗٗ ـ ـ كاف مدرس الشريعة اإلسةمية بيا .ككلي نظارة بعض المدارس .كىيف أستاذا لمعربية كالشريعة
اإلسةمية بكمية غكردكف بالخرطكـ .كتكهي بالقاىرة سنةُُّٕ :ق .لو كتب منيا (الحسبة هي اإلسةـ) ك
(ٗ)

(الكجيز هي أصكؿ الفقو) كغيرىا .ينظر :اسأىةـ لمزركمي.ِٖٓ /ُ :
تأكيةت أىؿ السنة لمما تريدم.ِّٔ /َُ :

(َُ)

تفسير مقاتؿ بف سميماف.ِْٓ /ْ :

(ُِ)

تفسير العز بف ىبد السةـ.َّٕ /ّ :

(ُُ)

(ُّ)

أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ لمبيضاكم.َِٓ /ٓ :

تنكير المقباس مف تفسير ابف ىباس :ص.ْٖٕ :
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الترجيح:
أف القكؿ اسأكؿ ىك الراجح كىك اختيار ابف جزم كمف معو
م ىما سبؽ ى
يتبيف ى

أف المقصكد ببيتو هي اآلية داره هالمعن  :ىنا ىم
مف المفسريف كذلؾ ى

ظاىر

اآلية كذلؾ الشتراطو كتعميقو باسأيماف كتخصيص الذم يدخؿ بيتو مؤمنا سأف ىذه

كانت ىةمة النجاة كحصر المؤمنيف الذيف سيصحبيـ معو هي السفينة كىبر ىنيـ
بمف دخؿ بيتو كناية ىف سكناىـ معو أما المسجد هة يتعمؽ بو اال مؤمف ىذا ما
تبيف لمباحث ترجيحو كاهلل أىمـ.
ى
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ادلثحث اخلايض
اختٍاراخ اتٍ خشي انكهثً يف طٕرتً :اجلٍٔ ،ادلشيم.
ٔفٍّ ثالثح يطانة:
ادلطهة األٔل :اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦﭧﭨﭩﭼ (الجف.)ُٔ :

ادلطهة انثاًَ :اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽﰋ ﰌﰍﰎ
ﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕ ﰖﰗﭼ (الجف.)ِٖ :

ادلطهة انثانث :اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭼ
(المزمؿ.)ُ :
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ادلطهة األٔل
اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽﭣﭤﭥﭦﭧ
ﭨﭩﭼ (الجف.)ُٔ :

المراد (بالطريقة) في اآلية الكريمة:
اختيارابنجزي-رحمههللا :-
أف المراد بقكلو تعال  :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ذىب ابف جزم إل ى
ﭩﭼ ىي طريقة اإلسةـ كطاىة اهلل حيث قاؿ-رحمو اهلل" :-كأف لك استقامكا ىم
الطريقة سأسقيناىـ ماء غدقا الماء الغدؽ الك ير كذلؾ استعارة هي تكسيع الرزؽ
كالطريقة ىي :طريقة اإلسةـ كطاىة اهلل هالمعن  :لك استقامكا ىم ذلؾ لكسع اهلل
أرزاقيـ هيك كقكلو تعال  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭼ [اسأىراؼ ]ٗٔ :كقيؿ :ىي طريقة الكفر كالمعن ىم ىذا :لك
استقامكا ىم

الكفر لكسع اهلل ىمييـ هي الدنيا أمةكيـ استدراجان كيؤيد ىذا قكلو

لنفتنيـ هيو كاسأكؿ أظير كالضمير هي استقامكا يحتمؿ أف يككف لممسمميف أك
لمقاسطيف المذككريف أك لجميع الجف أك لمجف الذيف سمعكا النبي  -صم اهلل ىميو
كآلو كسمـ  -أك لجميع الخمؽ"(ُ).
الدراسة:
هي المسألة قكالف:
القااول األول :ىػػك اختيػػار ابػػف جػػزم أم :مػػاء غػػدقا المػػاء الغػػدؽ الك يػػر كذلػػؾ
(ِ)

استعارة هي تكسيع الرزؽ كالطريقة ىي طريقة اإلسةـ كطاىة اهلل قالو الطبرم
(ُ) التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم.ُْٗ /ِ :
(ِ)

جامع البياف لمطبرم.ِٔٔ /ِّ :
147

(ُ)

كقاؿ ال عمبي قالو سعيد بف المسيب كىطاء بف رباح

كبو قاؿ الزجاج

(ِ)

(ّ)

كالضحاؾ كقتادة كىبيد بف ىمير
(ٔ)

كالزمخشرم

(ُُ)

كالشككاني

(ٕ)

كالقرطبي

(ُِ)

كالشاهعي

كبو قاؿ سعيد بف جبير

(َُ)

كبو قاؿ الحسف
(ٖ)

(ٗ)

كالبيضاكم
كمقاتؿ

(ْ)

(ٓ)

(ُّ)

كالنسفي

كالسدم

كالكاحدم

كالبغكم(ُْ).

القااول الثاااني :ىػػي طريقػػة الكفػػر كالمعن ػ ىم ػ ىػػذا :لػػك اسػػتقامكا ىم ػ الكفػػر
(ُٓ)

لكسع اهلل ىمييـ هي الدنيا أمةكيـ استدراجنا كبو قاؿ الربيع بف أنس
(ُ)
(ِ)

(ُٔ)

كالكمبي

معاني القرآف كاىرابو لمزجاج.ِّٓ /ٓ :
ينظر :الكشؼ كالبياف ىف تفسير القرآف لم عمبي .ّٓ /َُ:وعبيد ابن عمير ىو :ىبد اهلل بف ىبيد بف ىمير
المي ي يكن  :أبا ىاشـ ما ركل لو البخارم شيئا .ركم ىف :ىائشة أيضا كابف ىباس كابف ىمر كركل
ىنو :ابف جريج كجرير بف حازـ كاسأكزاىي كقد ك قو :أبك حاتـ تكهي سنةُُّ :ق ينظر :سير أىةـ
النبةء ط الرسالة .ُٕٓ /ْ :كغاية النياية ت َُٖٖ كتيذيب التيذيب ٓ  َّٖ /كخةصة تذىيب

(ّ)
(ْ)
(ٓ)

التيذيب َِٓ.
ينظر الكشؼ كالبياف ىف تفسير القرآف لم عمبي.ّٓ /َُ :
ينظر النكت كالعيكف لمما كردم.ُُٔ /ٔ :
الكجيز لمكاحدم :ص.ُُُْ :

(ٔ)

الكشاؼ ىف حقائؽ غكامض التنزيؿ لمزمخشرم.ِٔٗ /ْ :

(ٖ)

أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ لمبيضاكم.ِّٓ /ٓ :

(ٕ)

(ٗ)

تفسير القرطبي.ُٕ /ُٗ :

مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ لمنسفي.ُٓٓ /ّ :

(َُ)
(ُُ)
(ُِ)
(ُّ)
(ُْ)
(ُٓ)

ينظر تفسير ابف ك ير.ِّْ /ٖ :
هتح القدير لمشككاني.َّٕ /ٓ :
تفسير حدائؽ الركح كالريحاف هي ركابي ىمكـ القرآف لمشاهعي.َّٔ /َّ :
تفسير مقاتؿ بف سميماف.ْْٔ /ْ :
إحياء التراث لمبغكم.ُُٔ /ٓ :
ينظر الكشؼ كالبياف ىف تفسير القرآف لم عمبي .ّٓ /َُ :والربيع ىو :الربيع بف أنس البكرم كيقاؿ

الحنفي البصرم ـ الخراساني قاؿ ابف حباف لما ذكره هي «جممة ال قات» تكهي سنةَُْ :ق كقيؿ سنة:

ُّٗق .ينظر :إكماؿ تيذيب الكماؿ :لمغمطام بف قميج بف ىبد اهلل البكجرم المصرم الحكرم الحنفي أبك
ىبد اهلل ىةء الديف تحقيؽ :أبك ىبد الرحمف ىادؿ بف محمد -أبك محمد أسامة بف إبراىيـ الفاركؽ

(ُٔ)

الحدي ة لمطباىة كالنشر طُ ُِِْىػ ََُِ-ـ ْ.ِّٖ /
ينظر الكشؼ كالبياف ىف تفسير القرآف لم عمبي.ّٓ /َُ :
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(ُ)

كبػ ػػو قػ ػػاؿ العػ ػػز ابػ ػػف ىبػ ػػد السػ ػػةـ

(ِ)

كزيػ ػػد بػ ػػف أسػ ػػمـ

(ّ)

كالماتريػ ػػدم

كابػ ػػف

ىباس(ْ).
الترجيح:
أف القػكؿ
ى
مما سبؽ هي دراسة القكليف كالنظر هي أدىلػة أصػحاب ك ىػؿ قػكؿ ى
يتبيف ى

أف المراد بقكلو ﭽﭣ
اسأكؿ ىك الراجح كىك الذم اختاره ابف جزم كمف معو كىك ى

ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭼ هالمػػاء الغػػدؽ الك يػػر كذلػػؾ اسػػتعارة هػػي تكسػػيع
الػرزؽ كالطريقػة ىػػي :طريقػة اإلسػػةـ كطاىػة اهلل هػػالمعن  :لػك اسػػتقامكا ىمػ ذلػػؾ
لكسػع اهلل أرزاقيػـ هيػك كقكلػو تعػػال  :ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ
ﭚﭛﭜﭼ (األعررررراف ) ٢٦ :كضػ ػػرب الم ػ ػػؿ بالمػ ػػاء سأف الخيػ ػػر كمػ ػػو كالػ ػػرزؽ
بػػالمطر كاالسػػتقامة ىمػ الطريقػػة تقتضػ إكمػػاؿ النعمػػة كاك ػػار ال ارحػػة كاإلى ػراض
ىف اهلل يكجب تنغص العيش كدكاـ العقكبة كهي ىذا إنذار بػأنيـ إف اسػتمركا ىمػ
تبيف لمباحث ترجيحو كاهلل أىمـ.
اىكجاج الطريقة أمسؾ ىنيـ الماء ىذا ما ى

(ُ) تفسير العز بف ىبد السةـ.ّٕٓ /ّ :

(ِ) ينظر الكشؼ كالبياف ىف تفسير القرآف لم عمبي .ّٓ /َُ :وزيد ىو :زيد بف أسمـ بف بشر بف إسحاؽ بف
أرقـ بف زياد بف مطرؼ بف النعماف بف مسممة بف عمبة بف الدكؿ بف حنيفة أبك ىبد الرحمف الحنفي

البخارم تكهي سنةُّٔ :ق ينظر :تجريد اسأسماء كالكن المذككرة هي كتاب المتفؽ كالمفترؽ :ل يعىب ٍيد اهلل
الفراء أبك القاسـ بف أبي الفرج بف أى ًبي خازـ ٍابف القاضي ىأبًي
بف ىمي بف محمد بف محمد بف الحسيف ابف ٌ
ىي ٍعىم البغدادم الحنبمي دراسة كتحقيؽ :د .شادم بف محمد بف سالـ آؿ نعماف مركز النعماف لمبحكث
كالدراسات اإلسةمية كتحقيؽ التراث كالترجمة اليمف طُ ُِّْىػ َُُِ-ـ ُ.ُِّ /

(ّ) تأكيةت أىؿ السنة لمما تريدم.ِٕٓ /َُ :
(ْ)

تنكير المقباس مف تفسير ابف ىباس :ص.ْٖٗ :
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ادلطهة انثاًَ
اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑ
ﰒﰓﰔﰕ ﰖﰗﭼ (الجف.)ِٖ :

المراد بقولو تعالى :ﭽ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﭼ في اآلية
الكريمة:
اختيارابنجزي-رحمههللا :-
أف المراد بيعمـ هي اآلية أم :ليعمـ اهلل أف الرسؿ قد بمغكا
ذىب ابف جزم إل ى

رساالت ربيـ أم يعممو مكجكدان كقد كاف ىمـ ذلؾ قبؿ ككنو حيث قاؿ –رحمو
اهلل " :-ﭽ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐﭼ هي الفاىؿ بيعمـ ة ة أقكاؿ :اسأكؿ أم:
ليعمـ اهلل أف الرسؿ قد بمغكا رساالت ربيـ أم يعممو مكجكدا كقد كاف ىمـ ذلؾ قبؿ
ككنو ال اني :ليعمـ محمد أف المةئكة الرصد أبمغكا رساالت ربيـ ال الث :ليعمـ
محمد أف الرسؿ قبمو قد أبمغكا الرسالة كاسأكؿ أظير كجمع الضمير هي أبمغكا كهي
(ُ)

سأف مف ارتض مف رسكؿ يراد بو جماىة"

ربيـ حمة ىم المعن
الدراسة:

هي المسألة ة ة أقكاؿ:
القول األول :كىك ما اختاره ابف جزم أم :ليعمـ اهلل أف الرسؿ قػد بمغػكا رسػاالت
(ِ)

ربيـ أم يعممو مكجكدنا كقد كػاف ىمػـ ذلػؾ قبػؿ ككنػو ،قػاؿ بػو الزمخشػرم
(ّ)

البيضاكم

(ْ)

كالنسفي

(ُ)

التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم.ُِْ /ِ :

(ّ)

أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ لمبيضاكم.ِْٓ /ٓ :

(ِ)

الكشاؼ ىف حقائؽ غكامض التنزيؿ لمزمخشرم.ّّٔ /ْ :

(ْ) مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ لمنسفي.ْٓٓ /ّ :
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كبػو قػاؿ

(ُ)

كبو قاؿ الشاهعي

(ِ)

كالمراغي

كابف ىاشكر(ّ).

القول الثاني :ليعمـ محمد أف المةئكة الرصد أبمغكا رساالت ربيـ ،كبو قاؿ
(ْ)

الطبرم

(ٓ)

كسعيد ابف جبير

كال عالبي

(ٔ)

(ٕ)

كالزجاج

(ٖ)

كال عمبي

(ٗ)

كالبغكم

كالعز ابف ىبد السةـ(َُ).
القول الثالث :أم ليعمـ محمد أف الرسؿ قبمو قد أبمغكا الرسالة كما بمغ ىك
الرسالة قالو القرطبي(ُُ) ،كبو قاؿ ابف جرير
كمقاتؿ

(ُ)

(ُٓ)

(ُِ)

(ُّ)

كالشككاني

(ُٖ)

كقتادة(ُٗ).

كالسيكطي

كمجاىد(ُٔ) ،كىبد الرزاؽ الصنعاني(ُٕ) ،كالماتريدم

(ُْ)

تفسير حدائؽ الركح كالريحاف هي ركابي ىمكـ القرآف لمشاهعي.ُّٖ /َّ :

(ِ)

تفسير المراغي.َُٕ /ِٗ :

(ْ)

جامع البياف لمطبرم.ّٕٔ /ِّ:

(ّ) التحرير كالتنكير البف ىاشكر.ُِٓ /ِٗ :
(ٓ)
(ٔ)

ينظر المحرر الكجيز هي تفسير الكتاب العزيز البف ىطية.ّٖٓ /ٓ :
الجكاىر الحساف هي تفسير القرآف لم عالبي.ْٗٗ /ٓ :

(ٕ)

معاني القرآف كاىرابو لمزجاج.ِّٖ /ٓ :

(ٗ)

إحياء التراث لمبغكم.ُْٔ /ٓ :

(ٖ)

الكشؼ كالبياف ىف تفسير القرآف لم عمبي.ٕٓ /َُ :

(َُ)
(ُُ)
(ُِ)
(ُّ)

تفسير العز بف ىبد السةـ.ّٕٖ /ّ :
تفسير القرطبي.َّ /ُٗ :
ينظر تفسير ابف ك ير.ِْٕ /ٖ :
الدر المن كر هي التفسير بالمأ كر لمسيكطي :دار الفكر – بيركت والسيوطي ىو :ىبد الرحمف بف أبي بكر

بف محمد ابف سابؽ الديف الخضيرم السيكطي جةؿ الديف :إماـ حاهظ مؤرخ أديب لو نحك ََٔ مصنؼ
(ُْ)
(ُٓ)

تكهي سنةُُٗ :ق ٖ .َُّ /ينظر :اسأىةـ لمزركمي.َُّ /ّ :
هتح القدير لمشككاني.ّٕٓ /ٓ :
تفسير مقاتؿ بف سميماف.ْٕٔ /ْ :

(ُٔ)

ينظر تفسير ابف ك ير.ِْٕ /ٖ :

(ُٖ)

تأكيةت أىؿ السنة لمما تريدم.ِٕٔ /َُ :

(ُٕ)

(ُٗ)

تفسير ىبد الرزاؽ.ّٓٓ /ّ :

ينظر المحرر الكجيز هي تفسير الكتاب العزيز البف ىطية.ّٖٓ /ٓ :
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الترجيح:
أف القػػكؿ اسأكؿ ىػػك ال ػراجح كىػػك مػػا اختػػاره ابػػف جػػزم حيػػث
ممػػا سػػبؽ ى
يتبػ ىػيف ى

ق ػػاؿ:ﭽﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﭼ أم :يعمم ػػو مكج ػػكدنا كق ػػد ك ػػاف ىم ػػـ ذل ػػؾ قب ػػؿ
ة ىمػ المعنػ
ككنو ،كجمع الضػمير هػي أبمغػكا كهػي ربيػـ حمػ ن

سأف مػف ارتضػ مػف

رسػػكؿ ي ػراد بػػو جماىػػة كذلػػؾ بأنػػو سػػبحانو كتعػػال يعمػػـ اسأشػػياء قبػػؿ ككنيػػا قطع ػان ال
محالة كليػذا قػاؿ بعػد ىػذا :ﭽ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﭼ (الجرن (71 :قػاؿ
ابػف ىبػاس :أحصػ مػا خمػؽ كىػرؼ ىػدد مػا خمػؽ همػـ يفتػو ىمػـ شػيء حتػ م اقيػؿ
الذر كالخػردؿ كأنػو أحػاط بجميػع مػا لػدل الرسػؿ مػف تبميػغ كغيػره كأحػاط بكػؿ شػيء
مما ىدا ذلؾ هقكلو :كأحاط بما لدييـ تعميـ بعد تخصيص ما قبمو بعممو بتبمػيغيـ مػا
تبيف لمباحث ترجيحو كاهلل أىمـ.
أرسؿ إلييـ ىذا ما ى
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ادلطهة انثانث
اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ

تعاىل :ﭽﭑﭒﭼ (المزمؿ.)ُ :

المراد بمعنى (المزمل) في اآلية الكريمة:
اختيارابنجزي-رحمههللا :-
أف المراد بتسمية النبي -صم اهلل ىميو كسمـ -المزمؿ أنو
ذىب ابف جزم إل ى

كاف متزمةن هي كساء أك لحاؼ حيث قاؿ-رحمو اهلل" :-كهي تسمية النبي -صم

اهلل ىميو كسمـ -بالمزمؿ ة ة أقكؿ أحدىا :أنو كاف هي كقت نزكؿ اآلية متزمة هي
كساء أك لحاؼ كالتزمؿ االلتفاؼ هي ال ياب بضـ كتشمير ىذا قكؿ ىائشة
كالجميكر كال اني :أنو كاف قد تزمؿ هي يابو لمصةة ال الث :أف معناه المتزمؿ
لمنبكة أم المتشمر المجد هي أمرىا كاسأكؿ ىك الصحيح"(ُ).
الدراسة:
هي المسألة ة ة أقكاؿ:
ة هػي كسػاء أك لحػاؼ كالتزمػؿ
القول األول :أنو كاف هي كقت نزكؿ اآلية متػزم ن
االلتف ػػاؼ ه ػػي ال ي ػػاب بض ػػـ كتش ػػمير ى ػػذا ق ػػكؿ ىائش ػػة كالجمي ػػكر ،كى ػػك اختي ػػار اب ػػف
(ِ)

جػزم

(ُ)
(ِ)
(ّ)

(ّ)

كالزمخشػرم

(ْ)

كابػف ىطيػػة

(ٓ)

كالتسػترم

المرجع السابؽ.ِِْ /ِ :
الكشاؼ ىف حقائؽ غكامض التنزيؿ لمزمخشرم.ّْٔ /ْ :

(ْ)

(ٔ)

ينظر جامع البياف لمطبرم.ٕٔٔ /ِّ :

(ٕ)

كقتػادة

كالسػمرقندم

التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم.ِِْ /ِ :

المحرر الكجيز هي تفسير الكتاب العزيز البف ىطية.ّٖٔ /ٓ :

(ٓ)

(ٔ)

(ٕ)

كبػػو

تفسير التسترم :ص.َُٖ :

بحر العمكـ لمسمرقندم .َٓٗ /ّ :والسمرقندي ىو :نصر بف محمد بف أحمد بف إبراىيـ السمرقندم أبك

الميث الممقب بإماـ اليدل :ىةمة مف أئمة الحنفية مف الزىاد المتصكهيف .تكهي سنةّّٕ :ق .طبقات
المفسريف لمداككدم .ّْٔ /ِ :كالفكائد البيية  :ص . َِِ:كالجكاىر المضية ِ.ُٗٔ :
153

(ُ)

قػ ػػاؿ النخعػ ػػي
(ٔ)

الجكزم

(ِ)

كالكاحػ ػػدم
(ٕ)

كالرازم

(ّ)

(ْ)

كالبغػ ػػكم

كالقرطبي

(ٖ)

(ٓ)

كالزجػ ػػاج
(ٗ)

كالنسفي

كال عمبػ ػػي
(َُ)

كال عالبي

كجمػ ػػاؿ الػ ػػديف

كالشككاني(ُُ).

القااااول الثاااااني :أنػ ػػو كػ ػػاف قػ ػػد تزمػ ػػؿ هػ ػػي يابػ ػػو لمصػ ػػةة قػ ػػاؿ بػ ػػو مقاتػ ػػؿ(ُِ)،
(ُّ)

كالطبرم
(ُ)

(ُْ)

كالماكردم

(ُٓ)

كاختاره البيضاكم

تفسير ابف أبي حاتـ :تحقيؽ :سعد محمد الطيب مكتبة نزار مصطف

الباز -المممكة العربية السعكدية

طُ ُُْٗ-ىػ النخعي .َّّٖ /َُ :والنخعي ىو :إبراىيـ بف يزيد بف قيس بف اسأسكد أبك ىمراف
النخعي مف مذحج مف أكابر التابعيف صةحا كصدؽ ركاية كحفظا لمحديث مف أىؿ الككهة مات مختفيا

الشعبي مكتو
مف الحجاج قاؿ هيو الصةح الصفدم هقيو العراؽ كاف إماما مجتيدا لو مذىب كلما بمغ
ٌ
قاؿ :كاهلل ما ترؾ بعده م مو تكهي سنةٗٔ :ق .ينظر :اسأىةـ لمزركمي َٖ /ُ :كينظر :كتاريخ اإلسةـ
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)

ّ ّّٓ :كطبقات القراء ُ.ِٗ :
الكجيز لمكاحدم.ُُْْ :
إحياء التراث لمبغكم.ُْٔ /ٓ :
معاني القرآف كاىرابو لمزجاج.ِّٗ /ٓ :
الكشؼ كالبياف ىف تفسير القرآف لم عمبي.ٖٓ /َُ :
زاد المسير هي ىمـ التفسير البف الجكزم :تحقيؽ :ىبد الرزاؽ الميدم دار الكتاب العربي – بيركت طُ
ُِِْىػ .ِّٓ /ْ .وابن الجوزي ىو :جماؿ الديف أبك الفرج ىبد الرحمف بف ىمي بف محمد بف ىمي

القرشي التيمي البكرم الحنبمي الكاىظ ينتيي نسبو إل أبي بكر الصديؽ كاشتير بابف الجكزم نسبة إل

شرىة الجكز إحدل محاؿ بغداد بالجانب الغربي تكهي سنةَُُِ :ق .ينظر :زاد المسير هي ىمـ

التفسير.ٕ /ُ :

(ٕ)

مفاتيح الغيب أك التفسير الكبير لمرازم :دار إحياء التراث العربي – بيركت -طِ َُِْىػ.ُٖٔ /َّ .
والرازي ىو  :محمد بف ىمر بف الحسف بف الحسيف التيمي البكرم أبك ىبد اهلل هخر الديف الرازم :اإلماـ
المفسر .أكحد زمانو هي المعقكؿ كالمنقكؿ كىمكـ اسأكائؿ ككاف يحسف الفارسية .مف تصانيفو (مفاتيح الغيب

(ٖ)
(ٗ)

ط) مانية مجمدات هي تفسير القرآف الكريـ تكهي سنةَٔٔ :ق .ينظر :اسأىةـ لمزركمي.ُّّ /ٔ :تفسير القرطبي.ِّ /ُٗ :
مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ لمنسفي.ٓٓٓ /ّ :

(َُ)
(ُُ)

الجكاىر الحساف هي تفسير القرآف لم عالبي.ََٓ /ٓ :
هتح القدير لمشككاني.ّٕٖ /ٓ :

(ُِ)

تفسير مقاتؿ بف سميماف.ْٕٓ /ْ :

(ُْ)

النكت كالعيكف لمماكردم.ُِْ /ٔ :

(ُّ)

جامع البياف لمطبرم.ٕٔٔ /ِّ :

(ُٓ) أنكار التنزيؿ كأسرار التأ كيؿ لمبيضاكم.ِٓٓ /ٓ :
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كبو قاؿ ابف ىباس(ُ) ،كىبد الرزاؽ الصنعاني(ِ).
(ّ)

القكؿ الثالث :المتزمؿ لمنبكة أم المتشمر المجد هي أمرىا ،قاؿ بو ىكرمة
كبو قاؿ العز ابف ىبد السةـ(ْ).
الترجيح:

أف القكؿ اسأكؿ ىك الراجح كىك ما اختاره ابف جزم كىك
ى
مما سبؽ ى
يتبيف ى
االلتفاؼ هي ال ياب بضـ كتشمير كىذا قكؿ ىائشة كالجميكر كذلؾ ىك الصحيح
لما كرد هي البخارم كمسمـ أف رسكؿ اهلل -صم اهلل ىميو كسمـ -لما جاءه الممؾ
كىك هي غار حراء هي ابتداء الكحي رجع -صم اهلل ىميو كسمـ -إل خديجة ترىد
(ٓ)

هرائصو هقاؿ :زممكني زممكني

هنزلت يا أييا المد ر كىم

ىذا نزلت يا أييا

تبيف لمباحث كاهلل أىمـ.
كيحتج بو ىذا ما ى
المزمؿ كقكؿ الجميكر أقرب لمصكاب ي

(ُ)
(ِ)

تنكير المقباس مف تفسير ابف ىباس.َْٗ :
تفسير ىبد الرزاؽ الصنعاني :تحقيؽ :د .محمكد محمد ىبده دار الكتب العممية -بيركت.طُ سنة
ُُْٗىػ .ّٓٔ /ّ .وعبد الرزاق ىو :ىبد الرزاؽ بف ىماـ بف ناهع الحميرم مكالىـ أبك بكر الصنعاني:
مف حفاظ الحديث ال قات مف أىؿ صنعاء .كاف يحفظ نحكا مف سبعة ىشر ألؼ حديث .لو (الجامع

الكبير) هي الحديث تكهي سنةُُِ :ق .ينظر :اسأىةـ لمزركمي ّّٓ /ّ :كينظر :معجـ المؤلفيف
(ّ)
(ْ)

العراقييف ِ.ِٓٓ :
ينظر جامع البياف لمطبرم.ٕٔٔ /ِّ :
تفسير العز بف ىبد السةـ.ّٕٗ /ّ :

(ٔ) صحيح مسمـ.ُُْ /ُ :
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ادلطهة انزاتع
اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل:ﭽﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﭼ
(المزمل.)81 :
الضمير في قولو تعالى :ﭽ ﯭﯮ ﯯﯰﭼ في اآلية الكريمة:
اختيارابنجزي-رحمههللا :-
ذىب ابف جزم إل

أف الضمير هي اآلية يعكد ىم
ى

اليكـ حيث قاؿ-رحمو

اهلل " :-ﭽ ﯭ ﯮ ﯯﭼ االنفطار :االنشقاؽ كالضمير المجركر يعكد ىم
اليكـ أم :تتفطر السماء لشدة ىكلو كيحتمؿ أف يعكد ىم اهلل أم :تنفطر بأمره
كقدرتو كاسأكؿ أظير"(ُ).
الدراسة:
هي المسألة قكالف:
أف الضمير يعكد ىم
القول األول :ما اختاره ابف جزم ى
(ّ)

السماء لشدة ىكلو(ِ) ،كبو قاؿ الطبرم
(ٓ)

الماتريدم
(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)

كال عمبي

(ٔ)

كالكاحدم

(ٖ)

كالشككاني

المرجع السابؽ.ِْٓ/ِ :
جامع البياف لمطبرم.ْٔٗ /ِّ :
ينظر المرجع السابؽ.ٔٗٓ/ِّ :
تأكيةت أىؿ السنة لمما تريدم.ِٖٕ /َُ :
الكشؼ كالبياف ىف تفسير القرآف لم عمبي.ٔٓ /َُ :

(ٕ)

(ٗ)

إحياء التراث لمبغكم.َُٕ /ٓ :

هتح القدير لمشككاني.ّّٖ /ٓ :

(َُ)

(ْ)

كالحسف كىكرمة كابف زيد

التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم.ِْٓ /ِ :

الكجيز لمكاحدم.ُُْٔ :

(ٖ)

(ٕ)

اليكـ أم :تتفطر

الكشاؼ ىف حقائؽ غكامض التنزيؿ لمزمخشرم.ِْٔ /ْ :
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(ٗ)

كالبغكم

كبو قاؿ
(َُ)

كالزمخشرم

(ُ)

كبػػو قػػاؿ القرطبػػي
(ٓ)

السػ ػػةـ

(ٔ)

كالبيضػ ػػاكم

(ِ)

كالقشػػيرم

(ٕ)

كالنسػ ػػفي

(ّ)

كابػػف الجػػكزم

(ٖ)

كابػ ػػف ك يػ ػػر

(ْ)

كال ػرازم

(ٗ)

كال عػ ػػالبي

كالعػػز ابػػف ىبػػد
(َُ)

كالشػ ػػاهعي

كالخازف(ُُ).
القااااول الثاااااني :الضػ ػػمير يعػ ػػكد ىم ػ ػ اهلل أم تنفطػ ػػر بػ ػػأمره كقدرتػ ػػو كبػ ػػو قػ ػػاؿ
(ُٓ)

مقاتؿ(ُِ) ،كالزجاج (ُّ) ،كبو قاؿ السمرقندم(ُْ) ،كالسمعاني

(ُٔ)

كالماكردم

(ُ) تفسير القرطبي.َٓ /ُٗ :
(ِ)

لطائؼ اإلشارات لمقشيرم :تحقيؽ :إبراىيـ البسيكني الييئة المصرية العامة لمكتاب – مصر طّ/ّ .
ْٓٔ .والقشيري ىو :ىبد الكريـ بف ىكازف بف ىبد الممؾ ابف طمحة النيسابكرم القشيرم مف بني قشير
ابف كعب أبك القاسـ زيف اإلسةـ :شيخ خراساف هي ىصره زىدا كىمما بالديف .كانت إقامتو بنيسابكر

كتكهي هييا .ككاف السمطاف ألب أرسةف يقدمو كيكرمو .مف كتبو " التيسير هي التفسير -خ " كيقاؿ لو "
التفسير الكبير "تكهي سنةْٔٓ :ق .اسأىةـ لمزركمي ٕٓ /ْ :كينظر :طبقات السبكي ِّْٖ- ِّْ :
(ّ)
(ْ)

كالكهيات ُ ِٗٗ :كتاريخ بغداد ُُ.ّٖ :
زاد المسير هي ىمـ التفسير البف الجكزم.ّٓٔ /ْ :
مفاتيح الغيب أك التفسير الكبير لمرازم.ِٔٗ /َّ :

(ٓ)

تفسير العز بف ىبد السةـ.ِّٖ /ّ :

(ٕ)

مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ لمنسفي.ٖٓٓ /ّ :

(ٔ)

(ٖ)
(ٗ)

أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ لمبيضاكم.ِٕٓ /ٓ :

تفسير ابف ك ير.ِٕٓ /ٖ :
الجكاىر الحساف هي تفسير القرآف لم عالبي.َٓٓ /ٓ :

(َُ)
(ُُ)
(ُِ)
(ُّ)
(ُْ)
(ُٓ)

تفسير حدائؽ الركح كالريحاف هي ركابي ىمكـ القرآف لمشاهعي.َّٔ /َّ :
لباب التأكيؿ هي معاني التنزيؿ لمخازف.ّٓٗ /ْ :
تفسير مقاتؿ بف سميماف.ْٕٖ /ْ :
معاني القرآف كاىرابو لمزجاج.ِّْ /ٓ :
بحر العمكـ لمسمرقندم.ُُٓ /ّ :

تفسير السمعاني :تحقيؽ :ياسر بف إبراىيـ كغنيـ بف ىباس بف غنيـ دار الكطف الرياض –السعكدية طُ

ُُْٖىػ ُٕٗٗ-ـ .ّٖ /ٔ .والسمعاني ىو :منصكر بف محمد بف ىبد الجبار ابف أحمد المركزم
السمعاني التميمي الحنفي ـ الشاهعي

(ُٔ)

أبك المظفر :مفسر

مف العمماء بالحديث .تكهي سنة:

ْٖٗق.اسأىةـ لمزركمي َّّ /ٕ :كسير النبةء المجمد الخامس ىشر كمفتاح السعادة ِ.ُُٗ :
النكت كالعيكف لمماكردم.ُُّ /ٔ :
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كبو قاؿ ابف ىطية(ُ).
الترجيح:
أف القكؿ اسأكؿ ىك الراجح كىك ما اختاره ابف جزم" حيث قاؿ
ى
مما سبؽ ى
يتبيف ى
أف الضمير يعكد ىم اليكـ أم :تتفطر السماء لشدة ىكلو" كىك ما ىميو جمع مف
ى
أف الضمير يعكد إل أقرب مذككر كىك يكـ يجعؿ الكلداف شيبا كىذا
العمماء كذلؾ ى

أف السماء ىم
كصؼ لميكـ بالشدة أيضا ك ى

ىظميا كقكتيا تنفطر هيو هما ظنؾ

بغيرىا مف الخةئؽ كنظيره قكلو تعال  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭼ [االنفطار ]ُ :كىك
كصؼ ليذا اليكـ الذم تشيب مف ىكلو الكلداف ككما أف اسأرض ترجؼ منو
كالجباؿ تنياؿ كتصبح ك باننا مييمة مف الرماؿ كذلؾ السماء تنفطر بو أم تتشقؽ
تبيف لمباحث كاهلل أىمـ.
بو أم بسببو ىذا ما ى

(ُ)

المحرر الكجيز هي تفسير الكتاب العزيز البف ىطية.َّٗ /ٓ :
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ادلثحث انظادص
اختٍاراخ اتٍ خشي انكهثً يف طٕرتً :ادلدثزٔ ،انمٍايح.
ٔفٍّ ثالثح يطانة:
ادلطهة األٔل :اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل:ﭽﯶﯷﯸﭼ
(المدثر.)45 :

ادلطهة انثاًَ :اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽﯸ ﯹﯺﯻ
ﯼﯽﭼ

(القيامة.)ُٔ :

ادلطهة انثانث :اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭼ
(القيامة.)ِٕ :
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ادلطهة األٔل
اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل:

ﭽﯶﯷﯸﭼ (المد ر.)ّٓ :

المراد بقولو تعالى :ﭽ ﯶ ﯷ ﯸ ﭼ في اآلية الكريمة:
اختيارابنجزي-رحمههللا :-
أف الضمر هي اآلية الكريمة يعكد لجينـ حيث قاؿ-رحمو
ذىب ابف جزم إل ى

اهلل" :-إنيا إلحدل الكبر الضمير لجينـ أك ل يات كالنذارة أم :ىي مف اسأمكر
العظاـ كالكبر جمع كبرل كاسأكؿ ىك الصحيح"(ُ).
الدراسة:
هي المسألة قكالف:
(ِ)

أف الضػ ػػمير لجيػ ػػنـ كبػ ػػو قػ ػػاؿ مقاتػ ػػؿ
القااااول األول :مػ ػػا اخت ػ ػاره ابػ ػػف جػ ػػزم ى
(ّ)

كالطبرم

(ٕ)

كالكاحػػدم

(ْ)

كالحسف كابف زيد كالضحاؾ
(ٖ)

كالبغػػكم

(ٗ)

كالماتريػدم

كالعػػز ابػػف ىبػػد السػػةـ

(ُِ)

كالبيضاكم
(ُ)

(ّ)

جامع البياف لمطبرم.ّّ /ِْ :

(ِ) تفسير مقاتؿ بف سميماف.ْٖٗ /ْ :
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

المرجع السابؽ.ّّ/ِْ :
تأكيةت أىؿ السنة لمما تريدم.ِّّ /َُ :
بحر العمكـ لمسمرقندم.ُٖٓ /ّ :
الكجيز لمكاحدم :ص.ُُُٓ :
إحياء التراث لمبغكم.ُٕٖ /ٓ :
الكشاؼ ىف حقائؽ غكامض التنزيؿ لمزمخشرم.ّٔٓ /ْ :

(َُ)
(ُُ)
(ُِ)

كقػاؿ بػو السػمرقندم
(َُ)

كالزمخشػػرم

التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم.َّْ /ِ :

(ٓ)

(ٔ)

تفسير العز بف ىبد السةـ.ّٖٗ /ّ :

تفسير القرطبي.ٖٓ /ُٗ :
أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ لمبيضاكم.ِِٔ /ٓ :
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(ُُ)

كالقرطبػػي

(ِ)

(ُ)

كب ػػو ق ػػاؿ النس ػػفي
(ٔ)

كالشاهعي

(ٕ)

كالخازف

كاب ػػف ك ي ػػر

(ٖ)

(ّ)

كالش ػػككاني

(ْ)

كالقاس ػػمي

(ٓ)

كالم ارغ ػػي

كالزجاج(ٗ).

كابف ىباس

القااول الثاااني :يعػػكد الضػػمير هػػي اآليػػة ل يػػات كالنػػذارة :أم ىػػي مػػف اسأمػػكر
(َُ)

العظ ػػاـ قال ػػو ال عمب ػػي

(ُُ)

كب ػػو ق ػػاؿ الم ػػاكردم

(ُِ)

كاب ػػف ىطي ػػة

(ُّ)

كال ع ػػالبي

كالسعدم(ُْ).
الترجيح:
"أف
ى
أف القكؿ اسأكؿ ىك الراجح كىك اختيار ابف جزم حيث قاؿ ى
مما سبؽ ى
يتبيف ى
الضمير هي إنيا إلحدل الكبر يعكد لجينـ" كبو قاؿ ك ير مف المفسريف كيدىـ ما
أف اآلية كردت بعد ذكر خزنة جينـ كالقسـ كجينـ جكاب القسـ كسقر
ذىب أليو ى
إحدل الكبر العظاـ كىي أسـ مف أسماء النار كجينـ ىي سبع دركات :جينـ

كلظ
أىمـ.
(ُ)

تبيف لمباحث كاهلل
كالحطمة كالسعير كسقر كالجحيـ كالياكية ىذا ما ى

مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ لمنسفي.ٕٓٔ /ّ :

(ِ) تفسير ابف ك ير.ِّٕ /ٖ :

(ّ) هتح القدير لمشككاني.ّٕٗ /ٓ :
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

محاسف التأكيؿ لمقاسمي.ّٓٗ /ٗ :

تفسير الم ارغي.ُّٖ /ِٗ :
تفسير حدائؽ الركح كالريحاف هي ركابي ىمكـ القرآف لمشاهعي.َْٖ /َّ :
لباب التأكيؿ هي معاني التنزيؿ لمخازف.ّٔٔ /ْ :
تنكير المقباس مف تفسير ابف ىباس :ص.ِْٗ :
معاني القرآف كاىرابو لمزجاج.ِْٗ /ٓ :

(َُ)

الكشؼ كالبياف ىف تفسير القرآف لم عمبي.ٕٔ /َُ :

(ُُ)

النكت كالعيكف لمماكردم.ُْٕ /ٔ :

(ُّ)

الجكاىر الحساف هي تفسير القرآف لم عالبي.ُٓٓ /ٓ :

(ُِ)

(ُْ)

المحرر الكجيز هي تفسير الكتاب العزيز البف ىطية.ّٕٗ /ٓ :

تيسير الكريـ الرحمف لمسعدم :ص.ٖٕٗ :
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ادلطهة انثاًَ
اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل:

ﭽﯸﯹﯺﯻﯼﯽﭼ (القٌامة.)8٦ :

المراد بقولو تعالى :ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﭼ في اآلية الكريمة:
اختيارابنجزي-رحمههللا :-
أف الضمير هي ال تحرؾ بو لسانؾ يعكد ىم القرآف حيث
ذىب ابف جزم إل ى

قاؿ-رحمو اهلل" :-ال تحرؾ بو لسانؾ لتعجؿ بو الضمير هي بو يعكد ىم

القرآف

دلت ىم ذلؾ قرينة الحاؿ كسبب اآلية أف رسكؿ اهلل -صم اهلل ىميو كسمـ-كاف
إذا نزؿ ىميو جبريؿ بالقرآف يحرؾ بو شفتيو مخاهة أف ينساه لحينو هأمره اهلل أف
ينصت كيستمع كقيؿ :كاف يخاؼ أف ينس

القرآف هكاف يدرسو حت

غمب ىميو

ذلؾ كشؽ ىميو هنزلت اآلية كاسأكؿ ىك الصحيح .سأنو كرد هي البخارم كغيره"(ُ).
الدراسة:
هي المسألة قكالف:
أف الضمير هي بو يعكد ىم
القول األول :ما اختاره ابف جزم كىك ى

القرآف

سأف النبي-صم اهلل ىميو كسمـ -كاف إذا نزؿ ىميو جبريؿ بالقرآف يحرؾ بو شفتيو
مخاهة أف ينساه لحينو هأمره اهلل أف ينصت كيستمع كبو قاؿ مقاتؿ
(ّ)

جبير كالطبرم

(ْ)

كالزجاج

(ٓ)

كالسمرقندم

(ٔ)

كالماكردم

(ِ)

كسعيد ابف

(ٕ)

كالقشيرم

(ُ) التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم .ّّْ /ِ :كالحديث هي مسند أبي داكد الطيالسي:برقـ :َِٕٓ :ص/ْ :
(ِ)
(ّ)

ّّٓ.
تفسير مقاتؿ بف سميماف.ُِٓ /ْ :
جامع البياف لمطبرم.ٔٔ /ِْ :

(ْ)

معاني القرآف كاىرابو لمزجاج.ِّٓ /ٓ :

(ٔ)

النكت كالعيكف لمماكردم.ُٓٓ /ٔ :

(ٓ)

(ٕ)

بحر العمكـ لمسمرقندم.ِِٓ /ّ :

لطائؼ اإلشا ارت لمقشيرم.ٔٓٔ /ّ :
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(ُ)

(ِ)

كبو قاؿ البغكم
(ٓ)

السةـ

كالقرطبي

(ٔ)

(ّ)

كالزمخشرم
(ٕ)

كالنسفي

كابف ىطية

(ْ)

كالرازم

كالعز ابف ىبد

كابف ىباس(ٖ).

القااول الثاااني :أنػػو كػػاف يخػػاؼ أف ينس ػ الق ػرآف هكػػاف يدرسػػو حت ػ غمػػب ىميػػو
(ٗ)

ذلػػؾ كشػػؽ ىميػػو ،كبػػو قػػاؿ ىبػػد الػػرزاؽ الصػػنعاني

(َُ)

كالماتريػػدم

(ُُ)

كال عمبػػي

كالضحاؾ(ُِ).
الترجيح:
أف القكؿ اسأكؿ ىك الراجح كىك الذم اختاره
ى
مما سبؽ هي دراسة القكليف ى
يتبيف ى
أف الضمير هي بو يعكد ىم القرآف حيث دلت ىم ذلؾ
ابف جزم كمف معو كىك ى

قرينة الحاؿ كسبب اآلية أف رسكؿ اهلل -صم اهلل ىميو كسمـ -كاف إذا نزؿ ىميو
جبريؿ بالقرآف يحرؾ بو شفتيو مخاهة أف ينساه لحينو هأمره اهلل أف ينصت كيستمع
كهي ىذا دليؿ ىم حرص النبي-صم اهلل ىميو كسمـ -أال يفكتو شيء مف القرآف
كقد ضمف اهلل -سبحانو كتعال  -حفظو هي صدر نبيو -صم اهلل ىميو كسمـ -ىذا
تبيف لمباحث كاهلل أىمـ.
ما ى
(ُ)

إحياء التراث لمبغكم.ُْٖ /ٓ :

(ّ)

المحرر الكجيز هي تفسير الكتاب العزيز البف ىطية.َْْ /ٓ :

(ِ)

(ْ)
(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

الكشاؼ ىف حقائؽ غكامض التنزيؿ لمزمخشرم.ُٔٔ /ْ :
مفاتيح الغيب أك التفسير الكبير لمرازم.ِٕٔ /َّ :
تفسير العز بف ىبد السةـ.ّْٗ /ّ :
تفسير القرطبي.َُٔ /ُٗ :
مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ لمنسفي.ِٕٓ /ّ :
تنكير المقباس مف تفسير ابف ىباس :ص.ْْٗ :
تفسير ىبد الرزاؽ.ّٔٗ /ّ :

(َُ)
(ُُ)
(ُِ)

تأكيةت أىؿ السنة لمما تريدم.ّْٓ /َُ :

الكشؼ كالبياف ىف تفسير القرآف لم عمبي.ٖٕ /َُ :
ينظر المحرر الكجيز هي تفسير الكتاب العزيز البف ىطية.َْْ /ٓ :
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ادلطهة انثانث
اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ

تعاىل :ﭽﭰﭱﭲﭳﭼ (القٌامة.) 72 :
(

المراد بقولو تعالى :ﭽ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭼ في ال آية الكريمة:
اختيارابنجزي-رحمههللا :-
ذىب ابف جزم إل أ ىف المراد باآلية ىؿ مف راقي يرقيو حيث قاؿ -رحمو اهلل-

" :كقيؿ مف راؽ أم قاؿ أىؿ المريض :مف يرقيو ىس أف يشفيو؟ كقيؿ :معناه أف
المةئكة تقكؿ :مف يرق بركحو أم يصعد بيا إل السماء؟ هاسأكؿ مف الرقية كىك
أشير كأظير كال اني مف الرقي كىك العمك"(ُ).
الدراسة:
هي المسألة قكالف:
القول األول :اختيار ابف جزم كىك أم قاؿ أىؿ المريض :مف يرقيو ىس أف
يشفيو ،كبو قاؿ قتادة كىبد الرزاؽ الصنعاني
(ْ)

كابف زيد كالطبرم
(ٗ)

كالماكردم
(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)

(ٓ)

كقاؿ بو الزجاج

كالكاحدم

التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم.ّْٓ /ِ :
تفسير ىبد الرزاؽ.َّٕ /ّ :
تفسير التسترم :ص.ُِٖ :
جامع البياف لمطبرم.ٕٓ /ِْ :
معاني القرآف كاىرابو لمزجاج.ِْٓ /ٓ :
بحر العمكـ لمسمرقندم.ِّٓ /ّ :

(ٕ)

(ٗ)

النكت كالعيكف لمماكردم.ُٕٓ /ٔ :

(ٖ)

تنكير المقباس مف تفسير ابف ىباس :ص.ْْٗ :

(َُ)

كالتسترم
(ٔ)

كالسمرقندم

(َُ)

الكشؼ كالبياف ىف تفسير القرآف لم عمبي.ٖٗ /َُ :

(ِ)

(ّ)

الكجيز لمكاحدم.ُُٓٓ :
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كىكرمة كالضحاؾ
(ٕ)

كال عمبي

(ٖ)

كابف ىباس

(ُ)

كبو قاؿ البغكم

كالقرطبي(ِ).

القول الثاني :أف المةئكة تقكؿ :مف يرق بركحو أم :يصعد بيا إل السماء،
كبو قاؿ مقاتؿ
(ٖ)

الكمبي

(ّ)

(ٓ)

(ْ)

كالماتريدم
(ٗ)

كالبيضاكم

كالزمخشرم
(َُ)

كالنسفي

كال عالبي

(ُُ)

(ٔ)

كابف الجكزم

(ُِ)

كالسيكطي(ُّ).

كابف ىطيو
كابف ك ير

(ٕ)

الترجيح:
مما سبؽ أف القكؿ ال اني ىك الراجح كىك خةؼ ما اختاره ابف جزم
ى
يتبيف ى
كىك ما قاؿ بو مقاتؿ كجمع مف العمماء كالمعن أم :مف يرق بركحو أم :يصعد
بيا إل

السماء ،مةئكة الرحمة أـ مةئكة العذاب كىك مف الرقي كىك العركج

كاالستفياـ ىميو حقيقي كقد جعؿ اهلل تعال مةئكة لممشركيف كىـ مةئكة العذاب
تبيف
ترتقي بأركاحيـ كمةئكة لممؤمنيف ترتقي بيـ كىـ مةئكة الرحمة ىذا ما ى
لمباحث كاهلل أىمـ.

(ُ)

إحياء التراث لمبغكم.ُٖٔ /ٓ :

(ِ)

تفسير القرطبي.ُُُ /ُٗ :

(ْ)

تأكيةت أىؿ السنة لمما تريدم.ِّٓ /َُ :

(ّ) تفسير مقاتؿ بف سميماف.ُّٓ /ْ :
(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

الكشاؼ ىف حقائؽ غكامض التنزيؿ لمزمخشرم.ّٔٔ /ْ :
المحرر الكجيز هي تفسير الكتاب العزيز البف ىطية.َْٔ /ٓ :
زاد المسير هي ىمـ التفسير البف الجكزم.ِّٕ /ْ :
ينظر مفاتيح الغيب أك التفسير الكبير لمرازم.ّْٕ /َّ :
أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ لمبيضاكم.ِٕٔ /ٓ :

(َُ)

مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ لمنسفي.ّٕٓ /ّ :

(ُِ)

تفسير ابف ك ير.ُْٓ /ْ :

(ُُ)

(ُّ)

الجكاىر الحساف هي تفسير القرآف لم عالبي.ِْٓ /ٓ :
الدر المن كر لمسيكطي.ْٕٕ /ٔ :
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ادلثحث انظاتع
اختٍاراخ اتٍ خشي انكهثً يف طٕرتً :األَظاٌ ٔادلزطالخ.
ٔفٍّ ثالثح يطانة:
ادلطهة األٔل :اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ َعايل :ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭼ (اإلنساف.)ٖ :

ادلطهة انثاًَ :اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ َعايل :ﭽ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭼ (اإلنساف.)ٖ :
ادلطهة انثانث :اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ َعايل :ﭽ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ (المرسةت.)ّ - ُ :
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ادلطهة األٔل
اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعايل:

ﭽﭡﭢﭣﭤﭼ (اإلنساف.)ٖ:

إلى من يعود الضمير في قولو تعالى ":ﭣﭤ " في اآلية الكريمة:
اختيارابنجزي-رحمههللا :-
أف الضمير يعكد لمطعاـ أم يطعمكنو مع حبو كالحاجة
ذىب ابف جزم إل ى

إليو حيث قاؿ -رحمو اهلل" :-ىم

حبو الضمير يعكد لمطعاـ أم يطعمكنو مع

حبو كالحاجة إليو هيك كقكلو تعال :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭼ [آؿ
ىمراف ]ِٗ :كقكلو تعال  :ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﭼ [الحشر]ٗ :

هفي قكلو ىم حبو تتميـ كىك مف أدكات البياف كقيؿ :الضمير هلل كقيؿ :لإلطعاـ
المفيكـ مف يطعمكف كاسأكؿ أرجح كأظير"(ُ).
الدراسة:
هي المسألة ة ة أقكاؿ:
أف الضػمير يعػكد لمطعػاـ أم :يطعمكنػو مػع
القول األول :اختيار ابف جػزم كىػك ى
(ّ)

حبػ ػػو كالحاجػ ػػة إليػ ػػو(ِ) ،كبػ ػػو قػ ػػاؿ مجاىػ ػػد
(ٕ)

كالماتريدم

()1

التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم.ّْٕ /ِ :

(ّ)

تفسير مجاىد :ص.ِٓٓ :

(ِ)

المرجع السابؽ.ّْٕ/ِ :

(ْ)

المرجع السابؽ :ص.ِٓٓ:

(ٔ)

معاني القرآف كاىرابو لمزجاج.ِٓٗ /ٓ :

(ٓ) جامع البياف لمطبرم.ٗٔ /ِْ :
(ٕ)

تأكيةت أىؿ السنة لمما تريدم.ّّٔ /َُ :
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(ْ)

كمقاتػ ػػؿ

(ٓ)

كالطبػ ػػرم

(ٔ)

كالزجػ ػػاج

(ُ)

كب ػػو قػ ػػاؿ السػ ػػمرقندم
(ٔ)

كالزمخشػػرم

(ُُ)

كاب ػ ػػف ك ي ػ ػػر

(ِ)

(ّ)

كالمػ ػػاكردم

(ٖ)

كالعػػز ابػػف ىبػػد السػػةـ

كال عمبػ ػػي

(ٕ)

كال ػرازم

كابػػف ىطيػػة

(ُِ)

كاب ػ ػػف ىب ػ ػػاس

(ْ)

كالكاحػ ػػدم

(ٗ)

(ُّ)

كالس ػ ػػيكطي

(ُْ)

كالش ػ ػػككاني

(ٓ)

كالبغػ ػػكم

(َُ)

كالنسػػفي

(ُٓ)

كالقاس ػ ػػمي

(ُٔ).

كالشاهعي

أف الض ػػمير يع ػػكد هي(حب ػػو) هلل تع ػػال  ،كب ػػو ق ػػاؿ القش ػػيرم(ُٕ)،
القاااول الثااااني :ى

كالداراني(ُٖ) ،كالبيضاكم(ُٗ) ،كال عالبي(َِ).

(ُ) بحر العمكـ لمسمرقندم.ِٓٔ /ّ :
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

الكشؼ كالبياف ىف تفسير القرآف لم عمبي.ٗٔ /َُ :
النكت كالعيكف لمماكردم.ُٔٔ /ٔ :
الكجيز لمكاحدم :ص.ُُٖٓ :
إحياء التراث لمبغكم.ُُٗ /ٓ :
الكشاؼ ىف حقائؽ غكامض التنزيؿ لمزمخشرم.ٖٔٔ /ْ :
ينظر زاد المسير هي ىمـ التفسير.ِٕٓ /ُ :
مفاتيح الغيب لمرازم.ُِٓ /ٓ :

تفسير العز بف ىبد السةـ.ََْ /ّ :

(َُ)
(ُُ)
(ُِ)
(ُّ)
(ُْ)
(ُٓ)
(ُٔ)
(ُٕ)

مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ لمنسفي.ٕٖٓ /ّ :
تفسير ابف ك ير.ُٕ /ٖ :
تنكير المقباس مف تفسير ابف ىباس :ص.ْٗٓ :
تفسير الجةليف :ص.ِٕٖ :
هتح القدير لمشككاني.ُْٗ /ٓ :
محاسف التأكيؿ لمقاسمي.ُٖٖ /ٗ :
تفسير حدائؽ الركح كالريحاف هي ركابي ىمكـ القرآف لمشاهعي.ْٖٕ /َّ :
لطائؼ اإلشارات لمقشيرمّٔٔ /ّ :

(ُٖ)

اني أبك بكر :قاض مف
ينضر تفسير السمعاني .ُُٔ /ٔ :والداراني ىو :سميماف بف حبيب المحاربي الدار ٌ
قات ال تابعيف .مف أىؿ الشاـ .كاف ينعت بقاضي الخمفاء .استمر هي قضاء دمشؽ ة يف ىاما .نسبتو إل

(ُٗ)

أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ لمبيضاكم.َِٕ /ٓ :

(َِ)

(داريا) مف غكطة دمشؽ تكهي سنةَُِ :ق ينظر :اسأىةـ لمزركمي.ُِِ /ّ :
الجكاىر الحساف هي تفسير القرآف لم عالبي.ِٓٗ /ٓ :
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(ُ)

القول الثالث :أنو يعكد الضمير هي(حبو) لإلطعاـ قالو الحسيف بف الفضػؿ
كبو قاؿ الفضيؿ بف ىياض(ِ).
الترجيح:

أف القكؿ اسأكؿ ىك الراجح كىك اختيار ابف جزم كمف معو
ى
مما سبؽ ى
يتبيف ى
أف الضمير يعكد لمطعاـ أم :يطعمكنو مع حبو كالحاجة
مف المفسريف كىك ىم ى
إليو هيك كقكلو تعال  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭼ [آؿ ىمراف ]ِٗ :كقكلو
تعال  :ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﭼ [الحشر ]ٗ :هفي قكلو ىم
حبو تتميـ كىك مف أدكات البياف هإنفاؽ ذك الحاجة ىظيـ ككذلؾ هي الحديث ىف
أبي ىريرة قاؿ جاء رجؿ إل النبي -صم اهلل ىميو كسمـ -هقاؿ يا رسكؿ اهلل أم
الصدقة أىظـ قاؿ "أف تصدؽ كأنت صحيح شحيح تخش الفقر كتأمؿ الغن
تميؿ حت
(ّ)

الشيخاف

كال

إذا بمغت الحمقكـ قمت لفةف كذا كلفةف كذا كقد كاف لفةف" أخرجو
كالمراد مف إطعاـ الطعاـ اإلحساف إل المحتاجيف كمكاساتيـ بأم كجو

كاف كانما خص الطعاـ لككنو أشرؼ أنكاع اإلحساف ال جرـ أف ىبر بو ىف جميع
تبيف لمباحث كاهلل أىمـ.
كجكه المناهع ىذا ما ى
(ُ) ينظر الكشؼ كالبياف ىف تفسير القرآف لم عمبي .ٗٔ /َُ :وبن الفضل ىو :الحسيف بف الفضؿ بف ىمير
البجمي :مفسر معمر كاف رأسا هي معاني القرآف .أصمو مف الككهة انتقؿ إل نيسابكر كأنزلو كالييا ىبد

اهلل بف طاىر هي دار اشتراىا لو سنةُِٕ :ق هأقاـ هييا يعمـ الناس ٓٔ سنة تكهي سنةِِٖ :ق .ينظر:
(ِ)

اسأىةـ لمزركمي .ُِٓ /ِ :كينظر :لساف الميزاف ِ.َّٕ :
ينظر تفسير القرطبي .ُِٖ /ُٗ :والفضيل ىو :الفضيؿ بف ىياض بف مسعكد التميمي اليربكىي أبك

المكي مف أكابر العباد الصمحاء .كاف قة هي الحديث أخذ ىنو خمؽ منيـ اإلماـ
ىمي :شيخ الحرـ
ٌ
الشاهعي .كلد هي سمرقند كنشأ بأبيكرد كدخؿ الككهة كىك كبير كأصمو منيا .ـ سكف مكة كتكهي بيا
ٌ
سنةُٖٕ :ق مف كةمو" :مف ىرؼ الناس استراح " اسأىةـ لمزركمي .ُّٓ /ٓ :كينظر :كتيذيب ٖ:

(ّ)

ِْٗ كالجكاىر المضية ُ.َْٗ :
صحيح مسمـ :ص – َُِّ/كالبخارم :ص.ٕٕٓ/
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ادلطهة انثاًَ
اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعايل

ﭽ ﭥﭦﭧﭼ (اإلنساف.)ٖ :

المراد (باألسير) في اآلية الكريمة:
اختيارابنجزي-رحمههللا :-
ذىب ابف جزم إل

أف المراد باسأسير هي اآلية ىك :اسأسير الكاهر بيف
ى

المسمميف هفي إطعامو أجر حيث قاؿ -رحمو اهلل" :-كأما اسأسير هفيو خمسة أقكاؿ

أف اسأسير الكاهر بيف المسمميف هفي إطعامو أجر سأنو« :هي كؿ ذم كبد
أحدىا :ى
(ُ)

رطبة أجر»

كقيؿ نسخ ذلؾ بالسيؼ كاآلخر :أنو اسأسير المسمـ إذا خرج مف دار

الحرب لطمب الفدية كال الث :أنو المممكؾ الرابع :أنو المسجكف الخامس :أنو المرأة
(ِ)

لقكلو -صم اهلل ىميو كسمـ" :-استكصكا بالنساء خي انر سأنيف ىكاف ىندكـ"

كىذا

بعيد كاسأكؿ أرجح سأنو ركم أف -النبي صم اهلل ىميو كسمـ -كاف يؤت باسأسير
المشرؾ هيدهعو إل بعض المسمميف كيقكؿ لو :أحسف إليو"(ّ).
الدراسة:
هي المسألة خمسة أقكاؿ:
القول األول :اختيار ابف جزم ىك اسأسير الكاهر بيف المسمميف هفي إطعامو
(ْ)

أجر ،كبو قاؿ الزجاج
(ُ)
(ِ)
(ّ)

كال عمبي

(ٓ)

الحديث متفؽ ىميو ىف أبي ىريرة كىك مف خطبة حجة الكداع ركاه البخارم رقـ (ُٖٔٓ) كمسمـ(ّْْٔ).
التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم.ّْٕ /ِ :

(ْ)

(ٔ)

ينظر النكت كالعيكف لمماكردم.ُٔٔ /ٔ :

(ٕ)

كالحسف

كمقاتؿ

الحديث هي البخارم ىف أبي ىريرة كتاب الشرب كالمساقاة.ٕٕ / ّ :

معاني القرآف كاىرابو لمزجاج.ِٓٗ /ٓ :

(ٓ)

(ٔ)

(ٕ)

الكشؼ كالبياف ىف تفسير القرآف لم عمبي.ٗٔ /َُ :

تفسير مقاتؿ بف سميماف.ِٓٓ /ْ :
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(ُ)

كبو قاؿ ىبد الرزاؽ
(ٔ)

كالقرطبي

(ٕ)

كالبيضاكم

(ِ)

كالطبرم

(ّ)

كالقشيرم

(ْ)

كقتادة

(ٓ)

كالزمخشرم

كال عالبي(ٖ).

القول الثاني :أنو اسأسير المسمـ إذا خرج مف دار الحرب لطمب الفدية كبو قاؿ
(َُ)

السمرقندم(ٗ) ،كقاؿ بو مجاىد كسعيد ابف جبير كىطاء
(ُِ)

كالبقاىي

كالخازف(ُّ).
(ُْ)

القاول الثالاث :أنػو اسأسػير ىػك المممػكؾ قػاؿ بػو ىكرمػة
(ُٔ)

قاؿ الرازم
(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)

(ُٕ)

كالسدم

كالكاحػدم

تفسير ىبد الرزاؽ.ّْٕ /ّ :
جامع البياف لمطبرم.ٕٗ /ِْ :
لطائؼ اإلشارات لمقشيرم.ّٔٔ /ّ :
ينظر إحياء التراث لمبغكم.ُُٗ /ٓ :
الكشاؼ ىف حقائؽ غكامض التنزيؿ لمزمخشرم.ٖٔٔ /ْ :

(ٔ)

(ٖ)

الجكاىر الحساف هي تفسير القرآف لم عالبي.ِٓٗ /ٓ :

(ٗ)

(ُٓ)

كبػػو

كالنسفي(ُٖ).

تفسير القرطبي.ّّٖ /ّ :

(ٕ)

كابف ىباس

(ُُ)

أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ لمبيضاكم.َِٕ /ٓ :

بحر العمكـ لمسمرقندم.ِٓٔ /ّ :

(َُ)
(ُُ)
(ُِ)

ينظر الكشؼ كالبياف ىف تفسير القرآف لم عمبي.ٗٔ /َُ :
تنكير المقباس مف تفسير ابف ىباس :ص.ْٗٓ :
نظـ الدرر هي تناسب اآليات كالسكر :لمبقاىي :دار الكتاب اإلسةمي القاىرة د.ت ُِ .ُّٗ /والبقاعي

ىو :إبراىيـ بف ىمر بف حسف الرباط بف ىمي بف أبي بكر البقاىي أبك الحسف برىاف الديف :مؤرخ أديب.
أصمو مف البقاع هي سكرية كسكف دمشؽ كرحؿ إل

بيت المقدس كالقاىرة كتكهي بدمشؽ .لو (ىنكاف

الزماف هي تراجـ الشيكخ كاسأقراف) أربع مجمدات (سر الركح) اختصره مف كتاب (الركح) البف قيـ الجكزية
(ُّ)
(ُْ)

كغير ذلؾ تكهي سنةٖٖٓ :ق .طبقات المفسريف لألدنو كم :ص .ّْٕ :كشذرات الذىب.ّّٗ /ٕ :
لباب التأكيؿ هي معاني التنزيؿ لمخازف ْ.ّٕٖ /
ينظر النكت كالعيكف لمماكردم.ُٔٔ /ٔ :

(ُٓ)

الكجيز لمكاحدم :ص.ُُٖٓ :

(ُٕ)

ينظر المرجع السابؽْٕٖ /َّ :

(ُٔ)

(ُٖ)

مفاتيح الغيب أك التفسير الكبير لمرازم.ْٕٕ /َّ :

مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ لمنسفي.ٕٖٓ /ّ :
171

القااول الرابااع :أنػػو المسػػجكف ،قالػػو سػػعيد ابػػف جبيػػر(ُ) ،كبػػو قػػاؿ العػػز ابػػف ىبػػد
السةـ

(ِ)

(ّ)

كبو قاؿ السيكطي

(ْ)

كمجاىد

(ٓ)

كالشككاني

كالقاسمي(ٔ).

القول الخامس :أنو المرأة ،قالو البغكم(ٕ) ،كبو قاؿ أبك حمزة ال مالي(ٖ).
الترجيح:
أف القكؿ اسأكؿ ىك الراجح كىك ما اختاره ابف جزم ىأنو اسأسير
ى
مما سبؽ ى
يتبيف ى

الكاهر بيف المسمميف هفي إطعامو أجر سأنو ركم أف النبي -صم اهلل ىميو كسمـ-
كاف يؤت باسأسير المشرؾ هيدهعو إل بعض المسمميف كيقكؿ لو :أحسف إليو كسأنو
كاف يغمب هي زمف النبي -صم اهلل ىميو كسمـ -أسرل المشركيف كالحكـ ابت هي
اسأسير إطعامو إال أف يرل اإلماـ قتمو كاطعاـ اسأسارل كاف كانكا مف أىؿ الشرؾ
حسف يرج

(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)

تبيف لمباحث كاهلل أىمـ.
كابو ىذا ما ى

تفسير السمعاني.ُُٔ /ٔ :
تفسير العز بف ىبد السةـ.ََْ /ّ :
تفسير الجةليف :ص.ِٕٖ :
ينظر تفسير ىبد الرزاؽ.ّْٕ /ّ :
هتح القدير لمشككاني.ُْٗ /ٓ :

(ٔ) محاسف التأكيؿ لمقاسمي.ّٕٓ /ٗ :
(ٕ) إحياء التراث لمبغكم.ُُٗ /ٓ :
(ٖ)

ينظر هتح القدير لمشككاني .ُْٗ /ٓ :والثمالي ىو :ابت بف دينار ال مالي اسأزدم بالكالء أبك حمزة :مف
رجاؿ الحديث ال قات ىند اسأمامية كركل ىنو بعض أىؿ َّ
السنة .كىك مف أىؿ الككهة .لو كتاب هي (تفسير
القرآف) ككتاب (الزىد) ككتاب (النكادر) تكهي سنةَُٓ :ق ينظر :اسأىةـ لمزركمي .ٕٗ /ِ :كضكء
المشكاة -خ -كمنيج المقاؿ :ص.ْٕ :
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ادلطهة انثانث
اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ َعايل :ﭽﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
).

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ (المرسالت4 - 8 :

المراد (بالمرسالت ،والعاصفات ،والناشرات ،والفارقات) باآلية الكريمة:
اختيارابنجزي-رحمههللا :-
ذىب ابف جزم إل
كالفارقات

كالناشرات

أف المراد بالمرسةت كالعاصفات هي اآلية الرياح
ى

المةئكة

حيث قاؿ-رحمو اهلل" :-اختمؼ هي معن

المرسةت كالعاصفات كالناشرات كالفارقات ىم قكليف :أحدىما :أنيا المةئكة
كاآلخر :أنيا الرياح كاسأظير هي المرسةت كالعاصفات أنيا الرياح سأف كصؼ
الريح بالعصؼ حقيقة كاسأظير هي الناشرات كالفارقات :أنيا المةئكة سأف
الكصؼ بالفارقات أليؽ بيـ مف الرياح"(ُ).
الدراسة:
هي المسألة ة ة أقكاؿ:
أف المرس ػػةت كالعاص ػػفات أني ػػا الري ػػاح
القاااول األول :اختي ػػار اب ػػف ج ػػزم ىمػ ػ ى
(ِ)

كالناش ػرات كالفارقػػات أنيػػا المةئكػػة كبػػو قػػاؿ الزجػػاج
(ٓ)

كابف ىطية

(ُ)
(ِ)

كالخازف(ٔ).

التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم.ُْْ /ِ :
معاني القرآف كاىرابو لمزجاج.ِٔٓ /ٓ :

(ّ)

تفسير السمعاني.ُِٓ /ٔ :

(ٓ)

المحرر الكجيز هي تفسير الكتاب العزيز البف ىطية.ُْٕ /ٓ :

(ْ)

(ٔ)

إحياء التراث لمبغكم.ُٗٓ /ٓ :
لباب التأكيؿ هي معاني التنزيؿ لمخازف.ّّٖ /ْ :
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(ّ)

كالسػػمعاني

(ْ)

كالبغػػكم

أف المرسةت كالعاصفات كالناشرات كالفارقات :أنيا الرياح
القول الثاني :ى
(ِ)

قالو مجاىد(ُ) ،كقاؿ بو مقاتؿ
(ٓ)

(ْ)

كالكاحدم

كال عمبي

(ٗ)

كالسيكطي

(ّ)

كقتادة كابف مسعكد كمجاىد كالطبرم
(ٕ)

(ٔ)

كالقرطبي

كبو قاؿ الحسف كمجاىد

كابف ك ير

(ٖ)

كال عالبي(َُ).

أف المرسةت كالعاصفات كالناشرات كالفارقات أنيا المةئكة،
القول الثالث :ى
(ُِ)

(ُُ)

كبو قاؿ الماتريدم
(ُْ)

كالزمخشرم

(ُٖ)

كالبيضاكم
(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

كالكمبي كقتادة كالسمرقندم
(ُٓ)

كابف الجكزم
(ُٗ)

كالنسفي

(ُٔ)

كبو قاؿ الرازم

كابف ىباس

(َِ)

تفسير مجاىد :ص .ُٔٗ:
تفسير ىبد الرزاؽ.ّٕٗ /ّ :
جامع البياف لمطبرم.ُِِ /ِْ :
الكشؼ كالبياف ىف تفسير القرآف لم عمبي.َُٖ /َُ :
التفسير الكسيط لمكاحدم.َْٕ /ْ :
ينظر المحرر الكجيز هي تفسير الكتاب العزيز البف ىطية.ُْٕ /ٓ :
تفسير القرطبي.ُْٓ /ُٗ :
تفسير ابف ك ير.ِٕٗ /ٖ :

(ٗ) تفسير الجةليف :ص.ْٕٖ :
(َُ)
(ُُ)
(ُِ)
(ُّ)
(ُْ)
(ُٓ)
(ُٔ)

الجكاىر الحساف هي تفسير القرآف لم عالبي.ّٓٔ /ٓ :

تأكيةت أىؿ السنة لمماتريدم.ّٕٓ /َُ :
بحر العمكـ لمسمرقندم.ُّٓ /ّ :
النكت كالعيكف لمماكردم.ُٕٓ /ٔ :
الكشاؼ ىف حقائؽ غكامض التنزيؿ لمزمخشرم.ٕٕٔ /ْ :
زاد المسير هي ىمـ التفسير البف الجكزم.ِّٖ /ْ :
مفاتيح الغيب أك التفسير الكبير لمرازم.ْٕٔ /َّ :

(ُٕ)

تفسير العز بف ىبد السةـ.َْٓ /ّ :

(ُٗ)

مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ لمنسفي.ْٖٓ /ّ :

(ُٖ)

(َِ)

أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ لمبيضاكم.ِْٕ /ٓ :

تنكير المقباس مف تفسير ابف ىباس :ص.ْٕٗ :
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(ُّ)

كقاؿ بو الماكردم

(ُٕ)

كالعز ابف ىبد السةـ

(ُ)

كبو قاؿ المراغي

(ِ)

كالسعدم

كالشاهعي(ّ).

الترجيح:
أف القكؿ ال الث ىك الراجح كىك خةؼ ما اختاره ابف جزم
مما سبؽ ى
ى
يتبيف ى
أف المرسةت كالعاصفات
كىك ما ىميو أك ر المفسريف مف التابعيف كىك ى

كالناشرات كالفارقات أنيا المةئكة ،كىذا قسـ مف اهلل سبحانو كتعال

بمةئكتو

ىمييـ السةـ كالكاك لمعطؼ ىم ما قبميا هقد أقسـ سبحانو كتعال بطكائؼ مف
المةئكة أرسميف بأكامره هعصفف هي مضييف كبطكائؼ منيـ نشرف أجنحتيف هي
الجك ىند انحطاطيف بالكحي أك نشرف الشرائع هي اسأرض أك نشرف النفكس
المكت بالكفر كالجيؿ بما أكحيف هفرقف بيف الحؽ كالباطؿ هألقيف ذك نار إل اسأنبياء
تبيف لمباحث كاهلل أىمـ.
ىمييـ السةـ ىذ انر لممحقيف أك نذ انر لممبطميف ىذا ما ى

(ُ)
(ِ)
(ّ)

تفسير المراغي.ُٕٖ /ِٗ :
تيسير الكريـ الرحمف لمسعدم :ص.َّٗ :
حدائؽ الركح كالريحاف هي ركابي ىمكـ القرآف لمشاهعي.ِٖٓ /َّ :
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انفصم اخلايض
اختٍاراخ اإلياو اتٍ خشي انكهثً يف اجلشء
انثالثٌٕ.
ٔفٍّ طتح يثاحث:
ادلثحث األٔل :اختٍاراخ اتٍ خشي انكهثً يف طٕرتً
انُثأٔ ،انُاسعاخ.
ادلثحث انثاًَ :اختٍاراخ اتٍ خشي انكهثً يف طٕر:
عثضٔ ،انتكٌٕزٔ ،االَفطار.
ادلثحث انثانث :اختٍاراخ اتٍ خشي انكهثً يف طٕر:
ادلطففنئ ،االَشماقٔ ،انربٔجٔ ،انطارق.
ادلثحث انزاتع :اختٍاراخ اتٍ خشي انكهثً يف طٕر:
األعهىٔ ،انغاشٍحٔ ،انفدزٔ ،انثهد.
ادلثحث اخلايض :اختٍاراخ اتٍ خشي انكهثً يف طٕر:
انشًضٔ ،انهٍمٔ ،انعهكٔ ،انثٍُحٔ ،انشنشنح.
ادلثحث انظادص :اختٍاراخ اتٍ خشي انكهثً يف طٕر:
انعادٌاخٔ ،انتكاثز ،انكٕثزٔ ،إالخالصٔ ،انُاص.
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ادلثحث األٔل
اختٍاراخ اتٍ خشي انكهثً يف طٕرتً :انُثأ،
ٔانُاسعاخ.
ٔفٍّ ثالثح يطانة:
ادلطهة األٔل :اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﭼ (النبأ.)73 :

ادلطهة انثاًَ :اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽ ﭛ ﭜ ﭼ
(النبأ.)43:

ادلطهة انثانث :اختٍار اتٍ خشي يف لٕنتتّ تعاىل :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭼ (النازعات.)81 :
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ادلطهة األٔل
اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل:

ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ (النبأ.)ِْ:

المراد با(البرد) في اآلية الكريمة.
اختيارابنجزي-رحمههللا :-
أف المقصكد بػ(البرد) هي اآلية أم :ال يذكقكف بركدة تخفؼ
ذىب ابف جزم إل ن
ىنيـ حر النار حيث قاؿ-رحمو اهلل" :-ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ أم :ال
يذكقكف بركدة تخفؼ ىنيـ حر النار كقيؿ :ال يذكقكف ماء باردان كقيؿ :البرد ىنا
النكـ كاسأكؿ أظير"(ُ).

الدراسة:
هي المسألة ة ة أقكاؿ:
القول األول :كىك ما اختاره ابف جزم ال يذكقكف هييا بردنا كال شرابا أم :ال
يذكقكف بركدة تخفؼ ىنيـ حر النار
(ْ)

كالسمرقندم
كال عالبي
(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

(َُ)

كال عمبي

(ٓ)

(ٔ)

كالزمخشرم

جامع البياف لمطبرم.ُّٔ /ِْ :
المرجع السابؽ.ُّٔ /ِْ :
بحر العمكـ لمسمرقندم.ّٖٓ /ّ :
الكشؼ كالبياف ىف تفسير القرآف لم عمبي.ُُٔ /َُ :
الكشاؼ ىف حقائؽ غكامض التنزيؿ لمزمخشرم.ٖٔٗ /ْ :

تفسير المراغي.ُّ /َّ :

(َُ)
(ُُ)

الجكاىر الحساف هي تفسير القرآف لم عالبي.ّْٓ /ٓ :
تفسير العز بف ىبد السةـ.ُُْ /ّ :
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(ٕ)

كالبيضاكم

التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم.ْْٔ /ِ :

مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ لمنسفي.ِٓٗ /ّ :

(ٖ)

(ٗ)

كبو قاؿ القرطبي

كالعز ابف ىبد السةـ(ُُ).

أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ لمبيضاكم.َِٖ /ٓ :

(ِ)

(ّ)

كالنسفي

كالطبرم
كالمراغي

(ُ)

القاااااول الثاااااااني :ال ي ػ ػػذكقكف م ػ ػػاء ب ػ ػػاردا ،كب ػ ػػو ق ػ ػػاؿ مقات ػ ػػؿ
(ّ)

كالسعدم

(ِ)

كالم ػ ػػاكردم

كابف ىباس(ْ).

القااااول الثالااااث :الم ػ ػراد ب ػ ػالبرد ىن ػػا النػ ػػكـ ،كبػ ػػو ق ػػاؿ الزجػ ػػاج(ٓ) ،كالماتريػ ػػدم(ٔ)،
(ٖ)

كالكاحدم(ٕ) ،كابف ىطية

كالسيكطي(َُ).

(ٗ)

كالقرطبي

الترجيح:
أف القكؿ اسأكؿ ىك الراجح كىك ما ذىب إليو ابف جزم كىك
ى
مما سبؽ ى
يتبيف ى
أف المراد بالبرد هي اآلية أم :ال يذكقكف بركدة تخفؼ ىنيـ حر
قكؿ الجميكر كذلؾ ى

النار ك«بردان» أم :شيئا مف البرد الذم يخفؼ ىنيـ سعير جينـ أك ال يجدكف شيئا
مف الراحة كالسككف بؿ ىـ هي ىذاب دائـ كما هي قكلو تعال  :ﭽ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭼ (الزخرؼ (ٕٓ :كما أنيـ ال يسقكف هييا شرابان إال ما كاف مف حميـ
كغساؽ كقد استعمؿ ىنا هي معنييو حيث نصب بردان كشرابان كالبرد :ضد الحر
كىك تنفيس لمذيف ىذابيـ الحر أم ال يغا كف بنسيـ بارد كالبرد ألذ ما يطمبو
تبيف لمباحث كاهلل أىمـ.
المحركر ىذا ما ى

(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)

تفسير مقاتؿ بف سميماف.ِٓٔ /ْ :
النكت كالعيكف لمماكردم.ُٖٕ /ٔ :
تيسير الكريـ الرحمف لمسعدم :ص.َٕٗ :
تنكير المقباس مف تفسير ابف ىباس :ص.ْٗٗ :
معاني القرآف كاىرابو لمزجاج.ِّٕ /ٓ :
تأكيةت أىؿ السنة لمما تريدم.ّٗٔ /َُ :

(ٕ)

الكجيز لمكاحدم :ص.ُُٕٔ :

(ٗ)

تفسير القرطبي.َُٖ /ُٗ :

(ٖ)

المحرر الكجيز هي تفسير الكتاب العزيز البف ىطية.ِْٔ /ٓ :

(َُ)

تفسير الجةليف لمسيكطي :ص.ٕٖٕ :
179

ادلطهة انثاًَ
اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ

تعاىل :ﭽ ﭛ ﭜ ﭼ (النبأ.)ّْ :

المراد بقولو تعالى :ﭽﭛ ﭜ ﭼ في اآلية الكريمة:
اختيارابنجزي-رحمههللا :-
ذىب ابف جزم إل

أف المراد بدىاقا هي اآلية مألل حيث قاؿ-رحمو اهلل:-
ى

"ككأسا دىاقا أم مألل كقيؿ :صاهية كاسأكؿ أشير"(ُ).

الدراسة:
هي المسألة قكالف:
القول األول :دىاقان أم :مألل ،كىك ما اختاره ابف جزم

(ِ)

(ْ)

كالتسترم

(ٓ)

كالطبرم

(ٔ)

كالماتريدم

(ٕ)

كالسمرقندم

(َُ)

كالحسف كقتادة كابف زيد ذكره البغكم
ابف ىبد السةـ

التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم.ْْٔ /ِ :

(ِ)

المرجع السابؽ.ْْٔ /ِ :

(ْ)

تفسير التسترم :ص.ُٖٓ :

(ّ)

تفسير مقاتؿ بف سميماف.ٓٔٓ /ْ :

(ٓ)

جامع البياف لمطبرم.ُُٕ /ِْ :

(ٕ)

بحر العمكـ لمسمرقندم.ّٓٗ /ّ :

(ٔ) تأكيةت أىؿ السنة لمما تريدم.ّٖٗ /َُ :
(ٖ)
(ٗ)

الكشؼ كالبياف ىف تفسير القرآف لم عمبي.ُُٖ /َُ :
الكجيز لمكاحدم :ص.ُُٕٔ :

(َُ)

إحياء التراث لمبغكم.َِِ /ٓ :

(ُِ)

المحرر الكجيز هي تفسير الكتاب العزيز البف ىطية.ِْٖ /ٓ :

(ُُ)

(ُّ)

الكشاؼ ىف حقائؽ غكامض التنزيؿ لمزمخشرم.َٔٗ /ْ :
تفسير العز بف ىبد السةـ.ُِْ /ّ :
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(ُُ)

كالزمخشرم

(ُّ)

(ُ)

كال عمبي

كبو قاؿ مقاتؿ

(ّ)

(ٖ)

(ٗ)

كالكاحدم

كابف ىطية

(ُِ)

كالعز

(ُ)

كبو قاؿ البيضاكم

(ِ)

كالنسفي

(ّ)

كابف ىباس

كالشاهعي(ْ).

(ٓ)

القول الثاني :ىأنيا بمعن صاهية ،قاؿ بو الزجاج

كىكرمة(ٔ) ،كالقرطبي(ٕ).

الترجيح:
أف القكؿ اسأكؿ ىك الػراجح كىػك مػا اختػاره ابػف جػزم
كيظير مف خةؿ ما سبؽ ى

أف المراد بالدىاؽ المألل كيقاؿ أدىقت الكأس أم مألتيا
كىك قكؿ الجميكر كذلؾ ى

كتككف مألل مف خمر لذة لمشػاربيف متتابعػة ىمػ شػاربييا أمػا حقيقػة مػذاقيا كالمتػاع
بيػػا هػػة يػػدركيا أىػػؿ اسأرض كىػػـ مقيػػدكف بمػػدارؾ اسأرض كتصػػكراتيا ككنػػي ىػػف
انتفاء المغػك كالكػذاب ىػف شػاربي خمػر الجنػة بػأنيـ ال يسػمعكف المغػك كالكػذاب هخمػر
تبيف لمباحث كاهلل أىمـ.
الجنة ال لغكنا هيو ىذا ما ى

(ُ)
(ِ)
(ّ)

أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ لمبيضاكم.ُِٖ /ٓ :
مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ لمنسفي.ّٓٗ /ّ :
تنكير المقباس مف تفسير ابف ىباس :ص.ْٗٗ :

(ْ)

تفسير حدائؽ الركح كالريحاف هي ركابي ىمكـ القرآف لمشاهعي.ّٕ /ُّ :

(ٔ)

إحياء التراث لمبغكم.َِِ /ٓ :

(ٓ)

(ٕ)

معاني القرآف كاىرابو لمزجاج.ِٕٓ /ٓ :
تفسير القرطبي.ُّٖ /ُٗ :
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ادلطهة انثانث
اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ

تعاىل :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ (النازىات.)ُٖ :

المراد بقولو تعالى :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ في اآلية الكريمة:
اختيارابنجزي-رحمههللا :-
أف المراد بالتزكية هي اآلية :ىك التطيير مف الكفر كالذنكب
ذىب ابف جزم إل ن
كالعيكب كالرذائؿ حيث قاؿ-رحمو اهلل " :-ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ أف تتطير مف
الكفر كالذنكب كالعيكب كالرذائؿ كقاؿ بعضيـ :تزك تسمـ كقيؿ :تقكؿ ال إلو إال

اهلل كاسأكؿ أىـ"(ُ).
الدراسة:
هي المسألة ة ة أقكاؿ:
أف المراد بالتزكية :التطيير مف
القول األول :كىك ما اختاره ابف جزم كىك ى
(ِ)

الكفر كالذنكب كالعيكب كالرذائؿ
(ٔ)

كالقشيرم
(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)

(ٕ)

كبو قاؿ الكاحدم

(ّ)

كبو قاؿ مقاتؿ

كالبغكم

(ٖ)

التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم.َْٓ /ِ :
المرجع السابؽ.َْٓ/ِ :
تفسير مقاتؿ بف سميماف.ٕٓٔ /ْ :
جامع البياف لمطبرم.ََِ /ِْ :
تأكيةت أىؿ السنة لمما تريدم.َْٗ /َُ :
لطائؼ اإلشارات لمقشيرم.ْٖٔ /ّ :

(ٕ)

(ٗ)

الكشاؼ ىف حقائؽ غكامض التنزيؿ لمزمخشرم.ٔٗٓ /ْ :

إحياء التراث لمبغكم.َِٕ /ٓ :

(َُ)

المحرر الكجيز هي تفسير الكتاب العزيز البف ىطية.ّّْ /ٓ :
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كالطبرم

(ٗ)

كالزمخشرم

الكجيز لمكاحدم :ص.َُُٕ :

(ٖ)

(ْ)

(ٓ)

كالماتريدم

كابف ىطية

(َُ)

(ُ)

كبو قاؿ البيضاكم

(ِ)

كالنسفي

(ّ)

كال عالبي

كالشككاني(ْ).
(ٔ)

القااول الثاااني :تزك ػ تسػػمـ ،كبػػو قػػاؿ ابػػف ىبػػاس(ٓ) ،كالزجػػاج
(ٖ)

كال عمبي

(ٗ)

كقتادة

(َُ)

كالعز ابف ىبد السةـ

(ٕ)

كابػػف زيػػد

كالقرطبي(ُُ).
(ُِ)

القول الثالث :تقكؿ ال إلو إال اهلل كبو قاؿ السمرقندم

كالضحاؾ(ُّ).

الترجيح:
أم
مم ػػا س ػػبؽ ى
أف الق ػػكؿ اسأكؿ ى ػػك الػ ػراجح كى ػػك م ػػا اخت ػػاره اب ػػف ج ػػزم ى
يتب ػ ىػيف ى
بمعن  :التطيير مف الكفر كالػذنكب كالعيػكب كالرذائػؿ كذلػؾ سأنيػا تشػمؿ العمػكـ
كقد أرشده مكس -ىميو السةـ -إلػ طريػؽ الػدىكة بػألطؼ طريػؽ كذلػؾ أف يعػرض
ىميػػو لي ػؤامر نفسػػو كيػػرل أريػػو ىػػؿ ترغػػب أف تطيػػر نفسػػؾ مػػف اآل ػػاـ التػػي انغمسػػت
هيي ػػا كتعم ػػؿ بم ػػا أدل ػػؾ ىمي ػػو م ػػف ط ػػرؽ الخي ػػر كتبع ػػد ىم ػػا أن ػػت هي ػػو م ػػف اجتػ ػراح
السيئات كتخش ىاقبة مخالفة أمر ربؾ حت تػأمف مػف ىقابػو إذا أديػت مػا ألزمػؾ
(ُ)

أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ لمبيضاكم.ِّٖ /ٓ :

(ِ)

مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ لمنسفي.ٕٓٗ /ّ :

(ْ)

هتح القدير لمشككاني.ْْٓ /ٓ :

(ّ)

(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

الجكاىر الحساف هي تفسير القرآف لم عالبي.ْٓٗ /ٓ :
تنكير المقباس مف تفسير ابف ىباس :ص.ََٓ :
لباب التأكيؿ هي معاني التنزيؿ لمخازف.ِّٗ /ْ :
ينظر جامع البياف لمطبرم.َُِ/ِ :
الكشؼ كالبياف ىف تفسير القرآف لم عمبي.ُِٕ /َُ :
النكت كالعيكف لمماكردم.ُٕٗ /ٔ :

(َُ)

تفسير العز بف ىبد السةـ.ُْٕ /ّ :

(ُِ)

بحر العمكـ لمسمرقندم.ّْٓ /ّ :

(ُُ)

(ُّ)

تفسير القرطبي.َُِ /ُٗ :

ينظر تفسير القرطبي.َُِ /ُٗ :
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بو مف هرائضو كاجتنبت ما نياؾ ىنو مف معاصيو كه ىػذا اسأسػمكب االسػتفيامي
تره ػػؽ كتمط ػػؼ هػ ػي ال ػػدىكة إلػ ػ اهلل كهػ ػ مكاجي ػػة ىن ػػاد المعان ػػديف ككب ػػر المتكبػ ػريف
بالمطؼ كالميف العبارات كاف الحكمة تقض هي م ػؿ ىػذا المقػاـ أف يسػتميؿ الػداىي
ػؽ م ػػف يػػدىكه إلي ػػو كأف يتره ػػؽ هػ ػي الػػدخكؿ إلػ ػ قمب ػػو حت ػ يج ػػد من ػػو أذنػ ػان
إل ػ الح ػ ٌ

صػػاغية كقمب ػان كاىي ػان إذا كػػاف هيػػو بقيػػة مػػف ىقػػؿ أك يقظػػة مػػف ضػػمير كلػػك جػػاء
الػػداىي إل ػ مػػف يػػدىكه إل ػ العػػدكؿ ىػػف الطريػػؽ الػػذم ىػػك ىميػػو لػػك جػػاءه آم ػ نار أك
كتكرى ػنا لسػػماع مػػا
ازج ػ انر أك هاضػػحان لحالػػو المتمػػبس بيػػا لمػػا كجػػد منػػو إال إى ارض ػان
ٌ

ػدىك جبػػا انر ىنيػػدان كفرىػػكف؟ كقكلػػو :ىػػؿ
يمقػ إليػػو مػػف حػػديث هكيػػؼ إذا كػػاف ىػػذا المػ ٌ
لػػؾ؟ تركيػػب جػػرل مجػػرل الم ػػؿ هػػة يغيػػر ىػػف ىػػذا التركيػػب سأنػػو قصػػد بػػو اإليجػػاز
يقاؿ :ىؿ لؾ إل كذا؟ كىؿ لؾ هي كذا؟ كىك كةـ يقصد منػو العػرض ىػذا مػا تبػيف
لمباحث كاهلل أىمـ.
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ادلثحث انثاًَ
اختٍاراخ اتٍ خشي انكهثً يف طٕرتً :عثضٔ ،انتكٌٕز.
ٔفٍّ مخظح يطانة:
ادلطهة األٔل :اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽ ﭻ

ﭼ

ﭽﭼ(ىبس.(ُُ:

ادلطهة انثاًَ :اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽ ﮊ ﮋ ﭼ
(ىبس.)ُٓ :

ادلطهة انثانث :اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽ ﮟ ﮠ
ﮡﭼ(ىبس.)َِ:

ادلطهة انزاتع :اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ
(التككير.)ٕ:

ادلطهة اخلايض :اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﭼ (التككير.)ُٗ:
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ادلطهة األٔل
اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ (ىبس.( ُُ :
المراد باا(التذكرة) في اآلية الكريمة.
اختيارابنجزي-رحمههللا :-
ذىب ابف جزم إل

أف القرآف تذكرة لجميع
أف المراد بػػ(التذكرة) القرآف كذلؾ ى

الناس هة ينبغي أف يؤ ر هيو أحد ىم أحد حيث قاؿ -رحمو اهلل " :-ﭽ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭼ هيو كجياف أحدىما :أف ىذا الكةـ المتقدـ تذكرة أك مكىظة لمنبي -صم اهلل
ىميو كسمـ -كاآلخر :أف القرآف تذكرة لجميع الناس هة ينبغي أف يؤ ر هيو أحد ىم
أحد كىذا أرجح سأنو يناسبو"(ُ).
الدراسة:
هي المسألة قكالف:
القول األول :أف ىذا الكةـ المتقدـ هي اآلية تذكرة أك مكىظة لمنبي -صم
(ِ)

ىميو كسمـ -كبو قاؿ الطبرم
(ٔ)

كال عمبي
(ُ)
(ِ)

كالبغكم

(ٕ)

كالزمخشرم

(ٓ)

بحر العمكـ لمسمرقندم.ْٕٓ /ّ :

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(َُ)
(ُُ)

كال عالبي

جامع البياف لمطبرم.ُِِ /ِْ :

(ّ)

(ٔ)

كالزجاج

التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم.ّْٓ /ِ :
معاني القرآف كاىرابو لمزجاج.ِْٖ /ٓ :

(ْ)

(ٖ)

(ّ)

تأكيةت أىؿ السنة لمماتريدم.ُِْ /َُ :
الكشؼ كالبياف ىف تفسير القرآف لم عمبي.ُُّ /َُ :
إحياء التراث لمبغكم.َُِ /ٓ :
الكشاؼ ىف حقائؽ غكامض التنزيؿ لمزمخشرم.َِٕ /ْ :
الجكاىر الحساف هي تفسير القرآف لم عالبي.ِٓٓ /ٓ :
محاسن التأويل ،لمقاسمي.634 /3 :

تيسير الكريم الرحمن ،لمسعدي :ص.311 :
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(ٗ)

(ْ)

كالماتريدم

(َُ)

كالقاسمي

اهلل
(ٓ)

كالسمرقندم
كالسعدم(ُُ).

القول الثاني :أف القػرآف تػذكرة لجميػع النػاس هػة ينبغػي أف يػؤ ر هيػو أحػد ىمػ
(ُ)

أحػػد ،كىػػك مػػا اختػػاره ابػػف جػػزم
(ٓ)

كالرازم

(ِ)

كبػػو قػػاؿ مقاتػػؿ

(ٔ)

كالعز ابف ىبد السةـ

(ٕ)

كالقرطبي

(ّ)

كالقشػػيرم

(ْ)

كابػػف ىطيػػة

كالبيضاكم(ٖ).

الترجيح:
أف القكؿ اسأكؿ ىك الراجح كىك خةؼ ما ذىب اليو ابف جزم
ى
مما سبؽ ى
يتبيف ى

أف ىذا الكةـ المتقدـ تذكرة أك مكىظة لمنبي -صم اهلل ىميو كسمـ -كذلؾ
كىك :ى

سأف الضمير يعكد سأقرب مذككر كىي المعاتبة لمنبي –صم اهلل ىميو كسمـ -هفي
ى

ىذا التأكيؿ إجةؿ لمحمد -صم اهلل ىميو كسمـ -كتأنيس لو كليست مةمنا كاىنما

يعاتب الحبيب حبيبو كهي ىذا التأديب الذم أكحاه اهلل إليو كىرهو لو هي إجةؿ
الفقراء كىدـ االلتفات إل أىؿ الدنيا أ بت هي المكح المحفكظ الذم قد ككؿ بحفظو
أكابر المةئكة كككف ىتابو ىم ما ذكر ىظة سأنو مع ىظمة شأنو كمنزلتو ىند
اهلل إذا ىكتب ىم م مو هما بالؾ بغيره كاف دىكتو –صم اهلل ىميو كسمـ -ىي
تذكرة لمناس كتنبيو لمغاهؿ همع كؿ إنساف ىقمو الذم ييديو كمع كؿ إنساف هطرتو
التي تدىكه إل الحؽ كالخير كتصرهو ىف الضةؿ كالشر كاف رسالة الرسؿ ليست
إال إيقاظا ليذا العقؿ إذا غفؿ كتذكي انر ليذه الفطرة إذا نسيت كانو ليكفي ليذا أف
الحؽ هي الناس همف شاء أجاب كمف شاء أىرض كاهلل أىمـ.
يؤٌذف مؤٌذف
ٌ
(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)

التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم.ّْٓ /ِ :
تفسير مقاتؿ بف سميماف.ُٓٗ /ْ :
لطائؼ اإلشارات لمقشيرم.ٖٖٔ /ّ :
المحرر الكجيز هي تفسير الكتاب العزيز البف ىطية.ّْٕ /ٓ :

(ٓ)

مفاتيح الغيب أك التفسير الكبير لمرازم.ٓٓ /ُّ :

(ٕ)

تفسير القرطبي.ُِٓ /ُٗ :

(ٔ)

تفسير العز بف ىبد السةـ.َِْ /ّ :

(ٖ) أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ لمبيضاكم.ِٖٕ /ٓ :
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ادلطهة انثاًَ
اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل:

ﭽ ﮊ ﮋ ﭼ (ىبس.)ُٓ :

المراد بقولو تعالى :ﭽ ﮊ ﮋ ﭼ في اآلية الكريمة:
اختيارابنجزي-رحمههللا :-
أف الم ػراد ب ػػ(السفرة) هػػي اآليػػة ىػػـ المةئكػػة كالسػػفرة جمػػع
ذىػػب ابػػف جػػزم إل ػ ى
ساهر كىك الكاتب سأنيـ يكتبػكف القػرآف حيػث قػاؿ -رحمػو اهلل " :-ﭽ ﮊ ﮋ ﭼ ىػي
المةئكػػة كالسػػفرة جمػػع سػػاهر كىػػك الكاتػػب سأنيػػـ يكتبػػكف الق ػرآف كقيػػؿ :سأنيػػـ سػػفراء
بيف اهلل كبيف ىبيده كقيؿ :يعني القراء مف النػاس كاسأكؿ أرجػح كقػد قػاؿ رسػكؿ اهلل
(ُ)

-صػػم اهلل ىميػػو كسػػمـ" :-المػػاىر بػػالقرآف مػػع السػػفرة الكػراـ البػػررة"

أم أنػػو يعمػػؿ

م ؿ ىمميـ هي كتابة القرآف كتةكتو أك لو مف اسأجر ىم القرآف م ؿ أجكرىـ"(ِ).
الدراسة:
هي المسألة ة ة أقكاؿ:
القول األول :ىـ المةئكة كالسفرة جمع ساهر كىك الكاتب سأنيـ يكتبػكف القػرآف
(ّ)

كىػ ػ ػػك مػ ػ ػػا اختػ ػ ػػاره ابػ ػ ػػف جػ ػ ػػزم
(ٕ)

كالسمرقندم
(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)

كالماكردم

ركاه أحمد ىف ىائشة هي ج ٔ ص ِّٗ كركاه البخارم هي صحيحو برقـ ّْٕٗ :كمسمـ برقـ.ٕٖٗ :
التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم.ّْٓ /ِ :
المرجع السابؽ.ّْٓ/ِ :
تفسير مقاتؿ بف سميماف.ُٓٗ /ْ :

(ٓ)

(ٕ)

بحر العمكـ لمسمرقندم.ْٕٓ /ّ :

(ٖ)

كبػ ػ ػػو قػ ػ ػػاؿ مقاتػ ػ ػػؿ

كالطبػ ػ ػػرم

كالزجػ ػ ػػاج

(ٖ)

جامع البياف لمطبرم.ُُٓ /ِّ :

(ٔ)

(ْ)

(ٓ)

(ٔ)

معاني القرآف كاىرابو لمزجاج.ِْٖ /ٓ :

النكت كالعيكف لمما كردم.َِْ /ٔ :
188

(ُ)

كبػػو قػػاؿ القشػػيرم

(ِ)

كالكاحػػدم

(ْ)

(ّ)

كابػػف ىطيػػة

كالبغػػكم

(ٓ)

كالنسػػفي

كاب ػػف

ىباس(ٔ).
(ٕ)

القول الثاني :سأنيـ سفراء بيف اهلل كبيف ىبيده قالو الفراء
(ٗ)

كالعز ابف ىبد السةـ

(َُ)

كالقرطبي

(ُُ)

كالبيضاكم

(ٖ)

كبو قاؿ الرازم

كالقاسمي(ُِ).

القول الثالث :يعني القراء مف الناس ،قاؿ بو الماتريدم(ُّ) ،كبو قاؿ قتادة(ُْ).
الترجيح:
يتبيف أف القكؿ اسأكؿ ىك الراجح كىك ما اختاره ابف
مف خةؿ اسأقكاؿ السابقة ى

أف المراد بالسفرة :ىـ المةئكة كالسفرة جمع ساهر كىك الكاتب سأنيـ
جزم مف ى
(ُ)
(ِ)
(ّ)

لطائؼ اإلشارات تفسير القشيرم.ٖٔٗ /ّ :
الكجيز لمكاحدم :ص.ُُْٕ :
إحياء التراث لمبغكم.ُُِ /ٓ :

(ْ)

المحرر الكجيز هي تفسير الكتاب العزيز البف ىطية.ّْٖ /ٓ :

(ٔ)

تنكير المقباس مف تفسير ابف ىباس :ص.َُٓ :

(ٓ)

(ٕ)

مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ لمنسفي.َِٔ /ّ :

ينظر مفاتيح الغيب أك التفسير الكبير لمرازم .ٓٔ /ُّ :والفراء ىو :إبراىيـ بف مكس

الفراء الحاهظ

الكبير المجكد أبك إسحاؽ التميمي الرازم حدث ىف :أبي اسأحكص سةـ بف سميـ كىبد الكارث بف
سعيد كجرير بف ىبد الحميد كسفياف بف ىيينة كككيع كطبقتيـ كرحؿ إل اسأقطار كصنؼ كجمع

حدث ىنو :البخارم كمسمـ كأبك داكد كأبك زرىة كغيرىـ كقاؿ النسائي :قة مات هي حدكد سنة:
َّق .ينظر :سير أىةـ النبةء ط الحديث.ُٕٔ /ٗ :

(ٖ)
(ٗ)

مفاتيح الغيب أك التفسير الكبير لمرازم.ٓٔ /ُّ :
تفسير العز بف ىبد السةـ.َِْ /ّ :

(َُ)

تفسير القرطبي.ُِٔ /ُٗ :

(ُُ)

أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ لمبيضاكم.ِٖٕ /ٓ :

(ُّ)

تأكيةت أىؿ السنة لمما تريدم.ِِْ /َُ :

(ُِ)

(ُْ)

محاسف التأكيؿ لمقاسميَْٕ. /ٗ :

الكشؼ كالبياف ىف تفسير القرآف لم عمبي.ُُّ /َُ :
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يكتبكف القرآف كقد قاؿ رسكؿ اهلل -صم اهلل ىميو كسمـ :-الماىر بالقرآف مع السفرة
(ُ)

الكراـ البررة

أم أنو يعمؿ م ؿ ىمميـ هي كتابة القرآف كتةكتو أك لو مف اسأجر

ىم القرآف م ؿ أجكرىـ كالسفرة ىـ :المةئكة الكراـ الكاتبكف كاحدىـ ساهر يقاؿ:
سفرت أم كتبت كيقاؿ لمكتاب سفر كلممصمح بيف الجماىة سفير كىك مأخكذ مف
تبيف اسأمر كايضاحو كيقاؿ :سفرت المرأة ىف كجييا إذا كشفتو كيقاؿ :أسفر
الصبح إذا أضاء كالمعن  :أنيا بأيدم كتبة مف المةئكة ينسخكف الكتب مف المكح
تبيف لمباحث كاهلل أىمـ.
المحفكظ ىذا ما ى

(ُ)

سبؽ تخريجو.
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ادلطهة انثانث
اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ

تعاىل :ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ (عب .)71 :

المراد بقولو تعالى:ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ في اآلية الكريمة:
اختيارابنجزي-رحمههللا :-
أف المػراد بالسػػبيؿ ىػػك :يسػػر سػػبيؿ خركجػػو مػػف بطػػف أمػػو،
ذىػػب ابػف جػػزم إل ػ ى

حيث قاؿ -رحمو اهلل " :-ـ السبيؿ يسره نصب السبيؿ بفعؿ مضمر هسره يسره كهي
يسر سػبيؿ خركجػو مػف بطػف أمػو كاآلخػر :أنػو سػبيؿ الخيػر
معناه ة ة أقكاؿ أحدىا :ى

كالشر لقكلو تعال  :ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﭼ (اإلنسان ) 4 :ال الث:
سبيؿ النظر السديد المؤدم إل اإليمػاف كاسأكؿ أرجػح لعطفػو ىمػ قكلػو :مػف نطفػة

خمقو هقدره"(ُ).

الدراسة:
هي المسألة ة ة أقكاؿ:
(ِ)

القول األول :أم :يسر سبيؿ خركجو مف بطف أمو ،كىك ما اختاره ابف جزم
كبػػو قػػاؿ ىبػػد الػػرزاؽ الصػػنعاني
كىكرمة كالضحاؾ
(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)

(ٕ)

(ّ)
(ٖ)

كالكاحدم

(ٓ)

كالسػػدم كقتػػادة(ْ) ،كالسػػمرقندم
(ٗ)

كالبغكم

التسييؿ لعمكـ التنزيؿ.ّْٓ /ِ :
المرجع السابؽ.ّْٓ/ِ :
تفسير ىبد الرزاؽ.ِّٗ /ّ :
ينظر جامع البياف لمطبرم.ِِّ /ِْ :
بحر العمكـ لمسمرقندم.ْٖٓ /ّ :

(ٔ)

الكشؼ كالبياف ىف تفسير القرآف لم عمبي.ُِّ /َُ :

(ٖ)

الكجيز لمكاحدم :ص.ُُٕٓ :

(ٕ)

(ٗ)

ينظر النكت كالعيكف لمماكردم.َِٔ /ٔ :
إحياء التراث لمبغكم.ُُِ /ٓ :
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(ٔ)

كال عمبػػي

(ُ)

كبو قاؿ الزمخشرم

(ِ)

كابف ىطية

(ّ)

كالرازم

كالعز ابف ىبد السةـ(ْ).

القول الثااني :أنػو سػبيؿ الخيػر كالشػر لقكلػو :ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﭼ (اإلنسران ) 4 :كبػو قػاؿ مجاىػد

(ٓ)

(ٗ)

كالنسفي

(ٔ)

كابػف ىبػاس

(ٕ)

كالزجػاج

(ٖ)

كالقشػيرم

كالسعدم(َُ).
(ُُ)

القااول الثالااث :سػػبيؿ النظػػر السػػديد المػػؤدم إلػ اإليمػػاف كبػػو قػػاؿ الطبػػرم
(ُِ)

كالحسف

(ُّ)

كالماتريدم

(ُْ)

كابف زيد

كذكره ابف ىطية(ُٓ).

الترجيح:
أف القكؿ اسأكؿ ىك الراجح كىك ما اختاره ابف جزم أم :يسر
ى
مما سبؽ ى
يتبيف ى

سبيؿ خركجو مف بطف أمو ،كذلؾ لعطفو ىم قكلو تعال  :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ
(عب  ( 8٢ :كىذ القكؿ ذىب إليو أك ر المفسريف كمف تيسير اهلل -ىز كجؿ -إنو
(ُ)
(ِ)
(ّ)

الكشاؼ ىف حقائؽ غكامض التنزيؿ لمزمخشرم.َّٕ /ْ :
المحرر الكجيز هي تفسير الكتاب العزيز البف ىطيةّْٖ /ٓ :
مفاتيح الغيب أك التفسير الكبير لمرازم.ٖٓ /ُّ :

(ْ)

تفسير العز بف ىبد السةـ.ُِْ /ّ :

(ٔ)

تنكير المقباس مف تفسير ابف ىباس :ص.َِٓ :

(ٓ) تفسير مجاىد :ص.َٕٓ :
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

معاني القرآف كاىرابو لمزجاجِٖٓ /ٓ :
لطائؼ اإلشارات لمقشيرم.ٖٔٗ /ّ :

(َُ)
(ُُ)
(ُِ)

مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ لمنسفي.َّٔ /ّ :
تيسير الكريـ الرحمف لمسعدم :ص.ُُٗ :
جامع البياف لمطبرم.ِِّ /ِْ :
المرجع السابؽ ِِّ/ِْ :كينظر الجكاىر الحساف هي تفسير القرآف لم عالبي.ّٓٓ /ٓ :

(ُّ)

تأكيةت أىؿ السنة لمما تريدم.ِْْ /َُ :

(ُٓ)

المحرر الكجيز هي تفسير الكتاب العزيز البف ىطية.ّْٖ /ٓ :

(ُْ) ينظر تفسير القرطبي.ُِٗ /ُٗ :
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كاف رأس المكلكد هي بطف أمو مف هكؽ كرجةه مف تحت هإذا جاء كقت الخركج
انقمب همف الذم أىطاه ذلؾ اإللياـ إال اهلل كمما يؤكد ىذا التأكيؿ أف خركجو حينا
مف ذلؾ المنفذ الضيؽ مف أىجب العجائب كنصب السبيؿ بفعؿ يفسره الظاىر
يسر لو الخركج مف
تـ تككينو كخمقو ٌ
لممبالغة هي التيسير كيأتي ىذا التيسير بعد أف ٌ
تبيف لمباحث كاهلل أىمـ.
رحـ أمو كهي ىذا لمف يتذكر ىبرة كآية ىذا ما ى
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ادلطهة انزاتع
اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل:

ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ (التككير.)ٕ :

المراد بقولو تعالى :ﭽﭩ ﭪ ﭫ ﭼ في اآلية الكريمة:
اختيارابنجزي-رحمههللا :-
أف المراد بتزكيج النفكس هي اآلية الكريمة ىك :جعؿ الكاهر
ذىب ابف جزم إل ى

مع الكاهر كالمؤمف مع المؤمف حيث قاؿ -رحمو اهلل" :-كاذا النفكس زكجت هيو
ة ة أقكاؿ :أحدىا أف التزكيج بمعن

التنكيع سأف اسأزكاج ىي اسأنكاع هالمعن

جعؿ الكاهر مع الكاهر كالمؤمف مع المؤمف كال اني :زكجت نفكس المؤمنيف
بزكجاتيـ مف الحكر العيف كال الث :زكجت اسأركاح كاسأجساد أم :ردت إلييا ىند
البعث كاسأكؿ ىك اسأرجح سأنو ركم ىف النبي -صم اهلل ىميو كسمـ -كىف ىمر
بف الخطاب كابف ىباس"(ُ).
الدراسة:
هي المسألة ة ة أقكاؿ:
القول األول :أف التزكيج بمعن التنكيع سأف اسأزكاج ىي اسأنػكاع هػالمعن جعػؿ
(ِ)

الكاهر مع الكاهر كالمؤمف مع المؤمف كىك ما اختاره ابػف جػزم
(ْ)

الرزاؽ الصنعاني
(ُ)
(ِ)
(ّ)

(ٓ)

كالطبرم

(ٔ)

كالزجاج

التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم.ْٓٓ /ِ :
المرجع السابؽ.ْٓٓ/ِ :
تفسير مجاىد :ص.َٕٖ :

(ْ)

تفسير ىبد الرزاؽ.ّٕٗ /ّ :

(ٔ)

معاني القرآف كاىرابو لمزجاج.َِٗ /ٓ :

(ٓ) جامع البياف لمطبرم.ِْْ /ِْ :
(ٕ) تأكيةت أىؿ السنة لمماتريدمُّْ /َُ :
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(ٕ)

كالماتريدم

(ّ)

كمجاىػد

كىبػد

(ُ)

كبو قاؿ السمرقندم

(ِ)

كال عمبي

(ّ)

كالكاحدم

(ْ)

كالبغكم

كابف ىطية(ٓ).

القاااول الثااااني :زكج ػػت نفػػكس الم ػػؤمنيف بزكجػػاتيـ م ػػف الح ػػكر العػػيف كب ػػو ق ػػاؿ
(ٕ)

(ٔ)

كىطاء

مقاتؿ

كالبيضاكم(ٖ).

القاااول الثالاااث :زكج ػػت اسأركاح كاسأجس ػػاد أم ردت إليي ػػا ىن ػػد البع ػػث ،ق ػػاؿ ب ػػو
(ٗ)

ىكرمػػة

(َُ)

كذك ػره الزجػػاج

(ُْ)

كالقاسمي

(ُُ)

كال ػرازم

(ُِ)

كالعػػز ابػػف ىبػػد السػػةـ

(ُّ)

كالنسػػفي

كابف ىاشكر(ُٓ).

الترجيح:
أف القػكؿ اسأكؿ ىػك الػراجح كىػك مػا اختػاره ابػف جػزم كىػك :أف
ى
مما سبؽ ى
يتبيف ى
التزكيج بمعنػ التنكيػع سأف اسأزكاج ىػي اسأنػكاع هػالمعن  :جعػؿ الكػاهر مػع الكػاهر
كالمػػؤمف مػػع المػػؤمف كالعػػرب تقػػكؿ :زكجػػت إبمػػي إذا قرنػػت بعضػػيا بػػبعض كىػػذا

(ُ)
(ِ)
(ّ)

بحر العمكـ لمسمرقندم.ُٓٓ /ّ :
الكشؼ كالبياف ىف تفسير القرآف لم عمبي.ُّٖ /َُ :
الكجيز لمكاحدم :ص.ُُٕٕ :

(ْ)

إحياء التراث لمبغكمُِٔ /ٓ :

(ٔ)

تفسير مقاتؿ بف سميماف.َُٔ /ْ :

(ٓ)

(ٕ)

المحرر الكجيز هي تفسير الكتاب العزيز البف ىطية.ِْْ /ٓ :

ينظر إحياء التراث لمبغكم.ُِٔ /ٓ :

(ٖ) أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ لمبيضاكم.ِٖٗ /ٓ :

(ٗ) ينظر الكشؼ كالبياف ىف تفسير القرآف لم عمبي.ُّٗ /َُ :
(َُ)
(ُُ)

ينظر معاني القرآف كاىرابو لمزجاج َِٗ /ٓ :كالكجيز الكاحدم :ص.ُُٕٕ :
مفاتيح الغيب أك التفسير الكبير لمرازم.ٔٓ /ُّ :

(ُِ)

تفسير العز بف ىبد السةـ.ِْْ /ّ :

(ُْ)

محاسف التأكيؿ لمقاسميُّْ /ٗ :

(ُّ)

(ُٓ)

مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ لمنسفئَٔ /ّ :

التحرير كالتنكير البف ىاشكرُْْ /َّ :
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نظيػر قكلػو تعػػال  :ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ (الواقعررة ) 2 :كهػػي اآليػة حػػض ىمػ خميػػؿ
الخيػر هقػػد قػػاؿ -ىميػػو الصػػةة كالسػػةـ -مػػف حػػديث أبػػي ىريػرة -رضػػي اهلل ىنػػو-
(ُ)

ق ػػاؿ« :الم ػػرء م ػػع م ػػف أح ػػب»

(ِ)

كق ػػاؿ« :همينظ ػػر أح ػػدكـ م ػػف يخال ػػؿ»

كق ػػاؿ اهلل

تعال  :ﭽﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ (الزخرف )٦2 :هيقرف بػيف
الرجؿ السكء مع الرجؿ السكء هي النار كالمؤمف مع المؤمف هي الجنة كاهلل أىمـ.

(ُ)

صحيح البخارم :ل محمد بف إسماىيؿ أبك ىبد اهلل البخارم الجعفي تحقيؽ :محمد زىير بف ناصر الناصر
دار طكؽ النجاة (مصكرة ىف السم طانية بإضاهة ترقيـ محمد هؤاد ىبد الباقي) رقـ الحديث ُٖٔٔ طُ

(ِ)

ُِِْىػ.ّٗ /ٖ .

سنف أبي داكد :سأبك داكد سميماف بف اسأشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف ىمرك اسأزدم الس ً
ِّج ٍستاني

المتكه سنة ِٕٓ :ىػ تحقيؽ :محمد محيي الديف ىبد الحميد المكتبة العصرية صيدا – بيركت د ت.

ْ ِٓٗ /حديث رقـ ّّْٖ.
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ادلطهة اخلايض
اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ

تعاىل :ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ (التككير.)ُٗ:

المراد باا(الرسول الكريم) في اآلية الكريمة:
اختيارابنجزي-رحمههللا :-
أف المراد بالرسكؿ الكريـ هي اآلية ىك جبريؿ حيث قاؿ -
ذىب ابف جزم إل ى
رحمو اهلل " :-ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ الضمير لمقرآف كالرسكؿ الكريـ جبريؿ كقيؿ:
محمد -صم اهلل ىميو كآلو كسمـ -قاؿ السييمي(ُ) :ال يجكز أف يقاؿ إنو محمد –
صم

اهلل ىميو كسمـ  -سأف اآلية نزلت هي الرد ىم

الذيف قالكا إف محمدنا قاؿ

القرآف هكيؼ يخبر اهلل أنو قكلو كانما أراد جبريؿ كأضاؼ القرآف إليو سأنو جاء بو
كىك هي الحقيقة قكؿ اهلل تعال

كىذا الذم قاؿ السييمي ال يمزـ هإنو قد يضاؼ إل

محمد -صم اهلل ىميو كسمـ -سأنو تمقاه ىف جبريؿ -ىميو السةـ -كجاء بو إل
الناس كمع ذلؾ هاسأظير أنو جبريؿ كصفو بقكلو :ذم قكة كقد كصؼ جبريؿ -ىميو
السةـ -بيذا لقكلو شديد القكل كذك مرة"(ِ).

الدراسة:
هي المسألة قكالف:
بأف الرسكؿ الكريـ جبريؿ -ىميو السةـ -كىك ما اختاره اإلماـ
القول األول :ى
(ّ)

ابف جزم
(ُ)

(ِ)
(ّ)

السييمي :حاهظ ىالـ بالمغة كالسير ضرير
عمي
ٌ
والسييمي ىو :ىبد الرحمف بف ىبد اهلل بف أحمد الخ ٌ
كىمي كىمره ُٕ سنة كنبغ هاتصؿ خبره بصاحب مراكش هطمبو إلييا كأكرمو هأقاـ يصنؼ كتبو إل أف
المعد لكؿ ما يتكقع)
تكهي بيا كىك صاحب اسأبيات التي مطمعيا( :يامف يرل ما هي الضمير كيسمع أنت
ٌ
تكهي سنةُٖٓ :ق ينظر :اسأىةـ لمزركمي ُّّ /ّ :ككهيات اسأىياف َِٖ /ُ :كزاد المساهر ص.ٗٔ:
التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم.ْٕٓ /ِ :
المرجع السابؽ.ْٕٓ /ِ :
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(ِ)

(ُ)

كب ػ ػػو ق ػ ػػاؿ مقات ػ ػػؿ
(ٓ)

كالبغ ػ ػ ػ ػػكم

(ٗ)

كالبيضاكم

كالماتري ػ ػػدم
(ٔ)

كالزمخش ػ ػ ػ ػػرم
(َُ)

(ّ)

كب ػ ػػو ق ػ ػػاؿ الس ػ ػػمرقندم

(ٕ)

كالحس ػ ػ ػ ػػف كقت ػ ػ ػ ػػادة كالض ػ ػ ػ ػػحاؾ

(ْ)

كالقش ػ ػػيرم

(ٖ)

كالقرطب ػ ػ ػ ػػي

كالخازف(ُُ).

كالقاسمي

(ُِ)

القااول الثاااني :ىأنػػو محمػػد -صػػم اهلل ىميػػو كآلػػو كسػػمـ -كبػػو قػػاؿ الطبػػرم
(ُّ)

كالماتريدم

(ُْ)

كالنسفي

كابف ىباس(ُٓ).

الترجيح:
أف القكؿ اسأكؿ ىك الراجح كىك ما اختاره
مف خةؿ اسأقكاؿ السابقة يرل الباحث ى

بأف المراد بالرسكؿ الكريـ هي اآلية ىك جبريؿ -ىميو السةـ -كىذا ما
ابف جزم ى
أف اهلل -سبحانو كتعال  -أ ن ىم جبريؿ كبيف هضمو
ذىب إليو الجميكر كذلؾ ى

هقاؿ تعال  :ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ( التكوٌر ( 71 :يعني :ذا شدة كيقاؿ :أىطاه
اهلل تعال القكة ككاف مف قكتو أنو اقتمع قرل قكـ لكط مف الماء اسأسكد كحمميا ىم
(ُ)
(ِ)
(ّ)

تفسير مقاتؿ بف سميماف.ِْٓ /ْ :
تأكيةت أىؿ السنة لمما تريدم.ّْٓ /َُ :
بحر العمكـ لمسمرقندم.ِٓٓ /ّ :

(ْ)

لطائؼ اإلشارات لمقشيرم.ْٔٗ /ّ :

(ٔ)

الكشاؼ ىف حقائؽ غكامض التنزيؿ لمزمخشرم.ُُٕ /ْ :

(ٓ)

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

إحياء التراث لمبغكم.ُِٕ /ٓ :

ينظر تفسير القرطبي.َِْ /ُٗ :
المرجع السابؽ.َِْ /ُٗ :
أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ لمبيضاكم.َِٗ /ٓ :

(َُ)
(ُُ)

محاسف التأكيؿ لمقاسمي.ُْٗ /ٗ :
لباب التأكيؿ هي معاني التنزيؿ لمخازف.ّٗٗ /ْ :

(ُِ)

جامع البياف لمطبرم.ِٓٗ /ِّ :

(ُْ)

مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ لمنسفي.ّّٓ /ّ :

(ُّ)

(ُٓ)

تأكيةت أىؿ السنة لمما تريدم.ُٖٗ /َُ :

تنكير المقباس مف تفسير ابف ىباس :ص.َٓ :
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جناحو هرهعيا إل السماء ـ قمبيا كأنو صاح صيحة ب مكد هأصبحكا جا ميف كأنو
ييبط مف السماء إل

أف جناحيو ليسد ما
اسأرض كيصعد هي أسرع مف الطرؼ ك ى

بيف المشرؽ كالمغرب كما رءاه النبي -صم اهلل ىميو كسمـ -كىك ىائد مف غار
تبيف لمباحث كاهلل أىمـ.
حراء ىذا ما ى
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ادلثحث انثانث
اختٍاراخ اتٍ خشي انكهثً يف طٕر :ادلطففنئ ،االَشماق،
ٔانربٔجٔ ،انطارق.
ٔفٍّ طتح يطانة:

ادلطهة األٔل :اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽ ﯖ
ﯗﭼ(المطففيف.)ُ:

ادلطهة انثاًَ :اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽ ﰅ ﰆ ﰇ
ﰈ ﰉ ﰊ ﭼ (المطففيف.)ِّ :

ادلطهة انثانث :اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ (االنشقاؽ.)ٔ :

ادلطهة انزاتع :اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ
(االنشقاؽ.)ُٔ :

ادلطهة اخلايض :اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﭼ (البركج.)ُّ :

ادلطهة انظادص :اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل:ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭼ (الطارؽ.)ٕ :
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ادلطهة األٔل
اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل:

ﭽ ﯖ ﯗ ﭼ (المطففيف.)ُ :

الم ارد باا(المطففين) في اآلية الكريمة:
اختيارابنجزي-رحمههللا :-
ذىب ابف جزم إل

أف المراد بالتطفيؼ ىك :بخس حقكؽ الناس هي المكياؿ
ى

كالميزاف بأف يزيد اإلنساف ىم

حقو أك ينقص مف حؽ غيره حيث قاؿ -رحمو

اهلل " :-ﭽ ﯖ ﯗﭼ التطفيؼ هي المغة ىك :البخس كالنقص كهسره بذلؾ
الزمخشرم كاختاره ابف ىطية كقيؿ :ىك تجاكز الحد هي زيادة أك نقصاف كاختاره
(ُ)

ابف الفرس

كىك اسأظير سأف المراد بو ىنا بخس حقكؽ الناس هي المكياؿ

كالميزاف بأف يزيد اإلنساف ىم حقو أك ينقص مف حؽ غيره"(ِ).
الدراسة:
هي المسألة قكالف:
(ّ)

القاااول األول :ى ػػك ال ػػبخس كال ػػنقص ق ػػاؿ ب ػػو الطب ػػرم
(ٓ)

الماتريدم
(ُ)

(ٔ)

كال عمبي

(ْ)

كالزج ػػاج

كب ػػو ق ػػاؿ

(ٕ)

كالماكردم

وابن الفرس ىو :محمد بف ىبد الرحيـ بف محمد الخزرجي أبك ىبد اهلل يعرؼ بابف الفرس هقيو ىارؼ
محدث كاف يفتي بمرسيو كأق أر بيا مدة ركل ىف جماىة أئمة أىةـ منيـ غالب بف ىطية كىمي بف أحمد

ة كلـ يزؿ يقرئ الحديث كالفقو إل أف
بف خمؼ كغيرىـ .ذكر هي هيرستو أنو ركل ىف خمسة ك مانيف رج ن

تكه سنةٕٓٔ :ق ينظر :بغية الممتمس هي تاريخ رجاؿ أىؿ اسأندلس تأليؼ :أحمد بف يحي بف أحمد بف
(ِ)
(ّ)

ىميرة أبك جعفر الضبي تكه سنةٓٗٗ :ىػ دار الكاتب العربي –القاىرة النشرُٕٗٔ :ـ .ص.َُِ :
التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم.َْٔ /ِ :
جامع البياف لمطبرم.ِٕٕ /ِْ :

(ْ)

معاني القرآف كاىرابو لمزجاج.ِٕٗ /ٓ :

(ٔ)

الكشؼ كالبياف ىف تفسير القرآف لم عمبي.ُْٗ /َُ :

(ٓ)

(ٕ)

تأكيةت أىؿ السنة لمما تريدم.ْْٓ /َُ :
النكت كالعيكف لمماكردم.ِِٔ /ٔ :
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(ُ)

كب ػػو ق ػػاؿ القش ػػيرم

(ِ)

كالبغ ػػكم

(ّ)

كالزمخش ػػرم

(ْ)

كاب ػػف ىطي ػػة

(ٓ)

كالػ ػرازم

كالقرطبي(ٔ).
(ٕ)

القول الثاني :ىك تجاكز الحد هي زيادة أك نقصاف كىك ما اختاره ابػف جػزم
(ٖ)

كبو قاؿ مقاتؿ

(ٗ)

كالسمرقندم

كالكاحدم(َُ).

الترجيح:
أف القكؿ اسأكؿ ىك الراجح كىك ما ذىب إليو أك ر المفسريف
ى
مما سبؽ ى
كيتبيف ى
أف التطفيؼ :ىك البخس كالنقص يقاؿ :شيء
كىكخةؼ ما اختاره ابف جزم كىك ى

طفيؼ أم :يسير هسمي :مطففاى لما يسرؽ منو شيئان هشيئان هي كؿ مكياؿ كأمر
الكيؿ كالكزف ككيد جدنا كتصرهو هي المدف ضركرم هي اسأمكاؿ التي ىي حراـ بغير
حؽ كالفساد هيو كبير ال تنفع هيما كقع منو التكبة كال يخمص إال رد المظممة إل
صاحبيا كىك البخس هي المكياؿ كالميزاف بالشيء القميؿ ىم سبيؿ الخفية كذلؾ
سأف الك ير يظير هيمنع منو كذلؾ القميؿ إف ظير أيضا منع منو هعممنا أف
التطفيؼ ىك البخس هي المكياؿ كالميزاف بالشيء القميؿ ىذا ماتبيف لمباحث كاهلل
أىمـ.
(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)

لطائؼ اإلشارات لمقشيرم.ٔٗٗ /ّ :
إحياء التراث لمبغكم.ُِِ /ٓ :
الكشاؼ ىف حقائؽ غكامض التنزيؿ لمزمخشرم.ُٕٖ /ْ :
المحرر الكجيز هي تفسير الكتاب العزيز البف ىطيةْْٗ /ٓ :
مفاتيح الغيب لمرازم.ِٖ /ُّ :
تفسير القرطبي.ُِٓ /ُٗ :

(ٕ)

التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم.َْٔ /ِ :

(ٗ)

بحر العمكـ لمسمرقندم.ٓٓٔ /ّ :

(ٖ)

تفسير مقاتؿ بف سميماف.ُِٔ /ْ :

(َُ)

الكجيز لمكاحدم :ص.ُُِٖ :
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ادلطهة انثاًَ
اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﭼ
(المطففيف.)ِّ:

المراد با(من يرى اآلخر في ضالل) في اآلية الكريمة:
اختيارابنجزي-رحمههللا :-
أف الكفار إذا أركا المؤمنيف نسبكىـ إلػ الضػةؿ حيػث قػاؿ
ذىب ابف جزم إل ى
رحمػ ػ ػػو اهلل " :-ﭽ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﭼ أم :إذا رأل الكفػ ػ ػػار الم ػ ػ ػػؤمنيفنسػػبكىـ إل ػ الضػػةؿ كقيػػؿ :إذا رأل المؤمنػػكف الكفػػار نسػػبكىـ إل ػ الضػػةؿ كاسأكؿ
أظير كأشير"(ُ).

الدراسة:
هي المسألة قكالف:
القااول األول :إذا رأل الكفػار المػػؤمنيف نسػػبكىـ إلػ الضػةؿ كىػػك مػػا اختػػاره ابػػف
(ِ)

جػػزم

كبػػو قػػاؿ مقاتػػؿ

(ٖ)

كالبغكم
(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)

(ّ)

(ٗ)

كابف الجكزم

(ٓ)

(ْ)

كالماتريػػدم

كالطبػػرم

(َُ)

كالرازم

التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم.ّْٔ /ِ :
المرجع السابؽ.ّْٔ/ِ :
تفسير مقاتؿ بف سميماف.ِٔٓ /ْ :
جامع البياف لمطبرم.َّّ /ِْ :
تأكيةت أىؿ السنة لمما تريدم.ْٕٔ /َُ :
بحر العمكـ لمسمرقندم.ٓٓٗ /ّ :

(ٕ)

الكشؼ كالبياف ىف تفسير القرآف لم عمبي.ُٕٓ /َُ :

(ٗ)

زاد المسير هي ىمـ التفسير البف الجكزم.ُْٖ /ْ :

(ٖ) إحياء التراث لمبغكمِِٕ /ٓ :
(َُ)

مفاتيح الغيب أك التفسير الكبير لمرازم.ْٗ /ُّ :
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(ٔ)

كالسػػمرقندم

(ٕ)

كال عمبػػي

(ُ)

كبو قاؿ القرطبي

(ِ)

كالبيضاكم

(ّ)

كالنسفي

كالقاسمي(ْ).
(ٓ)

القول الثاني :إذا رأل المؤمنكف الكفار نسبكىـ إل الضةؿ ،قالو الزمخشرم
كبو قاؿ ابف ىطية

(ٔ)

كقاؿ بو الشككاني(ٖ).

(ٕ)

كذكره ال عالبي

الترجيح:
مما سبؽ أف القكؿ اسأكؿ ىك الراجح كىك ما اختاره ابف جزم كىك ما
ى
كيتبيف ى
أف الكفار إذا أركا المؤمنيف نسبكىـ إل الضةؿ كالمعن :
ذىب إليو الجميكر كذلؾ ى

أم خدع محمد ىؤالء هضمكا كترككا المذات لما يرجكنو هي اآلخرة مف الكرامات هقد
ترككا الحقيقة بالخياؿ كىذا ىك ىيف الضةؿ كىذا تيكـ بيـ كاشعار بأف ما اجت أركا
ىميو مف القكؿ مف كظائؼ مف أرسؿ مف جيتو تعال

كذلؾ إف اهلل لـ يرسؿ الكفار

رقباء ىم المؤمنيف كلـ يؤتيـ سمطة محاسبتيـ ىم أهعاليـ كتعريؼ باطميا مف
صحيحيا هة يسكغ ليـ أف يعيبكا ىمييـ ما يعتقدكنو ضةالن بعقكليـ الفاسدة كانما
كمفيـ أف ينظركا شئكف أنفسيـ كالقرآف ال يقؼ ليجادؿ ىف الذيف آمنكا كال ليناقش
طبيعة الفرية هيي كممة هاجرة ال تستحؽ المناقشة كلكنو يسخر سخرية ىالية مف
القكـ الذيف يدسكف أنكهيـ هيما ليس مف شأنيـ كيتطفمكف بة دىكة مف أحد هي ىذا
تبيف لمباحث كاهلل أىمـ.
اسأمر ىذا ما ى

(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)

تفسير القرطبي.ِٖٔ /ُٗ :
أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ لمبيضاكم.ِٗٔ /ٓ :
مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ لمنسفي.ُٕٔ /ّ :
محاسف التأكيؿ لمقاسمي.ّْٔ /ٗ :

(ٓ)

الكشاؼ ىف حقائؽ غكامض التنزيؿ لمزمخشرم.ِْٕ /ْ :

(ٕ)

الجكاىر الحساف هي تفسير القرآف لم عالبي.ٓٔٔ /ٓ :

(ٔ)

(ٖ)

المحرر الكجيز هي تفسير الكتاب العزيز البف ىطية.ْْٓ /ٓ :

هتح القدير لمشككاني.ْٖٗ /ٓ :
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ادلطهة انثانث
اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل:ﭽﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭼ (االنشقاؽ.)ٔ :

المراد با(الكدح) في اآلية الكريمة.
اختيارابنجزي-رحمههللا :-
أف المراد بالكدح ىك الجد كاالجتياد كالسرىة حيث قاؿ -
ذىب ابف جزم إل ى

رحمو اهلل" :-الكدح هي المغة ىك :الجد كاالجتياد كالسرىة هالمعن

أنؾ هي غاية

االجتياد هي السير إل ربؾ سأف الزماف يطير كأنت هي كؿ لحظة تقطع حظنا مف
ىمرؾ القصير هكأنؾ سائر مسرع إل المكت ـ تةقي ربؾ كقيؿ :المعن  :إنؾ
ذك جد هيما تعمؿ مف خير أك شر ـ تمق ربؾ هيجازيؾ بو كاسأكؿ أظير"(ُ).
الدراسة:
هي المسألة قكالف:
القااول األول :الجػػد كاالجتيػػاد كالسػػرىة أم :هػػي غايػػة االجتيػػاد هػػي السػػير إل ػ
ربؾ سأف الزماف يطير كأنت هي كػؿ لحظػة تقطػع حظػنا مػف ىمػرؾ القصػير هكأنػؾ
(ِ)

س ػػائر مس ػػرع إلػ ػ الم ػػكت ػػـ تةق ػػي رب ػػؾ كى ػػك م ػػا اخت ػػاره اب ػػف ج ػػزم
الزجاج

(ُ)
(ِ)

(ّ)

(ْ)

كالسمرقندم

(ٓ)

كال عمبي

(ٔ)

كالماكردم

التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم.ْْٔ /ِ :
المرجع السابؽ.ْْٔ/ِ :

(ّ)

معاني القرآف كاىرابو لمزجاج.َّْ /ٓ :

(ٓ)

الكشؼ كالبياف ىف تفسير القرآف لم عمبي.ُٓٗ /َُ :

(ْ) بحر العمكـ لمسمرقندم.َٓٔ /ّ :
(ٔ)
(ٕ)

النكت كالعيكف لمماكردم.ِّٓ /ٔ :
الكشاؼ ىف حقائؽ غكامض التنزيؿ لمزمخشرم.ِٕٔ /ْ :
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(ٕ)

كالزمخشرم

كب ػػو ق ػػاؿ

(ُ)

كبو قاؿ العز ابف ىبد السةـ

(ِ)

كالبيضاكم

كابف ىاشكر(ْ).

(ّ)

كالنسفي

القول الثاني :إنؾ ذك جد هيما تعمؿ مف خير أك شر ـ تمق ربؾ هيجازيؾ بو
قاؿ بو مقاتؿ

(ٓ)

(ٗ)

(َُ)

كالقشيرم

(ُّ)

كبو قاؿ ابف ىطية

كالماتريدم
كالضحاؾ
ال عالبي

كبو قاؿ ىبد الرزاؽ الصنعاني

(ُٕ)

(ُٖ)

كالسيكطي

(ٔ)
(ُُ)

كقاؿ بو الكاحدم

(ُٓ)

(ُْ)

كالرازم

(ٕ)

كالطبرم

كقتادة كابف زيد

(ُِ)

كالبغكم

(ٖ)

كقتادة كالكمبي

كرجحو ابف ك ير

(ُٔ)

كقاؿ بو

كالقاسمي(ُٗ).

الترجيح:
أف المراد بالكدح أم :إنؾ ذك
ى
أف القكؿ ال اني ىك الراجح كىك ى
يتبيف مما سبؽ ى

جد هيما تعمؿ مف خير أك شر ـ تمق
(ُ)

تفسير العز بف ىبد السةـ.ّْْ /ّ :

(ّ)

مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ لمنسفي.ُٔٗ /ّ :

ربؾ هيجازيؾ بو سأف اسأنساف هي ىذه

(ِ) أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ لمبيضاكم.ِٕٗ /ٓ :
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

التحرير كالتنكير البف ىاشكر.ُِِ /َّ :
تفسير مقاتؿ بف سميماف.ّْٔ /ْ :
تفسير ىبد الرزاؽ.َْٕ /ّ :
جامع البياف لمطبرم.ُِّ /ِْ :
المرجع السابؽ.ُّّ /ِْ :

تأكيةت أىؿ السنة لمما تريدم.ُْٕ /َُ :

(َُ)
(ُُ)
(ُِ)
(ُّ)
(ُْ)
(ُٓ)

لطائؼ اإلشارات لمقشيرم.َٕٔ /ّ :
الكجيز لمكاحدم :ص.ُُٖٔ :
إحياء التراث لمبغكم.ِِٖ /ٓ :
المرجع السابؽ.ِِٖ /ٓ :
المحرر الكجيز هي تفسير الكتاب العزيز البف ىطية.ْٕٓ /ٓ :
مفاتيح الغيب أك التفسير الكبير لمرازم.ٖٗ /ُّ :

(ُٔ)

تفسير ابف ك ير.ّٓٔ /ٖ :

(ُٖ)

الدر المن كر هي التفسير بالمأ كر لمسيكطي.ْٓٔ /ٖ :

(ُٕ)

(ُٗ)

الجكاىر الحساف هي تفسير القرآف لم عالبي.ٖٓٔ /ٓ :
محاسف التأكيؿ لمقاسمي.َْْ /ٗ :
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الدنياء دار ىمؿ هإذا انتقؿ إل أسأخرة كانت ىناؾ دار جزاء كىك خةؼ ما اختاره
ابف جزم كالكادح :ىك الساىي كىك الذم اىتاد ذلؾ كىذا هي كؿ اإلنساف تراه
أبدنا ساىينا إما هي ىمؿ الخير أك ىمؿ الشر أك هيما ينفعو أك هيما يضره كيتأكد
ىذا التأكيؿ بقكلو تعال

بعد ىذه اآلية :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ (االنشقاؽ) ٕ :

ـ إنؾ أييا اسأنساف ستمق ما ىممت مف خير أك شر كيشيد لو ما ركاه أبك داكد
(ُ)

الطيالسي

(ِ)

ىف الحسف بف أبي جعفر

(ّ)

ىف أبي الزبير

(ْ)

ىف جابر

قاؿ:

قاؿ رسكؿ اهلل -صم اهلل ىميو كسمـ" :-قاؿ جبريؿ :يا محمد ىش ما شئت هإنؾ
ميت كأحبب ما شئت هإنؾ مفارقو كاىمؿ ما شئت هإنؾ مةقيو"
ىي المستقرة هي حياة اإلنساف
(ُ)

(ٓ)

ـ النياية هي آخر المطاؼ إل

كحقيقة الكدح
اهلل هيا أييا

والطيالسي ىو :سميماف بف داكد بف الجاركد الحاهظ الكبير صاحب (المسند) أبك داكد الفارسي

ـ

اسأسدم ـ الزبيرم مكل آؿ الزبير بف العكاـ الحاهظ البصرم .ينظر :سير أىةـ النبةء ط الرسالة/ٗ :

(ِ)

ّٖٕ.
والحسن ىو :الحسف بف أبي جعفر الجفرم البصرم كىك الحسف بف ىجةف تكهي سنةُٕٔ :ق .ينظر:
التاريخ الكبير لمحمد بف إسماىيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم أبك ىبد اهلل المتكهي سنةِٓٔ :ىػ دائرة

(ّ)

المعارؼ الع مانية حيدر آباد – الدكف تحت مراقبة :محمد ىبد المعيد خاف.ِٖٖ /ِ :
وابن الزبير ىو :العةء بف أبي الزبير كيقاؿ ابف الزبير الكةبي مف هقياء دمشؽ حدث ىف أبيو قاؿ :رأيت
غمبة هارس الركـ ـ رأيت غمبة الركـ هارسنا ـ رأيت غمبة المسمميف هارسنا كالركـ كظيكرىـ ىم الشاـ

كالعراؽ ككؿ ذلؾ هي خمس ىشرة سنة .ينظر :مختصر تاريخ دمشؽ البف ىساكر تأليؼ :محمد بف مكرـ
بف ىم

أبك الفضؿ جماؿ الديف ابف منظكر االنصارم الركيفعي اإلهريق

المتكه سنةُُٕ :ىػ تحقيؽ:

ركحية النحاس رياض ىبد الحميد مراد محمد مطيع دار الفكر لمطباىة كالتكزيع كالنشر دمشؽ – سكريا
(ْ)

طُ َُِْ ىػ ُْٖٗ-ـ.ْٖ /َِ :
وجابر ىو :جابر بف ىبد اهلل بف ىمرك بف حراـ السممي ابف عمبة بف حراـ بف كعب بف غنـ بف كعب بف

سممة اإلماـ الكبير المجتيد الحاهظ صاحب رسكؿ اهلل -صم اهلل ىميو كسمـ -أبك ىبد اهلل كأبك ىبد
الرحمف اسأنصارم الخزرجي السممي المدني الفقيو مف أىؿ بيعة الرضكاف ككاف آخر مف شيد ليمة

(ٓ)

العقبة ال انية مكتا .ينظر :سير أىةـ النبةء ط الرسالة ُٖٗ /ّ :كشذرات الذىب.ْٖ / ُ :

مسند أبي داكد الطيالسي تأليؼ :أبك داكد سميماف بف داكد بف الجاركد الطيالسي البصرم :تكه

سنة:

َِْىػ تحقيؽ :الدكتكر محمد بف ىبد المحسف التركي دار ىجر – مصر طُ ُُْٗ ىػ ُٗٗٗ-ـ.
ّ .ُّّ /برقـ.ُٕٓٓ :
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اإلنساف إنؾ ال تجد الراحة هي اسأرض أبدا إنما الراحة ىناؾ لمف يقدـ ليا
بالطاىة كاالستسةـ هالتعب كاحد هي اسأرض كالكدح كاحد -كاف اختمؼ لكنو
كطعمو -أما العاقبة همختمفة ىند ما تصؿ إل
اسأرض ككاحد إل نعيـ يمسح ىم

ربؾ هكاحد إل

ىناء دكنو ىناء

آالـ اسأرض كأنو لـ يكف كدح كال كد الميـ

اجعمنا مف أىؿ النعيـ ىذا ما تبيف لمباحث كاهلل أىمـ.
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ادلطهة انزاتع
اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل:

ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ (االنشقاؽ.)ُٔ :

المراد بااا(الشفق) في اآلية الكريمة:
اختيارابنجزي-رحمههللا :-
أف الشفؽ ىك :الحمرة التي تبق بعد غركب الشمس حيث
ذىب ابف جزم إل ى

بعد

قاؿ -رحمو اهلل" :-هة أقسـ ذكر هي نظائره بالشفؽ ىي الحمرة التي تبق

غركب الشمس كقاؿ أبك حنيفة :ىك البياض كقيؿ :ىك النيار كمو كىذا ضعيؼ
كاسأكؿ ىك المعركؼ ىند الفقياء كىند أىؿ المغة"(ُ).

الدراسة:
هي المسألة ة ة أقكاؿ:
القااول األول :ىػػي الحم ػرة التػػي تبق ػ بعػػد غػػركب الشػػمس كىػػك مػػا اختػػاره ابػػف
(ِ)

جػ ػػزم

(ٖ)

كالبغكم

(ّ)

كبػ ػػو قػ ػػاؿ مقاتػ ػػؿ
(ٗ)

كالزمخشرم

(ّ)

تفسير مقاتؿ بف سميماف.ّٔٗ /ْ :

(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

(َُ)

كابف ىطية

(ُ)

(ْ)

(ٓ)

كالطبػ ػػرم

التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم.ْٔٓ /ِ :

(ِ)

(ْ)

كالزجػ ػػاج

جامع البياف لمطبرم.ُّٖ /ِْ :
معاني القرآف كاىرابو لمزجاج.َّٓ /ٓ :
الكشؼ كالبياف ىف تفسير القرآف لم عمبي.َُٔ /َُ :
لطائؼ اإلشارات لمقشيرم.َٕٕ /ّ :
إحياء التراث لمبغكم.ِِٗ /ٓ :
الكشاؼ ىف حقائؽ غكامض التنزيؿ لمزمخشرم.ِٕٕ /ْ :

(ُُ)
(ُِ)

كال عمبػ ػػي
(ُُ)

كابف الجكزم

المرجع السابؽ.ْٔٓ/ِ :

(َُ)

(ٔ)

المحرر الكجيز هي تفسير الكتاب العزيز البف ىطية.ْٖٓ /ٓ :

زاد المسير هي ىمـ التفسير البف الجكزم.ُِْ /ْ :
مفاتيح الغيب أك التفسير الكبير لمرازم.َُُ /ُّ :
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كالقشػ ػػيرم

(ُِ)

كالرازم

(ٕ)

(ُ)

كبو قاؿ القرطبي

(ِ)

كال عالبي

(ّ)

كالشككاني

كالقاسمي(ْ).
(ٓ)

القاااااول الثااااااني :ى ػ ػػك البي ػ ػػاض قال ػ ػػو الماتري ػ ػػدم

(ٔ)

كب ػ ػػو ق ػ ػػاؿ الس ػ ػػمرقندم

كالنسفي(ٕ).
(ٖ)

القول الثالث :ىك النيار كمو قالو مجاىد

السةـ(َُ)،

(ٗ)

كبو قاؿ ىكرمة

كالعز ابف ىبد

كابف ك ير(ُُ).

الترجيح:
أف القكؿ اسأكؿ ىك الراجح كىػك مػا اختػاره ابػف جػزم
يتضح مف خةؿ ما سبؽ ى

أف الش ػػفؽ ى ػػك :الحمػ ػرة التػػي تبقػ ػ بع ػػد غ ػػركب الش ػػمس كى ػػك
كىػػك ق ػػكؿ الجمي ػػكر ى
المعػػركؼ ىنػػد الفقيػػاء كىنػػد أىػػؿ المغػػة كىػػك إيػػذاف بػػدخكؿ الميػػؿ كليػػذا جػػاء الميػػؿ

معطكه ػ ػػا ىمػ ػ ػ

الش ػ ػػفؽ ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﭼ (االنش ػ ػػقاؽ– ُٔ :

ُٕ) سػػمي بػػذلؾ لرقتػػو كمنػػو الشػػفقة ىم ػ اإلنسػػاف رقػػة القمػػب ىميػػو ىػػذا مػػا تبػػيف
لمباحث كاهلل أىمـ.

(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

تفسير القرطبي.ِْٕ /ُٗ :
الجكاىر الحساف هي تفسير القرآف لم عالبي.ٓٔٗ /ٓ :
هتح القدير لمشككاني.ْْٗ /ٓ :
محاسف التأكيؿ لمقاسمي.ُْْ /ٗ :
تأكيةت أىؿ السنة لمما تريدم.ْٕٓ /َُ :
بحر العمكـ لمسمرقندم.ُٓٔ /ّ :
مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ لمنسفي.َِٔ /ّ :
تفسير مجاىد.ُٕٓ :

ينظر النكت كالعيكف لمما كردم.ِّٕ /ٔ :

(َُ)
(ُُ)

تفسير العز بف ىبد السةـ.ّْٓ /ّ :
تفسير ابف ك ير.ّٓٗ /ٖ :
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ادلطهة اخلايض
اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل:

ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ (البركج.)ُّ :

المراد بقولو تعالى :ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ في اآلية الكريمة:
اختيارابنجزي-رحمههللا :-
أف المعن  :ىأنو يبدئ الخمؽ بالنشأة اسأكل
ذىب ابف جزم إل ى

كيعيػدىـ بالنشػأة

اآلخ ػرة لمبعػػث حيػػث قػػاؿ -رحمػػو اهلل " :-ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ أم :يبػػدئ الخمػػؽ
بالنش ػػأة اسأكلػ ػ

كيعي ػػدىـ بالنش ػػأة اآلخػ ػرة لمبع ػػث كقي ػػؿ :يب ػػدئ ال ػػبطش كيعي ػػده أم:

يبطش بيـ هي الدنيا كاآلخرة كاسأكؿ أظير كأرجح لقكلو:ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ
(يكنس.)ُ(")ْ:
الدراسة:
هي المسألة قكالف:
القااول األول :إنػػو يبػػدئ الخمػػؽ بالنشػػأة اسأكل ػ
(ِ)

كىك اختيار ابف جزم
(ٕ)

كال عمبي
(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

(ّ)

كقاؿ بو مقاتػؿ
(ٖ)

كبو قاؿ الكاحدم

(ٗ)

كالبغكم

(ْ)

كالزجػاج
(َُ)

كابف ىطية

المرجع السابؽ.َْٕ/ِ :
تفسير مقاتؿ بف سميماف.ْٔٗ /ْ :
جامع البياف لمطبرم.ّْٓ /ِْ :
معاني القرآف كاىرابو لمزجاج.َّٖ /ٓ :
بحر العمكـ لمسمرقندم.ٕٓٔ /ّ :
الكشؼ كالبياف ىف تفسير القرآف لم عمبي.ُٕٓ /َُ :

الكجيز لمكاحدم :ص.َُُٗ :

(ٗ) إحياء التراث لمبغكم.ِّٕ /ٓ :
المحرر الكجيز هي تفسير الكتاب العزيز البف ىطية.ِْٔ /ٓ :
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(ٓ)

كالطبػرم

التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم.َْٕ /ِ :

(َُ)

كيعيػػدىـ بالنشػػأة اآلخ ػرة لمبعػػث،
(ٔ)

كالسػمرقندم

(ُ)

كقاؿ بو ابف الجكزم
(ٓ)

ك ير

(ٔ)

كابف ىباس

(ِ)

كالعز ابف ىبد السةـ
(ٕ)

كال عالبي

(ْ)

(ّ)

كالقرطبي

كابف

كالنسفي

كالسيكطي(ٖ).

القااول الثاااني :يبػػدئ الػػبطش كيعيػػده أم يػػبطش بيػػـ هػػي الػػدنيا كاآلخ ػرة ،قػػاؿ بػػو
(ٗ)

الماتريػػدم

(َُ)

كبػػو قػػاؿ ابػػف ىبػػاس

(ُُ)

كالقشػػيرم

(ُِ)

كالزمخشػػرم

(ُّ)

كال ػرازم

كالبيضاكم(ُْ).
الترجيح:
أف القػكؿ اسأكؿ ىػك الػراجح كىػك مػػا اختػاره ابػف جػػزم كىػذا مػػا
ممػا سػػبؽ ى
يتب ىػيف ى
ذىػػب إليػػو الجميػػكر أم :إنػػو يبػػدئ الخمػػؽ بالنشػػأة اسأكل ػ كيعيػػدىـ بالنشػػأة اآلخ ػرة
ػاء بع ػد
لمبعػػث ،كذلػػؾ أف اهلل -سػػبحانو كتعػػال  -يخمقيػػـ أك ن
ال هػػي الػػدنيا ػػـ يعيػػدىـ أحيػ ن

المكت كمف قكتو كقدرتو التامة يبدئ الخمؽ ـ يعيده كما بدأه بػة ممػانع كال مػداهع
ىذا ما تبيف لمباحث كاهلل أىمـ.

(ُ)
(ِ)

زاد المسير هي ىمـ التفسير البف الجكزم.ِْٕ /ْ :
تفسير العز بف ىبد السةـ.ّْٕ /ّ :

(ّ)

تفسير القرطبي.ِٗٔ /ُٗ :

(ٓ)

تفسير ابف ك ير.ّٕٗ /ٓ :

(ْ)

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ لمنسفي.ِٔٓ /ّ :

تنكير المقباس مف تفسير ابف ىباس :ص.َٕٓ :
الجكاىر الحساف هي تفسير القرآف لم عالبي.ِٕٓ /ٓ :
الدر المن كر هي التفسير بالمأ كر لمسيكطي.ُْٕ /ٖ :
تأكيةت أىؿ السنة لمما تريدم.ْٖٕ /َُ :

(َُ)

ينظر النكت كالعيكف لمماكردم.ِّْ /ٔ :

(ُُ)

لطائؼ اإلشارات لمقشيرم.ُِٕ /ّ :

(ُّ)

مفاتيح الغيب أك التفسير الكبير لمرازم.ُُْ /ُّ :

(ُِ)

(ُْ)

الكشاؼ ىف حقائؽ غكامض التنزيؿ لمزمخشرم.ِّٕ /ْ :
أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ لمبيضاكم.َُّ /ٓ :
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ادلطهة انظادص
اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل:

ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ (الطارؽ.)ٕ :

الم ارد باا(الترائب) في اآلية الكريمة:
اختيارابنجزي-رحمههللا :-
ائب ىي :ىظاـ الصدر حيث قاؿ -رحمو اهلل:-
أف التر ى
ى

ذىب ابف جزم إل

"كالترائب :ىظاـ الصدر كاحدىا :تريبة كقيؿ :ىي اسأطراؼ كاليديف كالرجميف كقيؿ:
ىي ىصارة القمب كمنيا يككف الكلد كقيؿ :ىي اسأضةع التي أسفؿ الصمب
كاسأكؿ ىك الصحيح المعركؼ هي المغة كلذلؾ قاؿ ابف ىباس :ىي مكضع القةدة
ما بيف ديي المرأة"(ُ).
الدراسة:
هي المسألة أربعة أقكاؿ:
(ِ)

القول األول :ىظاـ الصدر ،كىك اختيار ابف جزم
الػ ػ ػػرزاؽ الصػ ػ ػػنعاني
(ٕ)

كالماتريدم

(ْ)

كىطػ ػ ػػاء كىكرمػ ػ ػػة كابػ ػ ػػف زيػ ػ ػػد كالطبػ ػ ػػرم
(ٖ)

كالسمرقندم

(ٗ)

كالبغكم

(ُ)

(ّ)

تفسير مقاتؿ بف سميماف.ٔٓٗ /ْ :

(َُ)

كالزمخشرم

(ِ) المرجع السابؽ.ُْٕ/ِ :

(ٓ)
(ٔ)

تفسير ىبد الرزاؽ.ُْٕ /ّ :
جامع البياف لمطبرم.ّْٓ /ِْ :
معاني القرآف كاىرابو لمزجاج.ُِّ /ٓ :

(ٕ)

تأكيةت أىؿ السنة لمما تريدمْْٗ /َُ :

(ٗ)

إحياء التراث لمبغكم.ِّٗ /ٓ :

(ٖ)

بحر العمكـ لمسمرقندم.ٓٔٗ /ّ :

(َُ)

كبو قػاؿ مقاتػؿ
(ٓ)

التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم.ُْٕ /ِ :

(ْ)

(ّ)

الكشاؼ ىف حقائؽ غكامض التنزيؿ لمزمخشرم.ّٕٓ /ْ :
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كىبػد
(ٔ)

كالزجػ ػ ػػاج

كبو قاؿ الرازم
(ٔ)

ىاشكر

(ُ)

(ِ)

كالبيضاكم

(ّ)

كالنسػفي

(ْ)

كابػف ك يػر

(ٓ)

كالشػككاني

كابػف

كالشاهعي(ٕ).

القول الثاني :ىي اسأطراؼ كاليديف كالرجميف قاؿ بو الضحاؾ(ٖ).
القااول الثالااث :ىػػي ىصػػارة القمػػب كمنيػػا يكػػكف الكلػػد كبػػو قػػاؿ معمػػر بػػف ابػػي
حبيبة(ٗ).
(َُ)

القول الرابع :ىػي اسأضػةع التػي أسػفؿ الصػمب كبػو قػاؿ قتػادة

كجعفػر بػف

سعيد(ُُ).
الترجيح:
أف القكؿ اسأكؿ ىك الراجح كىك ما اختاره ابف جزم
يتبيف مف خةؿ ما سبؽ ى

أف معن الترائب :ىظاـ الصدر كىك الصحيح المعركؼ
كىك أرم الجميكر كذلؾ ى
(ُ)
(ِ)

مفاتيح الغيب أك التفسير الكبير لمرازم.ُُٗ /ُّ :
أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ لمبيضاكم.َّّ /ٓ :

(ّ)

مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ لمنسفي.ِٖٔ /ّ :

(ٓ)

هتح القدير لمشككاني.َٓٗ /ٓ :

(ْ)

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

تفسير ابف ك ير.ّٕٓ /ٖ :

التحرير كالتنكير البف ىاشكر.ِِٔ /َّ :
حدائؽ الركح كالريحاف هي ركابي ىمكـ القرآف لمشاهعي.ّّٔ /ُّ :
ينظر جامع البياف لمطبرم .ّٓٓ /ِْ :كذكره الماكردم هي النكت كالعيكف.ِْٕ /ٔ :
كيقاؿٍ :ابف أىبي حيية بياء مكررة منقكطة با نتيف مف تحتيا مف صغار التابعيف قة.
معمر بف أىبي حبيبة ي
ينظر :تيذيب الكماؿ هي أسماء الرجاؿ :تأليؼ :يكسؼ بف ىبد الرحمف بف يكسؼ أبك الحجاج جماؿ
الديف ابف الزكي أبي محمد القضاىي الكمبي تكهي سنةِْٕ :ىػ تحقيؽ :بشار ىكاد معركؼ مؤسسة

(َُ)

الرسالة – بيركت طُ ََُْق – َُٖٗـ.َِّ /ِٖ .
ينظر جامع البياف لمطبرمّٓٓ /ِْ :

(ُُ) ينظر الكشؼ كالبياف ىف تفسير القرآف لم عمبي ُٕٗ /َُ :وجعفر ىو :جعفر بف سعيد بف سعد بف زيد
بف محسف :شريؼ حسني مف أمراء مكة .كلييا سنة ُُِٕ :ىػ .كلـ يتـ شي ار هنزؿ ىنيا سأخيو مساىد

كتكجو إل الطائؼ همكث إل أف تكهي سنةُُٕٖ :ق ينظر :اسأىةـ لمزركمي .ُِْ /ِ :كمعالـ كاىةـ:
ص.ُِْ :
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هي المغة كلذلؾ قاؿ ابف ىباس :ىي مكضع القةدة ما بيف ديي المرأة إذ الباحث
أف اسأقكاؿ اسأخرل لـ يقكؿ بيا إال القميؿ
يرجح ما ذىب إليو الجميكر حيث ى
كاسأكل الذىاب إل رام الجميكر ككذلؾ المغة ىذا ما تبيف لمباحث كاهلل أىمـ.
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ادلثحث انزاتع
اختٍاراخ اتٍ خشي انكهثً يف طٕر :األعهىٔ ،انغاشٍح،
ٔانفدزٔ ،انثهد.
ٔفٍّ طتح يطانة:
ادلطهة األٔل :اختٍاراخ اتٍ خشي لً لٕنّ تعاىل :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ
ﯞ ﯟﯠ

ﯡ ﯢ ﭼ (اسأىم .)ٕ :

ادلطهة انثاًَ :اختٍاراخ اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ ﭼ (اسأىم .)ُِ :

ادلطهة انثانث :اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭼ (الغاشية.)ٔ :

ادلطهة انزاتع :اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ
(الفجر.)ْ :

ادلطهة اخلايض :اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل:ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭼ (الفجر.)ِٖ :

ادلطهة انظادص :اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽ ﮀ ﮁ
ﮂﮃﮄ

ﭼ (البمد.) ْ :

216

ادلطهة األٔل

اختٍاراخ اتٍ خشي لً لٕنّ تعاىل :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﭼ (اسأىم .)ٕ :

المراد بقولو تعالى :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﭼ في اآلية الكريمة:
اختيارابنجزي-رحمههللا :-
أف المػ ػراد بقكلػػو تعػػال  :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﭼ ىػػك :تعظيمػ ػنا هلل
ذىػػب ابػػف جػػزم إل ػ ى
بإسناد اسأمر إليػو حيػث قػاؿ -رحمػو اهلل" :-إال مػا شػاء اهلل تعظيمػا هلل بإسػناد اسأمػر
إليػػو كقكلػػو تعػػال  :ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ (األنعررام )871 :ىم ػ بعػػض اسأق ػكاؿ
كىبر الزمخشػرم :ىػف ىػذا بأنػو مػف اسػتعماؿ التقميػؿ هػي معنػ النفػي كاسأكؿ أظيػر
هإف النسياف جائز ىم النبي -صم اهلل ىميو كآلو كسمـ -هيما أراد اهلل أف يرهعو مف
القػرآف أك هيمػا قضػ اهلل أف ينسػػاه ػـ يػذكره كمػف ىػػذا قػكؿ النبػي -صػم اهلل ىميػػو
كسمـ -حيف سمع قراءة ىباد بف بشر(ُ)-رحمو اهلل :-لقد أذكرنػي كػذا ككػذا آيػة كنػت
قد نسيتيا"(ِ).

(ُ)

وىو :ىباد بف بشر بف كقش بف زغبة بف زىكراء بف ىبد اسأشيؿ يكن أبا بشر»

كقاؿ ىبد اهلل بف محمد

بف بشر بف ىمارة« :كاف يكن أبا الربيع أسمـ بالمدينة ىم يدم مصعب بف ىمير كذلؾ قبؿ إسةـ سعد بف
معاذ كشيد ىباد بف بشر بد ار ككاف هيمف قتؿ كعب بف اسأشرؼ كشيد أيضا أحدا كالخندؽ كالمشاىد مع رسكؿ
اهلل صم اهلل ىميو كسمـ كشيد أيضا يكـ اليمامة ككاف لو يكمئذ بةء كىناء كمباشرة لمقتاؿ حت قتؿ يكمئذ
شييدا كذلؾ سنةُِ :ق .كىك ابف خمس كأربعيف سنة .ينظر :المستدرؾ ىم الصحيحيف لمحاكـ :سأبك ىبد اهلل
الحاكـ محمد بف ىبد اهلل بف محمد بف حمدكيو بف ينعيـ بف الحكـ الضبي الطيماني النيسابكرم المعركؼ بابف
البيع (المتكه َْٓ :ىػ) تحقيؽ :مصطف ىبد القادر ىطا دار الكتب العممية – بيركت طُ ُُُْق -
َُٗٗـ .ص.ِْٓ /ّ :
(ِ)

التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم ْْٕ /ِ :كالحديث هي صحيح مسمـ.ّْٓ /ُ :
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الدراسة:
هي المسألة قكالف:
القول األول :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﭼ أم :تعظيمنا هلل بإسناد اسأمر كىػك مػا اختػاره ابػف
(ِ)

جزم(ُ) ،كبو قاؿ الطبرم

(ْ)

كبو قاؿ الماتريدم

(ّ)

كالزجاج

(ٓ)

كالسمرقندم

(ٔ)

كال عمبي

كالكاحدم(ٕ).

القاول الثااني :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﭼ أم :بأنػو مػف اسػتعماؿ التقميػؿ هػي معنػ النفػي
كبػػو قػػاؿ البيضػػاكم
(ُُ)

الزمخشرم

(ٖ)

(ٗ)

كالحسػػف كقتػػادة

كقػػاؿ البغػػكم كمنػػو النسػػخ

(َُ)

كقػػاؿ بػػو

كالقرطبي(ُِ).

الترجيح:
أف معنػ
ممػا سػبؽ أف القػكؿ اسأكؿ ىػك الػراجح كىػك مػا اختػاره ابػف جػزم ى
يتبػيف ى

قكلو :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﭼ أم :تعظيما هلل بإسناد اسأمػر كقكلػو :ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨﭼ( األنعررام )871 :كقكلػػو تعػػال  :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

(ُ)

المرجع السابؽ.ْْٕ/ِ :

(ّ)

معاني القرآف كاىرابو لمزجاج.ُّٓ /ٓ :

(ٓ)

بحر العمكـ لمسمرقندم.ُٕٓ /ّ :

(ِ)

ينظر جامع البياف لمطبرم.ُّٕ /ِْ :

(ْ) تأكيةت أىؿ السنة لمما تريدم.َْٓ /َُ :
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

الكشؼ كالبياف ىف تفسير القرآف لم عمبي.ُْٖ /َُ :
الكجيز لمكاحدم :ص.ُُٗٓ :
أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ لمبيضاكم.َّٓ /ٓ :
النكت كالعيكف لمماكردم.ِّٓ /ٔ :

(َُ)
(ُُ)
(ُِ)

إحياء التراث لمبغكم.ِِْ /ٓ :

الكشاؼ ىف حقائؽ غكامض التنزيؿ لمزمخشرم.ّٕٖ /ْ :
تفسير القرطبي.ُٗ /َِ :
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ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﭼ (الكيؼِّ :

– ِْ( لذلؾ هإف النسياف جائز ىم النبي -صم اهلل ىميو كآلو كسمـ -هيما أراد اهلل
أف يرهعػػو مػػف الق ػرآف أك هيمػػا قض ػ اهلل أف ينسػػاه ػػـ يػػذكره كمػػف ىػػذا قػػكؿ النبػػي -
صػػم اهلل ىميػػو كسػػمـ -حػػيف سػػمع ق ػراءة ىبػػاد بػػف بشػػير رحمػػو اهلل :لقػػد أذكرنػػي كػػذا
ككذا آية كنت قد نسيتيا ىذا ما تكصؿ إليو الباحث كاهلل أىمـ.
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ادلطهة انثاًَ
اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل:

ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ( اسأىم .)ُِ :

المراد بتسمية النار بالكبرى في اآلية الكريمة:
اختيارابنجزي-رحمههللا :-
أف الم ػراد بػ ػ(النار الكبػػرل) ىػػي :نػػار جيػػنـ كسػػماىا كبػػرل
ذىػػب ابػػف جػػزم إل ػ ى
ب ػػالنظر إلػ ػ ن ػػار ال ػػدنيا حي ػػث ق ػػاؿ -رحم ػػو اهلل " :-ﭽ ﯵ ﯶ ﭼ ى ػػي ن ػػار جي ػػنـ
كسماىا كبرل بالنظر إل نار الػدنيا كقيػؿ :سػماىا كبػرل بػالنظر إلػ غيرىػا مػف نػار
جيػػنـ هإنيػػا تتفاضػػؿ كبعضػػيا أكبػػر مػػف بعػػض ككػػة القػػكليف صػػحيح إال أف اسأكؿ
أظير كيؤيده قكؿ رسكؿ اهلل -صم اهلل ىميو كسمـ :-ناركـ ىػذه التػي تكقػدكف جػزءان
مف سبعيف جزءان مف نار جينـ"(ُ).

الدراسة:
هي المسألة قكالف:
القول األول :كىك ﭽ ﯵ ﯶ ﭼ ىي نار جينـ كسماىا كبػرل بػالنظر إلػ نػار
الػدنيا كىػػك مػا اختػػاره ابػف جػػزم
(ٔ)

كالحسف كابف ىطية
(ُ)

(ِ)
(ّ)

(ِ)

(ّ)

كبػو قػػاؿ الطبػرم

التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم ْٕٓ /ِ :كالحديث هي صحيح البخارم  :باب صفة النار كأنيا مخمكقة
حديث رقـ.ُُِ /ْ :ِّٔٓ :
المرجع السابؽ.ِْٕٓ /ِ :
جامع البياف لمطبرم.ّّٕ /ِْ :

(ْ)

(ٔ)

المحرر الكجيز هي تفسير الكتاب العزيز البف ىطية.َْٕ /ٓ :

(ٕ)

كالسػػمرقندم

كالبغػػكم

كابف الجكزم(ٕ).

بحر العمكـ لمسمرقندم.ُٕٓ /ّ :

(ٓ)

(ْ)

(ٓ)

إحياء التراث لمبغكم.ِِْ /ٓ :

زاد المسير هي ىمـ التفسير البف الجكزم.ِّْ /ْ :
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القااول الثاااني :سػػماىا كبػػرل بػػالنظر إل ػ غيرىػػا مػػف نػػار جيػػنـ هإنيػػا تتفاضػػؿ
(ِ)

كبعضيا أكبر مف بعض ،كبو قاؿ الماكردم(ُ) ،كالزمخشرم

كذكره الرازم(ّ).

الترجيح:
أف
أف القكؿ اسأكؿ ىك الراجح كىك ما اختاره اإلمػاـ ابػف جػزم ى
مما سبؽ ى
يظير ى

المراد ب ﭽ ﯵ ﯶ ﭼ :ىي نار جينـ كسماىا كبرل بالنظر إلػ نػار الػدنيا كيؤيػده
قػكؿ رسػػكؿ اهلل -صػػم اهلل ىميػػو كسػػمـ" :-نػػاركـ ىػػذه التػػي تكقػػدكف جػػزءان مػػف سػػبعيف
ج ػػزءنا م ػػف ن ػػار جي ػػنـ" كق ػػد س ػػميت ه ػػي القػ ػرآف بع ػػدة مس ػػميات ليكلي ػػا ى ػػذا م ػػا تب ػػيف
لمباحث كاهلل أىمـ.

(ُ)
(ِ)
(ّ)

النكت كالعيكف لمماكردم.ِْٓ /ٔ :
الكشاؼ ىف حقائؽ غكامض التنزيؿ لمزمخشرم.َْٕ /ْ :
مفاتيح الغيب أك التفسير الكبير لمرازم.ُّْ /ُّ :
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ادلطهة انثانث
اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ

تعاىل :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ (الغاشية.)ٔ :

المراد باا(الضريع) في اآلية الكريمة:
اختيارابنجزي-رحمههللا :-
أف المراد بػ(الضريع) هي اآلية :أنو شكؾ يقاؿ لو الشبرؽ
ذىب ابف جزم إل ى
كىك سـ قاتؿ حيث قاؿ -رحمو اهلل " :-ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ هي الضريع
أربعة أقكاؿ :أحدىما أنو شكؾ يقاؿ لو الشبرؽ كىك سـ قاتؿ كىذا أرجح اسأقكاؿ سأف
أرباب المغة ذكركه كسأف النبي -صم
(ُ)

النار

اهلل ىميو كسمـ -قاؿ :الضريع شكؾ هي

ال اني :أنو الزقكـ لقكلو :ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ (الدخان:

 )33 – 34ال الث :أنو نبات أخضر منتف ينبت هي البحر كىذا ضعيؼ الرابع :أنو
كاد هي جينـ كىذا ضعيؼ سأف ما يجرم هي الكادم ليس بطعاـ إنما ىك شراب
كهلل در مف قاؿ :الضريع طعاـ أىؿ النار هإنو أىـ كأسمـ مف ىيدة التعييف"(ِ).
الدراسة:
هي المسألة أربعة أقكاؿ:
الق اوال األول :أنػػو شػػكؾ يقػػاؿ لػػو (الشػػبرؽ) كىػػك سػػـ قاتػػؿ كىػػك مػػا اختػػاره ابػػف
(ّ)

جزم
(ُ)

(ِ)

(ْ)

كبو قاؿ مقاتؿ

كالطبرم ىكرمة كقتادة

يبس كىك سـ).ُٖٔ /ٔ :
التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم.ْٕٔ /ِ :

(ّ)

(ٓ)

جامع البياف لمطبرم.ّْٖ /ِْ :

(ٔ)

الزجاج

كالحديث هي صحيح البخارم :بيذه الصيغة (الضريع :نبت يقاؿ لو الشبرؽ يسميو أىؿ الحجاز :الضريع إذا

المرجع السابؽ.ْٕٔ/ِ :

(ْ)

(ٓ)

(ٔ)

تفسير مقاتؿ بف سميماف.ٕٖٔ /ْ :
معاني القرآف كاىرابو لمزجاج.ُّٕ /ٓ :
222

(ُ)

كالسػ ػ ػػمرقندم

(ٔ)

كالعز ابف ىبد السةـ

كبػ ػ ػػو قػ ػ ػػاؿ الماتريػ ػ ػػدم
(ٓ)

كالزمخشرم

كابف الجكزم

(ِ)

(ّ)

كبػ ػ ػػو قػ ػ ػػاؿ ال عمبػ ػ ػػي
(ٕ)

(ٗ)

القول الثاني :أنو الزقكـ ،أكرده الماكردم

(ْ)

كالبغػ ػ ػػكم

كالنسفي(ٖ).
(َُ)

كبو قاؿ القشيرم

كالحسف(ُُ).

القااول الثالااث :أنػػو نبػػات أخضػػر منػػتف ينبػػت هػػي البحػػر ،ذك ػره ىطػػاء ىػػف ابػػف
ىباس(ُِ).
(ُّ)

القول الرابع :أنو كاد هي جينـ ،ذكره ابف ىطية

كبو قاؿ القرطبي(ُْ).

الترجيح:
ممػػا سػػبؽ أف القػػكؿ اسأكؿ ىػػك ال ػراجح كىػػك مػػا اختػػاره ابػػف جػػزم كىميػػو
يتبػػيف ى
أف الضريع ىك :شكؾ يقاؿ لو الشػبرؽ كىػك سػـ قاتػؿ كىػذا
جمع مف المفسريف كذلؾ ى
أرج ػػح اسأقػ ػكاؿ سأف أرب ػػاب المغ ػػة ذك ػػركه كسأف النب ػػي -ص ػػم اهلل ىمي ػػو كس ػػمـ-ق ػػاؿ:
"الضريع شكؾ هي النار" كذكػر المفسػركف :إنػو لمػا نزلػت ىػذه اآليػة قػاؿ المشػرككف:
(ُ)
(ِ)

تأكيةت أىؿ السنة لمما تريدم.َٓٗ /َُ :
بحر العمكـ لمسمرقندم.ْٕٓ /ّ :

(ّ)

الكشؼ كالبياف ىف تفسير القرآف لم عمبي.ُٖٖ /َُ :

(ٓ)

الكشاؼ ىف حقائؽ غكامض التنزيؿ لمزمخشرم.ّْٕ /ْ :

(ْ)

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

إحياء التراث لمبغكم.ِْٓ /ٓ :

زاد المسير هي ىمـ التفسير ابف الجكزم.ّْٓ /ْ :
تفسير العز بف ىبد السةـ.ْْٔ /ّ :
مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ لمنسفي.ّْٔ /ّ :
النكت كالعيكف لمماكردم.َِٔ /ٔ :

(َُ)

لطائؼ اإلشارات القشيرم.ُِٕ /ّ :

(ُُ)

ينظر المحرر الكجيز هي تفسير الكتاب العزيز البف ىطية.ّْٕ /ٓ :

(ُّ)

المحرر الكجيز هي تفسير الكتاب العزيز البف ىطية.ّْٕ /ٓ :

(ُِ) ينظر الكشؼ كالبياف ىف تفسير القرآف لم عمبي.ُٖٖ /َُ :
(ُْ)

تفسير القرطبي .َّ /َِ:
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إف إبمنػػا لتسػػمف ىم ػ

الض ػريع هػػأنزؿ اهلل تعػػال  :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ (الغاشػػية:

ٕ) ككذبكا هإف اإلبؿ إنما ترىاه ما داـ رطبػان كحينئػذ يسػم شػبرقان ال ضػريعان هػإذا
يبس كسمي ضريعان لـ يأكمو شيء ىذا ما ظير لمباحث كاهلل أىمـ.
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ادلطهة انزاتع
اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل:

ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ( الفجر.)ْ :

المراد بقولو تعالى :ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ في اآلية الكريمة:
اختيارابنجزي-رحمههللا :-
أف المػراد بسػرياف الميػؿ هػي اآليػة ىػك بمعنػ  :يػذىب حيػث
ذىب ابف جػزم إلػ ى
قػاؿ-رحمػػو اهلل" :-كالميػؿ إذا يسػػر :أم إذا يػػذىب هيػك كقكلػػو تعػػال  :ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ
(المدثر ) 44 :كقيؿ أراد يسرم هيػو هيػك ىمػ ىػذا كقػكليـ :ليمػو قػائـ كالمػراد ىمػ ىػذا
ليمة جمع سأنيا التي يسرم هييا كاسأكؿ أشير كأظير(ُ).

الدراسة:
هي المسألة قكالف:
القاول األول :ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ :أم إذا يػذىب كىػك مػػا اختػاره ابػف جػزم

(ِ)

(ّ)

قػ ػػاؿ مقاتػ ػػؿ
(ٓ)

الطبرم
(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)

(ْ)

كىبػ ػػد الػ ػػرزاؽ الصػ ػػنعاني
(ٔ)

كبو قاؿ الزجاج

(ٕ)

كال عمبي

المرجع السابؽ.ْٕٖ/ِ :
تفسير مقاتؿ بف سميماف.ٖٕٔ /ْ :
تفسير ىبد الرزاؽ.ِّْ /ّ :
ينظر جامع البياف لمطبرم.َُْ /ِْ :

(ٔ)

معاني القرآف كاىرابو لمزجاج.ُِّ /ٓ :

(ٖ)

لطائؼ اإلشارات لمقشيرم.ِٕٓ /ّ :

(ٕ) الكشؼ كالبياف ىف تفسير القرآف لم عمبي.ُْٗ /َُ :
(ٗ)

كمجاىػ ػػد كقتػ ػػادة كابػ ػػف زيػ ػػد أكردىػ ػػـ
(ٖ)

كالقشيرم

التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم.ْٕٖ /ِ :

الكجيز لمكاحدم :ص.ُُٗٗ :

(َُ) إحياء التراث لمبغكم.ِْٖ /ٓ :
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كبػػو

(ٗ)

كالكاحدم

(َُ)

كالبغكم

(ُ)

كبو قاؿ الزمخشرم

(ِ)

كابف ىطية

كالرازم(ّ).

القول الثاني :ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ أراد يسرم هيو هيك ىم ىذا كقكليـ :ليمو قائـ
(ْ)

كالمراد ىم ىذا ليمة جمع سأنيا التي يسرم هييا قاؿ بو ىكرمة
(ٔ)

كالكمبي

(ٓ)

كالماتريدم

كذكره الماكردم(ٕ).

الترجيح:
أف القكؿ اسأكؿ ىك الػراجح كىػك قػكؿ الجميػكر كىػك مػا اختػاره
مما سبؽ ى
يظير ى

ابػػف جػػزم هقػػاؿ ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ :أم إذا يػػذىب هيػػك كقكلػػو تعػػال  :ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ

(المدثر ) 44 :كىذا قسـ مف اهلل بسرياف الميؿ كاذا يسر إذا يمضي كما قاؿ :ﭽ ﮑ
ﮒ ﮓ ﭼ (التكوٌر ) 82 :كسػراىا كمضػييا كانقضػاؤىا بمعنػ كاحػد ىػذا مػا تب ىػيف
لمباحث كاهلل أىمـ.

(ُ)
(ِ)
(ّ)

الكشاؼ ىف حقائؽ غكامض التنزيؿ لمزمخشرم.ْٕٔ /ْ :
المحرر الكجيز هي تفسير الكتاب العزيز البف ىطية.ْٕٕ /ٓ :
مفاتيح الغيب أك التفسير الكبير لمرازم.َُٓ /ُّ :

(ْ)

ينظر جامع البياف لمطبرم.َُْ /ِْ :

(ٔ)

بحر العمكـ لمسمرقندم.ٕٖٓ /ّ :

(ٓ)

(ٕ)

تأكيةت أىؿ السنة لمماتريدم.ُٓٔ /َُ :
النكت كالعيكف لمماكردم.ِٕٔ /ٔ :
226

ادلطهة اخلايض
اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل:

ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ (الفجر.)ِٖ:

المراد بقولو تعالى :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ في اآلية الكريمة:
اختيارابنجزي-رحمههللا :-
أف المراد بقكلو تعال  :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ أف ىذا
ذىب ابف جزم إل ى
الخطاب كالنداء يككف ىند المكت حيث قاؿ -رحمو اهلل" :-ىذا الخطاب كالنداء
يككف ىند المكت كقيؿ :ىند البعث كقيؿ :ىند انصراؼ الناس إل الجنة أك النار
كاسأكؿ أرجح لما ركم أف أبا بكر سأؿ ىف ذلؾ رسكؿ اهلل -صم اهلل تعال ىميو
كىم آلو كسمـ -هقاؿ لو" :يا أبا بكر إف الممؾ سيقكليا لؾ ىند مكتؾ راضية معناه
راضية بما أىطاىا أك راضية ىف اهلل"(ُ).
الدراسة:
هي المسألة ة ة أقكاؿ:
أف ىػػذا الخطػػاب كالنػػداء يكػػكف ىنػػد المػػكت كىػػك مػػا اختػػاره ابػػف
القااول األول :ى
(ِ)

جزم

(ّ)

كبو قاؿ الطبرم

(ْ)

كالسمرقندم

(ٓ)

كال عمبي

(ٔ)

كالبغػكم

كالزمخشػرم

(ٖ)

كابف ىطية
()1

التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم ،ِْٖ /ِ :كالحديث هي أمالي ابف سمعكف الكاىظ :ص.ِِّ :

(ّ)

جامع البياف لمطبرم.ِْْ /ِْ :

(ِ)

(ْ)

المرجع السابؽ.ِْٖ /ِ :

بحر العمكـ لمسمرقندم.ُٖٓ /ّ :

(ٓ)

الكشؼ كالبياف ىف تفسير القرآف لم عمبي.َِّ /َُ :

(ٕ)

الكشاؼ ىف حقائؽ غكامض التنزيؿ لمزمخشرم.ِٕٓ /ْ :

(ٔ)

(ٖ)

إحياء التراث لمبغكم.ِّٓ /ٓ :

المحرر الكجيز هي تفسير الكتاب العزيز البف ىطية.ُْٖ /ٓ :
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(ٕ)

(ُ)

كب ػػو ق ػػاؿ الػ ػرازم
(ْ)

البيضاكم

(ِ)

كالع ػػز اب ػػف ىب ػػد الس ػػةـ

(ّ)

كاخت ػػاره القرطب ػػي

كب ػػو ق ػػاؿ

كابف ىاشكر(ٓ).

أف ى ػػذا الخط ػػاب كالنػػداء يك ػػكف ىن ػػد البعػػث كب ػػو ق ػػاؿ ىكرم ػػة
القاااول الثااااني :ى
(ٔ)

كىطػ ػ ػػاء كالضػ ػ ػػحاؾ
(َُ)

كالشككاني

(ٕ)

كقػ ػ ػػاؿ بػ ػ ػػو المػ ػ ػػاكردم

(ٖ)

كابػ ػ ػػف الجػ ػ ػػكزم

(ٗ)

كال عػ ػ ػػالبي

كالقاسمي(ُُ).

أف ىذا الخطػاب كالنػداء يكػكف ىنػد انصػراؼ النػاس إلػ الجنػة أك
القول الثالث :ى
(ُِ)

النار ذكره الماتريدم

(ُّ)

كبو قاؿ الحسف

كاكرده الزمخشرم(ُْ).

الترجيح:
أف القكؿ اسأكؿ ىك الراجح كىك ما اختاره ابف جزم كمف كاهقو
ى
مما سبؽ ى
يتبيف ى

بإف ىذا الخطاب كالنداء هي قكلو تعال  :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ
مف المفسريف ى
يككف ىند المكت كيقاؿ ليا هادخمي هي ىبادم أم :هي زمرتيـ كىـ الذيف ال خكؼ
(ُ)
(ِ)

مفاتيح الغيب أك التفسير الكبير لمرازم.ُِٔ /ُّ :
تفسير العز بف ىبد السةـ.ُْٓ /ّ :

(ّ)

تفسير القرطبي.ٖٓ /َِ :

(ٓ)

التحرير كالتنكير البف ىاشكر.ِّْ /َّ :

(ْ)

أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ لمبيضاكم.ُُّ /ٓ :

(ٔ)

ينظر الكشؼ كالبياف ىف تفسير القرآف لم عمبي.َِْ /َُ :

(ٖ)

زاد المسير هي ىمـ التفسير البف الجكزم.ْْْ /ْ :

(ٕ) النكت كالعيكف لمماكردم.ِِٕ /ٔ :
(ٗ)

الجكاىر الحساف هي تفسير القرآف لم عالبي.ٖٖٓ /ٓ :

(َُ)

هتح القدير لمشككاني.ّٕٓ /ٓ :

(ُُ)

محاسف التأكيؿ لمقاسمي.ْْٕ /ٗ :

(ُّ)

ينظر إحياء التراث لمبغكم.ِّٓ /ٓ :

(ُِ)

(ُْ)

تأكيةت أىؿ السنة لمما تريدم.ِٖٓ /َُ :
ينظر الكشاؼ ىف حقائؽ غكامض التنزيؿ لمزمخشرم.ِٕٓ /ْ :
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ىمييـ كال ىـ يحزنكف كادخمي جنتي أم :معيـ كيقاؿ ليا أرجعي إل محؿ الكرامة
بجكار ربؾ راضية ىما ىممت هي الدنيا مرضيان ىنؾ إذ لـ تككني ساخطة ال هي
الغن

كال هي الفقر كلـ تتجاكزم حدكد الشرع هيما لؾ مف حؽ كما ىميؾ مف

كاجب هارجعي إل ربؾ الذم رباؾ بنعمتو كأسدل ىميؾ مف إحسانو ما صرت بو
مف أكليائو كأحبابو ارجعي إل مصدرؾ بعد غربة اسأرض كهرقة الميد ارجعي إل
ربؾ بما بينؾ كبينو مف صمة كمعرهة كنسبة ىذا ما تبيف لمباحث كاهلل أىمـ.
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ادلطهة انظادص
اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﭼ (البمد.)ْ :

المراد بقولو تعالى :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ في اآلية الكريمة:
اختيارابنجزي-رحمههللا :-
أف المػراد بػػ(الكبد) هػي اآليػػة أم :يكابػد المشػقات مػف ىمػػكـ
ذىػب ابػف جػزم إلػ ى
ال ػػدنيا كاآلخػ ػرة حي ػػث ق ػػاؿ -رحم ػػو اهلل " :-ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ أم :يكاب ػػد
المشقات مف ىمكـ الدنيا كاآلخرة قاؿ بعضػيـ :ال يكابػد أحػد مػف المخمكقػات مػا يكابػد
ابػف آدـ كأصػػؿ الكبػد مػػف قكلػػؾ كبػد الرجػػؿ هيػك أكبػػد إذا كجعػػت كبػده كقيػػؿ :معنػ
هي كبد كاقفنا منتصب القامة كىذا ضعيؼ"(ُ).
الدراسة:
هي المسألة قكالف:
القول األول :أم يكابد المشقات مف ىمكـ الدنيا كاآلخرة ،كىك ما اختاره ابف
(ِ)

جزم

(ّ)

كقاؿ بو مجاىد
(ٔ)

كقاؿ بو الماتريدم

(ُ)

(ْ)

كالتسترم
(ٕ)

كالسمرقندم

كالطبرم كأكرده ىف الحسف كقتادة
(ٖ)

كسعيد بف جبير كال عمبي

التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم.ّْٖ /ِ :

(ِ)

المرجع السابؽ.ّْٖ /ِ :

(ْ)

تفسير التسترم :ص.ُْٗ :

(ّ) تفسير مجاىد :ص.ِٕٗ :
(ٓ)

جامع البياف لمطبرم.ّّْ /ِْ :

(ٔ)

تأكيةت أىؿ السنة لمماتريدم.ِّٓ /َُ :

(ٖ)

ينظر الكشؼ كالبياف ىف تفسير القرآف لم عمبي.َِٕ /َُ :

(ٕ)

(ٗ)

(ٓ)

بحر العمكـ لمسمرقندم.ّٖٓ /ّ :

لطائؼ اإلشارات لمقشيرم.َّٕ /ّ :
231

(ٗ)

كالقشيرم

(ُ)

(ِ)

كبو قاؿ الكاحدم

(ّ)

كالقرطبي

كابف ىطية

(ْ)

كالبيضاكم
(ٔ)

القاااول الثااااني :أم كاقفػ ػان منتص ػػب القام ػػة أكرده مجاى ػػد
(ٖ)

كىكرمة

(َُ)

(ٗ)

كالعز ابف ىبد السةـ

كالماكردم

كالنسفي(ٓ).
(ٕ)

كب ػػو ق ػػاؿ مقات ػػؿ

كالشككاني(ُُ).

الترجيح:
أف القكؿ اسأكؿ ىك الراجح كىك ما اختاره ابف جزم كىك ما
ى
مما سبؽ ى
يتبيف ى

ىميو الجميكر ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ أم :يكابد المشقات مف ىمكـ الدنيا

كاآلخرة كىك تسمية لمرسكؿ -ىميو الصةة كالسةـ -مما كاف يكابده مف قريش كقد
خمؽ اهلل اسأنساف هي مكابدة كمشقة

كجيد ككد

ككفاح ككدح

كما قاؿ

تعال :ﭽﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ (االنشقاق ) ٦ :هالخمية اسأكل ال
تستقر هي الرحـ حت

تبدأ هي الكبد كالكدح كالنصب لتكهر لنفسيا الظركؼ

المةئمة لمحياة كالغذاء -بإذف ربيا -كما تزاؿ كذلؾ حت تنتيي إل المخرج هتذكؽ
مف المخاض -إل جانب ما تذكقو الكالدة -ما تذكؽ كما يكاد الجنيف يرل النكر
حت
(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

يككف قد ضغط كدهع حت

كاد يختنؽ هي مخرجو مف الرحـ كمنذ ىذه

الكجيز لمكاحدم :ص.َُِّ :
المحرر الكجيز هي تفسير الكتاب العزيز البف ىطية.ْْٖ /ٓ :
تفسير القرطبي.ِٔ /َِ :
أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ لمبيضاكم.ُّّ /ٓ :
مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ لمنسفي.ْْٔ /ّ :
تفسير مجاىد :ص.ِٕٗ :
تفسير مقاتؿ بف سميماف.َُٕ /ْ :
ينظر جامع البياف لمطبرم.ّْْ /ِْ :
النكت كالعيكف لمماكردم.ِٕٓ /ٔ :

(َُ)
(ُُ)

تفسير العز بف ىبد السةـ.ّْٓ /ّ :
هتح القدير لمشككاني.ّْٓ /ٓ :
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المحظة يبدأ الجيد اسأشؽ كالكبد اسأمر يبدأ الجنيف ليتنفس ىذا اليكاء الذم ال ىيد
لو بو كيفتح همو كرئتيو سأكؿ مرة ليشيؽ كيزهر هي صراخ يشي بمشقة البداية!
كتبدأ دكرتو اليضمية كدكرتو الدمكية هي العمؿ ىم غير ىادة كيعاني هي إخراج
الفضةت حت

يركض أمعاءه ىم ىذا العمؿ الجديد ككؿ خطكة بعد ذلؾ كبد

ككؿ حركة بعد ذلؾ كبد كالذم يةحظ الكليد ىند ما ييـ بالحبك كىند ما ييـ
بالمشي يدرؾ كـ يبذؿ مف الجيد العنيؼ لمقياـ بيذه الحركة الساذجة كىند بركز
اسأسناف كبد كىند انتصاب القامة كبد كىند الخطك ال ابت كبد كىند التعمـ كبد
كىند التفكر كبد كهي كؿ تجربة جديدة كبد كتجربة الحبك كالمشي سكاء ـ تفترؽ
الطرؽ كتتنكع المشاؽ ىذا يكدح بعضةتو كىذا يكدح بفكره كىذا يكدح بركحو
كىذا يكدح لمقمة العيش كخرقة الكساء كىذا يكدح ليجعؿ اسألؼ ألفيف كىشرة آالؼ
كىذا يكدح لممؾ أك جاه كىذا يكدح هي سبيؿ اهلل كىذا يكدح لشيكة كنزكة كىذا
يكدح لعقيدة كدىكة كىذا يكدح إل النار كىذا يكدح إل الجنة كالكؿ يحمؿ حممو
كيصعد الطريؽ كادحا إل

ربو هيمقاه كىناؾ يككف الكبد اسأكبر لألشقياء كتككف

الراحة الكبرل لمسعداء إنو الكبد طبيعة الحياة الدنيا تختمؼ أشكالو كأسبابو كلكنو
ىك الكبد هي النياية هأخسر الخاسريف ىك مف يعاني كبد الحياة الدنيا لينتيي إل
الكبد اسأشؽ اسأمر هي اسأخرل كأهمح الفالحيف مف يكدح هي الطريؽ إل ربو ليمقاه
بمؤىةت تنيي ىنو كبد الحياة كتنتيي بو إل الراحة الكبرل هي ظةؿ اهلل ىذا ما
تبيف لمباحث كاهلل أىمـ.
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ادلثحث اخلايض
اختٍاراخ اتٍ خشي انكهثً يف طٕر :انشًضٔ ،انهٍم،
ٔانضحىٔ ،انعهكٔ ،انثٍُحٔ ،انشنشنح.
ٔفٍّ طتح يطانة:
ادلطهة األٔل :اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ
(الشم .)2 :

ادلطهة انثاًَ :اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ (اللٌل.)8٢ :
ادلطهة انثانث :اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﭼ (الضحى.)3 :
ادلطهة انزاتع :اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﭼ (العمؽ.)ٓ :

ادلطهة اخلايض :اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ (البينة.)ُ :

ادلطهة انظادص :اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ (الزلزلة.)ٔ :
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ادلطهة األٔل
اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل:

ﭽﭨ ﭩ ﭪ ﭼ (الشمس.)ٕ :

المراد با(النفس) في اآلية الكريمة:
اختيارابنجزي-رحمههللا :-
أف المراد بتنكير (النفس) هي اآلية أنو أراد الجنس حيث
ذىب ابف جزم إل ى
قاؿ-رحمو اهلل " :-ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ تسكية النفس إكماؿ ىقميا كهيميا هإف قيؿ :لـ
ىنكر النفس؟ هالجكاب مف كجييف :أحدىما أنو أراد الجنس كقكلو تعال  :ﭽ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﭼ (التكوٌر ) 83 :كاآلخر أنو أراد نفس آدـ كاسأكؿ ىك المختار"(ُ).

الدراسة:
هي المسألة قكالف:
القول األول :كىك ما اختاره ابف جزم أم :أنو أراد الجنس كقكلو تعال :ﭽﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ (التكوٌر)83 :
(ٔ)

كال عمبي
(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)

(ٕ)

كالقشيرم

(ّ)

(ِ)

كبو قاؿ الطبرم
(ٖ)

كالكاحدم

(ٗ)

كالبغكم

المرجع السابؽ.ْٖٔ /ِ :
جامع البياف لمطبرم.ِْٓ /ِْ :
تأكيةت أىؿ السنة لمماتريدم.ُْٓ /َُ :
بحر العمكـ لمسمرقندم.ٖٓٓ /ّ :
الكشؼ كالبياف ىف تفسير القرآف لم عمبي.ُِّ /َُ :

(ٕ)

(ٗ)

إحياء التراث لمبغكم.ِٖٓ /ٓ :

(ٖ) الكجيز لمكاحدم :ص.َُِٔ :
(َُ)
(ُُ)

المحرر الكجيز هي تفسير الكتاب العزيز البف ىطية.ْٖٖ /ٓ :
مفاتيح الغيب أك التفسير الكبير لمرازم.ُِٔ /ُّ :
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كالماتريدم

(َُ)

كابف ىطية

التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم.ْٖٔ /ِ :

لطائؼ اإلشارات لمقشيرم.ّّٕ /ّ :

(ْ)

(ٓ)

كالسػمرقندم
(ُُ)

كالرازم

(ُ)

كبو قاؿ القرطبي

كابف ىاشكر(ّ).

(ِ)

كالنسفي

(ْ)

القاااااااول الثااااااااني :أن ػ ػ ػػو أراد نف ػ ػ ػػس آدـ ،كب ػ ػ ػػو ق ػ ػ ػػاؿ مقات ػ ػ ػػؿ
(ٔ)

كالزمخشرم

(ٖ)

(ٕ)

كالعز ابف ىبد السةـ

كالحسف كابف الجكزم

(ٓ)

كالم ػ ػ ػػاكردم

كالبيضاكم(ٗ).

الترجيح:
أف الراجح ىك القكؿ اسأكؿ كىك ما اختاره ابف جزم كذلؾ هي
ى
مما سبؽ ى
يتبيف ى

أف تنكير النفس أراد بو الجنس كقكلو تعال :ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ (التكوٌر) 83 :
ى

ككقكلو تعال  :ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ( المائدة:

 )88٦كقاؿ تعال  :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ (السجدة ) 82 :كتارة
كصفيا بككنيا أمارة بالسكء هقاؿ تعال  :ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ (ٌوسف( 54 :

كتارة بككنيا لكامة هقاؿ تعال  :ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ (القٌامة ) 7 :كالنفس هي
تبيف لمباحث كاهلل أىمـ.
ىذه اآليات المراد بيا الجنس ىذا ما ى

(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)

تفسير القرطبي.ٕٓ /َِ :
مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ لمنسفي.ْٖٔ /ّ :
التحرير كالتنكير البف ىاشكر.ّٖٔ /َّ :
تفسير مقاتؿ بف سميماف.ُُٕ /ْ :
النكت كالعيكف لمماكردم.ِّٖ /ٔ :

(ٔ)

الكشاؼ ىف حقائؽ غكامض التنزيؿ لمزمخشرم.ٕٓٗ /ْ :

(ٖ)

تفسير العز بف ىبد السةـ.ْٕٓ /ّ :

(ٕ)

(ٗ)

ينظر زاد المسير هي ىمـ التفسير البف الجكزم.ُْٓ /ْ :
أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ لمبيضاكم.ُّٓ /ٓ :
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ادلطهة انثاًَ
اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ
(الميؿ.)ُٗ :

المراد بقولو تعالى :ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ في اآلية الكريمة:
اختيارابنجزي-رحمههللا :-
أف معن اآلية أم :ال يفعؿ الخير جزاء ىم نعمة أنعـ
ذىب ابف جزم إل ى

ابتداء خالصان لكجو اهلل حيث قاؿ-رحمو اهلل" :-
بيا ىميو أحد هيما تقدـ بؿ يفعمو
ن
ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ أم :ال يفعؿ الخير جزاء ىم نعمة أنعـ بيا ىميو
اء مف
أحد هيما تقدـ بؿ يفعمو ابتداء خالصنا لكجو اهلل كقيؿ :المعن ال يقصد جز ن
أحد هي المستقبؿ ىم ما يفعؿ كاسأكؿ أظير كيؤيده ما ركم أف سبب اآلية أف أبا
اهلل

ال قالت قريش :كاف لبةؿ ىنده يد متقدمة هنف
بكر الصديؽ لما أىتؽ بة ن
قكليـ"(ُ).
الدراسة:
هي المسألة قكالف:

القول األول :أم :ال يفعؿ الخير جزاء ىم نعمة أنعـ بيػا ىميػو أحػد هيمػا تقػدـ
(ِ)

بػػؿ يفعمػػو ابتػػداء خالصػػا لكجػػو اهلل كىػػك مػػا اختػػاره ابػػف جػػزم
(ْ)

كالماتريدم
(ُ)
(ِ)

(ٓ)

كالسمرقندم

المرجع السابؽ.ْٖٗ /ِ :

(ّ)

(ٓ)

بحر العمكـ لمسمرقندم.َٓٗ /ّ :

(ٔ)

كال عمبي

التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم.ْٖٗ /ِ :
تفسير مقاتؿ بف سميماف.ِْٕ /ْ :

(ْ)

(ٔ)

تأكيةت أىؿ السنة لمماتريدم.ٓٓٓ /َُ :
الكشؼ كالبياف ىف تفسير القرآف لم عمبي.ُِِ /َُ :
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(ّ)

كبػػو قػػاؿ مقاتػػؿ

(ِ)

(ُ)

كالبغػكم

(ٕ)

كابف ىباس(ٖ).

كبو قاؿ الماكردم
(ٔ)

كالبيضاكم

كالنسفي

(ّ)

كالزمخشػرم

(ْ)

كابػف الجػكزم

(ٓ)

كالقرطبػي

القااول الثااااني :ال يقصػػد ج ػزاء مػػف أحػػد هػػي المسػػتقبؿ ىم ػ مػػا يفعػػؿ قػػاؿ بػػو
(ٗ)

الطبرم

كالزجاج

(َُ)

(ُُ)

كالقشيرم

(ُِ)

كالكاحدم

(ُّ)

كابف ىطية

كالمراغي(ُْ).

الترجيح:

أف القكؿ اسأكؿ ىك الراجح كىك ما اختاره ابف جزم ﭽ ﭢ
مما سبؽ ى
يظير ى
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ أم ال يفعؿ الخير جزاء ىم نعمة أنعـ بيا ىميو أحد
هيما تقدـ بؿ يفعمو ابتداء خالصنا لكجو اهلل كيؤيده ما ركم أف سبب اآلية أف أبا
بكر الصديؽ لما أىتؽ بةالن قالت قريش :كاف لبةؿ ىنده يد متقدمة هنف اهلل قكليـ
كقد باع الصحابة أركاحيـ مف اهلل قبؿ أمكاليـ هكانكا سباقيف هي القربات إل اهلل
تعال
(ُ)
(ِ)

تبيف لمباحث كاهلل أىمـ.
كقد رضي اهلل ىنيـ كرضكا ىنو ىذا ما ى

النكت كالعيكف لمماكردم.َِٗ /ٔ :
إحياء التراث لمبغكم.ِْٔ /ٓ :

(ّ)

الكشاؼ ىف حقائؽ غكامض التنزيؿ لمزمخشرم.ٓٓٔ /ِ :

(ٓ)

تفسير القرطبي.ٖٗ /َِ :

(ْ)

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

زاد المسير هي ىمـ التفسير البف الجكزم.ْٓٔ /ْ :
أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ لمبيضاكم.ُّٖ /ٓ :
مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ لمنسفي.ِٔٓ /ّ :
تنكير المقباس مف تفسير ابف ىباس :ص.ُّٓ :
جامع البياف لمطبرم.ْٕٗ /ِْ :

(َُ)

معاني القرآف كاىرابو لمزجاج.ّّٔ /ٓ :

(ُُ)

لطائؼ اإلشارات القشيرم.ّٕٖ /ّ :

(ُّ)

المحرر الكجيز هي تفسير الكتاب العزيز البف ىطية.ِْٗ /ٓ :

(ُِ)

(ُْ)

الكجيز لمكاحدم :ص.َُِٗ :
تفسير المراغي.َُٖ /َّ :
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ادلطهة انثانث
اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ
(الضحى.)3 :
المراد بااا(األخرة) في اآلية الكريمة:
اختيارابنجزي-رحمههللا :-
أف المػراد ب ػػ(اسأخرة) ىػي :الػدار اآلخػرة خيػر لػؾ مػف الػدنيا
ذىب ابف جػزم إلػ ى
حيػػث قػػاؿ-رحمػػو اهلل " :-ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ أم الػػدار اآلخ ػرة خيػػر لػػؾ مػػف
الػػدنيا قػػاؿ ابػػف ىطيػػة :كيحتمػػؿ أف يريػػد بػػاآلخرة حالػػو بعػػد نػػزكؿ ىػػذه السػػكرة كيريػػد
باسأكل حالو نزكليا كىذا بعيد كاسأكؿ أظير كأشير"(ُ).
الدراسة:
هي المسألة قكالف:
(ِ)

القول األول :الدار اآلخرة خير لػؾ مػف الػدنيا كىػك مػا اختػاره ابػف جػزم
(ّ)

قاؿ مقاتؿ

(ٗ)

كالقشيرم

(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)

(ْ)

كالتسترم

كالطبرم

كالماتريػدم

(َُ)

كالكاحدم

التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم.َْٗ /ِ :
المرجع السابؽ.َْٗ /ِ :
تفسير مقاتؿ بف سميماف.ِّٕ /ْ :
تفسير التسترم :ص.ُٕٗ :
جامع البياف لمطبرم.ْٖٕ /ِْ :
تأكيةت أىؿ السنة لمماتريدم.ٖٓٓ /َُ :

(ٕ)

بحر العمكـ لمسمرقندم.ِٓٗ /ّ :

(ٗ)

لطائؼ اإلشارات لمقشيرم.َْٕ /ّ :

(ٖ)

(ٓ)

(ٔ)

النكت كالعيكف لمماكردم.ِّٗ /ٔ :

(َُ)

الكجيز لمكاحدم :ص.َُُِ :
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(ٕ)

كالسػمرقندم

كبػو
(ٖ)

كالمػاكردم

(ُ)

كبو قاؿ البغكم

(ّ)

(ِ)

كابف الجكزم

كالزمخشرم

(ْ)

كالرازم

(ٓ)

كالقرطبي

كالنسفي(ٔ).
القول الثااني :أف يريػد بػاآلخرة حالػو بعػد نػزكؿ ىػذه السػكرة كيريػد بػاسأكل حالػو
(ٕ)

نزكليا ذكره ابف ىطية

(ٖ)

كبو قاؿ العز ابف ىبد السةـ

كالبيضاكم(ٗ).

الترجيح:
أف القكؿ اسأكؿ ىك الراجح كىك ما اختاره ابف جزم ﭽ ﭾ
ى
مما سبؽ ى
يتبيف ى
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ أم :الدار اآلخرة خير لؾ مف الدنيا هالعمؿ هي الدنيا كال كاب
هي اآلخرة كمنو الحكض كالشفاىة هإنيا باقية خالصة ىف الشكائب كىذه هانية
مشكبة بالمضار كأنو لما بيف أنو -سبحانو كتعال  -ال يزاؿ يكاصمو بالكحي
كالكرامة هي الدنيا كىد لو ما ىك أىم كأجؿ مف ذلؾ هي اآلخرة هيذه اآلية تذكرة
بإف ما أىده اهلل لممؤمف هي اآلخرة خير مف أم نعيـ هي ىذه الدنيا كميما كاجو مف
تبيف لمباحث كاهلل أىمـ.
متاىب هميتذكر نعيـ الجنة ىذا ما ى

(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)

إحياء التراث لمبغكم.ِٕٔ /ٓ :
الكشاؼ ىف حقائؽ غكامض التنزيؿ لمزمخشرم.ٕٔٔ /ْ :
زاد المسير هي ىمـ التفسير البف الجكزمْٕٓ /ْ :
مفاتيح الغيب أك التفسير الكبير لمرازم.ُْٗ /ُّ :
تفسير القرطبي.ٗٓ /َِ :

(ٔ)

مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ لمنسفي.ّٔٓ /ّ :

(ٖ)

تفسير العز بف ىبد السةـ.ِْٔ /ّ :

(ٕ)

(ٗ)

المحرر الكجيز هي تفسير الكتاب العزيز البف ىطية.ّْٗ /ٓ :
أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ .لمبيضاكم.ُّٗ /ٓ :
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ادلطهة انزاتع
اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل:

ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ (العمؽ.)ٓ :

المراد بقولو تعالى :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ في اآلية الكريمة:
اختيارابنجزي-رحمههللا :-
ذىب اإلماـ ابف جزم إل

أف المراد بػ(اإلنساف) هي اآلية :أنو جنس اإلنساف

ىم العمكـ حيث قاؿ -رحمو اهلل " :-ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ يحتمؿ أف يريد بيذا
التعميـ الكتابة سأف اإلنساف لـ يكف يعمميا هي أكؿ أمره أك يريد التعميـ لكؿ شيء
ىم اإلطةؽ كقيؿ :إف اإلنساف ىنا سيدنا محمد -صم اهلل ىميو كسمـ -كاسأظير
أنو جنس اإلنساف ىم العمكـ"(ُ).
الدراسة:
هي المسألة قكالف:
القااااول األول :إف اإلنسػ ػػاف ىن ػػا سػ ػػيدنا محم ػػد -ص ػػم اهلل ىميػ ػػو كس ػػمـ -ذك ػ ػره
(ِ)

الماتريػ ػػدم

(ّ)

كبػ ػػو ق ػ ػاؿ السػ ػػمرقندم

(ْ)

كال عمبػ ػػي

(ٓ)

كالبغػ ػػكم

(ٔ)

كابػ ػػف الجػ ػػكزم

كالقرطبي(ٕ).
(ٖ)

القول الثاني :أنو جنس اإلنساف ىم العمكـ كىك ما اختاره ابف جزم
(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)

التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم.ْٗٔ /ِ :
تأكيةت أىؿ السنة لمماتريدم.ٕٕٓ /َُ :
بحر العمكـ لمسمرقندم.ٖٓٗ /ّ :
الكشؼ كالبياف ىف تفسير القرآف لم عمبي.ِْٓ /َُ :

(ٓ)

إحياء التراث لمبغكم.ُِٖ / ٓ :

(ٕ)

تفسير القرطبي.ُِِ /َِ :

(ٔ)

(ٖ)

زاد المسير هي ىمـ التفسير البف الجكزم.ْٔٔ /ْ :

التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم.ْٗٔ /ِ :
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كبو

(ُ)

قاؿ مقاتػؿ
(ٔ)

كالكاح ػػدم

(ُُ)

كالشككاني

(ِ)

كابػف زيػد كالطبػرم
(ٕ)

كق ػػاؿ ب ػػو الزمخش ػػرم
(ُِ)

كالمراغي

(ّ)

كالماتريػدم

(ٖ)

كاب ػػف ىطي ػػة

(ْ)

كالمػاكردم

(ٗ)

كالبيض ػػاكم

(ٓ)

كالقشػيرم

(َُ)

كالنس ػػفي

كابف ىاشكر(ُّ).

الترجيح:
مما سبؽ أف الراجح ىك القكؿ ال اني كىك ما اختاره ابف جزم أنو جنس
يظير ى
اإلنساف ىم العمكـ كذلؾ أف اسأسـ المفرد إذا دخمو الـ التعريؼ أريد بو العمكـ
كىك كقكلو تعال  :ﭽ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ (العصر ) 7 :كىذه كقكلو تعال  :ﭽ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﭼ (النحل ) 21 :ىذا ما تبيف لمباحث
كاهلل أىمـ.

(ُ)

تفسير مقاتؿ بف سميماف.ِٕٔ /ْ :

(ِ)

جامع البياف لمطبرم.ِِٓ /ِْ :

(ْ)

النكت كالعيكف لمماكردم.َّٓ /ٔ :

(ّ) تأكيةت أىؿ السنة لمماتريدم.ٕٕٓ /َُ :
(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

تفسير القشيرم.ْٕٕ /ّ :
الكجيز لمكاحدم :ص.ُُِٔ :
الكشاؼ ىف حقائؽ غكامض التنزيؿ لمزمخشرم.ٕٕٔ /ْ :
المحرر الكجيز هي تفسير الكتاب العزيز البف ىطية.َِٓ /ٓ :
أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ لمبيضاكم.ِّٓ /ٓ :

(َُ)

مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ لمنسفي.ّٔٔ /ّ :

(ُِ)

تفسير المراغي.ََِ /َّ :

(ُُ)

هتح القدير لمشككاني.ُٕٓ /ٓ :

(ُّ) التحرير كالتنكير البف ىاشكر.ُْْ /َّ :
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ادلطهة اخلايض
اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ (البينة.)ُ :

المراد بقولو تعالى :ﭽ ﭼ ﭼ في اآلية الكريمة:
اختيارابنجزي-رحمههللا :-
أف المراد ب ػ ﭽ ﭼ ﭼ أف المعن لـ يككنكا لينفصمكا مف
ذىب ابف جزم إل ى
الدنيا حت بعث اهلل ليـ سيدنا محمدا -صم اهلل ىميو كسمـ-هقامت ىمييـ الحجة
حيث قاؿ-رحمو اهلل" :-ذكر اهلل الكفار ـ قسميـ إل
كالمشركيف كذكر أف جميعيـ لـ يككنكا منفكيف حت

صنفيف أىؿ الكتاب

تأتييـ البينة كتقكـ ىمييـ

الحجة ببعث رسكؿ اهلل صم اهلل ىميو كسمـ .كمعن منفكيف :منفصميف ـ اختمؼ
هي ىذا االنفصاؿ ىم أربعة أقكاؿ :أحدىا أف المعن لـ يككنكا منفصميف ىف كفرىـ
حت

تأتييـ البينة لتقكـ ىمييـ الحجة .ال اني :لـ يككنكا منفصميف ىف معرهة نبكة

سيدنا محمد -صم اهلل ىميو كسمـ-حت بع و اهلل .ال الث :اختاره ابف ىطية كىك لـ
يككنكا منفصميف ىف نظر اهلل كقدرتو حت يبعث اهلل إلييـ رسكال يقيـ ىمييـ الحجة
الرابع :كىك اسأظير ىندم أف المعن لـ يككنكا لينفصمكا مف الدنيا حت بعث اهلل
ليـ سيدنا محمدان -صم اهلل ىميو كسمـ -هقامت ىمييـ الحجة سأنيـ لك انفصمت
الدنيا دكف بع و :ﭽ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂ ﭼ( طه )843 :همما بع و اهلل لـ يبؽ ليـ ىذر كال حجة همنفكيف ىم ىذا
كقكلؾ :ال تبرح أك ال تزكؿ حت يككف كذا ككذا"(ُ).
(ُ)

التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم.َُٓ /ِ :
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الدراسة:
هي المسألة أربعة أقكاؿ:
القول األول :أف المعن لـ يككنكا منفصميف ىف كفرىـ حت تأتييـ البينة لتقكـ
ىمييـ الحجة كبو قاؿ مجاىد
(ْ)

كالزجاج

(ٓ)

كالماتريدم

(َُ)

كالعز ابف ىبد السةـ

(ُ)

(ّ)

(ِ)

كىبد الرزاؽ الصنعاني
(ٕ)

(ٔ)

كالسمرقندم

(ُُ)

كالبيضاكم

كالكاحدم

كالحسف كقتادة

(ٗ)

(ٖ)

كابف الجكزم

كالبغكم

كالنسفي(ُِ).

القول الثاني :لـ يككنكا منفصميف ىف معرهة نبػكة سػيدنا محمػد -صػم اهلل ىميػو
(ُْ)

كسمـ-حت بع و اهلل قاؿ بو الطبرم(ُّ) ،كالقشيرم
كابف ىباس(ُٕ).

(ُ) تفسير مجاىد :ص.ُْٕ :
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)

تفسير ىبد الرزاؽ.ْْٕ /ّ :
ينظر جامع البياف لمطبرم.ّٓٗ /ِْ :
معاني القرآف كاىرابو لمزجاج.ّْٗ /ٓ :
تأكيةت أىؿ السنة لمماتريدم.ٖٓٗ /َُ :

(ٔ)

بحر العمكـ لمسمرقندم.َّٔ /ّ :

(ٖ)

إحياء التراث لمبغكم.َِٗ /ٓ :

(ٕ)

(ٗ)

الكجيز لمكاحدم :ص.ُُِِ :

زاد المسير هي ىمـ التفسير البف الجكزم.ْٕٓ /ْ :

(َُ)
(ُُ)
(ُِ)
(ُّ)

تفسير العز بف ىبد السةـ.ْٕٓ /ّ :
أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ لمبيضاكمِّٖ /ٓ :
مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ لمنسفي.ٕٔٔ /ّ :
جامع البياف لمطبرم.ّٓٗ /ِْ :

(ُْ)

لطائؼ اإلشارات لمقشيرم.ِٕٓ /ّ :

(ُٔ)

مفاتيح الغيب أك التفسير الكبير لمرازم.ِّٖ /ِّ :

(ُٓ)

(ُٕ)

الكشاؼ ىف حقائؽ غكامض التنزيؿ لمزمخشرم.ِٕٖ /ْ :

تنكير المقباس مف تفسير ابف ىباس :ص.ُٓٔ :
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(ُٓ)

كالزمخشرم

(ُٔ)

كالرازم

القااول الثالااث :لػػـ يككن ػكا منفصػػميف ىػػف نظػػر اهلل كقدرتػػو حت ػ يبعػػث اهلل إلػػييـ
رسكالن يقيـ ىمييـ الحجة ،قاؿ بو ابف ىطية (ُ).
القول الرابع :أف المعنػ لػـ يككنػكا لينفصػمكا مػف الػدنيا حتػ بعػث اهلل ليػـ سػيدنا
(ِ)

محمدا -صم اهلل ىميو كسمـ -هقامػت ىمػييـ الحجػة كىػك اختيػار ابػف جػزم
(ّ)

قاؿ مقاتؿ

(ْ)

كال عمبي

كبػو

كالقرطبي(ٓ).

الترجيح:
أف القكؿ اسأكؿ ىك الراجح كىك خةؼ ما اختاره ابف جزم
ى
مما سبؽ ى
يتبيف ى
أف المعن  :لـ يككنكا منفصميف ىف كفرىـ حت تأتييـ البينة لتقكـ ىمييـ
كذلؾ ى
الحجة أم :لـ يكف الذيف جحدكا رسالة محمد -صم اهلل ىميو كسمـ -كأنكركا نبكتو

مف الييكد كالنصارل كالمشركيف بمفارقيف لكفرىـ تاركيف لما ىـ ىميو مف الغفمة
ىف الحؽ كالكقكؼ ىند ما كاف ىميو آباؤىـ كلك كانكا ال يعقمكف شيئان حت يأتييـ
الرسكؿ -صم اهلل ىميو كسمـ -هيحدث مجيئو رىجة هيما رسخ مف ىقائدىـ كتمكف

مف ىاداتيـ كمف ـ أخذكا يحتجكف لعنادىـ بأف ما جاء بو ىك ما كاف بيف أيدييـ
كليس بمستحسف أف يتبع كالبقاء ىم ما ىـ ىميو أجدر كأجمؿ كالسير ىم نيج
اآلباء أشي إل النفس كأسمـ ىذا ماتبيف لمباحث كاهلل أىمـ.

(ُ)
(ِ)

المحرر الكجيز هي تفسير الكتاب العزيز البف ىطية.َٕٓ /ٓ :
التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم.َُٓ /ِ :

(ّ)

تفسير مقاتؿ بف سميماف.ٕٕٗ /ْ :

(ٓ)

تفسير القرطبي.َُْ /َِ :

(ْ) الكشؼ كالبياف ىف تفسير القرآف لم عمبي.ُِٔ /َُ :
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ادلطهة انظادص
اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﭼ (الزلزلة.)ٔ :

المراد بقولو تعالى :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂﭼ في اآلية الكريمة:
اختيارابنجزي-رحمههللا :-
أف المراد بػ(الصدكر) قيؿ الكرد القياـ لمحشر كالصدر
ذىب ابف جزم ى

االنصراؼ إل الجنة أك النار حيث قاؿ-رحمو اهلل " :-ﭽ ﮀ ﮁﭼ
مختمفيف هي أحكاليـ ككاحد اسأشتات شتيت كصدر الناس :ىك انصراهيـ مف
مكضع كردىـ هقيؿ :الكرد ىك الدهف هي القبكر كالصدر :ىك القياـ لمبعث كقيؿ
الكرد القياـ لمحشر كالصدر االنصراؼ إل الجنة أك النار كىذا أظير كهيو يعظـ
التفاكت بيف أحكاؿ الناس هيظير ككنيـ أشتاتان"(ُ).

الدراسة:
هي المسألة قكالف:
القااول األول :الػػكرد ىػػك الػػدهف هػػي القبػػكر كالصػػدر :ىػػك القيػػاـ لمبعػػث قػػاؿ بػػو
(ِ)

الزجػ ػ ػػاج

(ّ)

كبػ ػ ػػو قػ ػ ػػاؿ القشػ ػ ػػيرم

(ْ)

كالزمخشػ ػ ػػرم

كالبيضاكم(ٕ).
(ُ)
(ِ)
(ّ)

التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم.َّٓ /ِ :
معاني القرآف كاىرابو لمزجاج.ُّٓ /ٓ :
لطائؼ اإلشارات لمقشيرم.ٕٓٔ /ّ :

(ْ)

الكشاؼ ىف حقائؽ غكامض التنزيؿ لمزمخشرم.ْٕٖ /ْ :

(ٔ)

مفاتيح الغيب أك التفسير الكبير لمرازم.ِٓٔ /ِّ :

(ٓ)

(ٕ)

المحرر الكجيز هي تفسير الكتاب العزيز البف ىطية.ُُٓ /ٓ :

أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ لمبيضاكم.َّّ /ٓ :
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(ٓ)

كابػ ػ ػػف ىطيػ ػ ػػة

(ٔ)

كال ػ ػ ػرازم

(ُ)

القول الثاني :كالصدر االنصراؼ إل الجنة أك النار كىك اختيار ابف جزم
(ِ)

كقالو مقاتؿ

(ٕ)

كالماكردم

(ّ)

كالماتريدم

(ٗ)

كابف الجكزم

كبو قاؿ الطبرم
(ٖ)

كالكاحدم

كالبغكم

(ْ)
(َُ)

(ٓ)

كالسمرقندم

كال عمبي

(ٔ)

(ُُ)

كالعز ابف ىبد السةـ

كالقرطبي(ُِ).
الترجيح:
أف:
أف القكؿ ال اني ىك الراجح كىك ما اختاره ابف جزم كذلؾ ى
مما سبؽ ى
يظير ى
الكرد القياـ لمحشر كالصدر االنصراؼ إل الجنة أك النار كهيو يعظـ التفاكت بيف
أحكاؿ الناس هيظير ككنيـ أشتاتا كمعن ذلؾ يكـ يرجع الناس متفرقيف هريؽ هي
الجنة كهريؽ هي السعير هريؽ مع الحكر العيف يتمتعكف كهريؽ مع الشياطيف
يعذبكف هريؽ ىم السندس كالديباج ىم اسأرائؾ متكئكف كهريؽ هي النار ىم
كجكىيـ يجركف الميـ هي الدنيا ىكذا كانكا هريؽ حكؿ المساجد كالطاىات كهريؽ
هي المعاصي كالشيكات هذلؾ قكلو يكمئذ يصدر الناس أشتاتنا يعني :هرقنا هرقنا ىذا
تبيف لمباحث كاهلل أىمـ.
ما ى

(ُ)

التسييؿ لعمكـ التنزيؿ.َّٓ /ِ :

(ّ)

جامع البياف لمطبرم.ْٓٗ /ِْ :

(ِ)

(ْ)
(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

تفسير مقاتؿ بف سميماف.ُٕٗ /ْ :
تأكيةت أىؿ السنة لمما تريدم.ٖٓٗ /َُ :
بحر العمكـ لمسمرقندم.َٕٔ /ّ :

الكشؼ كالبياف ىف تفسير القرآف لم عمبي.ِٔٓ /َُ :
النكت كالعيكف لمماكردم.َِّ /ٔ :
الكجيز لمكاحدم :ص.ُِِْ :
إحياء التراث لمبغكم.ِّٗ /ٓ :

(َُ)
(ُُ)
(ُِ)

زاد المسير هي ىمـ التفسير البف الجكزم.ْٕٖ /ْ :

تفسير العز بف ىبد السةـ.ْٕٖ /ّ :
تفسير القرطبي.ُْٗ /َِ :
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ادلثحث انظادص
اختٍاراخ اتٍ خشي انكهثً يف طٕر :انعادٌاخٔ ،انتكاثز،
انكٕثزٔ ،اإلخالص.
ٔفٍّ مخظح يطانة:
ادلطهة األٔل :اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﭼ (العادٌات.)2 :
ادلطهة انثاًَ :اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ (التكا ر.)ٖ :

ادلطهة انثانث :اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل:ﭽ ﮆ ﮇ
ﮈ ﭼ (الكك ر.)ُ :

ادلطهة انزاتع :اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽ ﭖ
ﭗﭼ

(اإلخةص.)ِ :

ادلطهة اخلايض :اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽ ﮖ ﮗ
ﮘﭼ (الناس.)ٔ :
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ادلطهة األٔل
اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل:

ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ (العاديات.)ٕ :

الى من يعود الضمير في اآلية:
اختيارابنجزي-رحمههللا :-
ذىب ابف جزم إل

أف الضمير هي اآلية لإلنساف أم ىك شاىد ىم
ى

نفسو

بكنكده حيث قاؿ -رحمو اهلل " :-ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ الضمير لإلنساف أم:
ىك شاىد ىم نفسو بكنكده كقيؿ :ىك هلل تعال ىم معن التيديد :كاسأكؿ أرجح
سأف الضمير الذم بعده اإلنساف باتفاؽ هيجرم الكةـ ىم نسؽ كاحد"(ُ).

الدراسة:
هي المسألة قكالف:
القول األول :ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ أم ىك شاىد ىم نفسو بكنكده كىك
(ِ)

اختيار ابف جزم
(ٔ)

كالبيضاكم

(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)

(ّ)

كبو قاؿ الماتريدم
(ٕ)

كالنسفي

كابف ك ير

(ٖ)

(ٗ)

كابف ىاشكر

المرجع السابؽ.َٓٔ /ِ :
تأكيةت أىؿ السنة لمما تريدم.َِٔ /َُ :
زاد المسير هي ىمـ التفسير البف الجكزم.ِْٖ /ْ :
تفسير العز بف ىبد السةـ.َْٖ /ّ :
أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ لمبيضاكم.ُّّ /ٓ :

(ٕ)

(ٗ)

التحرير كالتنكير البف ىاشكر.َْٓ /َّ :

(ٖ)

كابف الجكزم

التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم.َٓٔ /ِ :

مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ لمنسفي.ِٕٔ /ّ :

تفسير ابف ك ير.ْٕٔ /ٖ :

(َُ)

(ْ)

تفسير المراغي.ِِّ /َّ :
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(ٓ)

كالعز بف ىبد السةـ

كالمراغي(َُ).

القول الثاني :ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ ىك هلل تعال ىم معن التيديد ،قاؿ بو
(ُ)

(ِ)

مقاتؿ

كالتسترم
(ٔ)

(ُُ)

كقتادة كالطبرم
(ٕ)

كالماكردم
كالرازم

(ّ)

(ٖ)

كالقشيرم

(ُِ)

كالقرطبي

كالسمرقندم
(ٗ)

كالبغكم

كابف ىباس

(ْ)

كالزمخشرم

(ُّ)

كبو قاؿ ال عمبي

كقاؿ بو ابف ىطية

(ٓ)

(َُ)

كال عالبي(ُْ).

الترجيح:
أف القكؿ ال اني ىك الراجح كىك خةؼ ما اختاره ابف جزم
ى
مما سبؽ ى
يتبيف ى
أف الضمير ىك راجع إل هلل تعال ىم معن التيديد كىذا أكل سأف
كذلؾ ى
الضمير ىائد إل أقرب المذككرات كاسأقرب ىاىنا ىك لفظ (الرب تعال ) كيككف
ذلؾ كالكىيد كالزجر لو ىيف المعاصي مف حيث إنو يحصي ىميو أىمالو هاهلل معنا
تبيف لمباحث كاهلل أىمـ.
هي كؿ مكاف ىذا ما ى

(ُ)
(ِ)

تفسير مقاتؿ بف سميماف.َّٖ /ْ :
تفسير التسترم :ص.َِّ :

(ّ)

جامع البياف لمطبرم.ٕٓٔ /ِْ :

(ٓ)

الكشؼ كالبياف ىف تفسير القرآف لم عمبي.ِِٕ /َُ :

(ْ)

بحر العمكـ لمسمرقندم.َُٔ /ّ :

(ٔ)

النكت كالعيكف لمماكردم.ِّٔ /ٔ :

(ٖ)

إحياء التراث لمبغكم.ِٗٔ /ٓ :

(ٕ) لطائؼ اإلشارات لمقشيرم.ٕٓٗ /ّ :
(ٗ)

الكشاؼ ىف حقائؽ غكامض التنزيؿ لمزمخشرم.ٕٖٖ /ْ :

(َُ)

المحرر الكجيز هي تفسير الكتاب العزيز البف ىطية.ُْٓ /ٓ :

(ُُ)

مفاتيح الغيب أك التفسير الكبير لمرازم.ِِٔ /ِّ :

(ُّ)

تنكير المقباس مف تفسير ابف ىباس :ص.ُٕٓ :

(ُِ)

(ُْ)

تفسير القرطبي.ُِٔ /َِ :

الجكاىر الحساف هي تفسير القرآف لم عالبي.ُٔٗ /ٓ :
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ادلطهة انثاًَ:
اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل :ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ
(التكا ر.)ٖ :

المراد با(النعيم) في اآلية الكريمة:
اختيارابنجزي-رحمههللا :-
أف الس ػؤاؿ ىػػف النعػػيـ إخبػػار بالس ػؤاؿ هػػي اآلخ ػرة ىػػف نعػػيـ
ذىػػب ابػػف جػػزم إلػ ى
الػػدنيا كىػػك لمعمػػكـ حيػػث قػػاؿ -رحمػػو اهلل " :-ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ ىػػذا
إخبار بالسؤاؿ هي اآلخرة ىف نعيـ الدنيا هقيؿ :النعيـ اسأمف كالصحة كقيػؿ :الطعػاـ
كالشراب كىذه أم مة كالصكاب العمكـ هي كؿ ما يتمذذ بو"(ُ).

الدراسة:
هي المسألة قكالف:
القول األول :ىػذا إخبػار بالسػؤاؿ هػي اآلخػرة ىػف نعػيـ الػدنيا كىػك لمعمػكـ كىػك
(ِ)

اختيار ابف جزم
(ٕ)

كالقرطبي
(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)

(ّ)

كبو قاؿ مقاتؿ
(ٖ)

كالبيضاكم

(ْ)

كالقشيرم

(ٗ)

كالشككاني

كال عالبي

التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم.َُٓ /ِ :
المرجع السابؽ.َُٓ /ِ :
تفسير مقاتؿ بف سميماف.ُِٖ /ْ :
لطائؼ اإلشارات لمقشيرم.ّٕٔ /ّ :
الكشاؼ ىف حقائؽ غكامض التنزيؿ لمزمخشرم.ّٕٗ /ْ :
زاد المسير هي ىمـ التفسير البف الجكزم.ْٖٔ /ْ :

(ٕ)

(ٗ)

الجكاىر الحساف هي تفسير القرآف لم عالبي.ِّٔ /ٓ :

أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ لمبيضاكم.ّّْ /ٓ :

(َُ)

كالزمخشرم
(َُ)

تفسير القرطبي.ُٕٕ /َِ :

(ٖ)

(ٓ)

هتح القدير لمشككاني.ٖٓٗ /ٓ :
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(ٔ)

كابػف الجػكزم

(ُ)

كبو قاؿ القاسمي

كالمراغي(ِ).
(ّ)

القااول الثاااني :النعػػيـ اسأمػػف كالصػػحة قالػػو ابػػف مسػػعكد

(ْ)

كبػػو قػػاؿ مجاىػػد

كالعز ابف ىبد السةـ(ٓ).
(ٔ)

القول الثالث :الطعاـ كالشراب قاؿ بو السمرقندم

كال عمبي(ٕ).

الترجيح:
ػأف "ىػذا
أف القكؿ اسأكؿ ىك الراجح كىك مػا اختػاره ابػف جػزم ب ى
مما سبؽ ى
يظير ى
إخبار بالسؤاؿ هي اآلخرة ىف نعيـ الدنيا كالصكاب العمكـ هي كؿ ما يتمذذ بو" كىػك
نعيـ مف ىكؼ ىمتو ىم اسػتيفاء المػذات كلػـ يعػش إال ليأكػؿ الطيػب كيمػبس المػيف
كيقطع أكقاتو بالميك كالطرب ال يعبأ بالعمـ كالعمؿ كال يحمؿ نفسو مشاقيا هأما مػف
تمتع بنعمة اهلل كأرزاقو التي لـ يخمقيا إال لعباده كتقػكل بيػا ىمػ د ارسػة العمػـ كالقيػاـ
بالعمؿ ككاف ناىضنا بالشكر هيذا ىك مف أجرل نعـ اهلل هيمػا يحبػو اهلل ىػذا مػاتبيف
لمباحث كاهلل أىمـ.

(ُ)

محاسف التأكيؿ لمقاسمي.ّْٓ /ٗ :

(ّ)

ينظر إحياء التراث لمبغكم.ِٗٗ /ٓ :

(ِ) تفسير المراغي.ِِّ /َّ :
(ْ)

المحرر الكجيز هي تفسير الكتاب العزيز البف ىطية.ُٓٗ /ٓ :

(ٔ)

بحر العمكـ لمسمرقندم.ُْٔ /ّ :

(ٓ)

(ٕ)

تفسير العز بف ىبد السةـ.ْْٖ /ّ :

الكشؼ كالبياف ىف تفسير القرآف لم عمبي.ِٕٗ /َُ :
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ادلطهة انثانث
اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ

تعاىل:ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ (الكك ر.)ُ :

المراد با(الكوثر) في اآلية الكريمة:
اختيارابنجزي-رحمههللا :-
أف المراد بالكك ر حكض النبي -صم
ى

ذىب ابف جزم إل

اهلل ىميو كسمـ-

حيث قاؿ -رحمو اهلل " :-ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ ىذا خطاب لمنبي -صم اهلل
ىميو كسمـ -كالكك ر ب اء مبالغة مف الك رة كهي تفسيره سبعة أقكاؿ :اسأكؿ حكض
النبي -صم اهلل ىميو كسمـ :-ال اني أنو الخير الك ير الذم أىطاه اهلل لو هي الدنيا
كاآلخرة .قالو ابف ىباس كتبعو سعيد بف جبير هإف قيؿ :إف النير الذم هي الجنة
مف الخير الذم أىطاه اهلل هالمعن

أنو ىم

العمكـ .ال الث :أف الكك ر القرآف.

الرابع :أنو ك رة اسأصحاب كاسأتباع .الخامس :أنو التكحيد .السادس :أنو الشفاىة
السابع :أنو نكر كضعو اهلل هي قمبو كال شؾ أف اهلل أىطاه ىذه اسأشياء كميا كلكف
الصحيح أف المراد بالكك ر الحكض لما كرد هي الحديث الصحيح أف رسكؿ اهلل -
صم

اهلل ىميو كسمـ-قاؿ" :أتدركف ما الكك ر ىك نير أىطانيو اهلل كىك الحكض
(ُ)

آنيتو ىدد نجكـ السماء"

(ِ).

الدراسة:
هي المسألة سبعة أقكاؿ:
(ّ)

القول األول :حكض النبي -صم اهلل ىميو كسمـ-كىك ما اختاره ابف جزم
(ُ)

ركل المنذرم الحديث كىزاه لمترمذم ىف أنس ج ْ ص ِٓٓ كركاه البخارم -كتاب التفسير-رقـ(ُْٖٔ)

(ِ)

التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم.ُٕٓ /ِ :

(ّ)

كركاه مسمـ-كتاب الصةة-رقـ (ََْ).

المرجع السابؽ.ُٕٓ /ِ :
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كبو قاؿ مجاىد
(ٓ)

كالطبرم

(ُُ)

الجكزم

(ُ)

(ٔ)

كالزجاج

(ّ)

(ِ)

مقاتؿ

كال عمبي

(ُِ)

كالقرطبي

(ٕ)

كابف ك ير

كىبد الرزاؽ الصنعاني
(ٖ)

كالكاحدم
(ُّ)

(ٗ)

كالبغكم

(ْ)

كالتسترم
(َُ)

كابف

كالزمخشرم

كال عالبي(ُْ).

القول الثاني :أنو الخير الك ير الذم أىطاه اهلل لو هي الدنيا كاآلخرة ،قالو سعيد
ابف جبير

(ُٓ)
(َِ)

كالبيضاكم
(ُ)
(ِ)
(ّ)

(ُٔ)

كالماتريدم

(ُِ)

كالنسفي

كالقشيرم

تفسير ىبد الرزاؽ.ْٔٔ /ّ :

(ٔ)

(ٗ)

جامع البياف لمطبرم.ْٔٓ /ِْ :
الكشؼ كالبياف ىف تفسير القرآف لم عمبي.َُّ /َُ :
الكجيز لمكاحدم :ص.ُِّٔ :
إحياء التراث لمبغكم.ُّّ /ٓ :

(َُ)
(ُُ)
(ُِ)

الكشاؼ ىف حقائؽ غكامض التنزيؿ لمزمخشرم.َٖٕ /ْ :
زاد المسير هي ىمـ التفسير البف الجكزم.ْٕٗ /ْ :
تفسير القرطبي.ُِٖ /َِ :

(ُّ)

تفسير ابف ك ير.ْٖٗ /ٖ :

(ُٓ)

ينظر جامع البياف لمطبرم.ْٖٔ /ِْ :

(ُْ)

(ُٔ)
(ُٕ)
(ُٖ)
(ُٗ)
(َِ)

الجكاىر الحساف هي تفسير القرآف لم عالبي.ِّٔ /ٓ :

تأكيةت أىؿ السنة لمماتريدم.ِٕٔ /َُ :
لطائؼ اإلشارات لمقشيرم.ٕٕٓ /ّ :
المحرر الكجيز هي تفسير الكتاب العزيز البف ىطية.ِٓٗ /ٓ :
مفاتيح الغيب أك التفسير الكبير لمرازم.َّٕ /ِّ :
أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ لمبيضاكم.ِّْ /ٓ :

(ُِ)

مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ لمنسفي.ٖٔٔ /ّ :

(ِّ)

محاسف التأكيؿ لمقاسمي.ْٓٓ /ٗ :

(ِِ)

(ِْ)

هتح القدير لمشككاني.ُْٔ /ٓ :
تفسير المراغي.ِّٓ /َّ :
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(ِّ)

كالقاسمي

تفسير مقاتؿ بف سميماف.ٖٕٗ /ْ :

معاني القرآف كاىرابو لمزجاج.ّٔٗ /ٓ :

(ٖ)

كبو قاؿ ابف ىطية

تفسير مجاىد :ص.ٕٓٔ :

(ْ)

(ٕ)

(ِِ)

كالشككاني

تفسير التسترم :ص.َِٕ :

(ٓ)

(ُٕ)

(ُٖ)
(ِْ)

كالمراغي

(ُٗ)

كالرازم

كبو قاؿ ابف ىاشكر(ُ).
(ِ)

القول الثالث :أف الكك ر القرآف ،قالو ىكرمة
(ْ)

كالحسف

(ّ)

كبو قاؿ السمرقندم

كالعز ابف ىبد السةـ(ٓ).
(ٔ)

القول الرابع :أنو ك رة اسأصحاب كاسأتباع ،قاؿ بو أبك بكر ابف ابي ىياش
كيماف ابف رئاب(ٕ).
القول الخامس :أنو التكحيد ،قاؿ بو ىةؿ بف يساؼ(ٖ).

(ُ) التحرير كالتنكير البف ىاشكر.ِٕٓ /َّ :
(ِ)

ينظر جامع البياف لمطبرم.ْٖٔ /ِْ :

(ّ)

بحر العمكـ لمسمرقندم.ِٕٔ /ّ :

(ٓ)

تفسير العز بف ىبد السةـ.ْٗٔ /ّ :

(ْ) الكشؼ كالبياف ىف تفسير القرآف لم عمبي.َُّ /َُ :
(ٔ)

ينظر المحرر الكجيز هي تفسير الكتاب العزيز البف ىطية ِٓٗ /ٓ :وأبو بكر بن عياش ىك :مكل

كاصؿ بف حياف اسأحدب اسأسدم كىك مف الطبقة التي قبؿ ىذه الطبقة كتكهي أبك بكر بالككهة هي جمادل

اسأكل سنة ةث كتسعيف كمائة .ينظر :الطبقات الكبرل سأبك ىبد اهلل محمد بف سعد بف منيع الياشمي
بالكالء البصرم البغدادم المعركؼ بابف سعد (المتكه َِّ :ىػ) تحقيؽ :محمد ىبد القادر ىطا دار
(ٕ)

الكتب العممية – بيركت طُ الطبعة َُُْ :ىػ  َُٗٗ-ـ.َّٔ /ٔ .
ينظر تفسير القرطبي ُِٕ /َِ :وابن رئاب ىك :يماف بف رئاب خراساني قاؿ الدارقطني :ضعيؼ مف

الخكارج .ينظر :ميزاف االىتداؿ هي نقد الرجاؿ :ل شمس الديف أبك ىبد اهلل محمد بف أحمد بف ى ماف بف

(ٖ)

ىق ٍايماز الذىبي(المتكه ْٕٖ :ىػ) تحقيؽ :ىمي محمد البجاكم دار المعرهة لمطباىة كالنشر بيركت –
لبناف طُ ُِّٖ ىػ  ُّٗٔ-ـ.َْٔ /ْ .
ينظر المحرر الكجيز هي تفسير الكتاب العزيز البف ىطية .ِٓٗ /ٓ :وىالل ىو :ىةؿ بف يساؼ أبك
الحسف اسأشجعي مكالىـ الككهي ركل ىف :أبي الدرداء كسعيد بف زيد مرسة كىف :ىائشة كىمراف بف

حصيف كسكيد بف مقرف كسمرة بف جندب كالبراء بف ىازب كىف طائفة مف التابعيف ركل ىنو :حصيف
بف ىبد الرحمف كىبدة بف أبي لبابة كمنصكر كاسأىمش كسعيد بف مسركؽ ال كرم كآخركف ك قو ابف

معيف كغيره .تكهي سنة ََُ- ُٗ :ق ينظر تاريخ اإلسةـ ىكىكهيات المشاىير ىكاسأىةـ لمذىبي :تحقيؽ:
ىكاد معركؼ دار الغرب اإلسةمي طُ ََِّ ـ.ُُِٖ /ِ .
الدكتكر بشار ٌ
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القول السادس :أنو الشفاىة قالو جعفر الصادؽ(ُ).
القاااول السااااابع :أن ػػو ن ػػكر كض ػػعو اهلل ه ػػي قمب ػػو أكرده اب ػػف ىطي ػػة ى ػػف جعف ػػر
(ِ).

الصادؽ

الترجيح:
أف ال ػراجح ىػػك مػػا ذىػػب اليػػو ابػػف جػػزم كمػػف معػػو كىػػك قػػكؿ
يتبػ ىػيف ممػػا سػػبؽ ى

ػإف الكػك ر ىػك :حػكض النبػي -صػم اهلل ىميػو كسػمـ -كىػك نيػر
جميكر المفسريف ب ى
بالجنة كهي المسند ىف أنس قاؿ :بينما نحف ىند رسكؿ اهلل صم اهلل ىميػو كسػمـ إذ
أغف إغفاءة ـ رهع رأسو متبسما هقمنا :ما أضحكؾ يػا رسػكؿ اهلل؟ قػاؿ :نزلػت ىمػ
آنفا سكرة -هق أر -ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﭼ (الكك ر )ّ - ُ :ـ قاؿ-أتػدركف مػا الكػك ر؟ قمنػا اهلل كرسػكلو أىمػـ .قػاؿ":
هإنػػو نيػػر كىدنيػػو ربػػي ىػػز كجػػؿ ىميػػو خيػػر ك يػػر ىػػك حػػكض تػػرد ىميػػو أمتػػي يػػكـ
(ّ)

القيامػة آنيتػػو ىػدد النجػػكـ هيخػػتمج
(ْ)

تدرم ما أحدث بعدؾ"

(ُ)

العبػد مػػنيـ هػأقكؿ إنػػو مػػف أمتػي هيقػػاؿ إنػػؾ ال

تبيف لمباحث كاهلل أىمـ.
ىذا ما ى

ينظر المحرر الكجيز هي تفسير الكتاب العزيز البف ىطية .ِٓٗ /ٓ :كجعفر الصادؽ ىك :ابك ىبد اهلل
جعفر الصادؽ بف محمد الباقر بف ىمي زيف العابديف بف الحسيف بف ىمي بف أبي طالب رضي اهلل ىنيـ
أجمعيف أحد اسأئمة اال ني ىشر ىم مذىب اسأمامية كتكهي هي شكاؿ سنة ماف كأربعيف كمائة بالمدينة
ي نظر :كهيات اسأىياف كأنباء أبناء الزماف تأليؼ :أبك العباس شمس الديف أحمد بف محمد بف إبراىيـ بف
أبي بكر ابف خمكاف البرمكي اإلربمي (المتكه ُٖٔ :ىػ) تحقيؽ :إحساف ىباس دار صادر – بيركت

(ِ)
(ّ)
(ْ)

طُ ََُٗـ .ِّٕ /ُ .كينظر :اسأئمة اال نا ىشر.ٖٓ :

المحرر الكجيز هي تفسير الكتاب العزيز البف ىطية.ِٓٗ /ٓ :
يختمج :أم ينتزع كيقتطع المسند.َُِ /ّ :
المسند لألماـ احمد.َُِ/ّ :
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ادلطهة انزاتع
اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل:

ﭽ ﭖ ﭗ ﭼ (اإلخةص.)ِ :

المراد با(الصمد) في اآلية الكريمة:
اختيارابنجزي-رحمههللا :-
أف الصمد ىك :الذم يصمد إليػو هػي اسأمػكر أم :يمجػأ إليػو
ذىب ابف جزم إل ى
حيػػث قػػاؿ -رحمػػو اهلل " :-ﭽ ﭖ ﭗ ﭼ هػػي معن ػ الصػػمد ة ػػة أق ػكاؿ :أحػػدىا:
أف الصمد الذم يصمد إليو هي اسأمكر أم ييمجأ إليو كاآلخر :أنػو ال يأكػؿ كال يشػرب
هيػػك كقكلػػو :ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ (اسأنعػػاـ ) ُْ :كال الػػث :أنػػو الػػذم ال جػػكؼ لػػو
كاسأكؿ ىك المراد ىنا ىم اسأظير كرجحو ابف ىطية بأف اهلل مكجػد المكجػكدات كبػو
قكاميػػا هيػػي مفتق ػرة إليػػو أم تصػػمد إليػػو إذ ال تقػػكـ بأنفسػػيا كرجحػػو شػػيخنا اسأسػػتاذ
أبػػك جعفػػر بػػف الزبيػػر لػػكركد معنػػاه هػػي الق ػرآف حي مػػا كرد نفػػي الكلػػد ىػػف اهلل تعػػال
كقكلو تعال  :ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ (مرٌم (11 :ـ أىقبو بقكلو :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﭼ (مرٌم ) ٢4 :كقكلػو تعػال  :ﭽ ﯸ ﯹ
ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﭼ(األنعرررام ) 818 :كقكلػػو تع ػػال  :ﭽ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ (البقرة.)ُ(")88٦ :
الدراسة:
هي المسألة ة ة أقكؿ:
القااول األول :أف الصػػمد الػػذم يصػػمد إليػػو هػػي اسأمػػكر أم يمجػػأ إليػػو ،كىػػك مػػا
(ِ)

اختاره ابف جزم
(ُ)

التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم.ِْٓ /ِ :

(ِ) المرجع السابؽ.ِْٓ /ِ :
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(ُ)

(ِ)

كبو قاؿ التسترم

كالزجاج

(ٔ)

كابف ىطية

(ُُ)

(ُِ)

كالزمخشرم
كالبيضاكم

(ّ)

(ٕ)

كالنسفي

كالماتريدم
(ٖ)

كابف الجكزم
(ُّ)

كالشككاني

(ْ)

كالقشيرم

(ٗ)

كبو قاؿ الرازم
(ُْ)

كالمراغي

(ُٔ)

القول الثاني :أنو ال يأكؿ كال يشرب ،قاؿ بو قتادة

(ٓ)

كالكاحدم

(َُ)

كالقرطبي

كالسعدم(ُٓ).
كالسمرقندم(ُٕ).
(ُٖ)

القول الثالث :أنو الذم ال جكؼ لو كبو قاؿ ىكرمة كالحسف كالطبرم
(ُٗ)

كالسدم

(ُ)

كال عمبي

(َِ)

كالضحاؾ كسعيد بف جبير

تفسير التسترم :ص.َِٗ :

(ِ)

معاني القرآف كاىرابو لمزجاج.ّٕٕ /ٓ :

(ْ)

لطائؼ اإلشارات لمقشيرم.ِٕٖ /ّ :

(ّ)

(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

تأكيةت أىؿ السنة لمما تريدم.ْٔٗ /َُ :
الكجيز لمكاحدم :ص.ُُِْ :
الكشاؼ ىف حقائؽ غكامض التنزيؿ لمزمخشرم.ُٖٖ /ْ :
المحرر الكجيز هي تفسير الكتاب العزيز البف ىطية.ّٓٔ /ٓ :
زاد المسير هي ىمـ التفسير البف الجكزم.َٓٔ /ْ :

(َُ)

مفاتيح الغيب أك التفسير الكبير لمرازم.ّٕٓ /ِّ :
تفسير القرطبي.ِْٓ /َِ :

(ُُ)

أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ لمبيضاكم.ّْٕ /ٓ :

(ُّ)

هتح القدير لمشككاني.ّّٔ /ٓ :

(ُِ)

(ُْ)
(ُٓ)
(ُٔ)
(ُٕ)
(ُٖ)

مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ لمنسفي.ْٔٗ /ّ :

تفسير المراغي.ِٔٓ /َّ :
تيسير الكريـ الرحمف لمسعدم.ّٕٗ :
تفسير مقاتؿ بف سميماف.ِٗٔ /ْ :
بحر العمكـ لمسمرقندم.ّْٔ /ّ :
جامع البياف لمطبرم.ُٔٗ /ِْ :

(ُٗ)

ينظر بحر العمكـ لمسمرقندم.ّْٔ /ّ :

(ُِ)

ينظر النكت كالعيكف لمماكردم.ُّٕ /ٔ :

(َِ)

(ِِ)

الكشؼ كالبياف ىف تفسير القرآف لم عمبي.ّّْ /َُ :
إحياء التراث لمبغكم.َّّ /ٓ :
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(ُِ)

(ِِ)

كالبغكم

كبو قاؿ العز ابف ىبد السةـ(ُ).
الترجيح:
أف
ى
أف الراجح ىك القكؿ اسأكؿ كىك ما اختاره ابف جزم كذلؾ ى
مما سبؽ ى
يتبيف ى
المقصكد بالصمد ىك :الذم ييصمد إليو هي اسأمكر أم :ييمجأ إليو ،كرجحو ابف ىطية

بأف اهلل مكجد المكجكدات كبو قكاميا هيي مفتقرة إليو أم تصمد إليو إذ ال تقكـ
بأنفسيا .كقاؿ ابف جزم :كرجحو شيخنا اسأستاذ أبك جعفر بف الزبير لكركد معناه
هي القرآف حي ما كرد نفي الكلد ىف اهلل تعال كقكلو تعال  :ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱﭼ (مرٌم (11 :ـ أىقبو بقكلو :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﭼ (مرٌم ) ٢4 :كقكلو تعال  :ﭽ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ ﭼ (األنعام ) 818 :كقكلو تعال  :ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﭼ (البقرة )88٦ :كأقكؿ كالصمد هعؿ بمعن مفعكؿ مف صمد إليو
إذا قصده كىك السيد المصمكد إليو هي الحكائج كالمعن  :ىك اهلل الذم تعرهكنو
كتقركف بأنو خالؽ السماكات كاسأرض كخالقكـ كىك كاحد متكحد باإلليية ال يشارؾ
هييا كىك الذم يصمد إليو كؿ مخمكؽ ال يستغنكف ىنو كىك الغن

ىنيـ كىك

المكصكؼ بو ىم اإلطةؽ هإنو يستغني ىف غيره مطمقان ككؿ ما ىداه محتاج إليو
ماتبيف لمباحث كاهلل أىمـ.
هي جميع جياتو ىذا ى

(ُ)

تفسير العز بف ىبد السةـ.َٕٓ /ّ :
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ادلطهة اخلايض
اختٍار اتٍ خشي يف لٕنّ تعاىل:

ﭽ ﮖ ﮗ ﮘﭼ (الناس.)ٔ :

المراد با(الموسوس) من الناس:
اختيارابنجزي-رحمههللا :-
ذىػػب ابػػف جػػزم إل ػ أف الم ػراد بالمكسػػكس مػػف النػػاس ىػػك :مػػف يكسػػكس بخدىػػو
كأقكالػػو الخبي ػػة هإنػػو الشػػيطاف حيػػث قػػاؿ -رحمػػو اهلل " :-ﭽ ﮖ ﮗ ﮘﭼ
ىػذا بيػػاف لجػػنس الكسػكاس كأنػػو يكػػكف مػف الجػػف كمػػف النػاس ػػـ إف المكسػػكس مػػف
اإلنػػس يحتمػػؿ أف يريػػد مػػف يكسػػكس بخدىػػو كأقكالػػو الخبي ػػة هإنػػو الشػػيطاف كمػػا قػػاؿ
تع ػػال  :ﭽﭮ ﭯ ﭰ ﭼ (األنعرررام )887 :أك يري ػػد ب ػػو نف ػػس اإلنس ػػاف إذ ت ػػأمره
بالسكء هإنيا أمارة بالسكء كاسأكؿ أظير"(ُ).

الدراسة:
هي المسألة قكالف:
القول األول :مػف يكسػكس بخدىػو كأقكالػو الخبي ػة هإنػو الشػيطاف ،كىػك مػا اختػاره
(ِ)

اب ػ ػ ػػف ج ػ ػ ػػزم

(ٔ)

كالماتريدم
(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)

(ّ)

كب ػ ػ ػػو ق ػ ػ ػػاؿ مقات ػ ػ ػػؿ
(ٕ)

كالسمرقندم

(ْ)

كىب ػ ػ ػػد ال ػ ػ ػػرزاؽ الص ػ ػ ػػنعاني
(ٖ)

كبو قاؿ ال عمبي

التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم.َّٓ /ِ :
المرجع السابؽ.َّٓ /ِ :
تفسير مقاتؿ بف سميماف.ّْٗ /ْ :
تفسير ىبد الرزاؽ.ْٕٖ /ّ :
جامع البياف لمطبرم.ُُٕ /ِْ :

(ٔ)

تأكيةت أىؿ السنة لمما تريدم.ٔٔٔ /َُ :

(ٖ)

الكشؼ كالبياف ىف تفسير القرآف لم عمبي.ُّْ /َُ :

(ٕ)

(ٗ)

بحر العمكـ لمسمرقندم.ّٔٗ /ّ :

النكت كالعيكف لمماكردم.ّٕٗ /ٔ :
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(ٗ)

كقتادة

(ٓ)

كالطب ػ ػ ػػرم

(ُ)

(ِ)

كبػػو قػػاؿ القش ػػيرم
(ٔ)

كالنسفي

(ٕ)

كابف ك ير

(ّ)

كالزمخشػػرم

كالبغػػكم

(ٗ)

(ٖ)

كال عالبي

كابف ىباس

(ْ)

كاب ػػف الجػػكزم

(ٓ)

كالػ ػرازم

كالشككاني(َُ).

القااااول الثاااااني :نف ػػس اإلنس ػػاف إذ ت ػػأمره بالس ػػكء هإني ػػا أم ػػارة بالس ػػكء ،ق ػػاؿ بػ ػػو
(ُُ)

التسترم

(ُِ)

كالماكردم

(ُّ)

كبف ىطية

(ُْ)

كالعز ابف ىبدالسةـ

كالقرطبي(ُٓ).

الترجيح:
أف
ى
أف الػراجح ىػك القػكؿ اسأكؿ كىػك مػا اختػاره ابػف جػزم كذلػؾ ى
مما سبؽ ى
يتبيف ى

يريػػد مػػف يكسػػكس بخدىػػو كأقكالػػو الخبي ػػة هإنػػو الشػػيطاف كمػػا قػػاؿ تعػػال  :ﭽ ﭮ
ﭯ ﭰﭼ (األنعررام )887 :كيقػػاؿ :شػػيطاف اإلنػػس أشػػد ىم ػ النػػاس مػػف شػػيطاف
الجػػف شػػيطاف الجػػف يكسػػكس كال ت ػراه كىػػذا يعاينػػؾ معاينػػة كشػػيطاف اإلنػػس تكػػكف
كسكسػتو هػػي صػدكر النػػاس :أنػو يػػرل نفسػو كالناصػػح المشػفؽ هيكقػػع هػي الصػػدر مػػف
كةمو الذم أخرجو مخرج النصيحة ما يكقع الشيطاف هيو بكسكستو كاهلل أىمـ.

(ُ)
(ِ)
(ّ)

لطائؼ اإلشارات لمقشيرم.ٕٖٖ /ّ :
إحياء التراث لمبغكم.ّّٔ /ٓ :
الكشاؼ ىف حقائؽ غكامض التنزيؿ لمزمخشرم.ِْٖ /ْ :

(ْ)

زاد المسير هي ىمـ التفسير البف الجكزم.َُٓ /ْ :

(ٔ)

مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ لمنسفي.ََٕ /ّ :

(ٓ) مفاتيح الغيب أك التفسير الكبير لمرازم.ّٕٕ /ِّ :
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

تفسير ابف ك ير.َْٓ /ٖ :
تنكير المقباس مف تفسير ابف ىباس :ص.ِِٓ :
الجكاىر الحساف هي تفسير القرآف لم عالبي.ِْٔ /ٓ :

(َُ)

هتح القدير لمشككاني.ّْٔ /ٓ :

(ُِ)

النكت كالعيكف لمماكردم.ّٕٗ /ٔ :

(ُْ)

تفسير العز بف ىبد السةـ.ُّٓ /ّ :

(ُُ) تفسير التسترم :ص.ُُِ :
(ُّ)

(ُٓ)

المحرر الكجيز هي تفسير الكتاب العزيز البف ىطية.َْٓ /ٓ :

تفسير القرطبي.ِْٔ /َِ :
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اخلامح
الحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات المتفضؿ باإلنعاـ كاإلحساف كاإلكراـ
كحسف الختاـ كالصةة كالسةـ ىم خير اسأناـ خاتـ اسأنبياء كالرسؿ كأزك السةـ.
كبعد:
و
جكلة مباركة هي أىظـ العمكـ أشرهيا المتعمؽ
همسؾ الختاـ كختاـ المسؾ هي
بكةـ العمي القدير مع تفسير ابف جزم (التسييؿ لعمكـ التنزيؿ) هي كؿ هف و
كلكف
برزت لي جممةي مف النتائج كالتكصيات كىي كالتالي:
أو ًال النتائخ:
ُ -مكانة ابف جزم بيف العمماء ىامة كالمفسريف خاصة هيك هي مقدمة المفسريف
كاماماى مف أئمتيـ البارزيف.
ِ -مف خةؿ تفسيره يتضح لممقارئ هيمو الكاىي كاطةىو الكاسع كاسأتياف
بالمعمكمات النادرة كالفكائد الجمة كتكجييو السديد كايجازه هي الكةـ.
ّ -يعتبر التسييؿ مف المراجع النفيسة كالمفيدة لمميتميف بالتفسير كغيرىـ مف
العمماء كطمبة العمـ لما يزخر بو مف هكائد جمة كمعمكمات ميمة همو مكانة
ىممية مرمكقة كشيرة كاسعة كتداكالى بيف العمماء كطمبة العمـ مف خةؿ
الجامعات كدكر العمـ هي العالـ اسأسةمي.
ْ -بعده ىف التعصب المقيت بؿ كاف هي اسأغمب مجتيدىا يعتمد ىم

الدليؿ

كالنظر.
ٓ -يكهىؽ ابف جزم هي يجؿ اختياراتو لمصكاب كلـ يجانبو إال هي النزر اليسير منيا
مكاهقنا لترجيحات أك ر مف سبقو مف المفسريف معتمدنا قكاىد ىممية هي الترجيح.
ٔ -كجد الباحث أف الراجح هي اسأختيارات غالبان ما يككف مع قكؿ الجميكر
كاسأك رية كذلؾ أف ىؤالء أىؿ ىمـ كلذلؾ كجد الباحث قكؿ الجميكر لو كزف هي
262

الغالب كالقكؿ الشاذ غالبنا بعيد ىف الصحة كىذه القاىدة ليست ىامة بؿ قد
كلكنو قميؿ جدان.
يحدث العكس
ى

أف المخالؼ لو دائمنا ىم خطأ
إف ما يقرره الباحث هي الترجيح كيقكيو ال يعني ى
ٕ -ى
بؿ ترجيح الغير يحتمؿ الصكاب كترجيح الباحث يحتمؿ الخطأ.

ثانياً التوصيات:
ُ -الضركرة الممحة لمزيد مف العناية كاالىتماـ بكتب التفسير مف ناحية معالجة
السقط كالخمؿ كالتصحيؼ كتنقيح الكتب مف الشكائب اسأسرائيمية كالعقدية
كالفقيية كالكةمية كالفمسفية البعيدة ىف التفسير.
ِ -أكصي الباح يف كالمعنييف بالدراسات القرآنية باالىتماـ بدراسة اختيارات
المفسريف كاستيعابيا هفييا ركة ىممية تفسيرية كبيرة كتقكية لممكة التفسير
كالمكازنة .كالترجيح لدل الباحث كاالطةع الشامؿ ىم

كتب التفسير

ككضكح أكجو الشبو كاالختةؼ بيف المفسريف كنقؿ المتأخر ىف المتقدـ
كالمستقميف بارائيـ كاختياراتيـ كترجيحاتيـ مف المفسريف.
ّ -أكصي اسأقساـ كالجمعيات العممية المتخصصة هي الدراسات القرآنية أف
تكلي دراسة اسأختيارات بالعناية.
ْ -أرل أف تستكمؿ دراسة االختيارات التي لـ تبحث لعدد مف المفسريف
المتقدميف كالمتأخريف.
ٓ -أرل أف ينظر هي مشركع جامع إلخراج الدراسات كالبحكث التي انتيت
دراستيا مف مكاضيع االختيارات بعد ترتيبيا كتنسيقيا.
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ٔ -كهي الختاـ أحمد اهلل تعال كأشكره ىم ما مف بو ىمي مف إتماـ ىذا البحث
كأسألو تعال أف يجعؿ ىممي ىذا خالصان لكجيو الكريـ كأف يتجاكز ىما كاف
هيو مف خطوإ كتقصير.
كاخي نار:
أسأؿ اهلل بمنو ككرمو أف يختـ لنا بالخاتمة الحسنة كأف يجعؿ خير أىمالنا
خكاتميا كخير أيامنا أكاخرىا كصم اهلل ىم نبينا محمد كىم آلو كصحبو
كسمـ.
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ُُِ ﭽﮈﮉﮊﮋﭼ

7

ْٗ

ُُّ ﭽﮌﮍﮎﭼ

7

ٔٗ

ُُْ ﭽﮚﮛﮜﮝﮞﮟﭼ

7

ٖٗ

ُُٓ ﭽﰃﰄﰅ ﰆﰇﰈﰉﰊﭼ

87

ّٗ

ُُٔ ﭽﰃﰄﰅ ﰆﰇﰈﰉﰊﭼ

87

َُُ

سورة التحريم
ُُٕ ﭽﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭼ

4

َُّ

ُُٖ ﭽﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭼ

4

َُْ

ُُٗ ﭽﯝﯞﯟﯠ

88

َُّ

َُِ ﭽﯝﯞﯟﯠﯡﭼ

88

َُٔ

سورة الممك
ُُِ ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭼ

8

َُٗ

ُِِ ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭼ

8

ُُٔ

ُِّ ﭽﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭼ ِ

ُُِ

ُِْ ﭽﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﭼ

2

َُٗ

ُِٓ ﭽﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﭼ

2

ُُْ

ُِٔ ﭽﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﭼ

1

َُٗ

ُِٕ ﭽﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﭼ

1

ُُٔ

ُِٖ ﭽﭜ ﭝﭞﭟﭠ ﭡﭢﭼ

83

َُٗ

ُِٗ ﭽﭜ ﭝﭞﭟﭠ ﭡﭢﭼ

83

ُُٖ

َُّ ﭽﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭼ

85

َُٗ

ُُّ ﭽﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭼ

85

َُِ
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سورة القمم
ُِّ ﭽﯰﯱﯲﯳ ﯴﭼ

83

ُِِ

ُّّ ﭽﯰﯱﯲﯳ ﯴﭼ

83

ُِّ

ُّْ ﭽﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﭼ

71

ُِِ

ُّٓ ﭽﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﭼ

71

ُِٓ

ُّٔ ﭽﮮ ﮰﮱ﮲﮳ ﮴﮵﮶﮷ﭼ

47

ُِِ

ﮯ

ُّٕ ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﭼ

47

ُّٖ ﭽﰔﰕﰖﰗﰘﰙﰚﰛﭼ

38

ُِِ

ُّٗ ﭽﰔﰕﰖﰗﰘﰙﰚﰛﭼ

38

ُِٗ

سورة الحاقة
َُْ ﭽﭼﭽﭾﭼ

85

ُُّ

ُُْ ﭽﭼﭽﭾﭼ

85

ُِّ

ُِْ ﭽﮆﮇﮈﮉﮊﭼ

82

ُُّ

ُّْ ﭽﮆﮇﮈﮉﭼ

82

ُّْ

75

ُُّ

ُْٓ ﭽﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﭼ

75

ُّٓ

ُْٔ ﭽﮜﮝﮞﭼ

31

ُُّ

ُْٕ ﭽﮜﮝﮞﭼ

31

ُّٗ

ُْْ

ﭽﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﭼ

سورة المعارج

274

ُْٖ ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ

4

ُُْ

ُْٗ ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ

4

ُِْ

َُٓ ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ

3

ُُْ

ُُٓ ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ

3

ُُْ

ُِٓ ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﭼ

3

ُِْ

سورة نوح
ُّٓ ﭽﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﭼ

71

ُُْ

ُْٓ ﭽﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﭼ

71

ُْٔ

سورة الجن
ُٓٓ ﭽﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭼ

8٦

ُْٗ

ُٔٓ ﭽﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭼ

8٦

َُٓ

ُٕٓ ﭽﰋﰌﰍﰎﰏﰐ

71

ُْٗ

ُٖٓ ﭽﰋﰌﰍﰎﰏﰐﭼ

71

ُٗٔ

سورة المزمل
ُٗٓ ﭽﭑﭒﭼ

8

ُْٗ

َُٔ ﭽﭑﭒﭼ

8

ُٔٓ

ُُٔ ﭽﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﭼ

81

َُٔ

سورة المدثر
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ُِٔ ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ

44

ِّْ

ُّٔ ﭽﯶﯷﯸﭼ

45

ُْٔ

ُْٔ ﭽﯶﯷﯸﭼ

45

ُٓٔ

سورة القيامة
ُٓٔ ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ

7

ِْٓ

ُٔٔ ﭽﯸﯹﯺﯻﯼﯽﭼ

8٦

ُْٔ

ُٕٔ ﭽﯸﯹﯺﯻﯼﯽﭼ

8٦

ُٕٔ

ُٖٔ ﭽﭰﭱﭲﭳﭼ

72

ُْٔ

ُٗٔ ﭽﭰﭱﭲﭳﭼ

72

ُٗٔ

سورة االنسان
َُٕ ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﭼ

4

ُٕٗ

ُُٕ ﭽﭡﭢﭣﭤﭼ

1

ُُٕ

ُِٕ ﭽ ﭥﭦﭧﭼ

1

ُُٕ

ُّٕ ﭽﭡﭢﭣﭤﭼ

1

ُِٕ

ُْٕ ﭽ ﭥﭦﭧﭼ

1

ُٕٓ

سورة المرسالت
ُٕٓ ﭽ ﮑ ﮒ ﭼ

4- 8

ُُٕ

 114ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ

3- 8

َِّ

سورة النبأ
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ُٕٕ ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ

73

ُِٖ

ُٖٕ ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ

73

ُِٖ

ُٕٗ ﭽﭛ ﭜ ﭼ

43

ُِٖ

َُٖ ﭽﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﭼ

31

ُّٕ

سورة النازعات
ُُٖ ﭽﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭼ

81

ُِٖ

 128ﭽﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ

ُٖ

ُٕٖ

سورة عبس
ُّٖ ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ

88

َُٗ

ُْٖ ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ

ُُ

ُُٗ

ُٖٓ ﭽ ﰍ ﰎ ﰏ ﭼ

85

َُٗ

ُٖٔ ﭽ ﮊ ﮋ ﭼ

ُٓ

ُْٗ

ُٕٖ ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ

71

َُٗ

ُٖٖ ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ

71

ُٕٗ

سورة التكوير

277

ُٖٗ ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ

2

َُٗ

َُٗ ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ

2

ََِ

ُُٗ ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ

83

ِّٗ

ُِٗ ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ

83

ِْْ

ُّٗ ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ

82

ِّْ

ُْٗ ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ

8٢

َُٗ

ُٓٗ ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ

8٢

َِّ

سورة األنفطار
ُ

ُٔٗ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭼ

ُِٔ

سورة المطففين
ُٕٗ ﭽ ﯖ ﯗ ﭼ

8

َِٔ

ُٖٗ ﭽ ﯖ ﯗ ﭼ

8

َِٕ

ُٗٗ ﭽ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﭼ

47

َِٔ

ََِ ﭽ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﭼ

47

َِٗ

سورة األنشقاق

278

َُِ ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ

٦

َِٔ

َِِ ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ

٦

ُِِ

َِّ ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ

٦

َِْ

َِْ ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ

8٦

َِٔ

َِٓ ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ

8٦

ُِٔ

َِٔ ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ

ُٔ –ُٕ

ُِٕ

سورة البروج
َِٕ ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ

84

َِٔ

َِٖ ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ

84

ُِٗ

سورة الطارق
َِٗ ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ

2

َِٔ

َُِ ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ

2

ُِِ

سورة األعمى
ُُِ ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ

2

ِِْ

ُِِ ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ

2

ُِٕ

ُِّ ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ

87

ِِْ

ُِْ ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ

87

ِِٖ

سورة الغاشية

279

ُِٓ ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ

٦

ِِْ

ُِٔ ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ

٦

َِّ

ُِٕ ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ

ٕ

ِِّ

سورة الفجر
ُِٖ ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ

3

ِِْ

ُِٗ ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ

3

ِّّ

َِِ ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ

71

ِِْ

ُِِ ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ

71

ِّٔ

سورة البمد
ِِِ ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ

3

ِِْ

ِِّ ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ

3

ِّٗ

ِِْ ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ

3

َِْ

سورة الشمس
ِِٓ ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ

2

ِِْ

ِِٓ ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ

2

ِّْ

سورة الميل
ِِٕ ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ

8٢

ِِْ

ِِٖ ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ

8٢

ِْٔ

سورة الضحى

281

ِِٗ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ

3

ِِْ

َِّ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ

3

ِْٖ

سورة التين
ُِّ ﭽﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭼ

3

ِٗ

سورة العمق
5

ِِّ ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ

َِٓ

سورة البينة
ِّّ ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭿ ﭼ

8

ِِْ

ِّْ ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ

8

ِِٓ

سورة الزلزلة
ِّٓ ﭽﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ

٦

ِِْ

ِّٔ ﭽﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ

٦

ِٓٓ

سورة العاديات
ِّٕ ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ

2

ِٕٓ

ِّٖ ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ

2

ِٖٓ

سورة التكاثر
ِّٗ ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ

1

ِٕٓ

َِْ ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ

1

َِٔ

سورة العصر
7

ُِْ ﭽ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ
سورة الكوثر
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ُِٓ

ِِْ ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ

8

ِٕٓ

ِّْ ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ

8

ِِٔ

سورة األخالص
ِْْ ﭽﭖ ﭗ ﭼ

7

ِٕٓ

ِْٓ ﭽﭖ ﭗ ﭼ

7

ِٕٔ

سورة الناس
ِْٔ ﭽ ﮖ ﮗ ﮘﭼ

٦

ِٕٓ

ِْٕ ﭽ ﮖ ﮗ ﮘﭼ

٦

َِٕ
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فهرست األحاديث
طرؼ الحديث

الرقـ

رقـ الصفحة

ُ

"أتدركف ما الكك ر ىك نير أىطانيو اهلل....

ِِٔ

ِ

"استكصكا بالنساء خي ار سأنيف ىكاف ىندكـ....

ُٕٓ

ّ

"التحدث بالنعـ شكر"

ِْ

ْ

"الضريع شكؾ هي النار...

ِِّ

ٓ

"الماىر بالقرآف مع السفرة الكراـ البررة....

ُْٗ

ٔ

"المتبايعاف بالخيار ما لـ يتفرقا...

ُٓ

ٕ

"المرء مع مف أحب......

َِِ

ٖ

"إني سأىمـ آية لك أخذ الناس بيا لكفتيـ....

ََُ

ٗ

"أم الصدقة أىظـ قاؿ " أف تصدؽ كأنت صحيح شحيح
تخش الفقر كتأمؿ الغن .......

ُْٕ

َُ "همينظر أحدكـ مف يخالؿ........

َِِ

ُُ "هي كؿ ذم كبد رطبة أجر.....

ُٕٓ

ُِ "قد قاليا قكـ ـ كفركا همف مات ىمييا هيك....

ِٓ

ُّ

"قاؿ جبريؿ :يا محمد ىش ما شئت هإنؾ ميت كأحبب..

يحؿ دـ امرئ مسمـ إال بإحدل ةث......
ُْ "ال ٌ
ُٓ "ال يشكر اهلل مف ال يشكر الناس.....

ُِْ
ِّ
ق

ُٔ "ال يقـ أحد مف مجمسو ـ يجمس الرجؿ هيو....

ُٔ

ُٕ "لقد أذكرني كذا ككذا آية كنت قد نسيتيا....

ِِٓ

ُٖ "ما مف صاحب ذىب كال هضة ال يؤدم....

ُْْ

ُٗ "مف غصب شب نار مف أرض طكقو يكـ القيامة ...

َُُ

َِ "مف ىؤالء اآلخركف هأخذ بيد سمماف الفارسي.......

َٖ

ُِ "ناركـ ىذه التي تكقدكف جزءا مف سبعيف جزءا مف نار.....

ِِٖ

ِِ هقاؿ لو" :يا أبا بكر إف الممؾ سيقكليا لؾ ىند مكتؾ....

ِّٔ
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فهرستاألعالم 
الرقـ

رقـ الصفحة

العمـ

ُ

أبا القاسـ قاسـ بف ىبد اهلل

ُِ

ِ

أبا ىبد اهلل بف رشيد

ُِ

ّ

ابف الجكزم

ُّٔ

ْ

ابف الفرس

َِٕ

ٓ

ابف القيـ

ِٔ

ٔ

ابف تيميو

ِٗ

ٕ

ابف جريج

ُِٔ

ٖ

ابف جزم

ِ

ٗ

ابف حباف

ُٖ

َُ

ابف حمزة

ِّ

ُُ

ابف زيد

ُّ

ُِ

ابف ىاشكر

ٗٓ

ُّ

ابف ىامر الشامي

ِّ

ُْ

ابف ىباس

ِٔ

ُٓ

ابف ىصفكر

ُُ

ُٔ

ابف ىطية

ٓٓ

ُٕ

ابف ىمر

ِٖ

ُٖ

ابف هرحكف

ٗ

ُٗ

ابف ك ير

ّٖ

َِ

ابف ك ير المكي

ِّ

ُِ

ابف محيصف

ِّ

ِِ

ابف مخمكؼ

ّ
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ِّ

ابف مسعكد

ِٕ

ِْ

أبك الحسف النبياني

ُّ

ِٓ

أبك القاسـ بف الحشاب

َُ

أبك بكر ابف ابي ىياش

ِْٔ

ابك بكر أحمد

ُٕ

ِٖ

أبك جعفر بف الزبير

ِٕٔ

ِٗ

أبك حمزة ال مالي

ُٕٕ

َّ

أبك ىبد اهلل الشديد

ُّ

ُّ

أبك ى ماف بف الحداد الغساني

ُّ

ِّ

أبك ىمرك بف العةء البصرم

ِّ

ّْ

أبك ىريرة

ُٕ

ّٓ

أبكىبداهلل محمد

ُِ

ّٔ

أبي الحسف بف سمعكف

ُُ

أبي الزبير

ُِْ

ّٖ

أبي المجد بف اسأحكص

ُِ

ّٗ

أبي جعفر بف الزبير

ُُ

َْ

أبي حنيفة

ّٓ

ُْ

أبي ذر

ٖٗ

ِْ

أبي سعيد الخدرم

ٗٓ

ّْ

أبي ىبد اهلل الطنجالي

ُِ

ْْ

أبي ىبد اهلل بف أبي ىامر

ُِ

ْٓ

أبي ىبد اهلل بف الكماد

ُُ

ْٔ

أبي محمد ىبد اهلل بف أحمد بف المؤذف

ُِ

ْٕ

أنس بف مالؾ

ِٓ

ْٖ

برىاف الديف البقاىي

ْٕ

ِٔ
ِٕ

ّٕ
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البغكم

ٖٕ

ْٗ

البقاىي

ُٕٔ

ُٓ

البيضاكم

ِٗ

ِٓ

التسترم

ُُّ

ّٓ

التمماسي

ٓ

ْٓ

ال عالبي

ُُْ

ٓٓ

ال عمبي

َُِ

ٔٓ

جابر

ُِْ

ٕٓ

جعفر الصادؽ

ِٓٔ

ٖٓ

جعفر بف سعيد

ِِِ

جةؿ الديف السيكطي

ْٕ

جماؿ الديف الجكزم

ُٕٓ

الحسف

ِٖ

ِٔ

الحسف بف أبي جعفر

ُِْ

ّٔ

الحسيف ابف الفضؿ

ُْٕ

الخازف

ٕٖ

الداراني

ُّٕ

داككد بف الفضؿ

ٖٗ

ٕٔ

الرازم

ُٕٓ

ٖٔ

الربيع بف أنس

ُْٕ

ٗٔ

الزجاج

ٔٓ

َٕ

الزمخشرم

ٓٓ

زيد بف أسمـ

ُِٓ

ِٕ

السدم

ُّ

ّٕ

السدم

ٗٔ

َٓ

ٗٓ
َٔ
ُٔ

ْٔ
ٓٔ
ٔٔ

ُٕ
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ْٕ

السعدم

ُِْ

ٕٓ

سعيد بف المسيب

ِٗ

ٕٔ

سعيد بف جبير

ِٗ

ٕٕ

سمماف الفارسي

َٖ

ٖٕ

السمرقندم

ُٔٓ

ٖٗ

السمعاني

ُُٔ

ٕٗ

السييمي

َِّ

الشاهعي

ّٓ

الشاهعي

ٗٗ

ِٖ

الشككاني

َٔ

ّٖ

الضحاؾ

ِٔ

الضحاؾ

ِِِ

الطبرم

ٔٓ

الطيالسي

ُِْ

ٕٖ

ىاصـ

ِّ

ٖٖ

ىبد الحؽ بف محمد

ُِ

ىبد الرزاؽ الصنعاني

ُٖٓ

ىبد اهلل بف محمد بف جزم

ُٕ

ىبيد بف ىمير

ُُٓ

ِٗ

العز بف ىبد السةـ

ِٗ

ّٗ

ىطاء

ِٖ

ْٗ

ىكرمة

ِٖ

ٓٗ

الفراء

ُٓٗ

ٔٗ

الفضيؿ ابف ىياض

ُْٕ

القاسمي

ُُٕ

َٖ
ُٖ

ْٖ
ٖٓ
ٖٔ

ٖٗ
َٗ
ُٗ

ٕٗ
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ٖٗ

قتادة

ِٖ

ٗٗ

القرطبي

ٔٓ

ََُ القشيرم

ُُٔ

َُُ الكسائي

ِّ

َُِ الكمبي

ٗٓ

َُّ الماتريدم

ٖٕ

َُْ مالؾ

ٓ

َُٓ الماكردم

ٗٓ

َُٔ مجاىد

ِٗ

َُٗ محمد بف محمد بف جزم

ُٕ

َُُ المراغي

ُْٕ

ُُُ مطرؼ

ُٓ

ُُِ مقاتؿ

ٓٓ

ُُّ المنذر بف سعيد

ّٖ

ُُْ النخعي

ُٕٓ

ُُٓ النسفي

ٗٗ

ُُٔ ىةؿ بف يساؼ

ِْٔ

ُُٕ الكاحدم

ٔٓ

ُُٖ يعقكب

ِّ

ُُٗ يماف ابف رئاب

ِْٔ
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فرساألماكنوالبلدان 
الرقم
8
7
4

اسم المكان أو البلد
األندل
غرناطة
ولمه
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الصفحة
7
7
4

فهرساألبياتالشعرية 
البيــــــت 
الصفحة
الرقم
2
 8لكــل بنً الدنٌــا مــراد ومقصــد وإن مــرادي صحــة وفـــراغ
81
 7أروم امتداح المصطفى وٌردنً قصوري عن إدراك كل المناقب
8٦
 4قصدي المؤمل فً جهري وإسراري ومطلبً من إلهً .......
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ُ) القرآف الكريـ (مصحؼ المدينة).
االندلسي
ِ) ابف جزم كمنيجو هي التفسير (دراسة مسيبو ىف اإلماـ المفسر ي
الشييد ابف جزم كتكضيح مفصؿ لمنيجو هي تفسيره التسييؿ لعمكـ التنزيؿ)

ىمي محمد الزبيرم دار القمـ دمشؽ سكريا ُط َُْٕ /قُٖٕٗ/ـ.

ّ) اإلحاطة هي أخبار غرناطة :لمحمد بف ىبد اهلل بف سعيد السمماني الغرناطي
اسأندلسي أبك ىبد اهلل الشيير بمساف الديف ابف الخطيب تٕٕٔ :ىػ دار
بيركت لمطباىة كالنشر بيركت َُْْق.
ْ) إحياء التراث لمبغكم :حققو كخرج أحادي و محمد ىبد اهلل النمر -ى ماف جمعة
ضميرية -سميماف مسمـ الحرش دار طيبة لمنشر كالتكزيع طْ ُُْٕىػ -
ُٕٗٗ ـ.
 )5أسد الغابة هي معرهة الصحابة :سأبي الحسف ىمي بف أبي الكرـ محمد بف محمد

بف ىبد الكريـ بف ىبد الكاحد الشيباني الجزرم تحقيؽ :ىمي محمد معكض -

ىادؿ أحمد ىبد المكجكد دار الكتب العممية طُ سنة النشرُُْٓ :ىػ -

ُْٗٗ ـ.

ِّ
مستة مف (البحر
ٔ) اإلىراب المحيط مف تفسير البحر المحيط «ىك إىراب القرآف
المحيط) سأبي حياف الغرناطي تكهي سنة ْٕٓ ىػ» تأليؼ :د .ياسيف جاسـ
المحيميد.
ٕ) اسأىةـ :لخير الديف بف محمكد بف محمد بف ىمي بف هارس الزركمي الدمشقي:

المتكه ُّٗٔ :ىػ .دار العمـ لممةييف الطبعة :الخامسة ىشر -أيار  /مايك

ََِِ.

ٖ) إغا ة الميفاف هي حكـ طةؽ الغضباف :لمحمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد

شمس الديف ابف قيـ الجكزية (المتكه ُٕٓ :ىػ) تحقيؽ :محمد ىفيفي الناشر:
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المكتب اإلسةمي بيركت لبناف  /مكتبة هرقد الخاني الرياض المممكة العربية

السعكدية طِ ُْٖىػُٖٖٗ/ـ.

ٗ) إكماؿ تيذيب الكماؿ :لمغمطام بف قميج بف ىبد اهلل البكجرم المصرم الحكرم
الحنفي أبك ىبد اهلل ىةء الديف تحقيؽ :أبك ىبد الرحمف ىادؿ بف محمد -أبك
محمد أسامة بف إبراىيـ الفاركؽ الحدي ة لمطباىة كالنشر طُ ُِِْىػ -
ََُِـ.
َُ) أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ :لمبيضاكم

تحقيؽ :محمد ىبد الرحمف

المرىشمي دار إحياء التراث العربي – بيركت طُ ُُْٖ-ىػ.
ُُ) بحر العمكـ لمسمرقندم :سأبك الميث نصر بف محمد بف أحمد بف إبراىيـ
السمرقندم (المتكه ّّٕ :ىػ).
ُِ) بغية الممتمس هي تاريخ رجاؿ أىؿ اسأندلس :سأحمد بف يحي بف أحمد بف
ىميرة أبك جعفر الضبي (المتكه ٓٗٗ :ىػ) دار الكاتب العربي – القاىرة ىاـ
النشرُٕٗٔ :ـ.
الرزاؽ الحسيني
محمد بف ىبد ٌ
حمد بف ٌ
ُّ) تاج العركس مف جكاىر القامكس :ل ٌ
َّ
الزبيدم (المتكه َُِٓ :ىػ) مجمكىة مف
أبك الفيض المم ٌقب بمرتض
المحققيف دار اليداية طبعة دار الفكر بيركت ُُْْق.
ُْ) تاريخ اإلسةـ ىكىكهيات المشاىير ىكاسأىةمت :لشمس الديف أبك ىبد اهلل محمد
بف أحمد بف ى ماف بف ىق ٍايماز الذىبي (المتكه ْٕٖ :ىػ) تحقيؽ :الدكتكر بشار

ىكاد معركؼ دار الغرب اإلسةمي طُ ََِّ ـ.
ٌ
ُٓ) تاريخ اإلسةـ ىكىكهيات المشاىير ىكاسأىةـ :لشمس الديف أبك ىبد اهلل محمد
بف أحمد بف ى ماف بف ىق ٍايماز الذىبي المتكه سنةْٕٖ :ىػ تحقيؽ :الدكتكر
ىكاد معركؼ دار الغرب اإلسةمي طُ ََِّـ.
بشار ٌ
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ُٔ) التاريخ الكبير :لمحمد بف إسماىيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم أبك ىبد
اهلل (المتكه ِٓٔ :ىػ) دائرة المعارؼ الع مانية حيدر آباد – الدكف تحت
مراقبة :محمد ىبد المعيد خاف.
ُٕ) تاريخ دمشؽ البف ىساكر :لمحمد بف مكرـ بف ىم
الديف ابف منظكر االنصارم الركيفعي اإلهريق

أبك الفضؿ جماؿ

(المتكه ُُٕ :ىػ) تحقيؽ:

ركحية النحاس رياض ىبد الحميد مراد محمد مطيع دار الفكر لمطباىة

كالتكزيع كالنشر دمشؽ – سكريا طُ َُِْ ىػ ُْٖٗ-ـ.

ُٖ) تأكيةت أىؿ السنة :لمحمد بف محمد بف محمكد أبك منصكر الماتريدم
(المتكه ّّّ:ىػ) تحقيؽ :د .مجدم باسمكـ دار الكتب العممية -بيركت
لبناف طُ ُِْٔ ىػ  ََِٓ-ـ.
ُٗ) التبياف هي أقساـ القرآف :لمحمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف
ابف قيـ الجكزية المتكه سنةُٕٓ :ىػ تحقيؽ :محمد حامد الفقي دار المعرهة

بيركت لبناف.

َِ) تجريد اسأسماء كالكن المذككرة هي كتاب المتفؽ كالمفترؽ :ل يعىبٍيد اهلل بف ىمي
الفراء أبك القاسـ بف أبي الفرج بف أى ًبي خازـ
بف محمد بف محمد بف الحسيف ابف ٌ
ٍابف القاضي ىأبًي ىي ٍعىم البغدادم الحنبمي دراسة كتحقيؽ :د .شادم بف محمد
بف سالـ آؿ نعماف مركز النعماف لمبحكث كالدراسات اإلسةمية كتحقيؽ التراث

كالترجمة اليمف طُ ُِّْىػ َُُِ-ـ.
ُِ) التحرير كالتنكير :لمحمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر بف ىاشكر
التكنسي الدار التكنسية لمنشر -تكنسُْٖٗ :ىػ «محمد الطاىر بف ىاشكر».
ِِ) ترتيب المدارؾ كتقريب المسالؾ :سأبك الفضؿ القاضي ىياض بف مكس
اليحصبي طُ مطبعة هضالة -المحمدية المغرب.
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ِّ) التسييؿ لعمكـ التنزيؿ :سأبك القاسـ محمد بف أحمد بف محمد بف ىبد اهلل

ابف جزم الكمبي الغرناطي (المتكه ُْٕ :ىػ) تحقيؽ الدكتكر ىبد اهلل الخالدم

ط ا  ُُْٔ-ىػ _ شركة دار اسأرقـ بف أبي اسأرقـ –بيركت.

ِْ) تفسير ابف أبي حاتـ :تحقيؽ :سعد محمد الطيب مكتبة نزار مصطف الباز
المممكة العربية السعكدية طُ ُُْٗ-ىػ.ِٓ) تفسير التسترم :سأبك محمد سيؿ بف ىبد اهلل بف يكنس بف رهيع التيسترم

(المتكه  ِّٖ :ىػ) جمعيا :أبك بكر محمد البمدم تحقيؽ :محمد باسؿ ىيكف

السكد منشكرات محمد ىمي بيضكف  /دارالكتب العممية – بيركت طُ -

ُِّْىػ.

ِٔ) تفسير الخازف لباب التأكيؿ هي معاني التنزيؿ :لعةء الديف ىمي بف محمد بف
إبراىيـ بف ىمر الشيحي أبك الحسف المعركؼ بالخازف (المتكه ُْٕ :ىػ)
تصحيح :محمد ىمي شاىيف دار الكتب العممية – بيركت طُ ُُْٓىػ.
 )81تفسير الراغب اسأصفياني :لمحسيف بف محمد بف المفضؿ تكهي سنةَِٓىػ
المفردات هي غريب القرآف تحقيؽ :صفكاف ىدناف داككدم دار القمـ دمشؽ.

ِٖ) تفسير السمعاني تحقيؽ :ياسر بف إبراىيـ كغنيـ بف ىباس بف غنيـ دار
الكطف الرياض –السعكدية طُ ُُْٖىػُٕٗٗ-ـ.
ِٗ) تفسير العز بف ىبد السةـ تحقيؽ :الدكتكر ىبد اهلل بف إبراىيـ الكىبي دار
ابف حزـ – بيركت طُ ُُْٔىػُٗٗٔ /ـ.
َّ) تفسير القرآف العظيـ :سأبك الفداء إسماىيؿ بف ىمر بف ك ير القرشي البصرم
ـ الدمشقي (المتكه  ْٕٕ:ىػ) تحقيؽ :سامي بف محمد سةمة دار طيبة لمنشر
كالتكزيع طّ َُِْق  ُٗٗٗ-ـ.
ُّ) تفسير المراغي :سأحمد بف مصطف

المراغي (المتكه ُُّٕ :ىػ) شركة

مكتبة كمطبعة مصطف البابي الحمبي كأكالده بمصر طُ ُّٓٔ ىػُْٗٔ-ـ.
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ِّ) تفسير حدائؽ الركح كالريحاف هي ركابي ىمكـ القرآف :لمشيخ العةمة محمد
اسأميف بف ىبد اهلل اسأرمي العمكم اليررم الشاهعي إشراؼ كمراجعة :الدكتكر
ىاشـ محمد ىمي بف حسيف ميدم دار طكؽ النجاة بيركت – لبناف طُ
ُُِْ ىػ ََُِ-ـ.
ّّ) تفسير ىبد الرزاقت :سأبك بكر ىبد الرزاؽ بف ىماـ بف ناهع الحميرم اليماني
الصنعاني (المتكه ُُِ:ىػ) تحقيؽ :د .محمكد محمد ىبده دار الكتب العممية
بيركت.طُ سنة ُُْٗىػ.ّْ) تفسير مجاىد :سأبك الحجاج مجاىد بف جبر التابعي المكي القرشي
المخزكمي تحقيؽ :الدكتكر محمد ىبد السةـ أبك النيؿ دار الفكر اإلسةمي
الحدي ة مصر طُ َُُْىػ ُٖٗٗ-ـ.
ّٓ) تقريب الكصكؿ ال ىمـ اسأصكؿ :لمحمد بف احمد بف جزم الغرناطي دار
الكتب العممية بيركت طُ ُِْْق تحقيؽ محمد حسف إسماىيؿ.

ّٔ) تناسؽ الدرر هي تناسب السكر :طبع مؤخ ار مع دراسة كتحقيؽ لو بعناية
اسأستاذ ىبد القادر احمد ىطاء كنشرتو دار االىتصاـ بالقاىرة سنة ُّٖٗلممرة
ال انية كيحمؿ ىنكاف (اسرار ترتيب القرآف).
ّٕ) تنكير المقباس مف تفسير ابف ىباس ينسب :لعبد اهلل بف ىباس -رضي اهلل
ىنيما_ جمعو :مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب الفيركز آبادم دار

الكتب العممية – لبناف.

ّٖ) تيذيب التيذيب :لإلماـ الحاهظ شيخ اإلسةـ شياب الديف أحمد بف ىمي بف
حجر العسقةني طَُْْ ُ قُْٖٗ-ـ) دار الفكر لمطباىة كالنشر كالتكزيع.

ّٗ) تيذيب الكماؿ هي أسماء الرجاؿ :ليكسؼ بف ىبد الرحمف بف يكسؼ أبك
الحجاج جماؿ الديف ابف الزكي أبي محمد القضاىي الكمبي تكهيِْٕ :ىػ
تحقيؽ :بشار ىكاد معركؼ مؤسسة الرسالة – بيركت طُ ََُْ – َُٖٗ.
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َْ) تيسير الكريـ الرحمف :لعبد الرحمف بف ناصر بف ىبد اهلل السعدم (المتكه :
ُّٕٔىػ) تحقيؽ :ىبد الرحمف بف معة المكيحؽ مؤسسة الرسالة طُ
َُِْىػ َََِ-ـ.
ُْ) جامع البياف ت شاكر :لمطبرم تحقيؽ :أحمد محمد شاكر مؤسسة الرسالة
طُ َُِْ ىػ  َََِ-ـ.
ِْ) الجامع الكبير :محمد بف ىيس بف ىس ٍكرة بف مكس بف الضحاؾ الترمذم
أبك ىيس (د .ط) دار الغرب اإلسةمي – بيركت ت :بشار ىكاد معركؼ.

ّْ) الجكاىر ا لحساف هي تفسير القرآف تأليؼ :أبك زيد ىبد الرحمف بف محمد بف
مخمكؼ ال عالبي (المتكه ٖٕٓ:ىػ) تحقيؽ :الشيخ محمد ىمي معكض كالشيخ
ىادؿ أحمد ىبد المكجكد دار إحياء التراث العربي – بيركت طُ ُُْٖ-ىػ.
ْْ) خةصة تذىيب تيذيب الكماؿ :سأحمد بف ىبد اهلل بف أبي الخير بف ىبد
العميـ الخزرجي اسأنصارم الساىدم اليمني صفي الديف المتكه سنةِّٗ :ىػ

تحقيؽ :ىبد الفتاح أبك غدة مكتب المطبكىات اإلسةمية دار البشائر -حمب /

بيركت.

ْٓ) الدر المن كر هي التفسير بالمأ كر :دار الفكر – بيركت :لعبد الرحمف بف أبي
بكر بف محمد ابف سابؽ الديف الخضيرم السيكطي جةؿ الديف.
ْٔ) زاد المسير هي ىمـ التفسير :لجماؿ الديف أبك الفرج ىبد الرحمف بف ىمي بف
محمد الجكزم (المتكه ٕٓٗ:ىػ) تحقيؽ :ىبد الرزاؽ الميدم دار الكتاب
العربي – بيركت طُ ُِِْىػ.
ْٕ) زاد المسير هي ىمـ التفسير تحقيؽ ىبد الرزاؽ الميدم دار الكتاب العربي
– بيركت لطبعة :اسأكل ُِِْ-ىػ.
ْٖ) السبعة هي القراءات :لحمد بف مكس

بف العباس التميمي أبك بكر بف

مجاىد البغدادم (تكه ِّْ :ىػ) ط ّٓ/ُ/ِ/دار المعارؼ _ مصر.
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ْٗ) سنف أبي داكد :سأبك داكد سميماف بف اسأشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد
الس ًج ٍستاني (المتكه ِٕٓ :ىػ) تحقيؽ :محمد محيي الديف
بف ىمرك اسأزدم ِّ
ىبد الحميد المكتبة العصرية صيدا – بيركت د ت.

َٓ) سير أىةـ النبةء لةماـ شمس الديف محمد بف احمد بف ى ماف الذىبي
ط :مؤسسة الرسالة.

ُٓ) شجرة النكر الزكية هي طبقات المالكية :لمحمد بف محمد بف ىمر بف ىمي
ابف سالـ مخمكؼ ىمؽ ىميو :ىبد المجيد خيالي دار الكتب العممية لبناف

طُ ُِْْ ىػ  ََِّ-ـ.

ِٓ) صحيح البخارم :لمحمد بف إسماىيؿ أبك ىبد اهلل البخارم الجعفي تحقيؽ:
محمد زىير بف ناصر الناصر دار طكؽ النجاة (مصكرة ىف السمطانية بإضاهة
ترقيـ محمد هؤاد ىبد الباقي) طُ ُِِْىػ.
ّٓ) صحيح مسمـ :لمسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم :تكه :
ُِٔىػ تحقيؽ :محمد هؤاد ىبد الباقي دار إحياء التراث العربي – بيركت
ْٓ) طبقات الفقياء لمحمد بف جةؿ الديف المكرـ ابف منظكر طُ دار الرائد
العربي َُٕٗـ بيركت لبناف.

ٓٓ) الطبقات الكبرل :سأبك ىبد اهلل محمد بف سعد بف منيع الياشمي بالكالء
البصرم البغدادم المعركؼ بابف سعد (المتكه َِّ :ىػ) تحقيؽ :محمد ىبد
القادر ىطا دار الكتب العممية – بيركت طُ الطبعة َُُْ :ىػ  َُٗٗ-ـ.
ٔٓ) طبقات المفسريف :لشمس الديف محمد بف ىمي الداككدم ت ْٓٗق
تحقيؽ :لجنة مف العمماء دار الكتب العممية بيركت .لبناف.

 )51طبقات المفسريف :لعبد الرحمف بف أبي بكر جةؿ الديف السيكطي :المتكه :
ُُٗىػ تحقيؽ ىمي محمد ىمر الناشر :مكتبة كىبة – القاىرة طُ
ُّٔٗق.
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ٖٓ) العقكد الدرية هي مناقب شيخ اإلسةـ أحمد بف تيمية البف ىبد اليادم
كطبقات ىمماء الحديث :لإلماـ أبي ىبد اهلل محمد بف ىبد اليادم الدمشقي ت:

أكرـ البكشي كابراىيـ الزيبؽ – طُ :مؤسسة الرسالة بيركت َُْٗ ىػ .لو أيضنا.

ٗٓ) هتح القدير لمحمد بف ىمي بف محمد بف ىبد اهلل الشككاني :دار الكمـ
الطيب -دمشؽ بيركت طُ  ُُْْ-ىػ.
َٔ) القامكس المحيط :لمجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب الفيركزآبادل
(المتكه  ُٖٕ :ىػ) تحقيؽ :مكتب تحقيؽ التراث هي مؤسسة الرسالة بإشراؼ:
العرقسكسي مؤسسة الرسالة لمطباىة كالنشر كالتكزيع بيركت –
محمد نعيـ
ي
لبناف طٖ ُِْٔ ىػ  ََِٓ-ـ.

ُٔ) الكشاؼ ىف حقائؽ غكامض التنزيؿ :سأبك القاسـ محمكد بف ىمرك بف أحمد
الزمخشرم جار اهلل دار الكتاب العربي – بيركت طّ َُْٕ-ىػ.
ِٔ) الكشؼ كالبياف ىف تفسير القرآف لم عمبي تحقيؽ :إلماـ أبي محمد بف
ىاشكر مراجعة كتدقيؽ :اسأستاذ نظير الساىدم دار إحياء التراث العربي
بيركت – لبناف طُ  ََِِ-ـ.
ّٔ) الجامع سأحكاـ القرآف :لمقرطبي تحقيؽ :أحمد البردكني كابراىيـ أطفيش دار
الكتب المصرية – القاىرة طُ ُّْٖىػ ُْٗٔ-ـ.
ْٔ) لطائؼ اإلشارات لمقشيرم تحقيؽ :إبراىيـ البسيكني الييئة المصرية العامة
لمكتاب – مصر طّ.
ٓٔ) المطائؼ هي المغة معجـ أسماء اسأشياء سأحمد بف مصطف
الدمشقي المتكه سنةُُّٖ :ىػ دار الفضيمة – القاىرة.

المَّىبابًيدم

ٔٔ) مجمكع الفتاكل :لتقي الديف أبك العباس أحمد بف ىبد الحميـ بف تيمية الحراني
(المتكه ِٕٖ :ىػ)تحقيؽ :ىبد الرحمف بف محمد بف قاسـ مجمع الممؾ هيد
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لطباىة المصحؼ الشريؼ

المدينة النبكية

المممكة العربية السعكدية

ُُْٔىػُٗٗٓ/ـ.
ٕٔ) محاسف التأكيؿ لمقاسمي تحقيؽ :محمد باسؿ ىيكف السكد دار الكتب
العممية – بيركت طُ ُُْٖ :ىػ.
ٖٔ) المحرر الكجيز هي تفسير الكتاب العزيز البف ىطية تحقيؽ :ىبد السةـ
ىبد الشاهي محمد دار الكتب العممية – بيركت طُ  ُِِْ-ىػ.
ٗٔ) مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ :لعبد اهلل بف أحمد بف محمكد حاهظ الديف
النسفي تحقيؽ :يكسؼ ىمي بديكم راجعو كقدـ لو :محيي الديف ديب دار
الكمـ الطيب بيركت طُُْٗ ُ ىػ ُٖٗٗ-ـ.
َٕ) مسند اإلماـ الشاهعي رتبو ىم اسأبكاب الفقيية :محمد ىابد السندم ىرؼ
لمكتاب كترجـ لممؤلؼ :محمد زاىد بف الحسف الكك رم تكل

نشره كتصحيحو

كمراجعة أصكلو ىم نسختيف مخطكطتيف :السيد يكسؼ ىمي الزكاكم الحسني

السيد ىزت العطار الحسيني دار الكتب العممية بيركت – لبناف َُّٕ ىػ-

ُُٓٗـ.

ُٕ) مشاىير ىمماء اسأمصار كأىةـ هقياء اسأقطار لمحمد بف حباف بف أحمد بف
البستي طُ ُُُْ ىػ
حباف بف معاذ بف ىم ٍع ى
بد التميمي أبك حاتـ الدارمي ي
ُُٗٗ ـ دار الكهاء لمطباىة كالنشر كالتكزيع – المنصكرة ت :مرزكؽ ىمإبراىيـ.

ِٕ) معاني القرآف كاىرابو الإبراىيـ بف السرم بف سيؿ أبك إسحاؽ الزجاج
تحقيؽ :ىبد الجميؿ ىبده شمبي ىالـ الكتب – بيركت ،طُ َُْٖىػ -
ُٖٖٗـ.
 )10معجـ المفسريف «مف صدر اإلسةـ كحت

العصر الحاضر» لعادؿ

نكييض قدـ لو :مفتي الجميكرية المبنانية َّ
الشٍيخ حسف خالد مؤسسة نكييض
ي
ال قاهية لمتأليؼ كالترجمة كالنشر بيركت – لبناف طّ َُْٗ ىػ  ُٖٖٗ-ـ.
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ْٕ) مفاتيح الغيب أك التفسير الكبير :سأبك ىبد اهلل محمد بف ىمر بف الحسف بف
الحسيف التيمي الرازم الممقب بفخر الديف الرازم (المتكه َٔٔ :ىػ) دار إحياء
التراث العربي – بيركت -طّ َُِْىػ.
ٕٓ) مقدمة أصكؿ التفسير :لتقي الديف أبك العباس أحمد بف ىبد الحميـ بف ىبد
السةـ بف ىبد اهلل بف أبي القاسـ بف محمد ابف تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي

(المتكه ِٕٖ :ىػ) دار مكتبة الحياة بيركت لبناف الطبعةَُْٗ :ىػ/
َُٖٗـ.

ٕٔ) مف صدر اإلسةـ كحت

العصر الحاضر :لعادؿ نكييض قدـ لو :يمفتي

الجميكرية المبنانية َّ
الشٍيخ حسف خالد مؤسسة نكييض ال قاهية لمتأليؼ كالترجمة

كالنشر بيركت – لبناف طّ َُْٗ ىػ  ُٖٖٗ-ـ.
ٕٕ) منازؿ اسأئمة اسأربعة سأبك زكريا يحي

بف إبراىيـ بف أحمد اسأزدم

السمماسي طُ (ُِِْىػََِِ/ـ) مكتبة الممؾ هيد الكطنية ت :محمكد بف

ىبد الرحمف قدح.

ٖٕ) مناىؿ العرهاف هي ىمكـ القرآف :لمحمد ىبد العظيـ ُّ
الزٍرقاني (المتكه :
ُّٕٔىػ) الناشر :مطبعة ىيس البابي الحمبي كشركاه الطبعة :الطبعة ال ال ة
المكسكىة العربية العالمية .http://www.mawsoah.net

ٕٗ) مكطأ مالؾ ت اسأىظمي :لمالؾ بف أنس بف مالؾ بف ىامر اسأصبحي
المدني تكهيُٕٗ :ىػ تحقيؽ :محمد مصطف

اسأىظمي مؤسسة زايد بف

سمطاف آؿ نيياف لألىماؿ الخيرية كاإلنسانية -أبك ظبي – اإلمارات ُِْٓىػ -
ََِْـ.
َٖ) ميزاف االىتداؿ هي نقد الرجاؿ :ل شمس الديف أبك ىبد اهلل محمد بف أحمد بف
ى ماف بف ىق ٍايماز الذىبي (المتكه ْٕٖ :ىػ) تحقيؽ :ىمي محمد البجاكم دار
المعرهة لمطباىة كالنشر بيركت – لبناف طُ ُِّٖ ىػ  ُّٗٔ-ـ.
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ُٖ) نظـ الدرر هي تناسب اآليات كالسكر :دار الكتاب اإلسةمي القاىرة د.ت
إلبراىيـ بف ىمر بف حسف الرباط بف ىمي بف أبي بكر البقاىي.

ِٖ) نفح الطيب مف غصف اسأندلس الرطيب لساف الديف ابف الخطيب شياب
الديف أحمد بف محمد المقرئ التممساني( :ت َُُْ)

ُّٖٖقُٖٗٔ/ـ تحقيؽ احساف ىباس.

بيركت

لبناف

ّٖ) النكت كالعيكف :لمماكردم :سأبك الحسف ىمي بف محمد بف محمد بف حبيب
البصرم البغدادم الشيير بالماكردم تحقيؽ :السيد ابف ىبد المقصكد بف ىبد

الرحيـ دار الكتب العممية -بيركت  /لبناف.

ْٖ) نيؿ االبتياج بتطريز الديباج :سأحمد بابا بف أحمد بف الفقيو الحاج أحمد بف
ىمر بف محمد التكركرم التنبكتي السكداني أبك العباس (المتكه  َُّٔ :ىػ)
ىناية كتقديـ :الدكتكر ىبد الحميد ىبد اهلل اليرامة دار الكاتب طرابمس – ليبيا

طّ َََِ ـ

ٖٓ) الكجيز هي تفسير الكتاب العزيز :لمكاحدم تحقيؽ :صفكاف ىدناف داككدم:
دار القمـ الدار الشامية -دمشؽ بيركت طُ ُُْٓ :ىػ.
ٖٔ) كهيات اسأىياف كأنباء أبناء الزماف :سأبك العباس شمس الديف أحمد بف محمد
بف إبراىيـ بف أبي بكر ابف خمكاف البرمكي اإلربمي تحقيؽ :إحساف ىباس دار
صادر – بيركت طُ ََُٗ.
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املوضـــــــــــوع

الصفحة

اســــتـــــهـــــــــــــــــــالل

ج

إهــــــــــــــــــــــداء

د

الشػكر كالعرهاف

ق

ممخص البحث

ز

مقدمو

ط

أىمية المكضكع

م

أسباب اختيار المكضكع

م

الدراسات السابقة

ؾ

منيج البحث

ـ

خطة البحث

ف

انفصم األٔل

ُ

ترجمة اإلماـ ابف جزم الكمبي
ِ

المبحث األول

اسمو كنسبو كمكلده
ٓ

المبحث الثاني

نشأتو كطمبو لمعمـ
ٗ

المبحث الثالث
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مكانتو العممية
ُُ

المبحث الرابع
شيكخو كتةميذه

ُْ

المبحث الخامس
آ اره كمصنفاتو

ُٔ

المبحث السادس

كهاتو

ُٖ

انفصم انثاًَ

منيج االمام ابن جزي الكمبي
ُٗ

المبحث األول

تفسير القرآف بالمأ كر كهيو خمسة مطالب
َِ

المطمب األول

تفسيره القرآف بالقرآف
ِِ

المطمب الثاني

تفسير القرآف بالسنة
ِٓ

المطمب الثالث

تفسيره القرآف بأقكاؿ الصحابة
ِٖ

المطمب الرابع

تفسيره القرآف بأقكاؿ التابعيف
ِّ

المطمب الخامس

ىنايتو بالقراءات

ّٕ

المبحث الثاني

تفسيره القرآف بالمغة كهيو ة ة مطالب
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ّٕ

المطمب االول

ىنايتو بغريب القرآف

المطمب الثاني

ىنايتو بمعاني الحركؼ

َْ
كاسأدكات .

ِْ

المطمب الثالث

ىنايتو باإلىراب كالتصريؼ
ْْ

المبحث الثالث

تفسيره القرآف بالرأم كهيو مطمباف
ْٓ

المطمب األول

ىنايتو بالمناسبات
َٓ

المطمب الثاني

ىنايتو باسأحكاـ الفقيية
ّٓ

انفصم انثانث

اختيارات اإلماـ ابف جزم الكمبي هي الجزء ال امف كالعشركف
ْٓ

المبحث األول

اختيارات ابف جزم الكمبي هي سكرة المجادلة

المطمب األول

ٓٓ

المطمب ال اني

ٖٓ

المطمب ال الث

ُٔ

المبحث الثاني

ْٔ

اختيارات ابف جزم الكمبي هي سكرة الحشر.
ٓٔ

المطمب اسأكؿ
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المطمب ال اني

ٖٔ

المطمب ال الث

ُٕ

المبحث الثالث

ْٕ

اختيارات ابف جزم الكمبي هي سكرة الممتحنة
المطمب اسأكؿ

ٕٓ

المطمب ال اني

ٕٕ

المبحث الرابع

ٕٗ

اختيارات ابف جزم الكمبي هي سكرة الجمعة

المطمب اسأكؿ

ٕٗ

المطمب ال اني

ّٖ

المبحث الخامس

ٖٓ

اختيارات ابف جزم الكمبي هي سكرتي المناهقكف كالتغابف

المطمب اسأكؿ

ٖٔ

المطمب ال اني

ٖٖ

المطمب ال الث

ٖٖ

المبحث السادس

ّٗ

اختيارات ابف جزم الكمبي هي سكرة الطةؽ

المطمب اسأكؿ

ْٗ

المطمب ال اني

ٔٗ

المطمب ال الث

ٖٗ
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المطمب الرابع

َُُ

المبحث السابع

َُّ

اختيارات ابف جزم الكمبي هي سكرة التحريـ

المطمب اسأكؿ

َُْ

المطمب ال اني

َُٓ

انفصم انزاتع

َُٖ

اختيارات اإلماـ ابف جزم الكمبي هي الجزء التاسع كالعشركف
َُٗ

المبحث األول

اختيارات ابف جزم الكمبي هي سكرة تبارؾ

المطمب اسأكؿ

َُُ

المطمب ال اني

ُُِ

المطمب ال الث

ُُّ

المطمب الرابع

ُُٔ

المطمب الخامس

ُُٖ

المطمب السادس

َُِ

المبحث الثاني

ُِِ

اختيارات ابف جزم الكمبي هي سكرة القمـ
ُِّ

المطمب اسأكؿ
المطمب ال اني

ُِٓ

المطمب ال الث

ُِٕ
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المطمب الرابع

ُِٗ

المبحث الثالث

ُُّ

اختيارات ابف جزم الكمبي هي سكرة الحاقة
المطمب اسأكؿ

ُِّ

المطمب ال اني

ُٔٓ

المطمب ال الث

ُّٔ

المطمب الرابع

ُّٗ

المبحث الرابع

ُُْ

اختيارات ابف جزم الكمبي هي سكرتي :المعار كنكح.
المطمب اسأكؿ

ُِْ

المطمب ال اني

ُْْ

المطمب ال الث

ُّٗ

المبحث الخامس

ُْٗ

اختيارات ابف جزم الكمبي هي سكرتي :الجف كالمزمؿ

المطمب اسأكؿ

َُٓ

المطمب ال اني

ُّٓ
ُٔٓ

المطمب ال الث
المطمب الرابع

َُٔ

المبحث السادس

ُْٔ

اختيارات ابف جزم الكمبي هي سكرتي :المد ر كالقيامة.
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المطمب اسأكؿ

ُٓٔ

المطمب ال اني

ُٕٔ

المطمب ال الث

ُٗٔ

المبحث السابع

ُُٕ

اختيارات ابف جزم الكمبي هي سكرتي :اسأنساف كالمرسةت

المطمب اسأكؿ

ُِٕ

المطمب ال اني

ُٕٓ

المطمب ال الث

ُٖٕ

انفصم اخلايض

ُُٖ

اختيارات اإلماـ ابف جزم الكمبي هي الجزء ال ة كف.
ُِٖ

المبحث األول

اختيارات ابف جزم الكمبي هي سكرتي :النبأ كالنازىات.

المطمب اسأكؿ

ُّٖ

المطمب ال اني

ُٖٓ

المطمب ال الث

ُٕٖ

المبحث الثاني

َُٗ

اختيارات ابف جزم الكمبي هي سكرتي :ىبس كالتككير.

المطمب اسأكؿ

ُُٗ

المطمب ال اني

ُْٗ
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المطمب ال الث

ُٕٗ

المطمب الرابع

ََِ

المطمب الخامس

َِّ

المبحث الثالث:

َِٔ

اختيارات ابف جزم الكمبي هي سكر :المطففيف كالنشقاؽ

كالبركج كالطارؽ.
المطمب اسأكؿ

َِٕ

المطمب ال اني

َِٗ

المطمب ال الث

ُِِ

المطمب الرابع

ُِٔ

المطمب الخامس

ُِٗ

المطمب السادس

ُِِ

المبحث الرابع

ِِْ

اختيارات ابف جزم الكمبي هي سكر :اسأىم

كالبمد.

كالغاشية كالفجر

المطمب اسأكؿ

ِِٓ

المطمب ال اني

ِِٖ

المطمب ال الث

َِّ

المطمب الرابع

ِّّ
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المطمب الخامس

ِّٔ

المطمب السادس

ِّٗ

المبحث الخامس

ِِْ

اختيارات ابف جزم الكمبي هي سكر :الشمس كالميؿ كالضح

كالعمؽ كالبينة كالزلزلة.
المطمب اسأكؿ

ِِْ

المطمب ال اني

ِْٔ

المطمب ال الث

ِْٖ

المطمب الرابع

َِٓ

المطمب الخامس

ِِٓ

المطمب السادس

ِٓٓ

المبحث السادس

ِٕٓ

اختيارات ابف جزم الكمبي هي سكر :العاديات كالتكا ر الكك ر

كاسأخةص.

المطمب اسأكؿ

ِٖٓ

المطمب ال اني

َِٔ

المطمب ال الث

ِِٔ

المطمب الرابع

ِٕٔ

المطمب الخامس

َِٕ
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الخاتمة

ِْٕ

النتائج

ِْٕ

التكصيات

ِٕٓ

هيرس اآليات

ِٖٕ

هيرست اسأحاديث

ِٓٗ

هيرست اسأىةـ

ِٔٗ

هيرست اسأماكف كالبمداف

ََّ

هيرست اسأبيات الشعرية

َُّ

هيرست المصادر كالمراجع

َِّ

هيرست المكضكىات

ُّّ

تم بحمد هللا
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